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  :كىتاب يېپىلىش ئورنىدا
  

  ئىز
 )1948ئۆتكۈر، . ت. ئا(

 

 ياش ئىدۇق ئۇزۇن سهپهرگه ئاتلىنىپ ماڭغاندا بىز،
 .ئهمدى ئاتقا مىنگۈدەك بوپقالدى ئهنه نهۋرىمىز

 ئاز ئىدۇق مۈشكۈل سهپهرگه ئاتلىنىپ چىققاندا بىز،
  .كارۋان ئاتالدۇق قالدۇرۇپ چۆللهردە ئىزئهمدى چوڭ 

 
 قالدى ئىز چۆللهر ئارا گاھى داۋانالردا يهنه،

 .چۆلدە قهبرىسىز-نى ئارسىالنالر دەشىت- قالدى نى
 قهبرىسىز قالدى دىمهڭ يۇلغۇن قىزارغان دالىدا،

  .چىچهككه پۈركىنۇر تاڭنا باھاردا قهبرىمىز-گۈل
 

 ئۇزاقتا ھهممىسى،قالدى ئىز، قالدى مهنزىل، قالدى 
 .چىقسا بوران كۆچسه قۇمالر ھهم كۆمۈلمهس ئىزىمىز
 توختىماس كارۋان يولىدىن گهرچه ئاتالر بهك ئورۇق،
  تاپقۇسى ھېچبولمىسا بۇ ئىزنى بىر كۈن نهۋرىمىز

  .يا ئهۋرىمىز

  

 )تۈگىدى(
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  ئىزچىمهن

  

 مهخپىي قوشۇن
  تهھهرىكهت

  

  :كىتاب ئېچىلىش ئورنىدا
 

  ئويغان
  

 ئابدۇخالىق ئۇيغۇر: ئاپتورى

  يىل، تۇرپان-1921

 

 ھهي، پېقىر ئۇيغۇر، ئويغان، ئۇيقۇڭ يېتهر،
 .كېتهرسهندە مال يوق، ئهمدى كهتسه جان 

 بۇ ئۆلۈمدىن ئۆزەڭنى قۇتقازمىساڭ،
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 .ئاھ، سېنىڭ ھالىڭ خهتهر، ھالىڭ خهتهر
 

 !دېدىم، بېشىڭ كۆتهر، ئۇيقۇڭنى ئاچ! قوپ
 !رەقىبنىڭ بىشىنى كهس، قارنىنى چاچ
 كۆز ئېچىپ ئهتراپقا ئوبدان باقمىساڭ،
 .ئۆلىسهن ئارماندا، بىر كۈن يوق ئىالج

 

 ھېلىمۇ جانسىزغا ئوخشايدۇ تېنىڭ،
 شۇڭا يوقمۇ ئانچه ئۆلۈمدىن غېمىڭ؟

 چاقىرسام قىمىرلىمايال ياتىسهن،
  ئويغانماي ئۆلمهكچىمۇ سهن شۇ پېتىڭ؟

  

 كۆزۈڭنى يوغان ئېچىپ ئهتراپقا باق،
 .ئۆز ئىستىقبالىڭ ھهققىدە ئويالن ئۇزاق
 كهتسه قولدىن بۇ غهنىمهت، پۇرسىتى،

 .كىلهچهك ئىشىڭ چاتاق، ئىشىڭ چاتاق
 

 ساڭا، ھهي ئۇيغۇرۇم، ئېچىنار كۆڭلۈم
 .سهبدىشىم، قىرىندىشىم، بىر تۇققۇنۇم

 كۆيۈنۈپ ھالىڭغا ئويغاتسام سېنى،
 !ئاڭلىمايسهن زادى، نېمه بولغىنىڭ؟

 

 كېلىدۇ بىر كۈن پۇشايمان قىلىسهن،
 .تهكتىگه گهپنىڭ شۇ چاغدا يېتىسهن

 دېسهڭ شۇ چاغدا ئۈلگۈرمهي قالۇر، ”خهپ“
 .رىسهنسۆزىگه تهن بې» ئۇيغۇر«شۇندا 

***  
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ــۈن ئې  ــدروگېننىڭ پۈت ــان ھى ــى  بولغ ــڭ ئاساس ــت ئاتوملىرىنى لېمېن
بولغىنىغا ماس كهلمهسمۇ؟ بۇ يهردە يهنه، قۇرئان كهرىم سۈرىلىرىنىڭ 
رەت تهرتىپـــــى چۈشـــــۈرۈلۈش رەت تهرتىـــــپىگه ئوخشـــــىماي قايتـــــا 
ــىدىن      ــش نۇقتىس ــارەت قىلى ــانى ئىش ــاددىي دۇني ــانلىقىمۇ م تىزىلغ

. ئېلىپ ئېيتقاندا ئىنتايىن مـۇھىم بىـر ئىشـارەت بولىشـى مـۇمكىن     
ېمهككى، بۇ ئاددىي مىسالالر ئـارقىلىق مهلـۇم بولمـاقتىكى، قۇرئـان     د

ــدە      ــكه ئاالھىـ ــالىتىنى ئىپادىلهشـ ــاددىي ھـ ــڭ مـ ــم، كائىناتنىـ كهرىـ
  .ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز

بۇالردىن مهلـۇمكى، بىزنىـڭ ساۋاتسـىز بىچـارە مـوللىلىرىمىزدىن      
-ننىڭ قالغان سۆرەكىم بىلىدۇ، قۇرئا. رەنجىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق

ئايهتلىرىــدىن يهنه قانچىلىغــان قىســمىنى چۈشــهنمهي كېلىــۋاتىمىز 
بۇندىن كېيىن قۇرئاننى ئىلمىي . ياكى خاتا چۈشىنىپ كېلىۋاتىمىز

ــاتلىرىنى     ــان تهلىم ــۆگىنهيلى، قۇرئ ــۇپ ئ ــۆزىمىز ئوق ــر شــهكىلدە ئ بى
تۇرمۇشىمىزغا تهتبىق قىاليلـى، باشـقىالرنىڭ خاتالىقىـدىن قهيـداپ     

ــۆز ــاي، خۇدانىــــڭ ئۇلــــۇغلىغىنى  ئــ ــا زورلىمــ ىمىزنى تۇيــــۇق يولغــ
يېڭى كهشپىياتالرنى بىزمۇ كهشىپ قىاليلى، -ئىسپاتاليدىغان يېڭى

ــۈن      ــرىش ئۈچ ــتۇرۇپ بې ــلىرىمىزنى ئاسانالش ــڭ ئىش ــڭ بىزنى خۇدانى
يېڭى تېخنىكىالرنى بىزمۇ ئىجات -ياراتقان ماددىي دۇنياسىدىن يېڭى

ىـزدا، كهلگۈسـى ئهۋالدلىرىمىـز    ھېچ ئىشـنى قىاللمىغىنىم . قىاليلى
ئۈچۈن بولسىمۇ ئهنه شۇنداق بىر مۇھىت يـارىتىش ئۈچـۈن جـان پىـدا     

بىــز ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، كهلگۈســى     . قىلســاقمۇ ئهرزىيــدۇ 
ئهۋالدلىرىمىزنى ئالالنى تونۇشنىڭ ئهڭ ئهقهللىي سورۇنى بولىدىغان 

نــۆۋەتتىكى  ۋەتهنــگه ئىــگه قىلىــش يولىــدا بــارلىقىمىزنى ئاتىشــىمىز
  !بىر ۋەزىپىمىز دېگهنلىكتۇر-بىردىن

****  
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ئۈچۈن شـۇنداق بولغـانلىقىنى تهھلىـل قىلغىنىمىـزدا مۇنـداق بىـر       
مـــۇھهممهد : ئهھـــۋالنى ئاســـانال ســـېزىپ ئااللىشـــىمىز مـــۇمكىن    

پهيغهمبىرىمىـزگه تــۇنجى ســۈرە چۈشــكهن ۋاقىــتالردا، پهيغهمبىرىمىــز  
لدە خـاتىرىلهپ  ساۋاتسىز بولغاچقا، چۈشكهن ئايهتلهرنى يېزىق شـهكى 

شــۇڭا، بــۇ ۋاقىتالردىكــى ســۈرىلهر . ساقلىشــى مــۇمكىن ئهمهس ئىــدى
ئهممـا پهيغهمبىرىمىـزگه تـۇنجى    . قىسقا بولۇپ، يادالشقا ئاسان ئىـدى 

ســۈرىدىن باشــالپ يېزىــق ئۆگىنىشــنى ۋەزىــپه قىلىــپ تهكــرار ئهمىــر 
ــبه       ــۈچه ئېلىپ ــۈرىگه كهلگ ــهككىزىنچى س ــۇز س ــلهن، ئوتت ــرىش بى بې

. لهرنى چۈشۈرۈشكه تهييـارلىق باسـقۇچىدىن ئۆتكۈزىـدۇ   ھهرپلىك سۈرى
ــلىنىپ،    ــى باشـــ ــۈرىلهرنىڭ چۈشىشـــ ــك ســـ ــدىن ئېلىپبهلىـــ ئانـــ
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ساۋات چىقىرىشىغا ئالال بىۋاسىته ھهيدەكچىلىك 

ــا سهكســهن نهچچىنچــى ســۈرىگىچه داۋام قىلىــدۇ   ئانــدىن . قىلىــپ، ت
ىـــپ  يېزىشـــنى بىل-پهيغهمبىرىمىـــز ســـاۋات چىقىرىـــپ ئوقـــۇش   

شـۇنىڭدىن  . بولغىنىدىن كېيىن، ئېلىپبهلىك سۈرىلهر توختىتىلىدۇ
كېــيىن تــا بىــر يــۈز ئــون تــۆتىنچى ســۈرىگىچه ئېلىپبهلىــك ســۈرىلهر  

ــدۇ ــۇمىي     . كۆرۈلمهي ــۈرىلىرىنىڭ ئوم ــان س ــۇنىڭدەك، قۇرئ ــۇددى ش خ
تــوپلىمى يــۈز ئــون تــۆت بولىشــىمۇ بىــر مۆجىزىلىــك ھــالهت بولــۇپ،  

قىلىشـىدىن قارىغانـدا، ئـۆمرى ئـۇزۇن      ھازىرقى ئالىمالرنىـڭ تهتقىـق  
ئهڭ تۇراقلىق ئاتوم ئېلېمېنت سانى بىـر يـۈز ئـون تـۆت ئېلېمېنتقـا      

ئۇنداقتا، قۇرئان . بارغاندا ئاخىرلىشىش ئېهتىماللىقى مۆلچهرلهنمهكته
ئايهتلىرىنىــڭ ســانى كائىنــاتتىكى ئېلېمېنــت ســانىنى ئىشــارەت      

ــا ئهڭ   ــمۇ؟ بۇنىڭغـ ــۇمكىن بولماسـ ــى مـ ــان بولىشـ ــق  قىلغـ تۇراغلىـ
ئىزوتوپلۇق تۆمۈر ئېلېمېنتىنىڭ سۈرە ئىسمى بىـلهن سـۈرە تهرتىـپ    

قۇرئاننىـڭ  . نومۇرىغا مـاس كېلىشـى بىـر مىسـال بولىشـى مـۇمكىن      
بىرىنچــى سۈرىســى بولغــان فــاتىهه سۈرىســىنىڭ پۈتكــۈل قۇرئــان       
ــى ئېلېمېنــت       روھىنىــڭ تىپىــك ئاساســىنى ئىپادىلىشــى، بىرىنچ
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  )مۇالھىزە( ئۆلۈم يا –يا مۇستهقىللىق 
  )مۇالھىزە( مۇستهقىللىقىمىزدىن ئۈمىد بارمۇ

  )كىتاب يېپىلىش ئورنىدا( ئىز
***  
  
  
  

  مهخپىي قوشۇن ھهرىكهتته
  )رومان( 

  
  

 'چىقتى ئايغا ئۇيغۇر' .1
  

  ".كۆرمىدىم ياق، − كۆردۈڭمۇ؟ تۈگه"
 دوقمۇشــــــــــــــــــتىكىلهرنىڭ −        

  پاراڭلىرىدىن

  
… … 

پايانسىز كهتكهن تهكتىماكان چۆلىنىڭ گويـا ئىنسـان ئـايىغى    ئۇ، 
ــڭ     ــۇم بارخانلىرىنى ــان ق ــاغرى ســوزۇلۇپ ياتق ــدەك يىــالن ب تهگمىگهن
تهبىئىي مهنزىرىسىگه ئالهم كېمىسىنىڭ دېرىزىسـىدىن قـارىغىنىچه   

  .خىيال دېڭىزى ئىچىگه غهرق بولۇپ كهتكهن ئىدى

دە، راكېتـا  -دىئۇ خىيـال دۇنياسـىدىن چۆچـۈپ ئويغانغانـدەك بولـ     
ئىچىــدە ســهل تهۋرىنىــپ قويــۇپ شــاردەك ئهيــنهك قــالپىقى ئىچىــدىن 
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 پهلسهپىسـىنىڭ  ئىسالم ھازىرقى بىز ئالغاندا، نۇقتىدىن بۇ! قويماقتا
 سـۈپۈرۈپ  تـۈپتىن  پرىنسىپلىرىنى تهسهۋۋۇپ كالسسىك بولغان ئۇلى

ــال ــىدا    تاشـ ــانۇنلىرى ئاساسـ ــڭ قـ ــۇ تهبىئهتنىـ ــا بـ ــڭ ئورنىغـ پ، ئۇنىـ
 يـارىتىش  نى ’نهزەرىيىسى تهسهۋۋۇپ‘تىكلهنگهن ھهقىقىي مۇسۇلمان 

 بولســاق، يىتىشــتۈرىدىغانال ئــادىتىنى قىلىــش پىكىــر بــويىچه شــۇ ۋە
 تهلهپ قۇرئــان نهزەرىيىلىرىنىـڭ  پهن-ئىلىـم  قانۇنلىرىنىـڭ،  تهبىـئهت 

كهنلىكىنــى، ئۇنىڭغــا بــوي سۇنۇشــىمىز  ئى كهشــپىياتالر قىلىۋاتقــان
 . الزىملىقىنى بىلهلهيمىز

ــىنىپ   ــۇق چۈشـــــ ــايهتلىرىنى تولـــــ ــان ئـــــ بىزنىـــــــڭ قۇرئـــــ
كېتهلمىگهنلىكىمىزنىڭ يهنه بىر مىسـالى، بىـر مـۇنچه سـۈرىلهرنىڭ     
ــىمىزدە    ــىنى چۈشىنىشــ ــلهن باشلىنىشــ ــرى بىــ ــبه ھهرپلىــ ئېلىپــ

ــۆرۈلمهكته ــۈرىل . كـ ــان سـ ــالىرىمىز قۇرئـ ــان ئۆلىمـ ىرىنىڭ نۇرغۇنلىغـ
ــالال    ــىنى پهقهت ئـ ــىنىڭ مهنىسـ ــدىن باشلىنىشـ ــبه ئايهتلىرىـ ئېلىپـ
بىلىــدىغان ئىــش؛ ئــۇنى بىــز بهنــدىلهر ھهرگىــز بىلهلمهيمىــز دەپ       

شــۇ ئــارقىلىق قۇرئــان ئايهتلىرىنىــڭ . كېســىپ ھۆكــۈم قىلىشــماقتا
ــايهتلىرىنى    ــان ئـ ــدۇ دەپ، قۇرئـ ــادەم بىلهلمهيـ ــمىنى ئـ ــۇن قىسـ نۇرغـ

ھـالبۇكى، ئـالال قۇرئـان كهرىمنـى     . ائۆگىنىشنى چهكـلهپ قويۇشـماقت  
ــۈرگهن   ــۈنال چۈش ــى ئۈچ ــانالرنىڭ بىلىش ــلهن  . ئىنس ــبه بى ــز ئېلىپ بى

باشالنغان سۆرىلهرنى قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ چۈشـۈش تهرتىپـى بـويىچه    
قىرىقىنچى سۈرىلهرگه كهلگۈچه ئېلىپبهدىن -كۆزەتكىنىمىزدە، ئوتتۇز

ــ   ــوقلىغىنى، شــۇنىڭدەك ب ــۇ ســۆرىنىڭ ي ــدىكى باشــالنغان بىرم ۇ ئارى
سۈرىلهرنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ ئىنتـايىن قىسـقا، يـادلىۋېلىش ئاسـان     
ســۈرىلهر ئىكهنلىكىنــى، ئۇنىڭــدىن كېيىنكــى ســۈرىلهرنىڭ ھهجمــى  
تهدرىجىــي ئارتىــپ كېتىــپ يــادالش قىيىنلىشــىدىغانلىقىنى، ئهممــا 
ــۇ تــۈردىكى ئېلىپــبهدىن    سهكســهن توققــۇزىنچى ســۈرىدىن باشــالپ ب

بۇنىـڭ نـېمه   . ىڭ يـوقلىغىنى كـۆرۈۋاالاليمىز  باشلىنىدىغان سۈرىلهرن
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ــۆزەينهك     ــاددىي ك ــا قارىشــىمىز ئهنه شــۇ ئ ــز مۇســۇلمانالرنىڭ دۇني بى
 .دەۋرىدە قېتىپ قالغان دېيىشكه ھهقلىقمىز

يۇقىرىقىـدەك قىسـقىچه مـۇالھىزىلهردىن شـۇنداق خۇالسىلهشـكه      
بولىدۇكى، بىز مۇسۇلمانالر دۇنياسىنىڭ كائىناتنى كهشىپ قىلىـش  

 ئــالال‘نىــدە قېلىشــىمىزنىڭ ســهۋەبى ھهرگىزمــۇ پائالىيهتلىرىــدە كهي
 دەل بۇنىــڭ بهلكــى ئهمهس، دىــن ’پېشــانىمىز تهقــدىر پۈتــۈۋەتكهن
ــىچه، ــڭ ئهكسـ ــى بهرگهن ئالالنىـ ــق نېمهتلىرىنـ ــدىغان تهتقىـ  قىلىـ

 قىلىش تهپهككۇر توغرا قىلىش، پىكىر توغرا − قورالىمىزنى تهتقىقات
هنلىكــى ئــاللىبۇرۇن ئىك خاتــا تــاللىۋالغىنىمىزدىن، خاتــا ئۇســۇلىنى

ــپاتالنغان  ــۆت‘ئىســ ــت تــ ــاتى ئېلېمېنــ ــى ’تهلىمــ ــا نــ  روھىمىزغــ
 بۇنىڭـدىن . قالمـاقتىمىز  ھـالهتكه  بۈگـۈنكى  سىڭدۈرۈۋالغىنىمىزدىن

 تۇيـۇق  بىزنـى  بۈگـۈن  بىـز  مۇمكىنكى، كۆرۈۋېلىشىمىز ئوچۇق شۇنى
 ’تهلىمـاتى  ئېلېمېنت تۆت‘ بولغان سهۋەبچى كېتىشكه باشالپ يولغا
لىقىدىن تولـۇق قۇتۇلـۇپ، ئـالالنى، قۇرئـان كهرىمنـى،      ھۆكۈمران نىڭ

ــدە    ــا ئاپىرى ــۇ كائىناتق پهيغهمبىرىمىزنىــڭ مىراســلىرىنى ئالالنىــڭ ب
ــازىرغىچه كهشــىپ قىلىنغــان   -قىلغــان تهقــدىر ــانۇنىيهتلىرىگه، ھ ق

نىسپىيلىك نهزەرىيىسى، كۋانت ئۇسۇلى دېگهنـدەك كائىنـات تهقـدىر    
ــدى  ــىدا، ۋە بۇن ــانۇنىيهتلىرى ئاساس ــاخىرغىچه   ق ــان ئ ــا زام ــيىن ت ن كې

ــدىغان يېڭــى   ــۈگهتكىلى بولماي ــپ ت ــئهت  -كهشــىپ قىلى ــى تهبى يېڭ
ــال      ــۇلمانالر يهنى ــز مۇس ــهنگىنىمىزدە، بى ــهن چۈش ــا ئاساس قانۇنلىرىغ

 .قايتىدىن روناق تاپااليمىز

 ئىلىــم يۈكســهك بىــزگه −» ئهلههمــدۇلىلالھى رەببىــل ئــالهمىن«
ــرى ــلهن نهزەرىيىلىـ ــات قوراللىنىـــپ بىـ ــڭ كائىنـ نى تونـــۇش، خۇدانىـ

ــتهك   ــۇدرىتىنى تونۇشـ ــي‘قـ ــات ئىلمىـ ــا ’جىهـ ــان يولىغـ  چاقىرىلغـ
 ئالـدىمىزغا  قىلىـپ  ۋەزىـپه  ئورۇنـدىكى  بىرىنچـى  ۋەزىپىنى شهرەپلىك
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چىمىـر يېنىـپ ئۆزگىرىـپ    -قاتـار تىزىلىـپ ئىمىـر   -ئۇدۇلىدىكى قاتار
سىگنال چىراغلىرىنـى بىـر قـۇر    -تۇرغان ھهرخىل رەڭلهردىكى كۇنۇپكا

ھهرخىل ھهر ياڭزا خرۇستال ئېكرانالردىكى تىنماي . كۆزىتىپ چىقتى
رەقهمـلهر راكېتىنىـڭ ئۇچۇشـقا تهييـار     -پ تۇرغـان كوئوردېنـات  ئۆزگىرى

  .بولۇپ قالغانلىقىدىن بېشارەت بهرمهكته ئىدى

ئــۇ، ئىنتــايىن ھاياجــان ئىچىــدە ئــاخىرقى ئۇچــۇش مىنــۇتلىرىنى   
ئۇ يېنىدىكىلهردىن سهل تهمكىن . تهقهززالىق بىلهن كۈتمهكته ئىدى

اسـقان چىرايـى   كۆرۈنۈشكه تىرىشـقاندەك قىلسـىمۇ، ئۇنىـڭ قـورۇق ب    
ھاياجــان، خۇشــاللىق، مهغــرۇرلىنىش، ئهنسىرەشــتهك قــارىمۇ قارشــى  

ئـۇ، ئانـا ۋەتىنـى ئۇيغـۇر     . ھېسسىيات ئاالمهتلىرى بىلهن تولغان ئىدى
دۆلىتىنىڭ تۇنجى ئالهم كېمىسى ئىچىدە كائىنـات بوشـلۇقىغا قـاراپ    
ئۇچۇشنىڭ ئهڭ ئاخىرقى پهيتلىرىنى خۇشاللىنىش ۋە تهمتىرەشـتهك  

 .ىرىگه زىت روھى قىياپهت ئىچىدە كۈتمهكته ئىدىبىر ب

ا، بىزگىمۇ سـۈنئىي ھهمراھىمىـز، ھهتتـا ئـالهم كېمىمىـز      قار مانا“
ــدىكهن   ــىپ بولىـ ــۈنلهر نېسـ ــدىغان كـ ــاچ دەپ ”!ھه-بولىـ  پىچىرلىغـ

 .قويدى كۈلۈپ مىيىقىدا

ئۇنىــــــڭ يــــــۈرەك سوقۇشــــــلىرى بارغانســــــېرى تېزلىشــــــىپ 
. دەپــال بىلىنىــپ تــۇراتتىجىددىلهشــكهنلىكى چىرايىــدىن مانــا مهن 

ئۇنىڭ يۈزكۆزلىرى بىر قىزىرىپ بىر تاتىرىـپ ئـۇنى غهمـگه قويماقتـا     
 ئويلىـدى  دەپ − بـۇالر؟  قانداق ئاالمىتىمۇ قېرىغانلىقىمنىڭ“. ئىدى
 بـۇ  ئۇنىـڭ  گۇرۇپپىسـىدىكىلهر  تهتقىقات. بولۇپ ئهنسىرىگهندەك سهل

 مۇكاپــاتالش تۆھپىســىنى ئاالھىــدە قوشــقان ئۈچــۈن ســاياھىتى ئــالهم
ــالهم يۈزىســىدىن ــۇنجى كېمىســىنىڭ ئ ــۇنى ئۇچۇشــىغا ت مهســئۇل  ئ

 − چىقاالرمهنمۇ؟ ھۆددىسىدىن ئىشنىڭ بۇ −. قىلىپبېكىتكهن ئىدى
 ماڭـا  خـۇدايىم،  ئـاھ  −. قويدى قىمىرالپ جايىدا ھالدا ئهنسىرىگهن ئۇ،
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 .تىرىشتى رىغبهتلهندۈرۈشكه ئۆزى ئۆزىنى دەپ ”!بهرگهيسهن مهدەت

ــامئۇچــۇش ته« ــارلىقى تام ــون، …! يي ــۇالق − »… توققــۇز، … ئ  ق
ن كهينىگه ساناشـنىڭ باشـالنغانلىقى ئاڭالنماقتـا    تىڭشىغۇچىسىدى

  .ئىدى

. ئۇنىــڭ يــۈرىكى تېخىمــۇ قــاتتىق دۈپۈلــدەپ سوقۇشــقا باشــلىدى 
 قىلىـپ  دۇئامۇ دەپ ”!ئامىن-قىلغايسهن ئاتا قۇۋۋەت-كۈچ خۇدايىم،“

 ئــۆزىنى چۆمــۈپ خۇشــاللىققا چهكســىز قهلبــى ئۇنىــڭ. ئۈلگــۈردى
-تقـان دۇنيـادىكى بىـردىن   كېلىۋا كىرىپ ئالهمگه بىر گۈزەل ئاجايىپ

 .بىر بهختلىك ئىنساندەك ھېس قىلىشقا باشلىدى

 »… ئۈچ، … تۆت، …«

ــدى ئــۇ، خۇشــاللىقىدىن ھاياجانلىنىــپ ئۆپكىســى ئاغزىغــا       ئهم
 .تىقىلىپ قېلىۋاتقاندەك بولۇپ كېتىۋاتاتتى

 »… بىر، … ئىككى، …«

بىــــردىنال كــــۆز ئالــــدى يــــورۇپ ئىللىــــق، كىشــــىگه راھهت      
بېغىشــــاليدىغان بىــــر مۇھىتقــــا كىرىــــپ قالغانــــدەك، چهكســــىز 
ــدەك   ــاپ قېلىۋاتقانــ ــلىرىمۇ توختــ ــۈرەك سوقۇشــ ــاللىقتىن يــ خۇشــ

ئۇنىڭغا گويا ۋاقىـت توختـاپ قالغانـدەك، ئهنه شـۇ     . بىلىنمهكته ئىدى
رغا چـۆممهكته  بهختلىك ھالىتىدە مهڭگۈ قالىدىغانـدەك ھېسسـىياتال  

 :ئىدى

پىچىرالپ قويدى ئۇ ئۆزىچه،  −! بۇ مىنۇتالر بهختلىك دېگهن نېمه“
 ئۆزۈمنى، قىلىمهنغۇ ھېس بهختلىك قالغاندەكال كىرىپ جهننهتكه −

 بهختلىك چهكسىز − قانداق؟ كىرىۋاتامدىم جهننهتكه راستتىنال ياكى
 − ئالدىرىـدى،  يېڭىلىۋېلىشـقا  شاھادەت كهلىمه ئىچىدە ھېسسىياتالر
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 ئاپىرىـدە  كائىناتقـا  خۇدانىـڭ  دەۋرىـدە  ’ئـالخىميه ‘ئهسلىدە ئىنسـانالر  
 دېــگهن ’ئــالخىميه‘ كۆزىتىشــته مــاددىلىرىنى ۋە قــانۇنىيهت قىلغــان

 كۆرەلمهيۋاتقان ئۇچۇق بىلهن كۆز ئاددىي بۇرۇن ئېرىشىپ، كۆزەينهككه
ىر قهدەر روشهن كۆرگىـدەك ھالغـا كهلتـۈرەلىگهن بولسـا،     ب نهرسىلهرنى

نيۇتون كهشپىياتلىرى ئىنسانالرنى ئوپتىـك مىكروسـكوپقا   -گالىلىي
ئېرىشـــتۈرۈپ، ئـــادەتتىكى لېنـــزىالردا كـــۆرۈش مـــۇمكىن بولمىغـــان 
نهرسىلهرنىمۇ مىڭ ھهسسه چوڭايتىپ ئوچۇق كۆرەلهيـدىغان ھـالهتكه   

ــۈزدى ــاتوم  . يهتكــ ــى ئــ ــدىن كېيىنكــ ــپىيلىك −دەۋرى ئۇنىڭــ  نىســ
ــاكى نهزەرىيىســى ــت ي ــانالرنى بولســا دەۋرى مېخانىكىســى كۋان  ئىنس
ــرون ــكوپقا ئېلېكتـ ــتۈرۈپ، مىكروسـ ــۆز ئېرىشـ ــلهن كـ ــكه بىـ  كۆرۈشـ
 چوڭايتىـپ  ھهسسـه  مىليـون  نهچـچه  زەررىچىلهرنى مىكرو بولمايدىغان

 خاتــا ئــانچه تهسۋىرلىســهك دەپ ئېرىشــتۈردى شــارائىتقا كۆرەلهيــدىغان
روشهنكى، كـۆزدىن نهچـچه ئـون ھهسسـه ئېنىـق كۆرىـدىغان        .بولمايدۇ

كــۆزەينهك مۇســۇلمانالرنى نهچــچه ھهسســه تېــز تهرەققىــي قىلــدۇرۇپ   
دۇنيادا ئون ئهسىردىن ئارتۇق ھۆكۈمران ئورۇنغا ئېرىشـتۈرگهن بولسـا،   
نيۇتون دەۋرى ئهنگلىيىلىكلهرنى ئوپتىك مىكروسـكوپقا ئېرىشـتۈرۈپ   

ــالرچه قه  ــۇلمانالردىن مىڭـ ــىلجىتىۋەتتى مۇسـ ــا سـ ــڭ . دەم ئالغـ ئۇنىـ
ــبىيلىك  ــا كهلـــگهن نىسـ ــدىنال بارلىققـ ــت دەۋرى غهرب -كهينىـ كۇۋانـ

-ئهللىرىنى نهچچه مىليون ھهسسـه ئېنىـق كۆرەلهيـدىغان سـپىكترو    
مىكروسكوپقا ئېرىشتۈرۈپ، ئىنتايىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال دۇنيانى 

ا قارىمـاي،  شۇنداق بولىشىغ. بارمىقىدا ئوينىتىدىغان ھالغا كهلتۈردى
ــارابى   ــا بۈگــۈنگىچه ھېلىقــى ف ئىبنــى ســىنادىن -بىــز مۇســۇلمانالر ت

مىراس قالغان كۆزەينهك بىلهن جانلىقالرنىڭ ھۈجهيرىلىرىنى ئهمهس 
ــدىغان    ــۇم كۆرەلهي ــاتوم يادروســىنى ۋە ئېلېكترونالرنىمــۇ چوق ــا ئ ھهتت

 .بوالاليمىز دەپ تىركهشمهكتىمىز

ۋىر بـويىچه ئـالغىنىمىزدا،   بۇ خىل ئوبرازالشـتۇرۇلغان ئـاددىي تهسـ   
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ــا      ــاس قىلىنماقت ــى ئاس ــهۋۋۇپ قارىش ــا تهس ــۇ خات ــدىمۇ يهنه ش . تارىخى
ــاۋۋا      ــلهن ھـ ــاالم بىـ ــادەم ئهلهيهىسسـ ــويىچه ئـ ــى بـ ــهۋۋۇپ قارىشـ تهسـ

لىــك مىــڭ يىــل بولــدى دەپ ھۆكــۈم  ئانىمىزنىــڭ يارىتىلىشــىغا ئهل
ــىدۇ ــۈنگىچه   . قىلىشـ ــىدا بۈگـ ــهۋۋۇپ قارىشـ ــۇ تهسـ ــالبۇكى، يهنه شـ ھـ

ــى     ــبهر كهلگهنلىكىن ــڭ پهيغهم ــرمه نهچــچه مى ــۈز يىگى ئىنســانالرغا ي
ــدۇ ــل  . ئېيتىـ ــالرچه يىـ ــڭ مىڭـ ــز بهزى پهيغهمبهرلىرىمىزنىـ ئهگهر بىـ

ياشــــىغانلىقىنى، يهنه بىــــزگه ئېنىــــق مهلــــۇم بولغــــان ئهيســــا      
ــالته پهيغهمبى ــته -رىمىــز بىــلهن مهھهمــمهد پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ئ يهت

ئهسـىر ئـارىلىق قالـدۇرۇپ كهلگهنلىكىنىمـۇ ھېسـاپقا قـاتقىنىمىزدا،       
ئادەم ئاتىمىز بىلهن ھاۋۋا ئانىمىزنىڭ يهر يۈزىگه چۈشكىنىدىن بېـرى  
يۈز مىڭالرچه، ھهتتا مىليونالرچه يىـل ۋاقىـت ئـۆتكهنلىكىنى ئاسـانال     

دەرۋەقه، تاشــقا ئايالنغــان دەســلهپكى  . ۇمكىنمۆلچهرلىيهلىشــىمىز مــ
ئادەم سۈڭهكلىرىنىڭ يىلى ئىككى مىليون يىلدىن ئاشـىدىغانلىقى  

بۇالردىن مهلۇمكى، تهسهۋۋۇپ قاراشـلىرى  . بۇنى تولۇق ئىسپاتلىماقتا
 ئۇيغــۇن قهتئــى قانۇنىغــا يــارىتىش خۇدانىــڭ −تهبىــئهت قانۇنلىرىغــا 

ــدۇ ــۇنىڭدەك ئهنه. كهلمهي ــا ش ــهن خات ــى  چۈش ــىدە، ئهين چىلهر نهتىجىس
 −ۋاقىتالردا خۇدانىڭ تهبىئهت دۇنياسىغا ئاپىرىدە قىلغـان قـانۇنىيهت   

ــدىرلهرنى ــنىڭ تهقــ ــولى ئىزدىنىشــ ــىۋىتىلىپ، يــ ــڭ كېســ  ئالالنىــ
 قىلىـش  كهشـىپ  قانۇنلىرىنى تهبىئهت كۆرسىتىدىغان ئۇلۇغلىغىنى
ــكهن چهك پائــالىيىتىگه ــدى قويۇۋېتىش ــدىن بــۇ. ئى  ئالغانــدا، نۇقتى

هبىئهت قانۇنىيهتلىرىنى كهشىپ قىلىش پائـالىيىتى قۇرئـان كهرىـم    ت
يــاكى ھهقىقىــي ھهدىــس شــهرىپلهردە چهكلىــۋېتىلگهن بولماســتىن،   
بهلكــى خۇدانىــڭ قــۇدرىتىنى تونۇشــتا تۇيــۇق يولغــا كىرىــپ قالغــان  
ــكه    ــان دېيىشـ ــدىن توســـۇپ قويۇلغـ ــالىرى تهرىپىـ مۇســـۇلمان ئۆلىمـ

 .ھهقلىقمىز

ــارىخن  ــۇ ت ــدىغان بولســاق،  ئهمــدى بۈگــۈن ب ى ئوبرازالشــتۇرۇپ قاراي
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 ”!روسۇلىلالھ مۇھهممىدىن ئىلاللالھۇ، ئىالھه ال

 بىــــر قــــاتتىق تهڭ بىــــلهن ئــــاۋاز قىلغــــان ”!گۈلــــدۈۈۈر“ئــــۇ، 
 …. قىلدى قىلغاندەك ھېس سىلكىنىشنى

***  

  

كارىۋاتتا ياتقان كېسهلنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان بۇ يېزىلىـق ئىككـى   
خىرقىراشـلىرىدىن كېـيىن   بوۋاي، ئالدىدا ياتقان كېسهلنىڭ بوغـۇق  

  :چىقارغان ئاۋازىغا پۈتۈن دىققىتىنى بېرىپ قۇالق سېلىشتى

  !روسۇلىلالھ مۇھهممىدىن ئىلاللالھۇ، ئىالھه ال … −

 دېــدى −! كهلتۈرۈۋاتىــدۇ شــاھادەت كهلىــمه بىچــارە بــۇ جىــم، −
. يېقىنالشـتۇرۇپ  ئاغزىغـا  كېسـهلنىڭ  قـۇلىقىنى  بىرسـى  بوۋايالردىن

 ھـۆرمهت  ئالدىـدا  كېسـهلنىڭ  تـۇرۇپ  ئورنىدىن دەرھال ئىككىسى ئۇالر
  .تۇردى قوشتۇرۇپ قول بىلهن

كارىۋاتتا ياتقان كېسهل، كۈچلۈك بىر سىلكىنىپ قويۇپ جىمىپ 
  .قالدى

ئۆرە تۇرغـان بـۇ ئىككـى بـوۋاي كـارىۋات ئالدىـدا يهنه ئـازراق كۈتـۈپ         
  ئاندىن ئۇالردىن بىرسى ئالدىغا سهل . تۇردى

كېســهلنىڭ ئاقىرىشــقا باشــلىغان ئــۇرۇق   ئېڭىشــكىنىچه ياتقــان
سـوقمىغانلىقىنى بىلىشـكه   -بىلىكىدىن تۇتۇپ تومۇرىنىـڭ سـوقۇپ  

  .تىرىشتى

 −! قىلســۇن رەھمهتلىــك دەرگاھىــدا ئــۆز ئــۇنى ئــالال كهتتــى، ئــۇ −
 .دېدى
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ئۇزۇنغــا -ئىككىــال بــوۋاي مېيىتنىــڭ ئالدىــدا تــۇرۇپ ئۇزۇنــدىن     
ئېڭىكىنــى چېتىــپ،  ئانــدىن مېيىتنىــڭ. پىچىــرالپ دۇئــاالر ئوقــۇدى

ئۆيدە تېپىلغان بىر پارچه ئاق خهسه كىرلىك بىلهن ئۈستىنى يېپىپ 
 .قويۇپ ئۆيدىن چىقىشتى

  :يولدا كېتىۋېتىپ بوۋايالر گهپكه كىرىشتى

 يــالغۇز-يــاپمۇ كېلىــپ يهرلهردىــن يىــراق شــۇنچه بىچــارە بــۇ −
 يهرلهرگىچه بۇنچه ئۈچۈنال مۇشۇنىڭ ئاخىرى … قىلىپ، تىرىكچىلىك

  بولغىيمىدى؟ گهنكهل

 − بـوۋاي،  يېنىدىكى سورىدى − دېگهنتى؟ نېمه يېرىنى كهلگهن −
تۈركمهنىستان؟ ئۇ يهرلهرنى بهكال يىراقالردا دېيىشـىدۇ،  -تۈركىستانمۇ

  شۇنداقمۇ؟

 دېـدى  − يـۈرەتتى،  ئىشـلهپ  كـۈنىگىچىال  ئالدىنقى تېخى بىچارە −
 − ھالـدا،  كىرمىگهن قۇلىقىغا گېپى يېنىدىكىسىنىڭ بوۋاي بىر يهنه

ــۈن ــاقىرغىلى پېشــىنگه بۈگ ــهم چ ــپ ئۇنىــڭ كىرمىس ــپ ئاغرى  يېتى
  !ى نهدىنمۇ بىلهتتۇق، ھهي بىچارە مۇساپىرقالغانلىقىن

 كېــيىن كهلتۈرگىنىــدىن شــاھادەت كهلىــمه دېگهنــدەك، راســت −
 بـوۋايالردىن  سورىدى − كېتىدۇ؟ سىلكىنىپ قاتتىق شۇنچه نېمىشقا

  .يېنىدىكىسىدىن بىرسى

 بولىـدۇ  شـۇنداق  چىقىۋاتقانـدا  ئـاجراپ  تهنـدىن  روھـى  ئادەمنىڭ −
 −ر بــوۋاي گهپ ســورىغانغا جــاۋابهن،  بىــ يهنه دېــدى − دېيىشــىدىكهن،

 .كهتتى بىلهن ئىمانى ئۈچۈن ئىشلىگىنى ھاالل بىچارە

ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسىال تهڭ تهكبىر ئېيتىپ دوقمۇشتىكى يېـزا  
 .مهسچىتىگه قاراپ يۈرۈپ كهتتى
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بىز شۇنى ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەككى، خۇدا كائىناتنى ياراتقىنىدا 
ئاساسـىي   ھهرگىزمۇ ئۇنـداق خىيـالىي پهرەزلهر ئاساسـىدا ماددىالرنىـڭ    

زەررىچىلىرىنـــى ياراتقـــان بولماســـتىن، بهلكـــى مـــۇتلهق قـــانۇنىيهت 
-كــۈچ(لهر ئاساســىغا بىــرال ھۆكــۈم بىــلهن ئېنېرگىيىســى  ) تهقــدىر(

ــۇدرىتى ــۈرگهن  ) ق ــا كهلت ــى بارلىقق ــن ئاساســىي زەررىچىلهرن ــۇنى . دى ب
. نهزەرىيىسـىمۇ ئىسـپاتالپ تۇرماقتـا   » كائىناتنىڭ تـۇنجى پارتلىشـى  «

بىزمۇ ھهرقانداق بىر ماددىنى تهتقىق قىلغىنىمىزدا  شۇنداق ئىكهن،
ــانۇنىيهت       ــان ق ــدە قىلغ ــئهتكه ئاپىرى ــڭ تهبى ــۈردە خۇدانى ــىز ت شهرتس

ــالىيهت قىلىشــقا   ) تهقــدىر( ــدا پائ ــوي ســۇنغان ھال لىــرىگه قهتئىــي ب
ــۇرمىز ــئهتكه    . مهجب ــڭ تهبى ــانالر ئالالنى ــۇ دەۋرلهردە ئىنس ــالبۇكى، ئ ھ

نى تونـۇش باسـقۇچىغا تېخـى ئهنـدىال     ئاپىرىدە قىلغان قـانۇنىيهتلىرى 
قهدەم قويۇۋاتقـــــان بولغاچقـــــا، مـــــاددىالرنى ھهقىقىـــــي تهبىـــــئهت 
قانۇنىيهتلىرى ئاساسىدا تهتقىق قىلىشتىن ئېغىز ئېچىش مـۇمكىن  

ئهنه شۇنداق بىر ئهھـۋال ئاسـتىدا، خۇدانىـڭ تهبىـئهتكه     . ئهمهس ئىدى
 ئۈچـۈن  ىـش قىل كهشـىپ  قانۇنىيهتلىرىنى −ئاپىرىدە قىلغان تهقدىر 

هرلهر بىــلهن ئىــش باشالشــقا مهجبــۇر بولــۇش، مــۆلچ تــۈردىكى شــۇ ئهنه
ھـالبۇكى،  . ئىلمىي تهتقىقات تارىخىنىڭ مۇقهررەر بىر باسقۇچى ئىدى

ئۇ دەۋرلهردىكى مۇسـۇلمانالر بۇنـداق ئىـزدىنىش باسـقۇچىنىڭ تېخـى      
ــۇرۇپال،   ــىدا تــ ــز“بېشــ ــالال بىــ ــان ئــ ــڭ ياراتقــ ــارلىق كائىناتنىــ  بــ

ــانۇنىيهتلىرى ــلهپ نىقـ ــدۇق، ئىگىـ ــز بولـ ــان  بىلهلم بىـ ــگهن قالغـ ىـ
ــاس     ــۇداغىال خ ــا خ ــىلهر بولس ــپ   (ھادىس ــالىغىنىچه ئۆزگهرتى ــالال خ ئ

تهقـدىرلهرگه بـاغلىق بولـۇپ، ئـۇالرنى ئـالالدىن      ) تۇرىـدىغان تۇراقسـىز  
. قىلىۋىتىشىدۇ ھۆكۈم دەپ ”.ئهسال بىلهلمهيدۇ) ئىنسانالر(باشقىسى 
ىنات كائ قانۇنىيهتلىرى قىلغان رىدەئاپ كائىناتقا ئالالھنىڭ ھالبۇكى،

ــۆزگهرمهي       ــچه ئ ــدە قىل ــل مابهينى ــارد يى ــۆت مىلي ــون ت ــان ئ يارىتىلغ
بــــۇ يهردە ئىنســــانىيهتنىڭ يــــارىتىلىش . داۋاملىشــــىپ كهلمهكــــته
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هن ھهرقانـداق  كائىنـاتنى شـهكىللهندۈرگ  . باشقا ئهھۋال ئهمهس ئىـدى 
بىــر مــاددا ئېنىــق بىــر ئېنېــرگىيه ھــالىتىگه، ئېنىــق ھهرىـــكهت        
ــۆزگىچه    ــا، ئــ ــكهت ئوربىتىلىرىغــ ــك ھهرىــ ــانۇنىيىتىگه، بهلگىلىــ قــ
ــاكى ماسســىغا ئىــگه    خۇسۇســىيهتلهرگه ۋە مــۇقىم بىــر ئېغىرلىــق ي

ئهمما بۇندىن بىرەر مىڭ يىل ئـاۋۋالقى ۋاقىـتالردا بـۇ تـۈردىكى     . ئىدى
ىرىنى پهرق قىلىـش ئىمكـانىيهتلىرى تېخـى يـوق     ماددا خۇسۇسىيهتل

بولۇپمــۇ ئــۇ دەۋرلهردە ھهرقانــداق بىــر ئېلېمېنــت ئاتومىنىــڭ  . ئىــدى
بۇنداق . ئىچكى تۈزىلىشلىرىنى تونۇپ يهتكۈدەك بىلىممۇ يوق ئىدى

بىــر شــارائىتتا ئېلېمېنتالرنــى ئهنه شــۇنداق فانتازىيىلىــك خىيــالالر  
. اشـــقا چـــارە يـــوق ئىـــدى   ئاساســـىدا پهرەز قىلىـــپ تۇرۇشـــتىنمۇ ب  

بولماســلىقىدا -مهســىلىنىڭ تۈگــۈنى بۇنــداق پهرەز قىلىشــقا بولــۇش 
بـۇ دېگهنلىـك پهرەز   . قىاللماسلىقتا ئىدى-ئهمهس، توغرا پهرەز قىلىش

قىلىنىپ ئوتتۇرىغا قۇيۇلغان بۇ تـۈردىكى ئېلېمېنـت ئاتوملىرىنىـڭ    
ىلهپ بارلىق خۇسۇسىيهتلىرى رېئاللىقنى بىر قهدەر مۇكهممهل ئىپـاد 

 بـــويىچه ’تهلىمـــاتى ئـــالخىميه‘ھـــالبۇكى، . كۆرسىتهلىشـــىدە ئىـــدى
 مـاس  ئاز بهكال رېئاللىققا ’ئاتوملىرى ئېلېمېنت‘ قويۇلغان ئوتتۇرىغا

 تـۆت ‘ توغرىسـى . ئىـدى  ئىپادىلىمهكته خۇسۇسىيهتلهرنى كېلىدىغان
 تـۈپكى  ماددىالرنىـڭ  رىيـاللىقتىكى  ئاساسـهن  ’ئاتوملىرى ئېلېمېنت

ەلمهيتتـــى يـــاكى چۈشـــهندۈرۈپ بېر ئىپـــادىلهپ خۇسۇســـىيهتلىرىنى
نهتىجىدە، ئالخىمىكالر ئهمهلىيهتكه ماس كهلمهيـدىغان  . بېرەلمهيتتى

خىيال ئىچىدە بىرەر ماددىنىڭ خۇسۇسىيىتىنى چۈشهندۈرۈشكه يـاكى  
مهســــىلهن كــــۆپ ئۇچرايــــدىغان (ئــــۇالردىن يېڭــــى بىــــرەر مــــاددا 

) ىلىشـــــقا ئوخشـــــايدىغان  ئېلېمېنـــــتالردىن ئـــــالتۇن پهيـــــدا ق  
شهكىللهندۈرۈشكه بىهۇدە ئۇرۇنۇپ ئۆمرىنى سهرپ قىلغـان بولسـىمۇ،   
ــۈپ       ــت ئۆت ــىر ۋاقى ــچه ئهس ــون نهچ ــهلمهي ئ ــگه ئېرىش ــچه نهتىجى قىل

 .كېتىدۇ
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ئۇزۇنغا قالمايال مهسچىت مۇنارىسـىدىن ۋاقىتسـىز مۇڭلـۇق ئهزان    
  …. ئاۋازى كېلىشكه باشلىدى

***  

 

قايسىدۇر بىر يۇرتدىشىمىز شۇنچه تـاتلىق تهمهلىـرى بىـلهن يـات     
بىر ئهلنىڭ چهت بىر يېزىسىدا، يوشۇرۇنۇپ يۈرۈپ ئهنه شۇ شهكىلدە ئۇ 

ىز ئهنه شـۇنىڭغا  يهنه قانچىلىغـان يۇرتدىشـىم  . ئالهمگه سهپهر قىلـدى 
ئوخشاپ كېتىدىغان ئۇلۇغۋار غايىلىرى بىلهن يهنه نهلهردە ئـۇ ئـالهمگه   

 ! كېتىۋاتىدىكىن؟

 !!ھهي بىچارە ئۇيغۇرالر

****  

  

 تۈرمىدە .1
 بىلهن، ئهرباب ئويناشمىغىن“

  ”.ئهپلهپ ساالر ھهر باب بىلهن     
 ’ماقالىسى خهلق ئۇيغۇر‘ −                       

 

نهدىندۇ بىر يهرلهردىن، بهكال يىراق بىر يهرلهردىـن، گويـا خىيـالىي    
بىر دۇنيـادىن كېلىۋاتقانـدەك بىلىـنگهن دۆلهت گېمىنـى بولۇشـقىال      

ــق  ــۇس     » ئهجهم«اليىـ ــا سـ ــاۋازى قۇالققـ ــا ئـ ــۋار مۇزىكـ ــڭ جهڭگىـ نىـ
 …. ئاڭالنغاندەك قىالتتى

ــۇپ كهتكهنمــۇ     ــا غهرق بول ــدە ھهمــمه ئېغىــر ئۇيقۇغ ــۇ ئهل ئهممــا ب
 . تىۋىش چىقىدىغاندەك ئهمهس-نداق، ھېچ بىر يهردىن ئۈنقا
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***  

 

ــېمونت يهردە    ــىدا، داق سـ ــڭ ئوتتۇرىسـ ــۈرمه كامېرىنىـ ــىم، تـ قاسـ
 .ھوشىسىز ئوڭدىسىغا قاراپ ياتاتتى

ئــۇ، خېلــى ۋاقىــتالرغىچه ھوشــىغا كــېلهلمهي قىمىرمــۇ قىلمــاي   
بىر ۋاقىتالردا ئاران ھوشىغا كېلىـپ سـهلال   . جىمجىت يېتىپ كهتتى

مىدىرالپ كهتكهندەك قىلىۋىدى، مىڭلىغـان يىڭـنه پۈتـۈن ۋۇجۇدىغـا     
بىرال ۋاقىتتا سانجىلىۋاتقاندەك ئاغرىپ بهدەنلىرى ئوت بولۇپ يېنىپ 

 تىتىۋىتىلگهنــدەك ئــۇ،. قويــدى ئىڭــراپ بــوش دەپ ”ۋايجــان“: كهتتــى
 يېتىشــى جىــم قىلــدۇرماي ھهرىــكهت بهدىنىنــى كېتىۋاتقــان ئاغرىــپ

 ھوشــىدىن قايتىــدىن ئــۇ …. قىلــدى ســهزگهندەك كېرەكلىكىنــى
 …. كهتكهنىدى

بىر ۋاقىتالردا تۇيۇقسىز قايتىدىن ھوشىغا كېلىپ قالغان قاسىم، 
ىقىنى زادىــــال قاچــــانالردىن بېــــرى بۇنــــداق ھوشســــىز ياتقــــانل    

قايتىدىن ئۇشتۇمتۇت باشـلىنىپ كهتـكهن ئـاغرىق،    . ئهسلىيهلمىدى
: ئۇتتۇر بېرىپ مېڭىسىگىال تاقىلىپ ئـۇنى زادىـال ئارامىـدا قويمىـدى    

 دوق ئـۆزى  ئـۆزىگه  دەپ −! كاشكى بولساممۇغۇ يېتىۋەرگهن ھوشسىز“
ــپ ــىپ قىلىـ ــدى غودۇڭشـ ــر . قويـ ــدا بىـ ــڭ ۋۇجۇدىـ ــىگه -ئۇنىـ بىرسـ

ئـۇ دىقـقهت   . ئوخشىمايدىغان ھهر تۈرلۈك ئاغرىقالر ئايلىنىپ يـۈرەتتى 
بىلهن تىڭشىغانىدى، بهدىنىـدىكى ئهڭ قـاتتىق ئاغرىغـان يېرىنىـڭ     

 −مىــخ قېقىلغــان ئوشــۇقىدىن كېلىۋاتقــانلىقىنى پهمــلهپ قالــدى،   
ن؟ هئوخشىمامســ ســهن نوچىســى ئهڭ ئاغرىقنىــڭ ئــاغرىغىنه، قېنــى

ئاغرى، تېخىمۇ قاتتىق ئاغرى، قولۇڭـدىن كهلسـه ئاغرىۋېرىـپ مېنـى     
 بهكــرەك نهرىنىــڭ ئــۇ، −! قايتىــدىن ھوشــۇمدىن كهتكۈزىۋەتمهمســهن
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 زىـچ  سىستېمىسـىغا  پهلسـهپه  مـۇكهممهل  −قارالغان سىستېمىسىغا 
 مۇســۇلمان بولــۇپ، بىــرى مهســىلىلهرنىڭ مــۇھىم مۇناســىۋەتلىك

 ئهسـىردىن  ئـون  تهخمىـنهن  جهھهتـته  بـۇ  ئالىملىرى پهن ئىجتىمائىي
 گهرچه. دېيهلهيمىــز تولغانماقتــا ئىچىــدە قاتمــاللىق ئېغىــر بېــرى

دائىي ئىســالم پهلسهپىســىنى بارلىققــا ئىپتىــ ئــالىملىرى مۇســۇلمان
ــۇرۇنال تىرىشــچانلىق كۆرســهتكهن بولســىمۇ     −كهلتۈرۈشــته خېلــى ب

 قېلىپـى  تۇرمـۇش  بىرخىـل  كۈنـدە  بۈگـۈنكى  ئالغانـدا  مهنىدىن مهلۇم
ــالىتىگه ــۈرۈۋېلىنغان ھـ ــالم چۈشـ ــهۋۋۇپ ئىسـ ــڭ تهسـ  تهلىماتلىرىنىـ

 سىستېمىلىشىشـىنىڭ  تـۇنجى  پهلسهپىسىنىڭ ئىسالم ماھىيىتىنى
باشلىنىش نۇقتىسى دەپ قاراش مـۇمكىن بولغانـدىمۇ، بـۇ تهسـهۋۋۇپ     

 ئېلېمېنـت  تـۆت ‘تهلىماتلىرىمۇ يۇقىرىـدا تىلغـا ئېلىنغـان خىيـالى     
 نىـــڭ ’تهلىمـــاتى ئـــالخىميه‘ تىكلهنـــگهن ئاساســـىغا ’تهلىمـــاتى

ــى ــتىدا ئىسكهنجىسـ ــپ، ئاسـ ــي قېلىـ ــالم ئىلمىـ ــى ئىسـ  پهلسهپىسـ
ــۈرۈ يۈكســهكلىكىگه ــراپ   ئىســالم ۋە لهلمهيكۆت ــڭ ئېتى ئالىملىرىنى

قىلىــــدىغان دۇنيــــا قــــاراش ۋە پىكىــــر قىلىــــش سىستېمىســــىغا  
ــپ خۇراپاتلىقنىـــڭ      ــدە قېلىـ ــاي، ســـوپىچىالرنىڭ ئىلكىـ ئايلىنالمـ

 ئېلېمېنـت  تـۆت ‘ئهسـلىدە،  . مهنبهلىرىدىن بىرىگه ئايلىنىپ قالـدى 
 ئـوت  ا،ھـاۋ  سۇ، الر ’ئېلېمېنت‘ خىيالىي بولغان ئۇلى نىڭ ’تهلىماتى

تىن ئىبارەت بولۇپ، بۇالرنىڭ ھهممىسىال ئېلېمېنت بولـۇش  تۇپراق ۋە
شـــهرتلىرىنى ھازىرلىيالمايـــدىغان بىـــرىكمه، ئـــارىالش مـــاددا يـــاكى 
ــۇدىيهتلهردىن      ــارەت مهۋج ــهكىللىرىدىن ئىب ــۈش ش ــرگىيه كۆرۈن ئېنې

 ئېنېـرگىيه  يـاكى  مـاددا  بـۇ  بـويىچه  تهلىمـاتى  نىـڭ  ’ئالخىميه‘. ئىدى
گىلىــك شــارائىتالردا مــۇئهييهن  بهل بىــلهن بىرســى-بىــر شــهكلىنىڭ

مىقــدارالردا بىرلىشــىپ كائىنــاتنى تهشــكىل قىلغــۇچى ھهرخىــل      
ــپ     ــاس كېلى ــمهنلىكته م ــهكىللهندۈرگهنلىكىگه قىس ــاددىالرنى ش م
قېلىشــى، ئاساســهن ئالغانــدا پهۋقۇلئــاددە تــوغرا كېلىــپ قېلىشــتىن 
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ئهندۈلۈسنىڭ مۇسۇلمانالر قولىدىن كېتىشىدىن باشالپ ئىلىـم پهن  
ئـۇالر ئـۇ يهردە ئهل   . دەپ كونا ئىسپانىيىگه ئېقىن قىلىشـقا باشـاليدۇ  

ئالىملىرىنىــڭ » ئــالخىميه«ســىنا قاتارىــدىكى رازى، فــارابى ۋە ئىــبن 
ئهســهرلىرى بىــلهن ئۇچرىشــىپ ئۇالرنىــڭ نهتىجىلىرىنــى تهتقىــق      

دىن گۇمانلىنىشى قاتارىدىكى » ئالخىميه«قىلىش ۋە ئىبن سىنانىڭ 
قاراشلىرىنى قايتا نهچچه ئهسىر تهتقىق قىلىـش ئـارقىلىق بۈگـۈنكى    

 . ئىدىغهرب مهدەنىيىتىنىڭ ئۇلىنى ھازىرلىۋېلىشقان 

قىسقىسى، مۇسۇلمانالر دۇنياسى ئىلمىي ماددا قارىشى، زامـانىۋى  
دۇنيا قارىشى جهھهتته دۇنيانىڭ ئاۋانگارتلىرىدىن بولۇش پۇرسـىتىنى  
بۇندىن ئون ئهسىرگه يېقىن ۋاقىت بـۇرۇنال قولـدىن بېرىـپ قويۇشـقا     

شۇ دەۋرىـدىن باشـالپال كائىنـات ۋە دۇنيـا     . باشلىغان دېيىش مۇمكىن
جهھهتــلهردە ئېغىــر قاتماللىققــا، تۇرغۇنلۇققــا كىرىــپ قالغــان قــاراش 

 توغرىســى −مۇســۇلمانالر دۇنياســى تــا بۈگــۈنگىچه بــۇ تۇرغۇنلــۇقتىن  
 .كهلمهكته قۇتۇاللماي چېكىنىشتىن

بــۇ يهردە شــۇنىمۇ ئاالھىــدە تهكىــتلهپ كۆرسىتىشــىمىز الزىمكــى،  
ــاتى    ــان كائىن ــلهن ياراتق ــانۇنىيهتلهر بى ــڭ قۇسۇرســىز ق ــۇنى ئالالنى ، ئ

تهشــكىل قىلغــان ئهڭ مــۇكهممهل ئــۇل زەررىلىــرى بولغــان پروتــون،   
 زەررىچىلهرنـى  ماددىي بۇ ۋە …نېيترون، ئېلېكترون، پوزىترون، فوتون 

ــاددا ھهرخىــل تۇرغــان تىــزگىنلهپ  قانۇنلىرىغــا ئوربىتــا ھهرىكىتــى م
 قاراشــالر توغرىســىدىكى) تهقــدىرلهر؟( قــانۇنىيهتلهر بــارلىق ئوخشــاش
ا قـاراش مهسـىلىلىرىنىڭ مـاددىي ئاساسـلىرى     دۇني مۇھىم ئىنتايىن

ــېلىش،      ــپ ق ــا كىرى ــۇق يولغ ــىلىلهردە تۇي ــۈردىكى مهس ــۇ ت ــۇپ، ب بول
بىــر ياراتقۇچىســى بولغــان خــۇدانى  -روشــهنكى، كائىناتنىــڭ بىــردىن 

 !تونۇشتىكى ئېغىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ۋە شۇنداق بولماقتا

ئهڭ مـۇكهممهل دەپ  دۇنيا قاراش مهسىلىسى پىكىر يۈرگۈزۈشنىڭ 
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 سـهن  − قىالتتـى،  خىتـاب  يېرىگه شۇ قىلسا، ھېس ئاغرىۋاتقانلىقىنى
ــاال ــكهن بـ ــا بهدەن، تهكـ ــپ ماڭـ ــتىن ئاغرىـ ــقا بېرىشـ ــېمه يهنه باشـ  نـ

غرىشـنىال بىلىسـهن، ئـاغرىغىنه قېنـى، يهنه     ئا سـهن ! قىالاليسهنكىن
 ”!قانچىلىك ئاغرىيااليسهنكىن

قاسىم قانداقالرچه ئاغرىقلىرىنى ئۇنتـۇپ ئهسـلىمىلهر دۇنياسـىغا    
ئۇنىـڭ خىيـالى   . غهرق بولۇپ كهتكهنلىكىنى سهزمهيال قالغـان ئىـدى  

نېمىشقىدۇر تـۇنجى ھهرىـكهت باشلىشـىغا باھـانه بولـۇپ بهرگهن بىـر       
  .ىچى سۈرۈش ۋەقهسىنى ئهسلهشكه كهتكهنىدىقېتىملىق ئ

ئــۇ چاغــدىكى ۋەقه ھهرقــانچه كۈلكىلىــك تۇيۇلســىمۇ، قاســىم شــۇ  
شۇ . قېتىمقى ئىچى سۈرۈش ۋەقهسىگه مىڭ قېتىم رەخمهت ئېيتاتتى

قېتىملىق كېلىشمهسلىك ۋەقهسى، ئۇنىڭ ئۇزۇن يىللىـق پىشـقان   
تـۇنجى  يوشۇرۇن ئـازادلىق ھهرىـكهت جهڭچىسـى بولـۇپ يېتىلىشـىگه      

 .سهۋەب بولۇپ بهرگهن ئىدى

***  

 

قاسىم، بىر كۈنىسى بېشى قـاتتىق چىڭقىلىـپ ئاغرىغـان ھالـدا     
ــان قـــانچىلهردە ســـائهت ئولتۇرۇشـــتىن ئاخشـــام“. ئويغانـــدى  تارقالغـ

 ئۇ، − بولغىيتتىم؟ كهلگهن قانداقالرچه ۋە قاچان ئۆيۈمگه بولغىدۇق؟
مۇ ھېچ نېمىنـى  سىبول باققان ئۇرۇنۇپ ئهسلهشكه قاتۇرۇپ باش شۇنچه

ــدى،   ــرەر −ئېســىگه كهلتۈرەلمى ــلىك بى ــدۇ كېلىشمهس  ھهر بولمىغان
 كېتىـدىغان  رەسۋالىشـىپال  دائىـم  مهسـتلىكىمدە  يېقىنالردا بۇ. ھالدا

  ”!مهرەزنى دېگهن ھاراق شۇ ھهي … قېلىۋاتىمهن، بولۇپ

ئۇ، ئۆزىگه ئـۆزى غودۇڭشـىپ قويـۇپ بېشـىنى يوتقىنىغـا تېخىمـۇ       
بېشىنىڭ ئاغرىشى بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ كۆزىگه . چىڭ پۈركىدى
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ئـۇ ئاخشـامقى ئولتـۇرۇش مهنزىرىسـىنى قايتـا      . زادىال ئۇيقۇ كهلمىـدى 
ــتى ــكه تىرىشـ ــۇ   . ئهسلهشـ ــىمۇ، ئـ ــان بولسـ ــىپ باققـ ــۇنچه تىرىشـ شـ

ىكىنى زادىـــــال ئېســـــىگه ئولتۇرۇشـــــتا قانچىلىـــــك ئىچىـــــۋەتكهنل
ــاردەك   . كهلتۈرەلمىــدى ــدىن داچــۈي ب ــرەر بوتۇلكى كىشــى بېشــىغا بى

-قىلىۋىـــدى دەپ ئويلىـــدى قاســـىم، ئـــۇ بوتۇلكىالرنىـــڭ تـــۈگهپ     
 چىشـىنى  ھاراقنىڭ شۇ ئاۋۋال“. تۈگىمىگهنلىكىنىمۇ ئهسلىيهلمىدى

 خېلـى  ھـاراق  قېـتىم  بـۇ  بولمىـدى،  قىلمىسام ئامالىنى چېقىشنىڭ
 ئورنىـدىن  غودۇڭشـىغىنىچه  دەپ ”.مېنى قىلىدۇ كچىشلىگهندە بهك

ۆزىنى چاالبۇال نهملهشـتۈرىۋېلىپال  ك-يۈز سۇدا سوغۇق تۇرۇپ، مهجبۇرى
ئۆيىدىن چىقىـپ تونـۇش تۇڭگاننىـڭ لهڭپۇڭخانىسـىغا قـاراپ يـۈرۈپ       

 …. كهتتى

ــپ       ــادەت قىلى ــدىن ئ ــپ بۇرۇن ــرى ئايلىنى ــدىن بې ــدا باياتى كوچى
-كهلگىنىدەك ھېلى لهڭپۇڭ، ھېلـى سـېرىقئاش، ھېلـى سـۇيۇقئاش    

پىنتــاڭالرنى ئىچىــپ باققــان بولســىمۇ ئوڭشــىلىپ كېــتهلمىگهن      
قاسىم، بىر ۋاقىتالرغا كېلىپ قورسىقى چىڭقىلىپ قىستاپ كېتىپ 

تهرەپـكه قـاراپ چېپىشـقا    -بۇياقتىن ھاجهتخانـا ئـاختۇرۇپ تهرەپ  -ئۇياق
  . باشلىدى

مىڭ تهسته بىر كوچا ھاجهتخانىسىنى تېپىپ ئالدىرىغىنىدا پـۇل  
تۆلهشكىمۇ ئۈلگۈرەلمهي، پۇل يىغىدىغان لوخهننىڭ ھاي دېيىشكىمۇ 

ــدى   ــارانال ئۈلگۈرەلى ــپ ئ ــدەك كىرى ــاي ئۇچقان ــى …. قارىم ــارام خېل  ئ
 ېسىقلىقئ مىخقا ئىشىكتىكى ئۇدۇلىدا كېيىن قالغىنىدىن تېپىپ
 رەۋىشـته  ئىختىيارسـىز . چۈشـتى  كـۆزى  خالتىغـا  يـالتىراق  قارا تۇرغان

ــولىنى ــالتىنى ئۇزارتىــپ ق ــۇپ ســىرتىدىن خ ــدى، تۇت ــا بېقىۋى  قولىغ
ــاب ــتهردەك-كىت ــر دەپ ــېمىلهر بى ــدەك بىلىنــدىئۇرۇ ن خــالتىنى . لغان

قولىغــا ئېلىــپ ئىچىــدىن نېپىــز قــارا تاشــلىق ۋە قېلىنــراق زەڭــگهر  
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ئهنه شۇ سهۋەبتىن، بـۇ تهلىماتقـا گۇمـان بىـلهن قاراشـنىڭ      . قارىالتتى
ۋاســىتىلىك پــاكىتلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان ئىــبن ســىنانى كــاپىر،  

دىت سېلىشــــالرنىڭمۇ  ئاينىغــــان دەپ ئهيىــــبلهش، ھهتتــــا تهھــــ    
ئهگهر ئهينـى ۋاقىتالردىكـى مۇتهئهسسـىپ كـۆز     . كۆرۈلگهنلىكى مهلۇم

قاراشالرنىڭ چېكىدىن ئاشقان توسـالغۇلىرى بولمىسـا ئىـدى، تۇيـۇق     
يولغا كىرىپ قالغان تۆت ئېلېمېنت تهلىماتى ئاساسىغا تىكلهنـگهن  

 خاتـالىقلىرى  پرىنسـىپال  تهلىماتىنىڭ »سىمياگهرلىك −ئالخىميه «
ئوتتۇرىغـا قويۇلـۇپ، خىيــالى پهرەزلهر ئاساسـىغا تىكلهنـگهن خىيــالىي     

 رېئـــال قىلغـــان تهشـــكىل كائىنـــاتنى ئورنىغـــا ’ئېلېمېنـــت تـــۆت‘
ــت ــڭ ئېلېمېن ــا تهلىماتلىرىنى ــى ئوتتۇرىغ ــونىنچى قويۇلۇش ــون-ئ  ئ

ــى ــىرلهردىال بىرىنچـ ــلىنىپ، ئهسـ ــۈنكى باشـ ــالردا بۈگـ ــتان تىلـ  داسـ
 ’كوپېرنىـك  مۇسـۇلمان ‘ئوخشاش  كهشپىياتچىالرغا يۈرگهن قىلىنىپ

 مۇســۇلمان ‘ الر، ’نيۇتــون مۇســۇلمان ‘ الر، ’گــالېلى مۇســۇلمان‘ الر،
 لهر ’مېندېلىيېۋ مۇسۇلمان‘ ۋە الر ’ماكسىۋېل مۇسۇلمان‘ الر، ’دالتون

 ئهســىرلهردىال ئــۈچىنچى ئــون-ئىككىنچــى ئــون كېچىككهنــدىمۇ ئهڭ
 ’ان ئېينىشـتېين مۇسـۇلم ‘ الر، ’پالنك مۇسۇلمان‘ چىققان، ئوتتۇرىغا

ــا الر، ــانىۋى ھهتت ــۇلمان زام ــائىي مۇس ــالىملىرىمۇ پهن ئىجتىم ــۇ ئ  ش
 تـۆتىنچى  ئون بولمىغاندا ئهڭ كېلىپ، بارلىققا باشالپال ئهسىرلهردىن
ــىرلهردە ــىتېتى ئهزھهر ئهس ــۈنكى ئۇنىۋېرس ــتېر‘ بۈگ ــارا ،’مانچېس  بۇخ

 مهدرىسىسـى  خـانلىق  قهشـقهر  ،’ئوكسفورد‘ بۈگۈنكى ئۇنىۋېرسىتېتى
ــارۋارد‘بۈگـــۈنكى  ــاھىرە، بۈگـــۈنكى تونۇلـــۇپ، دەپ … ’خـ  باغـــدات، قـ

ــتانبۇل، ــارا، ئىس ــهمهرقهنت بۇخ ــقهر ۋە س ــدىكى قهش ــۇلمان قاتارى  مۇس
 پۈتۈن ئايالنغان، مهركهزلىرىگه پهن ئىلىم زامانىمىزنىڭ شهھهرلىرىمۇ

 …. ئىـدى  بوالر شهكىللهنگهن ۋەزىيهت تهلپۈنىدىغان يهرلهرگه بۇ دۇنيا
ىسالم دىنىنى قوبۇل قىلمىغان، ئىسالمنىڭ گۇنـاھ بولىـدۇ   ئ دەرۋەقه،

ــالىملىرى    ــدىغان غهرب ئـــ ــى بىلمهيـــ ــدىغان چهكلىمىلىرىنـــ دەيـــ
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ۋاقتىدا تهييار بار بولغان ئهڭ ئىلغـار كائىنـاتنى تهتقىـق قىلىشـنىڭ     
ــردىن ــان   -بى ــورالى بولغ ــر ق ــاتى  «بى ــت تهلىم ــۆت ئېلېمېن ــڭ » ت نى

تهتقىقاتىنىڭ باشالنغۇچ قورالى قىلىـپ   دەسلهپكى بىخلىرىنى ماددا
. كائىناتنى كهشىپ قىلىش دولقۇنىنى باشلىۋەتكهن دېيىش مۇمكىن

دەرۋەقه، ماددا قارىشىدا ئـون ئهسـىردەك تۇيـۇق يولغـا كىرىـپ قالغـان       
ــايال ئهل رازى،     ــتىن باشــالپ ئۇزۇنغــا بارم ئىنســانىيهت، ئهنه شــۇ ۋاقىت

بـۇ ئـالىمالر   . الرغا ئېرىشـهلىدى فارابى ۋە ئىبن سىنا قاتارىدىكى ئالىم
 ’جىهـات  ئىلمىـي ‘پۈتۈن ۋۇجـۇدى بىـلهن جـان پىـدالىق كۆرسـىتىپ      

 بــۇ ئىبــارەت دىــن »تهلىمــاتى ئېلېمېنــت تــۆت« ئــارقىلىق، قىلىــش
ــۇمران ــاددا ي ــات م ــاتىنى تهتقىق ــزان تهلىم ــاتنى قىلىشــىپ مى  كائىن
 يهتكىلـى  ئـارقىلىق  ۋاسىتىسى تهلىمات بۇ جهھهتته قىلىش كهشىپ

لىدىغان ئهڭ يۈكسـهك نۇقتىسـىغا، ھهتتـا ئهڭ ئـاخىرقى چـېكىگه      بو
ئهندىكى ۋەزىـپه، بۇنىڭـدىنمۇ مـۇكهممهل بىـر تهلىمـات      . يهتكۈزەلىدى

يارىتىــپ كائىنــاتنى تهتقىــق قىلىــش دەۋرىنــى يارىتىشــتىال قالغــان   
قانـداقتۇر بىـر يهرلىرىـدە    » تـۆت ئېلېمېنـت تهلىمـاتى   «يهنـى،  . ئىدى

ئـــازلىق قىلىۋاتقانـــدەك، ھهتتـــا ئىـــبن   كائىنـــاتنى چۈشهندۈرۈشـــكه
سىنانىڭ ئاخىرقى تهتقىقات يىللىرىدا بۇ تهلىماتنىڭ ئېغىر خاتا بىر 
تهلىمات بولۇش ئېهتىمـالى بـارلىقىنى ۋاسـىتىلىك پـاكىتالر بىـلهن      
كۆرسىتىشىدىن كېـيىن، بـۇ تهلىمـات بـويىچه ئـالال ياراتقـان مـاددىي        

لىق ئىچىـدە توختـاپ   دۇنيانى چۈشهندۈرۈش ئىشـلىرى ئېغىـر قاتمـال   
ــدى   ــان ئى ــا كېلىــپ قالغ ــېلىش گىردابىغ ــۇ دەۋرگه  . ق ئهپسۇســكى، ب

» سـىمياگهرلىك «كهلگهندە بۇ تهلىمـات ئاساسـىدا مۇكهممهللهشـكهن    
تـۆت ئېلېمېنـت   «تهلىماتى شۇنچىلىك كـۆككه كۆتـۈرۈۋېتىلگهنكى،   

دېگهنلىـــك، ئىســـالم تهلىماتلىرىنىـــڭ بىـــر پارچىســـى  » تهلىمـــاتى
شـۇنداق بولغاچقـا، بـۇ    . گىچه يۈكسـهلتىلگهن ئىـدى  دەيدىغان دەرىجى

تهلىماتتىن گۇمانلىنىش دېمهك، ئىسالم دىنىدىن گۇمانلىنىش دەپ 
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 :چاققانغىنا ئىككى پارچه كىتابنى چىقاردىتاشلىق 

 »مۇستهقىللىقىمىزدىن ئۈمىد بارمۇ؟«
  »!يا ئۆلۈم −يا مۇستهقىللىق «

ــېمه“ ــۇ غودۇڭشــىدى دەپ −! يهنه دېمهكچىســهن ن  كىتابالرنىــڭ ئ
ــۇپ،  مۇقاۋىســىغ ــاراپ قوي ــرانه شــۇنچه −ا پهرۋاســىزالرچه ق ــالهتكه ۋەي  ھ

 ”دېمهكچىمۇسهن؟ بار ئۈمىدىم يهنه كۆرمهي قالغىنىمىزنى چۈشۈپ

ــۇپ     ــالر بول ــى يىل ــا خېل ــاب ئوقۇمىغىنىغ ــۇرچه كىت قاســىم، ئۇيغ
ــلهن   . كهتكهنىـــدى ــك بىـ ــابالرنىمۇ ئېرىنچهكلىـ ــۇ كىتـ ــۇ، بـ ــۇڭا ئـ شـ

سېسـىق  . خالتىسىغا سالغىنىچه ئىشىنى پۈتتۈرۈپ كوچىغـا چىقتـى  
. تاماكىســىنى قىڭغىــر چىشــلهپ چهكــكهچ بىــر ھــازا كوچــا ئايالنــدى 

ىلىك دەم ئـېلىش كـۈنى بولغاچقـا، كـوچىالر مىغىلـداپ      بۈگۈن شهنب
قىسـتاڭچىلىقتا ئـارانال مـاڭغىلى    -تۇرغان خىتاي بىلهن تولۇپ قىستا

-ئىـدى  ئـازادە  دېـگهن  نـېمه  كوچىالر بۇ بۇرۇن يىل يىگىرمه“. بوالتتى
ــۇپ، غودۇڭشــــىپ دەپ ”!ھه ــدىن قويــ ــا يېڭىــ ــتۇرغان ئاغزىغــ  قىســ

 چېقىــــپ چاقمــــاق قولىــــدا بىــــر ئۈچــــۈن يــــېقىش تاماكىســـىنى 
ــتۈرەلمهي ــدىكى ئهپلهشـ ــى قولىـ ــارا ھېلىقـ ــالتىنى قـ ــگه خـ  بىلىكىـ

 قولۇمغا دەپ نېمه خالتىنى بۇ“: كهلدى ئېسىگه تۇرۇپ ئۆتكۈزۈۋېتىپ
 ”بولغىيتتىم؟ ئېلىۋالغان

ئهتراپىغا قاراپ ئهخلهت تاشلىغۇدەك بىرەر يهر تاپالمـاي ئىالجسـىز   
 .خالتىنى كۆتهرگىنىچه يولىنى داۋام قىلدى

لى ۋاقىتتىن بېرى ئايلىنىپ يۈرۈپ ئۆيىنىڭ ئالـدىغا كېلىـپ   خې
 .قالغانلىقىنىمۇ سهزمهي قالغانىدى

. ئۇ، ئۆيىگه كىرىپ ئۆزىنى كارىۋىتىغا تاشـالپ كـۆزلىرىنى يۇمـدى   
بۇ ئارىدا، بىر قولىدا ھېلىقى قارا خالتىنى تۇتۇپ ياتقانلىقى ئېسـىگه  
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هكلىـك بىـلهن   كېلىپ ئاسـتا بىـر پـارچه كىتـابنى چىقىرىـپ ئېرىنچ     
ــدى  ــالپ قوي ــۆز   . پهرۋاســىزالرچه ۋاراق ــر ك ــرىگه شــۇنداقال بى بهزى بهتلى

ــان      ــۇپ قالغـ ــنى ئۇنتـ ــۇرچه ئوقۇشـ ــا ئۇيغـ ــۇپ، گويـ ــۈپ قويـ -يۈگۈرتـ
. ئىككى قـۇر ئوقۇپمـۇ قويـدى   -قالمىغانلىقىنى سىناپ باققاندەك بىر

ئاندىن ئۇ كىتابالرنى يانـدىكى تومپۇچكىنىـڭ ئۈسـتىگه چۆرىۋېتىـپ     
  .زىنى يۇمدىقايتىدىن كۆ

 :ئۇ، تۇيۇقسىزال چاچراپ ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى

 …”! چۇۋۇۋىتهيلى باغرىنى- ئۈچهي “…

ئـۇ  . كىتابتىكى بۇ قۇرالر ئۇنىڭغا ئهمـدىال تهسـىر قىلماقتـا ئىـدى    
ــپ      ــا ئېلى ــدىن قولىغ ــابالرنى قايتى ــى كىت ــۈپ ھېلىق ــك ئۆرۈل ئىتتى

ھهر ئىككىــال كىتابنىــڭ ئــاپتور   . ئىــنچىكىلهپ قاراشــقا كىرىشــتى  
ــدا   ــدەك ’مهن ئىزچــى‘ئىســمى ئورنى ــر دېگهن ــىم بى ــق ئىس  يېزىقلى

 بىــرەر تهخهللۇســتىكى خىــل بــۇ ۇئويلىنىپمــ ھهرقــانچه ئــۇ،. تــۇراتتى
رومانىنىڭ » ئىز« شۇ ياكى مهن، ئىزچى“. ئااللمىدى ئېسىگه ئاپتورنى

 رومـانالرنىمۇ  ئـۇ  خىتـايالر  يىللىـرى  بىر …بىرەر پارچىسىمۇ قانداق؟ 
 ئـۇ  − قىلىشـىۋاتاتتى،  يۈرگهنـدەك  توپلىتىپ يىغىپ دەپ كۆيدۈرىمىز
 يـاق،  ياق، − باقتى، ئوقۇپ بۇيهرلىرىنى-ئۇيهر كىتابالرنىڭ قولىدىكى

را قــا دە،-ئويلىــدى دەپ ”قانــداق؟ قىالمــدۇ كىتــابتهك بىــر باشــقا بــۇ
كىتابنى . تاشلىق نېپىز كىتابنى باشتىن باشالپ ئوقۇشقا كىرىشتى

ــدىن      ــقان چىرايى ــدەك باس ــاۋۋالقى ئۈگ ــهل ئ ــڭ س ــېرى ئۇنى ئوقۇغانس
. ئــۇ پۈتــۈنلهي دېگــۈدەك ســهگىپ كهتــكهن ئىــدى. ئهســهرمۇ قالمىــدى

ــدەپ    ــۈرىكى قورقۇشــتىن دۈپۈل ــۈپ كهتــكهن ي ئۇنىــڭ تىنچلىققــا كۆن
 گهپـلهر  قورقۇنچلـۇق  دېـگهن  نـېمه “. تىبارغانسېرى قاتتىق سوقىۋاتات

  .قىلىپ ئۈنلۈك ئويلىدى دەپ ”!بۇ

قاسىم ئۆزىنى بۇنچه ھاياجانالندۇرالىغىدەك بىرەر ئۇيغۇرچه كىتاب 
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ــۇد     ــاردەمچى مهۋج ــر ي ــداق بى ــۈن ھېچقان ــڭ ئۈچ ــانلىقىنى، بۇنى ياراتق
ئهمهسلىكىنى، شـۇنىڭدەك بـۇ كائىنـاتتىكى مهۋجۇتلـۇقالرنى يـالغۇز      

چه قۇسـۇر تـاپقىلى بولمايـدىغان ئهڭ مـۇكهممهل شـهكىلدە      ئالال قىلـ 
ــۇغلىغىنى    ــي ئۇل ــڭ ھهقىقى ــانالر خۇدانى ــانلىقىنى، ئهگهر ئىنس ياراتق
تونـــۇيمهن دەيـــدىكهن، مانـــا بـــۇ مـــاددىي دۇنيـــانى تونۇشـــقا مهجبـــۇر 
ئىكهنلىكىنى، بۇ ماددىي دۇنيانى قانچىكى تولۇق تونـۇپ يهتكىنىـدە،   

ولــۇق تونــۇپ ئاالاليــدىغانلىقىنى، ۋە خۇدانىــڭ ئۇلۇغلــۇقىنى شــۇنچه ت
ــارىخىي    ــالهمىي پۈتكــۈل ت ــۈن ئىنســانىيهت ئ بۇنىــڭ نهتىجىســىدە پۈت
جهريانى بويىچه بۇنچه ئۇلۇغ ئالالدىن باشقا مهدھىيلهشكه ئهرزىگـۈدەك  

 يولىغـا  يىـتىش  تونـۇپ  …بىرەر مهخلۇقاتنىـڭ بواللمايـدىغانلىقىنى   
يهنـى، بـۇ   . پ ئـۆتكهن كۆرسـىتى  بىلهن ئالدى ئهڭ باشاليدىغانلىقىنى

سۆرە بىز ئىنسانالر ئۈچۈن ئالغاندا، ئالالنى تونۇشـنىڭ ئهڭ يـېقىن ۋە   
ــاددىي      ــان مـ ــالال ياراتقـ ــدە ئـ ــات ئىچىـ ــڭ كائىنـ ــان يولىنىـ ئهڭ ئاسـ
مهۋجـــۇدىيهتلهرنى تهتقىـــق قىلىشـــتىن باشـــلىنىدىغانلىقىنى ئهڭ 
مۇكهممهل ۋە ئهڭ ئىخچام جۈمله بىلهن بايان قىلىـپ بهرگهنلىكىنـى   

رۈپ ئـاالاليمىز؛ شـۇنىڭدەك يهنه، بـۇ سـۆرىنىڭ قالغـان ئايهتلىرىـدە       كۆ
ئالالنىــڭ ياراتقــان مــاددىي دۇنياســىنى تهتقىــق قىلىــش، ئۇنىڭــدىن  
پايدىلىنىش يوللىرىنىڭ ئىنسـانالرنى قورقۇتقـۇدەك ئۇنچىلىـك تهس    
ــات      ــزدىنىش ۋە تهتقىق ــى ئى ــۇ ھهقتىك ــلىكىنى، ب ــالردىن ئهمهس ئىش

ال نېمهتلىرىــــدىن بهھــــرىمهن بولــــۇش جهريانىــــدا ئىنســــانالر ئــــال
يوللىرىنىمۇ ئاسانال قولغـا كهلتۈرەلهيـدىغانلىقىنى، بـۇ ھهقىقهتـتىن     
يۈز ئـۆرۈش يـاكى ئـۇنى بـۇرمىالش، ئىنسـاننى ئهڭ خهتهرلىـك تۇيـۇق        
يولغـــا باشـــالپ كېتىــــدىغانلىقىنى تهكىـــتلهپ كۆرســــهتكهن دەپ    
چۈشىنىشــــىمىزگه بولماســــمۇ؟ ئــــۆز ۋاقتىــــدىكى پهيغهمبىرىمىــــز 
ــۇ ئىلمىـــي   ــۇلمانالر، قولىـــدا قىلچىمـ ــان مۇسـ مۇرىتلىرىـــدىن بولغـ
تهتقىقات ئاساسـلىرى يـاكى قـوراللىرى بولمىغـان بىـر شـارائىتتا ئـۆز        
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كۆچلهر بىـلهن، بـۇتالردىن تىـلهش    -قۇتقۇزۇش ئۈچۈن، دۇنيانىڭ سۈف
ارلىققا كهلمهي، يېگانه ئالالنىڭ يارىتىشىدىن كهلگهنلىكىگه بىلهن ب

ــىتىلىك     ــرەر ۋاسـ ــڭ بىـ ــۈن بهرگهن تهلىملىرىنىـ ــهندۈرۈش ئۈچـ ئىشـ
نهتىجىسى بواللماسمۇ؟ ئهگهر راست شـۇنداق بولغىنىـدا، بۇنـداق بىـر     
ــىنى    ــلىنىش نۇقتىســـــ ــڭ باشـــــ ــاددا تهلىماتىنىـــــ ــى مـــــ يېڭـــــ

نـان ئالىملىرىنىـڭ   پهيغهمبهرلىرىمىزنىڭ رولىدىن ئايرىـپ نوقـۇل يۇ  
ئهقلىدىن كهلگهن تهلىمات دەپـال كېسـىپ ئېيـتىش ئـانچه مۇۋاپىـق      

 …. بولمىسا كېرەك

بۇ نۇقتىدىن ئالغانـدا، ئهينـى   . بىز يهنىال ئۆز گېپىمىزگه كېلهيلى
ــى  ــاتى «ۋاقىتالردىك ــت تهلىم ــۆت ئېلېمېن ــۇ دەۋر  » ت ــارەت ب ــن ئىب دى

ســالم دىــنىگه بۆلگــۈچ مــاددا قارىشــىدىن، ھهق ئــالالدىن كهلــگهن ئى 
ئېتىقاد قىلغان مۇسۇلمانالرنىڭ چهتته قېلىشـىنى قىيـاس قىلىـش    

دېگهندەك، ئۇنـدىن كېيىكـى تـارىخىي ئهمهلىيهتمـۇ     . مۇمكىن ئهمهس
بۇنــداق چهتــته قېلىشــنىڭ مــۇمكىن ئهمهســلىكىنى ئــارتۇقى بىــلهن 

قهدىرلىك مـۇھهممهد پهيغهمبىرىمىـز خۇدانىـڭ    : ئىسپاتالپ بهرمهكته
نســـانالرغا يهتكۈزۈشـــكه باشلىشـــىدىن كېـــيىن،    ۋەھىيلىرىنـــى ئى

ــا چىقىشـــقا باشـــالپ، مۇســـۇلمان   ــالىملىرى ئوتتۇرىغـ مۇســـۇلمان ئـ
ئالىملىرى ئارىسىدا ئهنه شۇ دەۋر بۆلگۈچ ماددا قارىشـى ئۈنـدۈرمىلىرى   

بهس بىـلهن  -تۇشـتىن بهس -ئاساسىدا خۇدا ياراتقان كائىناتنى تۇشـمۇ 
بىز شـۇنى ھهرگىـز ئىنكـار    . تهتقىق قىلىش دولقۇنى بارلىققا كېلىدۇ

قىاللمايمىزكى، قۇرئان كهرىمنىـڭ بىرىنچـى سۆرىسـىنىڭ بىرىنچـى     
 ئالالغـا  پهرۋەردىگـارى  ئهلهملهرنىڭ ھهمدۇسانا جىمىي“ئايىتى بولغان 

 مهقســهت مهدھىيلهشــنىال ئــالالنى يېگــانه خىتــابى، دېــگهن ”خاســتۇر
ھىـيىگه  مهد ئىنسـانالرنىڭ  ئۇلـۇغلىقى  ئالالنىڭ ھالبۇكى،. قىلمايدۇ

بۇ ئايهتنىڭ ئهڭ مۇھىم مهنىسى، بۇ كائىناتنى، بۇ . قاراشلىق ئهمهس
كائىنــاتتىكى بــارلىق مــاددىالرنى يېگــانه ئالالنىــڭ يــالغۇز ئــۆزىال       
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ئوقــۇپ باقمىغانلىقىغــا خېلــى ئــۇزۇن يىلــالر بولــۇپ كهتكهچــكه، بــۇ   
ئوقــۇپ بىــر . كىتــابالرنى رەســمىيال ئوقۇشــقا كىرىشــىپ كهتكهنىــدى

ــرىگه كهلگ ــاش     يهرلىـ ــلهن بـ ــى بىـ ــۇش ئىپادىسـ ــل بولـ ــدە قايىـ ىنىـ
. لىڭشىتىپ قويسـا، يهنه بهزى يهرلىرىنـى قـايتىالپ ئوقـۇپ كېتهتتـى     

 :ھهتتا بهزىدە ھاياجانلىنىپ ئورنىدىن تۇرۇپمۇ كېتهتتى

ــوغرا“ ــدۇ ت ــۇ دەي ــى ب ــى ئىزچ ــۆزىچه دەپ ”!دېگىن ــۇپمۇ ئ  غۇدۇڭش
ا پېتىپمـۇ  ئويغـ  چوڭقۇر ئولتۇرۇپ كېلىپ يهرلىرىگه بىر يهنه. قوياتتى
 .قاالتتى

ئهڭ ئاخىرقى . ئۇ، ئاخىرى بۇ ئىككى كىتابنى ئوقۇپ پۈتتۈرۈۋەتتى
ــۈن    ــال تاماكىســىنى چىقىرىــپ چهكــكهچ بىــر ھــازا ئ تۈنســىز -بىــر ت

ئانــدىن بــۇ كىتــابالرنى قايتىــدىن قولغــا ئېلىــپ   . ئولتــۇرۇپ كهتتــى
. چــۆرۈپ ســىنچىالپ قاراشــقا باشــلىدى -كهينىلىرىنــى ئــۆرۈپ-ئالــدى

رەسـىملهردىن تارتىـپ   -ئىچىدىكى سـاددا قىلىـپ سـىزىلغان خهرىـته    
بۇ ئىككـى كىتـاب،   . مۇقاۋىلىرىغىچه دىققهت بىلهن كۆزىتىپ چىقتى

قاسـىم خېلـى   . دانال جهلـپ قىلىۋالغـان ئىـدى   ئۇنى ئۆزىگه خېلى ئوب
يىلالردىــــن بېــــرى بــــۇنچه بېرىلىــــپ ئۇيغــــۇرچه كىتــــاب ئوقــــۇپ 
باقمىغـــاچقىمۇ، بـــۇ كىتـــابالرنى زادىـــال قولىـــدىن چۈشۈرگىســـى      

  .كهلمهيتتى

 ئورنىــدىن تىنىۋېلىــپ كىچىــك-ئۇلــۇغ بىــر قىلىــپ ”!ھ ھ ئــۇھ“
 ىقىنىڭقورسـ  قېيىشتىن قىلىپ پىررر بېشىنىڭ تۇيۇقسىزال. تۇردى
-ۋاي“: قارىـدى  سائىتىگه قىلىپ ھېس كهتكهنلىكىنى ئېچىپ بهكال

ــاڭ ۋۇۇۇي، ــاپتۇغۇ، ئېتىــپال ت ــېمه ۋاقىــت ق ــگهن ن ــۈپ چاپســان دې  ئۆت
 دەپ، ”پاز بىـر نـېمىلهر قىلىـپ يهۋاالي   -توختا، ئاۋۋال ئاز! هھ-كهتكهن

 بـۇ . ماڭدى قاراپ ئۆيىگه ئاشخانا قويۇپ چهتكه بىر ئاۋايالپ كىتابالرنى
ــدا ــهل ئارى ــىرەپ س ــام ئهنس ــقىرىقى ئاخش ــىكىنى تاش ــكهن ئىش -ئهت
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 بېقىـپ  تۇتـۇپ  ئىشـىكنى  بېرىپ ئااللماي ئېسىگه ئهتمىگهنلىكىنى
يىن ئاشخانا ئۆيىگه كىرىپ تاماققا تۇتـۇش  كې بولغىنىدىن خاتىرجهم

 .قىلدى

 پىچىـرالپ  دەپ ”!كىتـابالر  ئۈركۈتىـدىغان  كىشىنى ھهقىقهتهنمۇ“
 تۇخــۇم ئۆتكــۈزدى كۆڭلىــدىن قايتىــدىن قــۇرالرنى تۆۋەنــدىكى قويــۇپ

 :تۇرۇپ قورۇۋېتىپ

 خىتـاي  بـارلىق  بېسـىۋالغان  كىرىپ قىلىپ تاجاۋۇز ۋەتىنىمىزگه “…
ــ تاجــاۋۇزچىلىرى ــي دۈشــمىنىمىز بىزنى  …! ڭ ئهڭ ئهشــهددىي مىللى

 كۈچلـــۈك ئهڭ دۈشـــمهنلهرنى ئىشـــغالىيهتچى بـــۇ ئىـــكهن، شـــۇنداق
 قـوغالش  قورقۇتـۇپ  پايـدىلىنىپ  ھهرىكهتلهردىن مهخپىي ۋەھىمىلىك
 كېلىـــدىغان قـــولىمىزدىن كۈنـــدە بۈگـــۈنكى بىزنىـــڭ_  پائـــالىيىتى

 ئــاخىرقى ئهڭ قوزغاشــتىكى ھهرىكىتىنــى مۇســتهقىللىق مىللىــي
 شـــهرەپلىك بىـــر- بىـــردىن بولمايـــدىغان تارتىـــپ بـــاش …ىمىز، چـــار

  …”! ۋەزىپىمىز

قاســىم چــاي ئىچــكهچ ئولتــۇرۇپ بېشــىدىن ئــۆتكهن مهنىســىز       
 .ھاياتىنى ئهسلهشكه باشلىدى

ــاش     ــتىن ب ــدىكى ئوقۇش ــدە مهكتىپى ــالىلىق دەۋرلىرى ــۇ ب گهرچه ئ
كۆتۈرەلمهي بهڭۋاشـلىق قىلىشـقىمۇ تـۈزۈكرەك ۋاقىـت چىقىرالمـاي      
ۋاقتىنى ئۆتكۈزگهن بولسىمۇ، يېڭى ئـۆيلهنگهن يىللىرىـدىن تارتىـپ    

ى تۇرمۇشنىڭ لهززىتى ئىچىگه پېتىشقا باشالپ ئۆز خهلقىنىڭ تهقدىر
ــاش قاتۇرۇشــنى بارغانســېرى ئۇنتۇغــان ئىــدى   كېيىنكــى . ئۈســتىدە ب

ســاپالىق -يىلــالردا يهنه نېمىشــقىدۇر بۇنىڭــدىنمۇ زېرىكىــپ كهيپــى 
شـۇڭا ئـۇ، بىـر بالىسـىنى يېـتىم      . ھايات ئىچىگه پېتىپ كېتىۋاتـاتتى 

سـاپالىق  -قالدۇرۇشقىمۇ چىداشلىق بېرىپ ئائىله ھاياتىـدىن كهيپـى  
ئـۇ،  . ئايالىـدىن ئاجرىشـىپ كهتـكهن ئىـدى     تۇرمۇشنى ئۈستۈن كۆرۈپ

بويتاق قالغىنىغا خېلى يىلالر بولغىنىغا قارىماي قايتىدىن رەسمىي 
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 قارىشــــىنىڭ دۇنيــــا ئىســـالم  كالسســــىك تهلىمــــات، كېلىۋاتقـــان 
ــىمۇ ۋاســىتىلىك ــۈپكى بولس ــرى ت ــپ جهۋھى ــى، قىلى  كېلىنگهنلىك

ــۈنكى ــالم بۈگ ــا ئىس ــىنىڭمۇ دۇني ــۈپكى قارىش ــىپى ت ــپ پرىنس  قىلى
ۈگۈنكى ئىسالم دۇنيا قارىشى ۋە تهپهككۇر ئۇسۇلى ب كېلىنىۋاتقانلىقى

ــرەك   ــى كېــ ــا بولىشــ ــك نۇقتــ ــى ئهڭ ئهجهللىــ دەرۋەقه، . جهھهتتىكــ
ۋاســـىتىلىك ھالـــدا ئىســـالم پهلسهپىســـى دەپ قاراشـــقا بولىـــدىغان  
تهسهۋۋۇپچىلىق پرىنسىپلىرىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئاساسلىرىدىن بولغان 

ي تهتقىقــات تــۆت خىــل تهتقىقــات ساھهســىنىڭ بىــرى بولغــان مــاددى
غا تايىنىـدىغانلىقىنى  » تۆت ئېلېمېنت تهلىماتى«ساھهسى دەل شۇ 

 .شهرت قىلغان

ــۇ يهردە تىلغـــا ئېلىنىۋاتقـــان     تـــۆت −ئـــالخىميه تهلىمـــاتى  «بـ
 پهن ئىلىــم يۇنــان قهدىمكــى دېگىنىمىــز، »تهلىمــاتى ئېلېمېنــت

 تهلىمـات  بىـر  چىققـان  ئوتتۇرىغا ھالدا قىلغان ئاساس تهلىماتلىرىنى
ــۇ ــۇ      بول ــكهن ئ ــاپالپ كهت ــاتلىقالر ق ــر خۇراپ ــاننى ئېغى ــۈن جاھ پ، پۈت

دەۋرلهردە، كائىناتتىكى مهۋجۇدىيهتلهرنىڭ رىيال ماددىي ئاساسقا ئىگه 
بهلگىلىــك ئېلېمېنــت ئاتوملىرىــدىن قانۇنىيهتلىــك بىــر شــهكىلدە  

ــراپ قىلىــش    قىيــاس ھهقىقهتهنمــۇ −بارلىققــا كهلگهنلىكىنــى ئېتى
ئىــنقىالب خاراكتېرىــدىكى ۋەقه، دەۋر   بۆلگــۈچ دەۋر بىــر قىلىنمــاس

 .بۆلگۈچ بۇرۇلۇش نۇقتىسى دەپ قوبۇل قىلىشىمىزغا بولىدۇ

بۇ يهردە ماۋزۇ سىرتىدا شۇنىمۇ ھهيرانلىـق بىـلهن ئويلىنىشـىمىز    
مۇمكىنكى، بۇ دەۋر بۆلگۈچ مـاددا قارىشـىنىڭ ئوتتۇرىغـا قويۇلۇۋاتقـان     

زنىـڭ پهيغهمبهرلىـك   دەۋرلهر، تهخمىنهن ئالغاندا ئهيسـا پهيغهمبىرىمى 
دەۋرلىــرىگه بهكــال يــېقىن كېلىشــى بولــۇپ، ئهجهبــا، بــۇ تهلىماتنىــڭ  
باشـلىنىش ئۈنـدۈرمىلىرىمۇ ئهيســا پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ئىنســانالرنى    
ــىدىن      ــپ كېتىش ــا پېتى ــاتلىق پاتقىقىغ ــقىرى خۇراپ ــدىن تاش ھهددى
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بىر ئىلمىـي تهتقىقـات   -پائالىيهتلىرىنى مۇسۇلمانچىلىقنىڭ بىردىن
نهتىجىدە، بۇندىن ئون، ھهتتا . يولى دەپ قاراشتا چىڭ تۇرۇپ كهلمهكته

ــاۋۋ   ــون نهچــچه ئهســىر ئ ــانى ۋە  ئ ــاتنى، دۇني القى ئىنســانالرنىڭ كائىن
ماددىنى تونۇش چۈشهنچىلىرى ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن كالسسـىك  
ئىسالم دۇنيا قارىشى بويىچه تهبىئهتنى تونۇش ۋە ئىجتىمـائىي پىكىـر   
يۈرگۈزۈش ئۇسـۇلىدا چىـڭ تـۇرۇش، ھهتتـا بـۇ ئۇسـۇل بـويىچه ئـالالنى،         

ــۆزلىر  ــنى ئـ ــى چۈشهندۈرۈشـ ــان كهرىمنـ ــدىزە قۇرئـ ــپ(ىگه ئهنـ ) قېلىـ
قىلىشــىپ، شــۇ ئاساســتا كهلتــۈرۈپ چىقىرىلغــان ئېتىقــاد، ئىبــادەت، 
ئهخالق ۋە ئىلمىي پائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىش كۆز قاراشلىرىنى 

-ئهگهر كىمـدە . ئۆزلىرىگه مىزان قىلىپ كهلمهكته دېـيىش مـۇمكىن  
ق كىم بۇ مىزانغا بوي سۇنمايدىكهن ياكى قارشى چىقىـدىكهن، ئۇنـدا  

كىشىلهر چىن قهلبىـدىن كهلىـمه شـاھادەت كهلتـۈرگهن بولىشـىدىن      
 ئـېالن  دەپ ’قارشى دىنغا دۈشمىنى، دىن كاپىر،‘قهتئىي نهزەر دەرھال 

 ئالىملىرىنىـڭ  ئىسـالم  كالسسـىك  شـۇنىڭدەك،  خـۇددى . قىلىنماقتا
ــتۇرلىرىدا ــان دەس ــداق بولمىغ ــر ھهرقان ــاددا بى ــاكى م ــا ي ــاراش دۇني  ق

زىقىشـالرنىڭ ھهممىسـىنى بىـراقال دىنسـىزلىق دەپ     قى تهتقىقاتىغا
ھۆكۈم قىلىشىپ، تارىختىكى ئىپتىدائىي ئىلىم پهن تهلىمـاتلىرىنى  

بـۇ  . ئهڭگۈشتهر ئورنىدا ھازىرغىچه دەستۇر قىلىـپ سـاقالپ كهلمهكـته   
ــقا      ــا چوقۇنۇش ــابهت تهلىماتلىرىغ ــي تېب ــىك مىللى ــته كالسس جهھهت

لىــك ئىپادىلىنىــدىغانلىقى ئوخشــايدىغان ســاھهلهردە ئاالھىــدە گهۋدى
 . بۇنىڭ تىپىك بىر مىسالى

بىز بۇ يهردە تهكىتلهيدىغىنىمىز، بۈگۈنكى ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ 
ــۋالغىنى     ــۇل قىلىــ ــاراش دەپ قوبــ ــي قــ ــك ئىلمىــ ــى −تىپىــ  يهنــ

 ئىلمىـي  ئىپتىـدائىي  چېلىقىـدىغان  كـۆزگه  ئاالھىدە تېبابهتچىلىكته
لېمېنـت تهلىمـاتى يـاكى    ئې تـۆت ‘ قارىلىدىغان دەپ قارىشى تهلىمات

 ئاتىلىـپ  نـامالردا  دېگهنـدەك  ’ئالخىميه، سـىمياگهرچىلىك تهلىمـاتى  
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: ئوچاقلىق بولۇش ئىشىنى زادىال خىيالىغا كهلتـۈرۈپ قويمىـدى  -ئۆي
 ئۆزىگه،-ئۆز ئۇ دەيتتى − ھهۋەسلىنىمهن؟ نېمىسىگه تۇتۇشنىڭ ئۆي“
 بهك كىــر، يوتقانغــا-كهل ئاخشــىمى مــاڭ، ئىشــىڭغا-تــۇر ئهتىــگهن −

 زېرىكىـپ  … يـاالش،  بىرىڭنـى -بىـر  قىياپهتته ھايۋانىي كهتسه بولۇپ
 ئــۇر يهتمىســه كۈچــۈڭ ئېشــهككه‘ چىقــار، جېــدەل مهنىســىز قالســاڭ
ــاھهقچىلىكلهر، جهمئىيهتتىكـــى دېگهنـــدەك ’نىتوقـــۇم ــي، نـ  مىللىـ

 ئىشـلىرىدىكى  ئۆزۈڭنىڭ ھهتتا زۇلۇمالر، ئىقتىسادىي ياكى سىياسىي
 يـاكى  جېـدەللهش  بىـلهن  ئايالىـڭ  يا كىرىپ دەردىدە ئوڭۇشسىزلىقالر

ــا ــاالڭنى بولمىس ــازارال ب ــىم …”! ئ ــر قاس ــت ئېغى ــۋېلىش مهس  بولى
ىن ۋاقىتلىـق بولسـىمۇ خـالىي    تۇرمۇشـت  مهنىسـىز  بۇنـداق  ئارقىلىق

-شۇنداقتىمۇ، كۆڭلىدە يهنىال نېمىدۇر. بولۇشنى ئهۋزەل كۆرگهن ئىدى
 .نى ھېس قىلىپال يۈرەتتىبىر نېمىسىنىڭ كهملىكى

ئۇ، . ئهسلىدە قاسىم ئۇنچه بهڭۋاش ئۆسكهن بىرسىمۇ ئهمهس ئىدى
ياشــلىق دەۋرلىرىــدە دەرســلىرىنىڭ ئېغىــر يۈكىــدىن ھهرقــانچه بــاش  
كۆتۈرەلمىگۈدەك قىلسىمۇ يهنىال ۋاقىت چىقىرىپ ئۆز مىللىتى، ئـۆز  

ه، ۋەتىنـــى، ئـــۆز دىنىغـــا مۇناســـىۋەتلىك ئهدەبىيـــات، تـــارىخ، پهلســـهپ 
پســىخولوگىيه ۋە جهمئىيهتشۇناســلىققا مۇناســىۋەتلىك ماتېرىيــال ۋە  
يېڭىچه قاراشالرنى شارائىت يـار بهرگىنىـدە مهكتىپىـدە، ۋەزىـيهت يـول      

ھهتتا دىنىغا، . ژۇرنالالردىن ئۆگىنىپ باققان ئىدى-قويمىغاندا كىتاب
مىللىـتىگه ۋە يۇرتىغـا دائىـر تـارىخىي يـاكى سىياسـىي مهلۇمـاتالرنى        

ــرى ھهرخ ــل غهيـ ــۇرۇش -ىـ ــالردا، ئولتـ ــمىي يىغىلىشـ ــۆھبهت -رەسـ سـ
بـۇ  . سورۇنلىرىدا ئاڭالپ ئاالھىدە ھهۋەسلىنىپ ئۆگىنىپ باققان ئىدى

جهھهتته مىللىتىم، ۋەتىنىم ئۈچـۈن دەپ بهزى ئىلمىـي ماقـالىلهرنى،    
ــۈزۈش      ــش، ت ــمه قىلى ــابالرنى تهرجى ــىۋەتلىك كىت ــا مۇناس تېخنىكىغ

باققان، بۇ جهريـانالردا مۇۋاپىـق   ئىشلىرىغىمۇ خېلى كۆپ ئارىلىشىپ 
ســـورۇنالرغا كىرىـــپ قالغانلىرىـــدا مىللىـــتىم، ۋەتىـــنىم دەپ جـــوزا  
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مۇشــتالپ ســهكرەپ كېتىــدىغان جۇشــقۇنلۇق پهيتلهرنىمــۇ باشــتىن   
كهچــــۈرگهن، بــــۇ خىــــل ســــۆھبهتلهرنىڭ بهزىلىرىــــدە ئاالھىــــدە      
ــدەك    ــۇپ كېتىدىغان ئۈمىدۋارلىشــىپ ۋەتىنــى ئهتىــال مۇســتهقىل بول

ىنىپ كهتكهن بولسا، يهنه بهزىدە گويا بـۇ ۋەتهن، بـۇ مىللهتـته    ھاياجانل
قىلچىمــۇ ئۈمىــد قالمىغانــدەك قــاراڭغۇ ئۈمىدســىز ھېسســـىياتالر      

قىسقىسـى،  . ئىچىگىمۇ پېتىـپ قالغـان كۈنلهرنىمـۇ ياشـىغان ئىـدى     
قاســىم بــۇ جۇشــقۇنلۇق يىللىرىــدا مىللىتــى، ۋەتىنىنــى خىتــاي       

تـــته جهمئىيهتـــته بىـــرەر تاجاۋۇزچىلىرىـــدىن تارتىـــپ ئـــېلىش جهھه
ئىشهنچلىك ھهرىكهت ئۇسۇلىنى ياكى قىلچىلىكمۇ بىر ئىلگىرىلهش 

ئهمهلىيهتـته بولسـا،   . ئېهتىمالىنى ھېس قىاللمـاي كهلمهكـته ئىـدى   
كــۈنگه ئېغىــر -ۋەتىنــى خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى تهرىپىــدىن كۈنــدىن 

جــان بهدىلىــگه -بوۋىلىرىنىــڭ قــان-دەپســهندە قىلىنىــپ بــۇرۇن ئاتــا 
ن نۇرغۇنلىغــان مىللىــي ھوقــۇق ۋە كىشــىلىك ھهقلىرىنىــڭ كهلــگه

بىـر بىكـار قىلىۋېتىلىشـى،    -خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن بىرمـۇ 
وپۇسـىنىڭ تىـز سـۈرئهتته    ن تاجـاۋۇزچىالر  خىتـاي  −ئهڭ ۋەھىمىلىكى 

ــا      ــر قايغۇغ ــال ئېغى ــۇنى بهك ــانلىقى ئ ــپ كېتىۋاتق ــىلهپ ئارتى ھهسس
ر مىللىـي مۇنقهرزلىكنىـڭ   شـۇنداق ئېغىـ  . سېلىپ كهلمهكته ئىـدى 

ــدە    ــۆزلىرىنى ئاالھىــ ــته ئــ ــاي جهمئىيهتــ ــا قارىمــ كۆرۈلۈۋاتقانلىقىغــ
ــاي      ــۇ خىت ــۈرگهن، بولۇپم ــىپ ي ــپهرۋەر ھېساپلىش ــۈيهر، مىللهت ۋەتهنس

 ئېچىلىــپ كــۆزى‘كومۇنىســت تاجــاۋۇزچىلىرى كهلگهنــدىن كېــيىن 
ــك ــان بىلىملىـ ــىلهرنىڭ ’بولغـ ــۇڭ كىشـ ــاقالردا-بولـ ــۆرەپ پۇچقـ  سـ

 قىلىش ھهل توغرا ئهڭ … يولىمىز، چىقىش بىر-بىردىن“ يۈرۈشكهن
 مىللىـي  نـۆۋەتتىكى  دېگـۈدەك  ھهممىسـىال  دېگهنلىرىنىڭ ”چارىسى

ــوھران ــاتىمىزنى بــ ــكه تهرەققىيــ ــ ئۆزگهرتىشــ ــى قىلچىلىكمــ ۇ رولــ
بولمايدىغان قۇرۇق داۋراڭالر، قورقانچاقلىق، قۇللـۇق، ئۈمىدسـىزلىك   

ىرى ئىكهنلىكىنــى تهرغىــپ قىلىنغــان يوشــۇرۇن خىتــاي ئهقىــدىل    
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! پاجىئهلىك ھـالهتته تۇرماقتـا  توقماقالر بىلهن قارشى تۇرىدىغان -تاش
نېمىشــقا مۇســۇلمان ئهللىرىــدە ھهمــمه نهرســه تهل، ھهتتــا ئۆزلىرىمــۇ 
ــان     ــقهت بولغ ــوغرا ھهقى ــدىن چۈشــۈرمهيدىغان ئهڭ ت ــز ئېغىزى ھهرگى
ــا     ــدە دۇنياغ ــان كهرىــم قولىــدا تۇرۇقلــۇق، بىرەرســىمۇ ئىلىــم پهن قۇرئ

؟ دېــمهك، تونۇلغــۇدەك ھــازىرقى زامــان كهشــپىياتلىرىنى يارىتالمايــدۇ
-مۇسۇلمانالر ئۇ يهرلهردىمۇ بىزنىڭ موللىلىرىمىزغا ئوخشاش ئىلىـم 

ئۇنــداقتا بـۇ ئىســالم دىنىــدا بىــر  ! پهننـى ئېتىــراپ قىلىشــمايدىكهندە 
 ”!ئهجهللىك كهمچىلىك، ھهتتا ئېغىر خاتالىق بولىشى مۇقهررەر

ــۇ ياخشـــى، ۋەتىنىمىـــزدە مهدەنىيهتســـىز خىتايالرنىـــڭ      ھېلىمـ
لغىنى، ئهگهر غهربلىكـلهردەك تهرەققىـي قىلغـان    ھۆكۈمران بولـۇپ قـا  

باشــقا دىنــدىكى كىشــىلهر ۋەتىنىمىزنــى بېســىۋالغان بولســا، بــۇنچه   
ئۈمىدسىز دىنىي قاراشالرغا ئىگه بولۇپ تۇرۇۋاتقـان بـۇ كىشـىلىرىمىز    
ئاللىمۇ قاچـان ئىسـالم دىنىـدىن چىقىـپ ئـۆزلىرىگه خرىسـتيانلىق       

قارىغانــدا، بــۇ ! للىۋاالركهنــدۇقدەمــدۇ ئهيتــاۋۇر باشــقا بىــرەر دىننــى تا 
يېقىــنالردا غهرب مهدەنىيىتىنــى بىۋاســىته كــۆرۈپ قالغــانالر ئىچىــدە   

 بۇنداق قىلغانالرنىمۇ يوق دېيىشكه بولمىسا كېرەك؟

ــڭ مــوللىلىرىمىز       ــدا بىزنى ــزدا، ھــېچ بولمىغان بىزنىــڭ دىنىمى
تهرغىـب قىلىشــىۋاتقان دىنىــي ئهقىــدىلهردە چوقــۇم بىــر تــۈپكى خاتــا  

 نهدە؟ خاتالىق بۇ …. ىۋېلىش بولىشى كېرەكچۈشىن

ۋەتىنىمىزدىكـــى بىـــز بىلىـــدىغان مـــۇتلهق كـــۆپ ســـاندىكى      
موللىلىرىمىز، ئىسالم دىنىنى يېگانه كالسسـىك ئىسـالم تهتقىقـات    

ــلهپ تۇتۇشـــنى ئۆزلىرىنىـــڭ بىـــردىن  ــر -ئۇســـۇلى بىلهنـــال چهكـ بىـ
 يهنـى، بۈگـۈنكى ئىسـالم   . مۇددىئاسى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ كهلمهكته

ئۆلىمالىرى كالسسىكالشقان ئىسالم دۇنيا قارىشى بويىچه كائىناتنى 
ــدىلىنىش      ــدىن پايــ ــش ۋە ئۇنىڭــ ــق قىلىــ ــۇنى تهتقىــ ــۇش، ئــ تونــ



1018 

 

ئهممـا ئهمهلىيهتـته ئۇنىـڭ    . ئهمهل قىلىنىشى شهرت بولىشى كېـرەك 
بىرىنچى شهرتىدىن باشقىلىرى مۇئهييهن شارائىتالرغا بـاغلىق ئهمهل  

ــاالاليمىز   ــدىغان نىســپى شــهرتلهر ئىكهنلىكىنىمــۇ كــۆرۈپ ئ . قىلىنى
 كهلىــمه −ئهممــا بىرىنچــى شــهرتى بولغــان ئىمــان ئېيــتىش مىزانــى  

يهنى، سهپهر . رت ھېسابلىنىدۇشه ھهقىقىي ىشهرت كهلتۈرۈش شاھادەت
ئۈستىدە، نامراتلىق ئهھۋالالردا، جىسمانىي جهھهتـته سـاغالم بولمـاي    
قالغانلىرىــدا يــاكى ھهددىــدىن ئېغىــر قىــيىن شــارائىت ئاســتىدا        
قالغانلىرىدا بىرەر قېتىم بولسىمۇ رەت قىلىۋېتىش مـۇمكىنلىكىنى  

پهرز  −مانــا بـــۇ ھهقىقىـــي شـــهرت  . ھهرگىزمــۇ قىيـــاس قىاللمـــايمىز 
ئهمما قالغان تـۆت ۋەزىپىنىـڭ ئۇنچىلىـك    . ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ــۆرەلهيمىز   ــپه ئهمهســلىكىنى ك ــالم  . كهســكىن ۋەزى ــۇ ئىس ــۇ نۇقتىم ب
بــۇ تــۈردىكى . شــهرتلىرىگه قارىتــا مــۇجمهللىكلهرگه ســهۋەب بولماقتــا 

كىشىلىرىمىز يهنه ھهرخىل تهشـۋىقات ۋاسـىتىلىرىدىن پايـدىلىنىپ    
هتىجىسىدىمۇ مـوللىلىرىمىزدىن ئاڭلىغـان دىـن    دۇنيانى كۆزىتىش ن

چۈشــــهنچىلىرىگه بولغــــان ئىشهنچىســــىزلىكى تېخىمــــۇ ئارتىــــپ  
 ئىلىـم  ئهللهرنىڭ ئىشهنمهيدىغان دىنىغا ئىسالم دۇنيادا“: كهتمهكته

 يهتكهنكــــى، پهللىــــلهرگه يۈكســــهك شــــۇنچىلىك تهرەققىيــــاتى پهن
ۇ ئهنه شــۇ ئهللىرىمــ ئىســالم دېــگهن مهن-مهن ھهرقانــداق دۇنيــادىكى

 ئويۇنچۇققــا قولىــدىكى ئهللىرىنىــڭ غهرب تونۇلىــدىغان دەپ ’كــاپىر‘
 تۇتــۇپ قولىــدا بــايلىقىنى نېفىــت مــول شــۇنچه. قالماقتــا ئايلىنىــپ

ــاي ئهڭ تۇرغــان،  ئهللىرىنىــڭ ئهرەپ قارىلىۋاتقــان دەپ مۇســۇلمانالر ب
ــىدا ــۇ ھېچقايسـ ــا-پهن بىرمـ ــى تېخنىكـ ــدۇ كهشپىياتچىسـ . كۆرۈلمهيـ

ــدىال ــۈچى    كۆرۈلمهيـ ــتىگه كـ ــرائىل دۆلىـ ــنه ئىسـ ئهمهس، كىچىككىـ
ــا    ــالهتته تۇرماقت ــانىۋەيران ھ ــرى خ ــتىن ئهرەبلى ــمهي، پهلهس ــۇالر . يهت ئ

ــدە       ــۆل ئىچى ــر چ ــاش بى ــلهن ئوخش ــۆزلىرى بى ــرائىللىقالرنىڭ ئ ئىس
تانكىلىرىغـا قارشـى   -تۇرغىنىغا قارىماي ياساپ چىقالىغان ئـايروپىالن 
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. ئويلىغىنىدا ئۇنىڭدىكى ئۈمىدسـىزلىك تېخىمـۇ ئهۋجىـگه چىقـاتتى    
ــر تـــۇرۇپ قارىغانـــدا، خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى ۋەزىـــيهت        ھهتتـــا بىـ
ــكهن   ــدىغانلىقىنى مۆلچهرلهشـ ــالى كۆرۈلىـ جىددىيلىشـــىش ئېهتىمـ

ــۈردىكى   ــۇ ت ــان، ب ــانچى … بۆلگــۈنچى، مىللهتچــى،‘ھام ــارلىق ’پ  قات
 مىللىـــي چىقىرىـــپ تـــۈرمىلهردىن تىـــدىنقاي كىشـــىلىرىمىزنى

ــالرنىڭ ــۇچ ھهل داۋالغۇش ــا قىلغ ــاراپ يولغ ــپ ق  قېلىشــىنىڭ كېتى
 بـــۇالرنى. بىلىنهتتـــى يۈرگهنـــدەكال پايـــدىلىنىپ ئېلىشـــتا ئالـــدىنى

ىغىنىــدا، ئۇنىڭــدىكى ئــازغىنه ئۈمىــدۋارلىقالرمۇ بىــردىنال تــوزۇپ ئويل
 ،’مىللهتچـــى‘ۋەتهن ئىچىـــدىكى . كېتىۋاتقانــدەك بولـــۇپ تۇيـــۇالتتى 

 قاســىم، ئــۈزگهن ئۈمىــدىنى دېگهنــدەكلهردىن ’داھىــي‘ ،’ۋەتهنــپهرۋەر‘
 لىرىنىـڭ  ’داھىي‘ يېڭى-كونا يۈرگهن بولۇپ مۇساپىر دۆلهتلهردە چهت

ىگه مۇناسىۋەتلىك ماتېرىيالالرنى مىڭ بىر باالالردا ھهرىكهتلىر-پىكىر
ــارقىلىق ئۇنىــڭ ھهيرانلىقــى    تېپىــپ ئىگىــلهپ تهھلىــل قىلىــش ئ

گويــا ۋەتىنىــدىكى شــۇنچه ئېغىــر : ىمــۇ ئهۋجىــگه چىققــان ئىــدىتېخ
بىر كېلىش مهنبهسى چهتئهلدىكى شۇ -مىللىي بوھرانالرنىڭ بىردىن

بهك . كېلىــپ قالغــان ئىــدى تونۇشــقا بولۇۋاتقانــدەكال ’داھىيچــاقالر‘
ــۇ ئىككىســى ئوتتۇرىســىدىكى پهرق    بىــر خــۇددى −ئۆتــۈپ كهتســه، ب

ــدىكى ــى ئۆي ــى ئوغۇلنىــڭ ئىكك  يــۈرۈپ ئهركىــلهپ دادىســىغا بىرس
 يىغـالپ  بىرسـى  يهنه بولسـا،  تۇتقان يولىنى قىلغۇزۇش ھهل ئىشىنى

 پهرق بىــر تاللىۋالغانــدەكال يــولىنى قىلغــۇزۇش ھهل ئىشــىنى يــۈرۈپ
البۇكى، بىزنىڭ ئىشىمىز بىـر ئائىلىنىـڭ ئىچكـى جېـدىلى     ھ. ئىدى

ــت    ــهددىي دوســ ــۈنلهي ئهشــ ــى پۈتــ ــتىن بهلكــ ــمهن -بولماســ دۈشــ
ماماتلىققا بېرىپ تاقىلىدىغان چوڭ مىللىـي  -كى ھاياتدەرىجىسىدى

  .تهقدىر مهسىلىسى ئىدى

ۋەتهن دېـــگهن -قاســـىم بـــۇ خىـــل ئـــويالردىن كېـــيىن، مىلـــلهت
مهســىلىلهردە پۈتــۈنلهي دېگــۈدەك ئۈمىدســىزلىك پاتقىقىغــا پېتىــپ  
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بۇالرغـا قوشـۇلۇپ   . قالغان بىـر خىـل ھـالهتكه كىرىـپ قالغـان ئىـدى      
ســۆزلهرمۇ -غارايىــپ گهپ-ســىدىكى ئاجايىــپدىنىــي ئهقىــدىلهر توغرى

شـــــۇڭا ئـــــۇ، . ئۇنىــــڭ بېشـــــىنى ئايالنــــدۇرۇپ تۇرماقتـــــا ئىــــدى   
نهسىههتلىرىگىمۇ ئۇنچه بهك پىسهنت قىلىپ -موللىلىرىمىزنىڭ ۋەز

  .كهتمهس بولىۋالغان ئىدى

ئــۇنىڭچه بولغانــدا، ئۇيغــۇر جهمئىيىتــى بــۇ ئېغىــر بوھرانــدىن       
ت بىـلهن ئوتتۇرىغـا چىقىشـقا    يېڭى بىر قىياپه-قۇتۇلۇشى ئۈچۈن يهپ

مهجبۇركى، ئۇ ئهمدى كهسكىن بىر بۇرۇلۇش ياسـاپ يـا دۈشـمىنىدىن    
قۇتۇلۇش يولىنى تېپىشى، يا بولمىسا پۈتۈنلهي گۇمران بولۇش يولىال 

يهر ئاستى ۋە يهر ئۈستى تهبىئىي بايلىقى مـول بىپايـان   . قالغان ئىدى
ــر    ــك بىـ ــبهتهن ئهۋزەل جۇغراپىيىلىـ ــگه نىسـ ــا ئىـ ــا  زېمىنغـ مۇھىتتـ

ــى       ــدىن بىرىن ــى يول ــۇ ئىكك ــلهت، ب ــر مىل ــداق بى ــاۋاتقان ھهرقان ياش
ئهممـا بۇنـداق كهسـكىن بۇرۇلۇشـنى شـۇ      . تاللىۋېلىشقا مهجبۇر ئىدى

مىللهتنىڭ يۇمشاقباش كىشىلىرىنىڭ قولىغا تاشالپ قويۇش بىلهن 
بىــر مىللهتنىــڭ قــۇدرەت  ! ھهرگىزمــۇ ئىشــقا ئاشــۇرغىلى بولمــايتتى 

ــ   ــۇ ش ــى ھهرگىزم ــاق    تېپىش ــىنىڭ ئورت ــر ئهزاس ــڭ ھهر بى ۇ مىللهتنى
ئاۋانگارتلىق كۆرسىتىشىنى تهمه قىلىش بىلهن مهيدانغا كېلىدىغان 

ــالردىنمۇ ئهمهس ئىــدى   ــان ئىش ــدىرى    . ئاس ــمه بىــردەك ئــۆز تهغ ھهم
ھهققىدە باش قاتۇرىدىغان بۇنداق بىـر ئىمكـانىيهت، ھهر قانـداق بىـر     

ــۇ    ــان ۋە بىزدىم ــۇپ باقمىغ ــۇد بول ــته مهۋج ــدۇ مىللهت ــاق . بولماي ئورت
تىرىشچانلىق روھى، پهقهت شۇ مىللهتنىڭ مهۋجۇدلۇقىنىال كاپالهتكه 

ــۇمكىن  ــى مــ ــگه قىاللىشــ ــى،  . ئىــ ــڭ قۇتقۇزۇلۇشــ ــر مىللهتنىــ بىــ
گۈللهندۈرۈلۇشــــى يــــاكى قــــۇدرەت تېپىشــــى مــــۇتلهق تــــۈردە ئهڭ 
يېڭىلىقچــى، ئهڭ جهڭگىــۋار، ئهڭ ئىقتىــدارلىق، ئهڭ پىــداكار، ئهڭ    

كۈلچى ۋە ئهڭ ئهمهلىيهتچـى ئادىمىنىـڭ ئـۆزىنى    كهسكىن، ئهڭ تهۋەك
پىــدا قىلىشــى، ئــۈلگه تىكــلهپ بېرىشــى، خهلقىنــى يېتهكلىشــى ۋە   
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ــۇرۇپ تهلهپ قىلىشــى بىــلهن قولغــا       ــكه، نامــازدا ئولت ئۆزگهرتىۋېتىش
ــكه بوالرمــۇ؟ دىنىــي زاتلىرىمىزنىــڭ تهشــۋىقاتىدىكى ئهنه      كهلتۈرۈش

 زادىــال تهبىقىــدىكىلهر ’ئوقۇغــان بىلىــم‘شــۇنداق تهلىماتلىرىغــا بــۇ 
 .يهتكۈزەلمهيدۇ ئهقلىنى

ــاز   ــڭ ئ ــۈجمهللىكلهر بىزنى ــدەك م ــوال -يۇقىرىقى ــم‘ت ــن ’بىلى  دى
 دېگهنلىــرىگه موللىلىرىمىزنىــڭ كىشــىلىرىمىزنى بولغــان خهۋىــرى

 قارىشـىنى  بىـلهن  گۇمان دىنىغىمۇ ئىسالم نهتىجىدە ئىشهنمهسلىك،
 دىنىنىـڭ  ئىسـالم  ئۇالردىن ئهھۋالدا بىر بۇنداق. چىقارماقتا كهلتۈرۈپ

ىد كۈتۈشكه بوالرمۇ؟ ھهتتا ئـۇالر  ئۈم ىشىدىنقىل ئادا نى ’پهرزى بهش‘
ئۆگهنگهن ئىلىم پهن بىلىملىرىنىـڭ تېخىمـۇ چوڭقـۇرالپ بېرىشـىغا     
ــلىرى      ــلىك خاھىش ــيهت بهرمهس ــا ئهھمى ــڭ دىنغ ــىپ، ئۇالرنى ئهگىش

بۇنـداق بىرسـىدىن موللىلىرىمىزنىـڭ    . تېخىمۇ كۈچىيىـپ كېتىـدۇ  
ــدىغان  ــى ’پهرز‘تهلهپ قىلى ــا لىرىن ــنى بهج ــش تهلهپ كهلتۈرۈش  قىلى

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه مــوللىلىرىمىز تهرغىــب . تېخىمــۇ تهســكه توختايــدۇ
 دىقـقهت  نـى  ’پهرزى بهش بولۇشـنىڭ  مۇسـۇلمان ‘قىلىپ كېلىۋاتقـان  

 نـاھهق  قايسىسـى  ھـېچ  پهرزلهرنىـڭ  بـۇ  بولسـاق،  كۆزىتىدىغان بىلهن
 دۇنيـاغىال  ئـۇ  ھالـدا  نوقـۇل  قىاللمايدىغان، تهسىر قىلچه جهمئىيهتكه

ۇپ كهتسـه ئهخالقىـي پهزىلهتـلهرگه، شهخسـكه     بول بهك غان،ئهسقاتىدى
ئىسـالم  . خاس شهرتلهردىن تهشـكىل تاپقـانلىقىنى كـۆرۈپ ئـاالاليمىز    

دىنىنىـــڭ بىـــر ئىجتىمـــائىي دىـــن بولۇشـــىدىن قارىغانـــدا، ئۇنىـــڭ 
شــــــهرتلىرىمۇ ئىجتىمــــــائىي مۇھىتقــــــا ئهمهلىــــــي تۆھپىســــــى 

ــى ال    ــان بولىش ــهرت قىلغ ــۆزىگه ش ــدىغانلىقىنىمۇ ئ ــدى بولى ــم ئى . زى
شۇنىڭدەك يهنه شـهرت دېـگهن سـۆزنىڭ ئهقهللىـي لـۇغهت مهنىسـىمۇ       
ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلغاندا توغرا بولىدىغان، ئىتائهت قىلمىغاندا ياكى 
كهم ئىتائهت قىلغىنىدا خاتا بولىدىغان بىـر ھۆكـۈم مهنىسـىگه ئىـگه     

 بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا، بۇ شـهرتلهر قهتئىـي  . سۆز بولىشى كېرەك ئىدى
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ــۇ كى  شــىلىرىمىزنى بىــراقال كــاپىر دەپ  قانــداق مۇســۇلمانالر؟ بىــز ب
ــوالر؟ مۇســۇلمانلىقنىڭ ئهســلى     ــداق ب ــاردىن چىقىرىۋەتســهك قان قات

 شهرتلىرى زادى نېمه؟

بــۇ تــۈردىكى ئۇيغۇرلىرىمىزنىــڭ ســانىنى ئــاز مۆلچهرلهشــكىمۇ      
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بـۇ تـۈردىكى كىشـىلىرىمىزنىڭ مـۇتلهق       . بولمايدۇ

ۇپ، بىر قهدەر بىلىملىـك  كۆپ قىسمى شهھهرلهردە ئولتۇراقالشقان بول
ــان پهن  ــازىرقى زام ــاكى ھ ــار   -ي ــرى ب ــدىن خهۋى ــيهت بىلىملىرى مهدەنى

يهنــى، بــۇ تــۈردىكى كىشــىلىرىمىز . كىشــىلهر دېيىشــىمىز مــۇمكىن
مىللىتىمىزنىڭ تهقدىرىگه ئاالھىدە چـوڭ تهسـىر كۆرسـىتهلهيدىغان    

 .كىشىلىرىمىز ھېسابلىنىشى مۇمكىن

كىرىپ چىقىدىغان بولسـاق،   ئهمدى بىز بۇ كىشىلهرنىڭ ئىچىگه
بۇ تۈردىكى كىشىلهرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى دىـن توغرىسـىدا بهكـال    

. پاسسىپ قاراشالرغا ئىگه كىشـىلهر ئىكهنلىكىنـى كـۆرۈپ ئـاالاليمىز    
ــز    ــۆپ قىســـمى خهلقىمىـ ــى كـ ــىلىرىمىزنىڭ خېلـ ــۇ كىشـ ــى، بـ يهنـ
ئارىســــىدىكى دىنىــــي ئــــالىم، دىنىــــي ئۇلىمــــا دەپ تونۇلىــــدىغان 

ــىلىرىمىزن ــىپلىك،   كىشــ ــهن مۇتهئهسســ ــلىرىنى ئاساســ ىڭ قاراشــ
 بــۇ دېمىســىمۇ. باھالىشــىدۇ دەپ …خۇراپىيلىــق، بىلىمســىزلىك  

 بىلىملىـرى  ئوقۇغـان  مهكـتهپلهردە  زامـانىۋى  كىشـىلىرىمىز  تۈردىكى
 بىــرەر تــۈزۈكرەك ئوتتۇرىســىدا دېگهنلىــرى موللىلىرىمىزنىــڭ بىــلهن

بىرسـىگه  -بىـر  ەجهھهتـلهرد  نۇرغـۇن  ھهتتـا  يوقلىغىنى، ئورتاقلىقنىڭ
ــىدۇ  ــېس قىلىشــ ــدىغانلىقىنى ھــ ــت كېلىــ ــان . زىــ ــا ئوقۇغــ ئهممــ

بىلىملىرىنىڭ ئاساسـهن ئالغانـدا تهبىـئهت قـانۇنىيهتلىرىگه ئۇيغـۇن      
ئۇنداقتا، . كېلىۋاتقانلىقىنى ئىنكار قىلغۇدەك كۈچكىمۇ ئىگه ئهمهس

مىليونلىغــان يىلالردىــن بۇيــان ئــۆزگهرمهي كېلىۋاتقــان بــۇ تهبىــئهت  
ى بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ دۇئا قىلىپ تىلىشـى بىلهنـال   قانۇنلىرىن
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باشـقىالرنى مهجبـۇرى بولسـىمۇ ھهرىكهتـكه ئاتالندۇرۇشـى ئـارقىلىقال       
بۇنــداق بىــر داھىــي   . ئىشــقا ئاشۇرۇلۇشــى مــۇمكىن دەپ ئــويالتتى   

دا سايلىنىشـتىن  دۇغىلىـق مۇراسـىمالر  -تهربىيىلىنىشتىن ياكى داغ
. بارلىققا كهلمهيدىغانلىقىنىمۇ قاسىم ياخشى بىلىپ قالغـان ئىـدى  

خۇددى شۇنىڭدەك، بۇنداق بىـر داھىينىـڭ ھهرقانـداق بىـر ئـاممىۋى      
تهشـــــكىالتنىڭ ئهركىـــــن ســـــايلىمى ئـــــارقىلىقمۇ ئوتتۇرىغـــــا     
چىقمايدىغانلىقىنى، يهنه شۇنىڭدەك بۇنداق بىر يېتهكچـى ئىقتىـدار   

ھهرىكهتـكه جهلـپ قىلىنمـاي تۇرۇپمـۇ ھهرگىـز ئـۆز        ئىگىسى ئهمهلىي
ئىقتىدارىنى جارى قىلدۇرالماي كۆمۈلۈپ تۈگهپ كېتىـدىغانلىقىنىمۇ  

 .تونۇپ قالغان ئىدى

قاسىم، ئۆزلۈكىدىن ئۆگهنگهن ئىجتىمـائىي پهن قـانۇنىيهتلىرىگه   
ئاساســهن، بىــر مىلــلهت تهركىبىــدە بۇنــداق ئىقتىــدار ئىگىلىرىنىــڭ  

ق تــۈردە ئىنســانىيهتكه ئورتــاق بولغــان تــۈپكى     نــامزاتلىرى مــۇتله 
ئېهتىيـــــاج پائـــــالىيهت ســـــاھهلىرى بـــــويىچه يېتهرلىـــــك ســـــاندا 
ســـاقلىنىدىغانلىقىنى، ئـــۇالرنى ئوتتۇرىغـــا چىقىـــرىش پۇرســـىتىنى 
ــدىن،    ــۈردە ئىجتىمــائىي ئاپهتلىرى يارىتالىغــان مىلــلهت شۈبهىســىز ت

ىـپ كېلىـپ   مىللىي دۈشمهنلىرىدىن، ھهر تۈرلۈك توسالغۇالردىن غال
ئالغا ئىلگىرىلهش يولىنى تاپااليـدىغانلىقىنى، ئهممـا بىـر مىللهتـكه     
ــالىتهن قولغــا       ــۇچى يــاكى ۋاك ــا كهلتۈرۈۋالغ ــاكىم بولۇشــنى قولغ ھ
كىرگۈزۈۋېلىشقا ئۇرۇنىدىغان تهمهخور، شهخسـىيهتچى ۋە ئـابرۇيپهرەس   
ــويىچه شــۇ ســاھهگه خــاس ئىقتىــدار     كىشــىلهر خالىغــان بىــر ســاھه ب

ئورنىنى ئىگىللىۋېلىشـقىال ئۇرۇنغـان بولىـدىكهن، بـۇ      ئىگىلىرىنىڭ
مىللهت مۇقهررەر تۈردە قۇتقۇزۇلۇشتىن، ئىلگىرىلهشتىن ياكى قۇدرەت 
تېپىشــتىن مهھــرۇم بولــۇش، ھهتتــا تېــز ئارىــدىال ئېزىلىــپ گــۇمران   

ــدى   ــدىغانلىقىنى پهرەز قىلـ ــگه دۇچ كېلىـ ــۇش خهۋپىـ ــۇنىڭچه . بولـ ئـ
ۆزلىرىگه تۈپكى غايه قىلىـدىغان  بولغاندا، مىللىي مۇستهقىللىقنى ئ
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ھهرقانــداق بىــر قوشــۇن، ھهرقانــداق بىــر تهشــكىالت، ھهرقانــداق بىــر 
پــارتىيه يــاكى جهمئىــيهت ئىقتىــدار ئىگىلىرىنــى بايقــاش، ئۇالرغــا       
ــڭ    ــۇالردىن پايدىلىنىشــنى ئۆزلىرىنى شــارائىت يارىتىــپ بېــرىش ۋە ئ
ئىنتـــــايىن مـــــۇھىم تـــــۈپكى تهشـــــكىلى قۇرۇلـــــۇش يېتهكچـــــى 

پلىرىدىن بىرى قىلمىغانال بولىدىكهن، بۇنداق بىر تهشـكىل  پرىنسى
ئـاددىي  . ھېچقانداق ئىشنى غهلىبىگه يېتهكلىيهلمهيدۇ دەپ قارايتتى

ــالىيهتلهر دائىرىســىدىال    ــاددىي پائ كىشــىلهرنىڭ ھهرىكىتــى مهڭگــۈ ئ
چهكلىنىــپ قالىــدۇكى، ئۇنــداقالر ھهرگىزمــۇ مــۇرەككهپ ۋە چىگىــش  

شــۇنىڭدەك ئــۇزۇن ! ولى تاپالمايــدۇمهســىلىلهر ئىچىــدىن چىقىــش يــ 
يىللىق روھىي قۇللۇق ئىدىيىسى بىلهن بۇلغۇنۇپ قۇللۇققا مهھكۈم 

 يولىغــا قۇتقــۇزۇش خهلقىنــى ئــۆز ھهرگىــز لهرمــۇ ’پىشــقهدەم‘بولغــان 
قاسىم يهنه ئىجتىمائىي قانۇن . ئاتالندۇرالمايدىغانلىقى ئېنىق ئىدى

پـات كـۆز ئالـدىغا كهلتـۈرۈپ     -بولۇپ بىلىنگهن مۇنۇ قاراشالرنىمۇ پـات 
ــاتتى ــداق بىــر ئىشــتىكى ئىقتىــدار كــۈچىنى ھهرگىزمــۇ   : قوي ھهر قان

مېلىغــا -يــادلىۋېلىش بىــلهن، دورامچىلىــق قىلىــش بىــلهن، پــۇل     
 بهلگىلىـك  −ئىقتىـدار كـۈچى   . كىلى بولمايدۇتايىنىش بىلهن ئېرىش

ــىلهرگه ــڭ، كىشـ ــڭ تهبىئهتنىـ ــىته تهڭرىنىـ ــىدىنال بىۋاسـ  ئاپىرىدىسـ
 ھهمــمه كۈچىنىــڭ ئىقتىــدار تهبىئىــي بىــر بۇنــداق. بولىــدۇ كهلــگهن
 مهيۈسـلىنىپ  بولماسـلىقىدىن  بىرخىـل  يـاكى  تهكشـى  بىر كىشىدە

ئــۇ   بىزلهردىمــۇ  بىلىــدۇ،  كىــم . يــوق  ھــاجىتى  كېتىشــىمىزنىڭمۇ
ــدار     ــرەر ئىقتى ــقىچه بى ــدىغان باش ــدا تېپىلماي ئىشــالرنىڭ داھىيلىرى

ھېچ بولمىغاندا بۈگـۈنكى مىللىـي ۋە   ! ئامىللىرى ساقالنغانمۇ تېخى
ۋەتهن ئۈستىگه كهلگهن ئېغىر بوھراندىن قۇتۇلـۇش ئېهتىياجىمىزغـا   
مــاس كېلىــدىغان ئىقتىــدار ئىگىلىــرىگه پۇرســهت يارىتىــپ بېــرىش،  

ــا ئهنه شــۇندا ــداقالرغا  ھهتت ــۇۋېلىش، ئۇن ــدار ئىگىلىرىنــى تون ق ئىقتى
ئهگىشـــىش پۇرســـىتىگه ئېرىشهلىســـهكمۇ ئـــۆزىمىزنى بهختلىـــك     
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 !بواللمايدۇ

ــى       ــالرغا قارش ــۆز قاراش ــي ك ــداق دىنى ــىدا بۇن ــۇرالر ئارىس ــز ئۇيغ بى
بولىدىغانالر ئانچه كۆپ بولمىسا كېرەك؟ يهنى، بىزنىـڭ خېلـى كـۆپ    

 ’شـهرتلىرى  تـۈپكى ‘كىشىلىرىمىز يۇقىرىقىـدەك مۇسـۇلمانلىقنىڭ   
لىپ تۇرۇقلۇقمۇ ئهمهل قىلىشمايدۇ ياكى قى ئېتىراپ تۈنسىز-ئۈن نى

. ئهمهل قىلمىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇقلۇقمۇ ئهنسىرىشىپ كهتمهيـدۇ 
ــۇرۇپ     ــكه تارتىــپ ت ــر چهت ــدىن بى  ســهن“ئهممــا ســىز ئۇالرنىــڭ يېڭى

 دېگـۈدەك  ھهممىسـىال  ئۇالرنىـڭ  سـورىغىنىڭىزدا،  دەپ ”مۇسۇلمانمۇ؟
! بېرىشــىدۇ جــاۋاب دەپ ”مۇســۇلمانمهن مهن“ ئىككىلهنــمهي قىلــچه

دېمىســىمۇ بــۇ تــۈردىكى ئۇيغــۇرالر توڭگــۇز گۆشــى يېمهيــدۇ، يــات         
ــمىلال      ــتالردا بىس ــۆپ ۋاقى ــمايدۇ، ك ــوي قىلىش ــلهن ت ــدىكىلهر بى دىن
ئېيتىشــنى، ئهسســاالمۇ ئهلهيكــۇم، ۋە ئهلهيكــۇم ئهسســاالم دەپ ســاالم   
ــۈننهت قىلدۇرىــدۇ،      ــي س ــۇللىرىنى قهتئى ــدۇ، ئوغ ــنى ئۇنتۇماي بېرىش

ىلدۇرماي توي قىلىشمايدۇ، نامىزىنى چۈشهرتكۈزمهي ئىمامغا نىكاھ ق
چىـراغ، ھېيتالرنـى   -مېيىتىنى كۆممهيدۇ، دىنى مۇراسىمالردىن نهزىر

 ئۇيغۇرالرنىـڭ  تـۈردىكى  بۇ قىسقىسى …. ھهرگىزمۇ قولدىن بهرمهيدۇ
 مۇســۇلمانالرغا قويــدۇرغان تــوۋالپ ئهزان چاقىرىــپ مــولال ھهرقانــدىقى

كى مىللهتلهرنىـڭ ئىسـىملىرىغا،   ىدىنـد  بىـر  باشـقا  ئىسـمىنى  خاس
ــاندىر، جــــاڭ، ۋاڭ،‘يهنــــى   دىگهنــــدەكلهرگه …’ جونســــۇن ئالكىســ

 پهخىرلىنىــپ ئۆمــۈر بىــر كهلتــۈرمهي خىيــالىغىمۇ ئۆزگهرتىۋېلىشــنى
 سـهيپىدىن  ھېسـابلىنىدىغان  كوممۇنىسـت  سـاپ  ھهتتا! ساقلىشىدۇ

 چۈشــــۈرۈلمهي نــــامىزى قاتارىـــدىكىلهرمۇ  داۋامــــئهت تۆمــــۈر ئهزىـــز، 
ئهگهر ئـــۇالر كـــاپىر، دىنســـىز ! ىشـــىنى ھهرگىزمـــۇ خالىمايـــدۇكۆمۈل

بولغىنىـــدا نـــېمه ئۈچـــۈن خىتـــايالردەك ئـــادەتلهرنى تولـــۇق قوبـــۇل  
ــاكى بولمىســا خرىســتيانلىق دەمــدۇ، بۇددىســتلىق    قىلىشــمايدۇ؟ ي
دەمدۇ ئىـش قىلىـپ قايسـى بىـر ئېتىقـاتنى تاللىۋېلىشـمايدۇ؟ بـۇالر        
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ــۇلمانلىقئىلم‘ ــا − ’ىـــــي مۇســـ ــام قانـــــداق بۇنىڭغـــ ــه نـــ  بهرســـ
ــدىغانل ــدىم ىقىنىبولى ــىنى − بىلهلمى ــۋىرلهپ قارىش ــكه تهس  بېرىش

ــىمهن ــۇ دەرۋەقه،. تىرىشــــ ــى بــــ ــار جهھهتتىكــــ ــات تهييــــ  تهتقىقــــ
 − يوقلۇقى ئۈچۈن مېنىڭ كېمىدە ئهڭ − يوقلۇقى ماتېرىياللىرىنىڭ

ــدىن، ــر تۈپهيلىــ ــىم بىــ ــىپال قىســ ــالىقالرنى پرىنســ ــاد خاتــ ىر ســ
شــــۇنىڭغا ئىشىنىشــــكه   . قىلىشــــالردىنمۇ ساقلىنالىشــــىم تهس 

بولىـــدىكى، بـــۇ جهھهتتىكـــى تهتقىقاتلىرىمىزنىـــڭ كېڭىيىشـــى ۋە  
چوڭقۇرلىشىشــــىغا ئهگىشــــىپ، ئورۇنســــىز ســــادىر قىلىنىــــدىغان 

بـۇ جهھهتـته، ئـالال    . خاتالىقالرمۇ كۈنسايىن ئازىيىپ بېرىشى مۇقهررەر
 .مېنى كهچۈرەر دەپ تىلهكته بولىمهن

ــىدىكى     ــۇلمان قارىشـــ ــىك مۇســـ ــۇر كالسســـ ــۈنكى ئۇيغـــ بۈگـــ
ــۈزى مهكــتهپ‘ىزنىڭ مــۇتلهق كــۆپ قىســمى  كىشــىلىرىم  كــۆرۈپ ي

 دەپ مۇســـۇلمان دىلىـــدىن چىـــن تهبىقىســـىنى ’ئۇيغـــۇرالر قالغـــان
 بىلىملىـرى  ئىسـالم  ئـۆزلىرىنى  ھهتتـا . كهلمهيدۇ قىلغۇسى ئېتىراپ
ەپ تونۇيدىغانالرنىڭ د ’مورت ئىمام، ئاخۇنۇم، دامولال، ئالىم،‘ جهھهتته

لىـم پهن سـاۋاتىنى ئالغـان،    مۇتلهق كۆپ قىسـمى ھـازىرقى زامـان ئى   
بىـــرەر زۆرۈرىـــيهت بولمىســـىال مهســـچىتلهرگه يولۇقمايـــدىغان، نامـــاز 
ئوقۇمايـــدىغان، زاكـــات يـــاكى دىنىـــي ئىنئـــامالر بهرمهيـــدىغان، روزى 
ــدىغان، مهككىــگه بېرىــپ ھــاجى بولــۇپ كېلىشــنى ئويالپمــۇ    تۇتماي

رلهر، قويمايدىغان، ھهتتا چاچ قويۇۋېلىپ، ھاراق ئىچىـپ يۈرىـدىغان ئه  
كــۆزىنى بويــاپ چــاچلىرىنى پاخپايتىــپ ياالڭۋاشــتاق يۈرىــدىغان  -يــۈز

 ھۆكۈم دەپ ”كاپىر“ئايالالرنى كۆرسه قىلچه تهمتىرىمهستىنال ئۇالرنى 
 .قىلىشىدۇ

ــۇلمانلىقنىڭ − ــهرتى بهش مۇسـ ــا − شـ ــز ھهتتـ ــڭ بىـ  ئۇيغۇرالرنىـ
ــىمىز ــ دېيىش ــى −ويىچه بهش پهرزى ب ــادا ن ــانالر ئ ــۇلمان قىلمىغ  مۇس
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چـۈنكى، ھهرقانـداق بىـر ئىقتىـدار     . ھېسابلىشىمىزغا يېتىپ ئاشـىدۇ 
ئىگىســـى مـــۇتلهق تـــۈردە بىـــزدەكلهرگه تـــايىنىش ئـــارقىلىقال ئـــۆز  

دېـــمهك، . ئىقتىـــدارىنى نامايـــان قىلىـــش پۇرســـىتىگه ئېرىشـــهلهيدۇ
بۈگــۈنكى كۈنــدە مهۋجــۇد بولــۇپ تۇرغــان بىزنىــڭ ھهرقانــداق بىــر       
تهشــكىالتلىرىمىزدا ئىقتىــدارنى ئېتىــراپ قىالاليــدىغان، ئىقتىــدار     
ــپ      ــورۇنى يارىتى ــالىيهت س ــا پائ ــدىغان، ئۇالرغ ــى بايقىياالي ئىگىلىرىن
بېرەلهيدىغان ۋە ئۇالرغا بوي سۇنىدىغان يېتهكچى روھ بولمىسا كېرەك 

رنى كۆڭلىـدىن ئۆتكـۈزگهن قاسـىم، بـۇ ھهقـته نـېمه قىلىـش        دېگهنله
كېرەكلىكى ئۈسـتىدە تـوال بـاش قـاتۇرۇپ زادىـال بىـرەر چىقىـش يـولى         
تاپالماي، بۇ ئىشالر ئۈستىدە بىهـۇدە بـاش قاتۇرۇشـنى تاشـالپ ھاراققـا      

خۇشلۇق دېڭىزىغا غهرق قىلىشتىن ئىبارەت -تايىنىپ ئۆزىنى مهست
 .كېلىۋاتقان ئىدى ئۈمىدسىزلىك يولىنى تالالپ

  .مانا ئهمدى، ئۇنىڭ قولىدا بۇ قىيىن سوئالالرنىڭ جاۋابى تۇراتتى

 ئۆتـۈپ  مهنىسـىز  بـۇ  بىـلهن  سـۆزلهر  ئـاددىي  ئىنتايىن كىتابالر بۇ“
 تـۈپكى  خاتالىقالرنىـڭ  بـۇ  بىلهن خاتالىقلىرى ھاياتىنىڭ كېتىۋاتقان

ــوللىرىنى چىقىــش ۋە ســهۋەبلىرىنى . بېرىپتــۇ كۆرســىتىپ ئوچــۇق ي
ــنىڭ      ھ ــا ئاتلىنىشـ ــۇرۇش يولىغـ ــقا ئاشـ ــايىمىزنى ئىشـ ــۇ غـ ــا بـ هتتـ

ــى،     ــاددىي كۆرســىتىپ بهرگهنك ــىلىي ۋە ئ ــى شــۇنچه تهپس قهدەملىرىن
ــڭ  ــۇغ‘بىزنى ــز، ’ئۇل ــي‘ لىرىمى ــى-داھى ــز ’يېتهكچ ــب لىرىمى  تهرغى

 ئالدىغا دەرۋازىسى نىڭ ت د ب دېسىال-ھه ئۇنداق يۈرگىنىدەك قىلىپ
مېنــت بىناســىغا تهلمــۈرۈپ پارال نىــڭ ش ق ئــا يېتىــۋېلىش، بېرىــپ

ئولتۇرۇۋېلىش، قايسـى بىـر قوشـنا ئهل، قايسـى بىـر كۈچلـۈك دۆلهت،       
قايســـى بىـــر دۆلهتنىـــڭ ئـــاق كۆڭـــۈل پـــارتىيىلىرى، قۇتقۇزغـــۇچى  

ــى،  ــىرلهندۈرمىگىچه دېگهنــــــدەكلهرنى …ئارمىيىســــ  بــــــۇ تهســــ
ــلىرىمىزنى ــقا ئىشـ ــارغىلى باشـ ــدۇ چىقـ ــكهنلىرىدەك بولمايـ  دېيىشـ
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ن چىگىش ۋە نازۇك ئىشالردىنمۇ ئهمهسلىكىنى، دىغابولماي قىلغىلى
ئىشــنى ئــاۋۋال ئــۆز كــۈچىمىزگه تايىنىــپ باشالشــنىڭ شــۇنچه كــۆپ  
ــا ئادەمنىــــڭ ئهقلــــى ھهيــــران   ــارلىقىنى ئويلىســ ــارائىتىنىڭ بــ شــ

 ”!قالىدىكهن

ــۆزىنى كارىۋىتىغــا تاشــالپ چوڭقــۇر خىيــالالر ئىچىــگه غهرق    ئــۇ، ئ
 .بولۇپ كهتتى

ــزمه  ــالردا خىـ ــۆتكهن يىلـ ــوب ئـ ــڭ جهنـ ــىدە ۋەتىنىنىـ -ت باھانىسـ
شــىمالىنى بىــر قــۇر ئايلىنىــپ چىقىــپ كهلگۈنــدى خىتــايالر بىــلهن 

زېمىـن پهرق قىلىۋاتقـان ھهرخىـل    -قـازاقالر ئارىسـىدا ئاسـمان   -ئۇيغۇر
تهڭســـىزلىكلهرنى، مىللىـــي زۇلـــۇم ۋە كهمسىتىلىشـــلهرنى، خىتـــاي 
مىللىــتىگه چوقۇنــدۇرۇش ۋە مىلــلهت ســۈپىتىدە يــوق قىلىــنىش،      

كىدىن ئاشقان سۈنئىي نامراتالشتۇرۇلۇش ۋە نادان قالدۇرۇلۇشالرنى چې
ــت  ــى تىــ ــۆرۈپ ئىچــ ــۇ   -كــ ــىمۇ، بــ ــگهن بولســ ــۇپ كهلــ ــت بولــ تىــ

ناھهقچىلىكلهردىن قۇتۇلۇش چـارىلىرى ئۈسـتىدە قىلچىمـۇ چىقىـش     
ھهتتـا ئـۆز ئانـا تۇپرىقىـدا شـۇنچه كـۆپ ئىـش        . يولى تاپالمىغان ئىـدى 

ېڭـى ئىـش ئـورۇن پۇرسـهتلىرىنى     پۇرسهتلىرىنىڭ بارلىقىغا قارىمـاي ي 
شىددەتلىك كۆپىيىپ كېتىۋاتقان كهلگۈندى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا 
تارتقۇزۇپ قويىۋاتقان خهلقىنىڭ مۇتلهق كـۆپ قىسـمىنىڭ ئىشسـىز    
يۈرۈشى، تېخىمۇ كۈلكىلىك يېرى ئىـش پۇرسـىتى يارىتىـپ بېرىمىـز     

ىنىڭ دەپ پىالنلىق تۈردە يالالنما ئىشچى قىلىپ خىتايغـا تۇشۇلۇشـ  
ــۈنهتتى     ــى ئۆرت ــپ ئىچ ــى پهرەز قىلى ــان غهرەزلهرن ــان يام ــدە ياتق . تېگى

ــدە    ــپ كهتكىنى ــرەك ئازابلىنى ــدانى بهك ــا“ۋىج ــى، ماڭ ــۇنچه نېمىت  ش
ــىنىڭ ــۇرۇق كىشـ ــانلىرى-ئـ ــاي تۇغقـ ــڭ دۆلهت خىتـ  تېررورچىلىقنىـ

 بىكـارغىال -بىكاردىن ئۆلتۈرۈلۈپ، بىگۇناھ قامىلىپ، ناھهق زەربىسىدە
مىڭــالرچه يىلــدىن بېــرى ياشــاپ كېلىۋاتقــان ئۆيلىرىــدىن مهجبــۇرى  
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ــالى  ــۇلمان ئۆلىم ــۇل قىلىشــماي،     مۇس ــي قوب ــۇقتىنى قهتئى ــۇ ن رى ب
ــا   -ئۆزلىرىنىــڭ بىــردىن ــوغرا يــول دەپ تونــۇپ كېلىۋاتقــان كون بىــر ت

ئىجتىمائىي ئهقىدىسى بىـلهن تهتقىقـات ئۇسـلوبلىرىدا چىـڭ تـۇرۇپ      
ئۇالرنىڭ بۇ خىل چىڭ تۇرۇۋېلىش ئىپادىسى ئىجتىمـائىي  . كهلمهكته

ــتىن،     ــپ قالماسـ ــال روي بېرىـ ــات جهھهتلهردىـ تهبىئىـــي پهن تهتقىقـ
تهتقىقــاتلىرى ساھهســىدىمۇ، ھهتتــا ئىنســانىيهتكه مۇناســىۋەتلىك     

ــادىلهنمهكته   ــك ئىپ ــالىيهت ســاھهلىرىدە كۆرۈنهرلى ــارلىق پائ ــا . ب ھهتت
ھازىرقى زامان تهبىئىي پهن قـانۇنىيهتلىرىنى چۈشهندۈرۈشـته بـۇ كونـا     
قاراشقا چىڭ ئېسىلىۋالغان كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ قولىـدىكى بـارلىق   

ــا‘  ’دەلىــل‘ بىــرەر تــۈزۈكرەك ئىچىــدىن تىزىملىكلىــرى ’نۇنىيهتق
ــانىۋى تاپالمــاي، ــر كهشــپىياتالرنى زام ــالالرنى بى ــپ ئام ــار قىلى  ئىنك
 ئامــالى زادىــال. كهلمهكــته تىرىشــىپ بىــلهن كــۈچى پۈتــۈن قىلىشــقا

رنى ئــۆز دىنىــي ئهقىــدىلىرى بىــلهن    كهشــپىياتال بهزى قالمىغانــدا،
مېنىــــڭ . بولســــىمۇ كــــۈچ چىقارماقتــــاياراشــــتۇرۇۋېلىش ئۈچــــۈن 

كۆزىتىشــىمدىن قارىغانــدا، ئىســالم پرىنســىپلىرىنى ھــازىرقى زامــان  
تهبىئىي ياكى ئىجتىمائىي پهن كهشپىياتلىرى بىلهن بىـر ئامـالالرنى   

دەل . قىلىپ ياراشتۇرۇشـقا بوالرمـۇ دەيـدىغان مهسـىله مهۋجـۇد ئهمهس     
ى بىـلهن ئىسـالم   بۇنىڭ ئهكسىچه، بۈگۈنكى ئىلىم پهن كهشپىياتلىر

يهنــى، . بىرســىنى ئىســپاتالپ كهلمهكــته-ئهقىــدىلىرى پۈتــۈنلهي بىــر
ــم پهن      ــاتلىرى ئىلى ــان تهلىم ــدا، قۇرئ ــكىنرەك ئېيتقان ــۇ كهس تېخىم
كهشپىياتلىرىنى تولۇق رىغبهتلهندۈرىدىغان تهلىماتالر بىلهن تولغان 

 !دەپ ھۆكۈم قىلىشقا ھهقلىقمىز

ىن ۋاقىتـتىن بۇيـان قۇرئـان    ئهسـىرگه يـېق   15ئۇنداقتا، تهخمىنهن 
كهرىمنــى قولىــدا تۇتــۇپ كېلىۋاتقــان مۇســۇلمانالر دۇنياســى قانــداق  
قىلىپ شۇنچه كهينىدە سۆرىلىپ يۈرىدىغان ھالهتكه چۈشۈپ قالـدى؟  
ــارقىلىق      ــاكىمهم ئ ــقىچه مۇھ ــى قىس ــۇ جهھهتتىك ــۇ يهردە مۇش مهن ب
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مۇسـۇلمانالر دۇنياســى بــۇ جهھهتــته ئاالھىــدە كــۆزگه چېلىقمــاقتىمىز  
ــرەك دەپ     ــاق كېـ ــىتكهن ھىسابالنمىسـ ــۆزىمىزنى كهمسـ ــهك ئـ دېسـ

 .ئوياليمهن

ــكهت    ــتېمىلىق ھهرى ــڭ سىس ــانىيهتمۇ كائىناتنى ــلىدە، ئىنس ئهس
شهرتسىز بوي سۇنۇشـقا مهجبـۇر بولىـدىغان ئـۆزگىچه      قانۇنىيهتلىرىگه

بىر مهۋجۇدىيهت بولغىنى ئۈچۈن، ئىنسانىيهتنىڭ ھهرخىـل تهبىئىـي   
پهن پائالىيهتلىرىال بۇ مۇكهممهل يارىتىلىپ قانۇنىيهتلىـك ھهرىـكهت   
قىلىۋاتقــان كائىنــات ھهرىكىتىنىــڭ بىــر تهركىبــى قىســمى بولــۇپال   

ىجتىمائىي پائـالىيهتلىرىمۇ ئهنه شـۇ   قالماي، بهلكى ئۇالرنىڭ بارلىق ئ
ئهڭ مۇكهممهل قانۇنىيهتلهر بىلهن ھهرىكهت قىلىدىغان كائىناتنىـڭ  

شـۇڭا، ئىنســانىيهتنىڭ  . بىـر تهركىبـى قىسـمى ئىكهنلىكـى مـۇقهررەر     
بارلىق تهبىئىي پهن پائالىيهتلىرىگه ئوخشاشـال بـارلىق ئىجتىمـائىي    

ــتېمىلىق ۋە قانۇ  ــۇتلهق سىســ ــالىيهتلىرىمۇ مــ ــك روي پائــ نىيهتلىــ
بېرىشىنى ھهرگىز ئىنكار قىلىشقا بولمايـدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشـقا   

يهنـى، بـارلىق ئىجتىمـائىي پائـالىيهتلىرىمىزنى تهبىئهتـتىن      . بولىدۇ
ئايرىــــپ تهتقىــــق قىلىشــــىمىز، گويــــا كائىناتنىــــڭ يــــارىتىلىش  

. قانۇنىيهتلىرىگه خىالپ ھهرىـكهت قىلىشـىمىزدىن دېـرەك بهرمهكـته    
ــك ــۇنداق ئىــ ــا  شــ ــڭ خاتــ ــرى چېركاۋلىرىنىــ هن، غهرب ئهل خهلقلىــ

ــي پهن    ــارلىق تهبىئىـ ــاي، خـــۇددى بـ ــهنت قىلمـ ــا پىسـ تهلىماتلىرىغـ
ــدىمۇ    ــائىي پهن تهتقىقاتلىرىــ ــال، ئىجتىمــ ــرىگه ئوخشاشــ نهتىجىلىــ
يېقىنقــى بىــر قــانچه ئهســىر مابهينىــدە تۈپلــۈك بىــر يۈكسىلىشــنى    

ــدا ئـــۇالر مـــۇقهرر       ەر بىـــر بارلىققـــا كهلتـــۈرگهن بولـــۇپ، بـــۇ جهريانـ
ــۇمكىن    ــىمىز م ــتى دېيهلىش ــگه قهدەم باس ــىش دەۋرى . سىستېمىلىش

دەرۋەقه، بۇ تۈردىكى سىستېمىلىشىش، مۇتلهق كۆپ جهھهتلهردە كونا 
ئىجتىمــائىي پهن ئهقىــدىلىرىنى يــاكى تهتقىقــات ئۇســۇللىرىنى رەت  

ھـالبۇكى،  . قىلىش ياكى ئىسالھات قىلىش بىلهن بارلىققا كهلمهكته
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تـۆھمهتلهر بىـلهن   -ھهيدىلىپ سۈرگۈن قىلىنىـپ، بىكـاردىن بوھتـان   
ــىمۇ   ــانىۋەيران قىلىۋېتىلس ــپ خ ــڭ‘جازالىنى ــماي ’غى ــم قىلىش  جى

 ”!كېتىـدىكهنمهن  ئويلىنىـپ  قـاتۇرۇپ  باش نېمانچىۋاال مهن يۈرگهندە،
غا پىســهنت قىلمــاي بېشــىنى چۆكــۈرۈپ ســادالىرى ۋىجــدانىنىڭ دەپ،

زادىـال تـاقىتى قالمىغانـدا ھېلىقـى     . جىم يۈرۈشـكه تىرىشـقان ئىـدى   
 ۋاقىتلىــق قويـۇپ  تىكـلهپ  جوزىغــا تېپىۋېلىـپ  ھـاراقنى  − ’دوسـتى ‘

  .بولۇۋاالتتى تاپقاندەك ئارام بولسىمۇ

قاسىم، يهكشهنبه كۈنىسىنىمۇ ئهنه شۇنداق خىيـالالر بىـلهن كهچ   
 .قىلىۋەتتى

ــر     ــدىن ئۇرغــۇپ تۇرغــان بى ــۇر بىــر يهرلىرى ــۇنى قهلبىنىــڭ چوڭق ئ
داۋالغۇش، ئىڭراپ تۇرغـان بىـر ۋىجـدانىي چـاقىرىق ساداسـى ئارامىغـا       

ئـــاخىرى ئـــۇ بهرداشـــلىق بېـــرەلمهي بـــۇ كىتـــابالردا  . قويمايۋاتـــاتتى
كۆرسىتىلگهن ھهرىكهت ئۇسـۇللىرى ھهققىـدە ئويلىنىـپ كۆرۈۋىـدى،     

دېگهنـدىال قولىغـا   -ھه: تـرەك ئورىۋالـدى  ئۇنى بىر تۈرلۈك قورقـۇش، تى 
پارقىراپ تۇرغان مۇزدەك تاقـاق سـېلىنغان، تـۈرمىلهردە ۋەھشـىيلهرچه     

قىستاقالرغا ئېلىنىۋاتقان پاجىئهلىك قىيـاپىتى كـۆز ئالـدىغا    -قىيىن
 بۇنـداق . يـاق  يـاق،  يـاق، “: كېلىۋېلىپ بهدەنلىرى شۈركۈنۈپ كهتتـى 

 چوغقا خۇددى قاسىم −! هسئهم ئىشالردىن قىالاليدىغان مهن ئىشالر
 يولۇقتى نهدىنمۇ − كهتتى، تۇرۇپ سهكرەپ ئورنىدىن ئولتۇرۇۋالغاندەك

 ھېلىقـى  بېـرەلمهي  ھاي ئۆزىگه غودۇڭشىغىنىچه دەپ −! كىتابالر شۇ
 سـىرتقا  دېرىزىسـىدىن  چىقىرىـپ  ئاسـتىدىن  ياستۇقنىڭ كىتابالرنى

ا، تۆۋەنـدە  توختـ  − قالـدى،  توختاپ يهنه ماڭدىيۇ، بولۇپ چۆرۈۋەتمهكچى
بىرەرسـى كـۆرۈپ قالســا قانـداق بولىـدۇ؟ بــۇ بىنـادا بۇنـداق ئۇيغــۇرچه       
كىتــاب ئوقۇيااليــدىغان مهنــدىن باشــقا بىرمــۇ ئۇيغــۇر يــوقلىغىنى بــۇ 

ــدۇ  ــى بىلىـ ــازا ياخشـ ــايالر تـ ــىرەپ دەپ −! خىتـ ــدى، ئهنسـ  ئهڭ − قالـ
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 ئـۆيىگه  ئاشـخانا  كېلىـپ  خىيالغـا  دېـگهن  ”.كۆيدۈرۈۋېتهي ياخشىسى
  .كىردى

ئــاۋۋال نېپىــز قــارا . ئاشــخانا ئــۆيىگه كىرىــپ گــاز ئوچــاقنى ئــاچتى
ئۇنى قولىغا ئېلىـپ  . تاشلىق كىتابنى يىرتىپ كۆيدۈرمهكچى بولدى

ــتى   ــقا كىرىش ــىزال ۋاراقالش ــۇنى   . ئىختىيارس ــدۇر ئ ــېمه ئۈچۈن ــا ن ئهمم
 .يىرتىشقا كۆزى قىيمايتتى

  ”!يۈرەك توخۇ قورقۇنچاق،“

سـادا ئۇنىڭغـا ۋارقىراۋاتقانـدەك    ئۇنىڭ ئىچىـدىن كېلىۋاتقـان بىـر    
ــدى      ــولى بارمى ــقا ق ــابنى يىرتىش ــرەپ كىت ــوللىرى تىت ــپ ق . بىلىنى

كىتابنى قايتا ئاۋايالپ ۋاراقالشقا، ئۇدۇل كهلـگهن قـۇرالرنى قايتىـدىن    
 :ئوقۇشقا كىرىشتى

 باشـقا  خالىمىسـىڭىز  … چىقىـڭ،  ئوقـۇپ  تهپسـىلىي  خالىسىڭىز “…
ۇنـــداق قورقۇنچـــاق ب … بېرىۋېتىـــڭ، شـــهكىلدە يوشـــۇرۇن بىرســـىگه

 ھالهتنى روھىي پاسسىپ بۇنداق خهلقىمىزدىكى …كىشىلىرىمىزنى، 
 چىقماقتـا،  يېتىشـتۈرۈپ  پىالنـالپ  مهخسۇس تاجاۋۇزچىلىرى خىتاي …

”…  

قاسىم شۇ يهردىال زوڭ ئولتۇرۇپ قولىـدىكى كىتـابالرنى قـايتىالپ    
ئـــۇ، قولىـــدىكى . ۋاراقالشـــقا، ئـــارىالپ ئوقۇشـــقا كىرىشـــىپ كهتتـــى

كىتابالردىن زادىال ئايرىلغۇسى كهلمهيۋاتقـانلىقىنى ھـېس قىلماقتـا    
ــدى ــاق،“: ئى ــۇ ي ــابالرنى ب ــۇ كىت ــلىمايمهن، ھهرگىزم ــۇ تاش  ھهرگىزم

   ”!كېرەك قويماسلىقىم چىقىرىپ قولدىن

ئهمدى ئۇ، بۇ كىتابالرنى يوشۇرىدىغانغا يهر ئاختۇرۇش بىـلهن ئـاۋارە   
يۇ، يهنه خاتىرجهم بواللماي ئـۇ  -بۇيهرلهرگه تىقىپ باقاتتى-ئۇيهر. ئىدى

بىر ۋاقىتالرغا كېلىپ قولىـدىكى بـۇ كىتـابالرنى    . يهردىن ئېلىۋاالتتى
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 .تىش قىلىشنىال مهقسهت قىلدىمتار-مۈجمهللىكلهر ئۈستىدە تاالش

ــدە     ــر ئهقىـ ــداق بىـ ــىمچه، ھهرقانـ ــڭ قارىشـ ــۇ −مېنىـ ــى ئـ  مهيلـ
 قىلسۇن، ئاساس ئىدېئالىزمنى ياكى قىلسۇن ئاساس ماتېرىيالىزمنى

 سىستېمىســى قىلىــش پىكىــر بىــرەر مــۇكهممهل ئهڭ تــۈردە مــۇتلهق
ىدا تهتقىــق قىلىشــقا بولىــدىغان پهلســهپىلىك ئاساســقا ئىــگه ئاساســ

ــدا . شــهرت بولىشــى ــا ئهنه  -18ئهڭ بولمىغان ئهســىردىن بېرىقــى دۇني
شــۇنداق بىــر پىكىــر قىلىــش قورالىغــا ئاساســهن ئــۆز ئهقىــدىلىرىنى   

 .بهلگىلهشكه تىرىشىپ كهلمهكته

ئوچـــۇقراق ئېيتقانـــدا، يېقىنقـــى ئىككـــى ئهســـىرلىك دۇنيـــا      
ئىنســــانلىرىنىڭ ئهڭ زامــــانىۋى قىســــمى كائىناتنىــــڭ مــــۇتلهق  

ــانۇنىي ــتېمىلىق قــــ ــپ  سىســــ ــكهت قىلىــــ ــلهن ھهرىــــ هتلهر بىــــ
ــته   ــۇپ يهتمهك ــۇر تون ــانلىقىنى كۈنســايىن چوڭق ــل  . كېلىۋاتق ــۇ خى ب

ــلهن     ــڭ ياراتقۇچىســىنى بىۋاســىته تونۇيالىشــى بى ــۇش، كائىناتنى تون
ھهتتـا  . مۇناسىۋەتسىز ھالدا مۇۋەپپهقىيهتلىك ئالغـا ئىلگىـرىلىمهكته  
هرنىــڭ كائىناتنىــڭ ياراتقۇچىســىنى بىۋاســىته تونىيالىــدۇق دېگۈچىل

مۇتلهق كـۆپ قىسـمى بـۇ كائىناتنىـڭ مـۇتلهق سىسـتېمىلىق بىـر        
شهكىلدە ھهرىكهت قىلىۋاتقانلىقىنى تونۇشتا بهكال كېـيىن قالماقتـا   

بۇ جهھهتته كائىناتنىڭ بىۋاسىته ياراتقۇچىسـى دەپ  . دېيىش مۇمكىن
چوقۇنــۇپ كېلىۋاتقــان ھهرخىــل يــاراتقۇچى ھهققىــدىكى ئهقىــدىلهرگه 

لىمى ئومۇمىي يۈزلۈك ھالـدا كائىناتنىـڭ مـۇتلهق    ئىگه كىشىلهر توپ
سىســــــتېمىلىق تهبىئىــــــي قــــــانۇنىيهتلهر بــــــويىچه ھهرىــــــكهت 
ــداقتۇر    ــالىيهتلىرىنى، قانـ ــش پائـ ــىپ قىلىـ ــانلىقىنى كهشـ قىلىۋاتقـ
ئۆزلىرى چوقۇنۇپ كېلىۋاتقان ياراتقۇچىسىغا خـائىنلىق قىلغـانلىق   

ۇپ دەپ ھېسابالشـــتا ئـــاڭلىق يـــاكى ئاڭســـىز شـــهكىلدە چىـــڭ تـــۇر
بولۇپمۇ بىز . كېلىۋاتقانلىقى بىر ئومۇمىي ھال بولۇپ ئىپادىلهنمهكته
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  :قوشۇمچه

 

 ئىمان ۋە ئۇيغۇرالر
بۇ ماقاله، ۋەتهنپهرۋەرلىك بىلهن ئېتىقات 

ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلهرنى ئىزاھالش، شۇنىڭدەك 
بۇ بىر يۈرۈش كىتابالر ئۈستىدە دىنى جهھهتتىن 

بېرىلگهن رەددىيهلهرگه جاۋاب سۈپىتىدە يېزىلغان 
بولۇپ، پايدىلىنىش ئۈچۈن بۇ كىتابقا قوشۇمچه 

 .قىلىندى

 

مهن بۇ يهردە ئهنئهنىۋى ئىسالم ئهقىدىلىرىگه مهھكهم باغلىنىـپ،  
ساستا ئۆز دىنىي ۋەزىپىلىرىنـى ئورنىغـا كهلتۈرۈشـكه تىرىشـىپ     شۇ ئا

كېلىۋاتقــان كالسســىك مۇســۇلمان ئهقىدىســىگه ئهمهل قىلىــدىغان  
مهن بــۇ . خهلقىمـگه خىتـاب قىلىشـنى مهقسـهت قىلغـان ئهمهسـمهن      

ــولغىنىم، ۋەتىنىمىــز مىللىــي مۇســتهقىللىق    يهردە توختالمــاقچى ب
تىــــدىغان ئىســــالم  ھهرىكىتىــــدە ئىنتــــايىن مــــۇھىم ئــــورۇن تۇ   

ئهقىــدىلىرىنىڭ زامــانىمىزدا قانــداق چۈشىنىلىشــى كېرەكلىكىنــى  
بىلهلمهي يۈرگهن ۋە ئىسالم دىنىي چۈشهنچىلىرى بىلهن ئۇچۇرۇشۇش 

توال ئىسالم كالسسىك ئهقىدىلىرىـدىن  -پۇرسىتى بولمىغان، ياكى ئاز
تېخنىكـا  -خهۋەردار بولغىنىدىمۇ، ئۆگهنگهن ئىلىـم پهن، ھهرخىـل پهن  

ــدىلىرىنى   بىل ــان ئىســـالم ئهقىـ ــاڭالپ كېلىۋاتقـ ــلهن ئـ ــرى بىـ ىملىـ
كېلىشـتۈرەلمهي، ئىسـالم دىنىـدىن گۇمانلىنىـپ يـاكى ئېتىقــادىنى      

 بىلهن ئۇيغۇرلىرىمىز ياش ’بىلىملىك‘مۇستهھكهملىيهلمهي يۈرگهن 
قىلىـپ، بـۇ ھهقتىكـى پرىنسـىپال      مـۇالھىزە  ئهركىن دىنىنى ئىسالم
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بىــرەر يوچــۇق تاپالمــاي تىققــۇدەك يهر ئــاختۇرۇپ ئهپلىــك ۋە بىــخهتهر  
بىـرەر  . كىتابالرنى تۇتقان ھالدا بىر ھازا جىم بولۇپ ئولتـۇرۇپ كهتتـى  

. يۇ، يهنه بىر يهرلىرىـدىن قورقـاتتى  -ئىش قىلىپ بېقىشنى ئوياليتتى
 بـۇ  قىل، ئىش بىرەر“ئهمما ئۇنىڭ قهلبىنىڭ چوڭقۇر بىر يهرلىرىدىن 

! قورقىســهن نىمىــدىن يېــتهر، يــاتقىنىڭمۇ جىــم كهلگــۈچه يېشــىڭغا
 غۇلجــا بــارىن، ئــۆتكهن بولــۇپ بــۇرۇن يىــل ئــونهبهش يېقىنقــى تېخــى

را، قا! كهم؟ نېمهڭ سېنىڭ باتۇرلىرىمىزدىن قىلغان پهيدا ۋەقهلىرىنى
ئــارىالپ كۆرۈلــۈپ تۇرۇۋاتقــان مهخپــى ۋەھىــمه پهيــدا قىلغۇچىالرنىــڭ  

ــدى   ــۈپ باقمىـ ــا چۈشـ ــۈدەك قولغـ ــىمۇ دېگـ ــدىن  . بىرسـ ــهن نىمىـ سـ
 جاراڭلىغاندەك تۈۋىدىال قۇلىقىنىڭ خىتابالر ندەكدېگه ”قورقاتتىڭ؟

 چۈشـۈپ  قولىغـا  خىتايالرنىـڭ  ئهگهر“: يهرلىرىـدىن  بىـر  يهنه. قىالتتى
ــاڭ ــازا قالسـ ــهنمىكىن؟  ئازابى جـ ــدىماي قاالرسـ ــا چىـ ــدەك ”غـ  دېگهنـ

 ئــۇرۇپ: شــۈركۈندۈرۈۋەتتى بهدىنىنــى تۇيۇلــۇپ بىــرلىكته ئىڭراشــالرمۇ
 الزا-تــۇز بهدىنىنــى تىتىلغــان مىخلىنىشــالر، تاختايغــا قىيناشــالر،

 كىتـابالرنى  دەرھـال . كهتتـى  تىتـرەپ  قورقـۇپ  … پاتۇرۇشـالر،  سۈيىگه
تۇرۇپ ئۆيىدىن چىقىپ  ئورنىدىن تاشلىۋېتىپ ئۈستىگه كارىۋىتىنىڭ

ئارقـا كوچىـدىكى بىـر توڭگـان ئاشخانىسـىغا كىرىـپ تهرلهپ       . كهتتى
 سۇيۇقئاشــتىن بهتــتهم دەيــدىغان ’مهن رۇ نيــۇ‘ئولتــۇرۇپ بىــر غېــدىر 

 ئۇيغـۇر  يهرلهردە زىـچ  ئاھـالىلىرى  ئىـدارە  بۇنـداق  قـانچه،  ئامـال . ئىچتى
ىچمهكـتىن  ئ نهرسـىلهرنى  شـۇنداق  ئهنه چىقمىغاچقـا،  يهر ئاشپهزلهرگه

ــاراق     ــدىكى ھ ــول بويى ــپ ي ــدىن چىقى ــېمه چــارە؟ مهنتاڭخانى باشــقا ن
 بۇ ئىچكىنىم شۇنچه ياق،“. بوتكىلىرىغا سىنچىالپ قاراشقا باشلىدى

 .ياندى كهينىگه بېرىپ ھاي ئاران ئۆزىگه دەپ ”!يېتهر ھهپتىگه

قاسىم، بۇ ھهپتىنى ئىشقا بېرىپ كهلگهندەك ئۆتكۈزسىمۇ، ئهممـا  
ــاقىرىقالرنى      ــابالردىكى چ ــى كىت ــۈنلهي ھېلىق ــى پۈت ــڭ مېڭىس ئۇنى

 جىـق  يهنه ئاخشام تۈنۈگۈن كا الۋ“. ئويالش بىلهنال بهند بولغان ئىدى
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ــان ــىمامدۇ، ئىچىۋالغــ ــىنى ئوخشــ ــۈرەلمهيال بېشــ ــاپتۇغۇ؟ كۆتــ  ”قــ
 بىرسـىگه -بىـر  خىزمهتداشلىرى خىتاي ئىشخانىسىدىكى دېيىشهتتى

. ۇرۇشـىمىز كېـرەك  ت يىـراق  ئۇنىڭـدىن  بۈگـۈن  جىم،“. پىچىرلىشىپ
ھاراققا پۇلى تۈگهپ بىزدىن قهرز سورايدىغانغا شـۇنداق بولىۋالىـدىغان   

بولدى، باالغا قالغىنىڭ شۇ، -ھىجىيىپال قويدۇڭمۇ. ئىشىمۇ بار ئۇنىڭ
 ”!دەرھال سهندىن قهرز سورايدۇ

ــۇالق      ــرىگه قـ ــكهن گهپلىـ ــرالپ دېيىشـ ــڭ پىچىـ ــىم ئۇالرنىـ قاسـ
 .سالمىغاندەك بولىۋېلىپ ئۆز ئىشى بىلهن مهشغۇل ئولتۇرۇۋەردى

ئۇ ھاياتىـدىكى ئهڭ  : تىت بولماقتا ئىدى-ئۇنىڭ ئىچى بهكال تىت
ەك بىر قارار ئېلىشقا جۈرئهت مۇھىم بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولۇپ قالىغۇد

ئادىتى بويىچه دوستلىرىنىڭ ئـۆيلىرىگه  . قىاللماي قىينالماقتا ئىدى
ــتۇرۇلىدىغان     ــدا ئۇيۇشـ ــاتىرىلهش نامىـ ــاللىنېمىلهرنى خـ ــپ ئـ بېرىـ
ــا    ــال خىيالىغــ ــنىمۇ زادىــ ــلىرىغا بېرىشــ ــلىك  ئولتۇرۇشــ ھاراقكهشــ

شـىپ  يادى بىـرال ئىشـقا مهركهزلى  -ئۇنىڭ پۈتۈن ئىسى. كهلتۈرمهيتتى
دوستلىرىمۇ بۇ كۈنلهردە نـۆۋىتى ئۆتـۈپ كېتىۋاتسـىمۇ،    . قالغان ئىدى

ئولتۇرۇش تۈزەپ ئۇنى چاقىرىشنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرۈپ قويۇشمىسـا  
كېرەك؟ خېلىدىن بېرى دوسـتلىرىدىن ئولتـۇرۇش قىلىـش ھهققىـدە     

شۇنىڭغا قارىماي، بۇ قېتىم قاسـىمنىڭ  . بىرەر سادا چىقمىغان ئىدى
ولتۇرۇش سورۇنلىرى ياكى ھاراققا قارىغانـدا ھېلىقـى   خىيالى ئ-پىكىر

 :كىتابالردىال قالغان ئىدى

 …” كېرەك؟ قىلىشىم قانداق“

***  

  

ــپ كىرىــپ      ــىتىپ ئېچى ــىكىنى شاراقش ــڭ ئىش ــۈرمه كامېرىنى ت
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قىلىدىغان جېنىنى ئالىقىنىغا ئاالاليـدىغان ئىنتـايىن ئـاز سـاندىكى     
پىدائىيلىرىمىزغىال تايىنىـپ ئېلىـپ بـارغىلى بولىـدىغان ھهرىـكهت      

 . پ يېتىشىمىز الزىمئىكهنلىكىنى تونۇ

ــىدا      ــز ئارىسـ ــىنىمىزكى، خهلقىمىـ ــۇق ئىشـ ــۇنىڭغا تولـ ــز شـ بىـ
خهلقىمىزنى قوزغاش ئۈچۈن ئۆزىنى ئۆلۈمگه تۇتـۇپ بېرىـپ بولسـىمۇ    
تهشۋىق قىلىـدىغان ئابـدۇخالىق ئۇيغـۇرىمىزدەك، مهمتىلـى تهۋپىـق      
ئهپهندىمىزدەك، لۇتپـۇلال مـۇتهللىپتهك، ئۆتكـۈر ئهپهندىـدەك، تۇرغـۇن      

ردەك زامانىمىزغا اليىـق مهخپـى تهشـۋىقاتچىلىرىمىز چوقـۇم     ئالماسال
تۆمــۈر خهلىپىمىــزدەك، غوجــا نىيــاز ھاجىمــدەك،  ! ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ

مهمـــتىمىن بـــۇغرا ئهپهندىمـــدەك، غېنـــى بـــاتۇرىمىزدەك، زەينىـــدىن 
يۈســـۈپلهردەك زامانغـــا مـــاس قهھرىمـــان مهخپـــى ۋەھىـــمه پهيـــدا       

 !قىلغۇچىلىرىمىز چوقۇم يېتىشىپ چىقىدۇ

 !قهدىرلىك ۋە پىداكار يۇرتداشالر

مهخپى پائـالىيهت ۋاسىتىسـى ئـارقىلىق خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا      
ــدا      ــيهت پهي ــك ۋەزى ــدىغان ۋەھىمىلى ــق بهرمهي ــۇ تىنچلى ــر مىنۇتم بى

 ! قىلىشقا ئۆزىمىزنى پىدا قىاليلى

ــازراق تاجــاۋۇزچى    ــا بۈگۈنكىــدىن ئ بىــز كهلگۈســى ئهۋالدلىرىمىزغ
 ! بولسىمۇ بارلىقىمىزنى بېغىشاليلىمىراس قالدۇرۇش ئۈچۈن 

ھهمــمه ئىــش مىللىــي مۇســتهقىللىقىمىز ئۈچــۈن دەپ، مهخپــى   
 !جهڭگه دەرھال ئاتلىنايلى

  !بىزنىڭ ھهرىكىتىمىز ھهققانى ھهرىكهت

  !ياشىسۇن شهرقىي تۈركىستان خهلقى
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ئاخىرىــدا بــۇ ئــۈچ باســقۇچلۇق مىللىــي مۇســتهقىللىق . كهلتــۈردۇق
ھهرىــــكهت پىالنىمىزنىــــڭ ۋەتىنىمىــــز مىللىــــي مۇســــتهقىللىق  
ــۇپ     ــى تون ــكهت شــهكلى ئىكهنلىكىن ــۇن ھهرى ــتىگه ئهڭ ئۇيغ ھهرىكى

بىز بۇ . بۇ بىزنىڭ قولىمىزدىكى ئهڭ ئاخىرقى پۇرسهت. يهتمهكتىمىز
سهتنى قولدىن بهرمهي، ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ پۇر

كۆچمهنلهر سانىنى تهدرىجىي شهكىلدە توقسىنىنچى، سهكسـهنىنچى،  
ــايتۇرۇپ،     ــانغا قــ ــى ســ ــىنچى يىلالردىكــ ــىنچى ۋە ئاتمىشــ يهتمىشــ
ۋەتىنىمىــزدە پــارتىزانلىق كــۈرەش باســقۇچى ۋە مىللىــي ئــارمىيىمىز 

ىرىنى قايتـا ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش    بولغان مـۇنتىزىم ئـۇرۇش باسـقۇچل   
 .ئۈچۈن دەرھال ھهرىكهتكه ئاتلىنىشىمىز الزىم

 !قهدىرلىك شهرقىي تۈركىستان خهلقى

بىزنىڭ بۇ شهرەپلىك ھهرىكىتىمىز ھهقىقهتهنمۇ ئىنتايىن ئېغىـر  
. قىيىنچىلىق ۋە خهتهرلىكلهر بىلهن تولغان ۋەزىيهتكه توغرا كهلمهكته

ــز   ــدا بىــ ــز جهريانىــ ــۇ ھهرىكىتىمىــ ــارا   بــ ــر خهلقئــ ــداق بىــ ھهرقانــ
ــز . جامائهتچىلىكىنىــــڭ ھىمايىســــىگه ئېرىشــــهلمهيمىز ۋەتىنىمىــ

ئىچىـــــدىمۇ ئومـــــۇمىي خهلـــــق ھهرىكىتـــــى بـــــويىچه ھهرىـــــكهت  
ــايمىز ــۇق   . قوزغىيالم ــاي دۆلهت تېررورل ــدىن ئاشــقان خىت ــز چېكى بى

بېسىمى ئاستىدا، بىر تىيىنلىق ئىقتىسادىي ئاساسـىمىز يـوق، بىـر    
ىمىز يـوق، ئاشـكارىلىنىپ قالسـاق قاچـالىغۇدەك     تالمۇ ئـۇرۇش قـورال  

بىــرەر ئــازاد رايــونىمىز يــاكى ھىمــايىچى بىــرەر دوســت دۆلهتمــۇ يــوق،  
ــن     ــوق، ئهركىـــ ــۇ يـــ ــر يېرىمىزمـــ ــرەر مېتىـــ ــۇرۇنغۇدەك بىـــ يوشـــ
ــك    ــادىمىمىز، يېتهكچىلى ــرەر ئ مهسلىههتلهشــكۈدەك ئىشــهنچلىك بى

ــرەر قومانــدانىمىزمۇ يــوق، بىــر تهرەپــتىن خ      ــۇدەك بى ــاي قىاللىغ ىت
ــالىيهت قىلىشــقا     ــۈرۈپ پائ ــرگه ئىشــلهپ ي ــلهن بى تاجــاۋۇزچىلىرى بى

ــالىيهت   . مهجبــۇرمىز ــداق بىــر ھهرىكهتنىــڭ  مــۇتلهق مهخپــى پائ بۇن
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كهلگهن ئىككى خىتاي گۇندىپاي، قاسـىمنىڭ ئهسـلىمىلىرىنى قـاپ    
 −ئۇنى دارقىرىتىـپ سۆرەشـكىنىچه سـوراقخانىغا    . بېلىدىن ئۈزۈۋەتتى

 مهنىسـىز  بۇرۇنقىدەك شۇ يهنه. كىرىشتى ئېلىپ جازاخانىغا توغرىسى
 … قىيناشالر ئۇرۇپ  سوراقالر،

: اسىم يهنه كامېرىنىڭ مۇزدەك سېمونت يېرىدە ھوشىغا كهلـدى ق
ئۇ، ۋۇجۇدىدىن سۆڭهكلىرىنى . ئۇ، كامېرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا دۈم ياتاتتى

سۇغۇرۇپ تارتىۋەتكهندەك مىلىقالپ، قىمىرمۇ قىاللماي جىم يېتىـپ  
ئهممــا ئــاغرىق جېنىنــى ئالىدىغانــدەك پۈتــۈن بهدىنىنــى      . كهتتــى

ىــر ھــازا ھوشــىنى يوقىتىــپ قايتــا ئېســىگه  ب …. ئايلىنىــپ يــۈرەتتى
ــدەك    ــنىڭ ھېلىقىـ ــاغرىقلىرىنى ئۇنتۇشـ ــيىن، ئـ ــدىن كېـ كهلگىنىـ
چارىسىنى قىلىشقا شۇنچه تىرىشىپ باققان بولسىمۇ قىلچه پايدىسى 

بهدىنىـدىكى ئـاغرىقالر بارغانسـېرى كۈچىيىـپ ئاغرىماقتـا      . بولمىدى
ېنىــپ  ئــوت بولــۇپ ي . ئــۇ، ۋايساشــقىمۇ قــۇربى يهتمهيتتــى   . ئىــدى

ــانلىقىنىمۇ پهرق     ــرەك ئاغرىۋاتقـ ــڭ نهرى بهكـ ــان بهدىنىنىـ ئاغرىۋاتقـ
قىاللماي جىم يېتىـپ چىداشـلىق بېرىشـتىن باشـقا چـارە ئهقلىـگه       

 …. كهلمىدى

پـاتال ھوشـىدىن كېتىـپ ۋە قايتىـدىن ھوشـىغا كېلىـپ       -ئۇ، پـات 
  .دېگهندەك، خېلى ۋاقىتقىچه خۇدىنى بىلهلمهي يېتىپ كهتتى

ئـــاغرىقلىرىنى قايتىـــدىن رەســـمىيال ھـــېس بىـــر ۋاقىـــتالردا ئـــۇ 
 دەپ ”ئـاغرىق؟  سهن قالغانتىڭ نهدە باياتىنياقى“. قىلىشقا باشلىدى

ــۆزىنى ــا ئېچىـــپ كـ ــا قاراڭغۇلۇقتـ ــقا ئهتراپقـ ــۇپ قاراشـ ــاقتى ئۇرۇنـ . بـ
ــڭ ــى كامېرىنىـ ــۇنچىلىك ئىچـ ــتان شـ ــاراڭغۇلۇق گۆرىسـ ــۇپ قـ  بولـ

قىاللماي  قپهر ئاچمىغانلىقىنىمۇ-ئېچىپ كۆزلىرىنى ئۇ تۇيۇلدىكى،
ئۇنىڭ پۈتۈن بهدىنى چىڭقىلىپ يېرىلىپ . خېلىغىچه يېتىپ كهتتى

ئۇنىڭ بهدەنلىرى ئىششىپ گويا بىر . كېتىدىغاندەك ئاغرىماقتا ئىدى
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باشقا كامېرالردىن . تۇلۇمغا كىرىپ قالغاندەكال ھېس قىلماقتا ئىدى
ئارىالپ جۆيلۈپ ۋايساشالر ۋە كىمدۇر بىرلىرىنىڭ توڭگـۇزدەك خـورەك   

ــۇپ كهتكهنىــدى  ت ــۈرمه ئىچــى جىمجىــت بول . ارتىشــلىرىدىن باشــقا ت
 .گۇندىپاي خىتايالرنىڭ ئاياق تىۋىشلىرىمۇ بېسىققان ئىدى

 ئــۇ،. قاســىم ئويلىــدى دەپ ”كېــرەك؟ ئاشســا كېچىــدىن يېــرىم“
 دېڭىزىغا ئهسلىمىلهر قايتىۋاشتىن ئۇنتۇپ ئاغرىقلىرىنى ئاستا-ئاستا
 …. كهتتى بولۇپ غهرق

***  

  

قاســىم، ھېلىقــى ئىككــى كىتــابنى ئوقۇغىنىــدىن كېيىنكــى      
كۈنلهردە ئۆز ھاياتىنىڭ قىممىتىنى ئهمدىال تونۇۋاتقاندەك تۇيغۇالرغـا  

: كېلىـــپ، ئۇنىـــڭ غـــۇرۇرى قهلبىنـــى قايتىـــدىن مۇجۇماقتـــا ئىـــدى
مهنىسىز ئۆتكۈزگهن كۈنلىرىڭگه ئهمـدى  ! ھاياتنىڭ قىممىتىنى بىل

بىر ئىشالرغا چاقىرىپ ئۇنى ئارامىغا  قانداقتۇر ۋىجدانى ئۇنىڭ ”!بهس
 .قويمايۋاتاتتى

ئـۇ، بـۇ   . سىرلىق بـۇ ھايـات، قاسـىمنى گـاڭگىرىتىپال قويۇۋاتـاتتى     
. كۈنلهردە ئۆزىنىڭ پىكىرلىرىگه زادىـال ھـاكىم بواللمـاي قېلىۋاتـاتتى    

ــر ــۆز  -ئۇنىـــڭ پىكىـ ــى ئـ ــىرلىق ھهرىكىتـ ــالىنى قهلبىنىـــڭ سـ خىيـ
 قهلـب،  … ۋىجدان، غۇرۇر،“. تىئىسكهنجىسىگه ئېلىۋالغاندەكال قىالت

ــاھ ــېمه، ســهن نهدە، ســهن! قهلــب ســهن ئ ــۇ قاســىم ”كىــم؟ ســهن ن  ب
 بۇيــان يىلالردىــن ئــۇزۇن ئــۇ،. يــۈرەتتى تاپالمــاي جــاۋاب ســوئالالرغىمۇ

 ئهممـا  بولمايـدىغان،  قىلىشقا گۇمان ئىكهنلىكىدىن ئىچىدە ئۆزىنىڭ
هرلىرىـدىن  ي بىـر  چوڭقـۇر  قهلبىنىـڭ  تۇيۇلۇۋاتقـان  بولـۇپ  يـات  ئۆزىگه

. قايناپ چىقىۋاتقان نالىلىرىگه زادىال قۇالق سالماي كېلىۋاتقان ئىدى
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بىـــز بۈگـــۈن . ئىگىمىـــز پروگراممىســـىغا، ھهرىـــكهت شـــهكىللىرىگه
مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنــى قانــات يايدۇرۇشــتا خىتــاي  
تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ كـۆپىيىش يــوللىرىنى ۋاسـىتىلىك چهكلهشــنىڭ    
ــقۇچلۇق   ــۇ باســـ ــز؛ بـــ ــوللىرىنى بىلىمىـــ مهخپـــــى ھهرىـــــكهت يـــ
ھهرىكىتىمىزنىڭ ئاخىرقى مهقسىتى ۋەتىنىمىزدە خىتاي تاجـاۋۇزچى  

شــىنى توختىتىــپ، مهخپــى پــارتىزانلىق    كۆچمهنلىرىنىــڭ كۆپىيى
ــارەت ئىككىنچــى باســقۇچلۇق     ــى يارىتىشــتىن ئىب ــكهت ۋەزىيىت ھهرى
ھهرىكهت دولقۇنىغـا ئاسـاس يـارىتىش بولىـدىغانلىقىنى، ئىككىنچـى      
باســقۇچلۇق مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ مىللىــي     

 .ئارمىيه دەۋرىنى يارىتىش بولىدىغانلىقىنى بىلىمىز

 !ەتهنداشالرئېزىلگهن ۋ

بىز بۇ ئۈچ باسقۇچلۇق مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ 
ئهڭ ھهل قىلغــۇچ باســقۇچى بولغــان بىرىنچــى باســقۇچىنى باشــالش 

بىز بۇ ھهرىكهت پىالنلىرىنـى ئۇنچىلىـك ئاسـان    . ئالدىدا تۇرماقتىمىز
بىــز بــۇ پىالننــى قولغــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن      . قولغــا كهلتۈرمىــدۇق 
ــايىش   سهكســهنىنچى يىلال ــۈرۈپ نام ــاۋۇت كۆت ــلىرىدىكى ت ــڭ باش رنى

ئـون ئىككىنچـى   «قىلىش دولقۇنى، سهكسـهن بهشـىنچى يىلىـدىكى    
ــى  ــۇچىالر ھهرىكىتـ ــابىر ئوقۇغـ ــى  » دېكـ ــهن بىرىنچـ ــۇنى، توقسـ دولقـ

ــدىكى  ــى  «يىلى ــدائىيلىرى ھهرىكىت ــارىن پى ــى  »ب ــهن يهتتىنچ ، توقس
ــدىكى  ــى «يىلى ــدىكى   »غۇلجــا ۋەقهس ــهككىزىنچى يىلى ، توقســهن س

اجىرالر ھهرىكىتــى قاتارىــدىكى پاجىئهلىــك ھهرىكهتلىرىمىــزدىن مۇھــ
ــى يىلــى       ــهن ئىككىنچ ــىدا ۋە توقس ــاۋاقالر ئاساس ــانلىق س ــان ق ئالغ

ــك ســىناق قىلىنغــان    ــان‘بهشــىنچى فېــۋرال  «مۇۋەپپهقىيهتلى  چاغ
تهجرىبىلىرىمىز ئاساسىغا » لىش ھهرىكىتىقى پهيدا ۋەھىمه ’بايرىمى

ــارقىلىق قولغــا  نۇرغــۇن ئهمهلىــي ســىناقالرنى   باشــتىن ئۆتكــۈزۈش ئ
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بۇرۇنقىدەك جىم يېتىۋەرگىنىـدە، ئىنتـايىن قىسـقا ۋاقىـت ئىچىـدىال      
شـــهرقىي تۈركىســـتان خهلقىنىـــڭ يهر يۈزىـــدىن مهڭگـــۈ ســـۈپۈرۈلۈپ 

.  ۇپ يېتىشـكه باشـلىدى  تاشلىنىدىغانلىقىنى بارغانسېرى ئېنىق تون
ئهسـلىدە  . بىز بۇ پاجىئهنى تېخى ئهمدىال ئېنىق تونۇپ يهتمهكتىمىـز 

ــاۋالال پىالنلىنىـــــپ    ــىر ئـــ ــاجىئه بۇنـــــدىن يېـــــرىم ئهســـ ــۇ پـــ بـــ
بىز بۇ پاجىئهنى تونـۇش  . ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه باشالنغان پاجىئه ئىدى

ۋاقتىمىــز بهكــال كېچىكىــپ قالغــان بولســىمۇ، يهنىــال ئهڭ ئــاخىرقى 
 .ىتىمىزنى قولدىن بېرىپ قويغان ھېسابالنمايمىزپۇرس

 !قهدىردان يۇرتداشالر

بىز شۇنىڭغا قهتئىي ئىشىنىشىمىز كېرەككى، ئارىمىزدىكى بىـر  
ئۇچــۇم غــۇرۇرىنى، ئىرادىســىنى، ئهنئهنىســىنى يوقاتقــان ۋەتهنســاتقۇچ  
مىللىـــي مۇنـــاپىق ئۇنســـۇرالرنى ھېســـابقا ئالمىغانـــدا، ئاساســـلىق  

جاۋۇزچىلىرىغا قۇل بولۇشـنى ئهزەلـدىن خالىمـاي    خهلقىمىز خىتاي تا
ئهمما خهلقىمىز ئۆزىنىڭ ئورتاق ئىرادىسىدىن، ئورتاق . كهلگهن ئىدى

يېتهكچىلىرىــدىن مهھــرۇم قالــدۇرۇلغاچقا، بىــر مهزگىــل تېڭىرقــاش،  
قايمۇقۇش ۋە ئۈمىدسـىزلىنىش دەۋرلىرىنـى باشـتىن ئۆتكـۈزۈپ، مانـا      

لىرىنىڭ تۆمۈر چاڭگىلىدىن ئازاد ئهمدىال ئۆزلىرىنى خىتاي تاجاۋۇزچى
شـۇ سـهۋەبتىن بـۇ يېڭـى     . قىلىش يولىنى تالالپ ئېلىشـقا باشـلىدى  

ــى    ــىمىزنى قايسـ ــتهقىللىق كۈرىشـ ــي مۇسـ ــزدە مىللىـ ھهرىكىتىمىـ
شــهكىل ۋە قايســى كــۈچلهر بىــلهن قانــات يايدۇرۇشــىمىز توغرىســىدا   
ئېنىـق بىـرەر پىكىــرگه كـېلهلمهي يىگىـرمه يىلغــا يـېقىن ۋاقىتنــى      

ــ ــدۇق بىهـ ــۈزۈۋەتكهن ئىـ ــۈپ    . ۇدە ئۆتكـ ــالهتكه چۈشـ ــۇ ھـ ــۋەتته بـ ئهلـ
قېلىشـىمىزدا ئـارىمىزدىكى يۇمشــاق كۆڭۈللـۈك كىشــىلىرىمىزنىڭ    

شۇنداقتىمۇ، بىز . ئوينىغان سهلبىي رولىنى تۆۋەن مۆلچهرلىيهلمهيمىز
ــق باســقۇچلۇق     ــى مۇســتهقىل قىلىشــنىڭ ئېنى ــۈن ۋەتىنىمىزن بۈگ
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مانا ئهمدى، ئۇ سىرلىق يهردىكـى سـاداالرنىڭ ئىگىسـى ئـۆز كـۈچىنى      
ــى   ــدەك قىالتت ــكه ئاتلىنىۋاتقان ــۇدىغىال تهۋە  . كۆرسىتىش ــڭ ۋۇج ئۇنى

ى بولغان، ئهمما ئۇنىڭغا زادىال بوي سۇنماي كېلىۋاتقان چوڭقـۇر قهلبـ  
ــۈرىتىنى ســىزىپ     ــۇش س ــر ئىنســان بول ــۇكهممهل بى ــا ئهڭ م ئۇنىڭغ

ئۇنىڭ ئىچىدىكى نامهلۇم . ئۇنىڭغا ئۈلگه قىلىپ كۆرسهتمهكته ئىدى
بىر يهردىن ئۇرغـۇپ چىقىۋاتقـان بـۇ ئىنسـانلىق ساداسـى قاسـىمدىن       

 بىـر  ئهقهللىـي “: ئارتۇق بىر نېمه تهلهپ قېلىۋاتقاندەكمۇ قىلمـايتتى 
ــادەم ــىڭنىال ئ ــمهنت بولىش ــا ”!هلهپ قىلى ــۇ، مان ــڭ ب ــدىن ئۇنى  قهلبى

 قاسـىم  ئهپسۇسـكى، . ئىدى تهلىپى بىر-بىردىن سادانىڭ چىقىۋاتقان
 قانــدۇرۇش تهلهپنــى ئهقهللىــي بۇنچىلىــك جهمئىيهتــته بــۇ ياشــاۋاتقان

 كېلىۋاتقـان  ئىچىـدىن  ئۆز ئۇ،. قويۇلمايتتى يول ئىمكانىيهتلىرىگىمۇ
قىلچىلىكمـۇ تىرىشـچانلىق    ئۈچـۈن  قاندۇرۇشى تهلهپنى ئهقهللىي بۇ

كۆرسىتهلمهي كېلىۋاتقانلىقىدىن قهلبىنىڭ سوتلىشىغا ئۇچرىماقتا 
ھېلىقى ئىككى پارچه كىتابنى كۆرگىنىدىن كېيىن، يېقىنقى . ئىدى

كۈنلهردىن بۇيان قاسىم قهلبىنىڭ سادالىرىنى ئازراق بولسـىمۇ پهرق  
: قالــدىشــۇڭا ئــۇ ئويلىنىــپ . قىالاليــدىغان ھالغــا كهلمهكــته ئىــدى 

 تهلهپ ياشاشنىال بولۇپ ئادەم بىر ئهقهللىي ئهڭ مهن ئهمهسمۇ، راست“
 تهلىـپىم،  ئىنسـانلىق  بىر ئاددىي مىنىڭ تهلهپ بۇ قىلىدىكهنمهنغۇ،

ــي ــىلىك ئهقهللى ــم كىش ــمىدى؟ ھهققى ــا ئهمهس ــا ي ــۇ مهن بولمىس  ب
 قابىــــل ھهممىــــگه خىتــــايالردىن بــــۇ توغرىســــى جهمئىيهتــــتىن،

شــنى يــاكى مىليــاردالرچه دولالرنــى بېســىپ بولۇ ئــادەم خاســىيهتلىك
ــانى      ــاكى دۇني ــنى، ۋە ي ــاتىس بولۇش ــل گ ــر، بى ــدىغان روكېفىللې ياتى

ئۈســتۈن قىلىۋىتهلىگىــدەك بىلىــم كهشــىپ قىالاليــدىغان -ئاســتىن
 بۇنـداق  قىلىۋاتقانمىـدىميا؟  تهلهپ بولۇشـنى  ’ئېينىشتېينى‘ئۇيغۇر 

نــداق تهلهپــلهر بۇ ئهمهســمىدى؟ بــار ھهققىــم بولۇشــقىمۇ تهلهپــته بىــر
ئىنسانىيهت جهمئىيىتىنى ئىلگىرى سـۈرىدىغان ھهققـانىي تهلهپـلهر    
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. ئىـدى  ئىشلىمهكته تىنماي دۇنياسى تهپهككۇر ئۇنىڭ ”ئهمهسمىدى؟
… 

توغرا، قاسىم تېخى ئۆتكهن يىلىال بېرىپ كۆرۈپ كهلگهن، بىپايان 
ــزا ــدە    -يېـ ــكۈلچىلىكلىرى ئىچىـ ــىر مۈشـ ــۇرا ئهسـ ــالقالردا ئوتتـ قىشـ

ئازابلىنىۋاتقـــــان مىليونلىغـــــان ئۇيغـــــۇر قاتـــــارلىق  تولغىنىـــــپ
ــهۋىيىلىك    ــتۈن سـ ــدە ئۈسـ ــتۇرغاندا ئاالھىـ ــلىرىغا سېلىشـ قېرىنداشـ

. تۇرمۇشتىن بهھرىمهن بولۇۋاتقانلىقىنى تولۇق ھېس قىلغـان ئىـدى  
بۇنداق تهلهيلىك بىـر ئۇيغـۇر پهرزەنتـى بولغانلىقىـدىن ھهقىقهتهنمـۇ      

نىڭدىن ئېتىبـارەن قاسـىم   ھالبۇكى، شۇ. پهخىرلىنىشى كېرەك ئىدى
ئۆزىنىڭ بۇنچه تهلهيلىك بولغانلىقىدىن پهخىرلىنىش تۇرماق، بۇنىڭ 
دەل ئهكسىچه، ئـۇ ئـۆزىنى ئهڭ پهسـكهش، ئهڭ چـوڭ گۇناھكـار ھـېس       

 زارلىقتـا -خـار  شـۇ  مهن“: قىلىدىغان بولۇپ ئۆزگىرىپ كهلـگهن ئىـدى  
ن بىـر  بولمايـدىغا  تېنىۋېلىشقىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ مىليونلىغان قالغان

ئهگهر مهن بىـــر خىتـــاي بولغىنىمـــدا ئىـــدى، مېنـــى     . ئهۋالدىـــمهن
ئېنجىنىرلىقتــــا ئهمهس بهلكــــى ئېتىزلىقتــــا دېهقــــان قىلىــــپ     
ئىشلىتىشــكىمۇ شــهرتىم توشــمايدىغان بىرســى بۇلىشــىم مــۇمكىن 

مهن ئهنه شۇ مىليونلىغان قېرىندىشىمنى تىنچىتىش ئۈچۈنال ! ئىدى
ئهگهر شـۇ ئۇيغـۇرالر بولمىغـان    ! كبۇ ئورۇنغا تالالنغان بۇلىشىم كېـرە 

بولسا بۇنداق تۇرمۇش سهۋىيىسىدىن بهھـرىمهن بواللىشـىم تۇرمـاق،    
مهن . مهن بۇ ئالهمگه تۆرىلىشىمنىمۇ قىياس قىاللمـاس بـوالر ئىـدىم   

ئــۇالر مېنىــڭ ھايــاتىم، . شــۇ ئۇيغــۇرالر بــولغىنى ئۈچــۈنال مهۋجــۇدمهن
شىللىســـىگه ئۇنـــداقتا مهن قانـــداقمۇ ئۇالرنىـــڭ ! مېنىـــڭ جېـــنىم

مهن ئۇالرنىــڭ ! يــاق! دەسســهپ تــۇرۇپ بــۇ ھايــاتىمنى ياشــىيااليمهن؟ 
ئۈسـتىگه چىقىۋااللمــايمهن، بۇنــداق قىلىشـقا مېنىــڭ قىلچىلىكمــۇ   

مهن ئــۇالردىن تۆۋەنــدە تۇرۇشــۇم، ئــۇالرنى يۆلىشــىم ۋە ! ھهققىــم يــوق
بۇنىڭ ئۈچۈن ئېزىلىـپ  ! ئۇالرنى بېشىمدا كۆتۈرۈپ مېڭىشىم كېرەك
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بۇنىـڭ ئۈچـۈن بىزمـۇ    ! ئاتالنمىساق، بىزگه ھېچكىم ياردەم قىلمايدۇ
قــولىمىزدىن كېلىــدىغان بــارلىق چــارىالرنى تولــۇق ئىشــقا ســېلىپ 
خهلقىمىزنى يوشۇرۇن خىتـاي قـوغالش ھهرىكهتلىـرىگه يېتهكلهيلـى،     

ــاي ت ــېالن قىلىشــنىڭ   خىت ــا قارشــى يوشــۇرۇن جهڭ ئ اجاۋۇزچىلىرىغ
ھهرخىـــل كۈچلـــۈك ۋە ئـــاددىي چـــارىلىرىنى تهشـــۋىق قىاليلـــى،      
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئهڭ بىخوت، ئهڭ ئاجىز نۇقتىلىرىغا تىنىم تاپماي 

ــۆزىمىزنى ھهقىقىــي  ! يوشــۇرۇن ھۇجــۇم قىاليلــى  ئهنه شــۇ چاغــدىال ئ
  !تونۇتقان ھېسابلىنىمىز

ــارلىق   ــڭ بـ ــاۋۇزچىلىرىنى  بىزنىـ ــاي تاجـ ــالىيهتلىرىمىز خىتـ پائـ
ــوغالپ    ــۇالرنى ق ــدىغان ۋە ئ ــاراپ قاچى ــتىگه ق ــدىغان، دۆلى كۆپىيهلمهي

 !چىقىرىدىغان ھهرىكهتلهرنى مهقسهت قىلىدىغان بولىشى كېرەك

 !ئىپادىسى بۈگۈنكى ۋەتهنپهرۋەرلىكنىڭ −مانا بۇ 
 !ۋەزىپىمىز بۈگۈنكى بولمايدىغان تارتىپ باش بىزنىڭ −مانا بۇ 
 !پهرزەنتلىرىمىزگه قالدۇرااليدىغان مىراسىمىز بىزنىڭ −مانا بۇ 

 !ئۆلۈم − يا! مۇستهقىللىق −يا 
  !ياشىسۇن شهرقىي تۈركىستان خهلقى

 

  

 !ھهممه مىللىي مۇستهقىللىق ئۈچۈن
 !قهدىرلىك ۋەتهنداشالر

يېقىنقى يىلالردىن بېرى ۋەتىنىمىز خهلقى شـهرقىي تۈركىسـتان   
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى تهلتۆكۈس تـازىالپ چىقمىغـۇچه   زېمىنىدىن 

ئادەمـــدەك ياشـــاش پۇرســـىتىگه ئېرىشـــهلمهيدىغانلىقىنى، ھهتتـــا     
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ــردىن  ــنى بىــ ــت   ب-تۈگىتىشــ ــان فاشىســ ــهت قىلىۋاتقــ ــر مهقســ ىــ
ئهجهبـا، خىتــاي تاجـاۋۇزچىلىرى مىليـونالرچه قــورال،    ! تاجـاۋۇزچىالردۇر 

دورىالر بىلهن ئون مىليونلىغان خهلقىمىزنـى قىرىـپ   -توننىالپ ئوق
 دۇنيا ئۈچۈن، ئىنسانپهرۋەرلىك ئۈچۈن، تىنچلىق‘تۈگىتىشكه ئاتالنسا 

 خىتـــاي ۋەھشـــىي بــۇ  خهلقىمىـــز بولىــدىكهنۇ،  ’ئۈچـــۈن تىنچلىقــى 
تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشـى ئـۆزىنى قوغـداش ئۈچـۈن قولىغـا ئالغـان ئهڭ       

ــاخىرقى  ــورالى‘ئ  ئىســپىرتالر،-بېنــزىن توقمــاق،-پىچــاق بولغــان ’ق
 قوغـدىنىش  ھهققـانى  قوراللىنىـپ  بىـلهن  دورىلىرى سهرەڭگه-پوجاڭزا

 قېلىپىـــدىن ئىنســـان‘ قىلىشســـا ئـــارزۇ ئاتلىنىشـــنى ھهرىكىـــتىگه
 يـاكى ! قاالمـدىكهن؟  بولـۇپ  ’رورچىلىقتېر ھشىيلىك،ۋە چىققانلىق،

 ئاشــكارا بىــلهن الر ’قــورال‘ ئىپتىــدائىي بۇنــداق خهلقىمىــز بولمىســا
 قوراللىق دۈشمهن زامانىۋى تىزىلىپ قاتار چىقىپ سهكرەپ ئوتتۇرىغا

 بوالمتى؟ توغرا ئاندىن بولسا قىلغان ئۇرۇشى مهيدان بىلهن كۈچلىرى
لــۇقتىن قېچىــپ بىــرەر خور مىللىــي زۇلۇمــدىن، مىللىــي خهلقىمىــز

 قانۇنســـــىزلىق، ‘دۆلهت چېگرىســـــىدىن قېچىـــــپ چىققىنىـــــدا   
 تارتىلىۋاتقــان جازاغــا ئهيىبلىنىــپ بىــلهن جىنــايىتى ’تاجــاۋۇزچىلىق

 مىليــون تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ خىتــاي دۇنيــادا، ’ئادالهتلىــك‘ بۈگــۈنكى
 كىرىـپ  قىلىـپ  تاجـاۋۇز  ۋەتىنىمىـزگه  قوشـۇنى  قوراللىق كىشىلىك

قىمىزنــى خالىغــانچه قىــرغىن قىلىشســا قــانۇنلۇق خهل بېســىۋېلىپ
بوالمدىكهن؟ مىللىي ئـازادلىق ھهرىكىتىنىـڭ قـانۇنىي يـولى دېـگهن      

 زادى نېمه؟

 !قهدىرلىك ۋەتهنداشالر

بىـــز قاچـــانغىچه قارشـــىلىق كۆرســـهتمهي جىـــم ياتىـــدىكهنمىز، 
! تاپالمايمىزھهرگىزمۇ ھهققىمىزنى، قانۇنىي پائالىيهت سورۇنىمىزنى 

بىز ئۆزىمىز جان پىدا قىلىپ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى جهڭـگه    
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 ”!ۆزۈمنى شهرەپلىك ئىنسان دەپ پهخىرلىنىشىم كېرەككهتسهممۇ ئ

قاســىم، ئېغىــر غهپــلهت ئۇيقۇســىدىن ئهمــدىال ئويغىنىۋاتقانــدەك 
 .تۇيغۇالرغا كهلمهكته ئىدى

ــۆي ئىچىــدە جىــم تۇرالمــاي ئالــدى   ــۇ، ھاياجانالنغانلىقىــدىن ئ -ئ
ئهمدى ئۇ، كهسكىن بىر قارارغا كېلىـپ  . كهينىگه مېڭىشقا باشلىدى

 بىرەر چوقۇم ئۈچۈن ھۆرلۈكى ۋەتىنىمنىڭ مىللىتىم،“: بولغان ئىدى
 پايدىسـى،  قوزغاشـقا  ھهرىكىتىنـى  ئـازادلىق  مىللىي قىلىشىم، ئىش

 ”!كېرەك قىلىشىم ئىش ئهمهلىي بىرەر بولىدىغان تۆھپىسى

ــېمىلهر       ــۈن ن ــڭ ئۈچ ــنى، بۇنى ــن باشالش ــنى نهدى ــۇ، ئىش ــا ئ ئهمم
ــۇ ئىــش . ن ئىــدىقىالاليــدىغانلىقىنى بىلهلــمهي تېپىــرالپال قالغــا  ب

ھهققىدە باشقا بىرلىرى بىـلهن مهسـلىههت قىلىشـقىمۇ پېتىنالمـاي     
ــر ــۈزۈۋەتتى  -بى ــدەك ئۆتك ــى گاراڭ ــى ھهپتىن ــى  . ئىكك ــارىالپ ھېلىق ئ

. كىتــابالرنى تىقىــپ قويغــان يېرىــدىن چىقىرىــپ ئوقۇپمــۇ قويــاتتى 
ئهمــدى ئــۇ، بــۇ كىتــابالرنى يادلىۋالغانــدەك ھالغــا كهلــگهن بولســىمۇ، 

كىتابالردىن زادىال ئايرىلغۇسى كهلمهيدىغان ھالغا كېلىـپ   يهنىال بۇ
قاســىم ئــۆز كهســپى ساھهســى بــويىچه كىتابتــا  . بولغانــدەك قىالتتــى

ــېقىش     ــپ ب ــىمۇ قىلى ــىنى بولس ــالردىن بىرەرس ــىتىلگهن ئىش كۆرس
نىيىتىگه كېلىپ دەرھال كىتاب تهكچىسىدىن بۇ ئىشالرغا يارىغۇدەك 

بلىرىم بـارمىكىن دەپ جىـددىي   بىرەر يىپ ئۇچى بېرەلىگـۈدەك كىتـا  
ــتى  ــقا كىرىش ــتىن    . ئاختۇرۇش ــاب ئاختۇرۇش ــائهت كىت ــچه س ــر نهچ بى

ھېچقانداق نهتىجىگه ئېرىشهلمهي، ئۈمىدسىزلىك بىلهن قااليمىقـان  
 ئهجهبـا، “. چېچىلىپ ياتقان كىتابالر دۆۋىسى ئىچىدە ئولتۇرۇپ قالـدى 

ئۈچۈن  پايدىسى خىتايالرنىڭ ھهممىسىال بىلىملىرىمنىڭ ئۆگهنگهن
ــا؟   ــگهن بولۇشــى مۇمكىنمۇي ــاق، …اليىهىلهن ــاق، ي ــاق ي ــداق! ي  ئۇن

 ”!ئهمهس مۇمكىن ھهرگىز بولۇشى
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ــتىن ــۇ، باشـ ــزمهت   -ئـ ــۈنال خىـ ــى ئۈچـ ــاي مهنپهئهتـ ــاخىرى خىتـ ئـ
قىلىشـــنىڭ تهلىمىنـــى ئېلىـــپ كهلگهچكىمىكىـــن، ئـــۆگهنگهن      
ــا     ــر بوھرانغ ــداق ئېغى ــى بۇن ــدىلىنىپ مىللىتىن ــدىن پاي بىلىملىرى
پېتىــپ قالغــان ھالىتىــدىن قۇتقــۇزۇپ چىقىشــقا ئــاتلىنىش يــولىنى 

هچــچه يىللىــق قاســىم، ئۆزىنىــڭ ئــون ن. تاپالمـاي قىينالماقتــا ئىــدى 
بىلىــم جۇغالنمىلىرىـــدىن ھهر قـــانچه قىلىپمـــۇ يوشـــۇرۇن ۋەھىـــمه  

 …. يارىتىشقا ئهسقاتىدىغان تۈزۈكرەك بىرەر اليىهه چىقىرالمىدى

. ئهنه شۇنداق ئادەتتىكى شهنبه كۈنلىرىنىڭ بىر ئاخشـىمى ئىـدى  
ئۇ، بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ دېگهندەك مېڭىـپ كوچـا ئايلىنىـپ    

ــڭ ــۈرۈپ كوچىالرنى ــپ    ي ــا كىرى ــاي بازىرىغ ــدىكى كهچلىــك خىت بىرى
 .قالغانلىقىنى ئۆزىمۇ سهزمهي قالدى

گويــا ئــادەمنى بىــر ھــاپ بىلهنــال يۇتۇۋېتىدىغانــدەك ھىڭگــاڭ       
چىشلىق خىتايالر بىر قولىدا ساپلىق، يهنه بىر قولىدا يايپـاڭ قـازان،   
ــايۋانمۇ    ــىپ ھـ ــۇراقالر چىقىرىشـ ــىق پـ ــۇدەك سېسـ ــۆ قىلغـ ــادەم ھـ ئـ

لىقانداقتۇر بىر نېمىلهرنى قورۇشۇپ، كېكىردەكلىـرى  يېمهيدىغان ئال
ــدار چاقىرىشــماقتا ئىــدى   ــۇالردىن . يىرتىلغــۇچه ۋارقىرىشــىپ خېرى ئ

ــۇر     ــىمنىڭ ئۇيغــ ــان قاســ ــۈپ كېتىۋاتقــ ــدىن ئۆتــ ــى ئۇدۇلىــ بىرســ
ئىكهنلىكىنى پهرق قىلدى ئېهتىمالىم، پۈرلىشىپ كهتكهن كاۋىنىڭ 

ك پهغهز قاپـاقلىق  ئۈستىگه ئهھمىيهتسـىزال تىلىـپ ياسـاپ قويغانـدە    
كۆزلىرى بىـلهن ئۇنىڭغـا ئالىيىـپ قـاراپ قويـۇپ باشـقا خېرىـدارالرنى        

قاســىم بــۇ خىتاينىــڭ چىرايىــدىن . چــاقىرىش بىــلهن بولــۇپ كهتتــى
ــهن“ ــنى خهق سـ ــگهن ئىشلىتىشـ ــۇ بىلمىـ ــز   بـ ــا بىـ ــى مانـ زېمىننـ

ــايۋانالر     قىلىۋاتقــان مهســخىرە دەپ ”!ئىشــلىتىمىز، ئهقلــى يــوق ھ
 قىزىرىــپ يــۈزلىرى غهزىپىــدىن دە،-قىلــدى دەككۆرگهنــ قىيــاپىتىنى

 ھــاپ جاھــاننى يالىڭاچلىنىــپ يېــرىم ئورۇنــدۇقالردا-كهنتىــر. كهتتــى
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ــادەتتىكى       ــاق، ئ ــدىغان بولس ــلهن كۆزىتى ــقهت بى ــز دىق ــدۇ؟ بى كۆرەم
پۇقرالىرىمىزمۇ ئۆز پهرزەنتلىرىگه مىللىي ئازادلىقنىڭ تهشـنالىقىنى  

 ئـازاد،  شـىرئهلى،  يولـۋاس،  كـۈرەش،  بـاتۇر،  قهھرىمـان، ‘ئىپادىلهيدىغان 
 ئـۆز  ئـارقىلىق  قويـۇش  ئىسـىمالرنى  دېگهندەك …’ ھۆرىيهت ئهركىن،

 بۇنىـڭ  يـاكى . تىرىشماقتا قىلىشقا مىراس پهرزەنتلىرىگه ئارزۇلىرىنى
ــز ئهكســىنچه ــۆز ئارىســىدا خهلقىمى ــرىگه ئ ــۇل، ســۈلهى،‘ پهرزەنتلى  ق
 ئىســـىمالرنى دېگهنـــدەك …’ تـــۇر جىـــم تىـــنچ، ئهلبـــول، تهســـلىم،

 بارمۇ؟ كۆرگهنلهر قويغانالرنى

ــون      ــاۋۇزچىلىرى مىلي ــاي تاج ــان خىت ــىپ ياتق ــى بېس ۋەتىنىمىزن
ــت    ــان فاشىســ ــلهن قورالالنغــ ــورالالر بىــ ــانىۋى قــ ــىلىك زامــ كىشــ
ــا     ــم يېتىــپ موم ــپ كىرىشــته جى ــزگه ئېلى قوشــۇنلىرىنى ۋەتىنىمى
يېيىشنى مهقسـهت قىلىشـقانمىدى؟ يـاكى قانـداقتۇر بىـرەر زومىـگهر       

گهنمىـدى؟ بىزنىـڭ   دۆلهتتىن بىزنى قوغداپ بېرىش ئۈچـۈن كهلتۈرۈل 
مۇستهقىللىققا، ئهركىنلىككه ئېرىشىش ئۈچـۈن ئاتالنغـان ئـاخۇنوپ،    
بــارىن، غۇلجــا قهھرىمــانلىرىمىز خىتــاي دۆلىــتىگه بېرىــپ تهھــدىت  
ســــېلىۋاتقان تاجاۋۇزچىالرمىــــدى؟ خىتــــاي تاجــــاۋۇزچى قوراللىــــق  

تـانكىلىرىنى  -باندىتلىرى خهلقىمىزنى باستۇرۇشتا ئۇرۇش ئايروپىالن
ېلىـپ باسـتۇرۇپ كېلىۋاتقـانلىقى، بـۇ قوشـۇنلىرىنى پهقهت      سۆرەپ ك

ــى      ــر دەلىل ــڭ بى ــۇپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى ــۈنال تۇت ــى باســتۇرۇش ئۈچ بىزن
ــاي فاشىســـت قوراللىـــق كـــۈچلىرى ۋەتىنىمىـــزگه   ئهمهســـمۇ؟ خىتـ
ھهرگىزمـــۇ تىنچلىـــق، ســـۈلهى ئۈچـــۈن كهلتـــۈرۈلگهن بولماســـتىن، 

ۇق تىـنچ شـارائىت   تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرىنىڭ تېخىمـۇ بىـخهتهر، تولـ   
ــۇ ۋەتهننـــى كهڭ ــادە بـــۇالڭ-ئاســـتىدا بـ تـــاالڭ قىلىۋېلىشـــى، -كۇشـ

يۇتۇۋېلىشــــى، خهلقىمىزنـــــى تولــــۇق يوقىتىۋېتىشـــــى ئۈچـــــۈنال   
ــىي     ــررورچىالر، ۋەھش ــارالىق تې ــدىن خهلقئ ــېپى ئۆزى ــۈرۈلگهن س كهلت

بۇ دۈشمهنلهر ۋەتىنىمىز خهلقىنـى قىرىـپ   ! فاشىست تاجاۋۇزچىالردۇر



1002 

 

ــابلىرىمىز    ــارلىق داڭــدار ئهرب قىلىــۋېتىش تهشــۋىقاتلىرىغا بىزنىــڭ ب
 خىتــاي“بۇنىــڭ نهتىجىســىدە بىزمــۇ . باشــالمچى بولــۇپ قاتناشــماقتا

 غا، ت د ب غا، ش ق ئا دەپ ”قۇتقۇزۇپ قويساڭالر بىزنى چاڭگىلىدىن
ــا، ــالم ياۋروپاغ ــرىگه، ئىس ــاي ئهللى ــا، خىت  تــۈركىي دېموكراتچىلىرىغ
 قىلىقالرنـى  غهلىـته  يىغالشـتهك  يـالۋۇرۇپ  ئهلـلهرگه  قوشـنا  ئهلـلهرگه، 

 ھالـدا  تهشـنا  سـۇلهىغا  تىنچلىققا، بىز خۇددى. كهلمهكتىمىز قىلىپ
ــۇرۇۋاتقىنىمىزدەك، تىنچلىــق ھهرىكهتلىرىنــى تهرغىــب   دېســىال ھه ت
بىــز گويــا . ھهرىكهتلهرنــى قــارىالپ كهلمهكتىمىــزقىلىــپ، قوراللىــق 

ئهللىك يىل مابهينىدە دۇنيا جامائىتىنىڭ ھـۆرمىتىگه، ھىمايىسـىگه   
ئېرىشـــىپ كېلىـــۋاتقىنىمىزدەك ۋە يـــاكى ۋەتىنىمىـــز تۇپراقلىرىـــدا 
ــان     ــزدىن چىقق ــۆز ئىچىمى ــى ئ ــاۋۇزچىلىرى ئهمهس بهلك ــئهل تاج چهت

اتقاندەك ھه دېسـىال  قانداقتۇر بىـر فاشىسـت ھۆكـۈمهت ھۆكـۈم سـوراۋ     
تىنچلىــق، كىشــىلىك ھوقــۇق يــاكى دېمــوكراتىيه پائــالىيهتلىرىنى  

شـــۇنى ئۇنتۇمـــايلىكى، بىزنىـــڭ . تهرغىـــب قىلىـــپ كهلمهكتىمىـــز
ــغالىيىتىدە     ــڭ ئىشـ ــئهل تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــۈن چهتـ ــز بۈگـ ۋەتىنىمىـ

ئهسلىدە دۇنيـا جامـائىتىمۇ بىزنـى بىرىنچـى ۋە ئىككىنچـى      ! تۇرماقتا
دەۋرىدە خېلى كۆپ ئهسكه ئېلىشـقان، خېلـى كـۆپ     جۇمهۇرىيىتىمىز

ئهممــا يېــرىم ئهســىردىن ئــارتۇق    ! گېپىمىزنــى قىلىشــقان ئىــدى  
تىنچلىق ھهرىكىتىمىز جهريانىـدا دۇنيـا بىزنـى قـۇلالر، ئۆلۈمتـۈكلهر،      
ــىدىن      ــېرى ئېســ ــا بارغانســ ــدىغان، ھهتتــ ــدىلهر دەپ تونۇيــ چۈپرەنــ

ــاقتىمىز    ــپ قالمـ ــالهتكه كېلىـ ــىدىغان ھـ ــڭ دەل بۇ! چىرقىرىشـ نىـ
ــا      ــوزغىالڭچىلىرىمىزال دۇنيـ ــارلىق قـ ــا قاتـ ــارىن، غۇلجـ ــىچه بـ ئهكسـ

پۇچقاقلىرىـدا بولسـىمۇ بىزنـى ئهسـلهپ     -خهۋەرلىرىنىڭ بىـرەر بولـۇڭ  
  !قويۇش پۇرسىتىنى يارىتىپ بهردى

بۈگــۈن بىزنىــڭ خهلقىمىــز تىنچلىققــا شــۇنچه ئېهتىيــاجلىقمۇ؟  
ەك ياخشى خهلقىمىز تىنچلىقنى قۇللۇققا چۈشۈپ قېلىشتىنمۇ بهكر
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 تۇتـۇپ  چـوكىلىرىنى  قومـۇش  بىلهن ئهلپاز يۇتۇۋېتىدىغاندەك قىلىپ
ىرىگه ھۇجۇم قىلىۋاتقان خىتايالرنىڭ يىرگىنچلىك، ۋەھشىي تهخسىل

يىرگىنىپ كهتكهن قاسىم، دەرھال قىياپىتىنى ئهمدىال كۆرۈۋاتقاندەك 
مىغ خىتاي قايناپ كهتكهن بازاردىن چىقىـپ ئـۆزىنى قـاراڭغۇ    -بۇ مىغ

 .بىر تار كوچىغا ئاتتى

ئۇ، ئېگىز ئائىلىلىك بىنالىرى بىلهن تولۇپ كهتكهن قـاراڭغۇ بىـر   
ــاپ      ــدىن قىينـ ــايالر تهرىپىـ ــۇ خىتـ ــا مۇشـ ــاچ مانـ ــدا كېتىۋاتقـ كوچىـ

تــارىختىكى تۆمــۈر خهلىپىنــى،    ۋەھشــىيلهرچه ئۆلتــۈرۈلگهن يــېقىن  
ــاز       ــا نىي ــدىنى، غوج ــق ئهپهن ــى تهۋپى ــۇرنى، مهمتىل ــدۇخالىق ئۇيغ ئاب
ــان     ــۇتهللىپنى، ئهخمهتج ــۇلال م ــوللىنى، لۇتپ ــاجىمنى، ســابىت دام ھ
قاسـىمنى، مهمــتىمىن ئىمىنـوپنى، ئــاخۇنوپنى، مىجىـت ســىلىڭنى،    

دەك زەينىدىن يۈسۈپنى، بارىن، پهيزىۋات، غۇلجا شېهىتلىرىنى، شۇنىڭ
-تـاۋابهتلىرىنى بىـر  -بىلىشلىرىنىڭ ئـائىله -يهنه ئهتراپىدىكى تونۇش

شـــهرقىي تۈركىســـتان . بىـــرلهپ كـــۆز ئالـــدىغا كهلتـــۈرمهكته ئىـــدى 
ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىـدە ئوفىتسـېر بولغـان دەپ تۈرمىـدە قىينـاپ      
ئۆلتــۈرۈلگهن ساۋاقدىشــى مهمهتنىــڭ دادىســىنى، چــوڭ داداڭ بىــر      

زېمىـن ۋە  -دېگهن باھـانه بىـلهن پۈتـۈن يهر    ناھىيىدە قازى بولغانىكهن
ــال ــۈرگۈن   -مـ ــا سـ ــپ چهت يېزىالرغـ ــادىرە قىلىنىـ ــۈكلىرى مۇسـ مۈلـ

ــىنى،     ــماننىڭ ئائىلىســ ــۋېتىلگهن ئوســ ــران قىلىــ ــپ ۋەيــ قىلىنىــ
ــك ئېڭىنــى تهشــۋىق قىلــدىڭ دەپ      ئوقۇغۇچىلىرىڭغــا مىللهتچىلى
نـــازارەت ئاســـتىغا ئېلىنىـــپ ئـــۇرۇپ قىينـــاپ بىـــر ئۆمـــۈر ناكـــار        

گهن ســهمهت مۇئهللىمنىــڭ خــانىۋەيران ئائىلىســىنى كــۆز قىلىــۋېتىل
 بولغــان دوســتى بــالىلىق يــېقىن ئهڭ ھهتتــا …. ئالــدىغا كهلتــۈردى

: كهلگهنىـدى  چىقىرالمـاي  ئېسىدىن ھهرگىزمۇ دادىسىنى ئىمىننىڭ
ســىنىڭ ئهڭ مويســىپىت شهپقهتچىســى دەپ تونۇلىــدىغان    مهھهللى

قېلىــپ كوچــا  ئىمىننىــڭ دادىســى، كهلگۈنــدى بولــۇپ كېلىــپ ئــاچ 
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ــاي      ــوالق خىت ــر چ ــان بى ــپ قالغ ــمهي يېتى ــۇدىنى بىل دوقمۇشــىدا خ
تىلهمچىسىنى قول ھارۋىسىغا سېلىپ سـۆرەپ ئىدارىسـىگه ئاپىرىـپ    
خىتاي شۇجىسىغا يـالۋۇرۇپ مىـڭ تهسـته ئىشـقا ئالـدۇرۇپ قـويغىنى       
ئۈچۈنال، قۇتۇلدۇرۇۋېلىنغان بۇ چوالق كهلگۈنـدى خىتـاي، مهدەنىـيهت    

 :ى ئۇرۇپ بىر ئۆمۈرلۈك ناكار قىلىۋەتكهنىدىئىنقىالبىدا ئۇن

 كهتـكهن  قـاپالپ  تېررورلـۇق  نىـڭ  ’ئىنقىالبـى  مهدەنىيهت خىتاي‘
 كــۈرەش دادىســىنى ئىمىننىــڭ قاســىم،. ئىــدى بىــرى كۈنلىرىنىــڭ

يېرىگه ئىمىن بىلهن تاماق ئاپىرىپ بېرىشـكه   قويغان قاماپ قىلىپ
ــوالق     ــى چـ ــىدىن ھېلىقـ ــخانىنىڭ پهنجىرىسـ ــر ئىشـ ــدا، بىـ بارغىنىـ
خىتاينىڭ ئىمىننىڭ دادىسـىنى ھهدەپ ئـۇرۇپ مۇشـتالۋاتقانلىقىنى،    
دۇنيادىكى ئهڭ مېهرىبان ئادەم دەپ تونۇلىدىغان بـۇ ئادەمنىـڭ تايـاق    

كهنلىكىنـى كـۆرگهن بـۇ    كۆزلىرى قانغا بويىلىپ كهت-زەربىسىدىن يۈز
ئىككـــى ئـــاغىنه، نـــېمه قىالرىنـــى بىلهلـــمهي ھـــۆڭگىرەپ يىغـــالپ  

 …. كېتىشكهنىدى

-مانا بۈگۈن، ئهنه شۇنداق ئـاچچىق دەردلهرنـى تارتقـان، ھهتتـا ئاتـا     
-تۇغقــانلىرى ئۆلتۈرۈلــۈپ-ھهدىلىــرى، يــېقىن ئــۇرۇق-ئانىســى، ئاكــا

ىـــدا يـــوق چـــاقىلىرىمۇ بىرخىيال-قامىلىۋاتقـــان ئائىلىلهرنىـــڭ بـــاال
خىتايالرنىڭ قۇيرۇقىدا پايپاسلىشىپ، بىر نهچچه تىيىنلىـق تـايىنى   

چۇجاڭلىقنىـڭ، ھهتتـا بىـرەر    -يوق ئىش ھهققى بار ئورۇننىڭ، كوجـاڭ 
ئهبگار ئىشچىلىقنىڭ غېمىدە خۇدىنى بىلهلمهي چېپىپ يۈرگهنلهرگه 

ــۈرەتتى    ــمهي ي ــى يهت ــال ئهقل ــڭ زادى ــي   . ئۇنى ــل غهيرى ــۇ خى ــىم ب قاس
ــىلهرنىڭ، ــدىال     ھادىسـ ــا ئهمـ ــهۋەبىنى مانـ ــلىكلهرنىڭ سـ يىرگىنىشـ

 توغرا ھهقىقهتهنمۇ كىتابىدا مهننىڭ ئىزچى“: تونۇغاندەك قىلىۋاتاتتى
-مۇســتهملىكه دۇنياســىدا روھىــي خهلقىمىزنىــڭ ئىــكهن، دېــيىلگهن
ــۇ ئىللهتلىــــرى قۇللــــۇق ــۇر ھهقىقهتهنمــ  تارتىــــپ يىلتىــــز چوڭقــ
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قىــز -بــوۋاق دېمهســتىن، خوتــۇن  -كىــرگهن تاجــاۋۇزچىالرنى قېــرى  
دېمهستىن كۈچى يهتكهن، پۇرسهت تاپقانلىكى يهرلهردە قىلـچه رەھىـم   

ئۆلتــۈرگهن، ھهتتـا غهزىــپىگه ھـاي بېــرەلمىگهنلهر يــاپونالرنى   قىلمـاي  
بـــاغرىنى تىرىـــك تۇرغـــۇزۇپال ســـۇغۇرۇۋېلىپ    -تۇتۇۋېلىـــپ يـــۈرەك 

ئارمىيىسى بولغىنىدا قوراللىق ! يېۋىتىشلهرگىچه بېرىپ يهتكهنىكهن
ئــۇرۇش بىــلهن، قورالســىز قالغىنىــدا يوشــۇرۇن پارتلىتىشــالر بىــلهن،   

مــاقالر بىــلهن بولســىمۇ يــاپونالرنى    توخ-پهقهت بولمىغانــدا پىچــاق 
خىتايالر ياپونالرغا قارشى جهڭگه ئاتالنغىنىـدا،  . ئۆلتۈرۈپ ماڭغانىكهن

بىزنىڭ بۈگـۈنكى ئهربـابلىرىمىزدەك، ئـۇرۇش ئـېالن قىلمـاي جهڭـگه       
ــمهن       ــمهنگه، دۈش ــدۇ، دۈش ــك بولى ــدۇ، نامهردلى ــارام بولى ــاق ھ چىقس

ــرىش   ــدۇ ’تېررورچىلىــق‘ئائىلىســىگه يوشــۇرۇن زەربه بې ــگهن بولى  دې
 تۆمۈرنىـڭ  قولىدا تاجاۋۇزچىلىرى خىتاي باققانمىدۇ؟ كېلىپ ئويالرغا

 زاتلىرىمىزنــــــى، دىنــــــى زىيــــــالىيلىرىمىزنى، يــــــوق ســــــۇنۇقى
ــايۋەچچىلىرىمىزنى، ــا بــــ ــىدىلىرىمىزنى ھهتتــــ ــپ نارســــ  چېپىــــ

ــدە، ــاچ    كۆيدۈرگهنلىر چهيلىگهنلىرى ــدە، ئ ــپ ئۆلتۈرگهنلىرى ــدە، ئېتى ى
 ’نامهردلىـــك‘دە بىـــرەر قېـــتىم بولســـىمۇ قالـــدۇرۇپ ئۆلتۈرگهنلىرىـــ

ــدۇ؟ ئېلىــپ ئېســىگه تېرمىنىنــى ــاۋ باققانمى ــدوڭنىڭ م ــارلىق زەي  ب
 ئهمهســـمىدى؟ تهشـــۋىقاتى تېررورچىلىـــق مهخســـۇس ئهســـهرلىرى

ۇق تېررورل شۇ زەيدوڭنىڭ ماۋ دەپ، ”ياردەم مىللهتلهرگه مۇستهملىكه“
ئاشـــكارا ھهرىـــكهت ئۇســـۇللىرىنى ئافرىقـــا ۋە التىـــن ئامېرىكىســـىدا 

 تهشۋىق قىلىشمىدىمۇ؟

 ھىمايىســىدىن، خهلقئارانىــڭ ياردىمىــدىن، دۇنيانىــڭ“ھــالبۈگۈن 
 كۆرۈنۈپ سهت قالىمىز، ئايرىلىپ تاجاۋۇزچىلىرىدىن خىتاي ئاقكۆڭۈل
 خـائىنلىق  دېگهنـدەك  …” كۆپهيتىۋالىمىز دۈشمىنىمىزنى قالىمىز،

قىلىـدىغان   يوشۇرۇنغان قۇرۇق پهتىۋاالر بىلهن خهلقىمىزنى جان پىدا
كۈرەش يوللىرىـدىن شـۈركۈنىدىغان قىلىـۋېتىش، ھهتتـا قورقىـدىغان      
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نېگىرلىــرى، التىــن ئامېرىكــا خهلقلىــرى، مۇســۇلمانالر دۇنياســـى،      
ــاملىقالر   ئهنه بىــلهن ھهرىكىتــى مۇســتهقىللىق مىللىــي …ۋيېتن

 كوسـوۋو  بوشـناقالر،  چـېچهنلهر،  ئافغانالر، شوغۇلالنغانمىدى؟ شۇنداق
لغانمىـدى؟  قى شكـۈرە  شۇنداق ئهنه ئهرەبلىرى پهلهستىن ئالبانلىرى،

ياكى مىللىـي مۇسـتهقىللىق كۈرىشـى دېگىنىمىـز ئۇسـۇل ئوينـاپ،       
ــاق       ــت تام ــر ۋاقى ــۇدەك بى ــادىن چىقق ــرىش، پۇخ ــپ بې ــا ئېيتى ناخش
يهۋېلىش، كۆڭۈلدىكىدەك بىرقۇر كىيىم كىيىۋېلىشمۇ؟ ياكى يېـرىم  

ــا  ــۆزىنى   -ئهســىرلىك يىغ ــۇرۇق شــىكايهتلهر، يالۋۇرۇشــالر، ئ ــق، ق زارلى
ي مۇستهقىللىق ھهرىكىتى بىلهن شـۇغۇلالنغانلىق  ئاقالشالر مىللى
 ھېسابلىنامدۇ؟

ــدە     ــز، ئهڭ كېمى ــى دېگىنىمى ــتهقىللىق ھهرىكىت ــي مۇس مىللى
مهلــۇم بىــر مىللهتنىــڭ تــارىخىي ئانــا ۋەتىنىنــى، تــارىخىي خهلقىنــى، 
تــــارىخىي مىراســــلىرىنى ياتالرنىــــڭ دەپســــهندە قىلىشــــى، يــــوق  
قىلىشىدىن ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىـدىغان، غهلىـبىگه   

ى ئهۋالدلىرىغـا تىلـالردا   ئېرىشتۈرۈشكه جېنىنى ئاتايـدىغان، كهلگۈسـ  
ــتان بواللىغــۇدەك قهھرىمــانلىق شــهجهرىلهرنى قالدۇرااليــدىغان      داس

تىنچلىق دەپ ۋەتىنىنى دۈشمىنىگه تاشالپ بېرىـدىغان،  ! ھهرىكهتتۇر
ــۈز      ــچه ي ــانىنى نهچ ــمهن س ــان دۈش ــدىن ئۆتكۈزۈۋالغ ــدىنقى ئهۋالدى ئال

ــاال   ــپ بـ ــىلهپ كۆپهيتىـ ــان   -ھهسسـ ــالپ كېتىۋاتقـ ــا تاشـ چاقىلىرىغـ
ــال كهم   خا ــلهردە بهكـ ــقا خهلقـ ــزدىن باشـ ــى بىـ ــڭ نۇسخىسـ ئىنلىقنىـ

ــدۇ ــاي    ! تېپىلىــ ــۇ خىتــ ــان شــ ــتىمىزگه چىقىۋالغــ ــڭ ئۈســ بىزنىــ
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەتىنى ياپونالرنىڭ قولىغـا كىرىۋاتقىنىـدا خىتـاي    
ــهتكهنلىكىنى ھهممىمىـــز      ــىلىق كۆرسـ ــداق قارشـ خهلقىنىـــڭ قانـ

ــدۇق ــدىن ب . ئاڭلى ــائىنى ۋاڭ جىنۋېي ــاي ۋەتهن خ ــايالر  خىت اشــقا خىت
ياپونالر بىلهن تىنچلىقتا بىـرگه تۇرۇشـنى خالىماسـتىن، قىلچىلىـك     
پۇرسهت تاپقان ھامانال قانلىق جهڭلهرنى قىلغـان، ۋەتىـنىگه بېسـىپ    
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 ”!كهتكهنىكهن

ر ئىچىـدە زىـچ بىنـاالر بىـلهن     قاسىم ئهنه شۇنداق چىگىش خىيالال
ئـۇ، بىـر بىنانىـڭ    . قورشالغان ئارقا كوچىالرنىـڭ بىرىـدە كېتىۋاتـاتتى   

 .دوقمۇشىدا ئىختىيارسىزال توختاپ قالدى

قاسىم، ياندىكى بىنانىڭ دوقمۇشىدا سالقىنالپ ئولتۇرغان قېـرى  
ــا     ــۇۋا يورۇقت ــان غ ــدىن كېلىۋاتق ــا چىرىغى ــى كوچ ــوخهننى يىراقتىك ل

قاتلىما ئورۇندۇقتا چىغ يهلپۈگـۈچ بىـلهن ئـۆزىنى    . لدىتونۇغاندەك قى
يهلپۈپ ئولتۇرغان بۇ قېرى لوخهن، بىـر بـارمىقى يـوق چـوالق قولىـدا      
تۇتقان ئهينهك كونسېرۋا قۇتىسىدىكى قايناق سۈيىنى قېرى ھىنـدى  
خورازنىڭ پوكۇنىدەك ساڭگىالپ كهتكهن گېلىغا تۆكۈپ غۇرتۇلدىتىپ 

يىلـدىن بېـرى ياشـاپ كېلىۋاتقانـدەك بىـر       يۇتۇپ، گويا بۇ ۋەتهندە يـۈز 
-بۇ لـوخهن ھهرقـانچه قېرىـپ پۈتـۈن ئهپتـى     . خىيالىدا يوق ئولتۇراتتى

ــكهن بولســىمۇ،     ــلهن قاپلىنىــپ كهت ــورۇق بى ــۇتتهك ق بېشــى چىبهرق
قاسىم ئۇنىڭ چوالق قولىدىن باشقا يۈزسىز ۋە رەزىـل چىرايىنـى بىـر    

باشلىرى تاقىرلىشىپ  بۇ قېرى خىتاي جالالتنىڭ. قاراپال تونۇغانىدى
كهتكهن بولۇپ، ئاسما مايكىسى ئۈستىدە كۆرۈنـۈپ تۇرغـان كـۆكرىكى    

 .پۈرلىشىپ قېرى كالىنىڭ بويۇن تېرىسىدەك ساڭگىالپ قالغانىدى

ــۇ“ ــاي، ب ــان مۇشــتالپ دادىســىنى ئىمىننىــڭ خىت ــى ئۇرغ  ھېلىق
 يېنىـپ  قهدەم بىـر  كهينىگه قاسىم ”!شۇ ئۆزى دەل خىتاينىڭ چوالق

بۇ خىتاي جالالتنىڭ . لوخهنگه سىنچىالپ يهنه بىر قارىۋالدى قېرى بۇ
قاسـىمنىڭ كـۆز   . بىر پۇتى ئاللىقاچان گۆرگه سـاڭگىالپ قالغـانىكهن  

كۆزى قىپقىزىل قانغا بويالغـان ھالـدا   -ئالدىغا ئىمىننىڭ دادىسى يۈز
 ئـارامخۇدا  خىتاينىـڭ  جالالت بۇ ياق،“. قايتا نامايان بولغاندەك قىلدى

ــۆز ــى ئ ــلىقىم     ئهجىل ــول قويماس ــۇ ي ــىغا ھهرگىزم ــلهن ئۆلۈۋېلىش بى
 ”!كېرەك
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سـهل نېرىـدا   . ئۇ ئهتراپىغا ئىتتىك بىر قۇر كۆز يۈگۈرتـۈپ چىقتـى   
تۇرغان تهخسىچىلىك بىر نېپىز تاشقا كۆزى چۈشكهن قاسىم، دەرھـال  
ــا ئېلىــپ خــۇددى دىســكا ئاتىــدىغان يېنىــك        ــپ ئــۇنى قولىغ بېرى

ئۇ قېرى لوخهن، يۇمـۇق  . هييارالندىئاتلېتىكا تهنههرىكهتچىلىرىدەك ت
كـــۆزلىرىنى زورۇقـــۇپ ئېچىـــپ قاســـىمغا يىـــرگهنگهن قىيـــاپهتته      
مهنسىتمىگهندەك شۇنداقال بىر ئالىيىپ قاراپ قويۇپ قايناق سۈيىنى 

قاسـىم  . ھىڭگاڭ چىشلىرى ئارىسىغا تۆكۈشنى داۋام قىلماقتا ئىـدى 
ئـۇ،  . ا ئىدىئاغىنىسى ئۇچۇن قىساس ئوتى ئىچىدە ئوت بولۇپ يانماقت

. يهڭگىل قهدەملهر بىلهن بۇ قېرى جالالتنىڭ كهينىدىن يېقىنالشتى
ئوتتۇز يىل ئاۋۋال، بالىلىق -ئۇنىڭ كۆز ئالدىغا بۇ لوخهننىڭ يىگىرمه

ۋاقتىدىكى دوستى ئىمىننىڭ دادىسىغا خۇددى مىڭ يىللىـق ئـۆچى   
باردەك كهينىگه داجىپ تۇرۇپ ئۇچقاندەك ئېتىلىپ كېلىـپ كـۈچهپ   

ئېتىۋاتقان قىياپىتى قايتىدىن گهۋدىلىنىپ، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى مۇشت 
 .غهزەپتىن كهلگهن نامهلۇم بىر قارا كۈچ ئورىۋالدى

  »!تارس«

ــى     ــۇق مهنزىرىن ــدىكى قورقۇنچل ــپ، ئالدى ــىگه كېلى ــىم ئېس قاس
 !كۆرۈپ چۈچۈپ كهتتى

يىــراقتىن كهلــگهن غــۇۋا يورۇقتــا لوخهننىــڭ تــاقىر بېشــى ئــۇ        
ه ئىككى ئېلىـك پـاتقۇدەك ئېچىلىـپ قـان     قۇلىقىدىن بۇ قۇلىقىغىچ

ئارىالش مېڭه قېتىقى بىر قۇلىقى تهرەپكه قويۇق ئېقىپ چىقىۋاتقان، 
بىر چېكه تومۇردىن ئىنچىكه چىرىلـداپ ئېتىلىـپ چىقىۋاتقـان قـان،     
بىنانىڭ ئۆڭۈپ كهتكهن قىزغۇچ خىشلىرىغا خۇددى كىچىك بالىنىڭ 

لوخهننىـڭ  . ا ئىـدى سۈيدۈكىدەك چاچراپ قىپقىزىـل قانغـا بويىماقتـ   
ــۆز      ــپ ك ــپ ئېچىلى ــاددە چهكچىيى ــۆزلىرى پهۋقۇلئ ــاقلىق ك پهغهز قاپ
چانىقىدىن چىقىپ كېتىدىغانـدەك پۇلتىيىـپ بىـر يانغـا تىكىلىـپ      
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ــۇش ك . 3 ــدىكى بۇرۇلـ ــېنتهبىر ئايلىرىـ ــۇ سـ ــى شـ ــدە، ئهينـ ۈنلىرىـ
ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىزنىڭ ئهللىـك مىڭـدەك مـۇنتىزىم يـاكى     
ــىخهنزە دەپ    ــۈنكى شـ ــى بۈگـ ــي ئارمىيىسـ ــۇنتىزىم مىللىـ ــرىم مـ يېـ
ئاتىلىۋاتقــان يهردە خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى قالــدۇقلىرىنى ۋەتىنىمىــز 
تۇپراقلىرىـــدىن تهلتۆكـــۈس قـــوغالپ چىقىرىشـــنىڭ ئهڭ ئـــاخىرقى 

بىزنىڭ بـۇ شـهرەپلىك ئهللىـك يىللىـق      .سىگنالىنى كۈتۈپ تۇراتتى
ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتىمىز نهتىجىسـىدە بـۇ قوشـۇنىمىز دۈشـمهنگه     
قارىتىپ بىر پـايمۇ ئـوق ئېـتىش پۇرسـىتىگه ئېرىشـهلمهي بىرسـىمۇ       

بۇالرمۇ بىزنىڭ ئهللىـك يىللىـق ۋەتهنپهرۋەرلىـك    . قالماي يوقىتىلدى
 !!ھهرىكىتىمىز بوالمتى؟

4 .… … 

 ئىنكـار ‘يهنه ساناپ باقايلىمۇ بۇ ئهللىك يىللىـق  نومۇس قىلماي 
 بىـز  بـۇالرنى ! بهس نـى؟  ’ھهرىكهتلىرىمىـز  ۋەتهنپهرۋەرلىـك  قىلىنماس

 مۇسـتهقىللىق  مىللىـي  ئهسـىرلىك  يېـرىم “ بىـلهن  يـۈزىمىز  قايسى
ــۈرەش ــز كـ ــارىخ دەپ ”نهتىجىلىرىمىـ ــتىگه تـ ــپ بېـ ــى يېزىـ  كهلگۈسـ

پىداكارلىق ئهنئهنىمىز  مىللىي بىزنىڭ سۇنااليمىز؟ ئهۋالدلىرىمىزغا
ئهنه شۇنداقمىدى؟ تۆمۈر خهلپىمىز، ئابدۇخالىق ئۇيغۇرىمىز، بىرىنچى 
ــۈن     ــۇنىڭ ئۈچ ــېهىتلىرى ئهنه ش ــۇرىيىتىمىز ش ــى جۇمه ۋە ئىككىنچ
مهردلهرچه دۈشـــمهن جادۇســـىغا بېشـــىنى تۇتـــۇپ بهرگهنمىـــدى؟ ئهنه 
شۇنداق ھهرىكهت قىلغۇچى ئهۋالدلىرى ئۈچۈن كـۆكرىكىنى دۈشـمهن   

ــدى؟   پى ــۇپ بهرگهنمى ــا تۇت ــز …لىمــوت ئوقىغ  دېيىشــكه شــۇنداق بى
 بولسـا  بىـر  تـارىخىمىزدا  ئهسىرلىك يېرىم ئۆتكهن بىز مهجبۇرمىزكى،

 يـاكى  يېتىۋالـدۇق،  جىـم  قىلمـاي  ھهرىـكهت  قىلچه قارشى دۈشمهنگه
ــۈنلهي بولمىســا ــا پۈت ــولالر خات . كهلــدۇق قىلىــپ ھهرىــكهت بىــلهن ي
ئافرىقـا  ! ىزمۇ ئۇنداق بولمايـدۇ ھهرگ كۈرىشى مۇستهقىللىق مىللىي
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توسالغۇســىز ھــالهتكه يېتىــپ، يىللىــق ســۈنئىي يــاكى تهبىئىــي       
شـــۇڭا . قوپـــار ھــالهتكه كهلمهكـــته -كۆپىيىشــىال مىليونغـــا يېتىــپ  

ىنىڭ سانىنى پـات  ۋەتىنىمىزنى ئىگىلهپ ياتقان خىتاي تاجاۋۇزچىلىر
يېقىندا نهچچه ئون مىليون بىلهن ئهمهس، نهچچه يۈز مىليـون بىـلهن   

بـۇ بىـر   . ھېسابالش ئۈچۈنمۇ داغدام يول ئېچىلغانلىقىنى كۆرەلهيمىز
 نهتىجىمۇ؟

 ۋەتىنىمىـزدىن  ھارپىسـىدا  سـۆھبهت  ’بىـتىم  بىـر  ئون‘يهنه شۇ . 2
 قوراللىـــــق خىتـــــاي يـــــۈرگهن ئـــــاختۇرۇپ يـــــوللىرىنى قـــــېچىش

ــى   تاج ــۇ يهتمهيتت ــون مىڭغىم ــانى ئ ــڭ س ــاڭ  . اۋۇزچىلىرىنى ــا ج ھهتت
 دەپ ’شـىخهنزە ‘جىژجوڭنىڭ بهرگهن مهلۇماتىدىن قارىغاندا، بۈگۈنكى 

 يىغىلغـــان قىرغىقىغـــا غهربىـــي دەرياســـىنىڭ مانـــاس ئاتىلىۋاتقـــان
 تــۇرۇش تاقابىــل ئــارمىيىمىزگه مىللىــي كىشــىلىك مىــڭ يىگىــرمه

رغىقىغا ئهۋەتهلهيدىغان خىتـاي  قى شهرقىي دەرياسىنىڭ ماناس ئۈچۈن
ــكهندۇق     ــا يهتمهس ــۆت مىڭغ ــانىمۇ ت ــكهرلىرىنىڭ س ــاۋۇزچى ئهس . تاج

ــق    ــك يىللى ــڭ ئهللى ــي‘بىزنى ــتهقىللىق مىللى ــىمىز مۇس  ’كۈرىش
 قـوراللىرى،  بـاكتېرىيه -ئاتوم تهۋەسىدە ۋەتىنىمىز بۈگۈن نهتىجىسىدە،

ــۇرۇش ــايروپىالن ئـ ــانكىلىرى، ۋە ئـ ــوپ تـ ــرى-تـ ــلهن زەمبىرەكلىـ  بىـ
رالالنغان يېرىم مىليوندىن ئارتۇق مـۇنتىزىم خىتـاي تاجـاۋۇزچىالر    قو

ئارمىيىســى، چــارەك مىليونــدىن ئــارتۇق قوراللىــق ســاقچى قوشــۇنى، 
مىليونلىغان يېرىم مۇنتىزىم بىڭتۈەن قوراللىـق قوشـۇنى، ھهرخىـل    
ساقچىلىرى، قوغدىنىش باندىت ئهترەتلىرى، بـۇالڭچى مىنبىڭلىـرى،   

 …ئىشــپىيونلىرى، ۋەتهن خــائىنلىرى -سساناقســىز جاســۇ-سانســىز
 تهييـار  تاشلىنىشـقا  بىزگه دۈشمهن قوراللىق مىليون نهچچه قاتارلىق
ــالهتته ــا ھ ــۇ. تۇرماقت ــڭ بۇالرم ــرىم بىزنى ــىرلىك يې ــك ئهس  غهلىبىلى

 نهق شـــــهجهرىلىرىمىزنىڭ  كـــــۈرەش مۇســـــتهقىللىق مىللىـــــي
 !پاكىتلىرىمۇ؟
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ئۇنىـڭ قايناقســۇ شىشىسـىنى تۇتقــان تـۆت بارمــاقلىق    . قېلىۋاتـاتتى 
دىر تىترەپ ئاستا قۇچىقىغا چۈشۈپ، شىشىسىدىكى -چوالق قولى دىر

ئورۇندۇقىـدا  . تۆكۈلۈپ ئېغىنـى ھـۆل قىلىشـقا باشـلىدى     قايناقسۇمۇ
تۈز كىرىشىپ بىر دەم تۇرغان قېرى لوخهن، بىر يانغا قىڭغىيىپ -تۈپ

 قالغان ئېچىلىپ. چۈشتى يېقىلىپ قىلىپ ”!گۈپ“سېمونت يهرگه 
 سېمونت قېتىقى مېڭه چىقىۋاتقان ئېقىپ ئارىالش قان مېڭىسىدىن

ىشـىۋاتقان لوخهننىـڭ بىـر قـولى     تال جـان . باشلىدى يېيىلىشقا يهرگه
بىلهن بىر پۇتى خۇددى يېڭى بوغۇزالنغان قوينىڭكىدەك تېپىچهكلهپ 

ھهر تىپچهكلىگىنىـــدە . ســـىلكىنىپ ئـــارقىچىالپ تېپىـــپ قويـــاتتى
ــان قــانمۇ بىــر     ــان تومــۇردىن جىرىلــداپ ئېقىۋاتق يېرىلغــان چــېكه ق

ــپ ــاتتى -كۈچىيىــ ــىيىپ ئاقــ ــر پهســ ــڭ  . بىــ ــان لوخهننىــ ئۆلۈۋاتقــ
ــداپ   تىپچ ــپ دىرىل ــاخىرى بېرى هكلهشــلىرى بارغانســېرى ئازىيىــپ، ئ

 . تىترەپال ياتاتتى

بۇ پاجىئهلىك مهنزىرىنى كۆرگهن قاسىم، قورققىنىدىن غالىلـداپ  
تىترەشته ئۆلۈۋاتقان ئالدىـدىكى لوخهنـدىنمۇ قېلىشـمىغۇدەك ھالغـا     

بولۇپمۇ بۇ جالالت خىتاينىـڭ مـېڭه قېتىقىنـى كـۆرۈپ     . كېلىۋاتاتتى
ېرىنــى تهتــۈر ئۆرۈلــۈپ كېتىدىغانــدەك ئاغزىغــا قاپلىشــىپ  ق-ئــۈچهي

ئۇ، ئۆزىنى ئارانال تۇتۇۋېلىپ نېمه قىلىۋاتقـانلىقىنى  . كهلمهكته ئىدى
ئۆزىمۇ سـهزمىگهن ھالـدا، ئىسـتىخىيىلىك بىـر ھهرىـكهت بىـلهن تـام        

شـاپىال ئېلىـپ نېرىـدا    -تۈۋىگه چۈشكهن ھېلىقى نېپىز تاشنى ھاپىال
-دە، ئالــدى-ارا يــالتىراق خالتىغــا ســالدىتۇرغــان بىــر تاشــالندۇق قــ 

 . كهينىگه قارىماي باشقا بىر قاراڭغۇ كوچىغا كىرىپ غايىپ بولدى

ــۆيىگه   ــانالردا ئـــــ ــى ئايلىنىـــــــپ ۋە قاچـــــ قاســـــــىم، نهلهرنـــــ
ئــۇ، ھېلىقــى تــاش ســېلىنغان    . كېلىۋالغــانلىقىنىمۇ بىلهلمىــدى 

ــدە نهپىســى     ــا ئۆيى ــان پېتــى مېهمانخان ــارا خــالتىنى تۇتق ــالتىراق ق ي
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قورققىنىـــدىن . نهپســـىگه ئۇالشـــماي ھاســـىرىغىنىچه ئولتـــۇراتتى   
بىـردىنال  . غالىلداپ تىترەپ چىشلىرى رەسمىي كاسىلدىماقتا ئىـدى 

ھېلىقى لوخهننىـڭ قـان ئـارىالش قويـۇق ئېقىـپ چىقىۋاتقـان مـېڭه        
قېتىقىنىــڭ ســېمونت يهرگه يېيىلىــپ بىــر كېلىشــى كــۆز ئالــدىغا   

ــۈچهي  ــۈن ئ ــپ، پۈت ــاغرى ئاغز-كېلىۋېلى ــى  ب ــا قاپلىشــىپ كهلگىل ىغ
ئــۇ ئورنىــدىن چــاچراپ ئېتىلغــان پېتــى بېرىــپ ھاجهتخانىغــا . تــۇردى

ــۈردى ــارانال ئۈلگـ ــۇ …. ئـ ــلىكته ياخشـــى ھېلىمـ  قۇســـۇش ھاراقكهشـ
 زادىـال  قۇسۇشقا بۇ بولمىسا يېتىلدۈرۈۋالغانىكهن، خېلىال ماھارىتىنى
 كهلــگهن قورقۇشــتىن ئهممــا. بوالركهنــدۇق بېــرەلمىگهن بهرداشــلىق

ك بارغانســېرى كۈچىيىــپ رەســمىي بهزگهكــتهكال غالىلــداپ     تىتــرە
ئاخىرى ئۇنىڭ تىزلىرى ۋۇجۇدىنىڭ ئېغىرلىقىنى . تىترىمهكته ئىدى

كۆتۈرۈپ تۇرۇشقا بهرداشلىق بېرەلمهي ئهۋرەزنىڭ ئالدىـدىال موككىـدە   
ــدى ــۇرۇپ قالــ ــېمه  . ئولتــ ــر نــ ــۈزۈكرەك بىــ ــرى تــ ــدىن بېــ ئهتىگهنــ

تولغىنىـپ قـۇرۇق قهي   -لغىنىـپ يېمىگهنلىكتىن بولسـا كېـرەك، تو  
يىغىلىرىنى بىراقال -ئهلهم، قان-گويا پۈتۈن ھاياتىدىكى دەرد. قىالتتى

قۇســۇپ تازىلىۋېتىدىغانــدەك، قهي قىلغانســېرى ئــارام ئېلىۋاتقانــدەك 
بىر ھازا قۇرۇق قهي قىلغىنىدىن كېيىن ياشقا . ھېس قىلماقتا ئىدى

ئهممـا بىـر   . ىرىشـتى تولغان كۆزلىرىنى سـۈرتۈپ ئورنىـدىن تۇرۇشـقا ت   
قولىدا ھېلىقى قانلىق تاش پارچىسىنى ھېلىغىچه چىڭ قولتـۇقالپ  
ئولتۇرغانلىقى ئېسىگه كېلىـپ، دەرھـال ئـۇنى خالتىـدىن چىقىرىـپ      
تازىالشقا كىرىشتىيۇ، ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىكى قـانلىق مـېڭه قېتىقىنـى      

بوغۇلــۇپ قــۇرۇق قهي -كۆرۈشــى بىــلهن تهڭ يهنه قايتىــدىن بوغۇلــۇپ 
 …. كىرىشتىقىلىشقا 

بىــر ھــازادىن كېــيىن ســهل ئوڭشــىۋالغاندەك ھــېس قىلىــپ، ئــۇ   
-ئاندىن يۈز. تاشنى كۆزىنى يۇمۇپ تۇرۇپ سۇغا تۇتۇپ چوتكىالپ يۇدى

ئاغزىغا سۇ ئېلىپ ئۇدا بىر . ئۇزۇنغا سوپۇنالپ يۇدى-كۆزىنى ئۇزۇندىن
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بېرىشىنى ئاالھىدە ئۇتۇقلۇق مىللىي مۇستهقىللىق كۈرەش ئۇسۇلى 
 قايتـا  −. دەپ تهرغىب قىلىدىغانالرنىمۇ قوشۇپ كۆرسىتىش مۇمكىن

 ھهممىســـى تهشـــۋىقاتلىرىنىڭ خۇراپـــات زامـــانىۋى)  تۈزەتكۈچىـــدىن
 پاسســـــىپلىقنىڭ قورقۇنچـــــاقلىق، ھۇرۇنلـــــۇق، ئۈمىدســـــىزلىك،

خىل تهشۋىقاتالرنىڭ ھهممىسىال خهلقىمىزنى  بۇ بولۇپ، ئىپادىلىرى
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قولىدا مهڭگۈ قالدۇرۇشتىن باشقا نهتىجىگه 

ــۋىقاتالرغا  . ئېرىشــــتۈرەلمهيدۇ ــۈردىكى خــــۇراپىي تهشــ ــۇڭا بــــۇ تــ شــ
خائىنالرنىڭ، جاسۇسالرنىڭ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ تهشـۋىقاتىنى  

 .كېرەكمهدىهلهپ كۆرسهتكهنلهر دەپ قارىشىمىز 

بۇ دېگهنلىرىمىزدىن ھهرگىزمۇ خهلقىمىزنىڭ پىداكارلىق بىـلهن  
ــهجهرىلىرىنى      ــكهت ش ــتهقىللىق ھهرى ــي مۇس ــان مىللى ــپ بارغ ئېلى

ئهممـا  . ئىنكار قىلىش خۇالسىسـىنىمۇ چىقىرىۋالماسـلىقىمىز الزىـم   
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ماھىيىتىنى بۇرمىالپ قارا 

بــۇ ھهقــته نــۆۋەتتىكى . ماســلىقىمىز كېــرەكچاپالشــالرغىمۇ يــول قوي
ــاق،      ــدىغانال بولس ــۈپ چىقى ــۆز يۈگۈرت ــۇر ك ــا بىرق ــاچچىق پاكىتالرغ ئ
بهلكىم مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىگه بېرىلىدىغان ئهڭ تـوغرا  
ھۆكۈمنىــڭ نــېمه بولىشــى كېرەكلىكىنــى تېخىمــۇ ئوچــۇق كــۆرۈپ   

 :ئاالاليمىز

تلىق ھۆكۈمىتىنىڭ بىزنىڭ ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىز ۋاقى. 1
 كۈنلىرىـدە،  ئالغـان  قـارارىنى  ئولتـۇرۇش  سۆھبىتىگه ’بىتىم بىر ئون‘

ــى ــان ۋەتىنىمىزدىك ــارلىق قالغ ــاي ب ــڭ خىت ــانى تاجاۋۇزچىلىرىنى  س
 بارغـان  ئېلىـپ  ئېتىبـارەن  كۈنـدىن  شـۇ . يهتمهيتتى مىڭغىمۇ قىرىق
ــرىم ــىرلىك يې ــنچ‘ ئهس ــي تى ــتهقىللىق مىللى ــز مۇس  ’ھهرىكىتىمى

، ۋەتىنىمىزنـــى بېســـىپ ياتقـــان خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىالر نهتىجىســـىدە
بۇ كـۆپىيىش بۈگـۈن   ! ئومۇمىي سانى ئون مىليوندىن ئېشىپ كهتتى
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شهكىللهندۈرەلىشىمىز، بۇ جهريانـدا خهلقىمىزمـۇ ھهرىـكهت جهھهتـته     
ئاسانلىقچه ئـۆزىنى تۇتقـۇزۇپ قويمايـدىغان، ئـۆز شـارائىتىغا ئاساسـهن       
ھهممه كىشـىنىڭ قولىـدىن كېلىـدىغان ئـاددىي، ئهرزان، تېـز تهسـىر       

چارىالرغا تايىنىشىمىزنى -ىخهتهر ۋە ئۈنۈملۈك ئۇسۇلكۆرسىتىدىغان ب
ــدۇ  ــدىنقى شــهرت قىلى ــدىغان، دۈشــمهننى  . ئال دۈشــمهننى ئازايتالماي

ــاقالپ     ــاالالردىن ســ ــۇدە بــ ــۇ بىهــ ــدىغان، خهلقىمىزنىمــ قاچۇرالمايــ
ــىي      ــكارا سىياس ــاكى ئاش ــۈرەش ي ــق ك ــكارا قوراللى ــدىغان ئاش قااللماي

ۇ ۋەتهنپهرۋەرلىــــــك نامايىشــــــالردەك ھهرىكهتلىرىمىــــــز ھهرگىزمــــــ
 .ھهرىكىتىمىز تارىخىدا تېگىشلىك ئورۇنغا ئېرىشهلمهيدۇ

ئۇنىڭـــدىن باشـــقا، خهلقىمىزنـــى ھهرگىزمـــۇ ئـــۆز تىزگىنىـــدە      
تۇتالمايـــــدىغان خهلقئارانىـــــڭ ھىمايىســـــىگه ئېرىشتۈرۈشـــــنى،    
خىتايالرنىـــڭ ھىمايىســـىگه ئېرىشتۈرۈشـــنى، قوشـــنا ئهللهرنىـــڭ ۋە 

ــاردىمىگه ئېر  ىشتۈرۈشــنى تهرغىــب قىلىشــالر،  دىنــداش ئهللهرنىــڭ ي
ھهتتا قانداقتۇر دېڭ شياۋپېڭنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىنكى خىتايالردىن، 
ــا   خىتاينىــــڭ ئىچكــــى پارچىلىنىشــــىدىن، خوڭكوڭنىــــڭ خىتايغــ
قايتۇرۇلۇشىدىن كېيىنكى ۋەزىيهتتىن، خىتـاي دېموكراتچىلىرىنىـڭ   
ھـــاكىمىيهتنى تارتىۋېلىشـــىدىن، قانـــداقتۇر بىـــر تهلهي يـــاكى بىـــر  

ــدىغان    په ــكه ئۈندەيـ ــد كۈتۈشـ ــتىدىن ئۈمىـ ــدلهرنىڭ  (رىشـ ــۇ ئۈمىـ بـ
ھېچبىرىدە بىزنىڭ خهلقىمىز ھهرىكهت باشلىغىنىدا ئۇنداق بولىـدۇ،  

ــوق    ــد ي ــدىغان ئۈمى ــدۇ دەي ــداق بولى ــتىكىلهر   . مۇن ــۇ قاراش ــۈنكى ب چ
ــدلىنىپال     ــقىالردىن ئۈمى ــا، باش ــهنمهيدىغانالر بولغاچق ــگه ئىش خهلقى

ككىزىنچى يىلى خىتايدا ئولىمپىك ھهتتا ئىككى مىڭ سه. يۈرۈشىدۇ
ــۇالپ     ــال غ ــارتىيه دەرھ ــيىن كومپ ــدىن كې مۇسابىقىســى ئۆتكۈزۈلگهن
چۈشىدۇ، شۇ چاغدا ۋەتىنىمىز ئـازاد بولىـدۇ دەيـدىغان يېڭـى خـۇراپىي      

بۇالرغــا يهنه گهنــدىنىڭ ئۈســتىگه   . تاپقــاقلىقالر تارقالماقتــا ئىــكهن  
ي جىـم تـۇرۇپ   ھاجهتخانا يۇندىسىنى تۆكۈپ خارلىسـىمۇ غىـڭ قىلمـا   
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ئـازراق سـۇ ئىچىـپ ئـۆزىگه سـهل جـان       . غـار قىلـدى  -قانچه قېتىم غـار 
تىرمىشــىپ يــۈرۈپ ئورنىــدىن تــۇرۇپ     .كىرگهنــدەك ھــېس قىلــدى  

ــدى     ــدىغا كهل ــڭ ئال ــكاپ ئهينىكىنى ــدىكى تامئىش ــا ئۆيى : مېهمانخان
ــدى      ــاراپمۇ تاپالمى ــۇنچه ق ــۈرىتىنى ش ــڭ س ــته ئۆزىنى ــىم ئهينهك ! قاس

ئهينهكتىكى ئـۇ چىـراي، ئۇنىڭغـا تونـۇش بولغـان ئۆزىنىـڭ چىرايىغـا        
ىــپ ئهينهكتىكــى شــهكىلنىڭ كــۆزلىرى قىزىر. زادىــال ئوخشــىمايتتى

روھــى تاتىرىــپ ئۆلۈكنىڭكىــدىنمۇ بهتــتهر    -قانغــا تولغــان، رەڭگــى  
ــان      ــۈن قورىۋاتق ــا كۆكۈي ــرى گوي ــڭ تېرىلى ــكهن، يۈزىنى ــاغرىپ كهت س

ــدەك لىپىلــداپ تىتــرىمهكته ئىــدى   ــۇ، . كالىنىــڭ كاسســا تېرىلىرى ئ
ئهينهككه قارىغاچ بۇ چىرايغا ئاۋايالپ قولىنى ئۇزاتقانـدەك قىلىۋىـدى،   

 ئۆزىنىـڭ  ئۇنىـڭ  يـۈز،  بـۇ  دېمهك −ندەك قىلدى بىر نېمىلهرنى سهزگه
 يهڭلىـــك قىســـقا ســـۈرتۈۋاتقاندا، يـــۈزلىرىنى لۆڭگـــدە! ئىـــدى يـــۈزى

 قېتىقــى مــېڭه ئــارىالش قــان پــارچه بىــر يېڭىــدا ســول كۆڭلىكىنىــڭ
 تهتـۈر  ئاشقازىنى قايتىدىن تهڭ بىلهن كۆرۈشى قالغانلىقىنى قېتىپ
 …. لىدىباش كېلىشكه كهپلىشىپ ئاغزىغا ئۆرۈلۈپ

بـــۇرنىنى چايقـــاپ -ســـهل ئوڭشـــالغاندىن كېـــيىن قايتـــا ئـــاغزى
ھاجهتخانىسىدىن چىقىپ ياتاق ئـۆيىگه كىرىـپ، كارىۋىتىغـا ئـۆزىنى     

ئۇزۇنـدىن  . تاشالپ بېشىنى كىرلىشىپ كهتكهن يوتقىنىغا پۈركىـدى 
بۇيان يۇيۇقسـىز قالغـان كىـر يوتقىنىغـا سـىڭىپ كهتـكهن ئـاچچىق        

ي ئېهتىمـالىم، كۆڭلىنىـڭ   پۇراق ھهممىنـى بېسـىپ چۈشـتى بولغـا    
ــېس  ــىلغاندەك، ھـ ــهل بېسـ ــى سـ ــدىن -ئايلىنىشـ ــۇلىرى قايتىـ تۇيغـ

ياتقـان يېرىـدە قولىغـا بىـر نـېمه      . ئىشلهشكه باشالۋاتقاندەك تۇيۇلدى
ــاقتى    ــۇپ ب ــۇ نهرســىنى تۇت ــدى، سىالشــتۇرۇپ ئ ــدەك قىلىۋى . ئۇرۇلغان

ــى     ــابالر ئىكهنلىكىنـ ــى كىتـ ــىنىڭ ھېلىقـ ــان نهرسـ ــا ئۇرۇلغـ قولىغـ
-كېـيىن ئورنىـدىن ئىرغىـپ تـۇرۇپ ئـۇ كىتـابالرنى جـان       سهزگهندىن 

 :جهھلى بىلهن كۈچهپ پىرقىرىتىپ ئىشىكى تهرەپكه ئاتتى
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 ”!قويغان ھالغا مۇشۇ مېنى كىتابالر، سهن“

ــاتتى     ــۆزىنى ئـ ــا ئـ ــپ يوتقانغـ ــۈپال قىلىـ ــدىن گـ ئۇنىـــڭ . قايتىـ
ــدى   ــېخىچه توختىمىغانى ــلىرى ت ــىدىن  . تىترەش ــڭ تىترىش بهدىنىنى

  .نگۈدەك غىچىرالپ تۇراتتىكارىۋىتىمۇ بىلى

 دېـگهن  مهن! ئهمهسـمهن  ئهھلـى  ئىشـالرنىڭ  بـۇ  مهن! يـاق  ياق،“
ــۇرالر ــىدا ئۇيغ ــدىغان كهم ئارىس ــر تېپىلى ــرمهن، بى ــداق ئېنجىنې  بۇن
 زىيانغـا  ئهھلىنـى  كهسـىپ  بىر خهلقىمگه خوراتسام ئۆزۈمنى ئىشالرغا

 قىلســـا كىـــم ئىشـــنى بۇنـــداق! قالمامـــدىم بولـــۇپ ئۇچراتقـــان
قىســــتاققا ئېلىنىــــپ -ئۇنىــــڭ ئۈســــتىگه قېــــيىن! ىلىۋالســـۇن ق

ــانىۋەيران     ــلىۋېتىلگهن، خـــ ــپ تاشـــ ــار قىلىـــ ــۈرۈلگهن، ناكـــ ئۆلتـــ
-قىلىـــــۋېتىلگهنلهر مېنىـــــڭ ئـــــائىلهم يـــــاكى مېنىـــــڭ ئـــــۇرۇغ

ــدى؟ ــنىم،      ! تۇغقانلىرىممى ــڭ؟ ۋەتى خهقــقه نــېمه قهرزىــم بــار مېنى
خالىساڭ ھېلىقى ئىزچى دېگىنىڭ چىقىپ ئـۆزۈڭ  ! مىللىتىممىش

قايسـى بىـر دۆلهتتىكـى مۇھـاجىرلىرىمىز     ! قىلىۋال بۇ ئىشـلىرىڭنى 
 كىتابلىرىـدا  دېگهننىـڭ  مهن ئىزچـى  بۇ‘: خويمۇ ياخشى قىلغانىكهن

 قىلىـپ  ئـۆزى  بولسـا  نـوچى  …! تاشـاليمهن  سـۈرتۈپ  يېرىمنـى  پاالنى
 يهردە ئۇچرىغان كىتابلىرىنى ئۇنىڭ …! دېگهنلىرىنى بۇ باقمىسۇنمۇ

 بـۇيرۇقالرنى  دېگهن ’!رۈپ تاشلىشىمىز كېرەككۆيدۈ قويماي بىرنىمۇ
 ســېلىپ ئوتقــا پارچىســىنى مىــڭ نهچــچه قېــتىم ئىككــى چىقىرىــپ
 شــۇ نــېمىلهركهن بــار ئهقلــى قىلغــانىكهن، ياخشــى بهكــال كۆيــدۈرۈپ

 ”!دېگهنلهرنىڭ مۇھاجىر

ــلىدى     ــقا باش ــۆڭگىرەپ يىغالش ــقا، ھ ــراپ چالۋاقاش ــىم ۋارقى . قاس
ــۇپ   ــى، قورقـ ــداپ تىترەيتتـ ــۆڭلى  غالىلـ ــارايتتى، يهنه كـ ــا قـ ئهتراپىغـ

 .ئېلىشاتتى، ئۆلگۈدەك پۇشايمان قىالتتى
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ئۈمىدسىز تۇرۇۋاتقان ئېغىر بېسىم ئاسـتىدا قىسـقا مۇددەتلىـك ھهل    
قىلغۇچ جهڭگه ئاتلىنىشتىن بهكال ئۈمىد كۈتۈپ، خاتا پىالنالنغان بۇ 

ــ  ــل ھهرىكهتـ ــدا     خىـ ــۆزلىرىنى پىـ ــدا ئـ ــۈك ھالـ ــۇمىي يۈزلـ لهرگه ئومـ
ــماقتا ــدىن    . قىلىش ــل روھى ــۇ خى ــنا ب ــا تهش ــڭ ئازادلىقق خهلقىمىزنى

مهلۇم مهنىدىن ئالغاندا ئاخۇنوپ، ئۈچىنچى . پهخىرلهنمهي تۇرالمايمىز
روتا، قاغىلىق، پهيزىـۋات، بـارىن، غۇلجـا ھهرىكهتلىرىمىـز، شـۇنىڭدەك      

ــۇ،   ــدا ئاقسـ ــدىن ئالغانـ ــۇم مهنىـ ــىي  مهلـ ــۈرۈمچى سىياسـ ــقهر، ئـ قهشـ
نامايىشلىرىمىزنىمۇ بۇ خىل تۇيۇقسىز قوزغىلىپ دۈشمهنگه بىـراقال  
ــۈلگىلىرى    ــگهن ئـ ــۇپتىن كهلـ ــل قۇتـ ــى خىـ ــنىڭ ئىككـ زەربه بېرىشـ

ئهركىــنلىككه تهشــنا خهلقىمىــز مــۇقىم بىــر  . دېيىشــىمىز مــۇمكىن
ھهرىكهت پىالنى بولمىغان بۈگۈنكى ئهھۋالىدا دۈشمهنگه قارشى ئۇزۇن 

ددەتلىــك يوشــۇرۇن كــۈرەش قىلىــش يولىــدىن كــۆرە، بــۇ خىــل        مۇ
يهنـى،  . داغدۇغىلىق ئاشكارا ھهرىكهتلهرگه ئاتلىنىشنى ئهۋزەل كۆرىـدۇ 

خهلقىمىــز كۆرۈۋاتقــان زۇلۇملىرىــدىن بىــراقال قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن جــان 
ــلهرگه     ــدۇغىلىق باشــالنغان ھهرىكهت ــل داغ ــۇ خى ــا، ب ئېتىــپ تۇرغاچق

 .دەرھال قاتنىشىپ كېتهلهيدۇ

ئهمما شهرقىي تۈركىسـتاننىڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىقى ھاياجـان     
پهيدا قىلىدىغان، خهلقئـارالىق مهدھىـيلهرگه سـهۋەب بوالاليـدىغان بـۇ      
تــۈردىكى ئهمهلىــي نهتىجىســى بولمايــدىغان ئاشــكارا داغــدۇغىلىق      

ــدۇ    ــا كهلمهي ــلهن قولغ ــتىم ســانى بى ــكهت قې ــڭ  . ھهرى بهلكــى، بىزنى
ــان خىتــاي  مىللىــي مۇســتهقىللىقىمىز ۋەتىن ــى بېســىپ ياتق ىمىزن

ــانى    ــتىم سـ ــكهت قېـ ــتۇرااليدىغان ھهرىـ ــاۋۇزچىلىرىنى ئاجىزالشـ تاجـ
يهنــى، بىزنىــڭ ھهرقانــداق بىــر  . نهتىجىســىدىال ئهمهلــگه ئاشــۇرۇلىدۇ

ئازادلىق كۈرىشىمىز دۈشمهنگه ھهقىقىي زەربه پهيدا قىلىـپ، ئـۇالرنى   
ــ    ــىنى تېزلهش ــاراپ قېچىش ــتىگه ق ــۆز دۆلى ــدىغان، ئ تۈرۈپ كۆپىيهلمهي

ــى    ــدىغان ۋەزىيهتنــ ــۇدۈك تۇرالمايــ ــزدە بىخــ ــدىغان، ۋەتىنىمىــ بېرىــ
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بۇ تىنچلىق تهرەپدارلىرىمىز، خهلقىمىزنى تىنچلىق يولىـدىن باشـقا   
ھېچقانداق كۈرەش يولىنىڭ شـهرقىي تۈركىسـتان مۇسـتهقىللىقىنى    
ــارىچه     ــڭ ب ــكه كۈچىنى ــدىغانلىقىغا ئىشهندۈرۈش ــا چىقىرالماي ۋۇجۇدق

 .تىرىشماقتا

ــى بىــز شــۇنى ھهرگىــز ئۇنتۇماســلىقىمىز كېرەككــى، ۋەتىنى  مىزن
بېســىپ ياتقــان بۈگــۈنكى خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن يــېقىن       
كهلگۈســىدە خىتــاي ھــاكىمىيىتىنى قولغــا ئېلىشــىنى خــام خىيــال  
قىلىشىۋاتقان خىتاي دېموكراتىك كۈچلىرى ھهرگىزمۇ يېرىم ئهسـىر  

بۈگـۈنكى  . ئاۋۋالقى مۇتهئهسسىپ، قاالق ۋە ئاجىز خىتايالردىن ئهمهس
رۇۋاتقان ھهرقانداق بىر خىتـاي تاجاۋۇزچىسـى،   شهرقىي تۈركىستاندا تۇ

ۋەتىنىمىز خهلقىنىـڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىقىنى تهلهپ قىلىشـىغا     
شۇ سـهۋەبتىن  . ئهقلى ھهيران قالىدىغان شوۋنىستىك روھىدا تۇرماقتا

ــداق بىــر ئىــدېئولوگىيىنى ئاســاس قىلىــدىغان    خهلقىمىزنــى ھهرقان
كه ئۈندىمهك، شهرقىي خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ مهرھهمىتىنى كۈتۈش

تۈركىستان خهلقىنى تېز ئارىدا تارىخ بېتىدىن ئۆچۈرۈلۈشـىگه سـهۋەب   
بۇ پاجىئهنى بۈگۈنگىچه . بولىشىدىن باشقا نهتىجىگه ئېرىشتۈرەلمهيدۇ

 .ئارتۇقى بىلهن ئاشكارا كۆرمهكتىمىز

ــۇ    ــارىخىمىزدىكى ب ــز ت بىزنىــڭ يهنه بىرقىســىم ۋەتهنپهرۋەرلىرىمى
ى ئــاددىي شــهكىلدە يــۈزەكى تهھلىــل قىلىــپال، مهغلــوبىيهتلىرىمىزن

بۈگـــۈنكى خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ۋەتىنىمىزدىكـــى سىياســـىي، 
ــك    ــائىي ۋە جۇغراپىيىلىــــ ــكىرى، ئىجتىمــــ ــادىي، ئهســــ ئىقتىســــ
ــى   ــتىن، خهلقىمىزنـ ــيهت بهرمهسـ ــچه ئهھمىـ ــتۈنلۈكلىرىگه قىلـ ئۈسـ
جىددىي تهييارلىق كۆرۈپ ئومۇمىي يۈزلۈك قوراللىق پارتالپ چىقىش 
بىلهن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى ھهل قىلغـۇچ جهڭ قىلىشـنى     

دەرۋەقه، خهلقىمىز بۈگۈنكىـدەك  . ئۈمىد قىلىپ ھهرىكهتكه ئاتالنماقتا
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 ئېغىزىمغا بويى ئۆمۈر دېگهنلهرنى ۋىجدان غۇرۇر، مىللهت، ۋەتهن،“
 قهسـهملهر  ئـۆزى  ئـۆزىگه  ھېلىغـا -ھېلىدىن دەپ ”!قويمايمهن ئېلىپ

 .قىالتتى

  …. قاسىم، تۈگهشمهكته ئىدى

***  

  

ئـــۆزى شـــاڭخو قىلىۋالـــدى  ئـــۆزىنى دەپ ”!ئاقمـــاق قورقۇنچـــاق“
ــىدا    ــامېر ئوتتۇرىسـ ــىم كـ ــان قاسـ ــدىن چىققـ ــلىمىلهر قاينىمىـ ئهسـ

ئۇ، ئۆزىنىڭ تـۇنجى ھهرىـكهت قىلغـان شـۇ     . ئوڭدىسىغا يېتىپ تۇرۇپ
پـاتال ئېسـىگه كهلتـۈرۈپ ئـۆزىچه كۈلـۈپ      -كۈنىدىكى قىياپىتىنى پـات 

ــى ــدەك    . كېتهتت ــۈنلهي ئۇنتۇغان ــاغرىقلىرىنى پۈت ــدىكى ئ ــۇ، بهدىنى  ئ
-ئهڭ ئاخىرقى مىنۇتلىرىدا، قولىدىن كېلىـدىغان بىـردىن  . قىالتتى

ــدىغا      ــۆز ئالـ ــدىن كـ ــلىمىلىرىنى قايتىـ ــېرىن ئهسـ ــى، شـ ــر ئىشـ بىـ
كهلتــۈرۈۋېلىش بولىــدىغانلىقىنى ياخشــى بىلگهچــكه، بــۇ پۇرســهتنى  

 .بىكارغا ئۆتكۈزۈۋېتىشنى زادىال خالىمايتتى

 . م قىلماقتائۇ، كامېردا يېتىپ كونا ئىشلىرىنى ئهسلهشنى داۋا

***  

  

قاســـىم، شـــۇ تـــۇنجى قورقۇنچلـــۇق ۋەقهدىـــن كېـــيىن ئهتىـــدىن 
 مانــا“. كهچكىــچه قورقۇشــتىن چۆچــۈپال يۈرىــدىغان بولــۇپ قالــدى     

 ھـېچ  باشـقا  دىـن  …” كېتىـدۇ،  تۇتـۇپ  مېنـى  ئهنه كېلىدۇ، ساقچىالر
 بىـلهن  تىترەشـلىرى  غالىلـداپ  ھهرھالـدا . كهلمهيتتـى  خىيالىغا نېمه

ــۆڭلى ــالردىن ك ــى ق ئايلىنىش ــدەك قىالتت ــۈز  . ۇتۇلغان ــۇنداقتىمۇ ي ش
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يىللىــق يوتقــان تۇتــۇپ يېتىــپ قالغــان كونــا كېســهل كۆرپىســىدەك 
. تاتىرىــپ، كــۆزلىرى چوڭقۇرلىشــىپ ئورىــدەكال بولــۇپ قالغانىــدى     
. بهدىنىمۇ ئۇرۇقالپ بارغانسېرى قۇرۇق كۆتهككه ئوخشاپ قېلىۋاتـاتتى 

راقنى ئۆلگـۈدەك  ھـا  مهخلـۇق  بـۇ  ر،قـاراڭال “ئىدارىسىدىكى خىتايالرمۇ 
ئىچىدىغان بولۇپ كهتتى، قارىغاندا ئاخشام يهنه سايدا سۇسـىز قالغـان   

 ئۇنىڭـدىن  باشـقا  دېگهندىن …”موزايدەك ئىچىۋالغان بولسا كېرەك؟ 
 ئىدارىسىدىكى شۇنىڭدەك،. قىلمىغانىدى گۇمان ئىشتىن بىر قىلچه

 لــوخىنى  ىتــايخ ھېلىقــى  ئۆلتــۈرۈلگهن پاجىئهلىــك  خىتــايالردىن
 سـاڭا  كـا،  الۋ“شـۇنىڭغا قارىمـاي   . ىسىدىمۇ بىـرەر گهپ تۇيمىـدى  توغر

 دېيىشـلهردىن  …”! چاقىرىـدۇ  بىرسـى  سېنى كاسىمۇ، …! تېلېفون
 .كېتهتتى تۇرۇپ تىك قورققىنىدىن ئېلىپ خۇدۈك

شۇنداق قىلىپ مىڭ بىر باالالردا بۇ بىرنهچچه ھهپتىنى ئۆتكـۈزۈپ  
ــۈنىگه    ــۈمه كــ ــر جــ ــىمى    بىــ ــۇ ئاخشــ ــىم، بــ ــىۋالغان قاســ ئۇلىشــ

كېسىل قۇتۇلۇپ كېتىش، بۇ ھهقته ئۆمۈر -ئهنسىزچىلىكلهردىن ئۈزۈل
بويى قايتا ئويلىماسلىق ئۈچـۈن يـالغۇز ئولتـۇرۇپ ئۆلگـۈدەك ئىچىـپ      
مهســت بولىۋېلىشــنى پىالنــالپ كۈچلــۈك داچــۈي ھاراقلىرىــدىن ئــۈچ 

راســا . دىخىلىنــى ۋە بىــر مــۇنچه زاكوســكىالرنى ئېلىــپ ئــۆيىگه كىــر
 .ئوخشىتىپ گۆشلۈك قورۇما قورۇپ تهييار چۆپ سالدى

چــۆپنى ئهمــدىال ســۈزىۋاتقىنىدا تۇيۇقســىزال ئىشــىكى گۈلــدۈرلهپ  
ــلىدى   ــقا باش ــاتتىق ئۇرۇلۇش ــكه،   . ق ــۈپ كهتكهچ ــاتتىق چۈچ ــال ق بهك

 !پويال بىلهن تهڭال تۆكۈلۈپ يهرگه بىر كېلىدۇ-قولىدىكى چۆپى چويال

 »!امسهن ئىشىكىڭنىچاققانراق ئاچم! ئۆلدۈڭمۇ«

بـۇ كهلگهنـلهر   : ئۇنىڭ يۈرىكى سـهل جايىغـا چۈشـكهندەك قىلـدى    
ھېلىقى دائىملىـق ھاراقكهشـلىك ئولتۇرۇشـىنىڭ كونـا ئـۈلپهتلىرى      
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 ئاساسىدا كوممۇنىستلىرى خىتاي-تۈركىستان شهرقىي مهنىدىكى تار
لى شــهك ’ھۆكــۈمهت بىرلهشــمه‘ قورچــاق ئىككىنچــى قۇراشــتۇرۇلغان

