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ئاتىســى،  خانىمنىــڭ  رابىيــە 
ھەدىســى ۋە  ئاننىســى 

ئاتىســى  خانىمنىــڭ  رابىيــە 
ۋە  ھاجىــم  قادىــر  مەرھــۇم 
يىــل  بىللــە   بىلــەن  بالىلىــرى 

 1995

رابىيــە خانىــم شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇئاۋىــن 
رەئىســى خەلچــەم ئىســام بىلــەن بىللــە  1993 

- يىــل

رابىيــە خانىــم ئۇيغــۇر ئاپتونــۇم رايونلــۇق 
ئوپېــرا ســەنئەت ئۈمىكــى  ئەزالىــرى بىلەن 

بىللــە 1985 - يىــل
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يولدىشــى  خانىــم  رابىيــە 
بىلــەن روزى  ســىدىقھاجى 

يولدىشــى  خانىــم  رابىيــە 
بىلــەن روزى  ســىدىقھاجى 

رابىيە خانىم 1985 - يىلى 12 - ئاي

رابىيــە خانىــم “رابىيــە ســودا ســارىيى” دىكــى 5. قــەۋەت 
ــەن ــم ئۆتكــۈر بىل ــق  يازغۇچــى ئابدۇرېھى ئىشخانىســىدا داڭلى
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ــى  ــخ يازغۇچ ــھۇر تارى ــم مەش ــە خانى رابىي
ــە ــەن  بىلل ــاس بىل ــۇن ئالم تۇرغ

ــتاندا  ــم قازاقىس ــە خانى رابىي
ــان  مەرھــۇم  ئىســتىقامەت قىلىۋاتق
شــائىر ئابدىخالىــق ســەپەرى بىلەن 

بىللــە 1994 - يىلــى ئالمۇتــا 

ئۆمــەر   ئەختــەم  يازغۇچــى  رابىيــە خانىــم 
بىلــەن زوردىــن ســابىر ئىجادىيــەت  مۇھاكىمە 

ــدا يىغىنى

رابىيە خانىم ۋە غۇالمىدىن پاختا، ئەدھەم 
زاكىــر  بىلەن بىللە 2006 يىل
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رابىيــە خانىــم ئوغلــى قاھــار 
بىلــەن بىللــە 1990 - يىــل

رابىيــە خانىــم داڭلىــق ناخشــىچى 
“رابىيــە  بىلــەن  مەمــەت   رابىيــە 
قادىر ســودا ســارىي”  6 - قەۋىتىدە 

بىرلىكتــە

رابىيــە خانىــم سىياســىي 
يىغىنىــدا  كېيڭەيــش 

يىــل  - 1985



6

قىســتانلىق  قازا نىــم  خا بىيــە  ا ر
تىجارەتچــى ئامانگــۈل  ۋە دوســتلىرى 

يىــل  -  1994 بىللــە  بىلــەن 

رابىيــە خانىــم غۇلجىلىــق ئۆزبېــك خانىــم 
بىلــەن   دوســتلىرى  ۋە  پاشــا  تــۆرەم 
يىــل  - 2006 ۋاشــىنگتوندىكى ئۆيىــدە  

رابىيــە خانىم ئەخمەتجان قاســىمنىڭ ئايالى ماينۇر 
قاســىم بىلەن بىللە 1985 - يىل

ئەربــاب  رابىيــە خانىــم مەرھــۇم سىياســىي 
ئابدىلئەزىــز مەخســۇمنىڭ كىيئوغلــى ئابلىمىــت 
ياقــۇب  ۋە ئۇيغــۇر ئاپتونــۇم رايونلــۇق ئوپېــرا 
ســەنئەت ئۈمىكىنىــڭ  سەنئەتچىســى زۇنــۇن 
ســابىرھاجى  ۋە دوســتلىرى بىلەن بىللە 1995 

- يىــل
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رابىيــە خانىمنىــڭ يولدىشــى 
ســىدىقھاجى روزى مەشــھۇر 
ن  نجا ئوســما غۇچــى  ز يا
ســاۋۇت  ۋە ئايالــى مەرھۇمــە 
ــە  ــەن بىلل ــم بىل ــە خانى نۇربىي

22/04/1992

رابىيە خانىم داڭلىق يازغۇچى زوردىن سابىر ئەپەندىم بىلەن بىللە 

رابىيــە خانىــم يولدىشــى ســىدىق ھاجــى روزى مەرھــۇم دوســتى شــەرقى تۈركىســتان گېزىتى بــاش تەھرىرى 
يۇســۇپجان ئەھمــەدى بىلــەن بىللــە ئۈرۈمچىــدە قۇربان ھېيتنــى كۈتىۋېلىــش پائالىيتىدە
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رابىيە خانىم شەرقى تۈركىستاننىڭ سابىق
رەئىسى سەيپىدىن ئەزىزى بىلەن بىللە

رابىيە خانىم ئەنگىلىيە پايتەختى لوندوندا
تىجارەت ئىشلىرى بىلەن 94 -يىل 4 -ئاي

رابىيە خانىم شەرقى تۈركىستاندىكى سودا ساراي ئىشخانىسىدا
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قى  ر شــە نىــم  خا بىيــە  ا ر
قلىــق  تا ئا ندىكى  كىســتا ر تۈ
ســەنئەتكار رەيھــان ئابلېــز بىلــەن  

رابىيە خانىم
شەرقى تۈركىستاندا

دوستلىرى بىلەن
بىللە
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ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ بۇالق بېشى كۇچىسىغا
جاياشقان رابىيە قادىر سودا سارىيى 1992 - يىل
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ئانــا  “مىــڭ  خانىــم  رابىيــە 
شــىرىكىتى” قــۇرۇش يىغىنىــدا
شــەرقى تۈركىســتاننىڭ ســابىق 
ــەت ئابدۇرېشــىت رەئىســى ئابل

ــە  ــەن بىلل ــۇر قاســىم بىل ۋە ماين
12 -ئاينىــڭ  يىلــى   - 1997

15 - كۈنــى

ســابىق  جۇڭگونىــڭ  خانىــم  رابىيــە 
رەئىســى جاڭزېمىــن ۋە ماينــۇر قاســىم 

بىلــەن بىللــە

رابىيە خانىم سودا سارىيىدىكى تىجارەتچى
ئايالار بىلەن بىللە 96 - يىل

ئىككــى ئۆســمۈر رابىيــە خانىمغــا ســوۋغا تەقدىــم 
قىلماقتــا 06/01/ 1991
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رابىيە خانىم نەۋرىسى بىلەن بىللە تۈرمىغا
كىرىشتىن بۇرۇن ئۈرۈمچى

رابىيە خانىمنىڭ ئوغلى ئابلېكىم مەكتەپكە ئوقۇشقا
كىرەلمىگەن بالىارنىڭ رەسىمىنى تارتىپ 2006
- يىلى ئامېرىكىغا يوللىغانلىق سەۋەبلىك 9 يىل

كېسىلگەن

رابىيە خانىم سەۋەبلىك تۈرمىگە
كىرگەن 4 ئوغلىنىڭ سۈرىتى

رابىيە خانىم ئۈرۈمچىدىكى خىتاينىڭ تۈرمىسىدا

رابىيە خانىمنىڭ پەرزەنتلىرى تۈرمىغا كىرىشتىن بۇرۇنقى سۈرىتى ئۈرۈمچى
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رابىيە خانىم تۈرمىگە كىرگەندىن كېيىن خىتاي
ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئېلىۋېلىنغان ھالىتى
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تۈرمىدىــن  نىمنــى  خا بىيــە  ا ر
قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن ۋاشــىنگىتونغا 
ئەقىــدە  قىــز  كەلگــەن  نامايشــقا 

يىــل  -  2002

ــىنى  ــرى ئانىس ــڭ قىزلى ــە خانىمنى رابىي
تۈرمىدىــن چىقىرىش ئۈچــۈن مۇراجەت 

رابىيە خانىم ۋاشىنگىتوندىكى ئائىلىسىئېــان قىلماقتــا
بىلەن بىرگە 2006 - يىلى

رابىيــە خانىــم ۋاشــىنگىتوندىكى ئائىلىســىدە 
بالىلىــرى بىلــەن بىللــە
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رابىيە خانىمنىڭ يولدىشى سىدىق ھاجى روزى 
ــرى ئۈچــۈن  تۈرمىغــا كىرىــپ كەتكــەن ئوغۇللى

مۇراجەت ســۆزلىمەكتە

رابىيــە خانىــم ئامېرىكا ســابىق پرېزىدېنتى جورج 
بوش بىلەن 26/ 2006/06

رابىيە خانىم ب د ت سابىق باش كاتىپى
كۇفى ئەننا بىلەن بىللە 2005 -يىل
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رابىيە خانىم ئامېرىكا كېڭەش پاالتاسى
ھەربىي ئىشار كومىتېتىنىڭ رەئىسى جون

مېكاين بىلەن بىللە 2008 - يىل
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كىشــىلىك  مىنىســىتىرىلىقى  تاشــقى  ئامېرىــكا 
ــاي  ــم خىت ــى باشــلىقى ســۇزان خانى ــۇق كومېتىت ھوق
جاسۇســلىرىنىڭ ئۆلتــۈرۈش سۇيىقەســتىگە ئۇچرىغان 
2006/01/07 رابىيــە خانىمدىــن ھــال ســورىدى 

رابىيــە خانىــم ياردەمچىســى ئۆمەر 
قانــات ئەپەندىــم “دۇنيــا ئىســام 
ــاش  ــك تەشــكىاتى” ب ــش بىرلى ئى
ئېھســان  ئەكمەلىتتىــن  كاتىپــى 

ــە ــەن بىلل ــۇ بىل ئوغل

رابىيــە خانىــم نىيۇركتــا ئېچىلغــان 
ھــەق - ھوقــۇق يىغىنىــدا

رابىيە خانىم ئامېرىكا قوشما شىتاتى دۆلەت
ئىشار باش كاتىپى ئالبېرت خانىم بىلەن

رابىيە خانىم يولدىشــى ســىدىقھاجى روزى 
بىلەن 
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رابىيە خانىم

ئامېرىكا قوشما

شىتاتىنىڭ سابىق

پرېزىدېنتى جورج

بوش بىلەن بىللە

رابىيە خانىم لەنتوس
كىشىلىك ھوقۇق

مۇكاپاتىنى تاپشۇرۋېلىش
يىغىنىدا سۆز قىلماقتا

2015/12/10

رابىيــە خانىم خىتاي تۈرمىســىدىن 
ــپ ۋاشــىنگىتونغا   كەلگــەن  چىقى

ۋاقتــى  17 مــارت 2005
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رابىيە خانىم ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇرچە بۆلۈم خىزمەتچىلىرى بىلەن بىللە

ــر “ئۆمۈرلــۈك  ــم ئەلمۇنې ــر خانى رابىيــە قادى
نەتىجــە” فوندىنىــڭ مۇكاپاتىنــى تاپشــۇرۇپ 
ئاپرېــل،   -  1 يىلــى   -  2016 ئالــدى. 

ۋاشــىنگتون

رابىيــە قادىــر خانىــم نوبېــل تىنچلىــق 

بىرگــە بىلــەن  نامزاتلىــرى  مۇكاپاتــى 
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رابىيــە خانىــم خەلقئارالىــق دىنــى 

ئەركىنلىــك  كومېتىتــى  باشــلىقى ۋە 

ــە ــەن بىلل ــرى بىل ــت ئەزالى كومتې

رابىيە خانىم تىبەتنىڭ دىنى داھىسى

داالي الما بىلەن كۆرۈشمەكتە
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ــۇل  ــل 5 - ئىي ــان 2009 - يى ــدا ئېچىلغ ــن زالى ــى ب د ت يىغى ــى جەنۋەدىك شىۋىتســىارىيەنىڭ پايتەخت
ــرە رابىيــە خانىــم ۋەقەســىدە غايىــپ بولغانــار ناملىــق يىغىندىــن خاتى

نىــم  خا بىيــە  ا ر
شىۋىتســارىيەنىڭ جەنــۋەدە 
لەشــكەن  بىر ن  ئېچىلغــا
دۆلەتلەر تەشكىاتى ئالدىدا 
بىرلەشــمە  ئۆتكۈزۈلگــەن 
قىلماقتــا  ســۆز  نامايىشــتا 
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رابىيە خانىم يولدىشــى ســىدىق ھاجى 

ــىنزۇ  ــرى ش ــاش ۋەزى ــە ب روزى ياپونىي

ئابــى ئەپەندىــم بىلــەن بىللــە 2007 - 

يىلــى 11 - ئــاي

ــك  ــە 4. نۆۋەتلى ــم ياپونىي ــە خانى رابىي
د ئــۇ ق قۇرۇلتىيىــدا  ياپونىيــە ســابىق 

ھــاۋا ئارمىيــە بــاش
توماگويــا  تاشــىيۇ  نــى  قۇماندا
قىلماقتــا  ســوۋغا  ئەپەندىمگــە 

2 0 1 2 / 0 5 / 1 2

رابىيــە خانىم ياپونيــە پارالمىنتىدا 4. 
نۆۋەتلىــك دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 

يىغىندا  2012/05/12

توكيــو  ياپۇنىيەنىــڭ  خانىــم  رابىيــە 
كېيىــن  نامايىشــتىن  شــەھىرىدە 
يىغىنــى  كۈتىۋېلىــش  مۇخبىرالرنــى 

2016/05/14 ئاچماقتــا 
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ياپونيــە  خانىــم  بىيــە  را

ــتىر  ــاش مىنىس ــدا ب پارالمىنتى

ســى   ئىتــو  ياردەمچىســى 

ئېجــى ۋە دۆلــەت بىخەتەرلىك 

مىنىســتىرى ئىچىــدە 40 تىــن 

ــە  ــق ۋەكەللىرىگ ــۇق خەل ئارت

قىلماقتــا ســۆز 

رابىيە خانىم 4. نۆۋەتلىك د ئۇ ق يىغىنىدا قۇرۇلتايغا قاتناشقۇچىار بىلەن بىللە 2012/05/14

ــم ياپونيــە پايتەختــى  رابىيــە خانى

توكيــودا مۇخپىــرالر كۈتىۋېلىــش 

ــا ــۆز قىلماقت ــدا س يىغىنى
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رابىيە قادىرنىڭ تەرجىمھالى              

2006 -يىلــى 11 -ئاينىــڭ 26 -كۈنىدىــن باشــالپ رابىيــە قادىــر خەلقئــارا 
ئۇيغــۇر مىللــەت دەۋاســىنىڭ رەھبەرلىــك ۋەزىپىســىنى ئۈســتىگە ئېلىــپ ھازىرغىچــە 
دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ كونــا -يېڭــى رەھبەرلىــرى مۇئاۋىــن رەئىــس ســىيىت 
ــان  ــس قەھرىم ــن رەئى ــا، مۇئاۋى ــۇن ئەيس ــس دولق ــە رەئى ــۈرك، ئىجرائىي ــۈم ت ت
خۇجامبــەردى، مۇئاۋىــن رەئىــس ئەســقەرجان، مۇئاۋىــن رەئىــس ئۆمــەر قانــات، 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــان، دۇني ــى ئەنۋەرج ــڭ رەئىس ــتان بىرلىكىنى ــەرقى تۈركىس ــا ش ياۋروپ
قۇرۇلتىيىنىــڭ نۆۋەتتىكــى كاتىپــى نــۇر مەمــەت مۇســاباي، دۇنيــا ئۇيغــۇر ئاياللىرى 
قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى رىســالەت خانىم، مۇئاۋىن رەئىســى ئاســىيە خانىــم قاتارلىق 
ئۇيغــۇر سىياســى پائالىيەتچىلــەر ۋە ئۇيغــۇر رەھبەرلــەر بىلــەن بىرلىكتــە ئۇيغۇرنىــڭ 
مىللــەت دەۋاســىغا ۋەكىــل بولــۇش ۋە يېتەكچىلىــك قىلىــش ۋەزىپىســىنى ئاتقــۇرۇپ 

كېلىۋاتىــدۇ.

ــن  ــن كېيى ــاي ئىشــغال قىلغاندى ــەرقى تۈركىســتان، خىت ــر، ش ــە قادى رابىي
خىتــاي تىلىــدا شــىنجاڭ دەپ ئاتىلىدىغــان، بىــر ئۆلكىنىڭ ئالتــاي ۋىاليىتى ئالتاي 
شــەھىرىدە 1946 -يىلــى 11 -ئاينىــڭ 15 - كۈنــى دۇنياغا كەلــدى. 1949 -يىلى 
10 - ئايــدا خىتــاي قىزىــل ئارمىيىســى بــۇ ئۆلكىگــە تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرىــپ، 
1962 -يىلى ئالتاي شــەھىرىدىكى ئۇيغۇرالرنى تارقاقالشــتۇرۇپ، دادىســى قادىرجان 
ــر  ــە قادىرنىــڭ ئانىســى تاجىنىســا باشــلىق بى ــدى، رابىي ــدا قال ۋاقىتلىــق ئالتاي
ئائىلــە كىشــىلىرىنى جەنۇبــى “شــىنجاڭ” نىــڭ ئاقســۇ ۋىاليىتىگە ســۈرگۈن قىلدى. 
ــدى. ئىقتىســادى  ــى ئاقســۇدا تاماملى ــۇرا مەكتەپن ــر، تولۇقســىز ئوتت ــە قادى رابىي
ــم قىلىــش  قىيىنچىلىــق تۈپەيلــى داۋاملىــق ئوقۇيالمــاي ئائىلىگــە قوشــۇمچە كىرى
يولىــدا مەھەللىــۋى تىجــارەت قىلىــپ، كىچىــك بالىالرنىــڭ كىيىــم كىچــەك، باش 
كىيىملىرىنــى تىكىــپ ســېتىپ،ئۆزىنىڭ ئەمگىكــى ئارقىلىــق تۇرمۇش كۆچۈرۈشــكىمۇ 
يــول قويمىغــان خىتــاي ھۆكۈمىتــى، قانچــە قېتىم رابىيــە قادىرنىڭ پــۇل- پىچەك، 

مــال- بېســاتى، تىكىــپ قويغــان كىيىــم -كىچەكلىرىنــى مۇســادىرە قىلــدى.

1978 -يىلــى رابىيــە قادىر، تىجارەت دائىرىســىنى كېڭەيتىپ، شــەھەر ئاتالپ 
تىجــارەت قىلىــپ، 1980 -يىلــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىســالھات - ئېچىۋىتىش 
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دەۋرىگــە يىتىــپ كەلــدى. 1987 -يىلــى ئــاۋۋال “ 8مــارت ســودا بازىــرى” نــى 
قــۇرۇپ چىقىــپ نەچچــە يــۈز لىگــەن ئايالالرنى ســودا تىجــارەت قىلىشــقا يېتەكلەپ 
ئۇالرغــا چىقىــش يولــى تېپىــپ بــەردى. ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ ســودا- تىجــارەت 
ئېڭىنــى يىتىلدۈرۈشــىدە ئاكتىــپ ھەرىكەت قىلــدى. رابىيە قادىر،ســودا- تىجارەت 
ئارقىلىــق شــەرقى تۈركىســتان “شــىنجاڭ” نىــڭ پايتەختــى ئۈرۈمچــى شــەھرىدە 
7قەۋەتلىــك ئاپارتمــان ســېلىپ،ئۇيغۇر ئاھالىالرنــى يېڭــى ئــۆي بىلــەن ھەقلىــق 
تــە مىنلىــدى. 1991 - يىلــى پۈتــۈن ياۋروپــا ۋە ســابىق ســوۋېتلەر ئالەمشــۇمۇل 
ئۆزگىرىــش دەۋرىگــە يىتىــپ كەلگەنــدە، خىتايدىمــۇ سىياســەت بوشــاپ، خىتايــدا 
ئاز ســاندىكى بىر قىســىم كىشــىلەرنىڭ بېيىشــىغا روخســەت قىلىشــقا ۋە كەڭچىلىك 
قىلىشــقا مەجبــۇر بولغانــدا، رابىيــە قادىــر ئۈرۈمچــى شــەھرىدە،” رابىيــە قادىــر 
ســودا ســارىيى “نــى ســېلىپ پۈتتــۈرۈپ، مىڭالرچە ئۇيغــۇر تىجارەتچىلەرگــە دۇكان 

ئېچىــپ بــاي بولــۇش پۇرســىتى يارىتىــپ بــەردى.

ئۇيغــۇر خانىــم قىزالرنــى جەمئىيەتكــە يىتەكلــەش، پــۇل تېپىــپ ئايالالرنىــڭ 
ئىقتىســادى ئەھۋالىنــى ياخشىلىشــىغا يــاردەم بېرىــپ ئائىلىــدە بالىالرنــى ياخشــى 
ــۇق  ــن ئارت ــر، 200 دى ــە قادى ــۈن رابىي ــش ئۈچ ــەت يارىتى ــكە ئىمكانىي تەربىلەش
ــڭ  ــى “مى ــڭ 15 -كۈن ــى 12 -ئاينى ــكىللەپ 1997 -يىل ــى تەش ــم قىزالرن خانى
ــەت  ــقا رۇخس ــىركەت قۇرۇش ــراق، ش ــى. بى ــۇرۇپ چىقت ــى ق ــىركىتى” ن ــا ش ئان
قىلغــان خىتــاي ھۆكۈمىتــى مىڭالرچــە ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ ئىقتىســادقا باغلىــق 
ئويغىنىشــىدىن ۋە تەشــكىللىنىۋاتقانلىقىدىن چۇچــۇپ 1998 -يىلــى   2 - ئاينىــڭ 
25 -كۈنــى “مىــڭ ئانــا” شــىركىتىنى تاقاشــقا بۇيــرۇق چۈشــۈرۈپ، شــىركەتنىڭ 
بانكىغائامانــەت قويغــان نــەخ پۇلىنىمــۇ توڭالتتــى. “مىــڭ ئانــا شــىركىتى” نىــڭ 

تىجــارەت كىنىشكىســىنى ھــەر قانــداق سەۋەبســىز مۇســادىرە قىلــدى.

رابىيــە قادىرنىــڭ تىجــارەت دائىرىســى كېڭەيگەنســېرى ئۇنىڭغــا توســقۇنلۇق 
قىلىشــمۇ شــۇنچە كۆپىيىشــكە باشلىدى.ھەتتا توك ئىدارىسى، ســۇ بىلەن تەمىنلەش 
ئىدارىســى، ئــوت ئۆچــۈرۈش ئىدارىللىرىمــۇ، رابىيــە قادىرنىــڭ ســودا -تىجارەتنى 
كېڭەيتىشــىگە توســقۇنلۇق پەيــدا قىلدى.شــەرقى تۈركىســتان “شــىنجاڭ “ئۇيغــۇر 
ئاپتونــوم رايونىنىــڭ مىللــى كادىرلىرىمــۇ رابىيــە قادىرغــا سىياســەت بويىچــە ياردەم 
قىلىشــقا جۈرئــەت قىاللمىدى.دېمــەك، رابىــە قادىــر قەدەمــدە بىــر قېتىم كىشــىلىك 
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ــڭ  ــڭ، ئۇيغۇرالرنى ــڭ ھوقۇقلىرىنى ــۇ ئۆزىنى ــىگە دۇچ كەلدى،ئ ــۇق مەسىلىس ھوق
كىشــىلىك ھوقۇقلىرىنىــڭ زادى نېمــە ئىكەنلىكىنــى ئويالشــقا باشــلىدى. كىشــىلىك 
ھوقۇقــى شــۇنداق خورلۇققــا دۇچ كېلىۋاتقــان رابىيــە قادىــر ئۆزىنىــڭ يولدىشــى 
ســىدىقھاجى روزىنــى ئامېرىكىغــا چىقىرىۋەتتــى. ئــۆزى ۋەتەنــدە قېلىــپ گېزىتلەردە 
ــى  ــت بايانلىرن ــا ئائى ــىلىك ھوقۇقىغ ــڭ كىش ــۇر خەلقىنى ــان، ئۇيغ ــەۋەر قىلىنغ خ
كېســىپ توپــالپ، پوچتــا ئارقىلىق ئامېرىكىدا ياشــاۋاتقان ئۆمۈرلۈكى ســىددىقھاجى 

روزىغــا چىقىرىــپ تــۇردى ۋە ئەۋەتىــپ تــۇردى.

1999 -يىلــى 8 -ئاينىــڭ 11 -كۈنــى ئامېرىــكا كوڭگىرىســىنىڭ تەكشــۈرۈش 
ئۆمىكــى ئۈرۈمچىگــە يېتىــپ كېلىــپ، رابىيە قادىــر بىلەن كۆرۈشــمەكچى بولغاندا، 
مېھمانــالر چۈشــكەن مېھمانخانــا ئالدىغــا يېتىــپ كەلگــەن رابىيــە قادىــر، خىتــاي 
ســاقچىلىرى تەرىپىدىــن قولغــا ئېلىنــدى. رابىيــە قادىــر سومكىســىغا ســېلىۋالغان، 
“ئامېرىــكا خەلقىگــە مۇراجىئــەت” ماۋزۇلــۇق، ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقىغــا 
ئائىــت يېزىلغــان 10 ماددىلىــق بىر پارچە ماتېرىيال ســاقچىالرنىڭ قولىغا چۈشــتى. 
2000 -يىلــى 3 -ئاينىــڭ 9 -كۈنــى خىتاينىــڭ ســوت ئورگانىلىــرى رابىيــە قادىرغــا 

8 يىللىــق قامــاق جازاســى ئېــالن قىلىــدى.

“ئومۇمــى كىەچــۈرۈم” خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتىغا ئوخشــاش 
ــكا  ــۇ ئامېرى ــۇق تەشــكىالتلىرىنىڭ بېســىمى، بولۇپم ــق كىشــىلىك ھوق خەلقئارالى
باشــچىلىقىدىكى غــەرپ دۆلەتلىــرى گېرمانىيــە، ئەنگىلىيە، فىرانســىيە، نۇرۋىىگىيە، 
ئاســىيادا ياپۇنىيــە قاتارلىــق دېمۇكراتىــك دۆلەتلەرنىــڭ بېســىمى ۋە شــۇ دۆلــەت 
پارالمېنتلىرىنىــڭ بېســىمى ئارقىلىــق خىتــاي ھۆكۈمىتــى رابىيــە قادىرنــى تۈرمىدىن 
قويــۇپ بىرىشــكە مەجبــۇر بولــدى. رابىيــە قادىــر 2005 -يىلــى ئامېرىــكا 
دىپلوماتلىرىنىــڭ ھەمراھلىقىدا 3 -ئاينىڭ 17 -كۈنى ۋاشــىنگىتۇنغا يېتىپ كەلدى.

ــەت  ــكا دۆل ــر، ئامېرى ــە قادى ــى رابىي ــڭ 25 -كۈن ــى 4 -ئاينى  2005 -يىل
مەجلىســىدە، ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقــى مەسىلىســى توغرىســىدا تۈنجــى 

ــى. ــن ئۆتت ــۇپ گۇۋاھلىقتى بول

 1 - 2005 -يىلى 6 -ئاينىڭ 1 -كۈنى ئامېرىكا كوڭگىرىســىنىڭ تەكشــۈرۈش 
ئۆمىكــى ئۈرۈمچىگــە بېرىــپ رابىيــە قادىرنىــڭ باللىرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ ئۇالرنىڭ 
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ئەھۋالىنــى ســورىماقچى بولغانــدا، رابىيــە قادىرنىڭ روشــەنگۈل ئابدۇرېھىــم، قاھار 
ئابدۇرېھىــم، ئالىــم ئابدۇرېھىــم، ئابىلىكىــم ئابدۇرېھىــم قاتارلىــق باللىرىنــى خىتاي 
ســاقچىلىرى قولغــا ئالــدى. بۇنىــڭ ئىچىــدە قاھــار ئابدۇرېھىــم 6 ئايدىــن كېيىــن 
قويــۇپ بېرىلــدى. روشــەنگۈل ئابدۇرېھىــم 3 كۈندىــن كېيىــن قويــۇپ بېرىلــدى. 
رابىيــە قادىرنىــڭ باللىرىنــى قولغــا ئالغانــدا ســاقچىالر، رابىيــە قادىرنىــڭ قىــزى 
روشــەنگۈلنىڭ قولىغــا تېلېفوننــى تۇتقۇزۇپ قويــۇپ، ئابىلىكىــم ئابدۇرېھىمنى ئۇرۇپ 
قىينــاپ، ئۇنىــڭ تايــاق زەربىدىــن ئانــا دەپ توۋلىغــان ئاۋازىنى ســاقچىالر تېلېفون 

ئارقىلىــق ۋاشــىنگىتۇندىكى ئانىســى رابىيــە قادىرغــا ئاڭالتتى.

ــۇر  ــا ئۇيغ ــى دۇني ــڭ 26 -كۈن ــى 11 -ئاينى ــر 2006 -يىل ــە قادى 2 - رابىي
قۇرۇلتىيىنىــڭ رەئىســى بولــۇپ ســايالنغاندا، خىتاينىــڭ ســوت ئورگانلىــرى 
ــاج  ــەن “ب ــا تۆھمــەت بىل ــم ئابدۇرېھىمغ ــى ئالى ــە قادىرنىــڭ كىچىــك ئوغل رابىي
تاپشــۇرمىدى” دەپ،جىنايــەت ئارتىــپ 7 يىللىــق قامــاق جازاســى ئېــالن قىلدى. 
مىللــى بۆلگۈنچىلىككــە قۇتۇرىتىــپ تــور بىتىگــە ماقالــە يــازدى دەپ، جىنايــەت 
ئارتىــپ رابىيــە قادىرنىــڭ ئوتتۇرانجــى ئوغلــى ئابىلىكىــم ئابدۇرېھىمغــا 9 يىللىــق 

قامــاق جازاســى ئېــالن قىلىــدى.

3 - 2005 -يىلــى 10 - ئاينىــڭ 5 -كۈنىدىــن 25 -كۈنىگىچــە، رابىيــە قادىر 
گولالندىيــە، بىلگىيــە قاتارلىــق 7 ياۋروپــا دۆلەتلىرىگــە كىشــىلىك ھوقۇق دەۋاســى 
قىلىــپ بېرىــپ، بــۇ دۆلەتلەرنىــڭ پارالمېنــت ئەزالىرىغــا ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك 
ھوقــۇق تەلەپلىرىنــى يەتكــۈزدى. خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك 

ھوقۇقىنــى قانــداق دەپســەندە قىلغانلىقىنــى پــاش قىلــدي.

4 - رابىيــە قادىــر، دۇنيــا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىســى بولۇپ ســايالنغاندىن 
كېيىــن، دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدا ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنى بىر تەشــكىالتقا 

بىرلەشــتۈرۈپ، ئۇيغۇرالرنى بىر تەشــكىالت رەھبەرلىكىنىڭ ئاســتىغا توپلىدى.

5 - ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق تەلــەپ- دەۋالىرىنــى دۇنيــا ئۇيغــۇر 
قۇرۇلتىيىنىــڭ رەھبەرلىرى بىلــەن بىرلىكتە پائالىيەت پىروگىراممىســىغا ئايالندۇرۇپ، 
ئامېرىــكا باشــچىلىقىدىكى غــەرپ دۇنياســىنىڭ قوللىشــىنى قولغا كەلتــۈرۈپ، رابىيە 
قادىــر ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق دەۋاســىنى دۇنيــاۋى كــۈن تەرتىپكــە ئېلىپ 
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كەلدى.

6 - ياۋروپــا دۆلەتلىرىگــە ۋە شــەرقى ياۋروپــا دا چىــخ جۇمھۇرىيىتىگە ئاالھىدە 
يېتىــپ بېرىــپ رابىيــە قادىــر 7 يىلدىن بېــرى توختىمــاي دۇنيا بويــالپ ئۇيغۇرنىڭ 

كىشــىلىك ھوقۇق دەۋاســىنى قىلدى. 

ــق  ــە داۋاملى ــق دۆلەتلەرگ ــە، شىۋىتســىيە، شىۋىتســارىيە قاتارلى 7 -گېرمانىي
بېرىــپ رابىيــە قادىــر، شــۇ دۆلەتلەرنىــڭ تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرى ۋە پارالمېنــت 
ئەزالىــرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق دەردىنــى ســۆزلەپ 
بېرىــپ، ئۇنىڭدىــن باشــقا بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ جەنۋە كىشــىلىك 
ھوقــۇق كومىتېتىغــا كىرىــپ نــوۋاك ئەپەنــدى بىلــەن كۆرۈشــۈپ، يەنە بىــر نەچچە 
ــۇق  ــىلىك ھوق ــڭ كىش ــۈپ ئۇيغۇرالرنى ــەن كۆرۈش ــەر بىل ــقا رەھبەرل ــم باش قېتى
دەردىنــى بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىغا يەتكۈزدى.شــۇ دۆلەتلەرگــە داۋاملىــق 
ئاڭالتتــى. مۇخبىرالرنىــڭ ئىــز قوغــالپ خــەۋەر قىلىشــى ئارقىلىــق ئۇيغــۇر دەۋاســى 
شــۇ دۆلەتلــەردە مەتبۇئاتــالردا يــەر ئالــدى. تېلېۋىزىيىــدە كۆرســىتىلدى. دۇنيــاۋى 
ــى  ــۇق تەلەپلىرىن ــىلىك ھوق ــڭ كىش ــكىالتلىرىغا ئۇيغۇرنى ــۇق تەش ــىلىك ھوق كىش
ــۇق تەشــكىالتلىرىنىڭ  ــارا كىشــىلىك ھوق ــپ، ھەمكارلىشــىپ، خەلقئ ــۇم قىلى مەل
ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقلىرىغــا كۆڭۈل بۆلىشــىدە تۈرتكىلىــك رول ئوينىدى.

8 - رابىيــە قادىــر، ۋەتەن ئىچىــدە قۇدرەتلىك ئۇيغۇرالرنىڭ، ۋەتەن ســىرتىدا 
ھەقىقى ئەخالقلىق ئادىمى ئۇيغۇرالرنىڭ قوللىشــىغا ئېرىشــتى.

9 - رابىيــە قادىــر، ئىتالىيــە كىشــىلىك ھوقــۇق مۇكاپاتىغــا، نۇرۋىگىيــە رافتۇ 
ــى  ــدا كىىشــىلىك ھوقۇقن ــا، ئامېرىكى ــە مەزلۇمــالر مۇكاپاتىغ ــا، تۈركىي مۇكاپاتىغ
ــۇق  ــىلىك ھوق ــكىالتىنىڭ كىش ــۇق تەش ــىلىك ھوق ــارا كىش ــى خەلقئ كۈزەتكۈچ
مۇكاپاتــى بولــۇپ، جەمئــى 5قېتىــم كىشــىلىك ھوقــۇق مۇكاپاتىغــا ئېرىشــتى.

ــى  ــڭ پايتەخت ــىنجاڭ” نى ــى “ش ــڭ 5 - كۈن ــى 7 -ئاينى  10 - 2009 -يىل
ئۈرۈمچىــدە ئۇيغــۇرالر تىنــچ يول بىلــەن نامايىــش قىلغاندا، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىڭ 
قاتتىــق باستۇرۇشــىغا ئۇچرىــدى. خىتاي ھۆكۈمىتــى، ئۈرۈمچى نامايىشــىنى رابىيە 
قادىــر پىالنلىــدى دەپ، ھۆكــۈم قىلىــپ 500 نەپــەر ئۇيغــۇر تىجارەتچىنــى رابىيــە 

قادىــر ســودا ســارىيىدىن قوغــالپ چىقىرىــپ، ســودا ســارايغا قۇلــۇپ ســالدى.
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 11 - ۋەقەدىــن كېيىــن، خىتــاي ھۆكۈمىتــى رابىيــە قادىرنىــڭ تۈرمىدىكــى 
ئىككــى نەپــەر ئوغلىنــى ئادەتتىكى جازا بېرىش تۈرمىســىدىن قاتتىق باشــقۇرىدىغان 
ــن  ــم تۈرمىدى ــم ئابدۇرېھى ــى ئابىلىك ــە ئوغل ــەپ كەتتى.ھازىرغىچ ــە يۆتك تۈرمىگ
قويــۇپ بېرىلمىــدى. كىچىكــى ئالىــم ئابدۇرېھىــم كېســىم ۋاقتى توشــۇپ تۈرمىدىن 

ــۇپ بېرىلدى.  قوي

  12 - كىشــىلىك ھوقــۇق ئۈچــۈن پائالىيــەت قىلىشــنى ئۆزىنىــڭ نىشــانىغا 
ئايالندۇرغــان رابىيــە قادىــر، خەلقىنىــڭ ئەركىنلىكــى، كىشــىلىك ھوقۇقــى 
ئۈچــۈن كــۆرەش قىلىــپ، مــال- مۈلكىدىــن ئايرىلىــپ، ئۇنىــڭ باللىــرى ۋەتەندە 
ــەردە  ــە قادىر،چەتئەلل ــا، رابىي ــاۋاتقان بولس ــدە ياش ــى ئىچى ــڭ تەھدىت خىتاينى
خىتــاي داشــقاللىرىنىڭ تەھدىتــى ئىچىــدە ياشــاپ تۇرســىمۇ يەنىــال، ئامېرىــكا ۋە 
غەربــى ياۋروپــا، ئاســىيادا ياپۇنىيــە، ئاۋىســتىرالىيە دۆلەتلىــرى دېمۇكراتىــك ئەللەر 
يارىتىــپ بەرگــەن پۇرســەت ۋە ئىمكانىيەتلەردىــن تولــۇق پايدىلىنىــپ، ئامېرىــكا 
باشــچىلىقىدىكى دۆلەتلەرنىــڭ ھــەر جەھەتتىــن يــاردەم قىلىشــىغا تايىنىــپ، رابىيە 

قادىــر توختىمــاي كىشــىلىك ھوقــۇق پئالىيىتــى قىلىۋاتىــدۇ.

 13 - رابىيــە قادىــر، ئامېرىــكا دېمۇكراتىيــە فونــدى جەمئىيىتىنىــڭ ياردىمــى 
ــە  ــەن بىرلىكت ــرى بىل ــڭ ئۆزلى ــۇ ئايالالرنى ــە ش ــى يەن ــۇر ئايالالرن ــق ئۇيغ ئارقىلى
ئۇمۇمــى 6قېتىــم دۇنيا بويىچە ســىمنارىيىگە تەشــكىللەپ،دېمۇكراتىيە ۋە كىشــىلىك 
ھوقــۇق بويىچــە تەربىلەشــنى چىــڭ تۇتــۇپ، ئۇيغــۇر ئاياللىرىنىــڭ سەۋىيىســىنى 

ئۆستۈرۈشــىگە ئىمكانىيــەت ياراتتــى. 

  14 -رابىيــە قادىــر قايســى دۆلەتكــە بېرىــپ كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيىتــى 
قىلماقچــى بولســا، خىتــاي ھۆكۈمىتــى شــۇ دۆلەتلەرگــە بېســىم ئىشــلىتىپ، رابىيە 
قادىرنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيەتلىرىنــى چەكلىمەكچى بولــدى. لېكىن رابىيە 

قادىــر ھەرگىــز تەۋرەنمىدى.

ــەن  ــرى بىل ــاي دېمۇكراتلى ــۇل، خىت ــەت، موڭغ ــر، تىب ــە قادى   15 -رابىي
پائالىيىتىنــى  ھوقــۇق  كىشــىلىك  ھەمكارلىشــىپ،  ئــارا  ئــۆز  بىرلىشــىپ، 

ئاچتــى. يوللىرىنــى  داۋامالشتۇرۇشــنىڭ 

  16 - رابىيــە قادىــر پۈتــۈن ئۇيغۇرالرغــا چاقىرىــق قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ 3يــۈز 
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دولــالر، 5 يــۈز دولالردىــن ئىئانەقىلىشــىنى قولغــا كەلتــۈرۈپ، ئامېرىكىــدا فــورت 
ۋاشــىنگىتۇندا ئۇيغــۇر ئۆيــى ســېتىۋېلىپ، ئۇيغۇرنىڭ مىللــەت كىملىكىنىڭ يوقۇلۇپ 
كەتمەســلىكىگە كۆڭــۈل بۆلىدىغــان ئۇيغۇرنىــڭ ئىلغــار زىيالىيلىــرى بىلــەن بىرلىكتە 
ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت مەركىــزى قــۇرۇپ چىقتى.ئۇيغۇرالرنىــڭ تىلىنــى، ئۇيغۇرالرنىڭ 
مەەدنىيىتىنــى، دىنــى ئېتىقادىنى قوغداشــقا، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئارا ئىتتىپاقلىشىشــى 
كېرەكلىكىنــى، يېڭىــال ســېتىپ ئالغــان ئۇيغــۇر ئۆيىدىــن ئۈنۈملــۈك پايدىلىنىشــنى 

ــم تەكىتلىدى.  دائى

ــول  ــچ ي ــىنى تىن ــۇق دەۋاس ــىلىك ھوق ــڭ كىش ــە قادىر،ئۇيغۇرنى 17 - رابىي
ــقا  ــوگ قۇرۇش ــەن دېئال ــاي بىل ــتۇرۇپ، خىت ــنى داۋامالش ــپ بېرىش ــەن ئېلى بىل

ــدى. ــەت قىل مۇراجىئ

19 - رابىيــە قادىــر ھازىرغىچــە تەخمىنــە  17 قېتىــم ئامېرىــكا دۆلــەت 
مەجلىســىدە گۇۋاھلىقتىــن ئۆتــۈپ، خىتــاي ھۆكۈمىتــى دەپســەندە قىلغــان ئۇيغــۇر 
كىشــىلىك ھوقــۇق خاتىرىســىنى، دۆلــەت مەجلىســىنىڭ ئەزالىرىغــا ئاشــكارىلىدى. 
ــى  ــڭ 25 -كۈن ــى 7 -ئاينى ــۈش 2012 -يىل ــن ئۆت ــم گۇۋاھلىقتى ــر قېتى ــە بى يەن

ــەت مەجلىســىدە ئېلىــپ بېرىلــدى. ــكا دۆل ئامېرى

ــتىلىرىدا،  ــات ۋاس ــۋىقات- مەتبۇئ ــىنىڭ تەش ــالم دۇنياس ــەرەپ ئىس 20 -ئ
ــڭ  ــى 7 -ئاينى ــدە 2012 -يىل ــڭ بېرى ــتۇرىدىغان پىروگىراممىنى ــى تونۇش ئۇيغۇرن
31 -كۈنــى ئەتىگەنــدە قاتارنىــڭ “ئەلجەزىــرە تېلېۋىزىيــە” قانىلىــدا ئۇيغــۇر مىللى 
ھەرىكىتىنىــڭ رەھبىــرى رابىيــە قادىــر خانىــم تونۇشــتۇرۇلدى. بــۇ پىروگىراممىنىــڭ 
ۋاقتــى 1 ســائەتتىن ئارتــۇق بولــدى. بــۇ ھەقىقەتــەن بۈيــۈك بېــر ئىــش بولــدى. 

21 -رابىيــە قادىــر خانىــم “2012 -يىلىدىكــى خەلقئارادىكــى تەســىرى ئــەڭ 
كۈچلــۈك 500 مۇســۇلمان” نىــڭ بېــرى بولــۇپ باھالىنىــپ، شــۇ ســاننىڭ ئىچىــدە 

49 - مەرتىۋىگــە قويۇلــدى. بۇمــۇ ھــەم ئىنتايىــن ئۇلــۇغ بېــر ئىــش بولــدى.

22 - ئۇيغــۇر مىللــى ھەرىكىتــى رەھبىــرى رابىيــە قادىر خانىــم، 2013 -يىلى 
1 -ئاينىــڭ 17 -كۈنــى ئامېرىكىنىــڭ “خەلقئارالىــق ئەركىنلىــك مۇكاپاتــى” غــا 
ــر  ــە بى ــتىگە يەن ــق ئۈس ــۇل ئەاللى ــى ئەلىي ــڭ بېرىلىش ــۇ مۇكاپاتنى ــتى. ب ئېرىش

قېتىملىــق دەنــا غەلىبــە بولــدى. جەمئــى 6 قېتىــم مۇكاپاتقــا ئېرىشــتى.
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 رابىيە قادىرنىڭ ئائىلە ئەھۋالى تۆۋەندىكىچە:

 رابىيــە قادىرنىــڭ ئۆمۈرلىكى ســىدىقھاجى روزىنىڭ دادىســى روزى قارى، . 1
ــى  ــن 1955 -يىل ــپ، 1952 -11 -ئايدى ــچىك ئايرىلى ــەر پومىش زومىگ
11 -ئايغىچــە خىتاينىــڭ تۈرمىســىدە ھەپســىدە ياتتى، بەلكى شــۇ ئايدا 

تۈرمىدىــن روزى قارىنىــڭ تىرىكــى ئەمــەس جەســىدى يېنىــپ چىقتــى.

ــى . 2 ــق ئىنقىالب ــدە، “خەل ــى ئۈرۈمچى ــىدىقھاجى روزى، 1968 -يىل  س
پارتىيىســى” نىڭ ئوقۇغۇچىالر ھەرىكىتىگە مەســئۇل رەھبىرى بولۇپ، 3 - 
باتالىيــۇن ئوقۇغۇچىــالر تەشــكىالتى” مىللەتچى ئوقۇغۇچىــالر ھەرىكىتىگە 
رەھبەرلىــك قىلىپ، 1969 -يىلــى 1 -ئاينىڭ 17 -كۈنىدىن 1977 -يىلى 
10 -ئايغىچــە خىتاينىــڭ ئۈرۈمچىدىكــى لىيــۇداۋەن تۈرمىســىدەۋە ئاقســۇ 

ۋىاليەتلىــك تۈرمىــدە 8 يىــل 9 ئــاي ھەپســىدە ياتتــى.

 رابىيــە قادىــر، ئامېرىكىــدا ياشــاۋاتقان ئۆمۈرلۈكــى ســىدىقھاجى روزىغــا . 3
گېزىــت ماتېرىياللىرىنــى يولــالپ بىرىــپ، ئامېرىــكا دۆلەت مەجلىســىدىن 
ئۈرۈمچىگــە يىتىــپ كەلگــەن مېھمانــالر نىــڭ تەكلىپى بويىچە كۆرۈشــۈش 
ــپ،  ــا ئېلىنى ــپ قولغ ــا كېتىۋېتى ــكەن مېھمانخانىغ ــۇالر چۈش ــۈن ئ ئۈچ
1999 -يىلــى 8 -ئاينىــڭ 11 -كۈنىدىــن 2005 -يىلــى 3 -ئاينىــڭ 
ــۇداۋەن،  ــى لىي ــڭ ئۈرۈمچىدىك ــل خىتاينى ــم يى ــە 5يېرى 17 -كۈنىگىچ

بااجىياخــۇ تۈرمىســىدە ھەپســىدە ياتتــى.

ــى . 4 ــڭ 26 -كۈن ــى 11 -ئاينى ــم 2006 -يىل ــم ئابدۇرېھى ــز ئالى  ئوغلىمى
خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى تەرىپىدىــن 7 يىللىــق قامــاق جازاسىســىغا 

ھۆكــۈم قىلىنــدى. 

ئوغلىمىــز ئابلىكىــم ئابدۇرېھىــم خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ قانۇنســىز . 5
ــارا  ــەر ئ ــپ مىللەتل ــە يېزى ــە ماقال ــور بېتىگ ــن ت ــى تەرىپىدى ئەدىلىيىس
ئۆچمەنلىككــە قۇتراتقۇچــى جىنايىتــى ئارتىلىــپ 9يىللىــق قامــاق 
ــن  ــىدە. بۇنىڭدى ــدە ھەپس ــر تۈرمى ــۈم قىلىندى.ھازى ــىغا ھۆك جازاس
بــۇرۇن 1999 -يىلــى ئوغلــى ئابلىكىــم ئابدۇرېھىــم، ئانىســى رابىيە قادىر 
بىلــەن بىــرال ۋاقىتتــا قولغــا ئېلىنىــپ 3يىللىــق “الۋجــاۋ” غــا ھۆكــۈم 
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قىلىنغانىــدى. ئۇنىڭدىــن كېيىــن ئىككىنچــى قېتىــم قولغــا ئېلىنىــپ 9 
ــدى. ــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىن ــق قام يىللى

ــن . 6 ــڭ 1 - كۈنىدى ــى 6 -ئاينى ــم 2006 -يىل ــار ئابدۇرېھى ــز قاھ ئوغلىمى
12 -ئاينىــڭ 1 -كۈنىگىچــە يېرىــم يىــل خىتاينىڭ تۈرمىســىدە ھەپســىدە 

ياتتــى.

رابىيــە قادىر،2013 -يىلــى 4 -ئاينىــڭ 20 -كۈنىدىــن 26 -كۈنىگىچــە . 7
فىرانســىيىنىڭ فارىــژ شــەھرىدە يېتەكچىلىــك رول ئوينايدىغان، تەســىرى 
ــا  ــارا قۇرۇلتايغ ــى خەلقئ ــۇر ئاياللىرىن ــق ئۇيغ ــك ئەخالقلى ــار، بىلىملى ب
چاقىرىپ،تۈنجــى قېتىــم “ دۇنيــا ئۇيغــۇر ئاياللىــرى بىرلىكى”نــى قۇرۇپ 

چىقتــى.

 ســىدىقھاجى روزى بىلــەن رابىيــە قادىــر ئائىلىســى ئىلگىــرى- كېيىــن بولۇپ 
ــۈن  ــۇر ئۈچ ــەت، ئۇيغ ــى جىناي ــن سىياس ــتەملىكىچىلىرى تەرىپىدى ــاي مۇس خىت
ــڭ  ــل خىتاينى ــپ، 37 يى ــك قىلى ــۈن مىللەتچىلى ــۇر ئۈچ ــك، ئۇيغ ۋەتەنپەرۋەرلى

ــدا ھەپســىدە ياتتــى.  قولى

  

 

  2013 -يىلى 7 ئاينىڭ 11 -كۈنى ۋاشىنگىتۇن.
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ئادەتتــە دۆلەت، ئــۇرۇش ئارقىلىق قۇرۇلىدۇ. مۇســتەملىكە مىللەتلەرمۇ پەقەت 
ئــۇرۇش ئارقىلىــق ئــازاد بولىــدۇ ۋە پەقــەت ئــۇرۇش ئارقىلىــق غەلبە قىلىــپ ئۇرۇش 
ئارقىلىــق مۇســتەقىللىق جاكارلىيااليــدۇ. زامانىمىــزدا جەنۇبىي ســۇدان، كوســۇۋو، 
شــەرقى تىمــۇر قاتارلىــق يېقىندىــال مۇســتەقىل بولغــان دۆلەتلەرنىــڭ ئەمەلىيىتــى 
بــۇ نۇقتىنــى ۋە بىزنىــڭ باشــتىكى قاراشــلىرىمىزنى تولــۇق ئىســپاتالپ بــەردى. 
ــى  ــتەملىكە قىلىنغۇچ ــتەملىكىچىلەرنىڭ مۇس ــلىرى مۇس ــتەملىكىچىلىك ئۇرۇش مۇس
مىللەتكــە تاڭغــان ئۇرۇشــلىرى، ۋە مۇســتەملىكە بولۇشــنى خالىمىغــان مىللەتلەرنىڭ 
مۇســتەملىكىچىلەر ئاچقــان ئۇرۇشــقا ئــۇرۇش بىلــەن تاقابىــل تــۇرۇپ ئۆزلىرىنىــڭ 
ــتەملىكىچىلىكتىن  ــڭ مۇس ــان مىللەتلەرنى ــى قانچىلىغ ــتەقىللىقىنى قوغدىغانلىق مۇس
ــقا  ــن باش ــان. ئۇنىڭدى ــى ياراتق ــاۋى تارىخىن ــنىڭ دۇني ــەت قۇرۇش ــۇپ دۆل قۇتۇل
ــان  ــا قۇرغ ــى تارىخت ــەن ياك ــانىغا يەتك ــتەقىللىق نىش ــەن مۇس ــول بىل ــچ ي تىن
دۆلىتىنــى ئەســلىگە كەلتۈرگــەن ئىشــالرمۇ زامانىمىزنىــڭ يېقىنقــى زامــان تارىخىــدا 
يــۈز بــەردى. بۇنىڭغــا بالتىــق بويىدىكــى ئــۈچ دۆلەتنــى ۋە ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ 

غەربىدىكــى دۆلەتلەرنــى مىســال قىلىــپ كۆرسەتســەك بولىــدۇ. 

ــىدا  ــى توغرىس ــۇپ قالغانلىق ــتەملىكە بول ــۈن مۇس ــە ئۈچ ــڭ نېم ئۇيغۇرالرنى
»ئۇيغــۇرالر تارىختــا قۇرغان دۆلەتلەرنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنىڭ تارىــخ ۋە خەلقئارا 
سىياســەت ئاساســلىرى« ماۋزۇلــۇق كىتابىمىــزدا ئەتىراپلىــق توختىلىــپ ئۆتتــۇق. 
بىــر مىللەتنــى ئىككىنچــى بىــر مىللــەت چــوڭ دۆلەتلــەر ئــارا دىپلوماتىــك يولــالر 
بىلــەن بويســۇندۇرۇش، بىــر دۆلەتنــى ئىككىنچــى بىــر دۆلــەت ئــۇرۇش ئارقىلىــق 
بويســۇندۇرۇش قاتارلىــق ھەرىكەتلەر ئىنســانىيەتنىڭ مەدەنىيىتىگە، ئىنســانىيەتنىڭ 
ئەخالقىغــا قىلىنغــان ھاقارەتتــۇر. ئاجىزالرنــى بــوزەك قىلىشــنى دۇنيــادا ھەرقانداق 
ــەر،  ــوڭ دۆلەتل ــراق، چ ــدۇ. بى ــۇل قىاللماي ــۇ قوب ــڭ ئەقىدە-ئەھكاملىرىم دىننى
كۈچلــۈك دۆلەتلــەر، كىچىك مىللەتلەرنىڭ دۆلىتىگە شــۇنداق تاجــاۋۇز قىلىدىكەن، 
ــتەملىكە  ــەن، مۇس ــىپ ئاالاليدىك ــەن بېس ــق بىل ــى زوراۋانلى ــز مىللەتلەرن ئاجى
قىلىۋاالاليدىكــەن، قــۇل قىلىۋاالاليدىكــەن. بۇنــداق چاغــدا ئادالــەت نېمە، كۈچ 

نېمــە دېگــەن ســوئالمۇ ئۆزلىكىدىــن ئوتتۇرىغــا چىقىدىكــەن...... 

بۈگۈن ئۇيغۇرالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان، ئۇيغۇرىســتاندا مۇستەملىكىچىلىك 
سىياســىتى يۈرگۈزىۋاتقان خىتاي كوممۇنىســتالر پارتىيىســى 20 -ئەســىرنىڭ 40 - 
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يىللىرىــدا ئاســىيا، تىنچ ئوكيــان ئۇرۇشــىنىڭ ۋەزىيىتى يارىتىپ بەرگەن پۇرســەتتىن 
پايدىلىنىــپ، ئامېرىكىنىــڭ ياپۇنىيىگــە قارشــى ئــۇرۇش قىلىشــىدىن، روســىيىنىڭ 
ياپونىيىگــە قارشــى تۇرۇشــىدىن پايدىلىنىــپ، ياپونىيــە جۇڭگــودا قــۇرۇپ چىققــان 
ــىدىكى  ــتالىننىڭ قوللىش ــدۇرۇپ، س ــىنى ئاغ ــق سىستېمىس ــداڭ ھۆكۈمرانلى گومىن

جۇڭخــۇا خەلــق جۇمھۇرىيىتىنــى قــۇرۇپ چىققــان سىياســى پارتىيــە ئىــدى. 

20 - ئەســىرنىڭ 40 - يىللىرىــدا خىتاينىــڭ ئاۋۋالقــى پارتىيىســى گومىنداڭ 
ــتاننى  ــە ئۇيغۇرىس ــى بويىچ ــىتالىننىڭ ماقۇللىق ــپ، س ــە تايىنى ــارا ياردىمىگ خەلقئ
ــودا  ــڭ جۇڭگ ــالردا خىتاينى ــدى. -50يىل ــەق بول ــقا مۇۋەپپ ــتەملىكە قىلىش مۇس
غەلبــە قىلغــان پارتىيىســى كوممۇنىســتىك پارتىيــە ۋە ئۇنىــڭ داھىســى ماۋزېــدۇڭ، 
ئۇيغۇرىســتاننى ســتالىننىڭ ياردىمــى ئارقىلىــق يەنە بىر قېتىم مۇســتەملىكە قىلىشــقا 

مۇۋەپپــەق بولــدى. 

خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى ئۇيغۇرالرنــى قــۇل مىللەتنىــڭ ئورنىغا چۈشــۈرۈپ 
قويــدى، مال-بېســاتىنى، يــەر ئاســتى، يــەر ئۈســتى بايلىقىنــى بــۇالپ تالىــدى. 
ــتىك  ــقا “سوتسىيالىس ــاتىنى بۇالپ-تاالش ــڭ مال-بېس ــى ئۇيغۇرالرنى ــە تېخ يەن
ئۆزگەرتىــش” دەپ چىرايلىــق ئىســىم قويىۋالــدى. ئۇيغــۇرالر ئاخىرقــى قېتىم قۇرغان 
جۇمھۇرىيەتنىــڭ دۆلــەت ئاپاراتلىرىنــى، بــۇ دۆلــەت، ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ ئىگىلىــك 
ھوقۇقىنــى، قانــۇن تــۈزۈم، ئەخــالق نىزاملىرىنــى مەدەنىيــەت ۋە ئىدىيىــۋى 
ئەھكاملىرىنــى بىت-چىــت قىلــدى. ماۋزېــدۇڭ، ســتالىن بىلــەن بىرلىشــىپ بــۇ 
ــلىقىنى  ــەت باش ــەر دۆل ــچىلىقىدىكى 6 نەپ ــىمى باش ــان قاس ــڭ ئەخمەتج دۆلەتنى
“ئايروپىــالن ۋەقەســى” گــە باھانىــداپ، ســابىق ســوۋېتلەرنىڭ دۆلــەت چېگراســى 
ئىچىدىكــى بايقــال كۆلــى ئەتىراپىــدا پاجىئەلىــك ھالــدا ئۆلتۈردى. ســتالىن بىلەن 
ماۋزېدۇڭنىــڭ بــۇ قىلمىشــى نوپــۇز يوقۇتۇش-دۆلەتنىــڭ نوپۇزىنى، ئۇيغۇرىســتاندا 
ئاخىرقــى قېتىــم 1944 - يىلــى 11 -ئاينىــڭ 12 -كۈنــى قۇرۇلغــان ئاخىرقــى 

ئۇيغــۇر جۇمھۇرىيىتىنىــڭ نوپۇزىنــى يوقۇتــۇش ئىــدى. 

دۆلــەت قــۇرۇش ھوقۇقىدىــن مەھــرۇم قىلىنغــان ئۇيغــۇر مىللىتــى، دۆلــەت 
ھوقۇقىدىــن ئايرىلىــپ قېلىــش بىلــەن تــەڭال ئــاۋۋال پۈتۈنســېرى مىللــەت، ئاندىن 
ــن  ــتىن، ئەركى ــر قىلىش ــن پىكى ــن، ئەركى ــرى ئەركىنلىكتى ــڭ ئەزالى ــۇ مىللەتنى ب
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تەشــكىالتچىلىق قىلىشــتىن مەھــرۇم بولــدى. بۈيــۈك تەبىئــەت يارىتىــپ بەرگــەن 
ئىمكانىيەتلــەر دائىرىســىدە مەزلــۇم مىللەتنىــڭ ئەزالىــرى ھەتتــا ئۆزىنىــڭ ئەمگىكى 
ئارقىلىــق بەخىــت يارىتىپ شــۇ بەخىتتىــن ھوزۇرلىنىشــقىمۇ ھوقۇقلــۇق بواللمىدى. 
ئۇيغــۇرالر ئۆزىنىــڭ جىســمانى كۈچىگە، زېھنــى كۈچىگە تايىنىپ باش كۆتۈرۈشــكە 
ــدە  ــتەملىكە ئەل ــۇ مۇس ــتۇرۇلدى. ئۇيغۇرىســتان ب ــن باس ــى، لېكى ــۇپ باقت ئۇرۇن
ــى  ــەت ۋە ئارزۇ-ئۈمىدلىرىن ــە نىي ــرى ئاقىالن ــەت ئەزالى ــەن جەمئىي ــە كۆرگ تەربىي
ئىشــقا ســېلىپ، ئۆزىنىــڭ بىلىمــى ۋە ئىقتىدارىنــى ئــۆز مىللىتىنىــڭ پاراۋانلىــق، 
ــە  ــە ۋە ئىمكانىيەتك ــالي دېســىمۇ، مۇمكىنلىكك ــەرپ قى ــات ئىشــلىرىغا س تەرەققىي
ــۇ  ــۇ ش ــتىخىيلىك كۈچىم ــاالق ئىس ــڭ ق ــتەملىكە جەمئىيەتنى ــەلمىدى. مۇس ئېرىش
جەمئىيەتنىــڭ ھــەر قانــداق بىــر ئەزاســىغا يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكارە بېســىم پەيــدا 
ــە تېگىشــلىك ئورۇنغــا  ــۇ جەمئىيەتت ــۈرۈپ، ب قىلىــش مۇســتەقىللىقىدىن ۋاز كەچت
ئېرىشــىش ئىســتەكلىرىدىن چانــدۇرۇپ، قەيەرگــە قېقىــپ قويســا شــۇ يــەردە جىــم 
تۇرىدىغــان بىــر تــال مىققــا ئوخشــاش ئادەمنــى، ئەنــە شــۇنداق مىققــا ئوخشــاش 

رول ئالىدىغــان ئادەملىــك ئورنىغــا چۈشــۈرۈپ قويــدى. 

ئۇيغــۇر ياشــلىرى ئىجتىمائــى ئــاڭ كىرگەندىــن باشــالپ، ئادەملــەردە ئــارزۇ-
ھەۋەســنىڭمۇ بىر نىشــانغا ئىگە بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ يەتســىمۇ، مۇستەملىكە 
ئەل ئۇيغۇرىســتاندا ئۇيغۇر ياشــلىرى ئىشــىنىڭالركى، ئۆزلىرىنىڭ ئارزۇ-ھەۋەسلىرىنى 
ــۇر  ــتاندا ئۇيغ ــەل ئۇيغۇرىس ــتەملىكە ئ ــدى. مۇس ــە قويىۋېتەلمى ــان تەرەپك خالىغ
ــە  ــان تەرەپك ــلىرىنى خالىغ ــڭ ئارزۇ-ھەۋەس ــىنىڭالركى، ئۆزلىرىنى ــلىرى ئىش ياش
قويىۋېتەلمىدى. مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتاندا شــۇڭا كۆپلىگــەن ئادەملەرنىڭ ئارزۇ-
ھەۋىســى ئىسكەنجىســىگە ئېلىنغانــدا، ئۈمىدســىزلىك ئىزتىراپىغــا چۈشــۈپ قېلىــپ 
ئۆزىنىــڭ قېرىنداشــلىرىغا كۆيۈنــۈش، يــاردەم بېرىــش مەجبۇرىيىتىنىــڭ بارلىقىنــى 
ئۇنتــۇپ قېلىشــتى. رەھىمســىز بولــۇپ كېتىــپ، ھېسداشــلىق قىلىــش مېھــرى-
مۇھەببــەت يەتكۈزۈشــنىمۇ ئۇنتــۇپ قېلىشــتى. بــۇ ئەلۋەتتــە ئادەمنىــڭ ئادەمدىــن 
قاچقانلىقــى، ياتالشــقانلىقىنى دەلىللــەپ بېرىدىغــان، ئــادەم، ئادەمگــە دۈشــمەن 
بولىدىغــان بىــر جەمئىيەتنىــڭ پىشــىپ يىتىلمىگەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرەتتــى. 

شــۇنداق ئەھۋالالرغــا كــۆرە، مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتاندا ئۇيغــۇر ياشــلىرى 
شــىددەتلىك، خــۇددى قاباھەتلىــك چــۈش كۆرۈپ قارا بېســىپ چــۇراپ ئورنىدىن 
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ــلىدى.  ــقا باش ــىددەتلىك ئويغىنىش ــلىرى ش ــۇر ياش ــدەك، ئۇيغ ــۇرۇپ كەتكەن ت
ــادالىرى  ــان شوئار-س ــپ توۋلىغ ــا چىقى ــپ ئوتتۇرىغ ــرەك كېرى ــڭ كۆك ئۇيغۇرالرنى
ئــاۋۋال مۇســتەملىكىچى خىتاينىــڭ ئۈرۈمچىگــە قۇرۇۋالغــان ئوردىســىنى تىترىتىــپ، 
خىتــاي مەملىكىتىنــى ئايلىنىــپ پۈتــۈن دۇنياغــا تارقىلىــپ بــۇ ســادا، مۇســتەملىكە 
ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن توۋلىغــان ســادالىرى ئەۋالتلىرىغــا يالدامــا 
قالــدۇرۇپ تېنىــق كۆككــە ســىڭىپ كەتتــى. ئۇيغۇر بىلــەن ئۇيغۇر ئوتتۇرىســىدىكى 
ــارا كۆيۈنــۈش، ھېسداشــلىق قىلىــش، بىر-بىرىگــە يــاردەم  مېھرىبانلىــق، ئــۆز ئ
قىلىــش شــۇ ھامــان ئەســلىگە كەلــدى. ئىتتىپاقلىق يۇرتۋازلىقنى بېســىپ چۈشــتى. 
ئــۆز ئارا ئىشــەنچىنىڭ ئەســلىگە كېلىشــى خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىنى تەمتىرىتىپ 
قويــدى. ئاالقــزادە قىلىۋەتتى. مانــا بۇ ھەقىقى مەنىدىكى مىللەتنىڭ ئويغىنىشــى، 
ئۇيغــۇر ئەنئەنىــۋى جەمئىيىتىنىــڭ ئىنقىــالب نەســەبىنى سېغىنىشــى، مەقســەتلىك 
ئاڭنــى ئەمــدى بۈگۈنگــە كەلگەنــدە ئەقىلغــا ۋەكىل قىلىــپ، سىياســى، ئىجتىمائى 
ــغ قارشىلىشــىپ تۇرااليدىغــان  ــا قارشــى تىغمۇ-تى ــدا قىلىــپ، خىتايغ كــۈچ پەي
بىــر ۋەزىيــەت يەنــى ئىككــى مىللــەت ئوتتۇرىســىدا ئــۇرۇش ھالىتــى ۋەزىيىتىنــى 

ياراتتــى. ياشىســۇن ئۇيغــۇر!!!

بىرىنچى باب ۋەتەن دەۋاسى

“ۋەتــەن دەۋاســى” دېگــەن نېمــە؟ بــۇ ماۋزۇنــى بىــر نەچچــە جۈملــە ســۆز 
بىلــەن چۈشــەندۈرۈپ كەتكىلــى بولمايــدۇ. نېمــە ئۈچــۈن ۋەتەن دەۋاســى دەيمىز، 
دەيدىغــان ئۇقۇمنــى ئوتتۇرىغــا چىقىرىپ، تولــۇق مەنىدە ئۇقۇمغــا لوگىكىلىق تەبىر 
بېرەلمەســلىكىمىزمۇ مۇمكىــن. ئۇيغۇرالردىن بۇرۇن ۋەتەن دەۋاســى قىلغان مىللەتلەر 
بولغانمىــدى. بولغــان بولســا، كىمگــە قايســى دۆلەتكــە دەۋا قىالتتــى، نېمىنــى 
دەۋا قىالتتــى. بــۇ توغرىــدا قىســقىچە توختۇلــۇپ ئۆتىمىــز. ئىنســانىيەتنىڭ بىــر-
بىرىگــە بېقىنىــپ ياشــايدىغانلىقى، بىر-بىرىگــە ھۇجــۇم قىلىــپ، تاجــاۋۇز قىلىپ، 
بىر-بىرىگــە دوســت بولــۇپ ياشــايدىغانلىقى بەلكــى ھەر قايســى قىتئەلــەردە، ھەر 
قايســى رايونــالردا ۋەتــەن دەۋاســى دەيدىغــان بىــر دەۋانــى ئوتتۇرىغــا چىقارغــان 
بولۇشــى تەبىئــى ۋە مۇمكىــن بولىدىغــان ئىشــتۇر. يېقىندىــن ئېيتســاق شــەرقى 
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تىمــورالر، كوســوۋولۇقالر ۋەتــەن دەۋاســى قىلــدى، كوســوۋولۇالر ئــۇرۇش قىلىــش 
ئىقتىدارىغــا تايىنىــپ، ئامېرىــكا باشــچىلىقىدىكى غــەرب دۇنياســىنىڭ ياردىمىگــە 
ئېرىشــىپ غەلبــە قىلىــپ، ئاخىرقــى غەلبــە مۇســتەقىللىق-جاكارالپ كېيىــن باشــقا 
دۆلەتلەرنىــڭ ئېتىــراپ قىلىشــىنى قولغــا كەلتۈرۈدىغــان ئاخىرقــى كــۈن، ئاخىرقــى 
غەلبىنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن كوســوۋولۇقالر يەنــە 10 يىلــدەك جاھاننىــڭ 
ھــەر قايســى جايلىرىــدا، ھــەر قايســى دۆلەتلەرگــە بولۇپمــۇ ياۋرۇپــا دۆلەتلىرىگــە 
قاتىــراپ يــۈرۈپ دىپلوماتىــك پائالىيــەت بىلــەن خىزمــەت ئىشــلەپ كوســوۋونىڭ 
مۇســتەقىللىقىنى قولــالش، مــەدەت بېرىــش جەھەتتــە خەلقئــارا كــۈچ توپلىــدى. 
كوســوۋولۇقالرنىڭ بــۇ خىل پائالىيەتلىرىنى ســىبرىيە باشــقا دۆلەتلەرگــە دىپلوماتىك 
ــر  ــدا بى ــڭ جەنۇبى ــرى ياۋروپانى ــدى. ئاخى ــۇپ قااللمى ــلىتىپمۇ توس ــىم ئىش بېس
مۇســۇلمان دۆلىتــى دۇنياغــا كەلــدى. بــۇ دۆلەتنــى بىرىنچــى بولــۇپ قۇدرەتلىــك 

ئامېرىــكا قوشــما شــىتاتلىرى دۆلىتــى ئېتــراپ قىلــدى. 

 ۋەتــەن دەۋاســىنىڭ يىــراق ئۆتمۈشــىگە نــەزەر ئاغدۇرســاق، بىزنىــڭ 
بىلىدىغىنىمىــز تىبەتلەرنىــڭ ۋەتــەن دەۋاســىدۇر. تىبەتلــەر خىتــاي كوممۇنىســتلىرى 
ھۆكۈمرانلىقىغــا چۈشــۈپ قالغــان يىلــالر 1959 - يىلدىــن باشــالپ، تىبەتنىــڭ 
ئىچكــى قىســمىدا، لىخاســادا زور كۆلەملىــك قوراللىق قوزغىالڭ كۆتــۈرۈپ، مەغلۇب 
بولغاندىــن كېيىــن، داالي الما ئامېرىكا ئاخبارات ئىدارىســىنىڭ ياردىمىگە تايىنىپ 
ھازىرقــى ھىندىســتاننىڭ زېمىنــى دارامســىالغا قېچىــپ بېرىــپ، مۇســاپىرالر الگىرى 
قــۇرۇپ، تىبەتنىــڭ ئىچكــى قىســمىدا قوراللىــق قوزغىــالڭ كۆتۈرگەندىمــۇ، يەنىــال 
ئامېرىــكا قوشــما شــتاتلىرى دۆلىتىنىــڭ ياردىمىگــە ئېرىشــىپ دۇنيــادا پــۇت تېــرەپ 
تۇرااليدىغــان بىــر بازا-دارامســىال تىبــەت مۇســاپىرالر الگىــرى قــۇرۇپ چىقتــى. 

 ئامېرىــكا قوللىســا پۈتــۈن دۇنيــا قولاليدىكــەن، ئامېرىــكا قوللىمىســا پۈتــۈن 
دۇنيــا قوللىمايدىكــەن. ئامېرىــكا قوللىغانلىقــى ئۈچۈنــال بۈگــۈن تىبەتلــەر پۈتــۈن 
دۇنيانىــڭ قوللىشــىغا ئېرىشــتى. ھەتتــا، تىبەتلەر، ئامېرىــكا قوللىغانلىقــى ئۈچۈنال 
خىتــاي ھۆكۈمرانلىرىنىڭمــۇ شــەكلى ئۆزگەرگەن بىر رەۋىشــتە قولالپ-قۇۋەتلىشــىگە 
ئېرىشــتى. مەســىلەن، تىبەتلەر مەسىلىســى خەلقئــارا جەمئىيەتتە كىشــىلىك ھوقۇق 
ــارا  مەسىلىســى بولــۇش دائىرىســىدىن ھالقىــپ چىقىــپ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن خەلقئ
ــكا  ــى ئامېرى ــى، -1991يىل ــۇپ قالدىك ــى بول ــى مەسىلىس ــڭ سىياس جەمئىيىتىنى
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دۆلــەت مەجلىســى تىبەت توغرىســىدا قانــۇن الھىيە ماقۇلــالپ، “تىبەتلــەر تاجاۋۇز 
قىلىنماســتىن بــۇرۇن مۇســتەقىل دۆلــەت ئىــدى” دەيدىغــان مۇنــداق بىــر سىياســى 
ئۇقــۇم ئامېرىــكا پىرېزىدېنتىنىــڭ ئىمزا قويۇشــى ئارقىلىق رەســمى چەكلەش كۈچىگە 
ئىگــە قانۇنغــا ئايلىنىــپ، ھــەر نۆۋەتلىــك پىرېزدېنتــالر ئەمــەل قىلمىســا، ئىجــرا 
قىلمىســا بولمايدىغــان قانــۇن بولــۇپ قالــدى. -1991يىلىدىــن بــۇرۇن، ئامېرىــكا 
دۆلــەت مەجلىســىنىڭ ئەزالىرىدىــن كىمــدۇ بىرســى داالي المانــى قوبــۇل قىلغــان 
بولســا، -1991يىلىدىــن كېيىــن، ئامېرىكىنىــڭ ھــەر نۆۋەتلىــك پىرىزدېنتلىــرى، 
داالي المانــى قوبــۇل قىلىشــنى رەســمى كــۈن تەرتىپكــە قويــۇپ، دۆلەتنىــڭ ھــەم 
ئىچكى ھەم تاشــقىى سىياســىتىنىڭ بىر قىســمىغا ئايالندۇردى. ئامېرىكىنىڭ دۆلەت 
ئىچىدىــن ئېيتقانــدا پۈتــۈن خەلقنىــڭ داالي المانــى قوللىشــى ھــەر يىلــدا بىــر 
قېتىــم داالي المانــى ئامېرىكىغــا تەكلىــپ قىلىشــى، ئامېرىكىنىــڭ بــۇ دۆلەتنىــڭ 
تاشــقى سىياســىتىگە ۋە ھېلىقــى قانۇنىغــا مۇۋاپىــق بولــۇپ كەلــدى. پىرېزدېنتنىــڭ 
داالي المانــى قوبــۇل قىلىــپ دۇنياغــا ۋە خىتايغــا ھــەر قېتىــم سىياســى ســىگنال 

تارقىتىشــىمۇ بىــر تەرتىپكــە ئايالنــدى. 

 شۇڭالشــقا تىبەت مەسلىســى خىتاينىڭ ئىچكى قىســمىدا، تىبەت مەسىلىسىنى 
بىرلىــك ســەپنىڭ ئوبيېكتىغــا ئايالندۇرۇپ مۇئامىلە قىلىدىغان سىياســەتكە ئايالنغان 
بولســا، ئۇيغۇرىســتان مەسىلىســى خىتاينىــڭ ئىچكــى قىســمىدا ئاتالمىــش قانــۇن 
بىلــەن مۇئامىلــە قىلىدىغــان، ئاتالمىــش قانۇننــى تەدبىقاليدىغــان، ئۇيغۇرالرنــى 

داۋاملىــق باســتۇرىدىغان مەســىلە بولــۇپ قېلىۋەردى. 

ــەپنىڭ  ــك س ــمىدا بىرلى ــى قىس ــڭ ئىچك ــىنىڭ خىتاينى ــەت مەسىلىس  تىب
ئوبيېكتىغــا ئايالنغانلىقى مەسىلىســى، تىبەتنى خىتاينىڭ بىۋاســتە ھۆكۈمرانلىقىنىڭ 
ســىرتىغا چىقىرىــپ ئەتمىگەندىمــۇ، تىبــەت مەسىلىســىنى بىرلىكســەپنىڭ ئوبيېكتىغا 
ئايالنــدۇرۇش ھــەر ھالــدا شــۇنداق ھۆكۈمرانلىقنىــڭ ســىرتىغا چىقىرىپ ئىتىشــنىڭ 
دەســلەپكى باســقۇچىنى تەييارلىغانــدەك بىــر ئىــش بولــدى. بــۇ قــەدەم، تىبەتنــى 
خىتاينىــڭ بىۋاســتە ھۆكۈمرانلىقىدىــن ئۈزۈك-كېســىل چىقىرىــپ ئەتمىگەندىمــۇ، 
ھەرھالــدا تىبەتكــە شــياڭگاڭچە ئالىي ئاپتونومىيــە بېرىش ياكــى ئۇنىڭدىن يۇقىرى 
مەمــۇرى ئالــى ئاپتونومىيــە بېرىــپ خىتــاي ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىدا ئېلىپ قېلىشــقا 

ئۇرۇنۇشــنىڭ دەســلەپكى قەدىمــى بولــۇپ قالــدى. 
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 باســتۇرۇش لېكىــن باستۇرۇشــنى چېكىدىــن ئاشــۇرۇپ ئومۇمىيۈزلــۈك قانلىــق 
باســتۇرۇش دەرىجىســىگە كۆتۈرمەســلىك، تىبەتنى باشقۇرۇشــنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك 
ســتېراتېگىيىلىك سىياســىتى قىلىپ بەلگىلەنگەن بولســا تىبەتلەرگە -2008يىلىغىچە 
شــۇنداق مۇئامىلــە قىلىــپ كەلگــەن بولســا، -2008يىلــى -3ئاينىــڭ -14كۈنى 
تىبەتلــەر شــىددەتلىك كۆتۈرۈلگەنــدە خىتاينىڭ مۇســتەملىكىچى ئارمىيىســى تىبەت 
ئىســيانكارلىرىنى شــىددەتلىك باســتۇردى. قارىغاندا خىتايدا تىبەتنى باشقۇرۇشنىڭ 
ســىتراتېگىيىلىك سىياســىتىمۇ ئۆزگەرگەنــدەك، ئىلگىرىدىنــال قېلىپالشــقان بىــر خىــل 
سىياســى مۇئامىلــە سىستېمىســىمۇ ئەمدىلىكتــە ئۆزگەرگەنــدەك بىلىنــدى. بىــراق، 
ــيانىنى  ــەت ئىس ــتەملىكىچىلىرىنىڭ تىب ــاي مۇس ــى، خىت ــڭ كۆتۈرۈلىش تىبەتلەرنى
باستۇرۇشــى، خەلقئــارا جەمئىيەتكــە “بــۇ يــەردە ئۈچيــۈز ســەر تەڭگــە يــوق” دەپ 
ــر ئىشــنى ئۇچــۇر قىلىــپ تارقاتقــان بولســا، خىتاينىــڭ  ئۇچــۇر تارقاتقانــدەك بى
ئىچكــى قىســمىغا ھــەم ئولىمپىكتىن ئاۋۋال تىبەتلەر ئىســيان كۆتۈرۈپ مۇســتەقىللىق 
تەلــەپ قىلــدى. بىــز ئەســكەر چىقىرىپ باســتۇردۇق دەيدىغــان خىتــاي پۇقرالىرىنى 
ــان  ــقا چاقىرىدىغ ــم بولۇش ــى جى ــاي پۇقرالىرىن ــان، خىت ــە چاقىرىدىغ ئەمىنلىكك
جىــم بولمىســا ۋەتــەن پارچىلىنىــپ كېتىــدۇ دەيدىغــان بىــر ئۇچۇرنــى تارقىتىــپ 
ــر  ــى بى ــدى. ئىككــى پاختەكن ــى خاتىرجــەم ئۆتكــۈزۈپ ئالماقچــى بول ئولىمپىكن
چالمىــدا ســوقۇش، تىبەتلــەر مۇســتەقىللىق تەلەپ قىلىۋاتىدۇ، شــۇڭا باســتۇردۇق؛ 
ئالدىمىــزدا ئولىمپىــك مۇراســىمۇ تۇرىدۇ، خىتــاي پۇقرالىرى ئىــش تېرىپ قويماڭالر، 
دەيدىغــان تەســەۋۋۇردىكى ئىككــى خىــل مەقســەتكە تەجرىبىلەشــكەن ئىككــى خىل 
ــرى  ــتەملىكىچىلىرىنىڭ يۇقى ــاي مۇس ــۇرۇش خىت ــل ت ــەن تاقابى ــارە بىل ــۇل چ ئۇس

ســەۋىيىدە ئوينــاپ چىققــان سىياســى نەيرىڭــى بولــۇپ ھېســابالندى. 

تىبەتتــە باشــالنغان ئىســيان تاكــى ئىســيان باســتۇرۇپ بولۇنغىچــە، خىتــاي 
ھۆكۈمىتــى بــۇ ۋەقــە پارتالشــنىڭ ســەۋەبلىرى ئۈســتىدە توختالغانــدا، “داالي الما 
گورۇھــى كۈشــكۈرتتى”، “بــۇ ۋەقەنــى پىالنلىغۇچــى داالي المــا” دەپ، تەشــۋىق 
قىلــدى. شــۇنىڭغىچە جىم تۇرغان داالي الما، تىبەتتە باســتۇرۇش ئاخىرالشــقاندىن 
كېيىــن، بــۇ قېتىمقــى لىخاســا كۆتۈرۈلۈشــىنى ۋە لىخاســا قىرغىنچىلىقىنــى ختــاي 
ــق سىياســى  ــر قېتىملى ــان بى ــۆزى رېژســورلۇق قىلغ ــالپ ئ ــۆزى پىالن ــى ئ ھۆكۈمىت
ــەر  ــان ئۇچــۇرى ھ ــى تارقىتىۋاتق ــەر ئىككــى تەرەپن ــدى. ھ سۇيقەســت دەپ ئاتى
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ئىككــى تــەرەپ سىياســى مەقســىدىنىڭ بىــر تەرىپــى دەيلــۇق؛

 خــۇددى تېلېۋىــزوردا ھــەر كۈنــى ســۆزلىنىپ تۇرىدىغــان ئىقتىســادقا باغلىــق 
رېــكالم ئىســتىمالچىالرنى مەمنــۇن قىاللمىغانــدەك، سىياســەتكە باغلىق تەشــۋىق-
تەرغىباتمــۇ، مۇناســىۋەتلىك پۇقراالرغــا تەســىر قىلغانــدا پۇقراالرنىــڭ ھېــچ نېمىگــە 
ــى.  ــس قىلدۇراتت ــى ھې ــۈپ قالغانلىقىن ــا چۈش ــڭ ئورنىغ ــان ئاالماننى يارىمايدىغ
قايتا-قايتــا تەكىتلىنىۋاتقــان “ۋەتەننىــڭ بىرلىكــى” نــى قوغــداش، قايتا-قايتــا 
تەشــۋىق-تەرغىپ قىلىنىۋاتقــان، “مۇقىملىــق، مىللــى بۆلگۈنچىلىــك” دەيدىغــان 
سىياســى تېمــا ئارقىلىــق پۇقراالرنــى بىخۇتالشــتۇرۇپ، كىشــىلەرنىڭ رەت قىلىــش، 

تەنقىــد قىلىــش ئىقتىدارىنىمــۇ خۇنۇكلەشــتۈرەتتى. 

 ئامېرىكىنىڭ خەلقئارا سىياســى بېســىمى ئارقىلىق، خىتاي مۇستەملىكىچىلىرى 
بەلگىلەنگــەن تىبەتنــى بىرلىــك ســەپنىڭ ئوبيېكىتــى قىلىــش، 2008 - يىلدىكــى 
باســتۇرۇش ئارقىلىــق، بىــكار قىلىنغانــدەك بىلىنســىمۇ لېكىــن خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
ــى  ــوتالپ، جىناي ــق س ــى ئارقىلى ــش قانۇن ــڭ ئاتالمى ــە ئۆزىنى ــە تىبەتت ھازىرغىچ
ئىشــالر قانۇنــى ئارقىلىــق ئوچــۇق ســوت ئېچىــپ، تېبەتتــە كىمدۇ-بىرســىگە ئۆلۈم 
جازاســى بېرىــش ياكــى كىچىكتــۈرۈپ ئىجــرا قىلىــش دەيدىغــان ھۆكۈمنامــە ھېــچ 
بولمىغانــدا ھازىرغىچــە ســوت ئارقىلىــق ئېــالن قىلىنمىدى. 2008 -يىلى شــۇنداق 
زور كۆلەملىــك قوزغىــالڭ كۆتۈرۈلگەندە، قوزغىالڭ باســتۇرۇلغاندىن كېيىن بولســىمۇ 
سىياســى جىنايــەت ئۈچــۈن تىبەتتــە ســوت ئېچىلــدى، تىبەتتــە سىياســى جىنايــەت 

ئۈچــۈن ئۆلــۈم جازاســى بېرىلمىــدى. 

ــن  ــالندى. بۇنىڭدى ــمى باش ــۆھبىتى رەس ــەت س ــى خىتاي-تىب 2002 -يىل
بۇرۇنمــۇ خىتاي-تىبــەت ســۆھبىتى ئېلىپ بېرىلغان. ھەتتا داالي المانىڭ ئاكىســى 
جــودى بېيجىڭغــا بېرىــپ دېــڭ شــياۋپىڭ بىلــەن كۆرۈشــكەندە، دىڭ شــياۋپىڭ، 
“مۇســتەقىللىقتىن باشــقا نېمــە تېمىــدا سۆزلەشســەك، سۆزلەشســەك بولىــدۇ” دېگەن 
ــە  ــالپ ھازىرغىچ ــن باش ــن 2002 -يىلىدى ــۇنىڭدىن كېيى ــان. ش ــۇ بولغ چاغالرم
خىتاي-تىبــەت ســۆھبىتى توققــۇز قېتىــم ئېلىــپ بېرىلــدى. ھېچقانــداق نەتىجىگە 
ئېرىشــەلمەي، يېقىنــدا داالي المانىــڭ، بېيجىــڭ تــەرەپ بىلــەن ئۆتكۈزۈلىدىغــان 
ســۆھبەتكە قاتنىشــىدىغان ئىككــى نەپــەر ۋەكىلــى، ۋەكىــل بولۇپ ســۆھبەت ئېلىپ 
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بېرىــش ۋەزىپىســىدىن ئىســتىپا بــەردى. 

ــدا زادى  ــەل قىلىنغان ــۇ، ھ ــى كېرەكم ــەل قىلىنىش ــى ھ ــەت مەسىلىس  تىب
ــرەك؟ ــى كې ــەل قىلىنىش ــداق ھ قان

كېيىنكــى ئىككــى يىلدىــن ھازىرغىچــە تېبەتنىــڭ ئىچكــى قىســمىدا، 
تىبەتنىــڭ ســىرتىدا بولــۇپ جەمئىــي 104 نەپــەر تىبەتلىــك ياش خىتاينىــڭ مىللى 
ھۆكۈمرانلىقىغــا قارشــى كەســكىن ھەرىكــەت بىلــەن ئىپــادە بىلــدۈرۈپ، ئۆزىنــى 
كۆيــدۈرۈپ ئۆلۈۋېلىش بويىچە قارشــىلىق كۆرســىتىپ، “داالي المــا تىبەتكە قايتىپ 
ــوۋالپ  ــرەك”، دپ شــوئار ت ــرەك”، “تىبــەت مۇســتەقىل بولۇشــى كې كېلىشــى كې
جاھــان خەلقىنــى ئۆزىگــە قاراتتــى. ئەپسۇســلىنىدىغان يېرىمىــز شــۇكى، ھېــچ كىم 
بۇنــداق ســاداغا قــۇالق ســالمىدى. پاســىبانالر قىياپىتىگــە كىرىۋالغان پاســىبانالرمۇ 
بــۇ ســاداغا قــۇالق ســالمىدى. بــۇ ئەھــۋال بىزنــى ئەجەبلىنىشــكە، ھەيرانلىققــا 
ئېلىــپ كەلدىكــى، كەينىدىنــال ئۈمىدســىزلىكمۇ بىزگــە يوپۇرۇلۇپ كەلــدى. قائىدە 
بويىچــە داالي المــا ئاللىبۇرۇنــال ۋەتىنىگــە قايتىشــى كېــرەك ئىــدى...... لېكىــن 
ھازىرغىچــە ۋەتىنــى تىبەتكــە قايتالمىــدى...... 2013 - يىلــى 6 - ئايدا داالي 
المــا 78 ياشــقا كىرىــدۇ...... ئــاز كــەم 60 يىــل...... سىياســى ســەرگەردان 
بولــۇپ خەلقئــارادا زور قولالشــقا ئېرىشــىپمۇ، ئامېرىكىــدەك قۇدرەتلىــك دۆلەتنىــڭ 
دىپلوماتىــك قوللىشــىغا ئېرىشــىپمۇ شــۇنىڭغىچە داالي المــا ۋەتىنىگــە قايتالمىســا 

جاھاننىــڭ سىياســى ئىشــلىرىنى زادى نېمــە دېگۈلــۈك...... 

 تىبــەت مەسىلىســىگە يانــداش بولــۇپ كېيىنكــى ئــون يىــل ئىچىــدە ئۇيغــۇر 
مەسىلىســىمۇ دۇنيا سەھنىســىدە پەيدا بولــدى. خىتايغا مۇســتەملىكە بولۇپ قالغان 
ــەن ئۇيغۇرىســتاننىڭ سىياســى مەسىلىســى بىر-بىرىگــە چەمبەرچــاس  تىبــەت بىل
باغلىنىشــلىق مەســىلە، تىبەت مەسىلىســى ھەل بولغان ھامان ئۇيغۇر مەسىلىســىنى 
ــەن ئۇيغۇرنىــڭ  ــەت بىل ــارا جەمئىيــەت ئارقىغــا تاشــالپ قويالمايتتــى. تىب خەلقئ
خىتايغــا قارشــى تۇرۇش قورالى زادى نېمە بولىشــى كېــرەك؛ دېمۇكراتىدىمۇ دەيمىز، 
كىشــىلىك ھوقۇقمــۇ دەيمىــز، دېموكراتىيىنىمــۇ، كىشــىلىك ھوقۇقنىمــۇ خىتاينىــڭ 
ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىدا تــۇرۇپ خىتايدىــن ئالىمــەن دېيىــش، بــۇ بىــر ئەخمەقنىڭ 
خىيالىــدۇر. خىتاينىــڭ ئۇيغۇرغــا، تىبەتكــە ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــى بــۇ قانداقتــۇر 
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دېمۇكراتىيــە مەسىلىســى ياكــى كىشــلىىك ھوقــۇق مەسىلىســى ئەمــەس. ســېپى 
ئۆزىدىــن ھەربىــي تاجاۋۇزچىلىــق ۋە تاجاۋۇزچىلىققــا قارشــى تــۇرۇش مەسىلىســى، 
ســېپى ئۆزىدىــن سىياســى مەســىلە ۋە ھەربىــي ئىشــالر مەســىلىدۇر. ســېپى ئۆزىدىن 
ــش  ــق قىلى ــەن ھۆكۈمرانلى ــق بىل ــر مىللەتكــە زوراۋانلى ــە بى ــڭ يەن ــر مىللەتنى بى
مەسىلىســىدۇر. شــۇڭا تىبــەت بىلــەن خىتاي ئوتتۇرىســىدىكى كۈرەشــنىڭ شــەكلى، 
ئۇيغــۇر بىلــەن خىتاينىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى كۈرەشــنىڭ شــەكلى، مىللەتچىلىككــە 
قارشــى مىللەتچىلىــك بىلــەن جــاۋاب قايتۇرىدىغــان كــۈرەش شــەكلىدۇر. ئۇيغــۇر 
بىلــەن خىتــاي، خىتــاي بىلــەن تىبــەت ئوتتۇرىســىدىكى ھازىرقى ھالــەت، ئۇرۇش 

ھالىتىــدە تۇرۇۋاتقــان مىللەتلــەر مۇناســىۋىتى ھالىتىــدۇر. 

ــارا  ــىنگتۇندا “خەلقئ ــى ۋاش ــڭ 7 -كۈن ــى -2ئاينى ــدا 2013 - يىل يېقىن
ــدە  ــڭ يېتەكچىلىكى ــى”، نى ــدى جەمئىيىت ــۈرۈش فون ــرى س ــى ئىلگى دېمۇكراتىيىن
“خىتــاي بۇرۇلــۇش نوختىســىغا يېتىــپ كەلدىمــۇ” ماۋزۇســى ئاســتىدا مۇھاكىمــە 
ــم  ــا خانى ــلىقى لوئىس ــن باش ــڭ مۇئاۋى ــۇ جەمئىيەتنى ــدى. ب ــى ئۆتكۈزۈل يىغىن
ئىككىنچــى بولــۇپ ســۆزگە چىقىپ، ئۇ ســۆزىدە تىبەت ۋە شــەرقى تۈركىســتاندىكى 
ۋەزىيەتنىــڭ كۈنســايىن ناچارلىشــىۋاتقانلىقىنى ئەســكەرتىپ بــۇ ئىككــى رايوننــى 
“ئــازاب ئۇقۇبــەت ئارىلى” دەپ ئاتىســاق ھەرگىــز ئاشــۇرۇۋەتكەن بولمايمىز، دەپ 
كۆرســەتتى. بــۇ ئىككــى رايوننــى “ئازاپ ئوقۇبــەت ئارىلى” دەپ ئاتىســاق ھەرگىز 
ــى  ــر نۇقتىن ــۇنداق بى ــە ش ــۇ يەن ــەتتى. ئ ــز، دەپ كۆرس ــۇرۇۋەتكەن بولمايمى ئاش
مۇنــداق تەكىتلــەپ كۆرســەتتى”؛ خىتــاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز ھاكىمىيىتىنى ســاقالپ 
قېلىــش ئۈچــۈن خىتــاي مىللەتچىلىكىنى تەشــۋىق قىلىۋاتقانلىقى، بۇنداق تەشــۋىق 
ــا،  ــەڭ ئوخشــاش ۋاقىتت ــەن ت ــى ئاشــۇرۇش بىل ــاي مىللەتچىلىكىن قىلىشــنىڭ خىت
ــدا  ــى پەي ــىدەك ئاقىۋەتن ــك قىلش ــا ئۆچمەنلى ــەت ۋە ئۇيغۇرالرغ ــڭ تىب خىتايالرنى
قىلىۋاتقانلىقىنــى “ ئاالھىــدە تەكىتلــەپ كۆرســەتتى. دېمــەك، لوئىســا خانىمنىــڭ 
خىتــاي مىللەتچىلىكىنىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىنى بىلگەنلىكىدە ئۇيغــۇر بىلەن تىبەتنىڭ 
سىياســى دەردىنىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ يەتكەنلىكــى كۆرۈنــۈپ تۇراتتــى. 

ــدى؛  ــى يوقاتماقچــى بول ــڭ تىلىن ــەن ئۇيغۇرنى ــك بىل ــاي مىللەتچىلى  خىت
خىتــاي مىللەتچىلىــك بىلــەن ئۇيغــۇر مەدەنىيەتىنــى يوقاتماقچــى بولــدى؛ خىتــاي 
ــىيە  ــى ئاسسىمىلياتس ــى مۇرتلىرىن ــالم دىن ــۇ ئىس ــۇر ب ــەن ئۇيغ ــك بىل مىللەتچىلى



43

ــۈزۈپ،  ــىتى يۈرگ ــك سىياس ــادى مىللەتچىلى ــاي ئىقتىس ــدى، خىت ــى بول قىلماقچ
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىقتىســادى تەرەققىيــات يوللىرىنــى، ماكانىنــى تارايتىۋەتتى. خىتاي 
يۇقىرى بېســىملىق مىللەتچىلىك سىياســىتىنى يولغا قويۇپ ئۇيغۇرالرنى باستۇرۇشــنى 

كۈچەيتتــى. 

ئىككىنچى باب مىللەتچىلىك

 مىللەتچىلىــك دېســە ھازىرقــى دۇنيادا قۇالققــا مۇش ئۇرغانــدەك ئاڭلىنامدۇ، 
قانــداق. ھەرقانــداق مىللەتنىڭ ھەر قانداق ئەزاســى ئوچۇق ســورۇندا، ئوچۇق-
ئاشــكارا ھالــدا مىللەتچىلىكنــى تەرغىب قىلمىســا كېرەك. چۈنكــى، مىللەتچىلىكنى 
تەرغىــب قىلىۋاتقــان شــۇ ســورۇندا ئىككىنچــى بىــر مىللەتنىــڭ ئەزالىرى ســۆھبەتكە 
ئارىلىشــىپ قېلىشــى مۇمكىــن. ئەممــا مىللەتچىلىــك ھەرقانداق ئادەمنىــڭ ئېڭىدا 
ــۇن،  ــە بولس ــۆۋەن تەبەق ــى ت ــۇن، مەيل ــە بولس ــرى تەبەق ــى يۇقى ــى مەيل يەن
مەيلــى رەھبەرلىــك قاتلىمىدىكىلەرنىــڭ بولســۇن،دېگۈدەك ھەممىســىنىڭ ئېڭىــدا 
ــك  ــۇرۇپ مىللەتچىلى ــاي ت ــراڭ قىلم ــى داۋى ــدۇ. مىللەتچىلىكن ــك بولى مىللەتچىلى
قىلىــش ھازىرقــى دۇنيــادا قۇۋلۇشــۇپ كەتكــەن مىللەتلــەر ئوتتۇرىســىدا بىــر مــودا 
بولــۇپ قالــدى. بۇنــداق مىللەتچىلىكنــى ئادەملــەر مۇدىرنىزىملىــق مىللەتچىلىــك 

دەپ ئاتاشــقا ئادەتلەنــدى تېخــى. 

 مىللەتچىلىــك مەدەنىيەت ئەۋزەللىكى ئېڭى، مىللەت تۇرمۇشــىنىڭ ئەنئەنىۋى 
داۋامىلىقــى ۋە ئەنئەنــە ئەۋزەللىكــى ئېڭــى، مىللــەت ئەاللىقــى ئېڭــى قاتارلىق ئاڭ 
شــەكىللىرىنىڭ ھەردائىــم دېگــۈدەك، تۇرمۇشــنىڭ ھەرقايســى تەرەپلىرىــدە دېگۈدەك 
ــك  ــۇنداق مىللەتچىلى ــن ش ــڭ زورىدى ــق ئېھتىياجنى ــى ئارقىلى ــى ئىپادىلىش ئۆزىن
ئىدىيىلىــرى پەيــدا بولغــان بولســا كېــرەك دېســەك، مىللەتچىلىــك ئۇقۇمىغــا بــەك 

ئــاددى تەبىــر بەرگــەن بولىمىــز. 

 مىللەتچلىلىــك ئادەتتە دۆلەتچىلىك دەپمــۇ ئاتىلىدۇ. مىللەتچىلىك مىللەت، 
ئىــرق دۆلــەت قــۇرۇش ھوقۇقىنــى تــەن ئېلىــش قاتارلىــق ئــۈچ خىل تەن ئېلىشــنى 
ــۇپ،  ــانىيەت توپلۇش ــى ئىنس ــەت ئۇقۇم ــك مىلل ــان ئىدېئولوگىيىلى ــۇن قىلغ مەزم
غۇجمــەك بولــۇپ ياشاشــنىڭ نىگىزلىــك بىرلىكــى ئاالھىــدە بىــر مەدەنىيــەت بىلەن 
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سىياســەتنى تەشــەببۇس قىلىدىغــان ئەقىلنىــڭ ياكــى ئەقىدىنىــڭ ئاساســى دەپ 
قارالــدى. كونكىرېتالشــتۇرغۇندا، مىللەتنــى بىرلىك قىلغان دۆلــەت مەۋجۇتلۇقىنىڭ 
ــۆزى  ــى ئ ــۆز تەقدىرىن ــەت ئ ــداق مىلل ــى؛ ھەرقان ــۇق ئاساس ــر قانۇنل بىردىن-بى
بەلگىلــەپ دۆلەت قۇرۇشــقا ھوقۇقلــۇق دەپ قارالدى. ئادەتتــە مىللەتچىلىك بىلەن 
ۋەتەنپەرۋەرلىكنــى بىر-بىرىدىــن ئايرىــپ قارىغىلــى بولمايدىغــان بۈيــۈك ھېســيات 
بىردەكلىكــى دەپمــۇ قارىشــىمىز الزىــم. ئېچىۋېتىلگــەن ئاڭلىــق جەمئىيەتلــەردە بىر 
ــەت  ــەت ۋە ھۆكۈم ــە دۆل ــەش، نۆۋەتت ــىنى تەكتل ــەۋدە بولۇش ــر گ ــڭ بى مىللەتنى
بايــان قىلغــان مەدەنىيــەت بىلــەن سىياســەتنى تەكىتلەشــكە ئــورۇن بەرگەنــدەك 
كۆرۈنىــدۇ. سىياســەت بىلــەن دۆلــەت ھوقۇقنــى تەكىتلــەش، دۆلــەت سىياســىتى 
بــار مىللەتلەرنىــڭ ئىشــى بولســا، ھۆكۈمىتــى يــوق، خىتايغــا مۇســتەملىكە بولۇپ 
تۇرغــان ئۇيغــۇردەك مىللەتلــەر نېمىنى تەكىتلىشــى كېــرەك؟ ئۇيغۇردەك مۇســتەملىكە 
ــار  ــىتى ب ــى سىياس ــەش، دۆلىت ــتۇرۇش، تەكىتل ــڭ ئۇيۇش ــەر مەدەنىيەتنى مىللەتل
مىللەتلەرنىــڭ ئىشــى بولســا، دۆلىتــى، ھۆكۈمىتــى يــوق، خىتايغــا مۇســتەملىكە 
ــۇردەك  ــرەك؟ ئۇيغ ــى كې ــى تەكتلىش ــەر نېمىن ــۇردەك مىللەتل ــان ئۇيغ ــۇپ تۇغ بول
مۇســتەملىكە مىللەتلــەر مەدەنىيەتنىــڭ ئۇيۇشــتۇرۇش، تەشــكىللەش كۈچىنــى 
تەكىتلــەش بىلــەن ئەســلى ئىگىلىــك ھوقۇقىنىــڭ ئاساســى بولغــان ياكــى ئىگىلىك 
ــى  ــى ئىتتىپاقلىقن ــىپلىق ئىچك ــان پىرىنس ــۇ دەپ قارىلىدىغ ــۆزى ش ــڭ ئ ھوقۇقنى

تەكىتلــەش كېــرەك بولىــدۇ. 

 مىللەتچىلىــك، مىللى مۇســتەقىللىق ھەرىكىتىنىڭ ئىدېئولوگىيىســى دېگەندە 
ــى  ــدا سىياس ــڭ نامى ــى، مىللەتنى ــەت مەۋجۇتلۇقىن ــدا، مەدەنىي ــڭ نامى مىللەتنى
مۇســتەقىللىق تەلەپلىرىنــى، مىللەتنىــڭ نامىدا دۆلەت قۇرۇش غايە-ئىســتەكلىرىنى 
داۋاملىــق تەشــەببۇس قىلىــدۇ. مىللەتچىلــەر، ئېنىــق ئۆلچــەم بويىچــە، مىللــەت 
بىلــەن مىللەتنىــڭ چەك-چېگرىســىنى ئايرىــش؛ مىللەتنــى باشــقا بىــر مىللەتتىــن 
پەرقلەندۈرۈش بىلەن بىرگە مىللەت ئەزالىرىنىڭ تەركىۋى، تەۋەلىكىنى بىكىتىشــنىمۇ 
تەشــەببۇس قىلىــدۇ. بــۇ ئاالھىدىلىكلــەر ياكى مىللەتكــە، مىللەتچىلىككــە ئۆلچەم 
بولىدىغنــا ئاالھىدىلىكلــەر نېمىدىــن ئىبــارەت؟ ئورتــاق تىل؛ ئورتــاق مەدەنىيەت؛ 
ــى،  ــاق يۆنىلىش ــلىرىنىڭ ئورت ــەت قاراش ــاق قىمم ــان ئورت ــاس بولغ ــە خ مىللەتك
مانــا بــۇالر مىللەتلەرنىــڭ بىر-بىرىدىــن پەرقلىنىشــىنى ئۆلچەيدىغــان ئۆلچەمدۇر. 
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ختايغــا مۇســتەملىكە بولــۇپ تۇرغان ئۇيغــۇر بىلــەن خىتاينىڭ ئوتتۇرىســىدا ئورتاق 
مەدەنىيــەت يــوق؛ خىتاينىــڭ قىممــەت قارشــى بىلــەن ئۇيغۇرنىــڭ قىممەت قارشــى 
ئوتتۇرىســىدا ھېــچ قانــداق ئوخشاشــلىق يوق. بــۇ ئاالھىدىلىكلەردىن باشــقا دىنى 
ئىتىقــاد ئاالھىدىلىكىنــى قوشــقاندا مىللەتنىــڭ ئۆزىنــى تــەن ئېلىشــى يۇقىرىقىــدەك 

مەنىــۋى جەھەتتــە تــەن ئېلىشــنى ئاســاس بىلــەن تەمىنلىگــەن. 

 مىللەتچىلــەر، مىللــى خۇسۇســىيەتلەر خۇسۇســىيەت ئاالھىدىلىكــى بويىچــە، 
ئاالھىدىلىككــە قارىمۇ-قارشــى ئىككىنچــى بىــر خىــل ئاالھىدىلىــك بىلــەن 
مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرغــان مىللــى خۇسۇســىيەتلەرنى ئۆزىگــە بەلگــە قىلغــان ھالــدا 
ئىككىنچــى بىــر مىللەتنــى چەتكــە قېقىــش بىلــەن خاراكتېرلەنگەنــدە، ھەرقانــداق 
ــەلمەيدۇ.  ــقا ئېرىش ــراپ قىلىش ــك ئېتى ــداق مىللەتچىلى ــىدە بۇن ــى ساھەس سىياس
ــۇپ، باشــقا  ــا قوي ــدە ئورۇنغ ــى خۇسۇســىيەتلىرىنى ئاالھى ــڭ مىلل ــن، ئۆزىنى لېكى
مىللەتلەرنىڭمۇ شــۇنداق خۇسۇسىيەت ۋە شــۇنداق ئاالھىدىلىكلىرى بولىدىغانلىقىنى 
ئېتىــراپ قىاللىغــان مىللەتچــى بــازاردا پــۇت تېــرەپ تۇرااليدىغــان مىللەتچىــدۇر. 
مىللەتچىلىــك چەتكــە قېقىــش خۇسۇســىيەتلىرىگە ئىگــە. بىــراق، ئۆزىگــە ئــۆزى 
خۇجــا بولــۇش ئاالھىدىلىكىنــى تەييارلىمىغاندا باشــقا مىللەتلەرنــى چەتكە قاققىلى 
ــدۇ.  ــە قېقىلى ــن چەتك ــەر تەرىپىدى ــقا مىللەتل ــا باش ــتىن، ھەتت ــال قالماس بولماي
ــەتكەن.  ــىر كۆرس ــۇر تەس ــن چوڭق ــىغا ئىنتايى ــڭ قۇرۇلمىس ــك دۇنيانى مىللەتچىلى
ــداق  ــڭ قان ــقۇچلىرىدا مىللەتچىلىكنى ــى باس ــەر قايس ــڭ ھ ــى تەرەققىياتنى تارىخ
رول ئوينىغانلىقــى توغرىســىدا، ئەســلى تۇرىلىــش بىلەنــال مىللــى پەرقلەرنــى 
يوقىتىــش بىلــەن بۈيــۈك بىرلىكنــى، ئاسمىلياتســىيە قىلىــش يولــى ئارقىلىق كىچىك 
ــڭ  ــىزىممۇ، مىللەتچىلىكنى ــان ماركىس ــەببۇس قىلغ ــنى تەش ــى يوقىتىش مىللەتلەرن
تارىخــى رولىنــى ئېتىــراپ قىلغــان. يېقىنقــى زامانغــا كەلگەنــدە مىللەتچىلىــك، 
مىللــى دۆلــەت، دۆلەت قۇرۇلمىســىنىڭ ئاساســلىق ئېقىمى، ئاساســلىق نەزەرىيىســى 
بولــۇپ قالــدى. مىللەتچىلىــك دۇنيانىڭ سىياســىتىگە، دۇنيا تارىخــى ۋە دۇنيانىڭ 
جۇغراپىيىلىــك سىياسىســىغا چوڭقــۇر تەســىر كۆرســەتكەن. دۇنيانىــڭ ھەرقايســى 
جايلىرىــدا، مەيلــى چــوڭ، مەيلــى كىچىــك بولســۇن، ھــەر قايســى مىللەتلــەر ئۆز 
ئالدىغــا دۆلــەت قــۇرۇپ، دۆلــەت ئىچىــدە دۆلەتنىــڭ ئىگىســى بولــۇپ، دۆلەتنىڭ 
ــن  ــايدۇ. ئۇيغۇردى ــۇپ ياش ــان بول ــۆزى خ ــەگ، ئ ــۆزى ب ــۇپ، ئ ــى بول خۇجايىن
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باشــقا مىللەتلــەر، مىللــى دۆلەتنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى مىللەتنىــڭ مەۋجــۇت بولــۇپ 
تۇرۇشــىنى كاپالەتكــە ئىگــە قىاللىغــان بــۇ دۆلەتلــەردە مىللــى مەدەنىيــەت بىلــەن 
شــۇ مىللــەت ئىجتىمائىــي خاراكتېرنىــڭ بىردەكلىكــى جەمئىيەتنــى تىزگىنلىگۈچــى 
ئورۇنــدا تــۇرۇپ كەلگــەن. مىللــى دۆلەتلــەر مەدەنىيــەت ۋە تارىــخ ئەپســانىلىرى 
ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى ۋە داۋاملىق مەۋجۇت بولــۇپ تۇرااليدىغانلىقىنى 

ئىســپاتالپ كەلگــەن. 

 مىللەتچىلــەر غەيــرى مىللــى دۆلەتلەرنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى ئېتىــراپ قىلغاندا، 
دەســلەپكى دەۋرلــەردە مىللەتچلىكــى ھەرىكەتلىــرى كۆپىنچــە كاپىتالىزىمغــا 
ــق  ــى قاتارلى ــە ئىمپىرىيىس ــى، بېرىتانىي ــتىر-ۋىنگىر ئىمپىرىيىس ــن، ئاۋس جۈملىدى
ئىمپىرىيىلەرگــە قارشــى تۇرغان. مەســىلەن، ئىســالم دىنىغــا ئىشــىنىدىغان مىللەتلەر 
پۈتــۈن دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا قۇرۇلغــان خەلىپىلىــك تۈزۈمىنــى غەيــرى 
ــەرەب  ــە ئ ــۇ خەلپ ــەندۈرگەن. ب ــۈزۈپ چۈش ــە كىرگ ــەت تەركىبىگ ــەت دۆل مىلل
ــۇ  ــدۇ، ب ــوردۇ بوالم ــى ئ ــدۇ ياك ــەش بوالم ــدۇ، ماراك ــۈرك بوالم ــدۇ، ت بوالم
تەرەپلەرنــى سۈرۈشــتە قىلىــپ ئولتۇرمىغــان پەقــەت تۈزۈملەشــكەن خەلپــە بىرلىكىنى 
تەكىتلىگــەن. خەلپىلىــك تــۈزۈم -1924يىلــى تۈركىيىــدە ئاخىرالشــقان. ئېھتىمــال 
ماركىســنىڭ مىللــى مەســلەك سىياســتى ئىســالم دىنىنىــڭ مۇشــۇنداق خەلىپىلىــك 

تۈزۈمىدىــن كەلگــەن بولســا كېــرەك. 

