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 ئىسالم، سىياسەت ۋە دىموكراتىيە

 

شلىرى رەئىسى پروفېسسور دوكتۇر ئېلى تۈركىيەنىڭ سابىق دىيانەت ئى

 بارداقئوغلى

 يۇلغۇن:ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى

كۈنىمىز مۇسۇلمانلىرى دىن بىلەن دۆلەت ۋە سىياسەت ئوتتۇرىسىدا قانداق مۇناسىۋەت 

شەكىللەندۈرۈش كېرەكلىكى، دىننىڭ ھاكىمىيەت ساھەسىدە قانداق رول ئوينايدىغانلىقى 

مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ مەسىلە . ق ئاشقۇن چۈشەنچىلەرگە ئىگەبىرىدىن پەرقلى –ھەققىدە بىر 

ھەققىدىكى چۈشەنچىسىدە مۈجمەللىك مەۋجۇت بولۇپ، ئىزدىنىش ئىچىدە ئىكەنلىكىنى 

بۇ ئەھۋالنىڭ مەۋجۇت ۋەزىيەتنىڭ تەبىئى نەتىجىسى ئىكەنلىكى ھەممىگە . ئېيتىشقا بولىدۇ

تۈزۈم ۋە ئىدىئولوگىيەلەر غەۋغاسى بىلەن ئۆتكەن بىر ئەسىر مۇستەقىللىق كۆرەشلىرى، . مەلۇم

بۇ جەرياندا دىموكراتىيە ۋە ھۆرلۈك شامىلى ئىسالم دۇنياسىغا چوڭ تەسىرى . ئۆتتى

. كۆرسىتىپ، ھارارەتلىك مۇنازىرە تېمىسى سۈپتىدە دىنى مۇنازىرىلەر قاتارىدىن ئورۇن ئالدى

كۆرەش قىلغان بىر دۇنيادا مۇستەبىت چۈشەنچە ۋە تۈزۈملەردىن زېرىككەن، ئۇالرغا قارشى 

دىموكراتىيە ۋە ھۆرلۈك چۈشەنچىسى تەشنالىق ۋە ئۇمۇتنى ئىپادىلىگەنلىكى ئۈچۈن ئىسالم 

بۇ چۈشەنچىلەر بىر قىسىم كىشىلەردە سۇئالالر پەيدا . دۇنياسى ئۈچۈن ئابىھاياتقا ئايالندى

دىموكراتىيە ۋە  قىلسىمۇ، ئەمما مۇتلەق كۆپ سانلىق بارغانسېرى كۈچلۈك ئىشتىياق بىلەن

چۈنكى مەۋجۇت ۋەزىيەتكە كۆرە دىموكراتىيە ۋە . ھۆرلۈككە چامىنىڭ يېتىشىچە قۇچاق ئاچتى

ھۆرلۈك مۇھىتىنىڭ مۇسۇلمان شەخس ۋە خەلق ئۈچۈن ئەۋزەللىكتىن دىرەك بېرىدۇ دەپ 

لېكىن ئىجتىمائىي ئىلىملەر بىزگە كۆپ تەرەپلىمە . بۇ قاراش خاتامۇ ئەمەس ئىدى. قارالدى

ئويلىنىشنى، باشقا تالالشالرنىمۇ نەزەردىن ساقىت قىلماسلىقنى، سەۋەپلەرنى بىر نۇقتىغا 

مەركەزلەشتۈرۈپ قويۇشنىڭ كۆپىنچە خاتا ئىكەنلىكىنى، بىردىن كۆپ نۇقتىغا نەزەر تاشالشنى 

ئىسالم دۇنياسى بۈگۈن دىموكراتىيە ۋە ھۆرلۈكنى ھېسسىي ئاتمۇسفېرا ئىچىدە . ئۈگىتىدۇ
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ھمان قىلماقچى بولىۋاتىدۇ ۋە كېلىپ چىققۇسى مەسىلىلەرنى بۇ مالىمانچىلىق ئىچىدە ئۆيىدە مى

 .بوغۇق ئاۋازدا مۇنازىرە قىلىشماقتا

ئوچۇق قىلىپ ئېيتساق، ئەنئەنىۋى ئىسالمى ئىلىملەر ئوتتۇرىغا قويغان تەلىماتالرغا سادىق 

ڭ بىخ تارتىشى، قالغان مۇددەتچە، ئىسالم خەلقلىرى ئىچىدە غەرپچە دىموكراتىيەنى

دىموكراتىيەنىڭ ۋازكەچكىلى بولمايدىغان شەرتى بولغان ئەركىنلىكنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىنىڭ 

بولۇپمۇ مىڭ يىل ئىلگىرىكى مۇسۇلمان خەلقلەر . ئالدىدا ناھايىتى چوڭ توسالغۇالر بار

-ئەھكامۇس-ئەل» ئىچىدىكى تارىخى تەجرىبە ۋە بۇ تەجرىبىگە ماس ھالدا شەكىللەنگەن 

گە ئوخشاش «سىياسە-ئىمامە ۋەس-ئەل»، «شەرئىييە -سىياسەتۇش-ئەس» ، « سۇلتانىييە

تېمىالر ئاستىدا ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ئىسالمى سىياسەت نەزىرىيىسىنى، يەنى دىنى 

مەدەنىيەتنىڭ مەلۇم تارىخى باسقۇچى ئۆز پېتى ساقالپ قېلىنغان ئەھۋال ئاستىدا بۇ مۇمكىن 

ئۇ، جەمئىيەتنى . قاراش ئەمەس –ىردىنبىر ئۆلچەم ۋە قىممەت دىموكراتىيە ب. ئەمەس

باشقۇرۇشتىكى ۋاستە بولۇپ، نامۇۋاپىق مېتودالرنى كۆرۈپ ۋە باشتىن ئۆتكۈزۈپ، پەرقلىق 

 . ئۇسلۇپالر ئىچىدىن ئىنسانالر تالالپ چىققان بىر يولدۇر، خاالس

الھىيەسى يوق بولۇپ، سۆزىمىزگە قايتساق، ئىسالمىيەت تەۋسىيە قىلغان بىر سىياسەت 

شۇنداقال پادىشاھلىق . دىموكراتىيەنى تەشەببۇس قىلغان، بۇيرىغان ۋەياكى رەت قىلمىغان

ئىسالمىيەت . تۈزۈمىنى تەرغىپ قىلىش ياكى رەت قىلىش ئىسالمنىڭ تېمىسى ئەمەس

ئالەمشۇمۇل دىن بولۇپ، ئۇ ھەرقانداق بىر سىياسىي تۈزۈمنى تاڭمايدۇ ياكى تەرغىپ 

سىزنىڭ كىنەزلىك ياكى ئاتىدىن بالىغا مىراس قالىدىغان سۇلتانلىق بىلەن . ۇقىلمايد

باشقۇرۇلمىغانلىقىڭىز، سەھرالىق بىر كىشىنىڭ شەھەردە ھۆكۈمەتكە باشلىق  –باشقۇرۇلۇپ 

بولماسلىقى دىنى نۇقتىدىن ناھايىتى كىچىك  –بولۇشى، ئاقسۆڭەكلەر جەمئىيىتىنىڭ بولۇش 

ئادالەت » دىنى نۇقتىدىن مۇھىم بولغان مەسىلە . چە ئەھمىيىتى يوقمەسىلە بولۇپ، ئۇنىڭ ئان

مۇھىم بولغان مەسىلە توغرىلىقنىڭ، ھەققانىيەتنىڭ . ۋە ئادالەتنىڭ ۋۇجۇتقا چىقىشىدۇر« 

بۇنى كىم ۋۇجۇتقا . ھاكىم ئورۇندا تۇرۇشى، زۇلۇم ۋە ھەقسىزلىقنىڭ مەۋجۇت بولماسلىقىدۇر

شاليدۇ، كىم بۇنىڭ ئەكسىنى قىلسا ئىسالم ئۇنىڭغا قارشى چىقىرالىسا، ئىسالم ئۇنى ئالقى

ئىسالمىيەت سىياسەتنىڭ، كۈندىلىك ھاياتنىڭ، خەلقئارا مۇناسىۋەتنىڭمۇ ئۈستىدە . تۇرىدۇ

تۇرىدىغان بولۇپ، ئەڭ يۇقىرى پەللىدە تۇرۇپ رەھبەرلىك قىلىدۇ، بۇ ساھەلەرگە بىۋاستە 

لى ئافرىقىدىكى مەدەنىيەت ئەنئەنىسىگە ئاساسەن مانا بۇ سەۋەپتىن ئىسالم مەي. ئارالشمايدۇ

باشقۇرۇلىۋاتقان قەبىلىلەر بولسۇن ۋەياكى زامانىۋى باشقۇرۇش تۈزۈمى بىلەن ئىدارە 

 .قىلىنىۋاتقان خەلقلەر بولسۇن ھەممىسىگە ئورتاق خىتاپ قىلىدۇ

 ئىسالم دىنى كىشىلەرگە شەھەر ياكى يېزا تۇرمۇشى، جەمئىيەتتىكى كەسىپ ياكى ئىش

تەقىسماتى، مۇھىت ۋە قۇرلۇش شەكلى، ئىقتىسادىي ھايات ئۆلچىمى بەلگىلەپ بەرمىگەندەك 

شارائىت، ئىلىم  –بۇنىڭغا ئىنسانالر ئەقىل ۋە شەرت . مۇئەييەن سىياسى الھىيەنىمۇ تاڭمايدۇ
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چۈنكى بۇالر ئۆزگۈرۈشچان بولۇپ، ئەقلى . ۋە مەدەنىيىتى دائىرىسىدە ئۆزلىرى قارار چىقىرىدۇ

ئىنسانالر ئىھتىياجىغا ئاساسەن ئۆزلىرىنىڭ ئىلىم ۋە مەدەنىيىتى . ەگە تەۋە مەسىلىلەردۇرساھ

ئەمما بۇ يەردىكى مۇھىم مەسىلە، . ئاساسىدا ئۆزلىرىگە مۇۋاپىق ھاكىمىيەت تۈزۈمىنى تاپىدۇ

 ئىنسانالرنىڭ بۇنى. ھەقىقەت، ھەققانىيەت ۋە قانۇن ئالدىدا باراۋەرلىكنىڭ بەرپا قىلىنىشىدۇر

 .قانداق شەكىلدە ۋە قانداق ۋاستە بىلەن ۋۇجۇتقا چىقىرىدىغانلىقى مۇھىم ئەمەس

تېمىغا قايتىپ كەلسەك، ئىسالمى ئىلىملەرنىڭ ئەنئەنىۋى پەردىسى نېمە ئۈچۈن يېتەرلىك 

دەرىجىدە دىموكراتىيە ۋە ئەركىنلىككە يول قويمايدۇ؟ بۇ سوئال ئۈستىدە بىرئاز توختۇلۇش 

ىنى ئىلىملەرنىڭ شەكلى ۋە مەزمۇنى، ھاكىمىيەت ساھەسىگە مۇناسىۋەتلىك ئەنئەنىۋى د. كېرەك

پرىنسىپلىرى ۋە تەشەببۇسلىرى ئابباسىي خەلىپىلىكى مەزگىلىدە شەكىللەنگەن بولۇپ،  –قائىدە 

مىزانالر سەلتەنەت ۋە پادىشاھلىقتىن باشقا  –ئوتتۇرىغا قويغان شەكىل ۋە بېكىتكەن قانۇن 

ۇت بولمىغان شۇ دەۋرنىڭ سىياسەت مەدەنىيىتى ئۈستىگە ھاكىمىيەت شەكلى مەۋج

ئۇ ئىلىملەرنى . بۇ ناھايىتى نۇرمال ئەھۋال. تۇرغۇزۇلغان ۋە شۇ ئاساستا ئوتتۇرىغا چىققان

كۈنىمىز دۇنياسىغا ئىسالمى باشقۇرۇش ئۇسلۇبى دەپ تونۇشتۇرۇش تەبئىي بولمىغان ناتوغرا 

 .قاراشتىن ئىبارەتتۇر

ئېيتساق، ئىسالم ئىالھىيەت ساھەسىدىكى ئىلىملەرنىڭ كىالسسىك  تېخىمۇ ئوچۇق قىلىپ

فىقىھ ئىلىملەرنى مەركەزگە ئالغان ھالدا ئېيتىشقا توغرا  -دەۋردە ھاسىل قىلغان شەكلى 

) كەلسە، مۇسۇلمانالرنىڭ دىنى كىملىكلىرى ھۆكۈمدار بولۇشتىكى ئاساسلىق ئامىل بولغان، دار 

تنى ئاساس قىلغان، ھەق ۋە ھۆرلۈكلەر بۇ دائىرە ئىچىدە ئۇقۇمى دىنى مەنسۇبىيە( دۆلەت 

بەلگىلەنگەن دەۋردە شەكىللەنگەن بولۇپ، ئۇ دەۋردىن كېيىنكى مەزگىللەردە كىالسسىك 

كۈنىمىزدە . تەربىيە ساھەسىدە ئوقۇشلۇق بولۇپ كەلدى –ئەسەرلەر ئاساسەن دېگۈدەك تەلىم 

ۋرنىڭ رېئاللىقىدىن، ئۇقۇم ۋە چۈشەنچە تەربىيە ئالغان ۋە يېڭى دە –بۇ شەكىلدە تەلىم 

دۇنياسىدىن بەكال يىراقتا تۇرۇپ تەپەككۇر قىلىدىغان دىنى ئالىمالرنىڭ كىالسسىك تەلىماتالرغا 

سادىق قالغانلىقتىن، بۇ ئەسىرنىڭ ئىنسانلىرىغا دىنى ئەنئەنە نامىدىن بىرەر چىقىش يولى 

كۈنىمىزدە . يران قاالرلىق ئىش ئەمەسكۆرسىتىپ بېرىشتە قېيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلىشى ھە

ئىسالم ئۆلىمالىرى ئىسالمنىڭ ئېتىقات ۋە ئىبادەت ساھەسىدە ئىككىلەنمەستىن ۋەز ئېيتالىغان 

بىلەن، كىشىلىك ھوقوق، ھەق ۋە ئەركىنلىك، دىموكراتىيە، ئاز سانلىقنىڭ ھوقۇقى، ئىقتىساد، 

گە (نىكاھ، كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش ) ە ھوقۇقى، جازا قانۇنى، تىجارەت، ئائىل –ئاۋامنىڭ ھەق 

ئوخشاش كۆپلىگەن يېڭى مەسىلىلەردە ھەم ئىچكى دۇنياسىدا ھەم ۋەزلىرىدە بىر خىللىققا ئىگە 

بواللماسلىقى ۋە ئۆتمۈش دەۋرنىڭ ۋەزلىرىنى تەكرارالپ تۇرۇشى ئەسلىدە بۇالرنىڭ شەخسىي 

مەسىلىنىڭ تەبئىي كەمچىلىك بولۇشتىن زىيادە، چۈشەنچە ۋە ئۇسلۇبتا كۆرۈلگەن 

 .نەتىجىسىدۇر
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كىالسسىك ئىسالم ئىلىملىرىدىكى سىياسەت نەزەرىيىسى، شۇ دەۋردىكى ئالىمالرنىڭ ئۆز 

دەۋرىنىڭ سىياسەت تەجرىبىسىنى ئەكىس ئەتتۈرىدىغان بىلىملەرنى دىنى دەلىللەردىكى 

ڭدا بۇنى. ئومۇمىي پرىنسىپالر بىلەن بىرلەشتۈرۈشى نەتىجىسىدە ئوتتۇرىغا چىققان

شۈبھىسىزكى، ئۆز دەۋرىنىڭ سىياسەت مەدەنىيىتى ئېغىر سالماقنى ئىگىلەيدۇ ۋە بۇ سەۋەپتىن 

بۈگۈنكى دۇنياغا سىياسەت، دىموكراتىيە ۋە . بۇ ئاساستا ئىلىمنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ

ئەركىنلىكلەر ساھەسىدە ئىسالم نامىدىن بۇ كونا ئىلىملەر بىلەن خىتاپ قىلسىڭىز، خۇددى 

ھىمايە ئاستىدىكى غەيرى ) زىممى  –قۇل ، ۋەتەنداشلىقنى مۇسۇلمان  –رنى ھۆر ئىنسانال

كۈنمىزدە نە قۇل، نە دېدەك قالغان بولۇپ، كىشىلىك ھوقۇق . دەپ ئايرىغان بولىسىز( مۇسلىم 

ئەگەر قۇللۇق تۈزۈمى داۋام قىلىۋاتقان . بىز بۈگۈن بۇ نۇقتىغا كەلدۇق. ئاساسى ئورۇندا تۇرىدۇ

نىڭغا جانابى ئالالھ كۆرسەتكەن ئىنسانىي ئەخالق بەلگىلىمىلىرى بىلەن مۇئامىلە بولسا، ئۇ

ئەمەلدىن قالغان قۇللۇق تۈزۈمنى پەقەت ئۇ ئىلىملەر بىكار بولۇپ كەتمىسۇن دەپ . قىلىسىز

زىممى دەپ ئايرىش شەكلىگە مەھكۇم  –قۇل، مۇسۇلمان  –قايتىدىن ئىجات قىلىشنىڭ؛ ھۆر 

مۇئامىلىدە شەكىللەر ئەمەس، بەلكى ئەخالق ۋە ھەققانىيەت . تى يوقبولۇپ قىلىشنىڭ ھاجى

بۇ خۇددى كىشىلەرنىڭ خوشنىدارچىلىق، تىجارەت، ئائىلە ئىچى . مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ

بۇ سەۋەپتىن دىنى ئىلىملەرنىڭ كىالسسىك قۇرۇلمىسى ئاساسىدا . مۇناسىۋەتلىرىگە ئوخشايدۇ

سۆز قىالي دېسىڭىز، بۇ مەسىلە ئۈستىدە ناھايىتى كۆپ  دىموكراتىيە ۋە ئەركىنلىك ساھەسىدە

ئۈگىنىشىڭىزگە، چۈشەنچە شەكىللەندۈرۈشىڭىزگە، مەسىلىنىڭ ئارقا كۆرۈنىشىنى تېپىپ ھۆكۈم 

ۋە بەلگىلىمىلەرنىڭ مەقسەتلىرى ھەققىدە ئىزدىنىشىڭىز، يېڭى نەزەرىيە ۋە ئىلىم جۇغالنمىسى 

ن ئىسالم دۇنياسى بۇنى قىاللمىغانلىقى ئۈچۈن بۈگۈ. ھاسىل قىلىشىڭىزغا توغرا كېلىدۇ

بەزىدە . ئارقىسىغا دەسسەپ ئىلگىرىلەۋاتىدۇ –دىموكراتىيە ۋە ئەركىنلىك مەسىلىسىدە ئالدى 

دەپ ئەنئەنىدىن « ئەڭ ياخشىسى بىزدە بار » دىموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقوق مەسىلىسىدە 

» پىرىنسىپى « شۇرا ۋە كېڭەش » نىڭ تالالنما ئۆرنەكلەر تىزىپ ئۆتۈلىدۇ ۋەياكى قۇرئان

بەزىدە ئەركىنلىك ۋە دىموكراتىيەنىڭ يېنىغا يىقىنمۇ . ئەمرىگە ئايلىنىدۇ« چاغداش دىموكراتىيە 

كەلمەيدىغان دىكتاتۇر ۋە مۇستەبىت تۈزۈم دىن نامىدىن ھىمايە قىلىنىدۇ، سىياسى 

 .ھۆكۈمدارالر دىننى يېنىغا ئېلىپ مۇستەبىتلىككە ئېغىپ كېتىدۇ

ئۇ . دىموكراتىيە ئەلۋەتتە سۈلھى ئۇسلۇبى بولۇپ، جەمئىيەتنى باشقۇرۇش ۋاستىسىدۇر

) يىلىدىكى ماگنا كارتا  – 1211. قىممەت قاراش ئەمەس، ئۇنى دىن دېگىلى تېخىمۇ بولمايدۇ

Manga Carta) دىن باشالپ دىموكراتىيەنىڭ غەرپتە ئۆزىگە خاس ئۆتمۈشى بار بولۇپ، بۇ

. ەل تۆلەندى ۋە نەتىجىدە مۇئەييەن دىموكراتىيە مەدەنىيىتى شەكىللەندىيولدا سانسىز بەد

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىدە يۈز بەرگەن تىراگىدىيىدىن كېيىن دىموكراتىيەدە 

ئوخشاشماسلىقالرغا كەڭ قورساقلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىش، تىنچلىق ۋە سۈلىھ قىلىش ئامىلى 

ىتىبارى بىلەن دىموكراتىيە غەرپ مەدەنىيىتى ۋە تارىخى بىلەن شۇنداقتىمۇ نەتىجە ئ. كۈچەيدى

ئىسالم دۇنياسىدا دىنى چۈشەنچە زامانىۋى دەۋردە ئۆزىنى . زىچ كىرىشىپ كەتكەن ئۇقۇمدۇر
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يېڭىلىيەلمىگەن، دىندارلىق چۈشەنچىسى شەكىل ۋە قاتتىق ئەنئەنە ئىچىدە سىقىشىپ قالغان 

رىنسىپ جەھەتتىن دىموكراتىيەگە قارشى چىقمىسىمۇ، مۇددەتچە، كۈنىمىز ئىسالم ئەللىرى پ

. لىرى بولغان دىموكراتىيىگە رۇخسەت قىالاليدۇ، خاالس«ئەمما » نۇرغۇن ئاالھىدە ئەھۋال ۋە 

بۇ شەرتلەر ئومۇمەن ئەركىنلىك ۋە باراۋەرلىك مەسىلىسىگە مەركەزلەشكەنلىكى ئۈچۈن، غەرپ 

دەپ ئاتاشمۇ ئانچە « شەرتلىك دىموكراتىيە » نى دىموكراتىيە مەدەنىيىتىنىڭ بۇ يېڭى ھالىتى

غەرپ دىموكراتىيەلىرىنىڭ، بولۇپمۇ تەدبىقالشتا كۆرۈلگەن مەسىلە ۋە . مۇمكىن ئەمەس

« تولۇق دىموكراتىيەنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكى » زىتلىقلىرى، مۇسۇلمانالر تەرىپىدىن 

ىكتىن، ئىسالم ئەللىرىدە دەپ چۈشىنىلگەنل« دىموكراتىيە رەددىيەسى » نەزىرىيىسى ياكى 

 .كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتماقتا

الھىيەسىنىڭ « ئىسالمى دىموكراتىيە ۋە سىياسەت » ئۇنىڭدىن باشقا، يولغا قويۇلىدىغان 

چۈنكى مۇنداق بىر سىياسەتنىڭ ئىسالم . ئوبراز نۇقتىسىدىن قىيىنچىلىققا دۇچ كېلىشى تەبىئىي

ق ئۇقۇملىرى جەھەتتە ئىشەنچ بېرىدىغان، تەرەققىيات دۇنياسىدا، دىموكراتىيەنىڭ ئاساسلى

ئىسالمنىڭ زامانىۋى دەۋرىدە دىنى چۈشەنچە . يۆنىلىشىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئۆتمۈشى يوق

ئىجتىمائىي ھاياتتا ئۆزىنى يېڭىالشنىڭ ئورنىغا، ئۆتمۈش ئەسىرلەرنىڭ بۇ ھەقتىكى تەجرىبە ۋە 