 خهلقىمىـز . دەسسىتىلدى ’ھۆكۈمىتى ئاپتونومىيه‘بولغان ئاتالمىش 
 بۇ پاتۇرۇلغان پاتقىقىغا ’ئېرىشىش مۇستهقىللىققا يولىدا تىنچلىق‘

 سىياســىي تىــنچ دەۋرى، ’ھۆكــۈمهت بىرلهشــمه‘ قېتىملىــق ئىككــى
 خهلقىمىزنـى  تۇرغـان  تهييارلىقسـىز  ھهرىكهتلىرىگه تالىشىش ھوقۇق

 . بهدەل تۆلهشكه مهجبۇرلىدى دەرىجىدە مىسلىسىز

ــى   ــهۋەبلىرىنى كهلگۈسـ ــۇ مهغلۇبىيهتلىـــك ھهرىكهتلهرنىـــڭ سـ بـ
مىللىي تارىخچىلىرىمىز چوقۇم تهپسـىلىي تهتقىـق قىلىـپ تېپىـپ     

ــدۇ ــۇبىيهت    . چىقاالي ــىرلىك مهغل ــرىم ئهس ــك يې ــز پاجىئهلى ــۇڭا بى ش
تــارىخىمىزنى ۋاقىــت ئىســراپ قىلىــپ تهھلىــل قىلىشــىمىزنىڭ      

نىڭ ئۈستىگه پۈتۈنلهي خاتا ۋە چولتـا شهخسـى دۇنيـا    ئۇ. ھاجىتى يوق
قاراشـالر ئاساسـىدا يارىتىلغــان بـۇ پــاجىئهلىرىمىزدىن بىـرەر تهجــرىبه     

ــۇمكىن ئهمهس  ــۇ دەۋرلهر . يهكــۈنلهپ چىقىرالىشــىمىزمۇ م چــۈنكى، ئ
ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشقا . ئهسلىدىنال تىپىك خاتا يارىتىلغان دەۋر ئىدى

دېيىلســه، بــۇ نۇقتــا ئهينــى ۋاقتىــدىكى   تېگىشــلىك بىــرەر نۇقتــا بــار
ھهرخىل چۈمپهردىلهرگه ئورنىۋالغان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ تۈپكى 
ۋە ئۆزگهرمهس مهقسىتىنىڭ ۋەتىنىمىز شهرقىي تۈركىستان زېمىنىنى 
مهڭگۈلۈك خىتاي يېرىگه ئايالندۇرۇۋېلىش ۋە خهلقىمىزنى بۇ زېمىندا 

اقتىـــــدا كـــــۆرۈپ  قهدەم يوقىتىـــــۋېتىش پىالنىنـــــى ۋ -قهدەممـــــۇ
 !يېتهلمىگهنلىكىمىز بولىشى كېرەك

 ۋەتهنـپهرۋەر ‘ئهپسۇسكى، بۈگۈن خهلقىمىز ئارىسىدىكى بىرقىسىم 
 بىـلهن  يـولالر  تىـنچ “ پاسسـىپ  خىـل  شـۇ  يهنىـال  لىرىمىز ’يېتهكچى
 ”قىلىـش  مۇسـتهقىل  بويىچه باسقۇچالر-قهدەم تۈركىستاننى شهرقىي
كالسسىكالشقان . لمهكتهكه قايمۇقتۇرۇپ خهلقىمىزنى بىلهن شوئارى
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. لۇشــنى ئهزەلــدىن خالىمــاي كهلــدىخىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قــۇل بو
ــاق    ــىدىن ۋە ئورتــ ــاق ئىرادىســ ــڭ ئورتــ ــز ئۆزىنىــ ــا خهلقىمىــ ئهممــ
ــل    ــا، بىرمهزگىـ ــۇپ قالغاچقـ ــرۇم بولـ ــق مهھـ ــارىتىدىن ۋاقىتلىـ جاسـ
تېڭىرقاش، قايمۇقۇش ۋە ئۈمىدسىزلىنىش دەۋرىنى باشتىن كهچۈرۈپ، 

 شۇ. نۇرغۇنلىغان قىممهتلىك پۇرسهتلهرنى قولدىن بېرىپ قويغانىدى
ــي     ــدە مىللىــ ــيهت ئىچىــ ــك ۋەزىــ ــۈنكى پاجىئهلىــ ــهۋەبتىن بۈگــ ســ
مۇســتهقىللىق كۈرىشــىنى قايســى كــۈچ ۋە قانــداق ئۇســۇلالر بىــلهن  
ــر چۈشــهنچىگه       ــق بى ــدە ئېنى ــى ھهققى ــدۇرۇش كېرەكلىك ــات ياي قان

ئهلــۋەتته بــۇ خىــل ھــالهتكه چۈشــۈپ . كــېلهلمهي تېڭىرقــاپ قالماقتــا
ــىلىرىمىز   ــىم كىشـ ــڭ بىرقىسـ ــىمىزدا بىزنىـ ــلىك  قېلىشـ تېگىشـ

ئـااليلۇق، قىرىقىنچـى   . مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئېلىشلىرى كېـرەك 
يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا دۈشمهن كۈچلىرىنىـڭ ئېغىـر ئاجىزالشـقان    
ــهرقىي     ــز شـ ــدىالنغان خهلقىمىـ ــتىخىيىلىك پايـ ــىتىدىن ئىسـ پۇرسـ
تۈركىستاننىڭ ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىنى بهرپا قىلىـش كۈرىشـىنى   

ــلىۋەتكىنىدە، بىز ــى    باشـ ــقهدەملىرىمىز ئهينـ ــار پېشـ ــر قاتـ ــڭ بىـ نىـ
ــپ ۋە     ــۇپ قېلىـ ــدىن ئۇجۇقـ ــۈلهى دولقۇنىـ ــاۋى سـ ــدىكى دۇنيـ ۋاقتىـ
ــى      ــان شهخس ــى بولمىغ ــۋى ئاساس ــتهھكهم نهزەرىيى ــڭ مۇس ئۆزلىرىنى
ئهقىدىلىرىگه تايىنىپ ۋەتىنىمىز خهلقىنى قوراللىق مۇستهقىللىق 

ن كۈرىشــى ئورنىغــا، تىنچلىــق ئاساســىدىكى سىياســىي يــولالر بىــله  
ــا   -قهدەم ــتهقىللىقىمىزنى قولغـ ــي مۇسـ ــدا مىللىـ ــقۇچلۇق ھالـ باسـ

بــۇ خىــل . كهلتــۈرۈش دەيــدىغان تۇيــۇق يولىغــا باشــالپ كىرگهنىــدى 
 مۇسـتهقىللىقنى  مىللىي يولىدا تىنچلىق بويىچه باسقۇچالر-قهدەم“

ــا ــۈرۈش قولغ ــز، ”كهلت ــاۋۋال ھهرىكىتىمى ــۇرىيهت ئىككىنچــى ئ  جۇمه
خىتــاي گومىنــداڭى   -ركىســتان تۈ شــهرقىي  ئورنىغــا  ھۆكــۈمىتىمىز

قىســقا . بىرلهشــمه ھۆكــۈمىتىنى خهلقىمىــزگه زورالپ تېڭىــپ بهردى 
 ئورنىغا ’ھۆكۈمهت بىرلهشمه‘ۋاقىت ئىچىدىال پارچىالنغان بۇ قورچاق 
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 .سهل ئۆزىگه كهلگهندەك بولۇپ، بېرىپ ئىشىكىنى ئاچىدۇ. ئىدى

-ۋاراڭ دېيىشــىپ −نهگه يوقالــدىڭ شــۇنچه ۋاقىتــتىن بېــرى؟    «
 بىزنـى  −ۈچ ئـاغىنه،  ئـ  كېلىشـتى  كېرىـپ  ىنئىشـىكت  بىلهن چۇرۇڭ

 قاسـىمنىڭ  ئـۇالر  −! ھالدا ھهر كهلمىگهنسهن نىيىتىگه تاشلىۋېتىش
 ئـۆيگه  مېهمانخانـا  ئـۇدۇل  بىلهن تهكهللۈپسىزلىك كۈتمهيال جاۋابىنى
 ۋە بوتــۇلكىلىرى ھــاراق تىزىلغــان جوزىغــا ئــۇالر. كېلىشــتى كىرىــپ

 تــۇرۇپ بوســۇغىدىال كــۆرۈپ زاكوســكىالرنى ھهرخىــل تهخســىلهردىكى
 بىرلىـرى  يوشۇرۇنچه بىزدىن دوستىمىز دېمىدىممۇ، مانا −ېلىشتى، ق

 قايتىــدىن ئـۇالر  − »!ئهمهســمۇ يـۈرگهنىكهن  ئوينــاپ ئولتـۇرۇش  بىـلهن 
 .كهتتى ۋارقىرىشىپ قىلىپ چىيا-قىيا

قاسىم دۇدۇقالپ بىر نېمىلهرنى دەپ ئـۆزىنى ئاقالشـقا تىرىشـىپ    
جوزىغـا تىكلهكلىـك تۇرغـان ئـۈچ     : كېلىشتۈرەلمىدىباققان بولسىمۇ 

بوتۇلكا ھاراق، ئۇنىڭ ئـۆزىنى ئاقلىشـىغا قىلچىلىكمـۇ ئىمكـانىيهت     
 .قالدۇرمىغانىدى

قېنــى ئــاغىنىلهر ئولتــۇرايلى، ھهرقــانچه ئېســىل مېهمىنىــڭ      «
ــۈز   ــدىڭنى ئ ــدىن ئۈمى ــۇ ھاراقلىرىڭ ــا يېڭىســىنى  . بولســىمۇ ب ئورنىغ

 قالمىغـان  پهرقـى  بېشـىنىڭ  بىـلهن  بـوينى  دېدى −! ئېلىپ بېرىمىز
 ئىشـنى  بىـر  مـۇھىم  ئىنتـايىن  بىـز  بۈگـۈن  −خامسېمىز ئاغىنىسى، 

 »!ئىچىمىز تهبرىكلهپ

ــاغىنىلهر ۋاراڭ ــدىن   -ئ ــتىخاننى قايتى ــقىنىچه داس ــۇرۇڭ قىلىش چ
قـۇچىالرنى  -بىرسى ئاشخانا ئۆيدىن قاچـا . رەتلهشكه كىرىشىپ كهتتى

 :تىئېلىشقا كىرىپ كېتىپ چۈچۈپ ۋارقىرىۋەت

يهرنىڭ ھهممىسىال چۆپكه توشۇپ كېتىپتىغۇ؟ ! ۋاي بۇ نېمه ۋەقه«
 قالغــــان جېدەللىشــــىپ بىــــلهن مېهمانلىرىــــڭ قارىغانـــدا  …ھه، 
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. پۇراۋاتىــدۇ مهززىلىــك بهكــال قورۇمىلىرىــڭ ئهممــازە، ئوخشىمامســهن؟
 »قانداق؟-قىالمدۇ ئوخشاپكهتكهندەك تازىمۇ پهرىزىمچه

ــرگه   « ــهن، بىــ ــپ كىرمهمســ ــانلىرىڭنى چاقىرىــ ــى، مېهمــ قېنــ
 ئـۆيىگه  ياتـاق  دوستى بىر دېگىنىچه −ئولتۇرۇشتىن قىزغىنامسهنيا؟ 

 ئىشــىنى قىلىۋاتقـان  قولىـدىكى  قاســىم بولىۋىـدى،  باقمـاقچى  مـاراپ 
 − كهتتى، كىرىپ ئۆيگه بۇرۇن ئاغىنىسىدىن ئۇ شاپىال-ھاپىال تاشالپ

 قالمىسـۇن  بولـۇپ  پىـز -قىـز  ولۇقىسـهن، ھ ئـانچىۋاال  نېمه ئاغىنه، ھوي
قىسىدىن ياتاق ئۆيىگه بېشىنى تىقىپ ئار ئۇنىڭ دېگىنىچه − »يهنه؟

ئهمما قاسىم ئىنتايىن چاققانلىق بىلهن يهردە چېچىلىـپ  . ئۈلگۈردى
ياتقان ھېلىقى ئىككى كىتابنى ئېلىپ كىيىم ئىشكاپنىڭ ئۈستىگه 

 :ئېتىپ ئۈلگۈردى ۋە

 − »…. بهكال رەتسىز ئىدى، شـۇ . ئاغىنىلهر، ئۆيدە ھېچ كىم يوق«
 .پ غودۇڭشىغان بولدىدە نېمىلهرنى بىر دېگهندەك

ئۆزىچىال بىزدىن نومۇس قىلىدىغان بولۇپ كېتىپسهنغۇ ئـاغىنه،  «
 ئاغىنىسىمۇ كىرگهن −» .ماياقتا تۇرغىنه مهن بىر كىرىپ قاراپ باقاي

 ياتـاق . ئىـدى  قىلغان گۇمان تېخىمۇ قاراپ ھودۇققىنىغا بۇنچه ئۇنىڭ
ئاغىنىسـى،   بـۇ  چىققـان  يۈگۈرتـۈپ  كـۆز  قۇر بىر ئهتراپقا كىرىپ ئۆيگه

يهنىال ئىشهنگۈسى كهلمهي ئىشكاپنىڭ ئىچلىرىگه، ھهتتا كارىۋاتنىڭ 
 :ئاستىلىرىغىچه قاراپ چىقتى

 »!كهلمهيدۇ پۇرىقىمۇ پىز-قىز يوق، بىرسى ئۆيدە بۇ ،’ساقى‘«

ئاغىنىمىزنىڭ ئۆيىـدە قىـز جىنسـى تۇرمـاق، چىشـى      ! ھا، ھا، ھا«
 دەپ −» !چىۋىن كىرمهس بولغانغىمۇ بىر ئهسىردىن ئاشـتى دېگىـنه  

 كېلىـپ  دەسـتىخانغا  كۈلدى ۋاالقالپ تۆكۈلگهندەك سۇ قاپاقتىن كونا
 .بويۇن بۇقا ئۈلگۈرگهن ئولتۇرتۇپ
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 بىزنىڭ بۈگۈنكى ۋەزىپىلىرىمىز
يېقىنقى يىلالردىن بېرى ۋەتىنىمىز خهلقى شـهرقىي تۈركىسـتان   
ــوغالپ   ــۈس قــ ــاۋۇزچىلىرىنى تهلتۆكــ ــاي تاجــ ــدىن خىتــ تۇپراقلىرىــ
ــۈ   ــىتىگه مهڭگـــــ ــاش پۇرســـــ ــدەك ياشـــــ ــارمىغۇچه ئادەمـــــ چىقـــــ
ئېرىشـــهلمهيدىغانلىقىنى، ھهتتـــا جىـــم يېتىۋەرگىنىـــدە بۇنـــدىن      
كېيىنكــى ئىنتــايىن قىســقا بىــر دەۋر ئىچىــدە شــهرقىي تۈركىســتان   
خهلقىنىــڭ يهر يۈزىــدىن مهڭگــۈ ســۈپۈرۈلۈپ تاشــلىنىدىغانلىقىنى     

ــلىدى  ــكه باشـ ــۇپ يېتىشـ ــېرى ئېنىـــق تونـ ــۇ . بارغانسـ ــز گهرچه بـ بىـ
ىغــــان بولســــاقمۇ، تهقــــدىرىمىزنى بهكــــال كېچىكىــــپ پهرق قىالل

پاجىئهلىك ئۆتكهن يېرىم ئهسىرلىك دەۋرىمىزگه نىسبهتهن ئېيتقاندا 
. ئۆزىمىزنى قۇتقۇزۇش يولىغا ئاتلىنىشتا يهنىال كهچ قالغان بولمايمىز

ــي    ــويىچه مىللىــــ ــاھهلهر بــــ ــۈن ســــ ــۈن، پۈتــــ ــز بۈگــــ خهلقىمىــــ
تهدبىرلىرى ئۈسـتىدە  -مۇستهقىللىقىمىزنى قولغا كهلتۈرۈشنىڭ چارە

ــۇمىي ي ــا  ئوم ــقۇچىغا قهدەم قويماقت ــزدىنىش باس ــۈك ئى ــڭ . ۈزل بىزنى
ئۆتكهنــدىكى يېــرىم ئهســىرلىك تــارىخىمىز دەل بــۇ خىــل ئىــزدىنىش 
ــارىخ      ــلىك، ت ــقا تېگىش ــىپ، قارىلىنىش ــان پاسس ــىنى يوقاتق ئىرادىس

سۈپۈرۈلۈشىگه تېگىشلىك قـاراڭغۇلۇق  -سهھىپىلىرىمىزدىن سىرىپ
ىشــكه كېچىكىــپ خهلقىمىزنىــڭ بــۇ خىــل ئىزدىن . دەۋرىمىــز ئىــدى

 .بولسىمۇ ئاتالنغىنىدىن پهخىرلىنىشىمىز كېرەك

بىز شـۇنىڭغا قهتئىـي ئىشىنىشـىمىز كېرەككـى، ئىچىمىزدىكـى      
ــان ۋەتهن      ــىنى يوقاتق ــىنى، ئهنئهنىس ــۇرۇرىنى، ئىرادىس ــۇم غ ــر ئۇچ بى
ســاتقۇچ خــائىن ئۇنســۇرالرنى تىلغــا ئالمىغانــدا، خهلقىمىــز ئاساســهن 
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ــۇپ ــۈپ، بول ــېچىلهردە، كۆرۈن ــۇڭ ك ــاقالردا،-بول ــخهتهر پۇچق  يهرلهردە بى
 مهخپـى  تهسـۋىرلهنگهندەك  كىنـوالردا ! قىاليلـى  ھهرىكهت ھۇۋقۇشتهك

ــرىش زەربه ــى، بېـــ ــتىنلهر ھهرىكهتلىرىنـــ ــڭ ۋە پهلهســـ  چېچهنلهرنىـــ
، چىقىرايلــى كــۈچ سېلىشــقا ۋەھىــمه قىلىــپ ئــۈلگه ھهرىكهتلىرىنــى

 !ئۆزىمىزنى مهخپى زەربه بېرىش ھهرىكهتلىرىگه يېتىشتۈرەيلى

 ئىشىمىز پارچىالنسا خىتاي −يېقىندا ئارىمىزدا تارقىلىپ يۈرگهن 
 بېرىدۇ، ئېلىپ فېدېراتسىيه بىزگه ت د ب بولىدۇ، ھهل تۆكۈلمهي قان

 چۆچهكلهرگه ياۋىداق-يالغان دېگهندەك − بېرىدۇ ياردەم بىزگه ش ق ئا
ــۇلىنى خهجلهيــدىغانغا يهر تاپالمــاي ئهيــش ! هنمهيلىئىشــ ھهرگىــز -پ

ــۈرگهن ئهرەب   ــدە يـ ــرەت ئىچىـ ــد   -ئىشـ ــدىن ئۈمىـ ــالم دۆلهتلىرىـ ئىسـ
قورســىقىنى تويغۇزالمــاي خىتــايالردىن قورقــۇپ تىتــرەپ  ! كــۈتمهيلى

 !تۇرغان قوشنا ئهللهردىن، تۈركى ئهللهردىن ئۈمىد كۈتمهيلى

قا دوســـتىمىز دۇنيـــادا بىـــز شـــهرقىي تۈركىســـتانلىقالردىن باشـــ 
 !بىزنى بىز ئۆزىمىزال قۇتقۇزااليمىز! يوقلىغىنى ھهرگىز ئۇنتۇمايلى

ــۆز    بارىنــدىكى، غۇلجىــدىكى ۋە باشــقا جــايالردىكى ۋەتهن ئۈچــۈن ئ
ھايـــاتىنى تهقـــدىم قىلىـــپ كـــۈرەش قىلىۋاتقـــان شـــېهىتلىرىمىز،  

ــا، بــاال-قهھرىمــانلىرىمىز ياشاشــنى، ئاتــا چــاقىلىرىنى بېقىشــنى -ئان
ئۇالرمـۇ ئوقـۇپ كهسـىپ    ! نمۇ بهكـرەك ئـارزۇ قىلىشـاتتى   ھهممىمىزدى

ئهھلى، بىلىملىك كىشىلهردىن بولۇشنى، ئىشلهپ باياشات ياشاشنى 
ئـۇالر بـۇ دۇنيـادا دۈشـمهنگه قـۇل      ! بىزدىنمۇ بهكرەك ئارزۇ قىلىشـاتتى 

بولۇپ جىم يېتىپ گۇناھكار بولۇشتىن كـۆرە، قهھرىمـانالرچه كـۈرەش    
 !اللىدىقىلىپ شېهىت بولۇش يولىنى ت

 !ئۆلۈم − يا!  مۇستهقىللىق −يا 
  !ياشىسۇن شهرقىي تۈركىستان خهلقى

47 

 

اي ھاجهتخانـا  ياتاق ئۆيىنى ئاختۇرۇپ يۈرگىنى يهنىال قايىل بواللمـ 
تهرەپكه قارىۋىدى، قاسـىم يهنه ئىتتىـك بېرىـپ ھاجهتخانىغـا كىرىـپ      
ھېلىقى تاشنى ئېلىپ سۇ چۈشۈرگه سـاندۇقىنىڭ ئۈسـتىگه ئېلىـپ    

ھهممىــگه قىزىقىــدىغان بــۇ ئاغىنىســىمۇ ياتــاق ئۆيىــدىن . ئۈلگــۈردى
چىقىپ قاسىمنىڭ كهينىدىنال ھاجهتخانىغا بېشىنى تىقىپ بىر قۇر 

 :پ چىقتىكۆز يۈگۈرتۈ

 دەپ −» .بۈگۈن بهكـال غهلىـته قىلىقالرنـى قىلىسـهنغۇ دوسـتۇم     «
ئهمما ھـېچ  . باشلىدى دوستى قاراشقا قويۇپ زەن چىرايىغا قاسىمنىڭ

نېمىنــى ئاڭقىرالمــاي ھهيــران بولغــان ھالــدا مېهمانخانىغــا كىرىــپ   
 .ئولتۇردى

قاسـىممۇ ئــاڭغىچه  . زىيـاپهت رەسـمىي باشــلىنىپ كهتـكهن ئىــدى   
ــۈرۈپ يهپ، قورســىقىنى   چــۆپىنى  ــان تۆگ ــاش ســۈيىگه ن تۆكۈۋالغــان ئ

چوڭ ئىككى تهخسه . تويغۇزۇپ ئۆزىنى ھاراققا تهييار قىلىپ ئۈلگۈردى
تالىڭىـدا  -چىققان گۆشلۈك قورۇما دەرھال چوكىالرنىڭ بىردەك بۇالڭ

قائىــدە بــويىچه پېشــقهدەم ســاقىلىق ۋەزىپىســىنى ئــۆتهپ      . قالــدى
ــۇن، بۈگۈن  ــا بويــ ــان بۇقــ ــدىن  كېلىۋاتقــ ــاھىپخانلىقنى قولــ ــۇ ســ مــ

پېشقهدەم ساقى تۆت رومكا ئالدۇرۇپ ھاراقنى پهم بىلهن . بهرمىگهنىدى
 :تهڭشهپ قۇيۇپ ئاغىنىلىرىگه بىردىن تارقىتىپ چىقتى

قېنى ئاغىنىلهر، ئۇزۇن گهپنىڭ قىسقىسى، بۈگۈن بىـز ھېلىقـى   «
 »!كۆتۈرەيلى ئۈچۈن غهلىبىسى نىڭ ’قوشۇنى ئايپالتا‘

 ســادا دېــگهن ”!ئۈچــۈن قوشــۇنى ئايپالتــا“دىن ھهممىنىــڭ ئاغزىــ
 ئــاۋاز جىرىڭلىغــان نــازۇك بىــلهن بىرســى-بىــر رومكــا تــۆت. ياڭرىــدى

قاســــىم ھېچنېمىنــــى ئاڭقىرالمــــاي، . رىــــپ ئۇرۇشــــتۇرۇلدىچىقى
ئـۇ،  . ئهنسىرەش ئىچىـدە ئـاغىنىلىرىگه قوشـۇلۇپ رومكىنـى كۆتـۈردى     
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ــۇرۇپ ئاغ     ــۈزۈپ تـ ــدىرىماي سـ ــويىچه ئالـ ــادىتى بـ ــارىقىنى ئـ ــا ھـ زىغـ
 .توشقۇزۇۋېلىپ بىراقال بوغۇزىغا يوللىدى

يۇتمـايال ئـاغزىنى ئىككـى قـولالپ ئهتكىـنىچه      -ئۇ، ھـارىقىنى يۇتـا  
 …. ھاجهتخانىغا قاراپ ئۇچقاندەك چېپىپ كىرىپ كهتتى

بىر ھازادىن كېيىن قاسىم ئۆڭسۈلى يوق كۆزلىرى ياشقا تولغـان،  
ھهمـمه تهڭـال   . ئاپپاق تاتارغىنىچه ھاجهتخانىسـىدىن چىقىـپ كهلـدى   

ھهتتا قاسىممۇ ئۆزىنىـڭ بـۇ   . ئۇنىڭغا قارىشىپ ھهيران بولماقتا ئىدى
ھالىتىـدىن ھهيـران بولـۇپ ياشــقا تولغـان كـۆزلىرى بىـلهن ئهتراپىغــا       

قارىغانـدا ئـۇ، ھېلىقـى ۋەقهدىـن كېـيىن ئـۇزۇن       . ھاڭۋېقىپ قـارايتتى 
ــۇ ھهمراســىدىن   ــن ’لهززىتــى‘ ھاراقنىــڭ −يىللىــق ب ــۈك دى  مهڭگۈل

 ئـاغىنىلىرىنى  ئهلپازى ھازىرقى ئۇنىڭ. قىالتتى قالغاندەك ئايرىلىپ
ورقۇنچلـۇق تۈسـكه   ق ھهقىقهتهنمۇ چىرايى ئۇنىڭ. چۆچۈتۈۋەتتى بهكال

كىرىپ قالغان بولۇپ، تاتىرىپ ئۆلۈكتهك ئاقىرىپ كهتكهن، ئۇرۇقالپ 
  .كۆزلىرى ئۆڭكۈردەك چوڭقۇرالپ كهتكهنىدى

-تارتىپ قالمىغانسهن-ئاغرىپقاسىم، سهن بۇ بىر ئايدىن بېرى «
ــورىدى −ھه؟  ــتلىرىدىن سـ ــى، دوسـ  كىـــرىپال ئـــۆيگه بايـــا − بىرسـ

ئهممــا يــالغۇز بېشــىڭغا . ئىــدىم بايقىغــان يــوقلىغىنى مىجهزىڭنىــڭ
شــۇنچه كــۆپ ھــاراقنى تىكــلهپ قويغىنىڭغــا قــاراپ ســهل خــاتىرجهم   

ــدىم ــۈنلهردە؟  . بولغانى ــۇ ك ــدى ســاڭا ب ــېمه بول ــنه، ن  قاســىم −» دېگى
 قاچۇرۇشـقا  ئـۆزىنى  قىلىشـتىن  گهپ بولىۋېلىپ سۈرتكهن ىنىكۆزلىر

 .تىرىشتى

ئۇنى توال بهك قىستىمايلى، ھېلىمۇ بويتاق بىـر ئهر كىشـىنىڭ   «
 بۇقــا −شــۇنچه ۋاقىتــتىن بۇيــان ســاغالم تۇرالىغىنىمــۇ بىــر كــارامهت، 

 كهچـۈرۈم  بۈگۈنلـۈك  سـاڭا  مهيلـى،  − ئارىالشـتى،  گهپكه ’ساقى‘ بويۇن
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ەكلىــك، مــۇھىمى ئهنه شــۇ خىــل ۋاســىتالر ئــارقىلىق قهھرىمــان، يۈر 
 !چهبدەس جهڭچىلىرىمىزگه ئېرىشهلهيمىز

ــۇغۇللىنىدىغان     ــلهن ش ــالىيىتى بى ــېلىش پائ ــمه س ــى ۋەھى مهخپ
ــاش قىلغــان ۋە    قهھرىمــان پىــدائىيلىرىمىزنىڭ پېيىغــا چۈشــكهن، پ
خـائىنلىق قىلغــانالرنىمۇ خــۇددى شـۇ شــهكىلدە يوقىتــايلى، ئــۆزىنى   

-شـىلهرنىڭ ئاتـا  يوقۇتالمىساق ئۇالرنىڭ ۋە ئۇالرغـا مۇناسـىۋەتلىك كى  
ــاال  ــى، ب ــۇرۇق -ئانىس ــى، ئ ــاالقچىلىرى   -چاقىس ــېقىن ي ــرى، ي ئهۋالدلى

ــدىكىلهرنى چــوڭ كىچىكلىكىــگه، كهســپىي ئاالھىــدىلىكىگه،  -قاتارى
ــۇقىرى  تــۆۋەن بولىشــىغا قارىمــاي  -ئابرۇيىغــا، سىياســىي ئورنىنىــڭ ي

بىردەك جازاالش نامزاتى قىلىپ قىسـاس ئېلىشـقا ھهر ۋاقىـت تهييـار     
 .زىمتۇرۇشىمىز ال

ــېلىش ۋە     ــۆچ ئـ ــڭ ئـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــكهن خىتـ ۋەھشىيلهشـ
باستۇرۇش ھهرىكهتلىرى ئۈچۈنمـۇ بىـر كىشـىمىزنىڭ جـان قىساسـى      
ــار       ــم تهيي ــقا ھهر دائى ــاس ئېلىش ــۈزلهپ قىس ــا ي ــونالپ ھهتت ــۈن ئ ئۈچ

ــدا،  . تۇرۇشــىمىز الزىــم ئۈرۈمچىــدىكى شــېهىتلىرىمىز ئۈچــۈن قارىماي
ئاقســـــۇدا، بۆرىتـــــاالدىكى ئالتايـــــدىكى شـــــېهىتلىرىمىز ئۈچـــــۈن 

ــدۇ،    ــاقمۇ بولۇۋېرىـ ــاس ئالسـ ــدا قىسـ ــۈن قۇمۇلـ ــېهىتلىرىمىز ئۈچـ شـ
 !ۋەتىنىمىز دائىرىسىدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بولسۇن يېتهرلىك

مــــۇنتىزىم قورالالنغــــان خىتــــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــــا، قوراللىــــق 
مىنبىڭلىرىغا، قوراللىق بىڭتۈەن جالالتلىرىغا، فاشىسـت قوراللىـق   

جالالتلىرىغـا،  -ۋە ئادەتتىكى ساقچىلىرىغا، خۇلىگهن جاسـۇس ساقچى 
ــدىغان     ــق قوغدىلى ــدارلىرىغا، قوراللى ــتىدىكى ئهمهل ــدىنىش ئاس قوغ

ئاپتومــات، ناگــان، . يهرلىــرىگه ھۇجــۇم قىلىشــقا ئالــدىراپ كهتمهيلــى 
گرانــاتالر بىــلهن ھۇجــۇم قىلىشــنى خىيــال قىلىــپ تهمه قىلىــپ       

 ’چاپــاق-ئاپپــاق‘ىلىرى بىــلهن كۈنــدۈزى خىتــاي تاجــاۋۇزچ! ياتمــايلى



988 

 

ــر ئ ــا داۋراڭ سېلىشـــقىمۇ نومـــۇس . ىـــشئهنه شـــۇنچىلىكال بىـ ھهتتـ
ئهمما شۇ بىر قېتىملىق ئاددىي ۋەھىـمه  ! قىلغۇدەك ئاددىي بىر ئىش

سېلىش ھهرىكىتىدە، بۇ تۈردىكى ۋەھىـمه سـېلىش ھهرىكهتلىرىنىـڭ    
ئىزچىــل پهيــدا قىلىنىــپ تۇرغــان شــهھهرلىرىمىزدە خىتــاي كــۆچمهن 

مهنزىرىنـى بىـر   تاجاۋۇزچىلىرى قانداق ھالهتكه چۈشۈپ قاالر؟ بۇنـداق  
كـــۆرۈپ بېقىشـــنى خالىمامســـىز؟ يـــاكى بـــۇنچه ئـــاددىي قـــورالالرنى 

 !يا؟-تهييارالشقىمۇ كۈچىڭىز يهتمهمدۇ

ــاي كــۆچمهن     ــز شــهرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ خىت ــۇالر بى ــا ب مان
تاجــاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىــز تۇپراقلىرىــدىن قــوغالپ چىقىرىشــقا     

ىل ھهرىكهتـلهر بىـلهن   بىز بۇ خ! ئاتلىنىشنىڭ ئهڭ ئاخىرقى چارىسى
ئۇدا بىر قانچه يىل شۇغۇللىنىدىغانال بولساق باشقا تهجرىبه، پۇرسهت، 

ــهلهيمىز  ــكۈچىلهرگىمۇ ئېرىش ــى ۋە ياردەملهش ــۇرۇن زەربه ! يېتهكچ يوش
ــپى     ــۇالردىن نىس ــۇنالرغا، ئ ــى قوش ــاتۇرلىرىمىزدىن، مهخپ ــۈچى ب بهرگ

غـا، نىسـپى   مهخپى پارتىزانلىق قوشـۇنلىرىغا، نىسـپى ئـازاد رايونلىرى   
فىزىكــا، خىمىــيه، ! مـۇنتىزىم مىللىــي ئــارمىيىمىزگه ئېرىشــهلهيمىز 

ــارۋىچىلىق، تهنتهربىـــيه،   ــانچىلىق، دورىگهرلىـــك، چـ بىناكـــارلىق، كـ
ئېلېكترون، كومپيـۇتېر، تېببىـي پهنـلهر قاتـارلىق كهسـىپلهر بىـلهن       
شــۇغۇلالنغۇچى كىشــىلىرىمىز ھهرىــكهت جهريانىــدا تېخىمــۇ ئــاددىي، 

ان، تېخىمــۇ كۈچلــۈك قــورالالرنى اليىهىــلهپ خهلقىمىــز  تېخىمــۇ ئهرز
زۆرۈر تېپىلغانــــدا خىتــــاي ! ئارىســــىغا يوشــــۇرۇن تارقىتىۋىتهلهيــــدۇ

تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرى ئارىسىدىكى تېخنىك ئۇستىالر، ئىنژېنېـرالر،  
ــالىمالر، ئوقۇتقــۇچىالر  ــدىكىلهرنى …ئ ــاال قــېچىش، ئېلىــپ قاتارى -ب

ئـاغىنىلىرى، يـېقىن   -قانلىرى، ئهلغتۇ يېقىن ئانىسى،-ئاتا چاقىسى،
مۈلۈكى قاتارلىقالرغا ئېغىر تهھدىت سـېلىش ۋە  -گۇماشتىلىرى، مال

زىيان سېلىش ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق كېرەكلىك چېرتيوژ، رېتسـېپ،  
ــۇمكىن  ــىمىز مــ ــۇ ئېرىشهلىشــ ــقا الزىملىقالرغىمــ ئهڭ . دورا ۋە باشــ
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 چوقـۇم  نۆۋىتىڭنى ئوڭشىلىپ قېتىمغىچه كېيىنكى ئهمما. قىلدۇق
 داۋام قويۇشـنى  ھاراق باشقىالرغا دېگىنىچه − »!ئۇنتۇما تولىۋېتىسهن،

 .لىۋەردىقى

ــر    « ــۇ بى ــدا، ب ــۇ ئهلپازىڭــدىن قارىغان ــى، ب ــزگه كېلهيل ھه، گېپىمى
 −ئايدىن بۇيانقى ۋەقهلهردىن دېگهنـدەك خهۋىرىـڭ بولمىسـا كېـرەك؟     

 شهھهر كۈنلهردە بۇ-ئاي بۇ − بىرى، ئاغىنىلىرىدىن باشلىدى گهپ دەپ
 بىــلهن ۋەقهلهر قورقۇنچلــۇق كهتكهنــدەك بولــۇپ دۈمــدە-ئوڭــدا ئىچــى
ئهممازە ھېچ كىمگه دېمهيـدىغانغا ھهممىڭـالر قهسـهم    . تىكهت توشۇپ

قىلىپ بهرسهڭالر، سىلهرگه ئوقۇپ بېرىدىغانغا ئاجايىپ بىر تهشـۋىق  
 ۋاراق بىــر يانچۇقىــدىن قويــۇن ىرىمايئالــد ئــۇ، −ۋارىقــى تېپىۋالــدىم، 

 »ئهمىسه؟ بېرەمسىلهر قىلىپ قهسهم قېنى، − چىقاردى، قهغهزنى

 سـاقىلىق  دېـدى  −سهنمۇ ئهمدى ھهددىڭدىن ئاشقىلى تـۇردۇڭ،  «
 ســاڭا كېلىــپ ئهمــدى − تــۇرۇپ، يــېڭىالپ رومكىالرنــى قىلىــۋاتقىنى

 بۈگـۈن  بىـز  ئـۆيىگه  قاسـىمنىڭ  قالـدۇقمۇ؟  بولـۇپ  ئىشهنچسىز بىزمۇ
ــاز گهپنــــى كهلمىــــدۇقمۇ، ئۈچــــۈنال مۇشــــۇنىڭ ــۇ قېلىــــپ ئــ  ئوقــ

 »!ئوقۇيدىغىنىڭنى

ئۇ . قاسىمنى بۇ چۈشىنىكسىز گهپلهر تېخىمۇ ھولۇقتۇرماقتا ئىدى
دوستلىرىنىڭ نـېمه دەيـدىغانلىقىنى پهملىـيهلمهي ھېلـى ئۇنىڭغـا،      

ھودۇقۇشتىن نېمه قىالرىنى بىلهلمهي ھېلى . ھېلى بۇنىڭغا قارايتتى
ــاتتى چــوكىن ئۇنىــڭ تىزلىــرى يېڭىۋاشــتىن  . ى، ھېلــى چىنىنــى تۇت

 .تىترەشكه باشلىدى

ــرى       « ــدىن بې ــر ئاي ــۇ بى ــهن، ب ــهنمۇ ئاڭلىغانس ــاداش، س ــىم ئ قاس
تۇيۇقسىزال ئاجايىپ قورقۇنچلۇق ۋەقهلهرنى ئاڭالۋاتىمىز، ئۇ يهردە بىـر  

ــۋېتىلگهن    ــنىڭ قېتىقــى چىقىرى  چۆچۈگىنىــدىن قاســىم − …باش
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ــدىال ــا ئهم ــان ئاغزىغ ــى ئالغ ــۋەتتى چېيىن ــى! پۈركى ــتى خهۋەرچ  دوس
 − قارىۋالدى، بىلهن ھهيرانلىق قاسىمغا كۆتۈرۈپ بېشىنى ئوقۇشتىن

 ئــۇ شــۇنداق، شــۇ، …. دىن بېــرى ئــاغرىق دەپخېلىــ ئــۇ دېمىــدىممۇ،
 خىتاينىـڭ  بىـر  يهردە ئـۇ  ھه، دەۋاتاتتىم؟ نېمه ھه، … بېرى خېلىدىن

 ئۆگـۈنى  تاشـلىۋېتىلگهن،  الپبوغۇز بالىسى خىتاي بىر يهردە بۇ بېشى،
 ئاقمـاق،  سـاقچىالرمۇ ! بۆسـۈۋېتىلگهن  قـارنى  لوخهننىـڭ  بىر قارىساڭ

ۇر قاسساپالردىن گۇمانلىنىپ تۇتۇپ ئۇيغ مۇنچه بىر دېگهندىال ھه ئۇالر
ــدىغان  ــقىنىنى دېمهمــ ــۇ ئىشــــالرنى  ! ســــوالپ قويۇشــ ئهســــلىدە بــ

 قولىـدىكى  دېگىـنىچه  −» !قىلىۋاتقانالر مانا مۇنۇالر ئىـكهن ئهمهسـمۇ  
 ئـۇ  سـۈرتۈۋېتىپ  بۇرنىنى ئاغزى قاسىممۇ. تهمشهلدى ئوقۇشقا ۋاراقنى
ىتى تاق بولۇپال تاق بېقىشقا بىلىپ يېزىلغانلىقىنى نېمىلهر قهغهزدە
 .تۇراتتى

  !بايانات“

خىتاي ئىشغالىيهتچىلىرىنىڭ سـالغان زۇلـۇمى   ! قهدىرلىك يۇرتداشالر
ــى  ــېكىگه يهتت ــوغالپ   ! چ ــۇالرنى ق ــدى ئ ــز ئهم ــال  بى ــقا دەرھ چىقىرىش

ــكارا     ــقا ئاشـ ــۈك تازىالشـ ــۇمىي يۈزلـ ــى ئومـ ــۇالر بىزنـ ــاق، ئـ ئاتالنمىسـ
ــۇم بىـــر      ! ئاتالنماقتـــا ــڭ مهخپـــى قوشـــۇن ئهزالىرىمىـــز مهلـ بىزنىـ

شىركهتتىكى پېنسـىيىگه چىقىۋالغـان قاتىـل لـوخهننى پالتـا بىـلهن       
ــان    ــى باشــلىغىنىمىزدىن بۇي ــۇنجى ھهرىكىتىمىزن ــاپ ئۆلتــۈرۈپ ت چان

مئىـي ئـون بىـر قېـتىم خىتـاي قـوغالش ۋەقهسـى پهيـدا         بۈگۈنگىچه جه
بىز كۈنسايىن تهجرىبىسى ئېشىپ كۈچىيىۋاتقـان يوشـۇرۇن   . قىلدۇق

ۋەھىمه پهيدا قىلغـۇچى قوشـۇن ئهزالىرىمىزغـا تايىنىـپ ۋەتىنىمىـزدە      
بىرمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىسى قالمىغۇچه بۇ مـۇقهددەس ھهرىكىتىمىزنـى   

  !قهتئىي جان تىكىپ داۋامالشتۇرىمىز

  ”قوشۇنى ئايپالتا −                                                           

. تهبرىكلهشــتى نــى ’بايانــات‘ھهمــمه بىــردەك چــاۋاك چېلىــپ بــۇ  

987 

 

ــپ   بىئو ــى قىرى ــلهن خهلقىمىزن ــورالالر بى خىمىيىلىــك، قىرغــۇچى ق
بىزمـۇ خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى    ! يوقاتقىنىدەك يوقىتىشقا ئاتلىنـايلى 

يهتمىــش پىرســهنتتىن كــۆپ جايالشــقان يهرلهردىكــى ھهرقانــداق بىــر 
خىتاي تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرىنى ئهڭ ۋەھىمىلىك، ئهڭ قورقۇنچلۇق، 

ن قورقۇتـــۇپ دۆلىـــتىگه قـــاچۇرۇش ئهڭ پاجىئهلىـــك ئۆلـــۈملهر بىـــله
بۇنداق مهخپى ۋەھىـمه ھهرىكىتىمىزنـى   ! چارىلىرىنى ئىشقا سااليلى

بۇ ھهرىكىتىمىزنى ! تىنىم تاپماي ئىزچىل پهيدا قىلىشقا تىرىشايلى
رەســــمىي ۋە توختاۋســــىز ئومــــۇمىي خهلــــق ھهرىــــكهت ھــــالىتىگه 

 ! ئايالندۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتهيلى

ىــزگه نــېمه كېــرەك؟ باشــقۇرۇلىدىغان بــومبىالر،  بۇنىــڭ ئۈچــۈن ب
گرانـاتالر كېرەكمـۇ؟ رەسـمىي    -زەمبىرەكلهر كېرەكمۇ؟ ئاپتومـات -تانكا

پارتالتقۇچالر، رەسمىي خىمىيىلىك، بىئوخىمىيىلىـك زەھهرلىگـۈچى   
ــاڭزا     ــوالق پوج ــر ب ــايمىزمۇ؟ بى ــا قىاللم ــوراللىرى بولمىس ــۇرۇش ق -ئ

ىرت، بىرەر شېشـه ھاشـارات   ئىسپ-سهرەڭگه دورىسى، بىر كىلو بېنزىن
ــر    ــى بىـ ــىيه دورىسـ ــۈك دېزىنفېكسـ ــا كۈچلـ ــرەر بوتۇلكـ ــى، بىـ دورىسـ
قېتىملىق ۋەھىمىلىك ھهرىكهت پهيدا قىاللماسـمۇ؟ بـۇ نهرسـىلهرنى    
مۇۋاپىق ئوراپ بىرلهشتۈرسـهك تېخىمـۇ ۋەھىمىلىـك ۋەقهلهرنـى بىـرال      

بــۇ ۋاقىتتــا پهيــدا قىالاليــدىغان قــورالالرنى ياسىۋېلىشــقا بولماســمۇ؟  
ــلهن     ــالر بىـ ــۇق زاپچاسـ ــاددىي ئېلېكترونلـ ــىلهرنى ئـ ــۈردىكى نهرسـ تـ
بىرلهشتۈرۈشكه بولماسمۇ؟ بۇ خىل ئاددىي قورالالر بىـر شېشـه ھـاراق    
پۇلىڭىز، بىرەر ۋاقىتلىـق تامـاق پـۇلىڭىز، بىـر قـاپ تاماكـا پـۇلىڭىز،        
بـــالىڭىز بـــۇزۇپ چېچىۋېتىـــدىغان بىـــر قېتىملىـــق خهجلهيـــدىغان  

ۋەتهن ئۈچـۈن ئولتۇرۇشـالرنى   ! ال تهييـار بولىـدۇ  پۇلىدىن ۋاز كهچسىڭىز
تۆكۈنلهرگه -چىراغ، توي-ئازراق قىلساقال، ۋەتهن ئازادلىقى ئۈچۈن نهزىر

خهجلهيدىغان پۇلىمىزدىن ئازراق تـېجهپ قالسـاقال نۇرغـۇن خىتـاينى     
ۋەتهنپهرۋەرلىـك  ! قوغالپ چىقىرىشقا بولىدىغان قورالغا ئېرىشهلهيمىز
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ــۇتهللىپىمىزنى، ئهخ ــوپ    مـ ــارلىقالرنى، ئىمىنـ ــىم قاتـ ــان قاسـ مهتجـ
 ئــــالىملىرىمىزنى، ئۆلىمــــالىرىمىزنى، دىنىــــي …ھــــامۇتىمىزنى، 

 بىگۇنــاھ  مىليونلىغــان قهھرىمــانلىرىمىزنى، يېتهكچىلىرىمىزنــى،
 قېلىپىـدىن  ئىنسـان  − …ارىن، غۇلجا خهلقىمىزنـى،  ب خهلقىمىزنى،

ــان ــىي ئهڭ چىققـ ــۇق ۋەھشـ ــىتىلىرى تېررورلـ ــلهن ۋاسـ ــاپ بىـ  چانـ
ــۈرگهنلىكىنى، ــۈرمىلهرگه ئۆلتــ ــاپ تــ ــىيلهرچه قامــ ــاپ ۋەھشــ  قىينــ

ــانلىقىنى، ــدۈرۈپ، يوقاتق ــى كۆي ــپ، مهخپ ــى پارتلىتى  زەھهرلهپ مهخپ
كهيگــۈزۈپ  قالپــاق قىلىــۋەتكهنلىكىنى، ســۈرگۈن ئۆلتــۈرگهنلىكىنى،

سازايى قىلىپ قىيناپ ۋە بىر ئۆمۈر نازارەت ئاسـتىغا ئالغـانلىقلىرىنى   
ــايلى   ــىمىزدىن چىقارمـ ــز ئېسـ ــڭ  ! ھهرگىـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ خىتـ

ۋەتىنىمىزنى بېسىۋېلىش پىالنىنى ھهرخىل رەزىل دۆلهت تېررورلـۇق  
ئۇسـۇللىرىنى ئىشـقا سـېلىپ ئهمهلـگه ئاشـۇرۇپ كېلىۋاتقـانلىقىنى،       

ىـي، رەھبهرلىرىمىـز، قومانـدانلىرىمىز، قهھرىمـانلىرىمىز،     نۇرغۇن داھ
باتۇرلىرىمىز ۋە مىليونلىغان بىگۇناھ خهلقىمىزنى مهخپى تېررورلۇق 
ۋاسىتىســى بىــلهن ئۇجۇقتــۇرۇپ كېلىۋاتقــانلىقىنى ھهرگىــز ئۇنتــۇپ  

 !قالمايلى

تهدبىـرلهر   -بىزمۇ ئـۇالرنى قـولىمىزدىن كېلىـدىغان بـارلىق چـارە     
زنى يوقىتىشتا پايـدىلىنىپ كهلـگهن ۋەھشـىي، رەزىـل     بىلهن، ئۇالر بى

ــدىلىنىپ خىتــاي    ــوقىتىش چــارىلىرىگه ئوخشــاش ئۇســۇلالردىن پاي ي
تاجـــاۋۇزچىلىرىنى كـــۆرگهن يهردە، پۇرســـهت كهلـــگهن يهردە قىلـــچه     

! ئىككىلهنمهي بوغۇپ، زەھهرلهپ، پارتلىتىپ ۋە كۆيـدۈرۈپ ئۆلتـۈرەيلى  
ــچ ئولتۇر   ــاۋۇزچىلىرى زى ــاي تاج ــۇ خىت ــۇالر   بىزم ــى ئ ــقان يهرلهرن اقالش

ــۈپ  ــدەك پارتلىتىــپ ت ــۈز قىلىۋېتىشــقا تىرىشــايلى -قىلغان ــارىن ! ت ب
يېزىســـــىدا بۆشـــــۈكتىكى بـــــالىلىرىمىزنىمۇ ئايىمـــــاي قىرىـــــپ  
يوقاتقىنىــدەك، تهجــرىبه ھــايۋىنى ئورنىــدا پــارچىالپ ئۆلتۈرگىنىــدەك، 
رادىئوئــاكتىپلىق، ئــاتوم قــوراللىرى، خىمىيىلىــك، بىئولوگىيىلىــك، 

51 

 

 قاسىم، بهرگهن چېلىشىپ چاۋاك قوشۇلۇپ دوستلىرىغا ھالدا ئاڭسىز
 قارىدى بولۇپ ھهيران قولىغا چالغان چاۋاك تۇتۇۋېلىپ ئۆزىنى دەرھال

 :كىرىشتى تاقاشقا دېرىزىلهرنى تۇرۇپ ئورنىدىن دېگۈدەك چاچراپ ۋە

ــا   « ــىلهر ماڭ ــالي دەيس ــېمه قى ــاغىنىلهر، ن ــاي   ! ئ ــا تىق ــى باالغ مېن
 »!دەمسىلهريا

بىـــرىگه -ھهيـــران بولغـــان دوســـتلىرى تېڭىرقـــاش ئىچىـــدە بىـــر
ئاندىن ساقى بـولغىنى سـۆزگه   . قارىۋېلىپ بىرھازا جىمىپ قېلىشتى

 :ۇ جىمجىتلىقنى بۇزدىكىرىشىپ ب

قاسىم ئاغىنه، بۇ كۈنلهردە ساڭا نېمه بولـدى؟ بۇنـداق ئىشـالرنى    «
ئاڭلىســا خــوش بولىــدىغان ئــادەم ئــارىمىزدا ســهنال ئىـــدىڭغۇ؟ ھهر       
ــىمىزنى    ــلهت، ۋەتهن دەپ بېشــ ــىمىزدا مىلــ ــق ئولتۇرۇشــ قېتىملىــ

 قاســىمنىڭ ’ســاقى‘ −» ئاغرىتىــدىغان كىشــى ســهن ئهمهســمىدىڭ؟
 .قارىدى پتىكىلى كۆزىگه

ــاقۇلالپ    ــىتىپ مـ ــاش لىڭشـ ــقىالرمۇ بـ ــۆزلىرىنى باشـ ــڭ سـ ئۇنىـ
 .بېرىشتى

قاســىم، ھودۇققىنىــدىن نــېمه دېيىشــىنى بىلهلــمهي ھاڭۋېقىــپ  
 سـۆزلهۋاتقاندەك  سـهمىمىي  راسـتىنال  بۇالر ياق،“: بىردەم تۇرۇپ قالدى

ــدىن دەپ ”قىلىــدۇ ــايىقى دوســتىدىن خهۋەرچــى. ئۆتكــۈزدى كۆڭلى  ب
 ئـۇ . چىقتـى  ئوقـۇپ  بىرقـۇر  ئېلىـپ  قولىغا سوراپ ۋارىقىنى تهشۋىقات

 ئاغىنىلىرىنىـــڭ. چىقتـــى يۈگۈرتـــۈپ كـــۆز دوســـتلىرىغا قايتىـــدىن
ئۇنىڭـدىكى  . لهنگهن سهمىمىي كۆرۈنۈشىگه ئىشهندىجىلۋى چىرايىدا

پهل ئورنىغـا  -ئاسـتا تارقىلىـپ سـهل   -قورقۇش، ئهنسىرەشـلىرى ئاسـتا  
 .كهلگهندەك قىلدى

نال كېســهل بولــۇپ ســـىرتتىكى   قاســىم بــۇ كــۈنلهردە راســـتتى   «
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 گهپـكه  دەپ −. ئىشالردىن خهۋىرى يوق ئىكهن، ئۇنى بهك زورلىمـايلى 
گهپ قىلماي ھه دېسىال گېزىت قهغىـزىگه   بېرى باياتىدىن ئارىالشتى

كۆك موخوركىسىنى سـېلىپ يـۆگهش بىلهنـال مهشـغۇل بولـۇپ      -كۆپ
ۆك ك-ئۇ يانچۇقىغا قولىنى سېلىپ كۆپ. ئولتۇرغان جىمىغۇر دوستى

 قاراپ غا ’ساقى‘موخوركىدىن بىر چىمدىم ئېلىپ قهغىزىگه سهرگهچ 
ۇپ قالمىغانسهن ئۇنت ۋەزىپهڭنى ئاغىنه، ’ساقى‘ ئهمسه قېنى − دېدى،

ــدىكى قاســىمنىڭ ’خهۋەرچــى‘» ھه؟ ــايتۇرۇپ ۋاراقنــى قولى  ئېلىــپ ق
 :دېدى قاراپ ئۇنىڭغا تۇرۇپ سېلىپ يانچۇقىغا قويۇن قاتالپ ئاۋايالپ

ئىشهنگۈم كهلمهيدۇ ساڭا قاسىم ئاداش، بـۇ ئىشـالردىن سـېنىڭ    «
يـــا ســـهن بىـــزگه . خهۋەرســـىز قېلىشـــىڭ ھهرگىـــز مـــۇمكىن ئهمهس

 »…ئىشهنمهيدىغان بولۇپ قالدىڭ، يا بولمىسا 

خاپا بولماڭالر ئاغىنىلهر، يېقىنقى بىر نهچـچه ھهپتىـدىن بېـرى،    «
 كوچىالرغىمـــــۇ  قېلىـــــپ ئاغرىـــــپ راســـــتتىنال مهن … مهن …

ــدىم ــوچىالردا …. چىقالمىغانىـ ــان كـ ــالردىن بولۇۋاتقـ ــال ئىشـ  پهقهتـ
 بۇنـداق  تۇيۇقسىز سىلهرنىڭ … ئىشىنىڭالر، ماڭا. بولماپتۇ خهۋىرىم

 سـهل  ئـۇ  −. رقۇنچلۇق گهپلهرنى قىلىشىڭالرغا ھهيران قالغانىـدىم قو
 راســتمۇ؟ دېگىــنىڭالر − ئولتــۇردى، كېلىــپ ئورنىغــا چۈشــۈپ جايىغــا
ــال ــاق يهنى ــ چاقچ ــېس ۋاتقىنىڭالردەكالقىلى ــۋاتىمهن، ھ ــال قىلى  زادى

 ».دېگىنىڭالرغا بۇ كهلمهيدۇ ئىشهنگۈم

قاراپ تۇرۇپال بۇنچه چوڭ ئىشالر توغرۇلۇق ساڭا قانـداقمۇ يالغـان   «
ــىدىن     ــۈچه بىرسـ ــۇ يهرگه كهلگـ ــايىال بـ ــى بـ ــۆزلهيتتۇق؟ مهن تېخـ سـ
ئاڭلىغىنىمغا نېمه دەيسىلهر؟ تۈنۈگۈن كېچىدە ساقچى ئائىلىلىكلهر 
ــۇ قېتىمقىســى     ــدا ب ــى دېمهمســىلهر، قارىغان ــان ۋەقهن قورۇســىدا بولغ

ۈتــۈۋەتكهن بولســا كېــرەك، ئــۇ قــورۇدىكى بىــر  خىتــايالرنى بهكــال چۆچ
ــا ئېســىپ     خىتــاي ســاقچى ســوجاڭىنىڭ بېشــىنى كېســىپ دەرۋازىغ
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 .تاجاۋۇزچى دۈشمىنىگه ئايلىنىپ بولغان تاجاۋۇزچى مىللهتتۇر

دۈشمهن ئىكهن، ئاشكارا مىللىي دۈشمهن ئىـكهن، ئـۇالرنى قىلـچه    
بــــۇ دۈشــــمهنلهرنى  ! ئىككىلهنمهســــتىن يوقىتىشــــىمىز شــــهرت  
ا سـهپ تارتىـپ   ئاشـكار ! ۋەتىنىمىزدىن قـوغالپ چىقىرىشـىمىز شـهرت   

قوراللىق ھۇجۇم قىلىـپ قـوغالپ چىقىـرىش ئىمكـانىيىتىمىز يـوق      
ئىـــكهن، ئۇســـۇل تـــالالپ ئولتۇرماســـتىن قولىمىزغـــا چىققـــانلىكى  
ــورال قىلىــپ دۈشــمهنگه ئهڭ مهخپــى شــهكىللهردە، ئهڭ    نهرســىنى ق

! قورقۇنچلــۇق زەربىلهرنــى تېــنىم تاپمــاي بېرىــپ تۇرۇشــىمىز شــهرت  
ارقىلىق رەسمىي قوراللىق ھۇجۇم قىلىش تىنماي ھهرىكهت قىلىش ئ

دۇنيادا قورقۇنچاقلىقتا تهڭدىشـى  ! ئۈچۈن شارائىت يارىتىشىمىز شهرت
ــۈك ســىمۋولى بولغــان ســهددىچىن    ــوق، قورقۇنچاقلىقنىــڭ ئهڭ بۈي ي
سېپىلىنى سوقۇپ قورقۇنچاقالر دۇنيا رېكورتىنى ياراتقان، يهتتى مىڭ 

ېگرا ئۇرۇشىدىن قورقۇپ خىتاي چ-كىلومېتىرلىق يىراقتىكى ۋىېتنام
چاقىسىدىن تارتىپ مۇز ئۈسـتىگه تاشـلىۋېتىپ دۆلىـتىگه قـاراپ     -باال

قاچقان خىتاي تاجاۋۇزچىالر پادىسىنىڭ قورقۇنچاقلىق ئاجىزلىقىدىن 
ــدىلىنايلى ــۇق پاي ــى ئىشــقا ئاشــۇرۇلغان   ! تول ــر قېتىملىــق مهخپ بى

، بــۇ ۋەھىــمه ھهرىكىتىمىزنــى پــاش قىاللمــاي يىلــالرچه ئــاۋارە بولغــان
ئىشــتىن گۇمانلىنىــپ مىليونلىغـــان خهلقىمىزنــى دۈشـــمهن دەپ    
گۇمانلىنىــپ تهكشۈرۈشــكه مهجبــۇر بولغــان، ھهتتــا بۇمــۇ يهتــمهي       
ــۈرگهن   ــاختۇرۇپ يـــ ــپ ئـــ ــئهللهردىن گۇمانلىنىـــ ــدەك چهتـــ قالغانـــ

 ! ئىقتىدارسىزلىقىدىن پايدىلىنايلى

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى قهشقهرىيه دۆلىتىمىزنى باسـتۇرۇش ئۈچـۈن   
مىليونلىغـان خهلقىمىزنــى بىگۇنــاھ قىرىـپ يوقاتقــانلىقىنى؛ تۆمــۈر   
خهلىپه جهڭچىلىرىنى مىڭـالپ تىرىـك كـۆمگهنلىكىنى؛ غوجـا نىيـاز      
باتۇرىمىزنى؛ سابىت داموللىنى، ئابدۇخالىق ئۇيغـۇرىمىزنى، لۇتپـۇلال   
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بۈگۈنگىچه  بىرەر . خهلقىمىزنى خىتاي ئىندىئانلىرى دەپ ئۆگهنمهكته
خىتاي كۆچمىنى بولسىمۇ تاجاۋۇزچىلىقىدىن ۋاز كېچىـپ دۆلىـتىگه   
ــۇ؟   ــم كۆرۈپتـــ ــانلىقىنى كىـــ ــارى چېكىنىـــــپ كېتىۋاتقـــ ئىختىيـــ

ىزدىكى بارلىق خىتاي كۆچمهنلىرى، ۋەتىنىمىـزگه يېڭىـدىن   ۋەتىنىم
باســتۇرۇپ كىرىۋاتقــان بــارلىق خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىــزگه  

شـۇڭا بىـز   ! تاجاۋۇز قىلىپ كىرىۋاتقان نهق مىللىـي دۈشـمهنلىرىمىز  
ــىز“ ــان، گۇناھس ــالالت چاي ــان؛ ج ــاق چاي ــك ئ ــۇالڭچى، نىيهتلى ــارا ب  ق

ــىز دېگهنـــدەك ”بـــۇالڭچى نىيهتلىـــك  سىنىپالشـــتۇرۇش مهنتىقسـ
 ئۇالرنىڭ تاجاۋۇزچىسىنى، خىتاي ھهربىر بولماي، گىرىپتار كېسىلىگه

تهيتهيلىـرىگىچه،  -ىدىن تارتىپ ساناتورىيىدىكى لـوخهن بالىلىر بوۋاق
-كادىرلىرىدىن تارتىپ تىلهمچىلىرىگىچه، سـانائهت ئىشـچىلىرىدىن  
پ يېزائىگىلىـــــك ئىشـــــچىلىرىغىچه، ئوقۇتقۇچىلىرىـــــدىن تارتىـــــ

ئــــالى -باققــــاللىرىغىچه، ئۇســــتىلىرىدىن تارتىــــپ پروفېسســــور   
ئىنجېنېرلىــــرىغىچه بولغــــان بــــارلىق خىتــــاي تاجــــاۋۇزچىلىرىنى  
ــى   ۋەتىنىمىــزگه قوراللىــق ئارمىيىســىنىڭ ھىمايىســىدە ۋەتىنىمىزن
يۇتۇۋېلىش ئۈچۈن كهلـگهن مىللىـي دۈشـمهنلىرىمىز ئىكهنلىكىنـى     

الر دوستىمىز بولسـا ئىـدى،   ئهگهر ئۇ! قهتئىي تونۇپ يېتىشىمىز شهرت
بۇ تۇپراقالر خىتايغا تهۋە يهر ئهمهس، مهن بۇ يهرگه ۋىزا ئالماي قانۇنسىز 
كىرىپ كهلدىم دەپ، دەرھال دۆلىتىگه قايتىپ كهتكهن، ئۆز دۆلىتىگه 
ــازادلىق     ــي ئـ ــڭ مىللىـ ــز خهلقىنىـ ــلىتىپ ۋەتىنىمىـ ــىم ئىشـ بېسـ

اي بـۇ دۇنيـادا   بۇنـداق خىتـ  . ئىشلىرىغا ياردەمچى بولغـان بـوالر ئىـدى   
بهلكىم بىزنىڭ ئهجدادلىرىمىزدىن قورقـۇپ نهچـچه   ! تۇغۇلغىنى يوق

مىڭ كىلومېتىرلىق ئېگىز دۆلهت سېپىللىرىنى سوقۇپ ئـۆزلىرىنى  
ــۇرۇنقى      ــل ب ــۈز يى ــچه ي ــڭ نهچ ــان خىتايالرنى ــۇر بولغ قوغداشــقا مهجب

ئهممــا بۈگــۈنكى . ئهجـدادلىرى ئارىســىدا تۇغۇلغــان بولىشــى مــۇمكىن 
ن تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنىڭ سېپى ئۆزىدىن ئاشكارا خىتاي كۆچمه

53 

 

بهدىنىنــى قورۇنىــڭ ئوتتۇرىســىغا قــارنىنى تۆكۈۋېتىــپ  . قويغــانىكهن
نـېمه  ! باغرىنىمۇ چـۇۋۇپ يېيىۋىتىپتـۇدەك  -ئۈچهي. تاشلىۋېتىپتۇدەك

 .ستىدو خهۋەرچى دېدى −» !دېگهن دەھشهتلىك، قورقۇنچلۇق

ئۆچــۈپ قالغــان  دېگىــنىچه −! ھهقىــقهتهن قورقۇنچلــۇق ئىــكهن «
 −موخوركىسىنى قايتىدىن تۇتاشـتۇردى كـۆك تاماكـا چېكىـۋاتقىنى،     

 يىـراق  ئۇيغـۇرالردىن  بىز خىتايالر ئىدارىدىكى بىزنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ
ــدىغان، قېچىــپ ــدىغان تىكىلىــپ خهقــقه بىــز تۇرى ــۇپ قارىيالماي  بول

 »!رئىپالسال يۈرگهنىكهندە،

ــالر،   « ــۇق ئىش ــتتىنال قورقۇنچل ــىغىنىچه  دەپ − »…راس غودۇڭش
 .ئىدى ئاۋارە بىلهن قويۇش ھاراق رومكىالرغا مۇ ’ساقى‘

ــرى،  « ــق يې ــدىن قىزى  خهۋەرچــى قىلــدى قوشــۇمچه دەپ −ھهممى
 ’قوشـۇنى  ئايپالتـا ‘ ھېلىقـى  ھهممىسـىگىال  ۋەقهلهرنىڭ بۇ − دوستى،
 ئىدارىـدىكى  بىزنىـڭ . دېمهمسىلهر قويۇشىنى تاشالپ ئىمزانى دېگهن

ته خاتىرجهمــدەك قىلغىنــى بىــلهن، ئۇمــۇ  كۆرۈنۈشــ باشــلىق خىتــاي
يوشۇرۇنچه قېرى ئانىسى بىلهن بىـر كىچىـك نهۋرىسـىنى ئىچكىـرىگه     

ــاچۇرىۋېتىپتۇدەك ــوكا باشــلىق     . ق ــقا س ــان باش ــدىن خهۋەر تاپق بۇنىڭ
-خىتــايالرمۇ بانكىــدىكى ئامــانهتلىرىنى قــايتۇرۇپ ئېلىشــىپ بــاال     

 ».چاقىلىرىنى خىتايغا يولغا سېلىۋېتىش كويىدا يۈرگۈدەكمىش

ــويىز     « ــقا پ ــالر نېمىش ــدىكى دولالرچى ــنه، مهھهللى ــداق دېگى مۇن
ئىستانسىســـىغا يوغۇاليـــدىغان بولـــۇپ قېلىشـــتىكىن دەپ ھهيـــران 

ئـۇالر ئهسـلىدە خىتايالرغـا پـويىز بېلىتـى سـېتىپ پايـدا        . قالغانىدىم
 »!ئېلىشنىڭ پېيىغا چۈشكهنىكهندە

ئاڭلىسام پويىز ئىستانسىسى قېچىۋاتقان خىتـايالر بىـلهن لىـق    «
 ».توشۇپ كېتىپتۇ دېيىشىدۇ
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ئۇ نېمه دېگىنىڭ، قايسـى كۈنىسـى دادام پـويىز ئىستانسىسـىغا     «
بىــر ئىــش بىــلهن بېرىۋىكهنــدۇق، يۇرتىمىزغــا كېتىمىــز دەپ بىــلهت  

قىنى ئېلىپ پويىز ساقالۋاتقان خىتايالرنىڭ ئۆچىرىتى ئۇزىراپ قـۇيرۇ 
 ».كۆرگىلى بولمايدۇ دېگهنتى

ــېچىش   « ــاي قــ ــىدىكىدەك خىتــ ــام ئۇرۇشــ ــى ۋيېتنــ يهنه ھېلىقــ
 ».باشلىنىپتۇ دەڭال

ــېچىش    « ــۇ يىلــدىكى خىتــاي ق يهنه نهدىكــى گهپنــى قىلىســهن، ئ
 »!بۈگۈنكىسىنىڭ ئالدىدا قولىغا سۇمۇ قۇيۇپ بېرەلمهيدۇ

دىكىلهر بۇ قوشۇن. ھه، مۇنداق دېگىن، ئاپىرىن بۇ ئايپالتىچىالرغا«
 »قانچه كىشى ئىكهن ئاڭلىدىڭالرمۇ؟

ــلىقلىرىمۇ  « ــانىنى ئۇالرنىـــڭ باشـ ــۇندىكى ئهزالىرىنىـــڭ سـ قوشـ
بىرىنــى تونۇمايــدىغان ئاجايىــپ بىــر -بىــر. بىلمهيــدىكهن دېيىشــىدۇ

  »…. يوشۇرۇن تهشكىالت قۇرۇپ چىقىپتۇدەك

»… …« 

قاسىم، بۇ گهپلهرنى ئاڭالپ رەسمىي ھاياجانلىنىپ يۈزلىرىگه قـان  
ئۇ نهچچه ۋاقىتتىن بېرى ئۆزىگه بېرىپ يـۈرگهن  . يۈگۈرۈشكه باشلىدى

ــاتتى   ــۇپ قېلىۋات ــهملىرىنى ئۇنت ــه،   . قهس ــاي بهرمىس ــۆزىگه ھ ــا ئ ھهتت
ھاياجانالنغانلىقىدىن نېرىقى ئۆيىدىكى ھېلىقى كىتابالرنى ئېلىـپ  

. ا كۆرسىتىشتىنمۇ يانمىغۇدەك ھالغا كهلگهنىدىچىقىپ دوستلىرىغ
 بىـر  توغرىسـىدا  كىتـابالر  بـۇ  تېخـى  ئۇالر تۇتۇۋال، ئۆزۈڭنى ھاي،-ھاي“

 ئـۆزىنى  ئۆتكـۈزۈپ  خىيالىـدىن  دېگهنلهرنـى  ”ه دېيىشـكىنى يـوق  نېم
 .ئولتۇراتتى بېسىپ ئارانال

. ئولتۇرۇش يهنىال بۇرۇنقى كونا پاسونى بويىچه داۋام قىلماقتا ئىدى
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ــانىۋى     ــۇ زامـ ــكىرىمىز، بىرمـ ــۇنتىزىم ئهسـ ــۇ مـ ــۈدەك بىرمـ كېلهلىگـ
قورالىمىز، ھهتتا بىر تـالمۇ مىلتىقىمىـز بولمىغـان ئهھۋالـدا قانـداق      

ــهكلىدىن پايدىلىنى  ــكهت شـــ ــاي   ھهرىـــ ــرەك؟ خىتـــ ــىمىز كېـــ شـــ
ــدار  ســاقچىلىرىغا، -تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ قوراللىــق كــۈچلىرىگه، ئهمهل

ــانىيىتىمىز    ــرىش ئىمك ــا بىۋاســىته زەربه بې جاسۇســلىرىغا، خائىنالرغ
بولمىغان بۈگۈنكى ئهھـۋالىمىزدا نـېمه ئۈچـۈن ۋاسـىتىلىك يـولالرنى      
ا ئاختۇرۇپ كۆرمهيـدىكهنمىز؟ ئهڭ ئۈنۈملـۈك خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـ    

مهخپى زەربه بېرىش شهكلى ئىكهنلىكى ۋە ئهڭ بىخهتهر، ئهڭ ئـاددىي،  
ئهڭ ئهرزان ھهرىـــكهت شـــهكلى ئىكهنلىكـــى ئىســـپاتلىنىپ بولغـــان 
مهخپـــــى ۋەھىـــــمه پهيـــــدا قىلىـــــش ھهرىكهتلىرىنـــــى نېمىشـــــقا 
كېڭهيتهلمهيمىــز؟ بىــز خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ كاتتىۋاشــلىرىغا،  

جاسۇسـلىرىغا بىۋاسـىته   -قچىقوراللىق فاشىست ئهسـكهرلىرىگه، سـا  
ئانىسـى،  -زەربه بېرىش ئىمكانلىرىغـا ئېرىشهلمىسـهك، ئۇالرنىـڭ ئاتـا    

-قوشـنىلىرى، دوسـت  -بالىلىرى، يېقىنلىـرى، يـېقىن قولـۇم   -خوتۇن
يـــارەنلىرىگه ئهڭ قورقۇنچلـــۇق ۋەھىمىلهرنـــى ســـېلىش قاتارىـــدىكى 

ز ۋاسىتالر ئـارقىلىق زەربه بېـرىش ئىمكانلىرىغـا ئىـگه ئىكهنلىكىمىـ     
ئۇنىڭ ئۈستىگه ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن . ھهممىگه ئايان

مۇتلهق كۆپ سانلىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى، ۋەتىنىمىزنى باستۇرۇش 
ئۈچۈن كهلگهن قوراللىق تاجاۋۇزچىالرنىڭ كهسىپ ئالماشتۇرۇشـتىن  

ــاس قىســىمالردۇر   ــگهن زاپ ــا كهل ــۇنتىزىم  . بارلىقق ــرىم م ــڭ يې ئۇالرنى
ــۇالردىن   تاجــاۋۇزچى ئارم ىيىســى بولغــان بىڭتــۈەن فاشىســتلىرى ۋە ئ

يهرلىككه ئالمىشىپ كهلگهنلهر ۋەتىنىمىزنـى تولـۇق خىتـاي يۇرتىغـا     
بىــر مهقســهت قىلىشــقان ئهڭ   -ئايالندۇرۇشــنى ئــۆزلىرىگه بىــردىن  

ماڭلۇرلىرىمۇ بىرەر -ھهتتا ئۇالرنىڭ تىلهمچى. ۋەھشىي تېررورچىالردۇر
ــوپۇر، ئىشـــچى، كـــادىر     بـــۇ خىتـــاي  ! بولماقتـــا يىلغـــا قالمـــاي شـ

چـاقىلىرىمۇ ۋەتىنىمىزنـى خىتـاي تـۇپرىقى،     -تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بـاال 
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كۆز قىلىشىپ -تاالڭ قىلىشقان غهنىيمهتلىرىنى كۆز-ىق بۇالڭيىلل
ــش  ــماي ئهي ــىگه پېتىش ــۈپ   -تېرىس ــگه چۆك ــاينىمى ئىچى ــرەت ق ئىش

كهتكهن ئۈرۈمچىدىكى خىتاي كـۆچمهن تاجـاۋۇزچىلىرى كـېلهر يىلـى     
تــاالڭ، قىرغىنچىلىــق،  -يهنه ئۇيغــۇرالرنى يــوقىتىش ئۈچــۈن بــۇالڭ   

ــيله  كهينىـــدىن-كهينـــى − نهيرەڭلهرنـــى پىالنلىشـــىۋاتقىنىدا -ھىـ
ــان تۇيۇقســىز ــارتالتقۇچ پارتلىغ ــاي ساداســى پ ــاۋۇزچىلىرىنى خىت  تاج

 ياسـالغان  ئاددىي ئىنتايىن! قىلىۋەتتى چىقالماس تاالغا ئىشىكىدىن
ــۇ ــاي پارتلىشــى پارتالتقۇچالرنىــڭ ب  تاجــاۋۇزچىلىرىنى كــۆچمهن خىت

ىڭ بىر يهرگه يىغىاللماس، بىـرەر شـهرقىي تۈركىسـتانلىقن    ئايالرغىچه
يېنىغا يولىيالمـاس، ئاپتوبۇسـالرغا ئهركىـن چىقالمـاس قىلىـۋېتىپال      
قالماستىن، يىلالرغىـچه نهچـچه مىليـون خهلقىمىزنـى دۈشـمهن دەپ      
قارىشىپ، نهچچه يۈزمىڭ جاسۇسلىرىنى ئىشقا سېلىپ تهكشۈرۈشـكه  

ئهگهر بۇ خىل پارتالشالر بىـر يهردە، بىـر شـهھهردە    ! مهجبۇرالنغان ئىدى
ئـون يهردە ۋە نهچـچه شـهھهردە بارلىققـا كهلـگهن بولسـا        ئهمهس، نهچچه

ــى    ــى ۋاقىتتىكـ ــوالتتى؟ ئهينـ ــدانغا كهلـــگهن بـ ــۋال مهيـ ــداق ئهھـ قانـ
ــۈنگىچه مهخپــى قارشــىلىق كۆرســىتىش    ــاكى بۈگ ــدائىيلىرىمىز ت پى

بـۇ خىـل مهخپـى ۋەھىـمه پهيـدا      . ھهرىكهتلىرىنى ئۈزۈپ قويغىنى يوق
ڭ يـۈرىكىگىچه يېتىـپ   قىلىش ھهرىكهتلىرى ھهتتا خىتـاي دۆلىتىنىـ  

ئهمما خهلقىمىز ئارىسـىدا بـۇ تـۈردىكى ھهرىكهتلهرنـى تهرغىـب      ! باردى
قىلىش ئورنىغا، بۇ تۈردىكى ئۈنۈمى يۇقىرى ھهرىـكهت شـهكىللىرىنى   
دۈشمهنلهر بىلهن بىرگه قارىلىشـىپ يـاكى ۋاسـىتىلىك چهكلىشـىپ     

 تهرغىــب كهڭ تهرىپىــدىن لىرىمىــز ’داھىــي‘بېرىــدىغان تهشــۋىقاتالر 
 ئېلىشـــقا ئـــۈلگه ھهرىكهتلهردىـــن تـــۈردىكى بـــۇ قىلىنىۋاتقاچقـــا،
 .كۆرۈلمهكته ئاز بهكال بۈگۈنگىچه تا پېتىنااليدىغانالر

بىــز شــهرقىي تۈركىســتانلىقالردا مىليــون كىشــىلىك مــۇنتىزىم  
قورالالنغان خىتاي فاشىست تاجـاۋۇزچى قوراللىـق قوشـۇنلىرىغا تهڭ    
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بوتۇلكىدىكى ھاراقنىڭ ئازىيىشىغا ئهگىشىپ ئاغىنىلىرىنىڭ ئـاغزى  
يېڭــى بوتۇلكىالرنىــڭ جوزىغــا -ئېچىلىشــقا باشــلىغان بولســا، يېڭــى

-تىكلىنىشىگه ئهگىشىپ ئۇالرنىڭ ھايـاجىنى ئارتىـپ، ئـاخىرى بىـر    
ــمه ــرىگه گهپ بېرىشــ ــا  بىــ ــۆزلهيدىغان ھالغــ ــى تهڭ ســ ي ھهممىســ

ــادىتى بــويىچه ســاقى   . كېلىشــتى يېــرىم كېچىــدىن ئاشــقاندا كونــا ئ
بــولغىنى غىــپال قىلىــپ ياتــاق ئــۆيىگه كىرىــپ كــارىۋاتنى قولــدىن   

. بهرمهي بوغۇزلىۋېتىلگهن قويدەك خارقىراپ خورەككه چۈشـۈپ كهتتـى  
چه بىر يهنه بىرسى قۇرۇق ھاراق شىشىسىنى مهيدىسىگه بېسىپ ئۆزى

. نېمىلهرنى دەپ ناله قىلغىنىچه مۆلـدۈرلهپ يىغىغـا چۈشـۈپ كهتتـى    
ــا قىڭغىيىـــپ   ئاخىردىكىســـىمۇ يېـــرىم كۈلۈمســـىرىگىنىچه دىۋانغـ
ــر يېنىغــا     ــۇپ، دىۋاننىــڭ بى ــاتلىق ئۇيقۇســىغا پېتىــپ قالغــان بول ت
بوشىتىلغان قويۇق قۇسـۇق ئۇنىـڭ ئـارامىنى بۇزۇشـقا يهتمىگهنـدەك      

ېيىن يىغالۋاتقىنىمۇ جوزىدىكى تهخسـىنىڭ  بىر ھازادىن ك. قىالتتى
ئىچىــگه يــۈزىنى چىــالپ پۈكــۈلگهن خــورىكىنى ئىــنچىكه تــارتقىنىچه  

 …. ئاچچىق ئۇيقۇسىغا غهرق بولدى

قاسىم، ئادەتلىنىپ كهتكهن بۇ مهنزىرىگه قاراپ قىلـچه نـارازىلىق   
ئـۇ بىرىنچـى   . ئىپادىدە بولماي بىر چهتته خىيالغا پېتىـپ ئولتـۇراتتى  

ــى ــول      رومكىنـ ــا قـ ــدىن ھاراققـ ــيىن قايتىـ ــدىن كېـ ياندۇرۇۋەتكىنىـ
ئۇزارتمىغان بولسىمۇ، ئاغىنىلىرىنىـڭ نۇتـۇقلىرىنى ھاياجـان بىـلهن     

ئۇنىـڭ  . ئـاخىرغىچه زېـرىكمهي تىڭشـاپ ئولتـۇردى    -بېرىلىپ باشتىن
ھهتتـا بىـر يهرلىـرىگه كېلىـپ     . روھى ئاالھىدە كۆتۈرۈلـۈپ قالغانىـدى  

 ۋەقهسـىنىمۇ  لـوخهن  چـوالق  لىقـى ھې دىكىلهرنىڭ ’قوشۇنى ئايپالتا‘
 غۇدۇڭشــۇپمۇ ئــۆزىچه قىزغىنىــپ قىلىۋالغانلىقىــدىن ئۆزلىرىنىــڭ

 ئورۇنـدۇققا  ئـۇ، . ئىـدى  قىلمىغـان  ئىش خاتا قاسىم دېمهك. ئۈلگۈردى
غــــرۇر قىيــــاپىتى بىــــلهن مه ئولتــــۇرۇپ گىــــدەيگىنىچه يۆلىنىــــپ

تاماكىســىنى شــوراپ بىــر ھــازا دوســتلىرىنىڭ ئۇخالشــلىرىنى تاماشــا 
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ئۇ ئۆزىچه، بۇ بىر ئايدىن بۇيـانقى ۋەقهلهرگه سـهۋەبچى بولغـان    . قىلدى
 دەپ ”!يارايسـهن “كىشىنىڭ دەل ئۆزى ئىكهنلىكىنى خىيال قىلىـپ  

ا كاللىســىد ئۇنىــڭ ئهمــدى. ئالــدى ماختــاپمۇ ئــۆزى ئــۆزىنى كۆڭلىــدە
كــېلهر قېتىملىــق قىلىشــقا تېگىشــلىك ۋەھىــمه پهيــدا قىلىــش       
ھهرىكىتىنىڭ ھهرخىل پىالنلىرى تۈزۈلمهكته، كهينىدىنال ئۇ پىالنىغا 

 .قايىل بولماي رەت قىلىۋېتىپ يهنه يېڭىسىنى پىالنلىماقتا ئىدى

ئـــۇ، تـــۇنجى ھهرىكىتىـــدە ھهقىقهتهنمـــۇ بهكـــال بىخهســـتهلىك      
ىرەرســىنىڭ كــۆرۈپ قېلىشــىنى ئىــز قېلىشــى يــاكى ب. قىلغــانىكهن

شـۇنداقتىمۇ ئـۇ   . قهتئىي خىيالىغا كهلتۈرمهي ھهرىـكهت قىلغـانىكهن  
 شـۇنچه  ۋە پىالنسـىز  شـۇنچه  دېگهنـدەك  راسـت “: يهنىال ھهيـران ئىـدى  

 ئۈچـۈن  نـېمه  ھهرىكىتىمنى ۋەھىمىلىك قىلغان بىلهن بىخهستهلىك
رنى ئىشـال  بۇنـداق  دېـمهك،  خىتـايالر؟  بـۇ  قىاللمىدى پاش ھېلىغىچه

قىلغاندا بىخهتهرلىكىنى توال بهك مۇبالىغه قىلىۋېتىشـنىڭ ھـاجىتى   
ئهسلىدە بۇنـداق ئىشـالرنىڭ خهتىرىنـى بهك مۇبـالىغه     . يوق ئىكهندە

ــهت   ــتىكى مهقس ــۇرۇن −قىلىۋېتىش ــرىش زەربه يوش ــلىرىدىن بې  ئىش
ــۆزىنى ــنىڭ ئ ــر قاچۇرۇش ــى بى ــىمامدۇ؟ باھانىس ــويالپ دەپ − ئوخش  ئ
پىــدىن قارىغانــدا خىتــاي رازۋېــدچىكلىرى  گې دوســتلىرىنىڭ. قالــدى

ــۇالر     ــازىر ئ ــۇپ، ھ ــنچه ئۇنتۇغــان بول ــى ۋاقتى ــۇنجى ۋەقهن ئاللىقاچــان ت
تېخىمــۇ ئېغىــر پــاجىئه پهيــدا قىلىۋاتقــان كېيىنكــى ۋەقهلهر ئىچىــگه 

قاسىم بۇالرنى ئويالپ پۈتۈنلهي خاتىرجهم . چۆكۈپ قالغاندەك قىالتتى
بىــر كۈنىســى نهۋرىمىــز يــاكى  ئىزالرنــى بــۇ تاپىــدۇ‘ −بولــۇپ قالــدى، 

 ”!ھه كۆرەرلىك ئالدىن داھىيانه دېگهن نېمه − ’!ئهۋرىمىز

ئۇنى بـۇ كېچىـدە پۈتـۈنلهي    . قاسىم خېلىال روھلىنىپ قالغانىدى
 . ئهسلىگه كېلىپ بولدى دېيىشكىمۇ بوالتتى

*** 
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ڭ كۆرسـهتكهن  ياراتقۇچى پىدائىيلىرىمىز، غۇلجـا قهھرىمانلىرىمىزنىـ  
 !يوللىرىغا ئىشىنىشىمىز الزىم

ــۆۋەتته بىزنىــڭ ئالــدىمىزدا مۇنــداق بىــر ئهمهلىــي خهۋپ بىــزگه    ن
خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىــزگه ئــون : تهھــدىت بولــۇپ تۇرماقتــا

مىليونالپ كۆچمهنلىرىنى يۆتكهپ جايالشتۇرۇش بىلهن بىرگه، پۈتۈن 
ۈك ھهرىكهتكه ئاتلىنىپ غالجىرلىقالرنى ئىشقا سېلىپ ئومۇمىي يۈزل

بىز شهرقىي تۈركىستانلىقالرنى يهر يۈزىدىن سۈپۈرۈپ تاشالشقا پۈتۈن 
 !سهپلهر بويىچه ئاتالندى

قـۇلالرچه ئۆلسـهكمۇ   : بىزنىڭ ئالدىمىزدا پهقهت بىرال يـول قالـدى  
بىزنـى  . ئۆلىمىز، بـاتۇرالرچه جهڭ قىلىـپ قۇربـان بولسـاقمۇ ئـۆلىمىز     

 جاننى دەپ “!كۆرۈم يا −! ئۆلۈم يا“ئىكهن،  ھامان بىر ئۆلۈم كۈتۈۋاتقان
 چىقىــش باشــقا تىركىشىشــتىن بىــلهن دۈشــمهن ئېلىــپ ئالىقانغــا
 !تارايماقتا كۈنسايىن يولىمىزمۇ بۇ ھهتتا! قالمىدى يولىمىز

ــۈپ  ــك، ك ــۇ دېگهنلى ــاق -ب ــا ئوغ ــدۈزدە قولىمىزغ ــاقالرنى -كۈن پىچ
قوشــۇنىغا، ئېلىــپ خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ مــۇنتىزىم قوراللىــق  

جاسۇسلىرىغا ئاشـكارا ئـۇرۇش ئـوتى ئاچـايلى     -خىتاي گېستاپو ساقچى
ــۇ ئهمهس ــولالرنى   . دەپ داۋراڭ قىلغىنىمىزم ــۇ خىــل ئاشــكارا ي ــز ب بى

-مىجىــت بــاتۇرلىرىمىز، پهيزىئــاۋات  -ئوســمان بــاتۇرىمىز، ئــاخۇنوپ  
غۇلجـا شـېهىتلىرىمىز ئـارقىلىق    -قاغىلىق قهھرىمانلىرىمىز، بـارىن 

بۇ يولالرنىڭ ھهممىسـىال  . ناق قىلىپ باققان ئىدۇقكۆپ قېتىم سى
ۋەتىنىمىزنى ئازاد قىلماق تۇرمـاق، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا ۋەھىـمه     

  .سېلىپ قاچۇرۇش رولىنىمۇ ئوينىيالمىدى

ــۈز توقســهن ئىككىنچــى يىلــى، زىمىســتان قىــش     مىــڭ توققــۇز ي
كۈنلىرىنىڭ بىرىـدىكى خىتـاي چاغـان بايرىمىنىـڭ ئاخشـىمى، بىـر       
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تېلېــۋىزىيه خهۋەرلىــرى، خىتايغــا، -ژۇرنــال، رادىئــو-قويۇشــقان گېزىــت
يىـــپهك يولىغـــا، ســـىرلىق قالغـــان ۋەتىنىمىـــز تارىخىغـــا، تـــۈركىي  
خهلقلهرگه ھهيران قېلىشـىپ ئۇيۇشـتۇرغان بهزى ئىلمىـي مۇھـاكىمه     
يىغىنلىرىدا تىلغا ئېلىنىپ قالغان ۋەتىنىمىـز خهلقـى ھهققىـدىكى    

يىغىلىشــــالرنى مۇبــــالىغه قىلىــــش، -هزى نامــــايىشخهۋەرلهرنــــى، ب
ــىر    ــي تهسـ ــۇ ئهمهلىـ ــا قىلچىمـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغـ ــۆۋەتتىكى خىتـ نـ
كۆرســـىتهلمهيدىغان، ئىنتـــايىن ئېهتىيـــات بىـــلهن، ھهتتـــا كۆڭـــۈل  
ئېچىشقا قاتنىشـىۋاتقاندەك ئېلىـپ بېرىلغـان بهزى پائـالىيهتلىرىنى     

نـى پهپىـلهپ   نامايىش، يىغىلىـش دەپ كـۆككه كۆتۈرۈشـۈپ خهلقىمىز   
بۇنى ئاز دەپ تۈگىمهس ئـېقىم، گـۇرۇھ، تهشـكىالتالرغا    ! كېلىشمهكته

جاســــۇس دەپ جېــــدەل -بىرســــىنى خــــائىن-بۆلىنىۋېلىــــپ، بىــــر
ــز دەپ داۋراڭ   ــك ھهرىكىتىمىـــــ ــلىرىنىمۇ ۋەتهنپهرۋەرلىـــــ قىلىشـــــ

 !قىلىشماقتا

ــڭ     ــز خهلقىنى ــادا ۋەتىنىمى ــۈنكى دۇني ــاھىيهتته، بۈگ ــدەل‘م  ’جې
ــىپ ــا چىقىرىش ــا دۇني ــدىت تىنچلىقىغ ــدا تهھ ــىنى پهي ــارزۇ قىلىش  ئ
ــدىغان ــۇ قىلىـ ــاكى دۆلهت بىرمـ ــارالىق يـ ــكىالت خهلقئـ ــوق تهشـ . يـ
 دۇنيـا  كۆرۈنۈۋىدى، بۇزىدىغاندەك نى ’تىنچلىق‘ خىل بۇ تىبهتلىكلهر

 قوغداش تىنچلىقىنى دۇنيا“ىپ، كېلىش ھهرىكهتكه دەرھال جامائىتى
ــاۋۇزچىالر ۋە ــۇڭالرغا تهرىپىــدىن تاج  بېرىشــته بهرداشــلىق يوقۇتۇلۇش

 نوبېل بىر الماغا داالي دەپ “ئۈچۈن بهرگىنىڭالر تىكلهپ ئۈلگه دۇنياغا
 بــۇ دۇنيـا . بولـدى  ئهتـكهن  ئـاغزىنى  بېرىشـىپ  مۇكاپـاتىنى  تىنچلىـق 

غا، پهلهسـتىنلىكلهرگه،  ھىندىستانلىقالر تارىختا يېقىن ئويۇننى خىل
مۆرىتى كهلگهندە بۇ . ئوينىغان ئىدىجهنۇبىي ئافرىقا نېگىرلىرىغىمۇ 

شــۇڭا بىــز ھهرقانــداق ! ئويـۇننى بىزگىمــۇ ئويناشــتىن بــاش تارتمايــدۇ 
ئهگهر ! چهتئهل خهۋەرلىرىگه قـۇالق سـېلىپ كهتمهسـلىكىمىز شـهرت    

ــمه     ــارىن قهھرىمــانلىرى، مهخپــى ۋەھى ــوغرا كهلســه، ب ئىشىنىشــكه ت
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ــۈرۈلگهن    ــامېرالردا كۆتــ ــقا كــ ــلىمىلىرى باشــ ــىمنىڭ ئهســ قاســ
ئـــۇ، بـــۇ  . دىن بۆلۈنـــۈپ كهتتـــى ۋايساشـــالر-ســـهھهرلىك ئىڭـــراش 

ئهسلىمىلىرىنى قاچانالردىن باشالپ ئهسلهپ ياتقـانلىقىنى ئېسـىگه   
ئهممـــا ئـــاغرىقلىرىنى ئۇنتـــۇپ خـــېلىال ئـــارام ئېلىـــپ  . ئااللمىـــدى
تــۈرمه ئىچىــدە يېڭىــدىن ئىڭراشــالر، ۋايساشــالر، خىتــاي   . قالغانىــدى

اتقان بولسـا  تاڭ ئ. گۇندىپايالرنىڭ ئاياق تاۋۇشلىرى ئاڭالنماقتا ئىدى
  …. كېرەك؟ قاسىمنى شېرىن ئۇيقۇ تۇتۇشقا باشلىدى
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  يېڭى ھهرىكهت پىالنالش  .2
 ئوغــۇلنى  بىزنىــڭ. پهس- ئېگىــز بهكــال جاھــان −

 قالمىسـۇن  ئارىلىشـىپ  ئىشـالرغا  كهلـمهس - كهلسه
 .ئهنسىرەيمهن بهكال دەپ

ــت − ــهن، راس ــى دەيس ــۈنى قايس ــدە ك ــۇردى كېچى  ت
  …. كېتىپتۇدەك تۇتۇپ ئوغلىنى ئۇستامنىڭ

 .پارىڭىدىن پاڭچىالر ئويناۋاتقان قاتار تاش −          

 

ــدىن    ــارىالر كۈن ــدىكى ي ــىمنىڭ بهدىنى ــپ  -قاس ــۈنگه يېڭىلىنى ك
ــۇراتتى ــارىالر   . ت ــدا يېڭىــدىن ي ھهر قېتىملىــق ســوراقتىن قايتۇرۇلغان

ــپ     ــپ يېڭىلىنى ــدىن ئېچىلى ــۇ قايتى ــاي كونىلىرىم قوشــۇلۇپال قالم
ۋەھشىي خىتاي جالالتلىرى ھېلى مىخ قېقىش، ھېلى تۇزغـا  . تۇراتتى
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ك ئۆتكۈزۈش، تىرناقلىرىغا چىـغ،  مىلهش، ھېلى تاسمىالش، ھېلى تو
ــدەك قىلمىغــان    جىنســى ئورگانلىرىغــا قىــل تىقىــپ كــوالش دېگهن

ــايتتى ــىلىكلىرى قالمـ ــادەم  . ۋەھشـ ــڭ ئـ ــۇ خىتايالرنىـ ــى بـ قىسقىسـ
قېلىپىدىن چىققان ئهڭ ياۋايى ۋەھشىي تاجـاۋۇزچىالر ئىكهنلىكىنـى   

 نــائا باشــقىالرنىڭ −تــۈرمه ئىچىــدە ئاپئاشــكارا كۆرۈۋېلىشــقا بــوالتتى  
 ئـادەمىي  ھهقىقهتهنمـۇ  بېسىۋېلىشتا قىلىپ تاجاۋۇز تۇپرىقىنى ۋەتهن

ــاپهت ــايتتى قىيـ ــىم! تېپىلمـ ــۇالرنى قاسـ ــۆرۈپ، بـ ــان كـ  نۇرغۇنلىغـ
 كېلىشىپ بىلهن خىتايالر مۇشۇ مانا لىرىمىزنىڭ ’داھىي ۋەتهنپهرۋەر‘
الىغان بىر شهكىلدىكى تىنچلىق ئۇسۇلىغا تايىنىپ ۋەتىنىمىزنـى  خ

ــۇزۇن     ــۇنچه ئـ ــى شـ ــدۇ دەپ، خهلقىمىزنـ ــقا بولىـ ــتهقىل قىلىشـ مۇسـ
يىلالردىن بۇيان تىـنچ پائـالىيهتلهرگه ئىشـهندۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىغـا     

ھهتتا بهزىدە ئهنه شۇ خىتـايالردىن ھهرقانـداق   . زادىال ئهقلى يهتمهيتتى
ى بىـلهن مىللىـي مۇسـتهقىللىقىمىزنى قـايتۇرۇپ     بىر تىنچلىق يول

ئاالاليمىز دەپ ئىشىنىپ شۇنچه نۇرغـۇن كىشـىنى كهيـنىگه سـېلىپ     
ــاراپ،  ــۈرگىنىگه ق ــۇ“ي ــز ب ــى داھىيلىرىمى  قايمۇقتۇرۇشــقا خهلقىمىزن

 باغالنغــــــــان تاجاۋۇزچىلىرىغــــــــا خىتــــــــاي ئورۇنالشــــــــتۇرۇلغان
 .قاالتتى كېلىپ گۇمانالرغىمۇ دېگهن ”جاسۇسالرمۇدۇيا؟

خىتاي گۇندىپايلىرى بهزىدە قاسىمنى ھهپتىلهرگىچه كارى بولماي 
ئهسلىدە بۇ، سـىرتتا يېڭـى ۋەقهلهر كۆپىيىـپ كېتىـپ     . تاشلىۋېتهتتى

گۇمان بىلهن قولغا ئېلىنغانالردىن قولى بوشىماي قالغان ۋاقىتالرغـا  
ئىككـى ھهپـته ئـۆتمهيال قايتىـدىن ئـۇنى      -ئهممـا بىـر  . توغرا كېلهتتى
قاســىممۇ تــۈرمىگه تــۇنجى  . رۇپ قىينــاپ ئازابلىشــاتتىئۆلگــۈدەك ئــۇ

ــدە كــۆرۈپ باقمىغــانال     ــالغىنى، شــۇنىڭدەك ئۆمرى قېــتىم چۈشــۈپ ق
ئهمهس ھهتتـــا ئـــاڭالپمۇ باقمىغـــان بـــۇنچه ئېغىـــر قىيناشـــالرغا دۇچ 
ــۇ      ــتىن قىلچىم ــي جهھهت ــتىن، روھى ــا قارىماس ــپ تۇرغانلىقىغ كېلى

بـۇ قىيناشـلىرىڭ،   ! اقىينـ  كـاپىرالر،  قىينـا “. سۇنغاندەك قىلمـايتتى 
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ھوقۇق، تىنچلىـق، ئىنسـانپهرۋەرلىك، دېمـوكراتىيه، ئادەمگهرچىلىـك     
-لىرىگىال پايدا قىلىپ كېلىۋاتقـان قـانۇن  ئۆز ئۇالرنىڭ دەكدېگهن …

بىزنىـڭ  ! نىزاملىرىغا، مهنتىقىلىرىگه بوي سۇنۇشىمىز شهرت ئهمهس
ــدى     ــز قال ــرال مهنتىقىمى ــۇنىدىغان بى ــوي س ــات −ب ــىمىز ھاي  قېلىش

 : ئۈچۈن

 !مۇستهقىللىق يا −يا ئۆلۈم 

ــرىم ئهســىردىن   ــاجىرلىرىمىزمۇ يې  بىزنىــڭ چهتئهللهردىكــى مۇھ
ــك    ــالمىش ۋەتهنپهرۋەرلىـ ــان ئاتـ ــى بولمىغـ ــچه ئهھمىيىتـ ــان قىلـ بۇيـ
پائالىيهتلىرى ئىچىـگه چۆكـۈپ، ۋەتىنىمىـز خهلقىنـى قـۇرۇق ئۈمىـد،       
قـۇرۇق تهمهلهردە قويىـدىغان، كۆپتـۈرۈپ مۇبالىغىلهشـتۈرۈلگهن دۇنيـا      

بۇ مۇھاجىرلىرىمىزنىڭ ! خهۋەرلىرى بىلهن بىخۇدالشتۇرۇپ كهلمهكته
يادىكى قايسـى بىـر دۆلهت، قايسـى بىـر چهتـئهل      بىر قىسمى گويا دۇن

ــال     ــى ئهتى ــا بېســىم ئىشــلىتىپ ۋەتىنىمىزن تهشــكىالتىنىڭ خىتايغ
مۇســتهقىل قىلــدۇرۇپ بېرەلهيــدىغانلىقىغا دادىســىغا ئىشــهنگهندەك 

ــى   ! ئىشىنىشــمهكته ــاجىرلىرىمىز ۋەتىنىمىزن ــر قىســىم مۇھ يهنه بى
ــىكايهت   ــىي شـ ــارالىق سىياسـ ــلهن،  -خهلقئـ ــالر بىـ ــاي نامايىشـ خىتـ

دېموكراتچىلىرىغــــا تــــايىنىش بىــــلهن تىــــنچ ئــــازاد قىلىشــــقا      
بولىدىغانلىقىغا ۋەھىيگه ئىشهنگهندەك ئىشىنىپ پائالىيهت قىلىپ 

ــمهكته ــۈردىكى   ! كېلىشـــ ــۇ تـــ ــڭ بـــ ــدا بىزنىـــ ــپ ئېيتقانـــ يىغىـــ
مۇھاجىرلىرىمىز ئانا ۋەتهن خهلقىنى قولىدىن ھـېچ ئىـش كهلمهيـدۇ،    

، بىزنى تىنچ ھهرىكهتلهر، تىـنچ  بىزنى چهتئهللىكلهر قۇتقۇزۇپ قويىدۇ
ئـۇالر ئانـا ۋەتهن   ! دىپلوماتىك پائـالىيهتلهر قۇتقۇزااليـدۇ دەپ قارىشـىدۇ   

خهلقىــگه ئهزەلــدىن ئىشــهنگهن ئهمهس ۋە ھــازىرمۇ ئىزچىــل تــۈردە      
پــال -ئــۇالر خهلقئــارادىكى بهزى ئهلــلهردە غىــل! ئىشــهنمهي كهلمهكــته

الن قىلىـــپ كۆرۈنــۈپ قالىــدىغان ســـهھىپه توشــقۇزۇش ئۈچـــۈن ئــې    
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 !!!يا كۆرۈم −يا ئۆلۈم 
ــا      ــڭ، دۇني ــا جامائهتچىلىكىنى ــى دۇني ــتان خهلق ــهرقىي تۈركىس ش
ــڭ، بـــــارلىق     ــانپهرۋەرلىرىنىڭ، دۇنيـــــا دېموكراتچىلىرىنىـــ ئىنســـ
خهلقئـــــــارالىق تهشـــــــكىالتالرنىڭ، ھهرقانـــــــداق بىـــــــر دۆلهت    
ھاكىمىيىتىنىڭ، غهرب دۇنياسى، ئىسـالم دۇنياسـى، تـۈرك دۇنياسـى،     

ئهزەلدىن يـاردىمىگه،  قوشنا ئهللهر، خىتاي يېڭى دېموكراتچىلىرىنىڭ 
ــان ئهمهس   ــىپ باقق ــىگه ئېرىش ــار بېرىش ــا . ھىمايىســىگه، ئېتىب دۇني

جامــــائىتى قايســــى بىــــر نېفىتلىكنىــــڭ، قايســــى بىــــر بــــايلىق 
مهنبهسىنىڭ، قايسى بىر سودا بازىرىنىڭ، قايسى بىـر مهنپهئهتىنىـڭ   
پېيىـدا مىلياردلىغـان دولــالر خهجـلهپ يــۈرگهن بولسـىمۇ، ۋەتىنىمىــز     

مىللىـي ئـازادلىق ئىشـلىرىغا قىلـچه نهزىرىنـى سـېلىش       خهلقىنىڭ 
ھهتتا دۇنيا ئىلغارلىرى قايسى بىـر  . نىيىتىگه كېلىپ باققان ئهمهس

ھايۋان، قايسى بىر ھاشارات، قايسى بىر گىياھنىڭ نهسـلىنى سـاقالپ   
قااليلى دەپ مىلياردالرچه دولالر خهجلىگىنى بىـلهن، ئوتتـۇز مىليـون    

ــتانلىق ئىن  ــهرقىي تۈركىســ ــلهن    شــ ــولالر بىــ ــۇنى يــ ــاننىڭ ســ ســ
بىــرەر جــانلىق ئــۇچراپ ! ئۆلتۈرۈلىۋاتقانلىقىغــا قــاراپمۇ قويۇشــمىدى

قاالرمۇ دېگهن تهمهدە كائىناتنى قېزىپ يۈرگهن دۇنيا جامائىتى تاپىنى 
ئاســتىدىكى خىتــاي تاجــاۋۇزچىالر تهرىپىــدىن نــاھهق ئۆلتۈرۈلىۋاتقــان 

! ئولتۇرۇشـماقتا خهلقىمىزنىڭ سۇنى يوقىتىلىشىنى تاماشـا قىلىـپ   
دۇنيــــا جامــــائىتى دېگهنــــلهر بىزنــــى بىــــرەر گىياچىلىــــك، بىــــرەر 
ھاشــارەتچىلىك كــۆرمىگهن ئىــكهن، بىزنىڭمــۇ دۇنيــا جامــائهتچىلىكى 
تهرىپىدىن ئاكسىئوما ھالىتىگه كهلتۈرۈلىۋاتقان بىر قاتـار كىشـىلىك   
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ــون       ــچه ئ ــان نهچ ــرى قىلغ ــدىن بې ــانچه يىل ــر ق ــۇ بى ــهنلهرگه ب مهن س
ــش       ــدا قىلىـ ــاجىئه پهيـ ــۇرۇن پـ ــوغالش يوشـ ــاي قـ ــق خىتـ قېتىملىـ

 بهكــال ئــۇ، −! ھهرىكهتلىرىمنىــڭ ئالدىــدا ھېچنــېمىگه ئهرزىمهيــدۇ   
 قىلىــش پۇشــايمان قورقــۇش، ئهنســىرەش، ئۇنىڭــدا. ئىــدى خــاتىرجهم

 يـۈزگه  بېشـىمغا  يـالغۇز  −ئهسـهر يـوق ئىـدى،     قىلچىمـۇ  دېگهنلهردىن
 خىتـاي  مىـڭ  ئـون  نهچـچه  يوقىتىـپ،  تاجاۋۇزچىسـىنى  خىتـاي  يېقىن

ــىنىڭ ــتىگه تاجاۋۇزچىس ــاراپ دۆلى ــىغا ق ــىته قېچىش ــهۋەبچى بىۋاس  س
 توپلىغــان قىلىـپ  تــاالڭ-بـۇالڭ  بىــزدىن نۇرغۇنلىرىنىـڭ  بواللىـدىم؛ 

ــال ــۈكلىرىنى-م ــران مۈل ــۋەتتىم؛ ۋەي ــۇھىمى ئهڭ قىلى ــز  م ۋەتىنىمى
تهۋەسىدە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ سـۈنئىي كۆپىيىشـىنى توسـۇش     
ــتىكى ئهڭ      ــا كهلتۈرۈش ــۇن ھالىغ ــر دولق ــمىي بى ــڭ رەس ھهرىكىتىنى

تېخـى يهنه  . ئالدىنقى قاتارىدىكى باشالمچىلىرىدىن بىـرى بواللىـدىم  
مېنىڭ بىۋاسىته ياكى ۋاسىتهم بىـلهن نۇرغۇنلىغـان خىتـاي قـوغالش     

ــۇنلى  ــۇرۇن قوشـ ــي  يوشـ ــڭ مىللىـ ــكىللىنىپ، ۋەتىنىمىزنىـ رى تهشـ
ــاخىرقى     ــقۇچىنى ئـ ــى باسـ ــڭ بىرىنچـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىنىـ مۇسـ
باسقۇچىغا يېقىنالشتۇرۇشتا تارىخقـا يېزىلمايـدىغان تـۆھپىلىرىمنى    

بـۇالرنى ئويلىغىنىمـدا، ئهگهر خىتـايالر مېنـى بىلىـپ      . دېمهيال قوياي
 ئــۇ −! ىلىــدۇقالســا تىرىــك تۇرغــۇزۇپ يهۋېــتىمهن دېســىمۇ ئــازلىق ق 

 سـۆيگۈنى  بـۇ ! مېنىـڭ  ۋەتهن بۇ − ئوياليتتى، يېتىپ كامېردا سوغۇق
 ئۈچـۈن  سـۆيگۈ  بـۇ . بولـۇۋاتىمهن  قىلغانـدەك  ھېس ئهمدىال مانا تېخى

-بىـردىن  مېنىـڭ  ئۇ چۈنكى. قىالاليمهن پىدا تهمتىرىمهي ھاياتىمنى
 ”!سۆيگىنىم بىر

ــۇ، خىتــاي جــالالتلىرى  . قاســىم ھهقىقهتهنمــۇ خــاتىرجهم ئىــدى  ئ
تهرىپىدىن ھهر بىر سوراققا ئېلىپ چىقىـپ قىيناشـقانلىرىدا خـۇددى    
ــۇرۇپ   ــاتىرجهم تـ ــاركوز قويـــۇپ ئوپېراتســـىيه قىلىنىۋاتقانـــدەكال خـ نـ

ئېهتىمـــال ئهڭ بۈيـــۈك ســـۆيگىنىگه ئېرىشـــىش يولىـــدا، . بېرەتتـــى
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يهت ئۈچــــۈن قىلغــــان  ئىشــــهنگهن غايىســــى ئۈچــــۈن، ھهققــــانى   
پائالىيهتلىرىــدىكى قولغــا كهلتــۈرگهن مــۇۋەپپهقىيهتلهر ئــادەمنى ئهنه  
شـــۇنداق ســـۇنماس ھالغـــا كهلتۈرىۋەتســـه كېـــرەك؟ بهزى كىتـــابالردا 
كوپېرنىكنى ھهقىقهت ئۈچۈن ئۆلۈم ئالدىدا قىلـچه پىسـهنت قىلمـاي    
تۇرۇپ بېرەلىگهن دېيىشىدۇ؛ بىـزدىن چىققـان ئابـدۇخالىق ئۇيغۇرمـۇ     

ــارچىمۇ  م ــارچه -ىللىتــى ئۈچــۈن خىتــاي ۋەھشــىيلىرى تهرىپىــدىن پ پ
! ئالهم ئالدىدا تىـك تـۇرۇپ كۈتۈۋااللىغـانىكهن   -توغرىلىشىنى خهلقىي

ــاتالردىن بهزى … ــدا، مهلۇمـ ــان قارىغانـ ــىم ئهخمهتجـ ــارلىق قاسـ  قاتـ
ــۇ ــى“ كوممۇنىســتلىرىنىڭ رۇس رەھبهرلىرىمىزم  خىتايغــا ۋەتىنىڭن

ــهن ــوق؟-تاپشۇرامســـ ــلىرى دەپ ”!يـــ ــدا، قىيناشـــ ــاق“ ئالدىـــ ! يـــ
پ ئۆلۈمنى كۈتۈۋالغان ئىكهن؛ قاسىممۇ تۇرۇ تىك دەپ ”!تاپشۇرمايمىز

ئهنه شۇنداق مىللىـي قهھرىمانالرنىـڭ نامايـان قىلغـان جاسـارىتىنى      
ھهتتا ئۇنىڭغا جـازا بېرىۋاتقـان بىـر يـاش     . ئۆزىدە ئىپادىلىمهكته ئىدى

ئېغىـر قىيناشـالرغا    خىتاي جاللىتى ئادەم قېلىپىدىن چىققان بۇنچه
بهرداشلىق بېرىۋاتقان قاسىمغا قاراپ رەسمىي ئېلىشىپ ساراڭ بولۇپ 

بۇ خىـل قىيناشـالرغا قاتناشـقان، ئۆمرىـدە بىـر سـېكۇنتلۇق       ! قالغان
بولســىمۇ ۋەتهن، مىلــلهت، ئادەمىيلىــك دېگهنلهرنىــڭ بېرىــدىغان ئــۇ  
 لهززەتلىــك تۇيغۇلىرىنىــڭ تهمىنــى تېتىــپ بــېقىش بهختىيارلىقىغــا

ــاپىقمۇ، بــۇنچه دەھشــهتلىك        ئېرىشــىپ باقمىغــان بىــر ئۇيغــۇر مۇن
ــلهن ئــۆزىنى ئېتىــپ        مهنزىــرىگه چىــدىماي ئــاخىرى تاپانچىســى بى

 !ئۆلتۈرۈۋالغانىكهن

ــاۋۇزچى      ــاي تاجـ ــىمۇ خىتـ ــۇپ تۇرۇلىشـ ــك تۇتـ ــىمنىڭ تېرىـ قاسـ
: فاشىستلىرىنىڭ بىرال مهقسىتىگه خىـزمهت قىلىـش ئۈچـۈن ئىـدى    

ــكهنلهرنى ئ  ــا چۈشـ ــى قولغـ ــاپىتىنى  يېڭـ ــلىق قىيـ ــڭ ئېچىنىشـ ۇنىـ
كۆرســـىتىش ئـــارقىلىق قورقۇتـــۇپ ئىقـــرار قىلـــدۇرۇش يـــاكى پـــاش  

بۇنىـــڭ ئۈنۈمىنىمـــۇ خىتـــاي . قىلدۇرۇشـــقا ۋاســـىته قىلىـــش ئىـــدى

977 

 

ئهگهر خالىغـان بىـر قوشـۇن ئهزاسـى ئىشلىتىشـته پـاش بولـۇپ        . الزىم
قالمايـــدىغان بىـــرەر ئىقتىســـادىي ئولجىغـــا ئېرىشـــىپ قالغىنىـــدا،  
مهخپىــيهتلىككه كاپالهتلىــك قىلىــش شــهرتى ئاســتىدا قوشــۇنىغا      

 .ھهققىگه ئىگه راسخوت قىلىش ياكى خالىغان ئىشىغا ئىشلىتىش

ئهنه شۇ شهكىلدە ھهر بىر ئهزا ئۆزى بىۋاسىته يېتهكلهپ ماڭىدىغان 
تۆت كىشى ياكى ئۇنىڭدىن ئاز ئهزاسـى بـار بىـردىن تۇغۇنـدى قوشـۇن      

يهنـى، تـۇنجى قوشـۇندا بهش    . قۇرۇپ پائالىيهت قىلىش ھهققىگه ئىـگه 
كىشى، ئۇنىڭ تۆت ئهزاسىدا ئهڭ كۆپ بولغاندا تۆتتىن جهمئىـي ئـون   

ئهزاالرنىـڭ قولىـدا يهنه تـۆتتىن ئـاتمىش تـۆت ئهزا، بـۇ       ئالته كىشى، بۇ 
تۇغۇندى قوشۇن ئهزالىرىنىڭ قولىدا يهنه تۆتتىن ئىككى يـۈز ئهللىـك   

. مــــۇمكىن كېتىۋېرىشــــى داۋاملىشــــىپ دېگهنــــدەك …ئــــالته ئهزا 
ــۇنى ــر      ش ــوڭراق شــهھهرلىرىمىزدە بى ــۇنالر چ ــۈردىكى قوش ڭدەك بــۇ ت

ردىن بولسـىمۇ قۇرۇلغىنىـدا،   قانچىدىن، ۋىاليهت شهھهرلىرىمىزدە بىرە
ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا مهخپى ۋەھىمه پهيدا قىلىش 

ــدۇ  ــرگهن بولىـ ــۈنتهرتىپكه كىـ ــمىي كـ ــز رەسـ ــۇ . ھهرىكىتىمىـ ئهگهر بـ
قوشۇنلىرىمىزدىكى بـارلىق ئهزاالر يىلىغـا پهيـدا قىلىـدىغان مهخپـى      

ــۈچ      ــدا ئ ــدە يىل ــى كېمى ــش ھهرىكهتلىرىن ــدا قىلى ــمه پهي ــۆت-ۋەھى  ت
قېتىمــدىن ئىشــقا ئاشۇرۇشــقا كاپالهتلىــك قىلىــدىغانال بولىــدىكهن،  
بىزنىـــڭ مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكهتلىرىمىزنىـــڭ بىرىنچـــى 
باسقۇچى رەسـمىي بىـر ھهرىـكهت ھـالىتىگه كهلـگهن بولـۇپ، ئۇزۇنغـا        
قالمـــــاي خىتـــــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــــڭ ســـــۇنى كۆپىيىشـــــىنى     

كهلگىنىــدە كېيىنكــى ئــۇ كــۈنلهرگه . تىزگىنلىيهلهيــدىغان بــولىمىز
باســـــقۇچالر ھهققىـــــدە كـــــونكرېتنى تهييـــــارلىق قىلىـــــدىغان     

  !پىالنچىلىرىمىز چوقۇم يېتىلىشكه باشاليدۇ
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گه، تهبىئىــي ھالــدا بــۇرۇنقى ئهزا بولغــان تۇغۇنــدى بولــۇش بىــلهن بىــر
 .قوشۇنىنىڭ رەسمىي باشلىقى ۋەزىپىسىنىمۇ ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇ

ھهر قايسى قوشـۇن ئهزالىرىمـۇ ئۇچراتقـان پايـدىلىق پۇرسـهتلهرنى      
قوشۇن رەھبىرىنىڭ تهستىقلىشـىغا سـۇنماي تـۇرۇپال ئـۆزى بىۋاسـىته      

ــا     ــش ھوقۇقىغ ــكهت قىلى ــۈزۈپ ھهرى ــالن ت ــگهپى ــكهت . ئى پهقهت ھهرى
ئهگهر . نهتىجىســـىنىال قوشـــۇن باشـــلىقىغا مهلـــۇم قىلىـــپ قويىـــدۇ 

قوشۇنىدا خالىغان بىرسىنىڭ خائىنلىق ياكى جاسۇسلۇق ھهرىكىتى 
سېزىلگىنىدە، دەرھال ئۆز باشـلىقىغا مهخپـى دوكـالت قىلىشـى، ئـۆز      
باشلىقىدىنمۇ گۇمان قىلىپ قالغىنىدا كاندىـدات باشـلىقىغا مهلـۇم    

ئــۇالر بــۇ ئهزاســىنىڭ خــائىنلىق يــاكى جاسۇســلۇق . شــى شــهرتقىلى
ھهرىكىتىنــى ھهقىقىــي تــۈردە ئىســپاتالپ چىققىنىــدىن كېــيىن، بــۇ 
ــۇقىرى     ــىنى يـ ــش ئىشـ ــر تهرەپ قىلىـ ــنى بىـ ــاكى جاسۇسـ ــائىن يـ خـ
دەرىجىلىك قوشۇن باشـلىقىغا مهلـۇم قىلىشـى، يـۇقىرى دەرىجىلىـك      

ــ    ــۈرۈپ چىقىــ ــا تهكشــ ــىنى قايتــ ــۇ كىشــ ــلىقى بــ ــۇن باشــ پ قوشــ
ــىلهر      ــتىدىكى كىش ــول ئاس ــال ق ــيىن، دەرھ ــتۇرغاندىن كې مۇقىمالش

 . ۋاسىتىسى بىلهن ئۇجۇقتۇرىۋېتىشى شهرت

ئهگهر خالىغان قاتالمـدىكى قوشـۇن، يـۇقىرى دەرىجىلىـك قوشـۇن      
بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ئـۈزۈپ قويغىنىـدا، ئـۆز قوشـۇنىنى خـۇددى      

ــتىد     ــول ئاس ــپ، ق ــېس قىلى ــۇندەك ھ ــۇنجى قوش ــدىكى ت ىكى يۇقىرى
تۇغۇندى قوشۇنالرغا يېتهكچىلىك قىلىشنى قهتئىي داۋامالشتۇرۇشـى  

 .شهرت

ھهربىــر قوشــۇندىكى ئهزاالر ئــۆز قوشــۇنىدا ھهرىــكهت اليىهىســى      
سۇنۇش، مۇزاكىرىلهرگه قاتنىشىش، ئاۋاز بېرىش، يېڭى تېخنىكا، يېڭى 
ــۋىقات مهزمـــۇنى ۋە شـــهكىللىرى،   ــۋالى، تهشـ ئۇســـۇل، دۈشـــمهن ئهھـ

ساۋاقالرنى قوشۇن مۇزاكىرىسىگه سـۇنۇپ تۇرۇشـى   -بهپايدىلىق تهجرى
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جالالتلىرى كۆرمىـدى ئهمهس، بهزى تهجرىبىسـى يـوق ھايـاجىنىغىال     
تايىنىپ ھهرىكهتكه قاتنىشىپ قويۇپ قولغا چۈشـۈپ قالغـانالر يـاكى    

ئـــابرۇي قوغلىشـــىپ بـــۇ ئىشـــالرغا چېتىلىـــپ قالغـــانالر شهخســـى 
قاسىمنىڭ ئېچىنىشـلىق قىيـاپىتىنى كـۆرگهن ھامـان پۇشـمىنىنى      

ئهممـا ئۇالرنىـڭ ئىقـرارى    . ئالىدىغانغا قاچا تاپالماي ئىقـرار بولىشـىدۇ  
يــاكى پــاش قىلىشــى ئۇالرنىــڭ تېخىمــۇ ئېغىــر جازالىنىشــىغا باھــانه 

ــيىن  ــۈگىمهس قې ــاخىرى ت ــۇپ، ئ اقالر نهتىجىســىدە بهكــال قىســت-بول
 …. ئېچىنىشلىق تۈردە ئۆلتۈرۈلۈشىگه سهۋەب بولۇپ قاالتتى

قاسىم شۇنچه ئېغىر ئازابلىنىشالر ئارىسىدا يهنىال ئۆزىگه ئهسلىمه 
بۈگۈنمـۇ خــۇددى بۇرۇنقىـدەك، مىســىر   . ئۈچـۈن زېهىـن چىقىرااليتتــى  

ــاالردەك    ــان مۇمىيـــــ ــپ چىقىرىلغـــــ ــدىن قېزىـــــ پىرامىدىلىرىـــــ
ىگه قارىماي ئۇنىڭ قېلىن داكىغـا ئورالغـان مېڭىسـى    تېڭىۋېتىلگىن

 .يهنىال شېرىن ئهسلىمىلىرىنى ئهسلهشتىن توختىمىغانىدى

ئۇنىڭ خىيـالى يهنه شـۇ تـۇنجى ۋەقه پهيـدا قىلغانـدىن كېيىنكـى       
  .ئاغىنىلىرى بىلهن بىرگه بولغان كۈنلىرىگه قېيىپ كېتىدۇ

***  

 

غــان قاســىم، شــۇ قېتىمقــى ئولتۇرۇشــتا خېلــى ئــارام تېپىــپ قال 
ئهسـلىدە بىـرەر ئىـش     يـاق، “: ئۆزىدىن غۇرۇرلىنىدىغان بولـۇپ قالىـدۇ  

مانــا قــارا، مهنمــۇ   . قىلىشــقا جــۈرئهت قىلمــاي كېلىۋاتقــانىكهنمىز   
ــى     ــدىلىق ھهرىكهتلهرنــ ــلىرىغا پايــ ــازادلىق ئىشــ ــڭ ئــ ۋەتىنىمنىــ

 ”!قىالاليدىكهنمهن ئهمهسمۇ

ىـــي قاســىم، ھهقىقهتهنمــۇ بـــۇ بىــر ئــاي ئىچىـــدە ســىرتتا مىلل     
-مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈلۈشى ئۈچـۈن ئاجايىـپ  
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ھهتتا . غارايىپ ۋەقهلهرنىڭ پهيدا قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىماقتا ئىدى
بهزى ۋەقهلهر شۇنچىلىك مۇبالىغىلهشتۈرۈپ رىـۋايهت قىلىنمـاقتىكى،   

 س −گويا بۇ ھهرىكهتلهر ئامېرىكىنىـڭ مهركىـزى ئاخبـارات ئىدارىسـى     
 پالنېتــدىن بىــر قايســى قىلىنىۋاتقــانلىقى، پهيــدا ىپىــدىنتهر ئــا ئــى

 ئۇالرنى ئاغرىپ ئىچى ئۇيغۇرالرغا ئادەمنىڭ خاسىيهتلىك بىر كهلگهن
 نىيىـتىگه  قويـۇش  قۇتقـۇزۇپ  چاڭگىلىدىن تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ خىتاي

ــپ ــۇ كېلىـ ــى بـ ــدا ھهرىكهتلهرنـ ــ پهيـ ــدەك …انلىقى قىلىۋاتقـ  دېگهنـ
 بولىــــــدىغان قاراشــــــقا دەپ بىلىملىــــــك خېلــــــى رىــــــۋايهتلهرنى

 خهلـق  شـۇڭا، . ئىـدى  مۇمكىن ئاڭالش ئاغزىدىن كىشىلىرىمىزنىڭمۇ
 كـۆرۈنمهس  كهلـگهن  تىلسـىماتتىن  گويـا  ھهرىكهتلهرنىـڭ  بۇ ئارىسىدا

 دېـــگهن قىلىنغـــان تهرىپىـــدىن خىزىـــر قالپـــاقلىق ســـۇاليمان بىـــر
. ىپ يۈرگهنلهرگه ھهيران قالغۇچىلىقى يوق ئىدىئىشىن رېۋايهتلىرىگه

 خهلقىمىزنىــڭ ھهممىســى رىۋايهتلهرنىـڭ  خىلــدىكى بــۇ ئهسـلىدە  …
 ئۇيغــۇرالرنى ئىشــهنمهي، ئىرادىســىگه ئــۆز ۋە كــۈچىگه ئــۆز ئــۆزىگه،

ــر ســىرتتىن ــۈچ بى ــپ ك ــۇزۇپ كېلى ــدىغان شــهرت قويۇشــى قۇتق  دەي
ىڭ باشـقىچه بىـر   كېلىنىۋاتقانلىقىن ئىشهندۈرۈپ قاراشالرغا پاسسىپ

 بولمىسـۇن  قانـداقال  قىسقىسـى،  …. ئىپادىسى دېيىشـكىمۇ بـوالتتى  
ــق ــىدا خهل ــر ئارىس ــل بى ــدۋارلىق، خى ــزدىنىش ئۈمى ــىنى ئى  شهپىس

 ۋەزىـــــيهت بولىـــــدىغان قىلغىلـــــى ھـــــېس بولســـــىمۇ يوشـــــۇرۇن
ــكه ــلىغانىدى شهكىللىنىشـ ــدەك،. باشـ ــر دېگهنـ ــىم بىـ ــالته قىسـ  كـ

هۋەككــۈل قىلىــپ نهق مهيدانــدا ت ئااللمــاي تۇتــۇپ ئــۆزىنى پهملىكــلهر
تۇتۇلۇپ قالىدىغان يـاكى بهزى كـۆرەڭلهر ئـۆزىنى     بىكارغىال-بىكاردىن

قـۇرۇق پـو   -قهھرىمان كۆرسىتىۋېلىشـقا ئالـدىراپ كېتىـپ قـۇرۇقتىن    
 .ئېتىپ ئۆزىنى بىهۇدە باالغا تۇتۇپ بېرىدىغانالرمۇ كۆرۈلمهكته ئىدى

قاسىم بۇ خىل زامانىۋى تۈسكه كهلتۈرۈلگهن رىۋايهتلهر بىـلهن يـۈز   
هرنـــى مۇنــداقال ئــاڭالپ قويغانـــدەك   بېرىۋاتقــان بهزى ســهلىبى ۋەقهل  
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مۇتلهق ئـۆزىال بىلىـش شـهرتى ئاسـتىدا، يـۇقىرى قوشـۇن باشـلىقىغا        
پهقهت ئهزا سانى بىلهن كاندىدات قوشۇن باشلىقى بىلهن مۇددەتلىـك  

شۇنداقتىمۇ بـۇ  . ئاالقىلىشىپ تۇرۇش پارولىنىال مهلۇم قىلىپ قويىدۇ
ىــلهن پهقهت قايتــا كاندىــدات باشــلىق ئالــدىنقى قوشــۇن باشــلىقى ب 

ئۆزگهرتىلگهن پارول ئارقىلىقال بارلىقىنى بىلدۈرۈپ تۇرۇشـتىن باشـقا   
بۇ تۇغۇندى قوشۇن تهشكىلى تۈزۈمى ۋە . مهلۇمات بېرىش ھهققى يوق

ــلهن    ــۇننىڭكى بىـ ــدىنقى قوشـ ــهن ئالـ ــرى ئاساسـ ــالىيهت نىزاملىـ پائـ
ــدۇ  ــاش تۈزۈلى ــۇن    . ئوخش ــدىنقى قوش ــلىقى ئال ــۇن باش ــدى قوش تۇغۇن

دىن ئالغــان ۋەزىپىلهرنــى ئــۆزى ئىجــرا قىلىشــقا يــاكى قــول  باشــلىقى
ــدى قوشــۇنىنىڭ مۇۋاپىــق دەپ قارىغــان ئهزاســىغا    ئاســتىدىكى تۇغۇن

ــدۇ  ــقىمۇ بولىـ ــرا قىلدۇرۇشـ ــۇرۇپ ئىجـ ــۇندا  . تاپشـ ــۇ تۇغۇنـــدى قوشـ بـ
پىالنالنغان ۋەزىپىلهرنى يـۇقىرى قوشـۇنىغا مهلـۇم قىلمـاي، ئـۆزلىرى      

پهقهت ھهرىــكهت . لىشــى كېــرەكبىۋاســىته قــارار قىلىشــىپ ئىجــرا قى
. نهتىجىسىنىال يۇقىرى قوشۇن باشلىقىغا مهلۇم قىلىپ قويسا كۇپايه

ئهگهر تۇغۇندى قوشۇندىكىلهر يۇقىرىدىن ئالغان ۋەزىپىنـى ئورۇنداشـقا   
پۇرســهت تاپالمىغانلىرىــدا، بــۇ ۋەزىپىنــى كېچىكتــۈرمهي يۇقىرىغـــا      

 .قايتۇرۇپ بېرىشى شهرت

قوشــۇن باشــلىقى بىــلهن بىۋاســىته  كاندىــدات باشــلىق ئالــدىنقى
ــگه ئهمهس  ــگه ئى ــان  . ئاالقىلىشــىش ھهققى ــۆز باشــلىقى قۇرب پهقهت ئ

ــۈك    ــدىن مهڭگۈلـ ــك قىلىـــش ئىقتىدارىـ ــاكى يېتهكچىلىـ ــان يـ بولغـ
ئايرىلغان ۋاقتىدىال يۇقىرىقى قوشۇن باشـلىقىنىڭ پـارول ئـارقىلىق    

ىنقى ئهگهر ئالـد . كۆرۈشۈش تهكلىپى ئارقىلىق بىۋاسىته كۆرۈشهلهيدۇ
قوشۇن باشلىقى بـۇ تۇغۇنـدى قوشـۇن كاندىـدات باشـلىقىغا ئىشـهنچ       
تىكلىيهلىســه، ئــۇنى ســىناق قىلغانــدىن كېــيىن ئــۆز قوشــۇنىدىكى  

بۇ چاغدا، تۇغۇندى . كېمهيگهن ئهزاسى ئورنىغا تولۇقلىۋېلىشقا بولىدۇ
قوشۇنىنىڭ بـۇ كاندىـدات باشـلىقى ئالـدىنقى قوشـۇنغا رەسـمىي ئهزا       
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اليىهىلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇش، قارارالشــتۇرۇلغان  -ھهرىــكهت پىــالن
ۋەزىپىلهرنى ئۆز ئهزالىرىغا مهخپى ئورۇنالشتۇرۇش، يىغىلىش ۋاقتى ۋە 

بــۇ . هلگىــلهش قاتــارلىق ۋەزىپىلهرنــى ئــۆز ئۈســتىگه ئالىــدۇئــورنىنى ب
ــكهت      ــۇنۇش، ھهرى ــى س ــكهت اليىهىس ــى ئهزاالر ھهرى ــۇندا ھهرقايس قوش

اليىهىلىرىنى مۇزاكىرە قىلىـش، ھهرىـكهت شـهكلى، ھهرىـكهت     -پىالن
قـورالى، ھهرىــكهت ئـوبىكتىبى، ھهرىــكهت نۇقتىسـى، ھهرىــكهت ۋاقتــى    

-نـازارىتى ئاسـتىدا ئهركىـن تـاالش    قاتارلىقالرنى قوشۇن باشلىغىنىڭ 
تارتىش قىلىپ مهخپى ئـاۋاز قاتارىـدىكى شـهكىللهر بىـلهن ھهرىـكهت      
ــۇن    ــۇ ۋەزىپىلهرنـــى قوشـ ــتۇرغىنىدىن كېـــيىن، بـ پىالنىنـــى قارارالشـ
ــۇرۇن       ــار يوش ــان ب ــىغا ئىمك ــۆرگهن ئهزاس ــق ك ــۆزى مۇۋاپى ــلىقى ئ باش

مۇمكىن شهكىلدە تاپشۇرىدۇ ۋە بۇ ۋەزىپىنىڭ ئىجرا قىلىنىشى پهقهت 
بولماي قالىـدىغان ۋەزىپىلهرنـى قايتـا مـۇزاكىرىگه قويـۇپ ئـۆزگهرتىش       
ــى     ــلهش تهكلىپىن ــپه بهلگى ــدىن ۋەزى ــپ يېڭى ــار قىلىۋېتى ــاكى بىك ي

قوشـــۇننىڭ ئاالقىلىشـــىش پـــارولىنىمۇ قوشـــۇن باشـــلىقى . بېرىـــدۇ
ــدۇ ــىته بهلگىلهيـــ ــتهقىل  . بىۋاســـ ــرى مۇســـ ــۇن ئهزالىـــ ــۇ قوشـــ بـــ

ــه   ــۇپ شــ ــدى بولــ ــىدىن تۇغۇنــ ــدى تهشكىللىشــ كىللهنگهن تۇغۇنــ
قوشۇنالرنىڭ كاندىدات باشلىقى بىـلهن پـارول ئـارقىلىق مۇناسـىۋەت     
قىلىش، يۇقىرى قوشۇنالردىن ئالغان پىالنالرنى ئۆز ئهزالىرىغـا ۋەزىـپه   
قىلىپ تاپشۇرۇش قاتارلىق ئىشالرنىمۇ قوشۇن باشلىقى ئۆز ئۈستىگه 

 .ئالىدۇ

ــلىغىنىڭ تاپ   ــۇن باشــ ــۇندىكى ئهزاالر، قوشــ ــر قوشــ ــۇرغان بىــ شــ
ھهرىـكهت تهجرىبىسـى ئارتىـپ    . ۋەزىپىسىنى شهرتسىز قوبۇل قىلىـدۇ 

بارغانــدىن كېــيىن، قوشــۇن باشــلىقىنىڭ مــاقۇللىغىنى ئېلىــپ ئهزا 
سانى تۆتتىن ئاشماسلىق شهرتى بىلهن ئـۆزىگه بىۋاسـىته قارايـدىغان    

قوشـــۇن ئهزاســـى  . تۇغۇنـــدى قوشـــۇن تهشكىللهشـــكه ھوقۇقلـــۇق   
ن ئهزالىرىنىـڭ بـارلىق سـاالھىيىتىنى    تهشكىللىگهن تۇغۇندى قوشـۇ 
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قىلسىمۇ، بـۇ خىـل پايـدىلىق ۋەزىيهتنىـڭ شـهكىللىنىۋاتقانلىقىنى      
 .ئىچىدىن خۇشال بولۇپ كېتهتتى-كۆرۈپ ئىچ

 !نېمه بولسا بولسۇن، ئۇيغۇر قوزغىلىشقا باشلىغانىدى

قاسىم بۇالردىن قايتا جاسارەت ئېلىپ باشلىغان ئىشىنى قهتئىـي  
ئهمدى ئۇ، قىلىـدىغان  . ۇش ئىرادىسىگه كهلدىبوشاشماي داۋامالشتۇر

يوشــــۇرۇن زەربه بېــــرىش ھهرىكىتىنــــى ئهســــتايىدىل پىالنــــالش     
بۇندىن كېيىن بۇرۇنقىدەك ئۇنـداق  . كېرەكلىكىنى ئويلىماقتا ئىدى

ئۇدۇل بېرىپ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ پاجىئهسـىنى پهيـدا قىلىـش     
ي ئـــازادلىق ئورنىغـــا، بۇنـــدىن ئـــۇزۇن يىلـــالر بـــۇرۇن بـــارىن مىللىـــ

ــارتلىتىش    ــۇرۇن پـ ــان يوشـ ــا چىققـ ــيىن ئوتتۇرىغـ ــدىن كېـ ھهرىكىتىـ
ئۇسۇلىدىن ئىلهام ئېلىپ مۇددەتلىك پارتالتقۇچ مىناسى قويۇشنىڭ 

 .يوللىرى ئۈستىدە باش قاتۇرۇش الزىملىقىنى كۆڭلىگه پۈكىدۇ

ئـــۇ ئـــاۋۋال، ئاپتوماتىـــك ســـىگنال بېرەلهيـــدىغان بىـــر قاتـــار       
ۈنىلهر ھهققىدە ماتېرىيـال ئىزدىنىشـكه   ئۈسك-ئېلېكترونلۇق ئهسۋاب

ئۈنئالغۇالرنىـڭ  -بۇنىڭ ئۈچـۈن يـان تېلېفـونى، تېلېـۋىزور    . كىرىشتى
يىراقتىن تىـزگىنلهش تۇتقـۇچلىرى، ئېلېكترونلـۇق چاقمـاقالر، ھهر     

 …خىل ئېلېكترونلۇق قول سائهتلىرى، ئېلېكترونلۇق ئويۇنچۇقالر، 
 ئېلىــپ ۋە ئهرزان ئهڭ تېپىلىــدىغان، كــۆپ ئهڭ ئىچىــدىكى بۇالرنىــڭ

 سـائهتلىرىنى  قـول  ئېلېكترونلـۇق  قارىغـان  دەپ ئهپلىـك  يۈرۈشكىمۇ
 .تاللىۋالىدۇ كۆرۈشنى قىلىپ تهتقىق نۇقتىلىق

ئۇ دەرھال بېرىپ خىتايالرنىڭ توپ سـېتىش بازىرىـدىن بىرمـۇنچه    
سودىلىشىپ يۈرۈپ بىراقال ئون نهچچه دانه ھهر خىـل ئېلېكترونلـۇق   

ئــۇالردىن بىــر قــانچه خىلىنــى چــۇۋۇپ  . الىدۇقــول ســائىتىنى ســېتىۋ
بۇ سائهتلهرنىڭ توك يوللىرى، سىگنال سىستېمىلىرى، تـوك  . كۆردى
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كـــۈچى، ســـىرتتىن ســـىگنالنى كـــۈچهيتىش چـــارىلىرى قاتـــارلىقالر 
ــتى    ــېچه ھهپىلهش ــچه ك ــتىدە نهچ ــلهن   . ئۈس ــات بى ــايىن ئېهتىي ئىنت

ــاۋاز چ   ىقىــرىش ئاپتوماتىــك چاقمــاق، مىكــرو المپــۇچكىالر، مىكــرو ئ
تـــۈگمه . قــۇرۇلمىلىرىنى ئىنچىكىلىـــك بىــلهن تهكشـــۈرۈپ كــۆردى   

ــى     ــوك ئېقىمىن ــوك كۈچىنىشــى ۋە ت ــارېيىلهر تىزمىســى بىــلهن ت بات
كۈچهيتىش، سىگنال بېرىشنى كـۈچهيتىش، ھهر خىـل قىـل ۋولفـرام     
سىســتېمىلىرىنىڭ يورۇقلــۇق كــۈچىنى ســىناق قىلىــش، ســهرەڭگه  

ان دورىسـى، پىلىـك دورىسـى    بېشى، ھهر خىل پوجاڭزا دورىسى، پىسـت 
ــدا، قايســى خىــل    قاتارلىقالرنىــڭ قايســى خىــل ســائهت قۇرۇلمىلىرى
سىگنال سىستېمىلىرىدا، قايسى خىـل ۋە قـانچه تـال تـۈگمه باتـارېيه      
تىزمىسىدا، قانچىلىك توك كۈچىنىشى ئاستىدا، قانچىلىك ۋە قايسى 

ىقى خىــل دورىــالردا قايســى دەرىجىــدە يېنىشــنى پهيــدا قىالاليــدىغانل 
. بىر زېرىكمهي سىناق قىلىشقا كىرىشتى-قاتارلىقالر ئۈستىدە بىرمۇ

بۇ جهرياندا ئۆزىنىڭ ئوقۇغـان ئېلېكترۇسـتاتىك ۋە يېـرىم ئۆتكۈزگـۈچ     
ئهســۋابلىرى توغرىســىدىكى بىلىملىرىنىــڭ كارغــا كهلگهنلىكىــدىن  

ــى ــۆيۈنۈپ كهتتـ ــىز   . سـ ــال يىتهرسـ ــاۋاتىنىڭ بهكـ ــيه سـ ــا خىمىـ ئهممـ
ــېس ق ــۇ ھـ ــدۇئىكهنلىكىنىمـ ــدىن  . ىلىـ ــلهردە قايتىـ ــۇ جهھهتـ ــۇ، بـ ئـ

ــابالرنى    ــۇ ھهقتىكــى كىت تىرىشىشــى الزىملىقىنــى ھــېس قىلىــپ ب
 …. سېتىۋېلىشقا ۋە ئۆگىنىشكه مهخپى كىرىشىپ كهتتى

ــدىغان      ــلهن ئۆتكۈزۈلىـ ــۈلپهتلىرى بىـ ــى ئـ ــدا، ھېلىقـ ــۇ جهريانـ بـ
ھهر ھالدا، ھاراق ئىچىشنى يهنه بىر . ئولتۇرۇشالرنىمۇ قولدىن بهرمهيدۇ

نچه قېــــتىم ســــىناق قىلىــــپ كــــۆرگهن بولســــىمۇ راســــتىنال قــــا
دوستلىرىمۇ . ئىچهلمهيدىغان بولۇپ قالغانلىقىنى بىلىپ قالغانىدى

بۇنــداق ئهرزان ۋە ســېخى ئۈلپىتىــدىن ئايرىلىــپ قېلىشــقا كــۆزلىرى  
ــورۇن ئاجرىتىشــنى ھهرگىزمــۇ    قىيمــاي ســورۇندىن بىــر كىشــىلىك ئ

هلگهنــدە مائاشــىنى يۇيــۇش، دەرۋەقه، قاســىممۇ نــۆۋىتى ك. ئۇنتۇمايــدۇ
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ىلمايـدۇ،  قىلمايدۇ، مهڭگۈ سۈلهى تهلهپ قىلمايدۇ ۋە سۈلهى قوبۇل ق
ــى    ــدا مهخپـ ــۇ ھهرىـــكهت جهريانىـ ــدۇ، بولۇپمـ ــىر ئااللمايـ ــۈ ئهسـ مهڭگـ
قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلهر بىـلهن شـۇغۇلالنغۇچىالر ئۆزىنىـڭ    
ســاالھىيىتىنى ئاشكارىالشــقا مهجبۇراليــدىغان ھهرقانــداق ھهرىكهتــكه 

 .قاتناشمايدۇ

 

 زەنجىرسىمان مهخپى قوشۇن تۈزۈلۈشى 
زەنجىرسـىمان يهر ئاسـتى قوشـۇنى     مهخپى قارشىلىق كۆرسىتىش

 :مۇنداق تۈزۈلىدۇ

ــكه    ــۇنىنى تۈزۈشـ ــۇنجى قوشـ ــى تـ ــك كىشـ ــر قهدەر تهجرىبىلىـ بىـ
ــىدۇ ــهنچىگه   . كىرىشـ ــۈپ ئىشـ ــلهردىن ئۆتـ ــۇق تهكشۈرۈشـ ــى تولـ يهنـ

ئېرىشهلىگهن، يېشى ئون ئالتىدىن ئاشقان، ۋەتىنىمىزنىـڭ مىللىـي   
ــدا قىلىشــنى شهرتســىز قو    ــان پى ــۇل مۇســتهقىللىق ئىشــلىرىغا ج ب

قىلىدىغان، خىتاي مىللىتىدىن بولمىغـان ھهرقانـداق بىـر شـهرقىي     
تۈركىستانلىق جىنسى، ئىرقى، يۇرتى، دىنىي ئېتىقادى، پهلسهپىلىك 
قارىشـــى، كهســـپى، بىلىـــم سهۋىيىســـى، ئىقتىســـادىي ئهھـــۋالى،      
ــداق    ــارتىيه تهۋەلىكــى، تىلــى، يېزىقىنىــڭ قان ــورنى، پ ئىجتىمــائىي ئ

ــي نهزەر،  ــىدىن قهتئىـ ــز    بولۇشـ ــاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىـ ــاي تاجـ خىتـ
تهۋەســىدىن تولــۇق قــوغالپ چىقىــرىش مهخپــى ھهرىــكهت قوشــۇنىغا  

تالالنغـــان بـــۇ كاندىـــدات ئهزا، بىـــر قـــانچه  . كاندىـــدات ئهزا بوالاليـــدۇ
قېتىملىـــق مهخپـــى قارشـــىلىق كۆرســـىتىش ئهمهلىـــي ھهرىـــكهت  

 .سىناقلىرىدىن ئۆتكۈزۈلۈپ رەسمىي ئهزالىققا قوبۇل قىلىنىدۇ

بىر مهخپى ھهرىكهت قوشۇنىدا ئهڭ كۆپ بولغىنىدا تۆت ئهزا ۋە بىر 
بـۇ قوشـۇندا قوشـۇن باشـلىقى ئهزا تـالالش،      . قوشۇن باشلىقى بولىـدۇ 
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ىشىنىشـكه بولىـدۇكى، بـۇ تـۈردىكى مهخپـى ھهرىـكهت       شۇنىڭغا ئ
پائالىيهتلىرىنى ئومۇمالشتۇرۇش ئارقىلىق، خهلقىمىزنىـڭ بۈگـۈنكى   
ئۈمىدسىز روھىي ھالىتىنى تـۈپتىن ئۆزگهرتىشـكه، بىـر مومـا ئۈچـۈن      
خائىن بولۇپ كېتىـدىغان ۋىجدانسـىزالرنى ئاگاھالندۇرۇشـقىال بولـۇپ     

لىرىگىمۇ كۈچلۈك ئاگاھالندۇرۇش قالماستىن، خىتاي تاجاۋۇزچى تهرەپ
ــان     ــگه بولغــ ــز خهلقىــ ــاراغىمۇ ۋەتىنىمىــ ــولىمىز؛ خهلقئــ بهرگهن بــ
ــى    ــدىغان خهۋەرلهرنـ ــكه مهجبۇراليـ ــۈپتىن ئۆزگهرتىشـ ــلىرىنى تـ قاراشـ

ــولىمىز ــان بـ ــاۋۇزچىلىرىنى  . يوللىغـ ــاي تاجـ ــكهن، خىتـ ــۇنداق ئىـ شـ
ــدا      ــكهت جهريانى ــرى ھهرى ــۇن ئهزالى ــى قوش ــېلىش مهخپ ــگه س ۋەھىمى

اق بىر ئىدىيىۋى ئېقىم، ھهرقانداق بىـر چهتـئهل ھۆكـۈمىتى،    ھهرقاند
ھهرقانــداق بىــر پــارتىيه، ھهرقانــداق بىــر جهمئىــيهت، ھهرقانــداق بىــر  

يوليورۇقلىرىغا -داھىي ياكى ئالىم، دىنىي ئۆلىمالىرىمىزنىڭ بۇيرۇق
پهقهتال ئۆز سهپداشلىرىغا بولغان سـاداقىتىنى  . بېقىنماسلىقى شهرت

شـــۇن يېتهكچىلىرىنىـــڭ ۋەزىپىســـىنىال قوبـــۇل  ســـاقالش ۋە ئـــۆز قو
بۇ خىـل مهخپـى قارشـىلىق كۆرسـىتىش     . قىلىشقا تىرىشىشى الزىم

ھهرىكىتىگه قاتنىشىش بىر خىـل ۋىجـدانىي ۋەزىـپه ئاساسـىدا ئىشـقا      
ئاشــــۇرۇلىۋاتقانلىقى ئۈچــــۈن، قولغــــا چۈشــــۈپ قالغىنىــــدا، پــــاش  

ــا   ــدا، ئاتـ ــۈم ئالدىـ ــدا، ئۆلـ ــاال -قىلىنغىنىـ ــا، بـ ــى -ئانـ خهتهرگه چاقىسـ
يولۇققىنىدا، ھهتتا كهلگۈسىدىكى رەسمىي پارتىزانلىق قوشۇنىغا ئهزا 
ــدىمۇ     ــزمهت قىلىۋاتقانلىرىـ ــۈمىتىگه خىـ ــي ھۆكـ ــولغىنى، مىللىـ بـ
ــپ      ــىر قىلى ــي س ــايىلىرىنى قهتئى ــكهت ھېك ــى ھهرى ــڭ مهخپ ئۆزىنى

ــهرت ــى شـ ــز  ! تۈتىشـ ــىتىش ھهرىكىتىمىـ ــىلىق كۆرسـ ــى قارشـ مهخپـ
ى تۇرۇشــقا بولىــدىغان مــۇنتىزىم  دۈشــمهنگه پۈتــۈنلهي ئاشــكارا قارشــ 

مىللىي ئارمىيه قۇرۇلۇش دەۋرىدىال تهدرىجىـي شـهكىلدە ئۆزلۈكىـدىن    
مهخپـى قارشـىلىق كۆرسـىتىش ھهرىكىتىمىـزگه     . تارقىلىپ كېتىـدۇ 

ــات تهلهپ       ــپ ســاقلىمايدۇ، مهڭگــۈ مۇكاپ ــقانالر مهڭگــۈ ئارخى قاتناش
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قايسى بىرلىرىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى، تـوي قىلغـان كـۈنىنى، ھهتتـا     
بهزىدە ئامال بولمىغىنىدا ئايالىدىن ئاجراشقان كـۈنىنى خـاتىرىلهش،   

 ئۆيىـدە  ئـۆز  بىـلهن  سېخىلىك بولسىمۇ بىلهن باھانىلهر دېگهندەك …
لهق كـۆپ  بۇنـداق ئولتۇرۇشـالرنىڭ مـۇت   . ۈزەشـكه تىرىشـاتتى  ت سورۇن

قىسمىدا يهنىال ھاراق ئىچىش مهقسهت قىلىنغىنىـدەك كۆرۈنسـىمۇ،   
ئارىالپ ئۇزۇن قۇالق ئاغىنىلىرىدىن يېڭى خهۋەرلهر، يېڭى مهلۇمـاتالر،  
ــۇپ    ــيهتلهر ھهققىــدە مهلۇمــاتالرمۇ بول يېڭــى تېخــنىكىالر، يېڭــى ۋەزى

ــۇراتتى ــىمنىڭ   . تـ ــابتا قاسـ ــر ھېسـ ــۈردىكى ئولتۇرۇشـــالرنى بىـ ــۇ تـ بـ
ــڭ   جهمئىيهتت ــاۋۇزچى ھۆكۈمىتىنى ــاي تاج ىكــى ھادىســىلهردىن، خىت

ــردىن    ــنىڭ بى ــدىن خهۋەردار بولۇش ــى ئهھۋاللىرى ــۇر  -يېقىنق ــر ئۇچ بى
ئاغىنىلىرىنىڭ سۆھبهتلىرى كۆپىنچه . مهنبهسى دېيىشكىمۇ بوالتتى

دەسلهپكى بىر بوتۇلكىنىڭ تۈگىشـىگىچىال قىممهتـكه ئىـگه بولـۇپ،     
ى ئارىلىشـىپ كهتكهچـكه   ئۇنىڭدىن كېيىنكىلىرىگه ھاراقنىـڭ كـۈچ  

شـۇنداقتىمۇ بۇنچىلىـك مهلۇمـاتالر    . دېگهندەك قىممىتـى قالمـايتتى  
 .ئۇنىڭ ئۈچۈن بىباھا ئۇچۇرالر ھېسابلىناتتى

ــان بهزى    ــدەك قايىـــل بولمىغـ ــدىن دېگهنـ ــۈزگهن پىالنلىرىـ ــۇ تـ ئـ
كۈنلىرىدە بهكال يالغۇزلۇق ھېس قىلىپ ئـاغىنىلىرىنىمۇ بـۇ ئىشـقا    

ــتىدە ئوي  ــش ئۈسـ ــپ قىلىـ ــاتتى جهلـ ــپ باقـ ــداق  . لىنىـ ــىم بۇنـ قاسـ
ئىككىلىنىپ قالغان كۈنلىرىدە ھېلىقى ئىككـى كىتـابىنى تىقىـپ    
قويغان يېرىدىن ئاسـتا چىقىرىـپ يـالغۇز ئولتـۇرۇپ قـايتىالپ ئوقـۇپ       

بىردىن تهھلىل قىلىپ كۆرۈپ -باقاتتىدە، ئاخىرى ئاغىنىلىرىنى بىر
وشــۇرۇن  ئهممــا ئــۇ، قىلىۋاتقــان بــۇ ي   . بــۇ خىيالىــدىن يېنىــۋاالتتى  

ھهرىكىتىنــى بىرســىلىرىگه دېگۈســى كېلىــپ قورســىقى يېرىلىــپ   
شۇنداقتىمۇ ئـۇ، بـۇ خهتهرلىـك    . كېتىدىغاندەك قىينىلىپمۇ كېتهتتى

 ئىزچـى ‘سىرلىرىنى گۆرىگىچه بىرگه ئېلىپ كېتىش توغرىسـىدىكى  
شــۇڭا ئــۇ، . مهجبــۇراليتتى ئــۆزىنى سۇنۇشــقا بــوي تهلىماتلىرىغــا ’مهن
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ئۆزىنىڭ بۇ سىرىنى ھهر قانچه ئىچى پۇشۇپ كهتسىمۇ دوسـتلىرىدىن  
دېمىســىمۇ ئۇنىــڭ بــۇ ئاغىنىلىرىنىــڭ ھــېچ  . يوشۇرۇشــقا تىرىشــىدۇ

 دېگهنـــدىن ”!يه نېنىڭنــى  ســىڭگهن  قىســـىپ غىــت “قايسىســىدا  
 ئولتۇرۇشـالردىن  بۇ قاسىممۇ. سىزەلمىگهنىدى ئاالمهت بىرەر باشقىچه

دەرۋەقه، بـۇ  . هر مهلۇمات ئېلىشتىن نېرىغـا ئـۆتمهي كېتىۋېرىـدۇ   تبىخه
-خىل ئولتۇرۇشـالر كـۆپىنچه ۋاقىـتالردا دوسـتلىرىنى بىـر يهرگه تـوي      

تۆكـــۈنلهرگه چاقىرىـــدىغان باغـــاق كهلـــمهي قالغـــان كۈنلىرىـــدە      
ــڭ شــهنبه   ــا، ئۇالرنى ــدىغان بولغاچق ــدە  -تهييارلىنى يهكشــهنبه كۈنلىرى

. ن ئېنىق بىر بهلگىلىمىسىمۇ يوق ئىدىئولتۇرۇش قىلىمىز دەيدىغا
يهكشهنبه كۈنلىرى چاقىرىلغان باشقا ئولتۇرۇشالر بولۇپ -ئهمما شهنبه

قالغىنىــدا، قاســىم بويتــاق بولغاچقــا ئۆزئــارا ئولتۇرۇشــلىرىنى ھهپــته  
ــدە ئۇنىــڭ ئۆيىــدە ئۆتكۈزۈشــهتتى   ــۇ . ئىچىــدىكى خالىغــان بىــر كۈن ب

كۆڭۈل ئـېچىش ماكانلىرىغـا   -كۈنلهردە ئولتۇرۇشالر ئاساسهن رېستوران
يــۆتكهلگهن بولــۇپ، ئۆيــدە بولىــدىغان ئولتۇرۇشــالر ئاساســهن كونــا       

زىيـالىيالردا يـاكى   -مىجهزلىك چوڭالردا، مائاشقا قاراپ قالغان ئىشـچى 
يولدىن چىققان ياشالرنىڭ بىشهم تانسا كېچىلىكـى ئۆتكۈزىـدىغانالر   

ىغـان بۇنـداق   رەسمىي بولم. ئارىسىدىال داۋاملىشىپ كهلمهكته ئىدى
ــامرات    ــۇ نـ ــدە بـ ــهۋەبىدىن ھهمـ ــاقلىقى سـ ــالر ئۇنىـــڭ بويتـ ئولتۇرۇشـ
ئېنجىنېرالرنىڭ يېنىغا يواليدىغان بىرەرمۇ قىز تېپىلمىغىنى ئۈچۈن 

لـېكىن  . ئاساسهن يېگانه ئهرلهر ئولتۇرۇشـى شـهكلىدىال ئۆتكـۈزۈلهتتى   
ــى يىلالرغــا كهلگهنــدە    ــوركىچى‘كېيىنك ــاق دوســتىنىڭ ’موخ  بويت

ن، سورۇن تۈزەش ئىشى ئاساسهن بۇ ئىككـى بويتاقنىـڭ   هبىل قېلىشى
شۇنىڭغا قارىماي، بۇ ۋەزىپىلىرىدىن . ئۈستىگىال چۈشۈپ قالغان ئىدى

ئىككى بويتاقنىڭ ھهر ئىككىسىدىنال نـارازىلىق ئىپادىسـى كۆرۈلـۈپ    
ھهتتا بۇنىڭ دەل ئهكسىچه، سورۇن تهييارالش ئىشى ئىككى . باقمىدى

بىرسـى  -قىزغىنىشـنى پهيـدا قىلىـپ بىـر    بويتاق ئارىسـىدا يوشـۇرۇن   
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ئهممــا . جهھهتــته تهدرىجىــي مۇكهممهللهشتۈرۈشــكه تــوغرا كېلىــدۇ    
ــكهت     ــى قارشــىلىق كۆرســىتىش ھهرى ــۇتلهق مهخپ ــڭ م خهلقىمىزنى

ــاقالش    تهجرىبىل ــى س ــلىقى، مهخپىيهتلىكن ــك بولماس ــرى يېتهرلى ى
ئادەتلىرىنىڭ ئېغىر دەرىجىـدە بۇلغىـۋىتىلگهنلىكى ئۈچـۈن، مهخپـى     
ــك قىلىــش، قوشــۇن     ــگه كاپالهتلى ــڭ بىخهتهرلىكى قوشــۇن ئهزالىرىنى
ــمه    ــدۈرۈش، ۋەھىـ ــادەتلىرىنى يېتىلـ ــك ئـ ــڭ مهخپىيهتلىـ ئهزالىرىنىـ

الىرىنــى كــۆپهيتىش  يارىتااليــدىغان يــۈرىكى توختىغــان قوشــۇن ئهز   
 .جهھهتته بۇ خىل قوشۇن شهكلى يهنىال مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

ــوغالپ   ــاۋۇزچىلىرىنى قـ ــاي تاجـ ــدىغان خىتـ ــزدە قۇرۇلىـ ۋەتىنىمىـ
ــىتى      ــى مهقس ــۇنىنىڭ ئاساس ــكهت قوش ــى ھهرى ــنىڭ مهخپ چىقىرىش
خهلقىمىز ئارىسىدا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ھهرىكهت قىلىشقا 
بولىدىغانلىقى ھهققىدە ئهمهلىي پـاكىتالر بىـلهن تهشـۋىقاتنى قانـات     

هن ۋەزىيىتـى ئاسـتىدا دۈشـمهنگه    يايدۇرۇش، خهلقنىڭ كۈچلۈك دۈشم
زەربه بېــرىش جاســارىتىنى تىكلىۋېلىشــىغا ھهيــدەكچىلىك قىلىــش،  
شــــۇنىڭدەك يهنه كهلكۈنــــدەك كۆپىيىــــپ كېتىۋاتقــــان خىتــــاي     
ــلهش     ــى چهك ــۆپىيىش ئېقىنىن ــۇس ك ــۇنى نوپ ــڭ س تاجاۋۇزچىلىرىنى
ۋەقهلىرىنى دادىللىـق بىـلهن قانـات يايدۇرااليـدىغان يېڭـى زاماننىـڭ       

شۇ . از ھاجىلىرى، غېنى باتۇرلىرىنى يېتىشتۈرۈپ چىقىشتۇرغوجا نىي
ــۇ خىــل خىتــاي     ئاساســتا يېڭــى ۋەزىيىتىمىــزگه مــاس كېلىــدىغان ب
تاجاۋۇزچىلىرىنى قوغالش ھهرىكىتىمىزنى توختاۋسىز قانات يايدۇرۇپ، 
رەســمىي پــارتىزانلىق ھهرىكهتــلهر بىــلهن شۇغۇللىنىشــقا بولىــدىغان 

زاد رايـــون قۇرۇلۇشـــلىرىغا ئاســـاس ۋەزىـــيهت يـــارىتىش، قىســـمهن ئـــا
ــدۇ  ــقا بولىـ ــۈنتهرتىپكه قويۇشـ ــنىمۇ كـ ــۇقهررەر . تىكلهشـ ــڭ مـ بۇالرنىـ

ــاخىرقى ھهرىكىتىمىزنىــڭ مۇســتهقىللىق مىللىــي −نهتىجىســى   ئ
ارىـدىغان مىللىـي   ب مۇنتىزىملىشىپ نىسبهتهن بولىدىغان باسقۇچى

 .ئارمىيه ھهرىكىتى باسقۇچىغا يۈكسهلتىشتىن ئىبارەت
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ولسـىمۇ، ئهممـا ئۇالرنىـڭ    پائالىيهتلهر بىلهن شـۇغۇللىنىپ كهلـگهن ب  
تۈپكى مهقسهتلىرى ئاساسهن ئالغاندا نىسبهتهن پىالنلىق، نىسبهتهن 
كۈچلۈك تهسىر قوزغىيااليدىغان ۋە ئاسانلىقچه پاش بولۇپ تارقىلىـپ  

ــدى    ــدىنقى شــهرت قىلىــپ كهل ــدىغان بولۇشــىنى ئال ــۇ . كهتمهي بىزم
مىز دۈشمىنىمىزگه ئاشكارا ئوتتۇرىغا چىقىـپ قارشـى تۇرۇشـقا كـۈچى    

يهتمهيدىغان قىيىن شارائىتتا تۇرۇۋاتقانلىقىمىز ئۈچـۈن، بـۇ تـۈردىكى    
ــالىيهت   مهخپـــى تهشـــكىلى شـــهكىللهر ئىچىـــدىن ئۆزىمىزنىـــڭ پائـ
ــان،     ــدۇ دەپ قارىغ ــق بولى ــا اليى ــانىمىز ۋە زامانىمىزغ ــدىغان ماك قىلى
شۇنىڭدەك نـۆۋەتتىكى ۋەزىپىلىرىمىـزگه ئاساسـهن ئهڭ مۇۋاپىـق دەپ     

شكىللىنىش شهكىللىرىدىن بىرىنى تالالپ ئىشقا قارىغان مهخپى ته
 . كىرىشىشىمىز مۇمكىن

بىــــز بــــۇ يهردە پــــاش قىلىــــنىش ئېهتىمــــالىنى ئهڭ ئازغـــــا      
چۈشــۈرەلهيدىغان ۋە تارىختــا باشــقا مىللهتــلهر ھهرخىــل مهقســهتلهردە  
ــدىلىنىپ بىـــر قهدەر بىـــخهتهر ۋە مۇۋەپپهقىيهتلىـــك پائـــالىيهت      پايـ

ــپاتالن  ــدىغانلىقى ئىســ ــاق   قىالاليــ ــهكىللىك تــ ــدا شــ غان پىرامىــ
باغلىنىشلىق يهر ئاستى مهخپى قوشۇن تۈزۈلۈشىنى تالالپ قىسقىچه 

ــتۇردۇق ــاي    . تونۇشـ ــۇپ خىتـ ــۇنالرغا ئۇيۇشـ ــى قوشـ ــل مهخپـ ــۇ خىـ بـ
تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى مهخپــى زەربه بېــرىش ھهرىكهتلىــرى بىــلهن   
شۇغۇلالنغىنىمىزدا، شۈبهىسىزكى مهخپـى قوشـۇن ھهرىكىتىمىزنـى    

شۇنداقتىمۇ بۇ خىـل مهخپـى   . ۇ نهتىجىلىك قانات يايدۇرااليمىزتېخىم
قوشۇن شهكلى بىلهن پائالىيهت قىلغانـدا بىـرقهدەر كـۆپ كىشـىلىك     
ــكهت    ــق ھهرىـ ــكىللىك ۋە پىالنلىـ ــمهن تهشـ ــۈزۈش ۋە قىسـ ــالن تـ پىـ
قىلىشــــقا كاپالهتلىــــك قىلىشــــقا بولغىنىــــدىمۇ، پــــارتىزانلىق     

ــا   ــىلىك تهڭ ھهمكـ ــۆپ كىشـ ــۇنالردىكىدەك كـ ــىدا قوشـ رلىق ئاساسـ
پائالىيهت قىلىش ئىمكانلىرى بولماسلىقى ۋە قوشۇنالر ئارا باغالرنىڭ 

شـۇڭا بـۇ   . ئاسانال مهڭگۈلۈك ئۈزۈلۈپ قېلىش ئېهتىمالى بهكال ئېغىر
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قالغــان . بىـلهن تالىشـىپ سـورۇن تــۈزەش ھـالىتى شـهكىللهنگهنىدى     
ئىككىسـىنىڭ ئايـاللىرى دەســلىپىدە بـۇ خىـل ئهرلهر ئولتۇرۇشــىدىن     
خـــاتىرجهم بواللمـــاي بىـــر نهچـــچه قېـــتىم ئهرلىـــرى بىـــلهن بىـــرگه  

يوق سوڭدىشىپ كېلىپ باققان بولسىمۇ، ئهرلىرىنىڭ شۇنچه تۇتامى 
گهپــــلهر بىــــلهن يېــــرىم كــــېچىگىچه ئولتــــۇرۇپ ئىچىشــــلىرىدىن 

ئهڭ مـۇھىمى، ئهرلىرىـدىن كۈنلىشـىدىغان بـۇ ئايـالالر،      . زېرىكىشىدۇ
ســـورۇندا ئايالالرغـــا دائىـــر بىـــرەر ئېغىـــز گهپنىـــڭ بولســـىمۇ تىلغـــا 
ئېلىنمايدىغانلىقىــــدىن خــــاتىرجهم بولــــۇپ، ئــــاخىرى بۇنــــداق     

ــرىگه ئهگىشــــىپ    ــالرغا ئهرلىــ كېلىشــــتىن بىــــراقال ۋاز  ئولتۇرۇشــ
ــكهنىدى ــق   . كېچىشـ ــمىغا اليىـ ــمى جىسـ ــۇ ئىسـ ــۇالر ھهقىقهتهنمـ ئـ

 ئولتۇرۇشـــلىرىغا بۇالرنىـــڭ. ئىـــدى ھاراقكهشـــلهردىن ’ئهخالقلىـــق‘
 باققــان قاتنىشــىپ كېلىــپ كىشــى قــانچه بىــر ھهۋەســلهنگهنلهردىن

 ئولتۇرۇشــالردىكى بــۇ جىنســلىق بىــر ئــۈلپهتلهر يېڭــى بولســىمۇ،
 سىڭىشـىپ  ئىچىـگه  ’گـۇرۇھ  كىشىلىك تۆت‘ كهتكهن قېلىپلىشىپ

 تــۆت پېشــقهدەم ئهھلــى ئولتــۇرۇش كهتكهچــكه يوقــاپ پــاتال بواللمــاي
 .قىلىۋېرىدۇ داۋام بۇزماي ھالىتىنى ئۈلپهتلهر كىشىلىك

خهيرىيهت، قاسىم ئىنتايىن خاتىرجهم ھالدا يالغۇز بېشىغا پىـالن  
 .تۈزۈپ ئۆز ئالدىغا كېتىۋېرىشنى توغرا كۆرىدۇ

ۋۋال ئېلېكترونلۇق سائهتلهردىن ئهڭ مۇۋاپىـق دەپ بىلـگهن   ئۇ، ئا
بىر خىلىنى تاللىغىنىدىن كېيىن ئىنتايىن بىخهتهر ۋە ئىشهنچلىك 

. كاپسول اليىهىسى تالالش ئىشـى بىـلهن بىـر مهزگىـل ھهپىلهشـىدۇ     
ئهمما ئۇ يهنىال ئىشهنچلىك بىر شهكىلدە ئوت ئالدۇرااليدىغان ۋاقىـت  

. قول سائهت كاپسولىنى تهييارلىيالمايـدۇ  تىزگىنلهش ئېلېكترونلۇق
قانداقال قىلسا پىستان چېقىلماي ياكى بولمىسا كۈچلۈك چېقىلماي 

ھهتتا كۆپىنچه ۋاقىـتالردا نـېمه ئۈچۈنـدۇر قولسـائىتىنىڭ     . تۇرۇۋاالتتى
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ــاۋارە      ــپ ئ ــپ كېتى ــاردىن چىقى ــان ك ــان ھام ــوك ئۇالنغ ــىمۇ ت مېڭىس
ېتىـــپ تۇرغىنىـــدا نـــېمه قىالرىنـــى بىلهلـــمهي بېشـــى ق . قىالتتـــى

 كهلـگهن  ئالمۇتىـدىن « ئولتۇرۇشتا قېتىملىق بىر دوستى ’خهۋەرچى‘
 ۋارىقىنـى  تهشۋىقات بىر دېگهن »تېخنىكىسى كاپسول-پىستان يېڭى

 ماتېرىيالــدا، ئــۇ. بولىــدۇ يــارەم چــوڭ بهكــال ئۇنىڭغــا بهرگىنــى ئوقــۇپ
 سـهزگۈر  بهكـال  قـۇرۇلمىلىرى  ئىچكى سائىتىنىڭ قول ئېلېكترونلۇق

چقا ۋاقىت توشقاندا پىسـتان تهرەپـكه ئۇلىنىـدىغان تـوك يولىغـا      بولغا
كۈچلۈك توك ئېقىمى مېڭىش ئارىلىقىدا كۈچلۈك تـوك كۈچىنىشـى   
ســائهت تهرەپكىمــۇ كېتىــپ قېلىــپ، ســائهتنىڭ مېڭىســىنى كــاردىن 
چىقىرىپ قويۇپ ۋاقىت تىزگىنلهش رولىنى ئۈزۈپ قويۇۋاتقانلىقىنى، 

ى چىــراغ ســىگنالى ئۇلىنىــدىغان پىلــۇس شـۇڭا، ســائهتنىڭ ئــاۋاز يــاك 
قۇتۇبى تهرەپكه بىر كىلو ئوملۇق بىـر قارشـىلىق، ئانـدىن بىـر مىـڭ      
تۆت يۈز بىـر تىپلىـق ئىككـى قۇتۇپلـۇق كرىسـتال المپىـدىن بىـرى        

ــارقىمۇ ــدىن     -ئ ــيىن بۇنىڭ ــدىن كې ــى، ئان ــى الزىملىق ــا ئۇلىنىش ئارق
تورنىڭ پىلۇس چىققان بىر ئۇچىغا يۈز مىكرو فارادالىق بىر كوندېنسا

قۇتۇپى ئۇلىنىشى الزىملىقى، بـۇ ئارىـدا ئىككـى قۇتۇپلـۇق كرىسـتال      
ــۇق ن پ ن    ــۈچ قۇتۇپل ــدىغان ئۇچىغــا ئ ــارېيىگه ئۇلىنى المپىنىــڭ بات
شهكىللىك ق بىر مىـڭ سـهككىز يـۈز ئـون بهش تىپلىـق كرىسـتال       
المپىنىــڭ بېشــى ئۇلىنىــپ، ئۇنىــڭ پىلــۇس قۇتۇپىغــا ئــون ئىككــى  

ه باتارېيه تىزمىسىنىڭ پىلۇس قۇتۇبى، يهنه بىـر  ۋولتلۇق مىكرو تۈگم
ــى،    ــى الزىملىقىنـ ــىمى ئۇلىنىشـ ــۇس سـ ــولنىڭ پىلـ ــا  كاپسـ ئۇچىغـ
كاپسولنىڭ يهنه بىـر سـىمى بىـلهن باتارېيىنىـڭ مىنـۇس سـىمىنى،       
ــۇس قۇتــــۇبىنى ۋە ســــائهتنىڭ ســــىگنال      كوندېنســــاتورنىڭ مىنــ
سىملىرىدىن مىنۇس ئـۇچىنى نـۆل سـىمىگه ئـۇالش كېرەكلىكىنـى      

قاسىم بـۇ قـۇرۇلمىنى تهييـارالپ بولغىنىـدىن كېـيىن      . گىنىۋالىدۇئۆ
ــۇپ      ــۇچكىالرنى قوي ــرو المپ ــق مىك ــل ۋاتلى ــا ھهرخى ــول ئورنىغ كاپس
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الماسلىق ۋە دۈشـمهنگه تېخىمـۇ ئۈنۈملـۈك زەربه بېرىشـنى     چۈشۈپ ق
ئۆز ئالدىغا پىـالن  . ئالدىنقى شهرت قىلىپ ھهرىكهت قىلىشىال كۇپايه

ــدىغان    ــدائىيلىرىمىز قولىــدىن كېلى ــكهت قىلغــۇچى پى ــۈزۈپ ھهرى ت
بارلىق چارىالردىن پايدىلىنىپ پۇرسهت تاپالىغان ھامـان ئۆزلىرىنىـڭ   

ــدىغان شهخســى پىال   ــانچه پائــالىيهت    كــۆزى يېتى نــى بــويىچه خالىغ
ئهممــا ئۆزئــارا زەنجىرســىمان تــاق باغلىنىشــلىق  . قىلىشــىغا بولىــدۇ

ئۇششاق ۋە نىسپى مۇستهقىل ھهرىكهت قىلىـدىغان مهخپـى قوشـۇن    
بـۇ  . شهكلىدە پائالىيهت قىلىشىنىڭمۇ نۇرغۇن ئهۋزەللىكلىرى بولىـدۇ 

ئېلىــپ خىـل زەنجىرســىمان مهخپــى قوشــۇنالرغا ئۇيۇشــۇپ ھهرىــكهت  
بارغانــدا، بىــر كىشــى يــاكى ئــاز كىشــى ئــويالپ يېــتهلمىگهن نۇرغــۇن  
يېتهرســىزلىكلهر ۋە بىــر قىســىم خهتهرلهردىــن ســاقلىنىپ قــالغىلى  
بولۇپال قالماي، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا زەربه بېرىشـنىڭ پىالنلىـرى     
تېخىمۇ تولۇق ۋە تېخىمۇ كۈچلۈك ۋەھىـمه قوزغىيااليـدىغان بولىشـى    

ىـڭ ئۈسـتىگه ئـادەم سـانى ئـاز بولسـىمۇ بىـرەر تهشـكىل         ئۇن. تهبىئىي
قوينىـدا نىســبهتهن پىالنلىــق ۋە ھهمكــارلىق ئاساســىدا تهشــكىللىك  
ھهرىكهت قىلىش كىشىگه ئۈمىد ۋە خاتىرجهملىك، ئىشهنچ ۋە غهيرەت 
ئاتا قىالاليـدىغان بولغاچقـا، بۈگـۈنكى خهلقىمىزنىـڭ ئىچكـى مىـجهز       

دەرۋەقه، بۇ تۈردىكى قوشۇنالر . رەرھالىتىگىمۇ مۇۋاپىق كېلىشى مۇقهر
ھهرقـانچه مهخپــى ھهرىـكهت قىلــدۇق دەپ قارىغىنىـدىمۇ، يهنىــال بىــر    

شـۇڭا بـۇ   . قىسىم ئىز قالدۇرۇپ قويۇشالردىن سـاقلىنىش بهكـال تهس  
خىل قوشۇنالر ئاالھىدە ئهركىن پىالن تۈزۈش ۋە ئىختىيـارى ھهرىـكهت   

قىلىشـى بىـلهن    قىلىش ھوقۇقىغا ئىگه بولۇشـىنى ئالـدىنقى شـهرت   
بىـــرگه، مـــۇكهممهل زەنجىرســـىمان تهشـــكىلى تۈزۈلۈشـــىنى تـــۈزۈپ  

 .پائالىيهت قىلىشى ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

دۇنيـــادا بۈگـــۈنگىچه ھهرخىـــل شـــهكىلدىكى مهخپـــى ھهرىـــكهت  
ــى    ــۇپ مهخپـ ــا قويۇلـ ــۈلگىلىرى ئوتتۇرىغـ ــدىغان تهشـــكىالت ئـ قىلىـ
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بۈگـۈن بىزنىـڭ   . تهكرارالشتىن باشقىچه نهتىجىـگه ئېلىـپ بارالمايـدۇ   
 خىتـــاي −بىـــر ۋە ئهڭ ئـــاخىرقى يـــولىمىز   -ماڭىـــدىغان بىـــردىن 

 شـهكىللهردە  ۋەھىمىلىـك  ئهڭ ۋە مهخپى ئهڭ قارشى تاجاۋۇزچىلىرىغا
 ئـازادلىق  مـۇنتىزىم  ۋە پـارتىزانلىق  كهلگۈسـى  قىلىـپ،  ئېالن ئۇرۇش

ــزگه ــاس ھهرىكىتىمىـ ــى  ت ئاسـ ــدا كهلگۈسـ ــېچ بولمىغانـ ــلهش، ھـ ىكـ
ئهۋالدلىرىمىزغا بۈگۈنكىدىن ئازراق بولسىمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى 

  . مۇمكىن ھېسابلىنىشى نهتىجه بىر قالدۇرالىساقمۇ ’مىراس‘

ــا     ــى يولغـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنـ ــي مۇسـ ــز مىللىـ ۋەتىنىمىـ
ه سېلىشتا بۇنىڭدىن باشقا ئىمكانىمىز قالمىغانلىقىنى خهلقىمىزگ

  .ئوچۇق تونۇتۇپ بېرىشىمىز شهرت

 

 تهشكىللىنىشنىڭ ئهھمىيىتى

بۇ غايىمىزنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ۋەتىنىمىـز خهلقىنىـڭ كهڭ   
يهككىدىن يـاكى ئۇششـاق مۇسـتهقىل    -كۆلهملىك قوزغىلىپ يهككه

ــاكى     ــهكلىدە، ۋەي ــدائىيالر قوشــۇنلىرى ش ــدىغان پى ــالىيهت قىالالي پائ
ــالىيهت قى  ــاز  نىســپى مۇســتهقىل پائ الاليــدىغان زەنجىرســىمان ئهڭ ئ

كىشى بىلىدىغان مهخپى قوشۇنالر شهكلىدە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا 
مۇتلهق مهخپى ئېغىـر ۋەھىـمه سـېلىش ھهرىكهتلىرىنـى ئـۇزۇن بىـر       

بـۇ مهقسـهتته   . مهزگىل تىنماي قانات يايدۇرۇشـىمىزغا تـوغرا كېلىـدۇ   
يـاكى تولـۇق   ھهرىكهت ئېلىپ بېرىشـالردا ئـادەتته يـالغۇز كىشـىلىك     

مۇستهقىل ھهرىكهت قىالاليدىغان ئۇششاق قوشـۇنالر بـويىچه مهخپـى    
ۋەھىمه پهيدا قىلىش ھهرىكهتلىرى بىلهن كهڭ شۇغۇللىنىشتا ئېنىق 
ئورتاق بىرەر نىزامنامىلهرنى تۈزۈپ ھهرىكهت قىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى 

ــوق ــا    . ي ــڭ قولىغ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ــدائىيلىرىمىز خىت ــداق پى بۇن
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سىنىغاندا، قول سـائهتنىڭ ۋاقىـت تىـزگىنلهش تهڭشـىكى بۇزۇلمـاي      
توغرىالنغـــان ۋاقىـــتالردا المپـــۇچكىنى تولـــۇق ياندۇرۇشـــقا بـــۇيرۇق  

بۇنــداق كاپســول ئۈچــۈن قىلغــان    قاســىم، . بېرەلهيــدىغان بولىــدۇ 
ــال     ــائهتلىرىنىڭ بهك ــدە ئىشــلهنگهن كاســيو س ســىناقلىرىدا ياپونىيى

ئهندىكى مهسىله، باتـارېيه  . ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىگه ھهيران قاالتتى
سـهرپىياتىنى ئـازايتىش ئۈچــۈن تېخىمـۇ ســهزگۈر ۋە تېخىمـۇ كۈچلــۈك     

يارلىغان بۇ قاسىمنىڭ تهي. كاپسول دورىسى قوللىنىشتىال قالغانىدى
ۋاقىت تىزگىنلىگۈچى كاپسولى ئوتتۇز مىنۇت بىلهن يىگىرمه سائهت 
ئارىلىقىدا، تېخىمۇ بىخهتهر دېگهنـدە ئـون ئىككـى سـائهت بىـلهن بىـر       
سائهت ئارىلىقىدىكى خالىغان ۋاقىتالرغا تـوغرىالش ئىمكانىغـا ئىـگه    

ــون   . ئىــدى ــاكى نهچــچه ئ ــۇ يهرگه كهلگىنىــدە، ھهپتىلىــك ي قاســىم ب
ــۈ ــداق ســائهت كاپســولىنىڭ   كۈنل ــزگىنلهش ئۈچــۈن بۇن ك ۋاقىــت تى

دېگهنــدەك ئىشــهنچلىك بولمايــدىغانلىقىنى، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ســائهت  
ئورنىغا مهخسـۇس توپالنمـا تـوك يولىـدىن، يهنـى كرېمنىيلىـق تـاق        
كرىستال مونىكى سېتىۋېلىشى الزىملىقىنـى ھهمـدە ھهپـتىلهرگىچه    

تىزمىسـىنى يـاكى يانفونغـا    خورىمايدىغان پىستان چاقتۇرۇش باتارېيه 
ئوخشاشـــالرنىڭ باتارېيىســـىدىن پايدىلىنىشـــنى تهتقىـــق قىلىـــش  

شــۇنداقتىمۇ ئۇنىــڭ ئۈچــۈن بۇمــۇ يىتهرلىــك  . الزىملىقىنــى ئوياليــدۇ
چـۈنكى ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ھـازىرچه بىـر نهچـچه سـائهتتىن ئـۇزۇن         . ئىـدى 

 .ۋاقىتقا توغرىلىنىدىغان كاپسولنىڭ زۆرۈرىيىتىمۇ يوقتهك قىالتتى

ــۇ ئىشــىدىن بهكــال خۇشــال ئىــدى  ق ــدىكى ئىشــىنى . اســىم ب ئهن
قاسـىم، بـۇ   . رەسمىي پارتلىغۇچ دورىسى تهييارالشـقا مهركهزلهشـتۈرىدۇ  

توقاي يـولالرنى ماڭغـان بولسـىمۇ تـۈزۈك     -ئىشىدىمۇ بىرمۇنچه ئهگرى
بىــر -شــۇنچه جاپــاالر بىــلهن بىــر قۇتــا . بىــر نهتىجىــگه ئېرىشــهلمهيدۇ

بىـــر بـــوالقتىن پوجـــاڭزا يىغىـــپ -ققۇتىــدىن ســـهرەڭگه، بىـــر بـــوال 
ــجه      ــرەر نهتىـ ــلىرىدىن بىـ ــىناق قىلىشـ ــپ سـ ــى چىقىرىـ دورىلىرىنـ
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بىر كۈنلىرى ئىدارىسىنىڭ ئىشى بىلهن كېتىۋاتقىنىـدا  . چىقمايتتى
ــاللىرىنى    ــارتلىتىش ماتېرىيـ ــاغ پـ ــلىۋەتكهن تـ ــڭ تاشـ ــر خىتاينىـ بىـ

ىقچه ئۇ يهردىن ئوغرىل. ساقاليدىغان كونا ئىسكىالتىغا ئۇچراپ قالىدۇ
كىرىپ بىر سومكا سهل ۋاقتى ئۆتكهن بولسىمۇ مىقدارىنى كۆپهيتسه 

يهنه . يهنىال كارغا كېلىدىغان رەسمىي ت ن ت دورىسىدىن تېپىۋالىدۇ
بىـــر كـــۈنلىرى بىـــر يهردىـــن بىـــر قـــانچه لىتىـــر د د ۋ زەھىرىـــدىن  

ئهمــدى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئهڭ  . ۋاســىتىلىك يــولالر بىــلهن ســېتىۋالىدۇ 
كۈنلهرنىڭ . كتر كاپسۇل پىستانال كهم قالغان ئىدىمۇۋاپىق بىر ئېلې

ئىدارىسـىنىڭ  : بىرىدە بۇ مهسىلىمۇ ئۆزلىكىـدىن ھهل بولـۇپ قالىـدۇ   
خىزمىتـــى بىـــلهن بىـــر ئىـــدارىگه بارغىنىـــدا، ئـــۇ يهرگه كـــانچىلىق  
ماتېرىياللىرىنى ساتقىلى كهلگهن بىـر سـىچۈەنلىك خىتـاي ئـۇچراپ     

ــدۇ ــ  . قالىــ ــا ئىشــ ــىدا زاۋۇتتــ ــڭ سومكىســ ــۇنچه ئۇنىــ لهنگهن بىرمــ
قاسىم باشـقا نهرسـىلهرگه قارىغـان    . ئېلېكترونلۇق كاپسۇلالر تۇراتتى

بولۇپ ھېلىقـى كاپسـۇلالردىن بىـر قـانچىنى يېڭىنـى دالـدا قىلىـپ        
مانـا ئهمـدى، ئۇنىـڭ بـارلىق ماتېرىيـاللىرىنى تهل      . تۇرۇپ ئېلىۋالىدۇ

ــدى دېيىشــكه بــوالتتى   ــدىكى ئىــش، بــۇالرنى ئهڭ مۇۋاپىــق    . بول ئهن
 .هكىلدە قۇراشتۇرۇپ چىقىشتىال قالغانىدىش

ــۈرۈپ ياســايدىغان بومبىســىنى    ــاختۇرۇپ ي ــان ئ ــويالپ، بۇي ــان ئ ئۇي
ــاش        ــۈرۈپ ياس ــهكلىگه كهلت ــى ش ــۇ قۇتىس ــۋە س ــاكى مې ــېرۋا ي كونس

دۇكانالرنى ئاختۇرۇپ يۈرۈپ بىر نهچـچه چىرايلىـق   . نىيىتىگه كېلىدۇ
ىپ ئولتۇرۇپ كارتون مېۋە سۈيى قۇتىسىنى تېپىپ، كېچىچه ھهپىلىش

پىسـتانالرنى پهم بىـلهن   -ئۇنىڭ ئىچىگه د د ۋ بىلهن پـارتلىغۇچى دورا 
قۇتىنى خۇددى تېخى ئېچىلمىغان شهكىلگه كهلتۈرۈپ . جايالشتۇرىدۇ

توغرا ئىككـى سـائهتته   -پېچهتلهپ، ئاپتوماتىك ۋاقىت تىزگىنىنى توپ
ن چۈشـكه يـېقى  . پارتاليدىغانغا تهڭشىلىدىغان قىلىپ تهييارلىۋالىـدۇ 

 بىــلهن ئېهتىيــات ئــۇالپ تهڭشــىگىنى نىــڭ ’ۋە ســۈيى قۇتىســىمېــ‘
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ۋەتىنىمىزدىكــى خىتــاي تاجــاۋۇزچى كــۆچمهنلىرىنى بهلگىلىــك بىــر  
ســاندا چهكــلهپ تــۇرۇپ، كهلگۈســى ۋەزىيهتنىــڭ تهرەققىياتىغــا قــاراپ   
مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ كېيىنكــى باســقۇچلىرى 

ە مۇنتىزىم قوراللىق ئـۇرۇش ۋەزىيىتىنـى   بولغان پارتىزانلىق ئۇرۇش ۋ
يهنـى ئـۆتكهن يېـرىم ئهسـىر     . ئهسلىگه كهلتۈرۈۋېلىشـىمىز مـۇمكىن  

 خىتـــــاي  كۆتۈرۈۋېلىـــــپ، بـــــايرىقىنى  ’تىنچلىـــــق‘جهريانىـــــدا 
 مهجبۇرلىنىــپ بولۇشــقا تهســلىم قهدەم-قهدەممــۇ تاجاۋۇزچىلىرىغــا

ۇچ باسـق -باسـقۇچمۇ  شارائىتىمىزنى پايدىلىق قويغان بېرىپ قولدىن
 .قايتا ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه مهجبۇرمىز

ئاۋۋال بىز شۇنىڭغا دىققهت قىلىشىمىز كېرەككى، ۋەتىنىمىزنـى  
بېسىپ ياتقان بۈگـۈنكى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ مهيلـى خىتايـدا      
بولسۇن ياكى دۇنيانىڭ ھهرقانداق بىر يېرىدە يۈز بېرىدىغان خالىغان 

ــاي، ۋەتىن   ــالرغا قارىم ــرەر زور داۋالغۇش ــپ   بى ــنچ چېكىنى ــزدىن تى ىمى
چىقىپ كېتىش قارارىنى ئېلىشـى يـاكى ۋەتىنىمىـز خهلقىـگه تىـنچ      
ــاس      ــۇ قىي ــى ھهرگىزم ــتهقىللىقىنى بېرىش ــي مۇس ــهكىلدە مىللى ش
قىلىشقا بولمايدىغان ئهھۋال بولۇپ، بۇنداق تهمهدە بولۇشنى پۈتۈنلهي 

ــرەك   ــال كېـ ــۆرۈش دېيىشـ ــۈش كـ ــاي چـ ــاپ . ئۇخلىمـ ــا ئوخشـ بۇنىڭغـ
خىيالالرنىــڭ كهيــنىگه كىرىــپ خهلقىمىــز يېــرىم   كېتىــدىغان خــام

ھــال  . ئهســىرلىك قىممهتلىــك پۇرســهتلىرىدىن ئايرىلىــپ قالــدى    
بۈگۈنكى كۈندە ۋەتىنىمىزنى بېسىپ ياتقان بارلىق خىتـاي كـۆچمهن   
تاجاۋۇزچىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ قوراللىق فاشىست قوشۇنلىرى ۋەتىنىمىز 

پۈتـــۈنلهي يـــوق  خهلقىنـــى ھهرخىـــل ۋاســـىتالر بىـــلهن تېـــز ئارىـــدا 
قىلىۋىتهلهيدىغانلىقىغا تولۇق ئىشهنچ بىلهن ھهرىكهتـكه ئـاتلىنىش   

. ۋاقتى كهلدى دەپ ئهسـهبىيلهرچه ئىشـىنىۋاتقان ۋەزىيىتىـدە تۇرماقتـا    
ــداق شــهكىلدىكى    ــدىن ھهرقان شــۇ ســهۋەبتىن خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرى

ا قايتـ  ۋەقهلىرىنـى  خائىنلىق بولغان سادىر تارىختا −تهمهلهردە بولۇش 
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شــۇڭا . ئىنســاننى بېقىــپ كېتهلهيــدىغانلىقىنى پهرەز قىلىشــماقتا   
ۋەتىنىمىزنى تېزلىكته خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ قولىـدىن تارتىـپ     
ئالمىغىنىمىزدا، بۇ ۋەتهننـى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىال ئهمهس، بهلكـى     

ارتىـــپ ئېلىشـــقا ئـــاتلىنىش   خالىغـــان بىـــر دۇنيـــا زومىگىـــرى ت   
ئېهتىمالىنى ياكى خىتايالرنىڭ دۇنياغا يامراپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى 
ــال     ــىمۇ ئېهتىمـ ــپ بېكىتىۋېتىشـ ــلۇق قىلىـ ــر بوشـ ــدىغان بىـ ئالىـ

  !ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىشىمىز الزىم

***  

  

پىرامىدا شهكلىدىكى يهر ئاستى . 5
 قوشۇنى

  

ۋەتىنىمىزنىــــڭ نــــۆۋەتتىكى دۈشــــمهن ۋەزىيىتىنــــى تهھلىــــل  
قىلغىنىمىــزدا، ۋەتىنىمىــز ئىچىــدە خېلــى ئــۇزۇن بىــر مهزگىلگىــچه   
ــوغالش مـــۇتلهق مهخپـــى       ــاۋۇزچىلىرىنى قـ ــۆچمهن تاجـ ــاي كـ خىتـ
ھهرىكهتلىــــرىگه تايىنىــــپ خىتــــاي تاجــــاۋۇزچىلىرىنى قورقۇتــــۇپ، 

يېڭـى خىتـاي   ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىـش خىيـالىنى قۇرۇشـىۋاتقان    
تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرىنى جيايۈيگۋەنـدىن ۋەتىنىمىـزگه قـاراپ ئايـاق     
ــاۋۇزچىلىرىنى    ــاي تاج ــۋېتىش ۋە يهرلىشــىۋالغان خىت باســالماس قىلى
قورقۇتـــۇپ جيـــايۈيگۋەنگه قـــاراپ قېچىشـــىنى قولغـــا كهلتـــۈرۈش      

ــردىن بىزنىــڭ −ۋەزىيىتىنــى يــارىتىش    يــولىمىز چىقىــش بىــر-بى
 تاجاۋۇزچىلىرىنى خىتاي يايدۇرۇلىدىغان اناتق خىل بۇ. ھېسابلىنىدۇ

قورقۇتۇپ ئازايتىش ھهرىكىتىنـى مهلـۇم مهزگىلگىـچه داۋامالشـتۇرۇپ،     
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 كهلـگهن  ئـۇدۇل  يولـدا . چىقىـدۇ  كوچىغا دەرھال سېلىپ سومكىسىغا
 ئاپتوبۇسـقا  بىـر  يهنه ئـۇ، . باشاليدۇ ئايلىنىشقا چىقىپ ئاپتوبۇسقا بىر

 كۆزىتىشـكه  نـۇقتىنى  نهچـچه  بىـر  قويغـان  كۆرۈپ ئالدىن ئالمىشىپ،
ــلىدى ــدىن. باش ــهھهرنىڭ ئان ــاي    ش ــدىغان خىت ــداپ تۇرى ــا مىغىل راس

ــى    ــدىن بىرنـ ــى كافېخانىـ ــدىغان يهردىكـ ــڭ يىغىلىـ بايۋەچچىلىرىنىـ
قېرىشـقاندەك، ئۇدۇلىـدىكى يـول    . مۆلچهرلهپ ئاپتوبۇس ئالماشـتۇرىدۇ 

بىرى بىلهن سوقۇلۇپ -دوقمۇشىدا ئىككى پىكاپ يول ئوتتۇرىسىدا بىر
. ائىتىگه قــارايتتىھېلىغــا ســ-ئــۇ ھېلىـدىن . يـولنى توســىۋالغانىكهن 

بـۇ ئـاپهتنى   : سومكىسىدىكى ئاپهتكه قاراپ مۇزدەك تهرلهشكه باشاليدۇ
ھهر قانچه ئىشـهنچلىك دېگىنـى بىلهنمـۇ دەرھـالال پـارتالپ كېتىشـى       

ئۇ ئهتراپىغا بىر قۇر كۆز يۈگۈرتۈپ چىقىـپ ئـاپتوبۇس   . مۇمكىن ئىدى
 ئىچىــدىكىلهرنىڭ ھهممىســىال خىتــاي تاجــاۋۇزچى باندىتلىرىــدەك    

كــۆرۈنگهنلىكىگه ئىشــهنچ قىلغىنىــدىن كېــيىن، خــاتىرجهم بولــۇپ   
ــان      ــىرتقا قارىغـ ــۇپ سـ ــان ئورۇنـــدۇقىغا قويـ ــىنى ئولتۇرغـ سومكىسـ

ئىككى بېسىپ ئىشىك تهرەپـكه سۈرۈلۈشـكه   -بولىۋېلىپ بىر بېسىپ
ــاش ۋەقهســى بولغــان    . باشــاليدۇ ــۆزى ســىرتتىكى قاتن ھهممىنىــڭ ك

ۇ ھهرىكىتىگه ھېچكىممۇ تهرەپكه تىكىلگهنلىكى ئۈچۈن قاسىمنىڭ ب
 .دىققهت قىلىپ كهتمىگهندەك قىالتتى

 »!ئاكا، سومكىڭىزنى ئۇنتۇپ قالماڭ«

بۇ ! بىر زىلۋا ئۇيغۇر قىزىنىڭ يېقىملىق ئاۋازى ئۇنى چۆچۈتۈۋەتتى
ــۈزىال ئىــدى   ــدە . قىزنىــڭ ياسىنىشــى خىتاينىــڭ نهق ئ ــى ئىچى قىزن

مىڭنى قاغىغان قاسىم، يالغان ھىجايغىنىچه كهينىگه يېنىپ قىزغـا  
ــال     ــپال دەرھ ــدىن سومكىســىنى ئېلى ــۇپ قولى ــان بول رەخــمهت ئېيتق

جـاالق بولـۇپ ئهتراپىغـا قاراشـقا     -ۇ ئـاالق ئـ . ئاپتوبۇستىن چۈشىۋالىدۇ
ــاتتى . باشــاليدۇ ــۇپ قوي ــاۋايالپ تۇت ــۇ، . سومكىســىدىكى جــانىۋارنى ئ ئ
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ئىنتايىن پهرىشان بولغان ھالـدا سومكىسـىنى تاشـلىۋەتكۈدەك بىـرەر     
ــاختۇراتتى  ــۇڭ ئ ــڭ ئاســتىدىكى   . بول ــدىكى بىناالرنى ــدا ئۇدۇلى ــۇ ئارى ب

اسـىم ئـۆتكهن يىلـى بىـر     ق. ھهشهمهتلىك بىر جيۇبانى كۆرۈپ قالىـدۇ 
ئاشنىسىنى بۇ يهرگه ئېلىپ كىرگهنلىكىنى ئهسلهپ ئۇدۇل شۇ بىناغا 

ئـۇ چاغـدا، ئاشنىسـى بىـلهن ئىككىسـى بىلمهسـتىنال       . قاراپ ماڭـدى 
ئىچكهن ئىككى قوشۇق كهلمهيدىغان سېسىق ئىككى رومكا ۋېسكى 
دېگىنى ئۈچۈن كۈتكۈچى خىتاي قىزى ئۇنىڭـدىن ئالهمنىـڭ پـۇلىنى    

قاسىم ئۇدۇل شۇ كافىخانىغـا كىـرىپال رەڭگـارەڭ    . كهتكهنىدى ئېلىپ
ــۋا     ــپ بىــر ئىســتاكان پى ــدىغا بېرى ھــاراقالر تىزىلغــان پوكهينىــڭ ئال

 يېنىــدىكى چېلىكىنىــڭ ئهخــلهت −بۇيرۇتــۇپ، ئېگىــز بىــر كۈلــدان  
كۈتكۈچى خىتاي قىزى كهينىگه ئۆرۈلۈشـى  . غا كېلىپ ئولتۇرىدۇدىۋان

ــى   ــىدىكى ھېلىق ــلهن تهڭ سومكىس ــۋە‘بى ــۈيى مې ــى س ــى ’قۇتىس  ن
ــپ ــدىكى چىقىرىـ ــۇ يانـ ــلهت شـ ــڭ ئهخـ ــدەك مهش چېلىكىنىـ  ئاغزىـ
ــپ ــان ئېچىلى ــان تۇرغ ــدىن ي ــگه ئېغىزى ــېلىۋىتىدۇ ئىچى ــدىن. س  ئان
ايلىـق بېـزەلگهن   چىر نېرىسىدىكى. سالدى سهپ ئهتراپىغا چاندۇرماي

ئــايرىم ھــۇجرا بۆلۈملىرىنىــڭ بىرىــدىن بىــرنهچچه ئۇيغــۇر قىزىنىــڭ  
ۋىلىقلىغان كۈلكىسى بىلهن بىـرنېمىلهر دېيىشـكهنلىكىنى تۇيـۇپ    

 .ھولۇقۇپ كېتىدۇ

 ”!كېرەك؟ قىلىشىم قانداق ئهمدى ئاپال،“

بۇ ئارىدا ئۇ بۆلۈمىنىڭ . ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى مۇزدەك تهر باسقان ئىدى
راسـت دېگهنـدەك چىرايلىـق ياسـىنىۋالغان بىـر      . ئېچىلىـدۇ ئىشىكى 

ئۇيغۇر قىزى مهسـتلىكته قىـزارغىنىچه لهلهڭشـىپ چىقىـپ يهنه بىـر      
ســـهت خىتايغـــا يۆلىنىـــپ قولتۇقلىشـــىپ كهينـــى تهرەپـــكه ئۆتـــۈپ  

ئۇ قىز، ھۇجرىدىن بىرگه چىقىـپ كهلـگهن بهكـال قوپـال     . كېتىشىدۇ
ــىغا  ــۇددى دادىسـ ــا خـ ــېمىز خىتايغـ ــى خامسـ ــىلغاندەك  ھېلىقـ ئېسـ
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ــان     ــاپىتىگه كىرىۋالغــ ــانپهرۋەر قىيــ ــكىالتلىرىمىزنىڭ، ئىنســ تهشــ
كىشىلىرىمىزنىڭ، دېموكراتىيه بىلهن ئـۆزىنى پهردازلىۋالغانالرنىـڭ،   
ئىلمىـــــــي خادىملىرىمىزنىـــــــڭ، دىنىـــــــي زاتلىرىمىزنىـــــــڭ،    

قارا قورسـاقالرنىڭ تهنقىدلىشـى، قارىلىشـى،    شهرىئهتچىلىرىمىزنىڭ، 
يوليورۇق بېرىشـى، بۇرمىالشـلىرىغا ھهرگىـز پىسـهنت قىلماسـلىقى      

ــڭ، ھهرقانــداق بىــر خهلقئــارا      . الزىــم بولۇپمــۇ چهتــئهل خهۋەرلىرىنى
تهشـــكىالتالر، ھهرقانـــداق بىـــر دۆلهت، ھهرقانـــداق بىـــر دۆلهتتىكـــى  

اجىرلىرىمىزنىــڭ  پارتىيىلهرنىــڭ، ھهرقانــداق بىــر دۆلهتتىكــى مۇھ   
باھالىشــى، تهنقىــد قىلىشــى، تهھــدىت قىلىشــى، ئارىلىشىۋېلىشــى   

! ياكى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشلىرىغا قهتئىي قۇالق سالماسـلىقى شـهرت  
بۇ ھهرىكهتنى بىز ۋەتىنىمىزدە ئهڭ ئاخىرقى بىر خىتاي تاجاۋۇزچىسى 
ــدىغان ئىــرادە بىــلهن ھهرىــكهت    قالغانغــا قهدەر قهتئىــي داۋام قىلدۇرى

بۇنىڭ ئۈچۈن ھاياتىنىـڭ  . لىشتىن ھهرگىز قايتماسلىقىمىز الزىمقى
ئهڭ ئاخىرقى بىر مىنۇتىغىچه ئىمكانبار كۆپ ۋەھىمه پهيدا قىلىشـقا  

ھهرىـكهت جهريانىـدىمۇ ئالدىراقسـانلىققا يـول     . ئىرادە تىكلىشى الزىم
ــويالپ      ــال ئ ــدىغان ھهرىكهتلهرنى ــىر يارىتاالي ــلىقىمىز، زور تهس قويماس

چۈششــهك ۋەھىــمه پهيــدا قىالاليــدىغانلىكى    -ئۇششــاقئولتۇرمــاي، 
ھهتتـا  . ئىشالرنىمۇ سهل قاراپ ھهرگىز قاچۇرۇپ قويماسلىقىمىز الزىم

چۈششهك ۋەھىمىلهرنىڭ پهيدا قىلىدىغان تهسـىرى  -بۇنداق ئۇششاق
 .تېخىمۇ كهڭ بولىدىغانلىقىنى ھهرگىزمۇ ئۇنتۇماسلىقىمىز الزىم

ــا شــــۇنى ئېســــىمىزدىن چىقارماســــلىقىمىز ك ېرەككــــى، دۇنيــ
ئــالىملىرى ئىنســانالرنىڭ بۈگــۈنكى ئوتتــۇرىچه كــۆپىيىش ســۈرئىتى  
بــــويىچه كۆپىيىــــپ بارغىنىــــدا، يىگىــــرمه بىرىنچــــى ئهســــىرنىڭ  
ئاتمىشىنچى يىللىرىغا بارمايال دۇنيا نوپۇسى ئون سهككىز مىلياردقـا  
يېتىــپ بارىــدىغانلىقىنى، ئهممــا يهر يۈزىنىــڭ بۈگــۈنكى تهرەققىيــات  

ــو  ــۈرئىتى ب ــارد     س ــر مىلي ــو بى ــارانال ئ ــارى ئ ــابلىغاندا يهر ش يىچه ھېس
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ھېس قىلغىنىـدا، ئۆزىنىـڭ مهخپـى قوشـۇنىنى قـۇرۇپ چىقىشـنىمۇ       
ــۆزى ــكهت     ئ ــى ھهرى ــارقىلىق مهخپ ــۇ ئ ــپه قىلىشــى، ش ــۇھىم ۋەزى گه م

سېپىنى كېڭهيتىپ، قوشۇن ئهزالىرىنى چېنىقتۇرۇشقا تىرىشچانلىق 
شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه، ھهرقانــداق بىــر مهخپــى  . كۆرسىتىشــى الزىــم

قوشۇن ئهزاسـىنىڭ پهيـدا قىلىـدىغان ھهرىكىتىنـى مهخپـى تهشـۋىق       
ىتالر بىـلهن ئهڭ قورقۇنچلـۇق   ۋارىقى، مهخپى خهت ياكى زامانىۋى ۋاس

. شــهكىللهرگه كهلتــۈرۈپ تارقىتىشــقا ئاالھىــدە كــۈچ چىقىــرىش الزىــم
شۇنىڭدەك يهنه خهلقىنى دۈشمىنىدىن ئاگاھالندۇرۇش، خهلققه يېڭى، 
ئاددىي، كۈچلۈك، ئهرزان قورالالرنىڭ ياسىلىشى، ئىشلىتىش ئۇسـۇلى  

هن خهلـق  ھهققىدىكى بىلىملهرنى مهخپى تهشۋىق ۋاسـىتىلىرى بىـل  
 .ئارىسىغا تارقىتىۋېتىشكىمۇ ئهھمىيهت بېرىلىشى الزىم

 ھهرىكهتـتىن  ۋە جهريـانى  تهييـارلىق  −مهخپىيهتلىك مهسىلىسـى  
ــنال ــۇھىم كېيىـ ــگه ئهھمىـــيهتكه مـ ــۇپال ئىـ ــاي، بولـ ــكهت قالمـ  ھهرىـ

ــدىمۇ ــايىن جهريانى ــۇھىم ئىنت ــيهتكه م ــگه، ئهھمى ــى ئى  مهخپــى يهن
ئىـز قالدۇرماسـلىققا ئاالھىـدە     پىـدائىيمىز  بـارغۇچى  ئېلىپ ھهرىكهت

پــۇراق ئىزلىــرى قالــدۇرۇپ   -دىقــقهت قىلىشــى، بارمــاق، ئايــاق، تهر   
قويۇشتىن، ئۆزىگه خاس ھهرقانداق ئىزالرنى قالدۇرۇشتىن، ھهرقانداق 
كىشىگه كۆرۈنـۈپ يـاكى تونۇلـۇپ قېلىشـتىن ساقلىنىشـقا ئاالھىـدە       

رى بىـلهن  چـارىلى -بۇنـداق پائالىيهتلهرنىـڭ ئۇسـۇل   . تىرىشىش الزىـم 
ــدائىي   -تهجــرىبه ــۆزىال بىلىــپ قالماســتىن، باشــقا پى ســاۋاقلىرىنى ئ

ھهرىكهتچىلىرىگىمۇ تهجرىبه تونۇشتۇرۇش شهكلىدە تهييارالپ مهخپى 
 .تارقىتىۋېتىشقا تىرىشىش الزىم

ــڭ     ــانىمىز ھهرىكىتىنى ــقۇچى قهھرىم ــكه قاتناش ــى ھهرىكهت مهخپ
ردىن زېـرىكىش  ئهمىلى ئۈنۈمى دەرھال كـۆرۈنمهي قـېلىش قاتـارلىقال   

-ياكى ھولۇقـۇپ قالماسـلىقى، ئاتـاقلىق داھىيلىرىمىزنىـڭ، پـارتىيه     
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ئوغۇل -دەل بۇ ئارىدا سىرتتىن بىرمۇنچه قىز. چاپلىشىپ كېتىۋاتاتتى
. خىتاي بايۋەچچىلىرى كىرىـپ بـۇ جيۇبـانى لىقـال توشقۇزۇۋېتىشـىدۇ     

قاســىمغا پىــۋا ئېلىــپ كېلىــدىغان كۈتكــۈچى خىتــاي قىزىمــۇ ئــۇنى 
ــى      ــڭ يېڭ ــۇ كۈتكۈچىنى ــىممۇ ئ ــالىم، قاس ــاي ئېهتىم ــۇدى بولغ ئۇنت

لىرى بىلهن بولـۇپ كهتـكهن پۇرسـهتتىن پايـدىلىنىپ،     كىرگهن خىتاي
ــىرتقا       ــپ س ــپال قىلى ــىغىنىچه غى ــول دەپ غودۇڭش ــاڭ ب ــېمه بولس ن

 .چىقىپ كهتتى

مىناسـىنىڭ پارتلىشـىغا ئهڭ كـۆپ    . ئۇ دەرھال سـائىتىگه قارىـدى  
ــن     ــارتۇق ۋاقىــت قالماســلىقى يهردى ــرىم ســائهتتىن ئ ــدىمۇ يې بولغان

ىچه قهســتهنگه بىرقــانچه يولنىــڭ  ئــۇ، ئــۆيىگه بــارغ. يىراقلىشــىۋالدى
كوچىدا . ئاپتوبۇسىغا ئالمىشىپ ئۆزىچه ئىزىنى يوقاتقان كېرەك ئىدى

ئــۇ، دەرھــال بىــر ئاپتوبۇســقا  . قاتناشــمۇ جايىغــا چۈشــۈپ قالغــانىكهن
ئېسىلىپ دېگۈدەك چىقىۋېلىپ بۇ بولىۋېلىپ، مىناسىنىڭ سـائىتى  

دىــدە، دەرھــال  توغرىالنغــان ۋاقىتقــا دەل ئۈلگــۈرۈپ ئــۆيىگه كىرىۋال   
 . كىيىملىرىنى سېلىپ يوتقانغا كىرىپ يېتىۋالدى

ئهتىسى ئۇ، كىتاب ئوقـۇپ، تامـاق ئېتىـپ يهپ دېگهنـدەك ئىشـالر      
ئـاخىرى  . بىلهن كۈنىنى مىڭ تهسته چۈشتىن كېيىنگه يهتكۈزەلىـدى 

ئىچـــى پۇشـــۇپ چىـــدىيالماي، كىيىملىرىنـــى يـــۆتكهپ قېتىۋالغـــان 
راقتىن ئـاپتوبۇس ئالماشـتۇرۇپ   يىـ . قىياپىتى بىلهن سـىرتقا چىقتـى  

يۈرۈپ ھېلىقى جيۇبانىڭ ئالدىدىن ئۆتىـدىغان بىـر ئـاپتوبۇس بىـلهن     
ئۇ يهرگه كهلگهنـدە چىرايلىـق بېـزەلگهن    . نىشانغا قاراپ يولغا چىقتى

ھېلىقى جيۇبا بار ئالته قهۋەتلىك بىنادىن ئهسهرمۇ قالمىغـان بولـۇپ،   
خارابىلىـك تـامالرال   ئۇنىڭ ئورنىـدا كۆيـۈپ كـۈل بولـۇپ كهتـكهن بىـر       

تـاش  -پۈتۈن ئهتراپ كۆمۈرلىشىپ كهتكهن ياغـاچ ! چوقچىيىپ تۇراتتى
ھهربىــلهر -بــۇ ئهتراپنــى ســاقچى. پــارچىلىرى بىــلهن توشــۇپ كېتىپتــۇ
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ــېقىن    ــا يـ ــى بىنانىـــڭ يېنىغـ ــۇپ، ھېچكىمنـ ــكهن بولـ ــاپالپ كهتـ قـ
بۇنى كۆرگهن قاسىمنىڭ يۈرىكى يېرىلغۇدەك دۈپۈلـدەپ  . يوالتمايتتى
ــوقۇپ كه ــىس ــپ   . تت ــمهي ئايلىنى ــتىن چۈش ــدىن ئاپتوبۇس قورققىنى

مىـڭ تهسـته ئـۆيىگه كېلىۋېلىـپ، ئـۇ      . ئاپتوبۇس ئالماشتۇرۇپ يـۈردى 
يۈرىكىنىـڭ  . يهرگه نېمىشقا بارغانـدىمهن دەپ ئـۆزىنى كايىـپ كهتتـى    

سوقۇشى ھېلىغىچه جايىغا چۈشمىگهن بولـۇپ، ئولتـۇرۇپ بىـر قـانچه     
ھهرھالـدا، بـۇ   . ندەك قىلـدى تال تاماكا چېكىپ سـهل ئورنىغـا چۈشـكه   

قېـــتىم ئـــۇ، تـــۇنجى قېتىمقىســـىدەك ئۇنچىلىـــك پهرىشـــان بولـــۇپ 
بۇ قېتىمقىسىدا ئۇنىڭ ئهنسىزلىكنى بېسىشـقا بىرقـانچه   . كهتمىدى

 .تال تاماكا يهتكهندەك قىالتتى

ــىكى     ــىزال ئىش ــاش تۇيۇقس ــىگه ئوخش ــۇ يهنه ئۆتكهندىكىس بۈگۈنم
ىنىلىرى كهلـگهن بولىشـى   دېمهك يهنه ھېلىقى ئـاغ . قاتتىق ئۇرۇلدى
بېرىــپ ئىشــىكىنى ئېچىۋىــدى، چىرايلىرىــدىن مــۇز  . كېــرەك ئىــدى

ئــۇالر . بىـرلهپ كىرىــپ كېلىشـتى  -يېغىـپ تۇرغــان ئـاغىنىلىرى بىــر  
ــاللىكىملهرنى قارغــاپ تىللىشــىپ    -ئىشــىكتىن كىــرە  كىــرمهيال ئ

 .يانلىرىدىن بىرەر بوتۇلكىدىن داچۈي چىقىرىپ جوزىغا يىغىلىشتى

ــادا« ــز،   قاســىم ئ ــۇش ئۈچــۈن ئىچىمى  −ش، بۈگــۈن بىــز مــاتهم تۇت
. ئـاچتى  چىشـلهپال  ئـاغزىنى  بوتۇلكىنىـڭ  تىكلهنگهن جوزىغا ’ساقى‘

 بولمـا،  ئاۋارە بهك توال سهنمۇ −. قۇيدى ھاراق ئالدۇرۇپ رومكا قانچه بىر
ــاراقنى ئۈچــۈن مۇســىبهت ــاچچىق ھ ــز ئ ــۇرۇق شــۇڭا! ئىچىمى  چــاي ق

ۇيمهن دەپ ۋاقىتنـى زايه قىلمـاي   قـور  پهي-سـهي . يېتىـدۇ  دەملىسهڭال
كېلىپ ئولتۇر، گېپىمىزنى ئاڭال، تـايىنلىق بـۇ قېتىممـۇ ئوخشاشـال     

 پهيلىـگه  ئاغىنىلىرىنىـڭ  قاسـىم  −! ھېچنېمه بىلمهس بولىۋاالرسهن
. ئالدىرىـدى  بىلىشـكه  بولۇشـقانلىقىنى  خاپا بۇنچىلىك نېمىگه قاراپ

ــاقى‘ ــلىغاچ، گهپ ’سـ ــدىكى باشـ ــى ئالدىـ ــاغى رومكىالرنـ نىلىرىگه ئـ
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ئىچىدىكى ئهزا سانىنىڭ ئازلىقى ۋە مهخپىيهتلىـك تۈزۈمىنىـڭ يولغـا    
قويۇلۇشى جهھهتتىكـى ئوڭـايلىقى، ھهرىـكهت چىقىمىنىـڭ ئـازلىقى،      
ــىرىنىڭ     ــكهت تهســ ــاددىيلىقى ۋە ھهرىــ ــهكلىنىڭ ئــ ــكهت شــ ھهرىــ

ــۆۋەتتىكى    كۈ ــزدە نـ ــهۋەبىدىن، ۋەتىنىمىـ ــارلىقالر سـ ــۈكى قاتـ چلۈكلـ
مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ باشــالنغۇچ دەۋرىــدە ئهڭ  

 . مۇۋاپىق ھهرىكهت شهكلى دەپ قارايدىغانالر كۈنسايىن كۆپهيمهكته

بۇ خىل ھهرىكهتلهرگه باشالمچىلىق قىلغۇچى كىشى دەسلىپىدە 
ــان ب  ــا، تهدرىجىـــي چېـــنىقىش بهكـــال قورقـــۇپ ھهرىـــكهت قىلغـ ولسـ

نهتىجىسـىدە ئىنتـايىن جهڭگىــۋار، تهجرىبىلىـك ۋە تهمكىـن ھــالهتكه     
شۇنداقتىمۇ پاش بولۇپ قېلىش، قولغـا چۈشـۈپ قـېلىش،    . كېلهلهيدۇ

ــۇش تهس   ــالى بول ــالردىن خ ــكارىلىنىپ قېلىش ــل   . ئاش ــۇ خى ــۇڭا ب ش
ھهرىكهتلهرگه ئۆزىنى بېغىشلىغۇچى قهھرىمانىمىز ئۆلۈم ئالدىدا جان 
ئـــازابى چېكىۋاتقـــان نهچـــچه ئـــون مىليـــون ۋەتهندىشـــىنىڭ خىتـــاي 
تاجاۋۇزچىلىرىدىن كۆرۈۋاتقان زۇلۇملىرىنى كـۆز ئالـدىغا كهلتۈرۈشـى،    
ــى پهيـــدا      ــك ۋەقهلهرنـ ــق ھهرىكىتىـــدە ئهڭ ۋەھىمىلىـ ھهر قېتىملىـ
قىلىشقا ئاالھىدە كۈچ چىقىرىشى، ئاز بولسىمۇ ۋەھىمىلىك ھهرىكهت 

شى، خهلقىمىـزگه جاسـارەت بېرىـدىغان ۋە    بولىشىغا كاپالهتلىك قىلى
ــدە ئهھمىــيهت بېرىشــى    ــالىيهتلهرگه ئاالھى ــۈلگه كۆرســىتىدىغان پائ ئ

ئهگهر قولغـــا چۈشـــۈپ قېلىشـــتىن قۇتۇلـــۇش ئىمكـــانىيىتى . الزىـــم
ــارتالتقۇچ     ــۈك پ ــان دۈشــمهن ئارىســىغا كۈچل ــچ تۇرغ ــدا، زى بولمىغىنى

ىچىـــدە قاتارىـــدىكى قـــورالالر بىـــلهن باســـتۇرۇپ كىرىـــپ دۈشـــمهن ئ
قهھرىمـانالرچه شــېهىت بولۇشـقا، جېنىنــى پىـدا قىلىشــقا ھهر زامــان    

 .تهييار تۇرۇشى الزىم

ــدائىيلىرىمىز      ــدىغان پى ــۆزىنى ئاتاي ــلهرگه ئ ــۈردىكى ھهرىكهت ــۇ ت ب
ھهرىكهت ئېلىپ بېرىش جهھهتـته تولـۇق پىشـىپ يېتىلگهنلىكىنـى     
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ىلىـش  قىلچه ئۆزگهرتمهسلىكى، مهخسۇس بىر مهخپى ۋەھىمه پهيـدا ق 
قوشــۇنىغا ئهزا بولمىغــان ئهھۋالــدا پىالنىنــى، قىلىۋاتقــان ۋە قىلىــپ  
بولغان ۋەھىمىسىنى ھهتتا ئۆزىگىمۇ سۆزلهپ قويماسلىقتهك مۇتلهق 

بىــر قىســىم ئىشــهنگهن   . مهخپــى تۇتۇشــقا ئادەتلىنىشــى كېــرەك   
ــزدىن     ــل ھهرىكهتلىرىڭىـ ــۇ خىـ ــدا بـ ــىلىرىمىز ھاياجانالنغىنىـ كىشـ

ىلىگهندەك قىلسىمۇ، ئىشلىرى ئوڭۇشلۇق خۇشالالنغانلىقىنى ئىپاد
بولمىغانلىرىدا ياكى ئىچى پوشقىنىدا بۇ پائالىيهتلىرىڭىزنى ماختاپ 
ياكى تهنقىدلهپ كىشىلهرگه ھېكايه قىلىپ بېرىشى، بهزى ئوڭۇشسىز 
ھاللىرىدا ھهتتا ئۆزىدىكى بۇ ئوڭۇشسىزلىقالرنىڭ سهۋەبىنى سىزنىڭ 

ــقىال   ــۆرۈپ باشـ ــزدىن كـ ــۇ ھهرىكهتلىرىڭىـ ــپ  شـ ــىكايهت قىلىـ رغا شـ
ــۇمكىن  ــىمۇ مـ ــى   . قويۇشـ ــڭ ئىرادىسـ ــقان ئادەمنىـ ــى ئاجىزالشـ روھـ

ــقىمۇ   ــۈ ساقالشـ ــا، مهخپىيهتلىكنـــى مهڭگـ مۇســـتهھكهم بولمىغاچقـ
كىــم بىلىـدۇ ئـۇ كىشـىنىڭ روھىــي    . بهرداشـلىق بېرەلىشـى ناتـايىن   

ــا     ــان ئوتتۇرىغــــ ــڭ قاچــــ ــان پهيتلىرىنىــــ ــىپ قالغــــ ئاجىزلىشــــ
ــېمىلهر دەۋى تىــدىغانلىقىنى؟ شــۇڭا، مهخپــى  چىقىــدىغانلىقىنى ۋە ن

ــۈ     ــتىن مهڭگـ ــۆزلهپ يۈرۈشـ ــىته سـ ــايىلىرىنى بىۋاسـ ــكهت ھېكـ ھهرىـ
ساقلىنىشـــى، ھهتتـــا ئىمكـــان بـــار مهڭگۈلـــۈك ئۇنتـــۇپ كېتىشـــكه  

ئهگهر باشـــقىالرغا تهجـــرىبه تونۇشـــتۇرۇش يـــاكى ! تىرىشـــىش شـــهرت
ــوغرا    ــدۈرۈش مهقســىتىدە تهشــۋىق قىلىشــقا ت باشــقىالرنى رىغبهتلهن

مۇتلهق مهخپى تهشۋىقات ئۇسۇللىرىدىن پايدىلىنىپ كهلگىنىدىمۇ، 
قىلچىمــۇ يىــپ ئــۇچى قالــدۇرمىغۇدەك ھــالهتكه كهلتــۈرۈپ تهشــۋىق   

 .قىلىش الزىم

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىغا پهيـدا قىلىنىـدىغان مهخپـى زەربه    
بېرىش ھهرىكىتى، دۈشمهننىڭ مهخپى ھهرىكهتلىرىنى پـاش قىلىـش   

دىن كــۆپ تــۆۋەن تۇرىــدىغانلىقىنى، ئىقتىــدارىنىڭ دۇنيــا سهۋىيىســى
ــۇنى      ــدائىيالر قوش ــى پى ــى مهخپ ــىدىغان ھهرقايس ــكه قاتنىش ھهرىكهت
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 قانچه ھهر. كهتتى ئېشىپ ھهددىدىن بهكال ئۇالر قېتىم بۇ −تارقاتتى، 
 ئىـش  قـاراۋېراق  يوقلۇقىغـا -بـار  ئۇيغۇرالرنىڭمۇ ئهتراپىدا قىلىشسىمۇ
 دېگۈدەك ھهممىسىال قىزلىرىنىڭ ئۇيغۇر بولغان ۋاپات! قىلىشمامدۇ

 بىچـــــارە …! دەڭــــال  پهرزەنتلىـــــرى كىشــــىلىرىمىزنىڭ  داڭلىــــق 
ئـۇ  ! زنىڭ بېشىغا كهلگهن بۇ ئېغىر مۇسىبهتنى دېمهمدىغاننازىرىمى

مانـا  . نازىر باشقا چوڭ كادىرلىرىمىز ئىچىدىكى ئهڭ غۇرۇرلۇقى ئىـدى 
ــدىغانغىمۇ ئهمهلــدار      ــىپ بېرەلهي ــى قىلىش ــدى مىلــلهت غېمىن ئهم

ۋاي دەپ قويساق بۇ ئايپالتىچىالرمۇ چېكىدىن ! تېپىلمايدىغان بولدى
 چىرايىنـى  كهتكهن پۈرلىشىپ غهزەپتىن ’ساقى‘ −» !ئاشقىلى تۇردى

 پاجىئهلىك تېخىمۇ بىلهن ھاراق ئاچچىق يۇتۇۋەتكهن قىلىپ ”غۇرت“
 خهۋەر ئىكهنلىكىـدىن  نېمىدە گهپنىڭ قاسىممۇ. كهلتۈردى ھالغا بىر

 قىينىلىـپ  بىگۇنـاھ  قىشـالقالردا -يېـزا  تـۈرمىلهردە، . بولدى تاپقاندەك
ە خهلقىنــى كــۆز ئالـــدىغا   بىچــار  تالىشـــىۋاتقان جــان  ئالدىــدا  ئۆلــۈم 

ــۇقىرى تاجاۋۇزچىلىرىغــا خىتــاي“: كهلتــۈرگهن قاســىم  دەرىجىلىــك ي
 ئائىلىســىدىكىلهرنىڭ قورچــاقالر بېرىۋاتقــان ئىشــلهپ بولــۇپ كــادىر

 قىممهتلىــــك پهرزەنتلىرىنىڭكىــــدىن ئۇيغــــۇر ئــــادەتتىكى جېنــــى
 .ئۆتكۈزدى كۆڭلىدىن دېگهنلهرنى ”دېيىشىچه؟ بۇالرنىڭ ئوخشىمامدۇ

 مـۇ  ’خهۋەرچـى ‘ دېـدى  −انالرنىڭ ئائىلىسىنى دېمهمسىلهر، قالغ«
 بىـر  داڭلىـق  بىرسـى  بولغانالرنىـڭ  ۋاپـات  كۆيـۈپ  − قىستۇرۇپ، گهپ

 خهلــپهم مويســىپىت خېلــى بىرســىمۇ يهنه بالىســى، ئوقۇتقۇچىنىــڭ
 »!بىچارىلهر ھهي. دېيىشىدۇ بالىلىرى ئائىلىنىڭ بىر مىجهزلىك

ئـــــۇ دېگىنىـــــڭ مېنىـــــڭ ئـــــالىي مهكتهپتىكـــــى پهلســـــهپه  «
 گهپـكه  بىـلهن  قىيـاپىتى  مـاتهم  دەپ −. مۇئهللىمىمنىڭ قىزى ئىـدى 

 چىقىرىـپ  پارچىسـىنى  گېزىت يانچۇقىدىن ’موخوركىچى‘ قىسىلدى
 ئۇنىڭ − ».سۆزلهيتتى ياخشى بهكال دەرسنى مۇئهللىم ئۇ − تۈزلىگهچ،
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 .تىترەيتتى تىنماي ھاياجاندىن قوللىرى يۆگهۋاتقان موخوركا

يهنه نـــــېمه ۋەقهنـــــى تېپىـــــپ . ئوچـــــۇقراق سۆزلىســـــهڭالرچۇ«
 بىلىۋېلىشـقا  تهپسـىالتىنى  ۋەقهنىڭ قاسىم دېدى −» كىرىشتىڭالر؟

 بايۋەچچىســى خىتــاي قۇرســاق يۇغــان ئالــدىغا كــۆز ئۇنىــڭ. ئالــدىراپ
 نامايـان  قايتـا  قىـز  سـهتهڭ  ھېلىقـى  كېتىۋاتقـان  چىرمىشـىپ  بىلهن

ــدەك ــدى بولغانـ ــۇالر. قىلـ ــڭ شـ ــق بىزنىـ ــڭ ئهربابلىرىم داڭلىـ ىزنىـ
ــوالتتى  ــران ب ــدۇ؟ دەپ ھهي ــق  . بالىلىرىمى ــۇ داڭلى ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ب

كىشــىلىرىمىز دېگهنلهرمــۇ خهلقىمىزنــى خىتايغــا قــۇل قىلىشــنىڭ 
سىياســــىي، كهســــپى ۋە پهلســــهپىۋى ئىدىيىســــىنى سىڭدۈرۈشــــته 

 ڭنىــ ’كىشــىلىرىمىز داڭلىــق‘ئاساســلىق رول ئوينــاپ كېلىۋاتقــان 
 .ئىدى ئۈلگىلىرى تىپىك

ــاي  « ــۇ ئ ــوي، ســهن ب ــدە   -ھ ــڭ ئىچى ــۈنلهردە قايســى قۇدۇقنى ــۇ ك ب
 پـۇر  شهھهرگه پۈتۈن − ئهجهبلىنىپ، ’خهۋەرچى‘ دېدى −ياشاۋاتىسهن؟ 

 تۈنۈگـۈن  سـېنىڭ؟  يوقمـۇ  خهۋىرىـڭ  پارتالشـتىن  تۈنۈگـۈنكى  كهتكهن
. پارتلىغـانىكهن  مىنا رېستوراندا ئالىي بىر ئوتتۇرىسىدىكى شهھهرنىڭ

دەم كۆيـۈپ كـۈل بولـۇپ كېتىپتـۇ،     ئا يېقىن يىگىرمىگه مهيداندا نهق
ئۇقتۇڭمۇ ئهمدى؟ شۇالرنىڭ ئىچىدە بايا ساقىمىز گېپىنى قىلىۋاتقان 
داڭلىق ئۈچ كىشىمىزنىڭ قىزلىرىمۇ كۆيۈپ كۆمۈرلىشـىپ كهتـكهن   

 »!گهپ

ــا، ئۈســتۈن قهۋەتتىكــى    « ھېلىمــۇ ياخشــى شــهنبه كــۈنى بولغاچق
بولمىسا يهنه قانچىلىغـان ئـادەم   . ىش قىلغانىكهنشىركهتلهر دەم ئېل
 »!ئۆلهر بولغىيدىكىن

ئهته ئۇ قىزالرنىڭ تاۋۇتلىرىنى كۆتۈرۈپ نامـايىش قىلىشـىدىكهن   «
 ».خهلق
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 !ھهرىكىتىمىزنى باشلىۋېتىش

ئادەم دەسـلىپىدە دۈشـمىنىنى ئۆلتۈرۈشـكه ھهقىقهتهنمـۇ جـۈرئهت      
ــدۇ ــىنى كۆر  . قىاللمايـ ــان بىرسـ ــى چىقىۋاتقـ ــۇ جېنـ ــدە بولۇپمـ گىنىـ

بۇنـداق  . ئۇزۇنغىچه روھىـي ساراسـىمىگه چۈشـۈپ قېلىشـى مـۇمكىن     
ھالهت ئۇ كىشىنىڭ قايتا ھهرىكهت قىلىشىغا ئېغىر توسالغۇ بولـۇپال  
قالماي، ئۆزىنىڭ روھىي ھالىتىگه ئىگه بواللماي پاش بولـۇپ قـېلىش   
ــادىلهپ    ــى ئىپــ ــدىغان ھهرىكهتلهرنــ ــۈرۈپ چىقىرىــ ــى كهلتــ خهۋپىنــ

شـۇنىڭ ئۈچـۈن دەسـلهپكى كۆنـۈش     . ىشى تهسقويۇشتىنمۇ ساقلىنال
ــار . باســقۇچىغا ئاالھىــدە دىقــقهت قىلىشــى كېــرەك   ئهگهر شــارائىت ي

بهرگىنىدە تهجرىبىلىك بىرسى بىلهن بىر مهزگىل ئۆزىنى كۆنـدۈرۈش  
بۇنداق ئىمكانىيهت بولمىغىنىـدا، دەسـلهپكى ھهرىكهتلهرنـى    . كېرەك

ــ   ــراقتىن تىزگىنلىنىـ ــدىغان، يىـ ــت تىزگىنلىنىـ ــۆزى ۋاقىـ دىغان، ئـ
بىۋاسىته نهق مهيداندا بولمايدىغان ھهرىكهتلهردىن باشالشقا دىقـقهت  
قىلىشى، بۇ خىل ھهرىكهتلهرنى ھه دېگهندىال دۈشمهن زىچ يهرلهردىـن  
باشالشقا ئالدىراپ كهتمهي، ماددىي بۇيۇملىرىغـا ھۇجـۇم قىلىشـتىن    

ــم  ــويلىنىش الزى ــدۈرمىگهن ئاساســتا  . باشالشــنىمۇ ئ ھــېچكىمگه بىل
تئهللهرنىڭ ۋەھىمىلىـك، رازۋېـتكىالر تهسـۋىرلهنگهن كىنـولىرىنى     چه

كــۆرۈپ چېــنىقىش، پۇرســهت بولســا ھــايۋانالر بىــلهن ســىناق قىلىــپ 
ــدۇ  ــقىمۇ بولى ــى ئهڭ    . چىقىش ــان غهزىپىن ــمهنگه بولغ ــۇھىمى دۈش م

ــاي     ــى خىتــ ــۇ غهزىپىنــ ــاقالپ، بــ ــدە ســ ــهكىلدە ئىچىــ ــى شــ مهخپــ
كىتـى ئۈچـۈن كـۈچ    تاجاۋۇزچىلىرىنى مهخپى قوغالپ چىقىـرىش ھهرى 

 .قىلىشى الزىم

ئادەتته ھهرىكهت قىلغۇچى كىشى ئۆزىنىـڭ بـۇرۇنقى قىيـاپىتىنى    
قىلچه ئۆزگهرتمهسـلىككه تىرىشـچانلىق كۆرسىتىشـى، ئهتراپىـدىكى     
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن بولغان بـۇرۇنقى نورمـال مۇناسـىۋىتىنى    
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پۇرسهت يارىتالىسا ئۇنـداقالرنى قـاچۇرۇپ كېتىـپ مهخپـى مهجبـۇرالپ      
ــى ته-بۇنىڭغــا ئوخشــايدىغان چــارە . ئىشلىتىشــكىمۇ بولىــدۇ دبىرلهرن

! خهلقىمىــز ھهرىــكهت جهريانىــدا چوقــۇم كــۆپلهپ تېپىــپ چىقااليــدۇ  
ــش       ــر ئى ــۇھىتىمىز بى ــكهت م ــى ھهرى ــك مهخپ ــى ۋەتهنپهرۋەرلى ئهمىل
قىلماســلىقتىن، بۇنــداق پائــالىيهتلهرنى قىلىشــقا مهخپــى تهشــۋىق  

بىـرەر ئىشـنى باشـاليچۇال دەيـدىكهنمىز، بـۇ      . قىلماسلىقتىن قالماقتا
 .چارە تاپااليمىزئىش ئۈچۈن چوقۇم 

قىسقىسى، ۋەتىنىنى دۈشمهن قولىدىن تارتىپ ئېلىشنى ئـويالپ  
جاســارەتكه كهلــگهن ھهر بىــر ۋەتهنــپهرۋەر ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، قــورال       

  !مهسىلىسى ۋەتهنپهرۋەرلىكنىڭ توسالغۇسى بواللمايدۇ

***  

 

مهخپى ھهرىكهت قانداق ئېلىپ . 4
 بېرىلىدۇ؟

 

خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ئــاجىز نــۇقتىلىرىنى تېپىــپ قانــداق  
قورال بىلهن قانداق بىر تهرەپ قىلىشنى بىلىۋالغىنىمىزدىن كېيىن 

ــااليمىز  ــكه قهدەم باسـ ــمىي ھهرىكهتـ ــۆۋەتتىكى  . رەسـ ــز نـ ــمهك بىـ دېـ
ــتىكى ئهڭ   ــا زەربه بېرىشــ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــ ــزدە خىتــ ۋەزىيىتىمىــ

ــارىمىز   ــاخىرقى چــ ــى ئهڭ −ئــ ــاي   ئۇ مهخپــ ــلهن خىتــ ــۇلالر بىــ ســ
تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىغا ئومۇمىي يۈزلۈك ئهڭ قورقۇنچلۇق ۋەھىمىلهر 
پهيـــــدا قىلىشـــــتىن پايـــــدىلىنىپ مىللىـــــي مۇســـــتهقىللىق     
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 »كىمگه قارشى؟«

 »؟… …«

ھهممىسىال بـۇ  . بۇ قېتىم ئاغىنىلهر ھاراقنى جىق ئىچىشهلمىدى
. ىپ كهتكهنىـدى نامهلۇم يوشۇرۇن ھهرىكهتچىلهرنـى قارىالشـقا كىرىشـ   

ــايغۇلۇق ’مۇســىبهتلىك‘ئولتــۇرۇش ھهقىقهتهنمــۇ  ــپ تۈســكه ق  كىرى
ــدى ــر. قالغانىـ ــرى بىـ ــا يىللىـ ــىيادىكى ئورتـ ــلىرىنى ئاسـ  قېرىنداشـ

ــېهىتلىكتىن ــرىپال شــ ــاراق كىــ ــىدىكهن ھــ ــاڭخو دەپ ئىچىشــ  شــ
 ھــاراق نامىزىغــا مېيىــت بۈگــۈن مانــا ئــاغىنىلهرمۇ بــۇ قىلىشــىدىغان

 ھــــۆرمهت ئــــادىتىگه ســــۆيگهن ھــــاراقنى قىزالرنىــــڭ ئــــۇ ئىچىــــپ
ــ ــدى  بىلدۈرۈش ئۇزۇنغــا قالمــاي  . نىڭ تهييــارلىقىنى قىلىشــماقتا ئى

ئولتۇرۇش يىغىشتۇرۇلۇپ، كوچىدا بۇ ھهقته يهنه نـېمه يېڭـى خهۋەرلهر   
چىقىۋاتقانلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن ھهممهيلهن سىرتقا چىقىپ 

 …. خهۋەر ئۇقۇشقا كېلىشتى

ە جهمئىيهتته ھهر خىـل غهلىـته سـۆزلهر    ئىككى كۈن ئىچىد-بۇ بىر
ھۆكـۈمهت ئورۇنلىرىـدا ئىشـلهيدىغان يهرلىكـلهرال     . تارقىلىپ يـۈرەتتى 

ــارەتچى  ــا تىج ــارازى    -ئهمهس، ھهتت ــاتتىق ن ــتىن ق ــۇ ئىش ــالالرمۇ ب باقق
بىــر قىســىم كىشــىلىرىمىز . بولغــانلىقىنى ئىپادىلهشــمهكته ئىــدى

كىشىلهر ئارىسـىدا  ھۆكۈمهت ئىگىلىكىدىكى ئورۇنالردا ئىشلهيدىغان 
ھۆكــۈمهتكه قــاتىلنى تۇتــۇپ بېرىشــلىرى توغرىســىدا مۇراجىئهتنــامه   
يېزىــپ ئىمــزا قويــدۇرۇپ يــۈرگهنلىكى، مهســچىتلهردىمۇ بــۇ خىــل       

ــلهن شــوغۇلالنغۇچىالرنى    ــرى بى ــاراملىق ھهرىكهتلى  دەپ ’دوزىخــى‘ق
 بۇ كىشىلهر مىڭلىغان ھهتتا. كهتكهنىدى ئهۋجىپ بېرىشلىرى پهتىۋا

خالتـا كـۈلنى    بىـر  نـامهلۇم  بولغـانلىقىمۇ  كـۈلى  جهسهت ىڭقىزن ئۈچ
تاۋۇتقـــا ســــېلىپ، ئالــــدىغا بــــۇ قىزالرنىــــڭ چوڭايتىلغــــان شــــوخ  
ــامىزىنى    ــت نـ ــچىتته مېيىـ ــوڭ مهسـ ــىپ چـ ــىملىرىنى ئېسىشـ رەسـ
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چۈشۈرگهندىن كېيىن قهبرىسـتانلىققا بارمـاي كـوچىالردا بىـر مـۇنچه      
. ۋاقىت نامايىش قىلىـپ ئايلىنىـپ قاتىلالرغـا لهنهتـلهر ياغدۇرۇشـتى     

-ىز مېيىتنىـڭ ئـۆيلىرىگه بېرىـپ تۇتـام    بىر قىسـىم سـودىگهرلىرىم  
 …. ئىدى كېلىشمهكته قىلىپمۇ ’ئىئانه‘تۇتامالپ پۇل 

مــۇ يوشــۇرۇن تهشــۋىقات ۋارىقــى  » ئايپالتــا قوشــۇنى«بــۇ كــۈنلهردە 
 قېلىپىـــدىن ئـــادەم“تارقىتىشـــىپ بـــۇ ۋەقهنـــى پهيـــدا قىلغـــانالرنى 

 خـــائىنلىق، قىلغـــان يـــاردەم دۈشـــمهنگه جـــالالتلىق، چىققـــانلىق،
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىـزگه زىيانكهشـلىك قىلغـانلىق،     يمىللى

 .باشلىدى قىلىشقا ئېالن باياناتالر مهزمۇنالردا دېگهندەك …”

يهنه بهزى ئىچكى ماتېرىيالالردا بېرىلگهن مهلۇماتالرغا قارىغاندا، بۇ 
قېتىمقى ۋەقه يۈز بهرگهن خارابىلىكنى خىتاي مهركىزىـي ھۆكـۈمىتى   

دۇرۇپ نۇرغۇنلىغــان خهلقئــارالىق تهشــكىالت ۋە ئاالھىـدە لېنتىغــا ئالــ 
ئامېرىكـا ئهركىـن   «. ئاخبارات ئاگېنتلىقلىرىغا تارقىتىپ بهرگهنمىش

ــاۋازى ــارلىق رادىئوالرمــۇ كهينــى » ئاســىيا ئ كهينىــدىن مهخســۇس -قات
ــۇ ۋەقه توغرىســىدا   ــپ ب  بهرگــۈچىلهرنى، ’مهلۇمــات‘ئاڭلىتىشــالر بېرى

چهتئهللهردىكى بىر قىسـىم   اھهتت ۋەكىللىرىنى، خىتاي دېموكراتىك
ــىش   ــۇ سۆھبهتلىشـــ ــكىالتلىرىنىڭ رەھبهرلىرىنىمـــ ــۇر تهشـــ ئۇيغـــ
ــدان   ــان نهق مهيـ ــر ئالغـ ــا تهكلىـــپ قىلىـــپ پىكىـ پروگراممىلىرىغـ

روشــهنكى، خىتــاي دېموكراتچىلىرىنىــڭ    . ئاڭلىتىشــلىرىنى بهرگهن 
ۋەكىللىـــرى ئۇيغـــۇر ئهركىنلىـــك ھهرىكهتلىرىنىـــڭ خېلـــى ئـــۇزۇن  

ــولى  ــان ي ــن بۇي ــاراپ يۈزلىنىــپ  يىلالردى ــا ق نى ئۆزگهرتىــپ تېررورلۇقق
بولغانلىقىدىن قاتتىق ئهپسۇسـلىنىدىغانلىقىنى بايـان قىلىشـقان؛    
ــهرقىي    ــۇ شــ ــهرگهردان رەھبهرلىرىمــ ــكىالتلىرىنىڭ ســ ــۇر تهشــ ئۇيغــ
تۈركىستان مىللىي داۋاسىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ بىر تۇتاش قومانـدانلىقى  

بوي سۇنغان ھالدا ئاستىدا كىشىلىك ھوقۇق پرىنسىپلىرىغا قهتئىي 
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سىز ئۆزىڭىز بىۋاسىته بىر ئىـش  . خهجلهيدىغان پۇلىال يېتىپ ئاشىدۇ
لمىســــىڭىز، قىالاليــــدىغان پىــــدايىالرنى مهخپــــى شــــهكىلدە  قىال

ــادەم  . تهشـــكىللهپ يـــاردەم قىلىـــڭ ھـــېچ بولمىغانـــدا پۇلىڭىزغـــا ئـ
ۋەتىنىمىزنىــڭ مىللىــي . ســېتىۋېلىپ بولســىمۇ مهخپــى قىلــدۇرۇڭ

مۇســتهقىللىق ھهرىكىتــى تارىخىــدا ســودىگهردىنمۇ بىــرەر ۋەتهنــپهرۋەر 
 !باقسۇنباشالمچى، قهھرىمان ياكى داھىي چىقىپ 

ــۈرگهن يۇرتداشــلىرىمىزغىمۇ    ــپ ي ــدە تولغىنى ــامراتچىلىق ئىچى ن
نــامراتچىلىقتىن قۇتۇلۇشــنىڭ غېمــى ئىچىــگه : چــاقىرىق قىلىمىــز

پېتىپ قالماي، يىلدا بىرەر قېتىم بولسىمۇ بىر كىلو گۆشنى ئاز يهپ 
. ئۇنىــــڭ پۇلىغــــا مهخپــــى ۋەھىــــمه پهيــــدا قىلىشــــقا تىرىشــــىڭ 

ۋاگون مالالرنى خىتـايالردىن ئالـداپ   -ۋاگونقېرىنداشلىرىمىز ئىچىدە 
-قهۋەت بىناالرغا ئوغرىلىقچه كىرىپ تېلېۋىزور-كېتهلهيدىغان، قهۋەت

گىلهملهرنى ئوغرىالپ چىقااليدىغان ئىقتىـدارلىق كىشـىلىرىمىز ئـاز    
ئۇالرمــۇ ھه دېســىال پــۇل غېمىــدە يۇرتداشــلىرىنىڭال مېلىغــا  . ئهمهس

رنى ئـۈلگه قىلىــپ پــارتالتقۇچ  تـېگىش خىيالىــدا بولمـاي، غېنــى بــاتۇ  
دورىلىرىنى، پىستانالرنى ئـوغرىالپ چىقىـپ مهخپـى تارقىتىۋەتسـۇن     

ئهگهر قولىـــدىن كهلســـه، . يـــاكى بولمىســـا مىنـــا كۆمـــۈپ چىقســـۇن
بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىاللىغىنىدا بۇ تـۈردىكى ماتېرىيـالالرنى   
ئــــوغرىالپ كېلىــــپ ۋەتهنــــپهرۋەرلهرگه مهخپــــى ســــېتىپ پــــۇلىنى 

ماتېرىيـالالرنى، قـورال،   -بـۇ تـۈردىكى دورا  ! لىغىنىچه خهجلىۋالسۇنخا
ــاي    ــدارلىرىنىڭ، خىتـــ ــاي ئهمهلـــ ــېپالرنى خىتـــ ــوژ، رېتســـ چېرتيـــ

تېخنىكلىرىنىــڭ ئــۆزىگه، -ئىســكىالتچىلىرىنىڭ، خىتــاي ئىنجېنېــر
مـۈلكىگه، يـېقىن كىشـىلىرىگه،    -ئانىسىغا، مـال -چاقىسىغا، ئاتا-باال

تۇغقان  -لىرىغا ياكى ئۇالرنىڭمۇ ئائىلهسادىق چاپارمهنلىرىگه، باشلىق
مۈلــۈكلىرىگه تهھــدىت ســېلىش، زىيــان ســېلىش، قــاچۇرۇش -ۋە مــال

قاتارىـــدىكى ۋاســـىتىلهردىن پايـــدىلىنىپ بولســـىمۇ ھهل قىلىشـــقا، 
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مىليونلىغان خهلقىمىزنىڭ بىگۇناھ ئۆلتۈرۈلۈۋاتقـانلىقىنى، مهخپـى   
ــىيلهرچه   ــانلىغىنى، ۋەھشـــ ــۇن قىلىنىـــــپ ئۇجۇقتۇرىلىۋاتقـــ تۇتقـــ

ــىز ــىۋاتقانلىقىنى بىلمهيدىكهنســــ ــاي ! ئازاپلىشــــ ــاكى خىتــــ ۋەيــــ
ــاۋۇزچ ــادىق   تاج ــا س ــدىغان، ئۇالرغ ــمىنىمىز دەپ قارىماي ىلىرىنى دۈش

 !خائىنغا مايىل بىرسى ئىكهنسىز

ــۈن     ــاتلىنىش ئۈچ ــگه ئ ــى جهڭ ــۆرەيلى، دۈشــمهنگه قارش ــويالپ ك ئ
بېخىل بايۋەچچىلىرىمىزنىڭ، توخـۇ يـۈرەك، بىـر زاغـرا ئۈچـۈن خىتـاي       
ــدىغان    ــنى راۋا كۆرىــــــ ــۇق قىلىشــــــ ــا قۇللــــــ تاجاۋۇزچىلىرىغــــــ

ڭ قولىغــا قــاراپ قــالغۇدەك يېــرى بــارمىكهن؟     بىلىمــدانلىرىمىزنى
ــا“ ــپ يوتقانغ ــۇت بېقى ــۇن پ ــا دەپ ”س ــگهن، بىكارغ ــك دېمى  قانچىلى

ــانىمىز  قىلغـــۇدەك ھهرىـــكهت مهخپـــى شـــۇنچىلىك بولســـا ئىمكـ
 ”توختايدۇ سۇ سېۋەتته قىلساڭ سهۋەب“ ھهتتا. تېپىلىدۇ پۇرسىتىمىز

ــگهن ــىلنىڭ دې ــلى تهمس ــىنىمۇ ئهس ــپ مهنىس ــىمىز ئويلىنى  قويۇش
ئهگهر بــاش قــاتۇرۇپ ئىزدىنىــدىغانال بولىــدىكهنمىز، خىتــاي  : كېــرەك

تاجاۋۇزچىلىرىنى قوغالپ چىقىرىش ھهرىكىتىنى باشالشنىڭ تېخىمۇ 
 !كۈچلۈك، تېخىمۇ ئاسان چارىلىرىنى چوقۇم تېپىپ چىقااليمىز

ــايۋەچچىلىرىمىزگه بهكــال كــۆپ     بىــز باياتىــدىن بېــرى ســۆلهتۋاز ب
ــۇالر يهنه ــاتتۇق، ئــــ ــۇن تېگىــــــپ ئــــ ــۇ قالمىســــ ئهگهر . رەنجىپمــــ

تىجارەتچىلىرىمىز بۈگۈنكى شـارائىتىدا ۋەتهنپهرۋەرلىـك ھهرىكهتلىـرى    
توال بولسىمۇ شـۇغۇللىنىپ باقـايچۇال دەيـدىكهن، ئۇالرنىـڭ     -بىلهن ئاز

ــۈدەك      ــا تهڭ دېگـــ ــر پولكقـــ ــلهن بىـــ ــايلىقى بىـــ ــدىكى بـــ قولىـــ
پىـــدائىيلىرىمىزنىڭ پائـــالىيهت راســـخوتىنى تهمىنلىگـــۈچىلىكى    

يۇقىرىدا مىسال قىلىپ ئۆتكهن قورالالرنى . ردىن مىڭالرچىسى باربارال
مهخپى تهييارالش ئۈچۈن بىر قاپ تاماكا پۇلى، بىر بوتۇلكا ھاراق پۇلى، 
بىر ۋاقىتلىق تاماق پۇلى ياكى بالىلىرىغا بېرىدىغان بىر قېتىملىق 
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تهشكىللىك ۋە تىنچلىقچى بىر يولدا غهلىبىلىك كېتىۋاتقانلىقىنى، 
 پهيـدا  ھهرىكهتلهرنـى  ’چىققـان  قېلىپىـدىن  ئادەم‘ئهمما بۇ خىلدىكى 

ــۇچى ــڭ قىلغـــ ــرى ئادەملهرنىـــ ــۈنلهي ھهرىكهتلىـــ ــى پۈتـــ  شهخســـ
ــاكى دۈشمهنلىشــىش  قىلىشــقان، مهقســهت غهرەزلىرىنــى شهخســى ي

يـاكى خىتاينىـڭ دېپىغـا ئۇسـۇل ئوينايـدىغان       ىتاپشـۇرۇق  خىتاينىڭ
لۈكچهكلهرنىڭ ئىشـى ئىكهنلىكىنـى، ئۇالرنىـڭ ھهرىكىتـى مىللىـي      
ــوق    ــىۋىتى يـ ــچه مۇناسـ ــلهن قىلـ ــز بىـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىـ مۇسـ
زىيـــانلىق ھهرىكهتـــلهر ئىكهنلىكىنـــى دۇنيـــا جامـــائىتىگه ئاالھىـــدە 

گه پۇرسـهت  ئهگهر خىتاي دائىرىلىـرى ئـۆزلىرى  . تهكىتلهشكه تىرىشقان
يارىتىــپ بهرگهن بولســا ئىــدى، ۋەتهن ئىچىــدە بــۇ خىــل لــۈكچهكلهرگه 
ھهرگىزمۇ پۇرسهت قالدۇرماسلىقىغا كاپالهتلىـك قىالاليـدىغانلىقىنى   

بۇنىڭغـا قوشـۇلۇپال خىتـاي مۇھـاجىرلىرى     . ئاالھىدە قهيت قىلىشقان
 ،’ئـى  ئـا  س‘ئىمزا يىغىشىپ ئامېرىكا مهركىـزى ئاخبـارات ئىدارىسـى    

 ،’ب گ ك‘سوۋېتلهر ئىتتىپاقى دۆلهت بىخهتهرلىك كومىتېتى  قسابى
 ’مىـت ‘ تۈركىيه تهشكىالتى، ’ساس‘ ئهنگلىيه ،’موسساتى‘ ئىسرائىل

 بـۇ  تهشـكىالتلىرىنىڭ  جاسۇسـلۇق  داڭلىـق  قاتارلىق ئىشپىيونلىرى
 مىنىســتىرلىكى بىخهتهرلىــك دۆلهت خىتــاي قىلىشــتا پــاش دېلــونى
ــلهن ــارلىق بى ــىنى تهلهپ   راز ئورنىتىــپ ھهمك ــدكا قىلىــپ بېرىش ۋې

 …. قىلىپ مۇراجهت ئېالن قىلىشقان

قاســـىمنىڭ قارىشـــىچه ئهھـــۋال ھهقىقهتهنمـــۇ جىـــددىي تۈســـكه  
ئــۇ يهنه باشــقىالتىن ئۈمىدســىزلىك، ئهنســىزلىك  . كىــرمهكته ئىــدى

بـــۇ قېـــتىم ئۇنىـــڭ ئهنســـىزلىكى . پاتقىقىغـــا پېتىشـــقا باشـــلىدى
 ’مهن ئىزچــــى‘ پســــىخولوگىيىلىك مهنــــبهدىن كهلــــگهن بولمــــاي

 قىلماقتـا  مهنـبه  قىلىنىشـنى  رەت تهرىپىـدىن  خهلقى پىكىرلىرىنىڭ
 كېـيىن،  ئويالنغىنىـدىن  ھـازا  بىـر  قېلىـپ  يـالغۇز  ئۆيىـدە  ئـۇ، . ئىـدى 

ــار ئۆيىــدە تــۇرۇپ ئورنىــدىن  ھهرىكىــتىگه ۋەھىــمه يوشــۇرۇن بولغــان ب
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ــدار ــارلىق ئاالقى ــىلهرنى ب ــتۇرۇپ نهرس ــر يىغىش ــا بى ــالندۇق كون  تاش
ــا ــلىۋەتتى قۇدۇققــ ــرگه    . تاشــ ــابنىمۇ بىــ ــى كىتــ ــى ئىككــ ھېلىقــ

تاشلىۋەتمهكچى بولدىيۇ، نېمه ئۈچۈندۇر ئۇالرنى ھـازىرچه ئىدارىسـىگه   
. ئاپىرىپ ئۆزىال بىلىدىغان بىر يهرگه يوشۇرۇپ قويۇش قارارىغا كهلـدى 

شۇنداق قىلىپ، بۇ كىتـابالر قاسـىمنىڭ ھاياتىـدا ئهڭ يامـان كـۆرۈپ      
ــ  ــكه تېگىشــ ــي تاشلىۋېتىشــ ــدا ئهڭ  قهتئىــ ــۆز ۋاقتىــ لىك ۋە يهنه ئــ

ئهتىۋارلىنىپ جاندىن ئهزىزلىنىدىغان تۈپتىن قارمۇ قارشـى قـارارالرنى   
ــدى    ــا ئۆيلىنىــپ قال . چىقىرىشــقا ســهۋەب بولغــان مــۇھىم كىتابالرغ

 بـۇ  ئاخىرلىرىـدا  ئهسـىرنىڭ  ئـۆتكهن  مۇھاجىرلىرىمىزنىـڭ  ھېلىقى“
چه مىـڭ  چـ نه ئېلىـپ  قـارارىنى  كۆيدۈرۈۋېتىش بىرسىنى كىتابالرنىڭ

نۇسخىسىنى بىـراقال مهشـكه سـېلىپ كۆيـدۈرۈپ تۈگهتكهنلىكىنىـڭ      
. قويدى كۈلۈپ مىيىقىدا ئويالپ دەپ ”سهۋەبى مۇشۇالر بولسا كېرەك؟

 قىلچىلىكمــۇ دائىــر ئىشـلىرىغا  قىلغــان ئۆيىـدە  قاســىم قىسقىسـى، 
 .قالدۇرمىغانىدى ئۇچى يىپ

ــكه      ــددىي تۈسـ ــاددە جىـ ــۇ پهۋقۇلئـ ــهھهر ئىچىمـ ــۈنلهردە، شـ ــۇ كـ بـ
ــۇش. كىرگهنىـــدى ــوچىالردا دوقمـ ــاقچى-كـ ــتا سـ ــلهر -دوقمۇشـ ھهربىـ

ــهتتى  ــداپ يۈرۈش ــق مىغىل ــىلهرنى  . قوراللى ــك كىش ــانال يهرلى ئۇچۇرغ
كوچىــدىال توختىتىۋېلىــپ يــانلىرىنى، ســومكىلىرىنى ئــاختۇرۇش؛     

كۆرسىتىشــىپ بولســىمۇ  ئاپتوبۇســالر، تاكســىالر، بولكىــۋايالر باھــانه 
بازارالرغـا  -ئۇيغۇر يولوچىلىرىنى ئالماسلىق؛ ھهتتا بىر قىسىم دۇكـان 

ــاتتىق     ــدا ق ــى ئاشــكارا ھال ــلهت كىشــىلىرىنىڭ كىرىش ــك مىل يهرلى
چهكلىنىش ياكى ئهخالقسىزالرچه يالىڭـاچالپ ئاختۇرۇشـالر ئهۋجىـپ    

ك ئوتتـۇرا مهكـتهپلهر بىـر ھهپتىـدە    -مىللىي باشـالنغۇچ . كېتىۋاتاتتى
ــدى  ــۇش توختىتىل ــي    . ئوق ــومالردا مىللى ــتهپ ۋە تېخنىك ــالىي مهك ئ

 ھهر …. ئوقۇغۇچىالرنىڭ سىرتقا چىقىشى قهتئىـي مهنئـى قىلىنـدى   
 قىرغىز موڭغۇل، قازاق، ئۇيغۇر، يېقىن مىڭغا يۈز بىرەر جايالردا قايسى
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دېزىنفىكسىيه -بىلهن بىر گهۋدە قىلىش، بۇالرنى گازالنغۇچى ھاشارەت
ــى،      ــېرۋا قۇتىس ــۇالرنى كونس ــش، ب ــر گهۋدە قىلى ــلهن بى ــرى بى دورىلى
ئويۇنچــۇق، كىتــاب، مېــۋە شــىرنه قۇتىســى شــهكىللىرىگه كهلتــۈرۈپ  
تهييارلىشــىمىز، بــۇالرنى ئــوغرىلىقچه ئاپتوموبىلالرنىــڭ چــاقلىرى،     

باكلىرى يېنىغا تاشالپ قويۇش، ئاپتوبۇسالرغا، ۋاگونالرغا، گـاز  بېنزىن 
ــۇڭ  ــا، بول ــدا    -تۇڭلىرىغ ــتۇرۇپ ۋەقه پهي ــۇرۇپ جايالش ــا يوش پۇچقاقالرغ

كىم . قىلىشنى تېخىمۇ ۋەھىمىلىك ھالغا كهلتۈرەلىشىمىز مۇمكىن
ــاش   ــۇش، دورىگهرلىــك، قاتن ــارلىق، قۇرۇل ــدۇ، بىناك ترانســپورت، -بىلى

ــازلىق، ئېلېك ــۇ   ماشىنىسـ ــانچىلىق، سـ ــك، كـ ــزا ئىگىلىـ ــرون، يېـ تـ
قــــاتتىق دېتــــالچىلىق، -قۇرۇلۇشـــى، رادىئوئــــاكتىپلىق، يۇمشـــاق  

 قاتارىـدىكى  …ئېنېرگىيه، خىمىيه سانائىتى، ھهرخىل ئۆتكۈر پهنـلهر  
 ئويلىمىغـان  قانداق يهنه ۋەتهنپهرۋەرلىرىمىز بار خهۋىرى كهسىپلهردىن

، تېخىمـۇ ئهپلىـك   اددىي، تېخىمـۇ ئهرزان، تېخىمـۇ كۈچلـۈك   ئـ  تېخىمۇ
 بىـر  بولمىغاندا ھېچ …! چارىالرنى تېپىپ چىقىرااليدۇ تېخى-ئۇسۇل

-ئارقـان  تـال  بىـرەر  توقمـاق،  تـال  بىـرەر  ئۇستۇرا،-بىرىتىۋا پىچاق، تال
 ئورنىـدا  قورال بىخهتهر ئاجايىپ كېسهكلهرنىمۇ-تاش پارچه بىرەر لېنتا،

ئۇخالۋاتقان، يالغۇز قالغـان، داۋالىنىۋاتقـان، دەم   . نمۇمكى ئىشلىتىش
ئېلىۋاتقان، قارشىلىق كۆرسىتىش كۈچى بولمىغان خىتاي تاجاۋۇزچى 

پۇچقـاقالردا، ئـادەم كۆرمهيـدىغان يهرلهردە ئـۇرۇپ     -باندىتلىرىنى بولۇڭ
بــاغرىنى -مىجىقىنــى چىقىرىــۋېتىش، پــارچىلىۋېتىش، بوغــۇش، ئىــچ 

 . ى قورالالر بهكال ئهپلىك بولىدۇتۆكۈۋېتىش ئۈچۈن بۇ تۈردىك

بۇالرغا قاراپ، مهخپى ۋەھىمه يارىتىش ھهرىكهتلىرىنى بهكال ئاددىي 
راسـت، ۋەتهنپهرۋەرلىـك ھهرىكىتـى    . بولۇپ كهتتى دەپ ئوياليدىغانسىز

. ئهنه شۇنداق داۋراڭ قىلىشقىمۇ نومۇس قىلغۇدەك ئاددىي بىـر ئىـش  
ويالمسىز يا؟ ئۇ ھالدا سـىز  كهتتى دەپ ئ ياكى بهكال پاجىئهلىك بولۇپ

دۈشمىنىڭىزنىڭ ئهھۋالىنى تېخى بىلمهيدىكهنسـىز، يـاكى بولمىسـا    



956 

 

بىـرەر بـوالق پوجـاڭزا دورىسـىنى تـوپالپ      . پايدىلىنالىشىمىز مۇمكىن
پومزەك قىلىپ، ئهتراپىنى يىلىم ياكى سـۇنى چـاپلىغۇچى لېنـتىالر    

سـاقىالرنى  -شـېغىل، ئهسـكى شـارىك   -قوناقتهك تـاش -بىلهن قاقتهك
لىۋېلىشــىمىز مــۇمكىن؛ بىــر قــانچه بــوالق ئــوراپ چاچمــا بومبــا تهييار

. سهرەڭگه بېشىنى توپالپ ئاددىي پارتالتقۇچ تهييارلىشـىمىز مـۇمكىن  
ئازراقال بىلىمگه مۇراجىئهت قىلساق گۈڭگـۈرت، فوسـفور، نىتراتلىـق    

ــااليمىز   ــارتالتقۇچالرنى تهييارلىيــ ــاددىي پــ ــدە ئــ ــۇتالر ياردىمىــ . ئوغــ
رۇلۇشى قاتارىـدىكى كهسـپى   گېئولوگىيه، خىمىيه، بىناكارلىق، سۇ قۇ

ئىنجېنېرلىرىمىـزگه تايىنىـپ بېنـزول،    -ساھهلهردە ئوقۇغان تېخنىـك 
ــۇق،    ــى، نىترولـ ــرات كىسالتاسـ ــى، نىتـ ــۇلفات كىسالتاسـ ــول، سـ تولـ
فوسفورلۇق، سولفورلۇق ماددىالردىن پايدىلىنىپ رەسمىي پـارتالتقۇچ  
دورىالرنىمــــۇ ياسىيالىشــــىمىز مــــۇمكىن؛ ھاشــــارات دورىلىــــرى،     

ــانچىلىق دورا دېزىنف ــرى، دېهقــــ ــىيه دورىلىــــ ــۇتلىرى -ېكســــ ئوغــــ
ــۇ      ــاز بومبىلىرىنىمـ ــۈچى گـ ــدىلىنىپ زەھهرلىگـ ــارلىقالردىن پايـ قاتـ

ــۇمكىن  ــائهت . ياسىيالىشــىمىز م ــول س ــىگناللىق ق ــۇقالر، -س ئويۇنچ
-تېلېــۋىزور، تېلېفــون-ئۈســكۈنىلهر، رادىئــو-ئېلېكترونلــۇق ئهســۋاب

ك تۇرمـــۇش ھېســـابالش ماشىنىســـى قاتارىـــدىكى ئـــاددىي كۈنـــدىلى
پهلـــال ئـــۆزگهرتىش ئـــارقىلىق -بۇيۇملىرىنىـــڭ زاپچاســـلىرىنى ســـهل

سىگنال ئورنىغا قىل ۋولفرام قاتارلىق سـىمالرنى ئالماشـتۇرۇپ، بىـر    
قـــانچه تـــۈگمه باتـــارېيه تىزمىســـى بىـــلهن كۈچهيتىـــپ ئاپتوماتىـــك 
پارتاليـــــدىغان، ۋاقىـــــت تىزگىنلهشـــــكه بولىـــــدىغان، يىـــــراقتىن 

بۇ . ىستانالرنى تهييارلىيالىشىمىز مۇمكىنتىزگىنلهشكه بولىدىغان پ
-ئېلېكتــرون كهســىپلىرىدىن خهۋىــرى بــار تېخنىــك -ھهقــته فىزىكــا

ئىنجېنېرلىرىمىز يوشۇرۇن تهشۋىق قىلىش شهكلى بىلهن يـاردەمچى  
ــارتلىغۇچالرنى ئاپتوماتىــك كاپســۇل . بواللىشــى مــۇمكىن ــاددىي پ -ئ

ئىســپىرتالر -نپىســتانالر بىــلهن بىرلهشــتۈرۈش، پــارتالتقۇچنى بېنــزى
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 رەسـمىي  كىشـىلهر  بولغان مىللهتلهردىن يهرلىك قاتارلىق تۇڭگان ۋە
 شـهھهرلهردە، . تارتىلدى سوراققا ئېلىنىپ قولغا دەپ رئۇنسۇ گۇمانلىق

قىشــالقالردا قااليمىقــان ئــۆي ئــاختۇرۇش، سهۋەبســىز مۇســادىرە  -ېــزاي
قىلىش، كېچىلهردە تۇيۇقسىز نوپۇس تهكشـۈرۈش، يوشـۇرۇن تۇتقـۇنالر    

ھهتتــا نۇرغۇنلىغــان ئىــدارە، جهمئىــيهت، شــىركهت، . ئهۋجىــپ كهتتــى
زاۋۇت، كـــان، كارخانـــا ۋە خىتـــاي ئىگىلىكلىرىـــدىكى يېڭـــى قوبـــۇل 

ىزمهتچىلهرنــى ئىشــتىن تــوختىتىش، خ-قىلىنغــان يهرلىــك ئىشــچى
پهۋقۇلئــاددە ئهھــۋال دېــگهن . ئىشـتىن قوغالشــالرغىچه بېرىــپ يهتتـى  

ــتهپ     ــالىي مهك ــى ئ ــۇ يىلق ــلهن ش ــانه بى ــۇل  -باھ ــا قوب تېخنىكومالرغ
ــدىن    ــۇچىالر پىالنـــى ئهمهلـ ــلهت ئوقۇغـ ــدىغان يهرلىـــك مىلـ قىلىنىـ

ــېالن قىلىنــدى  ــدۇرۇلغانلىقى ئاشــكارا ئ ــر قاســىم، …. قال ــانچه بى  ق
مــۇھىم شــهھهر يهرلىــك مىللهتــلهر ئۈچــۈن جىــددىي ھهربىــي ھــالهت   
ــپ،     ــل توختىتىلى ــر مهزگى ــلهپچىقىرىش بى ــپ ئىش ــتىغا ئېلىنى ئاس
ئىدىيىنى توغرىالش، مهسىله پاش قىلىش ياكى مهيدانىنى ئوتتۇرىغـا  
قويۇش دېگهنـدەك ۋاقىتلىـق پـاش قىلىـش ئـۆگىنىش كۇرسـىلىرىغا       

ىككىنچى ھهپتىدىن باشالپ بىر ئ. قاماپ قويۇلغانلىقىنىمۇ ئاڭلىدى
ئاستا ئهمهلدىن قالدۇرۇلغاندەك قىلسىمۇ، -قىسىم چهكلىمىلهر ئاستا

. بۇنىڭـــدىن يهرلىـــك مىللهتـــلهرگه نېســـىۋە يـــوق دېگـــۈدەك ئىـــدى 
جهمئىيهتــــته غۇلغــــۇال ھهممىــــال يهرنــــى قاپلىغــــان بولــــۇپ، بهزى 
چهكلىمىلهردىـــــن يهرلىـــــك كـــــادىرالرال ئهمهس بهلكـــــى خىتـــــاي 

. نىڭمۇ نـارازى بولۇشـقا باشـلىغانلىقى سـېزىلمهكته ئىـدى     كادىرلىرى
شــۇنداقتىمۇ بىــر ئــايغىچه ئىشــلهپچىقىرىش خــاراكتېرىنى ئالمىغــان 
ــش     ــانالرنى ئىـ ــتىن بولغـ ــك مىللهتـ ــورۇنالردا يهرلىـ ــان ئـ نۇرغۇنلىغـ
ــىلىرىغا     ــۆگىنىش كۇرســـ ــىي ئـــ ــددىي سىياســـ ــپ جىـــ توختىتىـــ

ــۇن …. يىغىۋالغانىــدى ــك نۇرغ ــلهت يهرلى ــۇ   كىشــىلىرى مىل ــا ب گوي
 بهلكـى  ئهمهس تىكىلهرال ’نىيهت يامان‘تۈردىكى ۋەقهلهرنى بىر ئۇچۇم 
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 شـۇڭا  قىلىۋاتقانلىقى، پهيدا ھهممىسى مىللهتلهرنىڭ يهرلىك بارلىق
ــارلىق ــك ب ــي يهرلى ــادىمالر مىللى ــايهتچىلهرنى خ ــاش جىن ــپ پ  قىلى
 تهرىپىــدىن خىتــايالر بولىــدىغانلىقى مهســئۇلىيىتى بېــرىش تېپىــپ
. دەك ئوتتۇرىغــا قويۇلۇۋاتقــانلىقىنى ھــېس قىلغانىــدى دېگــۈ ئۇچــۇق

يهنى، خىتايالرغا تهھـدىت بولىـدىغان ھهرقانـداق ئىشـنىڭ مهنبهسـى      
يهرلىك مىللهتلهر، خىتاينىڭ يهرلىكلهر بىلهن ھېچقانداق ئورتاقلىق 
نۇقتىسى يوق دۈشمهن مىلـلهت دەيـدىغان ئومـۇمىي ئۇقـۇم رەسـمىي      

ايغـا يـات كىشـىلهر ئىكهنلىكىنـى     ئاشكارىلىنىپ، يهرلىكلهرنىڭ خىت
ئېتىـــراپ قىلىـــش مهسىلىســـى ھهمـــمه يهرلىكنىـــڭ ئويلىنىشـــىغا 

 .تېگىشلىك مهسىله ھالىغا كهلگهن ئىدى

بــۇ ۋەقهدىــن كېــيىن، ئۇيغــۇرالرال ئهمهس ھهتتــا خىتــاي بولمىغــان 
باشقا بارلىق يهرلىك مىللهت كىشىلهرگىچه ئۆزلىرىنىـڭ خـار ۋە قـۇل    

ۇشـقا باشـلىغان ۋەزىـيهت شـهكىللهنمهكته     مىللهت ئىكهنلىكىنى تون
ــدى ــىنىڭ   . ئىـ ــتوران ۋەقهسـ ــىپ رېسـ ــىغا ئهگىشـ ــڭ ئۇزىرىشـ كۈننىـ

پاجىئهلىرى تهدرىجىي ئۇنتۇلۇپ خهلـق ئارىسـىدا ھۆكـۈمهتكه بولغـان     
ــكه    ــۈك ئىپادىلىنىشـ ــېرى كۈچلـ ــدۈرمىلىرى بارغانسـ ــارازىلىق ئۈنـ نـ

هر قايسـى  بـۇ كـۈنلهردە خىتايغـا قاچىـدىغانالرنىڭ ھ    -بۇ ئاي. باشاليدۇ
تىقمىلىغـــى ھهيـــران قـــالغىلى   -پـــويىز بېكهتلىرىـــدىكى تىقمـــا  

بولمايدىغان ئادەتتىكىچه ئهھۋالغا ئايلىنىـپ، قىلچىلىكـال پۇرسـىتى    
بولغــــان خىتــــاي تاجــــاۋۇزچىلىرى ئــــۆز ھۆكۈمىتىنىــــڭ تهھــــدىت 

ــۇن  ــماي خوتــ ــلىرىغا پهرۋا قىلىشــ ــرى -سېلىشــ ــالىلىرىنى، قېــ -بــ
. شـنى داۋام قىلـدۇرماقتا ئىـدى   چۆرىلىرىنى ۋەتىنىگه يولغا سېلىۋېتى

ھهر قايســـى شـــهھهرلهردە مىغىلـــداپ كهتـــكهن خىتـــاي مـــالچىلىرى، 
ــاقچىلىرى،     ــاتچىلىرى، يامـــ ــاللىرى، كۆكتـــ ــايمىچىلىرى، باققـــ يـــ

 غايىـپ  كهتكهنـدەكال  كىرىـپ  يېرىلىـپ  يهر خـۇددى  …مهدىكارلىرى، 
 بىـر  كىـرمهيال -كىـرە  ئېيىغـا  ئىككىنچـى  ۋەقهنىـڭ  بـۇ . بولۇشقانىدى
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قىلىشىمىز كېرەككى، بۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى، ھهرقانداق بىر تىنچ 
بېســىم يــاكى ئاشــكارا پائــالىيهت تهھــدىتلهردىن قورقــۇپ قاچىــدىغان 

بىزمـــۇ ئۇالرنىـــڭ قولالنغـــان . دۈشـــمهن ئهمهس ھـــالهتته تۇرۇۋاتقـــان
ــدىمىز      ــىم ئهپهنـ ــان قاسـ ــان ئهخمهتجـ ــرى بولغـ ــۇللىرىدىن بىـ ئۇسـ
قاتارىدىكى رەھبهرلىرىمىزنى مهخپى ئۇجۇقتۇرۇش، ئىمىنوپ ھامۇتنى 
قىينــاپ ئۆلتــۈرۈش، بــارىن بــوۋاقلىرىنى بۆشــۈكىدە تۇرغــۇزۇپ قىرىــپ 

ــۇق ئۇســۇللىرىغا مۇق  ــدىكى تېررورل ــوقىتىش قاتارى ابىــل، ئۇالرنىــڭ ي
داڭلىــق ئــادەملىرىنى، ۋەھشــىي جــالالتلىرىنى، كاتتىۋاشــلىرىنى،     

-بالىسـى، ئـۇرۇق  -ئانىسى، خوتۇن-سادىق غالچىلىرىنى، ئۇالرنىڭ ئاتا
-تۇغقىنى، يېقىن كىشىلىرىنى مهخپى ئۇجۇقتۇرۇش، ئۇالرنىـڭ مـال  
-مۈلكىگه، ئىشـلهپچىقىرىش ۋاسـىتىلىرىگه، بىنالىرىغـا، مـۇالزىمهت    

ــ  ېچىش ســـورۇنلىرىغا ئـــاپهت تېـــرىش ۋاســـىتىلىرىدىن    كۆڭـــۈل ئـ
ــاۋۇزچىلىرىنى      ــاي تاجـ ــپ، خىتـ ــدا قىلىـ ــمه پهيـ ــدىلىنىپ ۋەھىـ پايـ
ــارامخۇدا ياشــىيالمايدىغان ۋەزىــيهت يارىتىشــقا دەرھــال    ۋەتىنىمىــزدە ئ

ــهرت  ــىمىز ش ــڭ  ! ئاتلىنىش ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ــي مۇس مىللى
ۇچى بىزنى چوقۇم مۇتلهق مهخپى ئېلىپ بارىدىغان بۇ بىرىنچى باسق

ئهركىنرەك پائالىيهت قىالاليدىغان پارتىزانلىق ھهرىـكهت باسـقۇچىغا،   
ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه كهڭ كۆلهملىك زەربه بېـرىش پائـالىيهتلىرىنى   
قانات يايدۇرۇشقا بولىدىغان مۇنتىزىم ئـۇرۇش قىالاليـدىغان دەۋرلهرگه   

 !باشالپ بارااليدۇ

ــايروپىال    ــۇرۇش ئ ــزگه ئ ــۈن بى ــڭ ئۈچ ــقۇرۇلىدىغان بۇنى نلىرى، باش
-ھهتتا مهخسۇس گىرانات. زەمبىرەكلهر كېرەك ئهمهس-بومبىالر، تانكا

خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى . مىنـــاالردىن پايدىلىنىشـــمۇ شـــهرت ئهمهس
دېـمهك  . ھهرقانداق بىر خۇشاللىقىنى پوجاڭزا ئېتىپ تهبرىكلىشـىدۇ 

ئاشـــكارا سېتىۋااللىشـــىمىز يـــاكى ئاســـانال     -پوجـــاڭزىنى ئوچـــۇق 
شــۇڭا بىزمــۇ بــۇ خىــل پوجــاڭزا دورىلىرىــدىن . اپالىشــىمىز مــۇمكىنت
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خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىغا . 3
 ۋەھىمه سېلىش قوراللىرى

  

ۋەتىنىمىزدىكـــى خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ قورقۇنچـــاقلىقتىن 
ــورالالردىن       ــداق ق ــته قان ــىغا زەربه بېرىش ــاجىز نۇقتىس ــۇ ئ ــارەت ب ئىب

 :پايدىلىنىشقا بولىدىغانلىقىنى پهرەز قىلىپ كۆرەيلى

ڭ بۈگـۈنكى ۋەزىيىتىنـى   ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ 
كۆزەتكىنىمىزدە، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى مهخپى پاراكهنـدە سـېلىش   
ھهرىكهتلىرىدىن پايدىلىنىپ قورقۇتۇپ قوغالشتىن باشـقا ئۈنۈملـۈك   

ھهيران قاالرلىق يېرى، . چارىمىز قالمىغانلىقىنى ئوچۇق  كۆرەلهيمىز
ــمه    ــراپ قىلغۇســى كهل ــاكىتنى ئېتى ــۇ پ ي، نۇرغــۇن كىشــىلىرىمىز ب

ۋەھشـــىيلىكته دۇنيـــادا كهم كۆرۈلىـــدىغان ۋە ئۇچقانـــدەك تېـــزلىكته 
كۆپىيىپ، كۈچىيىپ كېتىۋاتقان بىر تاجاۋۇزچىغا بىـر بولسـا ئاشـكارا    
قوراللىـــق توقۇنـــۇش چىقىرىـــپ قـــوغالپ چىقىرااليـــدىغانلىقىغا     
ئىشىنىدۇ، ياكى بولمىسا بۇنىڭ دەل ئهكسىچه ئاشكارا تىنچ نامايىش، 

ــالىيهت، دىنىــي  -ىلىــش، مهدەنىــيتىــنچ شــىكايهت، يىغ سىياســى پائ
ــاي       ــۋىقاتالرغا تايىنىــــپ خىتــ ــات دېگهنــــدەك تىــــنچ تهشــ ئېتىقــ
فاشىستلىرىنى ئىنساپقا كهلتۈرۈپ چېكىندۈرۈشكه بولىدىغانلىقىغا، 
چهتئهل سىياسىي دىپلوماتىيىلىك بېسىمى يارىتىش پائـالىيهتلىرى  

يـاكى   بىلهن كهڭ شـۇغۇللىنىپ سـىرتتىن سىياسـىي، ئىقتىسـادىي    
ھهربىي بېسىم پهيدا قىلىپ چېكىندۈرۈش قاتارلىق بىمهنىلىكلهرگه 

بـــۇ يهردە شـــۇنى قهتئىـــي كېســـىپ ئـــېالن  . ئىشـــىنىپ كهلمهكـــته
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اساسلىق يېمهكلىكلهر نوپۇس دەپتىرىگه قاراپ ئۆلچهملىـك  ئ قىسىم
شهھهرلهردە ئېلېكتر، سۇ ۋە گاز . تارقىتىلىشالرمۇ كۆرۈلۈشكه باشلىدى

. قاتارلىقالرنىڭ ئۈزۈلـۈپ تۇرۇشـىمۇ پهۋقۇلئـاددە ئارتىـپ كېتىۋاتـاتتى     
بهزى مۆلچهرلىگۈچىلهرنىــڭ پهرىــزىگه ئاساســالنغاندا، بــۇ بىــر ئايــدىن  

ئىچىـدە ئهڭ كېمىـدە بىـرەر مىليونغـا يـېقىن خىتـاي       ئارتۇق ۋاقىـت  
خىتايدىن كېلىـدىغان  ! تاجاۋۇزچىسى دۆلىتىگه قېچىپ كهتكهنمىش

 .يولوۋچىالر ۋاگونلىرىمۇ ئاساسهن بوشاپال كهتكهنىدى

ئۆتكهن بىر قانچه ئايدىن بۇيان ئـارىالپ كۆرۈلـۈپ تۇرغـان خىلـۋەت     
ــرى خ   ــش ھهرىكهتلىــ ــدا قىلىــ ــمه پهيــ ــوچىالردىكى ۋەھىــ ــاي كــ ىتــ

تاجــاۋۇزچىلىرىنى بـــۇنچه ئېغىــر ئـــاالقزادە قىاللمىغــان بولســـا، بـــۇ    
قېتىمقــى رېســتوران پــارتلىتىش ۋەقهســى خىتــاي دائىرىلىرىنىــڭ      

ئۇالر بۇ . ھهددىدىن ئارتۇق جىددىيلىشىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغانىدى
ۋەقهنىڭ جىنايهتچىسىنى ئېنىقالپ چىقىش ئۈچۈن ھهددىدىن ئارتۇق 

-ۋەتكهنلىگىــــدىنمىكىن، ئــــۆتكهنكى ئۇششــــاقداۋراڭ پهيــــدا قىلى
چۈششهك ۋەھىمىلىك ۋەقهلهردىن توال بهك تهسىرلهنمىگهن بىرمۇنچه 

شـۇڭا،  . خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىمۇ ئېغىر پاراكهندە قىلىۋەتكهن ئىـدى 
تىقما بولۇپ كېتىش بىـلهن  -ھهر قايسى پويىز ئىستانسىلىرىال تىقما

هتلهرمـــــۇ خىتـــــاي قالمـــــاي، يهنه يـــــول بويىـــــدىكى بـــــارلىق بېك
ــق قونـــالغۇ ماكانلىرىغـــا ئايلىنىـــپ      تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ دائىملىـ

ــدى ــلهت    . كهتكهنىـ ــا بىـ ــۇچىالر پويىزىغـ ــايالر يولـ ــان خىتـ قېچىۋاتقـ
ــويىز      ــۈك پـ ــدا يـ ــا چىقالمىغانلىرىـ ــاكى پويىزغـ ــدا يـ ئااللمىغانلىرىـ

بۇنىــڭ . ۋاگونلىرىغــا بولســىمۇ ئېســىلىپ قېچىشــقا كىرىشــكهنىدى 
ڭىال مهبلهغ سېلىپ ئىـش باشـالۋاتقان خىتـاي    نهتىجىسىدە، تېخى يې

ــال    ــانلىرىغىچه م ــونىراپ قالغ ــى ك ــپ خېل ــدىن تارتى -بايۋەچچىلىرى
مۈلكىنى زىيىنىغا سېتىپ ھهتتا تاشالپ قاچىدىغانالرمۇ كۆپهيمهكته 

 …. ئىدى



84 

 

قاسىم، بۇ كـۈنلهردە ئاالھىـدە تهكشۈرۈشـلهرگه دۇچ كهلمىگهنـدەك     
ئــۇ، دەســلىپىدە . لهن يــۈرەتتىقىلســىمۇ، يهنىــال ئېهتىياتچــانلىق بىــ

كوچىــدىكى نــارازىلىق شــاماللىرىغا قــاراپ قىلغــان ئىشــىنىڭ ســهل  
ھهددىـــدىن ئېشـــىپ كهتكهنلىكىنـــى مۆلچهرلىگهنـــدەك قىلســـىمۇ، 
ــىلهرنى    ــدەك ھادىســ ــىپ يۇقىرىقىــ ــىگه ئهگىشــ ــڭ ئۆتۈشــ ۋاقىتنىــ

ھهتتــا بهزىــدە . كۆزەتكهنســېرى قايتىــدىن جاسارەتلىنىشــكه باشــلىدى
ھېلىمـۇ  . قوراللىرى ئۈچۈن پۇشـمانمۇ قىلىـپ قۇيـاتتى   تاشلىۋەتكهن 

ياخشى، ھېلىقى ئىككى كىتابىنى ئىدارىسىگه ئاپىرىپ پهقهت ئۆزىال 
بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن . بىلىـــدىغان يوشـــۇرۇن بىـــر يهرگه تىقىـــۋەتكهنىكهن

ــدى    ــۇپ قال ــال بول ــۆزىچه خۇش ــىمۇ ئ ــق   . بولس ــر قېتىملى ــۇ بى ــۇ، ش ئ
ىچىلىك پهيدا قىلىپ خىتاي پارتلىتىش ۋەقهسىنىڭ بۇنچه زور پاراكهند

تاجاۋۇزچىلىرىغا شۇنچه ئېغىر زىيانالرنى كهلتـۈرۈپ بېرىشـكه سـهۋەب    
مانــا ئهمــدى، بــۇ . بوالاليــدىغانلىقىنى زادىــال تهســهۋۋۇر قىلمىغانىــدى

ســــهۋەبتىن پــــاش قىلىنىــــپ ئۆلتۈرۈلســــىمۇ قهتئىــــي پۇشــــايمان 
 .قىلماسلىق ئىرادىسىگه كېلىپ بولغانىدى

پ غۇلغۇلىالرمـــۇ تهدرىجىـــي نـــارازىلىق جهمئىيهتتىكـــى پاسســـى
تۈسىگه ئۆزگىرىپ، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا بولغـان نهپرەتلىنىشـلهر     

ھهتتـا شـۇ رېسـتوران پارتلىتىشـنى     . كۈنسايىن ئارتىپ بارماقتـا ئىـدى  
ــى تارقىتىشــقان      ــۇرۇن تهشــۋىقات ۋارىق ــپ يوش ــد قىلى ــاتتىق تهنقى ق

دلىرىــدىن قىلــچه تهنقى ئۆتكهنــدىكى دىكىلهرمــۇ ”قوشــۇنى ئايپالتــا“
ــارەتلهندۈرىدىغان    ــى جاسـ ــقىالتىن خهلقىنـ ــماي باشـ ــز ئېچىشـ ئېغىـ
ــكهن     ــددىي كىرىش ــقا جى ــۇرۇن تارقىتىش ــى يوش ــۋىقات ۋاراقلىرىن تهش

يهنه قانـداقتۇر  : ئىش بۇنىڭلىق بىلهنال توختـاپ قالمىغانىـدى  . ئىدى
 … ،”قوشــۇنى ئىزنــى بــۇ تاپىــدۇ نهۋرىــلهر“ ،”قوشــۇنى قۇزغــۇنالر“

ــدەك ــام دېگهن ــك   ن ــۇنالرمۇ ۋەھىمىلى ــۇرۇن قوش ــېڭىچه يوش الردىكى ي
ــۋىقاتالرنى ئۇيغــۇرچه يــاكى      ھهرىكهتلهرنــى رىغبهتلهندۈرىــدىغان تهش
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ئويالپ كۆرەيلى، بىر پارتالشتا، ھهتتا ئىنتايىن مهخپى تۇتۇلغان ئانچه 
پ خىتـــاي مۇۋەپپهقىيهتلىــك بولمىغــان بىـــر پارتالشــتا يـــۈز مىڭــال    

تاجاۋۇزچى كهلگۈندىسى ۋاقىتلىق بولسىمۇ دۆلىتىگه قـاراپ قېچىـپ   
كهتـكهن، يېڭىــدىن بېسـىپ كېلىشــنى نىـيهت قىلىــپ يۈرگهنلهرمــۇ    
نىيىتىــدىن يېنىۋالغــان بىــر ئهھۋالــدا، بــۇنچه كــۆپ قورقــۇنچ ئىچىــدە  

تـاالڭ قىـالالر؟ خهلقىمىزنـى يهنه شـۇنداق     -قانداقمۇ خاتىرجهم بـۇالڭ 
 ھهر …مۇ؟ شۈبهىسىزكى، ئۇالر دۆلىتىگه قاراپ قاچىـدۇ،  بوزەك قىالالر

ــر ــزدىن ۋەھىمىلىــك بى ــۇپ ھهرىكىتىمى ــاز ئهڭ قورق ــدە ئ ــون دېگهن  ئ
 كېمىدە ئهڭ قاچىدۇ، قاراپ دۆلىتىگه ۋەتىنىمىزدىن كۆچمىنى خىتاي

 يهنى! يېنىۋالىدۇ نىيىتىدىن قىلىش تاجاۋۇز ۋەتىنىمىزگه خىتاي ئون
ىمىز تهۋەسىدە كېمهيسـه كېمىيىـدىكى،   ۋەتىن تاجاۋۇزچىلىرى خىتاي

ــدۇ  ــۇ كۆپىيهلمهيـ ــر     ! ھهرگىزمـ ــۇ بىـ ــمۇ؟ بـ ــۇق ئهمهسـ ــر ئۇتـ ــۇ بىـ بـ
ــۇنىڭغا     ــمۇ؟ ش ــى ئهمهس ــڭ نهتىجىس ــك ھهرىكىتىمىزنى ۋەتهنپهرۋەرلى
كهســكىن ھۆكــۈم قىلىشــىمىز كېرەككــى، بۈگــۈنكى ۋەتهنپهرۋەرلىــك  

ــردىن  ــڭ بى ــۆلچىمى  -ھهرىكىتىمىزنى ــر ئ ــزدە −بى ــاي ۋەتىنىمى  خىت
ۇزچىلىرى ســانىنىڭ كــېمهيگهن ئېنىــق ۋەزىيىتىنــى قولغــا      تاجــاۋ 

بۇنــداق نهتىجىــگه ئېرىشــتۈرەلمهيدىغان ھهرقانــداق بىــر ! كهلتــۈرۈش
 !پائالىيهت ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى دېگهن نامغا ئېرىشهلمهيدۇ

ئويالپ كۆرەيلى، بۈگۈن بىزدە يهنه قانـداق ئىمكـانىيهتلهر قالـدى؟    
ــك   ــدەك پولـ ــلهر دېگهنـ ــاكى بهزىـ ــان   -يـ ــۇنتىزىم قورالالنغـ ــك مـ پولـ

ــۇپ،   ــپ قوي ــار تىزى ــدەك ئوغــۇل‘ئهســكهرلىرىمىزنى قات ــدا بالى  مهيدان
 بۇنـداقالرغا  ھېسابلىنامدۇ؟ ۋەتهنپهرۋەرلىك ال ’قىلىش جهڭ مهردلهرچه

 قايمۇقتۇرۇشـقا  قىلىشـقا،  ئاقمـاق  خهلقىمىزنـى : بار تهۋسىيىمىز بىر
  !قېلىڭ ئۇخالپ كىرىپ سىيىپ ئاستا ئۇرۇنماي،

*** 
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لىـپ  سۇيىقهست قىلىـپ، قامـاپ، سـۈرگۈن قىلىـپ يـاكى نـازارەت قى      
بۇنىـــــڭ بىلهنمـــــۇ قالمـــــاي، تېخـــــى تۇغۇلمىغـــــان ! كهلمهكـــــته

بوۋاقلىرىمىزنى ئانا قارنىدىن سـۇغۇرۇپ ئېلىـپ قۇرۇتـۇپ ئاياللىرىغـا     
تالقان قىلىپ بېرىش، ئۆلتۈرگهن ئادەملىرىمىزنىڭ يۈرىكىنى يېرىپ 
قورۇپ يېيىش، ئهزالىرىنى كېسىپ خىتايالرغا ئۇالش، تىرىك تۇرغۇزۇپ 

ورنىـدا تهجـرىبىلهردە ئۆلتـۈرۈش، رادىئوئـاكتىپلىق،     تهجرىبه ھايۋىنى ئ
خىمىيىلىــك ســىناق ھــايۋىنى ئورنىــدا ئىشلىتىشــلىرىنى تىلغــا      

 ! ئالمايال قويايلى

 شـۇنچىلىك  سـهنمۇ  قىلسـا،  زۇلـۇم  قانچىلىـك  سـاڭا  دۈشـمهن  “…
 ئـــالالدىن جانـــابى تهلىمـــات بـــۇ …” بهر قارشـــىلىق بىـــلهن زۇلـــۇم

ــته ــز! كهلمهك ــال بى ــالغان بــارلىق   دۈشــمى يهنى ــزگه س نىمىزنىڭ بى
يهنـــى بىـــز خىتـــاي . زۇلـــۇملىرىنى ئۇالرغـــا تولـــۇق راۋا كـــۆرەلمهيمىز

ــان    ــورۇپ تالقـ ــالىلىرىنى قـ ــاش ئۇالرنىـــڭ بـ ــا ئوخشـ تاجاۋۇزچىلىرىغـ
 …. يــــــۈرىكىنى ســــــۇغۇرۇۋېلىپ قورىيالمــــــايمىز. قىاللمــــــايمىز
ــىيلىك ئۇنىڭچىلىــــك ــولىمىزدىن بىزنىــــڭ ۋەھشــ ــدۇ قــ ! كهلمهيــ

الغان خىتاي كۆچمهن تاجاۋۇزچىلىرىغا ئىبرەت بولسۇن، ق شۇنداقتىمۇ
بۇ يهردىن دەرھال چىقىپ كهتسۇن، قايتا تاجـاۋۇز قىلىـپ كهلمىسـۇن    
دېسهك، بىر قىسىم تاجاۋۇزچى قانخورالرنىڭ لوخهنلىرى، تهيتهيلىرى، 

چاقىلىرى تۇرغان يهرلهردە ۋەھىمىلىك ھهرىكهتلهرنى پهيدا -خوتۇن، باال
يــاكى ۋاســىتىلىك جــازاالش ئۇســۇللىرىنى  قىلىــپ قىســاس ئــېلىش

 … قىـالر؟  قانـداق  يهنه تاجـاۋۇزچىلىرى  خىتاي بۇ …ئىشقا سالساق، 
 قالغـان  ئىچىدە ۋەھىمىلهر بۇنچىلىك تاجاۋۇزچىلىرى كۆچمهن خىتاي

ــداق ۋە ــى بۇن ــۈنى ھهر يهردە ھهر ۋەھىمىلهرن ــۆرۈپ ك ــاكى ك ــاڭالپ ي  ئ
ــدا ــداق تۇرغىنى ــۇپ قان ــتهر؟ بول ــۇالر كې ــۇنچه ئ ــك ۋەقهلهر  ب ۋەھىمىلى

ئىچىدە يهنه خهلقىمىزنى بوزەك قىلىشقا ئهركىن پېتىناالرمۇ؟ بۇنداق 
تــاالڭ قىلىــپ ياشــىياالرمۇ؟ -ۋەھىمىلىــك ئىچىــدە بهخىرامــان بــۇالڭ
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يهنه بىــر مهزگىلــدىن . خىتــايچه قىلىــپ تارقىتىشــقا كىرىشــكهنىدى 
كېــــيىن شــــۇ قېتىملىــــق رېســــتوران پــــارتلىتىش ۋەقهســــىنى      
مهدىهلىشــــىدىغان، ئۇنىڭـــــدىن ئـــــۈلگه ئېلىشـــــنى تهشـــــهببۇس  

ئاخىرى . ىلىشىدىغان يوشۇرۇن ۋاراقالرمۇ تارقىلىپ يۈرىدىغان بولدىق
 ”قىلـدۇق  پهيـدا  بىـز “بىر كۈنلىرىگه كېلىپ شۇ قېتىملىق ۋەقهنى 

 ئالىجاڭـدې “ قىلغـان  ئېالن باياناتالرنى قىلىۋالىدىغان ئۆزىنىڭ دەپال
 قويۇۋالغـــان ئىســـىمالرنى غهلىتـــى دېگهنـــدەك ”قوشـــۇنى بومبـــا

ــۇنالرنىڭ ــۇرۇ قوش ــلىدى  يوش ــكه باش ــۇ كۆرۈلۈش ــا ! ن ۋاراقلىرىم بۇالرغ
ئــارىالپ ئارقــا كــوچىالردا، خىتــاي ئۆيلىرىــدە،  -قوشــۇلۇپ يهنه ئــارىالپ

ــاي      ــتىش ۋە خىتــ ــتىش، پــــارتالپ كېــ ــخانىلىرىدا ئــــوت كېــ ئىشــ
 .تاجاۋۇزچىلىرىنى بوغۇزلىۋېتىدىغان ۋەقهلهرمۇ كۆرۈلمهكته ئىدى

  …. ۋەزىيهت قايتىدىن جانالنماقتا ئىدى

*** 

  

ــدەك تېڭىــۋېتىلگهن قاســىم، بىــر   ــدا مۇمىياالنغان ــۈرمه كامېرى -ت
ئارىالپ بىر . سوراقسىز تاشلىۋېتىلدى-ئىككى ھهپتىدىن بۇيان سوئال

خىتاي سېسترا كىرىپ ئۇنىڭ بهدىنىدىكى قېتىپ كهتـكهن قـانلىق   
داكىالرنى دەرەخنىڭ قوۋزىقىنى سويغاندەك تاراقلىتىپ سـويۇۋېتىپ،  

ا بويالغـــان بهدىنىنـــى مۇمىيالىۋېتىـــپ قايتىــدىن قىپقىزىـــل قانغـــ 
شۇنىڭغا قارىمـاي، ئۇنىـڭ قـېلىن تېڭىـۋېتىلگهن     . چىقىپ كېتهتتى

بېشىدا مېڭىسـى كونـا ئهسـلىمىلىرى ئۈچـۈن داڭلىـق سـائهتلهردەك       
  …. توختىماي ئىشلهشنى داۋام قىلماقتا ئىدى

*****  
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 ھهربىي ھالهتتىكى شهھهردە .3
ــۈن دادا، دادا، − ــاالنى بۈگــ ــدا پــ ــر  يهنه كوچىــ بىــ

  …خىتاينىڭ بېشىنى 
  !تهگكۈر باال يۇم، ئاغزىڭنى −

 دىئالوگدىن باال - ئاتا بىر −            

 

سوراقسىز ياتقىنىغىمۇ خېلـى كـۈنلهر   -كامېردىكى قاسىم، سوئال
ئاســتا قېتىشــىپ -بهدىنىــدىكى جــاراھهتلهر ئاســتا. بولــۇپ قالغانىــدى