ــڭ  ــەن قانۇننى ــە بىل ــى ئەنئەن ــى دۆلەتن ــش، مىلل ــەن ئېلى ــى ت  مىللەتن
ــى  ــڭ ئەنئەنىس ــاراش، مىلەتچىلەرنى ــى دەپ ق ــڭ( بىرلىك ــەت قانۇنلىرىنى )تەبىئ
دەپ قارىالتتــى. نۆۋەتتــە مىلەتچىلىــك، سىياســى ھەرىكەتكــە، ھەربىي ئىشــالرغا، 
مىللەتچىلەرنــى قولاليدىغــان تەشەببۇســالرغا، مىللــى بۆلگۈنچىلىككــە، مىللەتنــى 
ــۈرۈش ھەرىكىتىگــە، كەســكىن  ــى ئەســلىگە كەلت بىرلىككــە كەلتۈرۈشــكە، دۆلەتن
رىئاكســىيە دەۋرلىرىدە ھەتتا ئىرق تازىالشــقا، سىياســى سوتســىئولوگىيىگە تەئەللۇق 

ھالــدا مەتبۇئــات خائىشــى-پىكىرلەر خائىشــىغا قارىتىلىدىغــان بولــدى. 

ئۈچىنچى باب مىللەتچىلىكنىڭ تارىخى ئارقا كۆرۈنىشى

مىللەتچىلىككــە بېرىلگــەن تەبىــر ئىنتايىــن كــەڭ بولــۇپ، تاالش-تارتىــش 
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ئۇزۇندىــن بۈگۈنگىچــە داۋاملىشــىپ كەلــدى. مىللەتچىلىكنىــڭ مىســاللىرىمۇ كۆپ 
خىــل، كــۆپ مەنبەئەلىــك بولۇپ كەلــدى. مىللەتچىلىك توغرىســىدا توختالغاندا، 
ھەتتــا كەســكىن، ئاشــقۇن كەيپىياتــالر ئوتتۇرىغــا چىقىــپ، مىللەتچىلىكنىــڭ ئارقا 
ــر مۇشــەققەتلەرگە دۇچ كەلگــەن.  ــان قىلىــش ئېغى كۆرۈنىشــىنى ۋە تەبىرىنــى باي
بۇنىــڭ ئىچىدىكــى قىيىنچىلىقنىــڭ بىــرى شــۇكى، ئادەملــەر ئۆزلىــرى تۇرۇۋاتقــان 
رايونــالردا، رايــون خاراكتېرلىــك تەجرىبىلەرگە ئاساســلىنىپ، مىللەتچىلىك ئۇقۇمىغا 
تەبىــر توغرىاليــدۇ. بەزى مىللەتلەر دۆلەتچىلىك بىلــەن مەدەنىيەت مىللەتچىلىكىنى 
ــى،  ــالر توقۇنىش ــدۇ. ئىرىق ــا ئايالندۇرى ــلىق نۇقتىسىش ــنىڭ ئاساس تاالش-تارتىش
ئــۇرۇش، مەســىلەن، يۇگۇســالۋىيىدە يۈز بەرگەن كوســوۋۇ ئۇرۇشــى، ســىربىيىلىكلەر 
بىلــەن ماكادونىيىلىكلــەر ئوتتۇرىســىدا يــۈز بەرگەن ئــۇرۇش مىللەتچىلىكنىڭ ئاپىتى 
دەپ قارالــدى. ئايرىــم ئەھۋالــدا كىشــىلەرنىڭ مىللەتچىلىككــە ســەلبى قارايدىغان 
كــۆز قاراشــلىرىنى كەلتــۈرۈپ چىقــاردى. مىللەتچىلــەر ئۆزلىرىنىــڭ دۆلىتىنــى 
باشــقىالرنىڭ دۆلىتىدىــن ئــەۋزەل، ئاالھىدىلىككــە ئىگــە دەپ قارىماســلىقىمۇ 
مۇمكىــن. لېكىــن، بەزىــدە بىــر دۆلەتتــە ياشــاۋاتقان مىللەتلــەر، ئــۆز تەقدىرىنــى 
ئۆزلىــرى بەلگىلەشــنى تەرغىــپ قىلىــپ، بۆلۈنــۈپ چىقىشــنى تەشــەببۇس قىلىشــى 
مۇمكىــن. مۇنــداق تەشــەببۇس بەزى ھالالردا، ئوخشــاش بولمىغــان مىللى ئېتنىڭ 
تەركىبلەرنــى تــەن ئالغۇچــى كىشــىلەرنىڭ دۈشــمەنلىك كەيپىياتىنــى ئەۋزەيلىتىــپ 
ــن.  ــى مۇمكى ــدا قىلىش ــى پەي ــش ھەرىكەتلىرىن ــۇم قىلى ــك ھۇج ئىدېئولوگىيىلى
مەســىلەن، ئىســرائىلىيە بىلــەن پەلەســتىن توقۇنىشــىدا ھــەر ئىككــى تەرەپ قارشــى 
تەرەپنىــڭ ھەقىقــى مىللــەت ئەمەســلىكىنى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ قايســى بىرلىرىنىــڭ 
ــى دەۋا قىلىشــتى. شــوۋىنزىمچىالر ۋە ئاشــقۇن  ــۇرۇش ھوقۇقــى يوقلىقىن ــەت ق دۆل
ۋەتەنپەرۋەرلــەر تاشــقىرىغا ئــۇرۇش سىياســىتى يولغــا قويۇشــنى تەشــەببۇس قىلىــدۇ؛ 
ــپ  ــىنى كۈچــەپ تەرغى ــك تۇيغۇس ــن ئەۋزەللى ــىدا بىر-بىردى ــەر ئوتتۇرىس مىللەتل
قىلىــدۇ. مىللىلەشتۈرۈشــنىڭ قاتمــاق تەســىراتى ھــەر دەقىقىــدە ئۇچــراپ تۇرىــدۇ 
كــۆپ ھالــالردا ھاقارەتكــە مايىــل پىكىرلەرنــى ئوتتۇرىغــا چىقىرىــدۇ. يۇقىرىقىــالر 
ــدا  ــاش كۆتۈرىدىغــان ھادىســىالر ئورنى ــەن ب ــم دېگــۈدەك مىللەتچىلىــك بىل دائى
ــىالر  ــۇ ھادىس ــن ب ــدى. لېلكى ــۇپ كەل ــازاۋەر بول ــە س ــالردا دىققەتك ــۆپ ھال ك
مىللەتچىلىكنىــڭ ئادەتتىكــى نەزەرىيىــۋى ئاساســىنى تەشــكىل قىاللمايدۇ. ئاشــقۇن 
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تىپلىــق مىللەتچىلــەر گويا دېگــۈدەك مىللىتىنىڭ دۆلىتىنىڭ باشــقا دۆلەتتىن ئەۋزەل 
ئاالھىــدە ئىكەنلىكىنــى، باشــقا مىللەتتىــن ئــەال، ئــەۋزەل مىللــەت ئىكەنلكىنــى 
ــاي مىللەتچىلىرىگــە ئوخشــاش، 1997  ــدۇ. مەســىلەن، خىت دەۋا قىلماقچــى بولى
- يىلــى غۇلجىــدا ۋە 2009 - يىلــى ئۈرۈمچىــدە مەخســۇس ئۇيغۇرالرنــى قىرغىــن 
قىلغانــدەك، يــات مىللەتلەرنىــڭ مەدەنىيىتىنــى يوقىتىشــنى، شــۇ مىللەتنــى قىرغىن 
ــاۋى  ــى دۇني ــش ھەركىتىن ــرق يوقىتى ــدە ئى ــدۇ. نەتىجى ــب قىلى ــنى تەرغى قىلىش
ھەرىكەتكــە ئايالنــدۇرۇپ قويىــدۇ. مەســىلەن، خىتــاي ئۈرۈمچىــدە يولغــا قويغــان 
ئېتنىــڭ قىرغىنچىلىقنــى تۈركىيىنىــڭ بــاش باقانــى ئەردوغــان مىللەتنــى مىللــەت 
قىرغىــن قىلغــان ئېتنىــك قىرغىنچىلىــق دەپ تەرىپلىگەنــدەك... 63 يىلدىــن 
بۇيــان خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان قىرغىنچىلىقــى نېمــە 
ئەكســىل ئىنقىالبچــى، نېمــە پومىشــىچىك، نېمــە ئەكســىل ئىنقىالبچى تەشــكىالت 
قــۇردى، نېمــە دىنــى ئاشــقۇنلۇق بىلــەن شــۇغۇلالندى، دەيدىغــان جىنايەتلەرنــى 
ئارتىــپ قىرغىــن قىلىــش بىلــەن خاراكتېرلەنــدى. خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرنــى قىرغىــن 
ــاي  ــاش خىت ــەكلىمۇ ئوخش ــك، ش ــاش مىللەتچىلى ــۇ ئوخش ــىنىڭ ماھىيىتىم قىلىش
ــش  ــى ئاتالمى ــدى. يۇقىرىق ــەس ئى ــە ئەم ــچ نەرس ــقا ھې ــن باش مىللەتچىلىكىدى
ــى  ــى، يەن ــەت مىللەتچىلىكن ــۇش، پەق ــپ قوي ــا ئارتى ــى ئۇيغۇرالرغ جىنايەتلەرن
ــل خىتايچــە  ــر خى ــە ئىككىنچــى بى ــان يەن ــى نىقاباليدىغ ــاي مىللەتچىلىكىن خىت

رەڭۋازلىــق ئىــدى. 

تۆتىنچى باب مىللەتچىلىكنىڭ مۇقەددەسلىكى

ــل  ــر خى ــى، بى ــاڭ ھەرىكىت ــل ئ ــر خى ــاڭ، بى ــل ئ ــر خى ــك بى  مىللەتچىلى
ــر  ــىلەر بى ــەك كىش ــر غۇجم ــا، بى ــر گۇرۇپپ ــى، بى ــڭ تۈگۈن ــەددەس ئاڭنى مۇق
پارچــە زېمىنغــا بېقىنىــپ ياشــايدىغانلىقىنى ھــەر زامــان تونــۇپ يەتكــەن. ئورتــاق 
مەدەنىيەتكــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى ھــەر زامــان تونــۇپ يەتكــەن. جاپا-ھاالۋەتتــە 
بىللــە بىــر گۇرۇپپــا، بىــر تــوپ كىشــىلەرنىڭ ئــۇرۇش، تىنچلىــق ئىشــلەپچىقىرىش 
ئەمەلىيىتــى ئارقىلىــق ياراتقــان تارىخنــى، تارىــخ ئېڭــى بويىچــە تونــۇپ يەتكەن، 
بىــر تــوپ بىــر گــۇرۇپ ئادەملەرنىــڭ ئېڭىــدۇر. مىللەتچىلىــك ئېڭىغــا ياندىشــىپ 
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كېلىدىغــان يەنــە بىــر مەســلەك شــۇكى، شەخىســنىڭ ئــەڭ يۈكســەك ئەڭ سەمەســى 
ســاداقىتى، ئــەڭ كەســكىن بېغىشــالش روھــى بويىچــە بارلىقىنى مىللىتىگــە تەقدىم 
قىالاليدىغــان ئادەملەرنىــڭ ئېڭىــدۇر. مىللەتچىلــەر ئــۆز مىللىتىنىــڭ تىلىدىــن، ئۆز 
مىللىتىنىڭ ئەنئەنىســىدىن، ئۆز مىللىتىنىڭ مەدەنىيەت ئەنئەنىســىدىن، مەدەنىيەت 
ئەنئەنىســى ئاساســىدا يەنــە ياراتقۇچــى مەدەنىيەتنىــڭ ياراتقۇچــى ئىقتىدارىدىــن، 
مىللىتىنىــڭ كۆرەشــچان تارىخىدىــن، مەغلــۇب بولغــان تارىــخ بولســىمۇ يەنىــال 
مىللەتنىــڭ ئۆلمەيدىغــان مىللــى روھىدىــن چەكســىز پەخىرلىنىدىغــان، تەڭرىنىــڭ 
مۇشــۇنداق بىــر مىللەتنــى ياراتقانلىقىدىــن چەكســىز پەخىرلىنىدىغان كىشــىلەردۇر. 
مىللەتچىلىــك تۇيغۇســى ۋە مىللەتچىلىــك ئېدراكنىــڭ بىــر ســەمەرىلىك ئىقتىــدارى 
شــۇ يەردىكــى، مىللەتچىلىــك ھەربىــر شەخىســنى بىــر خىــل كوللېكتــپ تۇيغۇغــا 
ئىگــە قىلىــدۇ. مۇشــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۆزىنــى قۇربــان بېرىشــكە تەييــار تۇرىدىغــان 

كىشــىلەرنى رىغبەتلەندۈرىدىغــان روھقــا ئىگــە قىلىــدۇ. 

 خىرىســتيان دىنــى زاۋالغــا يۈزلەنگــەن يىلــالردا مىللەتچىلىــك 19 -ئەســىردە 
ياۋروپادا كىشــىلەرنىڭ تۇرمۇشــىدا ئاجايىپ روھى كۈچكە ئايالنغان. مىللەتچىلىك 
ــلەك ۋە  ــەددەس مەس ــەن، مۇق ــەن تەمىنلىگ ــى بىل ــلەك مەنبىئ ــر مەس ــى بى يېڭ
ــڭ  ــم مىللىتىنى ــىلەرگە دائى ــك كىش ــان. مىللەتچىلى ــا قىلغ ــۈچ ئات ــۋى ك ئىدىيى
بەخىت-ســائادىتى ئۈچــۈن ئۆزىنــى بېغىشــاليدىغان، ئــەڭ يۈكســەك، ئــەڭ پاكىــز 
ھېســيات قوزغايدىغــان مۇقــەددەس كــۈچ ئاتــا قىلغــان. كىشــىلەرگە جەمئىيەتنىڭ 
ئىجتىمائــى پائالىيەتلىرىگــە ئارىلىشــىش، قاتنىشــىش يوللىرىنى كۆرســىتىپ بەرگەن. 
بــۇ نۇقتىــدا دوســلۇققا ئېرىشىشــنى ئۈمىــد قىلغۇچــى، خاســلىق بويىچــە مىللەتنــى 
ــۈك  ــىلەرنىڭ كۈچل ــى كىش ــد قىلغۇچ ــنى ئۈمى ــىغا ئېرىشىش ــش تۇيغۇس ــەن ئېلى ت
ئېھتىياجلىرىنــى روھــى ئاســاس بىلــەن قانــدۇرۇپ كەلگــەن. مىللەتچىلىــك يەنــە 
ــى بېغىشــالش  ــل ئۆزىن ــر خى ــەن ئۈچــۈن بى ــا ۋەت ــر گىرەژدانىغ ــڭ ھەربى ۋەتەننى
روھــى ئاتــا قىلغــان، ھەربىــر كىشــىنىڭ ئېڭىــدا ھــەم ئــۆزى ئۈچــۈن ياشــايدىغان 
ھــەم ئــەڭ مۇھىمــى ئۆزىنىــڭ ۋەتەنداشــلىرى ئۈچــۈن ياشــايدىغان بۇرچ تۇيغۇســى 
يارىتىــپ، مەســئۇلىيەت تۇيغۇســىغا ئىگــە قىلىــپ قۇربــان بېرىــش روھــى بىلــەن 

مىللەتچىلىكنــى بىرلەشتۈرۈشــكە يــول كۆرســىتىپ بەرگــەن. 

 تارىختــا دۆلــەت قۇرغــان، بولۇپمــۇ يېقىنقــى زامــان تارىخىــدا ئــۈچ قېتىــم 
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ــەخىس  ــالر ۋە ش ــەت، ھۆكۈمران ــدە دۆل ــڭ نەزەرى ــان ئۇيغۇرالرنى ــەت قۇرغ دۆل
ئىگەللىۋالىدىغــان خۇسۇســى مۈلــۈك ئەمــەس، بەلكــى دۆلــەت بــۇ خەلــق 
ئىرادىســىنىڭ گەۋدىلىنىشــى دەپ قارىالتتــى. مىللــەت ۋە دۆلــەت پادىشــاھتىن، 
دىنــى جەمئىيەتلەردىــن، مال-مۈلــۈك، ھەددى-ھەرىكــەت، ئــۆز ئــارا مەنپەئەتدار 
بولۇشــالردىن، مەھەللىــۋى مەنپەئەتلەردىــن، يۇرتۋازلىــق ۋە يــۇرت سۆيگۈســىدىن 
ئۈســتۈن يەنــە ئۈســتۈن تۇرىدىغــان غايە بىلــەن رېيال مەقســەتنى بىرلەشــتۈرىدىغان 
كۈچنــى گەۋدىلەندۈرىدىغــان شــۇنداقال يەنــە شــۇنداق بىــر قۇدرەتلىــك كۈچنــى 
يېتىشــتۈرىدىغان كــۈچ دەپ قارىالتتــى. ئەممــا مىللــەت ۋە دۆلەتنىــڭ بىــر 
ــى  ــەۋدە ئىكەنلىكىن ــر گ ــى بى ــپ قىلغۇچ ــتۇرغۇچى جەل ــكىللىگۈچى، ئۇيۇش تەش
نەزەرىيلەشــتۈرۈپ چۈشــىنەلمىگەن ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، دۆلەتكــە ۋە 
ــاداقەت  ــداق س ــقا ھەرقان ــتىن باش ــادىق بولۇش ــە س ــۇرۇش ئىدىيىلىرىگ ــەت ق دۆل
كۆرسىتىشــلەرنىڭ ھېــچ نەرســىگە ئەرزىمەيدىغانلىقىمــۇ ھازىرغىچــە بىــر ســىر بولۇپ 
قېلىــۋەردى. چۈنكــى، ئۇيغــۇرالر، تارىختــا دۆلــەت قۇرغــان ئۇيغۇرنىــڭ مىللەتلىك 
ــۋى  ــدۇرۇش ۋە ئاممى ــتە قال ــك ئەس ــۋى خاراكتېرلى ــزدە ئاممى ــى دەۋرىمى روھىن
خاراكتېرلىــك ئەســلەش ھەرىكىتىگــە ئايالندۇرالمىدى. ئۇيغۇرالر بىپــەرۋا بولغانلىقى 
ئۈچــۈن شــۇنداق قىلدى ئەمــەس، بەلكى زامان ئۆكتەملىرى شــۇنداق ئىمكانىيەتكە 
ئــورۇن قالدۇرمىــدى. شــۇ ۋاقىتــالردا دۆلــەت قۇرغــان ئۇيغــۇرالر، كىمگــە ســادىق 
ــەس،  ــنى ئەم ــە ئىشىنىش ــنى، كىمگ ــادىق بولۇش ــە س ــەس دۆلەتك ــنى ئەم بولۇش
دۆلەتنىــڭ كۈچىگــە ئىشىنىشــنى، ئۆزىنــى كىمگــە بېغىشالشــنى ئەمــەس بەلكــى 
ئۆزىنــى دۆلەتنىــڭ مەنپەئەتىگــە بېغىشالشــنىڭ ئەھمىيىتىنــى چۈشــەنگەندە ئىدى، 
بارلىققــا مىللەتچىلىــك روھــى بويىچــە مۇئامىلــە قىلىــش يولىنى تالــالپ ئااللىغاندا 
ئىــدى، بارلىققــا مىللەتچىلىــك پوزىتسىيەســى بىلدۈرەلىگەنــدە ئىــدى؛ ئۆزىنى شــۇ 
ــدا  ــرى دەپ قارىيالىغان ــرى، ئۆزىنــى شــۇ دۆلەتنىــڭ قۇرغۇچىلى دۆلەتنىــڭ پۇقرالى
ئىدى؛ مىللەتچىلىك شــۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئىدېئولوگىيىســىنىڭ يېتەكچى ئىدىيىســىگە 
ئايلىنىــپ كۆكلىگــەن بوالتتــى ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ دۆلــەت قــۇرۇش پائالىيەتلىرىنىــڭ 
ــر  ــۈن بى ــۇنىڭ ئۈچ ــى. ش ــان بوالتت ــاقالپ قااللىغ ــە س ــى بۈگۈنگىچ نەتىجىلىرىن
نوپۇزغــا ھۆرمــەت بىلدۈرۈشــنى كۆتــۈرۈپ چىقتــى. مىللەتچىلىــك پەقــەت باشــقا 
ــى  ــر ئۇقۇم ــان بى ــەت قىلىدىغ ــۇ ھۆرم ــان ۋە ئۆزىگىم ــراپ قىلىدىغ ــى ئېت مىللەتن
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بولمىغــان مىللەتنىــڭ ھوقۇقــى مىللەتچىلىــك بولــۇپ قارىالنــدى. 

بەشىنچى باب ھازىرقى زامان مىللەتچىلىكى قانداق دۇنياغا كەلدى

 ھازىرقــى زامــان مىللەتچىلىكــى قانــداق دۇنياغــا كەلــدى؟ مىللەتچىلىكنىڭ 
ــقا  ــا چىقىش ــال ئوتتۇرىغ ــى دەۋرىدى ــىيە ئىنقىالب ــرى فىرانس ــلىق مەزمۇنلى ئاساس
باشــلىغان. فىرانســىيە ئىنقىالبى مۇنداق بىر پىرىنســىپ-قۇدرەتلىك ۋە ھەممىدىن 
ــن،  ــڭ ئۆزىدى ــدۇ. مىللەتنى ــمىدىن كېلى ــى قىس ــڭ ئىچك ــۇز مىللەتنى ــەال نوپ ئ
مىللەتنىــڭ ئۇيۇشــۇش كۈچىدىــن كېلىــدۇ ۋە مىللــەت كوللىكتىۋىدىــن كېلىــدۇ، 
دەيدىغان پىرىنســىپنى تەشــەببۇس قىالتتى. سىتالىن -20ئەســىرنىڭ -30يىللىرىدا 
قىرغىزالردىــن ئەســكەر تەشــكىللەپ، قىرغىز ئىســھاقبېكىنى بېرىگادا باشــلىقى قىلىپ 
تەيىنلــەپ، قەشــقەردە ئۇيغــۇر ئىنقىالبىنــى باستۇرۇشــقا ئىشــلەتكەندە “يــاق، ھوي 
بــۇ قىرغىــز مېنىــڭ قېرىندىشــىم” دەيدىغــان، ئۆزبېــك ســېتىۋالدىجان قــۇر بېشــى 
ــن پارچىالشــقا  ــى ئىچىدى قاتارلىــق كىشــىلەرنى ئىشــقا ســېلىپ ســىتالىن ئۇيغۇرن
ئىشــلەتكەندە، “ياق ھــوي، بۇ ئۆزبېك مېنىڭ قېرىندىشــىم” دەيدىغان ئۇيغۇرالر، 
ســابىت دامۇللىــدەك، خۇجىنىيــازدەك ئىنقىالبچــى ئۇيغــۇرالر بۇنــداق پىرىنســىپ-
ــك  ــڭ مىللەتچىلى ــەنمىگەن، ئۇيغۇرالرنى ــال چۈش ــىپىنى ئەس ــك پىرىنس مىللەتچىلى
پىرىنســىپلىرىدىن ئايرىۋېتىلگــەن دىنــى ئېتىقــادى، “دۇنيــادا ئىككىــال مىللــەت بار؛ 
ئۇنىــڭ بىــرى كاپىــر، ئۇنىــڭ بىرى مۇســۇلمان” دەيدىغــان فېئودال ھايانكەشــلىك 
ۋە فېئــودال ھىمايىچىلىــق، سەپسەتلەشــكەن ئىدىيىلــەر يۇقىرىقىــدەك مىللەتچىلىــك 
ئىدىيىــۋى پىرىنســىپلىرىنى قوبــۇل قىلىشــقا ياكــى بــۇ خىــل پىرىنســىپالرنى ھىمايــە 

قىلىشــقا يــول قويمايتتــى. 

ــەت  ــر مىلل ــۇش، بى ــە بول ــا ئىگ ــەت چەكســىز ھوقۇقق ــق ياكــى مىلل  خەل
ئۆزىنىڭ ئىچكى قىســمىدا ئىتتىپاقلىشىشــنى كۈچەپ تەشــۋىق قىلىش، مىللەتچىلىك 
ئېڭىنىــڭ شــەكىللىنىش جەريانىدا ئىنتايىــن مۇھىم ئورۇننــى ئىگەللەيتتى. خەلقنىڭ 
چەكســىز ھوقۇققــا ئىگــە بولۇشــى مىللــى تۇرمۇشــنى تەشكىللەشــتە، ھــەل قىلغــۇچ 
مەســىلە بولســا، ئۇيغــۇر تېخــى بۇنــداق چەكســىز ھوقۇققــا ئېرىشــكىنىمۇ يــوق. 
مىللەتنــى تەشــكىللەش، مىللەتنىــڭ تەشكىللىنىشــى بــۇ پەقــەت مىللەتنىــڭ 
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ئىختىيارىغىــال تايىنىدىغــان، مىللــەت ئەزالىرىنىــڭ ئاڭلىقلىقىغــا تايىنىدىغــان، بىــر 
ئىــش بولــۇپ قالغــان بۈگۈنكــى كۈنــدە، ئۇيغۇرنىــڭ ئاڭلىــق قاتلىمىغا نىســبەتەن 
ــالب،  ــرەك؟ ئىنقى ــش كې ــە تايىنى ــە كۈچگ ــدا، زادى نېم ــن ئېيتقان مىللەتچىلىكتى
ــدۇ.  ــايىش بولىۋەرمەي ــدە ئاس ــە دېگەن ــل، ھ ــدە مۆتىدى ــە دېگەن ــش ھ نامايى
ــى  ــىلىقتىن خال ــى قارمۇ-قارش ــان كىش ــقا چىقق ــا ۋە نامايىش ــى ئىنقىالبق چۈنك
ــى  ــا ئۆزىن ــداق ۋاقىتت ــەر قان ــدۇ. ئىنســانالر ھ ــۇ، ئېيتالماي ــەن دەپم ــش قىلىم ئى
قوغداشــقا شــۇنداق قىلىشــقا ھوقۇقلۇققۇ، ئىنسانالرنىڭ شــۇنداق قىلىشى يوللۇققۇ، 
مەســىلەن، ئىنســانالر زوراۋانلىققــا دۇچ كەلگەنــدە، زوراۋانلىققــا زوراۋانلىــق بىلــەن 
قارشــى تۇرۇشــقا ھوقۇقلۇققــۇ دەيدىغــان تۇيغــۇ ۋە ھېســياتتا ئىنقىــالب، نامايىــش 
قىلغانــدا ئىنســانالر مۇاليىــم پوزىتســىيە بىلــدۈرۈش، مۇاليىــم كــۈچ كۆرســىتىش 
باســقۇچىدىن ھالقىــپ، رېئاكســىيە دەۋرىگــە، كەســكىن كــۈچ كۆرســىتىش دەۋرىگە 
كىرىــپ قالىــدۇ، مىلەتنىــڭ مىللەتچىلىــك كەيپىياتــى مىسلىســىز ئاشــقۇن دەۋرگــە 
كىرىــپ قالىــدۇ. 18 -ئەســىردە جۇمھۇرىيەت چەتنىڭ تاجاۋۇزىغــا دۇچ كەلگەندە، 
ياكوبىنچىــالر فىرانســىيىدە مىللــى ئارمىيــە تەشــكىللەپ، مىللەتنىڭ بــۇ ئارمىيىگە، 
ــەپ قىلىنغــان، 2009  ــۇ مىللەتكــە چەكســىز ســادىق بولۇشــى تەل ئارمىيىنىــڭ ب
-يىلــى خىتــاي ھۆكۈمەتلىرى گۇاڭدۇڭنىڭ شــاۋگۈەن شــەھرىگە يۆتكەپ كېتىلگەن 
ــى  ــى ئۈرۈمچىدىك ــڭ ۋەتەندىك ــۇ ئۇيغۇرالرنى ــدا، ب ــن قىلغان ــى قىرغى ئۇيغۇرالرن
قېرىنداشــلىرى مىللەتكــە، مىللــەت ھېســياتىغا، ئۇيغۇرلۇققــا، مىللەتنىــڭ ئەخــالق 
مەســئۇلىيەتكە چەكســىز ســادىق بولۇشــىنى ئىشــقا ئاشــۇرۇپ، روياپقــا چىقىرىــپ، 
كۆكــرەك كىرىــپ ئوتتۇرىغــا چىقىــپ ئادالــەت تەلــەپ قىلىــپ تىنــچ يــول بىلــەن 
نامايىــش قىلىــپ، خىتاينىــڭ ئــوق چىقىرىپ باستۇرىشــىغا دۇچ كەلگەنــدە، ئۇيغۇر 
ــڭ  ــدى، خىتاينى ــاۋاب قايتۇرالى ــەن ج ــك بىل ــقۇن مىللەتچىلى ــچىالر ئاش نامايىش
مىللەتچىلىــك ھەرىكىتىگــە ئۇيغــۇرالر مىللەتچىلىــك بىلــەن زەربە بىرەلىــدى. ئەمما 
مەنپەئەتپەرەســتلىك بىلــەن قۇۋلۇق-شــۇملۇقنى ۋاســتە قىلغــان ســاخاۋەتلىك دۇنيا 

ئۇيغۇرالرغــا يــاردەم قولىنــى ئۇزاتمىــدى. 

ــتىلەردىن- ــق ۋاس ــرى بارلى ــۇر مىللەتچىلى ــدا ئۇيغ ــۇ چاغ ــكى، ش  ئەپسۇس
مەتبۇئــات، نۇتــۇق ســۆزلەش پائالىيەتلىــرى، كوللېكتىــپ يىغىلىش، ســەپەرۋەرلىك 
دوكالتــى بېرىــش پائالىيەتلىرىدىــن پايدىلىنىــپ ئۇيغۇرالرغــا مىللەتچىلىــك، 
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ــۇر  ــدى. ئۇيغ ــەق بواللمى ــە تارقىتىشــقا مۇۋەپپ ــك توغرىســىدا ئىدىي ۋەتەنپەرۋەرلى
ــەلمىدى.  ــە ئېرىش ــداق ئىمكانىيەتك مۇن

ــدا،  ــى تاپالمىغان ــەش يول ــا ئىپادىل ــك رېئاللىقت ــىزكى، مىللەتچىلى  شۈبھىس
چىقىــش يولىغــا ئېرىشــەلمىگەندە، كۆپىنچــە مىللەتچىلىك ئىدىيىلىــرى ئادەملەرنىڭ 
ئېڭىــدا پائالىيــەت قىلىــدۇ. مىللەتچىلىــك ئىدىيىلىرىنــى ھېســيات ئېقىمــى بويىچە 
ئوبرازالشــتۇرۇپ كىشــىلەرنىڭ قەلــب ۋە روھــى دۇنياســىغا يەتكــۈزۈپ، تارىخنــى 
ــق  ــرى ئارقىلى ــش يوللى ــق قىلى ــى تەتقى ــى مەدەنىيەتن ــش، مىلل ــق قىلى تەتقى
ــڭ  ــڭ ۋە ئەدىبلەرنى ــش ئەدەبىياتنى ــىڭىپ كىرى ــا س ــڭ ئېڭىغ ــۇر پۇقرالىرىنى ئۇيغ
مەجبۇرىيىتــى بولــۇپ قالغانــدا، بۇ ئىشــنى بىجىرىش، بىجىرمەســلىك ئەدىبلەرنىڭ 
ۋىجدانىغــا، ئەدىبلەرنىــڭ ئەخــالق قاراشــلىرىغا، مەســئۇلىيەت تۇيغۇســىغا ۋە 
ئەدىبلەرنىــڭ ئىختىيــار قىلىشــىغا باغلىــق بولــۇپ قالىــدۇ. ئۇيغۇرنىــڭ ئەدەبىيات، 
مەدەنىيــەت ســاھەلىرىدە شــۇنداق قىاللىغــان زوردۇن ســابىر، ئابدۇرېھىــم ئۆتكــۈر، 
ــۇ  ــائىرىلىرىمىز ب ــز، ش ــك يازغۇچىلىرىمى ــق رەھمەتلى ــۇف، قاتارلى ــان ئېلىي تىيىپج
يولــدا ئۇيغۇرالرغــا ئىنتايىــن مــول مەزمۇنلــۇق نەمۇنىالرنــى قالــدۇرۇپ كەتتــى. 
ــا  ــدى. دۇني ــەس ئى ــەكلى ئەم ــەت ش ــاس ھەرىك ــال خ ــۇز ئۇيغۇرالرغى ــۇ يالغ ب
تارىخىــدا ھــەر قايســى دۆلەتلەردىمــۇ شــۇنداق ئىشــالر يــۈز بەرگــەن. شــۇنىڭغا 
ئوخشــاش ھــەر قايســى دۆلــەت مىللەتچىلىــرى بــۇ خىــل ۋاســتىلىق پائالىيەتلــەر 
ــان. جــون  ــەر دەپ ئاتالغ ــك مىللەتچىل ــا رومانتى ــەن شــۇغۇلالنغاندا، تارىخت بىل
خېردېــر مىللــى روھ توغرىســىدا توختالغانــدا: ئۇنىــڭ قارىشــىچە ھــەر بىــر مىللــەت 
ئۆزىگــە خاســلىققا ئىگــە ھــەم ئىجاتچانلىققــا ئىگــە. ھەربىــر مىللــەت ئانــا تىلــى، 
ئەدەبىياتــى، خاتىرلــەش بويۇملىــرى، ئاســارە-ئەتىقىلىرى، فولىكلــورى ئارقىلىــق 
ئۆزىنىــڭ پاراســىتىنى ئىپادىلەيــدۇ. دەپ كۆرســەتكەن. )ئېكفىدىيــە( لېكىــن 
ــىدىكى  ــەت ساھاس ــەت، مەدەنىي ــق مەنىۋىي ــش ئارقىلى ــۇنداق دېيى ــر، ش خېردې
مىللەتچىلىكتىــن، سىياســەت ساھاســىدىكى مىللەتچىلىككــە ســەكرەپ ئۆتەلمىگەن. 
ئۇ شــۇڭا، مىللەت ئاساســىدا دۆلەت قۇرۇشــنىمۇ تەكىتلىمىگەن. بىراق، مىللەتنىڭ 
ــان  ــان گېرم ــا ئۇچرىغ ــڭ تاجاۋۇزىغ ــىدە، چەتئەلنى ــى ساھاس ــدە مەدەنىيت ئاالھى
مىللىتــى، ســىالۋىيات مىللەتلىرىنىــڭ مىللى ئېڭىنى تەسىرلەندۈرۈشــكە، ئويغىتىشــقا 
ــېرى  ــالر ئۆتكەنس ــېغىنىش، يىل ــا س ــى روھق ــل مىلل ــۇ خى ــان. ب ــەق بولغ مۇۋەپپ
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ــڭ  ــزدەش، مىللەتنى ــلىنى ئى ــپ، ئەس ــدا قىلى ــەۋرەش پەي ــىدا ت ــالر ئارىس زىيالى
ــاكىلىنى  ــدۇرۇش ۋە ش ــى راۋاجالن ــش، ئەنئەنىن ــا بېرى ــا باھ ــىگە قايت ئەنئەنىس
شــالالپ چىقىرىۋېتىــش، مىللەتنىــڭ شــەرەپلىك تارىخنــى مەدھىيلــەش، مىللەتنىڭ 
نامۇســلۇق تارىخىنــى تەنقىــد قىلىــش، مىلللــەت ئىپتىخارىنى ئۇلغايتىــش، مىللەت 
رازىمەنلىكنــى ئاساســقا ئىگــە قىلىــش، مىللــەت غورۇرىنــى تەربىيىلــەش، تــاۋالش 
قاتارلىــق مەدەنىيــەت مىللەتچىلىكنىــڭ تەلەپلىرىگــە، زامانغــا يارىشــا، زاماننىــڭ 
تەلەپلىــرى دائىرىســىدە ھەمــدەم بولــۇش ھەربىــر ئادەمنىــڭ بولۇپمــۇ زىيالىيالرنىڭ 

بــاش تارتقىلــى بولمايدىغــان مەجبۇرىيىتــى بولــۇپ كەلــدى. 

 ياۋروپادا رومانتىزىم، گېرمان مىللەتچىلىكىنىڭ ئەڭ دەســلەپكى باشالمچىســى 
بولــدى. بــۇ رومانتىــك مىللەتچىلــەر گېرمــان مىللىتىنىــڭ ئۆتمۈشــكە تەئەللــۇق 
ئېڭىدىكــى ئەســلىمىلەرنى ئويغىتىــپ، گېرمــان مىللىتىنىــڭ ئۆزىگــە خــاس غەيرىتى 
ۋە شــىجائىتىنى تەكىتلــەپ، بــۇ شــىجائەت، غەيرەتكــە خەلقنــى ئىشــەندۈرۈپ ۋە 
خەلقنىڭ ئەمەلىيتىگە ئايالندۇرۇشــىغا ھېســياتەن ھەيدەكچىلىــك قىلىپ، رومانتىك 
گېرمانىيــە مىللەتچىلىرى ئوتتۇرا ئەســىردىكى گېرمانىيىتى مەدھىيلەپ، داۋاملىشــىپ 
كېلىۋاتقــان پادىشــاھلىق تۈزۈمنــى ئــاق ســۆڭەكلەر ســىنىپىنىڭ مىللــەت ئېڭىنــى 
ئۆتمــۈش بىلــەن ھازىرنى مۇناسىۋەتلەشتۈرۈشــنىڭ ھالقىســى قىلىپ ھــەدەپ يۇقىرى 
باھالىــدى. ئــۇالر شەخىســنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى خەلق بىلــەن ۋەتەننىڭ ئايرىۋەتكىلى 
بولمايدىغــان بىردەكلىكــى، مىللــەت روھى بىلــەن ئۆزلۈكنىــڭ بىردەكلىكى ئىچىدە 
ئىزدىنىــپ، »مــەن« نىڭ مەقســەت-مۇددىئالىرىنى ئىشــقا ئاشۇرۇشــنىڭ يوللىرىنى 
“ســەن ئەمــەس مــەن” ســەن ئەمــەس مــەن گېرمــان دەيدىغــان ئۆزلــۈك ئېڭىنــى 
ئىشــقا ئاشــۇردى. رومانتىــك مىللەتچىلەرنىــڭ نەزەرىــدە، مىللــى ئورتــاق گــەۋدە 
ــاالھىيىتىنى  ــڭ س ــكە ئۆزىنى ــۈچ شەخىس ــۇ ك ــدى. ب ــۈچ بول ــر ك ــك بى قۇدرەتلى
تۇرغۇزۇشــقا ھەيدەكچىلىــك قىالتتــى؛ شەخىســنى تۇرمۇشــنىڭ مەقســەتلىرى بىلەن 

تەمىنلەيتتــى. مىللــەت شەخىســتنى ئۈســتۈن تۇراتتى. 

 ئۇيغۇرالردىمۇ، »تۈگىمەنس ناخشا«، »ئىز«، »ئانا يۇرت تېرولوگىيىسى«، 
»قۇيــاش قەسىدىســى«، »دەريا شــارقىرايدۇ قاراڭغۇلۇقتا«، »ســاندۇق ئىچىدىكى 
بــوۋاق«، »يىلالرغــا جــاۋاب«، »قاينــام ئۆركىشــى«، »چــاال تەگكــەن ئــوق« 
قاتارلىــق نەســرى، نەزمــى ئەســەرلەر ئۆتمۈشــكە تەئەللــۇق ئەســلىمىلەرگە ســىڭىپ 
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كەتكــەن مىللــى روھنــى، مىللــى رازىمەنلىكنــى، مىللــى تــەن ئېلىــش تۇيغۇســىنى 
ئويغاتقۇچــى بىــر خىــل مەنىــۋى...... كــۈچ بولــۇپ ئۆزىنى كۆرســەتكەن. 

 قىزىقــى شــۇ يەردىكــى، گېرمانىيــە رومانتىــك مىللەتچىلىرىنىــڭ كۆپچىلىكــى 
ــى  ــق ئىدىيىلەرن ــان لىبىرالىزىملى ــە قىلىنغ ــا يېتەكچــى ئىدىي فىرانســىيە ئىنقىالبىغ
دۈشــمەنلىك باھااليتتــى. ئىنقىــالب يولغــا قويماقچــى بولشــان ئىســالھاتچىلىق، 
شــەخىس بىلــەن مىللەتنىــڭ ئۆتمۈشــىنى بىر-بىرىدىــن ئايرىــپ تاشــاليدۇ، دەپ 
قارايتتــى. ئويغىنىــش دەۋرىنىــڭ ئىدىيىــۋى مۇتەپەككۇرلىرىنىــڭ نەزەرىــدە، دۆلەت 
ئىنســاننىڭ مەۋجۇتلۇقىنــى قوغدايدىغــان ئىنســاننىڭ ئىجــادى مەھســۇالتى دەپ 
قارىالتتــى. لېكىــن رومانتىــك مىللەتچىلەرنىــڭ نەزەرىــدە دۆلــەت ئاجايىــپ غەيرى 
ــدە  ــڭ نەزەرى ــدى؛ ئۇالرنى ــى ئى ــڭ ئىپادىلىنىش ــى روھنى ــدى. مىلل ــۇق ئى مەخل
ئەقىللىــق بىلــەن دۆلــەت تەرتىپىنــى ياراتقىلــى بولمايتتــى؛ دۆلەتنىــڭ مەقســىتى 
ئۇالرنىــڭ نەزەرىــدە تەبىئــى كىشــىلىك ھوقۇقنــى دوغداش ئەمــەس، جەمئىيەتنىڭ 
ــڭ ئەكســىچە  ــەس، دەل بۇنى ــمۇ ئەم ــرى سۈرۈش ــى ئىلگى ئىقتىســادى پاراۋانلىقىن
دۆلــەت، جانلىــق ئورگانىــك گــەۋدە، ئــۇ ھــەر بىــر ئادەمنــى مۇقــەددەس ئۆتمۈش 
بىلــەن باغــالپ تۇرغۇچــى ھەمــدە دۆلــەت بىــر خلــى كوللېكتىــپ ئــاڭ شــەكلىدە 
ــر  ــەت ھەربى ــۇر ســىڭىپ كەتكــەن، دۆل ــڭ ئېســى-يادىغا چوڭق ــر ئادەمنى ھەربى

پۇقرانــى مىللەتكــە قاراشــلىق قىلىپــال قويىشــى كېــرەك ئىــدى. 

ئالتىنچى باب مىللەتچىلىك ۋە ئەركىنلىك

 مىللەتچىلىــك ۋە ئەركىنلىــك، بۇنىــڭ ئىچىــدە ئەركىنلىــك خەلقئاراالشــقان 
ئاتالغــۇ لىبىرالىزىــم دەپ ئاتىلىپ كەلگەن. ئۇشــبۇ يازمىمىزدا شــۇڭا، مىللەتچىلىك 

ۋە لىبىرالىزىملىــق دەپ ئىســتىمال قىلســاق بولىدۇ. 

مىللەتچىلىــك  لىبىرالىســتالر  چاغلىرىــدا،  دەســلەپكى  19 -ئەســىرنىڭ 
ــۇالر  ــابلىناتتى. ئ ــرى ھېس ــرى ۋە قوللىغۇچىلى ــم يېتەكچىلى ــڭ مۇھى ھەرىكىتىنى
مىللەتنــڭ ھوقۇقىنــى قولغــا كەلتــۈرۈش، چەتئەلنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلۇشــنى 
شەخســى ھوقۇقىنــى قولغــا كەلتۈرۈشــنىڭ داۋامــى دەپ قارايتتــى. مىللەتچىلــەر: 
ئەگــەر بىــر مىللــەت ئۆزىنىــڭ زېمىنىــدا ھۆكۈمرانلىــق ھوقۇقىنــى يولغــا قويمىســا، 



56

ــادا  ــى. ياۋروپ ــدۇ، دەپ قارايتت ــى بولماي ــز ئاچقىل ــەق ئېغى ــن مۇتل ئەركىنلىكتى
كىشــىلەر، ياۋروپــا مۇســتەقىل بولغاندىــن كېيىن ھەرقايســى مىللەتنىــڭ دۆلەتلىرى 
ــتىگە  ــان ئاساســالر ئۈس ــدا دەيدىغ ــڭ قولى ــۇق خەلقنى ــك ھوق ــەت ۋە ئىگىلى مىلل
قۇرۇلۇشــى كېــرەك، دەپ پــەرەز قىالتتــى، تەشــەببۇس قىالتتــى. دۆلــەت شــۇنداق 
قۇرۇلغانــدا شەخىســنىڭ ھەرخىــل ھوقۇقىنــى قوغداشــنىڭ كاپالىتــى مۇمكىنلىككــە 

ئايلىناتتــى. )»غــەرب مەرىپــەت تارىخــى« خىتايچــە نەشــرى(

19 -ئەســىرنىڭ ئاۋۋالقــى يېرىمىــدا ياۋروپــادا لىبرالىســتالرنىڭ قارىشــىچە، 
ــۆپ  ــە ك ــالر ئانچ ــەن زىيالىي ــۇپ يەتك ــى تون ــى خەتىرىن ــڭ ئىچك مىللەتچىلىكنى
ــىدا  ــم ئوتتۇرىس ــەن لىبىرالىزى ــك بىل ــتالر مىللەتچىلى ــدى. لىبىرالىس ــەس ئى ئەم
ــى  ــىتالر ئومۇم ــاباليتتى. لىبىرالىس ــۇت دەپ ھېس ــۇش مەۋج ــەت ۋە توقۇن زىددىي
يۈزلــۈك تەبىئــى ھوقۇقــالر بارلىــق مىللــى چەك-چېگراالردىــن ھالقىــپ كېتىــدۇ، 
دەپ ھېســاباليتتى. )يۇقىرىقــى كىتــاب( بۇنــداق دېگەنلىــك تەبىئــى ھوقۇقــالر 
تەكىتلەنگــەن يــەردە مىللەتچىلىككــە ئــورۇن يــوق دېگەنلىكمىــدى، لىبىرالىســتالر 
ــان  ــا ئالغ ــى ئېغىزغ ــى ھوقۇقالرن ــق تەبىئ ــىلەرمىدى؟ بارلى ــاددا كىش ــۇ س تولىم
ــمىدى؟  ــى بىلمەس ــە ئىكەنلىكىن ــڭ نېم ــەت ھوقۇقىنى ــەت، دۆل ــتالر دۆل لىبىرالىس
“ئومۇمــى يۈزلــۈك تەبىئــى ھوقۇق”الرنــى پەقــەت دۆلــەت ھوقۇقــى دائىرىســىدىال، 
دۆلــەت قانــۇن تۇرغــۇزۇش ئارقىلىــق، تەبىئــى ھوقۇقالرغــا يــول قويغــان دائىرىدىال 
ئاندىــن ئىشــقا ئاشــۇرغىلى بولىدىغانلىقىنــى، دۆلــەت تۈزگــەن قانۇنــالر ئارقىلىقــال 
تەبىئــى ھوقۇقالرنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلغىلــى بولىدىغانلىقىنــى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن 
دۆلــەت ھوقۇقىنىــڭ كىمنىــڭ قولىــدا ياكــى قايســى مىللەتنىــڭ قولىــدا بولۇشــى، 
بارلىقنى بەلگىلەيدىغانلىقنى بىلمەســمىدى. دېمەك، لىبرالىســتالر شــۇنى بىلىدىغان 
بولســا، دۆلــەت قــۇرۇش، دۆلــەت ھوقۇقىنى قولغــا ئېلىش، دۆلــەت ھوقۇقىنى يولغا 
قويــۇش بــۇ ئەلۋەتتــە مىللەتچىلىك بىلــەن چەمبەرچاس باغالنغــان دۆلەتچىلىكنىڭ 
ــۇپ قاالتتــى. لىبىرالىســتالر ئىنتىرناتســىئۇنالىزىملىق  ھەرىكەتلىــك ئىپادىســى بول
ــدا  ــۇن ئالدى ــە، قان ــا ئىگ ــانالر ئورتاقلىقق ــق ئىنس ــى. “بارلى ــى تەكىتلەيتت روھن
ھــەر قانــداق كىشــى بــاراۋەر بولۇشــى الزىــم”، دېيىشــەتتى. ئەمــدى قارايمىزكــى 
قانــۇن ئالدىــدا ھەممــە ئــادەم بــاراۋەر بولۇشــى الزىــم دەيدىغــان بــۇ خىــل كــۆز 
قاراشــالرنىڭ مەيلــى بۇرژىئازىيىچــە مەيلــى ماركىســچە بولســۇن، قــۇرۇق گــەپ 
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ئىكەنلىكىنــى ئۇيغۇرالرنىــڭ “جىنايەتچــى” بولــۇپ قانۇنغــا دۇچ كېلىشــى ئارقىلىق 
ئىســپاتالندى. ئۇيغــۇرالر مۇســتەملىكە ۋەتىنىدە ئوخشــاش جىنايــەت ئۈچۈن خىتاي 
جىنايەتچىلــەر بىلــەن ئوخشــاش ســوت قىلىنىــش ھوقۇقىغىمــۇ ئىگــە بواللىدىمــۇ؟ 
ئورتــا ئاســىيادا مۇســتەقىل بولغــان مىللەتلەرنــى ئۇيغــۇرالر ئادەتتــە قېرىندىشــىم 
ــايدۇ.  ــە ياش ــر دۆلەتت ــەن بى ــۇرالر شــۇالر بىل ــر قىســىم ئۇيغ ــدۇ. بى دەپ چاغالي
ــۇل؟  ــا قانچــە پ ــۇل، قازاقق ــا قانچــە پ ــڭ باھاســى ئۇيغۇرغ ــالن بېلىتىنى ئايروپى
پۇرســەت، ئەمگــەك شــارائىتى ۋە باشــقا جەھەتلــەردە بىــر نەپــەر ئۆزبېــك بىلــەن 
ــەردە  ــۇ دۆلەتل ــى ئوخشاشــمۇ؟ ب ــڭ ئۆزبېكىســتاندىكى ئورن ــەر ئۇيغۇرنى ــر نەپ بى
ئۇيغــۇر بىلــەن باشــقا مىللەتلەرنىــڭ چەتئەللەرگــە ئوقۇشــقا چىقىش ســان نېســبىتى 
ئوخشــاش بوالمــدۇ، بىــر نەپــەر ئۇيغــۇر بىلــەن بىــر نەپــەر خىتاينىڭ مۇســتەملىكە 
ئۇيغۇرىســتاندا، ھــەر جەھەتتىكــى ئورنــى ئوخشاشــمۇ؟ ئوخشــاش ئەمەســكەن، 
ئۇنداقتــا مىللەتلەرنىــڭ قانــۇن ئالدىدىكــى ئورنــى قانــداق ئوخشــاش بولىــدۇ. 
ــەپ،  ــى تەكىتل ــى ئوقۇقالرن ــى تەبىئ ــتالرنىڭ ئومۇم ــەردە لىبىرالىس ــۇ ي ــۇڭا ب ش
ھوقۇقىنــى تەكىتلــەش بىلــەن مىللەتچىلىكنــى بىر-بىرىگــە قارىمۇ-قارشــى قىلىــپ 
قويىشــى تــازا ئەقىلگــە ســىغمايدىغان بىــر ئىشــمۇ، قانــداق؟ بۇنىــڭ ئەكســىچە 
مىللەتچىلــەر، مىللــەت، شــۇ مىللــەت مەۋجۇتلۇقىنىــڭ نېگىزىلــك ئاساســى دەپ 
ــى  ــڭ مەۋجۇتلۇق ــىال ئۇنى ــەت بولس ــالردا مىلل ــۆپ ھال ــە ك ــدۇ. ئەمەلىيەتت قاراي
كاپالەتكــە ئىگــە بولىۋەرمەيــدۇ. بۈگۈنكــى ئۇيغۇرالرنــى بۇنىڭغــا مىســال قىلىــپ 
ــڭ،  ــەتنىڭ، قانۇننى ــى سىياس ــڭ مەۋجۇتلۇق ــدۇ. ئۇيغۇرالرنى ــكە بولى كۆرسىتىش
ھەربــى ۋە ســاقچى كۈچىنىــڭ، دۆلەتنىــڭ كاپالىتىگــە ئېرىشــكەنمۇ؟ ئۇيغۇرنىــڭ 
دۆلىتــى بولمىســا، ئۇيغۇرنىــڭ مەۋجۇتلۇقــى ھەرگىــز كاپالەتكــە ئىگــە بولمايــدۇ. 

 “بىــر مىللــەت بىــر دۆلــەت قــۇرۇش كېــرەك”، دەيدىغــان مىللەتچىلەرنىــڭ 
چاقىرىقــى دەل مۇشــۇنداق ئاساســالر ئاساســىدا ئوتتۇرىغا چىققان ئىدىــئ مىللەتنىڭ 
قەدىر-قىممىتــى، ئىناۋىتــى ئۈچــۈن شــۇڭا مىللەتچىلــەر ئۆزلىرىنىــڭ ئەركىنلىكىنــى 
ــدە  ــڭ ئىچى ــەن دۆلەتنى ــدى. لىبىرالىســتالر بولســا، مۇئەيي ــپ كەل ــان قىلى قۇرب
ھەرخىــل ئادەملەرنىــڭ بارلىــق ھوقۇقلىرىنــى ھىمايــە قىلىشــنى تەشــەببۇس 
ــۇق  ــر ھوقۇقل ــۇ بى ــىلەن، خىتايم ــا، مەس ــەر بولس ــدى. مىللەتچىل ــپ كەل قىلى
دۆلــەت قۇرغــان مىللــەت، تىبــەت ۋە ئۇيغــۇردەك مىللەتلەرنــى مۇســتەملىكە قىلغان 
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مىللــەت ھېســابالنغاندا، ئــاز ســانلىق دەپ ئاتالغــان مىللەتلەرنىــڭ ھوقۇقلىرىنــى 
دەپســەندە قىلــدى، كۆزىگــە ئىلمىــدى، قېنــى بــۇ يــەردە باراۋەرلىــك؟ ھەممىگــە 
مەلۇمكــى، لىبىرالىزىــم غەربنىڭ ئەقىلچىلىك ئەنئەنىســى ئىچىــدە يېتىلىپ چىقتى. 
ــى  ــدى. كوللىكتىۋىزىملىقن ــە قىل ــى مەنبەئ ــيات ۋە كەيپىياتن ــك ھېس مىللەتچىلى
يېتىلــدۈرۈش ۋە كىشــىلەردىن كوللېكتىــپ روھنــى ھەمىشــە تەلــەپ قىلىــش 
يۈزىســىدىن، قانداشــلىقتىن ئىبارەت ئاالھىدە مۇناســىۋەتنى رېئال مۇناســىۋەتلەرگە 
ئايالندۇرۇشــنى ئۈمىــد قىلىش جەھەتلــەردە، مىللەتچىلەر ئادەملەرنىڭ ئىدىيىســىنى 
قاتتىــق ئۇچــالپ، كــۆپ ھالــالردا شــۇ ئادەملەرنــى سىياســى ئاشــقۇنلۇق بىلــەن 
ــى  ــۈش ۋە تارىخن ــە، ئۆتم ــتالر ئەنئەن ــدۈردى. لىبىرالىس ــقا رىغبەتلەن شۇغۇللىنىش
ســوغۇق قانلىــق بىلــەن ئوبيېكتىــپ تەھلىل قىلىشــنى تەلەپ قىلســا، مىللەتچىلەر، 
كىشــىلەرنى ســىرلىق، رومانتىــك ئۆتمۈشــنى ئەسلەشــكە چاقىرىق قىلــدى. بۇنداق 
ئەھۋالــدا كىشــىلەر تارىخنىــڭ ھەقىقــى قىياپىتىنــى بۇرمىالشــقىمۇ مەجبــۇر بولدى. 
بــۇ توغرىــدا خىتــاي مىللەتچىلىرىنــى، خىتــاي تارىخچىلىرىنــى پاكىتلىــق “ئۆلگە” 
ئورنىــدا كۆرسىتىشــكە بولىــدۇ. ئــۇالر نېمــە دەيــدۇ؟ “شــىنجاڭ خــەن دەۋرىدىــن 

تارتىــپ جۇڭگــو زېمىنىنىــڭ بىــر قىســمى ئىــدى” دېيىشــىدۇ. 

 ياۋروپــا مىللەتچىلىــرى 19 -ئەســىرنىڭ ئاخىرقى دەۋرىدىن باشــالپ، خىتاي 
مىللەتچىلىــرى 20 -ئەســىرنىڭ 50 -يىللىرىدىــن باشــالپ، مىللەتچىلەرگــە خــاس 
بولغــان غەيــرى ئەقلى ئامىلالرنىــڭ ســىرلىق تەركىبلىرىنى تېخىمۇ قويۇقالشــتۇردى. 
مىللەتنىــڭ ئاالھىــدە تارىخىنــى ۋە مىللەتنىڭ ئــەۋزەل ئاالھىدىلىكىنــى تەكىتلەپ، 
مىللەتچىلــەر ھــەر قايســى مىللەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى تارىخنــى ھاڭنــى كېڭەيتتــى 
ئۆچمەنلىكنــى تېخىمــۇ چوڭقۇرالشــتۇردى. خىتــاي كوممۇنىســتلىرى، بىــر پارتىيــە 
نامىدا خىتاي مىللەتچىلىكىنى بازارغا ســېلىپ، بەلگىلىگەن سىياســەتنى ھەرىكەتكە 
ئايالنــدۇرۇپ ئۇيغــۇرالر ئۈســتىدىكى مىللــەت خىتــاي ھۆكۈمرانلىقنــى كۈچەيتىــپ 
كەلگــەن 60 يىــل مابەينىــدە، ئۇيغــۇر مىللەتچىلىرىمــۇ مۇناســىپ ھالــدا، ئۆزىنىڭ 
ھوقۇقىغــا بىۋاســتە ئىگــە بواللمىغــان بولســىمۇ لېكىــن، خىتــاي بەلگىلــەپ بەرگەن 
“ھوقۇقچىلىــق” نىــڭ ئابىســتراكىت قۇقانلىرىنىــڭ ســىرتىدا، ئۇيغــۇر مىللەتچىلىرى 
خىتاينىــڭ مىللەتچىلىكىگە قارشــى مىللەتچىلىك بىلەن جــاۋاب قايتۇرۇپ، ئۇيغۇرالر 
توختىمــاي كــۈرەش قىلىــپ كەلدى. ئۆتمۈشــتە ئىنقىــالب ئوتىنى ياققــان، ئۆزىنىڭ 
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تارىخىنــى ئــۆزى ھەرىكەتكــە كەلتۈرگــەن، ئۆزىنىــڭ تارىخقــا ئۆزى مەشــئەل يېقىپ 
بەرگــەن ئەقلى-ئېدىراكنىــڭ ئوتىنــى ئۇلغايتىپ، ھەر دەقىقىــدە ئۇيغۇرنىڭ پەقەت 
ئۇيغــۇر ئىكەنلىكىنــى ئوبرازالشــتۇرۇپ، مەجازالشــتۇرۇپ، قانداشــلىقنى تەكىتلەپ، 
مىللەتچىلىكنىــڭ قۇدرەتلىــك ئالقىنــى بىلەن ھەربىــر قەلبنى قامالــالپ، مىللەتنىڭ 
غورۇر-ھۆرمىتىنــى چاقىرىــق قىلىــپ ۋە ئۆزىنــى ئۆزىگــە تونۇتۇش يوللىــرى ئارقىلىق 
ــى،  ــن ئايرىمىدىك ــر روھتى ــى بى ــۇر جەمئىيىتىن ــۇپ، ئۇيغ ــپ، ئۇرغۇت كۈۋەجىتى
ئۇيغــۇر مىللەتچىلىــرى ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنــى شــۇنداق بىــر مىللەتچىلىــك روھــى 
ــۈر، زوردۇن  ــم ئۆتك ــىلەن، ئابدۇرېھى ــىلەر مەس ــۇ كىش ــى ب ــەن تەربىيىلىدىك بىل
ســابىر، تېيىپجــان ئېلىيــوف قاتارلىــق بــۇ كىشــىلەرنىڭ روھــى تەڭــرى تەبىئىــال 
شــۇ كىشــىلەرگە ئاتــا قىلغــان شــۇنداق مىللــى روھنــى غىدىقــالپ تۇرىدىغــان روھ 
ئىــدى. مىللەتچىلــەر مىللەتنىــڭ ئەقلــى تەپەككۇرىنــى تارمــار قىالتتــى. چۈنكــى 
ــل  ــا تەشــكىللەش ئەقىلنىــڭ ئىشــىمۇ ياكــى ھېســياتنىڭ ئىشــىمۇ، ئەقى ئىنقىالبق
ئىنقىالبقــا تەشكىللەشــنى چەكلــەپ قويامــدۇ، دەيدىغــان پىكىرلــەر دېلغۇلدىلىــق 
ــن  ــڭ ئىچىدى ــىز ۋەقەلەرنى ــدا، تۇيۇقس ــپ تۇرغان ــى تەمتىرىتى ــدە ئادەملەرن ئىچى
ئىنقىــالب تۇيۇقســىز پارتــالپ چىقاتتــى. دۇنياۋى چوڭ-چــوڭ ئىنقىالبــالر تارىخىغا 
نــەزەر تاشلىســاق قارىغانــدا ئەرزىمەيدىغــان ۋەقەلەرنىــڭ نۆۋىتىــدە ئەرزىيدىغــان 
ئىنقىالبقــا پىلتــە بولــۇپ قالغانلىقىنى كۆرۈۋېلىــش تەس ئەمەس ئىدى. مەســىلەن، 
تۇنىســىيلىك ھارۋىــدا مــال ســاتقۇچى يىگىتنىــڭ پاجىئەلىــك ئۆلۈمــى بىــر يىــل 

ئىچىــدە ئــەرەب باھارىنىــڭ يېتىــپ كېلىشــىگە ســەۋەب بولغانــدەك... 

ــەردە ئەقىلچىلىــك ئەمــەس پەقــەت مىللەتچىلىكنــى ئوغــۇز   دېمــەك، بــۇ ي
ــڭ  ــدۇ. ئۆزىمىزنى ــيات رول ئويناۋاتى ــى ھېس ــان مىلل ــەن تەمىنلەيدىغ ــۈتى بىل س
ۋۇجۇدىنــى ســىلكىۋېتىپ ئۆزىمىزگــە مۇئامىلــە قىلىــپ باقســاق، ئۇيغــۇر دېمــەك، 
ــڭ  ــىلەر ئۇيغۇرنى ــۇر. كىش ــەت دېمەكت ــان مىلل ــنى بىلىدىغ ــاش ۋە قوزغىتىش قوزغ
ھاياجېنــى بــار، ئەســىرى بــار مىللــەت دېيىشــىدۇ. شــۇڭا ئۇيغۇرنىــڭ تىلىدىكــى 
ۋەتەنپەرۋەرلىــك بەزىــدە ئۇقــۇم بولــۇپ قالســا بەزىــدە ھېســيات بولــۇپ قالىــدۇ. 
بەزىــدە ئەقىل-ئېــدراك بولــۇپ قالســا بەزىــدە غەيــرى ئېــدراك بولــۇپ قالىــدۇ. 
ئۇيغــۇر مىللەتچىلىــرى مانا مۇشــۇنداق مىللــەت ئاكتىپلىرىنــى زاماندىن-زامانغىچە 
غالجېــر ۋەتەنپەرۋەرلىكنىــڭ غايىۋى مۇھىتىغا يېتەكلــەپ كىرگەچكە، كۆك مايكىلىق 



60

ئۇيغــۇر قىــزى، بىــر پولــك خىتــاي ئەســكىرىنىڭ ئالدىنــى توســىغان؛ ھاســا تاياققا 
تايىنىپ مېڭىپ تۇرســۇنگۈل خىتاينىڭ بېروۋنىڭ ماشــىنىلىرىنىڭ ئالدىنى توســىغان، 
قولىغــا قىڭــراق ئېلىــپ مەســچىتتىن كوچىغا ئېتىلىــپ چىققان ئىككى نەپەر نامســىز 
ئۇيغــۇر يىگىتــى خىتاينىــڭ قوراللىــق ســاقچىلىرىغا قارشــى قىڭــراق بىلــەن چېپىــپ 
ئالدىغــا يۈگۈرگــەن ئەمەســمىدى. مىللەتچىلەرنىــڭ مۇھەببىتــى بارلىقىنــى بېســىپ 
چۈشــىدىغان ھېســياتنىڭ ھاســىالتى بولــۇپ قاالتتــى. ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋۇجۇدىــدا 
ــدا،  ــياتقا ئايالنغان ــىدىغان ھېس ــىپ چۈش ــى بېس ــى، بارلىقىن ــەن مۇھەببىت ۋەت
بۇنىــڭ نەتىجىســى ئۆزىنــى بېغىشــالش بىلــەن ئاخىرلىشــىدىغان بولســا، لېكىــن 
ــالردا بارلىقنــى بېســىپ چۈشــىدىغان ھېســيات شەخســىي مەنپەئەتچىلىــك  خىتاي
ــى،  ــتالرنىڭ ئەقل ــەن لىبرالىس ــۇنىڭ بىل ــى. ش ــاپ قاالتت ــىدىال توخت بوسۇغىس

ئەركىنلىــك ۋە باراۋەرلىــك غايىلىرىگــە تەھدىــت پەيــدا قىالتتــى. 

يەتتىنچى باب مىللەتچىلىك ئىدىيىلىرىنىڭ تارىخى تەرەققىياتى

كۆپچىلىــك مىللەتچىلــەر ياكــى مىللەتچىلىــك نەزەرىيىلەرنىــڭ ياراتقۇچىلىرى 
ــن  ــان كۈندى ــا چىقق ــۇپ ئوتتۇرىغ ــەت بول ــەت دۆل ــادا مىلل ــك ياۋروپ مىللەتچىلى
باشــالندى، دېيىشــىدۇ. گەرچــە ئوتتۇرىــدا تــاالش تارتىــش بولســىمۇ، ئادەتتــە 
كىشــىلەر 1648 -يىلــى “ۋىســتفالىيە كېلىشــىمى” ئىمزاالنغان كۈندىن ھېســابالپ 
ياۋروپــادا مىللــەت دۆلەتچىلىــك، مىللەتچىلىــك تەشەببۇســى ئوتتۇرىغــا چىقىشــقا 
باشــلىدى دېيىشــىدۇ. بــۇ كېلىشــىمدە ۋىســتفالىيە سىستېمىســى بويىچــە دۆلەتلــەر 
ئۆزئــارا ئىگىلىــك ھوقــۇق، زېمىــن پۈتۈنلۈكىنى ئېتراپ قىلىشــقان ئىدى. كىلىشــىم 
بويىچــە گولالندىيىدە ئۆلكىلەر قوشــۇلۇپ، فىدىراتســىيىلىك دۆلــەت دەپ ئاتالغان. 
شــۇنداق بولغاندىمــۇ ياۋروپــادا كۈچلــۈك دۆلەتلــەر تېخــى مىللــەت دۆلــەت دەپ 
ئاتالمىغــان. يەنــە باشــقا كــۆز قاراشــتىكىلەر بولســا، مىللەتچىلىــك ناپالىيوندىــن 
باشــلىنىپ، مىللەتچىلىك ناپالىيون كۈتكەن دەرىجىدىنمۇ ئېشــىپ كەتكەن. شــۇڭا 
مىللەتچىلىكنىــڭ شــىددەتلىك دولقۇنىنــى ھەرقانــداق كــۈچ توســۇپ قااللمىــدى، 
دېيىشــىدۇ. 1867 - يىلــى ۋېنگىرىيــە ئۆزىنى-ئــۆزى باشــقۇرۇش ھوقۇقىغــا 
ئېرىشــتى، 1870 -يىلــى ئىتالىيــە ۋە گېرمانىيــە ئــۆز دۆلەتلىــرى تېرىتورىيىســىدە 
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ــان  ــەر قۇرغ ــەر، مىللەتل ــە بەزىل ــۇردى. يەن ــقا ئاش ــى ئىش ــڭ بىرلىكىن دۆلەتنى
دۆلەتلەرنىــڭ ئۆزگىرىشــى ياكــى مىللەتكــە خــاس دۆلەتلەرنىــڭ بارلىققــا كېلىشــى 
18 -ئەســىرنىڭ ئاخىرىــدا ۋە -19ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا باشــالندى، دېيىشــىدۇ. 
رومانتىــك مىللەتچىلىكنىــڭ بــاش كۆتۈرىشــى بىلەنــال مىللەتچىلىــك ھەرىكىتــى 
ياۋروپــادا ھــەر تەرەپتە كۆتۈرۈلــۈپ، بۇنىڭ ئىچىدە بەزىلەر بۈيــۈك ئىمپېرىيىلەرنىڭ 
پارچىلىنىشــىغا قارشــى تــۇرۇپ، يەنــە بىــر تەرەپتىــن پارچە-پارچــە تېرىتورىيىلەرنى 
بىرلىككە كەلتۈرۈشــكە ئىزدەندى. مەســىلەن، ئىتالىيــە ۋە گېرمانىيىدەك...... بۇ 
مىللەتچىلىــك ھەرىكەتلىــرى مىللــى تــەن ئېلىشــنى، مىللــى مەدەنىيەتنــى ئىلگىرى 
ــى  ــەڭ ئاخىرق ــە ئ ــاپ يەن ــك رول ئوين ــتا تۈرتكىلى ــى قىلدۇرۇش ــتە، تەرەقق سۈرۈش
چەككىچــە بــۇ مىللەتچىلىــك ھەرىكىتىنــى غەلبىگــە ئېرىشــتۈردى. دېيىشــىدۇ. 19 
-ئەســىرنىڭ ئاخىرىغــا يېتىــپ كەلگەنــدە كىشــىلەر ياۋروپانىــڭ بىــر قانچــە مىللى 
دۆلەتلەرگــە پارچىلىنىشــىنى قوبــۇل قىلىــپ، مىللەتنىــڭ ئۆزىنــى تونۇشــى بۇنىــڭ 
ئىچىدىكــى بىــر مەســىلە بولــۇپ قالــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن، ئوۋســتىر-ۋىنگىرىيە 
ئىمپېرىيىســى ۋە ئوســمان ئىمپېرىيىســى يىمىرىلىــپ، مىللــى دۆلەتلەرنىــڭ ئارقــا-
ئارقىدىــن قۇرۇلۇشــىنى تىزلەتتــى. )»غەربنىــڭ مەدەنىيەت تارىخــى« 1993 -يىل 

خەنزۇچــە نەشــرى(

ــۇرۇن،  ــتىن ب ــىر كىرىش ــاق 19 -ئەس ــە ئاساسالنس ــك پىكىرلەرگ  ئۆلچەملى
ــاد  ــى ئېتىق ــك ئاالھىدىلىككــە، دىن ــون خاراكتېرلى كىشــىلەر ئاالھىدىلىككــە، راي
خاراكتېرلىــك ئاالھىدىلىكلەرگــە ســادىق بوالتتــى. كىشــىلەرنىڭ تىلىــدا ۋە 
ــاھ  ــرى پادىش ــا دۆلەتلى ــك ياۋروپ ــوق، تىپى ــۇم ي ــەن ئۇق ــەت دېگ ــدا دۆل ئېڭى
ــرى  ــڭ خانلى ــۇپ، خانىدانلىقنى ــالر بول ــى خانىدانلىق ئوردىســى ھۆكۈمرانلىقىدىك
رايــون دائىرىســىدىن ھالقىغــان ســاداقەتكە جــان پىدالىــق كۆرسەتســىمۇ، يەنىــال 
ھۆكۈمرانلىــق قىلغۇچــى جەمەتنىــڭ پادىشــاھلىق تۈزۈمىنى قوغــداپ قېلىۋىرەتتى. 
خانلىــق ۋە خانىدانلىــق جەمــەت پادىشــاھلىقى ھوقــۇق ۋە يەر قانداشــلىق بويىچە 
تەقســىم قىلىناتتــى. )يۇقىرىقــى كىتــاب( بۈگۈننىــڭ كــۆزى بىلــەن قارىغانــدا بــۇ 
بىــر خىــل ئەخمەقلىــق بولۇپ ســانىالتتى. قەدىمقــى دەۋرلــەردە گىرىتســىيىلىكلەر، 
گىرىــك بولمىغــان مىللەتلەرنــى ياۋايىــالر دەپ ئاتايتتــى. لېكىــن، گىرىتســىنىڭ 
ھەرقايســى ئۆلكىلىــرى ھوقــۇق ئۈچــۈن ئــۆز ئــارا ئــۇرۇش قىالتتــى. بىر-بىرىنــى 
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قىرغىــن قىالتتــى. بۈگۈنكــى كۈنىمىزدە خىتــاي مىللىتى مۇســتەملىكە ئىمپېراتورلىقى 
ئىچىدىكــى ئۆزىدىــن باشــقا مىللەتلەرنــى، موڭغۇلالرنى، ئۇيغۇرالرنــى، تىبەتلەرنى 
ــارا  ــۆز ئ ــن بۇرۇنقــى گېرىتســىيىدە ئ ــدەك، مىالدىدى ــن قىلغان ــى دەپ قىرغى ياۋاي
ــڭ  ــر مىللەتنى ــك ھەربى ــاتتى. مىللەتچىلى ــن قىلىش ــۇنداق قىرغى ــى ش بىر-بىرىن
تېرتورىيىســىگە كىرىــپ ئېنىــق بىــر ئىدىيىگــە ئايالنغاندىــن كېيىنــال، باشــقىالردىن 
يــەر زېمىــن تەلــەپ قىلىشــنى ئىلگىــرى ســۈرىدىغان ئىدىيىــۋى قورالغــا ئايالنــدى. 

مىللــى بىرلىكنــى، مىللــى ئىدىيىــۋى بىرلىكنى تەشــكىللىگۈچىنىڭ ئىرادىســى 
ــۇغۇلالنغۇچىنىڭ  ــەن ش ــەت بىل ــال سىياس ــرادە رېئ ــداق ئى ــدۇ؛ بۇن ــى بولى قەتئ
ــان  ــۇر ئويلىيااليدىغ ــان ۋە چوڭق ــى كۆرەلەيدىغ ــەزگۈر، يىراقن ــىدۇر. س ئىرادىس
سىياســىئون، مىللەتنىــڭ ســەرخىللىرى، ئۇالر ھوقۇققــا ئىنتىلىدۇ، بۇنداق كىشــىلەر 
ــپ  ــە ئايلىنى ــان ئادەملەرگ ــان چاكى ــا ئىنتىلىدىغ ــى ھوقۇقىغ ــنىڭ خۇسۇس شەخىس
قالســا، سىياســىئون ئەمەس ســېپى ئۆزىدىــن سىياســەتۋاز بولۇپ قالىدۇ. ئەكســىچە 
بــۇ كىشــىلەر مىللەتنىــڭ خەلقئــارا جەمئىيەتتىكــى سىياســى ئورنىغــا ئىزىدىنىدىغان 
بولســا بــۇ كىشــىنى مىللەتنىــڭ مەنپەئەتىنــى كۆزلەيدىغــان سىياســىئون دېيىشــكە 
ــنى  ــداق ئىشلىتىش ــى قان ــكەندە ھوقۇقن ــا ئېرىش ــىلەر ھوقۇقق ــۇ كىش ــدۇ. ب بولى
بىلىدىغــان ســەرخىل كىشــىلەر ئىكەنلىكىنــى دەرھــال ئەمەلدە كۆرســىتىدۇ. ھەرگىز 
ــان  ــەت قۇرغ ــاش، دۆل ــا ئوخش ــىجاڭ قاتارلىقالرغ ــۇت س ــىجاڭ، مەخم ــۈر س تۆم
ســابىت دامولالمــدەك داھىلىرىنــى ئۆزىنىڭ دۈشــمىنى روســالرغا تۇتــۇپ بەرگەندەك 
ئىشــالرنى قىلمايــدۇ. يۇقىرىقىــدەك سىياســىئونالر، غايــە دېگەننــى ســوغۇق ســارايغا 
ســوالپ قويــۇپ، ئۇالرنىــڭ نەزىرىــدە غايــە ھەرىكەتكــە توســقۇنلۇق قىلىدىغــان، 
ــياتنىڭ  ــۇپ، ھېس ــۈش بول ــك چ ــەن بىردەملى ــىمچە كۆرگ ــق پىش ــاتمىدا تېرى س
ئىلكىــدە قالغــان ئادەمگــە ئــارام بېغىشــاليدىغان ھادىســىدۇر. “رېئال سىياســەت” 
دېگىنىمىــز، بىزنىــڭ نەزىرىمىــزدە رېئالىزىملىــق سىياســەت دېگىنىمىــز دەلىللەنگــەن 

پاكىتنىــڭ سىياســەت ساھەســىدە ئىپادىلىنىشــى دېگەنلىكتــۇر. 

ــا  ــدا زور تەرەققىياتالرغ ــى يېرىمى ــىرنىڭ كېيىنك ــك 19 - ئەس  مىللەتچىلى
ــدى.  ــە ئايالن ــۋى كۈچك ــم مەنى ــەڭ مۇھى ــىدا ئ ــڭ تۇرمۇش ــىپ، ياۋروپانى ئېرىش
گېرمانىيــە بىرلىككــە كەلگــەن ھامــان پــان گېرمانىزىــم، گېرمانىيىنىــڭ ســىرتىدا 
ياشــاۋاتقان گېرمانالرنى گېرمانىيىگە قوشۇۋېلىشــنى تەشەببۇس قىلىپ، گېرمانىيىنىڭ 
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ــان  ــىيىدە پ ــان. روس ــەرەددۇت قىلغ ــقا ت ــە قۇرۇش ــر ئىمپېرىي ــۈك بى ــىرتىدا بۈي س
ــەت  ــا دۆل ــىالۋىيانالرنى “ئان ــايدىغان س ــادا ياش ــەرقى ياۋروپ ــىالۋىيانىزىم، ش س
روســىيە”نىڭ قوينىغــا ئالماقچــى بولغــان. ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە 
ــا يېغىنــى” ئارقىلىــق روســىيە راســتال بــۇ مەقســەتكە يەتكــەن.  ئېچىلغــان “يالت
ــت  ــخۇمارلىق، پى ــك، ئۇرۇش ــدا مىللەتچىلى ــى يېرىمى ــىرنىڭ كېيىنك 19 - ئەس
ــق  ــادا تىنچلى ــپ، ياۋروپ ــېرى كېڭىيى ــك بارغانس ــرى ئەقىلچىلى ــك غەي ئۈچەيلى
ــىگە  ــانپەرۋەرلىك، ئەنئەنىس ــك، ئىنس ــڭ ئادىمىگەرچىلى ــش ھەرىكىتىنى ۋە ئويغىنى

ــدا قىلغــان.  تەھدىــت پەي

ســۈرگۈچىلەر  ئىلگىــرى  مىللەتچىلىكنــى  مىللەتچىلىــرى،  دەۋر  ئاۋالقــى   
ــى  ــقا قەدىم ــە باش ــق يەن ــەت، ئىرى ــل، مەدەنىي ــلىرىنى تى ــك قاراش مىللەتچىلى
ھادىســىالرغىچە ئىلگىــرى ســۈرۈپ ئــاۋام خەلقنى تەســىرلەندۈرگەن. بــۇ مۇكەممەل 
ــوئولوگالر  ــى سوتس ــن سىياس ــتىن كېيى ــن، ئۇرۇش ــىمۇ لېكى ــە ھېسابالنمىس نەزەرىي
ــەن  ــى بىل ــك تەتقىقاتن ــلەپكى مىللەتچىلى ــان. دەس ــى راۋاجالندۇرغ ــۇ نەزەرىيىت ب
ــەن تەمىنلىگۈچــى  ــى مۇكەممــەل تارىخــى ئاساســالر بىل مىللەتچىلىــك ھەرىكىتىن
ــىرنىڭ  ــۇالر، 19 -ئەس ــدى. ئ ــوئولوگالر بول ــى سوتس ــىزمچىالر ۋە سىياس ماركىس
ئاخىرىدىكــى مىللەتچىلــك ھەرىكىتىنــى سىياســى تەھلىــل بىلــەن تەمىنلىگــەن. بۇ 
ھەرىكــەت كېيىــن ئوتتــۇرا ياۋروپــا ۋە شــەرقى ياۋروپــادا جانالنغــان. مىللەتچىلىــك 
توغرىســىدكى كۆپلىگــەن نەزەرىيىلــەر ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشــىدىن كېيىــن تەرەققى 
ــڭ  ــرى مىللەتچىلەرنى ــك نەزەرىيىلى ــىم مىللەتچىلى ــر قىس ــلىغان. بى ــقا باش قىلىش
ــك  ــەت تەۋەلى ــى مىلل ــقا يەن ــالىدىغان تاالش-تارتىش ــىگە س ــى ئەندىش ئۆزلىرىن
مەسىلىســى قاتارلىــق مەســىلىلەردىكى “تەۋەلىــك” ئىبارىســىنىڭ ھەقىقــى مەنىســى 
تاالش-تارتىــش قىلىدىغــان مەســىلىگە ئايالنغــان. يېقىندىــن بېــرى ئادەتتىكــى 
مۇنازىرىلەردىــن باشــالپ يوشــۇرۇن خاراكتېرلىــك مەســىلىلەرگىچە دىققــەت قىلىپ، 
ــپ  ــىگە بېرى ــۇش مەسىلىس ــا قوي ــىى ئالدىغ ــڭ قايسىس ــەن مىللەتنى ــەت بىل دۆل
ــى  ــك ھەرىكىت ــىلە( مىللەتچىلى ــازۇك مەس ــن ن ــلە ئىنتايى ــۇ مەس ــان. )ب چېتىلغ
تەرەپتارلىــرى ئۆزلىرىنــى ھازىرقــى مەۋجــۇت مىللەتنىــڭ ۋەكىلــى دەپ قارىشــاتتى. 
ئۇالرنىــڭ نەزەرىــدە مىللەتچىلىــك نېگىزلىــك ئەســلىيەت قاراشــلىرى بىلــەن بىردەك 
ــر دەپ  ــەن بى ــرى بىل ــەت ئەجداتلى ــدا مىلل ــچ بولمىغان ــى ھې ــى. مىللەتن بوالتت
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قارايدىغــان، ئىككــى مىــڭ يىــل بۇرۇنقــى ھادىســىلەر بىلــەن بىردەكلىككــە ئىگــە 
دېيىشــەتتى. مۇدىرنىزىملىــق مىللەتچىلىــك تەرەپتارلىــرى بىشــارەت بېرىــپ، 
مىــالدى 1800 - يىلالردىــن بــۇرۇن، ئۆزلىــرى ئولتۇراقالشــقان زېمىننىــڭ ســىرتىغا 
دىققــەت قىلغــان بىرمــۇ كىشــى يــوق ئىــدى، دېيىشــىدۇ. ياۋروپــادا مىللەتنى تەن 
ئېلىــش، دۆلەتنــى بىرلىككــە كەلتۈرۈش ئىقتىســاد ۋە جەمئىيەت زامانىۋىلىشىشــنىڭ 
ــاراش  ــۇ كــۆز ق ــاراپ، يۇقىرىدىن-تۆۋەنگىچــە ب ــا ماسلىشــىش دەپ ق ئېھتىياجىغ
كۈچەيتىلــدى. شــۇ ئارقىلىــق مىللەتچىلىــك توقۇنىشــى پــەرەز قىلىنغــان دائىرىدىن 
ھالقىــپ چىقىــپ كېتىپ قوشــۇمچە تەســىر پەيدا قىلــدى. )»غەربنىــڭ مەدەنىيەت 

تارىخــى« خىتايچــە نەشــرى(

 ئــەڭ يېڭــى مىللەتچىلىــك ئىدىيىلىــرى كېيىنكــى مۇدىرنىزىمنىــڭ تەســىرىگە 
ئۇچــراپ، مىللــەت ئىجتىمائــى قۇرۇلۇش خاراكتېرلىك ھادىســە دەيدىغــان پىكىرنى 
تەكىتلەشــتى. بېىتېكىــت ئاندىرســىن: مىللــەت “تەســەۋۋۇردىكى ئورتــاق گــەۋدە” 
دېگەننــى تەرغىــپ قىلــدى. ئېرمــەت گېلىنېــر: “مىللەتچىلىــك ھەرگىزمــۇ ئۆزىنــى 
بىلىشــنىڭ ئويغىنىشــى ئەمــەس. ئۇ پەقــەت مىللەت مەۋجۇت بولىمىغان ھەرقايســى 
ــەتتى.  ــارەت” دەپ كۆرس ــتىن ئىب ــپ چىقىش ــا قىلى ــى توقۇلم ــى مىللەتن يەردىك
)ئېكفىدىيــە( قىسقىســى دېيىشــتى، ئايرىم كىشــىلەر، “مىللەت سىياســىدا قانۇنلۇق 
بولۇش”نــى تەرغىــپ قىلغۇچىــالر، مىللەتلەرنىــڭ چېگــرا تەۋەلىكىنىــڭ سىياســىنىڭ 
تەلىپىدىــن ھالقىــپ كەتمەســلىكنى بولۇپمــۇ بىــر دۆلەتتىــن ھالقىپ كەتمەســلىكنى 
ــەۋۋۇردىكى  ــڭ “تەس ــەن گېلېنىرنى ــىن بىل ــەردە ئاندىرس ــۇ ي ــدۇ. ب ــەپ قىلى تەل
ــتۇرۇش  ــلىتىلگەن ياراش ــۈن ئىش ــۋىرلەش ئۈچ ــى تەس ــا” دېگىن ــەۋدە”، “توقۇلم گ
شــەكىللىك گېرامماتىــك جۈملــە بولــۇپ، كونكرېــت ئادەملەردىــن تەشــكىللەنگەن 
مىللەتنــى “توقۇلمــا” دېيىــش، “تەســەۋۋۇردىكى گــەۋدە” دېيىشــنى ئەمەلىيەتتــە 
مۇدىرنىزىملىــق ســاراڭلىقنىڭ بىــر خىــل ئىپادىســى، كوممۇنىزىــم بىلــەن ياشــىزىم 

ئەپسانىســىنىڭ تىرىلىشــى دېيىشــكە بولىــدۇ. 

ــى  ــۋى ۋە كېيىنك ــىدىكى ئەنئەنى ــك توغرىس ــىمىت، مىللەتچىلى ــى س  ئانتون
مۇدىرنىزىملىــق ئىدىيــە ۋە كــۆز قاراشــالرنى بىرلەشــتۈرۈپ خۇالســىلەپ: “مىللەتنــى 
مىللەت قىلىپ شــەكىللەندۈرىدىغان ئالدىنقى شــەرتلەر، )نۆۋەتتىكى ۋە تارىختىكى( 
ــۇرى  ــى مەم ــە سىياس ــى ئاپتونومىي ــدا ئال ــچ بولمىغان ــەن، ھې ــەن ۋەت بەلگىلەنگ
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بىرلىكىــدە ئۆزىنى-ئــۆزى باشــقۇرۇش، دۈشمەنلىشــىپ تۇرىدىغــان مۇھىــت، 
كۆرەشــچان قىســمەتلەرنىڭ ئەسلىمىســى، دىنــى ئېتىقــاد خاراكتېرلىــك مەركــەز، 
تىل-يېزىــق، ئاالھىــدە ئۆرپ-ئــادەت، تارىخــى خاتىرىلەر ۋە ئىدىيىۋى ئۇســۇل-
ــم  ــدۇ، دېگەننىــڭ ســىرتىدا ســىمىت: مىللــەت، ئايرى ــەت بولى ــۇ مىلل ــەر ب چارىل
ــقۇرۇش  ــەن باش ــۇن بىل ــق، قان ــەت ئارقىلى ــۈن مىلل ــەس پۈت ــەرخىلالرنىال ئەم س
ــراپ  ــڭ ئېتى ــى، خەلقئارانى ــك ئىدېئولوگىيىس ــە، مىللەتچلى ــى تۈزۈلم ۋە سىياس
ــن تەشــكىللەنگەن،  ــق شــەرتلەرنىڭ جەمئىدى ــش قاتارلى ــى ئايرى قىلىشــى چېگران

ــەتكەن.  دەپ كۆرس

 بــۇ خىــل مىللــەت نەزەرىيىســىنىڭ ئىچىدىكــى “كۈرەشــچان قىســمەتلەرنىڭ 
ــۈن  ــۇق ئۈچ ــى ھوق ــە قارش ــران مىللەتل ــڭ ھۆكۈم ــى مىللەتنى ــى” يەن ئەسلىمىس
ئېلىــپ بارغــان كۆرەشــلىرى، “دىنــى ئېتقــاد خاراكتېرلىــك مەركەز” مىللــەت دىنغا 
ــزى  ــڭ مەركى ــى ئېتىقادنى ــا، دىن ــىنىدىغان بولس ــەنمەمدۇ، ئىش ــىنەمدۇ ئىش ئىش
ــۇ  ــادەت” ب ــدە ئۆرپ-ئ ــق، ئاالھى ــر، “تىل-يېزى ــالھ بى ــە؟ ئال ئىدىيىســى نېم
شــەرتلەر ئۇيغــۇرالردا يېتىپ-ئېشــىپ تۇرۇپتــۇ. “تارىخــى خاتىرىلــەر ۋە ئۇســۇل-
چارىلــەر” مــۇ ئۇيغــۇرالردا يېتىپ-ئېشــىپ تۇرۇپتــۇ. ئانتونــى ســىمىت ئوتتۇرىغــا 
ــان  ــىپ تۇرىدىغ ــۇكى، “دۈشمەنلىش ــەرت ش ــر ش ــق بى ــن قىزى ــان ھەممىدى قويغ
مۇھىــت” مانــا بــۇ شــەرت مىللەتچىلىــك نەزەرىيىلىرىنىــڭ ئوتتۇرىغــا قويۇلىشــىغا، 
مىللەتنىــڭ مىللــەت بولــۇپ شەكىللىنىشــىگە كېــرەك بولغــان ئــەڭ بۈيــۈك، ئــەڭ 
مەزمۇنلــۇق شــەرتتۇر. خــۇدا بارلىق مەخلۇقــات ۋە ھايۋانالر دۇنياســىنى، تەبىئەت 
دۇنياســىنى بارلىــق جانلىقالرنــى دۈشــمەنلىك قىلىــپ ياراتقان. رىقابەت بولمىســا، 
بىر-بىرىگــە دۈشــمەنلىك بولمىســا، ئۆز-ئــارا كــۆرەش بولمىســا بو دۇنيــا ئۆزىنىڭ 
دۇنيــاۋى قىممىتىنــى يارىتالمايــدۇ. دۇنيا دۇنيا بواللمايدۇ، بۇ دۇنيــادا تەرەققىياتمۇ 
بولمايــدۇ. كــۆرەش ئىچىــدە شــاللىنىپ تۇرىدىغــان، كــۆرەش ئىچىــدە قوشــۇلۇپ 
ــدە  ــۆرەش ئىچى ــپى، ك ــق نىس ــان، جىملى ــپ تۇرىدىغ ــە ئايرىلى ــان يەن تۇرىدىغ
شــاللىنىپ تۇرىدىغــان، كــۆرەش ئىچىــدە قوشــۇلۇپ تۇرىدىغــان يەنــە ئايرىلىــپ 
تۇرىدىغــان، جىملىــق نىســپى، كــۆرەش ئەبــەدى بولــۇپ تۇرىدىغــان دۇنيــا. بــۇ 
“جىملىــق” بىلــەن “كــۆرەش” ئوتتۇرىســىدىكى بىر-بىرىنــى تولۇقــالش، بىــر-
بىرىنــى شــەرت قىلىــش مۇناســىۋەتلىرىنى چۈشــەنگەن تارىخــى دەرۋلــەردە ئۇيغۇرالر 
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ئورنىدىــن دەســت تــۇردى، بىخۇتلۇقتىــن پەيــدا بولغــان بىخەســتەلىك ئۇيغۇرنىڭ 
ــق  ــڭ رەڭۋازلى ــەردە خىتاينى ــان تارىخــى دەۋرل ــدا تۇرغ ــران ئورۇن ــدا ھۆكۈم ئېڭى
بىلــەن نىقابالنغــان مەقســىدىنىڭ زادى نېمــە ئىكەنلىكىنــى بىلمىگــەن ئۇيغــۇرالر 

قونداققــا چىقىــپ ئۇخالشــتىن باشــقىنى بىلمىــدى. 

سەككىزىنچى باب مىللەتچىلىكنىڭ 20 - ئەسىردىكى تەرەققىياتى

 مىللەتچىلىــك ھەرىكىتــى -19ئەســىردە ياۋروپــادا، دۆلەتلەرنىــڭ سىياســەت 
بەلگىلىشــىگە زور تەســىر كۆرســەتكەن. مىللــى ئازادلىــق ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىلغــان 
كۈرەشــلەر ئوخشاشــال ئاۋالقى مۇســتەبىت تۈزۈمگە قارشــى ئېلىپ بېرىلغان كۆرەشلەر 
بىلــەن ئوخشــاش مىتوتقــا ئىگــە ئىــدى. بــەزى دۆلەتلــەردە مەســىلەن، ئاۋالقــى 
پادىشــاھلىق تۈزۈمنــى قوغــداپ قالغــان دۆلەتلــەردە مىللەتچىلىــك، مۇتەئەسســىپ 
ۋە پادىشــاھنى قوغدايدىغــان بىــر خىل سىياســى كۈچكــە ئايالنغان. -19ئەســىردە 
ــەپ  ــەر كۆپل ــىدىكى نەزەرىيىل ــى توغرىس ــۇش مەنبىئ ــڭ قۇرۇل ــى دۆلەتلەرنى مىلل
ــى  ــەۋەبلىرىنىڭ بىرى-جەنۇب ــڭ س ــدى. بۇنى ــقا ئۇچرى ــش قىلىش تاالش-تارتى
ئامېرىكىــدا يــۈز بەرگــەن مۇســتەقىللىق ھەرىكەتلىــرى ۋە ئامېرىــكا مۇســتەقىللىق 
ئىنقىالبىنىــڭ ياۋروپــادا قوزغالغــان مىللــى مۇســتەقىللىق ھەرىكەتلىرىدىــن بــۇرۇن 
باشــالنغانلىقى ئىــدى. بــەزى دۆلەتلــەردە مەســىلەن، گولالندىيــە ۋە ئەنگىلىيىــدە 
-19ئەســىر كىرىشــتىن بۇرۇنــال مىللەتنــى تــەن ئېلىــش، مىللەتنــى تونــۇش ئېنىــق 
ــل  ــى، تى ــى ئاالھىدىلىكن ــى ئىرق ــە كەلتۈرۈرۈلىش ــڭ بىرلىكك ــان. ئىتالىيىنى بولغ

ئاالھىدىلىكلىرىنــى ئاســاس قىلىشــنىڭ ئۈلگىســىنى يارىتىــپ بەرگــەن. 

ــرى  ــدە مىللەتچىلىــك ئىدىيىلى  19 - ئەســىرنىڭ ئاخىرىغــا يېتىــپ كەلگەن
ئاســىياغا كېڭىيىشــكە باشــلىدى. ھىندىســتاندا بــاش كۆتۈرگــەن مىللەتچىلىــك 
ئاخىرى ئەنگىلىيىنىڭ مىللى ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇردى. 20 -ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا 
ــە  ــك ئىدىيىلىرىگ ــڭ مىللەتچىلى ــى گەندىنى ــك ھەرىكىت ــتاندا مىللەتچىلى ھىندىس
مۇناســىۋەتلىك بولغاننىــڭ ســىرتىدا يەنە نۇرغــۇن تەرەپلەردە يەرلىــك دائىرىلەرنىڭ 
ئىدىيىلىرىگىمــۇ بېرىــپ چېتىالتتــى. 1931 -يىلــى مانجــۇالر ياپونىيىنىــڭ ياردىمى 
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ئارقىلىــق مانجۇرىيــە دۆلىتىنــى قــۇرۇپ چىقتى. 19 -ئەســىرنىڭ ئاخىرىــدا ئوتتۇرا 
ئاســىياغا يامــراپ كەلگــەن تــۈرك مىللەتچىلىكــى پــان تۈركچىلىكنىــڭ تەســىرىگە 
ئۇچرىغــان ســابىت دامۇلالم، مەمىتىمىــن ھەزرەتتەك مۆتىۋەر ئۇيغــۇر دىنى زىيالىيالر 
ئۇيغۇرىســتاننىڭ قەشــقەر ئۆلكىســىدە “شــەرقى تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى” 
نــى قــۇردى. ئۇالرنىــڭ دۆلــەت قۇرۇشــىغا تۈرتكــە بولغــان ئىدىيىلەر نېمــە ئىدى؟ 
بىــر دۆلەتتــە قۇرۇلغــان ھۆكۈمــەت “قانۇنلــۇق” قۇرۇلغــان بولۇشــى، ئەقىلغــا ۋە 
ئەخالققــا مۇۋاپىــق قۇرۇلغان بولۇشــى كېرەك. شــۇ چاغــدا ئۇيغۇرىســتاندا قۇرۇلغان 
يەرلىــك ھۆكۈمــەت، مانجــۇ خانىدانلىقــى جۇڭگــودا ئاغدۇرۇلــۇپ كەتكەنلىكتىن، 
ــلىرى  ــۇرۇش ئاساس ــۇپ ت ــەت بول ــىدە ھۆكۈم ــك مەسىلىس ــڭ تەۋەلى ھۆكۈمەتنى
ــەڭ  ــدا ئ ــەن ئەھۋال ــپ كەتك ــتىن ئايرىلى ــپ تۇرۇش ــە بېقىنى ــزى ھۆكۈمەتك مەركى
مۇھىمــى ھۆكۈمــەت قۇرغۇچى ياڭ زىڭشــىن، جىن شــۇرىن دەيدىغان كىشــىلەرنىڭ 
ــش  ــتاندا ئى ــۈن، ئۇيغۇرىس ــى ئۈچ ــات بولغانلىق ــا ي ــى ئۇيغۇرغ ــەت تەۋەلىك مىلل
بېشــىدا تۇرغــان ئاتالمىــش ھۆكۈمەت “قانۇنلۇق، ئەخالقلىــق” قۇرۇلغان ھۆكۈمەت 
ھېســابالنمايتتى. داڭلىق جەمئىيەتشــۇناس ماكىس ۋېيېر، ھۆكۈمرانلىق قانۇنلۇقمۇ 
ئەمەســمۇ، دېگــەن مەســىلىگە فۇنكىســىيىلىك پوزىتســىيە بىلــەن مۇئامىلــە قىلىــپ، 
ــۇق بولىشــى بەلگىلەنگــەن ھۆكۈمرانلىــق سىستېمىســنىڭ  ھۆكۈمەتنىــڭ، “قانۇنل
مۇقىملىقىغــا باغلىق بولىدۇ”، دەپ كۆرســەتكەندەك؛ ئوخشاشــال ماكېس ۋېييېرنىڭ 
نەزەرىدىكىــدەك، “نوپۇزدىــن بەھرىمــان بولۇشــقا تېگىشــلىك ئادەمنىــڭ ئورنىنــى 
كىشــىلەرنىڭ تــەن ئېلىشــى ۋە ئۇنىــڭ بۇيرۇقىغــا بــوي سۇنۇشــى كېرەكمىــدى، 
بــۇ مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى. قانۇنســىز ھۆكۈمرانلىــق ئاســتىغا چۈشــۈپ قالغــان 
ئۇيغــۇرالر يــاڭ زىڭشــىن، جىــن شــۇرىن، شىڭشىســەي دېگەنلەرنىــڭ “قانۇنلــۇق” 
ئىكەنلىكىنــى ئېتــراپ قىلمــاي ئۇيغۇرنىــڭ قوراللىــق ئىنقىالبىنــى تەييارلىغانلىقــى، 
ئۇيغــۇرالردا مىللەتچىلىــك ئۇدۇمىنىــڭ 20 - ئەســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىكــى خەلقئارا 
ۋەزىيەتكــە باغلىــق دېگۈدەك، شــۇ چاغدا ئۇيغۇرىســتاندا ئومۇمالشــمىغان بولســىمۇ 
ــى  ــى ۋاقىتالردىك ــى. ئەين ــىتىپ بېرەتت ــى كۆرس ــداق بېخالنغانلىقىن ــن قان لېكى
ــادى  ــۇرۇش ئېتىق ــى ق ــان دۆلىت ــى زام ــك ھازىرق ــەك، مىللەتچىلى ــا كەلس خىتايغ
بىلــەن ئامېرىكىلىقــالر خىتايغــا ئەۋەتكــەن ئامېرىكىلىــق خىتــاي ســۇن جۇڭشــەن 
رەھبەرلىكىدە باشــالنغان. خىتايالرنىڭ ئەنئەنىســى بويىچە داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقان 
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“ئاســمان ئاســتىدىكى ئادەملــەر بىــر ئائىلــە” دەيدىغــان خىتايچــە شــوۋىنىزىمنىڭ 
ئەكســىچە، خىتايچــە مىللەتچىلىــك بىــر ئــاز پەرقلىقتــەك كۆرۈنەتتــى. ياپۇنىيىــدە 
“ياپــۇن مىللىتــى ئەلىيــۇل ئەاللىقــى” بىلــەن بىرلىشــىپ مىللەتچىلىــك، ياپۇنىيــە 

كاپىتالىزىمنىــڭ ئىدېئولوگىيىســىگە ئايالنغــان. 

 بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى ئاخىرلىشــىپ بىــر مىللەتنىــڭ بىــر دۆلىتــى بولۇش 
روھــى بويىچــە بىــر نەچچــە دۆلەتلــەر بارلىققا كەلدى. چــار روســىيە ئىمپېراتورلىقى 
نۇرغۇن يەرلىرىدىن ئايرىلىپ قالدى. ۋېرســال شەرتنامىســى ئىمزالىنىپ ئامېرىكىنىڭ 
ــالن  ــى ئې ــى« ن ــق خىتابنامىس ــق »تىنچىلى ــۇن، 14 نۇقتىلى ــى ۋىلس پىرىزدېنت
قىلغاندىــن كېيىــن، خىتابنامــە مىللەتچىلىكنــى ئېتــراپ قىلىشــقا بېرىــپ يېتىــپ 
ياۋروپانىــڭ كــۆپ قىســمىدا مىللــى دۆلەتلــەر ئورنىدىــن دەســت تــۇردى. مىللــى 

دۆلەتلەرنىــڭ قۇرۇلىشــى “تىنچلىــق ساقالشــنىڭ ســىناقلىرى” دەپمــۇ ئاتالــدى. 

 ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى مىللەتلــەر دۆلــەت قۇرۇشــىنىڭ سىياســى مۇھىــت 
ۋە سىياســى ئاتمۇسفىراســى بىلــەن تەمىنلەنــدى. ئىمپېرىيىلــەر يىمىرىلــدى، چــوڭ 
دۆلەتلــەر ئۇرۇشــقا كىرىــپ ھالســىراپ قالــدى، مۇســتەملىكە دۆلەتلــەر، بېقىنــدى 
دۆلەتلــەر ئارقا-ئارقىدىــن مۇســتەقىللىق جاكارلىــدى. كومىدىــك تــۈس ئالغــان 
بىــر تەرىپــى شــۇ بولدىكــى، ياۋروپادىكــى چــوڭ دۆلەتلەرگــە مۇســتەملىكە بولــۇپ 
قالغــان ئافرىقىدىكــى مۇســتەملىكە دۆلەتلەر 1970 - يىلالردا مۇســتەملىكىچىلىكتىن 
قۇتۇلــۇپ ئارقا-ئارقىدىــن مىللــى دۆلــەت قــۇردى. غايــەت زور كوممىنىزىــم 
ئىمپېرىيىســى ســابىق ســوۋېتلەر 1990 - 1991 - يىللىــرى ئارلىقىــدا يىمىرىلىــپ 

15 مۇســتەقىلى دۆلەتكــە پارچىالنــدى. 

 20 - ئەســىرنىڭ كېيىنكــى يېرىمىدىــن باشــالپ بىــر قانچــە خىــل سىياســى 
ئېقىــم ئوتتۇرىغــا چىقىــپ بىــر مىللــەت بىــر دۆلەتچىلىكنىــڭ ۋە مىللەتچىلىكنىــڭ 
ــز  ــك ھەرگى ــىمۇ، مىللەتچىلى ــدەك كۆۈنس ــكارىالپ قويغان ــى ئاش ــى” ن “ئاجىزلىق
ــى ئادەتتىكــى  ــەت ھوقۇق ــڭ قۇرۇلىشــىدا دۆل ــا ئىتتىپاقىنى ــى. ياۋروپ ئاجىزلىمايتت
بىــر مىللــەت بىــر دۆلــەت ئەندىزىســىدىن ھالقىــپ، ھالقىمــا دۆلــەت تەشــكىالتى 
ياۋروپــا ئىتتىپاقىغا مەركەزلەشــكەن بولســىمۇ ئەمدى قارايمىزكــى، 2008 -يىلىدىن 
باشــالنغان ئىقتىسادى كىرزىسنىڭ زەربىســىگە بەرداشلىق بېرەلمىگەن گېرىتسىيىدەك 
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دۆلەتلــەر، ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىــن چېكىنىــپ چىقىــش تەھدىتــى پەيــدا قىلغانــدا، 
پۈتــۈن ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا ئــەزا دۆلەتلــەر، ياۋروپــا ئىتتىپاقىدىــن چېكىنىپ چىقىپ 
كېتىــش توغرىســىدا ئىككىلىنىــپ قالــدى. ئىقتىســادمۇ، دەيمىــز لېكىــن بــۇ يــەردە 
ئىقتىســادقا مۇناســىۋەتلىك دەرھــال رول ئوينىغىنــى يەنىــال مىللەتچىلىــك بولــدى. 
نۆۋەتتــە يــەر شارىلىشىشــقا قارشــى تۇرغۇچىــالر مىللەتنــى ۋە مىللــەت ھېســياتىنى 
ــە،  ــى تەكىتلىمەكت ــك ھوقۇقن ــەن ئىگىلى ــى بىل ــەت مەدەنىيىت ــپ مىلل ــەن ئېلى ت
مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتان زىيالىيلىــرى، خىتاينىــڭ مىللەتچىلىــك ھۆكۈمرانلىقىغــا 
قارشــى، مىللەت ئاسسىمىلياتسىيىسىگە قارشــى مىللەتچىلىكنى سىياسەت، ئىقتىساد، 
مەدەنىيــەت ساھەســىدە، ئانــا تىــل مائارىپــى ساھەســىدە تەكىتلىگەنــدەك، يەنــە 
باشــقا ئەللــەردە شــەكلى ئۆزگەرگــەن ئاسسىمىلىياتســىيە قىلىشــقا قارشــى تــۇرۇپ 
يــەر شارىلىشىشــقا تاقابىــل تــۇرۇش غەرىزىــدە، يــەر شارىلىشىشــنىڭ تەھدىتىگــە 
دۇچ كەلگــەن بىــر مىللــەت بىــر دۆلــەت مەۋجۇتلۇقــى تەرەپتارلىرىنىــڭ مىللــەت 
ــەك،  ــى دېم ــۈرۈپ چىقىش ــىنى كۆت ــيات مەسىلىس ــەت ھېس ــى ۋە مىلل مەسىلىس
ــىمالى  ــەردى. “ش ــپاتالپ ب ــى ئىس ــز يوقالمايدىغانلىقىن ــڭ ھەرگى مىللەتچىلىكنى
ــق  ــكىالتى” قاتارلى ــودا تەش ــا س ــودا شەرتنامىســى”، “دۇني ــن س ــكا ئەركى ئامېرى
ئەركىــن ســودا شــەرتنامىلىرى ۋە ســودا بازارلىرىنىــڭ داۋاملىــق خەلقئارالىشىشــى، 
قارىغانــدا مىللــەت، دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىســادىغا زىيان-زەخمــەت يەتكۈزگەنلىكتىن، 
ــاردى. باشــقا  ــۈرۈپ چىق ــڭ ئويغىنىشــىنى كەلت دەرھــال ئىقتىســاد مىللەتچىلىكنى
ھەرقانــداق ئويغىنىش شــەكىللىرىگە ئوخشــىمايدىغان مىللەتچىلىك بىلەن ئويغىنىش 
كۈنىمىــزدە دۇنيــاۋى يــەر شارىلىشىشــقا قارشــى تــۇرۇش ھەرىكىتىنىــڭ ئىدىيىــۋى 

ئاساســى بولــۇپ قالــدى. 

 دۇنيــاۋى يــەر شارىلىشىشــقا قارشــى تۇرغۇچىالرنــى پۈتۈنلــەي مىللەتچىلــەر 
ئېقىمغــا مىللەتچىلىــك  لېكىــن مىللەتچىلــەر دۇنيــاۋى  ئېيتالمىســاقمۇ،  دەپ 
ــەر ھــەر  ــدى. مىللەتچــى پارتىيىل ــەپ كەل ــل تەكىتل ــەن ماسلىشىشــنى ئىزچى بىل
قايســى ئەللــەردە داۋاملىــق غەلبىگــە ئېرىشــىپ، كىشــىلەرنىڭ مىللــەت تۇيغۇســى 
ــەتكۈچ  ــنىڭ كۆرس ــەن ئېلىش ــن ت ــى ئۆز-ئۆزىدى ــپ مىللەتن ــېرى كۈچىيى بارغانس
دەرىجىســىنى ياراتتــى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە يــەر شارىلىشــىش ئېقىمــى بىلــەن ياۋروپــا 
فىدىراتســىيىچىلىك ئېقىمــى مىللەتچىلىككــە ھەرگىز قارشــى تۇرمايتتى. مەســىلەن، 
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ئاســىيادا جۇڭخــۇا خەلــق جۇمھۇرىيىتىــدە خىتــاي مىللەتچىلىــرى نەزەرىيىلىرىــدە، 
ــن،  ــىنى تەكىتلىگەنلىكتى ــەر سودىس ــك دۆلەتل ــۆپ تەرەپلى ــارادا ك ــو خەلقئ جۇڭگ
دۆلــەت كۈچــى يوشــۇرۇن خاراكتېرلىك ئۆســتى، تۆۋەنلــەپ كەتمىدى، دېيىشــتى. 
خىتاي ئەمەلىيەتتە، ســودا-تىجارەت ساھەسىدە تەكىتلىگەندەك، كۆپ مەنبەئەلىك 
مەدەنىيــەت، كــۆپ قۇتۇبلىشــىش، دەيدىغــان ئۇقۇمالرنــى خەلقئــارا جەمئىيەتتــە 
كۈچــەپ تــۇرۇپ تەكىتلىگەنــدە يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكارە دۆلەتچىلىــك مەقســەتلىرىنى 
ــى  ــى قويماقچ ــىتىگە قارش ــىش سىياس ــەر شارىلىش ــۇق ي ــر قۇتۇبل ــڭ بى ئامېرىكىنى
بولــدى. يەنــە مەســىلەن، كاتالونىيــە ئاپتونۇمىيىســى تەرەپتارلىــرى بىلــەن ۋىلىــش 
مىللەتچىلىــرى قاتارلىــق ئىككىنچــى دەرىجىلىــك ھوقــۇق مەركەزلىرىمــۇ قۇدرەتلىك 
ياۋروپــا ئىتتىپاقــى قۇرۇشــنى قولالپ، چــوڭ رايونالرغا بۆلۈنگەن ياۋروپانى شــەرتنامە 
ئارقىلىــق نۆۋەتتىكــى بىــر مىللەت، بىر دۆلەت ئەندىزىســىنىڭ ئىچىدە چەكلەشــنى 
ئۈمىــد قىلىشــتى. لېكىــن گۇمانىســتالرنىڭ گۇمانىزىملىــق ئىدىيىلىرىنىــڭ ياۋروپادا 
ئومۇملىشــىغا ئەگىشــىپ، بــۇ تۈرلۈك ئىســالھات سىياســى كۈنتەرتىپكــە قويۇلمىدى. 