. الالش سۈپتىدە ئوتتۇرىغا قويۇش بىلەن كۇپايىلەنمەكتەمەدەنىيىتىنى كىشىلەرنىڭ ئالدىغا بىر ت

بۇ سەۋەپتىن جەمئىيەتنى باشقۇرۇشتا دىننىڭ قايسى پرىنسىپىنىڭ قانداق چۈشىنىلىدىغانلىقى، 

دىموكراتىيەنىڭ تەقەززاسى بىلەن توقۇنۇش كۆرۈلگەندە قايسىسىغا يول قويۇش كېرەكلىكى، 

لىدىغانلىقى ھەققىدە ئوبىيكتىپ ۋە پىكىر بىرلىكى ھەق ۋە ئەركىنلىك دائىرىسىنىڭ قانداق بو

ھالبۇكى، دىموكراتىيەنىڭ . ھاسىل قىلىنغان يول ۋە مىتود كۆرىنەرلىك دەرىجىدە ئېنىق ئەمەس

ئوتتۇرىغا چىقىشتىكى ئەسلى سەۋەپ بۇ مۈجمەللىككە خاتىمە بېرىش، قانۇننىڭ ئۈستۈن 

شەنچكە تايانغان باشقۇرۇش تۈزۈمىگە ئاشكارە بولۇش ۋە ئى –بولۇشى، باراۋەرلىك، ئوچۇق 

مۇشۇنداق بولغاندا دىننى ئاساس قىلغان دىموكراتىيەدە غەرپ . ئۆتۈش چۈشەنچىسى ئىدى

دىموكراتىيسىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا ئۇل سالغان چۈشەنچىنىڭ ئەسلى مۇرادىغا يېتىشى 

للىشىغا ماس ھالدا ھەتتا جەمئىيەتنى باشقۇرغۇچىنىڭ دىنى تۇيغۇلىرى ۋە تا. ناھايىتى تەس

ئوتتۇرىغا چىقىدىغان دىموكراتىيەنىڭ، ئومۇم تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان پرىنسىپلىرىنىڭ 

گە «شەخسكە خاس دىموكراتىيە » چوڭقۇر يىلتىز تارتىشى ۋە كۈچلىنىشى ئۇياقتا تۇرسۇن، 

كاتىگورىيە  –بۇ ئەھۋال ئاساسەن . ئۆزگۈرۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولمايدۇ

ھەتتا ئىسالمنىڭ . ئىسالم ئۈچۈن ئاجىزلىق ياكى زىتلىق ئەمەس –نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتساق 

. قاراشلىرى ئەمەلدىن قالمىغان مۇددەتچە ئىسالمنىڭ مەسىلىسىمۇ بواللمايدۇ –قىممەت 

ئوتتۇرىدا بىر مەسىلە مەۋجۇت بولغان بولسا، بۇ ئىسالمنىڭ كەڭ دائىرىلىك تېكستىنى ۋە 

ەلىماتىنى ناھايىتى تار دائىرە ئىچىدە تۈزۈم ۋە الھىيە بىلەن زىچ گىرەلەشتۈرۈپ، ئالەمشۇمۇل ت

 .        ئۇنىڭغا مەھكۇم قىلىپ قويۇشتىن كېلىپ چىقماقتا
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ئىسالم دىنىنى زامانىۋىالشتۇرۇش مۇمكىنمۇ؟ ياكى دىننىڭ ھۆكۈملىرى زامانغا 

 بېقىپ ئۆزگىرەمدۇ؟

 ھېيتاخۇن مەمتىمىن

تىۆتنى » خىتىاي ھاكىمىيىتىنىىڭ.رۇش ئاتالغۇسىى بىىز ئۇيغۇرالغىا نىسىبەتەن تونۇشىلۇق بىىر شىۇئارزانامىۋىالشتۇ

دېىىگەن يېقىمسىىىز چىىاقىرىقلىرىنى كىىۆپ ئىىاڭالپ « زامانىۋىالشىىتۇرۇش قۇرۇلۇشىىىنى ئىشىىقا ئاشۇرۇشىىىمىز كېىىرەك

غىا ئاالقىىدار مەسىىلە قولىقىمىز گاس بولۇپ كەتكىلى تاس قالغان ئىىدى، مېنىىڭ توختالمىاقچى بىولغىنىم   دۇنيا

 .ئەمەس

تېخنىكىىىىىىىىىىدىكى  -زامانىۋىالشىىىىىىىىىتۇرۇش دېگەنىىىىىىىىىدە مىىىىىىىىىاددى دۇنيامىزغىىىىىىىىىا مۇناسىىىىىىىىىىۋەتلىك پەن

بىلىمدە،كەشىىىىپىياتتا يېڭىلىىىىىق يارىتىىىىىپ مىللىىىىىتىگە ۋە .يېڭىلىق،ئىلغارلىق،تەرەققىيىىىىات كىىىىۆزدە تۇتۇلىىىىىدۇ

ئەممىا .ئەقەللى ئىنسىانى ۋەزىپىسىى ئىنسانىيەتكەتۆھپە قوشۇش ھەرقانداق مۇسۇلماننىڭ ئورۇنداشقا تېگىشلىك

دېىىگەن سىىۇئالنى « دىنىمىزنىىىڭ ھۆكىىۈملىرىنى زامانىۋىالشتۇرۇشىىقا بوالمىىدۇ؟»مېنىىىڭ توختالمىىاقچى بىىولغىنىم

ئىسىالم دىنىى تىاكى تىۇنجى ئىنسىان نەسىلى :چۆرىدىگەن ھالدا بەزى ئاشقۇن قاراشالرغا رەددىيە بەرمەكچىىمەن

 -ن ۋاختىدا باشالنغانلىقى قۇرئان كەرىمنىڭ نۇرغۇن ئايەتلىرىىدە قايتىابولغان ئادەم ئاتىنىڭ يەريۈزىگە چۈشكە

ئىسالم دېمەك ئىنساننىڭ ياراتقۇچىىسىىغا بويسۇنۇشىى دېمەك،ئىسىالم دېىمەك  ياراتقۇچىنىىڭ .قايتا تەكىتلىنىدۇ

 .ېمەكئىسالم دېمەك تېنچلىق د.ۋەھىي ئارقىلىق بېكىتكەن تەلىماتلىرىغا ئەمەل قىلغان ھالدا ياشاش دېمەك

زاماننىىىڭ ئۆتۈشىىى بىىىلەن مىىاددى شىىەيئىلەر ئۆزگىرىىىپ تۇرىىىدۇ،دۇنيا تەرەققىىى قىلىىىدۇ،بۇ يىىاراتقۇچى ئىىالالھ 

ئورۇنالشتۇرغان ئۆزگەرمەس قانۇنىيەت،ئەمما كائىنات ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھەممىنىڭ ئىگىسىى ۋە پەرۋىشىكارى 

رول ئوينايىىدىغان پەيغەمبەرلەرنىىىڭ داغىىدام بولغىىان ئالالھنىىىڭ يوليىىۇرۇق ۋە چەكلىمىلىىىرى ۋە بىىىزگە ئۆلگىلىىىك 

مەسىلەن،سىىىەمىمى بولۇش،ئىىىاقۆۈڭۈل بولۇش،كۈنىىىدە بەشىىىۋاى نامىىىاز .يىىىولى  تىىىا قىيىىىامەتكىچە كىىىۈچكە ئىىىىگە

ئۆتەش،رامىزان ئېيىدا بىرئاي روزا تۇتۇش،ھاالل يولدىن رىزقىنى ئىزدەپ ئىشلەش،ئادىل بولۇش،زۇلۇمغىا قەتئىى 

يىىۈلەكتە -يېسىىىز ۋە يوقسىىۇلالرغا زاكىىات ۋە سىىەدىقە ئىىارقىلىق يىىا-تىمقارشىىى تىىۇرۇش، رەھىمىىدىل بولىىۇش،يې

  بولۇش،كۈچى يەتسە ئۆمرىدە بىر قېتىم ھەج قىلىش، ئايالالرنىڭ ئورۇنۇشى ۋە شىەرمى ھايىا ئىچىىدە ياشىشىى

قاتىىارلىق ئالالھنىىىڭ بىىۇيرۇقلىرى، بىگۇنىىاھ ئىىادەم ئۆلتۈرمەسىىلىك،ناھەقچىلىك قىلماسىىلىق،ئاجىزالرنى بىىوزەك 

ماسلىق،ھارام يېمەسلىك،باشقىالرنىڭ ھەققىنى يەۋالماسلىق،چوشىقا گۈشىى يېمەسلىك،قېرىندىشىىنىڭ يامىان قىل

پاھىشىە -گېپىنى قىلىش ئارقىلىق گۆشىنى يېمەسىلىك،ئالالھتىن غەيىرىگە چوقۇنماسىلىق،ھاراق ئىچمەسىلىك،زىنا

سىىىراپ قىلماسىىىلىق،قارا نىيەتىىىتە قىلماسىىلىق،بىراۋنىڭ ھەققىنىىىى يەۋالماسىىىلىق،بىھۇدە ئىشىىىالر بىىىىلەن ۋاقىىىىت ئى

بولماسلىق،باشقىالرغا بوھتان چاپلىماسىلىق قاتىارلىق چەكلىمىىلەر تىاكى قىيىامەتكىچە كىۈچكە ئىىگە بولىۇپ بىۇ 

-ئەينىى چاغىىدا پەيغەمىىبەر ئەلەيھىسسىىاالمغا  مەكىىكە.ھۆكىۈملەر دەۋر ۋە ماكاننىىىڭ چەكلىمىسىىىگە ئۇچرىمايىىدۇ
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بۇيرۇق ۋە چەكلىمىلىرى يەرشارىدىكى ھەممە كىشى ۋە ھەمىمە جايىدا  مەدىنىدە نازىل بولغان قۇرئان كەرىمنىڭ

 .ئوخشاش كۈچكە ئىگە

مەككىىىدە ياشىىىغۇچى بىىىر مۇسىىۇلمان  بىىىلەن ۋاشىىىنگتوندا ياشىىىغۇچى بىىىر مۇسىىۇلماننىڭ ئىىالالھ ئالدىىىدىكى 

دىننىىڭ بىۇ نۇقتىىدىن ئېيتقانىدا . مەجبۇرىيىتى ئوخشىاش بولىۇپ ھەمىمە ئىنسىاغا ئوخشىاش پۇرسىەت بېىرىلگەن

ئوغۇرلىۇق .ھېچقانداق ھۆكمىنى زامانغا ماسالشتۇرىمەن دەپ ئاۋارە بولۇش ھاماقەتلىكتىن باشقا نەرسىە ئەمەس

قىلىش،زىنا قىلىش مەككىدىمۇ،غەرپ ئەللىرىدىمۇ ئوخشىاش ھىارام بولغىنىىدەك باشىقا ھۆكىۈم ۋە چەكلىمىلەرمىۇ 

 .بەئەينى شۇنداق

زومبۇرلىۇق -نىدا زورلىش يوق،بىۇ دېگەنلىىك ئىنسىانالرنى زورلىۇققۇرئان كەرىمنىڭ كۆرسەتمىسىىگە ئاساسىەن دى

ئىشىىلىتىپ مۇسىىۇلمان قىلىشىىتىن تارتىىىپ قانىىداقال بىىىر دىنىىى ئەھكىىامنى بىراۋغىىا تېڭىشىىنىڭ گۇنىىاھ ئىكەنلىكىنىىى 

تارىختىن بۇيان ئىسالمنى قوللىغۇچىالر بولغىنىدەك قارشى چىققۇچىالرمۇ بولىۇپ كەلگەن،بىۇ تەبىئىى .كۆرسىتىدۇ

ىيەت ھەم شىىۇنداقال يامىىان غەرەزدە دىننىىى بورمىالشىىقا ئورۇنىىىدىغانالر،دىننىڭ بەزى ھۆكىىۈملىرىنى قوبىىۇل قىىانۇن

بۇنىىداقالرنىڭ كىىۆتەرگەن شىىۇئارلىرى ، . قىلىىىپ بەزى ھۆكىىۈملىرىنى رەت قىلغۇچىالرمىىۇ ئىزچىىىل چىقىىىپ كەلىىگەن

قاتىارلىقالر « اس كەلمەيىدىغانلىقىپەنىگە قارشىى ئىكەنلىكى،زامانغىا مى-ئىسالمنىڭ ئىلىىم»توۋلىغان چوقانلىرى 

مەرىىىىىپەتكە  –ئەمىلىيەتىىىىتە بولسىىىىا قۇرئىىىىان كەرىمنىىىىىڭ دەل ئەكسىىىىىچە ئىلىىىىىم .بولغىىىىانلىقىنى ئىىىىۇچرىتىمىز

 .ئۈندەيدىغانلىقى بىر رېئاللىق

ئالالھ قۇرئان كەرىمدە فورمۇال شەكلى بىلەن ئورناتقان ئەھكاملىرىغىا قىيىاس يىولى بىىلەن يېڭىى مەسىىلىلىەرنى 

دەپ ئىسىم بېرىلگەن، شىۇڭا قىيىاس يىولى بىىلەن چىقىىرلغىان « قىياس» شنى ئىسالم پىقىھ ئاتالغۇسىداچۈشۈنۈ

بىۇ مەنىادا .ھۆكۈملەر دەۋىرنىڭ ئۆتۈشىى بىىلەن ئىۆزگەرگەن بولسىىمۇ فورمىۇل تىاكى قىيىامەتكىچە ئۆزگەرمەيىدۇ

 شتۇرىمەن دىيىش قارا نىيەتلىكتۇردىننى زامانىۋىال
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دا دىن ۋە دۆلەت مۇناسىۋىتىگە قىسقىچە نەزەرئىسالم  

 

 

 

 

 يۇلغۇن

 

كۈنىمىزدە دىن نېمە؟ ھايات نېمە؟ دىن بىلەن ھايات ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت قانداق بولۇشى كېرەك؟ 

« شەرىئەت دۆلىتى » ، «ئىسالم دۆلىتى » قاتارلىق مەسىلىلەرنى تېخى ئۆز زېھنىدە ئايدىڭالشتۇرالمىغانالرنىڭ 

 .پات ئاڭلىنىپ تۇرماقتا –چۇقانلىرى پات قۇرۇش 

قۇرئانى كەرىمگە ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىجرائاتلىرىغا دىققەت بىلەن نەزەر تاشلىغان ۋاقتىمىزدا، 

ھاكىمىيەت مەسىلىسىدە بىر تۈزۈمنى مۇئەييەنلەشتۈرمەي ئىنسانالرنىڭ ئىختىيارىغا تاپشۇرغانلىقىنى، دىننىڭ 

يەت قۇرۇشتىن زىيادە ئۈلگىلىك ئىنسان تەربىيلەپ چىقىش، ئەقلىنى ئاكتىپ ئىشلىتىدىغان مەقسىتىنىڭ ھاكىمى

، 3، تىنچ مەملىكەت قۇرۇپ چىقىش  2، ئىنسانالرنى تىنچلىققا دەۋەت قىلىش1كىشىلەرنى يېتىشتۈرۈپ چىقىش 

ئىشالردا  ئىنسانىيەتكە پايدىلىق  4كىشىلەر ئارىسىدا ئادالەتنى بەرپا قىلىش، ئۆزئارا كۆيۈنۈش

  .ئىكەنلىكىنى كۆرىمىز  1بەسلىشىش

ئۇنىڭ ئەكسىچە، . قۇرئان، دۆلەت ياكى ھاكىمىيەت تۈزۈمىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھەققىدە توختالمايدۇ

ھاكىمىيەت ياكى سىياسىي كۈچ رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك ئالەمشۇمۇل پىرىنسىپالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، 

) قۇرئانى كەرىم ھاكىمىيەت نوقتىسىدىن شۇرا . ىنسىپالرغا ئەمەل قىلىشقا چاقىرىدۇھۆكۈمدارالرنى مەزكۇر پىر

كىشى ياشاۋاتقان . ئىبارەت ئۈچ پىرىنسىپنى مەركىزى ئورۇنغا قويىدۇ  8ۋە ئادالەتتىن  7، الياقەت 1(كېڭەش 

ەياكى جۇمھۇرىيەت دەۋردە بىردەك قوبۇل قىلىنغان تۈزۈم مەيلى پادىشاھلىق بولسۇن ياكى بەگلىك بولسۇن ۋ

بولسۇن، قايسى تۈزۈم بىلەن ئىدارە قىلىنىشتىن قەتئىينەزەر ھاكىمىيەت بۇ ئۈچ پىرىنسىپقا ئەمەل قىلىشى، 

، 11ۋە مال بىخەتەرلىكى   9ئىسالمدا جان. ئالالھ ھارام قىلغاننى ھارام، ھاالل قىلغاننى ھاالل قىلىشى الزىم

ۋە پىكىر   12سەپ پاكلىقىنىڭ قوغدىلىشى، نە 11ئىززەت ئابروينىڭ ھىمايە قىلىنىشى

 .مۇقەددەس بولۇپ، شەرىئەت مانا بۇ ئانا تېمىالر ئاساسىدا بەلگىلەنگەن  13ئەركىنلىكى

دىننىڭ ئەڭ . دىن ئىنسانالرنىڭ تاللىشى بولۇپ، كىشى مىللىي خاسلىقى بىلەن دىنغا مەنسۇپ بوالاليدۇ

ئادەت، يەنى مىللىي كىملىك كىشىنىڭ دىنىغا توسالغۇ  –ئاساسلىق پىرىنسىپلىرىغا زىت كەلمەيدىغان ئۆرپ 

  .بولمايدۇ

ئافىرىقىدا قەبىلە تۈزۈمى ئاستىدا ياشاۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلىشى ئۈچۈن قەبىلە تۈزۈمىنى 

تاشالپ دېموكراتىك تۈزۈمگە ئۆتۈشى ياكى دېموكراتىك تۈزۈمدە ياشاۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئىسالمنى قوبۇل 

  .ىلىشى بىلەن سۇلتانلىق ۋەياكى خەلىپىلىك تۈزۈمگە ئۆتۈشى شەرت ئەمەسق

لېكىن ئۇالرغا . ھەزرىتى داۋۇت ۋە سۇاليمان، كەھف سۈرىسىدە تىلغا ئېلىنغان زۇلقەرنەيىن بىر پادىشاھ ئىدى
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اھىم، ھەزرىتى نۇھ، ئىبر.  14سەلتەنەت ئەمەس، ئەكسىچە ئىلىم ۋە ھېكمەت بېرىلگەنلىكى تەكىتلەنگەنىدى

مۇسا ۋە ھارۇن، زەكەرىيا، يەھيا، ئىسا، ھەزرىتى مۇھەممەد قاتارلىق نەبىلەر پادىشاھ ئەمەس، ئەكسىچە 

 .11خەلقنىڭ ئىچىدىكى كىشىلەر ئىدى

مۇئەييەن تېرىتورىيە ئىچىدە بىر ھۆكۈمەت ياكى ھاكىمىيەت ئاستىدا ئورتاق قانۇنالرغا بويسۇنغا  –دۆلەت 

،  11ئۇنىڭدىن ئارتۇق مىللەتتىن ۋۇجۇتقا كەلگەن سىياسىي ئىتتىپاق بولۇپ ھالدا ياشايدىغان بىر ياكى

دۆلەت . 17دۆلەت ۋەزىپىسىنى ھۆكۈمەت ۋە ئۇنىڭغا قاراشلىق بولغان ئورگانلىرى ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ 

قۇرۇلمىالردىن ئورگانلىرى مەزكۇر تېرىتورىيەدە ياشىغان كىشىلەر تەرىپىدىن بىردەك ئېتىراپ قىلىنغان مەۋھۇم 

ئىبارەت بولۇپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلغۇچىالر دۆلەت ۋاستىسىلىرىدا ئۆزىنىڭ ئەقىدىسىنى ئەكىس ئەتتۈرىدۇ ۋە بۇ 

  .ۋاستىنى ئەقىدىسى ياكى چۈشەنچىسى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرىدۇ

دۆلەت . ولىدۇئۇقۇم جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، دۆلەتنىڭ دىنى بولمايدۇ، ئەكسىچە ئىنسانالرنىڭ دىنى ب

ئۆزىمىزگە . ئىنسانالرغا ئوخشاش دىن مەنسۇپلىرى ئادا قىلىشقا تېگىلىشلىك مەجبۇرىيەتلەرنى ئادا قىلمايدۇ

تونۇشلۇق بولغان ئىسالم دىنىنى مىسالغا ئالساق، دۆلەت ئىسالمدا بۇيرۇلغان ناماز، روزا، زاكات، ھەج، 

دىن ئىنسانالرغا خاس بولۇپ، دىندار . نى ئادا قىاللمايدۇدېگەنگە ئوخشاش ئاساسلىق ئىبادەتلەر... قۇربانلىق 

دۆلەتنىڭ ئىنسانالرغا ئوخشاش ئاخىرەت . ياكى دىنسىز ئىنسان بولىدۇ، دىندار ياكى دىنسىز دۆلەت بولمايدۇ

دۆلەت نۇرى ئاستىدا ئىنسانالرنى قاراڭغۇلۇقالردىن يورۇقلۇققا ئېلىپ چىقىشى، ئانا . ئەندىشىسى بولمايدۇ

   .ئوخشاش پۇقرالىرىنى خەتەردىن ساقلىشى الزىم  18ەچۈمىلگ

قاچانىكى ئىنسانالر دۆلەتتىن ئىبارەت ھۆكۈمرانلىق ۋاستىسىنى ئۆزىنىڭ ئەقىدە ياكى چۈشەنچىسى ئۈچۈن 

خىزمەت قىلدۇرۇشقا باشلىسا، ئەنە شۇ ۋاقىتتىن باشالپ جەمئىيەتتە بىئاراملىق پەيدا بولۇپ، توقۇنۇش 

چۈنكى ئىنسانالر ئەقىدىسى ئۈچۈن جان بېرىدۇ، قان تۆكىدۇ، ئەڭ قەبىھ زۇلۇمالرنى . ىدۇقاينىمىغا غەرق بول

ئىنسان مۇئەييەن ئەقىدە، چۈشەنچە ياكى ئىددىئولوگىيە ئارقىسىغا سىغىنماي تۇرۇپ، ئۆز تۈردىشىغا . قىالاليدۇ

ىيىسى ئىچىدىكى پۇقراالرنىڭ بۇ سەۋەپتىن دۆلەتنىڭ ۋەزىپىسى تېرىتور. رەھىمسىزلىك بىلەن زۇلۇم قىاللمايدۇ

مال بىخەتەرلىكىنى ئىچكى ۋە تاشقى خەۋپلەردىن قوغداش، ھەرقايسى چۈشەنچە ۋە ئېقىمالرغا  -جان 

ئوخشاش مۇئامىلە قىلىش، پۇقراالرنىڭ پاراۋانلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش، تەرەپۋازلىقتىن خالىي ھالدا پۇقراالرغا 

ى مەزكۇر ئەلدىكى پۈتۈن كىشىلەرگە ئوخشاش «نۇر » ت ئادىل بولۇپ خىزمەت قىلىش بولۇشى، دۆلە

ئەكسى تەقدىردە، دۆلەتنىڭ مەجبۇرلىشى ئاستىدا قوبۇل قىلىنغان ھەر تۈرلۈك . دەرىجىدە چۈشۈشى كېرەك