ــڭ ئۈســتىدىكى داكىالرمــۇ ســۆكۈۋېتىلگهن،     پهقهت بېشــىغا بېلىنى
شۇڭا . تېڭىلغان داكىسى بىلهن پۇتىغا ئېلىنغان گىپىسال قالغانىدى

. ئۇ كامېر ئىچىدە سۆرىلىپ ماڭالىغۇدەك ھالغا كېلىپ قالغان ئىـدى 
ــى     ــۈن ئهمهس بهلكـ ــۈش ئۈچـ ــۈمنى كۈتـ ــۈنلهردە ئۆلـ ــۇ كـ ــا بـ ــۇ گويـ ئـ
ــۈنال       ــدىن ئۆتكــۈزۈۋېلىش ئۈچ ــر قــۇر كــۆز ئالدى ــلىمىلىرىنى بى ئهس

ئـۆتكهن كـۈنلىرىنى ئهسـلىۋېلىش نېمىشـقا     . ك قىالتتـى ياشاۋاتقاندە
ئىــش . شــۇنچه زۆرۈر بولــۇپ قالغــانلىقىنى ئۇنىــڭ ئۆزىمــۇ بىلمهيتتــى

ــۈن ئهڭ    ــلىۋېلىش، ئۇنىـــڭ ئۈچـ ــۈنلىرىنى ئهسـ قىلىـــپ ئـــۆتكهن كـ
 .لهززەتلىك بىر پائالىيهت بولۇپ بىلىنمهكته ئىدى، خاالس

ــوۋا“ ــۇدايىم، تــ ــلىمىلهرنىڭمۇ خــ ــۇنچه  ئهســ ــادەمگه شــ لهززەت ئــ
 مىيىقىـدا  دەپ ”بېرەلهيدىغانلىقىنى ھهرگىز ئويلىمىغـان ئىكهنـمهن  

 يېقىنـدىن  ئۇنىـڭ  كېـرەك،  بولسـا  سـهۋەبتىن  شـۇ . ئـۇ  قويـدى  كۈلۈپ
 ئـۆتمهكته  بهرىكهتلىـك  ھهقىقهتهنمـۇ  پائـالىيهتلىرى  ئهسلهش بۇيانقى

 .ئىدى

تېــز كۆرۈنــۈپ ئۆتۈۋاتقــان   -ئــۇ، ئهســلىمىلهر لېنتىســىدىن تېــز   
ــم  ــۇرۇن ۋەھىـ ــى   يوشـ ــڭ بهزىلىرىنـ ــش پائالىيهتلىرىنىـ ــدا قىلىـ ه پهيـ

951 

 

ئىقتىسادىي، قاتناش تۈگىنى، چېگرا بويلىرىمىزنى تولۇق ئىگىـلهپ  
ــۇنۇقىمۇ بولمىغــان ھالغــا      . بولــدى بىزمــۇ قــولىمىزدا تۆمۈرنىــڭ س

ئۆز يېرىمىزدىن بۇنىـڭ ئۈچـۈن بىرەرمـۇ ئـۇرۇش قـورالى      . چۈشۈرۈلدۇق
ھهتتــا . چهتــئهللهردىن ئېلىشــقىمۇ قــۇربىمىز يهتمهيــدۇ . اپالمــايمىزت

 .بۇنىڭغا جۈرئهت قىالاليدىغان بىرەرمۇ يېقىن دوست دۆلهتمۇ يوق

ئهممـــا خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى قورقۇتســـاق دۆلىـــتىگه قـــاراپ 
ئۇنداق بولسا . قاچىدىغانلىقىنى يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكهن ئىدۇق

 رەك؟قانداق قورقۇتۇشىمىز كې

ــزگه باســتۇرۇپ    ــاڭ ۋەتىنىمى ــارىخىمىزدا زو زۇڭت ــان ت يېقىنقــى زام
كىرگىنىدە چـوڭالر تۇرمـاق بوۋاقلىرىمىزنىڭمـۇ يـۈرىكىنى سـۇغۇرۇپ      

ــى  ! چىقىرىــپ قــورۇپ يېيىشــكهن ئىــكهن  ــاڭ زېڭشــىن خهلقىمىزن ي
جىـــن شـــۇرىن خهلقىمىزنـــى ! تىرىـــك كۆمـــۈپ ئۆلتـــۈرگهن ئىـــكهن

لقىمىزنــى جادىغــا شــېڭ شىســهي خه! كۆيــدۈرۈپ ئۆلتــۈرگهن ئىــكهن
مهھهلــله -ۋاڭ جىنمــۇ مهھهلــله! بېســىپ تــوغراپ ئۆلتــۈرگهن ئىــكهن 

! خهلقىمىزنى بۆشۈكىدىكىلهرنىمۇ قويماي قىرىپ تـۈگهتكهن ئىـكهن  
ۋاڭ ئېنمــاۋمۇ خهلقىمىزنــى تــۈرمىلهردە تۇنجۇقتــۇرۇپ ئۆلتــۈرگىنى      
قالماي، نهچچه ئون مىڭ خهلقىمىزنى ئاچارچىلىققا قويۇپ ئۆلتۈرگهن 

ھهتتا يېقىنقى يىلالردىال بارىن خهلقىنـى بـوۋاق بالىسـىنىمۇ    ! ئىدى
مانـا  ! قويماي مۇنتىزىم ئهسكهرلىرى بىلهن بېسىپ قىرىـپ تـۈگهتتى  

بۈگۈن خهلقىمىزنى تېررورچىالر دېگهن بوھتـان بىـلهن ئاشـكارا ھالـدا     
ــمهكته    ــپ ئۆلتۈرۈشـ ــپ قىرىـ ــا ئېلىـ ــۇرۇپال قولغـ ــاراپ تـ ــاي ! قـ خىتـ

را قوراللىـق قىـرغىن قىلىـش، خالىسـا     تاجاۋۇزچىلىرى خالىسا ئاشـكا 
مهخپى قىرغىن قىلىش، خالىسـا قـوغالپ سـۈرگۈن قىلىـش، خالىسـا      
مهخپى ئۆلتۈرۈش قاتارىدىكى باندىتلىق، فاشىستلىق، تېررورچىلىق 

ئۆلتـۈرۈپ،  -ئۇسۇللىرىدىن تولـۇق پايـدىلىنىپ خهلقىمىزنـى قىرىـپ    
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قاراشتىكى كىشىلىرىمىز بهلكـى خىتـاي دۆلىـتىگه بېرىـپ شـهرقىي      
تۈركىســـــتانلىق بـــــولغىنى ئۈچـــــۈنال ئـــــاددىي بىـــــر ياتـــــاققىمۇ 

! نىڭ زۇلۇمىنى چېكىپ باقمىغـان بولسـا كېـرەك؟   ئېرىشهلمهسلىكى
 !رۇخسهتسىز چهتئهلگه چىقالىشى ئهسال مۇمكىن ئهمهس

ۋەتىنىمىزدىكى ھهربىر خىتاي تاجاۋۇزچىسىنى تاجاۋۇزچى دۈشمهن 
-يېڭى دېمهستىن، چوڭ-دەپ قارىغان ئىكهنمىز، بۇ دۈشمهنلهرگه كونا

ى دېـمهي،  ئىشـچ -ئهمهلـدار دېـمهي، ئـالىم   -كىچىك دېمهي، تىلهمچـى 
ئايـال دېـمهي ھهممىسـىنى دۈشـمهن     -قورالسىز دېـمهي، ئهر -قوراللىق

ــچه   ! دەپ تونۇشــىمىز شــهرت  ــۇ دۈشــمهنلهرنى قىل ــكهن، ب شــۇنداق ئى
پهرقلهنــدۈرۈپ يــۈرمهي، كهلگۈســىدە بىــزگه ئهســقېتىپ قالســا ھهجهپ 
ــي     ــاي، قهتئىـ ــالالردا بولمـ ــام خىيـ ــانه خـ ــدەك ئهخمىقـ ئهمهس دېگهنـ

الــدا جيــا يــۈي گــۋەن قوۋۇقىــدىن خىتايغــا ئىككىلهنــمهي شهرتســىز ھ
  !قوغالپ چىقىرىۋېتىشىمىز شهرت

  

 ھهرىكهت شهكلى
ئهپسۇســـكى، بـــۇ دۈشـــمهنلهر ئـــۆز دۆلىـــتىگه بىزنىـــڭ ئـــاغزاكى  
ئىلتىماســلىرىمىزنى قوبــۇل قىلىــپ تىــنچ چىقىــپ كېتىشــىنى      

بۇنىــڭ ئهكســىنچه، ۋەتىنىمىــزدىن   . ھهرگىــز قوبــۇل قىلىشــمىدى  
ئۈچۈنال خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن چىقىپ كهت دەپ قويغىنى 

! بىزنىــڭ نۇرغۇنلىغــان ئــوغالنلىرىمىز ئــۇ ئــالهمگه يولغــا ســېلىندى 
ئهندىكى چارە ئۇالرنى بىـر ئامـال قىلىـپ قـوغالپ چىقىرىشـىمىزدىال      

قانداق چارە بىلهن قوغالپ چىقىرالىشىمىز مـۇمكىن؟ ئـۇالردا   . قالدى
ــوراللىرى تهل، ي   ــۇرۇش ق ــانىۋى ئ ــمه زام ــى  ھهم ــپ ئاشــقىچه مهخپ ېتى

ئاپشاركا كۈچلىرىگه ئىگه، ۋەتىنىمىزنىڭ بارلىق مـۇھىم سىياسـىي،   
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ئىنسانالر نېمه : ھهقىقهتهنمۇ ھهسرەت بىلهن ئهسلهشكه مهجبۇر ئىدى
ــر  ــۈن بىـ ــق سۆھبهتلىشـــىش ئـــارقىلىق    -ئۈچـ بىرســـىنى چىرايلىـ

ــرىگه     ــقىالرنىڭ مهنپهئهتلى ــۈن باش ــېمه ئۈچ ــمهيدىغاندۇ؟ ن چۈشىنىش
ئــۆز ۋاقتىــدا تهئهررۇز قىلىشــتىن نومــۇس قىلىشــمايدىغاندۇ؟ -دەخلــى

ــك     ــىگه قانچىلىــــ ــىپ كىرىشــــ ــڭ بېســــ ــايالر ياپونالرنىــــ خىتــــ
غهزەپلهنگهنلىكىنى، ئۇالرنى ۋەتىنىدىن قوغالپ چىقىرىش ئۈچۈن يهنه 
قانچىلىــك ئېغىــر جاپــاالرنى تارتقــانلىقلىرىنى نــېمه ئۈچــۈن ئۇنتــۇپ 
قىلىشىدىغاندۇ؟ يـاكى بولمىسـا بىـز ئۇيغـۇرالرنى خىتـاي دۆلىتىنـى       

ــارىخت ــاكى مــانجۇالردەك كىشــىلهرنىڭ  بېســىۋالغان ت ىكى موڭغــۇل ي
ئهۋالدى دەپ خاتــا ئــويالپ قالمىغانــدۇ؟ بۇنــداق نــاھهقچىلىكنى نــېمه 
ئۈچــۈن بۈگــۈن بىــزگه راۋا كۆرۈشــىدىغاندۇ؟ باشــقىالرنىڭ يــۇرتىنى      
بېسىۋېلىشنىڭ قانچىلىك ناھهق بىر جىنايهت ئىكهنلىكىنـى ھـېس   

ــۇن  ــارىختىكى ھــ ــماي تــ ــۇل -قىلىشــ ــۈرك، موڭغــ ــانجۇال-تــ ردىن مــ
مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغان ئـاجىزلىق پسىخولوگىيىسـىنىڭ ئهيىبىنـى    
يوشۇرۇشــنىڭ تهتــۈر چارىســى بولغــان ۋەھشــىيلىك، تاجــاۋۇزچىلىقنى 
ئۆزلىرىگه ئادەت قىلىشقان بۇ خىتاي مىللىتى بىزنى بۇنداق قانلىق 
ھهرىكهتــلهرگه نــېمه ئۈچــۈن مهجبــۇر قىلىشــىدىغاندۇ؟ يــاكى ياخشــى  

ــنى بىلهلم ــى كۈچلــۈك    ئىشلىتىش ــڭ ۋەتىنىن ــان مىللهتلهرنى هيۋاتق
مىللهتــلهر ئىگىلىۋېلىشــى كېــرەك دەيــدىغان بىــرەر يوشــۇرۇن دۇنيــا  

ــدۇيا؟   ــانۇنى بارمى ــىم …ق ــىز قاس ــان ئىالجس ــك قىلىۋاتق  ۋەھىمىلى
 ئىشـىنى  قىلغـان  ھېچقاچـان  كۆرگىنىـدە  ئـاقىۋىتىنى  ھهرىكىتىنىڭ

ــن ــدىن چىـ ــۇل قهلبىـ ــپ قوبـ ــان قىلىـ ــاي . مهسئه باققـ ئهگهر خىتـ
تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزدىن دەرھـال شهرتسـىز چىقىـپ كېتىشـنى     
قوبــۇل قىلىشســا ئىــدى، بــۇ خىــل رەھىمســىز تهدبىــر قوللىنىشــنى   

ئۇنىــڭ بــۇ ! ھهرگىــز ئــۇخالپ چۈشــىگىمۇ كهلتــۈرمىگهن بــوالر ئىــدى 
ھهســـــرىتى ھهرگىزمـــــۇ بـــــۇ ئىشـــــالر بىـــــلهن شۇغۇللىنىشـــــىغا 
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غــان كۈنلىرىــدىال بارلىققــا كهلــگهن  مهجبۇرالنغــانلىقىنى ھــېس قىل
بولماي، بۇنداق ئىشالرنى زادىال خىيالىغا كهلتـۈرمىگهن ۋاقىتالردىمـۇ   

شۇڭا، ئـۇ ۋاقىـتالردا بـۇ خىـل خىيـالالردا      . شۇنداق ئويالپ كهلگهنىدى
بولۇپ قېلىشنىمۇ ئېغىر ئىنسانلىق ئهيىبى دەپ تونۇغاچقا، مىللىي 

هرىكهت قىلىش چارىلىرىنى ئهركىنلىككه ئېرىشىشنىڭ باشقا تىنچ ھ
ئىزدىنىشكه ياكى خىتايالرنىڭ ئهقلىنـى تېپىۋالىـدىغان كۈنلهرنىـڭ    

مانا ئهمـدى  . كېلىشىنى كۈتۈشكه بېغىشالپ ئۆمرىنى ئۆتكۈزگهنىدى
خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى قاســىمنىڭ ۋەتىنىنــى بىزنىــڭ يېرىمىــز،      

ال ئۇيغۇرالر بۇ ۋەتهنگه سىرتتىن كېيىن كېلىپ قالغان دېيىش بىلهنـ 
قالماي، بۇ تۇپراقالرغا ئون مىليونالپ خىتاي كۆچۈرۈپ كېلىپ ئهسلى 
ــانلىرىنى     ــاتلىق ئىمك ــرىگه قىلچىلىكمــۇ ھاي ــڭ ئىگىلى ــۇ ۋەتهننى ب

ئهمـــدى . قويماســـلىقى ئۇنىـــڭ تـــاقىتىنى چـــېكىگه يهتكۈزگهنىـــدى
خىتايالرنىــڭ يۇمشــاپ قېلىشــىنى خــام خىيــال قىلىــدىغان بۇنــداق  

يدىغان خـــام خىيالالرغــا ئىشـــىنىپ  ئۇتوپىيىلىــك، ئهمهلـــگه ئاشــما  
بۈگــۈن بۇنــداق كېتىۋېرىشــكه بولىــدىغان . كېتىــۋەرگىلى بولمــايتتى

ــۇرۇن تۈگىتىۋېتىلگهنىــدى  ــالال ب ــان  . ئىمكــانالر ئ ــۇ، قىلىۋاتق شــۇڭا ئ
ئهممـا ئۇنىـڭ   . ئىشلىرىدىن پۇشـايمان قىلىشـقا ھهققـى يـوق ئىـدى     

مهنلىرى ئهقلى يهتمهيـۋاتقىنى، ۋەتىنىـدىكى خىتـاي تاجـاۋۇزچى كـۆچ     
ــېمه ئۈچــۈن شــۇنچه     ــدا ن ــات ئهل تۇپراقلىرى ــۇ ي ئۆزىنىــڭ بولمىغــان ب

 خىتـايالر  بـۇ “: جاھىللىق بىـلهن تىركىشـىپ تۇرۇۋالغـانلىقى ئىـدى    
 بىـلهن  جـاھىللىق  شـۇنچه  ئهلـگه  بىر بولمىغان ئۆزىنىڭ ئۈچۈن نېمه

ــپ ــدۇ؟ مىخلىنى ــۇ ئهگهر تۇرۇۋالىدىغان ــۇددى ئۇيغۇرالرم ــۇ خ ــاي ب  خىت
ا ئوخشاش خىتاي شهھهرلىرىنى تولۇق ئېگىلىۋېلىـپ  تاجاۋۇزچىلىرىغ

بارلىق سىياسىي، ئىقتىسادىي، ھهربىي كـۈچ ئـامىللىرىنى پۈتـۈنلهي    
ــاي     ــارلىق خىتـ ــلهتكىنىدە، بـ ــۈنال ئىشـ ــرى ئۈچـ ــۇر مهنپهئهتلىـ ئۇيغـ
ــامرات     ــايالرنى ن ــدۇرۇۋېتىپ خىت ــال تول ــۇرالر بىلهن شــهھهرلىرىنى ئۇيغ
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قارشــى ۋاســىتىلىك يــاكى بىۋاســىته ئــۇرۇش ئېچىــپ كېلىۋاتقــان       
ئاھالىســى  دەل ئهنه شــۇ تاجــاۋۇزچىالر   . تاجــاۋۇزچى جىنــايهتچىلهردۇر  

ــان   ۋەتىنىمىـــــز خهلقىنىـــــڭ شـــــهھهرلهردىكى، زاۋۇتالردىكـــــى، كـــ
پهن، مهدەنىيهت، ھـاكىمىيهت سـاھهلىرىدىكى   -رايونلىرىدىكى، ئىلىم

-ئـانىلىرى، بـاال  -بارلىق مهنپهئهتلىرىنى تارتىپ ئېلىپ ئۆزلىرى، ئاتـا 
ئهنه شـۇ  . يـارەنلىرى ئۈچـۈن خىـزمهت قىلـدۇرماقتا    -چاقىلىرى، دوست

چىلىرى خهلقىمىــــــز ئارىســــــىغا تــــــۈگىمهس خىتــــــاي تاجــــــاۋۇز
بۆلگۈنچىلىكلهرنى تېرىپ، بىرىمىزنـى بىرىمىـزگه دۈشـمهن قىلىـپ     

ــماقتا    ــۇپتىال قىلىشـ ــدەلگه مـ ــى جېـ ــاۋۇزچى  . ئىچكـ ــق تاجـ قوراللىـ
ئهســـكهرلهر، قوراللىـــق تاجـــاۋۇزچى ســـاقچىالر، يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك 

 تاجـــــاۋۇزچى خىتـــــاي ’گۇناھســـــىز‘ئهمهلـــــدارلىرى دەل ئهنه شـــــۇ 
 شــۇنداق. بهرمهكــته ئاشــۇرۇپ ئىشــقا ئارزۇســىنى هنلىرىنىــڭكۆچم

 مۇسـتهقىل  مىللىي ۋەتىنىمىزنىڭ چېگرىسىدىن ۋەتىنىمىز ئىكهن،
 كىـرگهن  ئالماي تهستىقىنى ۋىزا تارقىتىدىغان نازارىتى ئىشالر تاشقى

كىــرگهن جىنــايىتى  قىلىــپ تاجــاۋۇز ۋەتىنىمىــزگه خىتــايالر، بــارلىق
ئهڭ بولمىغانــدا ۋەتىنىمىــزگه باســتۇرۇپ ! بىــلهن جازالىنىشــى شــهرت

كىرىۋاتقان بۇ خىتاي كـۆچمهن تاجـاۋۇزچىلىرى، ئـۆز ۋەتىنىـدە ھايـاتى      
خهۋپ ئاستىدا قېلىپ ۋەتىنىمىزگه پاناھلىق تىلهپ كهلگهن مۇساپىر 

ــايالر ئهمهس ــاۋۇزچى   . خىتــ ــق تاجــ ــان قوراللىــ ــى مىليونلىغــ بهلكــ
نلىرىنىڭ ھىمايىسىدە، ۋەتىنىمىزنى ئىشـغال قىلىـش ئۈچـۈن،    قوشۇ

تــــاالڭ قىلىــــش، -ئهڭ بولمىغانــــدا ۋەتىنىمىــــز خهلقىنــــى بــــۇالڭ
خهلقىمىزنىڭ ھاياتلىق مهنبهسىنى تارتىپ ئېلىش ئۈچۈنال كهلـگهن  

ــايهتچىلهردۇر  ــاۋۇزچى جىن ــدىغانالر  ! نهق تاج ــۈمگه رازى بولماي ــۇ ھۆك ب
ــۇرۇپ خالىغــ   ــزا ئالمــاي ت ــاكى  بولســا، ۋى ــق ي ــكه قوراللى ــر دۆلهت ان بى

ــز    ــىيه قىلىمى ــىنى تهۋس ــىناپ بېقىش ــپ س ــىز كىرى ــاي . قورالس خىت
ــداق     ــدىغان بۇنـ ــمهن دەپ تونۇمايـ ــاۋۇزچى دۈشـ ــۆچمهنلىرىنى تاجـ كـ
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ــدىلىرىنىال دۈشــمهن دەپ قارىشــىدىكهن  ــۈپ كهتســه . كهلگۈن بهك ئۆت
ى، ئهمهلدارلىرىنىال دۈشـمهن  قوراللىق تاجاۋۇزچى خىتاي ئهسكهرلىرىن

قالغـان خىتـاي كهلگۈنـدىلىرىنى بىگۇنـاھ خهلـق      . دەپ قارىشىدىكهن
ــىدىكهن ــلىقىمىز  . دەپ ھېسابلىشـ ــىمىزدىن چىقارماسـ ــۇنى ئېسـ شـ

الزىمكى، ۋەتىنىمىزنى بېسىپ ياتقان مۇتلهق كۆپ ساندىكى خىتـاي  
ــى   ــڭ تېگ ــۆچمهن تاجاۋۇزچىلىرىنى ــاۋۇز   -ك ــزگه تاج ــى ۋەتىنىمى تهكت

ــپ ــىپ    قىلىـ ــتلىرىنىڭ كهسـ ــاي فاشىسـ ــق خىتـ ــرگهن قوراللىـ كىـ
ــىدىن    ــكه ئۆزگهرتىلىشــ ــۋەنلهرگه، يهرلىكــ ــتىن، بىڭتــ ئالماشتۇرۇشــ

ئــاز بىــر قىســمىمۇ ئــۆز دۆلىتىــدە . شــهكىللهنگهن زاپــاس بانــدىتالردۇر
ھهربىــي ۋەزىــپه ئــۆتهپ، ۋەتىنىمىزدىكــى بىڭتــۈەن، ھۆكــۈمهت، زاۋۇت،   

ماشـتۇرۇپ كهلـگهن زاپـاس    ئورگانلىرىغـا كهسـىپ ئال  -شىركهت، ئىدارە
تېخىمۇ ئاز بىر قىسـمى  . تاجاۋۇزچى ئهسكهرلىرىدىن تهشكىل تاپماقتا

يـارەنلىرى بولـۇپ، بۇالرمـۇ تولـۇق     -بۇالرنى پانا تارتىپ كهلگهن دوسـت 
تاجاۋۇزچىلىق روھىنى سىڭدۈرۈپ ۋەتىنىمىزگه كهلگهن زاپاس باندىت 

هتلىـك، بىگۇنـاھ   ئهگهر بـۇ خىتـايالر ئـاق نىي   . قوشۇن كاندىداتلىرىدۇر
ــاق     ــۇ ئاي ــز بوسۇغىســىغا ھهرگىزم ــق ھېســاپالنغىنىدا، ۋەتىنىمى خهل

ئاياق باسقان تهقدىردىمۇ خاتـا قىلغـانلىقلىرىنى   . باسمىغان بوالتتى
 يامـان ‘تونۇپ دەرھال جـايۈگۋەن قوۋۇقىغـا قـاراپ چېكىـنگهن، قالغـان      

ــرلىكته چىقىــپ  ۋەتهنداشــل ’نىيهتلىــك ىرىغا تهســىر كۆرســىتىپ بى
بۇنداق ئاق نىيهتلىك خىتـايالردىن ۋەتىنىمىـزدە   . ن بوالر ئىدىكهتكه

بىرەرسىنى بولسىمۇ ئۇچراتقانالر بارمۇ؟ بۇنىڭ دەل ئهكسىچه ئهنه شـۇ  
 تاجـــــاۋۇزچىلىرى خىتـــــاي كىرىۋالغـــــان قىيـــــاپىتىگه ’بىگۇنـــــاھ‘

ئوينىغـــانلىق  رول ئاكتىـــپ قىلىشـــتا مۇســـتهملىكه ۋەتىنىمىزنـــى
سىياسـىي بېسـىمالرنى، ھهرخىـل    شهجهرىسىگه ئىگه يـاكى ھهرخىـل   

بوھتانالرنى توقۇپ چىقىپ خهلقىمىزنى زار قاقشىتىپ، پۈتـۈن رەزىـل   
ۋە ياۋۇزلۇق چارىلىرىنى تالالپ ئولتۇرماي ئىشقا سېلىپ خهلقىمىزگه 
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خىتايالر بىزگه قانداق قارىغان  دېهقان ھالىتىدە تاشالپ قويغىنىدا بۇ
 كهلتـۈرۈپ،  خىيالىغـا  پـاتال -پـات  سـوئالالرنى  بـۇ  ئـۇ،  …”بوالر ئىـدى؟  
ــاھىللىق ــلهن جـ ــىپ بىـ ــتىگه تىركىشـ ــى دۆلىـ ــاي كهتكىلـ  ئۇنىمـ

 كــۆچمهن بېرىۋاتقــان تۇتــۇپ ئۆلــۈمگه ئــۆزلىرىنى بىكارغــا-بىكــاردىن
نىۋەيران خـا  ئىچىدە پاراكهندىچىلىك ئېغىر ۋە تاجاۋۇزچىلىرىغا خىتاي

بولۇپ قېچىشىۋاتقان خىتاي تاجاۋۇزچى كهلگۈندىلىرىنىڭ تارتىۋاتقان 
ھهر . بىهۇدە جاپالىرىغا قاراپ ئۇالرغا ئىنسانىي ئىچ ئاغرىتىپ قويـاتتى 

ــدۇرىمهن دەپ       ــى قۇتۇل ــان ئهۋالدىن ــۇ ئىنس ــلهن، ئۇم ــگهن بى ــېمه دې ن
 !ھهرىكهت قىلىۋاتقان بىرسىدە

ئامــال قــانچه؟ بــۇ خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ئۇيغۇرالرنىــڭ تهبىئىــي  
ھهققانىي ئـارزۇلىرىنى پۈتـۈنلهي رەت قىلىـپ، شـهرقىي تـۈ ركىسـتان       
خهلقىنى ئانا ۋەتىنىـدىن مهھـرۇم قىلىۋېتىشـقا شـۇنچه ۋەھشـىيلىك      
بىلهن تىركىشىپ تۇرغـان يهردە، ئۇنىڭغـا بـۇ خىـل يوشـۇرۇن ۋەھىـمه       

رى بىـلهن شـۇغۇللىنىپ ۋەتىنىنـى خىتـاي     پهيدا قىلىـش پائـالىيهتلى  
تاجاۋۇزچىلىرىدىن قايتۇرۇۋېلىش شارائىتىنى يارىتىشقا ئـۇل سـېلىش   

 .ئۈچۈن بىر كىشىلىك ھهسسه قوشۇشتىن باشقا چارە يوق ئىدى

 ئىشـىمنى  بـۇ  − ئـۆزى،  ئـۆزىگه  ئـۇ  پىچىرلىـدى  دەپ − يوق ئامال“
ــاخىرغىچه ــقا ئ ــۇرمهن داۋامالشتۇرۇش ــېچ مهن. مهجب ــدابولمى ھ ــۇ غان  ب
ئىكهنلىكىنـــى، بـــۇ ۋەتهننـــى خىتـــاي  ۋەتىـــنىم مېنىـــڭ ۋەتهننىـــڭ

تاجاۋۇزچىلىرىـــــدىن قـــــايتۇرۇپ ئـــــالمىغىچه ئادەمـــــدەك ياشـــــاش 
ئىمكانىمىزنىڭ بولمايدىغانلىقىنى، شۇڭا خهلقىمىـز ئانـا ۋەتىنىنـى    
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىن تولۇق قايتۇرۇپ ئالمىغىچه بۇ كۈرەشنى بىر 
ــى    ــى كېيىنكـ ــىگه كهلگهنلىكىنـ ــلىق ئىرادىسـ ــۇ توختاتماسـ  كۈنمـ

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه   . ئهۋالدلىرىمىزغا ۋە دۇنياغا ئۇقتۇرالىساممۇ ئهرزىيـدۇ 
خىتاي تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرىنىـڭ بۈگۈنكىـدەك ۋەھىمىـگه قـېلىش     
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 ”!ھالىتىنى مهن ئهمهس ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى ئويلىشىۋالسۇن

قولغا چۈشۈپ قالغان ۋاقىتلىرىدىكى قاسىم، ھهقىقهتهنمۇ نهچـچه  
باشـلىغان ۋاقىتلىرىـدىكى قاسـىم ئهمهس     يىل ئاۋال تۇنجى ھهرىكهت

ئـۇ ھهر قېتىملىـق   . ئۇنىڭ خـاراكتېرى تـۈپتىن ئۆزگهرگهنىـدى   . ئىدى
پاجىئهلىك خىتاي قورقۇتـۇش ۋەقهسـىنى پهيـدا قىلىـپ ئهتراپىـدىكى      
خىتاي تاجاۋۇزچى كهلگۈندىلهرنىڭ پاراكهندە بولۇپ قېچىشىغا سهۋەب 

ــۇ ھهرىكىتىن   ــېرى، بــ ــانلىقىنى كۆرگهنســ ــي  بولۇۋاتقــ ــڭ مىللىــ ىــ
مۇستهقىللىق كۆرۈشىنى ئـاخىرقى غهلىـبىگه ئېرىشـتۈرۈش يـولىنى     

بىـر ھهرىـكهت ئۇسـۇلى ئىكهنلىكىـگه     -ئېچىپ بېرەلهيدىغان بىـردىن 
قاســىم بىـر قــانچه  . بولغـان ئىشـهنچى شــۇنچه ئارتىـپ بارماقتــا ئىـدى    

ــگه    ــدا قىلىــش ھهرىكىتىنــى ئهمهل قېتىملىــق يوشــۇرۇن ۋەھىــمه پهي
ئۇنىڭدىكى قورقۇش، يىرگىنىش، ئهنسـىزلىك  ئاشۇرغىنىدىن كېيىن 

ــا     ــى يىلالرغـ ــاي، كېيىنكـ ــپ قالمـ ــېرى ئازىيىـ ــاالمهتلىرى بارغانسـ ئـ
بـــاغرىنى -كهلگىنىـــدە جـــالالت خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ئـــۈچهي

ــول   ــڭ قـ ــارىالپ بهزىلىرىنىـ ــۆرىۋەتكهن، ئـ ــا سـ ــۈۋېتىپ يولالرغـ -بۆسـ
ىرى قـۇالقلىرىنى كېسـىۋېلىپ خىتـاي تاجـاۋۇزچىل    -پۇتلىرىنى، بـاش 

ــا      ــپىگه پۇخت ــۆز كهس ــۇددى ئ ــالردىمۇ خ ــالپ قويۇش ــۆپ يهرلهرگه تاش ك
ئادەتتىكى بىر قاسساپنىڭ قويىنى سويۇپ پارچىالپ شۈلۈۋاتقىنىدەك 

ــالهتنى يېتىشــتۈرگهنىدى   ــدىغان ھ ــكهت قىالالي ئۇنىــڭ . نورمــال ھهرى
ئۈچـۈن بىــر جـالالت خىتــاي تاجاۋۇزچىســىنىڭ بېشـى ھهرگىزمــۇ بىــر    

ــاي  دۈشـــمىنىنىڭال بېشـــى بو ــۆز ۋاقتىـــدا خىتـ ــتىن، ئـ لـــۇپ قالماسـ
تاجــــاۋۇزچىلىرى خهلقىمىــــز داھىيلىرىنىــــڭ بېشــــىنى كېســــىپ 
ــزدىن    ــدەك، خهلقىمى ــتا قولالنغىنى ــازايى قىلىش ــهھهرلىرىمىزدە س ش
تىرىك ئهۋرىشـكه سـۈپىتىدە رادىئوئـاكتىپلىق، ئـاتوم سـىنىقى يـاكى       
سىياســىي زۇلــۇم ســىنىقى قاتارىــدا پايــدىلىنىپ كهلگىنىــدەك، گويــا  
خىتــــاي تاجــــاۋۇزچىلىرى قولىــــدىكى زامــــانىۋى ئــــادەم ئۆلتــــۈرۈش 
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مهلــۇم مهنىــدىن ئالغانــدا بــۇ . ئهنســىزچىلىككه پېتىــپ قېلىشــماقتا
خىل مهخپى ۋە كۆرۈنمهس ھهرىكهتلهرنىـڭ پهيـدا قىلىـدىغان خىتـاي     

اۋۇزچى كۆچمهنلىرى ئارىسـىغا ۋەھىـمه سـېلىش تهسـىرى، نهچـچه      تاج
ــكارا      ــمهنگه ئاش ــكىللىنىپ دۈش ــق تهش ــڭ قوراللى ــڭ باتۇرىمىزنى مى
ئۇرۇش ئوتى ئاچقان بـارىن ئىنقىالبىدىكىـدىنمۇ زور بولـدى دېيىشـكه     

ھالبۇكى، بارىن ئىنقىالبـى باھانىسـىدە نهچـچه يـۈز بـاتۇرىمىز      . بولىدۇ
خپــى پــارتلىتىش ۋەقهلىرىــدە ھــېچ قــانچه شــېهىت بولغــان بولســا، مه

بــۇ ئىككــى سېلىشــتۇرمىدىن . چىقىــم تارتمىــدۇق دېيىشــكه بولىــدۇ
شــــۇنى ئېنىــــق كۆرۈۋېلىشــــقا بولىــــدىكى، نــــۆۋەتتىكى مىللىــــي 
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى يېزىلىرىمىزغـا  
ئهمهس، بهلكى خىتـاي تاجـاۋۇزچى كـۆچمهنلىرى زىـچ جايلىشـىۋالغان      

ــ ــانلىق   ش ــول تۇتق ــوغرا ي ــىمىزنىڭ ت هھهرلىرىمىزگه مهركهزلهشتۈرۈش
 . بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىماقتا

ئهمما شهھهرلىرىمىزدە دۈشمهن بهكال كۈچلۈك، خهلقىمىـز بهكـال   
ئاجىز ھالهتته بولغاچقا، دۈشـمهن زىـچ جايالشـقان يهرلهردە ھهرقانـداق     

بىــلهن  شــهكىلدىكى ئاشــكارا قارشــىلىق كۆرســىتىش ھهرىكهتلىــرى  
شـۇنداق ئىـكهن، ئهڭ   . شۇغۇللىنىش ئىمكانلىرىغـا ئىـگه ئهمهسـمىز   

مهخپى شهكىللهردە، ئهڭ ۋەھىمىلىك ۋەقهلهرنى پهيدا قىلىپ، خىتاي 
  .تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىغا قورقۇنۇش سېلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

 

 دۈشمهن كۆز قارىشىمىز
ئهمـدى بىـز، خهلقىمىـز ئارىسـىدا بهكـال مـۇجمهل قىلىــۋېتىلگهن       

: دۈشــمهن دېــگهن بــۇ ســۆزنىڭ مهنىســىگه دىقــقهت قىلىــپ كــۆرەيلى
ــاي      ــل خىتـ ــان نهق قاتىـ ــىته جازالىغـ ــى بىۋاسـ ــلهر خهلقىمىزنـ بهزىـ
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نى، بــۇ ئهمهســلىكى كىشــىلهر تهۋە ۋەتهنــگه بــۇ ئۆزلىرىنىــڭ قېچىشــى
ــاۋۇزچىلىق    ــى، تاجــ ــلهن كهلگهنلىكىنــ ــمهنلىك بىــ ــگه دۈشــ ۋەتهنــ
جىنايىتىدىن قورقۇپ قېچىپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئاڭسـىزلىق بىـلهن   

 .بولسىمۇ ئېتىراپ قىلىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىماقتا

 تـۇنجى  بىزنىڭ −خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىكى بۇ خىل ئاجىز نۇقتا 
 قېلىشــى بولــۇپ بوشــلۇق بىــر ســاقاليدىغان قىلىشــىمىزنى ھۇجــۇم

ــۇقهررەر ــهن. مـ ــى توقسـ ــى ئىككىنچـ ــاي يىلـ ــان خىتـ ــايرىمى چاغـ  بـ
 ساداسـى  پارتالتقۇچ ئىككى پارتلىغان كهينىدىن-كهينى ئاخشىمىسى

ــر ــق بى ــدىن يىللى ــگهن تاجاۋۇزچىلىقى ــۇۋاۋا   كهل ــى ج غهنىيمهتلىرىن
قىلىــپ تۈگــۈپ ئۆلگــۈدەك يېيىشــىۋاتقان خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى   

بهزى مهخپــى مهلۇمـاتالردىن قارىغانــدا، شــۇ بىــر  . ىــۋەتتىئـاالقزادە قىل 
ــاراپ    ــارتالش ۋەقهســىدىن قورقــۇپ دۆلىــتىگه ق قېتىملىــق مهخپــى پ
قاچقــان خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ســانى يــۈز مىڭــدىن ئېشــىپ       

ئهگهر بـۇ خىـل مهخپـى پارتلىتىشـالر ئـۇدا ئـون قېـتىم، يـۈز         ! كهتكهن
بولسـا قانـداق ۋەزىـيهت     قېتىم، مىڭالرچه قېـتىم يـۈز بېرىـپ تۇرغـان    

بارلىققا كهلگهن بوالتتى؟ ئۇنىمۇ قويۇپ تۇرايلى، شۇ بىـر قېتىملىـق   
ئـــانچه مۇۋەپپهقىيهتلىكمـــۇ بولمىغـــان پـــارتالش ۋەقهســـىنىڭ بـــاش  

ىـش ئۈچـۈن نهچـچه يـۈز مىـڭ خىتـاينى       قىل پـاش  نى ’جىنايهتچىسى‘
ئالته ئاي ئىشـقا سـېلىپ، ئىككـى مىليونـدىن ئـارتۇق خهلقىمىزنـى       

ــۇر  -هن دەپ ھېســابالپ بىرمــۇدۈشــم بىــر تهكشــۈرۈپ چىقىشــقا مهجب
بۇنى ئاز دەپ ئايالرغىچه ئاپتوبۇس بېكهتلىرىنى ۋە ئادەم كـۆپ  ! بولغان

جايالرنى نهچچه ئـون مىـڭ خىتـاي قوراللىـق بانـدىت ئهسـكهرلىرىگه       
ــاختۇرۇپ    ــى ئــ ــلىرىمىزنىڭ يېنىنــ ــارلىق يۇرتداشــ ــاقلىتىپ، بــ ســ

ــارتلىتى . چىقىشــقان ــۇ خىــل مهخپــى پ ش ۋەقهلىــرى ئىزچىــل داۋام ب
قىلىـــپ كېـــتهلمىگهن بولســـىمۇ، يېقىنقـــى كـــۈنلهرگىچه ئـــارىالپ  

ــا ــدىمۇ خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى يهتكــۈچه   . كۆرۈلــۈپ تۇرماقت ــۇ جهريان ب
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ئۆلتۈرۈپ قورقۇتۇشتا -قوراللىرىدىن پايدىلىنىپ خهلقىمىزنى قىرىپ
نورمـــال قـــورال ســـۈپىتىدە پايـــدىلىنىپ كېلىۋاتقىنىغـــا ئوخشـــاش،  
ــوغالش     ــۇپ ق ــاۋۇزچىلىرىنى قورقۇت ــاي تاج ــان خىت ــدىكى قالغ ۋەتىنى

گىچه بىـر خىـل خىتـاي قورقۇتـۇپ     ئۈچۈن تاپالىغان ئهڭ ئاخىرقى ئـۆز 
ئــــۇ، شــــۇنچه يىللىــــق . قــــوغالش قــــورالىم دەپــــال ھېســــاباليتتى

ئېچىنىشــلىق قــان تۆكۈلــۈش ھهرىكىتىنىــڭ تېــزرەك ئاخىرلىشــىپ، 
تىنچ بىر شـهكىلدە خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ ۋەتىنىنـى بوشـىتىپ      

 !شهرتسىز چىقىپ كېتىشىنى نهقهدەر ئارزۇ قىالتتى ھه

ن ئهقىللىق خىتاي بۇ دۇنيادا تـۈگىگهن بولسـا   ائوياليدىغ بۇنداق“
 .قويدى تېنىپ بىر ئېغىر دەپ ”كېرەك؟

ــڭ خــاتىرىلىرىنى    ــۆتكهن كۈنلىرىنى ئۇنىــڭ مېڭىســى يهنه شــۇ ئ
  …. ئهسلهش قاينىمىغا كىرىپ كهتكهنىدى

***  

 

. رېستوران پارتلىتىش ۋەقهسىدىن كېيىنكى ئايالردىن بىرى ئىدى
شىيلهشـكهن خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى    شۇ ۋەقهدىن كېيىن تېخىمۇ ۋەھ

ھهر بىر ماگىزىننىڭ ئىشىكىگه، ھهر بىر ئاپتوبۇس بېكىـتىگه، ھهتتـا   
ھهر بىــر كوچــا ھاجهتخانىســىنىڭ ئالــدىغىمۇ قوراللىــق پــوس قويــۇپ 

. يهرلىكلهرنىڭ ھهرىكىتىنى نازارەت قىلىشنى كۈچهيتىـۋەتكهن ئىـدى  
يلىـرى،  دوقمۇشـتا خىتـاي فاشىسـت ھهربى   -كوچىـدا، دوقمـۇش  -كوچا

ناگــان، تــوك كــالتهك، -ســاقچىلىرى، زوراۋانلىــرى قوللىرىــدا ئاپتومــات
كىشــهنلهر بىــلهن خهلقىمىــزگه ھهيــۋە قىلىــپ خالىغــانچه      -كــويزا

ــانلىرىنى، ســومكىلىرىنى ئاختۇرۇشــاتتى  ــال -ســهل. توختىتىــپ ي پهل
ــۇر    ــىۋېلىپ ئــ ــانالرنى بېســ ــلهن قارىغــ ــارازىلىق بىــ ــپ نــ -ئالىيىــ
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تهكشۈرۈشـلىرى ھهددىـدىن ئېشـىپ    بۇ خىـل كوچـا   . توقماقلىشاتتى
-بۇالڭچىلىق قىلىپ پۇل تاپىدىغان، ھهتتا قىزلىرىمىزنىڭ كۆكسـى 

سىيپايدىغان ئهخالقسـىز ئىشـالرغىچه بېرىـپ    -چاتراقلىرىنى سىالپ
 !يهتكهنىدى

بىر كۈنى قاسىم ئاپتوبۇستا ئىشقا كېتىۋاتقىنىدا ئىككـى خىتـاي   
توبۇسـقا چىقىشـىدىن   خوتـۇننى ئاپ -زوراۋىنى بىر جۈپ ياش ئۇيغۇر ئهر

ــدۇ   ــاختۇرىمىز دەپ تۇرىۋالىـ ــانلىرىنى ئـ ــۇۋېلىپ يـ ــاي  . توسـ ــۇ خىتـ بـ
لۈكچهكلىرىنىڭ بىرسى تاپانچىسى بىـلهن ئۇيغـۇر يىگىتىنـى تامغـا     

يهنه بىــر خىتــاي قــارا تــوقمىقىنى قولتۇقىغــا  . تىــرەپ تۇتــۇپ بېرىــدۇ
-قىســتۇرۇۋېلىپ يــاش قىزنىــڭ كۆكســىگه قــولىنى تىقىــپ ســىالپ 

قىــز غهزەپلىنىــپ يىغلىغىــنىچه ۋارقىــراپ    . شــىدۇسىيپاشــقا كىرى
ــۈرەتتى  ــتىگه تهلمـ ــۆزىگه   . يىگىـ ــى ئـ ــدىمىغان يىگىتـ ــا چىـ بۇنىڭغـ

تاپانچىسىنى تىرەپ تۇرغان خىتاينى كـۆزنى يۇمـۇپ ئـاچقىچه بولغـان     
بــۇرنىنى قـــان  -ئارىلىقتــا كېلىشــتۈرۈپ بىـــر كــالال قويــۇپ ئـــاغزى    

سىالشـتۇرۇۋاتقان  كهينىدىنال ئېتىلىپ بېرىپ ئايـالىنى  . قىلىۋىتىدۇ
خىتاينىڭ ئېڭىكىگه پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن سهكرەپ بېرىپ بىر پهشۋا 

ئېڭىكىگه پهشۋا يېگهن بۇ خىتـاي ئىككـى مېتىـر نېرىسـىغا     . قويىدۇ
بـۇرنى قانغـا   -بۇ ئارىدا كهينىـدە تۇرغـان ئـاغزى   . مولالق چۈشىدۇ-تىك

بويالغــان خىتــاي، تاپانچىســىنى يىگىــتكه بهتــلهپ تۇتــۇپ ئۇنىــڭ       
ــوقىنى ســىيرىۋېتىدۇ  دۈمب ــۈن ئ ــارە ! ىســىگه دىسكىســىدىكى پۈت بىچ

يىگىتنىڭ دۈمبىسـىدىن كىـرگهن ئـوق تىزمىسـى ئۇنىـڭ كـۆكرەك       
ــۇپال ســاڭگىالپ    ــۈرىكى پولتۇي ــل ي قهپىســىنى ئېچىۋېتىــپ، قىپقىزى

يىگىتنىڭ ساڭگىالپ تۇرغـان يـۈرىكى تـېغىچىال لوپۇلـداپ     ! چۈشىدۇ
زاتقـان قـولىنى ئايالىغـا    بـۇ يـاش يىگىـت، ئالـدىغا ئۇ    . سوقۇپ تۇراتتى
 ئايالنىـڭ  يـاش  قىلىـپ  گـۈپال  دېگىـنىچه  »…جېنىم «سۇنۇپ تۇرۇپ 

 قۇچىقىغـا  ئېرىنـى  دەرھـال  ئايـال  بىچـارە . چۈشـىدۇ  يېقىلىـپ  ئالدىغا
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قورقۇنچاقلىقتا دۇنيادا تهڭدىشـى يـوق نـېمىلهر ئىكهنلىكىنىـڭ ئهڭ     
ــى   ــر دۇنيــادا ئۇالرنىــڭ −تىپىــك ئىپادىس  مىــڭ نهچــچه بولغــان بى

 دۆلىتىنىــڭ ئــۆز ســوقۇپ ســېپىلىنى ســهددىچىن كىلومېتىرلىــق
 بىــلهن مــاختىنىش ســېپىلىنى بــۇ. چىقىشــىدۇر ئــوراپ چېگرىســىنى

ــۈنگىچه ــۇس بۈگ ــانلىقى  ق نوم ــاقالپ كېلىۋاتق ــاي س ــۈنكى −ىلم  بۈگ
 قىلىــپ مىــراس شــهكىلدە ئىرســىي قورقۇنچــاقلىقىنى خىتايالرنىــڭ

 تارىختىن: قالمايدۇ بىلهنال بۇنىڭلىق. كۆرسىتىدۇ كېلىۋاتقانلىقىنى
 دەرياسـىنى ) سـېرىق ( خـۇۋاڭخې  كهلـگهن  قورقۇتـۇپ  خىتايالرنى بۇيان

ى باشقۇرىدىغان، بىـزگه  بىزن“ قورقۇپ ئۇنىڭدىن بواللماي تىزگىنلهپ
ــز  ــات بهرگهن دادىمى ــۇپ، دەپ ”ھاي ــۇنى تون ــۇق ئ ــدىهاغا قورقۇنچل  ئهج

 قورقۇنچاقلىقنىـڭ  ئۇالرنىـڭ  كېلىۋاتقانلىقىمۇ ۇنۇپچوق ئوخشىتىپ
ــارىخىي . كۆرســهتمهكته كهتكهنلىكىنــى ســىڭىپ ئېڭىغــا يوشــۇرۇن ت

 يىلالردىــال يېقىنقــى تېخــى كهتمهيلــى، تارىخالرغــا يىــراق ئۇنچىلىــك
ــۇرۇش     ي ــام چېگرىســىدا ئ ــى ۋيېتن ــومېتىر يىراقتىك ــڭ كىل ــى مى هتت

غۇلجىــــدىكى خىتــــاي  -بولۇۋاتقىنىــــدا  ۋەتىنىمىزنىــــڭ بۆرىتــــاال  
ــوۋاق   ــوغۇقتا بــ تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ قورققىنىــــدىن زىمىســــتان ســ
بالىلىرىنىمۇ ئالماي يولالردا مۇز ئۈسـتىگه تاشـلىۋېتىپ ماشـىنىالرغا    

ــاراپ قېچ   ــتىگه ق ــىمۇ دۆلى ــىلىپ بولس ــويى   ئېس ــرا ب ــلىرى، چېگ ىش
شـــهھهرلىرىمىزدىن ئـــاپتوبۇس بېلهتلىرىنـــى نهچـــچه ئـــون ھهسســـه  
قىممهت بولغان ۋېلىسـىپىت يـاكى كىـيىم تىكىـش ماشـىنىلىرىغا      
ــىدا    ــويىز ئىستانسىســـ ــۈرۈمچى پـــ ــلىرى، ئـــ ــىپ قېچىشـــ تېگىشـــ
قىستاقچىلىقتا قولىدا بېلىتى بار تۇرۇقلۇق پويىزغا چىقالماي ئۇيغۇر 

ــالۋۇرۇپ ــا يـ ــويىز   بالىلىرىغـ ــدىن ھهق بېرىـــپ پـ ــون يۇۋەنـ ــچه ئـ نهچـ
 …دېرىزىسىدىن ئىتتىرىپ كىرگۈزۈۋېتىلىشىنى تهلهپ قىلىشلىرى 

 مهخلــۇقالر بىــر قورقۇنچــاق دېــگهن نــېمه تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ خىتــاي
ــى ــۇق ئىكهنلىكىن ــىتىپ تول ــته كۆرس ــڭ. بهرمهك ــۇ ئۇالرنى  خىــل  ب



944 

 

***  

  

دۈشمهننىڭ ئاجىز نۇقتىلىرىدىن . 2
 قانداق پايدىلىنىش كېرەك؟

 

يۇقىرىدا بىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىـدا نۇرغـۇن ئـاجىز نۇقتىالرنىـڭ     
پۇرســهتلىرىگه ئىــگه  بولىــدىغانلىقى، بىزمــۇ نۇرغــۇن زەربه بېــرىش    

ــار      ــدائىيلىققا تهييــ ــۈن پىــ ــش ئۈچــ ــۇ ئىــ ــى ۋە بــ ئىكهنلىكىمىزنــ
كۈچلىرىمىزنىــــڭ بــــارلىقىنى، مۇۋاپىــــق ھهرىــــكهت ئۇســــۇلىدىن  
پايدىلىنىــدىغانال بولىــدىكهنمىز، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى قــوغالپ   

. چىقىرىش دولقۇنىنى پهيدا قىالاليدىغانلىقىمىزنى كـۆرۈپ چىقتـۇق  
مهننىڭ كىملىكى، ئۇنىڭ ئاجىز نـۇقتىلىرى، ئۇالرغـا   بىز بۇ يهردە دۈش

 .زەربه بېرىشنىڭ ئۇسۇللىرىنى مۇھاكىمه قىلىپ چىقىمىز

 

 مهخپى ۋەھىمه پهيدا قىلىش
ۋەتىنىمىزنى بېسىپ ياتقان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى ھهرقانـداق    
ــاي        ــاق، خىت ــدىغان بولس ــپ كۆرى ــق قىلى ــويىچه تهتقى ــاھه ب ــر س بى

ــوپلىمى   تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ  ــادىكى ئهڭ قورقۇنچــاق كىشــىلهر ت دۇني
 .ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ چىقااليمىز

ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ تۇپرىقىمىزنى بېسىپ ياتقان 
ــدادلىرىنىڭ    ــى ئهجـــ ــڭ قهدىمكـــ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــ ــۇ خىتـــ بـــ
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 كـۆزلىرىگه  قالغـان  تىكىلىـپ  يېنىـپ  غهزەپتىن يىگىتىنىڭ ئېلىپ
! قالىدۇ چۆكۈپ ئىچىگه كۆلى قان يولدىشىنىڭ يىغلىغىنىچه سۆيۈپ

… 

ئاپتوبۇسنىڭ دېرىزە تۈۋىـدە ئولتۇرغـان قاسـىم، يهردە يىگىتىنىـڭ     
قان كۆلى ئىچىگه چىلىشىپ ئولتۇرغان چىرايلىق ئۇيغـۇر قىزىنىـڭ   
بۇالقتهك ياش تۆكۈۋاتقان كۆزلىرىنى كۆرۈپ ئورنىدىن چـاچراپ تـۇرۇپ   

يهردىكى قىزنىڭ ئىستىخىيىلىك بىر شهكىلدە يىگىتىنىـڭ  . كهتتى
قىپ لوپۇلداپ سوقۇپ تۇرغان يۈرىكىنى بىـر  كۆكرىكىدىن سىرتقا چى

قولى بىلهن قايتا قېپىغـا سېلىشـقا تىرىشـىۋاتقان، قۇچىقىـدا تـۇرۇپ      
جېنـــى چىقىۋاتقـــان يىگىتىنـــى باغرىغـــا باســـقىنىچه ئولتـــۇرۇپ       
ــلىق     ــان ئېچىنىشـ ــۆككه قارىغـ ــدەك كـ ــاله قىلغانـ ــدۇر نـ كىملهرگىـ

ققىنىچه قىياپىتىنى كۆرگهن قاسىم نېمه قىالرىنـى بىلهلـمهي ھـاڭۋا   
 .تۇرۇپ قالىدۇ

بىر دەمدىال كـۆكتىن چۈشـكهندەك بىـر مـۇنچه خىتـاي قوراللىـق       
. ساقچىلىرى پهيدا بولۇپ بۇ ئۇيغۇر قىزىنىڭ ئهتراپىنى ئورىۋېلىشـىدۇ 

ساقچىالرنىڭ ئاپتوبۇس شوپۇرىغا قاراپ بىـر نـېمىلهر دەپ ۋارقىرىشـى    
لهكلىرى ئاپپاق بى. بىلهن ئاپتوبۇس دەرھال قوزغىلىپ يۈرۈپ كېتىدۇ

يولدىشىنىڭ قىپقىزىل قېنىغـا بويىلىـپ كهتـكهن بىچـارە ئايالنىـڭ      
پال -ئېچىنىشلىق كۆرۈنۈشى ماشرەڭ كىيىملىكلهر ئارىسىدىن غىل

ھېلىقــى نــاتونۇش ئۇيغــۇر قىزىنىــڭ  . كۆرۈنــۈپ ئۇزاقالشــماقتا ئىــدى
قۇچىقىدا ياتقان يىگىتنىڭ قانلىق يۈرىكى قاسىمنىڭ كۆز ئالدىدىن 

 .تمهي تۇرىۋالىدۇزادىال نېرى كه

 ئـوت  كـۆزلىرى  ”!بېرىمهن ئېلىپ چوقۇم قىساسىنى بالىنىڭ بۇ“
 قهسـهم  پىچىـرالپ  قايتـا -قايتـا  ئـۆزى  ئـۆزىگه  قاسىم، يېنىۋاتقان بولۇپ

 …. ئىچهتتى
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: بۇ يىگىتنىڭ قىساسىنى ئېلىش ئىشى كۆپ ئۇزۇنغا سوزۇلمىدى
ئولتۇراقالشـقان  شۇ كۈنى كېچىدە شهھهرنىڭ خىتاي كهلگۈندىلهر زىچ 

ئائىلىلىكلهر بىنا مهھهللىلىرىنىڭ بىرىـدە ئىنتـايىن كۈچلـۈك بىـر     
 .پارتالش ئاڭلىنىدۇ

بـۇ خىتـاي مهھهللىسـىنىڭ    : ئهسلىدە بۇ ۋەقه مۇنـداق بولغانىـدى  
گۈللۈكىدە كېچىلىك ئىسسىقتىن قېچىپ سالقىنالپ ئولتۇرۇشـقان  

ۇچقانـدەك  بىرمۇنچه خىتايالرنىڭ ئوتتۇرىسـىغا بىـر موتوسـىكىلىت ئ   
-كىرگىنىچه شىددەت بىلهن پارتالپ كهتكهن بولۇپ، بىر مۇنچه قېرى

ــارچه بولــۇپ ئۇچــۇپ تهرەپ -يــاش خىتايالرنىــڭ گهۋدىســى پــارچىمۇ  -پ
-نهق مهيداندىال ئون نهچچه خىتاي تىتما. تهرەپكه چېچىلىپ كهتكهن

تىتما بولۇپ توزۇپ جان بهرگهن بولۇپ، يهنه بهزىلىرىنىـڭ قـولى يـوق،    
كـــۆزى تىتىلغـــان، يهنه قايســـى بىرلىرىنىـــڭ    -ىنىـــڭ يـــۈز بهزىلىر

تهرەپـته ئىڭـراپ يېتىـپ    -ئۈچهيلىرى سـۆرىلىپ جـان تالىشـىپ تهرەپ   
ئهتراپتىكى بىناالرنىڭ بهزىلىرىگه پارچىالنغـان ئـادەم گـۆش    ! كهتكهن

پــارچىلىرى چاپلىشــىپ قالغــان بولــۇپ، پۈتــۈن ئهتــراپ قــان كــۆلىگه  
ىســى بهكــال قورقۇنچلــۇق تۈســكه ۋەقه مهيــدانىنىڭ مهنزىر. ئايالنغــان

ــۇ پاجىئهلىــك مهنزىرىنــى كــۆرگهن بهزى خىتــايالر    ــۇپ، ب كىــرگهن بول
دەرھال ھوشىدىن كېتىپ ئاغزىدىن كۆپۈك چىقىرىپ تىترەپ يېتىپ 

بۇالر قوشـۇلۇپ ۋەقه مهيـدانىنىڭ پاجىئهلىـك مهنزىرىسـى     . قېلىشقان
 !تېخىمۇ قورقۇنچلۇق تۈسكه كىرگهن

ى ئادەم تۇتىدىغان ماشىنىالر بىـلهن دوختـۇر   ئۇزۇنغا قالماي بۇ يهرن
ــاقچى  ــورۇ ئىچـــى سـ  -ماشـــىنىلىرىنىڭ چىرقىراشـــلىرى قـــاپالپ، قـ

ھهربـى ۋە ئـاق خـاالتلىق خىتـايالر بىـلهن توشـۇپ       -قوراللىق سـاقچى 
 …. كهتكهن

قاسىمنىڭ بىرقانچه كۈندىن كېيىن خهۋەر تېپىشىچه، پاجىئهلىك 
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ھهرىكهتلهرنى بىر قارىماققا خالىغان يهردە خالىغان پهيتلهردە، خالىغان 
ــىلهر      ــان كىشـ ــۇنلىرى ۋە خالىغـ ــان ۋەقه ئۇچقـ ــهكىللهردە، خالىغـ شـ

ئهممـــا ھهر . پىـــدىن قوزغاشـــقا بولىـــدىغانلىقىنى كۆرســـهتمهكتهتهرى
قېتىمقى ھهرىكهت شهكلى چوقۇم ئهينى ۋاقىتتىكـى دۈشـمهنگه زەربه   

شــۇ .  بېرىشــته ھهقىقىــي رولــى بولىشــى مــۇھىم ئهھمىــيهتكه ئىــگه  
ــۆزىنى يهتتــى قىزلىــرىم، ســادىر    ســهۋەبتىن ھهربىــر ۋەتهندىشــىمىز ئ

 دەپ …ز ھاجى، غېنى بـاتۇر، رىزۋانگـۈل   پالۋان، تۆمۈر خهلپه، غوجا نىيا
 قارىغـان  دەپ مۇۋاپىـق  ئهڭ ۋە يهردە خالىغـان  ۋاقىتتا، خالىغان تونۇپ،

 دۈشمهنگه بىر بهلگىلىك بىلهن ئۇسۇللىرى ھهرىكهت شهكىللهردىكى
 ھهرىكهتلهرنىـڭ  خىـل  بـۇ  بهلكىـم . كېـرەك  ئاتلىنىشى جهڭگه قارشى
ــۇم ــيهتكه ئومــۇمىي بىرســى مهل ــۇمكىن  ئايلىنىــپ ۋەزى . كېتىشــى م

ھهقىقهتهنمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى غوجا نىياز ھاجى قاراتاغدا 
ــمهن      ــدا دۈش ــاۋرال تاغلىرى ــاتۇر ئ ــى ب ــدا، غېن ــوقىنى ئاتقىنى ــۇنجى ئ ت
ماشىنىسىغا تۇنجى ئـوقىنى ئاتقىنىـدا ئۇزۇنغـا قالمـاي بىـر مىللىـي       

ىـڭ،  ئازادلىق ئىنقىالبىنىڭ، بىر مىللىي مۇسـتهقىل جۇمهۇرىيىتىن 
ــهۋەبچى    ــدىغانلىقىغا سـ ــدا بولىـ ــىنىڭ پهيـ ــي ئارمىيىسـ ــر مىللىـ بىـ

شـۇڭا ھهربىـر   ! بولۇشىنى ھهرگىزمۇ قىيـاس قىاللىغـان ئهمهس ئىـدى   
ــر    ــرىش ئۈچــۈن بى ــا زەربه بې ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ ــز، خىت ۋەتهنپهرۋىرىمى
كىشىلىك ھهسسه بولسۇن دېگهن ئۈمىد بىـلهن ھهرىـكهت باشلىشـى    

هشتۈرەلمىســه، يهنه بىــر قېــتىم ھهرىــكهت  بىــر قېتىمىــدا ئهپل. الزىــم
ــۇ قېتىمقىســىدا ئهمىلــى تهســىرى كۆرۈلمىســه يهنه بىــر    قىلســۇن، ب

ــۇن   ــپ باقس ــكهت قىلى ــتىم ھهرى ــا  . قې ــڭ ئىزچىللىقىغ ھهرىكىتىنى
 !كاپالهتلىك قىلىشقا تىرىشسۇن

يۇقىرىـــدىكى مـــۇالھىزىلهردىن مهلـــۇمكى، ۋەتىنىمىـــزدە خىتـــاي 
ڭ يهنىــال نۇرغــۇن ئىمكــانىيهتلىرىنى تاجاۋۇزچىلىرىغــا زەربه بېرىشــنى

  .يارىتىش پۇرسىتىگه ئىگه ئىكهنلىكىمىزنى كۆرۈپ ئاالاليمىز
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چه تـارىخى ۋە مىـجهز ئهۋزەللىكلىـرى،    بىزنىڭ يۇرتلىرىمىزدىكى ئۆزگى
ئـۆزگىچه جۇغراپىيىلىـك ئاالھىـدىلىكى، ئـۆزگىچه پسـىخولوگىيىلىك      

ــدىلىكى، ھهرقايســى مهۋســۇم  ــي  -ئاالھى ــارلىقالرنىڭمۇ مىللى ــاي قات ئ
ــتىش ۋە    ــاش، كېڭهيـــ ــى قوزغـــ ــتهقىللىق ھهرىكهتلىرىمىزنـــ مۇســـ

قىـق  داۋامالشتۇرۇش جهھهتـلهردە پايدىلىنىشـالرنىمۇ ئهسـتايىدىل تهت   
 .قىلىپ كۆرۈشكه ئهرزىيدۇ

بىز تارىخىمىزدىكى مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىمىزنىـڭ  
ــدىغان      ــقهت قىلى ــان ۋەقهلهرگه دىق ــهۋەب بولغ ــىغا س ــۇنجى پارتلىش ت
بولســاق، تۆمــۈر خهلىــپه، غوجــا نىيــاز ھــاجى، غېنــى بــاتۇر، بــارىن         

 قاتارىــــــدىكىلهرنىڭ …قهھرىمــــــانلىرى، غۇلجــــــا شــــــېهىتلىرى 
بـــايالردىن، زىيـــالىيالردىن، دىنىـــي ئۆلىمـــاالردىن     ھېچقايسىســـى

بولماســتىن، بهلكــى ئهڭ نــامرات، ئهڭ ئېغىــر كــۈنلهردە قالغــان، ئهڭ 
بـۇ ھهرىكهتلهرمـۇ   . بىلىمسىز كىشىلهردىن ئىكهنلىكىنى كۆرەلهيمىز

مهخســـۇس پىالنلىنىشـــتىن يـــاكى بىـــرەر رەســـمىي تهشـــكىالتنىڭ 
ت ھـالىتىگه كهلـگهن   بىۋاسىته قوزغىتىشـى بىـلهن ئـاممىۋى ھهرىـكه    

ئهمهس، بهلكى تۇيۇقسىز قوزغالغان ئىسـتىخىيىلىك ھهرىكهتلهردىـن   
بۇنداق ھهرىكهتلهردىكى داڭلىق، . بارلىققا كهلگهنلىكىنى كۆرەلهيمىز

بىلىملىــــك يــــاكى بــــاي كىشــــىلهرنىڭ كۆپىنچىســــى ھهرىــــكهت 
تهرەققىياتىنىڭ بهلگىلىك باسقۇچلىرى، ھهتتا ئاخىرقى دەۋرلىرىدىال 

بـۇ خىـل   . رىغا چىقىشقا باشـلىغانلىقىنى ھهممىمىـز بىلىمىـز   ئوتتۇ
ــۇرى     ــكه مهجبــ ــرى ھهرىكهتــ ــىلىرىمىزنىڭ بهزىلىــ ــق كىشــ داڭلىــ

قىسقىسـى، تـارىخىمىزدا   . قاتناشتۇرۇلغانلىقىمۇ رىـۋايهت قىلىنماقتـا  
ــم    ــز بىلىــ ــتهقىللىق ھهرىكهتلىرىمىــ ــي مۇســ ــۈز بهرگهن مىللىــ يــ

تى، جۇغراپىيىلىـك  سهۋىيىسى، دىنىي سهۋىيىسى، ئىقتىسادىي ھـالى 
ــامىلالر    ــارلىق ئ ئاالھىــدىلىكى، دۈشــمهن كۈچلىرىنىــڭ ئهھــۋالى قات

يهنــى بــۇ خىــل   . بىــلهن بىــرەر قانۇنىيهتلىــك بېقىنــدىلىقى يــوق    
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ــى     ــلىدە تېخــ ــت ئهســ ــى يىگىــ ــۈرۈلگهن ھېلىقــ ــدىال ئۆلتــ يېقىنــ
ئۇنىۋېرســـىتېتنى تۈگىتىـــپ ئالـــدىنقى دەم ئـــېلىش كۈنىـــدە تـــوي  

-قىلغاندىن كېيىن ئايالىنى تۇنجى قېتىم جۈمهلىتىـپ قهينـى ئاتـا   
. ئانىسىنىڭ ئۆيىگه كېتىۋاتقان يول ئۈستىدە شېهىت قىلىنغانىكهن

ــاجىئهدىن خهۋەر تاپقــان يىگىتنىــڭ يىگىــت قولدىشــى بولغــان    ــۇ پ ب
ــۈنى ئ   ــۇ ك ــى ش ــىكىلىتىنى   ساۋاقدىش ــاقچى موتوس ــر س ــىمى بى اخش

ــارتالتقۇچ     ــو رەســمىي پ ــون نهچــچه كىل ــېلىگه ئ ــپ ب ــوغرىالپ چىقى ئ
دورىســىنى تېڭىــپ ھېلىقــى خىتــايالر ئولتۇرۇشــقان قورۇغــا بېســىپ  

 .كىرىپ بىرلىكته پارتالپ شېهىت بولغانىكهن

بۇنىڭــدىن خهۋەر تاپقــان قاســىم ســهل ئــارام تاپقانــدەك قىلســىمۇ، 
تىل خىتايالرغا بىۋاسىته جازا يۈرۈشى قىلىش ئۈچۈن ئهمما ھېلىقى قا

ئۇالرنىڭ ئادرېسـلىرىنى ئىزدەشـكه كىرىشـىش بىـلهن بىـرگه دەرھـال       
قاسـىم، ئـۆتكهن بىـر    . پارتالتقۇچ دورىسى تېپىشنىڭ كويىغا چۈشىدۇ

ھهپتىدە بىر بۇلۇڭدا ئۇچـۇپ يـۈرگهن بىـر ۋاراق ئۇيغـۇرچه يېزىقتىكـى      
دا ئىنتــايىن ئــاددىي بىــر پــارتالتقۇچ  ئۇنىڭــ. قهغهزنــى تېپىۋالغانىــدى

دورىسى ياساش رېتسېپى تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭغـا كېتىـدىغان   
نهرســىلهرنى تېــپىش قاســىمغا ئــانچه بهك تهســكه چۈشــمهيدىغاندەك  

شۇڭا قاسىم ئامال قىاللمىغاندا پارتلىتىش دورىسىنى ئۆزى . قىالتتى
ۈن شــۇ رېتســېپتا مانــا بۈگــ. ياساشـنىمۇ كــۆڭلىگه پۈكــۈپ قويغانىــدى 

  تونۇشتۇرۇلغان ماددىالرغا قايتىدىن بىر قۇر كۆز يۈگۈرتۈپ 

  :رېتسېپ بهكال ئاددىي كۆرۈنهتتى. چىقىدۇ

 ئـون  ۋە گۈڭگـۈرت  سـاپ  گـرام  يىگىـرمه  نىتراتقـا  كالىي گرام ئاتمىش“
 سۇدا بولۇپ ئارىالشتۇرۇپ تهكشى قارىسىنى كاربون ساپ گرام سهككىز

گهر تولـۇق ئارىلىشىشـقا ئۈلگـۈرمهيال    ئه. قاينىتىڭ ئارىالشقىچه تولۇق
ئاندىن سۈزگۈچ قهغىزىدە ياكى . سۈيى تۈگهپ كهتسه قايتا سۇ تولۇقالڭ

قېلىنراق داكىدا سۈزۈپ پالستىماسسـا بولمىغـان نهرسـىلهر ئۈسـتىگه     
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قۇرۇغاندىن كېيىن مۇۋاپىـق مىقـداردا   . يېيىپ ھاۋادا تهبىئىي قۇرۇتۇڭ
شارەكلهرنى تېڭىپ پارتالتقۇچ قىلسىڭىزمۇ - قاچىڭ ئوراپ ئهتراپىغا سا

بــۇ . ئهممــا نىســبهتهن كۈچلــۈك كاپســول قــوللىنىش كېــرەك . بولىــدۇ
مــاددىنى نهملىشــىپ قېلىشــتىن، ئــوتتىن ۋە پىالستىماسســىالردىن  

  ”.يىراق تۇتۇڭ

قاســـىم، بـــۇ رېتســـېپ ئۈچـــۈن الزىـــم بولىـــدىغان ماددىالرنىـــڭ  
ورىيىســـىدىن ئاســـانال ھهممىســـىنى دېگـــۈدەك ئىدارىســـىنىڭ البورات

ھهتتـا  . ئوغرىالپ چىقااليدىغانلىقىغا كۆزى يېتىدىغانـدەكال قىالتتـى  
كالىي نىترات ئورنىغا ناترىي نىترات، ئاممونىي نىتـرات يـاكى ئـۇرىيه    
قاتارىـــدىكى كـــۆپ ئۇچرايـــدىغان باشـــقا نىتراتلىـــق، ئـــاممونىيلىق 

  …. سۈنئىي ئوغۇتالردىن پايدىلىنىشنىمۇ كۆڭلىگه پۈكۈپ قويىدۇ

***  

 

قاراڭغۇ كامېر ئىچىدە ياتقان قاسىم، ئهسلهپ بۇ يهرگه كهلگىنىـدە  
ــۈرۈپ     ــدىغا كهلت ــۈرىكىنى كــۆز ئال ھېلىقــى يىگىتنىــڭ قىپقىزىــل ي

  . غهزەپتىن كۆزلىرى ئوت بولۇپ يېنىپ كهتتى

**** 

  

 نى ’پاجىئهسى‘بىر خىتاي كوجاڭىنىڭ  .4
 پىالنالش

  !خهقنى بىز قويغىنه ئۇيغۇرالرمۇ؟ −

 پارىڭىدىن دوقمۇشتىكىلهرنىڭ −        
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ــابلىنىدۇ  ــىلىرىمىز ھېسـ ــكىنىدە،  . كىشـ ــارەتكه ئېرىشـ ــق جاسـ خهلـ
ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى دۈشمهنمۇ شۇنچه ئاجىز بولۇپ كۆرۈنىدۇ، ئۇالرنىڭ 

. ئهڭ ئاجىز ۋاقىتلىـرى ۋە ئـاجىز نۇقتىلىرىمـۇ ئهڭ ئاسـان سـېزىلىدۇ     
-شۇڭا جاسارىتى ئۇلغايغان كىشىلهر ئۈچۈن بىلىم، ئىقتىساد، قـورال 

رىالر پهقهتال ۋاسـىته بولـۇش رولىنـى ئوينـاپ، ھېچقاچـان      دو-ياراغ، ئوق
شۇنداق بولغاچقا، بـۇ تـۈردىكى   . مهقسهت دەرىجىسىگه كۆتۈرۈلهلمهيدۇ

كىشىلهر بىرەر ئىشقا جاسارەت قىلغانلىرىدا، بۇ ئىشقا مۇناسىۋەتلىك 
ياراغ ياكى ئىقتىسادنى بهكال ئاسان ھهل قىالاليدۇ ياكى -بىلىم، قورال
بـۇ  . هتىياجالرنى ئهڭ تۆۋەن دەرىجىـگه چۈشـۈرۈۋېتهلهيدۇ  بۇ تۈردىكى ئې
 ئىشـقا  ئـۇ  ئىكهنسـهن،  قىلغـان  جاسـارەت  ئىشـقا  بىـر ““ھهقته گيوتى 

ــال ــاتالن دەرھـ ــۈنكى. ئـ ــارەتنىڭ چـ ــتىدا جاسـ ــل، ئاسـ ــۈچ ئهقىـ  ۋە كـ
 ســۆزىنى  مهشــهۇر دېــگهن  ”“بولىــدۇ يوشــۇرۇنغان  تهۋەككۈلچىلىــك

ــدۇرغان ــدى قال ــۇ. ئى ــهۋەبتىن ش ــاي س ــى  تاجاۋ خىت ــا قارش ۇزچىلىرىغ
ھهرىكهتـــكه ئاتلىنىشـــتا قولىـــدا ئىقتىســـادى بـــار، بىلىمـــى بـــار       
كىشىلهرنىڭ ئاغزىغا قاراپ قالماسلىق ياكى بـۇ تـۈردىكى شـهرتلهرنى    
ــاقالپ      ــمهن دەپ س ــكهت قىلى ــدىن ھهرى ــيىن ئان ــدىن كې تهييارلىغان

بهكال زۆرۈرىيهت بولىغىنىدا، بـۇ تـۈردىكى شـارائىتى    . ياتماسلىق الزىم
ــار  ــارقىلىق ھهرىـــكهت  بـ ــۇرۇش ئـ كىشـــىلهرنى زورالش يـــاكى ئۇجۇقتـ

ئهڭ مــۇھىمى، خهلقىمىــز . ئېهتىياجىغــا ئېرىشســىمۇ زىيىنــى يــوق 
ــىلهرنى    ــدىغان كىشـ ــا چىقىرااليـ ــارەتنى ئوتتۇرىغـ ــىدىكى جاسـ ئارىسـ

 .ھهرىكىتىمىزگه جهلپ قىلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشتۇر

ىمىلىك پائالىيهتلهر بىز شۇنىمۇ ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەككى، ۋەھ
خهلقىمىـــز ئارىســـىدا رەســـمىي بىـــر دولقـــۇن، ھهرىـــكهت ھـــالىتىگه  
ــۇق،     ــىدىكى غهيۋەتخورلـ ــز ئارىسـ ــىپ، خهلقىمىـ ــىگه ئهگىشـ كېلىشـ
چېقىمچىلىــــــــق، قورقۇنچــــــــاقلىق قاتارىــــــــدىكى پاسســــــــىپ 

خـۇددى شـۇنىڭدەك   . ئىللهتلىرىمىزگىمۇ تهدرىجىـي  ئـورۇن قالمايـدۇ   



940 

 

تۇنجى قېتىم بىـرەر تهۋەككۈلچىلىـك ھهرىكىـتىگه سـهۋەب بواللىشـى      
بىــلهن تهڭ يهنه، مۇۋەپپهقىيهتلىــك ئىشــلهنگهن بــۇ تهۋەككۈلچىلىــك 
ھهرىكهت قايتا بىـر جاسـارەتنى ئوتتۇرىغـا چىقىرىشـنىڭمۇ تۈرتكىسـى      

 .مۇمكىنبولۇپ قااللىشى 

بولۇپمـــۇ جاســـارەتنىڭ بىـــر مـــۇھىم ئاالھىـــدىلىكى شـــۇكى، ئـــۇ 
ــۇق‘كــۈلكىگه ئوخشــاش   ــاراكتېرگه ’يۇقۇمل ــگه خ ــا، ئى ــر بولغاچق  بى

 شهخسـلهرنىمۇ  ئهتراپىـدىكى  جاسارەت گهۋدىلهنگهن ئاالھىدە شهخسته
 بـۇ  ئادەمدىكى. ئىگه خۇسۇسىيهتلهرگه كهلتۈرىۋىتهلهيدىغان جاسارەتكه

دىن مهھرۇم قالغان كىشـىلهردە، ئېغىـر نـاھهق    ھهممى جاسارەت خىل
ــدىن ئۈمىــدى قالمىغــان    ــېگهن پهيتتىكــى كىشــىلهردە، ھاياتى زەربه ي
ــدا،    ــوغرىالردا، كوچــا نوچىلىرى پهيتتىكــى كىشــىلهردە، قىمــارۋازالردا، ئ

ــگه    ــانىيىتىگه ئى ــېلىش ئىمك ــدانغا ك ــۆپ مهي ــالردا ئهڭ ك ئهگهر . ياش
ى ئـۆزلىرى پۈتـۈن ۋۇجـۇدى    بۇنداق ھالهتتىكى كىشـىلهرنىڭ جاسـارىت  

بىلهن ئېتىقات قىلىدىغان ئهقىدە ياكى كىشىلهر تهرىپىـدىن ئهقىـل   
ــۇدەك      ــاس قىاللمىغـ ــادەم قىيـ ــه، ئـ ــۈردە يېتهكلهنسـ ــق تـ ۋە پىالنلىـ

مهلـۇم مهنىـدىن ئالغانـدا، ھهرقـانچه     . نهتىجىلهرنى يـارىتىش مـۇمكىن  
ســــىرلىق كۆرۈنگىنىــــدەك قىلســــىمۇ، ھىتلېــــر خاراكتېرىــــدىكى 

نى ئىنســـانالر ئارىســـىدىكى جاســـارەتكه تهييـــار تۇرغـــان     كىشـــىلهر
ــارەت مهنبهســـىنى   كىشـــىلهرنى پهرق قىالاليـــدىغان ۋە بۇنـــداق جاسـ
قوزغىتىــپ ئهتراپىــدىكى كىشــىلهر ئارىســىغا تېــزلىكته تارقىتىشــقا   

ياتالرنىڭ گېپىنى قويـۇپ تـۇرايلى،   . ماھىر كىشىلهر دېيىش مۇمكىن
نىياز ھـاجىم، ئهلىخـان تـۆرەم،    بىزنىڭ يېقىنقى تارىخىمىزدىكى غوجا 

ئهخمهتجان قاسىم قاتارىدىكى كىشىلىرىمىز تار دائىرىلىك بولسـىمۇ  
خهلقىمىــز ئارىســىدىكى جاســارەتنى ئويغىتااليــدىغان كىشــىلىرىمىز 

خـــۇددى شـــۇنىڭدەك، غېنـــى بـــاتۇر قاتارىـــدىكى . دېـــيىش مـــۇمكىن
ان كىشىلىرىمىز بولسا جاسـارىتىنى ئهڭ ئاسـان جـارى قىلدۇرااليـدىغ    
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قاسىمنىڭ گىپىسقا ئېلىنغان سول پۇتى قىچىشىپ زادىـال ئـارام   
مىــڭ تهســته گىپىســنىڭ بىــر بــۇرجىكىنى ســۇندۇرۇپ . بهرمهيۋاتـاتتى 

قارىۋىدى، تۈرمه كامېرىنىڭ ئىشىكىدىكى يوچۇقتىن غۇۋا كىرىۋاتقان 
پىـتالپ   يورۇقتا گىپىس بىلهن ئورالغـان داكىنىـڭ ئىچـى مىغىلـداپ    

ــۆردى  ــى كـ ــمىي   . كهتكهنلىكىنـ ــۇ رەسـ ــۈن كىيىملىرىمـ ــڭ پۈتـ ئۇنىـ
ئــۇ بىـر ھــازا تــاتىالپ  . پىتلىنىـپ ئــۇنى زادىـال ئارامىغــا قويمايۋاتـاتتى   

بهدىنىنىڭ بىرمۇنچه يهرلىرىنى قانىتىۋېتىپ، بىـر ھېسـاپتا پىتنىـڭ    
 .ئاچچىقىنى ئاغرىق بىلهن بېسىپ ئارام تاپقاندەك بولىدۇ

نه شـۇ يېڭـى كـېلىن ۋەقهسـىنى ئهسلهشـكه      ئۇنىڭ خىياللىرى يه
 …. كېتىپ قالىدۇ

***  

 

قاســىم ئىككــى ھهپتىــدەك سۈرۈشــته قىلىــپ يــۈرۈپ ئــۇ ئىككــى  
قاتىــــل خىتاينىــــڭ بىرســــىنى خىتــــاي ســــاقچىلىرى دۆلىــــتىگه  

بۇنىڭدىن قاتتىق ئهپسۇسالنغان . قاچۇرىۋەتكهنلىكىدىن خهۋەر تاپىدۇ
ــىنى   ــىم، ئىككىنچىسـ ــىدۇ  قاسـ ــقا كىرىشـ ــته قىلىشـ ئـــۇ، . سۈرۈشـ

ئىككىنچى قاتىل خىتاينى نهدىن باشالپ سۈرۈشته قىلىشنى ئويالپ 
ــڭ    ــاپتوبۇس بېكىتىنىـ ــر چهت ئـ ــدە، بىـ ــڭ بىرىـ ــۈرگهن كۈنلىرىنىـ يـ
تاختىســـىغا چاپالنغـــان كومپيـــۇتېردا خىتـــايچه ئۇششـــاق قىلىـــپ  

 بۇ ئېالن ھېلىقى ئىككى. يېزىلغان بىر ئېالنغا كۆزى چۈشۈپ قالىدۇ
ئېالنـدا بـۇ   . قاتىل خىتاينىڭ ئادرېسى ھهققىدىكى بىـر ئـېالن ئىـدى   

ئىككى خىتاي قاتىلى ھهققىدە بهكال تهپسىلىي مهلۇمـات بېـرىلگهن   
بولـۇپ، ئۇالرنىــڭ ئىـش ئــورنى، ئــائىله ئهھـۋالى، تهپســىلىي ئادرېســى،    
ــال      ــزىلىش بىلهن ــق يې ــال ئېنى ــاتالر بهك ــارلىق مهلۇم ــرى قات ۋەزىپىلى
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خـاراكتېرلىرى، ئىقتىسـادىي   -رنىڭ شهخسـى مىـجهز  قالماي ھهتتا ئۇال
ئهھۋاللىرى، بۇرۇنقى تاجـاۋۇزچىلىق جىنـايى قىلمىشـلىرى، يهرلىـك     

ــۆز   ــك سـ ــان ئۆچمهنلىـ ــلهرگه بولغـ ــېقىن  -مىللهتـ ــرى، يـ ھهرىكهتلىـ
دوســــتلىرى، شهخســــى ھهۋەســــلىرى قاتارىــــدىكى مهلۇمــــاتلىرىمۇ  

وق چىقارغان ئاخىرىدا يهنه ئ. ئىنچىكىلىك بىلهن تونۇشتۇرۇلغانىكهن
خىتاينىڭ خىتايدىن كهلگىنىگه تېخى ئهمدىال ئىككى يىـل بولغـان   
بىر ھهربىي سهپتىن كهسىپ ئالماشتۇرغان سابىق ۋىزۋوت كوماندىرى 
ــهن      ــى ماشـ ــۇبى ئۆلكىسـ ــاي خـ ــڭ خىتـ ــازىر ئۇنىـ ــى ۋە ھـ ئىكهنلىكـ

ئانىسـىنىڭ يېنىغـا قېچىـپ كهتكهنلىكـى، يهنه     -ناھىيىسىدىكى ئاتا
ارىســىنىڭ بىــر بۆلــۈم باشــلىقى ۋەزىپىســىدىكى بىرســى كــادىرالر ئىد

دادىســـىنىڭ كهســـىپ ئالماشـــتۇرۇپ كهلـــگهن بىڭتـــۈەن ئـــالتىنچى 
ــان   ــۈرگهنلىكى يېزىلغ ــۇرۇنۇپ ي ــېقىن  . دېۋىزىيىســىگه يوش قاســىم ي

ئهتراپتا بىرەرسىنىڭ يوقلۇقىدىن پايدىلىنىپ بۇ ئېالننى تهپسـىلىي  
ىكى كومپيـۇتېردا  ئهتىسىال ئىدارىسىد. تهرجىمه قىلىپ كۆچۈرۈۋالىدۇ

بۇنى التىنچه يېزىپ كومپيۇتېر يۇمشاق دېتال تهخسىسـىگه ئېلىـپ   
ئاندىن بۇ قهغهزنـى تېببىـي مهكتهپنىـڭ    . ھهم بىر نۇسخا يازدۇرۇۋالىدۇ

بېغىدىكى مىللىي ئوقۇغۇچىالر كـۆپ ئولىشـىدىغان بىـر ئورۇنـدۇققا     
ــدۇ   ــپ قالى ــۇپ كېتى ــتۇرۇپ قوي ــدىكى   . قىس ــى قولى ــر كۈنىس يهنه بى

ق دېتال تهخسه نۇسخىسىنى كۆپهيتىپ يازدۇرۇشنىڭ غېمىنـى  يۇمشا
ــا     ــا يېزىقت ــلهن كون ــۇتېر بى ــۇ خهۋەرنىــڭ كومپي ــدە ب قىلىــپ يۈرگىنى
يېزىلغــان نۇسخىســـى ئىنتـــايىن ئۇســـتىلىق بىـــلهن نىقابلىنىـــپ  

ــان‘ ــدا ’قاراخـــ ــت نامىـــ ــهھىپىلىرىدىن ئىنتېرنېـــ ــىگه ســـ  بىرســـ
 .قالىدۇ كۆرۈپ بېرىلگهنلىكىنى

بۇ ئىشتىنمۇ ئارام تېپىپ قالغان قاسىم، ئهمـدى ھېلىقـى قاتىـل    
ــكه    ــى تۈزۈشـ ــايلىۋېتىش پىالنىنـ ــىنى جـ ــاڭ دادىسـ خىتاينىـــڭ كوجـ

ئهممــا بــۇ كوجــاڭ خىتاينىــڭ ئانىســى ســابىق ئــاپتونوم  . كىرىشــىدۇ
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ئــۇالردىكى بــۇ ئهنســىزلىك ھهربىــر كىشــىدىن گۇمــان . ئهنسىرىشــىدۇ
ــد    ــتۈرگهن، ئهتراپىــ ــى يېتىشــ ــانخور مىجهزنــ ــدىغان گۇمــ ىكى قىلىــ

كىشىلهردىنال گۇمان قىلىپ قالماي، ھهتتا ئۆزىنىڭمـۇ بىـرەر ئىشـنى    
ئوڭۇشلۇق قىاللىشىدىن گۇمانلىنىدىغان ھالهتكه بېرىپ يهتكهچكه، 

 .جاسارىتى بهكال تۆۋەن كىشىلهردۇر

ئهمما ئىنسـان بالىسـىدىكى جاسـارەت كـۈچى ئهقىلـگه، بىلىمـگه       
ــاغلىق بولمىغــان ۋە مهڭگۈلۈكمــۇ بولمى  غــان بىــر خىــل  بىۋاســىته ب

شــۇڭا . ۋاقىتلىــق ھېسســىيات پوتېنســىئال ھادىسىســىدىن ئىبــارەت
ــتىدا   ــقى مۇھىــــت ئاســ ــارىتى بهلگىلىــــك تاشــ ــاننىڭ جاســ ئىنســ
ــارائىتالردا   ــۇئهييهن تاشـــقى شـ ئاجىزلىشـــىش بىـــلهن بىـــرگه، يهنه مـ

ــۇمكىن    بىــــر قىســــىم  . قايتىــــدىن كۈچىيىــــپ كېتىشــــىمۇ مــ
ــۇ خىــل جاســارەت ھاياتىــدىكى   ئهڭ زور نهتىجىــگه كىشــىلىرىمىزدە ب

بۇ ئهھۋالدا . ئېرىشكهن پهيتلهردە ئاالھىدە كۈچىيىپ ئوتتۇرىغا چىقىدۇ
بــۇ شهخســنىڭ جاســارىتى ئهقىــل بىــلهن ئىشــقا سېلىنســا، قىيــاس   
قىلىنمىغۇدەك يېڭى پىكىر ۋە يېڭى چـارىالرنى يارىتىـدىغان كـۈچكه    

ــۇمكىن  ــى م ــايىن    . ئايلىنىش ــۋالالردا ئىنت ــل ئهھ ــر خى ــا يهنه بى ئهمم
مىدسىز ھالالردا ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئۆز جاسارىتىنى ئهقىلسىزلهرچه، ئۈ

قارامالرچه ئىشقا سېلىپ بىر مۇنچه خهتهرلىك ھهرىكهتلهرگه جاسـارەت  
ــۇمكىن ــىمۇ مـ ــى  . قىاللىشـ ــدىكى نېرۋىنـ ــاراق قاتارىـ ــدە ھـ يهنه بهزىـ

تورمۇزلىغـــۇچى مـــاددىالر ۋاسىتىســـىدىمۇ ســـۈنئىي ۋە ۋاقىتلىـــق     
ــى  ــارەتكه ئېرىشهلىش ــۇمكىنجاس ــىزلىق بىــلهن   . مۇ م ــۇ ئهقىلس بۇم

ئـــادەتته . ئوتتۇرىغـــا چىقىـــدىغان ســـۈنئىي جاســـارەت ھېســـابلىنىدۇ
كىشىلهردىكى جاسارەت مهيلى تهبىئىي ئوتتۇرىغـا چىقىـدىغان يـاكى    
ــرەر      ــۇن، بى ــارەت بولس ــۋىلهرچه جاس ــدىغان تهل ــا چىقى ــۇنى ئوتتۇرىغ س

ــا،    ــارەت بولغاچقــ ــدىغان جاســ ــكهت قىلدۇرااليــ ــكىن ھهرىــ ھهر كهســ
جاسـارەت يهنه  . ئىككىسىال پايدىلىق ھـالهتكه ئايلىنالىشـى مـۇمكىن   
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تېخنىكـــا -نىـــڭ كهســـپى ئاالھىـــدىلىكى، بىلىـــمكىشـــىلهر ئۆزلىرى
سهۋىيىســــــى، خىتــــــاي تاجاۋۇزچىلىرىــــــدىن كۆرۈۋاتقـــــــان بهزى    
ئىمكــــانىيهتلىرى، ئــــۇالر بىــــلهن مۇئــــامىلىلهردە، ئىقتىســــادىي     

ــز  ــدىكى ئېگىــــ ــدىغان  -ئهھۋالىــــ ــېس قىلىــــ ــلىكلهردە ھــــ پهســــ
ــي     ــىياتلىرى، دىنىـ ــي ھېسسـ ــهن مىللىـ ــىزلىكلىرىگه ئاساسـ تهڭسـ

ىلــلهت ســۆيگۈلىرى، مىللىــي مۇســتهقىللىق م-ئېتىقــادلىرى، ۋەتهن
ئهممـا ئۇالرنىـڭ   . ئارزۇلىرىدا بهلگىلىـك پهرقـلهر كۆرۈلۈشـى مـۇمكىن    

 تاجـــاۋۇزچىلىرى خىتـــاي ۋاقىـــت ھهر −ئورتـــاق بىـــر ئاالھىـــدىلىكى 
 ھهممىســىنىڭ ئۇالرنىــڭ بولــۇپ، تۇرۇشــى كهمســىتىلىپ تهرىپىــدىن
ــۈدەك ــۆۋىتى دېگ ــدە ن ــك كهلگهن ــدە بهلگىلى ــىي دەرىجى اتلىق ھېسس

بۇ خىل ھېسسىياتالر كۆپىنچه ھـالالردا خۇسۇسـىي   . پهيتلىرى بولىدۇ
ــر شـــهكىلدە       ــىز بىـ ــۆھبهت ســـورۇنلىرىدا ئـــاڭلىق يـــاكى ئاڭسـ سـ

ئهمما ئهنسىزلىك روھىي ھالىتىنىڭ تهسـىرىدە  . ئىپادىلىنىپ تۇرىدۇ
ئـــۆزىگه، ئـــۆز ئهتراپىـــدىكى كىشـــىلهرگه ئىشـــهنچ قىاللماســـلىقتهك 

رۇندا تـۇرۇپ كهلگهچـكه، ئـۆزى پىـالن تـۈزۈپ      ئاالھىدىلىكى ئۈستۈن ئو
 .مۇستهقىل بىرەر ھهرىكهت قىلىش جاسارىتى يوق دېيهرلىك

 قىاللمىسـا،  قىيـاس  نهتىجىسـىنى  ئىشـىنىڭ  قىلىـدىغان  −ئادەم 
ــداق ــقا بۇن ــانلىقچه ئىش ــارەتمۇ ئاس ــدۇ جاس ــڭ. قىاللماي ــۈن بۇنى  ئۈچ

ىشىلهر ك بۇ شۇنىڭدەك. كېرەك بولۇشى ئىگه روھىغا تهۋەككۈلچىلىك
ھهر بىــر ھهرىكىتىــدىن كېــيىن ئۆزىنىــڭ ئىجتىمــائىي ئورنىــدا بىــرەر 
كۆرۈنهرلىك خهتهرلىك ئۆزگىرىشنىڭ بولماسلىقىنى، بولۇپمۇ نورمـال  
ــڭ     ــدىغان ئاقىۋەتلهرنىـــ ــدىت يارىتىـــ ــىغا تهھـــ ــش ۋە تۇرمۇشـــ ئىـــ

يهنـى بـۇ كىشـىلهر نـۆۋەتته قىلىۋاتقـان      . بولماسلىقىنى ئـارزۇ قىلىـدۇ  
ــپ   ــىدىن ئايرىلىـ ــىدۇ ئىشـ ــال ئهنسىرىشـ ــىدىن بهكـ ــۇڭا . قېلىشـ شـ

قىلىدىغان تهۋەككۈلچىلىك ھهرىكىتىنىڭ دۈشمهنگه ئهمىلى تهسـىر  
يارىتالماي قېلىشىدىن ۋە بىهۇدە قولغـا چۈشـۈپ قېلىشـىدىن بهكـال     
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رايونلۇق پارتكوم مۇئاۋىن بۇجاڭلىرىـدىن بىـرى بولغاچقـا، ئـۇ خىتـاي      
ر قورۇسىدىكى بـۇ ئانىسـىنىڭ ئـۆيىگه    ئاالھىدە قوغدىلىدىغان كادىرال

قاســـىم ھهرقـــانچه قىلىپمـــۇ بـــۇ قورۇغـــا  . كۆچـــۈپ بېرىۋالغـــانىكهن
ــدۇ  ــولىنى قىاللماي ــۇ قورۇنىــڭ  . كىرىشــنىڭ ي ــتىگىچه ب ئىككــى ھهپ

ــىنىڭ       ــادىرالر قورۇس ــۇ ك ــدە، ب ــپ يۈرگهن ــۇرۇن كۆزىتى ــى يوش ئهتراپىن
ىقىنى يوشۇرۇن تـۈردە بارغانسـېرى قـاتتىق مۇھـاپىزەت قىلىنىۋاتقـانل     

ھهتتا قورۇنىڭ ئهتراپىدا بىر قـانچه پـۇقراچه ياسـانغان    . سېزىپ قالىدۇ
پـــايالقچىالرنىڭمۇ ئايلىنىـــپ يـــۈرگهنلىكىنى ســـهزگهندەك قىلىـــپ، 
ئــاخىرى بــۇ خىتــاي ئائىلىســىنىڭ پېــيىگه چۈشۈشــنى توختىتىشــقا  

ئامال يوق، بـۇ خىتاينىـڭ بـۇرۇنقى ئـۆيىنى بولسـىمۇ      . مهجبۇر بولىدۇ
ــدۇبىــرنېمه قىلىۋې ــامهلۇم   . تىشــنى ئويالي ــۇ ئۆيىنىڭمــۇ ن ــدا ئ ــۇ ئارى ب

كىشىلهر تهرىپىدىن كۆيدۈرۈۋېتىلگهنلىكىنى ئاڭالپ بىر ھېسابتا بـۇ  
خىتــاي كوجاڭىنىــڭ پېيىغــا چۈشــۈش ئىشــىنى رەســمىي پىالنىــدىن 

 .چىقىرىپ تاشالشقا مهجبۇر بولىدۇ

قاســىم، ھهرىكىتىــدە دائىــم كىمــدۇ بىرســىلىرىنىڭ كهينىــدە      
. ىقىنى سېزىپ ئۆزىچه كـۆڭلى يېـرىم بولۇشـقا باشـلىدى    قېلىۋاتقانل

دېمهك، بۇ ئىشالردا پىالنلىق ھهرىـكهت قىلىشـقا ئۇرۇنۇشـى ئۇنىڭغـا     
بۇنىـڭ ئۈچـۈن بىـرەر يوشـۇرۇن قوشـۇنغا ئهزا      . تهسكه چۈشمهكته ئىدى

بولۇش ياكى ئۆز ئالدىغا ئايرىم بىـر قوشـۇن تهشـكىللهپ ھهمكـارلىق     
 .لماقتا ئىدىئاساسىدا ئىش قىلىش الزىم بو

قاســـىم، ئـــۆتكهن ئىككـــى قېتىملىـــق ۋەھىـــمه پهيـــدا قىلىـــش 
ھهرىكىتى جهريانىدا پـارتلىتىش مىناسـى قويۇشـنىڭ ئهڭ بىـخهتهر ۋە     

ــدى    ــپ قالغانىـ ــدىغانلىقىنى بىلىـ ــارە بولىـ ــان چـ ــا . ئهڭ ئاسـ ئهممـ
ــروخ، كاپســول   ــارلىق پ ــار ب ــدە ب ــدىن ئۆيى پىســتانلىرىنىڭ -قورققىنى

ى ئۈچــــۈن، قايتىــــدىن بىــــرەر ۋەقه ھهممىســــىنى تاشــــلىۋەتكهنلىك
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كاپســـول -چىقىرىشـــقا تهييـــارلىنىش مهقســـىتىدە باشـــقىالتىن دورا
ــۇ . تهييـــارالش ئىشـــىغا كىرىشـــىپ كېتىـــدۇ  ــانچه قىلىپمـ ــۇ ھهرقـ ئـ

ئىدارىســىدىن قولىــدا بــار رېتســېپقا كېرەكلىــك دورىالرنــى ئــوغرىالپ 
دۇكـان ئـارىالپ يـۈرۈپ سـهرەڭگه يـاكى      -چىقالماي ئىالجسـىز دۇكـانمۇ  

يىغقـان سـهرەڭگىلهرنى زېـرىكمهي    . پوجاڭزا يىغىشقا مهجبـۇر بولىـدۇ  
 .ئولتۇرۇپ بېشىنى قىرىپ چىقىرىشقا تۇتۇش قىلدى

بۇ كۈنلهردە دۇكانالردا ئهركىن سـېتىلىدىغان پوجـاڭزىالرمۇ يوقـاپ    
ھهتتا بىر دۇكانـدا كىچىـك بىـر ئۇيغـۇر بالىسـى پوجـاڭزا       . كهتكهنىدى

نى تۇتۇۋېلىـپ زوراۋانلىـق ئهتـرىتىگه    ئالىمهن دەپ كىرگىنىدە ئۇ بالى
ــۇرۇپ بهرگهن ــادەم    . تاپشـ ــالىنى ئـ ــۇ بـ ــالالتلىرى ئـ ــاي جـ زوراۋان خىتـ

قېلىپىدىن چىققان ۋەھشـىي ئۇسـۇلالردا تاجـاۋۇز قىلىـپ ۋە قىينـاپ      
تاشلىۋېتىش بىلهنال قالمـاي، ئـۇ بالىنىـڭ چـوڭ ئاكىسـىنى بوھتـان       

ئۇنـدىن  . هنىـدى بىلهن سوالپ قويغانلىق خهۋەرلىرىمۇ تارقىلىپ يۈرگ
 ’كومىتېـت  قارشـى  زوراۋانلىققا‘دەرمهكلهرنىمۇ -باشقا كېرەكلىك دورا

ــڭ ــاي تونۇشتۇرۇشــــى نىــ  بولمايــــدىغان ئــــالغىلى تــــۇرۇپ بولمــ
 ۋە ھـــاراقالر -ســـهرەڭگه  ئهمـــدى  ئۇنىڭغـــا  شـــۇڭا، . قىلىۋەتكهنىـــدى 

 .قالمايدۇ چارە باشقا پايدىلىنىشتىن بېنزىنالردىن

رىنىڭ ئازلىق قىلىۋاتقـانلىقىنى  بىر كۈنىسى يىغقان سهرەڭگىلى
كۆرۈپ، يهنه ئازراق يىغىپ كىرىش ئۈچۈن ئارقا كوچىالردىكى ئۇششاق 
دۇكانالرنى ئارىالپ ئائىلىلىك بىناالر بىـلهن تولغـان بىـر تـار كوچىـدا      

ــاتتى ــداپ   . كېتىۋات ــدىن غۇيۇل تۇيۇقســىزال بىــر ئۇيغــۇر بالىســى يېنى
ــل ق    ــكه قى ــوقۇپ ئۆرۈۋېتىش ــۇنى س ــۈپ ئ ــپ ئۆت ــدۇچېپى ــاال  . الى ــۇ ب ئ

ئۇچقاندەك يۈگۈرگىنىچه ئۇدۇلىدىكى بىر بىنانىڭ ئالدىدا سـالقىنالپ  
تۇرغان بىر نهچچه خىتاينىڭ ئارىسىدىن يهنه شۇنداق چېپىـپ ئۆتـۈپ   

قاسـىم بـۇ   . ياندىكى بىر تار كوچىغا بۇرۇلۇپال كـۆزدىن غايىـپ بولىـدۇ   
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 بىزنىڭ كۈچلىرىمىز
بـــۇ خىتـــاي كـــۆچمهن تاجـــاۋۇزچىلىرى ئارىســـىغا كىـــم ۋەھىـــمه 

 ساالاليدۇ؟

ــدىن   ئاساســ لىقى بىزنىــڭ مىللىــي شــهھهر ئاھــالىلىرىمىز ئىچى
چىقىدىغان ۋەتهنپهرۋەر پىدائىيلىرىمىز بۇ ۋەزىپىنى ئۈستىگه ئېلىشى 

يهنــى يۇقىرىــدا دېــيىلگهن خىتــاي تاجــاۋۇزچى كــۆچمهنلىرى . كېــرەك
مهركهزلهشكهن يهرلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسـمىدا ئـاز سـاندا بولسـىمۇ     

ــاق ئىشــچى  ــي قورچ ــا خىزمهتچى-مىللى ــرگه تۇرماقت ــز بى ــۇ . لىرىمى ب
تــۈردىكى شــهھهر ئاھالىلىرىمىزنىــڭ مــۇتلهق كــۆپ قىســمى خىتــاي  
تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرىنىڭ بىۋاسىته زۇلۇمى، ھاقارىتى، كهمسىتىشى 
ۋە زەربىسىگه ئۇچرىغان بىر قهدەر غهزەپلىك كىشـىلىرىمىز بولغاچقـا،   

كـۆچمهنلىرى   ئۇالر ئۆزلىرىگه ئىشهنچ تۇرغۇزالىسا، خىتـاي تاجـاۋۇزچى  
ئارىسىغا ئهڭ ئاسـان ۋە ئهڭ ۋەھىمىلىـك پاراكهنـدىچىلىكلهرنى پهيـدا     

شهھهرلىرىمىزدە ئولتۇراقالشقان ئىشچى، . قىلىش ئىمكانلىرىغا ئىگه
ــار،     ــارەتچى، مهدىكـ ــۇالزىمهتچى، تىجـ ــادىم، مـ ــۇرىي خـ ــك، مهمـ تېخنىـ

ــۈنهرۋەن ــۇچى -ھـــــ ــىزلىرىمىز ۋە ئوقۇتقـــــ ــىپالر، ئىشســـــ -كاســـــ
 ئهڭ بېرەلهيدىغان زەربه تاجاۋۇزچىلىرىغا خىتاي …ئوقۇغۇچىلىرىمىز، 

 ئورگانلىرىـــــدا دۆلهت بولۇپمـــــۇ. ئايلىنااليـــــدۇ كـــــۈچكه مۇۋاپىـــــق
 تايىنىـدىغانال  غۇرۇرىغـا  مىللىـي  ئازراقال كىشىلىرىمىز ئىشلهيدىغان

 ۋەھىمه يهتكۈچه ئارىسىدا تاجاۋۇزچىلىرى كۆچمهن خىتاي بولىدىكهن،
 . الرغا ئىگهشارائىت قىاللىغۇدەك پهيدا

ــدە ۋەتىنىمىزنىــڭ شــهھهرلىرىدە خىتــاي كــۆچمهن    بۈگــۈنكى كۈن
تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن بىرگه ئىشـلهيدىغان مىللىـي مهمـۇرىي كـادىر،     

-سـهنئهتچى، تهنتهربىيىچـى، سـاقچى   -تېخنىك، ئىنژېنېـر، ئهدەبىيـات  
ئهسـكهرلىكتىن كهسـىپ ئالماشـتۇرغان    -ئهمهلدار ۋە قورچـاق ھهربىـي  
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ــى      ــاكى مهخپ ــاالاليدۇ ي ــدىچىلىك س ــا پاراكهن ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ خىت
 .قوراللىق قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرىگه ياردەمچى بوالاليدۇ

بىزنىـــــڭ شـــــهھهرلىرىمىز، كـــــان رايـــــونلىرىمىز ۋە ســـــانائهت  
ــ  ــونلىرىمىزدىكى خىتــ ــك  رايــ ــهن يهرلىــ ــاۋۇزچىلىرى ئاساســ اي تاجــ

ئۇالرنىـڭ ئائىلىلىـك   . خهلقىمىزدىن ئايرىم يهر ياكى بىناالردا ياشايدۇ
ــان ــالىرى، زاۋۇت، كـ ــدارە -بىنـ ــورۇنلىرى، ئىـ ــودا ئـ ــانىلىرى، سـ -كارخـ

مائارىــپ ئــورۇنلىرى،  -شــىركهتلىرى، تهتقىقــات ئــورۇنلىرى، مهدەنىــي
دەم ئـــېلىش -ســـهھىيه ئـــورۇنلىرى، ســـاياھهت-ســـاقلىقنى ســـاقالش

يهرلىرى ئاساسهن خىتاي كۆچمهن تاجاۋۇزچىلىرىدىن تهشكىل تاپقـان  
بولــۇپ، ئــادەتته پــوس قويۇلمىغــان، قوغــداش كــۈچى ئــاجىز نــۇقتىالر  

ئۇ يهرلهردە بىرەر ۋەقه پهيدا قىلىنسـا پهقهتـال خىتـاي    . دېيىش مۇمكىن
تاجاۋۇزچىلىرىغـــا بىۋاســـىته زەربه بېـــرىش ئىمكـــانلىرىمىز ھېلىمـــۇ 

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه مـۇتلهق كـۆپ سـانلىق خىتـاي تاجـاۋۇزچى        . ۇدمهۋج
شــاراپالر مهۋجــۇد،  -كۆچمهنلىرىنىــڭ ئۆيلىرىــدە گــاز تــۇڭى، ھــاراق    

مــۇتلهق كــۆپ ســاندىكى ئاپتوموبىــل، ئــاپتوبۇس،  . گــاز بــار-ئېلېكتــر
ئۇالردىن . پويىزالر ئاساسهن خىتاي تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرىنىڭ قولىدا

بـــۇ خىـــل . رى بهھـــرىمهن بولماقتـــائاساســـهن خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلى
ــۇ      ــڭ يېقىلغـ ــىتىلىرى ۋە ئۇالرنىـ ــاش ۋاسـ ــوپچه قاتنـ ــك ئـ بېنزىنلىـ
مهنبهلىرىگه مهخپـى ھۇجـۇم قىلسـاقمۇ ئاساسـهن خىتـاي تاجـاۋۇزچى       

بولۇپمـۇ خىتـاي   . كۆچمهنلىرىگه زەربه بېرىش مهقسىتىگه يېتهلهيمىز
سىخانا، كۆچمهن تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئائىلىسىدە ئهمهس، رېستوران، تان

تىياتىرخــانىالردا كۆڭــۈل ئــېچىش   -ئاشــخانىالر، كافىخــانىالر، كىنــو  
ئادىتىنىڭ بولۇشى ئۇالرغا مهخسـۇس زەربه بېـرىش پۇرسـهتلىرىمىزنى    

 .تېخىمۇ كۆپهيتىپ ۋە ئاسانالشتۇرۇپ بېرەلهيدۇ
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ــد     ــايىغىنىچه كېتىۋاتقىنى ــداپ ك ــدىن غوتۇل ــالىنى ئارقى ــۋاش ب ا، بهڭ
ــان       ــالقىنالپ تۇرغـ ــكهن سـ ــۈپ كهتـ ــىدىن ئۆتـ ــاال ئارىسـ ــى بـ ھېلىقـ
خىتايالرنىــڭ ئىچىــدىكى ســېمىز بىــر پــوق قۇرســاق خىتايغــا كــۆزى  

ئــۇ خىتاينىـــڭ ئاســما مايكىســى كىنـــدىك    . چۈشــكهندەك قىلىــدۇ  
تهرىپىدىن ئېنىغا يىرتىلىپ ئېچىۋېتىلگهن، ئـۇ يىـرتىقتىن قـېلىن    

باغرى تۆكۈلـۈپ چۈشـۈپ   -چهيسۈپسۈزۈك چاۋا ماي بىلهن قاپالنغان ئۈ
يهردە سۆرىلىپ قالغان بولـۇپ، ئـۇ خىتـاي نـېمه ۋەقه بولغـانلىقىنىمۇ      

 قولىغـا  ئـۈچهيلىرىنى  دەپ ”ئهييـو  ئهييـو، “ئاڭقىرالماي ھاڭۋاققىنىچه 
ــاتتى تارتىشــتۇرۇپ ئېلىــپ  يهردە ســهنتۈرۈلۈپ ئالــدىغا ئانــدىن. قاراۋات

چچىق ئـــۈچهيلىرىنى دەسســـهپ پاقىلـــدىتىپ ئـــا ياتقـــان ســـۆرىلىپ
. يارغىنىچه گۈپال قىلىپ ئۆز ئىچ باغرىنىـڭ ئۈسـتىگىال دۈم چۈشـىدۇ   
ــۈچهي   ــڭ ئـ ــرەلمىگهن ئۇنىـ ــلىق بېـ ــۈككه بهرداشـ ــر يـ ــۇنچه ئېغىـ -بـ

باغىرلىرى، ئاستىدا قېلىـپ يېرىلىـپ ساپسـېرىق يىڭلىـرى يانـدىن      
شۇ چاغدىال يېنىدىكى خىتايالر . جىرىلداپ چاچراپ ئېقىشقا باشاليدۇ

 ”بولدى؟ نېمه جياڭغا الۋ جياڭ، الۋ“بۇ ھهمراھىغا دىققهت قىلىشىپ 
 .ئۇرۇنىدۇ تۇرغۇزۇشقا يۆلهپ خىتاينى ئۇ دېيىشكىنىچه

ــيىن      ــدىن كې ــاجىئهنى كۆرگىنى ــان پ ــىز بولغ ــۇ تۇيۇقس ــىم ب قاس
بايــامقى بالىنىــڭ ئۇچقانــدەك يۈگــۈرۈپ ئۆتۈشــىنىڭ مهقســىتىنى      

نىدىن ئىتتىك قهدەمـلهر بىـلهن غىـپال    دە، قورققى-ئهمدىال چۈشۈنىدۇ
 …. قىلىپ يهنه بىر كوچىغا كىرىپ تىكىۋىتىدۇ

قاسىم ئـۆيىگه كېلىۋالغانـدىن كېـيىن ھېلىقـى بـالىنى ئـويالپ       
 ھهرىـكهت  ئاددىي دېگهن نېمه چهبدەسلىك، دېگهن نېمه توۋا،“: قالدى
ــۇ؟ ــاكىزە ھهم بــ ــك ھهم پــ ــۆزۈمچه مهن! ۋەھىمىلىــ ــدىغان ئــ  قىلىــ

ــارلىق ۋە   ئ ئىشــلىرىمنى ــپه دەپ قىلمىغــان تهيي ــر ۋەزى ــدە ئېغى االھى
 ”!ئېهتىياتلىرىم قالمايدىكهن، قارا بۇ بالىنى
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ھهر نېمه دېگهن بىـلهن ئۇنىڭغىمـۇ بـۇ ئىشـنى مهن قىلـدىم دەپ      
يالغان قوشۇن نامىدا ماختىنىپ بىر ۋەھىـمه خهۋىـرى تـارقىتىۋېلىش    

 …. پۇرسىتى كهلگهنىدى

***  

 

دىكى ئېچىشـىپ ئـاغرىش يېرىمىـدا    قاسىمنىڭ خىيالىنى بهدىنى
ــۈزۈۋەتتى ــدىلىكته   . ئ ــرى ئهم ــانىتىۋەتكهن يهرلى ــاتىالپ ق ــدىن ت باياتى

ئۇ ئهسلىمىلىرىنى يېرىمىدا . قىزىرىپ ئاغرىپ ئارامىدا قويمايۋاتاتتى
توختىتىـــپ ئاســـتا تىركىشـــىپ ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ كـــامېر ئىچىـــدە 

مىيهت ئۈچۈنال بۇ يېقىنالردا ئۇنى رەس. ئايلىنىپ مېڭىشقا كىرىشىدۇ
كــۆزىنى قانغــا بويىۋېتىــپ قايتىــدىن كامېرىغــا -ســوراققا تارتىــپ يــۈز

ئـۇ ھـازىر كـامېردا يـالغۇز ئهمهس     . سۆرەپ ئهكىرىـپ تاشلىۋېتىشـهتتى  
سوراق ئۆيىدە قىينىغانلىرىدىمۇ ئهتراپىدا بىر نهچچه يېڭىياچه . ئىدى
ڭــى جــالالتالر ئــۇنى بــۇ يې. تىبــوالت بىــرگه لهرمــۇ ’جىنــايهتچى‘يــاش 

تۇتۇلغانلىقى كۆرۈنۈپال تۇرغان تهجرىبىسىز ياش بالىالرنىڭ ئالدىدىال 
روشـهنكى، بـۇ قىيناشـالر ئـۇنى     . كهلمهس ئـۇرۇپ قىينىشـاتتى  -كهلسه

سوراق قىلغىنىدىن كۆرە يېڭى مهھبۇسالرغا سۈر كۆرسىتىش ئۈچۈنال 
 .قىلىنىۋاتقان ئىشالر ئىدى

ىيناشــالرغا قاســىممۇ بــۇ تــۈردىكى رەســمىيهت تۈســىنى ئالغــان ق 
خېلى بۇرۇنال كۆنۈپ قالغاچقا، ئـۆزىنى تۇتۇۋالغـان ھالـدا جـازا ئـۆيىگه      

ئـۇ،  . تۈنسىزال جازالىشىشنى كۈتۈپ تۇرىدىغان بولىۋالىدۇ-كىرىپ ئۈن
ــدىن باشــقا،     ــارىالپ تىلــالپ قويغىنى ــايالرنى ئ قىيناشــقانلىرىدا خىت

ى جــالالتالرمۇ ئــۇن . قىيناشــلىرىغا تــوال بهك ئىڭراپمــۇ كهتمهيتتــى   
باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئهڭ ۋەھشىي ئۇسۇلالردا قىينىشـىپ ھوشـىدىن   
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ــادىكى ئهڭ  . ھهممىمىـــز بىلىمىـــز ــايالر بۈگـــۈنكى دۇنيـ يهنـــى، خىتـ
ھهقـته مـۇتلهق كـۆپ سـاندىكى     بـۇ  . قورقۇنچاق مىللهتلهرنىڭ بىـرى 

بولۇپمـۇ  . يۇرتداشلىرىمىزنىڭ بىۋاسـىته تهجرىبىلىرىمـۇ يـوق ئهمهس   
ــا   ــۆرۈلگهن غۇلجـ ــارىخىمىزدا كـ ــى تـ ــاي  -يېقىنقـ ــاالالردىن خىتـ بۆرىتـ

بۇ خىـل  . تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قېچىش ۋەقهسى ھهممىمىزنىڭ ئېسىدە
. ھادىســـىلهر يېقىنقـــى كۈنلهرگىچىمـــۇ ئـــارىالپ كۆرۈلـــۈپ تۇرماقتـــا 

ىچىككىـنه پهيزىــۋات ياشــالر ھهرىكىتــى ۋە بــارىن مۇجاھىتلىرىنىــڭ  ك
ئۈســتىگه خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ئــۇرۇش ئــايروپىالنلىرى، نهچــچه 
دېۋىزىيه ئهسكهر كهلتۈرۈشلىرى، غۇلجا خهلق نامايىشـىنى باسـتۇرۇش   
ــى، ھهر      ــقا سېلىش ــۇننى ئىش ــق قوش ــالرچه قوراللى ــون مىڭ ــۈن ئ ئۈچ

ەقهلىرىنــى پــاش قىلىــش ئۈچــۈن يــۈز  قېتىملىــق مهخپــى پــارتالش ۋ
ــى      ــان خهلقىمىزن ــېلىپ مىليونلىغ ــقا س ــنى ئىش ــالرچه جاسۇس مىڭ

-ئــايالرغىچه ھهتتــا يىلالرغىــچه تهكشۈرۈشــكه مهجبــۇر بولىشــى، كوچــا
كوچىالرنى قوراللىق چارلىغۇچى ئهسكهرلىرى بىلهن تولدۇرىۋېتىشـى  

ــاي … ــڭ خىتـــ ــاق نهقهدەر تاجاۋۇزچىلىرىنىـــ ــىلهر قورقۇنچـــ  نهرســـ
ــىئىك ــۇق هنلىكىنــ ــپاتالپ تولــ ــته ئىســ ــى. بهرمهكــ ــاي يهنــ  خىتــ

 ئاشـقىچه  يېتىپ ھېلىمۇ ئىمكانلىرىمىز قورقۇتۇش تاجاۋۇزچىلىرىنى
 .ساقالنماقتا

چـــارۋۇچىلىرىمىز ئاساســــهن  -بىزنىـــڭ مىليونلىغـــان دېهقـــان   
ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە بۇ تۈردىكى ساپ . خىتايسىز مهھهللىلهردە ياشايدۇ

ــزا  ــي يې ــالقلىرىم-مىللى ــزا   قىش ــي يې ــان مىللى ــون مىڭلىغ -ىزدا ئ
ــار   ــز ب ــان خهلقىمى ــز ۋە مىليونلىغ ــڭ  . كهنتلىرىمى ــق ئۆزىنى ــۇ خهل ب

مىللىــي سۆيگۈســى، يــۇرت سۆيگۈســى ۋە دىنىــي ســۆيگۈلىرى بىــلهن 
تـۈگىمهس  -بـۇ بىزنىـڭ پـۈتمهس   . ئۆزلىرىنى ساقالپ ياشاپ كهلمهكته
نـــۆۋىتى كهلگهنـــدە ئـــۇالر يـــول  . ئارقـــا ســـهپ قوشـــۇنىمىز بوالاليـــدۇ 

ئېغىزلىرىدا، تاغالردا، چۆللهردە، شهھهر ئهتراپلىرىدا ئهڭ مهخپى تـۈردە  
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قىمىز بهرمىســهكمۇ بولىــدىكهن دېــگهن خۇالســىنى چىقىرىۋالماســلى 
دا ھهرخىل مۇددىئـاالر بـويىچه دۈشـمهنگه قارشـى     » قۇرئان«بىز . شهرت
ــاد(جهڭ  ــېقىن يهردە   ) كــۈرەش، جىه ــۈزگه ي ــالته ي قىلىــش ھهققىــدە ئ

ــز ئۇنتــۇپ قالماســلىقىمىز كېــرەك   شــۇڭا، . توختالغــانلىقىنى ھهرگى
ــي مۇســتهقىللىق       ئىمكــانى بــارالر ئىســالم ئهقىدىلىرىــدىن مىللى

ىبلىنـامه سـۈپىتىدە پايدىلىنىشـقا ئهھمىـيهت     ھهرىكىتىمىز ئۈچۈن ق
ــز    . بېرىشــلىرى كېــرەك  بىــز مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمى

جهريانىدا خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ بىزنىـڭ بىـر قىسـىم ئاينىغـان       
ــي    ــڭ مىللىــ ــىدە خهلقىمىزنىــ ــىلىرىمىز ۋاسىتىســ ــي كىشــ دىنىــ
مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىــزگه ســوغۇق ســۇ سېپىشــىدىن ئاالھىــدە 

 !يار بولىشىمىز الزىمھۇش

 

 بۈگۈنكى پۇرسهتلىرىمىز
يۇقىرىدا مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشى ھهرىكىتىمىزدىكى بىـر  

بـۇ خىـل   . قىسىم خاتـا چۈشـهنچىلهر ھهققىـدە قىسـقىچه توختالـدۇق     
ئهھۋالــدا بىــز مىللىــي مۇســتهقىللىقنى قايتــا ئهســلىگه كهلتــۈرۈش   

زدە قانچىلىـك  ئۈچۈن قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟ بۇنىـڭ ئۈچـۈن بىـ   
ئىمكــــانىيهتلهر قالــــدى؟ تارىختــــا نهتىــــجه يارىتالىغــــان ھهرىــــكهت 
شــهكىللىرىنى بۈگــۈنكى كۈنــدە ئىجــرا قىلىــش ئىمكــانىيهتلىرىمىز  
ھازىرچه يوق ئىكهن، ئۇنداقتا مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىمىزنى قانات 

 يايدۇرىشىمىزنىڭ قانداق ئىمكانلىرى قالدى؟

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى تارىختا بىزنىڭ ئهجدادلىرىمىزدىن قورقۇپ، 
نهچچه مىڭ كىلومېتىرلىـق ئېگىـز سـهددىچىن سـېپىلىنى سـوقۇپ      
دۆلىتىنىــڭ چېگرىســىنى بىــزدىن قوغداشــقا مهجبــۇر بولغــانلىقىنى 
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كېيىنكـى  . كهتكىنىدە سۆرەپ ئېلىپ چىقىپ كامىرىغا تاشلىشاتتى
ــاي      ــى خىتـ ــداملىق ئىرادىسـ ــل چىـ ــۇ خىـ ــىمنىڭ بـ ــۈنلهردە قاسـ كـ
جالالتلىرىنى زېرىكتۈرۈپال قالماي، يېڭى تۇتۇلغانالر ئۈچۈنمۇ ئهكسـى  

ئىرادىسـىنى كۈچهيتىشـكه ئـۈلگه بولـۇپ     تهسىر كۆرسىتىپ ئۇالرنىڭ 
شـۇ سـهۋەبتىن يېڭـى قولغـا ئېلىنغـانالر      . تهسىر قىلىـدىغان بولىـدۇ  

قىستاقالرغا ئېلىنغىنىغا -ئىچىدىمۇ قان كۆلىگه پاتۇرۇلغىچه قىيىن
 ياشـالر  جاسـارەتلىك  بېرىـدىغان  بهرداشـلىق  قىلمـاي  ’غىـڭ ‘قارىماي 

 .ىدىباشلىغان كۆپىيىشكه

: بىر ياش باال ئۇنى قـاتتىق تهسـىرلهندۈرىۋېتىدۇ  بۇالرنىڭ ئارىسىدا 
ــۇرۇقى بىــــلهن تهشــــۋىقات ۋارىقــــى   قارىغانــــدا باشــــقىالرنىڭ تاپشــ
تارقىتىۋاتقىنىدا ئېهتىياتسـىزلىقىدىن نهق مهيدانـدا قولغـا چۈشـۈپ     
قالغــان ئــون يهتتــى ياشــلىق بــۇ بــاال، تايــاق زەربىســىگه بهرداشــلىق   

رۇلغىنىدا جۆيلـۈپ سـېلىپ   بېرەلمهي ياكى كۈنلهرچه ئۇيقۇسىز قالدۇ
ــپ     ــاش قىلىـ ــى پـ ــڭ بهرگهنلىكىنـ ــى كىمنىـ ــۋىقات ۋاراقلىرىنـ تهشـ
قويۇشىدىن قورقۇپ، تىلىنى چىقىرىپ تۇرۇپ ئۆز ئـېڭىكىگه قـاتتىق   

 !مۇشتالپ تىلىنى چىشلهپ ئۈزۈۋېلىپ سۆزلىيهلمهس بولىۋالغان

قاسىم كامېرداشلىرى بىلهن تېخـى يېڭـى بولغاچقـا ئـۇالر بىـلهن      
شــۇڭا ئــۇ، قايتىــدىن ئهســلىمىلىرىنىڭ . بولمىغانىــدىسۆزلهشــكۈچه 

 …. قالغان قىسمىنى ئهسلهش ئىچىگه كىرىپ كېتىدۇ

***  

 

يېقىنقى ئايالردىن بېرى بۇ شهھهردىال ئهمهس، ھهتتـا خېلـى چهت   
شهھهرلهردىمۇ خىتايالر ئارىسـىغا ۋەھىـمه سـېلىش ۋەقهلىـرى ئـارىالپ      

ــدى   ــيهت شــهكىللهنمهكته ئى ــدىغان ۋەزى ــ. كۆرۈلى ــاتچى ئ ارىالپ كۆكت
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خىتاي باققاللىرى يوقاپ كېتىدىغان ياكى ئۇالرنىـڭ پوكهيلىرىـدىكى   
ــاكى كېســىلگهن قــۇالقالر     مــاللىرى ئىچىــگه بىــرەر كېســىك قــول ي
كىرىپ قالىدىغان ئهھۋالالر كۆرۈلـۈپ تۇرغاچقـا، ئـادەتتىكى ئۇششـاق     

ــدىن   ــايمىچىلىرى كۈن ــاي ي ــدا خىت ــپ  -شــهھهر بازارلىرى ــۈنگه ئازىيى ك
بازارالردا ئۇ يهردە بىر كېسىك باش، بۇ -ھهتتا بهزى شهھهر. ا ئىدىبارماقت

ــۇت ــرەردىن پـ ــۈچهي -يهردە بىـ ــىۋېلىنغان، ئـ ــوللىرى كېسـ ــاغرى -قـ بـ
ــۈرەكلىرى    ــۇۋېتىلگهن، يــــ ــرى قوچــــ ــۇۋۇۋېتىلگهن، جىگهرلىــــ چــــ
سۇغۇرۇۋېلىنغان دېگهندەك پارچىالنغـان خىتـاي گهۋدىلىـرى ئـۇچراپ     

ــۇراتتى تۇرىــدىغان ۋەھىمىلىــك كۆرۈنۈشــلهرمۇ   ــۇپ ت ــارىالپ بول يهنه . ئ
شــۇنىڭدەك ئــارىالپ بىــرەر يــۈك ماشىنىســى، بىــرەر خىتــاي بولكىــۋاي 
ماشىنىسى، تاكسىلىرى كېتىۋېتىـپ ئـۆزىچىال پـارتالپ كېتىـدىغان،     
بهزى خىتاي ئۆيلىرىمۇ پارتالپ كۆيۈپ كېتىدىغان ھادىسـىلهرمۇ يـوق   

الر بهكـال ئـاز   شۇڭىالشقا، چهت ناھىيه بازارلىرىـدا خىتـاي  . ئهمهس ئىدى
كۆرۈنىدىغان، يول بويى پويىز بېكهتلىرى خىتاي قـاچقۇنلىرى بىـلهن   

. تولۇپ تاشىدىغان ئهھۋالالر ئادەتتىكى ھالغـا ئايلىنىـپ قېلىۋاتـاتتى   
قوراللىق ساقچىلىرىنى ھېلـى ئـۇ   -تاجاۋۇزچىالر ھۆكۈمىتىمۇ ھهربىي

خىتــاي . ياققــا، ھېلــى بــۇ ياققــا توشــۇپ بېشــى قېيىــپال كهتكهنىــدى 
تاجاۋۇزچىالر ھۆكۈمىتى بارلىق ئورگانلىرىـدىال ئهمهس، ھهتتـا ھهربىـر    
ــڭ      ــۈدەك ئهنچهنتى ــچه دېگ ــر مهھهللىگى ــر زاۋۇت، ھهربى ــدارە، ھهربى ئى

-شــــۆبىلىرىنى كۆپهيتىــــپ قــــۇرۇپ پــــۇقراچه ياســــانغان ســــاقچى 
ــدى     ــاۋارە ئى ــلهن ئ ــۆپهيتىش بى ــلىرىنى ك ــزى  . جاسۇس ــاي مهركى خىت

سىلىقالرنى پۈتۈنلهي -ان بارلىق باجھۆكۈمىتىمۇ بۇ رايوندىن ئالىدىغ
. بهرگهنىدى ئىختىيارىنى ئىشلىتىش ئۈچۈن ”بېرىش زەربه زوراۋانالرغا“

 ئورنىغــا ’ئىشــلهمچىلهر بىچــارە‘ كېلىــدىغان خىتايــدىن كــۈنلهردە بــۇ
 كۇرســـالردا مهخســـۇس ســـاقچىالر، قوراللىـــق ھهربىـــيلهر، قوراللىـــق

تاجـاۋۇزچى  . تا ئىـدى زوراۋانلىرىنـى توشـىماق  -سجاسـۇ  تهربىيىلهنگهن
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ئىـــكهن، بىــــز ئــــاۋۋال بېيىشــــنى ئهمهس، ئــــاۋۋال مۇســــتهقىللىق  
 .ھهرىكىتىمىزنى مهقسهت قىلىشىمىز كېرەك

 

 بۇرمىالنغان ئهقىدىلىرىمىز
يۇقىرىقىالردىن باشقا دىن ھهققىدىكى تهشـۋىقاتالرغىمۇ ئاالھىـدە   

ــرەك   ــىمىز كې ــقهت قىلىش ــازۇك   . دىق ــايىن ن ــى ئىنت ــن مهسىلىس دى
مهسىلىلهرنىڭ بىرى بولۇپ، يېقىنقى زامـان تـارىخىمىزدا بـۇ مهسـىله     
ــىغا     ــا چىقىشـ ــهنچىلهرنىڭ ئوتتۇرىغـ ــى چۈشـ ــايىن قارىمۇقارشـ ئىنتـ

ھهتتـــا دىنىمىزنىـــڭ زامـــانىۋى دۇنيـــا قارىشـــى . ســـهۋەبچى بولماقتـــا
ــر      ــق بى ــىدىمۇ ئېنى ــى ساھهس ــالم دۇنياس ــۈل ئىس ــى پۈتك مهسىلىس
ئىجتىمـائىي قاراشــالرغا ئېرىشـهلمىگهن بولــۇپ، بــۇ ھهقـته بىــر نــېمه    

ئهممــا ئــۆزلىرىنى ئىســالم . دېيىشــىمىز بىــز ئۈچــۈن بهكــال ئهتىــگهن 
لغان بىــر قىســىم دىنىــي پىكىــر دىنىنىــڭ ئۆلىماســى دەپ ئاتىشــىۋا

ئىگىلىرىنىــڭ پهيــدا قىلىۋاتقــان زىــددىيهتلهرگه ئاالھىــدە دىقــقهت      
ئهسلىدە مىڭ يىلـدىن بۇيـان ئېتىقـات قىلىـپ     . قىلىشىمىز كېرەك

كېلىۋاتقــان ئىســالم دىنىمىــز ئهزەلــدىن مىللىــي مۇســتهقىل دۆلهت  
. قۇرۇشىمىزنىڭ ئهڭ كۈچلـۈك ھىمايىچىسـى بولـۇپ كهلـگهن ئىـدى     

ــادىمىزنى     ئهم ــي ئېتىق ــاملىرىمىز دىنى ــان ئىم ــىم يالغ ــر قىس ــا بى م
سۇيىئىســتېمال قىلىــپ قۇللــۇق ئىدىيىســىنى ۋاســىتىلىك، ھهتتــا  

ئىسالم دىنى بهندىنىڭ بهندىگه . بىۋاسىته تهرغىب قىلىپ كهلمهكته
ھهتتـا بـۇ جهھهتـته ھهر بىـر     . قۇل بولۇشىنى ھهرگىز ھىمايه قىلمايـدۇ 

قۇرئـان  «. نىشـقا چـاقىرىق قىلىـدۇ   مۇسـۇلماننى جـان تىكىـپ قوغدى   
لهر ھهققىـدە تهتقىقـاتىمىز بهكـال يـۈزەكى     » ھهدىس شهرىپ«، »كهرىم

ــاجىزلىق     ــان قىلىشــقا ئ ــر باي ــته تهپســىلىي پىكى ــۇ ھهق ــا، ب بولغاچق
ئهمما بۇ دېگهنلىكـتىن ئىسـالم ئهقىـدىلىرىگه ئهھمىـيهت     . قىلىمىز
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ــاد  ــم −ئىقتىس ــگه-ئىلى ــر ئوخشاشــال پهن ــڭ بى ــات مىللهتنى  ھاي
. بىـرى  ئامىلالرنىـڭ  مـۇھىم  ئىنتايىن كۈچلىنىشىدىكى ۋە قېلىشى
مهۋجـۇد   كۈن بىر ۋەتىنىمىزدە تاجاۋۇزچىلىرى خىتاي ئىكهن، شۇنداق

بولىدىكهن، ئۆزلىرىنى قوغالپ چىقىرىشقا ئاساس يارىتىپ بېرىدىغان 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . بــۇ پۇرســهتنىمۇ قهتئىــي بهرمهســلىككه تىرىشــىدۇ 

مهيلى ۋەتىنىمىز ئىچىدە بولسـۇن يـاكى چهتـئهللهردە     بۈگۈنكى كۈندە
بولسۇن، مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىمىزنىڭ كېرەكلىك ئىقتىسادىي 
ئېهتىياجىنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشنى خااليدىغان بىرمۇ مىليونېرىمىز 

ــوق ــوغرا كهلگىنىــدىمۇ، ئۇنــداق كىشــىلىرىمىز      . ي بــار دېيىشــكه ت
تچى، قىلچىمۇ ۋەتهن، مىلـلهت  ئىنتايىن بېخىل، ئىنتايىن شهخسىيه

. سۆيگۈســى بولمىغــان ئــابرۇيپهرەس يــاكى چىــرىگهن كىشــىلهردۇر     
ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى ئاتــالمىش مىللهتچــى يــاكى ۋەتهنپهرۋەرلهرنىــڭ  
خېلـــى كـــۆپ قىســـمى ۋەتهنپهرۋەرلىكنـــى تىجارەتنىـــڭ ۋاسىتىســـى  

ــىۋالغان ــاز    . قىلىش ــمى ئ ــۆپ قىس ــۇتلهق ك ــڭ م ــا ئۇالرنى ــوال -ھهتت ت
نى خىتاي مېلىغـا تايىنىـپ قولغـا كهلتـۈرگهن بولغاچقـا،      دەسمايىسى

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ كۆزىگه سهت كۆرۈنىـدىغان ھهرقانـداق بىـر    
بولۇپمـۇ ئۇالرنىـڭ   ! ھهرىكهتتىن ئۆزىنى چهتكه ئالىدىغان كىشىلهردۇر

كۈندىلىك تۇرمۇش راسخوتىغا دىققهت قىلىدىغانال بولساق، ئۇالرنىڭ 
ــۈن نهقه  ــاتى ئۈچ ــۆز ھاي ــىلهر   ئ ــرىگهن كىش ــكهن چى ــپ كهت دەر بېرىلى

ــاالاليمىز   ــۆرۈپ ئـ ــۇق كـ ــى ئوچـ ــىز  . ئىكهنلىكىنـ ــڭ ئىالجسـ ئۇالرنىـ
ــارىغىنىمىزدا،    ــاردەملىرىگه قــ ــان يــ ــدا قىلغــ ــك نامىــ ۋەتهنپهرۋەرلىــ
ــا بىــر تىلهمچىــگه تۇتقــان پوزىتســىيىنى تۇتــۇپ    ۋەتهنــپهرۋەرلهرگه گوي

شـــۇڭا بېيىغانـــدىن كېـــيىن ھهرىـــكهت قىلىـــش     . كېلىشـــمهكته
ــم  س ــلىكىمىز الزىـ ــي ئىشهنمهسـ ــىگه قهتئىـ ــالهنكى، . هپسهتىسـ ۋەھـ

 −مۇستهقىل بولۇشىمىزنىڭ يهنه بىر مۇھىم مهقسهتلىرىنىڭ بىـرى  
شــۇنداق . هلقىمىزنــى بېيىــتىش شــارائىتىغا ئىــگه قىلىــش خ پۈتــۈن
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ھۆكـــۈمهت دائىرىلىـــرى دۆلهت تۈســـىنى ئالغـــان بـــۇ خىـــل خىتـــاي  
تېررورچىلىق ھهرىكىتىنى كۈچهيتىش بىـلهن بىـرگه، خىتايغـا قـاراپ     
ــدە      ــپ كهلگىنى ــۈن قايتى ــلهش ئۈچ ــاچقۇنلىرىنى چهك ــدىغان ق قاچى
ــان     ــتىن چىقىرىلغ ــان ئىش ــكهن ھام ــدىغانلىقى، كهت ــقا ئالماي نوپۇس

ى، خىتايغــا بارغىنىــدا نوپۇســقا ئېلىنماســلىق،  ھېســابلىنىدىغانلىق
كارخانـا ئاچتۇرماسـلىق، خىتايغـا كېـتىش     -ئىشقا ئالماسلىق، دۇكان

 ”بېجـى  چىقىش چېگرىدىن“ئۈچۈن بىلهت ئالغانالردىن ھهسسىلهپ 
. ئىـدى  كىرىشـكهن  سېلىشقا ئىشقا چارىالرنى دېگهندەك … ئېلىش،
دېگهنـــدەك ئۈنـــۈم مه يـــاكى قورقۇتۇشـــالر چهكلىـــ بېســـىم، بۇنـــداق

ساپالىق ھاياتقا -قارىغاندا تېگى بوش ياكى تىنچ كهيپى. بهرمهيۋاتاتتى
كۆنۈپ قالغان خىتايالرنىڭ خېلـى كـۆپ قىسـمى بـۇ ئهلنـى تاشـالپ       

 .قېچىشقا تهييار بولۇپ قالغاندەكال قىالتتى

بۇنىڭغا ماس ھالدا بۇ كۈنلهردە يهرلىكلهر ئۈچۈن خىتـاي بېسـىمى   
ــارتۇق ئې  ــدىن ئ ــدى ھهددى ــماقتا ئى ــايالر  . غىرالش ــرى، خىت ــق يې قىزى

يهرلىكلهردىــن قورقــۇپ ئــۇالرنى بىــر تهرەپــتىن ئىشــتىن بوشــاتقىلى   
ــكهن ئهمــگهك كۈچىنىــڭ    ــتىن كېمىيىــپ كهت تۇرســا، يهنه بىــر تهرەپ
ئورنىنى توشقۇزۇش ئۈچۈن نازارەت ئاستىدا بولسىمۇ ئىشلىتىشـمهكته  

لۇشقا شهرتسىز بـوي  يهرلىكلهرنىڭ كوچىالرغا چىقىشى ئاختۇرۇ. ئىدى
ــىنىڭ،      ــۇنغاننىڭ ئۈســـتىگه قولىـــدا ئىدارىســـىنىڭ، مهھهللىسـ سـ
كوپىراتىـــپ يـــاكى جهمئىيهتلىرىنىـــڭ، مهھهلـــله ســـاقچىلىرىنىڭ،  
مهھهللىلهردىكى زوراۋانلىققا قارشى ئهترەت ئىشخانىلىرىنىڭ، پارتىيه 

سـىلغان بىـر   بې تـامغىالر  بىرمـۇنچه  دېگهندەك …ياچېيكىلىرىنىڭ، 
بـۇ  . سهت قهغىزىنـى يېنىـدا كۆتـۈرۈپ يۈرۈشـى شـهرت ئىـدى      توقۇم رۇخ

قهغهزلهرنىڭ پاتال ۋاقتى توشۇپ قالغاننى ئاز دەپ يـېڭىالش ھهققىمـۇ   
ــۈرگهن نۇرغــۇن  . بهكــال قىمــمهت ئىــدى  يهرلىــك خهلقــتىن قورقــۇپ ي

ــدارە ــك    -ئىـ ــان ئائىلىلىـ ــراق ئولتۇرغـ ــلهر زىچـ ــيهتلهر يهرلىكـ جهمئىـ
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تارقاقالشـــتۇرۇپ مهخســـۇس  بىنالىرىـــدىن يهرلىـــك ئـــائىلىلىكلهرنى
ئىككىــدىن قالقــان قىلىــپ -خىتــاي ئائىلىلىــك بىنالىرىغــا بىــردىن

ئهممـا يهنه نۇرغـۇن   . چېچىپ ئورۇنالشتۇرۇشقا كىرىشـكهنلهرمۇ بولـدى  
ــائىلىلىرىنى ســاپ خىتــاي ئائىلىلىــك بىنالىرىغــا    ــورۇنالر ئۇيغــۇر ئ ئ

غــا بىـرەردىن تارقىتىـپ ئورۇنالشتۇرۇشــتا خېلـى كـۆپ قىيىنچىلىقالر    
بىر قىسىم ئىدارىلهردە يهرلىك ئائىلىلهرنىڭ سـانى بىـر   . دۇچ كېلىدۇ

بىنـــا زالىغـــا بىرەردىنمـــۇ يهتـــمهي قالغاچقـــا، قوشـــنا ئىـــدارىلهرنىڭ  
ــك    ــك ئائىلىلىـ ــدىن يهرلىـ ــك بىنالىرىـ ــتهك ’قهرز‘ئائىلىلىـ  ئېلىشـ

ــڭ ــا ئادەمنى ــدىغان خىيالىغ ــته كهلمهي ــۇ غهلى ــ ئهھۋالالرم كه كۆرۈلۈش
ىللهتچى شوۋىنىست ئهقىـدىلىك ئىـدارە باشـلىقى    ئېغىر م. باشاليدۇ

ــا    ــائىلىلىكلهرنى يىغىـــپ بىـــرال بىناغـ ــي ئـ ــار ئىـــدارىلهردە مىللىـ بـ
كۈنـدۈز قـاتتىق   -قامىۋېلىپ، رەسمىي قوراللىق پوست قويـۇپ كـېچه  

نازارەت قىلىش ئارقىلىق يهرلىكلهرنىڭ ھهرىكىتىنى نـازارەت ئاسـتىغا   
 .ئېلىشقا ئۇرۇنماقتا ئىدى

اتــاردا يهرلىكلهرنــى خىتــايالر ئارىســىغا تارقىتىــپ  قاســىممۇ شــۇ ق
ــوال      ــان ت ــدىن بۇي ــون يىل ــپ، ئ ــوغرا كېلى ــا ت ئورۇنالشــتۇرۇش پىالنىغ
ئىلتىماس قىلىپ تهقسىم قىلىنماي كهلـگهن ئـۇچ ئېغىزلىـق بىـر     

 بولـۇش  ’قوشنىسـى ‘ئۆيگه ئېرىشىپ ئىدارىسىدىكى بىر چۇجاڭنىـڭ  
ىلـدىن بېـرى بىـرەر    گهرچه بهش ي. لغانىـدى قا ئېرىشـىپ  دەرىجىسىگه

-قېتىممۇ ئاقلىنىپ سىرالنمايدىغان كونا بىناسىدىن قۇتۇلـۇپ پـاك  
پاكىزە ۋە ئازادە ئـۆيگه ئېرىشـكهن بولسـىمۇ، خېلـى كـۈنلهردىن بېـرى       

 ئورۇنـــداش ۋەزىپىســـىنى ’قىلىـــش ئولتـــۇرۇش‘ئـــاغىنىلىرى بىـــلهن 
تىـــپ  يوقى نېمىســـىنى  بىـــر خـــۇددى  ئېرىشـــهلمهي،  پۇرســـىتىگه

خۇددى شۇنىڭدەك قالغان ئۈلپهتلىرىدىن . قويغاندەكال بولۇپ يۈرەتتى
ــاي“ئىككىســىمۇ  ــالىرى ئائىلىلىــك خىت ــان ئۈچــۈن بىن ــۇپ قالق  بول

 ئۈچـۈن  كـۆچكهنلىكى  ئـۆي  قىلىنىـپ  تهقسـىم  ۋەزىپىسىگه ”بېرىش
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كىچىككىــــنه پهلهســــتىن پارتىزانلىرىنىــــڭ پاراكهندىچىلىكىــــدىن 
بىـزگه  . قۇتۇاللماي تا بۈگۈنگىچه ئۇرۇشتىن بېرى كېلهلمهي يۈرمهكته

كهلســهك، خهلقىمىــز بۈگــۈنكى ئهھۋالىــدا دۇنيــا ئېتىــراپ قىلغــۇدەك  
پهن نهتىجىسـىنى قولغـا كۆتۈرەلىگـۈدەك ئىجتىمـائىي،     -بىرەر ئىلىـم 

. اساسالرغا ئېرىشهلىشى ھهرگىز مـۇمكىن ئهمهس ماددىي ۋە ئىلمىي ئ
بىلىم جهھهتتىكى ئۈستۈنلۈكىمىز، مىللىي مۇسـتهقىل دۆلىتىمىـز   
ئهسلىگه كهلتۈرۈلگهندىن كېيىنمۇ خېلى ئۇزۇن بىـر مهزگىللهرگىـچه   
خامخىيالىمىز ھالىتىدە قالىدىغانلىقىمۇ كۆزگه كۆرۈنۈپال تۇرغان بىر 

ــز بىــر قىســىم    . مۇقهررەرلىــك ــۇڭا بى ــىلىرىمىزنىڭ بىلىــم  ش كىش
پوسمىســىغا ئورىنىۋېلىــپ قىلغــان تهتــۈر تهشــۋىقاتلىرىغا ھهرگىزمــۇ 

 −مىللىــــي مۇســــتهقىللىق . ئالــــدىنىپ يۈرمهســــلىكىمىز الزىــــم
ــىمىزنىڭ بىلىملىــــك ــردىن بولۇشــ ــر-بىــ ــدىنقى بىــ ــهرتى ئالــ  شــ

 نۇقتىـدىن  بۇ. شهرت قالماسلىقىمىز ئۇنتۇپ ھهرگىزمۇ ئىكهنلىكىنى
 قىسمى كۆپ خېلى يۈرىدىغانالرنىڭ قىلىپ باھانه بىلىمنى ئالغاندا،

 قاتنىشـىپ  بىۋاسـىته  كۈرىشىگه مۇستهقىللىق مىللىي ئۆزلىرىنىڭ
ــىدىن ــلىرىنى مهقســـهت قىلىشـــقانالر دېـــيىش    ئهن قېلىشـ سىرەشـ

 .مۇمكىن

 

 دېگۈچىلهرگه ”پۇل ھهممىنى ھهل قىلىدۇ“
ــارقىلىق    يهنه شــۇنىڭدەك خېلــى كــۆپ كىشــىلىرىمىز بېــيىش ئ

مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزگه ئاسـاس سېلىۋېلىشـىمىزنى   مىللىي 
ــانه  . تهرغىــب قىلىشــماقتا ــداق دېگۈچىلهردىمــۇ ئىقتىســادنى باھ بۇن

ــۆزىنى مىللىــي مۇســتهقىللىق كۈرىشــىگه چېتىلىــپ    قىلىشــىپ ئ
 .قېلىشتىن قاچۇرۇش ھېسسىياتى يوشۇرۇنغانلىقى مۇقهررەر
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 بېسـىمى  مىللهتچىلىكـى  خىتـاي  يۇرتلىرىـدا  بىلىم ۋەتىنىمىزدىكى
ــر       ــدە بى ــم ئــېلىش چهكلىمىســىنىڭ قهدەم ــۇقىرى بىلى ــتىدا ي ئاس
كۆرۈلۈپ تۇرىدىغانلىقى ۋە خىتاينىڭ ھهرقايسى بىلىـم يۇرتلىرىـدىن   

سـىپ ئهھلىلىرىنىـڭ   سهلدەك ئېقىن قىلىپ كېلىۋاتقان خىتـاي كه 
بۇنداق رىقابهتته يهرلىكلهرنى زادىال باش كۆتۈرتكۈزمهسلىگىنى قىلچه 

شۇنداق ئىشهنگهن كىشىلىرىمىز ئارىسىدىن . ئىناۋەتكه ئېلىشمىدى
پهن نهتىجىســى -تــا بۈگــۈنگىچه كــۆزگه كۆرۈنگــۈدەك بىــرەر ئىلىــم     

ــال ئۇچراتمىــدۇق   ــانالرنى زادى ــىچه، خىتايغــا   . يارىتالىغ ــڭ ئهكس بۇنى
پهن -قۇللۇق قىلىدىغان، ھهتتا ۋەتهن خائىنى بولـۇپ كهتـكهن ئىلىـم   

 . ئۇچراتماقتىمىز كۆپ خېلى دىن ’مهستانىلىرى‘

ــاڭ  ــڭ ئ ــۇنتىزىم   -خهلقنى ــىدا م ــتۈرۈش ئاساس ــىنى ئۆس سهۋىيىس
مىللىــي مۇســتهقىللىق كۈرىشــى پائــالىيىتىگه ئاســاس ســېلىش      

 خـــام فانتازىيىلىـــك ئاشـــمايدىغان ئهمهلـــگه پۈتـــۈنلهي −تهلىمـــاتى 
 بولىشـىمىزدىكى  مۇسـتهقىل  بىزنىڭ. ئهمهس نهرسه باشقا خىيالدىن

ىزنـــى زامـــانىۋى خهلقىم − بىـــرى مهقســـهتلىرىمىزدىن مـــۇھىم ئهڭ
شـۇنداق ئىـكهن،   . بىلىمگه ئىگه قىلىشنىڭ مۇھىتىنى يارىتىۋېلىش

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىزگه بۇنداق پۇرسـهتنى مهڭگـۈ بهرمهسـلىككه    
ھهرھالـــدا خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى ئـــۆزلىرىنى قـــوغالپ  .تىرىشـــىدۇ

چىقىرىش ئۈچۈن بىزنى يېتىشتۈرۈپ چىقىشقا رازى بولمىسا كېرەك؟ 
ئۇنىڭ ئۈستىگه يۈكسهك بىلىمگه تايىنىپ مۇستهقىل بولغان بىرمۇ 

نوقــۇل بىلىــم ئۈســتۈنلۈكى ھهممىنــى ھهل  . مىللهتنــى بىلمهيمىــز
ــۈزدە  قىاللىســا ئىــدى، دۇنيــا تهبىئىــي پهنــلهر   نوبېــل مۇكاپاتىنىــڭ ي

يهتمىش قىسمىنى قولغا كهلتۈرەلىگهن يهھـۇدىيالر دۇنيـانى   -ئاتمىش
ھـالبۇكى، نۇرغـۇن نوبېـل مۇكاپاتىغـا     . قولىدا تۇتۇپ تۇرالىسا بـوالتتى 

ئېرىشكهن يهھـۇدىي ئـالىملىرى يېڭىـدىن قۇراشـتۇرۇپ چىقىرىلغـان      
لهت ھهتتـــا بـــۇ يېڭـــى دۆ. مىللىــي دۆلىـــتىگه قـــاراپمۇ قويۇشــمىدى  
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 خىـل  بۇ. قالغانىدى توختاپ بېرى خېلىدىن ئىشلىرى ئۈلپهتچىلىك
قاسىم بىلهن دوستلىرىنىڭ بىر يهرگه جهم  ’تهقسىماتى ئۆي‘ يېڭىچه

بۇنىڭـــدىن ئۇنىـــڭ كوچـــا . بولىشـــىغا توســـقۇن بولـــۇپ قالغانىـــدى
خهۋەرلىرىنــى توپلىشــى زىيانغــا ئۇچرىغــان بولســا، دوســتلىرىنىڭ      

 .گاللىرى قىچىشىپ زادىال ئارامىدا قويمايۋاتاتتى

دەســـلىپىدە، خىتايالرغـــا ۋەھىـــمه يـــارىتىش ھهرىكهتلىرىنىـــڭ     
باشلىنىشـــىدا خىتايالرنىـــڭ يهرلىكـــلهرگه تۇتقـــان پوزىتســـىيىلىرى 
ئومـۇمىي يۈزلـۈك قوپاللىشـىپ، ھهرقانـداق بىـر خىتـاي يهرلىكـلهرگه        
خالىغانچه ۋەھشىيلىك قىلىدىغان بولۇپ كهتـكهن بولسـا، ۋاقىتنىـڭ    

ك قىساس ئېلىش ھهرىكهتلىرىنىـڭ  ئۇزىرىشىغا ۋە بۇ خىل ۋەھىمىلى
كۆپىيىشـــىگه ئهگىشـــىپ شهخســـىيلهر بـــويىچه ئاشـــكارا قوپـــاللىق  
قىاللمايــدىغان، قورالســىز بولغىنىــدا يهرلىكلهرنــى كۆرســه يالغــان      
ھىجىيىشــىپ داجىــپ قېچىشــىدىغان، قوراللىــق ھىمـــايىچىلىرى     
بولغىنىــدا چــوڭ گهپ قىلىشــىۋالىدىغان، بىۋاســىته تونۇمايـــدىغان     

ئهممـا  . هرنى بوزەك قىلىۋالىـدىغان بولـۇپ ئـۆزگهرمهكته ئىـدى    يهرلىكل
قولىغا قورال چىقىـپ قالغـان زوراۋانـالر ئهترىتىـدىكىلهر، مىنـبىڭالر،      
ساقچىالر، قوراللىق ساقچىالر، جهپـاڭجۈنلهر يهرلىكـلهرگه بارغانسـېرى    

ــۇرۇپ      ــا ئ ــانه تېپىۋالس ــازراقال باھ ــالپ، ئ ــقا باش ــىيلىك قىلىش -ۋەھش
تــاالڭ قىلىشــىدىغان، نهپ  -ىنى ئــاختۇرۇپ بــۇالڭ دۇمبــاالپ يــانلىر 

ــاپ    ــۇپ قىينـ ــۇالپ قويـ ــىپ سـ ــاق چىقىرىشـ ــدا پۇتـ چىقىرالمىغىنىـ
ئوينايــدىغان، ھهتتــا كــوچىالردا يهرلىكــلهرگه ئــوق چىقىرىــپ ئېتىــپ 

قىسقىسـى، بـۇ   . تاشاليدىغان ھادىسىلهر كۆپىيىشكه باشلىغان ئىدى
 ئهســـلى ئۆزلىرىنىـــڭ دېـــيىلگهنلهر ’مىلـــلهت ئاكـــا قېرىنـــداش‘

ــاپىتىنى ــۇق قىي ــقانىدى تول ــا. ئاشكارىالش ــۇالر مان ــى ۋەتىنى − ب مىزن
 .بېسىپ ياتقان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئهسلى قىياپىتى ئىدى
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يهرلىك خهلقمۇ دەسلىپىدە بۇ خىـل ۋەھىمىلىـك ھهرىـكهت پهيـدا     
ــۈرگهن بولســىمۇ،    قىلغــۇچىالرنى ئېغىــر ھاقــارەت قىلىــپ قــارىالپ ي

ئۆچمهنلىكى ۋەھىمه پهيدا قىلغـۇچىالرغىال قارىتىلغـان   خىتايالرنىڭ 
قېنىغـا سـىڭىپ كهتـكهن مىللىـي ئۆچمهنلىـك      -ئهمهس، بهلكى قان

ــى   ــۈردىكى ھهرىكهتلهرنىـــڭ كهينـ ــۇ تـ ئىكهنلىكىنـــى، شـــۇنىڭدەك بـ
ئۈزۈلمهي داۋام قىلىشىغا ئهگىشىپ يوشۇرۇن ۋەھىمه پهيدا قىلغـۇچى  

ــي    ــتىن، تهدرىجىـــ ــدائىيلىرىغا غهزەپلىنىشـــ ــاي  پىـــ ــدا خىتـــ ھالـــ
تاجاۋۇزچىلىرىغا ئۆچمهنلىك قىلىدىغان مىللىي ھېسسـىياتقا قايتـا   

 .كېلىشكه باشلىغانىدى

قاسىممۇ، يهرلىكـلهر دەسـلىپىدە بـۇ خىـل ۋەقهلهرنـى بۇرۇنقىـدەك       
ئۆتكــۈنچى ۋەقهلهر دەپ قارىشــىپ بېشــىمىزغا بىهــۇدە ئىــش تېپىــپ   

 ئهمـدى “الـدا  بېرىدىغانالر دېيىشكهن بولسا، مانـا ئهمـدى تهدرىجىـي ھ   
نىـڭ  بىز قىلمىغىنىدا داۋام شهكىلدە مۇشۇ ئىش بۇ بولدى، بولغۇلۇق

 بولســىمۇ كۆڭلىــدە قارىشــىپ، دەپ ”تهقــدىرىمىز تۈگهشــكهن بولىــدۇ
ــايه ھهرىكهتلهرنــــى بۇنــــداق  ئــــۆزگىرىش قــــاراپ قىلىشــــقا ھىمــ

 بىنـادا،  ھهربىـر  ئۈسـتىگه  ئۇنىـڭ . ئىـدى  كـۆرمهكته  قىلىۋاتقانلىقىنى
 بىرنهچچىسـى  يهرلىكلهردىـن  يىغىنـدا  بىـر  ھهرقانداق دۇكاندا، ھهربىر

ــىمۇ ــۇپ بولسـ ــىنى بولـ ــلهر   تۇرۇشـ ــالىتى يهرلىكـ ــش ھـ ــهرت قىلىـ شـ
ئارىسىدىكى ئۆي جاپاسىنى يهتكۈچه تارتىشقان، ئىشتىن قـوغلىنىش  
ــلىكتهك ئهنســــىزچىلىكلهردىن     ــرى كېلهلمهســ تهھدىتىــــدىن بېــ

ــر قىســىم يهرل    ــى، بى ــۇپ قېلىش ــك قىســمهنلىكته بولســىمۇ قۇتۇل ى
 .كىشىلهرنى خۇشالمۇ قىلغانىدى

ــڭ     ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ــدە خىت ــىمنىڭ كۆڭلى ــۇنداقتىمۇ، قاس ش
يهرلىكلهرگه ۋەھشىيلىك قىلىشلىرى پهۋقۇلئاددە ئارتىپ كهتكهندەك 
بىلىنىــپ، قىلىۋاتقــان ئىشــىنىڭ ئىجــابىي تهســىرىدىن ســهلبىي      
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قىلىشىدۇ، ھهتتا بۇنـداق ئارزۇسـى خهلقىمىزنىـڭ ئاشـكارا قوراللىـق      
قوزغىلىشـــقا ئاتلىنىشـــىنى تهمه قىلىـــش يـــاكى كۈشكۈرتىشـــتىمۇ 

 . كۆرۈلۈشى مۇمكىن

تكه ئالمـاي  يۇقىرىقىالر دۈشمهن ئهھۋالى ۋە ئۆز ھـالىمىزنى ئىنـاۋە  
ــدۇر  ــلىرىمىزنىڭ زىيانلىرىــ ــكهت قىلىشــ ــۇنى  . ھهرىــ ــۇالردىن شــ بــ

خۇالسىلهشكه بولىـدىكى، نـۆۋەتتىكى شـهرقىي تۈركىسـتان ۋەزىيىتـى      
ئاســـتىدا ئېلىـــپ بېرىلىـــدىغان ھهرقانـــداق شـــهكىلدىكى ئاشـــكارا  
قارشــــىلىق كۆرســــىتىش ھهرىكهتلىرىمىــــز ۋە ئاشــــكارا ھهق تهلهپ 

نىمىزنىـڭ مىللىــي مۇســتهقىللىق  سىياسـىي ھهرىكهتلىرىمىــز ۋەتى 
ــىمىزنىڭ باشــلىنىش دەۋرلىــرىگه      ــى قانــات يايدۇرىش ھهرىكىتىمىزن
قىلچىمۇ ئۇيغۇن كهلمهيدىغان، ھهتتا زىيانلىق ھهرىكهت شهكىللىرى 

بۇنىڭغـا چهتئهللهردىكـى مۇھاجىرلىرىمىزنىـڭ    . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
اســاس كــۆككه كۆتۈرۈشــۈپ يــۈرگهن دىپلوماتىيىلىــك ھهرىكهتلهرنــى ئ
 .قىلىش الزىم دەيدىغان تهرغىباتلىرىمۇ تىپىك مىسال بوالاليدۇ

 

 دېگۈچىلهرگه ”بىلىم ھهممىنى ھهل قىلىدۇ“
ــز     ــۇن بىلهرمهنلىرىمى ــدا نۇرغ ــۇ جهريان ــم“ب ــى بىلى  ھهل ھهممىن

-ئىلىـم  خهلقىمىزنىڭ ئاۋۋال چوقۇنۇپ، تهلىماتقا دەيدىغان ”قىلىدۇ
 ئۆزلۈكىـدىن  خهلقىمىـز  كۆتـۈرگىنىمىزدە،  يـۇقىرى  سهۋىيىسىنى پهن

-ئىلىـم  يـاكى  ئاتلىنااليـدۇ  ھهرىكىتىگه ئازادلىق مىللىي ئويغىنىپ
تـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى رىقـابهتته يېڭىـپ     خى بىـلهن  ئۈستۈنلۈكى پهن

چىقىپ خىتاينى سـورايدىغان ھالغـا كېلىشـكه بولىـدۇ دەپ تهرغىـب      
 بولـۇپ  دىـن  ’سـهۋدالىرى  بىلىـم ‘قىلىشىپ، نۇرغـۇن كىشـىلىرىمىز   

 قېلىشــتىكى،  ئۇنتــۇپ شــۇنى كىشــىلىرىمىز  بۇنــداق. ىشــتىكېت
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 .كىرىپ قالىدۇ

خهلقىمىزنىــڭ نىســپىي ئىســتىخىيىلىك ھالــدا تهشــكىللىنىپ  
ارازىلىق بىلـدۈرۈش، مهلـۇم بىـر ھهققـانىي     مهلۇم بىر ناھهقچىلىككه ن

تهلهپــته بولــۇش نامايىشــلىرىنى ئۇيۇشــتۇرغىنىدا قىســمهن بولســىمۇ  
ئاچچىقىنى چىقىرىۋېلىش ھهرىكهتلىرىدە بولىشى، قارىماققـا خىتـاي   
ــدەك    ــدەك كۆرۈنۈشــنى بهرگهن تاجــاۋۇزچىلىرىنى ئهنســىرىتىپ قويغان

مىزنىـڭ ئوتتۇرىغـا   قىلغىنى بىلهن، ماھىيهتته بـۇ خىـل ھهرىكهتلىرى  
ــز    ــۇرۇن يېتهكچىلىرىمى ــز، يوش ــۇرۇن مىللهتچىلىرىمى چىقىشــى يوش
قاتارلىقالرنىــڭ تونۇلـــۇپ قېلىشــى ئۈچـــۈن دۈشــمهنگه تېپىلمـــاس    

بـــۇ خىلـــدىكى ھهرىكهتلىرىمىـــز . پۇرســـهتلهرنى يارىتىـــپ بهرمهكـــته
قوزغالغان ھامان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى دەرھال بارلىق جاسۇسلىرىنى 

ئانـدىن سـۆھبهتكه   . بىر مهزگىل مهخپى كۈزىتىشـىدۇ ئىشقا سېلىپ 
رازى بولغــــان قىيــــاپهتلهر بىــــلهن ئاۋانگــــارتلىرىمىزنى تېخىمــــۇ     

ھهتتــا بهزىــدە قىلــچه رولــى  . مۇقىمالشــتۇرۇپ بهلــگه قويــۇپ چىقىــدۇ 
ــاپهتكه      ــان قىيـ ــول قويغـ ــهرتلهرگىمۇ قـ ــار شـ ــر قاتـ ــدىغان بىـ بولمايـ

ىنى كىرىۋېلىـــــــپ، رەھبهرلىرىمىزنىـــــــڭ ئوتتۇرىغـــــــا چىقىشـــــــ
ــاجىنى بىــر  . جاســارەتلهندۈرمهكچى بولىشــىدۇ ــدىن خهلقنىــڭ ھاي ئان

نۆۋەت خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ باستۇرۇشىغا . مهزگىللىك بېسىلىدۇ
ــۇڭ  ــارلىق بول ــپ، ب ــكارا    -كېلى ــل ئاش ــۇ خى ــپ ب ــاقالردىن تارتى پۇچق

سىياسىي ھهرىكهتلهرگه قاتناشقانالرنى تهكشۈرۈشكه، نازارەت قىلىشقا، 
بولۇپمۇ يېتهكچىلىـك قىلغـانالرنى،   . زاالشقا باشاليدۇقولغا ئېلىپ جا

قوزغىغــۇچىالرنى، قوللىغــۇچىالرنى تېپىــپ چىقىشــقا ئاالھىــدە كــۈچ 
ــاقىۋەتته، خهلقىمىزنىـــــڭ قىممهتلىـــــك . ســـــهرپ قىلىشـــــىدۇ ئـــ

! ھېسسىياتلىرى مىسلىسىز دەرىجىدە زەربىگه ئۇچراپ خۇالسىلىنىدۇ
بــۇ خىــل ئاشــكارا    بــۇ نۇقتىــدىن ئالغانــدا خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى    

سىياسىي نامايىش ياكى يىغىلىش ھهرىكهتلىرىنى ئاسـتىرتىن ئـارزۇ   

109 

 

لغان قانداق دەيدىغان بىر خىيال كېلىۋا-تهسىرى ئارتىپ كېتىۋاتامدۇ
ئــۇ، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا بېــرىلگهن زەربىــلهر تۈپهيلىــدىن . ئىــدى

يهرلىكلهرنىـــڭ كۆرۈۋاتقـــان زۇلۇمىنىـــڭ پهۋقۇلئـــاددە ئېغىرلىشـــىپ 
كېتىۋاتقانلىقىنىـــڭ ئالــــدىنى ئــــېلىش ئۈســـتىدە شــــۇنچه كــــۆپ   

ــۈرمهكته ئىــدى   ــۈزۈكرەك بىــرەر نهتىــجه چىقىرالمــاي ي . ئويلىنىپمــۇ ت
اھىيىتى ئهسلىدىال قاسـىمغا بهلگىلىـك   خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ م

بولۇپ، ئۇالرنىڭ مهقسىتى ئهسلىدىنال ئۇيغۇرالرنى بىر ئامال قىلىـپ  
بۇنىڭ . يوقىتىۋېتىپ، بۇ يهرگه خىتاي كهلتۈرۈپ توشقۇزۇۋېتىش ئىدى

ــىمۇ رازى      ــان قىلىۋەتس ــادىمىنى قۇرب ــون ئ ــچه مىلي ــۇالر نهچ ــۈن ئ ئۈچ
 ”توغرىمىـدۇ؟  ھهرىكىـتىم  بۇ قىلىۋاتقان ئهجهبا،“قاسىم، . بولىشاتتى

لىقىـدەك ھهددىـدىن   ھې بولۇپمـۇ . قوياتتى سوئال ئۆزىگه پات-پات دەپ
ــان ۋە      ــپ كېتىۋاتق ــۇدە جازالىنى ــان، بىه ــپ كېتىۋاتق ــارتۇق خارلىنى ئ
بىهۇدە ئۆلتۈرۈلىۋاتقان يۇرتداشلىرىنى كۆرگىنىـدە، بـۇ ھهرىكىتىـدىن    

 .دەرھال يېنىۋېلىشنىمۇ ئويالپ كېتهتتى

اســىم بــۇ بىــر نهچــچه ئايــدىن بېــرى بىــرەر قېتىممــۇ ئهســلىدىال ق
سۈرۈشـته  . يوشۇرۇن ۋەھىمه ھهرىكىتى پهيدا قىاللماي كهلمهكته ئىدى

قىلغاندا ئۇنىـڭ بۈگـۈنگىچه پهيـدا قىلغـان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى       
قورقۇتۇپ قوغالش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان ۋەھىمه يارىتىش ھهرىكىتىمۇ 

مئىيهتـته تهخمىـنهن ھهپتىـدە بىـرەر     ئارانال ئىككى قېتىم بولـۇپ، جه 
قېتىمــدىن پهيــدا بولــۇپ تۇرۇۋاتقــان يوشــۇرۇن ۋەھىــمه پهيــدا قىلىــش  
ھهرىكهتلىرىنىڭ ھېچ بىرسى ئۇنىڭ بىـلهن بىـرەر مۇناسـىۋىتى يـوق     

ــوۋا“: قاســىم بــۇالرنى ئــويالپ ســهل خىجىــل بولــۇپ قالــدى  . ئىــدى  ت
 مهنـال  يـالغۇز  ھهرىكهتلهرنـى  ۋەھىمىلىـك  بـۇ  بېرىۋاتقـان  يۈز خۇدايىم،

نلىق قومانـدا  پىالنـالپ  مهنـال  بولمىسـا  ھېچ قىلىۋاتقىنىمدەك، پهيدا
ــۇ   ــويالپ كېتىپتىمهنغ ــدەك ئ ــۆرەڭلهپ  ! قىلىۋاتقىنىم ــۇنچه ك مهن ش

كهتكۈدەك، باش قاتۇرۇپ ئويلىنىپ كهتكۈدەك نـېمه قىلغانىـدىم؟ بـۇ    
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ئىشــــالرنى قىلىۋاتقــــان باشــــقا پىــــدائىيالرنىڭمۇ بــــۇنچىلىكنى     
 ”ئهقىللىرى بار كىشىلهردۇ؟ ئويلىغۇچىلىك

قاســىم قــۇرۇق خىيــالالرنى تاشــالپ، پــاتراق يهنه بىــر ۋەھىــمه       
 .پىالنالش غېمىنى قىلىشقا كىرىشىدۇ

دېمىســىمۇ، قاســىمنىڭ بــۇالرنى ئــويالپ قويۇشــقىمۇ ھهققــى بــار  
قاســىم تــۇنجى ھهرىكىتىنــى باشــلىغان كۈنلىرىــدە ھېلىقــى  : ئىــدى

قـالغىنىنى ھېسـابقا ئالمىغانـدا،    ئىككى كىتابنى پهۋقۇلئاددە كۆرۈپ 
ــىۋەتلىك   ــقا مۇناســ ــدىرىنى ھهل قىلىشــ ۋەتهن، مىللىتىنىــــڭ تهقــ
تۈزۈكرەك بىرەر يوشۇرۇن تهشۋىقات ۋارىقىنىمۇ ئاسانلىقچه ئۇچراتقىلى 

مانــا بۈگــۈن، ۋەزىيهتنىــڭ ئــۇ كــۈنلهرگه قارىغانــدا شــۇنچه   . بولمــايتتى
رىـدە، تـامالردا،   جىددىيلىشىپ كهتكىنىگه قارىماي ئاپتوبۇس بېكهتلى

ئهخلهتخانىالردا ۋەھىمه پهيـدا قىلىشـقا   -تۈرۈكلهردە، ھاجهتخانا-ستولبا
ــېپ   ــرى، رىتسـ ــۋىقات ۋاراقلىـ ــر تهشـ ــوژ -دائىـ ــدىكى …چېرتيـ  قاتارىـ

ــات ئۆزىمــۇ ئۇنىــڭ تهشــۋىقاتالرنى ــاتال-پ ــدىغان پ ــيهت ئۇچۇرىتاالي  ۋەزى
 خىـل  بـۇ  دەسلىپىدە تاجاۋۇزچىلىرى خىتاي. ئىدى كهلمهكته بارلىققا

 بارمــاق قىلىشـىپ  داۋراڭ ئاالھىــدە تېپىۋالسـا  ۋاراقلىرىنــى تهشـۋىقات 
رىنى ئېلىش، پۇراقلىرىنى تهكشۈرۈش، قهغهزلهرنىڭ، بېسىلىش ئىزلى

يهرلىرىنىڭ مهنبهسىنى ئاختۇرۇش جهھهتته پۈتـۈن كـۈچىنى سـهپهرۋەر    
قىلىپ رازۋېـدكىغا كىرىشـىش بىلهنـال قالمـاي، مىللىـي بۆلگـۈنچى       

ــۈرۈش   ئۇنســۇرالرغا ئ ــا كۆت ــۇقىرى دولقۇنغ ــك زەربه بېرىشــنى ي هجهللى
ــقا   ــۇپ خهلقنــــى قورقۇتۇشــ ــلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇشــ ــۆگىنىش كۇرســ ئــ

مانــــا ئهمــــدى، تهشـــۋىقات ۋاراقلىرىنىــــڭ كۆپىيىــــپ  . تىرىشـــاتتى 
كهتكهنلىكىدىن بۇنداق ۋاراقالر خىتايالرغىمۇ التا تېتىيدىغان بولۇپ، 

ــر  ــۇالرنى بى ــا  -ئ ــۈرۈش ئورنىغ ــرلهپ تهكشــۈرۈپ ي ــوق   بى ــال ي شــۇ يهردى
ــۇر قالماقتــا ئىــدى   ئۇنىــڭ . قىلىــۋېتىش بىــلهن چهكلىنىشــكه مهجب

927 

 

قوشـــۇنى، رازۋېـــدچىكالر گـــۇرۇپپىلىرى قاتارلىقالرنىـــڭ ئاساســـىي     
ــا شـــهھهر  . قىســـمىنىمۇ تهشـــكىل قىلماقتـــا بۇنـــداق بىـــر مۇھىتتـ

اجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى تۇيۇقســىز قــوزغىالڭ    ئىچىــدىكى خىتــاي ت 
ــلهن قارشــى     ــرىش شــهكلى بى ــۈرۈپ ئۇشــتۇمتۇت ئاشــكارا زەربه بې كۆت

خۇددى شۇنىڭدەك بۇنداق دۈشمهنلىك . چىقىشىمىز مۇمكىن ئهمهس
ئېڭىغا ئىگه زاپاس دۈشمهن ئهسكهرلىرىگه قارشى شىكايهت، نامايىش، 

 تىـنچ  ارىـدىكى قات …ئاچلىق ئـېالن قىلىـش، يىغىلىـش، مهتبۇئـات     
 خىيـال  ياندۇرۇشـنى  دۈشـمهنلىكلىرىدىن  بىـلهن  ۋاسـىتالر  سىياسىي
دېـمهك،  . همهسئ نهرسـه  باشقا خىيالپهرەسلىكتىن پۈتۈنلهي قىلىشمۇ

شــهھهرلىرىمىزدە تىــنچ ھهرىكهتــلهر يــاكى ئاشــكارىلىنىپ قالىــدىغان 
ــىتىش   مــــۇنتىزىم قوراللىــــق شــــهكىللهردىكى قارشــــىلىق كۆرســ
ــۇمكىن    ــۇتلهق م ــۈن م ــد كۈتۈشــىمىز بۈگ ــزدىن ئۈمى ھهرىكهتلىرىمى

 . ئهمهس

ئىجتىمائىي نۇقتىـدىن ئـالغىنىمىزدىمۇ، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى     
ــى ئ ــز خهلقــ ــار  ۋەتىنىمىــ ــق، تــ ــق، قهبىلىۋازلىــ ــىدا يۇرتۋازلىــ ارىســ

مىللهتچىلىــــك، ئابرۇيپهرەســـــلىك، مهنپهئهتپهرەســـــلىك، دىنىـــــي  
ــدا     ــددىيهتلهرنى پهي ــۇنى زى ــۈگىمهس س ــلهردە ت ــايرىمىچىلىق جهھهت ئ

بىرىمىـز بىـلهن ئـورۇن تالىشـىش، مهنـپهئهت تالىشـىش       -قىلىپ، بىر
خهلقىمىز  ھالىتىنى پهيدا قىلىۋەتكهنلىكى ئۈچۈن، شهھهر ئىچىدىكى

ئارىسىدا ھهرقانداق شهكىلدىكى مۇستهھكهم تهشكىالتالرغا ئۇيۇشۇش 
ــدى  ــانلىرىمىزنىمۇ قويمىــ ــلىك،  . ئىمكــ ــىزلىك، ئىشهنمهســ ئهنســ

ئۈمىدسىزلىك، گۇمانخورلۇق ئىللهتلىرى خهلقىمىـز ئارىسـىدا بهكـال    
ــدا       ــددىيهت پهي ــر زى ــا بى ــكه، ئازغىن ــپ كهتكهچ ــز تارتى ــۇر يىلتى چوڭق

رىمىزنــى ۋاســىتىلىك يــاكى بىۋاســىته شــهكىلدە بى-قىلىنســىال بىــر
-توال تهربىيه كۆرگهن جاسۇس-بۇالرغا ئاز. ئوڭايال پاش قىلىپ قويىمىز

خائىنالر ئارىلىشىپ قالغىنىدا ئهھۋالىمىز تېخىمۇ پاجىئهلىك تۈسكه 
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تۇرمــۇش بۇيــۇملىرى، ئهقهللىــي قاتنــاش ۋاســىتىلىرى، كهم بولســا      
بولمايــدىغان داۋاالش بۇيــۇملىرى قاتارىــدىكى ئهقهللىــي شــارائىتالرنى 

بۇنداق ئهھۋالدا سهلدەك باسـتۇرۇپ  . ش ئىمكانىيهتلىرىمۇ يوقتهييارال
ــكه      ــاكى چېكىنىش ــرىش ي ــل زەربه بې ــمهنگه ئىزچى ــدىغان دۈش كېلى

ھهربىر ۋەتهنپهرۋەر بـۇ ئـاچچىق پـاكىتالرنى قهتئىـي     . ئىمكانىمىز يوق
شهھهرلىرىمىزگه قارايدىغان بولسـاق، يېڭىـدىن   . ئۇنتۇماسلىقى الزىم

ھهربىي شهھهرلهردە -يالشتۇرۇلغان بىڭتۈەنشهكىللهنگهن تولۇق خىتا
بۇنـداق  . ھهرقانداق بىر پائالىيىتىمىز ئۈچۈن زادىال شارائىتىمىز يـوق 

يهرلهرگه زەربه بېــــرىش ئۈچــــۈن بهلكىــــم ئــــۇ يهرلهردىكــــى خىتــــاي  
تۈركۈم سىرتقا چىقىرىش چارىسىنى تېپىپ -تاجاۋۇزچىلىرىنى تۈركۈم

شـۇڭا يهنىـال خىتـاي    . رمىززەربه بېرىش شـارائىتىنى يارىتىشـقا مهجبـۇ   
تاجــــــاۋۇزچىلىرى بىــــــلهن نىســــــپىي ئارىلىشــــــىپ تۇرۇۋاتقــــــان 

. شــهھهرلىرىمىزگه دىققىتىمىزنــى تارتىشـــقا مهجبــۇر بولمـــاقتىمىز   
ــۇ يهرلىرىمىزدىكــى    ــدىغان بولســاق، ئ ــداق شــهھهرلىرىمىزگه قاراي بۇن
ــدىكى      ــپ خاراكتېرى ــاكى كوپىراتى ــارلىق دۆلهت ئىگىلىكىــدىكى ي ب

كارخانىالر، -ئورگانالر، نازارەتلهر، شىركهتلهر، زاۋۇتالر، كان-بارلىق ئىدارە
ســودا يهرلىــرى، ھۆكــۈمهت ئورگــانلىرى، -مهيــدانالر، مــۇالزىمهت-فېرمــا

ــېلىش    ــات، دەم ئـ ــپ، تهتقىقـ ــيهت، مائارىـ ــېچىش  -مهدەنىـ ــۈل ئـ كۆڭـ
يهرلىرىنىڭ ھهممىسىال دېگۈدەك خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى تهرىپىـدىن    

ــۇ خى  ــۇپ، ب ــگهن بول ــۇتلهق كــۆپ   ئىگىلهن ــڭ م ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ت
قىسمى ۋەتىنىمىزگه قوراللىق ۋەزىپه ئۆتهشكه كهلگهن ھهربىيلهردىن 

يهنـى  . كهسىپ ئالماشتۇرغان زاپـاس ئهسـكهرلهردىن تهركىـپ تاپماقتـا    
شــهھهرلىرىمىزنىڭ مــۇتلهق كــۆپ قىســمى قورالســىز زاپــاس خىتــاي  

ه داۋاملىــق  بــۇالر يهن . ئهســكهرلىرى تهرىپىــدىن ئىگىلىنىۋېلىنغــان  
تهربىيه كۆرۈپ تۇرىدىغان مىنبىڭالر قوشۇنىنىڭ ياكى -ھهربىي تهلىم

ــارازىلىقىنى بىۋاســىته باســتۇرغۇچى زومىــگهرلهر    يهرلىــك خهلقنىــڭ ن
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ئۈستىگه، بۇ كۈنلهردە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئۈچۈن ھهپىلىشىدىغانغا 
ــددىي      ــۇ جى ــدا تېخىم ــۋىقاتالرغا قارىغان ــدىكى تهش ــداق قهغهز يۈزى ئۇن

ــۇراتتى  ــدا ت -كۈنســايىن كۆپىيىــپ كېتىۋاتقــان بىــر : ۋەزىــپىلهر ئالدى
ــلىرىمۇ     بىر ــش ئىش ــاش قىلى ــى پ ــك ھهرىكهتلهرن ــىدىن ۋەھىمىلى س

خىتايالرنى بىر قولىنى ئىككى قىلىپ جىددىي تهكشۈرۈشـنى تهلهپ  
شۇڭا، خىتايالر ئهمدى تامـدىكى قهغهزلهرنـى رازۋېـدكا    . قىلماقتا ئىدى

ــان       ــا بوغۇزالنغ ــنىڭ ئورنىغ ــراپ قىلىش ــت ئىس ــلهن ۋاقى ــش بى قىلى
 …ۇرتدىشىنىڭ بارمـاقلىرىنى  ۋەتهندىشىنىڭ بېشىنى، كېسىلگهن ي

رازۋېدكا قىلىشقا  ئۈستىدە نهرسىلهر ئهھمىيهتلىك تېخىمۇ دېگهندەك
  .كۆپرەك كۈچ سهرپ قىلىشماقتا ئىدى

ــىمنىڭ رولــى بۇنىڭلىــق بىلهنــال تــۈگىمهيتتى     ئــۇ يېڭــى  : قاس
ھهرىكهت باشلىغان كۈنلىرىدە خىتايغا قاچىدىغانالر ھهققىـدە ئېغىـز   

ي، خىتايـدىن كېلىـدىغان يېڭـى تاجـاۋۇزچى     ئېچىشقىال بولماي قالما
ــدىلهرنىڭ ســانىمۇ يىلىغــا مىليونغــا يېتىــپ  ــار ھــالهتته -كهلگۈن قوپ

ــدى ــڭ    . ئى ــۇچىالر پويىزىنى ــان يول ــدىن كېلىۋاتق ــۈن، خىتاي ــا بۈگ مان
ۋاگــونلىرى ئاساســهن بوشــاپال كېــتىش بىــلهن بىــرگه، خىتايغــا قــاراپ 

گــۈل، يــۈك پــويىز قېچىشــىۋاتقان خىتايالرنىــڭ يولــۇچىالر پــويىزى تۈ 
. ۋاگونلىرىنىمــۇ تولــدۇرۇپ قېچىشــىدىغان ۋەزىــيهت يارىتىلغانىــدى    

ئۇنىڭـــدىن قالســـا، خىتايـــدىن كېلىـــپ مهبـــلهغ ســـېلىپ خىتـــاي  
ئاققۇنلىرىغــا ئىــش پۇرســىتى يارىتىــپ بېرىشــلهر ئاساســهن توختــاش  

كهينىـدىن تاقىلىـپ،   -بىلهنال قالماي، كونا ئىش ئورۇنلىرىمـۇ كهينـى  
ئىشسـىزلىرىنىڭ سـانى شـىددەت بىـلهن ئارتىـپ      خىتاي كهلگۈنـدى  

ئايالرغىچه ئىش تاپالماي يېتىـپ بىكـار نـان يهيـدىغانغا     . كېتىۋاتاتتى
چۈشۈپ قالغان نۇرغۇنلىغـان خىتـاي تاجـاۋۇزچى كهلگۈنـدىلهر قولىـدا      
بارىنى يهپ تۈگىتىشىپ، بىرەر ۋەھىمىگه دۇچ كهلمىگهن بولسىمۇ بـۇ  

 دەپ ئاز بۇنى. چۈشكهنىدى غېمىغا قېچىش تاشالپ ئېلىنى ’ياۋايىالر‘
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لــــدامچىلىرى، ئا خىتــــاي يــــۈرگهن تىمسىقلىشــــىپ ئوتتۇرىلىقتــــا
بىرىنى -بىرىنى ئالداش، ھهتتا بىر-ئهتكهسچىلىرى، بۇالڭچىلىرى بىر

ئاشكارا بۇالشلىرى نهتىجىسىدىمۇ بۇ ئهلنى ئادەتتىكى خىتاي -ئوچۇق
ــ    ــقىچه خهتهرلى ــپ ئاش ــۈن يېتى ــدىلهر ئۈچ ــاۋۇزچى كهلگۈن ك يهرگه تاج

بۇنداق قااليمىقانچىلىق ئىچىدە قالغان بۇ ئهلدە . ئايالندۇرۇۋەتكهنىدى
مهدەنىــي -ســودا ســاھهلىرى، ئىشــلهپچىقىرىش ســاھهلىرى، ئوقۇتــۇش 

كۆڭۈل ئېچىش ساھهلىرى بارغانسېرى پالهچلىنىپ، مال باھالىرىنىڭ 
بــۇ جهھهتــتىن . ئۇچقانــدەك ئــۆرلهپ كېتىشــىنى كهلتــۈرمهكته ئىــدى

قاســـىمنىڭ ۋاســـىتىلىك ئوينىغـــان رولىنـــى كىچىـــك   ئالغانـــدىمۇ
 .مۆلچهرلىگىلى بولمايتتى

ــاي     ــدەك خىتــ ــاكىمىيىتى يۇقىرىقىــ ــاۋۇزچىالر ھــ ــاي تاجــ خىتــ
تاجـــاۋۇزچىالر پاجىئهســـىدىن قـــاتتىق ئهنسىرەشـــمهكته ۋە يهتكـــۈچه 

بۇ بىر قانچه ئاي مابهينىـدە  . ئىچكى زىددىيهتكه پېتىپ قالماقتا ئىدى
اكىمىيىتى بىرقانچه قېـتىم ئـاپتونوم رايونلـۇق    خىتاي تاجاۋۇزچىالر ھ

پارتكوم، ئاپتونوم رايونلـۇق قۇرۇلتـاي، ئـاپتونوم رايونلـۇق ھۆكـۈمهت ۋە      
ــدىن   ــون كاتتىۋاشــلىرىنى ئالماشــتۇرغان بولســىمۇ، كۈن -ھهربىــي راي

كــۈنگه ئېغىرلىشــىپ كېتىۋاتقــان ۋەزىيهتنىــڭ تهرەققىيــاتىنى زادىــال 
ي تاجــاۋۇزچىالر دائىرىلىــرى مىــڭ خىتــا. توســىيالماي قالماقتــا ئىــدى

تهسته توپالۋاتقان ئۈستۈن خىتاي نوپۇسى يارىتىۋېلىش ھهرىكىتىنىڭ 
يېرىم يولـدا ئۈزۈلـۈپ قېلىشـىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن يهرلىـك        
ــۆز       ــرگه، ئـ ــلهن بىـ ــۈزۈش بىـ ــهت يۈرگـ ــىي سىياسـ ــلهرگه ۋەھشـ خهلقـ

ن مىللىتىگىمــۇ نۇرغۇنلىغــان توســالغۇالرنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدىغا 
يىغىپ ئېيتقانـدا،  . كهينىدىن چىقىرىشماقتا ئىدى-قارارالرنى كهينى

قاســـىمنىڭ تـــۇنجى ھهرىكىتىـــدىن بۇيـــان خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى 
 .رەسمىي ئېغىر بوھران ئىچىگه كىرىپ قالماقتا ئىدى
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 ھهرىكهتلىرىمىزخاتا 
بىز بۈگۈنگىچه خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئهمهلىي كۈچ ئهھۋالى ۋە 
ــا    ــار خاتـ ــان بىـــر قاتـ ــۆزدە تۇتمىغـ ــاجىزلىقلىرىنى كـ ئۆزىمىزنىـــڭ ئـ
ھهرىكهتلىرىمىزنـــــــى ۋەتهنپهرۋەرلىـــــــك ھهرىكىتـــــــى بىـــــــلهن    

بىز بۇندىن كېـيىن  . شۇغۇلالنغانلىقىمىز دەپ پهش قىلىپ كهلدۇق
ــ  ــي ۋەزىيىتىمىزنـ ــراپ   ئهمهلىـ ــۇنى ئېتىـ ــىمىز ۋە ئـ ــۇق تونۇشـ ى تولـ

قىلىشــىمىز ئاساســىغا تــوغرا ۋە ئهمهلىــي رولــى بولىــدىغان ھهرىــكهت 
 .ئۇسۇلىنى تېپىپ چىقىپ پائالىيهت قىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

بىــز ئــاۋۋال يېــزا قىشــالقلىرىمىزغا قارايــدىغان بولســاق، بىزنىــڭ 
يېزىلىرىمىزنىـڭ  بارلىق شهھهرلىرىمىزنىڭ ئهتراپى ۋە ئاھالىمىز زىچ 

ئهتراپلىرى، بارلىق مۇھىم نۇقتىلىرىمىز تولـۇق قورالالنغـان خىتـاي    
تاجـــاۋۇزچىلىرى ۋە يېـــرىم ھهربىـــي بىڭتـــۈەنلهر بىـــلهن قورشـــالغان  

شــۇ ســهۋەبتىن بۈگــۈنكى ۋەزىــيهت ئاســتىدا تۆمــۈر . ۋەزىيهتــته تۇرماقتــا
خهلپىمىـــز، غوجـــا نىيـــاز ھـــاجىمىز، غېنـــى بـــاتۇرىمىز پايـــدىالنغان 

تۇمتۇت ھۇجـــۇم، تۇيۇقســـىز قوزغىلىـــپ قورشـــاۋغا ئــــېلىش     ئۇشـــ 
شهكىللىرى بىلهن شهھهرلىرىمىزنى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى قولىدىن 

بىپايـان يېزىلىرىمىزدىمـۇ   . تارتىپ ئـېلىش ئىمكـانلىرىمىز تۈگىـدى   
مهخپـــى قـــوراللىنىش پۇرســـهتلىرىمىز يـــوق دېيهرلىـــك، ھهمـــدە      

ــ     ــق ئــ ــدىغان قوراللىــ ــاس قىلىــ ــى ئاســ ــون يېزىلىرىمىزنــ ازاد رايــ
ھهرىكهتلىرىنى يارىتىشقا ئۇرۇنۇشىمىز دۈشمهننىڭ زامـانىۋى قـورالالر   
ــۇپ     ــز بول بىــلهن قورشــاپ يوقىتىشــىغا پۇرســهت يارىتىــپ بهرگىنىمى

بۇنىڭ ئۈچۈن دۈشمهن قوراللىق كۈچلىرىنىڭ يېزىلىرىمىزغا . قالىدۇ
ئاسانلىقچه يېقىن يولىيالمايدىغان ۋەزىيهت يارىتىشىمىزنى ئالدىنقى 

ئۇنىڭ ئۈستىگه يېزىلىرىمىزدا زامـانىۋى قورالالنغـان   . شهرت قىلماقتا
دورا، جىددىي -ياراغ، ئوق-دۈشمهنگه ئىزچىل زەربه بېرەلهيدىغان قورال
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قوشنىلىرىمىزنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك بىـز بىـلهن دىنىـي، ئىرقىـي     
سى ئىنتايىن ياكى تارىخىي باغلىرى بولغىنى بىلهن، ئۇالرنىڭ ھهممى

ئاجىز ياكى يېڭىـدىن مۇسـتهقىللىقىنى قولغـا كهلتـۈرگهن دۆلهتـلهر      
بولغاچقا، ھهتتا خىتاي بىلهن تىنچ ھهربىي، دىپلومـاتىيه، سىياسـىي،   

ــا    ــدا تۇرماقت ــاج ھال ــال موھت ــا بهك ــۇ . ئىقتىســادىي ھهمكارلىقلىرىغ ش
سهۋەبتىن بۇ قوشنىلىرىمىزنىڭ بىزگه ھهرقانداق شهكىلدىكى ياردەم 

ئـۇالر ھـازىرچه بىـتهرەپ    . لىنى ئۇزارتىشلىرىدىن ئۈمىد قىاللمايمىزقو
 .تۇرۇپ بېرەلىسىال بىزگه ئهڭ چوڭ ياردەم قىلغىنى بولىدۇ

بىزگه ئهڭ زور خهۋپ ۋە توسالغۇ شۇكى، ۋەتىنىمىـزگه جايلىشـىپ   
ئالغان مىليون كىشىلىك مۇنتىزىم، زامانىۋىالشقان قوراللىق خىتاي 

ىــلهن، يېــرىم مــۇنتىزىم بىڭتــۈەن قوراللىــق  تاجــاۋۇزچىالر قوشــۇنى ب
تاجــــاۋۇزچىالر، مهھهلــــله ســــاقچىلىرى ۋەتىنىمىزنىــــڭ بــــارلىق     
شــهھهرلىرىنى، مــۇھىم قاتنــاش تۈگــۈنلىرىمىزنى، بــارلىق چېگــرا      
ــزگه     ــان يهرلىرىمىـ ــدا، خالىغـ ــى ھالـ ــۇتلهق مهخپـ ــويلىرىمىزنى مـ بـ
ئـــــايروپىالن، ئاپتوموبىـــــل، پـــــويىزالر بىـــــلهن دەرھـــــال يېتىـــــپ 

زەمبىـرەك،  -ئۇالرنىڭ قوراللىرىغا، ئايروپىالن، توپ. يدىغانلىقىدۇرباراال
ــا ــكارا    -تانك ــر ئاش ــداق بى ــل تۇرۇشــنىڭ ھهرقان ــرىگه تاقابى بروۋنىكلى

يـاكى بولمىسـا تۇراقسـىز بولسـىمۇ     . ئىمكانىيىتى يوق ھالدا تۇرماقتا
ئاشــكارا پــارتىزانلىق قوشــۇن تهشــكىللهپ بۈگــۈنكى ۋەتىنىمىزدىكــى 

چىلىرى يارىتىۋالغان سۇنى ياكى تهبىئىي توسالغۇالرنى خىتاي تاجاۋۇز
بۆسۈپ ئۆتهلىشىمىز، بىرەر بازا تىكـلهپ ئـۇزۇن مۇددەتلىـك قوراللىـق     

. قارشــىلىق ھهرىكىتــى بىــلهن شوغۇللىنالىشــىمىز مــۇمكىن ئهمهس
بۇنىڭ ئۈچۈن چارە قوللىنىپ مۇۋاپىق شارائىت يارىتىشـىمىزغا تـوغرا   

  .كېلىدۇ
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ــۇ“ ــلهرگه بـ ــىش ھهرىكهتـ ــلهن كىرىشـ ــڭ بىـ ــىغا خهلقىمنىـ  بېشـ
 ئوياليدىغان دەپ − قانداق؟-بهردىممۇ تېپىپ باال بىكارغىال-بىكاردىن

ۈنكى بوھرانلىـق  بۈگـ  تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ  خىتاي ۋەتىنىدىكى قاسىم،
ھــالىتىنى ئېســىگه ئېلىــپ مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىنىــڭ 
ــقا     ــېس قىلىشـ ــىۋاتقانلىقىنى ھـ ــلهرگه ئېرىشـ ــك نهتىجىـ كۆرۈنهرلىـ

 ھهرىكىتىمىزنىـڭ  قىلىـش  پهيـدا  ۋەھىمه يوشۇرۇن توغرا، −باشلىدى، 
 بىـر  قاسـىم  − ئهمهسمىدى؟ يارىتىش ۋەزىيهت بۈگۈنكىدەك ىتىمهقس
ــاز ــىمۇ ئـ ــدى،   راھه بولسـ ــر نهپهس ئېلىۋالـ ــپ بىـ ــاق، −تلىنىـ ــۇ يـ  بـ

 بولىــدىكى، يايدۇرۇشــىمىزغىال قانــات كهڭ تېخىمــۇ ھهرىكىتىمىزنــى
 بولماسلىقىمىز خىيالىدا قېلىش توختاپ بىسمىلالسىدىال ھهرگىزمۇ

 ”!كېرەك

قاسىم ۋاقىت چىقىرىپ ھېلىقى ئىككـى كىتـابچىنى قايتىـدىن    
گىنــى خېلــى تــوغرا دې مهن ئىزچــى قارىغانــدا“: بىــر كــۆرۈپ چىقتــى

 − پــاتتى، ئويغــا ئولتــۇرۇپ ئــۇ −قانــداق؟ -مۆلچهرلىگهنــدەك قىالمــدۇ
 شـۇنچه  ھهرىكىتىمىزنىـڭ  ئهسهبىيلهشـكهنىكهن،  قـانچىكى  دۈشمهن‘

 …” ’!بېرىدۇ دېرەك كېتىۋاتقانلىقىدىن غهلىبىلىك

ئۇ بۈگۈن، ۋەھىمه پهيـدا قىلىـش ھهرىكىتىنىـڭ ئاۋانگارتلىرىـدىن     
ــلهن شــۇغۇلالنغۇچى    ــلهر بى ــداق ھهرىكهت بىرســى ئهمهس، بهلكــى بۇن
ــۈپ    ــا چۈشـــ ــكۈچى ئورۇنغـــ ــدائىيلىرىمىزغا ئهگهشـــ ــۇرۇن پىـــ يوشـــ

 ئىشــىمنى بــۇ يــاق،“. قېلىۋاتقــانلىقىنى ھــېس قىلىشــقا باشــلىدى 
 …”! كېرەك امالشتۇرۇشۇمداۋ تهۋرەنمهي قهتئىي

***  

  

 قومانــــدانلىق مهنــــال خــــۇددى ئىشــــالرغا بــــۇ كــــۈنلهردە، ئــــۇ“
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 قويـدى  پىچىـرالپ  دەپ −. يالپ كېتىپتىكهنمهنئو قىلىۋاتقىنىمدەك
 كـۈنلهردە  ئـۇ  − ئولتـۇرۇپ،  يـۆلهنگىنىچه  تېمىغـا  سوغۇق تۈرمىنىڭ ئۇ

 ”!توۋا كهتكهنىكهنمهن، چاغالپ قالتىس بهكال ئۆزۈمنى

قــــاراڭغۇ كامېرنىــــڭ كــــۆرۈنمىگهن تورۇســــىغا -قــــاپقاســــىم، 
تىكىلگىنىچه بىر بۇلۇڭدا سوغۇق تامغا يۆلىنىپ ئهسـلىمىلىرىنىڭ  

 .داۋامىنى سۈرمهكته ئىدى

ــان“ ــرى، يام ــى يې ــى ھېلىق ــاي ئىكك ــاللىتىنى خىت ــاچۇرۇپ ج  ق
 نېرىقـى  كـۆرۈنمىگهن  كامېرنىـڭ  قويۇپ، قىمىرالپ ئۇ، −! دە-قويدۇم

 تىـۋىش  بىـر  تهرەپـتىن  ئـۇ ! تۈكـۈرۈۋەتتى  بىرنى بىلهن غهزەپ بۇلۇڭىغا
 ئائىلىســىنى كاپىرنىــڭ ئــۇ بولمىغانــدا ھــېچ − قىلــدى، چىققانــدەك

 ”!دە-بولسىمۇ بىر ئۈركۈتۈپ قويىدىغان ئىش ئىدى

ــش      ــال پېنســىيىگه چىقى ــۈنلهردە دەرھ ــاي شــۇ ك ــۇ كوجــاڭ خىت ئ
كۆرپىســـىنى يىغىشـــتۇرۇپ قايتـــا -رەســـمىيهتلىرىنى ئـــۆتهپ، كـــۈدە

 …. ئۈچۈن خىتايغا قېچىپ كهتكهنىكهن كهلمهسلىك

****  

  

 قايتا تۈزۈلگهن پىالن .5
قالمىـدى دېگىـنه    ئىـش  جىـڭ  خهقـته  بىز كۈنلهردە بۇ −

 .ئاغىنه
 يۇلمىساڭ، پايدا دوستۇڭدىن! مۇشۇ دېگهن ئىش جىڭ −

  !بېرەمتىكى پايدا ساڭا خىتايالر
 شىكايهتلىرىدىن باققالنىڭ ئىككى −            
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ــارلىق چــارىالر    ــا ئويغىنىــپ قالماســلىقىمىز ئۈچــۈن ب ھهققىــدە قايت
ــپ،       ــى يارىتى ــمه مهنزىرىس ــر ۋەھى ــىدا ئېغى ــز ئارىس ــلهن خهلقىمى بى
ــا     ــرۇم ھالغ ــدىن مهھ ــك پىكىرلىرى ــي ئهركىنلى ــى مىللى خهلقىمىزن

ھهتتـا ئـارىالپ يالغـان تهشـكىالتالرنى قۇراشـتۇرۇش      . كهلتۈرۈۋېتىشتى
رىش، ئهھمىيهتسـىز پائـالىيهتلهرنى تهشـكىالت    ياكى ئويـدۇرۇپ چىقىـ  

پائالىيىتى قىلىپ كۆرسـىتىش ۋاسـىتىلىرى بىـلهن مـۇددەت بـويىچه      
 . خهلقىمىزنىڭ ئويغانغان تهبىقىلىرىنى يوقىتىپ كهلدى

ــىنى،   ــڭ تهشكىللىنىشـــ ــىدە خهلقىمىزنىـــ ــڭ نهتىجىســـ بۇنىـــ
 بۇنداق بىـر ئهھۋالـدا  . قوراللىنىش ئىمكانلىرىنى تولۇق يوقىتىۋالدى

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى كۈرەشنى ھهرقانداق بىر شـهكىلدىكى  
ئاشــكارا قوراللىــق قارشــىلىق، ئاشــكارا نامــايىش، ئاشــكارا يىغىلىــش، 
ئاشـــكارا شـــىكايهت، ئاشـــكارا ھهق تهلهپ پائـــالىيهتلىرى قاتارىـــدىكى 

بۇنى يېقىنقى بىر قانچه . ھهرىكهتلهرگه مۇتلهق ئىمكانىيهت قالمىدى
بۇ ھهقته شۇنداق . كهتلىرىمىز تولۇق ئىسپاتالپ چىقتىيىللىق ھهرى

كېســىپ ئېيتــااليمىزكى، بىــز بــۇ جهريانــدا خهلقىمىزنىــڭ ھهرىــكهت  
تهجرىبىسىنىڭ يېتهرلىك بولمىغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى دۈشمهن 
ــۇن       ــي ئۇيغ ــهكىللىرىنىڭ قهتئى ــكهت ش ــل ھهرى ــۇ خى ــتىگه ب ۋەزىيى

 .كهلمىگهنلىكىدىن مهغلۇپ بولماقتىمىز

لقىمىــز ئاشــكارا قوزغىلىــپ قوراللىــق ھهرىــكهت باشــلىغىنىدا خه
ــى، سۇســىز    ــۇرتلىرىمىز ئارىســىنىڭ بهك يىراقلىق ۋەتىنىمىزدىكــى ي
ــاغلىرىمىز، خهلقىمىــز ئىچىــدىكى ســۈنئىي    چــۆللىرىمىز، قۇرغــاق ت
ئهنسىزچىلىك قاتارلىقالر تېزلىكته يۆتكىلىش، قېچىپ يوشـۇرۇنۇش،  

يهتلىرىمىزنى ئېغىــر دەرىجىــدە  ئۆزئــارا يــاردەمگه كــېلىش ئىمكــانى   
بۇ خىل تهبىئىي ۋە سۇنى توسـالغۇالردىن بۈگـۈنكى   . چهكلهپ تۇرماقتا

ئهتراپىمىزدىكـى  . ئهھۋالىمىزدا بۆسۈپ ئۆتهلىشىمىز مـۇمكىن ئهمهس 
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باھانىسىدە ۋاقىتنى قولغا كهلتۈرۈپ قايتا كۈچلىنىـپ ئۈسـتۈنلۈككه   
ــۆرىمىز   ــانلىقىنى ك ــىپ كېلىۋاتق ــكارا   . ئېرىش ــا ئاش ــهت تاپالىس پۇرس

باستۇرۇش، پۇرسهت تاپالمىسا سۈلهى ئويۇنى بىلهن قايتا كۈچلىنىـپ  
ئويدۇرۇپ باستۇرۇشقا باھانه چىقىرىش،  پۇرسهت يارىتىش، تۆھمهتلهرنى

ــپ  ــى ھىجىيى ــددىي ۋەزىيهتن ــپ   -جى ــلهر قىلى ــان ۋەدى ــالۋۇرۇپ، يالغ ي
پهسهيتىۋالغىنىدىن كېيىن، ۋاقتىنى ئۇزارتىش، ئۇنتۇلدۇرۇش، ئاندىن 
قولغا ئـېلىش، نـازارەت قىلىـش، سـۈرگۈن قىلىـش يـوللىرىنى تۇتـۇپ        

ــۇپ  . كهلمهكــته ــۇرۇش ئۈچــۈن قىسقىســى ۋەتىنىمىزنــى قولىــدا تۇت ت
ــاكى ۋەھشــىي چــارىالردىن پايدىلىنىشــتا قىلــچه    ھهرقانــداق رەزىــل ي

 !ئىككىلىنىپ باققان ئهمهس

بــۇالردىن قارىغانــدا، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىرىنچــى قهدەمــدە      
ۋەتىنىمىز خهلقىنى مىللىي سىياسىي ھاكىمىيىتىدىن ۋە مۇنتىزىم 

ــۇلل    ــارلىق ئۇسـ ــنىڭ بـ ــۇنىدىن ئايرىۋېتىشـ ــق قوشـ ىرىدىن قوراللىـ
ــدى ــل    . پايدىالن ــۈچلىرىمىزنى ھهر خى ــپهرۋەر ك ــارلىق ۋەتهن ــدىن ب ئان

ــدىلىنىپ    ــدىن پاي ــددىيهت يوللىرى ــۆھمهت ۋە ئىچكــى زى سىياســىي ت
ــاتتى ــان   . يوقـــ ــا رازى بولمىغـــ ــتهملىكه ھاياتقـــ ــدىنال مۇســـ ئارقىـــ

كىشىلىرىمىزنى ھهرخىل رەزىل چارىالر بىلهن خهلقىمىزدىن ئايرىپ 
ــاتتى ــقا . يوقـ ــدىن باشـ ــدا قىلىـــش  بۇنـ ــى پهيـ مىللىـــي دۆلىتىمىزنـ

ئېهتىمالى بولغان بارلىق تارىخىي ئىزالرنى، ماتېرىياللىرىمىزنى يوق 
قىلىپ، بارلىق مهدەنىي، مىللىي، دىنىي ئادەت ۋە ئهقىـدىلىرىمىزگه  

ــۈپىتىدە مهۋجــۇد بولىشــىنىڭ بــارلىق      . زەربه بهردى ــر مىلــلهت س بى
تــارىخىي، زامــانىۋى  ئىقتىســادىي، سىياســىي، دىپلوماتىــك، مهدەنىــي،

بىلىملهر، سانائهت، شهھهر ھاياتى قاتارلىقالردىن خهلقىمىزنى قهتئىي 
بـۇ جهريانـدا   ! ئۇچراتماسلىقنىڭ بارلىق تهدبىرلىرىنى ئىشـقا سـالدى  

بىرىمىزگه دۈشمهن -خهلقىمىز ئارىسىدا ئېغىر زىددىيهت يارىتىپ بىر
هنچىلهر قىلىــپ مىللىــي، ۋەتهن تهقــدىرىمىزگه مۇناســىۋەتلىك چۈشــ 
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قاراڭغۇ تۈرمه كامىرى ئىچىدە بىر ياندا سـوغۇق تامغـا   -قاپقاسىم 
ــڭ    ــاش بالىالرنىــ ــۇلغان يــ ــدىن قوشــ ــۇرۇپ، يېڭىــ ــپ ئولتــ يۆلىنىــ

ئهممـا  . ئېچىنىشلىق ئىڭراپ يېتىشىغا قاراپ ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتـاتتى 
 ئۇنىڭغا نېمه ئامال؟

خىيـــال ســـۈرۈپ ئولتۇرغـــان قاســـىم، بىـــر چاغـــدا يهنه شـــۇ كونـــا 
 .غهرق بولۇپ كهتكهنلىكىنىمۇ تۇيماي قالدى خاتىرىلىرى ئىچىگه

***  

 

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ دۆلهت تېررورلـۇق ھهرىكهتلىـرى بهكـال     
ئهۋجىــپ كهتــكهن بــۇ كــۈنلهردە، يوشــۇرۇن ۋەھىــمه پهيــدا قىلىــش        

ــلىغانىدى   ــقا باشـ ــدە ئازىيىشـ ــك دەرىجىـ ــۇ كۆرۈنهرلىـ . ھهرىكهتلىرىمـ
شــىدا، يوشــۇرۇن ھهرىكهتلهرنىــڭ بــۇ قېــتىم پهســكويغا چۈشــۈپ قېلى 

ــاي   ــهۋەب بولماســــتىن، خىتــ ــالىتى ســ پىــــدائىيالرنىڭ روھىــــي ھــ
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ تېررورلۇق ھهرىكهتلىرىـدە پهۋقۇلئـاددە كـۈچىيىش    

ســىدىر قىلىشــقىمۇ يــول    -كۆرۈلــۈش بىــلهن، كىشــىلهرنى مىــدىر   
ئهمما بۇنداق جىددىيچىلىك، ھهر . قويماسلىقى سهۋەب بولماقتا ئىدى

ىدىغان سهلبىي ياكى ئىجـابىي نارازىلىقالرنىـڭ   ئىككى تهرەپتىن كېل
 .كۈچىيىپ بېرىشىغىمۇ سهۋەبچى بولماقتا ئىدى

ــش       ــدا قىلى ــمه پهي ــى ۋەھى ــپ يېڭ ــرەتكه كېلى ــا غهي ــىم قايت قاس
ئـۇ يهنىـال شـۇ    . ھهرىكىتى ئۈستىدە جىددىي باش قاتۇرۇشقا كىرىشىدۇ

 ئۆتكهندە ياساپ چىققان ئېلېكترونلۇق كاسيو يـاپون قـول سـائىتىگه   
ــت      ــك ۋاقىـــ ــان ئاپتوماتىـــ ــاپ چىققـــ ــپ ياســـ ــۇمچه قىلىـــ قوشـــ
ــقا    ــاش قاتۇرۇشـ ــتىدە بـ ــتانى ئۈسـ ــول پىسـ ــدىغان كاپسـ تىزگىنلىنىـ

بۇ قېتىم ئۇ پىستاننى تېخىمـۇ ئـۇزۇن ۋاقىتـتىن كېـيىن     . كىرىشىدۇ
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ــۆزگهرتىش قىلىشــقا تىرىشــىپ    ئــوت ئالىــدىغان قىلىــش ئۈســتىدە ئ
ى ئــون ئــالته ئــۇ ئــاۋۋال ســائهتنىڭ ســىگنال بېــرىش ۋاقتىنــ . كــۆردى

سائهتكه توغرىالپ تهڭشـهپ سـىناق قىلىۋىـدى ئاساسـهن دەل ۋاقتىـدا      
ئۇ يهنه يىگىرمه ئۈچ سـائهتكه تهڭشـهپ بېقىۋىـدى    . سىگنال بېرەلىدى

ئاخىرىدا ئۇ سائهتنىڭ ھهپته ئۆزگهرتىش سىگنالى بويىچه . ئۇمۇ بولدى
ئهمما بـۇ  . بىر ھهپتىگه تهڭشهپ بېقىشنى سىناق قىلىشقا كىرىشتى

ارىــدا قانــداقتۇر باتارېيىنىــڭ زەرىتــى ئازىيىــپ ئــوت يېقىشــقا كــۈچى  ئ
شۇڭا ئۇ، سـائهت ئورنىغـا ئـون    . يهتمهيۋاتقانلىقىنى سهزگهندەك قىلدى

ــولى سىلىتســىي كرىستالچىســىنى    نهچــچه پۇتلــۇق توپالنمــا تــوك ي
ــىمۇ، بـــۇنى كېلىشـــتۈرەلمىدى     ــتۇرۇپ ســـىنىماقچى بولسـ . ئالماشـ

تاللىرى ھهققىدىكى بىلىمى ئـازلىق  قاسىمنىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ دې
شۇنداقتىمۇ بۇ خىل قۇرۇلمىنىـڭ كرىسـتالدىكى   . قىلىپ قالغانىدى

ــى     ــى خېل ــارقىلىق ۋاقىتن ــۇقتىلىرىنى ئالماشــتۇرۇش ئ ــاغلىنىش ن ب
ئانـدىن ئـۇ يىـراقتىن    . ئۇزارتىشقا بولىدىغانلىقىنىمۇ مۆلچهرلىۋالىـدۇ 

تــوك  تىزگىنلهشــنى ســىنىماقچى بولــۇپ ھهپىلهشــكهن بولســىمۇ،    
يوللىرىنىڭ مۇرەككهپلىكىدىن ئېنىق ئۇقالماي ئىشنى ھازىرچه قول 
ســائهت بىــلهن ۋاقىــت تىزگىنلهشــته توختىتىــپ كاپســول پىســتانى   

 .تهييارالشقا كىرىشتى

بىر كۈنى ئۇ ئاۋازدىن دولقۇن قوبۇل قىلىدىغان بىـر قۇرۇلمىنىـڭ   
سخېمىسىنى كۆرۈپ قېلىپ بۇ ھهقتىمۇ سىناق قىلىـپ كـۆرمهكچى   

ئهگهر بۇ قـۇرۇلمىنى مۇۋەپپهقىيهتلىـك ياسـاپ چىقالىسـا، زال     . ىدۇبول
ــاۋازى، ئاپتوموبىــل ماتورىنىــڭ ھهرىكهتــكه    ئىشــىكىنىڭ ئــېچىلىش ئ
كېلىش ئاۋازى ياكى ئايـاق تىۋىشـى، گهپ قىلغـان ئـاۋاز قاتارلىقالرغـا      
سهزگۈر ھالغا كهلتۈرۈپ تهڭشهلگىنىدە نىشانلىق ۋە خېلى ئوڭۇشلۇق 

بۇنىڭ ئۈچـۈن  . اتقىلى بولىدىغانلىقىنى مۆلچهرلهيدۇۋەھىمىلهرنى يار
ــۈچ      ــرىم ئۆتكۈزگ ــل يې ــۈرۈپ ھهرخى ــاختۇرۇپ ي ــالرنى ئ ــۇ كىتابپۇرۇش ئ
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تۈركىستانلىقالرنىڭ تۇپرىقىنى خىتـايالرغىمۇ ئورتـاق   يهنى، شهرقىي 
ئهمهلىيهتته بۇنىڭدىنمۇ ئاشۇرۇۋېتىپ، بۇ ! مۈلۈك دېمهكچى بولىشىدۇ

تــۇپراقالر تــارىختىن بۇيــان بىــز گۈللهنــدۈرۈپ كېلىۋاتقــان خىتــاي       
تۇپراقلىرى، بۇ زېمىنغا ئۇيغۇرالر بهكال كېيىن كىرىپ قالغان دېگهن 

ــكارا ئـــېال ــهتىنى ئاشـ ــر ! ن قىلىشـــىپ يۈرمهمـــدۇسهپسـ ــداق بىـ بۇنـ
ــتلىرى     ــت فاشىس ــاي كوممۇنىس ــلهن خىت ــايالر بى ــوكراتچى خىت دېم

 !ئوتتۇرىسىدا بىرەر پهرق بارمىدۇ؟

 

 خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بۈگۈنكى قىياپىتى
خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى زو زۇڭتاڭـــدىن باشـــالپ تـــا بۈگـــۈنگىچه  

مهقسـهتلهر بىـلهن   ۋەتىنىمىزنى ھهرخىل باھـانىلهر بىـلهن، ھهرخىـل    
ئۇالرنىــڭ تاجــاۋۇزچىلىق قــارا نىيىتــى كۈنســايىن  . بېســىپ ياتماقتــا

خهلقىمىـز بـۇ   ! يېڭىلىنىپ بارغانسېرى ۋەھشىي تۈسلهرگه كىرمهكته
جهريانالردا نۇرغـۇن قېـتىم ئاشـكارا قوراللىـق قـوزغىالڭالرنى قوزغـاپ،       
دۈشــمهنگه قارشــى ســهپلهرنى تــۈزگهن، نۇرغــۇن قېــتىم سىياســىي       

ىش، يىغىلىش، شىكايهتلهرنى قىلىـپ كـۆرگهن، نۇرغـۇن قېـتىم     ناماي
ــان  ــۇرۇپ باققـ ــۈلهىلهرگه ئولتـ ــزگه  . سـ ــۈردىكى ھهرىكهتلىرىمىـ ــۇ تـ بـ

ــڭ    ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــاق، خىتـ ــالىدىغان بولسـ ــدىن نهزەر سـ قايتىـ
ــدا خهلقىمىــز ئۈســتىدە قىلــچه    قوراللىــق كــۈچى ئۈســتۈن ۋاقىتلىرى

غـانلىقىنى، ئاجىزلىشـىپ   ئىككىلهنمهي ئاشكارا قىرغىنچىلىـق قىل 
قالغانلىرىدا ئۆزلىرىگه ئهڭ ئهشـهددىي دۈشـمهن بولۇشـىدىن قهتئىـي     

ــداڭ   ــلهن، گومىن ــالر بى ــى   -نهزەر رۇس ــلهن ۋەتىنىمىزن ــهنداڭ بى گوڭس
ــدېئولوگىيىلىك     ــارلىق ئىـ ــمهي، بـ ــچه ئىككىلهنـ ــقا قىلـ يۇتۇۋېلىشـ
زىددىيهتلىرىنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ بىرلىشىپ كهتكهنلىكىنى 

ــۆرمهكتىمىزئېن ــۈلهى  . ىـــق كـ ــانى قالمىغىنىـــدا سـ قهتئىـــي ئىمكـ
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رى بىــلهن ســۈلهى قىلىشــنى بــار كــۈچى بىــلهن تهرغىــب  كــۆچمهنلى
قىلىشىپ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بۈگۈنكى ئون مىليونلۇق ئاپهت 

قىرىـق  . بىـر سـهۋەبچى بولغـان ئىـدى    -ھالىغا كېلىۋېلىشىغا بىردىن
مىڭغا يهتمهيدىغان خىتاي كۆچمهن تاجاۋۇزچىلىرى بىزگه تىنچلىـق  

مىغان ئىـكهن، بۈگـۈنكى ئـون    يولىدا مۇستهقىللىقىمىزغا يول قويۇش
ــون      ــدا مىليـ ــاۋۇزچىلىرى قولىـ ــاي تاجـ ــان خىتـ ــا يېتىۋالغـ مىليونغـ

زەمبىرەكلىرى -كىشىلىك زامانىۋى قوراللىق قوشۇنى، مىڭالرچه تانكا
ــۇق،      ــار تۇرۇقل ــومبىلىرى ب ــاتوم ب ــا ئ ــايروپىالنلىرى، ھهتت ــۇرۇش ئ ۋە ئ
ۋەتىنىمىزدىكـــى تـــۈگىمهس نېفىـــت بـــايلىقىمىزنى، ھهرخىـــل كهم 

ېپىلىـــدىغان كـــان بـــايلىقلىرىمىزنى، بىپايـــان تـــۇپراقلىرىمىزنى، ت
ئوتتۇرا شهرققه چىقىـش قۇرۇقلـۇق يـولىنى كـۆرۈپ تـۇرۇپ بىـز       -ياۋرۇپا

شهرقىي تۈركىستانلىقالرغا تىنچ يولالر بىـلهن مۇسـتهقىللىقىمىزنى   
سوغات قىلىشىنى قىياس قىلىش مۇمكىنمۇ؟ ئهللىك يىل بـۇرۇنقى  

همهسـمىدى؟ بۈگـۈنكى دېمـوكراتچى خىتـايالر     خىتايالر دېمـوكراتچى ئ 
ۋەتىنىمىــزگه مىخــتهك قادىلىۋالغــان ئــون مىليونــدەك تاجــاۋۇزچى      
يۇرتلۇقلىرىنى ئۆز دۆلىتىگه تىـنچ ۋە شهرتسـىز قـايتۇرۇپ كېتىشـىگه     
رازى بوالرمۇ؟ خىتاي دېموكراتچىلىرىنىڭ داھىيلىرىدىن يهن جيـاچى  

ــكىنلىك ب   ــنال كهس ــۇنى ھېلىتى ــدىكىلهر ب ــپ  قاتارى ــلهن رەت قىلى ى
 ئىنســانلىرىنىڭ دۇنيــا يېــرى پــارچه بىــر ھهر دۇنيانىــڭ“: كهلمهكــته

 خىتـاي  ’نىيهتلىـك  ئـاق ‘بـۇ، بۈگـۈنكى ئهڭ    مانـا  − ”!مۈلۈكى ئورتاق
ــڭ، ــانپهرۋەرلىرىنىڭ، دېموكراتچىلىرىنىـ ــىلىك ئىنسـ ــۇق كىشـ  ھوقـ

 خىتــايالر بــۇ ھهرھالــدا. (قارىشــى كــۆز بىــر-بىــردىن تهرەپــدارلىرىنىڭ
 ۋەتىنىمىــز بولغىنىــدا ئــااللىغۇدەك تارتىــپ ھــاكىمىيهتنى دۆلىتىــدە

رىــدا، بۈگۈنكىــدەك قالغانلى بېرىــپ ئــېلىگه ئۇالرنىــڭ پۇقرالىرىنىــڭ
ئاددىي بىرەر ياتاقنىمۇ بهرمهي قوغالپ چىقىرىشلىرىنى ئۆزگهرتهلهيدۇ 

!) دەپ ئىشىنىدىغانلىرىمىزدىن ئانچه كۆپ كىشى بولمىسـا كېـرەك؟  
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دېتاللىرىنىڭ پرىنسىپلىرى تونۇشتۇرۇلغان بىـر كىتـاب تېپىۋېلىـپ    
ــته قىلغــان ســىناقلىرىدا   . ئۆگىنىشــكه كىرىشــىدۇ  ــۇ جهھهت ــا ب ئهمم

ــراقتىن   ــاۋازدىال ئهمهس، يىـــ ــادەتتىكى ئـــ ــان ئـــ ــۈپ كېتىۋاتقـــ ئۆتـــ
موتوسىكىلىتنىڭ ئاۋازىدىنال سىگنال بېرىۋېتىپ ئىشنى قااليمىقان 

شۇڭا ئۇ، بـۇ قۇرۇلمـا ئۈسـتىدە    . قىلىۋېتىدىغانلىقىنى سېزىپ قالىدۇ
بـــاش قاتۇرۇشـــتىن يېنىۋېلىـــپ باشـــقا ئـــاددىي ئۇســـۇلالر ئۈســـتىدە 

 .ئىزدىنىشكه كىرىشىپ كېتىدۇ

ىـڭ ئهمىلـى ئىشلىتىلىشـى    بۇ جهرياندا ئـۇ يېـرىم ئۆتكۈزگۈچلهرن  
دېمهك ئۇ، بۇرۇنالردا . جهھهتته خېلى تهپسىلىي بىلىملهرگه ئېرىشىدۇ

ــته      ــلىتىش جهھهت ــۈن ئىش ــلىرى ئۈچ ــك ئىش ــى ۋەتهنپهرۋەرلى بىلىمن
قىلچىلىــك ئويلىنىــپ باقمىغــانلىقى ئۈچــۈن ئــون نهچــچه يىللىــق  

ڭ مانا ئهمدى، ئۇنىـ . ئىنژېنېر بولغىنى بىلهن قارغۇدەكال يۈرگهنىكهن
ــۆزگىرىش    ــۈپتىن بىــر ئ ــۇش قارىشــىدا ت بىلىمنىــڭ قىممىتىنــى تون

ئــۇ تىمســىقالپ يــۈرۈپ قىســقا ۋاقىــت . كۆرۈلۈشــكه باشــلىغان ئىــدى
ئىچىــــدىال بىرمــــۇنچه بىــــخهتهر ۋە ســــهزگۈرلۈكى خېلــــى يــــۇقىرى  

ئــۇ، تــوال  . ئېلېكترونلــۇق پىســتان اليىهىلىرىنــى تــۈزۈپ چىقىــدۇ    
ىـر ئېلېكترونلـۇق سـىگنال    ئۆزگهرتىپ يـۈرۈپ ئاخىرىـدا ئـادەتتىكى ب   

چىقىرىدىغان ئاتكىرىتكا قۇرۇلمىسىدىن پايدىلىنىپال بهلگىلهنـگهن  
ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئورنىـدىن قوزغىلىـپ كهتسـه پارتاليـدىغان     
ــماق     ــدارلىق باسـ ــوش ئىقتىـ ــدىغان قـ ــكه بولىـ ــت تىزگىنلهشـ ۋاقىـ

ئىدارىســىنىڭ مىنبىڭلىـــرى  . پىســتاندىن بىرنــى ياســاپ چىقىــدۇ    
تىدە ئېتىلمــاي تاشــلىۋەتكهن بىــر قــانچه تــال مهشــىق  مهشــىق ئۈســ

مىشــــهكلىرىنى تېپىۋېلىــــپ، ئۇالرنىــــڭ دورىلىرىنــــى پهم بىــــلهن 
ئـۇنى قالغـان   . چىقىرىپ تـۈگمه چوڭلۇقىـدا بىـر كاپسـول تهيياراليـدۇ     

دورىالر بىلهن سهرەڭگه پوقىنى ئارىالشتۇرۇپ يۈرۈپ تهييارلىغـان پـروخ   
ئۇنىڭ ئۈستىنى، ئالـدىن  . تۈرىدۇبىلهن ئوراپ تۆت چاسا شهكىلگه كهل
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ئېزىپ تهييارلىۋالغان قىزىـل خىـش توپىسـىغا خىمىيىلىـك يىلىـم      
مىنانىـــڭ ســـىرتىنى . ئارىالشـــتۇرۇپ الي تهييـــارالپ ئـــوراپ چىقىـــدۇ

زېــرىكمهي ئولتــۇرۇپ قىرىــپ قــۇمقهغهزلهپ، خــۇددى ئــادەتتىكى بىــر  
پ ئانـدىن تـوك يـوللىرىنى ئـۇال    . خىش پارچىسى ھالىتىگه كهلتۈرىـدۇ 

ئىككــى ســائهتتىن كېــيىن تهگســىال پارتاليــدىغان ھالغــا كهلتــۈرۈپ،  
ئالــدىن كــۆرۈپ قويغــان بىــر زومىــگهر خىتــاي شــوپۇرىنىڭ ئىشــىكى   
ئالدىــدا توختىتىــپ قويىــدىغان ماشىنىســىنىڭ ئاســتىغا تاشــالپ      

 .قېچىش ئۈچۈن سهھهردە يولغا چىقىدۇ

 ھهر ۇچهماڭغ ئىشقا دېگهندەك، ”ياتماپتۇ كېيىك تاغدا ئىشهنگهن“
 قېرىشــقاندەك بۈگــۈن ماشــىنا ھېلىقــى تۇرىــدىغان كــۆرۈپ كــۈنى

 يهنه ئـۇ ! ئىدى يوق جايىدا قانداق،-كهتكهنمۇ چىقىپ يولغا ئهتىگهنال
ــۇ ئوخشــاش، قېتىمقىســىغا ئــۆتكهن شــۇ  سومكىســىدا قېتىممــۇ ب

مما پـارتالش ۋاقتـى بارغانسـېرى ئـاز     ئه ،’پارچىسى خىش‘ قورقۇنچلۇق
قېلىۋاتقان، ئهتراپتا سمېنا ئالمىشىۋاتقان قوراللىق خىتاي ئىتلىـرى  
بارغانسېرى كۆپىيىپ ئۇنى بهكـال قېـيىن ھالغـا چۈشـۈرۈپ قويماقتـا      

دەل شــۇ پهيتــته ئــاپتوبۇس بېكىتىنىــڭ يېنىــدىكى تېخــى      . ئىــدى
ــان بىــر دۇكــاننى كــۆرۈپ قالىــدۇ     اپىــدىكى قاســىم ئهتر. ئېچىلمىغ

قوراللىـــق خىتـــاي پوســـلىرىنىڭ يېڭـــى توختىغـــان ئاپتوبۇســـقا      
چىقىدىغانالر بىلهن بولۇپ كهتكهن پهيتىـدىن پايـدىلىنىپ ھېلىقـى    

 بۇلۇڭىغـا  بىـر  ئالدىـدىكى  دۇكاننىـڭ  ئـۇ  دەرھال نى ’پارچىسى خىش‘
ــالپ ــۇپ تاش ــا قوي ــدۇ جايىغ ــاي. كېلىۋالى ــاتروللىرى خىت ــۇ پ  ئۇنىڭم

. ۇپ ئانــدىن ئــۇنى ئاپتوبۇســقا چىقىرىشــىدۇبولــ ئــاختۇرۇپ يــانلىرىنى
ــوال بهك ســهگهك    ــورۇن ئالماشــتۇرۇۋاتقان پاترولالرنىــڭ ت ســهھهرلىك ئ
بولۇپ كهتمهيدىغانلىقىنى خېلىدىن بېرى كۆزىتىپ يۈرگهن قاسـىم،  

. بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ بىـر قـانچه تهكشۈرۈشـتىن ئۆتىۋالغانىـدى    
جهم ھالدا ئىدارىسـىغا  خاتىر دەپ ”!قىلىش قىلىشساڭ نېمه ئهمدى“
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ئهنگلىيىلىكلهرنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلماقچى بولغىنىـدا، جهنـۇبىي   
ــدىن قۇتۇلۇشــنى تهلهپ    ــرى ئىرقچىلىقنىــڭ زۇلۇمى ــا نېگىرلى ئافرىق
ــدا،    ــى تهلهپ قىلغىنىــ ــى ۋەتىنىنــ ــتىن خهلقــ ــدا، پهلهســ قىلغىنىــ

ــبه ــقا   تى ــكهت باشالش ــپ ھهرى تلىكلهر مۇســتهقىللىقىنى تهلهپ قىلى
تهييارلىنىش ئالدىدا ئهنه شۇ دۇنيا جامائىتى بۇ خهلقلهرنىڭ ئېتىقـات  

 بهرداشــلىق زۇلۇمغــا خهلقىڭنــى“قىلىــپ كېلىۋاتقــان داھىيلىرىغــا 
 ئىنسـانىيهتكه  مهجبۇرالشـتا  كۈتۈشـكه  ئۆلـۈمنى  يېتىـپ  جىـم  بېرىپ

 بوينىغـا  مۇكاپـاتىنى  تىنچلىـق  نوبېـل  دەپ ”ئۈچۈن تۆھپهڭ قوشقان
ىــدىن ھهدد بهكــرەك. ئىــدى ئۇرۇنۇشــقان تۇۋاقالشــقا ئــاغزىنى ئېسـىپ 

ئاشقىنىمىزدا بۇنداق ئۇسۇلنى بىزگه قوللىنىشتىنمۇ باش تارتمىسـا  
 كېرەك؟

بۈگۈنكى كۈندە ۋەتىنىمىزنىڭ غهربىـي ۋە شـىمالىي قىسـىملىرى    
ى قېرىنــداش ۋە  نۇرغــۇن تــارىخ  . كوممــۇنىزم قورشــاۋىدىن قۇتۇلــدى   

ــلىگه     ــدە ئهس ــلهپكى قهدەم ــى دەس ــي دۆلىتىن ــنىلىرىمىز مىللى قوش
بۇنىڭــــدىن روھالنغــــان بىــــر قىســــىم ئۇلــــۇغ  . كهلتۈرىۋېلىشــــتى

 خىتايـدىمۇ  يېقىنـدا  پات“ئهربابلىرىمىز دەرھال ھهرىكهتكه ئاتلىنىپ، 
 كۆڭـۈل  ئـاق  دەسسـهيدىغان  ئورنىغـا  ئۇنىڭ بولىدۇ، ھاالك كوممۇنىزم

ــك ــايالرخى دېموكراتىــ ــۇ تــ ــتهقىللىقىمىزنى بىزگىمــ ــوغا مۇســ  ســ
رغـا دادىسـىغا   خىتايال دېموكراتچى ئاتالمىش دېيىشىپ، ”قىلىۋېتىدۇ

ئىشـــهنگهندەك ئىشـــىنىپ خهلقىمىزنـــى جىـــم يېتىـــپ بېرىشـــكه  
ــا ــايالر بۈگــۈنكى“! زورلىماقت ــانى خىت ــورال قورقۇتالىغىــدەك دۇني  ۋە ق

 پهقهت تۈركىســتانلىقالر شــهرقىي ئېرىشــىۋالدى، كــۈچكه ئىقتىســادى
 كهلتۈرەلىشـى  قولغـا  ئهركىنلىكىنـى  مىللىي بىلهنال يولى تىنچلىق
ۇ خىل قاراشتىكى كىشىلىرىمىزنىڭ ئۇستازلىرى ب!!!  …” مۇمكىن

بۇندىن يېرىم ئهسـىر ئـاۋالمۇ شـۇ سهپسهتىسـى بىـلهن خهلقىمىزنـى       
ــاۋۇزچى      ــاي تاجـ ــدىغان خىتـ ــا يهتمهيـ ــق مىڭغـ ــايمۇقتۇرۇپ، قىرىـ قـ
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ئۇالر بۈگۈن يهتتـى قـات ئاسـماندا تـۇرۇپ يهر     . ئىنتايىن ياخشى بىلىدۇ
ى يۈزىـــدىكى قايســـى بىـــر يهردە تۇرغـــان بىـــرەر ئادەمنىـــڭ ســـاقىلىن

چۈشـــــهرمىگهنلىكىگىچه بىلهلهيمىشـــــكهنۇ، بىزنىـــــڭ -چۈشـــــۈرپ
تارتىۋاتقـــان نـــاھهق ئـــازابىمىزنى بىلهلـــمهي قـــاالرمۇ؟ يـــاق، ئۇالرغـــا 
ئۇنچىلىــك ئــاق كۆڭۈللــۈك بىــلهن ئىشــىنىپمۇ كهتمهيلــى، ئــۇالر       

ئىشهنمىســىڭىز قېنــى . ھهممىنــى بىلىــدۇ، ئهكســىنچه قىزىقمايــدۇ 
گهپ بولسـىمۇ قىلىـپ داۋراڭ    ئامېرىكا تهۋەسىگه قارشى بىرەر ئېغىـز 

سىزنى قانداق . قىلىپ بېقىڭ ياكى شۇنداقالر تهرەپته تۇرۇپ بېقىڭچۇ
ــىز    ــدا كۆرىس ــدىغانلىقىنى شــۇ چاغ ئامېرىكىنىــڭ كۇبــا  ! (بىلىۋېتى

ئاراللىرى يېنىدىكى تۈرمىسىدە قامىلىپ ياتقان ئۇيغـۇرالر بۇنىـڭ بـۇ    
 −! اكىتىماقاله يېزىلىپ بهش يىل ئۆتكهنـدىن كېيىنكـى تىپىـك پـ    

 )  تۈزەتكۈچىدىن قايتا

ــۇرۇپ    قىسقىســى، بۈگــۈنكى دۇنيــا بىــزدىن زۇلۇمغــا ھىجىيىــپ ت
. بهرداشــلىق بېرىــپ ئۆلــۈمگه رازى بولۇشــىمىزنى تهلهپ قىلىشــماقتا

بۈگۈنكى دۇنيا جامائىتى شۇنىڭ بىلهن تهڭ يهنه قايسـى بىـر ھـايۋان،    
ۇرۇپ قايسى بىـر ھاشـارات ۋە يـاكى قايسـى بىـر گىياھنىـڭ نهسـلى قـ        

ــالر خهجلىشــىپ    ــدۇ دەپ ئهنسىرىشــىپ، مىلياردلىغــان دول كېتىۋاتى
بىرەر جانىۋار دوستىمىز ئـۇچراپ قـاالرمۇ دېـگهن    . قوغداشقا ئاتالنماقتا

ــاختۇرۇپ    ــاتنى ئ ــالر خهجــلهپ كائىن تامــاالر بىــلهن مىلياردلىغــان دول
ئهممــا تاپىنىنىــڭ ئاســتىدا ئېڭىراۋاتقــان بىــز شــهرقىي      . يــۈرمهكته

قالرغا قاراپ قويدىمۇ؟ بىزنىڭ نهچچه ئـون مىليونلىغـان   تۈركىستانلى
ــۇرت     ــال ق ــر ت ــك، بى ــال گىياچىلى ــر ت ــز بى ــك -خهلقىمى قوڭغۇزچىلى

ــدىمۇ؟ تىنچلىــق، دېمــوكراتىيه، كىشــىلىك ھوقــۇق، مۇھىــت    كۆرۈن
ئاسراش دېگهندەك جاراڭلىق شوئارالرنى توۋالپ يۈرگهن دۇنيا جامائىتى 

گىلىـــدا گـــۆر ئـــازابىنى   بىزنىـــڭ خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ چاڭ  
تارتىۋاتقانلىغىمىزغا قاراپ قويدىمۇ؟ ئۆز ۋاقتىـدا ھىندىسـتان خهلقـى    
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 …. قاراپ راۋان بولىدۇ
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ــۈرمه تېمىغــا       ــوغۇق ت ــدە، س ــۇ يهرگه كهلگىنى ــلهپ ب ــىم ئهس قاس
يۆلىنىــپ ئولتــۇرغىنىچه ئــۆزىنى تۇتىۋااللماســتىن ۋىقىلــداپ كۈلــۈپ  

 قويۇشــنى نهگه پــارتالتقۇچ، پارتاليــدىغان ھېلــى قولتۇقۇڭــدا“. كهتتــى
 ”!كهت ئاقماقپاال! ھه-يۈرگىنىڭ تېپىچهكلهپ بىلمهي

 يېڭـى  كـامېردىكى  ۋارقىرىشـى  تۇيۇقسـىز  قاسىمنىڭ −! ۋايجان −
 شــاڭخو ئــۆزىنى بــۇ ئۇنىــڭ. ئويغىتىــۋەتتى چۆچۈتــۈپ ھهمراھلىرىنــى

ــپ ــى قىلىـ ــى كۈلۈشـ ــدانال خېلـ ــدى بهدەل ئوبـ ــۇرۇنقى. تۆلهتكهنىـ  بـ
 ئېچىــپ غېــرىچ بىــر ئــاغزىنى دەپ قىلىــمهن شــاڭخو پــاالكهتلىكىنى

ى گۇنـدىپايالر تهرىپىـدىن يىرتىــۋېتىلگهن   كۈنىســ قايسـى  كۈلۈۋىـدى، 
ئاغزىنىــڭ ئهمــدىال قېتىشــىۋاتقان كــالپۇكى قايتىــدىن ســۆكۈلۈپ      

ــدۇ ــپ    . كېتى ــازراق يىرتى ــدىن ئ ــان داكى ــگه ئورالغ ــدىراش بىلىكى ئال
يىرتىلىـپ سـاق يېـرى    . ئاغزىغا بېسىپ قان توختىتىشقا تىرىشـىدۇ 

ــل   ــان بىـ ــان قـ ــدىن ئاققـ ــدى ئاغزىـ ــان كۆڭلىكىنىـــڭ ئالـ هن قالمىغـ
 ئهسـلىدە “. بۇلغىنىپ بوغۇزلىۋېتىلگهن قويـدەكال بولـۇپ قالغانىـدى   

 ”!كېرەك قىلىشىم شاڭخو كاالڭپايلىقىمنى بۇ مانا

بىـر ۋاقىـتالردا قـان    . ئۇ، يارىسى بىلهن خېلى ئـۇزۇن ھهپىلىشـىدۇ  
توختىغاندەك قىلىۋىدى، شۇ ۋاقىتتىكى خىتايالرنىڭ پـاالكهتلىكىنى  

 .يدۇكۆز ئالدىغا كهلتۈرۈشكه باشال

ئــۇ، ئىككىنچــى قېتىملىــق ھهرىكىتىــدىن باشــالپ نېپىــز پهلهي  
شـۇڭا  . كىيىۋېلىپ ئىشلهشنى ئۆزىگه ئـادەت قىلىشـقا تىرىشـقانىدى   

خىتـــاي ئاپشـــاركىلىرىغا بارمـــاق ئىزلىرىنـــى ئاساســـهن قالـــدۇرماي  
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ــاتتى ــىغا    . كېلىۋاتـ ــپ بېرىشـ ــىنىڭ ئارتىـ ــۇنداقتىمۇ، تهجرىبىسـ شـ
دا قىلىــش ھهرىكهتلىرىــدە ئىــز ئهگىشــىپ دەســلهپتىكى ۋەھىــمه پهيــ

ــك      ــته قانچىلى ــلىق جهھهت ــدۇرۇپ قويماس ــاكى چان ــلىق ي قالدۇرماس
ــاش قىلىنمــاي    قــاراملىق قىلغــانلىقىنى، يهنه شــۇنداق تۇرۇقلــۇق پ

 .كهلگهنلىكىنى كېيىنكى يىلالردا ھهيرانلىق بىلهن ئهسلهيتتى

ھهقىقهتهنمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئۇيغۇر خهلقىنىـڭ مهخسـۇس   
ئىشلىتىپ ئۆز ئالدىغا ئاالھىدە پىـالن تـۈزۈپ، بىـرەر يوشـۇرۇن     ئهقىل 

. ۋەھىمه يارىتىش ھهرىكىتىنى پهيدا قىاللىشىغا زادىـال ئىشـهنمهيتتى  
دېمىســىمۇ بــۇ بىــر ئهســىر مابهينىــدە، ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ قوزغىغــان  
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرى ئىالجسىزلىقتىن بهزى چهتئهل 

اردىمىگه موھتـاج بولـۇپ كهلـگهن بولغاچقـا،     كۈچلىرىنىڭ يوشۇرۇن يـ 
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ بـارلىق ھهرىكهتلىرىنـى چهتـئهل    
جاسۇسلىرى پىالنـالپ قوزغىغـان، ئۇيغـۇرالر ئـۆز ئالـدىغا بۇنـداق بىـر        
ھهرىكهتنى بارلىققا كهلتۈرۈش جاسارىتىگه ئىگه كىشىلهردىن ئهمهس، 

ىزنىڭ نۇرغـۇن تىـنچ پائـالىيهتنى    بۇنىڭغا قوشۇلۇپ ب. دەپ قارىشاتتى
دېســىال چهتئهللىكلهرنىــڭ -تهرغىــب قىلغــۇچى كىشــىلىرىمىزمۇ ھه

ــالىيهت    ــاي پائـ ــدىن چىقمـ ــىزغان يولىـ ــاراپ ئۇالرنىـــڭ سـ ــا قـ ئاغزىغـ
قىلىۋاتقـــان كۆرۈنۈشـــنى بېرىـــپ كېلىۋاتقـــانلىقىمۇ، خېلـــى كـــۆپ 
كىشىلىرىمىزدە چهتئهل ياردىمى بولماي تۇرۇپ بىز خهقـتىن بۇنـداق   

ــكهت قىلىــش    ھه ــدۇ، مهخپــى ھهرى ــى چىقماي ــاش پىالن رىكهتنــى قوزغ
خىيالى نامهردلىك، مهردنى مهيداندا سىنا، دەيدىغان قاراشالرمۇ ھۆكۈم 

بۇالرنىـڭ  . سۈرىدىغان ۋەزىـيهت ئاساسـلىق ئـېقىم بولـۇپ قالغانىـدى     
تهسىرىدىن بولسا كېرەك، ئهسلىدىنال خىتاي رازۋېـدچىكلىرى يېـرىم   

قىلىپ چىقىرالىغـان ھهرقانـداق بىـر مىللىـي     ئهسىردىن بۇيان پاش 
ئهركىنلىك ھهرىكىتـى يـاكى پىالنلىرىنـى ئاالھىـدە تېخنىكىلىرىغـا      

-قىسـتاققا ئـېلىش يـاكى بىـر    -تايانمايمۇ خهلقنى قورقۇتۇش، قىيىن
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 بهرمىــدىمۇ؟ پىالنــالپ ’ركىــزىمه خىتــاي ياخشــى پوزىتسىيىســى‘
 كـۆرۈلگهن  تهرەپلىـرى  پايدىسـىز  ئـۆزلىرىگه  ھوقۇقىنىڭ ’ئاپتونومىيه‘

 ئــــاپتونومىيه تــــۈردىكى بــــۇ مهركىــــزى خىتــــاي شــــۇ ئهنه ھامــــان،
 جىــددىيچىلىك ســۇنى قويــۇپ، قايرىــپ چهتــكه بىــر سىياســهتلىرىنى

ــى ــدۇرۇپ ۋەزىيىتىنــ ــپ، ئويــ ــىلئىنقىالبچىالرغا، نهق چىقىــ  ئهكســ
ــگه ــك  زومىــ ــا، يهرلىــ ــدۇقلىرىغا، ئوڭچىالرغــ ــداڭ قالــ رلهرگه، گومىنــ

ــى چىققانالرغــا قارشــى       ــل بايراققــا قارش ــلهرگه، ئــۈچ قىزى مىللهتچى
ھهرىكهت، تۆتنى ئېـنىقالش، سوتسـىيالىزمغا كۆنـدۈرۈش ھهرىكىتـى،     
مهدەنىيهتنى ئىنكار قىلىش ھهرىكىتى، كۈرەش قىلىـش، تهنقىـدلهش   

ىياۋچىنى،  لىـن بىيـاۋنى، دېـڭ    ۋە ئۆزگهرتىش قىرغىنچىلىقى، ليۇ ش
ــام بىلمىــگهن كــوڭزى   ــا ئات مىڭــزى -شــىياۋپېڭنى تهنقىــدلهش، ھهتت

گۇماشــــتىلىرىنى تــــازىالش ھهرىكىتــــى قاتارىــــدىكى فاشىســــتىك  
ھهرىكهتلهرنى ئورۇنالشتۇرۇپ، ئۆزلىرى چىقارغان مىللىي ئـاپتونومىيه  
ــدىن     ــدىمۇ؟ بۇن ــدۇرۇپ كهلمى ــدىن قال ــق ئهمهل ــانۇنلىرىنى ۋاقىتلى ق

ېــيىن يهنه بۇنــداق فاشىســتىك ئويۇنالرنىــڭ ئوينالمايــدىغانلىقىغا ك
 !كىم كاپالهتلىك قىالاليدۇ؟

قانۇنلىرىغــا ئىشــهنگهن -بــۇ خىــل رەزىــل تاجــاۋۇزچىالر سىياســهت 
داڭلىق ئهربابلىرىمىز پۈتـۈنلهي قۇللـۇق پاتقىقىغـا پېتىـپ قېلىـپ      

ىتـى  دۈشمهن ۋەزىي! پىكىر قىلىشىۋاتقان كىشىلىرىمىزگه مهنسۇپتۇر
تــۈپتىن ئــۆزگهرگهن بۈگــۈنكى كۈنــدە، بىزنىــڭ بــۇ خىــل داڭلىــق        

تـوال پهردازالپ بازارغـا   -ئهربابلىرىمىز يهنىال شـۇ كونـا مۇقـاملىرىنى ئـاز    
ــۋار     ــتهقىللىق جهڭگىــ ــي مۇســ ــڭ مىللىــ ــېلىپ، خهلقىمىزنىــ ســ
ــۇ    ــوغۇق ســ ــا ســ ــدۇرۇش قىزغىنلىقىغــ ــات يايــ ــى قانــ ھهرىكهتلهرنــ

ىـنچ يېتىـپ بېرىشـىمىزنى،    بۈگۈنكى دۇنيا بىـزدىن ت ! سېپىشمهكته
جېدەل چىقىرىـپ ئۇالرغـا بـاش ئـاغرىقى تېپىـپ بهرمهسـلىكىمىزنى       

ــا ــدۇ ئهمهس،    ! تهلهپ قىلماقت ــى بىلمهي ــائىتى بىزن ــا جام ــى، دۇني يهن
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بۇ خىل فېدېراتسـىيىلهردىن نـېمه مهنـپهئهت ئااللىـدى؟ ئـۇ چـاغالردا       
ۋەتىنىمىـــز خهلقـــى تېخىمـــۇ ۋەھشـــىي خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ 
مىلىتارىست تېررورى ئاسـتىدا ئېزىلمىگهنمىـدى؟ بـۇ مىلىتارىسـتالر     

ىدە بىۋاسىته قىرغىنچىلىـق قىلـدى،   قولىدىن كهلسه، كۈچى يهتكىن
كــۈچى يهتمىســه چهتــئهل كــۈچلىرىنى چاقىرىــپ كېلىــپ بولســىمۇ  
خهلقىمىزنى قىرغۇزغان ئهمهسمىدى؟ ۋەتىنىمىـز ئىچىـدە خالىغـانچه    

تــاالڭ قىلىــش بىلهنــال قالمــاي، خهلقىمىــز ئارىســىغا قىمــار،   -بــۇالڭ
ئىچىملىــك، زەھهرلىــك چېكىملىــك، فاھىشــىچىلىك ئىللهتلىرىنــى 
كهڭ تارقىتىپ خهلقىمىزنى بوزەك قىلىش ۋە جاسـارىتىدىن مهھـرۇم   

ئابـدۇخالىق ئۇيغـۇرىمىز،   . قالدۇرۇشتا چېكىدىن ئاشـۇرۇۋەتكهن ئىـدى  
مهمتىلى تهۋپىق ئهپهندىمىز، تۆمۈر خهلپىمىز، غوجا نىيـاز ھـاجىمىز،   

 ئهڭ دەۋرلهردە شـۇ  ئهنه …ساۋۇت داموللىمىز، لۇتپۇلال مـۇتهللىپىمىز  
ئهللىـك مىڭغـا يهتمىـگهن    ! الر بىـلهن ئۆلتۈرۈلمىـدىمۇ؟  يـول  ۋەھشىي

ــىيه    ــدا ئېرىشـــهلىگهن فېدېراتسـ ــار ۋاقتىـ ــاۋۇزچىلىرى بـ ــاي تاجـ خىتـ
ھوقۇقىمىز ئهنه شۇنچىلىك بولغـانىكهن، بۈگـۈنكى ئـون مىليونلـۇق     
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىن ئالىـدىغان فېدېراتسـىيه ھوقـۇقىمىز نـېمه     

 !بولماقچى

گه تۇتقــان پوزىتسىيىســى ياخشــى بىــز ھۆكۈمىتىنىــڭ بېيجىــڭ“
ئىـدى، ئهممــا تۆۋەنــدىكى خىتـاي چىرىــك ئهمهلــدارلىرى ئىشــىمىزنى   

 يــاڭ! قــاراش ئهخمىقانىلىــك ۋە كۈلكىلىــك نهقهدەر بــۇ، − ”!بۇزماقتــا
 جـاڭ  جوڭشـىننى،  ۋۇ شىسـهينى،  شـېڭ  شـۇرىننى،  جىـڭ  زىنشىننى،

، يـوڭنى  يـاڭ  شۇجىننى، لوڭ ئىنماۋنى، ۋاڭ جىننى، ۋاڭ جىژجوڭنى،
ــى،  ــدىن …ۋاڭ فېڭن ــى ئۇنىڭ ــارلىق كېيىنك ــاي ب ــاۋۇزچى، خىت  تاج

 ئىختىيـارى  تۈركىستانلىقالر شهرقىي بىز لىرىنى ’گوبىرناتور‘ جالالت
ــدۇق؟ ــۇالر ئــۇالرنى، تاللىۋالغانمى ــگهن يۈرگــۈزۈپ ئ  فاشىســتىك كهل

 شــۇ ھهممىسـىنى  سىياســهتلىرىنىڭ قىلىـش  قــۇل-مۇسـتهملىكىچى 
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بىــرىگه دۈشمهنلهشــتۈرۈش ۋاســتىلىرىغا تــايىنىپال پــاش قىلــدۇرۇش   
 .مهقسىتىگه يېتىپ كهلمهكته ئىدى

ــلهپكى    ــان دەسـ ــرى كۆرۈلۈۋاتقـ ــڭ بىخلىـ ــۇرۇن ھهرىكهتلهرنىـ يوشـ
ــارازىلىق،     ــي ن ــاۋۇزچىلىرى مىللى ــاي تاج ــۈدەك، خىت ــچه دېگ يىلالرغى
مىللىــــي ئهركىنلىــــك تهلهپلىــــرى، يوشــــۇرۇن تهشــــكىللىنىش     
ھهرىكهتلىـرى سـېزىلگىنىدە ئاساسـهن شـۇ دائىرىـدىكى يهرلىكلهرنــى      

ش ئېــنىقال ئــۆگىنىش، ھــۆججهتلىرىنى پــارتىيه كۇرســى، ئــۆگىنىش“
 ”ھهرىكىتـــى، پـــاش قىلىـــش، تهنقىـــدلهش، ئـــۆزگهرتىش ھهرىكىتـــى 

 ۋاسـتىلىرىغا  ئـېلىش  ئاسـتىغا  نـازارەت  ئـۆزگهرگهن  شـهكلى  دېگهندەك
 سۆزلىتىشــكه قامىۋېلىــپ كۈنــدۈزلهپ-كــېچه كىشــىلهرنى تايىنىــپ،
 بـۇ . كهلگهنىـدى  ئېرىشـىپ  مهقسـىتىگه  قىلغـۇزۇش  پـاش  مهجبۇرالپ

ئـــۇزۇن مۇددەتلىـــك ســـىرتتىن  تۇتۇلغـــانالر دائاســـتى نـــازارەت خىـــل
ئاسـتا پسـىخولوگىيىلىك   -ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قېلىش جهريانىـدا ئاسـتا  

نورمالســـىزلىق روھىـــي ھـــالىتىگه پېتىـــپ قېلىـــپ، ئـــاخىرى ئـــۆز  
ــهكلى     ــىتىلىك شـــ ــنىڭ ۋاســـ ــا قويۇشـــ ــارىنى ئوتتۇرىغـــ ئىختىيـــ
ھېسابلىنىدىغان ئـۆزىنى باھـاالش، ئـۆزىنى تهكشـۈرۈش ۋاسـىتىلىرى      
ــدۇرۇش يــولىنى       ــىز شــهكىلدە قان ــقىنى ئاڭس ــى پۇش ــارقىلىق ئىچ ئ

تاشـقى  -بۇنىڭغا ئۇيغۇر جهمئىيىتىـدىكى ئىچكـى  . تۇتۇشقا تېرىشىدۇ
تىنچلىقــپهرۋەر ئهربابلىرىمىزنىــڭ كىشــىلىرىمىزنى ئىشــهندۈرگۈدەك 

 ھهل ئىشنى سۆزلىشىپ بىلهن دۈشمهن“تهرغىب قىلىپ كېلىۋاتقان 
رىنىڭ تهسـىرىمۇ،  سهپسـهتىلى  دەيدىغان ”يولىمىز توغرا ئهڭ قىلىش

. ئاڭسىز بولسىمۇ ۋاسىتىلىك ھالدا خېلى ئوبدانال سـهۋەبچى بـوالتتى  
بۇنىڭ كهينىدىنال ئايرىم گـۇرۇپپىالر بـويىچه باھـاالش، يـالغۇز قويـۇپ      
باھاالتقۇزۇش، يـالغۇز قويـۇپ شـىكايهت قىلغـۇزۇش، يـالغۇز چاقىرىـپ       

ندۇرغۇزۇش، يالغۇز چاقىرىـپ  پاش قىلغۇزۇش، يالغۇز چاقىرىپ گۇمانال
 بىـلهن،  سېلىشى ئىشقا چارىالرنى دېگهندەك …ئۆزىنى ئاقالتقۇزۇش، 
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ــلىدىنال ــق، ئهســـ ــي، جهڭگىۋارلىـــ ــهنچىلىرى ۋەتهن مىللىـــ  چۈشـــ
ــپ كىشــىلىرىمىز قااليماقانالشــتۇرۇۋېتىلگهن ــال-بىلى ــر بىلمهي -بى

-قـۇرۇقتىن  ھهتتـا  تـارتىش،  چىشـلهپ  بىرىنـى -بىـر  قـارىالش،  بىرىنى
بىرسـىگه تـۆھمهت ئـارتىش قاتـارلىق     -بىـر  قىلىشـىپ  گۇمـان  قۇرۇق

تـۆھمهتكه قالغـان   . ۋاسىتىلىك پاش قىلىـش يولىغـا كىرىـپ قالىـدۇ    
كىشىمۇ مىللىي غۇرۇرى بۇرمىلىۋېتىلگهن بـۇ ئۇيغـۇر جهمئىيىتىـدە،    
باشقىالرنى قۇرۇق تۆھمهت بىلهن قارىالش يـولى ئـارقىلىق شهخسـى    

ق ھهرىكهتلهرنىــڭ دولقۇنســىمان بۇنــدا. ئــۆچىنى ئېلىۋالغــان بولىــدۇ
دەۋرىلىشىپ داۋام قىلىشى نهتىجىسىدە، پۈتكۈل ئۇيغـۇر جهمئىيىتـى   

 كىشــى ھهمــمه“بىرســىنىڭ پېيىغــا چۈشــۈپ يۈرىــدىغان -ســاپال بىــر
ــانلىق ــى ”گۇم ــهكىللهندۈردى ۋەزىيهتن ــۇ. ش ــدا ب ــاي ئهگهر جهريان  خىت

 ئېرىشـىپال  تۇيۇقسـىز  ئۇچىغـا  يىـپ  غـۇۋا  بىـر  قايسـى  تاجاۋۇزچىلىرى
-ىكهن، گۇمــانلىق دەپ قارالغــان كىشــىنى سوتســىزبولىــد قـالغۇدەك 

 مهســىله“سوراقســىزال تــۈرمىلهردە قامىۋېلىــپ، ئېغىــر جــازاالر بىــلهن  
 ۋاقىتنىـــڭ ئانـــدىن. قىســـتايدۇ قـــا ”قىلـــدۇرۇش پـــاش تاپشـــۇرۇش،
 دىـن  ’گۇنـاھلىرى ‘ ئهسـلى  نىـڭ  ’جىنايهتچى‘ ئهگىشىپ ئۇزىرىشىغا

 تهھـدىت  بىـلهن  ’جىنـايهتلىرى ‘ يېڭى-يهپ انقىلىدىغ پهرق تۈپتىن
 پهرق قويغـانلىقىنىمۇ  ھـالهتكه  بـۇ  كىـم  ئـۆزىنى  ئـاخىرى  قىلىشىپ،

 ”كهچتۇق گۇناھىڭدىن“ كهلتۈرۈۋېتىپ ھالغا دەلدۈش قىاللمىغۇدەك
 پارتىيىنىــــڭ ئۇنىڭغــــا دەپ، ”ئاغــــدۇرىۋەتتۇق دېلويــــۇڭنى“ يــــاكى

ــهپقىتى‘ ــى ’شـ ــپ پهش نـ ــىدۇ قىلىـ ــۇ. قويۇۋېتىشـ ــدىن ئۇمـ  تۈرمىـ
ــا ــال قۇتۇلغىنىغـ ــا   خۇشـ ــۆرەڭلىگهن ھالـــدا قايتـ ــۇ كـ بولـــۇپ تېخىمـ

 .جهمئىيهتته پهيدا بولۇپ قالىدۇ

خىتاي شوۋىنىستلىرى ئۆتكهن ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىغـا كهلگـۈچه   
تهھلىـل قىلىـش ئاساسـىغا    -دېگۈدەك يىـپ ئـۇچىلىرىنى تهكشـۈرۈپ   

ىــپ ئهمهس، بهلكــى ئهتراپىــدىكى كىشــىلهرنىڭ پــاش قىلىشــقا تايىن
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 تىنچلىق كېسىلىمىز
ــل    ــالىيهتلهر بى ــنچ پائ ــى تى ــاۋۇزچىلىرى خهلقىمىزن ــاي تاج هن خىت

 ئـۆزىگه  ئۇيغۇر − ئاپتونومىيه ئۇيغۇر‘مهلىكه قىلىپ تۇتۇپ تۇرىدىغان 
. كهلمهكـته  ئېرىشـىپ  مهقسـىتىگه  ئۆز بىلهن قالقىنى ’تهۋەسى خوجا

ــالبۇكى، ــڭ ھ ــر بىزنى ــاپتونومىيه‘ يهنه كىشــىلىرىمىز قىســىم بى  ’ئ
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئالدىنقى  مىللىي قىلىشنى تهلهپ

ــماقتا  ــهرتى دەپ داۋراڭ قىلىش ــاپتونومىيه‘! ش ــى ’ئ ــىز ن ــهت س  مهقس
 تېخىمــۇ ۋەتىنىمىزنــى تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي بىــلهن، قىلغىنىڭىــز

 ئهڭ  يوقىتىشـنىڭ  تېـز  تېخىمـۇ  خهلقىمىزنى ئىگىلىۋېلىش، تولۇق
هلقىمىـز  خ سـهۋەبتىن  شۇ! كهلمهكته قىلىپ ۋاسىتىسى ئىشهنچلىك

 خىتاينىــــڭ ئــــاپتونومىيه، ئــــالىي ئــــاپتونومىيه،‘ھهرقانــــداق بىــــر 
 بۈگۈنكىـدىن  ھهممىسـىال  تهلهپلهرنىـڭ  دېگهنـدەك  ’فېدېراتسىيىسى

ــى قىلــچه ــدىغان، پهرق  مۇســتهقىللىق ۋەتىنىمىزنىــڭ ھهمــدە بولماي
ــى ــىتىلىك ھهرىكهتلىرىنـ ــلهپ ۋاسـ ــۇق ۋە چهكـ ــا تۇيـ ــالپ يولغـ  باشـ

 !كىنى قهتئىي تونۇپ يېتىشىمىز شهرتئىكهنلى ئامىلالر كېتىدىغان

كىم بىلىدۇ، بۇ خىل تهلهپلهرنـى شـوئار ھـالىتىگه كهلتۈرۈۋالغـان     
ئوقۇمۇشلۇق كىشىلىرىمىز ئېهتىمال بۈگۈنكى ئاپتونومىيه قورچـاق  
ھۆكۈمىتى ئۈستىدىكى خائىنالرنىڭ ئورنىغا يېڭـى قورچـاق ئهمهلـدار    

باشـقا يهنه نـېمه   بۇنىڭـدىن  ! بولىۋېلىشنى كۆڭلىگه پۈككهنمۇ تېخـى 
مهقسهتكه يېتهلىشى مۇمكىن؟ دىققهت بىلهن كۆزىتىدىغان بولسـاق  
ياڭ زىڭشـىن، جىـڭ شـۇرىن، بولۇپمـۇ شـېڭ شىسـهي ھۆكۈمرانلىـق        

 گه ’فېدېراتسـىيه ‘قىلىۋاتقان دەۋرلهر ۋەتىنىمىـز شـهكىلدە بولسـىمۇ    
 فېدېراتسـىيه  ۋەتىنىمىزدىكى دەۋرلهردە ئۇ ھېسابالنمامدۇ؟ ئېرىشكهن

خهلقىمىز . مى شهكىل جهھهتتىن ئاساسهن قۇرۇلۇپ بولغان ئىدىتۈزۈ
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ــمىدى  ــويالپ قويۇشــ ــۇ ئــ ــرەر قېتىممــ ــى ! بىــ ــڭ ھهممىســ بۇالرنىــ
ۋەتىنىمىزنــى خىتايالشتۇرۇشـــنىڭ، ۋەتىنىمىـــز خهلقىنـــى قـــانلىق  

ــۇزۇن مۇددەتلىـــك پىالنلىـــرى ئىـــدى  . باستۇرۇشـــنىڭ پىالنلىـــق، ئـ
خىتــاي كــۆچمهن كۈچلىرىنىــڭ ۋەتىنىمىــز بۈگــۈن ئهنه شــۇ تــۈردىكى 

شۇنداق كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇكى، . قۇربانىغا ئايلىنىپ كهتمهكته
ئهگهر كهلگۈســـىدە مىللىـــي ئـــازادلىق ھهرىكىتىمىـــز ھهل قىلغـــۇچ 
ــۇنى   ــۇ ســــ ــرگهن دەۋردە، ئهنه شــــ ــقۇچىغا كىــــ ــالىبىيهت باســــ غــــ

بىڭتۈەن يهرلىـرى بىـزگه ئهڭ ئېغىـر بهدەل    -خىتايالشتۇرۇلغان شهھهر
ىغان نــۇقتىالر بولــۇپ قالىدىغانلىقىــدىن ھــېچكىم گۇمــان  تۆلىتىــد

 !قىلىشمىسا كېرەك؟

مۇنداق قاراشتا كىشىنى قايىل قىلىش ۋە ئىشـهندۈرۈش كـۈچىگه   
ــۆزىنى ئۇيغــۇر‘ئىــگه  ــۆزى ئ ــونى باشــقۇرۇش ئ ــالمىش − راي  ئۇيغــۇر ئات

 ۋەقهلهرنىـڭ  يۇقىرىقىـدەك  تۈزىلىشـى،  قانۇنلىرىنىـڭ  ’رايونى ئاپتونوم
بۈگــۈن . قىشــىغا پۈتــۈنلهي قالقــان بولــۇپ بهرگهن ئىــدى چى مهيــدانغا

ــان     ــداق قالق ــۇپ ئۇن ــزدىن قورق ــڭ خهلقىمى ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى خىت
 ’ئۇيغـۇر ‘شـۇڭا بـۇ قـانۇنالردىكى    . تۇتۇشىغا زادىـال ھـاجىتى قالمىـدى   

ــمىنىڭ ــا ئىسـ ــاينى ئورنىغـ ــل خىتـ ــپ ۋەكىـ ــىتىدىغان قىلىـ  كۆرسـ
ىسىم ئهخمهقلهرنـى  ق بىر شۇنىڭدەك ۋە دەسسىتىشنى نى ’شىنجاڭ‘

قولىــدا تۇتــۇپ تــۇرۇش ئۈچــۈن تېخىمــۇ پهردازلىنىــپ پارچىالنغــان       
. ســـۇنماقتا خهلقىمىـــزگه تۈزىشـــىپ لىرىنـــى ’قـــانۇن ئـــاپتونومىيه‘
 بولـۇپ  ئـاۋارە  دەپ قىلـدۇرىمىز  ئىجـرا  قـانۇنالرنى  بۇ ئۇيغۇرالر ئاقماق“

 قــوش ۋەتىنىمىــزگه تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي دېيىشــكهن ”تۇرســۇن
تۆمۈريول ياتقۇزۇشۇپ تاجاۋۇزچى كۆچمهن ئاھالىسىنى يـۈز   رېلىسلىق

گــاز تۇرۇبــا يــولى ياســاپ توشــۇلىدىغان -مىليونغــا يهتكــۈزۈش، نېفىــت
گازىمىزنى يـۈز مىليـون توننىغـا يهتكـۈزۈش ئۈچـۈن جىـددىي       -نېفىت

  !تۇتۇش قىلماقتا
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شــۇ ســهۋەبتىن، خىتــاي كوممۇنىســتالر  . دېلــو تىكــلهپ كهلگهنىــدى 
ھاكىمىيىتى تا توقسـىنىنچى يىلالرغـا كهلگـۈچه مهخسـۇس ئىچكـى      
رازۋېدكا دۆلهت تهشكىالتى ئۈستىدە بهك ئهھمىـيهت بېرىـپ كهتـمهي،    
ئۇنىڭ ئورنىغا سىياسىي، ئىقتىسادىي، ئهخالقىي، جىنـايى ئىشـالرنى   

بـــۇرى ھهرىكهتلىرىنـــى ۋاســـىتىلىك تهكشـــۈرۈپ پـــاش قىلىـــش مهج
 يارىتىشـقا  ’دولقـۇنى  ھهرىـكهت  ئـاممىۋى ‘مهقسهت قىلغان بىر خىـل  

ــپ، ــدكا تايىنىـ ــالىيهتلىرى رازۋېـ ــا پائـ ــالمىش ئورنىغـ ــاممىۋى‘ ئاتـ  ئـ
 پىكىرلىـــرى، نـــارازىلىق خهلقنىـــڭ ئـــارقىلىق قوزغـــاش ’ھهرىـــكهت
 قىلىشــقا پــاش ئىــدىيىلىرىنى يوشــۇرۇن يــاكى قاراشــلىرى باشــقىچه

اق ۋاقىتلىـق دولقـۇن يارىتىـدىغان    بۇنـد . ئىـدى  كهلـگهن  ئادەتلىنىپ
ھهرىكهتلىرى تامامالنغاندىن كېيىن، گۇمانلىقالرغـا جـازا بهرگهنـدىن    
باشقا، قالغان كىشىلهرنىڭ ماتېرىيـاللىرىنى ئارخىپخانىالرغـا سـوالپ    

ــىدۇ      ــۇپ كېتىش ــلهن بول ــلىرى بى ــقا ئىش ــل باش ــر مهزگى ــۇپ بى . قوي
تىــدىن بىــر جــازاالش ھهرىكىــتىگه موھتــاج     قاچــانكى، مۇھىــت قاي 

بولغىنىــدا ھېلىقــى گۇمــانلىق ماتېرىيــالالرنى قايتىــدىن ســۆرەپ      
چىقىپ ئىككىنچى قېتىملىق فاشىستىك جازاالشـالرنىڭ ئاساسـىي   

ــاي كوممۇنىســتلىرىنىڭ ئىقتىســادىي سىياســىتى   . قىلىشــىدۇ خىت
چى ئېغىر مهغلۇبىيهتلهر بىلهن ئاخىرالشقاندىن كېـيىن، سهكسـهنىن  

يىلالردىن باشالپ تهدرىجىي ھالـدا بـازار ئىقتىسـادىي تـۈزۈمىگه قـاراپ      
ئىسالھات قىلىشقا ئهگىشىپ، ھهرخىل يوشۇرۇن سىياسىي نارازىلىق 
ــاممىۋى   ــتۈرۈپ ئـ ــۈچنى مهركهزلهشـ ــدەك كـ ــالىيهتلىرىنى بۇرۇنقىـ پائـ
ھهرىكهت يارىتىشقا تايىنىپ رازۋېدكا قىلىش ئىشلىرىنى ۋاسىتىلىك 

چارىسى كىشـىلهرنىڭ ھىمايىسـىگه ئېرىشـهلمهس     ھهل قىلىۋېلىش
بۇنـداق بىـر ئهھۋالـدا ئىچكـى رازۋېـدكا      . بولۇپ ئۆزگىرىشكه باشـلىدى 

ئىشلىرىنى ئۈستىگه ئالىدىغان مهخسۇس ئىچكى مۇداپىئه ئورگىنىغا 
نهتىجىــدە خهلقئــارادىكى . جىــددىي ئېهتىيــاجى چۈشۈشــكه باشــلىدى
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س ئـا ئـى، ف ب ئـى،     داڭلىق جاسۇسلۇق تهشكىالتلىرىدىن ك گ ب،
ــڭ پائــــالىيهت ئاالھىــــدىلىكىگه      ــاس، موسســــات قاتارلىقالرنىــ ســ
ــدەك جاسۇســلۇق     ــڭ دېگهن ــاكى ئهنچهنتى ــۇ ي ئوخشــىتىلغان ئهنچهنب

  .تۇشتىن قۇراشتۇرۇپ چىقىشقا كىرىشكهنىدى-ئورگانلىرىنى تۇشمۇ

مهلــۇم مهنىــدىن ئالغانــدا، خىتــاي كوممۇنىســتالر ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ي رازۋېـدكا بىلىـم جۇغالنمىسـى بىـلهن بــۇ     سىستېمىالشـقان ئىلمىـ  

ــىز     ــال يېتهرسـ ــادىملىرى بهكـ ــي خـ ــتۈرگهن ئىلمىـ ــته يېتىشـ جهھهتـ
بولغــانلىقى ئۈچــۈن، قۇرۇلغــان بــۇ تــۈردىكى ئىچكــى جاسۇســلۇق       
ئورگانلىرىــــدا ئىلمىــــي رازۋېــــدكا مۇتهخهسسىســــلىرى كهمچىــــل،  

ــي  -تهجرىبىســى يېتهرســىز، ئىلغــار ئهســۋاب  ئۈســكۈنىلىرى ۋە ئىلمى
ىرى جهھهتىـــدە بهكـــال كهمـــبهغهل بولغاچقـــا، بـــۇ تـــۈردىكى ئۇســـۇلل

ئورگانلىرى خېلى ئۇزۇن يىلالرغىچه ئاساسهن ئىسمى بار ساپاسى يوق 
ئۇنىڭ . بىر توپ پۇرسهتپهرەس لۈكچهكلهر ئۇۋىسى ھالىتىدە قالغانىدى

ئۈســتىگه ھهر دەرىجىلىــك خىتــاي ئهمهلــدارلىرىنىڭ قــارا ســاۋاتلىقى،  
، شهخسىيهتچىلىكى تۈپهيلىدىن، بۇ خىـل  چىرىكلىكى، تهمهخورلۇقى

 ئىقتىدارسـىز،  كهلـگهن  كىرىـپ  تىـن  ’ئىشـىك  ئارقـا ‘يېڭى ئورگانالر 
 تولـۇپ  بىـلهن  مهخلـۇقالر  نىيهتلىك قارا ۋە ساۋاتسىز ۋەھشىي، ياۋايى،

 ئالـدىغا  ئـۆز  دېلونى بىرەر كۆرۈنگۈدەك كۆزگه بۈگۈنگىچه تا كهتكهچكه،
-پــارتىيه دەپ ئــاز بـۇنى . يــوق چىقــالىغىنى قىلىـپ  پــاش ئوڭۇشـلۇق 

مهت ئورگانلىرى، سـاقچى ئىـدارىلىرى، قـانۇن ئورگـانلىرى يـاكى      ھۆكۈ
مۇداپىئه ئورگانلىرى بىلهن قىزغىنىشىپ، بىر توغرا كېتىۋاتقان دېلو 
رازۋېدكا ئىشلىرىنىمۇ ئېغىـر دەرىجىـدە سـۈنئىي قاتمـاللىق ئىچىـگه      

. ىغا چىقىپ تۇرماقتاپاتال ئوتتۇر-پاتۇرۇپ قويۇشىدىغان ھادىسىلهر پات
قارىغانــدا ئهمىلــى تهجرىبىســىنى ھهرقــانچه ئۆستۈرۈۋېلىشــتى دەپ     
قارىغانــدىمۇ، يهنىــال بــۇ خىــل ئىقتىدارســىزلىقىنى خېلــى ئــۇزۇن       

 .يىلالرغىچه سۆرەپ يۈرۈشى بىر مۇقهررەرلىك بولۇپ كۆرۈنمهكته
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ــان   ــدىكى نۇرغۇنلىغ ــۈەن‘خاراكتېرى ــاپتونومىيه( ’بىڭت ــا ئ  قانۇنلىرىغ
 سـاپ  ھهربىـي  يېـرىم  مۇستهملىكىچى ۋە مۇستهقىل دىغانبويسۇنماي
ــاۋۇزچ ــى تاجــ ــۇس تهۋەســ ــدىلهر مهخســ ــهھهر) ى كهلگىنــ ــك -شــ پولــ

ــتى  ــا قىلىۋېلىشـــ ــدانلىرىنى بهرپـــ ــۇنى  . مهيـــ ــۈردىكى ســـ ــۇ تـــ بـــ
خىتايالشـــــتۇرۇلغان مهخپـــــى ھهربىـــــي شـــــهھهرلىرى ئـــــارقىلىق 
ــش     ــران قىلىـ ــۇق ۋەيـ ــى تولـ ــي ئىگىلىگىنـ ــڭ مىللىـ ۋەتىنىمىزنىـ
مهقسىتىگه يهتكىنىدىن كېيىن، ھهرخىل باھـانىلهر بىـلهن مىللىـي    

 كۈنـــدە بۈگـــۈنكى …. زنى ئىگىلهشـــكه كىرىشـــتى شـــهھهرلىرىمى
 سـانائهت  بارلىق شهھهرلىرىمىزدىكى مىللىي تارىخىي ۋەتىنىمىزنىڭ

 ئاالقىلىشــىش بىڭتــۈەن دەســلىپىدە ھهممىســى يهرلىرىنىــڭ ســودا ۋە
 شـهھهرلىرىمىزگه  نامىـدا  گهرەجـلهر -ئۆتهڭ كۈتۈش، مېهمان پونكىتى،

تىلىرىنىـــڭ  نۇق بىڭتـــۈەن  يـــاكى  ھهربىـــي  كىرىۋاتقـــان  ســـىڭىپ
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئهنه . كېڭهيتىلىشىدىن بارلىققا كهلگهن ئىدى

شۇ خىل مۇتلهق قوراللىق كۈچلىرى ۋاسىتىسى بىلهن ۋەتىنىمىزنى 
مانا بۈگـۈن بۇنـداق   . خىتايالشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ كهلگهن ئىدى

مهخپى نوپۇس كۆپهيتىشكه ھاجىتى قالمىغاچقا، ھهرقانداق بىر يېڭى 
ــانائهت، قاتنــاش      ســانا ئهت، كــان، فېرمــا، مهيــدان، ســودا، ھهربىــي س

ئاشــكارا -ئهســلىههلىرى قۇرۇلۇشــى باھانىســىدە خىتايــدىن ئوچــۇق    
دەسلىپىدە ئهپكهش كۆتۈرۈپ يولغا چىققان . كۆچمهن كهلتۈرۈشمهكته

بۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى مانا بۈگۈن تۆمۈر يـول قاتنىشـى ۋاسىتىسـى    
ــىلى    ــون كىش ــا مىلي ــلهن يىلىغ ــارائىتىغا   بى ــۆپىيىش ش ــۇنى ك ك س

 ئۇششـاقتال ‘ ،’كۇيتـۇڭ ‘ ،’شـىخهنزە ‘ئهمما خهلقىمىـز  . ئېرىشىۋالدى
ــي ــانائهت ھهربى ــاتوم-س ــادرو ئ ــىناق ي ــونى س ــيهن‘ ،’راي ــاش داخى  قاتن
 ئۇنــدىن دېگهنــدەكلهرنى، … ’شــهھىرى ھهربىــي ئۇجــاچۈي‘ ،’تۈگــۈنى

ــارلىق باشــقا ــۈەن ب ــۋىزىيه-بىڭت ــداق رايونلىرىنىــڭ دې تته مهقســه قان
بارلىققا كهلتـۈرۈلگهن سـۇنى خىتايالشـتۇرۇلغان يهرلهر ئىكهنلىكىنـى     
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تارقىتىۋېتىـــــپ، جهڭگىـــــۋارلىقىنى پۈتـــــۈنلهي يوقاتقـــــان ھالغـــــا 
ــاخىرى جىممىــدىال تارقىتىۋېتىشــتى  ــدا . كهلتۈرۈشــۈپ، ئ ئهڭ ئاخىرى

قالغان بىر مىللىي پولكىمىز بولغان يهتتى مىڭ توققۇز يۈز توقسـهن  
بهشىنچى مىللىـي پولكىمىزنىمـۇ لـوڭ شـۇجىننىڭ زورلىشـى، لىـن       

ستىقلىشى ۋە سـهيپىدىننىڭ بىۋاسـىته ئـېالن قىلىشـى     بىياۋنىڭ ته
بىــلهن پۇكاڭــدا خىتــاي قوراللىــق قىســىملىرىنى ئاپىرىــپ قورشــاپ  

 !تۇرۇپ تارقىتىۋېتىشتى

بــۇ جهريانــدا چىشــىنىڭ ئېقىنــى كۆرســىتىپ يــۈرگهن خىتــاي       
كوممۇنىستلىرى جاڭ جىژجوڭنىڭ مهسلىههتى بىلهن پۈتكۈل تارىم 

غوجا نىيـاز ھـاجىم قوشـۇنلىرى بىـلهن      ۋادىسىنىڭ توغراقلىقلىرىغا،
ــتا ئېغىــر مهغلــۇپ بولغــان ۋە ئىككىنچــى جۇمهــۇرىيىتىمىز       ئۇرۇش
مىللىي ئارمىيىسىدىن ئېغىر زەربه يېگهن كونا ئۇرۇش مهيـدانلىرىغا،  
مــۇھىم قاتنــاش تۈگــۈنلىرىگه، مــۇھىم مىللىــي ئاھــاله رايــونلىرىمىز 

ــازاد رايونلىرىمىزغــا ھېسابســىز   ــا ئ ــى ۋە كون ــاي  ئهتراپ مــۇنتىزىم خىت
ــڭ     ــۈرۈپ، خهلقىمىزنىـ ــۇنلىرىنى مۆكتـ ــق قوشـ ــاۋۇزچى قوراللىـ تاجـ

ــار قىلىنــدى   ــۇ . قــوزغىالڭ قىلىــش ئېهتىمــالىنى باستۇرۇشــقا تهيي ب
قوشۇنلىرىنى مىللىي رايونالردىن مهخپى تۇتۇش ئۈچۈن ئىقتىسادىي 
قىيىنچىلىقلىرىنــى ئــۆز يېرىــدە ھهل قىلىــش مهقســىتىدە ھهدەپ      

خىتايـدىن يـاردەم   . ىرى بىـلهن كهڭ شـۇغۇلالندى  دېهقانچىلىق ئىشل
كهلتۈرگۈدەك ھالغا كېلىۋالغان ۋە مىللىي ئارمىيىمىزنىـڭ تهھـدىت   
قىلىشىدىن قۇتۇلغان بۇ تاجاۋۇزچى قوشۇنلىرىنى زور مهبـلهغ بىـلهن   
تهمىنلهپ، ۋەتىنىمىز مىللىي ئىگىلىگىنى سۇندۇرىدىغان مهخسۇس 

لىرىگه ئايالندۇرۇشـقا مهخپـى   خىتايالشتۇرۇلغان يېڭى سانائهت شهھهر
ئـۇ يهرلهر ئۈچـۈن يېتىشـمىگهن ئهمـگهك كـۈچىنى      . تۇتۇش قىلىشتى

مهخســۇس خىتــاي كــۆچمهنلىرى يــۆتكهش بىــلهن تولــدۇرۇپ، نهچــچه   
يېـــرىم ئىشـــلهپچىقىرىش -مىليـــون كىشـــىلىك يېـــرىم مـــۇنتىزىم
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 نـى  ’ھهرىكىتـى  جىنـايى ‘ئهنه شۇ سـهۋەبلهر تۈپهيلىـدىن، قىلغـان    
نهق پاكىــت بىــلهن  بولمىغــان ئىمكــانىمۇ قىلىــش ىنكــارئ قهتئىــي

ــتىدىكى     ــىم ئۈســ ــان قاســ ــۈپ قالغــ ــا چۈشــ ــهۋەنلىكتىن قولغــ ســ
تهكشۈرۈشلىرى پۈتۈنلهي قاتماللىققا پېتىـپ قالغـانال ئهمهس، ھهتتـا    

. قالمىغانىـدى  ئۈمىـدلىرى  پهقهتـال  چىقىرالىشـىدىنمۇ  ’نهتىجه‘بىرەر 
 تۇرۇلۇشـى  تۇتۇپ تېرىك ئۆلتۈرۈلمهي قاسىمنىڭ ئهھۋالدا، بىر بۇنداق
 يــاكى سېلىشــى جۆيلــۈپ بېرىــدىغان ’ئــامهت‘هن پهۋقۇلئــاددە ئاساســ

 پايدىلىنىشتىن ئۈچۈن كۆرسىتىش سۈر ئېلىنغانالرغا قولغا يېڭىدىن
 بىـر  يهنه قالدۇرۇۋاتقان ھهيران خىتايالرنى. ئىدى يوق مهقسىتى باشقا
 قارىمـاي،  قىيناشـلىرىغا  بىـلهن  ۋەھشىيلىك ئاشقان چېكىدىن ئىش،

ردىن بېـــرى ئىرادىســـىنىڭ قىلچىمـــۇ   ئـــايال  شـــۇنچه  قاســـىمنىڭ
 .يۇمشىماسلىقى ئىدى

 ئۇنىڭــدا بولمىســا يــا تۆمــۈر، جېنــى يــا ئۇيغۇرنىــڭ مهخلــۇق بــۇ“
 ئادەمىيلىكىنى دېيىشهتتى ”!يوق بىرنېمه دېگهن جان چىقىدىغانغا

 .بىرسىگه-بىر گۇندىپايالر بۇ يوقاتقان

منىڭ ئىرادىسى ئۇنچىلىك مۇبـالىغه قىلغۇدەكمـۇ   ئهسلىدە، قاسى
ئىلىكىگىـچه  -چـۈنكى ئۇمـۇ ئهنه شـۇ ئىلىـك    . كۈچلۈك ئهمهس ئىـدى 

ئۇنىـڭ  ! دە-بۇلغىنىپ كهتـكهن ئۇيغـۇر جهمئىيىتىنىـڭ بىـر ئهزاسـى     
ئـۇ، شـۇنچه يىللىـق چېكىـدىن     : پهقهت بىرال ئارتۇقچىلىقى بار ئىـدى 

ــپ پائا  ــڭ غالىــ ــك ھهرىكهتلهرنىــ ــقان ۋەھىمىلىــ ــى ئاشــ لىيهتچىســ
ــدى  ــانلىقى ئى ــاي     . بولغ ــۆرگهن خىت ــاكى ك ــان ي ــدا قىلغ ــڭ پهي ئۇنى

ــاجىئهلىرىگه سېلىشــتۇرغاندا، بۈگــۈن    تاجاۋۇزچىلىرىغــا كهلتــۈرگهن پ
ــۇمۇ قويــۇپ        ــالر ئۇنىــڭ قولىغــا س ــان بــۇ قىيناش بېشــىغا كېلىۋاتق

 .بېرەلمهيتتى

 كۈلــۈپ مىيىغىــدا قىلغانــدەك شــاڭخو دەپ ”!خىتــايالر ئاقمــاق“



126 

 

 .قويدى

ــىدىن        ــپ كېتىشـ ــا يىرتىلىـ ــڭ قايتـ ــۇ، ئاغزىنىـ ــتىم ئـ ــۇ قېـ بـ
ــدى  ــنى بىلىۋالغانىـ ــېقىش    . ساقلىنىشـ ــان ئـ ــدىن قـ ــڭ ئاغزىـ ئۇنىـ

ــدى ــردىن   . توختىغانى ــڭ بى ــۇرۇپ ئۆزىنى ــۇ، ئولت ــى  -ئ ــر ۋەزىپىس  −بى
 …. ئىدى قىلدۇرماقتا داۋام ئهسلهشنى ئۆتمۈشىنى

***  

 

 ئىشـىغا  كۈنىسـى  بولغـان  ۋەقهسـى  ’پارچىسـى  خىـش ‘قاسىم شـۇ  
ېچه ئۇخلىمـاي  كـ  بىر كېيىن، كىرىۋالغىنىدىن ئىشخانىسىغا ېرىپب

چىققىنىغـــا قارىمـــاي، ئـــۆزىگه ئايرىلغـــان ۋەزىپىســـىنى ھهرقانـــداق  
ئــۇ، كۆرۈنۈشــته . ۋاقىتتىكىــدىنمۇ ئهســتايىدىل ئىشلهشــكه تىرىشــتى

ــدەك     ــپ كهتكهن ــتايىدىل بېرىلى ــۇنچه ئهس ــىغا ش ــىنىڭ ئىش ئىدارىس
 بومبىسـىنىڭ  −خىش پارچىسى  كۆرۈنسىمۇ، ئۇنىڭ خىيالى ھېلىقى

 .پ كهتكهنلىكىدە قالغانىدىبولۇ نېمه ئاقىۋىتى

ــىرىغىنىچه      ــاي ھاس ــر خىت ــىدىكى بى ــېقىن ئىشخانىس ــكه ي چۈش
 :كىرىپ كهلدى

 دېگىـنىچه  −» )نـېمه دېـگهن دەھشـهت   ! (تهي كې پا، تهي كـې پـا  «
 .كهتتى قوالشتۇرالماي گېپىنى ھاسىراپ

ئهسـلىدە ئـۇ خىتـاي، قاسـىمنىڭ تاشـالپ كهتـكهن بومبىســىنىڭ       
ئۇ خىتاينىڭ دېيىشـىدىن قارىغانـدا،   . خهۋىرىنى ئېلىپ كىرگهنىكهن

پىرەنىك ساتىدىغان بىر خىتاينىڭ -تاماكا، پېچىنه-كىچىك بىر ھاراق
. دۇكىنى بولۇپ، دۇكان خوجايىنى ئهتىگهن كېلىپ دۇكىنىنى ئاچقان

ئېلىـپ كهلـگهن بهش ياشـلىق ئـوغلى ئۇيـان       بۇ ئارىدا يېنىـدا بىـرگه  
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ئالماشــتۇرۇپ، كوممۇنىســت خىتايلىرىغــا تهســلىم بولــۇش قــارارىنى  
 .ئااللىغان ئىدى

خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۆزلىرى بىلهن شهرتسىز بىرلىشـىۋالغان  
 دېگهن ”ىمىزكېت چىقىپ بېرىپال تازىالپ قالدۇقلىرىنى مىنداڭگو“

 مىللىــــــي ئارىســــــىدىكى خهلقىمىــــــز بىــــــلهن ئالــــــدامچىلىقى
 دىنىـي  بولىدىغان ئېهتىمالى تونۇش قىممىتىنى مۇستهقىللىقنىڭ

ــيالر، ــى داھى ــالىيالر، يېڭ ــك زىي ــر دېموكراتى ــدىكىلهر، پىكى  ئېقىمى
 خالىمايـدىغان  كوممـۇنىزمنى  ۋە قىلغـۇچى  ھىمـايه  مۇستهقىللىقنى

 قالپــــاقنى دېــــگهن ’الــــدۇقلىرىق گومىنــــداڭ‘ كىشــــىلىرىمىزنى
 ئارمىيىمىزنىـڭ  مىللىـي  كهينىـدىنال . تاشالشـتى  قىرىـپ  كهيگۈزۈپ

 مىللىــي نامىــدا گۇرۇپپىســى خىــزمهت جهڭچىلىرىنــى-ئوفىتســېر
 تارقاقالشـــتۇرۇپ، جايالرغـــا ھهرقايســـى ئايرىۋېلىـــپ قوشـــۇنىمىزدىن

 ھالغـا  مهھـرۇم  رايونـدىن  ئـازاد  ۋە يېتهكچىسىز ئارمىيىمىزنى مىللىي
بــۇالردىن ئېشــىپ قالغــان بىــر قــانچه . ۈشــۈرۈپ قويۇشــقا تىرىشــتىچ

مىللىي پولكلىرىمىزنىمۇ ۋىجـدانى، غـۇرۇرى بولمىغـان ياغـاچ قاپـاق      
كىشىلهرنىڭ قولىغا تۇتقـۇزۇپ ھېلـى ئالتـاي، ھېلـى قۇمـۇل، ھېلـى       

ــازا  ــوتهنلهرگه يورغىلىتىــــپ، ئــ ــۈنلهي  خــ ــىدىن پۈتــ ــون ئاساســ د رايــ
خهلقىمىزنىمۇ ئۆز قوشۇنلىرىنى، خىتاي تاجـاۋۇزچىالر  . ئايرىۋېتىشتى

قوشــۇنى ئىچىــگه تــارقىتىۋېتىلگهن بولســىمۇ يهنىــال ئهڭ قهدىرلىــك  
قوغــدىغۇچىلىرى دەپ تونۇيــدىغان مىللىــي پولكلىرىمىزنىــڭ نهدە    

ــۇرۇپ ــا كهلتۈرۈۋا  -تـ ــمهس ھالغـ ــانلىغىنى بىلهلـ ــدىنهدە قوپىۋاتقـ . لـ
-پولــــك باھانىســـىدە  ’ئۇرۇشـــى  چېگـــرا  ھىندىســـتان ‘ئاتـــالمىش  

ىســـىملىرىمىزنى يىغىـــپ يېڭـــى بىـــر قىســـىم قىلىـــپ تىـــبهت  ق
ئېگىزلىكىـــدىكى قـــۇرۇق تـــاغالر ئارىســـىغا چېچىۋېتىـــپ تهبىئىـــي 

ئۇ يهرلهردىنمۇ سـاق قالغـانالرنى   . قىرىلىپ تۈگىشىنى كۈتكهن ئىدى
ــپ شـــهھهر   ــايتۇرۇپ كېلىـ ــا دەم ئا-قـ ــدۇرۇش باھانىســـىدە  بازارالرغـ لـ
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كېلىۋاتقان ئىدىيىۋى ئېقىمالرغا مهنسۇپ بولمىغـان ھهرقانـداق بىـر    
داھىينىڭ يېنىغا يېقىن يولىماستىن، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا يـاكى  

بــۇ ! ىشــتىرۇس كوممۇنىســتلىرى بىــلهن يــېقىن تۇرۇشــنى تاللىۋېل 
داھىيلىرىمىـــز ئـــۆز ئهقىـــدىلىرىگه بولغـــان ســـاداقىتىنى مىللىـــي  

ئــاقىۋەتته، ۋەتىنىمىــز  ! مۇســتهقىللىقىمىزدىن ئۈســتۈن كۆرۈشــتى  
سهيپىدىن ئهزىز ۋە بۇرھان شهھىدى قاتارىدىكى ۋەتهن خائىنلىرىنىـڭ  

يهنى، بىغهملىـك پهيـدا قىلغـان    . قولى بىلهن خىتايغا سېتىۋېتىلدى
ســهۋەبىدىن، مۇســتهملىكىچىلىك پهيــدا قىلغـــان     ئابرۇيپهرەســلىك 

 !قۇللۇق ئىدىيىسى ئۈستۈنلۈككه ئېرىشىپ كهتتى

 

 مۇستهملىكىچىلهر
خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ھهرگىزمــۇ بىزنىــڭ بىلهرمهنلىرىمىــزدەك 
ئهقىدىسىنى ۋەتهن مهنپهئهتى ئۈستىگه دەسسىتىۋالغان بولماسـتىن،  

نلىق جهڭ قىلىشـقان  مىللىي مهنپهئهتى ئۈچۈن يىگىرمه يىللىق قا
دۈشــمهنلىكلىرىنى قىلــچه ئىككىلهنمهســتىن چــۆرۈپ تاشلىشــىپ،  

. مىللىي مهنپهئهتى ئۈچۈن ئـۆز ئهقىـدىلىرىنى قۇربـان قىلىۋېتىشـتى    
ــر     ــدا بى ــۈز ئايلىرى ــڭ ك ــىنچى يىلىنى ــق بهش ــرەر  -قىرى ــىگه بى بىرس

غېرىچمــۇ يېرىنــى تــارتقۇزۇپ قويۇشــقا چىــدىماي قــانلىق جهڭلهرنــى  
ــالتقان گومى ــايلىرى    باش ــهنداڭ خىت ــلهن گوڭس ــايلىرى بى ــداڭ خىت ن

ۋەتىنىمىزدىن ئايرىلىپ قالماسـلىق ئۈچـۈن، كهڭسـۇ كارىدورىـدىكى     
ــۋىزىيه   ئــۇرۇش ھــالىتىنى پهسهيتىشــىپ، گومىنــداڭچىالرنىڭ بىــر دې
ــتۇرۇپ    ــزگه باسـ ــدۈرۈلۈپ ۋەتىنىمىـ ــتىن چېكىنـ ــۇنىنىڭ ئۇرۇشـ قوشـ

يىلـــى  كىـــرىش قـــارارىنى ئېلىشـــقان بولســـا، قىرىـــق توققـــۇزىنچى 
ۋەتىنىمىزگه قېچىپ كېلىۋالغان نهچچه ئون مىڭ گومىنداڭ قوشۇنى 
قىلچه ئىككىلهنمهسـتىن كاكارلىرىـدىكى ئونئىككىـۋارنى بهشـىۋارغا     
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 پـۇتى  غا ’پارچىسى خىش‘يۈگۈرۈپ، بۇ يان سهكرەپ يۈرگهندە ھېلىقى 
ــپ ــه تېگى ــرەك، كهتس ــىددەتلىك كې ــارتالش ش ــلهن پ ــۇ بى ــاي ئ  خىت

 پوكىيىغـا  ئهينهك دۇكاننىڭ بولۇپ تۆشۈك-ئۆتمه بهدىنى بالىسىنىڭ
 كىرىۋاتقــان دۇكانغــا تهيــتهي بىــر ئارىــدا بــۇ! قالغــانىكهن چاپلىشــىپ

ۇچــۇپ ئ يانغــا بىــر قېلىــپ كېلىــپ تــوغرا پارتالشــقا كېــرەك، بولســا
دۇكانـدار خىتــاينىڭمۇ  . تېرىكلىگـى نـامهلۇم ئىـكهن   -چۈشـۈپ، ئۆلـۈك  

يـۈزى بىــلهن بىـر قــولى تىتىلىـپ كهتــكهن ھالـدا بالىســىنىڭ گــۆش     
پهرياد قىلىشى ھهممىدىن بهك ئېچىنىشلىق -پارچىلىرىغا قاراپ دات

ئهتراپىــــدىكى نهق مهيــــداننى كۆرگهنلهرنىــــڭ . غــــانىكهنتــــۈس ئال
دېيىشىدىن قارىغاندا، بىر ئۇيغۇر بالىسـى بـومبىنى دۇكانغـا ئېتىـپال     
قېچىپ كهتكهنمىش؛ يهنه بىرسىنىڭ دېيىشىچه پارتالتقۇچ بومبىسى 

 …. ئۈستۈنكى قهۋەتنىڭ بىرسىدىن چۈشكهنمىش

كــايىنى قاســىم يالغــان ئېچىنغــان قىيــاپهتكه كىرىۋېلىــپ بــۇ ھې 
ئاڭالپ تۇرغانـدەك قىلسـىمۇ، ئۇنىـڭ قهلبـى نـېمه ئۈچۈنـدۇر قـاتتىق        

ــدى   ــا ئى ــۇپ ئازابالنماقت ــاچچىق  . مۇجۇل ــۇ، ئ ــادېلې‘ئ ــاركىلىق ’ج  م
 ئويغـا  ئولتـۇرۇپ  كېـيىن  چهككهنـدىن  بىرھازا چىقىرىپ تاماكىسىنى