توققۇزىنچى باب ئانا تىل ۋە مىللەتچىلىك

ــق  ــان بارلى ــدۈرۈپ تۇرىدىغ ــن پەرقلەن ــر مىللەتتى ــە بى ــى يەن ــر مىللەتن  بى
ئاالھىدىلىكلەرنىــڭ ئىچىدىكــى ئــەڭ نېگىزلىك بىــر ئاالھىدىلىــك تىل-مىللەتنىڭ 
ئانــا تىلىــدۇر. ئانــا تىــل ئىجادى پىكىرلەشــنىڭ قورالــى، ئانا تىل دۇنيا قاراشــنى، 
تەپەككۇرنــى شەرھىلەشــنىڭ قورالــى، ئانــا تىــل دىنــى ئېتىقادنــى كۈچەيتىشــنىڭ 
ــەت  ــر مىلل ــان بى ــى قىلغ ــش ۋاستىس ــى باغلىنى ــا تىلن ــل، ئان ــا تى ــى، ئان قورال
جەمئىيىتىــدە ئۆز-ئــارا ئاالقــە قىلىشــنىڭ قورالــى، ئانا تىل ئىدىيىۋى كۆرەشــنىڭ، 
دۈشــمەن بىلــەن ئېلىشىشــنىڭ قورالــى، ئانــا تىلغــا ئــەڭ تــۆۋەن تەلــەپ قويغانــدا 
ئــەڭ كېمىــدە بەلكــى تۇرمۇشــنىڭ ئەڭ نــازۇك دەملىرىدە ئۇيغۇر ياشــلىرى ئاشــىق-
مەشــۇقالر مۇھەببــەت ئىزھــار قىلىشــنىڭ، ھېســيات ئالماشتۇرۇشــنىڭ قورالىــدۇر. 
ئىنســان لەۋزىگــە ئانىنىــڭ ئوغــۇز ســۈتى بىلــەن كىرگــەن ئانــا تىــل، ئىنســاننىڭ 
نــازۇك ھېســياتىنى ئىزھارالشــنىڭ قورالىــدۇر. شــۇڭا ئــادەم بەخىتلىــك دېگەنــدە 
ئــۇ بەخىــت باشــقا يەردىــن كەلمەيــدۇ، ســاغالم ئانــا تىــل بىلــەن ۋەتەنداشــالر 
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ئــارا پىكىــر ئالماشــتۇرۇش ئارقىلىــق ئىنســانغا بەخىتنىــڭ چەكســىزلىكىنى ھېــس 
قىلدۇرىدىغــان نەرســە يەنىــال شــۇ ئانــا تىلــدۇر. بۈگۈن شــۇ ئانــا تىــل، ئۇيغۇرنىڭ 
ئانــا تىلــى، مۇســتەملىكىچى خىتــاي مىللىتىنىــڭ مىللەتچىلىــك سىياســىتى بىلــەن 
يوقىتىــش تەھدىتىگــە دۇچ كەلــدى. ئەمدىچــۇ؟ ئۇيغــۇرالر ئايرىــم ھالــدا، ئايرىــم 
جايــالردا خىتــاي تىلىــدا سۆلىشىشــكە مەجبــۇر بولســىمۇ، لېكىــن مىللەتچىلىــك بۇ 
مىللــەت ئۇيغۇرنىــڭ ئېڭىــدا، مەنىــۋى دۇنياســىدا مىللــى ئاڭنــى، مەقســەتلىك 
ئاڭنى توختاۋســىز غىدىقالپ كەلدى ۋە تىنىمســىز قارشــىلىق كۆرســىتىش ھەرىكىتىگە 

تىنىمســىز ئۈنــدەپ كەلــدى. 

 ئاالقــە قىلىــش قورالــى ھېســابالنغان ئورتــاق تىــل، ئۇيغۇرنىــڭ ئانــا تىلــى 
ھەربىــر ئۇيغــۇر پىكىــر ئالماشــتۇرىدىغان ئانــا تىــل ئۇيغۇرتىلــى زامان-زامانالردىــن 
ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ ئانــا تىلى بولۇپ ئىشــلەپ كەلدى... 19 -ئەســىردە ياۋروپادا 
نۇرغــۇن كىشــىلەرنىڭ قارىشــىچە كىتــاب ئوقۇش، گېزىــت ئوقــۇش، ئېلىپبە ئوقۇش 
ــرى  ــۈرۈش پائالىيەتلى ــرى كۆت ــى يۇقى ــش ئىقتىدارىن ــل ئۆگىنى ــۇش، تى خــەت تون
ئەدەبــى تىلنىــڭ شەكىللىنىشــىدە تۈرتكىلىــك رول ئوينىغاندىــن باشــقا مەتبۇئــات 
ۋاســتىلرىنىڭ تەرەققــى قىلىشــىدىمۇ تۈرتكىلىــك رول ئوينىغــان. مۇســتەملىكە 
ــى  ــۈدەك دىن ــەن دېگ ــى ئاساس ــۇر مائارىپ ئۇيغۇرىســتاندا -1928يىلالرغىچــە ئۇيغ
مائارىــپ ئاساســىدا تەرەققــى قىلىپ كەلگــەن. بۈگۈنكى جەمئىيىتىمىــز ئۇيغۇرلىرىغا 
ــدۇ،  ــاب ئوقۇماي ــۇرالر كىت ــۇ ئۇيغ ــى كۈندىم ــا ھازىرق ــان بولســاق ھەتت قارايدىغ
دېگــەن ســۆزلەرنى ئــاڭالپ تۇرىمىز. پۈتــۈن ئۇيغۇرىســتاننى يۇقىرىدىــن تۆۋەنگىچە 
ــر  ــدۇ. بى ــادەم چىقماي ــان قانچــە ئ ــى ئوقۇيدىغ كۆزەتســەك “شــىنجاڭ گېزىتى”ن
مەنىدىــن ئېيتقانــدا ئۇيغــۇر تىلىــدا يازىدىغــان يازغۇچــى، شــائىر دېگەنلىرىمىزمــۇ 
ئۆزلىرىنىــڭ ئەســەرلىرىنى ئۆزلىــرى ئوقۇيدۇ، بىر-بىرىنىڭكىنى ئاساســەن ئوقۇمايدۇ. 
مىللــەت كىتــاب ئوقۇشــقا ھورۇنلــۇق قىالمــدۇ ياكى مۇســتەملىكە تۈزۈم شــارائىتىدە 
نەشــىر ئەپكارلىرىنىــڭ پۇچــەك مەزمۇنىغــا ھېرىــس قىلمامدۇ ياكى ئۆزۈمــال يازغۇچى 
دەيدىغــان پىكىــر بۇالرنىــڭ ئېڭىــدا ھۆكۈمــران ئورۇنــدا تۇرامــدۇ، بــۇ تەرىپىنــى 
بىلگىلــى بولمايــدۇ. ئانــا تىلنــى ســاقالپ قېلىــش ئانــا تىلــدا يېزىلغــان ئەســەرنى 
تەلەپپــۇز قائىدىســى ۋە ئىمــال قائىدىســى بويىچــە ئوقــۇش، تۇراقالشــقان ئەدەبــى 
تىلنــى ئەدەبــى تىــل قائىدىســى بويىچــە ئوقــۇش بىلەنــال ئىشــقا ئاشــىدۇ. ئۇيغــۇر 
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بۇنــى بىلمەمــدۇ؟ ئەگــەر بىلســە، ھەتتــا دۈشــمىنى خىتاينىڭ پىكرى-تەشــۋىقاتى 
تەشــۋىق قىلىنغــان بولســىمۇ، ئانــا تىلــى، ئۇيغــۇر تىلىــدا يېزىلغــان ئىكــەن، ئانــا 
تىلىنىــڭ ھۆرمىتىنــى قىلىــپ، ئانــا تىلنىــڭ قەدىر-قىممىتىنــى بىلگــەن ھەرقانداق 
ــەزەر  ــىدىن قەتئىين ــا بولۇش ــاق مەن ــى بولســىمۇ، قان ــىنجاڭ گېزىتى”ن ــادەم “ش ئ

شــۇنداق يازمىالرنىمــۇ ئوقــۇپ تۇرۇشــى زۆرۈر ئىــدى. 

 ســەن، مــەن، ئۇيغــۇر تىلىدىــن قانچلىــك ســۆزلۈك ئىشــلىتەلەيمىز؟ شــائىر، 
يازغۇچىلىرىمىــز ســۆزگە بــاي دېگەندىمــۇ، ئــۇالر ئىشــلىتەلەيدىغان ســۆزلۈك زادى 
قانچىلىــك؟ كــۆپ بولغانــدا ياشــلىرى ئالتــە مىــڭ ســۆزلۈك، ئوتتــۇرا ياشــلىقلىرى 
10 مىــڭ ســۆزلۈكتىن ئارتــۇق ســۆزلۈك ئىشلەتمىســە كېــرەك. روســچە-ئۇيغۇرچە 
ــىمدە  ــە ئېس ــم. ھازىرغىچ ــەن ئىدى ــى كۆرگ ــۆزلۈك لۇغەتن ــڭ س ــەن 50 مى تۈزۈلگ
قېلىشــىچە شــۇ چاغــدا لۇغەتتىــن “فۇدەيســە” دېگــەن ئىســىمنىڭ زادى نېمىنىــڭ 
ئىســمى ئىكەنلىكىنــى بىلدىغــان كىشــىلەر ئــاز بولۇشــى مۇمكىــن. “فۇدەيســە”، 
ــە  ــەن. نۆۋەتت ــىم ئىك ــان ئىس ــقا قويۇلغ ــر قۇش ــى بى ــۋارالر ئىچىدىك جان-جانى
ئالمۇتــادا 80 مىــڭ ســۆزلۈك ئۇيغــۇر تىلىــدا لۇغــەت تۈزۈلىۋاتقانلىقىدىــن يېقىنــدا 
خــەۋەر تاپتىــم. بــۇ خەۋەرنــى مــاڭا ئومــاق ئاپپــاي ئېيتىــپ بــەردى. يېقىنــدا 
مەلــۇم تــور بېتىــدە ئالىــم ئەھــەت ئەپەندىنىــڭ “ئۇيغۇرچــە 50 مىليــون ســۆزلۈك 
ــم  ــدى. ئالى ــالن قىلىن ــرى ئې ــۇق خەۋى ــڭ تۈرلىنىشــى”( ماۋزۇل ــرى )پېئىلنى ئامبى
ــۇر  ــى ئۇيغ ــى يىل ــلىدى: »ئالدىنق ــداق باش ــى مۇن ــدى خەۋەرن ــەت ئەپەن ئەھ
ــى  ــدە ئامبىرىن ــلەش ۋە قائى ــرىنى ئىش ــى نەش ــڭ يېڭ ــورى« نى ــوفت كوررېكت س
قــۇرۇش جەريانىــدا، ئۇيغــۇر تىلــى گىرامماتىكىســى ماتېماتىكىلىــق ئۇســۇلالر بلەن 
تەھلىــل قىلىــپ، بوغۇمغــا ئايرىش، ئاجىزلىشــىش، تۈرلــەش قائىدىلىرىنــى تېخىمۇ 
ئىخچــام قائىدىگــە يىغىنچاقلىغــان ئىــدى. قائىدىگــە چۈشــىدىغان پېئىل، ئىســىم، 
ســۈپەتلەرنى ئاپتوماتىــك تۈرلــەپ غايــەت زور ماتېرىيــال ئامبىرىنــى قــۇرۇپ چىققان 
ئىدىــم... ھازىــر مېنىــڭ ئۇيغــۇر تىلــى ســۆزلۈك ئامبىرىمدىكــى تەكرارالنمىغــان 
ھەرخىــل مۇرەككــەپ تۈرلەنگــەن ســۆز-ئىبارىلەر 50 مىليونغــا يېتىدىغــان بولــۇپ 
بــۇ، ئۇيغــۇر تىلىنــى تەتقىــق قىلىدىغانــالر ئۈچــۈن پايدىلىنىــش قىممىتــى ئىنتايىن 
يۇقىــرى بولغــان خــام ماتېرىيــال ئامبىــرى ھېســابلىنىدۇ” دەپ كۆرســەتتى. تىلنــى 
ســاقالپ قېلىــش ئەمەلىيەتتــە تىــل بايلىقىنــى ســاقالپ قېلىــش، مىللەتنــى ســاقالپ 
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قېلىــش دېگەنلىــك ئەمەســمۇ؟ تىلنــى ســاقالپ قېلىــش، تىلنــى قوغــداپ قېلىــش، 
ــەڭ  ــى سۈرۈشتۈرس ــش تېگى-تەكتىن ــداپ قېلى ــاپلىقىنى قوغ ــڭ س ــۇ تىلنى بولۇپم
ئەپەنــدى، مەنىــۋى كــۈچ جەھەتتــە بــۇ مىللەتچىلىككــە، پەقــەت مىللەتچىلىككىال 
باغلىــق ئىــش بولــۇپ قالــدى. ئۇيغــۇر بۈگۈنلــەردە مۇســتەقىللىقنى قولغــا ئالغــان 
ــا تىلىدىــن  بولســا ئىــدى، خىتــاي تىلىدىــن كىرگــەن ســۆزلۈكلەرنى ئۇيغــۇر ئان
تازىــالپ چىقىرىــش بايىــال قىلىدىغــان ئىــش بولغاننىــڭ ســىرتىدا، ھەتتــا پــارس 
ــالپ  ــن قوغ ــۇر تىلىدى ــۆزلۈكلەرنىمۇ ئۇيغ ــەن س ــن كىرگ ــەرەب تىلىدى ــى ۋە ئ تىل
چىقىرىــش ئۇيغــۇر تىلىنــى ساپالشتۇرۇشــنىڭ بىرىنچــى قەدىمــى بولــۇپ قاالتتــى. 
ــدە  ــىمىغان دەرىجى ــەردە ئوخش ــتەملىكە دەۋرل ــىمۇ مۇس ــالم دۇنياس ــەرەب ئىس ئ
تــۈرك تىلىنــى، فىرانســوز تىلىنــى، ئىنگلىــز تىلــى ۋە ئىســپان تىلىنــى ئۆگىنىشــكە 
مەجبۇرالنغــان. مۇســتەملىكىچىلىك ئاخىرلىشــىپ بىــر مەزگىــل ئۆتكەندىن كېيىن، 
ئەرەبلەشــتۈرۈش جەريانىنــى بېســىپ ئۆتــۈپ، ئەرەب تىلىنىڭ ســاپلىقىنى ئەســلىگە 
كەلتــۈرۈپ گۈللەنــدۈرۈش، بارلىق ئــەرەب دۆلەتلىرىنىڭ، ئــەرەب مىللەتچىلىرىنىڭ 
ۋە پــان ئــەرەب مىللەتچىلىرىنىــڭ ئورتــاق تــەن ئېلىشــىغا ئېرىشــتى. ئالجىرىيىــدە 
ۋە غەربــى ســەھرادا زور كۆلەمــدە ئەرەبلەشــتۈرۈش ھەرىكىتــى قوزغــاپ، فىرانســوز 
تىلــى ۋە ئىســپان تىلىنــى ئــەرەب مەدەنىيــەت مۇھىتىدىــن قوغــالپ چىقارغانىــدى. 

 مىللەتچىلىــك ئانــا تىلنــى قوغداشــنىڭ بىردىن-بىر قورالىــدۇر. ئەرەب تىلى 
بىلــەن 1300 يىــل قۇرئــان ئوقۇغــان ئۇيغۇرنىــڭ ئۇيغــۇر ئانــا تىلىنــى ھازىرغىچــە 
ســاقالپ كېلەلىشــى ئۇيغــۇردا مىللــى روھ ۋە مىللەتچىلىــك روھىنىــڭ قانچىلىــك 
دەرىجىــدە قۇدرەتلىــك ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالپ بېرىــدۇ. قۇرئاننــى ئــەرەب تىلىدا 
ئوقــۇش بــۇ باشــقا بىــر ئىــش، مىللەتنىــڭ تىلــى ئۇيغــۇر تىلىنــى ســاقالپ قېلىــش 

بــۇ بىــر باشــقا بىــر ئىــش ئىــدى، ئەلۋەتتــە. 

ــا تىــل مائارىپــى ئاتىلىشــتا ئىككــى خىــل ئاتالغــان  ــەن ئان ــا تىــل بىل ئان
بىلــەن ئەمەلىيەتتــە بىــر ھادىســىدۇر. “مائارىــپ ئارقىلىــق ئۆگەنگۈچىنىــڭ لوگىكا 
بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتى نېمە، بــۇ پەننىڭ خــۇددى گىرامماتىكىغا ئوخشاشــال، 
ئوخشــاش بولمىغان قىياپەتتە ۋە قىممەتتە ئوتتۇرىغا چىقىدىغانلىقىنى كۆرســىتىمەن” 
ــەن  ــى پ ــكا ۋە ئادەتتىك ــدا. “لوگى ــكا« كىتابى ــل، »لوگى ــاليدۇ گىگى دەپ باش
بىلــەن تۇنجــى قېتىــم ئۇچراشــقان ئادەمنىــڭ ئىشــى باشــقا بىــر ئىــش، ئادەتتىكى 
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ــر ئىــش.  ــۇ باشــقا بى ــن لوگىكىغــا قايتىــپ كەلگــەن ئادەمنىــڭ ئىشــى ب پەندى
ــن  ــەر ئىچىدى ــەكىللەر ۋە قانۇنىيەتل ــك ش ــى گىرامماتى ــەن كىش ــلەپ ئۆگەنگ دەس
قۇرۇقتىن-قــۇرۇق، ئابىســتراكىت تەســادىپى قائىدىلەرنــى بايقايدۇ؛ قىسقىســى بىر 
دۆۋە يەككە-يىگانــە بەلگىلىمىلەرنــى بايقايــدۇ؛ بەلكــى بــۇ بەلگىلىمىلــەر پەقــەت 
بەلگىلىمەرنىــڭ بىۋاســتە مەنىســى ئاســتىدىكى نەرســىنىڭ قىممىتىنىــڭ ئەھمىيىتىنى 
كۆرســىتىدۇ؛ بۇالرنىــڭ ئىچىــدە دەســلەپتە تونۇغــان نەرســىنى تونۇش-ئاخىرىــدا 
يەنــە شــۇنى تونۇشــال بولــۇپ قالىــدۇ” دەيــدۇ. گىگىلنىــڭ ھۆكۈمىگە ئاساســلىنىپ 
ــتا  ــەر باش ــك قائىدىل ــل، گىرامماتى ــدا گىگى ــڭ چۈشىنىشــىم بويىچــە بولغان مېنى
ــۇپ چىقىــدۇ دېمەكچــى بولىــدۇ. لېكىــن  ــە شــۇ بول نېمــە بولســا ئاخىرىــدا يەن
ــدا  ــەن ھال ــن روش ــەتنى ئىنتايى ــدە مەقس ــە ئۆتكەن ــى جۈملىگ ــل ئىككىنچ گېگى
ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. “ئەكســىچە بولغانــدا بىــر ئــادەم بىــر تىلغــا ماھىــر بولســا، 
ــتۇرىدۇ؛  ــا سېلىش ــل تىلغ ــر خى ــى ئىككىنچــى بى ــۇ تىلن ــادەم ب ــۇ ئ ــال ئ ئوخشاش
ئاندىــن ئــۇ، بىــر مىللەتنىــڭ گىرامماتىــكا قائىدىلىرىدىــن بــۇ مىللەتنىــڭ مىللــى 
روھىنىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى ۋە بــۇ مىللــەت مەدەنىيتىنىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى 
ھېــس قىالاليــدۇ. ئوخشــاش قائىدىلــەر ۋە گىرامماتىــك شــەكىللەر مۇشــۇ ۋاقىتتىــال 
تولــۇق، جانلىــق قىممەتكــە ئىگــە بولىدۇ. بىــر مىللەتنىڭ گىرامماتىــك قائىدىلىرى 
ئارقىلىــق، مىللەتنىــڭ ئادەتتىكــى روھىنىــڭ مەنتەقە ئىپادىســىنى بىلگىلى بولىدۇ” 
ــا  ــڭ قۇرۇلم ــكا تىلنى ــە؟ “گىرامماتى ــەن نېم ــكا دېگ ــل. گىرامماتى ــدۇ، گېگى دەي
قانۇنــى، ســۆزلەرنىڭ تۈرلىنىــش قائىدىلىــرى بىلــەن ســۆز-جۈملىلەرنىڭ بىرىكىــش 
قائىدىلىرىدىــن ئىبــارەت ئىككــى يــۈرۈش قائىدىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ...... 
گىرامماتىــكا تىلنىــڭ كــەم بولســا بولمايدىغــان بىــر ئامىلــى. تىل، تىل تاۋۇشــى، 
ــۈچ ئامىلدىــن تەركىــب تاپقــان......  ــارەت ئ ســۆزلۈك ۋە گىرامماتىكىدىــن ئىب
)خەمىــت تۆمــۈر “ھازىرقــى زامــان ئۇيغۇر تىلى گىرامماتىكىســى« “ســۆزلىگۈچىنىڭ 
بەلگىلىــك ئوي-پىكىرىنــى بىلدۈرىدىغــان تىــل بىرلىكــى جۈملــە دەپ ئاتىلىــدۇ. 
شــۇنداق ئىكــەن؛ گىرامماتىــكا ئــاددى جۈملىلــەر ۋە مۇرەككــەپ قوشــما جۈملىلــەر 
دەيدىغــان قائىدىلەرنىــڭ بولىدىغانلىقــى ھەممىمىزگــە مەلــۇم. شــۇنداق بولغانــدا 
جۈملــە نېمىشــقا ئــاددى تۈزۈلىــدۇ ۋە يەنــە نېمىشــقا مۇرەككــەپ تۈزىلىــدۇ. ئوي-
پىكىــر ئــاددى بولغانــدا جۈملــە ئــاددى تۈزىلىدىغــان، ئوي-پىكىــر مۇرەككــەپ 
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بولغانــدا جۈملــە مۇرەككــەپ تۈزىلىدىغــان قائىدىمــۇ بوالمــدۇ. دېمــەك بــۇ يــەردە 
ــدۇ.  ــرا كېلى ــقا توغ ــق قىلىش ــىۋىتىنى تەتقى ــڭ مۇناس ــەن تەپەككۇرنى ــل بىل تى
جۈملىنىــڭ ئــاددى تۈزۈلىشــى بىلــەن ئوي-پىكىرنــى ئىپادىلەيدىغــان جۈملىنىــڭ 
مۇرەككــەپ تۈزۈلىشــىنىڭ تەپەككــۇر بىلــەن بولغان مۇناســىۋىتى نېمــە؟ جۈملىنىڭ 
ئــاددى تۈزۈلىشــى تەپەككۇر يولىنىــڭ ئاددىلىقىنى جۈملىنىڭ مۇرەككەپ تۈزۈلىشــى 
تەپەككــۇر يولىنىــڭ مۇرەككەپلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ، دېيىشــكە بوالمــدۇ؟ 
ســوئال بــۇ تەرىقىــدە قويۇلغانــدا، گىگىــل ئېيتقانــدەك، گىرامماتىــكا قائىدىلەردىن 
ــر مىللەتنىــڭ مەدەنىيىتىنــى ھېــس قىلغىلــى  ــر مىللەتنىــڭ مىللــى روھىنــى بى بى
بولىدىغــان بولســا، جۈملىلەرنىــڭ ئــاددى تۈزۈلىشــى ئابىســتراكىت تەپەككۇردىــن 
باشــقا مىللــى ئاالھىدىلىككــە ئىگــە ئوبرازلىــق تەپەككۇرنىڭمــۇ چوڭقــۇر تەرەققــى 
ــق  ــىدە لوگىكىلى ــەت ساھەس ــۇ مەدەنىي ــەك ب ــى، دېم ــى، ئاددىلىقىن قىلمىغانلىقن
تەپەككــۇر قىلىشــنىڭ ھــەم ئىپتىدائى ســەۋىيىدە ئىكەنلىكىنى كۆرســىتىپ بېرەمدۇ. 
“ئــاددى تەپەككــۇر قىلىش بىلــەن مۇرەككــەپ تەپەككۇر قىلىش”نىڭ ئوتتۇرىســىدا 

قالغــان مىللەتنىــڭ خاراكتېــرى زادى قانــداق خاراكتېــر بولىدىغانــدۇ؟!

 پىســخولوگ فىــروم بــۇ توغرىــدا مۇنداق كۆرســەتكەن “يەنىــال رېئال مەۋجۇت 
مەدەنىيــەت تەمىنلىگــەن تىلغــا تايىنىــش كېــرەك... بەلكــى مەلــۇم مەدەنىيــەت 
ــڭ  ــل مەدەنىيەتنى ــۇ خى ــش ب ــۇ ئى ــدۇ، ب ــەن تەمىنلىيەلمەي ــل بىل ــك تى يېتەرلى
يەنىــال ئادەملەرنىــڭ ھېســيات تەجرىبىســىنى قېزىــپ چىقىرالىشــىنىڭ دەرىجىســىگە 
ــڭ ھېســيات  ــق ئۆزىنى ــق ســۆز-ئىبارىلەر ئارقىلى ــۇ، كىشــىلەر مۇۋاپى ــق. ب باغلى
ــۇكى،  ــەپ ش ــق گ ــدۇ. ھالقىلى ــدۇ، بېرەلمەم ــەپ بېرەلەم ــىنى ئىپادىل تەجرىبىس
نۆۋەتتىكــى مەدەنىيــەت ئادەمنىــڭ ھېســيات تەجرىبىســىنى قېزىــپ چىقىرااليدىغان 
ــە، ھــەر قايســى  ــۇ مەســىلە ئەلۋەتت ــۇ، دېگــەن مەســىلىدۇر. ب ــا ئىگىم ئىقتىدارغ
ــى  ــەن ئىجتىمائ ــى بىل ــڭ ساپاس ــۋى مەدەنىيەتنى ــدا ئەنئەنى ــەت رايونلىرى مەدەنىي
تۈزۈمگــە بېرىپ چېتىلىدىغان مەســىلىدۇر”، )»ئەركىنلىكتىن قېچىش« پىســخولوگ 
فىــروم، خىتايچــە نەشــرى( بــۇ يــەردە تىلغــا ئېلىنغــان ئىجتىمائــى تــۈزۈم دېگــەن 
ــش  ــۇر قىلى ــە تەپەكك ــەن جەمئىيەتت ــۇق. مۇئەيي ــەت ئاغدۇرايل ــىلىگە دىقق مەس
“مۇســتەقىللىق”، “ئىنقىــالب”، “بىــز ئۇيغــۇرالر تارىختــا قانــداق دۆلــەت قۇرغــان 
ئىــدۇق”، “ئۇيغــۇر بىلەن خىتــاي بىر جەمئىيەتتــە بىرگە ياشــىيالمايدۇ” دەيدىغان 
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ئــاددى تەپەككۇرغا يېتەكلىگۈچى ســۆزمۇ چەكلىمىگە ئۇچرايدىغان بولســا، دېمەك، 
بۇنــداق جەمئىيــەت تىلنىــڭ تەرەققىياتىمــۇ چەكلىمىگــە ئۇچرايــدۇ، دېگــەن ســۆز. 
پىســخولوگ فىرومنىــڭ دېئالىكتىكىســى بويىچــە تىلنىــڭ تەرەققىياتــى چەكلىمىگــە 
ــە  ــىمۇ چەكلىمىگ ــۇ، چوڭقۇرلىشىش ــڭ تەرەققىياتىم ــەردە تەپەككۇرنى ــان ي ئۇچرىغ

ئۇچرايــدۇ، دېگــەن ســۆز. 

جەمئىيەتنىــڭ تەرەققىياتــى دېگەنــدە ھەرخىــل ســاھەلەر بويىچــە تەرەققــى 
قىلىشــتىن باشــقا، ئانــا تىلغــا مۇناســىۋەتلىك تىلنىــڭ لۇغــەت سوســتاۋى، لۇغــەت 
فوندىنىــڭ تەرەققىياتىنىمــۇ ھەرگىــز چەتكــە قاقمايتتــى. جەمئىيەتنىــڭ تەرەققىياتى 
بىلــەن لۇغــەت فوندىنىــڭ تەرەققىياتــى بىــردەك بولىشــى الزىــم. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە 
ئانــا تىــل، جەمئىيەتنىــڭ تەرەققىياتــى جەريانىــدا ئۆزلۈكســىز، يەنــە ئۆزلۈكســىز 
تــۈردە لوگىكىلىــق ئۇقۇم يارىتىشــى، لوگىكىلىــق كاتېگورىيە يارىتىشــى، كاتېگورىيە 
ۋە ئۇقۇمالر، جەمئىيەتنىڭ ۋە شەيئىلەرنىڭ ماددى ۋە مەنىۋىيەتلىك تەرەققىياتىنىڭ 
ئوبيېكتىــپ جەريانلىرىنــى تولــۇق، مۇنازىــرە تەلــەپ قىلمايدىغان ۋە قايتا ئىســپات 
تەلــەپ قىلمايدىغــان ھالەتتــە ئەكىــس ئەتتــۈرۈش الزىــم. ئانــا تىــل مەدەنىيــەت 
ساھەســىدە ئۇقــۇم ياراتقاندىــال، ئانــا تىــل ســۆڭەككە ئىگــە بولىــدۇ. ســۆڭەكلىك 
ــاال  ــۇل ب ــق ئوغ ــدۇ، خاراكتېرلى ــاال تەربىيلەي ــۇل ب ــۆڭەكلىك ئوغ ــل، س ــا تى ئان
مىللەتنىــڭ ئومۇرتقىســىغا ئايلىنىــدۇ. شــەھەردە ياشــىغان ئوغــۇل بالىــالر بىلــەن 
يېزىــالردا ياشــىغان ئوغــۇل بالىالرنى سېلىشــتۇرۇپ كۆرۈڭالر! بــۇ بالىالرنىڭ مۇھىت 
ۋە ئەدەبــى تىــل بىلــەن تەربىيىلىنىشــتىكى پــەرق، ئورتــاق ئۇيغــۇر ئەدەبــى تىلــى 
بىلــەن داۋاملىــق ئۇچرىشــىپ تۇرۇش، تۇرالماســلىققا باغلىق پەرقتــۇر. ئۇيغۇر تىلى 
ھازىرقــى زامــان تېخنىكىســىدىن، ھازىرقــى زامــان مەدەنىيتىدىــن يىراقالشــتۇرۇلۇپ 
ــۇنداق  ــلى ش ــى ئەس ــۇر تىل ــى ئۇيغ ــۇ ياك ــپ كەتتىم ــل بول ــاق تى ــەك يۇمش ب
يۇمشــاق تىلمىــدى، دېگــەن مەســىلە، ئۇيغــۇر ئادەملەرنىــڭ خاراكتېــرى ئەســلى 
شــۇنداق قاتتىقمــۇ ياكــى ئەســلى شــۇنداق يۇمشــاقمۇ دېگــەن مەســىلىگە بېرىــپ 
چېتىلىــدۇ. ئۇيغــۇر تىلىــدا ماقالــە يازالىغانلىرىمىــز ھازىرغىچــە تەســىرات ماقالىســى 
يېزىــپ كەلــدۇق. ئەمەلىيەتتــە ســاناقلىقال كىشــىلەر لوگىكىلىــق ھۆكــۈم بىلــەن 
ئانچە-مۇنچــە ســۆڭەكلىك ماقالىلەرنــى يازالىــدى. ئۇيغــۇر تىلــى بىلــەن ئەدەبــى 
ئىجادىيەتكە كىرىشــكەن كىشــىلەرمۇ ئەدەبى ئەســەرلىرىدە خاراكتېــر ياراتتى لېكىن 
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كــپ يارىتالمىــدى. قانــداق خاراكتېــر ياراتتــى؟ ۋەتىنىــم دەيدىغــان، مىللىتىــم 
دەيدىغــان، ئۇيغــۇرۇم دەيدىغــان خاراكتېرلىك كىشــىلەر يەنى “ئىجــات قىلغۇچى” 
خاراكتېرلىــك كىشــىلەر ئادەملەرنىــڭ يوشــۇرۇن كۈچىنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش، كــۈچ 
ــان  ــاپ تۇرغ ــۆزى ياش ــە ئ ــش جەھەتت ــۇر قىلى ــەت ۋە تەپەكك ــلىتىش، پائالىي ئىش
زاماندىــن ھالقىــپ چىقىــپ، قەلىــب ھارارىتــى ۋە ھېســياتنىىڭ كۈچــى ئارقىلىــق 
ئۇيغۇرغــا خــاس يېڭى بىر زامان يارىتىشــقا چاقىرىق قىلىشــنى ئىشــقا ئاشــۇرىدىغان 
ئىجــادى خاراكتېرالرنىمــۇ ياراتتــى. ئەدەبىيــات ساھەســىدە تەســۋىرى جۈملىلــەردە 
تۇرمۇشــنىڭ قىياپىتىنــى ناتۇرالىزىملىــق قىياپەتتە ياندۇرۇپ تەكــرارالش ئىجادىيەت 
بىلــەن شــۇغۇلالنغانلىق ھېســابالنمايتتى، مەيلــى شــېئىرىيەت مەيلــى پىروزىچىلىق 
ــك نىشــانى  ــڭ نېگىزلى ــۇ ئەدەبىياتنى ــش ب ــر يارىتى ــىدە بولســۇن خاراكتې ساھەس
بولۇشــى كېــرەك ئىــدى. ئەدەبىيــات ساھەســىدە نەزەرىيىگــە تەئەللۇق ئوبــزور تىلى 
دېگەندە، بۇ تىل ئۇقۇمالشــقان تىل دېگەنلىكتۇر. ئۇقۇمالشــقان تىل، ســۆڭەكلىك 
تىــل يارىتىــش ئوبزورچىلىق ساھەســىگە، شــېئىرىيەت ساھەســىگە قىسقىســى ئورتاق 
ئەدەبــى تىــل بىلــەن پائالىيــەت قىلىشــقا بولىدىغان بارلىق ســاھەلەردە، شــۇنداق 
ــدۇ،  ــق بولماي ــى ئوبزورلى ــزور تىل ــى. ئوب ــقا بوالتت ــل يارىتىش ــقان تى ئۇقۇمالش
ئوبــزور تىلــى ئۇقۇمالشــقان،ئۇقۇم بىلــەن ســۆزلەيدىغان تىلــدۇر. ئوبــزور تىلىنــى 
ئۇقۇمالشــتۇرغاندا يەنــە بەزىدە ئوبرازلىق ئۇقۇمالشتۇرۇشــقىمۇ توغــرا كېلىپ قالىدۇ. 
ــڭ بېشــى  ــى بولغۇچــە، موزاينى ــڭ پۇت ــۇر«، »ئۆكۈزنى ــگا ئۇيغ ــىلەن »ئەب مەس
بولغــان ياخشــى« دېگەنــدەك... ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت مۇھىتىــدا ئۇقــۇم ياراتقــان 
ــل،  ــان تى ــر ياراتق ــل، خاراكتې ــان تى ــە قىلغ ــۆڭەككە ئىگ ــى س ــا تىلن ــل، ئان تى
بۈگۈنكــى كۈنــدە مىللەتچىلىــك رىقابىتىــدە، جەمئىيەت تەرەققىياتىنىــڭ تەلەپچان 
تەرەققىيــات رىقابەتلىرىــدە، مىللەتچىلىــك ۋە دۆلەتچىلىــك رىقابەتلىرىــدە، مىللــى 
مەدەنىيەتنــى كۆز-كــۆز قىلىــش رىقابەتلىرىــدە مىللەتنــى غەلبىگــە يېتەكلەيدىغــان 

ۋە مىللــەت ئەزالىرىنىــڭ خاراكتېرىنــى يارىتىدىغــان تىلــدۇر. 

ــۋار  ــڭ جەڭگى ــۋار مىللەتچىنى ــەر جەڭگى ــر نەپ ــۆيگەن بى ــى س ــا تىلن  ئان
چاقىرىقىغــا قــۇالق ســېلىڭالر: ئەلىشــىر نەۋائــى بىزگــە ئۆرنــەك، ئەلشــىر نەۋائــى 
بىزگــە ئەينــەك، بوۋىمىــز ئەلىشــىر ئىبنــى غىياســىدىن نەۋائىنىــڭ، زاماننىــڭ زورى 
بىلــەن ئەرەب-پــارس تىلــى ئومۇملىشــىپ كەتكــەن ئەشــۇ 15 -ئەســىردە، ئۆزىمۇ 
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ــۆز دەۋرىدىكــى  ــۇق، يازغاندىمــۇ ئ 40 يېشــىغىچە پارســچە شــېئىر يازغــان تۇرۇقل
ھەرقانــداق پــارس ئەدىبلىرىنــى قايىل قىلغۇدەك يۇقىرى ســەۋىيىلىك پارســچە شــېئىر 
يازغــان تۇرۇقلــۇق، يازغاندىمــۇ ئــۆز دەۋرىدىكــى ھەرقانــداق پــارس ئەدىبلىرىنــى 
قايىــل قىلغــۇدەك يۇقىــرى ســەۋىيىلىك پارســچە دىــۋان يېزىــپ، نەشــىر قىلدۇرغــان 
تۇرۇقلــۇق، ئاخىرىــدا زاماننىڭ تەتۈرلۈك قىلىشــلىرىغا، زامانداشــلىرىنىڭ مەســخىرە 
قىلىشــلىرىغا پىســەنت قىلمــاي، ئــۆز ئانــا تىلى بىلەن ئەســەر يېزىشــنى تەشــەببۇس 
قىلىشــى ۋە ئــۆزى بــاش بولــۇپ ئۇيغۇر-تۈرك تىلىدا ئەشــۇنداق ئالەمشــۇمۇل مول 
ــر ئەســەرلەنى بارلىققــا كەلتۈرۈشــى ئەمەلىيەتتــە، ئالــدى بىلــەن ئۇنىــڭ  ۋە نادى
ــۇلىدۇر.  ــانلىق مەھس ــڭ ش ــل مۇھەببىتىنى ــا تى ــان ئان ــۇپ چىقق ــن ئۇرغ دىلىدى
ھالبۇكــى، -21ئەســىردە كــەڭ ئىمكانىيەتلــەر ئىچىــدە ياشــاۋاتقان بىــز نەۋائــى 
ئەۋالتلىرىنــى، ئالــدى بىلــەن ئىش بېشــىدىكى ۋەلىيلــەر، مەكتەپــدارالر ۋە پۈتكۈل 
مەدەنىيەت-مائارىــپ كادىرلىــرى بــاش بولغــان بارلىــق زىيالــى ئۇيغــۇرالر، ئەگــەر 
ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ قىممىتىنــى تونۇپ يەتكــەن، ئۇيغــۇر يېزىقىنىڭ تەبىرىنــى بىلگەن 
بولســاق، ئەمــدى ئۇنــى )ئۇيغــۇر تىلىنــى( ئەلىشــىر نەۋائىچــە ســۆيەيلى، ئۇنىڭغــا 
)ئۇيغــۇر تىلىغــا( ئەلىشــىر نەۋائىــدەك كۆيەيلــى، پەقــەت بىزنىــڭ تىــل رىشــتىمىز، 
ــدا  ــۆز تىل-يېزىقىمىزغــا خــۇددى ئەلىشــىر نەۋائىنىڭكىــدەك باغالنســا، بــۇ ھال ئ
بىزنىــڭ تىلىمىزنــى ئالــى مائارىــپ ســورىنىدىمۇ، ئوتتــۇرا مائارىــپ ســورىنىدىمۇ 
ــس  ــۇر ھې ــمەيدىغانلىقىنى چوڭق ــەت چۈش ــز ھاج ــقا ھەرگى ــن قالدۇرۇش ئەمەلدى
قىلىمىــز ۋە بــۇ مەســىلىنىڭ تېگىنــى ئوچــۇق بىلىپ يېتىمىــز” )دوكتــۇر ئابدۇرەئوپ 
تەكلىماكانــى »مۇھاكىمەتــۇل لۇغەتەيىــن« دىــن »مەئارىفــۇل لۇغەتەيىن« گىچە. 
مىســرانىم(، قارىغانــدا تىــل، ئانــا تىــل، تەپەككــۇر، خاراكتېــر بــۇ ئــۈچ ئامىــل 

مىللەتنــى ئــادەم قىلىدىغــان ئــۈچ بۈيــۈك ئامىلــدۇر. 

ئونىنچى باب مىللەتچىلىكنىڭ ئىپادىلىنىش تۈرلىرى

 مىللەتچىلىــك ئۇقۇمىغــا تەبىــر بەرگۈچىلەر ياكى ئۆزلىرىنىــڭ مىللەتچىلىكىنى 
تــەن ئالغۇچىــالر، ئاالقىــدار تەرەپلەرنىــڭ ئىدېئولوگىيىســىنىمۇ،غەيرىي ھۆكۈمــەت 
خاراكتېرلىــك ئاممىــۋى ھەرىكەتلەرنىمۇ، پۇقرالىق بەلگىلىــرى، ئىرق، مەدەنىيەت، 
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ــش  ــان قىلى ــى باي ــۆز ئىبارىلەرن ــك س ــۇ، ئىدېئولوگىيەلى ــن ئارتۇقچىلىقلىرىنىم دى
ئاالھىدىلىكلىرىنىمــۇ مىللەتچىلىكنىــڭ ئىپادىلىنىشــى دەپ قارايــدۇ، مىللەتكە تەبىر 
بېرىــش مىللەتنــى مىللەتتىــن پەرقلەندۈرگۈچــى ئامىلالرغا ئېتىبار بېرىشــنى ئاســاس 
قىلىــدۇ، مىللەتچىلىك ھەرىكەتلىرىنىمۇ رايــون خاراكتېرلىك جۇغراپىيەلىك دائىرالرغا 
ئايرىيــدۇ، لېكىــن ھەرخىــل شــەكىللىك مىللەتچىلىك « ئىزىم« لىرىــدە كۆپچىلىك 
شــۇنىڭغا ئىشــىنىدۇكى، مىللەتچىلىــك مەسىلىســىدە مەدەنىيــەت ئورتاقلىقــى، دىن 

ئورتاقلىقــى بولۇشــى كېرەك. 

ــىدىن  ــراالر ئىرادىس ــك پۇق ــۇ مىللەتچىلى ــى ب ــراالر مىللەتچىلىك  1 - پۇق
پەيــدا بولــۇپ قانۇنلــۇق بولــۇش شــەكلىگە ئېرىشــكەن مىللەتچىلىكتــۇر. پۇقــراالر 
مىللەتچىلىكــى ئەقىلچىلىــك بىلەن لىبېرالىزم ئەنەنىســىدىن كەلگــەن. مىللەتچىلىك 
ــۇپ  ــەن توقۇنۇش ــك بىل ــى مىللەتچىلى ــى ئىرق ــراالر مىللەتچىلىك ــىدە پۇق مەسىلىس
قالىــدۇ. چۈنكــى پۇقــراالر مىللەتچىلىكى، پۇقــراالر دۆلىتىنىڭ ئەزالىق ســاالھىيىتى 
ــراالر دۆلىتــى ئۇقۇمــى  ــرى بەلگىلەشــتىن كەلگــەن. پۇق ــى ئۆزلى ــۆز تەقدىرىن - ئ
فىرانســىيە،ئامېرىكا قاتارلىــق دۆلەتلەرنىــڭ پارالمېنت سىياســىتىنىڭ تەرەققىياتىدىن 

پەيــدا بولغــان بولــۇپ، تەســىراتنى غايىۋىلەشــتۈرۈپ چۈشــەندۈرىدۇ. 

 2 - ئىرقى مىللەتچىلىك

ــاۋۋال قانداشــلىق ۋە  ــرق ئ ــر بېرىــش. ئى ــرق ئاساســىدا مىللەتكــە تەبى  ئى
نەسەبداشــلىقنى مۇھىــم ئامىــل قىلىــدۇ. ئاھالــە توپــى بىلــەن ئېپــى- ئەجــدادى 
ئوتتۇرىســىدا، ئورتــاق مەدەنىيەتتىــن، ئورتــاق تىلدىــن ئورتاق بەھرىمــەن بولۇش 
قاراشــلىرىنىمۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان، مىللەتنىــڭ ئەزالىــق ســاالھىيىتى ئىرســىيەتتىن 
كەلگــەن بولىــدۇ. دۆلــەت ۋە ھۆكۈمەتنــى تەشــكىل قىلغۇچــى مىللــەت، ئىرق،بىر 
توپلۇقنىــڭ مىللىتــى بولغانلىقتىــن، دۆلــەت ئىچىدىكــى مىللىــي توپنــى قوغــداش 
ــنى  ــي تۇرمۇش ــەن ئىجتىمائى ــەت بىل ــق مەدەنىي ــۇ ئارقىلى ــە. ب ــا ئىگ ئىقتىدارىغ
بىرگەۋدىلەشتۈرۈشــنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھوقۇققا ئاساسالنغان تەرتىپ، ھۆكۈمرانلىق 
ئاساســلىرىغا ئېرىشــىدۇ. مىللەت، توپلۇق قاراشــلىرى ئىنتايىــن قەدىمىيلىككە ئىگە. 
ــم مىللەتچىلىــك شــەكلى دەپمــۇ  ــدا مىللەتچىلىــك ئىنتايىــن مۇھى ــرق ئېتىبارى ئى

قارىلىــدۇ، ئادەتتــە ئاددىيالشــتۇرۇپ، بەزىــدە مىللەتچىلىــك دەپ ئاتىلىــدۇ. 
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3 - رومانتىك مىللەتچىلىك

 رومانتىــك مىللەتچىلىــك رومانتىزملىــق غايىالرنــى ئەكس ئەتتــۈرۈپ، ئىدراك 
ۋە ئەقىلچىلىككــە قارشــى تــۇرۇپ، رومانتىــك غايىلەرگــە مــاس كېلىدىغــان، ئىــرق 
ــا  ــك ئۇقۇمىغ ــك مىللەتچىلى ــى رومانتى ــەر تەرەققىياتىن ــۆرپ ئادەتل ــەت، ئ مەدەنىي

مەزمــۇن قىلىشــىدۇ. 

4 – مەدەنىيەت مىللەتچىلىكى

ئورتــاق مەدەنىيەتتىــن بەھرىمەن بولۇشــنى، مىللەتچىلىككە تەبىر قىلىشــىدۇ. 
بىــر مىللەتنىــڭ مەدەنىيىتــى بىلــەن يەنە بىــر مىللەتنىــڭ مەدەنىيىتىــدە كۆپلىگەن 
پەرقلــەر بولىــدۇ. مەدەنىيەتلــەر ساھەســىدە ئۆزئــارا ئالماشتۇرۇشــقا بولىــدۇ، لېكىــن 
كــۆپ ھالــالردا مىللەت، ئــۆز مەدەنىيىتىنىڭ قانچىلىك ئەاللىقىنــى، دائىم دېگۈدەك 
كــۆز كــۆز قىلىــدۇ. ئــۆز مەدەنىيىتىنــى راۋاجالنــدۇرۇپ ســاقالپ قېلىشــنى، ئۇنــى 
ھۆكۈمــران مىللەتنىــڭ ئاسمىالتسىيەســىدىن ســاقالپ قېلىشــنى تەقــەززا قىلىــدۇ. 
مۇســتەملىكە ئەللەردە، سىياســىي ئاپتونومىيە ئەمەس بەلكى، مۇســتەملىكە قىلىنغان 
مىللەتكــە مەدەنىيــەت ئاپتونومىيەســى تەقدىــم قىلغــان ئىشــالرمۇ بولغــان ئىدى. 

5 - دۆلەت مىللەتچىلىكى 

 دۆلــەت دەرىجىلىــك مىللەتچىلىــك، پۇقرالــالر مىللەتچىلىكىنىــڭ ئۆزگەرگەن 
ــەن  ــك بىل ــدا مىللەتچىلى ــرق ئېتىبارى ــالردا، ئى ــە ھال ــۇپ، كۆپىنچ ــەكلى بول ش
بىرلىشــىپ، سىياســەت بىلــەن بىرلىشــىپ مىللــەت ئۆزىنــى دۆلەتكــە بېغىشالشــنى 
تەرغىــب قىلىــدۇ، مەســىلەن ئــۇرۇش دەۋرىــدە، ئىتالىيــەدە، مۇســللىن: بارلىقىمىــز 
دۆلــەت ئۈچــۈن ، دۆلەتتىــن تاشــقىرى ھېچنېمــە يــوق , دۆلەتكــە قارشــى تۇرۇشــقا 
ــەن شەخســنىڭ ئەركىنلىــك  ــزم بىل ــدۇ » دەپ تەرغىــب قىالتتــى. لىبېرالى بولماي
قاراشــلىرى، ئەركىنلىــك بىلــەن دېموكراتىــك پىرىنســىپالرنىڭ بىرلىكىــدە كشــىلەر، 
بــۇ خىــل مىللەتچىلىــك بىلــەن يۇقىرىقــى پىرىنســىپالرنىڭ بىــر- بىرىدىــن چېنىپ 
قېلىشــىنىڭ تاســادىپىيلىق ھېــس قىلمايتتــى. »ياكــو بىنچىــالر كۇلۇبــى« نىــڭ 
قۇرۇلۇشــى، ھۇقــۇق مەركەزگــە مەركەزلەشــكەن فىرانســىيەدە، ھۆكۈمــەت كۆپىنچە 

دۆلــەت مىللەتچىلىكنىــڭ بۆشــۈكى ، دەپ قارىالتتــى 
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 فىرانسىســكو دەۋرىدىكــى ئىســپانىيە ۋە كامالىــزم دەۋرىدىكــى تۈركىيە دۆلەت 
مىللەتچىلىكنىــڭ يېقىنقــى دەۋر ئۆرنىكــى دەپ ئاتىلىــدۇ. دۆلــەت مىللەتچىلىكــى 
قانــداق ۋاقىتتــا يولغــا قويۇلىــدۇ، كۆپىنچــە ھالــالردا بىــر دۆلەتتــە، ھاكىمىيــەت 
ۋە دۆلەتنىــڭ پۈتۈنلۈكــى مەسىلىســىدە، بۆلىنىــش يــۈز بەرگەنــدە، دۆلــەت 
مىللەتچىلىكــى دۆلــەت تېرورىزىمــى بىلــەن بىرلىكتــە يولغــا قويۇلىــدۇ، بۇنــداق 
چاغــدا مىللەتچىلىــك سىياســەت بولىدۇ، ھەربىــي ھەرىكــەت قىرغىنچىلىق بولىدۇ، 
بــۇ توغرىــدا بۆلگۈنچىلىــك نېمــە دەيــدۇ؟ دۆلــەت مىللەتچىلىكىگــە ئىشــەنگىلى 
ــەت مىللەتچىلىكــى دېموكراتىــك ئەمــەس، دۆلەتنىــڭ قانۇنلــۇق  بولمايــدۇ، دۆل
دۆلــەت ئىكەنلىكىنــى زىيانغــا ئۇچرىتىدۇ ، دېيىشــىدۇ، مىللىــي بۆلگۈنچى ئاتىلىپ 
قالغــان مىللەتلــەر، دۆلەتتــە مىللەتلــەر باراۋەرلىكــى بولمىســا، مىللەتلــەر ئۆزئــارا 
مىللەتچىلىــك قىلىدىغــان بولســا، دۆلەتتــە ئەمىنلىــك بولمايــدۇ، چوقــۇم ئىككــى 
مىللەتنىــڭ ئىككــى دۆلەتكــە پارچىلىنىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ، ھــەر قانــداق 

ئىشــنى تىنــچ يــول بىلــەن بېجىرگىنىمىــز ياخشــى دېيىشــىدۇ. 

ــە  ــەن مىللەتك ــاد بىل ــن، ئېتىق ــاق دى ــك : ئورت ــن ۋە مىللەتچىلى  6 - دى
تەبىــر بېرىشــىدۇ. بــۇ خىــل مىللەتچىلىــك ، ئەســەبىي مىللەتچىلىــك، مىللەتنــى 
ــراپ قىلىدىغــان، مىللەتنىــڭ  ــال ئېت ــكار قىلىدىغــان، پەقــەت دىنــى ئېتىقادنى ئىن
ــدە غايىــب قىلىۋېتىدىغــان،  ئېتنىــك خۇسۇســىيەتلىرىنى دىنــى رەســمىيەتلەر ئىچى
ئەمەلىيەتتــە بىــرال مىللەتنىــڭ مىللەتچىلىكىنــى ئېتىــراپ قىلىدىغــان، ئورتاق دىنغا 
ئورتــاق ئىشــەنگۈچىلەرنىال مىللــەت دەپ ئېتىــراپ قىلىدىغــان، مىللەتچىلىكنى دىن 
بىلــەن نىقاباليدىغــان ئەخمىقانــە مىللەتچىلىكتــۇر. بۇنــداق مىللەتچىلىــك، ئايرىم 
مىللەتنىــڭ ئىــدراك ۋە ئەقلىنــى، مىللــەت ســۈپىتىدە مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىنى 
ئىنــكار قىلىدىغــان، شــوۋىنىزملىق مىللەتچىلىكتــۇر، بۇنــداق مىللەتچىلىــك، 
رۇســىيەدە، خىتايــدا كوممۇنىــزم بىلەن نىقابالنغان بولســا، بۇنــداق مىللەتچىلىك 
ــەن  ــان ئىســالمىزم بىل ــدە، پ ــڭ ئىچى ــىنىدىغان مىللەتلەرنى ــا ئىش ئىســالم دىنىغ
نىقابالنغــان بولىــدۇ، ئۇالرنىــڭ نەزەرىيەســىدە ھۆكۈمــەت دىنــى ئېتىقادقــا ئەمــەل 
قىلغاندىــال، ھوقۇققــا ئاساســالنغان تەرتىــپ ئورناتقــان بولىــدۇ. بۇنىــڭ ئىچىــدە 
ئىالھىيەتچىلىككــە ئاساســالنغان دۆلەتلەرنــى، مىللــەت ئىتىبارىــدا ،دۆلــەت دەپ 
ئاتاشــقا بولمايــدۇ. ئەمەلىيەتكــە قارىســاق، مەدەنىيــەت مىللەتچىلىكــى ۋە ئىــرق 
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ئېتىبارىــدا، مىللەتچىلىــك كــۆپ ھالالردا، دىنىي خۇسۇســىيەتكە ئىگە مىللەتچىلىك 
ــا  ــىدۇر، ئەمم ــنىڭ بەلگىس ــەن ئېلىش ــۈك ت ــي يۈزل ــن ئومۇمى ــابلىنىدۇ. دى ھېس
ــە  ــدۇ. ئىرېالندىي ــى ئاشــكارا تەشــەببۇس قىلماي ــن مىللەتچىلىــك مۇددىئالىرىن دى
مىللەتچىلىكــى كاتولىــك دىنىنىــڭ تەلىماتلىرىغــا مۇناســىۋەتلىك بولســا، يېقىنقــى 
بىــر ئەســىردىن بېــرى ئىرېالندىيــە مىللەتچىلىــرى كاتولىــك دىنىنىــڭ مۇرىتلىــرى 
بولــۇپ كەلــدى. بۇنىڭدىــن بۇرۇنــراق 18 - ئەســىرلەردە، مەســىلەن مىللىتىــڭ 
ــق  ــك تۇرپانلى ــقەرلىك خوتەنلى ــۇرالر، قەش ــوئالغا، ئۇيغ ــورالغان س ــە دەپ س نېم
دەپ جــاۋاب بەرگــەن دەۋرلــەردە ياۋروپــادا نۇرغۇنلىغــان مىللەتچىلــەر خىرىســتىيان 
ــق  ــى، ئىرى ــىي ئېقىم ــلىيەتچىلىرىنىڭ ئاساس ــش ئەس ــۇ يى ــدى. ج ــرى ئى مۇرىتلى
بىلــەن مەدەنىيەتنــى مىللەتكــە تەربىــر بېرىشــنىڭ ئاساســى قىلىپ كەلگەن بولســا، 
ئەنگلىيەدىــن ئايرىلىــپ چىققاندىن كېيىن، ھىندىســتان مىللەتچىلىرىنىڭ ئىدىيەۋى 

قۇرۇلمىســى، ھىنــدى دىنىنىــڭ تەلىماتلىرىغــا مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ كەلــدى. 

 7 -مۇســتەقىللىق ئىزدىگــەن مۇســتەملىكە ئەللەردىكــى مىللەتچىلىــك 
ھەرىكەتلىــرى

 مۇســتەملىكە مىللەتلــەر مۇســتەقىللىق جــاكارالپ، مىللــەت ئېتىبارىــدا 
دۆلــەت قۇرغاندىــن كېيىنمــۇ، مىللەتچىلىــك غايىــب بولــۇپ كەتمەيدۇ. ئەكســىچە 
مىللەتچىلىــك، دۆلــەت ئىچىــدە سىياســىي پارتىيەلەرنىــڭ قۇرۇلۇشــىدا، سىياســىي 
ــا قىلىدىغــان سىياســىي  ــەت ئات پىروگراممىالرنىــڭ تۈزۈلۈشــىدە، كىشــىلەرگە رىغب
ھەرىكەتلەرنىــڭ كۈچىگــە ئايلىنىــدۇ، مىللەتچىلــەر ۋە مىللەتچــى سىياســىيونالرنى 
بۇنــداق چاغــالردا دۆلەتچىلىــك بىلــەن شــۇغۇلالنغۇچىالر دەپ تەسۋىرلەشــكە توغرا 
كېلىــدۇ. دۆلەتچىلىــك بىلــەن شــۇغۇلالنغۇچىالرنىڭ مىللەتچىلىــك پائالىيەتلىــرى، 
1 - مىللەتنىــڭ ئىچكــى ئىتتىپاقلىقىنــى مۇســتەھكەملەپ، كىرىزىــس يــۈز 
بەرگەنــدە، دۆلەتنــى قۇتقۇزىدىغــان ھەرىكەتتــە تەييــار تۇرىــدۇ. 2 - دۆلەتنــى 
ــڭ  ــەپ، چەتنى ــېرۋاتىپلىقنى تەكىتل ــەت كونس ــە، مەدەنىي ــش جەھەتت ــەن ئېلى ت
تەســىرىنى چەتكــە قاقىــدۇ. 3 - مىللەتنىــڭ ھاياتلىــق ماكانىــدا، باشــقا 
ــا  ــدۇ. ھەتت ــىنى چەكلەي ــۈپ كىرىش ــڭ كۆچ ــۇ كۆچمەنلەرنى ــى بولۇپم مىللەتن
ــۇ  ــان ۋەقەلەرم ــپ بارىدىغ ــقا ئېلى ــي تازىالش ــەش ئىرقى ــەردە چەكل ــەزى دۆلەتل ب
يــۈز بەرگــەن. 4 - سىياســىي جەھەتتــە مەنســۇپ بولمىســىمۇ ئۆزىگــە مەنســۇپ 
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دەپ، ھېســابلىغان تىرىتورىيەلەرنــى يۇتۇۋېلىــش خىتايــدەك زوراۋان مىللەتلەرنىــڭ 
قىلمىشــى بولــۇپ كەلگــەن. بەشــىنچى، ئىقتىســادىي مىللەتچىلىــك ئىقتىســادنى 
ــۇ  ــۇرۇش، ش ــى ت ــىمىگە قارش ــاج كېلىش ــا ب ــودا، تاموژن ــن س ــداش ، ئەركى قوغ
ئارقىلىــق دۆلەتنىــڭ مەنپەئەتىنــى ئىلگىــرى ســۈرۈش، دۆلىتــى بــار مىللەتلەرنىــڭ 
مىللەتچىلىــك ھەرىكەتلىــرى، بەلكــى مۇشــۇ مەزمۇنــدا بولۇشــى مۇمكىــن. ئەممــا 
مۇســتەملىكە مىللەتلەرچــۇ؟ ئۇيغــۇردەك مۇســتەملىكە بولــۇپ قالغــان مىللەتلــەر، 
يــەر ئاســتى بايلىقــى، نېفىــت، گازى تــۇرۇپ ئۆزلىــرى ئاچالمايدىغــان ئۇيغــۇردەك 
مۇســتەملىكە مىللەتلــەر، قولىدىــن كەلگەن ئۇســۇل چارىنى ئىشــقا ســېلىپ، خىتاي 
مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ ئىقتىســادى سىياســەتلىرىگە، ئۇيغۇرســتاننى ئېچىش، نېفىت 
ــدۈرۈپ،  ــراز بىل ــا ھەقســىز يۆتكــەپ كېتىشــكە ئېتى ــرى خىتايغ ــى ئىچكى ۋە گازن
مىللەتچىلىــك بىلەن قارشــى تــۇرۇش نۆۋەتتە ئۇيغــۇر مىللەتچىلىرىنىڭ باش تارتىپ 
بولمايدىغــان مەجبۇرىيىتــى بولــۇپ قالــدى. 8 - مىللەتچىلىــك ۋە ئاشــقۇنلۇق : 
مۇقىــم ،ئاسايىشــلىق ئىچىدە ياشــاۋاتقان مىللەت ئېتىبارلىق دۆلەتلــەردە ئادەتتىكى 
ــىمۇ،  ــىتىدىغان بولس ــىر كۆرس ــن تەس ــۆپ جەھەتتى ــك ك ــقا مىللەتچىلى تۇرمۇش
مىللەتچىلىــك يوشــۇرۇن بولىدۇكــى، ئانچــە ئاشــكارا بولــۇپ كەتمەيــدۇ. بــەزى 
دۆلەتلــەردە باشــقا ئىــرق ئېتىبارىــدا، مىللەتلەرنى چەتكــە قاققۇچىــالر، كۆچمەنلەر 
ــى،  ــالر پارتىيەس ــر باش ــىيەدە تاقى ــدۇ. رۇس ــەر دەپ ئاتىۋالى ــى مىللەتچىل ئۆزلىرىن
ــەردۇر.  ــۇنداق مىللەتچىل ــە ش ــۇرۇن ناتسىســتالر پارتىيەســى ئەن ــەدە يوش گېرمانىي
ــۆز  ئەگــەر مىللەتچىلىــك ئاشــقۇن پاشىســتىك مىللەتچىلىــك ئىدېئولوگىيەســىنى ئ
ئىچىگە ئالىدىغان بولســا، ئاشــقۇنلۇق، رادىكالىزىم مانا مۇشــۇنداق چاغدا ئېغىزغا 
ئېلىنىــدۇ. لېكىــن ئاددىــي ھالــدا، فاشــىزمنى مىللەتچىلىكنىــڭ ئاشــقۇن شــەكلى 
ــردۇر.  ــىغمايدىغان پىكى ــا س ــازا ئەقىلغ ــش، ت ــەكلى دەۋېلى ــق ش ۋە رادىكالىزىملى
فاشــىزم ئادەتتىكــى مەنىســىدىن قارىغاندا،ئىتالىيەدە ئىرق ئېتىبارىــدا مىللەتچىلىك 
بىلــەن دۆلــەت مىللەتچىلىكــى بىرىكىــپ، ناتســىزىمغا تەســىر كۆرســەتكەن. بــۇ 
ــتالىن ۋە  ــدۇ. س ــقا بولى ــتالىنىزىم دەپ ئاتاش ــن س ــر تەرەپتى ــە بى ــى يەن ئىزىمن
مىللەتچىلىــك مۇتەخەسسىســلىرى، ســتالىننىڭ مىللەتنىــڭ ئېتنىك كېلىپ چىقىشــى 
ــتالىن  ــلەتكەن. س ــدە ئىش ــەڭ دائىرى ــى ك ــى، ناھايىت ــىدىكى تەبىرلىرىن توغرىس
ھۆكۈمرانلىقىدىكــى دەۋىرلــەردە، يۇقىرىقــى تەبىرىنــى ســوۋېتلەر جۇمھۇرىيىتىدىكــى 
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ــپ،  ــب قىلى ــارا كۈچــەپ تەرغى ــۆز ئ ــەر، ئ ــداش جۇمھۇرىيەتل ھەرقايســى ئىتتىپاق
ــەن.  ــام بېرىلگ ــقا ئىلھ ــەن ئېلىش ــى ت ــىيالىزىمچە مىللەتن ــى سوتس ــى يەن مىللەتن
شــۇنداق بولغاندىمــۇ ھــەر قايســى جۇمھۇرىيەتلەرنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقلىــرى يەنــە 

ئوخشاشــال ئىنــكار قىلىنغــان. رۇسالشــتۇرۇش داۋاملىــق يولغــا قويۇلىۋەرگــەن. 

9 -ئىرقچىلىق 

 مىللەتچىلــەر ھــە دېگەنــدە مېنىــڭ دۆلىتىــم ئــۇ دۆلەتتىــن ئــەال دەيدىغــان، 
پىكىرلەرنــى داۋراڭ قىلماســلىقى مۇمكىــن. لېكىن كۆپلىگەن مىللەتچىلەردە شــۇنداق 
ــدە،  ــدۇ. ھەرقايســى دۆلەتلەردىكــى مىللەتچىلىــك ھەرىكەتلىرى كۆزقاراشــالر بولى
ئــازدۇر- كۆپتــۇر ئىرقچىلىــق تىندىســيلىرى بولىــدۇ. ئىرقچىلىــق 19 - ئەســىرنىڭ 
ئاخىرلىرىــدا، مىللەتچىلىكنــى بازارغــا ســالىدىغان بىــر خىــل ئاالھىدىلىــك بولــۇپ 
كەلگــەن. مىللەتچىلىــك بىلــەن پاشــىزىم 20 - ئەســىرنىڭ ئاۋۋالقــى يېرىمىنىــڭ 
ئاخىرلىرىــدا مۇشــۇنداق قىياپەتتــە ئوتتۇرىغــا چىققــان. ناتسىســىزمچىالرنىڭ 
ــىتالرنىڭ  ــە، ناتس ــااليدىغان ئىدىي ــە ماسلىش ــق ئىدىيەلەرگ ــى ئىرقچىلى ئىدىيەس
ھــەر جەھەتتىكــى سىياســەتلىرى ئىرقچىلىــق ئىدىيەلىرىنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان. 
ناتسىســتالر گېرمانىيســىنىڭ ئىــرق يوقىتىــش سىياســىتى، جۈملىدىــن جۇيىش الرنى 
قىرغىــن قىلىشــى، 1945 - يىلدىــن كېيىــن، ئىرقچىلىق ۋە ئىرقــالر مىللەتچىلىكنى 
ــۇن،  ــال بولمىس ــال قانداق ــن يەنى ــدى. لېكى ــۈرۈپ قوي ــا چۈش ــىز ئەھۋالغ ئوڭايس
ئىرقچىلىــق مىللەتچىلىككــە تەســىر كۆرســەتمەكتە. ئىــرق تازىــالش كــۆپ ھالــالردا 
ــى  ــاق ئاالھىدىلىك ــڭ ئورت ــى ئىدىيەنى ــك ئىكك ــەن مىللەتچىلى ــق بىل ئىرىقچىلى
بولــۇپ كەلمەكتــە. دۆلــەت مىللــەت ئۈچــۈن مەۋجــۇت بولــۇپ تــۇرۇش كېــرەك 
دەيدىغــان تەلىمــات مىللەتچىلىكنىــڭ ، مىللەتچىلەرنىــڭ ئەڭگۈشــتىرى بولــۇپ، 
ھەرقايســى دۆلەتلەر چېگــرا ئىچىدىكى مىللەتلەرنى قوغــالپ چىقىرىۋەتمىگەندىمۇ ، 
خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىدەك ۋەھشــىي دۆلەتلــەر، ئۇيغۇرالرنى قىرغىــن قىلغاندەك 
مېنىــڭ قىلغانــدەك دۆلــەت ئىچىدىكــى مىللەتلەرنــى قىرغىــن قىلىۋاتىــدۇ مەســىلەن 
رۇســالر چېچەنلەرنــى قىرغىــن قىلغانــدەك،... يېقىندىــن بېرىكى ئېرىــق ئېتىبارىدا 
قىرغىنچىلىــق قىلىــش يۇگوســالۋىيەدە يــۈز بــەردى، بۇنــداق قىرغىنچىلىق 2009 - 
يىلــى، ئۇيغۇرىســتاننىڭ ئۈرۈمچى شــەھىرىدە يۈز بــەردى. ئىرىقچىلىق بىردۆلەتنىڭ 
ئىچىــدە، ئىرقــالر ئــارا ئۆچمەنلىككــە قارىتىلغــان بولســا، مىللەتچىلىــك تاجــاۋۇز 
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ــەن  ــك بىل ــە مىللەتچىلى ــى مىللەتك ــڭ، تاجاۋۇزچ ــەت پۇقرالىرىنى ــان دۆل قىلىنغ
قارشــى تۇرۇشــى بــۇ ئەلۋەتتــە، ئىنقىالبىــي ھەرىكەتتــۇر. شــۇڭا بۇنــداق ئەھۋالدا 
ئىرىقچىلىــق بىلــەن مىللەتچىلىــك بىــر بىرىگــە تۈپتىــن ئوخشــىمايدۇ. ئېرىقچىلىــق 
ــك  ــا، مىللەتچىلى ــان بولس ــىۋىتىگە قارىتىلغ ــەر مۇناس ــى، مىللەتل ــر دۆلەتتىك بى

تاجاۋۇزچىالرغــا قارىتىلغــان بولىــدۇ. 

ئون بىرىنچى باب مىللەتچىلىككە قارشى تۇرغۇچىارنىڭ كۆز قاراشلىرى 
مىللەتچىلىكنى ئەيىبلەش

ــىتى،  ــتەملىكىچىلەرنىڭ سىياس ــاۋۋال مۇس ــۇرۇش ئ ــە قارشــى ت مىللەتچىلىكك
يەنــى ئاساســىي قانۇنغــا كىرگۈزۈلگــەن قانــۇن تــۈزۈش ئارقىلىــق يولغــا قويۇلغــان 
سىياســىتىدۇر. مۇســتەملىكىچىلەر ئۆزلىرىنىڭ مىللەتچىلىك قىلىشىغا يول قويىدۇكى، 
ھەرگىــز مۇســتەملىكە قىلىنغان مىللەتلەرنىڭ مىللەتچىلىك قىلىشــىغا يول قويمايدۇ. 
يەرلىــك مىللەتچىلىككــە قارشــى تۇرۇشــتىن ئىبــارەت بىــر مــاددا، ئەينــى چاغــدا 
ســابىق ســوۋېتلەرنىڭ ئاساســىي قانۇنىغىمۇ، ھازىرقى خىتاينىڭ ئاساسىي قانۇنىغىمۇ 
كىرگۈزۈلگــەن. مىللەتچىلىــك ئەگــەر بــۇ ئىزىــم ئىدېئولوگىيىلىــك يۈكســەكلىككە 
كۆتۈرۈلگــەن، سىستېمىالشــقان نەزەرىيىــۋى قــورال بولۇپ قالغان بولســا، ئۇ چاغدا 
بــۇ نەزەرىيەنىــڭ تەشەببۇســلىرى، جەمىيەتنىــڭ بولــۇڭ پۇچقاقلىرىغىچــە ســىڭىپ 
ــىدىن  ــى تۇرۇش ــە قارش ــتەملىكچىلەرنىڭ مىللەتچىلىكك ــقا مۇس ــدۇ. شۇڭالش كىرى
ئەجەبلىنىشــكە بولمايــدۇ. دەســلەپكى چاغالردا، ئاساســەن دېگۈدەك چــوڭ دۆلەتلەر 
ئۆزئــارا بىرلىشــىپ رايــون خاراكتېرلىــك ئايرىــم مىللەتلەرنىــڭ، مۇســتەقىل بولــۇپ 
دۆلــەت قۇرۇشــىغا قارشــى تۇرغــان. چــوڭ دۆلەتلــەر ئەســكەر چىقىرىپ باســتۇرغان. 
رايــون خاراكتېرلىــك مىللەتلــەر ئىنقىــالب، قوراللىــق ئىنقىــالب ئارقىلىــق دۆلــەت 
ــىپ،  ــە ئارىلىش ــى بويىچ ــە ساھەس ــەر دىپلوماتىي ــوڭ دۆلەتل ــا، چ ــان بولس قۇرغ
ــىر  ــڭ تەس ــپ ئۆزلىرىنى ــەرز قىلى ــى مۇنق ــان ياك ــى ئاغدۇرغ ــان دۆلەتلەرن قۇرۇلغ
دائىرىســىگە ئالغــان. ياكــى، ئۆزلىرىنىــڭ بېقىنــدى دۆلىتىگــە ئايالندۇرۇۋالغان. بۇ 
پىكىرلەرگــە باشــقا تېرىتورىيەلەردىــن مىســال ئىــزدەپ يۈرمەي، ئوتتۇرا ئاســىيادىكى 
تاشــقى موڭغۇلىيــە بىلــەن ئۇيغۇرىســتاننى مىســالغا ئالســاقال كۇپايــە بولىدىغــۇ، 
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مىللەتچىلىــك بــەزى چاغــدا باستۇرۇشــقا بــەزى چاغــدا قوراللىــق زوراۋانلىققــا دۇچ 
كېلىــدۇ. بــەزى ھالــالردا ئالدامچىلىقنىــڭ دامىغا چۈشــۈپ ئالدىنىــش تەقدىرىدىن 
قېچىــپ قۇتۇاللمايــدۇ. كــۆپ ھالــالردا مىللەتچىلىك چــوڭ دۆلەتلەرنىڭ بېســىمىغا 
ئۇچــراپ پۇخادىــن چىققــۇدەك بــاش كۆتۈرەلمەيدىغــان ئىشــمۇ بولىــدۇ. غــەرب 
دۇنياســىدىمۇ مىللەتچىلىككــە قارشــى تۇرۇشــنىڭ خىلمــۇ خىل ئىپادىلىــرى ئوتتۇرىغا 
چىقتــى. يىگىرمىنچى ئەســىردە بــاش كۆتۈرگەن ئىســالم مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ 
تەشەببۇســلىرىغا قــۇالق سالســاڭ، مىللەتچىلىــك تەرەققىيپــەرۋەر ئىســالم دىنىنىــڭ 
تەبلىــغ ھەرىكەتلىرىــدە، قارشــى تۇرىدىغــان ئىزىمغــا، تەشــەببۇس قىلمايدىغــان 
نەزەرىيەگــە ئايلىنىپ قالغان. ئىســالم دۇنياســىدا ئايرىم دۆلەتلــەردە مىللەتچىلىككە 
قارشــى تۇرغۇچىــالر دەل مىللەتچىلىكنــى دىــن بىلــەن نىقاپــالپ، ئــۆز مىللىتىنىــڭ 

مىللەتچىلىــك خاھىشــىنى بازارغــا ســالىدىغان مىللەتچىلــەر ئىــدى. 

مىللەتچىلىككــە  قىلغۇچىالرنىــڭ  تەشــەببۇس  ئەركىنلىكنــى  سىياســىي   
تەشــكىللەيدىغان ھەرىكەتلىــرى، بــەزى چاغــالردا ئەمەلىيەتتــە زوراۋانلىققــا 
تەشــكىللەيدىغان ھەرىكــەت بولــۇپ قاالتتى. مەســىلەن 2009 - يىلــى ئۈرۈمچىدە 
ۋاڭ لېچۈئەنگە قارشــى ھەرىكەت تەشــكىللىگەن خىتــاي كۆچمەنلىرىنىڭ ھەرىكىتى، 
ــدى.  ــەن خاراكتېرلەن ــش بىل ــق قىلى ــى زوراۋانلى ــا قارش ــدا ئۇيغۇرغ ــەق مەيدان ن
بەلكــى شــۇ ۋاقىتتىكــى خىتــاي كۆچمەنلىرىنىــڭ زوراۋانلىــق قىلىــش ھەرىكىتىنــى، 
ــۈن  ــى. بۈگ ــقا بوالتت ــەردە قويۇش ــر ي ــەن بى ــەببۇس بىل ــق تەش مىللىتارازىملى
خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋاتقــان سىياســەتۋازلىرى مىللەتچىلىكنــى 
ئەيىبلىگــەن بولســا خىتاينىــڭ مۇســتەبىتىزىملىق مۇســتەملىكىچىلىك، قــان تېمىــپ 
تۇرىدىغــان مىللەتچىلىــك بىلــەن شــۇغۇللىنىۋاتقانلىقىنى كىــم ئەيىبلەيــدۇ؟، 
ــە  ــال ئىدىي ــۆزى ئۈچۈن ــە ئ ــە، ئىدىي ــل ئىدىي ــر خى ــرى بى ــك ئىدىيىلى مىللەتچىلى
ئەمــەس بەلكــى كىشــىلەر ھېسســىياتى جەھەتتىــن ئوڭايــال ماسلىشــااليدىغان ۋە 
ئوڭايــال قوبــۇل قىالاليدىغــان بىرخىــل ئىدىيــە ســۈپىتىدە، باشــقىالر ئوتتۇرىســىدا 
تەشــۋىق قىلىنىدىغان بولســا، مىللەتچىلىــك ئىدىيىلىرى مىللەتچىلىــك ھەرىكىتىنى 
ــدا  ــۇش پەي ــارا توقۇن ــەر ئ ــدە مىللەتل ــڭ ئىچى ــر دۆلەتنى ــا چىقىرىپ،بى ئوتتۇرىغ
قىلىــدۇ، ھەتتــا ئېتنىــك قىرغىنچىلىققــا ســەۋەبكار بولىــدۇ. دۆلەتنىــڭ پارچىلىنىــپ 
كېتىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. غەربتىكــى كاپىتالىــزم كۈچلىرىنىــڭ پايدىلىنىش 
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ــدۇ دەپ ئەنســىرەپ مىللەتچىلىككــە قارشــى تۇرىدىغــان  قورالىغــا ئايلىنىــپ كېتى
خىتــاي سىياســەتۋازلىرى يەنــە نېمىشــقا ئۆزلىــرى مىللەتچىلىــك قىلىــدۇ؟ سىياســىي 
ئەركىنلىكنــى تەشــەببۇس قىلىــپ مىللەتچىلىككــە قارشــى تۇرىدىغــان مۇســتەبىت 
مۇســتەملىكىچىلەرنىڭ مىللەتچىلىككــە قارشــى تــۇرۇش تەشەببۇســلىرى نېمىشــقا بــۇ 

يــەردە بىريەردىــن چىقىــپ قالــدى ؟

ــەردە  ــان ئەلل ــتەملىكە قىلىنغ ــق مۇس ــان ، ۋاقىتلى ــا ئۇچرىغ  تاجاۋۇزچىلىقق
ــەڭ  ــۇنالرنىڭ ئ ــدە يوس ــاي ئەخــالق قائى ــا پىســەنت قىلم ــك، قانۇنغ مىللەتچىلى
ــنىڭ،  ــى چۈشۈنۈش ــر- بىرىن ــىدا بى ــىلەر ئارىس ــۈپىتىدە، كىش ــەكلى س ــي ش ئالى
ــان  ــدە نىزامــى، كىشــىلەرگە قويۇلىدىغ ــە قىلىشــنىڭ قائى ــر- بىرىگــە مۇئامىل بى
تەلــەپ كىشــىلەردىن كۈتىدىغــان ئۈمىد، كىشــىلەرگە يۈكلەيدىغان مەســۇلىيەتنىڭ 
ئۆلچىمــى بولــۇپ كەلگــەن. مۇنــداق ئېيتقانــدا مىللەتچىلىــك مۇســتەملىكە 
ــا  ــىي ھۆكۈمرانلىقىغ ــڭ سىياس ــات مىللەتلەرنى ــدا، ي ــڭ قولى ــەر خەلقلىرىنى ئەلل
قارشــى تۇرۇشــتا بارلىقىنــى ئۆلچەيدەيدىغــان ئۆلچــەم بولــۇپ كەلگــەن. خىتــاي 
مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ نەزىرىــدە مىللەتچىلىك، ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاســتىدىكى 
ــىتىگە  ــەت سىياس ــدا دۆل ــنىڭ پىالنى ــپ يوقىتىش ــىيە قىلى ــى ئاسمىالتس مىللەتلەرن
ئايلىنىدىغــان بولســا، ســەرخىلالرنى دۆلەتكــە كېــرەك كادىرالرنــى تەربىيىلەشــنىڭ، 
ئارمىيە قوماندانالرنى تەربىيىلەشــنىڭ ۋە كادىرالرنى ئۆستۈرۈشــنىڭ، ئىشلىتىشــنىڭ 
ئۆلچىمــى بولــۇپ كەلدى. مەســىلەن، خۇجىنتــاۋ، 1989 - يىلــى ئۈچىنچى ئايدا 
تىبــەت خەلقىنىــڭ ئىســيانىنى باســتۇرۇپ، دېــڭ شــياۋپىڭنىڭ نەزىرىدە ئۆســتۈرۈپ 
ئىشلىتىشــكە بولىدىغــان، خىتايغــا تۆتىنچــى ئــەۋالد رەھبــەر بولســىمۇ بولىدىغــان 
ئىزباســار قىلىــپ تەيىنلىنىــپ، 10 يىــل 1 ئــاي ســېكرىتار بولــدى. 2009 - يىلــى 
ئۇيغۇرســتاننىڭ ئۈرۈمچى شــەھىرىدە جۈملىدىن پۈتۈن ئۇيغۇرىستاندا ئۇيغۇرالرنىڭ، 
تىنــچ يــول بىلــەن ئېلىپ بارغان نامايىشــنى باســتۇرۇپ، ۋاڭ لې چۈئــەن مەركەزگە 
ــدى.  ــەر بول ــن رەھب ــا مۇئاۋى ــۇن كومىتېتىغ ــىي قان ــپ، سىياس ــەپ كېتىلى يۆتك
نۆۋەتتــە خىتايــدا مىللەتچىلىكنىــڭ ئىپادىســى ۋەھىشــىلىك ۋە زوراۋانلىــق بىلــەن 
بىرلىشــىپ، ئۆزلىــرى تۈزگــەن قانۇننىمــۇ ئۆزلىــرى كۆزگــە ئىلمايدىغــان، چــۆرۈپ 

تاشــاليدىغان بىــر دەۋرگــە كىــردى. 

ــى  ــۈن قارش ــە ئۈچ ــە نېم ــرى مىللەتچىلىكك ــك تەرەپتارلى ــى ئەركىنلى  سىياس
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تۇرىــدۇ؟ ئــۇالر بىرىنچىدىــن مىللــەت مەسىلىســى، مىللىــي مەســىلە بىــر دۆلــەت 
ئىچىــدە مەۋجــۇت بولمايــدۇ، قانــۇن ھەممــە مىللەتنىــڭ ئەمــەس بەلكــى ھەممــە 
ئادەمنىــڭ باراۋەرلىكنــى تەكىتلەيدۇ دېيىشــىدۇ. گراژدانلىق، پۇقرالىق ســاالھىيىتى 
ــىدىكى  ــادەم ئوتتۇرىس ــەن ئ ــادەم بىل ــپ، ئ ــى يوقىتى ــەت ئۇقۇمىن ــدە مىلل ئىچى
مۇناســىۋەتلەر  ئوتتۇرىســىدىكى  مىللــەت  بىلــەن  مىللــەت  مۇناســىۋەتلەرنى، 
دائىرىســىدىن ئايرىــپ چىقىــپ، ھەممىمىــز ئامېرىكىلىــق ھەممىمىــز گېرمانىيىلىــك 
ــڭ  ــۆز قارىشــى بويىچــە دۆلەتنى ــراژدان ك ــال گ ــر خىل ــر دۆلەت،بى ــان بى دەيدىغ
مىللەتلەرگــە پارچىلىنىــپ كەتمەســلىكىنى، دۆلەت يەنە باشــقا كىچىــك دۆلەتلەرگە 
ــپ  ــىدۇ. كېلى ــى بولۇش ــە قىلماقچ ــە ئىگ ــلىكىنى كاپالەتك ــپ كەتمەس پارچىلىنى
كۆردۇقكــى، ئامېرىكىــدەك گېرمانىيــەدەك دۆلەتلەرگــە كۆچمــەن بولــۇپ كەلگــەن 
مىللەتلــەر، ھېچقاچــان توپلىشــىپ ، ئايرىلىــپ، ئايرىــم تېررىتورىيەنــى ئىگىلــەپ 
ئولتۇرغــان ئەمــەس. ئامېرىكىنىــڭ گىراژدانىال بولىدىكەن ئۇالرنىڭ ئولتۇراقلىشىشــى 
ــقا  ــالپ ئىش ــۇن ئات ــارى، راي ــى ئىختىي ــۈپ يۈرۈش ــڭ كۆچ ــارى، ئۇالرنى ئىختىي
ئورۇنلىشىشــىمۇ ئىختىيارىــي بولىــدۇ. بىــر بۈيــۈك قانۇننىــڭ ھىمايىســى ئاســتىدا 
ياشــايدۇ، دىنىــي ئېتىقــادى ۋە ئۆزىنىــڭ مىللىــي مەدەنىيىتىنــى ســاقالپ قېلىــش 
ــىچە،  ــڭ ئەكس ــۇ دۆلەتنى ــكا ب ــن ئامېرى ــدۇ، لېكى ــدا بولى ــڭ ئىختىيارى ئۆزىنى
ــان  ــى بولغ ــاقالپ قالماقچ ــى س ــڭ مىللەتچىلىكىن ــلىق مىللەتنى ــدەك ئاساس خىتاي
ــدە،  ــرا كەلگەن ــىگە توغ ــەت چۈشەنچىس ــۈن دۆل ــر پۈت ــەردە، بى ــر دۆلەتل بەزىبى
سىياســىي ئەركىنلىــك تەرەپدارلىرىمــۇ مۇســتەبىت مۇســتەملىكىچىلەرمۇ ئوخشاشــال 
مىللەتچىلىككــە قارشــى تــۇرۇپ، دۆلەتنىــڭ، پۈتۈنلۈكىنــى ســاقلىماقچى بولىــدۇ. 
كىشــىلەرگە ســىر ئەمەســكى يېقىنغىچە، ماركس ۋە ماركىســىزمچىالرمۇ مىللەتچىلىك 
خاھىشــىغا ئىگەمىــدى، دەيدىغــان مۇنازىرىلەرمــۇ بۇلۇپ ئۆتكەن، بەزى ســولچىالر 
ــڭ  ــەردە، مىللەتچىلىكنى ــي دەۋرل ــەن تارىخى ــە مۇئەيي ــىزمچىالر گەرچ ۋە ماركس
ــۇپ  ــۇت بۇل ــڭ مەۋج ــي دۆلەتلەرنى ــا مىللى ــىمۇ، ئەمم ــن گۇمانالنس ئىلغارلىقىدى
ــە  ــىردە ماركســىزمچىالر مىللەتچىلىكك ــى، 19 - ئەس ــە قاقمايتت ــىنى چەتك تۇرۇش
ــا  ــى، دۇني ــىئونالىزىمنى پرولتارىياتچىلىقن ــۇرۇپ، ئىنتېرناتس ــى ت ــەي قارش پۈتۈنل
ئىنقىالبىنى كوممۇنىزم ، سوتســىيالىزمنى تەشــەببۇس قىلغانلىرىدا، ئىككىلەنمەستىن 
مىللەتچىلىككــە قارشــى تۇرغــان، ئومۇمــەن ئالغاندا ماركىســىنڭ مىللەت قارىشــى، 
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ــي  ــدە، مىللى ــى تەكىتلىگەن ــات ئىنقىالبىن ــۇپ، پرولتارىي ــاراۋەر بول شــاۋىنىزىمغا ب
دۆلەتچىلىكنــى تەكىتلىمــەي، دۇنيــا ئىنقىالبىنــى تەشــەببۇس قىلىــش ئارقىلىــق، 
دۇنيــاۋى ھۆكۈمەتتىــن، مىللەتلەررنــى يوقىتىشــتىن بىشــارەت بەرگــەن. ياۋروپــادا 
ھــەر قايســى مىللــەت خەلقلىرىنىــڭ قېرىنداشــالرچە ئىتتىپاقلىقىنى ئىشــقا ئاشــۇرۇش 
ئۈچــۈن، قــۇرۇق ســۆز ئىبارىلەرگــە گــۈزەل ئارزۇالرغــا تايانغىلى بولمايــدۇ، بۇنداق 
ــىدۇ.  ــدا ئىشــقا ئاش ــۇرۇش مەيدانى ــەس بەلكــى ئ ــدە ئەم ــەز يۈزى ــاق قەغ ئىتتىپ
ئىنقىالبىــي تۇرمۇشــنىڭ بىرىنچــى ئاالھىدىلىكى شــۇكى، كونا زۇلۇم ســىتەمنى ئۆچ 
كــۆرۈپ، قاتتىــق تــوۋالش ، زۇلۇمغــا ئۇچرىغــان بارلىــق مىللەتلەرگە ھېسداشــلىق 
قىلىــش ۋە ئۇالرنــى قىزغىــن سۆيۈشــنى قاتتىق تــوۋالش... ، ياۋروپــادا بىر مىللەت 
ــت،  ــڭ بەخ ــى مىللەتلەرنى ــايدىكەن، ھەرقايس ــتىدا ياش ــڭ ئاس ــال زۇلۇمنى يەنى
ســائادەتى كاپالەتكــە ئىگــە بولمايــدۇ. ھەرقايســى مىللەتلەرنــى ئــۆزۈل- كېســىل 
ئازادلىققــا ئېرىشــتۈرىدىغان ئىنقىالبنــى ئاداققىچــە ئېلىــپ بارايلــى ، ۋەھــاكازا، 
»مىللــەت مەسىلىســى توغرىســىدا، خىتايچە نەشــرى،« ماركســنىڭ مىللەتچىلىك، 
مىللەتلەر توغرىســىدا مۇشــۇنداق سۆزلىگەن ئالىجوقا ســۆزلىرىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، 
بىــر مىللەتنىــڭ مۇســتەقىللىقى توغرىســىدا نېمــە دېگەنلىكىنــى ئۇنىــڭ كىتابىنىــڭ 
ھەرقانــداق بىــر يېرىــدە ئۇچراتقىلى بولمايدۇ. مەن ھازىرغىچە ئوقۇغان ماركســنىڭ 
ــى  ــان ياك ــى تۇرىدىغ ــەبىيلەرچە قارش ــە ئەس ــى مىللەتچىلىكك ــەرلىرىدە، ياك ئەس
مىللىــي مۇســتەقىللىققا ئاىــت ســۆز ئىبارىلەرنــى دېگــۈدەك ئۇچراتمىدىــم. غەرىــب 
دۇنياســىدا مىللەتچىلىكنىــڭ ئورنىنــى باســىدىغان كــەڭ تارقالغــان ئىدېئولوگىيــە، 
ــق  ــەردە دۇنياۋىلى ــۇ ي ــن ب ــق ياكــى ئىنتېرناتســىئونالىزىمچىلىقتۇر، لېكى دۇنياۋىلى
بىلەن ئىنتېرناتســىئونالىزىمنى ئارالشتۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ، ئىنتېرناتسىئونالىزم تەبىر 
بويىچــە دۆلەتنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى ئالدىنقى شــەرت قىلىنىدۇ، ئىنتېرناتســىئونالىزىم 
ئىــرق ئېتىبارىــدا دۇنياۋىلىــق، ئىرىــق ئېتىبارىــدا مىللەتچىلىكتىــن ۋاز كېچىدىغــان 
بىرخىــل پرىنســىپ بۇلــۇپ ، مىللەتنىــڭ ئەزالىرى باشــقا بىــر مىللەتنىــڭ ئەزالىرىغا 
نىســبەتەن، تېخىمــۇ كۆپ مەســۇلىيەتنى ئۈســتىگە ئالغاندا، مىللىي تەن ئېلىشــتىن 
ۋاز كېچىشــنى، ســاداقەتمەنلىكتىن ۋاز كېچىشــنى تەشــەببۇس قىلىــدۇ. بــۇ بەلكــى 
مۇشــۇنداق تەشــەببۇس قىلىــش ھازىرقــى دۇنيــادا، ئامېرىكىدىــال ئىشــقا ئېشىشــى 

مۇمكىــن. لېكىــن باشــقا دۆلەتلــەردە مۇمكىــن ئەمــەس. 
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 ماركســىزم بىلــەن نىقاپالنغــان خىتــاي مىللەتچىلەرگە كەلســەك، ماركســنىڭ 
مىللەتكــە مۇناســىۋەتلىك ســۆزلىرىنى، ئۇ يەردىــن بۇ يەردىن ئۈزۈۋېلىــپ ئۇيغۇرالرغا 
تەدبىــق قىلىــپ، ئۇيغۇرالرغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلغان62 يىــل مابەينىدە، دەســلەپتە 
ئەكســىل ئىنقىالبچىغــا زەربــە بېرىــش جىنايــەت تۈرلىرىنىــڭ ئىچىــدە، »يەرلىــك 
مىللەتچىلىككــە قارشــى تــۇرۇش« جىنايــەت تۈرىمــۇ بــار ئىــدى، 1957 - يىلىغــا 
كەلگەنــدە > يەرلىــك مىللەتچىلىككــە قارشــى تــۇرۇش « جىنايــەت تۈرى ئاساســىي 
قانۇنغــا كىرگۈزۈلــدى. 1980 - يىلالردىــن كېيىن، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشــى 
ــرى  ــالر ئۆزلى ــدى. خىتاي ــا كىرگۈزۈل ــىي قانۇنغ ــۈرى، ئاساس ــەت ت ــۇرۇش جىناي ت
كەشــىپ قىلغــان جىنايــەت تۈرلىــرى بويىچــە ئۇيغۇرنىــڭ سىياســىي ئاكتىپلىرىنــى، 
ئۇيغۇرنىــڭ مىللەتچىلىرىنــى جــازاالپ تۈرمىلەرگــە تاشــالپ، ئۆلــۈم جازاســى بېرىپ 
ئۇيغۇرنىــڭ مىللىــي ئويغىنىشــىنى، چوڭ خىتــاي مىللەتچىلىكىگە قارشــى ئۇيغۇرنىڭ 
مىللەتچىلىــك بىلــەن جــاۋاب قايتۇرۇشــنى چەكلىمەكچــى بولــدى. مىللەتچىلىــك 
ۋە مىللــەت ئېتىبارلىــق دۆلەتلــەردە، ئــەڭ كــەڭ بەلكــى چوڭقــۇر يىلتىــز تارتقــان، 
ئىزىمالرنىــڭ بىــرى پان ئىســالمىزىمدۇر. پان ئىســالمىزىم، رادىكال ئىســالمىزمدىن 
كەلگــەن، رادىكال ئىســالمىزىمچىالر ئىســالمنىڭ ســىرتىدىكى بارلىــق مەۋجۇتلۇقنى 
ــپ،  ــى قىلىۋېلى ــنىڭ ئاساس ــۇپ تۇرۇش ــۇت بول ــەت مەۋج ــپ، دۆل ــكار قىلى ئىن
ئىســالمىزىمچى كىشــىلەرگە نىســبەتەن دۆلــەت قۇرۇشــتىن ئېيتقانــدا، يــەر شــارىدا 
ــر ئىســالم دۆلىتــى قــۇرۇش، خەلىپــە ھۆكۈمرانلىقىنــى تىكلــەش، بــۇ  پەقــەت بى
ئادەتتــە پــان ئىســالمىزىم پــان ئەرەبىزىــم دەپمــۇ ئاتىالتتــى. تارىخنىــڭ قايســىبىر 
دەۋرلىرىــدە ئۇيغــۇر ئىســالمىزىمچىالردىن كىمدۇربىرلىــرى، يۇقىرىقىــدەك پــان 
ئىســالمىزمغا ئىشــىنىپمۇ يۈرۈشــكەن، پان ئىســالمىزىمنىڭ ماھىيەتلىك، لوگىكىلىق 
ــدى.  ــك ئى ــان ئەرەبىزىمچىلى ــى، پ ــەرەب مىللەتچىلىك ــە ئ ــزى ئەمەلىيەتت مېغى
19 - ئەســىرنىڭ 95 - يىللىــرى ئوتتــۇرا ئاســىياغا، 20 –ئەســىرنىڭ 30 - 
يىللىرىــدا ئۇيغۇرىســتانغا ســىڭىپ كىرگــەن، بەلكــى، پــان تۈركىزىــم بىلــەن بىللە 
ســىڭىپ كىرگــەن پــان ئىســالمىزىم، ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئۆزبېــك مىللەتچىلىرىنىــڭ 
قولىغــا ئۆتــۈپ، ئۇيغۇرالرنــى ئىســالمىزىم، تۈركىــزم بىلــەن ئالدايدىغــان مەنىۋىــي 
زەھەرلىك قۇرالغا ئايالنغان، 1933 - يىلى، ئۇيغۇرىســتاننىڭ قەشــقەر ئۆلكىســىدە 
قۇرۇلغــان ئىككىنچــى جۇمھۇرىيــەت، ئۇيغۇرىســتان نامىــدا قۇرۇلغانــدا تۈركىيەدىــن 
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يېتىــپ كەلگــەن. »ماجــرا پەرەســتلەر«، ۋە ســتالىننىڭ قەشــقەرگە يەرلەشــتۈرگەن 
ئۆزبېكلىــرى، زىرىــپ قــارا ھاجــى، ســېتىۋالدىجان قۇربېشــى قاتارلىــق ئۆزبېكلــەر 
ســابىت دامولالمنىــڭ ئەقلىنــى قايمۇقتۇرۇپ،> ئۇيغۇرســتان« دەپ قۇرۇلغان دۆلەت 
نامىنــى، شــەرقىي تۈركىســتان دەيدىغــان بىر دۆلــەت نامغا ئۆزگەرتىشــكە مۇۋاپپەق 
ــرال  ــالر بى ــابىت دامولالم ــەن س ــى بىل ــارى ھاج ــپ ق ــدا زىرى ــان، تۇتۇلغان بولغ
ۋاقىتتــا تۇتــۇپ، ســابىت دامولــالم شــېڭ شىســەينىڭ تۈرمىســىدە ئۆلتۈرۈلــدى. 
ئۆزبېــك، زىرىــپ قــارا ھاجــى ســىتالىننىڭ ياردىمــى ئارقىلىــق شــېڭ شىســەينىڭ 
تۈرمىســىدىن قۇتۇلۇپ، كوممۇنىســت خىتايالر كەلگەندىن كېيىنمۇ، ئۇ ھېچقانداق 
خېيىمخەتەرگــە ئۇچرىمــاي 1958 - يىلــى غۇلجىــدا ئــۆز ئەجىلــى بىلــەن ئۆلــدى، 

ئــۇ ئۆزبېــك قەشــقەردە ھۆكۈمــەت قۇرۇشــقا قاتناشــقان ئەمەســمىدى،

ئون ئىككىنچى باب ، خىتايدا مىللەتچىلىكنىڭ دېموكراتىيىلەشتۈرۈشكە 
توسقۇنلۇق قىلىشى

 شــىنخەي ئىنقىالبــى دەۋرىدىــال خىتايــدا كۆتۈرۈلگــەن ئاڭلىق ياكى ئاڭســىز 
، ئىقتىســادىي ياكــى مەدەنىيــەت ئاساســىمۇ يــوق خىتــاي مىللەتچىلىكــى ، 20 - 
ئەســىرنىڭ 80 -،90 - يىللىرىغــا يېتىــپ كەلگەنــدە ، يەنــە بىــر قېتىــم ئۆزىنــى 
كۆرســەتكەن بولــدى. چۈنكــى ئۇ چاغدا ياۋرو ئاســىيادا روســىيە ھۆكۈمرانلىقىدىكى 
ــالر  ــڭ ھۆكۈمران ــى خىتاينى ــىنىڭ يىمىرىلىش ــتەملىكە سىستېمىس ــزم مۇس كوممۇنى
قاتلىمىنــى ئاالقــزادە قىلىۋەتتــى ، خىتايــدا مىللەتچىلىكنىــڭ كۆتۈرۈلۈشــى. 
تيەنەنمېنــدە يۈز بەرگــەن ئوقۇغۇچىالر ھەرىكىتىنىڭ دېموكراتىيىلەشتۈرۈشــنى تەلەپ 
قىلىشــىغا قارمــۇ قارىشــى بولــۇپ، مىللەتچىلىك جۇڭگــودا ھۆكۈمرانــالر قاتلىمىنىڭ 
ــا،  ــان بولس ــۇپ قالغ ــى بول ــنىڭ ۋاستىس ــەت يۈرگۈزۈش ــى ۋە سىياس ــر ئېقىم پىكى
دېموكراتىيىلەشــتۈرۈش خەلــق ئىچىــدە ئوقۇغۇچىــالر ۋە پۇقراالرنىــڭ تەلىپــى بولۇپ 
قالغــان. زىيالىيالرنــى ئاســاس قىلغــان جۇڭگــو جەمىيىتــى ، لىبېرالىزمغا ســېغىنغان 
بولســا ، ھاكىمىيەتنــى ســاقالپ قېلىــش تەھدىتــى ئاســتىدا قالغــان مىللەتچــى 
ھاكىمىيــەت خىتايــدا مىللەتچىلىككە تايانغان. ئوقۇغۇچىالر ھەرىكىتىنى باســتۇرۇش 
ۋە باشقۇرۇشــقا قارشــى نارازىلىــق ، شــۇ چاغدا خىتــاي جەمىيىتىنىڭ ياراشــتۇرغىلى 
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بولمايدىغــان زىددىيىتــى بولۇپ قالغان. مۇشــۇنداق زىددىيەتلەر خىتايدا سىياســىي 
ــان  ــە؟، دەيدىغ ــىۋىتىنى زادى نېم ــڭ مۇناس ــەن مىللەتچىلىكنى ــە بىل دېموكراتىي
ســوئالنى ئوتتۇرىغــا تاشــلىدى ، ئاساســىي قانۇنلــۇق دېموكراتىك تۈزۈم توغرىســىدا 
بــاش قاتۇرۇشــقا باشــلىغان خىتــاي زىيالىيلىــرى ، مىللەتچىلىككە قانــداق مۇئامىلە 
قىلىشــى كېــرەك؟ بــۇ ھەقىقەتــەن قىزىقارلىــق بىــر ســوئال بولــدى، مىللەتچىلىــك 
ــك  ــۇ، مىللەتچىلى ــى دېموكراتىيىلەشتۈرۈشــكە توســقۇنلۇق قىلدىم ــدا تۈزۈمن خىتاي
خىتايــدا دۆلــەت مەنپەئىتىگــە زىيان زەخمــەت يەتكۈزدىمــۇ ، مىللەتچىلىك خىتايدا 
كىشــىلىك ھوقــۇق، ئىگىلىــك ھوقۇقتىن ئــەال نەزىرىيەســىگە پۇتلىكاشــاڭ بولدىمۇ، 
ــى  ــڭ ھازىرق ــتى. خىتاينى ــىلىلەرگە مەركەزلەش ــۇنداق مەس ــا مۇش ــەر مان پىكىرل
زامــان تارىخىــدا مىللەتچىلىــك بىلــەن ئەركىنلىــك ، لىبېرالىزمنىــڭ مۇناســىۋىتى 
ئىنتايىــن مۇرەككــەپ مۇناســىۋەت، ئىنتايىــن نــازۇك مۇناســىۋەت بولــۇپ قالغــان، 
مەيلــى مىللەتچىلىــك ياكــى مەيلــى لىبىرالىــزم بولســۇن ئەينــى چاغــدا ، ليــاڭ 
چىچــاۋ، خۇشــىدەك خىتــاي زىيالىيلىرىنىــڭ ۋۇجۇدىغــا يەرلەشــكەن مىللەتچىلىــك 
، خىتــاي مىللىتىنــى مۇســتەقىللىققا ئېرىشــتۈرۈپ ھــەم زامانىۋىلىشىشــنىڭ داغــدام 
ــت  ــى ۋە لىبېرالىس ــرى مىللەتچ ــاي زىيالىيلى ــەم خىت ــان ھ ــپ چىقق ــا ئېلى يولىغ
ــۇق  ــۇن تۈزۈشــنى يادرول ــان. پادىشــاھلىق ئاساســىي قان ــۇپ يېتىشــىپ چىقق بول
مەزمــۇن قىلغــان >شۈشــۈ قانــۇن ئۆزگەرتىــش ھەرىكىتــى« ، بــاي ۋە قۇدرەتلىــك 
خىتــاي دۆلىتــى قۇرۇشــنى نىشــان قىلىــپ ، جۇڭخۇئــا مىنگــو ھۆكۈمىتىنــى قــۇرۇپ 
چىققــان ، ســۈن جۇڭشــەننىڭ 3 مەســلەك سىياســىتىدە ، مىللەتچىلىكنــى خەلــق 
ھوقۇقــى ھەرىكىتىنىــڭ ئالدىغــا قويــۇپ ، ياپونغــا قارشــى ئــۇرۇش مەزگىلىــدە ، 
خىتاينىــڭ لىبېرالىســتلىرى ياپونغــا قارشــى تۇرۇش بىلــەن دېموكراتىيەنى ئوخشــاش 
ئورۇنغــا قويــۇپ ، دېموكراتىــك ئاساســىي قانــۇن ھەرىكىتىنــى ھاالكەتچىلىكتىــن 
قۇتۇلــدۇرۇپ قېلىشــنىڭ ئەڭگۈشــتەرگە ئايالندۇرغانىــدى. بىــراق خىتاينىــڭ 
ــى  ــك ھەرىكىت ــدا ، مىللەتچىلى ــك تارىخى ــۇزۇن مۇددەتلى ــان ئ ــپ تۇرغ ئۆزگىرى
ــر  ــى بى ــك ھەرىكىت ــزم ئەركىنلى ــا ، لىبېرالى ــكەن بولس ــە ئېرىش زور نەتىجىلەرگ
ــم  ــەڭ مۇھى ــىنىڭ ئ ــۋى سىستېمىس ــلەك ئىدىيى ــالمىدى. 3 مەس ــۇ باس قەدەمنىم
تەركىبىــي قىســمى ھېســابالنغان ســۈن جۇڭشــەننىڭ مىللەتچىلىــك ئىدىيىســى ، 
جۇڭگونــى دېموكراتىــك، سوتسىيالىســتىك تۈســكە ئىگــە مىللەتنىــڭ بىــر دۆلىتــى 
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قىلىــپ قــۇرۇپ چىقىشــنى نىشــان قىالتتــى. جيــاڭ جيېشــىنىڭ ئامېرىكىغــا تايىنىپ 
ــى  ــدا مەيل ــابقا ئالمىغان ــى ھېس ــەت يۈرگۈزگەنلىكىن ــتەقىل سىياس ــوال مۇس ــاز ت ئ
ســۇن جۇڭســەن مەيلــى كېيىنكــى ماۋزېــدۇڭ بولســۇن سىياســەت بەلگىلىگەنــدە 
كىرىمىل ســارىيىنىڭ ساداســىغا قۇالق سالمىســا بولمايتتى. شــۇڭا ســۈن جۇڭشــەن 
مىللەتچىلىــك بىلــەن ئوتتۇرىغا چىققاندىمــۇ ، سوتسىيالىســتىك دەيدىغان ئۇقۇمنى 
تەكرارلىمىســا بولمايتتــى. ســۇن جۇڭشــەندىن كېيىنكــى خىتاينىــڭ داھىســى جاڭ 
جىيېشــى مەقســەتلىك ياكــى مەقسەتســىز ھالــدا ســۈن جۇڭشــەننىڭ مىللەتچىلىك 
ئىدىيىســى بىلــەن ئۇنىــڭ لىبىرالىزىملىق ئىدىيىســىنى يەنە ئۇنىڭ سوتســىيالىزملىق 
ئىدىيىســىدىن ئايرىۋەتكــەن. خىتاينىــڭ گومىنــداڭ پارتىيىســى جــاڭ جىشــيەنىڭ 
ــي  ــنىڭ تارىخى ــەت قۇرۇش ــر دۆل ــدە بى ــلىق ئىچى ــە خاس ــدە مىللەتك رەھبەرلىكى
ۋەزىپىســىنى تاماملىغــان بولســىمۇ لېكىــن بــۇ دۆلەت ئوخشاشــال سوتســىيالىزمغا ۋە 
لىبېرالىزمغــا دۈشــمەنلىك بىلــەن مۇئامىلــە قىلىدىغــان دۆلــەت بولــۇپ قالــدى. بۇ 
دۆلــەت سوتســىيالىزم مەسىلىســىدە روســىيەنى ســىتالىننى مەنســىتمەي لىبىرالىزىــم 
ئەركىنلىك مەسىلىســىدە ئامېرىكىنىڭ تەشەببۇســلىرىغا ســەل قارىغــان پارتىيىۋىلىكى 
ــا  ــدا ئوتتۇرىغ ــال خىتاي ــڭ كەينىدىن ــەت ھېســابلىنامتى؟ ئۇنى ــر دۆل ــۈك بى كۈچل
ــراق  ــن ئاكتىپ ــە گۇرۇھالردى ــى پارتىي ــە ھەرقايس ــتىك پارتىي ــان كوممۇنىس چىقق
كۈچلــۈك ۋەتەنپەرۋەرلىكنــى بازارغا ســېلىپ مىللەتچىلىك بىلــەن ئاممىۋى ھەرىكەت 
قوزغاشــنى ئۈنۈملــۈك قورالغــا ئايالنــدۇرۇپ ، جۇڭگــو ھاالكــەت گىردابىغــا كېلىــپ 
قالغانــدا كوممۇنىســت خىتاينىــڭ قولىــدا مىللەتچىلىــك ، ئاســىيا تىنــچ ئوكيــان 
ئۇرۇشــىنىڭ باشلىنىشــى بىلەنــال پۇرســەتكە ئېرىشــىپ قايتىدىــن بــاش كۆتــۈرۈپ، 
خىتاينىــڭ كېيىنكــى ئىچكــى ئۇرۇشــى جەريانىــدا ، جاھانگىرلىككە قارشــى تۇرۇش 
جەھەتتــە مەيدانــى مۇســتەھكەم خىتاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ جاھانگىرلىككە قارشــى 
تــۇرۇش مەيدانىدىــن چېنىــپ قالىدىغــان گومىنداڭ پارتىيىســىنى مەغلــۇب قىلدى. 
كوممۇنىســتىك پارتىيــە خىتايدا غەلبــە قىلغاندىن كېيىن ئەركىنلىــك لىبىرالىزىمدىن 
يىراقلىشــىپ كەتكــەن گومىنــداڭ پارتىيىســىدىن بەتــەرەك، كوممۇنىســتىك پارتىيــە 
ئەركىنلىــك ۋە دېموكراتىيەدىــن تېخىمــۇ يىراقلىشــىپ ئەركىنلىكنلىــك، لىبىىرالىــزم 
دەيدىغــان ئۇقۇمالرنــى ۋەيلــۇن دوزاخقــا تاشــلىۋەتتى. پارتىيەنىــڭ مەنپەئەتــى، 
كوللېكتىپنىــڭ مەنپەئىتــى، دۆلەتنىــڭ مەنپەئەتــى دەيدىغان مەنپەئــەت ئۇقۇملىرى 
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، كوممۇنىســتالر رەھبەرلىكىدىكــى خىتايــدا ھــەر كۈنى تەكراراليدىغان سىياســەتكە 
ئايلىنىــپ شەخســنىڭ مەنپەئەتــى شەخســنىڭ ئەركىنلىكــى ھــەر ۋاقىــت قۇربــان 
قىلىشــقا بولىدىغــان ھېــچ نېمىگــە ئەرزىمەيدىغــان بۇرژۇئاچــە پىكىــر ئېقىمى بولۇپ 
قالــدى. خىتاينىــڭ لىبېرالىســتلىرى خىتــاي مىللەتچىلىكــى لىبېرالىزمنــى ئاســاس 
ــك  ــى مىللەتچىلى ــداق دېگىن ــڭ بۇن ــى. ئۇالرنى ــرەك، دەپ قارايتت ــى كې قىلىش
ئەركىنلىكنــى ، ئەركىنلىــك مىللەتچىلىكنى چەتكە قاقماســلىقى كېرەك ، دېگەنلىكى 
ــك  ــۇق، ئەركىنلى ــىلىك ھوق ــك ، كىش ــدا مىللەتچىلى ــىچە بولغان ــدى ئەكس ئى
ــق  ــك قاتارلى ــق ۋە ئەقىلچىلى ــق ، ئەقلىيلى ــە تىنچلى ــك، دېموكراتىي ،باراۋەرلى
ئەركىنلىــك توغرىســىدىكى قىممــەت قاراشــلىرىنىڭ چــەك چېگرالىرىدىــن ھالقىــپ 
كەتكەندە ، ئىچكى سىياســەتتە مىللەتچىلىك ئوڭايال مۇســتەبىتلىكلەرنىڭ سىياســى 
غەرەزلىرىگــە ماسلىشــىپ قاالتتــى ، بۇنــداق چاغدا مىللەتچىلىك بىــر خىل مەنىۋى 
قــورال بولۇپــال قالماســتىن بەلكــى ناھايىتــى ئاســانال باشــقا مىللەتلەرنــى چەتكــە 
ــان  ــپ كېتىدىغ ــە ئېغى ــىزم تەرەپك ــق، فاش ــوۋىنىزىم، ئىرقچىلى ــەن ش ــش بىل قېقى
ــرى  ــىي كۈچلى ــان سىياس ــى زام ــڭ ھازىرق ــاقلىنالمايتتى. خىتاينى ــتىن س خاھىش
گومىنــداڭ، كوممۇنىســتىك پارتىيــە يۇقارىقــى لىبېرالىســتالرنىڭ تەشەببۇســىنى بىــر 
تەرەپكــە قايرىــپ قويــۇپ مىللەتچىلىكنى بايــراق قىلىپ، لىبېرالىــزم، ئەركىنلىكتىن 
ــىپ  ــى بېس ــك چاقىرىقلىرىن ــەن ئەركىنلى ــك بىل ــا مىللەتچىلى ــىپ ھەتت يىراقلىش
خىتاينىــڭ زامانىۋىلىشىشــىغا ئىنتايىن زور ئوڭۇشســىزلىق ئېلىــپ كەلدى. گومىنداڭ 
ــەن  ــك بىل ــڭ مىللەتچىلى ــىي كۈچىنى ــل سىياس ــە 2 خى ــتىك پارتىي ۋە كوممۇنىس
بېســىم قىلىشــى ئاســتىدا خىتــاي پۇقرالىرىنىــڭ ئايرىــم زىيالىيالرنىــڭ ئەركىنلىك ۋە 
دېموكراتىيەگــە ئىزدىنىشــى چۆكــۈپ كېتىــپ، ئۇالرنىــڭ ئەنگىلىيــە ۋە ئامېرىكىنــى 
ــڭ  ــش تەلەپلىرىنى ــا كىرى ــك ئېقىنغ ــڭ دېموكراتى ــى زاماننى ــپ ھازىرق ــە قىلى ئۈلگ
نىشــانىنى ئۆزگەرتىۋەتتى. جۇڭگولۇقالر ۋە 2 سىياســىي پارتىيە مەجبۇرى روســىيەنى 
ئۈلگــە قىلىدىغــان تۇيــۇق يولغــا كىرىــپ قالــدى. شــۇنىڭدىن باشــالپ گومىنــداڭ 
ۋە كوممۇنىســتىك پارتىيىنىــڭ ئۆگىنىدىغىنــى غەرىبنىــڭ ئاساســلىق ئېقىمى - توغرا 
نىشــانلىق دېموكراتىك ئېقىم بولماســتىن بەلكى ئاساســلىق ئېقىم ھېسابالنمايدىغان 
لېكىــن غەربكــە قارشــى غەربنىــڭ يەنــە بىرئېقىمى _ ماركىســزم- لېنىنىزىم ســوۋېت 
روسىيىســىنىڭ تاپشــۇرۇقلىرى خىتــاي گومىنداڭىنــى ئىتتىپاقلىشىشــقا چاقىرىدىغــان 
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ئىزىــم، خىتــاي كوممۇنىســتلىرىنى ئۆگىنىشــكە تەســىر قىلىشــقا رىغبەتلەندۈرىدىغان 
ــڭ  ــەرب جاھانگىرلىكنى ــرى غ ــەزى زىيالىيلى ــڭ ب ــدى. ختاينى ــۇپ قال ــم بول ئىزى
ــى  ــىنىڭ جۇڭگودىك ــوۋېتلەر روسىيىس ــى س ــپ كىرگەنلىك ــاۋۇز قىلى ــا تاج خىتايغ
بارلىــق ئىمتىيازلىرىدىــن ۋاز كەچكەنلىكــى جۇڭگونــى غىدىقــالپ زامانىۋىلىشىشــقا 
تۈرتكــە بولــدى، دېيىشــىدۇ. مىللەتچىلىــك كەيپىياتىنىــڭ تىزگىنلىشــىدە قالغــان 
جۇڭگولــۇق سىياســەتۋازالر >غــەرب جاھانگىرلىكىنىــڭ تاجاۋۇزچىلىق قىلمىشــلىرى« 
بىلــەن بىرگــە يەنــە شــۇ غەربنىڭ ئەركىنلىــك دېموكراتىــك تۈزۈمنى سېلىشــتۇرۇپ، 
تاجاۋۇزچىلىق بىلەن دېموكراتىيە ئوتتۇرىســىدىكى قىممەتنىڭ پەرقلىرىنى چۈشــىنىپ 
كېتەلمەيتتــى. چۈنكــى غەربنىڭ ئاتالمىش تاجاۋۇزىغا قارشــى تــۇرۇش مىللەتچىلىك 
ئارزۇلىرىنــى قانائەتكــە ئىگــە قىلســىمۇ ،لېكىــن تەرەققىــي قىلىــپ زامانىمىزغىچــە 
يېتىــپ كەلگــەن غەربنىــڭ دېموكراتىــك ئىدىيىلىــرى بىلــەن غەربنىــڭ ئەركىنلىــك 
چاقىرىقلىــرى سىياســەتۋاز خىتــاي مىللەتچىلىرىنىــڭ چەكلىشــىگە ئۇچرايتتــى. دەل 
مۇشــۇ مەنىدىــن ئېيتقانــدا خىتاي زىيالىيلىرى > كېســەل ھالەتلىــك مىللەتچىلىك« 
ــى«  ــەت قاشقىس ــى > دۆل ــان ئۇقۇمالرن ــك « دەيدىغ ــر مىللەتچىلى ــى غالجى يەن
دەيدىغــان ئۇقــۇم بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ ، خىتاينىــڭ تۆتىنچــى مايدىــن بۇيانقــى 
يېقىنقــى زامــان تارىخىــدا 2 خىــل روھقــا ۋەكىللىــك قىلىدىغان كېســەل ھالەتلىك 

مىللەتچىلىكنــى پۇقراالرنىــڭ چاقىرىقىغــا ئايالندۇرماقچــى بولــدى. 