ئىددىئولوگىيە، ئەقىدە ئىككى يۈزلىمىچى ئىنسانالرنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرىدۇ، پۇرسەت تېپىلسىال كىشىنى مەزكۇر 

مانا بۇ سەۋەپتىن ئىسالم دىنى ئەقىدىنى تالالشنى شەخسنىڭ . رشى ھەرىكەت قىلدۇرىدۇھاكىمىيەتكە قا

ئىختىيارلىقىغا تاپشۇرغان بولۇپ، ھەرقانداق كۈچنىڭ كىشىنى ھەر خىل ۋاستىلەر بىلەن دىنغا مەجبۇرالشنى 

پىتنە » ىم قىلىشنى قۇرئان كەرىمدە ئالالھ ئىنساننىڭ ئەقىدىسىگە، چۈشەنچىسىگە بېس. 19قاتتىق رەت قىلىدۇ 

، يەر يۈزىدە پىتنە قالمىغىچە 21دەپ ئاتايدۇ، ئۇنى ئىنساننى ئۆلتۈرۈشتىنمۇ ئېغىر گۇناھ دەپ تەرىپلەپ « 

چۈنكى ئىنسان ھۆر چۈشەنچىسى ۋە ئەقىدىسى بىلەن ئۆز مەۋجۇتلىقىنى ئايان . 21ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرىيدۇ 

   .قىلىدۇ

نىڭ ۋە ئەخالقنىڭ ھىمايە قىلىنىشى ئۈچۈن رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك قۇرئانى كەرىم ئىجتىمائىي جەمئىيەت

دۆلەتنى باشقۇرۇش، ئىنسانالرنىڭ . بولغان ئۆزگەرمەس ئاساسلىق ئەخالقى پىرىنسىپالرنى كۆرسىتىپ بەرگەن

ان تۈزۈملەرنىڭ بەلگىلىنىشىنى شەرق ۋە غەرپنى پەتىھ قىلغ –مەنپەئەتىنى قوغداش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان قانۇن 

 –تۈزۈملەردىن مۇستەھكەم سېپىل سوقۇپ، قانۇن  –زۇلقەرنەين مىسالى ئارقىلىق بەرگەن بولۇپ، ئۇ قانۇن 

تۈزۈملەرگە مەھكۇم  –مەجۇجنى قانۇن  –تۈزۈمسىز ياشاپ جەمئىيەتتە بۇزغۇنچىلىق قىلغان يەجۇج 

ت باشقۇرۇش قامۇسى دەپ مانا بۇ سەۋەپتىن ئىسالم دۇنياسىدا يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ دۆلە.  22قىلغانىدى

ئالالھ . گە ئوخشاش ئەسەرلەر قەلەمگە ئېلىنغان«سىياسەتنامە » ، نىزامۇلمۈلكنىڭ «قۇتاغۇبىلىك » ئاتالغان 
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پەرقلىق دەۋر ۋە شارائىتالردا ئوتتۇرىغا چىققان مەسىلىلەرگە جاۋاپ تېپىشنى ئىنسانىيەت تەجرىبىسىگە ۋە 

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇرۇشالردا تۇتقان يولى بۇنىڭ جانلىق  ، مۇھەممەد23بولۇپ  ئەقلىگە تاپشۇرغان

   .بۇ سەۋەپتىن ئىسالمدا مۇجتەھىدلەر ۋە پەتىۋاالر مەۋجۇت بولۇپ كەلدى. مىسالىدۇر

قاراشلىرى ئاساسىدا  –ئۆزى ياشاۋاتقان دەۋرنىڭ روھىغا ماس كەلمەيدىغان؛ دىننىڭ ئاساسلىق قىممەت 

لمايدىغان، ئۆز دەۋرىگە يات، ھەتتا دۈشمەن قىلىپ قويىدىغان كىشىنى ئۆز دەۋرىنىڭ كىشىسى قىال

مانا بۇ . چۈشەنچىلەر ئىنسانالر جەمئىيىتىدە ئوتتۇرىغا چىققان بوھراننى تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرىۋېتىدۇ

سەۋەپتىن دىن توقۇنۇش پەيدا قىلىشنىڭ مەنبەسى ئەمەس، ئەكسىچە كىرزىسالرنى ھەل قىلىشنىڭ، پەرقلىق 

  .24كىشىلەرنىڭ بىر يەردە بىرلىكتە ياشىشىنىڭ كاپالىتى بولۇشى كېرەك  چۈشەنچىدىكى

. ئۆز دەۋرىدە مۇسۇلمانالرنىڭ مەككىدە ئەقىدىسى سەۋەپلىك زۇلۇمغا ئۇچراپ مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ كەلدى

ە مەدىنىگە كېلىپ ئۇزۇن ئۆتمەيال چوڭ سىياسىي كۈچ بولۇپ شەكىللەنگەن ئىسالم جامائىتىنىڭ مەدىنە ۋ

بۇ . ماددىلىق مەدىنە بېتىمى ئىمزالىغانىدى 47ئەتراپىدىكى پەرقلىق ئەقىدىدىكى كىشىلەر ۋە مىللەتلەر بىلەن 

بېتىمدىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستۈن كۈچ بولۇش سۈپتى بىلەن پەرقلىق ئەقىدىدىكى كىشىلەرگە دىنىنى 

قاراش ئاساسىدا بىرلىك  –ارەت قىممەت يۇرتداشلىقتىن ئىب  مەجبۇرالشنىڭ ئورنىغا ئۇالر بىلەن باراۋەرلىك،

مانا بۇ مەدىنە ۋەسىقىسى دىن ۋە دۆلەت مۇناسىۋىتىنى توغرا بىر . ھاسىل قىلىشقا تىرىشقانلىقى چىقىپ تۇرىدۇ

 .تەرەپ قىلىشتا كۈنىمىزدىكى كىشىلەرگە يول كۆرسىتىپ بېرىدۇ
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 ئەركىنلىككە تەلپۈنگەن بىر ئېرالندىيەلىكنىڭ ئەينى چاغدىكى يۈرەك سۆزى

 

 !خانىمالر، ئەپەندىلەر

 

كۈچلۈكلەر ئاقىۋەت ئاجىزالرنىڭ قولىدا ھاالك بولىدۇ ، سىلەر  ئاجىز مىللەتلەرنىڭ روھى 

سىلەرنى . بەلكى چۈشىنىشنى خالىمايسىلەر. دۇنياسىدىكى غەلياننى چۈشەنمەيسىلەر

چۈشىنىشكە مەجبۇراليدىغان رادىكال بىر كۈچ ئوتتۇرىغا چىقمىغۇچە، ئۆزۇڭالر خان، ئۆزۈڭالر 

سىلەر ئىرالندىيە تۇپرىقىنى گويا ئەنگىلىيىدىن كۆچۈرۈپ كەلگەندەك . بەگ دەۋىر سۈرىسىلەر

ۆزۈڭالرنىڭ ئەسكىرىي كۈچىگە، ئ. خالىغانچە ئىدارە قىلىسىلەر، دەپسەندە قىلىسىلەر

ئەگەر بىز تەقدىرگە تەن .  دىپلوماتىيە كۈچىگە تايىنىپ بىزنى يەپ تۈگەتمەكچى بولىسىلەر

بەرسەك، يەنى ئۆزىمىزنىڭ ئاجىزلىقىنى مۇتلەقلەشتۈرۈپ، قۇۋۋىتىڭالرغا تەسلىم بولساق، 

ھەقىقەتەنمۇ مۈشۈك قارشىلىقلىرىمىزدىن ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز رەۋىشتە ۋاز كەچسەك، بىزنى 

بىراق، بۇ ئاقىۋەت ئىرالدىيىلىكلەردە مىللىي ئىرادە . بالىسىنى يىگەندەك يەپ تاشاليسىلەر

بۈگۈن بۇ ۋەتەندە ئاجىز بولسىمۇ، تارقاق بولسىمۇ، ئاز . پۈتۈنلەي ئۆلگەندە ئەمەلگە ئاشىدۇ

كۈرەش . الر مەۋجۇدبولسىمۇ مۇستەقىل ئىرالندىيە دۆلىتى ئۈچۈن قان تۆكۈپ كۈرەش قىلىۋاتقان

  .ئىرادىسىدىن ئايرىلمىغان مىللەت ھامان بىر كۈنى دۈشمىنى ئۈستىدىن غالىپ كېلىدۇ

 

يىللىرى مەن ئەسال تېررورىست  – 11سىلەر مېنى تېررورىست ئاتاپ تۇتۇش بۇيرۇقى چىقارغان 

. مۇ تەررورىستىك تەشكىالت ئەمەس ئىدى”ئەركىن ئىرالندىيە تەشكىالتى“. ئەمەس ئىدىم

مەن ئۇ چاغالردا تېررورىزىمنىڭ .  تېررورىزىم ئاجىزالرنىڭ ئەڭ كۈچلۈك قورالى

ئىرالندىيىلىكلەرنىڭ قولىدا قالغان ۋە كېرەككە كېلىدىغان بىردىن بىر قورال ئىكەنلىكىنى تېخى 

ئىچىدە رادىكال كۈچلەرگە ” ئەركىن ئىرالندىيە تەشكىالتى“.  بىلىشكە ئۈلگۈرمىگەن ئىدىم
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بىرلىرى ئىرالندىيىنىڭ ئاساسىي . تېنىچلىق پەرۋەرلەر ئاساسىي ئېقىمنى ئىگىلەيتى قارىغاندا،

ھوقۇقىمىزنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشىمىز  –قانۇنىغا ۋە ئاپتونومىيىلىك قانۇنالرغا تايىنىپ ھەق 

كېرەك، دىسە، بىرلىرى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ مىزانلىرىغا تايىنىپ تۇرۇپ 

يەنە بىرلىرى قوپۇپ، خەلقارا . ىڭ تەقدىرىنى تېنىچ ھەل قىلىش كېرەك، دەيتىئىرالندىيىن

ئىنسان ھەقلىرىنى ھىمايە قىلغۇچى تەشكىالتالرنىڭ كۈچىگە تايىنىپ جامائەت پىكرى ئارقىلىق 

. بىرىتانىيە ئىمپىرىيىسىگە بېسىم ئىشلىتىپ، مۇستەقىللىق ۋىسالىمىزغا يېتىشىمىز كېرەك دەيتى

التتا بەش يىل ئاكتىپ خىزمەت ئىشلەش جەريانىدا، تېنىچلىق يولىنى تاللىۋالغان مەن بۇ تەشكى

بۇ ۋەتەنپەرۋەرلىرىمىزنىڭ مەدەنىي ئىنقىالپلىرىدىن بىرەر نەتىجە ھاسىل بولغانلىقىنى 

يىلالردا ھىممەت – 3111ئۇالرنىڭ  تايانماقچى بولغانلىرى بەلكىم . كۆرمىدىم

ئەسىر،  – 21. ە ئېرىشەلەيدىغان ئورگانالر بولسا كېرەككۆرسىتەلەيدىغان سەۋىيە ۋە كۈچك

  .ئەسىرلەر كاستىيۇم، بۇرۇلكا بىلەن ئىنقىالپ قىلىش دەۋرى ئەسال ئەمەسكەن – 21

 

 خانىمالر، ئەپەندىلەر،

 

دادام كاناي راكىغا گىرىپتار بولۇپ ئۆلۈپ كېتىشتىن ئۈچ كۈن بۇرۇن قولۇمنى تۇتۇپ تۇرۇپ 

 :مۇنداق دېدى

 

سەن . م، مەن سېنىڭ نىمە ئىشالرنى قىلىۋاتقانلىقىڭدىن پۈتۈنلەي خەۋەرسىز ئەمەسئوغلۇ _

ئەسلىدە سەن، ئالىي بىلىم . ئەركىن ئىرالندىيە ئۈچۈن كۈرەش قىلىش يولىنى تالالپسەن

گە  21تېخى ئەمدىال . قورامدىكى  بىر بالىسەن –يۇرتلىرىدا ئىلىم تەھسىل قىلىدىغان ياش 

ىلەن ئوينىشىدىغان بۇ يولدىن سېنى توسۇپ قېلىشقا  ۋىجدانىم جان ب. كىرگەن ئىدىڭ

قانائەت بىلەن ئۆتكۈزگەن  –ماڭا ئوخشاش پۈتۈن ئۆمرىنى مۆئمىن قۇلدەك شۈكرى . ئۇنىمىدى

نامرات بىر ئىنسان بولۇپ خارلىق ئىچىدە ياشاشتىن، ۋەتىنى ئۈچۈن جېنىنى قۇربان قىلغان بىر 

ئىرالندىيىنىڭ مۇستەقىللىقىنى ھەممە ئاتا . ەتتە شەرەپلىكقەھرىمان بولۇپ ئۆلۈپ كېتىش ئەلۋ

ئانىالر -ئەمما بۇ يولدا بەدەل تۆلىگۈچىنىڭ ئۆز پەرزەنتى بولۇشىنى كۆپ ئاتا . ئانا خااليدۇ –

بىراق، ۋەتەننىڭ .  ئانا ئۈچۈن پەرزەنت ئەنە شۇنداق قەدىرلىك –ئاتا . خالىمايدۇ

ئوقۇبەتلىرى  كۈندە  –ئىكەنلىكىنى تارتىۋاتقان ئازاپ مۇستەقىللىقىنىڭ ئۇنىڭدىنمۇ قەدىرلىك 

 –مىڭ قېتىم كۆزىگە تىقىپ تۇرسىمۇ  كۆرمەسكە سېلىپ ياشايدىغان غۇرۇرى يەنچىلگەن ئاتا 

ئانىالرنىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ تېخىمۇ غۇرۇرسىز، تېخىمۇ بەختسىز بولۇپ قالىدىغانلىقىنى 

ۋەتەن ئۈچۈن ئۆلۈش . مەن سەندىن رازى. دىئويلىغىنىمدا، ئۆزۈمنى ئۇ سەپكە قوشقۇم كەلمى

  ھە؟ –نەقەدەر ئىپتىخارلىق 
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دادامنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشكەنلىكىم ھاياتىمدىكى ئەڭ زور بايلىققا، مەدەتكە ئېرىشكەنلىكىم 

ئېنگىلىزالر . ئېنگىلىزالرغا قارشى تۇرۇپ پايدا ئالغىلى بولمايدۇ» قوپسا  –ئولتۇرسا . بولدى

ئەسكىرى قۇۋۋەت، مالىيە قۇۋۋىتىدە تەڭداشسىز . ئەڭ كۈچلۈك قەۋمنىڭ بىرى ھازىر دۇنيادىكى

دەيدىغان دادام بىلەن سەكرات « ئەخمەق ئادەمال تۇخۇمنى تاشقا ئۇرىدۇ. بىر خەلق

  .ئالدىدىكى دادام بىر بىرىگە زادىال پەقەتال ئوخشىمايتتى

 

ت مەزلۇم ئانىلىرىمىز ئەسلىدە، مۆئمىن سىياقىدىكى بىچارە دادىلىرىمىز، قۇل سۈپە

مۇستەملىكىنىڭ دەردىنى يەتكۈچە تارتىپ روھى سۇنغان ئەرۋاھالرغا ئايلىنىپ قالغاندەك 

قىلسىمۇ، قەلبىنىڭ چۇڭقۇرىغا كۆمۈپ قويغان ھۆرلۈككە بولغان تەشنالىق، زۇلۇمغا بولغان 

پ غەزەپ ئۇچقۇنلىرىنى پەقەت ۋە پەقەت پەرزەنتلىرىنىڭ ھاياتلىقى ئۈچۈنال يوشۇرۇ

پەرمانلىرىغا ئىتائەتمەنلىك بىلەن بوي –قارىماققا، بۈيۈك بىرىتانىيىنىڭ ئەمىر . ياشايدىكەن

سۇنىۋاتقاندەك كۆرۈنگەن بۈيۈكلىرىمىزنىڭ يۈرىكىدە، ئاخىرقى نەپسىگىچە ئىچكىي قارشىلىقالر 

ز ئەمما ئۆزلىرى ۋەتەن ئۈچۈن جان بېرىشكە پېتىنالمىغاننى ئا. الۋۇلداپ كۆيۈپ تۇرىدىكەن

 ھە؟ –دەپ،  پەرزەنتلىرىنىڭمۇ بۇ يولدا بەدەل تۆلىشىنى خالىماسلىقى نېمە دېگەن ئېچىنارلىق 

 

 

 

 مۇستەقىللىق بىزدىن قانچىلىك يىراقتا؟

 ئاسىيە ئۇيغۇر

 

 مۇستەقىللىقنىڭ شەرتلىرى ۋە رېئاللىقىمىزدىكى مەۋجۇت مەسىلىلەر  .1

 
ئاتا قىلغان ھوقۇقى بولۇپ ، مىللىي مۇستەقىللىق بولسا ھەر بىر دۆلەتنىڭ ئالالھ 

ئەسىردىمۇ يەنىال نۇرغۇن -21مۇستەملىكىچى دۆلەتلەرنىڭ كۈچلىرى زور دەرىجىدە ئاجىزلىغان 

ئەلۋەتتە خەلقئارا . مىللەتلەر ئۆز دۆلىتىنىڭ مۇستەقىللىقى ئۈچۈن تىنىمسىز كۆرەش قىلىۋاتىدۇ

رى يەنىال نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ ۋەزىيەت ئىنتايىن مۇرەككەپ ۋە مىللىي مۇستەقىللىق ھەرىكەتلى

سودا مەنپەئەتىگە يانداش بولسىمۇ، ئەمما بۇنداق ئەھۋالنىڭ كېلىپ چىقىشىمۇ كونترول قىلىش 
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چۈنكى دۇنيا جامائىتى بىلەن بىرگە ياشاۋاتقان ھېچبىر . مۇمكىن بولمايدىغان ئىشالردۇر

 . ۇتقا چىقىرالمايدۇمىللەت جامائەت ئىچىدىكى ئىشالردىن مۇستەسنا بىرەر ئىشالرنى ۋۇج

ئۇنداقتا بىز يىراقنى قويۇپ يېقىنقى يەنى ئىككى مىڭىنجى يىلالردىن كېيىن مۇستەقىل بولغان 

 :دۆلەتلەرگە قاراپ باقايلى

ئەسىردىن باشالپ پورتىگالىيە تەرىپىدىن -11شەرقىي تىمور دېمۇكراتىك جۇمھۇرىيىتى،  .1

رلىكتە مۇستەملىكە قىلىنغان دۆلەت مۇستەملىكە قىلىنغان، كېيىن گولالندىيە بىلەن بى

بولۇپ، ئىككىنجى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن شەرقىي تىمور پورتوگالىيىنىڭ  بىر ئۆلكىسى 

يىلى مۇستەقىللىق ھەرىكىتىنى قوزغىغان ۋە ئۇزۇن يىلالر ئىزچىل -1971. بولۇپ قالغان

دۆلەتلەرنىڭ يىلى مۇستەقىللىق ئېالن قىلغان ۋە باشقا -2112كۆرەش قىلىش داۋامىدا 

 .بىردەك ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشكەن

ئەسىردىال مۇستەقىل دۆلەت بولغان ۋە ئېتىراپ قىلىنغان -19. قارا تاغ جۇمھۇرىيىتى .2

بولسىمۇ، لېكىن بالقان ئارىلىغا جايالشقان بۇ دۆلەت جۇغراپىيىلىك ئورنى سەۋەبلىك 

ا ئۇرۇشىدىن كېيىن دۇني-2. غا ئايلىنىپ قالغان<بىر قىسمى>نۇرغۇن دۆلەتلەرنى 

يىلالردىكى -91. يۈگۈسالۋىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىتتىپاقداش دۆلىتىگە ئايلىنىپ قالغان

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى بىلەن يۇگۇسالۋىيە ئىتتىپاقىدىكى نۇرغۇن دۆلەتلەر 

كۈنى ئومۇم خەلق -21ئاينىڭ -1 -2111قارا تاغ بولسا . مۇستەقىللىق ئېالن قىلغان

پرېسەنلىك كىچىككىنە ئۈستۈنلۈك بىلەن مۇستەقىل بولغان ۋە 1غا قويۇش ئارقىلىق ئاۋاز

شۇ . دۇنيا ئۇرۇشىدىكى مۇستەقىل دۆلىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرگەن-1كۈنى -3ئاينىڭ -1

كۈنى ب د ت غا رەسمىي ئەزا بولغان ۋە دۇنيا تەرىپىدىن رەسمىي -28ئاينىڭ -1يىلى 

 . ئېتىراپقا ئېرىشكەن

ئافرىقىنىڭ شەرقىي قىسمىغا جايالشقان بۇ دۆلەت سۇدان . دان جۇمھۇرىيىتىجەنۇبىي سۇ .3

ئىيۇلدا مۇستەقىللىق ئېالن -9يىلى -2111جۇمھۇرىيىتىدىن ئايرىلىپ چىققان بولۇپ، 

دۆلەت بولغان شۇنداقال پۈتۈن دۇنيانىڭ -14قىلغان ۋە ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى 

 . نۆۋەتتە دۇنيادىكى ئەڭ ياش دۆلەت ھېسابلىنىدۇ بۇ دۆلەت.  ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشكەن

يۇقارقى ئۈچ دۆلەتنىڭ مۇستەقىل بواللىشى بىزگە شۇنى ئىسپاتالپ تۇرۇپتىكى، ئۇيغۇر 

خەلقى ئۈچۈن مۇستەقىللىق پەقەت بىر چۈشال ئەمەس، بەلكى تارىخىي پۇرسەتلەرگە تولغان 

ىسەكال مۇستەقىللىق بىز ئۈچۈن ھازىرقى دۇنيا ۋەزىيىتىدە پەقەت پۇرسەتنى كۆرۈپ يېتەل

 !ئانچە يىراق بولمىغان بىر مەنزىل خاالس

 ئۇنداقتا ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستەقىللىق ئارزۇسى ئۈچۈن پۇرسەت كەلدىمۇ؟ 

بىز بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىشتىن ئاۋۋال ، بىزنىڭ پۇرسەتلىرىمىزنى ئۆزىدە يوشۇرغان دۇنيا 

ىزنى يوغان ئېچىپ قاراپ باقايلى،پۇرسەت زادى ۋەزىيىتىگە نەزىرىمىزنى ئاغدۇرۇپ ، كۆزىم

 قەيەردە؟

بىز ئىزچىل ھالدا دۈشمىنىمىز تاجاۋۇزچى خىتايالر دەپ توۋاالپ كېلىۋاتىمىز، ئۇنداقتا بىز 

ئۈچۈن ئەڭ دەسلەپتە بىلىشكە تېگىشلىكى دۈشمەننىڭ ھازىرقى ئەھۋالى بولۇشى كېرەك 

 .ئەلۋەتتە
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 18. بەت

 لىخىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋا .1

دۇنيا پۇتبول ”ئامېرىكا سودا ئۇرۇشى نۆۋەتتە ھەتتا روسسىيەدە ئۇيۇشتۇرۇلغان –خىتاي 

. دىنمۇ بەكرەك قىززىق نوقتىلىق مەسىلىگە ئايالندى دېسەك ئارتۇق كەتمەس“مۇسابىقىسى

چۈنكى دۇنيا ئىقتىسادىغا تەسىر كۆرسىتىپ تۇرغان بۇ ئىككى  ئىقتىسادىي چوڭ گەۋدە 

االشلىرىنىڭ ئاقىۋەتتە سودا ئۇرۇشى دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلۈشى ۋە ئارىسىدىكى سودا ت