 ھهددىـدىن  سـهل  ھهرىكىتـى  قېتىمقـى  بۇ قىلغان پهيدا ئۇنىڭ: پاتتى
 خىــل بــۇ خىيــالى ئۇنىــڭ. ئىــدى بىلىنمهكــته كهتكهنــدەك ئېشــىپ

ــى ــداق ھهرىكهتلهرنـ ــدا قانـ ــ قىلغانـ ــۇ تېخىمـ ــانلىق ۋە تېخىمـ ۇ نىشـ
ئۈنۈملـــۈك پهيـــدا قىلىشـــقا بولىـــدىغانلىقى ئۈســـتىدە ئويلىنىشـــقا 

دۈشمهن ئهسهبىيلىكى چېكىدىن ئاشـقان،  . مهركهزلىشىپ قالغانىدى
ۈچىيىــپ ۋەھشــىيلىكى تــارىختىكى ھهرقانــداق ۋاقىتالردىكىــدىنمۇ ك

كهتكهن، ئاساسهن يهرلىك مىللهتلهر ئۈچۈنال ھهربىـي ھـالهتكه ئۆتـۈپ    
ــته، يوشــۇرۇن    ــداق جىــددىيچىلىك قاپلىغــان بىــر ۋەزىيهت بولغــان بۇن
ــۈمى       ــدا ئۈنـ ــداق قىلغانـ ــى قانـ ــش ۋەقهلىرىنـ ــدا قىلىـ ــمه پهيـ ۋەھىـ
ــتۇرغىلى    ــهكىلدە داۋامالشـــ ــر شـــ ــانلىق بىـــ ــدىغان نىشـــ كۆرۈلىـــ
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بىـردىن  -تهدبىرلهرنى بىـردىن -ل چارەبولىدىغانلىقى ھهققىدە ھهرخى
 :كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈپ باش قاتۇراتتى

 ”ۇنـدىن كېـيىن نـېمه قىلىشـىم، قانـداق قىلىشـىم كېــرەك؟      ب“
. ئىـدى  ئاۋارە يولىدا تېپىش جاۋاب مۇۋاپىق سوئالالرغا بۇ ئهقلى ئۇنىڭ

 ئــاخىرى ئېرىشــهلمهي، نهتىجىــگه بىــرەر تــۈزۈك ئويالپمــۇ شــۇنچه ئــۇ،
 خىتـاي  دەرىجىلىك يۇقىرى ئارقىلىق ۋاسىتىسى قىلىش پىدا ئۆزىنى

يىغىلغان يهرلهردىن بىرەرسىدە ئېغىر پاجىئه  ئهمهلدارلىرى تاجاۋۇزچى
خىيـالى بـۇ   . پهيدا قىلىپ ئۆلۈپ كېتىشنى خىيالىغا كهلتۈرۈپ باقتى

قوللىرىنىڭ يهڭگىـل  . يهرگه كهلگىنىدە بهدەنلىرى شۈركۈنۈپ كهتتى
تىترىشىنى، تىزلىرىنىـڭ ئاسـتىدا جـان قالمايۋاتقـانلىقىنىمۇ ھـېس      

قىلىشـــتىن راســـتتىنال  ئـــۇ بۇنـــداق جـــان پىـــدا . قىلماقتـــا ئىـــدى
ــدى ــارتالتقۇچ     . قورققانى ــان پ ــنىگه تېڭىلغ ــدىغا بهدى ــۆز ئال ــڭ ك ئۇنى

-باغرىنىـڭ تىتمـا  -بومبىسىنىڭ شىددەت بىـلهن پارتلىشـى، ئـۈچهي   
تىتما بولۇپ پۈتۈن ئهتراپقا چاچراۋاتقانلىقى، قايسى بىـر بىلىگىنىـڭ   
ــكه ئۇچــۇپ       ــكه، يهنه بىــر پاقالچىقىنىــڭ باشــقا بىــر تهرەپ  بىــر تهرەپ

بېلى بىلهن . كېتىۋاتقانلىقىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈپ تىترەپ كهتتى
بېشـــىنىڭ يهنه نهلهرگه ئۇچـــۇپ كېتىۋاتقـــانلىقىنى كـــۆز ئالـــدىغا     
ــپ،      ــدىن ۋاز كېچى ــۇق خىيالى ــۇ قورقۇنچل ــۈتمهيال ب ــىنى ك كهلتۈرۈش

 .دەرھال قولىدىكى ئىشىغا زېهنىنى جهلپ قىلىشقا تىرىشتى

ىكى قىلىۋاتقـان ئىشـىغا زېهنىنـى    ئۇ ھهرقانچه تىرىشسىمۇ قولىد
ــكهت مهسىلىســىگه     يىغالمــاي، كاللىســى يهنىــال شــۇ يوشــۇرۇن ھهرى

ئۇنىـڭ ئهقلىـگه تۇيۇقسـىزال ھېلىقـى ئىككـى      . قېيىپ كېتىۋاتـاتتى 
  :كىتابتا يېزىلغان سۆزلهر كېلىۋالدى

 ۋەھىمه يوشۇرۇن بىزنىڭ ئهسهبىيلىشىدىكهن، قانچىكى دۈشمهن“
ــارىتىش ــڭ ي ــ ھهرىكىتىمىزنى ــانلىقىنى  ش ــلۇق كېتىۋاتق ۇنچه ئوڭۇش
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ۈدەك تىركىشـهلىگ  بىـلهن  ئـارمىيىمىز  مىللىي ئاللىقاچان سانىنىمۇ
 !مىقدارغا كهلتۈرۈۋالغان ئىدى

 شـهرتلىرى  بـارلىق  نىـڭ  ’ھۆكۈمهت بىرلهشمه‘ئاتالمىش قورچاق 
 بــۇ يهنــى،. ئىــدى بولغــان كۈتكىنىــدەك جىژجوڭنىــڭ جــاڭ پۈتـۈنلهي 
ــاق ــمه قورچـ ــۈمهت بىرلهشـ ــدىكىلهرنىڭ ھۆكـ ــدىن تهركىبىـ  يېرىمىـ
ن كۆرسـىتىدىغا  سـاداقهت  ئۇالرغـا  ۋە تاجـاۋۇزچىلىرى  خىتاي كۆپۈرەكى

ــدى   ــان ئى ــدىن تهشــكىل تاپق ــاي غالچىلىرى ــۇ قورچــاق  . خىت ــا ب ھهتت
بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ تهركىبىگه كىرگهن بىر قىسـىم كىشـىلهرنى   
گهرچه جاڭ جىژجوڭ ياخشى كۆرۈپ كهتمىسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ كۆپ 

ــ     لهن قهتئىـــي قىســـمى مىللىـــي ھۆكـــۈمىتىمىز رەھبهرلىـــرى بىـ
چىقىشـالمايدىغان كىشـىلهردىن تهركىــپ تاپقـانلىقىنى سـهزگهن بــۇ     

نهتىجىـدە بـۇ قورچـاق    . ھىيلىگهر خىتاي، غىڭ قىلماي ماقۇل بولـدى 
ھۆكـــۈمهت ئىچىنـــى تــــۈگىمهس زىـــددىيهتلهر قـــاينىمى ئىچىــــگه     
پاتۇرۇۋېتىپ، ئۇزۇنغا قالماي بۇ رەھبهرلىرىمىز ئارىسىدا ياراشتۇرغىسىز 

ــال ــالمىش  پارچىلىنىشـ ــۇپ، ئاتـ ــدا بولـ ــمه‘ر پهيـ ــۈمهت بىرلهشـ  ’ھۆكـ
ېيىلىدىغان قورچاق ھۆكۈمهت پۈتۈنلهي خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ   د

 …. تىزگىنى ئاستىغا كىرىپ بولدى

يېقىنقــى زامــان تــارىخىمىزدا ئهڭ مــۇكهممهل شــهكىلدە قۇرۇلــۇپ  
زورىيىۋاتقان مىللىي ئارمىيىمىز بىلهن ئىككىنچى جۇمهـۇرىيىتىمىز  

ىنى خهلقپهرۋەر، مىللهتسۆيهر، دىنىـي ئـالىم دەپ ئاتىشـىۋالغان    ئۆزلىر
ــېمه ئىكهنلىكىنــى    ــا ئۆزلىرىمــۇ ن كىشــىلىرىمىز ئارىســىدىكى، ھهتت

-ئېنىق بىلىپ كېـتهلمىگهن ئاتـالمىش ئىـدىيىۋى ئـېقىمالر تـاالش     
تارتىشــلىرى ئىچىــدە، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ۋە ئــۇالر يېتىشــتۈرگهن  

ئـۇ  . چىلىقى نهتىجىسىدە مهغلـۇپ بولـدى  ۋەتهن خائىنلىرىنىڭ بۇزغۇن
كـــۈنلهردىكى بىزنىـــڭ داھىيلىرىمىـــز ئـــۆزلىرى ئېتىقـــات قىلىـــپ  
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. تهلىپىنى قوبـۇل قىلدۇرۇشـقا زوراليـدىغانلىق ۋەدىسـىنى بېرىشـىدۇ     
ــۇرىيىتىمىز     ــى جۇمهـــ ــۆتمهيال ئىككىنچـــ ــۇزۇن ئـــ ــدەك ئـــ دېگهنـــ
ھۆكۈمىتىنىڭ سـۈلهى قوبـۇل قىلىـش ئۈچـۈن بىـر تهرەپلىـمه ھالـدا        

 ! ىئۇرۇش توختاتقانلىقى ئاشكارىالند

پهقهت خىيالىغا كهلتۈرۈپ باقمىغـان بـۇ ئۇرۇنۇشـىنىڭ بـۇنچه زور      
نهتىجىگه ئېرىشكهنلىكىدىن گۈلقهقهلىرى ئېچىلىـپ كهتـكهن جـاڭ    
جىژجـــوڭ، نـــېمه قىالرىنـــى بىلهلـــمهي دەرھـــال خىتايغـــا قايتىـــپ  
ۋەتىنىمىــز خهلقىنــى قايتــا قــۇل قىلىــش ۋە ۋەتىنىمــدىكى پايانســىز  

ــانى قىلىۋېلىشـــنىڭ تـــۇپراقلىرىمىزنى خىتاينىـــڭ ھ ــاتلىق ماكـ ايـ
 ئـۈچ ‘بـۇ ھهقـته   . چارىسى ئۈستىدە پىـالن تـۈزۈپ ھهرىكهتـكه ئاتالنـدى    

 بىــر رەســمىي مــاددىلىق بىــر ئــون تــۈزۈلگهن تهرىپىــدىن ’ئهپهنــدىلهر
 خىتـاي  اليىهىسـى  تهپسـىلىي  ماددىلىرىنىـڭ  قىلىـش  تهلهپ سۈلهى

 كـۈچلهر  قوراللىـق  يهرلىـك  سـۇنۇلغاندا،  جىژجوڭغـا  جـاڭ  كاتتىۋېشى
سۈلهى اليىهىسـىنى كـۆرگهن جـاڭ     بۇ بولمىغان ماددا بىرمۇ ھهققىدە

جىژجـوڭ، ئـۇنى كــۆپ ئـۆزگهرتمهيال خىتــاي تهرەپ سـۈلهى اليىهىســى     
چــۈنكى بــۇ اليىهىــدە . ســۈپىتىدە دەرھــال ئــۈرۈمچىگه ئېلىــپ كهلــدى

ئۇنىڭ بېشىنى ئهڭ بهك قاتۇرغان مىللىي ئارمىيىمىزنىـڭ تهقـدىرى   
ۈمىتىمىزنىـڭ تهقـدىرى ھهققىـدە قىلچىلىكمـۇ     بىلهن مىللىـي ھۆك 
شۇڭا بۇ خىتاي كاتتىۋېشى ئۈرۈمچى سـۆھبىتى  . گهپ بولمىغان ئىدى

جهريانىـــدا مىللىـــي مۇســـتهقىللىق بىـــلهن مىللىـــي ئـــارمىيىمىز  
تهلهپـلهرگه قهتئىـي يـول قويماسـلىق     -ھهققىدىكى ھهرقانداق پىكىـر 

ــۆردى  ــاخىرغىچه تىركىشـــىپ كـ ــ. جهھهتـــته ئـ ىنى بۇنىـــڭ نهتىجىسـ
 بـۇ  ئاندىن قۇراشتۇرىۋېلىپ ’هتھۆكۈم بىرلهشمه‘چىقىرالماي، ئاۋۋال 

 بىـر  ئـون ‘ چىقىرىـپ  پهتىۋانى دەيدىغان قىلىش مۇزاكىرە مهسىلىنى
ــتىم ــا ’بى ــول غ ــدى ق ــالبۇكى،. قوي ــۇ ھ ــانغىچه ب ــزگه جهري  ۋەتىنىمى

 قوشــۇنىنىڭ تاجــاۋۇزچى قوراللىــق خىتــاي كىرگۈزۈۋالغــان تولــۇقالپ
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 ۋەھشـىيلىكىنى  ئۇنىـڭ  ئهسهبىيلهشكىنىدە دۈشمهن …كۆرسىتىدۇ، 
 ۋەھىمىلىــك ئــارقىلىق ھهرىكهتلىــرى ۋەھىــمه قورقۇنچلــۇق تېخىمــۇ

  ”!شهرت كۆرسىتىشىمىز تىرىشچانلىق ئۈچۈن ئايالندۇرۇش قورقۇشقا

ــدى  ــپ قالـ ــىم ئويلىنىـ ــۇ   : قاسـ ــۈنلهر ھهقىقهتهنمـ ــۇ كـ ــوغرا، بـ تـ
. دۈشمهننىڭ چېكىدىن ئاشقان ئهسهبىيلىككه پېتىپ قالغان پهيتـى 

ــا،      ــپ قالمىس ــگه پېتى ــمه ئىچى ــر ۋەھى ــاۋۇزچىلىرى ئېغى ــاي تاج خىت
ئۇالردىكى بۇنچه ۋەھشىيلىكنىڭ سهۋەبى نېمه؟ ئۇالر راسـتىنال ئېغىـر   
تېررورچىلىق ۋاستىلىرىغا تايىنىپ بىزنـى باستۇرۇشـقا ئۇرۇنغىنىـدا،    

ــۇپ  بىزمــۇ ئۇالرغــا دەلمــ  ــولنى تۇت ۇ دەل تاقابىــل تۇرۇشــقا ئوخشــاش ي
تېخىمۇ ئېغىر، تېخىمۇ كۆپ مهخپى ۋەھىمىلىك ھهرىكهتلهرنى پهيـدا  
قىلىپ، دۈشمهننى تېخىمۇ ئېغىر پاراكهندە قىلىپ قورقۇتۇش بىـلهن  

 .جاۋاب بېرىشىمىز الزىم

تېخىمۇ ئېغىر، : ئهمدى ئۇ مهسىلىنىڭ جاۋابىنى تاپقاندەك قىلدى
ــچ ۋە  ــۇ زىـ ــارقىلىق،   تېخىمـ ــش ئـ ــدا قىلىـ ــكهت پهيـ ــك ھهرىـ ھىمىلىـ

قاســــىم ! دۈشــــمهننىڭ ئهســــهبىيلىكىنى قورقۇشــــقا ئايالنــــدۇرۇش
ــمىنى    ــر قىسـ ــتىن، بىـ ــدە ساقالشـ ــۋابلىرىنى ئۆيىـ ــارتلىتىش ئهسـ پـ

قانـداق دەپ  -ئىدارىسىدە تهييارالپ سـاقالش تېخىمـۇ بىـخهتهر بوالمـدۇ    
ارى بىلهن چۈنكى ئۇنىڭ ئۆيى ئهمدى خىتاي ئهمهلد. ئويلىنىپ قالدى

بۇ خىتاي قوشنىسى ئارىالپ ھال سورىغان . قوشنا بولۇپ قالغان ئىدى
يېرىمدەم ئولتۇرۇپ -قىياپهت بىلهن قاسىمنىڭ ئۆيىگه كىرىپ بىردەم

قاســىممۇ ئــۇ خىتايغــا ماسلىشــىپ،  . چىقىــدىغان بولىۋالغــان ئىــدى
 ’تېچۈي‘ئۇنىڭ كۆڭلىدىكى گهپلهرنى قىلىشىپ، بىرەر رومكا ئېسىل 

ئۇ خىتاي بهزىـدە ۋەزىيهتنىـڭ   . هن مېهمان قىلىپ قوياتتىبىل ھارىقى
بهكال جىددىيلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىدىن ئهنسىرەيدىغان سۆزلهرنىمۇ 

قاســىممۇ ئۇنىڭغــا يارىشــا قايســى بىــر كــۆرۈنمهس . قىلىــپ قويــاتتى
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ــۇراپ    تهلــۋىلهرنى تىلــالپ قويغــان بولىۋېلىــپ، كهينىــدىنال گهپنــى ب
كا چارىلىرى، يېڭى كهسپى يۈزلىنىشـلهر  كهسپىگه دائىر يېڭى تېخنى

ئويىدىكى ئىشكاپلىرىمۇ . ئۈستىدە نوختىلىق پىكىرلىشىپ قوياتتى
يېڭى خىتـايچه قـېلىن كىتـابالر    -راستتىنال ئۆز كهسپىگه دائىر يېڭى

خىتـاي قوشنىسـىمۇ قاسـىمدىن كهسـىپ     . بىلهن لىق تولغان ئىـدى 
كىرىشـىپ ئـۆزىنى   تارتىشـالرغا  -توغرىسىدا بهزى مـۇالھىزىلهر، تـاالش  

بىلهرمهن قىلىپ كۆرسىتىۋېلىشنى، ھهتتا بهزىـدە ئېينىشـتېيندەكال   
ئـۇ  . پىكىر قىلىپ كېتىمهن دەپ كۆرەڭلىۋېلىشنى ياخشـى كـۆرەتتى  

 :پاتال-پات

الۋ كــــا، ســــهن ئۇيغــــۇرالر ئىچىــــدە ھهقىقهتهنمــــۇ ئهقىللىــــق «
 .قوياتتى ماختاپمۇ يالغان دەپ −» !كىشىلهرنىڭ بىرى سهن جۇمۇ

. كۈنى ئاخشـىمى بـۇ خىتـاي قوشنىسـى يهنه كىرىـپ كهلـدى      بىر 
ھېلىقى ئادەت قىلىۋالغان لهززەتلىك بىر رومكىنـى كـالپۇكى بىـلهن    

 :تامشىپ يۇتقاچ ئولتۇرۇپ تۇيۇقسىزال سوراپ قالدى-تامشىپ

ــدە      « ــدا ھهپتى ــدىكى ۋاقتىڭ ــۇرۇنقى ئۆي ــهن ب ــام س ــا، ئاڭلىس الۋ ك
. لىشاتتىكهنسهنقى ’گاۋشىڭ-گاۋشىڭ‘دېگۈدەك دوستلىرىڭ بىلهن 

ئــۇ . بــۇ ئــۆيگه كۆچــۈپ كىرگىنىڭگىمــۇ خېلــى ئــايالر بولــۇپ قالــدى  
دوستلىرىڭغا يېڭى ئۆيۈڭنىـڭ ئادرېسـىنى بهرمىگهنمىـدىڭ؟ ئـۇالرنى     

 بــــۇ بولمايــــدۇ قىلمىســــاڭالرمۇ ’گاۋشــــىڭ‘چــــاقىرغىن، ئــــارىالپ 
 ».كۈنلهردە زېرىكىشلىك

بواللمـاي   ھهقىقهتهنمۇ قاسـىم ئـاغىنىلىرى بىـلهن بىـر يهرگه جهم    
بۇنىڭغــا يېڭــى ئــۆي . يــۈرگىنىگه خېلــى ئــايالر بولــۇپ قالغــان ئىــدى 

ــددىيچىلىكلهرمۇ     ــدىكى جى ــۇپ قالمــاي، كوچى ــهۋەب بول كۆچۈشــال س
بولۇپمـۇ يهرلىكلهرنىـڭ ئـۆيلىرىنى تۇيۇقسـىز     . سهۋەب بولماقتا ئىـدى 
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تايىنىشــقا مهجبــۇر قالغــان بولــۇپ، مىللىــي مۇســتهقىللىقىمىز بىــر 
. شىددەتلىك ھهل قىلغۇچ ھۇجۇمغىال بـاغلىق بولـۇپ قالغـان ئىـدى    

ــڭ ك  ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــا،   خىتـ ــوڭ بولسـ ــاڭ جىژجـ ــى جـ اتتىۋېشـ
ۋەتىنىمىزدىكــى قىرىــق مىڭــدىنمۇ ئازىيىــپ كېتىۋاتقــان خىتــاي      

ســـاالمهت دۆلىـــتىگه چېكىنـــدۈرۈپ -تاجـــاۋۇزچى ئاھالىســـىنى ســـاق
كېتىشنىڭ چارىسىنى قىلىشتىن باشقا بىر ئىش ئهقلىگه كهلـمهس  

ــۇ دەرھــال تېلېگراممــا بېرىــپ بىــر  . ھالغــا كېلىــپ بولغــان ئىــدى  ئ
وراللىق قوشۇن كهلتۈرۈشكه بۇيرۇق قىلىش بىلهن بىـرگه،  دېۋىزىيه ق

مىللىي ئارمىيىمىزنىڭ بالـدۇر ھۇجـۇم باشلىۋېلىشـىنى توختىتىـپ     
تــۇرۇش ئۈچــۈن ئانىســىنى سېتىۋېتىشــكىمۇ تهييــار ھــالهتكه كېلىــپ 

ئۇ ئهڭ ئاخىرقى ھهرقانداق شهرمهندە چارىالرنى سىناق ! بولغان ئىدى
يالىغــا ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى ئۇنىــڭ خى. قىلىشــقا تهييــار ئىــدى

غالىبلىرىنىــڭ بىــرىگه ئايلىنىــپ قالغــان ســوۋېتالر ئىتتىپاقىنىــڭ  
دە، خىتايدا كوممۇنىست خىتـايلىرى  -ئۈرۈمچىدىكى كونسۇلى كهلدى

ۋاسىتىســـى ئـــارقىلىق ســـوۋېتالر بىـــلهن ئىتـــتهك دۈشمهنلىشـــىپ 
تۇرغانلىقىغـــا قارىمـــاي، مىللىـــي ئارمىيىمىزنىـــڭ  بالـــدۇر ھۇجـــۇم  

لىۋېلىش ۋاقتىنى ئازراق بولسىمۇ كهينىگه سـۈرۈش ئۈچـۈن ئۇالرغـا    قى
ــدى  ــۇر بولـ ــقا مهجبـ ــا  . يالۋۇرۇشـ ــى ئورۇنغـ ــى بىرىنچـ ــۆز مهنپهئهتىنـ ئـ

قويىـــدىغان ســـوۋېت جاھـــانگىرلىكىمۇ ئوتتـــۇرا ئاســـىيا تـــۈركىي      
ــڭ    ــائىي تۈزۈمىنى ــدا كهلگۈســى ئىجتىم ــتهملىكىلىرىنىڭ يېنى مۇس

اتقــان ۋە كوممـــۇنىزمنى رەت  قانــداق بولۇشــى نـــامهلۇم بولــۇپ تۇرۇۋ   
قىلىش ئېهتىمالى بهكال كۈچلـۈك بولـۇپ كۆرۈنۈۋاتقـان بىـر تـۈركىي      

شـۇ سـهۋەبتىن   . جۇمهۇرىيىتىنىڭ پهيدا بولىشىنى ئهسال خالىمايتتى
ئۇالرمۇ خىتايالر بىلهن بولغان دۈشمهنلىكلىرىنى بىر چهتكه قايرىـپ  

ىتلىـق  قويۇشۇپ، جـاڭ جىژجوڭغـا ئىككىنچـى جۇمهـۇرىيىتىمىز ۋاق    
ھۆكۈمىتىنى ئـۇرۇش توختىتىـپ خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ سـۈلهى      
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ئهنسىز مىجهز باسقۇچىغا قهدەم قويۇۋاتقان خهلقىمىز ئارىسىدىكى 
ــىلىرىمى   ــۈلچى كىش ــىم تهۋەكك ــر قىس ــارلىقالر   بى ــاتۇر قات ــى ب ز غېن

ــا     ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــ ــدا خىتــ ــاۋرال داۋانلىرىــ ــدە ئــ يېتهكچىلىكىــ
بۇ ھهرىكهت . ئىستىخىيىلىك تهۋەككۈلچىلىك ھهرىكىتىنى باشلىدى

دەرھـــال نهتىجىـــگه ئېرىشــــىپ، تېـــزلىكته كېڭىيىـــپ مىللىــــي     
-نۇرغـــۇن تهجـــرىبه. مۇســـتهقىللىق ھهرىكىـــتىگه ئايالنغـــان ئىـــدى

ــگه  ــاۋاقالرغا ئىـ ــا    سـ ــى تارىختـ ــازادلىق ھهرىكىتىنـ ــۇ ئـ ــز بـ خهلقىمىـ
كــۆرۈلمىگهن بىــر تهشــكىالتچانلىق، ئىتتىپــاقلىق، پىالنلىــق تــۈردە 

ــلىدى   ــقا باش ــات يايدۇرۇش ــانىلىرىمىز   . قان ــونلىرىمىزدىكى ئ ــازاد راي ئ
 بولمــاي بــاالم يېســهڭ ئــوق دۈمبهڭــدىن“ســۆيۈملۈك پهرزەنتلىرىنــى 

 يولغــا ئۇرۇشــقا بىــلهن روھــى ۋەتهنپهرۋەرلىــك دېگهنــدەك ”كېتىســهن
ــالغان ــىرلىك سـ ــدى   تهسـ ــان ئىـ ــى ياراتقـ ــى . مهنزىرىلهرنـ ئىككىنچـ

جۇمهۇرىيىتىمىز ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىمـۇ ئـۇرۇش قاينىمىغـا پېتىـپ     
قالغـــان ســـوۋېت ئىتتىپـــاقىنى ئهيۋەشـــكه كهلتـــۈرۈپ بىـــر قىســـىم 

نهتىجىدە يـۈز  . ياردەملهرگه ئېرىشكۈدەك ۋەزىيهتنىمۇ يارىتالىغان ئىدى
ېقىن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى بىـر يىلغـا يهتمىـگهن قىسـقا     مىڭغا ي

پىرەڭ قىلىپ، قىرىق مىڭـدىنمۇ ئازايتالىغـان   -ۋاقىت ئىچىدىال تىرە
ھهتتا جاڭ جىژجوڭنىڭ ئېتىـراپ قىلىشـىچه ۋەتىنىمىزدىكـى    . ئىدى

قالدۇق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قوراللىق كۈچلىرى ئاران سـهككىز  
ۇپ، بۇنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ جهڭگىـۋار دەپ  مىڭ ئهتراپىدىال قالغان بول

 قىلغـان  چۈشـكۈن  ئورنىغـا  ’شـىخهنزە ‘قارالغان كۈچلىرىمۇ بۈگـۈنكى  
 دەرياسـىنىڭ  مانـاس  قارشـى  ئـارمىيىمىزگه  مىللىـي  مىڭ ئون نهچچه

 مىڭـــدەك ئىككــى -بىـــر قۇرغــان  ئىســـتىهكام قىرغىقىغــا  شــهرقىي 
 قوغـداش  ئـۈرۈمچىنى  ئـۇالر . ئىـدى  ئىبارەت ئهسكهرلهردىن تهشكىلسىز

ىرىنى ئاســاس قىلغــان ئــۇرۇش  ئوقۇغــۇچىل مهكــتهپ ھهربىــي ئۈچــۈن
ئـۈچ مىـڭ يىغىنـدى تاجـاۋۇزچىلىرىغىال     -تهجرىبىسىمۇ يوق ئىككـى 
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ئاختۇرۇشالر، ھهتتا بهزىدە كېچىلهردە ئولتـۇرۇش قىلغـانالرنى يىغىـپ    
دېگهنـدەك،  . كۈندىن سـوالپ قويۇشـالرمۇ كـۆرۈلگهن ئىـدى    بىر نهچچه 

ئۆتكهن ئايدا قاسىمنىڭ ئۈلپهتلىرىدىن بىرسـىنىڭ ئـۆيى ئاخشـىمى    
ــتۇرۇپ    ــىز باســ ــدىن تۇيۇقســ ــۈكچهكلىرى تهرىپىــ ــاي لــ زوراۋان خىتــ

 .ئاختۇرۇلۇشى، ئاغىنىلىرىنى بهكال ئۈركۈتۈۋەتكهن ئىدى

ــۇپ تۇ    « ــالر بولـ ــىز ئـــۆي ئاختۇرۇشـ ــېچىلهردە تۇيۇقسـ رغاچقـــا، كـ
 دېـدى  −. دوستلىرىم بىر يهرگه يىغىلىشتىن قورقۇپ كېلهلمهيۋاتىدۇ

 ئـۆيلىرىگه  كېچىلهردە ئۈستىگه ئۇنىڭ − قىياپهتته، ئۆكۈنگهن قاسىم
 .دۇدۇقلىدى دەپ − »…. خهتهرلىك قايتىشىمۇ

 قىيـاپهت  كۆرەڭلىگهنـدەك  سـهل  دېدى −دوستلىرىڭغا دەپ قوي، «
بولمىغاندا قونـۇپ  . لىۋەرسۇنكې قورقماي − قوشنىسى، خىتاي بىلهن

نوپـۇس تهكشـۈرگۈچىلهر كهلسـه    . ئهتىسى كهتسـىمۇ مهيلـى ئهمهسـمۇ   
ــاتىرجهم      ــىمهن، خ ــۆزۈم سۆزلىش ــلهن ئ ــۇالر بى ــۋەت، ئ ــا خهۋەر قىلى ماڭ

مېنىڭ ئهنچهنتىڭدا مۇھىم بىر ئىشتا ئىشلهيدىغان يـېقىن  . بولسۇن
 گهپـلهر  بـۇ  −» !ابىر يۇرتلۇقۇم بار، شۇڭا ساڭا بىر ئىش بولمايدۇ قورقم

 .ئىدى ياراشقان ياغدەك قاسىمغا

ئهمىسه بـۇ شـهنبىدە ئـاغىنىلىرىمنى ئۆيـۈمگه چـاقىراي، سـهنمۇ       «
 .دېدى −» كىرىپ ئولتۇرۇشۇپ بېرەرسهن؟

 خىتــاي ھىجايــدى يالغــان دەپ −» !كېــرەك يــوق، كېــرەك يــوق «
ــى ــىدىكى قوشنىسـ ــڭ رومكىسـ ــاخىرقى ھارىقىنىـ ــامچىلىرىنى ئـ  تـ
 …. ئولتۇرۇپ تامچىلىغاچ

قاسىم كوچا خهۋەرلىرىنى تهپسىلىي ئاڭلىمىغىلى خېلى ۋاقىتالر 
ئهتىســى . بولــۇپ قالغاچقــا، راســتتىنال ئىچــى پۇشــۇپ يــۈرگهن ئىــدى  

ئاغىنىلىرىــدىن بىرســىگه تېلېفــون بېرىــپ بــۇ شــهنبىدە ئــۆيىگه       
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 .يىغىلىش توغرىسىدا مهسلىههت قىلدى

ئولتـۇرۇش كـۆرمهي    بۇ كۈنلهردە تـۈزۈكرەك -راست دەيسهن، بۇ ئاي«
چوققاڭغـا بىـر مۇشـت    . گاللىرىم قىچىشىپ زادىال ئارام بهرمهيۋاتاتتى

بۇ شهنبه يېڭـى  . دوستۇم، ئهمىسه مهن قالغانالرغا دەرھال خهۋەر قىالي
 »…. كۆچكهن ئۆيۈڭنى مۇبارەكلهپ ئىچىشهرمىز

ــاي ــدى   -ھ ــپ قال ــۇ كېلى ــهنبه كۈنىم ــۇي دېگــۈچىال ش ــىم . ھ قاس
ماي، كۆكتات ۋە مىڭ تهسته ئىككى -ارىالپ گۆشئهتىگهن تۇرۇپ بازار ئ

-ئـويالپ  ئۇيـان . كىـردى  تېپىـپ  ھارىقىـدىن  ’داچۈي‘بوتۇلكا ئېسىل 
-گـازىر . تىقتـى  پـۈرلهپ  قازانغـا  بىـراقال  گۆشـنى  ئاخىرى ئويالپ بۇيان

ــاقالر ــلهن پۇرچ ــتىخان بى ــلىدى داس ــدەك. راس ــۈش دېگهن ــايال چ  بولم
ــاغىنىلىرى ىمنىڭ قاســ. باشــلىدى كىرىشــكه ئىككىــلهپ-بىــرلهپ ئ

ئۆيىنى ئايلىنىپ چىققان دوستلىرىنىڭ ھهممىسى، ئۇنىڭ بۇ يېڭـى  
 .ئۆيىنى بىردەك ئاالھىدە ماختىشىپ كېتىشتى

دوسـتلىرى بـۇ بىــر نهچـچه ئـايلىق ئىچــى پۇشـىغىدىن شــىكايهت      
ــانلىقى   . قىلىشــىۋالدى ــۇرىقى كېلىۋاتق ــدىن مهززىلىــك گــۆش پ قازان

 .كهن ئىدىئۈچۈن ھهممه دوستالر يايراپ كهت

ــۆش ’اقىســ‘ ــاقىتى پىشــقىچه گ ــاي ت ــدىن قالم ــى بوتۇلكى  بىرىن
 :قۇيدى تهڭشهپ رومكىالرغا ئېچىپ

قېنى ئهمىسه ئاغىنىلهر، نهچچه ئايدىن بېرى بىزنى تاشلىۋەتكهن «
 »!بۇ ھهمراھىمىزنى كۆتۈرۈۋېتهيلى

ــۈن  ــاغىنىلهر ئـ ــپ   -ئـ ــوش جىرىڭلىتىـ ــى بـ ــىز رومكىلىرىنـ تۈنسـ
ىيهت ئۈچۈن قۇرۇق رومكىنى سۇ بىـلهن  قاسىممۇ رەسم. سوقۇشتۇردى

 .تولدۇرۇپ ئاغىنىلىرىنىڭكى بىلهن تهككۈزىۋالدى
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ۋېنگىــر، -ئۇرۇشــى مهيــدانغا كېلىــپ فرانســىيه، پروســيه، ئاۋســترو     
دەبىلىــك  -مــانجۇ ۋە ئوســمانالر قاتارىــدىكى دەب -چاررۇســىيه، خىتــاي

ۋام قىلىۋاتقـان  ئىمپېرىيىلهر بىرال ۋاقىتتا ئاغدۇرۇلغان بىر ۋەزىـيهت دا 
ــدى ــپ  . ئىـ ــىگه ئايلىنىـ ــاي مۇستهملىكىسـ ــز خىتـ ــا ۋەتىنىمىـ ئهممـ

ــلۇق     ــىي بوشــ ــپىي سىياســ ــال نىســ ــىمۇ، يهنىــ ــان بولســ قېلىۋاتقــ
ئهۋزەللىكىنــى ســاقالپ، ۋەتىنىمىــز خهلقــى يهنىــال دۇنيــادىن بىــخهۋەر 

بۇنىڭغـــا ئهگىشـــىپ . ھالـــدا بىغهملىكنـــى داۋامالشـــتۇرماقتا ئىـــدى
ــايىن كۈچلىنىــــپ كېتىۋ ــان ئهنســــىزچىلىك مىجهزمــــۇ كۈنســ اتقــ

 .خهلقىمىزنى بۇلغاشقا باشلىغان ئىدى

يىگىرمىنچى ئهسىرنىڭ كىرىشى بىلهن، خهلقىمىز گهرچه خىتاي 
ــدىن -تاجاۋۇزچىلىرىنىــــــڭ ئىچكــــــى تاشــــــقى پاراكهندىچىلىكىــــ

ئىستىخىيىلىك پايدىلىنىپ ئىككـى قېتىملىـق مىللىـي ئـازادلىق     
جۇمهـۇرىيهت دەۋرىمىزنـى    ھهرىكىتىگه ئاتالنغان بولسـىمۇ، بىرىنچـى  

 . پالال كۆرسىتىپ قويۇپ يهنه جىمىپ كهتكهن ئىدى-غىل

ــي     ــۈن مىللىــــ ــز ئۈچــــ ــى بىــــ ــا ئۇرۇشــــ ــى دۇنيــــ ئىككىنچــــ
مۇستهقىللىقىمىزنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنىڭ تېپىلماس پۇرسىتىنى 

رۇس كوممۇنىزمى يىمىـرىلىش خهۋپـى ئاسـتىدا    : يارىتىپ بهرگهنىدى
ــ  ــۇبىي ئاسـ ــانىيه جهنـ ــان، برىتـ ــتهملىكىلىرىدىن قالغـ ىيادىكى مۇسـ

ئايرىلىشقا مهجبۇر قېلىۋاتقان بولۇپ، ۋەتىنىمىزنىڭ شىمال، غهرب ۋە 
. جهنۇب تهرىپىدىن ھېچقانـداق مـۇداخىله تهھـدىتى قالمىغـان ئىـدى     

بولۇپمۇ خىتاي دۆلىتى ياپونالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىۋاتقـان، بـۇنى   
قېلىۋاتقــان ئــاز دەپ تــۈگىمهس ئىچكــى ئــۇرۇش يېغىلىقىغــا پېتىــپ 

ــدى   ــالهتته ئىــ ــانىۋەيران ھــ ــايىن خــ ــايالرنىڭمۇ  . ئىنتــ ــۇڭا خىتــ شــ
ــولىنى    ــاردەم قـ ــۈن يـ ــۇنلىرى ئۈچـ ــاۋۇزچى قوشـ ــى تاجـ ۋەتىنىمىزدىكـ

 .ئۇزارتىشقا ھېچقانداق ئىمكانلىرى قالمىغان ئىدى
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بۇ قـانخور  . مهڭگۈ خىتاي يېرىگه قوشۇۋېلىش خىيالىغا كهلگهن ئىدى
ــالالت،  ۋەتىنىمىــز  ــون كىشــىلىك چــوڭ قىرغىنچىلىــق    ج دە مىلي

ــتاننىڭ ئىســــمىنى   ــهرقىي تۈركىســ ــيىن، شــ يۈرگۈزگىنىــــدىن كېــ
خىتايچىالشتۇرۇش، خهلقىمىزنىـڭ بـارلىق قوراللىـق كـۈچلىرىنى ۋە     
بـارلىق ئوقۇمۇشــلۇق زاتلىـرى بىــلهن بـايلىرىنى قىرىــپ تــۈگىتىش،    

تــاالش، پۈتكــۈل ھــاكىمىيهت -كۈمۈشــلىرىنى بــۇالپ-بــارلىق ئــالتۇن
ــا ــي  ئـ ــارلىق مهدەنىـ ــاقلىنىۋاتقان بـ ــتۇرۇش، سـ مىللىرىنى خىتايالشـ

مىراســــلىرىمىزنى كۆيــــدۈرۈش قاتارىــــدىكى زوراۋانلىقــــالر بىــــلهن، 
ۋەتىنىمىــز خهلقىنــى خېلــى ئــۇزۇن مهزگىلگىــچه بــاش كۆتــۈرەلمهس  

خهلقىمىزمـــۇ نـــېمه ۋەقه بولغـــانلىقىنى پهرق قىلىـــپ . قىلىـــۋەتتى
ۇزچى ئهسـكهرلىرىنىڭ قورشـاپ   بولغۇچه ئهتراپىنى يۈزمىڭلىغان تاجاۋ

ــاڭۋېقىپال      ــمهي ھ ــى بىلهل ــېمه قىالرىن ــدە، ن ــانلىقىنى كۆرگىنى بولغ
ــدى  ــان ئىـ ــائىي    . قالغـ ــا ئىجتىمـ ــالپ كونـ ــتىن باشـ ــۇ ۋاقىتـ ئهنه شـ

ــرى قوشۇلۇشــقا باشــلىدى   . كېســهللىكلىرىمىزگه قۇللــۇق ئىللهتلى
خهلقىمىزدىكـــى ئهنســـىزلىك مىـــجهزى تهدرىجىـــي ئۈســـتۈنلۈككه     

 …. لىغان ئىدىئېرىشىشكه باش

 -خهلقىمىزنىــڭ يېــرىم مۇســتهملىكه ھايــاتى يۇقىرىقىــدەك كونــا
يېڭى ئىجتىمائىي مىجهز ئىللهتلىرىنىـڭ بىرلىشىشـى نهتىجىسـىدە    
دولقۇنســـىمان تهرەققىـــي قىلىـــپ، بۈگـــۈنكى پاجىئهلىـــك ھـــالهتكه 

ئهسـلىدە خىتـاي   . كېلىشىمىزنىڭ تارىخىي ئاساسىنى ياراتقان بولدى
ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىـپ كىـرگهن ۋاقىتلىـرى    تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ 

دۇنيانىڭ ئهڭ قااليمىقان دەۋرلىرىگه توغرا كېلىۋاتقان بولۇپ، شهرقته 
تاشقى ئۇرۇشالر تۈپهيلىدىن ئهڭ -مانجۇ ئىمپېرىيىسى ئىچكى-خىتاي

ــاخىرقى مهھشــهر كــۈنلىرىنى ياشــاۋاتقان، كهينىــدىنال كېلىــدىغان    ئ
ــام   ــالرنىڭ ئ ــى ئۇرۇش ــۈگىمهس ئىچك ــته  ت ــان، غهرب ىللىرى يېتىلىۋاتق

ــا   -بالقــان قىــرىم ئۇرۇشــلىرى، كهينىــدىنال پارتلىغــان بىرىنچــى دۇني
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رومكىالردىكى سۈپسۈزۈك سۇيۇقلۇق ئۆزىنىڭ كۈچلۈك قۇدرىتىنى 
ــۈپ،      ــپ ئۆت ــالر ئارىســىدىن ئېقى ــان چىش ــل تىزىلغ ــۇرۇپ ھهرخى يوش
تىلالرنى چۈچۈتكهن ھالدا چاپلىشاڭغۇ بوغۇزالردىن غۇرتۇلـداپ ئۆتـۈپ   

ل ئۆڭگهچلهرنى تاتىلىغىنىچه ئۇتتۇر بېرىپ ئاشقازان خالتىسىغا قىزى
ئالدىراپ كهتكهن بۇ سۇيۇقلۇق . تۆكۈلۈپ ئاچچىق كۆيدۈرمهكته ئىدى

بوغــۇم -ئېقىمــى بهزىلهرنىــڭ قىزىــل ئــۆڭگهچىگه پېتىشــماي بوغــۇم  
قېقىلىـــپ -تـــۈرۈلگهن كـــانىيىغىمۇ ســـارقىپ كېتىـــپ، قېقىلىـــپ

قىزىرىــپ كېتىشــىگىمۇ ســهۋەب  يۆتهلــدۈرۈپ، يۈزلهرنىــڭ ئۆپكىــدەك  
قىزىـل ئـۆڭگهچنى تـاتىالپ ئېقىـپ چۈشـۈۋاتقان بــۇ      . بولماقتـا ئىـدى  

چوقـۇر  -سۇيۇقلۇق تۈنۈگۈنـدىن بېـرى بىـرەر لوقمـا كـۆرمىگهن مـۆدۈر      
قېرىن ئىچىگه تۆكۈلمهكته، ئۇ يهردە ئېرىتىشكه بىـرنېمه تاپالمىغـان   

ىرىنى يـاغل -بۇ ئىسـپىرت سـۇيۇقلۇقى، ئاشـقازان خالتىسـىنىڭ تىرپـا     
يۇيۇلـۇپ ئېچىلىـپ كهتـكهن    . ئېرىتىپ يۇيۇشـقا كىرىشـمهكته ئىـدى   

قېــرىن تىرپىلىــرى كۈچلــۈك ئىســپىرتنىڭ تۆكۈلۈشــى بىــلهن ئــوت  
ئـۇ يهردىنمـۇ سـاق    . بولۇپ يانغاندەك قورۇلـۇپ ئېچىشىشـقا باشـلىدى   

ئۆتكهن ئىسپىرت ئېقىمى ئهقىلنى بۇلغاش ئۈچـۈن ئـاچچىق ئـۈچهي    
 …. ڭىشقا باشلىدىئارقىلىق ئايلىنىپ قانغا سى

ئولتۇرۇشــتىكىلهرنىڭ ھهر بىرســى خــۇددى چــوغ يۇتۇۋالغانــدەك     
 خـېلىال ! پـاھ  پـاھ،  پـاھ، “كۆيۈۋاتقان مهيدىلىرىنى سىلىشىپ قويـۇپ،  

 قـورۇق  سهكسـهن  چىرايلىرىنى دېيىشكىنىچه ”!قالدىما راھهتلىنىپ
ــپ ــتى قىلىــ ــدىنال. پۈرۈشتۈرۈشــ ــىق كهينىــ ــڭ سېســ  تاماكىالرنىــ

ئازابلىنىـپ كهتـكهن ئاشـقازانلىرىنى     بىرلىكته بىلهن تۇتاشتۇرۇلۇشى
. ئالداش ئۈچۈن داسـتىخاندىكى تـاتلىق تۇرۇمالرغـا ھۇجـۇم قىلىشـتى     

 ’ھهمــرا قهدىنــاس‘ئــاغىنىلهر ئۇزۇنــدىن بۇيــان ئايرىلىــپ قالغــان بــۇ  
 ۋاقىــــت قىلىشــــقىمۇ گهپ ئېغىــــز بىــــرەر قېنىشــــالماي، لىرىغــــا

 هينىـــــدىنك-كهينـــــى قهدەھنـــــى قـــــانچه بىـــــر چىقىرىشـــــالماي
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قان ئارقىلىق يۈرەكنى ئايلىنىپ ئۆتكهن ئىسپىرت . ېلىشتىبوشىتىۋ
تامچىلىرى ئۇالرنىڭ قهلبىنـى چۆچۈتۈشـۈپ، يـۈرەك سوقۇشـلىرىنىمۇ     
ــقا    ــدەك قىزىرىشـ ــالال ئۆپكىـ ــۇ دەرھـ ــۋەتكهچكه، چىرايلىرىمـ تېزلىتىـ

ئـۇ يهرلهردىنمـۇ ئېشـىپ چىققـان ئېتـانول مولېكـۇلىلىرى       . باشلىدى
ــورنىنى ئېلىــپ،  ئايلىنىــپ بېرىــپ  نېــرۋا تومۇرلىرىــدىكى ســۇنىڭ ئ

ئهقىــل ھـــۈجهيرىلىرىنى بۇلغاشــقا كىرىشـــىپ، ســـورۇندىكىلهرنىڭ   
ــۇرۇپ      ــتىن يوش ــۇدە قورقۇش ــۋالالردا بىه ــادەتتىكى ئهھ ــا ئ چىرايلىرىغ
يـۈرگهن قىسـمهن قىيــاپهتلىرىنى ئوتتۇرىغـا چىقىرىـپ، قورقمــايىراق     

بىــرىگه يــول -ســۆزلىگۈدەك ھــالهتنى پهيــدا قىلىــپ، ھهممىســى بىــر 
ئارىـدىن ئـۇزۇن   . قويۇشماي سۆزلهيدىغان مهدداھالرغا ئايالنماقتا ئىدى

ــۆتمهيال، نېــرۋا ھــۈجهيرىلىرىنى تولدۇرۇشــقا كىرىشــكهن ئېتــانول       ئ
مولېكــۇلىلىرى كىلىتكىالردىكــى ســـۇ مولېكۇلىســىنىڭ ئـــورنىنى    
ئىگىلهشكه باشالپ نېرۋا پائالىيهتلىرىنى ئېغىر دەرىجىـدە ۋاقىتلىـق   

يارتــا خىيــالىي مهنزىرىلهرنــى كۆرســىتىپ، -مۇ بۇلغــاپ يېــرىمبولســى
ــىمىنى   ــىزلىقنىڭ رەســ ــا ئهقىلســ ــورۇندىكىلهرنىڭ چىرايلىرىغــ ســ

ئاسـتا  -سىزىشقا باشالش بىلهن تهڭ، بۇ ئاغىنىلهرنىڭ گهپلىرى ئاستا
  …. بىرسىدىن تېتىقسىزلىشىشقا باشلىدى-بىر

هن نۇرغـۇن  ئۇالرنىڭ يېقىنقى ئايالردىن بۇيان دېيىشـهلمهي كهلـگ  
ئاڭلىغــانلىرى ســىرتىغا تېپىــپ ئــۇالرنى چىڭقىلــدۇرۇپ     -كــۆرگهن

ــۈرۈپ قويۇشــــقان ئىــــدى      ــۈدەكال ھالغــــا كهلتــ ــپ كهتكــ . يېرىلىــ
ــۆۋەتتىكى     ــاتال نـــ ــرى پـــ ــۆھبهت تېمىلىـــ ــورۇندىكىلهرنىڭ ســـ ســـ
جىددىيچىلىك، ئهنسىزچىلىك ھادىسىلىرى ئۈستىگه مهركهزلهشكهن 

ىرىدىن كۈتۈۋاتقىنىمـۇ  قاسىمنىڭ باياتىدىن بېـرى بـۇ دوسـتل   . ئىدى
 .دەل مۇشۇ خىلدىكى سۆزلهر ئىدى

ھهمــــمه ئــــۆز بىلگىــــنىچه ۋەزىيهتنــــى مىجىقــــالپ، ئــــۆزلىرىچه 
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ناچارلىشىپ كېتىۋاتقـان مۇھىتىـدىن قۇتۇلـۇپ چىقىـش ئۈچـۈن ئـۆز       
گهرچه يـاقۇپبهگ  . بېشىمچىلىق بىلهن ھهرىكهت قىلىشىۋاتقان ئىدى

بۇ خىل چېچىالڭغۇ ھالهتنى ئۆزگهرتىش ئۈچـۈن ئـون نهچـچه يىلـدىن     
ــۈن      ــۈرۈش ئۈچ ــا كهلت ــى قولغ ــىپ، ۋەتهن بىرلىكىن ــارتۇق ھهپىلىش ئ

دەملهرنــى تاشــلىغان بولســىمۇ، تاشــقى دۈشــمهنگه     كۆرۈنهرلىــك قه
بـۇ  . تاقابىل تۇرالىغـۇدەك شـارائىتنى تولـۇق تهييارلىيالمىغـان ئىـدى     

بىرىگه يىراقتا -رايون، ئهينى ۋاقتىدىكى ئۈچ چوڭ ئىمپېرىيىنىڭ بىر
تۇرۇپ خىرىس قىلىشىدىغان نىسـپى سىياسـىي بوشـلۇق ھـالىتىگه     

سىياســىي ۋاكۇئۇملــۇق بــۇ خىــل نىســپى . ئايلىنىــپ قالغــان ئىــدى
بۇنىڭــدىن . ۋەزىيهتنــى ئــاخىرى چاررۇســىيه چىقىــپ چېكىــپ كــۆردى

مــانجۇ -تـۈزۈك بىـر ئهكـس تهسـىر چىقمىغـانلىقىنى كـۆرگهن خىتـاي       
ئىمپېرىيىسىمۇ، تىنچ ئوكيان بويلىرىدىكى ئېغىر مهغلۇبىيىتىنىڭ 
ئـــورنىنى توشـــقۇزۇش ئۈچـــۈن زو زۇڭتاڭنىـــڭ ئـــۇزۇن مۇددەتلىـــك      

ېيىن، زور كۆلهملىك ئهسكىرى كۈچ بىـلهن شـهرقىي   تهييارلىقىدىن ك
بىرسى بىلهن -يىراق شهرقته بىر! چېگرىيىمىزدىن باستۇرۇپ كىردى

مـانجۇ ئىمپېرىيىسـى   -قانلىق جهڭلهرگه كىرىشـىپ كهتـكهن خىتـاي   
ــاق      ــرى ۋە ئورت ــى مهنپهئهتلى ــى، يېڭ ــىيه ئىمپېرىيىس ــلهن چاررۇس بى

ھــدىت ســېلىش  دۈشــمىنى بولغــان برىتــانىيه ئىمپېرىيىســىگه ته   
مهقسىتى بىلهن، بهدەۋلهت ھاكىمىيىتىمىزنى ئهنگلىيه گۇماشتىسى 

ــلهن يوقىتىشــقا كىرىشــتى   ــدىال . دېــگهن بوھتــان بى دەرۋەقه تېــز ئارى
ۋەتىنىمىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بېقىندىسىغا ئايلىنىپ قالغـان  

بۇ جهرياندا قارىماققا چهتئهل تاجاۋۇزچى كۈچلىرى ئۈسـتۈن رول  . ئىدى
ينىغانــدەك كۆرۈنســىمۇ، ئهســلىدە خهلقىمىــز ئارىســىدا كۈچىيىــپ  ئو

كهتكهن بىغهملىك روھىي ھالىتى دۈشمهنگه يوچۇق ئېچىـپ بهرگهن  
 . ئىدى

زو زۇڭتاڭ، خهلقىمىزنىڭ بۇ خىل ئهھۋالىنى كۆرۈپ، بـۇ زېمىننـى   



902 

 

قالماستىن، يايالقالردىكى چارۋۇچىلىرىمىزدىمۇ ئۆزىنى كۆرسهتمهكته 
ــدى ــارايلى     : ئى ــۈپ ب ــىغا كۆچ ــه نېرىس ــۇرۇپ كهتس ــايالق ق ــۇ يهردە ي ب

 .ئالتاي تاغلىرى ئارىسىدا ئايلىنىپ يۈرۈۋەردۇق-، تهڭرى تاغدېيىشىپ

ــدۇ    ــا چىقى ــۇھىم مهســىله ئوتتۇرىغ ــر م ــۇ يهردە يهنه بى ــۆزگىچه : ب ئ
سىياسىي جوغراپىيىمۇ بىز شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ بىغهملىـك  

ــپ بهردى  ــى كۈچهيتى ــارۋان   . مىجهزىن ــى ك ــتان خهلق ــهرقىي تۈركىس ش
دىن كېيىن، دۇنيادىن يىراقلىشـىپ  يولىدىن مهھرۇم بولۇپ قالغىنى

ــۇ زېمىنــدا دۇنيــانى زىــل  زىلــگه ســالغىدەك تــۈزۈك بىــرەر  -كهتــكهن ب
بـــۇ دەۋرلهردە غهرب . داغـــدۇغىلىق دۇنيـــاۋى ئۇرۇشـــالر كۆرۈلمىـــدى   

ــمانلى      ــابۇر، ئوســ ــۈچهيگهن، بــ ــى كــ ــالم دۇنياســ ــىدا ئىســ دۇنياســ
ــيه، فرانســىيه، پروســيه، ئاۋۇســترو   ــرى، ئهنگلى ــر -ئىمپېرىيىلى ۋېنگى

اتارىـــدىكى بىـــر مـــۇنچه ئىمپېـــرىيىلهر دۇنياغـــا كېلىـــپ ۋە ئۆزئـــارا ق
ــتىن    ــى ئاسـ ــىپ، غهربنـ ــالرنى قىلىشـ ــىز ئۇرۇشـ ــتۈن -تىنىمسـ ئۈسـ

ــكهنىدى ــى  . قىلىۋېتىشـــ ــاكى يېقىنقـــ ــى تـــ ــۇڭا غهرب دۇنياســـ شـــ
. ئهســىرلهرگىچه ئوتتــۇرا ئاســىيانى ئهســلىرىدىن چىقىرىشــقان ئىــدى 

ىچىدە ياشاپ كهلگهندەك ۋەتىنىمىز بۇ دەۋرلهردە نىسپىي تىنچ ھايات ئ
قىلســىمۇ، دەۋرنىـــڭ يېڭــى بىلىملىرىـــدىن خهۋەرســىز خهلقىمىـــز    
قۇرغــــاقچىلىق، بــــوران قاتارىــــدىكى تهبىئىــــي ئــــاپهتلهردىن بــــاش 

بىـرى بىـلهن   -كۆتۈرەلمهي، ئىنتايىن قاالق ۋە نامراتلىق ئىچىـدە بىـر  
بۇمـــۇ ۋەتىنىمىـــز خهلقىنـــى . جېـــدەل قىلىشـــىپال ئـــۆتكهن ئىـــدى 

 .ىن بىغهم قىلىشقا سهۋەبچى بولغان ئىدىتاجاۋۇزچىالرد

ئون توققۇزىنچى ئهسىردىن باشالپ غهربته چاررۇسىيىنىڭ، جهنۇبتا 
تـوال  -برىتانىيىنىڭ، شـهرقته خىتاينىـڭ كۆرۈلۈشـى خهلقىمىزنـى ئـاز     

ھهيـران قالدۇرغانـدەك قىلسـىمۇ، يهنىـال بىغهملىـك ئىچىـدە ئىچكــى       
ــۇر   ــر يـ ــۇپ، ھهر بىـ ــاۋارە بولـ ــلهن ئـ ــاجىراالر بىـ ــۈنگه مـ ــدىن كـ ت كۈنـ
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بــۇنى بىلمىگهنــگه ســېلىپ  -قاســىممۇ ئــارىالپ ئــۇنى . باھالىشــاتتى
سوراپ قويۇپ سۆھبهتنىڭ قېيىـپ كېتىۋاتقـان تېمىسـىنى ئۆزىنىـڭ     

ــاتتى  ــقا تىرىشـ ــپىگه بۇراشـ ــى تهرىـ ــارىالپ. ئارزۇسـ ــېڭىالپ  ئـ ــاي يـ چـ
 .تۇرۇشنىمۇ ئۇنتۇمىدى

 دەپ −. ئايپالتىچىالرنىڭ ئىشلىرىمۇ تازا قامالشـمىغىلى تـۇردى  «
ــىنى ــكه مۇالھىزىســ ــلىدى تۆكۈشــ ــۈلپهتلهردىن باشــ ــى، ئــ  − بىرســ

 ئىدىم قالغان ئۈمىدلىنىپ خېلىال قىلسام، گهپنى راست دەسلىپىدە
ــۇالردىن ــا. ئ ــدى مان ــۇ ئهم ــاس، كوچىغىم ــدا چىقالم ــۇرۇپ ئارامى  ئولت
 »…. ھهي بۇ كۈنلهرنى. س بولۇپ قالدۇقئىچهلمه

 − تۇرۇپ، تارقىتىپ رومكىالرنى ’ساقى‘ دېدى −دېگىنىڭ توغرا، «
 بهك توال تۇرغىنىنىڭمۇ بولۇپ ساندا-ئاندا ئىشالرنىڭ بۇنداق ئهسلىدە
 مهي پىشـىپ  لېگهنـدىكى  قويۇلغـان  يېڭـى  ئـۇ  −. ئىـدى  يوق زىيىنى
پ ئاغزىغـا پـۇرالپال   ئېلىـ  سـۆكۈپ  پـارچه  بىـر  گۆشـتىن  كهتكهن بولۇپ
 ئهممـا  −چـاينىغىنى بىلىـنمهيال غـۇرتال قىلىـپ يۇتـۇۋەتتى،      . تىقتى

 مېـنىڭچه  كهتكهنلىـك  ئېشـىپ  چېكىـدىن  ۋەھشىيلىكمۇ ئۇنچىلىك
ــدا ــڭ − »!بولغان ــۆش ئۇنى ــكهن گ ــاغزى تهگ ــىپ ئ ــۈلنى مايلىش  كۆڭ

 .تۇراتتى پارقىراپ ئايىنىتقىدەك

سـۆزىگه ئـۇالپال گهپ    نىـڭ  ’سـاقى ‘ دەپ −ئاغىنىلهر، توختـاڭالر،  «
 يـالغۇز  چۈشـكهندە  گۇگـۇم   كۈنىسـى  قايسى −باشلىدى ئۈچىنچىسى، 

 قارىسام ئېلىپ قىلىۋىدى، ئۇرۇلغاندەك نېمه بىر پۇتۇمغا كېتىۋاتسام
 »… دەڭال چىقتى كىتابچه جۈپ بىر ئىچىدىن خالتىنىڭ يالتىراق

 دەپ −» !هرقاچـان بىر بوالق پۇل تېپىۋالدىم دەپ ئويلىغانسهن ھ«
 قــــولىنى كهتــــكهن مايلىشــــىپ ’ســــاقى‘قــــاھالپ كۈلــــدى -قــــاھ

  .بولۇپ سۆزىنى نىڭ ’خهۋەرچى‘ شىلتىغىنىچه
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 قوينىـدىن  دېگىـنىچه  −پۇل چىققان بولسىمۇ يامىنى يوقتىغۇ؟ «
ــىمغا ــال قاسـ ــۇش بهكـ ــان تونـ ــى بولغـ ــابچىنى ئىككـ ــاردى كىتـ  چىقـ

 بهكـــال ئىســـمى كىتابالرنىـــڭ بـــۇ قارىســـام ئېچىـــپ − ،’خهۋەرچـــى‘
ــدە . ۇق، ئاســتا ئىــچ يانچۇقۇمغــا تىقىۋالــدىم قورقۇنچلــ ئاخشــىمى ئۆي

قارىغانـدا  . يالغۇز يېتىپ تـۇرۇپ ئوقـۇپ تۈگىتىـۋەتتىم بـۇ كىتـابالرنى     
كوچىدا بولۇۋاتقان شۇ ئىشالر خېلى ئوبدانال بىر يهرلهردىـن باشـقۇرۇپ   

ــدۇ  ــدەكال قىلى ــاق  . قىلىنىۋاتقان ــاراپ ي ــا ق ــا يېزىلغانالرغ دەي  كىتابت
ــدىن     ــال چېكىـــ ــهم بهكـــ ــت دەي دېســـ ــدەك، راســـ ــهم توغرىـــ دېســـ

ئاخىرى بۇ ۋەقهلهر ئۈستىدە ئالدىراپال بىر . ئاشۇرۇۋېتىلگهندەك قىلىدۇ
ــۇ . نــېمه دېيىشــكه بولمايــدىكهن دېــگهن تونۇشــقا كېلىــپ قالــدىم   ب

كىتابالرنى ھېچكىمگه كۆرسـهتمهي سـىلهرنىڭمۇ بىـر قېـتىم ئوقـۇپ      
ــ   ىقـــى ھېل دېگىـــنىچه −» .مهنبېقىشـــىڭالرنى مهســـلىههت قىلىـ

 .كىتابالرنى ئاۋايالپ داستىخان ئۈستىگه قويدى

 ئوينـاپ  قىلىـپ  ”جىغ“بۇ كىتابالرنى كۆرگهن قاسىمنىڭ يۈرىكى 
 ھاجهتخانىســىدىن كوچــا ۋاقىــتالردا بىـر  ئۇنىــڭ كىتــابالر، بــۇ. كهتتـى 

 بــۇ ئــۇ،. ئىــدى ئــۆزى نهق كىتابلىرىنىــڭ »مهن ئىزچــى« تېپىۋالغــان
 .ئالدى قولىغا ئىختىيارسىزال كىتابالرنى

 قاســىمنىڭ كىتــابالرنى ’ســاقى‘ دېگىــنىچه −نــېمىكهن بــۇالر؟ «
ــدىن ــدى قولىـ ــپ. ئالـ ــدەرىجىلهرگه ئېچىـ ــىنچىالپ مۇنـ ــقا سـ  قاراشـ
 كىتابقـــا قـــولىنى تاقهتســـىزلىنىپ مـــۇ ’موخـــوركىچى‘. كىرىشـــتى

ــدى، ــاقى‘ ئۇزارتىۋىـ ــڭ ’سـ ــولىنى ئۇنىـ ــابالر قـ ــلهن كىتـ ــۇرۇپ بىـ  ئـ
ىكى ھـاراقنى ئوقۇشـنى بىـر    ئالدىڭـد  شـۇ  ئاۋۋال سهن −. سىلكىۋەتتى

بۇنداق كىتابالرغا سېنىڭ ئهقلىڭ يهتمهيدۇ، تارت ! كېلىشتۈرەلىگىنه
-ئـــۆرۈپ قـــۇر بىـــر كىتـــابالرنى ’ســـاقى‘ −! قولـــۇڭنى كىتـــابالردىن

 قېنى −. سورىدى بۇرۇلۇپ ھهۋەسكارىغا تهشۋىقات كېيىن چۆرۈگهندىن
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بىغهملىــــك، ئهنســــىزچىلىك، ئهقىدىســــىزلىك ۋە مۇســــتهملىكه    
ــز      ــڭ خهلقىمى ــۇق مىجهزىمىزنى ــان قۇلل ــش ئېتىۋاتق ــاتىمىز بهخ ھاي

ئىنسـان بالىسـى بىغهملىكـكه    . ئارىسىدىكى سهلبىي ئىنكاسلىرىدۇر
گىرىپتار بولۇپ قالغىنىدا، ئهنسىزلىك مىجهزىگه گىرىپتار بولغىنىدا، 

ــۆزىگه ئىشــىنىش ئۇقــۇمىنى  قۇللــۇق روھىــي ھالىتىــدە قالغى  نىــدا ئ
بــۇ دېگهنلىــك، ئــادەم ئــۆزىگه بولغــان ئىشــهنچ،      . يوقاتقــان بولىــدۇ 

 . جاسارىتىنى يوقىتىدۇ دېگهنلىكتۇر

خهلقىمىزنىڭ بۇ تۈردىكى پاسسىپ مىجهزلىك بولـۇپ قېلىشـىغا   
ئىنتايىن مۇھىم تهسىر كۆرسىتىۋاتقان يهنه بىـر ئـامىلمۇ بولـۇپ، بـۇ     

 .قىت قىلىشقا بولمايدۇئامىلنىمۇ كۆزدىن سا

ۋەتىنىمىـــز شـــهرقىي تۈركىســـتان ئىنتـــايىن ئـــۆزگىچه تهبىئىـــي 
جۇغراپىيىلىك ئورۇنغا ئىـگه بولـۇپ، تـارىم ئهتراپىـدىكىلهر ھايـاتلىق      
مهنبهسى بولغان سۇ مهسىلىسىدە ئېگىـز قـارلىق تـاغالردىن ئېرىـپ     

 ئهگهر قـارلىق تـاغالردىن  . ئېقىپ كېلىدىغان قار سۈيىگىال قاراشلىق
سۇ يېتهرلىك دەرىجىدە ئېرىـپ كهلمىسـه، باشـقا ھېچقانـداق يهردىـن      

شۇنىڭدەك مىراسخورلۇق مىـجهزى بـۇ خهلقنـى    . زاپاس سۇ تېپىلمايدۇ
ــدۇ    ــول قويمايـ ــىگىمۇ يـ ــۈپ كېتىشـ ــقا يهرلهرگه كۆچـ ــۇ يهردە . باشـ بـ

 بىـرەر  قىلمـايلى،  غهم“: بىغهملىك مىجهزىمىز يهنه ئوتتۇرىغا چىقىدۇ
 خىــل بــۇ! ”كېلىــدۇ ســۇ چوقــۇم يىلــى كــېلهر ئۆتســهك چىــداپ يىــل

تهبىئىي ئۆزگىچىلىك خهلقىمىزنىڭ بىغهملىك مىجهزىنىڭ تېخىمـۇ  
سـۇ كېلىشـى بهك كېچىكىـپ    . كۈچىيىپ بېرىشـىغا تـۈرتكه بولىـدۇ   

كهتسه، باشقا يهرلهرگه كۆچۈپ كېتىشتىن كۆرە، شۇ يهردىن كوالپ سۇ 
رچه كارىزنىـڭ  بۇنىڭ نهتىجىسىدە مىڭال. ئىزدەشنى ئهۋزەل كۆرۈشىدۇ

بۇ خىل مىجهز شـهھهر ئاھالىسـى   . ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سهۋەب بولىدۇ
ۋە ئهتراپىــــدىكى دېهقــــانچىلىق رايــــونلىرىمىزغىال خــــاس بولــــۇپ  
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پهلسهپىسىنىڭ ئىستىخىيىلىك قۇربانلىرى دېمهي نېمه دېيىشىمىز 
ــان كىشـــىلىرىمىز  ! كېـــرەك؟ ــاز دەپ بىزنىـــڭ نۇرغۇنلىغـ ــۇ ئـ بۇنىمـ

ــدىرىمايلى،“ ــايلى، تهۋەككۈلچىلىــك ئال ــ يېمهيلــى، غهم قىلم  ايخىت
ىدۇ، خىتاي دېموكراتچىلىرى پـات  پارچىلىن كۈنى بىر ھامىنى دۆلىتى

يېقىندا خىتاي كوممۇنىستلىرىنى ئاغـدۇرۇپ تاشـالپ ھـاكىمىيهتنى    
ــتانلىقالرغا    ــهرقىي تۈركىســ ــز شــ ــدا بىــ ــۇ چاغــ ــدۇ، شــ ــا ئالىــ قولغــ
ــدە    ــا ئىدىيىــ ــدۇ، بۇنىڭغــ ــوغا قىلىۋېتىــ ــتهقىللىقىمىزنى ســ مۇســ

 سۆزلهرنى بىمهنه تېخىمۇ دېگهندەك …”تهييارلىنىپ تۇرساقال كۇپايه 
ىلىشــىپ خهلقىمىزنىــڭ جهڭگىۋارلىــق ئىرادىســىگه ســوغۇق ســۇ   ق

ــمهكته ــر     . سېپىش ــى بى ــر دۆلهت، قايس ــى بى ــادىكى قايس ــا دۇني ھهتت
تهشـــكىالتالردىن ئۈمىـــد كۈتـــۈش، دېـــڭ شـــياۋپېڭنىڭ ئۆلـــۈمى،      
ــوڭ      ــاي چـ ــڭ خىتـ ــا قايتۇرۇلۇشـــى، تهيۋەننىـ ــڭ خىتايغـ خوڭكوڭنىـ

يتۇرمـا ھۇجـۇم قىلىشـى، ئـۈچىنچى دۇنيـا ئۇرۇشـىنىڭ       قۇرۇقلۇقىغا قا
پارتلىشــى، ئافغانىســتاننىڭ غــالىبىيىتى، قايســى بىــر پهرىشــتىنىڭ 
ــارقىلىق     ــىتىلىرى ئــ ــالالر ۋاســ ــام خىيــ ــدەك خــ ــاردىمى، دېگهنــ يــ
ــانىۋى     ــك زامـ ــدىغان كۈلكىلىـ ــهلهيمىز دەيـ ــتهقىللىققا ئېرىشـ مۇسـ

رگه كۈلــۈش بــۇ خىــل ئهقىلــله! خۇراپــاتالرنىمۇ تهرغىــب قىلىشــماقتا
بـۇ خىـل مهنتىقسـىز، خىيـالى،     ! كېرەكمۇ ياكى يىغـالش كېرەكمـۇ؟  

خــۇراپىي ۋە ئۇتوپىيىلىــك پىكىــرلهر بــۇ كىشــىلىرىمىزنىڭ ئهقلىــگه  
 ! نهدىن كهلگهنلىكىگه ئادەم ھهيران قالىدۇ

ئهســلىدە بــۇ بىچــارىلهردىن تــوال بهك ئاغرىنىــپ كېتىشــنىڭمۇ      
ۇ خىل زامانىۋى خۇراپاتالر چۈنكى، ئهسلىدە ب. ھاجىتى يوقتهك قىلىدۇ

شــۇ خىــل كىشــىلىرىمىزگىال مهنســۇپ بولــۇپ قالماســتىن، بهلكــى   
ــان      ــا ئۆتىۋالغ ــۈمران ئورۇنغ ــىدا ھۆك ــڭ كاللىس ــۈل خهلقىمىزنى پۈتك
قۇلالرچه پىكىر قىلىشتىن كېلىپ چىقىۋاتقـان بىـمهنه قاراشـالردىن    

 يهنى، بۇ خىل ئهقىلـگه سـىغمايدىغان پىكىـرلهر   . باشقا نهرسه ئهمهس
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 »يېزىپتۇ؟ نېمىلهرنى كىتابلىرىڭدا بۇ دېگىنه،

 − ،’خهۋەرچـى ‘ دېـدى  −. بهكال جىق نهرسىلهر ھهققىدە سـۆزلهپتۇ «
 پهيـدا  تـوغرا  پۈتـۈنلهي  ۋەقهلهر بېرىۋاتقـان  يۈز كۈنلهردە بۇ قارىساڭ، بىر

 ۋەتهن قىپقىزىل بىزدەكلهرنى … قارىساڭ، بىر يهنه قىلىنىۋاتقاندەك،
 »!كېسىۋەتكهن دەپال خائىنى

دى نـارازى  سـورى  −تىپتىمۇ بـۇ كىتـابالردا؟   بىزنىمۇ چىشـلهپ تـار  «
 »قىلغۇدەك؟ خائىنلىق قىپتۇق نېمه بىز − ،’موخوركىچى‘تۈسته 

 ’ئىزچـى ‘توال ئـۇمىچى بـار نېمىـدەكمۇ قىالمـدۇ بـۇ      -قارىغاندا ئاز«
ــى، ــابنى دەپ − دېگىن ــقا كىت ــتى تونۇشتۇرۇش ــى‘ كىرىش  − ،’خهۋەرچ

ــا ــاڭ يازغانلىرىغ ــى قارىس ــۇر خېل ــق چوڭق ــان تهتقى ــىگه قىلغ  بىرس
ولۇپمۇ خىتايالر بىلهن بىز خهقنـى خېلـى ئوبـدانال    ب. تۇرىدۇ ئوخشاپمۇ

ــدۇ  ــدەك قىلىـ ــى   . باھالىغانـ ــۈن نېمىلهرنـ ــۇش ئۈچـ ــتهقىل بولـ مۇسـ
باســقۇچلىرى -قىلىشــىمىز كېرەكلىكــى ھهققىــدە تهپســىلىي قهدەم 

شۇڭا بۇ كىتـاب بـويىچه قارىسـاڭ، بـۇ     . بويىچه تهھلىل قىلغان ئىكهن
بىـر  -يوشۇرۇن زەربه بېرىش ھهرىكهتلىرى بىزنىڭ بىردىن كۈنلهردىكى

بـۇ كىتـابنى   . چىقىش يولىمىز بولۇپ قالغان ئىكهن دېگـۈڭ كېلىـدۇ  
كــــۆرمهي تــــۇرۇپ، بولۇۋاتقــــان ۋەقهلهرنــــى ئويلىســــاڭ، قىپقىزىــــل 

ــى  ــاراڭلىقتهكال بىلىنهتت ــۈنكى   . س ــاب بۈگ ــۇ كىت ــاغىنىلهر، ب ــا ئ ئهمم
 ھاياجـان  سـهل  ئـۇ  −. گهن ئىكهنئاقىۋەتلهرنىمۇ خېلى توغرا مۆلچهرلى

ئهتراپىـدىكىلهرگه بىـر قـۇر قارىۋالغانـدىن كېـيىن، ئالدىـدىكى        بىلهن
رومكىنى يالغۇزال بوغۇزىغا ئۆڭتۈرۈۋېتىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگه بىـر لوقمـا   

ئانــدىن ســوۋۇپ قالغــان چېيىنــى تۈگىتىــپ،  . گۆشــنى كــاپ قىلــدى
ىرايىـدىكى  ئۇنىـڭ چ . قولىدىكى تاماكىسىنى قاتتىق بىر شـورىۋالدى 

ھــاراقتىن سهســكىنىپ پۈرلىشــىپ كهتــكهن غهلىتــى قــورۇقالر ســهل  
 ئـۇدۇلال  ئـاۋۋال  دېگىنـى  ’ئىزچـى ‘ بۇ قارىغاندا −يوقالغاندەك قىلدى، 
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ــپ ــتهقىللىقىمىزدىن« قىلى ــد مۇس ــارمۇ؟ ئۈمى ــگهن »ب ــاۋۇ دې ــارا ئ  ق
 بهكال دېگهندىال ھه بهزىلهرگه كېرەك، بولسا يازغان كىتابىنى تاشلىق

قايتـا كۆچـۈرۈلگهن    كىتابنىـڭ  ئـۇ  قانـداق،  كهتكهنمـۇ  تېگىـپ  ئېغىر
نهچچه مىڭ نۇسخىسىنى ھهتتا بىرمـۇ خىتـاي تـاپقىلى بولمايـدىغان     
چهتئهللهردىمۇ مۇھـاجىر ئۇيغـۇر باشـلىقلىرىمىز قورقـۇپ توپلىتىـپ      

بــۇ ئهھــۋالالردىن خهۋەر تاپقــان ئــاپتور، بــۇ ! كۆيدۈرۈۋېتىشــكهن ئىــكهن
نى تهپســىلىي چۈشــهندۈرۈپ تهھلىــل كــۈرەش ئۇســۇلى پرىنســىپلىرى

قىلغان ئىككىنچى كىتابى بولغان قولۇڭدىكى شۇ زەڭگهر تاشلىقىنى 
بىزنىـڭ چۈشـهنچىمىز بىـلهن بىرىنچـى كىتـابنى      . يازغاندەك قىلىدۇ

 بىـزدەك . تهسـكهن  بهكـال  بولىشـىمىز  قايىل گه ’مهن ئىزچى‘ئوقۇپال 
 ئىككىنچــى نىــڭ ’مهن ئىزچــى‘ نىســبهتهن كىشــىلهرگه سـهۋىيىلىك 

 »!ئۆلـۈم  يـا  −يا مۇستهقىللىق «شلىق تا زەڭگهر مۇنۇ بولغان كىتابى
 »…. قىلىدۇ كېرەكتهك چىقىشىمىز ئوقۇپ دېگىنىنى

 تاشـلىغىنى  قـارا  دەكـلهرگه  ’موخـوركىچى ‘ئهمىسه بىزنىڭ مۇنـۇ  «
 بهك بېشـى  نومۇرلـۇق  ئهللىكىنچـى  ئۇنىڭ دەڭال، بولىدىكهن بهرسهك

 قـــاھالپ-قـــاھ دەپ − ».كېتهلمهيـــدۇ چۈشـــىنىپ ئىشـــالرنى تهس
ولىدىكى قارا تاشلىق كىچىك كىتابنى ئۇنىڭغا ئـۇزاتتى  ق كۈلگىنىچه

 .’ساقى‘

 خهۋەر −. بىرىگه قوشمايدىكهنسهن-سهنمۇ ئادەمنىڭ گېپىنى بىر«
ــكارى ــهل ھهۋەس ــدەك س ــپ ئۆڭگهن ــى قىلى ــتۇردى، گېپىن  − داۋامالش

 قـاپتهك  ۈرىكىيـ  كىشـىنىڭ  دېـگهن  ’ئىزچى‘ بۇ بىلهن دېگهن نېمىال
لىرىغـا قارىسـاڭ، ئهگهر خىتـايالر ئـۇنى     يازغان كېـرەك،  بولسـا  نېمه بىر

 تۇرغۇزۇپال تىرىك دېگىنىنى ’پىزچى-ئىزچى‘تۇتۇۋالىدىغان بولسا، بۇ 
 »!دەيمهن بېسىلماسمىكىن ئاچچىقى يهۋەتكىنىدىمۇ خام

ئهگهر دېگىنىڭــــدەك، كوچىــــدا بولۇۋاتقــــان شــــۇ ۋەھىمىلىــــك «
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ــۇ      ــدا ھهرگىزم ــى ۋاقتى ــوڭ ئهين ــاڭ جىژج ــلىدە ج ــون‘ئهس ــر ئ  بى
ن، ئهكسـىنچه  كهلمىگه قىلىشقا تارتىش-شتاال نى ’بىتىم ماددىلىق

ئهللىــك مىــڭ كىشــىلىك يۇرتدىشــىنى -ئــۇرۇش توختىتىــپ قىرىــق
مهغلۇبىيىتىــدىن قۇتۇلــدۇرۇپ تىــنچ قــاچۇرۇپ كېتىشــنىڭ بىــرەر      

خـۇددى شــۇنىڭدەك،  . چارىسـى تېپىلىـپ قـاالرمۇ دەپ كهلــگهن ئىـدى    
 غانپهردازالن ’پۇختا ئىنتايىن‘خىتاي كوممۇنىستلىرىمۇ خهلقىمىزگه 

ــاپتونومىيه ــدا، بــۇ قــانۇنالرنى ئىجــرا     قــانۇنلىر ئ ىنى ســوغا قىلغىنى
ــي    ــى مىللىــ ــتىن، بهلكــ ــان بولماســ ــهت قىلغــ ــنى مهقســ قىلىشــ
ئارمىيىمىزنى يوق قىلىش، مىللىي ئىگىلىكىمىزنى يـوق قىلىـش،   
مىللىي غۇرۇرىمىزنى يوق قىلىشنى ئـۆزلىرىگه مهقسـهت قىلىشـقان    

ىتىمىزنى كهلتــــۈرۈپ يهنــــى، بۈگــــۈنكى پاجىئهلىــــك ھــــال. ئىــــدى
 ئۇيغۇر‘چىقىرىشنى مهقسهت قىلىپ بىز شهرقىي تۈركىستانلىقالرغا 

 دېــگهن!) رايــون باشــقۇرىدىغان ئــۆزى ئــۆزىنى ئۇيغــۇر( ’رايــون ئــاپتونوم
 .ئىدى كهيگۈزگهن پوسمىنى

ئهپسۇســـكى، بۈگـــۈنكى كۈنـــدىمۇ خېلـــى ئوقۇمۇشـــلۇق دېـــگهن 
 ئــالىي ئــاپتونومىيه، ھهقىقىــي بىــزگه“كىشــىلىرىمىزنىڭ ئاغزىــدىن 

 قورقۇنچلــۇق دېگهنــدەك ”بهرســۇن … فېدېراتســىيه، …يه، ئــاپتونومى
 كىشـىلىرىمىز  تـۈردىكى  بـۇ . تـۇرۇۋاتىمىز  ئـاڭالپ  پـات -پـات  سۆزلهرنى

ــۆزلىرىنى  بولــۇپ داھىيســى دۇنيانىــڭ ھهتتــا خىتايالرنىــڭ، گويــا ئ
 تىـنچ  تۈركىسـتانغا  شهرقىي خىتايالر“ قىلىشىپ، ھېس قالغىنىدەك

نيا جامائىتى بىزگه خىتايالردىن دۇ بهرسۇن، مۇستهقىللىق بىلهن يول
تىـــنچ يـــول بىـــلهن مۇســـتهقىللىق ئېلىـــپ بهرســـۇن، شـــهرقىي       
تۈركىستانلىقالر مۇستهقىللىقىنى قهتئىـي قـان تـۆكمهي، پۈتـۈنلهي     

 دېگهنــدەك ”سىياســىي يولالرغــا تايىنىــپ قولغــا كهلتۈرۈشــى كېــرەك
ــىز، ــران مهنتىقسـ ــاالرلىق ھهيـ ــۇيرۇقالرنى قـ ــماقتا بـ ــۇ. چىقىرىشـ  بـ

ىرىمىزنى ئهقىلسىزلهر دېگهندىن كۆرە، مۇستهملىكه، قۇللۇق كىشىل
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قۇللۇق پهلسهپىسى ئومۇملىشىشقا باشالپ، ھهرقانداق بىر تهتقىقات، 
ــى، . پىــالن، غــايىلهرنى ئىشــقا ئاشۇرۇشــىمىزغا توســالغۇ بولماقتــا   يهن

خهلقىمىز ئارىسىدىكى ھهرقانچه بىلىملىـك، غۇرۇرلـۇق، ئېتىقـادلىق    
ــدىن دەپ تونۇلغــان كىشــىلىرىمىزمۇ خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ت  هرىپى

ــتهملىكه  ــلىغان مۇس ــكه باش ــڭ  -سىڭدۈرۈلۈش ــۇق ئىللهتلىرىنى قۇلل
ئىستىخىيىلىك قۇربانلىرىغا ئايلىنىپ، ئۈمىدسىز پىكىرلهر، خىيالى 
ــهۋەب   ــىغا سـ ــا چىقىشـ ــڭ ئوتتۇرىغـ پهرەزلهر، ئۇتوپىيىلىـــك غايىلهرنىـ

نهتىجىدە بۇ كىشـىلىرىمىز خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ بىـز     . بولماقتا
ــهرقىي تۈركى ــداقمۇ ش ــتانلىقالرنى بال ــىنىڭ   -س ــوق قىلىش ــداق ي بال

ــى،    ــۈمهت پىالنـ ــمه ھۆكـ ــى، بىرلهشـ ــۈلهى پىالنـ ــان سـ ــى بولغـ پىالنـ
 بـۇ “ چۈشـۈپ،  خالتىلىرىغـا  ئالـدام  دېگهنـدەك  …ئاپتونومىيه پىالنى، 

 ئـۇالرنى  ئىـدى،  تـۈزۈلگهن  ياخشى ئهسلىدە قانۇنالر شهرتنامىلهر، خىل
ىق ئاڭسـىزل  دەپ، ”تۇرالمىـدۇق  چىـڭ  ئۆزىمىز بىز قىلدۇرۇشتا ئىجرا

 .بىلهن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ مااليلىرىغا ئايلىنىپ قالماقتىمىز

ــدە ئهنه شــۇنداق مۇســتهملىكه،    ــۇرىيىتىمىز دەۋرى بىرىنچــى جۇمه
قۇللۇق مىجهزلىرىمىزنىڭ قۇربـانى بولـۇپ، غهلىبىلىـك كېتىۋاتقـان     

ــۇبىيهتلهر   ــك مهغل ــي مۇســتهقىللىق كۈرىشــىمىز پاجىئهلى گه مىللى
ــدى  ــار قىلىنغانىـ ــاي  . دۇچـ ــۇرىيىتىمىزدىن خىتـ ــى جۇمهـ ئىككىنچـ

تاجاۋۇزچىلىرى سۈلهى تهلهپ قىلىشقا مهجبۇر قالغىنىدىمۇ بىزنىـڭ  
نۇرغۇنلىغان ئىلغار كىشىلىرىمىز، جهڭگىۋار كىشـىلىرىمىز، دىنىـي   
ئۆلىمالىرىمىز ئهنه شۇ خىل مۇسـتهملىكه، قۇللـۇق پهلسهپىسـىنىڭ    

مهل مىللىـــــي مۇســـــتهقىللىق دامىغـــــا چۈشـــــۈپ، ئهڭ مـــــۇكهم
. ھهرىكىتىمىزنىـــڭ مهغلـــۇبىيىتىگه ئورتـــاق ســـهۋەبچى بولغانىـــدى 

نهتىجىدە، سـۈلهى باھانىسـىدە خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ قايتىـدىن      
 .كۈچلىنىۋېلىشىغا پۇرسهت تۇغدۇرۇپ بهرگهن ئىدى
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-زئـا  كىتـابلىرى  دېگىنىڭنىڭ ’ئىزچى‘ھهرىكهتلهرنىڭ تارقىلىشىغا 
ــدىمۇ     ــورۇپ يهۋەتكىنىـ ــۇنى قـ ــدىكهن، ئـ ــانال بولىـ ــۈرتكه بولغـ ــوال تـ تـ

كىم بىلىـدۇ، تېخـى ئۇنىـڭ ئۆلتۈرۈلۈشـى     . ئۈلگۈرەلمهيدۇ بۇ خىتايالر
-ى تېپىلماس تۇتىيا بولـۇپ كېتهمـدۇ  بىلهن تهڭ، ئۇنىڭ بۇ كىتابلىر

 −! خىتايالر شۇ چاغدا كۆرىدۇ ۋەھىمه دېگهننىڭ نېمىلىكىنـى . تېخى
ــاقى‘ ــ ’س ــا    تاماكىس ــابنى قوينىغ ــلىق كىت ــۆك تاش ــورىغاچ ك ىنى ش

 بـۇ  ئاغىنىمىز −. تۇتقۇزدى غا ’موخوركىچى‘سېلىپ، قارا تاشلىغىنى 
ــى ئىزچــى ــى،. كهتتــى ماختــاپ بهكــال دېگهنن ــاز ســهنمۇ قېن  پــاز-ئ

 ».قال تېپىپ خهۋەر بىرنېمىلهردىن

سهنمۇزە، ئـاۋۋال قاسـىمدىن سـوراپ باقمـايال كىتـابنى قوينۇڭغـا       «
 »ئاۋۋال ئۇنىڭدىن كهلمىسۇنمۇ؟. تىقتىڭ

 دېدى −. قاسىم بۇ كىتابالرنى ئوقۇمىسىمۇ بىلىدۇ بۇنچىلىكنى«
 بـۇ  مۇنۇنىڭغـا  ئهسـلىدە  − تولـدۇرغاچ،  ھـاراق  قايتا رومكىالرغا ’ساقى‘

 شـۇ  ئالدىـدىكى  ئاۋۋال ئهسلىدە بۇ! دە-بولدى كېتىدىغان زايه كىتابالر
قاســىم ســهن  . تىبــوالت پۈتتۈرەلىســىال ئوقــۇپ اليىقىــدا ھــارىقىنى

ماڭـا  . ئالدىرىماي تۇر، بۇ كىتابالرنى مهن ئاۋۋال بىر قۇر غاجىالپ باقاي
ــلىههت       ــاڭا مهس ــۇ س ــابالرنى ھهرگىزم ــدىغان كىت ــېمه چىقماي ــر ن بى

 ».قىلمايمهن

سولدىن سۆزلىشىپ بۇ يېقىندا يۈز بهرگهن بىر -ئاغىنىلهر ئوڭدىن
قانچه ۋەقهلهر، تارقىلىپ يۈرگهن بىر قانچه يوشۇرۇن تهشـۋىقات ۋارىقـى،   
ــان    ــۈزمهكچى بولۇۋاتقـ ــنالردا يۈرگـ ــۇ يېقىـ ــڭ بـ ــاي ھۆكۈمىتىنىـ خىتـ

-باستۇرۇش پىالنلىرى، يۇرتىغا قېچىۋاتقان خىتايالر سـانى، بىكـاردىن  
 ئۈسـتىدە  ھادىسىلهر دېگهندەك …ىكارغىال جازالىنىۋاتقان ئۇيغۇرالر، ب

ــر ــرىگه-بىـ ــول بىـ ــماي يـ ــۈدەك قويۇشـ ــىپ دېگـ ــىپ تالىشـ  سۆزلىشـ
 …. تىكېتىش
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ئولتــــۇرۇش ئهھلىنىــــڭ قىيــــاپىتى ئىككىنچــــى بوتۇلكىنىــــڭ 
ــقا،     ــدىن تاتىرىشـ ــرىش، ئانـ ــاۋۋال قىزىـ ــىپ ئـ ــىغا ئهگىشـ يېرىمدىشـ

يهنه دەيــــــدىغان  ســــــۆزلىرىمۇ كۆپىيىــــــپ ھېلــــــى دېگىنىنــــــى
ــۇ ئارىــدا تاشــقىرىقى  . الۋزىلىشىشــالرغىچه بېرىــپ يهتمهكــته ئىــدى  ب

 .ئىشىك ئهدەپ بىلهن ئۇرۇلدى

ھهممه جىم بولۇپ ئهنسىرەش بىلهن ئىشىككه قۇالقلىرىنى دىـڭ  
 .تۇتۇپ قاسىمغا تىكىلىشتى

 :قاسىم بېرىپ ئىشىكنى ئاچتى

ــاي    « ــداق؟ ســوراپ باق ــۇ قان ــتلىرىڭ كهلگهنم ــا، دوس ــگهن الۋ ك دې
 كىرىــپ ھىجــايغىنىچه يالغــان خىتــاي قوشــنا ئــۆيگه دەپ −» .ئىــدىم
 .كهلدى

ــۇنى مېهمانخانىســىغا    قاســىممۇ ئوخشاشــال يالغــان ھىجىيىــپ ئ
ــلىدى ــىپ ئهلهڭ . باشـ ــۆزلىرى خۇمارلىشـ ــقان  -كـ ــهلهڭ ئولتۇرۇشـ سـ

ــان      ــنا يالغــ ــاي قوشــ ــۆرگهن خىتــ ــاغىنىلىرىنى كــ ــىمنىڭ ئــ قاســ
 :ھىجىيىشىنى داۋام قىلدۇرۇپ دېدى

 ئـۇالر  دەپ −. ىلهر داۋام قىلىـۋېرىڭالر، ئهركىـن ئولتـۇرۇۋېرىڭالر   س«
 بىـر  مـۇ  ’ساقى‘. چىقتى كۆرۈشۈپ ئېلىشىپ قول بىرلهپ-بىر بىلهن

رومكا ئالدۇرۇپ ھـاراق تولـدۇرۇپ، خىتـاينى جوزىغـا تهكلىـپ قىلىـپ       
سـهلهڭ ئورۇنلىرىـدىن تـۇرۇپ    -ھهممه بىـردەك ئهلهڭ . ھاراقنى ئۇزاتتى

ــۇددى      ــۇپ خ ــۈپ قوي ــى كۆتۈرۈش ــلهن رومكىلىرىن ــۆرمهت بى ــان ھ يالغ
. ئۇسساپ كهتكهن موزاي سۇ ئىچكهنـدەك غۇرتۇلـدىتىپ يۇتۇۋېتىشـتى   

ر ئالدىــدا ئۆزلىرىنىــڭ باشــقا بىــر مىلــلهت  بــۇ بىچارىلهرنىــڭ خىتــايال
ئىكهنلىكىنــــى كۆرســــىتهلهيدىغان ئهڭ كۈچلــــۈك مىللهتچىلىــــك 
قوراللىرىــــدىن بىــــرى، ئهنه شــــۇنداق بــــاتۇرالرچه بىــــر كۆتۈرۈشــــته 
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ــقا    ــا پېتىشـ ــانخورلۇق پاتقىقىغـ ــان گۇمـ ــا چىققـ ــدىغان ئۇچىغـ قىلىـ
 …. باشلىدۇق

 ھهقىقىـي  بۈگـۈنكى  تۈركىسـتانلىقالرنىڭ  شـهرقىي  بىـز  −مانا بـۇ  
 مىجهزىمىزنـى  بـۇ  مىـز؟ قىالالي ئېتىـراپ  قانداقمۇ بىز بۇنى! قىياپىتى
! پاكىـت  بهرىبىر ئۇ كهلسىمۇ، ئېغىر ھهرقانچه بىزگه قىلىش ئېتىراپ
 قارىغانـــدا كېســـىلىمىزگه بىغهملىـــك بـــاركى، شۇنىســـى ئهممـــا

چـــۈنكى . لىك روھىـــي ھـــالىتىمىز بىـــرقهدەر ياخشـــىراقئهنســـىزچى
تۇيغۇلىرىمىزنى، بۈگـۈنكى  -بىغهملىك بىزنىڭ كۆزلىرىمىزنى، ھېس

ــاللىقنى ب ــلهپ    رېئ ــىمىزنى پهردى ــۇر قىلىش ــن تهپهكك ــىمۇ ئهركى ولس
ــان ئىــدى  ــل    . تۇرغ ــۇ خى ــالىتىمىز بولســا ب ئهنســىزچىلىك روھىــي ھ

پهردىلهرنــى ئــازراق بولســىمۇ يىرتىــپ تاشــالپ، بۈگــۈنكى پاجىئهلىــك 
ئهمهلىيىتىمىزنـــى ئـــازراق بولســـىمۇ ئېنىقـــراق كۆرۈۋېلىشـــىمىزغا  

 .ئىمكانىيهت بهرمهكته

 

 قۇللۇق مىجهزلىرىمىز −مۇستهملىكه 
بۈگـــۈن بىغهملىـــك دەۋرىمىـــزدىن كهلـــگهن ئابرۇيپهرەســـلىك،     
ماختانچــــاقلىق مىجهزلىرىمىــــزگه ئهنســــىزچىلىكتىن كهلــــگهن    
ــكه     ــى ئىشلىتىش ــۇلۇپ، ئهقلىمىزن ــادەتلىرىمىز قوش ــانخورلۇق ئ گۇم

بۇنى ئاز دېگهندەك خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ . ئېغىر توسالغۇ بولماقتا
ــاكى  ــىته يـ ــارقىلىق  بىۋاسـ ــى ئـ ــىز خائىنالرنىـــڭ ۋاسىتىسـ ۋىجدانسـ

سىڭدۈرۈلۈشكه باشلىغان ئۈمىدسىزلىك، يۇرتۋازلىـق، قهبىلىۋازلىـق،   
مهزھهپبازلىق قاتارىدىكى ئىللهتلهر خهلقىمىزنـى بىـر مهقسـهت، بىـر     

بۇالرنىــڭ . نىــيهت، بىــر نۇقتىغــا توپالشــقا ئېغىــر توســالغۇ بولماقتــا  
بىــر شــهكىلدە مۇســتهملىكه،  تهســىرىدە خهلقىمىــز ئارىســىدا غهلىــته
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تهكلىـــپ قىلىشـــقان ۋە ئاالھىـــدە كۈتۈۋېلىشـــقان ۋاقىتلىرىمىزمـــۇ  
سودىگهر مىللهت، ئهسلىدىنال سۈلهىچى، كېلىشتۈرمىچى بىر ! بولدى

ــدىمۇ بــۇ تــۈر تىنچلىــق       ــلهت بولغــاچقىمىكىن، بۈگــۈنكى كۈن مىل
ــدۇق  ــۇپ كېتهلمىـ ــدىن قۇتۇلـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرى. ئهرۋاھىـ ــڭ خىتـ نىـ

ــقا       ــېقىم قىلىش ــددىي ئ ــىچه جى ــاق، ئهكس ــۈتمهك تۇرم ــلىرى پ ئىش
باشــلىغاندىمۇ، بىــز يهنىــال بىــغهم ھالــدا يېتىشــىمىزنى ئــۆزگهرتمهي  

 !بۈگۈنگىچه ساقالپ كهلدۇق

ــدىن  ــۈنگه ئېغىرلىشىشــقا باشــلىدى -ئهھــۋالىمىز كۈن ــدىر . ك مى
قىلغۇدەك يېرىمىزمۇ، ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ بۇندىن سهكسهن يىـل  

نال ئاگاھالنـــدۇرۇپ دېيىشـــى بـــويىچه خىتـــاي دەســـتىدىن پـــۇت بــۇرۇ 
ئۆلـــۈم . قويغـــۇدەك يهرمـــۇ تاپـــالمىغۇدەك ھالغـــا چۈشـــمهكتىمىز    

ــدى  ــپ قالـ ــۇغىمىزغا كېلىـ ــدىكى  ! بوسـ ــۇر قاتارىـ ــدۇخالىق ئۇيغـ ئابـ
مۇتهپهككۇرلىرىمىزنىــڭ، ئاقىللىرىمىزنىــڭ جېنىنــى پىــدا قىلىــپ   

ــ    ــلىرى، ئويغۇتىش ــان ئاگاھالندۇرۇش ــىمۇ قىلغ لىرىغا پىســهنت بولس
 . قىلمىدۇق

بىزنىڭ تارىختىكى ئابرۇيىمىز، ئهتىۋارلىق ئـورنىمىزدىن ئهسـهرمۇ   
قالمىغانلىقىغا قارىماي، بىز تارىختا ئۇنداق ئىـدۇق، مۇنـداق ئىـدۇق    
دەپ، تارىختىكى ئابرۇيىمىزنى بۈگۈن ئۈچۈنمـۇ كـۈچكه ئىـگه دەپ داۋا    

ــدى  ــدۇق، ئاقمىـ ــۈچهپ ئۇرۇنـ ــقا كـ ــز ئهڭ. قىلىشـ ــا بىـ ــۆزگه  ھهتتـ كـ
ئىلمايــدىغان خىتــايالر تهرىپىــدىن دەپســهندە قىلىنىــپ، چېكىــدىن   

ــدۇق   ــا قال ــقىچه خارلىقت ــكه   . ئاش ــاتىمىزدىنمۇ ئهنسىرەش ــدى ھاي ئهم
بىــز بۈگــۈن . باشــلىدۇق، بىزنــى ئهنســىزچىلىك قاپالشــقا باشــلىدى 

بىغهملىكــتىن ئهنســىزچىلىك مىجهزدىكــى بىــر مىللهتــكه قــاراپ      
ئهنســىزچىلىك ئىچىــدە ئهتراپىمىزغــا  . ئۆزگىرىشــكه باشــلىماقتىمىز

قــارايمىز، ھهمــمه بىــزگه دۈشــمهن بولۇۋاتقانــدەك، ھهممىــدىن گۇمــان 
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خىتاي قوشنا بىـر قولىـدىكى رومكىغـا،    . ئىچىۋېتىش نامايىشى ئىدى
ــېمه قىال     ــاراپ ن ــا ق ــۇق چىرايىغ ــڭ قورقۇنچل ــر مېهمانالرنى ــى بى رىن

ــاپهتته،   ــمهي قىســىلغان قىي ــي ســىلهر −بىلهل ــا زۇالر ۋى  يامــان ھاراقق
 قىلسـاڭالر  رۇخسـهت  ئىچهلمهيمهن، ئۇنداق مهن … مهن، كېلىسىلهر،

ــى دەپ − »… ــا رومكىنـ ــپ ئاغزىغـ ــۆزلىرىنى پهغهز ئاپىرىـ ــاپ كـ  يوقـ
 .قويدى يۇتۇپ بىرنى ئىنچىكه تۇرۇپ يۇمۇپ چىڭ كهتكۈچه

خىتـايچه ئارىالشـتۇرۇپ   -دوستلىرىغا ئۇيغـۇرچه قاسىم بۇ خىتاينى 
ــتۇردى    ــدا تونۇش ــر تىل ــجهش بى ــپى   . ئهب ــاغىنىلىرىنى كهس ــدىن ئ ئان

ئۇنۋانلىرىنى قوشۇپ ئىش ئورۇنلىرىنى قىسقىچه قىلىپ تونۇشتۇرۇپ 
 .چىقتى

ــك     « ــالر بىلىملى ــى، ھهممىڭ ــايىتى ياخش ــى، ناھ ــايىتى ياخش ناھ
ملىــك ئۇيغــۇرالرنى كىشــىلهردىن ئىكهنســىلهر، مهنمــۇ ئوقۇغــان بىلى

 ئۇيغۇرالرنىـڭ  بـۇ  چىرايىدىن، خىتاينىڭ بۇ ئهمما −. ياخشى كۆرىمهن
 بانـدىتالردەكال  ۋەھشـىي  كهلـگهن  چۈشـۈپ  تاغدىن ئهتىگهندىال بۈگۈن

 غهربـــكه‘ ســـېڭنىڭ تـــاڭ ھهقىقهتهنمـــۇ كهتكهنلىكىنـــى، كۆرۈنـــۈپ
 ئهتراپىدا تاغلىرى ئىدىقۇت يالقۇنلۇق ئۇچراتقان قىلىشىدا ’ساياھهت

ئالۋاســتىالرنىڭ -ئــوت چاچرىتىــپ يــۈرگهن ھېلىقــى بــۆرى  ئاغزىــدىن
دەل ئوخشــــاپ كېتىــــدىغانلىقىنى، بۇنــــداق -قىيــــاپىتىگه دەلمــــۇ

ۋەھشىيلهرگه تهڭ كېلىشته سوڭ ۋۇكوڭنىڭ يهتمىـش ئىككـى خىـل    
ھېلىسىنى ئىشقا سېلىشـتىن باشـقا چـارە يـوقلىغىنى كـۆز ئالـدىغا       

ئانـدىن  . بىلىنىـپ تـۇراتتى   كهلتۈرۈپ ئۈلگۈرگهنلىكى مانـا مهن دەپـال  
ئۇنىڭ كۆڭلىدە، بۇ ئۇيغۇر دېگهنلهرنىڭ خىتاينىڭ شۇنچه باي نهچـچه  
ــڭ     ــدىغىنىغا ئهقىللىرىنى ــپ بوالالي ــى بىلى ــان ھهرپىن ــون مىڭلىغ ئ

ھهي : بولىشــىغا زادىــال ئىشهنگۈســى كهلمىگهنلىكــى نامايــان بولــدى 
بىـزگه  ئىسىت، شۇ لهنىتى دېڭىز بورىنى بولمىغان بولسا، كۇڭزىنىڭ 
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 −! دە، ۋاي ئهتـتهڭ -مىراس قالدۇرىدىغان خېتى تېخىمۇ كۆپ بـوالتتى 
ــدەكلهرنى ــدىن دېگهن ــۈزگهچ كۆڭلى ــۇراپ ھاياســىزلىق ئۆتك ــان پ  تۇرغ

ــا ــان چىرايىغـ ــۇم يالغـ ــقا تهبهسسـ ــتى، يىغىشـ ــا الۋ − تىرىشـ  بهك كـ
ــق، ــۇنى مهن ئهقىللىـ ــى ئـ ــۆرىمهن ياخشـ ــدەك − »… كـ ــر دېگهنـ  بىـ
ــى ــدىكى دەپ، نېمىلهرن ــل مې رومكىنــى قولى همــانالرنىڭكىگه يهڭگى

تهگكۈزۈپ چىقىپ، گويا زەھهر ئىچىۋاتقاندەك قىينىلىپ تـۇرۇپ مىـڭ   
 يېڭىــدىن نىــڭ ’ســاقى‘ئۈلپهتلهرمــۇ چاققــان . بىــر بــاالالردا تــۈگهتتى

 .بوشىتىشتى تهڭ رومكىلىرىنى ئۈلگۈرگهن تولدۇرۇپ

ــۇپ     ــا بوغۇلـ ــىدا ھاراققـ ــڭ ئارىسـ ــاۋايى ئۇيغۇرالرنىـ ــاي، يـ ــۇ خىتـ بـ
 :قېلىشىدىن قورقتى ئېهتىمالىم

الۋ كا، ئهگهر بىـرەر ئىـش   . سىلهر ئولتۇرۇۋېرىڭالر، بهھۇزۇر بولۇڭالر«
ــمهن    ــاردەم قىلى ــاقىر، ي ــاي چ ــى تارتىنم ــالما دەپ −» .بولســا مېن  ياس

 قاســـىممۇ. ماڭـــدى ســـىرتقا تـــۇرۇپ ئورنىـــدىن بىـــلهن تهكهللـــۇپالر
 ىكىگىچهئىشــ ئــۇنى قىلىــپ تهكهللــۇپ ســۈنئىي بىــلهن ماھارەتلىــك

 .ئۇزىتىپ چىقتى

! بۇ خىتىيىـڭ چوقـۇم بىزنـى رازۋېـدكا قىلغىلـى كىـرگهن نـېمه       «
قارىمامســهن، چىرايىـــدىن يالغـــانچىلىقى مانــا مهن دەپـــال چىقىـــپ   

 ».تۇرىدۇ

قايسى بىر خىتاينىڭ بىز خهققه راستچىل . سهنمۇ قىزىقكهنسهن«
 »بولغىنىنى كۆرگهن ئىدىڭ؟

»… …« 

ىـلهن ئولتۇرۇشـنىڭ پهيـزى قاچقـان     بۇ خىتاينىڭ پهيدا بولىشـى ب 
ئۆيدىكى غـۇۋا خىتـاي پۇرىقىمـۇ سـورۇندىكىلهرنىڭ ئېهتىيـات      . ئىدى

شۇڭا قانداقتۇر بىر يوشۇرۇن قورقۇش . قىلىشىغا يېتىپ ئاشقان ئىدى
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بـۇ خىـل   . ئهجدادلىرىمىزغا ھهقىقهتهنمۇ غۇرۇر بېرىپ كهلـگهن ئىـدى  
غۇرۇر، بىزنى تهدرىجىي ھالدا ھېچنېمىـدىن ئهنسـىرەپ كهتمهيـدىغان    

بـۇ بىغهملىـك، ئهينـى    . بىغهم مىجهزلىـك ھـالهتكه كهلتـۈرگهن ئىـدى    
ــانالرد ا بىــزگه غــۇرۇر بېرىــپ كهلــگهن مىجهزلهردىــن بولــۇپ، ھهر      زام

ــولى    ــتىن ئۈســتۈنلۈككه ئىــگه قىلىــپ تۇرۇۋاتقــان يىــپهك ي  −جهھهت
 باياشــات بــۇ ۋاقىتالردىكــى ئهينــى تاپقــان رونــاق بــازىرى يــولى كــارۋان

 غۇرۇرالنــدۇرغۇچى بىــر بولىشــى مىجهزىمىزنىــڭ خىــل بــۇ يـۇرتىمىزدا، 
جهزىمىــز بىــزگه كېيىــنچه ســهلبىي مى بــۇ ئهممــا. ئىــدى مۇقهررەرلىــك

 . تهسىر كۆرسىتىش دەۋرىگه كىردى

ــلهن    ــڭ غهرب بى ــيىن، ۋەتىنىمىزنى چىڭگىزخــان ۋەقهســىدىن كې
شـــهرقنى بـــاغلىغۇچى كـــارۋان يـــولى خهلقئـــارا بازىرىنىـــڭ تۈگـــۈنى  

-كـارۋان يــولى ســودا . بولۇشـتهك ئهۋزەللىكىنــى يوقىتىشـقا باشــلىدى  
ــدى     ــۈپ قال ــۈك ئۈزۈل ــى مهڭگۈل ــارەت كىرىم ــاي  . تىج ــۇنىڭغا قارىم ش
لىماي داۋامالشــتۇرۇپ خهلقىمىــز بىغهملىــك مىجهزىنــى قهتئىــي تاشــ

 سـودىگهرلهر  ساتىدىغان مال تۇرساق ساقالپ قىلمايلى، غهم“: كهلدى
 تـۈردىكى  بـۇ  بىـز . يېتىۋەردۇق دەپ ”بولىدۇ پهيدا بازاردا بۇ قايتا چوقۇم

ان بىر كۈنى بۇ ھام. زېرىكمىدۇق بويىچه ئهسىرلهر يېمهسلىكتىن غهم
سـاقالپ يېتىـپ   سودا يولى قايتـا ئېچىلىـدۇ دەپ، بىغهملىـك بىـلهن     

ــدۇق ــاھىر     ! كهلگهنى ــلىرىغا م ــودا ئىش ــى س ــۇ دەۋرلهردىك ــڭ ش بىزنى
 ’ســــارتالر‘ئاالھىــــدىلىكىمىز پهقهت لهقهم ئورنىــــدىال ســــاقلىنىپ، 

. كهلـدۇق  ياشاپ بۈگۈنگىچه دەپ) سودىگهرلهر سېتىقچىالر، − ساتارالر(
ــا ــلىمىدۇق  ئهممـ . ھېلىقـــى بىغهملىـــك مىجهزىمىزنـــى زادىـــال تاشـ

ــۋەردۇق؛    ــۇالر بهرىبىــر كېتىــدۇ دەپ بىــغهم يېتى موڭغــۇلالر كهلــدى، ئ
مانجۇالر، خىتـايالر كهلـدى، ئۇالرنىمـۇ ئىشـلىرىنى تۈگىتىـپ بهرىبىـر       

ھهتتا بـۇ تـۈردىكى تاجـاۋۇزچى    . كېتىدۇ دەپ، يهنىال بىغهم يېتىۋەردۇق
سودىگهرلهرگه ئوخشىتىپ بىغهملىك بىلهن دۈشمهنلهرنى تارىختىكى 
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بولـــۇش بىـــلهن بىـــرگه، ھـــونالر ئىچىـــدە ئهڭ ئهتىۋارلىـــق ھـــون       
قهبىلىلىرىـــدىن بىـــرى بولغاچقـــا، ھونالرنىـــڭ ئانـــا يـــۇرتى بولغـــان 
ۋەتىنىمىز دائىرىسىدىكى بىپايان زېمىـنالر ئىزچىـل تـۈردە بۈگـۈنكى     

ه ئهجدادلىرى بولغـان بىـزلهرگه   شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ بىۋاسىت
ــاخىرى ئىگىــدارچىلىق     ــۇ زېمىنغــا باشــتىن ئ ــدۇرۇلۇپ، ب مىــراس قال

بۈگـۈنكى كۈنـدە خهلقىمىـز ئىچىـدە ئهڭ     . قىلىپ كېلىۋاتقان ئىدۇق
ــك     ــك، بىلىملىـــــ ــۇقىرى مهرتىۋىلىـــــ ــقان، يـــــ كهڭ ئومۇمالشـــــ

اتقــانلىقىمىز بۇنىــڭ  كېلىۋ ئاتــاپ  دەپ ’ئــاخۇن‘كىشــىلىرىمىزنى 
ئاخۇن سۆزىنىڭ ئهسلىدە ئاق ھـۇن  . اتلىرىدىن بىرسىتهبىئىي ئىسپ

ئاق ھونالر . دېگهن سۆزدىن كهلگهنلىكى ھهممىگه ئايان بولسا كېرەك
ئهينى ۋاقتىدا ھونالرنىڭ يۇقىرى تهبىقىلىرىدىن بولغان ئاق سـۆڭهك  

بىـــز ئهنه شـــۇ ئـــاق ھونالرنىـــڭ  . تهبىقىســـىنى تهشـــكىل قىالتتـــى
تـــۈرك دەپ ئاتـــاپ كهلگىنىـــدىن ھـــونالر ئـــۆزلىرىنى . ئهۋالدلىرىمىــز 

باشالپ، خىتاي سهددىچىن سېپىلىنىڭ سىرتىدىن باشالپ بۈگـۈنكى  
ئوتتــۇرا ئاســىيا تۇپراقلىرىــدا نۇرغــۇن قېــتىم بۈيــۈك ئىمپېرىيىلهرنــى 

بولۇپمۇ تۈركلهر ئۆزىنى كۆك بۆرە ئهۋالدى دەپ ئاتىشىپ . قۇرغان ئىدى
ــان دە     ــاختۇرۇپ كېتىۋاتق ــن ئ ــى زېمى ــاراپ يېڭ ــكه ق ــدىمۇ، غهرب ۋرلىرى

بىزنىــڭ ئهجــدادلىرىمىز تۈركلهرنىــڭ ئهڭ ئىلغــار تهركىبــى بولغــان   
ئۇيغۇرالر شهكلىدە يهنىال بۈگۈنكى تۇپراقلىرىمىز ساھهسـىنى ئاسـاس   

. بىر مىراسخور بولۇپ ياشاپ كهلـگهن ئىـدى  -قىلغان زېمىنغا بىردىن
باشقا تارىخىي پاكىتالرنى قويۇپ تۇرايلى، بۈگـۈنكى خىتايالرنىـڭ بىـز    

 بىـلهن  لهقهم دېگهن) بالىلىرى بۆرە( ’زا ۋا الڭ‘ئۇيغۇرالرنى ھازىرغىچه 
 بــۇ خهلقىمىزدىكــى. كهلمهكــته شــۇنىڭدىن ئهنه كېلىشــلىرى ئاتــاپ
 ئۆزىنى قويۇش، تهمهننا ئۆزىگه بىزگه ئۆزگىچىلىك مىراسخورلۇق خىل

ــوڭ ــۇش، چ ــا تۇت ــار ئابرۇيغ ــرىش ئېتىب ــىڭدۈرۈپ  مىجهز بې ــى س لىرىن
ــدى ــڭ   . كهلـــگهن ئىـ ــتالردا بىزنىـ ــى ۋاقىـ ــجهزلهر ئهينـ ــل مىـ ــۇ خىـ بـ

143 

 

ئىچىدە ۋەتهن تهقـدىرى ھهققىـدىكى گهپلىرىنـى بىـر چهتـكه قايرىـپ       
ولتۇرۇشـقان  باغدىن بىـرەر يېرىمـدەم سۆزلىشـىپ ئ   -قويۇشۇپ تاغدىن

 .دوستالر، سائهتلىرىگه قارىشىپ قوزغىلىشقا باشلىدى

قاراڭغۇ چۈشكىچه ئۆيىمىزنى تېپىۋالمىساق، يولـدا بىـرەر زوراۋان   «
 .’موخوركىچى‘ دېدى −» .خىتايغا ئۇچراپ يۈرمهيلى يهنه

قاسىممۇ بىـر نهچـچه ئېغىـز تهكهللـۇپ گېپىنـى قىلىـپ قويـۇپ،        
ه يىغىلىشنى تاپىالپ دوسـتلىرىنى  ئاندىن كېلهر ھهپتىدە يهنه ئۆيىگ

 .دەرۋازىنىڭ سىرتىغىچه چىقىپ ئۇزىتىپ قويدى

 خىـش ‘ئاغىنىلىرىنىڭ گهپلىرىدىن قارىغاندا، ئۆتكهن كۈنىدىكى 
ــى ’پارچىســى ــكهن تاشــالپ ن ــدىكى كهت ــا‘ پارتالشــقىمۇ دۇكان  ئايپالت
ــگه ’قوشــۇنى ــانمىش ئى ــاي. بولىۋالغ ــاقچىلىرى خىت ــۇ س ــڭ ب  ۋەقهنى

ىلىش ئۈچۈن شۇ ئهتراپتا ئولتۇرۇشلۇق يۈزگه ق پاش جىنايهتچىلىرىنى
يېقىن ئۇيغۇر، قـازاق، تۇڭگـان قاتارىـدىكى كىشـىلهرنىڭ ئـۆيلىرىنى      

ــش     ــۇپ كهتكهنمى ــادەمنى تۇت ــارتۇق ئ ــۈزدىن ئ ــاختۇرۇپ، ي ــۆي  . ئ ــۇ ئ ب
ــوۋ    ــا ئـ ــاي كونـ ــانچه پـ ــر قـ ــتا بىـــر قازاقنىـــڭ ئۆيىـــدىن بىـ ئاختۇرۇشـ

مىشـــهكلىرى، يهنه بىـــر  -هن ئـــوقمىلتىقىنىـــڭ بۇزۇلـــۇپ كهتـــك  
تۇڭگاننىڭ ئۆيىدىن قايسى بىر يىللىرىدا تـاش كوالشـتا ئىشـلىتىپ    
تاشالپ قويغان بىر نهچچه بوالق ۋاقتى ئۆتۈپ كهتكهن تـاغ پـارتالتقۇچ   

ــكهن   ــان ئى ــپ قالغ ــى چىقى ــى   . دورىس ــۇ ئىكك ــايالر ب ــدە خىت نهتىجى
يىلـالردا كوچـا   ئائىلىدىن بىرەردىن ئادەمنى، يهنه شـۇ قاتـاردا بـۇرۇنقى    

جېدىلى چىقىرىـپ سـاقچىغا كىرىـپ چىققـانلىق دېلوسـى بولغـان       
نهچــچه ئۇيغــۇر ياشــلىرىنىمۇ گۇمــانلىق ئۇنســۇر دەپ قولغــا ئېلىــپ،  
ــيىن      ــدىن كېـ ــۇپ قىينىغانـ ــدەك تۇتـ ــرەر ھهپتىـ ــانلىرىنى بىـ قالغـ

 .قويۇۋېتىشكهن ئىكهن
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قاسىم، بىگۇناھ قولغا ئېلىنغان بـۇ كىشـىلهرگه ئىچـى ئاغرىـپ،      
ــۇ ــاش     ئ ــتىدە ب ــى ئۈس ــدۇرۇپ چىقىشــنىڭ چارىس ــاقالپ قۇتۇل الرنى ئ

ئۇيان ئـويالپ، بۇيـان ئويلىنىـپ ئـاخىرى خهلـق      . قاتۇرۇشقا كىرىشتى
. ئارىســىغا بىــر يوشــۇرۇن چاقىرىقنــامه تــارقىتىش خىيالىغــا كېلىــدۇ 

ــدىلىنىپ   ــىزلىكىدىن پايــــــ ــىدىكىلهرنىڭ دىققهتســــــ ئىدارىســــــ
دىن تهييـارالپ يۇمشـاق   ئىشخانىسىنىڭ بىرسىدىكى كومپيۇتېردا ئال

سـىنى كۆپهيتىـپ   » چاقىرىقنامه«دېتال تهخسىسىگه ئېلىپ قويغان 
ئاندىن بۇ نۇسـخىالرنى قـول تهگكـۈزمهي تـۇرۇپ گېزىـت      . يازدۇرۇۋالدى

ــدۇ   ــۆيىگه ئهكېلىۋالى ــوراپ ئ ــزىگه ئ ــدە  . قهغى ــيىگه كېچى ــڭ تهلى ئۇنى
نىڭ مهھهللىسىدىكى بارلىق بىناالر. قاتتىق بوران چىقىشقا باشاليدۇ

چىراغلىرى ئۆچـۈپ، تـار كـوچىالرنى قـاراڭغۇلۇق قـاپالپ كهتكىنىـدە،       
ــلهن دېرىزىســىدىن       ــى بى ــۇرۇپ بــوران كۈچىيىش ــپ ت ــاالنى كۆزىتى ت

ئاپپاق قهغهزلهر ھېلى ئۇ تامغا، . ھېلىقى ۋاراقالرنى تاالغا ئۇچۇرۇۋەتتى
ھۇيت دېگۈچىال كـۆزدىن غايىـپ   -ھېلى بۇ تامغا ئۇرۇلۇپ يۈرۈپ ھايت

 .بولدى

ــىغا   ئه ــڭ تاختىسـ ــاپتوبۇس بېكىتىنىـ ــر ئـ ــىمى بىـ ــى ئاخشـ تىسـ
ئۇنىڭـدا مۇنـۇالر يېزىلغـان    . چاپالنغان بىر ئېالن پهيـدا بولـۇپ قالىـدۇ   

 :ئىدى

 !يۇرتداشالر قهدىرلىك“

ۋەتىنىمىزنــى ئايــاغ ئاســتى قىلىشــىۋاتقان خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى      
مىللىـي ئىتتىپــاقلىق كوچىســىدىكى دۇكـان پارتلىتىلىشــنى باھــانه   
قىلىشـىپ ئۇيغــۇر، قـازاق ۋە تۇڭگــان بولــۇپ جهمئىـي يــۈزدىن ئــارتۇق    
ــادەم       ــدەك ئ ــر ھهپتى ــپ، بى ــۇپ كېتى ــاھ تۇت ــىمىزنى بىگۇن قېرىندىش

ئانــدىن ! قېلىپىــدىن چىققــان ۋەھشــىي ئۇســۇلالر بىــلهن قىيناشــتى 
ئــۇالردىن ئــالته نهپهرىنــى گۇمــانلىق دەپ قانۇنســىز قولغــا ئېلىــپ       

لىرى بـۇ قېرىنداشـلىرىمىزدىن تـۆت    خىتاي تاجـاۋۇزچى . سولۇۋېتىشتى
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ــدى  ــگهن ئىـ ــاپ كهلـ ــي م . قىينـ ــان مىللىـ ــى زامـ ــتهقىل يېقىنقـ ۇسـ
جۇمهــۇرىيهت قــۇرۇش كــۈرەش تــارىخىمىزنى ئېچىــپ بېــرىش بىــلهن،  
ياشلىرىمىزغا بۇ شهرەپلىك ۋەزىپىسىنى ئىشارەت قىلىپ كۆرسىتىپ 
بهرگىنــى ئۈچــۈن ئابــدۇرېهىم تىلهشــۈپ ئۆتكــۈر ئهپهنــدىمىزنىمۇ بىــر  

ھهتتـا  . ئۆمۈر تۈرمه ۋە نهزەربهندلىكته قىيناپ ئۆلتۈرۈۋېتىشـكهن ئىـدى  
ىيهت بىـلهن ۋەتىنىمىـز مىللىـي تـارىخىنى ۋاسـىتىلىك      كهسپى زۆرۈر

ــۇن       ــقا مهجبـــۇر قالغـــان نۇرغـ ــولالر بىـــلهن ئوتتۇرىغـــا چىقىرىشـ يـ
تـارىخچىلىرىمىزمۇ ۋەتهنـپهرۋەر   -تىلشۇناسلىرىمىز يـاكى ئهدەبىيـاتچى  

سۈرگۈنلهردىن -بولماسلىغىدىن قهتئىي نهزەر، بىر ئۆمۈر تۈرمه-بولۇش
ھهرگىزمـۇ يوشـۇرغىلى بولىـدىغان     ھالبۇكى، تارىخ. بېرى كېلهلمىدى

بىز ئهجدادلىرىمىزنىڭ مۇستهقىللىق كـۈرەش  ! مارجان ئهمهس-ئۈنچه
روھى ۋە قهھرىمانلىق ئىزلىرىنى بۈگـۈن بولمىسـا ئهته، ئهته بولمىسـا    
ئۆگۈن چوقۇم تاپىمىز، ھهتتـا جاھانغـا مـاس بىـر ئۈنۈملـۈك شـهكىلدە       

ــااليمىز ــالىلىرىمىز ! تاپـــ ــاق بـــ ــز تاپالمىســـ ــاكى ئهڭ  ئهگهر بىـــ يـــ
-بـۇ ئىزنـى قـۇم   ! كېچىككهندىمۇ ئۇالرنىڭ نهۋرىلىـرى چوقـۇم تاپىـدۇ   

بوران كۆمۈۋېتهلمىگهن ئىكهن، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بـۇ شـهرەپلىك     
بىز مۇستهقىل ! زېمىنغا تۈنۈگۈن پهيدا بولۇپال ھهرگىزمۇ يوقىتالمايدۇ
 !مىللىي دۆلىتىمىزنى چوقۇم ئهسلىگه كهلتۈرەلهيمىز

 

 ىلىمىزبىغهملىك كېس
نۆۋىتى كهلگهندە، بۇ جهرياندا خهلقىمىزدە پهيدا بولغان، بۈگۈنگىچه 
ــېلىش     ــڭ كـ ــر مىجهزىمىزنىـ ــان بىـ ــىرىنى يوقاتمىغـ ــهلبىي تهسـ سـ

 .مهنبهسىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتسهك زىيىنى بولماس

بىــز شــهرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ قهدىمكــى ئهجــدادلىرى ھــون  
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ــم    ــادىن، ئىلىــ ــلىرىمىزدىن، دۇنيــ ــۈركىي قېرىنداشــ ــدىن، -تــ پهنــ
ئادەتلىرىدىن مهھرۇم قالدۇرۇشـقا، شـۇ   -ئېتىقادىدىن ۋە مىللىي ئۆرپ

ئارقىلىق مىللىي مۇستهقىل ياشـىغان تـارىخىمىزدىن ۋە دۇنيـادىكى    
ــان   ــلهن  -قېرىنداشــلىرىمىزدىن خهۋەرســىز قالدۇرۇشــقا ج ــى بى جهھل

ونالر تارىخىنى تونۇشـتۇرۇپ كېلىـپ، گويـا    ھهتتا ھ. ئۇرۇنۇپ كهلمهكته
ھونالر ئاسـمانغا چىقىـپ كهتكىنىـدەك، ھونالرنىـڭ تـارىخىي داۋامـى       
بولغان تۈركلهر بىلهن بولغان ئىزچىللىقىنـى قهتئىـي تىلغـا ئالمـاي     

خــۇددى شــۇنىڭدەك ئۇيغۇرالرنىڭمــۇ . يوشۇرۇشــقا ئۇرۇنــۇپ كېلىشــتى
يوشــۇرۇپ بواللمــاي،  تۈركلهرنىــڭ بىــر تــارىخىي داۋامــى ئىكهنلىكىنــى

بهشبالىق ئۇيغـۇر دۆلىتىنـى، ئۇنىـڭ بىۋاسـىته داۋامـى بولغـان       -قۇجۇ
قاراخـــانىيالر ئۇيغـــۇر دۆلىتىنـــى، ئۇنىـــڭ بىۋاســـىته داۋامـــى بولغـــان 
سهئىدىيه ئۇيغۇر خانلىقىنى، ئۇنىڭ داۋامـى بولغـان يـاقۇپبهگ ئۇيغـۇر     
ــۇرمىالپ      ــۈپتىن بـ ــاكى تـ ــقا يـ ــى تۇتۇشـ ــي مهخپـ ــى قهتئىـ دۆلىتىنـ

قىسقىســى، بۈگــۈنكى . ىتىشــكه ھه دەپ ئۇرۇنــۇپ كېلىشــمهكتهكۆرس
ــڭ  مۇســتهقىل دۆلهت      ــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىــز خهلقىنى ــاي تاج خىت
قۇرۇپ تېخى يېقىنقى ئهسىرلهرگىچىال ياشاپ كهلگهنلىكىنى، ھهمـدە  
بــۇنى قايتــا داۋامالشــتۇرۇش ئۈچــۈن بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى شــهرقىي 

ىنى قۇرغانلىقىنى ئىزچىل تـۈردە  تۈركىستان زامانىۋى جۇمهۇرىيهتلىر
 !يوشۇرۇپ ياكى ئىنكار قىلىپ كهلمهكته

خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى، بــۇ تــارىخنى ئىزچىــل ۋە سىســتېمىلىق  
ــز ۋە تارىخشـــۇناس      ھالـــدا ئاشـــكارىالپ بهرگهن مهرھـــۇم يېتهكچىمىـ
ئالىمىمىز مهمتىمىن بۇغرا ھهزرىتىمىزنى ئانا ۋەتىـنىگه كېلىشـتىن   

خـۇددى شـۇنىڭدەك بـۇ تـارىخىمىزنى     . ىـدى مهڭگۈلۈك چهكلهشـكهن ئ 
ــارىخىي     ــدۇرغان تـ ــپ قالـ ــڭ يېزىـ ــۆز تارىخچىلىرىنىـ ــڭ ئـ خىتايالرنىـ
مهنبهلىرى ئاساسىدا پاش قىلىپ ئېچىپ تاشلىغىنى ئۈچـۈن تۇرغـۇن   
ئالماس ئهپهندىمىزنىمۇ بىر ئۆمۈر تـۈرمىلهر ۋە نـازارەت ئاسـتىدا تۇتـۇپ     
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لهخـته قىلىـپ قىينـاپ تۈرمىـدە     - كىشىنى ۋەھشىيلهرچه ئۇرۇپ لهخته
- قالغـــان ئىككىســـىدىنمۇ ھـــازىرغىچه ئۆلـــۈك   ! ئۆلتۈرۈۋېتىشـــكهن

  !تېرىكلىگىدىن خهۋەر ئااللمىدۇق

ــاھ      ــى، بىگۇن ــۇراجىئهت قىلىمىزك ــلىرىمىزغا م ــۈن قېرىنداش ــز پۈت بى
ېهىتىمىزنىڭ قانلىق قىساسىنى ئېلىش ئۆلتۈرۈلگهن بۇ تۆت نهپهر ش

ئۈچۈن شۇ ئهتراپتىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىن بىرقانچه ئونىنى ئهڭ 
  !پاجىئهلىك ئۇسۇلالردا ئۆلتۈرۈۋېتىشىڭالرنى تهلهپ قىلىمىز

  ”قوشۇنى ئايپالتا −                                                         

: كـۆرۈپ مىيىقىـدا كۈلـۈپ قويـدى    قاسىم بـۇ تهشـۋىقات ۋارىقىنـى    
ئهسلىدە بۇ ۋاراقتىكى ئىمـزادىن باشـقا يېـرى     ”!چاققان دېگهن نېمه“

 .پۈتۈنلهي قاسىمنىڭ يازغىنى ئىدى

ــر      ــن چــوڭ بى ــان يهردى ــۆتمهيال ئويلىمىغ ــته ئ ــرەر ھهپ ــدىن بى ئارى
 :پاجىئهلىك ۋەقه يۈز بېرىدۇ

نامهلۇم بىرسى بىـر خىتـاي باشـالنغۇچ مهكتىپىنىـڭ يېنىـدىكى      
بـۇ  . بېنزىن پونكىتىغا ئاالھىدە كۈچلۈك مىنا قويـۇپ پـارتلىتىۋەتكهن  

ــزىن      ــڭ بېنـ ــپ پونكىتنىـ ــى كېلىـ ــاك ماشىنىسـ ــزىن بـ ــا بېنـ مىنـ
ئىسكىالتىغا ئون نهچچه توننا بېنزىن تولـدۇرۇۋاتقىنىغا توغرىلىنىـپ   

ئهنىڭ دەھشىتى تېخىمۇ قورقۇنچلۇق پارتلىتىلغانلىغى ئۈچۈن، پاجى
بۇ ۋاقىت ھېلىقى باشالنغۇچ مهكتىپىنىڭ چۈشلۈك . تۈسكه كىرگهن

دەم ئېلىشقا چىقىۋاتقان ۋاقىت بولغاچقا، شهھهرنىڭ يهنه بىر ئۇچىغـا  
ئاڭالنغۇدەك كۈچلۈك پارتالش بېنـزىن ئىسـكىالتىدىكى نهچـچه ئـون     

سـى پارتلىغانـدىكىگه   توننا بېنزىن بىلهن قوشۇلۇپ، گويا ئاتوم بومبى
ئوخشاش پهۋقۇلئـاددە چـوڭ مهدەك شـهكىللىك ئـوت بۇلـۇتىنى پهيـدا       

-كهينىـدىنال ئۇلىشـىپ كهلـگهن يېڭـى    . قىلىپ كۆككه كۆتـۈرۈلگهن 
يېڭى پارتالشـالر قوشـۇلۇپ، ئهتراپتىكـى بىناالرغـا ئـوت شـارى ھالىغـا        
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نهتىجىـدە بـۇ   . كهلگهن بېنزىن باكلىرى ئۇچۇپ چۈشۈشـكه باشـلىغان  
 .يالقۇن ئىچىدە قالغان-بىردەمدىال قويۇق ئوتكوچا 

مهكتهپتىن چىقىپ بۇ بېنزىن پونكىتىنىڭ ئالدىـدىن ئۆتۈۋاتقـان   
بىرەر يۈزگه يېقىن خىتاي بالىلىرى ۋە ئوقۇتقـۇچىلىرى بىـرەر تېرىـك    
مهشـــئهل توپىغـــا ئايلىنىـــپ، گويـــا ئـــوت پۈشـــكۈرتىۋاتقان بىـــردىن  

پ، ئــوت يالقۇنىنىــڭ تهرەپــكه دومىلىشــى-ئهجــدىهاغا ئوخشــاش تهرەپ
ئهتــراپ . تېخىمــۇ كهڭ يهرگه يېيىلىشــىغا قوشــۇمچه بولــۇپ بهرگهن   

بىردەمدىال قويۇق بېنزىن پۇرىقىغا قوشۇلغان سېسـىق ئـادەم گۆشـى    
 !پۇرىقى بىلهن تولۇپ كهتكهن

ــا،  -تهرەپ ــاژارنىكالر يېنىۋاتقــــان بىناالرغــ تهرەپــــتىن كهلــــگهن پــ
 باشــلىغان چېچىشــقا ســۇ قارىتىــپ غــا ’شــارلىرى ئــوت‘ھهرىكهتچــان 

ــوت بولســىمۇ، ــوت  بولغاچقــا، تېــز بهكــال يېيىلىشــى يالقۇنىنىــڭ ئ ئ
كۆپـۈكلهر، ئـوت يـالقۇنىنى    -ئۆچۈرۈش ماشىنىلىرىدىن پۈركۈلگهن سۇ

باستۇرۇش تۈگۈل، گويا ئۇالرنىڭ چېچىۋاتقىنى سۇ بولماستىن بهلكـى  
بېنزىن چېچىۋاتقىنىـدەك، سـۇ چاچقانسـىرى ئـوت يـالقۇنىمۇ شـۇنچه       

كهلگهن ئـون نهچـچه پـاژارنىكتىن پۈركىلىۋاتقـان     . ىپ كهتكهنكۈچىي
كۆپــۈكلهر قىيــامهت ھالىغــا كهلــگهن بــۇ كوچىغــا زادىــال دال       -ســۇ

چىيا ئاۋازالر قاپلىغان، -ھهممه تهرەپنى ئېچىنىشلىق قىيا. بواللمىغان
كـۆزلىرى چـاال كـۆيگهن خىتـايالر يېنىۋاتقـان      -كېچىكـى، يـۈز  -كىيىم

ن ئۆزىنى يهرگه ئېتىشىۋاتقان، بهزىلىرى نېمه بىناالرنىڭ بالكونلىرىدى
ــپ    ــدەك ئېتىلى ــدىن ئۇچقان ــمهي، بىنالىرى ــانلىقىنى بىلهل ۋەقه بولغ
چىقىپ ئۆزلىرىنى توختىتىپ ئااللمـاي ئۇتتـۇر بېرىـپ ئـوت يـالقۇنى      

ئارىــدىن بىــر يــاش خىتــاي بىــر قــولى  . ئىچىــگه كىرىــپ كېتىشــكهن
هن بىنـادىن قۇتۇلـۇپ   كۆيۈپ تۇرغان ھالدا ئـوت يـالقۇنى قـاپالپ كهتـك    

چىقىپ ئهتراپىغـا يىغىلىۋالغـان كىشـىلهر توپىغـا ئـۆزىنى ئاتقىنىـدا       
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ئالغان  بىۋاسىته ئهجدادلىرىمىز بولغـان ئوتتـۇرا ئهسـىر تـۈركلىرى ۋە     
ــا پهن  ــى دۇنيـ ــانىيالر دۆلىتـ ــي-قاراخـ ــالم  مهدەنىـ ــدا ۋە ئىسـ هت تارىخىـ

دۇنياسـىدا تۈركلهرنىــڭ ئهســىرلهر بــويىچه داھىيلىــق  قىاللىشــىنىڭ  
، )ئاۋىســـىنا(ئاساســـىنى ســـالغۇچى بۇخـــارىي، فـــارابى، ئىـــبن ســـىنا 

ــدىكى     ــرى، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، مهھمــۇت قهشــقىرى قاتارى ئهلجهب
دۇنيـا، چىڭگىزخاننىـڭ   . پهيالسوپالرنى يېتىشتۈرەلىگهن ئىدى-ئالىم
ياۋرۇپـا يىـپهك   -رىغا چىقىشى سهۋەبىدىن ئۈزۈلۈپ قالغان ئاسـىيا ئوتتۇ

يولىنىڭ ئورنىغا دېڭىـز يـوللىرىنى كهشـىپ قىلغىنىـدىن كېـيىن،      
ۋەتىنىمىزنىــڭ ئهينــى ۋاقىتالردىكــى تــارىخىي ئــورنى زور دەرىجىــدە      
ئاجىزلىشىپ، خۇددى ئوتتـۇرا ئاسـىيادىكى نۇرغـۇن يهرلهرگه ئوخشـاش     

ه كىرىــپ قېلىــپ، كــۆپ ئاجىزلىشــىپ  نىســپىي تۇرغۇنلــۇق دەۋرىــگ
كهتـــــكهن دەۋرلىرىـــــدىمۇ ئهجـــــدادلىرىمىز خىتايالرنىـــــڭ دۆلهت    
سېپىلىدىن ھالقىپ چىقىپ غهربـكه يـامراپ كېتىشـىنى ئۈنۈملـۈك     

 .توسۇپ قېلىشقا قادىر بواللىغان ئىدى

دېمهك شۇ نهرسه ئېنىقكى، ۋەتىنىمىز تۇپراقلىرى يېقىنقى زامـان  
تـۈردە مىللىـي مۇسـتهقىللىقىنى قولىـدا     تارىخىغا كهلگۈچه ئىزچىل 

ــتهقىل      ــتانلىقالرنىڭ مۇس ــهرقىي تۈركىس ــگهن ش ــاپ كهل ــۇپ ياش تۇت
 . ماكانى ئىدى

خىتــــاي تاجــــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىــــز خهلقىــــگه بــــۇ شــــانلىق 
تـارىخىمىزنى ئۇنتۇغـۇزۇش ئۈچـۈن بـارلىق تـارىخىي پــاكىتلىرىمىزنى      

نلىقالرنىڭ يوق قىلىۋېتىشـى يهتـمهي، بۈگـۈنكى شـهرقىي تۈركىسـتا     
ئاساسىي قىسمى بولغان ئۇيغۇرالرنى ھونالردىن، تـۈركلهردىن، ئۇيغـۇر   
دۆلىتى، ئۇيغۇر ئىدىقۇتلۇقى، ئۇيغۇر قاراخانىيالر خانلىقى، سـهئىدىيه  

ئهمما بۇ تـارىخىي نهق  . خانلىقىدىن ئايرىۋېتىشكه كۈچهپ ئۇرۇنۇشتى
زنـى  پاكىتالرنى كۆمۈۋېتىشكه كۆزى يهتمىگهندىن كېـيىن، خهلقىمى 
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چهتئهللهر بىلهن بولغان ئاالقىلىرىنى تولـۇق ئـۈزۈپ تاشـالش، ھهمـدە     
دەمدە خىتاي تاجاۋۇزچى باندىتلىرىغا قايىل بولۇش، ئۇالرغـا  ھهر بىر قه

مهجبۇرى باغلىنىش، قۇللۇققا شۈكرى قىلىشىمىزنى ئىشقا ئاشۇرۇش 
نهتىجىدە خهلقىمىز . جهھهتلهردە جېنىنىڭ بېرىچه ئۇرۇنۇپ كهلمهكته

ــۇ بىــــر قىســــىم ئۈمىدســــىز كىشــــىلهرنى   ئارىســــىدا ھهقىقهتهنمــ
 ئهمـدى  تاجاۋۇزچىلىرىغا خىتاي كۆپ بۇنچه“. يېتىشتۈرەلىگهن بولدى

 ۋاســىتىلىك تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي دېگــۈچىلهر ”كېلهلمهيمىــز تهڭ
ــان يېتىشــــــتۈ بىــــــلهن يــــــولالر بىۋاســــــىته يــــــاكى رۈپ چىققــــ

بۇنىمـــۇ ئـــاز دەپ، خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى    . قورقۇنچـــاقلىرىمىزدۇر
 باقمىغـان،  بولـۇپ  مۇستهقىل ئهزەلدىن شىنجاڭ“خهلقىمىز ئارىسىدا 

 ”كهلـگهن  ياشـاپ  باشقۇرۇشـىدا  خىتايالرنىڭ بۇيان تارىختىن ئۇيغۇرالر
 خهلقىمىـز  تارقىتىشـىپ،  سهپسـهتىلىرىنى   خىالپ تارىخقا دېگهندەك

 مۇسـتهقىل  ھهقىقهتهنمـۇ  بىـز “دىكى بىر قىسىم كىشـىلهرگه  ئارىسى
ــۇپ ــدەك ”باققانمىــدۇق؟ بول ــانالرنىمۇ دېگهن ــان پهيــدا گۇم  قىاللىغ
 .بولدى

تاجاۋۇزچىلىرى تـارىختىن بۇيـانال ۋەتىنىمىزنىـڭ تـارىخىي     خىتاي 
ئهجدادلىرىنى، يهنى ھونالرنى، تۈركلهرنى، ئۇيغۇرالرنى، قاراخانىيالرنى، 
سهئىدىيهلىكلهرنى بوي سۇندۇرالمايال قالماستىن، ئهكسـىچه بىزنىـڭ   
ۋە ئهتراپىدىكى مىللهتلهرنىڭ ئهجدادلىرىدىن ئۆلگۈدەك قورقۇپ دۇنيا 

ۈلگىســى كــۆرۈلمىگهن شــهرمهندىلهرچه قورقۇنچاقلىقنىــڭ  تارىخىــدا ئ
ئهڭ بۈيۈك سىمۋولى بولغان نهچچه مىڭ كىلومېتىرلىق سـهددىچىن  
سېپىلىنى سوقۇپ دۆلهت چېگرىسـىنى قوغداشـقا مهجبـۇر بولۇشـقان     

ئۇ دەۋرلهردە بىزنىـڭ بىۋاسـىته ئهجـدادلىرىمىز بولغـان ھـونالر،      . ئىدى
ــا تارىخ  ــۈركلهر، ئۇيغــۇرالر، دۇني ــۈك شــان ت ــدا بۈي ــا  -ى شــهرەپلهرنى قولغ

ياۋرۇپـانى ئـۆز تىزگىنىـدە    -كهلتۈرگهن ئىمپېرىيىلهرنى قۇرۇپ، ئاسـىيا 
بولۇپمۇ ئـۆزلىرىگه ئىسـالم دىنىنـى تـالالپ     . تۇتۇپ كېلهلىگهن ئىدى
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بىـر سـاقچى ھولۇقـۇپ    . پۇتلىشىپ كېتىپ يهرگه يېقىلىپ چۈشـكهن 
ــۇزۇش ئۈچــۈن كــۆيگهن       ــىپ تۇرغ ــۇ خىتىيىغــا ياردەملىش ــپ ب كېتى
قولىدىن تۇتۇپ تارتقىنىدا، ساقچىنىڭ قولىغا رەسـمىي پىشـقان بىـر    

يهردىكــى چــاال ! ق گۆشــى ســۆڭىكىدىن ئــاجراپ چىققــانقولنىــڭ لــو
كۆيگهن خىتاينىڭ بىـر بىلىكـى جهينىكىـدىن باشـالپ ئىككـى تـال       
ــڭ     ــان بهش بارمىغىنىـ ــىپ تۇرغـ ــدا شاراقشـ ــۆڭىكى، ئۇچىـ ــۇزۇن سـ ئـ

 …. ئىسكىلىتى ئاپپاق شىلىنىپ پاكىزلىنىپ قالغان

: كوچىــدىكى مهنزىــرە ھهقىقهتهنمــۇ قورقۇنچلــۇق ھالغــا كهلــگهن 
ئاسـتا ئۆچـۈپ،   -بۇيهردە ياتقان ھهرىكهتچـان ئـوت شـارلىرى ئاسـتا    -رئۇيه

تـۈتهك ئاسـتىدا ياغـاچ كۆمـۈردەك     -ئۈستىدىن كۆتۈرۈلگهن قاپقارا ئىس
قورۇلۇپ قالغان مىڭ يىللىـق تۇرپـان مۇمىيالىرىـدەك ئىسـكىلىتالر     

ــك ســاقچىلىرىنىڭ   . كۆرۈنۈشــكه باشــلىغان  ــۈچى پاژارنى ــوت ئۆچۈرگ ئ
كهينىگه چېپىپ يـۈرگهن  -پ بواللماي ئالدىبىرسى تېخى تولۇق ئۆچۈ

بىر جانلىق مهشـئهل تـوپى ئۈسـتىگه سـۇ تۇتقـانىكهن، كۈچلـۈك سـۇ        
ــان      ــۇ ھهرىكهتچـ ــىمۇ، ئـ ــۈرگهن بولسـ ــوتنى ئۆچـ ــال ئـ ــى دەرھـ ئېقىمـ
جىســىمنىڭ بــاش تېرىســىنى يــۈز تېرىســى بىــلهن قوشــۇپ ســۆكۈپ  

پـاكىزە شـىلىۋەتكهن بىـر بـاش سـۆڭىكىنى ئوتتۇرىغـا       -چىقىرىپ پاك
سۇ بېسىمى بىـلهن يهرگه يېقىلىـپ چۈشـكهن بـۇ     . قىرىپ قويغانچى

ــاش ســۆڭىكى بوينىــدىن    كۆمــۈر گهۋدىســىدىن شــىلىنگهن ئاپپــاق ب
ــاش        ــا ئوخش ــول توپىغ ــر ۋالىب ــۇددى بى ــۈپ، خ ــۈپ چۈش ــاجراپ ئۈزۈل ئ

بـــۇ بـــاش . دومىلىغىـــنىچه بېرىـــپ بىـــر ئازگالـــدا توختـــاپ قالغـــان 
لۇقىدىكى ســـۆڭىكىنىڭ ھاڭـــدەك ئېچىلىـــپ قالغـــان ئېغىـــز بوشـــ 

ــىپ      ــى پىش ــىدىن تېخ ــلىرى ئارىس ــان چىش ــار تىزىلغ ــهدەپتهك قات س
بواللمىغان قىپقىزىل تىلى، تومـۇزدىكى ئىسسـىقتا سۇسـىز قالغـان     
قانجۇقنىڭ ساڭگىالپ كهتكهن تىلىدەك بىر غېرىچ يانغـا سـاڭگىالپ   

  …! چىقىپ قالغان
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ــوت     ــۇ مهنزىرىــدىن چۈچــۈپ كهتــكهن ھېلىقــى ســۇ پــۈركىگهن ئ ب
ارنىك ساقچىسـى قولىـدىكى سـۇ خـارتۇمىنى بىـر چهتـكه       ئۆچۈرۈش پاژ

ــرنېمىلهر دەپ ھــۇۋالپ     ــايچه بى ــرىچه خىت ــڭ بې تاشــلىۋېتىپ جېنىنى
بېرىپ يول قىرىدىكى سېمونت تاش قىرىغا ھهدەپ بېشىنى ئۇرۇشـقا  

ئۇنىڭ بېشىدىن چۈشۈپ يۇمىلىغان قالپىقى بىـر چهتـكه   . باشلىغان
قانغا بويىلىپ دىرىلداپ  كهتكهن بولۇپ، بېشى بىردەمدىال قىپقىزىل

 …. تىترىگهندىن كېيىن جېنى چىقىپ جىمىپ قالغان

ئۇزۇنغـــا قالمـــاي بـــۇ ئهتـــراپ گويـــا مهخســـۇس ھهربىـــي مـــانېۋىر  
ئۆتكۈزىـــدىغان ھهربىـــي الگېرغـــا ئوخشـــاش، مىڭلىغـــان خىتـــاي       

ئهتــراپ كۆيــۈپ كــۈل بولغــان  . ئهســكهرلىرى بىــلهن توشــۇپ كهتــكهن 
 ئىنتــايىن …كۆمۈرلهشــكهن گهۋدىــلهر،  بــۇيهردە ياتقــان-بىنــاالر، ئــۇيهر

ىقىپ، ھهمـمه يـاقنى سېسـىق    چ ئوتتۇرىغا مهنزىرە پاجىئهلىك ئېغىر
 …. گۆش پۇرىقى قاپالپ كهتكهن

قاســىم بــۇنچه ئېغىــر پــاجىئهنى پهيــدا قىلغــان كىشــىنىڭ كىــم  
بــۇ ۋەقهنــى ئېتىــراپ قىلىــپ    . ئىكهنلىكىنــى مهڭگــۈ بىلهلمىــدى  

ــېالن     ــات ئ ــاكى بايان ئۈســتىگه ئېلىــپ يوشــۇرۇن تهشــۋىقات ۋارىقــى ي
ــۇ  ــاكى ’قوشــۇن‘قىلىــدىغان بىرم . غــا چىقمىــدىئوتتۇرى شهخســى ي

هن قاسـىممۇ بـۇ ھهقـته    دېگهندەك، بۇ ۋەقهدىن قاتتىق ئۇجۇقۇپ كهتك
بىرەر يوشۇرۇن تهشـۋىقات ۋارىقـى چىقىرىـپ باھاالشـقا زادىـال جـۈرئهت       

 .قىاللمىدى

 

ــازىر       ــاۋىن ن ــيىن، مۇئ ــدىن كې ــل ئۆتكهن ــچه يى ــر نهچ ــدىن بى ئارى
دەرىجىلىك بىر قازاق كادىرىنىڭ ئۆيىدە، باشـلىرى ۋاقتىـدىن بـۇرۇنال    

بىــر كىشــى،  ئاقىرىــپ كهتكهنلىكــى مانــا مهن دەپــال چىقىــپ تۇرغــان
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بىزنىــڭ . قاينىمىغــا كىرىــپ قالماســلىقىڭىزنى تهۋســىيه قىلىمىــز 
 نېمىلهرنــى ئۈچــۈن خهلقىــم ۋەتهن،“بۈگـۈنكى قىلىــدىغان ئىشــىمىز  

 ئاساســـتا ندېـــگه ”كېـــرەك؟ قىلىشـــىم نېمىلهرنـــى ۋە قىالاليـــمهن
قىلىشـىمىز   مهقسـهت  ئاساسـىي  چىقىشـنى  تېپىپ ۋەزىپه ئۆزىمىزگه

  .الزىم

*** 

  

 

مىللىي مۇستهقىللىقىمىزنى . 1
قولغا كهلتۈرۈش ئىمكانىيهتلىرى 

 بارمۇ؟
  

 ۋەتىنىمىز مۇستهقىل بولۇپ باققانمىدى؟
خىتــــاي تاجــــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىــــز خهلقىنىــــڭ مۇســــتهقىل 
دۆلىتىنـــى قايتـــا ئهســـلىگه كهلتۈرۈۋېلىشـــىدىن قورقـــۇپ، تـــارىخىي 
ــلۇق     ــۇش، ئوقۇمۇشــ ــدىن قۇرۇتــ ــۈپ يىلتىزىــ ــى تــ مهنبهلىرىمىزنــ
ــوقىتىش،     ــۇق ي ــانلىرىمىزنى تول ــي قهھرىم ــىلىرىمىز ۋە مىللى كىش

ارلىق مـاددىي  خهلقنى مهزمۇت دەسسهپ تۇرۇشقا ئىمكان بېرىدىغان ب
ئاساسلىرىدىن مهھـرۇم قالـدۇرۇش، خهلقىمىزنىـڭ ئـۆز سـاالھىيهت ۋە      
مهنلىكىنـــى ئهســـلىتىپ تۇرىـــدىغان تـــارىخىي مهنبهلىـــرى، دىنىـــي 
ــلهر ۋە      ــنا ئهل ــداش قوش ــادەتلىرى، قېرىن ــۆرپ ئ ــي ئ ــادى، مىللى ئېتىق
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بۇنىڭ ئۈچۈن بۈگۈن بىز نېمىلهرنـى قىلىشـىمىز كېرەكلىكىنـى    
ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشىمىز ئۈچۈن، نـېمىلهرگه بهكـرەك ئېهتىيـاجىمىز    

كهلگۈسـى ئهۋالدلىرىمىـز    بىـز ۋە : بارلىقىغا دىقـقهت قىلىـپ باقـايلى   
دۇنيادىكى ئىنسانالر بىلهن تهڭ دەرىجىـدە ياشـاش شـارائىتىنى قولغـا     

بـــــۇ ئـــــارزۇيىمىز ھېچقاچـــــان خىتـــــاي . كهلتۈرۈشـــــىمىز شـــــهرت
ــۈ ئهمهلـــگه   تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ چاڭگىلىـــدا قـــېلىش بىـــلهن مهڭگـ

ــمايدۇ ــا    . ئاش ــڭ ئهلپازىغ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ــۈنكى خىت ــۇ بۈگ بولۇپم
بولساق، بىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ چـاڭگىلى ئىچىـدە   قارايدىغان 

قىلچىمۇ ئىلگىرىلىيهلمهيال قالماسـتىن، ھهتتـا يهر يۈزىـدىن تولـۇق     
دېـمهك، بىـز ئادەمـدەك    ! يوقىتىلىشىنىڭ بوسۇغىسىغا كهلتۈرۈلدۇق

ياشاشــنى ئــارزۇ قىلىــدىكهنمىز، قــولىمىزدىكى ئادەمــدەك ياشاشــنىڭ 
ارتىـــپ ئېلىۋېلىۋاتقـــان خىتـــاي بـــارلىق ئهقهللىـــي ئـــامىللىرىنى ت

يهنى، بۈگـۈن  . تاجاۋۇزچىلىرىدىن تولۇق قۇتۇلۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ
ــردىن  ــدىنقى -خهلقىمىزنىــڭ ئادەمــدەك ياشىيالىشــىنىڭ بى بىــر ئال

ــهرتى  ــاي −شـ ــدىن خىتـ ــۇق تاجاۋۇزچىلىرىـ ــۇپ، تولـ ــي قۇتۇلـ  مىللىـ
زنى ۋەزىپىمى بۇ نۆۋەتتىكى. چىقىش قۇرۇپ قايتا دۆلىتىنى مۇستهقىل

 ۋەزىپىنــــى بــــۇ مهن“ئايدىڭالشــــتۇرۇپ ئــــالغىنىمىزدىن كېــــيىن، 
 ئهســـتايىدىل  دەپ ”قوشـــااليمهن ھهسســـه قانچىلىـــك ئورۇنداشـــقا

 ھهرىكهتـكه  ئهمىلـى  بهلگىـلهپ  ۋەزىـپه  ئـۆزىمىزگه  ۋە ئويلىنىشىمىزغا
 .كېلىدۇ توغرا ئاتلىنىشىمىزغا

بۇ كىتاب ئهنه شۇ مهقسـهتته تهييارالنغـان بولـۇپ، كىتابتـا قايسـى      
بىر خاتا قاراشلىرىمىز تۈپهيلىدىن بۇ ھالغا چۈشۈپ قالغانلىقىمىز ۋە 
بۇ خاتالىقىمىزنى قايتا تهكرارلىماسلىق ئۈچۈن قانـداق قىلىشـىمىز   
كېرەكلىكى ئۈستىدە توختىلىش ئۈچۈن، بىر قىسـىم تـارىخىي يـاكى    

ىلىلهر ئۈســتىدىمۇ قىســقىچه توختىلىشــقا مهجبــۇر  نــۆۋەتتىكى مهســ
تارتىشـــالر -بولغانلىقىمىزغـــا قـــاراپ، ھهر خىـــل كېرەكســـىز تـــاالش
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ئۇدۇلىــدا ئولتۇرغــان يىگىــرمه ياشــالرنىڭ قارىســىنى ئالغــان ئوغلىغــا 
 :تىترەپ تۇرغان قوللىرىدىكى بىر ۋاراق خهتنى ئوقۇپ بېرىۋاتاتتى

 :چهشه مېهرىبان ئهكه، قهدىردان“

بــۇ مېنىــڭ ســىزلهرگه يېزىۋاتقــان ئهڭ ئــاخىرقى ۋىدالىشــىش خېــتىم 
سـىزلهردىن مېنىـڭ ئۈچـۈن قهتئىـي     مهن . بولۇپ قېلىشىمۇ مـۇمكىن 

ــۈگىمهس  - يىغــا زار قىلىشماســلىغىڭىزالرنى، مېنىــڭ ســهۋەبىمدىن ت
ــىگه     ــۈ بىرسـ ــى مهڭگـ ــۇ خهتنـ ــۈن بـ ــلىقىڭىزالر ئۈچـ ــا قالماسـ باالالرغـ
ــدىال     ــوڭ بولغىنى ــان چ ــام ماقات ــلىكىڭىزالرنى، پهقهت ئۇك كۆرسهتمهس

ــالىمهن   ــۈپ ق ــنىم دادا، . ئۇنىڭغــا ئوقــۇپ بېرىشــىڭالرنى ئۆتۈن مهن جې
سىزنىڭ ئاغىنىلىرىڭىز بىلهن بىرگه ئۆتكۈزگهن نۇرغۇن جۇشـقۇنلۇق  

پات ئـاڭالپ يـۈرۈپ، بـۇ    - سۆھبهتلىرىڭىزنى نېرىقى ئۆيدە ئولتۇرۇپ پات
ۋەتهننىــــڭ پاجىئهلىــــك تهقــــدىرى ئۈســــتىدە مهنمــــۇ ئويلىنىشــــقا  

ــلىغانىدىم ــاي   . باشـــ ــى خىتـــ ــۇ ۋەتهننـــ ــائىلىمىز، بـــ ــڭ ئـــ بىزنىـــ
چــــۈن بــــارلىقىنى بېغىشــــلىغان تاجاۋۇزچىلىرىــــدىن قۇتقــــۇزۇش ئۈ

ــۇپ    قهھرىمــان قــازاق ئائىلىلىرىنىــڭ بىــر ئهۋالدى ئىكهنلىكىنــى تون
  .يهتكهنىدىم

ــازۇك   ــان ئاپامنىــڭ كــۆڭلى بهكــال ن ــۇ . جېــنىم دادا، مېهرىب مېنىــڭ ب
ــلىق      ــىبهتكه بهرداشـــ ــۇ مۇســـ ــڭ بـــ ــيىن ئۇنىـــ ــدىن كېـــ خېتىمـــ

ــىنهلمهيمهن ــۆڭلىنى  . بېرەلهيـــدىغانلىقىغا ئىشـ شـــۇڭا، ئاپامنىـــڭ كـ
ئاســتا بىلــدۈرۈپ - ۇزماســلىق ئۈچــۈن بــۇ ۋەقهنــى كېيىنچىــرەك ئاســتاب

ــدىن    . قويارســىز ــۇ كــۈنلهردە، ئاپامنىــڭ كــۆڭلىنى بۇزماســلىقى، مهن ئ
  .غۇرۇرلىنىشى الزىملىقىنى ئۇقتۇرۇپ قويارسىز

مهنمۇ بوۋىلىرىمغا ئوخشاش جهڭگىۋار پهرزەنت بولۇش ئارزۇسى بـويىچه  
ــدى   ــا ئى ــۇپ يانماقت ــوت بول ــم ئ ــۈرگهن،  ســىز. ئىچى لهردىن يوشــۇرۇپ ي

ــۆيگهن       ــان سـ ــقا تاللىۋالغـ ــرا قىلىشـ ــۈك ھهمـ ــر ئۆمۈرلـ ــۆزۈمگه بىـ ئـ
يىگىتىمنىڭ ئۆتكهن ھهپتىدە خىتاي تۈرمىسىدە پاجىئهلىك شهكىلدە 
ــازادلىغى    ئۆلتۈرۈلگهنلىــك خهۋىرىنــى ئالغىنىمــدىن كېــيىن، ۋەتهن ئ
ــم      ــۈپ جى ــكهت قىلىشــنى كۈت ــاش ھهرى ــر تۇت ئۈچــۈن پىالنلىــق ۋە بى
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ــق ــدى  يېتىش ــاقىتىمنىمۇ قويمى ــاخىرقى ت ــرادىگه  . ا ئهڭ ئ ــي ئى قهتئى
كېلىـــپ خىتـــايالردىن ســـۆيگهن يىگىـــتىم ۋە ئهجـــدادلىرىم ئۈچـــۈن 

ــى تۈزۈشــكه كىرىشــتىم    ــېلىش پىالنىن ــانلىق قىســاس ئ ــازىرقى . ق ھ
خىتـــاي باشـــالنغۇچ » لىـــن زەيشـــۈي«پىالنىـــم، ئالـــدى كوچىـــدىكى 

  .مهكتىپى يېنىدىكى بېنزىن پونكىتىنى پارتلىتىش

ــۈن    ــڭ پۈتـ ــاي تاغلىرىنىـ ــۈن ئالتـ ــۇر ئۈچـ ــر ئۇيغـ ــنىم دادا، ھهر بىـ جېـ
قىراتلىرى ئۇالر ئۈچۈن ئانا ۋەتهن تۇپراقلىرى بوالاللىغىنىدەك، خـوتهن  
چۆللىرىنىڭ ھهربىر تـوغراقلىقلىرىغىچه بولغـان يهرلهرمـۇ ئوخشاشـال     

شــــۇڭا، بــــۇ ۋەتهننــــى خىتــــاي ! بىــــز قازاقالرنىــــڭ ئانــــا يــــۇرتىمىز
تــازىالپ چىقىشــقا تــۆھپه قوشــۇش ئىشــىمۇ بــۇ       تاجاۋۇزچىلىرىــدىن

ــپ    ــاش تارتىـ ــازاقالرنىڭمۇ بـ ــز قـ ــان بىـ ــرى بولغـ ۋەتهننىـــڭ پهرزەنتلىـ
  .بولمايدىغان شهرەپلىك ۋەزىپىمىز دەپ قارايمهن

غهيرەتلىــك بولــۇڭالر، مهنــدىن . ســىزلهرنى قۇدايغــا ئامــانهت قىلىــمهن
  !پهخرىلىنىڭالر

  ”گۈلسۈمدىن قىزىڭالر −                                                          

 بـاتۇر  ئوسمان“بۇ خهت ئوقۇلغان كۈنىدىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمهيال، 
ــكهت پىــدائىيالر يوشــۇرۇن بىــر قويۇلغــان ئىمــزا دەپ ”قوشــۇنى  ھهرى

يوشـۇرۇن   نهتىجىلىرىمـۇ،  پائـالىيهت  قىلىش پهيدا ۋەھىمه قوشۇنىنىڭ
ــقا      ــېالن قىلىنىش ــزىقالردا ئ ــازاقچه يې ــۇرچه ۋە ق ــهكلىدە ئۇيغ ۋاراق ش

 …. باشاليدۇ

 

بۇ ۋەقه، خىتاينى زىلزىلىگه سالغان بىر ۋەقه بولۇپال قالماي، دۇنيـا  
ئون يىل بۇرۇن قايسى بىـر ئهلـدە يـۈز    -تهشۋىقات مۇنبهرلىرىدىمۇ بهش

ى ۋاقىتالرغىچه بـۇ  بهرگهن قانداقتۇر بىر ۋەقهلهرگه ئوخشىتىلىپ، خېل
ــاالش  ــدىكى ھادىســىلهرنىڭ ت ــىغا  -رايون ــلىرىنىڭ داۋام قىلىش تارتىش

بۇ ۋەقهنىڭ قهھرىمان شېهىتى بولغان گۈلسـۈم،  . سهۋەب بولۇپ بهردى
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كىشىلىرىمىزنىڭ يېقىنقى تارىخىمىزدا قولغـا كهلتـۈرگهن نىسـپىي    
تىجىلىرى بىلهن ئۇالرنىڭ سادىر قىلغـان تـارىخىي خاتـالىقلىرىنى    نه

-باھاالپ ئولتۇرۇشىمىزغا بۈگۈن بهكال ئهتىگهن بولۇپ، بۇ خىل تـاالش 
تارتىشالرنى مىللىي مۇستهقىل دۆلىتىمىـز قۇرۇلـۇپ يولغـا چۈشـۈپ     
بولغانـــدىن كېـــيىن ئانـــدىن مهخســـۇس ئـــالىملىرىمىزنى يىغىـــپ 

ــا   ــلهن ئوتتۇرىغـ ــك بىـ ــېچىككهن    تهمكىنلىـ ــز كـ ــاقمۇ ھهرگىـ قويسـ
چــۈنكى، بۈگــۈن بىــز تارىخىمىزغــا باھــا بېرىشــكه ئهمهس، . بولمــايمىز

ــا   بهلكـــــى مىللىـــــي مۇســـــتهقىللىق ھهرىكىتىمىـــــزدە نهدە خاتـــ
قىلىۋاتقــــــــانلىقىمىزنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشــــــــقا ئهڭ كــــــــۆپ   

خــۇددى شــۇنىڭدەك، بىــز مۇســتهقىل مىللىــي     . ئېهتىيــاجلىقمىز
هكىلدە كهلگۈســى ئهۋالدلىرىمىزغــا مىــراس دۆلىتىمىزنــى قانــداق شــ

قالدۇرۇشنى ۋە ئۇالرغا كهلگۈسـىدىكى مۇسـتهقىل بولغـان كۈنلىرىـدە     
قانـــداق قىلىشـــلىرى كېرەكلىكىنـــى تهتقىـــق قىلىـــپ ۋەســـىيهت 
قىلىشقىمۇ زادىال ئېهتىياجىمىز يـوق ۋە بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئهسـلىدىنال     

ئۇنـداق بىـر   چۈنكى، بۈگۈن بىز . ساالھىيىتىمىزنى يوقىتىپ بولدۇق
 چىقىرىـپ  قولـدىن  تولـۇق  پۇرسـىتىنى  قالـدۇرۇش  ’مىـراس ‘ۋەتهننى 

 ئهۋالدلىرىمىزغـا  كهلگۈسـى  بۈگـۈن  بىـز . تۇرمـاقتىمىز  ھالهتته قويغان
ــدۇرۇش، مىــراس ھــاكىمىيىتىمىزنى دۆلهت مىللىــي مۇســتهقىل  قال

ــېچ ــدا ھــ ــۈنكى بولمىغانــ ــمهن بۈگــ ــۈچلىرىنى دۈشــ ــوال كــ  بهك تــ
 ’مىـراس ‘ىتاي تاجاۋۇزچىالر سـانى بـويىچه   خ بۈگۈنكى كۆپهيتىۋەتمهي،

 قالمىغـان  قـاراپ  يهرگه يـۈزىمىز  كۆرسىتهلىسهكمۇ غهيرەت قالدۇرۇشقا
 نهچــچه بۈگۈنكىــدىن ئهۋالدلىرىمىزغــا كهلگۈســى ھــالبۇكى،. بــوالتتى
ــارتۇق ھهسســه ــى ’ۋەتهن‘ بىــر كهتــكهن قــاپالپ دۈشــمهن ئ  مىــراس ن

 !تۇرماقتا كۆرۈنۈپال قالدۇرىدىغانلىقىمىز

ــز ئۈچــۈن     ــدا كهلگۈســى ئهۋالدلىرىمى ــۈن، ھــېچ بولمىغان ــز بۈگ بى
 . بولسىمۇ بىرەر ئىش قىلىش ئۈچۈن ئاتلىنىشىمىز شهرت
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  ئويغانماي ئۆلمهكچىمۇ سهن شۇ پېتىڭ؟
  

 كۆزۈڭنى يوغان ئېچىپ ئهتراپقا باق،
 .ئۆز ئىستىقبالىڭ ھهققىدە ئويالن ئۇزاق
 كهتسه قولدىن بۇ غهنىمهت، پۇرسىتى،

 .كىلهچهك ئىشىڭ چاتاق، ئىشىڭ چاتاق
 

 ئېچىنار كۆڭلۈم ساڭا، ھهي ئۇيغۇرۇم،
 .سهبدىشىم، قىرىندىشىم، بىر تۇققۇنۇم

 ھالىڭغا ئويغاتسام سېنى، كۆيۈنۈپ
 !ئاڭلىمايسهن زادى، نېمه بولغىنىڭ؟

 
 كېلىدۇ بىر كۈن پۇشايمان قىلىسهن،
 .تهكتىگه گهپنىڭ شۇ چاغدا يېتىسهن

 قالۇر، ئۈلگۈرمهي چاغدا شۇ دېسهڭ ”خهپ“
 .سۆزىگه تهن بېرىسهن» ئۇيغۇر«شۇندا 

  

***  

  

  كىرىش سۆز
بــــۇ كىتــــابنى ئوقۇشــــتىن بــــۇرۇن ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشــــىڭىزغا 
ــۇكى،      ــرى شـ ــىلىلهرنىڭ بىـ ــۇھىم مهسـ ــايىن مـ ــلىك ئىنتـ تېگىشـ
ــدانلىرىمىزنىڭ،    ــڭ، قومانـــ ــڭ، قهھرىمانلىرىمىزنىـــ خهلقىمىزنىـــ
ــلۇق   داھىيلىرىمىزنىـــــــڭ، شـــــــۇنىڭدەك ھهرخىـــــــل ئوقۇمۇشـــــ
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گهرچه . دادىسى تهرىپىدىن ئۇزۇن يىلالرغىچه  سىر قىلىـپ سـاقالندى  
ــدىال       ــۇ ھادىســىنى ئهم ــى ب ــۈمنىڭ دادىس ــى يىلــالردا گۈلس كېيىنك

مىغا يهتكهن ئوغلىغا بىلدۈرگهن بولسىمۇ، شۇ ۋەقهنىـڭ ئىگىسـى   قورا
. باال ئىككىـيلهن ئوتتۇرىسـىدا مهڭگـۈ سـىر بولـۇپ قېلىـۋەردى      -بۇ ئاتا

ماقاتاننىڭ دادىسـى ئايالىغـا بـۇ ۋەقهنىـڭ قىـزى گۈلسـۈم تهرىپىـدىن        
قىلىنغانلىقىنى دېيىش تۇرماق، ھهتتا قىزىنىـڭ چهتـئهلگه قېچىـپ    

ۇۋاتقـانلىقىنى ياسـاپ چىقىـپ ئايالىغـا يالغـان      چىقىپ بىـر يهردە ئوق 
شۇ سهۋەبتىن بۇ ۋەقهنىڭ كىـم تهرىپىـدىن   . سۆزلهشكه مهجبۇر بولدى

پهيــدا قىلىنغــانلىقىنى ھهر قانــداق بىــر پىــدائىيالر قوشــۇنى ئــۆز       
 پــالۋان ســادىر“ئۈســتىگه ئېلىۋېلىشــتىن نومــۇس قىلىشــىپ، ئــۇنى  

 بىلهنـال  تـارقىتىش  قىلىـپ  داسـتان  ئارىسىغا كىشىلهر دەپ ”ۋەقهسى
 .چهكلىنىشتى

پهل يۇمشــاۋاتقان -بــۇ ۋەقهدىــن كېــيىن، شــهھهر ئىچىــدىكى ســهل 
يهرلىكلهرگه قارشى ئېالن قىلىنماي يولغا قويۇلۇۋاتقان ھهربىي ھالهت 

ــاقچى     ــاي سـ ــوچىالر خىتـ ــپ، كـ ــدىن كۈچهيتىلىـ ــى قايتىـ -ۋەزىيىتـ
. ھهربىيلىــرى دەســتىدىن ئــۆتكىلى بولمىغــۇدەك ھالغــا كهلتۈرۈلــدى 

. ۇنىــڭ دەردى يهنه ئۇيغــۇر قاتارىــدىكى يهرلىــك مىللهتــلهرگه كهلــدى ب
ئۆيــدىن تاالغــا چىققــان ھهرقانــداق بىــر يهرلىــك كىشــى، خىتــاي        
ــۈدەك    ــر دېگـ ــان قهدەمـــدە بىـ ــانال ھامـ ــان قىلىنغـ ئهمهســـلىكى گۇمـ

پهلال نارازىلىق -يهرلىكلهردە سهل. توختىتىلىپ يانلىرى ئاختۇرۇالتتى
ــمۇ   ــان تۇشـ ــادىلهنگهن ھامـ ــۇر -ئىپـ ــتىن ئـ ــتىدا  -تۇشـ ــاق ئاسـ توقمـ

سـهرەڭگه قاتارىـدىكى   -بىچارە يهرلىكلهر كۈچىدىن پىچاق. قېلىشاتتى
ــا      ــۈرەلمهس ھالغـ ــۈرۈپ يـ ــال كۆتـ ــى زادىـ ــدىلىك الزىمهتلىكلهرنـ كۈنـ

ئۇنداق نهرسىلهر ئاختۇرۇشتا چىقىپ قالغىنىـدا ئـاتچوت   . كهلتۈرۈلدى
ــاتتى   ــا . قهغىــزى بولغــانغىمۇ قارىمــاي دەرھــال مۇســادىرە قىلىن ھهتت

. ئالغان نانلىرىنىمۇ سۇندۇرۇپ پارچىالپ كۆرسىتىشكه مهجبۇرلىناتتى
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قازاقالرنىڭ ئۆيلىرىگه كهلگهن مېهمـانالرمۇ  -شۇڭا، بۇ كۈنلهردە ئۇيغۇر
دەرۋەقه، . داستىخانغا تۆكـۈلگهن پـارچه نانالرغـا كۆنـۈپ قېلىشـقانىدى     

 .ئهلۋەتته-مېهمان بولۇش پۇرسىتىنى تاپالىسا

هھهرگه سىرتتىن كېلىش ۋە سىرتقا چىقىشلىرى يهرلىكلهرنىڭ ش
نوپۇس دەپتىرىدە ياكى ساالھىيهت . پۈتۈنلهي دېگۈدەك چهكلهنگهنىدى

كىنىشكىسىدا ئادرېسى باشقا شهھهردە ئىكهنلىكى سېزىلگهن ھامـان  
سـوراققا قالغىنىـدىن كېـيىن دەرھـال     -تۇتۇلۇپ بىر قانچه كۈن داتـاڭ 

هر ئىچىدە ئهسلىدىنال قورقـۇپ  نهتىجىدە، شهھ. شهھهردىن قوغلىناتتى
-قاسســاپالر، كــاۋاپچى-كوچىالرغــا چىقالمــاي يــۈرگهن باققــالالر، نــاۋاي

بـۇ  . زاسىپهسلهر ئاساسهن يوقاپال كهتكهنىـدى -ئاشپهزلهر، سېرىقئاشچى
تۈردىكى ھادىسىلهردىن يهرلىك خهلقىمىـز، خىتايالرنىـڭ بـۇ ۋەتهننـى     

ىمـۇ تولـۇق ھـېس    تاجاۋۇز قىلىـپ بېسـىۋالغانلىق مـاھىيىتىنى تېخ   
 .قىلىشقا باشلىماقتا ئىدى

بــۇ قېــتىم، خىتــاي تاجــاۋۇزچىالر ھۆكــۈمىتى گهرەجلهرنــى، پــويىز   
ئىستانســـىلىرىنى تولـــۇق قوراللىـــق نـــازارەت ئاســـتىغا ئېلىشـــىپ، 
خىتايالرنىڭ دۆلىتىگه قاراپ قېچىشىنى قورال كۈچى بىلهن توسۇشقا 

قېچىۋاتقـان   شـۇنداقتىمۇ يـول خېتـى ھهل قىلىـپ    . تهييار قىلىشـتى 
. خىتايالر كۈندىلىك يولۇچىالر پويىزلىرىنى لىق تولدۇرۇشماقتا ئىدى

ــهن    ــاۋۇزچىلىرى ئاساسـ ــى تاجـ ــاي يېڭـ ــدىغان خىتـ ــدىن كېلىـ خىتايـ
ــدى    ــا ئى ــپ قالماقت ــال چهكلىنى ــۈچلىرى بىلهن ــق ك ــاي . قوراللى خىت

 ’مــۇ لــى كــې‘ئۆلكىلىرىـدىمۇ ۋەتىنىمىــز تــۇپراقلىرىنى بۇرۇنقىــدەك  
 باياشــات  شــىنجاڭ، مــۇنبهت شــىنجاڭ، گــۈزەل“ ەكناخشــىلىرىدىكىد

 ئـاپهت  شىنجاڭ، دوزاخ“ى ئورنىن مهدىهلهشلهرنىڭ دەپ …” شىنجاڭ،
 يـېڭىچه  دېگهنـدەك  …” شىنجاڭ، ياۋايى شىنجاڭ، ۋەھشىي شىنجاڭ،

 مهجبـۇرىيىتى  جىددىي ئاالھىدە باشالپ، دەسسهشكه لهر ’مهدىههلهش‘
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بولمىغىنىڭىزدا مهخپى شهكىلدە باشقا بىرسىگه 
  .بېرىۋىتىشكه تىرىشىڭ

 !جاسارەتلىك ئىرادە ئاتا قىلغاي، ئامىنئالال سىزگه 

**** 

  

 :كىتاب ئېچىلىش ئورنىدا

  ئويغان
 ئابدۇخالىق ئۇيغۇر: ئاپتورى

 يىل، تۇرپان-1921

 

 ھهي، پېقىر ئۇيغۇر، ئويغان، ئۇيقۇڭ يېتهر،
 .سهندە مال يوق، ئهمدى كهتسه جان كېتهر

 بۇ ئۆلۈمدىن ئۆزەڭنى قۇتقازمىساڭ،
 .ھالىڭ خهتهرئاھ، سېنىڭ ھالىڭ خهتهر، 

 
 !دېدىم، بېشىڭ كۆتهر، ئۇيقۇڭنى ئاچ! قوپ

 !رەقىبنىڭ بىشىنى كهس، قارنىنى چاچ
 كۆز ئېچىپ ئهتراپقا ئوبدان باقمىساڭ،
 .ئۆلىسهن ئارماندا، بىر كۈن يوق ئىالج

 
 ھېلىمۇ جانسىزغا ئوخشايدۇ تېنىڭ،
 شۇڭا يوقمۇ ئانچه ئۆلۈمدىن غېمىڭ؟

 چاقىرسام قىمىرلىمايال ياتىسهن،
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مۇستهقىللىقىمىزد
 ىن

  ئۈمىد بارمۇ؟
 

  پايدىالنغۇچىالربۇ كىتابتىن 

تهپسىلى بىلىم ئېلىشنى، تهشۋىق قىلىشنى، تهشكىل 
قۇرۇشنى، ئهمهلىي ھهرىكهت باشالشنى ياكى بۇ ھهقته 

ئويلىنىپ كۆرۈشنى ئارزۇ قىلغىنىدا، بۇ كىتابنى كۆرۈپ 
 .چىقسا بولىدۇ

قايسى . بۇ كىتابنى تولۇق قائىل بولۇپ ئوقۇش شهرت ئهمهس
قتىنى قوبۇل قىلىۋالسىڭىز نۇقتىغا قائىل بولسىڭىز شۇ نۇ

بولىدۇ؛ قايسى تېما الزىم بولسا شۇ يهرنى ئهستايىدىل كۆرۈپ 
ئهگهر خالىسىڭىز بۇ كىتابنىڭ ئاساسىي . چىقسىڭىز بولىدۇ

روھى بولغان مهخپى قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتى 
مهزمونىنى ساقالپ قالغان ئاساستا خالىغان شهكىلگه 

ىپ، قايتا تۈزۈپ، ھهرخىل ئۆزگهرتىپ، كىڭهيتىپ، قىسقارت
 .لېنتا شهكلىگه كهلتۈرۈپ تارقىتىشىڭىزغا بولىدۇ

ئهگهر بۇ كىتابتا قايىل بولمىغان نۇقتىالرغا دۈچ كهلسىڭىز، 
ئۇ يېرلهرنى ئوقۇماي ئاتالپ ئۆتۈشكه ياكى قهتئىي قائىل 
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 ۋەزىـيهت  قورقىشىدىغان سىيىشتىنمۇ قاراپ تهرەپلهرگه بۇ بولمىسىال،
ىـر قېـتىم   ب ئىستانسىدا پويىز داخىيهن ھهتتا. ئىدى شهكىللهنمهكته

خىتايغــا قــاراپ قېچىۋاتقانالرنىــڭ ســانى ھهددىــدىن ئــارتۇق ئېشــىپ  
كېتىپ، پويىز ۋاگونلىرىنى بـۇالپ ئېگىلىۋېلىـپ قـېچىش ۋەقهلىـرى     

پىلىمـوت بىـلهن   كۆرۈلگهنلىكتىن، خىتـاي ھهربىيلىـرى تهرىپىـدىن    
. نهچچه ئون خىتىيىنى سېرىۋەتكهنلىك خهۋىرىمۇ تارقىلىـپ يـۈرەتتى  

بۇ ھادىسىلهر، خىتايالرنىڭمۇ بـۇ يـۇرتنى تاشـالپ قـېچىش نىيىتىنـى      
 .كۈچهيتىپ بهرمهكته ئىدى

قاسىم بۇ يېقىنالردا شۇنچه تېپىرالپ يۈرۈپمـۇ تـۈزۈك بىـر ۋەھىـمه     
شـۇنداقتىمۇ  . قتـا ئىـدى  تىـت بولما -پىالنالپ چىقالماي، بهكـال تىـت  

ــدۇر ــدا     -كىم ــۈدەك پهي ــتىم دېگ ــرنهچچه قې ــدا بى ــىلىرىنىڭ ئاي بىرس
قىلىۋاتقــان ۋەھىــمه چىقىــرىش ھهرىكهتلىرىــدىن يهنىــال روھلىنىــپ  

 مۇسـتهقىللىقىغا  ۋەتهن يـۈرۈپ  يالغۇز بىلهن ئىختىيارى ئۆز“. يۈرەتتى
 پـاتال -پـات  دېگهنلهرنى ”!ھه-ئىشالر تهس دېگهن نېمه قوشماق تۆھپه

 شــاگىرتلىقىدا بهرىبىــر شــاگىرت كــۆرمىگهن ئۇســتا. قويــاتتى ئــويالپ
خىيالالر بىـلهن، ئـۆزىگه بىـرەر ئۇسـتا      دېگهن كېرەك بولسا قالىدىغان

 قانداق ئۇنى نهدە؟ ’ئۇستا‘ئهمما بۇ . تېپىۋېلىشنىمۇ ئويالپ كېتهتتى
 شـۇنداق . تاپالمىـدى  زادىـال  چارىسىنى بۇنىڭ قاسىم كېرەك؟ تېپىش

 بولسـىمۇ  يۈزىـدە  قهغهز قىاللمىسـىمۇ،  ئىـش  بىـرەر  ئهمىلى بولسىمۇ،
ئـاۋۋال قولىـدىكى   . اشلىدىب ئويلىنىشقا تۇرۇشنى قىلىپ ئىش بىرەر

كىتـــابالردا تهييـــار يېزىلغـــان چاقىرىقنـــامىالر قىســـمىنى يوشـــۇرۇن 
كۆپهيتىــپ، يــول بويىــدا تۇرغــان بىــر يــۈك ماشىنىســىنىڭ كوزۇپىغــا  

ــلىۋەتتى ــدىكى بورانل. تاش ــامالدا    ئۆتكهن ــڭ ش ــدە ۋاراقالرنى ــق كېچى ى
قانداق ئۇچىدىغانلىقىنى ياخشى بىلىۋالغاچقا، بۇ ماشىنا ماڭغاندىمۇ 

. ئهنه شۇنىڭغا يېقىن بىـر شـامال پهيـدا بولىشـىنى مۆلچهرلىگهنىـدى     
ئاندىن ھېلىقى بېنزىن پونكىتىنىڭ پارتلىشىدىن كېيىنكى خىتاي 
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لىپ كومپيۇتېردا ۋەھىمىسىنى چوڭ بىر بهتلىك تهشۋىقات ۋارىقى قى
التىــن ھهرپلىــرى بىــلهن كۆچــۈرۈپ كۆپهيتىــپ بىــر مهســچىتنىڭ       
ھاجهتخانىســىغا، بىــر قــانچه باشــالنغۇچ مهكــتهپ تېمىنىــڭ ئىچىــگه  

يهنه بىر كۈنلىرى ئۆزى اليىهىلهپ چىققـان قـول سـائهت    . تاشلىۋەتتى
پىســتىنىنىڭ چېرتيــوژىنى ئــاددىي پــارتالتقۇچ دورىســى تهييــارالش ۋە  

 .ۇسۇللىرى بىلهن قوشۇپ يېزىپ تارقىتىۋەتتىئىشلىتىش ئ

ــدا     ــيهت ئاســتىدا پۇرســهت تاپقىنى ــدەك جىــددىي ۋەزى ــۇ، بۈگۈنكى ئ
يۇقىرىقىدەك تهشۋىقات ۋارىقى تارقىتىش ئىشـلىرى بىـلهن مهشـغۇل    

خىتاي بېسىمى سهل . بولۇپ بىر قانچه ئاي ۋاقتىنى ئۆتكۈزگهن بولدى
ئــۈلپهتلىرى بىــلهن  ئــاجىزالپ قالغــان كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە، ھېلىقــى 

ئاغىنىلىرى يهنىال بۇرۇنقىدەك، . شهنبىلىك ئولتۇرۇش قىلىپمۇ ئالدى
ــى ۋەقهلهر، يېڭــى      ــلهن يېڭ ــى بى ــڭ قىزىتىش ــلهپكى رومكىالرنى دەس
ــاي     ــۋاللىرى، خىتــ ــېچىش ئهھــ ــاي قــ ــرى، خىتــ ــۋىقات ۋاراقلىــ تهشــ

ــىيلىكلىرى،    ــان ۋەھش ــڭ يۈرگۈزۈۋاتق ــارلىقالر …تاجاۋۇزچىلىرىنى  قات
. كېتهتتــــــى ســــــۆزلهپ مۇبالىغىلهشــــــتۈرۈپ راســــــا توغرىســــــىدا

بىـلهن   سۆزلىشىشـلهر  پىچىرلىغانـدەك  باشلىنىشى سۆھبهتلىرىنىڭ
ــىپ       ــىغا ئهگىش ــپ بېرىش ــانىنىڭ ئارتى ــا س ــا، رومك ــالنغان بولس باش

شــۇنداقتىمۇ بــۇ . ۋارقىــراپ سۆزلىشىشــلهرگىچه جانلىنىــپ كېتهتتــى
ــالرغىچه داۋام     ــپ قېلىش ــپ يېتى ــالر قىڭغىيى ــۈنلهردىكى ئولتۇرۇش ك

چـۈنكى، ئاخشـىمى ئۆيلىرىـدە بولمىغىنىـدا تۇيۇقسـىز      . قىاللمايتتى
ۆيىدىكى ئـارتۇق ئـادەمال بېشـىغا بـاال بولـۇپ      نوپۇس تهكشۈرۈشلهردە ئ

قالماســتىن، سهۋەبســىز كېمىيىــپ قالغــان ئــادەم ســانىمۇ بىرمــۇنچه  
شۇڭا، ئولتۇرۇشـالر قـاراڭغۇ   . كۆڭۈلسىزلىكلهرگه سهۋەب بولۇپ قاالتتى

 .چۈشمهيال يىغىشتۇرىالتتى

بـــۇ قېتىمقـــى ئولتۇرۇشـــتىمۇ ئاغىنىلىرىـــدىن بىرســـى قاســـىم 
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قىلىشنى بىر كۈنمۇ بوشاشتۇرۇپ قويماسلىق ئىرادىسىگه كېلىشـى  
! ئىــت ھاۋشــىپ قېلىۋېرىــدۇ، كــارۋان توختىمــاي كېتىۋېرىــدۇ . الزىــم

مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئۈچ باسقۇچلۇق ھهرىكىتى 
ئۈچۈن، بولۇپمۇ نۆۋەتتىكى باسقۇچى بولغان خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى  

ــوغالش   ــۇپ قــ ــداق   قورقۇتــ ــۈن ھهرقانــ ــى ئۈچــ ــۇرۇن ھهرىكىتــ يوشــ
قارىلىنىشالرغا پىسهنت قىلماي، پۈتۈن ئىمكانىيهتلىرىمىزنى تولۇق 
ئىشقا سېلىپ، يوشۇرۇن قارشىلىق كۆرسـىتىش ھهرىـكهت دولقۇنىغـا    

  ! دەرھال ئاتلىنىشىمىز شهرت

  

  )تۈگىدى(

***** 

  

 ئىزچىمهن
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ــان      ــېڭىگه ئاتالنغـ ــرىش جـ ــوغالپ چىقىـ ــاپونالرنى قـ ــدىكى يـ ۋاقتىـ
خىتايالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىققا قارشى قانلىق جهڭ قىلىشى قانچىلىك 
ــدە    ــۇ ئهڭ كېمىــ ــڭ ھهرىكىتىمىزمــ ــدىكهن، بىزنىــ ــانى بولىــ ھهققــ

 . ى ھهرىكىتىمىز بولىدۇشۇالرچىلىك ھهققان

بۈگۈن دىققهت قىلىدىغان بولساق، دۇنيا زومىگهرلىرى ئېنېرگىيه 
مهنبهسىنى تالىشىپ پارىس قولتـۇغىنى تـۈگىمهس ئـۇرۇش قـاينىمى     

رۇسىيه ئىسسىق دېڭىزالرغـا چىقىـۋېلىش   . ئىچىگه سۆرەپ كىرمهكته
ئۈچـۈن ئافغانىســتانغا تاجــاۋۇز قىلىـپ كىرگهنىــدى، بۇنىــڭ ئالــدىنى   

الىمىز دەپ ئــا ق ش ھۆكـــۈمىتى نــامرات ئافغانىســتاننى چـــارەك    ئــ 
ھهتتـا بهزى  . ئهسىردىن بۇيـان ئـۇرۇش ئـوتى ئىچىـگه سـېلىپ قويـدى      

ــارا    ــويى ئهللىرىنىــڭ نېفىتىنــى ق ئهلــلهر رۇســىيىنىڭ ھهزەر دېڭىــز ب
دېڭىزغا توشۇش يولىغا توسالغۇلۇق قىلىش ئۈچۈن چېچهنيه مىللىي 

ــا غ  ــى يــ ــتهقىللىق ھهرىكىتىنــ ــا  مۇســ ــدىغان، يــ ــبه قىاللمايــ هلىــ
ــتى    ــگه پاتۇرۇۋېتىشــ ــدىچىلىك ئىچىــ ــدىغان پاراكهنــ  …. تىنچىمايــ

زومىگهرلهر ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن نېمىال قىلسا ھهق، زۇلۇم  قىسقىسى
ئاستىدا قالغان مۇستهملىكه خهلقلهرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن 

دۇنيــا  دېــمهك،.  قىلىۋاتقــان كۈرەشــلىرى تېررورلــۇق بولــۇپ قالماقتــا
ئىنسانىيهت مهنپهئهتى ئۈچـۈن ئهمهس، بهلكـى پۈتـۈنلهي ئۆزلىرىنىـڭ     
قايسى بىـر مهنپهئهتلىـرى ئۈچـۈن ھهرخىـل رەزىـل زومىگهرلىكلهرنـى       

ــماقتا ــي  . قىلىشـ ــز خهلقىنىـــڭ مىللىـ ــكهن، ۋەتىنىمىـ ــۇنداق ئىـ شـ
مۇســتهقىللىق ھهرىكهتلىــرى تولــۇق غهلىــبه قىلغــان كــۈنىگىچه      

دۇنيــا، قــانۇن چۈمپهردىســىگه . لمايــدۇدۇنيانىــڭ قارىلىشــىدىن قۇتۇال
ئورىنىۋېلىپ ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن زومىگهرلىك قىلىۋاتقـان بۈگـۈنكى   
كۈنـــدە، خهلقىمىـــز ئۇالرنىـــڭ باھالىشـــى، قارىلىشـــى، دۈشـــمهنلىك 
قىلىشــلىرىغا پىســهنت قىلمــاي، مىللىــي مۇســتهقىللىق كۈرىشــى  

كـۈرەش  ئۈچۈن قولىدىن نېمه كهلسه شۇ ئۇسۇل بويىچه جـان تىكىـپ   
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قىزىـق،  . قات ۋاراقلىرىدىن بىرىنى ئوقۇپ ئـۆتتى تارقىتىۋەتكهن تهشۋى
بۇ ۋاراقنى قاسىم ئۆزى يازغانلىقى مانـا مهن دەپـال چىقىـپ تۇرسـىمۇ،     

ــتۇرۇۋەتكهنىدى  ــىنى ئالماشـ ــدىكى ئىمزاسـ ــڭ . ئاخىرىـ دېـــمهك، ئۇنىـ
ــا      ــدىن قايتـ ــىلهر تهرىپىـ ــر كىشـ ــداقتۇر بىـ ــرى قانـ ــۇرۇن ۋاراقلىـ يوشـ

بۇرۇنقىـدەك قىزغىنىـپ   قاسـىم  . كۆپهيتىلىپ تارقىتىلماقتـا ئىـكهن  
قويۇش ئورنىغا، بۇنداق كۆپهيتىپ ئۆزىنىـڭ قىلىـپ تارقىتىشـالردىن    

ــۇ . روھـــى كۆتۈرۈلـــۈپ قالىـــدىغان بولـــدى  ئهممـــا قاســـىمنى تېخىمـ
 ئۇششـاق  كهيـنىگه -ئالـدى  بۈگـۈن  مـۇ  ’موخـوركىچى ‘قىزىقتـۇرغىنى،  

 ۋارىقىـدىن  تهشـۋىق  تېخنىكىلىـق  بهتلىك ئىككى يېزىلغان قىلىپ
ئۇنىڭ تېپىپ كهلـگهن ۋارىقىـدا،   . ىن چىقىرىشى ئىدىدقوينى بىرنى

ــارىن“ ــىنىڭ بـ ــى دورىسـ ــگهن ”ياسىلىشـ ــق دېـ ــر قىزىـ ــىم بىـ  ئىسـ
 ئىشلىتىشـكىمۇ  ئورنىـدا  دورىسـى  مىلتىـق  دورىنـى  بـۇ . قويۇلغانىدى

 نىتـرات  قويـۇق  لىتىـر  مىللىي يهتتى ئهللىك ئۈچۈن بۇنىڭ. بوالتتى
ــق كىسالتاســى، ــرام ســهككىز قىرى ــاممونىي گ ــر ئ ــرام نىت ات، بهش گ

بۇ دورىالرنـى تاپقانـدىن   . ھېكسامىن نىسبىتىدە دورا الزىم بولىدىكهن
ئـايرىم  -كېيىن، ئاۋۋال ئاممونىي نىترات بىلهن ھېكسامىننى ئـايرىم 

ــر    ــپ بىـ ــدەك ئېزىـ ــدا ئۇنـ ــاچ ھاۋانچىـ ــاق ياغـ ــدا يۇمشـ ــرىگه -ھالـ بىـ
ــۆۋەن   . ئارىالشــتۇرۇلىدىكهن ــون بهش گرادۇســتىن ت ــۇ ئارىالشــمىغا ئ ب

ــاز  ئى ــۇرۇپ ئ ــرات كىسالتاســى قوچــۇپ ت ــازدىن -سســىقلىقتىكى نىت ئ
ــهن  . تېمىتىـــپ ئارىالشـــتۇرۇلىدىكهن ــۇ ئارىالشـــما سهكسـ ئانـــدىن بـ

بۇ چاغدا ئارىالشمىدىن قىزغـۇچ  . گرادۇسقا كهلگۈچه ئىسىتىلىدىكهن
ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئارىالشـما  . ئاچچىق بۇس چىقىشقا باشاليدىكهن

بۇ چاغـدا ئىسـتاكاننىڭ ئاسـتىدا    . كهنئوتتۇز گرادۇسقىچه سوۋۇتۇلىدى
بۇنداق . ئاق رەڭلىك كرىستال دانچىلىرى پهيدا بولۇشقا باشاليدىكهن

كرىستاللىنىش تامامالنغاندىن كېيىن، ئاق دانىچه شـهكلىدىكى بـۇ   
بـۇ  . كرىستالالر فىلتىر قهغىـزى يـاكى داكىـدا سـۈزۈپ ئېلىنىـدىكهن     
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يـــاكى يىگىـــرمه  ســـۈزۈۋېلىنغان كرىســـتال ئـــۆي تېمپېراتۇرىســـىدا،
ــدىن  . گرادۇســلۇق مۇھىتتــا قۇرۇتۇلىــدىكهن  ــۇ كرىســتال قۇرۇتۇلغان ب

كېيىن، ئىككى پىرسهنتلىك ناترىي بىكاربونـات يـاكى ئىككـى گـرام     
ناترىي بىكاربونات بىلهن توقسهن سـهككىز مىللىـي لىتىـر سـاپ سـۇ      
ئارىالشمىسى تامچىلىتىـپ قوشـۇلۇپ پـى ھـاش قىممىتـى نېيتـرال       

تىنمـــاي ئارىالشـــتۇرغان ھالـــدا سهكســـهن  . ىـــدىكهنھالغـــا كهلتۈرۈل
ــدۇرۇلۇپ     ــا ئايالنـ ــۈيى پارغـ ــىتىلىپ، سـ ــۈچه ئىسسـ ــقا كهلگـ گرادۇسـ

بـــۇ ۋاقىتقـــا كهلگهنـــدىمۇ يهنىـــال ئـــاق . چىقىرىـــپ تاشـــلىنىدىكهن
كرىســـتال كۆرۈنمىگـــۈدەك قىلســـا ئۈســـتىگه ئاســـېتون تېمىتىـــپ  

ىشـهك  بۇ بىر كۈچلـۈك م . بولسىمۇ مهجبۇرى كرىستالالندۇرۇلىدىكهن
دورىسـى، يهنـى مىلتىـق دورىسـى بولغاچقـا، بىـر يـۈز توقسـهن يهتتــى         

شـۇ  . گرادۇسلۇق ئىسسىقلىقنى كۆرگهن ھامان پـارتالپ كېتىـدىكهن  
ســــهۋەبتىن ئىسســــىتىش ۋاقتىــــدا تــــېگىگىچه تىنمــــاي قوچــــۇپ 
ــقا      ــهن گرادۇسـ ــى سهكسـ ــتى تهرىپـ ــدا، ئۈسـ ــتۇرۇپ تۇرمىغانـ ئارىالشـ

پــى قــۇرۇپ ئاللىقاچــان   كهلگهنــدەك قىلغىنــى بىــلهن ئاســتى تهرى   
ئۇنىڭـــدىن ئېشـــىپ كېتىشـــى مـــۇمكىن دەپ ئاالھىـــدە تهكىـــتلهپ 

بۇنـداق  . بـۇ دورا ئـاق دانىـچه شـهكلىدە كۆرۈنىـدىكهن     . كۆرسىتىلگهن
ئىسسىتىلغاندا چىقىـدىغان گـاز زەھهرلىـك بولغاچقـا، ھـاۋا ئۆتۈشـۈپ       

بـۇ  . تۇرىدىغان يهردە ماسكا تاقىۋېلىپ ئىشلهشـنى تهلهپ قىلىـدىكهن  
ىكى ئىشلىنىشتىن كېيىن قولغـا كېلىـدىغان بـۇ ئـاق رەڭلىـك      تۈرد

 قــارامتۇل دورىنــى بــۇ. ئاتىلىــدىكهن دەپ ”دورىســى بــارىن“كرىســتال 
ــۇتىالردا رەڭلىــك قېنىــق ــاغزىنى ق  يهرلهردە ســالقىن ئېتىــپ ھىــم ئ
 فورمۇلىسـى  مولېكـۇال  نىـڭ  ”دورىسـى  بـارىن “. ئىـكهن  الزىم ساقالش
نه، ھىدروگېنــدىن ئــالته دانه، دا ئــۈچ كاربونــدىن: بولىــدىكهن مۇنــداق

ئازوتتىن ئالته دانه، ئوكسـىگېندىن ئـالته دانه شـهكلىدىكى مولېكـۇال     
 .فورمۇلىسىدا بولىدىكهن
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بىلهن بىرگه، ئۆز مىللىـي مهنپهئهتـى، ئـۆز سـىنىپىي مهنپهئهتـى، ئـۆز       
-دىنىي مهنـپهئهتىگه كاپالهتلىـك قىلىـش ئۈچۈنمـۇ بىـر قاتـار قـانۇن       

ــۇ   ــقان بول ــۈزۈپ چىقىش ــى ت ــانۇن نىزامالرن ــۇ ق ــۆزىگه  -پ، ب ــزامالر ئ نى
ــالغۇلۇق     ــپهئهتىگه توس ــۆز مهن ــى، ئ ــان ھهرىكهتلهرن ــدىلىق بولمىغ پاي
قىلىۋاتقان مىللهت، سىنىپ، ئهقىدە ئىگىلىرىنىـڭ ھهرىكهتلىرىنـى   

بۇنداق خۇسۇسىي تۈسلهرگه . چهكلهش ئۈچۈنمۇ خىزمهت قىلدۇرماقتا
ــانۇن  ــۈرۈلگهن قـ ــىلهرنى   -كهلتـ ــك كىشـ ــى پىكىرلىـ ــزامالر قارشـ  نىـ

ــۇ قانۇنالرنىــڭ       ــۈن، ب ــى ئۈچ ــهت قىلغىن ــۈپكى مهقس ــنى ت باستۇرۇش
زەربىسىگه بهرداشلىق بېرەلمىگهن ياكى بۇ تۈزۈملهردىن نارازى بولغان 
خهلقـــلهر ئـــۆز ئهركىنلىكـــى ئۈچـــۈن بـــۇ قانۇنالرنىـــڭ بېســـىمىدىن  

ئهمما بـۇ تـۈردىكى ئهركىنلىـك، مىللىـي     . قۇتۇلۇشقا مهجبۇر بولماقتا
ركىنلىكى قاتارىدىكى ئىستهكلىرىنىڭ مۇتلهق ئازادلىق، ئېتىقات ئه

كۆپ قىسمى نۆۋەتتىكى دۇنيا ھۆكۈمرانلىرىنىڭ تىنچلىقىغا دەخلى 
 ’تېررورلـۇق ‘يهتكۈزۇۋاتقاچقا، بۇ خىـل ھهرىكهتلهرنـى قانۇنغـا خىـالپ     

 ئىجــرا سىياســىتىنى تــۈگىتىش قىرىــپ شهرتســىز قارىلىشــىپ، دەپ
 قالــــدۇرۇلغانلىقى نــــاھهقچىلىككه دېگهنلىــــك، بــــۇ. قىلىشــــماقتا

ــان مۇقىملىشــىپ ــاجىز قالغ ــڭ ئ ــاھهقچىلىككه مهڭگــۈ خهلقلهرنى  ن
ــۇم ــىن مهھكـ ــۇربولىشـ ــتۇرۇش دېگهنلىكتـ ــالهنكى، . ى مۇقىمالشـ ۋەھـ

ــئهل    ــولغىنى چهتـ ــاقچى بـ ــوغالپ چىقارمـ ــڭ قـ ــز خهلقىنىـ ۋەتىنىمىـ
تاجاۋۇزچىلىرى بولۇپ، تارىختـا فرانسـىيه ھىتلېـر گېرمانىيىسـىنىڭ     

ــىغ ــى بېسىۋېلىشــ ــى  ۋەتىنىنــ ــانلىق جهڭلهرنــ ــۇپ قــ ــارازى بولــ ا نــ
قىلغىنىدەك، ياۋروپا خهلقىنىڭ فاشىزم تاجاۋۇزىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن 
قانلىق جهڭـلهرگه ئاتالنغىنىـدەك، بىزمـۇ ۋەتىنىمىزنـى بېسـىۋالغان      
خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىــزدىن قــوغالپ چىقىــرىش ئۈچــۈن 

اقتىدىكى ھىتلېـر  ئهينى ۋ. ھهرىكهتكه ئاتلىنىش ئالدىدا تۇرماقتىمىز
گېرمانىيىسىنى قوغالپ چىقىـرىش ئۈچـۈن ياۋروپالىقالرنىـڭ، ئهينـى     
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ــمهكته     مــۇقهررەركى، …. پهلهســتىن ئهرەپلىرىنىمــۇ شــۇنداق دېيىش
ــۇ ــات بىزنىم ــدا پ ــا يېقىن ــهھنىلىرىدە دۇني ــررورچ س ــدىغان ىالرتې  دەي

 بىـر  قىلىنىشـىدىن  ئېالن كىتابنىڭ بۇ( ئاڭاليمىز چوقۇم قاراشالرنى
كېــيىن شــهرقىي تۈركىســتان تهشــكىالتلىرىنى تېــررورچىالر      يىــل

 −دەيدىغان ھۆكۈم ئا ق ش پـارالمېنتى ۋە ب د ت دا قوبـۇل قىلىنـدى    
 ).تۈزەتكۈچىدىن قايتا

 ئۆلتۈرۈلۈشـــى، خهلىپىمىزنىـــڭ تۆمـــۈر نـــېمه؟ دېـــگهن ’تېـــررور‘
 ئۇيغۇرنىـڭ  ئابـدۇخالىق  ئۆلتۈرۈلۈشـى،  ئهپهنـدىنىڭ  تهۋپىق مهمتىلى

ى، غوجـا نىيـاز، سـاۋۇت دامـولال، لۇتپـۇلال مۇتهللىپلهرنىـڭ       ئۆلتۈرۈلۈش
ئۆلتۈرۈلۈشى، ئىككىنچى جۇمهۇرىيهت رەھبهرلىرىمىزنىڭ ئـايروپىالن  
پاجىئهســى يــاكى باشــقا سۇيىقهســت پهيــدا قىلىنىــپ ئۆلتۈرۈلۈشــى،   

ــانىلهرنى،   كو ــل باھـ ــڭ ھهرخىـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــت خىتـ ممۇنىسـ
سوراقسىز يوشۇرۇن ئۆلتۈرۈپ -ھهرخىل بوھتانالرنى ئويدۇرۇپ، سوتسىز

يىتهكچىلىرىمىزنىـڭ ئۆلـۈمى   -تۈگىتىۋەتكهن شۇنچه نۇرغۇن زىيـالىي 
خىتاي تېررورچىلىقنىڭ نهتىجىسـى بولماسـتىن ئىنسـانىيهتچىلىك    

ئالدىنقى بابتا توختـالغىنىمىزدەك،  ! ؟بىلهن ئۆلتۈرۈلگهن بوالمدىكهن
ــا بۈگــۈنگىچه مــۇقىم     ــۇ ئۇقــۇم ھهققىــدىمۇ ت ــگهن ب تېررورچىلىــق دې
ئېنىقلىما ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان بولۇپ، ئادەتته دۇنيا جامائهتچىلىكى 
ئېتىــراپ قىلغــان دۆلهتنىــڭ مهۋجــۇد قانۇنلىرىغــا قارشــى كهســكىن  

ــهن  ــلهر ئاساســ ــۇق‘ھهرىكهتــ ــدا ’تېررورلــ ــدۇرۇلماقتاجازا نامىــ  ۋە النــ
 مهنپهئهتلىــرى شهخســى ئاھالىســىگه تىــنچ ئهســلىدە. ئهيىبلهنمهكــته

يان سالىدىغان ھهرىكهتلهر، مهسـىلهن پـۇل ئۈچـۈن خـروئىن     زى ئۈچۈن
يــــاراغ ئهتكهســــچىلىكى، مهھهللىــــۋى   -ئهتكهســــچىلىكى، قــــورال 

ــدى    ــرەك ئىـــ ــى كېـــ ــق دېيىلىشـــ ــلهر تېررورچىلىـــ . زومىگهرلىكـــ
تلىق پائالىيهتلىرىگه كاپالهتلىك قىلىش ئىنسانىيهتنىڭ نورمال ھايا

نامىدا ھهربىر دۆلهت ئۆزىگه يارىشا بىر قاتار قانۇنالرنى تـۈزۈپ چىقىـش   
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 قويـۇق : بولىـدىكهن  ياساشـقا  مۇنـداقمۇ  يهنه نـى  ”دورىسـى  بارىن“
 مىللىلىتىـــــر، يىگىـــــرمه يـــــۈز بىـــــر كىسالتاســـــىدىن نىتـــــرات

ام ۋە يهتتى يـۈز ئهللىـك   گر مىشيهت دىن تىترائامىن ھېكسامېتىلىن
مىللىلىتىــــــر دىســــــتىللهنگهن ســــــاپ ســــــۇ نىســــــبىتىدە دورا  

ئاندىن، ئـوتتىن قورقمايـدىغان ئىسـتاكانغا قويـۇق     . تهييارلىنىدىكهن
ئوتتـۇزغىچه  -نىترات كىسالتاسىنى تولۇق قۇيۇپ، گرادۇسـى يىگىـرمه  

ئۇنىڭ ئۈستىگه تىنماي قوچۇپ تۇرغان ھالـدا  . ئىسسىق تۇتۇلىدىكهن
ئـــازدىن تۆكۈلـــۈپ   -ھېكســـامېتىلىن تىترائـــامىن پاراشـــوكى ئـــاز   

تىنمـــاي ئارىالشـــتۇرۇلغان ھالـــدا تولـــۇق ئېرىـــپ  . ئېرىتىلىـــدىكهن
ــقىچه،     ــك گرادۇسـ ــۇيۇقلىغىنى ئهللىـ ــما سـ ــۇ ئارىالشـ ــدا، بـ بولغىنىـ

تۈتۈن چىقىـش  . ئىستاكاندىن قويۇق بۇس چىققۇچه ئىسىتىلىدىكهن
ــتاكانغا تهييا  ــۇ ئىسـ ــيىن بـ ــدىن كېـ ــۇنى  تۈگىگهنـ ــاپ سـ ــان سـ رالنغـ

قويغىنىمىزدا، ئىستاكان تېگىدە ئاق رەڭلىـك كرىسـتال كۆرۈلۈشـكه    
ــاترىي ھىــدرو   . باشــاليدىكهن بــۇ كرىســتالنى ئىككــى پىرســهنتلىك ن

كاربونات قويۇپ نىترالالشتۇرغاندىن كېيىن فىلتىـر قهغىـزى بىـلهن    
بــۇ كرىســتالنى ئــالته يــۈز . كرىســتال قىســمى ئايرىــپ ئېلىنىــدىكهن

مىللىلىتىر سهل ئىسسىتىلغان ئاسېتون بىـلهن ئېرىتىـپ،   ئهللىك 
ئانــدىن فىلتىــرالپ . ســوغۇق مــۇز ســۈيى بىــلهن ئارىالشــتۇرۇلىدىكهن

بۇ كرىستال سالقىن ۋە قۇرغـاق يهردە تهبىئىـي   . سۈزۈپ ئېلىنىدىكهن
 .قۇرۇتۇلىدىكهن

ــاترىي    ــاكى نـ ــات يـ ــاترىي بىكاربونـ ــان نـ ــا ئېلىنغـ ــۇ يهردە تىلغـ بـ
ــ ــر  ھىـــدروكاربونات، دۇكـ ــېتىلىدىغان خېمىـ ــۇدا دەپ سـ انالردا شياۋسـ

كۆپتۈرگۈچى بولۇپ، بىر ناترىي، بىـر ھىـدروگېن، بىـر كـاربون ۋە ئـۈچ      
ساپ سـۇ  . ئوكسىگېن شهكلىدىكى مولېكۇال تۈزۈلۈشىگه ئىگه ئىكهن

ياكى دىستىللهنگهن سۇ دېگىنىمىز، سـۇنى پارالنـدۇرۇپ، پـارنى قايتـا     
ــۇن    ــتىللهنگهن ســ ــان دىســ ــۇ قىلغــ ــپ ســ ــدىكهنمۇزلىتىــ . ى دەيــ
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ھېكســامېتىلىن تىتــرامىن دېگهننــى ئۇروتــوپىن يــاكى بروتىــرومىن  
دەپمــۇ ئاتىســا كېــرەك، كاربونــدىن ئالتىســى، ھىدروگېنــدىن ئــون       

. ئىككىسى ۋە ئازوتتىن تۆتى بولغان مولېكۇال تۈزۈلۈشىدە بولىـدىكهن 
شۇنىڭدەك يهنه، ئاسېتون دېگىنىمىز . ئادەتته بېلىق پۇراپ تۇرىدىكهن

دىن ئۈچ دانه، ھىدروگېنـدىن ئـالته دانه ۋە بىـر دانه ئوكسـىگېن     كاربون
ــۈز توقســهن     ــۈن يهتتــى ي ــۆل پۈت بولغــان، سېلىشــتۇرما ئېغىرلىقــى ن
ئىككىلىك، ئېرىش نۇقتىسى نۆلـدىن تـۆۋەن توقسـهن تـۆت گـرادۇس،      
ــل       ــۇدا، ئېتى ــان، س ــرادۇس بولغ ــالته گ ــك ئ ــى ئهللى ــاش نۇقتىس قاين

ېسـتېرالردا خالىغـان نىسـبهتلىرىدە    ئىسپىرتتا ياكى ساپ ھاراقتـا ۋە ئ 
پۇرىقى سهل خوش كېلىـدىغان رەڭسـىز   . ئېرىيدىغان بىر ماددا ئىكهن

 .سۇيۇقلۇق ئىكهن

قاســىم، دوســتلىرىنىڭ ھاراققــا بېرىلىــپ كهتــكهن پهيتىــدىن       
پايــدىلىنىپ بــۇ ماتېرىيــالنى ياتــاق ئۆيىــدە ئولتــۇرۇپ چانــدۇرماي       

م بۇنىمۇ بىر ئامـالالرنى  بىرقانچه كۈندىن كېيىن قاسى. كۆچۈرۈۋالدى
 . قىلىپ كومپيۇتېردا كۆچۈرۈپ تارقىتىۋەتتى

***  

 

گۇنـدىپايالر تـۈرمه   . تۈرمه كامېرى بارغانسـېرى مۇزالشـقا باشـلىدى   
قاسـىمنىڭ  . كارىدورىدا قېلىن كىيىنىپ ئايلىنىپ يۈرىدىغان بولدى

ــاراھهت ــدى ســوغۇق قوشــۇلغانىدى  -ج ــا ئهم ــارا ئاغرىقلىرىغ ــامېر . ي ك
سېمونت پولـدا بىـر بۇلۇڭغـا تۈگۈلـۈپ تىتـرەپ ئولتۇرۇشـتىن       ئىچىدە 

ســوغۇقتىن يىڭــنه ســانجىغاندەك ئاغرىــپ . باشــقا ئامــال يــوق ئىــدى
پاتال يېرىم يولـدا  -كېتىدىغان يارىلىرى قاسىمنىڭ خىياللىرىنى پات

 .ئۈزۈپ قوياتتى
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 قارشـى  ئۇالرغـا  كىشـىلهر،  قىلىدىغان تهلهپ ئهركىنلىكنى زېرىككهن،
 بىزنـى  دەپ، ”ق ھهرىكهت قىلىشـىڭالر تېررورچىلىـق بولىـدۇ   قوراللى
 قۇتۇلىـدىغان  كوممۇنىسـتالردىن  بىرگه بىلهن تاجاۋۇزچىلىرى خىتاي

ــۈننى  بىزنىــــڭ. قىلىشــــماقتا تهلهپ ساقلىشــــىمىزنى تىــــنچ كــ
 دىنچـى  دېمـوكراتچى،  تىنچلىقچـى،  چى،سۈلهى ماداراچى، نۇرغۇنلىغان

كهتـــــلهر بىزنىـــــڭ ھهرى تۆكۈلىـــــدىغان قـــــان“ كىشـــــىلىرىمىزمۇ
 دېگىنىــــدەك …”خهلقئــــارادىكى ئىنــــاۋىتىمىزنى چۈشــــۈرۈۋېتىدۇ، 

ــۋاالرنى ــۇپ، پهتى ــى توقۇش ــنچ بىزن ــالىيهتلهر تى ــلهن پائ ــق بى  داۋاملى
 زامــــــان يېقىنقــــــى( قىلىشــــــماقتا تهلهپ شۇغۇللىنىشــــــىمىزنى

 كېتىشــتىن چۈشــۈپ خهلقئــارادا بېــرى قاچــانالردىن ئۇيغۇرلىرىنىــڭ
ــاۋەتكه ئهنســىرىگۈدەك !). ئېرىشــىپ قالغــانلىقى ئېنىــق ئهمهس  ئىن

دۈشمىنىمىز بىزنى تىنچلىققـا زورلىماقتـا؛ دېمـوكراتچى خىتـايالرمۇ     
ئــۇالر ۋەتىنىمىــزدىن . بىزنــى تىــنچ ساقلىشــىمىزنى تهلهپ قىلماقتــا

مىغاچقـا، ئـۆزلىرىگه زىيـان كهلتۈرىـدىغان     ئايرىلىپ قېلىشـىنى خالى 
ئهپسۇسكى، . كهسكىن ھهرىكهتلىرىمىزنى ئىزچىل قارىالپ كهلمهكته

بىزنىـــــڭ ئىچىمىزدىمـــــۇ دۈشـــــمهن بىـــــلهن ئوخشـــــاش مۇقـــــام  
. توۋاليــدىغانالرنىڭ بولىشــى كىشــىنى ھهقىقهتهنمــۇ ئېچىندۇرىـــدۇ    

ــۇ كىشــىلىرىمىز بىلمهســتىن شــۇنداق داۋراڭ سېلىشــىپ    ــا ب ئهجهب
ەمدىغاندۇ يـاكى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن بىـز بىلمهيـدىغان       يۈر

 بىرەر يوشۇرۇن كېلىشىملىرى بارمۇ؟

ــا      ــم دۇنيــ ــڭ ھهر دائىــ ــازادلىق ھهرىكىتىنىــ ــي ئــ ــر مىللىــ بىــ
ــايىن    ــى نات ــىپ كېتهلىش ــىگه ئېرىش ــڭ ھىمايىس . جامائهتچىلىكىنى

مهســىلهن دۇنيــا جامائىتىنىــڭ خېلــى كــۆپ قىســمى چېچهنلهرنىــڭ  
ــت ــېالن  مىللىــــي مۇســ ــۇق دەپ ئــ هقىللىق ھهرىكىتىنــــى تېررورلــ

قىلىشتى؛ زامـانىۋى قـورالالر بىـلهن قىـرغىن قىلىۋاتقـان ئىسـرائىل       
توقمـــاقالر بىـــلهن تىركىشـــىۋاتقان -تاجاۋۇزچىلىرىغـــا قارشـــى تـــاش
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نوقـــۇل مـــاددىي مهنـــپهئهت، شهخســـى ئـــابرۇيى ئۈچـــۈن مىللهتچـــى، 
ۋەتهنــپهرۋەر بولىۋالغــانالر ئۈچــۈن پىــداكارلىق قىلىشــتىن قهتئىــي      

بىـــز ۋەتهنپهرۋەرلىـــك ئـــۆلچىمىگه ئۇيغـــۇن . ساقلىنىشـــىمىز شـــهرت
ــا    ــكىالتلىرىمىز ئهتراپىغــ ــان تهشــ ــالىيهت قىلىۋاتقــ ــهكىلدە پائــ شــ

مىللىـــي . كه ئاالھىـــدە دىقـــقهت قىلىشـــىمىز الزىـــممهركهزلىشىشـــ
مۇســتهقىللىق ھهرىكىتــى ئۈچــۈن كــونكرېتنى ۋە ئېنىــق ھهرىــكهت   
پروگراممىسى، نىزامنامىسى ۋە ھهرىكهت پىالنى بولمىغان ھهرقانداق 
ــق     ــاي، ۋاقىتلى ــهپ، قۇرۇلت ــۆۋەتته مهركهز، بىرلىكس ــكىالت ن ــر تهش بى

ھهتتـا  . قىتىگه ئىـگه ئهمهس ھۆكۈمهت، شتاب قاتارلىقالرنى قۇرۇش اليا
بــۇ خىــل پاسســىپ تهشــكىالتالر خهلقىمىزنــى تۇيــۇق يولغــا باشــالپ 
كېتىدىغان شـهكلى ئـۆزگهرگهن خـائىنالر گـۇرۇھى يـاكى قايسـى بىـر        
دۆلهتنى ۋاسىته قىلىۋالغان ھالدا ھهرخىـل خىتـايالر بىـلهن ھهرخىـل     
مهقســهتلهردە ھهمكارلىشــىپ يــۈرگهن مۇھــاجىرلىرىمىز بولۇشـــىمۇ     

  .هتىمالدىن يىراق ئهمهسئې

 

 مهخپى ھهرىكهتلىرىمىزگه تۆھمهتلهر 2.17§
بۈگــۈن ۋەتىنىمىــز خهلقىنىــڭ مىللىــي مۇســتهقىللىق كۈرىشــى 
ئۈچــۈن تــالالپ ئالغــان ھهرقانــداق شــهكىلدىكى قوراللىــق ھهرىــكهت  
ــى     ــاي يېڭ ــا خىت ــاي كوممۇنىســتلىرىال ئهمهس، ھهتت ئۇســۇلىنى خىت

 خىتــاي. قىلىشــماقتا ئــېالن دەپ ’تېررورلــۇق‘دېموكراتچىلىرىمــۇ 
ق جهڭــگه ئاتالنغـــان  قوراللىـــ يوشــۇرۇن  بىزنىـــڭ كوممۇنىســتلىرى 

 بىر قىلغان بۇزغۇنچىلىق ۋەزىيهتكه ئىتتىپاق-تىنچ“باتۇرلىرىمىزنى 
ــۇم ــۈنچى ئۇچـ ــۇرالر بۆلگـ ــه، ”ئۇنسـ ــاي دېسـ ــوكراتچىلىرى خىتـ  دېمـ

ــىنجاڭدىكى“ ــايالرمۇ ش ــىلهرگه خىت ــاش س ــتالردىن ئوخش  كوممۇنىس
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يېڭى قامالغان يـاش ئۇيغـۇر بـالىلىرى بىـلهن     -كامېر ئىچى يېڭى
ئۇالرنىڭ ئىككىسى ئورنىـدىن مىـدىرمۇ قىاللمـاي    . تولۇشقا باشلىدى

-ماڭااليـــدىغان ئىككىســـىنىڭمۇ تايـــاق زەربىســـىدىن يـــۈز. ياتـــاتتى
ئـۈچ كـۈنگىچه ئـۇالر    -ئىككـى . كۆزلىرىنى پهرق قىلغىلـى بولمـايتتى  

بىرسى بىلهن بىرەر ئېغىزمۇ گهپ قىلىشماي، بىرسـى بىـرەردىن   -بىر
ئۇالرنىــڭ . كۈزۈشــتىتــام يۆلىشــىپ جىــم ئولتــۇرۇش بىــلهن كــۈن ئۆت

  …. بىرىگه ئىشهنمهيتتى-ھېچقايسىسى بىر

*****  

  

 كامېردىكى سۆھبهتلهر.7
 ئهگهر دېگىــنه، يــوقكهن سهۋىيىســى پهقهتــال خهقنىــڭ ئۇيغــۇر بىــز −

 بـۇ  ئېچىـپ  مهكـتهپ  باشالنغۇچ ئاۋۋال تېپىۋالسام پۇل مىليون بىرەر
 .باشاليتتىم تهربىيىلهشكه خهقنى

 يهنىچۇ؟ −
 …. مهكتهپ ئاچاتتىم ئورتا ئاندىن −
 يهنىچۇ؟ −
ــدىن − ــۆزىنى بىــلهن شــۇنىڭ ئاچــاتتىم، ئۇنىۋېرســىتېت ئان ــازاد ئ  ئ

 …. خهق بۇ دېگىنه بىلهلهيتتى قىلىشنى
−  … …  

 پولىرىدىن ئاتقان سىيىتنىڭ −                                         

 

ــدە      ــوالنغانالر ئىچى ــدىن س ــا يېڭى ــان كامېرغ ــىم ياتق ــدىر قاس مى
ئاســتا تۈزۈلــۈپ تامغــا -قىلمــاي ســوزۇلۇپ ياتقــانالردىن بىرســى ئاســتا

 :بۇنى سوراشقا باشلىدى-يۆلهنگۈدەك ھالغا كهلگهندىن كېيىن، ئۇنى

ــڭ − ــېمه؟ ئېتىـ ــىمدىن − نـ ــورىدى، قاسـ ــدىن − سـ ــان مهنـ  گۇمـ
 .تۇردى ئىسمىم مېنىڭ. بولىدۇ قىلمىساڭمۇ
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 .مقاسى بىلهن ئېرىنچهكلىك دېدى −. قاسىم … مېنىڭكى −

 ئهمـدى  دېگىنـى  تـۇردى  بـۇ  − قويـدى؟  سـوالپ  دەپ نـېمه  سېنى −
 :باشلىغانىدى تېگىشكه جېنىغا ئۇنىڭ

 .دەپ ئوغرىلىدىڭ قوغۇن −

 تۇردى دېدى −. قويدۇم سوراپ دەپ بولسۇن گهپ بولما، خاپا ئاكا، −
 چېگرىدا بىلهن كىرىشىم چهتئهلدىن مهن دېسهڭ، مېنى − دېگىنى،

 باشلىدى، سۆزلهشكه مهغرۇرلىنىپ ئۇ، −. ىقويۇشت سوالپ تۇتۇۋېلىپ
 كىمنىـڭ  كۆرۈشـتۈڭ،  بىـلهن  كىمـلهر  چىقتىـڭ،  قانداق چهتئهلگه −

 دېگهنـدەك  … ئىدى؟ بار ۋەزىپهڭ نېمه كىردىڭ، ئېلىپ تاپشۇرۇقىنى
 بـۇ  تۇرۇۋالغانىدىم، جىم قىلماي گهپ. سوراشتى سوراقالرنى بىرمۇنچه
. ق يېرىمنـى قويۇشـمىدى  سـا  قىينىۋەتتىكى، ئۇرۇپ شۇنداق كاپىرالر

ــدىم ’غىــڭ‘ ــاپ بۇنچىلىــك …. قىلمى ــدىغان قويغانغــا قىين  دەۋېتى
 .قويدى قوشۇپ دەپ −! يهردە بۇ يوق تۇردى

− … … 

ــاغزىنى ئــاچقىلى بولمايــدىغانلىقىنى پهملىــگهن      ــىمنىڭ ئ قاس
  :تۇردى، يېنىدا ئولتۇرغان بىر ياش بالىدىن سورىدى

 نېمه؟ ئېتىڭ سېنىڭ −

− … … 

 !ى دېيىشتىنمۇ قورقامتىڭ؟ قورقما ئۇكائىسمىڭن −

− … … 

 يۆلىنىـپ  تامغـا  ئۇدۇلىـدىكى  تۇردى، دېدى −. دېمىسهڭ مهيلى −
 ئـۇدۇلال  دەپ − ئۇيغۇرمۇسـهن؟  سـهن  − قاراپ، ياشقا بىر يهنه ئولتۇرغان
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ى پاسات تېرىپ، مىللىي بىرلىكسېپىمىزنى پارچىالش، ئىچكـ -پىتنه
 .جېدەلگه پاتۇرۇۋېتىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلهن تىرىشماقتا

ــگه تهشــكىالتلىرىمىزدىن    ــل غايىغــا ئى ــۇ يهردە، بىزنىــڭ ھهرخى ب
شـــۇنداق بىـــر پىـــداكارلىق تهلهپ قىلىنمـــاقتىكى، ئـــۇالر مىللىـــي  
مۇســتهقىللىق كۈرىشــى ئۈچــۈن تهشــكىالتىنىڭ ئهقىــدىلىرىنى بىــر 

ق كۆرسىتىشكه تهييـار تۇرۇشـى   چهتكه قايرىپ قويالىغۇدەك پىداكارلى
بــۇ جهھهتــته ھهرگىزمــۇ قايســى بىــر كىشــىلهرنىڭ ۋاالقشــىپ  . الزىــم

 … ئۈچـــــــۈن، ھاراقكهشـــــــلهر نېمىشـــــــقا مهن“يۈرگىنىـــــــدەك 
 مىلـلهت  پـاالنى  … ئۈچـۈن،  خـۇراپىيالر  … ئۈچـۈن،  ئهجنهبىيپهرەسلهر

 دەپ قىلىـمهن  ئـازاد  ۋەتهننى … ئۈچۈن، يۇرتلۇقالر پوكۇنى … ئۈچۈن،
 خىيالـدا  ئهخمىقـانه  دېگهنـدەك  ”ان پىـدا قىلىـدىكهنمهن  جـ  بىكاردىن

 قـوغالپ  تهلتۆكـۈس  تاجـاۋۇزچىلىرىنى  خىتـاي  ۋەتىنىمىزدىن بولماي،
 پىـــــداكارلىقنى ئاتايــــدىغان  بـــــارلىقىمىزنى ئۈچــــۈن  چىقىــــرىش 

 يىللىـق  ئـون -بهش بىزنىـڭ  ئۈسـتىگه،  ئۇنىڭ. الزىم كۆرسىتىشىمىز
ولــۇپ كېتىــدىغان ئاســان ب ئــازاد ۋەتىنىمىــز بىلهنــال پىــداكارلىقىمىز

ئۇنـــداق پۇرســـهتلهرنى ئاللىقاچـــان قولـــدىن بېرىـــپ . ئىشـــمۇ يـــوق
بىـــز بىرقـــانچه . قويغـــانلىقىمىزنى بوينىمىزغـــا ئېلىشـــىمىز الزىـــم

ئهۋالدلىــــق پىــــداكارلىقنى كــــۆز ئالــــدىمىزغا كهلتــــۈرۈپ جهڭــــگه  
 . ئاتلىنىشىمىز الزىم

ز ئهقىـــدىلىرىمىزنى قىسقىســـى، ۋەتهن ئـــازادلىغى ئۈچـــۈن ئـــۆ   
 !ۋاقىتلىق بولسىمۇ قۇربان قىلىشقا تهييار تۇرايلى

ــي    ــۇ مىللىـ ــداكارلىق ھهرگىزمـ ــدىيىۋى پىـ ــل ئىـ ــۇ خىـ ــا بـ ئهممـ
ــتهقىللىقنى مهقســــهت قىلمايــــدىغان ئهقىــــدىلهر ئۈچــــۈن      مۇســ

 ’ســۆھبهت‘ چۈمپهردىســى، ’تىنچلىــق‘بولۇپمــۇ . بولماســلىقى شــهرت
ــ مىللىــي ئورىنىۋېلىــپ ئىچىــگه نىقــابى ــا اپىقلىقمۇن نالر، قىلىۋاتق
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سـى  بىر-چىقىم بىلهن تازىالپ چىقىرىش جهھهتته مۇتلهق تـۈردە بىـر  
بىرسىگه توسالغۇلۇق -بىلهن ھهمكارلىشىشىغا، ھېچ بولمىغاندا، بىر

ــۇر  ــلىققا مهجب ــمىنىنى   . قىلماس ــى دۈش ــڭ ئاساس ئهگهر ۋەتىنىمىزنى
ــدى،      ــا ئى ــداقتۇر ئامېرىك ــى قان ــاۋۇزچىلىرى ئهمهس، بهلك ــاي تاج خىت
قاالقلىق ئىدى، دېموكراتچىالر ئىدى، ئىسـالمچىالر ئىـدى دەپ چىـڭ    

ــدىغان، ھهت ــقهرلىكلهر،   تۇرۇۋالى ــازاقالر، قهش ــانالر، ق ــداقتۇر تۇڭگ ــا قان ت
ــڭ      ــالردا چىـ ــمهنه قاراشـ ــدەك بىـ ــمىنىمىز دېگهنـ ــانلىقالر دۈشـ تۇرپـ
تۇرۇۋالىدىغانالر بولىدىكهن، ئۇنداقالر خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى   
كۈرەشته كۆرۈنهرلىك پۇتلىكاشاڭ تېرىـپ بهرگىنىـدە، ئۇالرنىمـۇ ۋەتهن    

 .تۇرۇۋېتىشقا تهييار تۇرۇش كېرەكخائىنلىرى قاتارىدا بېسىق

ھالبۇكى، بۈگۈنكى كۈندە ۋەتىنىمىزنىڭ قۇتۇلۇشىغا تېگىشـلىك  
ئهڭ مۇھىم ئورۇندا تۇرۇۋاتقان ئورتاق دۈشمىنى شهكسىز ھالدا خىتاي 

بــۇ دۈشــمهن شــۇنداق كۈچلــۈك خىــرىس قىلىــپ  . تاجاۋۇزچىلىرىــدۇر
هڭــگه ئالــدىمىزدا دېــۋەيلهپ تۇرمــاقتىكى، بــۇ دۈشــمهنگه قارشــى ج     

ئاتلىنىشتا ۋەتىنىمىزدىكـى ھهرقانـداق بىـر ئـېقىم تهرەپـدارلىرىنىڭ      
يالغۇز بېشىغا ھهرىكهت قىلىپ غهلىبه قازىنالىشى قهتئىي مـۇمكىن  

شۇنداق بولغاچقا خهلقىمىز بارلىق ئىمكانىيهتلهردىن تولۇق . ئهمهس
پايــدىلىنىپ بىــر مهركهزگه توپلىنىــپ كهســكىن ھهرىكهتــلهر بىــلهن  

ئهڭ بولمىغاندا، پىكىرلىرىدە بهكال چـوڭ  . ىلىشقا مهجبۇرپائالىيهت ق
ــۈگىمهس     ــپ ت ــر يهرگه كېلى ــكىالتلىرىمىز بى ــدىغان تهش پهرق قىلى
زىددىيهتلهر ئىچىگه پېتىپ قالغىنىدىن كۆرە، ئورتـاقلىقى بولمىغـان   
پىكىرلىرىنى سۆرەپ يۈرمهي، مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىـز    

-زاكىرە قىلىشـقا تىرىشىشـى، بىـر   ئۈچۈن ئورتـاق پىكىرلىـرىنىال مـۇ   
ــر    ــىگه دەخلــى قىلماســلىق، بى بىرســى بىــلهن ئۇچۇرۇشــۇپ   -بىرس

قېلىشتىن ساقلىنىش شـهرتى ئاسـتىدا ئـايرىم پائـالىيهت قىلغىنـى      
ئۇنتۇمـايلىكى، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىمۇ ھهر دائىـم ئارىمىزغـا      . تۈزۈك
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 .سورىدى

 كۆكىرىـپ  كـۆزى  بىر تهگدى توڭال دەپ −! قىلىمهن؟ نېمىدەك −
ــاال يـــاش كهتـــكهن ئىششـــىپ ــاقراق بـ ــان قىلىـــپ   سـ ــۆزىنى يۇغـ كـ
 .پارقىرىتىپ

يهردە ئىككى كۈندىن بېرى مىـدىر قىلمـاي ياتقـان تاقىربـاش بـاال      
بىـر قــاپىقى ئىششـىپ كهتــكهن بـاال دەرھــال    . قوزغىلىشـقا تىرىشــتى 

قارىغانـدا ئۇنىـڭ بىـر پـۇتى ئـۇرۇپ      . ئېڭىشىپ ئۇنىڭغـا ياردەملهشـتى  
ــى  ــۇندۇرۇۋېتىلگهندەك قىالتت ــۆرە . س ــلهن تهڭ،  ئ ــى بى ئولتۇرغۇزۇلىش

جىم ئولتۇرۇۋالغان يهنه بىر . سۇنغان پۇتىنى تۇتقىنىچه ۋايساپ كهتتى
ــۈردى     ــېقىن كهلتـ ــا يـ ــۆلهپ تامغـ ــتا يـ ــۇنى ئاسـ ــپ ئـ ــمۇ كېلىـ . ياشـ

بـۇ  . تاقىرباشنىڭ پېشانىسىدىن مۇنچاقتهك تهر تۆكۈلۈشكه باشـلىدى 
ندا بۇ تـاقىر  قارىغا. ئارىدا كامېر ئىچى ئاچچىق ئهۋرەت پۇرىقىغا تولدى

باش ھوشسـىز ياتقىنىـدا ئىچىـگه چىقىرىـپ قويغـان بولسـا كېـرەك،        
 .ھهرىكهتلىنىۋىدى پۇرىقى پۈتۈن كامېرغا بىر كهلدى

تۇردى دېگىنى سۈنئىي چهتئهللىكلهرگه خاس بىر قىياپهت بىـلهن  
سېســـىقتىن چىرايىنـــى پۈرۈشـــتۈرگهن بولســـىمۇ، ئهممـــا يهنىـــال      

ۇپ قويغان بىر كۇرۇشـكا سـۈيىنى   تاقىرباشنىڭ يېنىغا كېلىپ يوشۇر
ــېمه ھهر“. بهردى ــگهن نــ ــلهن دېــ ــر بىــ ــالر بىــ  دەپ ”!دە-كامېرداشــ

 :دېگىنى تۇردى بولغاي ئۆتكۈزدى خىيالىدىن

. ياتتىڭ بېرى كۈندىن ئىككى. ئىچىۋالغىن بولسىمۇ سۇ ئازراق −
 ھهقىـقهتهن  تاقىربـاش  −. سـېنىڭ  نـېمىكهن  چىـڭ  ھېلىمـۇ  جېنىڭ

 −قتىال بوشـىتىۋەتتى،  تىنى بىر سۇنى كۇرۇشكىدىكى. ئۇسسىغانىدى
 كامېردىشـــىنىڭ تـــۇردى −. ســـېنى قىينـــاپتۇ تـــازىمۇ خىتـــايالر بـــۇ

 −. قويـدى  سۈرتۈپ بىلهن يېڭى سۇنى چۈشكهن ئېقىپ ئېڭهكلىرىگه
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 بىز. ئهسلىدە دېگهنىكهن توغرا دېگىنى ئىزچىمهن! ھايۋانالر ۋەھشىي
 بـۇ . يـۈرۈپتىكهنمىز  كۆيدۈرۈپ سۆكۈپ تهتۈر-ئوڭ كىتابلىرىنى ئۇنىڭ

 نـېمه  ئۇنىـڭ  −! خىتايالرغا ئهسلىدە شۇنداق قىلىـش دورا ئىكهنـدۇق  
 ئولتۇرغــــان ئـــاڭالپ  پهرۋاســــىزالرچه كـــامېردىكىلهر  دېگهنلىكىنـــى 

 بـوش  ئـاغزى  تـازىمۇ “: قىزىقتۇرغانىـدى  قاسىمنى سۆزلهر بۇ بولسىمۇ،
ــېمه ــىمامدۇ ن ــڭ ئوخش ــدىن دەپ ”.مۇنۇنى ــۈزدى كۆڭلى ــۇر. ئۆتك  دىت

هل ساقالپ تۇرساڭ گۇنـدىپايالرنىڭ ئۇمـاچ   س − قىلدى، داۋام گېپىنى
ئىككــى كۈنــدىن بېــرى چــاتىقى بولمــاي  . بېرىــدىغان ۋاقتــى بولىــدۇ
 دەپ −يا بىزنى ئۇنتۇپ قالـدىمۇ قانـداق؟   . تاشلىۋېتىشتى بۇ نېمىلهر

 .قويدى غودۇڭشىپ

 تىـغ  ئـاغزىنى  ھېلىقـى  دېـدى  −! مۇھاجىر كهتمه ئالدىراپ بهك −
داق بوش تاشلىۋېتىدىغان خىتاي يـوق  بۇن سېنى −. باال ياش ئاچماس
 !بۇ يهردە

 دەپ − دەپـــتىكهنمهن، تىلســـىزمىكىن ســـېنى تېخـــى مهن ھه، −
 ئۇيغــــۇرچه ســــېنى مهن يــــا − تــــۇردى، قارىــــدى ئۆرۈلــــۈپ يېنىغــــا

 .دەڭال ئۇيغۇرمهن. قالغانىكهنمهن دەپ بىلمهسمىكىن

 .قىلماي ”غىڭ“ باال يېنىدىكى قويدى قاراپ ئالىيىپ − … … −

ــپ      ــانقى بېزىرىـ ــدىن بۇيـ ــچه كۈنـ ــڭ نهچـ ــۇردى دېگىنىنىـ ــۇ تـ بـ
سۆزلهۋېرىشى نهتىجىسـىدە، كـامېردىكىلهر ئۇنىـڭ گهپلىـرىگه قـۇالق      

دېمىسىمۇ بۇ قاراڭغۇ زىنداندا ئۆزىنى ئاۋۇتۇپ . سېلىشقا باشلىغانىدى
جىم شۇنىڭدەك بۇنداق . ۋاقىت ئۆتكۈزگۈدەك باشقا ئىشمۇ يوق ئىدى

ئولتـۇرۇۋېرىش بىــز ئۇيغۇرالرنىــڭ بۈگـۈنكى خــاراكتېرىمىزگىمۇ تــوغرا   
 !دە-كهلمهيدۇ

ــئهلگه − ــېمه چهت ــى ن ــدىڭ؟ قىلغىل ــىمنىڭ دەپ − چىققانى  قاس

875 

 

ــقا      ــقا ئاشۇرۇش ــدىن ئىش ــنال ئان ــدىن كېيى ــۈرۈپ بولغىنى ــا كهلت قولغ
ــدۇ   ــكىل تاپىـ ــايىلهردىن تهشـ ــدىغان غـ ــۇ  . بولىـ ــكهن، بـ ــۇنداق ئىـ شـ

ــۈن     ــى ئۈچــ ــتهقىللىق غايىســ ــي مۇســ ــكىالتلىرىمىز مىللىــ تهشــ
ــاق ھه  ــپ، ئورتــ ــر يهرگه كېلىــ ــلهن بىــ ــهمىمىيلىك بىــ رىــــكهت ســ

. پروگراممىســى تــۈزۈپ چىقىــش ئۈچــۈن ئىتتىپــاق تۈزۈشــكه مهجبــۇر 
ئورتـــاق ھهرىـــكهت پروگراممىســـىنى تـــۈزۈپ بولغىنىـــدىن كېـــيىن، 
ئۆزلىرى تهقسىم قىلىشـقان بـۇ ۋەزىپىسـىنى ئورۇنداشـقا ھهمكـارلىق      

. ئاساسـىدا، يـاكى ئۆزالـدىغا مۇسـتهقىل پائـالىيهت قىلىشـىغا بولىـدۇ       
پىكىر بىرلىكىگه كېلهلمىگىنىدە، ئورتاق  ئهگهر كېڭىشىشته ئورتاق

ھهرىكهت قىلىمىز دەپ چىڭ تۇرۇۋالماي، پىكىر بىرلىكىگه كهلگـۈچه  
بىرســىنىڭ ھهرىكىــتىگه توســالغۇلۇق قىلمىغــان ئاساســتا ئــۆز  -بىــر

ــوق    ــى ي ــىنىڭمۇ زىيىن ــالىيهت قىلىش ــدىغا پائ ــىپ . ئال ئهگهر كېڭىش
ــدىغا    ــالىيهت قىالاليـ ــويىچه پائـ ــا بـ ــاق پروگراممـ ــدا، ئورتـ ن بولغىنىـ

كهلگۈســىدىكى قۇرۇلغۇســى مىللىــي ھۆكۈمهتنىمــۇ شــۇ ئاساســتا       
ــيهلىگهن      ــىنى تىكلى ــش ئاساس ــۇرۇپ چىقى ــرلىكته ق ــىپ بى كېڭىش

 . بولىدۇ

ئهسلىنى سۈرۈشته قىلغىنىمىزدا، بۇ تهشكىالتلىرىمىز، مىللىـي  
مۇستهقىللىق غايىسى بولغان تهشكىالتلىرىمىز، ھهرىكهت ئۇسلۇبى 

تهقســىماتى، ئىقتىســادىي يــۈك، ھهرىــكهت يېتهكچىســى  يــاكى ئىــش 
قاتارلىق جهھهتلهردىال پىكىر بىرلىكىگه كېلهلمهسـلىكىدىن باشـقا،   
ئاساسهن ئالغاندا، تا مىللىي مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈپ بولۇپ، 

بىرسـى بىـلهن   -ئىجتىمائىي تـۈزۈمنى بهلگىـلهش كـۈنلىرىگىچه بىـر    
ــدىنمۇ ئېشـــىپ  ــاي تاجاۋۇزچىلىرىـ ــمهنلىكته  خىتـ ــكۈدەك دۈشـ چۈشـ

شـۇنداق ئىـكهن، ئوخشـىمىغان    . بولۇشلىرىغا قىلچه ئاساسلىرى يوق
پىكىر ئېقىمىغا مهنسۇپ كىشىلهر ئورتاق دۈشـمىنى بولغـان خىتـاي    
ــاز      ــار ئ ــان، ئىمكانب ــار ئاس ــز، ئىمكانب ــار تې ــاۋۇزچىلىرىنى ئىمكانب تاج
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قىلىشــقان كىشــىلىرىمىز باشــقا بىــر ئىــدىيىۋى ئهقىــدىگه مهنســۇپ 
شـۇنداق  . ورمـال ئهھـۋال  كىشىلهرنى ئىچكى دۈشمهن دەپ قارىشىمۇ ن

ئىكهن، نۆۋەتتىكى ئورتاق ۋە جىددىي ئېهتىياجىمىز بولغان مىللىـي  
مۇستهقىللىق ئارزۇيىمىز ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتا بۇ خىل ئىـدىيىۋى  
ــر مهركهزگه     ــى بى ــىلىرىمىزنىڭ ھهممىس ــۇپ كىش ــا مهنس ئېقىمالرغ
ــىنىمۇ تهلهپ     ــوي سۇنۇشـ ــتابقا بـ ــدانلىق شـ ــر قومانـ ــپ، بىـ توپلىنىـ

ــۇ بـــــۇ خىـــــل بىرلىشهلمهســـــلىك  . يمىزقىاللمـــــا ئهمهلىيهتتىمـــ
بۇنداق ھادىسه بىزگىال . ھادىسىلىرىنى ھهر دائىم كۆرۈپ تۇرماقتىمىز

ــر        ــاق بى ــلهردە ئورت ــارلىق مىللهت ــهن ب ــاي، ئاساس ــۇپ قالم ــاس بول خ
 .ئهھۋالدۇر

ئهممــا شــۇمۇ بىــر ئىنكــار قىلىنمــاس پــاكىتكى، ھهرقانــداق بىــر   
ــاكى ت   ــىلهر يــ ــۇپ كىشــ ــا مهنســ ــۈپ  ئېقىمغــ ــكىالتالرغا بۆلۈنــ هشــ

كېتىشىمىزدىن قهتئىي نهزەر، بىـر ۋەتهن ئىچىـدە يهتمهكچـى بولغـان     
غايىلىرىدا ياكى بۇ غايىلىرىگه يېتىش يوللىرىدا چوقۇم نۇرغۇنلىغـان  
ئورتاق نۇقتىالرنىڭ، ھهتتا ئاۋۋال قولغـا كهلتۈرۇۋېلىشـقا تېگىشـلىك    

ئهگهر . رلىــكئهڭ مــۇھىم ئورتــاق ۋەزىپىلىــرى بولىشــىمۇ بىــر مۇقهررە
ھهرقانــداق بىــر پىكىــر ئېقىمىغــا مهنســۇپ بىــر تهشــكىالت، ئــۆز        
غايىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشى ئۈچۈن يالغۇز ھهرىكهت قىلىـپ ئـاخىرقى   
نهتىجىـــگه يېتهلمهيـــدىغانلىقىنى ســـهمىمىيلىك بىـــلهن ئېتىـــراپ 
قىلغىنىدا، ئـاۋۋال قولغـا كهلتۈرۈشـكه تېگىشـلىك نۇقتىغـا يېـتىش       

كىردىكى باشقا تهشكىالتالر بىلهن ۋاقىتلىـق  ئۈچۈن ئوخشىمىغان پى
ــويىچه    ــى بـ ــكهت پروگراممىسـ ــاق ھهرىـ ــارقىلىق ئورتـ ــىش ئـ كېلىشـ
پائالىيهت قىلغىنىدا، ئۇالرنىڭ ئۆز غايىلىرىغـا يېـتىش سـۈرئىتىنىمۇ    

ــدۇ  ــپ بېرەلهي ــى    . تېزلىتى ــز خهلق ــدا، ۋەتىنىمى ــدىن ئالغان ــۇ نۇقتى ب
ــىم     ــۆپ قىســــ ــۇتلهق كــــ ــۈرگهن مــــ ــپ يــــ ــىدا تارقىلىــــ ئارىســــ

هشكىالتلىرىمىزنىڭ خۇسۇسى غايىلىرى مىللىي مۇسـتهقىللىقنى  ت
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 تـۈرتكه  كاپشىۋېلىشـىغا  سائهت نهچچه تۇردىنىڭ سوئالى بىر سورىغان
 ھهۋەسـلىنىپ  ھايـاتىنى  چهتـئهل  ئۆزىنىـڭ  تـۇردى . بهرگهنىـدى  بولۇپ

 :كهتتى سۆزلهپ

ــلىدە − ــچه ئهسـ ــگه نهچـ ــۇل تهڭـ ــۇش  تې پـ ــر تونـ ــۋاالي دەپ بىـ پىـ
 بـۇ  كىرىشـتى  سـۆزگه  −. خوجايىننىڭ مېلىغا قارىغىلى چىققانىدىم

 خوجايىنىمنىـڭ  بـۇ  دەڭـال  مـال  ماشـىنا  جهپـاڭ  بىر − دېگىنى، تۇردى
 دۇكىنىغـا  قويـۇپ،  چۈشـۈرۈپ  ئـۆيىگه  تونۇشىنىڭ بىر مېلىنى. مېلى

 ھېلىغـــا-ھېلىـــدىن بـــازارالر بۇنـــداق. ســـاتىمىز ئاپىرىـــپ تاغـــارالپ
ــوال    بى ــاكى ت ــوت قويۇۋېتىلىــپ، ي ــدىن ئ ــنمىگهن كىشــىلهر تهرىپى لى

ــۇ چــارىنى     ــا بىزنىــڭ خوجــايىن ب ــۇچراپ تۇرغاچق كۆچــۈرۈپ زىيانغــا ئ
بىرەر يېـرىم تىـيىن قىممىـتىگه سـېتىپ پايـدا قىلىـپ       . تاپقانىكهن

 بـۇ  تېخـى  سهن ئۇكا،“: بهرسهممۇ ھېلىقى خوجايىنىمنىڭ كۆزى پۇلدا
 دەپ ”ۇنـداق پۇلـدىن جىـق كۆرىسـهن    ب كۆنىـۋالغىچه  يېڭى، شهھهرگه
. ســـاالتتى يانچۇقىغــا  قىلىـــپ مــوكال  قوشـــۇپ پايدىســىنى  قويــۇپ، 

. تۈگهتتـۇق  سـېتىپ  مېلىنـى  ماشـىنا  جهپـاڭ  بىـر  ئـايغىچه  بىرنهچچه
 دېگهنـدەك،  راسـت . تـۇردى  كېلىپ ئۈزۈلمهي ئايىغى مالنىڭ ئاڭغىچه

هن چۈشـك  كهلگۈچه يېشىمغا شۇ. يهيمهن تاماق تويغىچه قورسىقىمغا
ــدانال    ــدىال چۈشــىۋېلىپ، ئوب ــۇ يهردە بىــر نهچــچه ئاي مــونچىلىرىمنى ئ

ئالتايغـــا قالمـــاي ئېتىزلىـــق چىرايىمـــدىن . ئاقىرىشـــقا باشـــلىدىم
 بـارمىغىنى  بىـر  سانايدىغاندەك پۇل دەپ −! ھېچنېمه قالمىدى دەڭال

-خوتــۇن ياســانغان ىــقچىرايل −. قىلىۋالــدى ھــۆل ئاپىرىــپ ئاغزىغــا
مهي كېلىــپ يــالۋۇرۇپ تۇرغــان، تــۆت تهڭــگه     ئــۈزۈل ئــايىغى قىــزالر

ــۇ    -بهردىڭمــۇ ــدىغان گهپ ب ــاقۇل دەي ــر كــېچىگه م ــال بى ــدى، دەرھ بول
 تېنىۋېلىــپ، بىــر چوڭقــۇر ھهســىرەتلىنىپ ئــۇ −ئهممــازە، . ســهتهڭلهر

 بولسـا  بوش يانچۇقۇڭ ئهممازە − قويدى، ياالپ بىلهن تىلى بارمىغىنى
 نـېمىال  …دېگهننى،  پۇل شۇ خهپ … يارىمايدىكهنسهن، نېمىگه ھېچ
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 ياخشـى  مىڭ يۈرگىنىمدىن پىشىپ-كۆيۈپ ئېتىزلىقتا بىلهن دېگهن
 پۈتــۈن، كىــيىمىم. ئىشــلهۋەردىم قىلمــاي ”غىــڭ“. ئــوقهت بــۇ دەڭــال

ــوق، قورســىقىم ــىق ت ــۆي، ئىسس ــۈنى ھهر ئ ــا، ك ــلىدە مۇنچ ــز ئهس  بى
 دەپ كېتىــدۇ ئېشــىپ ســوغۇڭ چۈشســهڭ تــوال مۇنچىغــا يوقلــۇقتىن

مهيلى، ھهركۈنى مۇنچا، چېكىشـىم  -ھه. نمىز دەڭالدەيدىكه بىكارغىال
 ئـۇ  بولغاچقـا  تـوم  يـانچۇقى  خوجـايىن  بىزنىڭ …ئامېرىكا پاپىرۇسى، 

 سـهتهڭ  شـۇ  ئهممـازە، ! پاھ پاھ، پاھ، چاقتىدە، مېغىزىنى سهتهڭلهرنىڭ
ــدىغان تىكىلىــپ قىزالرغــا ــانچ دەڭــال، گهپ قارىيالماي ــۇرۇق ۇقي  −. ق

ن قوزغىلىـــپ ســـۇنغان پـــۇتىنى ئورنىـــدى ئىڭـــرىغىنىچه تاقىربـــاش
 .ئوڭشىۋالدى

 ئېڭىشـىپ  تاقىرباشـقا  باال جىمىغۇر سورىدى − ياردەملىشهيمۇ؟ −
 لىڭشـىتقىنىدىن  بـاش  دېگهنـدەك  يوق كېرەك ياق، تاقىرباش. تۇرۇپ

 :قىلدى داۋام گېپىنى قايتىدىن دېگىنى تۇردى كېيىن،

قىـل   نـېمه  دەڭـال،  راھهت بهكـال  كۈنۈم ھه،. قىلدىم شۇنداق ھه، −
بىــر . دېســه خوجايىنىمغــا خــوش دەپ قويــۇپ ئىشــلهپ يــۈرۈۋەردىم     

كۈنىســى قارىســام دۇكانــدىكى مالالرنىــڭ ئارىســىغا بىــرنهچچه پــارچه  
دېهقـــان بولســـاقمۇ ئورتـــا . كىتـــاب كىرىـــپ قـــاپتۇ دەڭـــال-گېزىـــت

ئىچىم پۇشۇپ ھېلىقى نهرسـىلهرنى  . مهكتهپكىچه ئوقۇپ قويغانىدۇق
چهتئهلدىكى ئـاغىنىلهر قـالتىس   . مهنئىككىلهپ ئوقۇپ قويى-بىرلهپ

دەڭال شۇ، ئامېرىكا باشلىغىنى ماقۇل -ئىشالرنى قىلىپ يۈرگهن گهپ
قىلىــپ ئــاق ســارايدا كۆرۈشــۈۋاتقان، ب د ت دا ســهھنىگه چىقىــپ      

ئىستانبۇل دەمدۇ، -يورك، ۋاشىنگتون دەمدۇ، بېرلىن-سۆزلهۋاتقان، نيۇ
 …يالر، نامايىشـالر،  ئىشنى قىلىپ ھهممىـال يهردە يىغىـنالر، قۇرۇلتـا   

 گېرمــانىيه، ئامېرىكــا،! گهپ تىترىتىــۋەتكهن دىــر-دىــر خىتــايالرنى
 قويمىساق قىلىپ ئازاد سىلهرنى: قىپتۇدەك ۋەدە دېگهنلهر ھولالندىيه
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ۇئامىله قىلىپ كېلىۋاتقـان  م بۇنداق بىزگه كۈندە بۈگۈنكى تۇرۇۋاتقان
تـوال كۈچلىنىـپ قااللىغىـدەكال بولىـدىكهن،     -ئىكهن، كهلگۈسىدە ئـاز 

بىزنــى قوراللىــق باستۇرۇشــقا ئاتلىنىدىغانلىغىــدىن قىلــچه گۇمــان  
 .قالمايدۇ

ــي    ــۇق مىللىـ ــىۋەتلهردىمۇ تولـ ــارا مۇناسـ ــقا خهلقئـ ــۇالردىن باشـ بـ
ولـــۇق مۇســـتهقىللىق، ۋەتىنىمىـــزدىن خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى ت

ــامىله قىلىشــىمىز شــهرت   . تازىالشــنى ئالــدىنقى شــهرت قىلىــپ مۇئ
ــى     ــڭ ھهرقايسـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـ ــي مۇسـ ــۇ مىللىـ بولۇپمـ
ــېگىش    ــاردىمى تـ ــۇتلهق يـ ــا مـ ــقۇچلىرىدىكى مۇددىئالىرىمىزغـ باسـ

 .ئالدىنقى شهرتى بىلهن مۇئامىله قىلىشىمىز شهرت

 

 ئهقىدە پىداكارلىقى 2.16§
ئۆزىگه خوجا مۇسـتهقىل مىللىـي   -زنى ئۆزخهلقىمىزنى، ۋەتىنىمى

دۆلهت ھالىغا كهلتۈرۈپ، ۋەتىنىمىـز خهلقىنـى دۇنيـادىكى مىللهتـلهر     
قاتارىغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشـنى ئـۆزلىرىگه غـايه قىلغـان     
نۇرغۇن كىشىلىرىمىز، ئۆزلىرىگه ھهرخىل ئهقىدىلهرنى قورال قىلىپ 

ــالىيهت قىلىشــماقتا نىڭ بىــرەر ئىــدىيىۋى بىــر ئهقىــل ئىگىســى . پائ
ئېقىمغــا مهنســۇپ بولماســلىقىنى تهســهۋۋۇر قىلمــاق ھهقىــقهتهن      

شــۇنداق ئىــكهن، تهشــكىالتلىرىمىزنىڭ بىــرەر  . ئهقىلــگه ســىغمايدۇ
ــال     ــدىن تهشــكىل تېپىشــى نورم ــدىگه مهنســۇپ كىشــىلهر توپى ئهقى

. ھادىســه دېيىشــىمىز، ھهتتــا زۆرۈرى ھادىســه دەپ قارىشــىمىز كېــرەك
بىر تـوغرا  -ىدىيىۋى ئېقىمالرنىڭ ھهممىسىال بىردىنئهمما بۇ خىل ئ

ئهقىدە ياكى خهلقىمىزنى تولۇق جهلـپ قىالاليـدىغان ئهقىـدىلهردىن    
ــايىن   ــىمۇ نات ــۇپ كېتىش ــدە    . بول ــدىيىنى ئهقى ــر ئى ــۇم بى ــا مهل ھهتت
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ــاي     ــدىمۇ، خىت ــۆزدە تۇتقانلىرى ــىتىلىك ك ــنى ۋاس ئاجىزالشتۇرىۋېلىش
تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى قهتئىي تىنچ مۇئامىله قىلىشـىمىزنى، ھهتتـا   
ئۇالر بىلهن يېقىندىن ھهمكارلىقتا بولۇشىمىزنى ئىزچىل تهكىـتلهپ  

ئۇالرنىــڭ تــاتلىق ۋەدىلىرىنىــڭ ھهممىســىال ئهنه شـــۇ     . كهلمهكــته 
قايتــا -تىدا ئىشــقا ئاشــۇرۇلىدىغانلىقىنى قايتــائالــدىنقى شــهرت ئاســ

ــمهكته  ــتلهپ كۆرسىتىشـ ــاش  . تهكىـ ــات ياشـ ــڭ باياشـ دەرۋەقه، ئۇالرنىـ
مۇھىتىغا ئېرىشىۋاتقان ئـون مىليونلـۇق خىتايلىرىنىـڭ بـۇ يهردىـن      
قوغلىنىشـــى ۋە پهۋقۇلئـــاددە زور ئېنېـــرگىيه مهنبهســـىنىڭ قولـــدىن 

ىقىنى ھهر ۋاقىـت  كېتىپ قېلىشىنى ھهرگىـز خالىمـاي كېلىۋاتقـانل   
ــادىلهپ كهلمهكــته ــلهغ ســېلىش   . ئىپ ــزگه مهب ــته ۋەتىنىمى ــۇ جهھهت ب

شـۇڭا ئـۇالر بىـلهن مۇئـامىله     . ئىشلىرىدا ئاالھىدە روشـهن كـۆرۈلمهكته  
بىـــر -قىلىشـــتىمۇ يۇقىرىـــدا تهكىـــتلهنگهن تهلىپىمىزنـــى بىـــردىن
 .يېقىنلىشىش شهرتى قىلىشتا قهتئىي چىڭ تۇرۇشىمىز شهرت

ئۇالرمـۇ ھهر  . مۇ بـۇالردىن پهرقـى يـوق    خىتايالر يېڭى دېموكراتىك
دائىــم ۋەتىنىمىزنـــى بېســـىپ ياتقــان تاجـــاۋۇزچى ۋەتهنداشـــلىرىنى   
ــى      ــالر دېگهنن ــا تهگمهڭ ــۇچىالر، ئۇالرغ ــايه قىلغ ــوكراتىيىنى ھىم دېم

ــماقتا    ــدىت سېلىش ــزگه تهھ ــپ بى ــهرت قىلى ــدىنقى ش ــڭ . ئال ئۇالرنى
ــۈزۈم بىــلهن يېقىنــدىن مۇناســىۋ  ەتلىرى بولغــان سوتسىيالىســتىك ت

كىشىلهر بولغىنى ئۈچۈن، ئۇالرنى ۋەتىنىمىز مهسىلىسـىدە پۈتـۈنلهي   
كوممۇنىست خىتايلىرى بىـلهن ئوخشـاش مهيدانـدا تۇرىـدىغانالردىن     

ۋە بهلكـى ئۇالرنىـڭ بىـز بىـلهن يېقىنلىشىشـقا      . دەپ قاراش مۇمكىن
ــردىن  ــتىكى بىــ ــىتى  -ئىنتىلىشــ ــر مهقســ ــى −بىــ  ۋەتىنىمىزدىكــ

ى پاراكهندىچىلىك يارىتىشىمىزنى توسۇش ئۈچـۈنال  قارش خىتايلىرىغا
ــۇمكىن  ــى   . بولىشــى م ــا قارش ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ ــڭ خىت ــۇالر بىزنى ئ

ــارزۇيىمىزنى   ــېالن كېســىپال دەپ ’تېررورلــۇق‘ھهرىــكهت قىلىــش ئ  ئ
 كهلـمهي  ئىـش  بىـر  ھـېچ  قولىـدىن  خىتايالر تۈردىكى بۇ. قىلىشماقتا
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 ئىـــچ بىـــزگه دەپ، كېتىۋاتىســـىلهر تارتىـــپ جاپـــا بهكـــال بولمىـــدى،
ە يېرىــد ھهممىــال دۇنيانىــڭ! ئــۇالر دەڭــال گهپ كهتــكهن ئاغرىتىشــىپ

ھۆكــۈمهت -بىرلىــك دەمــدۇ، قۇرۇلتــاي-ۋەخپــى دەمــدۇ، مهرگهز-دەرنهك
دەمدۇ، ئىشنى قىلىپ نوقـۇتتهك ئىشـالرنى قىلىـپ يـۈرگهن گهپ بـۇ      

ــۇالر چىقارغــان گېزىــت . مۇھــاجىرلىرىمىز ــابالرنى -ئ ــالالرنى، كىت ژۇرن
ــاڭ ــهن -ئوقۇسـ ــاڭ تويمايسـ ــۇپ   . ئوقۇسـ ــىمىز ھهل بولـ ــال ئىشـ ئهتىـ

ئهممـــازە، . شـــاللىنىپ كېتىســـهنكېتىدىغانـــدەك ئۈمىـــدلىنىپ خۇ
 بىرســىنىڭ دەيــدىغان ”ئىزچــى“بۇنــداق كىتابالرنىــڭ ئىچىــدە شــۇ  

 دۇغىالرنى-داغ ھېلىقىدەك كىتاب بۇ. قالدىم ئۇقالماي تازا يازغىنىنى
ــر ــيىن بىـ ــپ، تىـ ــۈن قىلىـ ــۇ بۈگـ ــان يهرلهردە بـ ــىنى بولۇۋاتقـ  كىشـ

رە چــا تــوغرا ئهڭ ھهرىكهتلهرنــى يوشــۇرۇن قورقۇنچلــۇق چۆچۈتىــدىغان
ــانىكهن ــال يازغـ ــدىكى  . دەپـ ــابنى چهتئهلـ ــۇ كىتـ ــۇنىڭغىمىكىن، ئـ شـ

ئاڭلىسام، . تهشكىالتلىرىمىزنىڭ ھېچقايسىسى ياخشى كۆرمهيدىكهن
 نهچــچه كىتــابلىرىنى نىــڭ ”ئىزچــى“قايســى بىــر باشــلىقىمىز شــۇ  

 بۇالرغـا . كۆيـدۈرۈۋەتكهنمىش  پارچىسـىنى  مىـڭ  نهچچه يىغىپ قېتىم
ئۇيغۇرمـۇ ئۇيغۇرنىـڭ كىتـابىنى    . ىئىشـلىمىد  كـالالم  زادىـال  مېنىڭ

 دېگىنـى  ”ئىزچـى “ھه؟ ئهممـازە، بـۇ   -كۆيدۈرىدىغان ئىـش بولىـدىكهن  
 بېســىپ  قــارا  كېچىــدە  ئوقۇســاڭ  يېزىپتىكــى،  گهپلهرنــى  شــۇنداق 

 يۈرىكىــڭ خېلــى. بــار گهپــلهر قورقۇنچلــۇق قــالغۇدەك ئۇخلىيالمــايال
ــابلىرىنى ئۇنىــڭ بولمىســا ــ يۈرىكىــڭ ئوقۇيالمايســهن، كىت پ يېرىلى

ــۇ  . كېتىدىغانــدەكال بولــۇپ كېتىســهن  ــار كىتــاب ب قــالتىس جېنــى ب
-ئىچـى  بوغـۇزالپ  يهردە كـۆرگهنال  دېگهننـى  خىتاي! دېگىنى ”ئىزچى“

 خاتـا  دەسـلىپىدە ! دەھشـهت  دەڭـال،  يازغـان  دەپال تۆكۈۋېتىڭالر باغرىنى
 راسـت . بـاقتىم  ئوقـۇپ  يېنىشالپ-يېنىش دەپ، قانداق-ئوقۇۋالدىممۇ

ــۇنداق ــكهن ش ــىت، ! دېگهنى ــڭ …ھهي ئىس ــۇ بىزنى ــۇ ش ــۈرەك توخ  ي
 كىتــابالرنى بــۇ ئۇنىڭغــا كۈنىســى بىــر دېمهمــدىغان، خوجــايىننى
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 ”ئىزچـى “ تـۇرۇپال  قارىتىـپ  كـۆزۈمگه  دەڭال، بېقىپتىمهن كۆرسىتىپ
 ئېچىشــىپال ئىچىــم! كۆيدۈرۈۋەتمهســمۇ يىرتىــپ كىتــابلىرىنى نىــڭ

اق جېنى بار بۇند! دەڭال ئىدى كىتابالر ياخشى بهكال ئىسىت،! كهتتى
 بىرەر دەپال ”ئاله“ئهگهر بىرسىدە كۆرسهم، . كىتابالرنى بهكال ئاز كۆردۈم

 ئامال. كىتابالرنى ئۇ بوالتتىم ئېلىۋالغان بېرىپ تاشالپ دولالرنى يۈز
 بىزنىـڭ  تـاڭ -دەيـدىغۇ  ”شـۇنداق  بۇيرۇقى قۇرۇلتىيىمىزنىڭ“ قانچه،

 −. ى تۈكۈرىۋالدىبىرن پۈركۈپ رەسمىيال بارمىقىغا تۇردى −. لوبهن شۇ
-گېزىــت پۈتــۈن بولغــان بــار دۇكانــدا بىرىــدە كۈنلهرنىــڭ دېگهنــدەك،
 جىممىـدىال  خوجـايىنىم،  تاشـالتقۇزىۋەتكهن  يىغىشـتۇرۇپ  ژۇرنالالرنى

 ئــۇالردا. بازارغــا كهتتــى يىغىــپ ســاقچىالر كهينىــدىنال. كهتتــى يوقــاپ
 ســوراپ باشــتىن بىــر. دەڭــال بــارىكهن تىزىمــى خوجايىنالرنىــڭ پۈتــۈن

 تـوال -ئـاز  ماللىرىمنى“بىزنىڭ ھېلىقى خوجايىن ! تۇتقىلى تۇرمامدۇ
 يوقـاپ  دەپـال  ”تـۇرغىن  سـاقالپ  پـۇلىنى  سېتىپ چۈشۈرۈپ باھاسىنى

. بېرەركهنـدۇق  ئۆتكـۈزۈپ  خىتايغا تۇتۇپ ئۇنىمۇ بولمىسا. كهتكهنىدى
 كهتتـى  سـوراپ  قېـتىم  نهچـچه  دەپ نهدە خوجايىنىـڭ  كېلىپ دۇكانغا
 توختىتىــپ گېپىنــى ئــۇ −! هن ســاقچىالردېــگ مــېلىس بــۇ دەڭــال

 بىـلهن  دېـگهن  نـېمىال  −. يۈگۈرتىۋالـدى  كـۆز  بىـر  ئهتراپىغا گىدىيىپ
 ئهرزان بهك تـوال  باھاسىدىن بۇرۇنقى ئهمهسمۇ، مېلى ئامانهت خهقنىڭ

 ساتســاممۇ باھاســىغا ئــۆز بهزىلىرىنــى. دەڭــال بولمايــدۇ قىلىۋەتســهك
رغانسېرى دۇكان بوشاشقا با. تۇردۇم سېتىپ پايدىسىغا كۆپىنى خېلى

نــېمه بــوالركىن دەپ خوجايىنىمنىــڭ مــال قويىــدىغان     . باشــلىدى
ــاقتىم    ــپ ب ــۆيىگه بېرى ــىنىڭ ئ ــاز. تونۇش ــاللىرى   -ئ ــۆتمهس م ــوال ئ ت

ئــارىالپ دۇكانغــا ئهكېلىــپ ســېتىپ ئۇالرنىمــۇ دېــگهن  . قالغــانىكهن
مالالرمۇ بىر كۈنلىرى بۇ . باھاسىدىن پايدا چاپالپ پۇل قىلىپ قويدۇم

ئۇالرنىـڭ  . تونۇشۇپ قالغـان بىـرنهچچه دۇكانـدارالر بـار ئىـدى     . تۈگىدى
 نېسىگه دېيىشىپ ”قوي سېتىپ باھادا شۇ مالنى مۇنۇ“مهدىكارلىرى 
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ــپ     ــامىله قىلىشــتا قارىســىغا مېڭى ــلهن مۇئ ــدارلىرى بى ــېقىم تهرەپ ئ
خىتـاي يـۇرتى ھـالىتىگه    كېتىدىغان بولساق، ۋەتىنىمىزنىڭ مهڭگـۈ  

ــاخىرقى     ــدىغان ئهڭ ئـــ ــدىنى ئالىـــ ــىنىڭ ئالـــ ــپ قېلىشـــ كېلىـــ
بىـز ئـۇالر بىـلهن    . پۇرسهتلىرىدىنمۇ ئايرىلىپ قېلىشـىمىز مـۇمكىن  

مۇئامىله قىلغىنىمىزدا ۋەتىنىمىزگه تاجـاۋۇز قىلىـپ يهرلىشـىۋالغان    
ــۇل     ــىنىمۇ قوبــــــــ ــدىن بىرســــــــ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىــــــــ خىتــــــــ

لهق تۈردە خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن   قىاللمايدىغانلىقىمىزنى ۋە مۇت
قۇتۇلـــۇپ، مىللىـــي مۇســـتهقىل دۆلهت قـــۇرۇش ئۈچـــۈن كـــۈرەش      
قىلىدىغانلىقىمىزنى شهرتسىز قوبۇل قىلدۇرۇشـنى ئالـدىنقى شـهرت    
قىلغان ئاساسـتىال ئۇالرنىـڭ ھهمكـارلىق تهكلىپلىرىنـى ئويلىنىـپ      

شـــۇنداقتىمۇ ئۇالرنىـــڭ بىـــزگه . كۆرۈشـــىمىزگه بـــوالر دەپ قـــارايمىز
ــلىرىنىڭ     ــان يۇرتداشـ ــىپ ياتقـ ــى بېسـ ــىپ ۋەتىنىمىزنـ ھهمكارلىشـ
شهرتســىز چېكىــنىش دولقــۇنى يارىتىــپ بېرىشــى ۋە بىزنىــڭ خىتــاي 
تاجــاۋۇزچى ھــاكىمىيىتىنى ئاغــدۇرۇپ تاشلىشــىمىز ئۈچــۈن مــاددىي، 

يــــــاراغ ۋە دىپلوماتىيىلىــــــك يــــــاردەملهردە بولىشــــــىنى -قــــــورال
. ىـدىغان ئىشـالردۇر  كۆرگىنىمىزدىن كېيىن ئانـدىن ئويلىنىشـقا بول  

ــي    ــۇالر ۋەتىنىمىزنىــڭ مۇســتهقىللىق ئارزۇســىغا قهتئى ھــالبۈگۈن، ئ
ــش       ــي رەت قىلى ــى قهتئى ــۇ تهلىپىمىزن ــڭ ب ــاي، بىزنى ــېقىن يولىم ي
ــر      ــاس بى ــار قىلىنم ــانلىقى ئىنك ــىنى تۇتــۇپ كېلىۋاتق پوزىتسىيىس

 .پاكىت

ــااليلۇق،  ــوزائ ــاۋ، خوڭكــوڭ، فورم ــداق   ماكئ ــايالر ھهرقان لىــق خىت
ئىي تۈزۈم ھۆكـۈم سۈرۈشـىدىن قهتئىـي نهزەر، ۋەتىنىمىزنىـڭ     ئىجتىما

مىللىــي مۇســتهقىللىق تهلىپىنــى قهتئىــي رەت قىلىــش الزىملىقــى 
ئـۇالر  . سـۆھبهتلهر ئـېالن قىلىـپ كهلمهكـته    -ھهققىدە ئىزچىل ماقاله

ــىدىن    ــتهقىللىق كۈرىشــ ــي مۇســ ــڭ مىللىــ ــۈن خهلقىمىزنىــ بۈگــ
ــاكىمىيىتىن  ى پايــــــــدىلىنىپ خىتــــــــاي كوممۇنىســــــــتالر ھــــــ
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بىرىنچــى باســقۇچلۇق مىللىــي مۇســتهقىللىق پائــالىيهتلىرىمىزگه  
موڭغۇلىيىنىــڭ قىلچىلىــك يــاردەم قىلىــش نىيىتىــدە بولماســلىقى  

ئهمما ئۇالر ۋەتىنىمىزنىڭ ئىچكـى ئىشـلىرىغا ئارىلىشـىپ،    . تهبىئىي
ــالىيهتلهردە     ــداق پائــ ــدىغان ھهرقانــ ــان كهلتۈرىــ ــزگه زىيــ خهلقىمىــ

 . س قىاللمايمىزبولىشىنىمۇ قىيا

فېدېراتسىيىسى مۇ بىزنىڭ بىرىنچـى   رۇسىيهخۇددى شۇنىڭدەك، 
باسقۇچلۇق مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىـزگه تـوغرا مۇئـامىله    

ئۇالرنىــڭ خىتــايالر بىــلهن . قىلىــپ كېتىشــى ناتــايىن دەپ قــارايمىز
بولغان ئهزەلىـي زىددىيىتىـدىن پايـدىلىنىش ئىمكانىنىـڭ بىرىنچـى      

ــ    ــىدىن بولماسـ ــدا بولىشـ ــز جهريانىـ ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـ لىقى باسـ
كېيىنكـــى باســـقۇچالردا ئاالھىـــدە ئۇســـتىلىق بىـــلهن     . كـــۆپرەك

يېقىنالشــــقىنىمىزدىال بهزى ھىمــــايىلىرىنى قولغــــا كهلتۈرۈشــــكه 
ــدۇ ــيهت ۋە شـــۇ ۋاقتىكـــى      -بوالمـ ــۇنى شـــۇ ۋاقتىكـــى ۋەزىـ ــوق، ئـ يـ

ئهممــــا تــــارىخىي . يېتهكچىلىرىمىزنىــــڭ ئىقتىــــدارى بهلگىلهيــــدۇ
م دىقـقهت بىـلهن مۇئـامىله    تهجرىبىلهردىن قارىغانـدا، ھهتتـا ھهر دائىـ   

قىلىشىمىزنى تهلهپ قىلىدىغان خهتىرى چوڭ بىر قوشنىمىز بولۇپ 
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  : كوممۇنىزم دۈشمىنى خىتايالر. 7

بۇ مهسىله، نۆۋەتته دىققهت قىلىشـىمىزغا تېگىشـلىك ئىنتـايىن    
ــازۇك ۋە جىــددىي مهســىلىلهرنىڭ بىــرى ھېســابلىنىدۇ  ــۇ ھهقــته .  ن ب

سىمالردا خېلى كـۆپ توختالغـان بولسـاقمۇ، بىرقىسـىم     ئالدىنقى قى
ــانچىلىق   ــهنچىلىرىدىكى قااليمىقــــ مۇھاجىرلىرىمىزنىــــــڭ چۈشــــ

ئهگهر بىز يېڭى خىتاي . تۈپهيلىدىن، قايتا توختىلىشنى الزىم تاپىمىز
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 مـالالرنى  مىشـكاپ  بىـر -تاغـار  بىر ئالغان ئۇالردىن. تۇردى بېرىپ مال
 پايدىســىغا ئوبــدانال خېلــى كــۈنلهردە بــۇ كهتــكهن قىسلىشــىپ مــال

ۇرغۇن دۇكانالر تاقىلىپ كهتكهچكىمىكىن، مېنىـڭ  ن. تۇردۇم سېتىپ
شۇنداق قىلىپ خهقنىڭ نىسى . دۇكىنىم خېلىال ئاۋاتلىشىپ قالدى

دۇكـان ئىجارىسـى   . ماللىرىنى سېتىپمۇ يېرىم يىلنى ئۆتكـۈزۈۋەتتىم 
سىلىقالر دەمدۇ، ياتاق پۇلى دېگهنلهرنىمـۇ ۋاقتىـدا تـۆلهپ    -دەمدۇ، باج

ســاقچىالر، بــاجگىرالر، رەكىــت دېــگهن  . ڭــدىمدەپتىــرىمگه يېزىــپ ما
ــدۇ   ــۇل ســوراپ تۇرۇۋالى ــۇ پ ــۇنى دەپ يالغــان  . بۇالڭچىالرم ــۇنى دەپ، ب ئ

باھانىلهرنى كۆرسىتىپ يۈرۈپ ئوننى سورىسا بىرنى بېرىپ دېگهندەك 
قارىســام خوجايىننىــڭ پۇللىرىمــۇ نىســى ســېتىپ . قۇتۇلـۇپ ماڭــدىم 

چـوڭ پـۇل بولـۇپ قالـدى     تاپقان پايدىلىرىم بىلهن قوشۇلۇپ خـېلىال  
. بـازارمۇ تـۈگهپ قـالغىلى تـۇردى    . دەڭال، خوجايىنىم تېخىچه كهلمهيدۇ

… 

 قېچىـــپ تهرەپـــكه بـــۇ ئېلىـــپال پـــۇلىنى خهقنىـــڭ ھهرقاچـــان −
 بۆلـۈپ  گېپىنـى  تۇردىنىڭ كۆزلۈك، بىر − تايىنلىق؟ كېلىۋالغانسهن

  .تهگدى چىشىغا ئۇنىڭ

مـدا كـۆزۈم   ھارا دەڭـال،  بهندىسـى  مۇسـۇلمان  ياراتقـان  ئالال بىزمۇ −
 گېپىنـى  يالىۋېلىـپ  بىـلهن  تىلـى  بـارمىغىنى  بىر ئۇ −! يوق مېنىڭ

 پۈتــۈن كېلىــپ مېلىســلهر بىرمــۇنچه كۈنىســى بىــر −. قىلــدى داۋام
-يهپ بىكارچىلىقتـــا. تاقىۋېتىشـــتى بـــازارنى پـــېچهتلهپ دۇكـــانالرنى

 ائېچىلىشـق  يېڭىدىن يهنه بازارالر. ئۆتكۈزۈۋەتتىم ئاينى نهچچه ئىچىپ
ئۇرۇسـالرنىڭ دۇكـانلىرى ئىـدى،    -بولسـىمۇ، سـاپال قىرغىـز    باشلىغان

. ئۇالرنىڭ يېنىغا ئىش ئىستهپ بارغىلى بوالمـدۇ دەيسـىلهر، بولمىـدى   
خهقنىــڭ پــۇلىنى ھارامغــا يــېگهن بولــۇپ قالمــاي يهنه دەپ، ئولتــۇرۇپ 

خوجايىنىمنىڭ دېگىنى بويىچه . كىتاب قىلىشقا كىرىشتىم-ھېساب
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ئـۈچ مىـڭ دولـالر قالىدىغانـدەك،     -يېنىمغا ئىككىھېسابلىغىنىمدا، 
ئىككــى مىــڭ -بــۇرۇنقى باھاســى بــويىچه ھېسابلىســاممۇ يهنىــال بىــر 

پـولالرنى كونــا  . قوپـار پۇللـۇق بولـۇپ قـالغۇدەكمهن    -دولالرغـا يېتىـپ  
ــال     ــى مــ ــڭ ھېلىقــ ــوراپ خوجايىنىمنىــ ــلهن ئــ ــرىم بىــ كىيىملىــ

ىككـى مىـڭ   ساقلىتىدىغان ئىسكىالتىغا يوشۇرۇپ قويۇپ، يېنىمغا ئ
ــۈردۈم   ــپ ي ــى جايلىۋېلى ــۈل    . دولالرن ــۇ كۆڭ ــمۇ، ب ــاش ئهمهس ــۇ ي بىزم

ئۇيـان ئـويالپ،   . چىدىغان بىلهن، بۇ بهدەن زادىـال چىـدىيالماي كهتتـى   
دە، -بۇيان ئويالپ خۇدا بهرگهن بۇ تهننى بىكارغا قىينىۋەتمهيلى دېـدىم 

بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ سهتهڭلهر بىلهن ئۈلپهتلىشـىدىغان بىـر   
ئاۋۋال ھهپتىـدە بىرەرسـى بىـلهن ئوينـاپ     . شۇمنىڭ يېنىغا باردىمتونۇ

قويــدۇق، بولمىــدى، كېــيىن ھهپتىــدە ئىككىمــۇ بولــۇپ كېتىــدىغان  
كۈنلهرنىڭ بىرىـدە شـۇنداق قارىسـام، ھېلىقـى ئىككـى مىـڭ       . بولدى

بىزنىـڭ يۇرتلـۇقالر تـۆت    ! دوللىرىمدىن ئارانال يۈز دولـالر قـاپتۇ دەڭـال   
تـۆت ھوشـۇقنى تېپىۋېلىـپ دەرھـال قىمارغـا       بولـدى، -تهڭگه تـاپتىمۇ 

مهن بۇنــداق گۇنــاھ ئىشــالرغا ئــاغىنىلهر    . كىرىشــىپ كېتىــدىكهن 
ــان      ــېقىن يولىمىغ ــاي ي ــا قارىم ــۇپ باققىنىغ ــانچه زورالپ قورقۇت ھهرق

ئامــال يــوق، بېرىــپ ھېلىقــى . بولســاممۇ يــانچۇقۇم بوشــاپ كېتىپتــۇ
بهرگهن  تۈگــۈككه تىقىــپ قويغــان خوجايىنىمنىــڭ پۇلىــدىن ئۇنىــڭ  

بـۇ قېـتىم   . ھېسابىغا توغرىالپ يهنه مىڭ نهچچه يۈز دولالرنـى ئالـدىم  
ئـالته يـۈز   -خېلى دىققهت قىلدىم دېسهممۇ، ئۇزۇن ئـۆتمهيال يهنه بهش 

بـــۇ خوجايىنىمنىـــڭ كهلـــمهي كهتكىنـــى، ھـــېچ  ! دوللىـــرىم قـــاپتۇ
دېگهنـدەك، بىـر   . بولمىغاندا بىر تېلېفون بېرىپ قويسـىمۇ مهيلىـدى  

ئهتىسـى  . م كېچىدە خوجايىنىم تۇيۇقسىزال پهيدا بولدىكۈنىسى يېرى
ــۇردۇم     ــا تاپش ــپ خوجايىنغ ــپ كېلى ــوپىنى ئېلى ــى ب ــپ ھېلىق . بېرى

 دولالرنى يۈز ئالته مۇنۇ“خوجايىنىم ئۇيان ھېسابالپ، بۇيان ھېسابالپ 
ــا ــېلىپ يېنىڭغ ــوي س ــدىن دە،-ق ــيىن بۇن ــۆز كې ــۇڭنى ئ ــۆزۈڭ يول  ئ
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  : ئورتا ئاسىيا تۈركىي جۇمهۇرىيهتلهر بىلهن مۇئامىله. 6

بــۇ جۇمهــۇرىيهتلهر بىلهنمــۇ ۋەتىنىمىــز خهلقــى چوڭقــۇر تــارىخىي   
قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى بولغىنى ۋە تېخى -لىقالرغا ئىگه قانئورتاق

ئىككـــى ئهســـىر مابهينىـــدىال ئايرىمىچىلىقالرنىـــڭ -يېقىنقـــى بىـــر
ــاجىزلىقلىرى      ــۈنكى ئـ ــلهن، ئۇالرمـــۇ بۈگـ ــى بىـ ــا چىققىنـ ئوتتۇرىغـ
تۈپهيلىدىن يا خىتايدىن ياردەم كۈتىـدىغان، يـاكى بولمىسـا ئـۇالردىن     

نلىقى ئۈچـۈن، ۋەتىنىمىزنىـڭ بىرىنچـى    ئهنسىرەيدىغان ھالهتته تۇرغا
ــۈپ   ــدىن ئۈركـ ــتهقىللىق پائالىيهتلىرىـ باســـقۇچلۇق مىللىـــي مۇسـ

ئۇالرغا نىسبهتهن، بۈگۈنكى ۋەزىيهتته . تۇرىدىغان ھېسسىياتتا تۇرماقتا
بىزنىڭ تهقدىرىمىزنى ياخشىالش پائالىيهتلىرىدە بولغىنىدىن كـۆرە،  

ــان   ــنى تاللىۋالغــ ــلهن ھهمكارلىشىشــ ــايالر بىــ ــۆپرەك خىتــ لىقى كــ
شـۇڭا، ئۇالردىنمـۇ ھه دېگهنـدە بىـرەر ئۈمىـد كۈتۈشـىمىز       . كۆرۈنمهكته

ــۇمكىن ئهمهس ــىمىز    . م ــات قىلىش ــۆپرەك ئېهتىي ــۇالردىن ك ــا ئ ھهتت
. تېخىمۇ ئاقىالنىرەك ئىش قىلغىنىمىـز بولـۇپ ھېسابالنسـا كېـرەك    

ئهمما شۇنىسى بىر پاكىتكى، دۇنيادا خهلقىمىزنىـڭ تهقـدىرىگه ئورتـا    
شـۇڭا، ئـۇ   . خهلقلىرىدەك قىزىقىدىغان باشقا بىـر خهلـق يـوق   ئاسىيا 

يهرلهردە مۇساپىر بولۇپ يۈرگهن يۇرتداشلىرىمىز دۇنيانىـڭ ھهرقانـداق   
بۇ . بىر رايونىغا قارىغاندا ھهسسىلهپ كۆپ ھالهتنى ساقالپ كهلمهكته

ــچه     ــپهئهتىگه قىل ــا ئاســىيا ئهللىرىنىــڭ مهن ــدا، ئورت نۇقتىــدىن ئالغان
ــدىت ياراتما ــي   تهھــ ــتىدا، مىللىــ ــهرتى ئاســ ــدىنقى شــ ــلىق ئالــ ســ

ــۇ   ــارلىق ئىشـــلىرىنى بـ مۇســـتهقىللىق پائالىيهتلىرىمىزنىـــڭ تهييـ
ــۇپ    ــز ئۇنتـ ــنى ھهرگىـ ــات يايدۇرۇشـ ــۇرۇن قانـ ــۇتلهق يوشـ ــلهردە مـ ئهلـ

 . قالماسلىقىمىز شهرت

ــان      ــلهن بولغـــ ــۇرىيىتى بىـــ ــۇلىيه جۇمهـــ ــدا موڭغـــ ــۇ ئارىـــ بـــ
ــدا بىزنىــڭ ھه. مۇناســىۋىتىمىزنىمۇ ئېنىــق چۈشــهندۈرەلمهيمىز  رھال
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ــتهقىللىق    ــي مۇســ ــقۇچلۇق مىللىــ ــى باســ ــۇنداقتىمۇ بىرىنچــ شــ
اق بىــر ئۈمىــدته  ھهرىكىتىمىــز جهريانىــدا پاكىســتاندىنمۇ ھهرقانــد   

ھهتتا دىقـقهت قىلمىغىنىمىـزدا بىـزگه تهھـدىت بولـۇپ      . بواللمايمىز
ــۇمكىن ــىمۇ مـ ــى   . قېلىشـ ــۇرۇن شهخسـ ــۇ يوشـ ــۇ يهرلهردىمـ ــا ئـ ئهممـ

ۋاســىتىلهردىن پايــدىلىنىپ قېچىــپ يوشــۇرۇنۇش مــۇھىتى يــارىتىش  
 .ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه ئهرزىيدۇ

ــتان ــۈنگىچه ئىچكــى ئافغانىس ــا بۈگ ــرى  تاشــق-، ت ى ئۇرۇشــتىن بې
كېلهلمهي كېلىۋاتقان ھهددىدىن ئېغىـر نـامراتلىق قـاپالپ كهتـكهن     
ــدىلىنىپ بهزى    ــدىن پاي ــڭ قااليمىقانچىلىقى ــۇپ، ئۇالرنى ــر ئهل بول بى
يوشۇرۇن مال كىرگـۈزۈش نىيىتىـدە بولغىنىمىزدىمـۇ، ئېگىـز قـۇرۇق      
تاغالر بىـلهن ئايرىلىـپ تۇرىـدىغان چىگرايىمىـزدا تـۈزۈكرەك بىـخهتهر       

اتنـــاش يولىمـــۇ بولمىغاچقـــا، ئـــۇالردىن بىـــرەر ئۈمىـــدته بولۇشـــمۇ  ق
ــك ــگهر    . بىهۇدىلىـ ــا زومىـ ــرى دۇنيـ ــن بېـ ــى يىلالردىـ ــا يېقىنقـ ھهتتـ

كۈچلىرىنىڭ قاتتىق چىشىغا تېگىپ قويغانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇ يهرلهر   
ــپ قالغــانلىقىنىمۇ       ــۇھىتى ھالىغــا كېلى ــارالىق دۈشــمهن م خهلقئ

 .ئۇنتۇماسلىقىمىز الزىم

مــۇ ھــازىرغىچه  تاجىكىســتانقىن قوشــنىمىز بولغــان تــارىخىي يــې
ــر ئهل    ــان بىـ ــۈرەلمهي كېلىۋاتقـ ــا كهلتـ ئىچكـــى تىنچلىقىنـــى قولغـ
بولغاچقا، بىرىنچى باسقۇچلۇق مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز 

خــۇددى شــۇنىڭدەك، . جهريانىــدا ئۇالردىنمــۇ ئۈمىــد كــۈتمهك قېــيىن  
ــتا خ    ــۇ ئــۆز قىيىنچىلىقلىرىنــى ھهل قىلىش ىتايــدىن ئۈمىــد  ئۇالرم

كۈتىدىغان ھالدا تۇرۇۋاتقاچقا، ئۇالرمـۇ خـۇددى پاكىسـتانغا ئوخشـاش،     
ــىمۇ      ــۇپ قېلىش ــر ئهل بول ــك بى ــزگه خهۋپلى ــىدىن بى دۆلهت نۇقتىس

  .مۇمكىن
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ــدى كېتىــپ دەپ ”تېپىــۋال ــته ب يىغىۋېلىــپ ھوشــۇمنى. قال ىــر ھهپ
ئهمدى پۇلۇمنىڭ بارىـدا  . زادىال ئىشتىن خهۋەر يوق. ئايلىنىپ باقتىم

دە، ماڭىـدىغان ئىشـهنچلىك بىرسـىدىن مىـڭ     -كېتىپ قاالي دېـدىم 
دوللىرىمنى ئۆيدىكىلهرگه يولغا سېلىۋېتىپ بىرەر يـۈز دولـالر بىـلهن    

 قمـاق تو-ئـۇر  ئۈلگـۈرمهي،  دېيىشكىمۇ ”ئۇف“. چېگرىدىن ئۆتىۋالدىم
ئۇيـان سۆرىشـىپ، بۇيـان دۇمبالىشـىپ بـۇ يهرگه      . پ قامالدىمقىلىنى

 −. مانا ئاخىرى سىلهر بىلهن بىرگه يېتىپتىمهن. قاماشتى بۇ كاپىرالر
 .قويدى ياالپ بارمىغىنى بىر تۈگىتىپ گېپىنى تۇردى

 كىرىــپ يهرگه بــۇ ئۈچــۈنال چىققىنىــڭ چهتــئهلگه ســهن دېــمهك −
 .تهنه قىلغان ئاھاڭدا تۈرمىدىشى كۆزلۈك بىر دېدى −! قاپسهندە

 ئىشـىممۇ  مېنىڭ قارىغاندا، سوراقلىرىدىن سورىغان نهدىكىنى، −
 گهپـكه  يهنه دەپ −! قالغاندەك چېتىلىپ بىلهن ئىشالر چوڭ قالتىس

 سـاڭا  كىتـابالرنى  ئهكسـىيهتچى  بىرمـۇنچه “ − مۇھاجىر، بۇ كىرىشتى
ــۇ يوشــۇرۇندى، نهگه لوبىنىــڭ بهردى، كىــم ــى  نــېمه يهرگه ب ۋەزىپىلهرن

 چـوڭ  خېلـى  مهنمـۇ  قارىغاندا، سوراشلىرىدىن دەپ ”ئېلىپ كهلدىڭ؟
 مېنىـڭ  بـۇالر  يېرى، قىزىق! جۇمۇ قىلىمهن قالغاندەك بولۇپ بىرسى

 ھېلىقـى  كېلىـپ  يهنه بىلىدىغانـدۇ؟  نهدىـن  كىتـابلىرىمنى  ئوقۇغان
ــايىنىمنى ــن خوجـ ــدۇ؟ نهدىـ ــا تونۇيدىغانـ ــوۋا خۇدايـ ــۇردى −! تـ  يهنه تـ

 قانداق سهن دېگىنه، سهن ئهمدى −ياالپ ھۆل قىلىۋالدى،  بارمىغىنى
 قـاپىقى  يېنىـدىكى  سـورىدى  دەپ − قالدىڭ؟ كىرىپ يهرگه بۇ قىلىپ

 .كهتكهندىن ئىششىپ

 ئهتراپىغـا  كـۆزىنى  يالغۇز ئاچالىغان − قاالتتىم، كىرىپ قانداق −
-جۇبـــا مولتـــۇرۇش،-ئولتـــۇرۇش − يېنىدىكىســـى، دېـــدى ئوينىتىـــپ

ارالمــاي زېرىكىــپ ئىــت بولــۇپ يــۈرگهن بــۇ كــۈنلهردە،  ب كافىخانىالرغــا
كۈندۈزدىال نوپۇس -ئۆيدىن چىقماي تېلېۋىزورغا قاراپ ئولتۇرسام، كۆپ
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ئۇالر ئۆيۈمنى ئۇيان ئاختۇرۇپ، بۇيـان  . تهكشۈرىدىغانالر كىرىپ كهلدى
ئــاختۇرۇپ بىــرنهچچه تــال ئىشــلهتمىگهن يېڭــى ئوكــۇل شىرىســىنى   

ئاندىن خروئىنچى، خروئىن سـاتقان دېـگهن بوھتـانالر     .تېپىۋېلىشتى
توقمـاق  -ئۇ يهردە بىـرەر ئـاي ئـۇر   . بىلهن ئاۋۋال چوڭ تۈرمىگه قاماشتى

 .قىلىشقاندىن كېيىن بۇ يهرگه يۆتكهشتى، شۇ

 .تۇردى سورىدى دەپ − چېكهمتىڭ؟ خروئىن راستتىنال سهن −

 − ك،كۆزلـۈ  بىـر  قىلـدى  دوق − كۆرۈنهمـدىكهنمهن؟  شۇنداقتهك −
ئۇنچىلىــك نهرســه ئۆيۈمــدە . مــال دوختــۇر ئىنژېنېــرىمهن دېــگهن مهن

 !بولمامتىكى

ــوش، − ــهن خـ ــېمه سـ ــۇ دەپ نـ ــهن؟ بـ ــدىكى دەپ − يهردىسـ  يېنىـ
 تۇتقانمىدىيا؟ دەپ شۇنداق سېنىمۇ − تۇردى، بۇرۇلدى مۆرىمهسكه

ــگهن مهن − ــائهت دې ــاتىمهن س ــدى −. س ــۇر، دې ــۆتكهن − جىمىغ  ئ
اپون ئېلېكترونلـۇق قـول   يـ  سـاندۇقۇمدىكى  ئاختۇرۇشـتا  ئۆي ھهپتىدە

ــۆرۈپ،   ــائهتلىرىمنى ك ــۇالرنى“س ــېمه ب  ســورىدى دەپ ”قىلىســهن؟ ن
 ”ساتىسـهن؟  كىمگه“. دېدىم ”ساتىمهن“. بىرسى خىتايدىن كىرگهن

 تارسـال  دېيىشـىمگىال  ”سـاتىمهن  سـاڭىمۇ  خالىساڭ“ سورىۋىدى، دەپ
 ئېتىلىپ پايلىماي ئاچچىقىمغا. قويدى تهستهك بىر يۈزۈمگه قىلىپ

پ مېنى ئۇرغـان ئـۇ خىتاينىـڭ ياقىسـىغا ئېسـىلىپ بىـر كـالال        بېرى
. ئۇر قىلىشىپ ئۈستۈمگه يامىشـىۋالدى -ئۆيۈمدىال مېنى ئۇرە. قويدۇم

بىر ۋاقتىدا ئېپىنى تېپىپ بىر خىتاينىڭ بىلىكىـگه ئېسـىلىۋېلىپ   
ھېلىقى . پۈتۈن كۈچۈم بىلهن چىشلهپ بىر پارچه گۆشىنى ئۈزۈۋالدىم

خىتاينىڭ جاھاننى بىر كهلتۈرۈپ چىرقىراپ ۋارقىرىشى بىلهن قالغان 
ــتى     ــۇپ كېتىش ــلهن بول ــڭ بى ــپ ئۇنى ــى قويۇۋېتى ــايالر مېن ــۇ . خىت ئ

بىـر ئامــالالرنى  . خىتاينىـڭ بىلىكىـدىن شـۇرقىراپ قــان ئېقىۋاتـاتتى    
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  : جهنۇبىي قوشنىلىرىمىز. 5

، خىتـــاي بىـــلهن زىتلىشـــىپ كېلىۋاتقـــان    ھىندىســـتانگهرچه 
قوراللىـــق ئارمىيىســـى بولســـىمۇ، چېگـــرا بويلىرىمىزنىـــڭ خىتـــاي 

تهرىپىدىن قاتتىق قامال قىلىۋېلىشى، چهكسىز قۇرۇق تاغالر بىـلهن  
ئايرىلىپ تۇرۇشى تۈپهيلىدىن، بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـزدە  

كېيىنكـى باسـقۇچالردا   . ھىندىستاندىن قىلـچه ئۈمىـد كـۈتهلمهيمىز   
ال ۋەزىيهتنىڭ قانداق تهرەققىي قىلىـدىغانلىقىنى مـۆلچهرلىمهك بهكـ   

ــاش قاتۇرۇشــىمىزنىڭ    ــۇالر ھهققىــدە ب ئهتىــگهن بولغاچقــا، ھــازىرچه ئ
ئهمما شۇنىسى ئېنىقكى، ھىندىستاندىن . ھاجىتى يوق دەپ قارايمىز

مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــڭ بىرىنچـــى باســـقۇچىدا 
ــوق دەپ      ــالىنىمۇ يـ ــۆرۈش ئېهتىمـ ــالغۇ كـ ــرەر توسـ ــك بىـ كۆرۈنهرلىـ

ــااليمىز ــدىن ق . ئېيت ــا چېگرى ــتاننى   ھهتت ــتا ھىندىس ــپ چىقىش ېچى
نىسبهتهن بىخهتهر ماكـان سـۈپىتىدە پايـدىلىنىش ئۈچـۈن مۇھـاجىرالر      
ۋاسىتىســـىغا تايىنىـــپ شـــارائىت يـــارىتىش ئۈچـــۈن تىرىشـــچانلىق  

 .كۆرسىتىشىمىزنىڭمۇ زىيىنى بولمىسا كېرەك

ــتان ــۇپ،     پاكىسـ ــىله بولـ ــش مهسـ ــر چىگىـ ــى يهنه بىـ مهسىلىسـ
ــۇش ئۈ  ــدىن قۇتۇل ــتان تهھدىتى ــاردىمىگه   ھىندىس ــڭ ي ــۈن خىتاينى چ

شـۇڭا ئـۆز   . ئېرىشىش ئۇالر ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم مهسـىله ھېسـابلىنىدۇ  
بىخهتهرلىكى ئۈچۈن بىـرەر شهپىسـى كۆرۈلمهيۋاتقـان ۋەتىنىمىزدىكـى     
ــا ھېسداشـــلىق   مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهۋىســـىدە بولۇۋاتقانالرغـ
ــنى     ــپ قېلىشـ ــىدىن ئايرىلىـ ــڭ ھىمايىسـ ــمهن دەپ خىتاينىـ قىلىـ

ئهمما پاكىستان خهلقى مۇسۇلمان خهلق . وبۇل قىاللمايدۇھهرگىزمۇ ق
بولغاچقا، قىسمهنلىكته يوشۇرۇن ياكى غهيرىي رەسمىي يولالر بىـلهن  

ــدۇ     ــكه بولمايـ ــوق دېيىشـ ــىنىمۇ يـ ــلىق بىلدۈرشـ ــزگه ھېسداشـ . بىـ
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خىتــــاي چاڭگىلىــــدىكى باشــــقا مىللهتــــلهر بىــــلهن . 4
  : مۇناسىۋىتىمىز

 مانجۇالربۇنداق مىللهتلهرنىڭ ئىچىدە ئهڭ تىپىك بولغانلىرىدىن 
بۇ خهلقلهرنىڭ يۇرتلىرى . نى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈش مۇمكىن جۋاڭالرۋە 

قۇتۇلغۇسىز دەرىجىـدە سـۈنئىي خىتايالشـتۇرۇلغان، خهلقىمـۇ ئېغىـر      
دەرىجىدە ئاسسىمىلياتسىيىلهشتۈرۈلگهن بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ بىۋاسـىته    
مۇستهقىللىق كۈرىشى شوئارى ئاستىدا ھهرىكهت ئېلىپ بارالىشـىنى  

بۈگـۈنكى ۋەزىيىتىـدىن ئالغانـدا بهكـال     قىياس قىلىش، ئهڭ كېمىـدە  
شـــۇنداقتىمۇ خىتاينىـــڭ فېدراللىشـــىش يـــاكى پارچىلىنىـــپ . تهس

كېــــتىش پۇرســــىتى كهلگىنىــــدە نىســــبهتهن كــــۆپرەك مىللىــــي  
ــۇ . ئهركىــنلىككه ئېرىشهلىشــىنى قىيــاس قىلىــش مــۇمكىن  شــۇڭا ب

خهلقلهرنىڭ ئهركىنلىك ھهرىكهتلىـرىگه ھېسداشـلىق قىلىشـىمىز،    
ئهممــا بۇنــداق . نىچه رىغبهتلهندۈرۈشــىمىز مــۇمكىنمــۇمكىن بــولغى

مىللهتلهردىن بولغان خهلقلهرنىڭ ۋەتىنىمىزدىكى تارقىلىشى بهكـال  
ئــاز بــولغىنى ۋە ئۇالرنىــڭ يــۇرتلىرى ۋەتىنىمىــزدىن بهكــال يىــراقالردا  
بولغىنى ئۈچۈن، ئۇالر بىلهن بىۋاسىته ھهمكارلىشىش دەيدىغان بىـرەر  

ھهتتا بۇ يهردە دىققهت قىلىشـقا  . لمايمىزئېهتىماللىقنى قىياس قىال
تېگىشــــلىك بىــــر مهســــىله شــــۇكى، ۋەتىنــــى قــــانچىكى ئېغىــــر 
ــر   ــانچىكى ئېغىـــــــــ ــى قـــــــــ ــتۇرۇلغان، خهلقـــــــــ خىتايالشـــــــــ
ئاسسىمىلياتسىيىلهشتۈرۈلگهن بولسا، بۇ خىل خهلقلهر ئارىسـىدىكى  

شـۇڭا،  . مىللىي مۇناپىقالرمۇ شۇنچه كۆپ چىقىشى بىـر مۇقهررەرلىـك  
هر بىـلهن مىللىـي مۇسـتهقىللىق پائـالىيهتلىرىمىزگه     بۇنداق خهلقل

مۇناســـىۋەتلىك ئىشـــالردا مۇناســـىۋەت قىلىشـــقا تـــوغرا كهلگىنىـــدە 
  .ئاالھىدە ھۇشيار بولىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ
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 قولىنى بۇنىڭ ھايۋان بۇ“. قىلىپ ئۇنىڭ قولىنى تېڭىشقا كىرىشتى
دەرھــال دوختۇرغــا  تېپىــپ پارچىســىنى گــۆش ئــۇ ئۈزۈۋاپتــۇ، چىشــلهپ

 گـــۆش ئــۇ . كىرىشـــتى ئاختۇرۇشــقا  ئـــوينى دېيىشــىپ  ”!ئــاپىرايلى 
ــاختۇرۇپمۇ شــۇنچه پارچىســىنى ــۇپ قــان قىپقىزىــل. تاپالمىــدى ئ  بول

ــكهن ــاغزىمنى كهت ــاچتۇرۇپ ئ ــقا ئ ــتى قاراش ــدا. كىرىش  ئــۇنى قارىغان
 يـوق  نهرسـه  باشـقا  قېنىـدىن  خىتاينىـڭ  ئاغزىمدا كېرەك، يۇتۇۋەتسهم

ن كېـيىن ئـۇ خىتـايالر ماڭـا چېقىلىشـتىن قـورقتى       شـۇنىڭدى . ئىدى
ئـۇ  . ئېهتىمالىم، پـۇت قولـۇمنى بـاغالپ تـۈرمىگه ئاپىرىـپ تاشـلىدى      

ــتى   ــۇرۇپ قىيناشـ ــۈچه ئـ ــۇمدىن كهتكـ ــۈنگىچه ھوشـ . يهردە نهچـــچه كـ
يېرىمجان بولغىنىمدا بىر ماشىنىغا بېسىپ بۇ يهرگه ئېلىپ كېلىپ 

 .تاشالشتى

ــۇردى دې ــدۇرماي    ت ــيىن چان ــدىن كې ــى ئاڭلىغان ــۇ گهپلهرن ــى ب گىن
 .سىلجىگىنىچه بۇ جىمىغۇر سائهتچىنىڭ يېنىدىن يىراقالشتى

 تۇرغـۇزۇپ  تىرىك خىتاينى بىر سهن دېمهك دېگىنه، مۇنداق ھه، −
 !پاھ پاھ، پاھ،! يهردىكهنسهندە بۇ ئۈچۈن يهۋەتكىنىڭ خام گۆشىنى

 !نوچى يېگهن گۆشى ئادەم −

− … …! 