ئون ئۈچىنچى باب ياپونغا قارشى ئۇرۇشتىن كېيىنكى خىتاي مىللەتچىلىكى 

خىتــاي مىللىتــى ياپونغــا قارشــى تــۇرۇش جەريانىــدا ئامېرىكىنىــڭ ياردىمــى 
ئارقىلىــق ئازادلىققــا ۋە مىللىــي مۇســتەقىللىققا ئېرىشــكەندىن كېيىــن ، چەتئەلنىڭ 
ــي  ــى تارىخى ــاي مىللەتچىلىك ــان خىت ــە قىلغ ــنى بەلگ ــى تۇرۇش ــا قارش تاجاۋۇزغ
ــاي  ــن خىت ــۇنىڭدىن كېيى ــدى. ش ــان بول ــادا قىلغ ــىنى ئ ــەرەپلىك ۋەزىپىس ۋە ش
ھۆكۈمىتــى ۋە خىتــاي پۇقرالىــرى لىبىرالىزمنــى بوغــۇپ تاشالشــنى ئارقــا كۆرۈنــۈش 
قىلىــپ مىللەتچىلىــك مەستخۇشــلۇقىدا خىتايــدا دېموكراتىيلىشــىش ئىشــلىرىغا زور 
دەرىجىــدە زىيــان زەخمەتلــەر ئېلىــپ كەلــدى. خىتــاي كوممۇنىســتلىرى مەملىكەت 
بويىچــە غەلىبىنــى قولغــا كەلتۈرگەندىــن كېيىــن ئامېرىكانــى بىرىنچــى دەرىجىلىك 
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دۈشــمەن دەپ بېكىتتــى. ئارقىدىنــال خىتــاي كوممۇنىســتالر ھاكىمىيىتــى ئامېرىــكا 
پــەرەس زىيالىيالرنــى، ئامېرىــكا پــەرەس لىبېرالىزمچىالرنــى بىــر بىرلــەپ يوقاتتــى. 
ھەتتــا ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىمۇ بــەزى كونــا زىيالىيلىرىمىزنــى ئامېرىكىغــا باغالنغــان 
ــاي  ــرى خىت ــن بې ــۇزۇن مۇددەتتى ــدى. ئ ــۆرەش قىل ــىز ك ــۇر دەپ رەھىمس ئۇنس
ــى  ــڭ بايرىقىن ــش ۋەتەنپەرۋەرلىكنى ــەن ئاتالمى ــك بىل ــتلىرى مىللەتچىلى كوممۇنىس
پۇالڭلىتىپ ، خىتايدا غەربكە قارشــى كەيپىيات ، ئامېرىكىغا قارشــى ھېسســىياتنى 
ــدى  ــىرىنى تازىلى ــەتكەن تەس ــا كۆرس ــاي پۇقرالىرىغ ــڭ خىت ــۇپ لىبېرالىزمنى قۇترىت
ياكــى ئاجىزالشــتۇردى. يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ سەكســىنىنچى يىللىرىدىن بۇرۇنقى 
پارتىيــە بىلــەن دۆلەتنىــڭ ئېدىئولوگىيىســىدە غەربنىــڭ ئەركىنلىــك مۇئەممالىرىغــا 
ــدە  ــۇش ئوخشــاش مەنى ــۇل بول ــەن غەربكــە ق ۋە دېموكراتىيىســىگە ئىزدىــش بىل
كېلەتتــى. خىتايــدا پارتىيــە ۋە دۆلــەت خىتاينىــڭ مىللەتچىلىــك ھېسســىياتى ۋە 
مىللەتچىلىــك كەيپىياتىدىــن پايدىلىنىــپ> ئومۇميۈزلــۈك غەربلەشتۈرۈشــكە قارشــى 
تــۇرۇش« نامىــدا ئەركىنلىــك دېموكراتىيــە ئىدىيىلىرىنــى چەتكــە قاققــان. يەنە بىر 
تەرەپتىــن ئېيتقانــدا خىتــاي پۇقرالىــرى ،ھەتتــا خىتــاي زىيالىيلىرىمــۇ دېموكراتىيە, 
ئەركىنلىــك دېگەننىــڭ ئۇقۇمالشــقان مەنىســىنى كىتابالرنــى ئۇقۇپ بىلىۋالســىمۇ ، 
ئەمەلىيەتكــە تەدبىقالشــنىڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى خىتايدا ئەمەلىيەتكــە ئايالندۇرۇش 
ــى  ــى. دېموكراتىيەن ــى بىلمەيتت ــنىڭ الزىملىقىن ــۆرەش قىلىش ــداق ك ــۈن قان ئۈچ
رېئاللىققــا ئايالندۇرۇش بىلەن دېموكراتىيىنى ھەل قىلىشــنىڭ ئوتتۇرىســىدا ئاســمان 
زېمىــن پــەرق بــار ئىــدى. گەرچــە خىتــاي زىيالىيلىــرى نېمــە قىلىــش كېرەكلىكىنى 
ــال  ــول قويمىدى ــى ي ــە ۋە دۆلىت ــڭ پارتىي ــۇز خىتاينى ــۇ ، يالغ ــپ يەتكەندىم بىلى
ئەمــەس ئــەڭ مۇھىمــى خىتاينىــڭ مىللەتچىلىكــى دېموكراتىيىنىــڭ خىتايــدا يولغــا 
ــەبىيلىك  ــى ئەس ــى دەۋرىدىك ــەت ئىنقىالب ــى. مەدەنىي ــى تۇراتت ــىغا قارش قويۇلۇش
يىگىرمىنچى ئەســىرنىڭ سەكســىنىنچى يىللىرىدا يولغا قويۇلغان مەنىۋى بۇلغىنىشــقا 
قارشــى تــۇرۇش قاتارلىــق سىياســىي ھەرىكەتلــەر دائىــم مىللەتچىلىكىنىــڭ باشــقا 
قىياپەتتــە باشــقا بىــر خىــل ھەرىكــەت شــەكلىدە ئىپادىلىنىشــى بولــۇپ ئوتتۇرىغــا 
ــڭ بىرلىشــىپ  ــەن مىللەتچىلىكنى ــاي پارتىيســىنىڭ سىياســىتى بىل ــپ ، خىت چىقى

كەتكەنلىكىنىــڭ تارىخــى دەلىلــى بولــۇپ قالــدى. 

 ئىســالھات ئىشــىكنى ئېچىۋېتىــش دەۋرىگــە كەلگەندە ، خىتايــدا لىبىرالىزىم 
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ئانچــە مۇنچــە تىرىلگەنــدەك بولــدى. مەســىلەن ئەدەبىيــات ساھەســىدە »دوكالت 
ئەدەبىياتــى« »جاراھــەت ئەدەبىياتى« قاتارلىق ئەدەبىيات ھادىســىلىرى ئوتتۇرىغا 
ــە  ــپ، جەمىيەتك ــەر يېزىلى ــۇق ھېكايىل ــرى« ماۋزۇل ــىنىپ مۇدى ــپ ، »س چىقى
ــالر  ــۇنىڭدىن 60 يىل ــدى. ش ــدۇرۇڭالر« دەپ ۋارقىرى ــى قۇتۇل ــپ »بالىالرن قارىتى
ئىلگىــرى خىتاينىــڭ ئىنقىالبىي يازغۇچى لۇشــۈن » دورا « ،»ســەۋدايى خاتىرىســى 
ــەت  ــق جەمىي ــۇزۇڭالر، فېئوداللى ــى قۇتق ــەرلىرىدە » ئادەملەرن ــۇق ئەس « ماۋزۇل
ئادەملەرنــى يــەپ كەتتــى « دەپ توۋلىغــان بولســا 60 يىلدىــن كېيىــن يازغۇچــى 
ليــۇ شــىن ئــوۋ » ســىنىپ مۇدىرى « ماۋزۇلۇق ئەســىرىدە »بالىالرنــى قۇتۇلدۇرۇڭالر 
فېئــودال سوتســىيالىزم بالىالرنــى يــەپ كەتتــى « دەپ تــوۋالپ نېمــە ئۆزگىرىــش 
بولــدى، تارىختــا يازغۇچىلىرىمىز ئادەملەرنــى قۇتۇلدۇرۇڭالر فېئودالىــزم ئادەملەرنى 
يــەپ كەتتــى ، دېگەن بولســا ئەمدىلىكتــە يازغۇچىلىرىمىز » فېئودال سوتســىيالىزم 
بالىالرنــى يــەپ كەتتــى «دەپ جەمىيەتكە قارىتىپ توۋلىغان بولدى دېيىشــتى. بۇ 
دېگەنلىــك گومىنــداڭ پارتىيىســىغۇ ئۇياقتا تۇرســۇن ســىتالىننىڭ قوللىشــى ئارقىلىق 
ــەپ  ــى پەردەزل ــم، پىزىمالرن ــپ، ئىزى ــق ۋەدە بېرى ــوۋالپ ، تاتلى ماركســىزمنى ت
،خىتاي ھاكىمىيەت بېشــىغا چىققان كوممۇنىســتىك پارتىيىمــۇ خىتايغا دېموكراتىك 
ــالر ،  ــاي يازغۇچى ــۇ خىت ــدى. ب ــك ئى ــدى، دېگەنلى ــپ كېلەلمى ــش ئېلى ئۆزگىرى
خىتــاي جەمىيىتــى فېئــودال مىللەتچىلىــك بىلــەن بوغۇلــۇپ قالــدى، دېمەكچــى 
بولــدى. بۇنــداق تىرىلىــش قانداقتــۇر بىــر خىــل مەدەنىيــەت ھادىســى ســۈپىتىدە 
ئومۇميۈزلــۈك ئويغىنىــش بىلــەن خاراكتېرلەنمــەي جەمىيەتنىــڭ قــاالق كۈچلىــرى ۋە 
خىتــاي پۇقرالىرىنىــڭ قــاالق ئىدىيىلىــرى بويىچــە خىتايــالر نېمىنى خالىســا شــۇنى 
قىلىــش، نېمىنــى ئىختىيار قىلســا شــۇنىڭغا ئېرىشىشــتىن ئىبارەت ئــۆز مەيلىچە ئىش 
كــۆرۈش بىلــەن خاراكتېرلەندى. نەتىجىدە خىتــاي ھۆكۈمرانلىقىدىكى جەمىيەتنىڭ 
ئەخالقــى ئىزىدىــن چىقىــپ كەتتــى. بۇنــداق ئىدىيىــۋى ھالەتكــە يولۇققــان ئــاز 
ســاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ تۇرمــۇش پائالىيەتلىرىــدە مىللــەت تۇيغۇســى، مىللــەت 
ئېڭــى دېگــەن ھادىســىلەر گويــا ئۆزىنــى دالدىغــا ئالغانــدەك بىرخىــل كەيپىيــات 
شــەكىللەندى. خىتــاي ھۆكۈمىتــى بۇنــداق كەيپىياتتىن تازا ئوبــدان پايدىالندى. 
ــەت  ــىل مەدەنىي ــرى » يېش ــاي پۇقرالى ــدا خىت ــىرنىڭ 80 - يىللىرى 20 - ئەس
ــك  ــدە بېكىنمىچىلى ــش، ئىدىيى ــدى. ئىشــىك تاقىۋېلى ــدەك بول ــە ئىنتىلگەن « ك
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قىلىــش داۋاملىــق تەنقىــد قىلىنــدى. لىبېرالىزملىــق روھ ئېچىۋېتىشــكە يۈزلەنســە، 
ــش،  ــقا ، » ئويلىنى ــى داۋراڭ قىلىش ــزى مەدەنىيىتىن ــەدەپ كۇڭ ــك ھ مىللەتچىلى
قايتــا ئويلىنىشــنى « تەرغىــپ قىلىشــقا يۈزلىنىــپ ، نەزىرىيــە ساھەســىدە يېڭىچــە 
رايىشــلىق ۋە كونىچە رايىشــلىق دەيدىغان ئۇقۇمالرنى ياســاپ چىقىشــقا ئۈلگۈردى. 
»قايتــا ئويلۇنــۇش « مەدەنىيــەت ۋە تارىــخ ساھەســىدە قايتــا ئويلىنىــش نەزەرىيــە 
ساھەســىدە قوغلىشــىدىغان مــودا بولــۇپ قالغــان. غەربكــە يېقىنلىشــىش، غەربتىــن 
ئۆگىنىــش جەمىيــەت تەرەققىياتىنىــڭ مۇقــەررەر مەنىســى بولــۇپ قالــدى. چۈنكــى 
يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ سەكســىنىنچى يىللىــرى ئامېرىــكا، خىتاي 2 دۆلــەت ئۆزئارا 
دىپلوماتىــك مۇناســىۋەت ئورناتقــان يىلــالر ئىدى. دېموكراتىيىلەشتۈرۈشــنى نىشــان 
قىلغــان سىياســىي تۈزۈلمــە ئىســالھاتى جــاۋ زىيــاڭ ،خــۇ ياۋ بــاڭ قاتارلىــق خىتاي 
سىياســەتۋازلىرىنىڭ تەشەببۇســى ئارقىلىــق كۈنتەرتىپىگە كەلگــەن. 13 - قۇرۇلتايمۇ 
ــاڭ خىتايالرنىــڭ ئۇيغۇرســتاندىن،  ــاۋ ب ــالردا ئېچىلغــان. )خــۇ ي دەل مۇشــۇ يىل
تىبەتتىــن چېكىنىشــكە ئائىــت 6 ماددىلىــق سىياســەت ئېــالن قىلغــان.( لېكىــن 
غەربنــى ئۈلگــە قىلغــان دېموكراتىــك سىياســىي كەيپىيــات قىيىنچىلىــق، توســالغۇ 
،جاپــا مۇشــەققەت ئىچىــدە قىســقىغىنا بىــر نەچچــە يىلنــى بېســىپ ئۆتــۈپ،1989 
ــەن  ــتۇرۇش بىل ــى باس ــالر ھەرىكىتىن ــدا ئوقۇغۇچى ــن مەيدانى ــى تيەنەنمې - يىل
ئۈزۈلــۈپ قالغــان بولــدى. خىتــاي مىللەتچىلىكى ئاخىــرى دېموكراتىــك تەلەپلەرنى 
قــورال كۈچــى بىلــەن باســتۇرىدىغان ياكوبىنىچــە دۆلــەت باشقۇرۇشــنىڭ يولىنــى 
ــقا  ــپ ئورنىتىش ــس، تەرتى ــش = كىرزى ــق قىلى ــۇ ھۆكۈمرانلى ــدى. ئ ــالپ ئال تال
ئۇرۇنــۇش =يەنــە كىرزىــس، ســابىق ســوۋېتلەردە شــەرق ياۋروپــادا يــۈز بەرگــەن 
ــۇلۇپ  ــە قوش ــر بىرىگ ــرى بى ــۇش ھالەتلى ــان قورق ــدا بولغ ــلەردىن پەي ئۆزگىرىش
روســىيەنىڭ پارچىلىنىشــىدىن ھودۇقــۇپ كەتكــەن خىتــاي ھۆكۈمىتــى، خىتاينــاڭ 
ــك  ــەن مىللەتچىلى ــدا كۆتۈرۈلگ ــە ئورنى ــى ئىدىي ــن يېتەكچ ــتىخىيىلىك لېكى ئىس
خــا ھىشــىغا مۇۋەپپەقىيەتلىــك مۇراجىئــەت قىلىــپ ، خىتــاي پۇقرالىــرى ۋە 
زىيالىيلىرىنىــڭ ئاكتىــپ قوللىشــىغا ئېرىشــتى. تىبــەت ئۇيغــۇردەك مىللەتلەرنىــڭ 
خىتــاي مىللەتچىلىكىنىــڭ زەربــە بېرىدىغان، باســتۇرىدىغان ئوبيېكتىغــا ئايالندى. 
خىتايــدا پارتىيــە ۋە دۆلەتنىــڭ مىللەتچىلىك ئىدېئولوگىيىســى جۇڭگــو رېئاللىقىنىڭ 
ــەن ئۆزگەرتىشــىگە قارشــى« ،  ــول بىل ــچ ي ــڭ » تىن ــدا غەربنى سىياســىي ماكانى
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ــەت  ــەن دۆل ــان بەلگىلەنگ ــى« تۇرىدىغ ــىغا قارش ــى پارچىلىش ــڭ خىتاين »غەربنى
سىياســىتىگە ئايلىنىــپ ،» بۇرژۇئازىيەچــە ئەركىنلەشتۈرۈشــكە قارشــى تــۇرۇش «،» 
مەنىــۋى بۇلغىنىشــقا قارشــى تــۇرۇش « سىياســىي ھەرىكىتىنــى قوزغاپ تــۇرۇپ يەنە 
» سىياســىي ھەرىكــەت قوزغىمايمىــز« دەپ داۋراڭ ســېلىپ پۇقراالرنــى قايمۇقتۇرۇش 

بەدىلىگــە مىللەتچىلىــك خىتايــدا يەنــە غالىــپ كەلــدى. 

 نۆۋەتتــە جۇڭگــو لىبېرالىســتلىرىنىڭ قارىشــىچە زامانىمىزدىكــى خىتــاي 
ــدى.  ــۇپ قال ــى بول ــەت ئىدىئولوگىيىس ــۈك دۆل ــى كۈچل ــى ناھايىت مىللەتچىلىك
مىللەتچىلىــك كوممۇنىســتىك پارتىيىنىــڭ ھوقۇقىنــى قانۇنلۇق ھوقــۇق خاراكتېرىگە 
ئىگــە قىلىشــنىڭ ۋە شــۇ ھوقۇقنى مۇستەھكەملەشــنىڭ قورالىغا ئايالنــدى. يۇقىرىدا 
ئېيتقانــدەك 20 - ئەســىرنىڭ ت90 - يىللىرىــدا مىللەتچىلىــك خىتايــدا باشــقىچە 
بــاش كۆتــۈرۈدى. قارىغانــدا مىللەتچــى خىتــاي ئۆزگىرىــش دەۋرىگــە كىرگەنــدە 
نىشــانلىق ئىدېئولوگىيىنىــڭ ئىدىيىۋى مەنبىئى بولــۇپ قالىدىغاندەك كۆرۈنەتتى. . 
1991 - يىلى 11 - ئايالردا مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتاندا ئۇيغۇرنىڭ تارىخچىســى 
ــش،  ــد قىلى ــى تەنقى ــى« ن ــۈچ كىتاب ــنىڭ »ئ ــۇن ئالماس ــۇرى تۇرغ ،مۇتەپەكك
يەرلىــك مىللەتچىلىككــە قارشــى تۇرۇش ، مىللىي بۆلگۈنچىلىككە قارشــى تۇرۇشــنى 
بەلگــە قىلغــان رايــون خاراكتېرلىــك سىياســىي ھەرىكــەت قوزغاشــنىڭ ئومۇميۈزلــۈك 
ــاش  ــىدا ب ــۇرۇش باھانىس ــى ت ــە قارش ــك مىللەتچىلىكك ــەپەرۋەرلىكى ،يەرلى س
كۆتۈرۈۋاتقــان خىتــاي مىللەتچىلىكنىــڭ يوشــۇرغىلى بولمايدىغــان بېشــارىتى بولۇپ 
قالغــان. لېكىــن خىتــاي مىللــەت شــائىرلىرىنىڭ نەزىرىــدە يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ 
توقســىنىنچى يىللىرىــدا كۆتۈرۈلگــەن مىللەتچىلىــك بىلەن خىتاينىــڭ يېقىنقى زامان 
تارىخىــدا كۆتۈرۈلگــەن خىتــاي مىللەتچىلىكىنىــڭ مەنبەلىــك ئاساســلىرى جەھەتتــە 
ئاســمان زېمىــن پەرقى بــار ئىدى. خىتاينىــڭ يېقىنقى زامان تارىخىــدا كۆتۈرۈلگەن 
ــن جاراھەتلەنگــەن  ــا ئۇچرىغانلىقتى ــاي تاجاۋۇزچىلىقق ــاي مىللەتچىلىكــى خىت خىت
قەلبتىــن ئۇرغــۇپ چىققــان ۋەتەنپەرۋەرلىككــە بىرلىشــىپ كەتكــەن مىللەتچىلىــك 
ــتەھكەملەش،  ــى مۇس ــى ھوقۇقن ــاي مىللەتچىلىك ــى خىت ــا ، نۆۋەتتىك ھېسابالنس
ــىيەدە  ــا ۋە روس ــۈرۈش، ياۋروپ ــا كەلت ــى قولغ ــى ئىتتىپاقلىقىن ــڭ ئىچك پۇقراالرنى
گۇمــران بولغــان ماركســىزم ئەپســانىلىرىنىڭ جۇڭگوچــە ماركســىزمغا كۆرســەتكەن 
بۆســۈىش خاراكتېرلىــك زەربــە بېرىشــىدىن كېيىــن پەيــدا بولغــان مەنىۋىيەتتىكــى 
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بوشــلۇقنى تولدۇرىدىغــان ۋە خىتــاي جەمىيىتىگــە يېتەكچــى ئىدىيــە بوالاليدىغــان 
، ئۇيغــۇر تىبەتلەرنــى يالىــڭاچ مىللەتچىلىــك بىلەن باســتۇرااليدىغان مىللەتچىلىك 
ئىــدى. ناھايىتــى ئېنىقكــى پۇقــراالر ياكــى دۆلــەت مەنپەئىتىنىــڭ ھــەر قانــداق 
ئېھتىياجــى تۈپەيلــى ئىقتىســاد ، مەدەنىيــەت ،سىياســىي ســاھەدە خىتــاي غەربتىن 
ھــەر قانــداق مەنپەئەتكــە ئېرىشــكەن تۇرۇقلــۇق يەنــە شــۇنداق تەكــرار ئېھتىياجالر 
تۈپەيلــى غــەرب بىلــەن ئۆزەڭگــە سوقۇشــتۇرغان ئەمــەس بەلكــى كوممۇنىســتىك 
پارتىيــە ۋە كوممۇنىســتىك پارتىيــە رەھبەرلىكىدىكى دۆلەتنىــڭ ئېھتىياجى تۈپەيلى، 
خىتــاي مىللەتچىلىكــى دېموكراتىــك غەرب بىلــەن ئۆزەڭگە سوقۇشــتۇردى. خىتايدا 
مىللەتچىلىــك بەزىــدە پۇرسەتپەرەســلىك بىلەن ئوخشــاش مەنىــدە كېلەتتى. لېكىن 
خىتــاي كوممۇنىســتلىرى مىللەتچىلىكتىن پايدىلىنىــپ پۇقراالرنىڭ ئېڭىنى چالغىتىپ 
تۇرســا ،تىزگىنلــەپ تۇرســا ، مىللەتچىلىكنــى سىياســىي ھەرىكەتلــەر قوزغاشــنىڭ 
نەزەرىيىــۋى ئاساســىغا ئايالندۇرۇۋالســا ، بەزىــدە چەتــەل كارخانىلىرىنىــڭ ماددىي 
مەنىــۋى كۈچىگــە تايىنىــپ ئۇالرغــا خۇشــامەت قىلىــپ چەتــەل كارخانىچىلىــرى 
بىلــەن بىرلىشــىپ جۇڭگونىــڭ ئەمگەك كۈچلىرىنى ئېســىت ئېكسپاالتســىيە قىلىپ، 
ــم قىالتتــى ۋە  ــدا ئېرىشــىپ چەتئەللىككــە ســوۋغا تەقدى نورمىدىــن تاشــقىرى پاي
خىتاينىــڭ سىياســىي ھاكىمىيىتىنــى مۇســتەھكەملەش جەھەتتــە چەتەلدىــن ياردەم 

ئېلىشــقا بېقىناتتــى. 

 ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن كېيىــن خىتــاي مىللەتچىلىكنىــڭ يەنــە بىــر 
ئاالھىدىلىكــى شــۇنداق بولغــان ئىدىكــى سىياســەت ،ئىقتىســاد، پــەن تېخنىــكا 
ــدى.  ــەر غەربلىشىشــنىڭ نەتىجىســى دەپ قارىغانى ــق نەتىجىل ــەردە بارلى جەھەتل
ئاتــوم تېخنىكىســى خىتايغــا نەدىــن كېلەتتــى، يەنــە باشــقا تېخنىــكا نەتىجىلىــرى 
ياپونىيىدىــن ، فىرانســىيەدىن، روســىيەدىن كەلــدى. قىسقىســى غەربتىــن كەلــدى 
ــنىڭ ۋە  ــى تۇرۇش ــە قارش ــك غەربك ــك مىللەتچىلى ــدا ئېدىئولوگىيەلى ــا خىتاي ئەمم
غەربنــى زومىگەرلىــك قىلــدى، دەپ ئەيىبلەيدىغــان تاشــقى سىياســەتنىڭ قورالىغــا 
ئايالندۇرۇۋېلىنــدى. بــۇ خىــل مىللەتچىلىــك دۆلەت بىلەن دۆلەت ئوتتۇرىســىدىكى 
مۇناســىۋەتتە خىتــاي دۆلىتىنىــڭ مەنپەئىتىگە ئىنتايىــن پايدىســىز ئامىلالرنى ئېلىپ 
كەلــدى. مەســىلەن خىتــاي توپتوغــرا 22 يىلغىچــە ئامېرىــكا بىلــەن دىپلوماتىــك 
مۇناســىۋەت ئورنىتالمىــدى. » كاپىتالىزم «،» بۇرزۇئازىيــە« دەيدىغان ئۇقۇمالرنى 
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پۈچەكلەشــتۈرۈپ ، سەپســەتىگە ئايالنــدۇرۇپ ، جىنايەتلــەر بىلەن غەرب دۇنياســى 
، ئامېرىــكا ۋە باشــقا دۆلەتلەرنــى ئەيىبلــەپ خىتاي بــۇ دۆلەتلەر بىلــەن بولىدىغان 
ھــەر قانــداق مۇناســىۋەتلەرنى بولۇپمــۇ ئىقتىســادىي مۇناســىۋەتنى ئــۈزۈپ تاشــالپ 
ئىشــىك تاقىۋېلىــپ، ئىقتىســاد ،ســودا تىجارەتنىڭ پۇرســىتىنى قولدىــن كەتكۈزۈپ 
قويــدى. دۆلەتنىــڭ ئىقتىســادىي تەلەپلىــرى پەقــەت ئۇيغۇرىســتان بىلــەن تىبەتنــى 

بــۇالڭ تــاالڭ قىلىــپ قاندۇرۇشــقىال مەركەزلەشــتۈرۈلدى. 

ــى  ــي كۈچن ــاي ھەربى ــەن خىت ــى بىل ــاي مىللەتچىلىك ــقان خىت  غالجىرالش
ــەت  ــۈك دۆل ــىدە كۈچل ــون دائىرىس ــە راي ــى دۆلەتلەرگ ــتۈرۈپ ئەتراپىدىك بىرلەش
سىياســىتى ، زومىگەرلىك سىياســىتى يۈرگۈزمەكچى بولدى. يىگىرمىنچى ئەســىرنىڭ 
1969 - يىللىــرى شــەرقتە مانجۇرىيــە ، غەربتــە مۇستەملىكىســى ئۇيغۇرىســتاندىن 
ســابىق ســوۋىتلەرگە ھەربىي ئىغۋاگەرچىلىك يۈرگۈزدى. جەنۇبىي ۋېيتنامغا ھەربىي 
تاجــاۋۇز قىلــدى. كامبودژانىــڭ ئىچكــى ئىشــلىرىغا ئارىالشــتى ، بــۇ جەھەتتــە 
ــڭ  ــاي مىللەتچىلىكىنى ــە خىت ــش نۆۋەتت ــى يوقىتى ــى، ئۇيغۇرن ــى ،تىبەتن موڭغۇلن
كېڭەيتىلگــەن، زورايتىلغــان پروگراممــا خاراكتېرلىــك سىياســىتىگە ئايلىنىــپ بولدى 

ئون تۆتىنچى باب شەخسنىڭ خاراكتېرى ۋە مىللەتنىڭ خاراكتېرى 

 روھىيەتشــۇناس فىــروم » بىــر جەمىيەتتــە ئىجتىمائىيالشــقان گۇرۇپپىالرنىــڭ 
ــڭ يەككــە،  ــا ئەزالىرىنى ــۇ گۇرۇپپ روھىيەتلىكــى ئىنكاســىنى تەكشــۈرگەندە... ب
ــز ھــەر قايســى  ــراق بى خۇسۇســىي خاراكتېرىنــى مۇھاكىمــە قىلغــان ئىــدۇق. بى
شەخســلەرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىگــە قىزىقمىغــان. بىزنىــڭ قىزىققىنىمىــز بــۇ گۇرۇپپــا 
ــداق  ــدى. بۇن ــى ئى ــر قۇرۇلمىس ــڭ خاراكتې ــەق كۆپچىلىكىنى ــڭ مۇتل ئەزالىرىنى
خاراكتېرىنــى ئىجتىمائىــي خاراكتېــر دەپ ئاتايمىــز « دەپ كۆرســەتكەن. ئۇنداقتــا 
شەخىســنىڭ خاراكتېرى بىلەن مىللەتنىڭ ئىجتىمائىيالشــقان خاراكتېرى ئوتتۇرىسىدا 
ئوخشاشــلىق نېمــە ۋە پــەرق نېمــە بولىــدۇ؟ پەلســەپەدە ئومۇمىيلىــق ۋە ئايرىمىلىق 
دەيدىغــان بىــر جۈپ كاتېگورىيە بــار. ئايرىمىلىق ئومۇمىيلىقىنىــڭ ئىچىدە بولىدۇ. 
ــى  ــىيەتلىرىنى كۆرۈۋالغىل ــي خۇسۇس ــڭ ئومۇمى ــق ئومۇمىيلىقنى ــق ئارقىلى ئايرىمىلى
ــۇ  ــدۇ. ب ــى بولى ــس ئەتتۈرگىل ــى ئەك ــق ئومۇملىقن ــق ئارقىلى ــدۇ. ئايرىمىلى بولى
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ئايرىمىلىــق بىلــەن ئومۇمىيلىقنىــڭ ئوخشاشــلىقىدۇر. ئومۇمىيلىــق ۋە ئايرىمىلىــق 
ــىيلىق  ــوفىيەدە( خۇسۇس ــەپەدە )فلوس ــاردا پەلس ــر قات ــەن بى ــرى بىل كاتېگورىيىلى
ــەن  ــق بىل ــىيلىق، ئايرىملى ــدى. خۇسۇس ــدا بول ــەنچىلەرمۇ پەي ــىدا چۈش توغرىس
ــىيلىق  ــدۇر. خۇسۇس ــر ھالقى ــى بى ــەن باغلىغۇچ ــرى بىل ــر بى ــى بى ئومۇمىيلىقن
ئايرىمىلىققا نىســبەتەن ئومۇمىيلىقتۇر، ئومۇمىيلىقىقا نىســبەتەن بولســا ئايرىمىلىقتۇر. 
ــرى  ــلىق تېرىلغۇلى ــۇر( ئاش ــدە ئايرىمىلىقت ــۈملۈك ئىچى ــداي )ئۆس ــىلەن بۇغ مەس
_خۇسۇســىيلىقتۇر. ئۆســۈملۈك ئومۇمىيلىقتــۇر. خۇسۇســىيلىق بولغــان ئاشــلىق 
تېرىلغۇلىــرى بۇغدايغــا نىســبەتەن ئومۇمىيلىقتــۇر. لېكىــن ئۆســۈملۈككە نىســبەتەن 

ئايرىمىلىقتــۇر. 

 مەدەنىيەت،تىــل، دىــن بىــر مىللەتنــى مىللــەت قىلىــپ تۇرىدىغــان تۈپكــى 
ئاالھىدىلىــك بولغاندىــن باشــقا ، مىللەتنىــڭ خاراكتېــرى ۋە مىللەتنــى تەشــكىل 
قىلغۇچــى ئادەملەرنىــڭ خاراكتېــرى، ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ مىللەتلىــك خاراكتېرىنــى 
، مىللەتنىــڭ دىنىــي ئېتىقادىنــى مىللەتنــى ســاقالپ تۇرغۇچــى، مىللەتنــى قوغداپ 
تۇرغۇچــى ، مىللەتنــى ھەقىقىــي مەنىدىكــى مىللەتكــە ئايالندۇرغۇچــى ماددىــي ۋە 
مەنىــۋى كۈچتــۇر. دىنغــا ئىشــىنىپال 5 ۋاق ناماز ئوقــۇپ ئوڭدا ياتقىلــى بولمايدۇ. 
مەدەنىيەت يارىتىپال ناخشــا توۋالش، ئۇســۇل ئويناش بىلەنال ياشــىغىلى بولمايدۇ. 
ــدۇ. شــۇ  ــى بولماي ــم دېگىل ــن پەرقلەندى ــدا سۆزلىشــىپال ھايۋاندى ــل تىل ــر خى بى
مەدەنىيــەت، شــۇ تىل،شــۇ تۇرمــۇش مۇھىتىــدا يېتىلگــەن ئادەمنىــڭ بىــر خىــل 
خاراكتېــرى بولۇشــى كېــرەك. ھازىرغىچــە ئۇيغۇرنىــڭ بــۇ خاراكتېــرى زادى قانداق 
خاراكتېــر بولــۇپ ئۆزىنــى كۆرســىتىپ كەلــدى؟ ئــۇ بــۇ خاراكتېرىنــى ھــەر قانداق 
ســورۇندا ئىپادىلىشــى كېرەك. مەســىلەن ،بۇنــداق خاراكتېرلىق كىشــىلەر، مىللەت 
تاجاۋۇزچىلىققــا ئۇچرىغانــدا ئىككىلەنمــەي ئۇرۇشــقا ، ئالدىنقــى ســەپكە چىقىــدۇ. 
مىللــەت مۇســتەملىكە بولــۇپ قالغانــدا ئۆزىنى ھــەر قانداق چاغــدا مىللەت ئۈچۈن 
جــان پىــدا قىلىدىغــان بىــر جەڭچــى دەپ ئوياليــدۇ ۋە مىللەتنىــڭ مۇســتەقىللىقى 
ئۈچــۈن بــاش قاتۇرىــدۇ، ھەمىشــە شــۇ يولدىــال ماڭىــدۇ. مانــا بــۇ ، خاراكتېــرى 
بــار ئادەمنىــڭ ھــەر قانــداق ســورۇندا ئۆزىنىــڭ خاراكتېرىنــى ئىپادىلىشــى دەپ 
ئاتىلىــدۇ. ئۆزىنىــڭ خاراكتېرىنــى ئىپادىلىگەنــدە ئالدىراڭغۇلــۇق تەنتەكلىك بىلەن 

ئىپادىلىمــەي ئەقىلنىــڭ يېتەكلىشــىدە ئىپادىلىشــى الزىــم بولىدۇ. 
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 پۈتــۈن مىللەتنىــڭ ئىجتىمائىيالشــقان خاراكتېــرى پىســخولوگ فــروم نىــڭ 
ســۆزى بىلــەن ئېيتقانــدا » ئىجتىمائىي خاراكتېر شەخســنىڭ خاراكتېرىغا ئوخشــاش 
ئانچــە ئاالھىدىلىككــە ئىگــە بولمايــدۇ« شەخســنىڭ خاراكتېرىنــى بايــان قىلغانــدا 
بىــر ئادەمنىــڭ پۈتــۈن ئاالھىدىلىكىنــى ، يەنــى ئــۇ خاراكتېرىنىــڭ ئۆزىگــە خــاس 
ــكىل  ــىنى تەش ــر قۇرۇلمىس ــڭ خاراكتې ــۇ ئادەمنى ــى ب ــۇ ياك ــق ئ ــا ئارقىلى قۇرۇلم
قىلىدىغانلىقىنــى كۆزدە تۇتىمىــز. ئىجتىمائىي خاراكتېر قىســمەن ئاالھىدىلىكلەرنىمۇ 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بۇخاراكتېــر مۇئەييــەن توپلۇق)مىللەتتە( كۆپلىگــەن ئادەملەر 
خاراكتېــر قۇرۇلمىســىنىڭ نېگىزلىــك مەركىــزى بولۇپ قالىــدۇ. ئىجتىمائىي خاراكتېر 
بىــر توپلــۇق ياكــى بىــر مىللــەت كىشــىلىرىگە خــاس بولغــان تۇرمۇش ئۇســۇلىنىڭ 
ــان.  ــپ چىقق ــڭ نەتىجىســى ئاساســىدا يېتىلى ــي پائالىيىتىنى ــك ئەمەلى ۋە نېگىزلى
پىســخولوگ فــروم بــۇ يــەردە ئومۇمىــي مىللەتكــە خــاس بولغــان خاراكتېرىنىڭ شــۇ 
مىللەتنىــڭ ئەزالىرىنىــڭ ۋۇجۇدىــدا ئەكــس ئېتىدىغانلىقىنــى، مىللــەت ئەزالىرىنىڭ 
ۋۇجۇدىــدا ، ھەرىكــەت، تەپەككــۇر ئاالھىدىلىكلىرىــدە ئەكــس ئەتكــەن خاراكتېــر 
ــر  ــڭ بى ــى ئاالھىدىلىكنى ــي خاراكتېرىدىك ــڭ ئومۇمى ــڭ مىللەتنى ئاالھىدىلىكىنى
قىســمى ئىكەنلىكىنــى، ئومۇمىيلىــق ئىچىــدە ئايرىملىقنىــڭ، ئايرىمىلىــق ئىچىــدە 
ئومۇمىيلىقنىــڭ ئىپــادە تاپىدىغانلىقىنــى روھىيــەت تەتقىقاتــى ساھاســىدە ئېچىــپ 

بەرگەن. 

 مۇئەييــەن ئادەملەرنىــڭ خاراكتېرىدىكــى پەرقلــەر قەيەردىــن كەلگــەن؟ » 
پەرقلەرنــى تاســادىپىي ئامىلــالر كەلتــۈرۈپ چىقارغــان« ئــاۋۋال ئادەمنىــڭ ياشــاش 
ئۇســۇلى شــەخس بىلــەن شەخســنىڭ بىــر بىرىگــە ھەرگىــز ئوخشــاش بولمايــدۇ. 
ــن  ــقا لېكى ــىغاندىن باش ــاش ياش ــدە ئوخش ــەت ئىچى ــى مەدەنىي ــادەم ئۇمۇم ئ
تۇرمــۇش ھەلەكچىلىكىــدە پەرقلىقمــۇ ياشــايدۇ. بۇنــداق ئەھــۋال» ئىجتىمائىــي 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــدۇ. ئەمم ــدا قىلى ــەرق پەي ــدا پ ــك نۇقتىلىرى ــڭ نېگىزلى خاراكتېرىنى
ئادەملەرنىــڭ خاراكتېرىنــى 2 ياقلىمىلىققــا 2 خىل مەزمۇنغا ئىگە دەپ چۈشىنىشــكە 
بولىــدۇ. ئۇيغــۇر ئادەملــەر خاراكتېرىنىــڭ بىــر تەرىپــى مىللەتچىلىــك خاراكتېــرى 
يەنــە بىــر تەرىپــى دىنــى ئېتىقــاد بىلــەن تۈگەللەنگــەن خاراكتېــردۇر. سىياســىي 
ــي  ــان، دىنى ــدا تۇرمايدىغ ــك ئاساســىي ئورۇن ــەت ئېڭــى، مىللەتچىلى ــاڭ، مىلل ئ
ــار  ــرەك ئېتىب ــە كۆپ ــي تەرەپك ــۇ دىنى ــان بولۇپم ــدا تۇرىدىغ ــتۈن ئورۇن ــاڭ ئۈس ئ
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بېرىدىغــان خاراكتېــردۇر. مۇشــۇ يــەردە مېنــى كىشــىلەر نېمــە دەپ تىلالپ كەتســە 
مەيلىكــى، ئۇيغــۇرالر دىنغــا ھېسىســى ،ھېسســىيات لىــق ئېتىقــاد قىلىــش بىلــەن 
دىنىغــا ئەقلىــي ئېتقــاد قىلىشــنىڭ چېكىنــى، پەرقىنــى ھازىرغىچــە ئايرىۋااللمىغــان 
مىللەتتــۇر. مۇئەييــەن جەمىيەتنىــڭ تەرەققىيــات ئەھۋالىنــى ، بىــر ئىزىــدا توختاپ 
قېلىــش ئەھۋالىنــى چۈشــەنمەكچى بولغــان كىشــى ، ئىجتىمائىــي خاراكتېردىــن 
ئىبــارەت مۇشــۇ ئۇقــۇم ئارقىلىــق قول ســېلىپ ئىشلەشــكە توغرا كېلىدۇ. مەســىلەن، 
»ئېھتىيــاج« ، ئادەمنىــڭ ئېھتىياجى مۇئەييەن جەمىيەتنىــڭ ھەرىكەتچان ھالىتىگە 
ھەرىكەتچــان ماسلىشىشــى كېــرەك بولىــدۇ ياكى بىر ئــادەم مۇئەييــەن جەمىيەتنىڭ 
ھەرىكەتچــان ھالىتىگــە قارشــى ھەرىكــەت بىلــەن ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ ياكى قارشــى 
ھەرىكــەت بىلــەن ماسلىشــىدۇ. ئادەمنىــڭ سەرگۈزەشــتىلىرى مۇشــۇنداق جەريانــدا 
ــق شــەكىللىنىدۇ.  ــان ئارقىلى شــەكىللىنىدۇ. ئادەمنىــڭ خاراكتېرىمــۇ مۇشــۇ جەري
ــر  ــدا »خاراكتې ــۇق كىتابى ــش« ماۋزۇل ــن قېچى ــروم » ئەركىنلىكتى ــخىلوگ ف پىس
ئادەمنىــڭ تەپەككۇرىنــى ،ســەزگۈ ۋە ھــەددى ھەرىكەتلىرىنــى بەلگىلەيــدۇ« دەپ 
ــڭ  ــازا ئايدى ــا ت ــە ،»تەپەككۇرىمىزغ ــان. پىســخولوگ يەن ــرا ئېيتق ــپ توغ ئاجايى
بولماســلىقتىن ئېيتقانــدا، مۇنــداق بىــر تەرەپلىمــە قاراشــالر ، تەپەككــۇر نوقــۇل، 
ســاپ ھالــدا بىــر خىــل ئەقىــل پاراســەتنىڭ ھــەددى ھەرىكىتــى، ســاالھىيەتنىڭ 
ــوق ،  ــىۋىتى ي ــە مۇناس ــەن قىلچ ــا بىل ــك قۇرۇلم ــمى روھىيەتلى ــي قىس تەركىبى
دەيدىغــان بىــر تەرەپلىمــە قــاراش بىلەن قــاراپ كەلــدۇق. لېكىن ھەرگىــز ئۇنداق 
ــەت ،  ــەپە، سىياس ــالق، پەلس ــكا، ئەخ ــز ئېتى ــڭ تەپەككۇرىمى ــەس ، بىزنى ئەم
روھــى، ئىجتىمائىــي مەســىلىلەرگە بېرىــپ چېتىلغانســېرى، ئىــش ھەرگىــز ئۇنــداق 
بولمايــدۇ « ، بىــز سىياســەت توغرىســىدا ، ئەخــالق توغرىســىدا ،پەلســەپە دۇنيــا 
قاراشــقا كەلگەنــدە قانــداق تەپەككــۇر قىلىمىــز؟ مەســىلەن ئۇيغــۇرالر مۇســتەملىكە 
بولــۇپ قالــدى. قايســى مىللەتكــە مۇســتەملىكە بولۇپ قالــدى، خىتــاي مىللىتىگە 
مۇســتەملىكە بولــۇپ قالــدى. بــۇ جۈملىدىكى پىكىــر تەپەككۇر ئارقىلىــق ئوتتۇرىغا 
چىقتىمــۇ ياكى ئۇيغۇرنىڭ نۆۋەتتىكى تۇرمۇشــى شــۇنداق مۇســتەملىكە تۇرمۇشــمۇ، 
زادى نېمــە؟ تەپەككۇرمــۇ ئوبيېكتىــپ تۇرمــۇش ئاساســىدا تەپەككــۇر قىلىدىغــان 
تەپەككۇرغۇ! مۇشــۇنداق تەپەككۇر قىلىشــنى ئادەمنىڭ خاراكتېرى بەلگىلەيدىكەن. 
»بۇنــداق تەپەككــۇر ئىدىيىــدە ، تەپەككــۇر پائالىيىتىــدە ســاپ لوگىكىلىــق پىكىر 
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قىلىشــنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغاندىــن باشــقا، تەپەككۇرنىــڭ خاراكتېرى ئــەڭ مۇھىمى 
تەپەككــۇر قىلغۇچىنىــڭ ســاالھىيەت خاراكتېــرى تەرىپىدىــن بەلگىلەنگــەن بولىدۇ. 
» مۇســتەملىكىنى مۇســتەملىكىچىلىك دەپ تونــۇش، قۇللۇقنــى - قــۇل بولــدۇق 
ــدەك  ــازاد قىلــدى« دەپ تۇرغان ــى ئ ــە بىزن ــەر،» كومپارتىي ــۇش، بەزىل دەپ تون
ــە  ــى ئەلۋەتت ــل ئاالھىدىلىكلىرىن ــۇ خى ــنىڭ ب ــۇر قىلىش ــلىق... تەپەكك تونۇماس
ئىنســاننىڭ خاراكتېرى بىلەن ســاالھىيىتى بەلگىلەيدىكەن. سىســتېمىلىق تەلىمات، 
بىــر خىــل نەزەرىيىــۋى سىســتېما، ئاددىــي بىــر ئۇقــۇم ، مەســىلەن، مۇھەببــەت، 
ئادالــەت، باراۋەرلىــك، قۇربــان بېرىــش قاتارلىــق ئۇقۇمــالر ئۈســتىدە تەپەككــۇر 
قىلىشــنىڭ جەريانــى دەل تەپەككــۇر قىلغۇچىنىڭ ســاالھىيەت خاراكتېرى تەرىپىدىن 
ــق  ــالر، لوگىكىلى ــەكىللىك ئۇقۇم ــەر ش ــل ، ھ ــەر خى ــدۇ. ھ ــەن بولى بەلگىلەنگ
قۇرۇلمىســى مۇســتەھكەم، تەســىرات شــەكلىدە ئەمــەس ئىلمــى يېزىلغــان تەلىمــات 
ۋە ماقالىــالر ھېسســىياتنى مەنبــە قىلىدىكــەن. بــۇ خىــل ھېسســىيات مەنبىئى يەنە 
ھەربىــر شەخســنىڭ خاراكتېــر قۇرۇلمىســىدا يىلتىــز تارتقــان. بــۇ يەردە پىســخولوگ 
فرۇمنىــڭ تەلىماتىغــا ئاساسالنســاق تەپەككۇرنىــڭ مەنبىئــى ھېسســىيات دېيىلىدۇ. 

 بىــر ئادەمنىــڭ خاراكتېرىنــى گەرچــە ئىجتىمائىيالشــقان خاراكتېــر دېگىلــى 
بولمىســىمۇ، لېكىــن مىللەتنىــڭ ئومۇمالشــقان، ئىجتىمائىيالشــقان خاراكتېــر 
ئاالھىدىلىكلىرىنــى شــۇ مىللــەت ئەزالىرىنىــڭ ۋۇجۇدىدىــن تاپقىلــى بولىــدۇ. بــۇ 
خاراكتېــر دەيــدۇ، پەيالســوپ گېگىل ، » خاراكتېــر دەل ھەرقايســى مىللەتلەرنىڭ 
دۇنيــا تارىخىــدا پەيــدا بۇلۇش،پائالىيــەت قىلىــش شەكلى،ئۇســۇلى ۋە قولالنغــان 
مەيدانىــدۇر«، مىللــى روھنىــڭ ئۆســۈپ، ئۇلغۇيىشــىغا يــاردەم قىلىدىغــان ئۇ خىل 
تەبىئــەت دەل جۇغراپىيىلىــك ئاساســتۇر. روھ ياكــى مىللــەت روھــى مۇشــۇنداق 
تەبىئــەت ئىچىــدە يارىلىــدۇ... بــۇ تەبئىــي پەرقلــەر ئاالھىــدە مۇمكىنلىــك دەپ 
قارىلىشــى كېــرەك. بىــز ئېيتىۋاتقــان مىللــەت روھــى مۇشــۇنداق مۇمكىنچىلىــك 
ئىچىــدە ئۆســۈپ يېتىلىــدۇ. » جۇغراپىيىلىــك ئاســاس « بۇنىــڭ ئىچىدىكــى بىــر 
خىــل مۇمكىنلىكتــۇر. بىــر مىللەتنىــڭ ھاياتــى بىــر خىــل نەتىجــە ھاســىل قىلىدۇ. 
چۈنكى مىللەت پائالىيىتىنىڭ مەقســىتى مىللەتنىڭ پرىنســىپىنى ئىزچىلالشتۇرۇشــتۇر. 
ــقۇرۇش  ــقان ھەرقايســى باش ــان داۋامالش ــل زۆرۈر بولغ ــر خى ــەت روھــى، بى مىلل
باســقۇچالردىكى ھــەر خىــل پىرىنســىپ بىردىنبىــر بولســىمۇ، ئومۇمالشــقان مىللەت 
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روھىنىــڭ ھــەر خىــل ئامىللىــرى، بــۇ ئامىلالرغــا تايىنىــپ، ئومۇمالشــقان» روھ« 
تارىختــا ئۆزىنــى كۆرســىتەلەيدۇ ۋە ئۆزىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ ئۆزىنــى تاماملىيااليدۇ. 
ئۆزىنــى ئــۆزى چۈشــىنىدىغان ئومۇمىي بىر گەۋدىگــە بەلكى مىللەتنىڭ گەۋدىســىگە 
ئايالندۇرااليــدۇ. ئۇنداقتــا روھنىــڭ ياكــى مىللــەت روھىنىڭ ھەرقايســى ئامىللىرى 
ــز  ــق قىلىدىغىنىمى ــڭ تەتقى ــدۇ؟ بىزنى ــۆزدە تۇتقان ــى ك ــل نېمىن ــدە گېگې دېگەن
ــا تارىخــى  ــەردۇر. دۇني ــق ئىدىيەل ــا باغلى ــڭ روھىغ ــەت مىللەتنى ــەردە پەق ــۇ ي ب
دېگىنىمىــزدە ھــەر قانــداق بارلىــق، پۈتۈنلــەي دېگــۈدەك، مىللــەت ھەتتــا مىللەت 
ــز ئۆتمۈشــنى  ــز. ئوخشاشــال بى ــڭ ئىپادىلىنىشــى دەپ قارايمى روھــى ئىدىيىلىرىنى
ــز  ــۈرۈلگەندىمۇ ، بى ــا س ــە ئۇزاقالرغ ــى قانچ ــنىڭ زامان ــزدە، ئۆتمۈش كۆزەتكىنىمى
پەقــەت ھازىرقــى نەرســىنى تەتقىــق قىلســاقال كۇپايــە بولىــدۇ. چۈنكــى پەلســەپە 
ــەدى  ــۈن »ئەب ــۇنىڭ ئۈچ ــدە. ش ــار بەرگەن ــقا ئېتىب ــق قىلىش ــى تەتقى ھەقىقەتن

ھازىرقــى نەرســىنى تەتقىــق قىلىــدۇ « )گېگىــل ،تارىــخ پەلسەپەســى( 

 ، مەنپەئىتىگــە  مىللــەت  بايانلىرىمىــز  توغرىســىدا  روھــى  مىللــەت   
تەپەككۇرىمىزنىــڭ شــەكىللىرىمۇ مىللــەت مەنپەئىتىگــە ، مىللــەت مەنپەئىتــى 
ــە  ــەت مەنپەئىتىگ ــلىرىمىزمۇ مىلل ــق كۈرەش ــان بارلى ــەت قىلىۋاتق ــۈن خىزم ئۈچ
بېرىــپ تاقىلىدىغانــال بولســا، ئۇنداقتــا بىــز شــۇغىللىنىدىغان سىياســەتمۇ بىۋاســتە 
مىللــەت مەنپەئىتىگــە بېرىــپ تاقىلىــدۇ. مىللەتنىــڭ ئازادلىقىنــى قولغــا كەلتۈرمەي 
تــۇرۇپ شەخســنىڭ ئازادلىقىدىــن ئېغىــز ئېچىشــقا بولمايــدۇ. مىللــەت مەنپەئىتىنى 
كاپالەتكــە ئىگــە قىلمــاي تــۇرۇپ شەخســنىڭ مەنپەئىتىنــى كاپالەتكە ئىگــە قىلغىلى 
بولمايــدۇ مەنپەئــەت تىلغــا ئېلىنغــان يــەردە شەخســنىڭمۇ، مىللەتنىڭمــۇ بىردىنبىــر 
ــر  ــان بىردىنبى ــۈپ بېرىشــكە بولمايدىغ ــقا ، ئۆتۈن ــۇزۇپ قويۇش ــى، تارتق مەنپەئەت
مەنپەئــەت ھوقــۇق مەنپەئەتىدۇر. دۇئــا تىالۋەت بىلەن ھوقۇقنــى قولغا كەلتۈرگىلى 
بولمايــدۇ، يېلىنىــپ يالــۋۇرۇش بىلــەن ھوقۇقنــى قولغــا كەلتۈرگىلــى بولمايــدۇ ، 
تەلــەپ- تىلەمچىلىــك بىلــەن ھوقۇقنــى قولغــا كەلتۈرگىلــى بولمايــدۇ ، مەيلــى 
قوراللىــق كــۈرەش شــەكلى بولســۇن مەيلــى تىنچ يــول بىلــەن ئېلىــپ بېرىلىدىغان 
كــۈرەش شــەكلى بولســۇن ، ھوقــۇق پەقــەت كــۆرەش قىلىــش ئارقىلىقــال قولغــا 
كېلىــدۇ. ھــەم بــۇ كۈرەشــنىڭ شــەكلى ھېســابلىنىدىغان مىللەتچىلىــك ھــەم بــۇ 
كۈرەشــنىڭ مەزمۇنى ھېســابلىنىدىغان مىللەتچىلىك خىتاي مىللەتچىلىكىگە قارشــى 
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قويۇلىدىغان،خىتــاي مىللەتچىلىكــى بىلــەن رىقابەتكــە چۈشــىدىغان مىللەتچىلىك، 
ئىلىــم پــەن، مائارىــپ، مەدەنىيــەت، ئىشــلەپچىقىرىش، ھوقۇق ۋە ھوقۇقســىزلىق، 
ئىقتىســادىي تەرەققىياتــى، ئىســتېمال بۇيۇملىرى تەقســىماتى ، ھوقۇق تەقســىماتى 
قاتارلىــق بارلىــق ســاھەلەردە ، مەنپەئــەت بارلىكــى يــەردە رىقابــەت ۋە كــۈرەش 
بولىــدۇ. بۇنىڭســىز مىللەتنىــڭ مەنپەئىتىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلغىلــى بولمايــدۇ. 
مەنپەئــەت ئۈچــۈن بولغــان كۈرەشــنىڭ تېگــى تەكتىنــى سۈرۈشتۈرســەڭ، ھوقــۇق 
ئۈچــۈن بولىدىغــان كۆرەشــتۇر دېيىلىدىغــان بولســا ، بــۇ كۈرەشــنىڭ شــەكلى، 
ۋاسىتىســى يەنىــال مىللەتچىلىكتــۇر. شــۇڭا مىللەتچىلىــك مىللەتكــە ئــەزا بولغــان 
ھەربىــر ئــادەم خاراكتېرىنىــڭ پىكرىنــى ســالمىقىنى ئىگىلىشــى كېــرەك دېيىلىدىغــان 
ــكال  ــەن رادى ــك بىل ــي مىللەتچىلى ــاراپ ئەقلى ــورۇنغا ق ــدان ۋە س ــا ، مەي بولس
مىللەتچىلىكنــى پەرقلەنــدۈرۈپ يولغــا قويۇشــقا توغــرا كېلىدۇ. بىز تۆۋەنــدە مىللىي 

خاراكتېــرى توغرىســىدا يەنــە كــەڭ كۇشــادە توختىلىــپ ئۆتىمىــز. 

ئون بەشىنچى باب: مىللەتچىلىك ۋە ھوقۇقچىلىق

ــڭ  ــۇلى ، ئادەمنى ــش ئۇس ــۇر قىلى ــك، تەپەكك ــدا مىللەتچىلى ــز يۇقىرى  بى
خاراكتېــرى، سىياســەت ۋە ھۇقۇقچىلىــق قاتارلىــق ئۇقــۇم ۋە ھادىســىالرنى مىللەت 
مەنپەئەتىگــە باغــالپ قىســقىچە چۈشــەندۈرۈپ ئۆتتــۇق. ھوقــۇق نېمــە؟ ھوقۇققــا 
ــانىي  ــى ئىنس ــۇلىمۇ ياك ــنىڭ مەھس ــەت قوغلىشىش ــى مەنپەئ ــىش خاھىش ئېرىش
ھەۋەســنىڭ مەھســۇلىمۇ؟ ئىنساننىڭ ۋە ئىنسانىيەتنىڭ چەكسىز ئارزۇ ھەۋەسلىرىنىڭ 
ئىچىــدە » ھۇقــۇق ئارزۇســى ۋە شــان شــەرەپ ئارزۇســى « ئەڭ دەســلەپكى پەيتنى 
ۋە ئىنســاننىڭ ھاياتىــدا ئــەڭ ئېغىــر ســالماقنى ئىگىلەيــدۇ. لېكىــن بــۇ ئىككــى 
ــر  ــى بى ــل ئارزۇن ــىۋەتلىك بولســىمۇ ئىككــى خى ــە مۇناس ــر بىرىگ ــارزۇ بى ــل ئ خى
نەرســە دېگىلــى بولمايــدۇ. چۈنكــى بۈيــۈك ھوقۇققــا ئېرىشــكەن كىشــىنى بۈيــۈك 
شــان شــەرەپكە ئېرىشــكەن كىشــى دېگىلــى بولمىغانــدەك، بۈيــۈك شــان شــەرەپكە 
ــدۇ.  ــى بولماي ــا ئېرىشــكەن كىشــى دېگىل ــۈك ھوقۇقىغ ئېرىشــكەن كىشــىنىمۇ بۈي
ئەممــا شــان شــەرەپكە ئېرىشــمەكچى بولغــان كىشــىنىڭ ئــاددى ئۇســۇلى ھوقۇققــا 
ئېرىشــىش بولىدىغان بولســا ، ئومۇمالشــتۇرۇپ ئېيتقاندا شــان شــەرەپكە ئېرىشــىش 
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ئارزۇلىرىنىــڭ ھاســىالتى ھېســابالنغان ھــەددى ھەرىكەت بىلەن ھوقۇققا ئېرىشــىش 
ئارزۇلىرىدىــن پەيــدا بولغــان ھــەددى ھەرىكەتلــەر ئاساســىي جەھەتتىــن بىــردەك 

بولىــدۇ. ) روسســېل(

 پىكرىمىزنــى ئاددىــي مىســال بىلــەن باشــاليلى ، ئۆزىمىزنــى ئۇيغۇرنــى - 
مىســالغا ئااليلــى، مىللەتنىــڭ ئارتۇقچىلىــق - كەمچىلىكــى ئۈســتىدىمۇ توختىلىپ 
يۈرمەيلــى. خېنىمنــى خېنىــم قىلغــان بــازار بېشــىنىڭ ئــوت يېشــى دېگەنــدەك ، 
ھازىرقــى زامــان چۈشــەنچىلىرىگە ئاساسالنســاق مىللەتنــى مىللــەت قىلغــان ھوقۇق 
ئىكەنلىكىــدە ھېچقانــداق گــەپ يــوق. ھوقۇقلــۇق مىللــەت ئارتۇقچىلىققــا ئىگــە 
مىللــەت ، ھوقۇقــى يــوق مىللەت كۆزگــە ئىلىنمايدىغان، كەمســىتىلىدىغان مىللەت 
ــم  ــە ھېچكى ــىز مىللەتك ــدا ھوقۇقس ــالر ئالدى ــۈز قاراش ــۇنداق ك ــان مۇش دەيدىغ
ــىز  ــمىنى ھوقۇقس ــر قىس ــڭ بى ــەت ھوقۇقىنى ــۇق مىلل ــدۇ. ھۇقۇقل ــۇق بەرمەي ھوق
مىللەتكــە تەقســىم قىلىــپ بەرمەيــدۇ. ھوقۇقســىز مىللــەت بــۇ ، دۆلــەت كۈچــى 
يــوق مىللــەت دېگەنلىكتــۇر. ئاددىيالشــتۇرغاندا ھوقۇقســىز مىللــەت دۆلىتــى يــوق 
مىللــەت دېگەنلىكتــۇر. ئۇيغۇرنىــڭ دۆلىتــى يوقلۇقــى، شــۇڭا ئۇيغۇرنىــڭ كىشــىلەر 
ئالدىــدا ھوقۇقســىز بولــۇپ تۇرغانلىقــى، تىــل قىســىنچىلىقى بولــۇپ تۇرغانلىقــى 
ھەممــە كىشــىگە بولۇپمــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئۆزىگــە ئايــان بولغــان پاكىتتــۇر. بۇنداق 
ھالەتتــە ھــەر بىــر ئۇيغــۇر ياكــى ئەقىلگــە ئىگــە ئىجتىمائىــي ئــاڭ كىرگــەن ھەربىر 
ئۇيغــۇر ھوقــۇق ئۈچــۈن نېمــە قىلىش كېــرەك؟ ئۇيغــۇر خىتايغا مۇســتەملىكە بولۇپ 
قالغانلىقىنــى تونــۇپ يەتكــەن ئىكــەن، بۇنىڭغــا قارشــى ھــەر بىــر ئۇيغــۇر نېمــە 
قىلىــش كېــرەك؟ ھــەر بىــر ئۇيغــۇر شــۇنداق ســوئال قويــۇپ ئۆزىنىــڭ مۇســتەملىكە 
مىللــەت ئۈچــۈن نېمــە ئىــش قىلىــپ بېرىــش كېرەكلىكىنــى كۈندىلىــك پىالنغــا 
قويغانمــۇ... ياكــى سىياســەتكە ئارالشــمايمىز، » كۆڭۈلنــى پروگراممىاليمىز، جان 

باقىمىــز« دەيدىغــان كېچىككــە كىرىــپ قالغانمــۇ ؟ 

ــەت  ــۇلىيەت، مەجبۇرىي ــنى مەس ــى كۆەش ــا قارش ــۇر خىتايغ ــر ئۇيغ  ھەربى
ــەكلى  ــنىڭ ش ــۇ كۆرەش ــا ب ــان بولس ــا قويغ ــۆز ئالدىغ ــە دەپ ئ ــەت غاي ۋە مەقس
ــۈرەش  ــي ك ــى دىنى ــا قارش ــۆرەش ، خىتايغ ــي ك ــرەك؟ دىنى ــى كې ــە بولۇش نېم
ــات  ــان تەلىم ــڭ بەندىســى دەيدىغ ــدە خۇدانى ــق بەن ــۇ؟ بارلى قىلىشــى كېرەكم
ــڭ  ــۇ خۇدانى ــى، خىتايم ــدۇ. چۈنك ــى بولماي ــى تۇرغىل ــا قارش ــە خىتايغ بويىچ
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بەندىســى دە! ، دەيدىغــان كــۆز قاراشــالر بىلــەن ئوتتۇرغــا چىقىدىغان كىشــىلەرمۇ 
بوالمدىغانــدۇ؟ ھەممىمىــز دېموكراتىــك تۈزۈمــدە ئوخشــاش ھوقۇقتىــن بەھرىمــەن 
بولــۇپ ئوخشــاش ياشــايمىز دېســە، ئامېرىــكا، گېرمانىيــە قاتارلىــق دۆلەتلــەردە 
ــدەك ،  ــن خىتاي ــن. لېكى ــقا ئېشىشــى مۇمكى ــك ئىش ــداق مۇمكىنلى ــى بۇن بەلك
كۇبــادەك دۆلەتلــەردە بۇنــداق مۇمكىنلىكنىــڭ روياپقا چىقىشــى مۇمكىــن ئەمەس. 
بۇنــداق جەمىيەتتــە ھۆكۈمــران مىللــەت كىــم دېگــەن ســوئال چوقــۇم ئوتتۇرىغــا 
ــەت  ــۇ مىلل ــە ش ــداق دۆلەتت ــران بولســا بۇن ــەت ھۆكۈم ــدۇ. قايســى مىلل قويۇلى
ئىمتىيازدىــن بەھرىمــەن بولىــدۇ. بۈگۈن ئۇيغــۇر بىلەن خىتاينىڭ مۇناســىۋىتى دەل 
مۇشــۇنداق مۇســتەملىكى بولــۇش ۋە مۇســتەملىكە قىلىــش مۇناســىۋىتىدۇر. بۇنداق 
دۆلەتتــە يــا قانۇننــى ئېغىزغــا ئالغىلــى يــا ئەخالقنــى تەكىتلىگىلــى بولمايــدۇ ، يــا 
سىياســەتنى ئۆزگەرتكىلــى بولمايــدۇ، بىرســى ئۇيغــۇر خورلىنىــش ئورنىــدا ، بىرســى 
خىتــاي مىللىتــى خــورالش ئورنــۇدا ئىككــى قۇتۇپتــا تۇرغــان بولىــدۇ. مىللەتلــەر 
ئوتتۇرىســىدىكى زىددىيەتنــى » مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقى، ســىنىپال مۇرەسســەچىلىكى 
« نــى تەكىتلــەش ئارقىلىقمــۇ يوقاتقىلــى بولمايــدۇ. مۇســتەملىكە ۋە مۇســتەملىكە 
بولــۇش مۇناســىۋەتلىرىدە زىددىيەتنىــڭ ۋە بىر-بىرىگە كۆرەشــنىڭ شــەكلى پەقەت 
ۋە پەقــەت مۇرەسسەســىز مىللەتچىلىــك بۇلۇدۇكــى ئۇنىڭدىــن ئۆزگىچــە بولمايــدۇ. 
ــڭ  ــى ھۇقۇقچىلىقنى ــق ھوقۇقســىز مىللەتن ــۈرەش ئارقىلى ــك ك ــەت مىللەتچىلى پەق
داغــدام يولىغــا ئېلىــپ چىقااليــدۇ. مىللەتچىلىكنىــڭ لوگىكىلىــق مېغىــزى ، ســەن 
ئەمــەس مــەن. مــەن ئۇيغــۇر ســەن خىتــاي ، » مــەن ئۇيغــۇر ســەن خىتــاي« 
دەيدىغــان ئاڭقىرىــش ۋە پەرقلەندۈرۈشــتىن ئىبــارەت مەقســەتلىك ئاڭغا يانداشــقان 
مىللەتچىلىــك ئىدىيىلىــرى ھوقۇقنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۇيغۇرنىــڭ ھوقۇقىنــى قولغا 
كەلتۈرۈشــتىن ئىبارەت باســقۇچلۇق لېكىن ئۈزلۈكسىز ئېلىپ بېرىلىدىغان ھەرىكەتنى 
تەشــكىللىيەلەيدىغانال بولســا ، مانا بۇ ھەرىكەتنى ھوقۇقچىلىق ھەرىكىتى دېيىشكە 
بولىــدۇ. لېكىــن مىللەتچىلىــك ھەرىكىتىنىــڭ ئوبيېكتــى كونكرېــت ئــادەم ئەمــەس 
ھاكىمىيــەت ۋە ھوقۇقلــۇق قاتالمغــا ، ھۆكۈمــران مىللەتنىــڭ ھۆكۈمرانلىرىنــى ۋە 
ئىمتىيازلىــق تەبىقىلىرىگــە قارىتىلغانــدا، ھاكىــم مىللەتنىڭ كەڭ پۇقــراالر قاتلىمىنى 
مىللەتچىلىــك ھەرىكىتىگــە نىشــان قىلىشــتىن ســاقالنغاندا، ئاندىــن مۇســتەملىكە 

مىللەتنىــڭ مىللەتچىلىــك ھەرىكىتــى غەلبىگــە قــاراپ يۈزلىنىــدۇ. 
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ــەن  ــاد بىل ــي ئېتىق ــلىرىنى دىنى ــڭ قىلمىش ــەكىللىرى خىتاينى ــنىڭ ش  كۈرەش
چەكلــەش ،دىنىــي ئېتىقــادى بىلــەن خىتــاي مىللىتىگــە قارشــى تــۇرۇش، دىــن 
ئارقىلىــق دىنســىز خىتايدىــن چــەك چېگــرا ئايرىــش بەندىچىلىــك تەلىماتــى ۋە 
ئوخشــاش ئەركىنلىــك ئىدىيىلىرىنىــڭ تارقىلىشــى بىلــەن چەكلىمىگــە ئۇچرايدىغان 
بولســا ، ئۇنداقتــا مىللەتنىڭ شــان شــەرىپىنى ، مىللەتنىــڭ مەدەنىيىتىنى قوغداش 
، مىللەتنىــڭ ھوقۇقىنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ۋە مىللەتنىڭ دىنــى ئېتىقادىنى قوغداش 
ــى  ــۇ قۇرلىرىمىزن ــڭ ب ــدۇ. بىزنى ــە ئېشــىپ قالى ــك ھەرىكىتىگ ــۇل مىللەتچىلى نۇق
ــلىقى  ــالپ قالماس ــدى ، دەپ ئوي ــق قىل ــى ئايرىمىچىلى ــان كىشــىلەر دىن ئوقۇۋاتق
ــاد  ــۇرالر ئېتىق ــتەملىكىچىلىرى ئۇيغ ــاي مۇس ــتاندا خىت ــر ئۇيغۇرىس ــم. ھازى الزى

قىلىدىغــان ئىســالم دىنىنــى يوقاتماقچــى بولۇۋاتىدىغــۇ !؟

 مىللەتنىڭ شــان شــەرىپىنى قوغداش، ھوقۇقىنى قوغداش خىتاينىڭ مەۋجۇت 
مۇســتەملىكىچى ھاكىمىيىتىگــە قارشــى تــۇرۇش ، ھەر جەھەتتىن بــۇ ھاكىمىيەتنىڭ 
مەۋجــۇت ھالىتىگــە ئارىلىشىشــمۇ ئەلۋەتتــە، ئۇيغــۇر مىللەتچىلىــك ھەرىكىتىنىــڭ 
مەقســىتى بولــۇپ قالىــدۇ. بۇنداق كۆز قاراشــقا ئىگــە ئادەملەر ئۇيغۇرالر ئارىســىدا 
ۋەتەنپــەرۋەر ئاتىلىــش كېــرەك. نۇرغــۇن قۇدرەتلىــك دۆلەتلەرنىــڭ مىســالى تارىختا 
شــۇنداق بولغــان ئىدىكى،كۈچ ۋە ھوقۇق بۇ دۆلەتلەرگــە مىللەتچىلىك ئىدىيىلىرى 
ــرى ۋە  ــك ئىدىيىلى ــڭ مىللەتچىلى ــۇ خىتاينى ــان. بۈگۈنم ــا قىلىنغ ــن ئات تەرىپىدى
بــۇ ئىدىيەنىــڭ ئىپادىلىنىــش شــەكلىگە قارشــى تــۇرۇش ئۇيغۇرالرنىــڭ مەنپەئىتــى 
ئۈچــۈن دېيىلىشــى كېــرەك. ماركىســتىن كېيىنكــى ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ 
تەجرىبىلىــرى ،بولۇپمــۇ كوممۇنىســت خىتــاي ھۆكۈمرانلىقىدىكــى ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
ــرى شــۇنى ئىســپاتلىدىكى، ئاتالمىــش ســىنىپىي كــۈرەش  ئەمەلىيىتــى، تەجرىبىلى
ــىدىكى  ــەر ئوتتۇرىس ــە مىللەتل ــى ئەمەلىيەتت ــالرنىڭ ھەممىس ــىنىپىي توقۇنۇش ۋە س
توقۇنــۇش مىللەتلــەر ئوتتۇرىســىدىكى زىددىيــەت بولــۇپ ئىپادىلەنــدى. فاشــىزم، 
كوممۇنىزىــم، پــان تۈركىزىــم، پــان ســىالۋىيانىزىم، پــان ئىســالمىزم،پان ئەرەبىزىم 
دەيدىغــان ئىزىمالرنىــڭ تارىختىكــى ئىپادىلىنىشــى قارىماققــا مىللــەت مەنپەئەتىنــى 
قوغداشــنىڭ تــار رامكىســىغا چۈشــۈپ قالمىغانــدەك، ھەرقايســى شــەكىللەردە ئىرق 
ئايرىمايدىغــان ئومۇمنىــڭ مەنپەئەتىگــە ۋەكىللىــك قىلىدىغانــدەك كۆرۈنۈشــىمۇ ، 
مىللەتچىلىــك نىشــانى ئۆزگــۈرۈپ كەتكەندە كۆرۈنســىمۇ، لېكىن تېگــى- تەكتىنى 
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سۈرۈشتۈرســەڭ،بۇ ئىزىمــالر مىللەتچىلىكتىــن باشــقا نەرســە ئەمــەس ئىــدى. ھــەر 
قانــداق دۆلەتتــە ھۆكۈمەتكــە نىســبەتەن مىللەتچىلىكنــى ئاشــكارا بازارغــا ســېلىش 
ئوڭايغــا توختىمايدىغــان ئاۋارىچىلىقتىــن باشــقا نەرســە ئەمــەس ئىــدى. لېكىن ئەڭ 
ياخشــى چــارە شــۇ ئىدىكــى خىتايــدا مىللەتچىلىكنــى، » دۆلەتنىــڭ مەنپەئىتــى 
« » پرولېتارىياتنىــڭ مەنپەئەتــى« »كوللىكتىپنىــڭ مەنپەئەتــى« دەيدىغــان 
كەمپــۈت قەغىزىگــە ئــوراپ تــۇرۇپ مىللەتچىلىكنىــڭ بىخەتەرلىكــى قوغدىالتتــى. 
بۇنــداق قىلمىغانــدا ھەقىقىــي مەنىدىكــى خىتايچــە مىللەتچىلىــك ھېسســىياتىنىڭ 
ــڭاچ  ــەن يالى ــك بىل ــڭاچ مىللەتچىلى ــى. يالى ــداپ قالمايتت ــى قوغ بىخەتەرلىكىن
ھوقــۇق، يالىــڭاچ ھوقــۇق بىلــەن يالىــڭاچ سىياســەت ) بــۇ يەردىكــى يالىــڭاچ 
ئۇقۇمــى قانۇننىــڭ چەكلىمىســىدىن خــاالس بولغــان غالجىــر سىياســەتنى كــۆزدە 
تۇتىــدۇ. مەســىلەن ئىــز دېرەكســىز غايىــب قىلىۋېتىــش، تۇيۇقســىز قولغــا ئېلىــش 
دېگەنــدەك... ئىختىيارىــي قــورال ئىشــلىتىش دېگەنــدەك ( پۇخرانىــڭ قوللىشــىغا 
ــاي  ــۇق خىت ــۇنداق ھوق ــە ش ــە ئەن ــەلمىگەن ھالەتت ــە ئېرىش ــڭ كاپالىتىگ قانۇننى
دۆلىتىــدەك دۆلەتتــە ئىنتايىن خەتەرلىك يولغا باشــاليدىغان شــاۋۇنىزىملىق،مىللىت
ارىزىملىق،ئولگارخىيلىك)ئــۆز ئالدىغــا( سىياســەتنى ئوتتۇرىغــا چىقىراتتــى. بۇنداق 
چاغــدا مەزلۇم مىللــەت ئۇيغۇرنىڭ، تىبەتنىــڭ، موڭغۇلنىڭ ســەرخىللىرى ئوتتۇرىغا 
چىقىــپ ،مىللەتچىلىــك بىلــەن ھوقۇقچىلىــق ھەركىتىنــى بىرلەشــتۈرۈپ خىتاينىــڭ 
شــوۋىنىزملىقى سىياســىتىگە ، ئولگارخىيلىك سىياســىتىگە قارشــى ھەرىكەت قىلىشــى 
ــق  ــىگە باغلى ــق ئىرادىس ــڭ ھوقۇقچىلى ــا، مىللەتنى ــەپ ئېھتىياجىغ ــڭ تەل زاماننى

بولــۇپ قاالتتــى.

ئون ئالتىنچى باب: يېڭى ۋە كونا مىللەتچىلىك

 دۇنيــا تارىخىنىــڭ دەســلەپكى چاغلىرىــدا پارتىلىغان ئۇرۇشــالر، دىنى ئېتىقاد 
ــدا بولغــان توقۇنۇشــالردىن كېلىــپ چىقاتتــى. ئۇنىڭدىــن قالســا  پەرقىدىــن پەي
رونــاق تاپقــان مىللەتلــەر كۈچكــە تولغانــدا دۇنياغــا ۋە رايونالرغــا ھۆكۈمرانلىــق 
ــتەملىكىچىلىك  ــى. مۇس ــۇرۇش قوزغايتت ــپ ئ ــدا يېنى ــڭ ئوتى ــش ئارزۇلىرىنى قىلى
ــىمۇ  ــكە توغراكەلس ــقۇچلىرىدىن ئىزدەش ــۇزاق باس ــەك ئ ــڭ ب ــى تارىخنى تارىخىن
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مەيلــى ئاتىلــال مەيلــى چىڭگىزخاننىــڭ مەيلــى ناپالېئوننىڭ ،مەيلى ئوســمانلىنىڭ 
،مەيلــى نۇرخاچنىــڭ، مەيلــى رىــم پاپىلىرىنىــڭ يۈرۈشــلىرى ئســتىالھ قىلىش دەپ 
تارىخقــا پۈتۈلگەنىدىكــى ، » مۇســتەملىكى قىلىــش « دەپ تىلغــا ئېلىنمىغــان. 
مۇســتەملىكىچىلىك ، مۇســتەملىكىچىلىككە قارشى تۇرۇش، مۇســتەملىكە ئۇرۇشلىرى 
توققۇزىنچــى ئەســىردە تــازا ئەۋجىگــە چىقتــى ھەتتــا بۇنــداق ئۇرۇشــالردىن ئوتتۇرا 
ئاســىيادا ياشــايدىغان ئۇيغۇرالرمــۇ خالىــي بواللمىــدى. ئۇيغۇرنىــڭ ســەركە 
ئوغلــى ياقــۇپ بــەگ مانجۇالرنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى مۇســتەملىكە قىلىــش سىياســىتىگە 
قارشــى ئــۇرۇش قوزغىــدى. ئۇيغۇرنىــڭ ســەركىلىرى ســابىت دامولــالم، ئابدۇنىيــاز 
كامالــالر خىتاي مىلىتارىســتلىرىنىڭ مۇســتەملىكىچىلىك سىياســىتىگە قارشــى ئۇرۇش 
قوزغىــدى. ئۇيغۇرنىــڭ ئوغۇللىــرى ئەخمەتجــان قاســىمى، غېنى باتــۇرالر خىتاينىڭ 
مۇســتەملىكىچىلىك سىياســىتىگە قارشــى ئــۇرۇش قوزغــاپ ، ئۇيغۇرىســتاندا دۆلــەت 
قۇرغــان بولــدى. دىنىــي ئېتىقــاد ئۇرۇشــلىرى ئاخىرلىشــىپ بىرىنچــى دۇنيا ئۇرۇشــى 
قوزغالغۇچە ، غەرب دۇنياســىنىڭ ئەقىلدىمانلىرى، ئەخالق ئەنەنىســىنىڭ كۈچىدىن 
پايدىلىنىــپ، ھوقۇقنــى تەڭپۇڭالشــتۇرۇپ، ھازىرقــى زامان دۆلەت سىستېمىســىنىڭ 
مۇكەممــەل كۈچىنــى ســاقالپ كەلــدى. ئۇنداقتــا ئۇيغــۇرالر 3 قېتىــم جۇمھۇرىيــەت 
قۇرغــان مەزگىللــەردە ئۇيغــۇر ئەخالقىنىــڭ قايســى ئەنەنىســىگە تايانــدى. پەقــەت 
قــۇران كەرىــم ھەدىســتە قەيت قىلىنغــان ئەخــالق چۈشــەنچىلىرىگە تايىنىپ دۆلەت 
قــۇردى دۆلــەت باشــقۇردى. ئۇنــداق بولمىغانــدا تۇڭگانالرنى دىنىي قېرىندىشــىمىز 
دەپ ئىنقىالبىــي ئىتتىپاقلىققــا چاقىرىــپ كەلمىگــەن بوالتتــى. ئۆزبېكلەرنــى دىنــى 
قېرىندىشــىمىز دەپ چاغــالپ، قۇرۇلغان دۆلەتنىــڭ ، ھۆكۈمەتنىڭ تەرتىپىگە ئېلىپ 
كىرمىگــەن بوالتتــى. چۈنكــى دۆلــەت قۇرغۇچــى ئــاكا بىرلىرىمىزنىــڭ ئىدىيىســى 
دىندىــن كەلگــەن ، دۇنيــا قارشــى، جەمىيــەت قاراشــلىرىمۇ دىنىــي ئەقىدىلەرگــە 
چەمبەرچــاس باغالنغــان. بىــر نەپــەر تۇڭگان ، بىــر نەپەر ئۆزبېك،بىــر نەپەرباۋرۇم 
قــازاق دىنىــي ئاكىلىرىمىزنىــڭ نەزىرىدە ئوخشاشــال دىنىي قېرىنــداش ئىدى. بىراق 
شــۇ قــازاق، تــۇڭگان، شــۇ ئۆزبېــك، شــۇ قىرغىــز ئۇيغۇرنــى دىنــى قېرىندىشــىمىز 
دېگەنمــۇ يــوق. بۈگۈنگىچــە بىــر ئۇيغــۇر تېخــى بــۇ نۇقتىنــى ئويــالپ كۆرگىنــى 
يــوق. 2005 - يىلــى قىرغىــزالر قىرغىزىســتاندا ياشــاۋاتقان ئۆزبېكلەرنــى قىرغىــن 
ــى  ــى، ئۆزبېكلەرن قىلــدى. ئەندىجــان ئوبالســتىدا تاجىــك كەرىمــوپ ئۇيغۇرالرن
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ــر  ــكىللىگەن بى ــن تەش ــتالىنىڭ قىرغىزالردى ــى س ــدى. 1937 - يىل ــن قىل قىرغى
بىــرگادا ئەســكەر ئارقىلىــق » ك،گ ب » نىــڭ تەربىيــە كۆرگــەن جاسۇســى قىرغىز 
ئىســھاق بەگنىــڭ قوماندانلىقىــدا ئۇيغۇرنىــڭ قەشــقەر ئۆلكىســىگە تاجــاۋۇز قىلىــپ 
كىرىــپ يېڭىــال قۇرۇلغــان ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى يوقىتىــش ئۈچــۈن ئۇيغــۇر پىدائىيالرنى 
،ئۇيغــۇر قوراللىقلىرىنــى قۇرۇقلــۇق ئارمىيــە ، تانكىــالر بىلــەن قىرغىــن قىلــدى. 
ئۇيغۇرىســتانغا خىتــاي شــېڭ شىســەينىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلىشــىنى قــارار تاپقۇزدى. 
بــۇ قىرغىزالرنىــڭ ئەخالقــى، دىنــى ئېتىقــادى نېمــە ئىدى؟ بــۇ قىرغىــزالر ئۇيغۇرالر 
ــىدە  ــەت ساھەس ــە سىياس ــۇ ! ئەمەلىيەتت ــىمىز دېمىدىغ ــي قېرىندىش ــڭ دىنى بىزنى
دىنىــي قېرىنداشــلىق، ئېتنىك قېرىنداشــلىق دەيدىغــان ئۇقۇم بولمايتتى. كىشــىلەر 
ھەيــران قالىدىغــان بىــر تــەرەپ شــۇكى شــۇ ۋاقىتتىكــى ئۇيغۇرالرنىڭمــۇ ھازىرقــى 
زامــان ئۇيغۇرلىرىنىڭمــۇ بىــر كــۈچ - دۇنيــاۋى دىنىــي ئېتىقادچىلىــق، دۇنيــاۋى 
ئادىمىگەرچىلىــك ، ئىنتېرناتســىئونالىزىملىق ،دۇنياۋىلىــق ، دۆلەت چېگرالىرىدىن، 
مىللــەت چېگرالىرىدىــن ھالقىــپ كەتكــەن بىــر خىــل خىيالىــي ۋە مەنىــۋى كۈچقــا 
ئىپتىــدا قىلىشــى، شــۇنداق خىيالىــي كۈچكــە ســادىق بولــۇپ ، ئــۆز مىللىتىنىــڭ 
تەقدىرىگــە، ئــۆزى قۇرغان دۆلەتنىــڭ تەقدىرىگە ، ئۇيغــۇر جەمىيىتىنىڭ تەقدىرىگە 
مۇناســىۋەتلىك سىياســىي مەســىلىدە تــوال رومانتىــك بولــۇپ كەتكــەن بــۇ ئۇيغــۇر 
ئادەملــەر مىللەتچىلىكنىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىدىــن قىلچــە خــەۋەردار بولمىغــان، بــۇ 
ئادەملــەر ئىپتىدائــى جەمىيەتنىــڭ قالدۇقلىــرى، پىكىــر قىلىــش ئىپتىدائىلىقىنىــڭ 
ــى  ــى قىرىقىنچ ــىرنىڭ ئوتتۇزىنچ ــى ئەس ــابلىناتتى. يىگىرمىنچ ــرى ھېس ئاالمانلى
ــات  ــى ي ــك ھوقۇقىن ــڭ رەھبەرلى ــى ، دۆلەتنى ــڭ ھوقۇقىن ــدا ئىنقىالبنى يىللىرى
مىللەتنىلەرنىــڭ قىرغىــز - ئۆزبېكلەرنىــڭ قولىغــا تۇتقــۇزۇپ قويــۇپ ئۆزلىرىچــۇ؟ 
ــدا  ــەينىڭ پىالنى ــېڭ شىس ــتىدە ، ش ــتالىننىڭ سۇيقەس ــرى س ــۇرالر ئۆزلى ــۇ ئۇيغ ب
خىتاينىــڭ تۈرمىســىدە يەنــە خىتاينىڭ مەخپىي سۇيىقەســتلىرى بىلــەن ئۆلتۈرۈلدى. 
ــز  ــز ھەرگى ــك ئىدىيىلىرىمى ــان مىللەتچىلى ــم قىلغ ــۇ ســەتىرلەرگە تەقدى ــڭ ب بىزنى
ــان دەپ  ــەن قۇتراتق ــك بىل ــە مىللەتچىلى ــى مىللەتك ــە، مىللەتن ــى خەلقق خەلقن
،چۈشىنەلمەســلىكى كېــرەك. لېكىــن ھەر قانــداق مىللەتلەر ئارىالش ئولتۇراقلىشــىپ 
ياشــىغاندىمۇ ئۆزىنىــڭ ئىشــىغا ئــۆزى ئىگىدارچىلىــق قىلىشــى، ئۆزىنىــڭ ھوقۇقىغــا 

ئــۆزى ئىگــە بولۇشــى كېرەك،دېمەكچىمىــز. 
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ــق ياكــى ئاڭســىز  ــە ئاڭلى ــقا دۆلەتلەرگ ــەت ۋە باش ــقا مىلل ــۇرالر باش  ئۇيغ
ھالــدا دىنىــي ئەقىدىچىلىــك بويىچــە دۆلــەت قانۇنىدىــن تاشــقىرى بىــر كۈچنىــڭ 
ــە قىلمــاي ، بەلكــى پەقــەت دۆلەتنىــڭ دېپلوماتىــك  تۈرتكىســى بىلــەن مۇئامىل
ــى  ــى. چۈنك ــرا كېلەتت ــقا توغ ــەت قىلىش ــەن ھەرىك ــى بىل ــان كۈچ پائالىيەتچ
ــي  ــە دىنى ــر بىرىگ ــدە بى ــىۋەتلىرىدە ھەدېگەن ــڭ مۇناس ــەن دۆلەتنى ــەت بىل دۆل
ــراق ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ  ــە قىلىنمايدىغــۇ. بى ــەن مۇئامىل ئەقىدىچىلىــك بىل
تاشــقى سىياســىتى بىلــەن بىــردەك بولغــان مىللەتچىلىــك يۇقىرىقىــدەك مۇئامىلــە 
قىلىشــنىڭ جەريانلىرىغــا ئــاز تــوال ســىڭىپ كەتكــەن بولىــدۇ. ئۇنــداق بولمىغاندا 
ھازىرقــى زامانــدا تەكرارلىنىــپ تۇرىدىغــان دۆلــەت مەنپەئەتــى دېگــەن ئۇقۇمنــى 
قانــداق چۈشــەندۈرىمىز ؟ ئۇيغــۇرالر شــۇ زامانــدا دۆلــەت قۇرغانــدا ئۇيغۇرالرغــا 
ھېسداشــلىق قىلىدىغــان ھەتتــا ئاغزاكــى بولســىمۇ ئۇيغۇرالرنــى قولاليدىغــان بىــر 
دۆلــەت ئوتتۇرغــاچ چىقمىغانىــدى. ئــۇ چاغالردا ھازىرقى پاكىســتان ، ھىندىســتان 
مۇســتەملىكە ئىــدى. ئافغانىســتان تەھدىــت ئىچىــدە تۇراتتــى. دۆلــەت قۇرغــان 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەتراپىــدا دېگــۈدەك بىــر مــۇ دۆلــەت يــوق. ئۇيغــۇر پەقــەت چــار 
ــۈچ  ــارەت ئ ــن ئىب ــۇ خاندانلىقىدى ــە ، مانج ــتاندىكى ئەنگىلىي ــىيە ،ھىندىس روس
جاھانگىــر دۆلەتلەرنىــڭ قورشــاۋدا قالغــان. شــۇڭا ئۇيغــۇرالر تاشــقى جەھەتتە ھېچ 
ئىــش قىاللمىغاندىمــۇ ھېچبولمىغانــدا مىللەتنىــڭ ئىچكى قىســمىدا بولســىمۇ ســاپ 
مىللەتچىلىكنــى ئىدىيىــۋى سىســتېمىغا ئايالنــدۇرۇپ ، راۋاجالنــدۇرۇپ، تارىخىــي 
سىياســىي ھەرىكەتلىرىگــە يېتەكچــى ئىدىيــە قىلىشــى كېــرەك ئەمەســمىدى ،... 

ھــەي ،ھــەي زامــان ! تاشــنىڭ ئۈســتىدە گــۈل ئۈندۈرگىلــى بوالمــدۇ ؟ 

 19 -، 20 - ئەســىر ئىچىــدە ئەنەنىــۋى مىللەتچىلىــك ياكــى كونــا 
ــاپ  ــۇرۇش قوزغ ــى ئ ــتەملىكىچىلىككە قارش ــدەك مۇس ــتا ئېيتقان ــك باش مىللەتچىلى
ــدۇرۇپ  ــى ئاغ ــڭ ھۆكۈمرانلىقىن ــات مىللەتنى ــك باشــقا ي ــۋى مىللەتچىلى ، ئەنەنى
ــۇ  ــى. ش ــنى كۆزلەيتت ــە قىلىش ــە ئىگ ــڭ دۆلىتىگ ــۇ مىللەتنى ــالپ،مىللەتنى ش تاش
دەۋرلــەردە بــۇ نىشــان مۇســتەملىكى بولــۇپ قالغــان مىللەتنىــڭ نىشــانى بولۇپــال 
قالماســتىن دۆلــەت قۇرغــان دۆلىتىنــى ســاقالپ تۇرالىغــان مىللەتلەرنىڭمــۇ توغــرا 
نىشــانى شــۇ ئىــدى. مىللەتنىــڭ ھــەر بىــر ئەزاســىنى ئائىلىنــى بىرلىــك قىلغاندەك 
بىرلىــك قىلىــپ بىــر دۆلەتنىــڭ ئىچىــدە بىرلەشــتۈرەتتى. دۇنيــادا قانچــە 
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مۇســتەملىكە مىللــەت مەيلــى ئــۇرۇش ئارقىلىــق مەيلــى باشــقا يولــالر ئارقىلىــق 
دۆلــەت قۇرۇپ،ئۆزىنىــڭ دۆلىتىنــى ھىمايــە قىلىــپ، تەرەققىي قىلــدۇرۇپ ، دۆلەت 
مۇداپىئــە كۈچىگــە ئىگــە قىلىــپ ، شــۇنداق دۆلەتتــە ياشاشــنى شــۇنچە ئۈمىــد 
قىلســا، يەنــە قانچىلىغــان مىللەتچىلــەر ئــۆز مىللىتىنىڭ پــۇت تىــرەپ تۇرااليدىغان 

ماكانــى، ئورنــى بولۇشــنى شــۇنچە ئــارزۇ قىالتتــى. 

ــەق  ــى ، مۇتل ــەت ئەاللىق ــەق مىلل ــاپلىقى مۇتل ــەق س ــڭ مۇتل  مىللەتنى
ــقا  ــە باش ــدا يەن ــان ئەھۋال ــۇرغىلى بولمايدىغ ــقا ئاش ــۇق ئىش ــلىقىنى تول قانداش
ــدە  ــرا كەلگەن ــقا توغ ــىپ ئولتۇراقلىشىش ــدە ئارىلىش ــر ۋەتەن ــەن بى ــەر بىل مىللەتل
، ئەينــى مىللــەت ئۆزىــال تىــل بىرلىكــى، مەدەنىيــەت بىرلىكــى، ئەنەنــە ئــۆرپ 
ــقا  ــاپلىقىنى قوغداش ــڭ س ــۇرۇپ مىللەتنى ــقا ئاش ــەق ئىش ــى مۇتل ــادەت بىرلىكىن ئ
بوالتتــى. بۈگۈنچــۇ، ئۇيغۇرىســتاندا خىتــاي مىللەتچىلىــرى قــوش تىــل مائارىپىنى 
ــى  ــتۈرۈش ، پائالىيەتلەرن ــى بىرلەش ــى ، مەھەللىلەرن ــۇش ،مەكتەپلەرن ــا قوي يولغ
ــپ  ــەپ كېتى ــا يۆتك ــرى خىتايغ ــمۈرلەرنى ئىچكى ــۇر ئۆس ــتۇرۇش ئۇيغ كوللېكتىپالش
ئوقۇتــۇش، بىناالردا ئارىالشــتۇرۇپ ئولتۇراقلىشــىش ، ئۇيغۇرنىڭ مىللــى بازارلىرىنى 
قــۇرۇش، مىللىــي مۇراســىم ۋە مىللىــي ئادەتلەرنــى چەكلــەش، بــۇرۇت قويــۇش 
ياغلىق ئارتىشــنى چەكلەش ، ھىجاب بىلەن يۈرۈشــنى چەكلەش قاتارلىق ئۇســۇل 
ۋاســتىلىرىنى دىكتاتــۇر كــۈچ بىلــەن مىللەتلەرنــى بىــر - بىرىگە ســىڭدۈرۋېتىدىغان 
ــى  ــۇر مىللىتىن ــپ ئۇيغ ــا تېڭى ــەتنى ئۇيغۇرالرغ ــتىراتىگىيلىك سىياس ــە ئىس خىتايچ
ــق ھەرىكەتكــە  ــڭ ئاڭلى ــدا، ئۇيغۇرالرنى ــا قويغان ــاپ ئاشــكارا يولغ يوقىتىشــنى ئ
ئۆتــۈپ ، دىنىــي ئېتىقادنــى كۈچەيتىــپ كىيىم كېچەكنــى تېخىمۇ مىللىيالشــتۇرۇپ 
خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قارشــى تۇرۇش ۋاســتىلىرىغا تاقابىل تۇرااليدىغان قارمۇقارشــى 
ۋاســىتىلەرنى تەييارالپ ئوتتۇرىغا چىقالىغانلىقى ، خىتاينىڭ خىتايچە ئاسمىالتســىيە 
سىياســىتىگە بــۇ مىللــەت ئۇيغۇرنىــڭ مىللەتچىلىــك بىلــەن قارشــىلىق كۆرســىتىش 
كۈچــى –مىللەتچىلىكنىــڭ، دىنىــي ئېتىقادچىلىقنىــڭ يەنــە بــۇ مىللەتنىــڭ ئېڭــى 
ۋە ھەرىكىتىــدە نەقــەدەر كۈچلــۈك ئىكەنلىكىنــى پاكىــت بىلەن ئىســپاتالپ بەردى. 

 بىــر مىللــەت ئىككىنچــى بىر ھۆكۈمــران مىللەتنىــڭ مىللىــي ھۆكۈمرانلىقىنى 
ــان  ــا كەلتۈرىدىغ ــتەقىللىقىنى قولغ ــڭ مۇس ــە مىللەتنى ــالپ يەكك ــدۇرۇپ تاش ئاغ
ئەنەنىــۋى كونــا مىللەتچىلىك، بۈگــۈن دۇنياۋى مىللەتچىلىكنىڭ يۆلىنىش خائىشــى 



116

ــىلەن،  ــدى. مەس ــپ قال ــقۇچقا كېلى ــر باس ــان بى ــە بولمايدىغ ــەن بىرلەشمىس بىل
خىتايالرنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى، تىبەتلەرنــى مۇســتەملىكە قىلىشــى يالغــۇز خىتاينىــڭال 
ئىشــى بولمــاي قالــدى. بىــر مىللەتنىــڭ مۇســتەقىل بولۇشــى ياكــى مۇســتەملىكى 
بولــۇپ قېلىشــى ئىككــى مىللــەت ئوتتۇرىســىدىال يــۈز بېرىدىغــان تارىخىــي ۋەقــە 
بولــۇش جەريانىدىــن ھالقىــپ چىقىــپ كــۆپ دۆلەتلــەر ئوتتۇرىســىدا تەســىر دائىــر 
ــى  ــڭ مەنپەئىتىن ــر - بىرىنى ــالش، بى ــى قول ــر بىرىن ــدا بى بۆلۈشــىۋېلىش جەريانى
ھىمايــە قىلىــش ، دۆلەتلــەر ئــارا مەنپەئــەت مەسىلىســىدە بىــر بىرىگە يــول قۇيۇش 
، بىــر دۆلەتنىــڭ ھاكىمىيىتىنى ئىككىنچــى بىر دۆلەتنىــڭ ھاكىمىيىتى قولاليدىغان 
بــۇ ئىــش دۆلــەت مەنپەئەتىنــى نــەزەردە تۇتــۇپ، بىرىگــە قارشــى تۇرىدىغــان بــۇ 
ئىــش ،بىــر خىــل مەنپەئــەت ياكــى بىرخىــل مۇســتەملىكى مىللــەت مەسىلىســىدە 
دۆلەتلــەر ئــۆز ئــارا دوستلىشــىدىغان ياكــى دۈشمەنلىشــىدىغان چــوڭ دۆلەتلەرنىــڭ 
مەنپەئەتلىرىگــە ئاالقىــدار بولــۇپ قالىدىغــان بــۇ ئىــش ؛ مىللــەت ۋە مۇســتەملىكە 
ئەللــەر مەسىلىســى، خىتــاي ۋە رۇســىيەدەك جاھانگىــر دۆلەتلەرنىــڭ ئېغىــز بــۇرۇن 
يالىشــىپ سىياســىي تەقســىماتچىلىق قىلىشــىغا باغلىق بولۇپ قالغانلىقتىن ، ئۇيغۇر 
تىبــەت قاتارلىــق مىللەتلەرنىــڭ خىتايغــا قارشــى ئېلىــپ بېرىۋاتقــان كۆرەشــلىرىمۇ 
نوقــۇل خىتايغــا قارشــى تــۇرۇش دائىرىســىدىن ھالقىــپ چىقىــپ كەتتى. مەســىلەن 
، ئۇيغۇرالرنىــڭ ھــەم روســىيەگە قارشــى تۇرۇشــى ھــەم خىتايغــا قارشــى تۇرۇشــى 
كېــرەك بولــۇپ قالــدى. پۈتكــۈل يىگىرمىنچى ئەســىر 20 -، 19 - ئەســىر ئىچىدە 
روســىيە ئۇيغۇننىــڭ دۆلــەت قۇرۇشــىغا قارشــى تۇردى. ھەتتــا بۈگۈنگىچە شــۇنداق 
قارشــى تــۇردى. شــۇڭا ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللەتچىلىكــى خىتايغــا قارشــى تۇرىدىغــان 
مىللەتچىلىــك بولۇپــال قالماســتىن رۇس مىللەتچىلىرىگىمۇ قارشــى تۇرىدىغان دۇنياغا 
ــكا باشــچىلىقىدىكى پۈتكــۈل  ــرەك. ئامېرى ــك بولۇشــى كې يۈزلەنگــەن مىللەتچىلى
غــەرب دۇنياســى قولــالپ قۇۋۋەتلــەپ تىبــەت مەسىلىســىنى شــۇ دەرىجىگــە ئېلىــپ 
ــارەت قىلىــپ روســىيە تەۋەســىگە  كەلگەنــدە بىــرال رۇســىيە داالي المــا نىــڭ زىي
كىرىشــىگە ھەرگىــز يــول قويمىــدى. بىــر مىللــەت مەســىلىنىڭ خەلقــارا مەســىلىگە 

ئايلىنىشــى ئەنــە شــۇنداق ئوتتۇرىغــا چىقتــى. 

 19 - ئەســىردە مىللەتچىلىــك دۆلــەت قۇرۇشــتىن ئېيتقانــدا سىياســىي 
ــڭ  ــىي تەرەققىياتنى ــابلىناتتى. سىياس ــانى ھېس ــى نىش ــەڭ ئاخىرق ــڭ ئ ھەرىكەتنى
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ئــەڭ ئاخىرقــى نۇقتىســى ھېســابلىناتتى. »بۈگــۈن مىللەتچىلىك مىللەتچىلەشــكەن 
دۇنياۋىلىــق بولــۇپ، بۇنىڭــدا پەقــەت بىــر نۇقتــا 19 - ئەســىردىكىگە ئوخشــاش 
ــۈم  ــە ھۆك ــىي ھەرىكەتلەرگ ــادىقلىققا ۋە سىياس ــىي س ــى سىياس ــەت مەنپەئەت مىلل
قىلىدىغــان، ئۆلچەيدىغــان ئــەڭ ئاخىرقــى ئۆلچەم بولۇپ قالدى. 20 - ئەســىرنىڭ 
ئاخىرلىرىغــا يېتىــپ كەلگەنــدە مىللەتچىلەشــكەن دۇنياۋىلىقتىــن ئېيتقانــدا دۆلــەت 
دۇنيــاۋى بۇرۇچنىــڭ باشــلىنىش نۇقتىســى _ ئــەڭ ئاخىرقــى نىشــانى پۈتكــۈل دۇنيا 
ــر  ــەت بى ــر مىلل ــى بى ــەپ قىلىدىغىن ــڭ تەل ــۇپ ھېســابالندى؛ مىللەتچىلەرنى بۇل
دۆلــەت قــۇرۇش ، بۇنىڭدىــن باشــقا ھېچقانــداق تەلىپــى يــوق. ئەممــا بىزنىــڭ 
ــەت ئۆزىنىــڭ  ــر دۆل ــر مىللــەت، بى ــزدە مىللەتچىلەشــكەن دۇنياۋىلىــق بى دەۋرىمى
ــە  ــداق دۆلەتك ــەر قان ــقا ھ ــى باش ــڭ ئۆلچەملىرىن ــلىرىنى ئۆزىنى ــەت قاراش قىمم
تېڭىشــنى تەشــەببۇس قىالتتــى. » ) خانىــش مۇرگىنتــەن ( ئۇيغــۇرالر قىممــەت 
قاراشــلىرىنى دۇنياغــا تېڭىشــى كېــرەك ئەمــەس ، دۇنيــا مېنىــڭ ئەركىنلىكىمنــى 
مېنىــڭ دۆلىتىمنــى، مېنىڭ دۆلەت قــۇرۇش ھوقۇقۇمنى، تارىختــا قۇرغان دۆلىتىمنى 
قايتــۇرۇپ بــەر دېيىشــى كېــرەك بولــدى، ئۇيغۇرالر بۈگــۈن دۇنيا ســىنىڭ بەختلىك 
تۇرمۇشــۇڭدا مېنىــڭ ھەققىــم بار،ســېنىڭ ئەركىنلىكىڭــدە مېنىــڭ ھەققىــم بــار، 

مېنىــڭ ھەققىمنــى قايتــۇرۇپ بــەر ! دېيىشــلىرى كېــرەك بولــدى

ئون يەتتىنچى باب: مىللەت ۋە ۋەتەن ئۈچۈن ئىنسان ئاۋۋال 
شەخسىيەتچىلىكتىن ۋاز كېچىشى الزىم

 مىللەتچىلىــك بىــر خىــل ئۇقــۇم ، مىللەتپەرۋەرلىــك يەنــە بىــر خىــل ئۇقــۇم 
بولۇشــى كېــرەك. بــۇ خــۇددى سىياســەت ساھەســىدە سىياســەتۋازلىق بىــر خىــل 

ئۇقــۇم، سىياســىيئونلۇق بىــر يەنــە خىــل ئۇقــۇم بولغانــدەك بىــر ئىــش. 

ــداق  ــا بۇن ــان بولس ــۆيۈش دېيىلىدىغ ــى س ــۈز مىللىتىن ــك، ئ  مىللەتچىلى
ســۆيۈش ئابســتراكىت ســۆيۈش بولــۇپ ئىپادىلىنىــدۇ. ھەرگىــز كونكرېــت ســۆيۈش 
ــنى  ــى سۆيۈش ــۆيۈش مىللەتن ــتراكىت س ــى ئابس ــدۇ. مىللەتن ــۇپ ئىپادىلەنمەي بول
ئومۇمالشــتۇرغان سۆيۈشــتۇر. مىللەتنىــڭ ئومۇمىــي مەنپەئەتــى نېمــە، مىللەتنىــڭ 
ــارائىتتا  ــتەملىكە ش ــرەك ؛ مۇس ــى كې ــداق بولۇش ــى قان ــىي ئورن ــي سىياس ئومۇمى
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ــرەك ،  ــى كې ــداق بولۇش ــى قان ــي ئەھۋال ــى، ئومۇمى ــي ئورن ــڭ ئومۇمى مىللەتنى
ــداق بولۇشــى  ــى قان ــارا ئورن ــڭ خەلق ــدا مىللەتنى ــتەملىكىچىلىكتىن قۇتۇلغان مۇس
كېــرەك. بــۇ مەســىلە مىللەتچىلــەر ۋە ئىنقىالبچىالر كۆڭــۈل بۆلىدىغان مەســىلىدۇر. 