سىياسىي خاراكتېرگە  ئىگە بولۇشى ھەم شۇنداقال بۇ سودا ئۇرۇشى سەۋەبلىك خىتاي 

ۋەھاكازاالر كىشىلەرگە ئەينى يىلالردىكى سوغۇق ...........ئىقتىسادىدا داۋالغۇش بولۇشى 

ابىق سوۋېتلەر ئىتتىپاقى ئارىسىدىكى سودا مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشىدا ئامېرىكا بىلەن س

ماجراسى ۋە ئۇنىڭ تەسىرى سەۋەبلىك كېلىپ چىققان سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى 

دەرۋەقە ئەينى يىللىرى ئامېرىكا سوۋېت . قاتارلىق بىر قاتار تارىخالرنى ئەسلەتتى

كىنىش بولغان ۋە ئىتتىپاقىغا ئىقتىسادىي جازا يۈرگۈزگەنلىك سەۋەب ئىقتىسادىيدا چې

مانا مۇشۇنداق تارىخىي پۇرسەتلەر سەۋەب . ئاقىۋەت  پارچىلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقارغان

بۈگۈنكى قازاقىستان، تاجىكىستان، ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەر 

 . مۇستەقىللىقنىڭ بۇيۈك قەدىمىنى ئااللىغان

سۆزى ئىكەنلىكى ئېسىمدە قالماپتۇ ، مۇنداق بىر ئۇنداقتا تارىخ تەكرارلىنامدۇ؟ كىمنىڭ 

بىرىگە كىشىنى  –تارىخ تەكرارالنمايدۇ، ئەمما بەزى تارىخالر بىر ”:سۆز بولىدىغان

بەلكىم مانا مۇشۇنداق ئوخشاشلىقالر يۈز . “چۆچۈتكىدەك دەرىجىدە ئوخشايدۇ

كا قوزغىغان سودا ئامېرى. بېرىۋاتقانلىقىنى بۈگۈن كۆپ ساندىكى كىشىلەر ھېس قىلىشماقتا

ئۇرۇشى خىتاينىڭ ئىقتىسادىيغا تەسىر يەتكۈزىۋاتقان بولسا، خىتاي ئىچىدىكى كوممۇنىست 

پارتىيەگە قارشى نارازىلىق ھەرىكەتلىرى تېزدىن ئەۋج ئېلىپ بىۋاسىتە ھالدا خىتاي 

مەسىلەن، تاكسى شوپۇرلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئىش . ھاكېمىيىتىگە تەھدىت ئېلىپ كەلدى

ش ھەرىكىتى، يۈك ماشىنىشى شوپۇرلىرىنىڭ مەملىكەن خاراكتېرلىك تەشكىللىنىپ تاشال

ئىش تاشالش ھەرىكتى، كونا ئەسكەرلەرنىڭ مەملىكەت بويىچە تەشكىللىنىپ نارازىلىق 

بۇنىڭغا . كەيندىن يۈز بەردى –نامايىشى ئېلىپ بېرىشى قاتارلىق بىر قاتار ۋەقەلەر كەينى 

 –سىمىگە سىياھ چېچىش ۋەقەسى يۈز بېرىپ پۈتۈن خىتاي ئىچى ئۇالپال شىن جىنپىڭنىڭ رە

مانا . سىرتىدىكىلەر ئارىسىدا سىياھ چېچىش ھەرىكىتى كەڭ كۆلەمدە تارقىلىشقا باشلىدى

بۈگۈن خىتايدا چوڭ سىياسىي ئۆزگىرىش يۈز بەرگەنلىكىگە دائىر گەپ سۆزلەر ۋە 

 .......مۇالھىزىلەر پۈتۈن ئىنتېرنېت دۇنياسىنى بىر ئالدى

ىن شۇنى كۆرۈپ يەتتۇقكى، بىز ئامېرىكىنىڭ جۇڭشىڭ شىركىتىنى جازاالش ۋەقەسىد

پىالنى  2121ئۆزلىرىنى يېڭىدىن باش كۆتۈرگەن چوڭ دۆلەت دەپ جار سالغان ۋە 

تېخنىكا ساھەسىدە يېتەكچى ئورۇنغا ئۆتۈشنى پىالن قىلغان  –ئارقىلىق دۇنيا پەن 

ئۆتكۈزگۈچ پىالنستىنكا ياساش تېخنىكىسىدىمۇ  ”芯片“خىتاينىڭ ھەتتا كىچىككىنە 

. تېخنىكىدا بەكال ئاجىز ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتتۇق –ىنىدىغان دەرىجىدە پەن باشقىالرغا تاي

تېخنىكا  –تېخنىكىدا شۇنچە ئاجىز بىر دۆلەت قانداق قىلىپ دۇنيا پەن  –ئۇنداقتا پەن 

ساھەسىدە رەھبەرلىك ئورنىغا ئۆتەلىشى مۇمكىن؟ بۇ دەل ئامېرىكىنىڭ خىتايغا سودا 

چۈنكى خىتاي تاكى بۈگۈنگە قەدەر .  سلىق سەۋەبدۇرئۇرۇشى ئېالن قىلىشىدىكى ئاسا

تېخنىكىدا بۆسۈش خاراكتېرلىك تەرەققىياتالرغا ئېرىشكىنى يوق، ئۇنىڭ  –يۇقىرى پەن 

تېخنىكىسى ۋە  –تەرەققىياتىغا ئاساس بولىۋاتقىنى ھەممىسىال غەربنىڭ يۇقىرى پەن 
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 19. بەت

ئامېرىكا . ھپىسى خاالسخىتاينىڭ چەتئەللەردىكى ئۇچۇر ۋە تېخنىكا جاسوسلىرىنىڭ تۆ

جۇڭشىڭنى جازااليمىز دېيىشى بىلەنال جۇڭشىڭ پالەچ ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى، گەرچە 

خىتاي دەسلەپتە ئامېرىكىنىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ باققان بولسىمۇ لېكىن ئامېرىكا 

ھۆكۈمىتىنىڭ قەتئىيلىكى نەتىجىسىدە جۇڭشىڭ ناھايىتى زور ئىقتىسادىي تۆلەم تۆلەش ۋە 

شىركىتىنىڭ رەھبەرلىك قاتلىمىنى پۈتۈنلەي ئالماشتۇرۇش ۋە ئامېرىكىنىڭ  جۇڭشىڭ

بىز بۇ . نازارىتىنى قوبۇل قىلىش شەرتى ئاستىدا جازانى بىكار قىلىش پۇرستىگە ئېرىشتى

يەردە جۇڭشىڭنىڭ نىمە ئۈچۈن ئۇنداق كۆپ ئىقتىسادىي جازانى قوبۇل قىلىشنى ، 

< شەخس شىركەت>بىلگەنلىكى ۋە بۇ ئاتالمىش شىركەتنى ۋەيران قىلىشتىن مۇھىم دەپ 

نىڭ ئىشلىرىغا خىتاينىڭ بىر دۆلەت سۈپىتىدە قو ل تىقىپ ئارلىشىشى نەتىجىسىدە بىز 

جۇڭشىڭنىڭ نوقۇل ھالدىكى شەخس شىركىتى ئەمەس بەلكى خىتاينىڭ ئۇچۇر ئاالقىسى ۋە  

ەنى ئامېرىكىنىڭ ي. جاسوسلۇق ساھەسىدىكى مۇھىم ئورگىنى ئىكەنلىكىنى بىلىپ يەتتۇق

تېخنىىكىسى ئىران بىلەن شىمالىي كورىيەگە سېتىپ ئامېرىكىنىڭ ئەقلىي مۆلۈك ھوقۇقىغا 

تەرۇز قىلغان جۇڭشىڭنىڭ كەينىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رەھبەرلىكى بارلىقىنى  –دەخلى 

ئامېرىكا ھۆكۈمىتىمۇ چوڭقۇر تونۇپ يەتكەن ۋە شۇ سەۋەب ئامېرىكا خىتاي ئوقۇغۇچىالرغا 

ولغان تەكشۈرۈش، كۆزىتىش ۋە ئامېرىكىغا خىتايدىن ئوقۇشقا ۋە خىزمەت بىلەن ب

كېلىدىغانالرنىڭ ۋىزا ئېلىش ئىشلىرىغا چەك قويۇش، ۋەتەنداشلىققا چەك قويۇش، خىتاي 

گراجدانلىرى ياكى ئامېرىكا گراجدانلىقىغا ئۆتكەن خىتايالرنىمۇ دۆلەتنىڭ تېخنىكىلىق 

وبۇل قىلماسلىق، ھازىر ئىش ئورنىدا بولغانالرنىڭ ئارقا مۇھىم خىزمەت ئورۇنلىرىغا ق

شى .  تەدبىرلەرنى قوللىنىشقا باشلىدى –كۆرۈنۈشىنى تەكشۈرۈش قاتارلىق نۇرغۇن چارە 

دەپ چوڭ سۆزلىگەن بولسىمۇ، لېكىن “قانغا قان ئالىمىز”جىنپىڭ گەرچە دەسلەپتە

ىغان جەسۇر ۋە قەتئىيلىكى كېلىپ ترامپنىڭ دېگىنىنى قىلىدىغان، خىتايدىن قورقۇپ قالمايد

پۇلنى مۇھىم ”چىقىشى تىجارەتچى بولغان بىر پرېزدېنتنىڭ خىتاينىڭ قارىشىدىكى

دەرۋەقە خىتاي ھۆكۈمىتى ترامپنى . قارىشىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى“بىلىدۇ

سەن ئادەم دەپ پەرەز قىلىشقان ۋە شۇ پەرىزىگە ئاسا “گۈلدۈرى بار، يامغۇرى يوق”پەقەت

ستراتېگىيىسىنى تۈزگەن بولۇپ، ترامپنىڭ ئويلىمىغان يەردىن بۇنداق قاتتىق قول پرېزدېنت 

مىلياردلىق خىتاي مېلىغا باج ئالدىغانلىقىنى 11ئىيۇل كۈنى -1. بولۇشى خىتاينى چۆچۈتتى

جاكارلىغاندىن كېيىن خىتايمۇ ئامېرىكىنىڭ ئوخشاش مىقداردىكى مېلىغا ئوخشاش باج 

خىتاينىڭ بۇ ئىپادىسى ئامېرىكىنىڭ قاتتىق غەزىپىنى .  قىنى جاكارلىغانىدىئالىدىغانلى

مىلياردلىق خىتاي ماللىرىغا باج 311مىليارد ۋە 211كەلتۈردى ۋە كەينىدىنال ترامپ يەنە 

ئىيۇل ئامېرىكا خىتاي ماللىرىغا رەسمىي -1. ئالىدىغانلىقى ھەققىدە بايانات بەردى

ندا بولسا خىتاي پورتىدا ئامېرىكىنىڭ ماللىرى خىتاي يوسۇندا باج ئېلىشنى باشلىغا

پورتىدىن كىرەلمەي تۇرۇپ قالدى، چۈنكى خىتاي پورتىدىكىلەر تېخى ئامېرىكىنىڭ 

يەنى .......ماللىرىغا قانداق باج ئېلىش ھەققىدىمۇ ئېنىق بىر بۇيرۇققا ئېرىشمىگەنىدى

غانلىقىغا ئانچە ئىشەنمىگەن ۋە خىتاي بۇ سودا ئۇرۇشىنىڭ تۇنجى ئوقىنىڭ چوقۇم ئېتىلىدى

 .....تەييارلىق كۆرمىگەن

ئۇنداقتا بۇ ئىشتىن نېمىنى ھېس قىلىشىمىز مۇمكىن؟ خىتاينىڭ سىياسىي تۈزۈلمىسىگىمۇ 

تەھدىت ئېلىپ كېلىش ئېھتىماللىقى بولغان سودا ئۇرۇشىدەك مۇشۇنداق چوڭ بىر ئىشتا 

ىر قىلىشى خىتاينىڭ رەھبەرلىك خىتاينىڭ بۇنداق ھاماقەتلەرچە سەۋەنلىكلەرنى ساد

قاتلىمىدا يەنىال تەدبىرسىزلىك ۋە مۇقىمسىز ئامىلالرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى كۆرۈۋېلىشىمىز 
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 20. بەت

 . مۇمكىن

خىتاي سودا ئۇرۇشىنىڭ خىتاينى ھاالكەتكە يۈزلەندۈرۈشىگە  –نۇرغۇن كىشىلەر ئامېرىكا 

تىماللىق يوق دېگەنلىك ئەمما بۇ دېگەنلىك بۇنداق ئېھ. ئانچە ئىشىنەلمەسلىكى مۇمكىن

يىلى دۆلەت بىخەتەرلىك دوكالتىدا خىتاي بىلەن -2117چۈنكى ئامېرىكا . ئەمەس

سىنتەبىر -11يەنى . روسسىيەنى بىرىنجى دەرىجىلىك دۈشمەن دەپ ئېالن قىلغان ئىدى

ۋەقەسىدىن كېيىن تېرورلۇق كۈچلىرىنى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت ئېلىپ 

ن سىياسىي كۈچ دەپ قارىغان ئامېرىكا ئەسلىدە ئۆزىنىڭ ۋە پۈتۈن دۇنيانىڭ كېلىدىغا

بىخەتەرلىكىگە چوڭ تەھدىت ئېلىپ كېلىدىغان كۈچنىڭ ئىسالم دۇنياسىدىكى تېرورلۇق 

كۈچلىرى ئەمەس بەلكى خىتاي ۋە كوممۇنىست ئىدىيىسى ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر تونۇپ 

رىكا ترامپنىڭ رەھبەرلىكىدە ئامېرىكا بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئامې. يەتكەنىدى

بىخەتەرلىكىگە زور تەھدىت پەيدا قىلغان شىمالىي كورىيەنىمۇ بويسۇندۇردى، مانا بۈگۈن 

بۇ ئۇچرىشىش روسسىيە .......پرېزدېنت ترامپ بىلەن روسسىيە پرېزدېنتى پۇتىن ئۇچراشتى

باشلىنىش ئېلىپ بىلەن ئامېرىكا مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ياخشىلىنىشى ئۈچۈن يېڭى بىر 

يىل ئاۋۋال ئامېرىكا سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى خىتاي بىلەن 21. كېلىدىغانلىقى ئېنىق ئىدى

ھەمكارلىق ئورناتقان بولسا، بۈگۈنكى كۈندە نىمە ئۈچۈن خىتايغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن 

ي روسسىيە بىلەن ھەمكارالشمىسۇن؟ ئەگەر ئامېرىكا روسسىيە بىلەن ھەمكارالشسا ، شىمالى

كورىيەنى بويسۇندۇرغان، تېرور كۈچلىرىنى يوقىتىپ بولغان تۇرسا ، ئامېرىكىنىڭ خىتايدىن 

باشقا دۈشمىنى قاالتتىمۇ؟ ئامېرىكا نۆۋەتتە ئەلۋەتتە پۈتۈن كۈچىنى مانا بۇ ئەشەددىي 

 . دۈشمەننى يوقىتىشقا قارىتىدۇ

ڭمۇ ئەشەددىي بۇ ئەشەددىي دۈشمەن ئەلۋەتتە ئاجىز ۋە يۆلەكسىز ئۇيغۇر خەلقىنى

ئۇتۇق . دۈشمىنىمىزنىڭ دۈشمىنى بىزنىڭ دوستىمىز بولىدىغانلىقى ھەقىقەت. دۈشمىنىدۇر

قازىنىمىز دەيدىكەنمىز ئەلۋەتتە دۈشمەن بىلەن دوستنى پەرق ئېتەلىگۈدەك ئەقىل ۋە 

چۈنكى بىز دۈشمەننى يېڭىش ئۈچۈن دوستالرغا مۇھتاج . كۆزىمىز بولۇشى كېرەك

شمەندىن غالىپ كېلىپ ئۆز دۆلىتىمىزنى قۇرغان مىنۇتالردىمۇ ۋە بولغىنىمىزدەك، دۈ

چۈنكى  مۇستەقىل بولساقمۇ بىز . ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ دوستالرغا ئەلۋەتتە مۇھتاج بولىمىز

 . يەنىال دۇنيا چوڭ ئائىلىسىنىڭ بىر ئەزاسى سۈپىتىدە مەۋجۇتلىقىمىزنى ساقاليمىز

ۈشمەنلىرى كۈچلۈك ۋە كۆپ بولۇۋاتقان بۇ ئۇنداقتا دۈشمىنىمىزنىڭ ئەھۋالى خاراپ، د

 تارىخىي شارائىتتا بىزگە پۇرسەت كەلمىدى دېيىشكە يەنە قانداق سەۋەبىمىز بار؟  

 مۇستەقىللىق ھەرىكىتىمىزنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى  .2

 

يېقىنقى ۋاقىتالردىن بۇيان چەتئەلدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر ۋە تەشكىالتالر ئارىسىدا 

بۇ ئىختىالپالردىن شۇنى بايقىدىمكى . پالر مەيدانغا چىقىشقا باشلىدىئوخشىمىغان ئىختىال

ئىختىالپالرنىڭ سەۋەبى، ئۇسۇلى ۋە نەتىجىسى چەتئەلدىكى خىتاي پائالىيەتچىلىرى 

يەنى، بىر بىرىنى . ئارىسىدىكى ئىختىالپالر بىلەن ئاساسىي جەھەتتە ئوخشاش ئىكەن

ىش، ئۆز ئارا قارىالش ۋە ئېكرانغا چىقىپ خائىن، جاسوس دەپ زارالش، خەلققە پاش قىل

يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلەردىن تارتىپ ئادەتتىكى ئاۋام پۇخراغىچە . ھېكايە سۆزلەش

ھەرخىل پىكىر ئېقىمىغا ئەگىشىش ۋە بۆلۈنۈش، بىر بىرىگە قارىمۇ قارشى تەشكىالتالرنى 

نى نىمە ئۈچۈن ئۇيغۇر مېنى ھەيران قالدۇرغى.  قاتارلىقالر........مەيدانغا كەلتۈرۈش

پائالىيەتچىلەر ئارىسىدىكى ئىختىالپالر خىتاي پائالىيەتچىلىرى ئارىسىدىكى ئىختىالپالرغا 
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مېنىڭ كۆزىتىشىمچە خىتاينىڭ جوسوسلۇق . ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشاپ قلغالىقىدۇر

ارادا ھەرىكىتى دۇنيادا خېلى ئالدىنقى قاتاردا بولۇپ، ئۆتكەن ئىككى يىل ئىچىدىكى خەلقئ

يۈز بەرگەن خىتاينىڭ جاسوسلۇق ھەرىكەتلىرىگە دائىر ۋەقەلىكلەردىن كوڭزى مەكتىپى 

ۋەقەسى ، ئاۋسترالىيەدىكى بىر پارالمېنت ئەزاسىنىڭ ئاشكارە باياناتى، گېرمانىيە 

نەپەر خىتاي جاسوسى ۋەقەىسى، كانادادىكى خىتاي 1111ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدىكى 

كۆرسىتىشى دېگەندەك بىر قاتار ۋەقەلەردىن خىتاينىڭ كۈچىنىڭ ھۆكۈمەتكە تەسىر 

ئۇنداقتا خىتاي . چەتئەلدىكى قارا قولىنىڭ نەقەدەر كەڭ يېيىلغانلىقىنى كۆرۈپ يەتكەنىدۇق

قارا قولى باشقا دۆلەتلەرنىڭ ھاكېمىيەت قاتلىمىغا تەسىر يەتكۈزۈش دەرىجىسىگە بارغان 

ردىكى خىتايغا قارشى كۈچلەرنىڭ ئارىسىغا بۇنداق ئەھۋالدا بۇ قارا قولالرنىڭ چەتئەللە

خىتاي ئەسلىدىمۇ ۋەتەندە كىشىلەر . يامرىماسلىقى ئەقىلگە ئەلۋەتتە ئۇيغۇن ئەمەس

قاتارلىق پەشكەش .......ئارىسىغا پىتنە سېلىش، بىر بىرىنى چېقىش، نازارەت قىلدۇرۇش

ردىمۇ ئوخشاش چەتئەللە. ئۇسۇلالردا خەلقنى نەزەربەنت ئاستىغا ئېلىپ قۇل قىلغان

ئۇسۇلالردا خىتاي ھاكېمىيىتىگە قارشى ھەرقانداق ھەرىكەتلەرگە توسقۇنلۇق قىلىشى ئېنىق 

چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى پىتنە . بولۇپال قالماي يەنىال شۇ كونا ئۇسلۇبىنى قوللىنىدۇ

تېرىشنىڭ ئادەملەر ئارىسىدىكى ئىشەنچنى سۇسالشتۇرۇپ، ئىناقسىزلىق كەيپىياتى 

رۈش ئارقىلىق چوڭراق بىر كۈچلەرنىڭ مەيدانغا كېلىشىنى توسااليدىغانلىقىنى شەكىللەندۈ

بۇ قۇرالرنى ئوقۇۋاتقىنىڭىزدا بەلكىم . نۇرغۇن يىللىق تەجرىبىلىرى ئارقىلىق ئىسپاتلىغان

ئەتراپىڭىزدىكى پىتنە تېرىگۈچىالرنىڭ كۆپلىكىدىن خىتاينىڭ جاسوسلىرىمۇ بەك كۆپ بولسا 

دەم جاسوسلۇق قىلىشقا باشلىدىمۇ قانداق دېگەن ئويغىمۇ كېلىپ كېرەك ياكى ھەممە ئا

بىر . ھە؟ لېكىن ئەنسېرىمەڭ،چۈنكى پۈتۈنلەي ئۇنداق بولۇشى ناتايىن -قالغانسىز 

خەلقنىڭ ئارىسىغا پىتنە سېلىش ئۈچۈن بىر ئېغىز گەپ، بىر نەچچە ئادەم بولسا مەقسەتكە 

زۇن يىلالرچە باستۇرۇش سىياسىتى خىتاينىڭ ئۇ. يېتىش ئۇنچە تەس بولمىسا كېرەك

ئاستىدا ستوكخولم ئۇنىۋېرسال كېسىلىگە گىرىپدار بولۇش ئېھتىماللىقىمىز ناھايىتى چوڭ 

بولۇپ، بۇ خىل ئەھۋالدا خىتاينىڭ ئارىمىزغا بەك كۆپ كۈچىمەيمۇ مەقستىگە يېتىش 

كېسەللىك  ستوكخولم ئۇنىۋېرسال كېسىلى بولسا بىر خىل روھىي. )ئىمكانى بار ئەلۋەتتە

بولۇپ، يەنى زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى زۇلۇم قىلغۇچىنىڭ قىلمىشىنى يوللۇق دەپ قاراش ۋە 

. ئاقىۋەتتە زۇلۇم قىلغۇچىغا ياردەم قىلىش ئارقىلىق ئۆز قەۋمىگە زۇلۇم قىلىشنى كۆرسىتىدۇ

 .بۇ ھەقتە توردىن ئىزدەنسەڭلەر تېخىمۇ تەپسىلىي چۈشەنچىگە ئىگە بولىشىڭالر مۇمكىن

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%AF%E5%BE%B7%E5%93

%A5%E7%88%BE%E6%91%A9%E7%97%87%E5%80%99%E7%B

E%A4) 