 .تۈرمىدىكىلهر ئۇنى بىرئاز شاڭخو قىلىشتى

بۇ يهرگه كىرگهنلهرنىڭ گېپى راست بولسا، بـۇ كامېردىكىلهرنىـڭ   
قاسىم بىلهن تۇردىدىن باشـقىلىرىنىڭ ۋەھىـمه يـارىتىش ھهرىكىتـى     

 .بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى يوق كىشىلهر دېيىش مۇمكىن ئىدى

 بىــر −ىز؟ ىميــات تۈرمىــدە قايســى ھــازىر بىــز دېگهنــدەك، راســت −
 .سورىدى قاراپ بىلهن كۆزى بىر ئېتىراپىغا كۆزلۈك
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− … … 

ــاۋاب چىقمىـــدى ــۇ يهرگه . ھېچكىمـــدىن جـ راســـت دېگهنـــدەك، بـ
ھوشســـىز كهلتـــۈرۈلگهچكه، بـــۇ تـــۈرمىنى قاســـىممۇ ھـــېلىغىچه      

ئهممـــا گۇنـــدىپايلىرى ئارىســـىدا بىرەرمـــۇ ئۇيغـــۇر . بىلهلمىگهنىـــدى
بولمىغانلىقىغا قاراپ، بۇ يهرنى بىـرەر بىڭتـۈەن تۈرمىسـىمىكىن دەپ    

 .پهرەز قىلىپ كهلگهنىدى

 قىلـدى  گهپ دەپ −. ياتاتتىـڭ  يـالغۇز  سـهن  ىـزدە كهلگىنىم بىز −
  قويۇشتى؟ سۇالپ دەپ نېمه سېنى − قاراپ، قاسىمغا كۆزلۈك يالغۇز

نــېمه دېيىشــى كېــرەك؟ راســت گهپنــى  . قاســىم جــاۋاب بهرمىــدى
  .يالغان گهپنىڭمۇ ھاجىتى يوق. قىلىشنىڭ پايدىسى يوق ئىدى

 يۇمشـىغان  سـهل  كۆزلـۈك،  يـالغۇز  دېدى − ئاكا، بولمىسىال خاپا −
 يارىالرغــا، بېشــىڭىزدىكى تــېڭىقالر، قــولىڭىزدىكى-پــۇت − ھالــدا،

 بهك خېلـى  سـىزنىمۇ  قارىغانـدا  كىيىملىرىڭىـزگه  كهتكهن تىتىلىپ
 يهردەسىز؟ بۇ بېرى قاچاندىن! كاپىرالر بۇ ئوخشايدۇ قىينىۋەتكهن

 جاۋابسـىز  ھـازا  بىـر  بىلهلمهي دېيىشىنى نېمه قاسىم − … … −
 .دەيمهن ئاشتىمىكىن ئايدىن ئالته −. كهتتى ئولتۇرۇپ

 بـارمىغىنى  دېگىنـى  تـۇردى  دېـدى  −! دە-بوپتۇ ئۇزۇن تازىمۇ ۋاھ، −
 پهس-ئېگىـز  قارىغانـدا  كۆرۈنۈشـىڭىزدىن  −. قويۇپ ياالپ بىلهن تىلى

 كىردىڭىز؟ ياشقا قانچه. ئوخشىمايسىز بىرسىگىمۇ

 سـهل  قاسـىم  بهردى جاۋاب قىسقىال دەپ −. سهككىز قىرىق … −
 .تۇرۇۋېلىپ

 قىالتتىڭىز؟ ئىش نېمه ئهسلى −

 .ئىنژېنېرلىق −
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ۋەيــاكى تۇڭگــانالر، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ چاڭگىلىــدىن  . بولىـدۇ 
موڭغـۇل، ھهتتـا   -تۇڭگـان -تۇڭگـان، تىـبهت  -قۇتۇلۇپ چىقىپ، تىـبهت 

تۇڭگـان شـهكىللىرىدىكى ئىتتىپـاق تـۈرلىرىگه     -شهرقىي تۈركىستان
 .ئىنتىلىپ كۆرۈشلىرىمۇ مۇمكىن

ــداق شــهكىل ئېلىشــىدىن ق  هتئىــي نهزەر، تۇڭگــان خهلقــى  ھهرقان
خىتايـــدا تارقـــاق جايالشـــقانلىقى، خىتـــاي تىلـــى، خىتـــاي يېزىقـــى 
ــدىكى      ــۇش ئادەتلىرىـــ ــاي تۇرمـــ ــمهن خىتـــ ــاقلىقى ۋە قىســـ ئورتـــ
ئوخشاشلىقلىرى قاتارلىق ئهۋزەللىكلىرىدىن پايـدىلىنىپ، خىتـايالر   
ــدۇ ۋە     ــپ كېتهلهيـ ــال كىرىـ ــپ كهتمهيـ ــرىم قىلىـ ــىغا بهك گىـ ئارىسـ

ىكهتلىرىنىمۇ ئاسانال قانـات يايـدۇرۇش ئىمكانلىرىغـا    ۋەھىمىلىك ھهر
بولۇپمـــــۇ ۋەتىنىمىزدىكـــــى نهچـــــچه يۈزمىـــــڭ تۇڭگـــــان  . ئىـــــگه

ــاۋۇزچىلىرى     ــاي تاجـ ــارقىلىق خىتـ ــى ئـ ــلىرىمىز ۋاسىتىسـ ۋەتهنداشـ
ئارىســىغا ۋەھىــمه تېــرىش ھهرىكهتلىرىنــى تۇڭگــان يــۇرتلىرىغىچه      

ــىمىزغا بولىـــدۇ  ــاتى بىـــلهن شۇغۇللىنىشـ ــۆز  .كېڭهيـــتىش تهرغىبـ ئـ
خهلقىمىز ئارىسىدىكى ئىتتىپاقلىققىمۇ رازى بولۇشمايدىغان، ئهممـا  
ــۇرۇھلىرى    ھهرخىــل باھــانىلهرنى كۆرسىتىشــىپ ھهرخىــل خىتــاي گ
بىلهن بىرلىكته پائـالىيهت قىلىشـنى قۇۋۋەتلىشـىدىغان بىرقىسـىم     

. ئاتىكارچىلىرىمىزغــا بۇنــداق ســۆزلهر قهتئىــي ياقماســلىقى تهبىئىــي
بىز خىتـاي  . پىسهنت قىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوقئهمما ئۇنداقالرغا 

ــۇراجىئهت   ــا مـ ــارلىق چارىلىرىغـ ــنىڭ بـ تاجاۋۇزچىلىرىـــدىن قۇتۇلۇشـ
. قىلىشتا ھهرگىزمۇ ئۆزىمىزگه چهكلىمه قويۇۋالماسـلىقىمىز كېـرەك  

ھالبۇكى، بۇنداق مهسىلىلهرگه قارشـى چىققۇچىالرنىـڭ مهپكۇرىسـى    
ــاي‘ ــوكراتچىلىرى خىتــ ــلهن ’دېمــ ــارلىق بىــ ــىئ ھهمكــ  ىمزالىرىنــ

 كىشــــىلهر كهتمهيــــدىغان يىرگىنىــــپ ئۇنچىلىــــك ئىمزاالشــــالرغا
  .مهلۇم ئىكهنلىكى
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ــارقىلىق موڭغۇلىيى  ــى ئـ ــتهقىللىق  ۋاسىتىسـ ــي مۇسـ ــڭ مىللىـ نىـ
ھهرىكىــــتىگه ھېسداشــــلىق ۋە رىغبهتلهندۈرۈشــــلهردە بولۇشــــىمىز  

بولۇپمۇ ئوخشاش ھهرىكهت تهقدىرىگه قـالغىنىمىز ئۈچـۈن،   . مۇمكىن
بىرىمىزگه تهجـرىبه تونۇشـتۇرۇش جهھهتـته جهڭگىـۋار موڭغـۇلالر      -بىر

  .بىلهن ھهمكارلىشىشنىڭ ئهھمىيىتى ئىنتايىن زور

 

  : ىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىزتۇڭگانالر ب. 3

تۇڭگانالرنىــــڭ ئهھــــۋالى ســــهل باشــــقىچه بولــــۇپ، خىتــــاي      
ــاق     ــايىن تارقـ ــانالر ئىنتـ ــىدىكى تۇڭگـ ــتهملىكىچىلىرى تهۋەسـ مۇسـ

دېگهندىال بىرەر مۇستهقىل تۇڭگان -جايالشقان بولغاچقا، ئۇالرنىڭ ھه
دۆلىتى قۇرۇش ئۈچۈن كـۈرەش قىلىـش ئىمكـانىيىتى يـوق دېگـۈدەك      

ــۆرۈنمهكت ــۇر   . هك ــدا، سهنشــى، نىڭشــيا ۋە كۆكن ــۇ ئهتراپى گهرچه كهڭس
ــۇقىرى     ــبهتهن ي ــى نىس ــڭ زىچلىق ــدا تۇڭگانالرنى ــى ئهتراپى ئېگىزلىك
كۆرۈنگهنــدەك قىلســىمۇ، ئهممــا بــۇ يهرلهر ئومــۇمهن مــۇتلهق ئۈســتۈن 
خىتاي تاجاۋۇزچىالر نوپۇسـىغا ئىـگه يهرلهر بولغاچقـا، ھهمـدە بـۇ يهرلهر      

ــامرات تاشــلى  ــۇ  پهۋقۇلئــاددە ن ۋېتىلگهنلىكى ئۈچــۈن، تۇڭگانالرنىــڭ ب
يهرلهردىمــۇ ھهرقانــداق بىــر كــۈرەش يولىــدىن پايــدىلىنىپ پائــالىيهت 
ــۇرۇپ    ــى قـ ــان دۆلىتـ ــي نهزەر، مۇســـتهقىل تۇڭگـ قىلىشـــىدىن قهتئىـ

ئهممـا تۇڭگـانالر بـارلىق    . چىقالىشىنى ھازىرچه قىياس قىلماق تهس
ۈچـــۈن، خىتـــاي شـــهھهرلىرىگىچه تارقىلىـــپ ياشـــاپ كهلگهنلىكـــى ئ

خىتاينىـــڭ غهربىـــدە بىـــرقهدەر ئهركىـــن تۇڭگـــان فېدېراتسىيىســـى  
دېگهندەك مىللىـي ئهركىنلىكىنـى كاپـالهتكه ئېرىشـتۈرەلهيدىغان ۋە     
خىتــــاي تاجــــاۋۇزچىلىرىنى بۇنــــداق ئهركىنلىكنــــى بېرىشــــىگه     
مهجبۇراليــدىغان يوشــۇرۇن ۋەھىــمه پهيــدا قىلىــش ھهرىكهتلىرىنــى      

ــدۇر   ــات ياي ــايىن ئوڭۇشــلۇق قان ــگه دېيىشــكه  ئىنت ۇش شــارائىتىغا ئى
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 تايىنلىق؟ سولىغاندۇ بىلهن تۆھمهت بىرەر سىزنىمۇ ھهرقاچان −

 .بولىدۇ دېسهممۇ شۇنداق −

ــپ      ــېلىال تۈزىلى ــپ خ ــۆزلىرىنى ئېچى ــاال ك ــاش ب ــدا تاقىرب ــۇ ئارى ب
ــى ــدەك قىالتتـ ــهل  . قالغانـ ــا سـ ــپ تامغـ ــگه تايىنىـ ــى بىلىكىـ ئىككـ

ــلىنىپ يۆ ــدىرۇس ــانلىقىنى   . لىنىۋال ــان كىرىۋاتق ــىگه ج يېنىدىكىس
 :پهملىگهن تۇردى، ئۇنىمۇ گهپكه تۇتماقچى بولدى

 ئاغىنه؟ نېمه ئېتىڭ −

ــدىكىلهرگه − … … − ــر ئهتراپى ــۇر بى ــۆز ق ــۈپ ك ــان يۈگۈرت  چىقق
هتـكهن يـارا قهقهشـلىرىنى سـىالپ     ك قېتىشـىپ  يۈزىـدىكى  تاقىرباش،

 .ھهسهن −تۇرۇپ دېدى، 

 بـارمىغىنى  تۇردى − خىتايالر؟ بۇ تۇتۇۋېلىشتى دەپ نېمه سېنى −
 .سورىدى قويۇپ نهملهشتۈرۈپ كالپۇكىدا

 سـۆزگه  دېگىنـى  ھهسهن دېدى −. چاتاقراق سهل ئىشىم مېنىڭ −
 ئۇيغۇر بىرنهچچه يېنىمدىن كېتىۋاتسام يولدا كۈنى بىر − كىرىشىپ،

ــالىلىرى يــاش  پهقهتــال قىلىۋىــدى، كهتكهنــدەك ئۆتــۈپ ســۈركىلىپ ب
 بـاللىرىغۇ  ئۇيغـۇر  بىلهن دېگهن ھهرقانچه. قىلمىغانىكهنمهن دىققهت

ئىشـىكتىكى  . بىر ماگىزىنغا كىـردىم . ىمهنكېتىۋېرىپت يولۇمغا دەپ
 بولمىسا ئاغرىق قورسىقىڭدا“. خىتاي پوستالر يېنىمنى ئاختۇرۇشتى

 قولــۇمنى يــوق بىرخىيالىمــدا دېگهنــدەك، ”قورقمــا يېيىشــتىن تــاۋۇز
 خىتاي، ئاختۇرۇۋاتقان يېنىمنى. بهرمهيمهنمۇ تۇتۇپ يېنىمنى كۆتۈرۈپ

تاشلىق كىچىك بىر ئۇيغـۇرچه   قارا نېپىز سېلىپ قولىنى يانچۇقۇمغا
ــۇ“. كىتــابنى چىقــاردى ــېمه ب ــدىن ســورىغاندا دەپ ”كىتــاب؟ ن  يالغان

 بىــلهن ھهيرانلىــق مهنمــۇ كاشــكى، بولســامغۇ باققــان دەپ بىــرنېمه
ــا ــنه“ قىزىقىـــپ كىتابقـ ــارا ئهكهلگىـ ــاي پقـ ــېمه باقـ ــابكهن نـ  ”كىتـ
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 كىتـابنى  خىتـاي،  ھېلىقـى  بولغـان  خاپـا  گېپىمدىن بۇ. دېمهمدىمهن
 كۆتـۈرۈپ  پـۇتىنى  بىـر  تـۇرۇپ  ئىـنجىقالپ  ھهسـهن  −. اقالپ كهتتـى ۋار

 مهنــدە راســتتىنال: قالــدىم ھهيــران − قىلــدى، ئوڭشــىۋالغاندەك ســهل
 كىتـابنى  بۇ راستتىنال خىتاي بۇ ئهمما. ئىدى يوق كىتاب بىر بۇنداق

 دەرھـال . كۆرگهنىـدىم  بىـلهن  كۆزۈم ئۆز چىقارغانلىقىنى يانچۇقۇمدىن
 نېمه بۇ“. سۈركىلىپ ئۆتكهن ياش بالىالر كهلدى ھېلىقى خىيالىمغا

. پوســت خىتــاي ۋارقىرىــدى دەپ ”!ســهندىن ســوراۋاتىمهن دەپ كىتــاب
 بىقىنىمغــا دېۋىــدىم ”باقــاي كــۆرۈپ ئهكهلگىــنه“ تۇرمــاي جىــم يهنه

 قويـۇپ  ئولتۇرغـۇزۇپ  ئهكىرىـپ  ئىشـخانىغا  بىـر  ئانـدىن . تهپتى بىرنى
ىـر ئـاز ۋاقىـت ئۆتكهنـدىن     ب. تـۇردى  بهرگىلـى  تېلېفـون  بىرسىلىرىگه

كىتـابنى قولىغـا ئېلىـپ    . كېيىن بىر ئۇيغۇر كادىرى كىرىپ كهلـدى 
 بۇنـداق “. بۇيان ئۆرۈپ كۆرۈپ، بىر ماڭا، بىر خىتايالرغـا قارىـدى  -ئۇيان

 خىتايالرغـــا كىتـــابنى دەپـــال ”باقمىغـــانىكهنمهن كـــۆرۈپ كىتـــابنى
 دەپ ”كىتـــاب؟ ياخشـــى يـــاكى كىتـــابمۇ ئهســـكى“. بهردى قـــايتۇرۇپ

ســــــورىۋىدى، ھېلىقــــــى ئۇيغــــــۇر كــــــادىرى ئوقۇمــــــاي تــــــۇرۇپ  
. بىلهلمهيــدىغانلىقىنى دېــگهچ، ماڭــا قــاراپ بېشــىنى چايقــاپ قويــدى
 ئـاخىرى بــۇ خىتــايالر مېنـى يــان كوچىــدىكى بىـر ســاقچىغا ئاپىرىــپ   

خېلى ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن ئىككـى ئۇيغـۇر   . تاپشۇرۇپ بېرىشتى
بـۇ كىتـابنى كىمـدىن    “. ساقچى كىرىـپ سـوراق قىلىشـقا باشـلىدى    

ــدىڭ؟ ــدىن“  − ”ئالـ ــدىم ھېچكىمـ ــۇ. ئالمىـ ــى مهنمـ ــدىال تېخـ  ئهمـ
 بـۇ  سـېنىڭ ! قىلمـا  گهپ قـۇرۇق “. دېـدىم  ”كىتـابنى  بۇ كۆرۈۋاتىمهن

 بـاالدا  ئېغىـر  كېتىـدىغان  لالڭكـا  ئىشـىنهمدۇ؟  خىتايالر بۇ گېپىڭگه
ــا قاپســهن ــداق ئهمــدى. ئۇك ــدىن دەپ ”قىلىســهن؟ قان . ســورىدى مهن

بىـــر قـــانچه خىتـــاي ســـاقچىلىرى كىرىـــپ ئـــۇالردىن   يهنه ئـــاڭغىچه
 بېرىشـتى  جاۋاب دەپ ”دەيدۇ ئهمهس مېنىڭ“. بىرنېمىلهرنى سورىدى

 ئاقمـاق  بىزنـى  ئىـبلىس  بـۇ ! گهپ قـۇرۇق “. ئـۇدۇلال  سـاقچىالر  ئۇيغۇر
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شهرقىي تۈركىستان خهلقلهردىن ئىلهـام ئېلىـپ قوراللىـق كۈرەشـكه     
 تهدرىجىـــي قوشـــۇنى ’چىڭگىزخـــانچىالر يـــاش‘تىكلهۋاتقـــان ئىـــرادە 

 ھهددىدىن ’چىڭگىزخانچىالر ياش‘ بۇ. كهلمهكته كۈچىيىپ شهكىلدە
كهتـــكهن خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىغـــا قارشـــى   كۈچلىنىـــپ تاشـــقىرى

چىڭگىزخان روھى بىلهن قانلىق جهڭگه ئاتلىنىش يـولىنى تهشـۋىق   
 .قىلىشقا كىرىشمهكته

ــىتىپ   ــدا كۆرس ــڭ   يۇقىرى ــۇل ۋەزىيىتىنى ــۆتكىنىمىزدەك، موڭغ ئ
جىددىيلىشىشـــــى ۋەتىنىمىزنىــــــڭ مىللىـــــي مۇســــــتهقىللىق   
ــاي   ــابلىنىدىغان خىتــ ــقۇچى ھېســ ــى باســ ھهرىكىتىنىــــڭ بىرىنچــ
ــىنى    ــي كۆپىيىشـ ــۈنئىي ۋە تهبىئىـ ــىنىڭ سـ ــاۋۇزچىلىرى نوپۇسـ تاجـ

ئۇنىــڭ . چهكــلهش جهھهتــته ئىجــابىي رول ئوينايــدىغانلىقى مــۇقهررەر 
ــۇل خ  ــتىگه موڭغـ ــىلىق   ئۈسـ ــق قارشـ ــۇرۇن قوراللىـ ــڭ يوشـ هلقىنىـ

ــىز يـــاردەم      ــىدا شهرتسـ ــات يايدۇرۇشـ ــى قانـ ــىتىش ھهرىكىتىنـ كۆرسـ
قىالاليدىغان سهكسهن يىللىق مۇستهقىل موڭغۇلىيه جۇمهـۇرىيىتى  
ئۇالرغــــا ئهڭ يــــېقىن ۋە ئهڭ ئىشــــهنچلىك ئارقــــا تىــــرەك بولــــۇپ  

ىـڭ  شـۇڭا موڭغۇلالرن . بېرەلهيدىغان ئهۋزەل تاشـقى شـارائىتى مهۋجـۇد   
ــۈرەش باســقۇچىغا    ــارتىزانلىق ك ــۇ پ مۇســتهقىللىق كۈرىشــى، بولۇپم
كۆتۈرۈلۈشــىدىن كېيىنكــى ۋەزىيىتــى بىــزنىڭكىگه قارىغانــدا يهنىــال  

 .نۇرغۇن ئهۋزەللىكلهرگه ئىگه

موڭغـــۇلالر بىـــلهن بولغـــان مۇناســـىۋىتىمىزدە، ۋەتىنىمىزدىكـــى 
ــڭ   ــلىرىمىز موڭغۇلىيىنىــــ ــۇل ۋەتهنداشــــ ــان موڭغــــ يۈزمىڭلىغــــ

لىق كۈرىشىگه ئاكتىپ ياردەمچى بولـۇش بىلهنـال قالمـاي،    مۇستهقىل
ئورتاق دۈشمىنىمىز بولغان ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا  
قارشى كۈرەش قىلىشتىمۇ بىز بىلهن بىرلىشىپ كېتهلهيـدىغانلىقى  

شـۇ سـهۋەبتىن بىـز ۋەتىنىمىزدىكـى موڭغـۇلالر      . بىر تارىخىي پاكىـت 
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  : موڭغۇلالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىز. 2

بىر پۈتـۈن موڭغـۇل دۆلىتىنـى قۇرۇشـى الزىـم بولغـان موڭغـۇلالر        
تاشـقى ســهۋەبلهر تۈپهيلىـدىن ئىككىـگه بۆلــۈنگهن    -هرخىـل ئىچكـى  ھ

خىتاي مۇستهملىكىسىگه ئايلىنىپ كهتكهن جهنۇبىي . ھالدا تۇرماقتا
موڭغۇلالرنىـڭ مانجۇرىيىــدىن تارتىــپ تـا ۋەتىنىمىــز چېگرىســىغىچه   
بولغان چهكسىز كهتكهن يايالقلىرى ئارىسىدا ئىنتايىن مول تۆمـۈر ۋە  

بولىشــى، جهنــۇبى موڭغــۇلالر ئۈچــۈن ئېغىــر  نېفىــت مهنبهلىرىنىــڭ 
خىتايغا ئىنتايىن يېقىن تۇرغـان بـۇ خامئهشـيا    . ئاپهت بولۇپ قالماقتا

قىشـــالقلىرىنى تېـــزلىكته ســـۈنئىي -مهنبهلىـــرى موڭغـــۇل شـــهھهر
خىتايالشــــتۇرۇلغان يهرلهرگه ئايالندۇرۇشــــنىڭ ھهرىكهتلهنــــدۈرگۈچى 

تۇپراقلىرىـدىكى   نهتىجىـدە، جهنـۇبىي موڭغـۇل   . ئامىلى بولـۇپ بهردى 
خىتاي تاجاۋۇزچى كهلگۈنـدىلهرنىڭ زىچلىقـى ۋەتىنىمىزنـى بېسـىپ     

شـۇڭا،  . ياتقان خىتاي تاجاۋۇزچىالر زىچلىقىدىن كۆپ ئۈستۈن تۇرماقتا
ــش     ــۇپ چىقى ــدىن قۇتۇل ــاي تاجاۋۇزچىلىرى ــڭ خىت موڭغــۇل خهلقىنى
ــىته     ــاش بىۋاسـ ــگه ئوخشـ ــبهت خهلقىـ ــىدا تىـ ــى باشلىشـ ھهرىكىتىنـ

ــارتىزانلىق ھهر ــۇن ئهمهس  پ ــى ئۇيغ ــۇقهددىمه قىلىش ــى م . ىكهتلىرىن
ئۇالرمــۇ خــۇددى بىــزگه ئوخشــاش خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى قــوغالش   
ئۈچۈن يوشۇرۇن ۋەھىمه پهيدا قىلىش ھهرىكهتلىرىنى ئاساس قىلىشقا 

ھـــالبۇكى، خىتـــاي مۇســـتهملىكىچىلىرىنىڭ ھهرخىـــل     . مهجبـــۇر 
ــ    ــولالر بى ــىتىلىك ي ــلىرى ۋە ۋاس ــيلىگهر قايمۇقتۇرۇش ــىر ھى لهن تهس

كۆرسىتىشلىرى نهتىجىسىدە، موڭغۇلالر ئارىسىدىمۇ نۇرغۇن كىشىلهر 
ۋەتىنىنى تىنچ شهكىلدە مۇستهقىل قىلىـش خامخىيالىـدا خهلقىنـى    

يېقىنقى يىلالر مابهينىـدە تىـبهت ۋە   . بىخۇدالشتۇرۇپ كهلمهكته ئىدى
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 بېــرىش زەربه تېررورچىالرغـا  ئـۇنى  بولمـاي،  ئـاۋارە  يهردە بـۇ . قىلىۋاتىـدۇ 
ئـۇالر بـۇ   . ولىغا تاپشۇرۇپ بېرەيلـى ق لۈكچهكلهرنىڭ ئىشخانىسىدىكى

 ”!يالغــانچىنى ئىقــرار قىلدۇرۇشــنى بىــزدىن ياخشــى قامالشــتۇرااليدۇ
 باشـقا  قىلىشـتىن  قۇللـۇق  خىتايالرغا. كېتىشتى چىقىپ دېيىشىپ

 راسـت  چىرايلىقچه“: قاراپ ماڭا بىچارىلهر دەلالل بۇ بولمىغان ھۈنىرى
بولمىسـا  . هن بـوالتتى كهلمىگ باال بۇ بېشىڭغا بولساڭ قىلغان گهپنى

 ”ئهمــدى ئۆزۈڭنىــڭ شــورى. بىزمــۇ بىــر ئامــالىنى قىلغــان بوالتتــۇق 
 ماشىنىسـىغا  سـاقچى  بىر تاقاقالپ كهينىچىلهپ قولۇمنى دېيىشىپ،

 ئـۇزۇن  خېلـى . مېڭىشتى ئېلىپ تېڭىۋېتىپ چىڭ كۆزۈمنى سېلىپ
 يهرگه بىــر چۈشــۈرۈپ يېــتىلهپ ماشــىنىدىن كېــيىن مېڭىشــقاندىن

ئـــۇ يهردىـــن يهنه بىـــر ئـــۆيگه ئېلىـــپ كىرىـــپ . كىرىشـــتى ئېلىـــپ
ئىككى خىتاي جاللىتى ئۈستى بېشـىمغا  . بىرسىلىرىگه تاپشۇرۇشتى

اپالپ ئۇرۇپ تهپكىنىچه سۆرىشىپ پۈتۈن ئهتراپنى ئېغىـر ۋايساشـالر قـ   
ئاھانهتلهر بىلهن بۇلغىنىـپ كهتـكهن   -كهتكهن، خىتايچه پاسكىنا تىل

بىر جازاخانىغـا كىرگـۈزۈپ شاراقشـىتىپ زەنجىـرلهپ بـاغالپ ئېسـىپ       
ئاندىن كىيىمىمنـى بېشـىمغا تهتـۈر قايرىـپ يۆگهۋېتىـپ،      . قويۇشتى

نـــېمه بـــولغىنىنى . كهلـــمهس ئـــۇرغىلى تـــۇردى-دۈمـــبهمگه كهلســـه
رقىرايمهن، جارقىرايمهن، تىلاليمهن، يالۋۇرىمهن، ۋا. بىلهلمهيال قالدىم

دۈمبهم تاياقتىن تىتىلىپ . تېخىمۇ قاتتىق ئۇرغىلى تۇردى. بولمىدى
ئــارىالپ ئۇرۇشــتىن . كهتكهنلىكــى مانــا مهن دەپــال بىلىنىــپ تــۇراتتى

. توختاپ دۈمبهمدىكى يـارا ئۈسـتىگه بىرنېمىلهرنـى سـهپكىلى تـۇردى     
. ىــپ، چىدىغۇســىز ئاغرىــپ كهتتــىدۈمــبهم قورۇلــۇپ ئــوت بولــۇپ يېن

يهنه ئـۇرۇش، يهنه  . قاھالپ كۈلۈشى ئاڭلىناتتى-ئىككى خىتاينىڭ قاھ
ــارەت      ــر ھاق ــى ئېغى ــۈش، مىللىتىمىزن ــى تۆك ــاچچىق بىرنېمىلهرن ئ

-قىلىدىغان پهسكهش تىلالشالر بىلهن يۈكسهلگهن خىتايچىالپ قـاھ 
. پتىمهنقويـۇ  يوقىتىپ خۇدۇمنى ۋاقىتالردا بىر …قاھالپ كۈلۈشلهر، 
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ــىمنى ــپ، بېش ــالنكىدا ئېچى ــوغۇق ش ــۇ س ــقىنىدىال س ــدىن چاش  ئان
بىـلهن يورۇتۇلغـان،    چىـراغالر  قىزىـل  غـۇۋا  ئهتـراپ . كهلـدىم  ھوشۇمغا

بېشى قانغـا بويالغـان ئۇيغـۇر    -ئوندەك ئۈستى-لىمغا ئېسىلغان بهش
بالىلىرى، ئوتتۇرىدا ئايلىنىپ يۈرگهن ئونغا يېقىن تـوال ئـۇرۇپ تهرلهپ   

هن خىتــاي قــانخورلىرى، چىرايىــدىن ئــادەم رەڭگــى      پىشــىپ كهتــك 
قـاھالپ كۈلۈشـۈۋاتقان، ئهڭ   -كۆرۈنمهيدىغان بۇ قـانخور جـالالتالر قـاھ   

ئاھانهتلهر بىلهن پۈتـۈن بىـر ئۇيغـۇر مىللىتىنـى ھاقـارەت      -رەزىل تىل
قىلىــپ تىللىشــىۋاتقان، تــۈرۈكلهرگه بــاغالپ ئېســىۋېتىلگهن ئۇيغــۇر 

ــامچ   ــارىچه ق ــڭ ب ــلىرىنى كۈچىنى ــۇۋاتقان، ياش ــاي …ىالپ ئۇرۇش  خىت
 زادىــال قىلىشــىغا مۇئــامىله بۇنــداق ئۇيغۇرالرغــا بىــز ھۆكۈمىتىنىــڭ

يهنه ئۇرۇشــالر، يهنه ھوشــۇمدىن كېتىشــىم، . مهنئىكهنــ ئىشـهنمىگهن 
 قىيناشـالردىن  ئـۇرۇپ  سوراقسـىز -سـوئال  شۇنداق ھهپتىدەك بىرەر …

 قىلىشـقا  سـوراق  كىرىـپ  ئېلىـپ  ئىشـخانىغا  بىر سۆرىشىپ كېيىن
 گهپــلهر مۇناسىۋەتســىز قىلــچه بىــلهن مېنىــڭ ســوراقلىرى. باشــلىدى

ــا، ــمبهر جــاۋاب ئۇيغــۇرچه دەپ ”بىلمهيــمهن“ بولغاچق  ھــايۋانچه“. دى
 دېگىـنىچه  ”!بالىسـى  ھايۋاننىـڭ ! قىـل  گهپ بىزنىڭچه بىلجىرلىماي

 ”غىـڭ “ سـوراقالر، -سـوئال  يهنه. سالدى توقماق بىر بېشىمغا كېلىپ
 ئۆمرۈمنىـڭ  مۆلچهرلهپ، ئۆلتۈرۈۋېتىدىغانلىقىنى بهرىبىر. قىلمىدىم

 خىتايالرغـــا بــۇ  قېــتىم  بىــر  بولســىمۇ  مىنۇتلىرىــدا  ئــاخىرقى  ئهڭ
 ھـېچ “: ماي چىشىمنى چىڭ چىشـلهپ غهيـرەت قىلىـپ تـۇردۇم    يالۋۇر

 قويــۇش كــۆرۈپ بولســىمۇ جاســارىتىنى ئۇيغۇرالرنىــڭ بىــز بولمىغانــدا
 كوچىـدا  ھېلىقـى  دەيمهن، ئىسىت. ئىچىمدە ئويلىدىم دەپ ”كاپىرالر

 يامــــانالپ ئىزچىــــل ۋەقهلىرىنــــى ئۆلتــــۈرۈش خىتــــاي بولۇۋاتقــــان
شـــۇ ئىشـــالردىن   كاشـــكى! ئىـــدىم مهن بىرســـى كهلگهنلهرنىـــڭ

 سۆرىشـىپ  يهنه …. بىرەرسىنى بولسـىمىغۇ قىلىـپ قويغـان بولسـام    
. كېتىپـتىمهن  ھوشـۇمدىن  يهنه ئۇرۇشـالر،  زەنجىرلهپ چىقىپ ئېلىپ
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ۇســـتهقىللىق پائـــالىيهتلهر  ۋاســـىتىلىك بىـــر شـــهكىلدە تىـــنچ م   
بۇنىڭغــا قوشــۇلۇپ، داالي المانىــڭ . دائىرىســىدە چهكــلهپ كهلمهكــته

ئالغان نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتى، تىبهتلىكلهرنىڭ قوراللىق كـۈرەش  
ئارقىلىق مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى ئىلگىـرى سۈرۈشـىنى   
چهكـــلهپ، تىـــنچ مۇســـتهقىللىققا ئېرىشـــىش ھهۋىســـىنى ئاالھىـــدە 

ئهمما تىبهتنىڭ يېقىندىن بۇيانقى ئويغانغان ياش . هيتىپ بهردىكۈچ
ئهۋالدلىــرى ئارىســىدا، بــۇ خىــل تىنچلىــق ئويۇنلىرىنىــڭ ھهقىقىــي   
مـــاھىيىتىنى تهدرىجىـــي تونـــۇپ يېتىـــپ، داالي المانىـــڭ پۈتـــۈن      
ئىنســانىيهت سۆيگۈســىنى ئىشــقا ئاشــۇرۇش تهلىمــاتى ئاساســىدىكى  

ــلهن م  ــوللىرى بىـ ــاتىيه يـ ــنچ دىپلومـ ــىش تىـ ــتهقىللىققا ئېرىشـ ۇسـ
ــازىيه    ــك فانتــ ــان ئۇتوپىيىلىــ ــاللىقى بولمىغــ ــڭ رىيــ پىالنلىرىنىــ

ــلىماقتا   ــكه باشـ ــگه ئىشهندۈرۈشـ ــي  . ئىكهنلىكىـ ــدە تهدرىجىـ نهتىجىـ
شــهكىلدە قوراللىــق پــارتىزانلىق كۈرىشــىگه ھهۋەســلىنىدىغان يــاش  

 . تىبهتلىكلهر كۈنسايىن ئارتىپ بارماقتا

ــى    ــڭ زىيىنىن ــق تهرغىباتىنى ــۆرگهن   تىنچلى ــقىچه ك ــپ ئاش يېتى
خهلقىمىز قهتئىي تۈردە تىـبهت قوراللىـق كـۈرەش تهشهببۇسـچىلىرى     
بىلهن زىچ ھهمكارلىق ئورنىتىش يوللىرىنى تېپىـپ چىقىشـى الزىـم    

بۇ خىل ھهمكارلىقنى خىتاي تهۋەسىدىكى ئهۋزەللىكلهردىن . بولماقتا
ڭ بىـزگه  بولۇپمۇ تىبهتلىكلهرنى. پايدىلىنىپ قانات يايدۇرۇشقا بولىدۇ

ــمه پهيــدا قىلىــش       ــۇرۇن ۋەھى ــاش بىرىنچــى باســقۇچلۇق يوش ئوخش
ــۇالرنى     ــا، ئ ــى بولمىغاچق ــش باشــالش زۆرۈرىيىت ــلهن ئى ھهرىكىتــى بى
نىســــپى يوشــــۇرۇن پائــــالىيهتلهر ئــــارقىلىق بىــــراقال ئىككىنچــــى 
باسقۇچلۇق مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكهت باسقۇچىمىزغا ئوخشاپ 

. تلىكلهرنى قىزىقتۇرۇشىمىز مۇمكىنكېتىدىغان پائالىيهتلهرگه تىبه
ــنچلىقچىالر گــــۇرۇھى بىــــلهن       ــا، تىــــبهت تىــ شــــۇنداق بولغاچقــ
يېقىنلىشىشنىڭ قىلچه ئهمىلى ئهھمىيىتـى يـوق، ھهتتـا زىيـانلىق     
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ــر   ــاي دۆلهتلى ــانچه ئۇششــاق خىت ــپ يىمىرىلىــپ بىرق ىگه پارچىلىنى
شــــــۇ ســــــهۋەبتىن، خىتــــــاي . كېتىشــــــىدىن دېــــــرەك بېرىــــــدۇ

مۇستهملىكىچىلىرى تىبهتنىڭ قولدىن كېتىشـىنى جۇغراپىيىلىـك   
ــىپ،    ــى دەپ ھېسابلىشـ ــي يوقىلىشـ ــڭ مىللىـ ــدىن خىتاينىـ نۇقتىـ

ــۇ . تىبهتنــى جــان تىكىــپ چىــڭ قامــالالپ يېتىشــىغا تىرىشــماقتا   ب
ىكىچىلىرى ئۈچـۈن ئهڭ  نۇقتىدىن ئالغاندا تىـبهت، خىتـاي مۇسـتهمل   

ھهربىـي ئهھمىـيهتكه ئىـگه جۇغراپىيىلىـك رايـون      -مۇھىم سىياسـىي 
 .ھېسابلىنىدۇ

بىـــزگه نىســـبهتهن تىبهتنىـــڭ ئهھمىيىتـــى بۇنىڭلىـــق بىلهنـــال 
تىــبهت، خىتــايالرنى تىـبهت ئېگىزلىكىنىــڭ ئهڭ ئېگىــز  : تۈگىمهيـدۇ 

تـــاغلىرى بولغـــان ھىمااليـــا تـــاغ تىزمىســـى ئـــارقىلىق ئـــۆزلىرىنى  
بۇنىـڭ نهتىجىسـىدە،   . دىستاننىڭ تهھدىتىدىن سـاقالپ تۇرماقتـا  ھىن

ــچ ھهمكــارلىق    ھىندىســتان دۈشــمىنى بولغــان پاكىســتان بىــلهن زى
ــورنىتىش شــارائىتىنى يارىتىــپ بهرمهكــته  ــز ئۈچــۈن   . ئ ــۇ تهرىپــى بى ب

يهنى، بىر مۇسۇلمان . بهلگىلىك توسالغۇالرنى پهيدا قىلىپ كهلمهكته
ئـۆز دۆلىتىنىـڭ بىخهتهرلىكـى ئۈچـۈن      دۆلىتى بولغـان پاكىسـتاننىڭ  

ــى،      ــىتىش خاھىشـ ــپ كۆرسـ ــوزىر قىلىـ ــاينى كـ ــتانغا خىتـ ھىندىسـ
ۋەتىنىمىــز خهلقىنــى يــا پاكىســتانغا يېقىنلىشــالمايدىغان، يــاكى      
ھىندىســـــتانغا يېقىنلىشـــــالمايدىغان تولغـــــاقلىق ۋەزىيهتنـــــى    

 .شهكىللهندۈرۈپ بهرمهكته

ــۈمى  ــهرگهردان ھۆكـ ــڭ سـ ــىله، تىبهتنىـ ــر مهسـ ــاي يهنه بىـ تى خىتـ
ــپ    ــىنى ئاغرىتىـ ــىدە بېشـ ــاتىيه ساھهسـ ــڭ دىپلومـ تاجاۋۇزچىلىرىنىـ
ــاي     ــا، خىت ــابلىنىپ كېلىۋاتقاچق ــدىت ھېس ــان ئهڭ زور تهھ كېلىۋاتق
ــدىن   ــاتىيه ھىلىگهرلىكلىرىـــ ــاۋۇزچىلىرى ھهرخىـــــل دىپلومـــ تاجـــ
پايدىلىنىپ تىـبهت سـهرگهردان ھۆكـۈمىتىنى قىرىـق يىلـدىن بۇيـان       
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 ئــۇزۇن . يېتىپــتىمهن  ئــاراڭالردا ســىلهرنىڭ  لســهم، كه ھوشــۇمغا …
. بىلهلمىدىم چۈشهرتىۋەتكهنلىگىنىمۇ قاچانالردا. ئىدى بار چاچلىرىم

 .نىچه تاقىر بېشىنى سىالپ قويدىدېگى − …

. كىچىك بىر تىنىۋالـدى -ھهسهن سۆزلهپ بۇ يهرگه كهلگهندە، ئۇلۇغ
قۇرۇق قولىنى  يانچۇقىدىن بىرنېمىلهرنى ئاختۇرغاندەك قىلدىيۇ، يهنه

ئــارىالپ يۈزىــدىكى . يانچۇقىــدىن چىقىرىــپ بېشــىنى ســىالپ قويــدى
 .يارىالرنىمۇ تۇتۇپ قوياتتى

ــمهك“ ــۇ دې ــ ب ــا   بالىالرنى ــاھ قولغ ــۈدەك بىگۇن ــىال دېگ ڭ ھهممىس
 تــۇردى شــۇنداقتىمۇ. قاســىم ئويلىــدى دەپ ”!دە-ئېلىنغــانالر ئىــكهن

ــلهن ــهننىڭ بى ــىال ھهر ھهس ــى ئىككىس ــى“ ھېلىق ــڭ ”مهن ئىزچ  نى
 .قىلدى دىققهت ئاچقانلىقىغا ئېغىز كىتابلىرىدىن

 سوراپ دەپ − ئىكهن؟ يېزىلغان توغرىلىق نېمه كىتاب ھېلىقى −
 .سىمقا قويدى

 بېشــىنى تــاقىر دېگىنــى ھهســهن دېــدى −. بىــلهي نهدىــن مهن −
 رەڭگىـدىنال  تاشلىق قارا راستتىنال كىتابنى ئۇ مهن − قويۇپ، سىالپ
 !شۇ-قالدىم كۆرۈپ

 ئارىالشتى گهپكه دەپ −! بىلىمهن مهن كىتابنى تاشلىق قارا ئۇ −
ۇدۇم ئوقـ  چهتئهلـدە  مهن − يالىغىنىچه، بارمىغىنى بىر ئالدىراپ تۇردى

ھېلىقـى  . دېگهن كىتـابالر دەل شـۇنداق رەڭلىـك كىتـابالردىن ئىـدى     
 قـولىنى  قاسـىم  − … ھهرقاچـان،  كىتـابلىرى  دېگىنىنىـڭ  ”ئىزچى“

ــىلتىپ ــۇنى شـ ــتىن ئـ ــاتتى گهپـ ــىم. توختـ ــۇ قاسـ ــڭ ئـ  كىتابالرنىـ
 ئـۇ . بىلهتتـى  دېگـۈدەك  يـادا  كهتمىسـىمۇ  دەپ تۇردى ئىچىدىكىسىنى

ــابالر ــر كىتــ ــرى بىــ ــڭ يىللىــ ــان  ھاج ئۇنىــ ــدىن تېپىۋالغــ هتخانىــ
 .كىتابلىرىنىڭ نهق ئۆزى ئىدى



178 

 

قاسىم بـۇ كىتـابالرنى كـۆز ئالـدىغا كهلتـۈرۈپ ئولتـۇرۇپ، يهنه شـۇ        
 …. ئۆتكهن كۈنلىرىنىڭ ئهسلىمىسى ئىچىگه غهرق بولۇپ كهتتى

***  

 

بېنزىن پونكىتىنىڭ پارتلىشىدىن كېيىن، خىتايالر ھهقىقهتهنمۇ 
شـهھهر ئىچىـدە   . ۋەھشـىيلىكته چېكىـدىن ئېشـىپ كهتمهكـته ئىـدى     

ئاۋات . ن بىرسىمۇ قالمىدى دېگۈدەك ئىدىباشقا يۇرتلۇق يهرلىكلهردى
كوچىالردا دىماغنى -كوچا. بازار رەستىلىرىدىن ئهخلهت ئۇچۇپ تۇراتتى

يارغىــدەك مهززىلىــك پــۇراق چىقىرىــپ تۇرىــدىغان ھهرخىــل كــاۋاپالر،  
 …ئـۆپكه ھېسـىپالر،   -سۇيقئاشالر، سېرىقئاش-مانتىالر، لهغمهن-پولو

 ئـۇزۇن  تهسـۋىرلىنىدىغان  هردەچـۆچهكل  گويـا  يېمهكلىكلهر تۈردىكى بۇ
 ئېچىلىـپ  ئارىالپ. كهتكهنىدى يوقاپال ئهسلىمىلىرىدەك ئۆتمۈشنىڭ
 بادىرىـــدەك -چوكىـــدەك ئاشـــخانىلىرىدىمۇ  ھۆكـــۈمهت قالىـــدىغان

 قاراپ دەپتىرىگه نوپۇس ،’مانتىالر‘ قېلىن قالغان پۇراپ لهر، ’لهڭمهن‘
 ’گۆشــلهر‘ېتىلىدىغان گۆشـلهرمۇ تامغــا ئاتسـا چاپالشـقىدەك لهش    سـ 

 ئـالغىلى  ئـاران  كېيىـنال  تۇرغاندىن ئۆچىرەت سائهتلهپ بۇنىمۇ. ئىدى
 قىســتىلىپ دەســتىدىن خىتــاي بۇرۇنقىــدەك كوچىالردىمــۇ. بــوالتتى

 ’ئىنقىالبى مهدەنىيهت خىتاي‘ خۇددى ھالدىن بولمايدىغان ماڭغىلى
ــدەك قۇپقـــۇرۇق بولـــۇپ    مـــاجىرالىق-ئـــۇرۇش نىـــڭ يىللىرىدىكىـ

، كوچىدا يۈرگهنلهر ئارىسىدا ئۇيغۇرالرنىمۇ بهكـال  دېگهندەك. قالغانىدى
ئۇالرمـۇ خـۇددى ئىككىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـى      . كهم ئۇچرىتىشقا بـوالتتى 

ــدە تۇرىــدىغان يهھۇدىيالرغــا ئوخشــاش      مهزگىللىرىــدىكى گېرمانىيى
مهيدىسىگه مهخسـۇس التـا چـاپالپ يـۈرمىگهن بولسـىمۇ، ئـۇالر يهنىـال        

ــامغىلىق تونۇشتۇرۇشــلىرى   ــا . بولغــانلىرىال ئىــدىسهكســهن ت ئهمم
دوقمۇشـتا، ھهر بىنانىـڭ ئالدىـدا ئايلىنىـپ     -كوچىدا، دوقمـۇش -كوچا

859 

 

يهنـى،  . تىبهتلىكلهرنىڭ شارائىتى ئهڭ ئهۋزەل ھالدا تۇرماقتـا ئارىسىدا 
تىبهتنىــــڭ جۇغراپىيىلىــــك ئــــۆزگىچىلىكى تۈپهيلىــــدىن خىتــــاي 
ــان    ــاجىز تۇرۇۋاتقـــ ــدا ئهڭ ئـــ ــبهتهن ئالغانـــ ــاۋۇزچىلىرى نىســـ تاجـــ

خىتاي تاجاۋۇزچى ئاھالىسى تىبهت ئېگىزلىكىدە . مۇستهملىكىسىدۇر
تىـبهت،  . قېلىشنى خالىمايدۇھېچقاچان ئۆز ئىختىيارى بىلهن مهڭگۈ 

ــك ۋە     ــاۋى زومىگهرلى ــبهتهن دۇني ــتهملىكىچىلىرىگه نىس ــاي مۇس خىت
مۇستهملىكه سىياسىتىنىڭ ئىزچىللىقىغـا كاپالهتلىـك قىلىـدىغان    

دەرۋەقه، . ئىنتـــايىن مـــۇھىم جۇغراپىيىلىـــك ئامىلالرنىـــڭ بىرىـــدۇر 
ېـرى  يېقىنقى يىلالردىن بۇيان تىبهتمۇ خىتايالرغا ئاھـاله كۆچـۈرۈش ي  

ــا   ئهگهر خىتــاي . ۋە خامئهشــيا مهنبهســى ھــالىتىگه ئۆزگىرىــپ بارماقت
-تاجاۋۇزچىلىرى تىبهتنى قولدىن بېرىپ قويغىنىدا جهنۇبتا گۇۋاڭشى

ــتهملىكىلىرىنىڭ   ــدىچىنى مۇســــ ــدىكى ھىنــــ ــۈننهن ئهتراپىــــ يــــ
مۇستهقىللىق ھهرىكىتى ياكى ئانا ۋەتهنلىرى بىلهن بىرلىشـىۋېلىش  

ىلىــپ قالســا، غهربــته ۋەتىنىمىزنىــڭ ھهرىكىتــى ئۈچــۈن يوچــۇق ئېچ
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتى ئۈچۈن ئىنتايىن پايدىلىق بىخهتهر 

خـــۇددى شـــۇنىڭدەك، . پائـــالىيهت شـــارائىتى شـــهكىللىنىپ قالىـــدۇ
ــۇر ــدىن   -كۆكنـ ــڭ خىتايـ ــان خهلقىنىـ ــىدىكى تۇڭگـ ــۇ ساھهسـ كهڭسـ

ئايرىلىپ ياشاش ياكى خىتايدىن تېخىمۇ ئهركىـن ھوقـۇقالرنى تهلهپ   
ــۇبى     ق ــىمالدىمۇ جهن ــدۇ؛ ش ــهت يارىتىلى ــۈن پۇرس ــى ئۈچ ــش تهلىپ ىلى

موڭغۇلالرنىــڭ مۇســتهقىللىق يــاكى شــىمالى موڭغــۇلىيه بىــلهن      
. بىرلىشىپ كېتىشلهرنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىش ئېهتىمالى تۇغۇلىدۇ

بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا، شهرقىي شىمالدىكى مانجۇالرنىمۇ جىم ياتىدۇ 
ئاستىدا خىتاي مۇستهملىكىچىلىكىنى بۇ خىل ئهھۋال . دېيىش تهس

خامئهشــيا مهنبهســىگه ئىــگه   -ئىقتىســادىي ئاساســقا ۋە ئېنېــرگىيه  
قىلىپ تۇرغان ۋەتىنىمىز تۇپراقلىرى، موڭغۇل دااللىرى ۋە مـانجۇرىيه  
ئېغىر سانائهت بازىسىدىن ئايرىلىپ قالىدىغان خىتاينىڭ تېـز ئارىـدا   
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ارالر ئارىسى باز-بازارالر ئهتراپى پارتىزانلىق ھهرىكهت باسقۇچى ۋە شهھهر
يوقىتىش جېڭى ھهرىكهت باسـقۇچلىرىدىن ئىبـارەت ئـۈچ ئاساسـلىق     
باســـقۇچ بـــويىچه مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنـــى قانـــات 

ــدىغانلىقىمىزنى مۆلچهرلهشــكه بولىــدۇ   ــۇر بولى ــۇ . يايدۇرۇشــقا مهجب ب
جهرياندا ھهرقايسى ھهرىكهت باسقۇچلىرىغا مۇناسىپ ھهرخىل خىتـاي  

هن، ھهرخىــــل ئېــــزىلگهن مىللهتــــلهر بىــــلهن، تهبىقىلىــــرى بىــــل
قوشنىلىرىمىز بىلهن، تـۈركىي دۆلهتلىـرى بىـلهن، ئىسـالم ئهللىـرى      

تهشـكىالتالر  -بىلهن ۋە تهرەققىي قىلغان ئهلـلهر، خهلقئـارالىق گـۇرۇھ   
بىلهن ئېنىق بىر مهقسهت ئاساسىدا مۇناسىۋەت قىلىشـىمىزغا تـوغرا   

قۇچلۇق مىللىـــي بـــۇ خىـــل مهقســـهتلهر ھهرقايســـى باســـ. كېلىـــدۇ
ــاردىمى   مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىـــزگه قهتئىـــي تـــۈردە ئېنىـــق يـ
بولۇشىنى ئالدىنقى شـهرت قىلىـدىغان پرىنسـىپىغا رىئـايه قىلىشـى      

بۈگۈن بىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق مىللىي مۇستهقىللىق . كېرەك
ھهرىكىتىمىز تېخـى مـۇكهممهل بىـر دولقـۇن ھـالىتىگه ئايلىنالمـاي       

ل مۇناسىۋەتلهرنىڭ ئۆزگىچه ئاالھىدىلىكىگه قهتئىي تۇرغىنىدا، بۇ خى
ــۇرمىز   ــقا مهجبــ ــامىله قىلىشــ ــپ مۇئــ ــقهت قىلىــ ــۈنكى . دىقــ بۈگــ

ئهھۋالىمىزدىن قارىغانـدا، بۇنـداق مۇناسـىۋەتلهرنى بهلگىلىشـىمىزدە     
ــىۋىتى      ــىته مۇناس ــلهن بىۋاس ــاۋۇزچىلىرى بى ــاي تاج ــلىقى خىت ئاساس

ــلهر بىــل   ــلهر بولغــان مۇســتهملىكه ئاســتىدىكى مىللهت هن قوشــنا ئهل
ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلىرىمىزنى بهلگىلىۋېلىش مۇھىم ئهھمىيهتكه 

  .ئىگه

  

  : تىبهتلىكلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىز. 1

بۈگۈنكى كۈندە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاسـتىدا  
تۇرۇۋاتقان مۇستهملىكه ياكى خىتايدىن سانى ئاز مىلـلهت خهلقلىـرى   
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يۈرگهن قوراللىق خىتايالر، ساقچىالر، ھهربىيلهر، بىڭتۈەن يـاۋايىلىرى،  
ــال … ــدى زادىـــ ــدى. كهمهيمىگهنىـــ ــۇالر ئهمـــ ــالغۇز ئـــ ــۇر يـــ  ئۇيغـــ

ئـــاختۇرۇپ ىكىلهرنىال ئهمهس، ئـــۆز خىتـــايلىرىنىمۇ قوشـــۇپ چىرايـــد
 .يۈرۈشهتتى

ــاي    ــق خىتــ ــكهن، قوراللىــ ــىپ كهتــ ــادەم شاالڭلىشــ ــداق ئــ بۇنــ
چارلىغۇچىلىرى كۆپىيىپ كهتكهن بىر ۋەزىيهتته ھهرىـكهت پىالنـالش   
تۇرماق، ھهتتا نورمال ھاياتلىق ئۈچۈنمۇ سىرتالرغا چىققىلـى بولمـاي   

دوقمۇشــتا توســۇپ چارالشــالر، تۇيۇقســىز ئــۆي  -دوقمــۇش. قالغانىــدى
ر، سهۋەبســىز قولغــا ئېلىنىشــالر، بىگۇنــاھ ئۆلتۈرۈلۈشــلهر  ئاختۇرۇشــال

 .ئادەتتىكى ئهھۋالغا ئايلىنىپ قېلىۋاتاتتى

ئهممــا بۇنــداق جىــددىيچىلىكته يهرلىكلهرنىڭــال ئهمهس، ھهتتــا     
بىـر تهرەپـته   . خىتاي پۇقرالىرىنىڭمۇ كۈنى تهسلىشىپ بارماقتا ئىـدى 

قـان پاجىئهلىـك   كىمدىن، نهدىـن ۋە قاچـان كېلىشـى نـامهلۇم بولۇۋات    
ئۆلۈم ۋەھىمه ئاپىتى ئۇالرنى قورقۇتۇپ كهلسه، يهنه بىـر تهرەپـتىن ئـۆز    
ــڭ    ــالرمۇ ئۇالرنىـــ ــان مهجبۇرلىنىشـــ ــدىن كېلىۋاتقـــ ھاكىمىيىتىـــ

ــۇراتتى  ــلهپ تـ ــى چهكـ ــهنىنچى  . ھهرىكىتىنـ ــا سهكسـ ــايالر تـ ــۇ خىتـ بـ
يىللىرىـدىن تــارتىپال كۆنــۈپ قېلىشــقان تانســىخانىالر، كافىخــانىالر،  

ــاالر،  ــازلىق ســاياھهتلهر، كۈنســايىن  -مېهمانخــانىالر، قىشــلىقجيۇب ي
ــى  ــهمهتلىك كهيپــ ــان ھهشــ ــالردىن -كۆپىيىۋاتقــ ــاپالىق تۇرمۇشــ ســ

تۇيۇقسىزال ئايرىلىـپ قېلىـپ، كوچىالرغـا ئـارامخۇدا چىقالمايـدىغان؛      
ئۆيىدىمۇ مانا پارتاليدۇ، ئهنه ئوت كېتىدۇ دېگهنـدەك قورقـۇش ئىچىـدە    

مۇ زېهنىنـى يىغالماسـلىق؛ شهخسـى    ئارامخۇدا ياتالماسلىق؛ ئىشىغى
-قىمار ئويناشالردىن، تاپقان مال-دۇكانلىرى، شهخسى كۆڭۈل ئېچىش

ــىركهت    ــى ش ــېلىش؛ شهخس ــپ ق ــدىن ئايرىلى ــانلىرىنى، -مۈلكى دۇك
ــى  -زاۋۇت ــهھهر ئىچىنـ ــانىلىرىنى تاقاشـــقا مهجبۇرلىنىشـــالر؛ شـ كارخـ
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مىليونغــا يــېقىن ئىشســىز خىتــاي قــاپالپ كهتكىنىنــى ئــاز دەپ،       
ىتىشكه بىرمۇ خىتاي تاپقىلى بولمايدىغان غهلىتـى مهنزىـرىلهر   ئىشل

چهتـئهللىكلهر ئاچقـان   . خىتايالرنى بۇ يۇرتتىن زېرىكتـۈرمهكته ئىـدى  
شــىركهت يــاكى قۇرۇلۇشــالر ئاساســهن ئىشــىنى توختىتىــپ خىتايغــا  
كېتىشــــكهن، بهزىلىــــرى ۋەزىيهتنىــــڭ قايتــــا مۇقىملىشىشــــىدىن 

ــاز . كېتىــپ قېلىشــقانىدى ئۈمىــدلىرىنى ئــۈزۈپ ئىشــىنى تاشــالپ  ئ
بىرقىسىم ئـاچكۆز خىتـايالر ھهرقـانچه غهلىتىلىـك ھـېس قىلسـىمۇ،       
يهرلىكلهرنى ئىشقا ئـېلىش ئـارقىلىق ئـۆز جېنـى ۋە مېلىنىـڭ سـاق       

ــالهت يارىتىشــقا مهجبــۇر بولماقتــا ئىــدى   ــدەك، . قېلىشــىغا كاپ دېگهن
 بۇنداق قىلغانالرنىڭ مهخپـى زەربىـگه، ئۇشـتۇمتۇت باالغـا ئۇچرىشـى     

ھهقىقهتهنمــــــــۇ يوقىلىــــــــپ، بىخهتهرلىكــــــــى كۆرۈنهرلىــــــــك    
شـــۇنىڭدەك يهنه، ھۆكۈمىتىنىـــڭ . كاپالهتلهندۈرۈلگهنـــدەك قىالتتـــى

شۇنچه قاتتىق توسۇشىغا قارىماي، نۇرغۇن پارا تۆلهپ يـول خېتـى ھهل   
قىلىپ ئائىلىسىنى خىتايغا يولغـا سـېلىۋاتقانالرمۇ ئازىيىدىغانـدەك    

تايالر ئائىلىسىدىن يوشـۇرۇنچه يـول   ھهتتا بىر قىسىم خى. قىلمايتتى
خېتى چىقارغۇزۇپ، ئائىلىسىنىڭ بارلىق ئىقتىسادىنى يىغىشتۇرۇپ، 

چـاقىلىرىغىمۇ قارىمـاي بىـر    -مۈلۈكلىرىنى ئهزىنىغا سېتىۋېتىپ باال
ــى     ــدىغان، ھېچنېمىس ــپ تىكىۋېتى ــپال قىلى ــا غى ــدىال خىتايغ كېچى

ئويغانغانلىرىـدا   چاقىالر ئهتىسى-قالمىغان بۇ ئائىلىدىكى خىتاي باال
رەسمىي بىر تىلهمچى ھالىغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى ھېس قىلىشىپ 

زار قىلىشىدىغان ئهھۋالالرمـۇ ئـادەتتىكىچه ۋەقهلهرگه ئايلىنىـپ    -يىغا
خىتايــدىن كېلىشــلهرمۇ ئاساســهن توختىغــان بولــۇپ، . قالغــان ئىــدى

الر، كېلىۋاتقان يولۇچىالر پويىزىدا خىتايدىن قوغالنغان مىللىي كادىر
ئاشــپهزلهر كــۆزگه -مىللىــي ئوقۇغــۇچىالر، ئېلىــپ ســاتارالر، كــاۋاپچى  

ئوتتۇرا مهكـتهپلهرگه  -خىتايدىكى ھهرقايسى ئالىي. چېلىقىپ قاالتتى
كهينىــدىن -ۋەزىــپه قىلىــپ ئاچتۇرۇلغــان مىللىــي ســىنىپالر كهينــى 
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تهدبىرلىرىنى ئاختۇرۇپ يۈرگهنـدە، بىرقىسـىم غـۇرۇرىنى، ۋىجـدانىنى،     
ــى، نومۇســىنى   ــڭ ئهيشــى ئهخالقىن ــاينىمى  -يوقاتقانالرنى ئىشــرەت ق

ئىچىگه چۆكۈپ كېتىشىمۇ ۋەتهنگه خىيانهت قىلغانلىقنىڭ باشقىچه 
مهسىلهن، ۋەتىنىمىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىـدىن  . ئىپادىسىدۇر

ئېغىر دەپسهندە قىلىنىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى 
ــلهن ئهي    ــۇالر بى ــىش، ئ ــلهن مۇھهببهتلىش ــىبى ــپ،  -ش ــرەت قىلى ئىش

قۇچاقلىشىپ يۈرۈشـلىرى، خىتـايالر بىـلهن تـوي قىلىـش، زەھهرلىـك       
چېكىملىك بىلهن شۇغۇللىنىش، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن قىمار 
ئوينـاش، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا ئىــچ ئاغرىتىــپ ئــۇالرنى ئۆلۈمــدىن  
قۇتۇلدۇرۇشــقا ئۇرۇنــۇش، يوشــۇرۇپ قېلىشــقا ئۇرۇنــۇش ۋە بېقىــۋېلىش 

ھهرىكهتـلهر بىـلهن شـۇغۇلالنغۇچىالرنىڭ ھهممىسـى     -رلىق ئىـش قاتا
شـۇڭا بـۇ خىـل چىرىـك     . ۋەتهنـگه ھاقـارەت قىلغـانلىق ھېسـابلىنىدۇ    

ــم    ــى، بىلىـ ــى، كېلىـــپ چىقىشـ ــى، مهرتىۋىسـ ــادەملهرنىمۇ جىنسـ ئـ
سهۋىيىسى، يېشـى قاتـارلىق ئاالھىـدىلىكلىرىنى سۈرۈشـته قىلمـاي،      

ــرەت بولســۇن ئۈچــ    ــان ئىب ــگهن ھام ــك پۇرســهت كهل ۈن ئهڭ پاجىئهلى
بـۇ خىـل   . شهكىللهردە جازاغا تارتىشتىنمۇ چېكىنمهسلىكىمىز الزىـم 

نومۇسسىزلىقالرغا ھهيدەكچىلىك قىلىدىغان، يـاردەمچى بولىـدىغان،   
ــداق     ــدىغان ھهرقان ــدىغان، مهجبۇرالي ــدىغان، قىزىقتۇرى ــايه قىلى ھىم

 .كىشىنىمۇ بهلگىلىك ئىبرەت جازالىرىغا تارتىشىمىز شهرت

 

 قوشنا ئهل خهلقلىرى بىلهن مۇناسىۋەت 2.15§
ــتايىدىل    ــى ئهسـ ــمهن ۋەزىيىتىنـ ــۈنكى دۈشـ ــڭ بۈگـ ۋەتىنىمىزنىـ
ــوزۇلىدىغان     ــا س ــۇ ئۇزۇنغ ــاق، ھهقىقهتهنم ــدىغان بولس ــل قىلى تهھلى

-مۇتلهق يوشۇرۇن ۋەھىمه پهيـدا قىلىـش ھهرىـكهت باسـقۇچى، شـهھهر     



856 

 

بېرىشــته ئىمكــان بــار بىۋاســىته زەربه بېــرىش، بىۋاســىته زەربه بېــرىش 
ــا   ــڭ ئات ــۇ خائىننى ــالمىغىنىمىزدا، ب ــانىنى تاپ ــا  -ئىمك ئانىســىغا، ئاك

-ســــىڭىللىرىغا، ئــــائىله ئهزالىرىغــــا، كــــېلىن-ئۇكىلىرىغــــا، ھهدە
كۈيئوغۇللىرىغـــــــا، نهۋرىلىـــــــرىگه، ئهڭ يـــــــېقىن يـــــــاردەمچى ۋە 

ىن ئۆتىــدىغان قوشــنىلىرىغا، يــاكى ئۇالرنىــڭ پىكىرداشــلىرىغا، يــېق
مۈلكىگه ئېغىر پاجىئه، ئاپهت خاراكتېرلىك -خالىغان بىرسىنىڭ مال

جازاالشالرنى قىلچه ئىككىلهنمهي، قىلچه تـالالپ ئولتۇرمـاي ئهمهلـگه    
. ئاشۇرۇپ، قايسى ئاسـان بولسـا ئـاۋۋال شـۇنىڭغا زەربه بېـرىش كېـرەك      

قانچىكى پاجىئهلىك، قـانچىكى   زەربه بېرىش قانچىكى ئېچىنىشلىق،
قورقۇنچلۇق بولسا، مىللىي مۇناپىقالر گۇرۇھىغـا شـۇنچه ئېغىـر زەربه    

قانچىكى ئېغىر زەربه بېرەلىسـهك، بـۇ مىللىـي    . بولۇپ تهسىر قىلىدۇ
ــدە قىلغــان    ــاپىقالر گــۇرۇھىنى شــۇنچه قورقۇتقــان، شــۇنچه پاراكهن مۇن

ىقالر گـۇرۇھى قىسـقا   قورقۇنچاق، پاراكهندە ئىچىدىكى مۇنـاپ . بولىمىز
ۋاقىت ئىچىدىال خائىنلىققا چهك قويۇشقا، ئىچىـدىن پارچىلىنىشـقا،   

 .ھهتتا خائىنلىقتىن چېكىنىپ چىقىشقا مهجبۇر بولىدۇ

ــي      ــۆتىمىزكى، مىللى ــتلهپ ئ ــدە تهكى ــۇنى ئاالھى ــۇ يهردە ش ــز ب بى
مۇناپىقالر گۇرۇھى ھهرقانـداق بىـر گۇرۇھقـا تهۋە بولىشـىدىن قهتئىـي      

ــۇقىرى  نهزەر، خىتــا ي تاجــاۋۇزچىالر ھــاكىمىيىتى ئىچىــدە قــانچىكى ي
مهرتىۋىگه، قانچىكى مـۇھىم ۋەزىـپىگه ئېرىشـهلىگهن بولىـدىكهن، بـۇ      
ــاۋۋال، ئهڭ    ــرى ئهڭ ئ ــاكى ئۇالرنىــڭ يېقىنلى ــاپىقالر ي خىلــدىكى مۇن
ــپ    ــوبىكتىبى قىلىــ ــائىنالر ئــ ــدىغان خــ ــك زەربه بېرىلىــ پاجىئهلىــ

 .الزىمتاللىنىشقا ئاالھىدە كۈچ چىقىرىشىمىز 

ئاخىرىــدا شــۇنىمۇ كۆرســىتىپ ئۆتــۈش كېرەككــى، خهلقىمىــز،      
ۋەتىنىمىز ئىنتايىن ئېغىر ۋەزىيهت ئاستىدا تۇرغىنىدا، ھهممه كىشى 

ــتهقىللىق ھهرىكىتىنــى قانــات يايدۇرۇشــنىڭ چــارە      ــي مۇس -مىللى
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ــدا   ــاي يۇرتلىرى ــپ، خىت ــۇر“تاقىلى ــامى ”ئۇيغ ــاۋايىلىق،“ ن ــل، ي  قاتى
ــدەكدېگه ”تېررورچــى  قالماقتــا ئايلىنىــپ ســۆزگه ئىــگه مهنىــلهرگه ن

يـۆگهپ  -پيىغىـ  دېگهننـى  “ئۇيغـۇر “ خىتايـدا  قىلىپ، شۇنداق. ئىدى
 .قىالتتى بېرىلگهندەك خاتىمه دېيىشلهرگه ”يانچۇقچى-كاۋاپچى“

ــدىكى نۇرغۇنلىغــان ئىجتىمــائىي پهن مۇتهخهسسىســلىرى    خىتاي
 ئۇيغـۇر، “ئارىسىدا شۇنچه يىلدىن بېرى زادىـال دىقـقهت قىلىشـمىغان    

 ۋەزىيىتـى  قىـزىقىش  ئاالھىـدە  تهتقىقاتالرغـا  دېگهنـدەك  ”دىيـار  غهربى
 نهدە بۇرۇن كهلگهن؟ نهدىن ئۇيغۇرالر؟ بۇ كىم“. ئىدى شهكىللهنمهكته

 ئۇالرنىــڭ قالــدى؟ بولــۇپ پهيــدا نهدىــن تۇيۇقســىز بۈگــۈن قالغانىــدى؟
 ئۈچـۈن  نـېمه  قىلمـاقچى؟  تهلهپ نـېمه  ئۇالر قانداق؟ ھالىتى بۈگۈنكى
ــۇالر قىلىشــىدۇ؟ دۈشــمهنلىك شــۇنچه خىتايغــا  شــۇنچه نېمىســىگه ئ

ىردىن بۇيان ئـۇالرنى نـېمه ئۈچـۈن    ئهس يېرىم بۇ يۈرۈشىدۇ؟ ئىشىنىپ
 تـۈردىكى  بـۇ  زىيالىيلىرىنىـڭ  خىتاي …”خىتايالشتۇرۇۋىتهلمىدۇق؟ 

-بىـر  ئهگىشـىپ  كېڭىيىشـىگه  ۋە چوڭقۇرلىشىشى تهتقىقاتلىرىنىڭ
 غهلىــته ئاجايىــپ كهلمهيــدىغان ئهقلىــگه ئادەمنىــڭ زىــت، بىرســىگه

ولماقتـا  ب سهۋەب چىقىشلىرىغىمۇ ئوتتۇرىغا نىڭ ’ماقالىلهر ئىلمىي‘
نكى بىر قىسىمالر نهچچه مىڭ يىل بـۇرۇن ئۇيغۇرالرنىـڭ بۈگـۈ   . ئىدى

 لىرىنىڭ ’ۋەھشىي‘تۈرك -موڭغۇلالرنىڭ تۇرۇۋاتقان يهرلىرىدىكى ھون
 خىتايالرنى بېرى يىلدىن مىڭ نهچچه ئۇالر ئىكهنلىكىنى، ئهۋالدلىرى
 سـوزۇلغان  غهربـكه  تارتىـپ  بوغۇزىـدىن  كـورېيه  تـا  قورقۇتۇپ ئۆلگۈدەك

چــچه مىــڭ كىلومېتىرلىــق مىللىــي دۆلىتىنىــڭ شــىمالى چېگــرا نه
بىخهتهرلىكــى ئۈچــۈن ســېپىل سوقۇشــىغا مهجبۇرالتقــان مىللهتنىــڭ 
ــۈپ    ــىپ چۆچــــ ــى ئىسپاتلىشــــ ــۈنكى ئهۋالدى ئىكهنلىكىنــــ بۈگــــ

يهنه بىـر قىسـىم خىتـاي تهتقىقـاتچىلىرى بـۇ خىــل      . كېتىشـكهنىدى 
ــۇ   ــۈن ئۇيغـ ــش ئۈچـ ــار قىلىـ ــىنى ئىنكـ ــهرمهندىلهرچه خۇالسـ رالرنى شـ

ــتاندىن“ ــگهن، ھىندىســ ــتاندىن … كهلــ ــگهن، ئافغانىســ  …” كهلــ
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 قـاراپ  غهربكه“ بىراقال بهزىلىرى يهنه يېزىش، ماقالىلىرىنى دېگهندەك
 ئهسـىر  خىتايالر چىققان بېرىشكه زەربه قوغالپ تۈركلهرگه قېچىۋاتقان

 يهردە شـۇ  ئېلىشـىپ،  خوتۇنلۇققا چاقىلىرىنى-باال تۈركلهرنىڭ ئالغان
نى ئۇيغـۇرالر دەپ ئاتىشـىپ تـۇرۇپ قېلىشـقان، كېـيىن ئــۇالر      ئـۆزلىرى 

 …”مۇسۇلمان بولۇپ، ئۆزلىرىنىـڭ خىتـاي ئىكهنلىكىنـى ئۇنتۇغـان،     
 بېرىـــپ چىقىشـــقىچه توقـــۇپ رىـــۋايهتلهرنى كۈلكىلىـــك دېگهنـــدەك

ــدى ــۇنداقتىمۇ! يهتكهنىــ ــۇتلهق شــ ــۆپ مــ ــاندىكى كــ ــاي ســ  خىتــ
هي پۈتــــــۈنل  لىقالرنــــــى  ’دىيــــــار غهربىــــــي ‘ تهتقىقــــــاتچىلىرى

ــاۋايىلىقىنى، ئهقىلســـــــــىزلىكىنى،    كهمسىتىشـــــــــىدىغان يـــــــ
 نازارەت قاتتىق ئۇالرنى ئۇرۇنۇشۇپ، قا ’ئىسپاتالش‘ئهخالقسىزلىقىنى 

 چـاقىرىقىنى  قىلىۋېتىش ئاسسىمىلياتسىيه مهجبۇرى تۇتۇپ ئاستىدا
 خوڭكوڭلــــۇق، تهتقىقاتالرغــــا خىــــل بــــۇ. ئىــــدى چىقىرىشــــماقتا

تىشكهن سهرگهردان خىتـايالرمۇ  كې قېچىپ غهربكه ھهتتا فورموزىلىق،
بولۇپمـۇ غهربتىكـى خىتـايالر    . كۈچلۈك ئـاۋاز قوشـۇپ بهرمهكـته ئىـدى    

ئۇيغــۇر پــارتىزانلىرىنى بۇنــدىن بىرمــۇنچه يىــل ئىلگىرىكىســىدىكى  
ــلهن    -نيــۇ ــدا قىلغــانالر بى ــورك قوشــكېزەك بىناســى ۋەقهســىنى پهي ي

رىنچى تومۇرى بىر دېيىشىپ، دۇنيا جامائهتچىلىكىگه ئىككى مىڭ بى
يىلى ئون بىرىنچى سېنتهبىر ۋەقهسىدىن كېيىن ئوتتۇرىغـا چىققـان   

 ئـېالن  دەپ ”دۈشـمهنلىرى  ئىنسـانىيهت “قاراشالر بىلهن ئۇيغـۇرالرنى  
ــىپ، ــۇالردىن قىلىش ــق ئ ــلىرىنى داڭلى ــپ جاسۇس ــۇ ئهۋەتى ــۇر ب  ئۇيغ

ــوپىالڭچىلىرىنى ــتا تـــ ــا باستۇرۇشـــ ــاردەمچى خىتايغـــ ــۇش يـــ  بولـــ
 .رۈشمهكته ئىدىيۈ تارقىتىپ چاقىرىقلىرىنى

 ’تۈركىسـتانچى  شـهرقىي ‘بۇ ئارىدا چهتـئهللهردە تارقىلىـپ يـۈرگهن    
 بىر گۇرۇھالرمۇ مۇھاجىر نامالردىكى دېگهندەك ’ئۇيغۇرىستانچى‘ ياكى

 قىلــچه ئــۇدۇملىرىنى بۇيــانقى ۋاقىتــتىن يېقىنلىشــىۋاتقان ئهســىرگه
 مهنتىقســـىز قــالغۇدەك  ھهيــران  ئهقلـــى ئادەمنىــڭ  ئۆزگهرتىشــمهي، 
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ــدۇ   ــدە بولۇشــىنى كهلتــۈرۈپ چىقىرى ــۇ خائىننىــڭ پاراكهن ــدە . ب پاراكهن
ھالهتكه چۈشۈپ قالغان بىـر خائىننىـڭ مۇنـاپىقلىق ھهرىكهتلىرىمـۇ     

ائىنلىقتىن قـايتىش  مهلۇم ۋاقىتتىن كېـيىن توسـالغۇغا ئـۇچراپ، خـ    
شـــۇڭا، . يـــاكى چهكلىنىشـــىنى كهلتـــۈرۈپ چىقىرالىشـــى مـــۇمكىن

ھهرقانــداق بىــر تىپىــك خــائىن ئهتراپــى قهتئىــي ئىككىلهنمهســتىن  
 .تازىلىنىش ياكى جازالىنىش ئوبىكتىبى قىلىپ تاللىنىشقا نامزاتتۇر

 :ئهمدى بىز بۇ مۇناپىقالرغا بېرىلىدىغان جازاالرنى كۆرۈپ باقايلى

ۋەتىنىمىــزدە مىللىــي مۇناپىقالرغــا جــازا يۈرۈشــى قىلىــش  بۈگــۈن
ھهرىكىتى ھازىرغىچه بىـر ئـادەت يـاكى دولقـۇن ھالىغـا كهلتـۈرۈلمهي       

ــته ــاپىقالر   . كېلىنمهك ــي مۇن ــى مىللى ــۇ ســهۋەبتىن ۋەتىنىمىزدىك ش
ئاپئاشكارا خائىنلىق ھهرىكهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىشـتا قىلـچه تهپ   

المـاي، ھهتتـا نۇرغـۇن ۋىجدانسـىزالرنى     تارتمايدىغان ھالغـا كېلىـپال ق  
ــته   ــاپ كهلمهك ــۇ ئوين ــلهندۈرىدىغان رولنىم ــكهن،  . ھهۋەس ــۇنداق ئى ش

ــاق   ــا ئۇششـ ــا قارىتـ ــك ۋەتهن خائىنلىرىغـ ــداق تىپىـ ــهك -بۇنـ چۈششـ
كهمسىتىش، چهتـكه قـېقىش، ئابرۇيسـىزالندۇرۇش، يېـتىم قالـدۇرۇش      
ــچه تهســىر كۆرســىتهلمهس ھالغــ    ــالىيهتلهر قىل ــنچ پائ ــدەك تى ا دېگهن

مىللىـي مۇنـاپىقلىق خهلقىنـى، مىللىتىنـى، ۋەتىنىنـى،      . كهلمهكته
ــاكى ۋاســىتىلىك    ــا بىۋاســىته ي ــايلىقىنى تاجاۋۇزچىالرغ ۋەتىنىنىــڭ ب

-شـــهكىللهر بىـــلهن ســـېتىش ھهرىكىتـــى بـــولغىنى ئۈچـــۈن، ۋەتهن 
ۋەتهنــگه . خهلقىمىــزگه دۈشــمهنلىك ھهرىكىتــى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ

ى بىۋاسـىته يـاكى ۋاسـىتىلىك    دۈشمهنلىك قىلىـش ھهرىكىتـى مهيلـ   
مىللىــي . بولســۇن، ئوخشاشــال مىللىــي دۈشــمهنلىك ھېســابلىنىدۇ 

ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قانــداق شــهكىلدە زەربه       ــمهن ئىــكهن، خىت دۈش
بېرىدىكهنمىز، بۇ مىللىي مۇناپىقالر گۇرۇھىغىمۇ ئوخشاش شهكىلدە 

قـا زەربه  يهنى، بىر مىللىـي مۇناپىق . زەربه بېرىشىمىزنى تهقهززا قىلىدۇ
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يىتىنى پهيــدا قىلىــپ تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى ۋەتهنپهرۋەرلىــك پائــالى
ــالچىلىرى،       ــڭ غ ــاكى ئۇالرنى ــدار ي ــاق ئهمهل ــر قورچ ــان ھهر بى باقمىغ

مىللىـي  . بۈگۈنكى كۈندىكى تىپىـك ۋەتهن سـاتقۇچالر ھېسـابلىنىدۇ   
بۇ خىل . مۇناپىق ئىكهن، ئۇ خائىن چوقۇم جازاسىنى چېكىشى شهرت
 مهيلـى  −مۇناپىقالرنىڭ ئـۆزىنى ئاقالشـتا قالغـان بىـردىن بىـر يـولى       

ــاكى بولســۇن اشــكارائ ــاي ۋەتىنىمىزدىكــى بولســۇن، يوشــۇرۇن ي  خىت
رىدىغان ئهمهلىي چىقى قوغالپ ئۇالرنى ئازايتىدىغان، تاجاۋۇزچىلىرىنى

ھهرىكهتلهرنى پهيـدا قىلىشـال بولىـدىكى، ئـۆزلىرىنى ئـاقالش ئۈچـۈن       
يهنــى، ھهرقانــداق بىــر مىللىــي مۇنــاپىق     . باشــقا يــولى قالمىــدى  

خهلقىنىڭ جازاسـىدىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ      
كۆپىيىشــىنى توســۇش، دۈشــمهننى قــاچۇرۇپ ئــازايتىش ۋە دۈشــمهننى 

الشــقا بىۋاســىته قاتناشــقان بولىشــى ئالــدىنقى شــهرت تهلتۆكــۈس تازى
ئۇنداق بولمايدىكهن، بـۇ خـائىنالرنى پاالنچىنىـڭ بالىسـى     . قىلىنىدۇ

ــېلىن    ــا ك ــدى، ۋەي ــى ئى ــاكى نهۋرىس ــدەك   -ي ــدى دېگهن ــوغلى ئى كۈيئ
باھــانىلهرنى كۆرســىتىپ قوغــداپ قېلىشــقا ئۇرۇنغــۇچىالرنى ۋەتهن     

ــاردا تېگىشــلىك ج   ازاســىنى بېرىشــىمىز خــائىنلىرى بىــلهن بىــر قات
خۇددى شۇنىڭدەك بۇ خائىننىڭ ئهۋالدىغا ياكى يېقىنلىرىغـا  . كېرەك

زەربه بېرىش ئارقىلىق بۇ خائىنغا ۋاسىتىلىك زەربه بېرىشـكه مهجبـۇر   
ئـۇكىلىرىنى ۋە  -ئانىسـىنى، ئاكـا  -قالغىنىمىزدىمۇ، بۇ خائىننىڭ ئاتـا 

ــىدىكىلهرنى، نهۋرە-ھهدە ــىڭىللىرىنى، ئائىلىســـــ -كـــــــېلىن-ســـــ
 يۇقىرىقىغا …ئوغۇللىرىنى، ئهڭ يېقىن ھهمكارالشقۇچىلىرىنى، كۈي

 قهتئىي قېلىشقا قوغداپ كۆرسىتىپ سهۋەبلهرنى-باھانه ئوخشايدىغان
 ئـادەتتىكى  خائىننىـڭ  بـۇ  يېقىنلىـرى  خائىن يۇقىرىقىدەك. بولمايدۇ

ــائىنلىق ــالىيهتلىرى خ ــۈن پائ ــۈل ئۈچ ــلىكى كۆڭ ــاكى ئارامبهخىش  ي
ولـۇپ ۋەزىـپه ئـۆتهپ كهلـگهن بولـۇپ، بـۇ       ب مهسلىههتچىسـى -ياردەمچى

خائىننىڭ ھهرقانداق بىر يېقىنىغا بېرىلىدىغان ئېچىنىشلىق زەربه، 
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-بىـر  كۆتۈرۈشـۈپ،  كـۆككه  تـۈردە  ئىزچىـل  نى ’ادىله ئۇسۇللىرىمۇج‘
 پۇرسهتلىرىدىكى ئىجتىمائىي ياكى ئىقتىسادىي غاجىلىشىپ بىرىنى

-قۇرۇلتاي بىر قايسى قۇرۇۋالغان ئالدىغا ئۆز ئاساسهن ئهۋزەللىكلىرىگه
 مۇســتهقىللىق مىللىــي“ مۇراســىملىرىدا ’ھۆكــۈمهت‘ يــاكى مهركهز

ــز   يېڭــــى ئهڭ ھهرىكىتىنىــــڭ ــاراتتۇق، بىــ ــۇق ســــىزىقىنى يــ ئۇپــ
بىر تولۇق ھوقۇقلۇق، ئۈچىنچى -ھهقىقهتهنمۇ ۋەتىنىمىزنىڭ بىردىن

ــتاب    ــاش شـ ــي بـ ــلىك مىللىـ ــقا تېگىشـ ــى بولۇشـ دۆلهت مىراسچىسـ
ــاپتونومىيىنىال بهرســـه كۇپـــايه،       ــورگىنىمىز، بىـــزگه ھهقىقىـــي ئـ ئـ

ــوق   ــز ي ــش نىيىتىمى ــتهقىللىق تهلهپ قىلى ــدەك ”مۇس ــر دېگهن -بى
ــرىگه ــ بى ــزدە      تزى ــرگه، ۋەتىنىمى ــلهن بى ــتىش بى ــوالرنى ئې ــۇرۇق پ ق

كۆرۈلۈۋاتقان خىتـاي قـوغالش يوشـۇرۇن ھهرىـكهت دولقـۇنىنى خىتـاي       
 قىســاس شهخســىي“مۇھــاجىرلىرى، ھهتتــا خهلقئــارالىق ئورگانالرغــا  

 قـــارىالپ  دەپ ”لـــۈكچهكلهر ئوچـــۇم بىـــر شـــۇغۇلالنغۇچى بىـــلهن
 شهخسـى ‘ە، بۇنداق نهتىجىد. يۈرۈشهتتى ئۇرۇنۇپ ھهدەپ كۆرسىتىشكه

 باســـتۇرۇش خىتايالرنىـــڭ قارىتـــا گه ’لـــۈكچهكلهر ئـــالغۇچى ئـــۆچ
 تهرەپـتىن  بىـر  يهنه ئـۇالر . ئىـدى  بېرىشـمهكته  تهستىقالپ ئارزۇلىرىنى

 جـان -قـان  پىـدائىيلىرىمىزنىڭ  قىلىۋاتقان پىدا جان ۋەتىنىمىزدىكى
 انچىققـ  ئوتتۇرىغـا  كېـيىن  ھهرىكىتىـدىن  ھهربىـر  كهلـگهن  بهدىلىگه

ــلهن    خهلق ــتىلىق بىــ ــىدىن ئۇســ ــزىقىش غۇلغۇلىســ ــارالىق قىــ ئــ
تۇشـتىن سـۆھبهتلهر، كۈتـۈۋېلىش يىغىنلىـرى،     -پايدىلىنىپ، تۇشمۇ

ــرى ئــېچىش،      ــش يىغىنلى ــېالن قىلى ــات ئ ــاي‘بايان  ’ســايالم-قۇرۇلت
 تېرىسـىگه  قىلىـپ  پهيـدا  دولقـۇنىنى  … توپلىشـىش،  ئىئانه قىلىش،
ل پائــالىيهت قىلىــش يىــ بىــرەر يهنه باھانىــدا شــۇ. يۈرۈشــهتتى پاتمــاي

ــاتتى  ــىنىمۇ يىغىۋېلىشـ ــگهن داالي  . دەسمايىسـ ــهت بىلـ ــۇنى پۇرسـ بـ
الماچىالر ئېقىمىدىكىلهرمۇ خىتايالرغـا ئېچىنىـدىغانلىقىنى، تىـبهت    
خهلقىنىڭ ئۇيغـۇر ئېلىـدە كۆرۈلۈۋاتقـان بۇنـداق چېكىـدىن ئېشـىپ       
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ــڭ     ــمهي، داالي المانىــ ــلىنىپ كهتــ ــاجىئهلهرگه ھهۋەســ ــكهن پــ كهتــ
 تىــبهت تــۇرۇپ، چىــڭ تهلىماتىــدا ”ورتــاق سۆيگۈســىئ انىيهتئىنســ“

 مۇكاپـاتىنى  تىنچلىـق  نوبېل“ قېتىملىق ئىككىنچى ئۈچۈن خهلقى
ــا ــكه قولغـ ــاس كهلتۈرۈشـ ــپ ئاسـ ــرىش يارىتىـ ــا ”بېـ  چاقىرىقلىرىغـ

 .ئاتالنغانىدى

 تهرغىباتلىرىغـــا ’تىنچلىـــق‘بـــۇنچه داغـــدۇغىلىق خهلقئـــارالىق 
ــاي ــبهت قارىمــ ــدە، تىــ ــان داال موڭغــــۇل ئېگىزلىكىــ ــدا، تۇڭگــ لىرىــ

 ئۇيغـۇرالردىكى  نىڭ ’لۈكچهكلهر يۈرەك قاپ‘بازارلىرىدىمۇ بىر قىسىم 
 يوشـۇرۇن  ۋەھىمىلىـك  قىلغـان  پهيـدا  ئېلىـپ  ئىلهـام  ھهرىكهتلهردىن

ــرىش زەربه ــالىيهتلىرىمۇ بېـ ــايىن پائـ ــپ كۈنسـ ــكه كۆپىيىـ  كۆرۈلۈشـ
 .ئىدى باشلىماقتا

ىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى   ئۇيغۇرالرنىڭ مهركىزى شهھهرلىرىدىكى خ
قورقۇتۇپ قـوغالش ۋەھىمىلىـك يوشـۇرۇن ھهرىكهتلىرىنىـڭ تهسـىرى      

ــتا ــهھهر   -ئاسـ ــك ۋە چهت شـ ــارىالش كىچىـ ــاي ئـ ــقا خىتـ ــتا باشـ -ئاسـ
ــاۋۇزچىلىرىنى    ــاي تاج ــارىالپ خىت ــپ، ئ ــاھىيىلىرىمىزگىچه كېڭىيى ن

ــۈكلىرىگه ئــوت قويــۇۋېتىش،   -بوغۇزلىــۋېتىش، ئــۆيلىرى ۋە مــال   مۈل
ئهمـدى  . اتارىدىكى ھهرىكهتلهرمۇ پهيدا بولماقتا ئىدىپارتلىتىۋېتىش ق

خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى نوقــۇل مهركىــزى شــهھهرلىرىمىزدىال ئهمهس،  
-ئۇششاق شهھهرلهردە، يولالردا، كان رايونلىرىدا، بهزى بىڭتۈەن مهيـدان 

فېرمىلىرىــــدىمۇ ۋەھىمىلىــــك ئۆلــــۈملهرگه ئــــۇچراپ قېلىشــــتىن 
ــهكىللهنمهكت   ــيهت ش ــدىغان ۋەزى ــدىقورقى ــاردىن . ه ئى ــۇ بىك -بولۇپم

بىكارغىال شهھهرلهردىن قوغالنغـان يهرلىـك خهلقـلهر، يېقىنلىرىـدىن     
ئايرىلىــپ قالغــانالر مىللىــي ئۆچمهنلىــك ئۈچــۈن دېگهنــدىن باشــقا،  
ئۆزلىرىنىڭ شهخسىي ئۆچ ئېلىۋېلىش ھهۋىسىگه بېرىلىـپ يوشـۇرۇن   

ــېل    ــمه س ــا ۋەھى ــىپ خىتايالرغ ــدىغانالرمۇ ئارىلىش ــمه يارىتى ىش ۋەھى
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بىرىنچــى ئهۋالد ۋەتهن خائىنلىرىنىــڭ قولتۇقىغــا كىرىۋېلىــپ ۋەتهن  
ــا،     ــگهن بولس ــۇغۇللىنىپ كهل ــلهن ش ــايهتلىرى بى ــاتقۇچىلىق جىن س

ىنلىق ۋەزىپىسىنى تۈگهتكهن بىرىنچى ياكى ئهمدىلىكته تارىخىي خائ
ئىككىنچــى ئهۋالد ۋەتهن خائىنلىرىنىــڭ ئورنىغــا دەسســهپ خىتــاي     
ــا ۋەتهن     ــدىغان تۇغمـ ــالچىلىق قىلىـ ــىته غـ ــا بىۋاسـ تاجاۋۇزچىلىرىغـ

ــاپىقالردۇر    ــي مۇن ــكهن مىللى ــپ كهت ــا ئايلىنى ــۇ ۋەتهن . خائىنلىرىغ ب
ــادان، ئاق   ــپهرەس، ن ــىز، مهنپهئهت ــائىنلىرى ئىرادىس ــىز،  خ ــاق، غايىس م

ئـــابرۇيپهرەس، چىرىـــك ۋە پهســـكهش مۇنـــاپىقالرنى تـــالالپ چىقىـــپ 
ئهتراپىغا توپلىۋېلىپ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا تېخىمۇ ساداقهتمهنلىك 
ــدا قىلىۋاتقــان خــائىنالر     بىــلهن غــالچىلىق قىلىــش رىقــابىتىنى پهي

 .گۇرۇھىنى قۇرۇپ پائالىيهت قىلىشماقتا

ــۈچله   ــاكى ئ ــۇ خىــل ئىككىلهمچــى ي مچى ۋەتهن خائىنلىرىنىــڭ ب
يـارەنلىرى،  -تۇغقـانالر، دوسـت  -خېلى كۆپ قىسـمى بىۋاسـىته ئـۇرۇق   

يۇرتداشــلىرى، ئۇرۇقــداش ۋە ساۋاقداشــلىرى قاتــارلىقالردىن تهشــكىل  
ــاپىق      ــدىكى مۇن ــائىنالر گۇرۇھى ــل خ ــۈن، ھهرخى ــدىغانلىقى ئۈچ تاپى
شـايكىلىرى ھهرخىــل قــاتالمالردىكى خهلقىمىــز ئارىســىدا رىقــابهتچى  

ۇرۇھ مۇناپىقلىرىنى قارىلىشىپ، گويـا ئـۆزلىرى خهلقـى ئۈچـۈن ئهڭ     گ
ياخشى خىزمهت قىلىۋاتقـان كىشـىلهر چۈمپهردىسـىگه ئورىنىۋېلىـپ     

ــته   ــايمۇقتۇرۇپ كهلمهك ــى ق ــۇرۇھى   . خهلقىمىزن ــابهت گ ــا رىق ئهتراپىغ
تـــوپالش ئىقتىـــدارى بولمىغـــان نـــادان مۇناپىقالرنىـــڭ بىرقىســـمى  

ــاي تاجاۋۇزچىلىر  ــىته خىت ــولى   بىۋاس ــىتىش ي ــاداقىتىنى كۆرس ــا س ىغ
بىلهن مهرتىۋىگه ئېرىشىدىغان بىۋاسىته ئاشـكارا مۇنـاپىقلىق يولىـدا    

 .مېڭىشماقتا

ــاالنچى ياخشــىراق،     ــا بېرىشــته پ ــا باھ ــي مۇناپىقالرغ شــۇڭا مىللى
ــۇد ئهمهس    ــىله مهۋجـ ــدىغان مهسـ ــارراق دەيـ ــۇنچى ناچـ ــاي . پوكـ خىتـ
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بــۇ . غهزىپــى مــۇقهررەر تــۈردە كــۈرەش دولقــۇنىنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ
نۇقتىدىن ئالغاندا يوشۇرۇن پىدائىيالر قوشۇنىنىڭ ھهربىر ئهزاسىنىڭ 

اسـىتىلىك ھالـدا خهلقنـى مىللىـي     پهيدا قىلىدىغان ھهرىكهتلىـرى ۋ 
ــكهت    مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرى

شۇ . دولقۇنىغا ئاتلىنىشقا رىغبهتلهندۈرۈش رولىنىمۇ ئوينىغان بولىدۇ
ــڭ     ــىتىش ھهرىكىتىمىزنىـ ــىلىق كۆرسـ ــۇرۇن قارشـ ــهۋەبتىن يوشـ سـ
پىدائىيلىرى ھهرخىل قىساس ئـېلىش ھهرىكهتلىرىنـى ئاۋانگـارتلىق    

ــۇم يهردىكــى خهلقىمىــز جــۈرئهت    ب ىــلهن باشــالپ بېرىشــى، ئهگهر مهل
قىلىــپ كېتهلمىگىنىــدە، ئــۇالر ئۈچــۈن قىســاس ئېلىشــىپ بېــرىش  

 !ئارقىلىق خهلقىمىزنى جاسارەتلهندۈرۈشىمىز الزىم

 

 مىللىي مۇناپىقالرغا قارشى جازاالر 2.14§
بىز ئالدىنقى قىسىمالردا مىللىي مۇناپىق دېگهننىـڭ كىمـلهرگه   

بۈگـۈنكى مىللىـي   . رىتىلىشى كېرەكلىكىنى كـۆرۈپ ئۆتكهنىـدۇق  قا
مۇنــاپىقالر گهرچه ۋەتىنىمىزنــى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا بىۋاســىته     
ســـېتىۋەتكهن بىرىنچــــى ئهۋالد ۋەتهن ســـاتقۇچىلىرى بولمىســــىمۇ،   
ۋەتىنىمىزنــى خىتايالشتۇرۇشــتا تۈرتكىلىــك رول ئويناۋاتقــان، ھهمــدە  

ــى ئهۋالد ۋەتهن خائىن ــىتىلىك    بىرىنچ ــاكى ۋاس ــىته ي ــڭ بىۋاس لىرىنى
ــا ۋەتهن     ــان تۇغمــ ــا چىققــ ــىدە ئوتتۇرىغــ ــى نهتىجىســ يېتىشتۈرۈشــ

بۇ تۇغما ۋەتهن خائىنلىرى ۋەتىنىمىزدە زومىگهرلىك ۋە . خائىنلىرىدۇر
باســقۇنچىلىق قىلىۋاتقــان خىتــاي تاجــاۋۇزچىالر ھاكىمىيىتىنىــڭ     
ــا تارقىلىــــپ خىتــــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ     ــارلىق قاتالملىرىغــ  بــ

باسـقۇنچىلىق ھهرىكهتلىـرىگه يــاردەمچى بولۇۋاتقـان يـاكى ئوڭــايلىق     
يارىتىــپ بېرىۋاتقــان تۇغۇنــدى خــائىنالر بولــۇپ، ئــۇالر دەســلىپىدە       
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بۇنـداق ۋەزىـيهت   . ھهرىكهتلىرى بارغانسېرى كۆپىيىـپ بارماقتـا ئىـدى   
ئاســـــتىدا نۇرغۇنلىغـــــان پهمســـــىز بىكـــــارتهلهتلهر، تهجرىبىســـــىز 
ئالدىراقسانالر، ھاياجىنىغا ھاي بېرەلمهي خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا جازا 
بېــرىش ھهرىكىتــى پهيــدا قىلىــش ئۈچــۈن ئىشــقا كىرىشــىپ بىهــۇدە  

يــاكى ئهھمىيهتســىز قۇربــان بولــۇپ كېتىــدىغان تۇتۇلــۇپ قالىــدىغان 
ھهتتا بىر قىسىم . ھادىسىلهرمۇ كۈنسايىن ئارتىپ كېتىۋاتماقتا ئىدى

جايالردا مهيلى خاالپ ياكى مهجبـۇرى ئاساسـتا بولسـۇن، خىتايالرنىـڭ     
ــدىگۈچىلهرنى،     ــۆز خهلقىنــى جىــم يېتىشــقا ئۈن ــويىچه ئ تاپشــۇرۇقى ب

شـــۇرۇن پائـــالىيهت قىلغـــۇچى خىتايالرغــا مهلۇمـــات بهرگهنلهرنـــى، يو 
ــقا     ــۇالرنى جازاالش ــىۋالغانالرنى ۋە ئ ــا چۈش ــدائىيلىرىمىزنىڭ پېيىغ پى
قاتناشــقانالرنى ئۇچراتقــان يهردە رەھىمســىزلهرچه جــازاالش، ئۇالرنىــڭ   

ــا  ــىدىن، ئات ــۇرۇق -ئائىلىس ــىدىن، ئ ــىمۇ  -ئانىس ــدىن بولس تۇغقانلىرى
ــال   ــېلىش، م ــاس ئ ــېلىش -ۋاســىتىلىك قىس ــان س ــۈكلىرىگه زىي  مۈل

ھهرىكهتلىرىمــۇ كۆرۈلــۈپ، خــائىنالر تهبىقىســىنىمۇ ئېغىــر پاراكهنــدە  
دەرۋەقه، توپىالڭـــدىن توغـــاچ ئوغرىاليـــدىغانالرمۇ    . قىلىۋەتكهنىـــدى 

بهزى يهرلهردە نوقــۇل بــايلىق توپلىــۋېلىش . كۆپىيىــپ بارماقتــا ئىــدى
ئۈچۈنال خىتايالرنى، يهرلىك بايۋەچچىلهرنى، دۇكانالرنى بۇالش، خىتاي 

ــاكى يه ــهت     ي ــنىال مهقس ــۆچ ئېلىش ــىي ئ ــاي شهخس ــك دەپ ئايرىم رلى
قىلىـــدىغان، ھهتتـــا خىتايـــدىن باشـــقا قېرىنـــداش مىللهتلهرگىمـــۇ 
ئۆچمهنلىــــك پهيــــدا قىلىــــدىغان ھهرىكهتلهرمــــۇ ئهۋج ئېلىشــــقا     

 .باشلىغانىدى

بۇنداق ھادىسىلهردىن پايدىلىنىشقا ئادەتلىنىپ كهتـكهن خىتـاي   
لىـدىغان زۇلـۇم قىلىـش بىلهنـال     تاجاۋۇزچىلىرى تېررورلۇق تۈسىنى ئا

ــىدا، شــهھهر   ــادىرالر ئارىس ــي ك ــىدا،  -قالمــاي، مىللى ــزىلىقالر ئارىس يې
كــادىرالر ئارىســىدا، يــۇرتالر ئارىســىدا، يهرلىــك مىللهتــلهر      -ئىشــچى

 ۋاســىتىلىك قىلىــدىغان پهيــدا توقۇنــۇش زىــددىيهت، …ئارىســىدا، 
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ۇن يوشـۇر  ھهتتا. ئىدى شۇغۇلالنماقتا كۆلهمدە كهڭ بىلهن تهشۋىقاتالر
ــۈنئىي   ــهكىلدە س ــۇر‘ش ــۇنى ئۇيغ ــازاق‘ ،’قوش ــۇنى ق ــان‘ ،’قوش  تۇڭگ

ــۇنى ــدەك … ’قوش ــان دېگهن ــتى‘ يالغ ــۇن يهرئاس ــكىللهپ، ’قوش  تهش
ــى ــك ھهرقايس ــڭ يهرلى ــق مىللهتلهرنى ــابلىرىنى داڭلى ــۇرۇن ئهرب  يوش

 .ئىدى قىلىشماقتا ئوتقۇيرۇقلۇق ئۆلتۈرگۈزۈشلهرگه

ــۈردىكى   ــۇ تـ ــلىپىدە بـ ــىم، دەسـ ــىز قاسـ ــان چۈشىنىكسـ قااليمىقـ
ئهممــا كېيىــنچه، بۇنــداق . ھادىســىلهردىن بهكــال تېڭىرقىغــان ئىــدى

ھادىسىلهرنى بىر تۇتاش تىزگىنلهش شارائىتىغا ئىـگه ئهمهسـلىكىنى   
ۋە بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن بىـــرەر ئالـــدىنى ئـــېلىش ئىمكـــانىيىتىنىڭمۇ      
ــدۇرۇش     ــويىچه ئىشــىنى داۋام قىل ــى ب ــۆز پىالن ــويالپ، ئ ــوقلىغىنى ئ ي

ــدى ئىرادى ــر   . ســىدىن يانمى ــاش قوماندانســىز بى ــداق ب ئهســلىدە، بۇن
ھهرىكهتـــته، بـــۇ خىـــل نورمالســـىز ھادىســـىلهرنىڭ كۆرۈلۈشـــى بىـــر  
مۇقهررەرلىـــك بولـــۇپ، بىـــر ھېســـابتا بـــۇ تـــۈردىكى ھادىســـىلهرنىڭ  
كۆرۈلۈشى، ۋەزىيهتنىڭ تېخىمۇ قااليمىقانلىشىشى ئۈچۈن پايدىلىقمۇ 

ــوالتتى ــن قاال . ب ــداق ھهرىكهتلهردى ــڭ  بۇن ــدىغانالر بىزنى ــان بولى يمىق
ــاي    ــلىدە خىتــــ ــالالردا ئهســــ ــۆپىنچه ھــــ ــز ئهمهس، كــــ خهلقىمىــــ

بىـز ئهسـلىدىنال چېكىـدىن    . تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ دەل ئۆزلىرى بوالتتى
ئاشـــقان ۋەيـــرانه ھالـــدا تـــۇرغىنىمىز ئۈچـــۈن، بىـــزگه نىســـبهتهن       

 .قااليمىقانلىشىپ كهتتۇق دەيدىغان مهسىله مهۋجۇد ئهمهس ئىدى

ۇ قاسىم بۇ كـۈنلهردە قايتىـدىن ۋەھىـمه پهيـدا قىلىـش      شۇنداقتىم
تىــت -ھهرىكىتــى ئۈچــۈن تــۈزۈكرەك بىــرەر چــارە تاپالمــاي بهكــال تىــت

 …. قاسىم، ئۆزى ئۈستىدىمۇ ئويالپ قاالتتى. بولماقتا ئىدى

***  
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بـاغىرلىرىنى دەرەخـلهرگه   -تۈركۈملهپ قىرىپ تاشالپال قالمـاي ئـۈچهي  
ــانىۋى    ــى ئهڭ زامـ ــان، داھىيلىرىمىزنـ ــتىن تهپ تارتمىغـ ئېسىۋېتىشـ

ــيىن    تېررو ــلهردىن كېـ ــدىلىنىپ ئۆلتۈرۈشـ ــۇلالردىن پايـ ــۇق ئۇسـ رلـ
ــاۋۇزچىالردۇر  ــان تاجـ ــرى دەل  . قالمىغـ ــڭ ئهۋالدلىـ ــۇ تاجاۋۇزچىالرنىـ بـ

ئۇالرنىـڭ يېقىنقـى   ! بۈگۈنكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ دەل ئۆزىـدۇر 
يېرىم ئهسىر مابهينىدە خهلقىمىزگه يۈرگۈزگهن ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن 

قىســـتاقالرغا ئېلىشـــلىرى، ســـۈرگۈن -جـــازالىرى، ۋەھشـــىي قېـــيىن
ــۇالڭ  ــلىرى، ب ــلىرى،    -قىلىش ــادىرە قىلىش ــلىرى، مۇس ــاالڭ قىلىش ت

ھاقارەت قىلىشلىرى، بارلىق ئىگىلىـك، بـارلىق مهمـۇرىيهت، بـارلىق     
ــى،   ــۇالرنى …ھهربىـــيلىكلهردىن خهلقىمىزنـــى چهكـــلهپ كېلىشـ  بـ

ــزگه  خهلقىمىزمـــۇ تۇرۇشـــىمىز، ئهســـلىتىپ ۋاقىـــت ھهر خهلقىمىـ
ــ ــهت كقىلچىلىـ ــان پۇرسـ ــان، تاپالىغـ ــانال ھامـ ــر ئۇچۇرغـ ــاي بىـ  خىتـ

نى بىلـدۈرۈپ  بارلىقى ھهققى بېرىشكه جازاالرنى ئهينى تاجاۋۇزچىسىغا
تۇرۇشــىمىز، ۋەتىنىمىــز خهلقىنىــڭ ھهربىــر ئۆلتــۈرۈلگهن ئهزاســىنىڭ 
قىساسى ئۈچۈن بويى بىلهن تهڭ ئالتۇن بهرسىمۇ يهتمهيدىغانلىقىنى، 

ــۈرۈلگهن   ــر ئۆلت ــاي    ھهربى ــونالرچه خىت ــى ئ ــىمىزنىڭ جېن قېرىندىش
تاجاۋۇزچىســىنىڭ جېنىــدىنمۇ قىممهتلىــك ئىكهنلىكىنــى دائىــم     

خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرى ھهرقانـداق باھـانه    . ئۇقتۇرۇپ تۇرۇشىمىز شهرت
كۆرسىتىشىدىن قهتئىي نهزەر، خهلقىمىزنىڭ خالىغـان بىـر ئهزاسـىغا    

ــز  ــدىكهن، خهلقىمىـ ــىيلىك قىلىـ ــكارا ۋەھشـ ــانچىكى ئاشـ ــاي  قـ خىتـ
ــۆرۈپ      ــۇق ك ــۇنچه ئوچ ــاھىيىتىنى ش ــىي م ــڭ ۋەھش تاجاۋۇزچىلىرىنى

خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ   . ئاالاليدۇ ۋە غهزىپىمۇ شۇنچه ئارتىپ بارىدۇ
بۇ خىل ۋەھشىي جازالىرى مهيلى بىۋاسىته ئۆزلىرى تهرىپىدىن ئىجـرا  
قىلىنسۇن، ياكى مىللىي مۇناپىقالر ۋاسىتىسىدە ئىجـرا قىلىنسـۇن،   

مىللىـي  . ۈردە خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ ۋەھشـىيلىكىدۇر   مۇتلهق تـ 
مۇســـتهقىللىق كۈرىشـــىمىزنىڭ ئۇپـــۇقىنى كۆرۈۋاتقـــان خهلقنىـــڭ 
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ۇزچىلىرى قانچىكى ئهسهبىيلهشكهنسىرى، شۇنچه ئېغىـر  خىتاي تاجاۋ
ئهگهر دۈشمهن . ۋەھىمه پهيدا قىلىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىش الزىم

ــۇرۇن    ــان يوشـ ــدا قىلىۋاتقـ ــمهك پهيـ ــكهن، دېـ ــمىگهن ئىـ ئهسهبىيلهشـ
قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرىمىزنىڭ دېگهنـدەك ۋەھىمىلىـك،   

ــاند  ــا يـــاكى يېتهرلىـــك سـ ــانلىقىنى يېتهرلىـــك زىچلىقتـ ا بولمايۋاتقـ
بۇنىــڭ ئۈچــۈن ھهر ۋاقىــت ئهڭ پاجىئهلىــك ۋەھىمىــلهر  . كۆرســىتىدۇ

ــىناق    ــىمىز، سـ ــۇللىرىنى ئىزدىنىشـ ــدا قىلىـــش ھهرىـــكهت ئۇسـ پهيـ
پهيـــدا قىلغـــان . قىلىشـــىمىز ۋە كېڭهيتىشـــىمىزگه تـــوغرا كېلىـــدۇ

ۋەھىمىمىز دۈشـمهنگه قـانچىكى ئېغىـر قورقۇتـۇش سااللىسـا شـۇنچه       
خـــۇددى شـــۇنىڭدەك قـــانچىكى ئېغىـــر . بـــولىمىز ئۇتـــۇق قازانغـــان

پاجىئهلىـــك كۆرۈنۈشـــلهرنى يارىتالىســـاق، خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىغـــا 
ــۇ دېگهنلىــك، خىتــاي  . شــۇنچه ئېغىــر ۋەھىــمه ســااللىغان بــولىمىز  ب

تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ۋەتىنىمىـــزدە بىخـــۇدۈك تۇرالىشـــى، ۋەتىنىمىـــز 
نچه كۈچلۈك چېگرىسىدىن دادىللىق بىلهن بېسىپ كىرەلىشىگه شۇ

 .توسالغۇ پهيدا قىلىنغان بولىدۇ

ــز      ــڭ ۋەتىنىمىـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــز خىتـ ــۈنكى خهلقىمىـ بۈگـ
ــق ۋە      ــېلىۋاتقان قىرغىنچىلىـ ــان سـ ــن بۇيـ ــۈز يىلالردىـ ــگه يـ خهلقىـ
ــېلىش تۇيغۇســىنىمۇ ئۇنتۇغــان    ــدىن ئهقهللىــي قىســاس ئ زۇلۇملىرى

ق بـۇ خىـل ئهقهللىـي قىساسـكارلى    . ھالغا كهلتـۈرۈلگهنلىكى ئېنىـق  
 −بىــر چارىســـى  -روھىنــى قايتــا ئهســلىگه كهلتۈرۈشــنىڭ بىــردىن     

ــزگه ــاي خهلقىمىـ ــڭ خىتـ ــىي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ يـــاپىتىنى قى ۋەھشـ
-خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى خهلقىمىـزگه قارىتـا ســامان    . ئاشـىكارلىتىش 

ــپ توغراشــتىن     ــدىلىنىپ چېپى ــادۇالردىن پاي ــدىغان ج ــاق توغراي قۇن
پــارچه -ىرىمىزنى پــارچىمۇقىلــچه تهپ تارتمىغــان، داڭلىــق ئهربــابل   

قىلىپ توغراشتىن قىلـچه چېكىـنمىگهن، باشـلىرىنى كېسـىۋېلىپ     
ــى     ــان، خهلقىمىزن ــچه تهپ تارتمىغ ــتىن قىل ــازايى قىلىش ــايالرچه س ئ
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تۈرمىداشــلىرىنىڭ چىقارغــان خــورەكلىرىنى تىڭشــاپ ئولتۇرغــاچ،  
ــپ     ــى ئهســلهپ ھاياجانلىنى ــكهت نهتىجىلىرىن قاســىم يوشــۇرۇن ھهرى

  …. قاراڭغۇ شىپقا تىكىلگىنىچه يېرىم كۈلۈمسىرەپ ئولتۇراتتى

*****  

 

 دېموكراتچى خىتاينىڭ ئهسلى غهرىزى.8
 مۇئــاۋىن  يېڭــى  كۈنىســى  قايســى  ئاڭلىــدىڭالرمۇ،  −

 !تاشالپتۇ بوغۇزالپ نهۋرىسىنى بىر جۇشىيىمىزنىڭ
 نهۋرىسىدە بىلهن دېگهن نېمىال! دە- بوپتۇ يامان ھهي −

  !ته- ھ يوقگۇنا
 مۇئهللىملهرنىـــــــــــــــــــڭ −                                

 سۆھبهتلىرىدىن

 

قاســىمنىڭ جــاراھهتلىرى يــېڭىالتىن قېتىشــىپ، پۈتــۈن بهدىنــى 
بۇنىڭغا مىغىلـداپ كهتـكهن نىجىـس    . قاتتىق قىچىشىشقا باشلىدى

 گىرتىلـدىتىپ  تىنماي قاسىمنى قوشۇلۇپ، سى ’تۆھپه‘پىتالرنىڭمۇ 
ۇرلىماقتا، تاتىلىغانسىرى تېخىمۇ قاتتىق قىچىشىپ، مهجب تاتىالشقا

ل قانغا بويىۋالغىچه تاتىالشـقا مهجبـۇر   بىرقىسىم يهرلىرىنى قىپقىزى
قاسىمغا گويا بۇ پىتالر خىتايالر تهرىپىدىن مهخسـۇس  . بولماقتا ئىدى

نهســىللهندۈرۈپ يېتىشــتۈرۈلۈپ كامېرغــا قويــۇۋېتىلگهن قوشــۇمچه     
دېمىسىمۇ بـۇ پىـتالر قاسـىمنىڭ    . جازاالش قوراللىرىدەكال بىلىنهتتى

رىــدا كــۆرگهن پىتالرنىــڭ بــالىلىق دەۋرلىرىــدىكى ئاچــارچىلىق يىللى
ــال ئوخشــىمايدىغاندەك قىالتتــى  ــدىكىلهرنىڭ . ســورتلىرىغا زادى يېنى

بهزىلىرى ھهتتا پىت دېگهننى ئۆمرىدە كۆرۈپ باقمىغـان يـاش بـالىالر    
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بولىشىغا قارىماي، ئۇالرمـۇ ئاللىقاچـان تۈرمىنىـڭ پىتلىرىغـا ئورتـاق      
ۇچه شــېرىك بولــۇپ كهتكهچــكه، قاســىمنىڭ بــۇنچه بېرىلىــپ قــانىغ  

گىرتىلدىتىپ تاتىالشلىرىغا ئىچى پۇشماق تۇرماق، ئهكسىچه ئۇالرمۇ 
شــۇنداق قىلىــپ . بىــرلىكته تهڭــكهش قىلىــپ بېرىشــمهكته ئىــدى  

كامېردىكىلهر ئۈچۈن تاتىالش ئىشى بىـر قوشـۇمچه خۇمـار ھـالىتىگه     
 .كهلمهكته ئىدى

ــىكىنى    ــڭ ئىشـ ــدىپاي كامېرىنىـ ــى گۇنـ ــېقىن ئىككـ ــكه يـ چۈشـ
 :ارقىرىدىشاراقشىتىپ ئېچىپ ۋ

 !لهي چۇ شاڭ ما مۇ، شى كا رېن فهن −

كامېردىكى لهززەتلىك قاشالش ئاۋازلىرى دەرھال تىنچىـپ ھهمـمه   
قاسىم، ئالدىرىماي ئورنىدىن تۇرۇپ، تېخى . بىردەك قاسىمغا قاراشتى

ــالپ     ــۆرەپ دىڭگۇسـ ــۇتىنى سـ ــان پـ ــتىن چىقىرىلغـ ــېڭىال گىپىسـ يـ
ى قولىدىكى قاسىمغا گۇندىپاي خىتايالردىن بىرس. كامېردىن چىقتى

 دەرھـال “بهكال تونۇش بولغان ساياھهت سومكىسىنى ئالدىغا تاشـالپ،  
 دەپ ”چىـق  يهڭگۈشـلهپ  كىيىملىرىڭنـى  يۇيۇنـۇپ  كىرىـپ  مۇنچىغا
 .قىلدى بۇيرۇق

ئالدىــدىكى ســهپهر سومكىســىنى كــۆرگهن قاســىم، بىــر تهرەپــتىن  
رۈپ ئاخىرقى كۈنلىرىنىڭ كېلىپ قالغانلىقىنى كـۆز ئالـدىغا كهلتـۈ   

يۈرىكى دۈپۈلدەپ سوقۇپ كهتكهن بولسـا، يهنه بىـر تهرەپـتىن بـۇرۇنقى     
ــى    ــدىغا كهلتــۈرۈپ ھاياجانلىنىــپ كهتت ــاتىنى كــۆز ئال ــنچ ھاي ــۇ . تى ب

پۈتــۈن ۋەتىنىنىــڭ ! ھه-سومكىســى بىــلهن قاســىم نهلهرگه بارمىغــان
پۇچقاقلىرىنى ئاال قويماي ئايلىنىپ چىقىش بىلهنال قالمـاي،  -بولۇڭ

زۈلۈۋاتقــان سىياســهتلهرنى ئــۆز يۇرتىــدىكىلهر بىــلهن      خىتايــدا يۈرگۈ 
سېلىشــتۇرۇپ بــېقىش نىيىتىــدە خىتــاي يۇرتلىرىنىــڭ نۇرغۇنلىغــان 
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ئهنه شۇ مهنتىق بويىچه كونكرېتنى ئهھۋالالرغا قاراپ ۋەھىمه سـېلىش  
ى ۋە قورقۇنچلۇق دەرىجىسىنى دولقۇنسـىمان  پائالىيهتلىرىنىڭ سانىن

يۈكســـهلدۈرمهك يـــاكى پهســـهيتىش شـــهكىللىرىدە ئىزچىـــل داۋام     
بۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ قورقۇنچلۇق پـاجىئهلهرنى پهيـدا   . قىلدۇرۇشى الزىم

ــوت   ــالر، ئهڭ ۋەھىمىلىــــك ئــ قىلىــــش، ئهڭ ۋەھىمىلىــــك پارتالشــ
رىلهرنى پهيـدا  كېتىشلهر، ھهتتا زۆرۈر تېپىلغاندا ئهڭ پاجىئهلىك مهنزى

قىالاليدىغان بىرلىكته پـارتالپ ئۆلتـۈرۈش ۋەقهلىرىنـى تولـۇق ئىشـقا      
 . سېلىش الزىم بولىدۇ

شــۇنىڭغا دىقــقهت قىلىــش كېرەككــى، بىرىنچــى باســقۇچلۇق      
ھهرىكهت جهريانىدا دۈشـمهن بېسـىمىدىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن ئـاچلىق      
 ئېالن قىلىـش، جىـم ئولتـۇرۇۋېلىش نامايىشـى قىلىـش يـاكى باشـقا       

ــۆزىنى       ــايىش، ئــۆزىنى كۆيــدۈرۈۋېلىش شــهكىللىرىدىكى ئ ــنچ نام تى
ــىتىش      ــىلىق كۆرس ــىپ قارش ــانه پاسس ــدىغان ئهخمىق ــۇپ بېرى تونۇت
ھهرىكهتلىرىدىن قهتئىي ساقلىنىش ۋە بۇنداق ھهرىكهت پىالنلىرىنى 

 .قهتئىي چهكلىشىمىز شهرت

بىز بۇ يهردە شۇنى يهنه قايتا تهكىتلهپ كۆرسـىتىمىزكى، مىللىـي   
ــ ــاي   مۇسـ ــقۇچىدا خىتـ ــى باسـ ــڭ بىرىنچـ تهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـ

تاجاۋۇزچىلىرىنى نهق مهيدا كۆپلهپ يوقىتىشنى ئۆزىمىزگه مهقسـهت  
ــم  ــلىقىمىز الزىـ ــر   . قىلىۋالماسـ ــدىغان ھهربىـ ــدا قىلىـ ــڭ پهيـ بىزنىـ

ۋەھىمىمىــز دۈشــمهن ئاھالىســى ئارىســىدا چېكىــدىن ئاشــقان ئېغىــر 
چىلىرىنىـــڭ بىـــزگىال قورقۇتۇشـــنى پهيـــدا قىلىـــپ، خىتـــاي تاجاۋۇز

مهنســۇپ بولغــان بــۇ ۋەتهنــدە تــۇرۇپ قېلىشــىدىن زېــرىكىش، ئــازراقال  
كهيــنىگه قارىماســتىن ئــۆز دۆلىــتىگه قــاراپ -پۇرســهت تاپالىســا ئالــدى

ــردىن    ــنى بىـ ــدا قىلىشـ ــى پهيـ ــېچىش ۋەزىيىتىنـ ــهت  -قـ ــر مهقسـ بىـ
شـۇنداق ئىـكهن،   . قىلىدىغانلىقىمىزنى ھهرگىز ئۇنتۇماسـلىق الزىـم  
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 ئوڭۇشـــــــلۇق ھهرىكىتىمىزنىـــــــڭ مۇســـــــتهقىللىق مىللىـــــــي
 بېـرىش  زەربه يوشـۇرۇن  بىـر  ھهرقانداق. بېشارىتى كېتىۋاتقانلىقىنىڭ

. لهق تۈردە دۈشمهننى پاراكهندىچىلىككه ئېلىپ بارىـدۇ مۇت ھهرىكىتى
ــى     ــدىن زەربه يېگهنلىكىنــ ــن ۋە كىمــ ــۇنىڭدەك، نهدىــ ــۇددى شــ خــ
ــدە كىمــگه زەربه بېرىشــنى     ــۇش ئىچى ــگهن دۈشــمهنمۇ ھولۇق بىلهلمى

ــۈل   بىل ــارقىلىق پۈتكـ ــلهر ئـ ــق ھهرىكهتـ ــارامالرچه زوراۋانلىـ ــمهي قـ هلـ
خهلقىمىز ئارىسىدا خۇددى ئۆزلىرىنىڭ بېشـىغا كهلگىنىـدەك، ھهتتـا    
ــارقىلىق،    ــېلىش ئـــ ــدىچىلىك ســـ ــر پاراكهنـــ ــدىنمۇ ئېغىـــ ئۇنىڭـــ
پىدائىيلىرىمىزنىڭ يوشۇرۇن پائالىيهتلىرىنى قورقۇتۇلغان خهلقىمىز 

يهنـى  . پ ئۇجۇقتۇرۇشقا تىرىشـىدۇ ۋاسىتىسى ئارقىلىق بېسىم يارىتى
پاراكهنــــدىچىلىكنى تېخىمــــۇ كۈچلــــۈك پاراكهنــــدىچىلىك بىــــلهن 

ــىدۇ  ــى بولىشـــــ ــمهننىڭ   . يهڭمهكچـــــ ــاھىيهتته دۈشـــــ ــۇ مـــــ بـــــ
ئهسهبىيلهشــكهنلىكى ۋە ئهقلىــدىن ئازغــانلىقى بولــۇپ، ئۆزلىرىنىــڭ  
تىزگىنى ئاستىدا تۇرۇۋاتقـان بىـر جهمئىيهتنـى قااليمىقـان قىلىـمهن      

مــاھىيهتته ئــۆزلىرىگه ھهسســىلهپ پاراكهنــدىچىلىك   دېــيىش بىــلهن،
ــىلىنىدۇ   ــلهن خۇالس ــۋېتىش بى ــدا قىلى ــدائىيلىرىمىزمۇ . پهي ئهگهر پى

ــهن،      ــا ئاساس ــىخولوگىيىلىك ئاجىزلىقىغ ــل پس ــۇ خى ــمهننىڭ ب دۈش
دۈشمهنگه تېخىمـۇ كۈچهيتىـپ ئېغىـر ۋەھىـمه پهيـدا قىلىـش بىـلهن        

ىيلىكى قورقۇشـقا  جاۋاب بېرىپ تۇرغىنىدا، يهنـى دۈشـمهننىڭ ئهسـهب   
ئالماشقۇچه پاراكهنـدە قىلىشـنى تېخىمـۇ كۈچهيتىـپ داۋامالشـتۇرۇپ      
ــڭ     ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ــۈردە خىت ــۇتلهق ت ــقىنىدا، م بېرىشــكه تىرىش

ــدۇرغىلى بولىــدۇ  چــۈنكى، خىتــاي . ئهســهبىيلىكىنى قورقۇشــقا ئايالن
-تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ يېرىم ئهسىردىن بۇيان تىـنچ ۋە بىخـۇدۈك بـۇالڭ   

قىلىشقا كۆنۈپ قالغان كهلگۈنـدىلىرىمۇ، پاراكهنـدىچىلىكتىن   تاالڭ 
. قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۆز ھۆكۈمىتىگه بېسـىم قىلىشـنى پهيـدا قىالاليـدۇ    

پىدائىيلىرىمىزنىڭ يوشـۇرۇن قارشـىلىق كۆرسـىتىش ھهرىكهتلىـرى     
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 ئـۇ،  …. شـهھهرلىرىنى ئايلىنىـپ چىققانىـدى   -كهنـت ۋە نـاھىيه  -يېزا
ىنى ئېچىــپ ئىچىــدىكى كىيىملىــرىگه سىيرىتمىســ سومكىســىنىڭ

پـاكىز يۇيۇلـۇپ قاتالنغـان ئىـچ كىيىملىرىنىـڭ يېنىـدا يهنه،       . قارىدى
مۇراسىمالرغا ئاتاپ تىكتۈرگهن، قۇرۇق تازىالشقا بېرىپ پاكىزە -ھېيت

 -تازىالتقۇزۇپ قويغان ئېسىل سارجىدىن تىكىلگهن كۈلرەڭ كاسـتۇم 
بـۇ كىـيىم، ئۇنىـڭ ئهڭ    . بۇرۇلكىسىمۇ چىرايلىق قاتالقلىق تـۇراتتى 

ــدى   ــدارچىلىق كىيىمــى ئى ــدىغان مېهمان ــۇ  . ياخشــى كۆرى قاســىم ب
كىيىملهرنىڭ بۈگۈن نېمه ئۈچۈن كهلتـۈرۈلگهنلىكىنى ئويلىغىنىـدا،   

 ئېلىـپ  بـۇالرنى  ئۈچـۈن  نـېمه “. قالـدى  قىلىپ ”جىغ“يهنىال يۈرىكى 
 ئـاخىرقى  كىيدۈرمهكچى؟ ماڭا بۇالرنى بۈگۈن ئۈچۈن نېمه كېلىشتى؟

ــۇ ــدىمۇ مىنـ ــپ قالـ ــا؟-تلىرىم كېلىـ ــىم ”يـ ــۆزىنى قاسـ ــن ئـ  تهمكىـ
 گۇندىپايالرنىڭ ئېلىپ قولىغا سومكىسىنى تىرىشىپ، كۆرسىتىشكه

 …. كهتتى يۈرۈپ قاراپ تهرەپكه كۆرسهتكهن چۈشۈپ ئالدىغا

 ئۈســتىگه قاســىم، −! بـۇ  راھهتلىــك دېـگهن  نــېمه! پـاھ  پــاھ، پـاھ، “
ــامغۇردەك  راھهتلىنىــپ ســۇدىن ئىلمــان چۈشــۈۋاتقان چېچىلىــپ ي

 بۇنـداق  قېـتىم  تـۇنجى  ئۆمرىـدە  ئۇ گويا. كهتتى ئويناقشىپ بالىالرچه
ــر راھهت ــا بى ــۈۋاتقىنىدەك مۇنچىغ ــۆيۈنۈپ چۈش ــى، س ــڭ − كهتت  بۇنى
بهدىنىـدىكى  . ەپ پىچىـرالپ قويـاتتى  د ”!ئهرزىيـدۇ  ئۆلۈشـكىمۇ  ئۈچۈن

بىرقىسىم قۇرۇغان قهقهشلهر يۇمشاپ تۆكۈلۈش بىلهن بىـرگه، نهچـچه   
ئايلىق يىغىلىپ كهتكهن كىرلىرى قوشۇلۇپ ئېرىپ چىقىپ خېلىال 

سومكىسىدا ئۆزىنىـڭ ئىشـلىتىپ كـۆنگهن چـاچ     . راھهتلىنىپ قالدى
. لغـانىكهن يۇيۇش سۈيى، بىرىتىۋالىرى بىـلهن يـۈز سـوپۇنلىرىمۇ قويۇ   

قاسىم خۇددى غۇلجىنىڭ كونـا پـار مۇنچىسـىغا چۈشـۈپ چىققانـدەك      
ــى     ــان دېغــى كىيىملىرىن ــق ق ــاپهتته پىتلى ــر قىي ــدە راھهت بى ئاالھى

 نهرســهمنى شــۇنچه“. يــۆتكهپ قېتىۋالغــان ھالــدا مۇنچىــدىن چىقتــى 
ــۇ بهرگهن ــاپىرالر ب ــلهن گالســتۇكۇم ك ــايىغىمنىمۇ يېڭــى بى ــرگه ئ  بى
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 بۇمـۇ  مهيلـى،  − قويـدى،  ئۆكۈنـۈپ  دەپ −شكى، كا بولسىمىغۇ بهرگهن
 ئىككـى  تۇرغـان  سـاقالپ  ئىشـىكته . پىچىرلىـدى  ئۆزىگه دەپ ”يېتىدۇ

 بىر ئوخشايدىغان ئىشخانىسىغا تۈرمه سېلىپ ئالدىغا ئۇنى گۇندىپاي
 :كىرىشتى ئېلىپ بۆلۈمگه

 يـاالپ  مـۇنى  شـى  كـا  جىنـايهتچى  ئهپهنـدىم،  پولكوۋنىك دوكالت −
ــدۇق ــتى     ۋار دەپ −! كهلـ ــك تۇرۇشـ ــپ تىـ ــاس بېرىـ ــرىغىنىچه چـ قىـ

 .گۇندىپايالر

 ئــــۆزۈم بىــــلهن جىنــــايهتچى بولىــــدۇ، چىقســــاڭالرمۇ ســــىلهر −
 قايتــا گۇنــدىپاي، ئىككــى ئاڭلىغــان ســۆزنى دېــگهن −. سۆزلىشــىمهن

 .كېتىشتى چىقىپ بۇرۇلۇپ كهينىگه بېرىشىپ چاس تۇرۇپ دىققهتته

ــدە    ــق ئۈســتىلىنىڭ كهينى ــدىكى يېزى ــان قاســىم، ئۇدۇلى ئولتۇرغ
ــي      ــگهن ھهربىـ ــارجىدىن تىكىلـ ــرەڭ سـ ــهپكىلىك، ماشـ ــقان شـ قاسـ
ئهمهلدارالرغا خاس فورما كىيگهن، مۈرىسىدىكى پاگونلىرىدا بىر قـانچه  
ــدىال      ــايالردا ئهم ــىدە خىت ــان، مهيدىس ــداپ تۇرغ ــۇزالر پارىل ــالتۇن يۇلت ئ
ئهمهلىيلىشىۋاتقان، ئهمما قاسىمغا بهكـال نـاتونۇش بولغـان مېـدالالر     

ئهمهل دەرىجىسىنى -ان بۇ خىتاي ھهربىي ئوفىتسېرىنىڭ ئۇنۋانتاقالغ
بىلمىگهن بولسىمۇ، ئۇنى خېلى يۇقىرى بىر ئهمهلـدار بولسـا كېـرەك    

 .دەپ كۆزىتىپ چىقتى

قاســـىمنىڭ دەل ئۇدۇلىـــدا ئولتۇرغـــان بـــۇ خىتـــاي ئوفىتســـېرمۇ 
 :ئايىغىغىچه سىنچىالپ قاراپ چىقتى-قاسىمغا باشتىن

ــ قىلىــپ مهرھهمهت − ــدۇقنى ئۇدۇلىــدىكى دەپ −ۇڭ، ۇرئولت  ئورۇن
ــاي قىلــدى ئىشــارەت ــدىن. قاســىمغا ئوفىتســېرى خىت ــدىن ئان  يېنى

 كۈچلــۈك ئهڭ خىتاينىــڭ قالغــان ئادەتلىنىــپ چېكىــپ قاســىمنىڭ
 تاماكىسـىنى  مـاركىلىق  ’لـې  دې جيـا ‘ بولغـان  بىرى تاماكىلىرىدىن
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ھهتتـــا بـــۇ خىـــل پاسســـىپ تهشـــۋىقاتالرغا ئۆتكهنـــدىكى . مـــۇمكىن
ھهرىكهتلىرىمىزدە كۆرۈلگىنىدەك داڭلىق ئىلمى، دىنىي، ئهتىۋارلىق 
زاتلىرىمىزنــــى ئالــــدىغا ســــېلىۋېلىپ بىزنــــى ھهرىكىتىمىــــزدىن  

ھهتتا قارا تىزىملىككه چۈشۈپ . ياندۇرۇشقا تىرىشىشىمۇ تۇرغانال گهپ
سـىڭىللىرىنىمۇ  -چـاقىلىرى، ھهدە -ئـانىلىرى، بـاال  -نالرنىڭ ئاتـا قالغا

ــۇمكىن ــۆرەپ چىقىشـــى مـ ــهتكۈچى . سـ ــۇرۇن قارشـــىلىق كۆرسـ يوشـ
پىدائىيلىرىمىز بۇ خىل پاجىئهلهرنىڭ كۆرۈلۈشىگه ئىمكـان بـار يـول    
بهرمهسلىكى، ئىالجسىز قالغىنىـدا بۇنـداق ئىنكاسـالرغا ئىمكـان بـار      

ــرەك  ــلىقى كېـ ــهنت قىلماسـ ــز. پىسـ ــلىقىمىز   بىـ ــۇنى ئۇنتۇماسـ شـ
كېرەككى، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى قـوغالش يوشـۇرۇن ھهرىكىـتىگه      
ــى     ــېمه قىالرىن ــاۋۇزچىلىرى ن ــاي تاج ــاتالنغىنىمىزدا خىت ــدىن ئ يېڭى
بىلهلمهي، ئۆزلىرىنىـڭ ۋەھىمىسـىنى، ئهنسـىزچىلىكنى، تاجـاۋۇزچى     
ئاھالىسى ئارىسىدىكى پاراكهنـدىچىلىكىنى يېـپىش ئۈچـۈن ھهرخىـل     

ئهسلىدە . مالرچه غالجىرلىقالرغا مۇراجىئهت قىلىشى تهبىئىي ھالقارا
ــر      ــڭ ئېغى ــى ئۇالرنى ــقان پهيت ــڭ غالجىرالش ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى خىت
ــرى     ــان، ئىچكــى ساراســىمىگه چۈشــۈۋاتقان ۋاقىتلى ــدە بولۇۋاتق پاراكهن
بولۇپ، بۇ خىل ۋەزىيهتته قىلىۋاتقان ئىشلىرى پىالنسىز قاراملىقتىن 

بــۇ خىــل ھــالهتته تۇرغــان دۈشــمهننى ئىزچىــل  . هسباشــقا نهرســه ئهم
ــاي      ــاق، خىتـ ــدىغانال بولسـ ــك قىلىـ ــقا كاپالهتلىـ ــدە قىلىشـ پاراكهنـ
ــىپ،     ــل ئهســهبىيلىك قورقۇشــقا ئالمىش ــۇ خى ــدىكى ب تاجاۋۇزچىلىرى
دۆلىتىگه قاراپ قاچىدىغانالرنى كۆپهيتىپ ياكى بىخهتهر دەپ قارىغـان  

ئهنســىزلىك ئىچىــگه . جايالرغــا يىغىلىۋېلىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ
ــر يهرگه   ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــــڭ بىـــ ــان خىتـــ ــۈپ قېلىۋاتقـــ چۈشـــ
يىغىلىۋېلىشــــى قــــانچىكى كۆپىيىــــپ بارىــــدىكهن، دۈشــــمهننىڭ 

 يوشــۇرۇن −مانــا بــۇ . پاراكهنــدىچىلىكىمۇ شــۇنچه كۈچىيىــپ كېتىــدۇ
ــىتىش قارشــىلىق  باســقۇچلۇق بىرىنچــى ئالغــان شــهكلىنى كۆرس
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خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بــۇ خىـــل ئــادەم قېلىپىــدىن چىققـــان      
ــلهن خهلقىم  ــارىالر بىـ ــىيانه چـ ــىلىق  ۋەھشـ ــۇرۇن قارشـ ــڭ يوشـ ىزنىـ

كۆرســـىتىش ھهرىكهتلىـــرىگه ئـــاتلىنىش ئىرادىســـىگه ۋاســـىتىلىك  
ئوچـۇق بىهـۇدە ئۆلـۈم    -توسالغۇلۇق قىلىشـنى پىالنـالپ، ئوچـۇقتىن   

جـــازالىرىنىمۇ كۆپهيتىۋېتىشـــى ئـــارقىلىق، خهلقىمىـــز ئارىســـىدا      
 .ھهقىقهتهنمۇ پاسسىپ تهسىرلهرنى پهيدا قىاللىشى مۇمكىن

ق كۆرسىتىش ھهرىكىتىگه ئۆزىنى بېغىشلىغان يوشۇرۇن قارشىلى
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا تهھدىت سالغۇچى يوشـۇرۇن پىـدائىيلىرىمىز   
دۈشــمهننىڭ بــۇ خىــل فاشىســتىك جــازا ھهرىكهتلىرىــدىن تهمتىــرەپ 
ــمهننىڭ     ــتۈرۈپ، دۈشـــ ــۇ تهمكىنلهشـــ ــۆزىنى تېخىمـــ ــاي، ئـــ قالمـــ

ۈن جىددىيلهشكهن ھـالىتىنى ۋەھىـمه ھـالىتىگه يۈكسـهلدۈرۈش ئۈچـ     
بولۇپمـۇ  . تېخىمۇ پاجىئهلىك ۋەقهلهرنى تۇغدۇرۇشقا تىرىشىشـى الزىـم  

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى تېخىمۇ ئېغىـر ئـاالقزادىلىككه سـېلىۋېتىش    
ئۈچۈن شهرقتىن شهپه بېرىـپ قويـۇپ، غهربـتىن تـېگىش، دۈشـمهننى      
ئوڭغا يۈگۈرتۈپ قويـۇپ سـولدىن زەربه بېـرىش، تىپىـك جالالتالرنىـڭ،      

-چاقىسـىغا، ئاتــا -لهرنىـڭ، تىپىــك خائىنالرنىـڭ بــاال  تىپىـك چاپارمهن 
تۇغقانلىرىغـا زەربه بېرىـپ، خىتـاي    -يارەنلىرى، ئۇرۇق-ئانىسى، دوست

تاجــــاۋۇزچىلىرىنى ئېغىــــر ۋەھىــــمه ئىچىــــدە تهمتىرىتىــــۋېتىش     
بىگۇنـاھ ئۆلتـۈرۈلگهن   . ھهرىكهتلىرىنى جىددىي قانات يايدۇرۇش الزىم

قىساس ئېلىشقا بـار كـۈچىمىز    ۋەتهنداشلىرىمىز ئۈچۈن بىرگه ئونالپ
 .بىلهن تىرىشىشىمىز الزىم

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ جازا ھهرىكىتى كۈچىيىـپ كېتىـدىغان   
دەسلهپكى دەۋرلهردە پاسسىپ ھالهتته تۇرۇۋاتقـان خهلقىمىـز ئارىسـىدا    
ــېلىش       ــاس ئـ ــۇرۇن قىسـ ــل يوشـ ــۇ خىـ ــپ، بـ ــىزلىك كۈچىيىـ ئهنسـ

ر ئۇلغىيىـپ كېتىشـىمۇ   ھهرىكهتلىرىمىزنى قارىاليـدىغان تهشـۋىقاتال  
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ــپ ــدىرىماي چىقىرى ــاغزىنى ئال ــر ئ ــدىن بى ــۆكۈپ تهرىپى ــپ، س  ئېچى
 ئۇزۇندىن بهلكىم چېكىڭ، ئېلىپ تال بىر −غا تاماكا ئۇزاتتى، قاسىم
 بهھــۇزۇر قىســىلماي ئالدىمــدا مېنىــڭ كېــرەك؟ چهكتۈرمىســه بېــرى

 .ئولتۇرااليسىز

قاسىممۇ بۇ خىتاينىـڭ ئالدىـدا تارتىنىشـنى بىـر چهتـكه قايرىـپ       
قويۇپ ئالدىغا بىر قهدەم تاشالپ بېرىپ تاماكىدىن بىر تال سـۇغۇرۇپ  

ــۇ، قولىــدىكى تاماكىســىنى بۇرنىغــا  . پ ئورۇنــدۇققا ئولتــۇردىئېلىــ ئ
ئاپىرىـپ سـۈركهپ تۇتۇشـىغا ئۇنىڭـدا قانـداقتۇر بىـر تۇيغـۇالر نامايـان         
بولۇشقا باشالپ، تاماكىنىڭ تهبىئىي پۇرىغىنى ھۇزۇرلىنىـپ ئىچىـگه   

ئۇنىـــڭ كـــۆزلىرى خۇمارلىشـــىپ يۇمۇلـــۇپ    . تارتىشـــقا باشـــلىدى 
 .كېتىۋاتاتتى

ىگىمۇ بىر تال چىقىرىپ ئاغزىغا قىستۇرغان خىتاي تاماكىدىن ئۆز
. ئوفىتســېرى يېنىــدىن چــاقمىغىنى چىقىرىــپ قاســىمغا تهڭلىــدى 

ئهمما دەرھال ئۆزىنىڭكىنى تۇتاشتۇرۇۋېلىپ ئىچىگه تولدۇرۇپ بىرنـى  
 .تارتىۋالغاندىن كېيىن، چاقماقنى قاسىمغا قايتا ئۇزاتتى

نىـڭ قـۇرۇق   بۇ ن،ئۈچۈ چهكمىگىنىم بۇيان ئۇزۇندىن كهچۈرۈڭ، −
. تۇرمىـدى  ئورنىـدىن  قايتـا  ئۈچـۈن  چاقماق ئۇ −. پۇرىقىال ماڭا يېتىدۇ

 .چۈشمىگهنىدى بۇرنىدىن قولى تۇتقان تاماكا ئۇنىڭ ئهمما

 قاتتىق تۇيۇقسىزال ئۇ. خىتاي ئوفىتسېر دېدى − ئىختىيارىڭىز، −
 ئېچىلىـپ  ئىشـىك  تاراقشـىپ  چاغـدا  بـۇ . كهتتـى  يۆتىلىپ قېقىلىپ

ۇندىپاي توقماقلىرىنى تۇتقىنىچه ئالدىراپ كىرىپ گ ئىككى ھېلىقى
ئوفىتسېر بىر تهرەپتىن يۆتهلگهچ، يهنه بىر تهرەپتىن قولى . كېلىشتى

بىـــلهن گۇنـــدىپايالرغا ئىشـــارەت قىلىـــپ چىقىـــپ كېتىشـــلىرىنى  
گۇندىپايالر خاتىرجهم بولۇپ چىقىپ كهتكىنىدىن كېـيىن،  . بۇيرۇدى
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 −ى كۈلـدانغا ئېزىـپ تـۇرۇپ دېـدى،     ئوفىتسېر قولىدىكى تاماكىسـىن 
 مهن. تېپىۋالىدىكهنسىلهر تاماكىالرنى كۈچلۈك يهنىال ئۇيغۇرالر سىلهر
ــۇنى ــدىم ئالغــاچ ئۆيۈڭــدىن ب ــايتۇرۇپ ئىگىســىگه يهنىــال. كهلگهنى  ق

ــنىم ــتهك بهرگى ــدۇ، دۇرۇس ــا قىلى ــر ماڭ ــدى ئېغى ــۇ −. كهل ــاي ئ  خىت
ى پاچكىســىن تاماكــا قولىــدىكى ھىجــايغىنىچه قىزىرىــپ ئۆپكىــدەك

ــۆرۈپ بهردى   ــپ چ ــىمغا قارىتى ــر   . قاس ــتىخىيىلىك بى ــىممۇ ئىس قاس
 قىلىـــپ ’كـــاپ‘چاققـــانلىق بىـــلهن تاماكـــا پاچكىســـىنى ھـــاۋادىال 

 تاماكا ماركىلىق بىر باشقا يانچۇقىدىن ئوفىتسېرى خىتاي. تۇتۇۋالدى
ــپ ــتۇرۇۋالدى، چىقىرى ــى مهن − تۇتاش ــى قايس ــر كۈنىس ــاڭنى بى  ئۇك
ئهســلىدە ئۆيۈڭــدە ھۆكۈمهتنىــڭ   . مئاپارغانىــدى ئۆيــۈڭگه چاقىرىــپ

. مۇسادىرە قىلىشىغا يـارىغۇدەك تـۈزۈكرەك بىـر نېمىمـۇ يـوق ئىـكهن      
كىتابلىرىڭغـا شـۇنداقال   . مهن سېنىڭ كىتابلىرىڭغىال قىزىققـانتىم 

. بىر قۇر كۆز يۈگۈرتۈپ چىقىپ، قالغان نهرسـىلىرىڭگه چېقىلمىـدىم  
ــدچ   ــىلهرگه رازۋېـ ــۇدەك نهرسـ ــال چېقىلغـ ــان زادىـ ىكلىرىمىز ئاللىقاچـ

ــدىن    ــنچىكىلهپ چېقىلىــپ بولغانلىقى يىپىــدىن يىڭنىســىگىچه ئى
شۇڭا، رەسمىيهتلهرگه قول قويۇپ بولۇپ ئۆيۈڭنىڭ . گۇمان قىلمايمهن

بۇ كىيىملىرىڭنى ئۇكاڭ ئۆزى . ئاچقۇچىنى ئۇكاڭغا تاپشۇرۇپ بهردىم
ــدى  ــالالپ بهرگهنى ــاي −. ت ــۈلىنى تاماكىســىنىڭ ئوفىتســېرى خىت  ك

  .دىكى كۈلدانغا چېكىپ چۈشۈرۈشكه كىرىشتىئالدى ايالپئاۋ

قاسـىم، بـۇ خىتاينىـڭ نـېمه دېمهكچـى بولغـانلىقىنى تــېخىچىال       
 .مۆلچهرلىيهلمىدى

 :خىتاي ئوفىتسېرى تاماكىسىنى چهككهچ گېپىنى داۋام قىلدى

ــڭ راســت، − ــىدىن كىتابلىرىڭنى ــر ئارىس ــچه بى ــىنى نهچ  پارچىس
يىلالردىـن بېـرى ئىسـتهپ     ئـۇزۇن  رنىكىتـابال  بۇ. ئېلىۋالدىم ئۆزۈمگه

فرېئۇدنىڭ بىـرنهچچه كىتـابى بىـلهن ماسـلوۋنىڭ     . تاپالماي يۈرەتتىم
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 دۈشمهن جازالىشىغا قارشى ھهرىكهتلهر 2.13§
ىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچىدا مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىم

دۈشمهن كـۈچلىرى پهۋقۇلئـاددە ئۈسـتۈن، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ      
خــورىكى ئۆســۈپ كهتــكهن، خهلقىمىزنىــڭ جهڭگىۋارلىــق ئىرادىســى   
ــىتىش      ــىلىق كۆرسـ ــۇرۇن قارشـ ــان، يوشـ ــۇق قوزغالمىغـ ــى تولـ تېخـ
ھهرىكهتلىرى بىلهن شـۇغۇلالنغۇچى پىـدائىيالر سـانى ئىنتـايىن ئـاز،      

ــۇرۇن ق ــال    يوش ــۇ بهك ــكهت تهجرىبىلىرىم ــىتىش ھهرى ــىلىق كۆرس ارش
ــدۇرۇلۇۋاتقان    ــات ياي ــدىكى ســهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن، قان يىتهرســىز قاتارى
يوشۇرۇن قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرىمىزنىڭ ۋەھىمه يارىتىش 
دەرىجىسىمۇ يېتهرلىك بولماسلىق، ھهرىكهت سانى ئاز بولۇش، خىتاي 

ــهبىيلىكى  ــڭ ئهسـ ــۋالالر    تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــقان ئهھـ ــدىن ئاشـ ھهددىـ
بۇنداق بىر ئهھۋالدا، دۈشمهن كـۈچلىرى ھهربىـي،   . كۆرۈلۈشى مۇقهررەر

قوراللىــق ســاقچى، ئامــانلىق قوشــۇنلىرى، ئــادەتتىكى ســاقچىلىرى،  
بىڭتــۈەن بانــدىتلىرى، مىنبىــڭ بــۇالڭچىلىرى، تاجــاۋۇزچى ھۆكــۈمهت 

ىـــي كـــادىر گۇماشـــتىلىرى، فاشىســـت كومپـــارتىيه ئهزالىـــرى، مىلل
مۇنـــاپىقالر، مهنپهئهتپهرەســـلهر قاتارىـــدىكى تاجـــاۋۇزچى كـــۈچلىرىنى 

تۇشتىن ھهرىكهتلهندۈرۈپ، قاراملىق ۋە گۇمان بىـلهن تۇتقـۇن   -تۇشمۇ
ــازىالش ھهرىكىتــى،    ــى ت ــارا تىزىملىكتىكىلهرن قىلىــش ھهرىكىتــى، ق
ــدىغان     ــا دىتىغــا ياقمىغــان، كــۆزىگه ســهت كــۆرۈنگهن، قىزغىنى ھهتت

تىــپ بــارلىق بىگۇنــاھ خهلقىمىزنــى جــازاالش،  كىشــىلىرىمىزدىن تار
سوراققا تارتىش، قىيناش، نهزەربهند قىلىش، قامـال قىلىـش، سـۈرگۈن    
ــلهن كهڭ      ــلىرى بى ــايهت ئىش ــتىك جىن ــدىكى فاشىس ــش قاتارى قىلى

 .شۇغۇللىنىشى تۇرغان گهپ
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بىز تارىختا ئهللىـك مىـڭ   . كۆزگه ئېلىشقا مهجبۇر بولىشى ئېهتىمال
كىشىلىك مىللىي قوراللىق قوشۇنىمىزغا ئىگه بولمىغـان بولسـاق،   
خىتاي ھۆكۈمىتى ۋەتىنىمىـزگه جـاڭ جىژجـوڭنى ئهۋەتهرمىـدى؟ شـۇ      

بىـر  -ۋاقىتتىكى ساالھىتىمىزنى كاپالهتكه ئىـگه قىلىۋاتقـان بىـردىن   
ــان ئهللىـــك مىـــڭ كىشـــىلىك مىللىـــي    ئامىـــل تولـــۇق قورالالنغـ
قوشۇنىمىز ۋە يىمىرىلىشـىنى تهسـهۋۋۇر قىلىشـقا بولمىغـۇدەك ئـازاد      

ــىدۇر ــڭ بولىشـ ــۇنۇقىمۇ  ! رايونىمىزنىـ ــڭ سـ ــدا تۆمۈرنىـ ــۈن قولىـ بۈگـ
قالمىغان خهلقىمىزنىـڭ دىپلوماتىيىلىـك سـورۇنالردا قىلچىلىكمـۇ     

ــوق ــۇرۇق ت . نېسىۋىســى ي ــداق ق هرغىباتالرنىــڭ ئارقىســىغا شــۇڭا بۇن
كىرىپ گول بولماي، ئاۋۋال دۈشمهننى قورقۇتالىغىدەك كـۈچكه ئىـگه   
بولۇشـــنىڭ چارىســـى ھهققىـــدە بـــاش قاتۇرۇشـــىمىز ۋە بـــۇ جهھهتـــته 
ۋەتىنىمىز خهلقىگه قولىدىن كېلىشىچه مهخپـى يـاردەم قىلىشـىمىز    

 .كېرەك

 ھهرىـكهت  تهشـكىالتلىرىمىزنىڭ  مۇھـاجىردىكى  بىزنىڭ −مانا بۇ 
 ۋەتهنداشــلىرىمىز مۇھــاجىردىكى ئهگهر. كېــرەك بولىشــى مۇددىئاســى
ىللىقىمىز ئۈچـۈن بىـرەر تـۆھپه قوشـۇش     مۇستهق مىللىي ھهقىقهتهن

نىيىتىگه كهلگۈدەك بولسا، ھه دېسه دۈشمهن بىلهن سۆزلىشىشـكىال  
ھهۋەس قىلماي، ۋەتىنىمىز تهۋەسىدىكى يوشـۇرۇن ھهرىكهتـلهر ئۈچـۈن    

ــدى  ــق كېلى ــكهت ئۇســۇللىرى،    مۇۋاپى ــۈك ھهرى غان ئــاددىي ۋە ئۈنۈمل
ھهرىكهت تـاكتىكىلىرى، ھهرىـكهت چـاقىرىقلىرى، تهشـكىللىنىش ۋە     
تهربىيىلىنىش بىلىملىرىنى، ئهرزان، ئاددىي، كۈچلۈك ۋە ئهڭ بىخهتهر 

ــىلىش  ــڭ ياســ ــرىش قوراللىرىنىــ ــۇرۇن زەربه بېــ ــلىتىش -يوشــ ئىشــ
تهييـارالپ ۋەتهنـگه    چېرتيـوژلىرى قاتـارلىقالرنى  -ئۇسۇللىرى، رىتسېپ

مىللىـي مۇسـتهقىللىق   . يوشۇرۇن يـولالر بىـلهن كىرگـۈزۈپ تۇرسـۇن    
ــاجىر    ــز مۇھــ ــقۇچىدا خهلقىمىــ ــى باســ ــڭ بىرىنچــ ھهرىكىتىمىزنىــ

 !تهشكىالتلىرىمىزدىن بۇنىڭدىن باشقا بىر نهرسه تهلهپ قىلمايدۇ
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ئىچىگه قارىسام بـۇ كىتـابالرنى خېلـى يىلالردىـن بېـرى      . بىر كىتابى
ئهســتايىدىل تهھلىــل قىلىــپ چىققــان بولســاڭ كېــرەك؟ بىرمــۇنچه  

هقـته يېزىلغـان   ھهتتـا بـۇ ھ  . يهرلىرى قايتىالپ سىزىلغاندەك قىلىـدۇ 
. ئىلمىي ماقالىلىرىڭمۇ ئون نهچچه يىل بۇرۇنال ئېالن قىلىنغانىكهن
. ئۇالرنىمۇ تـاپتۇرۇپ خىتايچىغـا تهرجىـمه قىلـدۇرۇپ كـۆرۈپ چىقـتىم      

ــار ئىــكهن  بولۇپمــۇ ماســلوۋنىڭ ئېهتىياجنىــڭ  . ئاالھىــدە تاالنتىــڭ ب
قـــاتالملىق نهزەرىيىســـىدىن پايـــدىلىنىپ مىللىـــي ئهركىنلىـــك     

ىرىنى ئىنتـــــايىن ئۇســــتىلىق بىـــــلهن خۇالســـــىلهپ  پرىنســــىپل 
ــدۇم   ــل بول ــال قايى ــا بهك ــۇرالر  . چىققانلىقىڭغ ــا ئۇيغ ــۇ يازغانلىرىڭغ ئ

ئهممـــا ئـــۇ . قانچىلىـــك دىقـــقهت قىلىـــپ كېتهلهيـــدۇ، بىلمهيـــمهن 
ــهكىلدە خۇالســــىلهپ چىقارغــــان      يازغانلىرىڭــــدا ۋاســــىتىلىك شــ

ۈگـۈنكى  ھۆكۈمهتنىڭ تىپىك جىنايهت مهنبهسى ئىكهنلىكى، ھهتتـا ب 
سىياســىي تۈزۈمنىــڭ تــۈپكى ئــاپهت مهنبهســى ئىكهنلىكــى ھهققىــدە  
ھــېچكىم ئىنكــار قىاللمىغــۇدەك كهســكىن ھۆكۈملىرىــڭ مېنــى       

بولۇپمــۇ ســېنىڭ تهھلىــل قىلىــش مېتــودۇڭ . ئاالھىــدە قىزىقتــۇردى
مهن ئهســلىدە بــۇ تــۈردىكى كىتابالرغــا    . بهكــال مــۇكهممهل ئىــكهن  

ىلســـاممۇ، ســـېنىڭ ئـــۇ خېلىـــدىن بېـــرى قىزىقىـــپ يۈرگهنـــدەك ق
ماقالىلىرىڭنى كۆرۈشتىن بۇرۇن بۇ كىتابالرنىڭ كىشىلىك ھوقـۇق،  
دېموكراتىيه چۈشهنچىلىرىنى ئايدىڭالشتۇرالىغىدەك بىـر نهزەرىيىـۋى   

. ئاســاس بوالاليــدىغانلىقىنى زادىــال ئهقلىمــگه كهلتــۈرمىگهنىكهنمهن 
 دېمىسىمۇ، سـهن بـۇ كىتـابالر ھهققىـدىكى ئىلمىـي ماقـالىلىرىڭنى      

تهھرىرلىتىــدىغان بىــرەر ئۇيغــۇر مۇتهخهسســىس تاپالمــاي، قايســىبىر  
مانجۇ پروفېسسورىغا خىتايچه ئوقۇپ بېرىپ تهھرىرلهتكهنلىكىڭنى ۋە 
ــۇقىرى باھاالشــقا ئېرىشــكهنلىكىڭدىنمۇ خهۋەر   ئۇنىڭــدىن ئاالھىــدە ي

بولمىسـا سـېنىڭ بـۇ ئـون نهچـچه يىـل بـۇرۇن يازغانلىرىڭغـا         . تاپتىم
 .التتىم دەيسهنقىزىقىپ نېمه قى
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ــاردى     ــىككه ب ــۇرۇپ ئىش ــدىن ت ــېرى ئورنى ــاي ئوفىتس ــتا . خىت ئاس
 :ئىشىكنى ئېچىپ سىرتتا تۇرغان ھېلىقى ئىككى گۇندىپايغا

 تۇرغىچىلىكىم تاقابىل بۇنچىلىكلهرگه ئهنسىرىمهڭالر، مهندىن −
 ئىككـى  گۆشـلۈك  تېپىـپ  ئاشخانىسـى  ئۇيغۇر بىرەر بېرىپ سىلهر. بار

ــه ــاۋۋال ئۆزۈڭالرغىمــۇ  . ڭالركــېلى تهييارلىتىــپ لهڭــمهن تهخس ھه، ئ
بۇيرۇتــۇپ يهپ ئانــدىن كهلســهڭالرمۇ ئۈلگۈرىــدۇ، خــاتىرجهم بولــۇڭالر،  

 − ئولتۇردى، كېلىپ ئورنىغا قايتا قويۇپ بۇيرۇپ دەپ −. پۇلى مهندىن
 ئهسكهر بۇ“ قاراپ، دېيىشىمگه گهپلهرنى بۇ دېيىشىۋاتاتتۇق؟ نېمه ھه،

. الپ قېلىشــىڭمۇ مــۇمكىنئــوي دەپ ”تىرىشــىۋاتىدۇ ئالداشــقا مېنــى
ئهسـلىدە  . سېنىڭ ئورنۇڭدا مهن بولساممۇ شۇنداق ئويلىغان بوالتتىم

مېنىڭ ۋەزىپهممۇ باشقا رازۋېدچىكالرغا ئوخشاشال ھۆكـۈمهتكه قارشـى   
ھۆكۈمهتنىڭ يوشۇرۇن سودىيىسـى سـېنى   . چىققانالرنى پاش قىلىش

ســاڭا ســىر . ىلىــپ بولغانىــدىئاللىقاچــان ئۆلــۈم جازاســىغا ھۆكــۈم ق
ئـون  «بولمىسا كېرەك، بـۇ ھۆكـۈمهت بـۇ يېقىنقـى يىلـالردا، بولۇپمـۇ       

دېـگهن نيـۇ يـورك ۋەقهسـىدىن بۇيـانقى      » بىرىنچى سېنتهبىر ۋەقهسى
 قولغا بىلهن گۇمان دېگهن ’تېررورچى‘يىلالردا سىلهردىن بىرەرسىنى 

 نهزەر، قهتئىـي  ىنبولىشـىد  تۇتۇلغان خاتا ئۇنداقالرنىڭ بولسا، ئالغانال
شـــۇنى . هردىـــن تېرىـــك چىقالىشـــى ھهرگىـــز مـــۇمكىن ئهمهسي بـــۇ

پۇشايمان بىلهن ئېتىراپ قىلىمهنكى، بۇنـداق ھۆكـۈم قىلىنىشـىڭدا    
ــدى    ــار ئى ــهم ب ــوڭ ھهسس ــدە چ ــۇ ئاالھى ــا  . مېنىڭم ــى قولغ ــهن يېڭ س

ئاقمـــاق . ئېلىنغىنىڭـــدا، ئـــۆي ئاختۇرۇشـــقا مهنمـــۇ قاتناشـــقانىدىم
ــارتالتقۇچ-دېگهنــدىال پىچــاق رازۋېــدچىكلىرىمىز ھه زەھهر -توقمــاق، پ

مهن سېنىڭ كىتابلىرىڭغا قـاراپ  . ئاختۇرۇش بىلهن بولۇپ كېتىشتى
كهســــپىڭنى ۋە قايســــى تــــارمىقىنى ياخشــــى كۆرىــــدىغانلىقىڭنى 

ــقانىدىم  ــقا تىرىش ــپىڭگه    . بىلىۋېلىش ــۆز كهس ــۇ ئ ــهن، ھهقىقهتهنم س
زىقىشـىڭ سـاڭا   ھهتتا بۇ قى. ئاالھىدە قىزىقىدىغان بىرسى ئىكهنسهن
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ــۈش چىرايلىــق ــۈن كۆرۈن ــىزنى ئۈچ ــىپ دەپ ’تېررورچــى‘ س  تىللىش
 .بېرىدۇ

ــۆيىڭىزنى      ــۇرغىنىڭىزدا، ئ ــۆيىڭىزدە ئولت ــۆز ئ ــۆرەيلى، ئ ــويالپ ك ئ
تارتىۋېلىشــنى ئاشــكارا ئــېالن قىلىــپ كىرىــپ كهلــگهن قاراقچىالرغــا 
ــۇپ      ــان بولـ ــۇق قىلغـ ــىگه تېررورلـ ــىڭىز قانداقسـ ــاللىق قىلسـ قوپـ

ــش    ــاراقچىالر چىـ ــۇ قـ ــالبۇكى، بـ ــىز؟ ھـ ــرنىقىغىچه -قالىدىكهنسـ تىـ
ــۆيىڭىزدىال ئۇجۇقت   ــىزنى ئ ــپ س ــماقتا قوراللىنى ــكه تىرىش . ۇرۇۋېتىش

ــاق   ــاددىي پىچ ــولىڭىزدا ئ ــىزنىڭ ق ــقان -س ــاقالر، چاش ــۋىن -توخم چى
. يــوق ىڭىــز ’قــورال‘بېنزىنــدىن باشــقا ھېچبىــر -دورىســى، ســهرەڭگه

ــر بۇنـــداق ــاي شـــارائىتتا، بىـ ــاددىي تاجـــاۋۇزچىلىرى خىتـ  ھهربىـــي ئـ
 ئاتوم ھهتتا زەمبىرەكلهرگىچه،-تانكا ئايروپىالن، تارتىپ، قوراللىرىدىن

 دۈشمهن كېلىۋاتقان ئۇجۇقتۇرۇشقا سىزنى قوراللىنىپ قوراللىرىغىچه
توخمـاقالر بىـلهن ھۇجـۇم قىلىشـقا     -ا قارشـى پىچـاق  ئۇالرغ تۇرۇقلۇق،

 غـا  ’ئهخالقـى  ئىنسـانىيهت ‘تىرىشسىڭىز، سىز يهنه تېررورلۇق بىلهن 
 بۇنـداق  يـاكى  دېگـۈچىلهرنى  بۇنـداق . قالىسـىز  بولۇپ چىققان قارشى

 كىممـۇ  دەپ تۈركىسـتانلىق  شهرقىي قىلغۇچىالرنى سۈكۈت اباھاالرغ
 قىالاليدۇ؟ ئېتىراپ

بىز بۇ يهردە يهنه شـۇنى ئاالھىـدە تهكىـتلهپ ئـۆتىمىزكى، شـهرقىي      
تۈركىســــتان مىللىــــي مۇســــتهقىللىق ھهرىكىتىنىــــڭ بىرىنچــــى 
ــرۇم    ــۇقالردىن مهھــ ــك ھوقــ ــارلىق دىپلوماتىــ ــز بــ ــقۇچىدا بىــ باســ

بىــز بۈگــۈن ھهرقانــداق بىــر خهلقئــارا  شــۇ ســهۋەبتىن. قالــدۇرۇلغانمىز
ــايمىز  ــۇ نهپ ئااللم ــۋىقاتالردىن قىلچىم ــڭ  . تهش ــز ھهرىكىتىمىزنى بى

ــدىال ئېهتىمــال بهزى    ئىككىنچــى باســقۇچىنىڭ ئوتتۇرىلىرىغــا بارغان
دىپلوماتىيىلىك سهھنىلهرنىڭ بىرەر بۇلۇڭىـدا ئولتـۇرۇش اليـاقىتىگه    

ه شـۇ دەۋردىـال بىزنـى    دۇنيا جامائىتىمۇ ئهن. ئېرىشهلىشىمىز مۇمكىن
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 قـاراپ  غـا  ’قـارارلىرى  سـۆھبهت، ‘ بهزى ئۇالرنىـڭ  بولۇپ، كىشىلىرىمىز
ۇنيا دۆلهتلىرىنىڭ باشلىقلىرى بىلهن بىرگه تـۇرۇپ،  د خۇددى ئۇالرنى

بىــرگه ئولتۇرىــدىغان ســاالھىيهتلىك چــوڭلىرى بــار كىشــىلهرمىكىن  
ــدۇ  ــى كېلىـ ــلهن   . دېگۈسـ ــلىرى بىـ ــۋال تونۇشتۇرۇشـ ــۆھبهت، ئهھـ سـ

خهلقئارانىــڭ يــاردىمىنى قوزغــاش ئۈچــۈن دىپلومــاتىيه ئهمهلــدارلىرى، 
ــهلهيدىغان   مىنى ــلهن كۆرۈشـــ ــلىقلىرى بىـــ ــتىرلهر، دۆلهت باشـــ ســـ

ئۇنداق بولمىسا، ئۇالرنىڭ . ساالھىيهتلىك ئادەملىرى بولىشى كېرەك
ــچىلىرىنىڭ   ــازىلىق ئىشـ ــتلىرىنىڭ‘تـ ــتىنىڭ دوسـ ــتى دوسـ  ’دوسـ

 ئـۇالر . بولمايـدۇ  ئۇقتـۇرۇپ  تهلىپىنى خهلقىمىزنىڭ بىلهن ۋاسىتىسى
ــى ــان ۋەتىنىمىزدىكـ ــۈپ قـ ــان جهڭ تۆكـ ــ قىلغـ  ېهىتلىرىمىزنىڭشـ

پ بهزى سورۇنالرغا كىرەلىگىنىدەك قىلغىنى قىلىشى داۋراڭ قېنىنى
ــى      ــدىغان ھهرىكهتلهرن ــان تۆكۈلى ــى ق ــڭ ھېچقايسىس ــلهن، ئۇالرنى بى

شـۇنىڭغا قارىمـاي، ئـۇالر    . ھىمايه قىلىدىغان خىيالدا بولۇپ باقمىغان
يهنه ۋەتىنىمىز خهلقىنـى قـاالق، ھېچنېمىنـى بىلمهيـدىغان ئاقمـاق      

شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ ۋەتىنىمىزنىـڭ ئـازادلىقىنى ئـۆز      . تارىدا كۆرۈشىدۇقا
ــڭ ســـاخاۋىتىگه     ــارىتىگه ئهمهس، چهتئهللىكلهرنىـ ــڭ جاسـ خهلقىنىـ

ــا كهلتۈرۈشــنى قۇۋۋەتلىشــىدۇ   ــۆپ  . تايىنىــپ قولغ ــۇتلهق ك ــا م ھهتت
ســاندىكى مۇھــاجىر تهشــكىالتلىرى كىشــىلهرنى جهلــپ قىلىــدىغان  

ــۇغۇللىنىپ، يىلل  ــلهن شـ ــالر بىـ ــى  داۋراڭـ ــۇش خىراجىتىنـ ــق تۇرمـ ىـ
 .يىغىۋېلىش ئۈچۈنال قۇرۇلغاندەك قىلىدۇ

شـــۇنداق بولغاچقـــا، ۋەتىنىمىزدىكـــى مىللىـــي مۇســـتهقىللىق  
ھهرىكىتىنىڭ بىرىنچى باسقۇچىنى قوزغاشقا ئۆزىنى پىدا قىلمـاقچى  
بولغان ھهربىـر پىـدائىي، چهتئهلـدىكى ھهرقانـداق بىـر مۇھاجىرنىـڭ       

ئۇالر سـىزنىڭ  . قارىماسلىقى كېرەك ياكى تهشكىالتلىرىنىڭ ئاغزىغا
 تــوال-ئــاز چېلىــپ قىلىــپ ’داپ‘ئاققۇزغــان ئىسســىق قــانلىرىڭىزنى 

 چهتــئهللىكلهرگه تهرەپــتىن بىــر يهنه قىلىشســىمۇ، تاپقانــدەك ئــورۇن
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تاماشىالرغا ياكى ئهدەبىي ئهسـهرلهرگه قىزىقىشـىڭغىمۇ ئـورۇن    -ئويۇن
ــدۇرمىغۇدەك دەرىجىــگه يهتكــۈزگهنلىكىنى ســهزدىم  ئهمــدى مهن، . قال

ســېنىڭدىن بىــرەر يىــپ ئۇچىغــا ئېرىشــىش ئىمكــانىنى تېـــپىش       
ــقا   ــپىڭدىن باشـــ ــاراپ، كهســـ پۇرســـــىتىگه يېقىنالشـــــتىم دەپ قـــ

ــقهت قى  ــلىرىڭغا دىقــ ــلىدىم قىزىقىشــ ــقا باشــ ــدەك، . لىشــ دېگهنــ
كىتابلىرىڭنىــڭ ئارىســىدا ئــۆز كهســپىڭ بىــلهن قىلــچه مۇناســىۋىتى 
بولمىغان نۇرغۇنلىغان ئېغىر سهۋىيىلىك ئىجتىمائىي پهنلهرگه دائىر 

بىر ئىنژېنېرغـا نىسـبهتهن   . كىتابلىرىڭنىڭ بارلىقىغا ھهيران قالدىم
ىتچىـــيگه بۇنـــداق كىتابالرنىـــڭ نـــېمىگه كېرىكـــى بـــار؟ بولۇپمـــۇ ن

ــۈچىنچى پســىخو  -مۇناســىۋەتلىك، پســىخوئانالىزغا مۇناســىۋەتلىك، ئ
ئىدىيىۋى دولقۇنغا مۇناسىۋەتلىك بىلىملهرگىمۇ ئاالھىدە زېهنىڭنـى  

سهندىكى بىر ئاالھىدىلىك، ئالغـان  . بېرىپ كهلگهنلىكىڭنى سهزدىم
كۈنىنى يېزىپ قويۇشۇڭ بولۇپ، ئۇ چېسـالالر ماڭـا   -كىتابلىرىڭغا ئاي

پســىخولوگىيىگه دائىــر  . ى يىــپ ئــۇچىنى بهرگهن بولــدى  دەســلهپك
كىتابلىرىڭنىڭ ئهڭ دەسلىپىدە سـېتىپ ئالغانلىرىڭنىـڭ ئۈسـتىدە    

ــون“ ــگهن ”دېكــابىر ئىككىنچــى ئ  يېزىلغــانلىقىنى رەقهملهرنىــڭ دې
 ئالغـانلىقىڭنى  سـېتىپ  ئۈچـۈن  نـېمه  كىتابالرنى بۇ سېنىڭ كۆرۈپ،

ــۆلچهرلىگهن ــدۇم م ــۇ. بول ــۇنجى كۈنىســى ئ ــالىي ئۇيغــۇر ت  مهكــتهپ ئ
ۇغۇچىالر نامايىش قىلغان كۈنىگه توغرا كېلىشـى ھهرگىزمـۇ بىـر    ئوق

دېــمهك ســهن، شــۇ كۈنــدىن ئېتىبــارەن     . تاســادىپلىق بواللمــايتتى 
ــا قهدەم     ــۆگىنىش يولىغـ ــالىتىنى ئـ ــى ھـ ــى روھـ ــڭ ئىچكـ خهلقىڭنىـ

قىزىق يېرى، بـۇ نامايىشـىڭالرغا باشـقىچه كـۆز     . تاشلىغان ئىكهنسهن
ال قويــۇپ كىتابالرنىــڭ بىــر بــۇرجىكىگه يېزىــپ قويغــان بىــلهن ســوئ

راســـتتىنال ســـىلهرنىڭ بـــۇ : تهھلىلىـــڭ مېنـــى ھهيـــران قالدۇرىـــدۇ
ھهرىكىتىڭالردىن قايسى بىر رەھبىرىڭالر پايـدىلىنىپ كهتكهنمىـدۇ؟   

سىلهرنىڭ شۇ قېتىمقى ھهرىكىتىڭالر . ئهمما مهن ئۇنداق قارىمايمهن
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ھه، بۇ  …. ھهرىكهت بولغان ئىدى بهكال مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بىر
كېــــيىن يهنه خهلقىڭنىــــڭ دىنىــــي . گهپلهرنــــى قويــــۇپ تــــۇرايلى

نامايىشلىرىغا چىققان ۋاقىتالرغا تـوغرا كهلـگهن يىلـالردا بىرقىسـىم     
بــۇ ئارىــدا يهنه . دىنىــي تهتقىقــات كىتــابلىرىنى ئېلىشــقا باشالپســهن 

ه ئىجتىمائىي تيهنئهنمېن ۋەقهلىرىگه توغرا كهلتۈرۈپ غهربنىڭ يېڭىچ
پهلسهپه كىتابلىرىنى -ۋە كىشىلىك ئهركىنلىككه دائىر پسىخولوگىيه

مهن ئهسـلىدە، تيهنئهنمـېن   . ئېلىپ ئوقۇشنىمۇ باشلىغان ئىكهنسهن
ــا       ــارد خىتايغ ــر مىلي ــڭ بى ــر ئۇيغۇرنى ــگهن بى ــۆركهش دې ــدا ئ مهيدانى
ــۈرگىنىگه    ــپ ي ــۇقتىن دەرس بېرى ــدىن، كىشــىلىك ھوق دېموكراتىيى

دېـمهك، ئۇيغـۇر يـاش زىيـالىيلىرى     . م يهتمهي يۈرگهنىـدى زادىال ئهقلى
ئارىســـــىدا شـــــۇ دەۋرلهردىـــــال بـــــۇ ھهقتىكـــــى يۈزلىنىشـــــنىڭ      

ــانىكهنمهن  ــال ئويلىمىغ ــهكىللىنىۋاتقانلىقىنى زادى ــاش  . ش ــۇ ي مهن ئ
ــاۋايى    ــدىغان يـ ــتىن قورقمايـ ــا چىقىشـ ــىنى، ئوتتۇرىغـ ــۇر بالىسـ ئۇيغـ

تهۋەككـۈلچى نـادان   تهلۋىلىكى ۋە تهلىيى ئوڭدىن كېلىپ قالغان بىر 
ــال      ــان دەپــ ــىپ قالغــ ــا ئېرىشــ ــۇنداق ئورۇنغــ ــدىن شــ بولغانلىقىــ

ــانىكهنمهن ــاي −. ئويلىغ ــېرى خىت ــدىن ئوفىتس ــۇرۇپ ئورنى ــزە ت  دېرى
 قـاراپ  بىردەم سىرتقا تۇرۇپ قايرىپ پهردىسىنى دېرىزە. كهلدى تۈۋىگه
 :قىلدى داۋام گېپىنى ئولتۇرۇپ جايىغا كېلىپ قايتىپ ئۇ. تۇردى

 ئـۇ،  −ن ئويالنماي بولمايدۇكى، بىله ھهيرانلىق شۇنىمۇ يهردە بۇ −
 بىرنــى تۇتاشــتۇرۇپ تاماكىســىنى چىقىرىــپ چــاقمىغىنى يېنىــدىن

 ھېلىقـى،  شـۇ  − قىلدى، داۋام سۆزىنى كېيىن شورىۋالغاندىن قاتتىق
 يىلىـدىكى  بهشـىنچى  سهكسهن ئۆتكىنىمدەك، ئېلىپ تىلغا مهن بايا

ــون‘ ــى ئ ــابىر ئىككىنچ ــ ’دېك ــالىي ۇرئۇيغ ــتهپ ئ ــتۇدېنتلىرى مهك  س
ــۇرۇن ھــېچ بىــر سوتسىيالىســتىك ئهلــدە بۇنچىلىــك    نامايىشــىدىن ب
ئومۇمىي يۈزلۈك، بۇنچه كهڭ دائىرىلىك، بۇنچىلىك ئۇزۇنغا سوزۇلغان، 
ــي     ــۇنچه تهرتىپلىــك بىــر دېمــوكراتىيه، كىشــىلىك ھوقــۇق، مىللى ب
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بۇ تهشكىالتلىرىمىز ئـۆزلىرىنى ۋەتهنـپهرۋەر   . قىلىشقا ئۇرۇنۇشىدىكهن
ــڭ    ــك ھهرىكهتلىرىنىـــ ــكىن ۋەتهنپهرۋەرلىـــ ــىدىكهنۇ، كهســـ دېيىشـــ
ــز   ــىدىكهن؛ بىتهرەپمىــــ ــۈدەك قورقىشــــ ــۋىقاتلىرىدىن ئۆلگــــ تهشــــ
دېيىشىدىكهنۇ، ئۆزلىرىنىڭ تىنچلىق مهپكۇرىسىغا توغرا كهلمىـگهن  

ــداق ۋ ــېقىن   ھهرقانــ ــي يــ ــهنچىلىرىنى قهتئىــ ــك چۈشــ ەتهنپهرۋەرلىــ
ــالمىش يىغىلىشــلىرىغا  . يولىتىشــمايدىكهن ھــالبۇكى، ئۇالرنىــڭ ئات

ھهرخىل ساالھىيهتلهردىكى خىتايالر ئهركىن قاتنىشااليدىكهنۇ، خىتاي 
اليىهىلهرنــى ئوتتۇرىغــا قويغــۇچىالر  -تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى پىــالن 

رغا يـېقىن كهلتۈرۈلمهيـدىكهن؛   ياكى تهشكىالتالر بۇ خىل يىغىلىشال
ــهت    ــىنى مهقســــ ــدىكى داۋراڭ قىلىشــــ ــڭ ۋەتهن ھهققىــــ ئۇالرنىــــ
قىلىشىدىغان خهۋەرلىرى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ يىغىن، قۇرۇلتـاي يـاكى   
ــان     ــلهن تولغ ــالر بى ــڭ ماختاش ــىغان پائالىيهتلىرىنى ــۇنىڭغا ئوخش ش

ژۇرناللىرىــدا خىتايالرنىــڭ -خهۋەرلىرىنــى ئاســاس قىلىشــقان گېزىــت
ــا    سۆزل ــلىرىگه، ھهتتــ ــاله بېرىشــ ــلىمچىلهرنىڭ ماقــ ــىگه، تهســ ىشــ

ــدىكهنۇ،    ــورۇن چىقىـ ــىگىمۇ ئـ ــڭ سۆزلىشـ ــت خىتايالرنىـ كوممۇنىسـ
ۋەتىنىمىزدىن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى تازىالشقا دائىر سۆزلهر قهتئىي 

بۇ تهشكىالتالر ھهرخىل باھانىلهر بىلهن ئۆزئـارا  . مهنئى قىلىنىدىكهن
ــر ــائىن -بىـ ــى خـ ــۇس دېي-بىرىنـ ــهت   جاسـ ــقا رۇخسـ ــىپ تازىالشـ ىشـ

قىلىشىدىكهنۇ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى تـازىالش ھهرىكىـتىگه دائىـر    
 ،”لـۈكچهكلهر -خـۇلىگهن  بوزارالر، ئىش“پائالىيهت ياكى تهشۋىقاتالرنى 

 …. چاپلىشىدىكهن قارا دەپ ”تېررورچىالر“ ھهتتا

مۇھـــاجىردىكى تهشـــكىالتلىرىمىزنىڭ مـــۇتلهق كـــۆپ قىســـمى 
خىتـاي دېموكراتىـك    قـانۇنالر،  خهلقئـارالىق  ،’ۇنلىرىقان ئاپتونومىيه‘

ھهرىكهتلىرىنىــڭ پرىنســىپلىرىغا تايىنىــپ خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا 
يـــالۋۇرۇش، خهلقئاراغـــا يىغـــالپ قاقشـــاش قاتـــارلىقالر ئـــارقىلىق      

ــىدىكى ’ئېرىشــــــتۈرۈش ئهركىــــــنلىككه‘خهلقىمىزنــــــى   تهمهســــ
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ــگه  ــيهتكه ئىـ ــدا،   . ئهھمىـ ــۋالىمىزدىن قارىغانـ ــۈنكى ئهھـ ــا بۈگـ ئهممـ
ۋەتىنىمىزدىكى ۋەھشىي خىتاي تاجاۋۇزچىالر تېررورچىلىقـى ئاسـتىدا   

شۇڭا، ئاالھىـدە  . ىنغا چۈشىدۇبۇنداق تهشكىللىنىش ئىشى بهكال قىي
يېتىشكهن پىدائىيلىرىمىز بولماي تـۇرۇپ، بۇنـداق بىـر تهشـكىالتنى     

ئهممــا بهزى ئهلــلهرگه مۇھــاجىر . ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرۈش بهكــال مۈشــكۈل
ــلىرىمىز      ــكهن يۇرتداش ــپ كهت ــاكى قېچى ــكهن ي ــپ كهت ــۇپ چىقى بول

لىق ئارىسىدا ۋاسىتىلىك ياكى بىۋاسىته نامالردا مىللىـي مۇسـتهقىل  
ھهرىكىتىنــــى ئىلگىــــرى ســــۈرىدىغان تهشــــكىالتالرنى قـــــۇرۇش     

ــدۇ   ــكىمۇ بولمايــ ــوق دېيىشــ ــانىيهتلىرىمىزنى يــ ــۇ . ئىمكــ بولۇپمــ
چهتئهللهردە ئهھمىيهتسىز نامالردا پالكاتنى ئېسىپ تـۇرۇپ، مىللىـي   
ــۇرۇن    ــلهن يوشـــ ــۋىقاتلىرى بىـــ ــالىيهت تهشـــ ــتهقىللىق پائـــ مۇســـ

ىچىـــــدىكى شـــــۇغۇللىنىش، مـــــۆرىتى كهلگىنىـــــدە ۋەتىنىمىـــــز ئ
ھهرىكهتـلهرگه مـۇتلهق مهخپـى چــارىالر بىـلهن قومانـدانلىق قىلىــش      
ئارقىلىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئىزچىللىقىغـا كاپالهتلىـك قىلىشـنىڭ    

 .ئىمكانىيهتلىرى يهنىال كۆپ

ــكارا     ــىز ئاش ــاجىردىكى تۇتامس ــدە مۇھ ــۈنكى كۈن ــكى، بۈگ ئهپسۇس
ــادەم      ــا ئــ ــۆپكى، گويــ ــۇنداق كــ ــانى شــ ــكىالتلىرىمىزنىڭ ســ تهشــ

 قۇرۇۋالغاندەك ’تهشكىالت‘چاقىلىرىنى يىغىپال -لمىغانلىرىدا باالتاپا
 تـۈزۈكرەك  ئالـدىغا  ئـۆز  تهشـكىالتالر  بـۇ  توال قۇمدەك. بېرىدۇ تهسىرات

 بىرسىنى-بىر يىغىلىپ بىر ئارىدا چىقىرالماي، ۋۇجۇدقا ئىشنى بىرەر
 ئاتـــالمىش ئۆتكۈزۈشـــۈپ، يىغىلىشـــالرنى ســـاياليدىغان باشـــلىق

لهرنــــى قــــۇرۇپ دېگهن …” شــــتاب قۇرۇلتــــاي، مهركهز، ئىتتىپــــاق،“
ــڭ   . چىقىشــىدىكهن ــۇرۇھالر ۋەتىنىمىزنى ــۇ ســۈنئىي بىرلهشــكهن گ ب

مىللىي مۇستهقىللىقىغا قىلچه مۇناسىۋىتى بولمىغان، ھهتتا بهزىـدە  
زىيانلىق ئىشـالرنى ئـۆزلىرىگه ۋەزىـپه قىلىـپ بېكىتىشـىپ، ھهمـمه       

ىمىزنى سىرتتىن جهلـپ  يهردە تهرلهپ تۇرۇپ تهشۋىق قىلىشىپ خهلق

197 

 

ــى   ــرەر ئوقۇغــــۇچىالر ھهرىكىتــ ئهركىنلىــــك تهلهپ قىلىــــدىغان بىــ
ــدىم ب ــۈنلهردىكى   . ولغــانلىقىنى ئاڭلىمىغانى ــۇ ك ــڭ ئۈســتىگه ئ ئۇنى

بۇ ھهرىكىـتىڭالر ھهقىقهتهنمـۇ   ! شىۋىرغاننى دېمهمدىغان-سوغۇق قار
قـازا چـوڭ كـۆلىنى    -جىم تۇرغان سوتسىيالىزم الگېرى دېگهن بـۇ بـاال  

يهتمىـش يىـل   . تاش ئېتىپ شاالقشىتىۋەتكهندەكال بىـر ئىـش بولـدى   
پاقىنىـــڭ دەل ســـىلهرنىڭ يۇرتۇڭالرغـــا جىـــم ياتقـــان ســـوۋېت ئىتتى

ــتاندا،     ــدىغان قازاقىس ــېچكىم تونۇماي ــادا ھ ــان، دۇني ــداش بولغ چېگرى
» ئــون ئىككىنچــى دېكــابىر  «شــۇندىن كېيىنكــى يىلــى، يهنه شــۇ    

كۈنىنىــڭ بىــر يىللىــق خــاتىرە كــۈنى بولغــان ئــون ئىككىنچــى         
ــدا  ــى  «ژىلتولغانـــ ــۇچىالر ۋەقهســـ ــتان ئوقۇغـــ ــۇپ، » قازاقىســـ بولـــ
ــ ــران قالدۇرغانىـــدى  سوتسىيالىسـ ــى ھهيـ ــىلهرنىڭ ! تىك ئهللهرنـ سـ

ــدى    ــۈدەك داۋام قىل ــۈزۈلمهي دېگ ــىڭالر ئ ــۇچىالر نامايىش ــا . ئوقۇغ ماڭ
ــپ، ئهگهر    ــتىڭالردىن رىغبهتلىنىـ ــۇ ھهرىكىـ ــىلهرنىڭ شـ ــۇددى، سـ خـ
ئۆركهشنى ئېتىراپ قىلغىنىمدا، گويا سىلهرنىڭ باشالپ بېرىشـىڭالر  

ن تيهنئهنمېن ئوقۇغۇچىالر بىلهن، ھهتتا سىلهرنىڭ قوزغىشىڭالر بىله
ھهرىكىتى قوزغىلىپ، ئۆركهشنىڭ ياردىمى بىـلهن يـۇقىرى دولقۇنغـا    

ــا  . ئېرىشــهلىدىمىكىن دېگىــم كېلىــدۇ  ــاخىرى ياۋروپ ــكهت، ئ ــۇ ھهرى ب
كېســـىل يىمىرىلىشـــى بىـــلهن -سوتســـىيالىزم الگېرىنىـــڭ ئـــۈزۈل

ــدى ــر   ! نهتىجىلهنـ ــىلهردەك بىـ ــىم سـ ــداق باغلىۋېلىشـ ــم بۇنـ بهلكىـ
مىللهت ئۈچـۈن بهكـال چـوڭ مۇبالىغىلهشـتۈرۈش بولىشـى      ئۆلۈۋاتقان 
ــۇمكىن ــر    . م ــدىغانلىقىمۇ بى ــش بولماي ــىز ئى ــادا سهۋەبس ــا دۇني ئهمم

 ســۆزلهپ ھاياجانلىنىــپ خىتــاي بــۇ −تهبىئىــي قــانۇنىيهت ئهمهســمۇ؟ 
 ئـۇ،  شـۇڭا . قالغانىـدى  ئۇنتـۇپ  چېكىشـنىمۇ  تاماكىسـىنى  قولىدىكى

ــدىكى ــان قولى ــۈپ ئاللىقاچ ــۈگهپ كۆي ــكهن ت ــا كهت ــدۇقىنى تاماك  قال
. تاشلىۋېتىپ، قايتا بىر تال تاماكا چىقىرىپ تۇتاشتۇرۇۋالدى كۈلدانغا

مهغرۇر قىياپهتته ئولتۇرۇپ تاماكىسىنى ھـۇزۇر قىلىـپ بىـر قـانچىنى     
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 :تارتىۋالدى

ــۆپ − ــۆتمهي، ك ــۇرالردا ئ ــا ئۇيغ ــارەت زوراۋانلىقق ــدىغان، جاس  قىلى
 كۆرۈلۈشىگه ياشالرنىڭ لىدىغانقى پىدا ئۆزىنى ھهرىكهتلهرگه يوشۇرۇن

ــۇ ھهيــران قالدۇرغانىــدى    باش ئۆلۈۋاتقــانلىقى : لىشــى، مېنــى تېخىم
مۇقهررەرلىشىپ بولغـان بىـر مىلـلهت جـان تالىشـىۋاتامدۇ يـاكى مهن       
ــۇ مىللهتنىــڭ؟ مېــنىڭچه    ــارمۇ ب ــدىغان بىــرەر ئۈمىــدلىرىمۇ ب بىلمهي

هنـى  ي: بولغاندا، بىرىنچـى خىـل ئېهتىمـاللىق كۈچلـۈكتهك قىلىـدۇ     
ئهمما مۇنداقمۇ بىـر ھهقىـقهت بـاركى،    ! ئۆلۈۋاتقاندىكى جان تالىشىش

رەسمىي ئۆلۈم يولىغا كىرىپ بولغان بىر مىللهت ئىجابىي كۈچىدىن 
ئـون ئىككىنچـى   «ئۇنـداقتا  . مهھرۇم مىللهت بولىشـى كېـرەك ئىـدى   

ــى  ــۇچىالر ۋەقهســـ ــازاق ئوقۇغـــ ــان قـــ ــالتىق «، »ژىلتولغـــ ئـــــۈچ بـــ
ــبوپلىكىلىرى پايتهختلىر ــتۇرۇلۇش   رىسـ ــلهن تۇتاشـ ــول بىـ ــڭ قـ ىنىـ

دېگهنلهرنىڭ بېشىدا » تيهنئهنمېن ئوقۇغۇچىالر ۋەقهسى«ۋە » ۋەقهسى
نىـڭ  » ئون ئىككىنچى دېكابىر ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ۋەقهسى«كهلگهن 

باشالمچىلىقىنى قانداق چۈشـهندۈرۈش كېـرەك؟ نـېمىال بولمىسـۇن،     
ــانلىقىنى پ     ــۈز تۇتقــ ــا يــ ــڭ زاۋاللىققــ ــلهت، ئۆزىنىــ ــر مىلــ هرق بىــ

قىسقىســى، . قىاللىشــىنىمۇ ئاالھىــدە زور بىــر ۋەقه دېــيىش مــۇمكىن
ــرى     ــش ۋەقهلى ــك تهلهپ قىلى ــي ئهركىنلى ــۇنداق مىللى ــهن ئهنه ش س
بولغان يـۇرتلىرىڭالرنى ۋاسـىتىلىك باھـانىلهرنى يارىتىـپ ئايلىنىـپ      

ــهن  ــىتىگه ئېرىشكهنىكهنس ــش پۇرس ــۆتمهيال  . چىقى ــۇزۇن ئ ــدىن ئ ئارى
باشــقا نىقــابالر بىــلهن -ىجىلىــرى باشــقاســېنىڭ تهتقىقاتىڭنىــڭ نهت

ســـهن ماقالىلىرىڭـــدا : ئوتتۇرىغـــا چىقىشـــقا باشـــلىغاندەك قىلىـــدۇ
خهلقىڭنىڭ قۇتۇلۇش يولىغا مېڭىشىنىڭ بىر تـارىخىي ۋە ئىنسـانىي   
مهجبــۇرىيهت بولــۇپ قېلىۋاتقــانلىقىنى ئۇســتىلىق بىــلهن نىقــابالپ 

دېگهنـــــــدەك نهتىجىـــــــگه . كۆرسىتىشـــــــكه تىرىشقانىكهنســـــــهن
رىشــهلمىدىڭمۇ يــاكى زېرىكتىڭمــۇ بىلمىــدىم، خېلــى ئــۇزۇن بىــر  ئې
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ــۇتلهق‘ ــۇرۇن مــ ــكىالت يوشــ ــارتىيه-تهشــ ــزدىن ’پــ ــاش لىرىمىــ  پــ
ــى ــوق قىلىنمىغىنـــ ــاش پهقهت. يـــ ــدى پـــ ــۇ بولمىـــ  دېگهنلىرىمـــ

رمـاي ھهرىكهتسـىز   ئۇقتۇ ھـېچكىمگه  ئـۆزىنى  كېيىن قۇرۇلغىنىدىن‘
 مـاھىيهتته  پـارتىيىلهرنى  بۇنـداق  بولـۇپ،  لهر ’جىم يېتىۋالغان پارتىيه

 ئهھــۋال يوشــۇرۇن مــۇتلهق بىــزدە يهنــى. مــۇمكىن دېيىشــىمىز يــوق
ــتىدا ــارتىيه ئاسـ ــكىل-پـ ــۇرۇش تهشـ ــۇ ۋە قـ ــكىلگه بـ ــپ تهشـ  تايىنىـ

 يېـــتهكلهش ھهرىكهتـــلهرگه مۇســـتهقىللىق مىللىـــي خهلقىمىزنـــى
شــۇنداق ئىــكهن، ھــازىرچه مهخســۇس پــارتىيه . وقيــ تهجرىبىلىرىمىــز

ئـــاۋۋال . قۇرۇشـــقىمۇ ئالـــدىراپ كېتىشـــىمىزنىڭ ھـــاجىتى يـــوق    
 بار نۆۋەتته ھالبۇكى،. باقايلى ”تۈرۈپ پۇچقاق“قىلىدىغان ئىشىمىزغا 

 مىللىــــي دېگــــۈدەك ھهممىســــىال تهشــــكىللىرىمىزنىڭ-پــــارتىيه
ى يـاكى  ئىدىيىسـ  تهشـكىلىنىڭ -پـارتىيه  غايىمىزدىن مۇستهقىللىق

 بولـۇپ  ’تهشـكىالتالر ‘ قويىدىغان ئۈستۈن ئابرۇيىنى سىنىڭ ’داھىي‘
 مهسىلىســى، تهشــكىللىنىش ئىــكهن، شــۇنداق. چىقماقتــا ئوتتۇرىغــا

 يوشـۇرۇن  مـۇتلهق  پائـالىيهتلىرىمىزدە  باسـقۇچلۇق  بىرىنچى بىزنىڭ
 هتلهرگهپائـــالىي  ئهمهلىـــي يوشـــۇرۇن  مـــۇتلهق ۋە تهشـــكىالتلىنىش

ــك ــش يېتهكچىلى ــ قىلى ــدىال  ق ــهلهيدىغان بولغان ابىلىيىتىگه ئېرىش
قىممهتكه ئىگه بولۇپ، بۇ باسقۇچتا، تهشكىل قۇرۇش مهسىلىسـىدىن  
ھهرىكهت قىلغۇچى شهخسى ياكى ئۇششاق گۇرۇپپا پائالىيهتلىرىنىڭ 

 .رولىنى ئۈستۈن كۆرۈشىمىز الزىم

 

 مۇھاجىر تهشكىالتالرنىڭ ۋەزىپىلىرى 2.12§
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىـزدە تهشـكىللىنىش، مـۇقىم    
بىــرەر تهشــكىالت يــاكى پــارتىيىگه ئۇيۇشــۇش ھهقىــقهتهن مــۇھىم       
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ــىز  ــىمىز ھاجهتســـ ــالىنى قىلىشـــ ــدان خىيـــ ــىمۇ، . قومانـــ دېمىســـ
ــا    ــۇپ ئوتتۇرىغـ ــۈچ توچكىلىـــق بولـ ــراقال ئـ ــېرلىرىمىزمۇ بىـ ئوفىتسـ

ــۇ  ــاي، قهدەمم ــۇددى   -چىقم ــدۇ؛ خ ــا چىقى ــىلىپ ئوتتۇرىغ قهدەم يۈكس
شۇنىڭدەك ھه دېگهندىال تۆت يۇلتۇزلۇق گېنېـرال پهيـدا بولماسـتىن،    

ــۇز  ــر يۇلت ــۇزد -بى ــر يۇلت ــدۇ بى ــىپ چىقى ــۇلۇپ يېتىش ــا . ىن قوش ئهمم
ــۈنكى بهزى  ــارتىيه‘بۈگ ــكىالت-پ ــزدا ’تهش ــراقال لىرىمى ــال‘ بى  ’مارىش

 بېشــىغا ئىتنىــڭ“بۇنىــڭ ئاقىۋىتىــدە . مهكتهكــۆرۈل بولىۋالىــدىغانالر
 شـهكىللىنىپ،  ۋەزىـيهت  ”چىقىـدىغان  گېنېرال-مارشال بىر ئۇرسىمۇ
 بولمـــاس ىبىلگىلـــ بىلدۈرۈشـــنىمۇ ’ئېهتىـــرام‘ بىرســـىگه قايســـى

 !قىلىۋەتتى

ئهمما بىز شـۇنىڭغا ئىشىنىشـىمىز كېرەككـى، يوشـۇرۇن ۋەھىـمه      
ــدىغانال     ــات يايدۇرىــ ــل قانــ ــى ئىزچىــ ــش ھهرىكىتىنــ ــدا قىلىــ پهيــ
بولىدىكهنمىز، ھهرىكهت جهريانىدا ئومـۇمىي ئېتىراپقـا ئېرىشـهلىگهن    
نوپـــۇزالر مهيـــدانغا كېلىـــپ، ھهرىكىتىمىـــز تهرتىـــپكه كىرىشـــى،      

ــكىللىك ھهرىك ــۇم تهشـ ــى چوقـ ــكه ئايلىنىشـ ــارائىتقا . هتـ ــداق شـ بۇنـ
ئېرىشــىش ئۈچــۈن ھهرىكهتنىــڭ بىرئـــاز بولســىمۇ ئــاممىۋى تـــۈس      
ئېلىشى، نوپۇز بىخلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىپ خهلقىمىزنىڭ تونۇشىنى 

بۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ . تهقهززا قىلىدىغان ۋەزىيهت شهكىللىنىشى كېرەك
ۈشــىمىزگه كېمىــدە ئىككىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىــكهت دەۋرىنــى كۈت 

ــدۇ  ــوغرا كېلىــ ــمه   . تــ ــقۇچىمىزدا ھهمــ ــى باســ ــۇمكى، بىرىنچــ مهلــ
غۇرۇرى بويىچه ھهرىـكهت پهيـدا قىلىـپ    -پىدائىيلىرىمىز ئۆز ۋىجدانىي

ــۋىرلىگىنىمىزدەك    ــدا تهسـ ــدىمۇ يۇقىرىـ ــۆپ بولغانـ ــى، ئهڭ كـ تۇرۇشـ
 تىپلىرىمىـزگه  ”قارىغۇجـا “ئىرادىمىزنى ئۆزىـدە مۇجهسسـهم قىلغـان    

ــوي ــىمىز بـ ــاكى سۇنۇشـ ــدەك يـ ــۆرۈنمهس“ ھېلىقىـ ــكىالت، ته كـ شـ
 كۆنـۈپ  بۇيرۇقلىرىغـا  لىرىمىزنىـڭ  ”كۆرۈنمهس قومانـدانلىق شـتاب  

ــان بۈگـــۈنگىچه ئېنىقكـــى، شۇنىســـى. مهجبـــۇرمىز تۇرۇشـــقا  قۇرۇلغـ

199 

 

بـۇنى مهن  . مهزگىل ئۈمىدسـىزلىككه پېتىپمـۇ قالغانـدەك قىلىسـهن    
سـهن بـۇ ئارىـدا يېڭـى     : يهنه شۇ كىتاب تهكچىلىرىڭدىن پهرق قىلدىم

قارىغاندا بۇنىـڭ ئورنىغـا ھـاراق    . كىتاب ئېلىشنى توختاتقانىكهنسهن
يـاكى بۇمـۇ   . ا قۇيۇۋالغانـدەك كۆرۈنىسـهن  ئېلىشنى ئاساسلىق ئورۇنغـ 

دەيـدىغان  » ئىزچـى مهن «كېـيىن  . بىلمىـدىم -بىر نىقابلىنىشـىڭمۇ 
بــۇ كىتابتــا، ســېنىڭ . بىــر كىتــاب ئوتتۇرىلىقتــا پهيــدا بولــۇپ قالــدى

ئۇزۇنغــــا ســــوزۇلغان، نهتىجىــــگه ئېرىشــــىش ئىمكــــانىمۇ ئېنىــــق 
ى بولمـاي  بولمايدىغان، ھهتتا خىتاي دېموكراتچىلىرىنىڭ غـالىبىيىت 

ــال قىيــاس قىلغىلــى     ــگه ئېشــىش ئىمكــانىيىتىنى زادى ــۇرۇپ ئهمهل ت
 چاقىرىقلىرىڭنىڭ ”تالىشىش ھوقۇق كىشىلىك تىنچ“بولمايدىغان 

ــاداققى ــتهقىللىق ئــ ــىتىنى مۇســ ــدە مهقســ ــتۈرۈپ ئاالھىــ  تېزلهشــ
 زىـت  تـۈپتىن  دېگهنلىـرىڭگه  سـېنىڭ  جهھهتته ئۇسۇل بېرەلهيدىغان،

 چـاقىرىقىنى  ھهرىـكهت  يوشـۇرۇن  زوراۋانلىـق  بىـر  يېڭىچه كېلىدىغان
ــتلىگهنىكهن  ــددىي تهكىـ ــدە جىـ ــڭ  . ئاالھىـ ــېنىڭ ماقالىلىرىڭنىـ سـ

يوشۇرۇن مهزمۇنى بىلهن بۇ كىتابالرنىڭ مهزمۇنىنى سېلىشتۇرىدىغان 
بولساق، ھهر ئىككى خىلىنىڭ مۇددىئاسى ئوخشاش بولۇپ، ھهرىكهت 

ئــادەم . خــاالسبىرىــدىن پهرق قىلىــدىكهن، -ئۇســۇلى جهھهتــتىال بىــر
 چىققان يېزىپ قاسىم كىتابالرنى بۇ“سېنىڭ تهرجىمىهالىڭغا قاراپ، 

ــگهن ”يهنه؟-بولمىســۇن ــانغىمۇ دې ــمهي گۇم ــدۇ كهل ــى تۇرالماي . كىش
 بىرىـدىن -بىـر  ئۇسـلۇبىنى  قىلىـش  تهھلىل كىتابنىڭ بۇ دېمىسىمۇ

 كىتابلىرىنىـڭ  ’ئىـزچىمهن ‘ كـۈنلهردە  بـۇ . تهس بهكـال  پهرقلهندۈرۈش
پىيىـپ كېتىـپ،   كۆ قالـدۇرغۇدەك  ھهيران كىشىنى ئاپتورلىرى يالغان

بىزنىڭ رازۋېدچىكلىرىمىزنىڭ بېشـىنى قايدۇرۇۋەتكىـدەك دەرىجىـگه    
مېـنىڭچه بولغانـدا، سـهن ھـېچ بولمىغانـدا شـۇ ئـاپتور        . بېرىپ يهتتـى 

ــۇزۇن يىللىــق پىكىــرداش بىــرى بولۇشــۇڭدا قىلــچه گۇمــان     بىــلهن ئ
ــى ئوي . قىلمــايمهن ــڭ   شــۇنداقتىمۇ مېن ــر كىتابى ــا ســالغان يهنه بى غ
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ــدى ــى   : بولـ ــتىڭالر تېخـ ــۇق ھهرىكىـ ــرىش تېررورلـ ــۇرۇن زەربه بېـ يوشـ
ــۈرۈپ     ــوغرا كهلتـ ــا تـ ــان يىلالرغـ ــاي تۇرغـ ــتېمىلىق قوزغىاللمـ سىسـ

ــېنىڭ   ــڭ، سـ ــېتىۋالغان كىتابىـ ــى‘سـ ــلهن ’مهن ئىزچـ ــيىن بىـ  كېـ
 بـۇ  سـهن  ئهممـا . بېرىـدۇ  ئىسـپاتالپ  ۋاسـىتىلىك  تونۇشقانلىقىڭنىمۇ

انالرنىـڭ  بولغ يېتهكچـى  باش كېلىشىگه ھالىغا دولقۇن ھهرىكهتنىڭ
ئېلېكترونلۇق توپلىمـا تـوك   . بىرى بولۇشۇڭدا قىلچه گۇمان قالمايدۇ

ئۈسـكۈنىلهر توغرىسـىدا يېزىلغـان بـۇ كىتـابنى      -يولىغا دائىر ئهسـۋاب 
ــۇنجى   ــا«ســېتىۋالغان ۋاقتىــڭ دەل ت » رېســتۇران پاجىئهســى-كافىخان

ۇندىن ئېتىبارەن، ئۇيغۇر تېررورچىلىـق  ش. دەۋرلىرىگه توغرا كهلمهكته
ــان    ــدىغان دەۋرگه قهدەم قويغـ ــىقتۇرغىلى بولمايـ ــرى بېسـ ھهرىكهتلىـ

ئهممـــا ســـهن شـــۇنچه مـــاھىرلىق بىـــلهن نىقابلىنىـــپ      . بولـــدى
كهلگهنسهنكى، شۇنچه ئۇزۇن يىللىـق ھهرىكىـتىڭالردا قىلچىمـۇ ئىـز     

ھهتتـــا ســـېنىڭ تۇتۇلـــۇپ . قالـــدۇرماي بۈگـــۈنگىچه كېلهلىگهنســـهن
ېلىشــــىڭمۇ ھهرگىــــز بىزنىــــڭ پــــاش قىلىــــش ســــهۋىيىمىزنىڭ ق

ــدىغان     ــى بولماي ــهۋەبىنى بىلگىل ــى س ــدىن ئهمهس، بهلك يۇقىرىلىقى
ئۆزۈڭنىــڭ ســىرلىق بىخهســتهلىكىڭدىن تۇيۇقســىز قولغــا چۈشــۈپ    

بولمىســا كىــم بىلىــدۇ، يهنه قــانچه يىلالرغىــچه يوشــۇرۇنۇپ  . قالــدىڭ
بىلىـدۇ، يهنه تېخـى بـۇ    ۋەياكى كىم ! ئاپهت تېرىپ يۈرىدىغانلىغىڭنى

تۇتۇلۇپ قېلىشـىڭمۇ بىـر يالغـان تۇتۇلـۇش بولـۇپ، بۇمـۇ سـىلهرنىڭ        
! قايسى بىر پـاجىئه پىالنىڭالرنـى ئىجـرا قىلىـش ئۈچۈنمىـدى تېخـى      

ھهرھالــدا، ســېنىڭ تۇيۇقســىز قولغــا چۈشــۈپ قېلىشــىڭ ئىچكــى       
ــددىيىتىڭالرنىڭ نهتىجىســىدىن بولغــاي  ئهمــدى . پېتىشماســلىق زى

تېررورچىلىرىغــا ئهســقاتىدىغان يېرىڭمــۇ قالمىــدى  ســېنىڭ ئۇيغــۇر 
يهنى دېمهكچىمهنكى، ئهمدى سهن بولمىسـاڭمۇ، بـۇ   . دېيىشكه بولىدۇ

پــاجىئه يــارىتىش ھهرىكىــتىڭالر ئۆزلۈكىــدىن توختــاپ قالىدىغانــدەك  
گويا ھهمـمه ئۇيغـۇرالر بىـرەر خىتـاي پاجىئهسـى ياراتمىسـا ئـۇ        . ئهمهس
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 خهلقنى ھهم قىلىۋېلىش، خۇشال ئۆزىمىزنى ھهم دېگهندەك، ”پاختهك
 .يېتهلهيمىز مهقسىتىگه رىغبهتلهندۈرۈش

بىزنىڭ بىرىنچـى باسـقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـز بىۋاسـىته قومانـدان      
ئهممــا يوشــۇرۇن كــۆرۈنمهس . يــاكى داھىــي يېتىشــتۈرۈپ بېرەلمهيــدۇ 

بىـــر . قومانـــدان ۋە داھىيالرنـــى يېتىشـــتۈرۈپ بېرەلىشـــى مـــۇمكىن 
 ”قارىغۇجــا “قارىســىڭىز، ســانجىدا بىــر ھهرىكهتنــى پهيــدا قىلىــپ      

 يهنه چىقىپ ئوتتۇرىغا ۋەقه بىر دائاقسۇ ئۆزىدە، بهرگهننىڭ ئىمزاسىنى
ــۇ ــا“ شــ ــىنى ”قارىغۇجــ ــالپ ئىمزاســ ــان؛ تاشــ ــڭ قويغــ  ئۈرۈمچىنىــ

 ”قارىغۇجـا “رايونىدا بىـر ۋەھىمىنـى پهيـدا قىلىۋېتىـپ      يېقىلغانتاش
ــىنى ــالپ ئىمزاس  ھهربىــي بىــر شــامالباغدا ئۆزىــدە، قويغاننىــڭ تاش

 تاشالپ ئىمزاسىنى ”قارىغۇجا“ شۇ يهنه پارتلىتىۋېتىپ ماشىنىسىنى
ــدە … قويغــان؛ ــز نهتىجى ــداق خهلقىمى ــر ھهرقان ــاي بى ــوغالش خىت  ق

 نىڭــدىن ”ئــۇ“دەپ قارىشــىپ،  قىلغـان  پهيــدا ”قارىغۇجــا“ ۋەقهسـىنى 
 ئۆمىلهپ پارتالشتىن ۋەھىمىلىك تاجاۋۇزچىلىرىمۇ خىتاي غۇرۇرالنسا،

. مۇمكىن دېيىشى ”پارتلىتىۋەتتى ’جيا گو ال كا‘ مېنى“ كېتىۋېتىپ
 يېگـانه ‘ كېلىـدىغان  ۋۇجۇدقا بىلهن ئىسمى قهھرىمان ئورتاق بۇنداق

ــى ــاتۇرىمىز يېتهكچ ــۇ ’ب ــڭ م ــاي خهلقىمىزنى ــاۋۇ خىت زچىلىرىنى تاج
. مـۇمكىن  ’قىلىشـى  يېتهكچىلىـك  كـۆرۈنمهي ‘قوغالش ھهرىكىتىگه 

 ”قـارىغۇجىمىز “ بـۇ  مهيـدانىمىزغا  مۇسـتهقىللىق  كهلگۈسـىدە  ھهتتا
 دېگىلـــى چىقمايـــدۇ قاتۇرىـــدىغانالرنىمۇ ھهيكىلىنـــى مىـــس نىـــڭ

 .بولمايدۇ

ــي      ــم مىللى ــز بهلكى ــاكى داھىيمى ــدانىمىز ي ــدىغان قومان كۆرۈنى
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئىككىنچى باسقۇچ ئوتتۇرىلىرىدىن 
ــى       ــا كېلىش ــانى بارلىقق ــش ئىمك ــا چىقى ــدىن ئوتتۇرىغ ــنال ئان كېيى

، مـۇكهممهل بىـر   شۇڭا، ھه دېگهندىال مۇكهممهل بىر داھىـي . مۇمكىن
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ــايمىز ــم. قىلمــ ــۇ بهلكىــ ــل بــ ــاراڭغۇلۇقتىكى“ خىــ ــۇن قــ  ۋە قوشــ
 بىرىنچــــى مۇناســــىۋىتى ”شــــتاب قومانــــدانلىق قــــاراڭغۇلۇقتىكى

لىق ھهرىكىتىمىزنىــــڭ ئهڭ مۇســــتهقىل مىللىــــي باســــقۇچلۇق
 .مۇمكىن قېلىشىمۇ بولۇپ شهكلى ’تهشكىالت‘مۇكهممهل 

ئهگهر مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىـتىگه ئۆزىنىـڭ تېگىشـلىك    
ھهسسىسىنى قوشۇشنى ئويالۋاتقـان بىـر پىـدائىيمىز بىـرەر پىـدائىي      

 قـاراڭغۇلۇقتىكى ‘قوشۇن قۇرۇشنى بىـخهتهر كۆرمىگىنىـدە ۋە بۇنـداق    
 كۆرگهن توغرا نىڭ ’قاراڭغۇلۇقتىكى قوماندانلىق شتاب ۋە تهشكىالت

 مهيۈسلهنمهستىن، قىلچه قالغىنىدىمۇ ئېرىشهلمهي لىرىغا ’بۇيرۇق‘
 ئىزچىــل پائــالىيىتىنى ھهيدەكچىلىكىــدە بۇرچىنىــڭ ۋىجــدانىي ئــۆز

ــقا ــرەت داۋامالشتۇرۇشـ ــى غهيـ ــم كۆرسىتىشـ ــم. الزىـ ــداق بهلكىـ  بۇنـ
ى پىالنسـىز، ئهھمىيهتسـىز،   بىرقىسم ھهرىكهتلهرنىڭ ’يېتهكچىسىز‘

ــۈدەك    ــۇپ كۆرۈنگـ ــلهر بولـ ــانلىق ھهرىكهتـ ــمهنلىكته زىيـ ــا قىسـ ھهتتـ
چـۈنكى قىسـمهنلىكته يهكـكه    . بولغىنىدىمۇ ئهنسىرىمهسلىكى الزىم

ھهرىــكهت قىلغۇچىالرنىــڭ پائــالىيهتلىرى تهرتىپســىز، پىالنســىزدەك  
 كۆرۈلگىنى بىلهن، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا بولغـان تهسـىرى مـۇتلهق   

. بىزگه شۇنىڭ ئۆزىال يېتهرلىك. تۈردە قانۇنىيهتلىك بولۇپ روي بېرىدۇ
شۇنداقتىمۇ، يهككه ھهرىكهتلهردە كـۆپىنچه ھـالالردا يـالغۇزلۇق ھـېس     

 ئهممـا . مـۇمكىن  كۆرۈلۈشـىمۇ  ھادىسىسـى  ’قېلىش ھېرىپ‘قىلىپ 
 ’قـېلىش  ھېرىـپ ‘ مهزگىللىـك  قىسـقا  بولسـاقال،  ئاڭلىقراق ئۆزىمىز

هق تـۈردە قايتىـدىن جانلىنىـپ ھهرىكىتىمىزنـى     مـۇتل  كېـيىن،  تىـن 
ئهگهر ھهقىـــــقهتهن يـــــالغۇزلۇق . داۋامالشتۇرالىشـــــىمىز مـــــۇمكىن

ــك     ــڭ نهتىجىلى ــالغىنىمىزدا، ئۆزىنى ــهۋەبىدىن قىين ــىياتى س ھېسس
ــق      ــلهن خهل ــىمالر بى ــان ئىس ــاپ يالغ ــپ ماخت ــالىيهتلىرىنى يېزى پائ

ارام تېپىـپ  ئـ  خېلـى ‘ئارىسىغا يوشۇرۇن تارقىتىۋېتىش يولى بىلهنمـۇ  
ــىمىز ــۇمكىن ’قېلىش ــداق. م ــدا بۇن ــر“ قىلغان ــدا بى ــى چالمى  ئىكك
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لمهيدىغانـدەك بىـر خۇمـار بولـۇپ     كۈنىسى ئۇالرنىڭ كـۆزىگه ئۇيقـۇ كه  
مهلـۇم بىـر مهنىـدىن ئالغانـدا، سـهن ئۆزۈڭنىـڭ       . قالغاندەكال قىلىـدۇ 

. تارىخىي ۋەزىپىسىنى مىللىتىڭ ئۈچۈن ئادا قىلىپ بولغان ئادەمسهن
ــادەم      ــكهن ئــ ــىتىڭگه يهتــ ــهن مهقســ ــدا ســ ــدىن ئالغانــ ــۇ نۇقتىــ بــ

ســىلهر بــۇ ھهرىكىــتىڭالر ئــارقىلىق كوممــۇنىزم     . ھېسابلىنىســهن
بـــۇ . تۈزۈمىنىـــڭ نهق ئـــاجىز نۇقتىســـىنى تۇتۇۋالغـــان ئىكهنســـىلهر

سـېنى خهلقىڭنىـڭ بىۋاسـىته    : جهھهتته مهنمۇ سهندىن قىزغىنىمهن
ئهسلىدىنال بۈگۈنكى شارائىتىڭالردا بۇنـداق  . تونۇشى الزىم ئهمهسكهن

ســهن مهڭگــۈ تىلغــا ئېلىنمايــدىغان، . تونۇلۇشــقىمۇ يــول قويۇلمايــدۇ
ــ   ــمه ئۇنتۇمايــ ــا ھهمــ ــۇر“دىغان ئهممــ ــانى ئۇيغــ ــۇپ ”قهھرىمــ  بولــ

بىـر  . بۇ ساڭا ئۆلسهڭمۇ يېتىـپ ئاشـىدىغان زور ئـابرۇي   . سهنقېلىۋېرى
ــابتا، ئهگهر  ــى‘ھېسـ ــۇ − ’مهن ئىزچـ ــهن ئـ ــقا ئهمهس سـ ــى باشـ  بىرسـ

 دەۋر ئۈچــۈن ئۇيغــۇرالر بۈگــۈنكى ئىككىڭالرنــى ســىلهر بولغىنىــدىمۇ،
 دېســهم قومانــدانى ئۇيغــۇر ئهپســانىۋى كــۆرۈنمهس ئىككــى يــاراتقۇچى

ۇ دېگهنلىرىم، سـېنى ئۆلـۈم جازاسـىغا    ب مانا. بولمايمهن ئاشۇرۇۋەتكهن
ھۆكۈم قىلىنىشىڭغا مۇھىم ئاسـاس بولـۇپ بهرگهچـكه، مهيدەمـدىكى     

ھهتتا . مۇنۇ مېدالنى ئهنه شۇ خىزمىتىمگه مۇكاپات قىلىپ بېرىشتى
 −. پاگونىمغـــا بىـــر توچكـــا، مائاشـــىمغا ئىككـــى دەرىـــجه قوشـــۇلدى

ــېرئوف ــاي، ىتسـ ــولى خىتـ ــلهن قـ ــىدىكى بىـ ــداللىرىن مهيدىسـ ى مېـ
ــدى،   ــپ قوي ــىتىپ ھىجىيى ــداق −كۆرس ــىنىڭ بۇن ــېنى بىرس  يهنه س

ــقا ــال ئالداشـ ــاجىتى زادىـ ــمهيدۇ ھـ ــا. چۈشـ ــېنى ھهتتـ ــدىن سـ  قايتىـ
 بىــر مېنىڭــدەك. مــۇمكىن بولىشــىمۇ زىيــانلىق ماڭــا كوچىلىشــىم

ــدا، نىســبهتهن قارىلىغۇچىغــا ــارىالنغۇچىنى ئالغان ــۈم ق  جازاســىغا ئۆل
يهتـكهن نهتىجىسـى بولـۇپ     چـېكىگه  ئهڭ ئۇنىـڭ  قىاللىشى، مهھكۇم

 .ھېسابلىنىشى كېرەك

ــى       ــۋاال گهپلهرن ــهتلهردە بۇنچى ــېمه مهقس ــڭ ن ــۇ خىتاينى ــىم، ب قاس
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ئهممـا  . قىلىپ ئاۋارە بولۇۋاتقانلىقىنى يهنىال ئېنىق بىلهلمىگهنىـدى 
ئاسـتا ئـۆز   -استائۇنىڭ بهزى تهھلىللىرىگه قىزىقىپ قالغان قاسىم، ئ

ــپ     ــگه كىرى ــرى ئىچى ــڭ تهھلىللى ــپ ئۇنى ــيارلىقىنىمۇ يوقىتى ھۇش
ھېلىمۇ ياخشى، بۇ خىتاي قاسـىمدىن تۇيۇقسـىز   . كېتىۋاتماقتا ئىدى

ــۇۋالمىدى     ــگه قوش ــۇ تهھلىلى ــاكى ئۇنىم ــورىمىدى ي ــوئال س ئهگهر . س
بىلمهيـال بهزى  -تۇيۇقسىز گهپ سوراپ قالغان بولسا، قاسىممۇ بىلىپ

. تقۇزۇپ قويۇش خهۋپىـدىن سـاقلىنالمىغان بـوالر ئىـدى    يىپ ئۇچى تۇ
توال كاپشىپ ئاغزىلىرى قۇرۇپ كهتكهن خىتاي ئوفىتسـېرمۇ گېپىنـى   

ياندىكى كهنتىـر ئىشـكاپالرنىڭ يېنىغـا    . توختىتىپ ئورنىدىن تۇردى
. بېرىپ ئىككى ئىستاكان قايناقسۇ قۇيۇپ بىرىنـى قاسـىمغا ئـۇزاتتى   

فىتسـېر، قايناقسـۇنى ئـوتالپ قويـۇپ     جايىغا بېرىـپ ئولتۇرۇۋالغـان ئو  
ئاندىن قايناقسـۇنى پـۈۋلهپ تـۇرۇپ    . بىرتال تاماكا تۇتاشتۇرۇپ چهكتى

بۇ ئارىدا قاسىممۇ قايناقسۇ ئىچـكهچ قولىـدىكى   . ئىچىشكه كىرىشتى
ــۇرىغىنىچه جىــم ئولتۇرۇشــنى داۋام   تۇتاشــتۇرۇلمىغان تاماكىســىنى پ

. بىرسىمۇ يوق ئىدى ئهسلىدىنال ئۇنىڭدىن گهپ سورىغان. قىلىۋەردى
قاسىم ئۇدۇلىدىكى خىتـاي ئوفىتسـېرغا يهر تېگىـدىن قـاراپ، ئۇنىـڭ      
ــۇر ئېلىشــنى مهقســهت     ــدە ئۇچ ــدىن ســۆزلهۋاتقانلىرىنىڭ تېگى باياتى
قىلىش بارمۇ ياكى ئادەمگهرچىلىكى پهيدا بولۇپ قېلىـپ قاسـىمدىن   

ئۇ . ئهپۇ سوراش ئۈچۈن كاپشىۋاتقانمۇدۇ؟ دەپ دەڭ سېلىشقا كىرىشتى
 .يهنىال ئېنىق بىر خۇالسىگه كېلهلمىدى

 خىتاي −. ى دېمهكچى بولغان گېپىمىزگه كېلهيلىئهسل ئهمدى −
 گېـپىگه  قايتا پۈۋلىگهچ ئاسمانغا ئىسىنى تاماكىسىنىڭ ئوفىتسېرى

 باياتىــــدىن ئــــاڭال، قىلىــــپ دىقــــقهت دېگهنلىرىمنــــى − كهلــــدى،
ــۇرۇن بىــلهن ھهسســهم مېنىڭمــۇ دېگىنىمــدەك، ــوت يوش  ســېنى س

هنمــۇ بىــر م. بولغانىــدى قىلىــپ ھۆكــۈم جازاســىغا ئۆلــۈم ئاللىقاچــان
خهنزۇ بولۇش سۈپىتىم بىلهن، ئۆز خهلقىمنى سۆيۈشـته ئهڭ كېمىـدە   
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يېگانه ئهمهسـلىكىنى، قىلىۋاتقـان ئهجرىسـىنىڭ ھهقىـقهتهن     -يهككه
ــىتىپ رىغبه  ــانلىقىنى كۆرسـ ــۋىلىرى كۆرۈلۈۋاتقـ ــدە، مېـ تلهندۈرگىنىـ

يهنه . يهككه ھهرىكهتلهرنىڭ ئىزچىللىقىنى ساقالپ قېلىشـقا بولىـدۇ  
بىــر تهرەپــتىن پېشــقهدەم پىــدائىيالر ئۈچــۈن شــاگىرت يېتىشــتۈرۈش   
يــوللىرىنى ئــۆگىتىش ۋاســىتىلىرى ئــارقىلىق، يوشــۇرۇن قارشــىلىق  

تـۆت كىشـىلىك   -كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرىنى تهدرىجىي شهكىلدە ئۈچ
ساســـىدىكى زەنجىرســـىمان يوشـــۇرۇن باغلىنىشـــلىق    قوشـــۇنالر ئا

گۇرۇپپىلىرىغـا ئۇيۇشـۇش تهلىمـاتلىرىنى بېرىـپ،     -پارتىزانالر ئهتـرەت 
تهشـكىللىنىش دېگهنـدە ھه   . تهشكىللىنىشىگه يېتهكلهش مۇمكىن

ــى ئېچىشــقا     ــۈگىمهس يىغىنالرن ــپ ت ــر يهرگه يىغىلىۋېلى دېســىال بى
پ ئـۇدۇل تهلىمـاتالر   بولىدىغان ۋە سهن ئۇنى قىل، سهن بۇنى قىـل دە 

بېرىشــكه بولىــدىغان ۋەزىيهتنــى شهكىللهندۈرۈشــنىال ئويلىماســلىق  
ــم ــا     . الزى ــهكىلدە ئىزچىللىقىغ ــر ش ــق بى ــڭ پىالنلى ــر ھهرىكهتنى بى

بىرسىگه كۆرۈنىدىغان ياكى -كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن ئىلالكى بىر
يوليـورۇقالرنى بېرەلهيـدىغان   -بىـرىگه بـۇيرۇق  -قۇرۇلتايالر ئېچىپ بىر

ــهرت ئهمهس    ــى ش ــكىالت بولۇش ــق تهش ــى، ســېكرېتارى ئېنى . داھىيس
خهلقىمىز مىللىي مۇستهقىللىق مهسىلىسىدە ئورتاق غايىغـا ئىـگه   

-بولغاچقا، بىرەر تهشكىالت ئۆز ئهزاسى بولمىغان پىدائىيالرغىمۇ بىـر 
ــالىيهت     ــاكى تونۇشــماي تۇرۇپمــۇ تهشــكىللىك پائ ــۆرمهي ي بىرىنــى ك

 ”مۇناسـىۋەت  قاراڭغۇلۇقتىكى“بۇنداق  پهقهت. قىلدۇرالىشى مۇمكىن
 بولســىال قىلىــدىغان كاپالهتلىــك كۆرسىتىشــكه يــول تــوغرا مــۇتلهق

 كېـتىش  ئۆتۈپ تونۇشماي مهڭگۈ بهلكىم ۋە تونۇمايدىغان زادى. كۇپايه
 مهڭگـۈ  پىـدائىيالرمۇ  قىلغـۇچى  ھهرىـكهت  يهكـكه  بولغـان  ئېهتىمالى

ولمايـدىغان بـۇ   ب مـۇمكىن  تونۇشالىشـى  مهڭگـۈ  يـاكى  ئۇچۇرۇشالىشى
 خۇشاللىق بۇيرۇقلىرىنى نىڭ ”شتاب قوماندانلىق قاراڭغۇلۇقتىكى“

 گۇمـــان قىلـــچه يارىتىشـــىدا ۋەزىيهتنـــى قىلىـــدىغان ئىجـــرا بىـــلهن
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ــىنىڭ  ــىز پارتلىشـ ــق،   تۇيۇقسـ ــدىغانلىقى، پىالنلىـ ــۇلى بولىـ مهھسـ
تهشــكىللىك ھهرىــكهت بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن، تهبىئىيكـــى غهزەپ     
ــۇزىراپ      ــڭ ئ ــاكى پهســهيگىنىدە، ۋاقىتنى ــدا ي ــائهت تاپقىنى ــۈچى قان ك

ئاستا ئۆچۈپ قالىدىغان، ھېچ بولمىغاندا -كېتىشىگه ئهگىشىپ ئاستا
ــپ كېتىــپ مهغلــۇبى      ــي مهقســهتلهرگه قــاراپ بۇرمىلىنى يهتكه غهيرى

پېتىپ قالىدىغان ئىزچىللىقىغا كاپالهتلىـك قىلىشـقا بولمايـدىغان    
ھهرىكهتنىڭ ئىزچىللىقىغا كاپالهتلىـك قىلىـش ئۈچـۈن    . ھهرىكهتتۇر

ئهمهلىـــي كـــۈرەش جهريانىـــدا يېتىشـــىپ چىققـــان ۋە كۈنســـايىن      
مۇكهممهللىشــىپ بارىــدىغان ئىقتىــدارلىق قومانــدانلىق شــتابىنىڭ 

ــاج  ــىگه موھتــ ــال. يېتهكلىشــ ــتهقىللىق  ھــ ــي مۇســ بۇكى، مىللىــ
ــر     ــداق بى ــدىال بۇن ــڭ بىرىنچــى باســقۇچىدا ھه دېگهن ھهرىكىتىمىزنى

ئهممــا ھهرىــكهت قىلغــۇچىالر بىــلهن . شــتابتىن ئۈمىــد كــۈتهلمهيمىز
بىۋاسىته مۇناسىۋىتى بولمىسـىمۇ، ھهرخىـل تهشـۋىقات شـهكىللىرى     
ــول     ــدۈرۈش، ي ــدائىيلىرىمىزنى رىغبهتلهن ــاق پى ــل تارق ــۇ خى ــلهن ب بى

رسىتىش، يېتهكلهش قاتارىدىكى ۋاسىتالر بىلهن خهلق ئارىسىدىن كۆ
يېتىلىــــپ چىققــــان يوشــــۇرۇن پىــــدائىيلىرىمىزنىڭ ئىزچىــــل     
ــا     ــىتىلىك قولغـ ــارائىتىنى ۋاسـ ــېلىش شـ ــاقالپ قـ ــى سـ ھهرىكىتىنـ

ــۇمكىن  ــۈرۈش مـ ــڭ   . كهلتـ ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنىـ ــى باسـ بىرىنچـ
هتلهرنى قانداق خاراكتېرىگه ئاساسهن، پىدائىيلىرىمىزنى يهككه ھهرىك

قىلغانـــدا غهلىبىلىـــك داۋامالشـــتۇرغىلى بولىـــدىغانلىقى، قانـــداق  
ــدە    ــارلىقالر ھهققىــ ــدىغانلىقى قاتــ ــكه بولىــ ــدا كېڭهيتىشــ قىلغانــ
ــدائىيالرنىڭ     ــدا باشــقا پى ــۇ جهريان ــۇش، ب ــاردەملهردە بول ۋاســىتىلىك ي
نهتىجىلىك تهجرىبىلىرىنى مهخپى تهشۋىق قىلىپ تونۇشتۇرۇش، بـۇ  

ىـــــن خىتـــــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــــڭ پاراكهندىلهشـــــكهن ھهرىكهتلهرد
مهنزىرىسىنى تونۇشتۇرۇشالر ۋە خهلقنىـڭ قىزغىنلىقـى ھهققىـدىكى    
ــدائىيلىرىمىزنىڭ   ــارقىلىق، پىـ ــوللىرى ئـ ــارقىتىش يـ ــى تـ خهۋەرلهرنـ
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مهنمــۇ خهلقىمنىــڭ بالــدۇرراق بــۇ    . ســهندىن كېــيىن قالماســمهن  
ئهخمىقانه ئىدىيىنىڭ قۇربانلىقى بولۇشىدىن قۇتۇلۇپ پاتراق ئىلغار 

شىلىك ھوقۇقلىرىغا ئېرىشىشىنى تۆت كۆز دېموكراتىك تۈزۈمگه، كى
ــرىمهن  ــلهن كۈتۈۋاتقانالرنىــڭ بى ــا، مهن ئۈچــۈن  . بى شــۇنداق بولغاچق

سىلهردەك تارىخىي پۇرسىتىنى ئاللىقاچـان يوقىتىـپ بولغـان نهچـچه     
ــك     ــدىرى قىلچىلىـ ــڭ تهقـ ــان مىللهتنىـ ــر ئۆلۈۋاتقـ ــۇق بىـ مىليونلـ

ل بـول دەپ  مهن سېنى قاراشـلىرىمغا قايىـ  . ئهھمىيهتكه ئىگه ئهمهس
ئىككـى  -ئهسـلىدىنال سـىلهرنىڭ يېقىنقـى بىـر    . سۆزلهۋاتقىنىم يـوق 

ئهسىردىن بۇيانقى ئهجدادلىرىڭالر قۇدرەتلىك مىللىي دۆلهت قـۇرۇش  
ــدىن بېرىــپ كهلــگهن بىــر     -پۇرســهتلىرىنى كهينــى  كهينىــدىن قول

ــىلهر ــى    . مىللهتســ ــالىقىڭالر، توغرىســ ــر خاتــ ــارىخىي ئېغىــ ــۇ تــ بــ
پۇچقاقالردا تىمسىقالپ يـۈرۈپ  -ىڭ بۇلۇڭمهغلوبىيىتىڭالرنى سىلهرن

بۈگۈن شىنجاڭدا . تۈزىتهلىشىڭالرغا مهن شهخسهن زادىال ئىشهنمهيمهن
ھهتتا ئۇالرنىڭ خېلى كۆپ قىسـمى  . سىلهردىن كۆپ خهنزۇ ياشىماقتا

مۇشۇ يهردە تۇغۇلـۇپ، مۇشـۇ يهردە ئۆسـۈپ يېتىلىۋاتقـان شـىنجاڭلىق      
ــلهر  ــۇپ كهتكهنـ ــاي . بولـ ــدى خىتـ ــۇالرنى ئهمـ ــۇر   ئـ ــتىن ئۇيغـ دېمهسـ

ئۇالرنىـڭ  . دەۋەرسهڭالرمۇ خاتا بولمىغۇدەك بىر ھالغا كېلىـپ بولغـان  
ــدىغانغا باشــقا يېرىمــۇ قالمىــدى  ــۇ  . بارى ئىچكىرىســىنى بىلىســهن، ئ

يهرلهرگه يىڭــنه تاشلىســاڭمۇ يهرگه چۈشــمىگۈدەك ئــادەمگه توشــۇپ     
ئـۇالرنى مىـڭ قـوغاليمهن دېسـهڭالرمۇ، ئـۇالر بـۇ يـۇرتنى جـان         . كهتتى

گهرچه بۇ يىلالردا بۇ . تىكىپ ساقالشتا سىلهردىنمۇ پىداكار روھقا ئىگه
ــى     ــدەك كۆرۈنۈشـ ــپ كهتكهنـ ــانالر كۆپىيىـ ــالپ قېچىۋاتقـ ــى تاشـ يهرنـ

ئـۇالر بـۇ   . ئويلىمىغىنكى، ئۇالر بـۇ يهرنـى سـېغىنمايدۇ دەپ   . مۇمكىن
توپىسىنىڭال پـۇرىغىنى پۇرىۋېلىشـقا بولسـىمۇ جېنىنـى     -يهرنىڭ قۇم

. ئىكهنلىكىنــى تېخــى ئهمــدىال ھــېس قىلىشــماقتا  بېرىشــكه تهييــار
دېگهندەك، يېقىنقى ئهسىرلهردىن بۇيـان، ھۆكـۈمهتلىرىمىز سـىلهرگه    
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ــدى   ــكىلىكلىرى قالمى ــان ئهس ــدىغان،  . قىلمىغ ــىلهرنى پهس كۆرى س
-چهتكه قاقىدىغان، ھهتتا سىلهرگه ئېغىر زەربىلهرنى بېرىدىغان ئىـش 

ئۇالرنىــڭ ھهممىســى  ئهممــا. ھهرىكهتلىرىنــى ســادىر قىلىــپ كهلــدى
ــالر   ــان ئىشـ ــزدە قالغـ ــكهن، كهينىمىـ ــۈپ كهتـ ــارازى . ئۆتـ ــانچه نـ ھهرقـ

بۇ ھۆكۈمهتلىرىمىز سىلهر تۇرماق، بىز . بولساڭالرمۇ ئورنىغا كهلمهيدۇ
چىــرىگهن، . ئۆزىمىزگىمــۇ نــېمه ئهســكىلىكلهرنى قىلمىــدى دەيســهن

نىيىتــى قــارا بولغــان، نــادان بولغــان ھۆكۈمهتنىــڭ قــول ئاســتىدا        
ئۇنـداق  . شنىڭ ئاقىۋىتى ھهممىال ۋاقىت ھهممىال يهردە ئوخشاشياشا

 خىتـــاي −. يهردە نه بىـــر ئىلگىـــرىلهش بـــار يـــاكى بىـــرەر پـــاراۋانلىق
ــېرى ــاق ئوفىتسـ ــۈيىنى قاينـ ــاچ سـ ــر يهنه يېڭىلىغـ ــال بىـ ــا تـ  تاماكـ

 :داۋامالشتۇردى گېپىنى تۇتاشتۇرۇۋېلىپ،

ــېمه ھه، − ــاتتىم؟ نـ ــۇنداق، دەۋاتـ ــۇ شـ ــى بـ ــون يهردىكـ ــچه ئـ  نهچـ
بىيىمىزنـى،  ھهر مـۇنتىزىم  مىـڭ  يـۈز  نهچـچه  خهلقىمنـى،  مىليونلۇق

نهچــچه يــۈز مىــڭ ھهرخىــل ســاقچىلىرىمىزنى، بــۇ زېمىننــى بىزنىــڭ  
قىلىمىز دەپ نهچچه ئهۋالدىنى بېغىشـلىغان مىليونلىغـان بىڭتـۈەن    

ئىشـپىيونالر،  -ھهربىيلىرىنى، قوراللىق ساقچى، مىنـبىڭالر، جاسـۇس  
هيدىغانالر، مهيلى خـاالپ يـاكى مهجبـۇرى بولسـىمۇ     ئاالھىدە ۋەزىپه ئۆت

بىزنى ھىمـايه قىلىـدىغان، بىـزدىن قورقىـدىغان، بىـزدىن ئايرىلىـپ       
قېلىشــتىن ئهنســىرەيدىغان، پــۇل، مــال، مهنســهپ، ئۇنــۋان، كهســىپ، 
ــلهن      ــز بىــ ــىمۇ بىــ ــاداۋەتلىرىنى دەپ بولســ ــى ئــ ــابرۇي، شهخســ ئــ

ــڭ   ــدىغان يهرلىكىڭالرنىـ ــب قىلىـ ــنى تهرغىـ ــچه  ھهمكارلىشىشـ نهچـ
ــىلهرنىڭ     ــاق، سـ ــانايدىغان بولسـ ــۇپ سـ ــانىنى قوشـ ــۇق سـ مىليونلـ
ئالــــدىڭالردىكى دۈشــــمهننى ئــــون مىليــــون بىــــلهن ھېسابالشــــقا 

بۇ سانىغانلىرىمنى سـىلهرگه جىـم تـۇرۇپ بېرىـدۇ دەپ     . مهجبۇرسىلهر
سـىلهر ئـۇالرنى ھهر قـانچه قورقۇنچـاق،     . ئويلىمايدىغانسىلهر ھهرھالـدا 

ه نـــامرات دېگىنىڭالردىمـــۇ، ئـــۇالر يهنىـــال ھهرقـــانچه نـــادان، ھهرقـــانچ
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ــا     ــۇ ئىزچىللىقىغـ ــدىكهن، ھهرگىزمـ ــا كهلتۈرەلمهيـ ــى قولغـ غهلىبىنـ
ئۇزۇنغا سوزۇلۇش ئېهتىمالى كۈچلۈك . كاپالهتلىك قىلىشقا بولمايدۇ

بولغان بىر ھهرىكهت، مۇقهررەر تۈردە مۇئهييهن بىر تهشكىالتنىڭ توغرا، 
ــارقىلىقال مهقســهتلىك، پىالنلىــق ۋە سىســتېمىلى  ق يېتهكلىشــى ئ

ئۇنداق . ئاخىرقى غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈش كاپالىتىگه ئېرىشهلهيدۇ
بولمايــدىكهن، ئىســتىخىيىلىك بىــر خهلــق ھهرىكىتــى نۇرغۇنلىغــان  
مهھهللىۋى مهزھهپلهرگه ياكى بىرقانچه مىلىتارىستالرغا پارچىلىنىـپ  

يىگىرمىنچى كېتىپ، بىرتۇتاش ۋە پىالنلىق ھهرىكهتكه ئايلىنالماي، 
 بىـرلهپ -بىـر  لىرىـدەك  ’بانـدىت ‘يىلالردىكى ئوتتۇرا ئاسىيا مىللىـي  

 ھهرىكىتـى  خهلـق  چىققـان  يېتىشـىپ  تهسـته  مىـڭ  قىلىنىپ، تارمار
 بىزنىــڭ. كېتىــدۇ چېكىنىــپ ھــالىتىگه باشــالش نۆلــدىن قايتىــدىن
ــز مۇســتهقىللىق مىللىــي ــدىن يېــرىم يىلىغــا ھهرىكىتىمى  مىليون
ــۈنئىي ــي   كۆپىيىـــپ سـ ــارەك مىليونـــدىن تهبىئىـ ــان ۋە چـ كېتىۋاتقـ

كـــۆپىيىش شـــارائىتىغا ئېرىشـــىۋالغان خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى     
ۋەتىنىمىــز تۇپراقلىرىــدىن تهلتۆكــۈس قــوغالپ چىقىرىشــقا مهجبــۇر  
ــوزۇلىدىغان     ــا سـ ــهققهتلىك ۋە ئۇزۇنغـ ــاددە مۇشـ ــدىغان پهۋقۇلئـ بولىـ

لۈپ قالىدىغان يېرىم كۆرۈ-ھهرىكهت بولغاچقا، بىردەملىك ياكى بىردە
ــتىن       ــۇنىڭدەك باش ــلهن، ش ــلهر بى ــكارا ھهرىكهت ــاق ئاش ــل تارق ھهرخى
ئــاخىرىغىچىال مــۇتلهق يوشــۇرۇن ھهرىكهتــلهرگه تايىنىــپ ئېلىــپ      
بېرىلىدىغان كۈرەشلهر بىلهنمۇ قهتئىي تۈردە ئهڭ ئاخىرقى نهتىجىنى 

 .قولغا كهلتۈرگىلى بولمايدۇ

هرىكىتـى تـوغرا   بولۇپمۇ ئىستىخىيىلىك باشـالنغان بىـر خهلـق ھ   
يېتهكچىلىك قىلىـدىغان بىـرەر تهشـكىالتنىڭ قومانـدانلىق شـتابى      
ــاخىرقى غهلىبىســىگه    ــدە، ھېچقاچــان ئهڭ ئ ئاســتىدا يېتهكلهنمىگهن
ئېرىشـــهلمهيدىغانلىقىنى بىرىنچـــى جۇمهـــۇرىيهت ئىنقىالبىـــدىال    

چــۈنكى ئىســتىخىيىلىك ھهرىكهتــلهر غهزەپنىــڭ    . كــۆرگهن ئىــدۇق 
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. ئــارقىلىق كــۆپرەك شــاگىرت يېتىشتۈرۈشــىمىزگه تــوغرا كېلىــدۇ     
گۇرۇھلىرىمىزمۇ تىنچلىـق كـۈرەش يـولى    -ھهرقايسى يوشۇرۇن پارتىيه

اندەك چىـڭ چاپلىشـىپ قالمـاي،    دېگهن بىمهنه يولغا گۆھهر تېپىۋالغ
-خهلقىمىز ئارىسىدا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ۋەھىمه سېلىشنىڭ چارە

چېرتيـــوژلىرىنى، -يـــاراغ، رىتســـېپ -تهدبىرلىـــرى، ئـــاددىي قـــورال  
ــكهت     ــك ھهرىــ ــۇقتىلىرىنى، غالىبىيهتلىــ ــاجىز نــ ــمهننىڭ ئــ دۈشــ
ئــۈلگىلىرىمىزنى تىــنىم تاپمــاي تهشــۋىق قىلىشــى، بۇنىــڭ ئۈچــۈن  

ــ  ــۇرۇن ئـ ــكه    يوشـ ــۈلگىلهر كۆرسىتىشـ ــي ئـ ــكىللهپ ئهمهلىـ ادەم تهشـ
 !تىرىشىشى شهرت

ــتهقىللىق   ــالىيىتىمىزنى مىللىـــــي مۇســـ بىـــــز ھهمـــــمه پائـــ
ھهرىكىتىمىزنىــــڭ بىرىنچــــى باســــقۇچلۇق يــــۇقىرى دولقــــۇنىنى  
يارىتىشقا، ئىزچىل داۋامالشتۇرۇشقا ئاتىيالىساق، ئانـدىن ۋەتهنـپهرۋەر،   

. ۇللىنىۋاتقان ھېسابلىنىمىزۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكهتلىرى بىلهن شۇغ
ئهنه شۇ چاغدىال مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنـى ئىلگىـرى     

 !سۈرۈشكه تۆھپه قوشۇۋاتىمهن دېيهلهيمىز

 

 تهشكىالت پائالىيهتلىرىمىز 2.11§
 ۋە ئىزچىللىققـا  −بىرەر ئاممىۋى ھهرىكهتنىڭ ئاداققى غهلىبىسى 

ــا ــاغلىق ئومۇمىيلىققــ ــا. بــ ــكاپ ئىزچىللىققــ ــقا الهتلىــ ك قىلىشــ
بولمايدىغان ھهرقانداق خهلق ھهرىكىتى ئاخىرقى نهتىجىسىنى قولغا 

ــدۇ ــهكىللىك   . كهلتۈرەلمهي ــىي ش ــتىخىيىلىك ۋە خۇسۇس ــا ئىس ئهمم
ــدىن  ــرى كهم ــق ھهرىكهتلى ــا  -خهل ــىنى قولغ ــاخىرقى غهلىبىس كهم ئ

يهنــى، نۇرغۇنلىغــان خهلــق قــوزغىالڭلىرى دەســلىپىدە . كهلتۈرەلهيــدۇ
نغان تهقــدىردىمۇ، ئهگهر چاقمــاق تېزلىكىــدە ئىســتىخىيىلىك باشــال
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ســــىلهردىن ۋە ســــىلهرنى ھىمــــايه قىلىــــدىغانالردىن بىلىملىــــك، 
ــاي، ســىلهردىن كۈچلــۈك ئىكهنلىكىنــى ئېســىڭالردىن    ســىلهردىن ب

ئۇالرنىـڭ مـۇتلهق كـۆپ قىسـمى قـورال ئىشلىتىشـنى،       . چىقارماڭالر
زامـــــانىۋى ئۈســـــكۈنىلهردىن پايدىلىنىشـــــنى ســـــىلهر تهرەپنىـــــڭ 

ئۇالرنىــڭ قولىــدا بــارلىق سىياســهت، . ەملىرىــدىن ياخشــى بىلىــدۇئاد
ــار     ــانىۋى ئهســلىههلهر ب ــارلىق زام ــارلىق ئهســكهر، ب ــانۇن، ب ــارلىق ق . ب

دۇنيادىن ھهرقـانچه قـاالق دېسـهڭالرمۇ سـىلهرگه نىسـبهتهن يـۈزلهرچه،       
 ئهگهر −ھهتتا مىڭـالرچه ھهسسـه ئىلغـار ۋە كۈچلـۈك قورالالرغـا ئىـگه       

ــورال ردىكىنىقولــۇڭال ســىلهرنىڭ ــوغرا دېيىشــكه ق  ئهگهر! كهلســه ت
دەرھال ياردەم ئااللمىغىدەك ھالغـا كهلسـه، ئهتراپىـدىكى     بېيجىڭدىن

ھهتتـا سـىلهر ئاالھىـدە    . خالىغان بىر دۆلهتتىن دەرھال ياردەم ئاالاليـدۇ 
. ئىشىنىپ يۈرگهن يىراقتىكى تۈركلهردىنمۇ ئاسـانال يـاردەم ئـاالاليمىز   

ى ھېلىغۇ قاراڭغۇلۇقتىكى ئۇرۇش بىلهن ئىش ئهنه شۇنداق بىر كۈچن
ــارمىيىڭالر      ــق ئ ــۇنتىزىم قوراللى ــۇق م ــرەر مىليونل ــىلهر، بى باشالپس

-ھېچ ئامالىمىز قالمىغاندا بىر. بولغىنىدىمۇ يېڭىپ چىقالمايسىلهر
بىرىمىزنىڭ گۆشىنى يهپ بولسـىمۇ ھايـاتىمىزنى سـاقالپ قېلىشـقا     

قۇنــاقتىن -، بۇغــدايكالىــدىن-ســىلهر دېــگهن قــوي. تىركىشــهلهيمىز
 .باشقا بىرنېمه يىيهلمهيدىكهنسىلهر

خىتاي ئوفىتسېرى تاماكىسىنى يهڭگۈشـلىۋېلىپ، گېپىنـى داۋام   
 :قىلدى

. يـۈرمهيلى  ئېچىـپ  ئېغىز توغرىسىدا تىركىشىش دېگهندىال ھه −
 ئــۆز بىــز. ئهۋالدلىرىمىــز يېتىشــتۈرگهن ۋەتهننىــڭ بــۇ ئهمــدى بىــز

 پــاراۋان ۋە ئهركىــن بىــرلىكته ســىلهرنىمۇ ئهمهس، مىللىتىمىــزنىال
ســهن . بىــرلىكته ئويلىنىشــىمىز كېــرەك چــارىلىرىنى ياشىتىشــنىڭ

ــيهت     ــر جهمئىـ ــۇنداق بىـ ــڭ ئهنه شـ ــڭ دېموكراتچىلىرىمىزنىـ بىزنىـ
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يارىتااليدىغانلىقىغا ئىشـهنمهي بـۇ چـارىنى ئـويالپ تاپقـان بولىشـىڭ       
 ېگهنـدەك د ’مهن ئىزچـى ‘ياكى بولمىسا سهن ئوقۇغـان شـۇ   . مۇمكىن

يازمىغـان   سـهن  كىتـابالرنى  ئـۇ  ئېيتـااليمهنكى،  كېسىپ − كىتابالردا
 ئىزچىمهننىـڭ  −بولغىنىڭدىمۇ، سهن ئۇ كىتابالرنى چوقۇم ئوقـۇدۇڭ  

 خىـل  شۇ ئهنه سۈپىتىدە چارىسى مۇستهقىللىقىڭالرنىڭ كىتابلىرىدا
 ســهن. مــۇمكىن بولىشــىمۇ قىلىۋاتقــان مهســلىههت ســىلهرگه يــولنى

 ئىچىمىزدىن كىشىلهر بولىدىغان دېيىشكه ئالىم ئوخشاش ساڭا ياكى
قىۋاتقان قارا نىيهت، نادان ياكى ياۋايى كىشىلىرىمىزنىڭ چى ئۈزۈلمهي

سىلهرگه سېلىۋاتقان ئادەم قېلىپىـدىن چىققـان ئېغىـر ئازابالشـالرغا     
ــۈملهرنى راۋا      ــك ئۆل ــداق پاجىئهلى ــزگه بۇن ــڭ ھهممىمى ــاراپال، بىزنى ق

مهن سېنىڭ ئۆتكهندىكى خهلقىمىزگه . مكىنكۆرگهن بولىشىڭمۇ مۇ
. قىلغان ۋەھشىيلىكلىرىڭنى سۈرۈشته قىلىش نىيىتىـدە ئهمهسـمهن  

بهلكىــم ســېنىڭ ئورنۇڭــدا مهن بولســاممۇ، مهنمــۇ شــۇ يولغــا كىرىــپ 
قــاالمتىم كىــم بىلىــدۇ؟ ھهتتــا بىــز ســىلهردىنمۇ ئاشۇرۇۋېتىشــىمىز   

ى نهچــچه مىليــون يــاپونالر بېســىپ كىرىۋىـدى، زامــانىۋ . تۇرغـانال گهپ 
كىشىلىك مۇنتىزىم ئارمىيىمىز بار تۇرۇقلۇق، يهنه دۇنيادىكى نۇرغۇن 
دۆلهتلهر بىۋاسىته ياكى ۋاسىتىلىك شهكىلدە قورال ۋە مـاددىي يـاردەم   
قىلىۋاتقىنىغا قارىماي يـاپون بـالىلىرىنى، ئايـاللىرىنى، قېرىلىرىنـى     

قـــورۇپ  تۇتۇۋالغىنىـــدا تېرىـــك تۇرغـــۇزۇپ يـــۈرىكىنى ســـۇغۇرۇۋېلىپ
ــانىكهن ــۇ بولغـ ــىلهرنىڭ  . يهۋەتكهنلهرمـ ــتۇرغاندا سـ ــا سېلىشـ ئۇنىڭغـ

دېمهكچىمهنكى، سهن بۇرۇن بىزدىن قـانچه  ! قىلىۋاتقىنىڭالر نېمىتى
مهندىن سورىساڭ، . كىشىنى ئۆلتۈرگهنلىكىڭگه ئهمدى قىزىقمايمهن

. ئــۇ ئــۆلگهنلهر پهقهت تهلىيــى يــوق يۇرتداشــلىرىمىز ئىكهنــال دەيــمهن
گه شـــىنجاڭدا ياشـــاۋاتقان نهچـــچه ئـــون مىليـــون     ئۇنىـــڭ ئۈســـتى 

ئادىمىمىزدىن بىـرنهچچه مىڭىنىـڭ ئۆلتۈرۈلۈشـى بىـلهن ئـادىمىمىز      
كېمىيىــپ قــاالمتى؟ بــۇ يهردە ھېلىمــۇ يېتىــپ ئاشــقىچه ئــادىمىمىز  
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شۇنچه ئىزچىل ھهرىكهت قىلىشىمىزنى ئالدىنقى شهرت  دەھشهتلىك،
بىزنىـــڭ ھهربىـــر ھهرىكىتىمىـــز قـــانچىكى نهتىجىلىـــك . قىلماقتـــا

بولىــدىكهن، خهلقىمىــزگه شــۇنچه كۈچلــۈك مهدەت، شــۇنچه كۈچلــۈك  
تهشۋىقات بولۇپ تهسىر قىلىدۇ؛ خهلق سىزدىن شۇنچه پهخىرلىنىـدۇ؛  

ــقا تىر    ــۈلگه ئېلىش ــۆپ ئ ــۇنچه ك ــىزدىن ش ــق س ــىدۇخهل ــاي . ىش خىت
تاجاۋۇزچىلىرىمۇ سىزنىڭ ھهر قېتىملىق نهتىجىلىـك ۋەھىـمه پهيـدا    
ــهرقىي      ــىدە، ش ــلهر نهتىجىس ــان زەربى ــزدىن ئالغ ــش ھهرىكىتىڭى قىلى
ــۇ تــۇپراقالردىن شــۇنچه    تۈركىســتانلىقالردىن شــۇنچه چۈچۈيــدىغان، ب

 !قورقىدىغان ھالهتنى شهكىللهندۈرىدۇ

ــالى  ــۇرۇن پائــ ــۈك يوشــ ــۇمىي يۈزلــ يهتلهرگه جهلــــپ خهلــــق ئومــ
قىلىنغىنىدا دۈشمهننىڭ تهھـدىتلىرى شـۇنچه تهسـىر قوزغىيالمـاس     

جاسۇسـالرمۇ شـۇنچه يالىڭـاچ ئوتتۇرىغـا     -ھالغا چۈشۈپ قالىدۇ، خائىن
تىنچلىـــق تهرغىباتچىلىرىنىـــڭ تهرغىبـــاتلىرىمۇ . چىقىـــپ قالىـــدۇ

 .ۋەتىنىمىزدە ياكى چهتئهللهردە شۇنچه بازىرى كاساتلىشىپ كېتىدۇ

ۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچى  مىللىــي م
ــزگه    ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـ ــى باسـ ــىدۇ؟ ئىككىنچـ ــان ئاخىرلىشـ قاچـ
قىسمهن شارائىت تۇغۇلۇشقا باشلىغان دەۋرلهردىن باشـالپ تهدرىجىـي   
ھالــدا ئاساســلىق ھهرىــكهت شــهكلى بولۇشــتىن قوشــۇمچه ھهرىــكهت  

ىتىمىزنىـڭ  شهكلى بولۇشقا ئۆزگىرىپ، ئۈچىنچى باسـقۇچلۇق ھهرىك 
بۇ دەۋرنىڭ . شهپىسى كۆرۈلگهن دەۋرلهردە ئاساسهن تامامالنغان بولىدۇ

كېلىشى بىزنىـڭ بىرىنچـى باسـقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنـى قـانچىكى      
ۋەھىمىلىك، قانچىكى زىچ، قانچىكى ئىزچىل داۋام قىلدۇرالىشىمىزغا 

ۋەھىمىلىك ھهرىكهتلهرنى پهيـدا قىلىـش ئۈچـۈن ئـۆزىمىزنى     . باغلىق
ۇرۇشــىمىزغا، خهلقنــى بۇنــداق ھهرىكهتــلهرگه كــۆپرەك جهلــپ چېنىقت

قىلىشــقا ۋە شــارائىت يــار بهرگىنىــدە مــۇتلهق ئىشــهنچلىك ســىناقالر 
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ــلىدىم    ــكه باشـ ــۇرۇپ چهيلهشـ ــۇرۇپ ئـ ــالالپ تـ ــىنىڭ …. تـ  قانچىسـ
! ئـۇر -ئۇرە بواللمايمهن، ساناپ چۈشكىنىنى مولالق-تىك تايىقىمدىن

 بولىشــىغا قالىــدىغانالرنىڭ ســاق يــېگهنلهردىن تــايىقىمنى مېنىــڭ
قېـرى   بـۇ  ئۆلگهنـدۇ  بولسـىمۇ  تـوڭالپ  بولمىغاندا ھېچ ئىشهنمهيمهن،

 ئهڭ كهلـــگهن كىرىـــپ ۋەتىنىمىـــزگه بـــۇ مانـــا(!!!)  …”! ئۇيغـــۇرالر
. پوزىتسىيىســــى تۇتۇۋاتقــــان بىــــزگه خىتاينىــــڭ بىــــر ئــــادەتتىكى

 خىتايـدەك  شـۇ  ئهنه ھهممىسـىال  خىتايالرنىـڭ  قالغـان  ئۇنتۇمايلىكى،
 يـۈرمهكته؛  قىلىـپ  تـاالڭچىلىق -بـۇالڭ  ۋەتىنىمىزدە بىلهن ياۋايىلىق

تهپ، بىرمۇ ئىشچىلىق ئورنى، بىرمۇ مهمۇرىي مهك بىرمۇ خهلقىمىزگه
 …ئورۇن، بىرمۇ بىنا ئۆي، بىرمۇ ئاپتوموبىـل، بىرمـۇ شـهھهر نوپۇسـى     

ــلىك ــۈن، بهرمهس ــهت ئۈچ ــان پۇرس ــان تاپق ــى ھام ــپ خهلقىمىزن  قىرى
 تاجاۋۇزچى بىر بۇنداق! جالالتالردۇر تۇرغان تهييار ئۈچۈن تۈگىتىۋېتىش

ــالىگه ــم ئاھـ ــش رەھىـ ــۇ؟ قىلىـ ــر تاجـــاۋۇزچى   بۇ كېرەكمـ ــداق بىـ نـ
ــدى    ــداق كهلگۈن ــدىن مېهىــر تىــلهش مۇمكىنمــۇ؟ بۇن كهلگۈندىلىرى

 !تاجاۋۇزچىالرنى ۋەتىنىمىزدە ساقالپ قېلىش الزىممۇ؟

ــر،     ــانچىكى ئېغى ــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ئارىســىغا ق ــۈن خىت ــز بۈگ بى
ۇق قانچىكى كۆپ ۋەھىمه تېرىيمهن دەيدىكهنمىز، بىرىنچى باسـقۇچل 

. ھهرىكىتىمىزنى شۇنچه يوشۇرۇن قانات يايدۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ
ــۇرۇق     ــىمىزنى، قــ ــۇرۇق ھاياجانلىنىشــ ــڭ قــ ــقۇچ، بىزنىــ ــۇ باســ بــ
ــك    ــۇرۇق داۋراڭ قىلىشــىمىزنى، كهڭ كۆلهملى ماختىنىشــىمىزنى، ق
ــىمىزنى،      ــكهت قىلىشـ ــاش ھهرىـ ــىدىكى بىرتۇتـ ــارلىق ئاساسـ ھهمكـ

ــرەر تهشــ    ــارتىيه، بى ــرەر پ ــداقتۇر بى ــقوماندانلىق  قان ــرەر باش كىالت، بى
ــويىچه    ــرى بـ ــاش پىالنلىـ ــارارلىرى، بىرتۇتـ ــكىن قـ ــتابالرنىڭ كهسـ شـ

بۇ باسقۇچ . پائالىيهت قىلىش دېگهندەك قۇرۇق گهپلهرنى كۆتۈرەلمهيدۇ
 پهيـدا  ھهرىـكهت  كـۆپرەك  ئۈچـۈن  مىلـلهت -ۋەتهن يولىدا، خۇدا يالغۇز −

 شـۇنچه  ۇرۇن،يوشـ  شۇنچه ئۈچۈن بۇنىڭ. قىلىدۇ تهلهپ قىلىشىمىزنى
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مېنىـــڭ ســـهندىن كۈتىـــدىغىنىم، ســـهنمۇ بىـــر ئوقۇغـــان  . تۇرۇپتـــۇ
باشـقا چىقىـش    ئادەمسهن، بىزنىڭ بۇ يهردە بىرلىكته تىنچ ياشاشتىن

ئىچىمىزدىكـــــى نادانالرنىـــــڭ ئهتىـــــال تـــــۈگهپ . يـــــولىمىز يـــــوق
ــايمىز ــۇنىڭغا . كېتىـــدىغانلىقىغىمۇ كاپالهتلىـــك قىاللمـ ــا شـ ئهممـ

ــىلهردە      ــى س ــانالر مهيل ــق ئىنس ــېنىڭدەك ئهقىللى ــهنگىنكى، س ئىش
. بولســۇن يــاكى بىــزدە بولســۇن، چوقــۇم كۈنســايىن كۆپىيىــپ بارىــدۇ 

گىشىپ، بۇ يهردىكـى نـاھهقچىلىكلهرمۇ   بۇنداقالرنىڭ كۆپىيىشىگه ئه
 بـۇ  گهپ −. بارغانسېرى ئازىيىپ بارىدىغانلىقىـدا قىلـچه گۇمـان يـوق    

ــدە يهرگه ــۇ كهلگهن ــاي ب ــاۋازىنى خىت ــوينىنى قاســىمغا پهســهيتىپ ئ  ب
 باراۋەر تهڭ كىشى ھهممه ئىشهنگىنكى، سهن − دېدى، تۇرۇپ ئۇزارتىپ

 يېقىنـدا  پـات  چوقـۇم  ۋەزىيهت ئىنسانىي دېموكراتىك، ياشىيااليدىغان
ــدۇ ــۇ. يارىتىلىـــ ــۈنلهرگه ئـــ ــدا كـــ ــ بارغانـــ ــي بۇرۇنقىـــ دەك مىللىـــ

ــاھهقچىلىكلهرگه زادىــال پۇرســهت بېرىلمهيــدۇ    مهنمــۇ شــۇ يــولنى   ! ن
شــۇڭا، يېقىنــدا ســېنىڭ دېلويىــڭ ھهققىــدە  . تۇتقــانالردىن بىــرىمهن

يوشـۇرۇن ھهيئېتىمىـزدىكىلهرگه ســۆزلهپ بهرگهنىـدىم، ئـۇالر ســېنىڭ     
ن پسىخولوگىيه توغرىسىدىكى ماقالىلىرىڭنىـڭ تهرجىمىسـىنى   يازغا

ئـۇالر  . كۆرۈپ بېقىشنى تهلهپ قىلغانىدى، مهن ئاپىرىـپ كۆرسـهتتىم  
. سېنى قۇتۇلـدۇرۇپ بىـرەر دۆلهتـكه قومۇرۇۋېتىشـنى پىالنلىشـىۋاتىدۇ     

بۇنداق ئىلغار پىكىرلىك كىشـىلهر بۈگـۈنال ئهمهس، ئهتىگىمـۇ الزىـم     
بهك كېچىكىــپ قــاپتىمىز، ئامــال . لىشــتىدېيىشــىپ بــۇ قــارارنى ئې

شۇنداقتىمۇ، ئۇ دوستلىرىم يۇقىرىـدىكىلهرگه بىـر نېمىلهرنـى    . قانچه
ــۈم جازايىڭنىــڭ ئىجــرا قىلىــنىش ۋاقتىنــى    دەپ يــۈرۈپ، ســېنىڭ ئۆل

ئاڭغىچه قالغان چارىالر ئۈستىدە باش . مۇددەتسىز كېچىكتۈرگۈزەلىدى
يوق،  -نه كۆرۈشهلهمدۇقبۇندىن كېيىن ئىككىمىز يه. قاتۇرۇشىۋاتىدۇ

 …ھهرھالدا . بىلمهيمهن

−报告上校同志,饭来了!  − بىــلهن  ئــاۋاز بــۇ ئاڭالنغــان ئىشــىكته 
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 .ئۈزۈلدى گېپى ئوفىتسېرنىڭ

−  送进来!− ئىككى گۇندىپاي خىتاي ئىككى تهڭ، بىلهن دېيىشى 
 ئۈسـتىگه  كهنتىرنىـڭ  كىرىپ كۆتۈرۈشۈپ لهڭمهننى گۆشلۈك تهخسه

 ئــۇالرنى ئوفىتســېر تهمشــىلىۋىدى، چىقىشــقا بېرىــپ چــاس قويــۇپ،
غۇرالرنىــڭ پۇشــۇرغان زىــخ كــاۋىپى    ئۇي يېقىــنالردا بــۇ − توختــاتتى،

 تېپىالمدىكهن؟

ئوفىتســېر، گۇنــدىپايالرنىڭ بولىــدۇ دېــگهن جــاۋابىنى ئالغانــدىن  
ــپ     ــى چىقىرىـ ــدىن بىرنـ ــك پۇلـ ــۈز يۈەنلىـ ــدىن يـ ــيىن، يانچۇقىـ كېـ

ــۇير    ــكه بـ ــپ كېلىشـ ــاۋاپ ئېلىـ ــىگه كـ ــڭ ھهممىسـ . ۇدىقالغىنىنىـ
ــېر يهنه     ــدا، ئوفىتس ــپ ماڭغىلىۋاتقىنى ــاس بېرى ــا چ ــدىپايالر قايت گۇن

 :ئۇالرغا دېدى

 كىـرىڭالر،  تېپىـپ  قۇر بىر كىيىملىرىدىن تۈرمه يېڭى بۇنىڭغا −
 ســاقالپ يهردە بىــر ياخشــىالپ ئۇچىســىدىكىنى. بولســۇن قېلىنــراق

 .بولدى جېكىلىگهن دەپ −. قويۇڭالر

ــاي، قاســىمنى     ــۇ يوشــۇرۇن دېمــوكراتچى خىت شــۇنداق قىلىــپ، ب
ئىشىنىپ قالـدىمۇ ئهيتـاۋۇر،    قايتۇرغانلىقىغا غا ’يول توغرا ھهقىقىي‘

 :يهنه مۇنداق دەپ قوشۇپ قويدى

 دېمـوكراتچىالر  ھـاكىمىيهتنى  چوقـۇم  ئارىـدا  پات بول، خاتىرجهم −
 !ئالىدۇ قولغا

زىـخ كـاۋاپتىنمۇ   . يېـدى قاسىم تامىقىنى ئاالھىدە ئىشتهي بىـلهن  
ــېلىال يېـــدى ــاالمهتلىرى  . خـ ــانلىق ئـ ــدا قىلچىلىـــك تارتىنغـ ئۇنىڭـ

تامـــاقتىن كېـــيىن خىتـــاي ئوفىتســـېرى قاســـىمغا  . كـــۆرۈلمهيتتى
  .ئۈمىدۋارلىق بىلهن قاراپ خوشلىشىپ قالدى
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بۇنى كۆرگهن يـاۋايىالر توڭگـۇزىمىزنى كهتـمهن بىـلهن     . چهيلىۋېتىپتۇ
بىڭتــــۈەن ئاشــــلىق ئىســــكىالتىدا . چېپىــــپ ئۆلتۈرىــــۋەتكهنىكهن

قاراۋۇللۇق قىلىپ تۇرۇۋاتقان دادام بۇنىڭدىن خهۋەر تېپىپ دەرھال ئـۇ  
ــ     ــق بىـ ــۇرنى مىلتىـ ــى ئۇيغـ ــپ ھېلىقـ ــا كىرىـ ــپ يېزىغـ لهن ئېتىـ

بۇنىڭدىن چىچاڭالپ كهتكهن بۇ يېزىدىكى نهچچه . ئۆلتۈرىۋەتكهنىكهن
توقمــان -تــوك يــاۋايى ئۇيغــۇرالر يۇپۇرلــۇپ كېلىــپ دادامنــى ئــۇر -تــوك

بىرگه بارغان دادامنىڭ سهپدىشى قېچىپ كېلىـپ  . قىلىشقا باشالپتۇ
بىڭتۈەندىن قوراللىق ئادەم باشـالپ بېرىـپ دادامنـى ئـاران قۇتقـۇزۇپ      

دادامنىڭ بىر پۇتى بىلهن سـول بىلىكـى سـۇنۇپ    . ىرىۋالغانىكهنچىق
ــدى   ــۇپ قال ــار بول ــكه، ناك ــېلىش  . كهتكهچ ــتىن دەم ئ مهن ھهربىيلىك

. ئېلىپ ئۆيگه كهلسهم، دادامنىڭ قىياپىتى بهكال ئېچىنىشلىق ئىدى
ــاليمهن    ــپ تاشـ ــۇرالرنى قىرىـ ــرى ئۇيغـ ــارلىق قېـ ــدىكى بـ ــۇ يېزىـ ! بـ

ئاپتوماتنى ئېلىپ ئىشىككه قـاراپ   دېگىنىمچه غهزەپ بىلهن بىر كونا
بىـر  -سـهن مېنىـڭ بىـردىن   : ئېتىلغىنىمدا دادام يالۋۇرۇپ توسۇۋالدى

بۇنداق ئۇچۇق بارساڭ سېنى ئۆلتۈرۈپ قويىدۇ، قىسـاس  . ئۇرۇقۇمسهن
دەپ ! ســاقالپ تــۇر. ئۈچــۈن قىرىــق يىــل كــېچىككهن ھېســابالنمايدۇ

پ قويۇپ قىسىمغا ئىالجسىز مهنمۇ دادامنى بالنىستقا تاشال. يالۋۇردى
تهلىيىمگه شۇ يىللىرى غۇلجىدا ياۋايىالر ھۆكـۈمهتكه نـارازى   . قايتتىم

ئۇالرنى باستۇرۇش ۋەزىپىسـى دەل بىزنىـڭ   . بولۇپ نامايىشقا چىقىپتۇ
شــىۋىرغانغا قارىمــاي كــېچىچه يــول يــۈرۈپ -قىســىمغا بېرىلىــپ، قــار
 كىـرمهيال ھهممىمىزنىـڭ  -غۇلجىغا كىـرەر . غۇلجىغا كىرىپ كهلدۇق

. كىيىملىرىنى قوراللىق ساقچى قىسىم كىيىمىگه ئالماشـتۇرغۇزدى 
ھهممىمىز دېگۈدەك قارا شالنكا ئىچىگه لوم تۆمۈر ئۆتكـۈزۈپ مهيـدانغا   

مېنىڭ دادامنى ناكار قىلغـان يـاۋايىالر سـهنمىدىڭ،    . كىرىپ كهتتۇق
دەپ ۋارقىـرىغىنىمچه بـۇ   ! توڭگۇزىمىزنى ئۆلتـۈرگهنلهر سـهنلهرمىدىڭ  

لىرىنىــڭ دادامــدەك قېرىلىرىنــى، كىچىــك بــالىلىرىنى قېــرى ئۇيغۇر
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خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىدا ۋەھىمه يـارىتىش ئىشـى ھهممىـال    
شۇڭا، بـۇ  . كىشىنىڭ قولىدىن كېلىدىغان ئاددىي ئىشالردىن ئهمهس

خىل ھهرىكهتكه ئۆزىنى بېغىشلىغان پىـدائىيلىرىمىز ئهڭ ئـاخىرقى   
ى قالغۇچه ئهڭ كېمىدە ئـون قېـتىم، يـۈز قېـتىم، ھهتتـا مىـڭ       تېنىق

ــيهتكه     ــدىغان نى ــمهن دەي ــۈپ كهتســهم رازى ــدۇرۇپ ئۆل ــتىم ۋەقه تۇغ قې
بۇ ھهقته مۇنداق ئىككى مىسـالنى كهلتۈرۈشـىمىز   . كېلىشى كېرەك

ــاۋاتقان  : مــــۇمكىن ــۈنلهردە ياشــ ــايىن ئېغىــــر كــ خهلقىمىــــز ئىنتــ
ككىنچـى جۇمهـۇرىيىتىمىز   يهتمىشىنچى يىلالرنىـڭ ئاخىرلىرىـدا، ئى  

تىــغ جهڭ قىلىشــقا -دەۋرىــدە خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن تىغمــۇ 
ــان      ــى قالغـ ــاخىرقى تېنىقـ ــانىمىز ئهڭ ئـ ــر قهھرىمـ ــقان بىـ قاتناشـ
ــكهت     ــي مۇســتهقىللىق ھهرى ــى يىلالردىكــى مىللى ــدە، ئهين كۈنلىرى

 چـۈنكى  رازىمهن، يهنىال ھاياتىمدىن مهن“: تارىخىنى ئهسلهپ كېلىپ
لىي ئـازادلىق ئىشـلىرى ئۈچـۈن ئـۆزۈمنى پىـدا      مىل منىڭخهلقى مهن

ــاي       ــهككىز نهپهر خىت ــۈز س ــۇرۇپ ي ــاناپ ت ــرى س ــۇ يىللى ــان ئ قىلىۋاتق
كاشــكى ھهمــمه . تاجاۋۇزچىســىنى جهھهنــنهمگه يوللىيالىغــان ئىــدىم

. ئىـدى  دېـگهن  …”يۇرتدىشىم شۇنداق ئىـرادىگه كـېلهلىگهن بولسـا    
رنـى ئىزچىـل داۋام   هرىكهتلهھ ئهمهلىـي  شـۇنداق  ئهنه ھهقىقهتهنمۇ بىز

توقســىنىنچى يىلالرنىــڭ . قىلىــدىغان ئىــرادىگه كېلىشــىمىز شــهرت
ئاخىرىدا غۇلجىدا خهلق نامايىشىنى باستۇرۇشقا قاتناشقان بىر خىتاي 
ــر      ــان بى ــۇپ قالغ ــكهر، مهســت بول ــق ئهس ــاۋۇزچى ســابىق قوراللى تاج

هپ كېچىسى ئاغىنىلىرى بىلهن ئولتۇرۇپ مهززە قىلىپ شۇنداق ئهسل
 بىــلهن  دادام يۇرتقــا  پهســهندە بــۇ  ۋاقتىمــدا كىچىــك  مهن“: بېرىــدۇ

 بـۇ . ئورۇنالشـتۇق  كېلىـپ  يېزىسـىغا  بىـر  بىڭتۈەننىـڭ . كهلگهنىدىم
 كهينىــدە زاماننىــڭ يېقىــپ چىرىغــى كىرســىن يېنىــدا يېزىنىــڭ
 بىــر. ئىــدى بــار بىرســى مهھهللىســىدىن ئۇيغــۇرالر يــاۋايى ياشــاۋاتقان

ىـپ بېرىـپ ئۇالرنىـڭ بېغىنـى     قېچ توڭگـۇزىمىز  بېقىۋاتقان كۈنىسى
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يېرىم يىلدىن بۇيان قاسىم تـۇنجى قېـتىم تايـاق يـېمهي، پـاكىز      
قولىدا پـاختىلىق  . قايتۇرىلىۋاتاتتىتۈرمه كىيىملىرى بىلهن كامېرغا 

 .چاپاندىنمۇ بىرى بار ئىدى

ــا − ــولغا …! ئوڭغ ــا …! س ــالر   − …! ئۇدۇلغ ــدەك ۋارقىراش دېگهن
بىلهن كهينىدىن كېلىۋاتقان گۇندىپايالردىن بىرسى ئاسـتا قاسـىمغا   

 :پىچىرالپ قويدى

 .ئادەم ياخشى بهكال ئهمهلدار بۇ −

ــىمنىڭ يهپ   ــتىم قاس ــۇ قې ــۈرمه -ب ــى ت ــلهن   يېڭ ــرى بى كىيىملى
ــپ    ــۆزى مېڭىــ ــتىم ئــ ــۇنجى قېــ ــىرىگىنىچه تــ ــارقىراپ كۈلۈمســ پــ
كىرىۋاتقـــانلىقىنى كـــۆرگهن تۈرمىداشـــلىرىنىڭ ئـــاغزى ئېچىلىـــپال 

 .قالغانىدى

ــۇ − ــۇ ئىلمهكـــكه بۇنىمـ  يېنىدىكىســـىگه دەپ −. دەڭـــال-ئىلىپتـ
 .مۇھاجىر پىچىرلىدى

 بىــرنهچچه ســائهت ئۆتكهنــدىن كېــيىن گۇنــدىپايالر شاراقشــىتىپ 
 :كامېرنىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ ۋارقىراشتى

−  犯人吐尔地,马上出来! 