 مىللەتپەرۋەرلىــك _كونكرېــت ئادەمنىــڭ تۇرمۇشــىغا كۆڭــۈل بۆلــۈش، 
مىللەتنىــڭ ھــەر بىــر ئەزاســىنىڭ تۇرمۇشــىغا، ئىقتىســادى ئەھۋالىغــا، جەمىيەتتــە 
تۇتقــان ئورنىغــا كۆڭــۈل بۆلۈش،مېھرىبانلىــق ,ئادىمىگەرچىلىك، خەير-ســاخاۋەت 
ــە  ــدا ھەمم ــى ئالدى ــڭ ئەخالق ــۈش، جەمىيەتنى ــۈل بۆل ــىرالرغا كۆڭ يېتىم-يېس
ئــادەم مەســۇل بولــۇش، مىللەتكــە ئــەزا بولغــان ئادەملــەر بىــر- بىرىگە ئىشــىنش 
ــلىق  ــان ئاساس ــكىل قىلىدىغ ــى تەش ــۇ مىللەتپەرۋەرلىكن ــا ب ــۈش ، مان ۋە كۆيۈن

ــالردۇر.  مەزمۇن

 مەيلــى قانــداق ئەھۋالــدا بولســۇن مىللەتچى، سىياســىيۇن خۇسۇســىيلىق ۋە 
شەخســىيەتچىلىكنى مۇۋاپىــق بىــر تــەرەپ قىلىــپ ئۆزىنــى مىللەتنىــڭ، ۋەتەننىــڭ 
ئىشــلىرىغا بېغىشــالش روھىغــا ئىگــە بولغانــدا، بۇنــداق ئادەمدىــن سىياســىيۇن 
ــدۇ.  ــداق ئادەمنىــڭ يېنىغىمــۇ كېلەلمەي يېتىشــىپ چىقىدۇكــى، سىياســەتۋاز بۇن
سىياســەتۋاز ھــەر قانــداق ئەھۋالــدا ئۆزىنىــڭ شەخســىي مەنپەئىتىدىــن مۇۋاپىــق 
دەرىجىــدە بولســىمۇ كېچەلمەيدىغــان ئادەمــدۇر. بۇنــداق ئــادەم ھىلەمىكىرلىــك 
بولىــدۇ. يالغانچــى، ئالدامچــى بولىدۇ. پۇرسەتپەرەســت ، سۇيىقەســتچى بولىدۇ. 
چەتەلدىكــى تىپىــك ۋارىيانتــى ھازىــر ئۇيغــۇر دەۋاســىنىڭ داغــدام يولىغــا قاپقــان 
قــۇرۇپ ھــە دەپ بۇزغۇنچىلىــق قىلماقتــا. دادىســىمۇ تارىختا شــۇنداق قىلغانىدى. 
ــز ئۆزلىرىنىــڭ پائالىيەتلىــرى ئارقىلىــق  ئەممــا ۋەتــەن دەپ تۇغۇلغــان ئادەملىرىمى

ئۆزلىرىنىــڭ قانــداق توغــرا ئادەملــەر ئىكەنلىكىنــى ئىپادىلــەپ بېرەلەيــدۇ

 بىــز بۇنــداق كىشــىلەرگە تەلــەپ قويااليمىز ۋە ئۆز ئارا تەلەپ قويۇشــااليمىز. 
ــدە ۋاز  ــداق ئادەملەرگــە ئىشــەنگەندە شەخســىيەتچىلىكتىن مۇۋاپىــق دەرىجى بۇن
كېچىــپ تازىالنغــان ۋىجــدان ، تازىالنغان قەلب، تازىالنغان ھېســيات، تازىالنغان 
ئەقىلنىــڭ كۈچىگــە تايىنىــپ ئۇيغۇر مىللەتچىســى بولۇشــنىڭ ئۈمىدلىرىنى ئۇالرنىڭ 
ۋۇجۇدىغــا يۈكلىگەنــدە ئۇالردىــن شــۇنداق بولۇشــنى تەلــەپ قىلغانــدا، پەقــەت 
ئالــالھ، مىللــەت ئۈچــۈن ياراتقــان ،پەقــەت مىللەت ئۈچــۈن يارالغــان ئادەملەرگىال 
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شــۇنداق تەلــەپ قويااليمىز. 

 ئادەتتە ئادەملەر »ئۆزىنى سۆيگەنلىك مەنپەئەتپەرەسلىك، مەنپەئەتپەرەسلىك 
ئۆزىنــى ســۆيگەنلىكتۇر« دېيىشــىدۇ. بــۇ توغرىــدا پىســخولوگ فروم »بــۇ خىل كۆز 
قاراش مەنپەئەتپەرەســلىكنىڭ ماھىيىتىنى بۇرمىالشــقا باراۋەردۇر. مەنپەئەتپەرەسلىك 
ئۆزىنــى ســۆيگەنلىك بولمايــال قالماســتىن ، ئەكســىچە دەل ئۆزىنــى ســۆيۈش روھى 
كــەم بولغانلىقتىــن مەنپەئەتپەرەســلىك پەيــدا بولىــدۇ. مەنپەئەتپەرەســلىك بىلــەن 
ئۆزىنــى ســۆيۈش ھەرگىــز بىــر ئىــش ئەمــەس « دەپ، قارايــدۇ. مەنپەئەتپەرەســت 
ئــادەم ئىككىنچــى ئادەمگــە كۆيۈنــۈش بىلــەن مۇئامىلــە قىاللمايــدۇ. مىللىتىگــە 
قانداق مۇئامىلە قىلســۇن. شــۇڭا بۇنــداق ئادەمنىڭ ئۆزىگە كۆيۈنــۈش ئىقتىدارىمۇ 
بولمايــدۇ. ئۆزىگــە كۆيۈنــۈش ئىقتىدارى يوق ئــادەم ئۆزىنىڭ كۈچىنــى ۋە ئۆزىنىڭ 
كىملىكىنــى ئاشــكارىلىغاندا ئىنتايىــن ئاجىز،تايىنىۋېلىشــقا ئامــراق، تاشــقى بىــر 
نەرســىگە ياكــى بىــر ئادەمگــە يۆلۈنــۈش ئارقىلىــق ئۆزىنــى ســاقالپ تۇرااليدىغــان 
ــادەم ئىكەنلىكىنــى ئاشــكارىاليدۇ.  ۋە باشــقىالرغا تايىنىــپ تىــك تۇرااليدىغــان ئ
بۇنــداق ئــادەم مىللىتىگــە قانــداق يــاردەم بەرســۇن؛ بۇنــداق ئــادەم ئىنتايىــن 
قورقۇنچــاق كېلىــدۇ. بىغەيــرى ئارزۇالرغــا بېرىلگــەن، شــۇنىڭ ئۈچۈنال باشــقىالرغا 
ھــەدەپ چېقىمچىلىــق بىلــەن زىيانكەشــلىك قىلىدىغــان كىشــىلەر، ئامېرىكىــدەك 
دېموكراتىــك دۆلەتتىمۇ،خىتايــدەك مۇســتەبىت دۆلەتتىمۇ پەســكەش ئەخالق بىلەن 

ــىلەردۇر.  ياشايدىغان كىش

 پىســخىلوگ فــروم، مەنپەئەتپەرەســلىككە قارشــى تۇرۇپ، ئۆزىگە كۆيۈنۈشــنى 
بــار كۈچــى بىلــەن تەكىتلىگــەن. ئۆزىگــە كۆيۈنــۈش بىلــەن باشــقىالرغا كۆيۈنــۈش 
ــن  ــۇرالىغاندىال ئاندى ــقا ئاش ــنى ئىش ــە كۆيۈنۈش ــادەم ئۆزىگ ــدۇ. ئ ــردەك بولى بى
باشــقىالرغا كۆيۈنۈشــنى ئىشــقا ئاشــۇرااليدۇ. باشــقىالرغا كۆيۈنۈشــكە قارىمۇقارشــى 
ــلىكتۇر.  ــى مەنپەئەتپەرەس ــەس بەلك ــۈش ئەم ــە كۆيۈن ــى ئۆزىگ ــۇپ قالىدىغىن بول
ــى  ــڭ بىرىن ــز، ئىككىنى ــۈش ھەرگى ــە كۆيۈن ــەن ئۆزىگ ــۈش بىل ــقىالرغا كۆيۈن باش
تالــالش دېگەنلىــك ئەمــەس،دەل بۇنىــڭ ئەكســىچە بارلىق كىشــىلەرگە كۆيۈنۈش 
بىلــەن مۇئامىلــە قىلىدىغــان ئــادەم ئوخشاشــال ئۆزىگــە كۆيۈنــۈش بىلــەن مۇئامىلــە 
قىلىدىغــان ئادەمــدۇر. مەســىلەن ، كۆيۈنــۈش ئــادەم بولغــان ھەربىــر ئادەمنىــڭ 
بىرخىــل ئەخالقىــدۇر. ئۇنداقتــا ئۆزىگە كۆيۈنۈشــمۇ مۇقــەررەر بىر خىــل ئەخالقتۇر. 
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چۈنكــى مەنمــۇ، ئۇمۇ،ســەنمۇ، ھەممىمىــز ئــادەم. دۇنيانىــڭ ھېچقانــداق يېرىــدە 
ئــادەم ئۆزىنــى ئادەمنىڭ ســىرتىغا قېقىــپ چىقىرىۋېتىدىغــان نەزىرىيــە بولمايدۇ. ئۇ 
ئادەمگــە كۆيۈنــۈش ئــۇ ئادەمنىڭ ھاياتى ، بەخت ســائادىتى ئۆســۈپ يېتىلىشــى، 
ئــۇ ئادەمنىــڭ ئەركىنلىكىنــى ھۆرمەت قىلىــش ، ئۆزىمىزگە كۆيۈنۈشــنىڭ ئىقتىدارى 
ئىچىگــە يوشــۇرۇنغان بولىــدۇ. ئۆزىگــە كۆيۈنــۈش ئۆزىنىڭ ھاياتــى ئۆزىنىڭ بەخت 
ســائادىتى ئۆسۈپ-يېتىلىشــى ۋە ئۆزىنىڭ ئەركىنلىكىنى مۇقىمالشــتۇرۇش قىسقىســى 
ئۆزىگــە كۆيۈنــۈش ئىقتىدارىنىــڭ ئىچىگــە يوشــۇرۇنغان بولىــدۇ. مىللەتپەرۋەرلىكمــۇ 

دەل مۇشــۇنداق زېمىنــدا ئۆســۈپ يېتىلىــدۇ. 

 پىســخولوگ فــروم، ئۆزىنــى سۆيۈشــكە بىرلەشــتۈرۈپ، شەخســىيەتچىلىكنىمۇ 
تەكىتلىگەن. شەخسىيەتچىلىك، ئادەم ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى داۋامالشتۇرۇپ،ئۆزىگە 
خــاس بولغــان يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكارا ئىقتىدارنــى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش دېگەنلىكتــۇر، 
دەپ كۆرســەتكەن. فــروم شەخســىيەتچىلىك بىلەن مەنپەئەتپەرەســلىكنى ئوخشــاش 
مەنىــدە چۈشۈنۈشــكە قارشــى تۇرىــدۇ. ئۇ بۇ يــەردە تىلغا ئالغان شەخســىيەتچىلىك 
،ماددىــي مەنپەئەتكــە، ھوقــۇق ۋە شــان شــەرەپكە مۇۋاپىــق ئېرىشىشــنى كــۆزدە 
ــە  ــەن دۆلەتت ــىيەتچىلىك مۇئەيي ــداق شەخس ــىيەتچىلىكتۇر. بۇن ــان شەخس تۇتق
ئەخــالق بىلــەن ھوقۇقنىــڭ چەكلىمىســى ئىچىــدە ئــادەم تەلــەپ ۋە ئارزۇلىرىنــى 
ــىيەتچىلىككە  ــۇر. شەخس ــدۇ دېگەنلىكت ــە قىلى ــە ئىگ ــق كاپالەتك ــەك ئارقىلى ئەمگ
مۇئامىلــە قىلغانــدا ســۇبيېكتىپ مەنىدە چۈشــەنمەي ئوبيېكتىپ ماددىــي مەنپەئەت 
ــان  ــۇبيېكتىپ جەري ــى س ــي مەنپەئەتن ــرەك. ماددى ــىمىز كې ــىدە چۈشىنىش مەنىس
ــىيەتچىلىكتىن ۋاز  ــاۋۋال »شەخس ــز يۇقىرىدائ ــرەك. بى ــلىكىمىز كې دەپ چۈشەنمەس
كېچىــش« دەپ مــاۋزۇ قويۇۋالغانىدۇق. ىشەخســىيەتچىلىكتىن ۋاز كېچىش جاندىن 
ــات كەچــۈرۈش  ــال تۇرمــۇش ھاي ــش، نورم ــن ۋاز كېچى ــش، ھاياتلىقتى ۋاز كېچى
ۋاســتىلىرىدىن ۋاز كېچىــش، ماددىــي مەنپەئەتتىــن ۋاز كېچىــش ياكــى شــۇ خىــل 
ھاياتلىققــا كېــرەك بولغــان مــاددى ۋە مەنىــۋى ھادىســىلەردىن بىراقــال ۋازكېچىــپ 
مىللەتچــى بولىمــەن دەپ ســاپايى چېلىــپ كوچىغــا چىقىۋېلىــش كېــرەك دېگەنلىك 
ــدە  ــرا كەلگەن ــكە توغ ــان تۆكۈش ــۈن ق ــەن ئۈچ ــدە ۋەت ــزى كەلگەن ــەس. گې ئەم
يۇقىرىقــى شەخســىيەتكە تەئەللــۇق مەنپەئــەت ئامىللىرىدىن بىراقال ۋاز كېچىشــكىمۇ 
توغــرا كېلىــدۇ. ۋاقتــى ســائىتى يېتىــپ كېلىــپ مىللەتنىــڭ مەنپەئىتــى، ۋەتەننىڭ 
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مەنپەئەتــى تەھدىتكــە دۇچ كەلگەنــدە، قەھرىماننىــڭ پائالىيىتــى تالالشــقا دۇچ 
كەلگەنــدە ئىككىلىنىــپ ئولتۇرۇشــنىڭ قــارارى يــوق دېگەنلىكتــۇر. 

ئون سەككىزىنچى باب: مىللەت مەسىلىسى ئىككىنچى بىر خىل ئېتىقاد 
مەسىلىسى ئەمەسمۇ. 

 پىســخولوگ فــروم ئېتقــاد بولمىســا بولمايــدۇ دەپ كۆرســەتكەن. ئىنســاننىڭ 
ئېتىقــادى بولمىســا مەنىــۋى تۈۋرۈكى بولمايدۇ. دىنى ئېتىقادتىن باشــقا ئىنســاننىڭ 
يەنــە ۋەتەنپەرۋەرلىكىگــە خــاس ئېتىقــادى بولۇشــى الزىــم. دىنىــي ئېتىقــادى بىلەن 
ۋەتەنپەرۋەرلىــك ئېتىقادىنــى بىر-بىرىدىــن ئايرىۋېتىشــكە بولمايدىغــان مۇقەددەس 
بىــر مەقســەتنىڭ ئىككــى تەرىپىــدۇر. بــۇ ئېتىقــاد ئىنســاننىڭ ۋەتــەن ئېتىقــادى 
ــان  ــاد ئىنس ــدۇ؟ »ئېتق ــدا بولى ــداق پەي ــاد قان ــدۇر. ئېتق ــەت ئېتىقادى ۋە مىلل
ــب  ــىزلىق قەل ــدۇ. ئېتىقادس ــدا بولى ــتىن پەي ــى مۇقىمالشتۇرۇش ــى ۋە روھىن قەلبىن
ۋە روھنــى ئىنــكار قىلىشــتىن پەيــدا بولىــدۇ« پىســخولوگ پــروم. )ئەركىنلىكتىــن 
قېچىــش(. ئېتىقــاد روھنــى، قەلبنــى مۇقىمالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئــاۋۋال ئىنســاننىڭ 
روھــى تايىنىدىغــان، ئىنســاننىڭ قەلبــى تايىنىدىغــان نىشــاننى مۇقىمالشتۇرۇشــقا، 
ــۇر  ــدۇ. ئۇيغ ــرا كېلى ــىغا توغ ــاننى مۇقىمالشتۇرۇش ــۇ نىش ــڭ ش ــان قەلبىنى ئىنس
ئىنســان قەلبىــدە ئــاۋۋال مۇقىمالشــتۇرىدىغان مۇقــەددەس نىشــان مىللــەت ئۇيغــۇر 
ــەن،  ــىزلىغان م ــۇر. سانس ــۇ دېگەنلىكت ــۇ ش ــۇ، ئ ــەن ش ــۇ، م ــەن ش ــى س مىللىت
ــىدىن  ــە باغلىنىش ــر بىرىگ ــق بى ــل ئارقىلى ــر تى ــىدىن بى ــڭ قوشۇلۇش ــەن، ئۇنى س
ــدىن ،  ــە بولۇش ــا ئىگ ــش تۇپرىقىغ ــۈپ يېتىلى ــق ئۆس ــەت ئارقىلى ــر مەدەنىي بى
بىردىــن ئارقىلىــق مەنىــۋى تۈۋرۈككــە ئىگــە بولۇشــىدىن بــۇ مىللــەت ئۇيغــۇر، بــۇ 
مىللەتكــە ئــەزا بولغــان ھــەر بىــر ئۇيغۇرنىــڭ پەخىرلىنىــش ئوبيېكتــى، ســۆيىنىش 
ئوبيېكتــى، كۆيۈنــۈش ئوبيېكتــى، قوغــداش ئوبيېكتــى پەقــەت شــۇ مىللەتنىــڭ 
مەنپەئىتىنــى كۆزلــەپ ياشاشــقا مۇمكىنلىــك بېرىدىغــان ئوبيېكت بوالاليدۇ. شــۇڭا 
مىللــەت ئۇيغــۇر، ھەربىــر ئۇيغۇرنىــڭ ئىككىنچــى خىــل ئېتىقــاد ئوبيېكتى بولۇشــقا 
مۇناســىپ ئوبيېكتتــۇر. يەنــە باشــقا مەنىدىــن ئېيتقانــدا مىللــەت بــۇ ئىنســاننىڭ 
ــى  ــر ئاالھىدىلىك ــڭ بى ــڭ ۋە خاراكتېرىنى ــان روھىنى ــاد ئىنس ــدۇر. ئېتىق ۋەتىنى
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بۇلــۇپ، ئۇنىــڭ بىــر تەرىپــى غەيرىــي ئەقلىــي ھېسســى بولســا يەنــە بىــر تەرىپــى 
ئەقلــى بولىــدۇ. غەيــرى ئەقلىــي ئېتىقــاد ئىنســاننىڭ قەلبىنىــڭ مۇســتەقىللىقىدىن 
ۋاز كېچىــپ ئادەتتىكــى نوپۇزغــا ئەگىشــىۋالىدۇ. نوپۇزنىــڭ تەجرىبىلىــرى ۋە ھېــس 
قىلغانلىرىنــى ئۆزۈمنىــڭ ھېــس قىلىشــى ۋە ئۆزۈمنىڭ تەجرىبىســى دەپ قارىۋالىدۇ. 
ــۇل،  ــق، پ ــۇزى زوراۋانلى ــڭ نوپ ــان ئوبيېكتنى ــقا ئوبيېكــت قىلىۋالغ ــۇ چوقۇنۇش ئ
دولــالر، مــال – مۈلۈك،ئىمتىيــاز، شــان شــەرەپ، غەيرىــي ئەقلى پىكىــر قىلغۇچىالر 
چوقۇنىدىغــان نوپــۇز بولــۇپ قالىــدۇ. بــۇ بىــر مىللــەت ئۈچــۈن بىــر مىللەتنىــڭ 
ــن  ــدا، ئىنتايى ــتىن ئېيتقان ــى پەرقلەندۈرۈش ــى يامانن ــبەتەن ياخش ــا نىس ئەزالىرىغ
ئېغىــر بىرپاجىئــەدۇر. ئەگــەر يۇقىرىقىــدەك نوپۇزغــا ئىگــە بولغــان بولســا، ئۇنىــڭ 
كىــم بولۇشــىدىن قەتىينــەزەر سىياســەت ۋە ئىنقىــالپ ساھەســىدە، غەيرىــي ئەقلىي، 
ھېسســىي پىكىــر قىلغۇچىــالر يۇقىرقىــدەك ھادىســىلەرگە ۋە شــۇنداق نوپۇزغــا ئىگــە 
ــالب  ــى ئىنقى ــا مۇقەررەرك ــان بولس ــىپ مېڭىۋېرىدىغ ــىلەرگە ئەگىش ــان كىش بولغ
ــدا ئەگەشــكۈچىلەرگە ئۆزىنىــڭ ئەتراپىدىكــى  ــداق ئەھۋال ــدۇ. بۇن ــۇپ بولى مەغل
ســاختىلىق ئارىلىشــىپ كەتكــەن ئومۇمىــي رېئاللىــق ھەقىقــەت بولــۇپ كۆرۈنــۈپ، 
ئاتالمىــش نوپۇزغــا ئېرىشــكۈچىلەرنىڭ، ئاتىلىــپ قالغانالرنىــڭ كىــم ئىكەنلىكىنــى 
پەرقلەندۈرمــەي، ئــۇ چوقۇنغــان نوپۇزنىڭ ئاتالمىش خىســلەتلىرى ئۇنىڭغا ھەقىقەت 
بولــۇپ كۆرۈنىۋەرســە، ئــادەم ھــەق - ناھەقنــى ئايرىمىســا پاجىئــە مۇشــۇ يەردىن 
باشــلىنىدۇ. ئەپسۇســكى، ھاياتلىــق چەكســىز داۋاملىشــىش جەريانىــدا ياخشــى 
بىلــەن ياماننىــڭ ئورنــى ئالمىشــىپ تۇرىــدۇ. ھــەق بىلــەن ناھەقنىڭمــۇ ئورنــى 
ئالمىشــىپ تۇرىــدۇ، بــۇ زامانــدا ھەقىقــەت بولــۇپ تۇرغــان نەرســىلەر باشــقا بىــر 
زامانــدا غەيــرى ھەقىقــەت بولــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن. بىــر زامانــدا ياخشــى دەپ 
ســۈپەتلەنگەن ھادىســىلەر يەنــە باشــقا بىــر زامانــدا» يامان« ھادىســە ھــە بولۇپ 
قېلىشــى مۇمكىــن، شــۇڭا ئىنســاننىڭ توغــرا ئىدىيىســى قەيەردىن كېلىــدۇ، پەقەت 
ئوبيېكتىــپ ھادىســىلەرگە ئوبيېكتىــپ توغــرا باھــا بېرىشــتىن كېلىــدۇ خــاالس. 

 ئەقلىي ئېتىقاد ئىنســاننىڭ خاراكتېرى ۋە ئىنســان ســاالھىيىتىنىڭ تەرەققىياتى 
بولــۇپ ئۆزلۈكنىــڭ يوشــۇرۇن ئىقتقــدارى ئىشــقا ئاشــۇرۇلغان، ئاشــكارىالنغاندىن 
كېيىــن، ئۆزلىكنــى مۇقىمالشــتۇرۇش بىــر ئادەمنىــڭ مۇســتەقىل پائالىيــەت قىلىش، 
پىكىــر قىلىــش ،ئىجادىــي پائالىيــەت قىلىــش، ئەركىــن تەپەككــۇر قىلىــش 
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ئاالھىدىلىكلىــرى، ئــەڭ مۇھىمــى مىللەتنىــڭ ئــارزۇ خاھىشــىغا مۇناســىپ بولغــان 
مۇقــەددەس پرىنســىپنى ئېتىــراپ قىلىشــنى بەلگە قىلىــدۇ. بۇنداق ئېتىــراپ قىلىش 
ــۇ  ــدە ئ ــراپ قىلىــش دەرىجىســىگە يەتكەن ــاق ئېتى ــدە ئورت ــر مىللەتنىــڭ ئىچى بى

مىللەتنىــڭ ئىچكــى ئىتتىپاقلىقىمــۇ ئىشــقا ئاشــۇرۇلغان بولىــدۇ. 

 بۇنــداق ئەقىلچىلىــك تۆۋەندىكىــدەك 3 خىل بۇ مەزمۇنىغــا ئىگە؛ بىرىنچى، 
ئەقىلگــە ئېتىبــار بېرىــش، كۆپلىگــەن كىشــىلەر ھەقىقــەت ياكــى غەيرىــي ھەقىقەت 
دەپ تونۇغــان نەرســىلەرنى ئەقىلنىــڭ كۈچىگە تايىنىپ ئوبيېكتىپ ھۆكۈم قىلىشــنى 
ــدۇ.  ــى ئايرىي ــەت ئىكەنلىكىن ــرى ھەقىق ــى غەي ــەت ياك ــپ، ھەقىق ــەم قىلى ئۆلچ
ــە قىلىــش،  ــەن مۇئامىل ــۈك بىل ــاق كۆڭۈلل ئىككىنچــى؛ باشــقىالرغا ئىشــىنىش، ئ
ئىشىنىشــنى توغــرا چۈشــەنمەي، قارشــى تەرەپنىــڭ ئاقكۆڭۈللــۈك بىلــەن مۇئامىلــە 
قىلىۋاتقانلىقىنىمــۇ توغــرا چۈشــەنمەي، قاراملىــق، قوپاللىق، قارا قورســاقلىق بىلەن 
قارشــى تەرەپكــە مۇئامىلــە قىلغــان كىشــىلەرگە يولۇققانــدا، يانــدۇرۇپ بۇنــداق 
كىشــىلەرگە ياۋۇزلــۇق بىلــەن مۇئامىلــە قىلىــش. ئۈچىنچــى: ئۆزلۈككــە ئىشــىنىش، 
ئۆزلۈكتــە چىــڭ تــۇرۇش مەسىلىســىدە ئۆزىگــە ئىشــىنىش روھىــدا ئاداققىچــە چىڭ 

تــۇرۇش ۋە باشــقىالرغىمۇ ئىشــىنىش. 

ــى ســۆيۈش  ــەپ،» ئۆزىن ــى سۆيۈشــنى مەدھىيىل ــروم ، ئۆزىن  پىســخىلوگ پ
ئىنسانشۇناســلىق ئەخــالق ئېتىكا نەزەرىيىســىدە ئەڭ يۈكســەك ئەخــالق مىزانىدۇر« 
ــۈش  ــقىالرغا كۆيۈن ــەن باش ــۆيۈش بىل ــى س ــە ئۆزىن ــۇ يەن ــەتكەن. ئ دەپ كۆرس
ــەك  ــەردە ب ــۇ ي ــروم، ب ــر نەرســە دەپ كۆرســەتكەن. پىســخولوگ ف ئىككىســى بى

رومانتىــك بولــۇپ كەتكەنمــۇ نېمــە؟

 ئۆزىگــە كۆيۈنۈشــنى ھــەر قانــداق ئــادەم ئورۇنــالپ كېتەلەيــدۇ. باشــقىالرغا 
ــادەم ھەرقانــداق زامانــدا  كۆيۈنۈشــنىچۇ؟ بۇنــداق كۆيۈنۈشــنى ھــەر قانــداق ئ
ئورۇنــالپ كېتەلەمــدۇ؟ كۆيۈنــۈش ئاغزاكــى ھېسســىي ياكــى ئەقلىــي، مەنىۋىيەت 
ساھەســىدە كۆيۈنــۈش بولۇپــال چەكلىنىدىغــان بولســا بۇنىــڭ ئەھمىيىتــى نېمــە ، 
كۆيىنىــش ماددىــي بەھرىمەنلىككــە ئىگــە قىلىــش بىلــەن خاراكتېرلىنىدىغان بولســا 
بىــر ئادەمنىــڭ يەنــە بىــر ئادەمگــە مــاددى خەيرىخاھلىــق قىلىشــىمۇ چەكلىــك 
بولىدىغــۇ؟! باشــقىالرغا كۆيۈنۈشــنى زادى قانــداق چۈشــىنىش كېرەك، پىســخولوگ 
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فــروم ئېيتقانــدەك ئۆزىگــە قانچىلىــك دەرىجىــدە كۆيۈنگــەن ئــادەم باشــقىالرغىمۇ 
ــا  ــان بولس ــداق بولىدىغ ــرەك. ئۇن ــۈزۈش كې ــە يەتك ــۇ دەرىجىگ ــنى ش كۆيۈنۈش
مىللەتچىلىك ئۇشــبۇ يەردىن باشــىنامدىكىنە! ئۆزىگە كۆيۈنۈش مىللەتكە كۆيۈنۈش، 
مىللەتكــە كۆيۈنۈش نۆۋىتىــدە ئۆزىگە كۆيۈنۈش بولۇپ ھېســابلىنامدىكىنە! نەزىرىيە 
ــداق  ــدۇ. بۇن ــرا چۈشىنىشــكە بولى ــى توغ ــداق پىكىرلەرن ــىدە بۇن ــكا ساھەس ئېتى
ــن  ــابلىنىدۇ. لېكى ــۇپ ھېس ــەش بول ــىپلىق تەكىتل ــەش پرىنس ــى تەكىتل پىكىرلەرن
رېئاللىــق ، بىــز ياشــاۋاتقان تۇرمــۇش تامامــەن بۇنىڭ ئەكســىچە. پايــدا - زىيان 
مەنپەئــەت مەسىلىســىدە مىللەتلــەر، ئادەملــەر ئارىســىدا توقۇنــۇش بولىــدۇ. شــان 
شــەرەپ مەسىلىســىدە ھەســەت بولىدۇ، كۆرەلمەســلىك بولىدۇ. شەخســى مەنپەئەت 
ــان  ــەل قىاللىغ ــرا ھ ــىۋىتىنى توغ ــەت مۇناس ــڭ مەنپەئ ــي مىللەتنى ــەن ئومۇمى بىل
ئــادەم دۇنيــا تارىخىــدا بــەك ئــاز كۆرۈلگــەن، شــۇڭا بىــر ئىشــنى يەنــە شــۇ بىــر 
كىشــىنىڭ باشــقا ئېلىــپ چىقىشــىغا سېلىشــتۇرغاندا بىــر ئىشــنى كۆپچىلىــك بىلەن 
بىللــە باشــقا ئېلىــپ چىقىــش بەســى مۈشــكۈلدۇر. خىتــاي جەمىيىتىــدە خىتاينىــڭ 
مۇستەملىكىســى ئۇيغــۇر جەمىيىتىــدە ئادەمنىــڭ ئۆزىگــە كۆيۈنۈشــنىمۇ باشــقىالرغا 
كۆيۈنۈشــنىمۇ ئىشــقا ئاشۇرالىشــى بۇمۇ ئوخشاشــال بەســى مۈشــكۈلدۇر. مۇستەملىكە 
مىللــەت ئەزالىرىنىــڭ 18 ى ئىنقىالبچــى بولســا 19 ى خائىــن بولىدىكــەن. خىتاي 
ــادەم بىلــەن ئىككىنچــى بىــر ئادەمنىــڭ جەمىيەتتــە تۇتقــان  جەمىيىتىــدە بىــر ئ
ئورنــى قارىماققــا ئــادەم بىلــەن ئادەمنىــڭ جەمىيەتتــە تۇتقــان ئورنىغــا ئوخشــاش 
ــادەم  ــڭ مۇســتەبىتىزىملىق سىياســىتى ئ ــە خىتاينى ــۇپ كۆرۈنســىمۇ ئەمەلىيەتت بول
بىلــەن ئادەمنىــڭ مۇناســىۋىتىنى بــۆرە بىلــەن ئىتنىــڭ مۇناســىۋىتىگە ئايالنــدۇرۇپ 
ــەن  ــادەم بىل ــتۇرۇپ ئ ــتۇرۇپ، ياتالش ــاندىن يىراقالش ــى ئىنس ــان تەبىئىتىن ئىنس
ئادەمنىــڭ ئــۆز ئارا مۇناســىۋەتلىرىنى بىــر بىرىدىن پايدىلىنىشــنىال بىلىدىغان لېكىن 
ئادىمــى ســەزگۈدىن، مېھرىبانلىقتىــن ياخشــى يامــان كۈنلــەردە، يېقىــن يىراقلىقتىن 
ــىۋەتلەر  ــوغۇق مۇناس ــقان س ــان، ياتالش ــەن ئايرىلغ ــلىق قىلىشــتىن تامام ھېسداش
چەمبىرىكــى ھاســىل قىلىشــقا زوراليــدۇ. خىتاينىــڭ نۆۋەتتــە ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىچكى 
قىســمىغا قاراتقان سىياســىتى ئەنە شــۇنداق سىياســەت. مەســىلەن ھازىر ۋەتەندە» 
سىياســىي جىنايــەت« بىلــەن ئۆلــۈم جازاســى بېرىلگــەن ئۇيغۇرنىــڭ قەھرىمانلىــرى 
ــاال  ــڭ ب ــراق ئۇالرنى ــدى. بى ــا ســەپەر قىل ــڭ دەرگاھىغ ــۇپ ئالالھنى شــېھىت بول
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چاقىلىرىچــۇ ، كىشــىلەر ئۇالرنىــڭ تــوي تۆكــۈن نەزىــر چىراغلىرىغــا كەلمەســمىش، 
ــاالم  ــا س ــە تاۋابىئاتلىرىغ ــۇ ئائىل ــىلەر ب ــا كىش ــراپ قالس ــدا ئۇچ ــىلەرگە يول كىش
قىلماســمىش، ۋەتــەن ســىرتىدىمۇ شــۇنداق. ئۇيغــۇر ئۈچــۈن سىياســىي پائالىيــەت 
قىلىۋاتقــان ئۇيغــۇر مىللەتچىلىرىنــى چەتكــە قېقىپ ئــۆي - پەتە مەھەللــە كويالردا 
بېرىــش - كېلىــش قىلماســمىش،قىز بەرمەســمىش ئوغــۇل ئالماســمىش، ئالــدى - 
بەرگــى قىلماســمىش، ئۆلــۈم يېتىــم بولســا ســاالم ســاھەت قىلماســمىش. دېمــەك 
بــۇ ھادىســىلەر خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ ئىنقىالبچىالرنــى يېتىــم قالــدۇرۇش 

سىياســىتىنىڭ نەتىجىلىــك ئۇســۇلى بولمــاي نېمــە ؟

 بىــز باشــتا » ھېــس تۇيغۇدىكــى ئېتىقــاد«، »ئەقلــى ئېتىقــاد « دەيدىغــان 
ئۇقۇمالرنــى دوســت تۇتــۇپ كەلدۇق. دىنىــي ئېتىقادىدىن باشــقا ئادەملــەردە يەنە 
مەلــۇم ئېتىقــاد بولۇشــى الزىم دېگەنــدە، مىللەتچىلىك ۋە مىللەتپەرۋەرلىك بولۇشــى 
كېــرەك دېگــەن ســەزگۈگە كەلــدۇق. يۇقىرىدىكــى بىر ئابزاســنىڭ مەزمۇنىغــا نەزەر 
ــە  ــز مىللەتچىلىكنــى ئەلۋەتت ــق ئارىســىدا بى ئاغــدۇردۇڭالر بولغــاي ! مۇشــۇ خەل
رادىــكال ئەمــەس ئەقلىــي مىللەتچىلىكنى قانــداق تەكىتلەيمىــز، مىللەتپەرۋەرلىكنى 
ــۇ  ــز. ب ــداق تەكىتلەيمى ــنى قان ــە كۆيۈنۈش ــر بىرىمىزگ ــز، بى ــداق تەكىتلەيمى قان
ئادەملــەر ئارىســىدا سىياســىي پائالىيــەت ھەرىكەتلەرنــى قانــداق تەشــكىللەيمىز. 

بــۇ ئادەملەرنــى لــۇت قەۋمىنىــڭ ئادەملىرىگــە ئوخشاتســاق بوالرمــۇ.. 

ئون توققۇزىنچى باب: مىللەتچىلىك سانائەتلىشىشنىڭ مەھسۇلىمۇ ؟

ــى  ــك كۈچ ــڭ قۇدرەتلى ــىرلەردە مىللەتچىلىكنى ــە ئەس ــر قانچ ــى بى ئاۋۋالق
ــان  ــن باي ــر تەرەپتى ــرا بى ــىنى توغ ــۇ ھادىس ــن ب ــدى. لېكى ــراپ قىلىنغانى ئېتى
قىلغانــدا تەتقىقاتچىــالر، » مىللەتچىلىــك ئىنســان تەبىئىتىنىــڭ ناھايىتــى چوڭقۇر 
قاتالمدىكــى نېگىزلىــك قىزغىنلىقىنــى ئەكــس ئەتتۈرىــدۇ. مىللەتچىلىكنــى ئاســاس 
قىلغــان مىللــەت دۆلــەت ۋە ئاىلىگــە ئوخشــاش زامــان تەرتىپــى يــوق ئىجتىمائىــي 
مەۋجۇتلۇقتــۇر« دەپ كۆرســەتكەن. ئىنســان تەبىئىتــى دېگــەن نېمــە؟ ياخشــىلىق 
ــەت -  ــش، مۇھەبب ــلىق قىلى ــش ھېسداش ــچ ئاغرىتى ــۈش، ئى ــق، كۆيۈن ،يامانلى
نەپرەت مېھرىبانلىق، ئادىمىگەرچىلىك ، ئىنســانىيەتچىلىك ئېتىقاد، تەربىيىلىنىش، 
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جامائــەت بولۇپ ياشــاش ئىســتەكلىرى، ئەركىنلىككە، بايلىققــا ئىنتىلىش، بەخىت 
قوغلىشىش، ئادالەتپەرۋەرلىك ۋەتەنپەرۋەرلىك، مىللەتپەرۋەرلىك، شەخسىيەتچىلىك، 
ئالدامچىلىــق، كاززاپلىــق، ياۋۇزلــۇق، ســەمىمىيەت، ئەخالقلىق، ئەخالقســىزلىق، 
ئاچكۆزلــۈك ۋە ســاداقەت قاتارلىــق ســۈپەتلەر ئــادەم خاراكتېرىگــە باغلىــق بــۇ خىل 
مەنىۋى ھادىســىلەر ئادەم تەبىئىتىنى تەشــكىللەيدىغان ھادىســىلەردۇر. بىر تەرەپكە 
ئادىمىگەرچىلىــك قىالاليدىغــان ئــادەم يەنە بىر تەرەپكە ۋەھشــىيلىكمۇ قىالاليدىغان 
ئادەمــدۇر. قانۇنغــا بۇزغۇنچىلىــق قىالاليدىغــان ئــادەم ئوخشاشــال قانۇنغــا رىئايــە 
قىالاليدىغــان ئادەمــدۇر. بىــر ئادەمگــە ھېسداشــلىق قىالاليدىغــان ئــادەم يەنە بىر 
ئادەمگــە دۈشــمەنلىكمۇ قىالاليدىغــان ئادەمــدۇر. ئادەم تەبىئىتىنى تەشــكىل قىلغان 
يۇقىرىقــى مەنىــۋى ھادســىلەر رېئــال تۇرمۇشــقا باغلىــق ھالــدا ئۆزگىرىپمــۇ تۇرىدۇ. 
ــە  ــۆز جەمەتىگ ــان ئ ــادەم ھېچقاچ ــان ئ ــىلىك قىلغ ــمەنگە ۋەھش ــىلەن، دۈش مەس
ــە  ــى ھەيرەتت ــۇنداق ئادەمن ــە ش ــى ئەن ــادەم تەبىئىت ــدۇ. ئ ــىيلىك قىلماي ۋەھش
ــى  ــەت پەلسەپىس ــك سىياس ــۇر. ئەنگىلىيەلى ــەپ تەبىئەتت ــان مۇرەكك قالدۇرىدىغ
ــى ۋەھشــىيدۇر، شەخســىيەتچى، مەنپەئەتپەرەســت،  ــادەم تەبىئىت ــس،» ئ خوببى

ۋەھشــىي ۋە ئۇرۇشــقاقتۇر« دەپمــۇ كۆرســەتكەن. ) لىۋىتــەن( 

 بىــر مىللەتنىــڭ ئىچىــدە مىللەتچىلىــك بــاش كۆتۈرگەندە كۆزىگــە ھېچنېمە 
كۆرۈنمەيــدۇ. مەســىلەن، روســىيە كوممۇنىــزم ئىمپېرىيىســى يىمىرىلمەســتىن بــۇرۇن 
مۇســتەملىكە قىلىنغــان ھەرقايســى مىللەتلەرنىــڭ مىللەتچىلىكــى يوشــۇرۇن ھالەتتــە 
ــى  ــتەملىكىچىلىك قىرغىنچىلىق ــڭ مۇس ــى. كوممۇنىزمنى ــپ تۇراتت ــەت قىلى ھەرىك
ــى.  ــول قويمايتت ــىگە ي ــاش كۆتۈرۈش ــڭ ب ــدە مىللەتچىلەرنى ــتەملىكە ئەللىرى مۇس
ئىمپېرىيــە يىمىرىلىۋىــدى پەقــەت ئوتتــۇرا ئاســىيادا دۆلــەت قۇرغــان مىللەتلەرنىــڭ 
ھالىغــا نەزەر ئاغدۇرســاق بىرســى تــور بېتىگە چىقىپ، ئــۆز تارىخىنىڭ نەچچە مىڭ 
يىللىــق تارىــخ ئىكەنلىكىنــى سۆزلەشــكە باشلىســا، بىرســى ئۆزىنىــڭ مەدەنىيىتىنىڭ 
نەچچــە مىــڭ يىللىــق مەدەنىيــەت ئىكەنلىكىنــى تەشــۋىق قىلىشــقا باشــلىدى. بىر 
مىللەتــال بولىدىكەن،ئــۇ چوقــۇم شــۇنداق قىلىشــى كېــرەك ئىــدى. مىللەتچىلىــك 
ئويغانغــان ھامــان، ھــەر قانــداق ئىزىمغــا بويســۇنمايتتى. مىللەتچىلىــك پەقــەت 
ئۆزىــال بىــر ئىزىــم بولــۇپ قاالتتــى. روســىيەلىك مۇســتەملىكىچىلەر ھــەم خىتــاي 
ــىنىپىي  ــدا س ــن ئالغان ــى تەكتىدى ــىلە تېگ ــي مەس ــتەملىكىچىلىرى » مىللى مۇس
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مەھســۇلىدۇر« دەيدىغان سەپســەتىلەرنى بازارغا ســالغاندىمۇ، ســىنىپالرغا پارچىالپ 
مىللــەت ئۇقۇمىنــى، مىللــەت كاتېگورىيىســىنى يوقىتىۋەتمەكچــى بولغاندىمــۇ 
ھېچقانــداق خېرىدار چىقمىغان. كوممۇنىزمچىالر ئىشــلەپ چىققان، ئالدامچىلىقنى 
مەقســەت قىلغــان ئېدىئولوگىيــە، مىللەتچىلەرنىڭ مىللەتچىلىكى ئالدىدا سەپســەتە 

ۋە كوممۇنىزمچــە يالغانچىلىقمــۇ چىنلىقنــى يوقاتقــان. 

 مىللــەت تەبىقىلەرگــە بۆلۈنــۈپ كەتكەن ھالەتتىمۇ، بىر تىلدا سۆزلىشــىدىغان 
ــۇرا  ــى ئوتت ــدە بولســۇن، مەيل ــە دەۋرى ــى بۇرژۇئازىي ــال بولىدىكــەن، مەيل مىللەت
ــر مىللەتكــە  ــراق بى ــى. بى ــك بوالتت ــىتەم چەكلى ــۇم س ــىرلەردە بولســۇن زۇل ئەس
ــۇم  ــدا، زۇل ــان ئەھۋال ــق قىلىۋاتق ــي ھۆكۈمرانلى ــەت مىللى ــر مىلل ــى بى ئىككىنچ
ــە  ــانائەت دەۋرىگ ــى. س ــىز بوالتت ــى چەكس ــى بەلك ــك بولمايتت ــىتەم چەكلى س
كىرگەنــدە مىللەتچىلىــك بــاش كۆتۈرىــدۇ، دېگەنــدە كىشــىلەر ئېھتىمــال مىللىــي 
مۇســتەملىكىچىلىكنى كۆزدە تۇتقان بولۇشــىمۇ مۇمكىن. مىللىي مۇســتەملىكىچىلىك 
ــتەملىكى  ــن مۇس ــى مۇمكى ــان بولۇش ــۆزدە تۇتق ــنى ك ــى سانائەتلىشىش دەۋرىدىك
شــارائىتىدا ھۆكۈمــران مىللــەت ھەرگىــز مۇســتەملىكە مىللەتنىڭ باش كۆتۈرۈشــىگە 
يــول قويمايــدۇ. مەيلــى ئىقتىســادىي جەھەتتىــن بولســۇن، سىياســىي جەھەتتىــن 
بولســۇن قــەد كۆتۈرۈشــىگە ھەرگىــز يــول قويمايدۇ. بۇنــداق ئەھۋالــدا ئېزىلگۈچى 
مىللەتنىــڭ ئىچكــى قىســمىدىمۇ مىللىــي بۇرژۇئازىيــە بــاش كۆتــۈرۈپ ئوتتۇرىغــا 
ــڭ  ــەت خىتاينى ــى مىلل ــز ئەزگۈچ ــۇ ھەرگى ــان تەقدىردىم ــدۇ. چىقالىغ چىقالماي
مىللىــي بۇرژۇئازىيىســى بىلــەن بىرلىكتــە ئۆزىنىــڭ مۇســتەملىكە مىللىتىگــە زۇلــۇم 
_ ســىتەم ســالمايدۇ. چۈنكــى مۇســتەملىكە قىلىنغــان ئىكــەن مىللــەت مۇســتەملىكە 
ــالما  ــان ياس ــى« دەيدىغ ــا مىللىت ــى » جۇڭخۇئ ــەت تەۋەلىكىن ــڭ دۆل قىلغۇچىنى
مىللــەت تەۋەلىكىنــى ، ھەرگىــز تــەن ئالمايــدۇ. ھامــان ئۆزىنــى مۇســتەملىكە بىــز 

دەپ چاغاليــدۇ. مەســىلەن ، ئۇيغــۇردەك مىللەتلــەر... 

 كىشــىلەر نېمــە ئۈچــۈن مىللەتچىلىــك ســانائەت دەۋرىنىــڭ ھاســىالتى دەپ 
قارايــدۇ ؟ تــاۋار ۋە ماددىغــا چوقۇنــۇش بىزنىــڭ بــۇ دەۋرىمىــزدە يەنــى ئېغىــزدا 
جۇڭگوچــە سوتســىيالىزم دەۋېلىــپ، ئەمەلىيەتتــە جۇڭگوچــە كاپىتالىــزم دەۋرىنــى 
باشــتىن كەچۈرۈۋاتقــان بەلكــى كاپىتالىزمنىــڭ ئــەڭ يىرىــك دەۋرى كاپتالىزىمنىــڭ 
دەســلەپكى دەۋرىنــى باشــتىن كەچۈرۈۋاتقــان مۇســتەملىكىچى خىتــاي جەمىيىتىــدە 
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ئېكسپالتســىيەلىك تــاۋار ئىشــلەپچىقىرىش ۋە تــاۋار ئايرىباشــالش خىتايــدا ، 
ھازىرقــى زامــان دۆلــەت كاپىتالىزمنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم ئۆزىگــە خــاس مەسىلىســى 
بولــۇپ قالــدى. ھەممىگــە مەلــۇم تــاۋار ئايرىباشــالش ۋە ئايرىباشالشــقا مۇناســىپ 
ــىۋەتلىرى  ــلەپچىقىرىش مۇناس ــاۋار ئىش ــپ ت ــۇبيېكتىپ ۋە ئوبيېكتى ــان س كېلىدىغ
جەمىيەتنىــڭ ئــەڭ بالدۇرقــى تەرەققىيــات باســقۇچىدىال بار ئىش ئىــدى. لېكىن بۇ 
يەردىكــى ئــەڭ مۇھىــم بىــر مەســىلە تــاۋار ئالماشــتۇرۇش ۋە تــاۋار ئالماشتۇرۇشــنىڭ 
قۇرۇلمــا خاراكتېرلىــك ئاقىۋەتلىــرى كــۆپ جەھەتتىــن ئېيتقانــدا، مۇســتەملىكە ئەل 
پۇقرالىرىنىڭ ئىچكى ۋە تاشــقى ئىجتىمائىي تۇرمۇشــىغا تەســىر كۆرســىتەتتى. شــۇڭا 
ــي ئالماشتۇرۇشــنى  ــە ماددى ــر جەمىيەتت ــن بى ــاۋار ئالماشــتۇرۇش كــۆپ جەھەتتى ت
كونتــرول قىلىــش شــەكلى ھېســابلىناتتى. ئېنىقــراق ئېيتقانــدا بىــر خىــل تــاۋار 
شــەكلى، ھۆكۈمــران ئورۇنــدا تۇرغاندا )تــاۋار ئىشــلەپچىقىرىش تاۋار ئالماشــتۇرۇش 
( پۇقراالرنىــڭ بارلىــق تۇرمــۇش شــەكىللىرىگە ھــەل قىلغۇچ تەســىر كۆرســىتىدىغان 
بىــر جەمىيەتتــە، ئاالقىــدار جەمىيەتتىكــى بارلىق ســۇبيېكتىپ ھادىســىلەر ســۈپەت 

جەھەتتىــن ماددىالشــقان شــەكىللەرگە ئىگــە بوالتتــى. 

 مۇســتەملىكە جەمىيەتتــە تــاۋار ئىشــلەپچىقارغۇچى بىلــەن ئىســتېمال 
قىلغۇچىالرنىــڭ سىياســىي ئورنــى ئوخشــاش بوالتتىمــۇ ؟ ھوقۇقــى مۇناســىۋەتلەردە 
تۇتقــان ئورنى قەيەردە بولســا، ھەربىر ئىشــلەپچىقارغۇچىنىڭ تاۋار ئىشــلەپچىقىرىش 
ۋە تــاۋار ئايرىباشــالش جەريانىــدا تۇتقــان ئورنىمــۇ ئۇنىڭغــا ئوخشــاش بوالتتــى. 
نــاۋادا تــاۋار ئىشــلەپچىقارغۇچى بىلــەن تــاۋار ئايرىباشــلىغۇچىنىڭ ھەر ئىككىســىال، 
ــان بولســا،  ــادەم ھــەم ئىشــلەپچىقارغۇچى ھــەم ئايرىباشــلىغۇچى بولىدىغ ــر ئ بى
مۇســتەملىكە جەمىيەتتــە ئۇيغۇرالر نېمە ئىشــلەپچىقىرىدۇ ۋە نېمىنى ئايرىۋاشــاليدۇ؟ 
خىتايالرچــۇ؟ خىتايــالر ئىشــلەپچىقارغان تــاۋار بىلــەن ئۇيغــۇرالر ئىشــلەپچىقارغان 
ئۇيغــۇرالر  مەســىلەن،  بوالمــدۇ؟  ئايرىباشــلىغىلى  قىممەتتــە  تــەڭ  تاۋارنــى 
ــر  ــر مېتى ــر كىلوگــرام ئاشــلىقنى خىتايــالر ئىشــلەپچىقارغان بى ئىشــلەپچىقارغان بى
ــلەپچىقىرىش  ــدۇ ؟ ئىش ــلىغىلى بوالم ــە ئايرىباش ــەڭ قىممەتت ــەن ت ــداس بىل ئادى
ــۇ  ــى، ب ــۈل قۇرۇلمىس ــى ۋە پۈتك ــۈل جەريان ــنىڭ پۈتك ــى ئىشلەپچىقىرىش جەريان
پەيتتــە ئىشــلەپچىقىرىش، مەھســۇالتىنىڭ ئايرىباشــالش قىممىتىگــە قارىتىلماســتىن 
ئىشــلەپچىقارغان مەھســۇالتنىڭ ياكى تاۋارنىڭ ئىشــلىتىلىش قىممىتىگىال قارىتىلغان 
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بولىــدۇ. بــۇ يــەردە »تاۋارنىڭ ئىشــلىتىش قىممىتــى ئېســتىمال قىممىتىدىن ھالقىپ 
كەتكــەن ۋاقىتتىــال، ئــۇ ئىشــلىتىش قىممىتى ئەمــەس ئايرىۋاشــالش قىممىتى بولۇپ 
تاۋارغــا ئايالنغــان بولىــدۇ « بــۇ يــەردە ھوقــۇق، تــاۋار ئىشــلەپچىقىرىش، تــاۋار 
ئىشــلەپچىقارغۇچىالرنىڭ ئىشــلەپچىقىرىش جەريانىــدا تۇتقــان ئورنى، ئايرىباشــالش 
جەريانىــدا تۇتقــان ئورنــى، ئىســتېمال قىلىــش جەريانىــدا تۇتقــان ئورنــى، مــال 
بۇيۇملىرىنــى تەقســىم قىلىــش جەريانىــدا تۇتقــان ئورنى ، تــاۋار ئىشــلەپچىقىرىش، 
تــەڭ قىممەتتــە ئايرىباشــالش جەريانىــدا ياكــى تەڭســىز قىممەتتــە ئايرىباشالشــقا 
مەجبــۇر بولــۇش، تاۋار ئىشلەپچىقىرىشــقا ســەرپ قىلىنغان ۋاقىت، بىــر نەپەر خىتاي 
ئىشــلەپچىقارغۇچى بىلــەن بىــر نەپــەر ئۇيغــۇر ئىشــلەپچىقارغۇچىنىڭ ئىجتىمائىــي 
ــان  ــەۋىيىدە تۇرغ ــۇم س ــى » مەل ــدۇ. يەن ــى بەلگىلەي ــان ئورنىن ــە تۇتق جەمىيەتت
مۇۋازىنەتلەشــتۈرۈش كۈچــى، يەنە باشــقا ســەۋىيىدە تۇرغــان، مۇۋازىنەتلەشــتۈرۈش 
كۈچىنــى بۇزغۇچــى كــۈچ بولــۇپ قالىــدۇ. ئــۆز ئــارا مەھلىيــا قىلىــش، ئۆزگىرىــپ 
تۇرغان ئايرىۋاشــالش جەريانىنىڭ ھاســىالتىدۇر. ئايرىباشــالش غەيرىي مۇۋازىنەتلىك 
ــۇش  ــۇق بول ــدۇ. قانۇنل ــپ بارى ــكە ئېلى ــق، مۇۋازىنەتلەشتۈرۈش ــۇق ئارقىلى ھۇق
ھوقۇقنــى ئادىللىــق بىلــەن ئىشلىتىشــنى قولغــا كەلتۈرۈســىمۇ، لېكىــن قارشــىلىق 
كۆرســىتىش - ئادىــل بولمىغــان ئەســلىگە كەلتــۈرۈش خاراكتېرلىــك مۇۋازىنەتنــى 
پەيــدا قىلغاندىــن باشــقا ، ئــۇ يەنــە ئوخشاشــال غەيرىــي تەڭپۇڭســىزلىقنى پەيــدا 
قىلىــدۇ. )ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــتىكى ئايرىباشــالش ۋە ھوقــۇق، خىتايچــە نەشــرى( 
ــۇالتلىرىنى  ــك مەھس ــزا ئىگىلى ــەن يې ــلەپچىقارغۇچىالر بىل ــاي ئىش ــۇ خىت ــا ب مان
ئىشــلەپچىقارغۇچى ئۇيغــۇر ئىشــلەپچىقىرىش كۈچلىــرى ئوتتۇرىســىدا بــازاردا ئېلىپ 
بارىدىغــان تــاۋار ئايرىۋاشالشــنىڭ جەريانىــدۇر. بــۇ جەرياننــى ھوقۇقلــۇق خىتــاي 
ــا  ــەن بىخــەۋەردۇر. ئۇنداقت ــن تامام ــۇرالر بۇنىڭدى ــەپ تۇرىدۇكــى، ئۇيغ تېزگىنل
ئۇيغــۇر يېــزا ئىگىلىــك مەھســۇالتلىرىنى ئىشــلەپچىقىرىدۇ دېھقــان بولۇشــقا مەجبــۇر 
ــقا  ــچى بولۇش ــۇالتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىدۇ،ئىش ــانائەت مەھس ــاي س ــدۇ. خىت بولى
مۇۋاپپــەق بولىــدۇ. يېقىنــدا مەلــۇم تــور بەتتــە بىــر ســەترە ماقالە ئېــالن قىلىندى. 
قاشتېشــى ســاتقۇچى بىــر ئۇيغــۇر يىگىــت بىلــەن كۆمــۈر كانــدا ئىشــچى بولــۇپ 
ئىشــلەيدىغان بىــر نەپــەر خىتاينىــڭ ئوتتۇرىســىدا دىئالوگ باشــالندى.... يىللىق 
ــق  ــابلىغاندا ئايلى ــداق ھېس ــرەك ، بۇن ــن كۆپ ــە، 200 يۈئەندى ــىڭ قانچ مائاش
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مائاشــىڭ 20 مىــڭ يۈئەندىــن كۆپــرەك بوالمــدۇ ؟ ئەلۋەتتە شــۇنداق... بۇنداق 
مائــاش ئالىدىغانــالر بــەك جىــق ، بەزىــدە ئايــالپ شــۇ يــەردە يېتىــپ قوپــۇپ 
ئىشــلەيدىغان تېخنىكالرنىــڭ يىللىــق مۇكاپــات پۇلــى 200 مىــڭ يۈئەندىــن 300 
مىــڭ يۈئەنگىچــە... بــۇ چاغــدا مــەن تەگســىز خىيالــالر دېڭىزغــا غــەرق بولدۇم. 
ئىچىمگــە غايــەت زور بىــر تــوپ قــۇرت كىرىۋالغانــدەك ئارامســىزلىنىپ كەتتىــم. 
زۇۋانىمنىــڭ ئۆچكەنلىكىنــى ســەزگەن بــۇ بايۋەتچىمــۇ مــاڭا ئــۆزرە ئېيتىــپ كېتىپ 
قالــدى.... قادىــر ئالالھقــا شــۈكۈرلەر ئېيتىــپ جىمىــپ قالدىــم، دېمــەك ھېكايــە 
قىلغۇچىنىــڭ ھېكايىســىنى، شــۇنچىلىك مىســالغا ئالــدۇق. بــۇ خىتــاي ئىشــچى 
قۇمۇلنىــڭ ســەنتەي خــۇ ئۇيغۇرچــە نامــى ئۈچكــۆل كۆمــۈركان رايونىــدا ئىشــچى 
بولــۇپ ئىشــلەيدىكەن. بــۇ كۆمۈركانــدا ئىشــلەيدىغان ئۇيغــۇر ئىشــچى بارمــۇ- 
يــوق ، بــۇ توغرىــدا ئوتتۇرىــدا گــەپ بولمىــدى. 300 مىــڭ يۈئەندىــن مائــاش 
ــوق گــەپ،  ــۇ ي ــۇر ئىشــچىنىڭ بولۇشــى ب ــدا ئۇيغ ــۈركان رايونى ــان كۆم ئالىدىغ
ئەگــەر بــار بولســا ئۇمــۇ 300 مىــڭ يۈئەندىــن مائاش ئاالالمــدۇ؟ سانائەتلىشــىش 
دېگــەن ســۆز ھــەر بىــر ئــادەم كەسىپلىشــىش ، تېخنىكلىشــىش دېگەندىــن دېــرەك 
بېرىدىغــان بولســا، دېھقــان ئۇيغــۇرالر، بەلگىلەنگــەن يېرىــدا دېھقــان بولغانلىقتىن 
جەمىيەتنىــڭ تــۆۋەن قاتلىمىــدا ياشاشــقا مەجبــۇر بولىــدۇ. خىتايالرنــى ئۇيغۇرالرغا 
نىسبەتلەشــتۈرگەندە جەمىيەتنىــڭ يۇقىــرى قاتلىمىــدا مەلىكىلىــك، ئــاق ياقىلىــق 
ئىشــچى بولــۇپ ياشــاش پۇرســىتىگە ئېرىشــكەن بۇلىــدۇ. خىتاي بىلــەن ئۇيغۇرنىڭ 
مۇســتەملىكە خىتــاي جەمىيىتىــدە تۇتقــان سىياســىي ئورنى پەرىقلىــق بولغانلىقتىن، 
ــۇنداق  ــى دەل مۇش ــى مىللەتچىلىك ــە قارش ــر بىرىگ ــڭ بى ــى مىللەتنى ــەر ئىكك ھ
ــۇش  ــىز توقۇن ــدە، رەھىمس ــۆرەش ئىچى ــىز ك ــۇپ رەھىمس ــدا بول ــالردا پەي ھالقى
ئىچىــدە راۋاجلىنىــدۇ ۋە مىللەتچىلىــك ھــەر ئىككــى مىللەتنىــڭ قولىــدا ئۆزىنىــڭ 
ــۇر مىللەتچىلىكــى  ــدۇ. مەســىلەن ئۇيغ ــا ئايلىنى ــى قوغداشــنىڭ قورالىغ مەنپەئىتىن
بىلەن خىتاي مىللەتچىلىكى ئىقتىســاد، مەدەنىيەت، ھوقۇق تەقســىماتىنى ئاســاس 
قىلغــان ھالــدا مىللــى مەنپەئــەت بابىــدا يۈزمۇيــۈز، روبىــرو توقۇنــۇش مۇھىتىغــا 
كىرىــپ قالىــدۇ. بىــز يۇقىرىــدا بىــر خىــل تــاۋار ئايرىۋاشــالش شــەكلى بارلىــق 
تۇرمــۇش شــەكىللىرىگە تەســىر كۆرســىتىدۇ ،دېگەنىــدۇق. بــۇ يــەردە ئــەڭ ئــاۋۋال 
تەســىر كۆرســىتىدىغىنى، ئــەڭ ئــاۋۋال مەســىلىلەرنىڭ ئىچىدىكــى مەســىلە بولــۇپ، 
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ئوتتۇرغــا چىقىدىغىنــى ھوقۇق مەسىلىســىدۇر. بىر جەمىيەتتە تاۋار ئىشــلەپچىقىرىش 
ۋە تــاۋار ئالماشــتۇرۇش ئادەملەرنىــڭ مەنپەئــەت تەلەپلىــرى بويىچــە تــاۋار ئېڭىنىــال 
پەيــدا قىلىدىكــەن، ئويغىنىشــنى ئاۋۋالنــى ئۆزىنــى تونۇشــتىن باشــلىغان مىللى ئاڭ 
مەقســەتلىك ئاڭغــا ئۆزگىرىــپ مىللەتچىلىــك مۇســتەملىكە جەمىيەتنىــڭ كۈندىلىك 

تەپەككــۇر پائالىيىتىگــە كىرىــپ كېلىــدۇ. 

ــۇنداق ئىنســان  ــە ش ــاننىڭ يەن ــاڭ ئىنس ــر قارىس ــز. بى ــەك ئاجى ئىنســان ب
ئالدىــدا قەدىــر قىممىتــى بىر چۈمۈلىنىــڭ قىممىتىگىمــۇ يەتمەيدۇ. ئۇنىــڭ قىممىتى 
ــى  ــڭ قىممىت ــدۇر. چۈمۈلىنى ــڭ قىممىتى ــى ئۇنى ــڭ ھەرىكەتچانلىق ــدە ئۇنى دېگەن
تەبىئەتتــە ھېچقانــداق دەخلــى تەرۇزغــا ئۇچرىمايــدۇ. ئەممــا ئىنســاننىڭ ھــەددى 

ھەرىكىتــى جەمىيەتتــە توســقۇنلۇققا ئۇچرايــدۇ. 

 ئىنســان شــۇنداق ئاجىزكى، ئىنســان ئىنســان بىلەن ئۆز ئارا ھەمكارالشــماي 
تــۇرۇپ ئۆزىنــى قوغدايدىغــان كۈچكــە يالغــۇز ئېرىشــەلمەيدۇ. ئىنســان تۇغۇلــۇش 
بىلەنــال ئەركىنلىكنــى، ئەركىــن ئازادە ياشاشــنى ئىســتەيدۇ لېكىن ئىنســان ياشــاش 
شــارائىتىنى قوغداشــقا ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ. ئەمگــەك قىلىــدۇ، ئەمگەك شــارائىتىنى 
قوغداشــقا ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ. چۈنكــى ، ئىنســان بىــر بىرىنىــڭ مەنپەئەتىگــە 
چېقىلىــپ تۇرىدىغــان ئىنســاندۇر. بۇنــداق چاغــدا ئــادەم بىر نوپۇزغــا، چېقىلغىلى 
بولمايدىغــان، تەھدىــت ســالغىلى بولمايدىغــان، يالغــۇز بىــر ئــادەم بىــر تــەرەپ 
ــان،  ــراپ قىلمىســا بولمايدىغ ــەت قىلمىســا، ئېتى ــەر ھۆرم ــان، ئادەمل قىاللمايدىغ
ھەيۋىســىدىن تــەپ تارتمىســا بولمايدىغان،بىــر كــۈچ بىــر نوپۇزغــا ئېھتىياجلىــق 
بولىــدۇ. شەخســىيەتچىلىك، ئــۆز ئــارا زىددىيــەت، ئــۆچ – ئــاداۋەت، مەنپەئــەت 
تالىشــىش توقۇنۇشــلىرى يــۈز بەرگەنــدە، قوراللىق كــۈچ بىلەن بىر تەرەپ قىلمىســا 
بولمايدىغــان چەككــە يەتكەنــدە كــۈچ بىلــەن بىــر تەرەپ قىلىشــقا توغــرا كېلىدۇ. 

 ئىنســاننىڭ بىخەتەرلىكىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىش زۆرۈرىيىتــى تۇغۇلغاندا، 
ــۇ  ــا ب ــۈچ ،مان ــۇ ك ــا ب ــدۇ. مان ــرا كېلى ــقا توغ ــا تايىنىش ــەن ھوقۇقق ــۈچ بىل ك
ھوقــۇق، مانــا بــۇ نوپــۇز، مانــا بــۇ دۆلەتتــۇر. ئىنســانالر دەســلەپكى چاغــالردا 
قەبىلــە ، ئايماقــالر بويىچــە ياشــايتتى. قوغدىنىشــقا توغــرا كەلگەنــدە قوغدىنىــش 
ــدە،  ــپ كەتكەن ــن ھالقى ــش كۈچىدى ــڭ قوغدىنى ــە ئايماقالرنى ــى قەبىل ئېھتىياج
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ــۆزارا  ــەتتى. ئ ــى چۈش ــە ئېھتىياج ــان كۈچك ــن زور بولغ ــڭ ئۇنىڭدى ئادەملەرنى
ئۇرۇشــۇش، تــاالش تارتىشــقا چۈشــكەندە ، دۈشــمەننىڭ ياكــى دوســتىنىڭ ئــادەم 
ســانىنىڭ ئــاز كۆپلۈكــى، غەلىبــە ياكــى مەغلۇبىيەتنىــڭ چېكىنــى بەلگىلەيتتــى. 
ئــادەم ئۆزىنىــڭ ھوقۇقــى نېمــە ئىــدى بىلمەيتتــى. كۈچــۈم بــار دېگەندىمــۇ بىــر 
ئادەمنىــڭ كۈچــى نېمىگــە دال بوالتتــى. شــۇڭا كۈچنــى ئۇيۇشتۇرۇشــقا، كۈچنــى 
ــىلەن.  ــن مەس ــكىللەنگەندىن كېيى ــۈچ تەش ــى. ك ــرا كېلەتت ــكە توغ تەشكىللەش
ــارا بىــر  چەتئەلنىــڭ ، ياقــا - ياتالرنىــڭ تاجاۋۇزغــا قارشــى تــۇرۇش، ئــۆز- ئ
بىرىگــە زىيانكەشــلىك قىلىشــنى چەكلــەش ئۈچــۈن،» كۆپچىلىــك ئۆزىنىڭ ھوقۇقى 
ۋە كۈچىنــى مەلــۇم ئادەمگــە ياكــى كۆپچىلىكنىــڭ پىكــرى بويىچــە كۆپچىلىكنىــڭ 
ئىرادىســىنى بىــر ئىرادىگــە ئايالندۇرىدىغــان ئايالندۇرغــان ۋە ئايالندۇرااليدىغــان 
بىــر نەچچــە كىشــىدىن تەشــكىللەنگەن كوللېكتىپقــا تاپشــۇرۇش كېــرەك« بولىدۇ ، 
دەيــدۇ جوبىــس. بــۇ ھۆكۈمنىڭ مەنىســىدىن قارىغانــدا، بۇ دۆلــەت ۋە ھۆكۈمەت 
دېگەنلىكتــۇر بۇنــداق ئەھۋالــدا ھــەر قانداق ئادەم شــۇنداق دەيدۇكــى ، بۇنداق 
نوپۇزنــى بۇنــداق كوللېكتىپىنى ئېتىــراپ قىلىمەن. ھوقۇقۇم بارۇ ھۇقۇققا چۈشــكەن 
ئېھتىياجىــم ھوقۇقۇمنى ئىشــلىتىش دائىرىســىدىن ھالقىــپ كەتكەندە ، ۋە ئۆزۈمنىڭ 
ھوقۇقىدىــن كۈچلــۈك بىــر ھوقۇققــا ھاجىتىــم چۈشــكەندە، كوللېكتىــپ ئىرادىنىــڭ 
كۈچىدىــن پەيــدا بولغــان ھۇقــۇق، نۇپــۇز ۋە كۈچنى ئېتىــراپ قىلىمەن. شــۇنداق 
بولغانــدا ھــەر بىــر شەخســنىڭ ئىرادىســى ھــەر بىــر شەخســنىڭ ھوقۇقــى، بىــر 
شەخســنىڭ ياكــى بىــر گۇرۇپپــا كىشــىلەرنىڭ ۋۇجۇدىغــا جەملەنگەنــدە ، پەيــدا 
بولغــان كــۈچ نوپــۇز، ھوقــۇق دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ، ســاالھىيەت دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. 
دەل مۇشــۇنداق ســاالھىيەت ســىز بىلــەن بىــز تەكــرارالپ يۈرگــەن دۆلــەت دېگــەن 
شــۇدۇر. دۆلەتنىــڭ قانــداق ۋۇجۇدقــا كەلگەنلىكــى توغرىســىدا ئەمــدى گەپنــى 

ســوقراتتىن ئاڭاليلــى: 

ــۇ  ــەھەر دېگەنم ــالردا ش ــۇ چاغ ــى، ئ ــىپ ئولتۇراتت ــەر تارقاقلىش  »ئادەمل
يــوق ئىــدى. ئادەملــەر ياۋايــى ھايۋانــالر تەرىپىدىــن يېيىلىــپ كېتەتتــى. 
ئادەملەرنــى ھايۋانالرغــا سېلىشــتۇرغاندا بــەك ئاجىــز ئىــدى پەقــەت تۇرمۇشــىنى 
ــقۇدەك  ــەن ئېلىش ــالر بىل ــدى. ھايۋان ــار ئى ــدارى ب ــتۇرالىغۇدەكال ئىقتى داۋامالش
كۈچــى يــوق ئىــدى... بىــر مەزگىللــەر ئۆتكەندىن كېيىــن قوغــداش ئارزۇلىرىدىن 
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ــدى ، شــەھەرلەر  ــر يەرگــە ئېلىــپ كەل ــى بى ــەر ئادەملەرن ــدا بولغــان تىلەكل پەي
قۇرۇلۇشــقا باشــلىدى. لېكىــن ئــۇالردا دۆلــەت قۇرغــۇدەك ، دۆلــەت باشــقۇرغۇدەك 
ــر بىرىگــە ئىشــەنمەيتتى.  ــارا بى ــۆز ئ ــەر ئ ــدار يــوق ئىــدى. لېكىــن ئادەمل ئىقتى
ئــۆزارا ھۆرمــەت قىلىــش بىلــەن ئۆزارا ئىشىنىشــتىن ئىبــارەت ئەخــالق ئۈندۈرمىلىرى 
پەيــدا بولۇشــقا باشــلىغاندىن كېيىــن، ئەخــالق نورمىلىــرى شــەھەر تۇرمۇشــىنىڭ 

ــدى«.  ــۇپ قال ئۆلچىمــى بول

ــالق  ــىش، ئەخ ــەن ئېلىش ــالر بىل ــى، ھايۋان ــدا بولۇش ــڭ پەي  ئادەملەرنى
ــالنغۇچ دەۋرى  ــلەپكى باش ــىنىڭ دەس ــەت قۇرۇلۇش ــى دۆل ــڭ يارىتىلىش نورمىلىرىنى
دەپ چۈشــىنىلىدىغان بولســا، ئــۇ چاغــدا تېخــى ئادەملــەردە ھۇقۇق قاراشــلىرىمۇ، 
مەنپەئــەت قاراشــلىرىمۇ،پايدا - زىيــان مەنپەئەت قاراشــلىرىمۇ ئادەملەرنىڭ ئېڭىدا 
شــەكىللەنمىگەن، ئادەملەرنىــڭ ئېڭــى تەرەققىــي قىلىپ ئــۇ دەرىجىگــە يەتمىگەن، 
قانۇننىڭ بولۇشــى ، كۈچنىڭ تەييارلىنىشــى، ئەخالق نورمىلىرىنىڭ ئۇمۇملىشىشــى 
قاتارلىق مەنىۋىي ھادىســىلەرنىڭ، ماددىي تۇرمۇشــنىڭ ئاســتا ئاســتا ئۆزگىرىشــىگە 
ئەگىشــىپ ئوتتۇرىغــا چىقىشــى، ئەمگــەك بىلــەن جــان بېقىشــنىڭ كــۈن تەرتىپكــە 
كېلىشــى،ئىپتىدائىي مەھســۇالت ئىشــلەپچىقىرىش، ئىشــلەپچىقارغان مەھسۇالتنىڭ 
ئىســتىمالدىن ئېشــىپ قېلىشــى، ماددىــي ئىشــلەپچىقىرىش جەريانىــدا خىلمۇخىــل 
ــە  ــدا بولۇشــى ، بىرســىنىڭ كەكىگــە ھاجىتــى چۈشســە يەن ئېھتىياجالرنىــڭ پەي
بىرســىنىڭ خالتىغا ئېھتىياجلىق بولۇپ قېلىشــى ،بىرســى تاغاققــا ھاجەتمەن بولۇپ 
قالســا يەنــە بىرســىنىڭ ســۈزگۈچكە ھاجەتمــەن بولــۇپ قېلىشــى،دېمەك ئاڭنىــڭ 
تەرەققىــي قىلىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرۈش بىلــەن بىرگــە ماددىــي ئىشــلەپچىقىرىش 
مۇئەسســەلىرىنىڭ،ماددى ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلىنىڭ، ماددىــي ئىشــلەپچىقىرىش 
ــرى  ــىنىمۇ ئىلگى ــي قىلىش ــڭ تەرەققى ــلەپچىقىرىش كۈچىنى ــەتلىرىنىڭ، ئىش مەقس
ســۈردى. دېمــەك ســوقراتنىڭ گېپىچــە، ئــۆز ئــارا ســودا تىجــارەت يولغــا قويۇلۇپ، 
مەھســۇالتالرنى ئــۆزارا ئالماشــتۇرۇش ھەرقايســى تەرەپنىــڭ مەنپەئەت پرىنســىپلىرى 
ئاســتىدا ئىلىــپ بېرىلــدى. ســودا تىجارەتنىــڭ بىــر تەرتىپىنىــڭ، بىر پرىنســىپنىڭ 
ئىچىــدە ئېلىــپ بېرىلىشــى الزىــم بولدى. ئادەملــەردە پايدا زىيــان مەنپەئەت ئېڭى 
پەيــدا بولغــان ئىكــەن ئالــدى - بەرگىــدە ئادىــل بولــۇش، ئېلىــم - ســېتىمدا 
ئادىــل بولــۇش، ئــۆزارا مەنپەئــەت يەتكــۈزۈش قاتارلىــق مەســىلىلەردە ئىپتىدائىــي 
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جەمىيەتتــە ئادەملەرنىــڭ ئــۆزارا ئادىــل بولۇشــى، ئــۆز ئــارا ھۆرمــەت ، بــارى - 
يوقنــى ئــۆزارا ئالماشــتۇرۇش جەريانىــدا ئۆزئــارا يــول قويــۇش ئادەتلىــرى ھازىرقــى 
ــن  ــۇ دەۋردى ــوقرات ش ــراق س ــەن. بى ــىراقمىتىكىن ، دەپ ئوياليم ــن ياخش دەۋردى
باشــالپال ئادەملــەردە ئوخشــاش بولمىغــان ھېسســىياتنىڭ بولىدىغانلىقىنــى قەيــت 
قىلىــپ ئۆتكــەن. » مېنىڭ، ســېنىڭ ئەمــەس، ئۇنىڭ ، ئۇنىــڭ ئەمەس دەيدىغان 
ســۆز ئىبارىلەرنــى چۈشــۈنۈش يېتەرســىز بولغانلىقتىــن ) ھازىرقــى كۈنــدە ئۇيغــۇرالر 
ســەن ئــۇ يۇرتلــۇق، مــەن بــۇ يۇرتلــۇق دەيدىغــان سېلىشتۇرۇشــتىن باشــقا، ســەن 
خۇنەنلىــك خىتــاي، ئــۇ ســىچۇئەنلىك خىتــاي دېيىشــنىمۇ بىلمەيــدۇ. مــاۋۇ زېمىن 
، مــاۋۇ تۇپــراق مېنىــڭ ،ســېنىڭ ئەمــەس ھــوي خىتــاي دېيىشــنىمۇ بىلمەيدىغــۇ، 
دەيمــەن( ئادەملەر ئارىســىدا بىردەكلىــك بولمايتتى. ئەممــا مۇكەممەل ئىجتىمائىي 
ــەت  ــر جەمىي ــان بى ــك قامدىيااليدىغ ــۆزى يېتەرلى ــى ئ ــدە ئۆزىن ــالر ئىچى گۇرۇھ
بەرپــا بولغاندىــن كېيىنــال ئاندىــن دۆلــەت شــۇ يــەردە پەيــدا بولغــان. دۆلەتنىــڭ 
ئوتتۇرىغــا چىقىشــى ئىنســانالرنىڭ ئــەڭ تــۆۋەن ئېھتىياجــى تۈپەيلىدىــن بولغاندىمۇ 
، دۆلەتنىــڭ ئەمەلىــي دەرىجىــدە ئوتتۇرىغا چىقىشــى گۈزەل تۇرمــۇش، مۇكەممەل 
تۇرمــۇش ۋە شــۇ تۇرمۇشــنى قوغــداش ئۈچــۈن ئىــدى. شــۇ دەۋرلــەردە ئىجتىمائىــي 
گۇرۇھــالر تەبىئىــي ھالــدا قۇرۇالتتــى ۋە ئۆســۈپ يېتىلەتتــى. دۆلەتنىڭ قۇرۇلۇشــى 
مۇشــۇ ئۆســۈپ يېتىلىــش جەريانىنىــڭ مۇكەممــەل تاماملىنىشــى دېيىلگەندىمــۇ ،» 
دۆلــەت يەنىــال تەبىئەتىنىــڭ مەھســۇلىدۇر. يەنــە بىــر مەنىدىــن ئېيتقــان دۆلــەت 
ــدۇ  ــىدۇر. «، دەي ــى نەتىجىس ــڭ ئاخىرق ــكىالتالر تەرەققىياتىنى ــي تەش ئىجتىمائى
ســوقرات. مەيلــى بىــر ئــادەم ياكــى بىــر ئائىلــە بولســۇن تەرەققىــي قىلىــپ بىــر 
ــەڭ  ــى ســەۋەبى ياكــى نەتىجىســى ئ ــەڭ ئاخىرق ــدە ، بۇنىــڭ ئ نۇقتىغــا كەلگەن
مۇكەممــەل، ئاقىــل، ئاقىالنــە بىــر چەككە يېتىپ كەلگەن بولىدۇ. شــۇڭا شــۇنداق 
ــكەن  ــەردە مۇكەممەللەش ــۇ ي ــى ب ــان دۆلەتن ــى پەللىســى بولغ ــڭ ئاخىرىق چەكنى

ئىجتىمائىــي گۇرۇپپــا دېيىشــكىمۇ بولىــدۇ. 

 ســوقرات يەنــە مۇنــداق دەيــدۇ : دۆلــەت تەبىئىــي ئۆزگىرىشــلەر ئىچىــدە 
بارلىققــا كەلگــەن. تەبىئىتىدىــن ئېيتقانــدا ئىنســان بىــر سىياســىي مەخلۇقتــۇر. » 
ئىنســانال بولىدىكــەن بىــر تاســادىپىيلىقتىن ئېيتقانــدا ئۇ ئىنســان بىــر دۆلەتكە تەۋە 
بولىدۇكــى ئىككىنچــى بىــر دۆلەتكــە تــەۋە بولمايدۇ. ئەگــەر ئۇ بىر شــەرمەندە... 
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ياكــى بىــر ھالقىمــا ئــادەم بولمىســىال... ،« لېكىــن ھازىرقــى دۇنيــادا ئىككــى 
دۆلــەت گراژدانلىقىنــى ئېتىــراپ قىلىدىغــان دۆلەتلەرمــۇ پەيــدا بولــدى. 

ــپ كەلگــەن ، دەپ باشــاليدۇ  ــا يېتى ــر مۇھىتق ــداق بى  ئىنســانىيەت، مۇن
پەيالســوپ جــون الك ، » شــۇ چاغــدا تەبىئەتتــە ئىنســانالرنىڭ مەۋجــۇت بولــۇپ 
تۇرۇشــىغا توســقۇنلۇق قىلىدىغــان كــۈچ ، ھەربىــر ئادەمنىــڭ شــۇنداق تەبىئىــي 
ھالەتتــە ئۆزىنىــڭ مەۋجۇتلۇقــى ئۈچــۈن ئىشــلىتىدىغان كۈچىدىن ئارتــۇق بىر كۈچ 
تەبىئەتنىــڭ كۈچــى مەۋجــۇت ئىــدى. بۇنــداق ئەھۋالــدا ئىپتىدائىــي ھالەتنــى 
داۋاملىــق ســاقالپ قالغىلــى بولمايتتــى. ئىنســانىيەت ئىشــلەپچىقىرىش ئۇســۇلىنى 
ئۆزگەرتمەيدىغــان بولســا يوقالغــان بوالتتــى. دېمــەك جــون الك ئۆزىگــە قارشــى 
بولۇۋاتقــان بىــر كۈچكــە قارشــى تۇرالىغۇدەك بىر كۈچنــى ئويلىمىغاندا ئىنســانىيەت 
تەرەققىياتىنىــال ئەمــەس ھەتتــا ئۆزىنىــڭ داۋاملىــق مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىنىمۇ 
كاپالەتكــە ئىگــە قىاللمايتتــى. دېمەكچىمۇ؟،شــۇنداق بولغانــدا ئىشــلەپچىقىرىش 
ئۇســۇلىنىڭ ئۆزگىرىشــى، ئىشــلەپچىقىرىش ۋاســتىلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىلىشــى، 

يېڭىلىنىــپ تۇرۇشــى كېــرەك ئىــدى دېمەكچىمــۇ؟ 

 بىــراق ئىنســانالردا يەنــە يېڭــى بىــر كــۈچ پەيــدا بولۇشــى كېــرەك ئىــدى. 
پەقــەت ئــاۋۋال ئېرىشــكەن كۈچتىــن پايدىلىنىــش ياكــى بــۇ كۈچنــى داۋاملىــق 
تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ يەنــە يېڭــى بىــر كــۈچ پەيــدا قىلىــپ تەبىئەتتىــن قولــۇم - 
قوشــنىالردىن كېلىدىغــان توســقۇنلۇقالرنى يەڭمىگەنــدە ئىنســانالر ئــۆزارا ئۆزىنىــڭ 
مەۋجۇتلۇقىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىاللمايتتــى. بۇنــداق كۈچنىــڭ ئومۇمىــي 
يىغىندىســى نۇرغۇنلىغان ئادەملەرنىڭ بىرلىشىشــىدىن ھاسىل بوالتتى. بىرلەشكەن، 
بىرلىشــەلىگەن ئادەملــەر ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق دۆلــەت قۇرااليتتــى. مانــا بــۇ كــۈچ 

ئادەملەرگــە كېــرەك بولغــان كــۈچ ئەمەســمىدى. 

 خىتاينىــڭ دۆلــەت تەلىماتچىلىــرى نېمــە دەيــدۇ؟ ئۇيغــۇرالر تارىختــا 
ــدۇ. يازغۇچــى غــۇالم ئوســمان نېمــە دەيــدۇ؟ ئۇيغــۇرالر  ــەت قۇرمىغــان دەي دۆل
تارىختــا دۆلــەت قــۇرۇپ باقمىغــان. بىزنىــڭ يۇقارقــى تەبىرىمىزگــە ئاساســالنغاندا 
ئىنســانىيەتنىڭ تۇرمۇشــى، مىللەتلەرنىڭ تۇرمۇشى ئوخشــاش دەۋرلەرنى، ئوخشاش 
باســقۇچالرنى ئوخشــاش بېســىپ كەلگــەن ئىكــەن. دېمــەك، مىللەتلەرنىــڭ دۆلەت 
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قــۇرۇش تارىخىمــۇ ئۆزىگــە خاســلىقنى گەۋدىلەندۈرگەندىــن باشــقا دۆلــەت قــۇرۇش 
ــوقرات  ــدۇ. س ــاش بولى ــۈپىتىدە ئوخش ــەت س ــر پائالىي ــدا بى ــانىيەت تارىخى ئىنس
ئادەملەرنــى »سىياســىي مەخلــۇق« دەپ كۆرســەتكەندەك، خىتــاي دۆلىتــى خــەن 
ــۇن  ــدە ھ ــون دەۋرى ــۇ ھ ــا، ئۇيغۇرالرم ــان بولس ــى قۇرغ ــەن دۆلىتىن ــدە خ دەۋرى
دۆلىتىنــى قۇرغــان ئىدى. سىياســىي جەمىيەتنىڭ پەيدا بولۇشــى، باشــقا مەقســەت 
ئۈچــۈن ئەمــەس، پەقــەت ھــەر بىــر ئادەمنىــڭ مەۋجۇتلۇقى،نىــكاھ ئائىلــە بويىچە 
ــى  ــڭ مەۋجۇتلۇقىن ــىي ئىگىلىكنى ــڭ، خۇسۇس ــى خۇسۇســىي مەنپەئەتنى مەۋجۇتلۇق
ــن  ــڭ ئېھتىياجــى ۋەجىدى ــق زۆرۈرىيەتلىرىنى ــان ھاياتلى ــە قىلىدىغ ــە ئىگ كاپالەتك
ھەربىــر ئادەمنىــڭ تەبىئىــي نورمــال» كــۈچ« ئىشــلىتىش دائىرىســىدىن ھالقىــپ 
كەتكــەن بىــر بۈيــۈك كۈچكــە ھاجىتــى چۈشــكەندە ئاندىــن دۆلــەت قۇرۇلغــان ۋە 

دۆلــەت پەيــدا بولغــان دېيىشــكە بولىــدۇ.

يىگىرمىنچى باب : دۆلەت دېگەن نېمە؟ 

ــان  ــپ قويغ ــى يوقىتى ــان دۆلىتىن ــن، قۇرغ ــۇ لېكى ــەت قورغان ــا دۆل  تارىخت
ئۇيغــۇردەك كىشــىلەر ئوتتۇرىغــا ئېلىــپ چىققــان ھازىرقــى زامــان چۈشــەنچىلىرىگە 
يارىشــا ، دۆلــەت دېگــەن نېمــە؟ دېگــەن ســوئالغا قۇدرەتلىك ئارمىيــە، قۇدرەتلىك 
ســاقچى قوشــۇنلىرى، قانۇن، ئەدلىيە، مەمۇرىيەت،يەنە باشقا زۆرۈر مۇئەسسەلەرنىڭ 
تەشــكىلىي بىرلىكــى، دۆلــەت دەپ ئاتىلىــدۇ دەپــال، يۇقىرىقــى ســوئالغا ئاددىــي 
ــڭ  ــىدا غەربنى ــەت توغرىس ــدۇ. دۆل ــكە بولى ــۇپ كېتىش ــال قۇتۇل ــاۋاب بېرىپ ج
پەيالســوپلىرى، ئۇيغۇرالرنىــڭ بۈيــۈك ئالىمــى يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ قاتارلىقــالر 
ــەت  ــە، دۆل ــە نەزىرىي ــەردە ئارتۇقچ ــۇ ي ــز ب ــەن. بى ــپ ئۆتك ــق توختىلى ئەتراپلى
توغرىســىدا يەنــە باشــقا پەلســەپىۋى كاتېگورىيــە ئىجــاد قىاللمايمىــز. پەقــەت شــۇ 
بۈيۈكلەرنىــڭ دۆلــەت تەلىماتىنــى نەقىــل قىلىــپ، شــەرھىيلەپ دۆلەت توغرىســىدا 

يۈزەكــى بولســىمۇ چۈشــەنچە ھاســىل قىلىشــقا تىرىشــىمىز. 

 پەيالســوپ گېگىــل » قانــۇن پەلسەپىســى قائىدىلىــرى« ماۋزۇلــۇق كىتابىــدا 
دۆلــەت توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ: بىر مىللەت دەســلەپتە ھېچنېمــە بولمىغاندىمۇ 
تېخــى بىــر دۆلــەت ئەمــەس، دەســلەپكى ئاالمــان قەبىلــە _ ئايمــاق ، چارۋىچــى 
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مىللــەت ھالەتلىرىدىــن ھازىرقــى ھالەتكــە ئۆتــۈپ كەلگەنــدە، مۇنــداق ئېيتقانــدا 
ــڭ  ــدۇ« گېگېلنى ــتۈرگەن بولى ــەكىلنى ئەمەلىيلەش ــي ش ــە مىللى ــل ۋە ئىدىي ئەقى
تەلىماتىنــى يەنــە شــەرئى تەپەككــۇر ئارقىلىــق يېشــىپ بەرســەك؛ بــۇ يــەردە تىلغــا 
ئېلىنىۋاتقــان شــەكىل دۆلــەت شــەكلىدۇر. مۇئەييــەن ئىدىيىنىڭ دۆلەتتىــن ئىبارەت 
ــق  ــەت ئېتىكىلى ــدا مىلل ــەكىل بولمىغان ــداق ش ــدۇر. بۇن ــەكىلگە كەلگەنلىكى ش
مەۋجۇتلــۇق بولۇپــل يەنىــال تەبىئىــي مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرىدۇ. بۇنــداق ئەھۋالدا 
مىللــەت، مىللەتكــە كېــرەك بولغــان ئوبيېكتىپلىقتىن نېرى بولۇپ، باشــقىالر ئۈچۈن 
ــا  ــۇق مەۋجۇتلۇقق ــدە قانۇنل ــۇن ئىچى ــى قان ــە يەن ــان بەلگىلىم ــۇر قىلىنغ تەپەكك
ئېرىشــەلمەيدۇ بۇنــداق مىللــەت ھــەر قانــداق جايــدا ئېتىــراپ قىلىنمايــدۇ. بــۇ 
ــال  ــاددا « دېگــەن ئۇقۇمــالر يەنى ــان» ئوبيېكتىپلىــق«،» م ــا ئېلىنغ ــەردە تىلغ ي
گېگېلنىــڭ قەلىمىــدە دۆلــەت دېگــەن ئۇقۇمغــا قارىتىلغــان بولۇشــى بەرھــەق. » 
ــۆزى  ــي گــەۋدە ، ئ ــۇق بۇلۇشــقا، ئوبيېكتىــپ ماددى ــپ قانۇنل ــەت ئوبيېكتى مىلل
ئۈچۈن بېكىتىلگەن مۇۋاپىقلىققا ئېرىشــەلمىگەنلىكتىن شــۇڭا مىللەتنىڭ مۇستەقىللىقى 
ــۇق  ــك ھوقۇقل ــى ئىگىلى ــەكلەن بولىدۇك ــۇرالردەك ش ــاۋاتقان ئۇيغ ــۈن ياش بۈگ
بولمايــدۇ« بــۇ يــەردە دۆلــەت » ئوبيېكتىپلىــق« »مۇۋاپىقلىــق« ، » مــاددا « 
دەپ تەرىپلەنگــەن. بۈگــۈن ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ مەۋجۇتلۇقــى خىتايدىــن پەرقلىــق 
ھالــدا خۇداغــا شــۈكۈر، ئۆزىنىــڭ تۇرمۇشــىغا مۇۋاپىــق مۇســتەقىل ياشــايدىغانلىقى 
ــن  ــەن بولســىمۇ، لېكى ــپ كەلگ ــەھەرلىرىگە يېتى ــۇر ش ــرى ئۇيغ ــاي كۆچمەنلى خىت
ــڭ  ــزدا مىللەتنى ــى تىلىمى ــىپ كىرەلمىگەنلىك ــى بېس ــە تېخ ــۇر مەھەللىلىرىگ ئۇيغ
نىســپىي مۇســتەقىللىقى دەپ، ئاتىلىدىغــان بولســا بۇنداق مۇســتەقىللىق شــەكلەن 

بولىــدۇ، ھەرگىــز ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق بولمايــدۇ، دېگەنلىكتــۇر. 

 »ئەقىلنىــڭ مۇتلــەق ھوقۇقــى نىــكاھ - ئائىلــە ۋە يېــزا ئىگىلىكىنــى 
باشــلىنىش نوقتىســى قىلىــپ، قانــۇن بەلگىلىمىلــەر ئالدىــدا ۋە ئوبيېكتىــپ تــۈزۈم 
ــى  ــى، مەيل ــل ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈش ــۇ خى ــڭ ب ــان، ئەقىلنى ــدا بولغ ــدە پەي ئىچى
خۇدانىــڭ ئىلتىپاتــى، مېھرىبانلىقــى بولــۇپ ئىپادىلەنســۇن ياكــى ھوقــۇق ياكــى 
ــەق  ــڭ مۇتل ــۇق ) ئەقىلنى ــل ھوق ــۇ خى ــۇن، ب ــۇپ ئىپادىلەنس ــىزلىق بول قانۇنس
ــى(  ــخ پەلسەپەس ــدۇر. « )تارى ــۇرۇش ھوقۇقى ــەت ق ــڭ دۆل ــى( قەھرىماننى ھوقۇق
ــن  ــۇم خىتايدى ــۇ ئۇق ــابالنغان ب ــزى ھېس ــڭ مېغى ــەت تەلىماتىنى ــڭ دۆل گىگىلنى
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باشــقا دۆلــەت تەلىماتىنــى شــەرھىلىگۈچىلەرنىڭ شــەرھىلىرىدە تىلغــا ئېلىنغانمــۇ _ 
يــوق ، بۇنــى ئېنىقــالپ چىقىشــقا بىزنىــڭ كۈچىمىــز يەتمەيــدۇ. خىتايچــە دۆلەت 
تەلىماتــى نېمــە، خىتايــالر دەيدۇكــى ، » دۆلــەت ســىنىپنىڭ بىــر ســىنىپنى ئېزىش 
قورالــى، دۆلەت ســىنىپالر كۆرۈشــىنىڭ مەھســۇلى، دۆلەت جۇڭخۇئــا مىللەتلىرىنىڭ 
دۆلىتــى، دۆلــەت پرولېتارىيــات ســىنىپىنىڭ دۆلىتــى، دۆلــەت بىــر مىللەتنــى يەنــە 
ــە  ــۇر. خىتايچ ــە تەلىماتت ــان خىتايچ ــى« دەيدىغ ــش قورال ــڭ ئېزى ــر مىللەتنى بى
دۆلــەت تەلىماتىنىــڭ ئەكســىچە، گېگىــل، ئىنتايىــن لوگىكىلىق تەپەككــۇر بويىچە 
ئەقىلــال بولىدىكــەن، دۆلــەت قۇرۇشــقا بولىــدۇ. نىــكاھ - ئائىلــە مۇناســىۋەتلىرى 
دۆلــەت قۇرۇشــنىڭ ئىپتىدائىــي ئاساســىدۇر. مەيلــى ئىپتىدائىــي بولســۇن مەيلــى 
ئوتتــۇرا ئەســىردە بولســۇن، يېــزا ئىگىلىكــى بىلــەن شۇغۇللىنىشــال بولىدىكــەن ، 
نىــكاھ ئائىلــە مۇناســىۋەتلىرىال بولىدىكــەن، ئەقىــل بولىــدۇ، ئەقىلنىــڭ مۇتلــەق 
ھوقۇقــى بولىــدۇ، دەپ كۆرســەتتى. ئەقىــل بەلگىلىگــەن قانــۇن، تارىختىــن بېــرى 
ــڭ  ــدا ، ئۇيغۇرالرنى ــەن ئەھۋال ــا كەلتۈرەلمىگ ــى قولغ ــەت ھوقۇقىن ــە دۆل تېخىچ
تۇرمۇشــىدا ئۆتمۈشــتە قازىــالر تۈزگــەن قانــۇن، قانــۇن بولــۇپ كەلــدى. قانۇننــى 
ــدا  ــۇن ئالدى ــان قان ــرا قىلىدىغ ــالر ئىج ــازى قۇززاتالر،مۇفتى ــى ق ــرا قىلغۇچ ئىج
ــدە  ــۈزۈم ئىچى ــان ت ــۇزۇپ چىقق ــرى تۇرغ ــازى قۇززاتلى ــۇ ق ــە ش ــڭ يەن ئۇيغۇرالرنى
ــڭ  ــۇر ئەقلىنى ــال ئۇيغ ــل، ئوخشاش ــۇق ئەقى ــەق ھوقۇقل ــى مۇتل ــڭ ئەقل ئۇيغۇرنى
ــدى.  ــۇپ كەل ــى” بول ــۇرۇش ھوقۇق ــەت ق ــڭ دۆل ــى” قەھرىماننى ــەق ھوقۇق مۇتل
دۆلــەت ۋە دۆلــەت قــۇرۇش پائالىيەتلىــرى ئەخــالق ئىدىيىلىرىنىــڭ رېئاللىقى بولۇپ 
ئىپادىلىنىــپ كەلــدى. ئۆزىنــى بىلگــەن سوبىستانســىيلىك ئىرادىنىــڭ ئېتىكىلىــق 
روھــى، بۇنــداق ئېتىكىلىــق روھ ئۆزىنــى تەپەككــۇر قىلىــش ۋە ئۆزىنــى بىلىــش 
ئارقىلىــق ئــۆزى بىلگەننىــڭ ھەممىســىنى تامامــالپ كەلــدى. بەلكى پەقــەت ئۆزى 
بىلگەننىــال تامامــالپ كەلــدى. » دۆلــەت ئۆرپــى - ئادەتلەرنىڭ ئىچىدە بىۋاســتە 
مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرىــدۇ. يەككــە ئادەملەرنىــڭ ئۆزلــۈك ئېڭىــدا، بىلىملىرىــدە، 
پائالىيەتلىرىــدە ۋاســتىلىق مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرىــدۇ، دەيــدۇ گېگېــل. بۇنىڭغــا 
ئاساســالنغاندا دۆلــەت قــۇرۇش ھەممــە مىللەتكــە نېســىپ بولىدىغــان پائالىيەتتۇر. 
تەپەككــۇر ئەخــالق ھادىســىلىرىنى تەپەككــۇر قىلغانــدا ئــاۋال ئۆزىنــى بىلىشــنى 
ئىشــقا ئاشــۇرۇش كېــرەك؛ ئاندىــن ئۆزگىلەرنى بىلىشــنى ئىشــقا ئاشۇرۇشــى كېرەك. 
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ئۆزگىنــى بىلىــش دېگىنىمىــزدە ئۇيغــۇر بىلــەن بىللە ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرنــى بىلىش، 
ــى  ــۇر. ئۇيغۇرن ــش دېگەنلىكت ــى بىلى ــاۋاتقان خىتاين ــە ياش ــەن بىلل ــۇر بىل ئۇيغ
بىلمىگەنــدە دوســتنىڭ كىــم ئىكەنلىكىنــى بىلەلمەيســەن. خىتاينــى بىلمىگەنــدە 
دۈشــمەننىڭ كىــم ئىكەنلىكىنــى بىلەلمەيســەن. ئۇيغۇرغــا جەمىيەت تەقســىم قىلىپ 
ــۇق  ــەت تەقســىم قىلىــپ بەرگــەن ھوق ــۇق نېمــە؟ خىتايغــا جەمىي بەرگــەن ھوق
نېمــە؟ خىتــاي بىلــەن ئۇيغــۇرالر ئوتتۇرىســىدىكى ھوقۇقــى جەھەتتىكــى پەرقلــەر 
ــۇق  ــرى تەقســىماتىدا ھوق ــڭ ئىســتېمال بۇيۇملى ــر جەمىيەتنى ــە؟ چۈنكــى بى نېم
تەقســىماتى تەقســىمات پرىنســىپلىرىنى بەلگىلەيــدۇ. ھــەر بىــر ئــادەم ئىدىيە بىلەن 
ياشــايدۇ. ھالبۇكــى رېئاللىقنىــڭ ئۆزگىرىشــى ئادەملەرنىــڭ ئىدىيىســىنى بەلگىلەپ 
ــى  ــان ھەرىكىت ــڭ تەلەپچ ــان ئىدىلەرنى ــەن تويۇنغ ــك بىل ــىمۇ مىللەتچىلى تۇرس
دۆلــەت شــەكلىنى تەلــەپ قىلىــپ تۇرغانلىقتىــن، دۆلــەت توغرىســىدا تەپەككــۇر 
قىلىــش مىللەتچىلىــك ئەخالقــى ئىدىيىلىرىنىــڭ رېئاللىقــى بولــۇپ قېلىشــى كېرەك. 
ياكــى دۆلــەت قۇرۇشــنى ئويلىنىــش ئۇيغــۇرالردا مىللەتچىلىــك ئەخالقــى شەرتســىز 
قوغلىشــىدىغان نىشــان بولۇشــى كېرەك. » دۆلەت قۇرۇشــنى ئەخالقنىڭ رېئاللىقىغا 
ئايالنــدۇرۇش«،» دۆلــەت قۇرۇشــنى مىللەتچىلىــك ئەخالقــى قوغلىشــىدىغان 
ــۆرپ  ــزدە، ئ ــم پائالىيەتلىرىمى ــزدا، بىلى ــەت ئېڭىمى ــدۇرۇش« مىلل ــانغا ئايالن نىش
ئادەتلىرىمىــزدە ۋاســتىلىق مەۋجــۇت بولۇپ تۇرغــان دۆلەت ئۇقۇمىغا مۇناســىۋەتلىك 
ئىدىيىمىزنىــڭ دۆلەتتىــن ئىبــارەت» ماددى«غا،دۆلەتتىــن ئىبــارەت ئوبيېكتىپلىققــا 
ھاجەتمــەن بولغانلىقىنــى كۆرســىتىپ تۇرۇپتــۇ. يەككــە ئادەمنىــڭ كىملىــك ئېڭــى 
ــن،  ــۇپ تۇرغانلىقتى ــۇت بول ــەن مەۋج ــات بىل ــىي كەيپىي ــدە سىياس ــەت ئىچى دۆل
ھــەم ئۆزىنىــڭ ماھىيىتىــدە، پائالىيەتچــان مەقســەتلىرىنىڭ نەتىجىلىرىــدە ئۆزىنىڭ 
ــوقرات  ــۇرۇن س ــالر ب ــى زامان ــن خېل ــدۇ. ئۇنىڭدى ــە ئېرىشــكەن بولى ئەركىنلىكىگ
»ھەربىــر ئــادەم سىياســىي مەخلۇقتــۇر« دەپ كۆرســەتكەندەك، ھەربىــر ئادەمنىــڭ 
پائالىيىتــى مەقســەتلىك پائالىيەتــال بولىدىكــەن، بۇنــداق مەقســەت سىياســەتنى 
بىللــە ئېلىــپ يۈرگــەن بولىــدۇ. مەســىلەن، مۇســتەملىكە جەمىيەتتە بىــر ئادەمنىڭ 
مۇســتەملىكە جەمىيەتكــە قارشــى مىللەتچــى ئىنقىالبچــى بولۇشــى، بىــر ئادەمنىــڭ 
ــى  ــن بۇلۇش ــالپ خائى ــى ياقى ــتەملىكىچى خىتاين ــتەملىكە جەمئىيەتنى،مۇس مۇس

ئوخشاشــال سىياســەتكە 
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مەنســۇپتۇر. ھــەر ئىككــى تــەرەپ ماھىيــەت جەھەتتىــن بىــر بىرىگــە تۈپتىــن 
ئوخشــىمايدىغان ئىككــى خىل مەنپەئەتنىڭ ھەقدالىرى بولــۇپ قالىدۇ. مىللەتچى، 
ئىنقىالبچــى بولغــان كىشــى مىللىــي مەنپەئەتنىــڭ قۇربانىغــا ئايلىنىــدۇ. خائىــن 
بولغــان كىشــى شەخســىيەتچىلىكنىڭ قۇربانىغــا ئايلىنىــدۇ. ئۈچۈنجــى بىــر يــول 
ــداق ئەركىنلىك،ھــەر ئىككــى تەرەپنىــڭ ئەركىنلىكــى، مەجبۇرالشــقا  ــوق. بۇن ي

دۇچ كەلمىگــەن ئەھۋالــدا يەنــە ئــادەم ئــۆزى بەلگىلەيدىغــان ئەركىنلىكتــۇر. 

ــىدۇر.  ــي نەرس ــى ئەقلى ــۆزى ئۈچــۈن ئۆزىدىك ــدا ئ ــەق ھال ــەت مۇتل  “دۆل
چۈنكــى دۆلــەت سوبىستانســىيلىك ئىرادىنىــڭ رېئاللىقىدۇر. دۆلەت ئۆســتۈرۈلگەن، 
ئومۇمىيلىققــا ئىگــە ئاالھىــدە ئۆزلــۈك ئېڭىــدا بۇنــداق رېئاللىشىشــقا ئىگــە بولىدۇ. 
بۇنــداق سوبىستانســىيلىك بىرلىك مۇتلــەق بۇلۇپ، ئىلگىرى ســۈرۈلگەن ئۆزىدىكى 
مەقســەتنى قوبــۇل قىلمايــدۇ. ئۆزىدىكــى مەقســەتنىڭ ئىچىــدە ئەركىنلىــك ئۇنىڭ 
ــۆزى  ــەت ئ ــل. » دۆل ــدۇ گېگې ــدۇ ،« دەي ــكەن بولى ــا ئېرىش ــەك ھوقۇقىغ يۈكس
ئۈچــۈن ئۆزىدىكــى ئەقلىــي نەرســىدۇر« بــۇ نېمــە دېگــەن گــەپ ؟ بــۇ ئۇقۇمنىــڭ 
مەنىســى دۆلــەت يەككــە ئىرادىنىــڭ مەھســۇلى ئەمــەس دۆلــەت ئومۇمىــي مىللەت 
ــۇر. شــۇڭا باشــتا ئېيتقانــدەك دۆلەتنىــڭ  ئىرادىســىنىڭ مەھســۇلىدۇر، دېگەنلىكت

قۇرۇلۇشــى تەبىئىــي بولىــدۇ. 