چەتئەلدىكى ئۇيغۇر تەشكىالتلىرى يېقىن يىلالردىن بۇيان بۆلۈنۈش ۋە تەشكىالت  

رەھبەرلىرىدە بىر بىرىدىن گۇمان قىلىش، ھاقارەتلەش ھەتتا چەتئەل مېدىيالىرىغا 

تىن ئېغىرالپ ئادەم توپالش، يېڭىدىن تەشكىالتالرنى قۇرۇپ ، ......قىلىپ بېرىش<غەيۋەت >

بۇنىڭ . مەۋجۇت تەشكىالتالرغا قارشى يوسۇندا ھەرىكەت قىلىش دولقۇنى ئەۋج ئالدى

بىلەن ھەممە ئادەم ئۆزىنى قالتىس چاغاليدىغان، ھەممە تەشكىالتالر ئۆزلىرىنى ئۇيغۇر 

بىردىنبىر تەشكىالت ئىكەنلىكىنى جار سالىدىغان غەلىتە ئەمما  دەۋاسىغا ئىگە چىقااليدىغان

 -يىلالرچە داۋام قىلغان بۇ دە .  كىشى كۆڭلىنى غەش قىلىدىغان ئەھۋال شەكىللەندى

تاالشالر ئۇيغۇر دەۋاسىغا قانداق پايدا ئېلىپ كەلدى؟ نۆۋەتتە بارلىق تەشكىالت 
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ز ئارا تاالش تارتىش ۋە قارىالشقا رەھبەرلىرى ۋە تەشكىالتالر ھەمدە بارچە خەلق ئۆ

بىزنىڭ ۋەزىپىمىز ۋە . چۈشۈپ كېتىپ، دەۋا قىلىشتىكى مەقسىتىنى ئۇنتۇپ قالدى

! مەقسىتىمىز نىمە ئىدى؟ بىزنىڭ ۋەزىپىمىز ۋەتىنىمىزنى ئازاد قىلىش، مۇستەقىل قىلىش

ىغان نۆۋەتتە بىز قىلىد. مەقسىتىمىز خىتايغا تاقابىل تۇرۇش ۋە ھاالك قىلىش ئىدى

ئىشالرنىڭ ئەڭ مۇھىمى بارچە ئۇيغۇرنى ئىتتىپاقالشتۇرۇپ، بىرلەشكىلى بولغۇدەك كۈچنىڭ 

ھەممىسىنى بىرلەشتۈرۈپ  بىردىنبىر دۈشمىنىمىز بولغان خىتايغا قارشى زور بىر قوشۇن 

مەيلى سىز قانچە ئىقتىدارلىق سىياسىئون، ئىقتىدارلىق رەھبەر ، ! شەكىللەندۈرۈش

لىيەتچى بولۇڭ، سىز تاالشقان شۇ ھۆرمەت ۋە ئىمتىيازالر خىتاي ھاالك ئىقتىدارلىق پائا

تۆھپە تالىشىش مەيلى سىز خاالڭ ياكى . بولماي تۇرۇپ ھەرگىزمۇ سىزگە بېرىلمەيدۇ

خالىماڭ پەقەت ۋەتەن ئازاد ۋە مۇستەقىل بولغاندىال ئاندىن بۇ يولدا كۆرەش قىلغانالرغا 

ئەگەر ۋەتەن بىر كۈن ئازاد بولمايدىكەن، سىز بۇ  .ئەمگىكىگە يارىشا تەقسىم قىلىنىدۇ

يەردە تالىشىپ ئۇرۇشۇپ قېلىۋېرىسىز ۋە ۋەتەننى ئازاد قىلىش ئارزۇيىڭىزنى ئۆزىڭىز بىلەن 

بىزنىڭ تارىختىكى ئىككى جۇمھۇرىيىتىمىز ھاالك . بىرگە گۆرگە  ئېلىپ كېتىشىڭىزمۇ مۇمكىن

رىمانلىق كۆرسەتكەن تۆھپىكارالرنى خەلق بولماستا ئاشۇ دۆلىتىمىزنى قۇرۇش يولىدا قەھ

بىلگەنمىدى؟ خىتايغا قارشى غۇلجا ۋەقەسى، ئۈرۈمچى ۋەقەسى، مارالبېشى ۋەقەسى، 

يەكەن ۋەقەلىرىدىكى قەھرىمانالرنى شۇ ۋەقەدىن بۇرۇن خەلق بىلگەنمىدى؟ شۇ ۋەقەلىكلەر 

نىڭ ئازادلىق ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن شۇنداق بىر قەھرىمانلىرىمىزنىڭ ئۇيغۇر خەلق

ئىشلىرى ئۈچۈن ھاياتىنى قۇربان قىلغانلىقىنى ئاندىن بىلدۈق ۋە ئۇالرنى قەھرىمان دەپ 

ۋەتىنىمىز مۇستەقىل بولغاندا ئەلۋەتتە بۇ قەھرىمانلىرىمىز تېگىشلىك . تەرىپلەشتۇق

 . تۆھپىلەر بىلەن تارىخىمىز سەھنىسىدە يۈكسەك مەرتىۋىلەرگە ئىگە بولىدۇ

 لىقىمىزنۆۋەتتىكى رېئال .3

 

يەنى . ھەرقانداق بىر ھاكىمىيەتكە قارشى كۈچ ئالدى بىلەن سىياسىي تۈس ئېلىشى كېرەك

تارىختىكى ئىنقىالبچىلىرىمىزمۇ مەلۇم بىر سىياسىي ئىدىيە ئاساسىدا تەشكىللىنىپ 

ھەرىكەت  قىلغان ۋە ئاقىۋەتتە ھاكېمىيەتكە قارشى غايەت زور كۈچ بولۇپ 

 . شەكىللىنەلىگەن

ردىكى ئۇيغۇرالر يىلالردىن بۇيان خىلمۇ خىل تەشكىالتالرنى قۇردى ھەم داۋاملىق چەتئەللە

نىشانلىرى، ئېسىل پىالنلىرى بار  -ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆزىگە تۇشلۇق ئارزۇ. قۇرۇۋاتىدۇ

ئەمما نىمە ئۈچۈن ئۇيغۇر دەۋاسىدا بۆسۈش خاراكتېرلىك زور نەتىجىلەر قولغا . ۋە بولغان

بۇنىڭدىكى بىردىنبىر سەۋەب  ئۇالرنىڭ زەنجىرسىمان ئىش تەرتىپىنى كېلىپ باقمىدى؟ 

ئەلۋەتتە بىر تەشكىالتنى نورمال ئېلىپ مېڭىش ئۈچۈن غايەت . شەكىللەندۈرەلمىگەنلىكىدۇر

ئۇنداقتا بىزدە ئىقتىساد يوقمۇ؟ ئۇنداق ئەمەس، . زور ئىقتىسادقا ئېھتىياجلىق بولىمىز

ى مەسىلە ھەر بىر تەشكىالت ئۆز ئىقتىسادىنى ئۆزى ئەمما بۇ يەردىك. ئىقتىسادىي بار

ئىشلىتىش، ئۆز ئىشىنى ئۆزى قىلىش، ھېچكىمنىڭ ھېچكىم بىلەن كارى بولماسلىق ھەتتا بىر 

تەرەپدارى بولۇپ ئىقتىسادنى بىرلىككە كەلتۈرمىگەنلىكى ........بىرى بىلەن رىقابەتلىشىش

، خەلقنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىن شۇ سەۋەب. ۋە ئىش بىرلىكى ھاسىل قىلمىغانلىقتۇر

گەرچە نۇرغۇن كىشىلەر تەشكىالتالرغا ئىقتىسادىي ياردەم . قوللىشىغىمۇ ئېرىشەلمىگەن

بولۇپمۇ  تەشكىالتالرنىڭ .بېرىشنى خالىسىمۇ، ئەمما شۇنداق قىلىشقا ئىككىلىنىپ قالغان

لەرنىڭ ھېساۋاتى ئىقتىسادىي كىرىمىنىڭ ئاشكارە بولماسلىقى، يىغىلغان ئىئانە ۋە ياردەم
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ئېنىق بولماسلىقى، تەشكىالت ئىچىدە ئىقتىسادىي خىيانەتچىلىك ئەھۋاللىرىنىڭ 

مەۋجۇتلۇقى قاتارلىق بىر قاتار سەۋەبلەر تۈپەيلى تەشكىالتالر خەلقنىڭ ۋە بىر قىسىم 

مۇشۇنداق شارائىتتا . دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىن  قوللىشىدىن ئايرىلىپ قالغان

تەشكىالتالر ئارىسىغا پىتنە سېلىشقا باشلىغان ۋە تەشكىالتالرنى بىر بىرىگە قارشى خىتايمۇ 

تۇرىدىغان، بىر بىرىنى ياراتمايدىغان، تەشكىالت ئەزالىرى ئارىسىدىمۇ ئىتتىپاقسىزلىق 

پەيدا بولۇپ، خەلق قايسى تەشكىالتقا ئەگىشىش ياكى قولالشتا قىىينىلىپ قالغان ئەھۋالالر 

مانا ھازىر بۇ مەسىلىلەر ئۇيغۇر دەۋاسى ئۈچۈن ئىقتىسادىي كۈچ  .كېلىپ چىققان

بولماسلىق، چوڭ بىر كۈچ بولۇپ شەكىللىنەلمەسلىك،  تەشكىالتالر ئۆز ئارا بىر بىرىنى 

چەتكە قېقىشتەك ئەھۋالالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇر دەۋاسى 

ن نۇرغۇن شەخسلەرنىڭ دەۋا سېپىغا بېشىدىكى تەشكىالتالردىن ئۈمىد كۈتۈپ كەلگە

ئۇنداقتا ئويالپ باقايلى، ئۇيغۇر دەۋاسى شۇنچە يىلالردىن . قوشۇلۇشىنى توسۇپ قويغان

نەتىجە چىقمىدى، بىز يەنە ۋاقىتنى ئىسراپ . بېرى مانا مۇشۇ ھالەتتە داۋاملىشىپ كەلدى

چوڭ بىر سىياسىي  قىلىپ مۇشۇ ھالەتنى ساقالپ مېڭىۋېرىشىمىز كېرەكمۇ؟ ناۋادا خىتايدا

ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ ۋەتەن مۇستەقىللىقىگە پۇرسەت يارىتىلىپ قالسا بىز قايسى 

ھالىتىمىزدە يېڭى بىر تارىخىي دەۋرنى كۈتۈپ ئاالاليمىز؟ بىزنىڭ كۈتۈپ ئولتۇرۇشقا 

ئەمدىكى كۆرەشتە مۇستەقىل ! ۋاقتىمىز بارمۇ؟ كېسىپ ئېيتىمەنكى ئەمدى ۋاقىت يوق

ئەگەر مۇستەقىل بولۇشقا تەييار . قىلىشتىن باشقا يولىمىز يوقبولۇش ياكى يو

 ! بولمايدىكەنمىز ئۇنداقتا ئۇيغۇر دېگەن سۆز بىر تارىخقا ئايلىنىشى مۇمكىن

ھازىر قىلىدىغان ئەڭ مۇھىم ئىشىمىز،  مەيلى سىز قانداق ئادەم بولۇشىڭىزدىن قەتئىينەزەر 

ىڭىزدا ۋەتەننىڭ ئازادلىقىنى كۆرۈشنى ئارزۇ پەقەت خىتايغا قارشىال بولسىڭىز، ھايات ۋاقت

قىلىدىكەنسىز،  قەلبىڭىزدىكى ئۆچمەنلىكنى، ئايرىمىچىلىقنى، تەكەببۇرلۇقنى، ياراتماسلىقنى 

، دۈشمەنلىكنى ۋە ھەممە ناچار قىلمىشلىرىڭىزنى تاشالپ  پۈتۈن دىققىتىڭىزنى خىتايغا 

تى ئۈچۈن چاپان ياپقان، ۋەتەن ئەگەر شۇنداق قىلمايدىكەنسىز خىتاي ھۆكۈمى.قارىتىڭ

 !  خەلقنىڭ ئازادلىقىغا توسقۇنلۇق قىلغان بولىسىز

 قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟  .4

ئۇيغۇرالر قانداق قىلىشى كېرەك؟ دېگەن بۇ سوئال مەن ئۈچۈن سالمىقى تولىمىۇ ئېغىىر بولغىان 

ئىىىش دەپ سىىوئال بولسىىىمۇ، لىىېكىن  ئويلىغىىانلىرىمنى سىىىلەر بىىىلەن ئورتاقلىشىشىىنى مىىۇھىم 

قاراشىىىلىرىمنى ئالىىىدى بىىىىلەن ئامېرىكىنىىىىڭ مۇسىىىتەقىللىق خىتابنامىسىىىى بىىىىلەن . بىلىىىىمەن

نەچچە يىلالر بۇرۇن يېزىلغان ۋە 211گەرچە ئامېرىكىنىڭ مۇستەقىللىق خىتابنامىسى .باشاليمەن

ۈل ئۇيغۇر بىلەن قىلچە ئاالقىسى بولمىغان بىر خىتابنامە بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭدىكى پىكىر پۈتك

ئۇنداقتا بۇ مۇستەقىللىق خىتابنامىسىدە نېمىلەر دېىيىلگەن . ئىنسانىيەتكە ئورتاق دەپ قارايمەن

 ۋە ئۇنىڭ بىز بىلەن بولغان ئاالقىسىچۇ؟

 :مۇستەقىللىق خىتابنامىسىنىڭ مۇقەددىمىسى

يىاراتقۇچى ئىنسىانالرنى بىاراۋەر . بىزنىڭ قارىشىمىزچە تۆۋەندىكى ھەقىقەتلەرگە سۆز كەتمەيدۇ

بۇالرنىڭ ئىچىدە ھاياتلىق . ياراتتى ۋە ئۇالرغا تارتىۋېلىشقا بولمايدىغان ھوقۇقالرنى ئاتا قىلدى

بىۇ ھوقۇقالرغىا . سىائادەتكە ئېرىشىىش ھوقىۇقلىرى بىار -ھوقۇقى، ئەركىنلىك ھوقۇقى ۋە بەخىت
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 24. بەت

بىۇ ھۆكۈمەتنىىڭ قىانۇنلۇق . كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ئىنسىانالر ئارىسىىدا ھۆكىۈمەت قۇرۇلىدى

ھەرقانىىداق شىىەكىلدىكى . وقىىۇقى بولسىىا بويسىىۇنغۇچىالرنىڭ رازىلىقىىى بىىىلەن روياپقىىا چىقتىىىھ

ھۆكۈمەت پەقەت يوقارقى ھوقۇقالرغىا بۇزغۇنچىلىىق قىلىىدىكەن خەلقنىىڭ ئىۇنى ئىۆزگەرتىش ۋە 

يېڭىى ھۆكىۈمەت تايىنىىدىغان .  بىكار قىلىش ۋە قايتا ھۆكۈمەت قۇرۇپ چىقىش ھوقۇقى بولىىدۇ

ھوقىىىۇقنى كىىىۈچىنى تەشىىىكىللەش ئىىىارقىلىق ئەڭ زور دەرىجىىىىدە خەلقنىىىىڭ  پىرىنسىىىىپ بولسىىىا

ھەقىقەتەن ئەستايىدىل ئويلىنىىدىغان . بىخەتەرلىكى ۋە بەختلىك ياشىشىنى قولغا كەلتۈرۈشتۇر

بولساق يەڭگىلتەكلىك بىلەن كىچىككىنە ۋاقىتلىق سەۋەبلەر تۈپەيلى ئۇزۇن يىللىىق ھۆكىۈمەتنى 

 –تمۈشتىكى بارلىق ساۋاقالردىن شۇنى بىلدۇقكى، ھەرقانداق جاپا ئۆ. ئالماشتۇرۇشقا بولمايدۇ

مۇشىىەققەتلەر پەقەت بەرداشىىلىق بەرگىلىىى بولسىىىال، ئىنسىىانالر ئىىادەتتە سىىەۋر قىلىشىىنى ئەۋزەل 

كۆرىىىدۇكى، ئىىۆزىلىرى ئۇزۇنىىدىن بېىىرى كۆنىىۈپ قالغىىان بىىۇ ھۆكىىۈمەتنى بىكىىار قىلىىىش ئىىارقىلىق 

لىېكىن، ھۆكىۈمەت ھوقۇقىىدىن . رۇپ ئېلىشىنى خالىمايىدۇھوقۇلىرىنى قىايتۇ –ئۆزلىرىنىڭ ھەق 

زۇمبۇلىىۇق قىلسىىا ۋە ئىزچىىىل تىىۈردە بىىىرال نىشىىاننى كىىۆزلەپ  -قااليمىقىىان پايىىدىلىنىپ، زورلىىۇق

ماڭغان بولسا، بۇ ئۇنىڭ خەلقنى مۇتلەق مۇستەبىت ھاكىمىيەت ئاستىغا ئالغانلىقىنىڭ ئىسپاتى 

ەتنى ئاغىدۇرىۋېتىش ئىارقىلىق كەلگۈسىى ئۈچىۈن بولۇپ، بۇنداق ئەھۋالىدا خەلقنىىڭ بىۇ ھۆكىۈم

 . يېڭى بىر كاپالەت يارىتىش ھوقۇقى بولىدۇ

مانا يۇقارقىالر ئامېرىكا مۇسىتەقىللىق خىتابنامىسىىنىڭ بېشىىدىكى مىۇقەددىمە بولىۇپ، بىۇ ھەم 

بىۇ . سىياسىەتلىرىنىڭ ئاساسىىدۇر –يىلدىن بېرى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان قانۇن 211ئامېرىكىنىڭ 

الر بولغاچقىال قانۇن تۈزۈملەردە قانداقال ئىۆزگىرىش بولۇشىىدىن قەتئىيىنەزەر ئەركىنلىىك، ئاساس

بىۇ .  ھۆرلۈك، باراۋەرلىك ۋە بەختنى قوغلىشىش ھوقۇقى دەخلىگە ئۇچرىمايىدۇ ۋە ئۇچرىمىغىان

مۇستەقىللىق خىتابنامىسىنىڭ يازغۇچىسى ئامېرىكىنىڭ سىابىق پرېزدېنتىى تومىاس جېففېرسىون 

نىڭ قەبرىسىىگە ئۇنىىڭ مۇسىتەقىللىق خىتابنامىسىىنىڭ ئىاپتورى ئىكەنلىكىى يېزىلغىان بولۇپ، ئۇ

 . بولۇپ، قىزىقارلىقى ئۇنىڭ يەنە  ئامېرىكىنىڭ پرېزدېنتىمۇ بولغانلىقى پەقەتال تىلغا ئېلىنمىغان

بىىىز بىىۇ خىتابنىىامىگە قارايىىدىغان بولسىىاق باشىىتا دېيىلگىنىىى ھەر بىىىر ئىنسىىاننىڭ يىىاراتقۇچى 

ن ئاتىىا قىلىنغىىان تەبىئىىىي ھوقىىۇقلىرى بولىىىدىغانلىقى بولسىىا كەينىىىدە بىىۇ ھوقۇقالرنىىىڭ تەرىپىىىدى

كاپالەتكە ئىگە قىلىنىشىى ئۈچىۈن ھۆكىۈمەت قۇرۇلغىانلىقى تىلغىا ئېلىنغىان ۋە بىۇ ھۆكۈمەتنىىڭ 

يەنى ھۆكۈمەت بەرپا قىلىشىتىكى سىەۋەب، . ھوقۇقى خەلق تەرىپىدىن بېرىلگەنلىكى سۆزلەنگەن

نى كاپىىىالەتكە ئىىىىگە قىلىشىىىتىن ئىبىىىارەت، ئەگەر ئۇنىىىداق بولمايىىىدىكەن بىىىۇ خەلقنىىىىڭ ھوقىىىۇقى

 . ھۆكۈمەتنى ئاغدۇرۇش ياكى ئالماشتۇرۇشقا بولىدۇ

ئۇنىىداقتا بىىۇ خىتابنامىىىدىكى بىىىزگە ئاالقىىىدار مەسىىىلە نىىىمە؟ ئىىۇ بولسىىىمۇ ئىنسىىانالرغا ئىىالالھ 

ەرۇز قىلىشىىىىقا ت –تەرىپىىىىىدىن ئاتىىىىا قىلىنغىىىىان تەبىئىىىىىي ھوقۇقالرنىىىىىڭ ھىىىىېچكىم دەخلىىىىى 

 –بىزنىىڭ ياشىاش ۋە بەخىت . دېمەك بىز يارىلىشىمىزدىن ھۆر  يارىتىلىدۇق. بولمايدىغانلىقىدۇر

 .سائادەتنى قوغلىشىش ھوقۇقىمىز بار
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 25. بەت

يىلغىا يىېقىن 71ئۇنداقتا بىزنىڭ ھوقۇقلىرىمىز قېنى؟ ۋەتىنىمىزنى خىتىاي مۇسىتەملىكە قىلغىان  

ھوقۇقلىرىىدىن تامىامەن  –دىن ئاتا قىلىنغان بىۇ ھەق ۋاقىت ئىچىدە خەلقىمىز ياراتقۇچى تەرىپى

شۇنداقال روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتە ئىنسانلىقتىن ھالقىغان . مەھرۇم ھالەتتە ياشاپ كەلدى

ئۇنىداقتا مىللەتنىىڭ بىۇ ھىاكىمىيەتكە قارشىى . زورلۇق، خورلۇق ۋە بۇزغۇنچىلىقالرغىا ئۇچرىىدى

ئۇنىىداقتا قانىىداق قىلىىىش !   مۇ؟ ئەلىىۋەتتە بىىارچىقىىىش، بىىۇ ھىىاكېمىيەتنى يىىوقىتىش ھەققىىى بىىار

 كېرەك؟ 

 –ھوقىىۇقلىرىنى خەلقئىىارا قىىانۇنالر ئاساسىىىدا قوغدىشىىى ۋە ئىىۆز ھەق  –ئۇيغىىۇر خەلقىىى ھەق 

ئۇنىىداقتا خەلقئىىارا .  ھوقىىۇقلىرىنى قولىغىىا ئىىېلىش يولىىىدا ئىزدېنىشىىى، كىىۆرەش قىلىشىىى كېىىرەك

نىىزامالر بىار يىاكى  –تېگىشىلىك قانىداق قىانۇن  قانۇنالردا بىزگە كېرەكلىك بولغان پايدىلىنىشىقا

 بولغان؟

نومۇرلىىۇق قارارىىىدا مۇنىىداق -1114مەن بىىۇ ھەقىىتە كىىۆپ ئىزدېنىشىىلەردىن كېىىيىن ب د ت نىىىڭ 

دىكىىىابىر -14يىلىىىى -1911يەنىىىى بىرلەشىىىكەن دۆلەتىىىلەر تەشىىىكىالتى . قىىىۇرالرنى ئىىىۇچراتتىم

. قىللىق خىتابنامىسىىنى ئىېالن قىلغىانمۇستەملىكە قىلىنغان دۆلەتلەر ياكى مىللەتلەرنىڭ مۇستە

تۈرلۈك قارارنى ماقۇللىغىان بولۇپ،ئىۇالر  7نومۇرلۇق ھۆججەت تۆۋەندىكىدەك -1114يەنى بۇ 

 :  تۆۋەندىكىچە

مۇستەملىكە قىلىنغان خەلقلەرگە ھۆكۈمرانلىق قىلىش ۋە ئۇالرنى ئېكسپالتاتسىيە قىلىشىتەك  .1