 تـۇردى  −. لغـانگهپ بو سـېتىپ  بىزنـى  ئـۇ  دېمىـدىممۇ،  ساڭا بايا −
 .چىقتى كامېردىن تۇرۇپ ئورنىدىن پىچىرلىغىنىچه يېنىدىكىسىگه

ــاجىرنى     ــدىپايالر مۇھـ ــيىن گۇنـ ــدىن كېـ ــت ئۆتكهنـ ــى ۋاقىـ خېلـ
ئىچىگه تاشـلىۋېتىپ  دارقىرىتىپ سۆرىشىپ كامېرنىڭ ئىشىكىدىن 

 .ئىشىكنى قۇلۇپالپ كېتىپ قېلىشتى

ــىم يهردە ياتقــان تۇردىنىــڭ بېشــىنى يــۆلهپ قــاراپ بــاقتى       . قاس
قاسىم ئۇنىڭ بېشـىغا  . ھوشسىز ياتقان تۇردى قىمىر قىلماي ياتاتتى
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يېڭى پاختىلىق چاپىنىنى سېلىپ قـاتالپ ياسـتۇق قىلىـپ قويـۇپ     
چه ئولتـۇرۇپ ھېلىقـى خىتـاي    ئاندىن بىر بۇلۇڭدا دۈگـدەيگىنى . بهردى

ئهممــا . ئوفىتســېرىنىڭ دېگهنلىرىنــى ئهسلهشــكه تىرىشــىپ كــۆردى
پهقهت، بايــا . ئۇنىــڭ دېگهنلىرىــدىن ھېچنــېمه ئېســىدە قالمىغانىــدى

: يېگهن مهززىلىك كاۋاپنىڭ تهمى تېخىچىال ئاغزىدىن كهتمىگهنىـدى 
 …” قانداق؟-ئهرزىمدۇ ئۆلۈشكه ئۈچۈنمۇ تهم بۇ“

خىيالىغـــا نېمىشـــقىدۇر ئۇنىـــڭ ئاپىســـى كېلىـــپ قاســـىمنىڭ 
 .تۇرۇۋالدى

نـېمه جاپـاالرنى    دەپ قوشىمهن قاتارغا بالىسىنى تۆت ئاپام، بىچارە“
  ”!تارتمىدى

ئۇنىڭ كۆز ئالدىغا بالىلىق چاغلىرىـدىكى مهنزىـرىلهر كېلىشـكه    
 …. باشلىدى

***  

 

سـكى  بىچارە ئانا، بىر قولىدا قاسىمنى يېتىلهپ، يهنه بىر قولىدا ئه
چېلهكنــى كۆتــۈرۈپ  مهھهللىســىنىڭ كهينىــدىكى پىنتوزاخانىنىــڭ  

كــۈللهرنى -ئهخلهتخانىســىغا بېرىــپ ئىلــمهك تۆمــۈر بىــلهن ئهخــلهت 
ئـارىالپ بالىسـىنىڭ قـولىنى    . چۇخچىالپ بىرنېمىلهرنـى ئـاختۇراتتى  

قويۇۋېتىپ بىرەر پارچه چاال كۆيگهن شاخار، ئوتۇن پارچىلىرىنى ئېلىپ 
ــاليتت  ــېلىكىگه تاش ــى …. ىچ ــڭ نېرىق ــۇ مهھهللىنى ــىغا س  تۇرۇبىس

 قاتـار  تـاكىراڭالپ . تۇتـاتتى  ئـۆچىرەت  سـۇغا  بېرىـپ  كۆتـۈرۈپ  ئهپكهش
ىزىلغــان چېلهكلهرنىــڭ قــول پومپىســىنى ھهر باســقاندا كولــدۇرالپ ت

بىــرلهپ يېقىنلىشىشـــىنى  -ئېقىــپ تۇرغــان ســـۇ تۇرۇبىســىغا بىـــر   
رەك؟ مىـڭ  كۈتۈشتىن زېرىكىشلىك بىر ئىش بۇ دۇنيادا بولمىسـا كېـ  
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بىزنىڭ تهشهببۇسىمىز ئاددىي مىـخ ئهمهس، قـان تېمىـپ تۇرىـدىغان     
بــۇ پــاجىئه ئهتىــال ئۇنىڭمــۇ بېشــىغا . رەســمىي قىســاس ھهرىكىتىــدۇر

كهلمهيدۇ دەپ ھېچكىم كاپالهتلىك قىاللمايدىغان بىـر قورقۇنچلـۇق   
 .پاجىئهدۇر

بىــر خىتــاي ۋەتىنىمىــزدە بــۇ خىــل شــهكىلدە يوقىتىلىــدىغان ھهر
يىگىـرمه نهپهر  -تاجاۋۇزچىسىنىڭ پاجىئهسى ئهڭ ئـاز دېگهنـدىمۇ ئـون   

ــۇ   يهرلىشــىۋالغان خىتــاي تاجاۋۇزچىســىنى دۆلىــتىگه قاچۇرىــدىغان، ب
ــۆلكه     ــى ئـ ــڭ ھهرقايسـ ــاۋۇزچىلىرى خىتاينىـ ــاي تاجـ ــان خىتـ -قاچقـ

شــــهھهرلىرىگه تارقىلىــــپ بېرىــــپ ھهقىقهتهنمــــۇ ۋەھىمىلىــــك     
 دېگهنـدەك  ”ىدىن شهپىسى چـوڭ پىسھه“ھېكايىلهرنى تارقىتىشىپ، 

 مىليونلىغــان بولۇۋاتقــان كهلمهكچــى قىلىــپ، پهيــدا تهســىرلهرنى
 شـۇنىڭ . يـوق  گهپ قويىدىغانلىقىـدا  يانـدۇرۇپ  نىيىتىـدىن  خىتاينى
ــدا پىــدائىيلىرىمىزنىڭ ئۈچــۈن  ۋەھىمىســى، ھهربىــر قىلىــدىغان پهي

 ئېلىشـى  تۈسلهرنى دەھشهتلىك ئاشقان چېكىدىن شۇنداق پاجىئهلهر
ېرەككى، كۆرگهن ئادەمنىـڭ تۈگـۈل، ئاڭلىغـان ئـادەمنىڭمۇ يـۈرىكى      ك

. يېرىلغــۇدەك دەھشــهتلىك بولىشــىغا كاپالهتلىــك قىلىنىشــى الزىــم
بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ نېمىدىن بهكرەك دەھشهتكه 
چۈشىدىغانلىقىنى داۋاملىـق ئىزدىنىـپ ۋەھىـمه سـېلىش ھهرىـكهت      

ــۈرلىرىنى ھهر دائىــم ــېڭىالپ تۇرۇشــىمىز كېــرەك  ت ئهينــى ۋاقىتتــا . ي
دۈشمهن نېمىدىن بهكرەك قورقسا، شۇ خىل ۋەقهلهرنى كـۆپرەك پهيـدا   

بـــۇ تـــۈردىكى  . قىلىشـــقا تىرىشـــچانلىق كۆرسىتىشـــىمىز الزىـــم   
ھهرىكهتلىرىمىــز، بىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنىــڭ 

ــى ۋە ئىككى   ــدە تاماملىنىشـ ــت ئىچىـ ــقا ۋاقىـ ــار قىسـ ــى ئىمكانبـ نچـ
باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىــز ئۈچــۈن شــارائىت يارىتىــپ بېرىشــىمىزنى 

 .ئىلگىرى سۈرىدۇ
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ــىتى     ــۈپكى مهقسـ ــڭ تـ ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنىـ ــى باسـ بىرىنچـ
دۈشمهننىڭ سۈنئىي كۆپىيىشىگه چهكلىمه پهيـدا قىلىـش بـولغىنى    
ئۈچۈن، ھهربىـر قىلغـان ھهرىكىتىمىـز خىتايـدا ۋەتىنىمىـزگه ھهۋەس      

رچه، ھهتتـــا مىليـــونالرچه كهلگۈســـى خىتـــاي قىلىۋاتقـــان يـــۈزمىڭال
-تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەتىنىمىـزگه ئايـاق بېسـىش پىالنلىرىنـى بىـت     

چىت قىلىپ تاشـلىيالىغىدەك كۈچلـۈك تهسـىر پهيـدا قىالاليـدىغان      
ــم   ــىمىز الزىـ ــلهن شۇغۇللىنىشـ ــلهر بىـ ــىرنى  . ھهرىكهتـ ــداق تهسـ بۇنـ

. بولىـدۇ  ۋەھىمىلىك ۋە ئىزچىللىـق ئـارقىلىقال ئهمهلـگه ئاشـۇرغىلى    
كۆپ يوقۇتۇشمۇ مۇھىم ئامىـل  -خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ئاز يوقۇتۇش

ــايىغى   . ئهمهس ــدا قىلىــش ھهرىكىتىمىزنىــڭ ئ يوشــۇرۇن ۋەھىــمه پهي
ئــــۈزۈلمهي داۋام قىلىــــپ تۇرســــا، ۋەھىمىســــىنى ھهربىــــر خىتــــاي 
تاجاۋۇزچىسى ھېس قىلىـپ تۇرالىسـا، ۋەھىمىسـى توختـاپ قالمىسـا،      

ــ   ــا كۆڭــۈل تىندۇرغى ــهت بهرمىســهكال،   ئۇالرغ دەك قىلچىلىكمــۇ پۇرس
خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ھهمــمه . كــۆزلىگهن نهتىجىــگه ئېرىشــهلهيمىز

يهرنــى قاپلىغــان بــۇنچه ۋەھىمىلىــك پــاجىئهلهر تهســىرىدە، ئۆيلىرىــدە 
ئـــارامخۇدا ئۇخلىيالمىســـا، خـــاتىرجهم ئىشـــقا بېرىـــپ كېلهلمىســـه، 

ناغـا كىرەلمىسـه،   قورقماستىن بىرەر ئاپتوبۇسقا چىقالمىسـا، بىـرەر بى  
ــاال   ــا، بـ ــا ئوينىيالمىسـ ــا، يـ ــقىرىغا چىقالمىسـ ــا-تاشـ ــى، ئاتـ -چاقىسـ

 …ئانىســــىنىڭ بىخهتهرلىكىــــدىن زادىــــال خــــاتىرجهم بواللمىســــا، 
 مهجبـۇر  ياشاشقا ئۈچۈنال مهنپهئهتى مىللىي خىتاي يېگانه قىسقىسى
 قاچۇرۇۋېتىـپ  دۆلىـتىگه  چاقىسـىنى -بـاال  ئانىسـىنى، -ئاتـا  قالغىنىدا،
ئۇنىڭدىن كېيىن يالغۇزلۇقنىڭ دەردىدە . لۇشنى ئوياليدۇبو خاتىرجهم

رەســــمىي گــــاراڭ ھالغــــا چۈشــــۈپ قېلىــــپ، مۇســــتهملىكىچى      
قارىماققا بۇ ئىشـالر  . ھۆكۈمىتىگىمۇ بىر ئارتۇقچه يۈك ھالىغا كېلىدۇ
ــۇم     ــاكى ق ــۇچى ي ــخ ئ ــان مى ــا پېتىۋاتق ــاددىي  -ئايىغىغ ــېغىلدەك ئ ش

ھـالبۇكى،  . امىـدا قويمايـدۇ  كۆرۈنگىنى بىلهن، ئـۇنى بىـر مىنۇتمـۇ ئار   
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تهسته جۈمهككه يېقىنالشقىنىدا سـۇ توختـاپ قېلىشـىنىڭ ئـازابىنى     
ــى  ــمهڭ تېخ ــارچىلىرىنى   ! دې ــۆك پ ــالندۇق ك ــانىالردىن تاش كۆكتاتخ

يىغىپ كېلىپ ئۇماچنىڭ يـۈزىگه ئـازراق بولسـىمۇ رەڭ قېـتىش، بـۇ      
ــى   ــازراق بولســىمۇ خۇشــال قىالتت ــا . ئانىنىــڭ كــۆڭلىنى ئ بىچــارە ئان

ــىنى   ــۈكتىكى بالىســ ــدا  بۆشــ ــپ، قازانــ ــتىكىگه ئولتۇرغۇزۇۋېلىــ ئېــ
توقۇروخشىپ قايناۋاتقان ئۇمىچىغا قاراپ ئۇكىلىرىنى باغرىغا بېسىپ 

بهزىدە . مۆلدۈرلهپ يىغلىغانلىقىنى قاسىم نۇرغۇن قېتىم كۆرگهنىدى
دادىسى بىر يهرلهردىن بىرەر پارچه ئاق نان پارچىسـى تېپىـپ كىرسـه،    

دە، -دەك ئويناقشىپ كېتهتتـى بىچارە ئانا خۇشاللىقىدىن كىچىك بالى
ئۇنى دەرھال ئۇششاق پارچىالرغا بۆلۈپ سۇندۇرۇپ ئاقنانغا كـۆزلىرىنى  
ــتۈرۈپ      ــا بۆلهش ــان بالىلىرىغ ــۈرۈپ تۇرغ ــىپ تهلم ــپ مۆلدۈرلىش تىكى

ئۆزى ئالىقىنىدا قالغان ئـۇۋاقلىرىنى ئاغزىغـا كـاپ قىلىـپ،     . بېرەتتى
ق بالىلىرىغا قاراپ ئاقناننى مهززە قىلىپ يىيىشىۋاتقان نارەسىدە ئوما

بىـر  -مانـا بـۇ، بـۇ يـاش ئايالنىـڭ بىـردىن      . ئولتۇرۇپ يـايراپ كېتهتتـى  
 !خۇشاللىقى ئىدى

كىملهر تهرىپىدىن ۋە نېمه ئۈچۈن تهكلىپ قىلغانلىقىنى بىلىپ 
يالىڭـاچ  -بولغىلى بولمايدىغان قۇمـدەك مىغىلـداپ كېلىۋاتقـان ئـاچ    

ۈنلهرنى كۆرمىدى بـۇ  خىتايالرنى كۈتۈۋالىمىز دەپ ئۇ يىللىرى نېمه ك
ئهنه شۇ خىتايالر مانا بۈگۈن شۇ ! ھه؟-ئهلنىڭ ئاق كۆڭۈل ئىنسانلىرى

مېهماندوست ئۇيغۇرالرنى ئۆز يۇرتلىرىدىن قـوغالپ چىقىـرىش يـاكى    
ــېمه    ــىپ نــ ــىنى ئىزدىشــ ــنىڭ چارىســ ــدە يوقىتىۋېتىشــ ــۆز يېرىــ ئــ
ــاڭ   ــم قىلســـ ــا رەھىـــ ــمىدى، يىالنغـــ ــىيلىكلهرنى قىلىشـــ ۋەھشـــ

ھېلىمــۇ ياخشــى، ! ھهي رەھىمســىز خىتــايالر دە،-كۆرىــدىغىنىڭ شــۇ
. قاسىمنىڭ تۇرۇۋاتقان شهھىرى ئهڭ باياشـات يهرلهرنىـڭ بىـرى ئىـدى    

ــاي، دەرەخ     ــۇ قالمـ ــاق يىلتىزلىرىمـ ــدىغانغا قونـ ــۇن يهرلهردە يهيـ نۇرغـ
! قوۋزاقلىرىنى قاينىتىپ ئىچىشلهرمۇ ئـادەتتىكى ئىشـالردىن ئىـكهن   
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ى ئاشــلىقالرنى ئــاپهت ھهتتــا بــاي ناھىيىســىدە پۈتــۈن ئىســكىالتتىك 
ئاستىدا قالغان خىتاي يۇرتداشلىرىغا ساقاليمىز دەپ قارار ئېلىشىپ، 

 …! يۇرتنىڭ يېرىمىغـا يـېقىن ئـادىمى ئـاچلىقتىن ئۆلـۈپ كهتـكهن      
 ئىجتىمـائىي  ئاكادېمىيىسـى  پهنـلهر  بىـلهن  ئىـش  بىر كېيىن قاسىم
 بـاي  زالىـدا  يىغىن ئاكادېمىيىنىڭ بارغىنىدا، يۇرتىغا تهتقىقات پهنلهر

 پهيـدا  ئاچـارچىلىق  سـۈنئىي  ئۇيغـۇرنى  مىـڭ  ئـون  نهچچه ناھىيىسىدە
ان سـابىق ناھىيىلىـك پـارتكوم    بولغ سهۋەبچى باش ئۆلۈشىگه قىلىپ

مىللىــــي مهســــىلىلهرنى ھهل قىلىشــــنىڭ ئهڭ «ســــېكرېتارىنىڭ 
 ’دوكـــالت ئىلمىـــي‘دېـــگهن تېمىـــدا  » نهتىجىلىـــك ئۇســـۇللىرى 

 مىللىـي  كېـيىن  خىتـاي،  جـالالت  ۇئـ . كۆرگهنىدى قىلىۋاتقانلىقىنى
 ئۇســۇللىرىنى باســتۇرۇش نــارازىلىقالرنى مىللىــي ۋە ھېسســىياتالرنى

ــق ــ تهتقىـ ــدىغان   قىلىـ ــالىيهت قىلىـ ــويىچه پائـ ــى بـ ش پروگراممىسـ
بۇالرنىــڭ ! مىللهتــلهر تهتقىقــات يۇرتىنىــڭ باشــلىقى قىلىنغــانىكهن

ھهممىســىال شــۇ بۈگــۈنكى تېرىســىگه پاتمــاي يهرلىكلهرنــى دەسســهپ 
يــۈرگهن خىتــايالرنى قۇتقــۇزۇپ قېلىشــنى تــۈپكى مهقســهت قىلغــان   

ياكى شۇنداق گۇمان بۇنىڭدىن نارازى بولغان . پىالنلىق ئىشالر ئىدى
قىلىنغان بىرەر مىليون يهرلىـك، ھهرخىـل بهتنـامالر بىـلهن سـانائهت      
رايونلىرىدىن ھهيدىلىپ چهت يېزىالرغـا قوغالنـدى يـاكى تـۈرمىلهرگه     

قاســـىمنىڭ دادىســـىمۇ بـــۇ تـــۈردىكى تهقـــدىردىن قىـــل  . ســـوالندى
كۆۋرۈكىدىن ئۆتكهندەك مىـڭ تهسـته ئۆتـۈپ ئـاران قۇتۇلـۇپ شـهھهردە       

 بىرى لهرنىڭ ’تهلهيلىك‘ھهققىگه ئېرىشهلىگهن ئاز ساندىكى  ياشاش
 …. ئىدى

قاسىم بۈگۈن ئولتۇرۇپ ئويلىغىنىدا، شـۇ ۋاقىتتىكـى ۋەقهلهرنىـڭ    
ئـۇ يىلـالردا، ۋەتىنىمىـزگه    : يهنه بىر تهرىپىگه زادىال ئهقلى يهتمهيتتـى 

خىتايدىن تېخى پويىز رەسمىي قاتنىمىغان بولسىمۇ، بارلىق سىناق 
ئهنه شۇنداق . اڭغۇزۇشالر ئاساسهن پۈتكهن بىر ۋاقىتالر ئىدىقىلىپ م
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بىزنىڭ مهخپىيهتلىك ئېڭىمىز ھهددىدىن تاشقىرى زەئىپ تـۇرغىنى  
مهن دېگهنلهرمــۇ بىــر كۈنىســى يېقىنلىرىنــى -ئۈچــۈن، ھهرقــانچه مهن

يالغۇز قىلىنغان ھهرىكهتنىـڭ پـاش   . ېيهلمهيمىزچىشلهپ تارتمايدۇ د
ــۆۋەن بولىــدۇ  ــۆزىمىز ماختانچــاقلىق . قىلىــنىش ئېهتىمــالى ئهڭ ت ئ

قىلىپ بىرسـىلىرىگه دەپ سالمىسـاقال، باشـقىالر تهرىپىـدىن ئاسـان      
ھهرىــكهت قېــتىم ســانىنىڭ ئارتىــپ بېرىشــىغا  . پــاش قىلىنمــايمىز

لىنىشقا باشـاليدۇ ۋە  ئهگىشىپ، مهخپىيهتلىك ئېڭىمىزمۇ ئادەتكه ئاي
تهدرىجىـــي ھالــــدا شــــاگىرت يېتىشــــتۈرۈش شــــارائىتىنىمۇ قولغــــا  

شۇنداقتىمۇ بىۋاسىته بىلىدىغان شاگىرتلىرىمىزنىڭ . كهلتۈرەلهيمىز
تــۆتتىن ئاشۇرماســلىققا تىرىشىشــىمىز، ئۇالرغــا ۋەزىــپه -ســانىنى ئــۈچ

ــر ــپه تاپشۇرۇشــنى  -تاپشــۇرغىنىمىزدىمۇ بى بىرســىدىن يوشــۇرۇن ۋەزى
ــقا ــۇرۇلىدىغان    ئىشـ ــقا ئاشـ ــاق ئىشـ ــار ئورتـ ــىمىز، ئىمكانبـ ئاشۇرۇشـ

ھهرىكهتلىرىمىزنىمـۇ  . ھهرىكهتلهردىن ئۆزىمىزنى قاچۇرۇشىمىز الزىـم 
ــوچىالردا     ــا ك ــت يهرلهردە، ئارق ــېچىلهردە، جىمجى ــاراڭغۇ ك ــار ق ئىمكانب
ئىشقا ئاشۇرۇشتىن باشالپ، تهدرىجىي ھالدا خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى  

ــد   ــدىغان ئىـ ــاس قىلىـ ــات -ارەئاسـ ــىركهتلهردە، تهتقىقـ ــۇش -شـ ئوقۇتـ
-سىياســىي ئورگــانالردا، ئىشــلهپچىقىرىش   -ئورۇنلىرىــدا، تهشــۋىقات 

-مۇالزىمهت يهرلىرىـدە، بـاغچه، بـازار، سـاناتورىيه، دوختۇرخانـا، كافىخانـا      
ئىشـــرەت يهرلىـــرى، كۆڭـــۈل ئـــېچىش زاللىـــرى،  -تانســـىخانا، ئهيـــش

ۋۇتـالر، ھهرخىـل   زا-ياتاق بىنـالىرى، ھهرخىـل ئىسـكىالت   -ئائىلىلىك
يېقىلغۇ ئىسكىالتلىرى، گـاراجالر،  -يول ئېغىزلىرى، بېنزىن-كۆۋرۈك

-تهبىئىــي گــاز يــوللىرى، ئاپتوموبىــل-يــولالر، تۆمۈريــوللىرى، نېفىــت
ــالونلىرى،     ــۇش كــ ــاي توشــ ــويىزالر، مــ ــى …پــ ــاي قىسقىســ  خىتــ

 بـارلىق  قىلىۋاتقـان  ۋاسىته تاالشتا بۇالپ ۋەتىنىمىزنى تاجاۋۇزچىلىرى
كېڭهيتىپ ئېغىر ۋەھىمه پهيدا قىلىش قابىلىيىتىمىزنى  چهيهرلهرگى

 .يېتىلدۈرۈشىمىز الزىم
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. گىمۇ ئېرىشـهلهيدۇ ۋەھىمىلىك ھهرىكهتلهرنى پهيدا قىلىش پۇرسـىتى 
ھهربىر كىشىنىڭ قىالاليـدىغان ئىشـلىرىمۇ ناھـايىتى كـۆپ ئـۇچراپ      

ئهگهر بىــز مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىــز ئۈچــۈن     . تۇرىــدۇ
ــنى نىـــيهت    ــلهن شۇغۇللىنىشـ ــالىيهت بىـ ــرەر پائـ ــار بىـ ــى بـ قىممىتـ
قىلىدىغانال بولىدىكهنمىز، بىـزگه ئىنتـايىن چـوڭ ۋەھىـمه يارىتىـپ      

ئىنتايىن ئاددىي ۋە بىـخهتهر ھهرىـكهت پۇرسـهتلىرى ھهر     بېرەلهيدىغان
شــۇنىڭدەك بىزنىــڭ ئۆتكهنــدىكى . دائىــم ئــۇچراپ تۇرۇشــى مــۇمكىن

دۈشمهن قارىشىمىزدىكى خاتا تونۇشالرمۇ بىزنى ھهرىكهت قىلىشتىن 
بىز بۇرۇن پهقهت قوراللىـق جـالالت خىتـايالرنى    . چهكلهپ كهلگهنىدى

ز، ھىــيلىگهر، ۋەھشــىي خىتــاي يــاكى يــۇقىرى دەرىجىلىــك رەھىمســى
ــدۇق   ــاراپ كهلگهنى ــدارلىرىنىال دۈشــمهن دەپ ق ــۇن  . ئهمهل ــا نۇرغ ھهتت

كىشــــىلىرىمىز پهقهت ۋاڭ جىــــن، ۋاڭ ئىنمــــاۋ قاتارىــــدىكىلهرنىال  
ئهمــدى بىــز . جازاالشــقا تېگىشــلىك دۈشــمهن دەپ قــاراپ كهلگهنىــدى

ۋەتىنىمىــزگه ئايــاق باســقان ھهرقانــداق بىــر خىتاينىــڭ شــهرقىي       
ــۇپ     تۈر ــى تون ــمىنى ئىكهنلىكىن ــي دۈش ــڭ مىللى ــتان خهلقىنى كىس

شۇنداق ئىكهن، بىزنىڭ يوشۇرۇن ۋەھىمه پهيدا قىلىش . يهتمهكتىمىز
ــدۇ    ــىتىمىزمۇ زور دەرىجىــــدە كــــۆپهيگهن بولىــ بــــۇ ھهقــــته  . پۇرســ

ــارمۇ؟ « ــد بـ ــتهقىللىقىمىزدىن ئۈمىـ ــۇ   » مۇسـ ــا ۋە بـ ــگهن كىتابتـ دېـ
هپسـىلىي توختىلىـپ   كىتابىمىزنىڭ ئالدىنقى بۆلۈملىرىـدە خېلـى ت  

بىز شۇ ئاساستا زەربه بېرىدىغان نىشـانىمىز ئۈچـۈن ئهڭ   . ئۆتكهنىدۇق
ــۈچى    ــدىنىش كـ ــدىغان، قوغـ ــۈچىمىز يېتىـ ــوت، كـ ــاجىز، ئهڭ بىخـ ئـ
بولمىغان خىتاي تاجاۋۇزچى كـۆچمهنلىرىنى تـالالپ زەربه بېرىشـتىن    

 . ئىشنى باشلىشىمىز كېرەك

ــۇر    ــۇتلهق يوشـ ــى مـ ــۈردىكى ھهرىكهتلىرىمىزنـ ــۇ تـ ــپ بـ ۇن ئېلىـ
ــالغۇز    ــۇمكىنقهدەر يـ ــۇھىمى مـ ــقىرى، ئهڭ مـ ــارغىنىمىزدىن تاشـ -بـ

بۈگـۈن  . يالغۇزدىن ھهرىكهت پهيدا قىلىشـقا ئادەتلىنىشـىمىز كېـرەك   
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يهرئاستى تهشـكىالتى سـهلدەك ئهزا كـۆپهيتىش    » خ ئى پ«بىر پهيتته، 
ۋەزىيىتىنى شهكىللهندۈرۈپ، بـۇ پارتىيىنىـڭ پائـالىيىتىنى ئاساسـهن     

ئـۇ يىلـالردا ئۇچقانـدەك تهرەققىـي     . ئاشكارا ھالهتكه كهلتۈرۈشـكهنىدى 
ترانسـپورت،  -ىنىمىزنىڭ سانائهت، مـۇالزىمهت، قاتنـاش  قىلىۋاتقان ۋەت

بىناكــارلىق، ئېنېــرگىيه ۋە كــان ئىشــلىرى ســاھهلىرى خىتايــدىن      
كهلتۈرۈلىدىغان ماڭلۇر ئىشچىالر بىـلهن زادىـال تولـۇقالش ئىمكانىغـا     

خىـزمهتچىلهر  -ئېرىشهلمهيۋاتقان بولغاچقا، ئاساسهن يهرلىـك ئىشـچى  
ئهنه شــۇنداق بىــر ۋەزىيهتــته، . بىــلهن تولۇقلىنىــپ كهلمهكــته ئىــدى 

ــپ« ــىدا كهڭ    » خىـ ــى ئارىسـ ــهھهر ئاھالىسـ ــېپى ۋە شـ ــچىالر سـ ئىشـ
ــتى    ــۇنى يارىتىش ــۆپهيتىش دولق ــۈدەك ئهزا ك ــك ئاشــكارا دېگ . كۆلهملى

خىـزمهتچىلهر بـۇ پـارتىيىگه    -نهتىجىدە، يۈزمىڭلىغان يهرلىك ئىشـچى 
ــدى  ــۇپ تىزىملىتىل ــۈردىكى يهرلىــك ئىشــچى  . ئهزا بول ــۇ ت ــدىن ب -ئان

ــ ــا   خىـ ــدىن الگېرالرغـ ــان رايونلىرىـ ــانائهت ۋە كـ ــارلىق سـ زمهتچىلهر بـ
ــۈرگۈن    ــا سـ ــدىلىپ يېزىالرغـ ــتىن ھهيـ ــراقال ئىشـ ــپ بىـ يىغىۋېلىنىـ

ئۇالرنىــڭ ئورنىغــا كهينــى ئــۈزۈلمهي كېلىۋاتقــان . قىلىۋېتىلگهنىــدى
پويىزالردا توشۇپ كېلىنگهن مىليون كىشـىلىك خىتـاي مـاڭلۇرلىرى    

ــتۇرۇلدى ــارچىلىق‘. جايالشـ ــا ئاچـ ــۇ ’پىتىئـ ــۇ ئهنه دەل مـ ــته شـ  پهيتـ
ــا ــدى ئوتتۇرىغ ــا. چىققانى ــۇ ئهجهب ــىلهر ب ــپ« ھادىس ــڭ »خى ــا نى  خات

 … ياكى چىققانمۇ ئوتتۇرىغا پىالنلىشىدىن

خهيــرىيهت، قاســىم ئــۇ يىللىــرى دادىســىنىڭ كــۈلگىنىنى زادىــال  
ــىم    . ئهســلىيهلمهيتتى ــدىن قاس ــۇ دادى ــدىغان ب ــۈرۈكال يۈرى ــاپىقى ت ق
دادىنىــڭ شــۇنچه قېــيىن كــۈنلهردە، بــالىلىرىم بــۇ . قورقــۇپال يــۈرەتتى

ئۈچۈن دەپ ئاچال يۈرىدىغانلىقىنى، بالىلىرىم ئۈچـۈن تـېجهيمهن دەپ   
شۇنچه يىراقتىكى ئىشىغا پىيادە بېرىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ئاچلىق، 
ھارغىنلىق، ھهرخىل سىياسـىي، مىللىـي ۋە ئىقتىسـادىي بېسـىمالر     

لكه كهلمهسـلىكىنى قاسـىم ئـۇ    ئاستىدا قالغان بۇ دادىنىڭ يۈزىگه كۈ
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 !ياشلىرىدا قانداقمۇ چۈشىنىپ يېتهلىسۇن

ئېچىـپ ئىشـتىن قايتىشـىدا، تاغـار     -قاسىمنىڭ دادىسـى ھېرىـپ  
 تاراخشـــىتىپ نـــى ’سومكىســـى‘پارچىلىرىـــدىن ئـــۆزى تىكىۋالغـــان 

-ئۇزاقلىشـا  ئىشـىكتىن  دادىسـى . كېتهتتى چىقىپ ئۆيىدىن تاشالپال
بىـلهن بىـرگه بـۇ سـىرلىق خالتىغـا       ئـۇكىلىرى  قاسىم ئۇزاقالشمايال

ئىككـى پـارچه ئوتـۇن، ئهسـكى     -ئىچىـدىن بىـر  . ئۆزلىرىنى ئېتىشاتتى
يـاڭيو  -ئىككـى بـاش سـهۋزە   -كىتابالر، تهلهيلىرى كېلىپ قالسـا بىـرەر  

بۇنداق چاغالردا ئۇالر قۇشقاچتهك ۋىچىرالشـقىنىچه  . چىقىپمۇ قاالتتى
پ سهۋزىنى بۆلۈشـۈپ  ساڭا جىق كهتتى، ماڭا ئاز تهگدى دېيىشىپ يۈرۈ

مهززە قىلىشســـا، يـــاڭيۇنى دەرھـــال ئوچاقنىـــڭ ئاســـتىدىكى كـــۈلگه 
كهچلىــك ئۇمــاچ پىشــقىچه بىــر يېنــى پىشــىپ كۆيــۈپ  . كۆمۈشــهتتى

ــكهن، يهنه بىــر يېنــى خــام قالغــان بــۇ قۇمچــامغۇرلىرىنى تــوال        كهت
ــۈپ      ــال بۆلۈش ــمهي دەرھ ــهت بېرىش ــقىمۇ پۇرس ــىپ پىشىش كوچىلىش

-اماق پىشقىچه ئارىلىقتا ھهممىنىڭ ئاغزىت. غاجىالشقا كىرىشهتتى
 …. بۇرنى قاپقارا كۈيىگه بويىلىپ بوالتتى

ئۆيىـــدە ئولتۇرمايـــدىغان بـــۇ دادا، بالىلىرىنىـــڭ بـــۇ پاجىئهلىـــك  
قىياپىتىنى كۆرۈشكه چىدىماي سىرتقا قېچىپ كېتهمدىغانـدۇ يـاكى   
بالىلىرىنىـــــڭ بـــــۇ ئاچكۆزلۈكىـــــدىن نهپرەتلىنىـــــپ يوقىلىـــــپ  

ئــانىلىرىنى -اســت دېگهنــدەك، ئــۇ يىللىرىنىــڭ ئاتــاكېتهمدىغانــدۇ؟ ر
 بـالىلىرى  كۈنلهرنىـڭ  ئـۇ  ئىشقىلىپ، …. زادىال بىلگىلى بولمايتتى

 .بولغانىدى باال ياشاپ كۈنلهرنى شۇنداق ئهنه ئاساسهن

ــدى   ــرى ئىـ ــان يىللىـ ــىنى بىلىـــپ قالغـ ــدانال ئېسـ . قاســـىم ئوبـ
ــاز قا     ــان، ئ ــق تولغ ــلهن لى ــايالر بى ــى خىت ــان دادىســىنىڭ ئىدارىس لغ

ئۇيغۇرالرنىمــــۇ بىــــر يهرگه يىغىۋېلىشــــىپ يېــــرىم كــــېچىلهرگىچه 
ــر   ــارىالپ ئارىلىرىــــدىن بىــ ــۆزلهتكۈزىدىغان، ئــ بىــــرنېمىلهر دەپ ســ
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ئهممـا ئـۇ دەۋرلهر   . تى شهكىللىنىپ قالغانئىشنى پۈتتۈرۈۋېتىش ئادى
بىزنىــڭ دۈشــمىنىمىز ئىنتــايىن ئــاجىز بولــۇش بىــلهن بىــرگه، ســان 
ــى      ــاي ۋەتىن ــدەك خىت ــى بۈگۈنكى ــاز، ۋەتىنىمىزن ــال ئ ــۇ بهك جهھهتتىم

بۇنـدىن ئهللىـك يىـل    . قىلىۋېلىش نىيىتىمۇ يوق بىر ئهھۋالدا ئىدى
ى دۈشــمهن ســانى بــۇرۇنقى ۋەزىيىتىمىــزدە، ۋەتىنىمىزدىكــى كهلگۈنــد

كىشى بېشىغا بىـرەردىن تۇرمـاق، ھهر يـۈز كىشـىمىزگىمۇ بىـرەردىن      
ھـالبۈگۈن خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ    . توغرا كهلمىگـۈدەك ئـاز ئىـدى   

كۈچى مىسلىسىز ئارتىپ كېـتىش بىلهنـال قالمـاي، كىشـى بېشـىغا      
. بىردە يېرىمدىن توغرا كهلگۈدەك ئارتىپ كهتـكهن ۋەزىيهتـته تۇرماقتـا   

ــڭ  ــى     ئۇنى ــارائىتىمىزمۇ ئهين ــك ش ــۈنكى جۇغراپىيىلى ــتىگه بۈگ ئۈس
ئهينى يىلـالردا  . يىلالردىكىدىن بىزگه كۆپ پايدىسىز ھالهتته تۇرماقتا

پــارتىزانلىرىمىز ئــاتلىق يــاكى پىيــادە تــاغالردا دۈشــمهندىن قېچىــپ  
-ئهمما بۈگۈن قاتنـاش قـۇاليلىقلىقى تۈپهيلىـدىن، ئـات    . قۇتۇالاليتتى

. لۇشنى قهتئىي قىيـاس قىلغىلـى بولمايـدۇ   ئېشهكلىك قېچىپ قۇتۇ
شۇڭا بۇ قېتىمقـى مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنـى ئۇزۇنغـا      
سوزۇلىدىغان ۋە مۇتلهق يوشـۇرۇن ئېلىـپ بېرىلىـدىغان كـۈرەش دەپ     

بۇنىـڭ ئۈچـۈن دەسـلهپكى    . تهييارلىق قىلىشىمىزغا توغرا كهلمهكـته 
پالهتلىـــك ھهرىكىتىمىزنىـــڭ غهلىبىلىـــك تهرەققىـــي قىلىشـــىغا كا

ــېلىش     ــۇپ قـ ــلهن تۇتۇلـ ــكهت بىـ ــرال ھهرىـ ــۈن، بىـ ــىمىز ئۈچـ قىلىشـ
تۈپهيلىدىن تهجرىبىلىك پىدائىيلىرىمىزنىڭ يېتىشهلمهسلىگىدەك 

ئهگهر ھهربىر پىدائىيمىز نهتىجىسـى  . ھالهتتىن ساقلىنىشىمىز الزىم
بولىـــدىغانلىقى ۋە تۇتۇلـــۇپ قالمايـــدىغانلىقىغا تولـــۇق ئىشـــهنچ     

ــالىي  ــدىغان پائ ــۇدا   قىالالي ــدىكهن، ئ ــدىغانال بولى ــالالپ قىلى هتلهرنى ت
بىرقانچه قېتىم ھهرىكهت قىلىش پۇرسـىتىنى يارىتىـپ، تهجرىبىسـى    

ــدۇ  ــكهت   . ئېشــىپ بارى ــن ھهرى ــدائىيمىز تهمكى ــر پى ــك بى تهجرىبىلى
قىالاليــدىغانلىقى ئۈچــۈن، كهلگۈســىدە تېخىمــۇ چــوڭراق ۋە تېخىمــۇ  
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. كېلىشىنى يهنه ئۇزۇن مهزگىل كهينىگه چېكىندۈرۈۋېتىشى مۇمكىن
. بېغىشــلىيااليدۇ جاســارەت-غهيــرەت جــۈرئهت، ئىنســانغا −غهلىــبه 

 ئىلهامى، كهشپىيات ئىجادىيهت، يېڭى-يېڭى ئىنسانغا مۇۋەپپهقىيهت
شـۇڭا،  . هلهيـدۇ ئېت بهخش جۈرئىتى قىلىش تهۋەككۈل قىلىش، سىناق

بۇ باسقۇچتا تولـۇق نهتىجىسـى كۆرۈلىـدىغان ئىشـهنچلىك ھهرىـكهت      
تـۈرلىرىنىال تـالالپ پائـالىيهت قىلىــش، ئىمكانبـار ئاسـىنىنى تــالالپ      
ھهرىكهت قىلىش، كۈچلۈك دۈشمهندىن، كۆپ دۈشمهندىن، مهخسۇس 

ــرەك   ــۆزىمىزنى تارتىشــىمىز كې ــر . قورالالنغــان دۈشــمهندىن ئ يهنه بى
ــت ــورال   تهرەپــ ــداق قــ ــڭ ھېچقانــ ــدە بىزنىــ ــۇ مهزگىلــ ــاراغ -ىن بــ يــ

ئىمكانىيهتلىرىمىزنىڭ ئاساسـى سـېلىنمىغان ھـالهتته تـۇرغىنىمىز     
ئۈچۈن، ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه ئاددىي ئىشـلهپچىقىرىش قـوراللىرى ۋە   
تۇرمــۇش بۇيۇملىرىــدىن، كۆڭــۈل ئــېچىش ۋە ئويۇنچــۇق بۇيــۇمالردىن  

ــورالالردىن پايدىلىنىشــ  ــۆزگهرتىلگهن ق ــۇرمىزئ ــر  . قا مهجب ــداق بى بۇن
ئۇششـــاق -مۇھىتتـــا ئىشـــنى بهك كىچىكـــتىن باشـــالپ، ئۇششـــاق 

ــىمىز،      ــام بېرىشـ ــۆزىمىزگه ئىلهـ ــلهن ئـ ــرى بىـ ــكهت نهتىجىلىـ ھهرىـ
 .ئۆزىمىزنى غهيرەتلهندۈرۈشىمىزگه توغرا كېلىدۇ

ــۇھىم ئهمهس     ــى م ــك بولىش ــىمىزنىڭ كىچى ــان ئىش گهپ . قىلغ
هردە ھهممه خىتـايالر ھـېس   ئىزچىل ۋەقه چىقىرىپ تۇرۇش ۋە ھهممه ي

قىلىپ تۇرىدىغان ئهڭ ۋەھىمىلىك ۋەقهلهرنى پهيـدا قىلىـپ تۇرۇشـقا    
بولۇپمـــۇ بىزنىـــڭ بـــۇ ھهرىكىتىمىـــز . كاپالهتلىـــك قىاللىشـــىمىزدا

ــۇ ھه ــدىغان    -ھهرگىزمـ ــۈپ كېتىـ ــال پۈتـ ــۇرراالر بىلهنـ ــلهن، ھـ ــۇ بىـ ھـ
بىردەملىــك ئاســان ئىشــالردىن بولماســتىن، ئۇزۇنغــا ســوزۇلىدىغان،   

مهلـــۇم . غـــۇن بهدەل تۆلهشـــكه مهجبۇراليـــدىغان بىـــر ھهرىكهتتـــۇر نۇر
مهنىــــدىن ئالغانــــدا، بىزنىــــڭ تــــارىختىكى ئىنقىالبلىرىمىزنىــــڭ 
كۆپىنچىسى تۇيۇقسىز قوزغىلىپ تېز غهلىبه قىلىش خاراكتېرىدىكى 

شۇڭا خهلقىمىزدە بىر يۈگۈرۈش بىلهنال . ھهرىكهتلهر بىلهن باشلىناتتى
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قانچىســىنى تــالالپ ئىــنچىكه ئــۇزۇن قهغهز قالپــاقالرنى كهيگۈزۈشــۈپ 
شــۇ قاتــاردا دادىســىنىمۇ . ســازايى قىلىشــىدىغان بىــر ۋاقىــتالر ئىــدى 

ــپ سولىۋېلىشــتى  ــۇرۇنچه نامــاز    ئا. يىغى ــىچه، يوش پىســىنىڭ دېيىش
دادىسىنى باشقىالردەك ئـۇزۇن  . ئوقۇغانلىقىدىن سوالپ قويۇشقانمىش

قالپاق كهيگۈزۈش، بوينىغا ئېغىر چويۇن مهشـلهرنى ئېسـىپ قويـۇش    
ياكى دۈمبىسىگه خىتايچه يۇغان خهت يېزىلغان التىنى تىكىپ كۈندە 

لىغـان بولمىسـىمۇ،   ئون بهش سائهتلهپ كوچـا سۈپۈرتۈشـلهرگه مهجبۇر  
ــرنهچچه     ــر مهســىلىلىرىنى تاپشۇرۇشــقا قىستىشــىپ بى ــداقتۇر بى قان
قېتىم سهھنىگه چىقىرىپ دوڭغايتىـپ تۇرغۇزۇلغـانلىقىنى كـۆرگهن    
قاسىم، داداممۇ ياخشى ئادەم بولمىسا كېرەك دېگهن گۇمانغا كېلىپ 

 سـورىغىنىدا،  دەپ ”قىلىپـتىكهن؟  گۇنـاھ  نېمه دادام ئاپا،“. قالغانىدى
 دادىسـى  ئۆتمهي ئۇزۇن. ئالغانىدى ’مۇكاپات‘پىسىدىن بىر تهستهك ائ

 كېلهلهيـدىغان  بېرىپ ئىشىغا ئۆيىدىن چىقىرىلىپ يىغىۋېلىشتىن
 ”پهرزەنتـى  ئـائىله  خىـل  بهش قـارا  پۇشـتى،  شهيتاننىڭ-جىن“. بولدى
 بهكـال  ئالدىـدا  ساۋاقداشـلىرى  ئۈچـۈن  قاسـىم  قـېلىش،  ئاتاققا دېگهن

ــورلىنىش ــۇپ خــ ــىبىلىن بولــ ــىنىپىدىكى ۋە  . هتتــ ــىمۇ ســ دېمىســ
ــا  ــدىكى ساۋاقداشــلىرىنى ئات ــاراپ  -مهكتىپى ئانىســىنىڭ ئهھۋالىغــا ق

 ئـائىلىلهر  خىـل  بهش ئوتتـۇرا  پهرزەنتـى،  ئـائىلىلهر  خىل بهش قىزىل“
 ئايرىــپ تــۈرلهرگه دەپ ”پهرزەنتــى ئــائىلىلهر خىــل بهش قــارا پهرزەنتــى،

 ”ىله پهرزەنتلىـرى ئـائ  خىـل  بهش قـارا “ قاسـىمنى  جهريانـدا  بۇ بولغان،
 ’يىـپ  قـارا ‘ سـىنىپىدىكى . قالغانىـدى  قىـل  قويۇشقا قوشۇپ قاتارىغا
 قىسـتاقالرغا -قېـيىن  ئېغىر قىسمى كۆپ خېلى دادىلىرىدىن الرنىڭ

 خورلىنىشــالرغا ئېغىــر بــۇ يــاكى بهرگهن جــان بېــرەلمهي بهرداشــلىق
ــلىق ــرەلمهي بهرداشــ ــۆزىنى بېــ ــىپ ئــ ــقانىدى ئېســ . ئۆلتۈرۈۋېلىشــ
خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى تهرىپىــدىن ئازابلىنىــپ ئــۆلگهن   ئۇنــداقالرنى

يــــاكى نــــارازىلىقىنى بىلــــدۈرۈپ ئــــۆلگهنلهر دەپ چۈشهندۈرۈشــــنى  
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ئـۇ يىلـالردا مىللىـي زۇلـۇم، مىللىـي      . ھېچكىمدىن ئاڭالپ باقمىدى
نارازىلىق دەيدىغان ئۇقۇمالر يهتتـى قـات ئاسـمانغا چۆرۈۋىتىلگهنـدەك     

ــۇ. ئىــدى يېشــىدا، خىتــاي مۇســتهملىكىچىلىرىنىڭ   قاســىمدەكلهر ئ
ــۆزگهرگهن      ــهكلى ئـ ــل شـ ــۇ خىـ ــىدىكى بـ ــمۈرلهر ئارىسـ ــك ئۆسـ يهرلىـ
مۇستهملىكه قۇلى بولۇش روھىنى سىڭدۈرۈش ئويـۇنلىرىنى قانـداقمۇ   

مهكتهپـته ئوقۇتقـۇچىلىرى نـېمه دېسـه، چـوڭلىرى      ! پهرق قىاللىسۇن
، ئـۇ  بۈگـۈن قاسـىم ئوياليـدۇكى   . نېمه دېسـه شـۇنىڭغىال ئىشـىنهتتى   

يىلالردا چوڭالردا ۋەتهن، مىلـلهت ئۈچـۈن پىـداكارلىق، پهرزەنتلىرىنـى     
ــيىلهش    ــىمۇ تهربىـ ــۇرۇن بولسـ ــلهن يوشـ ــۇرۇرى بىـ ــلهت غـ ۋەتهن، مىلـ

. دېگهنلهردىن زادىال ئېغىز ئېچىشقا بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدى
قاسىم ۋە تهڭتۇشلىرى ئۇ ياشلىرىدىن باشالپال ئۇيغۇرلۇقنى ئـۆزگىچه  

-ولغانلىقىدىن تونۇيدىغان، مىللىي ھېسسىياتىنى لهڭمهنيېزىقى ب
پولوسىدىن ھېس قىلىدىغان، دىنىنى توڭگۇز گۆشى يېمهسلىك دەپ 

ئهمــدى ئوياليــدۇكى، ئــۇ   . بىلىــدىغان ھــالهتته يېتىشــتۈرۈلگهنىدى  
يىلالردىكــى خهلقىمىــز ئارىســىدىكى مىللهتچــى كۈچلهرمــۇ مىللىــي 

نســـــېرى ئېغىـــــر  ئهركىنلىـــــك ھهرىـــــكهت چارىلىرىنىـــــڭ بارغا  
مهغلــۇبىيهتلهرگه ئــۇچراپ كېلىۋاتقانلىقىغــا قارىمــاي، ئــۆز ھهرىــكهت  
پىالنلىرىنــى تېخىمــۇ ئېغىــر مهغلــۇبىيهتلهرگه ســۆرەپ بارىــدىغان      
پروگراممىلىـــرى ئاساســـىغا تۇرغــــۇزۇپ، خهلقىمىزنىـــڭ مىللىــــي    
ئهركىنلىككه تهلپۈنۈش ئىرادىلىرىنىڭ تهدرىجىي ھالدا مۇسـتهملىكه  

يېتىلىشـــىگه قـــاراپ تهرەققىـــي قىلىشـــى ئۈچـــۈن  روھـــى ھالىتىـــدە
ئىجتىمائىي شارائىت يارىتىش بىلهنال شـۇغۇلالنغىنىدەك تهسـىراتنى   

يهنــى، خهلقىمىــز ئــۇ يىللىــرى، مىللىــي ئهركىنلىــك . قالدۇرغانىــدى
ھهرىكهتلىرىنىـــڭ ئهڭ ئـــاخىرقى ســـىمۋولى بولـــۇپ شـــهكىللهنگهن 

قىرى تهبىــقه ئىككىنچــى جۇمهــۇرىيهت ھۆكــۈمىتىمىزدىن قالغــان يــۇ
ــۈزۈپ،     ــدلىرىنى ئ ــي ئۈمى ــدىن تهدرىجى ــڭ پروگراممىلىرى كۈچلىرىنى
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بۇنداق بىـر ۋەزىـيهتكه ئېرىشـكهن ۋەتىنىمىزنىـڭ     . بېرىشكه باشاليدۇ
ــ   ــا جامائهتچىلىكىنىـ ــادالىرىمۇ دۇنيـ ــارادىكى سـ ــا خهلقئـ ڭ قۇلىقىغـ

ــا      ــاليدىغان، ھهتت ــكه باش ــى بېرىش ــزگه دىققىتىن ــياقىدىغان، بى خۇش
ئۆزلۈكىدىنال دۇنيا سهھنىلىرىدە ۋەتىنىمىزنىـڭ ۋەزىيىتـى، تهقـدىرى    

. ھهققىدە مۇھاكىمىلهر قىلىشىدىغان ھالهتلهرمۇ كۆرۈلۈشى مۇمكىن
ئهڭ مۇھىمى، ئادەتتىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىدا ئۆزلىرىنىڭ 

ــا ــي    تاج ــڭ مىللى ــدىغان، خهلقىمىزنى ــاھىيىتىنى تونۇي ۋۇزچىلىق م
مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىگه ئهمىلى تۈردە ھېسداشلىق قىلىدىغان 

. ئىنساپقا كهلگهن كىشىلىرىنىمۇ پهيدا قىلىپ بېرەلىشـى مـۇمكىن  
… 

بـۇ مـۇالھىزىلىرىمىزدىن شــۇنى كۆرۈۋېلىشـقا بولىـدىكى، نــۆۋەتته     
هقىللىق ھهرىكىتىمىزنـــى بىرىنچـــى باســـقۇچلۇق مىللىـــي مۇســـت

دولقۇن ھالىتىگه كهلتۈرەلىشىمىز ئىنتايىن مۇھىم رېئال ۋە تارىخىي 
ــگه  ــيهتكه ئىـ ــڭ   . ئهھمىـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـ ــي مۇسـ مىللىـ

بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكىتىنىــڭ خــاراكتېرى دۈشــمهننىڭ تهڭ   
كهلگىلـــى بولمايـــدىغان قوراللىـــق كـــۈچلىرى بىـــلهن توقۇنۇشـــۇپ 

بىزنىـــڭ بـــۇ   . ىنىشـــنى ئاالھىـــدە تهكىتلهيـــدۇ   قېلىشـــتىن ساقل 
ــدىغان     ــولىمىزدىن كېلىـ ــدا قـ ــز جهريانىـ ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـ باسـ
ئىشىمىز پهقهتال خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىغا ئېغىر ۋەھىمىلهرنى 
پهيـــدا قىلىـــۋېتىش بولـــۇپ، تهڭ كهلگىلـــى بولمايـــدىغان دۈشـــمهن 

ى بىهـۇدە  كۈچلىرىگه تېگىپ قويۇپ پاجىئهلىك مهغلۇپ بولـۇش يـاك  
قۇربــان بولــۇپ كېتىشــلهر بىزنىــڭ بــۇ باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىــزگه  
بولغــان غـــالىبىيهت ئىشــهنچىنى ئاجىزالشـــتۇرۇش رولىنــى ئوينـــاپ    

يهنـى، بىهـۇدە مهغلـۇبىيهتلهر ۋە ئورۇنسـىز قۇربـان      . قېلىشى مۇمكىن
بېرىشلهر خهلقىمىزگه ئېغىر ئۈمىدسىزلىك ئېلىپ كېلىش بىلهنـال  

رىكهتلىرىمىزنىـــڭ قايتـــا دولقـــۇن ھـــالىتىگه قالمـــاي، بـــۇ خىـــل ھه
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يوشۇرۇن ھهرىكهت جهڭچىلىرىمىزنىـڭ سـانى   جاسارەتلهندۈرەلهيدىغان 
تېزلىكته ئارتىپ، ۋەتهن ئۈچۈن جـان پىـدا قىلىشـنىڭ ئهھمىيىـتىگه     
ــلىگه كېلىــــپ، مىللىــــي       بولغــــان ئىشــــهنچى قايتىــــدىن ئهســ
مۇســتهقىللىق ھهرىكىــتىگه بولغــان قىزغىنلىــق مــۇھىتى بارلىققــا  

ــاليدۇ  ــكه باشـ ــي    . كېلىشـ ــتىدا، مىللىـ ــت ئاسـ ــر مۇھىـ ــداق بىـ بۇنـ
ــتهقى ــرەر پۇرســهت تاپالمىغــانالرنى     مۇس للىق ھهرىكىتــى ئۈچــۈن بى

ھېسابقا ئالمىغانـدا، خهلقىمىـز خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن تىـنچ       
ــۇرلىنىش چۈشــهنچىلىرىنى چــۆرۈپ تاشالشــقا    ــرگه ئۆتۈشــكه مهجب بى

بۇ، ئهينـى ۋاقىتتـا پىـدائىيلىرىمىزنىڭ كۈنسـايىن ئارتىـپ      . باشاليدۇ
ــدا. بېرىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ  ق بىــر مۇھىــت ئىچىــدە، ۋەتهن  بۇن

ــدا      ــلهر پهي ــۇن چهكلىمى ــىگىمۇ نۇرغ ــامراپ كېتىش ــڭ ي خائىنلىرىنى
ــدۇ     ــپال قالىـ ــا چىقىـ ــاچ ئوتتۇرىغـ ــائىنلىرى يالىڭـ ــۇپ، ۋەتهن خـ . بولـ

خهلقىمىزمۇ قىممىتى بولمىغان غهيۋەتخورلۇق، قۇرۇق گهپ توشۇش، 
ئهيشى ئىشرەتلهرگه پېتىپ قېلىش قاتـارلىق پاسسـىپ ھـالهتلهردىن    

ۆزلۈكىدىنال ئۆزىنى تارتىدىغان، ھهممه كىشى ۋەتهن تهقدىرىنى ھهل ئ
قىلىش چارىلىرى ئۈستىدە ئىزدىنىدىغان، يېڭى ھهرىكهت قـوراللىرى  
ھهققىــدە، دۈشــمهن رازۋېتچىكلىــرىگه تاقابىــل تــۇرۇش ھهققىــدە بــاش 

بۇنــــداق . قاتۇرىــــدىغان مهنزىرىنــــى شهكىللهندۈرۈشــــكه باشــــاليدۇ
مـــۇقهررەر تـــۈردە ئىككىنچـــى باســـقۇچلۇق مۇھىتنىــڭ تهرەققىيـــاتى  

. ھهرىكىتىمىــز ئۈچـــۈن ئـــۇل ھازىرالشـــنى شـــهكىللهندۈرۈپ بېرىـــدۇ 
ــي    ــڭ غهلىبىلىـــك تهرەققىـ ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنىـ ــى باسـ بىرىنچـ
قىلىشــــىغا ئهگىشــــىپ، پىــــدائىيلىرىمىزنىڭ يوشــــۇرۇن كــــۈرەش  
ــك     ــان قابىلىيهتلىــ ــۈرىكى توختىغــ ــىپ، يــ ــۇ ئېشــ تهجرىبىلىرىمــ

نىڭ كۆپىيىپ بېرىشىنى، ئىككىنچـى باسـقۇچلۇق   قهھرىمانلىرىمىز
ــارتىزان   ــۇ قابىلىيهتلىــــك تهشــــكىالتچى پــ ھهرىكىتىمىــــز ئۈچۈنمــ
يېتهكچىلىرىنى كـۆپلهپ يېتىشـتۈرۈپ بېـرىش مـۇھىتىنى ھـازىرالپ      
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ئهينى ۋاقىتتا ئېغىـر پرىنسـىپال خاتالىقالرغـا پېتىـپ قالغانلىقىغـا      
قارىماي، يېڭـى خىتـاي تاجـاۋۇزچى كـۈچلىرى بىـلهن ھهمكارلىشـىش       
ئاساسىدا ئـۆزلىرىنى ئوڭشىۋېلىشـىغا ئۇرۇنىـدىغان غهلىتـى قۇللـۇق      

 دېـيىلگهن  ’ئىنقىالبى زور مهدەنىيهت‘. گه پاتماقتا ئىدىروھى ھالىتى
 ھهمكارلىشـىپ  بىـلهن  خىتـايالر  ئارىسـىدا  ياشـالر  ئىچىدە دەۋر پۈتكۈل

ــي ــنى مىللىـ ــا يۈكسىلىشـ ــكه قولغـ ــدۇ كهلتۈرۈشـ  دەيـــدىغان بولىـ
-ئهپتى خىتايالرنىڭ ئىكهنلىكىنى خىيال خام پۈتۈنلهي ئارزۇلىرىنىڭ

رى ئىجتىمائىي شامال ئاالمهتلى قىلىش ھېس تولۇق بهشىرىلىرىدىن
ھــالىتىگه ئايلىنىــپ، خىتــايالر بىــلهن تىركىشىشــنىڭ كالسســىك   
يوللىرىنى ئاختۇرۇشۇپ يۈرگهندە، يهنه قانداقتۇر بىـر يوشـۇرۇن ئىچكـى    
ــارقىلىق     ــى ئ ــاي ۋاسىتىس ــپ خىت ــاش قىلىنى ــدىن پ كــۈچلهر تهرىپى

ىسـتلىرى  ئهمدى خهلـق، خىتـاي كوممۇن  . بىر باستۇرۇۋېتىلدى-بىرمۇ
ــپ     ــئهللهرگه قېچىـ ــىپ چهتـ ــنى رەت قىلىشـ ــلهن ھهمكارلىشىشـ بىـ
كېتىشكهن يـاكى خىتـاي تۈرمىلىرىـدە قامىلىـپ ياتقـان كونـا تىـنچ        
پائالىيهت پروگراممىلىرىنى ھهرىكهت ئۇسۇلى قىلىپ تاللىۋېلىشقان 

قىزىـق يېـرى، مـاۋ    . مىللهتچى كۈچلىرىگه ئۈمىد باغالشقا باشـلىدى 
ــۈمى بۇخىـــ  ــدوڭنىڭ ئۆلـ ــانچى،“ل زەيـ ــى پـ ــاي دېـــگهن ”چىنچـ  خىتـ

 قىلىــپ رەت ئىزچىــل ھهمكارلىشىشــنى بىــلهن كوممۇنىســتلىرى
 بولـۇپ،  قويۇۋېتىلىشـى  تـۈرمىلهردىن  بىردىن-بىردىن كهلگهنلهرنىڭ

 بـــۇرۇنقى شـــۇ يهنه دېگـــۈدەك چىقمـــاي-چىقـــار تۈرمىـــدىن ئـــۇالر
ــاملىرىنى ــردىن مۇق ــر-بى ــۇش بى ــولى قۇتۇل ــىپ ي ــىي دېيىش  شهخس

لمىي مۇھاكىمه سـورۇنلىرىدا ھاياتىنىـڭ   ئى دەرسخانىالردا، سورۇنالردا،
ــىرىمهي،     ــچه ئهنس ــدىن قىل ــېلىش ئېهتىمالى ــتىدا ق ــا خهۋپ ئاس قايت

 .پىداكارلىق بىلهن تهرغىب قىلىشقا كېرىشتى

ئۆز مىللىتىنىڭ كىملىكىنى، نهدىن قانداق قىلىـپ بـۇ يهرلهرگه   
قايتا يىغىلىپ قالغانلىقى ياكى ئهزەلدىن ماكان قىلىپ كهلگهن بـۇ  
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يهرلهرگه چېكىنىپ ياشاپ كېلىۋاتقانلىقىنى، بۇ دەۋرلهرگىچه نېمىلهر 
قىلغانلىقىنى، قانداق قىلىپ بۈگۈنكى ھالغا كېلىپ قالغانلىقىنى 

ــيىلگهن  بىلىشــكه تهشــنا  ياشــالر ھونالرنىــڭ، ئېگىــز ھــارۋىلىقالر دې
ــڭ،    ــڭ، قاراخانىيلىقالرنىـ ــڭ، ئۇيغۇرالرنىـ ــڭ، تۈركلهرنىـ قاڭقىلالرنىـ

 دەبىلىـــك-دەب دېگهنـــدەك …ســـهئىدىيىلىكلهرنىڭ، بهدەۋلهتنىـــڭ، 
ــارىخىي ــتانلىرىنى تـــ ــىپ، داســـ ــلىپىدە ئاڭلىشـــ ــۇپ دەســـ  قورقـــ

 تهقدىرىـدىن  رنىڭسـۆزلهۋاتقانال  بـۇالرنى . قارىشاتتى ئهتراپىدىكىلهرگه
ــيىن قالغىنىـــدىن كۆنـــۈپ ســـهل ئهنسىرىشـــهتتى،  ئۇالرنىـــڭ كېـ

ته جهمئىيهتـ . باشـلىدى  ئويغىنىشـقا  ئېلىشـقا،  ئىلهـام  جاسارىتىدىن
نۇرغۇن مىللهتچـى، ۋەتهنـپهرۋەر يـاش كـۈچلهر ئـۇزۇن يىلالردىـن بېـرى        

ــان   ــڭ شـ ــڭ، دىنىنىـ ــڭ، ۋەتىنىنىـ ــان مىللىتىنىـ ــىز قالغـ -خهۋەرسـ
سۆزلهۋاتقان بۇ ياشانغان پېشـقهدەملهرگه قىلـچه   شۆھرىتىنى قورقماي 

 .ئىككىلىنىپ ئولتۇرمايال سادىق مۇرىتالردىن بولۇپ كېتىشتى

-قاسىم ئهنه شۇنداق بىر مۇھىتتا، تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنـى غىـل  
پــالال كــۆرۈپ بولــۇپ ئــالىي مهكــتهپكه كىرىــپ بۇخىــل مۇرىتالرنىــڭ  

. ېتىشمهكته ئىـدى ئىستىخىيىلىك ھىمايىچىلىرىدىن بىرى بولۇپ ي
ئۇنىــڭ قهلبــى بــۇ تــۈردىكى مىللهتچــى ئېقىمالرنىڭمــۇ بىرخىــل       
يېتهرسىزلىكلىرىنى، بىرتهرەپلىمىلىكلىرىنى، ھهتتا پرىنسىپال خاتا 

ــىمۇ،    ــدەك قىلس ــېس قىلغان ــارلىقىنىمۇ ھ ــڭ ب ــۇيرۇق“جايلىرىنى  ق
 تىــنچ بۇخىــل يىلالرغىــچه ئــۇزۇن دېگهنــدەك، ”يهپتــۇر ئــۆپكه تــاپقىچه

 .ئىدى كېلىۋەرگهن بولۇپ سادىق ئېقىمىغا مىللهتچىلىك

ئۇ، ئوتتۇرا ۋە ئالىي مهكتهپلهردە ئۆگهنگهن ماركسىزم تهلىمـاتلىرى  
ئاساسىدا پىكىر قىلىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ دۇنيانى، جهمئىيهتنـى،  

ئۈچ ئهپهندى پىكىـر  «كېيىنچه ئۇ يهنه . مىللىتىنى كۆزەتمهكته ئىدى
 قىسىلىۋېلىپ ئارىسىغا ’چوڭالر‘قىلىدىغان بويىچه پىكىر » ئېقىمى
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خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ئومــۇمىي ســانى خهلقىمىــز نوپۇســىدىن   
ئارتىپال كېتىدىكهن، بىزنىڭ شهھهرلهردە قېلىش پۇرسىتىمىز تۈگهپ، 
بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىــكهت دولقۇنىغــا ئــاتلىنىش پۇرســىتىدىن 

 غــا ’ئىنــدىئانلىرى‘هت، بىزنىــڭ خىتــاي بــۇ ھــال. ئايرىلىــپ قــالىمىز
 بىـر  بۇنـداق . قالىـدۇ  بولـۇپ  بېشـارىتى  بولغانلىقىمىزنىڭ ئايلىنىپ

 يـۇرتى  خىتـاي  كىچىـك  ئىككىنچـى  اليىـق  جىسمىغا-ئىسمى − ئهل
 ! دېمهكتۇر

ــارىتىش      ــمه يـ ــۇرۇن ۋەھىـ ــقۇچلۇق يوشـ ــى باسـ ــڭ بىرىنچـ بىزنىـ
ــاي تاجاۋۇزچىلىر   ــىتى خىت ــىي مهقس ــڭ ئاساس ــڭ ھهرىكىتىمىزنى ىنى

ســۈنئىي كۆپىيىــپ كېتىشــىنى توســۇش بولــۇش بىــلهن بىــرگه، يهنه  
ۋەتىنىمىزدىكى قورقۇنچاق ۋە قېچىش پۇرسىتىنى تاپااليدىغان خىتاي 
ــپ    ــدا قىلى ــېچىش دولقۇنىنىمــۇ پهي ــتىگه ق تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ دۆلى

-كېسـهللىرىنى، خوتـۇن  -ئـانىلىرىنى، قېـرى  -بولۇپمۇ ئاتـا . بېرەلهيدۇ
-چىلىرىنى، ۋاقىتلىق ھۈنهرۋەنلىرىنى، تىلهمچىبالىلىرىنى، ساياھهت

ئوغرىلىرىنى قورقۇتۇپ قاچۇرىدىغان ئاالھىـدىلىكىمۇ بولغاچقـا، ئـۇالر    
ئاڭلىغـانلىرىنى  -دۆلىتىگه قېچىپ بېرىۋالغىنىدىن كېيىن، كۆرگهن

قورقۇنچلۇق تۈسـلهرگه كهلتـۈرۈپ ھېكـايه قىلىشـلىرى نهتىجىسـىدە،      
ۋاتقان يۈزمىڭلىغـان خىتـاي   ۋەتىنىمىزگه كېلىشنى نىـيهت قىلىشـى  

ــايتۇرۇش     ــدىن قـ ــاۋۇزچىلىق نىيىتىـ ــامزاتلىرىنى تاجـ ــاۋۇزچى نـ تاجـ
رولىنىمۇ قوشۇمچه ئويناپ، ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ 

يهنه بىــر . ســۈنئىي كۆپىيىشــىنى تېــز ســۈرئهتته ئازايتىــپ بېرەلهيــدۇ 
ىۋاتقـان  تهرەپتىن، بـازار ئىگىلىكىـگه قـاراپ تېـزلىكته ئىسـالھات قىل     

خىتايالر، بۇنچه ۋەھىمىلىك بىـر يهرگه مهبـلهغ سېلىشـنى تهدرىجىـي     
بۇمۇ ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىالر . قىسقارتىشقا مهجبۇرلىنىدۇ

ئهڭ . نوپۇسىنىڭ سۈنئىي كۆپىيىشىگه ئېغىر توسالغۇ پهيـدا قىلىـدۇ  
مـــــــۇھىم رولـــــــى شـــــــۇ يهردىكـــــــى، ۋەتىنىمىـــــــز خهلقىنـــــــى 
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تهبىئىــــي گــــاز تۇرۇبــــا يوللىرىنىــــڭ -تورالشتۇرۇلىشــــىغا، نېفىــــت
كۆپىيىشىگه ئهگىشىپ، ۋەتىنىمىزنىـڭ خىتـاي ئاھالىسـى ئاساسـىدا     

بۇنـداق  . رغا ئېرىشـىۋالىدۇ سانائهتلىشىشى تېخىمۇ كۈچلۈك ئاساسـال 
بىر ۋەزىيهتـته، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ سـانى پهۋقۇلئـاددە ئارتىـپ       

دە، ئـــــۇالرنى قـــــوغالپ چىقىرىشـــــنىڭ ئهڭ ئـــــاخىرقى -كېتىـــــدۇ
بهزىــلهر بۇنــداق بىــر . پۇرســهتلىرىنىمۇ قولــدىن چىقىرىــپ قــويىمىز 

ــماقتا  ــيهت دەپ قاراشـــ ــلۇق ۋەزىـــ ــايىن ئوڭۇشـــ ــى ئىنتـــ : ۋەزىيهتنـــ
ــۋەتىنىمى“ ــقۇچالرغا   زنىـ ــۇقىرى باسـ ــى ئهڭ يـ ڭ زامانىۋىالشتۇرۇلۇشـ

كىرگىنىــدە، خهلقىمىزنىــڭ كــۆزى ئېچىلىــپ، سهۋىيىســى ئارتىــپ،   
ــائىي ۋە    ــرىش ئىجتىمــ ــوغالپ چىقىــ ــاۋۇزچىلىرىنى قــ ــاي تاجــ خىتــ

 تىنچلىقچىلىرىمىـز  بـۇ  بىزنىـڭ  ”!ئىقتىسادىي ئاساسىغا ئېرىشـىدۇ 
ىشى مۇمكىن بول تهقدىرىمىز بىزنىڭمۇ تهقدىرىنى خوڭكوڭنىڭ گويا

ئۇنتۇمـايلىكى، خوڭكوڭغـا   . دەپ ئۈمىدلىنىۋاتقان بولىشىمۇ مۇمكىن
ئوخشىغان تاجاۋۇزچىالر تهرىپىدىن تهرەققىي قىلدۇرۇلۇپ، ئـاخىرى ئـۇ   
يهر خهلقىنىڭ مىللىي مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش تهلىـپىگه  
ــېمىس     ــۇز، نـ ــز، فرانسـ ــۋالى ئىنگلىـ ــۇش ئهھـ ــاقۇل بولـ ــۇرى مـ مهجبـ

كى ئاھالىسى ئاز، بىلىم جۇغالنمىسى يـۇقىرى، ئىقتىسـادىي   قاتارىدى
كاپىتال جۇغالنمىسـى يېتهرلىـك تاجاۋۇزچىالرغـا مۇۋاپىـق كهلگىنـى      
بىــلهن، ۋەتىنىمىزنــى ئاھالىســى بــويىچه تولــۇق خىتايالشــتۇرىۋېلىپ 
ئانــــدىن زامانىۋىالشــــتۇرۇش يولىغــــا قــــاراپ كېتىۋاتقــــان خىتــــاي  

ــۇ په  ــاۋۇزچىلىرى ئۈچــۈن ھهرگىزم ــدۇ تاج ــاي . رەز قىلىشــقا بولماي خىت
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ باسقۇنچىلىقى ئاسـتىدىكى بىزنىـڭ تهقـدىرىمىز،    
بهئهينى ئامېرىكا ئىندىئانلىرىنىڭ تهقدىرى بىلهن ئوخشـاش بولـۇپ،   
ــاكىمىيهت      ــم، ھـ ــاد، بىلىـ ــانائهت، ئىقتىسـ ــۈردە سـ ــۇتلهق تـ ــز مـ بىـ

ە ساھهلىرىدىن سىقىپ چىقىرىلىپ، ئىپتىدائىي ئاھالىسى شـهكلىد 
ــالىمىز    ــىلىپ ق ــدا قاپس ــارىخ مۇزېيلىرى ــانلىق ت ــى . ج ۋەتىنىمىزدىك
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 بىــر قانــداقتۇر ســورۇنالردا بۇنــداق. كــۆردى تىرىشــىپ كۆزىتىشــكىمۇ
ــىزلىك، ــاكى يېتهرسـ ــدەك  بىرتهرەپلىمىلىكل يـ ــېس قىلغانـ ــى ھـ هرنـ

 كىرىـپ  ئىچىگىمـۇ  ’تهبىقىسى تىنچلىق ياشلىقالر ئوتتۇرا‘قىلىپ، 
 قانمــاي، تولــۇق يهنه يهردىمــۇ بــۇ. تىرىشــتى ئۆگىنىشــكه بىــرنېمىلهر

 ياشــلىقالر ئوتتــۇرا جهڭگىــۋار‘ بولغــان يوقىتىــپ ئۈمىــدىنى ئهســلىدە
. بـاقتى  كىرىشـىپ  يۇيۇشـقا  مېڭىسىنى كىرىپ ئارىسىغا ’تهبىقىسى

ــالر    ب ــىي ياشـ ــل خۇسۇسـ ــدا، ھهرخىـ ــدەك قىلغىنىـ ــۇ يهتمىگهنـ ۇالرمـ
 داســتىخانلىرىغا ’مىللهتچــى‘ســورۇنلىرىنىڭ پىالنســىز، نىشانســىز  

ــۈرۈپ، قىســىلىپ ارىســىغائ يىغىلغــانالر  بولســىمۇ سىستېمىســىز ي
ــل ــي ھهرخىـ ــىلىلهرگه مىللىـ ــر مهسـ ــۆھبهت دائىـ ــى سـ  تېمىلىرىنـ

نىڭغــا ئېنىــق بىــرەر ئۇ يهرلهردىمــۇ بــۇ. بــاقتى ئــاڭالپ قېتىرقىنىــپ
ــۇش‘ ــى قۇتۇل ــان ’پروگراممىس ــىمۇ، چېلىقمىغ ــۇ بولس ــال ئ ــۇ يهنى  ب

 ئىزدىنىشـتىن  نـى  ’يـولى  قۇتۇلـۇش  مىللىـي ‘ سـورۇنالردىن  تۈردىكى
 ئـاالتتى،  بىلىـم  ئۇچراتقىنىـدا  بولغـانالرنى  قايىـل . زېرىكمىدى زادىال

. قوياتتى قىلىپ تارتىشمۇ-تاالش باقاتتى، قىلىپ تهھلىل سورايتتى،
 بىزمـۇ “شۇنداقتىمۇ، بۇنـداق سـورۇنالردىن ئۇنىـڭ بىلگىنـى پهقهتـال      

ــارىخىي ــقا تـ ــگه ئاساسـ ــر ئىـ ــز بىـ ــن ”مىللهتمىـ ــرى دېگهنلهردىـ  نېـ
 تــارىخى، مىللىـي  ئاڭلىغــان سـۆھبهتلهردە  خىـل  بــۇ ئـۇ، . كېتهلمىـدى 

 چۈشــهنچىلىرى،  ۋەتهنپهرۋەرلىــك پىكىرلىــرى،-ئــاڭ مىللهتچىلىــك
هت ئۇســـۇللىرى، دىنىـــي ھهرىـــك ئهركىنلىـــك مىللىـــي كالسســـىك

ئهقىدىلىرىنىڭ مىللهتچىلىـك، ۋەتهنپهرۋەرلىـك ئهقىـدىلىرى بىـلهن     
 چىققىلـى  نۇرغۇنلىغـان  تلهردەجهھه قاتارلىق …بولغان مۇناسىۋىتى، 

 پـاتقىقى  زىـددىيهتلهر  يوقىتىۋاتقان ئهھمىيىتىنى رېئال بولمايدىغان،
اقتـا  قىلم ھـېس  قالغـانلىقىنى  پېتىـپ  چوڭقـۇر  بارغانسـېرى  ئىچىگه

ئاستا بۇخىل ئۆز ئهھمىيىتىنى يوقىتىپ بېرىۋاتقان، -ئۇ، ئاستا. ئىدى
ــكه،       ــۆھبهت ســورۇنلىرىدىن زېرىكىش ــى بولمايۋاتقــان س ــى رول ئهمىل
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ــاليدۇ  ــكه باش ــر   . ئۈمىدسىزلىنىش ــپ، بى ــرىگه كېلى ــر يهرلى ــا بى ھهتت
ۋاقىتالردا جهڭگىۋار ھهرىكهتلهرنى تهرغىـب قىلىـپ جېنىنـى تىكىـپ     

ــ  ــك پائ ــۇپ    مىللهتچىلى ــۇپ بول ــۇغۇللىنىپ مهغل ــلهن ش الىيهتلهر بى
. تــۈرمىلهرگه چۈشــۈپ چىققــان كىشــىلهر بىلهنمــۇ ئۇچۇرۇشــۇپ بــاقتى

ــۇل     ــۇش ئۇس ــي قۇتۇل ــرەر مىللى ــق بى ــۇ ئېنى ــارىلىرىنى -ئۇالردىنم چ
 .كۆرەلمىگهچكه، بۇ خىل كىشىلهردىنمۇ ئۈمىدىنى ئۈزگهنىدى

ڭ، تـۈرك  قاسىم، ئۆزى مهنسۇپ بولۇپ تۇرۇۋاتقـان ئۇيغـۇر خهلقىنىـ   
دۇنياسىنىڭ، مۇسۇلمانالر ئالىمىنىڭ يېقىنقى زامان دۇنيـا تارىخىـدا،   

تېخنىكـا  -ھازىرقى زامان دۇنياقاراش ساھهلىرىدە، بولۇپمۇ زامانىۋى پهن
-ساھهلىرىدە قىلچه ئاۋازى چىقماي قېلىۋاتقانلىقىنى، يېقىنقـى بىـر  

رىنى ئىككى ئهسىر مابهينىدە ئومۇمىي يۈزلۈك ھالـدا ئـۆز سـهلتهنهتلى   
يوقىتىشىپ، تهدرىجىي شهكىلدە ئهتراپىدىكى شىددەتلىك كۈچىيىپ 
ــا زومىـــــگهر كۈچلىرىنىـــــڭ   كېتىۋاتقـــــان رايـــــون، قىتـــــئه، دۇنيـــ
ــپ    ــا ئۆيلىنىــــ ــدىالرغا، قۇللىرىغــــ ــىگه، بېقىنــــ مۇستهملىكىســــ
ــىنهلمهي      ــهۋەبلىرىنى زادىـــال چۈشـ ــڭ تـــۈپكى سـ كېتىۋاتقانلىقىنىـ

تهڭسـىزلىك مهسىلىسـى    بۇ يهردە ئىنتايىن ئېغىـر بىـر  . قېلىۋاتاتتى
ــدى   ــهتمهكته ئىـ ــۆزىنى كۆرسـ ــدى  . ئـ ــپ قالـ ــىم ئويلىنىـ ــۇ“: قاسـ  بـ

ــاكى ھادىســىمۇ تهبىئىــي تهڭســىزلىك  خاتالىقىنىــڭ ئادەملهرنىــڭ ي
 ”نهتىجىسىمۇ؟

ئهسلىدە، قاسىمنىڭ دۇنيا قارىشىغا ئهڭ چوڭقـۇر تهسـىر قىلغـان    
 ئهسـلىدىنال . ئىـدى  پهلسهپىسـى  ماركسىزم −پىكىر قىلىش ئۇسۇلى 

ــقا     ئۇ ــىدىن باشـ ــىزم پهلسهپىسـ ــدە ماركسـ ــلىق دەۋرلىرىـ ــڭ ياشـ نىـ
سىستېمىلىق بىرەر پىكىر قىلىش ئۇسۇلىمۇ يـوق يـاكى ئۇنىڭـدىن    

دىنىــي . باشــقا ئۇســۇلالردا تهھلىــل قىلىشــى مــۇمكىن ئهمهس ئىــدى
پىكىر قىلىش ئۇسۇللىرى ھهققىدە گهپ بولغىنىـدا پهقهتـال ئۈمىـدى    
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ــا كې ــۇرۇن پــــارتىزان    . لىــــدۇبارلىققــ ــڭ نهتىجىســــىدە، يوشــ بۇنىــ
قوشــــــۇنلىرىمىز تهدرىجىــــــي كۆپىيىــــــپ ۋە مۇنتىزىملىشــــــىپ، 
قىســـمهنلىكته تۇراقســـىز ئـــازاد رايونلىرىمىزنىـــڭ، مهخســـۇس ئـــازاد 
ــرى      ــۇ چېگرىلى ــلهر بىلهنم ــنا ئهل ــدا قوش ــڭ ۋە ئاخىرى رايونلىرىمىزنى

شـىغىچه  ئېچىلغان ۋاقىتلىـق ھۆكـۈمهت رايونلىرىنىـڭ بهرپـا قىلىنى    
بۇ دەۋر، مىللىي مۇستهقىللىق . كېڭىيىش شارائىتى بارلىققا كېلىدۇ

ھهرىكىتىمىزنىڭ ئهڭ ئاخىرقى باسقۇچى بولغان قىسمهن مۇنتىزىم 
ــگه    ــارمىيه دەۋرىـــ ــي ئـــ ــدىغان مىللىـــ ــلىرىنى قىالاليـــ داال ئۇرۇشـــ

مىللىــــي مۇســــتهقىللىق . كىرگهنلىكىمىـــزدىن دېــــرەك بېرىـــدۇ  
 خىتـــاي ۋەتىنىمىـــزدىن −قۇچى ھهرىكىتىمىزنىـــڭ ئـــۈچىنچى باســـ

ــاۋۇزچى ــق تاجـ ــۇنلىرىنى قوراللىـ ــازىالش قوشـ ــقۇچى تـ ــۇپ باسـ  بولـ
 مانــا ھهرىكىتىمىــز مۇســتهقىللىق مىللىــي بىزنىــڭ. ھېســابلىنىدۇ

ــۇنداق ــي ش ــۈچ تهخمىنى ــقۇچ ئ ــىدا باس ــتراتېگىيىلىك ئاساس  ۋە ئىس
 مهقســهتته شــۇ پروگراممىلىنىشــى، ئاساســىدا پىالنــالر تــاكتىكىلىق

ــق ــم  ھه پىالنلى ــى الزى ــكهت قىلىنىش ــلىرى  . رى ــۇلهىچىلىق قاراش س
بۇنــداق سىســتېمىلىق ئېنىــق اليىــهه بــويىچه ئىــش قىاللمىغىنــى  
ــڭ    ــته ئۇالرنىـ ــتهقىللىق ھهرىكىتـــى جهھهتـ ــي مۇسـ ــۈن، مىللىـ ئۈچـ
ــى     ــڭ بولىش ــاكى تاكتىكىلىرىنى ــى ي ــر ستراتىگىيىس ــداق بى ھهرقان

 .مۇمكىن ئهمهس

بېرىلىـدىغان مىللىـي   يۇقىرىقىدەك ئۈچ باسـقۇچ بـويىچه ئېلىـپ    
 بىرىنچـى  −مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئهڭ مـۇھىم باسـقۇچى   

 قانـات  تېـزلىكته  ھهرىكىتىمىـز  باسـقۇچلۇق  بىرىنچى بولۇپ، باسقۇچ
ــدا،  مــۇمكىن ئــېچىش ســۆز باســقۇچالردىن قالغــان يايدۇرۇلمىغىنى

 تېـزلىكته  باسـقۇچنى  بىرىنچـى  بىز ئهگهر شۇنىڭدەك، خۇددى. ئهمهس
نىمىزدە، خىتــاي تاجــاۋۇزچىالر ئاھالىســىنىڭ ســۈنئىي ىگىباشــلىۋەتم

كۆپىيىش سۈرئىتى ۋەتىنىمىزدىكى تۆمۈر يول ۋە قاتناش يوللىرىنىڭ 



816 

 

اللىغان دەۋرىمىـز، ۋەتىنىمىزدىكـى دۈشـمهن نوپۇسـىنى ئـازايتىش      قى
يهنـى، بىرىنچـى   . يولىغا تاشالنغان بىرىنچى قهدىمىمىز بولۇپ قالىدۇ

ــۈنئىي    ــڭ سـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــز خىتـ ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـ باسـ
ئىككىنچـى باسـقۇچلۇق   . كۆپىيىشىنى توسۇش دەۋرى بولـۇپ قالىـدۇ  

ىمىزدا، خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى ھهرىـــكهت دەۋرىـــگه قهدەم باســـقىن
ــپ،    يوشــۇرۇن قورقۇتــۇش ھهرىكىتىمىــز تهدرىجىــي شــهكىلدە ئۆزگىرى
شهھهرلهر ئارىسـى ھهرىكهتچـان پـارتىزانلىق ھهرىكهتلىـرىگه قىسـمهن      

ــدۇ  ــان بولى ــارائىت يارىتىلغ ــىنى   . ش ــۇ باســقۇچتا، دۈشــمهن ئاھالىس ب
ــدىن قــوغالپ ئازايتىشــنى ئاساســىي مه  قســهت ۋەتىنىمىــز تۇپراقلىرى

قىلغان پارتىزانلىق ھهرىكهتلهرنى قانات يايدۇرۇش ئـارقىلىق، خىتـاي   
ــدا     ــان ھال ــق قوغدىنىشــى بولمىغ ــاۋۇزچىالر ئاھالىســىنى قوراللى تاج
ئىشــقا بېرىــپ كېلهلمهيــدىغان، ســىرتالرغا ئهركىــن چىقالمايــدىغان  

بۇنـداق  . ۋەھىمىلىك ۋەزىيهت يارىتىشنى ئاساسى مهقسـهت قىلىمىـز  
ق ھهربىي ھالهت ھۆكۈم سۈرگهن قورقۇنچلـۇق ھـالهت   ھالهت، دائىملى
تاراج ئورنىغا ھهربىي ھـاكىمىيهت  -ئىقتىسادىي تاالن-بولۇپ، مهمۇرىي

. دەسسىگهن پاراكهندىچىلىك ھهربىي ھالهت دەۋرى باشـالنغان بولىـدۇ  
بۇنــداق بىــر ئهلــدە، تاجــاۋۇزچىالر ئاھالىســى ئــۇزۇن مهزگىــل قــېلىش  

ــازراقال   پۇرســهت تاپالىســا دۆلىــتىگه قــاراپ  نىيىتىــدىن ۋاز كېچىــپ، ئ
قاچىــدىغان، يېڭىــدىن كهلمهكچــى بۆلۈۋاتقــانلىرىمۇ ئــۇزۇن مهزگىــل  

بۇ ھالدا دۈشمهن ئاھالىسى ئىزچىل . قېلىشنى ئويلىمايدىغان بولىدۇ
ــدۇ  ــاراپ يۈزلىنىـ ــقا قـ ــى  . ئازىيىشـ ــىنىڭ ئازىيىشـ ــمهن ئاھالىسـ دۈشـ

زايتىش ۋە ۋاسىتىلىك شهكىلدە ئىشلهپچىقىرىشنى ئاسـتىلىتىش، ئـا  
قالغان دۈشمهن ئاھالىسىمۇ . پالهچ ھالغا كهلتۈرۈشكه ئېلىپ كېلىدۇ

تهدرىجىي ھالـدا بىـخهتهر ۋە مـۇھىم دەپ قارالغـان شـهھهرلىرىمىزگىال      
ــارتىزانلىق    ــارا پـ ــهھهرلهر ئـ ــڭ شـ ــپ، خهلقىمىزنىـ ــىلىپ قېلىـ قاپسـ
ھهرىكىتى بىلهن شۇغۇللىنىشى ئۈچۈن تېخىمۇ ئوڭۇشـلۇق شـارائىت   
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-اماز خۇتبىلىرىدە، بهزى ھېيتئۇنىڭ ئائىلىسىدە، جۈمه ن. قالمايتتى
چىــراغ مۇراســىملىرىدا، خۇسۇســىي -تۆكــۈن يــاكى نهزىــر-بــايرام، تــوي

دىنىــي ســۆھبهتلهردە ئاڭلىغــان دىنىــي پىكىــر قىلىــش ئۇســۇللىرىدا  
ــا    ــاڭاليتتىكى، گويــ ــۆزلهرنى ئــ ــى ســ ــۇنچىلىك غهلىتــ ــڭ“شــ  ئۇنىــ

 ئۇلۇغلىنىـــدىغان  دەپ ”تهۋرىمهيـــدۇ قىـــل  دۇنيـــادا رۇخسىتىســـىز
بىر يـاراتقۇچى خـۇدانى شـۇنداق تـۆۋەن دەرىجىـگه      -بىردىن قۇدرەتلىك

دە » قۇرئـان كهرىـم  «چۈشۈرۈپ تهرىپلىشـهتتىكى، ئۇالرنىـڭ قارىشـىچه    
خـــۇدا ئـــۆزىنى خـــۇددى چـــۆچهكلهردىكى ســـېهرىۋازالرغا ئوخشـــىتىپ 
ــاپهتته    تونۇشــتۇرغىنىدەك مهنتىقســىز، تۇراقســىز، قانۇنىيهتســىز قىي

ق تهســۋىرلهش بىزنىــڭ ساۋاتســىز بهزىــدە ئــۇ، بۇنــدا. تهسۋىرلىشــهتتى
موللىلىرىمىزدىن كېلىۋاتىدۇ، مۇستهقىل دۆلىتى بولغان مۇسۇلمان 
ئهللىرىدە ئـۇالر خـۇدانى ئۇنـداق رىۋايهتلهردىكىـدەك تهسۋىرلهشـمهيدۇ      
دەپ ئــۆزىنى ئاۋۇتۇشــقا تىرىشســىمۇ، ئهمهلىيهتــته بــارلىق ئىســالم      

اكىتى ئالدىــدا، دۇنياســىنىڭ شــۇنچه قــاالق ھــالهتته تۇرۇۋاتقــانلىقى پــ
نى تونۇشتا بىر تۇيـۇق  » قۇرئان«بهلكىم بۈگۈنكى ئىسالم دۇنياسىمۇ 

يولغا كىرىپ قالغان بولسـا كېـرەك، دېـيىش بىـلهن بـۇ مهسـىلىدىن       
كېيىنكـى يىلالردىـال، دىـن ھهققىـدە     . ئۆزىنى قاچۇرۇشـقا تىرىشـاتتى  

ئۇنــدىن بــۇرۇن، . ئېنىقــراق بىــر چۈشــهنچىگه ئېرىشــكهندەك قىلــدى 
ئـادەت شـهكلى   -دىنىي ئهقىدىلىرىنى بىرخىل مىللىـي ئـۆرپ  قاسىم 

 .دەرىجىسىدىال تونۇپ تۇرغانىدى

قاســىم يهنىــال ئــۆزى بىلــگهن ئاساســالر بــويىچه پىكىــر قىلىشــقا   
 :مهجبۇر ئىدى

 بـارلىقىنى  مهڭگـۈ  ۋە ئىـدى  بـار  ئهزەلـدىن  ئـۇ  …. ماددىـدۇر  دۇنيا“
. بـار بواللمايـدۇ   يوقتىن ياكى يوقالمايدۇ مهڭگۈ ئۇ …. قالىدۇ ساقالپ

 ئهنه …. ئۆزگىرەلهيـدۇ  ھـالهتكه  بىـر  يهنه ھـالهتتىن  بىر ماددىالر بۇ …
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 تهرەققىي تهدرىجىي ماددىالر جهريانىدا ئۆزگىرىش ئۆزلۈكىدىن شۇنداق
 تهدرىجىـي  ئۇنىڭدىن …. قىالاليدۇ پهيدا ماددىالرنى ئورگانىك قىلىپ

ــي ــپ تهرەققى ــۈملۈكلهر، قىلى ــۇالردىن ئۆس ــيىن ئ ــانلى كې  …قالر، ج
 ئېهتىياجالرغـا  مـاددىي  ھايـاتلىق  …! ئايلىنااليدۇ ئادەملهرگه ئاخىرى

ــاج ــۇ. موھتـ ــاجلىق بـ ــى موھتـ ــۈرۈپ ئهمگهكنـ ــدۇ كهلتـ  …. چىقىرىـ
ــانالرنىڭ ئىپتىـــدائىي ــاددىي ئىنسـ ــرلىكته تهقســـىماتى مـ ــۈچ بىـ  كـ

 پرىنســىپ بــۇ ئهممــا …. ئىــدى قىلىــش تهقســىم تهڭ چىقىرىشــىپ
لهرنىڭ ئىگىدارچىلىق قىلىۋېلىش ۈچلۈكك كېتىپ، بۇزۇلۇپ كېيىن

بۇنىڭــدىن ئىقتىســـادىي پهرقـــلهر،  . مهسىلىســى ئوتتۇرىغـــا چىقتـــى 
 مىللىــي بــۇالردىن …ئۇنىڭــدىن تهڭســىز تهقســىماتلىق ســىنىپالر، 

 ھهممىسىنى بۇالرنىڭ ماركسىزمچىالر. چىقتى ئوتتۇرىغا … گۇرۇھالر،
. قىرىدۇچى ھۆكۈم دەپ يوقالمايدۇ تهڭسىزلىك تاشلىمىغۇچه سۈپۈرۈپ

ــداق … ــۈنئىي بۇنـ ــىزلىك سـ ــىنىپلىرىنىڭ تهڭسـ ــىتىلىك سـ  ۋاسـ
 ھهممىسـىنى  دېگهنلهرنىـڭ  ۋەتهن دۆلهت، مىللهت، بولغان كۆرۈنۈشى

 ماركســىزمنىڭ كهلتــۈرۈش، ھالغــا خىــل بىــر تــوپالش، نۇقتىغــا بىــر
 …”. مۇددىئاسىدۇر تۈپكى

 ”توپاليدۇ؟ نۇقتىغا قايسى“

بـارلىق  : قاسىم بۇنىڭ ئاقىۋىتىنى ئهمدىال كۆرۈۋاتقاندەك قىلـدى 
ــى دارۋىننىــڭ تۈرلهرنىــڭ شاللىنىشــى پرىنســىپى    ــاجىز مىللهتلهرن ئ
بويىچه رۇسىيىنىڭ ئهتراپىغا، خىتايالرنىڭ ئهتراپىغا، ئىنگلىزالرنىـڭ  
ئهتراپىغا، ئامېرىكىلىقالرنىـڭ ئهتراپىغـا، ياۋروپالىقالرنىـڭ ئهتراپىغـا،     

 !يدۇتوپال …

ــۈپكى پرىنســىپ قىلىشــقان    ــۆزلىرىگه ت ــمهك، ماركســىزمنى ئ دې
خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۇيغۇرالرنى يېرىم ئهسىر مابهينىدە سـۈنئىي  

ــدە  ــالپ قويىۋاتقانىكهنـ ــقا تاشـ ــى  ! شاللىنىشـ ــۈن بىزنـ ــۇنىڭ ئۈچـ شـ
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ــز − پهيتـــــته ــۆز خهلقىمىـــ ــۇنداقال مهنتىقىســـــى، ئـــ ــارلىق شـــ  بـــ
ىللىققا، ھۆرلۈككه ئېرىشتۈرۈپ كېلىۋاتقـان  قمۇسته ئېزىلگۈچىلهرنى

مهنتىــق بــويىچه خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى كهســـكىن جهڭ      
 .قىلىشنىڭ ئهڭ مۇۋاپىق يوللىرىنى تېپىپ چىقىشى زۆرۈر

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئۆزىنىڭ نهچچه ئون مىليونلۇق تاجـاۋۇزچى  
ــى‘ ــى ’ئاھالىسـ ــزگه نـ ــۇپ ۋەتىنىمىـ ــته توشـ ــى كېلىشـ  ۋەتىنىمىزنـ

ڭگۈلــــۈك خىتــــاي يۇرتىغــــا ئايالندۇرىۋېلىشــــنىڭ ئىجتىمــــائىي  مه
شۇنداق ئىكهن، . ئاساسىنى يارىتىۋېلىشنى تۈپ مهقسهت قىلىشماقتا

دەل -بىزمــۇ خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ بــۇ تــۈردىكى غهرىــزىگه دەلمــۇ
تاقابىل تۇرۇش يـولىنى تۇتىشـىمىز، يهنـى دۈشـمهننىڭ بـۇ غهرىزىنـى       

ن تىرىشىشـىمىز، ئـۇنى چهكلىشـىمىز،    ئىشقا ئاشۇرغۇزماسلىق ئۈچۈ
ھهتتا ئۇالرنى چېكىندۈرۈش ھهرىكىتىگه دەرھال ئاتلىنىشـىمىز الزىـم   

 . بولماقتا

مىليون كىشىلىك زامانىۋى قوراللىق كۈچلىرىنىڭ ھىمايىسـىدە  
ــۇ خىــل    گه ’ھهرىكىتــى بېســىۋېلىش تىــنچ‘ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان ب

 كېرەك؟ قوللىنىشىمىز تهدبىر قانداق قارشى

ــۋالىمىزدا،      ــۈنكى ئهھ ــوق بۈگ ــۇنۇقىمۇ ي ــولىمىزدا تۆمۈرنىــڭ س ق
دەسلىپىدە دۈشمهننىڭ بىۋاسىته ئارقا سېپى بولۇۋاتقان، ۋەتىنىمىزنى 

بىر ئامىل بولۇۋاتقان خىتاي -خىتاي يۇرتى ھالىغا كهلتۈرۈشته بىردىن
ــي      ــالالپ، مىللى ــولىنى ت ــۇش ي ــۆچمهنلىرىگه چهك قوي ــاۋۇزچى ك تاج

ــكهت   مۇســتهقىللىق ھهرىكىت ىمىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرى
ــۇرمىز   ــقا مهجب ــۇنىنى قوزغاش ــىنى   . دولق ــمهننىڭ كۆپىيىش ــز دۈش بى

ھهقىقىــــي تــــۈردە توســــۇيااليدىغان ھهرىكهتــــلهر بىــــلهن ئىزچىــــل 
شــۇغۇللىنىش ئــارقىلىق ۋەتىنىمىزدىكــى تاجــاۋۇزچىالر ئاھالىســىنى 
ــك    ــقا كاپالهتلىـ ــۇپ تۇرۇشـ ــۈزمهي تۇتـ ــانىدىن كۆپهيتكـ ــۈنكى سـ بۈگـ
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 !بولىدۇ

 

 ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان يوشۇرۇن ھهرىكهت 2.10§
ــا“ ــتهقىللىق يـ ــا − مۇسـ ــۈم يـ ــۇ − ”!ئۆلـ ــوئارنىڭ بـ ــهرقىي شـ  شـ

ــوي خهلقىنىــڭ تۈركىســتان ــردىن تېگىشــلىك سۇنۇشــىغا ب ــر-بى  بى
 تۈنسىز-ئۈن تاجاۋۇزچىلىرىمۇ خىتاي ھهتتا ئىكهنلىكىنى مهنتىقىسى

 بـۇ  خهلقىمىزنىـڭ  سـهۋەبتىن  شـۇ . بولماقتا مهجبۇر قىلىشقا ئېتىراپ
يولنى تېپىۋېلىشىدىن ئۆلگۈدەك قورقۇشۇپ،  توغرا بىر-بىردىن خىل

ھهرخىل تهدبىرلهرنى قوللىنىپ خهلقىمىزنى كۈرمىڭ خىل شـهكىل  
 قىزىقتـــۇرۇش ھهرىكهتلىـــرىگه ’قىلىـــش پائـــالىيهت تىـــنچ‘ئالغـــان 

 گويـــا تاجـــاۋۇزچىلىرى، خىتـــاي. يۈرۈشـــمهكته ئـــاختۇرۇپ يــوللىرىنى 
ئاتالمىش  ھهرىكىتىنىڭ مۇستهقىللىق مىللىي تۈركىستان شهرقىي

ــات يايدۇرۇلۇشــىدىن قــاتتىق ئهنسىرەشــكهن    تىــنچ يــولالر بىــلهن قان
قىياپهتكه كىرىۋېلىپ، بۇ ساھهدىكى تىنچ پائالىيهت قىلغۇچىالرنىڭ 

پــات چىشــىغا تېگىــپ قويــۇش بىــلهن، تىنچلىقچىلىرىمىزنــى  -پــات
خهلقىمىزنىــــڭ كهســــكىن ھهرىكهتــــلهرگه قېيىــــپ كېتىشــــىدىن 

ــق  ــىته قىلىشـ ــاقاليدىغان ۋاسـ ــاسـ ــاي  . ا ئۇرۇنماقتـ ــدا خىتـ ــۇ جهريانـ بـ
چــارىالر بىــلهن تولــۇق  -تاجــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنــى بــارلىق ئامــال 

تىزگىنلهشــــكه تىرىشــــىپال قالماســــتىن، بــــارلىق پۇرســــهتلهردىن 
پايــدىلىنىپ تاجــاۋۇزچى كــۆچمهن ئاھالىســى بىــلهن تولدۇرۇۋېلىشــقا 

مهھـرۇم   ۋەتىنىمىز خهلقى ھاياتلىق مۇھىتىدىن تولۇق. ئالدىرىماقتا
قالدۇرۇلۇشىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى نۇقتىسىغا كېلىپ قالغان مۇشۇنداق 

 كۆرسىتىپ قارشىلىق يا يوقىلىش، مهھكۇملۇقتا يا −جىددىي پهيتته 
 بىــر جىــددىي كېلىۋاتقــان تــوغرا تاللىۋېلىشــقا بىرىنــى قۇتۇلۇشــتىن
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رۇسـالر باشـقىالرنى رۇسالشـتۇرۇپ يوقىتىشـقا     ! يوقىتىشىۋاتقانىكهندە
ر بىزدەكلهرنــــى ســــۈنئىي شــــاللىنىپ ئۇرۇنغــــان بولســــا، خىتــــايال

ــۈرىۋاتقانىكهندە    ــۇرى ئىلگىــرى س ــىمىزنى مهجب ــداقمۇ ! يوقىلىش بۇن
 !بولىدىكهندە ”سۇنۇش بوي قانۇنىيهتلهرگه تهبىئىي“

قاسىم بۇنداق بىـر ئىـدىيىنى شـۇنچه يىلالردىـن بېـرى ئۆزىنىـڭ       
بىر پىكىر قىلىش قورالى قىلىپ ئۆز مىللىتىنىڭ سـۈنئىي  -بىردىن

ــۇپ كېلىۋاتقانلىقىغــا    ۋاســتىالر ــاردەمچى بول ــلهن يوقۇتۇلىشــىغا ي بى
 بـۇ  بىـز ! بولمايـدۇ  قهتئىـي  كېتىۋەرسهك بۇنداق ياق،“! ھهيران قالدى

 ”!ئىكهن شهرت قۇتۇلىشىمىز قهتئىي خىتايالردىن

يۇقىرىقىدەك تۈرلىنىپ كېلىۋاتقان : قاسىم يهنه ئويلىنىپ قالدى
كى رېئـاللىقنى ئېنىـق   نۇرغۇنلىغان پىكىر قىلىش ئۇسۇللىرى بۈگۈن

يـاكى بولمىسـا چۈشهندۈرۈشـنى چهكـلهپ     . چۈشهندۈرۈپ بېرەلمهيتتى
ــۇراتتى ــڭ    . تـ ــۇلىنى ئۆزلىرىنىـ ــش ئۇسـ ــر قىلىـ ــر پىكىـ ــداق بىـ بۇنـ

ھـــاكىمىيهت سىياســـىتىنىڭ نهزەرىيىـــۋى ئاساســـى قىلىۋېلىشـــقان  
بــارلىق سوتسىيالىســتىك دۆلهتــلهردە ئــاجىز، ئــاز ســانلىق تۇرۇۋاتقــان 

شــىددەتلىك مهجبۇرلىنىشــالرغا دۇچ كېلىــپ، تېــز    مىللهتلهرنىــڭ 
ــگه     ــانغا ئىـ ــۆپ سـ ــاكى كـ ــۈك يـ ــپ، كۈچلـ ــلهن يوقىلىـ ــۈرئهت بىـ سـ
ــار      ــر ئىنك ــانلىقى بى ــپ كېتىۋاتق ــا ئايلىنى ــڭ قۇللىرىغ مىللهتلهرنى

گويا كۈچلۈك مىللهتلهر ئۆز ئېهتىياجىدىن . قىلىنماس پاكىت ئىدى
ــارتۇق زېمىنالر   ــۇنبهت ئ ــايلىق ۋە م ــي ب ــارتۇق تهبىئى ــلهپ  ئ ــى ئىگى ن

قاالق مىللهتلهرنـى تېگىشـلىك بولمىغـان     ساندىكى ئاز“يېتىۋالغان 
 قارىشـىپ،  دەپ ”مۈلۈككه ناھهق ئېرىشىۋالغۇچى سىنىپىي دۈشـمهن 

 تـۇپراقلىرىنى،  كېلىۋاتقـان  قىلىـپ  مىـراس  بۇيان تارىختىن ئۇالرنىڭ
 مۇسـادىرە  ئىگىلىۋېلىش، ئېلىۋېلىش، تارتىپ بايلىقلىرىنى تهبىئىي

ىشىپ كهلگهنلىكىنى تىر قىلىۋېتىشقا ’مۈلۈك ئورتاق‘ قىلىۋېتىش،
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ئۇنىــڭ ســهزگهنلىرى بۇنىڭلىــق بىلهنــال    . ھــېس قىلماقتــا ئىــدى  
گويا بۇ ئاجىز، ئاز ساندىكى مىللهتلهرنىڭ ئايرىم تهبىقه : تۈگىمهيتتى

بولىۋېلىشىپ، باشقا بىر دىنغا ئېتىقـات قىلىشـى، باشـقا بىـر تىلـدا      
باشــقا بىــر يېزىقالرنــى قوللىنىشــلىرى، باشــقا سۆزلىشــىپ يۈرۈشــى، 

ــقىچه       ــادەت قىلىۋېلىشــلىرى، باش ــاقالرنى يېيىشــنى ئ ــۈردىكى تام ت
 ئۇالرنىـڭ  قىسقىسـى،  …كىيىم پاسـونلىرىنى كىيىـپ يۈرۈشـلىرى،    

ــارلىق ــي بــ ــدىلىكلىرىگه مىللىــ ــگه ئاالھىــ ــىنىڭ ئىــ  بولىۋېلىشــ
 رىئىپـــادىلى بولۇۋالغانلىقىنىـــڭ ’ســـىنىپ ئاالھىـــدە‘ ھهممىســـىال

ــازىالپ، ھهممىســىنى ئۇالرنىــڭ بولــۇپ، خشــاش تىــل، بىرخىــل  ئو“ ت
ئـادەت، بىرخىـل ئېتىقـات، بىرخىـل كىـيىم،      -يېزىق، بىرخىل ئـۆرپ 

 قــا …شــهكلى، بىرخىــل ئىــرق، -بىرخىــل يــېمهك، بىرخىــل چىــراي
 بۇنىڭغـا . قالغانىدى بولۇپ ”تهقهززاسى كوممۇنىزمنىڭ كهلتۈرۈلۈشى

ــۆنمىگهنلهرنى، ــانالرنى بــۇنى ك  ئاسسىمىلياتســىيه يــاكى قىاللمىغ
 ئـېالن  دەپ ’دۈشـمهن  سـىنىپى ‘يـدىغان بىزدەكلهرنـى   بولما قىلىشقا
 ۋاســىتىلىك دەپ −! كېــرەك تاشــالش ســۈپۈرۈپ يۈزىــدىن يهر قىلىــپ

 .ئىدى قىلىشماقتا ئېالن شهكىلدە

ــىتىنىڭ     ــي سىياســــ ــل مىللىــــ ــۇ خىــــ ــىزمنىڭ بــــ ماركســــ
ز ئانــا ۋەتىنىــدە ئاپئاشــكارا ئهمهلىيلهشــتۈرۈلۈش ئهھــۋالىنى قاســىم ئــۆ

ــدى  ــۆرمهكته ئى ــدىرىنى   : كــۆرگهن ۋە ك ــڭ تهق ــۇ، باشــقا مىللهتلهرنى ئ
ــڭ      ــۇر خهلقىنىـ ــان ئۇيغـ ــۆزى تهۋە بولۇۋاتقـ ــۇپ، ئـ  كوممـــۇنىزم“قويـ

 سوتســىيالىزم ئاتالغــان دەپ ”باســقۇچى تهييــارلىق جهمئىيىتىنىــڭ
ــاكىمىيىتى ــدىن ئـــۆتكهن ئاســـتىغا ھـ ــان، كۈنىـ  ۋەتهن ئـــاۋۋال بۇيـ

دىن ئانــ قىلىۋېلىنغـانلىقىنى،  مـۈلكى  ئورتــاق خىتايغـا  تۇپرىقىنىـڭ 
يېزىقىنىــڭ خىتايچىالشتۇرۇلۇشــىغا كــۈچهپ ئۇرۇنغــانلىقىنى، -تىــل

ــۆرپ    ــي ئېتىقـــات ۋە مىللىـــي ئـ ــۇرى  -دىنىـ ئـــادەتلىرىمىزنى مهجبـ
ئـــادەتلىرىگه -تاشـــالتقۇزۇپ، خىتايغـــا ئورتـــاق ئېتىقـــات ۋە ئـــۆرپ    
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مىدا ھهرىكهت قىلىپ كېلىۋاتقان نا پائالىيهتلىرى قۇتقۇزۇش مىللىي
ھهرخىل سىياسىي، مىللىي، دىنىي ئهربـاب يـاكى تهشـكىالتلىرىمىز    
ئاساســهن ئهنه شــۇنداق مهنتىقىســىزلىك بــويىچه، توغرىســى خىتــاي   
تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ خهلقىمىــزگه تېڭىۋاتقــان مهنتىقىســى بـــويىچه     

 .قايمۇقتۇرۇپ كهلمهكتهپائالىيهت قىلىشىپ خهلقىمىزنى 

ئهللىـك مىـڭ تاجـاۋۇزچى    ! ئهللىك يىللىق ئىزچىل مهغلۇبىيهت
نوپۇسىنىڭ بۈگـۈنكى ئـون مىليونلـۇق ئـاپهت ھـالىتىگه كېلىشـىگه       
ســۈكۈت قىلىــش، ئهللىــك مىـــڭ كىشــىلىك مىللىــي قوراللىـــق      

تۈنسىز ئايرىلىـپ قېلىشـىمىز، مىليونلىغـان    -كۈچلىرىمىزدىن ئۈن
 دۈشـمهن  …قولىدا بىهـۇدە ئۆلـۈپ تۈگىشـى،    خهلقىمىزنىڭ دۈشمهن 

 چـوڭ  شـۇنچه  ئهربـابلىرىمىز  قىلىۋاتقان ھهرىكهت بويىچه مهنتىقىسى
 بــۇ“ دېيىشــىپ، ”تــارىخىمىز كــۈرەش غهلىبىلىــك“ مهغلــۇبىيهتلهرنى

 دەپ ”!شــهرت ئىلگىرىلىشــىمىز ئالغــا تهۋرەنــمهي قهتئىــي يــولىمىزدا
 قىلىپ ئېتىراپ ئىزچىل ھهممه ئهربابلىرىمىز بۇ! ئېلىشماقتا قارارالر
اتقــان نهچــچه مىليــون خهلقىمىزنىــڭ تاجــاۋۇزچىالر تهرىپىــدىن كېلىۋ

ــلهن     ــى بى ــېلىش ھهرىكىت ــى قىســاس ئ ــۇدە ئۆلتۈرۈلۈشــىگه قارش بىه
شــــۇغۇللىنىش چــــاقىرىقلىرىنىمۇ مهنتىقىســــىزلىك دەپ ھۆكــــۈم 

 !قىلىشماقتا

ئهمدى بۇ خىل خاتا مهنـتىقىلهر بـويىچه ھهرىـكهت قىلىشـقا چهك     
ــدى  ــىمىزنىڭ ۋاقتـــــى كهلـــ ــاي  . قويۇشـــ ــۈن خىتـــ بىزنىـــــڭ بۈگـــ

 : تاجاۋۇزچىلىرىدىن قۇتۇلۇشىمىز ئۈچۈن پهقهت بىرال يولىمىز قالدى

 !ئۆلۈم يا −يا مۇستهقىللىق 

خهلقىمىـــز قاچـــانكى بـــۇ مهنـــتىقىگه ئهمهل قىلىـــپ ھهرىـــكهت  
لقىمىز ئاندىن ئۆزىنى قۇتقۇزۇشنىڭ يولىغا كىرگهن باشاليدىكهن، خه
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  ”!قهتئىي ئىزدىنىشىمىز شهرت

بۇ سۆزلهر بۈگۈنكى مۇھاجىر تهشكىالتلىرىمىزنىڭ ئورتـاق قوبـۇل   
 تـۈپكى  كهلتۈرۈشـىمىزدىكى  قولغا مۇستهقىللىقىمىزنى“قىلىشقان 

بــۇ ســۆزلهردە، بــۇ ! پرىنسىپالشــتۇرۇلغان شــوئارىدۇر دېــگهن ”يــولىمىز
ــاتلىق      ــڭ ھاي ــتان خهلقىنى ــهرقىي تۈركىس ــان ش ــدا ھېچقاچ قارارلىرى

ئهكسـىچه، شوئارالشـتۇرۇلغان   . پائالىيهت مهنتىقىسى ئىپادىلهنمىگهن
ۋەزىـــپىلهردە پۈتـــۈنلهي خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى -بـــۇ تـــۈردىكى قـــارار

وي سۇنۇشنىڭ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ئىزچىل قۇل مهنتىقىسىگه ب
ــادىلهنمهكته    ــى ئىپـ ــىمىزنىڭ مهنتىقىسـ ــدە قېلىشـ ــۇ ! ھالىتىـ  −بـ

 نۇرغۇنلىغـــان ئهپسۇســـكى،. تهشـــۋىقاتىدۇر خـــائىنلىق ۋاســـىتىلىك
 ئوتتۇرىغـا  ئاساسـىدا  مهنتىقىلىـرى  قۇللـۇق  خىـل  شۇ ئهنه خهلقىمىز

 .ئهگهشمهكته رغائۇال ئۈمىدلىنىپ چاقىرىقلىرىدىن قويۇلۇۋاتقان

 مهنتىقىغــا قايســى ”قىلىــش ئىــش بــويىچه ئىرادىســى دۈشــمهن“
ــۇن؟ ــاي ئۇيغ ــڭ خىت ــزگه تاجاۋۇزچىلىرىنى ــۇنچه ۋەتىنىمى ــۇن ش  نۇرغ

 قارشـى  خهلقىمىـزگه  بولمىغـان  ئهسـكىرى  بىرمۇ كهلتۈرۈشى، ئهسكهر
ــان ــان ئــايروپىالنلىرى، ئــۇرۇش مىڭلىغ ــا مىڭلىغ  بــروۋنىكالر،-تانك

 ’تىنچلىــق‘تۈرۈشـى قايسـى   كهل زەمبىرەكلهرنـى -تـوپ  سانسـىزلىغان 
 بىـــر ھهرقانـــداق خهلقىمىزنىـــڭ كېلىـــدۇ؟ ئۇيغـــۇن مهنتىقىســـىگه

 كـۈچلىرىنى  قوراللىـق  بۇ ئۈچۈن باستۇرۇش ھهرىكهتلىرىنى نارازىلىق
 پهقهت بـۇالر  كېلىـدۇ؟  توغرا مهنتىقىگه قايسى سېلىشى ئىشقا تولۇق
ۈن ئۈچـ  مۇددىئاسى تاجاۋۇزچىلىق − كېلىدۇ ئۇيغۇن مهنتىقىگه بىرال

ــالش   ــدىن ســۈپۈرۈپ تاش ــى يهر يۈزى ــز خهلقىن ــر  ! ۋەتىنىمى ــداق بى بۇن
 تۆكــۈش، دەرد يــالۋۇرۇش، قىلىــش، شــىكايهت“تاجاۋۇزچىغــا قارشــى  

 پروگراممىلىرىنى ”كېلىش كېلىشىمگه سۆزلىشىپ ھهمكارلىشىش،
ــۈزۈپ ــش ت ــى چىقى ــتىقىگه قايس ــۇن؟ مهن ــڭ ئۇيغ ــۈنگىچه بىزنى  بۈگ
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ــ  ــۇر قىلىنىۋاتقـ ــىگه مهجبـ ــى  ئۆزگهرتىلىشـ ــا قارشـ انلىقىنى، بۇنىڭغـ
چىققان، نـارازى بولغـان، تولـۇق قوبـۇل قىلىشـقا رازى بولمىغـانالرنى       

ــىنىپى“ ــمهن ســ ــر دەپ ”دۈشــ ــازاالپ ئېغىــ ــانلىقىنى جــ  كېلىۋاتقــ
 ئـۇ،  قىلىـپ  شـۇنداق . باشـلىدى  يېتىشـكه  كۆرۈپ ئېنىق بارغانسېرى

 بۇنىڭ تۇرماق، قۇتقۇزۇش خهلقىنى ئۆز نىڭ ’قارىشى دۇنيا ماركسىزم‘
ىــر ب قىلىــدىغان تهلهپ قىلىنىشــىنى يــوق پۈتــۈنلهي ئهكســىچه، دەل

خىــل يــات مىلــلهت ئىدىيىســى ئىكهنلىكىنــى بارغانســېرى ئېنىــق   
تهبىئىيكـى، تـارىخىي بىـر مىللهتنـى نـاھهق      . تونۇپ يهتمهكته ئىـدى 

يوقىتىۋېتىشــنى تهرغىــب قىلىــدىغان بۇنــداق ئىــدىيىنىڭ تهبىــئهت  
ــوغ  را باھــاالپ كېلىۋاتقانلىقىــدىنمۇ قــانۇنىيهتلىرىنىمۇ قانچىلىــك ت

 .گۇمان قىلىشقا باشلىدى

بۇ مۇالھىزىلىرىدىن كېيىن، قاسىم روھى جهھهتتىن بىـر پىكىـر   
ئۇنىڭدا كۆرۈلۈۋاتقـان  . بوشلۇقىغا ساڭگىالپ قالغاندەك ھېس قىلدى

بــــۇ روھىــــي بوشــــلۇق، ئۇنىــــڭ ۋەتهن، مىلــــلهت سۆيگۈســــىنى      
 .ېخىمۇ چىڭىتماقتا ئىدىئاجىزالشتۇرۇش تۇرماق، بۇ مۇھهببىتىنى ت

خۇددى شۇنىڭدەك، يوشۇرۇن شهكىلدە ئاللىقاچان ئىشهنچىسىدىن 
ــلىرى    ــان قاراشـ ــدىلىرىگه بولغـ ــالم ئهقىـ ــان ئىسـ قىلىـــپ كېلىۋاتقـ

دەل . قايتىدىن ئاڭسىز بولسىمۇ قهلبىنى قوچۇشقا باشلىماقتا ئىـدى 
نىـڭ ئۇيغـۇرچه تهرجىمىسـىمۇ تـۇنجى     » قۇرئـان كهرىـم  «بۇ پهيـتلهردە  

قاســىم، ئــون يېشــىغا كهلگــۈچه بوۋىســىنىڭ . ىم بېســىلغانىدىقېــت
-نىڭ ئـايهت » قۇرئان«ياردىمى بىلهن ياتالپ، كېيىن ئۇنتۇپ كهتكهن 

سـۈرىلىرىنى ئۇيغـۇرچه تـۇنجى تهرجىمىسـىدىن ئـۆز ئالـدىغا ئوقۇشــقا       
 .باشلىدى

ــاننى تــــۇنجى ئوقۇغىنىــــدا خۇدانىــــڭ، ئىســــالم   قاســــىم، قۇرئــ
ىزنىـــــڭ كوچىـــــدىكى ساۋاتســـــىز، ئهقىــــدىلىرىنىڭ، پهيغهمبىرىم 
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ئىمامالرنىـــڭ -بىلىمســـىز، نـــادان، ئىپتىـــدائىي قاراشـــتىكى مـــولال 
تهسۋىرلىگىنىدەك ئۇنداق ئاددىي، ئۇنداق ئاجىز، ئۇنداق مهنتىقسىز، 
ئۇنداق خىيالىي، ئۇنـداق روھـانىي شـهكىلدە ئهمهسـلىكىنى، ئۇنىـڭ      

ىـي،  دەل ئهكسىنچه شۇنچه مۇكهممهل، شۇنچه يۈكسـهك، شـۇنچه ئهمهل  
ــۇنچه    ــل ۋە شـ ــۇنچه ئادىـ ــق، شـ ــۇنچه مهنتىقلىـ ــي، شـ ــۇنچه تهبىئىـ شـ

 خـۇدايىم،  تـوۋا “. سۆيۈملۈك ئىكهنلىكىنى ھـېس قىلىشـقا باشـلىدى   
 بىـر  مـۇكهممهل  شـۇنچه  ئىگىسـىنى،  قـۇدرەت  بىـر  تهڭداشسـىز  شۇنچه

 خىيـالپهرەس،  شـۇنچه  ساۋاتسـىز،  شـۇنچه  قىلىـپ  قانـداق  ياراتقۇچىنى
ــۇنچه ــىز شـ ــكه كىشـــىلهردىن بىلىمسـ ــۇر ئۆگىنىشـ ــان مهجبـ  قالغـ

 دىنىنى ئىسالم خۇدانى،! ياق −. كهتتى ئۆكۈنۈپ دەپ − بولغىيدۇق؟
 قۇرئانـــدىن، ئـــۆزىمىز ئهمهس، ئاغزىـــدىن بىلىمســـىزلهرنىڭ بۇنـــداق

ــلهردىن ــۇپ ھهدىسـ ــكه ئوقـ ــچانلىق بىلىشـ ــىمىز تىرىشـ  كۆرسىتىشـ
 ”.قىلىدۇ كېرەكتهك

وقۇپ بىلىـم  دىن باشقا ئ» قۇرئان كهرىم«ئهپسۇسكى، قاسىمنىڭ 
دائىرىسىنى كېڭهيتىشىگه يارىغۇدەك بىرەر كىتاب بولمىغاچقا، ئـۆزى  

نى ئۆگىنىشكه » قۇرئان«بىلگهن تهبىئىي پهن بىلىملىرىگه ئاساسهن 
 .تىرىشىپ كۆردى

 …. ئىدى قايتىۋاتماقتا يولىغا ’ئىمان‘قاسىم، قايتىدىن 

***  

 

قاسىم ئويالپ بۇ يهرگه كهلگهندە، ئۇنىڭ كاللىسىغا خاسىيهتنىڭ 
يېڭى تونۇشقىنىدا . ئېچىنىشلىق سهرگۈزەشتلىرى كېلىپ تۇرۇۋالدى

ھاراق ئىچىشنى باشالۋاتقان خاسـىيهت، تهدرىجىـي شـهكىلدە ئىمانغـا     
 كـامېر  قاسىم …قايتىپ ناماز ئوقۇيدىغان ھالهتكه ئۆزگىرىۋاتقىنىدا، 
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باشتىن ئاياق تهكـرارالپ كېلىۋاتقـان تـۈپكى خاتـالىقلىرىمىزدىن     
ــي،    ب ــار دىنىــي، پهننى ىــرى شــۇكى، بىزنىــڭ نۇرغۇنلىغــان تهســىرى ب

ــىلىرىمىز      ــان كىش ــۆزىنى ئاتىغ ــدىلهرگه ئ ــانىي ئهقى ــي، ئىنس مىللى
ئىزچىل تـۈردە ھهرخىـل شـهكلى ئـۆزگهرگهن تىنچلىـق، مۇقىملىـق،       

 چىڭ دېگهنلهردە …سۈلهى، سۆھبهت، سۆزلىشىش، كېلىشىم تۈزۈش 
ن قىالاليــدىغا پهيــدا تهســىر كهســكىن كۈرەشــلهرگه، قوراللىــق تــۇرۇپ،

مهيلـــى . زوراۋانلىــق ھهرىكهتـــلهرگه ئىزچىـــل نهپرەتلىنىــپ كهلـــدى  
تارىختىكى سـوۋېت ئىتتىپـاقى بولسـۇن، مهيلـى خىتـاي گومىنـداڭى       
ــتان     ــهرقىي تۈركىسـ ــۇن، شـ ــتلىرى بولسـ ــاي كوممۇنىسـ ــاكى خىتـ يـ
ــداق بىــر مهســىلىدە ئۇالرنىــڭ    خهلقىنىــڭ جىــم يېتىشــىنى، ھهرقان

ــوي  ــلىههتى بـ ــكهت   مهسـ ــاي ھهرىـ ــىزىقىدىن چىقمـ ــىزغان سـ ىچه، سـ
قىلىشــىمىزنى، سۆزلىشــىپ مهســىله ھهل قىلىشــىمىزنى، قهتئىــي  

-تىـنچ  بىـلهن  ئۆزلىرى تۈردە ئىزچىل ىمىزنى، ’قىلماسلىق جېدەل‘
. كهلدى قىلىپ تهلهپ بولۇشىمىزنى يۇمشاق-ياۋاش بولۇپ، ئىتتىپاق

 ئىرادىسـى  دۈشـمىنىنىڭ  شۇنداق ئهنه كىشىلىرىمىز نۇرغۇن بىزنىڭ
بىـر تـوغرا چىقىـش يـولىمىز دەپ     -ۇشىمىزنى بىـردىن بول قۇل بويىچه

شهرقىي تۈركىستان خهلقـى ئهنه شـۇنداق   ! تهرغىب قىلىپ كهلمهكته
دۈشـــمهن مهنتىقىســـى، تاجاۋۇزچىالرنىـــڭ مۇددىئاســـى ئاساســـىدا     

ــا   ــقا مهجبۇرالنماقتــ ــالىيهت قىلىشــ ــۇقراقى . پائــ ــمهن −ئوچــ  دۈشــ
 :ىشماقتاقىل تهلهپ يېتىشىمىزنى جىم مهڭگۈ بويىچه مهنتىقىسى

ــهرقىي“ ــتان شـ ــى تۈركىسـ ــاي خهلقـ ــتلىرىدىن خىتـ  كوممۇنىسـ
 تىــنچ تهۋرەنــمهي ھهرىكىتىنــى قىلىــش تهلهپ ئــاپتونومىيه ھهقىقىــي

 تۇرۇشـى،  قىلىـپ  تهلهپ ئىزچىل بويىچه يولالر قانۇنىي بويىچه، يولالر
 چىــڭ ئىزچىــل ئۇقتۇرۇشــتا دەردىمىزنــى بــۇ جامــائهتچىلىكىگه دۇنيــا

يـاكى دېموكراتىـك خىتايالرنىـڭ يـاردىمىگه،      چهتئهلنىڭ تۇرۇشىمىز،
ــوللىرىنى    ــارلىق تىــنچ ي ھىمايىســىگه، قوللىشــىغا ئېرىشىشــنىڭ ب
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تهبىئىي قانۇنىيهتلهرگه ھهر ۋاقىت، ھهر يهردە پۈتۈنلهي ئۇيغۇن بولـۇپ  
ــايىن شــۇ ســهۋەبتىن ھهربىــر ئىشــنىڭ مهنتىقىســى   . كېتهلىشــى نات

ىتىنـى سـاقالپ   ئۆزىگه خاس دائىرە ۋە زامان ئىچىدىال ھهقىقىـي قىمم 
ــدۇ خــــۇددى شــــۇنىڭدەك، ئىجتىمــــائىي مهســــىلىلهرنىڭ    . قاالاليــ

مهنتىقىلىرى تېخىمۇ مۈجمهل بولۇپ، ئوخشـاش بىـر ھادىسـه ئۈچـۈن     
. ئــايرىم مهنــتىقىلهر قوللىنىلىــدۇ-ھهرخىــل زامــان ۋە ماكانــدا ئــايرىم

مهســىلهن، دۇنياغــا زومىــگهر بىــر كۈچنىــڭ ھهرىــكهت مهنتىقىلىــرى   
ــتهملى  ــۇ مۇســـ ــڭ  ھهرگىزمـــ ــان خهلقلهرنىـــ ــتىدا تۇرۇۋاتقـــ كه ئاســـ

. مۇستهملىكىدىن قۇتۇلۇش ھهرىكهت مهنتىقىسىگه ئۇيغۇن كهلمهيدۇ
ــكهت     ــۈزۈپ بهرگهن ھهرى ــڭ ت ــگهر مىللهتنى ــۇنىڭدەك، زومى ــۇددى ش خ
مهنتىقىلىرىمۇ مۇتلهق تـۈردە شـۇ زومىـگهر مىللهتنىـڭ مهنـپهئهتىگه      

 .ئۇيغۇن كېلىشىنى ئالدىنقى شهرت قىلىدۇ

ــۇ  ــدىن شــ ــتهملىكه   بۇنىڭــ ــدىكى، مۇســ ــقا بولىــ نى كۆرۈۋېلىشــ
ــاۋۇزچى   ئاســـتىدىكى ئېـــزىلگهن مىلـــلهت ئهزگـــۈچى، زومىـــگهر، تاجـ
مىللهتنىڭ مهنتىقىسى، پرىنسىپى، ھهرىكهت پروگراممىسـى بـويىچه   

ــكهت قىلىــپ ئــۆزىنى مهڭگــۈ قۇتقۇزالمايــدۇ     ــڭ يېــرىم  ! ھهرى بىزنى
ۇنيــا ئهســىرلىك تــارىخىمىز ئاساســهن خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى يــاكى د

زومىگهرلىــرى تهرىپىــدىن تهرغىــب قىلىنىۋاتقــان تىــنچ ھايــاتلىق      
ــدى    ــز ئى ــان دەۋرىمى ــالىيهت قىلغ ــويىچه پائ ــمهن . مهنتىقىســى ب دۈش

ــان      ــهت قىلغ ــنى مهقس ــهندە قىلىش ــى دەپس ــاكى بىزن ــى ي مهنتىقىس
ــالىيهت قىلىـــش   ــمهنگه −ياتالرنىـــڭ مهنتىقىســـى بـــويىچه پائـ  دۈشـ

 دۈشـمهن  ئىـكهن،  شۇنداق. دۇقىلى شهرت ئالدىنقى بويسۇنۇشىمىزنى
 تهســـــلىمچىلىك ۋاســـــىتىلىك −مهنتىقىلىـــــرىگه بويســـــۇنۇش  

ــدۇر ــهرقىي. ھهرىكىتى ــتانلىقالر ش ــرىم تۈركىس ــىردىن يې ــان ئهس  بۇي
 قىلىـپ  نـابۇت  ئـۆزىنى  يولىـدا  تهرغىبـاتى  بولـۇش  تهسـلىم  دۈشمهنگه
 .كهلمهكته
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نىڭ پاجىئهلىــك ئۆلــۈمىنى كــۆز ئالــدىغا كهلتــۈرۈپ خاســىيهت ئىچىــدە
 .ئىختىيارسىزال كۆزىگه ياش ئالدى

*****  

  

  ’كېلىن يېڭى‘ .9
 بـاال  چىقمـاي  ئۆيدىن ئۇالر قويغىنه، خهقنى- خوتۇن −

  !يارايتتى نېمىگه باشقا بېقىشتىن

 سۆھبهتلهردىن چايخانىدىكى −                     

 

قايتىـدىن تۇيۇقسـىزال سوراقسـىز قـاتتىق     خىتايالر قاسىمنى يهنه 
گۇنـدىپايالر بۈگۈنمـۇ ئهنه   . قىيناشالرغا ئېلىپ چىقىدىغان بولىۋالدى

شۇ خىل سوراقسىز قىيناشالردىن بىرىدە ھوشـىدىن كهتكـۈچه ئـۇرۇپ    
قىيناپ، سېسىق گاز پۇراتسىمۇ قايتىدىن ھوشىغا كـېلهلمهس ھالغـا   

ــۇت  ــىمنى پـ ــۈرۈلگهن قاسـ ــۆرىگىن-كهلتـ ــا قولىـــدىن سـ ىچه كامېرىغـ
ئـۇ، شـۇ يېتىشـىدا ئهتىسـى يېـرىم      . تاشلىۋېتىپ چىقىپ كېتىشـتى 

-ھوشىغا كهلگهن قاسىم، سۆڭهك. كېچىدىال ئاران ھوشىغا كېلهلىدى
ســۆڭىكىدىن ئۆتــۈپ كهتــكهن تايــاق ئازابىــدىن بىــر ھــازا ئىڭــراپ        

ئىككىسى كېلىپ ئۇنىڭغـا  -تۈرمىداشلىرىدىن بىر. تولغىنىپ ياتتى
 .ىن ئاۋايالپ يۆلىشىپ بىر بۇلۇڭغا ئولتۇرغۇزۇشتىسۇ بهرگهندىن كېي

ئـــۇ، يېـــرىم كېچىـــدىن خېلـــى ئاشـــقاندىال ئاغرىقىنىـــڭ ســـهل  
ــدى   ــېس قىل ــىلغانلىقىنى ھ ــۇيهر  . بېس ــدە ئ ــامېر ئىچى ــۇيهردىن -ك ب

قاسـىممۇ ئـاغرىغىنى   . يهڭگىل خورەك ئـاۋازلىرى كۆتۈرۈلـۈپ تـۇراتتى   
قـاينىمى ئىچىـگه   ئاسـتا كونـا ئهسـلىمىلىرى    -توال ئۇنتـۇپ، ئاسـتا  -ئاز
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  . پېتىپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئۆزىمۇ سهزمهيال قالدى

***  

 

 دەم بىـر  كېيىنكى ۋەقهسىدىن ’پارچىسى خىش‘قاسىم، ھېلىقى 
 بىـــر سۇپىســـىدا كىتابپۇرۇشـــالرنىڭ كوچىـــدىكى كۈنىـــدە، ئـــېلىش

 ھامـان  ئېچىلغـان  ئاتكىرىتكـا  بـۇ . قالدى چۈشۈپ كۆزى ئاتكىرىتكىغا
ــاال ــق ئاھــاڭ چىقىرىــپ    يېقىــپ چىراغلىرىنــى چىپــار-ئ مۇزىكىلى

ــان“ ــۈڭگه تۇغۇلغـ ــارەك كۈنـ ــۇن مۇبـ ــىنى ”بولسـ ــپ مۇزىكىسـ  چېلىـ
 سـېتىپ  خىلىنـى  بىرقانچه ئاتكىرىتكىالردىن بۇ دەرھال ئۇ. كېتهتتى

 سـۆكۈپ  بىرىنـى  ئـاتكىرىتكىالردىن . كهلـدى  قايتىـپ  ئۆيىگه ئېلىپ
 بىــــلهن ئىنچىكىلىــــك قــــۇرۇلمىلىرىنى ئېلېكترونلــــۇق ئۇنىــــڭ

ئاندىن ئۇنىڭ ئاۋاز بېرىش قۇرۇلمىسـى بىـلهن   . رىشتىكى كۆزىتىشكه
ســىگنال بېــرىش قىســمىنى پىســتان قىلىــش ئۈچــۈن اليىهىلهشــكه  

قايسى كۈنىسـى يهنه ئىدارىسـىدىن مىنـبىڭالر چۈشـۈرۈپ     . كىرىشتى
ئۇنىـڭ پىسـتان ۋە   . قويغان مىلتىق ئوقىدىن بىر تال تېپىۋالغانىدى

يرىم تۆكۈپ چىقىرىپ، ئۇالرنى كۈچلۈك ئا-مىشهك دورىلىرىنى ئايرىم
ــپ      ــۇمىالچ قىلىـ ــلهن كـ ــۇيۇقلۇقالر بىـ ــك سـ ــانغۇچى خىمىيىلىـ يـ

ــدى ــرام    . تهييارلى ــا ۋولف ــرو المپۇچك ــىغا مىك ــڭ ئوتتۇرىس كۇمىالچنى
سـهرەڭگه  -قىلىدىن تهييارالنغان پىستاننى پاتۇرۇپ، سـىرتىغا پوجـاڭزا  

. تىگه كهلتۈردىدورىلىرىنى ئوراپ ئالمىدەك چوڭلۇقتا پارتالتقۇچ ھالى
ــتان      ــتۇرۇپ، پىس ــگه جايالش ــا ئىچى ــقان موم ــر پىش ــاۋايالپ بى ــۇنى ئ ئ
ــۇپ     ــدىغا قوي ــدىغان ھالغــا كهلتــۈرۈپ ئال پىلىكىنــى تهگســىال پارتالي

ئهممـا ئـۇ، ياسـىغان بـۇ مىناسـىنىڭ      . بىرھازا قـاراپ ئولتـۇرۇپ كهتتـى   
شۇڭا سهل قـاراپ ئولتۇرغانـدىن   . شهكلىگه دېگهندەك قايىل بولمىدى

ئۇ . ن دەرھال مىناسىنى بۇ موما ئىچىدىن سۆكۈپ چىقىرىۋالدىكېيى
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بۇنىـڭ  . مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز ئۈچۈن ئاساس تىكلىيهلمهيمىز
ئۈچۈن ۋەتهن، خهلقىمىزگه ئۆزىنى بېغىشلىيااليدىغان بىرقانچه مىـڭ  

ــانىۋ  ــاجمىز جاســارەتلىك زام ــدائىيالرغا موھت ــي  . ى پى شــۇنىڭغا قهتئى
ئىشىنىشكه بولىدىكى، تارىختا ئوغۇزخان، ئاتىلال، بۇغراخانالرنى، يهتته 
قىزلىــرىم، نوزۇگــۈم، رىزىۋانگــۈل، تۆمــۈر خهلىــپه، غوجــا نىيــاز، غېنــى   
باتۇرالرنى، پهيزىۋات، بارىن، غۇلجـا، كوچـا قهھرىمـانلىرىنى تۇغالىغـان     

، خهلقــى ئۈچــۈن بــارلىقىنى پىــدا قىالاليــدىغان  خهلقىمىــز يهنه ۋەتهن
ــتۈرۈپ     ــۇم يېتىشـ ــدائىيلىرىنى چوقـ ــز پىـ ــڭ دەۋرىمىـ ــچه ئونمىـ نهچـ

بــۇ نهچــچه مىــڭ پىــدائىي شــهرقىي تۈركىســتان مىللىــي  ! چىقااليــدۇ
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ مۇقهددىمىسىنى يـاڭراتقۇچىالردىن  

 !بولۇپ قالىدۇ

 

  زمۇستهقىللىق كۈرەش مهنتىقىمى 2.9§
كائىنــات ۋە ئۇنىــڭ ئىنتــايىن كىچىــك بىــر تهركىبــى بولغــان        
يهرشارىمۇ نۇرغۇنلىغان تهبىئىـي قـانۇنىيهتلهر بىـلهن ئهڭ مـۇكهممهل     
شهكىلدە يارىتىلغان بولۇپ، ئىنسانالر بۇ يارىتىلىش قـانۇنىيهتلىرىگه  
بوي سۇنۇشى جهريانىدا ھاياتلىقنىڭ ھهرقايسى ساھهلىرى بويىچه بىر 

ئهگهر بىـز  . قانۇنىيهت مهنتىقىلىرىنى تـۈزۈپ چىقماقتـا  قاتار تهبىئىي 
ــداق بىـــــر ئىشـــــنى تهبىئىـــــي مهنتىقىســـــى بـــــويىچه       ھهرقانـــ
ئىشلىمىگىنىمىزدە، تهبىئىـي قـانۇنىيهتلهرگه قارشـى ئىـش قىلغـان      

 .بولۇپ قالىمىز

ھــالبۇكى، ئىنســانالر يهكــۈنلهپ چىققــان مهنتىقىلهرنىــڭ ھايــاتى 
. بولماسلىقىغا باغلىق-ۇن بولۇشكۈچى تهبىئىي قانۇنىيهتلهرگه ئۇيغ

ۋەھــالهنكى، ئىنســانالر تــۈزۈپ چىققــان مهنتىقىلهرنىــڭ ھهممىســىال   
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بىلىمسىز، ساۋاتسىز، ئىشسـىز قالدۇرۇلسـا گۇنـاھ بولمايـدىكهنۇ، بىـز      
ئۇالرنى ئۆز دۆلىتىگه چېكىنـدۈرىمىز دېسـهك بىزنىـڭ نـاھهق بولـۇپ      
قاالمدىكهن؟ ۋەتىنىمىزنى بېسىپ ياتقان خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ   

ممىتىـدىكى  ھهرقاندىقى دېگۈدەك ئادەم بېشىغا يۈزمىڭالرچه يـۈەن قى 
ــاراج -مــۈلكىنى چاڭگىلىغــا كىرگۈزۈۋېلىــپ تــاالن -ۋەتىنىمىــز مــال ت

قىلسا ئۇالرنىڭ ھهقلىق بولىدىكهنۇ، خهلقىمىز ئۆز يۇرتىدىكى خىتاي 
ــا     ــى تهلهپ قىلس ــۇ ھهقلىرىن ــدىن ب ــى““تاجاۋۇزچىلىرى  خاتــا مېڭىن

 ”“قالمىســـۇن چۈشـــۈپ تـــوردىن بىرســـى مهيلىكـــى، ئۆلتۈرســـهكمۇ
ــا دەيـــدىغان ــداتارى دۇنيـ ــۈپ زادىـــال خىـ ــىيانه باقم كۆرۈلـ ــان ۋەھشـ ىغـ

فاشىســتلىق يــولالر بىــلهن بىزنــى يوقىتىشــقا ئاتالنســا، بىــز ئۇالرغــا  
 !ۋەھىمه يارىتىمىز دېسهك يهنه بىزنىڭ خاتا بولۇپ قاالمدىكهن؟

شۇنداق ئىكهن، بىزنىڭ ھهرىكىتىمىـز، پهيـدا قىلىـدىغان ھهربىـر     
ــا يــــۈزل     ــز ئــــونالپ، ھهتتــ هپ خىتــــاي ۋەھىمىلىــــك ھهرىكىتىمىــ

تاجــــاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىــــزدىن قېچىــــپ كېتىشــــىگه تــــۈرتكه  
ئهگهر بىزنىــڭ . بوالاليـدىغان پـاجىئهلهردىن تهشـكىل تېپىشـى شـهرت     

ئىشــقا ئاشــۇرىدىغان ھهرىكىتىمىــز دۈشــمهننىڭ ســهلدەك ئــېقىن      
قىلىشىنى توسۇپ قااللمايـدىكهن، ۋەتىنىمىزدىكـى ۋەھشـىي خىتـاي     

چۇرۇش رولىنى ئوينىيالمايدىكهن، پهيدا تاجاۋۇزچى كهلگۈندىلىرىنى قا
ــك    ــدەك ۋەھىمىلىـــــ ــڭ دېگهنـــــ ــان ھهرىكىتىمىزنىـــــ قىلىۋاتقـــــ

ــدۇ  ــىتىپ بېرىــ ــانلىقىنى كۆرســ ــر  . بولمايۋاتقــ ــز ھهربىــ ــۇڭا بىــ شــ
ھهرىكىتىمىــــزدە دۈشــــمهنگه ۋەھىــــمه سېلىشــــقا ئاالھىــــدە كــــۈچ  

 .چىقىرىشىمىز شهرت

كېمىـدە  بىز ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە تېز ئارىدا ھهرىكهت باشـالپ ئهڭ  
ــۈچ ــىمۇ    -ئ ــىتىلىك بولس ــىنى ۋاس ــاي تاجاۋۇزچىس ــون خىت بهش مىلي

قوغالپ چىقارماي تۇرۇپ، ھهرگىزمۇ ئىككىنچى باسـقۇچلۇق مىللىـي   
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ــۋە ســۇ قۇتىســى     ــا ئۈچــۈن اليىهىلىــگهن مې يهنىــال ھېلىقــى كافىخان
ئۇ دەرھال بىر كـارتون قهغهزدە ياسـالغان   . شهكلىنى اليىق كۆرگهنىدى

مېۋە سۇ قۇتىسىدىن بىرنى چىقىرىپ ئۇنىڭ ئىچىگه پۇختـا ئورالغـان   
ئۈستىگه يېرىمىغـا كهلگـۈچه د د   . الشتۇردىكۇمىالچ بومبىسىنى جاي

ئىســپىرت ئارىالشمىســىنى قويــۇپ ئــاغزىنى چــانمىغۇدەك قىلىــپ -ۋ
ــدى ــىال     . پېچهتلى ــيىن تهگس ــائهتتىن كې ــىمىنى بهش س ــتان س پىس

 زەھهرلهش ۋە كۆيــدۈرۈش پــارتالش،‘ئۇلىنىــدىغان ھالغــا كهلتــۈرۈپ،   
 سـىرتقا  ئىشـىكىدىن  ئۇنى گهپ، ئهندىكى. تهييارلىدى ’بىرلهشمىسى

 قىلىــش ســوغات غــا ’مېهمــان‘ن چىقمايــدىغان مۇۋاپىــق بىــرەر ئاســا
 مهمنۇن خېلى بومبىسىدىن ياسىغان ئۇ قېتىم بۇ. قالغانىدى ئىشىال
 .بولدى

ــر      ــلهن باشــقا بى ــرى بى ــاي ئىنژېنې ــر خىت ــۈمه كۈنىســى بى ــۇ، ج ئ
خىزمهتكه بېـرىش پۇرسـىتىدىن پايـدىلىنىپ قورۇسـىدىن     شىركهتكه 

. تهكشۈرۈشـــــتىن ئـــــۆتمهيال ماشـــــىنىلىق ســـــىرتقا چىقىۋالـــــدى
ــپ      ــىگه جى ــۈرۈپ ئىدارىس ــكىچىال پۈتت ــىنى چۈش ــىنىڭ ئىش ئىدارىس
ــر      ــدىكى ئىنژېنې ــدا، يېنى ــپ كېلىۋاتقىنى ــلهن قايتى ــى بى ماشىنىس

غهنىـمهت  شـوپۇرمۇ بـۇنى   . خىتاي ئىشىم بار دەپ يولدا چۈشۈپ قالدى
ــنى    ــاق يهۋېلىشـ ــخانىدا تامـ ــرەر ئاشـ ــتىدىكى بىـ ــول ئۈسـ بىلىـــپ، يـ

دېمىسـىمۇ ۋاقىـت ئاللىقاچـان چۈشـلۈك تامـاق      . مهسلىههت قىلـدى 
ــدى  ــىپ كهتكهنى ــدىن ئېش ــڭ   . ۋاقتى ــاپتوبۇس بېكىتىنى ــر ئ ــۇالر بى ئ

يېنىدىكى مۇسۇلمانالر ئاشخانىسىغا كىرىپ تاماق يهيـدىغان بولـۇپ،   
ــوش يهرگه توختىتىــپ  جىپنــى يولنىــڭ يهنه بىــر ته  رىپىــدىكى بىــر ب

ئـۇالر ئىككىسـى يولـدىن    . قويۇپ ئاشـخانىغا قـاراپ يولـدىن ئۆتۈشـتى    
ئهمدىال ئۆتۈپ كېتىۋاتقىنىدا، قاسـىم تونۇشـال بىـر ئۇيغـۇر قىزىنىـڭ      
ئــاپتوبۇس بېكىتىنــى ســاقالۋاتقان قوراللىــق پــاترولالر ئارىســىغا بىــر 

ر كىرمهكچـى بولغـان   نېمىنى چۆرۈۋېتىپ غىپال قىلىپ ياندىكى ئـۇال 
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ئۇالر ئهمدىال يولنىڭ . ئاشخانىغا كىرىپ كهتكهنلىكىنى كۆرۈپ قالدى
بــۇ تهرىــپىگه يېقىنلىشــىۋىدى، يېقىــنال يهردىــن ئاڭالنغــان كۈچلــۈك 

ــدى   ــۇرۇپال قوي ــۇالر ئىككىســىنى ئۇجۇقت ــارتالش ئ ــۇالر ئىككىســى . پ ئ
 شاپىال ئۆزلىرىنى يـول بويىـدىكى ئېرىقنىـڭ ئىچىـگه ئېتىـپ     -ھاپىال

قاسىم بۇ ئارىـدا يولنىـڭ ئوتتۇرىسـىغا    . يهرگه چىڭ چاپلىشىپ قالدى
ئىككى نهپهر قوراللىق خىتاي پاترولىنىڭ ئۇچۇپ چۈشـۈۋاتقانلىقىنى  

ئۇ چۈشكهن خىتـايالردىن بىرسـىنىڭ يـۈزى تىتىلىـپ     . كۆرۈپ قالدى
ــۈپ     ــوي بېشــىدەك چىشــلىرى ســىرتقا كۆرۈن ــا شــىلىۋېتىلگهن ق گوي

ــاق بۇر  نىمــۇ ئورنىــدىن ســۆكۈلۈپ بىــر قــۇلىقى  چىقىــپ قالغــان، پان
قاسـىم ئىتتىـك يهنه بىـر    . تهرەپكه چاپلىشىپ قالغـانلىقىنى كـۆردى  

خىتايغا قارىۋىدى، ئۇنىڭمۇ بىر پۇتى پاقالچىقىدىن باشالپال سۆكۈلۈپ 
قاياقالرغىــدۇر بىــر يهرلهرگه ئۇچــۇپ كهتــكهن، چۇۋۇلــۇپ كهتــكهن ســان 

ــ   ــداپ ئېتىلىـ ــان جىرىلـ ــۇالقتهك قـ ــلىرىدىن بـ ــان، گۆشـ پ ئېقىۋاتقـ
گۆشـــلىرى ئارىســـىدىن كۆرۈنـــۈپ تۇرغـــان يىلىـــك ئۇســـتىخىنىنىڭ 
ســۇنغان ئۇچىــدىن يىلىكلىــرى قــان بىــلهن ئارىلىشــىپ ئېقىــپ       

تىتىلغان بۇ ئىككى گهۋدە ئاسـفالت يولـدا   . چىقىۋاتقانلىقىنى كۆردى
ئارىالپ ساق قالغـان پـۇتلىرى بىـلهن تېپىچهكلىشـىپ جـان      -ئارىالپ

يهنه بېشـىنى بـۇراپ ئـاپتوبۇس بېكىتـى تهرەپـكه       ئۇ. تالىشىپ ياتاتتى
قارىغانىـــدى، ئـــۇ يهردىمـــۇ يهنه بىـــر خىتـــاي پاترولىنىـــڭ قـــورالىنى  
قۇچاقلىغـــان ئىككـــى بىلىكـــى ئارىســـىدىن ئـــۈچهيلىرى ســـىرتىغا  
ــۈپ قالغــان بولــۇپ، كــۆزلىرىنى پىيالىــدەك ئــاچقىنىچه يهردە       تۆكۈل

ه بىر خىتاي ئايالى يهن. تېپىچهكلهپ جان تالىشىپ ئوڭدىسىغا ياتاتتى
بىر كۆزى بىلهن بىر قۇلىقى تىتىلىـپ كهتـكهن بولـۇپ، بىـر قولىمـۇ      
جهينىگىدىنال ئۈزۈلۈپ نهلهرگىدۇر ئۇچۇپ كهتـكهن، سـاق قالغـان يهنه    
بىـــر قـــولى بىـــلهن ئـــۈزۈلگهن بىلىگىنىـــڭ قالغـــان پـــارچىلىرىنى  

 تېخىمــۇ. يىغالۋاتــاتتى پهريــادالپ دەپ ”!مايــا ۋادى ئهييــا“تــۇتقىنىچه 
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ــۈرگهن ھهربىــر يامــاقچى، ھهربىــر ســودىگهر    ۋەتىنىمىــزدە ئايلىنىــپ ي
خىتاي يۈزمىڭالرچه يۇرتدىشـىغا تهكلىـپ قهغىـزى ئهۋەتكىـنىگه تهڭ     

بىز ئۆمـۈر بـويى ھاياتىنىـڭ بىـرەر خىـل راھىتىنـى كـۆرمهي        . بولماقتا
ئانىلىرىمىز، -ئېرىق، جاڭگالالردا ئۆلۈپ تۈگهپ كېتىۋاتقان ئاتا-ئېتىز
قىغالرغا مىلىنىپ چوڭ بولۇۋاتقان، نه -لىرىمىزنىڭ، توپاموماي-بوۋاي

ــۇق،    ــى، نه ئويۇنچـ ــالىالر باغچىسـ ــلى، نه بـ ــا …يهسـ ــاس بالىالرغـ  خـ
 بىلمهيـال -بىـلهر  ئېسـىنى  بواللمـاي،  بهھرىمهن نهرسىدىن ھېچقانداق

 بالىلىق يۈكىنى پارچه بىر ئائىلىسىنىڭ بېقىپ، مال تېرىپ، تېزەك
لىرىمىزنىــڭ،  بالى نارەســىدە  ئۆســۈۋاتقان  كۆتــۈرۈپ  بىــلهن  ۋۇجــۇدى 

تۇغۇلۇشــقا تهييــار بولــۇپ قالغــان ئانــا قورســىقىدىكى بــالىلىرىمىزنى 
تارتىپ چىقىرىپ بوغۇپ ئۆلتۈرۈۋاتقانلىقىنىـڭ، ھامىلىلىرىمىزنىـڭ   
قان ۋە جان قىساسىنى ھهربىر ھهرىكىتىمىزنىڭ ھهرىكهتلهندۈرگۈچى 

ھهرقانـداق بىـر خىتـاي     ئالدىمىزغا چىققان. كۈچى قىلىشىمىز الزىم
ــرى بولســۇن،     ــاكى قې ــۇ مهيلــى كىچىــك بولســۇن، ي تاجاۋۇزچىســى، ئ
ئۇالرنىڭ ھهممىسى يا ئۆتمۈشته بىزگه زۇلۇم سـالغان بىـر تاجـاۋۇزچى    
ياكى خهلقىمىزنىڭ بىر پهرزەنتىنى ئۆلۈمگه زورالپ ئۇنىڭ مهنپهئهتـى  

. دىـدۇر ئۈستىدە ياشاۋاتقان بىر ۋاسىتىلىك جـالالت يـاكى ئۇنىـڭ ئهۋال   
بىزنىـــــڭ مىڭلىغـــــان، مىليونلىغـــــان بىهـــــۇدە ئۆلتۈرۈلىۋاتقـــــان 
ــاتىلىرىمىز،   نارســىدىلىرىمىز، مېهرىبــان ئــانىلىرىمىز، ســۆيۈملۈك ئ
زىيالىيلىرىمىز، تېخنىكلىرىمىز، ئىشچى، دېهقان ۋە كاسـىپلىرىمىز  
تاجاۋۇزچى خىتايالر ئالدىدا ئۆلۈم جازاسـىغا تارتىلغىـدەك نـېمه گۇنـاھ     

ئـۇالر ھـاكىمىيهت كـۈچى، سىياسـىي ھهرىـكهت كـۈچى،        !قىلغانىدى؟
قوراللىــق كــۈچى بىــلهن بىۋاســىته يــاكى ۋاســىتىلىك، ئاشــكارا يــاكى 
ــانۇن     ــۈزۈلگهن قـ ــۈن تـ ــى ئۈچـ ــڭ مهنپهئهتـ ــۇرۇن، تاجاۋۇزچىالرنىـ يوشـ
باھانىسى ياكى سىياسـىي مهقسـهتلهردە ئۆلتۈرۈلسـه، ئېغىـر جازاالرغـا      

يالىڭـــاچ قالدۇرۇلســـا، -ئـــاچتارتىلســـا، ســـۈرگۈن قىلىنســـا، قامالســـا، 
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شـــــۇنى ئۇنتۇماســـــلىقىمىز كېرەككـــــى، بىزنىـــــڭ مىللىـــــي 
ــڭ     ــۆز خهلقىمىزنىــ ــۇ ئــ ــز ھهرگىزمــ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىــ مۇســ

ــدۇ  ــهت قىلمايـ ــىنى مهقسـ ــاس  . يوقىلىشـ ــمهننىڭ قىسـ ــۇڭا دۈشـ شـ
اندا دۈشـمهن ئهڭ زىـچ تۇرغـان جايالرغـا     ھهرىكهتلىرى ھهددىدىن ئاشـق 

ــاس      ــا قىس ــىمۇ قايتۇرم ــابىغا بولس ــش ھېس ــان قىلى ــۆزىمىزنى قۇرب ئ
پائالىيهتلىرى بىلهن خهلقىمىزگه جاسارەت بېرىپ، دۈشمهنگه بېسىم 

 .ھېس قىلدۇرۇشىمىز الزىم

بىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىز ھهرگىزمۇ دۈشـمهننى  
ئـۆزىمىزنى ئۆلـۈمگه تۇتـۇپ    . قىلمايدۇ ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىشنى مهقسهت

بىز بۇ باسـقۇچتا ئهڭ تىپىـك،   . بېرىشنى تېخىمۇ مهقسهت قىلمايمىز
ئهڭ ۋەھىمىلىك پاجىئهلهرنى پهيدا قىلىـپ دۈشـمهننى ۋەتىنىمىـزگه    
ئايــــــاق بېسىشــــــتىن قورقىــــــدىغان، يهرلىشــــــىۋالغان خىتــــــاي 

گه تاجــاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىــزدە بىخـــۇدۈك تۇرالمــاي ئــۆز دۆلىـــتى    
شـۇڭا  . قاچىدىغان ۋەزىيهت يارىتىشـنى ئـۆزىمىزگه مهقسـهت قىلىمىـز    

ــهرت    ــى ش ــك بولىش ــان قهدەر ۋەھىمىلى ــز ئىمك ــڭ . ھهرىكىتىمى بۇنى
ئۈچـۈن دۈشـمهننىڭ ئهڭ سـۆيۈملۈك، ئهڭ ئهتىۋارلىـق، ئهڭ داڭلىـق،      
ــكه   ــالالپ زەربه بېرىشـ ــرىگه تـ ــارە، ئهڭ ئۇتۇقلـــۇق تهبىقىلىـ ئهڭ بىچـ

خـۇددى شـۇنىڭدەك، يوشـۇرۇن    . ىمىز الزىـم ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىشـ 
زەربه بېرىش ھهرىكهت تهجرىبىلىرىمىز يېتهرلىك بولمىغان بۈگـۈنكى  
ئهھۋالىمىزدا ھهرگىزمۇ تهنتهكلىككه يول قويماسلىقىمىز، كـۈچىمىز  
ــدىغان،    ــى بولماي ــدىغان، ئهھمىيىت ــۇلغىلى بولماي ــدىغان، قۇت يهتمهي

ھهرىكهتلهردىــن   ئاســان پــاش بولــۇپ قېلىشــقا ســهۋەب بولىــدىغان      
ۋەتىنىمىزگه ئايـاق باسـقان   . ئۆزىمىزنى تارتىشقا تىرىشىشىمىز الزىم

بىر ئاققۇن، بىر خىتاي تىلهمچىسى ۋەتىنىمىزدە بىرەر يىل بىخـۇدۈك  
ــاي يېڭــى     ــاققۇن، مىڭــالرچه خىت ــۈزلهرچه ئ ــمهك، ي جــان باقالىــدى دې

. تىلهمچى يۇرتدىشـىغا يېزىلغـان چـاقىرىق قهغىـزى بولـۇپ قالماقتـا      
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 ئاسـتىدىن  بولـۇپ،  ياتقان دۈم قىلماي قىمىر گهۋدە بىر يهنه نېرىراقتا
 ئۇيۇتماقتـا  كـۆلى  قان ئېقىپ ئېرىققا قان قويۇق چىقىۋاتقان ئېقىپ

 …. ئىدى

ــك       ــان پاجىئهلى ــدا بولغ ــىز پهي ــۇ تۇيۇقس ــوپۇر ب ــلهن ش ــىم بى قاس
بۇيهرلىرىنى سىلىشـىپ  -مهنزىرىدىن چۈچۈپ، ئۆز بهدەنلىرىنىڭ ئۇيهر

 . ىنىچه ئۆمىلهپ ئېرىقتىن چىقىشتىتىترەشك

قاســىم ئۇدۇلىـــدىكى ئاشـــخانىغا قــارا دېگهنـــدەك شـــۇنداق بىـــر   
. قارىۋىــدى، دېرىزىــدىن قــاراپ تۇرغــان ھېلىقــى قىزغــا كــۆزى چۈشــتى

ىـپ قـاراپ   ھاڭۋېق جايىـدا  قاچمـاي  نېمىشقا يهنه قىز ئاقماق بۇ ھوي“
ــدۇ ــنىچه ”!تۇرىدىغانـ ــدىن دېگىـ ــدەك ئورنىـ ــاچراپ ئۇچقانـ ــۇرۇپ چـ  تـ

 كهتكهن بولۇپ چىيا-قىيا يېتىلىگىنىچه قىزنى ئۇ كىرىپ ئاشخانىغا
 جىپنىــڭ ئۇتتــۇر كېســىپ يــولنى ئۆتــۈپ، يېرىــپ تــوپىنى خىتــايالر

 ئۇالر كهتكهچكه، توختاپ ماشىنىالر يولدىكى. چېپىشتى قاراپ يېنىغا
. يولدىن ئۆتۈپ ئۆزلىرىنى جىپنىڭ ئىچىگه ئېتىشتى يۈگۈرۈشكىنىچه

رىگهندەك ئېلىپ كهلگهن قاسىم، ئۇنى مهجبۇرى جىپقـا  بۇ قىزنى سۆ
كىرگۈزۈپ دەرھال شهكلىنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن قىزنىڭ ئۇچىسىدىكى 

ئانـدىن تىتـرەپ   . قارا چـاپىنىنى سـالدۇرۇپ سومكىسـىغا سـېلىۋالدى    
قوالشماي كهتكهن قوللىرى بىلهن قىزنىـڭ چىـڭ تۈگىۋالغـان قوڭـۇر     

اپ تۇرغـان يىپهكـتهك قوڭـۇر    قىزنىـڭ پارىلـد  . چاچلىرىنى يېشىۋەتتى
چــاچلىرى خــۇددى ســاپ يىپهكــتهك ئىككــى مۈرىســىدىن ســىرىلىپ  
ــان ئىككــى كۆكســىگه     ــۈپ تۇرغ ــاق كوپتىســىدىن كۆتۈرۈل چۈشــۈپ ئ

ئهمدى بۇ قىزنى ھـېچكىم بايـا ئاشـخانىدا كـۆرگهن     . كېلىپ يېيىلدى
 .قىزغا ئوخشىتالمايتتى

بـۇيهردىن  -ئـۇيهر . سهل ئارام تاپقاندەك بولغان قاسىم يولغا قارىـدى 
ــي  ــىۋاتقان ھهربىـ ــامراپ كېلىشـ ــا  -يـ ــۇ قېتىغـ ــڭ ئـ ــاقچىالر يولنىـ سـ
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. يىغىلىشــماقتا، دەرھــال ئهتراپىــدىكىلهرنى قورشــاۋغا ئالماقتــا ئىــدى 
بـۇ ئارىـدا   . قېرىشقاندەك شـوپۇر ھـېلىغىچىال ئوتتۇرىـدا كـۆرۈنمهيتتى    

ــگهن  ــۆزىگه كهل ــا    ســهل ئ ــىزال قاســىمنىڭ قۇچىقىغ ــز، ئىختىيارس قى
نـازۇك زىلـۋا   . بوغۇلـۇپ يىغالشـقا باشـلىدى   -ئۆزىنى تاشـالپ بوغۇلـۇپ  

بهدەن، ئهتىرگــۈل پــۇرىقى چېچىــپ قاســىمنىڭ قۇچىقىــدا يېنىــك      
ــاچلىرى  . ســـىلكىنىپ تىترەيتتـــى ــۇر چـ ــۇق قوڭـ تهبىئىـــي دولقۇنلـ

ــۇمران ســۈركىلىپ ســىيپىماقتا ئىــدى    .قاســىمنىڭ ئېڭهكلىــرىگه ي
قېقىلىـپ  -قاسىممۇ نېمه قىالرىنى بىلهلـمهي قۇچىقىـدا قېقىلىـپ   

كۆزلىرىنى سىالپ ئۇنى بهزلهشكه، ئۇنىڭغـا  -يىغالۋاتقان قىزنىڭ باش
شـۇنىڭغا قارىمـاي، قىزنىـڭ يىغىسـى تېخىمـۇ      . يالۋۇرۇشقا كىرىشتى
 .ئهۋىجهپ كېتىۋاتاتتى

كۆزىـدە قـان   -ھۆمۈدەپ يېتىپ كهلگهن خىتاي شوپۇر يۈز-ھاسىراپ
 : دارى يوق، ساماندەك تاتارغان ھالدا قاسىمغا ۋارقىرىدىدى

قورقۇپ جېـنىم چىقتـى مېنىـڭ، بـۇ يهردىـن      ! نهدە قالدىڭ سهن«
 تامـاق  يـېمهس  ئىـت  شۇ كهلدى يادىمغا نهدىنمۇ …! دەرھال قاچايلى

. كىرىشـتى  قىلىشـقا  زىۋىت ئولتۇرۇپ ماشىنىغا دېگىنىچه، −! ئىشى
ــر ــدا بى ــاتور چاغ ــ م ــگۈل ــا ماشــىنا ســىلكىنىپ دۈرلهپ كهتت -ى، ئهمم

شـوپۇر،  . سىلكىنىپ قويۇپ جايىدىن قوزغىلىدىغاندەك ئهمهس ئىـدى 
ــان ــايچىالپ ۋارقىــراپ كهتتــى،   -ئۇي ــۈرۈپ خىت ــان سىالشــتۇرۇپ ي -بۇي

 ئـۆزىنى  دەپ −» !قـول تورمـۇزىنى بوشـاتماپتىمهن ئهمهسـمۇ    ! تاممادى
ول مىـڭ تهسـته قـ    بىلهن قوللىرى تۇرغان تىترەپ تىللىغىنىچه ئۆزى

ماشىنا كۈچلۈك سىلكىنىش بىلهن . تورمۇز سېپىنى تېپىپ بوشاتتى
چــوڭ يــول ئــاپتوموبىلالر بىــلهن توســۇلۇپ . ئالــدىغا چېپىــپ كهتتــى

خىتـاي شـوپۇر دەرھـال    . كهتكهن بولۇپ، ماڭغۇدەك يولمۇ قالمىغانىدى
ئــۇ يهردىــن   . ماشىنىســىنى چهتــكه قايرىــپ ئــادەم يولىغــا ســالدى      
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ــددىي ئېهتىيــاجلىق  ــۇڭا ھهربىــر پىــدائىي، ھهربىــر جهڭچــى     . جى ش
ــاجىز نۇقتىل  ــمهننىڭ ئ ــخهتهر، ئهڭ   دۈش ــۇرۇن، ئهڭ بى ــا ئهڭ يوش ىرىغ

ۋەھىمىلىـــك، ئهڭ كۈچلـــۈك زەربه بېـــرىش ئهمهلىـــي ھهرىكهتلىـــرى  
ئارقىلىق خهلققه ئۈلگه كۆرسىتىشـنى ئۆزىنىـڭ جىـددىي ۋەزىپىسـى     

خهلــــق ئهمهلىــــي زەربه بېــــرىش ھهرىــــكهت  . قىلىۋېلىشــــى الزىــــم
ىغان ئۈلگىلىرىدىن ھاياجانالنسۇن، جاسـارەت ئالسـۇن، ئـۈلگه ئاالاليـد    

بۇ خىل تهشۋىقاتالر مهخپىيهتلىك بىلىملىرىگىمۇ ئاالھىدە . بولسۇن
ــهرت  ــى شــ ــيهت بېرىلىشــ ــلهن   . ئهھمىــ ــكهت بىــ ــل ھهرىــ ــۇ خىــ بــ

شۇغۇلالنغۇچىالر مهڭگۈ پاش بولۇپ قالماسلىق، مهڭگۈ قولغا چۈشۈپ 
قالماســلىقنى ئــۆزلىرىگه پرىنســىپ قىلىشــى، قــاتتىق تهلهپچــان      

ــهرت ــى شــ ــۇنىڭدەك، . بولىشــ ــۇددى شــ ــرىش خــ ــۇرۇن زەربه بېــ يوشــ
ھهرىكىتىمىزگه قاتناشقۇچىالر، مۇمكىن بولغىنىچه يالغۇز پائـالىيهت  
قىلغۇچىالر قانچىكى كۆپ بولسا، زەربه يېگهن دۈشمهن قانچىكى كۆپ 
بولســا، قېــتىم ســانى قــانچىكى كــۆپ بولســا، دۈشــمهننىڭ قىســاس    
ــى   ــۇ بىزنـ ــا ئـ ــدىغانلىقىنى، ئهممـ ھهرىكهتلىرىمـــۇ كۆپىيىـــپ كېتىـ

تۇشـــتىن ئىبـــارەت رولىنـــى يوقىتىـــپ، غهزەپ ۋە قارشـــىلىقنى  قورقۇ
ــرەك  ــدىغانلىقىنى بىلىشــىمىز كې ــز . تېخىمــۇ كۈچهيتىۋېتى ئهگهر بى

ئــازراقال ھهرىــكهت قىلىــپ قويــۇپ، ئــۇزۇنغىچه جىــم يېتىۋالســاق،       
ئىنتايىن ئاز ھهرىكهت قىلىپ، ئىزچىللىقىغا ئهھمىيهت بهرمىسـهك،  

ن ئوخشــىمايدىغان ئۇســۇلالر ھهر قېتىملىــق ھهرىكىتىمىزنــى تــۈپتى
بىــلهن ئېلىــپ بارمىســاق، دۈشــمهننىڭ قىســاس ئــېلىش پۇرســىتى   

ــدۇ  ــپ كېتىـ ــۇنچه كۆپىيىـ ــادەملىرىمىز  . شـ ــۈرۈلگهن ئـ ــۇدە ئۆلتـ بىهـ
شـۇڭا، ئىمكانبـار كـۆپ    . خهلقىمىزگه ئۈمىدسىزلىك ئېلىـپ كېلىـدۇ  

ھهرىــكهت، ئىمكانبــار كــۆپ زەربه بېــرىش ھهرىكىــتىگه كاپالهتلىــك      
دۈشمهننى بىر كۈنمۇ ئارامىغا قويماي، ئىزچىل پاراكهندە قىلىشىمىز، 

 .ھالىتىدە تۇتۇشقا تىرىشىشىمىز الزىم



804 

 

بىزنىــڭ يوشــۇرۇن تهشـــۋىقاتىمىز چوقــۇم ئهڭ بىــخهتهر بولغـــان     
چارىالرغــا تــايىنىش بىــلهن بىــرگه، تهشــۋىقاتلىرىمىز چوقــۇم  -ئۇســۇل

خهلقىمىزنىڭ قولىغا ئهڭ بىخهتهر يولالر بىلهن بىۋاسىته يېتىدىغان، 
بىــز بــارلىق خهۋەرلىشــىش . بىۋاســىته كۆرەلهيــدىغان بولىشــى شــهرت 

دىلىنىپ يېـــرىم مىليونـــدىن ئـــارتۇق ۋاســـىتىلىرىدىن تولـــۇق پايـــ
مىللىــــي شــــهھهر ئاھــــالىلىرىمىز ئارىســــىغا يوشــــۇرۇن ھهرىــــكهت 

بۇنىـڭ ئۈچـۈن   . تهشۋىقاتىنى يهتكۈزۈشـكه كـۈچ چىقىرىشـىمىز الزىـم    
ھهرقايسى پىدائىيالر، يوشۇرۇن ھهرىكهت قوشۇنلىرىمىز ئىزچىل تۈردە 

دائىـم   يوشۇرۇن تهشۋىقات چارىلىرىنى تهتقىق قىلىپ چىقىشـى، ھهر 
چارىالرنى يـېڭىالپ، تهدرىجىـي مۇكهممهللهشـتۈرۈپ بېرىشـى     -ئۇسۇل

ــانىۋى   . كېــرەك ــاكى زام ــۇتېر ي ــۇمالر ئهڭ ياخشىســى كومپي ــا بۇي يازم
ماشىنكىالر بىلهن يېزىلىشى، قهغهزلهرگه قول ئىـزى قالدۇرماسـلىققا   
تىرىشىش ۋە تاكى تارقىتىش نىشانىغا يهتكـۈچه ئوچـۇق قـول بىـلهن     

ئـۆز ئالـدىغا پائـالىيهت قىلغـۇچىالر     . ىرىشـىش كېـرەك  تۇتماسلىققا ت
ســايمانالرنى -ئـۆزى بىلــگهن ئۇســۇلالر، ئۆزىـدىكى ماتېرىيــالالر، قــورال  

باشــقا قېرىنداشــلىرىغا يوشــۇرۇن بهرمهكچــى بولغىنىــدا بىۋاســىته      
ــۆزلىرى     ــى ئـ ــى، ئهڭ ياخشىسـ ــانقهدەر ساقلىنىشـ ــتىن ئىمكـ بېرىشـ

دىكى بىـخهتهر چـارىالردىن   بىلىدىغان يهرلهرگه قويـۇپ كېـتىش قاتارىـ   
بولۇپمــۇ شــۆھرەت قــازىنىش، تــارىخ قالــدۇرۇش، . پايــدىلىنىش كېــرەك

ئارخىپ قالدۇرۇش، پاكىت ساقالش دېگهندەك باھانىلهر بىلهن مهخپى 
ھهرىكهت پىدائىيلىرىمىزنىڭ ھهرقانـداق بىـر ماتېرىيـالىنى سـاقالپ     

لالرنى بۇنــداق ماتېرىيــا. قويۇشــتىن ئاالھىــدە ساقلىنىشــىمىز الزىــم 
ــال     ــمۇ ئوخشاشـ ــپ بېرىشـ ــا ئهۋەتىـ ــدىكى مۇھاجىرلىرىمىزغـ چهتئهلـ

 . خهۋپلىك

ــدىغان    مىللىــي شــهھهر ئاھــالىلىرىمىز ئارىســىدا ئېلىــپ بېرىلى
ــۇ     ــكهت ئۈلگىلىرىگىم ــي ھهرى ــۋىقاتى ئهمهلى ــكهت تهش يوشــۇرۇن ھهرى
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بىــرىگه كىرىــپ، يهنه بىــر چــوڭ كوچىغــا  قــايرىلىپال تــار كوچىــدىن 
قوللىرى تىترەشتىن قوالشـماي كهتـكهن خىتـاي شـوپۇر،     . چىقىۋالدى

 ئۆزىچه دېگىنىچه ”كېپا تهي كېپا، تهي“جىپنى بولىشىغا قويۇۋېتىپ، 
ــىپ، ــدىال غودۇڭشـ ــىمنىڭ بىردەمـ ــى قاسـ ــىغا يېڭـ ــپ قورۇسـ  كىرىـ

 : شوپۇر قاسىمغا قاراپ چۈشۈۋاتقان جايىغا ئهمدىال تېخى. كېلىشتى

ــېمه    « ــۆيىمىزدە ن ــاي ئ ــدارىگه بارم ــدۇق؟ ئى ــز نهگه كېلىــپ قال بى
 قـورۇدىن  ماشىنىسـىنى  ھولۇقـۇپ  دېگىـنىچه  −» ئىشىمىز بار ئىدى؟

 .ئۇرۇندى چىقىرىشقا

ئـۇنى  . توختا، مېنىڭ بۇ ئۇكام باياتىدىن بهكال قورقـۇپ كېتىپتـۇ  «
ــارام ئالغۇزمىســام جايىغــا   ــۆيگه ئهكىرىــپ ســهل ئ ــدەك  ئ كهلمهيدىغان

شــۇڭا . مهنمــۇ بۈگــۈن ئىــش قىالاليدىغانــدەك ئهمهســمهن    . قىلىــدۇ
 ماشـىنىدىن  قىزنـى  قاسـىم  دېـدى  −» .ئىدارىگه سهن ئۆزۈڭ كېتىـۋەر 

 .چۈشۈرۈۋېتىپ يېتىلهپ

ــا    « ــدى رولغـ ــلهن ئهمـ ــازىم بىـ ــۇ ئهلپـ ــۇ بـ ــهن، مهنمـ راســـت دەيسـ
 دېــدى −. ئهڭ ياخشىســى مهنمــۇ  كىرىــپ ئــارام ئــاالي. چىقالمــايمهن
 ماشىنامغا قاچانالردا قىزنى بۇ سهن توختىغىنه، ھوي −خىتاي شوپۇر، 

 كېتىۋاتقــان يېــتىلهپ قاســىم خىتــاي، شــوپۇر − »ســېلىۋالغانىدىڭ؟
 .كۆرۈۋاتقانىدى ئهمدىال قىزنى

. قاسىم قىزنـى يـۆلىگىنىچه ئـۆيىگه چىقىـپ ئىشـىكىنى ئـاچتى      
كىرىسـلوغا  ئۆيىگه كىرگهندىن كېيىن قىزنى مېهمانخانا ئۆيىـدىكى  

 :ئولتۇرغۇزۇپ قولىغا بىر ئورام قهغهز لۆڭگه تۇتقۇزدى

كـــۆزىڭىزنى ســـوغۇق ســـۇدا   -ئاشـــخانا ئـــۆيىگه كىرىـــپ يـــۈز   «
ئــاڭغىچه مهن ســىزگه ئىسســىق چــاي دەمــلهپ بېــرەي، . چايقىۋېلىــڭ

 .دېدى −» .ئىسسىق چاي ئىچسىڭىز تېزال ئوڭشىلىپ قالىسىز
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. ى بىردەم ھۆل قىلدىكۆزىن-قىز كىرىپ مۇزدەك تۇرۇبا سۈيىدە يۈز
ــۆيىگه      ــا ئ ــاچ مېهمانخان ــۈرتۈپ قۇرۇتق ــۈزىنى س ــلهن ي ــۆڭگه بى قهغهز ل

تام ئىشكاپ ئهينىكىگه قاراپ دولقـۇنالپ تۇرغـان چـاچلىرىنى    . كىردى
. پهل تۈزەشـتۈرگهندەك قىلـدى ۋە كېلىـپ كرىسـلوغا ئولتـۇردى     -سـهل 

سـىممۇ  قا. قىز، تارتىنىپ ۋە ھاڭۋاققىنىچه ئهتراپىغا قاراشقا باشـلىدى 
بېرىـپ  . گاز ئوچاققا چايغا سۇ قويۇپ بولـۇپ قىزنىـڭ يېنىغـا چىقتـى    

 : ئۇنىڭ ئۇدۇلىغا ئورۇندىغىنى تارتىپ ئولتۇرۇپ دېدى

 قـوللىرى -پـۇت  قاسـىمنىڭ  −. ئازراق ساقلىسىڭىز چاي قاينايدۇ«
 يانچۇقىــدىن. تــۇراتتى تىتــرەپ بىلىــنمهس-بىلىــنهر ھــېلىغىچىال
ــىنى ــپ تاماكىس ــر چىقىرى ــال بى ــت ت ــۇ −ۇرۇۋالدى، تۇتاش  ھهقىقهتهنم

 »!سىزگه ئاپىرىن. ئىكهنسىز قىز جهسۇر

ــدەك قىالتتــى   ــدانال تونۇيدىغان ــۇ قىزنــى خېلــى ئوب ــۇ . قاســىم ب ب
تۆكۈن ياكى -يېقىنقى يىلالردا بۇنچه ياش قىزالر كىرىدىغان بىرەر توي

ئولتۇرۇشالرغا قاتنىشىپ باقمىغاچقا، شۇنچه ئهسلهپمۇ بۇ قىزنـى نهدە  
ــۆرگهن ــدى  ك ــدىغا كهلتۈرەلمى ــۆز ئال ــاق . لىكىنى ك ــز، ئۇي ــا -قى بۇياقق

  :قارىغىنىچه ئورنىدىن تۇردى

 دەرھــال چىرايىغــا قىزنىــڭ −مهن ھــازىر نهگه كېلىــپ قالــدىم؟ «
 ئـۆيى؟  كىمنىـڭ  بۇ − باشلىدى، يامراشقا ئاالمهتلىرى ئهنسىزچىلىك

 »بولىسىز؟ كىم سىز

ئېســىگه قاســىم شــۇ چاغــدىال بــۇ قىزنــى نهدە كــۆرگهنلىكىنى      
بۇ قىز، ھېلىقى ئاپتوبۇس بېكىتىدە ئۆلتـۈرۈلگهن  : ئېلىشقا باشلىدى

يىگىتنىڭ قـانلىق يـۈرىكىنى كـۆكرەك قهپىسـى ئىچىـگه سېلىشـقا       
ئـۇ  . ئۇرۇنۇپ يىگىتنى قۇچاقالپ ئولتۇرغـان قىزنىـڭ دەل ئـۆزى ئىـدى    

ۋەقهدىـن كېــيىن، قاسـىم قىســاس ئېلىـپ بېــرىش ئۈچـۈن سۈرۈشــته     
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درىجىــي ھالــدا باســقۇچى ئاساســلىق ھهرىــكهت شــهكلى بولۇشــتىن ته
قوشۇمچه ھهرىكهت شهكلىگه ئۆتۈپ، قىسـمهنلىكته دۈشـمهننىڭ ئهڭ   
ئاجىز قالغان قوراللىق تارقاق كۈچلىرىگه ئۇشتۇمتۇت زەربه بېرىشنى 
ــكهت شــهكلى    ــارتىزانلىق ھهرى ــى پ ئاســاس قىلىــدىغان شــهھهر ئهتراپ

ــدۇ   ــا كۆتۈرۈلى ــلىق ئورۇنغ ــڭ  . ئاساس ــارتىزانلىق ھهرىكهتلىرىمىزنى پ
 مــۇقىم −ىيهتلىــك داۋام قىلىشــىنىڭ مــۇقهررەر نهتىجىســى  مۇۋەپپهق

يــــونلىرى بولغـــان، مــــۇنتىزىم مىللىـــي ئارمىيىمىزنىــــڭ   را ئـــازاد 
قۇرۇلۇشــــىنى كهلتــــۈرۈپ چىقىرىــــدىغان ئــــۈچىنچى باســــقۇچلۇق 

 .ھهرىكىتىمىز بولىشىدا گهپ يوق

ــات    ــى قان دېــمهك، بىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزن
بىز بۇ باسقۇچلۇق . يايدۇرۇشىمىز ئىنتايىن مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ئوڭۇشلۇق قانـات يايـدۇرۇش   
ئۈچۈن، خهلقىمىز ئارىسىدا خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى قـوغالش ئۈچـۈن    

بىــلهن شــۇغۇللىنىش ئىرادىســىنى    مــۇتلهق يوشــۇرۇن ھهرىكهتــلهر  
ــته    ــوغرا كهلمهك ــىمىزغا ت ــۋىق قىلىش ــاي تهش ــۈن  . تىنم ــڭ ئۈچ بۇنى

يوشــۇرۇن ھهرىكهتلهرنىــڭ ئهھمىيىتــى، يوشــۇرۇن ھهرىــكهت شــهكلى،  
يوشـــۇرۇن ھهرىـــكهت قـــوراللىرى، يوشـــۇرۇن ھهرىـــكهت مهشـــىقلىرى،  
ــدىغان     ــكهت قىلى ــرىش نىشــانلىرى، يوشــۇرۇن ھهرى يوشــۇرۇن زەربه بې

تالرنى قۇرۇش تهشۋىقاتلىرى قاتـارلىقالرنى يوشـۇرۇن كىتـاب،    تهشكىال
ــال، س د    ــاق دېتـ ــۇرۇن يۇمشـ ــا، يوشـ ــۇرۇن لېنتـ ــۇرۇن خهت، يوشـ يوشـ
تهخسىلىرى، يوشۇرۇن ئىنتېرنېت تورلىرى ياكى شهخسى ئىنتېرنېت 

 بىــلهن ۋاســىتالر باشــقا قاتارىــدىكى ئــېلخهت −ســاندۇق ئادرېســلىرى 
 ھهرىـكهت  ئهمهلىـي  بىرقىسىم رگه،بى بىلهن تارقىتىش كۆلهمدە كهڭ

ــويىچه شــهكىللىرى ــۈلگه خهلقــقه ب  ئاالھىــدە بېرىشــكىمۇ تىكــلهپ ئ
 .الزىم بېرىلىشى ئهھمىيهت
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ڭ ئۈچــۈن ھهرىكهتـــكه ئاتلىنىشـــقا،  خهلقىمىــز ئازادلىققـــا، بۇنىـــ 
مىللىي مۇستهقىل دۆلىتىنىڭ ئهسلىگه كېلىشىگه قېنىغا سىڭىپ 

بۈگـۈنكى  . كهتكهن ھالدا تهشنالىقىنى ھهر مىنۇت نامايهندە قىلماقتـا 
خهلقىمىــز مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىــتىگه ئاتلىنىشــقا تۆمــۈر  
ــۇرىيىتىمىز ۋە ئىككىنچــــى   خهلىــــپه دەۋرىــــدىن، بىرىنچــــى جۇمهــ

ئهنه . جۇمهۇرىيىتىمىز دەۋرىدىن تېخىمـۇ كـۆپ تهشـنا ھالـدا تۇرماقتـا     
ــى     ــدۇ، ئۇيۇشــۇپ قالغــان، مهنلىكىن ــر خهلقنــى ئۇخالۋاتى شــۇنداق بى

 بهتنامالر دېگهندەك …يوقاتقان، كېسهل، قورقۇنچاق، جاسارىتى يوق، 
. ھاقــارەتتۇر دۈشــمهنچه قىلىنغــان خهلقىمىــزگه كــۆرۈش، پهس بىــلهن

 باشـالش  ھهرىـكهت  ئۇالرغا. ئويغانماقتا بېرى ئهسىردىن بىر خهلقىمىز
ھهرىـكهت شـهكلى، ھهرىـكهت ئۈلگىسـى، ھهرىـكهت بـۇيرۇقىال        پىالنى،
بۈگۈنكى ئېغىر ۋەزىيهتته، ئىنتايىن خهتهر ئاستىدا تۇرغىنىغا ! كېرەك

قارىمــاي، خاتــا پىالنالنغــان، خاتــا مــۆلچهرلهنگهن، خاتــا يېــتهكلهنگهن  
ەر، جېنىنى ئالىقىنىغا ئېلىپ قاتنىشـىۋاتقان  بولۇشىدىن قهتئىي نهز

ئىزچىللىقـــى يـــوق، خهتىـــرى چـــوڭ ھهرىكهتـــلهردە خهلقىمىزنىـــڭ  
 !ئاللىقاچان ئويغىنىپ بولغانلىقىنى ئوچۇق كۆرۈپ ئاالاليمىز

ــلهن    ــهكىللىرى بىـــ ــكهت شـــ ــۇرۇن ھهرىـــ ــۇتلهق يوشـــ ئهگهر مـــ
ن ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى يىلىغا بىرقانچه يۈزمىڭدى

ئازايتىش ۋەزىيىتىنى يارىتالىغىنىمىزدا، تهخمىنهن ئون يىل ئۆتكهندە 
ئـۈچ مىليـون   -ۋەتىنىمىزدىكى تاجاۋۇزچى خىتاي ئاھالىسىنى ئىككـى 

-يهنـــى، ۋەتىنىمىزدىكـــى كىچىـــك بـــازار. ئازايتالىشـــىمىز مـــۇمكىن
بۇ خىل . شهھهرلىرىمىز نىسپى ئازاد رايون ھالىغا كهلتۈرۈلگهن بولىدۇ

ــيهت  ــيم −ۋەزى ــڭ مۇســتهقىللىق ىللى ــى ھهرىكىتىمىزنى  ئىككىنچ
غان نىسـپى يـاكى مـۇقىم پـارتىزانلىق ھهرىـكهت      ھېسـابالن  باسقۇچى

شــۇ كــۈنلهرگه بارغانــدا . باســقۇچىغا كىرگهنلىكىــدىن دېــرەك بېرىــدۇ
بىرىنچى باسـقۇچلۇق ھهرىـكهت بولغـان مـۇتلهق يوشـۇرۇن ھهرىـكهت       
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بــۇ قىــز، . زنىــڭ ئىســمىنىمۇ بىلىۋالغانىــدىقىلىــپ يۈرگهنــدە بــۇ قى
تويىــدىن كېيىنكــى تــۇنجى ســالىمىغا كېتىۋاتقىنىــدا يولدىشــىدىن  

 !ئايرىلىپ قالغان خاسىيهت ئىسىملىك قىز ئىدى

 قىزغـا  ھالـدا  ھاياجانالنغان قاسىم دېدى −مهن سىزنى تۈنىدىم، «
 قېـتىم  تـۇنجى  ئـۆيىڭىزگه  قىلىـپ  تـوي  يېڭى ھېلىقى سىز − قاراپ،
پ كېتىـۋاتقىنىڭىزدا يولدىشـىڭىزدىن ئايرىلىـپ قالغـان     قىلىـ  جۈمه

ــۇغۇ؟   ــز شـ ــىيهت قىـ ــا …خاسـ ــدىمهن؟ خاتـ ــىم − تونىۋالمىغانـ  قاسـ
 قايتىدىن قىزمۇ. ئولتۇردى تارتىپ يېقىن تېخىمۇ قىزغا ئورۇندۇقىنى

ــۇرۇپ دىۋانغــا ــدى، ئولت ــاكى ئۇكىڭىزمىــدى قهينــى ســىزنىڭ − قال  ي
جالالتالردىن قىساس ئېلىپ  ئۇ ىگىت،ي باتۇر ئۇ ساۋاقدىشىڭىزمىدى

بىرلىكته قۇربان بولغان؟ مانا بۈگۈن سىز يهنه بىـر قېـتىم بـۇ خىتـاي     
 ھايـاجىنىنى  قاسـىم  −. زوراۋانلىرىدىن قىساسـىڭىزنى ئېلىۋالـدىڭىز  

 بىــلهن ســىز − تــۇتتى، مۈرىســىدىن ئىككــى قىزنىــڭ بېســىۋااللماي
، سـىز  ھېسـاباليمهن  بهختلىـك  بهكال ئۆزۈمنى ئۈچۈن تونۇشالىغىنىم

ــىز   ــانىمىز ئىكهنس ــۇر قهھرىم ــۇ جهس ــز −» !ھهقىقهتهنم ــۇپ قى  ھولۇق
 ئورنىــدىن چۈشــۈرۈپ ســىلكىپ مۈرىســىدىن قــوللىرىنى قاســىمنىڭ

 .كهتتى تۇرۇپ

خاسىيهت قىز بـايىقى ئـاپتوبۇس بېكىتىـدە بولغـان مهنزىرىلهرنـى      
 قـوللىرى -ئۇنىـڭ پـۇت  . تېخى ئهمدىال كۆز ئالدىغا كهلتۈرمهكته ئىدى

تىترەپ ئۆرە تۇرغۇدەك ماجالى قالماي، تىزلىرى ئېگىلىپ پۈكلىشىپ 
خاســـىيهت، السســـىدە قىلىـــپ قايتىـــدىن كرىســـلوغا . قېلىۋاتـــاتتى

قاسىم ئورنىدىن تۇرۇپ كرىسلوغا كېلىپ خاسىيهت . ئولتۇرۇپ قالدى
ئـۇ، ئـۆزىنى تۇتۇۋااللمىغـان ھالـدا     . قىزنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتـۇردى 

پ تۇرغـان زىلـۋا بهدىنىنـى مېهرىبـانلىق بىـلهن      قىزنىڭ نازۇك تىتـرە 
 : قۇچاقالپ باغرىغا باستى
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ــۈم،  « ــانىم، مېنىــــڭ نۇزۈگۈمــ ــۇ − »…مېنىــــڭ قهھرىمــ  قىزمــ
 بهدەنلىرىدىن ئۇالرنىڭ گويا. چاپالشتى چىڭ قاسىمغا ئىختىيارسىزال

 بىــرىگه-بىــر ئۆتىشــىۋاتقاندەك، بىــرنېمىلهر ئىللىــق بىرســىگه-بىــر
ــۇ ــڭ تېخىمـ ــتى چىـ ــاش. يېپىشـ ــڭ يـ ــ قىزنىـ ــىلىرى گـ ۈزەل كۆكسـ

قاسىمنىڭ مهيدىسىگه بېسىلىپ، ئۇنىڭغا تهسۋىرلىگۈسىز ھۇزۇرلۇق 
ــدى   ــته ئى ــش ئهتمهك ــىيات بهخ ــدا   . ھېسس ــىز ھال ــىم ئىختىيارس قاس

قىزمۇ يـۈزىنى ئۇنىـڭ   . قىزنىڭ كۆز ياش تامچىلىرىنى يۈزىگه سۈرتتى
ىـدەك  بىرىگه زادىال ماس كهلمىـگهن، بىرسـى غۇنچ  -بىر. يۈزىگه ياقتى

كېلىشكهن ياش، يهنه بىرسـى سـهل قـورۇق كىـرگهن ئـاق سـانجىغان       
ئاســتا ھهرىــكهت قىلىــپ -يىرىــك ســاقاللىق بــۇ ئىككــى مهڭــز ئاســتا

قىز ياشلىق ئوتى بىلهن، قاسـىم  . ئىككى قىزىق لهۋنى بىرلهشتۈردى
-بىـرىگه چىـڭ چاپلىشـىپ ئۇزۇنـدىن    -مېهىرلىك قهلبى بىـلهن بىـر  

 …. ئۇزۇنغا بېرىلىپ سۆيۈشتى

ئۇالر شۇ ھالىتىدە خېلى ۋاقىـت تۇرغىنىـدىن كېـيىن، خاسـىيهت     
تۇيۇقســىزال قاســىمدىن ئــۆزىنى ئاجرىتىــپ دەرھــال ئورنىــدىن تــۇرۇپ 

  :كهتتى

 −» !ۋىيهي، نېمه قىلغىنىم بـۇ مېنىـڭ؟ تـوۋا قىلـدىم خـۇدايىم     «
 قاســىممۇ. ئالــدى چهتــكه بىــر ئــۆزىنى تــۇرۇپ ئورنىــدىن دەرھــال قىــز

 :رىغىلى تۇردىسو كهچۈرۈم قىزدىن يىغىۋېلىپ ھوشىنى

ئهممـا  . خاپا بولماڭ، مهنمۇ ئـۆزۈمنى تۇتـۇپ ئااللمـايال قـاپتىمهن    «
 »…. ئىشىنىڭ، مېنىڭ ھهرگىزمۇ يامان نىيىتىم يوق ئىدى

نېمه . ياق، ياق، سىز ئهمهس مهن سىزدىن ئهپۇ سورىشىم كېرەك«
 »؟بولدى ماڭا، سىزگه ئهدەپسىزلهرچه چاپلىشىپ قالغىنىم نېمىسى

ــېلىال يهڭگىللىــك ھــېس       ــدىن قاســىم خ ــڭ بــۇ گهپلىرى قىزنى
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يىـراق تـارىخنى قويـۇپ، تېخـى     . بۇنداق پىدائىيالر قهتئىـي تېپىلىـدۇ  
يېقىنـــدىال بولـــۇپ ئـــۆتكهن بـــارىن ئىنقىالبىنىـــڭ قهھرىمـــانلىرى، 
ئۈرۈمچى چاغان ۋەھىمىسىنى پهيدا قىلغۇچى پىدائىيلىرىمىز، غۇلجـا  

ــانلىرىمىز ئه  ــان قهھرىمـــــ ــۇنداق نامايىشـــــــىنى قوزغىغـــــ نه شـــــ
ئــۇالرال ئهمهس، بهلكــى بــارلىق . پىــدائىيلىرىمىزنىڭ ئاۋانگارتلىرىــدۇر

ــۇچلىرى ھــازىرمۇ كهڭ    ــداق پىــداكارلىقنىڭ يىــپ ئ خهلقىمىــزدە بۇن
ئـــااليلۇق، بىزنىـــڭ خهلقىمىـــز ئارىســـىدا بالىلىرىغـــا . ســـاقالنماقتا

 تهسـلىمچى،  يـاۋاش،  تـۇر،  جىـم “ئهتىۋارالپ قويغان ئىسىمالر ئارىسىدا 
ى قورقۇنچاقلىقن ۋە قۇللۇق دېگهندەك …” باشئهگ، ئىتائهت، ى،سۈله

بۇنىـڭ دەل ئهكسـىچه،   . ئىپادىلهيدىغان بىرمۇ ئىسـىمنى تاپالمـايمىز  
 ئۆتكـۈر،  ئـۆركهش،  دولقـۇن،  ئهركىـن،  ئـازاد،  كـۈرەش،  قهھرىمان، باتۇر،“

ــۋاس، ــىرئهلى، يولــ ــالن، شــ ــدەك …” ئارســ ــانلىق، دېگهنــ  قهھرىمــ
 كــۆپ ئىنتــايىن ھهتتــا قىلىنغــان، نامايــان ئــارزۇلىرى مۇســتهقىللىق

همبهرلىرىمىزنىـــڭ، ســـاھابىلهرنىڭ، بـــاتۇر، پهيغ ئىســـىمالر قىســـىم
قهھرىمانلىرىمىزنىــڭ روھىنــى ســاقالپ قېلىشــنى ئــارزۇ قىلىــدىغان 
ئىسىمالرنى خهلقىمىز ھهرگىزمـۇ ئىسـىم تاپالمـاي دوراپ قويۇۋالغـان     

يلىقىغــا ئىــگه يۈزمىڭلىغــان كهلىمىلىــك ســۆز با! ئىســىمالر ئهمهس
جىگهر بالىلىرىغا ھهرگىزمۇ چاقچـاق ئورنىـدا ئىسـىم    -خهلقىمىز جان
بالىلىرىمىزمۇ ئۆزلىرىنىـڭ بىـر ئۆمـۈر ئۆزگهرتىشـنى     ! قويغان ئهمهس

خىيالىغىمۇ كهلتـۈرمهي پهخىرلىنىـپ ئاتىلىشـىنى سـاقاليدىغان بـۇ      
ــاي ســاقالپ     ــويغىلى لهقهم تاپالم ــز ق ــۈردىكى ئىســىملىرىمۇ ھهرگى ت

ــان ئىســىمالر ئهمهسكېلىۋات ــانلىق،  ! ق ــۋار، قهھرىم ــۇ خىــل جهڭگى ب
ــارزۇ   ــدىلىرى، ئ ــى ئهقى ــي، دىن ــرا   -مىللى ــۈر ھهم ــر ئۆم ــايىلىرىنى بى غ

قىلىشىنى، بۇ غايىگه يېتىشنى بىر مىنۇتمۇ ئۇنتۇپ قالماسـلىقىنى  
ئىرىسى شـهكىلدە ئهسـلهپ كېلىۋاتقانلىقىنىـڭ نهتىجىسـى بولمـاي      

 !نېمه؟
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يېڭـى ئـۈلگه ئالىـدىغانالرمۇ ھهسسـىلهپ كۆپىيىشـى      -قالماي، يېڭـى 
ــۇقهررەر ــۇرۇن پاجىئهلهرنىــڭ     . م ــك يوش ــمهن ئارىســىدا ۋەھىمىلى دۈش

ىشـــىپ ۋەتىـــنىگه قـــاراپ قاچىـــدىغان خىتـــاي     كۆپىيىشـــىگه ئهگ
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ سانىمۇ تېز سۈرئهتته ئارتىپ كېتىشـى، يېڭىـدىن   

. كېلىدىغانالرنىڭمۇ قورقۇپ كېلىشتىن مهڭگۈ ۋاز كېچىشى تهبىئىي
بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهرنىڭ ئىزچىل داۋامالشتۇرۇلۇشـى نهتىجىسـىدە،   

ــدى   ــا ئهســلىگه كهلمهي ــازىيىش قايت ــداق ئ ــازىيىش  بۇن ــل ئ غان ئىزچى
 .ھادىسىسىگه ئايلىنىپ كېتىدۇ

بهزى كىشىلىرىمىز خهلقىمىزنىـڭ قېنىـدا ئهزەلـدىن بـار بولغـان      
 بۇنىڭـدەك  بىـزدىن ““ۋەتهنپهرۋەرلىك ئامىللىرىنى ئىنكار قىلىشىپ، 

 بېغىشــاليدىغان ئــۆزىنى ھهرىكهتــلهرگه كېتىــدىغان جــان خهتهرلىــك،
ــىلهر ــدۇ كىشـ ــمهكته ”“چىقمايـ ــلهر هيهن. دېيىشـ ــۇ بهزىـ ــۈردىكى بـ  تـ

ۈمگه تۇتـۇپ بېرىـدىغان، بىهـۇدە    ئۆلـ  بىهـۇدە  خهلقنـى “ پائالىيهتلهرنى
ــكهت   ــا ھهرىـ ــدىغان خاتـ ــۈرۈپ چىقىرىـ ــىنى كهلتـ ــادەم ئۆلۈشـ  دەپ ”ئـ

ــماقتا ــز. قاراشـ ــۇ بىـ ــىلىرىمىزدىن بـ ــوراپ كىشـ ــايلى سـ ــى: باقـ  يهتتـ
 مىللىــــي قىلىــــپ پىــــدا جــــان پالۋانالرنىــــڭ ســــادىر قىزلىــــرىم،

ــا ئاتلىنىشــى ھهرىكىــتىگه مۇســتهقىللىق  قالغانمىــدى؟ بولــۇپ خات
ه، غوجا نىياز ھاجى دەۋرلىرىـدىكى خهلـق ھهرىكهتلىرىمـۇ    خهلىپ تۆمۈر

خاتا بولۇپ قالغانمىدى؟ ۋەتهن ئۈچۈن جان پىدا قىلىپ جهڭ قىلغـان  
ئىككىنچــى جۇمهــۇرىيهت قۇرغۇچىلىرىمىزنىــڭ قوراللىــق جهڭــگه     

الغانمىـــدى؟ روشـــهنكى، ئـــاتلىنىش تهشـــۋىقاتلىرىمۇ خاتـــا بولـــۇپ ق
دۈشمهنگه قارشى كهسكىن ھهرىكهت قوزغاشقا نارازى بولۇۋاتقانالرنىـڭ  

تىنچلىـــق ۋە ! ھېچقايسىســـىدا ۋەتهن دەيـــدىغان بىـــر ئاشـــىق يـــوق
تهســلىمچىلىك ئهقىــدىلىرىگه پېتىــپ قالغــان ئۇنــداق كىشــىلهر      
ــۇ ۋەتهن ئۈچـــۈن جـــان پىـــدا قىلىـــدىغان       ئارىســـىدىن ھهقىقهتهنمـ

ئهممــا خهلقىمىـــزدىن  ! چىقىشــى مـــۇمكىن ئهمهس  پىــدائىيالرنىڭ 

237 

 

كرىسـلودىن تـۇرۇپ ئۈسـتهلگه كېلىـپ ئولتـۇرۇپ      . قىلغاندەك بولدى
 . بىر تال تاماكا تۇتاشتۇرۇۋالدى

ــۇيمهن  « ــى تونـ ــىزنى ياخشـ ــدىكى   . مهن سـ ــۇ كۈنىـ ــىزنىڭ شـ سـ
ــان      ــۆلى، ئولتۇرغـ ــان كـ ــز قـ ــۇچىقىڭىزدا، ئهتراپىڭىـ ــىڭىز قـ يولدىشـ

ئـۆزۈمگه قهسـهم بهرگهنىـدىم،    -اپتوبۇسـتا كـۆرۈپ ئـۆز   قىياپىتىڭىزنى ئ
…« 

 »بۇ قىزنى چوقۇم بىر كۈنىسى قولغا چۈشۈرىمهن، دەپمۇ؟«

ــاقهي، نهدىكــى گهپنــى قىلىســىز، مېنــى ئۇنچىلىكمــۇ كــۆرۈپ   « ي
مهن يىگىتىڭىزنىڭ قىساسىنى چوقۇم ھهسسىلهپ ئېلىپ . كهتمهڭ

 ئۆرۈلـۈپ  ىندېرىزىـد  خاسـىيهت  −. بېرىمهن، دەپ قهسهم قىلغانىـدىم 
 سـۆزىنى  شـورىۋېلىپ  بىـر  قايتـا  تاماكىسىنى قاسىم. قارىدى كهينىگه

پ قاتىــل خىتايالرنىــڭ پېيىغــا باشــال كۈنىــدىن شــۇ −. قىلــدى داۋام
ئهممــا ئــۇ خىتايالرنىــڭ ئادرېســىنى تاپقىنىمــدا، ئــوق . چۈشــكهنىدىم

ئىالجسـىز  . چىقارغان قاتىلنى ھۆكـۈمهت خىتايغـا قـاچۇرۇۋەتكهنىكهن   
قاتىلنىـڭ ئائىلىسـىنى بولسـىمۇ ئۇجۇقتـۇرۇۋېتىش كويىغـا       يهنه بىر

ــتۇرالمىدىم . چۈشـــكهنىدىم ــۇ قامالشـ ــيىن ئۇنىمـ ــۇ . كېـ ــاڭغىچه بـ ئـ
ئهممــا . قاتىلنىــڭ ئائىلىســى بىــراقال خىتايغــا قېچىــپ قۇتۇلۇۋالــدى 

ئـۇ  . سىزنىڭ ھېلىقى تونۇشىڭىززە ھهقىقهتهنمۇ بـاتۇر بـاال ئىكهنـدۇق   
اقال نهچچه ئون خىتـاينى پارتلىتىـپ   قهھرىمانىمىز يالغۇز بېشىغا بىر

 بىر گاژىلدىغان تهرەپتىن ئۆي ئاشخانا ئارىدا بۇ − …. پارچىلىۋېتهلىدى
قاسىم چايغا سۇ قويۇپ قويغـانلىقىنى ئهمـدىال ئېسـىگه    . اۋاز كهلدىئ

ئــۇ قېنىــق چــاي . ئېلىــپ يۈگــۈرۈپ ئاشــخانا ئــۆيىگه كىرىــپ كهتتــى 
پېچىنىلهر بىلهن داستىخان راسالپ قىزغـا  -دەملهپ چىقىپ، كهمپىت

-باققاله ئۆيدە كېيىن بولغاندىن بويتاق رەنجىمهيسىز، −چاي قويدى، 
  ».هرسىلهرمۇ بولمايدىكهنن دېگهندەك ماققاله
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بۇ گهپنى ئاڭالپ خاسىيهتنىڭ يـۈزى ۋىللىـدە قىزىرىـپ قاسـىمغا     
  .بۇنى قاسىم سهزمىگهنىدى. ئىتىك بىر قارىۋالدى

ئىككى چىنه ئىسسىق چاي ئىچكهندىن كېيىن خېلىال -قىز، بىر
 :ئۇ سهل ئېچىلغان ھالدا. جايىغا كېلىپ قالغاندەك قىالتتى

ېنى كوچا ئاشخانىسىدىن سۆرەپ چىقىپ سىز بايا نېمه ئۈچۈن م«
ــۆزىڭىزگه خهۋپ كېلىــــپ   قاچۇرۇشــــنى ئــــويالپ قالغانىــــدىڭىز؟ ئــ

ــدىڭىزمۇ؟  ــىدىن قورقمى ــىناق دەپ −» قېلىش ــدە س ــىمغا نهزىرى  قاس
 :قويدى كۈلۈپ مهنىلىك قاراپ قىزغا قاسىممۇ. قارىدى

سىزنىڭ ئـاپتوبۇس بېكىـتىگه بىـر نېمىنـى چـۆرۈۋېتىپال غىـپال       «
قىلىــپ كوچــا ئاشخانىســىغا كىرىــپ كېتىۋاتقــانلىقىڭىزنى كــۆرۈپ   

دەرھـال گۈلـدۈرلهپ   . تېخى ئهمدىال يولـدىن ئۆتۈۋاتـاتتۇق  . قالغانىدىم
بۇ سىزنىڭ تاشلىۋەتكهن ھېلىقى پوڭزىكىڭىزدىن . پارتالش يۈز بهردى

ېيىن قارىسام سىز ئاشخانىنىڭ پهنجىرىسىدىن ك. باشقا نېمه بوالتتى
ــات   ــدىكى پـ ــوق كوچىـ ــالىڭىزدا يـ ــر خىيـ ــاراپ -بىـ ــالرغا قـ پاراخشىشـ

ــۇرغىنىڭىزنى كــۆردۈم خىتــايالر . بهكــال خهتهرلىــك ھالــدا ئىــدىڭىز . ت
ئهتراپنى قامال قىلىۋالسا سىزدىن دەرھال گۇمـان قىلىشـى مـۇمكىن    

 ىككهزىيانكهشــــل ۋەقهســــىنىڭ ’كــــېلىن يېڭــــى‘تېخــــى . ئىــــدى
 ۋاقىتتــــا ئــــۇ ئىكهنلىكىڭىزنــــى بىرســــى ئۇچۇرىغۇچىلىرىنىــــڭ

. خىتايالر بۇنى بىلسه سىزگه ئېسىلىپال قاالتتىكهندۇق. بىلمهيتتىم
-ئۇنىڭ ئۈستىگه سىزنى ئاۋۋال كۆرگهنلهردىن مهنال بۇلىشىم ناتايىن

بـۇ  : ئۇ چاغدا مېنىڭ خىيالىمغا كهلگهن پهقهت بىرال نهرسـه ئىـدى  . دە
ــدىن دەرھــال يىراقالشــتۇرۇۋېتىش قىزنــى نهق مهي ــېمه . دان كېــيىن ن

ــدا قارىســام، ســىز  . بولغــانلىقىنى مهنمــۇ ئهســلىيهلمهيمهن  ــر چاغ بى
 ».بولغان ئهھۋال شۇ. ماشىنىدا قۇچىقىمدا يىغالپ ئولتۇرۇپسىز
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-ھهرىكهت قىلىپ قويسـىال، ھهر قېتىمـدا ئىككـى   !) بىرەر قېتىمدىن
ــىال ۋەتىنىمىزدىكــى يىل   ــپ تۇرس ــمهنگه زەربه بېرى ــۈچتىن دۈش ــا ئ ىغ

ــمهننىڭ      ــون دۈشـ ــرەر مىليـ ــدىغان بىـ ــماي قاچىـ ــا پېتىشـ پويىزالرغـ
ئـــويالپ كـــۆرەيلى، بىزنىـــڭ بـــۇ    ! ئازىيىشـــىدىن دېـــرەك بېرىـــدۇ  

ــتىم يوشــۇرۇن     ــدە بولســىمۇ بىــرەر قې ــۈز كۈن ــدائىيلىرىمىزغا ھهر ي پى
ۋەھىمه يارىتىشقا كېرەكلىك ماتېرىيال ۋە پۇرسهت چىقماسمۇ؟ ئۇالرغا 

ــرەر بهخى   ــدە بى ــۈز كۈن ــمۇ؟    ھهر ي ــمهن ئۇچرىماس ــاجىز دۈش ــان ۋە ئ رام
كېسىپ ئېيتااليمىزكى، ئهگهر پېيىغا چۈشىدىغانال بولسـاق، ھهربىـر   
ــكهت پۇرســىتى     ــق ھهرى ــۇن قېتىملى ــدا نۇرغ ــدائىيمىز ئۈچــۈن يىل پى

پهقهت ئىمكـانىيهت بولمىغانـدا،   . كېلىپ تۇرىدىغانلىقىدا شهك يـوق 
ىرىگه جان پىدا پۇرسهت كۈتۈپ تۇرۇپ يۈزلهرچه كۈچلۈك دۈشمهن كۈچل

قىلىــپ بولســىمۇ بىــراقال زەربه بېرىشــنىمۇ ئويلىنىشــقا بولىــدىغان   
ئهنه شۇنداق پىداكارلىق كۆرسىتىدىغانال بولىدىكهنمىز، . ئۇسۇلالردۇر

ئون مىڭ -يىلىغا يوشۇرۇن ۋەھىمه پهيدا قىلىش ئۈچۈن ئاتالنغان بهش
ــقۇچلۇق    ــى باس ــىدە، بىرىنچ ــداكارلىقى نهتىجىس ــدائىيمىزنىڭ پى  پى

ئــون يىلغــا قالمــايال -مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنــى بهش
ئىككىنچــــى باســــقۇچلۇق ھهرىكهتــــكه ئايالنــــدۇرۇش شــــارائىتىنى  

قېنــى، ۋەتهنــپهرۋەرمهن دەپ ئوياليــدىغان   . يارىتالىشــىمىز مــۇمكىن 
ھهربىر كىشـىمىز بـۇ تـۈردىكى مـۆلچهرنى ئـۆزلىرى بىلـگهن پـاكىتالر        

  ۈشكه بولسىمۇ جاسارەت قىالالمدۇ؟بويىچه قايتا بىر ھېسابالپ كۆر

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهگهر بۇ تۈردىكى يوشۇرۇن ۋەھىـمه پهيـدا قىلىـش    
ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىيااليدىغان پىدائىيلىرىمىزدىن تـۇنجى يىلـى بىـرەر    
يۈز ئادەم ھهرىكهت باشالپ، ھهرقايسـى شـهھهرلىرىمىزدە تـۇنجى يىلـى     

ــهكىلد     ــڭ دۈشــمهننى ئهڭ پاجىئهلىــك ش ــرنهچچه مى ە يــوقىتىش بى
ــدىن     ــى يىلى ــا، ئىككىنچ ــدىغانال بولس ــپ بېرەلهي ــى يارىتى ۋەزىيىتىن
باشالپ بۇ پېشـقهدەم پىـدائىيلىرىمىز ئهزا كۆپهيتىشـكىال كىرىشـىپ     
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ه كىشــــى دەپ  تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ ســــانىنى كېمىــــدە يىگىــــرم    
توقســهن ئىككىنچــى يىلــى ئۈرۈمچىــدىكى بىــر (مــۆلچهرلىگىنىمىزدە 

قېتىملىق خىتاي چاغىنى پاجىئهسـىدە  يۈزمىڭـدىن ئـارتۇق خىتـاي     
تاجاۋۇزچىسى كهلمهسلىك ئۈچـۈن قېچىـپ كهتـكهن ۋە شـۇ يىلىسـى      
يېڭىدىن كېلىدىغان خىتاي تاجاۋۇزچى كۆچمهنلهر ئېقىنى ئالدىنقى 

، ۋەتىنىمىز شـۇ  !)وندا بىرسىگه چۈشۈپ قالغانيىللىرىدىكىسىنىڭ ئ
يىلــى ئىككــى يــۈز مىڭــدىن ئــارتۇق كونــا خىتــاي تاجاۋۇزچىســىدىن،  
ــان     ــاي تاجاۋۇزچىســىدىن قۇتۇلغ ــى خىت ــۇنچىلىك يېڭ ــدە يهنه ش ھهم

بــۇ ھــالهتنى ئــۇدا ئــون يىلــال داۋامالشــتۇرۇپ بهرگىنىمىــزدە،  ! بولىــدۇ
ــارتىزا    ــڭ پ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ــي مۇس نلىق ئۇرۇشــنى مىللى

ئاساس قىلىدىغان ئىككىنچـى باسـقۇچلۇق ھهرىـكهت دەۋرىـگه قهدەم     
شـۇنىڭدەك، ۋەتىنىمىزنىـڭ قۇرغـاق    . قۇيالىشىمىزدىن دېرەك بېرىدۇ

چۆللـــۈك بولىشـــى، ئـــارىلىق ئـــۇزۇن، خىتـــايالر بىـــلهن بولغـــان       
بىرسىگه ئوخشىمايدىغان نۇرغۇن ئهللهر بىـلهن  -مۇناسىۋەتلىرىدە بىر

ىـــداش بولۇشـــتهك ئـــۆزگىچه ئهۋزەل جۇغراپىيىلىـــك بىۋاســـىته چېگر
ــاي      ــۇق پايــدىالنىغىنىمىزدا، ئۇزۇنغــا قالم ئاالھىدىلىكلىرىــدىن تول
ئۈچىنچى باسـقۇچلۇق مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىـكهت دەۋرىنىمـۇ      

 . قولغا كهلتۈرەلىشىمىز مۇمكىن بولىدۇ

قېنى قىزىپ تۇرغان، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن تـوال دەشـنهم يهپ    
ــېمه ــۈز     نـ ــدائىيلىرىمىزنى ھهر يـ ــۈرگهن پىـ ــمهي يـ ــى بىلهلـ قىالرىنـ

ــون     ــىمىزنى ئ ــزدە، نوپۇس ــدۇ دېگىنىمى ــى چىقى كىشــىمىزدىن بىرس
مىليــون دەپ ئــالغىنىمىزدىمۇ يۈزمىــڭ پىــدائىي ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ  

بىز بۇ ساننى ئـون ھهسسـه ئازايتىـپ يىلىغـا ئـون مىـڭ       . دېگهن گهپ
يــۈز  -ىمــۇ، يىلىغــا ئهللىــكپىــدائىي ھهرىــكهت قىالاليــدۇ دېگىنىمىزد

يهنى، ! مىڭ قېتىملىق ۋەھىمه يارىتىش ھهرىكىتىدىن دېرەك بېرىدۇ
ھهر يـۈز كۈنـدە   (ئـۈچ قېتىمـدىنال   -ھهربىر پىدائىيمىز يىلىغا ئىككـى 
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بىكـــــارغىال تۇتۇلـــــۇپ قېلىشـــــتىن -مېنــــى دەپ بىكـــــاردىن «
 .سورىدى يهنه قىز −» قورقمىدىڭىزمۇ؟

ۇر قىزىمىز ئۈچۈن جېنىمنى پىدا قىلساممۇ ئاز سىزدەك بىر جهس«
 .انالنغان ھالدا قىزغا قارىدىھاياج قاسىم −» ئهمهسمۇ؟

خاســىيهت ســهل ئوڭايســىزلىنىپ جوزىنىــڭ ئۈســتىدىن ئاســتا      
قاسىمغا . قولىنى ئۇزارتىپ قاسىمنىڭ قولىنى تۇتۇپ سىقىپ قويدى
نىـڭ  قىز. قىزنىڭ ئالقىنىدىن ئىسسىق ھـارارەت ئۆتۈشـكه باشـلىدى   
ئۈســـتۈن -ســـېهىرلىك شـــوخ كـــۆزلىرى ئۇنىـــڭ قهلبىنـــى ئاســـتىن 

ئۇمۇ ئىختىيارسىزال قىزنىڭ قولىنى قويۇۋەتمهي . قىلىۋەتمهكته ئىدى
ئىككى قهلب گويا زەرەتلهنگهندەك، ئىككـى  . تېخىمۇ چىڭراق سىقتى

قاسىم قىزنىڭ قولىنى . بىرىدىن ئايرىلغۇسى كهلمهيتتى-قولمۇ بىر
قىزمـۇ  . ئۈستهلدىن ئايالندۇرۇپ يېنىغا تارتتىسىققىنىچه ئۇنى ئاستا 

ئورنىدىن ئاستا قوزغىلىپ يانداپ كېلىـپ قاسـىمغا يېقىنلىشىشـقا    
قاسىم تهلۋىلهرچه قىزنى ئۆزىگه تارتىپ باغرىغا باسقىنىچه . باشلىدى

قىزنىڭ ئـوت بولـۇپ يېنىۋاتقـان    . قېنىپ سۆيۈشكه باشلىدى-قېنىپ
 توغرىسى −ان ھېسسىياتىنى لهۋلىرى قاسىمنىڭ ئۇنتۇلۇپ كېتىۋاتق

ــڭ ــهھۋانىي ئۇنى ــىنى ش ــدىن ھهۋىس ــدى ئويغاتما قايتى ــا ئى ــۇالر . قت ئ
بىرىگه چىڭ چاپالشقىنىچه سهنتۈرۈلۈپ يۈرۈپ بېرىپ -ئىككىسى بىر

 …. دىۋانغا گۈپال قىلىپ چۈشتى

قاسىم گويا جهننهت لهززىتىنى تېتىۋاتقانـدەك، ئـۆزىنى دۇنيـادىكى    
كىشـىلىك ھاياتنىـڭ   . قىلماقتـا ئىـدى  ئهڭ بهختلىك كىشـى ھـېس   

 .بۇنچه لهززەتلىكلىكىنى قاسىم ئۇنتۇپال كهتكهنىكهن

***  
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كامېردىكىلهرنىڭ خورەكلىرى خېلى ئوبـدانال كـۈچهيگهن بولـۇپ،    
قايســــى بىــــر بۇلۇڭــــدىن جــــان تالىشــــىۋاتقان چــــاال بوغۇزالنغــــان 

. قوينىڭكىدەك بوغۇق خىرقىرىغان خورەك ئـاۋازىمۇ كهلمهكـته ئىـدى   
ــان       ــرگه بولغ ــاغرىقالرنى قىــز بىــلهن بى ــىمنىڭ بهدىنىــدىكى ئ قاس

ــڭ ئهسل  ــك مىنۇتالرنى ــى لهززەتلى ــدى ھېلىق ــوراپ ئالغانى ــى ئ . ىمىس
قاسىم بۇ شېرىن ئهسلىمىلىرى ئىچىدە تهبهسسـۇم بىـلهن مىيىقىـدا    

 …. كۈلگىنىچه ئۇيقۇسىغا غهرق بولدى

مۇكهممهل بىر تۇرمۇش لهززىتى ئادەم بالىسىنى جهننهت لهززىتىگه 
تهبىئىــي ســۆيگۈ . ئوخشــاش بهختلىــك مىنۇتالرغــا ئېرىشــتۈرەلهيتتى 

ــىز به  ــۇ تهڭداشسـ ــوالاليتتى ھهقىقهتهنمـ ــۇلى بـ ــڭ ئـ ــان . ختنىـ ئىنسـ
 ۋەتهن …خوتــۇن سۆيگۈســى،  -ئانــا سۆيگۈســى، ئهر -سۆيگۈســى ئاتــا 

ــى، ــۇۋەپپهقىيهت سۆيگۈسـ ــى، مـ ــپىيات سۆيگۈسـ ــى، كهشـ  … لهززىتـ
ــاننىڭ ــي ئهڭ ئىنســ ــۆيگۈلىرىنىڭ ئهقهللىــ ــىي ســ ــدى ئاساســ . ئىــ

ــاتتىكى ــارلىق كائىنـ ــۇداتالر بـ ــۇالرنى مهۋجـ ــگهن، ئـ ــ بىلهلىـ ا ئۇالرغـ
ادەمگه ھهقىقهتهنمۇ چهكسىز سـۆيگۈ مهنبهسـى، لهززەت   قىزىقالىغان ئ

 ســـۆيگۈ بـــۇ خهلقىـــم …! ســـۆيگۈ شـــۇ ئـــاھ“. مىســـالى بـــوالاليتتى
ــىز ئېرىشــهلىدى؟ بىرســىگه قايســى ئامىللىرىــدىن  ئــادەم سۆيگۈس

ــان ــۆتهك قۇرۇغ ــى ك ــۇ دېگىن ــار ھهقىقهتهنم ــان بىك ــۆزدە چىقمىغ ! س
-زچى خىتـايالر دەسـتىدىن كۈنـدىن   تاجـاۋۇ  تۇپرىقىـدا  ئانا ئۆز خهلقىم

. كۈنگه سۆيگۈلهردىن مهھرۇم قالدۇرۇلۇپ قۇرۇپ قاخشالالشـتۇرۇلماقتا 
ــۆيگۈ        ــالى س ــنهت مىس ــۆپ جهن ــۇنچه ك ــان ش ــا قىلغ ــزگه ئات ــالال بى ئ
ئامىللىرىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن بىزگه بېغىشلىغان بـۇ مـۇجىزە   

ۇدا بىزنـى  ئهسىرى بولغان مىڭىمىزنى قۇپقۇرۇق كۆتۈرۈپ بارسـاق، خـ  
ــان      ــۇكهممهل يارىتىلغـ ــۇنچه مـ ــدە شـ ــۇ ئالهمـ ــز ئـ ــمۇ؟ بىـ جازالىماسـ
مېڭىمىزنى جايىدا ئىشلىتهلمهي، سهن ئاتا قىلغان بىزگه تهۋە سۆيگۈ 

ــارتقۇزۇپ قويــدۇق، ســهندىن كــېچه   ــامىللىرىنى دۈشــمىنىمىزگه ت -ئ
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ــڭ ســۈنئىي كۆپىيىشــىگه    ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىزدىكــى خىت
ئهمىلــى چهكلىــمه پهيــدا قىالاليــدىغان ھهرىكهتلهرنــى مــۇتلهق تــۈردە  
ئهمهلىـــيهتكه ئايالندۇرۇشـــىمىزنى ئۆزىنىـــڭ ئاساســـلىق ۋەزىپىســـى  

ــدۇ ــكهت په. قىلىـ ــانى  ھهرىـ ــدائىيلىرىمىزنىڭ سـ ــۇچى پىـ ــدا قىلغـ يـ
ۋەتىنىمىز دائىرىسـى ئىچىـدە بىرقـانچه مىـڭ كىشـىگه يهتكىنىـدىن       
كېيىن، دۈشمهننىڭ ئاجىز نۇقتىلىرىغا زەربه بېرىش ھهرىكهت قېتىم 

ئىككـى قېـتىم ۋەقه   -سانىنى ئاشـۇرۇپ، ھهربىـر پىـدائىي يىلىغـا بىـر     
ئايـدا بىـر ۋەقه پهيـدا    پهيدا قىلىـدىغان ھـالهتتىن، ھهر مهۋسـۇمدا، ھهر    

بـۇ دېگهنلىـك، يىلىغـا    . قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تىرىشـىش الزىـم  
ــوغالش       ــاۋۇزچىلىرىنى ق ــاي تاج ــق خىت ــڭ قېتىملى ــون مى ــچه ئ نهچ

بـۇ يهنه يىلىغـا نهچـچه يۈزمىـڭ     . ۋەھىمىسى پهيـدا قىلىـش دېمهكتـۇر   
خىتــاي تاجاۋۇزچىســىنىڭ ۋەتىــنىگه چېكىنىشــىنى ئىشــقا ئاشــۇرۇش 

نىمىــزگه يېڭىــدىن تاجــاۋۇز قىلىــش نىيىــتىگه كهلــگهن  بىــلهن ۋەتى
ــك     ــازايتىش دېگهنلى ــۈزمىڭنى ئ ــچه ي ــدىن نهچ ــاي تاجاۋۇزچىلىرى خىت

 !بولىدۇ

دېـگهن كىتـابىمىزدا   » مۇستهقىللىقىمىزدىن ئۈمىـد بـارمۇ؟  «بىز 
بايــان قىلغىنىمىــزدەك يــالغۇز كىشــى بــويىچه، چىللىــك شــهكلىدە،  

ىللىرىدە يـالغۇز كىشـىلىك،   پىرامىدىلىق ئاددىي پروگرېسسىيه شهك
ئىككى كىشىلىك، تۆت كىشـىلىك مۇسـتهقىل يـاكى زەنجىرسـىمان     
ھهرىكهت گۇرۇپپىلىرىدىن ھهرقايسـى مـۇھىم شـهھهرلىرىمىزدە بىـرەر     
ــى بىــــلهن       ــرىش ھهرىكىتــ ــۇرۇن زەربه بېــ ــىمىز يوشــ ــڭ كىشــ مىــ

ھهربىر پىدائىيمىز يىلىغـا  : شۇغۇللىنىۋاتىدۇ دەپ مۆلچهرلهپ باقايلى
تىمــــدىن ھهرىــــكهت قىلىــــپ جهمئىــــي بهش خىتــــاي ئىككــــى قې

تاجاۋۇزچىسـىغا زەربه بېرەلىگىنىــدە، يىلىغـا ئهڭ كېمىــدە ئـون مىــڭ    
ھهربىر زەربه يـېگهن خىتـاي   . خىتاي تاجاۋۇزچىسى يوقىتىلغان بولىدۇ

تاجاۋۇزچىسىنىڭ پاجىئهسىدىن قورقۇپ دۆلىتىگه قاچىدىغان خىتـاي  
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ــقهت    ــال دىق ــاۋۇزچى رازۋېتچىكلىرىنىــڭ دەرھ ــاي تاج قىلســاقمۇ، خىت
ئهڭ مـۇھىمى، ۋەھىـمه پهيـدا قىلىـدىغان     . قىلىپ كېتىشـى ناتـايىن  

ھهرىكهتلهرنىڭ زىچ، ئىزچىل داۋام قىلىپ تۇرۇشى، ئۇنىڭ پاش بولۇش 
انلىقىـدەك بىـر ئاالھىـدىلىكتىن    پۇرسىتىنى شـۇنچه تۈۋەنلىتهلهيدىغ 

ئىشىنىشــكه بولىــدىكى، . پايدىلىنىشــقا دىقــقهت قىلىشــىمىز الزىــم
پىدائىيلىرىمىزنىڭ ھهرىكهت سانىنىڭ ئارتىپ بېرىشىغا ئهگىشـىپ  
ئۇالرنىڭ تهجرىبىسىمۇ كۈنسايىن ئارتىپ، ئهڭ زامـانىۋى قـورالالردىن   

ــاالقزادە ئۇســتىلىق بىــلهن پايــدىلىنىپ، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى   ئ
 .قىلىپ گاڭگىرىتىۋىتهلهيدىغانلىقىدا شهك يوق

 

 بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكهت ئانالىزى 2.8§
ــات يايدۇرۇلىــدىغان بىرىنچــى باســقۇچلۇق    مــۇتلهق يوشــۇرۇن قان

كىچىــك بولســىمۇ -مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىــز كىچىــك 
شـهرت  قهتئىي تۈردە ئېنىق نهتىجىلهرنى يارىتىپ تۇرۇشىنى ئالدىنقى 

يهنى، بۇ ھهرىكىتىمىز مىللىـي ئـازادلىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ    . قىلىدۇ
ــۇرۇن ھهرىــــكهت    ــان يوشــ ــرى بولغــ ــقۇچلىرىدىن بىــ مــــۇقهررەر باســ
پائــالىيىتىگه نىســبهتهن ئىشــهنچ تۇرغــۇزۇش، يوشــۇرۇن ھهرىكهتــكه      
ــر   ــۆپهيتىش، ھهربىــ ــانىنى كــ ــقۇچىالر ســ ــتىخىيىلىك قاتناشــ ئىســ

هرىـكهت پهيـدا قىلىـش سـانىنى     پىدائىيمىزنىڭ يىللىق ئوتتـۇرىچه ھ 
ئاشۇرۇش، بۇ جهرياندا دۈشمهن ئارىسىدا ۋەھىمه يارىتىش، ۋەتىنىمىزگه 
كېلىــدىغان يېڭــى تاجــاۋۇزچى خىتايالرنىــڭ ئېقىنىنــى ئازايتىشــنى   
ئىشــقا ئاشــۇرۇش، قــېچىش شــارائىتى بــار يــاكى ئۈمىدســىز تۇرۇۋاتقــان 

ــۇق قــاچۇرۇش قات     ــار تول ــاۋۇزچىلىرىنى ئىمكانب ــدىكى خىتــاي تاج ارى
ــارقىلىق،    ــدىغان ھهرىــكهت باســقۇچلىرى ئ ــدا قىالالي تهســىرلهرنى پهي
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ــۇس      ــتىن نومــ ــدى دېيىشــ ــاقمۇ بولمىــ ــگهن بولســ ــدۈز تىلىــ كۈنــ
 …”قىلمايمىزمۇ؟ 

ئويغىنىـپ، كـامېر ئىچىـدە ئويغـا پېتىـپ ئولتـۇرۇپ        قاسىم قايتـا 
ــى ــر …. كهتتـ ــتالردا بىـ ــۇ ۋاقىـ ــدىن ئـ ــى قايتىـ ــك ھېلىقـ  لهززەتلىـ

 …. كهتتى بولۇپ غهرق ئىچىگه قاينىمى ئهسلىمىلهر كۈنلىرىنىڭ

***  

 

شـــۇ كۈنىســـى قاســـىم ســـوغۇق ســـۇ بىـــلهن يۇيۇنـــۇپ خـــېلىال  
ك ئـــۇ، ئـــۆزىنى كىچىـــ. راھهتلىنىـــپ قالغـــانلىقىنى ھـــېس قىلـــدى

بېرىـــپ خاســـىيهتنىڭ يېنىـــدا . بالىـــدەكال ھـــېس قىلماقتـــا ئىـــدى
 .ئهركىلىگهندەك ئۇنىڭ پارىلداپ تۇرغان قوڭۇر چاچلىرىنى ئوينايتتى

ــتىنمۇ     « ــۈزىڭىزگه قاراش ــىزنىڭ ي ــدۇم؟ س ــپ قوي ــېمه قىلى مهن ن
 −! مېنــى تۇتمــاڭ، مهنــدىن يىــراق تــۇرۇڭ    . نومــۇس قىلىــۋاتىمهن 

بىـر ئـازدىن كېـيىن ھـارغىن     . ۋالـدى يېتى كهيـنىچه  دىۋانغـا  خاسىيهت
 −ئهممــا يــالقۇنلۇق بېقىشــلىرى بىــلهن ئۆرۈلــۈپ قاســىمغا قارىــدى،  

 »قالغانسىز؟ ئويالپ دەپ نېمه مېنى

 قاسـىم  دېـدى  −. بولمىغۇر گهپلهرنى قويۇپ، تۇرۇڭ ئورنىڭىزدىن«
ــاچلىرىنى ــدە چـ ــۇۋۇالپ لۆڭگىـ ــۇرۇپ، ئـ ــۇ − تـ ــىزنى سـ ــاقالپ سـ  سـ

 ».قالمىسۇن

ئاغزىـدا ئۇنـداق   . وبـدانال جانلىنىـپ قالغانىـدى   خاسىيهت خېلى ئ
ــوتى بىــلهن يالقۇنجــاپ تۇرغــان كــۆزلىرى     دېگىنــى بىــلهن، ئاشــىق ئ

 .ئورنىدىن تۇرۇپ مۇنچىغا كىرىپ كهتتى. ئاالھىدە پارىلداپ تۇراتتى

ــنهككه قــاراپ كوپتىســىنىڭ    چــاچلىرىنى ئۇۋۇلىغــاچ چىقىــپ ئهي
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ــاقىلىرىنى تۈزەشــتۈردى   ــان ي ــۇرۇ. ئېچىلىــپ قالغ ــلهن  ق ــۆڭگه بى ق ل
چېچــى ســهل . پارىلــداپ تۇرغــان ھــۆل چــاچلىرىنى بىرھــازا ئۇۋىلىــدى 

. كهيـنىگه تـاراپ كهتتـى   -سـولغا، ئالـدى  -قۇرۇشقاندىن كېـيىن ئوڭغـا  
يىپهكــتهك تۆكۈلــۈپ تۇرغــان چــاچلىرى تېخىمــۇ پــارالپ، كۆپجــۈپ       

قاسىم، تاماكىسـىنى چهكـكهچ قىزنىـڭ    . مۈرىسىنى قاپلىماقتا ئىدى
 .پ ھۇزۇر ئىچىدە ئۇنى تاماشا قىلماقتا ئىدىكهينىدە ئولتۇرۇ

قاسىمنىڭ يۈرەكلىرى ئويناپ . خاسىيهت ئىتىك كهينىگه ئۆرۈلدى
بــۇ قىــز، شــۇنچه چىرايلىقلىشــىپ كهتكهنكــى، گويــا ئۇيغــۇر  . كهتتــى

ــدى   ــۆزىال ئى ــدىن  . چــۆچهكلهردىكى پهرىزاتنىــڭ نهق ئ ئۇنىــڭ خىيالى
رلهنگهن پهرىزاتالر تهسۋى چۆچهكلىرىمىزدە قهدىمكى بىزنىڭ دېمهك،“

 ”!دە-ئهســلىدە راســت بولغــان ۋەقهلهردىــن ئــۆرنهك ئېلىنغــانىكهن     
 تاماكىسـىنى  قىاللمـاي  تـاقهت . قىلـدى  ئۆتكهنـدەك  ئۇچـۇپ  دېگهنلهر

 ئهمــدى. باســتى باغرىغــا قىزنــى تــۇرۇپ ئورنىــدىن ئېزىــپ، كۈلــدانغا
ــارتىنىش قىلچىلىـــك خاســـىيهتته ــه دېـــگهن تـ . قالمىغانىـــدى نهرسـ

قاســــىمنىڭ ئوبــــدانال ئــــاق ســــانجىغان چــــاچلىرىنى، پ ئهركىــــله
 .بۇرۇنلىرىنى ئويناشقا باشلىدى

قاســىم قىزنــى كهيــنىگه داجىتىــپ تۇتــۇپ كــۆزلىرىگه تىكىلىــپ 
 :قاراپ كهتتى

 ».خاسىيهت، مهن سىزنى ياخشى كۆرۈپ قالدىم«

خاسىيهت ۋىللىدە قىزىرىپ، خىجىل بولغاندەك تولغىنىپ ئۇنىڭ 
تۈنســـىز چىـــڭ -ئىككىســـى بىرھـــازا ئـــۈن. باغرىغـــا ئـــۆزىنى ئـــاتتى

 :قۇچاقلىشىپ تۇرۇۋېلىشتى

ــدىم   « ــۆرۈپ قالــ ــى كــ ــىزنى ياخشــ ــۇ ســ ــىيهت −» .مهنمــ  خاســ
 پاتمـاي  قېنىغـا -قـېن  خۇشـاللىقىدىن  قاسىم. دېدى پىچىرلىغاندەك
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كېمىــدە بىــرەر يىــل يــالغۇز ھهرىــكهت قىلمــاي  . قىلىشــقىمۇ بولىــدۇ
ئون قېتىم يالغۇز ھهرىكهت قىلماي تۇرۇپ، -تۇرۇپ، يهنى كېمىدە بهش

 يۇقىرىدا. الزىم هتمهسلىكىمىزك ئالدىراپ كه ’يېتىشتۈرۈش شاگىرت‘
ــالغىنىمىزدەك، ــاغزىمىز توخت نى چىــڭ تۇتىشــىمىز بهكــال مــۇھىم  ئ

ــڭ     ــۇ ھهرىكىتىمىزنى ــيىن ب ــدىن كې ــكهت قىلغان ــرەر ھهرى ــۇپ، بى بول
ھاياجىنىنى قهتئىي ئېسـىمىزدىن چىقىرىـپ تاشلىشـىمىز، ئۇنتـۇپ     
كېتىش ماھارىتىمىزنى يېتىلدۈرۈشىمىز، ئىمكـان بـار گـۆرىمىزگىچه    

چۈنكى بىز بىرىنچـى باسـقۇچلۇق   . ر تۇتۇشقا تىرىشىشىمىز الزىمسى
ــتهقىل     ــهجهرىلىرىمىزنى مۇس ــكهت ش ــتهقىللىق ھهرى ــي مۇس مىللى

 .بولغاندىن كېيىنمۇ تارىخ قىلىپ يازالمايمىز

بــۇ تهھلىللهردىــن كېــيىن، مهخپىيهتلىــك ھهققىــدە تــوال بهك      
ــوق    ــاجىتى ي ــىمىزنىڭمۇ ھ ــۈپ كېتىش ــاي   . ئۈرك ــلهن خىت ــدى بى ئال

تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ئــۇزۇن يىللىــق بىلىمــگه ھــۆرمهت قىلماســلىق  
تارىخى، بىلىمسىزلهر ھـاكىمىيهت سـوراش ۋە چىرىكلىشـىش تـارىخى     
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى رازۋېدكا ساھهسىدە چېكىدىن ئاشـقان قـاالق   

ھـېچ بولمىغانـدا   . ۋە ياۋايى قېلىشىغا سهۋەب بولغانلىقى بىر پاكىـت 
خىتــاي . هجرىبىســىزلىكىمۇ بىــر ئــاجىزلىقئۇالرنىـڭ بــۇ ھهقتىكــى ت 

تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ تېخى يېقىنقى يىلالردىال قۇرۇلۇۋاتقان جاسۇسلۇق 
ئورگانلىرى بىلىمسىز، قارا نىيهت، تهمهخور، چىرىك، ئارقا ئىشىكتىن 
ــلهن    ــىزالر بىـ ــرگهن ئىقتىدارسـ ــارا بېرىـــپ كىـ ــگهن، پـ كىرىـــپ كهلـ

رىبىسى ئاشتى دېيىلگهن توشقۇزۇلغانلىقىنى، بۇالرنىڭ ھهرقانچه تهج
ــاقالنغانلىقىنى     ــڭ س ــۇن ئاجىزلىقالرنى ــال نۇرغ ــۇالردا يهنى ــۇ ئ بىلهنم

شــۇنداق ئىــكهن، كىنــوالردا يــاكى  . ھهرگىــز ئۇنتۇماســلىقىمىز الزىــم 
-رومانالردا تهسۋىرلهنگهن سۈنئىي جاسۇسـلۇق ھېكـايىلىرى، گېزىـت   

ــڭ    ــايى ۋەقهلهرنىـــ ــل جىنـــ ــۋىرلهنگهن ھهرخىـــ ــدا تهســـ ژۇرناللىرىـــ
ــرەر تهجرى ــدىلىنىپ بىـ ــدىن پايـ ــالىيهت  -بىلىرىـ ــتىم پائـ ــرىم قېـ يېـ



794 

 

خىتــاي . قىيــاپىتىنى ئاشــكارىالپ قويۇشــتىنمۇ ســاقلىنىش الزىــم    
ۋۇزچىلىرى ئالدىدا قـانچىكى كـۆپ سـىر بهرسـىڭىز، شـۇنچه كـۆپ       تاجا

ھهتتــا ئىالجســىز . پــاالكهتكه قالىــدىغانلىقىڭىزنى ھهرگىــز ئۇنتۇمــاڭ
 چهمنـى “قالغان دۈشـمهن سـىزنى ئـۇزۇن مهزگىـل بـوش قويۇۋېتىـپ،       

 يۇمشـىغان . مـۇمكىن  تۇتۇشـىمۇ  يـولىنى  ”يۇمشـىتىش  چىـالپ  سۇغا
ــى ــان چهمنـ ــهكىلدە خالىغـ ــوينىتىش شـ ــۇمكىن ئـ ــدەك، مـ  بولغىنىـ

ــل ــوش بىرمهزگىـ ــدىن بـ ــيىن قويۇۋەتكىنىـ ــوراققا  ت كېـ ــىز سـ ۇيۇقسـ
تارتىلغىنىدا بۇرۇن بهرمىگهن سىرالرنى بېرىۋېتىش خهۋپىڭىز ئارتىـپ  

 .كېتىدىغانلىقىنىمۇ ئۇنتۇماڭ

بىر سهۋەبچىسى، يـا ئـۆزىمىز   -پاش بولۇپ قېلىشىمىزنىڭ بىردىن
ــاكى بو    ــىمىزدىن يـــ ــدۇرۇپ قويۇشـــ ــۇچى قالـــ ــپ ئـــ ــا يىـــ لمىســـ

ــدۇ   ــىدىن بولىـــ ــاش قىلىشـــ ــڭ پـــ ــز . يېقىنلىرىمىزنىـــ ئهگهر بىـــ
ھهرىكهتلىرىمىزنى ئىمكانقهدەر يالغۇز ئىلىـپ بارغـان بولسـاق يـاكى     
ــاق،     ــان بولس ــارلىق ئاساســىدا قىلغ ــلهن ھهمك ــاز كىشــىلهر بى ئهڭ ئ

ئهممـا  . باشقىالر تهرىپىدىن پاش قىلىنىشتىن ساقلىنىپ قـاالاليمىز 
دەرۋەقه، يېڭـى  . قويۇشىمىز بهكال خهتهرلىككۆرۈنهرلىك ئىز قالدۇرۇپ 

ــۈرىكىمىزنى     ــىزلىك ۋە يــ ــلىغىنىمىزدا تهجرىبىســ ــكهت باشــ ھهرىــ
توختىتىۋااللماي قېلىشىمىز تۈپهيلىدىن، بهكال كـۆپ يىـپ ئـۇچى ۋە    

بۇنىڭــدىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن . ئىــز قالــدۇرۇپ قويۇشــىمىز مــۇمكىن
ىته ۋەقه ئۈستىدە ئىمكانبار ئاز ئادەم بىلهن ئۇچرىشىدىغان ياكى بىۋاس

ــي    ــۆزىمىزنى تهدرىجىـ ــدىلىنىپ ئـ ــن پايـ ــدىغان ھهرىكهتلهردىـ تۇرمايـ
تهجرىبىلىــك بــولغىنىمىزدىن كېــيىن . چېنىقتۇرىشــىمىزغا بولىــدۇ

شـۇڭا، ئىمكانبـار ئاسـان    . بۇنداق خهۋپ ئهڭ تۆۋەن دەرىجىـگه چۈشـىدۇ  
ئىز قالمايدىغان ھهرىكهتلهرنى تـالالپ قىلىشـقا ئاالھىـدە ئهھمىـيهت     

مهخپىيهتلىـــك مهشـــىقلىرىنى كىنـــوالردىن،   . شـــىمىز الزىـــم بېرى
كىتـــابالردىن، تېلېـــۋىزىيه نومۇرلىرىـــدىن ئـــۈلگه ئېلىـــپ مهشـــىق  
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 …. باشلىدى سۆيۈشكه قۇچاقالپ چىڭ قايتىدىن قىزنى

قاراپ  قىزغا قاسىم −مۇھهببهت دېگهن مۇشۇنداق بولسا كېرەك، «
ــدى،   ــدەك دې ــاۋۋال −ئولتــۇرۇپ پىچىرلىغان ــدىن كــۆرۈپ ياخشــى ئ  ئان

 قويــۇپ بىــرچىنه چېيىــدىن قالغــان مــۇزالپ ئــۇ، −. تونۇشــىدىغان
ــدى، ــدەك، − ئوتلىۋالـ ــمىمنى دېگهنـ ــىزغۇ؟ ئىسـ ــڭ سورىمايسـ  مېنىـ

ــىم ئىســــمىم ــىزنىڭ. قاســ ــدىن ئىســــمىڭىزنى ســ ــرى خېلىــ  بېــ
ئهمما بىر . ۆرۈپ قالدىمك ياخشى ھهقىقهتهنمۇ سىزنى. بىلىدىكهنمهن

. ئهڭ مـۇھىمى سـىز مهنـدىن بهكـال كىچىـك كۆرۈنىسـىز      : مهسىله بار
باياتىــدىن خــۇدۇمنى بىلهلــمهي ســىزگه ئېســىلغان بولســاممۇ، يــاش  

ــدۇ  ــى قىيناي ــر   . مهسىلىســى مېن ــون ياشــلىق بى ــڭ ئۈســتىگه ئ ئۇنى
قىزىممـۇ  . راست، مهن خېلى يىلالردىن بېرى بويتاقمهن. قىزىممۇ بار

ــ ــدائانىس ــوي     . ىنىڭ يېنى ــلهن ت ــى بى ــدا بىرس ــات يېقىن ــام پ ئاڭلىس
قىزىمنى كۆرگىلى ئـوغرىلىقچه مهكتىـپىگه بېرىـپ    . قىلغۇدەكمىش

 ».بولمىسا ئۇالر ماڭا كۆرسىتىشمهيدۇ. تۇراتتىم

ــۆز چېچىنــى، بىــردەم    خاســىيهت ئهركىــلهپ ئويناقشــىپ بىــردەم ئ
 :قاسىمنىڭ چاچلىرىنى تاراپ ئوينايتتى

 قاسـىمغا  بىـلهن  قىيـاپهت  جىـددىي  قىـز  −ۇ؟ گېپىڭىز تۈگىـدىم «
 دەرھـال  بېـرەلمهي  بهرداشـلىق  قاراشـالرغا  ئۆتكۈر بۇ قاسىم. تىكىلدى
 مهن قــاراڭ، ماڭــا − تىرىشــتى، قېچىشــقا ئېلىــپ ئۇنىڭــدىن كــۆزىنى
ــىزنى ــى سـ ــۆرۈپ ياخشـ ــدىم، كـ ــىزنىڭ قالـ ــىڭىزنى سـ ــاكى يېشـ  يـ

 »…. قىزىقتۇرمايدۇ مېنى ئۇالر. ئهمهس ئۆتمۈشىڭىزنى

 »!تاك-تاك-تاك«

 ۋاقىتتـا  بـۇ “. تۇيۇقسىز چېكىلگهن ئىشىك ئـۇالرنى چۆچۈتـۈۋەتتى  
 دەرھال خاسىيهتنى قاسىم دېگىنىچه ”كېرەك؟ بولىشى كىم كهلگهن
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 ئىشـىكىگه  بېرىـپ  قىلىـپ،  ئىشـارەت  كىرىۋېلىشـىنى  ئـۆيىگه  ياتاق
 :يېقىنالشتى

 »!كىم؟«

كهلـدى   ئـاۋاز  دېـگهن  −. مهن، الۋ كا ئىشىكىڭنى ئاچ، مهن شـوپۇر «
 −بـــۇ ھېلىقـــى جىـــپ ماشـــىنىنىڭ شـــوپۇرى ئىـــدى، . ئىشـــىكتىن

 ئېلىـۋال  شـۇنى  قالغانىكهنسهن، ئۇنتۇپ سومكاڭنى كىتاب ماشىنامدا
  ».كىردىم دەپ

ھهي شــۇ : قاســىم شــۇندىال ئېســىگه كېلىــپ چۈچــۈپ كهتتــى     
ــمۇ     ــدى ئهمهسـ ــار ئىـ ــارتالتقۇچىم بـ ــدە پـ ــاقلىقىمنى، ئىچىـ ! ئۇنتۇغـ

 .ئۆتكۈزۈپ بېرىپ دەرھال ئىشىكىنى ئاچتى دېگهنلهرنى خىيالىدىن

خىتـــــاي شـــــوپۇر بوســـــۇغىدىال تـــــۇرۇپ قانچىلىـــــك قورقـــــۇپ 
كهتكهنلىكىنــى، ئىدارىســىگه بېرىشــتىن يالتىيىــپ ئــۆيىگه كىرىــپ 

 :بىردەم يېتىۋالغانلىقىنى سۆزلهپ كهتتى

ــا « ــا، تهي كېپـ ــنىچه −» !تهي كېپـ ــدىكى دېگىـ ــومكىنى قولىـ  سـ
ېڭىپ ئۆيگىمۇ كىرمهي كېتىپ م ىچهكهين قويۇپ، تۇتقۇزۇپ قاسىمغا

قاســىممۇ ئۇنىــڭ قولىــدىن سومكىســىنى ئېلىــپال خىتايغــا  . قالــدى
شاپىال ئىشىكىنى تاقاپ مېهمانخانىغا كىرىپ -خۇشمۇ دېمهي ھاپىال

 . سومكىسىنى ئاۋايالپ ئاچتى

 چىقىـپ  ئۆيىـدىن  ياتـاق  خاسـىيهتمۇ  دېگىـنىچه  −كىمكهن ئۇ؟ «
ىدىن بىــر مېــۋە ســۈيى ســومك قاســىمنىڭ. يېقىنالشــتى  ئۈســتهلگه

قۇتىســـىنى چىقىرىۋاتقـــانلىقىنى كـــۆرۈپ خۇشـــاللىقىدىن دەرھـــال  
ــۇزاتتى،    ــا قــولىنى ئ ــال −ئۇنىڭغ ــى مهن نهق  مېــۋە كۆرىــدىغان ياخش

 ».ئىكهن سۈيىدىن
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سورالغان سوئالالرغا ئىمكانبـار ئهھمىيهتسـىز جـاۋاب بېرىشـكه،     . الزىم
ئىزچىل جاۋابالرغا، مهنتىقلىق جاۋاب بېرىشكه دىقـقهت قىلىنىشـى،   
ئوخشىمايدىغان جـاۋابالر سـهۋەبىدىن دۈشـمهنگه يىـپ ئـۇچى بېرىـپ       

 . قويۇشتىن ساقلىنىش الزىم

بولــۇپ،   ئهڭ خهتهرلىــك ســوراقالر پســىخولوگىيىلىك ھۇجــۇمالر    
ئهركىن سۆزلىشىش، تاكتىكىلىق سوراقالر، ھهددىدىن ئارتۇق سۇنئى 
چارچــاتقۇزۇش، ئىزچىــل ئۇيقۇســىز قالــدۇرۇش، ئىزچىــل تهن جازاســى  

 ۋاســىتالر قاتارىــدىكى …بېــرىش، ئــاچ، سۇســىز، ھاۋاســىز قالــدۇرۇش،  
 كـۆرگهن  تهربىـيه  مهخسـۇس  تهييارالشـالردا،  سوراققا ئادەمنى ئارقىلىق

ــاۋابالردا ئاڭســـىز يولۇققانـــدا پســـىخورازۋېتچىكالرغا ــا ئىزچى جـ للىققـ
يالغان ماشىنىسـىنىڭ ئهۋزەللىكـى ئۇنىـڭ    . ئاالھىدە تىرىشىش الزىم

قــان ھهرىكىتــى، يــۈرەك سوقۇشــى، نهپهس رىتىمــى، مــېڭه ھايــاجىنى   
ــىدىكى    ــرگىيه ئۆزگىرىشــ ــان ئېنېــ ــىل بولغــ ــارلىقالردىن ھاســ قاتــ

ــداق  نورمالســـىزلىقالرغا تايىنىـــپ ئ ــۇپ، بۇنـ ــالىز يۈرگۈزۈشـــى بولـ انـ
ئهھــۋالالردا ئــۆزىمىزنى قــانچىكى نورمــال ھــېس قىلىــدىغان ھــالهتكه  

بــۇ تــۈردىكى  . كهلتۈرەلىســهك شــۇنچه ئاســان قۇتۇلــۇپ چىقــااليمىز    
مهخسۇس سوراق رازۋېتكىالر كۆپ ھـالالردا دېلـو پـاش قىلىـش ئىشـى      

. ردۇرتوســالغۇغا دۇچ كېلىــپ قالغىنىــدا كــۆپ قوللىنىــدىغان ئىشــال 
لىشـىدىن  سې ئىشـقا  چارىسـىنى  ”ئۈركۈتـۈش  يىالننـى  ئـۆرۈپ  ئوتنى“

سهگهك بولۇشقا ئاالھىدە دىققهت قىلىش، دۈشـمهن تۇيـۇپ قـاپتۇ دەپ    
ــاش       ــان پـ ــان يالغـ ــپ قالغـ ــۇدۇل كېلىـ ــلىك، ئـ ــهكرەپ كهتمهسـ سـ

 پــاش‘قىلىنىشــالرنى قهتئىــي ئىنكــار قىلىــش ۋە بۇنــداق ۋاقىــتالردا  
ــى ’قىلغــۇچى ــك ن ــاكى غهرەزلى ــىزغ ي  تارتىشــتىنمۇ چىشــلهپ هرەزس

ي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ ھهرقانـداق بىـر    خىتا. الزىم ساقلىنىش قهتئىي
سوراقچىسىغا يولۇققاندا قهتئىي تۈردە بىهۇدە سـۆزلهپ يېقىنلىشـىش   
ــمهنلىك   ــۈپ دۈشــ ــۇنىڭدەك بهك ئۈركــ ــلىك، شــ ــىتى بهرمهســ پۇرســ
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 پوچېركىســىنى باشــقىالرنىڭ يــازدۇردۇم، باشــقىالرغا يــازدىم، قولۇمــدا
ــازدىم، دوراپ ــدەك …”ي ــاددىي دېگهن ــم قارىماســلىقىمىز ئ  ســىز. الزى

 پهرق قىلـــــچه ئالدىـــــدا پوچېركىشۇناســـــالر يازمـــــاڭ، قانـــــداقال
ىش تىــن ئــۆزگىچه ھهرخىــل ھهتتــا. ئۇنتۇمــاڭ ىغانلىقىنىقىلمايــد

ــاكى داغ  ــرى ي ــدىغان   -بهلگىلى ــات بېرەلهي ــۇس مهلۇم ــۇ مهخس ئىزالرم
ــدىلىكلهر بواللىشــى مــۇمكىن  ــق  . ئاالھى ــانىۋى يېزىقچىلى شــۇڭا، زام

نهشـرىيات ئورۇنلىرىـدا   . قوراللىرىدىن پايدىلىنىشقا تىرىشـىش الزىـم  
ئوقۇتقـۇچىالر ئىمكانبـار   -قۇغـۇچى قول يازمىسى بولىدىغانالر يـاكى ئو 
ھهتتـا يېزىلغـان ماتېرىيالىنىـڭ    . قولدا يازماسلىققا تىرىشىشى الزىم

جــۈمله تۈزۈلۈشــى، بــاغلىغۇچىالردىن، قوشــۇمچىالردىن پايــدىلىنىش  
ــى    ــۇپ قېلىشـ ــالى بولـ ــش ماتېرىيـ ــاش قىلىـ ــدىلىكلىرىمۇ پـ ئاالھىـ

هت قىسقىسى، دۈشمهنگه ساپ تۇتقۇزماسلىق ئۈچـۈن دىقـق  . مۇمكىن
 .قىلىشقا تېگىشلىك ھهرقانداق نۇقتىغا سهل قارىماسلىقىمىز الزىم

مهخپـــــى ۋەھىـــــمه ســـــېلىش پائـــــالىيىتىگه قاتناشـــــقۇچى     
ــۇرۇن      ــىدا ب ــمهن ئارىس ــدا دۈش ــادەتتىكى ۋاقىتلىرى ــدائىيلىرىمىز ئ پى
قانداق مىجهزدە بولغان بولسا شـۇنداق ياشاشـقا كاپالهتلىـك قىلىـش     

هتىياتكــــارلىق، نورمالســــىز  ھاياجــــانلىنىش، بىهــــۇدە ئې . الزىــــم
ــرەك   ــاقلىنىش كې ــي س ــالردىن قهتئى ــي  . نىقابلىنىش ــۆزىنى تهبىئى ئ

ــېڭىش   ــال م ــۇش، نورم ــۆز،   -تۇت ــاقالش، س ــق س ــلىرىنى داۋاملى تۇرۇش
ــادىلىرى   ھهرىـــكهت، چىـــراي شـــهكىللىرىنىڭ ئىپادىســـى، كـــۆز ئىپـ
قاتــارلىقالردا غهيرىــي ئىپادىلىرىــدىن ســاقلىنىش، غهيرىــي قىلىقــالر 

ويــۇپ، دۈشــمهننىڭ دىققىتىنــى جهلــپ قىلىۋېلىشــتىن چىقىرىــپ ق
دۈشـــمهننىڭ ســـوراق، رازۋېتكىلىرىـــدا مهڭـــدەپ . ســـاقلىنىش الزىـــم

ــدام    ــتهك ئالـ ــوئال سوراشـ ــمهننىڭ تهخمىنـــى سـ ــلىك، دۈشـ كهتمهسـ
خالتىسىغا چۈشۈپ، چېكىپ كۆرۈشلىرىنى تۇيـۇپ قالغـان ئوخشـايدۇ    

ــاقلى    ــتىن س ــۇپ كېتىش ــرەپ، ھولۇق ــلىق، تهمتى نىش دەپ ئويلىماس
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 »!ئۇزاق تۇرۇڭ، ئۇ بىر بومبا! چېقىلماڭ«

ــپ    ــال ۋارقىرىشــىدىن ھاڭۋېقى ــۇنچه قوپ خاســىيهت، قاســىمنىڭ ب
قاسىم كارتون قۇتىنى ئاۋايالپ ئېلىپ، ئاستىغا چاپالپ  .تۇرۇپال قالدى

بىخهتهرلىكـى جايىـدا   . قويغان باسماق پىستىنىنى تهكشۈرۈپ كـۆردى 
ئىكهنلىكىنى كۆرگىنىدىن كېيىنال ئۇلۇغ بىر تېنىۋېلىپ ئۇ قۇتىنى 

 .ئاۋايالپ ئېلىپ ئىشكاپنىڭ ئاستىنقى كۆزىگه سېلىپ تاقاپ قويدى

ــاالد  « ــر ب ــا شــۈكرى، بى ــدۇقخۇداغ ــۇپ قاســىم −» .ىن قۇتۇل  بۇرۇل
 .قارىدى خاسىيهتكه

 قاسـىمنىڭ  ئۇقالمـاي  نېمىنى ھېچ خاسىيهت −» نېمه بومبا ئۇ؟«
 .كۆرۈنهتتى جىددىي ھهقىقهتهن قاسىم. قارىدى ئهنسىرەپ يۈزىگه

 −. دە-ئهمدى مېنىڭ بىر سىرىمنى ئۇقۇپ قالىـدىغان بولـدىڭىز  «
ۇۋۇلىغانـدەك  ئ ىنىقـوللىر  قىسـىپ  مۈرىسـىنى  ئىككـى  قاسىم دېدى

 باقـايچۇ  قىلىـپ  ئىـش  بىـرەر  ئوخشاش سىزگه مهنمۇ −قىلىپ تۇرۇپ، 
 يهر قويىـدىغانغا  كوچىـدا  چىقىـپ  ياسـاپ  ئـۇنى  بىـلهن  خىيال دېگهن

ــاختۇرۇپ ــۈرەتتىم ئ ــته شــۇ دەل. ي ــدىم ســىزگه پهيت  ماشــىنىدا. ئۇچرى
 شــوپۇر ھېلىقــى ياخشــى ھېلىمــۇ قارىمامســىز، قــالغىنىمنى ئۇنتــۇپ

 »!دەڭ-رماپتۇئاختۇ سومكامنى

 …. خاسىيهت، قاسىمغا قايتىۋاشتىن ئېسىلىپ سۆيۈپ كهتتى

بــۇ بهك ياخشــى بولــدى، ئۇنــداق بولســا بىــز ئهمــدى ئــۈچ كىشــى «
ــدۇق  ــدىغان بول ــدى −! بولى ــىيهت دې ــىمنىڭ خاس ــدىن قاس  قۇچىقى

 ئــاي يېڭــى‘ بىرلىشــىپ بىــلهن دوســتۇم بىــر مهن − تــۇرۇپ، ئــاجراپ
. ىزانلىق قوشـۇنى قۇرۇۋالغانىـدۇق  پـارت  يوشـۇرۇن  بىر دېگهن ’قوشۇنى

ھه راست، . ئهمدى بۇ قوشۇنىمىزدا بىر ئهر كىشىمىز بولىدىغان بولدى
 »سىز بىزنىڭ بۇ قوشۇنىمىزغا قېتىلىشنى خاالمسىز؟
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ــان       ــۇرۇپ چىقق ــڭ ق ــتهك قىزالرنى ــر تهن ــىيهتتهك بى ــىم خاس قاس
 قوشۇنىغا ئهمهس، ئۆزىنى يېتهكلىيهلهيدىغان رەسـمىي بىـر يوشـۇرۇن   

پـارتىزانلىق ھهرىــكهت قوشـۇنىغا قوبــۇل قىلىنىشـىنى ئــارزۇ قىلىــپ    
ــۈرەتتى ــدى   . ي ــۇرۇپ قال ــالپ ت ــمهي دۇدۇق ــېمه دېيىشــىنى بىلهل ــۇ ن . ئ

ئۇنىڭچه بولغاندا، بۇنداق ئۇلۇغ ئىشالر ئۈچۈن قۇرۇلىدىغان ھهرقانداق 
ــى       ــڭ يېتهكچىلىك ــۇغ داھىيلىرىنى ــۈردە ئۇل ــۇتلهق ت ــۇن م ــر قوش بى

ــۇكهممهل   ــدىغان، مـ ــۈزۈپ   بولىـ ــىتىراتىگىيىلهرنى تـ ــا ۋە سـ تاكتىكـ
چىقااليدىغان كامالهتكه يهتكهن ئىدىيىۋى ئاساسقا ئىگه تايانچ كـۈچى  
بار قوماندانلىق شـتابى بولىـدىغان بىـر تارمـاق قوشـۇن بولىشـى، بـۇ        
ــرى ھهر    ــلىقى، ئهزالىـ ــى بولماسـ ــال جىنسـ ــۇنالردا ئايـ ــۈردىكى قوشـ تـ

 …جهھهتتىن پاكىز بولۇشى، 

خاسىيهت سهل كهينىگه داجىپ قاسىمغا يانتۇ  −خالىمامسىزيا؟ «
 يوشـۇرۇن  بىـرەر  سىزنىڭمۇ ياكى راست، ھه −بىر شهكىلدە تىكىلدى، 

 »بارمىدىيا؟ قوشۇنىڭىز

 جۈملىســىدىن ئــاخىرقى بــۇ خاسـىيهتنىڭ  قاســىم −. يـاق، يــاق «
ــرەپ ــويالپتىكهنمهنكى، مهن − قالـــــدى، تهمتىـــ ــى، … ئـــ  … يهنـــ
ئهرلهر قۇرۇشى كېرەك، بۇ ئىشالر  قوشۇنالرنى بۇنداق … ئويلىدىمكى،

 »…. ئهرلهرنىڭ ئىشى دەپال ئويالپتىكهنمهن

 − بۆلۈپ، گېپىنى ئۇنىڭ خاسىيهت دېدى − دەڭ، مۇنداق …ھه، «
 بىزنىمـــۇ قوشـــۇنىغا ئهرلهر دېـــگهن شـــۇ ئهمىســـه، گهپـــكهن ياخشـــى

 − ».ئهرخهقلهرنـــى ســـىلهر ھهي! بولمىســـا قويمامســـىز تونۇشـــتۇرۇپ
. ىن خىجىل بولغان قاسىم تهمتىـرەپال قالـدى  گېپىد بۇ خاسىيهتنىڭ

 گهپ قۇرۇق ئېتىش، پو ھاراقكهشلىك، بىزلهر! ئهرلىرى ئۇيغۇر بىز ئاھ“
 بىــز يارىغانىــدۇق؟ ئىشــقا نــېمه باشــقا قۇرۇشــتىن قوشــۇنى قىلىــش

ــدىكىن قىزالرچىلىكمــۇ شــۇ ئهرخهقــلهر،  ئويلىغــان دەپ ”!بواللمىغان
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ە، ئهسىر ئېلىش دەيـدىغان مهسـىله   بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكهتلهرد
 .مهۋجۇد ئهمهس

دۈشمهن جاسۇسلۇق ئورگانلىرىنىڭ يوشـۇرۇن ھهرىكهتلىرىمىزنـى   
پاش قىلىش ئۇسۇللىرى بىلهن رازۋېدكا تېخنىكىلىرىـدىن ھهر دائىـم   
ــارالر     ــانىيىتى ب ــىمىز، ئىمك ــقهت قىلىش ــقا دىق ــۇپ تۇرۇش خهۋەردار بول

ــۇرۇن يـــولالر بىـــلهن خه  ۋەر بېـــرىش، ئـــۆگىنىش سهپداشـــلىرىغا يوشـ
ماتېرىيــالى تــارقىتىۋېتىش شــهكىللىرى بىــلهن ھهمــمه كىشــىلهرنى  

دۈشـمهن رازۋىتچىكلىرىنـى   . خهۋەردار قىلىپ تۇرۇشقا تىرىشىش الزىم
دۈشـمهننىڭ  . يوشۇرۇن كۆزىتىشكه ھهر دائىـم دىقـقهت قىلىـش الزىـم    

 ئاپپاراتلىرىدىن تهكشۈرۈش ھايۋانالردىن، دېگهندەك …چاشقان، -ئىت
ــدىلىنىپ ــو پايـ ــاش دېلـ ــتا پـ ــداق قىلىشـ ــدىلى قانـ كلهردىن ئاالھىـ

ــالالرنىمۇ ھهر ۋاقىــت يوشــۇرۇن    ــر ماتېرىي ــدىغانلىقىغا دائى پايدىلىنى
تارقىتىپ، دۈشـمهن ئاپشـاركىلىرىنىڭ نـېمىگه ئاساسـهن گۇمـانلىق      
ــهزگۈ   نىشـــانالرنى مـــۆلچهرلهپ چىقىرااليـــدىغانلىقىنى، ئۇالرنىـــڭ سـ

ئالــداپ ئۆتىۋېلىشــقا بولىــدىغانلىقىنى  ئهزالىرىنــى قانــداق قىلغانــدا
ــقا     ــال باشـ ــى دەرھـ ــزدىنىش، بىلگهنلىرىمىزنـ ــپ ئىـ ــق قىلىـ تهتقىـ

بـۇ جهھهتـته بىۋاسـىته    . سهپداشالرغا يوشۇرۇن تارقىتىۋېتىشىمىز الزىم
كۆزىتىش بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، فىزىكا، بىئولوگىيه، مېدىتسىنا 

ــم ئهھلىلىرىمى  ــىۋەتلىك بىلىـ ــدىكى مۇناسـ ــي  قاتارىـ ــڭ ئىلمىـ زنىـ
ياردىمىنى ۋاسـىتىلىك ئـېلىش يوللىرىنىمـۇ ئىزدىنىـپ تۇرۇشـىمىز      

بولۇپمــۇ قــانۇن ســاھهلىرىدە ئىشــلهيدىغان كىشــىلىرىمىز بــۇ  . الزىــم
ــڭ     ــۇرۇن تهمىنلهشــنى ئۆزلىرىنى ــلهن يوش ــالالر بى ھهقتىكــى ماتېرىي

 .مهجبۇرى ۋەزىپىسى قىلىۋېلىشى الزىم

هتهر پهيـدا قىلىـدىغان   پوچېركا مهسىلىسىمۇ ئىنتايىن جىددىي خ
 ســول يــازدىم، ئۆزگهرتىــپ شــهكلىنى“مهســىلىلهرنىڭ بىــرى بولــۇپ، 
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كــۆپ يهرلهرنــى تاللىۋېلىشــقا، ئىشــلىتىدىغان قوراللىرىمىزمــۇ ئــۆزى 
پارتاليـــدىغان، ۋاقىـــت تىزگىنلهشـــكه بولىـــدىغان يـــاكى يىـــراقتىن 
تىزگىنلهشكه بولىدىغان قـورالالردىن بولۇشـقا، ۋەيـاكى پهقهتـال ئـادەم      

-، مــــالكۆرمهيـــدىغان يهرلهردىكـــى ئـــاجىز دۈشـــمهن نـــۇقتىلىرى     
مۈلـــــۈكلىرىگه تهھـــــدىت ســـــالىدىغان ھهرىكهتلهرنـــــى تالالشـــــقا 

بــۇ ھهقــته كونكرېــت ئهھۋالغــا قــاراپ دۈشــمهن . تىرىشىشــىمىز الزىــم
ــۈرلىرىنى   رازۋېـــــدچىكلىرى پـــــاش قىاللمايـــــدىغان ھهرىـــــكهت تـــ

 .تاللىۋېلىشقا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىشىمىز كېرەك

ــۇش، يوشــۇرۇن پائالىيهتلهرنىــڭ ھهر قاندىقىــدا ئىــز ق  ــدۇرۇپ قوي ال
. يوشـــۇرۇن ھهرىكهتلهرنىـــڭ ئهڭ چـــوڭ دۈشـــمهنلىرىدىن بىرىـــدۇر    

مېۋە -بارماق ئىزلىرى، تۈكۈرۈك، شۆلگهي، يېمهكلىك-مهسىلهن ئاياق
پــــۇراق -تهر ئىزلىــــرى، تهم-قالــــدۇقلىرى، تاماكــــا قالــــدۇقى، قــــان

ــدۇقلىرى، چــاچ ــۆزىمىزگه مهخســۇس  -قال ــاقلىرىمىز، ئ ســاقال ۋە تىرن
ــۋاب  ــان ئهســ ــيىم  ئ-بولغــ ــۇس كىــ ــكۈنىلهر، مهخســ ــېچهك -ۈســ كــ

قىيــاپهتلىرىمىز قاتارىــدىكىلهر دۈشــمهنگه پــاش قىلىــش يىــپ ئــۈچى 
كـېچهك تىۋىشـى،   -ئايـاق تىۋىشـى، كىـيىم   . بولۇپ بېرىشى مـۇمكىن 

. ئاۋاز ئاالھىدىلىكىمىز قاتـارلىقالرمۇ مهخپىيهتلىكنىـڭ دۈشـمىنىدۇر   
ۈشــمهن خــۇددى شــۇنىڭدەك، يۇقىرىقىــدەك ئىزالرنىــڭ زەربه يــېگهن د 

ــزگه قېلىشـــىمۇ ئىنتـــايىن خهتهرلىـــك     ــتىن بىـ دۈشـــمهنگه . تهرەپـ
تونۇۋېلىش يـاكى ئىـز قالـدۇرۇش پۇرسـىتى بهرمهسـلىك ئۈچـۈن، زەربه       

پـاكىز  -بېرىلىدىغان دۈشـمهننى ئىمكانىيهتنىـڭ بـارىچه تولـۇق، پـاك     
بـۇ باسـقۇچتا مـۇتلهق بىـخهتهر ۋە     . ئۇجۇقتۇرۇشقا تىرىشىشىمىز الزىم

يهت يۈزىسـىدىنال گـۆرۈگه يـاكى ئىشلىتىشـكه ئـادەم      پهۋقۇلئاددە زۆرۈرى
قاچۇرۇشتىن باشقا، ئىمكانىيهتنىـڭ بـارىچه بـۇ خىـل ھهرىكهتلهردىـن      

تهبىئىيكى، ئهسىر ئېلىش ئىشى مـۇتلهق بىـخهتهر   . ساقلىنىش الزىم
شــۇڭا، . ئــازاد رايــون يېقىنلىرىــدىال ئىشــقا ئاشــۇرۇلىدىغان ئىشــالردۇر 

247 

 

ــېمه بولــۇپ خىجىــل قاســىم، هلــمهي يهرگه كىرىــپ بىل دېيىشــىنى ن
 .كېتىدىغاندەك پهسكه تىكىلىپ قالدى

 −. كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ، سـىلهر ئهرخهقـلهردە بۇنـداق بىـر ئىـش يـوق      «
 ســىزنى بىلهنــال دېيىشــىم مېنىــڭ − ئــاچتى، ئېغىــز يهنه خاســىيهت

ــوق، ئىشــمۇ ئاســان ئۇنــداق قىلىۋالىــدىغان ئهزا قوشــۇنىمىزغا  مهن ي
. ئــۇ نــېمه دەيــدۇ تېخــى. رەككېــ بېقىشــىم پدە باشــلىقىمغا بېرىــپ

ــدى     ــىم ئهپهن ــوق قاس ــش ي ــان ئى ــداق ئاس ــىمدىن −» !ئۇن  زۇۋان قاس
 .كهتتى جىمىپال قارىغىنىچه يهرگه چىقماي

قـول  -ئىككىسى بۇ گهپلهرنى قويۇپ ئاشخانا ئۆيىگه كىرىپ قولمـۇ 
 . ئۈزۈپ تاشالپ سۇيۇقئاش قىلىشقا تۇتۇشتى

ــار   « ــاب ب ــۇھىم ئىككــى كىت ــدە بهكــال م ــدى −. ھه راســت، مهن  دې
 مهن كىتــابنى ئىككــى ئــۇ − تاشــالۋېتىپ، خېمىــر قازانغــا خاســىيهت

 ئېغىــر. تېپىۋالغــانىكهن يهردىــن بىــر دوســتۇم قىــز ھېلىقــى دېــگهن
 ئوقـۇپ  بىـر  كىتـابالرنى  شـۇ  دوستۇم ئۇ ۋاقىتلىرىمدا قالغان كۈنلهردە

ــاق، ــى ب ــۈپ بهلك ــىڭغ تۈزۈل ــاردىمى اقېلىش ــپ ي ــا تېگى  ئهجهب قالس
ــدى ما دەپ ئهمهس، ــا بهرگهنىــ ــۇپ   . ڭــ ــابنى ئوقــ ــى كىتــ ــۇ ئىككــ ئــ

پۈتتۈرۋەتكهندىن كېيىن، مېنىـڭ جهمئىـيهت قارىشـىمدا تـۈپكى بىـر      
ــدى   ــدا بول ــۆزگىرىش پهي ــى   . ئ ــۇپ، خېل ــۆزگىرىش بول ــدىمۇ ئ مىجهزىم

بولمىسـا ئۆلۈۋېلىشـنىال ئـويالپ    . ئۈمىدۋارلىشىپ قالغانـدەك بولـدۇم  
ېـيىن، ئـۇ دوسـتۇم    ئۇ كىتابالرنى ئوقۇپ تۈگهتكىنىمدىن ك. يۈرەتتىم

بىـلهن خېلــى جىـق نهرســىلهر ئۈسـتىدە مۇھــاكىمىلهر قىلىــپ، بهزى    
كېـيىن بىـر كۈنىسـى ئـۇ     . تـارتىش قىلىشـتۇق  -مهسىلىلهرنى تـاالش 

ــۆزىمىز“: دوســتۇم ماڭــا مهســلىههت قىلــدى   باشــقىالر ھهم ئۈچــۈن، ئ
 بىـر  ئىككىمىـز  مهقسـىتىدە  ئـېلىش  قىسـاس  خىتـايالردىن  بۇ ئۈچۈن

لــۇپ ئۇيۇشســاق، بــۇ كــاپىر خىتايالرغــا مېنىڭمــۇ بو قوشــۇن يوشــۇرۇن
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ئىچىمــدە يهتكــۈچه غهزىــپىم بــار ئىــدى، ســېنىڭچه شــۇنداق قىلســاق 
ــوالر؟  ــداق ب ــدى ”قان ــداق. دې ــا بۇن ــىغۇچه خورلۇقت ــىمنى ياش  قىساس

 دەپ ئهمهســمۇ، ياخشــى تېخــى كهتســهم ئۆلــۈپ بولســىمۇ ئېلىۋېلىــپ
گه ھېلىقـى  ئۈسـتى  ئۇنىـڭ . بولـدۇم  ماقۇل مهسلىههتىگه دوستۇمنىڭ

كىتابالردا بۇ ئىشـنىڭ قىسـاس ئـېلىش ئىشـىال ئهمهس، بهلكـى ئهڭ      
بىـــر چىقىـــش يـــولىمىز دەپ    -شـــهرەپلىك ۋەزىپىمىـــز ۋە بىـــردىن  

ــانىكهن ــان     . يازغ ــۇن قۇرۇۋالغ ــر قوش ــز بى ــپ ئىككىمى ــۇنداق قىلى ش
دېسهم كۈلىسىز، باشقا نېمه قىالاليتتۇق؟ ئاۋۋال ئىككىمىـز  . بولدۇق

ــۇپ   ــان تۇت ــۇ“قۇرئ ــر   ئىــش ب ــدا، بى ــز پى ــۈن جېنىمى ــزگه -ئۈچ بىرىمى
 ئۇ ئاندىن. قىلىشتۇق قهسهم دەپ ”!ئۆلسهكمۇ خائىنلىق قىلمايمىز

ــر دوســتۇم ــگهن ۋىســكى بى  ئىككــى ئېچىــپ شېشىســىنى ھــاراق دې
ــا ــهپ رومكىغـ ــدى تهڭشـ ــازراق. قويـ ــاالش ئـ ــتىن-تـ ــيىن تارتىشـ  كېـ

 شـۇڭا . بېرىۋالغانىـدۇق  نـام  دەپ ”قوشـۇنى  ئـاي  يېڭـى “ قوشۇنىمىزغا
. سوقۇشـتۇردۇق  تهبـرىكلهپ  مىزنـى  ’قوشـۇنى  ئـاي  يېڭى‘ومكىالرنى ر

 نـېمه  بىـر  شـۇنچىلىكال  يۈرۈشسـه،  ئىچىپ غۇرتۇلدىتىپ ئهرلهر ھهممه
 كۆتــــۈرۈپ بىــــراقال تۇتــــۇپ ئاغزىمغــــا رومكىنــــى دەپ، ئوخشــــايدۇ

 كهتكهندەكال كىرىپ چوغ بىر يېنىۋاتقان ئىچىمگه يۇتىۋەتمهسمهنمۇ،
رەسـمىيال ئىچىـدىغان ھـاراقكهش بىرسـى      دوسـتۇم  ئۇ! كهتتىم بولۇپ

ــكهن ــاي     . ئى ــۇ قىلم ــىمۇ مىتم ــكهن بولس ــدىرىماي ئىچ ــۇ، ئال ــۇڭا ئ ش
كېيىن . لهۋلىرىنى ياالپ بىرخىيالىدا يوق يهنه بىرنى قويغىلى تۇردى

ئىككىمىــز ھېلىقــى شىشــىنى خــېلىال  . قانــداق بولــدى بىلمىــدىم 
ه تهتــــۈر سۆزلهشــــك-رەســــمىيال ئــــوڭ. يېرىملىتىــــپ قويــــۇپتىمىز

ئهتىـال چىقىـپ خىتـايالرنى بوغۇزاليدىغانـدەك ئهلپـازدا      . باشالپتىمهن
 قـاراپ  قاسـىمغا  خاسـىيهت  − …ھه، دېمهكچىمهنكـى،  . بولۇپ قالدىم

 مېنـى  گهپلهرنـى،  بـۇ  قويـۇڭ  − قىلـدى،  داۋام گېپىنـى  قويـۇپ  كۈلـۈپ 
 ئىككىمىز قىلىپ شۇنداق بولغىنىم، دېمهكچى ھه،. قىلماڭ شاڭخو
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. الزىم دەيدىغان سهپسهتىلىرىگه قهتئىي قۇالق سالماسلىقىمىز الزىم
ــى     ــى ئهللهردىك ــىلىرىمىز ھهرقايس ــۈچى كىش ــداق دېگ ــدا، بۇن ھهرھال
مهخپى ۋەزىپه ئورگانلىرى ياكى يوشۇرۇن ھهرىكهت تهشـكىالتلىرىنىڭ  

ھهرىــكهت تېخنىكــا مهكتهپلىــرى،  ئــۆز شــارائىتىغا مۇۋاپىــق يوشــۇرۇن
يوشۇرۇن دەرسلىكلىرىنى تـۈزۈپ ئـادەم يېتىشـتۈرۈپ يۈرگهنلىكىـدىن     
خهۋىرى بولمىسا كېرەك؟ ياكى بولمىسا بۇ كىشىلىرىمىز بۇ تۈردىكى 
ــانۇنلۇق ۋە ئاشــكارا مهكــتهپلهردىال    ــۈردە ق ــۇتلهق ت پائالىيهتلهرنىــڭ م

ــى    ــالر دەپ قارىش ــدىغان ئىش ــم بولى ــى الزى ــزگه ئهنه ئۆگىتىلىش پ، بى
ــدىغان    ــالىيهتلهرنى قىالاليـ ــۇنداق پائـ ــهۋىيىلىك“شـ ــۇچى سـ  ئوقۇغـ

ــدىغان يېتىشــتۈرۈپ ــالىي بېرەلهي ــم ئ ــۇرتلىرى بىلى ــى ”ي ــپ ن  ئېچى
 ئۈندىمهيدىغاندۇ؟ تۇرۇشقا ساقالپ بېرىشلىرىنى

بىـز  . بىز ئۇنداق مهنتىقسىز تىنچلىقچىلىرىمىزغا پهرۋا قىلمايلى
پهيـدا قىالاليـدىغان ھهرقانـداق بىـر      خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا تهھـدىت 

ھهرىكهت پىالنىنى تۈزۈپ يوشـۇرۇن تـۇتقىنىمىزدىن كېـيىن، بۇنـداق     
يوشــۇرۇن ھهرىكهتــلهر ئۈچــۈن بىــر قاتــار يوشــۇرۇن قائىــدىلهرنى تــۈزۈپ  

يهنى سـىرتقى كۆرۈنۈشـىمىزنى يوشـۇرۇش،    . چىقىشىمىز زۆرۈر بولىدۇ
شـۇ  . دىكى كاپالىتىھهربىر يوشۇرۇن ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى ئورۇن

ــز      ــدىغان يهرلهردە، تې ــادەم كۆرمهي ــى ئ ــمه ھهرىكىتىن ــهۋەبتىن ۋەھى س
ــۇپ      ــز قۇتۇل ــدىغان، تې ــقا بولى ــز يوشۇرۇنۇش ــدىغان، تې ــقا بولى قېچىش

شــۇنداقتىمۇ . كېتىشــكه بولىــدىغان يهرلهردە ئېلىــپ بېــرىش كېــرەك
ــيىم ــىمىز     -كى ــقهت قىلىش ــدە دىق ــا ئاالھى ــۈز نىقابلىرىغ ــېچهك، ي ك
نــداق نىقــاب ماتېرىياللىرىنىــڭ ئاممىبــاب نهرســىلهردىن  بۇ. كېــرەك

بولىشـــــىغا دىقـــــقهت قىلىشـــــىمىز، مهخســـــۇس قىيـــــاپهتلهردىن 
بـۇ جهھهتـته تهجرىبىمىـز يـاكى شـارائىتىمىز      . ساقلىنىشىمىز شـهرت 

يېتهرسىز ۋاقىتالردا ھهرىكهت قىلىشقا مهجبۇر قـالغىنىمىزدا قـاراڭغۇ   
لهرنى، ھهتتا پهۋقۇلئاددە ئادەم كېچىلهرنى، تونۇمايدىغان باشقا مهھهللى
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 .شهكىللىرىگه بهكال ئېهتىياجىمىز چۈشىدۇ

بىــز يۇقىرىــدا بۇنــداق يوشــۇرۇن ھهرىكهتلهرنىــڭ بىرىنچــى شــهرتى 
ئېغىزنى چىڭ تۇتۇش ئىكهنلىكىنى ئاالھىدە تهكىـتلهپ كۆرسـهتكهن   

ــدۇق ــا. ئى ــدا    خىت ــمه پهي ــۇرۇن ۋەھى ــىغا يوش ــاۋۇزچىلىرى ئارىس ي تاج
ــهكلىنىڭ      ــكهت شـــ ــۈزگىنىمىزدە، ھهرىـــ ــى تـــ ــش پىالنىنـــ قىلىـــ
مهخپىيهتلىكنـــى ســـاقالش شـــهرتىگه كاپالهتلىـــك قىالاليـــدىغان     
شهكىللهرنى تاللىۋېلىش بىلهن بىرگه، تۈزگهن ھهرىكهت پىالنىمىزنى 

ــرالپ قويما    ــۇ پىچى ــا ئۆزىمىزگىم ــاق، ھهتت ــقىالر تۇرم ــلىقىمىز باش س
شۇڭا ھهرقانداق يوشـۇرۇن ۋەھىـمه پهيـدا قىلىـش ھهرىكىتىنـى      . شهرت

ــار      ــقا، ئىمكانب ــكهت قىلىش ــالغۇز ھهرى ــار ي ــلىغىنىمىزدا ئىمكانب باش
ــۋاب    ــدىغان ئهســ ــان تــــاپقىلى بولىــ ئۈســــكۈنىلهردىن -ئهرزان، ئاســ

ۋەتهن . پايدىلىنىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىزگه تـوغرا كېلىـدۇ  
ئىككـى يىـل   -ۈن، خهلق ئـازادلىغى ئۈچـۈن بىـرەر   مۇستهقىللىقى ئۈچ

يالغۇز ھهرىكهت قىلىش، ھهتتـا ئهگهر ئـۆزىگه يـاراپ قالسـا ۋە باشـقىالر      
بىلهن ھهمكارلىشىشنى بىخهتهر ئهمهس دەپ ئىشهنچ قىاللمىغىنىـدا،  
قولىـدىن كهلســه تــاكى ۋەتهن تولــۇق ئـازاد بولغــان كــۈنىگىچه يــالغۇز   

بـۇ يهردە مهلـۇم بىـر گۇرۇپپىغـا     . قپائالىيهت قىلىشنىڭمۇ زىيىنـى يـو  
ــۇش مهقســهت     قاتنىشــىش، بهلگىلىــك بىــر پارتىيىنىــڭ ئهزاســى بول
قىلىنماســلىقى، بهلكــى دۈشــمهننى ۋەتىنىمىــز تۇپراقلىرىــدىن تېــز، 

ئـۇ  . بىر مهقسهت قىلىنىشى الزىـم -تولۇق قوغالپ چىقىرىش بىردىن
ىمىز، ھالدا مۇشۇ مهقسهت ئۈچۈن نېمه پايدىلىق بولسا شۇنى قىلىشـ 

. قايسى يول ئۈنۈملۈك بولسا شۇ يولنى تۇتقىنىمىز ئهڭ مۇۋاپىق چارە
ــڭ    ــلهن چىـ ــاھىللىق بىـ ــىلىرىمىزنىڭ جـ ــته بهزى كىشـ ــۇ جهھهتـ بـ
تۇرۇۋالغىنىدەك، بۇنداق ھهرىكهتلهر دۇنيا جامائىتىنىڭ ھىمايىسـىگه  
ئېرىشهلمهيدۇ، بـۇ تـۈردىكى ھهرىكهتـلهر بۇنـداق ماتېرىيـال شـهكلىدە       

غى كېرەك، بۇنداق ئۇسۇلالر تهشۋىق قىلىنماسـلىقى  تارقىتىلماسلى
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ئهسـلىدە بـۇ ئىشـمۇ ئۇنچىـۋاال تهس     . قۇرۇۋالـدۇق  قوشۇن يوشۇرۇن بىر
ئــاۋۋال . ئىشــنىڭ قىيىنــى كهينىــدە ئىــكهن دەڭ. ئىشــمۇ ئهمهســكهن

ــتۇق     ــل قىلىش ــته تهھلى ــانچه ھهپ ــابنى بىرق ــى كىت ــى ئىكك . ھېلىق
ئاندىن ئـۇ دوسـتۇم ئىككـى قېـتىم، مهن بۈگۈنكىسـى قوشـۇلۇپ ئـۈچ        

ىڭىز، ئهگهر ســـىزمۇ قوشۇلســـ. قېـــتىم ھهرىـــكهت قىلغـــان بولـــدۇق
. ئىشلىرىمىز تېخىمۇ يۈرۈشۈپ كېتىشـىدە گهپ يـوق دەپ ئـوياليمهن   

ــى      ــىڭىز ئهته ھېلىقـ ــاقۇل دېسـ ــىز؟ مـ ــداق، قوشۇالمسـ ــىزچه قانـ سـ
ــپ بېــرىمهن   ــابلىرىمنى ئهكېلى ــۇپ چىقىــڭ   . كىت ــاۋۋال بىــر ئوق . ئ

 »بۇالمدۇ؟. كىتابلىرى بىرسىنىڭ دەيدىغان ”مهن ئىزچى“

 ”جــۇغ“پ يــۈرىكى ئــاڭال ئىســىمنى دېــگهن ”ئىــزچىمهن“قاســىم 
 بولۇپ، بۇرىغان تهرەپكه باشقا گهپنى دەرھال ئۇ. كهتتى ئويناپ قىلىپ

 قايسـى . كهتتـى  كىرىـپ  راسالشـقا  داستىخان ئۆيىگه مېهمانخانا ئارىدا
ــىدە كۈنىســى ــى ئىدارىس ــۇپ ئىشــى ئالماشــتۇرۇش ئىشــكاپ يېڭ  بول
 قولىنى. ئهكىلىۋالغانىدى ئۆيىگه كىتابىنى ئىككى ھېلىقى قېلىپ،

ۈرتۈپ بولۇپ تىقىپ قويغان يېرىدىن ئۇ ئىككى كىتابنى چىقىرىپ س
ئاندىن چىقىپ ئۇسۇلغان . داستىخاننىڭ ئوتتۇرىسىغا تىكلهپ قويدى

ــپ      ــتىخانغا كېلى ــرگه داس ــى بى ــۈرۈپ ئىككىس ــلىرىنى كۆت سۇيقئاش
 .ئولتۇرۇشتى

ئاالھىدە مهززىلىك پۇرايـدىغۇ، سۇيۇقېشـىڭىز تـازىمۇ ئوخشـىغان     «
 كىرىشـىپ  ئاشـقا  چۆكـۈرۈپ  بېشـىنى  قاسـىم  −» ؟ھه-بولسا كېـرەك 

 چىقمىغاچقا، زۇۋان توغرىلىق كىتابالر قاسىمدىن خاسىيهتمۇ. كهتتى
 قويـۇپ  سـىركه -الزا چىنىسـىگه  ئولتـۇرۇپ  ئۈسـتهلگه  قويۇپ گهپنى ئۇ

 ئوتتۇرىسـىغا  جوزىنىـڭ . تهمشـهلدى  ئىچىشـكه  ئېشىنى ئارىالشتۇرۇپ
 :ۈچۈپ كهتتىچ كۆرۈپ كىتابنى ئىككى ھېلىقى تىكلهكلىك

 خاسـىيهت  −ۋىيهي، بۇ كىتابلىرىمنىڭ بۇ يهردە نېمه ئىشى بـار؟  «
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 بېرىـــپ ئانـــدىن. قويـــدى ســـۆيۈپ ئېلىـــپ قولىغـــا كىتـــابالرنى ئـــۇ
 گهپ نېمىشــقا باياتىــدىن − كهتتــى، ســۆيۈپ مهڭزىــدىن قاســىمنىڭ

 »!دەڭا مۇنداقكهن ئىش دېسهم، تۇرۇۋالىدىكىن جىم قىلماي

  .كۆتۈرمهي كۈلۈپال قويدىقاسىم ئېشىدىن بېشىنى 

ئهگهر قوبــــۇل قىلســــاڭالر، مهنمــــۇ ســــىلهرنىڭ قوشــــۇنۇڭالرغا «
 ».قاتنىشىشنى تهلهپ قىلىمهن

 »دېگهندەك ئۆزىڭىزنىڭ بىرەر قوشۇنىغۇ يوقتۇر؟«

بىـــز ئهرخهقلهرنىـــڭ ھهر ۋاقىـــت ســـىلهر قىـــزالردىن قاشـــاڭراق «
ــارغۇ ــز بــ مهن تېخــــى تــــۇنجى . كېلىــــدىغانلىقىمىزدىن خهۋىرىڭىــ

 قىلغان بۇرۇن نېمىشقىدۇر قاسىم −» .ھهرىكىتىمنى باشلىيالمىدىم
 .خالىمىدى ئېچىشنى ئېغىز ئىشلىرىدىن

 − ئولتــۇرۇپ، بېرىــپ جايىغــا خاســىيهت دېــدى −! كېــرەك يــوق«
ــكه ــۈچىمىز ئهتىلىك ــر ئ ــى يهرگه بى ــۇ. يىغىاليل ــا ش ــىزنىڭ ۋاقىتت  س
 نىمۇ ’ىسىقۇت سۈيى مېۋە‘ بايىقى. قىلىشارمىز مۇزاكىرە ئىشىڭىزنى

 بولسىڭىز ئىنژېنېر بىر سىز قارىغاندا. كۆرسىتهرسىز قويۇپ ئوتتۇرىغا
 كىتــابالر تېخنىــك ســاپال قارىســام تهكچىلىرىڭىــزگه كىتــاب كېـرەك؟ 

ــۇپ لىــق بىــلهن ــۇ تول ــى ســىز بىلىــدۇ، كىــم. كېتىپت  باشــالپ بىزن
 »!تېخى-كىتهمسىز

بىــرىگه ئاشــىقالرچه قارىشــىپ بىــر ئهكىلىشــىپ، بىــر -ئــۇالر بىــر
سهمىمىي دېگهندەك مۇڭداشقىنىچه تـامىقىنى پۈتتۈرۈشـۈپ كۈننىـڭ    

 .قاراڭغۇ بولۇپ كهتكهنلىكىنىمۇ تۇيماي قېلىشتى

ســىزنى ســهھهر    ئهته شــهنبه، مهن . ئهمــدى كهچ بولــۇپ كهتتــى   «
 ».ماقۇل دەڭ. ئۆيىڭىزگه ئاپىرىپ قوياي
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ــايىن     ــى نات ــىتىدە بولىش ــىتىش مهقس ــى كهمس ــى تهرەپن ــىر . قارش س
 بىرىنچـــى ھهرىكىتىمىزنىـــڭ مۇســـتهقىللىق مىللىـــي −ســـاقالش 

غا سهل قاراشـنى  بۇنىڭ. بىرى پرىنسىپلىرىدىن ھهرىكهت چلۇقباسقۇ
. ھهرىكهتــكه بۇزغۇنچىلىــق، ھهتتــا خــائىنلىق دەپ تونۇشــىمىز شــهرت

مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچىنىڭ  
مۇۋەپپهقىيىتى ھهقىقهتهنمۇ قاتناشـقۇچى پىـدائىيلىرىمىزنىڭ سـىر    

ڭ سىر ساقالش جهھهتته ئېغىر خهلقىمىزنى. ساقلىيالىشىغا باغلىق
دەرىجىــدە پســىخىكىلىق بۇزۇلۇشــقا يــۈز تۇتقــانلىقىنى، ھــېچكىمگه،  

ئۇكىالرغىمۇ راست گهپنى قىلغىلى بولمايـدىغان  -ئانا، ئاكا-ھهتتا ئاتا
ــىمىزدىن    ــز ئېسـ ــى ھهرگىـ ــپ كهتكهنلىكىمىزنـ ــدە بۇلغىنىـ دەرىجىـ

 .چىقارماسلىقىمىز الزىم

 باســـقۇچلۇق بىرىنچـــى −خۇالســـىلىغىنىمىزدا، مهخپىيهتلىـــك 
بــۇ ! ھهرىكىتىمىزنىــڭ غــالىبىيهت ئاساســى مۇســتهقىللىق مىللىــي

جهھهتــته تهجرىبىســى، بىلىمــى بولغــان ھهربىــر قېرىندىشــىمىز ئــۆز  
كىشىلىرىمىزنى قورقۇتۇشقا سـهۋەب بولمايـدىغان شـهكىللهر بىـلهن     
ئهڭ يېڭى مهخپىيهتلىك بىلىـم ۋە تهجرىبىلىرىنـى تىنمـاي مهخپـى     

 .لىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى الزىمتهشۋىق قى

  

 يوشۇرۇن ھهرىكهت ئۇسۇللىرى 2.7§
شـــهرقىي تۈركىســـتان مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىنىـــڭ  
بىرىنچـى باســقۇچى مـۇتلهق يوشــۇرۇن پائـالىيهتلهردىن پايــدىلىنىپ،    
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىغا ۋەھىمه پهيـدا قىالاليـدىغان ھهرىـكهت    

بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن مهخپىيهتلىـــك . تاپىـــدۇ شـــهكىللىرىدىن تهشـــكىل
بىلىملىــرى ۋە مهخپىــيهتلىككه كاپالهتلىــك قىالاليــدىغان ھهرىــكهت 
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شـۇنداق ئىـكهن، بىـر تهرەپ    . ئاستىدا تۇرۇشـىنى ئـارزۇ قىلىـپ تۇرىـدۇ    
مىللىــــــي مۇســــــتهقىللىق يوشــــــۇرۇن ھهرىكىتــــــى بىـــــــلهن     
شۇغۇللىنىۋاتقىنىدا، ئۆز سۆيگۈنى بىلهن بۇ ئىشـنى سـهمىمىيهتلىك   
بىلهن بىرلىكته پىالنالپ قىلىشمىغانال بولىدىكهن، قارشى تهرەپتىن 

ئۇنــداق قىلمىغىنىــدا، . شــهرتبــۇ ئىشــنى مهڭگــۈ يوشــۇرۇن تۈتىشــى 
يولدىشــى يــاكى ســۆيگۈنىنىڭ ئۇنىڭغــا ھهددىــدىن ئــارتۇق كۆيۈنــۈش 

 ئـۆزى  چىقىرىـپ  تارتىـپ  تىـن  ’ئىش خهتهرلىك‘ھېسسىياتى ئۇنى بۇ 
 بىــرەر يــاكى ئــۆزى ئۈچــۈن ياشىشــى ئىچىــدە ھــۇزۇر تىــنچ، بىــلهن

 بـۇ  بولسـىمۇ  سـېلىپ  ئارىغـا  بىرسىنى ’ئۆتىدىغان گېپى ئابرۇيلۇق،‘
بولۇپمۇ بۇنداق ئىشالر . مۇقهررەر تىرىشىشى چىقىرىۋېلىشقا ئىشتىن

ــال تهرەپ بولــۇپ قالغىنىــدا ئهھــۋال    بىــلهن شــۇغۇلالنغۇچى تهرەپ ئاي
مانـــا شـــۇنداق ئـــۆز ئىشـــىڭىزغا . تېخىمـــۇ خهتهرلىـــك تـــۈس ئالىـــدۇ

مۇناسىۋەتســىز توســالغۇ ۋە بــاش ئاغرىقىنىــڭ  كۆپىيىــپ كېتىشــى،   
لىــدىغانالر ســانىنىڭ ئارتىــپ كېتىشــى يوشـۇرۇن ھهرىكىتىڭىزنــى بى 

ۋاسىتىلىك ھالدا دۈشـمهن رازۋېـدچىكلىرى ئۈچـۈن تېپىلمـاس يىـپ      
ئىــش پــاش بولۇشــقا يۈزلهنگىنىــدە، . ئــۇچى بولــۇپ بېرىشــى مــۇمكىن

چوڭىنى كىچىكلىتىش، ئازىنى يوق قىلىپ كۆرسـىتىش ئورنىغـا، ئـۇ    
 ئايىمـاي  ھېچنېمىنـى  ئۈچـۈن  كېـتىش  قۇتۇلـۇپ  تولـۇق “يېقىنىڭىز 

ــدىغا غــا ”تاپشۇرۇشــىڭىز مهســىله ــۆزى بىلــگهن  مهجبۇرالي ــا ئ ن، ھهتت
 تاپشۇرۇشـــىڭىزغا مهســـىله كۆيۈنـــۈپ ســـىزگه“ئهھـــۋالالر بـــويىچه  

 ھهقـته  بـۇ . مـۇمكىن  كۆرۈلۈشـى  ئهھۋاللىرىمۇ ”بېرىش ياردەملىشىپ
ــز ــۇن ئارىســىدا خهلقىمى ــۋايهتلهر نۇرغ ــپ رى ــۈرمهكته تارقىلى  شــۇڭا،. ي

 بهك يـاكى  كېـتىش  بېرىلىـپ  ھاياجانغـا  مهسىلىسىدە مهخپىيهتلىك
ــىنى ــاال     ئىش ــىڭىزغا ب ــىته بېش ــىال بىۋاس ــلهرنىڭ ھهممىس پ كېتىش

 .بولىدۇ

ســىر ســاقالش ئىشــى ھهرگىزمــۇ قارشــى تهرەپــكه ئىشهنمهســلىك، 
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قاسـىمنىڭ  . خاسىيهت نېمه قىالرىنى بىلهلمهي قاسىمغا قارىـدى 
ــى    ــان جىنسـ ــكه قايرىـــپ قويغـ ــر چهتـ ــان بىـ ــۇزۇن يىلالردىـــن بۇيـ ئـ
ھهۋىســـىنىڭ قوزغىلىـــپ ئارامىغـــا قويمايۋاتقـــانلىقىنى ئـــاز دەپ،     

ۋىسـىنى قوزغىماقتـا   خاسىيهتمۇ ئۇنىڭغا بارغانسېرى گۈزەللىشىپ ھه
 .ئىدى

بىـرىگه تاشـلىنىپ   -ئۇالر ئېچىرقاپ كهتكهن چىل بۆرىلهردەك بىـر 
  …. پومداقلىشىشقا باشلىدى

***  

 

كامېرنىڭ بىر بۇلۇڭىدا ئولتۇرغـان قاسـىم، بـۇ مهنزىرىلهرنـى كـۆز      
ئالدىغا كهلتۈرۈپ، ئاغزىدىن شـالۋاقلىرىنى ئـاققۇزغىنىچه ھىجىيىـپ    

  .قولتۇقالپ ئولتۇرۇپ كهتتى قاراڭغۇلۇقتا ئىككى تىزىنى

*****  

 

 دا ’قوشۇنى ئاي يېڭى‘ .10
 چىقماس، چېڭى ئاتنىڭ يالغۇز“

  ”.چېڭى چىقسىمۇ دېڭى چىقماس       
 ماقالىلىرىدىن ئۇيغۇر −                     

 

 ’ئىنـــاۋىتى جىنـــايى‘بـــۇ كـــۈنلهردە قاســـىمنىڭ كـــامېردىكى    
 يېڭـى  كـامېرى  بولۇۋاتقـان  ’بهھـرىمهن ‘ يـالغۇز  تۆكۈلـۈپ،  بارغانسېرى

 كـۆپ  يېڭىالرنىـڭ . ئىـدى  تولماقتـا  لىـق  بىـلهن  خوجـايىنالر  كهلگهن
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 خىتايالر ئاساسهن ئۇالر قىلسىمۇ، ئاچمىغاندەك ئېغىز تۈزۈك قىسمى
ــلهن ــكارا بىــ ــقان گهپ ئاشــ ــا  تاالشــ ــهۋەبىدىن قولغــ ــالر ســ دەك ئىشــ

ــدىپايالرنىڭ كۆڭــۈل ئېچىشــىغا  . ئېلىنغــانالردىن ئىــدى خىتــاي گۇن
ــۇ     ــپ كهتكهچكىم ــادىمى كۆپىيى ــدىغان ئ ــاالپ ئويناي ــق دۇمب الزىملى
قانــداق، كــونىراپ قالغانالرغــا تايــاق يېــيىش نــۆۋىتى ھهپتىــدە بىــرەر  

ــاتتى   ــۇپ قېلىۋات ــمهس بول ــۇ كهل ــېڭىالردىن . قېتىمم ــۇنداقتىمۇ ي  ش
 . خۇدىنى يوقاتقۇچه تاياققا نېسىپ بولىدىغانالر يهنىال كۆپ ئىدى

بـــۇ يېڭـــى كىـــرگهنلهر ئارىســـىدا بىـــرەر چۈمۈلىنىمـــۇ دەسســـهپ  
قويۇشــتىن قورقىــدىغان توخــۇ يــۈرەك نــازۇكالر، ئادەمنىــڭ يــۈرىكىنى  
تېرىك تۇرغۇزۇپال سۇغۇرۇپ ئېلىپ خام يهۋېتىدىغانـدەك ئهلپازىـدىكى   

 ئهمـدىال  دەيـدىغاننى  ”وبۇسـقا تهپسـىلىي چىقىـڭ   ئاپت ئانا،“تهلۋىلهر، 
ــان ــي،‘ ئۆگىنىۋالغــ ــىپىتالر، ’ئهخالقلىــــق ئىلمىــ ــاغزى مويســ  ئــ
 بهتـــــتهر ھاجهتخانىســـــىدىنمۇ كوچـــــا يىلالرنىـــــڭ يهتمىشـــــىنچى

 ئىش … چىركىنلهر، تۇرىدىغان سېسىپ ئاغزى كهتكهن بىزەپلىشىپ
ان تېپىلىـدىغ  ئـۈلگىلىرى  ئـادەم  دېگـۈدەك  تهبىقىدىن ھهممه قىلىپ

شـۇڭا كـامېر ئىچـى    . جامائهت گۇرۇپپىسى ھالىغا كېلىـپ قالغانىـدى  
ــۈن  ــدىغان جىمجىتلىقىغــا  -بۇرۇنقىــدەك كــۈنلهرچه ئ تىــۋىش چىقماي

ــاغزىنى تىــزىغىچه ســىرىۋېتىپ       ــاتىمه بېرىلىــپ، يهر تالىشــىپ ئ خ
ــۈپ    تىللىشــىدىغانالر ھهر كــۈنى دېگــۈدەك نهچــچه قېتىمــدىن كۆرۈل

كامېردىكىلهرنىڭ جېدەلخورلىقىـدىنال  بۇ تۈردىكى جېدەللهر . تۇراتتى
قىســــتاڭ سېســــىقچىلىقتا ۋاقىــــت -ئهمهس، بهلكــــى بــــۇ قىســــتا

ئۆتكۈزۈشنىڭمۇ بىر مهلىكىسى بولۇپ قالغانلىقىنى قاسـىم ياخشـى   
-بىلگهچكه، تاتلىق ئهسلىمىلىرىنىڭ تۇيۇقسىزال پارتلىغان جېـدەل 

. ئىـدى پاتال ئۈزۈلۈپ تۇرۇشـلىرىغىمۇ كـۆنمهكته   -ماجىراالر بىلهن پات
نېمىال دېگهن بىلهن، قاسىمنىڭ جان پىدا قىلىـپ قۇتقـۇزىمهن دەپ   
يــۈرگهن ئادەملىرىنىــڭ خېلــى كــۆپ قىســمى ئهنه شــۇ خىلــدىكى       
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ــۇنچه ــىلىرىمىزنىڭ بىرم ــۇدە كىش ــۇپ بىه ــىگه تۇتۇل ــهۋەب كېتىش  س
ــان ــى بولغــ ــاچچىق يىلالردىكــــى يېقىنقــ ــاۋاقال ئــ ــز ســ رنى ھهرگىــ

 .ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەك

شــۇنىڭ ئۈچــۈن، بىرىنچــى باســقۇچلۇق مىللىــي مۇســتهقىللىق  
ــاليدىغان    ــۆزىنى بېغىشــ ــقا ئــ ــدا قىلىشــ ــۇنى پهيــ ــكهت دولقــ ھهرىــ

ــبه؛ − مهخپىيهتلىــك“قهھرىمــانىمىز  ــۆھپه؛ − مهخپىيهتلىــك غهلى  ت
 زەربه دۈشـمهنگه  كـۆپ  تېخىمۇ ۆزىئ ھاياتنىڭ ھايات؛ − مهخپىيهتلىك

. شــهرت قىلىۋېلىشــى قىبلىنــامه ئــۆزىگه شــوئارنى دېــگهن ”!رىشبېــ
 مهخپىيهتلىـــــك بىلىملىـــــرى، مهخپىيهتلىـــــك ئۈچـــــۈن بۇنىـــــڭ

 تهشــكىالت يوشــۇرۇن شــهكىللىرى، ھهرىــكهت يوشــۇرۇن مهشــىقلىرى،
 يوشـۇرۇن  تېخنىكىلىـرى،  ھهرىـكهت  يوشـۇرۇن  قائىدىلىرى،-پرىنسىپ
يوشـۇرۇن ھهرىـكهت    ھهربىـر  قاتـارلىقالر  … ئـادىتى،  تۇرمـۇش  ھهرىكهت

ــۇرۇن     ــماي يوش ــۇ بوشاش ــر كۈنم ــڭ بى ــۇچى قهھرىمانلىرىمىزنى قىلغ
 !ئىزدىنىپ مهشىق قىلىدىغان ئادىتىگه ئايلىنىشى شهرت

مهخپىيهتلىــك مهسىلىســىدە يهنه بىــر بىخهســتهلىكىمىز شــۇكى، 
ىشـــىنىپ نۇرغــۇن كىشــىلىرىمىز ھهددىـــدىن ئــارتۇق ھاياجــان ۋە ئ    

كېتىش نهتىجىسىدە قوينىدىكى ئايالىغا يـاكى سـۆيگىنىگه تهسـلىم    
ــدەك   -ئهر. بولىــدۇ ــۇن سۆيگۈســى ھهرقــانچه ســاداقهت ئىپادىلىگهن خوت

قىلسىمۇ، ئاساسـهن جىنسـى تهلهپ ئېهتىيـاج باسـقۇچىدىن يـۇقىرى      
ئــۆرلهپ كېتهلمهيۋاتقــان خهلقىمىــزگه نىســبهتهن، بــۇ تــۈردىكى تــۆۋەن 

ىكى كىشـىلىرىمىزدە ئېهتىيـاج قاندۇرۇلۇشـنىڭ    ئېهتىياج باسقۇچىد
ھهر دائىــــــم بىــــــخهتهر بولمــــــاي قېلىشــــــىدىن ئهنسىرەشــــــتهك 
شهخسىيهتچىلىك ئۈستۈنلۈكته تۇرىدىغانلىقى ئۈچۈن، سـۆيگۈنىنىڭ  
ــاكى     ــىرەپ يـ ــىدىن ئهنسـ ــاي قېلىشـ ــۆزىگىال تهۋە بواللمـ ــۇتلهق ئـ مـ
ــۆز تىزگىنــى      ــالىيهتلىرىنى ئ ــارلىق پائ ــىنىڭ ب ــپ، يولدىش قىزغىنى
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 ”غىــــڭ“ىشــــىمىزنى چىــــڭ چىشــــلهپ ماختاشــــلىرى ئالدىــــدا چ
ھهرگىزمـــۇ . ىلماســـلىققا ئـــۆزىمىزنى ئادەتلهندۈرۈشـــىمىز الزىـــم   ق