 »دۆلــەت ئوبيېكتىــپ روھ بولغانلىقتىــن، بىر شەخســكە نىســبەتەن دۆلەتنىڭ 
ــال  ــرا بولغاندى ــە پۇق ــۇ دۆلەتك ــەت ش ــۇ پەق ــدا، ئ ــتىن ئېيتقان ــى بولۇش گراژدان
ئوبيېكتــى بولۇشــقا، ھەقىقەتچىلىككــە ۋە ئەخالقلىــق بولۇشــقا ھەقلىــق بولىــدۇ 
ــان  ــەق بولغ ــقا مۇۋاپپ ــەت قۇرۇش ــدا دۆل ــداق بولغان ــل. ئۇن ــدۇ، گېگې « دەي
ــق  ــدە ئەخالقلى ــەت ئىچى ــر ئەزاســى شــۇ دۆل ــڭ ھــەر بى ــداق مىللەتنى ــەر قان ھ
ــپ  ــان ئوبيېكتى ــپ يۈرەلەيدىغ ــىنى كېرى ــقا مەيدىس ــتچىل بولۇش ــقا، راس بولۇش
ــك  ــىدا گېرمانىيىلى ــەت توغرىس ــدۇ. » دۆل ــقا بولى ــادەم بۇلۇش ــك ئ خاراكتېرلى
پەيالســوپ نېتشــى نېمــە دەيــدۇ، » دۆلــەت دېگــەن ئۇقۇمنىــڭ ياكــى ئىســىمنىڭ 
مەنىســى توغرىســىدا مــەن بــۇ يــەردە ســىلەرگە بىــر نېمــە ئېيتىــپ بەرمىســەممۇ 
ئۆزىدىــن ئــۆزى ئاشــكارا بولــۇپ تۇرۇپتــۇ. يەنــى بىــر ئۇچــۇم ئــاق تەنلىــك گۆش 
يېگۈچىلــەر، بىــر ئۇچــۇم بويســۇندۇرغۇچىالر ۋە غەلبــە قىلغۇچىــالر ئۇرۇشپەرەســت 
تەشــكىالتالرنى بىــر يەرگــە توپــالپ ئۇالرنىــڭ بارلىــق ئەزالىرىنىــڭ فۇنكســىيىلىك 
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ــەر  ــوزۇپ ،ئاھالىل ــى س ــۇق تىرناقلىرىن ــۈرۈپ قورقۇنچل ــە كەلت ــى ھەرىكەتك رولىن
ئولتۇراقالشــقان ئۆلكىلەرگــە ۋەھشــىيلىك بىلــەن ھۇجــۇم قىلىشــقا كۈشــكۈرتۈپ ، 
ــەت قۇرۇشــقا ئۇرۇنغــان  ــەق ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشــتۈرۈپ دۆل ــە مۇتل ســان جەھەتت
بولســىمۇ، دۆلــەت قۇرۇلــۇش قۇرالمىــدى. ) گېرمانىيىلىــك پەيالســوپ نېتشــى بــۇ 
يــەردە كىنايــە قىلىۋاتقــان بولســا كېــرەك( ئــۇالر ھازىرغىچــە ســەرگەردان بولــۇپ 
ــەردە  ــۇ ي ــدۇ. نېتشــى ب ــى ، دەي ــۇ دۆلەتنىــڭ كېلىــش مەنبئ ــا ب ــۇ. مان يۈرۈپت
ــابتا  ــى ھېس ــالر ئاخىرق ــەت قۇرغۇچى ــەن دۆل ــق بىل ــى؟ زوراۋانلى ــە دېمەكچ نېم
ــالر  ــۇ زوراۋان ــداق؟ ش ــۇ. قان ــدۇ، دېمەكچىم ــاي ئىشــنى تامامالي ــەت قۇرالم دۆل
ــڭ  ــان ھېســابلىناتتى. پەيالســوپ گېگىلنى ــەت قۇرغ ــا دۆل ــەت قۇرس ــداق دۆل قان
» ئەخــالق، ھوقــۇق، ئوبيېكتىــپ روھ « بويىچــە دۆلــەت قۇرۇشــنى تەكىتلىشــى 
بىلــەن پەيالســوپنى نېتىشــىنىڭ زوراۋانلىــق بىلــەن دۆلــەت قــۇرۇش تەلىماتىنىــڭ 
ــپ  ــى، ئوبيېكتى ــتا ئەقىلن ــەت قۇرۇش ــل دۆل ــە؟ گېگى ــى نېم سېلىشــتۇرمىلىق پەرق
روھنــى، ئەخالقنــى تەكىتلەيــدۇ ، نېتشــى زوراۋانلىقنــى تەكىتلەيــدۇ، دېيىشــكە 
بوالمــدۇ؟ يەنــە قارايلــى نېتشــى نېمــە دەيدۇ ؟ » سەپســەتىچىلەر دۆلــەت قۇرۇش 
كېلىشــىم تــۈزۈش بىلــەن باشــالنغان ئىــدى دېيىشــىدۇ ، مــەن ئوياليمــەن بۇنداق 
سەپســەتە چوقــۇم چۆرۈۋېتىلىشــى كېــرەك. كىــم قوماندانلىق قىاللىســا شــۇ كىشــى 
تۇغمــا خوجايىنــدۇر. شــۇنداق كىشــى باتۇرلــۇق ۋە كەســكىنلىك بىلــەن ھەرىكەت 
قىلىــپ ســەھنىگە چىقااليــدۇ. ئۇنىڭغا باشــقىالر بىلــەن ئەھدىنامە تۈزۈشــنىڭ نېمە 
زۆرۈرىيىتــى بــار ؟ بــۇ كىشــىلەر كۆڭلىــدە غــۇدۇراپ قويىــدۇ ، باشــقىالرنى كۆزگــە 
ئىلمايــدۇ. ئــۇالر خۇددى يىتىپ كەلگەن تەقدىردەك، ســەۋەبىمۇ يوق، باھانىســىمۇ 
ــن چۈشــەندۈرۈپمۇ  ــدۇ. ئىشــتىن كېيى ــاۋۋال ئۇقتۇرۇپمــۇ قويماي ــوق، ئىشــتىن ئ ي
ــەت قــۇرۇش  ئولتۇرمايــدۇ. « بــۇ پەلســەپەنىڭ ســۆز مەنىســىدىن قارىغانــدا دۆل
غايىپنىــڭ ئىشــىمۇ، پەقــەت بىــر قېتىملىــق تاســادىپىيلىقمۇ، خۇدانىــڭ كارامىتىمــۇ 
ياكــى نېمــە؟ نېتشــى بــۇ بىــر ئابــزاس پەلسەپىســىدىمۇ زوراۋانلىــق بىلــەن دۆلەت 
ــن  ــۇلتانلىقنى قىرغى ــۇلتان س ــان س ــا ئەالخ ــۇ تاپت ــدۇ. مۇش ــنى تەكىتلەي قۇرۇش
قىلىــپ يوقاتقــان روســىيەنىڭ گېنېرالــى كولپاكــۇ ۋىســكى خىيالىمدىــن كەچتــى، 
ســىبىرىيە دااللىرىنــى، تاكــى تىنــچ ئوكيــان قىرغاقلىرىغىچــە تاجاۋۇز قىلىــپ بېرىپ 
ــن كەچتــى.  ــوپ خىيالىمدى بويســۇندۇرۇپ روســىيە زېمىنىغــا قوشــۇۋالغان مۇراۋىي
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ئۇيغــۇرالر ئاخىرقــى قېتىــم قۇرغــان دۆلەتنى يوقاتقان ئەنگلىيە ، ســابىق ســوۋېتلەر، 
خىتاينىــڭ ســابىق گومىنــداڭ ھۆكۈمىتــى قاتارلىــق دۆلەتلەرنىڭ خەلقــارا ئىتتىپاقى 
خىيالىمدىــن كەچتــى. ۋەھــاكازا... زوراۋانلىقــال بولىدىكــەن دۇنيــادا دۆلــەت، 
دۆلــەت بواللمايــدۇ. دۆلــەت دۆلــەت بولــۇپ قۇرۇلمايــدۇ. ئاجىــزالر، مەزلۇمــالر، 
بىچــارە مۇســتەملىكە دۆلەتلــەر دۆلــەت قۇرالمايــدۇ. دېمەكچىمۇ،نېتشــى. نېتشــى 
دۆلەتنىــڭ كېلىــش مەنبىئــى توغرىســىدىكى » كېلىشــىم ، ئەھدىنامــە« تــۈزۈش 
يولــى بىلــەن دەســلەپكى دەۋرلــەردە قۇرۇلغــان دۆلەتلەرنىــڭ كېلىــش مەنبەئىنــى 
ــق  ــون الك قاتارلى ــس ۋە ج ــوپ خۇبى ــك پەيالس ــەن ئەنگلىيىلى ــالپ كەلگ ئىزاھ
ــر يوللىــال »سەپســەتە«گە  ــەردە بى ــۇ ي ــى ب ــل تەلىماتىن پەيالســوپالرنىڭ شــۇ خى

چىقىرىــپ » چــۆرۈپ تاشــالش«نى تەشــەببۇس قىالمــدۇ ؟

ــىز  ــەك تۇيۇقس ــۇق ، ب ــن قورقۇنچل ــدەك ئىنتايى ــاق چاققان ــۇالر چاقم  »ئ
كېلەتتــى. لېكىــن كىشــىنى قايىــل قىالتتــى. ئــۇالر غەيرىــي بىــر ھالــدا ئادەتتىــن 
ھالقىــپ كەتكــەن. ئۇالر بىر ئادەم ســۈپىتىدە كىشــىلەرنىڭ نەپرىتىگە ئۇچرىشىشــى 
مۇمكىــن. لېكىــن ئۇالرنىــڭ خىزمىتــى بىــر خىــل تەبىئىــي ئىقتىدارىنىــڭ 
ئىجادىيىتىــدۇر. ھــەر خىــل، ھــەر شــەكىللىك كىشــىلەر ئۇنتۇلــۇپ كېتەلمەيدىغــان 
ــۇ  ــەردە ش ــۇ ي ــى ب ــۇالردۇر«، نېتش ــۇ دەل ش ــدۇرۇپ كەتكەنلەرم ــىراتنى قال تەس
تەلقىنلەرنــى قىلىــپ تۇرغانــدا شــۇ تاپتــا ئۇيغۇرنىــڭ سەركەردىســى ياقــۇپ بــەگ 
ــۇر،  خىيالىمدىــن كەچتــى، ئەالخــان ســۇلتان خىيالىمدىــن كەچتــى، غېنــى بات
ــە  ــدى. ئەن ــىلەر ئى ــۇنداق كىش ــە ش ــىلەر ئەن ــۇ كىش ــالر... ب ــاز كامال ئابدۇنىي
ــق تۇيۇقســىز كېلىــپ ، تۇيۇقســىز كېتىــپ  ــق ئىنقىــالب ئارقىلى شــۇنداق قوراللى
دۆلــەت قۇرغۇچىــالر ئىــدى. كــۆرۈپ تۇرۇپســىلەر، نېمــە كولپاكوۋىســكى، نېمــە 
گومىنــداڭ، نېمــە كوممۇنىســت خىتــاي بــۇالر باشــقا بىــر مىللەتقــۇ. يــات مىللەت 
ــەر  ــقا مىللەتل ــا، باش ــاۋاتقان زېمىنالرغ ــەت ياش ــر مىلل ــات بى ــقا ي ــن باش ئۆزىدى
ــىلەن،  ــالردا مەس ــۇ زامان ــدۇ ؟ ئ ــە نېمىشــقا تاجــاۋۇز قىلى ــاۋاتقان دۆلەتلەرگ ياش
كــول پاكــۇ ۋىســكى زامانلىرىــدا كىشــىلىك ھوقــۇق، مىللەتچىلىــك، دېموكراتىيە، 
ــر  ــق، بى ــەت زوراۋانلى ــدى. پەق ــوق ئى ــالر ي ــان ئۇقۇم ــۈرەش دەيدىغ ــىنىپى ك س
مىللەتنىــڭ يەنــە بىــر مىللەتكــە زوراۋانلىــق قىلىشــىدىن ئىبــارەت زوراۋانلىقــال بــار 
ئىــدى. ئۇيغۇرلىرىمىــز ئاقكۆڭــۈل ئىدى، تەشــكىللىنەلمەيتتى، ئىقتىســادىي ئاجىز، 
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قــول ســانائەت ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا تەرەققىــي قىلغــان بولســىمۇ ، ھەربىــي قــورال 
ــانائەت  ــڭ س ــى. ئۇيغۇرالرنى ــا قىاللمايتت ــانائىتى بەرپ ــلەپچىقىرىش س ــاراغ ئىش ي
ــك  ــارائىت مۇمكىنلى ــن ش ــىمۇ لېكى ــان بولس ــرى بىخالنغ ــش ئۈمىدلى ــا قىلى بەرپ
بەرمەيتتــى. يېڭىســارنىڭ تۆمۈرچىلىــرى پىچــاق ۋە كەكــە ســوقۇپ چىقىراتتــى. 
ــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ قېلىــچ ســوقۇپ ئىشــلىتەلەيدىغانلىقىنىمۇ ئىســپاتلىغان.  تارىــخ ئ
ــا  ــۋى مائارىپق ــار زامانى ــى ئىلغ ــڭ ئويغىنىش ــەت ئېڭىنى ــۇرالردا مىلل ــراق ئۇيغ بى
مۇناســىۋەتلىك بولغانلىقتىــن ، ئۆزىنىــڭ روزىغارىغــا ئــۆزى، ئۆزىنىــڭ مائارىپىغــا 
ــىي  ــال جىنس ــەس يەنى ــى ئەم ــەت ئېڭ ــۇرالردا مىلل ــان ئۇيغ ــە بواللمىغ ــۆزى ئىگ ئ
ــڭ  ــەت ئېڭىنى ــۇرالردا مىلل ــۇدا ئۇيغ ــەر خ ــى. ئەگ ــدا تۇراتت ــتۈن ئورۇن ــاڭ ئۈس ئ
تەرەققىياتىغــا ئەزەلدىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېڭىغــا مۇســتەھكەم ئورۇنلىشــىپ كەلگــەن 
ــەت  ــەن مىلل ــاڭ بىل ــي ئ ــەن بىرلەشــتۈرۈپ ئورۇنالشــتۇرۇپ، دىنى ــاڭ بىل ــى ئ دىن
ئېڭىنىــڭ بىرلىكىــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ خاراكتېرىنــى يېتىشتۈرۈشــكە ئىمكانىيــەت 
يارىتىــپ بېرىدىغــان نۇســرەت ئاتــا قىلغــان بولســا ئىــدى ، ئىشــىنىمەنكى ئۇيغــۇر 
خەلقــى ئــۆزى ياشــاۋاتقان ئوتتــۇرا ئاســىيادىال ئەمــەس، پۈتــۈن دۇنيــا مىقياســىدا 
ــەن  ــك بىل ــى مىللەتچىلى ــۈپ ، ھــەم بارلىقىن ــا ئۆت ــڭ قاتارىغ ــار مىللەتلەرنى ئىلغ
ئۆلچەيدىغــان، ھــەم بارلىققــا ئىنســانىي مېھرىبانلىــق بىلــەن مۇئامىلــە قىلىدىغــان 
ــر مىللەتكــە ئايالنغــان  ــۈك تارىــخ يارىتااليدىغــان بى ــۈك مىللەتكــە، بۈي ــر بۈي بى
ــداق  ــەردە قان ــۇرالر تارىخــى دەۋرل ــان ئۇيغ ــى ئويغانمىغ ــەت ئېڭ ــى. مىلل بوالتت
ياشــىدى؟ » كىمكــى ۋەتــەن، مىللــەت دەپ ياشىســا دوزاخقــا كىرىــدۇ«، دەپ 
ياشــىدى. قــاراڭ بــۇ تەشــۋىقاتنى، قەيەردىــن تېرىۋالغــان تەشــۋىقات تېزىســى بۇ. 
بىــر ۋەتەنپــەرۋەر دوزاخقــا كىرىدىغــان بولســا، قەيەرگــە ياســاپ قويغــان دوزاخ ئــۇ 
؟! ھازىرغىچــە خىتايمۇ مۇنداق تەشــۋىقات ئېلىپ بېرىشــقا جــۈرەت قىاللمىغان... 
مىللىتىمىــز ئۇيغۇرنىــڭ بىــر بۈيۈك ئىســيانكار مىللــەت ئىكەنلىكىنــى ھېچكىم ئىنكار 
قىاللمايــدۇ. لېكىــن ،شــۇ مىللەتنىــڭ شــۇنداق ئىســيانكارلىقىدىن قانائــەت ھېــس 
قىلمىغــان شــۇ مىللــەت ئۇيغۇرنىــڭ ئەدىبلىــرى تۆۋەندىكىــدەك شــېئىرالرنى يــازدى. 

زور بەدەل تۆلەر دىل ئەسلەشكە بىر رەت،
ئۇنىڭ شاپ بۇرۇتىنى تولغاشلىرىنى. 
ئۇنتۇشچۈن بىر ئۆمۈر قىينىالر ئادەم، 

ئۇنىڭ كۆك يالقۇنلۇق چوڭقۇر كۆزىنى. 
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رەستىنى تىترىتىپ كېلەر ئۇ گۈس گۈس، 
ئۆلگىلى ماڭغاندەك ئۆلتۈرگىلى ھەم. 

كۆڭلىكى ۋەرت - ۋەرت يىرتىلىپ تۇرار،
چىڭقالغان بەستىگە چىدالماي ھەردەم. 
سەن كىم دەپ سوراشقا بولمايدۇ ئەسال، 

ئۇنىڭ ئۈچۈن ئانا يەر بېرىدۇ جاۋاب: 
ئۇ يۈز يىل بۇرۇنقى پىچاق ئاسقان ئەر. 
ۋە يۈز يىل كىيىنكى ئەسلەنگەن ئازاب. 

ــۇ  ــز. ب ــادالپ ئالدىغــۇ، دەپ ئوياليمى ــۇ شــېئىرنى ي ــار ئۇيغــۇر ب ــى ب ئەقل
شــېئىردا ئۇيغۇرنىــڭ ئۆتمۈشــكە تەئەللــۇق ئوبــرازى يارىتىلغاندىــن باشــقا، ھازىرقى 
دەۋردىكــى بىــر قىســىم ئۇيغۇرالرنىڭمــۇ ئوبــرازى يارىتىلغــان. شــېئىردىكى ئۇيغــۇر 
ئــادەم » ئۆلگىلــى ماڭغــان بولســا ۋە ئۆلتۈرگىلــى ماڭغــان بولســا « بىــز ئوياليمىز 
ــرى ۋە بۈگۈننىــڭ ئۇيغۇرلىرىمــۇ گېرمانىيىلىــك پەيالســوپ  ، ئۆتمۈشــنىڭ ئۇيغۇرلى
نېتىشــى ئېيتقانــدەك زوراۋانلىــق بىلــەن دۆلــەت قۇرغۇچــى ئۇيغۇرالرغــا ئايلىنالىغان 

بوالتتى. 

يىگىرمە بىرىنچى باب دۆلەت تەلىماتىنىڭ يەنە باشقىچە بايانلىرى 

 بىز باشــتا گېرمانىيەلىك پەيالســوپ گېگىلنىڭ دۆلەت توغرىســىدا ئېيتقانلىرى 
ــىدىكى  ــەت توغرىس ــڭ دۆل ــدۇق. گېگېلنى ــپ كەل ــقىچە توختىلى ــىدا قىس توغرىس
پەلســەپىۋى ھۆكۈملىــرى بىلــەن نېتشــى ۋە باشــقىالرنىڭ دۆلــەت توغرىســىدىكى 
ــەردە گېگىلچــە  ــۇ ي ــدى ب ــدۇق. ئەم ــتۇرغان بول ــقىچە سېلىش ــى قىس ھۆكۈملىرىن

دۆلــەت تەلىماتىنىــڭ باشــقا پەلســەپىۋى بايانلىــرى ھەققىــدە توختىلىمىــز. 

 گېگېلىچــە دۆلــەت تەلىماتىنىــڭ پەلســەپە ئاساســلىرى گېگېلنىــڭ »قانــۇن 
پەلسەپىســى قائىدىلىــرى« ماۋزۇلــۇق كىتابىــدا ئەتراپلىــق يورۇتــۇپ بېرىلگــەن. 
گېگېــل بــۇ كىتابىــدا دۆلــەت تەلىماتىنــى يارىتىــش جەريانىــدا ئۆزىنىــڭ تارىــخ 
ــڭ  ــىچە دۇنيانى ــڭ قارىش ــى ئۇنى ــەن. چۈنك ــپ ئۆتك ــان قىلى ــلىرىنىمۇ باي قاراش
ھەقىقىــي تارىخــى دۆلەتلــەر شــەكىللەنگەن، دۆلەتلــەر قۇرۇلغــان ۋە دۆلــەت 
دەپ ئاتالغاندىــن كېيىــن باشــالنغان. دۆلــەت دېگــەن نېمــە ؟ باشــتا قىســقىچە 
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كۆرســىتىپ ئۆتكەنــدەك گېگىــل دۆلــەت توغرىســىدا مۇنــداق توختالغــان ئىــدى» 
دۆلــەت دېگەنلىــك ئەقىــل دېگەنلىكتــۇر، دۆلەت دېگەنلىــك، روھ ياكى ئەخالقلىق 
ئەقىلنىــڭ رېئاللىقــى دېگەنلىكتــۇر. « يەنــە باشــقا ئابزاســالردا گېگىــل دۆلــەت 
دېگــەن ئۇقۇمغــا تەبىــر بېرىــپ » دۆلــەت دېگــەن – روھ، چەكلىــك مەۋجۇدىيەت 
ئىچىــدە پۈتۈنلــەي ئەمەلگــە ئاشــقان ھالــەت« دەپ )تارىــخ پەلسەپەســى ماۋزۇلۇق 
ــرى«  ــڭ پەلســەپە قائىدىلى ــەتكەن بولســا، » قانۇننى ــۇنداق كۆرس ــدا( ش كىتابى
ماۋزۇلــۇق كىتابىــدا گېگىــل دۆلــەت ئۇقۇمىنــى بۈيۈكلۈككــە كۆتــۈرۈپ، » دۆلەت 
تەڭرىنىڭ يەر شــارىدىكى ئەقلى« دەپ كۆرســەتكەن. دۆلەت قۇرۇشــتا تايىنىدىغان 
بىردىنبىــر ئاســاس ئەلۋەتتــە ئەقىــل بولۇشــى كېرەك؛ ئەقىــل بولماي تــۇرۇپ دۆلەت 
قــۇرۇش دېگــەن بــۇ پىالننــى ئەقىــل ئوتتۇرىغــا قويمــاي تــۇرۇپ كېلەچەك قۇرۇشــنى 
ــە  ــۇرۇش يەن ــەت ق ــقا دۆل ــن باش ــدۇ ؟ ئەقىلدى ــۇرغىلى بولى ــداق ئىشــقا ئاش قان
نېمىگــە ئاساســلىنىدۇ؟ مىللەتنىــڭ ئىرادىســىگە، بــۇ يــەردە ئىرادىســى دېگەننــى 
ــدۇ.  ــەكمۇ بولى ــارىتى دەپ چۈشەنس ــىجائەت ۋە جاس ــى، ش ــڭ غەيرىت مىللەتنى
ئەقىــل يۇقىرىقــى شــىجائەتنى، جاســارەتنى، ئىرادىنــى ھەرىكەتكــە كەلتۈرگەنــدە 
ئەقىلدىكــى پىكىرلــەر ئاندىــن ھەرىكەتكــە ئايلىنىدۇ. ئىــرادە شــىجائەتنى ئەقىلنىڭ 
كۈچــى دېيىشــكىمۇ بولىــدۇ. ئاۋۋالقــى شــەرتلەر مۇشــۇنداقال بولىدىغــان بولســا، 
بۇنــداق شــەرتلەرنى ھازىرلىمــاي تــۇرۇپ دۆلــەت قۇرۇشــنى خىيالىغىمــۇ كەلتۈرگىلى 
بولمايــدۇ. شــۇنداق شــەرتلەر مەســىلەن ،ئەقىــل بىلــەن ئىرادىنىــڭ مىللەتچىلىــك 
كۈچىنــى مىللەتنىــڭ ۋۇجۇدىــدا تەييارلىمــاي تــۇرۇپ قۇرۇلغــان دۆلەتلــەر ياقــۇپ 
بــەگ دۆلىتــى، ســابىت دامولــال دۆلىتــى، ئەخمەتجــان قاســىمى دۆلىتــى ئارقــا 
ئارقىدىــن ئىچكــى شــەرتلىرىنى تەييارلىمىغــان ئەھۋالــدا ئارقــا ئارقىدىــن مەغلــۇپ 
بولغــان ئىــدى. » تارىــخ پەلسەپەســى«دە گېگىل، ئەركىنلىكنىڭ ئىشــقا ئېشىشــى 
_ بــۇ دۆلــەت « دەپ كۆرســەتكەن. ئەركىنلىــك قانــداق ئىشــقا ئاشــىدۇ؟ دۇنيــا 
تارىخــى بىزگــە ئەركىنلىــك قانــداق ئىشــقا ئاشــىدۇ، دەپ ســوئال قويــۇپ يەنــە 
تارىــخ ئــۆزى جــاۋاب بېرىــپ: ئەركىنلىــك بىــرى ئــۇرۇش، مۇســتەملىكىچىلىككە 
قارشــى ئــۇرۇش ئارقىلىــق ئىشــقا ئاشــىدۇ. يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئەركىنلىــك تىنــچ 
ــق ئىشــقا  ــىتىش ئارقىلى ــش، كــۈچ كۆرس ــش قىلى ــاي نامايى ــەن توختىم ــول بىل ي
ئاشــىدۇ، دەپ تەلىــم بەرگــەن. ئۇيغــۇر 63 يىــل نامايىــش قىلدى، باســتۇرۇلدى. 
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ــدى؟  ــول قال ــداق ي ــدى قان ــا ئەم ــۇرىدىغان ئۇيغۇرغ ــقا ئاش ــى ئىش ئەركىنلىكن
مېنىڭچــە پەقــەت خىتاينىــڭ ئىچكــى جەھەتتــە ئۆزلىكىدىــن يىمىرىلىــپ گۇمــران 
بولۇشــىدىن باشــقا ئۇيغۇرغىمــۇ، تىبەتكىمــۇ ھېچقانــداق بىــر يــول قالمىــدى. بــۇ 
ھەقىقەتنــى تارىــخ تۈنۈگــۈن روســىيەدە ئىســپاتلىدى. بۈگــۈن ئــەرەب دۇنياســىدا 
ئىســپاتلىدى. ئىمپېرىيەلەرنىــڭ ئۆزلىكىدىــن گۇمــران بولۇشــى بۈگۈنكــى كۈنــدە 

تارىخنىــڭ ئاجايىــپ بىــر قانۇنىيىتــى بولــۇپ قالــدى. 

ــى  ــەت روھ ــەپ،» مىلل ــا تەكىتل ــا - قايت ــى قايت ــەت روھىن ــل مىلل  گېگى
دۆلــەت قۇرۇشــنىڭ ئاساســىي ۋە دۆلەتنىــڭ مەنىــۋى ئاساســى« دەپ كۆرســەتكەن. 
ئۇرغــۇپ تۇرىدىغــان، چاپچىــپ تۇرىدىغــان مىللەتكە خاس بىر روھ بولمىسا،ھاســا 
_ تايــاق بىلــەن ئاقســاپ كېلىــپ خىتــاي تانكىلىرىنىــڭ، خىتــاي برونېۋىكلىرىنىڭ 
ئالدىنــى توســقان تۇرســۇنگۈلنىڭ روھىــدەك بىــر روھ بولمىســا، ئاپتوماتلىق خىتاي 
ئەســكەرلىرىنىڭ كۆزىگــە قولىنــى تىقىــپ تۇرۇپ، يوقــال بۇ يەردىن بــۇ ۋەتەندىن، 
بــۇ ۋەتــەن ئۇيغۇرنىــڭ ۋەتىنــى، يوقــال بــۇ يەردىــن دەيدىغــان كــۆك مايكىلىــق 
قىزنىــڭ روھىــدەك بىــر روھ بولمىســا ، خىتاينىــڭ ئاتقــان ئوقــى يېغىــپ تۇرغانــدا 
ــمى  ــان ئىس ــاي ! دەيدىغ ــال خىت ــپ ، يوق ــا ئېتىلى ــپ ئالدىغ ــى كېرى كۆكرىكىن
ــى  ــەت قۇرغىل ــدەك روھ بولمىســا دۆل ــڭ روھى ــەر يىگىتنى ــى 2 نەپ ــۇم ھېلىق نامەل
بولمايــدۇ. ئۇيغۇرنىــڭ شــۇنداق مىللــەت روھــى بارلىقىنــى ئۇيغۇرنىــڭ تارىخىــدا 
ۋە ھازىرقــى رېئاللىقىــدا كۆپ،كــۆرۈپ ئۆتتــۇق، پەقــەت شــارائىت يــوق، پەقــەت 

ئۇيغۇرنىــڭ تەشكىللىنىشــىگە ئىمكانىيــەت يــوق خــاالس. 

 گېگىــل،» رېئــال دۆلــەت ، شــۇ دۆلەتنىــڭ بارلىــق ئاالھىــدە ئىشــلىرىدا ، 
ئۇرۇشــقا كىرىــش ، سىياســىي تــۈزۈم قاتارلىــق ئىشــلىرىدا ھەممە، ھەممىســىدە... 
ــاي  ــا خىت ــدۇ. ئەمم ــىدۇ«، دەي ــىگە ئېرىش ــام بېرىش ــڭ ئىلھ ــەت روھنى ، مىلل
ــاي  ــا قويغۇچــى خىت ــى ئوتتۇرىغ ــەت تەلىماتىن ــڭ دۆل سىياســەتۋازلىرى ۋە خىتاينى
مىللەتچىلىــرى گېگېلنىــڭ دۆلــەت تەلىماتىنــى ئىدىيالىزملىق تەلىمــات دەپ تەنقىد 
قىلىــش ئوبىكتىغا ئايالندۇرۇۋالىدۇ. قويســاڭچۇ! بىچارە خىتــاي مىللەتچىلىرى،... 
ــى  ــا قارش ــەت تەلىماتىغ ــڭ دۆل ــلىرى! گېگېلنى ــاي قۇش ــڭ ب ــاڭچۇ خىتاينى قويس
قويااليدىغــان بىــر دۆلــەت تەلىماتىنــى تەبىــر بىلــەن ئۇقۇمالشــتۇرۇپ، ئوتتۇرىغــا 
كۆتــۈرۈپ چىقالمــاي، گېگىل تەلىماتىنى ئاغدۇرۇشــقا كۈچى يەتمەي، ئىدېئالىســت 
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دەپــال پەشــنى قېقىــپ كېتىــش، بــۇ خىتايچــە دانالىقنىــڭ دۆلەتچىلىــك تەلىماتــى 
ساھەســىدىكى ئىپادىســىدۇر. 

ــىلىرىنى  ــەت ھادىس ــدا جەمىي ــى ھال ــا قارش ــەت تەلىماتىغ ــڭ دۆل  گېگېلنى
ــى ۋە  ــراالر جەمىيىت ــۈزۈم، پۇق ــىي ت ــەت، سىياس ــەر دۆل ــەندۈرگەندە، بەزىل چۈش
ئىقتىســادىي مۇناســىۋەتلەر ساھەســى ھەل قىلغۇچ ئامىل دەيدىغان كۆزقاراشــالردىمۇ 
بولۇشــقان ئىدى. جەمىيەتنىڭ ئىقتىســادىي مۇناســىۋەتلىرى دۆلەت فۇنكسىيىســىگە 
ــە ئىقتىســادىي مۇناســىۋەتلەرنىڭ  ــدە ئەمەلىيەتت زور تەســىر كۆرســىتىدۇ، دىيىلگەن
تەرتىپلىرىنــى سىياســەت ئارقىلىــق بەلگىلەيدىغــان يەنــە شــۇ دۆلــەت بولماي باشــقا 
نېمــە ئىــدى؟ بــۇ نۇقتىنــى ماركىــس، ئەنەنىــۋى كــۆز قاراشــالرغا ئاساســالنغاندا، 
دۆلــەت بەلگىلىگۈچــى ئامىــل، پۇقــراالر جەمىيىتــى بەلگىلەنگۈچــى ئامىــل دەپ 
ــرى  ــن خەۋى ــۆزنىڭ مەزمۇنىدى ــە س ــر جۈمل ــۇ بى ــڭ ب ــەتكەن. خىتايالرنى كۆرس
يوقمىكەنــە!؟ دۆلەتنىــڭ رولــى نېمــە دېگــەن مەســىلە بويىچــە ،گىگىــل، دۆلــەت 
ــەن  ــتۇرغۇچى دېگ ــى ياراش ــالغۇچى، زىددىيەتلەرن ــە س ــتۇرغۇچى، تەرتىپك ماسالش
مەنىــدە پەلســەپىۋى ئۇقۇمالرنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئەممــا خىتاينىــڭ مىللەتچــى 
دۆلــەت تەلىماتلىــرى مۇنــداق كۆزقاراشــقا قوشــۇلمايتتى. خىتاينىــڭ دۆلەت قۇرۇش 
ئەنەنىســىگە ۋە ھازىرقــى دۆلــەت باشــقۇرۇش چارىلىرىگە نەزەر ئاغدۇرســاق، دۆلەت 
ئىچىــدە زىددىيــەت پەيدا قىلىــش، زىددىيەتلەردىن پايدىلىنىپ دۆلەت باشــقۇرۇش 
ــقۇرۇش  ــەت باش ــە دۆل ــابلىناتتى. گېگېلىچ ــى ھېس ــر چارىس ــڭ بىردىنبى خىتاينى
ھازىرقــى زامــان غــەرب دېموكراتىــك دۆلەتلىرىنىــڭ باشــقۇرۇش ئۇســۇلى بولــۇپ 
مۇقىمالشــقان بولســا، خىتايچــە دۆلــەت باشــقۇرۇش خىتاي ۋە كۇبادەك مۇســتەبىت 
ــەر  ــە ھ ــدى. ئەمەلىيەتت ــۇپ قال ــۇلى بول ــقۇرۇش ئۇس ــەت باش ــڭ دۆل دۆلەتلەرنى
قانــداق ياخشــى تەشــكىللەنگەن بىــر دۆلەتتــە، پۇقــراالر ئۆزلىرىنىــڭ مەنپەئىتىنــى 
قوغداشــقا ھاجەتمــەن بوالتتــى. ئۆزىنىــڭ ھوقۇقلىرىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ياخشــى 
بىلەتتــى. ئىشلەپچىقىرىشــنى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــش ئۈچــۈن دۆلەتنىــڭ كــەم 

بولســا بولمايدىغانلىقىنــى تېخىمــۇ ياخشــى بىلەتتــى. 

يىگىرمە ئىككىنچى باب: مىللەت روھى دېگەن نېمە؟
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دۆلــەت قۇرۇشــنىڭ تەبىئىي ھالــدا مىللەتنىــڭ روھىغا باغلىــق بولىدىغانلىقى 
توغرىســىدىكى ســەترلەرنى يۇقىرىدا ئاز توال كۆرۈپ ئۆتتۇق. ئىنســانالر تۇرمۇشــنىڭ 
ــىۋىتى  ــۆزارا مۇناس ــڭ ئ ــۋى ئامىللىرىنى ــي ۋە مەنى ــرى _ ماددى ھەرقايســى ئامىللى
توغرىســىدا توختالغانــدا، فرانســىيىلىك پەيالســوپ مونتىســكىيۇ، »مىللەت روھى« 
دەيدىغــان بــۇ ئۇقۇمنــى ئوتتۇرىغــا ئېلىــپ چىققــان. كېيىنچــە گېگىــل بــۇ ئۇقۇمغا 
تېخىمــۇ ئەتراپلىــق تەبىــر بېرىــپ مۇھىــم بىــر ئۇقۇمغــا ئايالندۇرغــان. مىللەتنىــڭ 
روھــى، دەيــدۇ گېگېــل،» بىــر خىــل زۆرۈر بولغــان ئىزچىــل داۋامالشــقان ھــەر 
ــىمۇ  ــر بولس ــن بى ــەت بىردى ــىپ، پەق ــل پىرىنس ــەر خى ــقۇچتىكى ھ ــى باس قايس
يەنىــال ئومۇمىــي روھىيەتنىــڭ ئامىللىــرى، بــۇ ئامىلالرغــا تايىنىــپ ئومۇمىــي روھ 
تارىختــا ئۆزىنــى يۇقىــرى كۆتۈرەلەيــدۇ. ئۆزىنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇپ ئۆزىنــى ئــۆزى 
چۈشــىنىدىغان ئومۇمىــي گەۋدىگــە ئايالندۇرااليــدۇ. « دەيــدۇ. بۈگــۈن ئۇيغــۇر 
ــەت  ــۇر مىلل ــدى. ئۇيغ ــۇپ قال ــە زۆرۈر بول ــڭ ئۆزىگ ــڭ روھــى ئۇيغۇرنى مىللىتىنى
روھىنىــڭ ئىزچىللىقــى ئۇيغۇرنــى تارىخنىــڭ بۈگۈنكــى دەۋرىگــە ئېلىــپ كەلــدى. 
لېكىــن ئۇيغۇرنىــڭ ئۇيغۇرنــى چۈشىنىشــى يېتەرســىز بولــۇپ قالــدى. كېيىنكــى يۈز 
يىــل ئىچىــدە ئۇيغــۇرالر تارىــخ يارىتالىدىمــۇ؟ تارىــخ ياراتتــى، ئۇيغــۇرالر ئۆزىنىڭ 

تارىخنــى يارىتىــش جەھەتتــە قانــداق بىــر مىللەتنىــڭ كەينىــدە قالمىــدى. 

ــەت ۋە  ــي ھەرىك ــا تارىخى ــەت بولمىس ــۇپ ھەرىك ــەتال بول ــا مەقس  مۇددىئ
ــەتمۇ  ــى، مەقس ــڭ مۇددىئاس ــەت روھىنى ــۇ مىلل ــەن ؟ مۇددىئام ــخ بوالمدىك تارى
مىللــەت روھىنىــڭ مەقســىتى، ھەركەتمــۇ ئۇيغــۇر مىللــەت روھىنىــڭ ھەرىكىتىدۇر. 
ئىنســاننىڭ ئىدىيىســى، قىزغىنلىقــى، مۇددىئــا مەقســەتلىرى تارىخنــى ھەرىكەتكــە 
ــدۇر.  ــر ئامىل ــان بىردىنبى ــا ئايالندۇرىدىغ ــى تارىخق ــان ۋە ھەرىكەتن كەلتۈرىدىغ
گېگېــل، دۇنيــا تارىخــى 2 خىــل ئامىلنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بىرىنچــى خىــل 
ئامىــل- ئەقىــل؛ ئىككىنچــى خىــل ئامىــل قىزغىنلىــق دەپ كۆرســەتكەن. مۇددىئا 
مەقســەت بەلگىلەنگەنىكــەن ئارقىدىنــال ھەرىكــەت باشلىنىشــى كېــرەك. مۇددىئــا 
بىلــەن ھەرىكــەت بىــر بىرىنــى تولۇقاليدىغــان شــەكىلدە ۋۇجــۇد بولــۇپ تۇرۇشــى 

كېــرەك. 

بــۇ يــەردە گېگېــل پەيالســوپ مۇنتســكىيۇ ئوتتۇرغــا قويــۇپ ئۆتكــەن مىللــەت 
روھــى دېگــەن ئۇقۇمنــى قانــداق بېيىتقــان بولــدى؟ بۇ ئۇقــۇم گىگىلنىــڭ دۇنياغا 
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ۋە تارىخقــا ئەقىلنىڭ ھۆكۈمرانلىق قىلىشــى توغرىســىدا توختىلىــپ ئۆتكەندە دەلىل 
ــى  ــي تەرەققىيات ــڭ تارىخى ــدى. جەمىيەتنى ــق ئى ــە باغلى كەلتۈرگــەن قائىدىلىرىگ
ــىپ  ــقۇچلىرىنى بېس ــات باس ــان تەرەققىي ــى، نۇرغۇنلىغ ــا روھ ــدا » دۇني جەريانى
ــى  ــا روھ ــدا، دۇني ــى ھالقىلىرى ــقۇچلىرىنىڭ ھەرقايس ــات باس ــەن« تەرەققىي ئۆتك
ئەمەلىيەتتــە مىللەتنىــڭ روھــى بولــۇپ ئىپادىلەنگــەن. گېگېلنىــڭ ئىسپاتلىشــىچە 
» مىللــەت روھــى« شــۇ مىللەتنىــڭ دىنىــي ئېتىقــادى، سىياســىي تــۈزۈم، ئېتىــكا 
ئەخالقــى، قانــۇن – قائىدىســى، ئــۆرپ ئادەتلىــرى، ئىلىــم پەنلىــرى ئەدەبىيــات 
ــەت  ــقا مىلل ــپاتالنغان. شۇڭالش ــەن، ئىس ــەن، گەۋدىلەنگ ــەنىتىدە ئىپادىلەنگ س
ھاياتىنىــڭ بارلىــق تەرەپلىــرى بىــر بىرلىرىگــە زەنجىرنىــڭ ھالقىســىدەك باغلىنىــپ 
ــەت  ــر پۈتۈنلۈكنــى ســاقالپ كەلگــەن. مىلل ــردەك باغلىنىــپ بى كەتكــەن. زەنجى
ھاياتىنىــڭ ئاساســى،ھۇل تېشــى ئەلۋەتتــە بىــز تىلغــا ئېلىۋاتقــان مىللــەت روھــى 
ئىــدى. گېگىــل مىللــەت روھى توغرىســىدا مۇنداق توختالغان ئىــدى : بىز ئېتىراپ 
قىلىدىغــان نەرســىنىڭ بىــر مىللەتنىڭ كونكرېت روھــى ئىكەنلىكىنى بىلىۋېلىشــىمىز 
الزىــم. بەلكــى ئــۇ شــۇنداق روھ بولغانلىقتىــن، ئۇنــى مەنىۋىيىتىمىزدىكــى ئىدىيــە 
ئارقىلىــق چۈشىنىشــىمىز الزىــم. پەقــەت شــۇنداق مىللــەت روھــى بولغاندىــال شــۇ 
مىللەتنىــڭ بارلىــق ھەرىكىتىنــى، نىشــانىنى ئىلگىــرى ســۈرگىلى بولىــدۇ. بــۇ روھ 
ــۇرىدۇ.  ــى ئىشــقا ئاش ــڭ تەلەپلىرىن ــۇڭ مىللەتنى ــغۇل بول ــەن مەش ــش بىل ــر ئى بى
مىللەتنىــڭ ياراتقــان ئــەڭ بۈيــۈك نەتىجىســى ئۆزىنــى بىلىــش بولــۇپ قالىــدۇ. « 
گېگېلنىــڭ تەلىماتىغــا ئاساســلىنىپ بىــز ئۆزىمىزنــى ئېتىــراپ قىلغانــدا، ئەلۋەتتــە 
ئــاۋۋال ئۆزىمىزنــى مىللــەت دەپ ئېتىــراپ قىلىمىــز. ئېتراپ قىلغانــدا مىللىتىمىزنىڭ 
ــا  ــەت روھىغ ــڭ مىلل ــز. ئۇيغۇرنى ــەپ ســاناپ بېرىمى ــر بىرل ــى بى ئاالھىدىلىكلىرىن
بېرىــپ تاقالغانــدا نېمــە دەپ جــاۋاب بېرىمىــز؟ ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ مىللەت روھى 
مۇشــۇ، مۇشــۇ ھادىســە ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ كونكرېــت مىللــەت روھــى بۇلىــدۇ، 
دېيەلەيمىزمــۇ، - يــوق؟ مىللىتىمىزنىــڭ كونكرېــت روھىنــى بىزگــە چۈشــەندۈرۈپ 
قويااليدىغــان بىردىنبىــر ھادىســە، مىللىتىمىــز ئۇيغۇرنىــڭ ئىدىيىســىدۇر. شــۇنداق 
ئىكــەن، مىللىتىمىزنىــڭ ئىدىيىســى قانــداق پەيــدا بولىــدۇ ۋە قانــداق يوقولــۇپ 
تۇرىــدۇ؟ يەنــە مىللىتىمىزنىــڭ ئىدىيىســى مىللىتىمىزنىڭ ئېڭىدا قانداق ســاقلىنىپ 
تۇرىــدۇ؟ مىللىتىمىــز ئۆزىنىــڭ ئىدىيىســىنىڭ شــۇنداق ئىدىيــە ئىكەنلىكىنــى، نېمە 
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ئارقىلىــق، قانــداق ئىســپاتاليدۇ ؟ مىللىتىمىــز ئىدىيىســىنىڭ ئــەڭ ئالىــي نىشــانى 
ــۇ  ــى ش ــان تاك ــىۋەتلىك بولغ ــانغا مۇناس ــىدىغان نىش ــز قوغلىش ــە؟ ئىدىيىمى نېم
نىشــاننىڭ مەزمۇنــى ھېســابالنغان ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ قىممــەت قاراشــلىرى زادى 
ــە  ــى نىشــان ئاخىرەتت ــەڭ ئاخىرق ــز ئىدىيىســى قوغلىشــىدىغان ئ نېمــە؟ مىللىتىمى
ــي ئالەمنىــڭ  ــز پانى ــا كىرىشــلىمۇ؟ مىللىتىمى جەننەتكــە كىرىشــمۇ ياكــى دوزاخق
جەننىتىنى قوغالشــمامدۇ، مىللىتىمىز خىتاينىڭ مىللى ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلۇشــنى 
ھەرگىز ئويالشــمامدۇ؟ ئويلىشــىدۇ، ئەلۋەتتە ئويلىشــىدۇ! مانا بۇالرنىڭ ھەممىســى 
ــانلىرىدۇر ۋە  ــىدىغان نىش ــىنىڭ قوغلىش ــەت ئىدىيىس ــڭ ۋە مىلل ــەت روھىنى مىلل
مىللەتنىــڭ تەلەپلىرىنــى ئىشــقا ئاشــۇرىدىغان ۋاســتىالردۇر. مىللەتنىــڭ غايىســىنى 
ئىشــقا ئاشــۇرۇش دېگەنلىــك - مىللەتنىڭ كۈچــى بىلەن مىللەت نىــڭ ھەقىقەتەن 
ئىقتىدارلىــق مىللــەت ئىكەنلىكىنى رېئال، ئەمەلىي ئىســپاتالش ئارقىلىق مىللەتنىڭ 
ئۈزلۈكســىز پەيــدا بولــۇپ تۇرىدىغــان تەلەپلىرىنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش دېگەنلىكتۇر. 
ــرا  ــكە توغ ــى بىلىش ــڭ كۈچىن ــكە، ئۆزىنى ــى بىلىش ــەت ئۆزىن ــاۋۋال مىلل ــۇڭا ئ ش
كېلىــدۇ. ئۇيغــۇر بــۇ مىللەتنىــڭ ئىدىيىســى زادى قانــداق ئىدىيــە؟ خىتاينىــڭ 
مىللىــي ھۆكۈمرانلىقىدىــن قۇتۇلــۇش » بــۇ ئۇيغــۇر مىللىتىمىزنىــڭ زامانىمىزدىكــى 
ئىدىيىســىدۇر، مىللەتنىــڭ روھــى، ئۆزىنىــڭ ۋەزىپىســىنى ئۆزىنىــڭ ئالدىغــا قويغان 
كۈندىن باشــالپ رېئاللىقنىڭ ئىچىدە مەقســەتلىرىنى ئىشقا ئاشۇرغۇچە مىللەتچىلىك 
ئىرادىســىنى ۋاســتە قىلىشــى كېــرەك. بــۇ دېگەنلىــك مىللــەت روھــى ھەرىكەتكــە 
ئۆتكەنــدە، مىللەتچىلىــك ئېڭىنــى ھەرىكەتكــە يېتەكچــى قىلىــدۇ، دېگەنلىكتــۇر. 
مىللەتنىــڭ ئىرادىســىنى ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ كــۈچ قىلىــدۇ دېگەنلىكتــۇر. مىللــەت 
بىلــەن مىللەتنــڭ تىلــى، دىنــى ئېتىقــادى، تۇرمــۇش ئۇســۇلى، ئالــەم قارشــى ، 
دۆلــەت قارىشــى پەرقلىــق بولىــدۇ. سېلىشــتۇرغاندا نۆۋەتتــە باشــقا مىللەتلەرنىــڭ 
دۇنيــا سەھنىســىدە تۇتقــان ئورنــى بىلــەن مۇســتەملىكە ئۇيغۇرنىــڭ تۇتقــان ئورنــى 
پەرقلىــق بولغانلىقتىــن ئۇيغۇرنىــڭ سىياســىي ئورنى يــوق، مەھكۇم مىللــەت ئۇيغۇر 

دۇنيــادا ھوقۇقــى يــوق مەزلــۇم مىللەتتــۇر. 

 ۋەتەنداشــالرغا تونۇشــلۇق بولغــان بىــر مىســالنى يەنــە ۋەتەنداشــلىرىمىزنىڭ 
ئالدىغــا قويايلــى. دۇنيــادا نۇرغــۇن مىللەتلەر ئىســالم دىنىغا ئىشــىنىدۇ. مەســىلەن 
ئەرەبلــەر، ئــوردۇالر، تۈركلــەر ۋە باشــقىالر ئۆزئــارا سېلىشــتۇرغاندا بــۇ مىللەتلــەر 
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باشــقا باشــقا مىللەتلــەردۇر. بــۇ مىللەتلــەر دىنــى ئېتىقــاد جەھەتتــە ئېتىقــادى بىــر 
مىللــەت بولســىمۇ، لېكىــن مىللــەت قېرىنداشــلىقى جەھەتتــە ئۆزئــارا ھــەر قانــداق 
ــي  ــەن دىنى ــەت روھــى بىل ــەردۇر. مىلل ــوق مىللەتل ــلىقى ي ــى، قانداش يېقىنچىلىق
ئېتىقــاد روھىنىــڭ مۇناســىۋىتىنى گەرچــە قــان بىلــەن گــۆش نىــڭ مۇناســىۋىتىگە 
ئوخشىتىشــقا بولســىمۇ، شــۇ تــەرەپ ھەممىمىزگــە ئايانكــى، قــان بىلــەن گــۆش 
نىــڭ مۇناســىۋىتىگە ئوخشــايدىغان مىللــەت روھــى بىلــەن دىنىي ئېتىقــاد روھىنىڭ 
ــان  ــەن ق ــۈپىتى بىل ــان س ــان، ق ــدۇ. ق ــلىقى بولى ــە خاس ــىزكى، ئۆزىگ شۈبھىس
ــك  ــۈرۈك ئېتنى ــدۇ. ت ــۆش بولى ــەن گ ــۈپىتى بىل ــۆش س ــۆش گ ــدەك، گ بولغان
قۇرۇلمىســى بويىچــە تــۈرۈك؛ ئــوردۇ ئېتنىــك قورۇلمىســى بويىچــە ئــوردۇ بولىــدۇ. 
ئــەرەب ئېتنىــك قۇرۇلمىســى بويىچە ئەرەب بولغاندەك، پارســالر ئېتنىك قۇرۇلمىســى 
ــە  ــى ھازىرغىچ ــر دۆلىت ــداق بى ــەر قان ــڭ ھ ــدۇ. ئەرەبلەرنى ــارس بولى ــە پ بويىچ
ئۇيغۇرالرنىــڭ كىشــىلىك ھوقۇقلىــرى، سىياســى تەلەپلىــرى توغرىســىدا ھەرقانــداق 
بىــر سىياســىي ئىپــادە بىلدۈرگىنــى يــوق. پەقــەت تۈرۈكلەرنىــڭ دۆلــەت باقانــى 
ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا ئىپــادە بىلــدۈرۈپ ئۆتتــى. شــۇڭا نۆۋەتتــە ئۇيغــۇرالر تالــالپ 
ئالىدىغــان ئىزىــم ئىنتېرناتســىئونالىزم ئەمــەس، پــان ئىســالمىزم ،پــان تۈركىزممــۇ 
ئەمــەس، ئەرەبىزىممــۇ ئەمــەس. ئۇيغــۇرالر تالــالپ ئالىدىغــان ئىزىــم ئۇيغۇرىزىــم 
ــى  ــوق ئۇقۇمالرن ــرى ي ــان تەبى ــك دەيدىغ ــار مىللەتچىلى ــۇر. ت ۋە مىللەتچىلىكت
ــە  ــادا نەزەرىي ــز. دۇني ــاڭالپ تۇرىمى ــات ئ ــات - پ ــن پ ــىلەرنىڭ ئاغزىدى كىش
ساھەســىدە ۋە ئەقلىــي مەنتىقە ساھەســىدە تــار مىللەتچىلىك ۋە كــەڭ مىللەتچىلىك 
دەيدىغــان ئۇقۇمــالر بولغــان ئەمــەس. پەقــەت مىللەتچىلىــكال بولغــان خــاالس. 

 ۋەتــەن ئىچىــدە تــور بەتلــەردە ، » مىللەتنــى بىرىنچــى ئورۇنغــا قويىمىزمــۇ 
ياكــى دېنــى ئېتىقادنــى بىرىنچــى ئورۇنغــا قويىمىزمــۇ؟« دەيدىغــان ئىلمىيلىــك 
يــوق مۇنازىرىلــەر بولــۇپ ئۆتتــى. مېنىــڭ بۇنىڭغــا بېرىدىغــان جاۋابىــم شــۇكى، 
ئاۋۋىلــى مىللــەت، ئاندىــن كاالم - دىنىمىــز ئىســالم دېســەك بولىــدۇ. ئىســالم 
دىنــى مىالدىيــە يەتتىنچــى ئەســىرلەردە ئــەرەب يېرىــم ئارىلىــدا پەيــدا بولۇشــتىن 
ــى ئۈچىنچــى  ــن بۇرۇنق ــدى، مىالدىدى ــار ئى ــۇرالر ب ــارىدا ئۇيغ ــەر ش ــال ي ئىلگىرى
ئەســىرلەردە، ئۇيغــۇر دېگــەن ئىســىمغا ئېرىشــىپ ئۇيغــۇر مىللىتــى، مىللــەت بولۇپ 

تارىــخ سەھنىســىگە چىققــان. 
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ئۈزلۈكســىز  باســقۇچى  بىــر  قانــداق  تەرەققىياتنىــڭ ھــەر  تارىخىــي   
ــەن  ــقۇچى بىل ــر باس ــڭ بى ــدۇ. تەرەققىياتنى ــى بولى ــر ھالقىس ــڭ بى تەرەققىياتنى
يەنــە بىــر تەرەققىيــات باســقۇچى پەرقلىــق بولىــدۇ. ھــەم تارىخىــي ئىزچىللىقنــى 
ســاقالپ قالىــدۇ. شــۇڭا ھەربىــر باســقۇچنىڭ ئۆزىگــە خــاس ئاالھىــدە پرىنســىپى 
ــڭ  ــى ئۇيغۇرنى ــەت قۇرۇش ــم جۇمھۇرىي ــڭ 3 قېتى ــىلەن، ئۇيغۇرالرنى ــدۇ. مەس بولى
ھازىرقــى زامــان تارىخىدىكــى بىــر بىرىدىــن پەرقلىنىدىغــان ئــۈچ باســقۇچ دەپ 
ئاتىلىــپ ئاتىلىدىغــان بولســا، 20 - ئەســىرنىڭ 40 - يىللىرىــدا خەلقئــارا 
ــۇپ،  ــەرز بول ــى مۇنق ــۇرۇش ھوقۇق ــەت ق ــق دۆل ــى ئارقىلى ــڭ زەربىس كۈچلەرنى
يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ ئەللىكىنچى يىللىرىــدا بۇخىتاينىڭ ئاپتونومىيە سىياســىتىنى 
قوبــۇل قىلىشــقا مەجبــۇر بولۇشــى ئۇيغــۇر تارىخىــي تەرەققىياتىنىــڭ بىــر بىرىگــە 
ــڭ  ــەت روھنى ــۇ مىلل ــقۇچقا ش ــر باس ــەر بى ــقۇچلىرىدۇر. ھ ــىمايدىغان باس ئوخش
تامغىســى بېســىلغان بولىــدۇ. ئۇيغــۇر يېقىنقــى زامــان تارىخىــدا 3 قېتىــم دۆلــەت 
قــۇردى. بىــراق، ئۇيغــۇر دېگــەن ئىســىمنى ئىشــلىتىپ باقمىــدى. دۆلــەت قــۇرۇش 
پائالىيەتلىرىــدە بىــر مىللــەت ئۇيغۇرنىــڭ روھــى گەۋدىلەندىغــۇ، - دېيىلىدىغــان 
بولســا ، بــۇ تېخــى يېتەرلىــك ئەمــەس. گەۋدىلەنگىنــى ئۇيغــۇر مىللــەت روھىنىڭ 
ــڭ  ــۇپ تۈركنى ــىگە چوقۇن ــڭ سەللىس ــلىق، ئەرەبنى ــى تونۇماس ــە ئىكەنلىكىن نېم
يەللىســىگە ئۈســۈپ، ياشــاپ كەلگــەن بىــر ھايــات – نادانلىق، ئۇيغــۇر تارىخنىڭ 
ھەرقايســى باســقۇچلىرىدا ئاشــكارىالنغان، گەۋدىلەنگــەن ئۇيغــۇر مىللــەت روھىنىڭ 
ــى  ــر مىللەتن ــى ئېغى ــان ناھايىت ــۆرۈلۈپ كېلىۋاتق ــۇپ س ــى بول ــر تەرىپ ــە بى يەن
تونۇماســلىق، ئاڭســىزلىق، ئىســتىخىيىلىك ھالــدا ئۇيغــۇر دېگــەن ئىســىمدىن ۋاز 
كېچىــش ئۇيغۇرنىــڭ مىللــەت روھىنــى تونۇشــىغا مۇمكىنلىــك بەرمىــدى. 1950 
ــۇپ كىرگــەن خىتاينىــڭ پارتىيىســى  - يىلــى تاجــاۋۇز قىلىــپ كوممۇنىســت بول
ــازاق  ــەن ق ــا ئەۋەتك ــپ بېيجىڭغ ــل قىلى ــوۋېتلەر ۋەكى ــابىق س ــى س 1955 - يىل
قونانبايىــپ نىــڭ تەكلىپىگە قوشــۇلۇپ ۋە ئۇيغۇرنىڭ زىيالىيلىرىدىن تەشــكىللەنگەن 
» ئەللىكبىرچىلــەر« تەشــكىالتىنىڭ ئۇيغۇرىســتاندا » ئۇيغۇرىســتان جۇمھۇرىيىتــى« 
قــۇرۇش تەكلىپىنــى ئىجابىــي جەھەتتــە ئىنــكار قىلىــپ، ســەلبى جەھەتتــە قوبــۇل 
ــاي  ــان خىت ــى بولغ ــى« قۇرماقچ ــوم رايون ــىنجاڭ ئاپتون ــلىدە، » ش ــپ ئەس قىلى
مۇســتەملىكىچىلىرى »ئۇيغــۇر « دېگەن ئىســىمنى قوشــۇپ ئاتاشــقا مەجبۇر بولۇپ، 
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» شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونــى « قــۇرۇپ چىققانىــدى. ئۆزىدىــن باشــقىالرغا 
ئىلتىجــا قىلىــپ ئۆزىنىــڭ ئاجىزلىقىنــى يوشــۇرمىغان ئۇيغۇرالرغــا قــاراپ باقايلىچۇ، 
ــڭ  ــى ئەرەبنى ــە؟ ياك ــكىنى زادى نېم ــدە ئېرىش ــداق دەۋرى ــەر قان ــڭ ھ تارىخنى
شــاپاغىتىگە، ياكــى تۈرۈكنىــڭ پاراغىتىگــە ئېرىشــكىنى يوققــۇ. مىللەتــال بولىدىغان 
بولســاڭ ھەممىنــى ئۈزۈڭدىــن كــۈت، شــاپاغەتنىمۇ، پاراغەتنىمــۇ ئۆزۈڭدىــن كۈت. 
ــدۇ.  ــا كەلمەي ــەن قولغ ــك بىل ــتەقىللىق تىلەمچىلى ــۈك ، مۇس ــك، ھۆرل ئەركىنلى
ئۇيغــۇرالر شــۇنداق چۈشــەندىمۇ؟ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېڭــى مۇشــۇ تارىخىــي دەۋرلــەردە 
تەرەققــى قىلدىمــۇ؟ ئــاۋۋال تەرەققىي قىلىشــقا تېگىشــلىك ئۇيغۇرنىڭ ئىقتىســادى، 
ئۇيغۇرنىــڭ مەدەنىيىتــى، ئۇيغۇرنىــڭ ئەدەبىيــات ســەنئىتى، ئۇيغۇرنىــڭ تۇرمــۇش 
قۇرۇلمىســى ھالەتلىــرى، ئــەڭ مۇھىمــى ئۇيغۇرنىــڭ ئالــەم قارىشــى، ئۇيغۇرنىــڭ 
ــر  ــي قىلىشــى، بى ــڭ ئويغىنىشــى ۋە تەرەققى ــۇر روھىنى ــەت قارىشــى، ئۇيغ تەبىئ
ــە؟  ــەن زادى نېم ــات دېگ ــۈن تەرەققىي ــەت ئۈچ ــر جەمىي ــۈن ، بى ــەت ئۈچ مىلل
تەرەققىيــات زادى نېمىدىــن دېــرەك بېرىــدۇ؟ تەرەققىي قىلدىمۇ؟ 20 - ئەســىرنىڭ 
30 - يىللىرىــدا ئۇيغــۇر مائارىپىنىــڭ مەۋجۇتلۇقــى زادى قانــداق ھالەتتــە ئىدى؟ 
ئۇيغۇرنىــڭ مائارىپــى ئوتتــۇرا مائارىــپ ياكــى تولۇق ئوتتــۇرا مائارىپ سەۋىيىســىگە 
يېتەلىگەنمىــدى؟ ياكــى دىنىــي مائارىــپ سەۋىيىســىدىال توختــاپ قالغانمىــدى؟ 
ــەپ  ــي مەكت ــقۇ!؟ ئالى ــى ئىش ــى تۆنۈگۈنك ــۇ تېخ ــا ب ــەن بولس ــەر يېتەلمىگ ئەگ
دېگەندىمــۇ بۈگۈنكــى دەۋر ئۇيغــۇر مائارىپىنىــڭ بىلىــم قۇرۇلمىســى، تېخنىكىلىــك 
بىلىــم قۇرۇلمىســى زاماننىــڭ دۇنيــاۋى تەلەپلىرىگــە پاراللىــل بۇالالمدۇ؟ پاكىتســىز 
بىــر نېمــە دېمــەك بــەك تــەس. تەرەققىيات ۋە ئۆزگىرىشــنىڭ پرىنســىپى توغرىســىدا 
گېگىــل قانــداق توختالغــان ئىــدى؟ گېگىــل ئــۆزى تىلغــا ئېلىــپ ئىســپاتلىغان 
ــك رول  ــدا يېتەكچىلى ــات جەريانى ــي تەرەققىي ــانىيەتنىڭ تارىخى پىرىنســىپنى ئىنس
ــە  ــڭ نەزەرىچ ــات گېگېلنى ــەرھلىگەن. تەرەققىي ــەت دەپ ش ــان قانۇنىي ئوينايدىغ
ئۆزىنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش تــەرەپ چۈشىنىلىشــى كېــرەك ئىــدى. ئىنســانىيەت 
تارىخىنىــڭ تەرەققىياتىنــى مەنىۋىيەتنىــڭ، روھىيەتنىــڭ تەرەققىــي قىلىشــى دەپ 
شــەرھىلىگەن گىگىــل،» تەرەققىيــات پرىنســىپى، ئىنتايىــن كــەڭ بىــر پىرىنســىپنى 
- ئىچكــى بەلگىلىمىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. ئەســلىدە بــار بولغــان، ئۆزىنــى 
زاماننىــڭ تەلەپلىــرى بويىچــە ئىشــقا ئاشۇرۇشــنى ئالدىنقــى شــەرت قىلىــش، بــۇ 
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بارلىق تەرەققىياتنىڭ ئاساســىي« دەپ كۆرســەتكەن. ئەمما ئۇيغۇر مۇســتەملىكىغۇ، 
خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى ئۇيغۇرنىــڭ تەرەققىي قىلىشــىغا يول قويۇشــى مۇمكىنمۇ 
؟ تەرەققىياتنــى قويــۇپ تۇرايلــۇق، ھازىــر ئۇيغۇرنىــڭ ئانــا تىلــى يوقىلىۋاتىــدۇ. 

 ئىنســانىيەتكە مەنســۇپ بولغانلىقى ئــادەم تەبىئەتكە ماسلىشــىپ تەبىئەتتىن 
ئېلىــپ تەبىئەتكــە قايتــۇرۇپ ياشــاپ كەلگــەن. ئىنســانالر ئىلىــم پەننــى ئىجــاد 
قىلىــپ، تېخنىــكا ئىختىــرا قىلىــپ تۇرمۇشــىنى ئۆزگەرتىــپ ھازىــر 21 - ئەســىرگە 
كىرىــپ كەلــدى. بىــز ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلىم پەن سەۋىيىســى، مەدەنىيەت سەۋىيىســى 
قەيەرلــەردە قېلىــپ قالــدى؟ تۇرمۇشــىمىز قەيەرلــەردە قېلىــپ قالــدى. ئۇيغــۇرالر 
دېھقانچىلىــق قىلىۋاتىــدۇ دوســتۇم. ئۇيغــۇرالر ئوتتــۇرا ئەســىرنىڭ تۇرمۇش شــەكلى 
ئىچىــدە ياشــاۋاتىدۇ. دوكتورلىرىڭدىــن تارتىــپ دېھقانلىرىڭغىچــە بــۇ مىللەتنىــڭ 
ــن  ــۇر بويى ــر ئۇيغ ــدى؟ بى ــش بول ــك ئۆزگىرى ــىدە قانچىلى ــەت سەۋىيىس مەدەنىي
ئايروپىالنىغــا ئولتــۇرۇپ پۈتــۈن دۇنيانــى ئايلىنىــپ چىقالىشــى مۇمكىــن، لېكىــن 
ــا ئايروپىالننىــڭ  ــار. بــۇ ۋىنت ــرال ۋېنتىســى ب ــم بى ــەڭ مۇھى بــۇ ئايروپىالننىــڭ ئ
قايســى يېرىگــە ئورۇنالشــتۇرۇلغان، ئۇيغــۇر بۇنــى بىلەمــدۇ؟ ھەربىــر ئۇيغۇرنىــڭ 
يانچۇقىــدا تېلېفــون تۇرۇپتــۇ، ئۇيغــۇر بۇنىــڭ قانــداق ياســىلىدىغانلىقىنى ئېيتىــپ 
بېرەلەمــدۇ؟ يېــزا ئىگىلىكــى بىلــەن شــۇغۇلالنغان ئۇيغۇرنىــڭ پەرزەنتلىــرى ئالىــي 
مەكتەپلەرگــە كىرىــپ ئوقۇغاندىمۇ،بــۇ مائارىپ مۇســتەملىكە مائارىپىغۇ!؟ كىمدۇر، 
بىرســى »ئۆپكــە - ھېســىپ ســېتىقچىلىقى بىلەنــال شــۇغۇللىنىدىغان مىللــەت«، 
دېگەنىكــەن. ئەمــدى بۈگۈنچــۇ ؟ قوي بورداپ ،كاال بورداپ ســېتىپ پۇل تېپىش؛ 
ئۇيغۇرنىــڭ ســانائىتى نېمە؟ ئارمان تالىقىنى ياســاپ ســېتىش ۋەھــاكازا... خىتاي 
ســېنىڭ بــۇ مىللــەت ئۇيغۇرنىــڭ تەرەققىــي قىلىشــىغا يــول قويمىدىغــۇ. يېقىندا تور 
بېتىــدە بىــر خــەۋەر كــۆرۈپ قالدىــم. 20 يىــل پىالنلىق تۇغــۇت سىياســىتىنى يولغا 
قويــۇپ خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى ئۇيغۇرىســتاندا، 4 مىليــون ئۇيغــۇر ئادەمنىــڭ 
ــڭ  ــۇ، ئۇيغۇرنى ــۇپ قاپت ــۇ، توس ــەپ قاپت ــنى چەكل ــا قوشۇلۇش ــۇپ قاتارغ تۇغۇل
كۆپىيىشــىگە يــول قويماپتــۇ. 4 مىليــون ئــادەم بــۇ ئــادەم ئۇيغــۇر ئــادەم بوالتتى. 
ئەگــەر ئۇيغــۇر خىتايغــا قارشــىلىق كۆرســەتكەن بولســا، ئەگــەر ئۇيغــۇر خىتاينىــڭ 
پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتى بىلــەن ئۇيغۇرالرنــى پىالنلىــق ئۆلتۈرۈشــىگە قارشــىلىق 
كۆرســەتكەن بولســا ، يــا بىــر مىليــون ئــادەم ئۆلــەر ئىــدى، يــا 2 مىليــون ئــادەم 



155

ئۆلگــەن بــوالر ئىــدى. لېكىــن، خىتــاي 4 مىليــون ئادەمنــى پىالنلىــق ئۆلتۈرۈشــنى 
ــى.  ــان بوالتت ــول قويغ ــە ي ــۇ قەيســەر مىللەتك ــۇر ب ــۇرالمايتتى. ئۇيغ ــقا ئاش ئىش
ــدە چىقتــى ئۇيغــۇر، كۆكــرەك كېرىــپ ئوتتۇرىغــا چىقتــى. توقســۇنلۇق  ئۈرۈمچى
چىقتىمــۇ، تۇرپانلىــق چىقتىمــۇ، ھەممىمىــز ھــەر تەرەپتىــن چىقالىدۇقمــۇ؟ لېكىــن 
ئۇيغــۇرالر بۇنــداق تەلەپكــە اليىــق قەيســەرلىك قىاللمىــدۇق. ئۇيغۇرنىــڭ تىلىمــۇ 
شــۇنداق يوقىتىشــقا دۇچ كەلــدى. ئۇيغــۇرالر يەنىــال قايتــا يېڭــى بىــر قارشــىلىق 

كۆرســىتەلمىدۇق. ھېــچ ئىــش قىاللمىــدۇق. قەيســەرلىك قىاللمىــدۇق... 

يىگىرمە ئۈچىنچى باب ئاڭ ۋە مىللەت ئېڭى توغرىسىدا چۈشەنچىلەر

 ئــادەم ئاڭلىــق بولىــدۇ، ئاڭلىــق بولمىســا ئــادەم ئــۆزى ياشــاۋاتقان مۇھىت 
ئىچىــدە ھېــچ نېمىنــى پەرقلەندۈرەلمەيدۇ. ئــاڭ دېگىنىمىز ئاددى ئېيتقاندا ياخشــى 
ياماننــى پەرقلەنــدۈرۈش ئېڭــى، ئەخــالق ئېڭــى دېگىنىمىزمــۇ ياخشــى ياماننــى 
پەرقلەنــدۈرۈش ئېڭــى دېگەنلىكتــۇر، ئــاڭ ئادەتتــە ھالقىــپ كېتىــش خاراكتېرلىك، 
خاھىــش خۇسۇســىيەتلىك بولىدۇ. ئادەم رېئال تۇرمۇشــتا ھەرىكــەت قىلىدۇ. ھەربىر 
ئادەمنىــڭ ھەرىكىتــى جەمىيەتنىــڭ قېلىپالشــقان ئەخــالق ئېڭىنىــڭ كونتروللۇقىــدا 
بولىــدۇ، مەيلــى ئەمــەل قىلســۇن كىشــىلەر ياكــى ئەمــەل قىلمىســۇن ئادەملەرنىڭ 
ــدۇ.  ــىدە بولى ــى دائىرىس ــقان ئۆلچىم ــڭ قېلىپالش ــى جەمىيەتنى ھەددى-ھەرىكىت
جەمئىيەتنىــڭ قېلىپالشــقان ئېڭــى پەقــەت جەمىيەتنىــڭ قېلىپالشــقان ئىجتىمائىــي 
ــى  ــي ئېڭ ــڭ ئىجتىمائى ــر ئادەمنى ــال ھەربى ــتىن، ئوخشاش ــال قالماس ــى بولۇپ ئېڭ
بولــۇپ ئىپادىلىنىــدۇ. قېلىپالشــقان ئــاڭ ئۆرپــى- ئادەتلىــك بولىــدۇ، قائىدىلىــك 
بولىــدۇ، دىنــى ئېتىقادلىــق بولىــدۇ، ئەنەنىــۋى بولىــدۇ. ئۇيغۇرنىــڭ ئىدىيىــۋى 
ئــاڭ شــەكىللىرى يېڭىلىققــا ئىنتىلىــش، يېڭى ئىدىيىــۋى پىكىرلەرنى قوبۇل قىلىشــقا 
بــەك ئاكتىــپ كېلىــدۇ. بىــراق ياخشــى ياماننــى ئايرىــش ســۈزگۈچى، ياخشــى 
ــش  ــي ۋە ئاڭقىرى ــڭ ئەقلى ــۈزگۈچى-ئەقىل، ئۇيغۇرنى ــدۈرۈش س ــى پەرقلەن يامانن
ئېڭىــدا ســۈزگۈچ يېتەرلىــك بولمىغانلىقتىــن، شــەيئى ۋە ھادىســىلەرنى پىرىنســىپ 
بويىچــە پەرقلەندۈرەلمــەي، شــەيئىلەرگە بىلىــش ئىقتىدارىدىــن ئايرىلغــان ھالــدا 
ياخشــى كــۆرۈش ۋە يامــان كــۆرۈش خاھىشــى بويىچــە مۇئامىلــە قىلىــپ، ئۇيغــۇر 
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مۇســتەملىكە بولــۇپ قالغــان 1884 - يىلىدىــن كېيىنكــى 130 يىللىــق تارىــخ، 
غەلبــە قىلىــش يەنــە مەغلــۇپ بولۇش بىلــەن خۇالســىالنغان تارىخ بولــۇپ كەلدى. 
ــتەملىكە  ــى مۇس ــى ھازىرق ــش ئېڭ ــا ئىزدىنى ــە ۋە چىنلىقق ــڭ ھەقىقەتك ئۇيغۇرنى
ــش ئېڭــى  ــا ئىزدىنى ــڭ ئاقىالنىلىقق ــدى؛ ئۇيغۇرنى ــقۇنلۇققا ئۇچرى ــە توس جەمىيەتت
خىتاينىــڭ بۇددىزملىــق ئەخالقىنىــڭ ۋە خىتاينىــڭ كوممۇنىســتىك ئەخالقىنىــڭ 
رەت قىلىشــىغا ئۇچرىــدى. ئۇيغۇرنىــڭ ئىســالم دىنــى تەلىماتــى بويىچــە تۇرمــۇش 
گۈزەللىكىگــە، ئەخــالق گۈزەللىكىگــە، ئەدەبىيات-ســەنئەت ساھەســىدە بەدىئــى 
ــەت گۈزەللىكىگــە  ــى ئادال تەســۋىرى گۈزەللىكىگــە، ئەخــالق گۈزەللىكىگــە، ئەھل
ئىزدىنىــش ئېڭــى خىتاينىــڭ مېڭــە يۇيــۇش سىياســىي ھەرىكەتلىرىنىــڭ زەربىســىگە 
ئۇچــراپ كەلــدى. ئۇيغۇرنىــڭ ئادالەتنــى ياقىــالش ئەنئەنىســىدە چىــڭ تــۇرۇش، 
ئادالەتكــە ئىزدىنىــش، ئادالــەت قوغلىشــىش ئېڭــى رادىكالىســت ۋە مىللەتچىلىــك 
بىلــەن ئەيىبلەنــدى. ئۇيغۇرنىــڭ ئەركىنلىكىگــە ئىزدىنىــش ئېڭــى ئەمــدى بۇنىڭغا 
ــنىڭ،  ــى كەمسىتىش ــش ئېڭ ــە ئىزدىنى ــڭ باراۋەرلىكك ــز؟! ئۇيغۇرنى ــە دەيمى نېم
خورالشــنىڭ، ئايــاغ ئاســتى قىلىشــنىڭ ئوبيېكتىغــا ئايالندۇرۇلــدى. باراۋەرلىككــە 
ــۇپ  ــۇر بول ــەن ئۇيغ ــاي م ــە ســەن خىت ــتەملىكە جەمىيەتت ــش ئېڭــى مۇس ئىزدىنى
ــە  ــا ئىگ ــۇرۇش ھوقۇقىغ ــەت ق ــەن دۆل ــەس، س ــك ئەم ــايلى دېگەنلى ــاراۋەر ياش ب
بولغانــدەك، مەنمــۇ دۆلــەت قــۇرۇش ھوقۇقۇمنــى قايتۇرۇۋېلىشــىم كېــرەك؛ ســەن 
بەختلىــك ۋە ھوقۇقلــۇق ياشاشــقا ھوقۇقلۇق بولغاندەك، مەنمۇ ھوقۇقلۇق بولۇشــۇم 
كېــرەك؛ ســەن خەلقــارا ســەھنىدە بىــر مىللــەت خىتــاي بولــۇپ ياشــىغاندەك مەنمۇ 
ــان  ــرەك، دەيدىغ ــۇپ ياشىشــىم كې ــۇر بول ــەت ئۇيغ ــر مىلل ــەھنىدە بى ــارا س خەلق
مۇرەككــەپ ئىزدىنىــش بولــۇپ، 2009 - يىلــى ئۈرۈمچىــدە ئۇيغۇرالرنىڭ نامايىش 
بىلــەن كــۈچ كۆرســەتكەنلىكى ئۆزىنىــڭ كۈچىنــى سىياســىي تەلەپلىرىنــى نامايىــش 
ئارقىلىــق ئىسپاتلىشــى، ئىپادىلىشــى يۇقىرىقــى ئۇيغۇر ئاڭ شــەكىللىرى نىشــانلىغان 
نىشــانغا يېتىشــنى مەقســەت قىلغــان. يۇقىرىقــى ئــاڭ شــەكىللىرى بىر-بىرىدىــن 
پەرقلىــق ئــاڭ شــەكىللىرى بولــۇپ كۆرۈنگــەن بىلــەن ئەمەلىيەتتــە ئــۆزارا ئىچكــى 
باغلىنىشــقا ئىگــە ئــاڭ شــەكىللىرىدۇر. ئىدىيىــۋى تونــۇش بىلــەن ئۇيغــۇر ھەددى- 
ھەرىكىتىنىــڭ بىرلىكىدىــن يۇقارقــى ئاڭ شــەكىللىرىنىڭ ئۆزارا باغلىنىشــىنى تەتقىق 
قىلىشــقا بولىــدۇ. كېيىنكــى چاغــالردا بولۇپمــۇ ئۇيغۇرنىــڭ ئەدەبىيات-ســەنئىتى 
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ساھەســىدە ئــاڭ توغرىســىدا، ئــاڭ -دەســلەپكى ئــاڭ ۋە يوشــۇرۇن ئــاڭ دەيدىغــان 
كىشــىلەر ئاســانال چۈشــىنەلمەيدىغان ئۇقۇمــالر پەيــدا بولــدى. فېرىئــود يوشــۇرۇن 
ئاڭنىــڭ مەقســىتى ئىنســانىيەتنى يوشــۇرۇن ئاڭنــى قويۇۋېتىشــكە رىغبەتلەنــدۈرۈش 
ئەمــەس، بەلكــى ئىنســانىيەتنىڭ ئاڭلىــق ھالــدا ئۆزلۈكىدىــن يوشــۇرۇن ئاڭنــى 
تىزگىنلىشــىنى كۈچەيتىــش؛ ئــەڭ ئەھمىيەتلىــك تەجرىبىلەشــكەن ئاڭنــى بېســىپ 
ــش دەپ  ــا ئۆزگەرتى ــلەپكى ئاڭغ ــى دەس ــاڭ ياك ــى ئ ــۇرۇن ئاڭن ــۈش؛ يوش چۈش
ــۇق  ــر ھالقىلىرىدىكــى بــۇ قىرغــاق« ماۋزۇل كۆرســەتكەن. )»فانتازىيەنىــڭ زەنجى
كىتابىــدا خىتايچــە نەشــرى( فىزىئــود، روھىــي كېســەللەرنى داۋاالش جەريانىــدا 
توپلىغــان تەجرىبىلىــرى ئارقىلىــق روھىيەت، پىســخولوگىيە ساھەســىگە بىر قېتىملىق 
ئىنقىالبىــي ئۆزگىرىــش ئېلىــپ كەلگــەن. بــۇ يــەردە »يوشــۇرۇن ئــاڭ« دېگەننــى 
ئاددىيالشــتۇرۇپ كىشــىلەرگە ئاشــكارا ئېيتقىلــى بولمايدىغان جامائەت ســورۇنلىرىدا 
ئاشــكارىلىغىلى بولمايدىغــان، جەمىيــەت ئېتىــراپ قىلمايدىغــان ئــاڭ؛ ئــاڭ ياكــى 
دەســلەپكى ئــاڭ دېگــەن ئۇقۇمنــى ئادەملەرنىــڭ بىر-بىرىگە تونۇشــلۇق بولغان ئاڭ 
پائالىيىتــى، جەمىيــەت ئېتىــراپ قىلغــان، قوللىنىشــقا بولىدىغــان، سۆزلىشىشــكە، 
ــكە  ــى دەپ چۈشىنىش ــاڭ پائالىيىت ــكارە ئ ــان ئاش ــقا بولىدىغ ــۆز-چۆچەك قىلىش س
بولىدۇ. مەســىلەن، نۆۋەتتە مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتاندا، مۇســتەقىللىق ئۇيغۇرنىڭ 
ئــاڭ تەۋەســىگە ۋە پائالىيىتىگــە تــەۋە ئۇقــۇم دەپ قارايلــۇق، زوراۋانلىــق ئالدىــدا 
ئۇيغۇرنىــڭ مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلىــش ئېڭــى “يوشــۇرۇن ئاڭ”غــا تــەۋە بولىدۇ. 
چۈنكــى ھــەر قانــداق ئــادەم ھــەر قانداق ســورۇندا بۇ توغرىــدا پــاراڭ قىاللمايدۇ. 
ــى داۋراڭ  ــەر ئىتتىپاقلىقى”ن ــالش،” مىللەتل ــى ياق ــڭ ھۆكۈمرانلىقىن كومپارتىيىنى
قىلىشــقا مەجبــۇر بولــۇش ئۇيغۇرنىــڭ ئېڭــى ياكــى دەســلەپكى ئېڭىغــا تــەۋە ئــاڭ 
پائالىيىتــى بولغانــدا مەۋجــۇت مۇســتەملىكە جەمىيەتنىــڭ ئېتىراپ قىلىشــىغا ئېرىش 
ىكــەن ئــاڭ پائالىيىتــى بولــۇپ قالىــدۇ. نۆۋەتتــە ئۇيغۇرنىڭ يوشــۇرۇن ئېڭــى بىلەن 
دەســلەپكى ئېڭــى ئوتتۇرىســىدىكى ئىچكــى روھىيەتلىــك زىددىيەتلــەر ئۇيغۇرنىــڭ 
ھازىرقــى زامــان روھــى ھالىتىنــى بەلگىلەيدىغــان بىردىنبىــر زىددىيەتلىــك ئامىــل 
بولــۇپ قالــدى. گەرچــە ئۇيغــۇر زىيالىيلىرى روھىي كېســەلگە گىرىپتار بولمىســىمۇ، 
ئەممــا ئەنــە شــۇنداق روھــى ئــازاب ئىچىــدە يــاش تۇرۇپــال بــۇ ئالەمدىــن ئــۇ 

ئالەمگــە قايتىشــقا باشــلىدى. 
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 پىســخولوگ فىرىئــود يوشــۇرۇڭ ئــاڭ بىلەن ئاڭنىــڭ يەنى دەســلەپكى ئاڭنىڭ 
پەرقىنــى ئىنســاننىڭ پىســخولوگىيىلىك پەللىرىدىــن قــول ســېلىپ پەرقلەندۈرگــەن. 
ئەگــەر ئادەمنىــڭ پىســخىك، روھىيەتلىــك قۇرۇلمىســىنى دېڭىــز ئۈســتىگە لەيلــەپ 
چىققــان مــۇز تاغقــا سېلىشتۇرســاق، بــۇ تاغنىــڭ دېڭىــز ئاســتىغا چۆكــۈپ تۇرغــان 
ــان  ــپ تۇرغ ــە چىقى ــۇ يۈزىگ ــڭ س ــۇ تاغنى ــدۇ. ب ــاڭ” بولى ــۇرۇن ئ قىســمى “يوش
ــدۇ، دەپ  ــقا بولى ــا ئوخشىتىش ــلەپكى ئېڭىغ ــڭ دەس ــا ۋە ئادەمنى ــمىنى ئاڭغ قىس
كۆرســەتكەن. فىرىئودنىــڭ قەلىمىــدە “ئــاڭ”، ئىنســان ئەقلىنىــڭ بىــر قىســمى؛ 
ــدۇ.  ــەۋە بولى ــمىغا ت ــى قىس ــرى ئەقل ــڭ غەي ــان ئەقلىنى ــاڭ” ئىنس ــۇرۇن ئ “ يوش
ــا  ــدەك، كون ــۇ دېگەن ــس تۇيغ ــدراك ۋە ھې ــل، ئى ــرى ئەقى ــل ۋە غەي ــى ئەقى بۇن
گەپلــەر بىلەنمــۇ چۈشەندۈرۈشــكە بولىــدۇ. گېرمانىيىلىــك يەنــە بىــر پىســخولوگ 
ــل قىلىشــىغا  ــداق تەھلى ــى فىرىئودنىــڭ مۇن ــاڭ” ۋە “يوشــۇرۇن ئاڭ”ن ــروم، “ئ ف
قوشــۇلمايدۇ. ئــۇ ئــاڭ توغرىســىدا مۇنــداق ھۆكــۈم قىلىــدۇ، “دەســلەپكى ئــاڭ” 
ــي  ــان روھى ــۇق بولغ ــىغا تەئەلل ــاڭ” ئىنســاننىڭ ئىچكــى دۇنياس ــۇرۇن ئ ۋە” يوش
ــى  ــڭ كۆرسەتمىس ــەت، ئاڭنى ــەرق پەق ــىدىكى پ ــڭ ئوتتۇرىس ــەت. ئۇالرنى ھال
ــۇرۇن  ــىچە يوش ــڭ ئەكس ــەر؛ بۇنى ــارزۇ ۋە تەجرىبىل ــيات، ئ ــان ھېس بايقىۋېلىنغ
ــارزۇ  ئاڭنىــڭ كۆرسەتمىســى- ئادەمنىــڭ تېخــى بايقىۋېلىنمىغــان ھېسســىيات، ئ
تەجرىبىلىرىــدۇر فــورون، )» ئەركىنلىكتىــن قېچىــش« ماۋزۇلــۇق كىتابىــدا ( 
ــەس،  ــۇت ئەم ــاڭ مەۋج ــۇرۇن ئ ــاڭ ۋە يوش ــەن ئ ــود تەكىتلىگ ــى، فىرىئ دەيدۇك
مەۋجــۇت ھادىســە پەقــەت بىزنىــڭ بايقىۋېلىنغــان تەجرىبىلىرىمىــز ۋە بايقىۋېلىنمىغ
انتەجرىبىلىرىمىــزدۇر. يەنــى بايقىۋېلىنمىغــان تەجرىبىلىرىمىــز دېگەنــدە تېخى ئاڭغا 
ئېلىنمىغــان تەجرىبىلــەر، دېگەنلىكتــۇر. ئۇنداقتــا بىــز تەكىتلەۋاتقــان مىللەتچىلىك 
فىرىئودنىــڭ تەلىماتــى بويىچــە يوشــۇرۇن ئاڭغــا تــەۋە بولســا، يوشــۇرۇن ئاڭنىــڭ 
دەســلەپكى ئاڭغا ئاســتا ئاســتا ياكى ســەكرەش خاراكتېرلىك ئۆزگىرىشــى ئارقىلىق 
مىللەتچىلىــك دەســلەپكى ئاڭنىــڭ تەۋەلىكىگــە ئۆچــۈپ كېلىــدۇ. بۇنــداق تــەۋە 
بولــۇش پىســخولوگ فرومنىــڭ تەلىماتــى بويىچــە تەجرىبىدىــن ئۆتمىگــەن تــەۋە 
بولــۇش ھېســابلىنامدۇ؟ تەجرىبــە دېگــەن نېمــە؟ تەجرىبە ماددا ئەمــەس كۆرگىلى 
تۇتقىلــى بولمايــدۇ، تەجرىبــە بەرھەقكــى، ســۇبيېكتقا تــەۋە تەجرىبىــدۇر. يەنــى 
تەجرىبــە يەنــە ئاڭغــا تــەۋە بولىــدۇ. قانــداق تــەۋە بولىــدۇ؟ ئاڭغــا ئېلىنغــان، 



159

ــا ھادىســىلىرى مەســىلەن،  ــال دۇني ــر بولغــان رېئ بايقىۋېلىنغــان، ســەزگۈدە ھازى
“ئــۇ خىتــاي مــەن ئۇيغــۇر” دەپ سېلىشــتۇرۇش ھوقۇق مۇناســىۋەتلىرى ساھەســىدە 
ــاش  ــتۇرۇش، ياش ــىدە سېلىش ــىۋەتلىرى ساھەس ــەت مۇناس ــتۇرۇش، مەنپەئ سېلىش
ــان  ــنى “بايقىۋېلىنغ ــداق سېلىشتۇرۇش ــتۇرۇش بۇن ــىدە سېلىش ــى دائىرىس رىقابىت
ھېسســىيات” بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ يەنــە “بايقىۋېلىنغــان ھېسســىيات”نىڭ كۈچــى 
ئارقىلىــق تەپەككــۇر پائالىيىتىمىزگــە ئېلىــپ كىرىپ، “ســەن خىتاي، مــەن ئۇيغۇر” 
دەيدىغــان سېلىشتۇرۇشــنىڭ نەتىجىســىنى تەجرىبىلەشــكەن ئاڭغــا ئايالنــدۇرۇش- 
مانــا بــۇ مىللەتچىلىــك، مانــا بــۇ ئــاڭ پائالىيىتــى، مانــا بــۇ مىللــەت ئېڭىنىــڭ 
ــاڭ  ــەت، ئ ــەت، روھىي ــى، مەنىۋىي ــى زېمىن ــي قىلىش ــۇش، تەرەققى ــدا بول پەي
قاتالملىــق قۇرۇلمىســىدۇر. تەجرىبىلەشــكەن ئــاڭ بــۇ يــەردە مىللەتچىلىــك ئېڭــى 
بولــۇپ ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ. ئەمــدى كېلەيلــۇق، تەجرىبىلەشــكەن ئاڭنــى قانــداق 

قىلىــپ مەقســەتلىك ئاڭغــا ئايالنــدۇرۇش كېــرەك. 

ــۇرى  ــاڭ تەپەكك ــەتلىك ئ ــبەتەن مەقس ــە نىس ــان تەجرىبىگ ــا ئايالنغ  ئاڭغ
ــپ  ــدۇ. بىلى ــم بولى ــىمىز الزى ــى چۈشىنىش ــكىللەنگەن كاتېگورىيىن ــە تەش بويىچ
يەتكــەن كاتېگورىيەلــەر سىستېمىســى بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ قارىغىنىمىــزدا ئاندىــن 

ــز.  ــپ يېتەلەيمى ــى بىلى ــىيات تەجرىبىلىرىمىزن ــى ھېسس قەلبىمىزدىك

 مەســىلەن، ھازىرمــۇ دېھقانچىلىــق، يېــزا ئىگىلىــك كەســپى بىلــەن 
شــۇغۇللىنىۋاتقان ئۇيغــۇر جەمىيىتىنــى، سانائەتلەشــكەن خىتــاي جەمىيىتــى بىلــەن 
سېلىشتۇرۇشــتىن پەيــدا بولغان ئوتتۇرىدىكى پەرق، داۋاملىــق ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ 
ۋە ئۇيغــۇر ئادەملەرنىــڭ تەپەككۇرىغــا تاشــلىنىپ تۇرســىمۇ بــۇ پەرقلــەر توغرىســىدا 
ئۇيغــۇرالر دەرھــال بىــر ئۇقــۇم ۋە بىــر كاتېگورىيــە يارىتالمايــدۇ. چۈنكــى، ئۇيغــۇر 
ــتەملىكىچىلىرىنىڭ  ــاي مۇس ــى خىت ــش مۇھىت ــە يارىتى ــڭ ئىدېئولوگىي جەمىيىتىنى
كونتروللۇقىــدا بولغانلىقتىن، ئۇيغۇر قەلەمكەشــلەر جۈرئەتلىك مۇنازىرىگە چۈشــۈپ، 
ئۆزىنىــڭ تۇرمۇشــىغا مۇناســىۋەتلىك پەنلــەر ساھەســىدە بىــر ئۇقــۇم يارىتالمايــدۇ. 
باشــتا كۆرســەتكەندەك، ئىلىم-پــەن ساھەســىدە ئوقــۇم يارىتالمىغــان جەمىيەتنــى 
تەرەققىــي قىلغــان جەمىيــەت دەپ ئېيتىشــقىمۇ بولمايــدۇ. لېكىــن ســانائەت 
مەدەنىيىتــى جەمىيىتىــدە پەيــدا بولۇۋاتقــان ئۇقۇمالرنــى يېزا ئىگىلىــك جەمىيىتىدە 
ياشــاۋاتقان ئادەملەرنىــڭ تۇرمۇشــىغا تەدبىــق قىلىشــقا بوالمدۇ؟ بۇنــداق تەدبىق 
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ــڭ  ــۇق ئەپەندىنى ــر تۇغل ــدۇ؟ يازغۇچــى تاھى ــداق بولى ــى قان قىلىشــنىڭ ئاقىۋىت
ــېتىپ  ــا س ــى پۇلغ ــان كىتابن ــى يازغ ــان كىتابن ــتۇرۇپ يازغ ــى تونۇش مودېرنىزىمن
ــقا 600  ــىنى ئاڭالش ــڭ ناخشىس ــر ئۆزبېكنى ــدەك، بى ــادەم چىقمىغان ــان ئ ئالىدىغ
يۈئەنگــە بېلــەت ئېلىــپ، بــۇ مىللــەت ئۇيغۇرنىــڭ قايغۇســىنى قىلىــپ يېزىلغــان 
ــڭ  ــە بىزنى ــر جەمئىيەتت ــان بى ــادەم چىقمىغ ــان ئ ــى ئالىدىغ ــە كىتابن ــر پارچ بى
يازغــان كىتابلىرىمىزنىمــۇ ئالىدىغــان ئــادەم، ئۇيغــۇر ئــادەم چىقماســلىقى مۇمكىن. 
شــۇنداق ئىكــەن، ئۆزىمىــز ئىپتىدائىــي ئاڭقاۋلىــق سەۋىيىســىدە ياشــاپ تــۇرۇپ، 

21 - ئەســىرگە بويۇنــداپ قارىشــىمىزنىڭ زۆرۈرىيىتــى قانچىلىــك؟! 

 مەيلــى قانــداق بولۇشــىدىن قەتىينــەزەر، مەيلــى ئاڭلىــق ياكــى ئاڭســىز 
بواليلــۇق، ھېسســىيات تەجرىبىســىنى پەقەت بىر ئۇقۇم سىستېمىســى دائىرىســىدىال 
بايقىۋالغىلــى بولىــدۇ. ۋەتەنپەرۋەرلىــك ئۇقۇمىغــا بىرلەشــتۈرۈپ قارىغىلىمــۇ بولىــدۇ 
ــپ  ــە تايىنى ــش كۈچىمىزگ ــدا بىلى ــۆيەرلىك بابى ــەت س ــك، مىلل ۋە ۋەتەنپەرۋەرلى
ئادەتكــە ئايالندۇرغىلىمــۇ بولىدۇ. بۇ سىســتېمىنىڭ شــەكلىگە كېلىشــىمۇ، جەمىيەت 
تەرەققىياتىنىــڭ بىــر خىل. بولۇپ قالىدۇ. پىســخولوگ فــروم : “ھەربىر جەمىيەت، 
ئۆزىنىــڭ تۇرمــۇش ئەمەلىيىتى ۋە مۇناسىۋەتلىشــىش ئۇســۇلى ئارقىلىق، ھېسســىيات 
ۋە ســەزگۈ ئۇســۇللىرى ئارقىلىــق، بىلىــش شــەكلى سىستېمىســىنى تەرەققىــي 
قىلدۇرىدىغــان كاتېگورىيەنى يارىتااليدۇ” دەپ كۆرســەتكەن. شــۇنىڭدىن قارىغاندا 
ئۇيغــۇر جەمىيىتــى ئۆزىگــە كېرەك بولغان ئۇقــۇم ۋە كاتېگورىيىلەرنى يارىتااليدىغان، 
ــى  ــى قىزغىنلىق ــەت مەنپەئەت ــان مىلل ــۇ يارىتااليدىغ ــەت ئېڭىنىم ــپ مىلل كوللېكتى
ئۆزگىچــە بولغــان بىــر جەمىيــەت ئىكەنلىكىــدە ھېچقانــداق شــەك يوقتــۇر. بىــراق 
توســاقالرغا نېمــە چــارە؟ دېمەك، بىلىش مىللەتنــى بىلىش، مىللەتنىــڭ ھۆكۈمرانى 
خىتاينــى بىلىــش دېيىلىدىغانــال بولســا، ئۇنداقتــا بــۇ بىلىــش مېتــودى ئۇيغۇرنىڭ 
سىياســىي مەقســىتىنى تەجرىبىلەشــكەن ئــاڭ ساھەســىگە ئېلىــپ كىرگەنــدە، بىــز 
تەكراراليدىغــان ۋە داۋاملىــق تەشــەببۇس قىلىدىغــان مىللەتچىلىــك، مەقســەتلىك 
ئــاڭ، سىياســىي مەقســەتنىڭ ئۇقۇمالشــقان شــەكلىگە كەلگــەن بولىــدۇ. دېمــەك، 
ــي  ــڭ ئەقلى ــدراك مىللەتچىلىكنى ــڭ ئاساســى، ئى ــەزگۈر مىللەتچىلىكنى ــتە س بىۋاس

جەريانــى بولىــدۇ. 
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يىگىرمە تۆتىنچى باب: ئادالەت ۋە ئادالەت تۇيغۇسى

 ئادالــەت، بــۇ ئۇقــۇم ۋە بــۇ ئۇقۇمنىــڭ شەرھىســىگە مۇۋاپىــق تۇرمۇشــنىڭ 
قۇرۇلمىســىنى، ئادالــەت بــۇ ئۇقۇمنىــڭ نەزەرىيىــۋى قۇرۇلمىســىنى بىــر جەمىيەتنىڭ 
جەمىيــەت بولۇشــىدا تۈۋرۈكلــۈك رول ئوينايدىغــان بىر پرىنســىپ دېيىشــكە بولىدۇ. 
ئادالــەت مەسىلىســى شــۇڭا ئەخــالق پەلسەپەســى تەتقىــق قىلىدىغــان ئــەڭ مۇھىــم 
مۇئەمماالرنىڭ بىرســىدۇر. مۇستەبىت دۆلەتلەردىن باشــقا ئامېرىكىدەك دېموكراتىك 
ئەللــەردە، “ئادالــەت ئىجتىمائىــي تۈزۈمنىــڭ ئــەڭ ئاۋۋالقــى قىممىتــى، خــۇددى 
ھەقىقــەت ئىدىيىــۋى سىســتېمىنىڭ ئاۋۋالقــى قىممىتــى بولغانــدەك، ئــەڭ ئاۋۋالقــى 
قىممىتــى بولــۇپ كەلگــەن. مۇئەييــەن دۆلەتنىــڭ تۈزۈمــى- ئىجتىمائىــي تۈزۈمــى 
نــاۋادا ئادالــەت ئۈســتىگە قۇرۇلمايدىغــان بولســا، مەســىلەن، ئىجتىمائىــي تــۈزۈم 
ئادىــل قانــۇن بىلــەن ئــۆرە تۇرمايدىغــان، قانــۇن بىلــەن ھىمايــە قىلىنمايدىغــان 
ــر  ــدۇ. بى ــكە بولى ــى دېيىش ــڭ دوزىخ ــى پۇقراالرنى ــداق جەمئىيەتن ــا، بۇن بولس
ــەھەتلىرىدە  ــاالم س ــى، س ــدە، ھەددى-ھەرىكىت ــۋى پىكىرلىرى ــڭ ئىدىيى ئادەمنى
ھەقىقەتنىــڭ ئىزناســى، ئەھلــى ئادالەتنىــڭ ئىزناســى بولمىســا ئۇنىــڭ خــۇي-
پەيلــى، ھەرىكــەت قىلىقلىــرى، يازغــان ئەســەرلىرى چىنلىــق ۋە ھەقىقەتتىــن يىراقال 
بولىدىكــەن. بۇنــداق ئىدىيەنى، ساالم-ســاھەتنى ســەمىمىي دېيىشــكە بولمايدۇ. 
ھەربىــر ئــادەم چېقىلغىلــى بولمايدىغــان، ئادالەت پرىنســىپى ئاساســىدا جەمئىيەتتە 
ياشاشــقا، جەمىيەتنىــڭ بارلىــق نېمەتلىرىدىــن ئەمگــەك ۋە ئۆزىگــە خــاس ھوقــۇق 
ئارقىلىــق بەھرىمــان بولۇشــقا يوللــۇق بولىــدۇ، ھوقۇقلــۇق بولىــدۇ. ھەربىــر ئادەم 
شــۇنداق ھوقۇقلــۇق بولۇشــنى، شــۇنداق يوللــۇق بولۇشــنى ئۆزىگە خاســلىق دەپ 
ــە  ــم ھېچكىمگ ــدا ئوخشاشــال ھېچكى ــەت ئالدى ــادەم، ئادال ــر ئ ــەر بى ــان ھ قارىغ
چېقىاللمايــدۇ، چېقىلماســلىقى كېــرەك، دەپ قارايــدۇ. چۈنكــى، ھەربىــر ئــادەم 
خىتايدىــن باشــقا ھەربىــر ئــادەم ئەنــە شــۇنداق ئادالەت تۇيغۇســىغا ئىگــە بولىدۇ. 

ــكارا  ــڭ ئاش ــۇ جەمىيەتنى ــەت، ش ــر جەمىي ــكىللەنگەن بى ــى تەش  “ياخش
ئادالەتچىلىــك ئىدىيىســى بىلــەن تەشــكىللەنگەن جەمىيەتتــۇر. بــۇ پاكىــت، بــۇ 
ــەت پرىنســىپىغا ئاساســلىنىپ ھەرىكــەت  ــل ئادال ــر خى ــرى بى ــڭ ئەزالى جەمىيەتنى
قىلىشــنى تەلــەپ قىلىدىغــان دائىــم دېگــۈدەك، كۈچلــۈك ئۈنــۈم بېرىدىغــان ئارزۇغا 
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ــەت  ــڭ ئادال ــر ئادەمنى ــارزۇ ھەربى ــۇ ئ ــدۇ” ب ــرەك بېرى ــن دې ــە ئىكەنلىكىدى ئىگ
ــە  ــۇپ كۆزگ ــەكلى بول ــەت ش ــان ھەرىك ــپ، تەلەپچ ــاس قىلى ــىنى ئاس تۇيغۇس
ــەن  ــۇنداق تۇيغۇســى بىل ــە ش ــڭ يەن ــقا ئەزالىرىنى ــڭ باش ــلىنىپ، جەمىيەتنى تاش
ــەت پرىنســىپىنى تەشــكىللەيدۇ ۋە شــۇ  بىرلىشــىپ، مۇئەييــەن جەمىيەتنىــڭ ئادال
ــەت  ــقا ئادال ــدۇ. شۇڭالش ــۇرۇپ چىقى ــىنى ق ــۋى سىستېمىس ــڭ ئىدىيى جەمىيەتنى
پىرىنســىپى ئورتــاق ئېتىــراپ قىلىنغــان بىــر جەمىيەتتــە باراۋەرلىــك ئىچىدە ياشــاپ 
كېلىۋاتقــان پۇقراالرنىــڭ ئەركىنلىكــى ئادالــەت پرىنســىپلىرى بويىچــە بەلگىلەنگــەن 
ــڭ  ــى ئادالەتنى ــدۇ. ئەخالق ــتۇرۇلغان بولى ــق مۇقىمالش ــۇن ئارقىلى ــدۇ، قان بولى
ــكەن  ــە ئېرىش ــڭ كاپالىتىگ ــا قانۇننى ــەردە ھەتت ــك ئەلل ــە، دېموكراتى كاپالىتىگ
ــۇش  ــەن بول ــن بەھرىم ــرى ۋە ئەركىنلىكتى ــۇش ھوقۇقلى ــەت بول ــۇق، مەنپەئ ھوق
ھوقۇقلىــرى نەســىھەتنىڭ تەڭپۇڭالشتۇرۇشــىغا، نــە باشــقا مۇئەسسەســەلەرنىڭ بىــر 

ــدۇ.  ــەرەپ قىلىشــىغا دۇچــار بولماي ت

 ئۇيغــۇرالر ئادالەت تۇيغۇســى بىلــەن ئىنتايىن ئاقكۆڭــۈل ۋە ئىنتايىن كۈچلۈك 
بىــر مىللــەت ئىــدى. نۆۋەتتــە خىتــاي كۆچمەنلىــرى بىلــەن بىرگە ياشاشــقا مەجبۇر 
بولىۋاتقــان ئۇيغــۇرالر 63 يىلدىن بېرى خىتاي مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى 
ئاســتىدا ئادالــەت تۇيغۇســى بويىچــە ياشــاش، ئادالــەت پرىنســىپىنى تەكىتلــەش، 
ــەببۇس  ــنى تەش ــەم قىلىش ــىپى ئۆلچ ــەت پرىنس ــىۋەتلىرىدە ئادال ــىلىك مۇناس كىش
قىلىــش، دۇنياغــا ۋە بارلىــق ھادىســىلەرگە مۇئامىلــە قىلغاندا، سىياســىي ۋە باشــقا 
مەنپەئــەت ئىزىملىرىنــى قايرىــپ قويــۇپ، ئادالەت تۇيغۇســىنىڭ تەلەپلىــرى بويىچە 
مۇئامىلــە قېلىشــتىن ئىبــارەت ئەخــالق ئادەتلىرىنــى ئاساســىي جەھەتتىــن ســاقالپ 
كەلــدى. ئۇنداقتــا ئۇيغۇرالرنىڭ نەزىرىدىكى ئادالەت پرىنســىپى قانداق پرىنســىپ 
ئىــدى؟ ئادالــەت پرىنســىپى بىر-بىرىنــى شــەرت قىلغــان ئىككى خىــل مەزمۇننى، 
بىر-بىرىنــى تەقــەززا قىلىدىغــان ئىككــى خىــل ئۇقۇمنىــڭ بىــر جــۈپ كاتېگورىيــە 
بولۇشــىنى شــەرت قىالتتــى. زوراۋانلىق بىلــەن قولغا كېلىدىغــان، زوراۋانلىق بىلەن 
ئىپادىلىنىدىغــان ئادالــەت، زوراۋانلىــق بىلــەن قوغدىلىدىغان ئادالــەت بۇ ھەقىقىي 
مەنىدىكــى ئادالــەت، تۇيغۇدىــن ئىــدراك دەرىجىســىگە كۆتۈرۈلــۈپ چۈشــىنىلگەن 
ئادالــەت چۈشەنچىســى بولــۇپ ھېســابلىناتتى. زوراۋانلىق بولمىســا ۋە ســېنىڭمۇ ئۇ 
زوراۋانلىــق قىالاليدىغانلىقىڭ شــەرت قىلىنمىســا، ھېچكىم ســاڭا ئەھلى-ئادالەتنى 
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بىكاردىن-بىــكار تەقدىم قىلمايدۇ. زوراۋانلىق بولىدىكەن ئادالەتســىزلىك بولىدۇ، 
ــل  ــر قاتى ــىلەن، بى ــدۇ. مەس ــق بولى ــۇم زوراۋانلى ــەن، چوق ــىز بولىدىك ئادالەتس
ھەققانىيــەت ئۈچــۈن ئــادەم ئۆلتۈرســىمۇ قاتىــل؛ ھەققانىيەتســىزلىك بىلــەن ئــادەم 
ئۆلتۈرســىمۇ قاتىــل بولۇشــى، قاتىــل دەپ قارىلىشــى كېــرەك. لېكىــن، ئىنســانىيەت 
ھەتتــا مېھرىبانلىقنــى تەكىتلەيدىغــان دىنىــي ئېتىقــاد ساھەســىدىمۇ بۇنــداق بۈيۈك 
مەنزىلگــە يېتىــپ كېلەلىگىنــى يــوق. قاتىللىــق قىلىشــنىڭ ســەۋەبلىرىنى قاتىــل 
قانــداق چۈشــەندۈرىدۇ. يەنــە مەســىلەن خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى بىــر نەپــەر 
ئۇيغــۇر سىياســىي مەھبۇســقا ئۆلــۈم جازاســى بــەردى دەيلــۇق، بۇنىــڭ ســەۋەبلىرى 
نېمــە؟ خىتــاي ھاكىمىيىتىگــە قارشــى چىققــان ئۇيغۇرنــى خىتاي ئۆلتــۈردى. ئۇيغۇر 
خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ ئالدىــدا جىنايەتچــى بولــدى. بــۇ نېمــە ئۈچــۈن؟ 
يەنــە شــۇ ئۇيغــۇر مۇســتەملىكىچى بىــر نەپــەر خىتاي كۆچمەننــى ئۆلتــۈردى، قاتىل 
بولــدى، خىتاينىــڭ ئالدىــدا جىنايەتچــى بولــدى. بــۇ نېمــە ئۈچــۈن؟ بىــز بــۇ 
ھۆكۈملەرگــە ســەۋەب-نەتىجە كاتېگورىيىســى بويىچــە مۇئامىلــە قىلســاق، خىتــاي 
ئۇيغۇرنىــڭ ۋەتىنىگــە تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرمىگــەن بولســا، سىياســى جىنايەتچىگــە 
ئايرىــپ ئۇيغۇرغــا ئۆلــۈم جازاســى بەرمىگــەن بولســا، ئۇيغۇرمــۇ خىتايغــا قارشــى 

چىقمىغــان بوالتتــى، كۆچمــەن خىتاينــى ئۇيغــۇر ئۆلتۈرمىگــەن بوالتتى. 

 ئادالەتســىزلىكنى خىتــاي باشــلىدى، ئۇيغــۇر ئادالەتســىزلىككە قارشــى 
زوراۋانلىــق قىلىــش مەجبۇرىيىتىــدە قالــدى. شــۇڭا بىــز بــۇ يــەردە تەكىتلەۋاتقــان 
ئادالــەت پىرىنســىپى- زوراۋانلىقنــى شــەرت قىلغــان ئەھلــى ئادالــەت پرىنســىپى، 
ئەھلــى ئادالەتنــى مەقســەت قىلغــان زاۋاللىــق پرىنســىپىدۇر. بۇنداق پرىنســىپنىڭ 
نېمــە ئىكەنلىكىنــى تېخــى ئۇيغــۇر تولــۇق تونــۇپ چۈشــىنىپ كېتەلىگىنىمــۇ يــوق. 
ئۇيغــۇر بۇنــداق ئادالەتتىــن يىراقلىشــىپ، بــەزى قىلمىشــالر بىلــەن شــۇغۇلالنغاندا 
يالغانچىلىق، ئالدامچىلىق، كاززاپلىقى، ســاختىپەزلىك، كۆز بوياش، چەتئەللەردە 
پــۇل ئۈچــۈن ئۇيغۇرنىڭ سىياســىي پائالىيەتچىلىرىگــە خىتاينىڭ تاپشــۇرۇقى بويىچە 
تىل-ھاقــارەت قىلىــش ۋاســتىلىرىنى قوللىنىــپ بۇ كىشــىلەر ئۇيغۇرغا خــاس بولغان 
ئادالــەت تۇيغۇســىنى پايمــال قىلىپ، ئۆزىنىڭ شەخســىي مەنپەئىتىگــە ۋە خىتاينىڭ 
سىياســىي مەنپەئىتىگــە تەشەببۇســكارلىق بىلــەن خىزمــەت قىلىدىغــان يولنى تالالپ 
ئالغــان بولىــدۇ. بــۇ كىشــىلەرنىڭ ئىچىدىــن ئوقۇمىغــان نــادام ۋە دادام بولــۇپ 
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ــۇ  ــان ئادەملەرنىم ــور بولغ ــپ دوكت ــم ئېلى ــي بىلى ــۇ، ئالى ــەن ئادەملەرنىم كەتك
ئۇچرىتىشــقا بولىــدۇ. ئاغــزى يۇمشــاق مــوزاي قــوش ئەمچــەك ئىمىــدۇ دېگەندەك، 
خىتايغىمــۇ، ئامېرىكىــدەك دېموكراتىــك دۆلەتلەرگىمۇ ھەتتــا ئۇيغۇرالرغىمۇ خىزمەت 
ــكارىالپ  ــى ئاش ــڭ ئۆزىن ــۇ ئادەملەرنى ــقان ب ــدە ئۇنىۋېرسالالش ــان نېمى قىالاليدىغ
ئوتتۇرىغــا چىققانلىقىغــا ھەيــران بولــۇپ، بىــز بــۇ يــەردە ئادالــەت ۋە ئادالــەت 
پىرىنســىپىنى تەكىتلــەپ ئولتۇرۇپتۇق. بىر ئادەم ئادالەت تۇيغۇســىدىن ئايرىلغاندا، 
يەنــە كــۆپ ئــادەم ئادالــەت تۇيغۇســىدىن ئايرىلغاندا ئۇيغــۇر جەمىيىتىنــى ئادالەت 
بىلــەن تەشكىللەشــكە بولىدىغــان جەمىيــەت دەپ تەســەۋۋۇر قىلغىلــى بولمايــدۇ. 
ئادالــەت تۇيغۇســىدىن ئايرىلغــان ئادەمنــى ئۆزىنــى ئۆزگەرتىشــنىڭ، مۇســتەملىكە 
جەمىيەتنىڭ قۇرۇلمىســىنى ئۆزگەرتىشــنىڭ، مۇســتەملىكە جەمىيەتنىڭ ھۆكۈمرانلىق 
قىلىــش ۋە ھۆكۈمرانلىــق قىلىنىش شــەكىللىرىنى ئۆزگەرتىشــنىڭ كويىــدا بولىدىغان 

ئــادەم ۋە ئىنقىالبنىــڭ كويىــدا بولىدىغــان ئــادەم دەپمــۇ قارىغىلــى بولمايــدۇ. 

 ئادالەت تۇيغۇســى، ئادالەت كۈچى، ئادالەت قاراشــلىرى ئادالەت پرىنســىپى 
بىــر جەمىيەتنــى تېخىمــۇ قويۇق جەمىيەتلىشىشــكە، بىــر مىللەتنــى تېخىمۇ چوڭقۇر 
جەمىيەتلەشــكەن مىللــەت بولۇشــقا يېتەكلەيدىغــان، ھەيدەكچىلىــك قىلىدىغــان 

ئەخالقنىــڭ ئــەڭ بۈيۈك سەمەرەســىدۇر. 