انلىق بولىىىۇپ، بىرلەشىىىكەن دۆلەتىىىلەر  ئەھىىىۋالالر نورمىىىال ئىنسىىىان ھوقىىىۇقىنى رەت قىلغىىى

تەشىىكىالتىنىڭ نىزامنامىسىىىگە خىالپلىىىق قىلغىىانلىق بىىىلەن بىىىرگە دۇنيانىىىڭ تېنچلىقىىى ۋە 

 .ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە توسالغۇ بولىدۇ

بىۇ قارارغىا ئاساسىەن ئىۇالر دەخلىسىىز . ھەرقانداق مىللەتنىڭ قارار قىلىىش ھوقىۇقى بولىىدۇ .2

سىياسىي ئورنىنى بەلگىلىسە، ئەركىن ھالەتتە ئۆزلىرىنىىڭ ئىقتىسىادىي،  ھالەتتە ئۆزلىرىنىڭ

 .جەمىيىتى ۋە مەدەنىيىتىنى تەرەققىي قىلدۇرسا بولىدۇ

سىياسىي ، ئىقتىسادىي، جەمىىيەت ۋە مائارىىپ قاتىارلىق تەرەپىلەردە يېتەرلىىك تەييىارلىقى  .3

 .ايدۇبولمىغانلىقى سەۋەبلىك  مۇستەقىل بولۇشىنى كېچىكتۈرۈشكە بولم

مۇستەملىكە قىلىنغان دۆلەتلەرنىڭ يەرلىك خەلقكە قىلغان بارلىق قوراللىق ھەرىكەتلىىرى ۋە  .4

باستۇرۇشىىلىرىنى توسىىۇش ئىىارقىلىق شىىۇ خەلقنىىىڭ  تېىىنچ ، ئەركىىىن ھىىالەتتە ئۆزلىرىنىىىڭ 

پۈتۈنلەي مۇستەقىل بولۇش ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشىنى قولالش بىىلەن بىىرگە دۆلىتىنىىڭ زېمىىن 

 .ھۆرمەت قىلىنىشى الزىم پۈتۈنلىكىگە

باشقىالرنىڭ باشقۇرىشىىدا تۇرغىان، ئاپتونومىيىسىى بولمىغىان رايىونالر ۋە تېخىى مۇسىتەقىل  .1

بولمىغىىان باشىىقا رايونالردىمىىۇ دەرھىىال شىىۇ يەردىكىىى خەلقلەرنىىىڭ ئىرادىسىىى ۋە ئارزۇسىىى 

ە بىارلىق بويىچە مىللەت ، دىنىي ئېتىقاد ۋە ئېرق ئايرىماستىن، شەرتسىىز ۋە تولىۇق ھىالەتت

ھوقىىىۇقالرنى ئۇالرغىىىا قىىىايتۇرۇپ بېرىشىىىى  ئىىىارقىلىق ئىىىۇالرنى پۈتىىىۈنلەي مۇسىىىتەقىللىق ۋە 

 .ئەركىنلىكتىن بەھرىمەن قىلىشى كېرەك

ھەرقانىداق بىىۆلەكنى يىىاكى بىىر دۆلەتنىىىڭ ئىتتىپىىاقلىقىنى پىارچىالش ۋە زېمىىىن پۈتىىۈنلىكىگە  .1

 . قىلمىشتۇر تەرۇز قىلىش قىلمىشى ب د ت نىزامنامىسىگە خىالپ –دەخلى 
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 26. بەت

ھەرقانداق بىر دۆلەت باراۋەر شەكىلدە، باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىالشىمىغان  .7

ۋە بىىارلىق دۆلەت خەلقلىرىنىىىڭ ئىگىلىىىك ھوقىىۇقى ۋە زېمىىىن پۈتىىۈنلىكىگە ھىىۆرمەت قىلغىىان 

ئاساستا، ب د ت نىزامنامىسىگە، دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىى ۋە بىۇ خىتابنامىنىىڭ 

 .تۈزۈملىرىگە بويسۇنۇشى كېرەك

مۇسىتەقىل بولۇشىقا   يۇقارقى ھۆججەتنىىڭ مەزمۇنىىدىن قارىغانىدا ھەرقانىداق بىىر مىلىلەت

ئەگەر بىر مىللەت باشقىالر تەرىپىدىن مۇستەملىكە قىلىنغاندىن كېىيىن ئېىزىلىش، . ھوقۇقلۇق

ىلىش ھوقۇقى بىار باستۇرۇشالرغا ئۇچرىغاندا قارشىلىق كۆرسىتىش ۋە مۇستەقىللىق تەلەپ ق

نومۇرلۇق قارارىغىا ئاساسىەن بىىز خىتايىدىن ئايرىلىىپ -1114يەنى ب د ت نىڭ . دېيىلگەن

ئىىۆز دۆلىتىمىزنىىى ئەسىىلىگە كەلتۈرۈشىىنى تەلەپ قىلىشىىىمىز ۋە بۇنىىىڭ ئۈچىىۈن تەشىىكىللىنىپ 

 (داۋامى بار. )ھەرىكەت ئېلىپ بېرىشىمىز كېرەك
 . ھەققىدە مەخسۇس توختىلىمەن ماقالەمنىڭ ئىككىنجى بۆلۈمىدە تەشكىللىنىش

 

 مىللىي مۇستەقىللىق ئۇيغۇرالردىن قانچىلىك ئۇزاقتا؟

 

 ئورتاق نىشان ئۈچۈن تەشكىللىنىشنىڭ رولى.2

 

 ئاسىيە ئۇيغۇر

 

ماقالەمنىڭ ئالدىنقى بۆلۈكىدە   بىزدە مۇسىتەقىللىق شىەرتلىرىنىڭ ئىاللىبۇرۇن ھازىرالنغىانلىقى 

بىىۇ بۆلۈمىىىدە ئورتىىاق . جىتى ھەققىىىدە توختالغانىىىدىمنومۇرلىىۇق ھىىۆج-1114ۋە ب د ت نىىىڭ 

نىشانىمىز ئۈچۈن تەشكىللىنىشىمىزنىڭ دەۋايىمىزغا ئېلىپ كېلىدىغان ئىجابىي تەسىرى ھەققىدە 

 . توختىلىمەن

تەشىىكىل دېىىگەن سىىۆز خىتىىاي مۇستەملىكىسىىىدە ياشىىاپ باققىىان ئۇيغۇرالرغىىا نىسىىبەتەن ئىىانچە 

  -خىتىايالر ۋەتىنىمىىزدە ھەمىمە ئىشىتا تەشىكىلنىڭ يىول چىۈنكى. ناتونۇش سۆز بولمىسا كېرەك

ئىىىدارە ئورگىىانالردىمۇ . يىىورىقى بىىويىچە ئىىىش قىلىىىش، تەشىىكىلگە بويسۇنۇشىىنى تەكىتلىشىىەتتى

ئۇنىداقتا تەشىكىللىنىش دېىگەن زادى . تەشكىلىي تۈزۈم ۋە تەشكىلچانلىق كۆپرەك تەكىتلىنەتتى

يتقانىىدا كىىۆپ خىىىل ئامىلالرنىىىڭ بەلگىلىىىك نىىىمە؟ تەشىىكىللىنىش دېگىنىمىىىز كەڭ مەنىىىدىن ئې

يۆنۈلىىۈش بىىويىچە سىسىىتېمىلىق بىرىكىشىىى بولىىۇپ، ئېنىقىىراق ئېيتقانىىدا، كىشىىىلەرنىڭ مەلىىۇم 

مەقسەت ۋە نىشانلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش سەۋەب ئۆز ئارا ھەمكارلىشىىش ئۈچىۈن تىۈزۈلگەن 

ىالر گىىۇرۇھى، كارخانىىا مەسىىىلەن پىىارتىيە گىىۇرۇھلىرى، ئىشىىچ. بىىىر كوللېكتىىىپ يىىاكى گۇرۇھتىىۇر



 
ۇ ىئ ل ى ن ر و ژ پ  ا س ت ا ۋ ر  ۇ غ ي  

 

 27. بەت

دېىىمەك تەشكىللىنىشىىنىڭ مەقسىىتى ئومۇمنىىىڭ مەلىىۇم . گىورۇھى، ھەربىىىي گىىورۇھالر دېگەنىدەك

ئۇنداقتا ئۇيغۇرالرنىڭ نىۆۋەتتە . ئارزۇسىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن گۇرۇھلىشىش ئىكەن

ىسىىىدىن ئورتىىاق ئارزۇسىىى بىىارمۇ؟ ئەلىىۋەتتە بىىار، ئىىۇ بولسىىىمۇ ۋەتەننىىى خىتىىاي مۇستەملىك

ئۇنىداقتا بىىز مۇشىۇ نىشىان ئۈچىۈن تەشكىللەنسىەك . قۇتۇلدۇرۇش ۋە مۇستەقىللىققە ئېرىشىىش

 بوالمدۇ؟ 

يەنىىى ۋەتىنىمىىىز خىتىىاي مۇستەملىكىسىىىگە ئۆتكەنىىدىن بۇيىىان دۇنيانىىىڭ . ئەلىىۋەتتە بولىىىدۇ

ھەرقايسىىى جايلىرىىىدا ھەر خىىىل يوسىىۇندىكى تەشىىكىالتالر ئارقىىا ئارقىىىدىن مەيىىدانغا كېلىشىىكە 

بۇالرنىىىڭ ھەممىسىىى ۋەتەننىىى مۇسىىتەقىل قىلىشىىتىن ئىبىىارەت بىىىرال نىشىىان ئۈچىىۈن . باشىىلىدى

لىىېكىن ئەپسۇسىىلىنارلىقى ماقالەمنىىىڭ بىرىنجىىى بۆلىكىىىدە تىلغىىا ئېلىىىپ . توپالنغىىانالر ئىىىدى

ئۆتكىنىمىىدەك دەۋا ئىشىىلىرىمىزدا كىشىىىنى خۇشىىال قىلغىىۇدەك چىىوڭ نەتىجىىىلەر تېخىىى قولغىىا 

يەنىى دەۋا . نداق بولۇشىدىكى سەۋەبلەر ھەققىىدە مەن مۇنىداق قىارايمەنبۇ. كەلتۈرۈلگىنى يوق

يولىدىكى بىۇ تەشىكىالتلىرىمىزنىڭ ئىقتىسىادىي كىۈچى ئىاجىز، ئىادەم كىۈچى چەكلىىك ۋە ئىىش 

بېشىىىدىكىلەر ئىىايرىم ئىىايرىم جىىايالردا تارقىىاق ئىىىش ئېلىىىپ بارىىىدىغان بولغاچقىىا ھەمىىدە دەۋا 

خىىزمەت ۋە تۇرمۇشىىدىن ئېشىىنىپ قىلىىىدىغان ھەرىىكەت ئىشلىرى كۆپۈنچە كىشىىلەرنىڭ ئىۆز 

دەك چىوڭ ئىىنقىالبالردىن <بىارىن ئىىنقىالۋى>گەرچە . بولغىنى سەۋەب چەكلىمىلەرگە ئۇچرىغان

كېيىن چەتئەللەردە بىر قىسىم سىياسىي چولپانالر مەيىدانغا كېلىىپ، ئۇيغىۇر دەۋاسىىدا بىىردىنال 

دىي يىىىاردەملەرگە ئېرىشىىىكەن بولسىىىىمۇ ئەممىىىا جىىىانلىنىش ھىىىالىتى شىىىەكىللەنگەن ۋە ئىقتىسىىىا

مەشغۇالتتىكى خاتىالىق يىاكى باشىقا نۇرغىۇن سىەۋەبلەر تىۈپەيلى بىىر مەزگىللىىك جانلىنىشىتىن 

يىلىىدىن باشىالپ   -2117. كېيىن چېكىنىش ياكى ئىزىدا توختاپ قېلىش ئەھىۋاللىرى كىۆرۈلگەن

ىشىىى ۋە ئۇيغىىۇر خەلقىنىىىڭ زور ۋەتەن بىىىلەن بولغىىان ئاالقىنىىىڭ ئومۇميۈزلىىۈك ئىىۈزۈپ تاشلىن

تۈركۈمىىدە الگىرالرغىىا قامىلىشىىى قاتىىارلىق پەۋقىىۇلالددە ئېغىىىر ۋەزىيەتنىىىڭ تەسىىىرىدىن دەۋا 

ئەممىا ئىنتىايىن ئەپسۇسىلىنارلىقى شىۇكى، ئومىۇمىي . ئىشلىرى قايتىدىن جانلىنىشىقا يۈزلەنىدى

زلىق ۋە دۈشمەنلىشىىش خەلق دەۋاغا ئاۋاز قوشۇۋاتقان بىۇ كىۈنلەردە تەشىكىالتالردىكى ئىناقسىى

ئەھىىۋالى خەلقنىىىڭ دەۋاغىىا بولغىىان قىزغىنلىقىغىىا سىىوغۇق سىىۇ سىىېپىش بىىىلەن بىىىرگە ئەسىىلىدىمۇ 

پسىخىكىسىىىىىدا ئومۇميۈزلىىىىۈك مەسىىىىىلە كۆرۈلۈشىىىىكە باشىىىىلىغان بىرخەلقنىىىىىڭ روھىيىتىنىىىىى 

سۇندۇرىدىغان ۋە كەلگۈسىدىن ئۈمىدسىزلەندۈرىدىغان پاسسىپ ئەھۋالنىىڭ كېلىىپ چىقىشىىغا 

بۇنىىىداق ئەھۋالالرنىىىىڭ كېلىىىىپ چىقىشىىىى ھەققىىىىدە ئەسىىىتايىدىل ئويلىنىىىىپ . ب بولىىىدىسىىىەۋە

خاتىالىق زادى كىمىدە؟ تەشىكىالتتىمۇ؟ شەخسىلەردىمۇ؟ خەلقلەردىمىۇ؟ . بېقىشىمىزغا ئەرزىيدۇ

 ياكى دەۋايىمىزنى قولالۋاتقان دۆلەتلەردىمۇ؟ 

بىىىز خاتالىققىىا . ىمىزدەبىىۇ ھەقىىتە مېنىىىڭ قاراشىىلىرىم مۇنىىداق، يەنىىى سىىەۋەب ئالىىدى بىىىلەن ئىىۆز

. يولىىۇققىنىمىزدا ئالىىدى بىىىلەن مەسىىىلىنىڭ سىىەۋەبىنى ئىىۆزىمىزدىن ئىىىزدەپ بېقىشىىىمىز كېىىرەك

تەشكىالت رەھبەرلىرى بولسۇن ياكى ئەزالىرى ۋە ئەگەشكۈچىلىرى بولسۇن، دەۋايىمىزدا مەسىلە 
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نېمىنىىى خاتىىا بىىىز زادى . كۆرۈلگەنىىدە ئالىىدى بىىىلەن ئىىۆزىمىزنى تەكشىىۈرۈپ بېقىشىىىمىز كېىىرەك

 قىلدۇق؟ 

مەسىىىلىلەرگە بولغىىان قارىشىىىمىزدا، تەپەككىىۇر ئۇسىىۇلىمىزدا چاتىىاق كۆرۈلىىدىمۇ يىىاكى باشىىقا 

 سەۋەبلەردىنمۇ؟ 

مەن بۇ خىلدىكى ئەھۋالالرنىڭ كېلىپ چىقىشىنى تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە ئامىلنىڭ سەۋەبىدىن 

 يەنى ،. دەپ ئوياليمەن

ل بىر گەۋدە شەكلىدە ئۆز ئالدىغا گۇرۇھ تەشىكىللەپ، ھەر قايسى تەشكىالتالرنىڭ مۇستەقى (1

يەنى ئەڭ مۇھىمى ئىقتىسادىي بىرلىك، ئىش بىرلىكى . ئايرىم ئىش پائالىيەت ئېلىپ بېرىشى

 بولماسلىقى؛

مەۋجۇت تەشكىالتالرنىڭ بوسۇغىسى پەس، كىرمەك ئاسىان بولۇشىى سىەۋەبلىك ھەرقانىداق  (2

 قى شەخسنىڭ ئەزا بولۇش ئىمكانىنىڭ يۇقىرىلى

تەشكىالتالرنىڭ مۇستەقىل بىر بىرىدىن مۇستەسىنا ھالىدا ئىايرىم ھەرىىكەت ئېلىىپ بېرىشىى 

ئەسلىدىمۇ ئادەم كىۈچى ئىانچە زور بولمىغىان ئۇيغىۇر دەۋاسىىدا كىۈچنى مەركەزلەشىتۈرۈپ 

دۈشمەنگە تاقابىل تۇرۇش دەۋا قىلىشىقا قارىغانىدا ئۈنىۈمى ئىانچە يىۇقىرى بولمايىدىغانلىقى 

ۇ ئوخشىمىغان تەشكىالتالر ئۆز دائىرىسىدە ئوخشىمىغان ئىش پائالىيەتلەرنى ئەگەر ب. ئېنىق

قىلسىمۇ ئەمما ئورتاق بىر گەۋدىگە جەملىنىپ، زەنجىرسىمان ئىشلەش ئۇسىۇلىنى قولالنغىان 

 . بولسا تېخىمۇ ياخشى ئۈنۈمى بوالتتى 

المىىدىكى تەشىىكىالتالرنىڭ بوسۇغىسىىىنىڭ پەس بولۇشىىى بىىۇ تەشىىكىالتالرغا ھەرقانىىداق قات

ھەرقانداق ئىدىيىدىكى ئادەملەرنىڭ ھەتتا خىتاي جاسوسلىرىنىڭ سىڭىپ كىرىشىى ئۈچىۈن 

يەنىى بۇنىداق ئەھۋالىدا خىتاينىىڭ جاسوسىلىرىمۇ خالىغىان . پايدىلىق شارائىت ھازىرلىغىان

ۋاقىتتىىا خالىغىىان ئۇسىىۇلدا دەۋا سىىېپىغا سىىۇقۇنۇپ كىرەلىشىىى ۋە كىچىككىىىنە ئىختىالپالرنىىى 

ناقسىىىزلىق پەيىىدا قىلىىىش ۋە ھەتتىىا تەشىىكىالتنى پىىالەچ ھىىالەتكە ئەكېلىىىپ چوڭايتىىىپ، ئى

چۈنكى شۇنچە قۇدرەتلىك ئامېرىكىنىڭ ئىچكىى . قويۇشتەك رولنىمۇ ئويناپ قېلىشى مۇمكىن

قىسىىمىغىمۇ ئىشىىپىيۇنلىرىنى سىىېلىپ، جەمىىىيەت تەرتىپىنىىى قااليمىقىىان قىاللىغىىان خىتىىاي 

ا پىتنە سىېلىش ۋە دەۋا سىېپىنى قااليمىقىان قىلىىش چەتئەلدىكى ئازغىنە ئۇيغۇرنىڭ ئارىسىد

ئۇنىداقتا ئەھىۋالىمىز يۇقىرىىدا تىلغىا . ھەتتا دەۋانى سۇغا چىالشتۇرۇشىنى ئەلىۋەتتە بىلىىدۇ

ئالغاندەك تەرتىپسىز، بوسۇغىسى تىۆۋەن ۋە دۈشىمەننىڭ پايىدىلىنىپ كېىتىش ئېھتىمىاللىقى 

لغاندا ئىۆزگەرتەلەيمىز؟ مەن بىۇ ھەقىتە يۇقىرى ئەھۋالدا ئىكەن، بۇنداق ئەھۋالنى قانداق قى

دەۋاسىدا ئۇتۇق قازانغان ۋە قازىنىۋاتقان مىللەتلەرنىڭ  مۇستەقىللىق . بەك كۆپ ئىزدەندىم 

. يولىدا ئېلىپ بارغان كۆرەشلىرى، قازانغان ئۇتۇقلىرى ھەققىدە كۆپ ماتېرىيالالرنى كىۆردۈم

ردىكى ئەڭ چىىوڭ ئاالھىىىدىلىك شىىۇنى ھىىېس قىلىىدىمكى، سىياسىىىي دەۋادا ئۇتىىۇق قازانغىىانال

بولسا تەشكىللىنىپ ھەرىكەت قىلىش، ئورتىاق نىشىان تىكىلەش ۋە  ھەممىبىاپ يىول تۇتىۇش 

بۇ ھەقتە مەن ئالدىنقى ماقالەمدە تىلغا ئالغان ئامېرىكىنىڭ مۇستەقىللىق ئۇرۇشى .  ئىكەن

ۋۋال ئەنگىلىىيە يەنى ئامېرىكا دۆلەت بولۇپ قۇرۇلۇشتىن ئىا. بۇنىڭ تىپىك مىسالى بوالاليدۇ

ئۆلكە بولۇپ، چەكتىن ئاشقان باج ۋە سېلىقالرنىڭ سەۋەبى  13مۇستەملىكىسى ئاستىدىكى 

غەلىىبەدىن . ئۇالر مۇستەقىللىق ئۇرۇشى يولىنى تاللىغان ۋە ئاقىۋەت ئۇرۇشتا غەلىبە قىلغان
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بىىر  ئۆلكىنىڭ كىشىلىرى ئۆزلىرىنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى قوغىداش يولىىدا يەنىىال 13كېيىن بۇ 

ئىاقىۋەتتە . ھۆكۈمەتكە ئېھتىياجى بارلىقىنى ھېس قىلىشقان ۋە بۇ ھەقتە قاتتىق ئىىزدەنگەن

مۇستەقىللىق خىتابنامىسىنى ۋە ئامېرىكىنىىڭ ئاساسىىي قىانۇنىنى تىۈزۈپ چىقىىپ، ئامېرىكىا 

ئۇالرنىڭ دۆلەت قۇرۇشىغا تىۈرتكە بىولغىنى مۇسىتەملىكىلىكتىن قۇتۇلىۇش . دۆلىتىنى قۇرغان

بولسا، قۇدرەتلىك ئامېرىكا دۆلىتىنىى قىۇرۇپ چىقالىشىىدىكى سىەۋەب تەشىكىللىنىپ بولغان 

ئىىىش بىرلىكىىى ئېلىىىپ بېىىرىش ۋە ئىتتىپاقلىشىشىىنىڭ نەتىجىسىىىدىن ئېرىشىىكەن غەلىبىسىىى 

ئۇيغىۇر خەلقىى >ھەممەيىلەن . دېمەك بىرلىكنىىڭ ئىۆزى كىۈچ دېمەكتىۇر.  سەۋەبلىك بولغان

ئەممىىا . تىىوغرا ئويغانىىدۇق. ن چۈشۈرۈشىىمەيدۇدېىىگەن سىىۆزلەرنى ئاغزىىىدى<  ئويغانىىدى

ئويغانغانىىدىن كېيىنكىىى بىىۇ كىىۈچنى بىىىرلىككە كەلتۈرىىىدىغان بىىىر سىسىىتېما بولمىسىىا قايتىىا 

 . ئۇخالپ قېلىش ھادىدىسى كۆرۈلۈشىمۇ ئېھتىمالدىن يىراق ئەمەس

 

 ئۇنداقتا قانداق تەشكىللىنىمىز؟  

خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى غىايەت زور  تەشكىللىنىشتىكى مەقسەت  ئىتتىپاقلىشىش ئارقىلىق