 ئۈچـۈن  ”پىالنلىـۋېلىش  پۇختـا  تېخىمۇ“ماختانچاقلىق قىلىپ ياكى 
 ئىشـــنى بىـــر مۇنـــداق مهن دوســـتۇم، قهدىنـــاس“: بولســـىمۇ دەپ

 ماختاۋاتقـان  سـىلهر  ئـاغىنىلهر، “ يـاكى  …” سېنىڭچه پىالنالۋاتىمهن،
 ھهرگىـز  ۋەسۋەسـىلهرگه  دېگهنـدەك  ”قىلغانىدىم پهيدا مهن ۋەقهنى شۇ

 ئوغالقمۇ بىرەر“ تۇرماق، ئادەم دەرۋەقه،. شهرت قالماسلىقىمىز كىرىپ
ــنى ــى ماختىنىش ــدىغان ياخش ــر ”كۆرى ــادەم يهردە، بى ــىنىڭمۇ ئ  بالىس
ــۆھپىلىرى ــۈن تـ ــۇ ئۈچـ ــقا، ھهقىقهتهنمـ ــاتلىنىش، ماختىنىشـ  مۇكاپـ

تېگىشــلىك  ئــۆزىگىال پهقهت ھهقــته بــۇ. بــار ھهققــى تهقدىرلىنىشــكه
ــۇپ قېلىۋاتقانلىقىغـــا       ــان بـــۇ ھهقنىـــڭ باشـــقىالرغا تهۋە بولـ بولغـ

بولۇپمــــۇ ئوتتۇرىلىقتــــا  . چىداشــــلىق بهرمهك ھهقىقهتهنمــــۇ تهس 
بىرقىسىم قۇتراتقۇلۇق قىلىـدىغانالر بولغىنىـدا بۇنىڭغـا چىـدىماق     

ىـڭ ھايـاتىنى   ئهمما، سىز ئون مىڭلىغان ئادىمىمىزن. تېخىمۇ قىيىن
ــز     ــى ھهرگى ــان بىرســى ئىكهنلىكىڭىزن ــۆزىڭىزگه مۇجهسســهم قىلغ ئ

يېـرىم  -سـىزنى ئـاغىنىلىرىڭىز ئارىسـىدىكى بىـردە    ! ئۇنتۇپ قالمـاڭ 
ــپهرۋەر      ــمىي ۋەتهنـ ــۆزلىرىنى رەسـ ــا ئـ ــوقالرال ئهمهس، ھهتتـ ــۇرۇرى يـ غـ
ئىنقىالبچى دەپ ئېالن قىلىپ يۈرگهن كىشىلهرمۇ ئاڭسىزلىق بىلهن 

ــۇمكىنۋاســــىتىلىك سېتى ــى مــ ــداق . ۋېتىشــ ــاق‘بۇنــ ــۈل كۆ ئــ ڭــ
ــدىغانلىقىغا ئارىســىدا دوســتلىرىڭىز نىــڭ ’ئىــنقىالبچىالر  تېپىلماي

 بىـلهن  داۋراڭـالر  قـۇرۇق  تهشـكىالت  بـۇ “ قىالاليـدۇ؟  كاپالهتلىـك  كىم
 تهشـكىالت  پاالنى قاراڭالر،. قىلمىدى ئىش ھېچقانداق كېتىپ بولۇپ
ــدەك جىــم ــۇ بىــلهن قىلغىنــى يۈرگهن  يوشــۇرۇن ئىشــالرنى مۇنــۇ-مۇن

 چۈشــۈپ، دامىغــا غهيۋەتچىلهرنىــڭ دېگهنــدەك ”ىدىئاشــۇرال ئهمهلــگه
 يهردىكـى  پـاالنى  تهشكىالتىمىزنىڭ ئىشالرنى پوكۇنى ۋەقهنى، پاالنى“

 ماختىنىـپ  دەپ ”ئاشـۇردى  ئىشـقا  يوشۇرۇن كىشىلىرىمىز پۇستانچى

253 

 

 !دە-ئادەملهرگه ئايلىنىپ كهتكهن كىشىلهردىن

قاسىم بهزىدە كامېردىكىلهرنىڭ سۆزلىرىگه قۇالق سېلىش بىلهن 
كتىچىلهرنىڭ تۆر تالىشىپ ۋاقتىنى ئۆتكۈزسه، يهنه بهزىدە جېدەلخور ئۆ

-مــاجىرالىرى ســهۋەبىدىن كــامېر ئىچىنــى ئــوڭتهي-قىلغــان جېــدەل
تــوڭتهي قىلىۋەتكــۈدەك ھالغــا كهلتۈرۈۋېتىشــلىرىنى تاماشــا قىلىــش 

شۇنداقتىمۇ ھېلىقى ئـاغزى كىرلىشـىپ   . بىلهن ۋاقتىنى ئۆتكۈزەتتى
ئاھـانهت  -كهتكهنلهرنىڭ ئېغىزىدىن چىقىۋاتقان چهكسـىز مـول تىـل   

ئۇالرنىـڭ ئاغزىـدىن شـۇنداق    . ىرى قاسىمنى ھهيـران قالـدۇراتتى  سۆزل
ــپ      ــۈزۈلمهي چىقى ــپ ئ ــدەك تىزىلى ــۆزلهر مارجان ــىز س ــر ئهدەپس ئېغى

ئاھانهتلهرنىـڭ بىـرال ۋاقىتتـا بىـر كىشـىنىڭ      -تۇراتتىكى، بۇنچه تىـل 
ئاغزىــدىن ئــۈزۈلمهي چىقىشــىغا ئــاغزى ئېچىلغــان ھالــدا ھاڭۋېقىــپ 

ــاالتتى  ــاراپال ق ــۇنىڭچه بو. ق ــىگه   ئ ــۇنچه تىلــالش سهۋىيىس ــدا، ب لغىنى
كېلىش ئۈچۈن بىر قانچه يىللىق ئاھانهت فاكۇلتېتىدا كېمىدە بىرەر 
يۈز پارچه ھاقارەت دەرسلىك كىتابلىرىنى الياقهتلىك ئوقۇپ پۈتتۈرگهن 

 پاسـكىنا  كـۆپ  شـۇنچه  بـاال  بـۇ  خـۇدايىم،  تـوۋا “: بولىشى شـهرت ئىـدى  
پ بواللىغانـدۇ؟ تېخـى كىچىكـال    يـاتال  راۋان شۇنچه قاچانالردا سۆزلهرنى

 .قالدى ئويالپ ئىچىدە دەپ ”!بالىدەك قىلىدۇ بۇ

 لۈكچهكلهرمـۇ  ھېسـابلىنىدىغان  ’نوچى‘بۇ ئارىدا كامېردىكى ئهڭ 
 ۋەھشـىي  بـۇ . ئىدى ئۇنتۇمىغان ھېيىقىشنى قاسىمدىن نېمىشقىدۇر
 گه ’تــۆر‘ ئــۇنى ھهتتــا قالماســتىن، چېقىلمــايال ئۇنىڭغــا لــۈكچهكلهر
ــپ ــۆزلىرىگه  ق تهكلىـ ــپ ئـ ــك‘ىلىـ ــاش ئىناۋەتلىـ ــلىههتچى بـ  ’مهسـ

-جېــدەل ئىچكــى‘ كــامېردا بــۇ قاســىم شــۇڭا،. قىلىشــىۋالغانىدى
-ئـۇر  كۈنـدۈزدىكى  شـۇنداقتىمۇ . ئىـدى  خالى پۈتۈنلهي دىن ’ماجىراالر

ــوپ ــاجىراالر قـ ــدىن مـ ــېرىن تۈپهيلىـ ــلىمىلىرىنى شـ ــېچىگه ئهسـ  كـ
بىلهنال ۋاقتىنى  مۈگدەشلهر ئۈزۈك-ئۈزۈك ئاساسهن كۈندۈزى قالدۇرۇپ،
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 .ئۆتكۈزەتتى

قاسىم ئهنه شۇنداق كېچىلهرنىڭ بىرىدە، ئهسـلىمىلىرىنىڭ ئهڭ  
 …. گالۋاڭلىق قىسىملىرىنى ئهسلهپ ئۆزىچه كۈلۈپ ئولتۇرۇپ كهتتى

***  

 

ــى    ــۇپ قېلىشـ ــىز تونۇشـ ــلهن تۇيۇقسـ ــىيهت بىـ ــدەك، خاسـ دېگهنـ
هردە قاسىم، بۇ كـۈنل . قاسىمنىڭ ھاياتىنى تۈپتىن ئۆزگهرتىۋەتكهنىدى

 قاغـا  نـى  ’ناخشـىلىرى  مـۇھهببهت ‘ئازراقال يالغۇز قالغىنىـدا بىلـگهن   
 بولـۇپ  بالىـدەكال  كىچىـك  ھهقىقهتهنمـۇ  ئـۇ، . قوياتتى غىڭشىپ پۇتى

 سـۆز  دېـگهن  ياشـارتىۋېتىدۇ  يىـل  ئـون  ئـادەمنى  مۇھهببهت. قالغانىدى
 گويـا  ياشـىرىپ  ئـۇ، . بىلىنهتتـى  قىلىدىغاندەك ئازلىق سهل قاسىمغا
-ســهكرەپ. ياشــقا كېلىــپ قالغانــدەكال بولــۇپ قالغانىــدى ه يىگىــرم

ســهكرەپ مېڭىــپ كېتهتتــى، يهنه بهزىــدە ئاكورتالشــتۇرۇپ غىڭشــىپ  
 .دەسسهپمۇ قوياتتى

 »!تاك-تاك …تاك، «

ئىشىكنىڭ چېكىلىشىدىنال بۇنىڭ خاسىيهت ئىكهنلىكىگه جهزم 
. كهتتـى  ئوينـاپ  قىلىـپ  ”جىـغ “ھاياجانالنغىنىدىن يۈرىكى . قىلدى

ئالدىـدا تۇرغـان خاسـىيهت شـۇنداق     . رھال بېرىپ ئىشىكنى ئـاچتى دە
ــىپ كهتكهنكـــى، ئـــادەمنى جهننهتتىنمـــۇ يانـــدۇرۇپ      چىرايلىقلىشـ

ئېتىلىــپ بېــرىپال ! چىقااليدىغانــدەك شــهيتاننىڭ نهق ئــۆزىال ئىــدى
ــۈچى      ــالىغۇدەك ك ــۆزىنى تۇت ــتىن ئ ــۆيۈپ كېتىش ــاقالپ س ــۇنى قۇچ ئ

ــدى ــۆرۈنگ . قالمىغانى ــدىال ك ــتىنى  ئهگهر كهينى ــز دوس ــر قى هن يهنه بى
دېمىسه ئىدى، قاسىم بېرىپ خاسىيهتنى قۇچاقالپال كۆتۈرۈپ ئـۆيىگه  

ئۇ، مىڭ تهسته ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ يالغان . ئېلىپ كىرىۋالغان بوالتتى
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ــى   ــداق مهخپىيهتلىكلهرنـ ــان ھهرقانـ ــمهن تهرەپ تهلهپ قىلىۋاتقـ دۈشـ
ــدۇ   ــك بولى ــۇرۇش دېگهنلى ــدۇرماي تاپش ــلىمچىلىك  . قال ــى، تهس  −يهن

 بۇيـان  ئهسـىردىن  يېرىم بىز. قىلىدۇ ئىنكار تۈپتىن مهخپىيهتلىكنى
 تىلىكۋاســــى خىــــل شــــۇ ئهنه ئاتىۋالغــــان دەپ ھهرىكهتــــلهر تىــــنچ

رىپ قالغىنىمىز ئۈچۈن، دۈشـمىنىمىزدىن  كى يولىغا تهسلىمچىلىك
ــاقتىمىز    ــدا تۇرم ــان ھال ــادىتىنى ئاساســهن يوقاتق ــۇش ئ . يوشــۇرۇن تۇت

ــپ تاپشۇرۇلۇشــقا     ــپه قىلى ــزگه ۋەزى ــرى، خهلقىمى ــق يې تېخىمــۇ قىزى
ــمهندىن ئهمهس،    ــپىلهر دۈشــ ــددىي ۋەزىــ ــۇن جىــ ــلىك نۇرغــ تېگىشــ

خهلقىــگه بىلدۈرۈشـتىن ئاالھىــدە   خهلقىمىـزدىن يوشــۇرۇن تۇتۇلـۇش،  
ــانچه بهك ئهنســىرەپ    قورقــۇپ، دۈشــمىنىنىڭ بىلىــپ قېلىشــىدىن ئ
كهتمهسلىكتهك غهلىتىلىكلهرمـۇ ئاساسـى پائـالىيهت شـهكلى بولـۇپ      

شۇڭا، مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى . كهلمهكته
ــيهت     ــدە ئهھمىـ ــىپلىرىغا ئاالھىـ ــك پرىنسـ ــقۇچىدا مهخپىيهتلىـ باسـ

ــۇرمىز بېر ــكه مهجبـ ــادەتلهرنى يېتىلدۈرۈشـ ــدىغان ئـ ــدەك . ىـ بۈگۈنكىـ
مهخپىيهتلىكنى بىلمهس ھالدا تۇرۇۋاتقىنىمىزدا، ئۆزىمىزنى قهتئىـي  
مهجبۇرلىغان ئاساستا، قىلىدىغان ئىشـىمىزنىڭ پىالنىنـى باشـقىالر    

 پرىنســىپىدا ”قويماســلىق پىچىــرالپ ئۆزىمىزگىمــۇ“تۇرمــاق، ھهتتــا 
 ھهرىكىتىمىـــز، قىلىـــدىغان. رتشـــه تۇرۇشـــىمىز چىـــڭ قهتئىـــي

ھهرىكىتىمىزدىكى كاالڭپايلىقىمىزدىن پاش بولۇپ قالسا قالسۇنكى، 
ــۇچى     ــپ ئ ــدىغان يى ــپ قويى ــاش قىلى ــى پ ــۇ مهخپىيهتلىكن ھهرگىزم

. قالدۇرۇشتىن پاش بولۇپ قالماسلىققا كاپالهتلىك قىلىشىمىز شهرت
ھهرىكهتنى بىز ھهرقانداق بىر ھهرىكهتنى پىالنلىغىنىمىزدا، ھهتتا بۇ 

ئىنتايىن مـۇۋەپپهقىيهت بىـلهن تامـامالپ، ئاجايىـپ زور نهتىجىـلهرگه      
ــۇدەك    ــتان بواللىغــ ــۈ داســ ــدا مهڭگــ ــز ئاغزىــ ــىپ، خهلقىمىــ ئېرىشــ
ھهرىكهتلهرنـــى پهيـــدا قىلغـــان ۋاقىتلىرىمىزدىمـــۇ، باشـــقىالرنىڭ     
ماختاشلىرى، بۇ نهتىجىمىزنى باشقا بىـر كىشـىگه مهنسـۇپ قىلىـپ     
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ــېلىش      ــېزىپ قـ ــاقچىلىرىنىڭ سـ ــاي سـ ــىدا خىتـ ــدىغان ئىشـ قىلىـ
ئېهتىمالى بولىدىغان قانداق يوچۇق، قانداق يىـپ ئـۇچى قالـدۇرۇش    

ى ئهستايىدىل تهكشۈرۈپ چىقىشـىنى  ئېهتىمالى بولىدىغانلىقلىرىن
 .ئۆزىگه ئادەت قىلىۋېلىشى شهرت

ــتهقىللىق     ــي مۇســ ــقۇچلۇق مىللىــ ــى باســ ــڭ بىرىنچــ بىزنىــ
 قارشــىلىق بــارلىق −ھهرىكىتىمىزنىــڭ بىــردىن بىــر خــاراكتېرى    

ىيهتلىرىمىزنى مــۇتلهق يوشــۇرۇن قانــات يايــدۇرۇش پائــال كۆرســىتىش
. اشــۇرۇلىدىغانلىقىدۇرپرىنسـىپلىرى ئاساســىدا پىالنلىنىـپ ئىشــقا ئ  

ھالبۇكى، بىزنىڭ يوشۇرۇن قانـات يايدۇرۇشـقا دائىـر مهيلـى ئومـۇمىي      
ــۆزگىچه     ــزگه خــاس ئ ــاكى ۋەتىنىمى ــتىن بولســۇن ي پرىنســىپ جهھهت
ــكهت      ــرەر ھهرى ــكهن بى ــۇن، رەسمىيلهش ــتىن بولس ــۇللىرى جهھهت ئۇس

بـۇ مهسـىله، خهلقىمىزنىـڭ، بولۇپمـۇ بـۇ ھهقـته       . پروگراممىمىز يـوق 
ــالىيه ت قىلىشــنى پىالنالۋاتقــان پىــدائىيلىرىمىزنىڭ ھهر ۋاقىــت  پائ

تهتقىق قىلىپ ئىزدىنىشىگه توغرا كېلىۋاتقان مۇھىم ۋەزىپىلهرنىڭ 
 . بىرى بولۇپ ئالدىمىزدا تۇرماقتا

بىـــز بـــۇ ماتېرىيالنىـــڭ ئالـــدىنقى بۆلۈملىرىـــدە بـــۇ ھهقتىكـــى  
ــىلىلىرى    ــك مهسـ ــىۋەتلىك مهخپىيهتلىـ ــالىيهتلىرىمىزگه مۇناسـ پائـ
ئۈســتىدە دىقــقهت قىلىشــىمىز كېرەكلىكىنــى ئاالھىــدە تهكىــتلهپ   

بىـز بـۇ يهردە يهنه شـۇنى تهكىتلهيمىزكـى، تىنچلىـق      . ئۆتكهن ئىدۇق
ــا     ــنى ئــ ــالىيهت قىلىشــ ــويىچه پائــ ــى بــ ــزدا تهلىپــ رزۇ قىلغىنىمىــ

ــش    ــلهن ئىـ ــۈلهى بىـ ــۈن سـ ــى تهرەپ ئۈچـ ــىۋاتقان ئىككـ دۈشمهنلىشـ
. قىلىشـــنى تىنچلىـــق ھهرىـــكهت پرىنســـىپلىرى تهقهززا قىلىـــدۇ     

پهۋقۇلئـاددە ئــاجىز تۇرۇۋاتقــان تهرەپ ئۈچـۈن ســۈلهى يولىغــا مــېڭىش،   
ــدۇ   ــۈردە تهســلىمچىلىككه ئېلىــپ كېلى ــۇقهررەر ت تهســلىمچىلىك . م

ــورال    ــمهك، يــالغۇز ق ــال چهكلىنىــپ قالماســتىن،    دې تاشــالش بىلهن
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ساالپهتلىك بولـۇپ كۆرۈنۈشـكه تىرىشـىپ، قىزالرنـى ئـۆيگه تهكلىـپ       
  .قىلدى

ئۆيىگه كىرگهندەك كىرمهيال خۇددى ئۆز -خاسىيهت قىز ئۆيگه كىرە
. يايراپ بهكال خۇشال ھهرىكهتلهر بىلهن داستىخان راسلىدى-ئېچىلىپ

 .بۇ ئارىدا قاسىممۇ گاز ئوچاققا چايغا سۇ قويۇپ ئۈلگۈردى

ــدۇ « ــار بولىـ ــتىمىز گۈلباھـ ــۇ دوسـ ــدى −. بـ ــىيهت دېـ ــهل خاسـ  سـ
 ئــۆزۈڭالر قــالغىنىنى − قــاراپ، دوســتىغا قىــز بىــلهن قىزغــانچۇقلۇق

 ».ىۋاالرسىلهرتونۇش سۆزلىشىپ

مېهمان قىز ئورنىـدىن قىمىـرالپ قويـۇپ تهبهسسـۇم كۆرسـىتىپ      
 .باش لىڭشىتقاچ قايتا ساالم بهرگهندەك بولدى

ــىز؟ « ــدى −ياخشىمۇس ــىم دې ــا قاس ــاراپ، گۈلباھارغ ــڭ − ق  مېنى
 ئـۆيىڭىزدەك  ئۆز. ئاڭلىغانسىز خاسىيهتتىن بهلكىم قاسىم، ئىسمىم

 ».ئولتۇرۇڭ بهھۇزۇر تارتىنماي

 قاسـىم  ئـاۋازدىن  بۇ چىققان تهرەپتىن گۈلباھار −» !ئاۋارە بولماڭ«
 تـوم  كىشـىنىڭكىدەكال  ئهر رەسمىي ئاۋازى قىزنىڭ بۇ: كهتتى چۈچۈپ

 ئىنتـــايىن كۆرۈنۈشــى  تاشــقى  گۈلباھارنىـــڭ. كهتكهنىــدى  چىقىــپ 
 قـارا -قاپ بولۇپ، تاشقان تولۇپ كۆكسىلىرىمۇ ئۇستىخانلىق، ساغالم،

ى مۈرىسىگه چۈشكىچه ئۇزارتىپ چىرايلىق چاچلىرىن تۇرغان پارقىراپ
-ئهگهر بۇ قىزنىڭ چېچىنى، كۆكسىنى ۋە سهل. بۈدۈرە قىلىۋالغانىدى

پهل تۈزەشــتۈرىۋالغان ئــۇزۇن قــارا قاشــلىرىنى ھېســابقا ئالمىغانــدا،      
ــنى       ــدە قىلىش ــپ ئاپىرى ــۇل قىلى ــلىدە ئوغ ــى ئهس ــۇ قىزن ــۇدايىم ب خ

ېچىپ قىز قىلىـپ قويغانـدەكال   اليىهىلهۋاتقىنىدا، نېمىشقىدۇر ۋاز ك
 .كۆرۈنهتتى

ــىم، بــۇنچه تىكىلىــپ      « ــۇنچىلىك قــارىغىنىڭىزمۇ يېــتهر قاس ش
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 دېـدى  −. كۆزىگه كىرىۋالسىڭىز دوستۇمنى خىجىل قىلىپ قويىسىز
 دوســتۇمنى − ئولتۇرغۇزغــاچ، تارتىــپ يېڭىــدىن قاســىمنى خاســىيهت

. لــدىقى چاقچــاق دەپ − »!يهنه يــۈرمهڭ ئۆرۈپمــۇ يــۈز مهنــدىن كــۆرۈپ
 . بۇيان تولغىنىپ قويدى-باھارمۇ ئوڭايسىزالنغان بولۇپ ئۇيانگۈل

ــۇرۇپ    ــدا ئولتــ ــداق چىرايلىــــق قىزالرنىــــڭ ئالدىــ قاســــىم بۇنــ
ــدى    ــالر بولغانى ــۇزۇن يىل ــى ئ ــا خېل ــولغىنى،  . باقمىغىنىغ ــاق ب بويت

شۇنىڭدەك يېشىمۇ خېلى ئوبدانال ئېشـىپ كېتىۋاتقـانلىقى ئۈچـۈن،    
تۆكۈن، ياشالر ئولتۇرۇشلىرىغا تهكلىپ -ويئۇنى بۇ يېقىنقى يىلالردا ت

ــدى    ــك ئى ــوق دېيهرلى ــهن ي ــىدىغانالرمۇ ئاساس ــى  . قىلىش ــۇ يېقىنق ب
 −يىلـــالردا ئۇنىـــڭ قاتنىشـــااليدىغان ئهڭ ئىشـــهنچلىك ئولتۇرۇشـــى 

 ئولتۇرۇشىال ئهرلهر ئۆتكۈزۈلىدىغان بىرگه بىلهن ئۈلپىتى ئۈچ ھېلىقى
 . قالغانىدى

رەر ئايـــــدىن بۇيـــــان راســـــت، ئـــــۇ ئـــــاغىنىلىرى بىـــــلهن بىـــــ
ــا  . ئۇچرىشــالمىغانىدى ئــۇالر نــېمه قىلىــپ يۈرۈشــىدىغاندۇ؟ دەپ كون

 . دوستلىرىنى خىيالىدىن ئۆتكۈزدى

پىرەنـــدىكلهر بىـــلهن بولـــۇپ كېتىـــپ، ھهمـــمه جىمىـــپ  -چـــاي
ــۇزۇپ گهپ     ــى بـ ــىيهت، جىمجىتلىقنـ ــهزگهن خاسـ ــى سـ كهتكهنلىكنـ

 :باشلىدى

بىز ئىككىمىز سىزدىمۇ بار بولغان ھېلىقـى ئىككـى كىتابنىـڭ    «
. روھى بويىچه خىتايالر ئارىسىدا ۋەھىمه يارىتىش قوشۇنى قۇرغانىـدۇق 

ــىيهت − ــى خاس ــوال گهپن ــدۇرۇپ ت ــۈرمهي ئايالن ــۇدۇلال ي ــدى ئ ــۇ. قىل  ئ
 مهقسىتى قوشۇنىمىزنىڭ بۇ − كىرگهنىدى، تۈسكه جىددىي پۈتۈنلهي
 ھهرىـكهت  ئاساسـهن  پروگراممىسـىغا  نىـڭ  ’نمه ئىزچى‘ شۇ ئاساسهن
ــش ــى −. قىلى ــدى،  خاس ــتىغا قارى ــى −يهت دوس ــار، قېن ــهن گۈلباھ  س
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ان پىـدائىيلىرىمىزنىڭ خهلقىمىـز   يۇقىرى دولقۇنغا ئېرىشتۈرەلهيدىغ
ئىچىدە ئىنتايىن ئاز قىسمىنى تهشـكىل قىلىـدىغانلىقىنى ھهرگىـز    

بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنـى ھهرىـكهت   . ئۇنتۇماسلىق الزىم
ھــالىتىگه كهلتۈرگــۈچى ھهربىــر قهھرىمــانىمىز، ئۆزىنىــڭ خهلقىمىــز  

ــك       ــبهتنى تهش ــر نىس ــدا بى ــون مىڭ ــا ئ ــر، ھهتت ــدا بى ــدە مىڭ ىل ئىچى
ــهرەپلىك     ــۇ ش ــان ب ــپ بېرىۋاتق ــڭ ئېلى ــدىغانلىقىنى، ئۆزلىرىنى قىلى
ھهرىكىتىنىڭ مىـڭ كىشـىمىز ئۈچـۈن، ھهتتـا ئـون مىـڭ كىشـىمىز        
ئۈچــۈن ۋاكــالىتهن ئېلىــپ بېرىۋاتقــان بىــر ھهرىــكهت ئىكهنلىكىنــى   

شـۇ سـهۋەبتىن ئۆزىنىـڭ بىهـۇدە قۇربـان      . ھهرگىز ئۇنتۇماسلىقى الزىم
ىشـىمىزنىڭ بىهـۇدە قۇربـان بولـۇپ     بولۇپ كېتىشىنىڭ ئـون مىـڭ ك  

ــان بولـــۇپ كېتىشـــىنىڭ       ــى، ئۆزىنىـــڭ بهكـــال ئهرزان قۇربـ كېتىشـ
ــون مىــڭ كىشــىمىزنىڭ بىهــۇدە ئۆلتۈرۈلۈشــى دەپ    خهلقىمىــزدىن ئ

ــهرت  ــڭ   . تونۇشــى ش ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ــي مۇس ــى، مىللى يهن
ــان    ــالمچى بولۇۋاتقـــ ــتىگه باشـــ ــقۇچلۇق ھهرىكىـــ ــى باســـ بىرىنچـــ

ىڭ ئون مىـڭ كىشـىنىڭ ۋەزىپىسـىنى ئۈسـتىگه     قهھرىمانىمىز ئۆزىن
ئېلىۋاتقــان شــهرەپلىك بىــر ئىنســان ئىكهنلىكىنــى، خهلقــى، ۋەتىنــى 
ــان       ــر ئىنس ــك بى ــايىن قىممهتلى ــۇھىم ۋە ئىنت ــايىن م ــۈن ئىنت ئۈچ
ئىكهنلىكىنــى تونـــۇپ يېتىشــى، شـــۇنىڭ ئۈچــۈن بـــۇ باســـقۇچلۇق    
ــدىغان ھهرىــكهت     ــى قانــات يايدۇرۇلى ــۇتلهق مهخپ ــڭ م  ھهرىكهتلهرنى

 . ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىشى شهرت

ــادا       ــپه ئ ــى ۋەزى ــان مهخپ ــدا تۇرۇۋاتق ــهرەپلىك ئورۇن ــر ش ــداق بى بۇن
قىلغۇچى قهھرىمانىمىز، ئۇزۇن مۇددەتلىك ھهرىكهت قىلىشى ئۈچۈن 

باســقۇچلىرىنى پۇختــا كــۆزدىن كۆچــۈرۈپ، -يوشــۇرۇن ھهرىــكهت قهدەم
اتلىنىشـى،  قايتا كۆڭلىدە سىناق قىلىـپ ئانـدىن ھهرىكهتـكه ئ   -قايتا

قىلماقچى بولۇۋاتقان ھهرىكىتىنى كۆزدىن كهچۈرگىنىدە ئـۆزىنى بىـر   
ــى،    ــۈرۈپ كۆرۈشـ ــۇرۇپ تهكشـ ــۇپ تـ ــا قويـ ــى ئورنىغـ ــاي ساقچىسـ خىتـ
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 الرنــى …تۈركىســتان خهلقــى تارىختــا ئــاتىلال، ئوغۇزخــان، بۇغراخــان،  
 شـۇڭا . ئهۋالدلىرىـدۇر  بىۋاسـىته  خهلقلهرنىـڭ  ئۇلۇغ دۇنياۋى تۇغالىغان

ــۇم بىــر   ئار خهلقىمىــز ىســىدىكى يوشــۇرۇن ئىقتىــدار ئىگىلىــرى چوق
بىـز بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئهقهللىـي ھهرىـكهت      . كۈنىسى ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ  

 . مۇھىتى يارىتىپ تۇرالىساقال كۇپايه

ــاي      ــىدىن خىتــ ــزدە خهلقىمىــــز ئارىســ ــى، ۋەتىنىمىــ قىسقىســ
تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكهت دولقۇنى پهيـدا  

 !ان قهھرىمانلىرىمىز چوقۇم بارلىققا كېلىدۇقىالاليدىغ

بۇنداق بىر ھهرىكهتنىڭ باشلىنىشى مۇتلهق تۈردە يوشۇرۇن قانات 
يهنــى مىللىــي مۇســتهقىللىق    . يايدۇرۇلۇشــى بىــر مۇقهررەرلىكتــۇر   

ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق يـۇقىرى دولقـۇنىنى ۋۇجۇدقـا    
ــۆزىنى بېغىشــاليدىغان ھهربىــ   ــۈرۈش ئۈچــۈن ئ ــانىمىز، كهلت ر قهھرىم

ئۆزىنىڭ جاسـارىتىگه قهتئىـي ئىشىنىشـى بىـلهن بىـرگه، دۈشـمهنگه       
قارشى ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان كۈرەشكه تهييار بولىشى، خهلققه ئىزچىل 
تــۈردە ئــۈلگه بولۇشــنى توختاتماســلىقى، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغـــا      
ئىمكانقهدەر كۆپ زەربه بېرىشكه كاپالهتلىك قىلىشـى ئۈچـۈن ھهربىـر    

دېگهنـدىال پـاش بولـۇپ قېلىشـتىن     -رىكىتىنى پۇختا پىالنـالپ، ھه ھه
ــهرت   ــي ساقلىنىشــى ش ــۈن ھهربىــر ھهرىكىتىــدە    . قهتئى بۇنىــڭ ئۈچ

ــدىغان   -باشــتىن ــاخىرى مهخپىــيهتلىككه ئاالھىــدە ئهھمىــيهت بېرى ئ
ــم    ــى الزى ــۈچ چىقىرىش ــكه زور ك ــادەتنى يېتىلدۈرۈش ــتهلىك . ئ بىخهس

ىـك بىـر دەۋردە ۋە بهلگىلىـك    بهلگىل −قىلىپ بىهۇدە قۇربان بولـۇش  
ــۇش،     ــاتۇرۇپ قوي ــىزلىككه پ ــىلىرىمىزنى ئۈمىدس ــدە كىش ــر دائىرى بى
ھهرىكىتىمىزنىڭ تېز سۈرئهتته كېڭىيىپ كېتهلمهسلىكىگه سـهۋەب  

 . بولۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىشى الزىم

مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ بىرىنچـى باسـقۇچىنى    
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 دەپ قاســىمغا پىالنلىرىمىزنــى. ئۇقتۇرااليســهن ياخشــىراق مهنــدىنمۇ
 ».بهرگىنه

 بهكال گۈلباھار قىلدى تهكهللۇپ سهل دەپ −سهن دەۋەرمهمسهن، «
 كومپيــۇتېر بولســا خاســىيهت … خاســىيهت، − بىــلهن، ئــاۋاز بىــر تــوم

ــپىنى ــۈرگهن كهسـ ــر پۈتتـ ــتۇدېنت بىـ ــالىي  . سـ ــىزمۇ ئـ ــدا سـ قارىغانـ
مهن ئىقتىسـادىي سـهۋەبلهر تۈپهيلىـدىن،    . مهلۇماتلىقتهك كۆرۈنىسىز

بولۇپمۇ بالىلىق بهڭۋاشلىقىمدىن ئالىي مهكتهپته ئوقۇش پۇرسىتىگه 
شــۇنداقتىمۇ كومپيــۇتېر ئىشــلىتىش كورســىغا . ئېرىشــهلمىگهنىدىم

شـۇڭا  . كىرىپ ئوقۇپ يۈرگىنىمدە ئۇنىڭ بىلهن تونۇشۇپ قالغانىـدىم 
 »…سىلهرنىڭ ئالدىڭالردا مهن ئاتىكارچىلىق قىلىپ يۈرسهم بولماس

مهن بۇ يهردە سىلهرگه ئىمتىهـان بېـرىش ئۈچـۈن ئولتۇرغـان بىـر      «
 −. ئوقۇغـۇچى تۇرۇقلــۇق ئاتىكــارچىلىق قىلسـام تېخىمــۇ بولمــايتتى  

 − قىـز،  گۈلباھـار  ئهمما، − دېدى، بولۇپال ىنىگېپ گۈلباھارنىڭ قاسىم
 مېـنىڭچه  −كىسـىنى شـورىۋېلىپ گېپىنـى داۋام قىلـدى،     تاما قاسىم

 تهتقىقـات  تېخنىكـا -پهن بىـر  قانـداقتۇر  يهرگه بـۇ  بۈگـۈن  بىـز  بولغاندا،
 بىــزگه ئهســلىدىال. يىغىلمىــدۇق قىلىشــقا مــۇزاكىرە مهسىلىســىنى

ــىغان ــۈز ئوخشـ ــالرچه يـ ــالىي مىڭـ ــك ئـ ــم دەرىجىلىـ ــانالر بىلىـ  ئالغـ
هلتـۈرۈش ئۈچـۈن ھهرىـكهت    ك قولغـا  مۇستهقىللىقىنى ۋەتىنىمىزنىڭ

ــا       ــڭ قولىغ ــۇق خىتاينى ــۇ تول ــى تېخىم ــۇ ۋەتهنن ــاق، ب ــاق تۇرم قىلم
شـۇڭا،  . تۇتقۇزۇپ قويۇش ئۈچـۈن كـۈچ چىقىرىۋاتقـانالردەكال قىلىمىـز    

بۇنــداق جىــددىي بىــر ئىشــنى ئوقۇغــان ئــالىي بىلىملىكــلهر ئهمهس، 
ــقا     ــات يايدۇرۇش ــدە قان ــىلىرىمىزنىڭ يېتهكچىلىكى ــدانلىق كىش ۋىج

بــۇ قوشــۇننىمۇ ئــارىمىزدىن ســىزنىڭ چىقىــپ  . مهجبــۇر بولــۇۋاتىمىز
قۇرۇشنى ئهقلىڭىـزگه كهلتۈرگهنلىكىڭىزمـۇ بۇنىـڭ ئالـدىمىزدىكىال     

دېمهكچىمهنكى، بىزدەك ئوقۇغان . بىر جانلىق پاكىتى دېيىش كېرەك
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مىلـــلهت -ئهســـىردىن بۇيـــان ۋەتهن ئـــالىي بىلىملىكـــلهر يېـــرىم   
مــۇزاكىرىلىرى بىــلهن ھهپىلىشــىپ كېلىۋاتقانــدەك كۆرۈنســىمۇ، بــۇ  

-خىل زىيـالىيالر مۇزاكىرىلىرىـدە نه ئىلمىـي مهسـىلىلهردە، نه ۋەتهن    
ئهمما ! مىللهت تهقدىرىگه دائىر مهسىلىلهردە بىرەر ئىش چىقىرالىدى

شـۇنىڭ  . قىلىسـىز سىز بۇ ھهقته بىر ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقارغاندەك 
بــۇ ھهقــته قىلچىمــۇ . ئۈچــۈن مهن ســىزگه بــوي سۇنۇشــقا مهجبــۇرمهن

 ».تارتىنماڭ

سـۆھبهت جهريانىـدا   . بۇ چاي سـۆھبىتى بهكـال ئـۇزۇن داۋام قىلـدى    
قاسـىمنىڭ پۈتـۈن ئهۋالدىغـا مۇناسـىۋەتلىك مهسـىلىلهردىن تارتىـپ،       
مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچىغا دائىــر  
بارلىق مهسىلىلهرگىچه يىپىدىن يىڭنىسـىگىچه قاسـىمنىڭ پىكـرى    

ــدى  ــۇزاكىرە قىلىنــ ــپ مــ ــكهت  . ئېلىنىــ ــۇرۇن ھهرىــ ــۇ يوشــ بولۇپمــ
پرىنســــىپلىرى، ۋەھىــــمه تۇغــــدۇرۇش قاراشــــلىرى ئۈســــتىدىكى     

تارتىشــالر بولــۇپ -دىققهتســىزلىكلهر ھهققىــدە ئاالھىــدە كــۆپ تــاالش 
اســىمنى ھهيــران بــۇ جهھهتــته گۈلباھارنىــڭ كهســكىنلىكى ق. ئــۆتتى

 .قالدۇردى

قارايســـىلهر بـــۇ  بـــالىالرچه ئـــانچه نـــېمه ئىككىڭـــالر ســـىلهر …«
 ئۈنلــۈك گۈلدۈرمامىــدەكال رەنجىــپ رەســمىيال گۈلباھــار، −! ئىشــالرغا

 پايدىسـى  ئـاۋازىنىڭمۇ  تارىدەك بوم قىزنىڭ بۇ دېمهك،. كهتتى سۆزلهپ
 بـــۇ مهن − باشـــلىدى، قىلىشـــقا ھـــېس قاســـىم ئىكهنلىكىنـــى بـــار

 چۈشۈپ قولغا بىرلهپ-بىر تۈزگىنىمدە، پىالنىنى قۇرۇش شكىالتنىته
بىــز بــۇ ئىشــنى ! پ تۈگىســۇن دەپ ســىلهرنى ئهزا قىلغانمىــدىم؟ئۆلــۈ

ئىككـى مىليـون   ! قىلىدىغانغا ئىش تاپالمـاي قىلىـۋاتقىنىمىز يـوق   
كىلومېتىر چاسا زېمىنىمىـزگه يېيىلىـپ كهتـكهن ئـون مىليونلـۇق      
ــۇپ    بىــر دۈشــمهن كــۈچىگه قارشــى جهڭ باشــالۋاتقانلىقىمىزنى ئۇنت
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ته بىر كىشـىدىكى جاسـارەتلىنىش ئىقتىـدارى بهلگىلىـك جهھهتـ     
ــداق بىــر    ئىچكــى ئىقتىــدارىغا مۇناســىۋەتلىك ھــالهت بولــۇپ، ھهرقان
ــاش       ــتىدە ئوخش ــش ئۈس ــر ئى ــان بى ــا خالىغ ــان ۋاقىتت ــى خالىغ كىش

نۇرغـۇن كىشـىلهر مـۇئهييهن بىـر     . جاسارىتىنى كۆرسىتهلىشى ناتايىن
ــىنىڭ   ــارەتلىك كىشـ ــۇنجى جاسـ ــته تـ ــا‘ −ھهرىكهتـ ــارەت ’تۇغمـ  جاسـ

شـۇ  . رىتىپ بېرىشىگه موھتاجدۇريا ئۈلگىسى جاسارەت ئىگىلىرىنىڭ
ــكه،    ــۈلگىگه، يېتهكلىنىشــ ــۈردە ئــ ــي تــ ــق قهتئىــ ــهۋەبتىن خهلــ ســ

ــاج ــدا   . ئىلهامالندۇرۇشــقا موھت ــۇن جاســارەت پهي شــۇنىڭدەك يهنه نۇرغ
قىالاليدىغان كىشـىلىرىمىزمۇ ئـۆز جاسـارىتىنى جـارى قىلدۇرالىشـى      

. ۇئۈچۈن بىرقهدەر ئۇيغۇن ئىجتىمائىي مۇھىتقا ئېهتىيـاجلىق بولىـد  
ــر       ــۇئهييهن بى ــانىمىز م ــى قهھرىم ــر بولغۇس ــدارلىق بى ــى، ئىقتى يهن

بـۇ  . ھهرىكهت مۇھىتىغا، بهلگىلىك بىـر ھهرىـكهت دولقۇنىغـا موھتـاج    
ــهلمهي     ــۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىش ــدەك م ــۇھىتى دېگهن ــكهت م ــل ھهرى خى
كېلىۋاتقـــان ھهرىـــكهت تۈســـىنى ئالغـــان بولۇشـــىمۇ ئهھمىيهتلىـــك 

. ئهييهن بىـر ھهرىـكهت مۇھىتىـدۇر   ئهھمىيهتلىك بولغىنى مۇ. ئهمهس
يېقىنقى تارىخىمىزدا بىر قىزىمىزنىڭ خىتايغا مهجبۇرى تېڭىلىشى، 
ــاھهق      ــمهننىڭ نـ ــى، دۈشـ ــۇدە ئۆلتۈرۈلۈشـ ــىمىزنىڭ بىهـ ــر كىشـ بىـ

 مىسلىســــىز  پــــاجىئهلهر  ئــــاددىي  قاتارىــــدىكى  …ســــېلىقلىرى  
 مىســـالالرنى بولغانلىقىـــدەك ســـهۋەب پارتلىشـــىغا ئىنقىالبالرنىـــڭ

شــــۇ ســــهۋەبتىن بىرقىســــىم . ۆرســــىتىپ ئــــۆتهلهيمىزك كــــۆپلهپ
ــال    ــدا دەرھــــ ــكه ئاتالنغىنىــــ ــى ھهرىكهتــــ ــىلىرىمىز يېڭــــ كىشــــ
قهھرىمانلىرىمىزنىـــڭ، يېتهكچىلىرىمىزنىـــڭ مهيـــدانغا كهلـــمهي    

بـۇ خىـل ھهرىكهتلهرنـى    . قېلىشىدىن ئهنسىرەپ كهتمهسلىكى الزىـم 
ردە ئىزچىــل پهيــدا قىلىــپ تۇرىــدىغانال بولىــدىكهنمىز، بــۇ ھهرىكهتــله

-ئاساسـلىق رول ئوينايـدىغان، يېتهكچىلىـك قىالاليـدىغان قومانــدان    
ــدۇ    ــا چىقى ــى ئوتتۇرىغ ــر كۈنىس ــز جهزمهن بى ــهرقىي . داھىيلىرىمى ش
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ــقۇچىلىرىنىڭ ــپ ’پاكىــت’يېقىنلىرىنــى قاتناش  كۆرســىتىپ قىلى
 ۋاسـىتىلىك  يارىتىلىشـقا  ۋەزىيىتـى  تۇتقـۇن  ئېغىر ئىچىدە ۋەتىنىمىز
نــداقالرنىڭ ئالــدىمىغا  ئۇ شــۇڭا،. دېيهلمهيمىــز بولمايــدۇ ســهۋەبچى

چۈشـــۈپ، ۋەتهن ئىچىـــدىكى يوشـــۇرۇن ھهرىكهتلىرىمىـــزدىن خهۋەردار 
 .قىلىشتىن ساقلىنىشىمىز الزىم

خهلقىمىز بـۇ يېـرىم ئهسـىر مابهينىـدە تـارىخىي ئهنئهنىلىرىـدىن،       
جهڭگىۋارلىقىدىن، باتۇرلۇقىدىن، دۈشـمهنگه بولغـان ئـۆچمهنلىكىنى    

ــدۇرۇش ئ  ــكه ئايالنـ ــي ھهرىكهتـ ــرۇم  ئهمهلىـ ــهن مهھـ ــدىن ئاساسـ ادىتىـ
كـېچهك،  -قالدۇرۇلغان بولسـىمۇ، تـارىخىي ئهنـئهنه ھهرگىزمـۇ كىـيىم     

چىراغلىرىمىـزدىال يـاكى باشـقا    -تۆكـۈن، نهزىـر  -ئىچمهك، توي-يېمهك
ئادەتلىرىمىزدىال سـاقلىنىپ  -ھهرخىل مهدەنىي ئۆرنهكلىرىمىز، ئۆرپ

مۇ قالمــاي، دۈشــمهنگه قارشــى جهڭ قىلىشــتىكى جاســارەتلىرىمىزدى 
بۇنىڭ ئۈچۈن غۇرۇرلۇق، ۋىجـدانلىق،  . چوقۇم قايتا ئۆزىنى كۆرسىتىدۇ

ــهنچه   جاســــارەتلىك تهۋەككــــۈلچى يىگىــــتلهرگه، بىلىملىــــك چۈشــ
ــى    ــاتۇر يېتهكچىلىرىمىزنىــڭ خهلقىمىزن ــرىگه، قهھرىمــان، ب ئىگىلى
ــۈلگىلىرى بىــلهن نهمــۇنه    ــكهت ئ قايتــا ئويغىتىشــىغا، ئهمهلىــي ھهرى

بــۇ يهردە تهكىــتلهنگهن . لىق بولماقتــابولۇشــىغا جىــددىي ئېهتىيــاج
 ’يۇقۇملـــــۇق‘جاســـــارەت، قهھرىمـــــانلىق قاتـــــارلىقالر بىرخىـــــل 

ــدىكى ــي خاراكتېرىـ ــۇ روھىـ ــۇپ، تۇيغـ ــر بولـ ــڭ بىـ  يېتهكلىگۈچىنىـ
 ئېڭىمىزدىكى چوڭقۇر كۈچى، تهشۋىقاتىنىڭ ئۈلگىسى، قهھرىمانلىق

ــتىن ــۆزىنى زوراۋانلىق ــۇداپىئهگه ئ ــېلىش م ــۈن ئ ــىتىدىغان ئۈچ  كۆرس
ھرىمــــانلىق ئىســــتهكلىرىمىزنىڭ ئويغىنىشــــىنى تېزلىتىــــپ، قه

ــامىلالر     ــدىكى ئـ ــى قاتارىـ ــارقىلىق قىستىشـ ــۇم ئـ ــمهننىڭ زۇلـ دۈشـ
ــانلىق     ــارەت، قهھرىمــ ــدىغان جاســ ــا چىقىــ ــدىن ئوتتۇرىغــ تۈپهيلىــ

 . خاراكتېرلىرى خهلقىمىز ئارىسىغا تېزدىن كېڭىيهلهيدۇ
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سوقۇلۇپ -ىقى چهتئهللهردە ئۇرۇلۇپقالدىڭالرمۇيا؟ يا بولمىسا شۇ ھېل
تهتۈر قىلىۋېتىدىغانـدەك قـۇرۇق پـو    -يۈرگىنىگه قارىماي جاھاننى ئوڭ

ئېتىپ يۈرۈشكهن مۇھاجىر تهنتهكلهرنىڭ گېپىگه ئىشىنىپ تۇتۇلۇپ 
قالســـاق بىزنـــى قۇتقۇزىـــدىغان دۇنيـــا جامـــائهتچىلىكى بـــار دەپ      

ئويـۇڭالر بولسـا،   يۈرىدىغانالردىنمۇ سىلهر يـا بولمىسـا؟ ئهگهر شـۇنداق    
بېرىپ شـۇالر بىـلهن گېزىـت    ! دەرھال بۇ قوشۇنىمدىن يىراق تۇرۇڭالر

 ھـــاي غهزىــپىگه  گۈلباھــار  − …! چىقىرىــپ يىغىــن ئېچىــۋېلىڭالر   
 مــاركىلىق ’كامېــل‘ سومكىســىدىن دەرھــال. قالغانىــدى بېــرەلمهيال

 بىـر  قـاتتىق  تاماكىسـىنى  قىـز . تۇتاشـتۇردى  چىقىرىـپ  تاماكىسىنى
 مهن كهچــۈرۈڭ، −ىن كېــيىن قاســىمغا قــاراپ دېــدى،    شــورىۋالغاند

ــىزنىڭ ــدىڭىزدا ســ ــىزلىك ئالــ ــدۇم قىلىــــپ ئهدەپســ ــا. قويــ  تاماكــ
 بىـــر يهنه تاماكىســـىنى قىـــز −. بۇيرۇمـــاڭ ئهيىـــبكه چېكىشـــىمنى

 چىقــارغىنىچه ئىــس پۇرقىرىتىــپ بۇرۇنلىرىــدىن-ئېغىــز شــورىۋېلىپ
اش ياشـــ ئـــۇزۇن پرىنســـىپىمىز، بىزنىـــڭ − قىلـــدى، داۋام گېپىنـــى

ئۇنتۇماڭالر، بۇ ! بهدىلىگه تۇتۇلماي تېخىمۇ كۆپ ۋەھىمه پهيدا قىلىش
خىل ۋەھىمه پهيدا قىلىش ھهرىكهتلىرى ۋەتىنىمىز دائىرىسىدە تېخى 
ئهمـــدىال ھهرىـــكهت ھـــالىتىنى شهكىللهندۈرۈشـــكه ۋە دەســـلهپكى     

چهتئهللهردىكـــى مۇھـــاجىرلىرىمىز . ئۈنـــۈمىنى بېرىشـــكه باشـــلىدى
ىغىن ئېچىپمۇ قامالشـتۇرالمىغان ئىشـالرنى   ئاتمىش يىل ي-ئهللىك

بۇ ھهرىكهتلىرىمىزگه تايىنىپ بىرەر يىل ئىچىدىال ئىشـقا ئاشۇرۇشـقا   
مانـا بۈگـۈن، بىـر يىلغـا يـېقىن ۋاقىتـتىن بۇيـان خىتـاي         . باشلىدۇق

بۇنىـڭ نـېمه مهنىـگه    . كۆپىيىشتىن توختىدى دېيىشـىمىز مـۇمكىن  
ن ئهڭ كېمىدە يىلىغـا  ئىگه ئىكهنلىكىنى بىلهمسىلهر؟ ۋەتىنىمىزدى

سۈنئىي كۆپىيىپ بارىدىغان يېرىم مىليون خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى  
بىز ھېچ بولمىغاندا بۇ ! يېرىم مىليون! قوغالپ چىقاردۇق دېگهنلىك

ۋەزىيهتنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى ئۈچۈن بولسىمۇ كۈچ چىقىرىشىمىز 
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ي بۇنىڭ ئۈچۈن سىلهردەك ئۇنداق تهنتهكلىك قىلىشنى قهتئى. شهرت
قارىغانـــدا، بىـــز ئىنتىـــزام جازاســـى تـــۈزۈپ ! چهكلىشـــىمىز كېـــرەك

ــدۇ  ــدەك قىلىــ ــاق بولمايدىغانــ ــكهت  . چىقمىســ ــىز ھهرىــ دىققهتســ
ــارىلىرىنى     ــازاالش چــ ــر جــ ــيىن ئېغىــ ــدىن كېــ ــانالرنى بۇنــ قىلغــ

كۈنــدۈزدە مىغىلــداپ تۇرغــان خىتــايالر -كــۈپ. بهلگىلىشــىمىز الزىــم
ېقىپ قاراپ تۇرغان، يهنه ئارىسىدا بىرىڭالر بومبىنى تاشلىۋېتىپ ھاڭۋ

بىرىڭالر ياسىۋالغان بىخهتهرلىكى يوق بىر بومبىنى قولتۇقالپ كوچـا  
  »…! ئايلىنىپ يۈرگهن، بۇنداقمۇ پهرۋاسىزلىق بوالمدۇ

ــدىن    ــالىالردەك يهر تېگىـ ــك بـ ــىم كىچىـ ــلهن قاسـ ــىيهت بىـ خاسـ
ــتى    ــۇرۇپ قېلىش ــىپ ئولت ــى تاتىلىش ــىپ تىرنىغىن ــار . قارىش گۈلباھ

 .پ كهتكهنىدىرەسمىيال پارتال

بۇ ئارىـدا، مـۇزاكىرە قىلىـش ئـارقىلىق قاسـىم قوشـۇنغا ئاالھىـدە        
. ئهھۋالدا قايتا سىناق قىلىنمايال رەسمىي ئهزالىققا قوبـۇل قىلىنـدى  

شۇنىڭدەك، گۈلباھارنىڭ ئۆتكـۈر كۆزلىرىـدىن قېچىـپ قۇتۇاللمىغـان     
. ئىككى ئاشىقنىڭ مۇناسىۋىتى ھهققىدىمۇ ئاگاھالنـدۇرۇش بېرىلـدى  

ىيهتنىڭ مهرھۇم يولدىشى خىتايالر تهرىپىدىن ناھهق ئۆلتۈرۈلۈپ، خاس
ئۇنىڭدەك بىرسى بىلهن بىر قوشۇن . جهمئىيهتكه پۇر كهتكهن بىر قىز

ئىچىــدىكىلهرنىڭ ئاشــكارا قــانۇنىي نىكــاھ قىلىــپ ئــۆي تۇتۇشــىنىڭ 
ــدىغانلىقى     ــڭ كــۆپ بولى ــدا خهتىرىنى قوشــۇنغا پايدىســىدىن قارىغان

 .تهڭ، ئۇالر ئىككىسى جىمىپال قالدى تىلغا ئېلىنىشى بىلهن

مېنىڭچه بولغاندا، سىلهر بهختلىك ھايـات دېگهننـى بىـر چهتـكه     «
ــنىلىق      ــۈن ئاش ــى ئۈچ ــۇنىمىزنىڭ بىخهتهرلىك ــۇپ، قوش ــپ قوي قايرى

ئهگهر ئهخالقىڭالر . مۇناسىۋەت شهكلىدە ئارىلىشىپ ئۆتسهڭالر مهيلى
ىمـامنى تېپىـپ   بهكال ئېغىر بېسىپ چىدىيالماي قالسـاڭالر، بىـرەر ئ  

 تهكلىپـــى بـــۇ گۈلباھارنىـــڭ −. دىنىـــي نىكـــاھ قىلـــدۇرۇۋېلىڭالر  
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ــلهر ئهمهلىــي بۇنــداق  ئېلىــپ يولىــدا ’تىنچلىــق‘ ئۇالرنىــڭ ھهرىكهت
ۈشۈرۈپ بىر تىيىن چ كۇرسىنى پائالىيهتلىرىنىڭ ’جانباقار‘ بارىدىغان

قىلىۋېتىـــدىغانلىقى ئۈچـــۈن، بۇنـــداق ھهرىكهتلهرنىـــڭ مهيـــدانغا     
 روي تاشــقىرىدا دىـن  ’رەھبهرلىكـى  دانــا‘كېلىشـى، بولۇپمـۇ ئۇالرنىـڭ    

 بىلهنــال ياقتۇرماســلىق ئــۇالر. ياقمايــدۇ ئۇالرغــا بىئىيكــى،ته بېرىشــى
ــپ ــاي، چهكلىنىـ ــۈك ھهر قالمـ ــۇلالر تۈرلـ ــلهن ئۇسـ ــاڭ بىـ  پۇتلىكاشـ

 سـېنىڭ  بولماي، بويىچه دېگىنىم مېنىڭ“ئۇالر . ۇشى مۇقهررەرتۇغدۇر
 مۇسـتهقىللىقىڭنى  ئۇنـداق  بولسا، ئىش بولىدىغان بويىچه دېگىنىڭ
ــۇپ ــدىغان ”تاشــاليمهن توزۇت ــۇر دەي ــلهن پوزىتســىيه قىتىغ ــا بى  ھهتت

! يانمايدۇ قىلىشتىنمۇ قارشىلىق قىلىپ ياردەمچى ئۆزىگه دۈشمهننى
-چىــش دەســلهپ لىرىمىــز ’بىــي تهشــكىالتئىنقىال‘ چهتئهللهردىكـى 

ــلهن تىرنىقـــى ــى بىـ ــىمۇ، قارشـ ــيهت چىقسـ ــى ۋەزىـ ــقا قارشـ  چىقىشـ
 دەل ھهرىكهتــلهر تــۈردىكى بــۇ گويــا كهلگىنىــدە ھالغــا ئىمكانســىز
ــڭ ــدەك ئۇالرنىـــ ــدەك، كۆڭلىدىكىـــ ــا بولۇۋاتقانـــ ــڭ ھهتتـــ  ئۇالرنىـــ

 ئوتتۇرىغــا كۆرەڭلىشــىپ چىقىۋاتقىنىــدەك ۋۇجۇدقــا باشــالمچىلىقىدا
ــۇمكىن چىقى ــى، كىشــىلهردە  . شــىمۇ م ــۇ“يهن  مۇشــۇالرنىڭ ئىشــالر ب

ــدە، ــۇالرنىڭ رەھبهرلىكىــ ــى مۇشــ ــلهن ئورۇنالشتۇرۇشــ ــا بىــ  ۋۇجۇدقــ
 قىلىقالرنى قىلىدىغان پهيدا تۇيغۇ دېگهن ”كېرەك بولسا كېلىۋاتقان
 يىغىنالرنى دەرھال كېيىن ھهرىكىتىمىزدىن ھهربىر ئۇالر. قىلىشىدۇ

كــۆز قىلىشــىپ، -لىرىمىزنى كــۆزشــېهىت ھهرىكهتتىكــى شــۇ ئېچىــپ
ئوتتۇرىغا چىققـان خهلقئـارالىق داۋراڭالرنـى، شـېهىتلهرنىڭ قېنىنـى      
ئۆزلىرىنىڭ نوپۇزىنى يۈكسـهلدۈرىدىغان ۋاسـىته قىلىـۋېلىش كويىـدا     

ئــــۇالر . تۇشــــتىن تېپىرلىشــــىپ كېتىشــــى تۇرغــــان گهپ-تۇشــــمۇ
هل ۋەتىنىمىزدىكى يوشۇرۇن شهكىلدە پهيدا قىلىنغان ۋەقهلهرنى چهتـئ 

 ’ئۇقتـــۇرۇش‘ بـــويىچه ’پـــاكىتلىرى مهيـــدان نهق‘ئاگېنتلىقلىرىغـــا 
 ۋە ئىســــــــىملىرى نهق ئادرېســــــــلىرى، تهپســــــــىلىي كويىــــــــدا
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تىرىكىگه ئىـگه بىرمىليونـدىن ئـارتۇق مـۇنتىزىم قوراللىـق خىتـاي       
ــهرەڭگه  ــى سـ ــا قارشـ ــارات  -تاجاۋۇزچىلىرىغـ ــرى، ھاشـ ــاڭزا دورىلىـ پوجـ

ــزىن  ــرى، بېن ــاق -دورىلى ــا پىچ ــپىرتالر، ھهتت ــلهن  -ئىس ــاقالر بى توخم
ــۈردە     ق ــۇتلهق ت ــگه م ــڭ بهدىلى ــقا، بۇنى ــگه ئاتلىنىش ــپ جهڭ وراللىنى

بۇنـداق  ! ئاخىرقى غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈشكه مهجبۇر بولمـاقتىمىز 
بىـــر ھهرىكهتنىـــڭ باشلىنىشـــى مـــۇتلهق تـــۈردە قهتئىـــي يوشـــۇرۇن 
ھهرىكهتلهرنى ئاساس قىلىدىغان بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـز  

ــۇقهررەر  ــى مـــ ــ . بولىشـــ ــۇ مۇشـــ ــز بـــ ــهرەپلىك بىـــ هققهتلىك ۋە شـــ
ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچىنى دۈشـمهن ئهڭ كۈچلـۈك، ئهڭ   
ــقا مهجبــــۇر      ــۈرۈپ باشالشــ ــوغرا كهلتــ ــا تــ ــقان ۋاقتىغــ غالجىرالشــ
بولۇۋاتقانلىقىمىزنى، بۇ جهرياندا خهلقىمىزمۇ بۇ باسقۇچلۇق مىللىي 
ــان،     ــارەت قىاللمايۋاتق ــقا جاس ــتىگه ئاتلىنىش ــتهقىللىق ھهرىكى مۇس

يىن ئـــاز ســـاندىكى پىـــدائىيلىرىمىزغىال تايىنىـــپ ھهرىـــكهت ئىنتـــا
باشالشــقا مهجبــۇر بولۇۋاتقــانلىقىمىز ئۈچــۈن، بىرىنچــى باســقۇچلۇق  

ــالغۇز   ــا يـ ــۇرۇن شـــهكىللهردە، ھهتتـ ــۇتلهق يوشـ -ھهرىكىتىمىزنـــى مـ
يهنـى خهلقىمىزنـى قۇللـۇق    . يالغۇزدىن ئېلىپ بېرىشـقا مهجبـۇرمىز  

شــنى ئۆزلىرىنىــڭ ۋىجــدانى ئاسـارىتىدىن تهلتۆكــۈس قۇتقــۇزۇپ چىقى 
قهرزى دەپ ھېساباليدىغان ئىقتىدارلىق، جاسارەتلىك پىدائىيلىرىمىز 
ھېچقانداق تاشـقى يـاردەمنى تهمه قىلماسـتىن، خهلقنىـڭ ئومـۇمىي      
يۈزلۈك قوزغىلىشىنى كۈتمهستىن ئۆزلىرى پىالن تۈزۈپ، ئـۆز ئالـدىغا   

 .ھهرىكهت قوزغاشقا مهجبۇردۇر

جاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ۋەھشـــىيانه  بـــۇ خىـــل ھهرىـــكهت خىتـــاي تا   
قارشــىلىقىغا ئــۇچراپال قالمــاي، ئــۆزلىرىگه ھهرخىــل شــهكىللهردىكى  

 ۋە لىرىمىـز  ’ئۇلۇغ‘تىنچلىق سهپسهتىلىرىنى ئهقىدە قىلىۋېلىشقان 
 سۆزلىرىگه بىلهن سهۋەبلهر-باھانه ھهرخىل لىرىمۇ ’قۇيرۇق‘ ئۇالرنىڭ

. تهبىئىــي ئۇچرىشــىمىز تۇرۇشــىغىمۇ قارشــى ئۇيدۇرۇشــۇپ ’ئاســاس‘
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 ئېسىڭالردىن ھهرگىز شۇنى − قويغانىدى، تهمتىرىتىپال ئىككىسىنى
 ئهمهس، ئۈچـۈن  تېپىـۋېلىش  ئـاغىنه  قوشـۇننى  بۇ بىز چىقارماڭالركى،

 بولغىنىـدا  الزىـم  ئۈچـۈن  بۇنىـڭ . قۇردۇق ئۈچۈن قىلىش ئازاد ۋەتهننى
ــى تهلهپ    ھېلى ــكهن، جېنىمىزنـ ــالق ئىـ ــاكى ئهخـ ــۇھهببهت يـ ــۇ مـ غـ

مانـا بـۇ   ! قىلغىنىدىمۇ قىلـچه تهمتىـرىمهي پىـدا قىلىشـىمىز شـهرت     
 »!پرىنسىپى ئىنتىزام تۈپكى مىزنىڭ ’قوشۇنى ئاي يېڭى‘

-بىـرىگه مۇڭلـۇق قارىشـىپ ئـۈن    -خاسـىيهت بىـلهن قاسـىم، بىـر    
نـى قىرىـق   گۈلباھـار ھهقىقهتهنمـۇ قىل  . تۈنسىز ئولتـۇرۇپ قېلىشـتى  

ــدى    ــكىالتچى ئى ــر تهش ــان بى ــدىغان ئېهتىياتچ ــۇ  . يارى ــا، ئۇم بولمىس
ئائىلىسىنىڭ زورلىشـى بىـلهن تـوي قىلغـان، كېـيىن چىقىشـالماي       

بۇ يېقىنالردا ئـۇ  . ئاجرىشىپ كهتكهن ياش تۇل ئايالنىڭ بىرسى ئىدى
 قىلســىمۇ، يۈرگهنــدەك لىشــىپ ’مــۇھهببهت‘بىــر دوختــۇر بــاال بىــلهن 

. ۋىتى يهنىال شهھۋانىيلىقتىن نېرى كېتهلمىگهنىدىمۇناسى ئۇالرنىڭ
شۇڭا، ئهتراپىدىكىلهر گۈلباھارنى ئۇچىغـا چىققـان بىـر شـهھۋەتپهرەس     

ــاتتى ــال تونۇشــ ــوخلۇق  . دەپــ ــۇنچىلىك شــ ــۇ يهردە شــ ــىيهت بــ خاســ
بىلىشــلىرى ئــۇنى -قىلىۋاتقانـدەك كۆرۈنســىمۇ، ئهتراپىــدىكى تونـۇش  

نىڭ جىمىغـــۇر ئائىلىســـى شـــېهىت تۇتقـــان قـــارىلىق مهڭگۈلـــۈك“
 تهسـىرىمۇ  جهمئىيهتتىكـى  قاسـىمنىڭ . بىلىشـهتتى  دەپـال  ”كېلىنى

ــك ــهرەپكه ئۇنچىلى ــق ش ــدى ئهمهس اليى ــا“: ئى ــان ئۇچىغ ــر چىقق  بى
 گۈلباھـار  بىـلهن  قاسـىم  ئالغانـدا  نۇقتىدىن بۇ ”!ئىنژېنېر ھاراقكهش

 تـۆۋەن  بهكـال  ئېهتىمـالى  قىلىـنىش  پـاش  جهمئىيهتته ئىككىسىنىڭ
مىلـلهت ھهققىـدە بىـرەر غـۇرۇر يـاكى      -دەملهردە ۋەتهنئا بۇنداق بولۇپ،

 …. ۋىجداننىڭ بولىشىنى ھېچكىم قىياس قىلىشالمايتتى

ئهنه شۇنداق تاشقى قىياپهتتىكى بۇ يوشۇرۇن قوشۇن ئېهتىياتچان، 
ئهمما كهسكىن بىر يېتهكچىسىگه، ئېلېكترون مېڭه مۇتهخهسسىسى 
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ــرى بولغــان خېلــى مــۇكهممهل ئىككــى     ــر بىناكــارلىق ئىنژېنې ۋە بى
كهسپى ئهزاسـىغا ئىـگه نىسـبهتهن جهڭگىـۋار، خىتايغـا ۋەھىـمه پهيـدا        

تارتىش -شۇڭا كۆپ تاالش. ۇن قوشۇن ئىدىقىلىدىغان يهرئاستى يوشۇر
ــىمنىڭ     ــايال قاسـ ــاجىتى قالمـ ــقا ھـ ــماق‘قىلىشـ ــارتالتقۇچ باسـ  ’پـ

ــىنى ــق ئۈلگىس ــىپ، رەت دەپ ئهمهس مۇۋاپى ــڭ قىلىش ــا ئۇنى  ئورنىغ
ــۇ ــۈك تېخىمــ ــت   ۋ كۈچلــ ــان ۋاقىــ ــخهتهر دەپ قارالغــ ــۇ بىــ ە تېخىمــ

تىزگىنلىيهلهيـــدىغان مىنـــا اليىـــهه نۇسخىســـى ئاساســـىدا تېخىمـــۇ 
ــى ــدى  تهپس ــارارى ئېلىن ــوپالش ق ــال ت ــال  . لىي ماتېرىي ــپه يهنى ــۇ ۋەزى ب

پـارتلىتىش دورىسـى تېـپىش    . خاسىيهت بىلهن قاسـىمغا تاپشـۇرۇلدى  
بىلهن مىنا قويۇش نۇقتىسىنىڭ تاللىنىشىنى گۈلباھار ئۆز ئۈسـتىگه  

 . ئالىدىغان بولدى

ۋاقىت ئاللىقاچان يېرىم كېچىگه يېقىنالشـقان بولغاچقـا، قىـزالر    
ــۇپ ق ــۇش     قون ــا تۇت ــرلىكته تاماقق ــمه بى ــۇپ، ھهم ــقا رازى بولۇش ېلىش

 …. قىلىشتى

-زالـدا تـاقىر  . تاماق يېيىلىۋاتقىنىدا تۇيۇقسىز ئىشىك چېكىلدى
 .تۇقۇر بىرمۇنچه ئاياق تاۋۇشلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى

 قوشنىسـى  يـان  قاسـىمنىڭ  دەپ −. الۋ كا مهن، ئىشىكىڭنى ئاچ«
 بوتۇلكـا  نهچـچه  بىـر  كاپتىنئىشـ  تېـنهش -ئالـدىراش  قاسىم. توۋلىدى
ــۈي ــل-داچ ــاراقالرنى قىزى ــپ ھ ــا چىقىرى ــپ جوزىغ ــپ تىزىۋېتى  بېرى

ــىكىنى ــاچتى، ئىش ــمىيهت − ئ ــۈن رەس ــۇس ئۈچ ــۈرگۈچىلهر نوپ  تهكش
 مهن − خىتـاي،  ئـۇ  دېـدى  −. ۋېرىڭالرئولتـۇرۇ  خـاتىرجهم  كهلگهنىكهن،

ــا ــهن ئۇالرغ ــق س ــىمۇ توغرىلى ــدىغان ئهنسىرىمىس ــهنچلىك بولى  ئىش
 قولىدىكى دوستلىرىڭنىڭ بۇ. قۇيدۇم تونۇشتۇرۇپ دەپ ئىنژېنېرىمىز
ــۆججهتلىرى ــۇ؟ ھ ــا − »تولۇقت ــرگهن مېهمانخانىغ ــۇ كى ــڭ ب  خىتاينى

ئۇ قاسىمغا . كهتكهنىدى پارقىراپ كۆرۈپ قىزالرنى چىرايلىق كۆزلىرى
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ئىمكانبـــار دۈشـــمهنگه كـــۆپرەك ۋەھىـــمه سېلىشـــقا تىرىشـــچانلىق  
بىــز شــۇنى ئۇنتۇماســلىقىمىز كېرەككــى،    . كۆرسىتىشــىمىز الزىــم 

ــي  بىزنىــــڭ ئېلىــــپ بېرىۋات ــز مىللىــ ــر ھهرىكىتىمىــ ــان ھهربىــ قــ
ــۈچىنچى    ــى ۋە ئـــ ــڭ ئىككىنچـــ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــ مۇســـ

. باسقۇچلىرى ئۈچۈن تاشالنغان غهلىبىلىك بىـر قهدەم بولـۇپ قالىـدۇ   
ئۆلۈمـــدىن قورقىـــدىغانالر، چىقىمـــدىن قورقىـــدىغانالر، بىـــزگه تهۋە  
ــوكراتىيه    ــانپهرۋەرلىك، دېمـ ــق، ئىنسـ ــڭ تىنچلىـ ــان ياتالرنىـ بولمىغـ

گهنــدەك دۈشــمهن ئهقىــدىلىرى بىــلهن ئهقلىنــى بۇلغىۋالغــانالر      دې
يېرىم ئهسىردىن بۇيـان  . ھېچقاچان بۇ شهرەپلىك قهدەمنى باسالمايدۇ

ئـــۇالر بـــۇ قهدەمنـــى باســـماق تۈگـــۈل، ئهكســـىچه پۈتـــۈنلهي ئارقىغـــا 
بىــز ئهمــدى قولــدىن بېرىــپ قويغــان پۇرســهتلىرىمىزنى  . چېكىنــدى

ــۈرۈپ، مى   ــلىگه كهلتـــ ــدىن ئهســـ ــتهقىللىق  قايتىـــ ــي مۇســـ للىـــ
-ھهرىكىتىمىزنى ئالغا ئىلگىرىلىتىش ئارقىلىق ۋەتىنىمىـزگه شـان  

 !شهرەپ كهلتۈرۈشكه تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز الزىم

 

 مهخپىيهتلىك توغرىسىدا 2.6§
ــۇتلهق ئۈســتۈنلۈككه    ــاۋۇزچىلىرى م ــاي تاج ۋەتىنىمىزدىكــى خىت
ــتهقىللىق     ــي مۇســـ ــدە، مىللىـــ ــۈنكى كۈنـــ ــىۋالغان بۈگـــ ئېرىشـــ

ــۆتكىنىمىزدەك تهخمىــنهن     ھهرى ــتلهپ ئ ــى يۇقىرىــدا تهكى كىتىمىزن
يهنى، نهچـچه  . ئالغاندا ئۈچ باسقۇچ بويىچه قانات يايدۇرۇشقا مهجبۇرمىز

مىڭلىغـــــان ئـــــۇرۇش ئـــــايروپىالنلىرى، تـــــانكىالر، زەمبىـــــرەكلهر، 
ــادرو      ــا يـ ــك، ھهتتـ ــك، بىئوخىمىيىلىـ ــك، بىئولوگىيىلىـ خىمىيىلىـ

ــو  ــان، ئــ ــلهن قورالالنغــ ــوراللىرى بىــ ــاۋۇزچى قــ ــۇق تاجــ ن مىليونلــ
ئاھالىسىنىڭ ياردىمىگه، بىر يېـرىم مىليـاردلىق خىتايالرنىـڭ ئارقـا     
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ــالىغانلىقىمىز ــوڭ   قوشـ ــڭ ئهڭ چـ ــىمىز، بىزنىـ ــېس قىاللىشـ نى ھـ
تهسهللىيىمىز، ئهڭ چوڭ مۇكاپاتىمىز، ئهڭ چوڭ مهنىۋى لهززىتىمىـز  

بۇ ھهرىكىتىمىز ئۈچۈن بىزنى ھېچكىم مهڭگۈ . ھېسابلىنىشى شهرت
مۇكاپاتلىيالمايدۇ، قىلغان ئىشىمىزنىمۇ مهڭگۈ بىرسىگه ماختىنىپ 

ــۆزلىيهلمهيمىز ــى ئهۋالدلىرىم . س ــا كهلگۈس ــاز   ئهمم ــانچىكى ئ ــا ق ىزغ
 مــۇرادىمىز، بىزنىــڭ بــۇ مانــا قالدۇرالىســاق، ’مىــراس‘دۈشــمهننى 

ــڭ ــىدۇر ئارزۇيىمىزنىـ ــۇڭا. مېۋىسـ ــۆرىتى شـ ــىز  ك مـ ــدە، چارىسـ هلگهنـ
قــالغىنىمىزدا قىلــچه ئىككىلهنــمهي دۈشــمهن ئىچىــگه باســتۇرۇپ      
كىرىـــپ دۈشـــمهن بىـــلهن بىـــرگه پـــارتالپ ئۆلۈشـــكه، چارىســـىز        

ئــوقنى، بىــر يۇتــۇم زەھهرنــى، بىــر بــوالق      قــالغىنىمىزدا بىــر پــاي   
پــارتالتقۇچنى ئــۆزىمىزگه ئاتــاپ قويۇشــقىمۇ جۈرئهتلىــك بولىشــىمىز  

  .الزىم

بۈگۈنكى دۈشـمىنىمىز بىـزگه سېلىشـتۇرغاندا تېرىسـىگه پاتمـاي      
يۈرگهن كۈچلۈك دۈشمهن بولغاچقا، بىزنـى قولغـا چۈشـۈرگىنىدە ئهڭ    

ــيىن   ــلهن قې ــۇلالر بى ــتاقالرغا -ۋەھشــىي ئۇس ــدىغانلىقىنى، قىس ئالى
ــر   ــاخىرى بهرىبىــــ ــدىغانلىقىنى ۋە ئــــ قىلــــــچه رەھىــــــم قىلمايــــ

. ئۆلتۈرۈۋېتىــــدىغانلىقىنى ھهرگىزمــــۇ ئۇنتۇماســــلىقىمىز كېــــرەك
دېمىسىمۇ بىزنىڭ رەقىبىمىز قىلچىمۇ ئىنسان قېلىپـى بولمىغـان،   

ــدىنمۇ ۋەھشــىي فاشىســتالردۇر   ــۇچ ھايۋان ــڭ  ! يىرتق ــۇ ئۆزىمىزنى بىزم
بولىشىمىزدىن قهتئىي نهزەر، خام سۈت ئهمگهن ھهرقانچه جاسارەتلىك 

قىسـتاقالرغا ھهر ۋاقىـت بهرداشـلىق    -ئادەم ئىكهنلىكىمىزنى، قېيىن
بېرىپ كېتهلىشىمىزنىڭ ناتايىن ئىكهنلىكىنـى، ھهتتـا چىداشـلىق    
بېــرىش كــۈچىمىز تــۈگهپ دۈشــمهنگه دوســتلىرىمىزنى پــاش قىلىــپ 

ۇماســلىقىمىز قويـۇش ئېهتىمــالىمىزنىڭمۇ يــوق ئهمهســلىكىنى ئۇنت 
شۇڭا، ھهربىر ھهرىكىتىمىـزدە ئىمكانبـار كـۆپرەك دۈشـمهننى     . كېرەك

يوقىتىشـــقا، ئىمكانبـــار دۈشـــمهننى كـــۆپرەك زىيانغـــا ئۇچرىتىشـــقا، 

263 

 

  . كۆزىنى قىسىپ قويۇپ ئاستا تاالغا چىقىپ كهتتى

ــۆت  ــيىن تـ ــازدىن كېـ ــاي -بىرئـ ــۇقراچه بهش خىتـ ــى ۋە پـ ساقچىسـ
-كىيىنگهن بىرنېمىلهر كىرىپ ھهممىسىنىڭ قولىـدىكى كىنىشـكا  

ســۆز قىلمــاي -تونۇشتۇرۇشــلىرىنى بىــر قــۇر كــۆزدىن كۆچــۈرۈپ گهپ 
  .چىقىپ كېتىشتى

 دېــدى −» .ھېلىمــۇ ياخشــى، ئــۆي ئاختۇرۇشــمىدى بــۇ خىتــايالر  «
ــان خاســىيهت ــدا تاتارغ ــۇ. ھال ــلهن گهپ ب ــاغزى گۈلباھارنىــڭ بى  يهنه ئ
 :ئېچىلدى

راسـت  . مانا بۇمۇ سىلهرنىڭ بىخهستهلىكىڭالرنىڭ بىر ئۈلگىسى«
بومبىالر بىلهن نهقـال قولغـا   -دېگهندەك، ئۆي ئاختۇرغان بولسا، كىتاب

باشـــلىق قوشـــنىڭىز تـــازىمۇ لهقـــۋا بىـــرنېمه  . چۈشـــكهن بوالتتـــۇق
ئوخشىمامدۇ؟ تاالغـا چىقىـپ پىچىرلىشـىدىن قارىغانـدا ئـۇالر بىزنـى       

دېــــمهك، . ىشــــىلهركهن دەپ ئويلىغانــــدەك قىلىــــدۇرەســــمىيال پاھ
ئهمــدى قېنــى كــېلىڭالر،   . كىچىككىــنه گىرىمنىــڭ پايدىســى بــۇ   

سـىز رەنجىـمهڭ   . يېمىگهن مانتىنىڭ پۇلىنى تۆلىگىچه يهپ تـۆلهيلى 
 رومكىالرغـا  گۈلباھـار  −. قاسىم، مهن شۇ ھاراقلىرىڭىزدىن قۇيـۇۋىرەي 

 كىشـــى ئهر ســـىز − باشـــلىدى، قۇيۇشـــقا ھـــاراقالرنى قىزىـــل-ئـــاق
ــدىن  قىزىلىنــى ئىككىمىــز بىــز. ئىچىــڭ ئېقىنــى كېــيىن بولغان

 قاسىمنىڭ رومكىنى بىر قۇيۇلغان ھاراق ئاق دېگىنىچه − ».ئىچهيلى
تهكهللۇپ قىلىشقا  تۇرۇپ تولغىنىپ خاسىيهت. قويدى سۈرۈپ ئالدىغا

 :باشلىدى

سـىلهر  . مهن مۇشۇ ھالىمدىمۇ رەسمىيال مهستهك بولـۇپ قالـدىم  «
 ».ىڭالر ئىچىۋېرىڭالر، ماڭا قارىماڭالرئىكك

ــرنېمىلهر دەپ     ــدا بىـ ــىزالنغان ھالـ ــايىن ئوڭايسـ ــىممۇ ئىنتـ قاسـ
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غودۇڭشىپ يـۈرۈپ، گۈلباھارنىـڭ ئالدىـدىكى قىزىـل ھـاراقنى ئـۆزىگه       
 .تارتىپ، ئالدىدىكى ئاق ھاراق رومكىنى ئۇنىڭغا سۇندى

 دېگىــنىچه −» .زىيــالىي دېگهنغــۇ ســاپال مۇشــۇنداق بىــرنېمىلهر«
 ئاغزىغــا ئېلىــپ قولىغــا رومكىنــى ھــاراق ئــاق ئالدىــدىكى گۈلباھــار

  . يۇتۇۋەتتى قىلىپ غۇرتال ئۆڭتۈرۈپ بىراقال

بىرسىگه -قاسىم بىلهن خاسىيهت نېمه قىلىشىنى بىلهلمهي بىر
ــتى     ــى ئېلىش ــاراق رومكىلىرىن ــل ھ ــا قىزى ــىپ قوللىرىغ ــۇ . قارىش ب

تۇتۇۋالغــان قىياپىتىــدىن قىزنىــڭ بايــاتىنقى ســاالپهتلىك ۋە ئــۆزىنى 
بهدىنىگه چىڭ كىيىۋالغان كۈلرەڭ چاپىنىنى . ئهسهرمۇ قالمىغانىدى

سېلىۋېتىپ، نېپىز قىزغۇچ كوپتىسىنىڭ ئالدىنى سـهل بوشـىتىپمۇ   
بوينىغىچه قىزىرىپ كهتكهن بۇ جانىۋارنىڭ ساغالم ئىككى . ئۈلگۈردى

ىـپ  كۆكسى قىزغۇچ نېپىز كوپتىسـىنى يىرتىۋېتىدىغانـدەك تىكلىن  
ئىختىيارسىزال بۇ تولغان كۆكسـىلهرگه تىكىلىـپ قـاراپ    . كهتكهنىدى

تۇرغان قاسىمنى گۈلباھارنىڭ توم چىققان ئهركىشىنىڭكىدەك ئاۋازى 
 :چۆچۈتۈۋەتتى

ھه، قاســـــىم ئهپهنـــــدى، خاســـــىيهتنىڭكى ســـــىزگه يارىمـــــاي «
ــدۇ ــۇ   -قېلىۋاتامــ ــاراپ كهتتىڭىزغــ ــپ قــ ــال تىكىلىــ ــداق؟ بهكــ قانــ

 يولـدىن  رەسـمىيال  كـۆزلىرى  شـهھۋانىي  ڭئۇنىـ  −» كۆكسىلىرىمگه؟
 ئىچىــــگه كۆزلىرىنىـــڭ  قاســـىمنىڭ  بۇزۇقالرنىڭكىـــدەك  چىققـــان 
 . تۇراتتى قاراپ تىكىلىپ

 بۇنـــداق بىرســـىنىڭ قىيـــاپهتتىكى مۇشـــۇنداق خـــۇدايىم، تــوۋا “
 قاسـىم،  ئويلىغـان  دەپ ”نېمىسـى؟  قالغىنى قىزىقىپ ھهرىكهتلهرگه
ــڭ ــاپىتىگه گۈلباھارنى ــىرىگهندەك قىي ــاراپ ئهنس ــدى ق ــۇ. قوي ــز ئ  قى

 قۇرۇقـداپمۇ  رومكىنـى  ئـارىالپ  تۇتاشتۇراتتى، تاماكا ھېلىغا ھېلىدىن

773 

 

قىســـتاقالردا ھايۋانـــدىنمۇ بهتـــتهر قېـــيىن كـــۈنلهردە جـــان -قېـــيىن
قىشالقلىرىمىزدىكى مىليونلىغان -تالىشىۋاتقانلىقىنى، بىپايان يېزا

خهلقىمىزنىــڭ ئۇچىســىغا ئىسســىق كىــيىم، قارنىغــا بىــرەر ۋاقىــت  
ئىچىـدە  قاراڭغۇ زۇلمهتلىـك كـۈنلهر   -تويغۇدەك تاماقمۇ يېيهلمهي قاپ

 مهن“. ياشاۋاتقان پاجىئهسىنى كـۆز ئالـدىمىزغا كهلتۈرۈشـىمىز الزىـم    
ــۇ ئهنه ــڭ شـ ــى ھېچنېمىنىـ ــۆرەلمهي راھىتىنـ ــتهر  ھايۋا كـ ــدىن بهتـ نـ

ــى     ــىمىز، كهلگۈسـ ــززەت نهپىسـ ــم، ئىـ ــىز خهلقىـ ــاۋاتقان بهختسـ ياشـ
ــۇ مهن    ئهۋالدلىرىمىزنىــڭ ئىســتىقبالى ئۈچــۈن ھهرىــكهت قىلــدىم، ب

ئهڭ چوڭ ساۋابلىق ئىش، بۇنىـڭ ئۈچـۈن    ئۈچۈن ئهڭ چوڭ شهرەپ، بۇ
. الزىـم  كېلىشـىمىز  ئىـرادىگه  دېيهلهيدىغان ”!قىلچه پۇشمىنىم يوق

بۇ ھهرىكىتىمىزگه ھېچكىم ھهق بهرمهيدۇ؛ مۇكاپـات   بىزنىڭ دەرۋەقه،
بېرىشمهيدۇ؛ بۇنىڭ ئهكسىچه، نادانالشتۇرۇلغان، غايىسىزالشتۇرۇلغان 

ــدان  ــدىن، ۋىجــ ــز نادانلىقىــ ــۇرۇر-خهلقىمىــ ــانالر غــ ىنى يوقىتىۋالغــ
ۋىجدانسىزلىقىدىن، ئهمما بۇنى ھهرگىز ئېتىـراپ قىلىشـماي ئـۆزىنى    

 دۈشــــمهنگه دىــــن، ’ىقلىقــــىئهقىلل‘ئهقىللىــــق چاغاليــــدىغانالر 
 قىلىشى، مهسخىرە بىزنى نۇقتىسىدىن بۇرچى مااليلىق سېتىلغانالر

 ۋە ئىقتىســــادىي روھىــــي، قىلىشــــى، ھاقــــارەت قېقىشــــى، چهتــــكه
 ئۇنـداقالرغا  بىـز . گهپ تۇرغـانال  بېرىشـى  زەربه جهھهتـتىن  ئىجتىمائىي

 پىـدا  ئـۆزىمىزنى  ئۈچـۈن  ئهۋالدلىرىمىـز  پهقهتال قىلماستىن، پىسهنت
قىلىۋاتقــانلىقىمىزنى ھهرگىزمــۇ ئېســىمىزدىن چىقارماســلىقىمىز    

بۇنىــڭ ئۈچــۈن بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكهتــكه ئــاتلىنىش  . شــهرت
انبار كۆپ دۈشمهننى يـوقىتىش،  ئىرادىسىگه كهلگهن ئىكهنمىز، ئىمك

ئىمكانبـــار كـــۆپ دۈشـــمهننى قـــاچۇرۇش ئۈچـــۈنال تىرىشـــچانلىق      
ــم  ــىمىز الزى ــڭ   . كۆرسىتىش ــته بىزنى ــقۇچلۇق ھهرىكهت ــى باس بىرىنچ

ئالىدىغان مۇكاپاتىمىز يوقاتقـان دۈشـمهن سـانى، قاچۇرغـان دۈشـمهن      
دۈشـــــمهننىڭ ئازىيىشـــــىغا تـــــۆھپه . ســـــانى بولىشـــــى كېـــــرەك
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ــته ــتۇرۇلۇش    . كهلمهكـ ــز باسـ ــهرەپلىك ھهرىكىتىمىـ ــۇ شـ ــڭ بـ بىزنىـ
ــات كۈچلهرنىــڭ    ــداق ي شــارائىتىدىن ھالقىــپ چىقمىغــۇچه، بىــز بۇن

شۇ سـهۋەبتىن بىـز   . ھهرقانداق ئهمهلىي ھىمايىسىگه ئېرىشهلمهيمىز
ــۈن  ــۆز كــۈچىمىزگه تايىنىــپ،  بــۇ مۈشــكۈل ھهرىكىتىمىزنــى پۈت لهي ئ

ئىمكانىيهت يار بهرسه يوشۇرۇن يهر ئاستى قوشۇنلىرى بويىچه، ئىمكان 
چارىالرغا تايىنىپ -يهككىدىن مۇتلهق مهخپى ئۇسۇل-بولمىسا يهككه

ئهممـا بىـز ھېچقاچـان، ھېچقانـداق بىـر      . قانات يايدۇرۇشقا مهجبۇرمىز
يـۈرگهن قايسـى بىـر    چهتئهللىكنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ياكى چهتئهلدە 

بىـز  . تىنچلىقچىلىرىمىزنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ھهرىـكهت قىلمـايمىز  
ــمهن      ــاز دۈش ــدىن ئ ــانقهدەر ھازىرقى ــا ئىمك ــى ئهۋالدلىرىمىزغ كهلگۈس

 ئىنتـايىن  بىـز  شـۇڭا . قىلىمىـز  ھهرىـكهت  ئۈچـۈن  قالدۇرۇش ’مىراس‘
ــلهن ئۈمىــدۋارلىق ــكه بى ــاز گهپنــى قــۇرۇق ئاتلىنىشــىمىز، ھهرىكهت  ئ

ــپ، ــي قىلىــ ــتهقىللىق مىللىــ ــزگه مۇســ ــى ھهرىكىتىمىــ  پايدىســ
ــقا كــــۆپ ئىشــــنى ئهمىلــــى تېگىــــدىغان  تىرىشــــچانلىق قىلىشــ

جهريانــدا ھايــاتىمىز تهھــدىت ئاســتىدا     بــۇ. الزىــم كۆرسىتىشــىمىز
قالغاندا، يوشۇرۇنۇشـقا مهجبـۇر قـالغىنىمىزدا يـاكى دۈشـمهن قولىغـا       
ــۈرئهت    ــقا جــ ــۇزۇپ چىقىشــ ــى قۇتقــ ــالغىنىمىزدا بىزنــ ــۈپ قــ چۈشــ
ــادىمى     ــدىغان ئ ــتىم قالغــان، باقى ــزگه، بىزنىــڭ يې ــدىغان، بى قىالالي

ــا  ــائىلىمىزگه ۋە ئاتـ ــان ئـ ــدىغان  -قالمىغـ ــاردەم قىالاليـ ــا يـ ئانىمىزغـ
ــم   ــز ئۇنتۇماســلىقىمىز الزى ــۇ ھهرگى ــز يوقلۇقىنىم ئهنه . ھېچكىمىمى

ــا    ــۈمنى بوينىمىزغ ــدا ئۆل شــۇالرنىمۇ كــۆز ئالــدىمىزغا كهلتــۈرگهن ھال
ئهنه شۇنداق . ه ئاتلىنىشقا مهجبۇرالنماقتىمىزئېلىپ تۇرۇپ ھهرىكهتك

قېيىن ئهھۋالغا چۈشۈپ قالغىنىمىزدا بىهـۇدە پۇشـايمان قىلىشـنىڭ    
-ئهھــۋالى بىزدىنمــۇ قېــيىن كــۈنلهردە قالغــان، ئىــگه -ئورنىغــا، ھــال

چاقىلىرى ئۆلتۈرۈلگهن ياكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن قولغـا  
ــاال -ئېلىنغــان ئاتــا  ــڭ، ب ــاچ چا-ئانىالرنى يالىڭاچلىقتــا، -قىالرنىــڭ ئ
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 .قوياتتى

ھهيران قالماڭ، باياتىدىن سىزنىڭ تاماكا چىكىشـىڭىزگه قـاراپ   «
بۇ كۈنلهردە مهنـدەك ھالغـا   -بۇئاي. چىدىيالماي تېپىرالپال قالغانىدىم

ــدىن    ــڭ كۈن ــۇر قىزلىرىنى ــان ئۇيغ ــۈپ قالغ ــۈ-چۈش ــپ ك نگه كۆپىيى
ــۇالر    ــىز؟ ئــ ــدىغان ئوخشىمامســ ــىز بىلمهيــ ــانلىقىنى ســ كېتىۋاتقــ
ئىچىۋالغىنىدا ئىچىنـى بوشـىتىۋېلىش ئۈچـۈن نـېمه قىـل دېسـىڭىز       

ــلهر ئاللىقاچــان   . شــۇنى قىلىشــقا رازى ــۇالردا نومــۇس، ئهقىــدە دېگهن ئ
ــۈگىگهن   ــپ ت ــدە ئېرى ــدىغانال ! ھاراقنىــڭ ئىســپىرتى ئىچى رازى قىلى

خىتــايال ئهمهس، قاپقــارا نېگىــر بولســىمۇ پــۈۋلهپ   بولســا، ئۇنــداقالرغا
 شــىلتىپ ھاۋاغــا قــوللىرىنى ســهلهڭ-ئهلهڭ گۈلباھــار −. ئولتۇرمايــدۇ

 ئــۇالردىن … بولســام تاپمىغــان ئىشــنى بــۇ … بــۇ مهنمــۇ −ى، قويــد
ــوالتتىم قېلىشــمىغان ــۇ قاســىم − …! ب ــى ب ــاڭالپ گهپلهرن ــۇرۇپ ئ  ت

ــدە ــهن“: كۆڭلىـ ــان سـ ــۇالردىن ئاللىقاچـ ــىپ ئـ ــهن ئېشـ  ”!كېتىپسـ
ــۈزدى، دېگهنلهرنـــى ــىز − ئۆتكـ ــىز … سـ ــدا سـ ــدەكلهرنى قارىغانـ  مهنـ

 قېلىشـماي  …قـې   ئـۇالردىن  مهنمۇ … مهنمۇ …. كۆرمىگهنىكهنسىز
 سـىلكىپ  بىـلهن  قوپـاللىق  تاماكىسـىدىن  ’كامېل‘ گۈلباھار − »…

 قـاپنى  ئانـدىن . چىشلىدى ئاغزىغا چىقىرىپ تال بىر قېپىدىن تۇرۇپ
 تاماكـا  تـال  بىـر  دەرھـال  قاسـىم . تهڭلىـدى  قاسـىمغا  تۇرۇپ سىلكىپ
 تـوغرىالپ  قاسـىمغا  قىـز،  مهست. تۇردى قىستۇرۇپ ئاغزىغا چىقىرىپ

 قېنــــى“. تهڭــــلهپ ئېڭىشــــكىنىچه ســـاقالپ تــــۇردى  تۇمشـــۇقىنى 
ــگهن ھوشــىغا دېگىنىــدىال ”تۇتاشتۇرمامســىز ــدىراپ قاســىم، كهل  ئال

 .تارتتى ئىچىگه تۇتاشتۇرۇپ تاماكىسىنى

 − ۋارقىرىـدى،  قاسـىمغا  تىكلىنىـپ  گۈلباھـار  −! قانـداق بـاال بـۇ   «
 شـــاپىال-ھـــاپىال ســـورىغىنىچه كهچـــۈرۈم قاســـىم − مېنىڭكىنىچـــۇ؟

 … ئهمهس، ئۇنـداق  ق، … يا −چىقىرىپ قىزغا ئۇزاتتى،  چاقمىغىنى
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 »… ئۆزىڭىز سىز

قاسىم ئۆمرىدە بىرەر ئايال كىشىگه تاماكا ئۈچۈن سهرەڭگه يېقىپ 
ســــهل تــــۇرۇپ كېتىــــپ، گۈلباھارنىــــڭ تاماكىســــىغا  باقمىغاچقــــا

 .چاقمىغىنى چېقىپ تۇتتى

 ».شۇنداق مانا … ما …ھه، «

رەنجىمهيســىز، مهن بــۇ كهمــگه كهلگــۈچه تېخــى بىــرەر قىزنىــڭ   «
 »…تاماكىسىغا سهرەڭگه يېقىپ بېـرىمهن دەپ ئويلىمىغـانىكهنمهن   

 قىلمىـدى  تهسـىر  قىلـچه  قىزغا سۆزى رەنجىگهنلىك بۇ قاسىمنىڭ −
 :بۆلۈپال گېپىنى ئۇنىڭ بولغاي،

 كېتىۋاتىسـىلهر  تاقهتسـىزلىنىپ  بهكـال  …قارىغاندا ئىككىڭـالر  «
هتكه خـېلىال زورلىنىـپ بىـر    خاسـىي  دەپ − ئهمهسمۇ؟ شۇنداق … ھه،

كۆزىنى قىسىشقا تىرىشىپ باققان بولسىمۇ، ئىككىال كۆزىنىـڭ تهڭ  
ئېغىــر  بىــر قــولىنى . قىســىلىپ كېتىشــىنى توســۇپ قااللمىــدى   

 ئىشـــىڭالرنى كىرىـــپ ســـىلهر بېـــرىڭالر، −شـــىلتىغىنىچه دېـــدى، 
 … يهردىــال مۇشـۇ  … ئىچىــپ ئـازراق  يهنه مهن … مهن. قىلىـۋېرىڭالر 

 ئاسـتا  تاماكىسـى،  قولىدا بىر گۈلباھار − »…. لسام يېتىدۇقىڭغىيىۋا
 ئۇيقۇغا پۇشۇلداپ بىردەمدىال. يېتىۋالدى يانچىالپ دىۋانغا قىڭغىيىپ

 ئېلىـپ  تاماكىسـىنى  قولىـدىكى  ئۇنىـڭ  ئاسـتا  قاسـىم . بولدى غهرق
 .بېسىۋەتتى كۈلدانغا

ــال      ــر ئهدىي ــلهن بى ــر ياســتۇق بى ــا بى ــپ ئۇنىڭغ خاســىيهت چىقى
قاسىم بۇ جهسـۇر قىزنىـڭ   . كۆتۈرۈپ كىرىپ ئۈستىنى يېپىپ قويدى

 .ھازىرقى بىچارە قىياپىتىگه قاراپ ئىچى ئاغرىپ قالدى

 بۇالرنىـڭ  يىگىتلىـرى؟  ئۇيغـۇر  بولىدىغان ئىگه قىزالرغا بۇ قېنى“
 ”يۈرۈۋېرىمىز؟ ئويالشماي ئۈچۈن نېمه قېلىشىنى چۈشۈپ ھالغا مۇشۇ
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تهتقىقـــات -تېخنىكىلىـــق ئىشـــلهپچىقىرىش قـــوراللىرى، ئوقۇتـــۇش
مهدەنىــــي بۇيــــۇمالر، ھهرخىــــل قــــوراللىرى، ئــــائىله ســــايمانلىرى، 

ئويۇنچۇقالرنى ئۆزگهرتىش، بىرلهشتۈرۈش، ۋاسىته قىلىش ئۇسـۇللىرى  
ــپ،      ــق قىلى ــان تهتقى ــنى ھهرقاچ ــالىتىگه كهلتۈرۈش ــورال ھ ــلهن ق بى

ــم    ــىمىز الزى ــال يوشــۇرۇن تارقىتىشــقا تىرىشىش ــى دەرھ . تهجرىبىلهرن
ھهتتـا بىرقىســىم قىـيىن مهســىلىلهرنى ھهل قىاللمىغىنىمىـزدا بــۇ    
خىــل مهســىلىلهرنى ھهل قىلىــش چــارىلىرىنى ســوراش ئۈچــۈن، بهزى 
اليىهىلىرىمىزنىڭ يېرىمىدا قالغان قىسمىنى تولۇقالتقۇزۇش ئۈچۈن 
ــالالرنىمۇ يوشــۇرۇن تارقىتىۋېتىــپ، ئۇنىــڭ    تهلهپ قىلىنغــان ماتېرىي
جــــــــاۋابىنى يهنه يوشــــــــۇرۇن تارقىتىلغــــــــان تهشــــــــۋىقاتالردىن 

ــا قىسقىســــى. ئۆگىنهلىشــــىمىزمۇ مــــۇمكىن ، بۈگــــۈنكى تېخنىكــ
ۋاسىتىلىرىدىن تولۇق پايدىلىنىدىغانال بولىدىكهنمىز، ئهڭ بىـخهتهر،  
ئهڭ ئۈنۈملۈك، ئهڭ كۈچلۈك تهشۋىقات ئۇسـۇللىرى بىـلهن ھهرىـكهت    

 .شهكىللىرىنى كۆپلهپ تېپىپ چىقااليمىز

ــڭ      ــى، بىزنىـ ــلىقىمىز الزىمكـ ــتىن چىقارماسـ ــۇنى ئهسـ ــز شـ بىـ
ــئه  ــداق بىــر چهت ــارا ھهرىكىتىمىــز ھهرقان ل ھۆكۈمهتلىرىنىــڭ، خهلقئ

تهشــكىالتالرنىڭ، ھهربىــي كۈچلىرىنىــڭ، ھهتتــا چهتئهلــدە قــۇرۇق      
ــۆز كىشــىلىرىمىزنىڭمۇ       ــۈرگهن ئ ــپ ي ــپ جــان بېقى شــوئارغا تايىنى

كهينىـدىن  -ھىمايىسىگه، قوللىشىغا ئېرىشـهلمهيدىغانلىقى كهينـى  
ــپاتالنماقتا ــر   . ئىسـ ــى بىـ ــڭ قايسـ ــى ئۆزلىرىنىـ ــڭ ھهممىسـ ئۇالرنىـ

ــي    مهنپهئهت ــڭ مىللى ــدا بىزنى ــان ھال ــش نۇقتىســى قىلغ ــى چىقى ىن
ــماقتا    ــامىله قىلىش ــالىيىتىمىزگه مۇئ ــتهقىللىق پائ ــۆز . مۇس ئهگهر ئ

ــالى     ــۈش ئېهتىمـــ ــى كۆرۈلـــ ــال زىيىنـــ ــپهئهتىگه قىلچىلىكـــ مهنـــ
ــتۇرىدىغان     ــپ داۋامالش ــدا قىلى ــان پى ــڭ ج ــدىكهن، بىزنى مۆلچهرلىنى

ىلىـــش، مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنـــى قــارىالش، رەت ق   
ــۇپ       ــولىنى تۇت ــىش ي ــلهن ھهمكارلىش ــايالر بى ــا خىت ــلهش، ھهتت چهك
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ــۋالى،      ــارقىلىش ئهھ ــمهن ت ــرى، دۈش ــتۇرۇش پىالنلى ــمهننىڭ باس دۈش
ــدامچىلىقلىرى، تىپىــك دۈشــمهنلهرنىڭ دائىملىــق    دۈشــمهننىڭ ئال
پائالىيهت ئورۇنلىرى ۋە دىققهتسـىز نـۇقتىلىرى، پىـدائىيلىرىمىزنىڭ    
ھهرىكهت نهتىجىلىرى، يېڭىچه ھهرىكهت ئۇسـۇللىرى، يېڭـى، ئـاددىي،    

ــك زەربه ــورال  ئهرزان يهرلىـ ــرىش قـ ــىپ-بېـ ــوژلىرى،  -رېتسـ  …چېرتيـ
 ھهمـمه  يهنه شـۇنىڭدەك . مـۇمكىن  ئېلىشـى  ئىچىگه ئۆز قاتارلىقالرنى
ــىنىڭ ــدىن كىش ــۇقىرى،     قولى ــى ي ــاددىي، بىخهتهرلىك ــدىغان ئ كېلى

ۋەھىمه يارىتىش كۈچى كۈچلۈك، ئهرزان ۋە ھهمـمه يهردە تېپىلىـدىغان   
قىمىــزگه جاســارەت قــورالالر، دۈشــمهننى ئاالقزادىلىققــا ســېلىپ، خهل 

ــتۇرۇپ    ــۈلگىلىرىنى تونۇش ــكهت ئ ــي ھهرى بېغىشــلىيااليدىغان ئهمهلى
ــۋىقات     ــۈك تهش ــدە كۈچل ــارلىقالرمۇ ئاالھى ــارقىتىۋېتىش قات ــى ت مهخپ

 .شهكىللىرىدۇر

بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنى قانـات يايدۇرۇشـتا جىـددىي    
ۈشـلهرگه  ئهھۋالالردا ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش ئۇسۇللىرى، ۋەھىمىلىك كۆرۈن

كۆنـــۈش چـــارىلىرى، ۋەھىمىلىـــك ھهرىـــكهت يارىتىشـــقا چېـــنىقىش 
ــىقلىرى،     ــك مهش ــۇرۇنۇش ۋە مهخپىيهتلى ــېچىش، يوش ــۇللىرى، ق ئۇس

ــيىن     ــدا، قې ــدا، يارىالنغان ــاۋدا قالغان ــدا، قورش ــۈپ قالغان ــا چۈش -قولغ
قىســتاققا ئېلىنغانــدا، ئۆلــۈم ئالدىــدا قانــداق قىلىــش كېرەكلىكــى   

ــرىبىلهر، ب  ــدىكى تهج ــىتالر   ھهققى ــۇرۇن ۋاس ــۇتلهق يوش ــى م ىلىملهرن
. بىلهن تارقىتىۋېتىشتىن باشـقا تهشـۋىق قىلىـش پۇرسـىتىمىز يـوق     

يوشــۇرۇن پــارتلىتىش، يوشــۇرۇن زەھهرلهش، يوشــۇرۇن ئــوت قويــۇش،      
يوشــۇرۇن ئۆلتــۈرۈش قاتارىــدىكى ھهرخىــل تېخنىكىالرنــى ئــۆگىنىش   

شـاق  ھهتتـا ئۇش . بىلهن ئوپچه شـۇغۇللىنىش ئىمكـانلىرىمىزمۇ يـوق   
ــم  ــا شــهكلىدە تهلى ــخهتهر ئهمهس  -گۇرۇپپ ــانچه بى ــيه بېرىشــمۇ ئ . تهربى

بۇالرنىمــۇ ئهڭ ياخشىســى ماتېرىيــال شــهكلىگه كهلتــۈرۈپ يوشــۇرۇن   
بۈگـــۈنكى كۈنـــدە قوللىنىلىۋاتقـــان ھهرخىـــل    . تـــارقىتىش الزىـــم 
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ئۇخالۋاتقان گۈلباھارغـا قـاراپ    پۇشۇلداپ دىۋاندا قاسىم، ئويلىغان دەپ
 .تاماكىسىنى چېكىپ جىم ئولتۇرۇپ كهتتى

  :قاسىمنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇرغان خاسىيهت

سېنى مۇشۇ كـۈنلهرگه قويغـان بـۇ جهمئىـيهتكه      جېنىم دوستۇم،«
 ئۇنىـــڭ يۆلىنىـــپ، قاســـىمغا ئاســـتا دېـــگهچ −» !لهنهتـــلهر بولســـۇن

بولــۇپ دوســتىنىڭ  جىــم قوشــۇلۇپ ئۇمــۇ قۇچــاقلىغىنىچه بېلىــدىن
 …. پۇشۇلدىشىنى تىڭشاپ ئولتۇرۇپ كهتتى

. بۈگۈن يهكشهنبه بولغاچقا، ئـۇالر چۈشـكه يـېقىن ئـاران ئويغانـدى     
خېلى بۇرۇنال تۇرۇپ كهتكهن بولۇپ، مۇنچىغا كىرىپ يۇيۇنۇپ گۈلباھار 

ئۇ چاي ئىچكهچ ئولتـۇرۇپ  . چىقىپ يالغۇز ئولتۇرۇپ ناشتا قىلىۋاتاتتى
 :ياتاق ئۆيىگه قاراپ ۋارقىرىدى

ــتهر  « ــۈنچه يې ــولغىنى بۈگ ــۇنچىلىك ب ــان …! ش ــالر، چاقق  چىقىڭ
 »…! كېتىدۇ مۇزالپ سۇ بولمىسا

***  

 

تېمىغــا يــۆلهنگىنىچه خىيــال ســۈرۈپ  ســوغۇق تــۈرمه كامېرىنىــڭ
ئولتۇرغــان قاســىم، بــۇالرنى كــۆز ئالــدىغا كهلتــۈرگىنىچه چوڭقــۇر بىــر  

  …. تېنىۋالدى

*****  

  

 گۈلباھار .11
 باھارنىڭ قهدىرىنى بىلمهس،«
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  ».زىمىستان كۆرمىگهن بۇلبۇل            
 ناخشىسىدىن خهلق −                   

 

ئىككىـلهپ ئېلىـپ   -بۇ ھهپتىدە قاسىمدىن باشقىلىرىنى بىـرلهپ 
-چىقىپ، ئۇالرنىڭ ئورنىغا يېڭى تۇتۇلغـانالردىن ئـون نهچـچه ئۇيغـۇر    

بــۇ قامالغانالرنىــڭ يــارا ئىزلىــرى تېخــى . قــازاقنى كامېرغــا تىقىشــتى
يېڭى ئىكهنلىكىگه قاراپ، بۇ ياشالرنى تېخى يېڭى قولغا ئېلىنغـانالر  

خىتـاي جـالالتلىرى بهلكـى    . پهرەز قىلىشقا بوالتتىبولسا كېرەك دەپ 
يېڭىالرغــا ســۈر كۆرســىتىش ئۈچــۈن بولســا كېــرەك، قاســىمنىمۇ ھهر   
كۈنىســى دېگــۈدەك ھوشــىدىن كهتكــۈچه ئــۇرۇپ پۈتــۈن بهدىنىنــى       
قىپقىزىل قانغـا بويىشـىپ كامېرغـا سـۆرەپ ئهكىرىـپ تاشـاليدىغان       

ــ  -خىتــايالر بۇئــاي . بولۇۋېلىشــتى ســوراققا -وئالبۇكــۈنلهردە ئــۇنى س
تۇتقانلىرىدا بىرەر يېڭىلىق بولمىغاندەك قىلسىمۇ، ئهممـا ئۇالرنىـڭ   

ــدىن  ــوراللىرى ئاي ــا ئىــدى -جــازاالش ق . ئايغــا سهرخىللىشــىپ بارماقت
ئۇرۇلغان يهرلهردىن قان چىپىلداپ ئېقىـپ، بهدەنلىرىنـى بىردەمـدىال    

. قىپقىزىـــل قانغـــا بويــــاپ قورقۇنچلـــۇق ھالغـــا كهلتــــۈرۈۋېتهتتى    
ىكى بالىالر بۇنچه ئېغىـر ئازابلىنىشـالرغا چىـداپ كېلىۋاتقـان     كامېرد

كهينىدىنال ئۇالرمـۇ جازاغـا   . قاسىمنىڭ غهيرىتىدىن ھهيران قېلىشتى
تارتىلىـــپ، بهزىلىـــرى تولـــۇق ھوشـــىنى يوقاتقـــان ھالـــدا كامېرغـــا  

بۇ ياش بالىالر كامېرغـا كىرگهنـدىن كېـيىن    . كهلتۈرۈلىدىغان بولدى
اي يىغــالپ چىقســا، يهنه بهزىــلهر كــۈنلهرگىچه بهزىــلهر ئولتــۇرۇپ تىنمــ

 . تىۋىش چىقارماي قاراڭغۇ تورۇسقا تىكىلگىنىچه ئولتۇرۇپ كېتهتتى

ئارىدىن بىر قانچه ھهپته ئۆتكهنـدىن كېـيىن قاسـىمنىڭ سـوراققا     
ــدىن ئازىيىشــقا باشــلىدى   ــڭ . ئېلىــپ چىقىرىلىشــى يهنه قايتى ئۇنى

كهينىــدىنال مۆلــدۈرلهپ ۋۇجۇدىــدىكى يــارىالر بــۇ قېــتىم يىرىڭداشــقا، 
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بىــرگه، ئىمكــان قهدەر كــۆپ كىشــىلهرنى خهۋەردار قىالاليــدىغان، تېــز  
ــدىغان ئۇســۇل   ــدا قىالالي ــۇر تهســىر پهي ــدىغان، چوڭق -خهۋەردار قىالالي

چارىالرنى تىنىم تاپماي تهتقىـق قىلىشـىمىزغا، ئىزدىنىشـىمىزگه ۋە    
بۇنىـڭ ئۈچـۈن مـۇمكىن بولسـا     . سىناق قىلىشىمىزغا توغرا كېلىـدۇ 

ــۇك ــكىالت  ئهڭ مـ ــۇرۇن تهشـ ــىدا ئهڭ يوشـ ــىپالر ئاساسـ هممهل پرىنسـ
ھۇجرىلىرىنى بهرپا قىالاليدىغان مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتـى    

تهشــكىالتلىرىمىز قهلهم كــۈچى ئىنتــايىن كۈچلــۈك بولغــان -پــارتىيه
ۋىجـدانلىق ۋە جاسـارەتلىك كىشـىلىرىمىزنى تهشـكىللهپ، يوشـۇرۇن      

مهزمۇن قىلغان ھهجمى قىسـقا،  ۋەھىمه يارىتىش، ئىرادە تهشۋىقاتىنى 
ــارالپ،    ئهمهلىيهتچــانلىقى كۈچلــۈك تهشــۋىقات ماتېرىيــاللىرىنى تهيي
تهشۋىقات ۋارىقى شهكلىدە، ئۈنئالغۇ لېنتىسى شـهكلىدە، كومپيـۇتېر   

 تاپمـــاي تىـــنىم …س د تهخســـىلىرى شـــهكلىدە، -يۇمشـــاق دېتـــال
 تـارقىتىش،  چاپالش، ۋاراقلىرىنى تهشۋىق. الزىم تۇرۇشىمىز تارقىتىپ

 تــارقىتىش، ۋاسىتىســىدە ئــاپتوموبىلالر كېتىۋاتقــان كۈچىــدە، شــامال
شقا بولىـدىغان ۋەزىـيهت   ئۇچرىتى ئهخلهتخانىالردىمۇ ئېتىزلىق، ھهتتا

تارقىتىلىــــــدىغان تهشــــــۋىقات . يارىتىشـــــقا تىرىشــــــىش الزىــــــم 
ماتېرىيالالرنىــڭ ئىمكــانقهدەر خهلقنىــڭ قولىغــا بىــخهتهر يېتىـــپ      

. تهدبىرلىرىنــى ئىزدىنىــپ يارىتىشــىمىز الزىــم بېرىشــىنىڭ بــارلىق 
ئهگهر يوشۇرۇن تهشكىالتلىرىمىز بۇ ۋەزىپىنى بېجىرەلمىگىنىدە ياكى 
يېتىشتۈرەلمىگىنىدە، ھهرقانداق بىر مىللىـي غـۇرۇرى بـار كىشـىمىز     

چـارىالرنى  -ئىزدىنىش، تهتقىق قىلىـش ئـارقىلىق پايـدىلىق ئۇسـۇل    
تهشـكىالت يـاكى مهلـۇم بىـر     تېپىپ چىققىنىدا ھېچقانـداق پـارتىيه،   

ــارىالرنى      ــان چ ــۆزى تاپق ــىزال ئ ــىنىڭ تاپشۇرۇقىس ــكهت گۇرۇپپىس ھهرى
بېسىپ كۆپهيتىپ تارقىتىۋەتسه تېخىمۇ بىخهتهر ۋە تېخىمۇ ئۈنۈملۈك 

تهشـــۋىقاتالر بىرىنچـــى باســقۇچلۇق ھهرىـــكهت چـــاقىرىقى،  . بولىــدۇ 
ــ    لهر، خىتابنـــامىلهر، مـــۇراجىئهتلهر، ئاگاھالندۇرۇشـــالر، چۈشهندۈرۈشـ
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ــرەك ــك    . كېـ ــه كهڭ دائىرىلىـ ــولىمىزدىن كهلسـ ــۈن قـ ــڭ ئۈچـ بۇنىـ
ــاي     ــدىغا خىت ــۆز ئال ــدا ئ ــۈزۈش، ئىمكــان بولمىغان ئىتتىپاقداشــلىق ت
تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشـى يوشـۇرۇن زەربه بېـرىش پائـالىيهتلىرى بىـلهن      
ــدا   ــتۇرىدىغان، ھـــېچ بولمىغانـ شـــۇغۇللىنىپ، دۈشـــمهننى ئاجىزالشـ

ىرجهم كۆپىيىشــىگه توســالغۇلۇق يارىتااليــدىغان    دۈشــمهننىڭ خــات 
 .پائالىيهتلهر بىلهن تىنىم تاپماي شۇغۇللىنىشىمىز الزىم

 

 بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكهت تهشۋىقاتى 2.5§
ھهرقانــداق بىــر ھهرىكهتنــى قانــات يايدۇرۇشــتا ئــاۋۋال خهلقنــى       

 .ئىشهندۈرەرلىك تهشۋىقاتالر بىلهن كهڭ شۇغۇللىنىشقا توغرا كېلىدۇ
بــــۇ خىــــل تهشــــۋىقاتالرنى ۋەتىنىمىزنىــــڭ بۈگــــۈنكى خىتــــاي      
تاجاۋۇزچىلىرىغا ئوڭۇشلۇق زەربه بېرىش ۋەزىيىتىگه مۇۋاپىقالشتۇرۇپ 

ئهپسۇســكى، . قانــات يايــدۇرۇش ئىنتــايىن مــۇھىم ئهھمىــيهتكه ئىــگه 
بۈگۈن ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ 

ى ئومۇمالشـتۇرۇش ئۈچـۈن ئاشـكارا    بىرىنچى باسـقۇچلۇق ھهرىكىتىنـ  
ئوتتۇرىغا چىقىپ خهلققه بىۋاسىته تهشۋىق قىلىش، كـورس ئـېچىش،   
نۇتــۇق ســۆزلهش، يىغىلىــش ۋە نامايىشــالرنى ئۇيۇشــتۇرۇش، كىتــاب،   

ژۇرنال، رادىئو، تېلېۋىزىيه، ئوچۇق توربهت قاتارلىق تهشـۋىقات  -گېزىت
شـارائىتىمىز  ۋاسىتىلىرىدىن پايـدىلىنىپ ئاشـكارا تهشـۋىق قىلىـش     

ــۇ ۋەزىپىنــى مــۇتلهق يوشــۇرۇن ۋاســىتىلهرگه   . پۈتــۈنلهي يــوق شــۇڭا ب
  .تايىنىپ خهلققه يهتكۈزۈشكه مهجبۇرمىز

ــتهقىللىق     ــي مۇســـ ــتان مىللىـــ ــهرقىي تۈركىســـ ــۈن شـــ بۈگـــ
ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىنى قانات يايـدۇرۇش  

ىــش بىــلهن تهشــۋىقاتىنى مــۇتلهق يوشــۇرۇن ئۇســۇلالردا تهشــۋىق قىل
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. قاسىم قىزىرىپ كۈپتهك ئىششىپ كېتىۋاتاتتى. قۇرتالشقا باشلىدى
ــلى      ــڭ ئهس ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ــۇ خىت ــان ب ــدىن چىقق ــادەم قېلىپى ئ
ــاي     ــۆرگهن ياشــالر، خىت ــاپىتى ۋە ئهســلى مهقســىتىنى ئوچــۇق ك قىي

 .تاجاۋۇزچىلىرىغا بولغان غهزىپىنى يوشۇرالماي قېلىشاتتى

قاسىم ھوشىغا كېلىپ سـهل ئوڭشـىلىۋالغىنىدىن    شۇ ھالىدىمۇ
 …. كېيىنال يهنه كونا ئهسلىمىلىرى قاينىمىغا كىرىپ كېتهتتى

*** 

  

غـــا ئهزا بولغىنىـــدىن كېـــيىن » يېڭـــى ئـــاي قوشـــۇنى«قاســـىم، 
ئهمدى ئۇنىڭ . كۈنلىرىنى ئاالھىدە خۇشال ئۆتكۈزىدىغان بولۇپ قالدى

ــالالردىن بولســىمۇ بىــر تهشــكىلى، بىــر يې   ــار ئىــدى ئاي . تهكچىســى ب
. ئىشــلىرىمۇ ئۆزلۈكىــدىنال پىالنلىــق ۋە راۋانلىشــىپ كېتىۋاتــاتتى    

ــۋىقات    ــل تهشـ ــدا ھهرخىـ ــان ۋاقىتلىرىـ ــكهت قىلمىغـ ــي ھهرىـ ئهمهلىـ
ۋاراقلىرىنى يېزىش بىـلهن ۋاقىـت ئۆتكۈزسـه، كـۆپىنچه ۋاقىتلىرىنـى      
ــۇپ       ــغۇل بول ــلهن مهش ــرى بى ــا اليىهىلى ــى مىن ــتان، يېڭ ــى پىس يېڭ

 .ئۆتكۈزەتتى

ــ ــى   شـ ــۆيىگه ھېلىقـ ــىمنىڭ ئـ ــدە قاسـ ــڭ بىرىـ ۇنداق كۈنلىرىنىـ
بۇيـاقتىن سۆزلىشـىپ، كوچىـدا    -ئۇيـاقتىن . ئاغىنىلىرى يىغىلىشتى

ــهھهر   ــقا شـ ــن، باشـ ــان ۋەھىمىلهردىـ ــدا بولۇۋاتقـ ــاھىيىلهردىكى -پهيـ نـ
-تاشيول بويلىرىدا بولغان ۋەقهلهردىن يېڭى خهۋەرلهرنى بىر-تۆمۈريول

 . بىرىگه يهتكۈزۈشهتتى

دېگهنلىرىـــدىن قارىغانـــدىمۇ، ۋەھىـــمه پهيـــدا قىلىـــش ئۇالرنىـــڭ 
ھهرىكهتلىرى بۇ كـۈنلهردە پۈتـۈن مهملىـكهت دائىرىسـىگه كېڭىيىـپ      

گهرچه خىتايــدىن يېڭــى . رەسمىيلىشــىپ قېلىۋاتقانــدەك كــۆرۈنهتتى
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كېلىدىغان خىتاي تاجـاۋۇزچى كـۆچمهنلىرى ئاساسـهن توختىغانـدەك     
ــدىغانالرنىڭ ســانى ك   ــا قاچى ــپ  قىلســىمۇ، خىتايغ ــك ئازىيى ۆرۈنهرلى

ــۇڭا، خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىغـــا ۋەھىـــمه تېـــرىش     . كېتىۋاتـــاتتى شـ
-ھهرىكهتلىرىمــۇ ئادەتتىكىــدەك قــارىغۇالرچه پارتلىتىشــالردىن ئاســتا

ئاستا ۋەتىنىمىز تهۋەسىگه تېخىمـۇ ئىچكىـرىلهپ كېتىۋاتقـان خىتـاي     
ه، ئاپتوموبىل، پويىز ۋە ئاپتوبۇسالرغا تهھدىت سالىدىغان ھهرىكهتـلهرگ 

قـــول ۋە قـــۇالقلىرىنى -تىپىـــك جالالتلىرىنىـــڭ باشـــلىرىنى، پـــۇت 
بـاغىرلىرىنى  -ئۈزۈۋېلىپ خىتاي مهھهللىلىرىگه تاشلىۋېتىش، ئۈچهي

تۆكــۈپ ئهتراپقــا چــۇۋۇۋېتىش قاتارىــدىكى قورقۇنچلــۇق ھادىســىلهرنى  
بولۇپمۇ خىتاي تاجاۋۇزچى قاتىل . پهيدا قىلىشالرغا يۈزلهنمهكته ئىدى

ۇرۇشــلۇق ئائىلىلىــك بىناالرغــا ئــوت قويــۇۋېتىش،  كــۆچمهنلىرى ئولت
ــپ بوغــۇزالپ، ئىچــى   ــۆيلىرىگه كىرى ــوغرىلىقچه ئ ــارتلىتىۋېتىش، ئ -پ
. باغرىنى تۆكۈۋېتىپ چىقىـش ۋەقهلىـرى ئاالھىـدە كـۆپهيمهكته ئىـدى     

تۆمۈريــول، تاشــيول ئۈســتىلىرىدىمۇ نوقــۇل قورالســىز خىتــاي قاتىــل  
ىكهتلهرگه قوشۇلۇپ ھهربىـي  تاجاۋۇزچىلىرىغىال زەربه بېرىلىدىغان ھهر

ۋاگــونالر، ھهربىــي ئــاپتوموبىلالر، قوراللىــق ســاقچى ماشــىنىلىرى،      
مىنبىڭالر، خىتاي ئهمهلدار ئائىلىلىرى، بىڭتۈەن جالالتلىرى، بېنزىن 
توشۇيدىغان ئاپتوموبىلالرغىمۇ زەربه بېـرىش ھهرىكهتلىـرى پىالنلىـق    

ــدى   ــرمهكته ئى ــگه كى ــدۇرۇلۇش دەۋرى ــات ياي ــۇددى. قان ــۇنىڭدەك،  خ ش
ئۆتكهن ھهپتىدە تولىمۇ ھهددىدىن ئېشىپ كهتكهن بىر ئۇيغۇر ساقچى 

ــاال  ــدارىنىڭ ئائىلىســى ب ــۈپ  -ئهمهل ــلهن قوشــۇلۇپ كۆي چــاقىلىرى بى
يهنه بىــر ئىــدارىنىڭ خىتايغــا يــاالقچىلىق قىلىشــتا بهكــال  . كهتــكهن

خۇدىنى بىلمهي قالغان بىر ئۇيغۇر نازىرى ئۆيىدىال بوغۇزلىـۋېتىلگهن  
پ، نهق مهيدانــدا ئۇنىــڭ بېشــى تېپىلمــاي، باشــقا بىــر مىللىــي بولــۇ

ــان  ــر . كــــادىرالر قورۇســــىنىڭ ئهخلهتخانىســــىدىن تېپىلغــ يهنه بىــ
ئهنچهنتىڭ ئىدارىسىنىڭ ئۇيغۇر باشقارما باشلىق دەرىجىلىك قورچاق 
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ئاتـــــالمىش پهيالســـــوپالر خىتـــــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــــڭ شـــــهرقىي 
اســلىقى تۈركىســتانىمىزدا بىرمــۇ مىللىــي ســانائهت ئىشچىســى قويم

ــىتى     ــك سىياســـــ ــوڭ مىللهتچىلىـــــ ــىي چـــــ ــۈن ۋەھشـــــ ئۈچـــــ
ــالمىش ســىنىپىي    پىالنلىشــىۋاتقانلىقىغا پىســهنت قىلىشــماي، ئات
كـــۈرەش زەھىرىنـــى تارقىتىشـــىپ، ئـــۆز ئهقىـــدىلىرىنىڭ كاپـــالىتى  
ــپ      ــۈنئىي ئارتى ــلهن س ــىددەت بى ــزدە ش ــابلىنىدىغان، ۋەتىنىمى ھېس

ۇنىنى ۋەتىنىمىز كېتىۋاتقان چهتئهل تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ سانائهت قوش
بىــر قۇتقۇزغــۇچى ســىنىپىي قېرىنــداش قىلىــپ  -خهلقىــگه بىــردىن

كۆرسىتىشكه كۈچهپ ئۇرۇنۇشـۇپ، ۋەتىنىمىـزگه خىتـاي تاجـاۋۇزچىالر     
يهنـى،  . نوپۇسىنىڭ ئېقىن قىلىشىنى يوشۇرۇپ ۋە ئـاقالپ كېلىشـتى  

تارتىشـالرنىڭ بۈيـۈك بىـر قـانىتى بولـۇپ      -بۈگۈنكى ئىـدىيىۋى تـاالش  
ماركسىزم ئېقىم مـۇرىتلىرى، پهلسـهپه نۇقتىسـىدا خىتـاي     تۇرۇۋاتقان 

تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن تىــنچ بىــرگه ئۆتۈشــنىڭ يــېڭىچه ئۇســۇلىنى   
تارتىشـالرنىڭ  -يهنـى، بىزدىكـى ئىـدىيىۋى تـاالش    . كهشىپ قىلىشتى

ــۇن    ــتىگه ئۇيغــ ــۈنكى ۋەزىيىــ ــڭ بۈگــ ــى ۋەتىنىمىزنىــ ھېچقايسىســ
ه، بــــــۇ شــــــۇنىڭدەك يهن. كېلىــــــدىغان چۈشــــــهنچىلهردىن ئهمهس

ــامى يــوق چولتــا، ۋاقتــى    چۈشــهنچىلهرنىڭ خېلــى كــۆپ قىســمى تۇت
 .ئۆتكهن، ياكى خاتا چۈشهنچىلهردۇر

ــۇالردىن كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدىكى، شــهرقىي تۈركىســتان خهلقــى    ب
ــاالش   ــېقىمالر ت ــالمىش ئىــدىيىۋى ئ ــارىتىش -ئارىســىدا ئات تارتىشــى ي

غــا ھهرىكىتــى، شــهرقىي تۈركىســتان مىللىــي مۇســتهقىللىقىنى قول 
كهلتۈرىدىغان كۈنىدىن بۇرۇن بىـر جىنـايى ھهرىـكهت دەپ قارىلىشـى     

بۈگــــۈن شــــهرقىي تۈركىســــتان مىللىــــي مۇســــتهقىللىق  . الزىــــم
ــېقىم     ــدىيىۋى ئـ ــر ئىـ ــى بىـ ــتا قايسـ ــات يايدۇرۇشـ ــى قانـ ھهرىكىتىنـ
ــى    ــىتىش ئهمهس، بهلكـ ــچانلىق كۆرسـ ــۈن تىرىشـ ــتۈنلۈكى ئۈچـ ئۈسـ

ئورۇنغا قويۇشـىمىز  دۈشمهننى قوغالپ چىقىرىش ئۈنۈمىنى بىرىنچى 
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ــىلىلهر ــتىدە مهسـ ــاز-بهس ئۈسـ ــلۇق  مۇنـ ــدىغان ئوقۇمۇشـ ىرە قىالاليـ
 پســىخىكىلىق قىلىشــنى ھهۋەس كۆرسىتىشــكه قىلىــپ ’كىشــىلهر

 دېموكراتىك ئهللىرىنىڭ غهرب تهرەپتىن، بىر يهنه. قىلىشماقتا مهنبه
 ئۈچـــۈن تالىشـــىش ئـــورنىنى ھۆكۈمرانلىـــق دۆلىتىنىـــڭ تۈزۈمىـــدە

ۇنلىرىـدىن،  ئوي تهشۋىقات ئوخشىغان رىقابىتىگه سايالم قىلىنىدىغان
پـــال -ئۆكتىچىلىـــك ســـېپى ئۇيۇشـــتۇرۇش ئاالھىدىلىكىـــدىن غىـــل

ــدەك     ــپ كهتكىنى ــى بىلى ــال ھهممىن ــى بىلهن ــۇپ قېلىش خهۋەردار بول
تارتىشــــلىرىغا ھهۋەس -قىيــــاپهتكه كېلىشــــىپ ئىــــدىيه تــــاالش   

ئهڭ مـــۇھىمى،  . قىلىـــدىغانالرمۇ كۈنســـايىن كۆپىيىـــپ بارماقتـــا   
چىلىرىنىڭ يامراپ كىرىشى ۋەتىنىمىزگه خىتاي كوممۇنىست تاجاۋۇز

نهتىجىســىدە يېيىلىشــقا باشــلىغان ماركســىزم ئىدىيىســى بــۇ خىــل 
تارتىشالرنىڭ يۈكسهك پهللىگه كۆتۈرۈلۈشىگه سـهۋەب  -سۈنئىي تاالش

كوممۇنىزمنىــــڭ ئاساســــىي ھېســــابالنغان ماركســــىزم . بولماقتــــا
پهلسهپىســـــى ئۆزىنىـــــڭ تۇتامســـــىزلىقى، خىيالپهرەســـــلىكى ۋە    

يلىدىن، ئۆز ئىچىدە نۇرغۇن ئېقىمالرغا پارچىلىنىپ مۈجمهللىكى تۈپه
بۇ ئهمهلگه ئاشمايدىغان، رىياللىقى يوق ئۇتوپىيىلىك . كهتكهن ئىدى

خىيالى پهلسهپه ئېقىملىرى ۋەتىنىمىزگه تارقىلىشقا باشلىغىنىدىن 
كېيىن، گويا ھهممه كىشى پهيالسوپالرغا ئايلىنىـپ كهتكىنىـدەك بـۇ    

كىــر قىلىــش ئــادىتىنى پهيــدا قىلىشــقا يېڭــى ئهقىــدىگه تايىنىــپ پى
ھهتتــــا مىللىــــي مۇســــتهقىللىق چۈشــــهنچىلىرىنىمۇ . باشــــلىدى

ماركسىزم ئهقىدىلىرى بويىچه تهھلىل قىلىش دولقۇنىنى يارىتىشـقا  
ماركســىزم ھهرىكىتــى كۈچلــۈك ســانائهت ئىشــچىلىرىغا  . ئۇرۇنۇشــتى

تايىنىـــپ كىشـــىلىك ئهركىـــنلىككه قارشـــى چىقىشـــنى ئۆزىنىـــڭ  
بىـرىگه  -بۇنىڭ ئۈچۈن بىـر . بىر ئالدىنقى شهرتى قىلىشاتتى-بىردىن

قارشــى ســىنىپالرنى ياســاپ   -دۈشــمهن تۈســىنى بېرىــدىغان قــارمۇ   
ــاتتى  ــكهت قىلىشـ ــىپ ھهرىـ ــىم  . چىقىشـ ــى بىرقىسـ ۋەتىنىمىزدىكـ

271 

 

ئهمهلــدارىنىڭ قىــزى يــول بويىــدىكى دەرەخــكه ئېســىپ ئۆلتــۈرۈلگهن 
قىلىـش دولقۇنىمـۇ ھهقىقىـي مهنىسـى     بولۇپ، خائىنالرغا جازا يۈرۈش 

نۇرغۇن مهسـچىتلهرنىڭ تهسـلىمچى   . بىلهن كۆرۈلۈشكه باشلىغانىدى
ــى تاپشــۇرۇپ ئېلىشــقان     ــدۇرۇش خېت ــاتتىق ئاگاھالن ئىمــاملىرىمۇ ق
بولۇپ، قورقۇنچـاق مـاداراچى مـوللىالر مهسـچىتلىرىگه چىقىشـتىنمۇ      

غۇنلىغـان  نۇر. قورقۇپ، ئۆيلىرىدىن تاالغـا چىقالمـاس بولـۇپ كهتـكهن    
تىپىك خىتاي جالالتلىرى بىلهن ۋىجدانسىز خىتاي ياالقچىلىرىنىـڭ  

كـېلىن ۋە كۈيوغۇللىرىنىـڭ تهپسـىلىي    -چاقا، نهۋرە-ئادرېسلىرى، باال
ــدىغان يهرلىرىنىــڭ ئادرېســلىرى تهپســىلىي     ئادرېســلىرى، كــۆپ بارى
تونۇشتۇرۇلۇپ يوشۇرۇن تارقىتىلىپ، يوشۇرۇن قوشۇن ئهزالىرىنىڭ جازا 

شى قىلىـش ھهرىكهتلىـرى ئۈچـۈن بهكـال ئوڭـايلىق يارىتىلماقتـا       يۈرۈ
  .ئىدى

قاســـىمنىڭ ئـــاغىنىلىرىمۇ بۇرۇنقىـــدەك ئۇنـــداق بىـــرەر ۋاراق     
تهشۋىقات ۋارىقى، بىرەر قورقۇنچلۇق كىتابالرغا ھهيران قالماس بولـۇپ  

بىرىــــدىن ۋەھىمىلىــــك -كېتىشــــكهن، ئۇالرنىــــڭ ســــۆزلىرى بىــــر
 . ش بىلهن ئاۋارە ئىدىقورقۇنچلۇق ۋەقهلهرنى تهسۋىرله

سۆھبهت تازا قىزىۋاتقان بىر ۋاقتىدا قاسىمنىڭ خىتاي قوشنىسـى  
 . كىرىپ كهلدى

بۇ خىتاي قوشنا، ساھىپخان ئۇزاتقـان رومكىـدىكى ھـاراقنى يىڭـنه     
يۇتۇۋاتقاندەك قىينىلىپ يۇتقـاچ، قاسـىمنى يوقاليـدىغان چىرايلىـق     

 :ئۇيغۇر قىزلىرى ئۈستىدىمۇ ئېغىز ئېچىپ كهتتى

ئهر كىشى دېگهن شۇنداق بولىشـى كېـرەك، شـۇنداق ئهمهسـمۇ؟     «
سهن الۋ كا، يامان ئـادەم  . بۇنداق ئويۇنالردىنمۇ ئۇزاق تۇرۇشقا بولمايدۇ

 بهك …بىرىـدىن يـاش قىـزالر،    -بىرىـدىن چىرايلىـق، بىـر   -بىر. جۇمۇ
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 ئاققانـدەك  شـالۋاقلىرى  ئاغزىـدىن  خىتاينىڭ −. ياخشى بهك ياخشى،
 داۋام ســىلهر −تــال كهمپــۈتنى ئاغزىغــا ســېلىپ،  بىــر. كهتتــى بولــۇپ

 داجىـپ  كهيـنىچه  دېگىـنىچه  − ».ئىچىـۋېرىڭالر  سـىلهر  قىلىـۋېرىڭالر، 
 .كهتتى چىقىپ

ــڭ؟     « ــۇ خىتىيى ــدۇ ب ــېمه دەي ــوختىغىنه، ن ــاقى‘ −ت  ســورىدى ’س
 سـهن  قىلىـدىغۇ؟  گېپىنـى  قىزالرنىـڭ  − تـۇرۇپ،  تىكىلىـپ  قاسىمغا
 »ىسهن، ئاغىنه؟يۈر قىلىپ نېمىلهرنى يوشۇرۇن بىزدىن

 بويتاقلىق − ئاغىنىسى، بىر دېدى −! بولسۇن ئۇنچىلىك …ھه، «
 ».ئاغىنىلهر نېمه، يامان

چاقچاقالر بىلهن بولـۇپ كېتىـپ،   -ئولتۇرۇش ئهھلى بىرھازا شاڭخو
. گهپنىڭ تېمىسـى ئـاللىمۇ قاچـان جىنسـىيهتكه ئۆتـۈپ كهتكهنىـدى      
-ھاراقنىڭ كۈچىمۇ رەسمىي ئۆزىنى كۆرسىتىپ، سورۇندىكىلهرنى بىر

 . بىرلهپ قىڭغايتىشقا باشلىدى

ــدىن     ــىم، باياتى ــگهن قاس ــهت بىل ــۇنى پۇرس ــى‘ب ــتى ’خهۋەرچ  دوس
 دىققىتىنـى  باشقىالرنىڭ بولغىنىدا، ئوقۇماقچى چىقىرىپ ينىدىنقو

 ۋارىقىنـى  تهشـۋىق  بىـر  قويغـان  سېلىپ يانچۇقىغا قايتا قوزغىيالماي
پـارتالتقۇچ دورا رېتسـېپى    بىـر  رەسمىي ۋاراق بۇ. ئالدى سۇغۇرۇپ ئاستا

ــۇپ، ئۇنىڭغــا  ــگهن ”رېتســېپى شــىخۇ“بول ــام دې ــۇ. بېرىلگهنىــدى ن  ب
  :قىلىنغانىدى بايان مۇنداق رېتسېپ

 ئۈچ مولېكۇلىسىغا تولول بىر تهركىبى ئاساسلىق نىڭ »دورىسى شىخۇ«“
 تولـول  نىتـرو  تـرى  - 6- 4- 2 ئـادەتته  بولـۇپ،  باغالنغـان  رادىكالى نىترو دانه

ئۇنىڭ مولېكۇال فورمۇلىسـىدا يهتتـى دانه كـاربون ئـاتومى،     . دۇئاتىلى دەپمۇ
بهش دانه ھىــــدروگېن ئــــاتومى، ئــــۈچ دانه ئــــازوت ئــــاتومى ۋە ئــــالته دانه 

ــار  ــاتومى ب ــۇپ، كىســالتادىن   . ئوكســىگېن ئ ــل بول رەڭگــى ســاغۇچقا مايى
ــدۇ   ــاقۇچ ســېرىق رەڭ ئالى ــدا ئ ــالته   . تازىالنغىنى ــۈزدە ئ ــۈن ي سهكســهن پۈت
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بۈگۈن شـهرقىي تۈركىسـتانىمىز، شـهرقىي تۈركىسـتان خهلقىمىـز      
ھهرقانـــداق بىـــر ئىجتىمــــائىي تـــۈزۈمگه ئهمهس، بهلكـــى خىتــــاي     

ر دۆلهت ئىســمىغا تاجاۋۇزچىلىرىــدىن قۇتۇلۇشــقا موھتــاج؛ قايســى بىــ
ــاج؛    ــتىگه موھت ــي دۆلى ئهمهس، بهلكــى مۇســتهقىللىققا ئىــگه مىللى
ــاي    ــى خىتـــ ــا ئهمهس، بهلكـــ ــدىكى بايرىقىغـــ ــر رەڭـــ ــى بىـــ قايســـ

 !تاجاۋۇزچىلىرىدىن تازىالنغان مىللىي دۆلىتىگه موھتاج

ــي      ــېقىم، دىنىـ ــدىيىۋى ئـ ــر ئىـ ــداق بىـ ــهۋەبتىن، ھهرقانـ ــۇ سـ شـ
ــى   ــىلهردىن بولىش ــۇپ كىش ــلهرگه مهنس ــي نهزەر، مهزھهپ مىزدىن قهتئى

ئۆزئارا چىقىشااليدىغانلىكى كىشىلهر بىلهن زىچ ئۇيۇشۇپ، دۈشمهنگه 
قارشى ئهڭ مۇۋاپىق، ئهڭ كۈچلۈك، ئهڭ ئۈنۈملۈك، ئهڭ بىخهتهر، ئهڭ 
ئهرزان ۋە ئهڭ ئاسان زەربه بېرىش چارىلىرىنى تېپىپ چىقىـپ جهڭـگه   

! ىز شـهرت بىر ئهقىدىسى قىلىشىم-ئاتلىنىشنى ئۆزىمىزنىڭ بىردىن
تارتىشــالرنى قىلىــش ئۈچــۈن  -ئىجتىمــائىي تــۈزۈم، ئىــدىيىۋى تــاالش 

مىللىي مۇستهقىل دۆلىتىمىز قۇرۇلغاندىن كېيىن يېتىپ ئاشقىچه 
ئهگهر بىـز بۇنـداق   ! ۋاقىت تاپااليدىغانلىقىمىزغا قهتئىي ئىشـىنهيلى 

شارائىتقا ئېرىشهلمىسهك، بىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىز چوقۇم بـۇ ۋەزىپىنـى   
چۈن ئـادا قىلىـپ بېرەلهيـدۇ، ھهتتـا بىزدىنمـۇ تولـۇق ئورۇنـداپ        بىز ئۈ

 .بېرەلهيدىغانلىقىدا قىلچه گۇمان يوق

ماھىيىتىنى سۈرۈشته قىلغىنىمىزدا، ھهرخىل ئىـدىيىۋى ئـېقىم   
تارتىشىغا ھهۋەس قىلغۇچىالر بۇ خىل خۇمـارنى ئۆتمۈشـتىكى   -تاالش

-ڭ تــاالشپــان تۈركىســىزم، پــان ئىســالمىزم قاتارىــدىكى ئېقىمالرنىــ
ــۇنى    ــۇپ، بـ ــرى بولـ ــان ئىللهتلىـ ــراس قىلىۋالغـ ــلىرىدىن مىـ تارتىشـ
نادانلىقنىـــڭ، بىلىمســـىزلىكنىڭ، يىراقنـــى كۆرەلمهســـلىكنىڭ،     

 −بـۇ خىـل خۇمـار    . خىيالپهرەسلىكنىڭ مهھسـۇلى دېـيىش مـۇمكىن   
 ئىلمىـي ‘ خۇددى ئۆزلىرىنى مۇنازىرىچىلىرىمىزنىڭ ئېقىم ئىدىيىۋى
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ــرەكتىن      ــزدىن كې ــادەملهرنى تې ــۈن ئ ــاپىتىگه، پۈت ــۇ ئ ــدىغان س كېتى
رىدىغان، ئۆلـۈمگه يولاليـدىغان بىرىنچـى نومۇرلـۇق يۇقۇملـۇق      چىقى

ــاپهتتۇر   ــر ئ ــاش بى ــىلىگه ئوخش ــي   ! كېس ــاپهت، مىللى ــر ئ ــداق بى بۇن
ئهقىــدىلىرىمىزنى ھهرگىزمــۇ تونۇمايــدۇ، مىللىــي مهنپهتلىرىمىزنــى  
ھهرگىزمــۇ ئېتىــراپ قىلمايــدۇ، ئىنســانپهرۋەرلىك دېگهننــى ئهســال      

ــدۇ ــۆز مىللىتى ! بىلمهي ــۇ پهقهت ئ ــردىن ئ ــر -نىــڭ مهنپهئهتىنــى بى بى
ــگهن        ــدىغا كهل ــۈن ئال ــان ئۈچ ــۇ نىش ــان، ب ــى قىلغ ــش نۇقتىس چىقى
ھهممىنــى چهيــلهپ ئۆتۈشــنى ئــۆزلىرىگه تــۈپكى پرىنســىپ قىلغــان، 
ــپ،      ــادارا قىلى ــلهن م ــۈكلهر بى ــۇۋېلىش، كۈچل ــانالرنى يۇت ــاجىز تۇرغ ئ
پۇرسهت تاپالىغان ھامان ھهممىنى يالماپ يۇتۇۋېلىشنى غايه قىلغـان  

ھهتتــا ئهڭ ۋەھشــىي تۈزۈملهردىمــۇ بىرســى ! ورقۇنچلــۇق بىــر ئــاپهتق
ئۈچۈن ئوننى خاتا جازالىساق مهيلى دەپ يوشۇرۇن قارار قىلىشـقىنىغا  
ــڭ دۆلهت     ــا ئۇالرنىــ ــالالتلىرى، ھهتتــ ــاي جــ ــتۇرغاندا، خىتــ سېلىشــ
كاتتىۋاشلىرى قىلچه تهپ تارتماستىن بىر ئۈچۈن مىڭنى خاتا جازاالپ 

ــلىق  ــتىن قورقماس ــپ    قويۇش ــېالن قىلى ــكارا ئ ــرەك دەپ ئاش ىمىز كې
ئهنه شـۇنداق  ! ئوتتۇرىغا چىققان دۇنيادىكى ئهڭ ياۋايى ۋەھشـىيلهردۇر 

 سـهن  تـاغلىق،  قـارا  مهن ئاقتـاغلىق،  سـهن “چوڭ بااليىئـاپهت ئالدىـدا   
ــۇچى ــۇچى مهن ئ ــۆزىمىزنى تۇرۇشــىمىز تالىشــىپ دەپ ”ب ــۈمگه ئ  ئۆل
ــۇپ ــاقىۋەت باشــقا بېرىشــىمىزدىن تۇت ــدۇكه ئېلىــپ ئ بۈگــۈن . بارالماي

ــر   ــىلىرىمىزنىڭ بى ــان كىش ــڭ نۇرغۇنلىغ ــائىن -بىزنى ــىنى خ -بىرس
ــارا ھۇجــۇم قىلىشــلىرى، قۇرۇلمىغــان دۆلىتىنىــڭ    جاســۇس دەپ ئۆزئ
ــپه      ــۇق ۋەزىـ ــى نومۇرلـ ــنى بىرىنچـ ــۈزۈمىنى تالىشىشـ ــمىنى، تـ ئىسـ
ــاكى شــهكلىنى    قىلىۋېلىشــى، تىكلهنمىــگهن بايرىقىنىــڭ رەڭگــى ي

هن بولۇشلىرىنى ئاقماقلىق، بـۇ ھهقـته   بىرسىگه دۈشم-تالىشىپ بىر
ــائىنلىق      ــىتىلىك خ ــۆزگهرگهن ۋاس ــهكلى ئ ــانالرنى ش ــڭ تۇرۇۋالغ چى

 !دېيىشىمىز كېرەك
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مولېكـۇال ئېغىرلىقـى ئىككـى    . ئىسسىقلىقتا ئېرىيدۇسېلسىيه گرادۇس 
يۈز يىگىرمه يهتتى پۈتـۈن يـۈزدە ئـون ئـۈچ، سېلىشـتۇرما ئېغىرلىقـى بىـر        
ــىمان       ــاكى يىڭنىس ــىمان ي ــېرىق ياپراقس ــۆت، س ــك ت ــۈزدە ئهللى ــۈن ي پۈت
ــول،     ــزول، تول ــېتون، بېن ــىتىلغاندا، ئاس ــپىرتتا ئىسس ــتاللىق، ئىس كرىس

سالتاســـــى قاتـــــارلىقالردا ئـــــۆي نىتـــــرات كىسالتاســـــى، ســـــۇلفات كى
سـۇ يېغىـدەك   . سۇدا ئېرىمهيدۇ ۋە ئارىالشـمايدۇ . تېمپېراتۇرىسىدا ئېرىيدۇ

. قاتتىق ئۇرۇپ ئهزسه پارتاليدۇ. سېرىق سۈزۈك رەڭلىكى ئىنتايىن سهزگۈر
كۈن نۇرىدا تهدرىجىي پاسسىپلىشىپ، دەسلهپ قارىداپ، ئاندىن كـۈلرەڭگه  

لسىيه گرادۇستا ئېرىپ، تىنچ قويغاندا سهكسهن بىر سې. ئۆزگىرىپ قالىدۇ
ــدۇ  ــا قېتىۋالى ــۇ گرادۇســتا ئېرىتىــپ ھهرخىــل شــهكىللهرگه    . قايت شــۇڭا ب

ــا      ــۇپ مىن ــا قۇي ــك خالىغــان قاچىالرغ ــاغزى كىچى ــاكى ئ ــۈرۈۋېلىش ي كهلت
بـــۇ بىـــر زەھهرلىـــك مـــاددا بولـــۇپ، پۇرىقىمـــۇ  . تهييارلىۋېلىشـــقا بولىـــدۇ
سـۈردۈرۈش، تېرىسـى سـاغرىپ    ئـادەتته ئىچىنـى   . ساالمهتلىككه زىيـانلىق 

ــارا      ــۆۋەنلهش، ي ــىمى ت ــان بېس ــىش، ق ــى قىيىنلىش ــېلىش، نهپهسلىنىش ق
. چىقىــــش، بــــاش ئــــاغرىتىش يــــاكى قايــــدۇرۇش تهســــىرلىرىگه ئىــــگه

زەھهرلهنگۈچى دەرھال بۇنىڭ پۇرىقىـدىن بىـرنهچچه كـۈن يىـراق تۇرۇشـى،      
گـۆش،  مۇمكىن بولغاندا سـاپ ھـاۋالىق يهردە دەم ئېلىشـى، ئالمـا، تۇخـۇم،      

بـۇ دورىنـى مېتىـل بېنـزول يـاكى      . سۈت ۋە مول كۆكتـات يېيىشـى الزىـم   
. تولولنى ئۇدا ئۈچ قېتىم نىتروالش ئـارقىلىق قولغـا كهلتۈرۈشـكه بولىـدۇ    

ــرات     ــهنتلىك نىتـ ــاتمىش پىرسـ ــدا ئـ ــق نىترولىغانـ ــى قېتىملىـ بىرىنچـ
كىسالتاســىدىن ئــون تــۆت پۈتــۈن ئونــدا يهتتــى مىللىــي لىتىــر، قويــۇق    

تاسىدىن يىگىرمه توققۇز پۈتۈن ئوندا تـۆت مىللىلىتىـر ۋە   سۇلفات كىسال
ــون مىللىلىتىــر تهييــاراليمىز  ــاۋۋال ئىسســىقلىقى ئوتتــۇز  . تولولــدىن ئ ئ

سېلسىيه گرادۇسـتىن تـۆۋەن بولغـان سـۇ مۇنچىسـى يـاكى مـۇز ۋاننىسـى         
ئىچىــدە تۇرغۇزۇلغــان ئىســتاكانغا نىتــرات كىسالتاســىنى قۇيــۇپ، ئۇنىــڭ  

ات كىسالتاســـىنى قوچـــۇپ تـــۇرۇپ تېمىتىـــپ  ئۈســـتىگه قويـــۇق ســـۇلف
دىقــقهت، چوقــۇم ســۇلفات كىسالتاســىنى نىتــرات كىسالتاســى . قوشــىمىز

قىرىــق سېلســىيه - ئانــدىن ئوتتــۇز! ئۈســتىگه تېمىتىــپ قوشــۇش شــهرت
ــالتاالر    ــايىقى كىسـ ــتىگه بـ ــڭ ئۈسـ ــىقلىقتا تولولنىـ ــلۇق ئىسسـ گرادۇسـ

كىســالتا . ۇئارىالشمىســىنى تــامچىالپ قوشــۇپ ئارىالشــتۇرۇپ بېرىلىــد    
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قوشـــۇش تامامالنغىنىـــدىن كېـــيىن، ئېـــرىتمه يـــۈزىگه نىتروتولولنىـــڭ 
ــاليدۇ   ــقا باش ــلهپ چىقىش ــۇ   . كرىســتالى لهي ــيىن ب ــرەر ســوتكىدىن كې بى

ــاكى مهخســۇس      ــلهن شــورىتىپ ي ــزىنكه شــار بى كرىســتالنى شــورىغۇچ رې
ــدۇ     ــپ ئېلىنى ــۈزۈپ ئايرى ــلهن س ــزى بى ــر قهغى ــاددا   . فىلتى ــۇ م ــدىن ب ئان

ــى قېتىم ــدۇ ئىككىنچــ ــار بولىــ ــقا تهييــ ــق نىترولىنىشــ ــدا . لىــ يۇقىرىــ
ــول ئهيــنهك ئىســتاكانغا قويــۇپ ســۇ مۇنچىســىدا    ئايرىۋېلىنغــان نىتروتول

ــىتىلىدۇ  ــقىچه ئىسسـ ــىيه گرادۇسـ ــر  . ئهللىـــك سېلسـ ــون بىـ ــا ئـ ئۇنىڭغـ
. مىللىلىتىــر قويــۇق ســۇلفات كىسالتاســى تېمىتىــپ قوچــۇپ بېرىلىــدۇ

ئانـدىن بـۇ ئىسـتاكان    . كىرىـدۇ  ئاۋۋال بېغىررەڭگه، ئاندىن قارامتۇل رەڭگه
بـۇ  . يـۈز سېلسـىيه گرادۇسـقا كهلتۈرۈلىـدۇ    - داۋاملىق قىزدۇرۇلۇپ توقسـهن 

ئارىـــدا بهش پۈتـــۈن يـــۈزدە يىگىـــرمه بهش مىللىلىتىـــر قويـــۇق نىتـــرات 
كىسالتاسى ئۈسـتىگه يهنه بهش پۈتـۈن يـۈزدە يىگىـرمه بهش مىللىلىتىـر      

ــامچىالپ قوشــــۇپ ئار  ــىنى تــ ــۇلفات كىسالتاســ ــتۇرۇپ قويــــۇق ســ ىالشــ
تهييارلىۋالغــان كىســالتا ئارىالشمىســى نهق بىــر ســائهتته قوچــۇپ تــۇرۇپ   

نهق . ۋاقىتقا دىققهت قىلىنىشى شهرت. تامچىالپ قوشۇپ ئارىالشتۇرۇلىدۇ
بۇ چاغدا . بۇ ماددا يهنه ئىككى سائهت تىنماي ئارىالشتۇرۇلىدۇ! بىر سائهتته

ــلهپ چ   ــول لهي ــۈزىگه دىنىتروتول ــرىتمه ي . ىقىشــقا باشــاليدۇ ئوخشاشــال ئې
سۈزۈپ ئېلىنىدىغان بۇ كرىستال ماددا ئـۈچىنچى قېتىملىـق نىتروالشـقا    

ــاۋۋال يهتتــى پۈتــۈن يــۈزدە يىگىــرمه بهش  . تهييــار بولغــان ھېســابلىنىدۇ  ئ
مىللىلىتىر قويۇق نىترات كىسالتاسىغا يهنه شۇنچه مىللىلىتىر قويـۇق  

ارىالشمىســى سـۇلفات كىسالتاسـىنى ئاســتا تېمىتىـپ قوچــۇپ كىسـالتا ئ    
ئاندىن يۇقىرىدا ئايرىۋالغان دىنىتروتولولنى ئىستاكاندا . تهييارلىۋېلىنىدۇ

سۇ مۇنچىسى ياردىمى بىلهن توقسهندىن يـۇقىرى گرادۇسـتا ئىسسـىتىپ    
تۇرۇپ ئون تۆت پۈتۈن ئوندا بهش مىللىلىتىر قويۇق سۇلفات كىسالتاسـى  

ۇنى سۇ مۇنچىسـى  ئاندىن ب. تىنماي قوچۇپ تامچىلىتىپ ئارىالشتۇرۇلىدۇ
سۇ مۇنچىسىنىڭ سۈيىگه ئاشـتۇزى يـاكى كالتسـىي خلورىـدتىن     (ئىچىدە 

.) بهش پىرسهنت  قوشۇپ، سۇنىڭ قايناش نۇقتىسى ئۆستۈرۈۋېلىنىدۇ- ئۈچ
ــا تهييارلىۋالغــان   - يــۈز ــۈز ئــون بهش گرادۇســقىچه ئىسســىتىپ تــۇرۇپ باي ي

ــائهت    ــى ســ ــۇرۇپ نهق ئىككــ ــۇپ تــ ــىنى قۇچــ ــالتاالر ئارىالشمىســ كىســ
يـۈز ئـون بهش گرادۇسـتا    - ئاندىن يهنه شـۇ يـۈز  . چىلىتىپ قوشۇش الزىمتام
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بىزنىـڭ بۈگــۈنكى پاجىئهلىــك ھــالىتىمىز، بۈگــۈنكى شــارائىتىمىز ۋە  
ساپاسى يوق قاراشلىرىمىز بىلهن ۋەتىنىمىز ئهتىال مۇستهقىللىقىنى 
قولغا كهلتۈرۈپ، ئىجتىمائىي تۈزۈم مهسىلىسى بۇرنىمىزغا تاقىشـىپ  

ــدىغىنىمىزدەك، نۇرغۇنلى ــدىراپ قالى ــى  ئال ــت ۋە زېهنىمىزن غــان ۋاقى
تـارتىش قىلىـپ يۈرۈشـىمىز، بىزنىـڭ     -سهرپ قىلىپ بۇ ھهقته تـاالش 

ــۇق    ــانلىقىمىزنى ئوچـ ــا كىرىـــپ كېتىۋاتقـ ــۇق يولغـ قايتىـــدىن تۇيـ
ــا  ــىتىپ تۇرماقت ــك     . كۆرس ــۇنداق مهردلى ــته ش ــۇ ھهق ــز ب ــلىدە بى ئهس

 قىلىـپ  كـۈرەش  تىكىپ جېنىمنى مهن“كۆرسىتىشىمىز كېرەككى، 
ــن ــتهقۋەتىـ ــى ۋاقىتتىكـــى    ىم مۇسـ ــۇ ئهينـ ــدىن كېيىنمـ ىل بولغانـ

خهلقىمنىڭ تهلىپى بويىچه مهيلـى قـاالق پادىشـاھلىق تـۈزۈم بىـلهن      
دۆلهت باشقۇرۇش تۈزۈمىنى تىكلىۋالغان بولسۇن، مهيلى قورقۇنچلۇق 
كاپىتالىزم بىلهن باشـقۇرىدىغان بولسـۇن، ھهتتـا ئـۆز مىللىتىمنىـڭ      

مـــۇنىزم بىـــلهن ئادەملىرىـــدىن تهشـــكىل تاپقـــان فاشىســـتىك كوم 
باشقۇرىدىغان بولسـۇن، مۇسـتهقىل بولسـىال رازىـمهن، بۇنىـڭ ئۈچـۈن       

ــايمهن    ــايمان قىلم ــي پۇش ــدا قىلغانلىقىمــدىن قهتئى ــان پى ئهگهر ! ج
ھايــــات قالســــام، ئىــــدىيىۋى قاراشــــلىرىمدىكى ئوخشىماســــلىقالر 
سهۋەبىدىن ئۆز دۆلىتىمنىڭ سوتچىلىرى مېنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم 

ئـــۆز مىللىـــي مۇســـتهقىل دۆلىتىمنىـــڭ مىللىـــي  قىلغىنىـــدىمۇ، 
ــاللىق     ــىمنى خۇش ــپ بېش ــدىن پهخىرلىنى ــوتچىلىرى بولغانلىقى س

 جهڭـگه  تىكـلهپ  روھنـى  دەيدىغان ”!بىلهن جادۇسىغا تۇتۇپ بېرىمهن
 !شهرت ئاتلىنىشىمىز

بىزنىــــڭ بۈگــــۈن قۇتۇلمــــاقچى بولــــۇۋاتقىنىمىز ھهرگىزمـــــۇ     
ى قايسى بىر فاشىستىك سوتسىيالىزم تۈزۈمى، دىنسىزالر تۈزۈمى ياك

بىزنىڭ قۇتۇلمـاقچى بولـۇۋاتقىنىمىز ئهشـهددىي بىـر     . تۈزۈمال ئهمهس
بـۇ خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى    ! مىللىي دۈشمهن، غالجىر تاجاۋۇزچىالردۇر

خـــۇددى ئـــون ئىككـــى بـــال يهر تهۋرەشـــكه، ھهمـــمه يهرنـــى بېســـىپ  
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غال تىترىتىدىغان، خهلقنـى جاسـارەتلهندۈرىدىغان ئاۋانگارتالرغـا    -غال
  . ئايلىنالىشى مۇقهررەر

قىسقىسى، دۈشمهن ئىچىدە ياشاۋاتقان يېرىم مىليونـدىن ئـارتۇق   
رلىق كىشــىلىرىمىز كىشــىلىرىمىز ئارىســىدا ھهقىقهتهنمــۇ ئىقتىــدا 

ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئىقتىــدار كــۈچلىرىنى بوشــىتىش     . ســاقالنماقتا
. يولىنى تاپالماي يۈرگهن ئىنتايىن ئىسـتىقباللىق كىشـىلىرىمىزدۇر  

بىز ئۇالرغا مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنـى قانـات يايـدۇرۇش    
  .مۇھىتىنى پهيدا قىلىپ بېرەلىسهكال كۇپايه

 

  الر مهسىلىسىئىدىيىۋى ئېقىم 2.4§
يۇقىرىــدا تهپســىلىي تهھلىــل قىلغىنىمىــزدەك، ھهرقانــداق بىــر  
ــى،    ــى خهلقـ ــۈن ئهمهس، بهلكـ ــېقىمالر ئۈچـ ــدىيىۋى ئـ ــڭ ئىـ دۆلهتنىـ
ــېقىمالر دۆلهت     ــدىيىۋى ئ ــدىغانلىقىنى، ئى ــۈن قۇرۇلى ــى ئۈچ مىللىت
قۇرۇش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى قۇرۇلۇپ بولغان تۇراقلىق بىـر دۆلهتنـى   

نـۆۋەتته  . ىقىنى كـۆرۈپ ئـاالاليمىز  باشقۇرۇش ئۈچۈن الزىـم بولىـدىغانل  
ــۈپ      ــهپ ئۆت ــپ دەسس ــۈپ مىجى ــىپ چۈش ــى بېس ــدىمىزدا ھهممىن ئال
كېتهلهيدىغاندەك ئهلپازدا بىزگه خىرىس قىلىپ تۇرۇۋاتقـان ئاپهتلىـك   

ــدە    ــۆز ئهقى ــدا، ئ ــاۋۇزچىلىرى تۇرغىنى ــاي تاج ــلىرىمىزنىڭ -خىت قاراش
ان ئوخشىماسلىقىدىن، ئېنىقراقـى، كهلگۈسـىدە ئهسـلىگه كېلىـدىغ    

ــىغا      ــلهن باشقۇرۇلۇش ــۈزۈم بى ــائىي ت ــى ئىجتىم ــڭ قايس دۆلىتىمىزنى
شـهكلىنى ھهمـدە   -مۇناسىۋەتلىك ئىشـالرنى، بايرىقىمىزنىـڭ رەڭگـى   

كهلگۈسى ئهسلىگه كهلتۈرۈلىدىغان ۋەتىنىمىزنىڭ يېڭـى ئىسـمىنى   
بىرىمىزگه دۈشمهن بولۇشىمىز، پۈتـۈنلهي  -تارتىش قىلىپ بىر-تاالش

گويـا  . ىـڭ ئىپادىسـىدىن باشـقا نهرسـه ئهمهس    بالىالرچه نادانلىقىمىزن
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ئاندىن . ئىسسىتىپ تۇرۇپ ئىككى سائهت تىنماي قوچۇپ ئارىالشتۇرۇلىدۇ
بـۇ چاغـدا   . بىر سـوتكا ئـۆي تېمپېراتۇرىسـىدا تىـنچ تۇرغـۇزۇپ سـوۋۇتۇلىدۇ      

بـۇ  . ئېرىتمه ئۈستىگه قىزغۇچ سېرىق ماددا قېتىپ قالغانلىقى كۆرۈنىـدۇ 
 سـۇندۇرۇپ  ئېلىـپ  مـاددىنى  بـۇ .  دېيىلىـدۇ  ’دورىسى شىخۇ‘ازىالنمىغان ت

. تازىلىنىـدۇ  كىسـالتادىن  يۇيـۇپ  قېـتىم  بىرقـانچه  سۇدا سوغۇق پارچىالپ
 قونـــاق- بۇغـــداي. يۇيۇلىـــدۇ قېـــتىم ئـــۈچ ســـۇدا ئىسســـىق يهنه ئانـــدىن

 ئـاتمىش  قۇيۇپ ئىسپىرتى ئېتىل چىالشقۇدەك ماددىنى بۇ دانىچىسىدەك
ــقىچه ــى    گرادۇسـ ــتال چۆكمىسـ ــوۋۇتۇپ، كرىسـ ــدىن سـ ــىتىپ، ئانـ ئىسسـ

ئۇنى فىلتىر قهغىزى بىلهن سۈزۈپ . ھالىتىدىكى ساپ دورىغا ئېرىشىلىدۇ
ئهڭ سـاپ بولغـان سـارغۇچ يىڭنىسـىمان     . سالقىن يهردە قۇرۇتـۇش كېـرەك  

كرىستالىنىڭ پارتالشـتىكى تېزلىكـى سـېكۇنتىغا ئـالته مىـڭ ئـالته يـۈز        
بـۇ  . هڭ دەسلىپىدە نوبېل ياساپ چىققـان ئىـكهن  بۇنى ئ. مېتىرغا بارااليدۇ

دورىنى شىخۇ ئۇرۇشىدا دۈشمهن ئىستىهكاملىرىنى پـارتلىتىش جهريانىـدا   
 دەپ ’دورىسى شىخۇ‘قۇربان بولغان شېهىتلىرىمىزنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن 

  .ئاتىدۇق

  ”»مۇھاجىرالر قوشۇنى ئويغانغان« −                                               

 . قاسىم بۇ رېتسېپنى شۇ كېچىسىال بىر نۇسخا كۆچۈرۈۋالىدۇ

بىرىنـى ئويغىتىـپ   -پهس يېتىشقان دوسـتالر بىـر  -ئهتىسى ئېگىز
بۇال يۇيۇشقاندىن -كۆزلىرىنى چاال-ئاندىن يۈز. ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشتى

كېيىن، بهزىلىرى بىرەر بوتۇلكا پىۋا بىـلهن، يهنه بهزىلىـرى ئىسسـىق    
كهيـنىگه سـهنتۈرۈلۈپ مـاڭغىنىچه    -ىلىـپ ئالـدى  چاي بىـلهن ناشـتا ق  

 . خوشلىشىپ ئۆيدىن چىقىشتى

ــرگهن      ــپ كى ــۆيىگه قايتى ــپ ئ ــچه ئۇزىتى ــاغىنىلىرىنى دەرۋازىغى ئ
ــى    قاســىم، جــوزىالرنى يىغىشتۇرۇشــقىمۇ خۇشــياقماي، كىــرگهن پېت

ئهمما ئۇنىڭ كۆزىگه ئۇيقۇ كـېلىش ئورنىغـا   . ئۆزىنى كارىۋىتىغا ئاتتى
خاسىيهت قايسى كۈنىسى . ئارامىغا قويمايتتى خاسىيهت كېلىۋېلىپ

كېلىــپ يېــرىم كــېچىگىچه بىــرگه يېڭــى مىنــا اليىهىســىنى تــۈزۈش 



276 

 

ئۇ، شۇ كېچىنىڭ لهززىتىنى . بىلهن بولۇپ، ئاندىن قونۇپ كهتكهنىدى
 دېـگهن  نېمه كېچه ئۇ“. ئهسلهپ تولغىنىپ زادىال ئارام تاپالماي قالدى

ــۇرۇق باشــقىالردىنال قاســىم − ”!ھه-ئىــدى كــېچه بىــر لهززەتلىــك  ق
 تۇيۇقســـىزال بولۇۋاتقىنىـــدا غهرق ئىچىـــگه دولقـــۇنى ھهۋەس-ھـــاۋايى

 :چېكىلدى يهڭگىل ئاۋازدا بىر تونۇش ئۆزىگه ئىشىكى

 »!تاك-تاك …تاك، «

 :ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ كهتكهن قاسىم ۋارقىرىۋەتتى

 .ئاچتى ئىشىكىنى بېرىپ دەرھال ئۇ −» !بۇ چهككهن خاسىيهت«

 كىرىپ گۈلباھار قىلىپ ساالم بىلهن ئاۋاز بوم −» ياخشىمۇسىز؟«
 !كهلدى

گۈلباھــارنى كــۆرۈپ ئۇجۇقــۇپ قالغــان قاســىم، قىزغــا تىكىلىــپ   
بۈگۈن بۇ قىـز شـۇنداق دىقـقهت بىـلهن ياسـىنىۋالغانىدىكى،      . قارىدى

ــۇراتتى  ــاپ ت ــۈزلىرى چاقن ــاپ. ي ــي   -ق ــا تهبىئى ــاچلىرىنىمۇ گوي ــارا چ ق
ــاردەك كېل ــان   بۈدۈرەســى ب ــۇپ، پارىلــداپ تۇرغ ىشــتۈرۈپ ياســاتقان بول

چاچلىرى ئىككـى قـۇلىقىنى يېپىـپ دولقـۇنالپ سـىرىلىپ چۈشـۈپ       
ئۇنىڭ ھهرقانداق يىگىتنى . مۈرىسىنى بويالپ كۆكسىگه تاقالغانىدى

ــان     ــاپ تۇرغــ ــدەك چاقنــ ــۇن قىلدۇرىۋالغىــ ــۆزىگه مهپتــ ــالال ئــ دەرھــ
دەرھـالال ئـاز    شهھۋانىيلىق ئۇرغۇپ تۇرىدىغان بوتا كۆزلىرى قاسـىمنى 

  ”!كۆكسىلهر قامالشقان بۇ ئاھ،“. ئىلكىگه ئالغانىدى

 !شۇ تاپتا، قاسىمنىڭ كۆزىگه باشقا ھېچ نېمه كۆرۈنمهيتتى

قېنى ئـۆيگه كىرىـڭ، ئهممـا مېنـى شـاڭخو قىلمىغايسـىز، ئـۆي        «
 يېڭىال تېخى دوستلىرىمنى شۇ …ئۇالرنى، . ئىچى بهكال رەتسىز ئىدى

 گهپكىمۇ ئاغزى قاسىمنىڭ − »… مهن، … يهنى، تۇرۇۋىدىم، ئۇزىتىپ
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ــا      ــش ئورنىغ ــر قىلى ــال پىكى ــارقىلىق نورم ــدەك ۋاســىتالر ئ يۇقىرىقى
خىيالى دۇنيا يارىتىپ، چۈشىدىكىدەك بـۇ خىيـالى دۇنياسـىدا قىلـچه     

ــېس قى  ــقۇنلۇق ھ ــاقچى   توس ــانۇنالر، س ــهتلهر، ق ــدىغان، سىياس -لماي
ســېكىرتارالر يــوق دۇنياســىدا خالىغــانچه خىيــال ســۈرۈپ، ئىچكــى       
ــىمۇ      ــك بولس ــر مهزگىللى ــقا بى ــىنى قىس ــىياتىنىڭ داۋالغۇش ھېسس

ــدۇ  ــارام تاپى ــان   . پهســهيتىپ ئ ــا كېتىۋاتق ــۇق يولغ ــل تۇي ــۇ خى ئهگهر ب
كتېر خــارە-ئادەمــدىكى خىيــالى ئــارام تېپىــۋېلىش ھــالىتى مىــجهز     

ھالىغىچه تهرەققىي قىلمىغانال بولىدىكهن، ئـۇالرنى قايتىـدىن تـوغرا    
ــدۇ   ــايتۇرۇش ئىمكــانىنى يارىتىشــقا بولى ــل  . يولغــا ق ــۇ خى ــدا، ب ئۇھال

كىشىلهرنىڭ ئىچكى تۇغما قابىلىيىتىنى ئىشقا سېلىش ئىسـتىكى  
مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىـــز ئۈچـــۈن يېتهكلهنگىنىـــدە، 

ــاك   ــاتۇرلۇق يـ ــپ بـ ــپ، ئهڭ   ئاجايىـ ــا ئايلىنىـ ــىز چارىالرغـ ى قۇسۇرسـ
 .مۇكهممهل مىللىي قهھرىمانالرغا ئايلىنالىشى مۇمكىن

ــق     ــۇمكىنكى، ئاڭســىز دورامچىلى ــۆرۈۋېلىش م ــۇالردىن شــۇنى ك ب
قىلىش، ھۇرۇنلۇق، ياكى مهجبۇرلىنىش قاتارىدىكى سهۋەبلهر بىلهنـال  

ىقتىدار تۇيۇق يولغا كىرىپ قالغانالرنى ھېسابقا ئالمىغاندا، ئىچكى ئ
ــان       ــپ قالغ ــا كىرى ــۇق يولغ ــدىماي تۇي ــىمىغا چى ــىنىڭ بېس دۇنياس
كىشىلىرىمىز خهلقىـگه، ۋەتىـنىگه پايـدىلىق ئىـش قىلىـش يولىغـا       
ــۈن        ــۇالر ئۈچ ــه، ئ ــپ بېرەلىس ــهنچ يارىتى ــا ئىش ــۇ يولغ ــه، ب يېتهكلهنس
ھېچقانداق بىر ئىدىيىۋى ئېقىم تهسىر قىاللمايدۇ، ئۇالرنىڭ مىللىي 

ــدا يا  ــنقىالب يولى ــاس    ئى ــاس قىلىنم ــرى قىي ــدىغان يېڭىلىقلى رىتى
ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا،   . نهتىجىلهرنى يارىتىشقا سهۋەب بواللىشى مـۇمكىن 

باشقىالر بىر ئۆمۈر ھهپىلىشىپمۇ ھهل قىلغىلى بولمايدىغان قىـيىن  
مهســـىلىلهر ئويـــۇن ھالىغـــا كېلىـــپ، بهكـــال ئاســـان ھهل قىلىـــش   

ھهرىكهتـــكه بۇنـــداق كىشـــىلهر  . چـــارىلىرىنى تېپىـــپ چىقااليـــدۇ  
ئاتالنغىنىدا گويـا قهھرىمـانلىق ئۈچـۈنال يارىتىلغانـدەك، دۈشـمهننى      
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بولمىسا قايسى بىر ئادەم بولۇشنىڭ تـۈپكى ئېهتىيـاج تهلهپلىرىـدىن    
لىرىنــى بهلگىلىــك بىــر ) ئوتتۇرىغــا چىقىــدىغان يوشــۇرۇن ئىقتىــدار 

ــ  ــاھهلهر بــ ــي  ســ ــكه ۋە تهرەققىــ ــقا، يېتىشتۈرۈشــ ويىچه چېنىقتۇرۇشــ
ئهگهر ئادەم بالىسى بۇ خىل يوشۇرۇن . قىلدۇرۇشقا بهكال ئېهتىياجلىق

قابىلىيهتلىرىنى ۋاقتىدا ئىپـادىلهش پۇرسـىتىگه ئېرىشـهلمىگىنىدە،    
ئــۇ ئادەمــدىكى بــۇ ئىقتىــدار يــاكى يوشــۇرۇنغان قــابىلىيهت كــۈچى ئــۇ 

رۇن شـــهكىلدە ۋاســـىتىلىك  كىشـــىنىڭ روھـــى دۇنياســـىدا يوشـــۇ   
ــارتالش    ــۇپ، پـ ــقا ئۇرۇنـ ــا چىقىشـ ــپ ئوتتۇرىغـ ــاپهتلهرگه پۈركىنىـ قىيـ

ئهگهر . ئالدىدىكى ۋولقاندەك بۇ كىشىنى ھهرگىزمۇ ئارامىغـا قويمايـدۇ  
بــۇ كىشــى ئۆزىنىــڭ ئىچكــى تۇغمــا ئىقتىــدار كــۈچىنى ئىــزدىنىش،   
 ئىپادىلهش، تهرەققىي قىلدۇرۇشتا ھهرقانداق بىـر تاشـقى مۇھىتنىـڭ   

توسالغۇسىغا يولۇققىنىـدا، بـۇ تاشـقى مۇھىـت توسالغۇسـىغا قىلـچه       
ئىككىلهنمهستىن تاقابىل تۇرۇشقا، قارشـى چىقىشـقا، ئـۇنى يېڭىـپ     

بـۇ خىـل توسـالغۇ ئۇنىڭغـا مهيلـى ئائىلىسـىدىن       . چىقىشقا ئۇرۇنىدۇ
يــاكى جهمئىيهتــتىن كهلــگهن بولۇشــىدىن قهتئىــي نهزەر، قهتئىــي      

ئېهتىيــاج قانــدۇرۇش تــوغرا يولغــا     تۇغمــا. قارشــىلىق كۆرســىتىدۇ 
كىرگىنىدە، ئادەتتىكى كىشىلهر بىر ئۆمۈر قىاللمايدىغان ئىشالرنىمۇ 
قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئاسانال قىالاليدىغان ھالغا كهلتۈرەلهيـدىغان بـۇ   
خىل خاراكتېر ئېغىر توسالغۇغا يولۇققىنىدا، ھهتتا كىشـىنى تۇيـۇق   

سالىدىغان ياكى ئۆزىنى ۋەيـران   يولالرغا مهجبۇرالپ جهمئىيهتكه زىيان
ئـۆزىنى  . قىلىدىغان يولالرغا مۇراجىئهت قىلىشـتىنمۇ بـاش تارتمايـدۇ   

ــابۇت قىلىــش ھېســابىغا قىســاس ئېلىۋالىــدىغان بــۇ خىــل مىــجهز    ن
تاماكا، زەھهرلىك چېكىملىك، قىمار، ئوغرىلىق، لۈكچهكلىـك،  -ھاراق

ــىزلىق قاتارىـــدىكى تهۋەككۈلچىلىـــك تهلهپ قىلىـــد    ىغان ئهخالقسـ
قاراڭغۇلۇقالردىكى ۋاسىتالر ئارقىلىق، ئىچكـى ئېهتىيـاج تهلىپىـدىن    

ــدۇ     ــارام تاپى ــارقىلىق ئ ــتۇرۇش ئ ــىياتىنى باس ــگهن ھېسس ــى . كهل يهن
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 .قالدى قوالشماي

قىز ئۇنىڭ دېگهنلىرىگه پهرۋامۇ قىلماستىن ئۇتتـۇر ياتـاق ئـۆيىگه    
. كىرىپ نېپىز پهلتوسىنى يېشىپ ئىشكاپقا ئىلىـپ قويـۇپ چىقتـى   

ــۇق       ــورنى ئوچ ــك ئ ــى تۈگمىلى ــىنىڭ ئىكك ــز كوپتىس ــالرەڭ نېپى ھ
 پارقىراپ قاپقارا. چىققانىدى ئهتمهيال ئااليىتهن توغرىسى −قالغانىدى 

 دىۋانغـا  تۆكـۈپ  يېنىغـا  بىر چاچلىرىنى قارا قويۇق دولقۇنلۇق تۇرغان
 ئىـش  تـوال  قاسـىمدەك  كـۆزلىرى  شـهھۋانىي  ئۇنىڭ. ئولتۇردى كېلىپ

دىســــى ئــــاجىز ســــۇيۇق ئهرلهرنىــــڭ قهلبىنــــى     ئىرا كــــۆرمىگهن
. پـــارچىلىۋەتكۈدەك مـــاگنىتلىق كـــۈچى بىـــلهن كـــۆزىگه تىكىلـــدى

 تۇرغانــدەك، يالقۇنجـاپ  ئـوت  ’ســۆيۈملۈك‘قىزنىـڭ كۆزلىرىـدىن گويـا    
 . قىلىۋالغانىدى جهلپ ئۆزىگه پهرۋانىدەك قهلبىنى ئۇنىڭ

كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ، كالسسـىك يىگىرمىنچـى ئهسـىر پاسـونىدىكى     «
ــى ــۇرۇش  ! ئهرلهر ئولتۇرۇش ــۈنال ئولت ــش ئۈچ ــانه ئىچى ــار −! يېگ  گۈلباھ

ــاغزىنى ــهل ئ ــپ، پۈرۈشــتۈرگهندەك س  سومكىســىدىن ئهپچىــل قىلى
 −. يېنىمغــا كېلىـڭ  − چىقـاردى،  تاماكىسـىنى  مـاركىلىق  ’كامېـل ‘

 ئانــدىن. تۇرغــۇزۇۋەتتى تىــك قاســىمنى ئــاۋازى تارىــدەك بــوم قىزنىــڭ
ــدىغا دەرھــال ــپ  دى كېلىــپ ســوزۇلۇپ ئال ــر قىرىغــا كېلى ۋاننىــڭ بى

ئۆزىمـۇ بىـر   . گۈلباھار تاماكا پاچكىسىنى ئۇنىڭغا تهڭلىـدى . ئولتۇردى
تال چىقىرىپ ئاغزىغا قىستۇرۇپ، چىرايلىق چـاقمىغىنى چىقىرىـپ   

قاسـىمنى  . ئاۋۋال قاسىمنىڭكىنى، ئاندىن ئۆزىنىڭكىنى تۇتاشـتۇردى 
ا ئېڭىشىپ ئىچىگه تارتقان تاماكىسىنىڭ تهمى ئهمهس، بهلكى ئالدىغ

چاقمــاق تۇتــۇپ بېرىۋاتقــان قىزنىــڭ ئهتىــر گۈلىــدەك پــۇراپ تۇرغــان   
ــدى ــى مهي قىلىۋەتكهنىـ ــۇ  . گهۋدىسـ ــزدا قىلچىلىكمـ ــۇ قىـ ــۈن بـ بۈگـ

 تاماكـــا قىزالرغـــا ســـىز −تـــارتىنىش ئـــاالمهتلىرى كـــۆرۈنمهيتتى،   
 ئوت سىلهردەكلهرگه مهن بىلهن، بىلمىگىنىڭىز بېرىشنى تۇتاشتۇرۇپ
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 يـــۈرىكىنى قاســـىمنىڭ −. اخشـــى بىلىـــمهني ناھـــايىتى يېقىشـــنى
ــۇرىقى قىــز تۇرغــان ئوينىتىــپ  قايتىــدىن قىلىــپ ’گــۈپ‘ ئۇنىڭغــا پ

ــدى ــۇنداقتىمۇ. ئۇرۇل ــۆزىنى ش ــنىگه ئ ــقا كهي ــقاندەك داجىتىش  تىرىش
 سـىدىر -مىـدىر  قېلىـپ  تاقىشـىپ  جهيـنىكىگه  دىۋاننىـڭ  قىلىۋىدى،
لىشـقا  ئالماشتۇرۇۋې پـۇتىنى  قوزغىلىـپ  ھاياجىنى ئۇنىڭ. قىاللمىدى

ــاۋارە −تىرىشـــتى،  ــدەك بهش مىجهزىنـــى ئهرلهرنىـــڭ بولمـــاڭ، ئـ  قولـ
  »…. بىلىمهن

گۈلباھار تاماكىسىنى شورىغاچ قاسىمنىڭ كۆزىگه چاقناپ تۇرغـان  
يالقۇنلۇق شهھۋانىي كۆزلىرى بىلهن بىرھازا تىكىلىپ ئولتۇرۇۋېلىپ، 

ــدى  ــاقىتىنى قويمى ــڭ ت ــى   . ئۇنى ــا بىلىگىن ــڭ بوينىغ ــار ئۇنى گۈلباھ
يهنه بىر قولىدىكى تاماكىسىنى ئىچىگه چوڭقـۇر بىـر   . هشتۈردىگىرەل

ــدىكى ئۈســتهلدە تۇرغــان تهخســىگه ئهزدى  ــدىن . تارتىۋېلىــپ ئالدى ئان
ئىچىدىن تۇرخۇندەك چىقىۋاتقان ئىسىنى قاسىمنىڭ يۈزىگه قارىتىپ 
پۈۋلىگهچ، ئاستا ئۇنىڭ قولىـدىكى تاماكىسـىنىمۇ ئېلىـپ تهخسـىگه     

ن ئىككى قولالپ تۇتۇپ ئالدىغا تارتقىنىچه ئهرنىڭ بوينىدى. تاشلىدى
ئۆزىنى ئارانال تۇتۇپ تۇرۇۋاتقـان قاسـىم، قىزنىـڭ    . ئۇنى سۆيۈپ كهتتى

ــدى    ــا قىڭغاي ــۇتقىنىچه دىۋانغ ــالالپ ت ــدىن قام ــىنىڭ . بېلى ئىككىس
 لهۋلهر، تۇرغان يالقۇنجاپ ئوتتهك …بىرىنىڭ بهللىرىدە، -قوللىرى بىر

 …، بهدەنلهر تۇرغان يېنىپ بولۇپ ئوت

-تهخسىدىكى ئېزىلمىگهن تاماكا قالدۇقى بۇ مهنزىرىنىڭ بىردىن
-بىر شاھىدى بولغاندەك ئۆزىنىڭ ئاخىرقى ئىسىنى چىقىرىپ ئاسـتا 

 …. ئاستا ئۆچمهكته ئىدى

قاچانالردىــدۇر ياتــاق ئــۆيىگه كىرىــپ يېتىــپ بولغــان ئىككــى       
ئهمـدى  . بىرسىگه چىرمىشـىپ كهتـكهن ئىـدى   -شهھۋانىي ۋۇجۇد، بىر

دەپ قاسـىم قـانچه قېـتىم مۇنچىغـا كىرىـپ چىققـانلىقىنىمۇ       يېـتهر  
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ماسـلىقى كېرەككـى،   بۇ تۈردىكى كىشىلىرىمىز شۇنىمۇ ئۇنتۇ. كۇپايه
دۇنيادىكى ۋە ۋەتىنىمىزدىكى نۇرغۇنلىغـان خهلـق قوزغىالڭلىرىنىـڭ    
باشـــالنغۇچىنى يارىتىـــپ بهرگـــۈچى تـــۇنجى قهھرىمانالرنىـــڭ كـــۆپ 
قىسمى ئهنه شۇنداق بىر مهزگىل غۇرۇرىنى يوقىتىپ قويغان يولـدىن  

ــدۇر    ــىدىن چىققانـ ــىلهر ئارىسـ ــان كىشـ ــل   . چىققـ ــۇ خىـ ــمهك، بـ دېـ
سهل چاغالپ چهتكه قېقىشـتىن ساقلىنىشـىمىز    كىشىلىرىمىزنىمۇ

ــى  . الزىــم شــۇنىمۇ ئۇنتۇمــايلىكى، بۇنىــڭ دەل ئهكســىچه ۋەتىنىمىزن
خىتايغـــا ســـېتىپ خهجلهۋاتقانالرنىـــڭ مـــۇتلهق كـــۆپ قىســـمى      

 بۇزۇلــــۇش جهھهتــــتىن ئهخالقــــى“ســــهيپىدىنگه ئوخشــــايدىغان  
 تهشـكىل  دىن ”كىشىلهر مهلۇماتلىق بولمىغان ئىگه ئىقتىدارىغىمۇ

ان بولــۇپ، ئهخالقــى جهھهتــتىن بۇزۇلــۇش ھهمــمه ئۈمىــدنىڭ      اپقــت
 يولـدىن ‘شۇنداق ئىـكهن، بۇنـداق   . تۈگىگهنلىكىدىن دېرەك بهرمهيدۇ

 پايـدىلىنىپ  تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ  خىتـاي  ياشـلىرىمىزنى  ’چىقىۋاتقان
 شــهرقىي ئۇالرنىمــۇ ساقلىنىشــىمىز، قويۇشــتىن تاشــالپ كېتىشــىگه

ــا ئۇالرمــۇ تۈركىســتانلىق، نىمىزنىــڭ پهرزەنتلىــرى، ئۇالرنىــڭ  ۋەتى ئان
تومۇرلىرىدىمۇ ئاتىلال، ئوغۇزخان، يهتتىقىزلىرىم، سادىر پالۋان، تۆمـۈر  
ــى      ــۈم، رىزۋانگۈللهرنىــڭ قېن ــاتۇر، نوزۇگ ــى ب ــاز، غېن ــا نىي ــپه، غوج خهل

 .ئېقىۋاتىدۇ دەپ تونۇشىمىز الزىم

بىر كىشىنىڭ ئىچىملىككه، زەھهرلىـك چـېكىملىككه بېرىلىـپ    
چــۈنكى، خــۇدا . ۇنىــڭ تۇغمــا بۇزۇقلــۇقىنى كۆرســهتمهيدۇ كېتىشــى ئ

ــدۇر  ــاك ۋە تهڭ ياراتقانـ ــاننى پـ ــىنى  . ئىنسـ ــادەم بالىسـ ــۇنىڭدەك ئـ شـ
بىرىـــدىن پهرقلىـــق تۇغمــــا   -ياراتقىنىـــدا ھهر بىـــر ئـــادەمگه بىــــر   

ــۇپ بهرگهن   ــرگه قوشــ ــابىلىيهتلىرىنىمۇ بىــ ــي  . قــ ــڭ تهبىئىــ ئۇنىــ
ى مۇھىتنىــڭ ئىقتىــدارىنىڭ باشــقا يهرلهرگه قېيىــپ كېتىشــى تاشــق

تهســـىرىدىن بولـــۇپ، مۇۋاپىـــق يېتهكلهنســـه يهنىـــال تـــوغرا يـــولىنى 
يـاكى  (ئادەم ئۆزىدىكى بهزى تۇغمـا قـابىلىيهت   . تېپىۋېلىشى مۇمكىن
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قىلىۋاتقان، بارلىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى پۇل دېسه دۈم چۈشـىدىغان  
ل ۋە تېخىمۇ بىخهتهر قانـات  ۋەزىيهتته تېخىمۇ ئاسان، تېخىمۇ مۇكهممه

 .يايدۇرالىشىمىز مۇمكىن

مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچىدا 
مىللىـــي شـــهھهر ئاھالىلىرىمىزنىـــڭ رولىنـــى ھهرگىزمـــۇ تـــۆۋەن      

بۇ باسقۇچتا، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ  . مۆلچهرلىمهسلىكىمىز الزىم
ســىته ئۇچراۋاتقــان، زۇلۇمىغــا، كهمسىتىشــىگه چهتــكه قېقىشــىغا بىۋا

ــلىرىمىز      ــا قاراش ــهنچىلىرىمىزدىكى خات ــك چۈش ــدە ۋەتهنپهرۋەرلى ھهم
سهۋەبىدىن ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز، بىلىپ يـاكى بىلـمهي، ئىختىيـارى    
ياكى مهجبۇرى شهكىللهردە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن تىنچ بىـرگه  
ياشــــاپ كهلــــگهن شــــهھهر خهلقىمىــــز، مىللىــــي مۇســــتهقىللىق  

ــات يايدۇرۇشــتا ئۆزلىرىنىــڭ ئۈســتىگه چۈشــكهن  ھهرىكىتىمىزنــ ى قان
شهرەپلىك مهجبۇرىيىتىنى جان پىدالىق بىلهن ئادا قىلىپ، مىللىـي  
مۇســــتهقىللىق كۈرىشــــىمىزنىڭ ئاۋانگارتلىرىــــدىن بولۇشــــقا بهل 
ــداق ئىــش قېچىــپ    ــولىمىزدىن ھېچقان ــدىكهن، ق ــدىغانال بولى باغالي

  !قۇتۇاللمايدۇ

ــك ئۈم  ــۇزۇن مۇددەتلىـ ــۇ ئـ ــدىن  بولۇپمـ ــدە يولـ ــىزلىك ئىچىـ ىدسـ
ئېزىۋاتقان ياشـلىرىمىز، دۈشـمهنگه زەربه بېرىشـنىڭ ئىنتـايىن كـۆپ      
ــۇپ يېتىشــى     ــاۋاتقانلىقىنى تون ــدە ياش ــارائىتلىرى ئىچى ــدىلىق ش پاي

خـــۇددى شـــۇنىڭدەك بـــۇ خىـــل كىشـــىلىرىمىز ئىنتـــايىن . كېـــرەك
تهۋەككــۈلچى ۋە جاســـارەتلىك كىشـــىلهر تـــوپلىمى ئىكهنلىكىنىمـــۇ  

ــۇ  ــق تون ــرەك ئېنى ــى كې ــتهقىللىق   . پ يېتىش ــي مۇس ــۈن مىللى بۈگ
ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچىدا ئهنه شۇنداق تهۋەككۈلچىلىـك  
ــاج      ــال موھتـ ــىلىرىمىزگه بهكـ ــگه كىشـ ــارەتكه ئىـ ــاس جاسـ ۋە قورقمـ

ۋىجــدانال -بــۇ تــۈردىكى كىشــىلىرىمىزگه ئــازراق غــۇرۇر . بولمــاقتىمىز
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ــدى  ــىگه ئااللمى ــاپال   . ئېس ــتهك يۇمش ــىلىۋېلىنغان گۆش ــۆڭىكى ش س
ــدى    ــا ئۆرۈل ــر يانغ ــتا بى ــىم، ئاس ــكهن قاس ــا  . كهت ــز، تۇغم ــاس قى تويم

بهدىنىنــى مهيدىســىگىچه يوتقانــدىن چىقىرىــپ ئۇنىڭغــا زوقلىنىــپ  
ــاچ    ــان چ ــپ قالغ ــاق كىرى ــڭ ئ ــارىغىنىچه، ئۇنى ــهلق پهل -لىرىنى، س

ــاتتى  ــۇرۇنلىرىنى ئوينــاپ يات ــۈپ . قاڭشــارلىق قــېلىن ب ــارىالپ ئۆرۈل ئ
 :ئۇنىڭ لهۋلىرىدىن سۆيۈپمۇ قۇياتتى

سـىزدەكلهر،  . ئهر كىشى دېگهن مانا مۇشـۇنداق بولىشـى كېـرەك   «
ــدۇ   ــپ كېتىۋاتى ــال ئازىيى ــزدە بهك ــىيهتنىڭ …. بى ــۇ خاس  ھهقىقهتهنم

 قاسـىم  −» .دىم ئۇ دوستۇمدىنقال قىزغىنىپ. ئىكهن قىز بار تهلىيى
. قويـدى  كۈلـۈپ  مـۆڭلهرچه   قاراپ گۈلباھارغا ئېچىپ زورىغا كۆزلىرىنى

 كېيىن، سۆيگىنىدىن قانغىچه بېسىپ چىڭ قايتىدىن ئۇنى قىزچاق
 خۇمارالشــقان قاســىم. كهتتــى كىرىــپ مۇنچىغــا چىقىــپ يوتقانــدىن
ىغـا  ۋۇجۇد قـاۋۇل  ئۇنىـڭ  كهينىـدىن  قىزنىـڭ  ئېچىپ قىيا كۆزلىرىنى

ــدى     ــىگه ئال ــىيهتنى ئېس ــقىدۇر خاس ــپ، نېمىش ــاراپ يېتى ــدى . ق ئهم
قاســـىمنىڭ كاللىســـىدا بىرمـــۇنچه چىگىـــش پىكىـــرلهر ئايلىنىـــپ 

گويا قاسىم ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىنى يوقاتقاندەكال بولۇپ . يۈرەتتى
خاسىيهت، قوشۇن، ۋەھىـمه پهيـدا قىلىـش ھهرىكىتـى،     : قالماقتا ئىدى

  …، ئېتىقات، ئهخالق، غايه، گۈلباھار

. ئۇ، شۇ يېتىشىدا قانچىلىك ۋاقىت ياتقانلىقىنىمۇ سهزمهي قالدى
بىرســىدىن چىگىــش خىيــالالر ئىچىــگه پېتىــپ  -ئهنه شــۇ خىــل بىــر

چىقالماي، خىياللىرىنىڭ يا رىياللىق يـاكى چۈشـى ئىكهنلىكىنىمـۇ    
 يېتىــۋەرمهي قېنــى،“پهرق قىاللمــاي مۈگــدەك ئىچىــدە ياتقىنىــدا،    

 كېيىـنال  ئاۋازىـدىن  بـوم  دېـگهن  ”!پ تاماققا كېلىڭكىرى تازىلىنىپ
ــىغا ــپ ھوشـ ــىككه كېلىـ ــدى ئىشـ ــدىن. قارىـ ــال ئورنىـ ــۇرۇپ دەرھـ  تـ

 بىرھـازا  سۇدا مۇزدەك. كهتتى كىرىپ مۇنچىغا كىيىپ كىيىملىرىنى
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. كىـردى  مېهمانخانىغـا  يۆتكهپ كىيىملىرىنى كېيىن، چايقالغاندىن
ارا بـۈدۈرە چـاچلىرى   قـ -قـاپ  تۇرغـان  كۆپجـۈپ  قۇرۇشۇپ يېڭى گۈلباھار

 . ئىچىدە تېخىمۇ ئېچىلىپ كهتكهندەك قىالتتى

تهخســىدىكى لهڭــمهن مهززىلىــك پــۇراپ قاســىمنىڭ ئىشــتىيىنى  
 .قوزغاشقا باشلىدى

 −» قانـــداقراق يىگىـــت؟ ھـــاردۇقىڭىز چىقىـــپ قالغانـــدەكمۇ؟ «
 كۈلۈمسـىرەپ  چىرايلىـق  ئىپـادىلهپ  بولغـانلىقىنى  مهمنۇن گۈلباھار

 .قويدى

ىل بولغان قىياپهتته يهرگه قاراپ ھىجايغىنىچه تاماققا قاسىم خىج
 :گۈلباھار تاماق يېگهچ ئولتۇرۇپ سورىدى. ئولتۇردى

 كـۆزىنى  ئـۇ  −ئالدىنقى كۈنى خاسىيهت كهلـگهن ئوخشـىمامدۇ؟   «
 قىلـدى،  داۋام گېپىنـى  كۈتمهيال جاۋابىنى قاسىمنىڭ قويۇپ قىسىپ

ه ئهقلىـدىن ئېزىـپ   چـاققىچ  بـۇ  بهلكىـم  بولمىسام مهن قىز، بىچارە −
ئۇنىڭغـا  . قاالرمىدىكىن بىلمهيمهن، ھېلىمۇ غهيرىتى بار قىـز ئىـكهن  

بىر ھېسابتا مېنىڭ بۇ قوشۇننى . ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلمىسهك بولمايدۇ
قــۇرۇش خىيالىغــا كېلىشــىمگه خاســىيهت ســهۋەب بولــدى دېســهممۇ   

ــدۇ ــدىكى   . بولىـ ــۈز بهرگهن كۈنىـ ــى يـ ــېكهت ۋەقهسـ ــاپتوبۇس بـ ــۇ ئـ شـ
ك قىيــاپىتىنى ھــازىر ئهسلىســهممۇ يــۈرىكىم يېرىلغىــدەك پاجىئهلىــ

ــدۇ  ــۇپ كېتى ــدى . بول ــلىق ئى ــال ئېچىنىش ــى  . بهك ــىلهرمۇ خېل ھه، س
 »چىقىشىپ قالغاندەك قىالمسىلهر قانداق؟

بۈگۈن بولغانالردىن كېيىن، قاسىم ئهمدى خاسـىيهت توغرىسـىدا   
شۇڭا بېشىنى چۆكۈرۈپ تـامىقىنى يـېگهن   . گهپ قىلغۇسى كهلمىدى

 .ۇپ جىم ئولتۇرۇۋەردىبول

ماڭا قاراڭ، مېنىڭ سىزگه قىلغانلىرىمغا قاراپال مېنـى رەسـمىي   «
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ــم   ــقهت قىلىشــىمىز الزى ــدىكى  . تارقىتىشــقىمۇ دىق ــز ئىچى خهلقىمى
ككۈل قىلىشقا جۈرئهت قىالاليدىغان كىشىلىرىمىزگه دۈشـمهنگه  تهۋە

ۋەھىمىلىــك زەربه بېــرىش ئىمكــانلىرىنى بېرەلهيــدىغان بــۇ خىــل      
ماتېرىيالالرنى ئۆيلىرىدە، ئىش ئورنىدا، كوچىالردا، بـېكهتلهردە، ھهتتـا   

ــا ــيهت    -ھاجهتخانـ ــدىغان ۋەزىـ ــۇچراتقىلى بولىـ ــانىالردىمۇ ئـ ئهخلهتخـ
ــ  ــداق ئىســــتىخىيىلىك يوشــــۇرۇن   . ميارىتىۋېتىشــــىمىز الزىــ بۇنــ

تهشۋىقاتلىرىمىزنىڭ دەرھـال نهتىجىسـى كۆرۈلمهسـلىگىدىن قىلـچه     
ــىرىمهيلى ــداق   . ئهنسـ ــى بۇنـ ــر كۈنىسـ ــا بىـ ــى بولمىسـ ــر كۈنىسـ بىـ

ماتېرىيالالر ئىشـلهتكۈچى پىـدائىيمىزنىڭ قولىغـا چۈشـۈپ مـۇتلهق      
دۈشــمهن ئاھالىســىنىمۇ بۇنــداق   . تــۈردە نهتىجىســىنى كۆرســىتىدۇ  

ىقاتالردىن ئۆلگۈدەك قورقۇپ، نۇرغۇن ئادەم ۋە ماددىي كۈچ سـهرپ  تهشۋ
قىلىپمۇ پاش قىاللمايدىغان جىددىيچىلىك يارىتىشقا ئاالھىـدە كـۈچ   

بۇرۇنقى پائـالىيهتلىرىمىزدە بۇنـداق ئـاممىۋى    . چىقىرىشىمىز كېرەك
گويـا  . پائالىيهت شـهكىللىرىگه پهقهتـال ئهھمىـيهت بهرمىـگهن ئىـدۇق     

ن قىلدىم، مهنال قىالاليـمهن، مهن قىلغـانلىقىمنى   ھهممه ئىشنى مه
. بىلسۇن دېگهنـدەك قىيـاپهتلهر بىـلهن ھهرىـكهت قىلىشـقا ئۇرۇنـدۇق      

نهتىجىــدە يــا خهلقىمىــز بۇنــداق تهشــۋىقاتالردىن مهھــرۇم قالــدى، يــا  
بولمىســا مهنمهنچىــلهر تهرىپىــدىن يىــپ ئــۇچى چىقىــپ قېلىــپ       

ــۇپ بولــــدى  ــدىغان. پاجىئهلىــــك مهغلــ ــز قىالاليــ ئىشــــالرنىڭ  بىــ
ــلىرىمىزنىڭ ئۇســۇل   ــدىغان ئىش ــارىلىرى -نهتىجىســىنى، قىاللماي چ

ــى     ــدىغان بىرىنچـ ــى رىغبهتلهندۈرىـ ــاقىرىقلىرىنى، خهلقنـ ــاكى چـ يـ
باسقۇچلۇق ھهرىـكهت چـاقىرىقلىرىنى تىنمـاي تهشـۋىق قىلىـدىغان      

دېـمهك،  . ئادەتنى يېتىلدۈرۈشكه تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز الزىـم 
هرىكىتىمىز ئۈچۈن بىـرەر تـۆھپه قوشـايچۇال    مىللىي مۇستهقىللىق ھ

. دەيدىكهنمىز، بىز قىالاليدىغان ئىشالر ئهتراپىمىـزدا تولـۇپ يېتىپتـۇ   
ــۈنكى پهن  ــالرنى بۈگـ ــداق ئىشـ ــي  -بۇنـ ــهك تهرەققىـ ــا يۈكسـ تېخنىكـ
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ــ  ــرى قاتـ ــۋىقات جايلىشـــىش خهرىتىلىـ ارلىقالرنى ئهڭ مۇۋاپىـــق تهشـ
ــپ   ــۇرۇن تارقىتىــ ــزگه يوشــ ــدىلىنىپ خهلقىمىــ ــدىن پايــ قوراللىرىــ

ــۆھپه ھېســابلىنىدۇ  ــر ت ــۇ خىــل تهشــۋىقاتلىرىمىز  . تۇرالىســاقمۇ بى ب
ئاممىبــاب خهرىــته، رېتســېپ، چېرتيــوژ، تېخنىــك ئۇســۇللىرى، خهۋەر، 
ئاگاھالنــــدۇرۇش، خىتــــاي تاجــــاۋۇزچىلىرىنى تهھــــدىتكه ســــېلىش 

ــۇمكىن  قات ــى مـ ــهكىللهرنى ئېلىشـ ــدىكى شـ ــدا  . ارىـ ــېچ بولمىغانـ ھـ
تۇرۇۋاتقان شهھىرىمىز، مهھهللىمىز، ئهتراپىمىز، ئىشلهۋاتقان يېرىمىز 
قاتارلىقالرنىڭ دۈشـمهن ئهھـۋالى، ئىقتىسـادىي، سىياسـىي، جىنـايى،      
ــۆز ئىچىــگه ئالغــان ھهرخىــل مهلۇمــاتالرنى    مــۇداپىئه ئهھــۋاللىرىنى ئ

-اسان تارقىلىـدىغان ۋە ئهڭ يېڭـى ئۇسـۇل   بولسىمۇ چۈشىنىشلىك، ئ
چـــــارىالر بىـــــلهن يوشـــــۇرۇن تهشـــــۋىقات ماتېرىيـــــالى شـــــهكلىدە 

تىپىـــك خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ . تارقىتىۋېتىشـــىمىز مـــۇمكىن
پائــالىيهت دائىرىســى، جىنــايهتلىرى، ئــادەتلىرى، ئــاجىز نــۇقتىلىرى،  

ــاكى دائىــم ئۆتىــدىغان يهرلىــرى، ئائىلىســىن   ــدىغان ي ىڭ، دائىــم بارى
ــالىيهت قىلىــدىغان يهرلىرىنــى    ــادرېس ۋە دائىــم پائ يېقىنلىرىنىــڭ ئ

. ۋاقىـت ســائهتلىرى بـويىچه يوشــۇرۇن تارقىتىـپ تۇرســاقمۇ بىـر ئىــش    
قــولىمىزدىن كهلســه، ئــۆز كهســپى ئاالھىــدىلىكلىرىمىزگه ئاساســهن  
ــك     ــك يهرلى ــدىغان، ئهپلى ــۈك زەربه بېرى ــاددىي، كۈچل ــى، ئهرزان، ئ يېڭ

ــڭ ياسىلى ــىخىماقورالالرنىـ ــى، سـ ــېپلىرى، -شـ ــوژلىرى، رېتسـ چېرتيـ
تېخنىكىلىــــرى قاتــــارلىقالرنىمۇ ئــــۆزىمىز يوشــــۇرۇن اليىهىــــلهش، 
ــۇل ۋە     ــدەك ئۇســ ــارقىلىق يۇقىرىقىــ ــېتىۋېلىش ئــ ــوغرىالش، ســ ئــ
شهكىللهردە خهلقىمىز ئارىسىغا تىنماي يوشۇرۇن تارقىتىپ تۇرساقمۇ 

ۈن مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچى ئۈچـ 
بۇنداق ماتېرىيالالرنى باشقا يۇرتلىرىمىزغا . ئاالھىدە تۆھپىمىز بولىدۇ

تارقىتىش، گويـا باشـقا يـۇرتلىرىمىزدىكى پىـدائىيلىرىمىز ئهۋەتىپتـۇ      
پۇچقاقالرغىچه تارقىالاليدىغان ھالغا كهلتۈرۈپ -قىلىپ بارلىق بۇلۇڭ
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ــاڭ  ــايدۇ دەپ قالمــ ــى ئوخشــ ــۇزۇق بىرســ ــڭ …. بــ ــىزنى مېنىــ  ســ
 قىزغىنىپمۇ سىلهردىن. يوق زادىال نىيىتىم تارتىۋېلىش خاسىيهتتىن
ــايمهن ــىچه،. قويمـ ــىلهرنىڭ ئهكسـ ــىۋىتىڭالردىن سـ ــال مۇناسـ  خۇشـ

ــولىمهن ــۇ. ب ــىۋىتىمنىڭ ئهڭ    مې ب ــان مۇناس ــلهن بولغ ــىز بى ــڭ س نى
بۇندىن كېيىن مېنى سىز زورلىسـىڭىزمۇ  . ئاخىرقىسى بولۇپ قالىدۇ

 مېنـى  ئـۆزى  خاسـىيهتنىڭ  شـۇ  يهنه قېتىمقىسىدا بۇ …. ئۇنىمايمهن
 تهخسىسـىنى  قويـۇپ  ئىچىـپ  سـۈيىدىن  ئـاش  ئۇ −! قويمامدۇ قوزغاپ

ئاندىن بىـر تـال   . تىسۈرت سالفىتكىدا قهغهز ئاغزىنى ئىتتىرىپ نېرى
 كهلگهنىـكهن،  ئۆيـۈمگه  ئـۇ  تۈنۈگـۈن  −تاماكا ئېلىپ تۇتاشـتۇرۇۋالدى،  

. تۇرۇۋالدى قىلىپ گېپىڭىزنى سىزنىڭ. كېتىپتۇ ئېچىلىپال گۈلدەك
 ســىزنىڭ ۋاقىتلىرىــدا بىــر كوچىلىۋىــدىم، قويــۇپ ئىچكــۈزۈپ ئــازراق

 كــۆزۈمگه كــېچىچه. ســالدى پىچىــرالپ ئهركهكلىكىڭىــزدىن ئاالھىــدە
 خاســىيهت ئهتىــگهن. قويمىــدى جىــم شــهيتىنىم …ئۇيقــۇ كهلــمهي 

 بـوالتتى؟  نـېمه “. بېرەلمىـدىم  چىداشـلىق  زادىال كېيىن كهتكهندىن
ــۇ قاســىمنى قېتىمغــا بىــرەر ــدىم ”!يهۋىتهتتىمم  ســهھهردىال دە،-دې

ــا ــى يېنىڭىزغ ــۇپ كهلمهكچ ــا بول ــتىم يولغ ــا. چىق  ئــۆيىڭىزگه ئهمم
اســىيهتنى ئــويالپ كهيــنىمگه خ شــۇ يهنه … قالغانــدا، يېقىنلىشــىپ

ئانــدىن ھېلىقــى ئىلمــان دوختــۇر يىگىتىمنىــڭ يېــنىغىال  . يانــدىم
ئۇ نىمجان دوسـتۇمنى  . بارايچۇ دەپ، ئۇنىڭ ئۆيى تهرەپكه قاراپ ماڭدىم

ھېسسياتالندۇرۇش ئۈچۈن گۈزەللهشتۈرۈشخانىسـىغا كىرىـپ ئىككـى    
ەل بىــر ئهينهكتىكـى چىرايىمغــا قــاراپ، بـۇنچه گــۈز  . سـائهت ئولتــۇردۇم 

قىزنى نېمىشـقا ئـۇ لۆملـۆمگه تۇتقـۇزۇپ قويىـدىكهنمهن دەپ، ئـۇدۇل       
ــدىم  ــا كهلـ ــىزنىڭ يېنىڭىزغـ ــار − …. سـ ــدىن گۈلباھـ ــۇرۇپ ئورنىـ  تـ

 قىزغىنىـۋاتىمهن  خاسـىيهتتىن  ئهمـدى  − كهلـدى،  يېنىغا قاسىمنىڭ
 بهختلىــك  دوســتۇمنى  ئــۇ … مهيلــى،  … قىلســام، گهپنــى  راســت

ىم بىلىدۇ تېخى، بىزنى ئالدىمىزدا ك …. يېتىدۇ ماڭا قىاللىسىڭىزمۇ
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ــۈملهر كۈتۈۋاتىــدۇ،   ــاجىئهلهر، قانــداق ئۆل ــۇ …قانــداق پ  بىچارىنىــڭ ئ
. يۈرمهي سېلىپ قوشۇق مهن كۈنلىرىگه خۇشاللىنىۋالىدىغان بۇنداق

ــار − »… ــىمغا گۈلباھ ــىپ قاس ــڭ ئېڭىش ــۈزىنى ئۇنى ــدەك  ي  پۇرىغان
سـۆيۈپ قويـۇپ    بىرنـى  دوسـتالرچه  مهڭـزىگه  ئۇنىـڭ  دە،-تۇردى بىردەم

قاسىم بېشىنى چۆكۈرۈپ گهپ قىلماي تامىقىنى يهپ . جايىغا كهتتى
 .ئولتۇرۇۋەردى

. مهن ئهسلىدە بۇنچىلىكمۇ ئهخالقسىز قىزالردىن ئهمهس ئىـدىم «
 داۋام گېپىنــى تۇتاشــتۇرۇۋېلىپ تاماكــا تــال بىــر قايتــا گۈلباھــار − …

دە بـار  ىـ ئىلك قـول  خـېلىال  ئهسـلىدە  بـوۋىلىرىمىز  بىزنىڭ − قىلدى،
ئـائىلىلهردىن بولسـا كېـرەك، دادام بىـلهن ئاپامنىـڭ ھهر ئىككىسـىال       

بـوۋام بىـلهن مومـام غۇلجىـدا مىللىـي      . سوۋېتتا ئوقـۇپ كهلگهنىـكهن  
مومام ھهمشىرە، بوۋام كاپىتان . ئازادلىق ئارمىيىگه قاتناشقانىكهندۇق

جىــڭ ئۇرۇشــىدىمۇ يــاكى شــىخۇ ئۇرۇشــىدىمۇ ئهيتــاۋۇر،   . بولغــانىكهن
ــقا    بوۋا ــا داۋاالشـ ــپ غۇلجىغـ ــپ يارىلىنىـ ــوق تېگىـ ــا ئـ ــڭ پۇتىغـ منىـ

كېــيىن ئــۇرۇش توختــاپ بىــتىم بولغانــدا بــوۋامالر  . قايتۇرۇلغــانىكهن
ئــۇ يهردە قايســى بىــر نازارەتنىــڭ  . ئــۈرۈمچىگه يۆتكىلىــپ بارغــانىكهن
يهرلىـك مىللهتچىلىكـكه قارشـى    . باشقارما باشلىقى بولۇپ ئىشـلهپتۇ 

ــا  ــوۋامنى قاماققـ ــته بـ ــاپتۇ ھهرىكهتـ ــيىن  . ئـ ــدىن كېـ ــرنهچچه يىلـ بىـ
كهينىــدىن قوزغىتىلغــان -قويــۇۋەتكهن بولســىمۇ، ئــۇ يىلــالردا كهينــى

ھهرخىــــل سىياســــىي ھهرىكهتــــلهردە بــــوۋامنى زادىــــال ئارامىغــــا      
شـۇنىڭغا ئۇلىشـىپال قوزغىتىلغـان مهدەنىـيهت زور     . قويۇشمىغانىكهن

ەش ئىنقىالبــى دېــگهن ھهرىكهتــته بــوۋامنى قايتىــدىن بولىشــىچه كــۈر
 بىزنـى “. قىلىپ سـازايى قىلغانـدىن كېـيىن يهنه سـوالپ قويۇشـۇپتۇ     

 يارىالنغان قاتناشقىنىڭدا توپىالڭغا دەپ چىقىرىمىز قوغالپ ئۆلتۈرۈپ
 تالقان-كۇكۇم پۇتىنى سول بوۋامنىڭ ئۇرۇپ دەپ ”مۇشۇمىدى؟ پۇتۇڭ

ــوۋامنى مومــام، بىچــارە. قىلىۋېتىپتــۇ ــدا قۇمــۇل يېــتىلهپ ب  يېزىلىرى
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ئهمهس، بهلكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ئاكتىپ زەربه بهرگهنلىكىـدىن  
خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا زەربه بېرىشــنىڭ ئهڭ . پهخىرلىنىشــى الزىــم

مۇۋاپىـق شــارائىتىغا ئىــگه بولــۇپ تۇرۇقلــۇق جىــم يېتىۋېلىشــنىڭمۇ  
. ىـم شهكلى ئـۆزگهرگهن مۇنـاپىقلىق ئىكهنلىكىنـى ئۇنتۇماسـلىق الز    

ــتهقىللىق     ــي مۇســـ ــۆۋەتتىكى مىللىـــ ــۇنىڭدەك، نـــ ــۇددى شـــ خـــ
كۈرىشىمىزنىڭ بىرىنچـى باسـقۇچىغا قىلـچه يـاردىمى تهگمهيـدىغان      
ھهرقانــــداق بىــــر ھهرىــــكهت بىــــلهن شـــــۇغۇلالنغانلىقىمىزنىمۇ     

. ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى بىلهن شۇغۇلالنغانلىق دېيىشكه بولمايدۇ
ــالىقل   ــان خاتـ ــادىر قىلغـ ــتىكى سـ ــز ئۆتمۈشـ ــدىن بىـ ىرىمىزنى، يولـ

ــايهت      ــدا جىنـ ــپهئهت ئالدىـ ــي مهنـ ــا مىللىـ ــانلىقىمىزنى، ھهتتـ ئازغـ
ــازادلىغى    ــدىكهنمىز، ۋەتهن ئ ــاقچى بولى ئۆتكــۈزگهنلىكىمىزنى ئاقلىم

. ئۈچــۈن قهتئىــي تــۈردە بىــر كىشــىلىك ھهرىــكهت قىلىشــىمىز الزىــم
ــڭ     ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ــي مۇس ــىمىز مىللى ــدىغان ئىش قىلى

ئۈچۈن زىيىنى بولمايدىغان ئهمهس، قهتئىـي تـۈردە   بىرىنچى باسقۇچى 
. پايدىسى بولىدىغان ئىشالردىن بولىشىنى قولغا كهلتۈرۈشىمىز الزىم

بۇ جهھهتته قولىمىزدىن نـېمه كهلسـه قىلـچه ئىككىلهنمهسـتىن شـۇ      
ــم   ــااليلۇق، . ئىشــنى قىلىشــقا تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــىمىز الزى ئ

ــتىن خىتـــ  ــپهئهت بهرمهسـ ــزگه مهنـ ــاۋۇزچىلىرىنى مىللىتىمىـ اي تاجـ
سهمىرىتىۋاتقان بىرەر ئىسكىالت، بىـرەر دۇكـان، بىـرەر كارخانـا، بىـرەر      

. بىنا، بىرەر ئىش مهركىزىي بىنالىرىغا زىيـان سااللىسـاقمۇ بىـر ئىـش    
چېرتيـوژلىرى،  -بۇنىڭغىمۇ پۇرسـهت تاپالمىسـاق، زەربه بېـرىش قـورال    

شـۇرۇن  رېتسېپلىرى، ياسـىلىش تېخنىكىلىـق بىلىملىـرى بىـلهن يو    
ــرى، زەربه      ــال مهنبهلىـ ــىۋەتلىك ماتېرىيـ ــا مۇناسـ ــنلهش، بۇالرغـ تهمىـ
بېرىشكه مۇۋاپىق يېڭى دۈشـمهن نـۇقتىلىرى ۋە نـامزاتلىرى، خىتـاي     
تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ مــۇداپىئهلىنىش، قىســاس ئــېلىش پىالنلىــرى،     
خـــائىنالر تىزىملىكلىـــرى، خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ تهپســـىلىي  
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تولـۇق ئوتتـۇرا مهكـتهپ ۋە    -زىيالىي، تېخنىك، ئىنژېنېـر، ئوقۇتقـۇچى  
ئۇنىڭــدىن يــۇقىرى دەرىجىلىــك مهكتهپلهرنىــڭ يــۇقىرى يىللىـــق      
ــهت     ــان ياشــلىرىمىزمۇ پۇرس ــدىن ئېزىۋاتق ــا يول ــۇچىلىرى، ھهتت ئوقۇغ

ــهكىللهردىك  ــۇرۇن شـ ــا ئهڭ يوشـ ــتهقىللىق تاپالىسـ ــي مۇسـ ى مىللىـ
خۇسۇسى ھهرىكهتلىرىگه ئاتلىنىشى يـاكى ئهڭ بىـخهتهر شـهكىللهردە    
تهشـــكىللهنگهن زەنجىرســـىمان تهشـــكىالتالرغا ئۇيۇشـــۇپ، پۇرســـهت  
تاپالىسا يوشۇرۇن ھهمكارلىق ئاساسىدىكى زەربه بېرىش ھهرىكهتلىـرى  

ھهرىكهتلىــــرى مــــۇتلهق تــــۈردە . بىــــلهن شۇغۇللىنىشــــى كېــــرەك
ــك ــۇپ     ۋەھىمىلى ــاش بول ــدىنقى شــهرت قىلىشــى ۋە پ بولىشــىنى ئال

بۇنـداق ھهرىكهتـلهر   . قالماسلىققا تولۇق كاپالهتلىـك قىلىشـى الزىـم   
ئاددىي قورالالر بىلهن ئاسان زەربه بهرگىلـى بولىـدىغان ئوبىكتىبالرغـا    

شۇنىڭدەك ھهرىكهتلهر بىر شهھهر ياكى شۇ شـهھهر  . قارىتىلىشى الزىم
ــل داۋاملى ــدا ئىزچىـ ــقا  رايونىـ ــك قىلىشـ ــىغا كاپالهتلىـ شـــىپ تۇرۇشـ

بۇنـداق ھهرىـكهت پهيـدا قىلىشـنى     . تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى الزىم
كۆڭلىگه پۈككهن كىشىلىرىمىز مهيلى تهشكىللىك ياكى ئۆز ئالدىغا 
يالغۇز ھهرىـكهت قىلىشـقا ئاتالنغانلىرىـدا، ئۆتمۈشـته سـادىر قىلغـان       

رىتــا جىنــايهت  خاتــالىقلىرى، ھهتتــا مىللىتــى ھهمــدە ۋەتىــنىگه قا    
. ئىشلىگهنلىكلىرىنى قهتئىي ئېسىدىن چىقىرىـپ تاشلىشـى الزىـم   

ئۇالرنىـــڭ مىللىـــتىگه، ۋەتىـــنىگه كۆرســـهتكهن كېيىنكـــى ھهربىـــر  
تۆھپىســـى، ئۆتمۈشـــتىكى خاتـــالىقلىرىنى، جىنـــايهتلىرىنى، ھهتتـــا 

ئهڭ . خــائىنلىق شــهجهرىلىرىنىمۇ يۇيــۇپ تاشالشــقا يېتىــپ ئاشــىدۇ 
بىزنىڭ شهھهرلهردىكى . ىدە راھهتلىشىپ قالىدۇكېمىدە ۋىجدانى ئاالھ

نۇرغۇن كىشـىلىرىمىز خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن ئـاڭلىق تـۈردە       
ھهمكارلىشـىدىغان ھېچقانــداق پائــالىيهتلهرگه قاتناشــمىغانلىقىدىن  

ئهممـا بىزنىـڭ شـهھهر ئاھـالىمىز     . پهخىرلىنىپ سۆزلىشـى مـۇمكىن  
ھهمكارالشـمىغانلىقىدىن  خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن ئاڭلىق تۈردە 
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 پـۇتى  بوۋامنىـڭ  قىلىـپ  شـۇنداق  …شـۇنداق،  . شـلهپتۇ ئى سـۈرگۈندە 
 ئارىدا بۇ. كېتىپتۇ ئېغىرلىشىپ بهكال ئهھۋالى داۋاالنمىغاچقا، ۋاقتىدا

ــلهن دادام ــامنى بى ــارا“ ئاپ ــل بهش ق ــائىله خى ــى، ئ ــئهلگه پهرزەنت  چهت
 ئۇچتۇرپاننىـڭ  كهيگۈزۈشۈپ قالپاقالرنى دېگهندەك ”ئۇنسۇر باغالنغان

ــر ــىغا بى ــۈرگۈن يېزىس ــكهنىكهن س ــن   . قىلىۋېتىش ــۇ يهردى ــيىن ئ كې
 قۇمۇلغــا ئــاخىرى يــۈرۈپ مېڭىــپ يــول تــوال دەپ ”قــارايمهن دادامغــا“

 قـازا  بـوۋام  ئـۆتمهيال  ئـۇزۇن . كېلىۋاپتـۇ  يېنىغا دادىسىنىڭ ئالمىشىپ
 ئۇنىڭغـا  چاقىرىپ دادامنى ياتقىنىدا سهكراتتا بوۋام. كېتىپتۇ قىلىپ

ڭ ئۇرۇشــىغا كىرگىنىــدە، جىــ. قالــدۇرغانىكهن ۋەســىيىتىنى ئۆزىنىــڭ
بوۋامنىڭ باتاليونى بىر تاغ كامېرىدا يۈزگه يېقىن خىتاي ئهسكىرىنى 

ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە بىـر كورلىلىـق قورچـاق      . ئهسىرگه ئېلىۋالغانىكهن
ئۇ ئۇيغـۇر ئهسـىرى بىـر كومانـدىرغا     . ئۇيغۇر ئهسكىرىمۇ بار ئىكهندۇق

قنـى بۆشـۈكتىكى   خهل يهرلىـك  زىـدىكى يې بىـر  بۆرەتـاالدا  خىتـايالر  بۇ“
 ”بوۋاق بالىلىرى بىلهن قوشۇپ قىرىپ تاشالپ قېچىپ كېلىۋالغانالر

 خىتـاي  قاتىـل  بـۇ  جهڭچىلىـرى  ئـارمىيه  مىللىـي . قىلىپتـۇ  پاش دەپ
 قىرىـپ  يهردىـال  شۇ ھهممىسىنى ئۇالرنىڭ غهزەپلىنىپ، ئهسىرلىرىگه

پ يـۈرۈ  يـالۋۇرۇپ  رغائۇال بوۋام. تۇرۇۋالغانىكهن قىلىپ تهلهپ تاشالشنى
ــڭ تهســته بــۇ خىتــاي ئهســىرلىرىنى شــتابقا تاپشــۇرۇپ بېرىــپ        مى

مهدەنىيهت ئىنقىالبىدا بوۋامنىڭ . ئۆلتۈرۈلۈشتىن ساقالپ قالغانىكهن
ــىرگه      ــۇ ئهس ــوخىنى دەل ش ــاي ل ــۇندۇرۇۋەتكهن خىت ــۇرۇپ س ــۇتىنى ئ پ

بــوۋام بۇنىــڭ دەردىــدە ئىچــى . چۈشــكهن خىتايالرنىــڭ بىرســى ئىــكهن
ازابلىنىـپ يـۈرگهن بولسـىمۇ، قىسـاس ئېلىشـقا زادىـال قـارار        قاتتىق ئ

چاقىلىرىنىـڭ ۋە خهلقىنىـڭ كۆرۈۋاتقـان    -باال. قىاللماي كهلگهنىكهن
زۇلۇملىرى بـوۋامنى ئـاران شـۇ كۈنىسـى قـارار قىلىشـقا مهجبۇرلىغـان        
بولسا كېرەك، دادامنى چاقىرىپ بۇ ۋەقهنـى سـۆزلهپ بولـۇپ ۋەسـىيهت     

ت بولغانالرنىـڭ، بىهـۇدە   شـېهى  ئۈچۈن ۋەتهن بۇ ماڭا، سهن“: قىلىپتۇ



284 

 

جازالىنىــپ نــاھهق ئۆلتــۈرۈلگهن، نــاھهق خارلىنىۋاتقــان خهلقىمنىــڭ 
قىساسى ئۈچۈن بىر پۇرسىتىنى تېپىپ بىـرەر يـۈز خىتـاي مـاڭلۇرىنى     

 دادام، ئهمما ”!بولسىمۇ جهھهننهمگه يولاليمهن دەپ قهسهم قىلىپ بهر
پ چۈشـــۈ ســـهكراتقا ۋەھشـــىيلىك، بهك ۋەســـىيىتىنى بـــۇ بوۋامنىـــڭ

ــىنى    ــاراپ، بهرگهن ۋەدىسـ ــۈش دەپ قـ ــان جۆيلـ ــدىكى قااليمىقـ قالغانـ
ــال خىيالىغــا كهلتــۈرمىگهنىكهن   ــگه ئاشۇرۇشــنى زادى ــدا . ئهمهل ــۇ ئارى ب

بــۇ . مومــاممۇ تۇيۇقســىزال ئاغرىــپ يېتىــپ قېلىــپ تــۈگهپ كېتىپتــۇ 
ــۈلگهنمىكىن     ــۇنداق پۈت ــدىرى ش ــاكى تهق ــدىنمىكىن ي ئىشــالر دەردى

لمىدىم، داداممـۇ ئـۇزۇن ئـۆتمهيال راك كېسـىلىگه گىرىپتـار بولـۇپ       بى
ئـۇ چاغـدا مهن ئـازراق    . داۋاالشقا پۇل يوق، ئاخىرى ئۇمۇ تۈگهپ كېتىدۇ

ــقا كىرگهنىــدىم      ــر . بولســىمۇ ئېســىمنى بىلىــپ قــالغۇدەك ياش بى
ــايىقى      ــڭ بـ ــپ، بوۋامنىـ ــاراپ يېتىـ ــا قـ ــڭ ئاپامغـ ــى دادامنىـ كۈنىسـ

دادام شـۇ  . انلىقىنى ئاڭالپ قالغانىـدىم ۋەسىيىتىنى سۆزلهپ بېرىۋاتق
 ئىجـرا  قهتئىـي  ياتقىنىـدا  چۈشـۈپ  سـهكراتقا  دادام مهن‘: چاغدا ئاپامغا

 قارغىشـىغا  قىيـامهت  ۋەدەمنىـڭ  يالغـان  بهرگهن دەپ بېرىمهن قىلىپ
 ســــهل گۈلباھــــار − …. ئاڭلىۋالغانىــــدىم دېگىنىنىمــــۇ ’كهتــــتىم
 تال بىر بولۇپ، سۈرتۈپ ياشلىرىنى ئېقىۋاتقان كۆزلىرىدىن تۇرۇۋېلىپ

 گېپىنىـڭ  بـۇ  دادامنىڭ مهن چاغالردا ئۇ −اكا تۇتاشتۇرۇپ چهكتى، تام
ــدەك مهنىســىنى ــيىن شــۇنىڭدىن …. چۈشــهنمهيتتىم دېگهن  … كې

ــام قالغــان تــۇل ياشــال ــى ئاپ  قــايتۇرۇپ شــهھهرگه بىــرەر چــوڭراق بىزن
 دادامنىـڭ  بىـلهن  دادام چـوڭ  ۋاقتىـدا  ئـۆز  خىيالىدا، ئوقۇتۇش كېتىپ

پ ياردەم قىلىدىغان بىر ياالڭاياق دوختۇر ئوغرىال دورا ئۈچۈن كېسىلى
بىرقــانچه يىلــدىن كېــيىن ئــۇ  . بويتــاق قالغىنىــدا ئۇنىڭغــا تېگىــدۇ 

ئـۇ چـاققىچه مهن تىنمـاي    . كىشى بىزنى بۇ شهھهرگه ئېلىپ چىقتـى 
مهكــتهپ ئالماشــتۇرۇپ تــۈزۈكرەك ئوقۇيالمىغــانلىقىم ئۈچــۈنمىكىن، 

لــۇق ئوتتــۇرىنى  مىــڭ بىــر بــاالدا تو  . نهتىــجهم بهكــال ناچــار ئىــدى   
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بىزنىـــڭ بـــۇ شـــهھهر . شـــهھهر خهلقىمىـــزگه تايىنىشـــقا مهجبـــۇرمىز
 قۇتۇلۇشــنىڭ ھالىتىــدىن لىــق ’قاقورچــ‘خهلقىمىزمــۇ ئۆزلىرىنىــڭ 

 ۋەھىمىلىـك  قاتنىشـىپ  بىۋاسـىته  ھهرىكهتكه بۇ − يولى بىر-بىردىن
ــى -يېــزا بىپايــان بىزنىــڭ. چىقىرىشــتۇر كــۈچ يارىتىشــقا زەربىلهرن

ــالقالردىكى ــلىرىمىزدا قىشــ ــڭ قېرىنداشــ ــي ۋەتىنىمىزنىــ  مىللىــ
 قهدەم دەۋرىـگه  باسـقۇچلۇق  ئىككىنچى ھهرىكىتىنىڭ مۇستهقىللىق

غىنىــدىال ئانــدىن ھهقىقىــي رولىنــى جــارى قىلــدۇرۇش پۇرســىتى  قوي
ــدۇ ــزا . شــهكىللهنگهن بولى قىشــالقلىرىمىزدىكى -شــۇڭا، بىزنىــڭ يې

قېرىنداشلىرىمىز شهھهر خهلقىنىڭ بىرىنچى باسـقۇچلۇق ھهرىـكهت   
-دولقــۇنى يارىتىشــىغا ۋاســىتىلىك شــهكىللهر بىــلهن يېقىنــدىن يــار

ساسـلىقى ئىككىنچـى باسـقۇچلۇق    يۆلهكته بولىشى بىلهن بىـرگه، ئا 
ــۇتلهق يوشــۇرۇن شــهكىلدە     ــۆزلىرىنى م ــۈن ئ ــۇنى ئۈچ ــكهت دولق ھهرى

قىشالق خهلقىمىزنى بىهۇدە چىقىمدار -ئهمما يېزا. تهييارلىشى الزىم
ــي    ــقىچه ئهمهلىــ ــتىدا، باشــ ــهرتى ئاســ ــدىنقى شــ ــلىق ئالــ قىلماســ
 پائالىيهتلهرنى پهيدا قىلىشقا جهلپ قىلىشنىڭ ئۆزگىچه يوللىرىنىڭ

ــۇش ــلهن    -بولـ ــتايىدىللىق بىـ ــال ئهسـ ــدە يهنىـ ــلىقى ھهققىـ بولماسـ
بۈگۈنگىچه كۆرۈلگهن كۆپ ساندىكى . ئىزدىنىپ كۆرۈشىمىز مۇمكىن

-داغدۇغىلىق ھهرىكهتلهرنىـڭ مـۇتلهق كـۆپ قىسـمى ئاساسـهن يېـزا      
ــاس     ــى ئاس ــلىرىمىزنىڭ ھهرىكىتىن ــالقلىرىمىزدىكى قېرىنداش قىش

ــدى  ــپ كهلگهنىـــ ــ . قىلىـــ ــي مۇســـ ــهنكى، مىللىـــ تهقىللىق روشـــ
ھهرىكىتىمىزنىــــڭ تــــۇنجى باســــقۇچى ئۈچــــۈن مىللىــــي شــــهھهر 
ــك      ــۇرۇپ، كۆرۈنهرلى ــاي ت ــى بولم ــۇرۇن قاتنىشىش ــڭ يوش ئاھالىمىزنى

 .نهتىجىگه ئېرىشىش ئىمكانىغا ئىگه ئهمهسمىز

ــادىملىرىمىز،    ــۇرىي خ بىزنىــڭ شــهھهرلىرىمىزدىكى قورچــاق مهم
ــچى ــار -ئىشــــ ــىزلىرىمىز، مهدىكــــ ــز، ئىشســــ -خىزمهتچىلىرىمىــــ

ــارەتچى كا ــگهن كىشــىلىرىمىز،  -ســىپلىرىمىز، تىج ــك تىكلى ئىگىلى
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 ھهرىكهت پهيدا قىلغۇچى كۈچلىرىمىز 2.3§
بىز يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا 
زەربه بېرىشنىڭ ئهڭ مۇۋاپىق شارائىتىغا ئىگه بولغان كىشىلىرىمىز، 

ىــرگه ئىشـــلهۋاتقان مىللىــي قورچــاق مهمـــۇرىي    دۈشــمهن بىــلهن ب  
ــچى  ــاق ئىشــ ــادىمالر، قورچــ ــهھهر  -خــ ــي شــ ــزمهتچىلهر، مىللىــ خىــ

ھالبۇكى، . ئاھالىلىرىدىن تهشكىل تاپىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز
بىزنىـــڭ مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــڭ بىرىنچـــى     
ــۈچلىرىمىز     ــى ك ــهھهر ئىچ ــۇ ش ــۇرااليدىغان ب ــقا ئاش ــقۇچىنى ئىش  باس

ــي    ــىرىدە، مىللىــــ ــدىلىرىنىڭ تهســــ ــلىك ئهقىــــ تىنچلىقپهرەســــ
مۇســتهقىللىق ھهرىكهتلىرىنــى پهيــدا قىلىــدىغان ئاكتىــپ كــۈچلهر  
قاتارىدا ئهمهس، بهلكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا بـاش ئـېگىش، ئۇالرغـا     
قۇللۇق قىلىش، ئۇالرنىـڭ تاپشـۇرغان ۋەزىپىلىرىنـى سـاداقهتمهنلىك     

بـۇ كىشـىلىرىمىز   . ۇرۇپ كهلمهكـته بىلهن ئىجرا قىلىـش مهيدانىـدا تـ   
دۈشــمىنىگه، ۋەتىنىمىزدىكــى تاجــاۋۇزچى كــۈچلهرگه مهيلــى ئــاڭلىق 
ــي نهزەر،    ــىدىن قهتئىــ ــان بولىشــ ــزمهت قىلغــ ــىز خىــ ــاكى ئاڭســ يــ
ۋەتىنىمىزنىــڭ مــۇنقهرز بولىشــىغا ھېچقاچــان كۆرۈنهرلىــك توســالغۇ  

ھـــېچ بولمىغانـــدا بـــۇ   . يـــارىتىش ھهرىكىتىـــدە بولـــۇپ باقمىـــدى   
ــار بىــرەر   كــۈچلىرىمى ز خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى قىممىتــى ب

بۈگــۈن ئۇالرنىــڭ . ھهرىــكهت پهيــدا قىلىــش تهرىپىــدە بولــۇپ باقمىــدى
. ۋەتىنى ئۈچۈن خىـزمهت كۆرسـىتىدىغان ئـاخىرقى پۇرسـىتى كهلـدى     

ئهمدى بۇ كىشىلىرىمىز ئۆتكهنگه ساالۋات دەپ، بۇ شهرەپلىك ۋىجدانى 
 . الزىمۋەزىپىسىنى ئۈستىلىرىگه ئېلىشى 

ــى      ــز بىرىنچ ــى، بى ــىمىز الزىمك ــراپ قىلىش ــۇنىمۇ ئېتى ــا ش ئهمم
باسقۇچلۇق مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىـكهت باسـقۇچىنى يـۇقىرى      
پهللىــگه كۆتۈرۈشــته پۈتــۈنلهي بۈگــۈنكى قورچــاق ئورۇنــدا تۇرۇۋاتقــان   
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تۈگىتهلىگهن بولساممۇ، ئالىي مهكتهپ ئىمتىهانىغـا ئىككـى قېـتىم    
قاتنىشىپمۇ بىرىنچى تالالشتىنمۇ ئۆتهلمهي، ئالىي مهكتهپته ئوقـۇش  

پۇل تۆلهپ ئوقۇشقا ياردەم قىلغـۇدەك  . پۇرسىتىگه ئېرىشهلمىگهنىدىم
ھېچكىمىمىــز يــوق، ئــاخىرى كومپيــۇتېر كۇرســىلىرىغا قاتنىشــىپ  

. بىر ئىـدارىنىڭ باشـلىقىغا كاتىـپ بولـۇپ ئىشـقا كىرىۋالـدىم       يۈرۈپ
ئۆگهي دادام مېنـى زورالپ يـۈرۈپ بىـر تۇغقىنىنىـڭ ئوغلىغـا چېتىـپ       

ــدى ــروئىن    . قويـ ــمىيال خـ ــا رەسـ ــال ئهمهس، ھهتتـ ــاال ھاراقكهشـ ــۇ بـ ئـ
دەڭا، ئۇ مېنىمـۇ زورالپ يـۈرۈپ بـۇ تاماكـا     -چېكىدىغان بىرنېمه ئىكهن

ئهمما خروئىن چهكتـۈرۈپ باققـان   . پ قويدىبىلهن شۇ ھاراققا كۆندۈرۈ
بولسىمۇ، نېمىشقىدۇر توال قۇسۇپ قورسـىقىمدىكى بـاالممۇ چۈشـۈپ    

كېيىن . خروئىن دېگهن ئۇ نهرسه ماڭا  پهقهتال ياراشمىغانىدى. كهتتى
قارىسام ئۇ سـاراڭ دادىسـىنىڭ نامىـدا قهرز ئېلىـپ خـروئىن چېكىـپ       

ــۋەتكهنى  ــۇنچه قهرزگه بوغى ــۇل،  . كهندادىســىنىمۇ بىرم ــۇ پ ئۆيىمىزدىم
شــۇڭا ئــۇ دادىســىنى ئالــداپ . كېرەكنىــڭ تــايىنى يــوق ئىــدى-نهرســه

بــۇ ئارىــدا يهنه ئاپــام تۇيۇقســىزال قــان بېســىمى  . پــۇلىنى خهجلهيتتــى
. ئۆرلهپ كېتىپ دوختۇرخانىغا ئاپىرىشقىمۇ ئۈلگۈرمهي تۈگهپ كهتتـى 

…« 

ــدىكى ياشــلىرىنى ســۈرتۈپ     ــپ، كۆزى ــى توختىتى ــار گېپىن گۈلباھ
قاسىم يېنىغا كېلىپ ئۇنى باغرىغا بېسىپ . ىردەم ئولتۇرۇپ كهتتىب

  …. بىچارە قىز، تىترەپ يىغالپ كهتتى. بىردەم جىم ئولتۇردى

مېنىـــڭ ئهمـــدى بـــۇ ئـــائىله بىـــلهن مۇناســـىۋىتىمنى ســـاقالپ «
مهنمۇ ھېلىقى . قېلىشنى باھانه قىلغۇدەك بىرەر باغمۇ قالمىغانىدى

. ى خاتىرە قالدۇرۇپ ئاجرىشىپ كهتتىمئېرىمدىن تاماكا بىلهن ھاراقن
ئۆگهي دادىمىز بىر سودىگهر ئايال بىلهن ئۆيلىنىـپ بىـزگه قارىماسـال    

مهن ســـىڭلىم بىـــلهن نـــېمه قىلىشـــىمنى بىلهلـــمهي، . بولىۋالـــدى
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ــۈردۈم   ــېتىپ يـ ــال سـ ــدا مـ ــل رۇس بازىرىـ ــر  . بىرمهزگىـ ــۇ يهردە بىـ شـ
ېكىسـتانغا  سودىگهرنىڭ ئالدىمىغا چۈشۈپ ئۇنىڭغا ئاشـنا بولـۇپ ئۆزب  

ئۇ يهردە دادامنىڭ بىر ساۋاقدىشى بىلهن تونۇشـۇپ قېلىـپ،   . چىقتىم
قارىســام ھېلىقــى  . ئۇنىــڭ ئوغلىغــا ســىڭلىمنى چېتىــپ قويــدۇم    

سودىگىرىمنىڭ ئايىغى چاققانلىشىپ، ئالمۇتىدا بىر، بىشكهكته بىر 
مهنمۇ بوش تۇرماي، . دېگهندەك بىرمۇنچه ئاياللىرى پهيدا بولۇپ كهتتى

ىسى ئوتتۇزمىڭ دولالرلىق مېلىنى بىرسىگه يىگىرمه نهچچه بىر كۈن
مىڭ دولالرغا نهق پۇلغا سېتىۋېتىپ، پۇلىنى ئېلىپال بۇ ياققا يېنىپ 

ئــۇ پۇلنىـڭ يېرىمىغــا بىــر ئـۆي ســېتىۋېلىپ، ھهرخىــل   . كىرىۋالـدىم 
ھاراقالردىن بىرمۇنچه ئېلىپ ئۆيۈمـدە بىـر ھهپـتىگىچه غىـق مهسـت      

گۈلباھار قاسىمنىڭ قۇچىقىدىن چىقىـپ   −. بولغۇچه ئىچىپ ياتتىم
 بىـر  −بىـر تـال تاماكـا تۇتاشـتۇرۇپ چهكتـى،      . بېرىپ دىۋاندا ئولتۇردى

 چىقىپ ئالغىلى ھاراق بازارغا كېتىپ تۈگهپ ھارىقىم كۈنىسى، جۈمه
 ئېچىنىشـلىق  ئـۇ . قالـدىم  كېلىپ دۇچ پاجىئهسىگه خاسىيهتلهرنىڭ

ــى ــۆرۈپ ۋەقهن ــاراق ئىختىيارســىزال ك ــۈپ  ق ســومكام ھ ــدىن چۈش ولۇم
بىرقىسمىنىڭ چېقىلىپ يولغـا بىـر كېلىـپ كېتىشـىنىمۇ تۇيمـاي      

ئاخشـىمى ئۆيۈمـدە   . ئۇ قىزغا بهكال ئىچىم ئاغرىپ كهتتـى . قاپتىمهن
قىپقىزىـل قانغـا   : يالغۇز ئولتۇرۇپ كوچىدا كـۆرگىنىمنى ئهسـلهيمهن  

چىلىشىپ ئولتۇرغان بىر ئۇيغۇر قىزى؛ قۇچىقىدا يـۈرىكى سـاڭگىالپ   
يىگىتـــى؛ يهنه بىـــر قولىـــدا ئـــۇ يىگىتىنىـــڭ يـــۈرىكىنى  چۈشـــكهن 

تــۇتقىنىچه نــېمه قىالرىنــى بىلهلــمهي قېتىــپال قالغــان يــاش ئۇيغــۇر  
 ئېسـىمگه  ۋەسىيىتى قىلغان دادامغا رەھمهتلىك بوۋامنىڭ …قىزى، 

ــپ ــدى كېلىـ ــى. تۇرۇۋالـ ــايۋەچچه ھېلىقـ ــلهن بـ ــرگه بىـ ــۈرگهن بىـ  يـ
ىرى زەڭگهر، يهنه بىرى قارا ب ئارىسىدىن ماللىرى ئۇنىڭ ۋاقىتلىرىمدا،

سـودىگهر  . تاشلىق كىچىك ئىككى پارچه كىتـاب چىقىـپ قالغانىـدى   
ــېلىكىگه    ــلهت چـ ــاي ئهخـ ــاراپمۇ قويمـ ــا قـ ــۇ كىتابالرغـ ــىم ئـ ئوينىشـ
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تېخىمــۇ بىــخهتهر زەربه بهرگىلــى بولىــدىغانلىقىنى مۆلچهرلىســهك، ئــۇ 
دۈشمهنگه زەربه بېرىشته . ھالدا كېيىنكىسىنى تاللىۋېلىشىمىز الزىم

ــان تۆكۈشـــ  ــۇل قـ ــم نوقـ ــلىقىمىز الزىـ ــهت قىلماسـ ئهگهر . نىال مهقسـ
مۈلكىگه زىيـان  -دۈشمهننى قاچۇرۇش رولىال بولىدىكهن، ئۇالرنىڭ مال

 . سالساقمۇ مهقسهتكه يهتكهن بولىمىز

بىــز شــۇنى يهنه بىــر قېــتىم تهكىتلهيمىزكــى، بــۇ ۋەتهن بىزنىــڭ  
بۇ ۋەتهنـگه ھهرقانـداق باھـانىلهر بىـلهن كهلـگهن خىتايالرنىـڭ       . ۋەتهن

شـۇ سـهۋەبتىن، بـۇ    . ممىسى تاجاۋۇزچى، مىللىـي دۈشـمىنىمىزدۇر  ھه
تاجاۋۇزچىالرنىــڭ خهلقىمىــزگه، ۋەتىنىمىــزگه كهلتــۈرگهن زىيىنىنــى  
ــاكى ئاڭســىز، ئاكتىــپ يــاكى مهجبــۇرى پهيــدا قىلىۋاتىــدۇ    ــاڭلىق ي ئ

بۇ تاجاۋۇزچىالرنىڭ قىلغان ھهربىر . دەيدىغان مهسىله مهۋجۇد ئهمهس
ان ھهربىر قهدىمى ۋەتىنىمىزنى يۇتـۇۋېلىش،  ئىشى، ۋەتىنىمىزدە باسق

ئۇالرنى ھهرقانداق باھـانىلهر بىـلهن   . خهلقىمىزنى يوقىتىش ئۈچۈندۇر
ھىمايه قىلىدىغان، ئىچ ئاغرىتىـدىغانالرنىڭ ھهممىسـى ۋەتهن ئېڭـى    

 . بولمىغان قۇلالر ياكى ۋەتهن خائىنلىرىدۇر

بـــۇ باســـقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـــز مـــۇتلهق تـــۈردە ئىزچىللىقىغـــا  
ئهنه شــۇ چاغــدىال، بىزنىــڭ بىرىنچــى . كاپالهتلىــك قىلىنىشــى الزىــم

ــىتىگه     ــاخىرقى مهقس ــز ئ ــۇزۇش ھهرىكىتىمى ــقۇچلۇق ۋەتهن قۇتق باس
ئىزچىللىق، قولغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىزنى . يېتهلهيدۇ

ئاسان تۇتۇلـۇپ قالماسـلىق ئۈچـۈن قهتئىـي     . ئالدىنقى شهرت قىلىدۇ
ۋە ئهڭ ئـاجىز نۇقتىسـىغا ئهڭ مهخپـى     تۈردە دۈشمهننىڭ ئهڭ بىخوت

 .شهكىللهر بىلهن زەربه بېرىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ
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يۈرىدىغان يهرلهردە، قوراللىق قوغدىنىشـى بولمىغـان ئـاجىز دۈشـمهن     
بـۇ دېگهنلىـك، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ     . نىشانغا ئېلىنىشى الزىم

تۇغقـانلىرىنى،  -الرنىـڭ ئـۇرۇق  ۋەھشىي جالالت ئائىله تهۋەلىرىنـى، ئۇ 
ــىلىرىنى، ھهددىنــى      ــۆيگهن ئــادەم ۋە نهرس ــىلىرىنى، س ــېقىن كىش ي

چاپـارمهنلىرىنى  -بىلمهي قالغان ئۇششاق تاجاۋۇزچى مهمـۇرىي كـادىر  
. زەربه بېرىدىغان ئوبيېكتىپ قىلىپ تـاللىۋېلىش دېگهنلىـك بولىـدۇ   
ــت     ــش ۋە بېسىۋېلىش ــتهملىكه قىلى ــى مۇس ــدا ۋەتىنىمىزن ــۇ جهريان ا، ب

خهلقىمىزنـى بــوزەك قىلىشــتا، باستۇرۇشــتا، تــۆھمهت قىلىــپ تۇتــۇپ  
بېرىشــته، نــازارەت قىلىشــتا، يهرلىكلهرنــى يهكــلهپ ئــۆز خىتــايلىرىنى 
شهھهر نوپۇسىغا ۋە ئىشـقا ئورۇنالشتۇرۇشـقىال بېرىلىـپ كېتىشـلهردە     
ــقا    ــپ دەم ئېلىشـ ــانالر مهيلـــى قېرىـ ــپ رول ئوينىغـ ــدە ئاكتىـ ئاالھىـ

ۋالىنىۋاتقــان بولۇشــىدىن قهتئىــي نهزەر، ئــۇالر ۋە چىقىۋالغــان يــاكى دا
ئۇالرنىڭمۇ بارلىق يېقىنلىرى زەربه بېرىلىـدىغان نـامزاتالر قاتارىـدىن    

بىز بۇ باسقۇچتا ۋەتىنىمىزگه تاجـاۋۇز قىلىـپ   . ئورۇن ئېلىشى كېرەك
كهلــــگهن خىتــــاي تاجــــاۋۇزچىلىرىنى ئۆلتــــۈرۈش يــــاكى بــــۇرۇنقى  

ئېلىشــنى ئــۆزىمىزگه ۋەزىــپه جىنــايهتلىرى ئۈچــۈن قــانلىق قىســاس  
ئهســلىدىال بۇنــداق ۋەزىپىنــى ئورۇنــداش پۇرســىتىگىمۇ . قىاللمــايمىز

بىز پهقهت ۋەتىنىمىزگه تاجـاۋۇز قىلىـپ كىرىـدىغان    . ئىگه ئهمهسمىز
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى قورقۇتـۇپ كهلتۈرمهسـلىك، ۋەتىنىمىزدىكـى    

نال ۋەھىـمه  تاجاۋۇزچى خىتايالرنى قورقۇتۇپ دۆلىتىگه قـاچۇرۇش ئۈچـۈ  
شۇنداق ئىكهن، قايسى خىل دۈشـمهنگه زەربه  . پهيدا قىلىشىمىز الزىم

بهرگىنىمىزدە دۈشمهننى ئهڭ بهك قورقـۇتقىلى بولىـدىغانلىقى، ئهڭ   
كــۆپ قورقۇتــۇپ قــاچۇرغىلى بولىــدىغانلىقىغا قــاراپ زەربه بېــرىش      

ــم  ــوبىكتىبىنى تاللىشــىمىز الزى ــاۋۋال  . ئ ــدىغانغا ئ ئهگهر زەربه بېرىلى
ــگه    تال ــمهننىڭ زەربى ــر دۈش ــدا يهنه بى ــمهنگه قارىغان ــان دۈش لىۋېلىنغ

ئۇچۇرۇشى تېخىمۇ كۆپ خىتاي تاجاۋۇزچىسىنى قاچۇرااليـدىغان يـاكى   
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مهن دەرھال ئۇالرنى ئهخلهتلهر ئارىسىدىن چىقىرىپ . تاشلىۋەتكهنىدى
ابالر ئۇ كىت. ئېلىپ كىتابلىرىمنىڭ ئارىسىغا قېتىپ قويغانىكهنمهن

ــانىكهن     ــاقلىنىپ قالغ ــۇلۇپ س ــلهن قوش ــابلىرى بى ــڭ كىت . ئۆزۈمنى
ــى     ــىدا بىرنېمىلهرنـ ــالر توغرىسـ ــداق ئىشـ ــابالردا بۇنـ ــى كىتـ ھېلىقـ
دېگهندەك قىالتتى دەپ ئېسـىمگه ئېلىـپ، ئـۇالرنى تېپىـپ ئوقۇشـقا      

-ئاخىرى بىر قارارغا كهلدىم. قايتا ئوقۇدۇم-ئوقۇدۇم، قايتا. كىرىشتىم
يىتىنى ئورۇنداش ھهمدە ھېلىقى قىزنىڭ ئۆچىنى دە، بوۋامنىڭ ۋەسى

ئۆمرۈمـدە خهلقىمـگه بىـرەر قېـتىم     . ئېلىپ بېرىشكه قهسهم قىلدىم
كومپيـۇتېر  . بولسىمۇ ياخشى ئىش قىلىـپ بېـرىش خىيالىـدا ئىـدىم    

كورسىغا قاتناشقىنىمدا ھېلىقـى قىزنىـڭ بىـزگه پراكتىكـا قىلىـپ      
ــپ بهرگهنلىكىــدىن تونــۇيتتىم    ــك قىلى ئىككــى -بىــر .مۇئهللىملى

ــۈرۈپ خاســىيهت مۇئهللىمنىــڭ    ئايــدىن كېــيىن سۈرۈشــته قىلىــپ ي
يولدىشــى بىــلهن قوشــۇلۇپ بىــر . ئادرېســىنى تېپىــپ ئــۆيىگه بــاردىم

ساۋاقدىشــــىنىڭمۇ ئۆلــــۈپ كېتىشــــى خاســــىيهتنى تۈگهشــــتۈرۈپال  
ئانىســـى خاســـىيهتنى -ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه قهينـــى ئاتـــا. قويغــانىكهن 

ىپ بهكـال يامـان كـۆزى بىـلهن     پېشكهللىكنىڭ مهنبهسـى دەپ قارىشـ  
ــۈرگهنىكهن  ــىپ يـ ــىپ    . قارىشـ ــا ئېلىشـ ــىيهت يـ ــدە خاسـ ــۇ ھالىتىـ بـ

قالىدىغاندەك، يا بولمىسا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالىدىغاندەكال ھالغا كېلىپ 
ئۆيىدىكىلهرگه مهسلىههت قىلىپ يۈرۈپ ئۇنى بىر قـانچه  . قالغانىكهن

ۈن ئۇنىــڭ كــۆڭلىنى ئــېلىش ئۈچــ. كــۈنگه ئۆيــۈمگه ئېلىــپ كهلــدىم
قولۇمدىن كېلىدىغان ھهممه قىلىقالرنى قىلىـپ بـاقتىم، ئـېچىالي    

ئاســـتا -ئاســتا . ئــاخىرى ئــۇنى قىزىــل ھاراققــا زورلىــدىم     . دېمهيــدۇ 
ــلىدى     ــقا باش ــىلىپ يىغالش ــا ئېس ــكه، ماڭ ــقا، دەرد تۆكۈش . ئېچىلىش

مهنمۇ كېيىنكى . ئهتىسى ئويغىنىپ، ئاخشامقىالرنى ئهسلىيهلمىدى
پـاتال  . ۇرۇپ ۋىسـكى ئارىالشـتۇرۇۋەتكهنىدىم  رومكىلىرىغا چاندۇرماي تـ 
 قالغانـدەك  راھهتلىنىـپ  خېلـى  قارىغانـدا “. مهست بولۇپ قالغانىـدى 
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 ســـورايتتى دەپ ”ئىچىرىـــۋەتتىڭىز؟ نـــېمه ماڭـــا ئاخشـــام قىلىـــمهن،
 كىتـابالرنى  ھېلىقـى . دېـدىم  ئـااليلى  قىسـاس  ئۇنىڭغا مهن. مهندىن

كىتابالرغـا كىرىشـىپال    ئۇ خاسىيهت قارىسام، ۋاقتىدا بىر. كۆرسهتتىم
 دەپ ”تونۇمســهن؟ ســهن دېگىنــى؟ مهن ئىزچــى ئــۇ كىمــكهن“: قــاپتۇ

 دېگىنـى  كىتابلىرىـدا  ئىزچىمهننىـڭ  شـۇ  قانـداق؟ “. قويـاتتى  سـوراپ 
ــويىچه ــش بـ ــقا ئىـ ــداق قىلىشـ ــهن؟ قانـ ــورىغىنىمدا، دەپ ”قارايسـ  سـ

ــۇ قارىغانـــــدا“ ــۆزىمىز ئىشـــــنى بـــ  ئهر بىزنىـــــڭ قىلمىســـــاق، ئـــ
نىــــڭ بــــۇ ۋەتهنــــگه كۆڭــــۈل بۆلىــــدىغانالر بىز كىشــــىلىرىمىزدىن

 قىلىــپ شــۇنداق. كهلــدى مــاقۇل پــاتال دەپ ”چىقىدىغانــدەك ئهمهس
 بىرقـانچه  كىتـابىنى  ئىككـى  نىڭ ’مهن ئىزچى‘ ئولتۇرۇپ ئىككىمىز

 يوشـۇرۇن  بىـر  ئىككىمىز ئاخىرى. قىلدۇق تارتىش-تاالش ئوقۇپ كۈن
كىل قـۇرۇش  تهشـ . كهلدۇق قارارىغا ئۇيۇشۇش قۇرۇپ قوشۇنى ھهرىكهت

قانـداق قهسـهم قىاليلـى؟    . ئۈچۈن قهسهم قىلىشـىمىز كېـرەك ئىـدى   
ئىچىۋالمىغـان  . دېيىشىپ خىيالىمىزغا قۇرئان كهرىم كىتابى كهلدى

تارىنىپ پاكىز بىـر پـارچه رەختنـى    -بىر كۈنىسى ئىككىمىزال يۇيۇنۇپ
يهرگه سېلىپ ئولتۇرۇپ، بېشىمىزغا ياغلىق چىگىپ بىلگىنىمىزچه 

. ئاندىن دۇئـا قىلىشـتۇق  . تلىرىدىن بىر قانچىنى ئوقۇدۇققۇرئان ئايه
-ئاخىرىدا ئىككىمىـزال قۇرئاننىـڭ ئۈسـتىگه قـولىمىزنى قويـۇپ بىـر      

شـــۇنداق قىلىـــپ قوشـــۇنىمىزنى . بىرىمىـــزگه قهســـهم قىلىشـــتۇق
بۇنىڭغا بىرەر ئىسىم قويۇپ چىقايلى دېيىشـىپ،  . قۇرۇۋالغان بولدۇق

نىمىزنىڭ بايرىقى دەپ ئىنچىكه ۋەتى كىتابىدا بىر نىڭ ’مهن ئىزچى‘
. ئاينىــڭ ســۈرىتى چۈشــۈرۈلگهن بىــر رەســىمنى ســىزىپ قويغــانىكهن 

بىزمۇ شۇ بايراقنى چوڭ مهيدانىنىڭ ئالدىدىن غهربتىن شهرققه قاراپ 
پـــارات قىلىـــپ كۆتـــۈرۈپ مېڭىشـــنىڭ كـــۈنلىرى ئۈچـــۈن دەپ، شـــۇ 

 − »…. بايراقتىكى شهكىلنى قوشۇنىمىزغا ئات قىلىـپ قويۇۋالـدۇق  
ئانـدىن  . گۈلباھار گېپىنى توختىتىپ بىر چىـنه چـاي قۇيـۇپ ئىچتـى    
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كــــۆپىيىش يــــوللىرىنى ۋاســــىتىلىك يــــولالر بىــــلهن توســــۇش      
ــاي تاجــاۋۇزچى    ــى مىليــون كىشــىلىك قوراللىــق خىت ھهرىكىتىمىزن

ــۇن ــات     قوش ــل قان ــدا ئىزچى ــان ھال ــدىغا ئالغ ــۆزىمىزنى دال لىرىدىن ئ
بۇنىـڭ ئۈچـۈن مـۇتلهق يوشـۇرۇن تـۈرلهردىكى      . يايدۇرۇشقا مهجبۇرمىز

ــوغرا    ــقا تـ ــدىن تولـــۇق پايدىلىنىشـ ــارىتىش پائالىيهتلىرىـ ۋەھىـــمه يـ
ــداق بىــر   . كهلمهكــته ــۇ باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنــى ھهرقان يهنــى، ب

ئاساسـتا، ھهتتـا خهلقىمىزدىنمـۇ    تاشقى يـاردەمنى ئۈمىـد قىلمىغـان    
بىرەر ياردەم تهلهپ قىلىش پۇرسىتى بولمىغان ھالدا قانات يايدۇرۇشـقا  
مهجبــۇر بولىــدىغانلىقىمىز ئۈچــۈن، ئىمكــانقهدەر ئــاددىي، ئهرزان ۋە     
ھهممىال يهردە تاپقىلى بولىـدىغان نهرسـىلهرنى قـورال قىلىـپ قانـات      

بۇنداق ئاددىي . هلمهكتهيايدۇرۇشنى جىددىي ئويلىنىشىمىزغا توغرا ك
قورالالر، دۈشمهننىڭ ھهرقانداق بىر قوراللىق كـۈچىگه زەربه بېرىشـته   
ئېغىر قىيىنچىلىقالرنى تۇغدۇرۇپ بېرىدىغانلىقى مۇقهررەر بولغاچقا، 
ــاجىز،    ــايىن ئـ ــۇ ئىنتـ ــدىغان ئوبىكتىبلىرىمىزمـ ــڭ زەربه بېرىـ بىزنىـ

ــدىك    ــارە قاتارى ــاكى بىچ ــق ي ــان، داڭلى ــايىن بهخىرام ــۈك ئىنت ى كۈچل
ۋەھىمىلىــك تهســىرلهرنى پهيــدا قىالاليــدىغان، ئاســان زەربه بهرگىلــى   
بولىدىغان دۈشمهن كـۈچلىرى بولىشـى، بۇنـداق ھهرىكهتلهرنـى پهيـدا      
قىلىــــدىغان پىــــدائىيلىرىمىزمۇ ھهر ۋاقىــــت ۋەقه پهيــــدا قىلىــــش 
شارائىتىغا ئىگه قىلـچه گۇمـان پهيـدا قىلمايـدىغان دۈشـمهن ئىچىـدە       

پهيـدا قىلىـدىغان   . شىلهردىن تهشـكىل تېپىشـى شـهرت   تۇرۇۋاتقان كى
ھهرىكهتلىرىمىزمـــــۇ ئىنتـــــايىن ئېچىنىشـــــلىق ۋەھىمىلهرنـــــى    
يارىتااليــدىغان ھهرىــكهت شــهكىللىرىدىن بولىشــى الزىمكــى، خىتــاي  
تاجـاۋۇزچى كهلگۈنـدىلهر بـۇ ھهرىكهتلىرىمىـزدىن ئۈركـۈپ قېچىشـنى       

 .كهلتۈرۈپ چىقىرااليدىغان بولسۇن

زنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىز قهتئىي بۇنىڭ ئۈچۈن بى
تــۈردە دۈشــمهن زىــچ جايالشــقان يهرلهردە، دۈشــمهن ئهڭ بهخىرامــان      
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ايدۇرۇشــقا ۋەزىــيهت يىمىــرىلمهس پــارتىزانلىق ھهرىكهتلهرنــى قانــات ي
ــۈنلهردە،    ــان كــ ــقۇچنى تهقهززا قىلغــ ــى باســ ــدىغان ئىككىنچــ بولىــ
دۈشمهننىڭ بىخوت قالغـان قوراللىـق تارقـاق كـۈچلىرىگه تۇيۇقسـىز      
زەربه بېرىـــپ قېچىـــپ كېـــتىش قاتارىـــدىكى پاراكهنـــدە ســـېلىش      
ھهرىكهتلىرىنــى كهڭ قانــات يايدۇرۇشــقا كىرىشــىپ، نىســپى مــۇقىم  

ــم   ــونالر ۋە قىس ــارتىزانلىق راي ــا   پ ــونالرنى قولغ ــازاد راي ــق ئ هن تۇراقلى
بۇنداق نىسـپى ئـازاد رايـونالرنى    . كهلتۈرۈشكه تىرىشىشىمىز مۇمكىن

ئىمكــان قهدەر مۇۋاپىــق قوشــنا ئهلــلهر چېگرىلىــرىغىچه كېڭهيتىــپ،  
قىســىمالرنى قــۇرۇپ چىقىــش -نىســپى مــۇنتىزىم قوراللىــق ئهتــرەت

بــۇ . مكىنشــارائىتىنى يارىتىشــقا تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــىمىز مــۇ
ــتهقىللىق      ــي مۇسـ ــۈردە مىللىـ ــۇقهررەر تـ ــاخىرى، مـ ــقۇچنىڭ ئـ باسـ
ــۇنتىزىم     ــان نىســپى م ــۈچىنچى باســقۇچى بولغ ــڭ ئ ھهرىكىتىمىزنى

بىـز شـۇ چـاغالردىال بىـزگه     . ئۇرۇش ھالىتى ۋەزىيىتىگه ئېلىـپ بارىـدۇ  
ــر    ــېقىن بى ــا ي ــان ئونغ ــنا بولغ ــپ   -قوش ــدە پهرقلىنى ــدىن ئاالھى بىرى

ن ھهرخىـــل مۇددىئـــا يـــاكى ھهرخىـــل تۇرىـــدىغان قوشـــنىلىرىمىزدى
ئهنه . شهكىللهردە ماددىي ۋە مهنىۋى ياردەمگه ئېهتىياجىمىز تۇغۇلىـدۇ 

ــى      ــي ئهھمىيىتىنـ ــالىيهتلهر ھهقىقىـ ــك پائـ ــدا، دىپلوماتىـ ــۇ چاغـ شـ
ئۇنىڭــدىن بــۇرۇنقى باســقۇچالردا، بىزنىــڭ . كۆرسىتهلىشــى مــۇمكىن

ــۇمچه ۋەتهنپهر     ــارلىق قوش ــاكى ب ــالىيهت ي ــقى پائ ــارلىق تاش ــك ب ۋەرلى
پائالىيهتلىرىمىز پهقهتال بىرىنچى ۋە ئىككىنچى باسقۇچلۇق مىللىي 
مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىمىز ئۈچۈن بىۋاسىته ياردىمى تېگىـدىغان  

 . پائالىيهت تۈرلىرىنى ئۆزىنىڭ مۇددىئاسى قىلىشى الزىم

ــقۇچلۇق     ــى باســ ــڭ بىرىنچــ ــلهن بىزنىــ ــيىش بىــ ــداق دېــ بۇنــ
بىـز  . دەپ قارىماسلىقىمىز كېـرەك ھهرىكىتىمىزنى ئۇنچىلىك ئاسان 

بۇ باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنى باشالش كۈنلىرىمىزدە، يىلىغا يېرىم 
مىليوندىن سۈنئىي كۆپىيىپ كېتىۋاتقان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ  
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 :يهنه گېپىنى داۋام قىلدى

دەسلىپىدە كىتابتىكىلهرگه ئوخشىتىپ بىر نېمىلهرنـى يېزىـپ   «
بىــر كۈنىســى قايســى بىــر كافېخانىــدا . يوشــۇرۇن تارقــاتقىلى تــۇردۇق

ــداق يهرلهر م   ــۇ چــاغالردا ئۇن ــڭ ئولتۇرغىنىمــدا، ھه، قارايســىزغۇ، ئ ېنى
ئـۇ كافېخانىـدا پۇلـدىن باشـقىنى     . ئۈچۈن ئادەتتىكىدەكال يهرلهر ئىدى

خىيالىغا كهلتۈرەلمهيدىغان ئىككى خىتاينىـڭ ئۆزئـارا قىلىشـىۋاتقان    
 ئۇيغــۇر قېــرى ھــازىر“: گهپلىــرىگه قــۇالق موللىســى بولــۇپ قالــدىم 

ــدىلهر ــۇرۇن ئهپهنـ ــارتلىتىش يوشـ ــدا پـ ــش پهيـ ــۈن قىلىـ ــت ئۈچـ  ۋاقىـ
ــزگىنلهش ــاختۇرۇپ يـــۈرگهنلىكى چوقـــۇم  ىبومبىســـ تىـ ئهگهر . نى ئـ

ــات     ــاكى گران ــارتالتقۇچ ي ــا پ ــۇ ســاراڭ ئۇيغۇرالرغ كېلىشتۈرەلىســهك، ب
مېنىڭ بۇ يېقىنـدىكى ھهربىـي   . سېتىپمۇ جىق پۇل تاپقىلى بوالتتى

ئۇنىڭغـا ئـازراقال   . ئىسكىالتىدا ئىشلهيدىغان بىر يۇرتلۇق تونۇشۇم بار
ــدى    ــداق بومبى ــام ئۇن ــۇزۇپ قويس ــۇل تۇتق ــااليتتى  پ ــوغرىالپ چىق ن ئ

ــنه ــۇ     . دېگى ــدىم ئ ــپ بېقىۋى ــته گهپ يورغىلىتى ــۇ ھهق ــتىم ب ــر قې بى
پۇل تـاپقىلى بولىـدىغانال ئىـش بولسـا بىـر ئامـالىنى       : يۇرتلۇقۇم ماڭا

شۇنداق قىلىپ بىر سىناپ باق دەپ قولىغـا مىـڭ   . قىالاليمهن دېدى
يـــۈەن پـــۇل تۇتقـــۇزۇپ قويۇۋىـــدىم، ئهتىســـىال ئىككـــى خىـــل قـــول  

ھـازىر شـۇنىڭغا   . سىدىن ئونـدەكنى ئـوغرىالپ ئهكېلىـپ بهردى   بومبى
. بىرەر ساراڭ ئۇيغۇر خېرىـدار تاپالىغـان بولسـاق بهك ياخشـى بـوالتتى     

ــۇنچه ئۇيغــۇر تونۇشــلىرىڭ بولىــدىغان   بىــر ئامــالىنى . ســېنىڭ بىرم
 چانـدۇرماي  كۈنىسـى  شۇ مهن. ئاڭلىۋالدىم دېگىنىنى ”قىالالرسهنمۇ؟

. ڭغۇ چۈشكىچه ئۇنىـڭ ئـۆيىنى كۆرۈۋالـدىم   اقار چۈشۈپ پېيىغا ئۇنىڭ
ئهتىسى سهھهر تۇرۇپ، يېنىمغا ئىككى مىڭ سوم نهق پـۇل، بىـر تـال    
يالغان ناگان بىلهن بىر تال نېپىز پايپاقنى سېلىۋېلىپ ئۇ خىتاينىڭ 

ئـۇ خىتايغـا يالغانـدىن بىـرنېمىلهر دەپ     . ئۆيىگه قاراپ يولغا چىقتىم
ــپ بهردى  ــدىم ئېچى ــىكىنى ئۇرۇۋى ــۈل   . ئىش ــاۋۋال تهۋەكك ــدا ئ ــۇ چاغ ب
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ــارا     ــارمهن دەپ بېشــىمغا ق ــۇپ باق ــاقىمهن، بولمىســا قورقۇت قىلىــپ ب
ئهرەنــــچه . پايپــــاقنى كىيىۋېلىــــپ ناگــــاننى تهڭــــلهپ تۇرغانىــــدىم

ياسىنىۋالغىنىم ئۈچۈن ئۇ خىتاي ئاۋازىمدىن مېنـى ئهر كىشـى دەپـال    
 ئــۆيىگه كىــرىپال ئۇنىڭغــا بــوم ئــاۋازىم بىــلهن ســىچۈەن . بىلگهنىــدى

 بــار بومبىســى قــول تــال ئــون ســهندە ئاڭلىســام“: شېۋىســىدە دېــدىم
ــۇالرنى. ئىــكهن ــا ھــازىرال ئ  جوزىســىغا دەپــال ”بېرىســهن ســېتىپ ماڭ
 خىتاي، ئۇ كهتكهن قورقۇپ دەسلهپته. تاشلىدىم سومنى مىڭ ئىككى

 پۇلغـا  بـاغالم  ئىككـى  جوزىـدىكى  ئاندىن تاپانچىغا، قولۇمدىكى ئاۋۋال
ــاراپ ــا ســهل ق ــقا  چۈشــ جايىغ ــك قىلىش ــپ مۇغهمبهرلى كهندەك قىلى

 نهدىـــن ئهمهســـلىكىڭنى ئـــادىمى ھۆكـــۈمهت ســـېنىڭ“: باشـــلىدى
 پـۇلنى  يـا . ئهمهس تهس بىلىشىڭ بۇنى“. تىركهشتى دەپ ”بىلىمهن؟

 ”!ئۆلىســهن ھــازىرال بولمىســا يــا بېرىســهن، ماڭــا گرانــاتالرنى ئېلىــپ
ــدىم ــې،“. دې ــا داگ ــم ماڭ ــن، رەھى ــى قىلغى ــۈرمه، مېن ــا مهن ئۆلت ڭا س

 ئېغىر بىر ئىچىدىن ئىشكاپنىڭ ياندىكى دېگىنىچه ”بومبىنى بېرەي
ــومكىنى ــپ س ــدىمغا چىقىرى ــدى ئال ــىنى. قوي ــپ سىيرىتمىس  ئېچى

ــارا ئىچىــــدىكى ــارقىراپ قاپقــ ــان پــ ــهتتى بــــومبىالرنى تۇرغــ . كۆرســ
ــدىكىلهرنىڭ ــرى ئىچى ــومبىالر شــهكىلدىكى باشــقىچه ســهل بهزىلى  ب

 ھىجىيىـپ  خىتـاي  ئـۇ  ”!ى سـانا پۇلـۇڭن “: ۋارقىرىـدىم  دەرھال. ئىكهن
 يۈەنلىــك ئـون  يۈەنلىـك،  يـۈز  بىـلهن  قـوللىرى  تۇرغـان  تىتـرەپ  تـۇرۇپ 

. بهردىـم  يۈەندىن يۈز ئىككى تېلىغا بىر“. كىرىشتى ساناشقا پۇلالرنى
 تېپىـپ  قانچىنى يهنه. ئالىمهن بولسا يهنه تۇتالىساڭ، چىڭ ئاغزىڭنى

 باھاغـا  بـۇ “. تـۇرۇپ  تهڭـلهپ  تاپانچـامنى  ئۇنىڭغا دېدىم ”بېرەلهيسهن؟
 خهتهرلىـك  كېتىـدىغان  بـاش  دېگهن بۇ بىلىسهن، ئۆزۈڭ. تهس تاپماق

 يـۈزدىن  بهش تېلىنـى  بىـر  قېتىمدا كېلهر مهيلى، قېتىم بۇ …. ئىش
 ئهللىـك  يهشـىكته  بىـر . بېـرەلهيمهن  تېپىپ يهشىك بىر يهنه ئالساڭ،

انـا  م. تىزگىنلىيهلهيدۇ ۋاقىت ئېلېكترونلۇق ھهممىسىال. بولىدۇ تال
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ــۇ يىلــالردا خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ   . قىلىــپ كهلگهنىــدۇق ــز ئ بى
نوپۇس ئۈستۈنلۈكى يارىتىۋېلىپ ۋەتىنىمىزنـى يۇتـۇۋېلىش پىالنىغـا    

بىــز دۈشــمهنگه قارشــى جهڭــگه  . ئىزچىــل ســهل قــاراپ كهلگهنىــدۇق 
ــارىالردىن   ــق چـ ــتا ئهڭ مۇۋاپىـ ــمهننىڭ ئاتلىنىشـ ــدىلىنىپ دۈشـ پايـ

ئازىيىشىنى ئىلگىـرى سـۈرىدىغان ئهڭ ئـاجىز نـۇقتىلىرىنى تېپىـپ      
ــارتىزانلىق      ــۇرۇن پ ــۇتلهق يوش ــارەت م ــتىن ئىب ــل زەربه بېرىش ئىزچى
ھهرىكهتلىــرى بىــلهن شــۇغۇللىنىش ئورنىغــا، دۈشــمهن بىــلهن تىــنچ  
ــىلىق      ــنچ قارش ــكارا تى ــاكى ئاش ــىش ي ــىي تىركىش ــهكىلدە سىياس ش

-ىبارەت خاتا يول بىلهن ھهرىكهت قىلىشنى بىـردىن كۆرسىتىشتىن ئ
 .بىر ھهل قىلىش چارىسى دەپ ھېسابلىدۇق

شـــهرقىي تۈركىســـتان مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىنىـــڭ  
بىرىنچــى باســقۇچى ھېســابلىنىدىغان دۈشــمهننىڭ ســۇنئى يــولالردا  
ــۈچىمىزگه      ــۆز ك ــۈنلهي ئ ــز پۈت ــلهش ھهرىكىتىمى ــىنى چهك كۆپىيىش

ىلىــدىغان، قــولىمىزدىن كېلىــدىغان، ئۈنــۈمى  تايىنىــپ ئېلىــپ بېر
يۇقىرى، خهتىرى تۆۋەن، تېز تهسىر كۆرسىتهلهيدىغان، ئاسان، ئهرزان ۋە 

ــارە   ــۇرۇن چـ ــۇتلهق يوشـ ــۇر  -مـ ــدىغان ھهرىكهتتـ ــرلهرگه تايىنىـ . تهدبىـ
شۇنىڭدەك يهنه بىز بۇ باسقۇچتا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن ئاشـكارا  

بـۇ  . گىزمۇ مهقسهت قىاللمايمىزتىركىشىش ۋەزىيىتى يارىتىشنى ھهر
باســقۇچتا دۈشــمهننىڭ ســۇنى كــۆپىيىش يوللىرىغــا بىۋاســىته يــاكى  
ھهرخىل ۋاسـىتىلىك چهكلىـمه يـارىتىش ۋەزىيىتىنـى پهيـدا قىلىـش       
ــكهت     ــارتىزانلىق ھهرىــ ــق پــ ــىدىكى قوراللىــ ــارقىلىق، كهلگۈســ ئــ

 تهدرىجىــي تاجــاۋۇزچىلىرىنى خىتــاي ۋەتىنىمىزدىكــى −باســقۇچىمىز 
ىشـــــنى مهقســـــهت قىلىـــــدىغان ئىككىنچـــــى باســـــقۇچلۇق ئازايت

ــاي      ــتۈرۈش ۋە خىت ــى يېتىش ــان جهڭچ ــز ئۈچــۈن قهھرىم ھهرىكىتىمى
تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ قىســمهن نوپۇســى ئازىيىــپ بارىــدىغان پايــدىلىق 

. ۋەزىــيهت يارىتىۋېلىشــنى ئاساســى مهقســهت قىلىشــىمىز كېـــرەك     
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. پالۋانالر، باتۇرالر، قهھرىمـانالر، يولباشـچىالرنىڭ بولىشـىال يېتهرلىـك    
ــۈزۈپ     ــزگه خــاس تاكتىكــا ۋە ســىتىراتىگىيهلهرنى ت ــۈنكى دەۋرىمى بۈگ

ــي   ــدىغان داھىـــ ــتهكلهپ ماڭااليـــ ــبىگه يېـــ ــى غهلىـــ -خهلقىمىزنـــ
  !ز ئهمهلىي كۈرەش جهريانىدا چوقۇم يېتىشىپ چىقىدۇقۇماندانلىرىمى

ــي     ــلهن، مىللىــ ــى بىــ ــك ھهرىكىتــ ــۈن ۋەتهنپهرۋەرلىــ ــز بۈگــ بىــ
مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتـــى بىـــلهن شـــۇغۇللىنىمهن دەيـــدىكهنمىز،  
بىزنىــــڭ بــــارلىق تهشــــكىالت ۋە پىــــدائىيلىرىمىزنىڭ بــــارلىق     

ــدىلىنىپ ۋەتىنىم    ــۇق پاي ــارىالردىن تول ــۈن چ ــالىيهتلىرى، پۈت ــز پائ ى
ــىگه    ــۈنئىي كۆپىيىشـ ــڭ سـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــىدىكى خىتـ تهۋەسـ
چهكلىــمه پهيــدا قىلىــش، شــۇ ئاساســتا ۋەتىنىمىزدىكــى دۈشــمهن       
كۈچلىرىنى ئىمكان بار ئهڭ تۆۋەن ساندا چهكلهپ تۇتۇپ، كهلگۈسـىدە  
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ئازايتىش ۋە تولۇق قـوغالپ چىقىرىشـقا ئـۇل    

ۈچۈن ئۆزىمىزنى پروگراممىلىشىمىز، بۇ ھازىرالشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئ
ۋەزىپه ئاساسىدا ھهرىكهت پىالنى تۈزۈپ چىقىشىمىز، بۇ پىالن بـويىچه  

مانــــا بــــۇ، بۈگــــۈنكى مىللىــــي  . پائــــالىيهت قىلىشــــىمىز شــــهرت
مانا بـۇ، بىزنىـڭ   . مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ تۈپكى پرىنسىپى

لىــــك بۈگــــۈنكى كۈنــــدىكى مىللىــــي مۇســــتهقىللىق، ۋەتهنپهرۋەر 
 !بىر ئۆلچىمى-ھهرىكىتىمىزنىڭ بىردىن

 

 دۈشمهننىڭ بۈگۈنكى ئاجىز نۇقتىلىرى 2.2§
بىزنىـڭ ئـۆتكهن يېـرىم ئهسـىرلىك تـارىخىمىز ھهقىقهتهنمـۇ بىــر       

بىـز ئـۇ دەۋرلهردە مىللىـي    . چېكىنىش، ئوڭۇشسىزلىق تـارىخى ئىـدى  
مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىنــى تۇيــۇق يولالرغــا باشــالپ ماڭىــدىغان      

ــۈنلهي  ــكهت    پۈت ــلهن ھهرى ــا ســىتىراتىگىيهلهر بى ــا ۋە خات ــا تاكتىك خات
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 چىقىرىـپ  بـومبىنى  تال بىر غهيرىيرەك سومكىدىن دەپ ”ماۋۇالردەك
 خهۋەر مهنـدىن “. سـالدى  يانچۇقىغـا  قـاتالپال  پۇلنى خىتاي. كۆرسهتتى
 مــالنى ســهنمۇ. كىرگــۈزىمهن خهۋەر ســاڭا تهييــارالپال پــۇلنى. كــۈتكىن
 تاالغـا . كهتـتىم  چىقىـپ  كۆتـۈرۈپ  سومكىنى دەپال ”تۇرغىن تهييارالپ

ەرھـال بېشـىمدىكى پايپـاقنى چىقىرىۋېتىـپ، خىتاينىـڭ      د چىققـۇچه 
سومكىســـىنى ئـــۆزۈم ئالغـــاچ كهلـــگهن چىرايلىـــق ئوقۇغـــۇچىالر      

نېرىسـىدىكى ئـاپتوبۇس بېكىـتىگه    . سومكىسىغا پۈرلهپ تىقىۋەتتىم
ــقىنىچه    ــىنىلىرى چىرقىراشـ ــاقچى ماشـ ــۇنچه سـ ــىمگه بىرمـ كېلىشـ

ــڭ    ــدىغان بىنانى ــاي تۇرى ــى خىت ــدى ھېلىق ــپ توختى ــدىغا كېلى . ئال
بىرمۇنچه قوراللىـق سـاقچىالر دەرھـال بىنانىـڭ ئهتراپىنـى قورشاشـقا       

ئاڭغىچه چېچىمنـى بولىشـىغا قويۇۋېتىـپ قايتىـدىن قىـز      . باشلىدى
ھالىتىمگه كېلىۋالغانىدىم، كېتىۋاتقـان بىـر بولكىـۋاي تاكسـىچىنى     

چىالر ئـادەتته تاكسـى  . توختىتىپال ئۇنىڭغا ئولتۇرۇپ قېچىـپ كهتـتىم  
. مېنىڭ كۆرۈنۈشۈمدىكى قىـزالردىن تـوال بهك ئهنسـىرەپ كهتمهيتتـى    
. يولدا يهنه ئىككى قېتىم تاكسى ئالمىشىپ مهھهللهمگه كېلىۋالدىم
. ھېلىمۇ ياخشى، ئۇ خىتاينىـڭ ئۆيىـدىن بالـدۇر چىقىۋالغـانىكهنمهن    

ئۆيگه كىرىپ پـارقىراپ  . بولمىسا كىم بىلىدۇ نېمه بولىدىغانلىقىنى
ــ ــانغىچه تاماشــا   تۇرغــان ئ ــپ قويــۇپ ق ــومبىنى جوزىغــا تىزى ــال ب ون ت

 مهن ئهسـلىدە  ”!پـارتالتقۇچ  تـال  ئـون  سـومغا  مىڭ ئىككى“. قىلدىم
 قـالغىنىمنى  كـۆرۈپ  پـالال -غىـل  كىنـوالردا  دېگهننـى  بومبىسـى  قول

 بهكال گراناتالر بۇ. دەڭا كۆرمهپتىكهنمهن ئۆمرۈمدە ئالمىغاندا ھېسابقا
هچـچه ھهپـتىگىچه بـۇ    ن ئىككىمىز بىلهن تخاسىيه. توختىدى ئهرزانغا

ــدىغانلىقىنى بىلىــپ بواللمــاي بهكــال    ــداق ئېتىلى گراناتالرنىــڭ قان
ــتۇق ــىدىن     . گاڭگىراش ــا بىرەرس ــان، ي ــى بولمىغ ــىناق قىلغىل ــا س ي

ــورىغىلى، مىــڭ تهســته ئــاران بىلهلىــدۇق     ئارىــدىن بىرمهزگىــل  . س
هن مهن ۋاقىتنــى ئۆتكۈزۈۋېتىــپ، ۋاقىــت تىــزگىنلهش پــارتالتقۇچ بىــل
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بهكـال  . ئىككى قېتىم، خاسىيهت ئىككـى قېـتىم ھهرىـكهت قىلـدۇق    
ئهمما قالغان بومبىالرنىڭ ھهممىسـىال ئـادەتتىكى   . ئاسانغا توختىدى

ســـىز كـــۆرگهن كۈنىســـى . ســوقىچاق قـــول بـــومبىلىرى ئىكهنـــدۇق 
خاسىيهت ئۇالردىن بىر تېلىنى مهندىن يوشۇرۇنچه ئـوغرىالپ چىقىـپ   

قىزباال، تۇتۇلۇپ قېلىشنى ئـويلىمىغىنىنى  ئاقماق . ئىشلهتكهنىكهن
 ».شۇنداق قىلىپ ئىككىمىز ئىشنى باشلىۋالغان بولدۇق. قاراڭ

 ئـويالپ  بولـۇپ  ھهيـران  قاسـىم  − بـۇ؟  ۋەقهلهر ئاددىي دېگهن نېمه“
 تهربىـــيه بىـــر ھېچقانــداق  قىـــزالر، كىچىككىــنه  − ئىچىـــدە، قالــدى 

 قىاللىغانلىقىغـا  تهۋەككۈلچىلىـك  شـۇنچه  قورقماسـتىنال  كۆرمىگهن،
 ”!امدىغان بۇ جىنالرنىقارىم

ئهممـا  . گۈلباھار رەسمىي بىر لۈكچهك بولۇپ كهتكهن ئايـال ئىـدى  
تــوال مىللىــي غــۇرۇرى ســاقلىنىپ قالغــان، ھــېچ بولمىغانــدا       -ئــاز

. بوۋىسىنىڭ ۋاسىتىلىك ۋەسـىيىتىگه بولسـىمۇ ئىـگه بىرسـى ئىـدى     
 دەپ ”!سـىزگه  نئـاپىرى “قاسىم، بۇ قىزنى قۇچىقىغـا ئېلىـپ تـۇرۇپ    

قاسىمنىڭ بۇ قىلغىنـى قىزنـى   . غرىغا بېسىپ سۆيۈپ قويدىبا ئۇنى
 .بهكال يايرىتىۋەتكهنىدى

بـــــۇ گهپلهردىـــــن كېـــــيىن مهنـــــدىن يىرگىنهمـــــدىكىن دەپ «
 .قىلىپ ئهركىلىگهندەك قىزچاق دېدى −» .قالغانىدىم

ئۇيغــۇرالر بۈگــۈن يىرگىنىشــكه ئهمهس، دۈشــمىنىدىن قۇتۇلــۇش «
 −. يولــدا ھهرىــكهت ئــۈلگىلىرىگه، باشــالمچىالرغا موھتــاجيولىغــا، بــۇ 

ــۋاتقىنىڭىز ســــىزنىڭ − قاســــىم، دېــــدى ــۇ دەل قىلىــ ــۇر شــ  ئۇيغــ
 باشالمچىسـى،  بىـر  پائالىيىتىنىڭ چىقىرىش قوغالپ دۈشمهنلىرىنى

 قىلـچه  سورىسـىڭىزمۇ  جېنىمنـى  مهنـدىن  ئۈچـۈن  قىلغـانلىرىڭىز  بۇ
 نـېمه  دېـگهن  نىشيىـرگى . كېـرەك  بېرىشىم ئولتۇرماي ئىككىلىنىپ
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ــايدىغان     ــا ئوخشــ ــى باتۇرلىرىغــ ــازلىرى، غېنــ ــڭ «نىيــ بۆرىلىرىنىــ
 !كهلسىال كۇپايه» ھۇۋاليدىغان ۋاقتى

ەزىيىـــتىگه شـــهرقىي تۈركىســـتان خهلقـــى بۈگـــۈنكى دۈشـــمهن ۋ 
ئاساسهن ئهڭ مۇۋاپىـق، ئهڭ كۈچلـۈك، ئهڭ بىـخهتهر، ئهڭ ئۈنۈملـۈك،     

چـارىالرنى ئاسـاس قىلغـان يــېڭىچه    -ئهڭ ئاسـان ۋە ئهڭ ئهرزان ئۇسـۇل  
ــدىكهن،    ــدىغانال بولى ــگه ئاتلىنى ــدىلىنىپ جهڭ ــدىن پاي تاكتىكىلىرى

بۈگۈنكى كۈندە بۇنداق بىـر ھهرىـكهت   ! دۈشمىنىنى يهڭمهي قويمايدۇ
وشـۇرۇن شـهكىلدە پاراكهنـدىچىلىك تۇغدۇرۇشـال بولىـدۇكى،      مۇتلهق ي

ئۇنىڭدىن باشقا پائالىيهتلهرنىڭ ھهممىسى دۈشمهنگه ئهمىلى تهسىر 
ــۇ ئىشــقا دەرھــال   . كۆرســىتهلمهيدۇ خــۇددى شــۇنىڭدەك، خهلقىمىــز ب

ــاي     ــىپ خىتـــ ــىگه ئهگىشـــ ــڭ ئۆتىشـــ ــدىكهن، ۋاقىتنىـــ ئاتالنمايـــ
كۆپىيىپ ۋە كۈچلىنىـپ  تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە تېخىمۇ 

كېتىــپ، ھهرقانــداق بىــر قارشــىلىق كۆرســىتىش ئىمكــانىيىتىنىمۇ 
ــۇقهررەر  ــلىقى م ــتان   . قويماس ــهرقىي تۈركىس ــۈنكى ش ــالهنكى، بۈگ ۋەھ

 ئىقتىســادى ۋە ھهربىــي تهڭداشســىز‘خهلقــى ئالدىــدىكى دۈشــمهن   
ــۈچكه ــگه كـ ــا ئىـ ــاكى ’ئامېرىكـ ــۇنىڭغا يـ ــاپ شـ ــدىغان ئوخشـ  كېتىـ

ــمهنلهردىن ــا    .ئهمهس دۈش ــز خىتايالرغ ــۈن خهلقىمى ــپ بۈگ يهنه كېلى
-نهچچه مىڭ كىلومېتىرلىق سېپىل سوقتۇرۇشنى ياكى غهربته ۋىېنا

رىمالرغىچه ئىستىال قىلىشنى، ۋە يـاكى پۈتكـۈل ئىسـالم دۇنياسـىنى     
قولىدا تۇتۇپ تۇرىدىغان خهلىپىلىك قۇرۇپ چىقىشـنى ئـۆزىگه ۋەزىـپه    

ەتتىكى ۋەزىپىسى ئـۆز  خهلقىمىزنىڭ نۆۋ. قىلىش نىيىتىدىمۇ ئهمهس
ئون مىليـون خىتـاي تاجاۋۇزچىسـىنى خىتايغـا     -تۇپراقلىرىدىكى بهش

بۇنىــڭ ئۈچــۈن بىــزگه  . تهلتۆكــۈس قــوغالپ چىقىرىشــتىنال ئىبــارەت 
تــارىختىكى ئــاتىلال، ئوغۇزخــان، بۇغراخــانالردەك جاھانشــۇمۇل بۈيــۈك  

 بىزگه بۈگۈن زامانىمىزغـا . ئىستېالچى داھىيالر بولۇشى شهرت ئهمهس
اليىق سادىر پالۋان، تۆمۈر خهلپه، غوجا نىياز ھاجى، غېنـى بـاتۇرالردەك   
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خهلقىمىزنىڭ ئۆزىنى ئـۆزى قۇتقـۇزۇش يـولىنى تاپااليـدىغانلىقىغا ۋە     
ئۈچـــۈن خهلقىمىزنىـــڭ جاســـارەتكه كېلهلهيـــدىغانلىقىغا    بۇنىـــڭ 

بهلكىم بـۇ كىشـىلىرىمىز كهلگۈسـىدە    . ئىشهنمهيدىغان كىشىلهردۇر
ــقىالر“ ــدىن باشــ ــا مىللىــــي تهرىپىــ ــتۈرۈلگهن ئازادلىققــ  ”ئېرىشــ

ــى ــاق خهلقىمىزنـــ ــنىمۇ تامـــ ــدۇ يېيىشـــ ــىپ، بىلهلمهيـــ  دېيىشـــ
زىغا تامـاق  ئاغ خهلقىمىز بىلهن ۋېلكىلىرى-قوشۇق ياۋروپالىقالرنىڭ

شـهرقىي تۈركىسـتان   ! سېلىپ قويۇشـىنىمۇ تهمه قىلىشسـا كېـرەك؟   
ــى    خهلقىنــى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى ھهل قىلغــۇچ جهڭلهرن
ــتانلىق دەپ    ــهرقىي تۈركىســ ــارىغۇچىالرنى، شــ ــدۇ دەپ قــ قىاللمايــ
قاراشــقىمۇ بولمايــدىغان زامــانىۋى چهتــئهل دەلالللىــرى دەپــال قاراشــقا 

تۈرك ئـۇرۇقىنى چېچىـپ، جاھانشـۇمۇل    -دۇنيادا ھونبۇ . توغرا كېلىدۇ
ــى     ــىنى يىگىرمىنچـ ــالم دۇنياسـ ــان، ئىسـ ــى قۇرالىغـ ئىمپېرىيىلهرنـ
ئهســىرگىچه يېــتهكلهپ، ئىســالم دىنىنىــڭ مــۇقىم دۆلهت تــۈزۈمى      
شــهكلىدە تــارقىلىش ۋە مۇستهھكهملىنىشــىنى بۈگــۈنكى ھــالهتكه     

اۋۇزچىلىرىنى كهلتۈرۈشلهر ئۈچۈن بۈيۈك تۆھپىلهر قوشقان، خىتاي تاج
غال تىترىتىپ نهچچه مىڭ كىلومېتىرلىق ئېگىـز سـېپىلالرنى   -غال

سوقۇپ قوغدىنىشقا مهجبۇرلىيالىغان بۈيۈك ئىنسانالرنىڭ بىۋاسـىته  
ــارىتى،     ــارىخىي جاس ــتانلىقالرنىڭ ت ــهرقىي تۈركىس ــان ش ئهۋالدى بولغ

خهلقىمىزنىـڭ بۈگـۈنكى   ! مىللىي غـۇرۇرى ھهرگىزمـۇ يـوق بولمايـدۇ    
ــى  ــارىختىكى ئىنتــايىن كىچىــك      پاجىئهس ــق ت نهچــچه مىــڭ يىللى

ــارەت  ــىزلىقتىنال ئىبــ ــئهل  . ئوڭۇشســ ــان چهتــ ــز ھېچقاچــ خهلقىمىــ
كۈچلىرىگه تايانماي تۇرۇپمۇ، نوپۇسى بۈگۈنكىدىن ئونالرچه ھهسسه ئاز 
ــمهن     ــاندىكى دۈشـ ــۆپ سـ ــىلهپ كـ ــدىن ھهسسـ ــدىمۇ ئۆزىـ ۋاقىتلىرىـ

نمـۇ چوقـۇم   كۈچلىرىدىن غهلىبه قىلىپ كېلهلىگهن ۋە بۇندىن كېيى
بۇنىڭ ئۈچۈن يېڭى زاماننىڭ ئهڭ مۇۋاپىق تاكتىكا ! غهلىبه قىالاليدۇ

ۋە ســــىتىراتىگىيىلىرى بىــــلهن ھهرىكهتــــكه ئاتلىنىــــدىغان غوجــــا 
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سىزنىڭ شهخسى مىجهزىڭىـز ئـۇ سـىزنىڭ ئـۆزىڭىزگىال تهۋە     ! ئۇ گهپ
بىــزگه كېرىكــى ســىزنىڭ مىجهزىڭىــز يــاكى ئهخالقىڭىــز . بىــر ئىــش

ــرەك     ــۆھپىڭىز كېـ ــقان تـ ــقا قوشـ ــىزنىڭ ۋەتهن قۇتقۇزۇشـ ئهمهس، سـ
 »!قىزچاق

ــمهن  « ــاج ئهمهسـ ــا موھتـ ــىزنىڭ جېنىڭىزغـ ــاق، مهن سـ ــىز . يـ سـ
لىگىڭىزال يېتهرلىك ئهر شۇ سىزنىڭ … دەڭا، خۇي كونا …بىلىسىز، 

 . قويدى ھىجىيىپ بىرنى قىلىپ توم گۈلباھار −» !ماڭا

 ».تاك-تاك …تاك، «

ۋىـــيهي، ئهمـــدى مهن قانـــداق قىـــالرمهن؟ بـــۇ كهلـــگهن چوقـــۇم «
 »!خاسىيهت