 ئامېرىكىلىق ئەخالقشــۇناس پەيالسوپ جون راۋلىس، ئادالەتنىڭ پرىنسىپلىرى 
توغرىســىدا توختالغانــدا مۇنــداق كۆرســەتكەن، 1 - ئادالــەت پرىنســىپى- ھەربىر 
ئــادەم ۋە ھەممــە ئادەمدە بولۇشــقا تېگىشــلىك ئەڭ كــەڭ باراۋەرلىك ئاساســىدىكى 
ــەق  ــەت ھ ــدۇ، 2 - پۇرس ــىپ بولى ــىغا مۇناس ــك سىستېمىس ــك ئەركىنلى نېگىزلى
ئادالىتــى بــاراۋەر شــەرت- شــارائىت ئاســتىدا، كەســىپ ساھەســىنى ۋە ئىجتىمائىي 
ئورۇننــى بارلىــق كىشــىلەرگە ئېچىۋېتىــش، ) پۇرســەتنىڭ ئادىــل بــاراۋەر بولــۇش 
پرىنســىپى(، )»پەلسەپىۋىلەشــكەن ئەخالقشۇناســلىق« خىتايچە نەشرى( بۇ ئىككى 
خىــل ئادالــەت پرىنســىپى جەمىيەتنىــڭ نىگىزلىــك قۇرۇلمىســىنىڭ ئىككــى چــوڭ 
ــا  ــڭ سىياســىي ھوقۇقىغ ــرى پۇقراالرنى ــڭ بى ــدۇ. ئۇنى قىســمىدىن بېشــارەت بېرى
ئاالقىــدار بولســا، ئۇنىــڭ ئىككىنچىســى- پۇقراالرنىــڭ جەمئىيــەت ۋە ئىقتىســاد 
ــدۇ. بىرىنچــى پرىنســىپ ئاۋالقىســىنى  ــدار بولى ساھەســىدىكى مەنپەئەتكــە ئاالقى
ــەرەپ  ــر ت ــىلىنى بى ــى مەس ــىپ كېيىنك ــى پرىنس ــدۇ، ئىككىنچ ــەرەپ قىلى ــر ت بى
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ــڭ  ــر جەمىيەتنى ــالنغاندا بى ــا ئاساس ــنىڭ ئۇقۇملىرىغ ــوپ راۋلىس ــدۇ. پەيالس قىلى
ــر قىســمى  ــر قىســمى سىياســەت، بى قۇرۇلمىســىنى ئومۇمالشــتۇرۇپ قىســقىغىنە بى
ئىقتىســاد دەپ ئىككــى قىســىمغا ئايرىشــقا بوالمــدۇ،- قانــداق. بىــر جەمئىيەتتــە 
ــۈز بەرســىمۇ مۇشــۇ ئىككــى  تەڭلىــك، باراۋەرلىــك دەۋر سۈرســىمۇ تەڭســىزلىك ي
ــاد  ــىۋەتلىك. ئىقتىس ــا مۇناس ــىدە ھوقۇقق ــەت ساھەس ــىلەن، سىياس ــاھەدە مەس س
ساھەســىدە مەنپەئەتــدار بولۇشــقا مۇناســىۋەتلىك ھالــدا تەڭســىزلىك يــۈز بېرىدۇ. 
ئادەملەرنىــڭ ئادالــەت تۇيغۇســى مۇنــداق تەڭســىزلىككە يولۇققانــدا جەمئىيەتتــە 
ــە زىددىيــەت توقۇنــۇش، نامايىــش، ئىنقىالبتىــن، زوراۋانلىقتىــن خالىــي  ئەلۋەتت
ــەت  ــڭ ئادال ــۇرالر ئۆزلىرىنى ــدە ئۇيغ ــۇر جەمىيىتى ــتەملىكە ئۇيغ ــدۇ. مۇس بواللماي
قاراشــلىرىنى مەركەزلەشــتۈرۈپ خىتاينىــڭ مۇســتەملىكىچىلىك سىياســىتىگە قارشــى 
قويغانــدا، ئۇيغۇرالرنىــڭ قولىدىكــى مەنىــۋى قــورال بەرھەقكــى، مىللەتچىلىككــە 
مىللەتچىلىــك بىلەن قارشــى تــۇرۇش، يەنى، خىتاي مىللەتچىلىكىگە قارشــى ئۇيغۇر 
مىللەتچىلىكــى بىلــەن قارشــى تــۇرۇش، بــۇ كۈرەشــنىڭ ئــەڭ ئالىي شــەكلى بولۇپ 
قالىــدۇ. بىــز بــۇ يــەردە مىللەتچىلىكنــى ئۇمــۇ زورمــۇ-زور بازارغــا ســېلىۋاتقىنىمىز 
ــتەملىكىچىلىرىنىڭ  ــاي مۇس ــتاندا خىت ــتەملىكە ئۇيغۇرىس ــى مۇس ــوق. بۈگۈنك ي
ــق  ــا ھۆكۈمرانلى ــەن ئۇيغۇرالرغ مۇســتەملىكىچىلىك سىياســىتىنى مىللەتچىلىــك بىل
قىلىشــنى ۋاســتە، ئۇيغۇرنــى پۈتۈنســېرى مىللــەت ســۈپىتىدە يوقىتىشــنى مەقســەت 
قىلغــان سىياســەتتۇر. ئۇيغۇرىســتانغا ئاھالە-خىتــاي كۆچمەنلىرىنــى كۆچــۈرۈش؛ 
ئۇيغۇرالرنــى پىالنلىــق تۇغــۇت سىياســىتى ئارقىلىــق پىالنلىــق ئۆلتــۈرۈش، بــۇ، 
بۈگــۈن خىتــاي مىللەتچىلىرى بەلگىلىگەن سىياســەت بولماي نېمــە؟! ئۇيغۇرتىلىنى، 
ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنــى يوقىتىــش، ئۇيغۇرنىــڭ دىنىــي ئېتىقادىغــا چــەك قويۇش بۇمۇ 
خىتــاي مىللەتچىلىــرى بەلگىلىگــەن سىياســەت بولمــاي نېمــە؟ يۇقىرىــدا ئادالــەت 
توغرىســىدا توختىلىــپ كەلــدۇق، ئەگەر ئادالەت ئىنســانىيەتنىڭ بارلىــق ئەزالىرىدا 
ــر  ــەر بى ــا ھ ــا، ئۇنداقت ــان بولس ــاق ئەخــالق بولىدىغ ــقا تېگىشــلىك ئورت بولۇش

خىتاينىــڭ ۋۇجۇدىغــا يەرلەشــكەن ئادالــەت تۇيغۇســى زادى نــەدە زادى نېمــە ؟

يىگىرمە بەشىنچى باب ئۇيغۇر ئىزىم
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 ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىختــا قانچــە قېتىــم ئىزىــم ئالماشــتۇرغانلىقى، قانچــە قېتىم 
ــى  ــتە كىتابالرن ــتە، دەس ــز دەس ــتۇرغانلىقى توغرىســىدا يازغۇچىلىرىمى ــن ئالماش دى
يېزىشــتى. لېكىــن دىندىن باشــقا بــۇ ئىزىمــالر ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشــىغا، ئىدىيىۋى 
ــر  ــم بى ــى ھېچكى ــدا تېخ ــۇ توغرى ــەتتى، ب ــىر كۆرس ــك تەس ــا قانچىلى غايىلىرىغ
ــىنىدىغان  ــا ئىش ــالم دىنىغ ــالمىزىم، ئىس ــان ئىس ــال پ ــدى. ئېھتىم ــە يازمى نېم
ئۇيغۇرالرنىــڭ نەزەرىــدە بۈيــۈك ئىزىــم دەپ سانىلىشــىمۇ مۇمكىــن. قوشــۇمچە ھەم 
پــان ئىســالمىزىمنىڭ پۇرىقــى ھــەم پــان تۈركچىلىــك پۇرىقــى چىقىــپ تۇرغــان پان 
تۈركىزىــم ئىدىيىلىرىمــۇ ئۇيغــۇر تىلىــدا ســۆزلەيدىغان ئۇيغــۇر مىللىتىگــە قانچىلىــك 
دەرىجىــدە ســىڭىپ كىــردى بىلگىلــى بولمايــدۇ. لېكىــن پائالىيــەت قىلىۋاتقان ھەر 
بىــر ئۇيغــۇر پــان ئىســالمىزىم، پــان تۈركىزىمنــى ئېغىزغــا ئالمىــدى دېگەندىمــۇ، 
ــىدا  ــڭ سايىس ــدەك ئىزىمالرنى ــڭ يۇقىرىقى ــەق ئۇيغۇرالرنى ــادان، ئەخم ــەزى ن ب
ســايىداش نىيىتــى يــوق دېگىلــى بولمايــدۇ. ئۇقۇمالرنىــڭ لوگىكىلىــق مەنىســىنى 
كــۆرۈپ باقماقچــى بولســاق، پــان ئىســالمىزىم بــۇ دىــن، دىنچىلىــك دېگەنلىــك 
ئەمــەس، پــان ئىســالمىزىم ســېپى ئۆزىدىن سىياســى مەســلەكتۇر. پــان تۈركىزىممۇ 
ــلىكىدۇر. مېنىڭچــە  ــى مەس ــڭ سىياس ــر دەۋرنى ــال بى ــان ئىســالمىزىمغا ئوخشاش پ
ــقا  ــالمىزىم باش ــان ئىس ــە پ ــقا نەرس ــەت باش ــدا سىياس ــۈن ئېيتقان ــۇرالر ئۈچ ئۇيغ
بىــر نەرســە بولۇشــى كېــرەك. سىياســى پائالىيــەت باشــقا نەرســە پــان تۈركىزىــم 
باشــقا بىــر نەرســە بولۇشــى مۇمكىــن. شــۇنداق بولۇشــنى تەشــەببۇس قىلىشــنىڭ 
ــش.  ــەپ ئى ــن مۇرەكك ــەك ئىنتايى ــن سۈرۈشتۈرس ــاددى لېكى ــەك ئ ــەۋەبلىرى ب س
چارروســىيە، ســابىق ســوۋېتلەر روسىيىسى ئۇيغۇرىســتاندا پان ئىســالمىزىمچىلىق ۋە 
پــان تۈركىزىمچىلىقنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــىنى تارىختىــن بېرى چەكلــەپ كەلگەن. 
-20ئەســىرنىڭ -30يىللىرىدا ســىتالىن بىلەن مىللىتارىســت خىتايالرنىڭ بىرلىشىپ 
ئۇيغۇرنىــڭ سىياســى ئاكتىپلىرىنــى ئۇيغۇرنىڭ پان تۈركىســت پان ئىسالمىســتلىرىنى 
قىرغىــن قىلغانلىقــى، تۈرمىلــەردە مەخپــى ئۆلتۈرۈلگەنلىكــى، بۈگۈنكــى كۈندىمــۇ 
ــول  ــىگە ي ــاش كۆتۈرۈش ــڭ ب ــان تۈركىزىمچىلىكنى ــتاندا پ ــىيىنىڭ ئۇيغۇرىس روس
قويمايدىغانلىقنىــڭ پوالتتــەك دەلىلىــدۇر. ئورۇســالر پــان تۈركىزىمچىلىككــە قارشــى 
ــر قانچــە مىــڭ ئۇيغــۇر سىياســى ئاكتىپالرنــى  تــۇرۇش بىلــەن ئۇيغۇرىســتاندا بى
ــىپ  ــەن بىرلىش ــاي بىل ــالر خىت ــى ئورۇس ــەس. بەلك ــال ئەم ــۈرۈپ تۈگەتتى ئۆلت
ئۇيغۇرالرنــى قىرغىــن قىلىــش ئارقىلىق ئۇيغۇرنىــڭ بىر نەچچە دەۋرلىــك ئىنقىالبىنى 
بوغــۇپ تاشــلىدى. شــۇڭا ئۇيغــۇرالر بۇنــداق پــان ئىســالمىزىم، پــان تۈركىزىــم 

دەيدىغــان ئىزىمالردىــن ئۆزىنــى نېرىــدا، بــەك نېرىــدا تۇتۇشــى كېــرەك. 
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ــاس  ــالمىزىمغا ئاس ــان ئىس ــچىلىرىنىڭ، ۋە پ ــالمىزىم تەشەببۇس ــان ئىس  پ
ســالغۇچىالرنىڭ بېــرى ھېســابالنغان جامالىدىــن ئافغانــى ئىســالم دىنىنىــڭ ئۇنىڭ 
ۋۇجۇدىــدا ئــۈچ خىــل پەزىلــەت يىتىشــتۈرگەنلىكىنى قەيــت قىلىــپ ئۆتكــەن. 1 
ــاۋۇز پائالىيەتلەرنــى قىلىشــتىن ســاقالپ  -كەمتەرلىــك، كەمتەرلىــك ئىنســاننى ي
قالىدۇ. ئىنســاننى پۇشــايمان قىلىشــقا يېتەكلەيدۇ. 2 - توغرىلىق، راســتچىللىق-
راســتچىللىق ســاغالم دۆلەت قۇرۇشــنىڭ كاپالىتىدۇر. 3 -سەمىمىيەت-ســەمىمىيەت 
بولمىغانــدا ئىنســانىيەتنىڭ ئۆز-ئــارا باردى-كەلدى قىلىشــى مۇمكىن ئەمەســتۇر. 

 ئىســالم دىنىمىزنىــڭ ئادەملەرنىــڭ تەبىئىتىــدەك يۇقىرىقىــدەك ســۈپەتلەرنى 
ــمەنگە دۇچ  ــراق دۈش ــىدۇر. بى ــۈك سەمەرىس ــڭ بۈي ــتۈرگەنلىكى دىنىمىزنى يىتىش
كەلگەنــدە كەمتەرلىــك قىلىشــقا بولمايــدۇ؛ دۈشــمەنگە راســتچىللىق، توغرىلىــق 
بىلەن مۇئامىلە قىلىشــقا بوالمدۇ؛ دۈشــمەنگە ســەمىمى مۇئامىلە قىلىشــقا بوالمدۇ. 
ــە  ــاي مىللەتچىلىرىگ ــىدىكى خىت ــەت بېش ــا، ھاكىمىي ــۇر خىتايغ ــى ئۇيغ قىسقىس
ســەمىمى مۇئامىلــە قىالالمدۇ؟ جامالىدىن ئافغانى كۆرســەتكەن يۇقىرىقى ســۈپەتلەر 
دۆلەتلــەر ئــارا، مىللەتلــەر ئــارا تىنچلىــق دەۋرلىرىــدە بىر-بىرىگــە تەدبىــق قىلســا 

بولىدىغــان ســۈپەتلەردۇر. 

ئاللىقاچــان رىقابــەت   جامالىدىــن ئافغانــى، “ئىككىنچــى ھەقىقــەت 
پەيــدا قىلــدى؛ چۈنكــى، ھــەر قايســى مىللەتلەرنىــڭ مۇشــۇ ھەقىقەتنــى ئىشــقا 
ــچانلىق  ــاي تىرىش ــۇالر توختىم ــى، ئ ــڭ دەرىجىس ــنى خااليدىغانلىقىنى ئاشۇرۇش
كۆرســىتىپ، ئۆز تەقدىرىنى ياخشىالشــنى ئۆزلۈكســز داۋامالشــتۇرۇپ، بىلىم ئېلىشقا 
رىغبەتلەندۈرىدىغــان دەرىجىگــە بېرىــپ يەتتــى”، دەپ كۆرســەتكەن. )»ئىســالم 
پەلســەپە تارىخــى«. خىتايچــە نەشــىرى( بــۇ مىللەتلەرنىــڭ ئىچىــدە ئۇيغۇرالرمــۇ 
بولۇشــى كېــرەك. “ئىككىنچــى ھەقىقــەت ئاللىقاچــان رىقابــەت پەيــدا قىلــدى... 
“ دېگەنــدە جامالىدىــن ئافغانىســتاننىڭ نېمىنــى كــۆزدە تۇتقانلىقىنــى بىلگىلــى 
بولمايــدۇ. بىــراق، شــۇ نەرســە بىــر ھەقىقەتكــى، مىللەتلــەر ئــۆز ئــارا رىقابــەت 
ــۇ،  ــۇرۇش دەۋرىدىم ــۇنداق. ئ ــۇ ش ــەھنىدە تېخىم ــارا س ــايدۇ، خەلقئ ــەن ياش بىل

تىنچلىــق دەۋرىدىمــۇ مىللەتلــەر ئــۆز ئــارا رىقابــەت ئىىچــدە ياشــايدۇ. 

مىللــەت دەپ  مىللــەت، سىياســى  ئىجتىمائــى  مىللەتلەرنــى   دۇنيــادا 
ــەت  ــڭ مىلل ــڭ ئېتنى ــڭ مىللەتنى ــدۇ. ئېتنى ــۇ بولماي ــان قىلىقم ــا ئايرىيدىغ تىپق
بولۇشــىنىڭ، مىللەتنىــڭ ئىجتىمائــى مىللــەت بولۇشــىنىڭ، مىللەتنىــڭ سىياســى 
مىللــەت بولۇشــىنىڭ ئېنىــق ئايرىــپ قويغــان چــەك چېگرالىــرى بولمايــدۇ. ئــاددى 
مىســال بىلــەن چۈشەندۈرســەك، بىــر مىللــەت سىياســى مىللــەت بولــۇش ئۈچــۈن، 
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ــك  ــە نىگىزلى ــق جەمئىيەتك ــالب ئارقىلى ــۇچ ئىنقى ــەل قىلغ ــدا ھ ــڭ تارىخى ئۆزىنى
ئۆزگىرىــش ئېلىــپ كېلەلىگەنــدە، ئاندىــن بــۇ مىللەتنــى سىياســى مىللــەت دەپ 
ئاتاشــقا بولىــدۇ. ئامېرىكىنىڭ مۇســتەقىللىق ئىنقىالبــى، فىرانســىيىنىڭ گىراژدانالر 
ــۈچ  ــى ئىنســانىيەت تارىخىدىكــى ئ ــالر ئىنقىالب ــڭ گىراژدان ــى، ئەنگىلىنى ئىنقىالب
نامايەنــدە بولــۇپ شــۇ دۆلەتلــەر جەمئىيىتىگــە، ھەتتا پۈتــۈن دۇنياغا ئالەمشــۇمۇل 
ئۆزگىرىــش ئېلىــپ كەلگــەن ئىنقىالبــالردۇر. روســىيىنىڭ ئۆكتەبىــر ئىنقىالبــى چــار 
ــر  ــۇ بى ــڭ كوممۇنىســتىك ئىنقىالبىم ــتۇردى خــاالس. خىتاينى پادىشــاھنى ئالماش
فېئــودال خانىدانلىقنــى يەنــە بىــر فېئــودال خانىدانلىققــا ئالماشــتۇردى خــاالس. 

ــەپ  ــپات تەل ــا ئىس ــۋىر قايت ــا تەس ــدە قايت ــۇرۇۋۋەت دەۋرلىرى ــڭ م  تارىخنى
قىلمايدىغــان ئــۆزى ھەتتــا پۈتكــۈل ئوتتــۇرا ئاســىيانى خاقانىيــە تىلىدا ســۆزلەتكەن 
ئۇيغۇرالرنىــڭ بۈگۈنكــى دەۋردىكــى ئىزىمى-ئۇيغــۇر ئىزىــم زادى قانــداق بولۇشــى 

كېــرەك. 

 »مــەن« ســەن ئەمــەس »مەن«، ئۇ ئەمــەس »مەن« »مــەن«، ئىككىنچى 
بىــر »مەن«نىــڭ ئالدىــدا »ئــۇ« بوالاليــدۇ، »ســەن« ھــەم بوالاليــدۇ. »مەن« 
نىــڭ، »ئۇ«نىــڭ، »ســەن« نىــڭ بىــر تىل رىشــتى بىلــەن باغلىنىپ تۇرۇشــى بىر 
مىللــەت، ياكــى بىــر توپنــى تەشــكىل قىلىــدۇ، »مــەن«، »ئــۇ«، »ســەن« لــەر 
شــۇ مىللەتنــى تەشــكىل قىلىدىغــان بىرلىــك ۋە كۆپلــۈك بولــۇپ قالىــدۇ. ئۇيغــۇر 
تىلىــدا سۆزلىشــىدىغان ئــادەم ئۇيغــۇر بولىــدۇ، قازاق تىلىــدا سۆزلىشــىدىغان ئادەم 
ــۈرك  ــدۇ. ت ــاي بولى ــادەم خىت ــدا سۆزلىشــىدىغان ئ ــاي تىلى ــدۇ. خىت ــازاق بولى ق
ــن  ــدۇ. باشــقىچە بولۇشــى ۋە ئۇنىڭدى ــۈرك بولى ــادەم ت ــدا سۆزلىشــىدىغان ئ تىلى

باشقىســى بولۇشــى مۇمكىنمــۇ؟

ــڭ  ــداش، ئۆزىنى ــى قوغ ــى ئۆزىن ــى تەلىپ ــۈك مەنئەپەت ــەڭ بۈي ئىنســاننىڭ ئ
ھاياتلىــق مەۋجۇتلۇقىنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــش، ئەركىنلىــك، بــۇ ئىنســاننىڭ 
ماھىيەتلىــك مەنپەئــەت تەلىۋىــدۇر. ئەگــەر بىــر شەخىســنىڭ مەنپەئــەت تەلىپــى 
شــۇنداق بولىدىغــان بولســا، ئۇنداقتــا بىــر مىللەتنىــڭ مەنپەئــەت تەلىپــى قانداق 
ــە  ــى كاپالەتك ــك مەۋجۇتلۇقىن ــڭ مىللەتلى ــداش، مىللەتنى ــى قوغ ــدۇ. ئۆزىن بولى
ــى  ــەت تەلىپ ــك مەنپەئ ــڭ ماھىيەتلى ــۇ مىللەتنى ــك، ش ــش، ئەركىنلى ــە قىلى ئىگ
بولــۇپ قالىــدۇ. دېمــەك، مىللەتنىــڭ مەنپەئەتــى قەيــەردە بولســا، ئۇيغــۇر شــۇ 
يــەردە بــاش كۆتۈرىشــى كېــرەك، ئۇيغــۇر ئىزىــم شــۇ يەردىــن كۆكلــەپ چىقىشــى 
كېــرەك. مىللەتنىــڭ مەنپەئەتــى قايســى تەرەپلەرگــە چېتىشــلىق بولســا دېمــەك، 
ــم شــۇ تەرەپلەرگــە  ــرەك. ئۇيغــۇر ئىزى ــم شــۇ يەردىــن باشــلىنىش كې ئۇيغــۇر ئىزى
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يىلتىــز تارتىشــى كېــرەك. ئۇيغــۇر ئىزىــم بــۇ ئۇيغۇرنىــڭ مىللەتلىــك مەنپەئەتــى 
ــۇر.  دېگەنلىكت

ئۇيغــۇر ئىزىمنىــڭ ماھىيىتــى نېمىــدۇر؟ تارىختــا قۇرۇلغان دۆلەتنــى، خەلقئارا 
جاھانگېــر دۆلەتلــەر بىرلىشــپ ســېتىۋەتكەن ئۇيغــۇر دۆلىتىنى ئەســلىگە كەلتۈرۈش، 
مۇشــۇ نۇقتىــدا خەلقئــارا ســەپتە، دۇنيــاۋى كــۆرەش سەھنىســىدە ئۇيغــۇر ئىزىمنىڭ 
مەناســى زايىنزىــم يەنــى زىئونىزىــم دېگەنلىكتــۇر. بۇنىــڭ ئۈچــۈن كــۆرەش قىلىش 
بــۇ، ئۇيغــۇر ئىزىمنىــڭ ماھىيەتلىــك نەزەرىيىــۋى ئاساســىدۇر. ئۇيغــۇر ئىزىمنىــڭ 
شــەرتلىرى نېمىــدۇر؟ ســەن مېنىــڭ مەنپەئەتىمگــە چېقىلمــا، مــەن ســېنىڭ 
ــڭ كــۆرەش ۋاستىســى ۋە شــەكلى  ــۇر ئىزىمنى ــەن. ئۇيغ مەنپەئەتىڭگــە چېقىلمايم

نېمىــدۇر؟ ئۇيغــۇر ئىزىمنىــڭ كــۆرەش ۋاستىســى ۋە شــەكلى-مىللەتچىلىك!

مىللەتنىــڭ ئىچىگــە قارىتىلغانــدا ئۇيغــۇر ئىزىمنىــڭ مەناســى نېمــە بولۇشــى 
كېــرەك؟ بىــر تــوپ كىشــىلەر تارىــخ ياراتقــان ۋە شــۇ تارىــخ ئىچىــدە ياشــىغان 
بولىــدۇ؛ يەنــە شــۇ بىــر تــوپ كىشــىلەر مەدەنىيــەت ياراتقــان ۋە شــۇ مەدەنىيــەت 
ئىچىــدە ياشــىغان بولىــدۇ؛ مىللەتنــى تەشــكىل قىلغۇچــى بــۇ بىــر تــوپ 
ــى  ــەر قايس ــڭ ھ ــە، مەدەنىيەتتىن-مەدەنىيەتنى ــىلەر ئەجداتتىن-ئەۋالتقىچ كىش
باســقۇچلىرىغىچە، نەســلى ۋە جەمەتىنــى داۋامالشــتۇرۇپ ئورتــاق تارىــخ، ئورتــاق 
ــكىللەنگەن  ــپ تەش ــاس باغلىنى ــق چەمبەرچ ــەت ئارقىلى ــاق مەدەنىي ــل، ئورت تى
مىللەتنىــڭ گەۋدىســىنى ھەرقانــداق شــەرتلىك ئۇســۇل-چارىلەر بويىچــە قوغــداش 
ۋە داۋامالشــتۇرۇش بــۇ، ئۇيغــۇر ئىزىمنىــڭ نۆۋەتتــە مىللەتنىــڭ ئىچكــى قىســمىغا 

ــان مەناســىدۇر.  قارىتىلغ

بىــز بۈگــۈن خىتايغــا مۇســتەملىكە ئۇيغــۇر جەمئىيىتىدە قانداق ياشــاۋاتىمىز؟ 
ئــاۋۋال بېرىدىغــان جاۋابىمىــز شــۇكى، بىــز ئۇيغــۇرالر مۇســتەملىك جەمئىيىتىنىــڭ 
ئىچىــدە ياشــايمىز، ياكى ئۇيغۇرالر ياشــايدىغان جەمئىيەت ئۇيغۇرنىــڭ ئىختىيارىدا 
بولمىغان مۇســتەملىكە جەمئىيەتتۇر. بۇ جەمئىيەتتە ياشــاۋاتقان ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ 
مــاددى ۋە مەنىــۋى كۈچىگــە سېلىشــتۇرۇپ پىكىــر قىلغانــدا بۇ جەمئىيــەت، ھەربىر 
ئۇيغۇرنىــڭ ئەقلــى تەرەققىيات تەلەپلىرىگە، ئارزۇ، ئارمانلىرى، ماددى، ئىقتىســادى 
تەرەققىيــات تەلەپلىرىگــە پــەرۋا قىلمايدىغــان پىســەنت قىلمايدىغــان، ئۇيغۇرنىــڭ 
ــۇر.  ــتەملىكە جەمئىيەتت ــان مۇس ــۇ قويمايدىغ ــە ئىلىپم ــى كۆزگ ــر ئىدىيىلىرىن پىكى
ــن  ــتەملىكىچىلىرى تەرىپىدى ــاي مۇس ــى خىت ــۇق قۇرۇلمىس ــڭ ھوق ــۇ جەمئىيەتنى ب
ــلەپچىقىرىش  ــادى، ئىش ــڭ ئىقتىس ــتەملىكە جەمئىيىتىنى ــۇ مۇس ــەن؛ ب بەلگىلەنگ
قۇرۇلمىســى خىتاي مۇســتەملىكىچىلىرى تەرىپىدىن تەشــكىللەنگەن؛ بۇ مۇســتەملىكە 
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جەمئىيەتنــى ئىدىيىــۋى جەھەتتىــن كونتــرول قىلىــپ تۇرغۇچــى ئىدېئولوگىيىلىــك 
ــلىنىۋاتقان  ــلەنگەن ۋە ئىش ــن ئىش ــتەملىكىچىلىرى تەرىپىدى ــاي مۇس ــتىالر خىت ۋاس
ۋاســتىالردۇر. شــۇڭا ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۇ جەمئىيەتتــە ياشــىمىقى ئىنتايىــن ئېغىرغــا 
توختايــدۇ. ئۆزىنىــڭ تــۆۋەن دەرىجىلىــك مەۋجۇتلــۇق تەلەپلىرىنــى كاپالەتكە ئىگە 
قىلىشــمۇ بەســى مۈشــكۈلدۇر. يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئۇيغــۇرالر ئىنتايىــن بەخىتلىــك 
ــۇر  ــار، ئۇيغ ــمىنى ب ــدە دۈش ــڭ قارشــى تەرىپى ــن ئۇيغۇرنى ــۇر. بىرىنچىدى مىللەتت
دۈشــمەنگە قارشــى كــۈرەش قىلىــدۇ، ئىككىنچــى تەرەپتىــن.... ئۇيغــۇر پائالىيەت 
ــەت  ــىدا پائالىي ــۋى دۇنياس ــدا، مەنى ــڭ ئېڭى ــدا ئۆزىنى ــچ بولمىغان ــدۇ ھې قىالالي
قىالاليــدۇ. خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى ئۇيغۇرالرنىــڭ مەنىــۋى دۇنياســىنى ھەرگىز 
نەزەربەنــت قىاللمايــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۇيغــۇر ئىزىم ئــاۋۋال ئۇيغۇرنىــڭ مەنىۋى 

دۇنياســىدىن باشــلىنىدۇ. 

ــۇر  ــدۇ، ئۇيغ ــى بولىۋاتى ــى يوقاتماقچ ــتەملىكىچىلىرى ئۇيغۇرن ــاي مۇس  خىت
ــۈرەش  ــۈن ك ــۇق ئۈچ ــىتىۋاتىدۇ. مەۋجۇتل ــىلىق كۆرس ــدۇ قارش ــەن دەي يوقالمايم
زامانىمىــزدا ئۇيغۇرنىــڭ خىتايغــا قارشــى مىللەتچىلىــك بىلــەن ئېلىــپ بارىدىغــان 
كۆرىشــىدۇر. مەۋجۇتلۇقنىــڭ ئــۇ تەرىپــى يوقلــۇق يوقۇتــۇش، مەۋجۇتلۇقنىــڭ بــۇ 
تەرىپــى يوقۇتۇشــقا قارشــى تــۇرۇش بــۇ كۆرەشــتۇر. ئۇيغــۇر ئــۆزى ئۈچــۈن مەۋجۇت 
ــرەك.  ــۆزى ئۈچــۈن ئۇيغۇرنــى يوقىتىشــى كې ــرەك؛ خىتــاي ئ ــۇپ تۇرۇشــى كې بول
ــىنىڭ  ــى يوقۇتىش ــڭ ئۇيغۇرن ــدۇ. خىتاينى ــداق بولى ــا بۇن ــەن مان ــۆرەش دېگ ك
ــال  ــر ســۆز بىلەن ــۇرۇش دېگــەن بى ســەۋەبى نېمــە، ئىنســانىيەتچىلىككە قارشــى ت
چۈشەندۈرۈشــكە بوالمدىغانــدۇ... خىتــاي بۇنىــڭ ئۈچــۈن ھەرقانــداق يوللــۇق 
باھانــە كۆرســىتەلمەيدۇ، ئۇيغۇرنــى يوقۇتۇشــنىڭ يوللــۇق ســەۋەبىمۇ يــوق، 
ئەســلىدە ئۇيغۇرنــى يوقۇتــۇش زۆرۈرىيتىمــۇ يــوق، ھەرقايســى دەۋرلــەردە بولســۇن 
ئۇيغۇرنــى يوقىتىشــنىڭ يوللــۇق ســەۋەبىمۇ يــوق، ئەســلىدە ئۇيغۇرنــى يوقۇتــۇش 
زۆرۈرىيتىمــۇ يــوق، قايســى دەۋرلــەردە بولســۇن ئۇيغۇرنــى يوقىتىشــنىڭ ئۆتمۈشــىمۇ 
يــوق، ئۇيغۇرنــى يوقۇتۇشــقا ئۇرۇنۇشــنىڭ ھازىرەنلىكــى تېخىمــۇ يــوق، ئۇيغۇرنــى 
يوقىتىشــنىڭ ئىســتىقبالىمۇ يــوق. چۈنكــى، ئىشــىنىڭالركى مىللــەت يوقالمايــدۇ! 
بىمەنــە زوراۋانلىــق، دەۋرى-تەرتىپلىك تەســادىبى زۆرۈرى زوراۋانلىق، يەنى خىتاي 
يــاڭ زىڭشــىن، خىتــاي شــىڭ شىســەي، خىتــاي گومىنداڭــى ئۇيغۇرالرنــى قىرغىــن 
قىلغانــدەك، تەرتىــپ تەرەپتىــن تارىخى ئىزچىللىــق جەھەتتىــن بۈگۈنگىچە خىتاي 
ــى  ــپ ئۇيغۇرالرن ــس قىلى ــت ھې ــڭ ھاكىمىيىتىگــە تەھدى كوممۇنىســتلىرىمۇ ئۆزىنى
قىرغىــن قىلغانــدەك قىرغىــن قىلىــش، بــۇ زوراۋانلىــق بىلــەن قىرغىــن قىلىشــتۇر. 
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ــى  ــا قارش ــۇمۇل مەۋجۇتلۇقق ــق ئالەمش ــان زوراۋانلى ــا قاراتق ــڭ ئۇيغۇرالرغ خىتاينى
زوراۋانلىقتــۇر. خىتــاي ئۇيغۇرنــى نېمىشــقا مىللــەت ســۈپىتىدە يوقاتماقچــى بۇنىــڭ 
ھېــچ قانــداق يوللــۇق ســەۋەبى يــوق، خىتاينىــڭ مىللــەت ســۈپىتىدە مەۋجــۇت 
بولــۇپ تۇرۇشــى يوللــۇق بولغانــدەك، ئۇيغۇرنىــڭ بــۇ دۇنيــادا مىللــەت ســۈپىتىدە 
مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرىشــىمۇ، شــۇنداق يوللۇق. ھېــچ بولمىغاندا خــۇددى ئالدىدا 

بولســىمۇ شــۇنداق يوللــۇق مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــتۇر. 

ــىنى،  ــتىقالپ بېرىش ــڭ تەس ــى بىرونى ــۇپ تۇرۇش ــۇت بول ــڭ مەۋج ئۇيغۇرنى
ــۆزى  بىراۋنىــڭ رۇخســەت قىلىشــىنى شــەرت قىلمايدىغــان تەبىئەتتــەك تەبىئــى ئ
ــى يوقاتماقچــى  ــڭ ئۇيغۇرن ــتۇر. خىتاينى ــۇپ تۇرۇش ــۆزى مەۋجــۇت بول ئۈچــۈن ئ
بولغانلىقــى پەقــەت ئۇيغۇردىــن ئىبــارەت بىــر مىللەتنىــڭ مەۋجۇتلۇقــى ئارقىلىقــال 
خىتــاي ئۈچــۈن “ئەھمىيەتلىــك” يوقۇتــۇش بولغانــدەك، ئۇيغۇرنىــڭ مەۋجۇتلۇقىمۇ 
خىتايغــا قارشــى كۆرەشــلەردە ئۇيغــۇر ئۈچــۈن شــۇنداق ئەھمىيەتلىــك مەۋجــۇت 
بولۇپ تۇرۇشــتۇر. بارلىق ئالدىنقى شــەرتلەرنى قايرىپ قويۇپ، بىۋاســتە ســەزگۈگە 
تايىنىــپ ئۆزىنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى بايقــاش مىتــودى بويىچــە ئۇيغۇر، ئــۆزى ئۈچۈن 
مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشــنىڭ چىقىش نۇقتىســى ســۈپىتىدە خورســېلنىڭ تېئورمىســى، 
ــى ۋە خىتاينىــڭ  ــى خىتاين ــا ئويلىنىشــتىن بۇرۇنقــى ئاۋالقــى ئويلىنىــش” ن “قايت
زوراۋانلىقىنــى ئويلىنىشــتىن بــۇرۇن ئۇيغــۇر ئۆزىنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى ئويلىنىــش ۋە 
مىللــەت مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــنىڭ ۋاســتىلىرىنى ئويلىنىشــنى دەســتەك قىلىشــى 
كېــرەك. شــۇنداق قىاللىســا ئۇيغــۇر ھەرقانــداق ۋاقىتتــا تەييــار بولــۇپ تۇرااليــدۇ. 
ــاڭ پەيــدا قىلىــش، “خىتــاي  بارلىــق ھادىســە، بارلىــق شــەيئىلەر توغرىســىدا ئ
كىــم، خىتاينىــڭ زوراۋانلىقــى نېمــە، خىتاينىــڭ زوراۋانلىقــى كىمگــە قارىتىلغــان” 
دەيدىغــان ســوئالغا اليىــق ئــاڭ پەيــدا قىلىــش، بــۇ تەرتىــپ خىتايغــا قارشــىلىق 
كۆرســەتكۈچى ئىدىيىــۋى قــورال ئۇيغــۇر ئىزىــم ئۈچــۈن مىللەت ئېڭى پەيــدا قىلىش 
ــاڭ، دەپ ئاتايدىغــان  ــى ئ ــە كىشــىلەر مىلل ــاڭ، ئادەتت ــۇپ ھېســابلىنىدۇ. ئ بول
مىللــەت ئېڭى-خاھىــش خاراكتېرلىــك، ئالقىــپ كېتىــش خاراكتېرلىــك، تالــالش 
خاراكتېرلىــك بولىدۇ. خىتاينىڭ مىللەتچىلىك ھۆكۈمرانلىقىغا قارشــى مىللەتچىلىك 
بىلــەن ئوتتۇرىغــا چىقىش-بــۇ، خاھىــش خاراكتېرلىك مىللەت ئېڭىــدۇر. يەنى بىر 
تەرەپتىــن ئۇيغــۇر مىللــەت ئېڭىنىــڭ بۇنــداق ئالقىــپ كېتىشــى، ئۇيغۇرنىــڭ قــۇل 
بولــۇپ تۇرغــان مۇســتەملىكە رېئاللىقىدىــن ئالقىــپ كەتكەنلىكتــۇر. مىللــەت ئېڭى 
ــۋى مەدەنىيــەت چەمبىرىكىدىــن  تالــالش خاراكتېرلىــك بولىدۇ-ئۆزىنىــڭ ئەنئەنى
چىقىــپ كەتمەيدىغــان، ئىنقىــالب ئەنئەنىســى ۋە دۆلــەت قــۇرۇش ئەنئەنىســىدىن 



172

چىقىــپ كەتمەيدىغــان تالالشــقا دۇچ كەلگەنــدە بىرىنچىدىــن ئۇيغۇر ئەنئەنىســىنى 
ۋە دۆلــەت قــۇرۇش ئەنئەنىســىدن چىقىــپ كەتمەيدىغــان تالالشــقا دۇچ كەلگەنــدە 
بىرىنچىدىــن ئۇيغــۇر ئەنئەنىســىنى تالاليدىغــان، ئىككىنچىدىــن ئۇيغــۇر كىملىكىنى 
تالاليدىغــان، ئۈچىنچىدىــن ئۇيغــۇر تەۋەلىكىنــى تالاليدىغان تالــالش خاراكتېرلىك 
مىللــەت ئېڭىــدۇر. ئۇيغۇرىزىــم مىللەت ئېڭىنىڭ بۈيۈك ئارتۇقچىلىقى شــۇ يەردىكى، 
ئــۆزى ئچــۈن ئۆزىنــى پىالناليــدۇ، ئۆزى ئۈچــۈن ئۆزىنــى مەقســەتكە ئايالندۇرىدۇ. 
ــۇ  ــال مەزمۇنلىرىم ــڭ رېئ ــەت ئېڭىنى ــدۇ. مىلل ــاس قىلى ــۆزى قىي ــۆزى ئۈچــۈن ئ ئ
ــش،  ــى ئۆزگەرتى ــۈن ئەنئەنىن ــەت ئۈچ ــەن مەقس ــدۇ. مۇئەيي ــاس بولى ــە خ ئۆزىگ
ــقىرىغا  ــدۇ. تاش ــدە بولى ــڭ ئىچى ــەۋەبلىرىمۇ ئەنئەنىنى ــنىڭ س ــى يېڭىالش ئەنئەنىن
ــدۇ.  ــقىرىغا بېقىنماي ــدۇ، تاش ــۈچ ئىزدىمەي ــقىرىدىن ك ــدۇ، تاش ــا قىلماي ئىلتىج
تاشــقىرىدىن ئــوزۇق ئىزدىمەيــدۇ. بۇنداق ئــاڭ، بۇنداق مىللەت ئېڭــى “بىرىنچى 
ــەت  ــڭ، مىلل ــان مەۋجۇتلۇقىنى ــى، ئىنس ــەت ئېڭ ــداق مىلل ــۇر”. بۇن مەۋجۇتلۇقت
مەۋجۇتلۇقىنىــڭ نىگىزلىــك قۇرۇلمىســىدۇر، بەلكــى شــۇ قۇرۇلمىنــى قــۇرۇپ چىققان 

ئاڭنىــڭ قۇرۇلمىســىدۇر. 

خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ ئالدىــدا ھازىرغىچــە ئۇيغۇرنىڭ ئوبــرازى نېمە 
بولــۇپ كەلــدى؟ خىتاينىــڭ قەلىمىــدە ۋە خىتاينىــڭ تىلىــدا ئۇيغــۇرالر، ئەكســىل 
ئىنقىالبچــى، پومىشــچىك ئۇيغــۇر، بــۇزۇق ئۇيغــۇر، قــاالق ئۇيغــۇر، دىــن ئېتقــاد 
مىللىتــى، ئېچىلمىغــان مىللــەت، رادىــكال ئىســالمىزىمچى ئۇيغــۇر، تېرورىســىت 
ئۇيغــۇر، سۆزلەشــنىال بىلىدىغــان ھايــۋان، مەدەنىيەتســىز ياۋايىــالر. ۋەھــاكازا... 
ۋەھــاكازا. نېمىشــقا خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى ئۇيغۇرالرغــا شــۇنداق ئىســىمالرنى 
قويالىــدى؟ ئۇيغــۇر ياشــاۋاتقان مۇھىــت بىلــەن شــارائىتنىڭ نۆۋەتتــە خىتاينىــڭ 
قولىــدا ئىكەنلىكىنــى باشــتا تىلغــا ئېلىــپ ئۆتكەن ئىــدۇق. بۇ شــارائىتنىڭ ئىچىدە 
ئۇيغــۇر بىلــەن خىتاينىــڭ مۇناســىۋىتى قــۇل بىلــەن خوجايىننىــڭ مۇناســىۋىتىدۇر، 
دەپ چۈشــىنىش كېــرەك. خوجايىننىــڭ ئالدىدا قۇلنىڭ گېپــى ئۆتمەيدۇ. خوجايىن 
يالغــان سۆزلىســىمۇ، ئۇنىــڭ راســت، قــۇل راســت سۆزلىســىمۇ ئۇنىــڭ يالغــان. 
ئۇنداقتــا ئۇيغــۇر دېگــەن بــۇ مىللەتنىــڭ بــۇ ئادەمنىــڭ تولــۇق مەنىســى ســۈپىتى 
نېمــە، ئۇيغــۇر دېگــەن بــۇ مىللەتنىــڭ بــۇ ئادەمنىــڭ ئادەمگــە خــاس ئادىمىلىكــى 
ــاي  ــادەم، خىت ــە ئ ــەن ئۆزۈمگ ــۇن م ــە، دېس ــە دېس ــاي نېم ــى خىت ــە؟ مېن نېم
ئۇيغۇرنــى قانــداق مىللــەت دېســە دېســۇن، ئۇيغــۇر ئــۆزى ئۈچــۈن ئۆزىگــە بىــر 
مىللــەت! پەقــەت ئۇيغــۇر، ئۇيغۇرغــا مەنــا بېرەلەيــدۇ، پەقــەت ئۇيغــۇر، ئۇيغۇرغــا 
خاراكتېــر بېرەلەيــدۇ، پەقــەت ئۇيغــۇر، ئۇيغۇرغــا ئىگــە بوالاليــدۇ! شــۇڭا ئۇيغــۇر، 
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خىتــاي ئېچىــپ بەرگــەن مۇھىــت، خىتــاي يارىتىــپ بەرگــەن شــارائىت ئىچىدىــال 
ياشــىمايدۇكى،ئۇيغۇر ئــۆزى ياشــايدىغان ماكاننــى ئۇيغۇر ئــۆزى يارىتااليدۇ. زامان 
ئىچىــدە قانــداق ياشاشــنى ئۇيغــۇر تالــالپ ئاالاليدۇ، ئۇيغــۇر زامانىغــا ۋە ماكانىغا 
مەنــا بېرەلەيــدۇ. ئۇيغــۇر زامــان ۋە مــاكان ئىچىــدە خاراكېتــر يارىتااليــدۇ. ئۇيغۇر 
ئــۆزى ئۆزىگــە مەنــا بېرىــپ بــۇ مەنانــى ھەرىكەتكــە كەلتۈرگەنــدە شــۇ ۋاقىتتــا 
ئۆزىنىــڭ، ئۇيغۇرنىــڭ كىــم ئىكەنلىكىنى ئىپادىلــەپ كۆرســىتەلەيدۇ. ئۇيغۇر ئىزىم، 
زايىنىزىــم مــاكان ۋە زاماندىــن ھالقىــپ چىقااليــدۇ. ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقىدا قازا 
قىلغــان ئۇيغــۇرالر بۇنىڭغــا مىســال بواللمامدىكــەن؟! يۇقىرىقىــالر بىــز ســىلەرگە 

ســۆزلەپ بەرمەكچــى بولغــان ئۇيغــۇر ئىزىمــدۇر. 

يىگىرمە ئالتىنچى باب؛ ئەخاق توغرىسىدا قىسقىچە چۈشەنچە 

مــەن ئەخالقشــۇناس ئەمەســمەن. بــۇ توغرىــدا ســۆزلىيەلەيدىغانلىرىم ئىنتايىن 
ــان  ــىغا تونۇلغ ــالم دۇنياس ــى ئىس ــى، بەلك ــۈك ئالىم ــڭ يېت ــل. ئۇيغۇرنى كەمچى
ئالىمــى مۇھەممــەد يۈســۈپ » دىــن ۋە ھايــات « ماۋزۇلــۇق قامــۇس مەســەللىك 
كىتابنىــڭ 3_ بۆلۈمــى ئەخــالق بابىــدا » ۋەتەنگــە، خەلقىمىزگە ۋە ئىنســانىيەتكە 
قارىتىلغــان بۇرچىمىــز قايســىالر؟ دەپ ســوئال قويــدى . ئالىــم يەنــە بــۇ ســوئالغا 
ئــۆزى جــاۋاب بېرىــپ : ھــەر قانــداق خەلقنىــڭ ۋەتىنــى ئۇنىــڭ ئــەڭ قىممەتلىــك 
نەرسىســى بولــۇپ، پــۇل مېلىنــى ،جېنىنــى ۋە قىممەتلىــك ھــەر نەرســىنى پىــدا 
ــەڭ  ــان ئ ــە قارىتىلغ ــى ۋە خەلقىگ ــۇلماننىڭ ۋەتىن ــر مۇس ــدۇ . بى ــقا ئەرزىي قىلىش
ئاددىــي بۇرچــى ۋەتىنــى بىلەن خەلقنــى دۈشــمەنلىرىنىڭ سۇيىقەســتلىرىدىن تىكىپ 
ــىنى  ــۇ ئىككىس ــلىقى ۋە ب ــەت قىلماس ــە خىيان ــە ۋە خەلقىگ ــى، ۋەتىنىگ قوغدىش
ــۇر«  ــدەك قوغدىشــىدىن ئىبارەتت ــڭ ئائىلىســىدىكىلىرىنى قوغدىغان خــۇددى ئۆزىنى
ــىالر؟ دەپ  ــز قايس ــان بۇرچىمى ــانىيەتكە قارىتىلغ ــم ئىنس ــەتتى. ئالى دەپ كۆرس
ــل، رەڭ  ــڭ تى ــۈن ئىنســانالرغا ئۇالرنى ــادەم پۈت ــۇپ... مۇســۇلمان ئ ســوئال قوي
،ئىــرق، دىــن مــەن ۋەتەنلىرىنىــڭ پەرقلىــق بولغانلىقىدىــن قەتىينــەزەر ياخشــى 
مۇئامىلــە قىلىــدۇ، چەتكــە قاقمايــدۇ. كەمســىتمەيدۇ ، ئۇالرغــا يــاردەم قىلىــدۇ، 
ياخشــىلىق تىلەيــدۇ ئەممــا مۇســۇلمانالرنىڭ دىنىغــا زىيانكەشــلىك قىلغــان ياكــى 
ئۇالرنىــڭ دىيارلىرىغــا خىرىــس قىلماقچــى بولغانالرغــا جېنىدىــن قارشــى تۇرىــدۇ، 
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ــالق  ــان ئەخ ــانىيەتكە قارىتىلغ ــۈن ئىنس ــۇلمانالرنىڭ پۈت ــەتتى. مۇس دەپ كۆرس
پوزىتسىيىســى مۇشــۇنداق بولىدىغانال بولسا، نۆۋەتتە كىشــىلىك ھوقۇق ساھەسىدە 
تەكىتلىنىۋاتقــان بــەزى ئۇقۇمالرنىــڭ تەبىــرى ئىســالم دىنىدىــن كەلگــەن بولىــدۇ. 
ــڭ  ــان بولســا، دىنســىز خىتايالرنى ــى بولغ ــۇ ئەخــالق مۇســۇلمانالرنىڭ ئەخالق ب
ــۇ  ــرەك؟ ب ــى كې ــە بولۇش ــى نېم ــالق پوزىتسىيىس ــان ئەخ ــانىيەتكە قارىتىلغ ئىنس
تەرەپنــى بىلگىلــى بولمايــدۇ. ئەســلىدە ئۇيغــۇر خىتايغــا مۇئامىلە قىلغاندا ئىســالم 
دىنــى ئەقىدىســى بويىچــە دەل يۇقىرىقىــدەك مۇئامىلــە قىالتتــى. بىــراق بۈگــۈن 
ــەن  ــىۋەت؟ دوســت بىل ــداق مۇناس ــىۋىتى قان ــڭ مۇناس ــەن ئۇيغۇرنى ــاي بىل خىت
دۈشــمەنلىك مۇناســىۋىتىمۇ ياكــى دوســت بىلــەن دوســت مۇناســىۋىتىمۇ؟ خىتــاي 
تاجــاۋۇز قىلغۇچــى ئۇيغــۇر تاجــاۋۇز قىلىنغۇچــى مىللــەت. ئەلۋەتتــە خىتــاي بىلەن 
ــىدىكى  ــمەن ئوتتۇرىس ــەن دۈش ــت بىل ــىۋەت دوس ــىدىكى مۇناس ــۇر ئوتتۇرىس ئۇيغ
مۇناســىۋەتتۇر. بۇنــداق ئەھۋالــدا خىتــاي بىلــەن ئۇيغۇرنىــڭ بىر بىرىگــە قاراتقان 

ئەخــالق پوزىتســىيىلىرى قانــداق بولۇشــى كېــرەك؟ 

ــايدىكەن،  ــىپال ياش ــان جەمىيەتلىش ــەن، ئىنس ــال قىلىدىك ــان ھەرىكەت ئىنس
چۇقــۇم مۇئەييــەن ئەخــالق قاراشــلىرىنىڭ يېتەكچىلىكىــدە، قېلىپالشــقان ئەخــالق 
ئۆلچەملىرىنىڭ تەلەپلىرى دائىرىســىدە ھەرىكەت قىلىدۇ. ئۇيغۇرالر ئەلۋەتتە ئىســالم 
دىنىنىــڭ ئەخــالق تەلەپلىــرى دائىرىســىدە ھەرىكەت قىلىــدۇ. بىز شــۇغۇللىنىۋاتقان 
سىياســىي ھەرىكەتمــۇ، سىياســىي دەۋا پائالىيەتلىرىمــۇ ئەخــالق قاراشــلىرىنىڭ 
يېتەكچلىكىــدە ۋە ئەخــالق ئۆلچىمىنىــڭ دائىرســىدىال بولىــدۇ. ئەخــالق بۇ ئۇقۇم، 
ــەڭ ۋە كىشــىلەرگە  ــۇ ك ــدۇ. ناھايىتىم ــپ قالماي پەلســەپە دائىرىســىدىال چەكلىنى
چوڭقــۇر تونۇشــلۇق بولغــان ئەھمىيىتىدىــن ئېيتقانــدا ئەخــالق، توغــرا ۋە خاتــا 
دەپ، مۇھەممــەد يۈســۈپنىڭ كۆرسىتىشــىچە» ئەخــالق ۋە ناچــار ئەخــالق« دەپ 
ــەنچلىرىگە  ــدە ئىش ــۈك ئەقى ــڭ تۈرل ــانالر ھەرىكىتىنى ــالق ئىنس ــان ئەخ قارىلىدىغ

بېرىــپ چېتىلىــدۇ. 

ــۇ  ــرا ھەرىكەتم ــەن توغ ــال قىلىدىك ــان ھەرىكەت ــدەك ئىنس ــتا ئېيتقان  باش
قىلىــدۇ، خاتــا ھەرىكەتمــۇ قىلىــدۇ. توغــرا ھەرىكەتنــى قايســى ئۆلچــەم بىلــەن، 
خاتــا ھەرىكەتنــى قايســى ئۆلچــەم بىلــەن ئايرىــش كېــرەك؟ ئىنســانالرنىڭ بــەزى 
ھەرىكەتلىــرى مەدھىيەگــە اليىــق بولســا بــەزى ھەرىكەتلىــرى تەنقىدكە،قارىالشــقا 
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اليىــق بولىــدۇ. » شــۇنداق قىلىــش كېــرەك، ئۇنــداق قىلماســلىق كېــرەك، مانــا 
بــۇ ئىــش توغــرا بولــدى، ئەنــە ئــاۋۇ ئىــش خاتــا بولــدى « ھۆكــۈم ئاساســالنغان 
ئۆلچــەم، پرىنســىپ نېمە؟ ئىنســانالرنىڭ ھەددى - ھەرىكەتلىــرى بىر جەمىيەتنىڭ 
ــە-  ــەنئەت ، ئائىل ــات - س ــاد، ئەدەبىي ــەت ، ئىقتىس ــۇن، سىياس ــن، قان دى
نىــكاھ، مائارىــپ قاتارلىــق بارلىــق ســاھەلىرىگە بېرىــپ چېتىلىدۇ. ئىنســان ئەشــۇ 
ســاھەلەردە ھەرىكەتــال قىلىدىكەن،بــۇ ھەرىكەتنــى ياكــى ئۇنــداق ياكــى بۇنــداق 
ــر  ــە ؟ ئەخــالق بى ــەن نېم ــا ئەخــالق دېگ ــدۇ . ئۇنداقت ــرا كېلى ــقا توغ باھاالش
ــل  ــدۇ. ئەخــالق بىرخى ــەرەپ قىلى ــر ت ــى پەلســەپە بى ــۇ ئۇقۇمن ــۇم بەلكــى ب ئۇق
پرىنســىپ، بىــر خىــل قائىــدە نىزامــالر سىســتېمى، ئادەملــەر بــۇ خىــل سىســتېمىغا 
ئەمــەل قىلىــدۇ. ئەخــالق تەكــرار تەكــرار ھەرىكــەت جەريانىــدا يېتىشــتۈرۈلگەن 
ھەرىكــەت ئۇســۇلى، دەپــالم جــاۋاب بېرىشــىمىز مۇمكىــن . مۇھەممــەد يۈســۈپ 
ھاجىــم : » ئوچۇقــراق قىلىــپ ئېيتقانــدا، روھىمىزغــا يەرلىشــىپ ئــادەت ھالىغــا 
ــدۇ.« دەپ كۆرســەتكەن .  ــۈرۈش تۇرۇشــلىرىمىز ئەخــالق دەپ ئاتىلى كەلگــەن ي
ــق  ــپ، ئامېرىكىلى ــاۋاب بېرى ــق ج ــەڭ ئېنى ــا ئ ــۇ ئۇقۇمغ ــالق ب ــال ئەخ ئوخشاش
ــەن يېتىشــتۈرۈلگەن ،  ــادەت بىل ــۇ چــاپ ،’ ئەخــالق ئ ــام بىي ئەخالقشــۇناس ت
قائىدىلەشــكەن ئىجتىمائىــي ئادەت كۆرســەتكەن. ئادەملەر تۇغۇلــۇش بىلەنال ئائىلە 
ۋە جەمىيــەت مۇھىتىــدا » ئىجتىمائىيالشــقان ئــادەت « نــى ئۆگىنىشــكە باشــاليدۇ 
. ئەخــالق خۇسۇســىي ۋە شەخســىي مەنپەئەتنــى مۇۋاپىــق چەكلــەپ ئومۇمنىــڭ 
مەنپەئىتىنــى تەشــەببۇس قىلىــدۇ. ئەخــالق ئادەملــەر ئارىســىدا ئىنســانپەرۋەرلىك 
ــدا  ــى يۇقىرى ــەڭ مۇھىم ــالق ئ ــدۇ. ئەخ ــەببۇس قىلى ــى تەش ، ئادەمگەرچىلىكن
كۆرســەتكەندەك ۋەتەننى ســۆيۈش ۋەتەنپەرۋەرلىكنى تەشــەببۇس قىلىدۇ. ۋەتىنىنىڭ 
مەنپەئىتــى، ۋەتەنپەرۋەرلىكنىــڭ قىممىتــى، مۇھىملىقــى ئادەتتىكــى خۇسۇســىي ۋە 
ــۈن  ــى ئۈچ ــپ كەتكەنلىك ــىدىن ھالقى ــرى دائىرىس ــەت تەلەپلى ــىي مەنپەئ شەخس
ۋەتەنپەرۋەرلىــك ئاڭلىق ئادەملەر ئارىســىدا مەنىۋى ئىنــكاس ئارقىلىق ئۇلۇغلىنىدۇ. 
مەنىــۋى ئىنكاســمۇ، ۋەتەنپەرۋەرلىكنــى ئۇلۇغالشــمۇ ئادەملــەر ھەرىكىتىنىــڭ توغــرا 
خاتالىقىنــى باھاالشــنىمۇ ئىنســانغا خــاس بولغــان ئەخــالق ئېڭىنىــڭ ، بىلىــش 

كۈچىنىــڭ كۈچىدىــن ئايرىــپ قارىغىلــى بولمايــدۇ. 

 مەســىلەن، بــۇ يــەردە ئەخــالق ئېڭى دېگەن نېمــە ؟ دەپ ســوئال قويايلى. 
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جــاۋاب ئىنتايىــن ئــاددى. ياخشــى - ياماننــى پەرقلەنــدۈرۈش ئېڭــى بــۇ ئەخالق 
ئېڭــى دېگەنلىكتــۇر. بىــراق ياخشــى ياماننــى پەرقلەندۈرۈشــتە ئەقەللــى تەربىيــە 
كۆرگــەن ســەۋىيە بولۇشــى الزىــم. ئادەتتــە بىــر ئۇقۇمغا تەبىــر بېرىش ھــەر قانداق 
چاغــدا نىســپى بولســا، تەبىــر ئىســىم ۋە ئۇقۇمنىــڭ مەنىســىنى،ئۇقۇمنى تەتقىــق 
قىلىشــنىڭ نىشــانىنى بەلگىلــەپ بېرىــدۇ. ئۇقۇمنــى بىلىــش، ئۇقۇمنــى ئەمەلىــي 
ــال ھادىســىلەرنى  ــل رېئ ــۇم كۆرســەتكەن ھەرخى ــدۇرۇش، بەلكــى ئۇق ــات ياي قان
ــكىلى  ــكە ئېرىش ــر بېرىش ــك تەبى ــق ئەھمىيەتلى ــۈرۈش ئارقىلى ــۈش، تەكش كۈزۈت
بولىــدۇ . پەيالســوپالرنىڭ تەبىرىچــە ئەخــالق ئېڭــى» ياۋۇزلــۇق ۋە ئاقىالنىلىــك 
ــا  ــر بابت ــىدىكى بى ــەت توغرىس ــز ئادال ــۇر. بى ــاڭ « دېگەنلىكت ــىدىكى ئ توغرىس
ئۇقۇمغــا مۇناســىۋەتلىك، كاتېگورىيىگــە مۇناســىۋەتلىك گەپلەرنــى قىلىپ كەلدۇق. 
ئەمــدى ئەخــالق توغرىســىدا توختالغاندىمــۇ ئۇقــۇم توغرىســىدا گــەپ قىلىۋاتىمىز. 

ئۇقــۇم رېئــال دۇنيانىــڭ مېڭىمىزدىكــى ئىنكاســى بولــۇپ، لېكىن بــۇ ئىنكاس 
لوگىكىلىــق تەپەككۇرنىــڭ بىــر تــەرەپ قىلىشــىدىن ئۆتــۈپ ، مۇئەييــەن تەبىرىگــە 
ئىگــە بولغاندىــال ئاندىــن ئۇقــۇم شــەكلىگە كېلىــدۇ. ئۇقــۇم تەبىرســىز بولمايــدۇ. 
ــە  ــدۇ. مىللەتك ــكە بولى ــۇم دېيىش ــەم ئۇق ــىم ھ ــەم ئىس ــەت ھ ــىلەن، مىلل مەس
بېرىلىدىغــان تەبىــر خىلمۇخىل. خىتاي مۇســتەملىكىچىلىرى “جۇڭخۇئــا مىللەتلىرى 
“ دەيدىغــان ئۇقــۇم بويىچــە مىللەتكــە تەبىــر بېرىــدۇ. ســتالىنچىالر ئورتــاق تىل، 
ئورتــاق مەدەنىيــەت، ئورتــاق تېررىتورىيــە، ئورتــاق ئىقتىســاد نۇقتىســىدىن تەبىــر 
بېرىــپ باشــقا دۆلەتلەردە ياشــاۋاتقان ئوخشــاش مىللــەت خەلقلىرىنىمــۇ بىر مىللەت 
دېيىشــكە ھەرگىز ئۇنىمايدۇ . يەنە باشــقا جەمىيەتشۇناســالر ئورتاق دىنى ئېتىقاد، 
ئورتــاق مەدەنىيــەت، ئورتــاق تېررىتورىيىــدە ياشــايدىغان خەلقلەرنــى مىللەت دەپ 
ئاتايــدۇ. بىــز ئىشــىنىمىزكى ئۇيغۇرالر ئاتالمىــش جۇڭخۇئا مىللەتلىــرى قاتارىدىكى 
مىللــەت ئەمــەس. قازانغــا ســېلىپ قايناتســىمۇ ئۇيغــۇر بىلــەن خىتاينىــڭ قېنــى 
قوشــۇلمايدۇ. باشــقىالرنى قويــۇپ تۇرۇپ ئۆزىمىز ئۇيغۇرالر توغرىســىدىال سۆزلىســەك 
خىتايغــا مۇســتەملىكە بولــۇپ ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ مىللەتلىك ئــۆرپ ئادەتلىرى 
جــان تىكىــپ قوغدىلىشــى كېــرەك . ئۇيغۇرنىــڭ دىنــى ئېتقــادى جــان تىكىــپ 
قوغدىلىشــى كېــرەك. ئۇيغۇرنىــڭ تىــل ۋە مەدەنىيىتــى جــان تىكىــپ قوغدىلىشــى 
كېــرەك؛ ئۇيغۇرنىــڭ ئىقتىســادىي تەلەپلىــرى جــان تىكىــپ قوغدىلىشــى كېــرەك ، 
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ئۇيغۇرنىــڭ ھوقــۇق ئىمتىيازلىــرى جــان تىكىــپ قوغدىلىشــى كېــرەك. ئۇيغۇرنىــڭ 
مەدەنىيىتــى، ئەدەبىيــات ســەنئىتى جــان تىكىــپ قوغدىلىشــى كېــرەك. ئۇيغۇرنىڭ 
جېنىغــا بــاراۋەر يۇقىرىقــى جەمىيــەت ھادىســىلىرىنى كىــم جــان تىكىــپ قوغدايدۇ. 
بــۇ ھادىســىلەر ئۇيغۇرنىــڭ مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىغا مۇناســىۋەتلىك ئامىلالرغۇ؟ 
قوغدايمىــز دېگۈچىلەرنىــڭ قــورال يــاراغ بىســاتى يــوق، قوغدايمىــز دېگۈچىلەرنىڭ 
قانــۇن – ئەدلىيــە، ساقچىســى، فورمىســى يــوق. ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ سىياســىي 
ھوقــۇق ۋە تەبىئىــي ھوقۇقلىرىنــى زادى كىــم جــان تىكىــپ قوغدىشــى كېــرەك، 
قانــداق قوغــداش كېــرەك ؟ بــۇ يــەردە پەقەت ھەربىــر ئۇيغۇر، ئاڭلىــق ئۇيغۇرنىڭ 
ياكــى ئۆزىنــى ئاڭلىــق بولۇشــقا ئۈندىگــەن، رىغبەتلەندۈرگــەن ھەربىــر ئۇيغۇرنىڭ 
ئويغانغــان ئېڭــى - مىللەتچىلىك ئېڭىغا تايىنىش كېــرەك.؛ ئۇنداقتا مىللەتچىلىك 

ياۋۇزلۇقنىــڭ بېشــارىتىمۇ ياكــى ئاقىالنىلىقنىــڭ ۋاستىســىمۇ، زادى نېمــە؟

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىنسانىيەتكە قاراتقان ئەخالق پوزىتسىيىسىنى كۆرۈپ تۇرۇپ، 
بىلىــپ تــۇرۇپ نېمىشــقا بــۇ يــەردە مىللەتچىلىكنــى تەكىتلىدىــم.؟ يېتــۈك ئالىــم 
مۇھەممــەد يۈســۈپ » ئەممــا مۇســۇلمانالرنىڭ دىنىغــا زىيانكەشــلىك قىلغــان ياكى 
ئۇالرنىــڭ دىيارلىرىغــا خىرىــس قىلماقچــى بولغانالرغــا جېنىدىــن قارشــى تۇرىدۇ.« 
دەپ كۆرســەتكەن. بۈگــۈن خىتــاي مىللىتــى ئۇيغۇرنىــڭ دىنىــي ئېتىقادىغــا خىتاي 
مىللەتچىلىكــى بىلەن قارشــى تــۇردى. خىتاي مىللىتى ئۇيغۇرنىــڭ ۋەتىنىگە خىرىس 
قىلدىــال ئەمــەس بەلكــى تاجــاۋۇز قىلىــپ كىــردى. خىتــاي مىللەتچىلىكىنى ئىشــقا 
ســېلىپ ئۇيغۇرنــى ئۆلتۈردى. تۈرمىگە تاشــلىدى، ئۇيغۇرنىڭ نەســلىنى قۇرۇتماقچى 
بولــدى. شــۇڭا خىتاينىــڭ مىللەتچىلىــك سىياســىتىگە ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللەتچىلىــك 
سىياســىتى بىلــەن قارشــى تۇرماقتىــن باشــقا يــول قالمىــدى. يۇقىرىــدا توختىلىــپ 
ئۆتكــەن ئىنســانىيەتكە ئورتــاق ئادالەتپەرۋەرلىك، ئىنســانىيەتكە ئورتاق ئەخالقنىڭ 
ئادەمگەرچىلىكنــى ۋە ئىنســانپەرۋەرلىكنى تەكىتلىشــى ئالدىــدا مىللەتچىلىــك 
ياۋۇزلۇقنىــڭ بېشــارىتى بولــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن. كېســىپ ئېيتىشــقا بولىدۇكــى، 
ــە  ــان زەخمەتك ــا، زىي ــى - تەرۇزغ ــى دەخل ــڭ مەنپەئەت ــر مىللەتنى ــەر بى ئەگ
ــە  ــى تەھدىتىگ ــى مەۋجۇتلۇق ــڭ ھايات ــر مىللەتنى ــەر بى ــەن، ئەگ ئۇچرىمايدىك
دۇچ كەلمەيدىكەن،ئــۇ مىللــەت سەۋەبســىزال ئادەتتــە ئىككىنچــى بىــر مىللەتكــە 
مىللەتچىلىــك قىلمايــدۇ. لېكىــن روھىيىتىنىــڭ بىــر قىســمى بولغــان ياۋۇزلۇقىغــا 
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داۋاملىــق مۇراجىئــەت قىلىــپ ئۆزىدىــن باشــقا ھەر قانــداق مىللەتكــە، ئۇيغۇردەك 
مەزلــۇم مىللەتكــە، ھەتتــا ئامېرىكىــدەك قۇدرەتلىك دۆلەتكىمــۇ مىللەتچىلىك بىلەن 
مۇئامىلــە قىلىدىغــان خىتايــدەك مىللەتلــەر ھېلىقــى سەۋەبســىزال باشــقا مىللەتلەرگە 
ــرەك .  ــن چىقىرۋېتىلىشــى كې ــڭ قاتارىدى ــان مىللەتلەرنى ــك قىلمايدىغ مىللەتچىلى
ــە  ــەن مۇئامىل باشــقا مىللەتلەرگــە مىللەتچىلىــك، ئۆچمەنلىــك، دۈشــمەنلىك بىل
قىلىــش خىتــاي مىللىتىنىــڭ مىللەتلىــك تەبىئىتىــدۇر. خىتايغــا مۇســتەملىكە بولۇپ 
قالغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ قولىــدا ئۆزىنــى قوغداشــنىڭ بىردىنبىــر قورالــى بولغــان بىــز 
تەكىتلەۋاتقــان مىللەتچىلىــك ئۇيغــۇر ئادالىتىنىــڭ ئۆزىنــى جــان تىكىــپ قوغــداش 
خاراكتېرلىــك قورالــى ۋە ئۇيغــۇر ئەخالقىنىــڭ ياۋۇزلۇققــا، خىتاينىــڭ ياۋۇزلۇقىغــا 
قارشــى قويغــان مۇقــەددەس قورالىدۇر. ھەر قانداق كىشــى بىزنىڭ بــۇ پىكرىمىزگە 

قارشــى بواللمايــدۇ ۋە بولمايــدۇ دەپ قارايمىــز. 

يىگىرمە يەتتىنچى باب؛ مۇستەملىكىچىلىك ۋە مۇستەملىكە 

مۇســتەملىكە قىلىــش، مۇســتەملىكىچىلىك ياۋروپالىقنىــڭ ئىجادىيىتــى ئىدى. 
ــڭ  ــل زوراۋانلىقنى ــر خى ــالپ بى ــا خى ــانىيەت ئەخالقىغ ــتەملىكىچىلىك ئىنس مۇس
نەتىجىســى - ئاجىزالرنــى بــوزەك قىلىش ھېســابلىناتتى . مۇســتەملىكىچىلىك يەنە 
شــۇ ئىنســانالر 2000 يىلدىــن بېــرى تەكىتلــەپ كېلىۋاتقــان ئەخــالق ئەقىدىلىرىگــە 
قارشــى ئاچكۆزلۈكنىــڭ ئىپادىســى بولــۇپ كەلگەن. مۇســتەملىكىچىلىكنى ئاساســى 
جەھەتتىــن مۇنــداق ئىككــى خىــل سىياســىي مەقســەتكە يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ. 
بىرىنچــى: يــەر زېمىن بايلىق مەنبەلىرىنى ئىگىلەش، ئىككىنجى: ئىســتىراتىگىيلىك، 
كېڭەيمىچىلىــك، تەســىر دائىرىســىگە ئىگــە بولــۇش. جاھانگىرلىــك مەقســەتلىرىدە 
ئىككىنجــى بىــر دۆلەتكــە ياكــى ئىككىنچــى بىــر مىللەتكــە تاجــاۋۇز قىلىــپ، بــۇ 
ــتەملىكە ۋە  ــۇ مۇس ــا ب ــدۇرۇش . مان ــڭ مۇستەملىكىســىگە ئايالن ــى ئۆزىنى دۆلەتن
مۇســتەملىكىچىلىكنىڭ ئىككى خىل ۋاسىتىســىدۇر. ياۋروپادا مەسىلەن، گولالندىيە، 
ــەك  ــدا ئەمگ ــا ماڭغان ــتەملىكىچىلىك يولىغ ــەر مۇس ــق دۆلەتل ــە قاتارلى پورتۇگالىي
كۈچــى ھــەل قىلىــش ئۈچۈنــال مۇســتەملىكە ئاچقانلىقىنــى كۆرۈۋالغىلــى بوالتتــى. 
ئىســپانىيىدەك دۆلەتلەرنىــڭ ئۆزىگــە باقمــاي شــىلتىڭ ئېتىــپ مۇســتەملىكىچىلىك 
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ــىيە،  ــدۇ . رۇس ــى كۆرسىتىشــكە بولى ــك قىلغانلىقىن ــپ كېڭەيمىچىلى ــا مېڭى يولىغ
خىتايــدەك دۆلەتلــەر ســېپى ئۆزىدىــن جاھانگىــر دۆلەتلــەر بۇلۇپ،بــۇ دۆلەتلەرنىڭ 
مۇســتەملىكىچىلىك قىلىش سىياســى قارا نىيىتى بويســۇندۇرۇش، زېمىن، تېرىتورىيە 
كېڭەيتىشــنى مەقســەت قىالتتــى. بۇنىــڭ ئىچىــدە خىتاينىــڭ مۇســتەملىكىچىلىك 
يولغــا مېڭىشــى باشــقا بىــر گــەپ، تەبىئىتىدىن قورقۇنچــاق خىتاي ، مۇســتەملىكە 
قىلىــش نىيىتىمــۇ يــوق، باشــقا مىللەتنــى مۇســتەملىكە قىلىــش جۈرئىتىمــۇ يــوق 
بىــر مىللــەت ئىــدى . تارىختــا ئۇيغــۇر ۋە تىبەتلەرنــى شــۇ قاتــاردا خىتايالرنىمــۇ 
مۇڭغۇلــالر ۋە مانجــۇالر مۇســتەملىكە قىلغانىــدى. ھەرگىــز خىتايــالر مۇســتەملىكە 
قىلغىنــى يــوق. 20 - ئەســىرنىڭ 40 - يىللىرىغــا كەلگەنــدە ، روســىيەدە 
جاھانگىــر دۆلەتلەرنىــڭ قوللىشــىغا، ســتالىندەك ۋەھشــى قان ئىچەرنىــڭ ياردىمىگە 
ئېرىشــمىگەندە خىتايــالر ئۇيغــۇر ۋە تىبەتلەرنــى ھەرگىــز مۇســتەملىكە قىاللمايتتــى 
. يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ قىرىقىنچــى يىللىرىدىــن كېيىــن ســتالىندەك بىــر يــاۋۇز 
خەلقارا ئىســتراتېگىيىلىك مەنپەئەتلىرى ئۈچۈن ئۇيغۇرىســتاننى خىتايغا مۇســتەملىكە 
ــا  ــق خىتايغ ــودا ئارقىلى ــىي س ــارا سىياس ــتان خەلق ــدە، ئۇيغۇرىس ــپ بەرگەن قىلى
ســېتىپ بېرىلگەندىــن كېيىــن ئاندىــن خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى ئۇيغۇرىســتاننى 

مۇســتەملىكە قىلىشــقا باشــلىدى .

مۇســتەملىكە دۆلــەت بىلــەن مۇســتەملىكىچى دۆلەتنىــڭ ئىقتىســادقا باغلىــق 
ــەت  مۇناســىۋىتى بېقىندىلىــق مۇناســىۋىتىنى ھاســىل قىلىــدۇ . مۇســتەملىكە دۆل
خــام ئەشــيا بازىســىغا ئايلىنىــدۇ . مۇســتەملىكە قىلىنغــان دۆلــەت مۇســتەملىكىچى 
ۋە مېتــرو پولوگىيلىــك دۆلەتنىــڭ تــاۋار ماللىرىنــى يۆتكــەپ ســاتىدىغان بازىرىغــا 
ئەمگــەك كۈچلىرىنى ئېكسپالتاتســىيە قىلىشــنى قولغــا كەلتۈرۈش بازىرىغــا ئايلىنىدۇ 
. مەيلى بازارغا، خام ئەشــيا بازىســىغا ئايالنســۇن ئوخشاشــال مۇســتەملىكە دۆلەت 
پۇقرالىــرى قــوش تەرەپلىــك قــوش زۇلۇمغــا دۇچــار بولىــدۇ . خــام ئەشــيا بازىســى 
قىلىنغانــدا مۇســتەملىكە دۆلەتنىــڭ ئىســتىراتېگىيەلىك يــەر ئاســتى بايلىقــى بــۇالڭ 
ــت، گاز،  ــدۇ. خــۇددى بۈگــۈن مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتاننىڭ نېفى ــاالڭ قىلىنى ت
ئــوران، مىــس، نىكېــل، تــۇز، كۆمــۈر، تۆمــۈر رودىســى كانلىــرى ، رەڭلىــك ۋە 
رەڭســىز مېتاللىــرى بــۇالڭ تــاالڭ قىلىنغاندەك، ئوخشاشــال بىــر چاغدا مۇســتەملىكە 
دۆلــەت پۇقرالىــرى كەمسىتىشــكە ئۇچرايــدۇ. ئۇيغــۇرالردەك مۇســتەملىكە مىللەتنىڭ 
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ياشــلىرى ھەتتــا خــام ئەشــيانى پىششــىقالپ ئىشــلەش زاۋۇتلىرىغــا ئىشــچىلىققىمۇ 
قوبــۇل قىلىنمايــدۇ. مۇســتەملىكە دۆلــەت بازارغــا ئايالندۇرۇلغاندا مۇســتەملىكىچى 
ــەر ئۆزلىــرى ئىشــلەپچىقارغان تــاۋار مالالرنــى مۇســتەملىكە دۆلــەت  مېتروپولوگىيەل
بازارلىرىغــا ئېلىــپ كىرىــپ، بەزىــدە بــازار باھاســى بويىچــە بەزىدە تۆكمــە قىلىپ 
ــپ  ــۈرۈپ چىقىرى ــى كەلت ــۇل پاخاللىق ــال باھاســىدا تۇراقســىزلىق، پ ســېتىپ، م
مۇســتەملىكە دۆلــەت پۇقرالىرىنــى كۆتــۈرۈپ قوپالمىغــۇدەك زۇلۇمغــا دۇچــار قىلىدۇ. 

ــتەملىكە  ــاي مۇس ــاپ قالم ــەن توخت ــڭ بىل ــاي بۇنى ــتەملىكىچى خىت مۇس
دۆلەتنىــڭ يېــزا ئىگىلىكىنــى مۇســتەملىكىچىلىك ئىقتىســادىنىڭ بېقىندىســىغا 
ــرەك  ــا كې ــانائەتلىرىگە پاخت ــك س ــڭ يېنى ــرى خىتاينى ــپ، ئىچكى ئايالندۇرۇۋېلى
بولســا كېــۋەز تېرىيدىغــان ، خىتــاي پۇقرالىرىنىــڭ يېمــەك ئىچمــەك تەلەپلىرىگــە 
چىــالن كېــرەك بولســا، چىــالن كۆچىتــى قويىدىغــان. مېــۋە چېــۋە كېــرەك بولســا 
زىرائەتنــى بــۇزۇپ تاشــالپ مېــۋە كۆچەتلىرىنــى قويىدىغــان ئاجايىــپ - غارايىــپ 
ئىشــلەپچىقىرىش شــەكلىدە مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرىدىغــان يېــزا ئىگىلىكىنــى بەرپــا 
قىلىــپ دېھقانالرنى ھالســىرىتىپ ئىقتىســادىي جەھەتتە زادى قــەد كۆتۈرەلمەيدىغان 

بىــر ھالغــا چۈشــۈرۈپ قويىــدۇ .

ــۇر  ــتاندا ئۇيغ ــتەملىكە ئۇيغۇرىس ــالر، مۇس ــتەملىكىچى خىتاي ــۆز مۇس ئاچك
پۇقرالىرىدىــن تاســادىپىي ھالــدا بىرەتــە - يېرىــم كىشــى بــاي بولــۇپ، ھاللىــق 
ئوقەتلىك بولۇپ قالىدىغان بولســا، دەرھال بۇ كىشــىنىڭ ئىقتىســادىي تاپاۋىتىنىڭ 
تەرەققىياتىغــا قىيىنچىلىــق پەيــدا قىلىــپ، ھەرقايســى تەرەپلەردىــن ئاشــكارا قــول 
ســېلىپ، مۇســتەملىكە ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىقتىســاد ساھەســىدىكى ئاكتىپلىقىنــى بوغۇپ 
تاشــالپ ئۇالرنــى گۇمــران بولۇشــقا مەجبۇراليــدۇ . يېزىــالردا بانكىنىــڭ ئامانــەت 
ــڭ  ــۇر دېھقانلىرىنى ــپ، ئۇيغ ــى قۇرۇۋېلى ــان تارماقلىرىن ــى دەيدىغ ــەرز كوپىراتىپ ق
ــەرز  ــەن ھېسابالشــماي، ق ــى بىل ئىقتىســادىي ئەھۋالى،خىراجــەت قىلىــش ئەھۋال
بېرىــپ ، قــەرز ئېلىشــقا مەجبــۇرالپ، بانكىغــا قــەرزدار قىلىــپ قويۇپ ئۆمــۈر بويى 
ــۇر قىلىــدۇ. خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى  قــۇل بولــۇپ خىتايغــا ئىشلەشــكە مەجب
مۇســتەملىكە ئۇيغۇرىســتان ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ســودا ســانائەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇشــىغا 
ــچىالر  ــى، ئىش ــا بولۇش ــانائەتنىڭ بەرپ ــي س ــپ ، مىللى ــدا قىلى ــقۇنلۇق پەي توس

قوشــۇنىنىڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــىنى رەھىمســىزلىك بىلــەن چەكلــەپ كەلــدى. 
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خىتــاي كۆچمەنلىرىنــى ھوقۇقلــۇق ئورۇنغــا چىقىرىــپ قويــۇپ ، مۇســتەملىكە 
ئۇيغۇر،قازاق،قىرغىــز، تاجىكالرنــى ھۇقۇقســىز ئورۇنغــا چۈشــۈرۈپ قويــۇپ، قانــۇن 
ۋە ئەخــالق دائىرىســىدە خىتــاي كۆچمەنلىــرى بىلــەن ئەقەللــى رىقابەتلىشىشــكىمۇ 
ــش  ــىم قىلى ــى تەقس ــتى بايلىقلىرىن ــەر ئاس ــلەپچىقىرىش ۋە ي ــاي، ئىش ــول قويم ي
جەھەتتــە خىتــاي كۆچمەنلىرىنىــڭ ھوقۇقنــى ۋە ئىقتىســادنى مونوپــول قىلىشــىغا 
يــول قويــۇپ، ئۇيغــۇر ۋە باشــقا قېرىنــداش مىللەتلەرنــى قۇلنىڭ ئورنىغا چۈشــۈرۈپ 
قويــۇپ مۇســتەملىكە قىلىــش نۆۋەتتــە خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ مۇســتەملىكە 

ئۇيغۇرىســتاندىكى ھۆكۈمرانلىــق شــەكلى بولــۇپ قالــدى.

خۇدا ئىنســانالرنى چەكســىز پەرقلىق قىلىپ ياراتقان، ئىقتىدار ۋە جىســمانىي 
ــن  ــىمۇ لېكى ــان بولس ــق ياراتق ــە پەرقلى ــش جەھەتت ــل ۋە يېتىلى ــە، ئەقى جەھەتت
ئىنســانالرنى ھوقــۇق جەھەتتــە ئوخشــاش ياراتقــان ئىــدى. مۇئەييــەن جەمىيــەت 
پۇقرالىرىنىــڭ قىزىقىشــى، ئــارزۇ ھەۋەســلىرى ئوخشــاش بولمايتتــى. خىتــاي بىلەن 
ــلىرى، بەختكــە ئېرىشىشــنىڭ  ــڭ قىزىقىشــى، بەخــت قوغلىشــىش قاراش ئۇيغۇرنى
ــەن  ــى ئاقلىمايم ــىلەن، ئۇيغۇرن ــى. مەس ــق بوالتت ــۇ پەرقلى ــۇل تەدبىرلىرىم ئۇس
ــداق  ــوق . ۋە بۇن ــى ي ــش ئەنەنىس ــەت قىلى ــش ۋە خىيان ــارا ئېلى ــڭ پ ئۇيغۇرنى
شــارائىتىمۇ يــوق. ئۇيغۇرنىــڭ ئەخالقــى ئۇيغۇرنــى شــۇنداق نىيەتكــە كېلىشــتىن 
ــارا ئالىمــەن، خىيانــەت  بــۇرۇن چەكلــەپ تۇراتتــى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئۇيغــۇر پ
قىلىمــەن دېســىمۇ ئۇيغۇرغــا بۇنــداق ئىمكانىيــەت يــوق. لېكىــن ھوقۇقلــۇق خىتاي 
كۆچمەنلىرىنىــڭ بىــر ئىــش قىلماقچــى بولغــان ئۇيغۇرالرنــى ھازىرقــى كۈنــدە پــارا 
بېرىشــكە زورلىشــى ئۇيغۇرالرنــى ئىقتىســادى جەھەتتــە ئېكسپالتاتســىيە قىلىشــنىڭ 
ئىككىنچــى بىــر خىــل شــەكلىنى ياراتتــى . ئۇيغــۇر، قــازاق، قىرغىــز، تاجىــك، 
موڭغــۇل ۋە باشــقا مىللەتلــەر بىلــەن خىتــاي كۆچمەنلىــرى ۋە خىتــاي كۆچمەنلىرى 
ھاكىمىيىتىنىــڭ ئوتتۇرىســىدا ئىنتايىــن زور ھــاڭ پەيــدا بولــدى. ئۇيغــۇر ۋە باشــقا 
مىللەتلەر بىلەن خىتاي كۆچمەنلىرى ئوتتۇرىســىدىكى تەڭســىزلىك، باراۋەرســىزلىك 
دەل مۇشــۇنداق مۇناســىۋەتلەر دائىرىســىدە پەيــدا بولــدى. بۇنــداق تەڭســىزلىك 
خىتــاي مىللەتچىلىكىنــى قانچىلىــك ئىجتىمائىــي ئاساســقا ئىگــە قىلســا ، ئۇيغــۇر 
مىللەتچىلىكىنىــڭ شــۇ دەرىجىــدە كۈن تەرتىپكە كېلىشــىگىمۇ تەرەپســىز تۈرتكىلىك 
رول ئوينىــدى. ئۇيغــۇر بىلــەن خىتايــالر ئوتتۇرىســىدا ئورتــاق تىــل يــوق، بۇنداق 
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ــرەك بېرەتتــى. ئۇيغــۇر  ــول ســارىخانغا دېيىشــتىن دې ــات ئايلىخانغــا ي دېيىــش ئ
بىلــەن خىتاينىــڭ جەمىيــەت ، ئالــەم قاراشــلىرى ئوخشــاش ئەمــەس. خىتايــالر 
ــر  ــاي بى ــەن خىت ــۇر بىل ــىنەتتى . ئۇيغ ــا ئىش ــۇرالر ئىســالم دىنىغ ــىز، ئۇيغ دىنس
مەھەللىــدە ، بىــر شــەھەردە، بىــر مەكتەپتــە بىللــە ئوقۇســىمۇ، بىللــە ئىشلىســىمۇ 
بىــر بىرىگــە ئىشــەنمەيتتى، بىــر بىــرى بىلــەن ئىنــاق ئۆتمەيتتــى . خىتــاي بىلــەن 
ئۇيغۇردىــن يەنە باشــقا مىللەتلەردىن تەشــكىللەنگەن مۇســتەملىكە ئۇيغۇرجەمئىيىتى 
ــارا  ــەر ئ ــك، مىللەتل ــارا ئۆچمەنلى ــەر ئ ــك، مىللەتل ــارا رىقابەتچىلى ــەر ئ مىللەتل
ــرى  ــاي كۆچمەنلى ــدا خىت ــەت بولغان ــكىللەنگەن جەمىي ــەن تەش ــمەنلىك بىل دۈش
ھوقۇقلــۇق، ئىمتىيازلىــق ئورۇنــدا تــۇرۇپ، زىددىيەتنىــڭ ئاساســلىق تەرىپىنــى، 
ــڭ  ــي زىددىيەتلەرنى ــۇرۇپ، مىللى ــدا ت ــۇرالر ھوقۇقســىز ئىمتىيازســىز بىرئۇرۇن ئۇيغ
ئاساســلىق بولمىغــان تەرىپىنــى تەشــكىللەيتتى. يۇقىرىقىــدەك ھەقىقەتلەرگــە قايىــل 
بولۇشــنى قولغــا كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن مۇنــداق بىــر قىياســنى ئوتتۇرىغــا قويايلــى . 
بىــر ئــادەم ياكــى بىــر گۇرۇپپــا ئــادەم مەلــۇم ئىــش ياكــى مەلــۇم ھادىســىگە دۇچ 
كەلگەنــدە قانــداق ھېسســىيات ۋە قانــداق كەيپىياتتــا بولىدۇ؟ قانــداق نەتىجىگە 
ئېرىشــىدۇ؟ خىتــاي بىلــەن ئۇيغــۇر بۇنــداق مەســىلىگە پەرقلىــق مۇئامىلــە قىلىــدۇ 
. ماددىــي مەنپەئــەت ۋە باشــقا ئوبيېكتالرغــا ئىگــە بولــۇش جەھەتتىمــۇ، خىتــاي 
بىلــەن ئۇيغۇرنىــڭ قولالنغــان پوزىتسىيىســىمۇ ئوخشــاش بولمايــدۇ. ئېرىشىشــنىڭ 

نەتىجىلىرىمــۇ ئوخشــاش بولمايــدۇ .

مۇســتەملىكىچىلەر، بولۇپمۇ خىتاي مۇستەملىكىچىلىرى مەنىۋىيەت، روھىيەت، 
دىنىــي ئېتىقــاد، مائارىــپ ساھەســىدە مۇســتەملىكە مىللەتنىــڭ مەنبەلىــك روھــى 
ئاساســلىرىنى ئاســتا ئاســتا چىرىتىــپ، بىــت چىــت قىلىــپ ، ھەربىــر شەخســنىڭ 
روھــى كۈچــى ۋە ھېسســىيات كۈچىنــى ئۇپرىتىــپ مىللەتنىــڭ تەپەككــۇر قىلىــش 
ــي  ــپ روھى ــن ئايرىۋېتى ــال مەنبەلىرىدى ــەت ماتېرىي ــۋى مەدەنىي ــۇلىنى ئەنەنى ئۇس
ــەر  ــىلىدە ئادەمل ــۇ مەس ــۇ ب ــتۈردى. بۇلۇپم ــۇل قىلىشــنى جىددىيلەش ــە ق جەھەتت
ــۆزارا  ــڭ ئ ــۇر ئادەملەرنى ــىلە ئۇيغ ــپ مەس ــر ئوبيېكتى ــان بى ــەت ئاغدۇرىدىغ دىقق
مۇناســىۋەتلىرىدۇر. ئۇيغــۇر ئادەملەرنىــڭ ئــۆز ئــارا مۇناســىۋەتلىرى ئۆزئــارا قويــۇق 
باردى - كەلدى قىلىش مۇناســىۋەتلىرى، ســاالم - ســاھەت مۇناســىۋەتلىرى، بىر 
بىرىگــە مېھــرى مۇھەببــەت بىلــەن مۇئامىلــە قىلىــش مۇناســىۋەتلىرى، بىــر بىرىگــە 
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كۆيۈنــۈش، ئىشــىنىش مۇناســىۋەتلىرى ، بىــر بىرىگــە ســەمىمىي ســادىق بولــۇش 
ــان  ــق قىلمايدىغ ــز چېقىمچىلى ــە ھەرگى ــتەملىكە جەمىيەتت ــىۋەتلىرى ، مۇس مۇناس
ــتىگە  ــىۋەتلىرى ئۈس ــە مۇناس ــي ئاالق ــق ئىجتىمائى ــىۋەتلىرى قاتارلى ــادەت مۇناس ئ
ــەن  ــق بىل ــاي زوراۋانلى ــراق خىت ــىلىدۇر . بى ــەن مەس ــرەك ، دېگ ــى كې قۇرۇلۇش
يولغــا قويىدىغــان مىللەتچىلىــك ھۆكۈمرانلىقــى ئــەڭ ئــاۋۋال ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــۆزارا 
ــەر  ــۇر ئادەمل ــپ ئۇيغ ــدا قىلى ــىم پەي ــىتىپ، بېس ــىر كۆرس ــىۋەتلىرىگە تەس مۇناس
ئوتتۇرىســىدىكى ئىجتىمائىي مۇناســىۋەتلەرنى يىرىكلەشــتۈردى . ئادەمنى ئادەمدىن 
ياتالشــتۇردى. ئادەمنىــڭ تەبىئىتىنــى ئادەمدىــن ياتالشــتۇردى. ئــادەم ئادەمگــە 
دۈشــمەنلىك قىلىدىغــان مۇھىــت ياراتتــى. ئــادەم بىلــەن ئادەملــەر ئوتتۇرىســىدا 
ســۈنئى زىددىيەتلەرنــى پەيــدا قىلــدى. بىــر بىرىگــە ئىشــەنمەيدىغان كەيپىيــات 
ياراتتــى . ئادەملــەر ئــارا ئۆزئــارا پىكىــر ئالماشــتۇرۇش مۇناســىۋەتلىرىدىكى ئوچۇق 
ــن  ــادەم ئادەمدى ــۇرۇپ ئ ــق تۇنجۇقت ــت ئارقىلى ــە، تەھدى ــكارىلىقنى ۋەھىم ئاش
ئەيمىنىدىغــان، ئــادەم ئادەمدىــن قورقىدىغــان ،ئــادەم ئادەمگــە ئىشــەنمەيدىغان 
بىــر خىــل مۇناســىۋەتلەر دائىرىســىگە ئېلىــپ كىــردى . بەلكــى بۇ دائىــرە دېگۈدەك 
مۇســتەملىكە جەمىيەتتــە ياشــاۋاتقان مۇســتەملىكە ئۇيغۇرالرغــا پەقــەت بىــر خىــل 
جەمىيــەت ئىچىــدە ياشــاۋاتقاندەك تۇيغــۇ بەرســىمۇ ھەربىــر ئۇيغــۇر ئۈچــۈن دىلــو 
تۇرغۇزغــان خىتــاي مەخپىــي ئىشــالر ئىدارىســى ئۈچــۈن بىخەتەرلىكتىــن ئېيتقانــدا 
ــكىللەپ،  ــۇندا تەش ــۇنداق يوس ــەت ش ــى پەق ــېلىپ جەمىيەتن ــول س ــق ق داۋاملى
ھۆكۈمرانلىققــا خاتىرجەملىك يارىتىش مۇســتەبىت خىتاي زوراۋانــالر ھاكىمىيىتىنىڭ 
دۆلــەت باشــقۇرۇش ۋە مۇســتەملىكىلىرىگە مىللەتچىلىك بىلــەن ھۆكۈمرانلىق قىلىش 

ئۇســۇلى بولــۇپ قالــدى. 

 مۇســتەملىكە جەمىيەتتــە ئادەملەرنىڭ ئىجتىمائىي مۇناســىۋەتلىرىنىڭ قانداق 
ياتالشــقانلىقىنى، جەمىيەتنىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش مۇناســىۋەتلىرى، ئىشــلەپچىقىرىش 
ئۇســۇلىنى مۇشــۇ ئاساســتا تىكلەنگەن ھوقۇقى مۇناســىۋەتلەر دائىرىســىدە چۈشــىنىپ 
، بىلىــپ يەتكەندىــن باشــقا، ئادەملــەر مۇناســىۋەتلەر ياتالشــقان بىــر جەمىيەتتــە 
قانــداق ياشــاۋاتقانلىقىنى بىلىشــتىن قــول ســېلىپ مۇســتەملىكە جەمىيەتنىــڭ زادى 
قانــداق بىــر جەمىيــەت ئىكەنلىكىنــى ۋە بۇ جەمىيەتتىــن ئىدىيە جەھەتتــە قانداق 
ھالقىــپ چىقىــپ كېتىــش كېرەكلىكىنــى چۈشىنىشــى الزىــم بولىدۇ . چۈشــەنگەندە 
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ئۇيغــۇر مىللەتچىلىكــى ئەنــە شــۇ يەردىن باشــلىنىدۇ . 

 بىــر جەمىيەتتــە بىــر ئادەمنىــڭ كوللېكتىپتىــن ئايرىلىــپ ياشــايدىغانلىقىنى 
تەســەۋۋۇر قىلغىلــى بولمىغانــدەك ، بىــر كوللىكتىــپ ياكــى بىــر جەمىيــەت ئىچكى 
جەھەتتــە ئاشــكارە ۋە يوشــۇرۇن كۆرەشــلەر ئارقىلىــق چــەك چېكىدىــن بۆســۈلۈپ 
ــەت  ــى مىلل ــۋى ياك ــەت كوللېكتى ــڭ جەمىي ــداق كوللېكتىپىنى ــدە ، بۇن كەتكەن
كوللېكتىــۋى ئىكەنلىكىنىمــۇ تەســەۋۋۇر قىلغىلــى بولمايــدۇ . بۇنــداق جەمىيەتتــە 
ياشــىغان ئادەمنىمــۇ ئــادەم دېگىلــى بولمايدۇ . بەلكىــم بۇنداق ئــادەم ئىپتىدائىي 
جەمىيەتتىكــى ئىپتىدائىــي ھايــۋان ھالىتىگــە قايتىــپ كەتكــەن ئادەمــدۇر . خــۇدا 

ئۇيغۇرالرنــى شــۇ كۈنلەردىــن ئــۆزۈڭ ســاقال! 

يىگىرمە سەككىزىنچى باب : قەدىر قىممەت قاراشلىرى دېگەن نېمە؟ 

مىللــەت ۋە مىللەتچىلىــك مەسىلىســى تېگــى تەكتىدىــن ئېيتقانــدا مىللەتنىڭ 
غــورۇرى مەسىلىســى ۋە مىللەتلىــك قەدىــر قىممەت مەسىلىســىدۇر . 

ــر  ــى قەدى ــان ئالدىدىك ــر ئىنس ــە بى ــاننىڭ يەن ــەت ئىنس ــر - قىمم قەدى
قىممىتــى، ئىنســاننىڭ دۆلــەت، ھوقــۇق ئالدىدىكــى قەدىــر - قىممىتــى قاتارلىــق 
ھادىســىلەرگە ئىنســانالر ئادەتتــە ئانچــە دىققــەت قىلىپ كەتمەيدۇ. لېكىن شــەرمى 
ھاياغــا، غورۇغــا، ئــار نومۇســقا، ئەقىلگــە مۇناســىۋەتلىك قەدىــر قىممەتكــە باغلىق 
ھادىســىلەرگە ۋە بــۇ ئىشــنىڭ مــەن ئۈچــۈن ئەھمىيىتــى بارمــۇ يوقمــۇ؟ دەيدىغــان 
مەنــا ۋە ئەھمىيەتكــە باغلىــق ئىشــالرغا، ھادىســىلەرگە دائىــم دوقــۇرۇپ تۇرىــدۇ. 
ــان  ــەن تەرىپلىنىدىغ ــۇم بىل ــان ئۇق ــەت دەيدىغ ــر- قىمم ــە قەدى ــۇ ئادەتت ــا ب مان
ھادىســىلەردۇر . تۇرمۇشــتا ئادەملــەر ئۆزىنىــڭ تۇرمۇشــىغا مۇناســىۋەتلىك ئىختىيــار 
قىلغــان ئىشــالرنى قىلىشــقا، بەزىــدە ئۆزىنىــڭ ئىختىيارىــدا بولمىغــان ئىشــالرنى 
ئىشــقا مەجبــۇر بولىــدۇ. ياكــى بىــر ئىشــنى پىالنغــا قويــۇپ ئىشــقا ئاشۇرۇشــى 
كېــرەك بولىــدۇ ياكــى بىر ئەھمىيەتلىك ئىشــنى قىلىشــقا مەجبۇر بولىــدۇ. ئادەملەر 
شــۇنداق چاغــدا ئۆزلىــرى قىلىۋاتقان ئىشــنىڭ ئەھمىيىتىنى بىلىش ئــۇ ئەھمىيەتنىڭ 
ــدە  ــش مەجبۇرىيىتى ــى بىلى ــق ئىكەنلىكىن ــدە باغلى ــك دەرىجى ــە قانچىلى ئۆزىگ
قالىــدۇ. مەســىلەن ئادەملــەر ئەمگــەك قىلىدۇ، ئەمگەكنىــڭ ئادەملەرگــە ئەھمىيىتى 
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قانچىلىــك؟ بۇنىڭدىنمــۇ مۇھىــم يەنــە بىــر تــەرەپ شــۇكى، ئەمگــەك قىلىۋاتقــان 
ــەر ئەمگــەك  ــك، ئادەمل ــى قانچىلى ــر قىممىت ــدا قەدى ــڭ ئەمگــەك جەريانى ئادەمنى
ئارقىلىــق قىممــەت ياراتتى يەنى ئىشــلەپچىقارغان مەھســۇالتنىڭ قىممىتىنى ياراتتى 
دەيلــى. يەنــە شــۇ ئــادەم ئوخشاشــال ئەمگــەك جەريانىــدا ئۆزىنىــڭ قىممىتىنىڭمــۇ 
يارىتاالمــدۇ يــوق؟ ئادەملەرنىــڭ ئــۆزارا ئاالقىلىرىــدا، ئادەمنىــڭ قەدىــر قىممىتــى 
بۇلــۇش بولماســلىقى يەنــە نېمىگــە باغلىــق بولىــدۇ؟ ئادەملەرنىــڭ ئىجتىمائىــي 
ــى  ــڭ ئورن ــە ئادەمنى ــي جەمىيەتت ــە؟ ئىجتىمائى ــى نېم ــان ئورن ــە، تۇتق جەمىيەتت
نېمىلــەر تەرىپىدىــن بەلگىلىنىــدۇ؟ دەيدىغــان ســوئالالردىن پەيدا بولىدىغان مۇشــۇ 
ســاھەدە ياكــى تۇرمۇشــتا ئــادەم ھېــس قىلىــپ يېتەلەيدىغــان، چۈشــىنەلەيدىغان، 
بىلەلەيدىغــان قىممــەت بولىــدۇ ۋە ئەھمىيــەت بولىــدۇ. مانــا مۇشــۇ ئەھمىيەتنــى 
كــەڭ مەنىدىــن كۆزەتســەك ئەھمىيەتنىــڭ مەنىســى بىــز تىلغــا ئېلىــپ كېلىۋاتقــان 
قىممەتكــە تــەڭ بولىــدۇ. بــۇ يــەردە ئەھمىيــەت بىلــەن قىممەتنــى ئوخشــاش ئۇقۇم 
ــەن  ــى بىل ــنىڭ ئەھمىيىت ــۇ ئىش ــىمۇ، ب ــقا بولمىس ــە قويۇش ــر يەرگ ــىدە بى مەنىس
بــۇ ئىشــنىڭ قىممىتــى دېگــەن مەســىلىدە بــۇ ئىــش ھەركىــم ئۈچــۈن ئۆزىنىــڭ 
ــى  ــەت مەسىلىس ــر قىمم ــۇڭا قەدى ــەن . ش ــۇپ قالىدىك ــق بول ــە باغلى مەنپەئىتىگ
ــۇپ  ــىلە بول ــان مەس ــۈپ كېتەلمەيدىغ ــپ ئۆت ــادەم ئايلىنى ــر ئ ــەر بى ــتا ھ تۇرمۇش
قالىــدۇ. مەســىلەن ئېتىــكا ساھەســىدە ئــادەم، قانــداق ئــادەم بولۇشــى كېــرەك 
دېگــەن مەســىلىدە ئــادەم مەقســەت، پىــالن بويىچــە ئىشــقا ئاشــۇرىدىغان، ئىشــقا 
ــۈك  ــىلىق، ئىزگۈل ــك، ياخش ــىلە »ئاقىالنىلى ــان مەس ــرەك بولىدىغ ــى كې ئاشۇرۇش
قاتارلىــق« ئەخالقــى مۇئەممــاالر بىــز قوغلىشــىدىغان مەســىلە بۇلــۇپ قالغاندىــن 
باشــقا، بــۇ مەســىلە ئوخشاشــال بىــز ئىزدىنىدىغــان بەخىــت مەسىلىســى بولــۇپ 
ــە  ــەت« گ ــت »ئەھمىي ــڭ كونكرې ــەن ئادەمنى ــتا مۇئەيي ــۇڭا تۇرمۇش ــدۇ. ش قالى
كۆڭــۈل بۆلۈشــى بــۇ ئادەمنىــڭ »مــۇ ئەييــەن قەدىــر قىممــەت« قارىشــىغا ئىگــە 

ئــادەم ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. 

  ئادەملەرنىــڭ ئۆزىنىــڭ روھىيىتىدىــن تاشــقىرىدىكى، كۈچــى يەتمەيدىغان، 
ئادەملەرنىڭ ئىرادىســىگە بويســۇنمايدىغان شــەيئىلەرگە تۇتقان مۇئامىلىسى قانداق 
بولىــدۇ؟ شــۇ ئادەمنىــڭ پوزىتسىيىســىنى، مۇئامىلىســىنى بەلگىلەيدىغــان ياكــى 
ئادەملەرنىــڭ پوزىتسىيىســى، مۇئامىلىســى ئاساســلىنىدىغان ئۆلچــەم، ئادەملەرنىڭ 
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ــە  ــەيئىلىرىگە مۇئامىل ــادا ش ــقى دۇني ــەن تاش ــىدىن ئۆتك ــۇبيېكتىپ تەجرىبىس س
قىلىدىغــان ئۆلچىمــى زادى نېمــە؟ دائىمــى تۇرمۇشــىمىزدا نېمىگىــدۇر مۇھەببــەت 
ــڭ  ــەن مۇھەببىتىمىزنى ــز بىل ــز. نەپرىتىمى ــرەت قويىمى ــدۇر نەپ ــز، نېمىگى قويۇمى
ــۇ  ــن ب ــن. لېكى ــى مۇمكى ــۇپ قېلىش ــت بول ــرال ئوبيېكى ــدە بى ــى بەزى ئوبيېكت
ــە  ــز ھ ــال بولىمى ــن خۇش ــدۇ. نېمىدى ــا بېقىنماي ــڭ ئىرادىمىزغ ــپ بىزنى ئوبيېكتى
نېمىدىــن بىــزار بولىمىــز، نېمىنــى قىزغىــن ســۆيىمىز ۋە نېمىنــى ئــۆچ كۆرىمىــز، 
نېمىنــى قوبــۇل قىلىمىــز ۋە بەزىــدە نېمىنــى رەت قىلىمىــز، مۇشــۇ ھــال، بىزنىــڭ 
ئېڭىمىــز تەرىپىدىــن پوزىتســىيىمىز ئارقىلىــق بىــر تــەرەپ قىلىنىۋاتقــان مۇشــۇ ھال، 
ــۇ بولســا ئەھمىيەتســىز دەيدىغــان تالــالش بىلــەن  بــۇ بولســا ئەھمىيەتلىــك، ئ
ــەت  ــك قىمم ــەڭ مەنىلى ــدۇ. ك ــۇپ قالى ــەت بول ــر ھال ــان بى ــەت قىلىۋاتق پائالىي
ــە  ــە بىزگ ــۇ ھادىس ــۇ، ب ــە ئەھمىيەتلىكم ــە بىزگ ــۇ ھادىس ــز ب ــى دېگىنىمى قارىش
ئەھمىيەتســىزمۇ دەيدىغــان تالــالش باســقۇچىغا يەتكەنــدە تالــالش، ئىنســاننىڭ 
پۈتــۈن ھاياتىــدا ئىنســانغا ئەھمىيەتلىــك، پايدىلىــق نەرســە زادى نېمــە دېگــەن 
ــان  ــە تۇتق ــاالھىيەت - جەمىيەتت ــۇم س ــدۇ. مەل ــۇپ قالى ــق بول ــوئالغا باغلى س
ئورنىمىــز، ســاالھىيىتىمىز مەلــۇم مەنپەئەت ئادەمنىڭ ياشــاش شــارائىتلىرىغا شــەرت 
ــۈز  ــىۋەتلىك ي ــە مۇناس ــەت ۋە تەبىئەتك ــرى، جەمىي ــەت ئوبيېكتلى ــان مەنپەئ بولغ
بېرىدىغــان شــەيئى ھادىســىلەر، مۇشــۇ دۇنيانــى دۇنيــا قىلىــپ تۇرغــان ئىكــەن، 
ــە؟  ــىنىڭ پايدىســى نېم ــر نەرس ــۇم بى ــۇنداق مەل ــەن، ش ــان ئىك ــراپ قىلىنغ ئېت
زىيىنــى نېمــە؟ دەپ ســوئال قويــۇش تەبئــى بولىــدۇ. گەپنــى پۇرژىنىــدەك ســوزۇپ 
ــر  ــڭ قەدى ــاق، ئادەمنى ــان بولس ــا قويىدىغ ــىنى ئوتتۇرىغ ــاي پوسكاللىس ئولتۇرم
ــەردە  ــى، ئادەمل ــان ئورن ــە تۇتق ــڭ جەمىيەتت ــۇ ئادەمنى ــق ش ــە مۇۋاپى قىممىتىگ
ــا  ــىنىڭ ئەخالقق ــەت مەسىلىس ــر قىمم ــە؟ قەدى ــۇق نېم ــلىك ھۇق ــقا تېگىش بولۇش
مۇۋاپىــق تەرەپلىرىنــى ئەخالقشۇناســالرغا قالــدۇرۇپ، بىــز بۇ يەردە قەدىــر قىممەت 

مەسىلىســىنى ھۇقۇققــا باغــالپ چۈشــەندۈرۈپ ئۆتىمىــز .