 ئۇنداقتا بۇنداق بىر كۈچنى قانداق شەكىللەندۈرىمىز؟. كۈچ پەيدا قىلىش

بىىۇ دەل بۈگىىۈنكى تېمىنىىىڭ ئاساسىىلىق مەقسىىىدى بولىىۇپ، :  سىياسىىىي تەشىىكىللىنىش  (1

تەشىىكىللىنىش ! بىرلىىىك ۋە ئىتتىپىىاقلىق ئۈچىىۈن ئەڭ پايىىدىلىق بولغىىان بولغىىان يولىىدۇر

ى بىلەن بارلىق تەشكىالتالر ۋە تەشكىالت ئەزالىرى بىىر يەرگە جەم بولىۇپ، ئۈچۈن ئالد

مۇھىىاجىرەتتىكى بىىارلىق ئۇيغىىۇر خەلقىنىىىڭ ئىىاۋاز قوشۇشىىى بىىىلەن  ۋەتىنىمىىىز شىىەرقىي 

تۈركىسىتانغا ۋەكىىل بولىىۇپ خىتىاي بىىىلەن ۋەتەن دەۋاسىىنى دۇنيىىا سەھنىسىىدە ئېلىىىپ 

بەلكىىم بىۇ سىۆزۈمدىن نۇرغىۇن . ز كېىرەكبارااليدىغان بىر ھۆكۈمەت  قۇرۇپ چىقىشىىمى

كىشىىىىلەر نىىىۆۋەتتىكى مەۋجىىىۇت تەشىىىكىالتلىرىمىزدىن دۇنيىىىا ئۇيغىىىۇر قىىىۇرۇلتېيى ۋە 

لەر بىىار تۇرسىىا يەنە ھۆكىىۈمەت قۇرامىىدۇ؟ دەپ ئىىويالپ ........سىىۈرگۈندى ھۆكىىۈمەت

ئەممىا نىۆۋەتتىكى ئەھىۋالىمىزدا خەلقنىى قايىىل قىلىىش ۋە پۈتىۈن . قېلىشىڭالر مىۇمكىن

نىڭ دەۋا ئىشلىرىغا بىردەك ئاۋاز قوشۇشى، شۇنداقال  ئادىل ۋە كۈچلۈك بولغىان ، خەلق

خەلقنى ئىشەندۈرەلەيدىغان بۈيۈك بىر دەۋا قوشۇنى بولۇپ شەكىلىلنىش ئۈچىۈن يېڭىى 

يەنى خەلقئارادا بىىردەك ئېتىراپقىا ئېرىشىىش، .  بىر ھۆكۈمەت قۇرۇپ چىقىشىمىز كېرەك

كەلتۈرۈش ئۈچۈن بۇ ھۆكۈمەت خەلقئارانىىڭ ۋە ئۇيغىۇر  ئىقتىسادىي ياردەملەرنى قولغا

ھۆكىۈمەت بولىۇپ قۇرۇلغانىدىن . خەلقنىڭ بىردەك قوللىشغا ئېرىشكەن بولۇشىى شىەرت

كېيىن بىز ئاندىن خەلقئارادا خىتايغا قارشى بىىر كىۈچ سىۈپىتىدە ئېتىىراپ قىلىنىمىىز ۋە 

لالش ئوبيېكتىغىىا باشىىقا دۆلەت ۋە شەخسىىلەرنىڭ ھەمكارلىشىىىش، يىىاردەم بېىىرىش، قىىو

 .  ئايلىنااليمىز

ئىشالرنىڭ ئادىل بولۇشى ئۈچۈن ھۆكۈمەت قىۇرۇش :  ھۆكۈمەت قۇرۇش تەرتىپى (2

خىىىىىزمىتىگە بىزنىىىىىڭ ئەڭ ئىىىىالىي ھوقۇقلىىىىۇق ئىىىىورگىنىمىز ئاتالغىىىىان د ۇ ق بىىىىارچە 

بىىۇ . )تەشىىكىالتالرنىڭ ۋەكىللىرىنىىى بىىىر يەرگە چاقىرىىىپ سىىايالم ئېلىىىپ بېرىشىىى كېىىرەك

ئۇيغۇر قۇرۇلتېيىنى بۇ ئىشقا باشالمچى بولىۇش تەكلىپىنىى بېرىشىىم پەقەت يەردە دۇنيا 

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتېيى خەلقئارا ئېتىراپ قىلىدىغان ئۇيغۇر دەۋاسىدىكى نوپۇزلىۇق بىىر 

ئۇيغۇر دەۋاسىغا يېتەكچىلىىق >يەنى مۇھاجىرەتتىكى .(ئورگان بولغانلىقى سەۋەبتىندۇر

رايىىىدىغان بىىىارلىق تەشىىىكىالتالر ۋە شەخسىىىلەرنىڭ دەپ قا< قىلىىىىش ئىقتىىىىدارىمىز بىىىار
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 30. بەت

ھەممىسىىى بىىۇ سىىايالمغا  قاتنىشىشىىقا تەكلىىىپ قىلىنىشىىى، بىرمىىۇ تەشىىكىالت ئايرىىىپ 

 . قويولماسلىقى، بىرمۇ شەخس سايالمنىڭ سىرتىدا قالماسلىقى كېرەك

سايالمغا قاتناشماقچى بولغان بارلىق تەشىكىالتالر : سايالمغا تەييارلىق قىلىش تەرتىپى (3

بەلگىلىك مۇددەت ئىچىدە ئۆزلىرىنىڭ خىتايغا قارشى پىالن اليىھەلىرىنى يازما ھالەتتە 

تۈزۈپ چىقىشى ۋە ئەركىن مېدىياالر ئارقىلىق خەلققە ئۆز پىالنلىرى ھەققىدە چۈشىەنچە 

 . بېرىشى ۋە اليىق قولالشالرنى قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشىشى كېرەك

 

ى تەشىكىالتالر ئىۆز پىالنلىىرى بىويىچە سوشىىيال ھەرقايسى:  سايالم ئۆتكۈزۈش تەرتىپى (4

مېدىياالردا نۇتىۇق سىۆزلەش ۋە قولالشىقا ئېرىشىىش باسىقۇچىنى تاماملىغانىدىن كېىيىن 

 . سايالم دۇق نىڭ يېتەكچىلىكىدە چاقىرىلىشى كېرەك

 

سىايالمغا نازارەتچىلىىك قىلىىش گۇرۇپپىسىى سىايالمغا قاتنىشىىدىغان : سايالم نىازارىتى (1

التنىڭ قوللىغۇچىلىرى بولغان خەلىق ئىچىىدىن ئىككىى نەپەردىىن سىايالم ھەربىر تەشكى

نازارەتچىسىىىى سىىىايالپ چىقىىىىش، ئانىىىدىن سىىىايالپ چىقىلغىىىان بىىىۇ نىىىازارەتچىلەردىن 

 . تەشكىللەنگەن سايالمغا نازارەتچىلىك قىلىش گۇرۇپپىسى قۇرۇش

 

اتچىسىىى، بىىىر نەپەر خەلىىق سىىايلىغان پرېزدېنىىت، مەتبۇئىىات بايان: سىىايالم نەتىجىسىىى (1

تاشقىي ئىشالر مىنىستېرى دېگەنىگە ئوخشىاش رەھبەرلىىك قىاتلىمى سىايالپ چىقىلىشىى 

بىىۇالردىن باشىىقا ئىچكىىى كابېنىىت  ۋە كابېنىىت ئەزالىىىرى سايلىنىشىىى ۋە  كاتىىىپ . كېىىرەك

سىىىايالم تەرتىپى،سىىىايالم .  بۆلىىىۈمى، ھېسىىىاۋات بۆلىىىۈمى تەسىىىىس قىلىنىشىىىى كېىىىرەك

ناشىىىقۇچىالرغا قويۇلىىىىدىغان تەلەپ، يېڭىىىى ئۆتكىىىۈزۈش مىىىۇددىتى ، شىىىەرتلىرى، قات

 . ۋەھاكازاالر ئېالن قىلىنىشى الزىم......ھۆكۈمەتنىڭ نىزامنامىسى

 

مەيلى قايسى تەشىكىالت بىۇ سىايالمدا ئۇتىۇپ چىقسىۇن : يېڭى ھۆكۈمەتنىڭ ۋەزىپىسى (7

باشىىقا تەشىىكىالتالر ۋە بىىارچە خەلىىق سىىايالمدا ئۇتىىۇپ چىققىىان تەشىىكىالت ئاساسىىىدا 

يېڭىىى ھۆكۈمەتمىىۇ ئەگەر ۋەتەن . يېڭىىى ھۆكىىۈمەتكە ئەگىشىشىىى كېىىرەك شىىەكىللەنگەن

مۇسىىتەقىللىقى قولغىىا كىىېلىش پۇرسىىىتى يېتىلسىىە دۇنيىىا ئېتىىىراپ قىلىىىدىغان قىىانۇنلۇق 

ھۆكىىۈمەت سىىۈپىتىدە دۆلىتىمىزنىىى ئۆتكۈزىۋېلىشىىقا ھوقۇلىىۇق بىىىر ھۆكىىۈمەت بولىىۇش  

ىي تۈركىستاننىڭ بىردىنبىر يېڭى ھۆكۈمەت ۋەتىنىمىز شەرق. شەرتىنى ھازىرلىشى كېرەك

قىىانۇنلۇق ھۆكىىۈمىتى سىىۈپىتىدە بىىارلىق دۆلەتىىلەر بىىىلەن دېپلوماتىىىك ئىىاالقە باغلىشىىى 

ھەمىىىدە يېڭىىىى ھۆكىىىۈمىتىمىزنى خەلقئىىىارادا بىىىىردەك قولالشىىىقا ئېرىشىىىتۈرۈش ئۈچىىىۈن 

 .  تىرىشىشى كېرەك

 

 :خاتىمە

ىل قىلىنمىغىان بىۇ پەيتىتە، زۇلۇم چەكتىن ئاشقان ئەمما بىزدە زۇلۇمغا قارشى بىرلىكسەپ ھاسى

ھۆكىىۈمەت قىىۇرۇش ۋە دېمۇكراتىىىك ئۇسىىۇلدا سىىايالم ئېلىىىپ بېىىرىش نىىۆۋەتتىكى ۋەزىيەتنىىىڭ 

ۋەتەننىىى ئىىازاد قىلىىىش ۋە ئەركىنلىىىك، مۇسىىتەقىللىققە ئېرىشىىىش، شىىۇنداقال .  ئېھتىياجىىىدۇر
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 31. بەت

نىى ئىۆز دۇنيادىكى باشقا دۆلەتلەرگە ئوخشاش نورمال بىىر دۆلەت قىۇرۇپ چىقىىش ۋە خەلقىمىز

زېمىنىدا ئۆزى خالىغان شەكىلدە ئەركىن ۋە باراۋەر، باياشات ۋە بەختلىك ھاياتقا ئىىگە قىلىىش 

ئۈچىىۈن مىىۇقەررەر ھالىىدا دۇنيىىادىكى زور كىىۆپ سىىانلىق دۆلەتىىلەر تۇتقىىان يولىىدا شىىۇالر بىىىلەن 

يەنىىى دىىىن بىىىلەن سىياسىىەتنى پۈتىىۈنلەي ئايرىشىىىمىز . ئوخشىىاش يۆنىلىشىىتە مېڭىشىىىمىز كېىىرەك

بۇ دېگەنلىك دىنىي ئېتىقىادىمىزدىن ۋاز كىېچىش دېگەنلىىك ئەمەس بەلكىى دېمۇكراتىىك . ەككېر

چىۈنكى  ۋەتىنىمىىز . دۆلەت قۇرۇش ئاساسىدا دىنىي ئەركىنلىككە ھىۆرمەت قىلىىش دېگەنلىكتىۇر

شەرقىي تۈركىستان ئالالھنىڭ رەھمىتى ۋە ئۆزىمىزنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن ھۆرلىۈككە چىققىان 

زېمىندا نەچچە ئەۋالت ياشاپ كەلگەن خىتىاي پىۇقرالىرىنى قىوغالپ چىقىىرىش يىاكى ھالەتتە ئۇ 

بۇ مەيلى بىز قوبۇل قىاليلى ياكى قىلمايلى ھامىان بىىز . ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىشىمىز مۇمكىن ئەمەس

چىۈنكى ھەر ئىككىى ئۇسىۇل خەلقئىارا نىزامالرغىا .  يۈزلەنمىسەك بولمايدىغان ئاچچىق رېئاللىق

ناۋادا تەليىمىز ئوڭدىن كېلىپ خىتايالر ۋەتىنىمىزنى تاشالپ بېرىپ ھەممىسى . رخىالپ قىلمىشتۇ

چىقىپ كەتكەندىمۇ خىتايدىن ئۆيلەنگەن يەنە بىر تۈركۈم ئۇيغۇرالر ۋە بىز بىلەن شىۇ زېمىننىىڭ 

تارىخىغىىا ئورتىىاق شىىاھىد بولىىۇپ ياشىىاپ كەلىىگەن باشىىقا قېرىنىىداش مىللەتلەرمىىۇ شىىۇ زېمىنىىدا 

ھوقۇقلىرىمىىۇ قوغدىلىشىىى، ئۇالرنىىىڭ قاراشىىلىرىغىمۇ  -ۋە ئۇالرنىىىڭ ھەق داۋاملىىىق ياشىشىىى 

سىياسىىي تىۈزۈلمىمىز دۆلەت ئەھۋالىمىزغىا ئۇيغىۇن بولۇشىى بىىلەن . ھۆرمەت قىلىنىشى كېىرەك

يېڭى قۇرۇلغان دۆلەت بولىۇش سىۈپىتىمىزدە قوشىنا . بىرگە ھەممە ئورتاق قوبۇل قىلىشى كېرەك

دىغان، باشىىىقىالرغا خەتەر تەھىىىدىتى پەيىىىدا قىلمايىىىدىغان، ئەلىىىلەر بىىىىلەن دوسىىىتانە ئۆتەلەيىىى

ئۆزىمىزگىمۇ ۋە باشقىالرغىمۇ خاتىرجەملىك بېرەلەيدىغان تىۈزۈم يەنىىال دۇنيىا ئېتىىراپ قىلغىان 

دۆلەت بولىىىىۇپ قۇرۇلىىىىىۇش بىىىىىزنىڭال رايىمىىىىىز بىىىىىلەن روياپقىىىىىا . دېمۇكراتىىىىىك تۈزۈمىىىىدۇر

دۆلىتىمىزنىى قىايتۇرۇپ ئىېلىش دەۋاسىىنى مۇسىتەقىل . چىقمايدىغانلىقىنى چۈشىنىشىمىز كېىرەك

قىلىىىۋاتقىنىمىزدا بىزنىىىڭ دەۋايىمىزنىىى قولاليىىدىغان ۋە بىزنىىى ئېتىىىراپ قىلىىىدىغان دۆلەتلەرمىىۇ 

ئەگەر قولالشىقا ۋە ئېتىىراپ قىلىشىقا ئېرىشىەلمەيدىكەنمىز دۆلەت قىۇرۇش بىىر . بولۇشى كېىرەك

 . چۈش بولۇپ قېلىشى ئېھتىمال ئەلۋەتتە

قېتىملىق دۆلەت قۇرۇش تەجرىبىمىزدىن مەلۇم بولدىكى دۆلەت قۇرۇش ئۈچۈن  ئالدىنقى ئىككى

ئۆز خەلقىمىز ۋە دۆلىتىمىزنىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن بولغان بىىر دۆلەت قىۇرۇش بىلەنىال قالمىاي، 

بەلكى دۇنيا قوبۇل قىلىدىغان ۋە باشقىالرغا قورقۇنچ، ئەندىشە ئېلىپ كەلمەيدىغان، ھەممىبىاپ 

يەنە كونىىا سىىەنەم بىىويىچە يىىاكى پانئىسىىالم يىىاكى . دۆلەت بولىشىىىمىز كېىىرەكبىىىر تۈزۈمىىدىكى 

پىىانتۈركىزىمنى مىللىىىي مەنپەئەتىمىزنىىىڭ ئۈسىىتىگە قويىىىدىكەنمىز تىىارىخ يەنە تەكرارلىنىشىىى 

چۈنكى ھېچكىم دۇنياغا تەھدىت بولۇش ئېھتىماللىقى بولغان بىر دۆلەتنىڭ مۇستەقىل . مۇمكىن

 !  بولۇشىنى خالىمايدۇ
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 32. بەت

 

 

 جاھات ئۇقۇمىئىسالمدا 

 مەمتىمىنھېيتاخۇن 

 

بىز جىھاد سۆزىنىڭ قانداق مەناالرنى ئۆز . ئىسالمىي ئاتالغۇالر ئىچىدە جىھاد سۆزىنى كۆپ ئاڭالپ تۇرىمىز

 ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى، دىنىمىزدىكى ئورنىنى ۋە ئۇنىڭ ماھىيتىنى قانداقراق چۈشەندۇق؟

ئۈستىدە  ئۇقۇمى جىھادكۆپ سۇيئسىتمال قىلىنغان  ىال ئەمەس ھەتتا ئوتتۇرا ئەسىرلەردىمۇ دەۋرىمىزد

 .توختىلىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ لوغەت مەنىسىدىن گەپ باشالشقا توغرا كېلىدۇ

جاپا چىكىش، ئېنىرگىيە كۈچ سەرىپ قىلىش،  -جىھاد ئەرەپ تىلىدىن كەلگەن سۆز بولۇپ، لوغەت مەنىسى

ئۇنىڭ شەرئى مەنىسى بولسا ئالالھ يولىدا كۆرەش قىلىش، ئۇنىڭ . قاتارلىق مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇتىرىشىش 

مېلىنى، -دىنىنى ئىنسانالرغا يەتكۈزۈش، ھەر بىر مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ ئىستىدات ۋە قابىلىيتىگە يارىشا پۇل

ىدە ئالالھنىڭ تەلىماتلىرىغا يۈز-ۋاقتىنى سەرىپ قىلىشى، ھەتتا يولى كەلگەندە جېنىنى قۇربان قىلىشى، يەر

مۇناسىپ ھايات كەچۈرىدىغانالرغا توسقۇنلۇق قىلغۇچىالرنىڭ ئالدىدىكى توسالغۇالرنى يوق قىلىشقا غەيرەت 

كۆسۈتۈش، ئەزگۈچى بۇرژۇئا سىنىپالرنىڭ زۇلۇم ئىستىاللىرىغا خاتىمە بىرىش، زىمىندا تىنچلىق  بەرپە قىلىش، 

 ئادالەتنى يۈرگۈزۈش دىمەكتۇر

ئۇيغۇر تىلىمىزدا جاھات دەپ )جىھاد  –ىنمۇ ئۇچرىتىشقا بولغىنىدەك جەھد ئەرەپ تىلى ئىزاھلىق لوغەتلىرىد

ى الرنئۇقۇم دەك گەن،كۆرەش قىلىش  دېكۈچ سەرىپ قىلىش، تىركىشىش، تىرىشچانلىق كۆرسىتىش(ئۇمۇمالشقان

( ئالالھ يولىدا جىھات قىلىش) «بيل اللەالجهاد فى س» دىنى ئاتالغۇ نوقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا . بىلدۈرىدۇ

 تىركىشىش،كۈچ سەرىپ قىلىش،،ئالالھنىڭ خۇرسەنلىكىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈ ئالالھ يولىدا  بولسا

 .ۋە كۆرەش قىلىش دېگەن مەزمۇنالرنى ئىپادىلەيدۇ تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ،ئۇرۇنۇش،

،ئۇرۇش قىلىش ئورۇندا41 بىلەن قوشقاندا  ۋاريانتلىرى   - ھات سۆزى تۈردەشلىرىىجقۇرئان كەرىمدە 

مەنىسىدىكى  قارشى ئۇرۇشۇۇش –ۋە قارمۇ  ئورۇندا 13ئورۇندا،قىتال سۆزى  11 ىكى ھەرب سۆزىمەنىسىد

تىلغا ئېلىنغان بولۇپ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش  يەردە  17مۇقاتەلە ئىبارىسى ۋايانتلىرى بىلەن قوشقاندا 

ھادىسىلەرگە بولغان قاراتمىلىقى ئاساسىدا ئۆزگىچە ئۇقۇمالردا  -سەۋەپلىرى ۋە ئەينى چاغدىكى ۋەقە

 . ئىشلىتىلگەن

مەككە مۇشرىكلىرىغا قارشى قولغا قورال ئېلىپ  ئۇرۇش قىلىش رۇخسەت قىلنىشتىن بۇرۇن پەيغەمبىرىمىز 

جاھات قىلىشقا ئۈندىگەن ھىسساالم تېخى مەككىىدىكى چاغدا نازىل بولغان ئايەتلەردىمۇ مۇھەممەت ئەلەي

بايانالردىن شۇنى كۆرۈۋاالاليمىزكى،جاھات پەقەتال دۈشمەنگە قارشى قولغا قورال ئېلىپ ئۇرۇش قىلىش ئەمەس 

دائىرلىك مەنىنى ئىپادىلەپ، ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن ئوخشىمىغان ۋاستىالر ئارقىلىق كۆرەش قىلىش،   بەلكى كەڭ  

تىرىشچانلىق جېنى، مېلى ۋە بارلىقىنى بېغىشالپ، ھەرقانداق جاپانى چىكىش، ئىاليى كەلىمەتۇلالھ ئۈچۈن 

 .مەكتۇرنال ھەقىقەت يولىدا كۆرەش قلىش دېئۇنىڭ ئالقىشى ئۈچۈ كۆرسىتىش
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. جىھاد بولسا ئالالھ يولىدىكى ھەر تۈرلۈك پائالىيە ۋە ھەركەتنىڭ ئومۇمى نامىدۇر. يات بىر خىل ھەركەتتۇرھا

دا قولىغا قۇرال ئېلىپ، ئۆلسەم بۇ ھەركەتلەرنىڭ ئىچىدە ئالالھنىڭ دۈشمەنلىرىگە قارشى جەڭ مەيدانلىرى

شمۇ جىھاتنىڭ ەن قەيسىرانە ئۇرۇش قىلىبىل ، قالسام غازى دىگەننى كۆڭلىگە پۈككەن ھالدا دادىللىقشېھىت

 .مۇھىم بىر قىسمىدۇر ئەلۋەتتە

زالىمغا قارشى تۇرۇش ، ئاجىز ۋە ، ،تىرىشچانلىق كۆرسىتىش،ئۇرۇنۇشئالالھ يولىدا كۆرەش قلىش -تجىھا

بىز  قىلىش،  تارماربۆزەك قىلغان مۇستەبىتلەرنىڭ  ھەددىدىن ئاشقان قىلمىشلىرىنى  بىچارە ئاممىنى

جارى قىلدۇرۇش ۋە  تەلىۋى بولغان ئادالەتنى تائاالنىڭ  ئالالھ كائىناتنىڭ ئىگىسى يەر شارى ۋە ياشاۋاتقان 

ۋەھيى ۋە ، ئالالھنىڭ تۇريولىدا جېنى، مېلى ۋە بارلىقىنى بېغىشالپ پىداكارلىق كۆرسىتىش ئۇنىڭ

ئالالھقا  ىڭ،ئەزگۈچى كۈچلەرنىڭ تۈزۈملەرن-ۋە ھەرقانداق قانۇن كۈچزىت ھەرقانداق  كۆرسەتمىلىرىگە