 ئىنســان تۇرمۇشــتا ھەرىكــەت قىلىــدۇ. ئۆزىنىــڭ بەختــى ئۈچــۈن ھەرىكــەت 
ــان  ــن ئىنس ــدۇ. لېكى ــەت قىلى ــۈن ھەرىك ــى ئۈچ ــڭ تىرىكچىلىك ــدۇ، ئۆزىنى قىلى
ــۇڭا  ــدۇ . ش ــى بۇلى ــەم ئەخالق ــدۇ، ھ ــى بولى ــڭ قانۇن ــاۋاتقان جەمىيەتنى ياش
ئىنســاننىڭ ھــەددى ھەرىكىتــى ئەخالقنىــڭ، قانۇننىــڭ چەكلىمىســىگە ئۇچرايدۇ. 
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ئەممــا ئەخالقنــى بىــر كىشــى كەشــىپ قىاللمايــدۇ. ئەخــالق ئىنســاننىڭ ئادىتىگە 
ســىڭىپ كەتكەن، ئەنەنىۋىيلەشــكەن، ئىنســانالر ھــەددى ھەركىتىنىــڭ مىزانىدۇر. 
ــرى ئىســالم  ــۇندىن بې ــدى، ش ــۇل قىل ــى قوب ــۇرالر قاچانكــى ئىســالم دىنىن ئۇيغ
ئەخالقــى بىلــەن ياشــاپ كەلمەكتــە. ئەممــا قانــۇن ئىنســانالر تەرىپىدىــن 
تۈزۈلىدىغــان، ئىنســانالر تەرىپىدىــن بىــكار قىلىنىدىغــان شــۇنداق بىــر نەرســەدۇر. 
ــول  ــىغا ي ــى قىلىش ــەزى ھەرىكەتلىرىن ــانالرنىڭ ب ــۇن ئىنس ــەردە قان ــۇ ي ــۇڭا ب ش
قويىــدۇ، شــۇنداقال ئىنســانالرنىڭ بــەزى ھەرىكەتلەرنــى قىلىشــىغا يــول قويمايــدۇ. 
ــەن  ــاڭا بېرىلگ ــۇق، س ــۇ ھوق ــا ب ــش مان ــى قىلى ــان ھەرىكەتن ــول قويغ ــۇن ي قان
ھوقــۇق دېگەنلىكتــۇر. قانــۇن قانــداق ھەرىكــەت قىلىشــقا يــول قويىــدۇ؟ قانــداق 
ــىدىكى  ــڭ دائىرىس ــە قانۇننى ــۇ ئەلۋەتت ــدۇ، ب ــول قويماي ــقا ي ــى قىلىش ھەرىكەتن
ئىــش. ھــەم ســېنىڭ قانــۇن ئالدىدىكــى قەدىــر قىممىتىــڭ قانچىلىــك؟ دېگــەن 
ــىنىڭ،  ــڭ، ئىرادىس ــۇن تۈزگۈچىلەرنى ــۇن قان ــتۇر. قان ــق ئىش ــىلىگىمۇ باغلى مەس
ــۇن،  ــى قان ــەڭ مۇھىم ــا، ئ ــان بولس ــى دېيىلىدىغ ــەكلىگە كەلتۈرۈلۈش ــۇق ش ھوق
قانــۇن تۈزگۈچــى مىللــەت ئەخالقىنىــڭ پەلســەپەۋى ئاساســلىرى ئۈســتىگە قۇرۇلغان 
بولىــدۇ. گەپنىــڭ ئاچقۇچــى بــۇ يــەردە، گەپنىــڭ مېغىــزى بــۇ يــەردە. خىتــاي 
ــداق ھەرىكــەت  ــڭ قان ــق ئۇيغۇرالرنى ــۈزۈش ئارقىلى ــۇن ت مۇســتەملىكىچىلىرى قان
ــىنى  ــەت قىلىش ــداق ھەرىك ــڭ قان ــە ئۇيغۇرالرنى ــان، يەن ــول قويغ ــىغا ي قىلىش
چەكلىگــەن؟ خىتاينىــڭ ئاتالمىــش قانۇنلىرىنــى كىــم تۈزگــەن، خىتايــالر تۈزگەنمۇ 
ــەن  ــالر تۈزگ ــە خىتاي ــى ئەلۋەتت ــڭ قانۇن ــۇ؟ خىتاينى ــۇرالر تۈزگەنم ــى ئۇيغ ياك
ــى  ــش مەجبۇرىيىت ــەل قىلى ــڭ ئەم ــا ئۇيغۇرنى ــەن قانۇنغ ــاي تۈزگ ــدۇر. خىت قانۇن
بوالمــدۇ ؟ لېكىــن ئۇيغــۇر ئەمــەل قىلىمــەن دېســىمۇ ئەمــەل قىلمايمــەن دېســىمۇ، 
ــڭ  ــتان خىتاينى ــى ئۇيغۇرىس ــدۇ . چۈنك ــۇر بولى ــقا مەجب ــەل قىلىش ــر ئەم بەرىبى
ــۇ  ــش - ب ــەت قىلى ــدە ھەرىك ــان دائىرى ــول قويغ ــۇن ي ــىدۇر. قان مۇستەملىكىس
ــن  ــالر تەرىپىدى ــا ختاي ــا، ئۇنداقت ــان بولس ــۇق دېيىلىدىغ ــەن ھوق ــاڭا بېرىلگ س
ــر  ــى قەدى ــۇق ئالدىدىك ــڭ ھوق ــە؟ ئۇيغۇرنى ــۇق نېم ــەن ھوق ــا بېرىلگ ئۇيغۇرالرغ
قىممىتــى نېمــە؟ ئۇيغۇرغــا تەبىئــەت بەرگــەن ھوقــۇق ئۆزگەرتكىلــى بولمايدىغان، 
يوقاتقىلــى بولمايدىغــان ھوقــۇق شــەكلى بولۇشــى كېــرەك ئەمەســمىدى!؟ ئاددىــي 
بىــر مىســال ئۆيلــۈك _ ئوچاقلىــق بولــۇش، تەبئــى كۆپىيىش بۇ ھوقــۇق، تەبىئەت 
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ئۇيغۇرالرغــا بەرگــەن تەبىئــى مۇقــەددەس ھوقۇقــالر ئىــدى. ئەممــا خىتــاي بــۇ 
ھوقۇقالرنــى ئۇيغۇرالردىــن تارتىــپ ئالــدى. ئەمگــەك ئارقىلىــق ئۆزلىرىگــە بەخــت 
ــا  ــدى، ئەمم ــى ئى ــەددەس ھوقۇق ــەن مۇق ــا بەرگ ــەت ئۇيغۇرالرغ ــش تەبىئ يارىتى
خىتــاي بــۇ ھوقۇقنىمــۇ ئۇيغۇرالردىــن تارتىــپ ئالــدى. قانــداق تارتىــپ ئالــدى؟ 
ــرى  ــۇرالر ئۆزلى ــۇالتلىرىغا ئۇيغ ــك مەھس ــزا ئىگىلى ــلەپچىقارغان يې ــۇرالر ئىش ئۇيغ
باھــا قويــۇپ، بازارغــا ئېلىــپ كىرىــش ھوقۇقــى بارمــۇ؟ ئۇيغۇرالرنىــڭ يېزىلىرىــدا 
ئۆزلىــرى خالىغــان ئۆزلىــرى ئېھتىياجلىــق بولغــان زىرائەتلەرنــى تېرىــش ھوقۇقــى 
بارمــۇ ؟ يــوق ! چۈنكــى، خىتــاي ئــەڭ ئــاۋۋال ئۇيغۇرالرغــا تەبىئــەت بەرگــەن 
ئــەڭ ئالىــي ھوقــۇق - دۆلــەت قــۇرۇش ھوقۇقىنــى ئۇيغۇرالردىــن تارتىــپ ئالــدى. 
ئۇنىڭدىــن كېيىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەمگــەك شــارائىتلىرىنىمۇ تارتىــپ ئالــدى. شــۇڭا 
ئۇيغۇرنىــڭ ھوقۇقــى ئالدىدىكــى قەدىــر قىممىتــى نېمــە دېگــەن ســوئالنى ئوتتۇرىغا 
قويۇلــدى؟ ئۇيغــۇرالر ئالەمگــە دۇنياغــا، جەمىيەتكــە قاراتقــان پوزىتســىيىلىرىدە ۋە 
مۇئامىلىلىرىــدە ئۇيغۇرنىــڭ قىممــەت قاراشــلىرى نېمــە ؟ دېگــەن ســوئال ئوتتۇرىغــا 
ــق دەپ  ــە زىيانلى ــى ئۆزىگ ــق نېمن ــە پايدىلى ــى ئۆزىگ ــۇر نېمىن ــدى. ئۇيغ قويۇل
قارايــدۇ؟ ئۇيغۇرالرغــا خــاس بولغان قىممەت قاراشــلىرىنىڭ پەلســەپىۋى ئاساســلىرى 

نېمــە؟ دېگــەن ســوئال ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى 

ئادەملەرنىــڭ ئاڭلىــق ياكــى ئاڭســىز پائالىيەت قىلىشــى، ســۇبيېكتىپ ياكى 
ــەت  ــە قىمم ــڭ پائالىيىتىگ ــدا ئادەملەرنى ــش جەريانى ــەت قىلى ــپ پائالىي ئوبيېكتى
قاراشــلىرىنىڭ باغلىنىــپ قېلىشــى ماھىيەتلىــك بولىــدۇ. نــاۋادا قىممەت بىلىشــتىن 
ئايرىلىدىغــان بولســا، ســۇبىكىتتىن ئايرىلىدىغــان بولســا قىممــەت ۋە ئەھمىيــەت 
ــەت  ــەت ۋە ئەھمىي ــتا قىمم ــال تۇرمۇش ــدۇ. رېئ ــە بواللماي ــا ئىگ ــال مەناغ ۋە رېئ
ــۇبيېكتىدىن  ــش س ــرەك. بىلى ــلىقى كې ــن ئايرىلماس ــش ئامىلىدى ــۇبيېكتىپ بىلى س
ئايرىلغانــدا قىممــەت، قىممــەت بواللمايــدۇ. ئەھمىيــەت ئەھمىيــەت بواللمايــدۇ . 
شــۇڭا مەۋجۇتمــۇ بولــۇپ تۇرالمايــدۇ. مەســىلەن ســۇبيېكت بولغان ئــادەم ئۆزىنىڭ 
قەدىــر قىممىتىڭگــە نــەزەر ئاغدۇرغانــدا، بــۇ نەرســە مــەن ئۈچــۈن ئەھمىيەتلىــك، 
بــۇ نەرســە مــەن ئۈچــۈن ئەھمىيەتســىز دەپ ھۆكــۈم قىاللىشــى كېــرەك. مەســىلەن 
خىتــاي مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقىنــى داۋاملىــق تەكىتلەيــدۇ. ماھىيىتىدىــن ئېيتقانــدا 
ــالر  ــتەملىكىچى خىتاي ــنىڭ مۇس ــى مۇستەھكەملەش ــى« ن ــەر ئىتتىپاقلىق » مىللەتل
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ئۈچــۈن ھېچقانــداق ئەھمىيىتــى يــوق. پەقــەت ئۇيغۇر بىلــەن خىتاي ئوتتۇرىســىغا 
زىددىيــەت ســېلىش بــۇ خىتــاي ئۈچــۈن ئەھمىيەتلىــك بىــر ئىشــتۇر. مۇســتەملىكە 
ــۇن  ــان »قان ــە يېزىۋالغ ــتەملىكىچىلىرى دەپتىرىگ ــاي مۇس ــدە خىت ئۇيغۇرچەمىيىتى
ــا ئۇيغــۇرالر ئىشــەنمەيدۇ  ــاراۋەر« دەيدىغــان ســاختا چاقىرىقق ــدا ھەممــە ب ئالدى
ۋە ئەھمىيەتســىز چاقىرىــق دەپ ھۆكــۈم قىلىــدۇ. ھــەر قانــداق بىــر ھادىســىنىڭ 
ــش  ــەت يارىتى ــۈن قىمم ــۆزى ئۈچ ــىنىڭ ئ ــۇ ھادىس ــى، ب ــك بولۇش ئەھمىيەتلى
ئەھمىيىتــى، بــۇ ھادىســە باغلىــق بولغــان ئادەمنىــڭ ھۆكــۈم قىلىشــى ئارقىلىقــال 
شــۇ ھادىســىنى قىممەتكــە، ئەھمىيەتكــە ئىگــە قىلىدۇ. شــۇڭا مىللەتلــەر ئىتتىپاقى، 
قانــۇن ئالدىــدا ھەممــە ئادەمنىــڭ باراۋەر بولۇشــى خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرىنىڭ 
ــى  ــەت قارىش ــڭ قىمم ــە، ئۇيغۇرالرنى ــقا ھۆكۈمگ ــە باش ــى بويىچ ــەت قارىش قىمم
ــڭ  ــا خىتاينى ــۇ نۇقت ــا ب ــدۇ. مان ــە بولى ــە ئىگ ــقا ھۆكۈمگ ــە باش ــە، يەن بويىچ
قىممــەت قارىشــى بىلــەن ئۇيغۇرنىــڭ، قىممــەت قارشــى ئوتتۇرىســىدىكى پەرقنــى 
ــڭ  ــۇر ئۆزىنى ــر ئۇيغ ــەك ھەربى ــدۇر. دېم ــم نۇقتى ــان مۇھى ــدۈرۈپ بېرىدىغ پەرقلەن
ــتەملىكە  ــپ، مۇس ــتايىدىل ئويلىنى ــى ئەس ــە ئىكەنلىكىن ــڭ نېم ــر قىممىتىنى قەدى
جەمىيەتتىكــى ئورنــۇم نېمــە دەپ، ســوئال تاشــالپ ئۆزىنــى كۆزەتكەنــدە، ئۆزىنــى 
بىلگەنــدە، بــۇ كىشــى ئۆزىنــى ئوبيېكىتالشــتۇرغان ۋە ئۆزىنىــڭ قەدىــر قىممىتىنىــڭ 

قەيەردىلىكىنــى بىلىــپ ئالغــان كىشــى ھېســابلىنىدۇ 

ئۇيغۇر ئىنســان نۆۋەتتە ھوقۇقنىڭ ئوبېيىكتىمۇ ياكى ھۇقۇقنىڭ ســۇبيېكتىمۇ؟ 
ــۇق  ــەم ھۇق ــۇر ھ ــر ئۇيغ ــەر بى ــا ھ ــان بولس ــى قۇرۇلغ ــۇر دۆلىت ــلىدە ئۇيغ ئەس
ئوبيېكتــى ھــە ھوقــۇق ســۇبيېكتى بولۇشــى كېــرەك ئىــدى. بىــراق ئۇيغۇرىســتان 
ــۇق  ــز ھوق ــۇر ھەرگى ــتەملىكە ئۇيغ ــدا مۇس ــۇپ قالغان ــتەملىكە بول ــا مۇس خىتايغ
ســۇبيېكتى بواللمايــدۇ. پەقەتــال ھوقــۇق ئوبيېكتــى - خىتــاي تۈزگــەن قانۇننــى 
ئۇيغۇرنىــڭ ۋۇجۇدىــدا ئىجــرا قىلىدىغــان، قانۇننىــڭ كۈچىنــى ئۇيغۇرغــا قارىتىــپ 
تەدبىقاليدىغــان، نېمىنىــڭ جىنايــەت ئىكەنلىكىنــى ئۇيغــۇر نىــڭ تۇرمۇشــى ئۆرپــى 
ــدۇ.  ــۇپ قالى ــى بول ــۇق ئوبيېكت ــان ھوق ــلىنىپ بەلگىلەيدىغ ــە ئاساس ئادەتلىرىگ
بۇنــداق مۇســتەملىكە جەمىيەتتــە ھۇقــۇق بېرىدىغــان نەرســە ئەمــەس، تارتىــپ 
ئالىدىغــان نەرســىگە ئايلىنىــپ قالــدۇ. ھوقۇقنىــڭ نېگىــزى، ئاساســىي ئادالەتتــۇر 
ئىنســانپەرۋەرلىكتۇر خىتاينىــڭ ئۇيغۇرغــا ئادالــەت بىلــەن، ئىنســانپەرۋەرلىك بىلــەن 
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ــى  ــەتنىڭ ئوبيېكت ــۆرەش ۋە سىياس ــىي ك ــۇ؟ سىياس ــى مۇمكىنم ــە قىلىش مۇئامىل
مەنپەئــەت بولغانــدەك، ھوقــۇق ئىشلىتىشــتىن مەقســەت مىللەتنىــڭ مەنپەئىتىنــى، 
مەنپەئــەت قاراشــلىرىنى بىرلىككــە كەلتۈرۈشــتىن ئىبارەتتــۇر. بىرلىككــە كەلتــۈرۈش 
ھــەر بىــر ئۇيغۇرنــى مەنپەئەتكــە ئىگــە قىلىشــقا بــاراۋەردۇر. ھــەر قانــداق ئــادەم 
مۇئەييــەن جەمىيەتتــە مۇئەييــەن ئورۇنغــا ئىگــە بولۇشــى الزىــم. مۇئەييــەن ئورۇندا 
ھــەر بىــر ئادەم مۇســتەقىل ياشــاش، ئۆزئــارا بەھر يەتكۈزۈش ئاساســىدا مۇســتەقىل 
ياشاشــقا ھوقۇقلــۇق بولۇشــى الزىــم . بۇنىــڭ ئۈچــۈن ھــەر بىــر ئــادەم مۇئەييــەن 
شــارائىتتا، ئىقتىدارىغــا تايىنىــپ ئەمگــەك قىلىــپ، مۇئەييــەن ئىقتىســادىي ئاســاس 
ــە  ــق كاپالىتىگ ــڭ دائىملى ــەن قانۇننى ــى مۇئەيي ــڭ ھەممىس ــى ۋە بۇالرنى يارىتىش

ئىگــە قىلىنىشــى الزىــم بولىــدۇ. 

بۇالرنىــڭ ھەرىكەتلىــك پائالىيەت ســۈپىتىدە ئۇيغۇرنىڭ قولىدا تەدبىقلىنىشــى 
مۇتلــەق مۇمكىــن ئەمــەس. ئۇيغۇرنىــڭ نۆۋەتتــە مۇســتەملىكە جەمىيەتتــە تۇتقــان 
ئورنــى قۇلنىــڭ قۇللــۇق جەمىيەتتــە تۇتقــان ئورنــى بىلــەن تامامــەن ئوخشاشــتۇر. 
ــر  ــدا قەدى ــڭ ئالدى ــە ھۇقۇقنى ــتەملىكە جەمىيەتت ــڭ مۇس ــر ئۇيغۇرنى ــۇڭا ھەربى ش
قىممىتــى يــوق، شــۇڭا ھــەر بىــر ئۇيغــۇر ئەمگــەك قىلىــش جەريانىــدا، جەمىيەتتــە 
ــڭ  ــز ئۆزىنى ــى يارىتااليدۇكــى ھەرگى ــدا مەھســۇالتنىڭ قىممىتىن ياشــاش جەريانى

قەدىــر قىممىتىنــى، ئادىمىيلىــك قىممىتىنــى يارىتالمايــدۇ. 

 ئۇنداقتــا ئۇيغــۇر ئۆزىنىــڭ قەدىــر قىممــەت قاراشــلىرىنى قانــداق تىكلىشــى 
كېــرەك؟ 

يىگىرمە توققۇزىنچى باب : داھىي ۋە ئىنقىاب 

ــتەملىكىچىلىكتىن  ــا، مۇس ــان بولس ــال قالىدىغ ــتەملىكە بولۇپ ــەت مۇس مىلل
قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن ئىنقىــالب قىلىش، مۇســتەملىكە مىللەتنىڭ مۇســتەملىكىچىلىكتىن 
ــك  ــا رەھبەرلى ــۇپ قالســا، ئۇنداقت ــەررەر ۋاســىتە بول ــى قۇتۇلدۇرۇشــىدا مۇق ئۆزىن
ــالر  ــالب قىلغۇچى ــى ئىنقى ــىۋىتى مەسىلىس ــڭ مۇناس ــۋى ھەرىكەتنى ــەن ئاممى بىل
ھــەل قىلىشــقا تېگىشــلىك تۈپكــى مەســىلە بولــۇپ قالىــدۇ . ئىنقىــالب قىلىــش 
ئۈچــۈن داھىــي بولۇشــى ۋە داھىغــا ئەگەشــكۈچى ئىنقىالبچىــل پۇقــراالر بولۇشــى 
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كېــرەك. بىــر ئىنقىالبنــى قوزغــاش بىلــەن ئىنقىالبقــا رەھبەرلىــك قىلىــپ ئاخىرقــى 
ھېســابتا مەۋجــۇت ھاكىمىيەتنــى ئاغــدۇرۇپ يېڭــى بىــر دۆلــەت قــۇرۇش ياكــى 
مۇســتەملىكىچىلەرنىڭ مىتروپولوگىيەلىــك ھاكىمىيــەت شــەكلىنى ئاغــدۇرۇپ مەزلۇم 
مىللەتنــى مۇســتەقىللىققا ئېرىشــتۈرۈش كېــرەك . بولۇپمــۇ مۇســتەملىكە مىللەتلــەر 
ئۈچــۈن دۆلــەت قــۇرۇش ئــەڭ ئالــى نىشــان بولۇشــى كېــرەك. شــۇنداق، ھەممىمىز 
ــپ  ــە يېتى ــىپ بۈگۈنگ ــىرلەرنى بېس ــۇن ئەس ــىرلەرنى، نۇرغ ــخ ئەس ــز تارى بىلىمى
كەلگۈچــە شــۇ تارىختــا قوراللىــق ئىنقىالبمــۇ بولغــان ئىــدى. سىياســىي ئۆزگىرىــش 
ئارقىلىــق ھاكىمىيەتنــى تارتىــپ ئېلىــش ئىنقىالبىمۇ بولغــان ئىدى؛ چــوڭ دۆلەتلەر 
ئوتتۇرىســىدىكى ئۇرۇشــتىن پايدىلىنىــپ مۇســتەقىل بولىدىغــان ئىشــالرمۇ بولغــان 
ئىــدى. باشــقا دۆلــەت مەلــۇم ســەۋەبلەر بىلــەن يەنە باشــقا مىللەتنى ئــازاد قىلىپ 
قويىدىغــان ئىشــالرمۇ بولغــان ئىــدى . ئەمدى كېلەيلــۇق، زامانىمىــزدا قۇدرەتلىك 
ــى  ــۇپ مۇستەملىكىس ــران بول ــەن گۇم ــول بىل ــچ ي ــن تىن ــەر ئۆزلىكىدى ئىمپېرىيەل
ھېســابالنغان مىللەتلەرنىــڭ مۇســتەقىل بولۇشــىغا ئــۆز ئىختىيــارى يــول قويىدىغــان 
ــدەك  ــدى. ئامېرىكى ــۇنداق بول ــىيەدە ش ــىلەن روس ــەردى. مەس ــۈز ب ــالرمۇ ي ئىش
قۇدرەتلىك دۆلەت مۇســتەملىكىنىڭ مۇســتەقىللىقىنى بېرىۋەت دېســە، بېرىۋېتىدىغان 
ئىشــالرمۇ يۈز بــەردى. مەســىلەن، ھىندونېزىيە شــەرقىي تېمۇرنىڭ مۇســتەقىللىقىنى 

بېرىۋەتتــى... 

تەييــار دۆلەتكــە ياكــى ئاللىقاچــان قۇرۇلــۇپ بۇلــۇپ دۆلــەت سىستېمىســىنى 
ــلەكنى  ــىي مەس ــل سىياس ــە خى ــر قانچ ــە ، بى ــان دۆلەتك ــەكىللەندۈرۈپ بولغ ش
ــق  ــايالم ئارقىلى ــال س ــا كەلتۈرۈپ ــىنى قولغ ــڭ قوللىش ــال خەلقنى ــا قويۇپ ئوتتۇرىغ
داھىــي بولــۇش ئاســان ئىــش دېمىســەكمۇ، لېكىــن، تولىمــۇ قىيىــن ئىــش ئەمــەس 
. ســايالم تىنــچ يــول بىلــەن ئۆتكۈزۈلىدۇ،قــان تۆكۈلمەيــدۇ، ئۇنىڭدىــن باشــقا 
دۆلــەت قــۇرۇش يولىــدا سىياســى ئۆزگىرىــش، قوراللىــق ئىنقىــالب بىلــەن دۆلــەت 
قــۇرۇش يولىــدا قــان تۆكــۈش بولىــدۇ، ئۆلــۈم يېتىــم بولىــدۇ. بۇنــداق ئىنقىالبقــا 
داھىــي بولــۇش ئۈچــۈن ســەكرەپ ئوتتۇرىغــا چىقىــش، قۇربــان بېرىشــكە، بــەدەل 
تۆلەشــكە تەييــار بولــۇپ ئوتتۇرىغــا چىقىــش ئۇچرىغانلىكى ئوغۇل بالىنىــڭ قولىدىن 
كېلىدىغــان ئىــش بولمىســا كېــرەك. بۇنــداق قەھرىمانالر بــەدەل تۆلــەش ئارقىلىق 
خەلقنىــڭ ئېتىــراپ قىلىشــىغا ئېرىشــكەن بۇلىــدۇ . خەلــق بۇنــداق كىشــىلەرنىڭ 
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نوپۇزىنى ئۈمىد، ئىشــەنچ، ئىلھام ئېلىش،تەســىرلىنىش بىلەن تىكلەشــتىن ئىلگىرىال 
بۇنــداق كىشــىلەر ۋەتــەن مىللەتكــە بــەدەل تۆلــەش ئارقىلىقــال ئۆزىنىــڭ نوپۇزىنــى 
تىكلــەپ بولغــان بولىــدۇ. بۇنــداق نوپــۇز تىكلــەش، ئىنقىالبقــا بــۇ دەرىجىــدە 

داھىــي بولــۇش ئاســانغا توختايدىغــان ئىــش ئەمــەس. 

 ئىنقىــالب قانــداق پارتىاليــدۇ؟ دەپ ســوئال قويغان كىشــى ،خىتــاي بىلەن 
ئۇيغــۇرالر ئوتتۇرىســىدىكى، تىبــەت بىلــەن خىتايــالر ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەت 
نېمــە؟ خىتاينىــڭ ئىچكــى قىســمىدىكى زىددىيەتلىك مۇناســىۋەتلەرنىڭ خاراكتېرى 

نېمــە ؟ دېگــەن ســوئالالغا ئــاۋال جــاۋاب تېپىشــى كېــرەك بولىدۇ. 

  ئۇيغــۇرالر 62 يىلنىــڭ مابەينىــدە ھــەر 2 يىلــدا بىــر قېتىــم ياكــى بىر يىلدا 
ــدى.  ــپ كەل ــالب قىلى ــدە كۆلەمســىز ئىنقى ــدە كۆلەملىــك، بەزى ــم، بەزى 2 قېتى
ئۇيغــۇرالر خىتاينىــڭ ھۆكۈمرانلىــق شــەكلىنى مەيلــى پارتىيە تەشــكىلىي شــەكلىدە 
ھۆكۈمرانلىــق قىلســۇن مەيلى ئارمىيىنىڭ باســتۇرۇش زوراۋانلىقــى ياكى مەدەنىيەت 
ــڭ  ــۇرالر، خىتاينى ــۇن ئۇيغ ــق قىلس ــا ھۆكۈمرانلى ــەكلىدە ئۇيغۇرغ ــى ش زوراۋانلىق
ــق  ــڭ مىللەتكــە ھۆكۈمرانلى ــق قىلىشــنى ،مىللەتنى ــي ھۆكۈمرانلى ــا مىللى ئۇيغۇرغ
قىلىشــىنى قۇبــۇل قىلمىــدى، كەســكىن رەت قىلــدى . ئەمدى بۈگۈنگە كەلســەك، 
ئۇيغۇرنىــڭ تىلــى، ئۇيغۇرنىــڭ دىنــى، ئۇيغۇرنىــڭ تەبئــى كۆپىيىشــى، ئۇيغۇرنىڭ 
ــڭ  ــى، ئۇيغۇرنى ــارەت ئەنەنىس ــودا تىج ــڭ س ــى، ئۇيغۇرنى ــتى بايلىق ــەر ئاس ي
ھەرخىــل، مەســىلەن تەنتەربىيــە دېگەنــدەك مەدەنىيــەت شــەكىللىرى، ئۇيغۇرنىــڭ 
ــش،  ــى، داۋالىنى ــلىقى ھوقۇق ــاچ قالماس ــڭ ئ ــى ئۇيغۇرنى ــۇش ھوقۇق ــاي بول ب
ئالىــي مائارىــپ تەربىيىســىگە ئېرىشــىش ھوقۇقــى، ئۇيغۇرنىــڭ ئەنەنىــۋى كىيىــم 
كېچەكلىرىنــى كېيىــش ، ھىجــاپ تارتىــش ھوقۇقــى، بــۇرۇت ســاقال قويــۇش، 
روزا تۇتــۇش، نامــاز ئوقــۇش ھوقۇقــى، ئۆيلــۈك ئوچاقلىــق بولــۇش، ئانــا تىلــدا 
سۆزلىشــىش ھوقۇقــى قاتارلىــق ھوقۇقلىــرى تەھدىتكــە، يوقىتىشــقا دۇچ كەلــدى. 
ــالب،  ــا ئىنقى ــدى؟ مېنىڭچــە ئۇيغۇرغ ــول قال ــە ي ــا نېم ــاش ئۈچــۈن ئۇيغۇرغ ياش
ــراق  ــدى . بى ــول قالمى ــقا ي ــۆرەش ۋە نامايىشــتىن باش ــق ك ــالڭ ، قوراللى قوزغى
خىتاينىــڭ باستۇرۇشــى،قانۇننى دېگەننــى شــىپى كەلتۈرمــەي، ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدا 
قــورال - بارمــۇ يوقمــۇ؟ تىنــچ يــول بىلــەن ئىنقىــالپ قىلىۋاتامدۇ، دەپ سۈرۈشــتە 
قىلمــاي، قــارا - قويــۇق ئــوق چىقىرىپ، ئارمىيــدە ۋىزىۋوتتىن تــۆۋەن دەرىجىلىك 
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ھەربىيلەرگىمــۇ ئــوق چىقىرىــش ھوقۇقــى بېرىــپ، ســاقچىالرغىمۇ ئــوق چىقىرىــش 
ــىلەرنى  ــان كىش ــىزلىك قىلغ ــەل كەپس ــەل پ ــن س ــپ، ئۇيغۇرالردى ــى بېرى ھوقۇق
نــەق مەيدانــدا ئېتىــپ تاشــالپ، قىسقىســى ئۇيغۇرنــى شــۇ دەرىجىــدە باســتۇرۇش 
ھازىــر خىتتاينىــڭ قېتىغىمــۇ كىرىــپ چىقمايدىغــان بولــدى. ئۇيغۇردىمــۇ خىتايغــا 
ــنى  ــق قىلىش ــا ھۆكۈمرانلى ــۇ ئۇيغۇرغ ــدى. خىتايدىم ــد قالمى ــىنىدىغان ئۈمى ئىش

داۋامالشــتۇرااليدىغان ئىشــەنچ قالمىــدى. 

62 يىلدىــن بېــرى، ئۇيغۇرنىــڭ ئىنقىالبىغــا، ئۇيغۇرنىــڭ نامايىشــىغا 
تەشــكىالتچىلىق قىلغــان، نامايىشــىغا رەھبەرلىــك قىلغــان، باشــالمچىلىق قىلغــان 
ئۇيغۇرنىــڭ ئــوت يــۈرەك ئوغــۇل – قىزلىــرى، بىــرى يىقىلســا يەنە بىــرى ئورنىدىن 
دەس تــۇرۇپ، بىــرى كۆزنــى يۇمســا بىــرى كۆمــۈپ قويــۇپ ئاۋۋالقىالرنىــڭ ئىزىنى 
كېيىنكىلــەر بېســىپ ئىنقىالبنــى داۋامالشــتۇرۇپ كەلــدى . ئىنقىالبنىــڭ نېگىزلىــك 
شــەرتلىرى ئىنقىــالب قىلىــش ئۈچۈن ئىنقىالبىي قوشــۇن بولۇشــى كېــرەك. ئىنقىالبقا 
رەھبەرلىــك قىلىدىغــان رەھبەرلىــك كۈچــى بولۇشــى كېــرەك، دېگــەن مەســىلىدۇر. 
ــڭ غەلبىســىگە،  ــەن، ئىنقىالپنى ــەل قىلىنمايدىك ــرا ھ ــك مەسىلىســى توغ رەھبەرلى
ــكۈچىلەرنى  ــي ئەگەش ــدۇ. داھى ــى بولماي ــۈم قىلغىل ــرا ھۆك ــە توغ مەغلۇبىيىتىگ
يېتەكلــەپ بىــر نىشــان ئۈچــۈن بىرلىكتــە كــۆرەش قىلىــدۇ. بەلكىــم بــۇ نىشــان 
داھىــي بىلــەن ئەگەشــكۈچىلەرنىڭ ئورتــاق قىممــەت قاراشــلىرىنى،مۇددىئالىرىنى، 
ــەن  ــدۇ. داھــى بىل ــى، مەســئۇلىيەت،غايىلىرىنى ئەكــس ئەتتۈرى ــارزۇ تەلەپلىرىن ئ
پۇقــرا ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەت داھــى بىلــەن پۇخرانىــڭ مەنپەئــەت بىرلىكــى 
ئۈســتىگە قۇرۇلۇشــى مۇمكىــن، لېكىــن مەنپەئــەت بىرلىكىنــى داھــى بولغان كىشــى 
قانــداق چۈشىنىشــى كېــرەك ۋە قانداق تەشــۋىق قىلىشــى كېــرەك ؟ پۇقــرا قانداق 
چۈشىنىشــى ۋە قانــداق قوبــۇل قىلىشــى كېــرەك؟ دېگــەن مەســىلە، بــۇ ئىنتايىــن 
مۇرەككــەپ مەســىلىدۇر. ۋەتــەن ،مىللەتنىــڭ مەنپەئەتىنــى ئويلىشــىپ ئىنقىالپ ۋە 
سىياســىي پائالىيەتلەرنــى ئۇزاققىچــە داۋامالشــتۇرااليدىغان روھ، بۇ ھەممە كىشــىگە 
ئاتــا قىلىنغــان روھمــۇ، ھەممــە كىشــى مۇشــۇنداق روھنــى داۋامالشــتۇراالمدۇ؟ 
ئىنقىالبقــا ۋە سىياســىي پائالىيەتكــە قاتناشــقان ھــەر قانــداق كىشــىنىڭ مەقســەد 
- مۇددىئالىــرى ئوخشــاش بوالمــدۇ؟ مەســىلىنىڭ ئېغىرلىــق تەرىپــى دەل مۇشــۇ 
يــەردەدۇر. ۋەتــەن ئىچىدىكــى ئۇيغــۇرالر بىلــەن ۋەتــەن ســىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ 
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ــۇ  ــان مۇئامىلىســى نېمــە؟ دېگــەن ب ــالپ ۋە سىياســىي پائالىيەتلەرگــە تۇتق ئىنقى
ــە ئېرىشــىش  ــڭ نەتىجىگ ــىي پائالىيەتلەرنى ــىلىمۇ، چــەت ئەللەردىكــى سىياس مەس
ياكــى ئېرىشمەســلىكىنى بەلگىلەيدىغــان ئىنتايىــن مۇھىــم مەســىلىدۇر. ئۇنىڭدىــن 
باشــقا بــۇ نەتىجــە، داھىينىــڭ ئىقتىــدارى، داھىنىــڭ مەســىلىلەرنى كۈزۈتــۈش 
ئۇســۇلى بىلــەن، ئەگەشــكۈچىلەرنىڭ قىممــەت قارىشــى، ۋە مۇددىئــا مەقســەتلىرى 
نېمــە ،دېگــەن مەســىلىگىمۇ باغلىقتــۇر. دېمــەك بــۇ يــەردە ئىنقىالبنىــڭ داھىيســى 
ــىلىنىڭ  ــدۇ. مەس ــا چىقى ــىلە ئوتتۇرىغ ــەن مەس ــكۈچىلەر كىم،دېگ ــم؟ ئەگەش كى
نېگىزىمــۇ مۇشــۇ يــەردە، بــۇ ئىنقىــالب غەلىبــە قىالمــدۇ ،غەلىبــە قىالمــدۇ؟ دېگەن 
مەســىلىمۇ دەل مۇشــۇ يــەردەدۇر. ئۇنداقتــا ئىنقىــالپ كىمنىــڭ ئىنقىالبــى دېگــەن 

مەســىلىچۇ؟ بــۇ مەســىلىلەر بەلكــى ئاساســنىڭ ئاساســىدۇر .

ئاۋۋالقــى بىــر ئەســىرلىك ئۇيغــۇر ئىنقىالبىغــا نــەزەر ئاغدۇرايلــى. ياقۇپ بەگ 
دەۋرىــدە ئىنقىالبقــا كىــم رەھبەرلىــك قىلــدى؟ )مــەن بــۇ يــەردە ياقــۇپ بەگدىــن 
ــرى  ــۇنالرنىڭ قوماندانلى ــكىرى قوش ــۇم(. ئەس ــۆزدە تۇتت ــۇ ك ــقا رەھبەرلەرنىم باش
قوقاندىــن كەلگــەن ئۆزبېكلەر، ســابىق دامولــال دەۋرىدە ئىنقىالبقا كىــم رەھبەرلىك 
قىلــدى؟ تۈركىيەدىــن يېتىــپ كەلگــەن تۈركلــەر، ســابىق ســوۋېتلەردىن قېچىــپ 
كەلگەن قىرغىزالر )جانبەكنى شــۇنداق ئويلىدىم ( ۋە ســېتىۋالدىجاندەك ئۆزبېكلەر، 
ــدى؟  ــم بول ــرى كى ــان - تاياقلى ــلىرى، ي ــۇننىڭ ئىتتىپاقداش ــي قوش ئىنقىالبى
كېيىــن بــۇ يــان تاياقــالر يەنــە كىــم بولــدى؟ تۇڭگانــالر... دوســتۇم، ئىنقىــالپ 
مۇشــۇنداق بوالمــدۇ!!! ئۇيغۇرنىــڭ ئىنقىالبــى ئۈچــۈن، ئۇيغۇرنىــڭ مۇســتەقىللىقى 
ئۈچــۈن ئۆزبېكلــەر، قىرغىــزالر، تۈركلــەر، تۇڭگانــالر جــان بېرىپ ئىنقىــالب قىلىپ 
بېرىدىغــان ئىــش بارمىــدى؟ دوســتۇم ! ئۇنىڭدىن باشــقا بۈگــۈن خىتاينىڭ قولىدا 
قــۇل بولــۇپ خىتايغــا ئىشــلەيدىغان، ئەتىســى ئۇرۇســقا ئىشــلەيدىغان، يەنــە بىــر 
كۈنلىــرى كىمگــە... كىمگــە ئىشــلەيدىغان، ئادەملەر ئىنقىالبتــا رەھبەرلىك ئورنىغا 
چىقىۋېلىــپ، تارىختىــن بېــرى ئۇيغــۇر ئىنقىالبىنىڭ،چەتئەللەەردە ئۇيغۇر سىياســىي 
ــڭ  ــپ ياكــى يوشــۇرۇن ياكــى ئاشــكارا ئۇيغۇرنى ــڭ بېشــىغا چىقىۋېلى پائالىيىتىنى
ــۈك  ــا تۈرل ــڭ ئىنقىالبىغ ــا ئۇيغۇرنى ــدە بولس ــەن ئىچى ــا، ۋەت ــىي داۋالىرىغ سىياس
يولــالردا، تۈرلــۈك مەقســەتتە بۇزغۇنچىلىــق قىلىــپ بــۇ كىشــىلەر، ئۇيغۇرنىڭ باش 
كۆتۈرىشــىگە مۇمكىنلىــك بەرمىــدى. نــە ئۇيغۇرنىــڭ تارىخچىلىــرى نــە ئۇيغۇرنىڭ 
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سىياســىيونلىرى ھازىرغىچــە ئۇيغۇرنىــڭ سىياســىي ھەرىكەتلــەر تارىخىنــى تەتقىــق 
قىلىــپ كىشــىنى قايىــل قىلغــۇدەك بىــر خۇالســە چىقىرالمىــدى. ھەدەپ ئۆتمۈشــكە 
ــەھنىدىن -  ــا، س ــن تارىخق ــلەرنى تارىختى ــى شەخس ــۋەردى. تارىختىك چوقۇنى
ســەھنىگە ســۆرەپ يــۈرۈۋەردى. بــۇ شەخســلەر) ئەســلىدە تارىخىــي شــەخس دېگەن 
تارىخنىــڭ ســوقۇپ تۇرغان يۈرىكى بىلەن ماسلىشــىپ ھەرىكەت قىلىدىغان كىشــىال 
ئەمــەس بەلكــى تارىخنىــڭ ئۇيغۇرغــا مايىل خاھىشــى بىلەن ماسلىشــىپ ھەرىكەت 
قىلىدىغــان كىشــى تارىخــى شــەخىس ھېســابلىناتتى.( زادى كىــم؟ دەپ ســوئال 
قويۇشــمىدى. شــۇڭا ئۇيغۇرنىــڭ ئىنقىــالب ۋە سىياســىي پائالىيــەت قوشــۇنى ســاپ 
بولمىــدى، پــاك بولمىــدى، تــازا بولمىــدى، ســاز بولمىــدى. ئۇيغــۇر قىلىدىغــان 

ۋە ئۇيغــۇر قىلغــان ئىشــنىڭ ھەممىســىدە ئۇيغــۇر مەغلــۇب بولــۇپ كېلىــۋەردى .

 ئوتتۇزىنچى باب: ئۆزبېك ئېلىخان تۆرەنىڭ ئۇيغۇر ئىنقىابىغا داھىي 
بولۇۋېلىشى  

مىللەتلــەر ئــارا، ئېتنىــك قۇرۇلمىســى ئوخشــاش مىللەتلەر ئارا، تىــل يېزىقى، 
تىــل يېقىنچىلىــق، مەدەنىيــەت يېقىنچىلىقــى بولغــان مىللەتلــەر ئــارا مۇناســىۋەتنى 
قانــداق تەڭشــەش ئىنتايىــن مۇرەككــەپ بىــر مەســىلە. بىــز تۈركىــي قېرىنداشــالر 
ــىمۇ،  ــپ تۇرس ــەۋالدى دېيىلى ــونالرنىڭ ئ ــز ساكس ــىمۇ، ھەممىمى ــپ تۇرس دېيىلى
ھەممىمىــز ســىالۋىيانالر ئاىلىســىدىن بولىمىزغــۇ دېيىلىپ تۇرســىمۇ، سۈرۈشــتۈرگەندە 
ئــۆز ئــارا قــازان باشــقا، ئوچــاق باشــقا بولىــدۇ. شــۇنداق بولغاندىمۇ ھېسســىيات 
جەھەتتىكــى يېقىنلىقنــى نەزەردىــن ســاقىت قىلىۋەتكىلــى بولمايــدۇ. ئىنســانالرنىڭ 
ھاياتىــدا ئىنســانالر رول ئالىدىغــان ئىككــى ســەھنە بــار. ئۇنىڭ بىــرى ئادەتتىكى 
تۇرمــۇش سەھنىســى، بــۇ ســەھنىدە ئادەملــەر ۋە مىللەتلــەر ســەنمۇ ياخشــى، مەن 
ــر ســەھنە - سىياســىي  ــدۇ. ئىككىنچــى بى ــۈپ كېتىۋېرى ھــەم ياخشــى دەپ ئۆت
ــڭ،  ــڭ، تېگىشــلىك مىللەتنى ــەت شــۇ مىللەتنى ســەھنە. سىياســىي ســەھنە. پەق
ھەقــدا مىللەتنىــڭ ئۆزىگىــال خــاس بىردىنبىــر ســەھنە بولۇشــى كېرەككــى، بىــر 
مىللەتنىــڭ سىياســىي سەھنىســىگە ئىككىنچــى بىــر مىللــەت رەھبــەر، باشــقۇرغۇچى 
بولۇپ چىقىۋالىدىغان بولســا مىللەتنىڭ بېشــىغا كېلىدىغــان بااليىئاپەت، مىللەتكە 
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يېتىــپ كېلىدىغــان ئاپــەت دەل شــۇ يەردىــن باشــلىنىدۇ . ھەتتا بىلىــپ _ بىلمەي 
ئاڭلىق_ ئاڭســىز رەۋىشــتە مىللەتچىلىك مۇشــۇ يەردىن باشــلىنىدۇ. مۇستەملىكىچى 
روســىيىلىك مۇژىكىــالر بىلــەن مۇســتەملىكىچى خىتــاي تېجىمەللىــرى مىللەتلــەر ئارا 
زىددىيــەت پەيــدا قىلىغىلى بولىدىغانلىكى يوچۇق ئامىلالردىــن تولۇق پايدىلىنىپ، 
ــەر ئوتتۇرىســىغا زىددىيــەت  ــان ئېتنىــك قېرىنــداش مىللەتل 19 - ئەســىردىن بۇي
ســېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى داۋامالشتۇرۇپ كەلدى. مەسىلەن رۇزى باقىيېۋ 
ــەھىدىنى  ــان ش ــار بۇرھ ــدى . تات ــپ قوي ــېكرېتار قىلى ــى قازاقىســتانغا س ئۇيغۇرن
ــى  ــك كەرىموفىن ــدى. تاجى ــپ قوي ــس قىلى ــتانغا رەئى ــى ئۇيغۇرىس 1950 - يىل
ئۆزبېكىســتانغا رەئىــس، پرېزدېنــت قىلىــپ قويــدى. ۋاڭ خىتــاي جــاڭ خىتاينــى 
ئۇيغۇرىســتانغا ســېكرېتار قىلىــپ قويــدى. مېنىڭچــە ھــەر قانــداق بىــر مىللــەت 
بۇنــداق ئالماشــتۇرۇپ باشــلىق تەيىنلــەپ، بۇنــداق ئالماشــتۇرۇپ نۆۋەتلىشــىپ، 
ــتىن  ــەن باشقۇرۇش ــى بىل ــڭ قول ــي مىللەتنى ــە غەيرى ــى يەن ــي مىللەتلەرن غەيرى
ئىبــارەت نابــاپ بىــر ئۇســۇل بىلــەن دۆلــەت باشــقۇرۇش چارىســىنى ھــەر قانــداق 
ــدى.  ــۇل قىلمى ــز قوب ــن ھەرگى ــل جەھەتتى ــەت ھېسســىيات ۋە ئەق ــك مىلل ئېتنى
ــەپ  ــىتەلىقنى تەل ــە بىۋاس ــىيات جەھەتت ــلىق ھېسس ــك قېرىنداش ــي ۋە ئېتنى دىنى
قىلىــدۇ ۋە مەنپەئــەت جەھەتتــە ئۆزئــارا تەقســىماتچىلىقمۇ ھېسســىيات جەھەتتــە 
بىۋاســىتەلىقنى تەلــەپ قىلىــدۇ . مەدەنىيــەت جەھەتتــە ئوخشاشــلىق بىردەكلىــك 
بولمايــدۇ. مەدەنىيەتنىــڭ خاســلىقى ھېسســىيات جەھەتتــە بىۋاســىتەلىقنى تەلــەپ 
قىلىــدۇ. ئەممــا مەنپەئــەت جەھەتتــە ئورتاقلىقچۇ؟ مەدەنىيەت جەھەتتــە ئورتاقلىق 
بوالمــدۇ؟ ناتايىــن. ھازىرغىچــە تۈركچىلىكنــى ھەددىدىــن زىيــادە تەكىتلىگــەن 
ئىككــى مىللەتنىــڭ بىــرى تاتــار يەنــى بىــرى ئۇيغــۇر بولــۇپ كەلــدى. تاتــارالر 
پــان تۈركچىلىكنــى ئىجــاد قىلــدى. ئۇيغــۇرالر ھەتتــا ئۇيغــۇر دەيدىغــان ئىســمى، 
ــەرقىي  ــە ش ــان دۆلەتلىرىگ ــۇق، قۇرۇلغ ــار تۇرۇقل ــمى ب ــك ئىس ــڭ ئېتنى مىللەتنى
تۈركىســتان دەيدىغــان مەنتىقىگەيــات بىــر ئىســىمنى قوللىنىــپ كەلــدى. تۈركىــي 
قېرىنداشــلىق، تۈركــى ئېتىنىكىداشــلىقنى، مېھرىبانلىقنــى، ئــۆز ئــارا ســەمىمىيەتنى 
تەكىتلــەپ كەلگــەن ئىككــى مىللــەت بــار. ئۇنىڭ بىرى تاتــار، ئۇنىــڭ يەنە بىرى 
ئۇيغــۇر. لېكىــن ئۇيغۇرمــۇ تاتارمــۇ ئۆزىگە خاس دۆلــەت قۇرالمىــدى. مېھرىبانلىقنى 
تەكىتلىگۈچىلــەر دۆلــەت قۇرالمايدىغــان، غەيرىلىكنــى ياكــى ۋەھشــىلىكنى تەرغىپ 
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قىلغۇچىــالر ئۆزلىرىنىــڭ دۆلىتىنــى قۇرااليدىغــان قائىــدە بارمــۇ دۇنيــادا ! ھازىرقــى 
كۈنــدە دۆلــەت قۇرغــان قــازاق، قىرغىــزدەك، تــۈرۈك ئــازار بەيجانــدەك دۆلەتلــەر 
راســتىنال تۈركچىلىكنــى ياقىاليدىغــان بولســا بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ 
ئومۇمىــي يىغىنىــدا ، تۈركچىلىكنــى تەكىتلەيدىغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ دۆلــەت قۇرغان 
قېرىنداشــلىرى ئۇيغۇرالرنىــڭ سىياســىي مەسىلىســىنى كۆتــۈرۈپ چىققــان بوالتتــى 
ــدەك  ــۇرۇپ بەرگەن ــرى ق ــاپىرالر الگې ــە مۇس ــتاندا تىبەتلەرگ ــۇددى ھىندىس . خ
ئوتتــۇرا ئاســىيادا ياكــى غەربىــي ئاســىيادا قايســى بىــر تــۈرۈك دۆلىتــى ئۇيغۇرالرغــا 
ــى.  ــش بوالتت ــۇق ئى ــەن يولل ــۇ تامام ــە، ب ــۇرۇپ بەرس ــرى ق ــاپىرالر الگې مۇس
نېگىزلىــك مەنپەئــەت مەســىلىلىرىدە بىــر بىرىگــە ئەســقاتمىغان قېرىنداشــلىقنىڭ، 
ئېتنىكداشــلىقنىڭ، دىنداشــلىقنىڭ ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن نېمــە كېرىكى بار؟ شــۇڭا باۋ 
روم قازاقنىــڭ سىياســىي سەھنىســى بــۇ پەقــەت قازاقنىــڭ سىياســىي سەھنىســىدۇر. 
ئۆزبېكنىــڭ سىياســىي سەھنىســى بــۇ پەقــەت ئۆزبېكنىــڭ سىياســىي سەھنىســىدۇر. 
قىرغىزنىــڭ سىياســىي سەھنىســى بــۇ پەقــەت قىرغىزنىــڭ سىياســىي سەھنىســىدۇر. 
ــى  ــالپ تاك ــن باش ــتىال قىلغاندى ــاڭ ئىس ــى زو زۇڭت ــۇنداق ئېيتىمەنك ــۇڭا، ش ش
ــان  ــر پاتم ــەھنىلەردە بى ــان س ــق تەييارلىغ ــالب ئارقىلى ــۇر ئىنقى ــە ئۇيغ ھازىرغىچ
ســەللىنى بېشــىغا قوندۇرۋېلىــپ، مــەن پەيغەمبەرنىڭ ئــەۋالدى، خوجىــالر ئەۋالدى 
دەيدىغــان شــۇئارىنى تــوۋالپ ئۇيغۇرنىــڭ تارىــخ سىياســىي ســەھنىگە چىقىۋېلىــپ 
ــۆرە ، ئېلىخــان  ــە يېتەكلىگــەن ۋەلىخــان ت ــى مەغلۇبىيەتك ــڭ ئىنقىالبىن ئۇيغۇرنى
تــۆرە قاتارلىــق ئۆزبېكلــەر يەنىــال ئۆزبېــك بولىدۇكــى ھەرگىــز ئۇيغــۇر بولمايــدۇ. 
ئۇيغــۇر نادانلىقنــى تۈگىتىشــى، ئەقىللىــق بولۇشــى كېــرەك بولغــان زامانــالر يېتىپ 
ــەت  ــن مەنپەئ ــۇن، لېكى ــىمۇ بولس ــلىق بولس ــلىق، دىنداش ــدى. ئېتنىكداش كەل
بىرلىكىــدە قېرىنداشــلىقمۇ بولۇشــى، مەنپەئــەت تــاالش تارتىشــىدا مىللەتچىلىكمــۇ 
بولۇشــى الزىــم. مــەن بــۇ يــەردە بىــراۋالر ئوتتۇرىســىغا مىللەتچىلىــك ئۇرۇقىنــى 
تېرىۋاتقىنىــم يــوق . ئۇيغۇرنىــڭ سەھنىســىگە تۈكــۈرۈپ چىقىــپ، يەنــە ئۇيغۇرنىڭ 
ــۇز  ــان يۇلت ــۇل تېپىۋاتق ــۈرۈپ پ ــا كەلت ــى قولغ ــڭ دوللىرىن ــىدە ئۇيغۇرنى سەھنىس
ــارىتىنى،  ــڭ بىش ــى رېئاللىقنى ــڭ ئەمەلىيىتىن ــى، تارىخنى ــمانوۋنىڭ ھەرىكىت ئوس
كەلگۈســىنىڭ مەنزىرىســىنى كۆرســىتىپ بــەردى. بــۇ تېخــى ئاددىــي بىــر مىســال 

ــۆرە  ــان ت ــان ئېلىخ ــال بولغ ــدا مارش ــان تارىخى ــى زام ــڭ يېقىنق ئۇيغۇرنى
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ــر  ــم؟ بى ــۇ كىشــىلەر زادى كى ــم؟ ب ــرال بولغــان ئىســھاق بــەگ كى ــم؟ گېنې كى
ــك.  ــۆرە ئۆزبې ــۇ؟ ئېلىخــان ت ــۇپ باقتىم ــوئال قوي ــۇنداق س ئۇيغۇرھازىرغىچــە ش
ئىســھاق بــەگ قىرغىــز. بــۇ كىشــىلەر نېمىشــقا ئۇيغۇرنىــڭ ئىنقىالبىغــا رەھبەرلىــك 
قىلىدىغــان رەھبــەر ۋە ئۇيغۇرنىــڭ ئەســكىرىي قىســىملىرىغا قوماندانلىــق قىلىدىغان 
قومانــدان بولــۇپ قالــدى؟ ئۇيغۇردىــن قومانــدان تالالشــقا، ئۇيغۇردىــن ئىنقىالبقا 
رەھبــەر، داھىــي تالالشــقا بولمامتــى!؟ ئۆزبېــك ئېلىخــان تۆرىنىــڭ رەھبەرلىــك 
ــق قىلىــش ســەنئىتى  ــز ئىســھاقبەگنىڭ قوماندانلى ــەن قىرغى قىلىــش ســەنئىتى بىل
ــتۈن  ــەنئىتىدىن ئۈس ــۇنداق س ــى ش ــر ئۇيغۇرن ــى بى ــڭ، قايس ــا ئۇيغۇرنى ئەجەب
تۇرامدىكىنــە؟ قىزىــق ئىش ئۈســتۈن دەيدىغــان قائىدىمۇ بوالمدىكىنــە ؟! بۇنداق 
ــۈپ  ــتىغا چۈش ــى ئاس ــىيىنىڭ ھۆكۈمرانلىق ــادا چارروس ــدى. مۇب ــوق ئى ــدە ي قائى
قالغــان ئۆزبېــك، تارىختــا چارروســىيىگە قارشــى قانچــە قېتىــم ئىنقىــالب قىاللىــدى 
دەپ ســوئال قويۇلىدىغــان بولســا ، تارىختــا چارروســىيەنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاســتىغا 
چۈشــۈپ قالغــان قىرغىــز چارروســىيىگە قارشــى قانچــە قېتىــم ئىنقىــالب قىاللىــدى؟ 
دەپ ســوئال قويۇلىدىغــان بولســا مۇبــادا تارىختــا چارروســىيىنىڭ ھۆكۈمرانلىقــى 
ئاســتىغا چۈشــۈپ قالغــان قــازاق چــار روســىيەگە قارشــى قانچــە قېتىــم ئىنقىــالب 
ــدۇ  ــە دەپ جــاۋاب بېرى ــخ نېم ــان بولســا تارى ــدى دەپ ســوئال قويۇلىدىغ قىاللى
؟ مانجــۇ خىتايلىرىنىــڭ ھەتتــا گېنېــرال كــۇل پاكــۇ ۋىســكىنىڭ ئۇيغۇرىســتانغا 
تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرىشــىگە قارشــى ئۇيغــۇرالر تارىختــا قانچــە قېتىــم قوراللىــق، 
قانچــە قېتىــم قورالســىز ئىنقىــالب قىلــدى؟ - دەپ ســوئال قويۇلىدىغــان بولســا، 
تارىــخ يەنــە نېمــە دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ ؟ ئىنقىالبچىمىــز، تارىخچىمىــز مۇھەممەد 
ئىمىــن بۇغرانىــڭ »شــەرقىي تۈركىســتان تارىخى« ماۋزۇلــۇق كىتابىــدا مەھەللىۋى 
قوزغىــالڭ نامايىشــالردىن باشــقا ئۇيغــۇرالر تــۆت قېتىــم زور كۆلەملىــك قوراللىــق 
ــالپ  ــم قوغ ــتاندىن 4 قېتى ــى ئۇيغۇرىس ــۇ - خىتايالرن ــۈرۈپ مانج ــالڭ كۆت قوزغى
ــۆزى  ــۆزى قومانــدان ، ئ ــا ئۇيغــۇرالر ئ چىقــاردى. دەپ قەيــت قىلىــدۇ. ئۇنداقت
مارشــال بولــۇپ ئۆزىنىــڭ ئىنقىالبىغــا ئــۆزى قوماندانلىــق قىاللمامتــى ؟ ئۇيغــۇرالر 
ــداق دۈشــمەنگە قارشــى ئىنقىــالب  ۋەتىنىگــە تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگــەن ھــەر قان
تەشكىللەشــكە قادىر ئەمەســمىدى؟ئۇيغۇرنىڭ مەدەنىيەت مۇھىتى ياخشــى ياماننى، 
دوســت بىلەن دۈشــمەننى پــەرق ئېتەلمەيدىغــان مۇھىتمىدى. مەدەنىيــەت مۇھىتى 
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ئىنســاننى تەربىيەلەيدىغــان ۋە مۇئەييــەن ۋاقىــت ئىچىــدە ئىنســاننىڭ خاراكتېرىنى 
يېتىشــتۈرىدىغان ئوچــاق ئىــدى. ئىنقىالبنــى تەشكىللەشــمۇ، ئىنقىالبنى قوزغاشــمۇ، 
ئىنقىالبقــا رەھبەرلىــك قىلىشــمۇ، ئىنقىالبقــا قاتناشــقۇچى ئىنقىــالب ســۇبيېكتلىرىمۇ 
مۇئەييــەن مەدەنىيــەت مۇھىتىــدا يېتىلىــپ چىقاتتى . ئۇيغۇر ئــۆزى داھىي بولۇپ، 
ئــۆزى رەھبــەر بولــۇپ ئۆزىنىــڭ ئىنقىالبىغــا ئــۆزى رەھبەرلىــك قىاللمامدىكىــن؟! 
ــۇپ  ــرال بول ــۇپ، گېنې ــەر بول ــازاق، قىرغىــز كىشــىلەر رەھب نېمىشــقا ئۆزبېــك، ق
ھەتتــا تېخــى ئۇيغۇرغــا مارشــال بولــۇپ ئۇيغــۇر ئىنقىالبىغــا، ئۇيغۇرنىــڭ دۆلــەت 
ــى ۋە  ــدى. ئىككىنچ ــۇپ قال ــان بول ــك قىلىدىغ ــە رەھبەرلى ــۇرۇش پائالىيىتىگ ق
ئۈچىنچــى قېتىملىــق جۇمھۇرىيــەت دەۋرىــدە نېمىشــقا چەتئەللىــك يــات كىشــىلەر 
ئۇيغــۇر ئىنقىالبىغــا ئارىلىشــىۋالدى؟ نېمىشــقا ســتالىن ئۆزبېــك، قــازاق، قىرغىــز 
ــا  ــك ئورنىغ ــڭ رەھبەرلى ــۇر ئىنقىالبىنى ــلىرىمىزنى ئۇيغ ــك قېرىنداش ــق ئېتنى قاتارلى
چىقىرىــپ قويــدى؟ نېمىشــقا ســىتالىن ئوتتۇرا ئاســىيانىڭ ئــۇ تەرىپىدە ياشــاۋاتقان 
ئۇيغۇرالردىــن ئۇيغــۇر ئىنقىالبىغــا داھىــي، رەھبــەر تاللىماي قازاقتىــن، ئۆزبېكتىن، 
قىرغىزدىــن ئۇيغۇرنىــڭ ئىنقىالبىغــا رەھبــەر بولىدىغــان رەھبــەر تاللىــدى؟ چۈنكــى 
ــن  ــى ئۇيغۇردى ــڭ تارىخىن ــتالىن ئۇيغۇرنى ــەنمەيتتى. س ــا ئىش ــتالىن ئۇيغۇرغ س
ياخشــىراق بىلەتتــى. ســىتالىن ئۇيغۇرنىــڭ مەدەنىيىتىنــى ھــەر قانــداق مىللەتنىڭ 
مەدەنىيىتىدىــن ئۈســتۈن دەپ قارايتتــى . ئىنقىالبقــا رەھبەرلىــك قىلىــش ھوقۇقــى 
ئۇيغۇرنىــڭ قولىغــا بېرىلىدىغــان بولســا مۇبــادا ئۇيغۇرنىــڭ ئىنقىالبىغــا ھېچكىــم 
ــى بولىدىغــان بولســا  ــە قىلىــپ كېتىــش ئېھتىماللىق ــدا غەلب ئارىالشــمىغان ئەھۋال
ســتالىن ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئۇيغۇرنــى كونتــرول قىلىــپ تۇرالمايتتى. شــۇنىڭ ئۈچۈن 
ئۇيغۇرغــا ئېتنىــك قېرىنــداش بولغان ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى قېرىنــداش مىللەتلەرنىمۇ 
ــۇرا  ــرول قىاللمايتتــى. شۇڭالشــقا ســىتالىن ئوتت تىزگىنلــەپ كېتەلمەيتتــى ، كونت
ــۇ  ــڭ ئىنقىالبىغىم ــۇر ئۆزىنى ــدە ئۇيغ ــۇ تەرىپى ــىيانىڭ ب ــۇرا ئاس ــىيادا ۋە ئوتت ئاس
ئۇيغۇرنىــڭ ئۆزىنىــڭ رەھبــەر بولۇشــىنى توغــرا تاپمىــدى. ئەمدى پــاش بولىۋاتقان 
ــە  ــداق مۇئامىل ــا قان ــڭ ئۇيغۇرغ ــىيىلىك موژىكنى ــا قارايمىزكــى، روس ماتېرىيالالرغ
قىلىشــى ئۇنىــڭ ئاتــا بوۋىســى چارروســىيە دەۋرى دىن باشــالنغان، بەلكــى ئالتۇن 
ــقا  ــن باش ــن . ئۇنىڭدى ــى مۇمكى ــالنغان بولۇش ــن باش ــى دەۋرىدى ــوردا خانلىق ئ
ئۇيغۇرنىــڭ ئىچىدىــن چىققــان بــەزى كىشــىلەر نېمىشــقا تۇڭگانالرنــى لەنجۇدىــن 
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ــتالىننىڭ پوزىتسىيىســى  ــقا س ــداق ئورۇنالشتۇرۇش ــال بۇن ــى؟ يەنى ــپ چىقت چاقىرى
ــۇڭگان قوشــۇنلىرىنىڭ  ــەن ت ــۇر قوشــۇنلىرى بىل ــدى، فۇكاڭــدا ئۇيغ ــداق بول قان
ئوتتۇرىســىغا كىم زىددىيەت ســالدى؟ شــېڭ شىســەي بىلــەن خوجىنىيــاز ھاجىنىڭ 
فــۇكاڭ شەرتنامىســىنى ئىمزالىشــىغا كىــم رىياســەتچىلىك قىلــدى؟ بۇنــداق ســوئال 
قويســاق كىشــىلەر ھەيــران قاالمــدۇ قانــداق، بىــز بۇ ســوئالالرنى گۇمانىــي ھالدا 

ئوتتۇرىغــا قويــدۇق، خــاالس.

قىرغىــز ئىســھاقبەگ، ســتالىن تەشــكىللىگەن جەنۇبىــي ئۇيغۇرىســتان ھەربىــي 
بىرگادىســنىڭ بىــر كادىــرى ئىــدى. بــۇ قۇشــۇن پۈتۈنلــەي قىرغىزالردىــن 
تەشــكىللەنگەن. شــۇ چاغدىكــى ئۇيغۇرنىــڭ قوراللىــق قوشــۇنلىرىنى باســتۇرغان. 
ــز  ــول ئاســتىدىكى قىرغى ــڭ ق ــز ئىســھاق بەگنى ــاراڭ( . قىرغى ــۇر نامەگــە ق )ئۇيغ
مەۋالنــۇپ ، قەشــقەرگە يــاۋاغ تۈرمىســىدە ئۇيغۇرنىــڭ ۋەتەنپەرۋەر ئوغلــى مەمتىلى 
ئەپەندىنــى. ئۇيغــۇر ۋەتەنپــەرۋەر ئوغلــى ھاجــى قۇتلۇق شــەۋقىنى ئــۆز قولى بىلەن 
ئېتىــپ ئۆلتــۈرۈپ ، جەســىتىگە ئــوت قويــۇپ كۆيــدۈرۈپ ئۇيغۇرنىــڭ يۈرىكىنــى 
ــر  ــۇنداق بى ــاراڭ( . مۇش ــە ق ــور بەتلىرىگ ــۇر ت ــدى.) ئۇيغ ــز ئى ــان قىرغى داغلىغ
ــىمالى  ــدا. ش ــىرنىڭ قىرىقىنچــى يىللىرى ــھاقبەگنىڭ يىگىرمىنچــى ئەس ــز ئىس قىرغى
ئۇيغۇرىســتاندا پارتلىغــان ئىنقىالبقــا گېنېــرال بولــۇپ تەيىنلىنىشــى، ئەخمەتجــان 
قاســىمىنىڭ يېنىدىــن ئــورۇن ئېلىشــى يەنــە بــۇ قانــداق ئىــش؟ بۇ يەردە شــۇنداق 
بىــر ئاچچىــق ھەقىقــەت ئېنىقكــى، ئىســھاقبەگ ئۆلتۈرگــەن ئىككــى نەپــەر ئۇيغــۇر 
ئىنقىالبچىنىــڭ ئىنقىالبچــى بولغانلىقــى، ئۇيغۇرنىڭ مۇســتەقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش 
قىلغانلىقــى ، بــۇ. ئۇالرنىــڭ بىردىنبىــر گۇناھــى ئەمــەس. ئۇيغۇرنىــڭ ۋەتەنپەرۋەر 
ئوغلــى ھاجــى قۇتلۇق شــەۋقىمۇ ئۇيغۇرنىــڭ ۋەتەنپــەرۋەر ئوغلى مەمتىلــى ئەپەندى 
ــقا  ــەدە قىس ــەر. تۈركىي ــۇر ئادەمل ــەن ئۇيغ ــە كۆرگ ــەدە تەربىي ــۇ تۈركىي تەۋپىقم
ــدا  ــۇ چاغ ــا، ئ ــالر بولغاچق ــۇر داھىي ــەن ئۇيغ ــە كۆرگ ــىمۇ تەربىي ــۇددەت بولس م
بــۇ كىشــىلەر تۈركنىــڭ ئەشــەددىي دۈشــمىنى ھېســابالنغان ســتالىننىڭ كۆزىگــە 
قادالغــان مىــخ بولــۇپ قالغانىــدى. رۇس بىلــەن تۈرۈكنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى. 19 
-،18 - ئەســىرلەرگە تەئەللــۇق، ئــۇرۇش تارىخىنىــڭ ھەممىگــە نامەلــۇم بولغــان 
قىزىــق بىــر تەرىپــى شــۇ ئىدىكى، قــارا دېڭىــز بويلىرىــدا ، سېۋاســتوپولدا ۋە روس 
بىلــەن تــۈرۈك تۇتۇشــقان ئــۇرۇش مەيدانلىرىــدا تــۈرۈك قېلىچىنىــڭ ۋە ئۇرۇشســىز 
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چاغــالردا دات بېســىپ قالغــان تــۈرۈك نەيزىنىــڭ تەمىنــى ئوبــدان تېتىــپ باققــان 
ئورۇســالر بــۇ قېتىــم تــۈرك نىــڭ ئېتنىــك قېرىنداشــلىرى ياشــايدىغان ئوتتۇرا ئاســىيا 
ۋە ئۇيغۇرىســتان ســاھىللىرىدا ســتالىن، بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئۇيغۇردىــن ئــۆچ ئالــدى. 
شــۇڭا ســتالىن ئۆزىنىــڭ جاسۇســى ئىســھاق بەگنىــڭ قولــى ئارقىلىــق قەشــقەردە 
قۇرۇلغــان ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى مۇنقــەرز قىلغــان بولســا، ھاجــى قۇتلــۇق شــەۋقى، 
مەمــەت ئېلــى تەۋپىق قاتارلىــق ئۇيغــۇر ۋەتەنپەرۋەرلىرىنــى ئۆلتــۈرۈپ ئۇيغۇرالردىن 
ئــۆچ ئالغــان بولســا ، ئۇيغۇرالرنــى رەھبەرســىز قويغــان بولســا، يەنە شــۇ ســىتالىن 
بــۇ قېتىمقــى ئىنقىالبنى ئۇيغۇر ئۆلكىســى ئىلىدە باشــالپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىنقىالبىغا 
»ك گ ب« نىــڭ جاسۇســى ئۆزبېــك ئېلىخــان تۆرىنــى باشــلىق قىلىــپ تەيىنلــەپ 
خەلقــارا دېپلوماتىــك سىياســىي ســەھنىدە روســىيەنىڭ يىــراق شــەرق سىياســىتىدە 
ــۈرۈپ چىقىــپ،  ــى قۇرۇلغــان ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى كــوزۇر قىلىــپ كۆت 1944 - يىل
رۇســىيە - خىتــاي، روســىيە – ياپونىيــە، روســىيە - ئامېرىــكا مۇناســىۋەتلىرىنى 
ــتا  ــتۇرىدىغان، ئاياغالشتۇرۇش ــىنى ئاياغالش ــان ئۇرۇش ــۇغ ئوكي ــەيدىغان ئۇل تەڭش

پايدىلىنىدىغــان پىشــاڭغا ئايالندۇرۇۋالغــان. 

ــۇ ئۆزبېــك ئادەمنىــڭ تارىخــى ھەممىمىزگــە تونۇشــلۇق  ــۆرە ب  ئېلىخــان ت
ــرال  ــەت بى ــڭ پەق ــەن. ئوقۇرمەنلەرنى ــەردە ئارتۇقچــە توختالمايم ــۇ ي ــا ب بولغاچق
ــتان  ــالردا ئۇيغۇرىس ــەن. 1940 - يىل ــد قىلىم ــنى ئۈمى ــەزەر ئاغدۇرۇش ــا ن پاكىتق
دېموكراتىــك ئىنقىالبىغــا رەھبەرلىــك قىلغــان 9 نەپــەر كىشــىنىڭ بىرىســى، بەلكى 
ــر كىشــى ھېســابالنغان رەھمەتلىــك  ــق بى ــەڭ ئەخالقلى شــۇالرنىڭ ئىچىدىكــى ئ
ســەيدۇلال ســەيپۇلالينىڭ » مــەن شــاھىد بولغــان ئىشــالر « ماۋزۇلــۇق كىتابــى 
ــن  ــرىياتى تەرىپىدى ــمۈرلەر نەش ــالر ئۆس ــىنجاڭ ياش ــدا ش ــى -6 ئاي 2005 - يىل
نەشــر قىلىنــدى . كىتابتــا ئۆزبېــك ئېلىخــان تــۆرە توغرىســىدا ھېكايــە مۇنــداق 

ســۆزلەندى:

ئېلىخــان تــۆرە ئەســلىدە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئادىمــى بولــۇپ، ئــۇ 1929 
ــتاننىڭ  ــۇرۇن قىرغىزىس ــتىن ب ــىنجاڭغا كېلىش ــەن. ش ــىنجاڭغا كەلگ ــى ش - يىل
ــك.  ــى ئۆزبې ــىغان. مىللىت ــەھىرىدە ياش ــول ش ــى قاراق ــۆل بويىدىك ــىق ك ئىسس
ــدار  ــم ئەمەل ــىىدا مۇھى ــتان » ك،گ،ب« س ــۆرە ئۆزبېكىس ئاكىســى ئالىمخــان ت
بولغــان. ئىككىنچــى، ئۇنىــڭ شــىنجاڭغا قانــداق كەلگەنلىكــى ئېنىــق ئەمــەس. 
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ئۈچىنچــى، ئېلىخــان تــۆرە غۇلجىدا ۋاقىتلىق ھۆكۈمەت رەئىســى بولغــان كۈنلەردە 
تاشــكەنتكە ئــادەم ئەۋەتىــپ ئاالقــە باغلىغــان ئىكــەن، دېگــەن گەپلەرمــۇ بــار. 
ــۆرە زادى كىــم؟ دېگــەن  ــدا ئېلىخــان ت ــا قارىغان ــدا ئېيتىلغــان ئەھۋالالرغ يۇقىرى
مەســىلىگە ئېنىــق جــاۋاب بېرىــش تــەس. شــۇنداقتىمۇ مۇنــداق قىيــاس قىلىشــقا 

بولىــدۇ، دەپ قارىغــان ئىدىــم. 

 بىرىنچــى. ئېلىخــان تۆرە ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئادىمى. ئۇنــداق بولمىغاندا 
ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبنىڭ دەســلىپىدە مەخپىي تەشــكىالتىنىڭ رەئىســى ۋە ۋاقىتلىق 
ــى  ــوۋېت ئىتتىپاق ــە س ــى، مېنىڭچ ــدۇ. ئىككىنچ ــى بواللماي ــڭ رەئىس ھۆكۈمەتنى
ھۆكۈمىتــى ئېلىخــان تۆرىگــە دەســلىپىدە ئىشەنگەن،شــۇنداقال گۇمانالنغان. كېيىن 
ئىشــەنمىگەن ھەمــدە شــىنجاڭ رايونىــدا رەھبەرلىــك قىلىــش ســاالھىيىتى يــوق، 
ــا  ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــال س ــش بىلەن ــى ئىمزالىنى ــق بېتىم ــن تىنچلى دەپ قارىغانلىقتى
ــرى. 39  ــە نەش ــالر« . ) ئۇيغۇرچ ــان ئىش ــاھىد بولغ ــەن. »ش ــۇرۇپ كەتك قايت

-،40 - بەتلــەر. 

 ســەيدۇلال ســەيپۇلاليوفنىڭ ئېيتقانلىرىغــا ئاساســالنغاندا، ئۆزبېــك ئېلىخــان 
تۆرىنىــڭ ئاكىســى ئۆزبېــك ئالىمخــان تۆرىنىــڭ ئۆزبېكىســتاندا” ك ،گ،ب « نىڭ 
مۇھىــم ئەمەلــدارى بولغانلىقىغــا ئاساســلىنىپ، ھۆكــۈم قىلىشــقا بولىدۇكــى شــۇ 
چاغــدا ئېلىخــان تۆرىنىڭمــۇ » ك،گ ،ب « نىــڭ مۇھىــم ئەمەلــدارى بولغانلىقىنى 
نەزەردىن ســاقىت قىلىشــقا بولمايدۇ. ھەرقانداق باھانە - ســەۋەبلەرنى كۆرســىتىپ 
ــەت  ــۇپ خىزم ــۇس بول ــىتالىنغا جاس ــدۇ. س ــقىمۇ بولماي ــى ئاقالش ئېلىخــان تۆرىن
قىلغــان بىــر ئۆزبېكنىــڭ ئۇيغــۇر دېموكراتىــك ئىنقىالبىغــا رەھبەر داھىــي ، ھەربىي 
ــق،  ــارەت قىلغانلى ــى ھاق ــال ئۇيغۇرالرن ــۇپ تەيىنلەنگەنلىكىنىــڭ ئۆزى مارشــال بول
ئۇيغــۇر ئىنقىالبچىالرنىــڭ بۇنىڭغــا ئەگەشــكەنلىكىنىڭ ســەۋەبلىرىمۇ ئــۆز ئۆزىنــى 
ئاخمــاق قىلغانلىقتــۇر. بۇنىڭدىــن باشــقا قايســى يــول بىلــەن تەھلىــل قىلىمىــز 
ــا ھۆرمــەت  ــداق كىشــى پاكىتق ــن ھــەر قان ــي ھادىســىلەرنى؟ .لېكى ــۇ تارىخى ب
قىلىشــى كېــرەك. ئۇيغۇرنىــڭ ھەرقايســى دەۋرلــەردە ئىنقىالبقــا ئۆزىنــى ئاتىغانلىقى 
ــى  ــە تۇرىدىغانلىقىن ــز ھالەتت ــق پاكى ــڭ داۋاملى ــي روھنى ــڭ ئىنقىالبى ئۇيغۇرنى
كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. ئەممــا ئۇيغۇرنىــڭ نوپۇز تىكلەش، داھى تالالش مەسىلىســىدە 
ــالب  ــۇر ئىنقى ــەردى. ئۇيغ ــۈز ب ــرار ي ــرار تەك ــا تەك ــىدىغانلىقىمۇ تارىخت خاتالىش
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قوزغىــدى يــۇ لېكىــن ئىنقىالبنىــڭ رەھبەرلىــك ھوقۇقىنــى ئۇيغۇرغــا يــات بولغــان 
ئۆزبېككــە ئوخشــاش مىللەتلــەر قولغــا چۈشــۈرۈپ ئالــدى. ؟نېمــە ئۈچۈن شــۇنداق 
بولىــدۇ؟ بــۇ ئەھۋالنــى بىــر تەرەپتىــن ئۇيغــۇر مىللىــي روھنىــڭ پاسســىپ تەرىپــى 
دەپ چۈشەندۈرســەك، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئۇيغــۇر ئۆزىنىــڭ ئىچىدىــن چىققــان 
ــە  ــەت ئادەملىرىگ ــقا مىلل ــن باش ــاي، ئۆزىدى ــن يوالتم ــپ يېقى ــىلەرنى تىپى كىش
چوقۇنىدىغانلىقىنىــڭ تىپىــك دەلىلــى، دەپ چۈشەندۈرۈشــكە بولىــدۇ. ئىككىنچــى 
تەرەپتىــن ئىنقىالبنــى قوزغىغــان ، ئىنقىالپقــا يــاردەم بەرگــەن ۋە غۇلجا شــەھىرىدە 
ــڭ  ــپ، ئۇيغۇرنى ــىنى قۇرۇۋېلى ــى »دوم« ئىشخانىس ــڭ ئىككىنچ »ك،گ،ب« نى
دېموكراتىك ئىنقىالبىغا يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكارە رەھبەرلىك قىلىۋاتقان ستالىن،ئۆزبېك 
زېرىــپ قــارى ھاجىنى،قىرغىز ئىســھاقبەگنى، ئۆزبېــك ئېلىخان تۆرىنى جاسۇســلۇققا 
خىزمەتكــە ســېلىپ، يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ 30 -، 40 - يىللىــرى قوزغالغــان 
ئۇيغــۇر ئىنقىالبىنىــڭ جەريانىنــى ۋە كەلگۈســى مۇســتەقىللىققا يۈزلىنىش خاھىشــىنى 
ــات  ــاي ي ــپ تاللىم ــەر قىلى ــى رەھب ــا ئۇيغۇرن ــش ئۈچــۈن ئىنقىالپق ــرول قىلى كونت
مىللــەت كىشــىلىرى ئۆزبېــك ئېلىخــان تۆرىنــى ھەربىــي مارشــال ۋە رەھبــەر قىلىــپ 
تاللىۋېلىشــى، ئۇيغــۇر ئىنقىالبىنىــڭ كەلگۈســىنى، ئۇيغۇرنىــڭ مۇســتەقىل دۆلــەت 
قــۇرۇش ھوقۇقىنــى سېتىۋېتىشــكە ئاللىقاچــان تەييارلىــق قىلغانلىقىنــى ۋە خەلقــارا 
سىياســىي ســودىالردا بۇلۇپمــۇ 40 – يىلــالردا ئۇتۇۋېلىش، ئۇيغۇرىســتاندا قۇرۇلغان 
دۆلەتنــى دەســتەك قىلىــپ، يالتــا يىغىنــى ۋە موســكۋا يىغىنىــدا كۆتــۈرۈپ چىقىپ، 
روزۋېلــت، چېرچىــل قاتارلىــق قۇدرەتلىــك دۆلەت باشــلىقلىرىنىڭ ئالدىغــا قويۇپ، 
تاشــقى موڭغۇلىيەگــە تۇرامســەن ياكــى ئۇيغۇرىســتانغا تۇرامســەن؟ دەپ پوپــوزا 
قىلىش ئۈچۈنال،سىياســى ســورۇندا تاشقى موڭغۇلىيىنى،لۇشــۇن پورتىنى،ياپونىيەنىڭ 
شــىمالدىكى تــۆت ئارىلىنــى ئۇتۇۋېلىــش ئۈچۈنــال، ســتالىننىڭ ئىنقىالبتىــن بۇرۇنــال 
ئۇيغــۇر ئىنقىالبىنــى قوزغــاش، دۆلــەت قــۇرۇش ، ئاندىــن ســېتىۋېتىش پىالنىنــى 
تۈزگەنلىكىنــى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىنقىــالب ھوقۇقىنىــڭ ئۇيغۇرنىڭ قولىــدا بولماي، 
ئۇيغۇرغــا قارشــى، ئۇيغۇرغــا يــات بولغــان بىــر مىللــەت ئۆزبېــك ئېلىخــان تۆرىنىڭ 
قولىغــا تۇتقــۇزۇپ قويغانلىقىنــى كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ. بىزنىــڭ مەســۇلىيەتنى بــۇ 
ــالب  ــا، ئىنقى ــان بولس ــەر بولغ ــۇر رەھب ــىمىزدىن، ئۇيغ ــل قىلىش ــەكىلدە تەھلى ش
ســېتىلمايتتى، دېگــەن مەنــا كېلىــپ چىقمايــدۇ، ئەلۋەتتــە. لېكىــن بىرقائىــدە _ 
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ئۆزگەرمەيدىغــان مۇقــەددەس بىــر قائىــدە شــۇكى، ئىنقىــالب قايســى مىللەتنىــڭ 
ئىنقىالبــى بولســا، ئىنقىالبقــا شــۇ مىللــەت ئــۆزى رەھبەرلىــك قىلىشــى كېــرەك . 
بــۇ بەلكــى ھەممــە ئــادەم بىلىدىغــان ئەقەللىي قائىدىــدۇر. ئىنقىالبتا ۋە سىياســىي 
دەۋا ئىشــلىرىدا رەھبەرلىــك مەسىلىســى توغــرا ھــەل قىلىنمايدىكــەن، ئىنقىالبنىــڭ 
ــدۇ .  ــى بولماي ــە قىلىشــىنى كاپالەتكــە ئىگــە قىلغىل ۋە سىياســىي دەۋانىــڭ غەلب

مەغلــۇپ بولۇشــىدىن ســاقلىنىپ قالغىلىمــۇ بولمايــدۇ. 

 »دۇنيــادا ئىككىــال مىللــەت بــار. ئۇنىــڭ بىــرى مۇســۇلمان، ئۇنىــڭ يەنــە 
بىــرى خرىســتىئان، كاپىــردۇر.« دەيدىغــان مۇشــۇنداق سەپسەتىلەشــكەن مىللــەت 
نەزەرىيىســى تارىختىــن بېــرى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىنقىالبقــا كىــم رەھبەرلىــك قىلىــش 
مەسىلىســىدە ھــەق بىلــەن ناھەقنــى ئايرىۋېلىشــقا پۇتلىكاشــاڭ بولــۇپ كەلــدى. 
بۇنــداق نەزەرىيــە بويىچــە ئىنقىالبقــا رەھبەرلىــك قىلىۋاتقــان كىشــىنڭ بېشــىدا 
ســەللە بولۇشــى شــەرت قىلىندىكــى، ئىنقىالبقــا رەھبەرلىــك قىلىۋاتقــان كىشــىنىڭ 
ئۇيغــۇر بولۇشــى كېرەكلىكــى شــەرت قىلىنمىــدى. بۇنداق ئىدىيە 15 - ئەســىردىن 
تارتىــپ زامانىمىزغىچــە يېتىــپ كەلــدى. بىزنىــڭ ھۆكمىمىزگــە ئىشــەنمەيدىغان 
كىشــىلەر بولســا، »جاھالــەت پىرلىــرى شــىنجاڭدا« ماۋزۇلــۇق چاتمــا ئەســەرنى 
ئوقــۇپ مەزمۇنىدىــن ۋاقىــپ بولســا بولىدۇ . بــۇ جاھالەت پىرلىرىنىڭ مۇســتەملىكە 
ئۇيغۇرىســتاندا كىمنــى كۆرســە »مــەن پەيغەمبەرنىــڭ ئــەۋالدى« كىمنى كۆرســە » 
مــەن خوجىــالر ئــەۋالدى« دەپ ئۆزىنــى تونۇشــتۇرۇپ ئۇيغۇرالرنــى ئالدىغــان بــۇ 
ئۆزبېكلەرنىــڭ ئالدىــدا، بۇنــداق چاقىرىققــا دەرھــال ئالدىنىپ ئىشــىنىپ ئۆزىنىڭ 
ــان،  ــپ بېرىدىغ ــى يېرى ــى - باغرىن ــان، قارن ــۈپ بېرىدىغ ــلىنى تۆك ــارى ۋەس ب
پەقــەت دىنــى ئېڭىــال بــار، سىياســىي ئېڭــى، مىللــەت ئېڭــى يــوق دۆت، نــادان 
ــى  ــڭ تارىخ ــى ئۇيغۇرنى ــپ كەلگەنلىكىن ــرى ئالدىنى ــن بې ــڭ تارىختى ئۇيغۇرالرنى
ــداق  ــن قان ــۇ ئۆزبېكلەردى ــتالىننىڭ ب ــدۇ. س ــى بولى ــن كۆرىۋالغىل ئەمەلىيىتىدى
پايدىلىنىــپ ، كېيىنكــى دەۋردە ئىككــى جۇمھۇرىيەتنىــڭ قۇرۇلۇشــىدا ئۇيغۇرنىــڭ 
ــە  ــۇرۇش پائالىيىتىگ ــەت ق ــڭ دۆل ــا، ئۇيغۇرنى ــتەقىللىق ئىنقىالبىغ ــي مۇس مىللى
قانچىلىك دەرىجىدە سىياســىي زىيانكەشــلىك قىلغانلىقىنى، ئۇيغۇر جۇمھۇرىيەتلىرىنى 
ــڭ  ــى جۇمھۇرىيەتنى ــى ئىكك ــەن يوقاتقانلىقىن ــى بىل ــڭ قول ــڭ، قىرغىزنى ئۆزبېكنى
يۇقىلىشــىدىن، ســتالىننىڭ قىلمىشــىدىن، ئۇيغۇر ئىنقىالبىغــا ئۇيغۇرنىڭ رەھبەرلىك 
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ــۇر  ــدۇ . ئەگــەر ئۇيغ ــى بولى ــۇق كۆرۈۋالغىل ــن تول ــول قويمىغانلىقىدى قىلىشــىغا ي
ــادان بولمىغــان بولســا تارىخقــا ئىشــىنىمەنكى، ئۇيغــۇرالر قوزغىغــان ئىنقىــالپ  ن
ھەرگىــز مەغلــۇپ بولمىغــان بوالتتــى. ئــادەم ھــەر زامــان يوشــۇرۇن ئاڭنىــڭ يەنــە 
ھېسســى ئاڭنىــڭ كونتروللۇقىــدا ياشــايدۇ، دېگەندىمــۇ لېكىــن ئادەمنىــڭ يەنىــال 
ئاڭلىقلىققــا ، ئەقىلگــە ئەقىلچىلىككــە مۇراجىئــەت قىلىدىغــان چاغلىرىمۇ بوالتتى .

ئوتتۇز بىرىنچى باب دۆلەتچىلىك

ــدۇ، تۇرمۇشــۇڭ  ــڭ بولماي ــدۇ، غورۇرى ــڭ بولمىســا ئىســمىڭ بولماي  دۆلىتى
تۇرمــۇش بولمايــدۇ، دۆلىتىــڭ بولمىســا مىللىتىــڭ مىللــەت بولمايــدۇ، ئەخالقىــڭ 
ئەخــالق بولمايــدۇ، ئېتىقادىــڭ ھاقارەتكــە ئۇچرايــدۇ. دۆلىتىــڭ بولمىســا ســېنى 
ــەردە  ــداق ي ــېنىڭ ھەرقان ــا س ــڭ بولمىس ــدۇ. دۆلىتى ــە ئىلماي ــم كۆزگ ــچ كى ھې
قەدىر-قىممىتىــڭ بولمايــدۇ. بۇرۇنــالردا ئەرنىــڭ قانىتــى ئــات دېيىشــكەن 
ئىكــەن، ئوخشىتىشــتا نۇقســان بولســىمۇ ئوخشــىتىپ قويايكــى، ئەمــدى بۈگۈنكى 
كۈنــدە ئەرنىــڭ قانىتــى دۆلىتــى بولمىســا ئەرنىــڭ قانىتــى بولمايــدۇ، شــۇڭا ئــەر 
كىشــى تۇرمۇشــتا پــەرۋاز قىاللمايــدۇ. دۆلىتىــڭ بولغاندىمــۇ بــۇ دۆلەتكــە ئۇيغــۇر 
ھۆكۈمرانلىــق قىلمىســا، ئۇيغــۇر رەھبــەر بولمىســا، خــۇددى ئۆزبېكىســتانغا تاجىك 
ــك،  ــۆرە ئۆزبې ــان ت ــتانغا ۋەلىخ ــدەك، ئۇيغۇرىس ــق قىلغان ــوف ھۆكۈمرانلى كەرىم
ئەلىخــان تــۆرە ئۆزبېــكالر ۋە خىتايــالر ھۆكۈمرانلىــق قىلىدىغــان بولســا، بۇنــداق 
ــە،  ــەن نېم ــەت دېگ ــا دۆل ــى ياخشــى. ئۇنداقت ــن بولمىغىن ــڭ بولغىنىدى دۆلەتنى
دۆلەتچىلىــك دېگــەن نېمــە؟ دۆلــەت توغرىســىدا يۇقىرىــدا توختىلىــپ ئۆتتــۇق. 

ئەمــدى دۆلەتچىلىــك توغرىســىدا توختىلىــپ باقايلــى.

 دۆلــەت توغرىســىدا گېرمانىيىلىــك جەمئىيەتشــۇناس ماكېــس ۋېييىــر، 
جەمئىيەتشۇناســلىق تەرەپتىــن دۆلــەت بىلــەن سىياســەتنىڭ چېگراســىنى ئايرىــپ 
“دۆلــەت ئاالھىــدە بىــر تېرىتورىيــە ئىچىــدە ئۆزىنىڭ قــورال ئىشلىتىشــكە ھوقۇقلۇق 
ــكىالتىدۇر” دەپ  ــاق تەش ــانالرنىڭ ئورت ــى ئىنس ــۇل قىلغۇچ ــى مونۇپ ئىكەنلىكن
كۆرســەتكەن. )»جەمئىيەتشۇناســلىق ھۆججەتلىــرى توپلىمــى« خىتايچە نەشــرى(، 
قارىغانــدا دۆلــەت دەپ قۇرۇۋالســىال بولمىغــۇدەك، يەنــە تېخــى قــورال ئىشــلىتىش 
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ھوقۇقىنــى مونۇپــۇل قىلىــش، بــۇ دۆلەتنىــڭ ئــەڭ ئاساســلىق بەلگىســى ئىكــەن. 
دۆلــەت قــورال ئىشلىتىشــنى مونۇپــۇل قىلىــش ھوقۇقىغــا قارىتىلغــان بولســا كېرەك. 
كىــم، كىمگــە قــورال ئىشــلىتىدۇ؟ دۆلــەت ئەلۋەتتــە پۇقراالرغــا قــورال ئىشــلىتىپ 
زوراۋانلىــق قىلىــدۇ. خىتــاي ھۆكۈمىتــى ئۇيغۇرالرغــا قــورال ئىشــلىتىپ زوراۋانلىــق 
قىلىــدۇ. شــۇنداقال دۆلــەت پۇقراالرنىــڭ مەنپەئەتىنىمــۇ قوغدايــدۇ ۋە قوغدىشــى 
كېــرەك. مۇشــۇ يــەردە دۆلــەت ئىككــى خىــل فونكىســىيىگە ئىگــە بولىــدۇ. ئەممــا 
ــق قىلدىكــى،  ــا زوراۋانلى ــى باســتۇردىكى، ئۇيغۇرالرغ ــى ئۇيغۇرالرن ــاي دۆلىت خىت
ھازىرغىچــە خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى ئۇيغۇرالرنىــڭ قايســى مەنپەئەتىنــى 
ــاي  ــى قوغدىم ــڭ مەنپەئەتىن ــى ئۇيغۇرالرنى ــاي دۆلىت ــدى؟ خىت قوغدىماقچــى بول
ــورال  ــا ق ــداپ ئۇيغۇرالرغ ــى قوغ ــڭ مەنپەئەتىن ــاي كۆچمەنلىرىنى ــۇرۇپ، خىت ت
ــق  ــق قىلغانلى ــك قىرغىنچلى ــە ئىنســانىيەتكە قارشــى ئېتنى ــۇ ئەلۋەتت ئىشلەتســە ب

بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.

ئەمــدى سىياســەتكە كېلەيلــۇق. “سىياســەت” ھوقۇقتىــن بەھرىمــەن بولۇش، 
يەنە ھوقۇق تەقســىماتىغا تەســىر كۆرســىتىش، دۆلەت بىلەن دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى 
ياكــى مۇئەييــەن دۆلــەت ئىچىــدە پۇقراالر ئوتتۇرىســىدا ئېلىــپ بېرىلىدىغان ھوقۇق 
تەقســىماتىغا تەســىر كۆرســىتىش دېگەنلىكتــۇر. ئىككــى خىــل ئۇقۇمغــا ئىككى خىل 
تەبىــر تەييــارالپ بەرگــەن ماكېــس ۋېييىــر، دۆلــەت بىلــەن سىياســەتكە ئىنتايىــن 
يۇقىــرى چەكتــە شەكىللەشــتۈرۈش ۋە ئىقتىدارالشــتۇرۇش بىلــەن مۇئامىلــە قىلىــدۇ. 
ئۇنىــڭ نەزىرىــدە دۆلــەت شــەكلى دۆلەتنىڭ ئۆزىدە بولۇشــقا تېگىشــلىك تەشــكىلى 
ــا  ــق قورالغ ــل تېخنىكىلى ــر خى ــەت فونكىســىيىلەرگە ئوخشــاش، بى ــارات، دۆل ئاپ
ئوخشــاش، دۆلــەت بىــر تۈرلــۈك شــىركەتچىلىككە ئوخشــاش رول ئالىــدۇ. دۆلەتنى 
بــۇ ســۈپەتتە باشــقۇرۇش دېمىســىمۇ ھازىرقــى زامــان دۆلەتلىــرى ھۆكۈمرانلىقنىــڭ 
تۈزۈملەشــكەن ھۆكۈمرانلىــق شــەكلى بولــۇپ قالىــدۇ. بۇنــداق دۆلەت باشــقۇرۇش 
مەيلــى دېمۇكراتىــك دۆلەتلــەردە بولســۇن، مەيلى مۇســتەبىت دۆلەتلەردە بولســۇن 
ــقا  ــەپ قىلىشــتىن باش ــق گ ــەت تاشــالش ئارقىلى ــايالمدا بىل ــەت س ــراالر پەق پۇق
شــەكىلدە گــەپ قىاللمايدىغــان بېروكراتىك شــەكىلگە ئايلىنىپ قالدى. ھەرقايســى 
دۆلەتلەردە، مەســىلەن، ئەنگىلىيىدەك دېمۇكراتىــك دۆلەتلەردىمۇ ئاز-توال نامايىش 
ــتۇرۇلغانلىقى  ــان كىشــىلەرنىڭ باس ــا چىقق ــەپ كوچىغ ــى ئىپادىل ــەن نارازىلىقن بىل
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بۇنىــڭ پوالتتــەك پاكىتىــدۇر. دۆلــەت باشــقۇرۇش بېروكىراتىــك شــەكىلگە ئىگــە 
بولــۇپ قالــدى دېگەندە، دۆلەت خــۇددى مەمۇرى باشــقۇرۇش ئەمەلدارلىرى بىلەن 
مەمــۇرى باشــقۇرۇش ۋاســتىلىرى بىر-بىرىدىــن ئايرىلىــپ كەتكــەن بىــر ئەھۋالــدا، 
ــۇر.  ــدى دېگەنلىكت ــان بول ــۇپ تۇرااليدىغ ــەت بول ــن دۆل ــان ئاندى ــى زام ھازىرق
مەســىلەن، خىتايــدەك بىــر دۆلەتتە قانــۇن ئەمەلدارى قانۇن بويىچــە ھۆكۈم قىلىش 
ھوقۇقىغــا ئىگــە بوالالمــدۇ؟ بــۇ قانــۇن بۇ دۆلــەت باشــقۇرۇش ۋاســتىلىرىنىڭ بىرى 
ئەمەســمىدى؟! قانــۇن ئەمەلــدارى قانــۇن بويىچــە ئىــش قىاللمايدىغــان بولســا، 
پارتىيىنىــڭ ئىرادىســى قانۇننىــڭ ئالدىغــا ئۆتىۋالىدىغــان بولســا، دېمــەك، دۆلــەت 
باشــقۇرۇش ئەمەلدارلىــرى بىلــەن دۆلــەت باشــقۇرۇش ۋاســتىلىرى ئوتتۇرىســىدا چەك 
پەيــدا بولــدى دېگــەن ســۆز. دۆلــەت مۇســتەبىتچىلىكى دەل مۇشــۇنداق مۇھىتتــا 
ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ. ئەســلىدە “بىــر مىللەتنىــڭ ئىجتىمائىيالشــقان )يىرىكلەشــكەن( 
روھىنــى ئېتىــراپ قىلىش شــۇ مىللەتنىــڭ قانۇن تــۈزۈش مەدەنىيىتــى ئىدىيىلىرىنى، 
سىياســىتىنى ئېتىراپ قىلىشــنىڭ يادروســىدۇر”، )بوســاتكىۋىت، ئەنگىلىيە »دۆلەت 
توغرىســىدا پەلســەپىۋى نەزەرىيــە« خىتايچــە نەشــىرى( خىتــاي ئۇيغۇرالرنىــڭ زادى 
نېمىســىنى، زادى قايســى سىياســى تەلەپلىرىنــى ئېتىــراپ قىلــدى. مۇشــۇ كۈنلەردە 
شــۇڭا مۇســتەملىكە مىللــەت بولۇپ ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇردەك مىللەتلەرنىــڭ ھالىۋاس 
ئــاۋۋال شــۇ مىللەت ئۆزى ئېچىنمىســا باشــقا ھەرقانداق دۆلەتلەر ۋاقتــى كەلمىگىچە 
ھېسداشــلىق قىلمايدىغان بىر ھال ئوتتۇرىغا چىقتى. شــۇڭا مۇســتەملىكە مىللەتلەر 
مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىۋاتقــان پائالىيەتلىرىگــە پۇشــايمان قىلماســلىقى، 
ــتەقىللىق  ــلىقى، مۇس ــايمان قىلماس ــە پۇش ــەن بەدەللىرىگ ــق ئۈچــۈن تۆلىگ ئازادلى
مۇمكىــن بوالرمــۇ، مۇمكىــن بولماســمۇ دەيدىغــان خىيالالرغــا غــەرق بولماســلىقى، 
كىــم قولاليــدۇ، كىــم قوللىمايــدۇ دەيدىغان ئۈمىــد ئىچىدە تەلمۈرۈپ قالماســلىقى، 
پەقــەت بىــر دەقىقــە ۋاقتىنــى بوشــقا ئۆتكۈزىۋەتمــەي مىللىتىنىــڭ ئازادلىقــى ئۈچۈن 
ــم.  ــى الزى ــى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ــى روھن ــان مىلل ــۆرەش قىلىدىغ ــى ك ــۈر بوي ئۆم
خىيالىــدا ۋەتــەن، ئوڭىــدا ۋەتــەن، چۈشــىدە ۋەتــەن، ۋەتــەن مىللەتــال بولۇشــى 
الزىــم. ئىشىنىشــىمىز الزىمكــى، مۇســتەملىكىچىلىك تارىخــى ئىمكانىيەتلــەر ئىچىدە 
ــەر  ــى ئىمكانىيەتل ــتەقىللىقمۇ تارىخ ــال مۇس ــدەك، ئوخشاش ــە ئايالنغان مۇمكىنلىكك
ئىچىدىــال مۇمكىنلىككە ئايلىنىدىغان مۇقەددەس بىر تارىخى سىياســى ھادىســىدۇر. 
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بــۇ بىــر مىللەتنىــڭ دۆلــەت قۇرۇش كۆرىشــى بىلــەن ئىنتىلىشــى ۋە شــۇ مىللەتنىڭ 
ۋەتەنپەرۋەرلىرىنــى ئازابــالپ، روھالنــدۇرۇپ، غايىــۋى مەنزىرىلــەر بىلــەن دۆلــەت 
قۇرۇشــقا، مۇشــۇ يولــدا مېڭىشــقا رىغبەتلەندۈرىدىغــان دۆلەتچىلىــك ئىدىيىســىنىڭ 
ھەربىــر ۋەتەنپــەرۋەر ئۇيغۇرنىــڭ ۋۇجۇدىــدا ئــۇدۇم بولــۇپ تارىختىــن بېرى ياشــاپ 

ــڭ دەلىلىدۇر. كېلىۋاتقانلىقىنى

  »سىياســەت ھوقــۇق تەقســىماتىغا تەســىر كۆرســىتىش«، دېگەنلىــك دەپ 
كۆرســەتكەن ماكېــس ۋېييىرنىــڭ تەلىماتىغــا ئىنچىكە مۇئامىلە قىلىدىغان بولســاق، 
سىياســەت مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن كــۆرەش قىلىشــنىڭ شــەكلى، سىياســەت مىللــى 
دۆلــەت قۇرۇشــنىڭ شــەكلى، سىياســەت دۆلەتچىلىــك ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىشــنىڭ 
شــەكلى، شــۇنىڭ ئۈچۈن سىياســەت مۇســتەملىكە ئەلدە مۇســتەملىكىچى خىتاينىڭ 
ھوقــۇق تەقســىماتىغا كۆڭۈل بۆلۈشــنىڭ ئەڭ ئالى شــەكلى دېگەنلىكتــۇر. چۈنكى، 
ــون  ــۇم راي ــا ئاپتون ــاي ئۇيغۇرالرغ ــۇن خىت ــان بولس ــى يالغ ــۇن ياك ــىت بولس راس
ــدە بولســۇن بولۇپمــۇ مۇســتەملىكە  قــۇرۇپ بەرگــەن ئەمەســمۇ؟ قانداقلىكــى ئەل
ــزى  ــى مەركى ــىلىنىڭ ئىچىدىك ــزى مەس ــىماتى« مەركى ــۇق تەقس ــەردە »ھوق ئەلل
ــال  ــى ئالدىمىزدى ــڭ مەنپەئەت ــز؟ مىللەتنى ــۇنداق دەيمى ــقا ش ــىلىدۇر. نېمىش مەس
تۇرىدىكــەن، ئەگــەر ھوقــۇق بولمىســا مىللــەت ھەرقانــداق مەنپەئەتنــى كاپالەتكە 
ئىگــە قىاللمايــدۇ. مەنپەئــەت تەلەپلىــرى كاپالەتكــە ئىگــە بولمىغــان مۇســتەملىكە 
ئەللــەر خەلقلىرىنىــڭ مۇســتەقىل دۆلــەت قۇرۇشــتىن باشــقا يەنــە ئىككىنچــى بىــر 

خىــل چىقىــش يولــى بولمايــدۇ.

ــەت  ــە، دۆل ــۇرۇش زۆرۈرىيىتىگ ــەت ق ــن دۆل ــڭ ئومۇمىلىقىدى ــى روھنى مىلل
ــى  ــەت قارىش ــك دۆل ــر مېتافىزى ــا بىردىنبى ــنىڭ يىلتىزىغ ــۇپ تۇرۇش ــۇت بول مەۋج
ــارەت  ــن ئىب ــۇرۇش« تى ــەت ق ــر دۆل ــەت بى ــر مىلل ــدە، »بى ــە ئىزدەنگەن بويىچ
مىللەتچىلىــك بىلــەن دۆلەت قۇرۇشــقا ئىزدەنگەنــدە، دۆلەتچىلىك، خۇسۇســىلىق، 
ــە  ــك ئىدىيىلىرىگ ــە دۆلەتچىلى ــىغىمچانلىقى بويىچ ــارا س ــۆز ئ ــڭ ئ لىبىرالىزىمنى
ئىزدەنگەنــدە، دۆلەتچىلىــك، خۇسۇســىلىق، لىبىرالىزىمنىــڭ ئۆزئارا ســىغىمچانلىقى 
ــى  ــك روھ ــەت ئەركىنلى ــدە، پەق ــە ئىزدەنگەن ــك ئىدىيىلىرىگ ــە دۆلەتچىلى بويىچ
ــال  ــە ئىزدەنگەندى ــك ئىدىيىلىرىگ ــە دۆلەتچىلى ــرى بويىچ ــتەقىللىق ئارزۇلى ۋە مۇس
دۆلەتچىلىــك ئىدىيىســىگە ئىگــە بولغــان ئــۇ ئــادەم، بــۇ ئــادەم ئاندىــن ھەربىــر 
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ــش بويىچــە  ــن. ئەركىنلىككــە، مۇســتەقىللىققا ئىزدىنى ــادەم بواللىشــىمىز مۇمكى ئ
دۆلــەت قۇرۇشــقا ئىزدىنىــش بــۇ ھەقىقــى مەنىدىكــى دۆلەتچىلىــك ئىدىيىســىدۇر. 
بۇنىڭدىــن باشــقا دۆلەتچىلىــك يەنــە بىــر مەنىدىــن ئېيتقانــدا ئىگىلىــك ھوقۇققــا 
ــا  ــك ھوقۇقق ــى ئىگىلى ــى ئىتتىپاقلىق ــڭ ئىچك ــۇر. مىللەتنى ــش دېگەنلىكت ئىزدىنى

ــۇم بولغــان ئۆزىدىكــى مەنىســىدۇر. ئىزدىنىشــنىڭ ئۆزىگــە مەل

ــۇ،  ــدى. ئ ــۇناس ئى ــتەھكەم جەمئىيەتش ــى مۇس ــر، مەيدان ــس ۋېييى ماكې
پەيالســوپ گىگىل دەۋرىدىن داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقان سىياســى تەلىماتقا ئاساسلىنىپ 
گېرمانىيــە نوقــۇل بىــر مىللەتتىــن تەشــكىللەنگەن دۆلــەت دەپ قارايــدۇ. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن ماكېــس ۋېييىرنىڭ نەزەرىــدە مىللەتچىلىك بۇ، دۆلەتچىلىــك دېگەنلىكتۇر. 
ئــۇ باشــتىن ئاخىــر »دۆلەتنىڭ ســەۋەبلىرى« نــى ھەرخىــل ھەددى-ھەرىكەتلەرگە 
ــر،  ــس ۋېييى ــاراپ كەلگــەن. ماكې ــى دەپ ق ــى ئۆلچىم ــا بېرىشــنىڭ ئاخىرىق باھ
»دۆلەتنىــڭ ســەۋەبلىرى« گــە ئاساســلىنىپ »ئاالمانــالر سىياســىتى« گــە قارشــى 
تۇرغــان. بــۇ سىياســەت جۇڭگــودا ماۋزېدۇڭنىــڭ زۇۋانىــدا »ئاممىــۋى يــول« دەپ 
ئاتىلىــپ، زوراۋانلىق قىلىــش ھوقۇقىنى ماۋزېدۇڭ دۆلەتنىــڭ قولىدىن ئاالمانالرنىڭ 
قولىغــا ئېلىــپ بەرگــەن. دېمــەك، ماكېــس ۋېييىرنىــڭ تەلىماتىدىن دۆلــەت دۆلەت 

بولــۇش، پۇقرا-پۇقــرا بولــۇش دېگــەن مەنتىقىنــى كۆرىۋالغىلــى بولىــدۇ. 

دۆلەتچىلىــك بىلــەن مىللەتچىلىكنــى قوشــۇپ تەكىتلەيدىغــان گېرمانىيىلىــك 
ماكېــس ۋېييىــر، ئەنگىلىيىلىــك جــون الك ۋە فىرانســىيىلىك مونتىســكىيۇ قاتارلىــق 
ــك  ــۇق«، »تەڭلى ــى ھوق ــرى«، »تەبىئ ــەت قانۇنىيەتلى ــوپالرنىڭ »تەبىئ پەيالس
باراۋەرلىــك«، »ھوقــۇق مۇۋازىنەتــى« ۋەھــاكازا دەيدىغــان ئۇقۇملىرىغــا »غايىۋى 
قەدىر-قىممــەت ھادىســىلىرى توغرىســىدىكى دېمۇكراتىــك ئىدىيىلــەر« گــە باھــا 
بېرىــپ، بــۇ ئىدىيىلــەر دېمۇكراتىنىــڭ ئەســلى مەنىســى ئەمــەس دەپ مۇئامىلــە 
قىلغــان. قارىغانــدا ماكېــس ۋېييىرنىڭ تەپەككۇرىدا دۆلەتچلىــك بۇ مىللەتچىلىك، 
مىللەتچىلىــك بــۇ دۆلەتچىلىك بولىدۇ. لېكىن، بىزنىڭ قارىشــىمىزچە مىللەتچىلىك 
بــەزى ھالــالردا بەلكــى كۆپىنچــە ھالــالردا ئىدىيــە بولــپ شەكىللىنىشــتىن بۇرۇن، 
ــك ھەرىكــەت  ــدراك باســقۇچىغا ئۆتمىگــەن، مىللەتچىلى ــەۋە ئې ــا ت ھېس-تۇيغۇغ
باســقۇچىغا ئۆتمىگــەن بىــر ئەھۋالــدا، تېخــى تەجرىبىلەشــمىگەن ئــاڭ قاتلىمىدىكى 
ــايالمنى  ــك س ــۇق، دېمۇكراتى ــك ھوق ــەن، ئىگىلى ــرى بىل ــك ئىدىيىلى مىللەتچىلى
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ســودا كاپىتالىزىمىنــى مەقســەت قىلغــان دۆلەتچىلىــك ئىدىيىلىرىنىــڭ ئوتتۇرىســىدا 
ئاالھىــدە بەلكــى نىگىزلىــك پــەرق بولىــدۇ. ئەلۋەتتــە.

كىشــىلەر ھازىرغىچــە مىللەتچىلىكنــى دۆلەتچىلىــك ئورنىــدا، دۆلەتچىلىكنــى 
مىللەتچىلىــك ئورنىــدا قوللىنىــپ كېلىشــتى. ئەمەلىيەتتــە »بىــر مىللەتنىــڭ بىــر 
دۆلــەت« بولۇشــى، ھــەم مىللەتچىلىككــە تــەۋە ھــەم دۆلەتچىلىككــە تــەۋە ئۇقــۇم 
ئىــدى. مىللەتچىلىــك كــۆپ ھالــالردا غايىۋى، ئەمەلــى كۆرەشــكە چاقىرىق قىلىش 
بىلــەن خاراكتېرلىنىدىغــان بولســا، دۆلەتچىلىــك كــۆپ ھالــالردا دۆلــەت قــۇرۇش 
ــى  ــە، ئەمەل ــەن شــۇغۇللىنىش ھېســابلىناتتى. مىللەتچىلىــك، غاي ــى بىل ئەمەلىيت
ــەت  ــتەملىكە مىلل ــى، مۇس ــنىڭ ئىدېئولوگىيىس ــك تۇرمۇش ــەت، كۈندىلى ھەرىك
ــاننىڭ  ــا، ئىنس ــۇق بولس ــەكلىگە تەئەلل ــش ش ــە ئىپادىلىنى ــىنىڭ ئۆزگىچ ئىدىيىس
ــاي  ــداق خىت ــا ئىزدىنىشــى ئۇن ــا ئىنتىلىشــى، ھوقۇقق ــۇق قارىشــى، ھوقۇقق ھوق
ــان  ــنى كۆزلەيدىغ ــاي بولۇش ــىپ ب ــا ئېرىش ــاش ھوقۇقق ــتلىرىغا ئوخش كوممۇنىس
چاكىنــا ھوقۇقچىلىــق قاراشــلىرىنىڭ ئەكســىچە، ئۇيغۇرالرغــا نىســبەتەن ھوقۇقتىــن 
ئېيتقانــدا ھوقۇقچىلىــق قاراشــلىرى چاكىنــا ئۆزەمچىلىــك »مــەن مەركەزچىلىــك« 
ئىدىيىــۋى چەمبىرىكىدىــن ھالقىــپ چىقىــپ، جىســمانى كــۈچ ۋە ئەقىــل پاراســەت 
تــۆۋەن ھالەتتــە تۇرغــان مۇھىتتىن ئۆزىنىڭ ئىدىيىســىنى ئايرىپ چىقىــپ، ئۆزىنىڭ 
ئەتراپىدىكــى »تەرەققىيــات« دېگــەن ئۇقۇنىــڭ مىللەتكە باغلىق مەنىســىنى بىلىپ 
ــورك ســوئال  ــرەك دەيدىغــان رېت ــەت بولۇشــى كې ــداق مىلل ــەت قان يېتىــپ، مىلل
بويىچــە »مىللــەت مەركەزچىلىــك« نى تەشــەببۇس قىلىدىغان بىر خىــل ئىدىيىۋى 
ھالــەت باســقۇچىغا يېتىــپ كېلىش، ئادەمنى بايقــاش، ئۆزىنى بايقــاش، مىللەتنى 
بايقــاش، بــۇ ھوقــۇق ســوبيېكتى بىلــەن ئــۇ ھوقــۇق ســۇبيېكتىنى سېلىشــتۇرۇش، 
ئۇيغۇرغــا خىتاينــى سېلىشــتۇرۇش، ئۇيغۇرنىــڭ جەمئىيەتتــە تۇتقــان ئورنــى نېمــە، 
خىتاينىــڭ جەمئىيەتتــە تۇتقــان ئورنــى نېمــە، سېلىشــتۇرۇش، سېلىشــتۇرۇش ئېلىپ 
بارالمىغــان يــەردە، ئــۆز ئارا تاالش-تارتىــش، مۇھاكىمە، مۇنازىرە، يەنە شــارائىت 
يــار بەرمىگەنــدە ئىچكــى ئويلىنىــش قاتارلىــق جەريانالرنــى باشــتىن كەچــۈرۈپ، 
ئۆزىنــى ۋە ئۆزىنىــڭ ئەتراپىدىكــى مۇھىتىنــى ئۆزگەرتىشــنىڭ كويىغــا چۈشــۈش، 

دۆلەتچىلىكنىــڭ ئىدىيىــۋى ئاساســىنى ياراتقانلىــق بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.

مىللەتچىلىــك، ھوقۇقچىلىــق، دۆلەتچىلىــك، قانۇنچىلىــق، دۆلــەت كۈچــى 
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ــتەملىكە  ــان مۇس ــى بولمىغ ــۇالر دۆلىت ــا ب ــى مان ــادى كۈچ ــڭ ئىقتىس ۋە دۆلەتنى
مىللەتلەرنىــڭ ئېســى-يادىنى، ئېڭىنــى، پىكرى-خىيالىنــى تەشــكىل قىلىدىغــان 

دۆلەتچىلىــك ئىدىيىســىنىڭ ئۇقۇمالشــقان شــەكىللىرىدۇر.
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