كائىناتتا ۋە . جىھات قىلىشىغا قەتئى قارشى تۇرۇپ ئۇنى تارمار قىلىپ تاشالشتۇر  قۇلچىلىق قىلىشتىن مەنئى 

ئىگە ئالالھنىڭ ھۆر بەندىلىرىنى ئۆزلىرىگە قۇل،  قاھاكىم مۇتلەقلىق ھوقۇقيىگانە ھالدا يەر يۈزىدە جۈملىدىن 

خاتىمە بىرىپ، يەر يۈزىدە ئادالەتنى تىكلەش، باتىلغا بار  تاغۇتالرغا -مۇستەبىت تۈزۈمماالي قىلىشقا ئۇرۇنغان 

ادالەتنىڭ مەنبەسى بولغان قۇرئانغا زىچ ، قىسقىسى ئتۇر جىھاتكۈچى بىلەن قارشى تۇرۇپ، ھەقىقەتنى قولالش

چوڭ مەنىدىن ئېيتقاندا جىھات  ياراتقۇچى ،پ جىمىي پەيغەمبەرلەنىڭ ئىزىغا ۋارىسلىق قىلىشتۇر جىھاتئۇيۇشۇ

يوق  قىلىدىغان  ھەرقانداق تۇسالغۇنىتەرۈز  –ئېتىقاتقا دەخلى  –ئالالھنىڭ ئىنسانغا ئاتا قىلغان ئيمان 

 .ەرگەن بولىمىز جىھات ئۈچۈنىتىش دەپ تەرىپلىسەك تولۇق ئېنىقلىما بقىلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرس
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 ؟دۇنيا نېمىشقا ئاجىزالر يولۇققان ئادالەتسىزلىك ۋە زۇلۇمغا سۈكۈت قىلىدۇ

 

 ئەركىن سىدىقدوكتۇر 

 

يىلى تومۇزدا ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ چوڭ سۇيىقەست -2119

شۇ . ۋەقەسىدىن كېيىن، ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كەلگەن زۇلۇم كۈنسايىن ئېغىرلىشىپ ماڭدى

ۋەقەدىن كېيىن مەن ۋەتەندىكى بەزى قېرىنداشالر ئۆزىنىڭ قانچىلىك ئېغىر خەتەر ئىچىدە 

زلىرى كۆرگەن ياكى ئۆز باشلىرىدىن ئۆتكۈزگەن ئۇيغۇرالرغا سېلىنغان ئىكەنلىكىگە قارىماي، ئۆ

ئىنسان قېلىپىدىن چىققان زۇلۇمالردىن چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرالرنى خەۋەرلەندۈرۈپ قويۇش 

مېنىڭچە ۋەتەندىكى ئاشۇ قېرىنداشالرنىڭ . ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ تۇردۇم

ئەگەر بۇ »ئىشالرنى قىلىشىدىكى تۈپ سەۋەب، ئۇالرنىڭ ھېلىقىدەك ئىنتايىن خەتەرلىك 

ئىشالرنى ب د ت ۋە ئامېرىكا قاتارلىق غەرب ئەللىرى بىلسە، ئۇالر خىتاي ھۆكۈمىتىگە بېسىم 

ئەمما، چەت ئەلدىكى . ، دەپ ئويلىغانلىقى«ئىشلىتىپ، بىزنى ھازىرقى زۇلۇمدىن قۇتۇلدۇرىدۇ

ۇنيادا ئۇيغۇرالرنى ھازىرقى زۇلۇمدىن قۇتۇلدۇرۇپ ئۇيغۇرالرنىڭ ھەممىسى بىلىدىغىنىدەك، د

شۇڭالشقا مەن ھەر قېتىم ۋەتەندىكى . قويىدىغان بىرەر تەشكىالت ياكى بىرەر دۆلەت يوق

قېرىنداشالرنىڭ قەھرىمانلىقى ھەققىدىكى يۇقىرىقىدەك خەۋەرلەرنى ئاڭلىغىنىمدا ئىچىم 

زدەك ئاجىز مىللەتلەر يولۇققان دۇنيا نېمىشقا بى»ھەمدە كالالمغا . سىيرىلىپ كېتىدۇ

، دېگەن «ئادالەتسىزلىك ۋە زۇلۇمالرغا سۈكۈت قىلىدۇ؟ دۇنيا نېمىشقا بىرەر چارە كۆرمەيدۇ؟

مەن بۇ سوئالغا نەزەرىيە جەھەتتىن ئىلمىي جاۋاب تېپىشقا تىرىشتىم، ھەمدە . سوئال كېلىدۇ

غان ئاشۇ جاۋابالرنى بايان قىلىپ مەزكۇر يازمىدا مەن ئۆزۈم بايقى. بەزى نەتىجىلەرگە ئېرىشتىم

 .ئۆتىمەن

  

بويىچە قارىغاندا، ئوخشىمىغان ئەللەر خەلقئارا « كۈچلۈك ئەللەر سىياسىتى نەزەرىيەسى»

سىياسىيسىدا بىر سەنئەت نومۇرىدا مۇھىم رول ئالىدىغان ئوخشىمىغان ئارتىسالرغا ئوخشاش 

قا بىر نوپۇزلۇق نەرسە مەۋجۇت بولۇپ، ئاشۇ ئەللەردىن يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدىغان باش

. دەپ ئاتىلىدۇ( anarchy)« رەتسىزلىك»خەلقئارالىق مۇناسىۋەت ساھەسىدە بۇ . بولمايدۇ

بۇ ھەرگىزمۇ ھەر قايسى ئەللەر خالىغانچە ئادەم ئۆلتۈرۈپ، قااليمىقانچىلىق چىقارسا 

« ھوقۇق تۈزۈمى» ياكى« مەرتىۋە تۈزۈمى»بەلكى ئۇ . بولۇۋېرىدۇ، دېگەن مەنىنى بىلدۈرمەيدۇ
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(hierarchy )ھەر خىل دۆلەتلەر ئۈستىدە تۇرىدىغان بىر يۇقىرى . نىڭ ئەكسىنى بىلدۈرىدۇ

ئوخشىمىغان ئەللەر بىر . دەرىجىلىك ھوقۇق ئورگىنى مەۋجۇت ئەمەس، دېگەننى بىلدۈرىدۇ

 ئارا-كىچىكلىكى ئۆز-بىليارت ئۈستىلى ئۈستىدىكى توپالرغا ئوخشاش بولۇپ، ئۇالرنىڭ چوڭ

ئوخشىمايدۇ، ئەمما، ھوقۇق جەھەتتە ئۇالرنىڭ ھەممىسى باراۋەر ئورۇندا بولۇپ، ئۇالردىن 

 .ئۈستۈن تۇرىدىغان بىر تېخىمۇ نوپۇزلۇق نەرسە بولمايدۇ

  

نومۇرغا  911ئەگەر سىز ئامېرىكىدا بولۇپ، بىرەر جىددىي ئەھۋالغا دۇچ كېلىپ قالىدىكەنسىز، 

ئەمما، خەلقئارا . ىۋېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بوالاليسىزتېلېفون قىلىپ، دەرھال قۇتقۇزىلىن

نومۇرغا تېلېفون قىلسىڭىز، تېلېفوننىڭ قارشى تەرىپىدە سىزگە ھېچ  911سىستېمىدا ئەگەر سىز 

ھەممە ئەللەر . سىزنى قۇتقۇزۇۋالىدىغان ھېچ قانداق ئورۇن چىقمايدۇ. كىم جاۋاب بەرمەيدۇ

. لەردىن ئۈستۈن تۇرىدىغان بىرەر ئورگان مەۋجۇت ئەمەسباراۋەر بولۇپ، نوپۇزدا بارلىق ئەل

ئۇالر ئېغىر خەتەر ئاستىدا بولسىمۇ چەت : ۋەتەندىكى خەلقىمىز يولۇققان ئەھۋال ئەنە شۇ

ئەلگە تېلېفون قىلىپ، ئۆزلىرى يولۇققان زۇلۇمنى سىرتقا ئاڭلىتىپ كەلدى، ئەمما سىرتتىن 

 .ئۇالرغا ھېچ قانداق ياردەم كەلمىدى

  

. يا ئادالەتسىزلىك ۋە زۇلۇمغا سۈكۈت قىلىشتا يالغۇز ئۇيغۇرالرغىال شۇنداق قىلىۋاتقىنى يوقدۇن

مىليوندەك كىشى ئۆلۈپ  31يىل ئاچارچىلىق بولۇپ،  3ماۋ زېدۇڭ دەۋرىدە خىتايدا 

گىتلېر . كەتكەندىمۇ دۇنيا خىتاي ھاكىمىيىتىنى ئەيىبلىمەي، سۈكۈت قىلىپ قاراپ تۇرغان

انى تاجاۋۇز قىلىپ بېسىۋالغان ۋاقىتتا، ئۇنىڭ گېرمانىيە ئىچىدىكى يىلى پولش-1939

شۇ ۋاقىتتىمۇ دۇنيا . يىل بولغان 1يەھۇدىيالر ئۈستىدىن قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقىنىغا 

بۇنداق ئىشالردا دۇنيادىكى ئەللەرنىڭ . گىتلېرنى ئەيىبلەپ، ئۇنىڭغا قاتتىق بېسىم ئىشلەتمىگەن

ئەگەر ئۇالر دۇنيانىڭ . مەنپەئەتىنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ يول تۇتىدۇھەممىسى ئۆزلىرىنىڭ 

مەلۇم بىر رايونىدىكى ئادالەتسىزلىك، زۇلۇم ۋە ئىنسانالر ئۈستىدىن ئۆتكۈزگەن جىنايەتلەرنى 

ئېتىراپ قىلىدىكەن، ئۇ ئەللەر ئاشۇ ئىشالرغا قارىتا مۇناسىپ ھالدا چارە كۆرۈشكە مەجبۇرىي 

ڭ ھازىرچە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە قارىتا بىرەر چارە قولالنغۇسى يوق، چەت ئەللەرنى. بولىدۇ

 .شۇڭالشقا ئۇالر ھازىر ئۇيغۇر مەسىلىسىنى كۆرمەسلىككە سېلىۋاتىدۇ

  

بەزىدە بەزى ئەللەر ئادالەتسىزلىك ۋە ئىنسانالر ئۈستىدىن يۈرگۈزۈلگەن جىنايەتلەرگە قارىتا 

ەتلەرنىڭ قانۇن ئورگانلىرى باشقۇرىدىغان يەنى، بەزى دۆل. بەزى تەدبىرلەرنى قوللىنىدۇ

پارالمېنتلىرى بەزى خەلقئارالىق ئىشالردا ئۆزلىرىنىڭ ھۆكۈمىتىدەك مەنپەئەتپەرەس بولۇپ 

يىلى ھېچ قانداق قارشىلىق بىلەت يوق -2111مەسىلەن، ئامېرىكا پارالمېنتى . كەتمەيدۇ

ۆكۈمىتىنىڭ فالۇنگۇڭچىالرنىڭ نومۇرلۇق قانۇن اليىھىسىنى ماقۇلالپ، خىتاي ھ-343ھالەتتە 
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-2113ياۋروپا پارالمېنتىمۇ [. 3]ئىچكى ئەزالىرىنى خالىغانچە ئېلىپ سېتىش ئىشىنى توستى 

يىلى ئامېرىكىنىڭ بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدىغان قانۇندىن بىرنى چىقىرىپ، فالۇنگۇڭچىالرنى 

توختىتىپ، تۈرمىگە ئاساس قىلغان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنى ئېلىپ سېتىشنى 

تەيۋەن ۋە ئىسرائىلىيەمۇ ئۆز . سوالنغان فالۇنگۇڭچىالرنى دەرھال قويۇۋېتىشنى تەلەپ قىلدى

 .گىراژدانلىرىنىڭ خىتايغا بېرىپ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئالماشتۇرۇشىنى چەكلىدى

  

لەن ئەمما، ھازىرقى دۇنيا بىر دۆلەتتىكى مەلۇم بىر جىنايى ئىشنى بايقىغان ھامان ھەممەي

دۇنيانىڭ ياردىمىگە ئېرىشىش ئۈچۈن سىز . قوزغىلىپ ئۇنىڭغا قارشى چىقىدىغان دۇنيا ئەمەس

قات توسالغۇالرنى بۆسۈپ ئۆتۈشكە، ۋە نەچچە يىل ھەتتا نەچچە ئون يىل بوشاشماي -قاتمۇ

بەزىدە ھەتتا بىر ئەۋالد كىشىلىرىنىڭ توختاۋسىز كۈرەش . كۈرەش قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

 .توغرا كېلىدۇقىلىشىغا 

  

يەنە بىر مۇھىم نۇقتا شۇكى، سىز يولۇققان ئادالەتسىزلىك ۋە زۇلۇم قانچە ئېغىر بولغانسېرى، 

باشقىالرنى ئۈنۈملۈك قايىل قىلىش ئۈچۈن، سىز توپلىغان ئۇچۇرالر شۇنچە كۆپ ۋە شۇنچە 

. ى بولمايدۇيەنى، باشقىالرنى ھەرگىزمۇ قۇرۇق گەپ بىلەن قايىل قىلغىل. راست بولۇشى كېرەك

مېدىياالر پاكىتتىن . سىزدە چوقۇم يېتەرلىك مىقداردىكى ئەمەلىي پاكىتالر بار بولۇشى كېرەك

سىز ئۈچۈن زۆرۈر بولغان نەرسە . بىرنى تاپسا سىرتقا پەقەت شۇ پاكىتنىال ئاڭلىتىدۇ

. گېپىڭىزنىڭ قايىل قىلىش كۈچى، ھەرگىزمۇ گېپىڭىزنىڭ قانچىلىك يوللۇق بولۇشى ئەمەس

ەزىلەر گەپ ئوينىتىش ئارقىلىق باشقىالرنى قايىل قىلىشقا ئۇرۇنۇپ باقىدۇ، ئەمما ئۇنداق ب

ئۇنداق تاكتىكا ھېچ بىر تەسىر . تاكتىكا خەلقئارا سىياسەتتە ئاساسەن ئۈنۈم بەرمەيدۇ

ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا پارالمېنتىنىڭ خىتايدىكى ئادەملەرنىڭ ئىچكى . كۆرسىتەلمەيدۇ

جبۇرىي ۋە قانۇنسىز ھالدا ئېلىپ سېتىش ئىشلىرىنى توسۇش ئۈچۈن قانۇن ئەزالىرىنى مە

چىقىرىشىغا تۈرتكە بولغان ئاساسلىق نەرسە فالۇنگۇڭچىالر تەمىنلىگەن ئىسپاتالر بولۇپ، چەت 

-2119مەسىلەن، . ئەل ھۆكۈمەتلىرىگە تەمىنلەنگەن بۇ جەھەتتىكى پاكىتالر ئىنتايىن كۆپ

ئىنگلىزچە كىتابالر [ 1]ناملىق « قاسساپ»يىلى -2114ۋە [ 4]ق ناملى« قانلىق ھوسۇل»يىلى 

نەشر قىلىپ تارقىتىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا خىتايدىكى فالۇنگۇڭچىالرنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنىڭ 

مەجبۇرىي ۋە قانۇنسىز ھالدا ئېلىۋېلىنىش ئەھۋاللىرىغا ئائىت نۇرغۇنلىغان پاكىتالر بايان 

غاندا ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كەلگەن زۇلۇمنىڭ ئەمەلىي ئۇالر بىلەن سېلىشتۇر. قىلىنغان

 .پاكىتلىرىنى بايان قىلىدىغان ئىنگلىزچە ماتېرىيالالر ھازىر ئاساسەن مەۋجۇت ئەمەس

  

مەنمۇ بىلىمەن، ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ۋەتەندىكى ھەقىقىي ئەھۋال ھەققىدىكى تەپسىلىي 

قىش ئىنتايىن قىيىن بولۇپ، ھازىرقى مەلۇماتالرنى ۋە ئەمەلىي پاكىتالرنى سىرتقا ئېلىپ چى
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بۇ يازمىنىڭ مەقسىتى بىز . ۋاقىتتا ئۇنداق قىلىش ئاساسەن مۇمكىن ئەمەس، دېيىشكىمۇ بولىدۇ

ھازىر دۇچ كەلگەن بىر چوڭ مەسىلىنى ئىلمىي نەزەرىيە نۇقتىسىدىن چۈشەندۈرۈپ بېرىش 

ھەممىمىزگە مەلۇم . بولۇپ، ئۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش چارىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئەمەس

 .بولغىنىدەك، بىز ئۈچۈن ھازىر ئۇنداق بىر ئاسان چارە مەۋجۇت ئەمەس

  

گە ئائىت مەزمۇندا سۆزلەپ « كۈچلۈك ئەللەر سىياسىي نەزەرىيەسى»مەن يۇقىرىدا 

ئۆتكىنىمدەك، دۇنيادىكى دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى ھوقۇق دەرىجىسى جەھەتتە ئوخشاش 

ئامېرىكا، ياۋروپا بىرلىكى ۋە ب د ت قاتارلىقالرنىڭ قارارلىرىنىڭ ئورۇندا تۇرىدىغان بولۇپ، 

يەنى، باشقىچە قىلىپ ئېيتساق، ئۇالر چىقارغان فالۇنگۇڭچىالرنى . رەسمىي قانۇنىي نوپۇزى يوق

ئاساس قىلغان خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنى قانۇنسىز ھالدا مەجبۇرىي ئېلىپ 

قانۇنالر خىتاي ھۆكۈمىتىدە ھېچ قانداق ئۆزگىرىش ھاسىل سېتىشنى توختىتىش ھەققىدىكى 

خىتاي دۆلىتىدىكى بۇنداق جىنايى ئىشالر ئازالش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، يېقىنقى بىر . قىاللمىدى

بولۇپمۇ . قىسىم مەلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا ئۇنداق ئىشالر تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ مېڭىۋاتىدۇ

گۇڭچىالرنى ئاساس قىلغان بولسا، ھازىر ئۇيغۇرالرنى ئىچكى ئەزالىرى ئېلىنىش بۇرۇن فالۇن

ئىسرائىلىيەمۇ پەلەستىن مەسىلىسىدە دۇنيا قانۇن . ئاساس قىلىۋاتقانلىقى پەرەز قىلىنىۋاتىدۇ

چىقىرىپ ئەڭ كۆپ ئەيىبلىگەن بىر دۆلەت بولۇپ، مېنىڭ بىلىشىمچە ئىسرائىلىيە ئاشۇنداق 

ب د ت قاتارلىق ئورۇنالر . لەت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇقانۇنالرنىمۇ ئەڭ كۆپ دەپسەندە قىلغان دۆ

چىقارغان قانۇنالرنىڭ ھەممىسى ئىسرائىلىيەنى مېڭىۋاتقان جىنايى يوللىرىدىن توسۇپ 

 .قااللمىدى
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http://www.uyghurnet.org/ug/wp-content/uploads/2018/07/dde92a1c-bffc-46f9-a38e-fad7884bd95b.jpg
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 ناملىق كىتاب مۇقاۋىسىنىڭ كۆرۈنۈشلىرى« قاسساپ»ۋە « قانلىق ھوسۇل»: رەسىم-بىرىنچى

  

بىزنى مۇسۇلمان . ھازىر ئاساسەن ئۆزىمىزگە تاشالپ قويدىقىسقىسى، بىز ئۇيغۇرالرنى دۇنيا 

مەن . قېرىنداشلىرىمىز ۋە تۈركىي قېرىنداشلىرىمىزمۇ ئاساسەن ئۆزىمىزگە تاشالپ قويدى

ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كەلگەن زۇلۇمنى ئازايتىش يولىدا ھەرىكەت قىلىۋاتقان بارلىق 

دار بولۇپ، چەت ئەلدىكى بارلىق قېرىنداشالرنىڭ تىرىشچانلىقىدىن ئىنتايىن مىننەت

ۋەتەنداشالرنىڭ ئاشۇنداق بولۇشىنى، ئۇالرنىڭ ياخشىلىقتىن خۇشال بولىدىغان، ياخشىلىق 

قىلغانالرغا مىننەتدارلىق بىلدۈرىدىغان، يامانلىققا نەپرەتلىنىدىغان، ۋە زۇلۇم سالغانالرغا 

شۇنىڭ بىلەن بىللە، . قىلىمەنقارشىلىق كۆرسىتىدىغان نورمال ئىنسانالردىن بولۇشىنى ئارزۇ 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈمىدىنىڭ ھەممىسىنى بىرەر چەت ئەل ھۆكۈمىتى ياكى بىرەر خەلقئارالىق 

تەشكىالت چىقىرىش ئېھتىمالى بار بولغان ئۇيغۇرالر ھەققىدىكى قانۇنغا باغالپ قويماسلىقىنى 

http://www.uyghurnet.org/ug/wp-content/uploads/2018/07/469194ee-6126-451c-91cf-38ccf35d5a12.jpg
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ھازىر ئۇيغۇرالر دۇچ ئاشۇنداق قانۇن ۋۇجۇدقا كەلگەن تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ . ئۈمىد قىلىمەن

كەلگەن ئېغىر مەسىلىنى تولۇق ھەل قىلىپ بېرەلىشى، ياكى بىز ئويلىغاندەك دەرىجىدە ھەل 

 .قىلىپ بېرەلىشى ناتايىن

  

. مىللەتنى ساقالپ قېلىش بارلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئالدىدىكى ئەڭ مۇھىم ۋە ئەڭ جىددىي ۋەزىپە

بۇ ۋەزىپىنى غەلىبىلىك ئورۇنالش . ممىمىزدەبۇ ۋەزىپىنى ئادا قىلىش ئاساسەن بىزنىڭ ئۆز زى

ئۈچۈن، بىز ھازىردىن باشالپ پەرزەنتلىرىمىزنى ھازىرقى زامان پەننىي مەكتەپلەردە ياخشى 

ئوقۇتۇشىمىز، ئۆزلىرىمىزمۇ ھەر خىل زامانىۋى كەسىپلەردە كەسىپ ئەھلى بولۇپ چىقىشىمىز، 

مانا بۇ مەن . ي قىلدۇرۇشىمىز كېرەكشۇ ئارقىلىق پۈتۈن مىللەتنىڭ ئەقلىي كۈچىنى تەرەققى

قايتا تەكىتلەپ كېلىۋاتقان ئەڭ مۇھىم نۇقتا بولۇپ، مېنىڭ -يېقىندىن بۇيان قاتتىق ۋە قايتا

نېمىشقا ئاشۇ نۇقتىنى تەكىتلەيدىغىنىم مەزكۇر يازمام ئارقىلىق ئازراق ئايدىڭ بولۇشىنى ئۈمىد 

 .قىلىمەن

  

  

 :پايدىلىنىش مەنبەلىرى

  

 «جۇڭگو نېمىشقا تىنچ يول بىلەن تەرەققىي قىاللمايدۇ؟»: ئەركىن سىدىق[ 1]

  

[2 ]19年前风骤起，19年后叩人心!（20180720第406期（ 

https://www.youtube.com/watch?v=UefWtTqAH_M&t=1014s 

  

[3] -congress/house-https://www.congress.gov/bill/114th

resolution/343/text 

  

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343/text
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[4 ]David Matas and David Kilgour, Bloody Harvest: Organ 

Harvesting of Falun Gong Practitioners in China 

  

[1 ]Ethan Gutmann, The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, 

and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem 

  

 