ئـۇالر باياتىـدىن تېلېۋىزورنىـڭ ئـاۋازىنى     . قاسىم ئامالسـىز قالـدى  
ــۈن زالغــا دېگــۈدەك ئاڭلىنىــپ   بولىشــىغا ئېچىــۋەتكهچكه،  ــاۋازى پۈت ئ

بـۇ  . شۇڭا ئۇ ئىشىكىنى ئاچماقتىن باشقا چارىسى يوق ئىدى. تۇراتتى
ئـۇ  . قېتىم خاسىيهتنى ئۆيىگه كىرگـۈزۈپال قۇچـاقالپ سـۆيۈپ كهتتـى    

ــدى   ــدەك ئى ــپ قالغان ــدىن جانلىنى ــى   . قايتى ــۇالر ئىككىس ــدىن ئ ئان
 . قولتۇقالشقىنىچه مېهمانخانا ئۆيگه كىرىشتى

 −» ھه، مۇنــداق ئىــش دەڭــا، ســىز قاچــانالردا كېلىۋالغانىــدىڭىز؟«
 .ئولتۇردى يېنىدا گۈلباھارنىڭ قىلىپ قىزغانغاندەك دەپ

 −» .باياتىنياقى دوستىڭىز سىزنى كېلىـدۇ دەپ سـاقالۋاتقانىدى  «
 . سىم گهپنى باشقا تهرەپكه بۇراشقا تىرىشتىقا دەپ

يېــرىم قىــزغىنىش، يېــرىم چاقچــاقالر بىــلهن ئىككــى قىــز بىــرى 
  . ئىنچىكه، يهنه بىرسى توم ئاۋازدا ۋىچىرلىشىپال كېتىشتى

-قاسىممۇ پۇرسهتنى غهنىـمهت بىلىـپ ياتـاق ئـۆيىگه كىرىـپ ئـورۇن      
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ئانـدىن  . كۆرپىلىرىنى بىرقـۇر رەتـلهپ چـانمىغۇدەك قىلىـپ چىقتـى     
  …. تكه قوشۇلۇپ كهتتىئۇمۇ قىزالرنىڭ قاتارىغا كىرىپ سۆھبه

***  

 

 …! دەي مهن ئۇرماڭالر، دەي، مهن −

ــۇ      ــڭ ب ــك بالىنى ــگهن كىچى ــدىن كهل ــى بۇلۇڭى ــڭ نېرىق كامېرنى
تۇيۇقسىز جۆيلۈشـى قاسـىمنى شـېرىن ئهسـلىمىلىرى قاينىمىـدىن      

ئــۇ دەرھــال شــۇ ئــاۋاز چىققــان تهرەپــكه . چۆچۈتــۈپ ھوشــىغا كهلتــۈردى
 .قۇلىقىنى دىڭ قىلىپ تىكتى

 ئويغىنىـپ  بـالىمۇ  ياتقـان  يېنىـدا  دېـدى  −. قـارىۋاي  دىلشات بۇ −
 دەپ تېپىۋالمىغىـــدى بـــاال بېشـــىغا ساۋاقدىشـــىمىز بـــۇ − كېتىـــپ،
 .قورقىمهن

 .قاسىم سورىدى دەپ − بولغانتى؟ نېمه ئۇنىڭغا −

ــارىمىزدىكى دىلشــات − ــدى بىرســى قورقۇنچــاق ئهڭ ئ  دەپ −. ئى
 دەرســتىن ھهپتىــدە ئــۆتكهن −ىچىرلىــدى يېنىــدىكى بــاال ئۇنىڭغــا، پ

 بىـر  كېتىۋاتقـان  بويىدا يول كوچىدا يان. كېتىۋاتاتتۇق ئۆيگه چۈشۈپ
 كـاپال  بالىسـىنى  خىتـاي  بىر كېتىۋاتقان ئۆتۈپ يالغۇز يېنىدىن ئادەم

 ”!ئهكـــبهر ئـــالالھۇ“ تـــۇرۇپال قارىتىـــپ بىـــزگه تۇتۇۋېلىـــپ قىلىـــپ
ــنىچه ــدىن دېگى ــاي      قوينى ــۇ خىت ــپ ئ ــاقنى چىقىرى ــر پىچ ــۇزۇن بى ئ

بالىسىنىڭ بوينىنى شارتال قىلىـپ بوغۇزلىۋېتىـپ يانـدىكى تامـدىن     
تۇيۇقســـىز يـــۈز بهرگهن بـــۇ ۋەھىمىـــدىن . ئارتىلىـــپ يوقـــاپ كهتتـــى

چىيــا قىلىشــىپ ۋارقىرىشــىپ -ھهممىمىــزال قورقــۇپ كېتىــپ قىيــا 
اۋازىمىزنى چوڭ يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان پاترول خىتايالر ئـ . كهتتۇق
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قهھرىمــانلىق بىــلهن ئېلىــپ بېرىلغــان كۈرەشــلىرىمىزنى قــارىالپ   
بولۇپمـــۇ تـــۈركىيىنى مهركهز قىلغـــان   . ىشـــتىكۆرسىتىشـــكه كىر

ــوزغىالڭلىرىنى      ــق ق ــۈردىكى خهل ــۇ ت ــىلىرىمىز ب ــهچى كىش مۇرەسس
پۈتۈنلهي ئىنكار قىلىش تهرىپىـدە تـۇرۇپ، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ     

 تىنچلىـق ‘چهتئهللهردىكى ۋاسىتىلىك گۇماشـتىلىرى بىـلهن ھهدەپ   
 ئــېالن الر ’ئاخبــارات بىرلهشــمه‘ قويــۇش، ئىمــزا لىــرىگه ’كېلىشــىم
ــۆزلىرىگه. كهتتــى كىرىشــىپ قىلىشــقا ــپهرۋەر‘ ئ ــات دەپ ’تىنچلىق  ئ

 دۇنيـا  ۋە تۈركىستان شهرقىي ئهربابلىرىمىز، تۈردىكى بۇ قويۇشىۋالغان
ــى ــل     ئۆزلىر ۋەزىيىتىن ــويىچه تهھلى ــى ب ــا قارىش ــۇق دۇني ــڭ قۇلل ىنى

ــىپ،  ــنچ“قىلىشــ ــىي تىــ ــالىيهتلىرى تهلهپ سىياســ ــنچ ۋە پائــ  تىــ
ــك ــىكايهت دىپلوماتىيىلىـ ــالىيهتلىرى شـ ــهرقىي پائـ ــتان شـ  تۈركىسـ

ــتهقىللىق ــڭ مۇس ــردىن ھهرىكىتىنى ــر-بى ــش بى ــولى چىقى  دەپ، ”ي
ردىن ئهسى يېرىم تهرغىباتالر بۇنداق. ئاتالندى قايمۇقتۇرۇشقا خهلقنى

بېـــــرى نۇرغۇنلىغـــــان ئىســـــتىبداتلىق ۋە غۇرۇرلـــــۇق جهســـــۇر     
ــپ تۈگىشــىگه ئاسا   ــدانالردا چىرى ــۇدە زىن ســىي كىشــىلىرىمىزنى بىه

 .سهۋەب بولغانىدى

بۇنچه مۇسـتهھكهم ئاسـاس تىكلىۋالغـان خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا      
قارشى مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى قانات يايدۇرۇشتا، بىزنىڭ 
ــقى    ــۈنكى تاشـ ــڭ بۈگـ ــز خهلقىنىـ ــابلىرىمىز ۋەتىنىمىـ ــۇن ئهربـ نۇرغـ

 نهتىجىـگه  بىـرەر  تايىنىـپ  كـۈچىگه  خهلقنىـڭ  بۇ“قىياپىتىگه قاراپال 
 ۋەتىنىمىزنى چىقىرىشىپ، خۇالسه دەپ ”ئهمهس مۇمكىن ىشىشئېر

 ئېرىشتۈرۈشـنى  ئازادلىققـا  تايىنىـپ  ياردىمىگه كۈچلىرىنىڭ خهلقئارا
لالر ئىچىـدە، خهلقنـى   خىيـا  خـام  دېـگهن  يـولى  چىقىـش  بىـر -بىردىن

بــۇ تــۈردىكى . تاشــالپ غهرب دۇنياســى ئىچىــگه چۆكــۈپ كېتىشــمهكته
كىشىلىرىمىز شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ تارىخىنى بىلمهيدىغان 
يـــاكى ئىنكـــار قىلىـــدىغان كىشـــىلهر بولـــۇپ، ئـــۇالر مـــاھىيهتته       
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كارا قوراللىـق  قاتارىدىكى نىسـپى ئاشـ  » مىللىي ئازادلىق قوزغىلىڭى
قـــوزغىالڭالر خهلقىمىـــز ئارىســـىدا خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىغـــا قارىتـــا  

 بولمايـــدىغان قىلىشـــقا ھهل مهســـىله بىـــلهن ’يـــولى كېلىشـــىش‘
. بهردى بولۇپ تۈرتكه تىكلىشىگه ئېڭىنى دۈشمهن مىللىي ئهشهددىي

 پائــالىيهتلهر كهســكىن ئاشــكارا نىســپى تــۈردىكى بــۇ يهنه، شــۇنىڭدەك
ھهرقانداق شهكىلدىكى تىنچ پائالىيهتلهر بىلهن ئاشـكارا   خهلقىمىزگه

قوراللىــــــق پائــــــالىيهتلهردىن پايــــــدىلىنىش ئىمكانىيىتىنىــــــڭ 
نهتىجىــدە، توقســىنىنچى . يوقلۇقىنىمــۇ كۆرســىتىپ بهرمهكــته ئىــدى

يىلالرنىــــڭ كىرىشــــىدىن باشــــالپ خهلــــق ئارىســــىدا پىالنســــىز، 
ــارىت    ــمه يــ ــۇرۇن ۋەھىــ ــۇتلهق يوشــ ــىمۇ مــ ــىز بولســ ىش تهشكىلســ

پائالىيهتلىرىگه ئاتلىنىش سىنىقى كۆرۈلۈشكه باشـالپ، ۋەتىنىمىـزدە   
يېڭى يولىنى ئېچىپ -خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى كۈرەشنىڭ يهپ

 !بهردى

بۈگۈنكى كۈنـدە، ۋەتىنىمىـز خهلقىنىـڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق      
 خىتـاي  مۇشۇنداق دەل −كۈرەش يولىغا ئاتلىنىشنىڭ تۇنجى قهدىمى 

غــــا قارشــــى مــــۇتلهق يوشــــۇرۇن ۋەھىــــمه يــــارىتىش تاجاۋۇزچىلىرى
 !پائالىيهتلىرىدىن ئىش باشالشنى تهقهززا قىلماقتا ئىدى

ــا نۇرغــــۇن كىشــــىلىرىمىز ۋەتىنىمىزدىكــــى دۈشــــمهن      ئهممــ
كۈچلىرىنىڭ بۈگۈنكى ھالىتىنى ئېتىراپ قىلغۇسى كهلمهي، يهنىـال  
شۇ كالسسىكالشقان ھهرىكهت شهكىللىرىدىن ئۈمىدلىنىپ بىر قاتار 
تىـــنچ نامـــايىش يــــاكى ئاشـــكارا دېگــــۈدەك قوراللىـــق توقۇنــــۇش     

الشتۇرۇشــــقا كۈرەشــــلىرىنى ھىمــــايه قىلىــــش ســــىنىغىنىمۇ داۋام
نۆۋەتتىكى دۈشمهن ۋەزىيىتىنى ئېتىبارغـا ئالمـاي ئېلىـپ    . ئۇرۇنماقتا

بېرىلغـــــان بـــــۇ تـــــۈردىكى ئاشـــــكارا پائالىيهتلهرنىـــــڭ ئـــــاچچىق 
مهغلۇبىيىتىنى كۆرگهن بىرقىسىم تىنچلىق تهرەپدارلىرىمىز، ھهدەپ 
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يهردە ھــېلىغىچه جېنــى . ئــاڭالپ بــۇ تــار كوچىغــا يېتىــپ كېلىشــتى 
چىقماي تېپىرالپ قانغا چىلىشىپ ياتقان خىتاي بالىسـىنى كـۆرۈپ،   

ئانــدىن بىــر تۆمــۈر . بىزنىــڭ ھهممىمىزنــى تۇتــۇپ ســوالپ قويۇشــتى 
. قهپهزدەك ماشـــىنا بىـــلهن بـــۇ يهرگه ئېلىـــپ كېلىـــپ سوالشـــتى     

بۇ ئارىدا دىلشات قارىۋاي ماڭا . شقا باشلىدىھهممىمىزنى ئۇرۇپ قىينا
 قاسساپ ساۋۇت قوشنىمىز بىزنىڭ ئادەم ئۇ“: پىچىرالپ مۇنداق دېدى

 خىتاي ئايالردا ئۆتكهن بالىسىنى بىر كىشىنىڭ ئۇ. شۇ كىشى دېگهن
ــاتروللىرى ــۇرۇپ پ ــر ئ ــدۇرۇۋەتكهن ئېغى ــدى ”يارىالن ــا مهن. دې  ئۇنىڭغ

بولمىسـا ئـۆزۈڭگه بـاال    . ال تۇرۇۋالدەپ كۆرمىدىم ھېچنېمىنى سوراقتا“
 … دېگهنىدىم، ”تېپىۋالىسهن

 گېپىنـى  ئۇنىـڭ  قاسـىم  − باال؟ قانداقراق دېگىنىڭ دىلشات بۇ −
 .سورىدى بۆلۈپال

 بـۇ  خهق. ئـۇراتتى  بهكال ئۇنى ئاپىسى ئۆگهي. ئۆگهي ئاپىسىغا ئۇ −
 بهكــال  دادىســىمۇ  دىلشــاتنىڭ . دېيىشــىدۇ  خوتــۇن  بــۇزۇق  ئايــالنى 

. كهچكىچىال كوچىدا مهست بولۇپ يېتىـپ قالىـدۇ  . بىرسى ھاراقكهش
دىلشات بۇالرغـا چىـدىماي نهچـچه قېـتىم     . دىلشاتنى دادىسىمۇ ئۇرىدۇ

ئۆيىـــدىن قېچىـــپ مهكتىپىمىزنىـــڭ كۆمۈرخانىســـىدا ئـــوغرىلىقچه 
 .يېتىپ يۈردى

 تونۇمسهن؟ سهن ئادەمنى ئۇ ئۆلتۈرگهن بالىسىنى خىتاي −

 .هللىسىدىكىلهرنى تونۇمايمهنمهھ دىلشاتالرنىڭ مهن. ياق −

. كهتتـى  ئولتـۇرۇپ  بىلهلـمهي  دېيىشـىنى  نېمه قاسىم − … … −
   ئۆيىدىنمۇ دېگىنى دىلشات بۇ كېرەك؟ قېلىش قانداق“

ئۇنـداق بـالىالردا ھهمـمه كىشـىگه     . سۇ ئىچمىـگهن بالىـدەك قىلىـدۇ   
سوراقتا تاياققا چىدىماي بىـرنېمه دەپ  . ئۆچمهنلىك بولىشى مۇمكىن
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 يېنىـدىكى  كهلگهندە يهرگه بۇ ئويلىنىپ قاسىم ”باالدا قاالرمۇ؟قويۇپ 
 باقامسـهنيا؟  ئويغىتىـپ  ئاسـتا  دىلشـاتنى  بولمىسـا  −. بۇرالدى بالىغا

  …. قالمىسۇن تۇيۇپ باشقىالر

****  

 

 خاسىيهت.12
ــهم − ــىقىم دەۋەتمىســــــ ــپ قورســــــ  يېرىلىــــــ

 .قالدىم چىدىيالمايال قىلىدۇ، كېتىدىغاندەكال
ئاۋۋال ماڭـا دەپ بـاققىنه، ئىچىـڭ     بولسا ئۇنداق −

  .بوشاپ قاالمدۇ تېخى، كۆرۈپ باقايلى
 سۆھبهتلهردىن كامېردىكى −                            

 

كامېرنىـــــڭ ســـــىرتىدا گۇنـــــدىپايالرنىڭ ئايـــــاق تاۋۇشـــــلىرى 
 .يېقىنلىشىپ كهلدى

ــۈڭ − ــىۋاتامدۇ ئۆلگـ ــايۋانالر! كېلىشـ ــىپ! ھـ ــاي پىچىرلىشـ  تۇرمـ
 !ئۇخالش

بىرقـانچه سـائهتتىن   . ئهتىسى سوراق نۆۋىتى دىلشاتقا كهلگهنىدى
كېيىن ئۇنى ئۆلۈكتهك قىلىپ كامېرغا سۆرەپ كىرىپ تاشـلىۋېتىپ  

كېـــيىن مهلـــۇم بولـــدىكى، ھېلىقـــى خىتـــاي . چىقىـــپ كېتىشـــتى
بالىسـىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشـىنى بـۇ بـاال ئـۆز ئۈسـتىگه ئېلىۋېلىـپ چىــڭ        

ىڭ ئــادەم ئۆلتۈرەلىشــىگه زادىــال ئهممــا خىتــايالر دىلشــاتن. تۇرۇۋالغــان
ئىشــــهنمىگهن بولســــىمۇ، ئۇنىــــڭ جاھىللىقىغــــا غهزەپلىنىــــپ     

 . تالقان قىلىۋەتكۈچه ئۇرۇپ قىينىۋەتكهن-ئۇستىخانلىرىنى كۇكۇم
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ــالىيهت ــش پائ ــز تهســىرىدە، شــامىلىنىڭ ’قىلى  دۈشــمهنگه خهلقىمى
 جهھهتتىكــى شــۇغۇللىنىش بىــلهن پائــالىيهتلهر كهســكىن قارشــى

ــلهردىن ــرۇم يىتهكلىنىش ــۇپ مهھ ــا، بول ــدىن قالغاچق ــۆپ بۈگۈنكى  ك
 مـۇھىمى،  ئهڭ. قويـدى  بېرىپ قولدىن پۇرسهتلهرنى نۇرغۇن پايدىلىق

ىللىرىنىـڭ باشـلىرىغا كهلگـۈچه ۋەتىنىمىزدىكـى     ي سهكسـهنىنچى  تا
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئومـۇمىي نوپۇسـى بۈگۈنكىسـىدىن نهچـچه     
ھهسســه ئــاز بــولغىنى ئۈچــۈن، مۇۋاپىــق يوشــۇرۇن ھهرىكهتــلهر بىــلهن  

ئاتــالمىش . شۇغۇللىنىشــتا يهنىــال نۇرغــۇن پۇرســهتلهرگه ئىــگه ئىــدى 
 .ل قويمىدىيو بۇنىڭغىمۇ تهرغىباتلىرى ’ھهرىكهت تىنچ‘

سهكسهنىنچى يىلالرنىڭ باشلىنىشىدا، خهلقىمىز پروگراممىسىز 
 ’ئۇسـۇلى  پائـالىيهت  تىـنچ ‘بولسىمۇ ئۆزلۈكىدىن ھهرىكهتكه كېلىپ، 

ــن ــدىلىنىپ دىـ ــۇرۇش پايـ ــۈن تـ ــان ئۈچـ ــكارا قوزغىغـ ــارازىلىق ئاشـ  نـ
 بولـۇپ  بۇرۇقتۇرما ئهسىرلىك چارەك دولقۇنى، ئاتلىنىش ھهرىكهتلهرگه

ئاقسـۇدىن باشـالنغان   : هتكه خـاتىمه بېرىشـكه باشـلىدى   ۋەزىي ئۆتكهن
تاۋۇت كۆتۈرۈپ نامـايىش قىلىـش دولقـۇنى سهكسـهنىنچى يىلالرنىـڭ      
باشلىرىغىچه پۈتۈن ۋەتىنىمىـز دائىرىسـىدە كېڭىيىـپ، ئهڭ ئـاخىرى     

دا » ئون ئىككىنچى دېكابىر ئـالىي مهكـتهپ ئوقۇغـۇچىالر نامايىشـى    «
ىــكهت، شهخســى نىــيهت ئۈچــۈن بــۇ ھهر(ئهڭ يــۇقىرى پهللىــگه يهتتــى 

سۇيىئىســـــتېمال قىلىنغـــــانلىقى ھهققىـــــدىمۇ بهزى شـــــهپىلهر    
 ھهرىكهتلهرنىـــــڭ بـــــۇ). تۈزەتكۈچىـــــدىن قايتـــــا −. ســـــېزىلمهكته
ــى ــق ھېچقايسىس ــرەر ئېنى ــگه بى ــهلمىگهن نهتىجى ــىمۇ، ئېرىش  بولس

 ئهركىنلىـك  مىللىي قالغان تىنچىپ بىرمهزگىل ئارىسىدا خهلقىمىز
بــۇ جهريانــدا،  . جانالنــدۇرۇپ بهرگهن بولــدى  قايتىــدىن ئىســتىگىنى

مىجىــت ســىلىڭ  -ئــاخۇنوپ«، »قىزىــل ئــۈچىنچى روتــا ھهرىكىتــى «
قـــاغىلىق دىنىـــي «، »پهيزىـــۋات ياشـــالر قـــوزغىلىڭى«، »ھهرىكىتـــى
بـارىن  «، بولۇپمـۇ خهلقىمىـزگه ئاالھىـدە جاسـارەت بهرگهن     »ھهرىكىتى
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خهلـق، بـۇ   . ۋاسىتالر بىلهن تېز ئارىدىال ۋەتىنىمىزنى ئىگىلهپ بولدى
ۋەتهن خائىنلىرىنىڭ سـاتقۇنلۇقى نهتىجىسـىدە قايتىـدىن قوراللىـق     

ــاتلىنىش پۇرســهتلىرىدىن بارغان  ســېرى مهھــرۇم قېلىــپ،  كۈرەشــكه ئ
ــدىلىنىپ      ــىتىلىرىدىن پاي ــۆھبىتى ۋاس ــق س ــتا تىنچلى ــمه ئىش ھهم

 ئۇســۇلدا تىنچلىــق“ۋەتىنىمىــزدە . مهســىله ھهل قىلىشــقا زورالنــدى 
 مېۋىســىنى“ رەســمىي باســقۇچى ”قىلىــش ھهل تهقــدىرىنى مىلــلهت
 يېـرىم  بۇيـانقى  ئىستېالسىدىن كوممۇنىزم خىتاي! ئىدى ”بهرمهكته

مىز، ئاساسهن ئالغانـدا ئهنه شـۇ ۋەتهن خائىنلىرىنىـڭ    دەۋرى ئهسىرلىك
بۇ ۋەزىيهتتىن نارازى بولغان . يېتهكلىشى بىلهن بۇلغىنىپ كهلمهكته

بىرقىســىم بــاتۇرلىرىمىز دۈشــمهنگه ئاشــكارا ئــۇرۇش ئــېالن قىلىــش  
يولىغــا ئاتلىنىــپ، ئۈســتۈن دۈشــمهن مــۇھىتى ئاســتىدا ھهرىكهتنــى   

لىــك باستۇرۇشــالرغا ئــۇچراپ   باشــلىماس ئىنتــايىن پاجىئه -باشــالر
بۇ خىـل مهغلۇبىيهتلىـك قوراللىـق قـوزغىالڭالرنى باھـانه      . كهلمهكته

 تــۈپتىن جهڭلهرنــى كهســكىن لىرىمىــز، ’تىنچلىقــپهرۋەر‘قىلىشــقان 
 شـىكايهت  يـا  خهلقىمىزنـى  كۈچهيتىـپ،  تهرغىبـاتىنى  قىلىـش  ئىنكار

ــدىغان، ــا قىاللمايـ ــان يـ ــدا جـ ــدىغان پىـ ــىپ قىاللمايـ ــا پاسسـ  ھالغـ
 .شۈرمهكتهچۈ

ئهســلىدە، مــۇكهممهل بولمىســىمۇ ئىككىنچــى جۇمهــۇرىيىتىمىز  
مىللىـــي ئارمىيىســـىدىن قالغـــان بىـــرەر كورپـــۇس ئارمىيىســـى بـــار 
ۋاقىتلىرىدا، مۇۋاپىـق تـاكتىكىالردىن پايـدىلىنىپ قايتىـدىن يېڭـى      
ئــازاد رايــونالرنى بهرپــا قىلىــش پۇرســىتى تــا ئاتمىشــىنچى يىلالرنىــڭ  

يهتمىشـىنچى  -ئهڭ بولمىغاندا، ئـاتمىش . ئىدىباشلىرىغىچه مهۋجۇد 
ــۇ   ــالر، بولۇپمـ ــيهت‘يىلـ ــى مهدەنىـ ــدە ’ئىنقىالبـ ــق دەۋرلىرىـ  مۇۋاپىـ

 قانات ھهرىكهتلهرنى پارتىزانلىق يوشۇرۇن پايدىلىنىپ تاكتىكىالردىن
 ئهممــــا. بولمــــايتتى دېگىلــــى يــــوق پۇرســــهتلىرىنىمۇ يايــــدۇرۇش

 ئۇسـۇلالردا  تىـنچ ‘ شهكىللهنگهن بولۇپ ئېقىم مهجبۇرى ۋەتىنىمىزدە
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بىچارە باال ئىككى كـۈن شـۇ پېـتىچه ھوشـىغا كـېلهلمهي يېتىـپ،       
 !ئاخىرى كامېردا ياتقىنىچه جان ئۈزدى

ــارە“ ــاال بىچــــ ــىم دەپ −! بــــ ــۇ قاســــ ــ ئــــ ــۇدە بالىنىــــ ڭ بىهــــ
ــۇ بهلكىــم −. ئۆلتۈرۈلگهنلىكىــدىن ئىچــى ئېچىشــىپ كهتتــى  ــاال ئ  ب

 بـۇنچه  بولسـام  بهرگهن ئـاڭالپ  دەردىنـى  سۆزلىشـىپ  ياخشىراق بىلهن
 پـوق  كۈنگىچه بىرنهچچه ئويلىنىپ، دەپ ”بوالرىدى قالماس پاجىئهگه

 .قالدى جىمىپ بولۇپ يهۋالغاندەكال

ئۇ، بىرقانچه كۈنـدىن كېـيىن بـۇ بـاال توغرىسـىدىكى خىيالىـدىن       
 …. ئاران قۇتۇلۇپ، مىڭ تهسته ئۆز ئهسلىمىلىرىگه قايتالىدى

***  

 

 قالغىنىمـدىن  كېتىـپ  ياتالرغـا  دەڭـا،  خۇيـۇم  كونـا  شـۇ، “گۈلباھار 
 پــاتال-پــات ئــۆيىگه قاســىمنىڭ دېگىــنىچه ”دېــدىم كهتســۇن ســىزگه

 كـــۈنلىرىنى كهلمهيـــدىغان هتنىڭخاســـىي. بولىۋالـــدى كېلىـــدىغان
ــپ ــى  بىلىۋېلىـ ــۈنهپ كېتهتتـ ــپ تـ ــالر  . كېلىـ ــۇ ئىشـ ــلىپىدە بـ دەسـ

ــڭ ئۆتۈشــىگه     ــدەك قىلســىمۇ، ۋاقىتنى ــته تۇيۇلغان قاســىمغىمۇ غهلى
ھهتتـا  . ئهگىشىپ ئۇمۇ بارغانسـېرى بـۇ ئىشـالرغا كۆنـۈپ قېلىۋاتـاتتى     

گۈلباھارنىڭ بۇ ئىشالردىكى ماھـارىتى قاسـىمنىڭ ئۇنىڭغـا مهھلىيـا     
  .بولىشىغىمۇ سهۋەب بولماقتا ئىدى

قتىمۇ، گۈلباھار شـوخ ۋە ئهقىللىـق بىـزەڭلهردىن بولغاچقـا،     شۇندا
تۇرمۇش جهھهتتىكـى بـۇ ئهيىبىنـى خاسـىيهت بىـلهن قاسـىم شـۇنچه        
تىمسىقلىشــىپ يۈرۈپمــۇ تاپالمىغــان رەســمىي پىســتان دورىلىرىنــى، 
ھهتتا تهييار ئاپتوماتىك مىناالرنىمۇ قايسى بىر خىتاينى ئهپلهپ يۈرۈپ 

ــۇۋېتهتتى   ــپ يۈي ــپ كېلى ــومبىلىرىنى   . تېپى ــگهن ب ــپ كهل ــۇ تېپى ئ
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خاسىيهت بىلهن قاسىمغا قايتا ئۆزگهرتكـۈزۈپ، يهنه ئـۆزى بىـر يهرلهرگه    
شۇنداق كۈنلهرنىڭ ئهتىسىگىال، قايسى بىر خىتـاي  . قويۇپ كېلهتتى

ئهمهلدارىنىڭ ياكى قايسى بىر خىتاي جالالتنىڭ پاجىئهلىك پـارتالپ  
انچه ئاي ئىچىـدە گۈلباھـار   بۇ بىرق. ئۆلگهنلىكى شهھهرگه پۇر كېتهتتى

ــاي      ــر خىت ــىنى، بى ــلىغىنىڭ ئائىلىس ــقارما باش ــاي باش ــى خىت ئىكك
. نازىرىنىڭ پىكاپىنى ۋە بىر خىتاي ئاشخانىسىنى پارتلىتىۋەتكهنىـدى 

بۇ قىز، ئىشىغا ئاالھىدە ھهۋەس قىلىـپ بېرىلىـپ ھهرىـكهت قىلىـپ     
 .كهلمهكته ئىدى

ھىـدە يوشـۇرۇن   گۈلباھار بىـر كۈنىسـى خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ ئاال    
ئىچكــى ماتېرىيالىــدىن بىرنــى قولغــا چۈشــۈرۈپ، ھهمــدە قاســىمنىڭ 
پېيىغــا چۈشــكهن بىــر خىتــاي تهيتىيىنــى ئۇجۇقتۇرۇۋېتىــپ، بۇنىــڭ  
مۇكاپاتى ئۈچۈن قاسىمنىڭ يېنىدا بىـر كـېچه قۇنۇۋېلىشـقا رازىلىـق     

ئۇ، يۇغـان بىـر بوپىـدەك تۈگـۈك بىـلهن بىـرگه نهلهردىنـدۇ        . ئېلىۋالدى
ردىن تېپىپ كهلگهن بورداق قوي گۆشى، يېڭـى كۆكتـاتالر ۋە   بىريهرله

ــوالق      ــى بـ ــاراقلىرى بىـــلهن ئىككـ ــىل ۋىســـكى ھـ  ’كامېـــل‘ئېسـ
 :كهلگهنىدى ئېلىپ تاماكىسىنىمۇ

كهلـمهس تامـاكىالرنى چېكىـپ    -بۇندىن كېيىن سـىزمۇ كهلسـه  «
 ».پۇلىدىن غهم يېمهڭ. يۈرمهي، مۇشۇ تاماكىغا كۆنۈۋېلىڭ

ىككـى خىـل قورۇمـا تهييـارالپ، ئىككـى      ئـۇ، چهبدەسـلىك بىـلهن ئ   
ــدى  ــۈرۈچ دەملىـ ــپ گـ ــىلىكال قىلىـ ــۈرۈپ . كىشـ ــىمنى زورالپ يـ قاسـ

ئۆزىمـۇ بىـرنهچچه   . بىرنهچچه ئىستاكان ئۈزۈم ھارىقىنىمۇ ئىچۈرۈۋەتتى
قهدەھ ۋىسـكىدىن كېــيىن، ئۆپكىـدەك قىزىرىــپ ئاالھىـدە ئېچىلىــپ    

 …. كهتكهنىدى

گىگه ئـوراپ بولـۇپ   گۈلباھار مۇنچىدىن چىقىۋېتىپ چېچىنى لـۆڭ 
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ۋەتىنىمىــز تهۋەســىدە ئىجتىمــائىي مۇھىــت يــارىتىش پۇرســىتىگه  
تولۇق ئېرىشىپ بواللمىغان بـۇ  ئىككـى زىـت قۇتۇپلـۇق ئهقىـدىلهر،      
ئاساســـهن چهتـــئهل تاجـــاۋۇزچى كۈچلىرىنىـــڭ ھىمايىســـى ئاســـتىدا 

ــى يهپ ــر -خهلقىمىزن ــپ    يېڭــى بى ــۇرى ســۆرەپ كىرى ــيهتكه مهجب ۋەزى
نهتىجىــــدە، بــــۇ ئهقىــــدە ئىگىلىرىنىــــڭ مهنتىقســــىز     . كهلــــدى

مۇرەسسهچىلىك تۇمانلىرى، زىيانلىق مهپكۇرىلهر تهشـۋىقاتى ئىچىـدە   
خهلقىمىز ۋەزىيهتنىڭ تهقهززاسى بولغـان قوراللىـق كـۈچكه تايىنىـپ     
ــا،    ــتۇرۇش ئورنىغــ ــىنى داۋامالشــ ــتهقىللىق كۈرىشــ ــي مۇســ مىللىــ

ىمچىلىكنىڭ ســىمۋولى بولغــان مۇرەسســه قىلىــش پاتقىقىغــا  تهســل
 .پېتىشقا باشلىدى

ــداق خهۋپ ــان  -بۇنــــ ــېس قىلىۋاتقــــ ــدىال ھــــ ــى ئهمــــ خهتهرنــــ
رەھبهرلىرىمىزنىــــــڭ ســــــوۋېتالر ئىتتىپــــــاقى بىــــــلهن خىتــــــاي 
كوممۇنىستلىرىنىڭ يوشۇرۇن تىل بىرىكتۈرۈپ بـۇالپ كېتىلىشـى ۋە   

تلىتىش ۋەقهســـىدە تېررورلـــۇق ۋاســـىته قوللىنىـــپ ئـــايروپىالن پـــار 
ــي    ــان مىللىـ ــتىدە تۇرۇۋاتقـ ــل ئۈسـ ــىدە، قىـ ــى نهتىجىسـ يوقىتىلىشـ
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئۈمىـدلىرىنىمۇ يـوق   

 …. قىلىۋەتتى

ــاۋۇز قىلىـــپ      ــتلىرىنىڭ ۋەتىنىمىـــزگه تاجـ ــاي كوممۇنىسـ خىتـ
كىرىشــى ئهنه شــۇنداق زامــانىۋى تېررورچىلىــق ۋەزىــيهت يــارىتىش      

شـۇنىڭ بىـلهن، مىللىـي ئىـنقىالب     . قا ئاشۇرۇلغانىدىئارقىلىق ئىش
سېپىدىكى قارا نىيهتچىلهر، پۇرسهتپهرەسلهر، ئهمهلپهرەس، ئابرۇيپهرەس 

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بـارلىق  . ۋەتهن خائىنلىرىغا پۇرسهت يارىتىلدى
ــامراپ كىرىشــته ئهنه شــۇ خىتــاي پهرەســلهر،   -بۇلــۇڭ پۇچقــاقالرغىچه ي

ــلهر ۋاسىتى ــدى ئابرۇيپهرەس ــىدىن پايدىالن ــاۋۇزچىلىرى  . س ــاي تاج خىت
خهلقىمىزنى ئالداش ۋە باستۇرۇشـتىن ئىبـارەت ئىككـى يۈزلىمىلىـك     
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ــان، ــۇبتىكى قېلىۋاتقــ ــدىلىنىش جهنــ ــى پايــ ــان بو قىممىتــ لمىغــ
چېگرىلىرىمۇ ئهمدىال مىللىي ئازادلىقىنى قولغا كهلتۈرۈۋاتقان ئاجىز 

بۇنـداق بىـر مۇھىتتـا،    . دۆلهتلهرگه چېگرىداش بولۇپ تۇرۇۋاتقان ئىدى
ــڭ   ــۇ خهلقنىــ ــۈزۈمى ھهقىقهتهنمــ ــائىي تــ ــڭ ئىجتىمــ ۋەتىنىمىزنىــ
ــش    ھىمايىســىگه ئېرىشــهلمهيدىغان سوتســىيالىزمدىن باشــقا چىقى

ــۈدەك  ــوق دېگ ــولى ي ــدى  ي ــدا ئى ــر ئهھۋال ــارائىتتا،  . بى ــر ش ــداق بى بۇن
ۋەتىنىمىزنىڭ تهقدىرى ئهڭ مۇۋاپىق چىقىش يـولى دېيىلگىنىـدىمۇ   
تاشــقى موڭغۇلىيىنىــڭ تۇتقــان يولىــدىن نېرىســىغا ئۆتهلىشــى تهس 

تاشقى مۇھىـت ئاسـتىدا، ۋەتىنىمىزدىكـى    -بۇنداق بىر ئىچكى. ئىدى
تلهق تـۈردە ئۆزئـارا   مىللىي داھىيلىرىمىزنىڭ تۇتىـدىغان يولىمـۇ مـۇ   

پىكىــر بىرلىكــى بىــلهن مۇســتهقىللىقنى بىرىنچــى ئورۇنغــا قويــۇپ  
ــاق ھهرىــكهت قىلىــش بولىشــى كېــرەك ئىــدى   ــۇ . ئورت ئهپسۇســكى، ئ

دەۋردىكى داھىيلىرىمىزنىڭ مهپكۇرىسى ۋەتهن تهقدىرىنىڭ ئۈسـتىگه  
. چىقىۋالغانلىقى ئۈچۈن، بۇنداق بىر ئۇيۇشۇشقا ئىمكانىيهت بهرمىدى

 ’ئېقىمـى  بۇخارا‘شۇنىڭدەك، بۇنداق بىر مۇھىتتا، كالسسىك  خۇددى
 ۋە يـاردەم  تاشـقى  قىلچىلىـك  ئايلىنىـپ،  تارىخقا پائالىيهتلىرىمۇ نىڭ

 . ئىدى ئهمهس ئىگه پۇرسهتلىرىگىمۇ ئېرىشىش ھىمايىگه

ــا    ــدىكى جهڭگىۋارلىققــ ــى ۋاقتىــ ــر مۇھىــــت، ئهينــ ــداق بىــ بۇنــ
رگه ئـورۇن قالـدۇرماي،   يېتهكلىيهلهيدىغان كالسسىك دىنىي ئهقىدىله

يېڭىدىن بىخلىنىۋاتقان خىيالپهرەس زامانىۋى ئهقىدە كۈچلىرىمىزنى 
ــدىن     ــۇنىزم ئهقىدىلىرى ــلهن كومم ــى بى ــوكراتىيه ئهقىدىس غهرب دېم

بىـرىگه تـۈپتىن   -ئىبارەت ياتالرنىڭ ئىدىيىسـىنى قـورال قىلىـپ بىـر    
 ۋەتهن بىـلهن  يولى تىنچلىق“زىت ئىككى باشتىن ئوتتۇرىغا چىقىپ 

 يارىتىـپ  پۇرسـهت  كېتىشىگه سۆرەپ يولىغا ”تهقدىرىنى ھهل قىلىش
 . بهردى
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 .قاسىمنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى

ــدىكهن « ــر  . دىقــقهت قىلمىســىڭىز بولماي ــدىنقى كۈنىســى بى ئال
 ».ھېسابتا مهن سىزنىڭ جېنىڭىزنى قۇتۇلدۇرۇۋالغان بولدۇم

 . قاسىم سورىدى چۈچۈپ −» !قانداق قىلىپ؟«

ــۋىقات    « ــپ بهرگهن تهشـ ــىزگه ئهكېلىـ ــدە مهن سـ ــۆتكهن ھهپتىـ ئـ
ۋارىقىنى بىـر ئاپتوبۇسـنىڭ كهيـنىگه چـاپالۋاتقىنىڭىزدا سـىزنى بىـر       

بېرىـپ دەرھـال سـاقچىغا مهلـۇم     . خىتاي تهيتىيى كۆرۈپ قالغـانىكهن 
ھېلىمــۇ ياخشــى، دەل شــۇ ۋاقىتتــا ســاقچىدا نۆۋەتچىلىــك   . قىلىپتــۇ

ئۇ تۇڭگـان سـاقچى   . قچى ئىكهندۇققىلىۋاتقان كىشى بىر تۇڭگان سا
بېرىـپ سـاقالپ تـۇر، بىـز ھـازىرال بـۇ        ئۆيۈڭگه دەرھال سهن“: تهيتهيگه

تېررورچىنى تېپىپ قولغا ئالىمىز، سهن بۇ گهپنى باشـقا ھـېچكىمگه   
دېمهي تۇر، ئارىمىزدا ئىشـپىيون كۆپىيىـپ كهتتـى، ھاياتىـڭ خهتهرگه     

 خهۋەر ماڭا دەرھال پنىگه بۇ قويۇپ، قورقۇتۇپ دەپ ”ئۇچراپ قالمىسۇن
ــپ ــر“: قويــدى قىلى ــۇ قىلىــپ ئامــال بى ر گوڭچېڭشــىنى ئۇيغــۇ ش

! دېمهسـمۇ  ”يوشۇرۇنۇپ يۈرۈشـكه خهۋەرلهنـدۈرۈپ قـويغىلى بولماسـمۇ    
ــېمه مهن ــى ن ــمهي، قىالرىمن ــا بىلهل ــالۋۇردۇم ئۇنىڭغ ــۇ“: ي ــنى ب  ئىش

 دېگىنىمـدە،  ”قاچرۇۋەتسهم ئۇنى مهن ئاڭغىچه دېمىسهڭ، ھېچكىمگه
 ئـۇ  دېمىسـهم  مهن كۆرمىدىم، سېنى مهن“: تۇرۇپ ۋارقىراپ تۇڭگان ئۇ

 قهغهزنـى  بىـر  كىچىـك  ئالقىنىمغـا  دە،-دېـدى  ”بهرىبىر دەيـدۇ  تهيتهي
 ئادرېسـى  تهپسـىلىي  تهيتىيىنىـڭ  خىتاي ئۇ قارىسام. قويدى تۇتقۇزۇپ
ــكهن ــدا. ئىـ ــۇ قارىغانـ ــاي ئـ ــى خىتـ ــۇ تهيتىيـ ــاننى ئـ ــڭ تۇڭگـ  ئۆزىنىـ

 ئــۇ ئېلىــپ ئادرېســىنى كېــرەك، بولســا بىلــگهن دەپ خىتايلىرىــدىن
ڭ ئـۆيىگه بارسـام ئۆيىـدىن تاالغـا     تهيتهينىـ  قېـرى  ئۆلمهيدىغان كاپىر

 تىككۈچىلىـــــك باالڭنىـــــڭ“. چىقمـــــاي يـــــالغۇز ئولتۇرغـــــانىكهن
 يالغـان  دەپ ”ئىـدىم  بۇيرۇتماقچى كىيىم مۇنچىلىك كارخانىسىدىن
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 بوغـۇپ  لۆڭگىـدە  تهيتهينـى  كاپىر ئۇ كىرىۋېلىپ، ئۆيىگه قىلىپ گهپ
ىـڭ  تۈگۈكن كىـرگهن  ئېلىـپ  بايا بېرىپ دېگهچ، −. تۇنجۇقتۇرىۋەتتىم

 كېيىن بۇندىن −. ئىچىدىن ئېسىل بىر خۇرۇم پالشوپكىنى چىقاردى
 ».يوقىتىۋېتىڭ پهلتويىڭىزنى قارا شۇ

گۈلباھـــار بـــايىقى دەھشـــهتلىك گهپلهرنـــى قىلىـــپ بولـــۇپ يهنه  
ــوپكىن    ــۈزگهن پالش ــىمغا كهيگ ــوق قاس ــدا ي ــقانبىرخىيالى -ىڭ ياراش

 .ياراشمىغانلىقىغا زەن سېلىپ قاراشقا كىرىشىپ كهتتى

 ”قــارارى قوشــۇنىنىڭ ئــاي يېڭــى“بــۇ يېقىنــدىن بۇيــان گۈلباھــار 
 يـېڭىالپ  پاتال-پات ئۇچىسىنى قاسىمنىڭ بىلهن باھانىلهر دېگهندەك
 كهتكهنلىكىـگه  بولۇپ زامان قىسچىلىق شۇنچه. بولىۋالدى تۇرىدىغان
ــورداق ئــۆيىگه ئۇنىــڭ قارىمــاي،  ھــاراقالر، ئېســىل گۆشــلىرى، قــوي ب

ۆكتاتالرنى ئۆكسـۈتمهي توشـۇپ تۇرىـدىغان    ك يېڭى تاماكىالر، ئېسىل
ھهتتا بهزىدە ۋەزىپه ئىجرا قىلىش ئۈچـۈن دېـگهن باھـانىلهر    . بولىۋالدى

بىلهن قاسىمنىڭ يېنىغا بىرنهچچه مىڭ سومدىن نهڭ پۇل سېلىپمۇ 
ــاتتى ــار، خا. قويـ ــۇپ   دەرۋەقه، گۈلباھـ ــته ئۇنتـ ــۇ جهھهتـ ــىيهتنىمۇ بـ سـ

ــپه“ئۇنىــڭ سومكىســىغىمۇ . قالمىغانىــدى ئۈچــۈن، قوشــۇننىڭ  ۋەزى
 .قوياتتى سېلىپ پۇل سومالپ مىڭ نامالردا دېگهندەك ”قارارى

ــان يهردە، قاســىممۇ ئاســتا   ــۇل تۇرغ ــۇنچه پ ــداق راھهت  -ب ئاســتا بۇن
شـۇنداقتىمۇ ئـۇ كېچىسـى    . تۇرمۇشقا ياق دېـمهس بولۇۋاتماقتـا ئىـدى   

 :ۈلباھارنى قىستاپ تۇرۇۋالدىگ

ســېنىڭ ئىــش ئورنــۇڭ بولمىســا، ھېلىقــى ئالمۇتىــدىن ئېلىــپ «
كهلگهن يۈزمىڭ سـوم پۇلـۇڭنى بـۇنچه چېچىـپ تارقىتىۋەتسـهڭ پـاتال       

ئۇ كۈنلهرگه قالغىنىڭدا ساڭا مهيلـى مهن بـوالي،   . تۈگىتىپ قويىسهن
 ياكى خاسىيهت بولسۇن ياردەم قىلغۇچىلىكىمىز يوقلىغىنى ياخشـى 
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ئهمما خهلقىمىزنىڭ ئـۇ دەۋرلهردىكـى   . بارمىدى، بىر نېمه دېمهك تهس
سهۋىيىسىدىن ۋە ئهكسىيهتچىل، مۇتهئهسسىپ، ۋەھشـىي تاجـاۋۇزچى   

لىكىــدە خىتايالرغــا قارشــى تۇرۇشــقا نىســبهتهن ئالغانــدا، چاقمــاق تېز
ھهرىكهتكه ئاتلىنىپ ئاشـكارا زوراۋانلىـق كـۈچ ۋاسىتىسـىدە ئـازادلىق      
يولىغــا ئاتلىنىشــىنىڭ ئهڭ مۇۋاپىــق چــارە ھېســـابلىنىدىغانلىقى     

 . ئېنىق ئىدى

ئىككىنچــــى جۇمهــــۇرىيىتىمىز ھۆكۈمىتىنىــــڭ س س س ر ۋە   
تاشـــقى ســـۈلهىچى كۈچلهرنىـــڭ دامىغـــا چۈشـــۈپ خىتـــاي -ئىچكـــى

نچلىق بىلهن مهسىله ھهل قىلىـش قارارىغـا   تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن تى
تاشــقى ۋەزىــيهت، ۋەتىنىمىزنىــڭ   -كهلــگهن كۈنلىرىــدىكى ئىچكــى  

ــىر    ــهلبىي تهسـ ــزلىكته سـ ــۈن تېـ ــى ئۈچـ ــازادلىق كۈرىشـ ــي ئـ مىللىـ
بولۇپمـــۇ . كۆرســـىتىدىغان ۋەزىـــيهتكه قـــاراپ ئـــۆزگهرمهكته ئىـــدى    
 تاشكهنت‘مۇستهملىكىچىلىرى بىلهن يارىشىش ئۈلگىسىنى ياراتقان 

 تىــزگىنىگه  ئىنقىالبىمىزنــى مىللىــي تهرەپــدارلىرىنىڭ ’ئېقىمــى
 ئۇيغــــۇن رېئاللىققــــا ئارىســــىدا رەھبهرلىرىمىــــز كىرگۈزۈۋېلىشــــى،

ــدىغان ــل كهلمهيــــ ــدۋارلىقنى بىرخىــــ ــهكىللهندۈرۈپ، ئۈمىــــ  شــــ
ــڭ ــدىرى ۋەتىنىمىزنى ــۈن تهق ــر ئۈچ ــاالكهت بى ــيالى پ ــۇپ پوتىنس  بول

ىنىمىزنىـڭ دۇچ كېلىۋاتقـان   ۋەت دەۋرلهردە ئۇ يهنى،. ئىدى بىخالنماقتا
ــىز    ــايىن پايدىس ــۇھىتى ئىنت ــىي‘م ــۇغراپىيه سىياس ــۇھىتى ج  گه ’م

 غالىپلىرىــدىن ئۇرۇشــىنىڭ دۇنيــا ئىككىنچــى: قېلىۋاتــاتتى كىرىــپ
 ئاســىيادىكى جهنــۇبىي ۋە ئوتتــۇرا ش، ق ئــا بىــلهن برىتــانىيه بولغــان

 ئۆتكــۈزۈپ ئىتتىپاقىغــا ســوۋېتالر دائىرىســىنى تهســىر بىرقىســىم
ــىپ،    بې ــايىن ئاجىزلىشـ ــايلىرىمۇ كۈنسـ ــداڭ خىتـ ــان، گومىنـ رىۋاتقـ

خىتايــــــــدىكى ھــــــــاكىممۇتلهقلىكىنى تهدرىجىــــــــي خىتــــــــاي 
كوممۇنىستلىرىغا بوشـىتىپ بېرىۋاتقـان، نهتىجىـدە، ۋەتىنىمىزنىـڭ     

 قاپسىلىپ ئوتتۇرىسىدا ’الگېرى كوممۇنىزم‘ئاساسلىق چېگرىلىرى 
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نىســـپى ئـــازاد رايـــونلىرىنى بهرپـــا قىلىـــش شـــارائىتىنىمۇ يارىتىـــپ 
ىمـــــۇ قولغـــــا ھهتتـــــا بىرقىســـــىم چېگـــــرا بويلىرىن. ئـــــاالاليتتى

ــرى    ــۈردە غهي ــلهن بىۋاســىته ت ــئهللهر بى رەســمى -كىرگۈزۈۋېلىــپ، چهت
مۇناســـىۋەتلهرنى ئورنىتىـــپ، ئـــۆز پائـــالىيهتلىرىنى دۇنيـــا خهلقىـــگه 
ئۇقتــۇرۇپ، بهزىلىرىــدىن بىرقىســىم مــاددىي يــاردەملهرنى ئــېلىش      

شــۇنىڭغا مــاس . پۇرســىتىنىمۇ ئاســانال قولغــا كهلتــۈرۈپ كهلگهنىــدى
ــدا ۋەتىنىمىزد ــۇرىي،    ھال ــكىرى، مهم ــۇ ئهس ــمهن كۈچلىرىم ــى دۈش ىك

ئىقتىســادى ۋە نوپــۇس جهھهتــلهردە بهكــال ئــاجىز تۇرۇۋاتقاچقــا، خهلــق 
قوزغىالڭلىرىنى بۈگۈنكىدەك ئۈسـتۈن ئهسـكىرى كـۈچ بىـلهن قامـال      
قىلىپ تارمار قىلىش ۋە باستۇرۇش، خهلق ئارىسىدا ئومـۇمىي يۈزلـۈك   

ــى  ــر سىياس ــدا قىل  -ئېغى ــمه پهي ــق ۋەھى ــر  قۇراللى ــى بى ــپ خهلقن -ى
ئـۇ  . بىرسىگه دۈشمهن قىلىۋېتىش شارائىتىغىمۇ ئىـگه ئهمهس ئىـدى  

 بۈگۈنكىـــدەك مهسىلىســـىمۇ ’جـــۇغراپىيه سىياســـىي‘دەۋرلهردىكـــى 
 خىتايـدىكى  يـاكى  كرىزىسـالر  دۇنيـاۋى  بولماستىن، ھالهتته تۇراقلىق
 پايدىلىق بىزگه پاتال-پات تۈپهيلىدىن كرىزىسالر سۈنئىي ۋە تهبىئىي

 . هتنى شهكىللهندۈرۈپ بېرەتتىۋەزىي

ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىزنىڭ مـۇنقهرز بولـۇش ھـارپىلىرىغىچه    
ــى   ــڭ ئىچكــ ــان ۋەتىنىمىزنىــ ــاي   -بولغــ ــى، خىتــ ــقى ۋەزىيىتــ تاشــ

كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىشغالىيىتىدىكى نىسپى تۇراقلىـق ۋەزىـيهتكه   
قارىغاندا بىزگه نۇرغۇن ئهۋزەللىكلهرنى يارىتىپ بهرگهچكه، خهلقىمىـز  

ــق     ھ ــى قوراللى ــمهنگه قارش ــلهن، دۈش ــۇرۇۋاتقىنى بى ــاجىز ت ــانچه ئ هرق
كۈرەشـــلهردە چاقمـــاق تېزلىكىـــدە غهلىـــبه قىلىـــش پۇرســـىتىنى      

ــااليتتى ــڭ   . يارىت ــۇ دەۋرلهردە خهلقىمىزنى ــدا، ئ ــۇم مهنىــدىن ئالغان مهل
ئىجتىمائىي سهۋىيىسى ئازراقال ئۈستۈن بولسا ئىدى، بهلكى قورالسىز 

ىش ئۇســـۇلى بىلهنمـــۇ مىللىـــي   پاسســـىپ قارشـــىلىق كۆرســـىت  
مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش پۇرسىتىگه ئېرىشىش ئېهتىمـالى  
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 »!ھهر قانچه بولسىمۇ تېجهشنى ئۆگىنىشىڭ كېرەكته. بىلىسهن

ئـۇ،  . گۈلباھار ئهركىشىلهردەك بوم ئاۋازدا قاھقاھالپ كۈلۈپ كهتتـى 
 :چاال مهست خۇمار كۆزلىرىنى قاسىمغا تىكىپ دېدى

سهن تېخىچىال شۇ يۈز مىڭ سومۇمنى ساناپ يۈرەمسهن؟ ئـۇ پـۇل   «
ــۇزاكىرىگه  . ئاللىقاچـــان تۈگىـــدى دېگهنـــدەك، يېقىنـــدا ســـىلهرگه مـ

ئـۇ بـاال ئىنتـايىن    . قويۇشنى ئويالپ يۈرگهن بىر يېڭى نامزات بار ئىدى
قىزىــق يېــرى، ئۇنىــڭ كومپيــۇتېردىن  . چهبــدەس يــانچۇقچى بىرســى

مهن ئۇ يانچۇقچىنى خېلى . الھىدە ئۈستۈنپايدىلىنىش ئىقتىدارىمۇ ئا
ئۇنىڭغـا پـارتالتقۇچ پىسـتانلىرى،    . ئايالردىن بېرى كۆزىتىپ يـۈرىمهن 

بـــومبىلىرى، يوشـــۇرۇن ئۇچـــۇر، يۇمشـــاق دېتـــال     -پـــارتالتقۇچ دورا
تهخسىلىرىنى ئـوغرىلىتىش، خىتـايالردىن، ھۆكـۈمهت ئورۇنلىرىـدىن     

ۋەزىپىلهرنىـڭ  . دىممـال ئـوغرىلىتىش ۋەزىپىلىرىنـى تاپشـۇرغانى    -پۇل
ھهتتــــا . ھهممىســـىنىال مۇۋەپپهقىيهتلىـــك ئورۇنـــداپ كېلىۋاتىـــدۇ    

ــۇپ      ــا قوي ــائهتلىك مىن ــۆيىگه س ــڭ ئ ــاي چۇجاڭىنى ــدىكى خىت ئۆتكهن
كومپيــۇتېرنى ئۇيــان كــوچىالپ، بۇيــان . چىقىشــنىمۇ ئــۇ قىلغانىــدى

چۇخچىالپ يۈرۈپ، ھۆكۈمهتنىڭ بهزى يوشۇرۇن ئارخىپلىرىنىمۇ قولغـا  
مهن ئۇنى يهنه بىر قېتىم پـارتلىتىش ھهرىكىـتىگه   . دىچۈشۈرۈپ كهل

ئۇنىڭـدىنمۇ ئۆتهلىسـه، سـىلهرگه    . قاتناشتۇرۇپ سـىناپ باقمـاقچىمهن  
ماقۇل دېسـهڭالر ئـۇنى قوشـۇنىمىزنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى     . تونۇشتۇرىمهن

ــۇمكىن     ــىمىز مـ ــۇل قىاللىشـ ــپ قوبـ ــدات قىلىـ ــا كاندىـ . ئهزالىقىغـ
ن پۇللىرىمىزمـۇ ئۇنىـڭ بىـر    دېگهندەك، مۇشۇ كۈنلهردە ئىشـلىتىۋاتقا 

ــۈز    خىتــاي بايۋەچچىســىنى ئۇجۇقتۇرۇۋېتىــپ ئولجــا ئالغــان ئىككــى ي
ئــۇ يــانچۇقچىمىز شــۇ پــۇلنى  . ئهللىــك مىــڭ يــۈەن پۇلىــدىن كهلــدى 

 قېــتىم بــۇ مهن. بهرگهنىــدى ماڭــا دەپ ”تاپشــۇردۇم تهشــكىلىمگه“
 ئاشقان ئوغلى تهيتهينىڭ قېرى ھېلىقى قىلغان پاش سېنى ئۇنىڭغا



302 

 

ــكتىكك ــىنى ۈچىلىـ ــنى كارخانىسـ ــپه پارتلىتىۋېتىشـ ــپ ۋەزىـ  قىلىـ
 ئۆزگهرتىـپ  ئىككىڭـالر  بىـلهن  خاسـىيهت  كۈنىسـى  قايسـى . بېرىمهن

. بېـرىمهن  غـا  ’يـانچۇقچى ‘ شۇ ئهنه مىنايىڭالرنىمۇ بهرگهن قۇراشتۇرۇپ
 »!ئۇ تۈلكىدەك قۇۋ، يامان چاققان نېمه

ئۇ، مۇشۇ يېشـىغا كهلگـۈچه ھېچقانـداق    : قاسىم ئويلىنىپ قالدى
ــدى    ــىپ باقمىغانى ــلهن دوستلىش ــوغرى بى ــر ئ ــر   . بى ــدى بى ــا ئهم مان

ئوغرىنىڭ ئوغرىالپ بهرگهن پۇلىنى خهجلهپ يۈرگىنىنى بىلگىنىدىن 
كېيىن نـېمه دېيىشـىنى بىلهلـمهي تۇرغىنىـدا، بـۇنى ئـازدەپ ئۇنىـڭ        

ــالىيهت بىـــلهن شـــۇنچه ئۇلـــۇغ بىـــر ئىـــش ئۈ  ســـتىدە بىـــرلىكته پائـ
ــكىالتتا      ــر تهشـ ــداق بىـ ــال بۇنـ ــدىغانىلىغىنى ئـــويالپ، دەرھـ قىلىـ

ئۇنىڭ نهزىرىدە . قىاللمايدىغانلىقىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرمهكته ئىدى
ئـۇ  . يانچۇقچى دېمهك، ۋىجدانسىز دېگهن بىلهن بىر مهنىـدە كېلهتتـى  

ــانه قى     ــنى باھ ــپ يۇيۇنۇش ــۇغۇرۇلۇپ چىقى ــدىن س ــتا يوتقان ــپ ئاس لى
 . گۈلباھاردىن يىراقلىشىپ ئويغا پاتتى

گاررىسـىن  «قاسىم بىر يىللىرى ئاالھىدە ھهۋەس قىلىپ كـۆرگهن  
ئۇ . دېگهن چاتما تېلېۋىزىيه كىنوسىنى ئهسلىدى» پىدائىيالر قوشۇنى

كىنودا تۈرمىدە ياتقان خهلقئارالىق داڭلىق بهش ئوغرىنىڭ تۈرمىدىن 
ن جهڭ قىلىـش پائـالىيىتىگه   چىقىرىلىپ نېمىسالرغا قارشى يوشۇرۇ

سېلىنغانلىقى تهسۋىرلهنگهن بولۇپ، بۇ ئوغرىالر ئادەتتىكى كىشىلهر 
قىاللمايـــدىغان مۇشـــهققهتلىك ھهرىكهتلهرنـــى بهكـــال ئاســـان پهيـــدا 

 بىزدىمۇ ئىش بۇ ئهجهبا،“. قىاللىغانلىقىنى كۆرۈپ ھهيران قالغانىدى
ــىمامدۇ؟  ــالردىن ئوخش ــدىغان ئىش ــىم ”بولى ــاقا يهنه، قاس ــيه يت  تهربى

: ئالدى ئېسىگه ئىشنى قىزىق بىر دەۋرلىرىدىكى ئاچارچىلىق ئالغان
 كهتمهنلىرىنــى تۈگىتىــپ ئىشــىنى ئېتىزلىــق يىــراق كۈنىســى بىــر

 سۆرىشـىپ  تاكىراڭلىتىـپ  يهردە يـوق  ماجـالى  ئېلىشقىمۇ مۈرىسىگه
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زىيالىيلىرىمىزنىــڭ زامــانىۋى پىكىرلىرىنىــڭ تهســىرىمۇ مهدرىســه     
 . سىرتىدىكى ياشالر ئارىسىدا رول ئويناشقا باشلىماقتا ئىدى

ئهممـــا ئـــۇ دەۋرلهردە ھـــازىرقى زامـــان زىيـــالىيالر قوشـــۇنى تېخـــى 
يېتىشىپ چىقمىغان بولغاچقا، خهلق ھهرىكهتلىرى ئاساسهن ئالغاندا 

سسىك دىنىـي چۈشـهنچىلهرنىڭ يېتهكچىلىكىـدە تۇرۇۋاتقـانلىقى     كال
ئۈچۈن، دىنىي ئۆلىمالىرىمىزنىڭ تهسىرى يهنىـال ئاساسـلىق ئورۇنـدا    
تــۇرۇپ، زامــانىۋى مىللهتچىلىــك دۇنياقــاراش ئېقىملىــرى تېخــى ھهل 

كۈچلۈك دىنىـي پۇراققـا   . قىلغۇچ تهسىر كۆرسىتىپ كېتهلمىگهنىدى
ىكى خهلقىمىزنى يېتهكلهيدىغان ئاساسلىق ئىگه چاقىرىقالر ئۇ دەۋرد

ــي        ــۋار دىنى ــار ۋە جهڭگى ــق ئىلغ ــا، خهل ــۇپ تۇرغاچق ــۈچ بول ــي ك روھى
ئۆلىمالىرىمىزنىــڭ چاقىرىقلىرىغــا دەرھــال ئهگىشــىپ ھهرىكهتــكه     

بۇنـداق بىـر مۇھىتتـا ئوتتۇرىغـا چىقىـدىغان      . ئاتلىنىپ كېتهلهيتتى
مىزمۇ ئاساسهن خهلق قهھرىمانلىرىمىز ياكى قوزغىالڭ يېتهكچىلىرى

ــا،     ــىلىرىمىزدىن بولغاچقـ ــل كىشـ ــدىگه مايىـ ــىك ئهقىـ ــۇ كالسسـ بـ
خهلقىمىزمۇ بۇنداق يېتهكچىلىرىمىزنىڭ چاقىرىقلىرىغا دەرھال ئاۋاز 

 . قوشۇپ ماڭااليتتى

ۋەتىنىمىزنىـــڭ ئهينـــى ۋاقتىـــدىكى دۈشـــمىنى بولغـــان خىتـــاي 
ڭ تاجاۋۇزچىلىرىمۇ ئاساسهن ئالغاندا مۇتهئهسسىپ خىتاي كۈچلىرىنى

تىزگىنىــدە تۇرغاچقــا، يهرلىــك مىللهتــلهرگه قارىتــا ئاپئاشــكارا چېگــرا  
ئاجراتقـان ھالـدا زومىگهرلىـك تــۈزۈمى بىـلهن ھۆكۈمرانلىـق قىلىــپ      

ــدى  ــته ئى ــدىن    . كهلمهك ــز تهرىپى ــاۋۇزچى، خهلقىمى ــر تاج ــداق بى بۇن
شـۇنداق بولغاچقـا،   . ھېچقاچان ھىمايه قىلىنىشـىغا ئېرىشـهلمهيتتى  

ت تاپقـــان ھامــان، دەرھـــال قــوزغىالڭ باشـــالپ،   ئــازراقال بىـــر پۇرســه  
قىشالقلىرىمىز، ھهتتا بهزىـدە كىچىـك يـاكى ئوتتـۇرا     -بىرقىسىم يېزا

ــپ     ــازىالپ چىقى ــاۋۇزچىالردىن ت ــهھهرلىرىمىزنىمۇ تاج ــك ش دەرىجىلى



734 

 

  !ھهرىكهت ۋاقتى ئاللىقاچان بىزنى تهقهززا قىلماقتا

*** 

  

 

 ئىككىنچى بۆلۈم

 !يا ئۆلۈم −! يا كۆرۈم
 

 مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىمىز 2.1§
ــل     ــك يى ــۆتكىنىمىزدەك، ئهللى ــپ ئ ــدە توختىلى ــۇقىرىقى بۆلۈم ي
ئــاۋۋالقى شــهرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتــى بۈگۈنكىــدىن تــۈپتىن پهرق  

ئۇ دەۋرلهردە خهلقىمىزنىڭ دۈشمهن قارىشـىمۇ بۈگۈنكىـدىن   . قىالتتى
ــالهتته     ــاجىز ھ پهرقلىــق، دۈشــمهن كۈچلىرىمــۇ بۈگۈنكىــدىن كــۆپ ئ

نىــــڭ ئىجتىمــــائىي سهۋىيىســــى ئــــۇ دەۋرلهردە خهلقىمىز. تــــۇراتتى
بۈگۈنكىــدىن كــۆپ تــۆۋەن بولســىمۇ، ئهممــا خهلقىمىزنىــڭ دۈشــمهن  

يهنى، ئۇ كۈنلهردە خهلقىمىـز ھهرخىـل   . قارىشى بىرقهدەر ئېنىق ئىدى
يــېڭىچه دۇنيــا قاراشــالرنىڭ بۇلغىنىشــىغا ئــانچه كــۆپ ئۇچرىمىغــان   

نـدا  بولۇپ، مۇتلهق كۆپ ساندىكى مۇتهپهككۇرلىرىمىز ئاساسـهن ئالغا 
كالسسىك بۇخارا مهدرىسىسى ئىسـالم ئهقىـدىلىرى ئاساسـىدا پىكىـر     

ــاتتى     ــكه تىرىش ــىلىلهرنى چۈشهندۈرۈش ــائىي مهس ــۈزۈپ ئىجتىم . يۈرگ
ــالم    ــاي ئىســ ــقان بومبــ ــا مايىلالشــ ــهل يېڭىلىققــ ــۇنىڭدەك ســ شــ

ئـۇ دەۋرلهردىكـى   . ئهقىدىلىرىمۇ ئۆزىنىڭ رولىنى كۆرسـهتمهكته ئىـدى  
ــتان ــازان، ئىســـ بۇل تهرەپلهردىـــــن كهلـــــگهن جهمئىيىتىمىـــــزدە قـــ
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ېلىۋاتقىنىدا، يول ئۈستىدە ئۇشتۇمتۇتال ك ئاران يولدا ئېچىپ-ھېرىپ
بىـرگه كېتىۋاتقـان ساۋاقداشـلىرى    . بىر كاناپ خالتىنى كۆرۈپ قالىدۇ

ــۇنچه     ــدىن بىرمـ ــدى، ئىچىـ ــپ قارىغانىـ ــالتىنى ئېچىـ ــۇ خـ ــلهن بـ بىـ
 بىـر  قايسـى  بهلكىم بۇ“ئۇالر، . قۇرۇتۇلغان قوشۇق نان چىقىپ قالىدۇ

 دەپ ”بولسـا كېـرەك   نېنى قويغان چۈشۈرۈپ ھارۋىسىدىن دېهقاننىڭ
ــۇتلىرىنى ئاچقۇرســاقلىقتا بولســىمۇ، ئويلىغــان ــارانال پ  سۆرىشــىپ ئ

 سـۈپۈرۈپ  مېڭىلىرىدىن ئۇقۇمنى دېگهن ئىنساپ دوستالر كېلىۋاتقان
ــۇالر. تاشــلىغانىدى ــدىكى دەرھــال ئ ــپ ئاغزىغــا كــارىز بىــر نېرى  بېرى

 خــۇددى  ئېلىشــىپ،  قولىغــا  بىــردىن  بىرســى  نــانالردىن  ھېلىقــى
ا ئوخشاش كهينىنى قىلىشىپ ئولتۇرغان ھالدا نـاننى سـۇغا   خىتايالرغ

قورسـاقلىرىنى قـۇرۇق نانـدا    . چىالپ تـۇرۇپ راسـا مهززە قىلىشـقانىدى   
تويغۇزۇشۇپ ماغدۇرغا كهلگهن بـۇ دوسـتالر، خالتىـدا ئېشـىپ قالغـان      

يېرىمـدىن بۆلۈشـۈپ قويۇنلىرىغـا تىقىـپ ياتىقىغـا      -نانالرنىمۇ بىـرەر 
ــۇالر. قايتىــپ كېلىشــىدۇ ــرگه    ئ ــيىن بى ــدىن كې ــگه كهلگهن مهھهللى

ــان توغرىلىــق    ــگهن قىــز ساۋاقداشــلىرىغىمۇ ن ــالغىلى كهل تهربىــيه ئ
ئېغىز ئېچىشماي، ئۇتتۇر ياتاقلىرىغا كىرىپ نـانلىرىنى بىـر يهرلهرگه   

يېـرىم كېچىـدىن ئاشـقان، ھهمـمه پۇشــۇلداپ     . تىقىـپ قويۇشـقانىدى  
دەك گۇرۇچلىتىـپ  ئۇيقۇغا كهتكهندە، بىر بۇلۇڭدىن ئات قونـاق يېگهنـ  

قاسـىم بـۇ ئـاۋازدىن ئويغىنىـپ     . نان يېگهن ئاۋاز كېلىشـكه باشـاليدۇ  
كېتىپ قارىسا تىقىپ قويغان يېرىدىكى ھېلىقى نېنى يوق تۇرغـان،  
شۇڭا ئۇ دەرغهزەپ بىلهن ئورنىدىن چاچراپ قوپۇپ ھېلىقى بۇلۇڭدىكى 

 …. ساۋاقدىشــىنىڭ گېلىغــا ئېســىلىپ پومداقلىشــىپ كهتكهنىــدى
بـۇ ۋەقهلهرنـى ئېسـىگه ئېلىـپ، ئۆزىنىڭمـۇ ئۇنچىلىـك پـاكىز         قاسىم

 . بىرسى ھېسابالنمايدىغانلىقىنى ئويالپ سهل يۇمشىغاندەك قىلدى

بۇ ۋەقهنى كۆز ئالـدىغا كهلتۈرگىنىـدىن كېـيىن، ئىككـى چىنىغـا      
 .چاي قۇيۇپ كىرىپ گۈلباھارغا يېقىن كېلىپ ئولتۇردى



304 

 

 يېڭىال گۈلباھارمۇ − ھه، قاسىم ئهپهندى، جىمىپال كهتتىڭىزغۇ؟«
 ئـوتالپ  بىرنـى  چايـدىن . قۇرۇتىۋاتقانىـدى  چېچىنـى  چىقىـپ  يۇيۇنۇپ
 بىرنـى  قـاتتىق  ئېلىـپ  تاماكىسـىنى  قولىـدىكى  قاسـىمنىڭ  قويۇپ،

ــۇ يـــانچۇقچىنى بىـــر − شـــورىۋالدى،  قىلغـــۇڭىز پـــۇقرا ۋەتهنـــگه بـ
ــدۇ ــداق؟ كهلمهيۋاتام ــۇ قان ــالىنى ئ ــانچه ب ــكى ھهرق ــىڭىزمۇ ئهس  دېس

 »خشىدۇ؟يا مهندىنغۇ

 − »… يــوق، نىيىــتىم دېــيىش ئۇنــداق مېنىــڭ …يــاق، يــاق، «
 ئاقالشـــقا ئـــۆزىنى كـــېكهچلهپ بىـــلهن تهبهسســـۇم يالغـــان قاســـىم

 .تىرىشتى

 گۈلباھــار دېــدى −! دە-ســىلهر ھهقىقهتهنمــۇ سېســىق زىيــالىيالر«
 بېشـىنى  ئۇنىـڭ . بېرىۋېتىـپ  قايتۇرۇپ قاسىمغا تاماكىنى قولىدىكى

 پـارقىراپ  ئاالھىـدە  كۆپـۈپ  چاچلىرى بۇجۇغۇر قارا-قاپ كهتكهن قاپالپ
 ئۇنىڭ. باقتىم قىلىپ سۈرۈشته كۆپ خېلى مهن بالىنى ئۇ − تۇراتتى،

ئـۆز  . هن مېنىڭكى بىلهن ئوخشىشىپ كېتىدىكهنئاساس ئائىلىسىمۇ
ۋاقتىدىكى ئاپهتلىك يىلالردا ئۇ بالىنىڭ ئاكىسى ئوغرىلىـق قىلىـپ   

ئۇ باال بۇ . ېقىپ چوڭ قىلغانىكهنيۈرۈپ يىتىم قالغان ئۇكىلىرىنى ب
ــان       ــا ھېچقاچ ــرەك؟ ئهمم ــا كې ــۆگهنگهن بولس ــىدىن ئ ــۇينى ئاكىس خ

ئۆزىمــۇ بهكــال . ئۇيغۇرالرنىــڭ يېنىغــا قــول ســېلىپ باقمىــدىم دەيــدۇ
قارىمامسىز، شۇ ھالهتته تۇرۇقلۇقمۇ ئـۈچ يىللىـق   . زېرەك، چاققان باال

ئـۇ ھـازىر   . الغانتېخنىكومنى پۈتتۈرۈپ ئۇستا بىر كومپيۇتېرچى بولىۋ
رەســـمىي خىتـــايالرغىال زىيـــان ســـالىدىغان زامـــانىۋى ئوغرىالرنىـــڭ  

يـادى خىتايالرنىـڭ   -بولۇپمۇ ئۇنىڭ پۈتـۈن ئىسـى  . بىرسىگه ئايالنغان
پروگراممىلىرىنىـــڭ ســـىرىنى بىلىۋېلىـــپ، ئۇالرنىـــڭ ئىنتېرنېـــت 
ــدا     ــداق قىلغانــــ ــاباتلىرىنى قانــــ ــپ ھېســــ ــرىگه كىرىــــ بهتلىــــ

ــتۇرۇۋەتكى ــاتۇرۇش    قااليماقانالش ــاش ق ــتىدە ب ــدىغانلىقى ئۈس لى بولى
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 بىرىكتۈرۈشــنىڭ تىــل بىــلهن خــائىنلىرى ۋەتهن بىــلهن، دۈشــمهن
 كېلىـپ،  ھهرىكهتـكه  دەرھال ھامان ئېرىشكهن پۇرسىتىگه قىلچىلىك

 يېقىنلىشـىۋاتقان  ئـۆزلىرىگه  سـېتىپ  نامىنى ”تۈركىستان شهرقىي“
ى بىـلهن  خـائىنلىر  ۋەتهن تىپىـك  ھهرقانـداق  يـاكى  خىتاي ھهرقانداق

ســۈلهى قىلىشــىش، كېلىشــىم تــۈزۈش، ئۆزئــارا مهلۇمــات بېرىشــىش، 
ــدار قىلىشــىش، بىــر  ــارا مهنپهئهت ــا  -ئۆزئ ــاردەم قىلىــش، ھهتت بىــرىگه ي

ئاشكارا پارا ئېلىپ تون كىيىشىپ يۈرۈشـتىن بېـرى كهلـمهي    -ئوچۇق
ــۈرمهكته ــب   ! يـ ــداكارلىقنى تهرغىـ ــۋارلىقنى، پىـ ــدا جهڭگىـ ــۇ جهريانـ بـ

هرىكهت قىلغۇچى، ھىمايه قىلغۇچى كىشىلهرنى قىلـچه  قىلغۇچى، ھ
ــېالن قىلىــپ قارىالشــقا ھهرقاچــان    تهپ تارتماســتىن دۈشــمهن دەپ ئ

 !تهييار تۇرۇشماقتا

بىز شۇنى قهتئىي ئېتىراپ قىلىشىمىز كېرەككى، بۈگۈن مىللىي 
مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ يوشــۇرۇن قارشــىلىق كۆرســىتىش  

يهنى، مىللىـي مۇسـتهقىللىق    −ىتىمىز ھهرىكىتىگه ئاتلىنىش پۇرس
ھهرىكىتىمىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكىــتىگه ئــاتلىنىش     
ــالپ،    ــكه باشـ ــال شهكىللىنىشـ ــىنچى يىلالردىـ ــز ئاتمىشـ ۋەزىيىتىمىـ

. يهتمىشىنچى يىلالردا جىددىي تهقهززا ھالىتىگه كېلىـپ بولغانىـدى  
ــهنىنچى يىلـــالردا بىرىنچـــى باســـقۇچلۇق      ــدا سهكسـ ئهڭ بولمىغانـ

ــدى    ــرەك ئى ــىمىز كې ــا ئاتلىنىش ــكهت دولقۇنىغ ــىنىنچى . ھهرى توقس
يېڭـى ئهسـىرنىڭ   . يىلالردا بهكال كېچىكىپ قالغان ھېسـابلىناتتۇق 

كىرىش كۈنلىرىدە يوشـۇرۇن قارشـىلىق كۆرسـىتىش ھهرىكهتلىـرىگه     
جان پىدالىق بىـلهن ئومـۇمىي يۈزلـۈك ئـاتالنمىغىنىمىزدا، يىگىـرمه      

ــى ئهســىرنىڭ ئوتتۇرىلىر  ــۈنئىي    بىرىنچ ــارىدىن س ــا بارمــايال يهرش ىغ
 !يوقىتىلىپ بولىمىز

مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچـى باسـقۇچلۇق   
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بۈگۈن خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنـى بىـر يېـرىم مىليـارد       
خىتايلىرى ئۈچۈن ھاياتلىق ماكانلىرىدىن بىـرى دەپ دۇنياغـا ئـېالن    
قىلىشـــىپ، ۋەتىنىمىزنـــى يۇتـــۇۋېلىش مهسىلىســـىنى مىللىـــي     

مىللىــــي ! تــــۈرۈپ ئېلىشــــماقتامهۋجــــۇدىيهت دەرىجىســــىگىچه كۆ
مهۋجۇدىيىتىگه باغالشـتۇرۇۋالغان ۋەتىنىمىـزگه ئهسـكهر كۆپهيتىشـى،     
ئاھاله كۆچۈرۈشى ھهرگىزمۇ ۋاقىتلىق خىياللىرى ئاساسىغا قۇرۇلغان 
ــاۋۇزچى    ــوقىتىش، تاجـ ــۇق يـ ــى تولـ ــتىن، خهلقىمىزنـ پىـــالن بولماسـ

ىتىگه بىر قانۇنىي ئىگىلىرى ھال-ئاھالىسىنى ۋەتىنىمىزنىڭ بىردىن
بـۇ ھـالهت   . كهلتۈرۈشنى مهقسهت قىلغـانلىقى بهش قولـدەك ئايـدىڭ   

تـوك ئادەمنىـڭ سـۈلهى، تىنچلىـق تهلىپـى      -ھېچقاچان ئىككى تـوك 
بىـز بـۇ ئهھـۋالالردىن    . بۇيىچىال ھهل بولۇپ كېتىدىغان ھالهت ئهمهس

 پىشـىپ  ۋەزىـيهت “شۇنى مۆلچهرلىيهلهيمىزكى، بۈگـۈن خهلقىمىزنـى   
ــدى ــم دەپ ”يېتىلمى ــنچ   ۇت جى ــهرتنامىالرغا، تى ــۈلهىگه، ش ــقا، س رۇش

پائـــــالىيهتلهرگه، دىپلوماتىـــــك كۈچلهرنىـــــڭ يـــــاردىمىگه، دۇنيـــــا  
دېموكراتچىلىرىنىــڭ يــاردەم قىلىشــىغا، دۇنيــا ئىســالم ئهللىرىنىــڭ، 
تۈركىي ئهللىرىنىڭ ياردىمىگه تهمه قىلدۇرۇپ تىـنچ تۇتـۇپ تۇرۇشـى،    

ــۈن قىرغىن  ــۇق يـــوقىتىش ئۈچـ ــى تولـ ــا ۋەتىنىمىـــز خهلقىنـ چىلىققـ
ئاتالنغان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ۋاسـىتىلىك يـاردەم قىلغـانلىقتىن    
باشقا نهتىجىگه ئېلىپ كېلهلمهيـدىغانلىقىنى ئوچـۇق كۆرۈۋېلىشـقا    

بۇ نۇقتىـدىن ئالغانـدا، ۋەزىيهتنىـڭ پىشـمىغانلىقىنى باھـانه      . بولىدۇ
قىلىپ خهلقىمىزنى خالىغان بىـر تىنچلىـق ھهرىكىـتىگه، خالىغـان     

ــ  ــر چهت ــاي    بى ــر خىت ــان بى ــقا، خالىغ ــدىن تهمهدە بولۇش ئهل كۈچلىرى
گۇرۇھىنىــڭ يــاردەم قىلىشــىغا تهمه قىلدۇرۇشــقا ئۇرۇنۇۋاتقــان، خهلــق 
قوزغىالڭلىرىنى ھاقارەتلهۋاتقان، چهكلهشكه ئۇرۇنۇۋاتقان كىشـىلهرنى  

. ۋەتهن خائىنلىرى دەپ ھۆكۈم قىلىشـتىن باشـقىچه باھالىيالمـايمىز   
 دېگـۈدەك  ھهممىسـىال  نىـڭ  ’ىـنچلىقچىالر ت‘ئهمهلىيهتتىمۇ بۇ خىـل  
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دورا جهھهتتىنمـۇ خېلـى كـۆپ    -ئۇ بىزگه ئـوق . بىلهن مهشغۇل ئىكهن
ئۇنداق بىرسى تهشـكىالتىمىزغا  . ياردىمى تېگىدىغانلىقىدا گهپ يوق

مهيلــى، بــۇ گهپنــى ھــازىر تاالشــمايلى، ئــۇ ئىشــنى . بهكــال زۆرۈر ئىــدى
ــارمىز   ــۇزاكىرە قىلىش ــيىن يهنه م ــارگۈلب −» .كې ــۈپ اھ ــكهن كۆپ  كهت

 سـۆيۈپ  ئـۇنى  ئېڭىشىپ كۆمۈۋەتكۈدەك قاسىمنى ئارىسىغا چاچلىرى
 .قويدى

مهيلى ئۆزى بولسۇن، . قاسىم ھهقىقهتهن ئىككىلىنىپ قالغانىدى
ــنىمۇ    ــارتالتقۇچ قويۇشـ ــرەر پـ يـــاكى خاســـىيهت بولســـۇن ئـــوڭالپ بىـ

ئهگهر گۈلباھارنىـــڭ . كېلىشـــتۈرەلمهي يۈرگهنلىكىمـــۇ راســـت ئىـــدى
ــاردىمى بولمىغىنىــدا، ئــۇالر ئىككىســى بهكــال تهس كــۈنگه قالغــان    ي

ۇرۇپ كهتكهنـدىن كېـيىن، قايتىـدىن    ئۇالر بىرھازا جىـم ئولتـ  . بوالتتى
 …. يوتقانغا كىرىپ كېتىشتى

***  

 

قىسـتاڭ كـامېر ئىچىـدە ئهسـلىمىلهر قاينىمىغـا      -قاسىم، قىسـتا 
قولىنىـڭ ئۇيۇشـۇپ كهتكهنلىكىنىمـۇ تۇيمــاي    -پېتىـپ قېلىـپ پـۇت   

شــۇڭا ئــۇ ســهل قوزغىلىــپ كامېرىنىــڭ ســوغۇق تېمىغــا . قالغانىــدى
ر كامېردىشـى تاشـالپ كهتـكهن    ئانـدىن بىـ  . يۆلىنىپ ئوڭشـىلىۋالدى 

پــاختىلىق چاپانغــا چىــڭ پۈركىنىــپ جايلىشــىۋېلىپ، قايتىــدىن      
 …. ئهسلىمىلهر دۇنياسىغا غهرق بولدى

***  

 

-قارىغاندا، خاسىيهتمۇ گۈلباھارنىڭ بۇ ئۆيگه ئوغرىلىقچه كېلىـپ 
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ــى   ــدەك قىالتتـ ــېزىپ قالغانـ ــۈرگهنلىكىنى سـ ــپ يـ ــا . كېتىـ بۇنىڭغـ
لهن دەيدىغان گۈلباھار ئۇنداق دېدى، قاسىمنىڭ ئېهتىياتسىزلىق بى

. گۈلباھار مۇنداق دېدى دېگهندەك سۆزلىرىمۇ سـهۋەب بولماقتـا ئىـدى   
بۇنــداق گهپــلهر تهكرارالنغىنىــدا خاســىيهت تېرىكىــپ، گهپنــى باشــقا  
تهرەپكه بۇراشقا ئۇرۇناتتى، ياكى بولمىسا گېپىنى بۆلۈپال باشقا ئىشالر 

-ردا خاسـىيهت رەسـمىيال قىزىرىـپ   بۇنداق ۋاقىتال. بىلهن بولۇۋاالتتى
ــى  ــپ كېتهتت ــال قىزغىنىشــنى   . تاتىرى ــۇ يهنى ــاي، ئ  −شــۇنىڭغا قارىم

 خاســىيهت،. قىاللمــايتتى جــۈرئهت ئېلىشــقىمۇ تىلغــا كۈنلهشــنى
 ھهرقـانچه  قىزلىقىنـى،  شـوخ  ئاتىـدىغان  پىچاق ئاسمانغا گۈلباھارنىڭ

 ئالىقىنىــــدا بىــــلهن ئۇســــتىلىق ئهرلهرنىمــــۇ دېــــگهن مهن-مهن
ــدىغانلىقىنىئوين اســىمدەك ھــېچ ئىــش  ق بىلگهچــكه، ياخشــى ىتاالي

ــپ    ــدا ئوينىتىـ ــان بارمىقىـ ــار ئاللىقاچـ ــى گۈلباھـ ــۆرمىگهن ئهرلهرنـ كـ
بولغانلىقىنى، قاسىمنىڭمۇ ئۇزۇن يىللىق بويتاقلىقىـدىن كېـيىن،   
بۇنـــداق بىـــر ئايـــالنى كۆرۈشـــى بىـــلهن تهڭ ئـــۆزىنى تۇتۇۋااللمـــايال  

شـۇنداقتىمۇ،  . لچهرلهپ بولغانىـدى قالىدىغانلىقىنى خېلى بۇرۇنال مـۆ 
ئىنتايىن ئېغىـر كـۈنگه قالغىنىـدا ئۇنىـڭ بېشـىنى سـىلىغان، يـول        
كۆرسهتكهن ۋە يولدىشـى ئۈچـۈن قىسـاس ئېلىشـىپ بېـرىش بىلهنـال       
قالماي، ۋەتىنى ئۈچۈن ئهھمىيهتلىك بىر ئادەم بولىشىغىمۇ ئاساسىي 

مهن دەپ سهۋەبچى بولغانلىقى ئۈچۈن، گۈلباھارغـا كۈندەشـلىك قىلىـ   
دېمىســىمۇ بهزى . ئــۇنى رەنجىتىــپ قويۇشــىدىن بهكــال ئهنســىرەيتتى 

كـــۈنلىرى قاســـىمنىڭ بوشىشـــىپال كېتىـــدىغانلىقى ھهمـــدە ئـــۆي  
ئىچىــدىكى گۈلباھــارغىال خــاس ئهتىــر پۇراقلىرىنىــڭ سىزىلىشــىدىن 
گۈلباھارنىڭ قاسىمنى ئاللىقاچان ئهيۋەشكه كهلتـۈرۈپ بولغانلىقىغـا   

ه نىسبهتهن ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى بىلهن خاسىيهتك. ئىشهنگهنىدى
ــالىيىتى بىــر  ــكهن  -تۇرمــۇش پائ بىــرىگه چهمبهرچــاس باغلىنىــپ كهت

شۇڭا ئۇ، بۇ قوشۇندىن ئايرىلىـپ قېلىشـنى يـاكى    . پائالىيهتلهر ئىدى
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مىليون كىشىلىك ئـاپهت ھالىغـا كېلىۋېلىشـىغا ئـۇل ھازىرلىشـىپ      
ئهڭ پاجىئهلىــك يېــرى، خهلقىمىزنىــڭ مۇســتهھكهم  ! هن بولــدىبهرگ

ئازاد رايونلىرىنىڭ، سانائهت رايونلىرى ۋە خـام ئهشـيا بازىلىرىمىزنىـڭ    
ــڭ      ــىگه غى ــا ئۆتۈش ــڭ قولىغ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ــون خىت ــون مىلي ئ
قىلمــاي جىــم يېتىــپ بېرىشــنى تهرغىــب قىلىشــلىرى، تىنچلىــق   

 . وچۇق كۆرسىتىپ بهرمهكتهتهرغىباتچىلىرىنىڭ مۇددىئالىرىنى ئ

بۇنچه كۈچلىنىـپ كهتـكهن دۈشـمهن ۋەزىيىتـى ئاسـتىدا، بىزنىـڭ       
ــيهت‘ ــالچىلىرىمىز ۋەزى ــال ’پ ــڭ يهنى ــاملىقىنى ۋەزىيهتنى ــب خ  تهرغى

 خىتـــاي مىـــڭ يىگىـــرمه-ئـــون قارىشـــىچه، ئۇالرنىـــڭ! قىلىشـــماقتا
 مىـڭ  قىرىق-ئوتتۇز دەۋرى، خهلىپه تۆمۈر ۋاقتىدىكى بار تاجاۋۇزچىسى

اي تاجاۋۇزچىســى قالغــان ۋاقتىــدىكى بىرىنچــى جۇمهــۇرىيهت     خىتــ
ئونمىـڭ ئهسـكىرى قالغـان    -مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى دەۋرى، بهش

قىرىق مىڭ كىشىلىك بۇالڭچى پۇقراسى قالغـان ۋاقتىـدىكى   -ئوتتۇز
 پىشـمىغان “ئىككىنچى جۇمهـۇرىيهت مىللىـي ئـازادلىق دەۋرلىرىمـۇ     

ــيهت ــا   بۈگــۈن. قارالغانىــدى دەپ ”ۋەزى ــاي تاجــاۋۇزچىلىرى يىلىغ خىت
ــارائىتىغا   مىليـــون كىشـــىدىن ســـۈنئىي ۋە تهبىئىـــي كـــۆپىيىش شـ
ئېرىشىۋالغان ئون مىليوندىن ئېشـىپ كېتىۋاتقـان بىـر ۋەزىيهتتىمـۇ     
خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى قـــوغالپ چىقىـــرىش ھهرىكىتـــى ئۈچـــۈن  

ــيهت“ ــا، ”پىشـــمىغان ۋەزىـ ــى يىگىـــرمه بولسـ  ئهســـىرنىڭ بىرىنچـ
لىرىغا بارغاندا خهلقىمىـز نوپۇسـى ئانـا تۇپراقلىرىـدا     يىل ئهللىكىنچى

ــاۋۇزچىلىرى      ــاي تاج ــدە، خىت ــپ كهتكىنى ــهنتتىنمۇ ئازىيى ــون پىرس ئ
بۈگۈنكىسىدىن ھهسسىلهپ كۈچىيىپ ۋە ئارتىپ كهتكىنىدە ئانـدىن  
ــيهت    مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنــى قوزغــاش ئۈچــۈن ۋەزى

ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ تـارىخ   ۋەزىيهت، بىر بۇنداق! بوالمتى؟ ’پىشقان‘
 !بېتىدىن مهڭگۈلۈك ئۆچۈرۈلگهن دەۋرىدۇر
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. ئىستىخىيىلىك ھالدا پارتلىغان بىر مۇستهقىللىق ئىنقىالبى ئىدى
 تهرىپلهشــكهن دەپ ”ۋەزىــيهت پىشــمىغان“ئهنه شــۇنداق پۇرســهتنىمۇ 

 ئىچكـى  خهلقىمىزنـى  بىـلهن  ۋاسـىتالر  ھهرخىل تىنچلىقچىلىرىمىز،
 نهتىجىدە. چىقىرىشقانىدى كۈچ پائال پاتۇرۇشتا قىقىغاپات زىددىيهتلهر
 جالالتنىـڭ  شىسـهي  شـىڭ  ھىـيلىگهر  ۋە ۋەھشىي تېخىمۇ خهلقىمىز

ئىككىنچى جۇمهۇرىيهت ئىنقىالبى دەۋرىمـۇ  ! قولىغا تاشالپ بېرىلدى
ــۇرۇش     ــر ئ ــارىختىكى ئهڭ ئېغى ــى ت ــڭ ۋەتىن ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى خىت
قاينىمىغــا كىرىــپ قېلىــپ، ھېلــى يــاپون بىــلهن ئــۇرۇش قىلىشــقا،  
ھېلى قورچاق ۋاڭ جىنۋېي ھۆكۈمىتى بىلهن ئـۇرۇش قىلىشـقا يـاكى    

ىسـى بىـلهن ئـۇرۇش قىلىشـقا مهجبـۇر      ھېلى گوڭسـهنداڭچىالر ئارمىي 
يهنه كېلىپ بۇ دەۋر ئىككىنچى . قالغان بىر ۋەزىيهتته پارتلىغان ئىدى

دۇنيا ئۇرۇشى ئهڭ جىددىيلهشكهن بىر ۋاقىت بولۇپ، ۋەتىنىمىزدىكى 
مىللىــي ئــازادلىق ئىنقىالبىغــا توســالغۇلۇق قىلىــدىغانغا بىرمــۇ      

ۋەزىيهتـــتىن  ئهنه شـــۇنداق. چهتـــئهل ھۆكـــۈمىتى قالمىغـــان ئىـــدى 
ــتىن ــز،    -باش ــان تىنچلىقچىلىرىمى ــۇپ تۇرۇۋاتق ــرى بول ــاخىرى خهۋى ئ

ۋەتىنىمىز خهلقىـگه دۈشـمهن ئهھۋالىـدىن مهلۇمـات بېـرىش ئورنىغـا       
ــۇدىيىتى   ــا قوراللىـــق كۈچىمىزنىـــڭ مهۋجـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغـ خىتـ

 ”اليىهىسـى  قـۇرۇش  ھۆكۈمهت بىرلهشمه“قهتئىي تىلغا ئېلىنمىغان 
بولـۇپ كېتىـپ، مىللىـي ھۆكـۈمىتىمىزنى ئهڭ      بىلهن بېرىش تۈزۈپ

بۇ تۈر . شهرمهندىلهرچه سۈلهى ئۈستىلىگه ئولتۇرۇشقا سهۋەب بولۇشتى
 دېگهنـدەك  ”كۆتۈرەلمهيـدۇ  تۆكۈلۈشنى قان ۋەزىيهت“سۈلهىچىلهرنىڭ 

 ئالدىدا تاجاۋۇزچىالر ۋە ئالغان تۈس مۇنتىزىم نىسبهتهن تهرغىباتلىرى،
ىمۇ بولمايـــدىغان مىللىـــي قىلىشـــق قىيـــاس بولۇشـــىنى مهغلـــۇپ

. ئارمىيىمىزنى ئۇرۇش توختىتىشقا ۋاسىتىلىك زورالپ بېرىشـكهنىدى 
ئونمىـڭ كىشـىلىك خىتـاي    -نهتىجىدە قىسقا ۋاقىـت ئىچىـدىال بهش  

تاجاۋۇزچى قوراللىـق قوشـۇنىنىڭ تېـز سـۈرئهتته كۆپىيىـپ بۈگـۈنكى       
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. قاسىمنى تـارتقۇزۇپ قويۇشـنى زادىـال قوبـۇل قىلغۇسـى كهلمهيتتـى      
نىـال قاسـىمنىڭ كـۆز    بىر تهسهللىسى يه-ئۇنىڭ بۇ ھهقتىكى بىردىن

قارچىغىدا پارالپ تۇرىدىغان پهقهت ئۇنىـڭ ئـۆزىگىال مهنسـۇپ بولغـان     
 بـارلىقى  نۇرالرنىڭ ئوتلۇق دېگهندەك ”كۆرىمهن ياخشى سىزنى مهن“

 بېرىـپ،  خاتىمه كېلىشكه يالغۇز ئۆيگه بۇ خاسىيهتمۇ ئهسلىدە. ئىدى
 ئـۆزىگه  قېتىم كۆپ دەپ ساقلىنىمهن قېلىشتىن باغلىنىپ ئۇنىڭغا

قاســىمنىڭ كۆزلىرىــدىكى شــۇ  بولســىمۇ، باققــان قىلىــپ ۋەدىلهرنــى
مۇھهببهتلىــك نۇرالرنىــڭ ئۆتكــۈر چاقنىشــىغا بهرداشــلىق بېــرەلمهي،  
قىلغان ۋەدىلىرىنى دەرھال ئۇنتۇپ كېتىپ، ئۆزىنى ئۇنىڭ قۇچىقىـدا  

 : كۆرەتتى

! نــېمه قىلىۋەتســهم بــوالر ســىزنى! ھهي ســىزنى، قېــرى شــهيتان«
ــداق قى ــالماس      قان ــى س ــۆز قىرىن ــىگه ك ــقا بىرس ــدىن باش ــام مهن لس

ــۋېتهرمهن؟ ــنىچه دەپ −» قىلىـ ــۈز ئۇنىـــڭ ئهركىلىگىـ ــۆزلىرىنى-يـ  كـ
ــاپ چىمــــداپ ــۇ. كېتهتتــــى ئوينــ ــازا ئــ ــلهپ بىرھــ ــۆزىنى ئهركىــ  كــ

 ئىشـالر  جىـددىي  رەسـمىي  بىلهن قاسىم كېيىن، تويغۇزۇۋالغىنىدىن
 .كېتهتتى كىرىشىپ مۇنازىرىگه ئۈستىدە

ئـــۇالر ئىككىســـى خىتايالرنىـــڭ كومپيۇتېرىـــدىن كۆچۈرۈۋالغـــان 
ــر      ــقا دائىـ ــۇرۇن باستۇرۇشـ ــڭ يوشـ ــاۋۇزچى ھۆكۈمىتىنىـ ــاي تاجـ خىتـ

بولۇپمــۇ خىتــاي . پىالنلىرىنــى تــالالپ تهرجىــمه قىلىشــقا كىرىشــتى
ــر     ــاپىتىگه دائى ــى قىي ــانقى ئىچك ــدىن بۇي ــڭ يېقىن تاجاۋۇزچىلىرىنى

نــدىن كېيىنكــى يهرلىكــلهرگه خهۋەرلهر، قېچىۋاتقــان خىتــاي ســانى، بۇ
يۈرگۈزىدىغان جازاالش يوشۇرۇن پىالنلىـرى قاتارىـدىكى ئابزاسـلىرىنى    

. تالالپ تهرجىمه قىلىپ تارقىتىش جهھهتته كۆپرەك بـاش قاتۇرۇشـتى  
بــۇ تهشــۋىقات ماتېرىيــاللىرىنى يهنه شــۇ گۈلباھارنىــڭ كومپيۇتېرىــدا  

 . بېسىپ چىقىرىپ بېرىشكه موھتاج ئىدى
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ر ئــۆتكهن ھهپتىــدە شــىمالدىكى بىــر ۋىــاليهت بىــلهن  ئانــدىن ئــۇال
ــايىن      ــان ئىنتــ ــدا قىلىنغــ ــدە پهيــ ــر يېرىــ ــۇم بىــ ــڭ مهلــ تۇرپاننىــ
ــجه ۋە     ــڭ نهتى ــش ھهرىكىتىنى ــدا قىلى ــمه پهي ــك ۋەھى مۇۋەپپهقىيهتلى
تهجرىبىلىرىنــــى، ئــــۆزلىرى تۇرۇۋاتقــــان بــــۇ شــــهھهردىكى خىتــــاي 

ــدىكى ئىككـــى خهۋ  ــا زەربه بېرىلگهنلىـــك ھهققىـ ــى، جالالتلىرىغـ ەرنـ
ــقان ئىككــى        بىرقــانچه خىتــاي جــالالتلىرى بىــلهن ھهددىــدىن ئاش
مۇناپىقنىــڭ تهپســىلىي ئادرېســىنى يېقىنــدا ئىشــلىگهن جىنــايىتى  

 .بىلهن قوشۇپ يېزىپ چىقىشتى

ــدىن كېــيىن، مهززىلىــك قىلىــپ    قوشــۇن ۋەزىپىســىنى تۈگهتكهن
-تامـاقتىن كېـيىن ئـۇالر ئىككىسـى بىـر     . چۈشۈرە تۈگـۈپ ئىچىشـتى  

ــرىگه  ــتى بى ــهل ئولتۇرۇش ــىپ س ــايىلىرىنى  . ئهكىلىش ــالىلىق ھېك ب
 :تېلىقىپ كۈلۈشىۋالدى-ئېيتىشىپ تېلىقىپ

 −باشالنغۇچ مهكتهپ يىللىرىمنىڭ ئـاخىرلىرى بولسـا كېـرەك،    «
 تـوپ  چۈشـكىنىدە  دەرسـتىن  بـالىالر  قىشـلىقى  بىر − قاسىم، دەيتتى

. چۈشـتۇق  ئىچىـگه  ئۆستهڭ قۇرۇق كهتكهن قاپالپ قار دەپ ئوينايمىز
ئهمما ۋاراتـالىق  . ققويمىغانىدۇ ئادەم ۋاراتاغا يهتمىگهچكه، سانى ئادەم

يهنه بىـر  . تاش تاپالماي بىر تهرەپكه بىرسىنىڭ سومكىسىنى قويـدۇق 
قاسـىم ئـاداش،   . تهرەپكه قويىـدىغانغا ھېچكىمـدە سـومكا يـوق ئىـدى     

ــا يېتىشــىپ      ــر توپق ــر ساۋاقدىشــىم، ســهن بهرىبى ــدى شــوخراق بى دې
شۇڭا سـهن بىـر تهرەپـته ئولتـۇرۇپ ۋاراتـا تېشـى       . هيسهنئويناشنى بىلم

ئۆسـتهڭ  . ئىالجسـىز مهنمـۇ شـۇنداق قىلـدىم    . بولۇپ بهرگىـن دېـدى  
سىرتىدا بوش شىۋىرغانلىق قار ئۇچۇشۇپ تۇرغـان بولسـىمۇ، ئۆسـتهڭ    

مهنمــۇ ۋاراتــا تېشــى بولــۇپ . ئىچــى ئۇنچىلىــك ســوغۇق ئهمهس ئىــدى
ئويۇن تازا قىزىغانـدا  . ه ئىدىمتۈگۈلگىنىمچه ئولتۇرۇپ تاماشا كۆرمهكت

قهھرىتـان سـوغۇقتا بـۇ    ! بىر توپ كېلىپ نهق پېشـانهمگه تهگمهسـمۇ  
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ھهتتـا  . ياخشىچاق بولۇپ ئهمهل ئۈستىدە قىلىشقا كۈچهپ ئۇرۇنۇشتى
 پىشـىپ  ۋەزىـيهت “بۇ كىشـىلهر تولـۇق ۋەيـران بولغـان كـۈنلىرىگىچه      

ــتىلمىگهچكه،  دېــگهن ”ولمايــدۇب ئايرىلىشــىمىزغا خىتــايالردىن يې
 !ئۆزگهرتىشمىدى قهتئىي قارىشىنى

ۋەتىنىمىزنىـــڭ مىللىـــي مۇســـتهقىللىق كۈرىشـــىنى باشـــالش  
 مىدى؟ ’يېتىلمىگهن پىشىپ‘ۋەزىيىتى ئهينى يىلالردا راستىنال 

تاشـقى جهھهتـلهردە ئېغىـر    -تۆمۈر خهلىپه دەۋرىدە دۈشمهن ئىچكـى 
بوھرانغا پېتىپ قېلىپ، پۈتـۈن سـهپ بـويىچه يىمىـرىلىش ھالىتىـدە      

ئـۇ دەۋرلهردە خىتايـدا پارتلىغـان شـىڭخهي ئىنقىالبـى      . تۇرماقتا ئىـدى 
مانجۇ خانىدانلىقىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، خىتـاي دۆلىتـى پۈتـۈن سـهپ     

بىــرى بىــلهن يهر  -رنىڭ قولىغــا ئۆتــۈپ، بىــر  بــويىچه مىلىتارىســتال 
ۋەتىنىمىزدىكــى . تالىشــىپ ئىچكــى ئــۇرۇش دەۋرىــگه كىرىۋاتقانىــدى 

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىمۇ خىتايدىن كېلىدىغان ھۆكۈمهت ياردىمىدىن 
چاقىســىزلىق ئىچىــدە ئۆلــۈمنى كۈتۈۋاتقــان  -ئۈزۈلــۈپ قېلىــپ ئىــگه

تۆمـۈر خهلىـپه   . نهچچه ئونمىڭ كىشـىلىك نوپـۇس ھالىتىـدىال ئىـدى    
قـــوزغىلىڭى ئهنه شـــۇنداق بىـــر ۋەزىيهتـــته خىتايـــدا يـــۈز بېرىۋاتقـــان 
داۋالغۇشالر بىلهن مۇناسىۋەتسىز ھالـدا ئـۆز ئالـدىغا ئىسـتىخىيىلىك     

 ”پىشمىدى“ نىڭ ’پالچىلىرىمىز ۋەزىيهت‘ئهپسۇسكى، . پارتلىغانىدى
 كۈرىشـىمىزنىڭ  مۇسـتهقىللىق  مىللىي قىلىشىۋاتقان تهرغىب دەپ
 ئېرىشــهلمهي يــاردىمىگه خهلقىنىــڭ ۋەتىنىمىــز پهيتــى مۇۋاپىــق ئهڭ

 شـــۇرىن جىـــن ۋەھشـــىي تېخىمـــۇ خهلقىمىـــز بېرىلىـــپ، قولـــدىن
ــدى   جا ــا تاشـــالپ بېرىلـ ــڭ قولىغـ ــى جۇمهـــۇرىيهت  . لالتنىـ بىرىنچـ

ئىنقىالبىمىزمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەتىنـى بانـدىتالر ئۇرۇشـى    
ــپ قا    ــا پېتىـ ــۇرۇش پاتقىقىغـ ــلهن ئـ ــاپون بىـ ــايىن  ۋە يـ ــان ئىنتـ لغـ

ــدىن      ــى تهرىپىــ ــۇل خهلقــ ــته قۇمــ ــر ۋەزىيهتــ ــدىچىلىك بىــ پاراكهنــ
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 ئىچىـــدە خهلقىمىـــز قىلىشـــىپ، شـــىكايهت لىگىـــدىن ”ھهرىـــكهت
ــۈگىمهس ــى تـ ــددىيهتلهرنى ئىچكـ ــتىپ زىـ ــدا قىلىۋېتىشـ ــاي . هيـ خىتـ

تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى ئــۇرۇش ھهل قىلغــۇچ پهيــتىگه كىرگىنىــدە،  
مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبى ئىچكى ئۇرۇش پاتقىقىغا پاتۇرۇۋېتىلىپ، 

ــمهي،      ــى بىلهل ــېمه قىالرىن ــاجى ن ــاز ھ ــا نىي ــيهت“غوج ــىپ ۋەزى  پىش
ــلهن دۈشــمهن ”يېتىلگــۈچه ــدى قىلىشــقا ســۈلهى بى . مهجبۇرالنغانى

! ۇنىڭمۇ ئـاقىۋىتى ئوخشاشـال پاجىئهلىـك ئۆلـۈم بىـلهن تامامالنـدى      ب
غېنى باتۇر باشچىلىغىدا قوزغالغان ئىلى قوزغىلىڭىمۇ قىسقا ۋاقىت 
ئىچىدىال مىسلىسـىز غهلىبىلهرنـى قولغـا كهلتـۈرۈپ ۋەتىنىمىزنىـڭ      

ــتهقى  ــي مۇســـ ــا  مىللىـــ ــۇدەك ھالغـــ ــان قىلمىغـــ للىقىدىن گۇمـــ
ــي     ــۇ مىللى ــز ب ــان تىنچلىقچىلىرىمى ــدىمۇ، نۇرغۇنلىغ كهلتۈرۈلگىنى

 ۋەزىـيهت “ئازادلىق ئىنقىالبنى ئومۇمىي يۈزلۈك قارىالپ كۆرسـىتىپ،  
 بـۇ  ئـاخىرى  دېيىشـىپ،  ”ھهرىـكهت  باشـلىۋالغان  بالـدۇر  پىشماسـتىن 

 خۇالسىلىنىشىغا بىلهن مهغلۇبىيهتلهر پاجىئهلىك ئىنقىالبىمىزنىمۇ
نـــى دېگى ”ھۆكـــۈمهت بىرلهشـــمه“ ئاتـــالمىش! بولۇشـــتى ســـهۋەبچى

پۈتـــۈنلهي خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى ئويـــدۇرۇپ چىققـــان قورچـــاق      
ــۈمهت‘ ــۇپ، ’ھۆكــ ــۇ بولــ ــۈمهتنى بــ ــىپ ھۆكــ ــۆككه مهدىهلىشــ  كــ

. ئىــدى تىنچلىقچىلىرىمىــز شــۇ ئهنه ھهممىســى كۆتۈرۈشــكهنلهرنىڭ
 بىـــلهن دۆلىتـــى ىتـــايخ ئىچىـــدە، چېگرىســـى ۋەتىنىمىـــز بىزنىـــڭ

ــۇردۇق ھۆكــۈمهت ســورايدىغان تهڭ بىرلىشــىپ“ ــگهن ”ق ــداق  دې قان
ــي     ! گهپ؟ ــدىن مىللى ــۈمهت تهركىبى ــان ھۆك ــىز قۇرۇلغ ــۇ مهنتىقس ب

ھۆكۈمىتىمىزنىــڭ ۋەكىللىــرى ۋاســىتىلىك شــهكىلدە تازىالنغــان ۋە  
پۈتۈنلهي خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ، ئۇالرنىڭ گۇماشـتىلىرى بولغـان   
ــا ئۆتـــۈپ     ۋەتهن خائىنلىرىنىـــڭ ۋە تىنچلىقچىلىرىمىزنىـــڭ قولىغـ

تىنچلىقچىلىرىمىـز بـۇ قورچـاق ھۆكـۈمهتنى     كهتكىنىدىمۇ، ئهنه شـۇ  
مىللىي ھۆكۈمىتىمىزنىڭ ئۈستىگه قويۇپ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا  
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پۇالڭڭىـدە كهيـنىمگه   . مۇشت تهگكهندىنمۇ بهتتهر ئېغىر كهلگهنىـدى 
دومىالپ يېتىپ راسا يىغالشقا . نهچچه مېتىر يهرگىچه ئۇچۇپ چۈشتۈم

، بىرسـى تـوپ   ئهمما دوستلىرىم مېنىڭ بىلهن كارى يـوق . باشلىدىم
بىرسـى بىـلهن   -كىردى دېسه، يهنه بىرسى كىرمىـدى دېيىشـىپ بىـر   

 »!تۇتۇشۇپ قېلىشتى دەڭا

 .قاھالپ كۈلۈۋالدى-بۇ ھېكايىدىنمۇ خاسىيهت راسا قاھ

خاسىيهت دادىسى بولغۇدەك ياشتىكى بىر ئادەمنى ياخشى كـۆرۈپ  
 قالغانلىقىنى ئهسلهپ بهزىدە سهل تارتىنىـپ قالغانـدەك قىلىقالرنـى   

قىلســىمۇ، بىرئــازدىن كېــيىن بــۇالرنى ئۇنتــۇپ، قاســىمنىڭ ئىچىــگه 
 …. كىرىپال كېتهتتى

سىلىق خورەك تارتىپ ئۇخالپ كهتـكهن قاسـىمنىڭ دۈمبىسـىگه    
ــر       ــىيهت، بى ــان خاس ــا غهرق بولغ ــۇر خىيالالرغ ــپ چوڭق ــۈزىنى يېقى ي

  …. يهرلىرىدە نېمىشقىدۇر دادىسىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈپ قالدى

خاســـىيهت، . دادىســـى ئۇســـتا سىلېســـار ئىـــدى   خاســـىيهتنىڭ 
يـاغالرنى  -دادىسىنىڭ ھهر كـۈنى ئاخشـىمى كىيىملىرىـدىن بېنـزىن    

پۇرىتىپ ئىشتىن كېلىـپ كىچىـك بىـر ئېغىزلىـق ئـۆيىگه كىرىـپ       
ــۈرۈپ ئوينىتىــپ كېتىشــلىرىنى    خاســىيهتنى بېشــىدىن ئېگىــز كۆت

ىن دادىسى ئارىالپ يانچۇقىد. تهبهسسۇم بىلهن مۇڭلىنىپ ئهسلهيتتى
ــى       ــپ يېرىمىن ــېغىزىنى چىقىرى ــاق س ــق ئۇزۇنچ ــر تىيىنلى ــون بى ئ
ــدا،    خاســىيهتكه، قالغــان يېرىمىنــى ئاپىســىغا چىشــلىتىپ قويغىنى

 قارا،“. خاسىيهت دادىسىغا نارازىلىق بىلدۈرۈشنى ھهرگىز ئۇنتۇمايتتى
 جـاۋابهن  بۇنىڭغـا  ئاپىسىمۇ ”!بېرىۋەتتىڭ تهرىپىنى چوڭ ئاپامغا يهنه

 نـــارازىلىقىنى خاســـىيهتنىڭ قۇيۇشـــى، ســـۆيۈپ مهڭزىـــدىن ئېرىنــى 
بۇنــداق ۋاقىــتالردا خاســىيهتمۇ دادىســىغا  . ىــۋېتهتتىكۈچهيت تېخىمــۇ
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تامـاق پىشـقىچه   . تېخىمۇ چىڭ چاپلىشىۋېلىپ ئهركىـلهپ كېتهتتـى  
دادىسىنىڭ قۇچىقىدا ئولتۇرۇپ بىر نېمىلهرنى دەپ ۋىچىـرالپ گهپـكه   

پېشانىسـىدىن  . دادىسى ئۇنىڭ ئۈچۈن بىـر ئويۇنچـۇق ئىـدى   . تۇتاتتى
. اپىسـىغا قـاراپ كېرىلىـۋاالتتى   سۆيۈپ قويسا خۇشاللىقىدىن يايراپ ئ

 بىــرنهچچه تاقىغــان بهشــىۋار قىزىــل شــهپكىلىرىگه كۈنىســى بىــر…
 كــۆز خاســىيهتنىڭ كىرىــپ مىنــبىڭالر بىــلهن ھهربىيلىــرى خىتــاي

 ئېلىپ سىلكىشلىگىنىچه سېلىپ كويزا قولىغا دادىسىنى ئالدىدىال
 ئۇمــاچ كېتىــپ تــۈگهپ ئاللىقاچــان نورمىســى ئــۇن ئــاق. مېڭىشــتى

تىپ ئولتۇرغان ئاپىسى يىغالپ ۋارقىرىغىنىچه ئىشىنى تاشـالپ  قاينى
خاســـىيهتمۇ بىـــر تهرەپـــتىن دادىســـىغا . بېرىـــپ ئېـــرىگه يېپىشـــتى

 . چاپلىشىۋالدى

…“ 麞篪盦偬痲夔囨霐兦戤朤鱦! ”… 

ــهنمهيدىغان    ــال چۈشــ ــىيهت زادىــ ــڭ خاســ ــاي مىنبىــ ــر خىتــ بىــ
يۇقىرىقىـــدەك خىتـــايچه بىرنېمىلهرنـــى دەپ ئاپىســـىغا ۋارقىـــراپ     

ــۋەتتى   ــلهن ئىتتىرىــ ــاينىكى بىــ ــڭ پــ ــىيهتنىمۇ . مىلتىقىنىــ خاســ
ــنىگه   سىلكىشــــلىگىنىچه دادىســــىدىن تارتىــــپ ئاجرىتىــــپ كهيــ

ــۋەتتى ــپ ئوچاقنىــڭ يېنىغــا     . ئىتتىرى خاســىيهت ســهنتۈرۈلۈپ بېرى
ــدى  ــىنى يېرىۋالـ ــۈپ پېشانىسـ ــپ چۈشـ ــنىگه . يېقىلىـ ــى كهيـ دادىسـ

 ۋارقىرىغىنىچه دەپ …”! قىزىم جېنىم خاسىيهت،“تولغىنىپ تۇرۇپ 
ــ ــدى س ــىكتىن چىقىرىل ــر   . ۆرىلىپ ئىش ــىككه، بى ــر ئىش ــى بى ئاپىس

بېرىـــپ قىزىنـــى . خاســـىيهتكه قـــاراپ يىغىـــزار قىلىشـــقا باشـــلىدى
تۇرغـــۇزۇپ پېشانىســـىدىن ئېقىۋاتقـــان قىپقىزىـــل قانالرنىـــڭ ئـــاق  
ــالغىنىچه     ــا ئ ــاي قۇچىقىغ ــىگىمۇ پهرۋا قىلم ــىنى بويىۋېتىش كوپتىس

سـى ئـاللىمۇ قاچـان    ماشرەڭ جىپ ماشىنى. سىرتقا ئېتىلىپ چىقتى
 گۇنــــاھ نـــېمه  بىـــز  خـــۇدايىم،  ئـــاھ “. يىراقلىشـــىپ كهتكهنىـــدى  
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 !مۇستهقىللىقىمىزنى قولغا كهلتۈرەلمهيمىز

 !مۇستهقىللىق −يا 

 !ئۆلۈم −يا 

 تۇپراق سۇ بىلهن يۇغۇرۇلسا كېسهك بولۇر،

 .تۇپراق قان بىلهن يۇغۇرۇلسا ۋەتهن بولۇر

 بىـر -بىـردىن  ماڭىدىغان خهلقىنىڭ تۈركىستان شهرقىي −مانا بۇ 
 !يولى ئاخىرقى ۋە

ئېچىنىش بىلهن شـۇنى كـۆرمهكتىمىزكى، بىزنىـڭ نۇرغۇنلىغـان     
تىنچلىقچــى ئهربــابلىرىمىز ئهتراپىغــا مىڭــالرچه، ھهتتــا يــۈزمىڭالرچه  
خهلقىمىزنى جهلـپ قىلىۋېلىـپ، بۈگـۈن دۈشـمهن بىـلهن كهسـكىن       

وق، بۇنىڭغـا ۋەزىـيهت   تۇتۇشۇش ھهرىكىتىگه ئاتلىنىش شارائىتىمىز ي
ــڭ      ــىپ، خهلقىمىزنى ــار سېلىش ــدى دەپ ج ــىپ يېتىلمى ــى پىش تېخ
جهڭگىــۋار ئىرادىســىگه، جــان پىــدا قىلىــش جاســارىتىگه ســوغۇق ســۇ  

بــۇ خىــل ســوغۇق ســۇ ســېپىش ھهرىكهتلىــرى تۆمــۈر  ! سېپىشــمهكته
ــدە    ــدى، نهتىجىـــ ــا چىققانىـــ ــدىمۇ ئوتتۇرىغـــ ــپه قوزغىلىڭىـــ خهلىـــ

 يېتىلگۈچه پىشىپ ۋەزىيهت“لىپىمىز ھىمايىچىسىز قالغان تۆمۈر خه
ــاقالپ ــايلى س ــمهن دەپ ”باق ــل دۈش ــۇر  بى ــۈلهى قىلىشــقا مهجب هن س

يىگىرمه ! قىلىنغانىدى، ئاقىۋىتى ئىنتايىن پاجىئهلىك نهتىجىلهندى
 ئـوت ‘يىل تىـنچ سـاقالپ باققـان قۇمـۇل خهلقـى ۋەزىيهتنـى ئـۆزلىرى        

 قىلغـان  قومانـدان  ھـاجىمنى  نىيـاز  غوجـا  ئۈچـۈن،  ’پىشـۇرۇش  يېقىپ
ىللىق مۇستهق مىللىي ئاتلىنىپ، جهڭگه بېشىغا ئۆز قايتىدىن ھالدا

ھهرىكىتىنى پۈتـۈن مهملىكىتىمىـز بـويىچه كېڭهيـتىش ۋەزىيىتىنـى      
ــۇن   ــپ بهرگهن بولســىمۇ، نۇرغ ــلهرمهن‘يارىتى ــز ’بى ــا لىرىمى  ئوتتۇرىغ

ــىپ، ــيهت“ چىقىشـ ــماي ۋەزىـ ــۇرۇپال پىشـ ــدۇر تـ ــۋېتىلگهن بالـ  قوزغىـ
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 ”تېررورچىلىـق “ ئاتـالغۇنى  بۇ ئهمدى بولسا، كهلگهن ئاتاپ دېگهندەك
 .بولۇۋېرىدۇ قارىساقمۇ دەپ ئالماشتۇرۇۋالغان ئاتاشقا دەپ

 

 ۋەزىيهت قاچان پىشىپ يېتىلىدۇ؟ 1.19§
بىز بۇ يهرگه كهلگۈچه ۋەتىنىمىز خهلقىنىـڭ قانـداق بىـر ھـالهتته     
تۇرۇۋاتقانلىقىنى، بۇ جهرياندا سادىر قىلغان تۈپكى خاتالىقلىرىمىز ۋە 
ــقان      ــكه تىرىش ــىتىپ بېرىش ــلىرىنى كۆرس ــدىيىۋى ئاساس ــڭ ئى ئۇنى

يهنى، بىـز بـۇ يهرگىـچه بولغـان مـۇالھىزىلىرىمىزدىن شـۇنى       . بولدۇق
هرقىي تۈركىســـتان مىللىـــي مۇســـتهقىللىق خۇالســـىاليمىزكى، شـــ

ــلهن      ــۇالر بى ــش، ئ ــه قىلى ــلهن مۇرەسس ــمىنىمىز بى ــدە دۈش ھهرىكىتى
ســۈلهى قىلىــش ۋە ھهمكارلىقتــا بولۇشــقا ئۇرۇنۇشــالرنىڭ ھهممىســى 
ــول تۇتقــان ھهرىكهتلهرنىــڭ    ــا ي ــدا خات تهســلىمچىلىك، ئهڭ بولمىغان

كهن، شـۇنداق ئىـ  . ئىپادىسى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىشـكه تىرىشـتۇق  
ــتهقىللىق      ــي مۇس ــى مىللى ــلهن خهلقىمىزن ــلهر بى ــداق ھهرىكهت بۇن
پائالىيهتلىرىنىـڭ ئهمىلــى ھهرىكىــتىگه جهلــپ قىلىنىشــىغا قارشــى  
تهرغىبــــات قىلغــــۇچىالرنى قهتئىــــي تــــۈردە ســــېپىمىزگه يــــېقىن 

ــهرت  ــلىقىمىز ش ــنچ   . يوالتماس ــى تى ــۇنىڭدەك، خهلقىمىزن ــۇددى ش خ
ۋە دىنىـي ســاھهلهردىكى   سىياسـىي، ئىقتىسـادىي، ئىلمىــي، مىللىـي   

-قهدەم ۋەتىنىمىزنـى “مۆتىدىل ھهرىكهتلهر بىلهنـال چهكـلهپ تـۇرۇپ،    
ــقۇچالر ــويىچه باس ــنچ ب ــتهقىل تى ــش مۇس ــامى ”قىلى ــتىدىكى ن  ئاس

 تهرغىبـاتلىرى  تهسـلىمچىلىك  ئـۆزگهرگهن  شـهكلى  تهرغىباتلىرىنىمۇ
 !شهرت قىلىشىمىز رەت قهتئىي قاراپ، دەپ

ى ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان قــانلىق    بىــز شــهرقىي تۈركىســتان خهلقــ    
كۈرەشــــلهرنى قانـــــات يايــــدۇرماي تـــــۇرۇپ، ھهرگىزمــــۇ مىللىـــــي    
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 قىزىنـى  زارالنغىـنىچه  دەپ ”!كۆرۈۋاتىمىز كۈنلهرنى بۇ قىلغىنىمىزغا
 پۈكلىشــىپ يهرگه كهتــكهن بولــۇپ پاتقــاق يــامغۇردىن قولتــۇقالپ

 …. چۈشتى

. بــاال ئىككىســـى خېلــى ئـــۇزۇنغىچه يىغــالپ ئولتۇرۇشـــتى   -ئانــا 
ــىيهتمۇ ــتى     خاس ــڭ ئۈس ــان، داكىنى ــلهن تېڭىلغ ــا بى ــى داك پېشانىس

ئۇلـۇغ ھهق تـۇتقىنىچه   -تهپچىپ چىققان قان بىلهن قىزارغـان، ئۇلـۇغ  
ــۇراتتى   ــىپ ئولت ــىغا يېپىش ــدا   . ئانىس ــاتتىق ھهق تۇتقىنى ــر ق ھهربى

ئانىســـىنىڭ قۇچىقىـــدىن يۇلقۇللىنىـــپ چىقىـــپ كېتىدىغانـــدەك 
ــى  ــپ ئىششــىپ . ســىلكىنىپ كېتهتت ــپ قىزىرى ــكهن  يىغالۋېرى كهت

بىچـارە ئانـا قىزىنـى    . كۆزلىرىدىن ھېلىغىچه ياش مۆلدۈرلهپ تـۇراتتى 
 .باغرىغا باسقىنىچه شىپقا قاراپ ناله قىالتتى

 ئا كېتىشتى تۇتۇپ … تۇ نېمىشقا خىتايالر … دادامنى … دادام“
 ھالـدا  تۇتقان ھهق خاسىيهت − ”كېلىدۇ؟ قاچان … ئۇ … ئۇ ئاپا؟ …

 .تىقىالت ئۈزۈپ-ئۈزۈپ گېپىنى

 كېتىشــتى تۇتــۇپ دەپ قاتنىشىپســهن تهشــكىالتقا بىــر داداڭنــى“
 .ئانا باستى چىڭ تېخىمۇ باغرىغا قىزىنى − ”.قىزىم

 قىز بىچارە − ”ياسايتتى؟ نېمه … نېمه تهشكىالتتا ئۇ … ئۇ دادام“
ــىنى ئاپىســـىنىڭ ــۇ يىغىسـ ــۋەتتى تېخىمـ ــا …. قوزغىـ ــوت ئوچاقتـ  ئـ
ــان ــۆچكهن ئاللىقاچ ــۇپ، ئ ــپ يېرىلىــپ   ئ قازانــدىكى بول ــاچ قېتى ۇم
 . كهتكهنىدى

يېرىم كېچىگه يـېقىن ئىشـىكىنىڭ كهينىـدە بىـر قـارا كـۆلهڭگه       
 .كۆرۈنگهندەك قىلىپ يوقاپ كهتتى

 ئـاۋاز  بىـر  بوش ئىشىكتىن − …”. قىز خاسىيهت قىز، خاسىيهت“
 چىققــان ئېتىلىــپ قۇچىقىــدىن ئاپىســىنىڭ. قىلــدى ئاڭالنغانــدەك



312 

 

تاال قاپقـاراڭغۇ، ئهتراپتـا ھـېچكىم    . ئاچتى ئىشىكنى بېرىپ خاسىيهت
  .دادىسىمۇ كۆرۈنمهيتتى. كۆرۈنمهيتتى

 تـۇرۇپ،  يىغالمسىراپ قىز خاسىيهت ۋارقىرىدى دەپ − ”!دادا دادا،“
  :كىردى ئۆيىگه ئېلىپ ئۇنى كۆرۈپ تۈگۈكنى بىر تۇرغان بوسۇغىدا

 …”. ئىكهن ئىسسىق تېخىچه تۇرۇپتۇ، تاالدا نهرسه بۇ ئاپا،“

ئىچىدىن ھور . ئاپىسى قىزىنىڭ قولىدىن تۈگۈكنى ئېلىپ ئاچتى
. چىقىپ تۇرغان ئىسسىق بـوالق مانتـا سـېلىنغان بىـر كـورا چىقتـى      

 …. خاسىيهتنىڭ قورسىقى بهكال ئېچىپ كهتكهنىدى

خاسىيهت، ئاپىسى بىلهن ھېلىقـى بىـر ئېغىزلىـق ئۆيـدە ئوتتـۇرا      
ا مانـــ دادام“ە خاســـىيهت دەســـلىپىد. مهكتهپنـــى پۈتتۈرگـــۈچه تـــۇردى

 ئاپىسـى . ئۆتكـۈزدى  كۈنلىرىنى بىلهن دېيىش ”كېلىدۇ، ئهنه كېلىدۇ
 كېـيىن  ئايـدىن  ئىككـى -بىر. بېرەتتى ئېلىپ سېغىز قىزىغا ئارىالپ

 يىللىرىغــا بىــر. بولــدى ئهســلهيدىغان ئــارىالپ دادىســىنى خاســىيهت
. كهلـدى  ھالغـا  ئهسـلىيهلمىگىدەك  چىرايىنى دادىسىنىڭ ئۇ كېلىپ

ىدا ئاپىسى بىلهن بىرگه چۈشكهن دادىسىنىڭ جازىس رەسىم ئۆيىدىكى
رەسىمىگه قاراپ، گويا ئۇ كىشىنىڭ دادىسى ئىكهنلىكىـدىنمۇ گۇمـان   

 بالىسـى  مىللهتچىنىـڭ  بىر خاسىيهت“. قىلغۇدەك يهرگه كهلگهنىدى
 دادىسـى  ئۇنىـڭ  … ئىـكهن،  ئهكسـىيهتچى  بىر دادىسى ئۇنىڭ ئىكهن،

پلىرى ئۇنىڭغا بهكـال  گه بۇ ىرىنىڭساۋاقداشل …” ئىكهن، لوگهي بىر
مهكتهپتىكى بارلىق ئايال ئوقۇتقۇچىالر چاچلىرىنى . ئېغىر كېلهتتى

كهســتۈرۈپ بــۈدۈرە قىلىشــقا باشــلىغان يىلالردىمــۇ، ئۇنىــڭ ئاپىســى   
ــۆرۈپ چىــڭ تۈگــۈۋاالتتى  بېشــىدىن يېشــىل . ھــېلىغىچه چېچىنــى ئ

رىــپ ئاپىســىنىڭ قــوللىرى قــېلىن قاپى. يــاغلىغىنى چۈشــۈرمهيتتى
كهتكهن، يۈزلىرى كۆيۈپ قارىداپ كهتكهن، ئاخشـىمى ئـۆيىگه ھېرىـپ    
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يوشــۇرۇن زەربه بېــرىش شــهكىللىرىدىن پايــدىلىنىپ قارشــى تهرەپــكه  
بۇ تـۈردىكى ئۇرۇشـالرنىڭ ھۆكـۈمران    . ئۇرۇش ئېالن قىلىپ كهلمهكته

ــاجىز قالغــان تهرىپــى ھهقســىز     ــاكى ئ ــۆكتىچى ي تهرىپــى ھهقلىــق، ئ
بىرسـى  -بولۇپمۇ بۈگۈنكى كۈندە، دۇنيـا مىقياسـىدا بىـر   . يىلمهكتهدې

ــدىن ئــارتۇق       ــى يــاكى ئۇنىڭ ــكارا تىركىشــىدىغان ئىكك بىــلهن ئاش
قۇتۇپالرغــا بۆلــۈنگهن دۈشــمهن كــۈچلهر بولمىغاچقــا، ھهممىنــى بىــر   
قۇتۇپتىن تىزگىنلهش ئارزۇسى بويىچه، قالغان رايون، دۆلهت، مىلـلهت  

نى ئالغــان بــارلىق ئــۆكتىچى كــۈچلهرنى يــاكى دىنــى ئهقىــدە شــهكلى
ــدى    ــۇپ قال ــودا بول ــر م ــۋېتىش بى ــررورچىالر دەپ بېكىتى ــۇنداق . تې ش

ــيهلىگهن     ــۇن تىكلىــــ ــارتىزانلىق قوشــــ ــمىي پــــ ــكهن، رەســــ ئىــــ
پهلهســــتىنلىكلهرگه ئوخشــــاش تهشــــكىالتالرنىال ئهمهس، بىــــزگه     
ئوخشـــىغان تېخـــى ئـــارزۇ ھالىتىـــدە تۇرۇۋاتقـــان مىللىـــي ئـــازادلىق  

ــ ــۇق قىلىــش  ھهرىكىتــى بى ــاللىرىمۇ تېررورل لهن شــۇغۇللىنىش خىي
 .ئېهتىمالى بار نامزاتالر قاتارىدا قارىلىنىشى بىر مۇقهررەرلىك

بىز بۈگۈن ئا ق ش ياكى ب د ت تهرىپىدىن قارىلىنىـپ قـالغۇدەك   
ــۈم    ــىپ ھۆكـ ــۇ خاتالىشـ ــىنى ھهرگىزمـ ــڭ قارىلىشـ ــاق، ئۇالرنىـ بولسـ

دۇنيا، بىزنى ھـامىنى   بىر قۇتۇپلۇق. چىقارغانلىق دېيىشكه بولمايدۇ
ئهممـــا شـــۇنىمۇ . بىـــر كۈنىســـى شـــۇنداق دەپ قارىلىشـــى مـــۇقهررەر

 كـــــارۋان ھاۋشـــــىۋېرىدۇ، ئىـــــت“ئۇنتۇماســـــلىقىمىز كېرەككـــــى، 
 دەپ بىــرنېمه تهشـكىالتالرنىڭ  خهلقئـارا  بىزنــى ھهتتـا  ”!كېتىۋېرىـدۇ 

 ھهرىكىتـى  ئـازادلىق  مىللىـي  بىزنى“ قىلىپ تهرجىمه قارالشلىرىنى
. بولمايدۇ خاتا قارىساقمۇ دەپ ”النغۇچىالر دېيىشىۋاتىدۇشۇغۇل بىلهن
 قېلىشـىدىن  قىلىپ تۆھمهت دەپ ”تېررورچىالر“ بۈگۈن بىزنى يهنى،
 ئالغانـدا،  بـويىچه  قـاراش  زامانىۋى بۈگۈنكى كهتمهي، ئۈركۈپ بهك ئانچه

 باندىتلىق،“ بۇرۇنالردا كۆرۈشىمىزنى مۇستهقىللىق مىللىي بىزنىڭ
 …”ك، بۆلگۈنچىلىك، ئهكسـىلئىنقىالبچىلىق،  مىللهتچىلى يهرلىك
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نىـڭ پهرقىنـى بىلمىسـه كېـرەك؟ ئۇنىـڭ      ھهرىكىتى بىلهن تېررورلۇق
ــڭ    ــۈنگىچه خهلقىمىزنىــ ــاۋۇزچىلىرى بۈگــ ــاي تاجــ ــتىگه خىتــ ئۈســ

 بۆلگــۈنچى،“ئهركىنلىــك تهلهپلىرىنــى قــانلىق باســتۇرۇپ كېلىشــته 
 باغالنغـان  چهتئهلگه ئوڭچى، مىللهتچى، يهرلىك ئهكسىلئىنقىالبچى،

اپالپ چـ  قـارا  بىـلهن  نـامالر  دېگهنـدەك  …” لۈكچهك، باندىت، ئۇنسۇر،
قىرغىنچىلىق قىلىش، قاماققـا ئـېلىش، نـازارەت ئاسـتىغا ئـېلىش ۋە      
سۈرگۈن قىلىشالر بىلهن كهڭ شۇغۇللىنىپ كهلمىگهنمىدى؟ ئهمدى 

 باستۇرۇشــقا قىلىــپ بوھتــان دەپ ”تېــررورچىالر“بۈگــۈن ئــۇالر بىزنــى 
 تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي قــاپتۇمۇ؟ بولــۇپ يېڭىلىــق قىلىشــى باھــانه
سـهۋەبلهردىن تولـۇق   -ۈن ئهزەلـدىن پۈتـۈن باھـانه   ئۈچ يوقىتىش بىزنى

بــۇ، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ئــۆزگهرمهس  . پايــدىلىنىپ كهلمهكــته
 .تهبىئىتى

 دېــگهن ”تېررورچــى تېررورچىلىــق،“شــۇنداقتىمۇ بىــز بــۇ يهردە   
 .كېرەك ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشىمىز ئۇقۇمالرنى

ىۋاتقـان  بۈگۈنكى دۇنيادا، تېـررور توغرىسـىدا تهتقىـق قىلىـپ كېل    
ئـالىمالر تېررورچىلىـق توغرىسـىدا نۇرغۇنلىغـان     -نۇرغۇن سىياسىيون

مهسىلهن پاۋۇل ۋىلكىنسون، . قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كهلمهكته
ئـودېرا ئورۇكـا قاتارىـدىكى داڭلىـق پروفېسسـورالر      . نوۋام چامسكىي، ھ

ــزم‘بۈگــۈنكى  ــل چۈشــهنچىلىرىنى ’تېررورى ــۇقتىالردا ھهرخى ــۇرۇپ ن  ت
 .ىل قىلىپ، تېررورىزم دېگهنگه ئېنىقلىما بېرىشكه تىرىشماقتاتهھل

قىسقىچه ئالغانـدا، ھۆكۈمرانلىـق كـۈچىگه ئىـگه ھهرقانـداق بىـر       
گۇرۇھ ياكى ھاكىمىيهت، ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى سـاقالپ قـېلىش   

ئـــۆكتىچىلىرى بۇنـــداق ھۆكـــۈمرانلىقنى قولغـــا -يـــاكى رىقـــابهتچى
ۇق قـانۇنلىرىنى بىـر چهتـكه    كىرگۈزۈۋېلىش ئۈچـۈن كىشـىلىك ھوقـ   

قايرىــپ قويــۇپ، كــۈچى يهتســه ئاشــكارا باســتۇرۇش، كــۈچى يهتمىســه   
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خاســىيهت، ئاپىســىنىڭ ســهھهر چىقىــپ كهچ    . ئــارانال كېلىــۋاالتتى 
 .قايتىپ نېمه ئىش قىلىپ يۈرگهنلىكىنىمۇ بىلهلمىگهنىدى

خاسىيهتنىڭ تولۇق ئوتتـۇرا مهكـتهپكه يېڭـى كـۆچكهن يىللىـرى      
ــدى ئاپىســى ھېلىقــى بىــر  . ئىــدى ــۇپ تاران . ئېغىزلىــق ئۆيىــدە يۇيۇن

ــدىن  ــاراپ ئۇزۇن ــنهككه ق ــۇردى -ئهي ــرنېمىلهر قىلىــپ ئولت . ئۇزۇنغــا بى
ئاپىســــى كهيــــنىگه ئورۇلــــۇپ قارىۋىــــدى، خاســــىيهت ئاپىســــىنىڭ 
ــال     ــالغىلى تاسـ ــاي قـ ــدىن تونۇيالمـ ــىپ كهتكهنلىكىـ چىرايلىقلىشـ

 .ئاپىسى خۇددى ياش قىزالردەكال ياسىنىۋالغانىدى. قالغانىدى

نى ياسىنىشنى بىلمهيدىغان ھـۇرۇن خوتـۇن   ئاپاڭ قارايسهنغۇ، ،ھه“
 ”دەپ ئويلىغانمىدىڭ؟

خاسىيهت دەپتهرلىرىنى تاشلىۋېتىپ كېلىپ ئاپىسىنى قۇچاقالپ 
خاســـىيهت ئاپىســـىنىڭ بـــۇنچه خۇشـــال ۋە بـــۇنچه  . ســـۆيۈپ كهتتـــى

 .چىرايلىق ياسىنىشىنى تېخى ئهمدىال كۆرۈۋاتقانىدى

! بۇزۇۋېتىسـهن  گىرىملىرىمنـى  قىلغان ئاران قىزىم، قىل بولدى“
 كېسـهك -خىـش  قۇرۇلۇشتا −. ئالدى قۇچىقىغا خاسىيهتنى ئاپىسى −

 −. قايتۇرۇشـتى  ئىشىمگه بۇرۇنقى چىقىرىپ ئىشىمدىن توشۇيدىغان
 گهپ سـهمىمىي  توغرىسـىدا  ئىشـى  قېتىم تۇنجى خاسىيهتكه ئاپىسى

 ئازاد داداڭنى ئىش، خۇشاللىق بىر يهنه قىزىم، قارا ماڭا −. قىلىۋاتاتتى
 خاســىيهتنىڭ − ”.پــات يېقىنــدا تۈرمىــدىن چىقىــدىكهن . لىشــتىقى

 قىلغـان  بېـرى  باياتىـدىن  ئۇنىـڭ . كهتتـى  يىغالپ مۆلدۈرلهپ ئانىسى
 خـۇددى  تهرىپىدىن ياشلىرى كۆز ئىسسىق گىرىملىرى پۇللۇق ئهرزان
 يۈزىنى قالدۇرۇپ ئىز سۈيىدەك يامغۇر ياققان ئهينهككه توزانلىق-چاڭ

 .ئىدى ئاقماقتا بويالپ

 سـوققاندەك  يـۈرىكى  پهل-سهل سۆزدىن بۇ دېگهن ’دادا‘خاسىيهت، 
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 ئــۇنى ،’دادا‘ بــۇ قويغــان جاپاالرغــا شــۇنچه باالالرغــا، شــۇنچه قىلســىمۇ،
  .قالدۇرمىغانىدى ھهيران بهك ئۇنچىلىك

 گىرىملىرىـڭ  چىرايلىـق  بىـر  قـارا،  دېگهننـى،  ’دادا‘ شـۇ  قويغىنه“
 ”.بولدى پوق

 دېـگهن  ئـۇ  −. سـىيهتكه چهكچهيـدى  خا ئاپـا،  − سهن؟ دېدىڭ نېمه“
 ”!داداڭ سېنىڭ

 جىـم  قىلمـاي  گهپ ساڭگىلىتىپ بېشىنى خاسىيهت − …” “…
 …. تۇرۇۋالدى

ئۇنىڭ . دېگهندەك، خاسىيهتنىڭ دادىسى بىر كۈنىسى پهيدا بولدى
كـۆزىنى قـورۇق بېسـىپ قارىـداپ     -ئالدىدا بېشىغا ئـاق كىـرگهن، يـۈز   
. بولۇپ چىقىـپ كهلگهنىـدى   ’دادا‘كهتكهن يىرىك ساقاللىق بىرسى، 

ــۆرگهن        ــتىم ك ــاخىرقى قې ــى ئ ــى كۈنىس ــى ھېلىق ــۇ دادىس ــڭ ب ئۇنى
ــال ئوخشــىمايتتى  ــۇق  . دادىســىغا زادى دادىســىنىڭ بهرگهن ئهرزان پۇلل

سېغىزىنى زورلىنىپ ئالغـان بولسـىمۇ، ئـۇنى دادىسـىغا كۆرسـهتمهي      
تۇيۇقسـىز  . تۇرۇپ ئالىقىنىدا مىجىۋېتىپ يانچۇقىغـا سـېلىپ قويـدى   

 سـائهتلهرچه  يېرىـدە  ئولتۇرغـان  جىمىغـۇر،  بهكـال  ’دادا‘ا بولغان بۇ پهيد
 ئاپىسىنىڭ ئادەمگه بىر بۇنداق. ئىدى ئادەم بىر كېتىدىغان ئولتۇرۇپ

 ئۇنىـڭ . قالغانىـدى  ھهيـران  بهكال قېلىشىغا چاپلىشىپ چىڭ شۇنچه
 ئىچىـگه  ساۋاقداشلىرى يىراقلىشىپ، ئائىلىسىدىن تهدرىجىي ھاياتى

 .كېتىۋاتاتتى كىرىپ چۆكۈپ

ــى پۈتتۈرۈشــى    ــالىي مهكتهپلهرن ــۇرا ۋە ئ ــۇق ئوتت خاســىيهتنىڭ تول
ھهتتــا ئۇنىــڭ بىــر . ئائىلىســىدە قىلچىمــۇ ھاياجــان يارىتالمىغانىــدى

مهكتهپ ساۋاقدىشى بىلهن توي قىلىـش قارارىغـا كېلىشـىمۇ ئـۇالرنى     
ئۇنىـڭ تـوي كۈنىـدىمۇ خـۇددى سـىرتتىن      . ھهيران قالدۇرالمىغانىدى
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هككۇر شهكىللىرىمۇ مۇستهملىكىلىككه بويۇن ئېگىش، قۇللۇققـا  تهپ
جاكىسـىنىڭ تهلىماتلىرىغـا ئاڭسـىز    شۈكرى قىلىشـتىن ئىبـارەت غو  

شهكىلدە بوي سۇنۇپ كېلىۋاتقانلىقىدىن باشقىچه بولىشى مـۇمكىن  
مانا بۇ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ مۇسـتهملىكىچى مىللىـي    . ئهمهس

 ! مائارىپ ھهرىكىتىنىڭ نهتىجىسى

 

 تېررورلىق ۋە تېررورچىالر توغرىسىدا 1.18§
بــۇ يېقىــنالردا، مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىــدىن ئۈمىــد      
ئۈزۈۋاتقان كىشـىلىرىمىز ئارىسـىدا يهنه يوشـۇرۇن شـهكىلدە مىللىـي      
ئـــازادلىق ھهرىكهتلىـــرى بىـــلهن شـــۇغۇللىنىش تهشـــۋىقاتلىرىنى     

ــا   ــپ بارماقتــ ــى كۆپىيىــ ــۇ خېلــ ــدىغان ئهھۋالالرمــ ــاران“. قارىاليــ  ئــ
 سـاپ  ئۈچـۈن  بابلىشـى  دەپ ’تېررورچـى ‘ بىزنـى  ئهمدى تۇرغىنىمىزدا،

 قارشـى  تېررورچىالرغـا  دۇنيـا  پۈتـۈن  ھـازىر  بـولىمىز،  بهرگهن چىقىرىپ
ــۇڭا تۇرىــــدۇ، ــداق شــ ــانلىق ئۇنــ ــلهرگه قــ ــي ھهرىكهتــ ــول قهتئىــ  يــ

ــلىقىمىز ــرەك قويماس ــى( ”!كې ــالردا يېقىنق ــز يىل ــى ۋەتىنىمى  خهلق
جاسـارەتلىك تهۋەككـۈلچىلهر نىسـپى مهخپـى      قىسىم بىر ئىچىدىكى

ھالـــدا بهزى خىتـــاي ۋەھىمىلىرىنـــى پهيـــدا قىلىشـــقا ئۇرۇنغىنىـــدا،  
ــۋىقات -چهتئهلــــــدىكى نۇرغــــــۇن ۋەتهنــــــپهرۋەر تهشــــــكىالت  تهشــــ

بهســته بايانــاتالر ئــېالن قىلىــپ بــۇ تــۈردىكى  -يېتهكچىلىرىمىــز بهس
پهيـدا   مهخپى خىتاي ۋەھىمىسى پهيدا قىلىش پائالىيهتلىرىنى خىتاي

قىلغان ئويۇن دەپ، جان پىـدا قىلغـان مـۇنهۋۋەر باشـالمچىلىرىمىزنى     
ئهسلى خىتاينىـڭ تاپشـۇرۇقى بىـلهن ھهرىـكهت قىلغـان خـۇلىگهنلهر       

 )تۈزەتكۈچىدىن قايتا −! دەپ ئاشكارە باياناتالر ئېالن قىلىشتى

بۇنـــداق دەيــــدىغان كىشــــىلىرىمىز مىللىــــي مۇســــتهقىللىق  
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ۋەزىيىتىدىكى تىنچسىزلىققا سهۋەب بولىدىغان ھهرىكهتكه ئايلىنىپ 
قېلىشىدىن ئهنسىرەشنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىـپ، بىزنىـڭ ھهرقانـداق     

ــى    ــش ھهرىكىتىمىزن ــك تهلهپ قىلى ــر ئهركىنلى ــۇق‘بى  دەپ ’تېررورل
 . مۇمكىن بواللماسلىقىمىز خالى قارىلىشىدىن

ــارەتكه    ــدىغان جاســــ ــۆزىنى قۇتقۇزااليــــ ــڭ ئــــ ــۆز خهلقىنىــــ ئــــ
كېلهلهيــــدىغانلىقىغا ئىشــــهنمهي كېلىۋاتقــــان بىزنىــــڭ نۇرغــــۇن  
ئــاقىللىرىمىز ئهنه شــۇنداق ئېهتىمــاللىقالرنى كــۆزدە تۇتــۇپ، دۇنيــا   

ــالىيهتكه جامائىتىنىــڭ چىشــىغا تېگىــپ قويىــدىغان ھهرقانــداق   پائ
بـۇ  . خهلقىمىزنى يېقىن يوالتماسلىققا بار كـۈچى بىـلهن تىرىشـماقتا   

ــڭ    ــڭ تىنچلىقپهرۋەرلىرىمىزنىـــ ــدىمۇ، بىزنىـــ ــدىن ئالغانـــ نۇقتىـــ
مۇددىئاسىنى خهلقىمىزنىڭ مىللىـي ئـازادلىقىنى كـۆزدە تۇتىـدىغان     
ئهمهس، بهلكــى خهلقئــارا جامائهتچىلىكنىــڭ مهنپهئهتىنــى ئالــدىنقى  

روشـهنكى،  . ىغان دەلاللالر ئهقىدىسى دەپ قاراشقا بولىدۇئورۇنغا قويىد
ــپهئهتىگه    بۇنــداق بىــر ئهقىــدە ھهرگىزمــۇ ۋەتىنىمىــز خهلقىنىــڭ مهن

ئهگهر بىــز تــارىخىي ئهنئهنىلىرىمىــزگه ۋارىســلىق . ئۇيغــۇن كهلمهيــدۇ
ــلهن       ــهكلى بى ــكهت ش ــرەر ھهرى ــۈك بى ــى ئۈنۈمل ــپ، خهلقىمىزن قىلى

ــتىگه ج   ــتهقىللىق ھهرىكى ــي مۇس ــوللىرىنى   مىللى ــش ي ــپ قىلى هل
كۆرسىتىپ بېرەلهيدىغانال بولىدىكهنمىز، بىزنىـڭ ئـاقىللىرىمىزنىال   
ئهمهس، ھهتتـــا خهلقىمىزنىـــڭ قايتىـــدىن جانلىنىشـــىنى قولغـــا     
كهلتۈرەلىشىمىز، ئاخىرىدا مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ 
ئــاخىرقى غهلىبىســىگه بولغــان ئىشــهنچىنى قايتــا تىكلىيهلىشــىمىز 

 .مۇمكىن

ئهســلىنى سۈرۈشــته قىلغىنىمىــزدا، بۇنــداق ئۈمىدســىزلىكلهرنى 
تارقىتىــپ يۈرگهنلهرنىــڭ مــۇتلهق كــۆپ قىســمى خىتايــدىن تهربىــيه  

 بـارلىق  ئۇالرنىـڭ  بولغاچقا، كىشىلىرىمىز ’ئېچىلغان كۆزى‘ئېلىپ 
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ــدەكال ئۆتكـــۈزگهن تهكلىـــپ قىل ــان مېهمانلىرىـ ــا ،’دادا‘ىنغـ  قىزىغـ
ــدا ــۆپرەك بىــلهن مېهمــانالر قارىغان  پهقهت. يــۈردى يېقىنلىشــىپ ك

 شـــېهىت دوســـتى كۈيئوغلىنىـــڭ بىـــلهن يولدىشـــى خاســـىيهتنىڭ
 ئولتـۇرۇپ  جىمجىـت  ئـۇزۇنغىچه  ئولتۇرۇپ ئالدىدا قهبرىسى بولغىنىدا

 ’جــانلىق‘ ئهڭ ھېسســىياتىنى ئىچكــى بىــلهن قىلىــش يېشــى كــۆز
كۈيئوغلىنىــڭ قىرىــق نهزىرىســى . ادىلىگىنى بولــۇپ قالغانىــدىئىپــ

تۈنسىز كۆز -تارقالغىنىدىن كېيىن، دادا، قىزىنى باغرىغا بېسىپ ئۈن
 :بىر ۋاقىتالردا بۇ دادا. يېشى تۆكتى

 كېــرەك بۇلىشــىم مېنىــڭ ئورنىــدا ئۇالرنىــڭ ئهســلىدە قىــزىم،“
 .قىلدى ناله دەپ − ”!ئىدى

گېپى بىلهن نېمىنى كۆزدە تۇتۇۋاتقانلىقىنى خاسىيهت دادىسى بۇ 
بـۇ دۇنيـادىن ۋاز كېچىـدىغان    : دېگهندەك ئېنىق بىلىپ كېتهلمىـدى 

مهن ئىدىم دېگىنىمۇ ياكى بۇ پهرزەنتلىرىنى قوغداش ئۈچۈن جېنىنى 
پىدا قىلىدىغان ئـادەم مهن ئىـدىم دېگىنىمـۇ؟ نـېمه بولسـا بولسـۇن،       

ئېســىلىپ چىــن قهلبىــدىن    خاســىيهت دادىســىغا تــۇنجى قېــتىم   
 .ئۆكسۈپ خېلى ئۇزۇن يىغلىۋالدى-ئۆكسۈپ

شۇنىڭدىن ئېتىبارەن، بۇ دادا خېلى يۇمشاپ، قىزىنىـڭ ئالدىـدىن   
ــدى  ــۆتمهس بولىۋال ــوغرا ئ ــارايتتى . ت ــلهن ق ــانلىق بى . قىزىغــا مېهرىب

يۇ، يهنه ئۈنىنى چىقارماي قىزىنىـڭ  -بىرنېمىلهر دېيىشكه تهلمۈرەتتى
ــا  ــايىن   . تتىبېشــىنى ســىالپ قۇي بۇنىــڭ ئهكســىچه، خاســىيهت ئىنت

ئانىسىنىڭ ھهرقانـداق گېپىنـى قوپـاللىق بىـلهن     -قوپاللىشىپ، ئاتا
ئـۇ  . كۈنلهرچه ئـۈنىنى چىقارمـاي ئولتـۇرۇپ كېتهتتـى    . سىلكىۋېتهتتى

پــاتال يولدىشــىنىڭ قىپقىزىــل قــانلىق يــۈرىكىنى كــۆز ئالــدىغا -پــات
  …. تتىكهلتۈرۈپ شىپقا قاراپ تىكىلىپ ئولتۇرۇپ كېته
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مانا بۈگۈن، يېنىـدا ياتقـان سـۆيگهن ئـادىمى ئىنتـايىن خهتهرلىـك       
ئهگهر پهۋقۇلئاددە قولغا چۈشۈپ . ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىپ يۈرمهكته

 …قالغۇدەك بولسا، ئۇنىڭمۇ قىپقىزىل يۈرىكى 

ــۈركۈنۈپ      ــرەپ ش ــىيهت تىت ــدە خاس ــۇ يهرگه كهلگىنى ــپ ب ئويلىنى
ۇنىــڭ دۈمبىســىنى ســۆيۈپ قاســىمغا چىــڭ يېپىشــقىنىچه ئ! كهتتــى
خاسىيهتنىڭ بـۇ ھهرىكىتىـدىن ئويغىنىـپ كهتـكهن قاسـىم،      . كهتتى

ئۇنىڭغا ئورۇلۇپ يېتىپ، ئۇنىـڭ ئويالۋاتقانلىرىـدىن بىـخهۋەر، قىزنـى     
 …. باغرىغا بېسىپ چىڭ قۇچاقلىۋالدى

بـۇ ئارىـدا قاسـىم گهپ    . ئىككىسى ناشـتىلىق چايغـا ئولتۇرۇشـتى   
 :باشلىدى

ن ئۇنتۇپ قالغىلى، قايسى كۈنىسى گۈلباھار راست، تاس قاپتىمه«
ــىدا     ــش توغرىسـ ــۇنىمىزغا ئهزا قىلىـ ــوغرىنى قوشـ ــانچۇقچى ئـ ــر يـ بىـ

گېپىدىن قارىغاندا، ئـۇ بـاال خېلـى    . مهسلىههت سالغاندەك قىلىۋىدى
. ۋاقىتالردىن بېرى قوشۇنىمىزغا سىرتتىن ياردەم قىلىپ يۈرگهنمىش

. اتناشـقانلىقىنى دەيـدۇ  ھهتتا بىرنهچچه قېتىملىق ھهرىكهتلهرگىمۇ ق
ــۇ       ــوالر؟ مهنغ ــداق ب ــىزچه قان ــاق س ــۇل قىلس ــىنى قوب ــداق بىرس ئۇن

 »…دەسلىپىدە قهتئىي يېقىن كهلتۈرمىگهنىدىم، 

 −. ھه، گۈلباھار ئۇ باال توغرىسىدا ماڭىمۇ مهسلىههت سـالغانىدى «
ــاللىق گېپىنــى قاســىمنىڭ خاســىيهت ــۈپ، بىــلهن قوپ  ئىشــكاپ بۆل
 ئهسـلىدە  − دېـدى،  تـۇرۇپ  تۈزەشتۈرۈپ رىنىگىرىملى قاراپ ئهينىكىگه

 بىـز  ئۇنداقالر. ئىدى زۆرۈر بهكال بىرسىمۇ شۇنداق ئهنه ئۈچۈن بىزنىڭ
ــز ــتۈ ئىككىمىــ ــانال  كېلىشــ ــالرنى ئاســ ــۇن ئىشــ رەلمهيدىغان نۇرغــ

ــدۇ ــىيهت − …. ئورۇندىياالي ــپ خاس ــۇردى، كېلى ــۇ − ئولت ــڭ ئ  بالىنى
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ــگه ئهمهســمىز؛   ــۈزۈك ئاساســقا ئى  سهۋىيىســىگه تهڭ كېلهلىگــۈدەك ت
مهمــۇرىي جهھهتتىمــۇ خىتـــاي تاجــاۋۇزچى ھۆكۈمىتىــدە ئـــۆزىمىزگه     
پايدىلىق پائالىيهت قىاللىغۇدەك تۈزۈك كىشـىلىرىمىز يـوق؛ بۇنىـڭ    
ئۈچــۈن ئىجتىمــائىي مۇھىتىمىزمــۇ تهييــار ئهمهس؛ بىزنىــڭ مىللىــي 
مۇستهقىللىقىمىزنى قولالپ قۇۋۋەتلهيـدىغان بىـرەر دوسـت ئهلنىمـۇ     

اق بىـر ۋەزىـيهت يارىتـالىغۇدەك مۇھــاجىر    ئۇچرىتالمـايمىز يـاكى بۇنـد   
ــوق ــۇ يـ ــي  . كۈچلىرىمىزمـ ــته، مىللىـ ــيىن ۋەزىيهتـ ــر قىـ ــداق بىـ بۇنـ

ــات    ــلهن قانــ ــول بىــ ــى يــ ــى قايســ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنــ مۇســ
-يايدۇرالىشىمىزنى ئويلىنىش تۇرماق، ھهتتا بۇ يولغا قايسـى ئۇسـۇل  

تهن چارىالردىن پايدىلىنىپ ئاتلىنالىشىمىزنى مۆلچهرلهشـمۇ ھهقىـقه  
 .تهس بىر ئىش

بۇنداق ئۈمىدسىزلىك چۈشهنچىسى ئۈسـتۈنلۈككه ئېرىشـىۋالغان   
بىر ۋەزىيهتته، ئۆز خهلقىنىڭ يوشۇرۇن كـۈچلىرىگه قارىتـا ئىشـهنچىمۇ    
ــدىغان     ــاغالپ قويىـ ــۈچلىرىگه بـ ــئهل كـ ــدىنى چهتـ ــپ، ئۈمىـ يوقىلىـ

. ئىجتىمــــائىي مۇھىتنىــــڭ شهكىللىنىشــــىمۇ بىــــر مۇقهررەرلىــــك
لقئــارالىق مۇھىــت خهلقىمىزنىــڭ مىللىــي  ھــالبۇكى، بۈگــۈنكى خه

ــارزۇدا     ــر ئ ــداق بى ــا بۇن ــدىغان ئهمهس، ھهتت ــتهقىللىقىغا قىزىقى مۇس
بولۇۋاتقــــان مــــۇتلهق كــــۆپ ســــاندىكى مىللهتلهرنىــــڭ مىللىــــي 
مۇســـتهقىللىق ئـــارزۇلىرىنى ئـــۆزلىرىگه زىيـــانلىق دەپ قارايـــدىغان 

مىــز  يهنه كېلىــپ ۋەتىنىمىــز ئىچىــدىمۇ خهلقى  . ئهھۋالــدا تۇرماقتــا 
تهرىپىدىن دۇنيـانى قىزىقتۇرالىغىـدەك ئۇنـداق بىـر ھهرىـكهت تېخـى       

يىگىـــرمه يىلـــدىن بۇيـــان -خىتـــايمۇ يېقىنقـــى ئـــون. باشـــالنمىدى
ئىقتىسادىي ئىسالھات باھانىسىدە دۇنياغا ئېچىلغـان دۆلهت بولۇشـقا   
ــپ      ــۆزىگه جهل ــىنى ئ ــۈن، غهرب دۇنياس ــانلىقى ئۈچ ــاراپ يۈزلىنىۋاتق ق

ــا ــك . قىلماقتـ ــۇنداق ئىـ ــداق  شـ ــڭ ھهرقانـ ــز خهلقىنىـ هن، ۋەتىنىمىـ
شــــهكىلدىكى ئهركىــــنلىككه ئىنــــتىلىش پائــــالىيهتلىرى خىتــــاي 
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 . بولىدۇ سېزىۋېلىشقا ياتقانلىقىنى

ــتالردا      ــار ۋاقىـ ــهت بـ ــىلىرىمىز پۇرسـ ــك كىشـ ــڭ بىلىملىـ بىزنىـ
ــاي تاجاۋۇزچىلى  ــۇ خىتـ ــى، بولۇپمـ ــا  ۋەزىيهتنـ ــى خاتـ ــڭ غهرىزىنـ رىنىـ

مۆلچهرلهپ ئهللىك يىللىق مهغلۇبىيىتىمىزگه ۋاسىتىلىك سهۋەبچى 
بولغـان بولسـا، ئهمـدىلىكته ھهددىـدىن ئـارتۇق كۈچلىنىـپ كهتــكهن       
خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ كــۈچىگه تهڭ كېلهلهيــدىغان يوشــۇرۇن     

 بېرىـپ  قولـدىن  پۇرسهتنى ئهمدى“كۈچلىرىمىزنى مۆلچهرلىيهلمهي، 
ــدۇق ــدىغان ”قويـ ــۇرۇن دەيـ ــدىكى يوشـ ــۇر( ئېڭىـ ــدىكى چوڭقـ ) ئېڭىـ

 ئۈمىدسـىزلىك  شهكىللهردە ۋاسىتىلىك ئاساسلىنىپ، خۇالسىلىرىگه
 بـۇ  قىلغىنىمىـزدا،  سۈرۈشـته  ئهسلىنى. يايماقتا كهڭ تهرغىباتلىرىنى

ىشىلىرىمىزنىڭ ئېڭىنـى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى مهخپـى     ك تۈردىكى
. چىققان دېيىشىمىز مـۇمكىن شهكىلدە پىالنلىق تۈردە يېتىشتۈرۈپ 

ــتهقىللىق     ــي مۇســـ ــۈردىكى مىللىـــ ــۇ تـــ ــكهن، بـــ ــۇنداق ئىـــ شـــ
ــگه    ــىگه ئىـــ ــۇش سهۋىيىســـ ــى بولـــ ــزگه يېتهكچـــ ھهرىكهتلىرىمىـــ

بىلمهيال دۈشـمىنىمىزنىڭ پىكىـر   -كىشىلىرىمىز دۈشمهننى بىلىپ
قىلىــش ئارزۇســى بــويىچه كۆزىتىــپ كېلىۋاتقانلىقىــدىن، بۇنــداق      

 .ىۋاتىدۇ دېيىش مۇمكىنئۈمىدسىز خۇالسىنى چىقىرىپ كېل

ــاي   ــان خىتـــ ــپ ياتقـــ ــغال قىلىـــ دەرۋەقه، ۋەتىنىمىزنـــــى ئىشـــ
ــكهت    ــهكىلدىكى ھهرىـ ــداق شـ ــۇ ھهرقانـ ــاۋۇزچىلىرى ھهقىقهتهنمـ تاجـ
ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ئاشـكارا قارشـى تۇرۇشـقا بولمايـدىغان كـۈچكه      

بىـزدە خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ قولىـدىكى     : ئىگه ھـالهتته تۇرماقتـا  
ــل تۇرالىغــۇدەك    مىليــون كىشــىل  ىك قوراللىــق كــۈچلىرىگه تاقابى

ــاي   ھېچقانـــداق بىـــر كـــۈچىمىز يـــوق؛ بىزنىـــڭ خهلقىمىـــزدە خىتـ
ــۈدەك    ــۈچلىرىگه تهڭ كېلهلىگـ ــادىي كـ ــڭ ئىقتىسـ تاجاۋۇزچىلىرىنىـ

ــدى؛ ئۇالرنىـــڭ پهن   ــىمىز قالمىـ ــر ئاساسـ ــداق بىـ ــا -ھېچقانـ تېخنىكـ
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ــىنى ــۇ ئائىلىسـ ــىرتتىن مهنمـ ــته سـ ــپ سۈرۈشـ ــاقتىم قىلىـ  بهك. بـ
 بــالىنى ئــۇ گۈلباھــار ئهممــا. قىلىــدۇ يــوقتهك ئىشــمۇ ئهنســىرىگۈدەك

ــا چىرايلىــق بهكــال كېلىشــكهن. كۆرســهتكهنىدى ماڭــا ســىرتتىن ال ب
توۋا خۇدايىم، شۇنچه كېلىشكهن بىر باال قانداقالرچه يانچۇقچى . ئىكهن

گۈلباھار قارىغاندا . بولۇپ قالغان بولغىدىكىن، زادىال ئهقلىم يهتمهيدۇ
بۇرۇنقى سۆيگىنىنى تاشلىۋېتىپ بۇ كىچىك بـالىنى قۇشـالپ يۈرسـه    

 »!دە-كېرەك؟ بىزنىڭ بۇ ئاغىنىمىز بهكال بىشهم نېمه

 »دېمهك، سىزمۇ گۈلباھارنىڭ مهسلىههتىگه قوشۇلىدىكهنسىزدە؟«

» !ھېچ بولمىغاندا سىز بولسىڭىزمۇ ماڭا قالغۇدەكسىز ئهمهسـمۇ «
ــا گهپنـــــى دەپ − ــدۇردىئايال چاقچاققـــ ــىيهت نـــ ــىممۇ. خاســـ  قاســـ

 .قويدى ھىجىيىپال ئېگىپ بېشىنى گۇناھكارالردەك

ــپ،   ــۇنداق قىلىـ ــۇنى «شـ ــاي قوشـ ــى ئـ ــق  » يېڭـ ــر قېتىملىـ بىـ
ئـۇالر بـۇ   . يىغىلىشىدا تۆت كىشىلىك بىر قوشۇن ھالىغا كهلگهنىدى

 ’يـانچۇقچى ‘تارتىشالردىن كېـيىن ھېلىقـى   -يىغىلىشتا ئۇزۇن تاالش
 بىـر  يهنه ئېلىشـتى؛  قـارارىنى  قىلىش قوبۇل قىلىپ ئهزا كاندىدات نى

 يىغىلىشــقا تېڭىــپ كــۆزلىرىنى بــالىنى ئــۇ يىغىلىشــتا قېتىملىــق
ۇرغــۇزۇپ، ئۇنىڭــدىن مىلــلهت، ئولت يېــتىلهپ قولىــدىن. قاتناشــتۇردى

دىـن، ۋەتهن، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى، كهلگۈســى تهقــدىرىمىز، قۇربــان  
ــهكىللىرى،      ــش ش ــكهت قىلى ــېلىش، ھهرى ــۈپ ق ــا چۈش ــۇش، قولغ بول
ــى     ــدا قىلىــش، مهخپىيهتلىكن ــاي پاجىئهســى پهي ئېچىنىشــلىق خىت

. سـورالدى  سـوئالالر  ھهققىـدىكى  مهسـىلىلهر  قاتارىدىكى …ساقالش، 
ئۈچىسـى  . اۋابلىرى كهسكىن، قاراشلىرى ئېنىـق كـۆرۈنهتتى  ج ئۇنىڭ

نېرىقــى ئــۆيگه چىقىــپ بىــر مهزگىــل پىچىرلىشــىۋالغاندىن كېــيىن 
ــتى    ــىنى تهبرىكلهشـ ــى ئهزاسـ ــپ يېڭـ ــپ  . كىرىـ ــۆزىنى ئېچىۋېتىـ كـ

 بىرمــۇ ۋەتىنىمــدە“قائىــدىلىرى بــويىچه قۇرئانغــا قــولىنى تۇتقــۇزۇپ  
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ڭ ئاخىرقى تىـنىقىم  ئه قالمىغۇچه تهسىرى تاجاۋۇزچىسىنىڭ خىتاي
قالغۇچه قىلـچه بهدەل تهلهپ قىلماسـتىن خىتـاي قـوغالش يوشـۇرۇن      

قوشـۇن  . ۋەھىمه پهيدا قىلىش ھهرىكىتىگه بارلىقىمنى بېغىشاليمهن
ــۇيرۇقلىرىنى جــان تىكىــپ ئىجــرا قىلىشــقا تېرىشــىمهن، قوشــۇن     ب

 قهسـهم  دەپ ”!مهخپىيهتلىكىنى جېنىم كهتسـىمۇ پـاش قىلمـايمهن   
. ال كۆزىنى ئۇۋۇالپ يورۇقلۇققا كۆنگىچه خېلى قىينالـدى با ئۇ. قىلدى

بىــرلهپ قــول سىقىشــىپ كۆرۈشــۈپ -ئانــدىن ھهممىســى بىــلهن بىــر
ئانــدىن ئــۇالر يېڭــى تهشــۋىقاتالر، يېڭــى ۋەزىــپىلهر، . رەخــمهت ئېيتتــى

كېرەكلىــك ماتېرىيــالالر قاتارىــدىكى مهســىلىلهرنى بىرقــۇر مــۇزاكىرە 
ــپه بهلگ  ــنهن ۋەزى ــۆز ئىچىــدە تهقســىم  قىلىشــىپ، تهخمى ىلىشــىپ ئ

بۇ قېتىم، يېڭى ئهزا خېلى كۆپ ۋەزىپىنى ئۆز ئۈستىگه . قىلىشىۋالدى
  …. ئالغانىدى

***  

 

قاسىمنى يېڭـى قولغـا ئېلىنغانالرغـا سـۈر كۆرسـىتىش ئۈچۈنمـۇ،       
. پــاتال ســوراققا تارتىــپ قىينايــدىغان بولۇۋېلىشــتى-ئهيتــاۋۇر يهنه پــات

قاسىمنى تاسما بىلهن بهدەنلىرىنى خىتاي گۇندىپايلىرى بۇ كۈنلهردە 
چىيما قىلىۋەتكۈدەك ئۇرۇپ قىينىسىمۇ، ھوشـىدىن كهتكـۈچه   -قىيما

ــايتتى ــا،    . ئۇرمـ ــاپ تۇرغاچقـ ــر قىينـ ــدە بىـ ــچه كۈنـ ــۇنداقتىمۇ نهچـ شـ
ــان      ــماي، جـ ــى ۋاقىـــتالرغىچه قېتىشـ ــدىكى يـــارىالر خېلـ بهدەنلىرىـ

ىدىن ئالىدىغاندەك ئېچىشتۇرۇپ ئاغرىتىپ تۇرىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئهت
شۇ سهۋەبتىن ئۇنىـڭ ئهسـلىمىلىرىنى   . كهچكىچىال ئىڭراپ چىقاتتى

 .ئهسلىۋېلىش پۇرسىتىمۇ بارغانسېرى ئازىيىپ كېتىۋاتاتتى

بىرەر ئايدىن كېيىن، قاسىمنىڭ سوراققا تارتىلىشى يهنه ئازىيىپ 
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 تهسلىمچىلىكنىڭ ئۆزىدىن سېپى −بۇ ! چۈشىنىش مۇمكىن ئهمهس
 !ئىپادىسى

 

 ئۈمىدسىزلىكلهر توغرىسىدا 1.17§
ــىدىال ئهمهس،     ــىلىرىمىز ئارىس ــادەتتىكى كىش ــدە ئ ــۈنكى كۈن بۈگ

 لىرىمىـز  ’داھىـي ‘ھهتتا يۇقىرى دەرىجىلىـك زىيـالىيلىرىمىز بىـلهن    
ــاداققى  ئار ىســـىدىمۇ مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــڭ ئـ

ىدىغان ئهھــۋال بهكــال ئېغىــر  غهلىبىســىگه قارىتــا ئۈمىدســىز قارىشــ 
بۇ تۈردىكى كىشىلىرىمىز بىلهن ئهستايىدىللىق بىلهن . ساقالنماقتا

ــۈردىكى     ــۇ تـــ ــدىكهنمىز، بـــ ــدىغانال بولىـــ ــىپ كۆرىـــ سۆھبهتلىشـــ
كىشـــــىلىرىمىزنىڭ ۋەتىنىمىزنىـــــڭ مىللىـــــي مۇســـــتهقىللىق  
ــبىگه ئېرىشهلىشــىگه ئىشــهنمهيدىغان قاراشــالر    ــڭ غهلى ھهرىكىتىنى

گهرچه ئـۇالر بـۇ خىـل قاراشـلىرىنى ئاشـكارا      . ۇرىـدۇ ئوچۇق بىلىنىـپ ت 
ــۇالر     ــته ئ ــىمۇ، ئهمهلىيهت ــدەك كۆرۈنس ــراپ قىلمىغان ــگه“ئېتى  بىلىم

 ئۈچــۈن ھهرىكهتــلهر تىــنچ خهلقنــى قۇتقــۇزۇش، ۋەتهننــى تايىنىــپ
س قىلىـــش، پۇرســـهت كېلىشـــىنى كۈتـــۈش،    ئاســـا ئويغىتىشـــنى

اردەم ۋەزىيهتنىـڭ پىشـىپ يېتىلىشـىنى كۈتــۈش، يـات كۈچلهرنىـڭ يــ     
قىلىشـــــىنى كۈتـــــۈش، ئومۇميۈزلـــــۈك قـــــوزغىلىش ۋەزىيىتىنـــــى 
يارىتىۋېلىش، مىللىي ئاالھىدىلىكىمىزنى سـاقالپ قـېلىش ئۈچـۈنال    
ــا بىـــراقال خىتايـــدىن قۇتۇلـــۇش   تىرىشـــچانلىق كۆرســـىتىش، ھهتتـ

ــىتىمىز تۈگىــدى  ــدەك ”پۇرس  خهلقىمىزنــى بىــلهن باھــانىلهر دېگهن
 تارتىپ باش قىلىشتىن يېتهكچىلىك باشلىشىغا ھهرىكهت كهسكىن

 شـۇنچه  تىنچلىققـا  ئۇالرنىـڭ  ھهتتـا . ئىپـادىلهنمهكته  كېلىۋاتقانلىقى
 ئۈمىدســىزلىكنىڭ تــۈردىكى بــۇ تېگىــدىمۇ كېتىشــىنىڭ قىزىقىــپ



718 

 

چىمىزنى كـــۈچهيتىش ئورنىغــا، يــوقىلىش باســـقۇچىدا   ھهربىــي كــۈ  
ــدىن كۈچلىنىۋېلىشــىغا پۇرســهت    ــڭ قايتى ــان تاجاۋۇزچىالرنى تۇرۇۋاتق

ئېچىنىشلىق يېـرى شـۇكى، بىـز بۇنـداق پايـدىلىق      . بېرىپ قويدۇق
ــۈلهى باشــلىنىش      ــا س ــيىن ئهمهس، ھهتت ــۈلهىدىن كې ــهتنى س پۇرس

تىجىــدە، ســۈلهى نه. كۈنلىرىـدىال دۈشــمىنىمىزگه تــارتقۇزۇپ قويــدۇق 
مۇزاكىرىلىرى ئاخىرغا بارماي تۇرۇپال، بىـز سـۈلهى تهلهپ قىلىـدىغان    

ئورنىغـا كهلمهيـدىغان بـۇ    . پاسسىپ ئورۇندىكى ھالهتكه چۈشـۈرۈلدۇق 
پاجىئهلىك تارىخىمىزنى قويۇپ تـۇرايلى، سـۈلهى تهلهپ قىلىـش بىـز     
 تهرەپتىن ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان تهقـدىردىمۇ، ئـۆز كـۈچىمىزنى قهتئىـي      

ساقالپ قالىدىغان ئالدىنقى شهرت ئاسـتىدا، دۈشـمىنىمىزنىڭ قايتـا    
كۈچىيىۋېلىشىغىمۇ يول قويمايدىغان ۋەزىيهت يارىتىش ئهقهللىي بىر 

بىز شۇنى ھهرگىز ئۇنتۇماسـلىقىمىز كېرەككـى، ئهگهر   . تاكتىكا ئىدى
ــر     ــۇئهييهن بى ــدىغان م ــاتى خهۋپ كهلتۈرەلهي ــز دۈشــمىنىمىزگه ھاي بى

ــۇرۇپ، دۈشــمهننىڭ بىــزدىن ســۈلهى تهلهپ    كــۈچكه ئېرىشــهلم  هي ت
قىلىشى تۇرماق، بىزنىڭمـۇ دۈشـمهندىن سـۈلهى تهلهپ قىلىشـىمىز     

ــدى   ــهرت ئى ــى ش ــداق  . كهســكىن رەت قىلىنىش ــزدە بۇن ــالبۈگۈن بى ھ
ۋەزىيهتنىــڭ بىــرەر شهپىســىمۇ بولمىغــان ئهھۋالــدا ھهدەپ تىنچلىــق  

ــ      ــدىغان كىشــىلىرىمىزگه ئۈمىــد ب ــوللىرىنى ئــاختۇرۇپ يۈرى اغالپ ي
بىزنىــڭ . كېتىشــىمىزنى زادىــال ئهقىلــگه ســىغدۇرغىلى بولمايــدۇ    

ھهرقانداق سۆھبهت تهلىپىمىزنـى ئويلىنىشـقا تهييـار تۇرىـدىغان بىـر      
ــتىگه   ــز ئۈسـ ــىزالندۇرۇلغان خهلقىمىـ ــۇ قۇرالسـ ــاۋۇزچى، ھهرگىزمـ تاجـ
مىليون كىشىلىك مۇنتىزىم زامانىۋى قوراللىق كـۈچلىرىنى تىـرەپ   

ر دۈشـمهنگه، سـۇنزى يـولىنى تۇتقـان ھىـيلىگهر      بۇنداق بى! قويمايدۇ
ــىمىز    ــىمىزنى ھهل قىلىۋېلىشـ ــلهن ئىشـ ــق بىـ ــمهنگه تىنچلىـ دۈشـ
مۇمكىن دەپ تهمهدە بولۇشالرنى كهم قالغان ئاخىرقى ھوقۇقلىرىنىمۇ 
دۈشــمىنىگه ئۆتكــۈزۈپ بېرىشــنى مهقســهت قىلىشــتىن باشـــقىچه      
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ــر تهرەپـــتىن  . قېلىشـــقا باشـــلىدى ــارىالر بىـ ئۇنىـــڭ بهدىنىـــدىكى يـ
ــا، يهنه ب ــقا باشلىسـ ــدەك  قىتىشىشـ ــرىڭالپ تۇلۇمـ ــتىن يىـ ــر تهرەپـ ىـ

ئاسـتا كۆنـۈپ،   -قاسـىم بـۇ ھـالىتىگىمۇ ئاسـتا    . ئىششىشقا باشـلىدى 
  . قايتىدىن كونا ئىشلىرىنى ئهسلهشكه كىرىشىۋاتاتتى

*****  

  

 ’يانچۇقچى‘. 13
 بهكـال  كۆزۈمگه ئايالى قوشنىنىڭ بىزنىڭ −

 كېتىۋاتىــدۇ بولـۇپ  كۆرۈنىــدىغان چىرايلىـق 
نىيىتىمنى بىر بۇزۇپ باققۇم . ئاغىنه دېگىنه

  …. بار ئۇ چوكانغا

 دوســــــتنىڭ ئىككــــــى −                        
 پارىڭىدىن

 

قاسىمنىڭ بهدىنىدىكى جاراھهتلهر قايتىدىن قىتىشىشقا باشالپ، 
تۇز سهپكهندەك ئاغرىشالرنىڭ ئورنىنى شېرىن قىچىشىشـالر ئالماقتـا   

 . ئىدى

 …. سلهشكه غهرق بولدىئۇ، يهنه شۇ بۇرۇنقى ئىشلىرىنى ئه

***  

 

مۇھىم ۋىاليهت شهھهرلىرىدە يوشۇرۇن ۋەھىـمه  -بۇ كۈنلهردە مۇھىم
پهيدا قىلىشالر ئىزچىل كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ۋەزىيهت شـهكىللهنمهكته  
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-بۇكۈنلهردە بارلىق شهھهرلهرنى قوراللىق خىتاي ئهسكهر-بۇئاي. ئىدى
ــكهن     ــاپالپ كهت ــبىڭالر ق ــاترولالر ۋە مىن ــك پ ســاقچىلىرى، بىڭتۈەنلى

ىـدەك كـوچىالردا لهلهڭـلهپ يۈرىـدىغان ئـادەم كــۆرگىلى      بولـۇپ، بۇرۇنق 
خىتـــــــايالرمۇ شـــــــهھهردە تولـــــــۇق قورالالنغـــــــان . بولمـــــــايتتى

قوغدىغۇچىلىرىنىڭ ھىمايىسىدە ئىشىغا بېرىپ، ئاخشـىمى قـاراڭغۇ   
ــهر ــۋىزوردىن نېــرى     -چۈش ــپ تېلې ــۆيلىرىگه قامىلىۋېلى ــمهيال ئ چۈش

وراللىــق كۈنــدۈز ق-كــوچىالر كــېچه. كهتــمهس ھالغــا كېلىشــكهنىدى
ھهربىـر بىناغـا قوراللىـق نـۆۋەتچىلهر     . خىتايالر تهرىپىدىن چارلىناتتى

ــانچه    ــى خالىغـ ــى يهرلىكلهرنـ ــۇدۇل كهلگهنلىكـ ــۇپ، ئـ ــان بولـ قويۇلغـ
شـۇڭا،  . توختىتىپ يانلىرىنى، سـومكىلىرىنى ئـاختۇرۇپ چىقىشـاتتى   

يهرلىكلهرمۇ بۇ خىل ئاختۇرۇشالرنى خۇددى خىتاي سوتسـىيالىزمىنى  
قوبۇل قىلغان ۋاقىتلىرىدەك ئادەتتىكى نورمال ئىشـالر   غىڭ قىلماي

دەپ قارىشــىدىغان، ھهربىــر پــوس قويۇلغــان يهرگه دۇچ كهلگهنلىرىــدە  
ئۆزلۈكىدىنال قـولىنى كۆتـۈرۈپ ئاختۇرۇشـقا تهييـار تـۇرۇپ بېرىـدىغان       

 بولسـا،  قـارغۇ  پادىشاھىڭ“مانا بۇالر . ئادەتلهرنى يېتىشتۈرمهكته ئىدى
 ”شـۇ  يهڭـگهڭ  ئالسـا  كىمنـى  ئاكـاڭ “ ،”مـاڭ  قىسـىپ  كـۆزۈڭنى  بىر

  كېرەك؟ بولسا مهنبهلىرى كېلىش سۆزلهملهرنىڭ دېگهندەك

مهلۇماتالردىن قارىغاندا، پۈتكۈل ۋەتىنىمىـز دائىرىسـىدە ھهرخىـل    
ئىشــلهپچىقىرىش پائالىيهتلىرىنىــڭ يېرىمىــدىن كۆپــۈرەكى خــۇددى  

غــا چۈشــۈپ ھال پــالهچ دەۋرلىرىدىكىــدەك ’ئىنقىالبــى زور مهدەنىــيهت‘
ــا     ــاللىرىنىال ئهمهس، ھهتتـ ــانائهت مـ ــدىن سـ ــۇپ، خىتايـ ــان بولـ قالغـ

ئىچـــمهك بۇيۇملىرىنىمـــۇ توشـــۇپ -ئـــادەتتىكى كۈنـــدىلىك يـــېمهك
شۇڭا يهرلىكلهرنىڭ ھالى . كېلىدىغان ۋەزىيهت شهكىللهنمهكته ئىدى

بۇنداق بىر ۋەزىيهتته ئـاۋۋال جـاننى   . بهكال خارابلىشىپ بارماقتا ئىدى
 كـۈچنى “ بـويىچه  دېيىشـى  بىلىملىكلهرنىڭ بهزى − ساقالپ قېلىش

 قىلىش پهيدا ۋەھىمىسى خىتاي مهزگىل بىر ئۈچۈن ”قېلىش ساقالپ
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 ھهل ئىشـىنى  ئـارقىلىق  سۆزلىشـىش “ بىـلهن  دۈشـمىنى  كهلگىنىدە
غهلىتـى   تونۇيـدىغان  دەپ چـارە  ئاسـان  ئهڭ ۋە تـوغرا  ئهڭ نى ”قىلىش

ھالبۇكى، دۇنيانىڭ ھهرقانداق بىر يېرىدە دۈشمىنى . ھالغا كهلمهكته
نىقىغىچه قورالالنغـان بىـر تاجاۋۇزچىسـى    تىـر -بىلهن، بولۇپمـۇ چىـش  

ئالدىدا تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشته قورال كۈچى، نوپۇس كۈچى ۋە 
مهمۇرىي مۇستهقىللىقى مۇئهييهن بىر نۇقتىغـا كهلـمهي   -ئىقتىسادى

تۇرۇپ سۆھبهتته ئۆز تهلىپىنى قوبـۇل قىلـدۇرالىغان بىرمـۇ مىسـالنى     
ئىككىنچـــــى  شـــــهرقىي تۈركىســـــتان خهلقـــــى. ئۇچرىتالمـــــايمىز

جۇمهــۇرىيىتى دەۋرىــدە دەســلهپ خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى تىنچلىــق 
ــۈچىگه،     ــكىرى كـ ــتۈن ئهسـ ــدا ئۈسـ ــۆھبىتىگه مهجبۇرلىيالىغىنىـ سـ
ــا ۋە مــۇتلهق ئۈســتۈن     ــازاد رايونالرغ يېتهرلىــك دەرىجىــدىكى مــۇقىم ئ

ئهممـــا ئهينـــى . ســـاندىكى مىللىـــي نوپـــۇس كـــۈچىگه تايانغانىـــدى 
ىق ئاجىزالشقان دۈشمهن بولۇپ، ئـازراقال  ۋاقتىدىكى دۈشمىنى ۋاقىتل

پۇرسهت بېرىلىشى ھامان خىتايدىن دەرھال ياردەم كهلتۈرۈپ ئۈسـتۈن  
ئهســكىرى كــۈچ ھــالىتىگه كېلىــۋېلىش ئېهتىمــالى بهكــال كۈچلــۈك 

ئىككىنچـــى جۇمهـــۇرىيىتىمىز دۈشـــمهن بىـــلهن تىنچلىـــق . ئىـــدى
ســــۆھبىتىگه ئولتۇرغىنىــــدا خىتــــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ قايتــــا     
ــۋېتىش     ــيىن قىلى ــر تې ــاددىلىرىنى بى ــۆھبهت م ــپ، س كۈچلىنىۋېلى

. ئېهتىمالى ھهققىدە قىلچه تهييارلىقتا بولمىغان ۋە بواللمـاس ئىـدى  
ــدىغان       ــپ بارى ــلهن ئېلى ــمهن بى ــڭ دۈش ــز خهلقىنى ــى، ۋەتىنىمى يهن
ھهرقانداق بىر تىنچلىق سۆھبىتى قهتئىـي تـۈردە ئـۇزۇن مۇددەتلىـك     

ــي ئۈســــتۈنلۈكىنى ســــاقلىيا   ــدىن ئىشــــقا  ھهربىــ لىغىنىدىال ئانــ
ــدى  ــش ئىـــ ــر ئىـــ ــۇرااليدىغان بىـــ ــى . ئاشـــ ــالبۇكى، ئىككىنچـــ ھـــ

جۇمهـــۇرىيىتىمىز دەۋرىـــدە بىـــز خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىـــدىن ئهمهس، 
بهلكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىزدىن سـۈلهى تهلهپ قىلىۋاتقـان بىـر    

شــۇنداق تۇرۇقلــۇق، بىــز . پايــدىلىق پۇرســهتنى قولغــا كهلتۈرگهنىــدى
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ــىمىز،      ــىدىكى كىش ــۇرۇش ئارزۇس ــتهقىل دۆلهت ق ــي مۇس ــر مىللى بى
بۇنىڭ ئۈچۈن جان پىدا قىلىـدىغان پىـدائىيمىز بۇنـداق بىـر تۇيغـۇدا      

 . قهتئىي بولماسلىقى كېرەك

ــ     ــۈنكى ش ــۇمكىنكى، بۈگ ــىلهش م ــۇنى خۇالس ــۇالردىن ش ارائىتتا، ب
ۋەتىنىمىز تهقدىرى ئۈچۈن باش قاتۇرۇۋاتقان، بۇ غايىسى ئۈچۈن تاشقى 
مۇناســىۋەتلهر بىــلهن شــۇغۇللىنىدىغان كىشــىلىرىمىز ئۆزلىرىنىــڭ   

ــردىن ــكهت     -بى ــقۇچلۇق ھهرى ــى باس ــان بىرىنچ ــى بولغ ــر ۋەزىپىس بى
دولقۇنى ئۈچۈن تېگىشـلىك تـۆھپه قوشۇشـنى ئۆزىنىـڭ مۇددىئاسـى،      

قىلىپ پائالىيهت پروگراممىسى تـۈزۈپ يوشـۇرۇن    ھهرىكهت پرىنسىپى
بۇنداق تۆھپه قوشالمايدىغان ھهرقانداق بىر . ھهرىكهت قىلىشى شهرت

پائالىيهت، ئۇنىڭغا ھهرقانـداق بىـر ئىسـىم قويۇلغـان بولىشـىدىن ۋە      
ھهرقــانچه كــۆپ كىشــىلهرنى جهلــپ قىاللىغــان بولىشــىدىن قهتئىــي 

ــيهت   ــال ئهھمىــ ــر رېئــ ــداق بىــ ــى  نهزەر، ھېچقانــ ــگه ۋەزىيهتنــ كه ئىــ
ــهكىللهندۈرەلمهيدۇ ــۇ   . شـ ــداق ھهرىكهتلهرنىمـ ــكهن، بۇنـ ــۇنداق ئىـ شـ

 .ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى دەپ ھېساپلىيالمايمىز

 

 تىنچلىق سۆھبهتلىرى توغرىسىدا 1.16§
 ’ھهرىــكهت تىــنچ‘بىــز بــۇ ماتېرىيالــدا باشــتىن ئــاخىرى دېگــۈدەك 

 پايدىسـى  ئۈچـۈن  ھهرىكىتى قىلىش مۇستهقىل ۋەتىنىمىزنى لهرنىڭ
ــدىغانلىقىنى، ــا بولمايـ ــان ھهتتـ ــۈرۈپ زىيـ ــانلىقىنى كهلتـ  كېلىۋاتقـ

 تـارىخىمىز  يـېقىن  خهلقـى  ۋەتىنىمىـز  ئهسـلىدە، . كهلدۇق تهكىتلهپ
ــدا ــپ جهريانىـ ــېقىم يېتىلىـ ــالى ئـ ــان ھـ ــق‘تىنى ئېلىۋاتقـ  ’تىنچلىـ

 پائــالىيهتلىرىگه تىنچلىــق ئارقىســىدا، زەھهرلىشــى تهرغىباتلىرىنىــڭ
 دۇچ مهسىلىگه بىر ھهرقانداق. كهلتۈرۈلمهكته ھالغا ھېرىسمهن بهكال
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 ’قىممهتلىك‘ بهكال چاقىرىقلىرى تۇرۇش توختىتىپ پائالىيهتلىرىنى
 بولۇپمــۇ . قالغانىــدى بولــۇپ شــوئارى ئاساســى تهبىقىلىرىمىزنىــڭ

ــارا“ ــهھنىلهردە خهلقئـ ــۆزلىيهلهيدىغان سـ ــاپىر  ”سـ ــك مۇسـ چهتئهللىـ
 تاشنى“كاتتىۋاشلىرىمىز بۈگۈنكى يوشۇرۇن پائالىيهت شهكىللىرىنى 

 بىلمىگهنلىك، تهقهززاسىنى ۋەزىيهتنىڭ خهلقئارا ئۇرغانلىق، تۇخۇمغا
 قېلىپىــــدىن ئىنســــان ساۋاتســــىزلىقى، جــــۇغراپىيه سىياســــىي

 پىـــدائىيلىرىمىزنىڭ بىـــلهن ســـۆزلهر دېگهنـــدەك …” چىققـــانلىق،
ى دولقۇن ھالىتىگه كېلىشىدىن چهكلهيدىغان تهشۋىقاتالر ھهرىكىتىن

قاسىم ئويلىنىـپ  . بىلهن ھه دەپ شۇغۇللىنىشقا كىرىشمهكته ئىدى
ئهجهبا بۈگۈنكى ۋەزىيىتىمىز ھهقىقهتهن شـۇنچه ئېغىرمـۇدۇ؟   : قاالتتى

بىرمهزگىل ساقالپ ياتقاندىن كېيىن ۋەزىيىتىمىز مىللىي ئـازادلىق  
ھهقىـــــقهتهن ئوڭۇشـــــلۇق ۋەزىـــــيهتكه  پائـــــالىيهتلىرىمىز ئۈچـــــۈن

ئېرىشـــهلهيدىغانمۇدۇ؟ بۈگۈنكىـــدەك جىـــددىيچىلىك ۋەزىيهتنىـــڭ    
ــىنى  ــتتىنال ’مهن ئىزچـــى‘كېلىـــپ چىقىشـ ــا راسـ ــۆلچهرلهپ خاتـ  مـ

 ۋەزىيهتنــى ئاپىتىــدىكى ئىنقىالبــى مهدەنىــيهت قاســىم، قالغانمىــدۇ؟
 ئـۇ . ئىـدى  ئېغىـر  بۈگۈنكىـدىنمۇ  ۋەزىـيهت  ۋاقىتالردىكى ئۇ: ئهسلىدى

دەۋرلهردە جهمئىيهتنىڭ دۆلهت تېررورلۇقى بۈگۈنكىدىن نهچچه ھهسسه 
ــۇر    ــز ئۇيغــ ــۇمالر بىــ ــتىك زۇلــ ــل فاشىســ ــۇپ، ھهرخىــ ــر بولــ ئېغىــ
يۇرتىــدىكىلهرگىال قىلىنىۋاتقــان بولــۇپال قالمــاي، بهلكــى خىتاينىــڭ  

ــدى    ــاق ئىـ ــۇ ئورتـ ــۇرتلىرى ئۈچۈنمـ ــارلىق يـ ــۇ دەۋرلهردە  . بـ ــۇڭا، ئـ شـ
ــيهت   ــى پـــالهچ ۋەزىـ ــاي   ۋەتىنىمىزدىكـ ــدىغان خىتـ كه يـــاردەم بېرەلهيـ

ــدى  ــوق ئىـ ــۇ يـ ــئهل   . يۇرتلىرىمـ ــالردا چهتـ ــۇ يىلـ ــۇنىڭدەك يهنه ئـ شـ
ــدىن خىتايغــا دىپلوماتىــك بېســىم بۈگۈنكىســىدىن مىــڭ    كۈچلىرى

ئهمما شۇنچه ئېغىـر قااليمىقـانچىلىق ۋەزىـيهت    . ھهسسه ئېغىر ئىدى
ئىچىـــدە مىللىـــي ئـــازادلىق پائـــالىيهتلىرىنى قانـــات يايدۇرۇشـــنىڭ 

ھۆكۈمهت چېكىـدىن ئاشـقان پـالهچ    : سهتلىرىمۇ شۇنچه كۆپ ئىدىپۇر
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ھالدا، ئىقتىسادى ھهددىدىن ئـارتۇق نـامرات، ئارمىيىسـىنى سـهپهرۋەر     
قىلىش ئىمكانلىرىمۇ يوق دېيهرلىك، ھهتتـا ۋەتىنىمىزدىكـى خىتـاي    
قۇرۇقلــۇق ئارمىيىســى بىــلهن ھــاۋا ئارمىيىســى ئوتتۇرىســىدا روشــهن  

ــۈ  ــددىيهت مهۋجــۇد، پۈتك ــگه،   زى ــوراللىنىش پۇرســىتىگه ئى ــق ق ل خهل
كوممۇنا تـۈزۈمى سـهۋەبىدىن بىـر تۇتـاش تهشـكىللهش شـارائىتى بـار،        

شۇنداق بىـر  . دۈشمهن ئىچكى مۇداپىئهسى ئاساسهن پالهچ ھالدا ئىدى
ــاخۇنوپ«شــارائىتتىمۇ  ــا -ئ ــۈچىنچى روت » مىجىــت ســىلىڭ، قىزىــل ئ

ــد    ــىلىرىمىز تهرىپىــ ــق كىشــ ــالىيهتلىرى داڭلىــ ــۇرۇن پائــ ىن يوشــ
ۋەزىيهتنىـڭ  . يۇقىرىقىدەك تىلالر بىلهن ئېغىـر تهنقىـدلهنگهن ئىـدى   

ئارتۇقچىلىقلىرىدىن ئىستىخىيىلىك پايدىلىنىش يولىغـا ئاتالنغـان   
ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ۋە  ئىلغـار كۈچلىرىمىزنىـڭ يوشـۇرۇن    
ــالرنىڭ     ــدىكى ياشـ ــۋات قاتارىـ ــى، پهيزىـ ــكىللىنىپ قوراللىنىشـ تهشـ

ــكهت ت  ــق ھهرىـــ ــۈچلىرىگه   قوراللىـــ ــئهل كـــ ــارلىقلىرى چهتـــ هييـــ
ــدى  ــۇپ كهتكهنىـ ــانلىقى بولـ ــڭ قۇربـ ــۇ . يالۋۇرغۇچىالرنىـ ــلىدە ئـ ئهسـ

ــاي    ــرگهن خىتــ ــاۋۇز قىلىــــپ كىــ ــزگه تاجــ ــى ۋەتىنىمىــ دەۋرلهردىكــ
ــىمۇ   ــۇمىي نوپۇسـ ــاران‘تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ئومـ ــۈچ ال ’ئـ ــون ئـ  مىليـ

 دېگــۈدەك مىڭــالپ نهچــچه يېزىلىرىمىزمــۇ مىللىــي ســاپ ئهتراپىــدا،
 كۈتكۈچىلهرنىـڭ  ۋەزىـيهت  تهرغىبـاتلىرى،  ’تىنچلىـق ‘. ئىـدى  مهۋجۇد

 بېرىــپ قولــدىن شــارائىتالرنى شــۇنچه نهتىجىســىدە تهشــۋىقاتى تهتــۈر
 تاجاۋۇزچىالرنىـڭ  كۈچلىنىۋاتقـان  تېـز  مىليونلـۇق  ئـون  بۈگۈنكىدەك

 داۋام ئېغىرلىشـىپ  تېخىمـۇ  ۋەزىيهت بۇ. قالدۇق ئايلىنىپ قۇللىرىغا
زلۈكىـدىن كهيـنىگه يانىـدىغان ئـاالمهتلهرگه     ئۆ ھهرگىزمـۇ  ۋە قىلماقتا

ھـــالبۇكى، يېقىنقـــى بىـــرەر يىـــل مابهينىـــدە  . ئىـــگه ئهمهس ئىـــدى
خهلقىمىـــز ئارىســــىدا قانـــات يېيىۋاتقــــان يوشـــۇرۇن زەربه بېــــرىش    
ــاي     ــىپ، خىتــ ــىغا ئهگىشــ ــپ بېرىشــ ــڭ كېڭىيىــ پائالىيهتلىرىنىــ
تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ۋەتىنىمىـــزدە داۋاملىـــق كۈچلىنىـــپ بېرىشـــى  
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شۇنىڭدەك، بىزنىڭ بۇ يېقىنالردا ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان ھهرقانداق بىر 
داھىـــــي يـــــاكى تهشـــــكىالتىمىزدىمۇ ۋەتىنىمىزنىـــــڭ مىللىـــــي  
ــىي    ــدىغان سىياسـ ــۇن كېلىـ ــالىيهتلىرىگه ئۇيغـ ــتهقىللىق پائـ مۇسـ

ــۇغ ــاۋى     ج ــر دۇني ــداق بى ــاكى بۇن ــالىغۇدەك ي ــارائىتىنى يارىت راپىيه ش
. پاراســهت يــوق-قــۇدرەت، ئهقىــل-ۋەزىــيهتكه يېتهكلىيهلىگــۈدەك كــۈچ

ــادىكى     ــر دۆلهت، دۇنيـ ــداق بىـ ــدىكى ھهرقانـ ــڭ ئهتراپىـ ۋەتىنىمىزنىـ
ھهرقانداق بىر گېپى ئۆتىدىغان دۆلهت ياكى تهشكىالتالردا ۋەتىنىمىز 

ئهڭ كۆپ بولغاندىمۇ ئۇالر . ىغان خىيال يوقتهقدىرىگه دىققهت قىلىد
خىتاي دۆلىتىدىن مهنپهئهتـدار بولـۇش يـاكى ئـۇنى بىـرەر مۇددىئاسـى       
ئۈچۈن مهجبۇرالش ئۈچۈن بهزى سىياسـىي ئويـۇنالرنى ئوينـاش ئۈچـۈن     

. ۋەتىنىمىــز خهلقىنــى كىچىــك بىــر كــوزىر قىلىۋېلىشــى ئېهتىمــال 
ائالىيهتلىرى ئهنه شۇ بىزنىڭ مۇھاجىر تهشكىالتلىرىمىزنىڭ تاشقى پ

ــكه       ــلهن ھهرىكهت ــتىلىق بى ــان ئۇس ــۆرۈلگهن ھام ــهتلهر ك ــل پۇرس خى
ئاتلىنىــــپ، بۇنــــداق پۇرســــهتلهرنى ۋەتىنىمىزنىــــڭ پايدىســــىغا     

 . يۈزلهندۈرۈشكه تىرىشچانلىق كۆرسىتىش بولىشى كېرەك ئىدى

ھالبۇكى، بىزنىڭ مۇھاجىر تهشكىالتلىرىمىز خهلقىمىزنىـڭ ئـۆز   
ىنىنـــى خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىـــدىن تارتىـــپ كـــۈچىگه تايىنىـــپ ۋەت

بۇنىڭ . ئاالاليدىغانلىقىنى ئىزچىل تۈردە قوبۇل قىلىشماي كهلمهكته
سهۋەبى، يۇقىرىدا تهھلىل قىلغىنىمىزدەك، ئۇالر ۋەتىنىمىز خهلقىگه، 

قـۇۋۋەتكه  -ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ ئۆزىنى قۇتقۇزااليدىغان يوشۇرۇن كۈچ
ۇنداق بىر قاراشـنى پىكىـر قىلىـش    ب. ئىگه ئىكهنلىكىگه ئىشهنمهيدۇ

ئۇسۇلى قىلىۋالغان كىشىلىرىمىز، ھهرقانداق بىر تاشقى مۇناسـىۋەت  
پائــالىيهتلهردە ئــۆزىگه ئىشــهنمهي، باشــقىالردىن تهمهدە بولۇشـــنىڭ     

-ئىپادىسى بولغان تاشـقى كـۈچلهردىن مهرھهمهت كۈتۈشـنى بىـردىن    
، يۇقىرىقىدەك بۇنداق تۇيغۇ. بىر چىقىش يولى دەپال تونۇپ كهلمهكته

قۇللۇق پسىخولوگىيىسىنىڭ مۇقهررەر نهتىجىسى بولـۇپ، ھهرقانـداق   
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تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ سۈنئىي كۆپىيىشـىگه چهكلىـمه پهيـدا قىلىشـنى     
نداق بىر پۇرسهتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشتىن باشقا يولىمىز قالمىدى ۋە بۇ

 كېلىپ نۇقتىسىغا ئاخىرقى ئهڭ پۇرسىتىمىزمۇ بىر بۇنداق گهرچه −
 بـۇ  بولغاچقـا،  شـۇنداق . قالمىـدۇق  مهھـرۇم  تېخى − بولسىمۇ قالغان

 ئـۇزۇن  بـويىچه  تـاكتىكىالر  يوشـۇرۇن  مـۇتلهق  ھهرىكهتنى باسقۇچلۇق
 ئــارقىلىق، داۋامالشــتۇرۇش ئىزچىــل ۋە قىلىــش تهشــۋىق مــۇددەت

ــارە   ۋەتىن ــتىگه چ ــۇش ھهرىكى ــاۋۇزچىالردىن قۇتۇل ــى تاج ىمىــز خهلقىن
بــۇ جهريانــدا يهنه . تاپااليــدىغانلىقىغا ئىشــهنچ پهيــدا قىلىشــقا بولىــدۇ

ــهكىللهندۈرۈپ،   ــارائىتىنىمۇ شـ ــتۈرۈش شـ ــدائىيالر يېتىشـ ــۇر پىـ جهسـ
تهدرىجىي شهكىلدە يوشۇرۇن پارتىزانلىق ھهرىكهت باسقۇچى ئۈچۈنمـۇ  

. ىمىزنى يېتىشتۈرۈش پۇرسىتى يارىتااليمىزتهجرىبىلىك يېتهكچىلىر
ــهك ــل   -شــ ــۈك ۋە ئىزچىــ ــقۇچنى ئۈنۈملــ ــۇ باســ ــىزكى، بــ شۈبهىســ

ــىنىڭ    ــاۋۇزچى ئاھالىسـ ــاي تاجـ ــارقىلىق خىتـ ــىمىز ئـ داۋامالشتۇرۇشـ
ــارىتىپال قالمــاي، يهنه تهبىئىــي       ــۈنئىي كۆپىيىشــىگه چهكلىــمه ي س

ــۇ يارىتـــااليمىز    ــىنى چهكـــلهش ۋەزىيىتىنىمـ ئۇنىڭـــدىن . كۆپىيىشـ
ىنكى دەۋرلهردە رەسمىي پارتىزانلىق ئۇرۇش باسقۇچى ۋە مۇنتىزىم كېي

ئهنه شــۇ جهريانــدا . ئــۇرۇش باســقۇچلىرى ئۆزلۈكىــدىن شــهكىللىنىدۇ 
ــگه    ــز خهلقىــ ــى ۋەتىنىمىــ ــڭ دىققىتــ ــارا جامائهتچىلىكىنىــ خهلقئــ
مهركهزلىشىدىغان بولىـدۇ ۋە خهلقىمىزنىـڭ كىملىكـى، نـېمه تهلهپ     

ىسى دۇنياغا ھهقىقىي تۈردە تونۇتۇلغان قىلىۋاتقانلىقى، مىللىي ئىراد
ــا بــۇ، بىزنىــڭ تاشــقى مۇناســىۋەت پائالىيهتلىرىمىزنىــڭ   . بولىــدۇ مان

 .تۈپكى پروگراممىسى

بــۇ يهردە شــۇنىمۇ ئۇنتۇماســلىقىمىز كېرەككــى، دۇنيــا سىياســىي  
ــتهقىللىق     ــي مۇس ــڭ مىللى ــۇ ۋەتىنىمىزنى ــى ھهرگىزم جۇغراپىيىس

ېرىــدىغان ھــالهتته پىالنالنغــان پائــالىيهتلىرىگه قىلــچه ئهھمىــيهت ب
خــۇددى . يــاكى شــۇنىڭغا ئۇيغۇنالشــتۇرۇپ تهرەققىــي قىلغــان ئهمهس 
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هنلىكته بولســـىمۇ چهكلىنىـــپ، خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ قىســـم
ــا     ــى بارلىقق ــزگىنلىنىش ۋەزىيىت ــدا تى ــون ئهتراپى ــون مىلي نوپۇســى ئ

يهنى، ۋەتىنىمىزنىڭ دۈشمهن كۈچلىرىنى تهدرىجىي . كهلمهكته ئىدى
. ئازايتىپ بۇرۇنقى ھالىغا كهلتۈرۈش يۈزلىنىشى كۆرۈلۈۋاتماقتـا ئىـدى  

ــڭ تو ــۇنداق ۋەزىيهتنىـــ ــىنى  ئهنه شـــ ــا كېلىشـــ ــىز ھالغـــ سالغۇســـ
ــۆز     ــدىن ئــــ ــاۋۇزچىلىرى قايتىــــ ــاي تاجــــ ــكهن خىتــــ مۆلچهرلهشــــ
كىشــىلىرىمىزنىڭ  تهشــۋىقات ۋاسىتىســى بىــلهن بــۇ پــاجىئهدىن      

قانـداق، يۇقىرىقىـدەك   -قۇتۇلۇش يولىنى تالالشقا مهجبورلىنىۋاتامـدۇ 
 چېگرىلىرىــدىن خىتــاي ســادالىرى تهرغىباتچىلىرىنىــڭ ’تىنچلىــق‘
ەتىنىمىـز دائىرىسـىدە خېلـى ئهركىـن يامرايـدىغان      ۋ ئۆتـۈپ  ’بۆسۈپ‘

قاســىممۇ بــۇ تــۈردىكى . غهلىتــى ۋەزىــيهت بارلىققــا كهلمهكــته ئىــدى 
 .غهلىتىلىكلهرنى ھهيران بولغان ھالدا كۆزىتىپ كهلمهكته ئىدى

ئهنه شـــۇنداق مـــۈجمهللىكلهر يـــامراپ كهتـــكهن بىـــر ۋەزىيهتـــته،  
-لتۇرۇشلىرىغا بىـر ئو ئاغىنىلىرىمۇ ’ھاراقكهش‘قاسىمنىڭ ھېلىقى 

 :بىرسىدىن غهلىتى خهۋەرلهرنى يهتكۈزۈشتىن زېرىكمىگهنىدى

ئۆتكهن ھهپتىدە قۇتۇبى يولىدا بىر ئاپتوبۇس بىڭتۈەنلىك خىتاي «
 »…. پارتالشتىن ئۆلۈپتۇدەك

پـــاالنى شـــهھىرىمىزدە ئالـــدىنقى كۈنىســـى كېچىـــدە بىرقـــانچه «
ــا دەسســـهپ پارچىلىنىـــپ       ــارلىغۇچى خىتـــاي ئهســـكىرى مىناغـ چـ

 »…. كېتىپتۇدەك

قايسى كۈنىسى بىر خىتاي ئوتتۇرا مهكتىپىنىڭ قىرائهتخانىسـى  «
. ئون خىتاي مۇئهللىم نهق مهيداندا ئۆلۈپتۇدەك-پارتالپ كېتىپ، بهش

…« 

نى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر سىنىپ مىللىي قايسى كۈنىسى پاال«
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 »…. ئوقۇغۇچىلىرىنى بىراقال قولغا ئاپتۇدەك

پوكۇنى مهھهللىدىن مۇنچه نهپهر ئۇيغۇرنى خىتـاي مىنبىڭلىـرى   «
 »…. قىرىپ تاشالپتۇدەك

»… …« 

بۇ يېقىنالردا بۇنداق خهۋەرلهر ئـانچه يېڭىلىـق بىلىـنمهس بولـۇپ     
يــات بىــلهن ئۆتكۈزۈلىـــدىغان   شــۇڭا، بهكــال ئېهتى  . قالماقتــا ئىــدى  

ــئهل     ــوغرىلىقچه چهتـ ــلىرىدا ئـ ــارا ئولتۇرۇشـ ــتالر ئـ ــىمنىڭ دوسـ قاسـ
ــاۋازى «رادىئولىرىــدىن ئاڭلىۋالغــان  ــا ف ر −ئامېرىكــا ئ  ،»رادىئوســى ئ

 دېگهنــدەك … »ئــاۋازى ئۇيغــۇر ئاســىيا ئوتتــۇرا« ،»رادىئوســى جىــددە«
 بــۇ. قالغانىــدى كۆپىيىــپ خهۋەرلهر خهلقئــارا كهلــگهن مهنبهلىرىــدىن

 چاقچاقلىرىـــدىنمۇ ھىســـامنىڭ ئۆتــۈپ،  قۇالققـــا قــۇالقتىن  خهۋەرلهر
كى، گويــا ئامېرىكــا پهقهتــال بىزنــى قىلىــۋېتىلگهن مۇبــالىغه ئاشــۇرۇپ

قۇتقۇزۇش ئۈچۈن غهربتىكى قوشنىلىرىمىزنىڭ تۇپراقلىرىغا ئهسـكهر  
يىغىۋاتقۇدەكمىش، شۇنىڭدەك پۈتۈن س ئى ئا جاسۇسلىرىنى خىتايغا 

 جىـددىي  چىقىشقا ئېنىقالپ نى ’تېررورچىلىرى ئۇيغۇر‘ەتىشىپ، ئهۋ
 ،’خهۋەرلهر‘ه زىـت  بىـرىگ -بىـر  دېگهنـدەك  قىلىۋېتىپتۇدەك، تهييارلىق

 كىرگۈزۈپ قوشۇن ھهربىي ۋەتىنىمىزگه قىلىشىپ قارار دۆلهت پوكۇنى
 دېمــوكراتچىلىرى خىتــاي بوپتــۇ، چىقىرىــدىغان قــوغالپ خىتــايالرنى

 بېيجىڭنـى  ئۈچـۈن  مۇسـتهقىللىقى  ئۇيغـۇر  قىلىـپ  بېسـىم  خىتايغا
  … قىستاۋېتىپتۇدەك،

تېزىـپ  -قاسىمنىڭ بۇ ئاغىنىلىرى بىرەر قېتىم بولسىمۇ ئېزىـپ 
ــي“ ــتهقىللىقىمىز مىللى ــۈن مۇس ــۇنى ئۈچ ــمهن، ئ ــۇنى پىالنالۋاتى  ب

 چهتئهل ئاغىنىلهر بۇ. سالمايتتى دەپ دېگهنلهرنى …” قىلماقچىمهن
 چهتئهللهردىكـــــى بىزنىـــــڭ بىـــــلهن، قىلغىنـــــى كۆرمىگهنـــــدەك
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ــۈل      ــم پۈتكـ ــدى؟ بهلكىـ ــهتلهر قالـ ــى پۇرسـ ــزگه قايسـ ــدى بىـ ئهمـ
يىغىـــپ ھهپـــتىلهرچه تارقىلىـــپ خهلقىمىزنـــى بىرقـــانچه نۇقتىغـــا 

ــى،      ــۇرۇۋېلىش نامايىش ــم ئولت ــايىش، جى ــۇمىي نام ــدىغان ئوم كهتمهي
ــش،   ــېالن قىلىـ ــاچلىق ئـ ــدىكى …ئـ ــىپ قاتارىـ ــىلىق پاسسـ  قارشـ

 قىلىشـىمىزمۇ  پهرەز قىلىشىمىزنى مۇراجىئهت يوللىرىغا كۆرسىتىش
قىمىـز بۈگـۈن بۇنـداق بىـر ھهرىكهتنـى      خهل ھالبۇكى،. ئىدى مۇمكىن

يارىتالىغۇدەك سوتسىيال ۋە روھىي شهرتلىرىنى ھازىرلىشىدىن بهكال 
يىـــراق تۇرغاچقـــا، بۇنـــداق بىـــر ھهرىكهتنىمـــۇ بهڭگىنىـــڭ خىيـــالى 

ــدۇ ــىمىزال قالىـ ــولغىنى  ! دېيىشـ ــۇھىم بـ ــتىگه، ئهڭ مـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ
قايسـى  ۋەتىنىمىزنى بېسىۋالغان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى، مهيلـى ئـۇ     

ئهقىدە، قانداق ئىجتىمائىي تۈزۈمدىكى خىتاي بولسۇن، ۋەتىنىمىزنى 
ــلهن    ــدىرى بىـ ــي تهقـ ــڭ مىللىـ ــىنى ئۆزلىرىنىـ ــىۋېلىش غايىسـ بېسـ
چهمبهرچــاس باغلىۋالغــان، بۇنىــڭ ئۈچــۈن قــان كېزىــپ بولســىمۇ       
ۋەتىنىمىزنــى قولىــدا تۇتــۇپ تۇرۇشــنى پىالنــالپ كېلىۋاتقــان بىــر      

 گهنـدى ‘ر دۈشـمهنگه قارىتـا ئاتـالمىش    بۇنداق بى. ۋەھشىي تاجاۋۇزچى
 تــاللىۋېلىش، قىلىـپ  ئۇسـۇلى  ھهرىـكهت  پايدىلىنىشـنى  دىـن  ’يـولى 

. بولىــدۇ ئىپادىســى بىــر تونىمىغانلىقنىــڭ قهتئىــي دۈشــمىنىمىزنى
 بىز بولساق، كۆزىتىدىغان تهپسىلىي ھالىتىمىزنى بۈگۈنكى بىزنىڭ

ڭ جـان پىـدا   ۋەكىللىرىمىزنىـ  پىـدائىي  ساندىكى ئاز ئىنتايىن بۈگۈن
قىلىشــىغا تايىنىــپ، خىتــاي تاجــاۋۇزچى ئاھالىســى ئىچىــگه ئېغىــر   
ــى ئىزچىــل    ــدىغان يوشــۇرۇن ھهرىكهتلهرن ــدا قىالالي ــى پهي ۋەھىمىلهرن
داۋامالشـتۇرۇش ئـارقىلىق، دەســلىپىدە ۋەتىنىمىـزگه تاجـاۋۇز قىلىــپ     
كىرىۋاتقان يېڭى تاجاۋۇزچى خىتايالرنى قورقۇتۇپ ۋەتىنىمىزگه ئايـاق  

ــۈرئهت قىاللمايــــدىغان ۋەزىــــيهت يــــارىتىش ئۈچــــۈن  بېسىشــــق ا جــ
شــۇنى ئۇنتۇماســلىقىمىز . تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــكه مهجبــۇرمىز 

كېرەككــى، ۋەتىنىمىزدىكــى ســهلدەك كۆپىيىــپ كېتىۋاتقــان خىتــاي 
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ىمكانىيهت بولسا، ۋەتىنىمىزدە سانائهت، پاراۋانلىق ۋە ئىككىنچى بىر ئ
-ھـــــاكىمىيهت خىزمىتىـــــدە ئىشـــــلهيدىغان مىللىـــــي ئىشـــــچى

خىزمهتچىلهرنىڭ سانى مۇتلهق ئۈستۈنلۈكته بولۇپ، بىرتۇتاش ئىـش  
ــهرتلىرىنى     ــاتلىق ش ــال ھاي ــڭ نورم ــارقىلىق ۋەتىنىمىزنى ــالش ئ تاش

ئىمكانىيهتلهرگه ئىگه  ئېغىر دەرىجىدە پالهچ ھالغا چۈشۈرۋېتهلهيدىغان
ــۆزىمىزگه   ــارقىلىقال دۇنيــا جامائىتىنىــڭ دىققىتىنــى ئ بولىشــىمىز ئ

. جهلـــپ قىلىـــش پۇرســـىتىگه ئېرىشهلىشـــىمىز مـــۇمكىن بـــوالتتى 
ھالبۇكى، ۋەتىنىمىزنى بېسىپ ياتقان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى باشـقا    
مۇستهملىكىچىلهردەك ئۇنداق يۆتكىگـۈدەك ئـارتۇق كـۆچمىنى يـوق     

بـــۇ تاجـــاۋۇزچى، ۋەتىنىمىزنـــى پېتىشـــماي . ۋۇزچى ئهمهسبىـــر تاجـــا
قېلىۋاتقــان ئــۆز ئاھالىســى ئۈچــۈن بىــر ھايــاتلىق ماكــانى ســۈپىتىدە  

شـۇڭا بۈگـۈن،   . بېسىۋېلىشنى ئۆزلىرىگه مۇددىئا قىلغان بىر دۈشمهن
ۋەتىنىمىزنــى مۇســتهقىل قىلىشــىمىزدا تىــنچ كــۈچ كۆرسىتىشــتهك 

رۇم بولغــان بىــر ۋەزىيهتــته بۇنــداق بىــر ئىمكــانىيهتتىن تولــۇق مهھــ 
بۇنـــداق بىـــر ۋەزىيهتنـــى بـــار دېگىنىمىزدىمـــۇ، ئۇمـــۇ . تۇرمـــاقتىمىز

ئوخشاشال تارىخقا كۆمۈلۈپ كهتكهن ئهللىكىنچى يىلالرغـا خـاس بىـر    
ــدى  ــيهت ئى ــانلىقچه    . ۋەزى ــا، ئاس ــاللىق بولس ــر ئېهتىم ــۈچىنچى بى ئ

ازاد يىمىرىلمهيدىغان نىسبهتهن مۇنتىزىم ۋە نىسبهتهن مۇستهھكهم ئ
ــى    ــيان كۆتۈرۈشـ ــي ئارمىيىمىزنىـــڭ ئىسـ ــگه مىللىـ ــا ئىـ رايونلىرىغـ
ئارقىلىق، ۋەتىنىمىزدە ئېغىر ۋەھىمه پهيدا قىلىپ دۇنيا جامائىتىنى 

روشـهنكى، بىـز   . ئۆزىمىزگه جهلپ قىلدۇرالىشـىمىز ئېهتىمـال ئىـدى   
ــڭ     ــىنچى يىلالرنىــ ــدە يهتمىشــ ــهتنىمۇ ئهڭ كېمىــ ــداق پۇرســ بۇنــ

ــپ    ــلىرىدىال قولـــدىن بېرىـ ــداق  . قويغـــانمىزباشـ ــالهنكى، بۇنـ ۋەھـ
ــي    ــىمىزنىڭ مىللىــــ ــدا قىلىشــــ ــدۇغا پهيــــ ــارالىق داغــــ خهلقئــــ
ــدىغانلىقى   مۇســتهقىللىقىمىزغا قانچىلىــك ئىجــابىي رول ئوينىياالي

 . مۇنازىرە قىلىشقا تېگىشلىك باشقا بىر مهسىله
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ــاجىردىكى‘ ــپهرۋەر مۇھـ ــاش لىرىمىـــزگه ’ۋەتهنـ ــۇمۇ ئـــۆزىگه ئوخشـ  سـ
ــاي، ــى يۇقتۇرمـــ ــقىال ۋەتهننـــ ــازاد قىلىـــــپ بېرىـــــدۇ دەپ  باشـــ ر ئـــ

 .ئادەتلهنگهنلىكلىرىنى تولۇق ئىپادىلىشىپ تۇراتتى

 شېشه بىر بۇ بۈگۈنكى − ،’ساقى‘ پېشقهدەم دەيتتى −ئاغىنىلهر، «
 ھاراقالرغا سېسىق ئاۋۇ دەڭال، تاپقانىدىم تهسته بهكال داچۈينى ئېسىل

ــاش ــدۇرلىتىپ ئوخشـــ ــپ كولـــ ــۋەتمهي، ئىچىـــ ــئهل تۈگىتىـــ  چهتـــ
 −» !ىدەك ئالدىرىماي مهززە قىلىـپ ئىچهيلـى جۇمـۇڭالر   كىنولىرىدىك

 .قوياتتى چىقىرىپمۇ ھاراق بوتۇلكا بىرەر قوينىدىن دېگىنىچه

قويغىنه شۇ ھاراق دېگهننى، مهندە رەسمىي مهكىتنىڭ مېلىدىن «
 چىقارغان ئاۋايالپ يانچۇقىدىن ’موخوركىچى‘ −» .ياڭاقتهك بار دېگىنه

ــر ــۈكنى بى ــوللىرى  . كۆرســىتهتتى ئېچىــپ تۈگ ــدەك، ئۇنىــڭ ق دېگهن
 . تىترەپ، رەڭگى روھىمۇ سولغۇنلىشىپ كېتىۋاتاتتى

 رەســمىيال بولــۇپ، لىغانباشــ ئۆزگىرىشــكه مــۇ ’خهۋەرچــى‘ھهتتــا 
  : ئىدى قالماقتا بولۇپ قارايدىغان كوچىغا

ــدەك بىــر قىزنــى قۇشــلىۋالدىم دەڭــال،       « ئهممــازە، تۈنۈگــۈن گۈل
. ھېلىقى تال چىـۋىقتهك تولغىنىـپ كۈچـۈمنى قويمىـدى ئـاغىنىلهر     

 »…! ياش دېگهننىڭ پهيزى باشقىدە

. قاسىم ئاغىنىلىرىگه قاراپ ئۇالردىن ئۈمىدسىزلىنىشكه باشلىدى
. ئۇالردىن يېڭى كوچا خهۋەرلىرىنـى ئـېلىش ئىمكـانىمۇ قالمايۋاتـاتتى    

ــداق خهۋەرلهرگه     ــيىن بۇن ــدىن كې ــۇنغا ئهزا بولغىنى ــلىدىنال قوش ئهس
ئاغىنىلهر قاسـىمنىڭ بـۇ خىـل ئولتۇرۇشـالرغا     . ھاجىتى قالمايۋاتاتتى

قىزىقىپ كهتمهس بولـۇپ قېلىۋاتقـانلىقىنى ھـېس     بارغانسېرى بهك
قىلىشسىمۇ، ئۇنىڭ ئۆيىدە ئۆكسۈمهيدىغان بـورداق قـوي گۆشـلىرى،    

ئىككى بوتۇلكا ئېسىل ھاراقالر ئۇالرنىڭ ئۆزلۈكىـدىن بـۇ ئـۆيىگه    -بىر
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 . يىغىلىشىغا يېتىپ ئاشماقتا ئىدى

ى پورۇمىالر بىلهن ئـاۋارە بولمـاي، ياخشىسـ   -قاسىم ئاغىنه، قورۇما«
 . ئۇالر دېيىشهتتى −» !گۆشۈڭنى پۇرالپال قازانغا سالغىنا

ئــارىالپ كىرىــپ قالىــدىغان ھېلىقــى خىتــاي قوشنىســى بۇنــداق 
ــدا،   ــاقى‘ئولتۇرۇشـــالرغا تـــوغرا كېلىـــپ قالغىنىـ ــان نىـــڭ ’سـ  تۇتقـ

. پۈرلىشــىپ كېتهتتــى يۇتۇۋاتقانــدەك زەھهر ئىچكىنىــدە رومكىســىنى
ــتىنال   ــۈن ئولتۇرماسـ ــۇ كـ ــۇرۇش ئهھلىمـ ــاغزىئولتـ ــۇرۇنلىرىنى - ئـ بـ

بۈگۈنمــۇ ئــاغىنىلهر لېگهنــدىكى گۆشــنىڭ ۋە . سۈرتۈشــۈپ تــارقىالتتى
 :ئىككى بوتۇلكا ھاراقنىڭ تۈگىشى بىلهن تهڭ قوزغىلىشقا باشلىدى

كۆڭلۈڭگه رەخمهت ئاداش، شـۇ كوچىـدىكى خىتـاي پوسـتلىرىنى     «
ئامال قـانچه، ئۇنـداق كـۈنلهر    . دېمىسهك تاڭ ئاتقۇزۇۋەتكهن بۇالرىدۇق

 »…. ئهمدى كهلمهسكه كهتسه كېرەك

ــى   ــۇنىدا يېڭـ ــىمنىڭ قوشـ ــۈنلهردە قاسـ ــۇ كـ ــزام -بـ ــى ئىنتىـ يېڭـ
ــر   ــانچه بىــ ــپ، خالىغــ ــدىلىرى بهلگىلىنىــ ــلهن  -قائىــ ــى بىــ بىرســ

شـۇڭا، ھه دېگهنـدىال قىـزالر    . ئۇچۇرۇشۇشىنى قاتتىق چهكلهشكهنىدى
ــدا    بىــلهن ئولتــۇرۇش قىلىــپ پهيزىنــى چىقىرىۋالىــدىغان ئىشــالر ئاي

خاسـىيهتمۇ بـۇ   . كى قېتىمدىن ئاشماس بولۇپ قېلىۋاتاتتىئىك-بىرەر
خىل ئىنتىزامالرغـا رىئـايه قىلىـپ، ئاالھىـدە جىـددىي بىـرەر ئىشـنى        

. باھانه قىلمىسـا، ھهپـتىلهپ دېگـۈدەك يـالغۇز كهلگىلـى ئۇنىمـايتتى      
ېيىن گۈلباھارمۇ قاسىمنى يالغۇز ك بولغىنىدىن ئهزا نىڭ ’يانچۇقچى‘

خاسىيهت بۇ ئهھۋالنى سهزگهندىن كېيىن . ئىستىمهس بولىۋالغانىدى
 :ئاالھىدە خۇشال بولۇپ قالغاندەك كۆرۈنهتتى

 قالغانـدەك  باغلىنىـپ  غـا  ’يانچۇقچى‘قارىغاندا بىزنىڭ گۈلباھار «
 شـۇنداقتىمۇ  كېـرەك؟  يۈرسـه  ئېشـىنالماي  سـىزگىمۇ  ئهمـدى . قىلىدۇ
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ساھهســىدە ۋەتىنىمىــزگه قىلچىلىكمــۇ بىــرەر پۇرســهت قالــدۇرماي،      
ۋەتىنىمىــز ھهققىــدىكى ھهرقانــداق بىــر ئۇچــۇرنى چهكــلهش، ئىنكــار  
قىلىــش، بــۇرمىالش، ھهتتــا قولىــدىن كهلگىنىــدە بېســىم قىلىــش،   

ىش، پــارا بېــرىش ۋاســىتىلىرى بىــلهن ۋەتىنىمىزنىــڭ  تهھــدىت ســېل
مىللىي زۇلۇم مهسىلىسىنىڭ خهلقئارا سهھنىسىگه چىقىرىلىشىنى 

ــلهپ تۇرماقتــــــا  ــى مۇســــــاپىر   . چهكــــ بىزنىــــــڭ چهتئهللهردىكــــ
ــدىن   ــىزلىكلىرى تۈپهيلىــ ــل يېتهرســ ــهرگهردانلىرىمىزمۇ ھهرخىــ ســ

ۇشـتا  ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق تهلىپىنى خهلقئاراالشتۇر
بهكــال ئــاجىز تۇرۇۋاتقاچقـــا، تىــبهت ۋە تهيـــۋەنلهرگه ئوخشــاش دۇنيـــا     
ــا     ــال ئۇزاقت ــتىن بهك ــپ قىلىش ــى جهل ــڭ دىققىتىن جامائهتچىلىكىنى

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه دۇنيـا جامـائىتىنى ئهنسـىرەتكىدەك بىـرەر       . تۇرماقتا
تهھــدىت ۋەتىنىمىــز تهۋەســىدىمۇ كــۆرۈلمىگهچكه، بىزنىــڭ مىللىــي 

ىزنى خهلقئاراالشتۇرۇش تهمهلىرى بهڭگىنىـڭ  مۇستهقىللىق تهلىپىم
 .خىيالىدىنمۇ ئىشهنچسىز ھالدا تۇرماقتا

ئهگهر خام خىيـال قىلىشـقا تـوغرا كهلسـه، بۈگـۈنكى خهلقئـارالىق       
مــــۇھىتنى تهھلىــــل قىلغانــــدىكى نهتىجىــــلهرگه قــــارىغىنىمىزدا، 
ۋەتىنىمىزنىــڭ دۇنيــا جامــائىتىنى جهلــپ قىاللىشــى ئۈچــۈن ئــاۋۋال  

ــارادىك ــدا،     خهلقئ ــان ھال ــرەك قىلغ ــا تى ــى ئارق ــۇر دۆلهتن ــرەر جهس ى بى
ــمهنلىكته     ــان ۋە قىسـ ــاكىمىيهت قۇرغـ ــتهقىل ھـ ــزدە مۇسـ ۋەتىنىمىـ
بولسىمۇ دۇنياغا ئۆزلىرىنى ھېس قىلدۇرااليدىغان مىللىي ھۆكـۈمهت  
خادىملىرى، كۆپ قىسىم ھۆكۈمهت ئهزالىرىنى شۇ دۆلهتـكه قـاچۇرۇپ   

بىـرەر سـهرگهردان ھۆكـۈمهت    چىقىپ پاناھلىق تىلهش ۋە شۇ ئاساسـتا  
قــــۇرۇش ئــــارقىلىقال دۇنيــــا جامائىتىنىــــڭ ھىمايىســــىنى قولغــــا 

ــى ئېهتىمـــال ئىـــدى   بۇنـــداق پۇرســـهت ئىككىنچـــى   . كهلتۈرەلىشـ
جۇمهــۇرىيىتىمىز ھۆكۈمىتىنىــڭ تىــنچ ئهمهلــدىن قالدۇرۇلۇشــىدىن  

. كېيىنكى جىم يېتىۋېلىشىمىز نهتىجىسىدە تارىخقا كۆمۈلۈپ كهتتى
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بولغىنىمىزدىن كـۆرە، ئـۆز ئالـدىمىزغا دۈشـمهنگه زەربه بېرەلهيـدىغان      
ىالنه ئىـــش ھهرىكهتـــلهر بىـــلهن شۇغۇللىنىشـــىمىز تېخىمـــۇ ئـــاق    

 . قىلغانلىقىمىز بولىشىدا شهك يوق

 

 تاشقى مۇناسىۋەت مهسىلىسى 1.15§
ۋەتىنىمىزنىـــڭ مىللىـــي مۇســـتهقىللىقىنى ئىشـــقا ئاشۇرۇشـــتا 
چهتئهل كۈچلىرىنىڭ خىتايغا بېسىم قىلىـپ، شـهرقىي تۈركىسـتان    
مىللىــــي مۇســــتهقىللىقىغا تىــــنچ يــــول قويۇشــــىغا مهجبــــۇرالپ  

ــىن ــدىغانلىقىغا ئىشـ ــۈكى بېرەلهيـ ــىلىرىمىزنىڭ كۆپلـ ىدىغان كىشـ
بىزنىڭ نۇرغۇنلىغـان ۋەتهنسـۈيهرلىرىمىز   . كىشىنى ھهيران قالدۇرىدۇ

ئهنه شۇ خىل قۇرۇق تهمهلهردىن ئۈمىد كۈتۈپ بىر ئۆمۈر قىممهتلىـك  
ھهتتــا بۇنــداق . ۋاقىتلىرىنــى زايه قىلىــپ ئــۇ ئــالهمگه كېتىشــمهكته 
ىـدىن تـۈگىمهس   ھاياجىنىنىڭ سىرتقا ئىپادىلىنىپ قېلىشـى تۈپهيل 

بۇنداق قۇرۇق تهمهلهردە قويىـدىغان  . بااليىئاپهتلهرگىمۇ قالغان بولدى
خىيالىي تهسـۋىرلهر دۇنيـادا يـۈز بېرىـدىغان ھهربىـر يېڭـى ۋەقه يـاكى        

ــا    ــپ تۇرماقت ــا چىقى ــپ ئوتتۇرىغ ــلهردە يېڭىلىنى ــۇ . ئۆزگىرىش بولۇپم
ــان     ــېالن قىلىنغـ ــاالكىتى ئـ ــڭ ھـ ــۇنىزم ئېقىمىنىـ ــاۋى كوممـ دۇنيـ

نىنچى يىلالردىـــن باشـــالپ بـــۇ تـــۈردىكى تامـــاالر قايتىـــدىن توقســـى
كۈچىيىــپ خهلقىمىــزگه يېڭــى قــۇرۇق ئۈمىــدلهرنى ۋەدە قىلىــپ،       

ــدىن   ــز ئارىســىدا قايتى ــم‘خهلقىمى ــپ جى ــۈش يېتى ــالىتىنى ’كۈت  ھ
 . شهكىللهندۈرمهكته

ــاي     ــۈنلهي خىتــــ ــۈن پۈتــــ ــتانىمىز بۈگــــ ــهرقىي تۈركىســــ شــــ
ۋاتقــــانلىقى ئىنكــــار تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ چــــاڭگىلى ئاســــتىدا تۇرۇ

خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى دۇنيـا دىپلومـاتىيه     . قىلىنماس بىر رىياللىق
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ت كېلىپ تۇرمىسام، ئهمدى سىز ئۇ تهرەپلهرگه كېتىپ يـۈرمهڭ  پا-پات
 .قىلىۋالدى چاقچاق دەپ −» .يهنه

 .بۇ گهپلهرگه قاسىم كۈلۈپال قوياتتى

 شـۇنچه  ۋە مـۇھىم  شـۇنچه ! مهخلـۇقته  بىـر  قىزىـق  ئاجايىپ ئادەم“
 ھهۋەس،-ھـاۋايى  يۈرگىنىـدىمۇ  ھهپىلىشـىپ  بىـلهن  ئىشالر خهتهرلىك

ىك، قىزغـــــانچۇقلۇقالردىن نېـــــرى كۈندەشـــــل چاقچـــــاق،-ئويـــــۇن
 .قاسىم قاالتتى ھهيران ئويالپ دەپ ”تۇرالمايدىكهندە

ئاغىنىلىرىنى تېخى يېڭىال ئۇزىتىپ دەرۋازىدىن كىـرگهن قاسـىم،   
ئاشخانا ئۆيىنى يىغىشتۇرىۋاتقىنىدا ئىشىكى ئـۆزىگه تونـۇش رېتىمـدە    

 بۇ خىل. ئۇنىڭ يۈرەكلىرى خۇشاللىقىدىن ئويناپ كهتتى. چېكىلدى
ئـۇ دەرھـال   . رېتىمدە چېكىلىش پهقهت خاسـىيهتكىال مهنسـۇپ ئىـدى   

دېگهنــدەك، ئىشــىكته كــۆزلىرى چاقنــاپ . بېرىــپ ئىشــىكىنى ئــاچتى
ئالمـايال ئـۇنى   -قاسىم قىزنـى ئىچىـگه ئـاالر   . تۇرغان خاسىيهت تۇراتتى

بىرســىگه -ئىككــى يــالقۇنلۇق لهۋلهر بىــر. قۇچــاقالپ باغرىغــا باســتى
بىرسىگه ئهكىلىشـىپ  -ىگه كىرىپ ئۇالر بىرئۆي. چىڭ چاپالشقانىدى

بىرسـىنى  -ئۇالر ھهقىقهتهن بىر. خېلى ۋاقىتقىچه ئولتۇرۇپ كېتىشتى
چـاي ئىچـكهچ   . داستىخان تهييارالپ چايغا ئولتۇرۇشتى. سېغىنغانىدى

ئولتــۇرۇپ ئۆتكهنــدە گۈلباھارنىــڭ ئۆيىــدە قــارار قىلىشــقان ۋەزىــپىلهر   
 .ئۈستىدە بىر ئاز پىكىرلىشىۋالدى

ــۇ ــېچه   ب ــوچىالر ك ــدا ك ــق   -يېقىن ــاي قوراللى ــمهي خىت ــدۈز دې كۈن
شۇڭا ئۇالر كېچىـدە خىتـاي   . پاتروللىرى بىلهن تولۇپ كهتمهكته ئىدى

قوراللىــق پاتروللىرىغــا يوشــۇرۇن زەربه بېــرىش يــوللىرى ئۈســتىدە      
بۇنىـڭ ئۈچـۈن يوشـۇرۇن    . ئىزدىنىپ كۆرۈش قارارىنىمۇ ئېلىشـقانىدى 

يىهىلىـرى ئۈسـتىدە ئىزدىنىشـلىرى    مىنا قويۇشنىڭ ئهڭ مۇۋاپىـق ال 
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كېچىدە كوچىغا چىقىـش ئىمكـانى بـولمىغىنى بىـلهن،     . الزىم ئىدى
بۇنىـڭ  . كۈندۈزلىرى كېچه ئۈچۈن مىنا قويۇشنى ئويلىنىشقا بـوالتتى 

ئۈچۈن كۈندۈزى تهگسىمۇ پارتلىمايدىغان، ئهمما كېچىلىرى تهگسـىال  
اليىهىسـىنى  پارتالپ كېتىدىغان قوش ۋاقىـت تىزگىنلىگـۈچى مىنـا    

تهييــارالش ئىشــى قاســىم بىــلهن خاســىيهتنىڭ بېشــىنى قاتۇرماقتــا   
ــدى ــك    . ئى ــهن مېخانى ــرىگه ئاساس ــىمنىڭ بىلىملى ــاۋۋال قاس ــۇالر ئ ئ

ئهممـــا بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن . قـــۇرۇلمىالر ئۈســـتىدە مـــۇزاكىرە قىلىشـــتى
ئىنتايىن نازۇك سىلېسارلىق ئىشى تهلهپ قىلىنىدىغانلىقى ۋە مىنا 

كېتىدىغانلىقىنى كـۆزدە تۇتـۇپ، بـۇ جهھهتـته     ھهجمىنىڭ چوڭىيىپ 
ــقان     ــنى ئويالش ــپ قىلىش ــاردەمگه تهكلى ــىنى ي ــىيهتنىڭ دادىس خاس
بولسىمۇ يهنىال مهخپىيهتلىـك يۈزىسـىدىن ئىالجسـىز بـۇ ئۇسـۇلدىن      

ئانــدىن يهنه خاســىيهتنىڭ يېــرىم ئۆتكۈزگــۈچ بىــلهن  . يېنىۋېلىشــتى
بۇرۇنقىـدەك  ئېلېكتر مېڭه ھهققىـدىكى بىلىملىـرىگه ئاساسـلىنىپ    

ئېلېكترونلـــۇق قـــول ســـائىتىنىڭ قۇرۇلمىلىرىـــدىن پايـــدىلىنىش  
بــۇ جهريانــدا ئىككىســى ئولتـــۇرۇپ    . ئۈســتىدە مــۇزاكىرە قىلىشــتى   

. خاسىيهتنىڭ قولىدىكى يـاپون قـول سـائىتىنى چـۇۋۇپ كۈزىتىشـتى     
ئۇالر بىرىنچى قهدەمدە بهلگىلىك ۋاقىتقىچه توك يولى ئۇالنمايدىغان، 

تتــا تــوك ئۇلىنىــپ، تهگســه پارتاليــدىغان ھــالهتكه  بهلگىلهنــگهن ۋاقى
بۇنىـڭ ئۈچـۈن   . كېلىدىغان بىرخىل توك يولى اليىهىسىنى تۈزۈشتى

يهنىال ئۈچ قۇتۇپلۇق كرىستال المپـا، ئېچىلىشـى بىـلهن تهڭ مۇزىكـا     
چېلىپ كېتىدىغان ئېلېكترونلۇق ئاتكىرىتكا ۋە توپالنما توك يـولى  

 .ەكلىكىنى مۆلچهرلهشتىكرىستال مونىكىدىن پايدىلىنىش كېر

ــۈپ     ــگه چۆكـ ــارچىلىرى ئىچىـ ــائهت پـ ــول سـ ــى قـ ــۇالر ئىككىسـ ئـ
ــدى    ــىك چېكىل ــدا، تۇيۇقســىزال ئىش ــال  . ئولتۇرغىنى ــىيهت دەرھ خاس

 :قاسىمغا تىكىلدى
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ــارلىق    قىلىۋاتقــان مىليــون كىشــىلىك قوراللىــق كــۈچىگه ئىــگه، ب
پۇرســـهتلىرىمىزنى تارتىـــپ ئالغـــان نهچـــچه مىليـــون تاجـــاۋۇزچى      

بۇنىڭ ئۈچـۈن مىللىـي   . دۈشمهندىن قۇتۇلۇش مۇھىتىدا تۇرماقتىمىز
يــاكى  مهدەنىــيهت ئىنقىالبــى، خهلقئــارالىق شــىكايهت پائــالىيهتلىرى

نامايىشـــــــالر بىـــــــلهن شـــــــۇغۇللىنىپ -ئاشـــــــكارا يىغىلىـــــــش
بۇنـــداق . مۇســـتهقىللىقىمىزنى ھهرگىزمـــۇ قولغـــا كهلتـــۈرەلمهيمىز

ــي     ــنى مىللىــ ــلهن شۇغۇللىنىشــ ــالىيهتلهر بىــ ــوق پائــ ــايىنى يــ تــ
مۇســـتهقىللىق ئۈچـــۈن دەيـــدىغان پوســـمىغا پۈركهشـــكه ئۇرۇنـــۇش،  

بـۇرمىالش   مىللىي مۇستهقىللىق پائالىيىتىمىزنىـڭ مۇددىئاسـىنى  
 . ھېسابلىنىدۇ

ــلهن     ــى بى ــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىت ــۆزلىرىنى مىللى ــمهك، ئ دې
شۇغۇلالنغۇچى تهشـكىالت دەپ ھېسابلىشـىپ، بىـر قاتـار قىممىتـى      
يــوق، ئهمىلــى رولــى يــوق، قــۇرۇق داۋراڭــالر بىــلهن، ھهتتــا زىيــانلىق  

ــا   ــۈجمهل پروگرامم ــلهن م ــاتالر بى ــپ  -تهرغىب ــامىالرنى تارقىتى نىزامن
. ىز ئارىسىدا قۇرۇق ئۈمىدلهرنى يېيىپ يۈرۈشمۇ بىر جىنـايهت خهلقىم

مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىـــكهت تهشـــكىالتى ئىـــكهن، مىللىـــي 
ــقا     ــرا قىلىشـ ــدە ئىجـ ــۈن ئهمهلـ ــز ئۈچـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىـ مۇسـ

ھهرىكهتلهرگه ئىگه -بولىدىغان ۋە ئهمىلى تۆھپىسى بولىدىغان پىكىر
زنىـڭ نـۆۋەتتىكى جىـددىي    شـۇنىڭدەك يهنه ۋەتىنىمى . بولىشى شـهرت 

دۈشمهن ۋەزىيىتىنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ، كهلگۈسىدە، مىللىـي  
مۇســــــتهقىللىقىمىزنى قولغــــــا كهلتــــــۈرگىنىمىزدىن كېــــــيىن 
قىلىنىدىغان ئىشـالر بىـلهن شـۇغۇلالنغۇچى تهشـكىالتلىرىمىزنىمۇ     

. مىللىي مۇستهقىللىق تهشـكىالتى دېيىشـىمىزگه ھهققىمىـز يـوق    
ــكهن،   ــۇنداق ئى ــي    ش ــالىيهتلىرىنىمۇ مىللى ــاقىرىق، پائ ــڭ چ ئۇالرنى

بۇنـــداق نامـــدىكى  . مۇســـتهقىللىق پائـــالىيهتلىرى دېيهلمهيمىـــز  
ــۇرۇق تهمهلهردە   ــىۋېلىپ قـــ ــا توپلىشـــ ــكىالتالرنىڭ ئهتراپىغـــ تهشـــ
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خهلقىمىزنىــــڭ ئاشــــكارا قوزغىلىــــپ ھهرىكهتــــكه ئاتلىنىشــــىدىن 
ــى  مۇق ــتۇرۇلۇش   كېيىنكــ ــىيلهرچه باســ ــان ۋەھشــ ــك بولغــ هررەرلىــ

ــهت     ــنى مهقســـ ــائىتىگه كۆرسىتىشـــ ــا جامـــ ــىنى دۇنيـــ سهھنىســـ
چـۈنكى، يوشـۇرۇن   . قىلىدىغانلىقى مانـا مهن دەپـال بىلىنىـپ تۇرىـدۇ    

ھهرىكهتلهر، خهلقنىڭ زىيانغا ئۇچرىماي مۇسـتهقىللىق پائـالىيىتىگه   
دىغانلىقىنى يوشۇرۇن ئاتلىنىشىنىڭ بۇنداق پىالنغا مۇۋاپىق كهلمهي

بولۇپمــــۇ چهتئهللهردىكــــى . ھهربىــــر تهشــــكىالت ئوچــــۇق بىلىــــدۇ
بىر تاكتىكا قىلىپ -تهشكىالتلىرىمىز ئاشكارا پائالىيهتلهرنى بىردىن

پائــالىيهت قىلىشــىدا، قايســى بىــر كىشــىلهردىن يىللىــق پائــالىيهت 
دەرد تۆكــــۈش -مهبلىغــــى يىغىــــۋېلىش، شــــۇ ئــــارقىلىق يىغىــــن 

ادى جهھهتــتىن كاپــالهتكه ئىــگه قىلىشــنى پائــالىيهتلىرىنى ئىقتىســ
بـۇ نۇقتىـدىن ئالغانـدا، مۇھـاجىر     . بىر مهقسهت قىلىشـماقتا -بىردىن

تهشكىالت ياكى شهخسلىرىمىز چىقارغان ۋە تاقىلىپ كهتكهن شۇنچه 
ــاب     ــال، كىتـ ــت، ژۇرنـ ــۇ گېزىـ ــدىن بىرمـ ــات تۈرلىرىـ ــۇن مهتبۇئـ نۇرغـ

هتلىنىش جازاسىغا قاتارىدىكىلهر ھهرقانداق بىر دۆلهت تهرىپىدىن پېچ
ئۇچرىغـــــان بولماســـــتىن، پۈتـــــۈنلهي دېگـــــۈدەك ئىقتىســـــادى     
ــى    ــر بىرلىكـــ ــى، پىكىـــ ــاكى ھىمايىچىســـ ــدىن يـــ بولمىغانلىقىـــ

. بولمىغانلىقىــدىن ئۆزلۈكىــدىن تارقىلىــپ يــاكى تاقىلىــپ تۇرماقتــا
روشــهنكى، بــۇ مۇھــاجىر تهشــكىالتلىرىمىز ئاساســهن خىتايغــا قارشــى 

ــىتىش ته   ــۇرۇن قارشـــىلىق كۆرسـ ــلهن ئاساســـهن   يوشـ شـــۋىقاتى بىـ
 . شۇغۇلالنماي كهلدى

ــدىنىڭ     ــالىيىتىمىز گهنـ ــتهقىللىق پائـ ــي مۇسـ ــڭ مىللىـ بىزنىـ
دەۋرىدىكى ھىندىستاندىكىدەك نهچچه ئونمىـڭ قوراللىـق دۈشـمهنگه    
قارشى تۇرىـدىغان تـار بىـر يېـرىم ئارالغـا قىسـتىلىپ قالغـان يېـرىم         

بىز بۈگۈن خهلقىمىزنى . مىليارد خهلقى بار مۇھىتتا ياشاۋاتقىنى يوق
بىـر مۇددىئـا   -الشـنى ئـۆزلىرىگه بىـردىن   تارىخ بېتىدىن سـۈپۈرۈپ تاش 
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ــۈرگهن    « ــۇپ يــــ ــوغرىلىقچه ئۇچۇرۇشــــ ــازىرمۇ ئــــ ــىلهر ھــــ ســــ
ــىلهر؟ ــىيهتنىڭ −» ئوخشىمامسـ ــى خاسـ ــمىي چىرايـ ــكه رەسـ  ئۆڭۈشـ

 .باشلىدى

. قېتىم ئىشىكنى چهكـكهن راسـتتىنال گۈلباھـار ئىـدى    دەرۋەقه، بۇ 
شـــۇنداقتىمۇ ئېهتىيـــات قىلىـــپ تېـــزلىكته جوزىـــدىكى ســـائهت      

چىرايلىـق  . پارچىلىرىنى يىغىشتۇرۇۋېتىپ بېرىپ ئىشىكىنى ئاچتى
ياســــانغان گۈلباھــــار شــــهھۋانىي كــــۆزلىرى بىــــلهن قاســــىمنى      

ەت قىلىپ ئۇمۇ ئالدىراش ئىشار. يهۋېتىدىغاندەك قاراپ كىرىپ كهلدى
بـۇنى مىـڭ   . يۈرۈپ ئۆيىدە خاسىيهتنىڭ بارلىقىنى ئارانال ئۇقتۇرالىدى

تهسته پهرق قىاللىغان گۈلباھار، تاالنتلىق بىر سهنئهتچىدەك دەرھـال  
 :ئۆزىگه جىددىي تۈس بېرىپ مېهمانخانا ئۆيىگه كىردى

ــدى  « ــى بولـ ــولغىنىڭالر بهك ياخشـ ــۇ يهردە بـ ــال بـ . ئىككىڭالرنىڭـ
ىگىتىمىــز تېخــى يېڭىــراقتىال بــۇ بوتــۇلكىنى  بىزنىــڭ شــاكىچىك ي

 ۋىسـكى  ئېسـىل  بوتۇلكـا  ئىككـى  سومكىسـىدىن  ئۇ −. ئېلىپ كهپتۇ
 پــارتلىتىش مېنــى مۇنۇســى − قويــدى، جوزىغــا چىقىرىــپ ھــارىقىنى

 دورىسـى  پـارتالتقۇچ  كۈچلۈك سۇيۇقالندۇرۇلغان ماۋۇسى. الزىم ئۈچۈن
 پىســـــــتان مۇۋاپىــــــق  دورىغــــــا  بـــــــۇ ســــــىلهر  ئهگهر. ئىــــــكهن 

هييارلىيــالىغىنىڭالردا، قالغــان ئىشــالرنى بىزنىــڭ يېڭــى ئهزايىمىــز  ت
 چۈشـكهندەك  جايىغـا  سـهل  خاسـىيهت  −» .ئۆزى جۆندەيـدىغان بولـدى  

 بولسـام  بولمىغـان  مهن بۈگۈن ئهگهر“: ئوياليتتى شۇنداقتىمۇ. قىلدى
”… 

خاسىيهت، دەرھال ئۆزلىرىنىڭ بايـاتىن پىالنالشـقان اليىهىسـىنى    
 .لباھارغا سۆزلهپ بهردىقىسقىچه قىلىپ گۈ

بــــۇ دورا، ئىشــــلىرىمىزنى تېخىمــــۇ ئاسانالشــــتۇرۇپ بېرىشــــى «
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 .ئارىالشتى گهپكه قاسىممۇ −» .مۇمكىن

مېنىڭچه بـۇ دورا بىزنىـڭ ئىشـىمىزغا مۇۋاپىـق كهلمهسـمىكىن      «
 بـۇ  خاسـىيهتنىڭ  روشهنكى، − »…چۈنكى سۇيۇقالندۇرۇلغان . دەيمهن

ــدە ــهل گېپىــ ــانچۇقلۇق ســ ــۇرىقى قىزغــ ــدەك  كې پــ ــپ، دېگهنــ لىــ
ئهمما گۈلباھار بـۇنى ھـېس قىلغانـدەك،    . سهمىمىيلىك كۆرۈنمهيتتى

 :ئۇنىڭ گېپىگه ئېتىبار قىلمىغان قىياپهتته دېدى

 ياتقـــان يېيىلىـــپ جوزىـــدىكى گۈلباھـــار −ناھـــايىتى ياخشـــى، «
 ’ئـوغرى ‘ بىزنىڭ  − قويدى، قاراپ زاپچاسلىرىغا سائهت قول چۇۋۇلغان
ن باســماق مىنــا پىســتانىدىن بىرنهچچىنــى ياســالغا زاۋۇتتــا رەســمىي

 تاماكـا  ماركىلىق ’كامېل‘ يانچۇقىدىن دەپ −. قولغا چۈشۈرگهنىكهن
 − چىقـاردى،  تالالپ تالنى بىرنهچچه ئىچىدىن چىقىرىپ پاچكىسىنى

 كهلسه كارغا. بار تېلى ئۈچ پىستانالردىن دېگهن مهن ئىچىدە بۇالرنىڭ
بىـردىن ئـاۋايالپ   -رنى بىـردىن تامـاكىال  گۈلباھـار  − ».ئىشلىتهرسىلهر

قالغىنىـدىن بىـر   . تۇتۇپ بېقىـپ ئـۈچ تېلىنـى بىـر تهرەپـكه ئايرىـدى      
. يهنه بىرسىنى ئاغزىغا قىڭغىر چىشـلىدى . تېلىنى قاسىمغا ئۇزاتتى
ــز  ــدەك ئىــس چىقىشــقا   -ئىككىســىنىڭال ئېغى ــدىن تۇرخۇن بۇرۇنلىرى

  .باشلىدى

ىشـىپ ئـاخىرى   ئۇالر ئۈچىسى ئولتۇرۇپ ئۇيان تالىشىپ، بۇيـان تال 
يېرىم ۋاقىت تىزگىنلهش، يېـرىم باسـماقلىق پىسـتان اليىهىسـىنى     

 …. تۈزۈشكه كىرىشتى

خـۇدايىم،  . ئهمدى بۇ پىسـتان ئىشـىنى پـۈتتى دېسـهكمۇ بولىـدۇ     «
ــلىگهي ــزدەك ئىشـ ــىم −. دېگىنىمىـ ــا قاسـ ــان قولىغـ ــكى يالغـ  ۋىسـ

 قانـداق  دورىـدىن  بـۇ  مهسىله ئهندىكى − دېدى، ئېلىپ بوتۇلكىسىنى
 ».دىلىنىشتا قالدىپاي
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 . دېيىش مۇمكىن

بۇنىڭــدىن شــۇنى كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدىكى، نــۆۋەتتىكى ۋەزىيهتــته  
مۇسـتهقىللىق  تهدبىـرلهردىن پايـدىلىنىپ   -خهلقىمىزنى پۈتـۈن چـارە  

ئۈچـــۈن كـــۈرەش قىلىـــدىغان جاســـارەتكه ئېرىشـــتۈرۈش، ئـــۇالرنى      
ــاكى ۋاســىتىلىك بولســىمۇ    ــۇالرنى بىۋاســىته ي جاســارەتلهندۈرۈش ۋە ئ

بـۇنى  . يېتهكلهش ئىنتايىن مۇھىم ۋەزىپه بولـۇپ ئالـدىمىزدا تۇرماقتـا   
ــز ئــېچىش       ــدىن ئېغى ــان بىــر تهشــكىالتنىڭ مهۋجۇدلۇقى قىاللمىغ

ــۇمكىن ئهمهس ــم. م ــي مۇســتهقىللىق  دې ــڭ مىللى هك، ۋەتىنىمىزنى
ــگه    ــىدىال ئهمهلـ ــى نهتىجىسـ ــق ھهرىكىتـ ــۇمىي خهلـ ــى ئومـ ھهرىكىتـ

 . ئاشۇرغىلى بولىدىغان ئېغىر ۋەزىپه

ــق       ــىغا اليى ــۈردە زامانىس ــۇتلهق ت ــى م ــق ھهرىكىت ــۇمىي خهل ئوم
ــا ۋە    ــكهت پروگراممىلىرىغـ ــۇرۇن ھهرىـ ــۋىقاتالرغا، يوشـ ــۇرۇن تهشـ يوشـ

ئهمهلىــــــي ئــــــۈلگىلهر بىــــــلهن  يوشــــــۇرۇن ۋاســــــىتالر بىــــــلهن،
ئهگهر خهلقنـى مىللىـي   . جاسارەتلهندۈرۈلۈشكه موھتـاج بىـر ھهرىـكهت   

مۇســــتهقىللىق ھهرىكىتــــى پائــــالىيىتىگه يوشــــۇرۇن ئاتلىنىشــــقا 
رىغبهتلهندۈرۈشنى ئۆزلىرىگه ۋەزىـپه قىلمىغـانال بولىـدىكهن، بۇنـداق     
ــۇپ     ــكىالت بول ــر تهش ــگه ئىشــهنمهيدىغان بى ــكىالت، خهلقى ــر تهش بى

دەرۋەقه، بۈگـــۈن ئاشـــكارا مهلـــۇم بولۇۋاتقـــان مـــۇتلهق كـــۆپ . الىـــدۇق
ــۆز خهلقىنىـــڭ    ــگه، ئـ ــۆز خهلقىـ ــاندىكى تهشـــكىالتلىرىمىزنىڭ ئـ سـ
ــد كۈتىــدىغان تهشــكىالتالر    ــاتالردىن ئۈمى جاســارىتىگه ئىشــهنمهي، ي

شـۇنىڭ ئۈچـۈن   . كهينىدىن ئىپادىلهپ تۇرماقتا-ئىكهنلىكىنى كهينى
تهشكىالتلىرىمىز ھهربىر پائالىيىتىنى بولسا كېرەك، بىزنىڭ نۇرغۇن 

ــهت قىلىــــپ      ــنى مهقســ ــۈچلىرىنى جهلــــپ قىلىشــ ــئهل كــ چهتــ
ــاالاليمىز  ــۆرۈپ ئــــ ــدىغانلىقىنى كــــ ــۇن . پىالناليــــ ــا نۇرغــــ ھهتتــــ

تهشكىالتلىرىمىز خهلقىمىزنى بىرەر پائـالىيهتكه يېتهكلىگىنىـدىمۇ،   
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ــۇپ تۇرغــان بىــردىن   بىــر يوشــۇرۇن -ئهســىرلىك تارىخىــدا مهۋجــۇد بول
. بلىنىشـى كېـرەك ئىـدى   مىللىي ئازادلىق تهشـكىالتى بولـۇپ ھېسا  

ئهممــا بــۇ تهشــكىالت، ئۆزىنىــڭ يېــرىم ئهســىرلىك ھايــاتى جهريانىــدا  
قارشى تاكتىكىالر بىلهن ئوتتۇرىغـا چىقىۋاتقـانلىقىنى   -تۈپتىن قارمۇ

يهنى، بـۇ تهشـكىالت بهزىـدە پۈتـۈنلهي دېگـۈدەك      . مۆلچهرلهشكه بولىدۇ
بهزى دەۋرلهردە ئاشكارا پائالىيهت قىلىشنى تـالالپ ئالغـان بولسـا، يهنه    

. گويا مهۋجۇدلۇقىنى يوقاتقاندەك مۇتلهق يوشۇرۇن ھالهتكه ئاتىۋالىـدۇ 
مهسىلهن، ئاتمىشىنچى يىلالرنىڭ باشلىرىدا ۋە ئاخىرلىرىـدا ئىككـى   
قېـــتىم ئاشـــكارا دېگـــۈدەك پائـــالىيهت قىلىشـــنى تـــالالپ ئېلىـــپ،  
يۈزمىڭلىغان ئهزاسىدىن مهھـرۇم بولغـان پاجىئهلىـك پائـالىيهتلهرنى     
ــدىن     ــڭ مهۋجۇدلۇقىــ ــتالردا ئۇنىــ ــان ۋاقىــ ــا، قالغــ ــان بولســ قىلغــ

خۇددى شۇنىڭدەك بۇ تهشكىالتنىڭ خهلق . گۇمانلىنىشنى تۇغدۇرىدۇ
ــۇرۇن     ــاكى يوشـ ــامه يـ ــۇرۇن چاقىرىقنـ ــدىغان يوشـ ــىغا تارقىتىـ ئارىسـ
ــالىيهتلىرىنى كــوچىالردا مــۇتلهق مهخپــى شــهكىللهردە بولســىمۇ    پائ

ــايمىز  ــهن ئۇچرىتالم ــكى . ئاساس ــۇ تهش ــز ئارىســىدا  ب التنىڭ خهلقىمى
مۇستهقىللىق غايه تهشۋىقات تهسىرىنى يۇقىرىدىكى نىسپى ئاشـكارا  
پائالىيهت قىلغان ئىككى قېتىملىقىدىن باشـقا ۋاقىـتالردا ئاساسـهن    

ئهللىك -شۇنداق بولغاچقا، ۋەتىنىمىز خهلقى بۇ قىرىق. كۆرەلمهيمىز
پائالىيهت پهيدا يىل جهريانىدا تهشكىللىك، پىالنلىق، پروگراممىلىق 
ــهلمىدى   ــهن ئېرىشـــ ــارىتىگه ئاساســـ ــش جاســـ ــۆرۈلگهن . قىلىـــ كـــ

پائالىيهتلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى خهلقنىـڭ ئىسـتىخىيىلىك ۋە   
ــىال   ــا، ھهممىســ ــالىيهتلهر بولغاچقــ ــان پائــ ــى بولمىغــ پروگراممىســ

بـۇ دېگهنلىـك،   . پاجىئهلىك مهغلوبىيهتلهردىن ساقلىنىپ قااللمىدى
ــا   ــڭ بـ ــۇ مهغلۇبىيهتلهرنىـ ــى بـ ــپ«ش سهۋەبچىسـ ــۇ » خىـ دېگهننىمـ

دەل بۇنىــڭ ئهكســىچه، بــۇ تهشــكىالت خهلقىمىزنــى     . بىلدۈرمهيــدۇ
يېتهكلهشــكه، قوزغىتىشــقا ئهھمىــيهت بهرمىــدى يــاكى ســهل قارىــدى  
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ــۇن     « ــدەك ئۇيغ ــۇيۇقلۇق دېگهن ــۇ س ــا ب ــۇ مىنايىمىزغ ــنىڭچه ب مې
 يېڭـى  ئۇ. تۇرۇۋالدى چىڭ گېپىدە بۇرۇنقى يهنىال خاسىيهت −. ئهمهس

 بـومبىمىز  بـۇ  − دېـدى،  تۇرۇپ چۆرۈپ-ئۆرۈپ ئېلىپ قولىغا پىستاننى
 ئاسـان  بولىشـى،  كىچىـك  ھهجمـى  بولىشـى،  بېرىدىغان زەربه چاچراپ
ــرەك تۆكۈلمه ــدىغان بولىشــى كې ــاق   . ي ــۈن يۇمش ــا ئۈچ ــۇ مىن ــۇڭا ب ش

خېمىرسىمان دورا ياكى بولمىسا پاراشوك دورا مۇۋاپىق كېلهمـدىكىن  
 ».دەيمهن

ــۈچى    « ــرىش ك ــا قاچىلىســاق زەربه بې ــوغرا، بوتۇلكىغ ــڭ ت دېگىنى
ــدۇ  ــپ كېتى ــار −» .ئازىيى ــرىگه خاســىيهتنىڭ گۈلباھ ــۇلغان پىك  قوش

 .ىرىشاتتىت ئىپادىلهشكه قىياپهتنى

. يۇمشــاقلىغىنىڭ ئهھمىيىتــى يــوق-بــۇ يهردە دورىنىــڭ ســۇيۇق«
كونا شـارىك دېگهنـدەك نهرسـىلهرنى    . مۇھىم بولغىنى مىنانىڭ قېپى

شـــۇنىڭدەك، بـــۇ ســـۇيۇق . ســـىرتىغا ئوراشـــنى ئويلىنىشـــقا بولىـــدۇ
پارتالتقۇچنى بىر نېمىلهر بىلهن يۇغۇرۇپ يۇمشاق پـارتالتقۇچ ھالىغـا   

 تاماكىســىنى قولىــدىكى قاســىم −. ر دەيــمهنكهلتۈرۈشــكىمۇ بــوال 
ــدانغا ــپ كۈلــ ــپ ئېزىــ ــڭ ئۆچۈرۈۋېتىــ ــر جوزىنىــ ــۇرجىكىگه بىــ  بــ

 قولىـدىكى  گۈلباھارنىـڭ  ئانـدىن . تېمىتتـى  تامچـا  بىر سۇيۇقلۇقتىن
 ف پـۇف “. يېقىنالشـتۇردى  سۇيۇقلۇققا بۇ يىراقتىن ئېلىپ تاماكىنى

هك بـۇ  دېـم  − كهتتـى،  يېنىپ چىقىرىپ يالقۇن كۈچلۈك قىلىپ ”ف
ئۇنىڭـدىن خېلـى كـۆپ مىنـا تهييارالشـقا      . دورا خېلى كۈچلۈك ئىكهن

ھهجمـى كىچىـك، ئـاغزى كىچىـك ھهرقانـداق      . بولىدىغاندەك قىلىدۇ
 ».قۇتىنىڭ ئىچىگه قاچىالشقا بولىدىغاندەك قىلىدۇ

كىچىك بىر ئهيـنهك شېشـه ئىچىـگه    . بۇ ناھايىتى ياخشى ئهھۋال«
اپالپ تهييارالشـقا بولىدىغانـدەك   ساقىالرنى چ-قۇيۇپ، سىرتىغا شارىك

 توشقۇزۇپ ئىچىگه تۇتاشتۇرۇپ تاماكا تال بىر قايتا گۈلباھار −. قىلىدۇ
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 ئاچمىـدىمۇ؟  قورسىقىڭالر سىلهرنىڭ − دېدى، كېيىن تارتىۋالغاندىن
ــال مهن ــاپ بهك ــتىم ئېچىرق ــۇ. كهت ــدا مۇش ــر تۇرقۇم ــازان بى ــاق ق  تام

قول -قېنى ئهمسه، قولمۇ !قىلىمهن يهۋىتىدىغاندەكال يالغۇز بولسىمۇ
 ».تۇتىشايلى

ــۇالر تهڭ قــول سېلىشــىپ تامــاق قىلىــپ يېيىشــتى   يهنه بىــر . ئ
بوتۇلكىـــدىكى ۋىســـكىنىڭ جىـــم تـــۇرۇپ قېلىشـــىغا چىـــدىمىغان  

. گۈلباھـــار، دەرھـــال رومكـــا ئالـــدۇرۇپ يـــالغۇز كۆتۈرۈشـــكه باشـــلىدى
 قالغانالرمۇ ئۇنىڭ كۆڭلى ئۈچۈن ئۇنى تهبرىكلهش، بۇنى مۇبـارەكلهش 
. دېگهندەك نامالر بىلهن قـۇرۇق رومكىلىرىنـى ئۇرۇشـتۇرۇپ بېرىشـتى    

ئـــۇزۇن ئـــۆتمهيال شىشـــىدىكى ســـامان يۇندىســـى رەڭلىـــك ۋىســـكى 
ئاسـتا  -ۋىجـدانلىرىنى ئاسـتا  -گۈلباھارنىڭ مېڭىسىنى، ئهخالق، غۇرۇر

ئۇنىـڭ كۆزلىرىـدىن شـهھۋانىيالرچه ئـوت     . يۇيۇپ تازىالشـقا باشـلىدى  
ئۇ، خاسـىيهتنىڭ ئالدىـدىال قاسـىمغا    . لىدىئۇچقۇنلىرى پارالشقا باش

قاشــلىرىنى ئوينىتىــپ ئۇنىــڭ قولتۇقىغــا كىرىۋېلىــپ قۇلىقىغــا      
ئــارىالپ ئــۇنى قۇچاقلىۋېلىــپ . بىرنېمىلهرنــى پىچىرالشــقا باشــلىدى

ئۇنىـڭ لهۋلىـرى قاسـىمنىڭ يـۈزىگه     . ئهسهبىيلهرچه كۈلۈپ كېتهتتـى 
ــاتتى   ــۈدەك يېقىنلىشــىپ كېتىۋات ــپ كهتك ــا ق. تېگى ــۇ ھهتت وللىرىم
ــى   ــۇ كېتهتت ــۇر يهرلهرگه تېگىپم ــارىالپ بولمىغ ــاخىرى خاســىيهت  . ئ ئ

  :چىداشلىق بېرەلمهي بىردىنال پارتالپ كهتتى

كــۆزۈمگه قارىتىــپ تــۇرۇپال نــېمه قىلىقالرنــى قىلىــپ يۈرىســهن  «
ماڭا شۇ قاسىمنى بولسـىمۇ سـاق قويسـاڭ    ! گۈلباھار، قويغىنه سېنى

 .رىپ رەسمىيال رەنجىگهنىدىتاتى-قىزىرىپ خاسىيهت −» !بولمامدۇ

قاھالپ كۈلۈپ كهتكهن گۈلباھار، ئورنىدىن تۇرۇپ جوزىنىڭ ئۇ -قاھ
 :تهرىپىگه ئۆتتى

705 

 

ــۇمكىن  ــى م ــۈنكى    . قېلىش ــكىالتنىڭ بۈگ ــر تهش ــداق بى دەرۋەقه، بۇن
يوشۇرۇن پائالىيهت قىلىشـقا  تاشقى ۋەزىيهت ئاستىدا مۇتلهق -ئىچكى

. مهجبۇر ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلمايدىغانالر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا  
ــر   مىللىــــي مۇســــتهقىللىقنى غــــايه قىلىــــدىغان ھهرقانــــداق بىــ
ــاكى ئاشــكارا پائــالىيهت       تهشــكىالتىمىزنىڭ ئاشــكارا قۇرۇلۇشــىنى ي

ئـۆزىنى  . قىلىشىنى بۈگۈنكى كۈندە قىياس قىلىش مـۇمكىن ئهمهس 
را ئېالن قىلىپ قۇرۇلىدىغان بىر تهشكىالت، مىللىـي ئـازادلىق   ئاشكا

تهشـــكىالتى ئهمهس، بهلكـــى ئهڭ كـــۆپ بولغىنىـــدا يۇرتداشـــالر ئـــارا 
ھهرخىــل كهســـپى مهزمــۇنالردا پائـــالىيهت قىلىــدىغان ھهمكـــارلىق    

 . جهمئىيىتىدىن باشقا نهرسه ئهمهس

ــي      ــۆزلىرىگه مىللىـ ــى، ئـ ــتلهش كېرەككـ ــۇنىمۇ تهكىـ ــا شـ ئهممـ
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى قانات يايدۇرۇشنى غايه قىلىـپ ھهرىـكهت   
پروگراممىسى تۈزگهن ھهرقانداق بىر تهشكىالتىمىز، مۇتلهق تـۈردە ۋە  
يوشــــــۇرۇن نــــــامالردا تهشــــــكىالتىنىڭ ئاساســــــلىق ھهرىــــــكهت  

ۋەزىپىلىرىنى، خهلقنى  چاقىرىقلىرىنى،-خىتابنامىسىنى، مۇراجىئهت
رىغبهتلهندۈرىدىغان، خهلقىـگه جاسـارەت بېرىـدىغان تهشـۋىقاتلىرىنى     

ــى ــدىلىنىپ    -ۋاقت ــولالردىن پاي ــى ئارىســىغا يوشــۇرۇن ي ــدا خهلق ۋاقتى
ئهگهر بىــر مىللىــي ئــازادلىق تهشــكىالتى . تارقىتىــپ تۇرۇشــى شــهرت

 ئۆزىنىڭ تـۈپكى مهقسـىتىنى، خىتابنامىسـىنى، چـاقىرىقلىرىنى ئـۆز     
خهلقىدىنمۇ يوشۇرۇن تۇتقانىكهن، ئۇ ھالدا بۇ تهشكىالتنىڭ مىللىـي  
مۇستهقىللىق ئازادلىق تهشكىالتى ئىكهنلىكىدىن گۇمانلىنىشىمىز 

ھهرىـكهت  -ئهڭ كېمىدە بۇ تۈردىكى تهشكىالتالرنىڭ تاكتىكـا . كېرەك
ئۇسۇلى جهھهتته بىر ئېغىر خاتا پىالن تۈزۈۋالغـانلىقىنى مـۆلچهرلهش   

ش «ىلهن، ئهگهر كىشىلهر ئارىسـىدا تارقىلىـپ يـۈرگهن    مهس. مۇمكىن
نىڭ مۇنتىزىم بىر يوشۇرۇن ئازادلىق پارتىيه تهشـكىالتى  » ت خ ئى پ

ئىكهنلىكـــى راســـت بولغىنىـــدا، ۋەتىنىمىزنىـــڭ يېقىنقـــى يېـــرىم  
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 بېرىلىـپ  قىلىشـقا  تـارتىش -تـاالش  خاتالىقىنى-توغرا ئهقىدىسىنىڭ
 پاش ئاخىرى ۋە بولۇشى خاراب پارچىلىنىپ تهشكىالتنىڭ بۇ كېتىش،

 بىـر  ھهرقانـداق  شـۇڭا، . قالىـدۇ  بولـۇپ  سهۋەبچى يوقىتىلىشىغا بولۇپ
 مـــۇتلهق بولغىنىـــدا مهنســـۇپ تهشـــكىالتقا بىـــر مـــۇئهييهن كىشـــى

. الش ھهققىدىن تولۇق پايدىلىنىشقا تىرىشىشى شهرتتال ئىختىيارى
ــقۇچىنىڭ      ئهگهر  ــدىلىرى بــۇ قاتناش ــۇم بىــر تهشــكىالتنىڭ ئهقى مهل

ئهقىدىسىگه زىت كېلىدىغانلىقىنى سهزگهن ھامان ۋە بۇ شـهخس ئـۆز   
ئهقىدىســىنى تــۈپتىن ئۆزگهرتىشــكه ۋىجــدانهن رازى بولمىغىنىــدا، بــۇ  
ــىش     ــكىالتقا قاتنىشـ ــۇ تهشـ ــتىن بـ ــچه ئىككىلهنمهسـ ــهخس قىلـ شـ

ىن ئىسـتېپا سورىشـى   نىيىتىدىن ۋاز كېچىشـى يـاكى بـۇ تهشـكىالتت    
ــهرت ــى     . ش ــۈگىمهس ئىچك ــكىالتنى ت ــۇ تهش ــدا، ب ــداق بولمىغىنى ئۇن

زىددىيهتلهر قاينىمىغا سۆرەپ كىرىپ، بىر تهشكىالتنىڭ پالهچ ھالغـا  
ــهكىلدە      ــىتىلىك ش ــاكى ۋاس ــىته ي ــا بىۋاس ــىغا، ھهتت ــۈپ قېلىش چۈش
بولسىمۇ بۇ تهشكىالتنىڭ پارچىلىنىپ كېتىشى، پاش بولـۇپ ۋەيـران   

ئهگهر قاتناشقۇچىنىڭ . سهۋەبچى بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن بولۇشىغا
تـۈپكى ئهقىدىسـى بـۇ تهشــكىالتنىڭ پرىنسـىپلىرىغا تـوغرا كهلــمهي      
قالغانــدەك قىلســىمۇ، ئهممــا ھهرىــكهت ئۇســۇللىرى يــاكى پائــالىيهت  
ــداق     ــۇش ھېسســىياتىغا كېلهلىســه، بۇن ــل بول شــهكىللىرىدىن قايى

ــ   ــۇش ي ــاردەمچى بول ــىرتتىن ي ــقىمۇ تهشــكىالتقا س ولىنى تاللىۋېلىش
خۇددى شۇنىڭدەك، ۋەتهن تهقدىرىنى ھهل قىلىش غايىسـىنى  . بولىدۇ

ئۆزلىرىگه تۈپكى ھهرىكهت پرىنسىپى قىلىپ تاللىۋالغـان ھهرقانـداق   
پرىنســىبلىرىغا -بىــر تهشــكىالت ئهزا قوبــۇل قىلغىنىــدا، ئــۆز ئهقىــدە 

بهكــــال يىــــراق قالغــــان كىشــــىلهرنى زورالپ قوبــــۇل قىلىشــــتىن  
ئىقتىـدارى، كهسـپى يـاكى ئىقتىسـادىي يـاردىمى      . ىنىشى الزىـم ساقل

ــۈنكى    ــش، بۈگــ ــۇل قىلىــ ــپ ئهزا قوبــ ــانه قىلىــ ــارلىقالرنى باھــ قاتــ
ــۇپ      ــهۋەبچى بول ــاقىۋەتلهرگه س ــك ئ ــايىن خهتهرلى ــارائىتىمىزدا ئىنت ش
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ــداقال     « ــاڭا تهۋە، مۇن ــلىدىنال س ــىم ئهس ــتۇم، قاس ــا دوس ــا بولم خاپ
 كىرىـپ  قىيـاپهتكه  بىچـارە  گۈلباھـار  − »…. چاقچاق قىلىـپ قويـدۇم  

ــدەك، ــر يهنه قالغان ــا بى ــقۇزۇپ رومك ــۈپال توش ــۋەتتى گ ــپ ئىچى .  قىلى
. تاماكىسىنى ئهسهبىيلهرچه پۇرقىرىتىپ چهككىنىچه جىمىپال قالدى

 …. ئىختىيارسىزال ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ياش قۇيۇلۇشقا باشلىدى

 دېـدى  −» .يىغلىۋالسۇن، گهپ قىلماڭ، ئىچىنى بوشىتىۋالسـۇن «
 .تۇرۇپ سۈرتۈپ ياشالرنى يۈزىدىكى قىزنىڭ قاسىم

كېـيىن، يىغىسـى توختىغـان گۈلباھـار،      بىرەر سـائهت ئۆتكهنـدىن  
ــۇردى   ــدىن ت ــاجراپ ئورنى ــاراپ . قاســىمنىڭ يېنىــدىن ئ خاســىيهتكه ق

 :ھىجىيىپ قويۇپ بوم ئاۋازى بىلهن دېدى

ــانچۇق، ســـــــېلىقراق گهپ قىلىشـــــــنى بولســـــــىمۇ  « قىزغـــــ
. باسـتى  باغرىغا ھهدىلهرچه خاسىيهتنى بېرىپ ئۇ −» .بىلمهسمىدىڭ

ــۇنداق ــپ شــ ــۇالر قىلىــ ــى ئــ ــ ئىككىســ ــدىپــ ــىپ قالــ . اتال يارىشــ
بىرسـىگه قارىشـىپ   -ئىككىسىنىڭال كۆزلىرى ياشقا تولغان ھالدا بىر

 …. كۈلۈشهتتى

 .گۈلباھار قايتىدىن جوزىغا كېلىپ ئولتۇردى

مهن يهنه ئـازراق  . سىلهر ماڭا قارىمـاي گېپىڭالرنـى قىلىـۋېرىڭالر   «
ــنىچه −» .ئىچىـــمهن ــا رومكىنـــى دېگىـ  يۇتـــۇمالپ تولـــدۇرۇپ ھاراققـ

 .ه كىرىشتىئىچىشك

خاسىيهت بىلهن قاسىم، روھى جهھهتتىن ئېغىر ئازابالنغان، ئهمما 
جهسۇر بۇ دوستىغا ئېچىنىپ بىر دەم قاراپ ئولتۇرۇشـقاندىن كېـيىن،   

 :خاسىيهت گهپنى باشقا ياققا بۇراپ قاسىمغا قارىدى

. ئۇزۇندىن بېرى بىـر نهرسـىنى سـىلهردىن سـورىۋالماقچى ئىـدىم     «
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ــۇرۇپ ك ــدا،   قازاقىســتاندا ت ــپىگه قارىغان ــر تونۇشــۇمنىڭ گې ــگهن بى هل
چهتـــئهللهردە يـــۈرگهن ئۇيغـــۇر مۇھـــاجىرلىرىمىز مىللىـــي ئـــازادلىق 
ھهرىكىتىنــى باشــقا بىــر ئۇســلۇب بىــلهن خېلــى داغــدۇغىلىق قانــات 

 گۈلباھارغــا خاســىيهت −. يايــدۇرۇپ يۈرۈشــىدۇ دېگهنــدەك قىلىۋاتــاتتى
لـى ۋىسكىسـىنى   ھې شورىسـا،  تاماكىسـىنى  ھېلـى  ئـۇ، . قويـدى  قاراپ

ــاتتى ــدى،  . ئىچىـــپ قۇيـ ــى داۋام قىلـ ــىيهت گېپىنـ ــڭ −خاسـ  ئۇالرنىـ
ــدە ــۈرگهن تارقىتىــپ چهتئهل ــدىمۇ، ماتېرىياللىرىغــا ي ــۇن قارىغان  نۇرغ
 دېگهنـدەك  ھهرىكهتلىرىمىزنى بۇ بىزنىڭ تهشكىالتلىرىمىز مۇھاجىر

 دەمدۇ، ’ش ق ئا‘ دەمدۇ، ’ت د ب‘ ئۇالر. قويۇشمايدىكهن ئېلىپ تىلغا
 ئىــش دەمــدۇ، ’ت ئه ئــا ش − نــاتو‘ دەمــدۇ، ’روپــا ئورتــاق گهۋدىســىياۋ‘

 بېسـىم  خىتايالرغا ھهرىكهتلهندۈرۈپ يهرلهرنى بار جېنى خېلى قىلىپ
 ئۇنىـڭ . يۈرگـۈدەكمىش  ئېلىشـىپ  تىلغـا  ئاالھىدە قىلىۋاتقانلىقىنى

 ھهمكـارلىق  زىـچ  قايتىـدىن  بىلهنمـۇ  خىتـايالر  دېموكراتىـك  ئۈستىگه
ېلىال قايىل قىلىشقانلىقى ھهققىدىمۇ گهپلهر بار خ ئۇالرنى ئورنىتىپ
ــدۇ ــۇ   . دەيـــــ ــالم ئهللىرىمـــــ ــۇن ئىســـــ ــۇنىڭدەك نۇرغـــــ يهنه شـــــ

ــۇالرنى    ــىدە ئـ ــى نهتىجىسـ ــزمهت ئىشلىشـ ــڭ خىـ مۇھاجىرلىرىمىزنىـ
بـۇ گهپـلهرگه قارىغانـدا    . ئوبدانال قولالۋاتقانلىقىنى دەپ يۈرگۈدەكمىش

ۇرۇپ ئــــۇالر مۇســــتهقىللىق ئىشــــلىرىمىزنى خــــېلىال يېقىنالشــــت
قانداق؟ ئهگهر بۇ گهپلهر راست بولىـدىغان بولسـا،   -بهرگهندەك قىالمدۇ

ــدۇرۇپ     ــا پۇتلىكاشــاڭ تۇغ ــز ئۇالرغ ــل ھهرىكهتلىرىمى ــۇ خى بىزنىــڭ ب
 »بهرمهسمۇ؟

ــرى    « ــدىن بې ــنىگه قاچان ــڭ دېگى ــۇالرنى، ســهن ئۇالرنى ــويغىنه ئ ق
ــدىڭ؟  ــۇپ قال ــىنىدىغان بول ــار −» ئىش ــولىنى گۈلباھ ــپ ق  پۇالڭلىتى

 .يدىقو شىلتىپ

 قاسـىم  دېدى −. بۇ سورىغىنىڭىز بهكال ياخشى بولدى خاسىيهت«
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ئـايرىم پائـالىيهت   -ئۆز ئاالھىـدىلىكىگه مـاس سـاھهلهر بـويىچه ئـايرىم     
سورۇنلىرى يـارىتىش بىـلهن بىـرگه، پۇرسـهت تاپقـان ھامـان باشـقىالر        

ۋاقتىدا ئۆزئارا باش قوشـۇپ تېخىمـۇ ئۈنۈملـۈك، تېخىمـۇ     -بىلهن ۋاقتى
ــۇللىرىن    ــكهت ئۇسـ ــالن، ھهرىـ ــۇكهممهل پىـ ــۇ مـ ــۈك، تېخىمـ ى كۈچلـ

قارارالشتۇرۇپ، ئۆز پائالىيهت دائىرىسى ئىچىدە ھهرىكهت قىبلىنامىسى 
بۇ خىل . قىلىشنىمۇ ئۆزلىرىنىڭ بۇرچى قىلىشقا ئادەتلىنىشى الزىم

ئىقتىدار ئىگىلىرىمىـز شـۇنى ئۇنتۇماسـلىقى كېرەككـى، خهلقىمىـز      
دۈشـــمهننى چهكـــلهش، ئـــازايتىش، تهلتۆكـــۈس قـــوغالپ چىقىـــرىش  

ــۇئهييه ــۋىقات ئــــۈلگىلىرىگه، جهريانلىرىــــدا مــ ن ئــــۈلگىلهرگه، تهشــ
يېـــتهكچىلهرگه، تهشكىللىنىشـــىگه، كۈچلـــۈك ئهمهلىـــي ھهرىـــكهت  

  !پروگراممىلىرىغا بهكال موھتاج تۇرماقتا

ھهرقانداق بىر ئىقتىـدار ئىگىسـى ئـۆز ئىقتىـدارىنى ۋەتهن ئۈچـۈن      
پىــــدا قىلىشــــنى ئوياليــــدىغانال بولىــــدىكهن، ۋەتهن قۇتقــــۇزۇش     

 !هل بولمايدىغان ھېچقانداق مهسىله قالمايدۇپائالىيىتىمىزدە ھ

 

 ۋەتهنپهرۋەر تهشكىالتلىرىمىز 1.14§
ھهرقانداق بىر ئادەم مۇقهررەر تـۈردە بىـرەر ئهقىـدىگه مايىـل بولـۇپ      

ــايدۇ ــقانلىرىدىمۇ    . ياش ــارا ھهمكارالش ــىلهر ئۆزئ ــكهن، كىش ــۇنداق ئى ش
ــداق      ــه، بۇنــ ــر يهرگه كېلهلىســ ــىدا بىــ ــدىلهر ئاساســ ــاق ئهقىــ ئورتــ
ــۈپ     ــك يۈرۈش ــۇنچه مۇۋەپپهقىيهتلى ــالىيهتلىرىمۇ ش ــكىالتنىڭ پائ تهش

 قانــات يوشــۇرۇن ئىنتــايىن −ئىچىــدە  بىــر تهشــكىالت . كېتهلهيــدۇ
 تاجــاۋۇزچى قوراللىــق زامــانىۋى كىشــىلىك مىليــون يايدۇرۇلۇشــقا،
ــگه ئارمىيىســىگه ــون ئى ــدىن ئ ــان ئېشــىپ مىليون ــاي كېتىۋاتق  خىت

 تهشكىالت − بولۇۋاتقىنىمىزدا مهجبۇر تۇرۇشقا قارشى تاجاۋۇزچىلىرىغا
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ــگه     ــچه نهتىجى ــپ قىل ــنىگه كىرى ــڭ كهي ــپ، ئۇالرنى ــي قىلىۋېلى داھى
رال داھىيلىــق  بىــزگه ئهڭ مــۇكهممهل يىــتهكچىله  . ئېرىشــهلمهيمىز

بۇنداق بىر داھىينىڭ كېلىـپ چىقىشـىمۇ مـۇقهررەر    . قىلىشى شهرت
 . بىر ھهرىكهت جهريانىدىال كۆرۈلىدىغان ھادىسه

بىزنىــڭ مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىــز جهريانىــدا بــۇ      
تۈردىكى ئىقتىدار ئىگىلىرىـدىن يۈزمىڭـدا بىـر، ھهتتـا مىليونـدا بىـر       

ــۇمكىن ــۇ ب . چىقىشــىمۇ م ــا ب ــزگه يېتىــپ ئاشــىدۇ ئهمم ــل  . ى ــۇ خى ب
ــر     ــۇئهييهن بى ــدارىنى م ــي ئىقتى ــدىكى تهبىئى كىشــىلىرىمىز ئۆزلىرى
مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىــكهت باســقۇچىدا قىلچىمــۇ بېخىللىــق 
قىلمــاي تولــۇق جــارى قىلدۇرۇشــى، ئۆزلىرىــدىكى بــۇ خىــل تهبىئىــي 
ــۇنى     ــۈلكى دەپ قارىماســلىقى، ئ ــۇ شهخســى م ــدارىنى ھهرگىزم ئىقتى

ــۈلكى،    مىللىتىم ــاق م ــڭ ئورت ــڭ، ۋەتىنىمىزنى ــڭ، خهلقىمىزنى ىزنى
ــدا قىلىشــنى     ــۇپ، شهرتســىز پى ــرى دەپ تون ــايلىقى، جهۋھى ــاق ب ئورت

خـــۇددى شـــۇنىڭدەك، ۋەتىنىمىـــز دائىرىســـىدىكى . بىلىشـــى شـــهرت
ھهرقانداق بىـر يۇرتـداش ئۆزىـدە نـۆۋەتتىكى مىللىـي مۇسـتهقىللىق       

انـــداق بىـــر  ھهرىكىتىمىزنـــى دولقـــۇن ھالىغـــا كهلتۈرۈشـــته ھهرق   
ئىقتىــدارغا، پۇرســهتكه، ئىمكــانىيهتكه ئىــگه ئىكهنلىكىنــى ســهزگهن   

خهلقىمىزنىڭ -ھامان، بۇ ئارتۇقچىلىقىنى قىلچه ئىككىلهنمهي ۋەتهن
بۇ ھهقته . كهلگۈسى ئۈچۈن پىدا قىلىش يوللىرىنى ئاختۇرۇشى شهرت

قىلچىمۇ بهدەل تهلهپ قىلماسلىقى، ۋەتىنى ئۈچۈن پىدا قىلىشقا ھهر 
بۇنـداق كىشـىلهر ئهمهلىـي    . ت تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى الزىـم ۋاقى

پائالىيهت سورۇنلىرى يارىتىپ، ئۆزلىرىـدە بـار بولغـان ئاالھىـدىلىكلهر     
ئاساسىدا ھهرىكهت قـابىلىيىتىنى يېتىلـدۈرۈش، تهشـۋىق قىلىـش ۋە     

 !شاگىرت يېتىشتۈرۈشكه ھهر ۋاقىت تىرىشىشى الزىم

داق قـابىلىيهت ئىگىلىـرى   خهلقىمىز ئارىسىدا تېپىلىـدىغان بۇنـ  
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 يازغانلىرىغـــا ئۇالرنىـــڭ ھهقىقهتهنمـــۇ − كهينىـــدىنال، گۈلباھارنىـــڭ
 ئاشۇرۇلۇشــىدا ئىشــقا غايىمىزنىــڭ مۇســتهقىللىق بىزنىــڭ قارىســام،

 قــانلىق بىــلهن جاپــاالر بــۇنچه ئىچىــدە ۋەتىنىمىــز خهلقىمىزنىــڭ
ۋارە بولىشىنىڭ قىلـچه ئهھمىيىتـى بولمـايال    ئا قىلىپ ھهرىكهتلهرنى

ــارالىق      ــر خهلقئـ ــى بىـ ــىچه قايسـ ــڭ دەل تهتۈرسـ ــتىن، بۇنىـ قالماسـ
ــرىش      ــپ بېـ ــتهقىل قىلىـ ــال مۇسـ ــى ئهتىـ ــڭ ۋەتىنىمىزنـ كۈچلهرنىـ

بۇ . پىالنلىرىغا ئېغىر زىيان كهلتۈرۈپ بېرىۋاتقىنىدەكال كۆرۈلىدىكهن
ەپ بهكـال ئىچىـم   گهپلهر قۇرۇق پو ئېتىشمۇ ياكى راست گهپلهرمۇدۇ، د

ــورىغاچ تاماكىســـىنى قاســـىم −» .پۇشـــقانىدى  بىـــلهن گۈلباھـــار شـ
 .قارىدى خاسىيهتكه

. مهن بـۇ تــۈردىكى تهشــۋىقاتالردىن راســتتىنال قــايمۇقۇپ قالــدىم «
ئۇنىڭ ئۈستىگه، ھېلىقى تونۇشـۇم شـۇنداق ھاياجانالنغـان ۋە شـۇنچه     

گه قاپقـارا  ئىشهنچ بىلهن سۆزلىدىكى، قىلىۋاتقان ئىشلىرىمىز كـۆزۈم 
ــى   ــۈپ كهتتـ ــۇپ كۆرۈنـ ــايهت بولـ ــدى −» .جىنـ ــىيهت دېـ ــهل خاسـ  سـ

 .ھالدا ھاياجانالنغان

قېنى، ئۇالر شۇنچه داۋراڭ قىلىشىۋاتقان خهلقئارا كۈچلهر خىتايغا «
بېسىم قىلىپ بۈگۈنگىچه ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن قانچه 

لىـدىكى  قو گۈلباھـار  −خىتاينى چېگرىمىزدىن قوغلىشىپ بېرىپتۇ؟ 
 بولمىســا يـاكى  −رومكىنـى ئوينـاپ ئولتـۇرۇپ گېپىنــى داۋام قىلـدى،     

 قـوغالپ  شۇالر ئهسلىدە تاجاۋۇزچىلىرىنى خىتاي قېچىۋاتقان بۈگۈنكى
ــانمىكهن ــا؟-چىقىرىۋاتق ــۇ، − »!ي ــى ئ ــا رومكىن ــرەپ ئاغزىغ ــۇرۇپ تى  ت

ــۈپ“ ۋىســـكىنى ئىچىـــدىكى ــۈرۈۋەتتى قىلىـــپ ”گـ ــىيهت. كۆتـ  خاسـ
 .ىپال قالدىجىم قاراپ گۈلباھارغا

مهن خېلــى يىلــالر ئــاۋالال ئورتــا ئاســىيادىن كىــرگهن بىرمــۇنچه   «
 −. ژۇرنالالرنى يىغىپ خېلى تهپسـىلىي ئوقـۇپ چىققانىـدىم   -گېزىت
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 كېــتهلمىگهن چۈشــىنىپ دېگهنــدەك ۋاقىــتالردا ئــۇ − قاســىم، دېــدى
-گېزىــت ئــۇ بــۇرۇن يىــل نهچــچه ئــون دېگهنــدەك، راســت. ئىكهنــمهن

ــابالرنى ــپ    ئوقۇغىنى كىت ــدەلگه پېتى ــى جې ــڭ ئىچك ــدا مهن ئۇالرنى م
-ئـۇ ۋاقىـتالردا ئۇالرنىـڭ بىـر    . قېلىشلىرىغىال ھهيران قالغانىكهنمهن

ــلهن    ــالر بىـــ ــك تىلـــ ــر ھاقارەتلىـــ ــۈپ ئېغىـــ ــىنى سۆكۈشـــ بىرســـ
ــاممۇ، ئۇالرنىـــڭ تـــۈپكى   ــان بولسـ تىلالشـــقانلىقىغا دىقـــقهت قىلغـ
ھهرىــــكهت پرىنســـــىپلىرى ھهققىـــــدە بۈگۈنكىـــــدەك ئويلىنىـــــپ  

-ئهمــدى ئويلىســام، شــۇ ۋاقىتالردىمــۇ ئــۇالر بىــر . نىكهنمهنكــۆرمىگه
بىرسىنى تىللىشىش ئارىلىقلىرىدا خۇددى بۈگۈنكىـدەك گهپلهرنىمـۇ   

-مانـا بۈگـۈن ئـۇ دېگهنلىرىـدىن ئـونبهش     . قىلىشىپ يۈرگهنىكهنـدۇق 
يىگىرمه يىـل ۋاقىـت ئۆتـۈپ كهتـكهن بولسـىمۇ، ئـۇالر يهنىـال شـۇ پـو          

ىق يېڭـى ۋەزىـيهتكه ماسالشـتۇرۇپ    ئېتىشلىرىنى بۈگۈنكى خهلقئـارال 
. ئوخشاش مهنىدىكى گهپلهرنى بازارغا سېلىپ يۈرگهندەكال قىلىشـىدۇ 

 دېيىشــــكه بىــــرنېمه تــــۇرۇپ شــــىلتىپ قــــولىنى قاســــىم − »…
 .توختاتتى گېپىنى قاراپ گۈلباھارغا تهمشىلىۋاتقان

ــدى  « ــا ئهم ــى …مان ــىلهر ئهقلىڭالرن ــار − »…! تېپىۋاتىس  گۈلباھ
ئۇنىـڭ  . بېشـىنى جهينىكىنىـڭ ئۈسـتىگه قويـدى     ئېگىلىـپ  ئالدىغا

قاپقارا پارقىراپ تۇرغان بۇدۇر چاچلىرى بېشىنى پۈتۈنلهي پۈركىۋالغـان  
بولۇپ، گويا داسـتىخان ئۈسـتىگه يۇغـان بىـر قـوزا تېرىسـىنى تاشـالپ        

ئۇنى ھاراق رەسمىيال تۇتۇشقا باشـلىغان  . قويغاندەك كۆرۈنۈپ تۇراتتى
 .ئىدى

قاسـىم خاسـىيهتكه قـاراپ گېپىنـى داۋام      −مېنىڭ بىلىشىمچه، «
 بىزنىـــڭ يېزىلىشـــىچه، ماتېرىيـــالالردا كـــۆپ خېلـــى −قىلىـــۋەردى، 

 يـاكى  سوتسـىيالىزم  باشالپال دەۋرلىرىدىن جۇمهۇرىيىتىمىز بىرىنچى
 ئىلغـار  يـاش  قىلىـدىغان  ھهۋەس تـۈزۈملىرىگه  دېموكراتىـك  غهربنىڭ
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رسى بولسا ئىدى، قايتىدىن مىللىـي ئـازادلىق   نىياز ھاجىدىن يهنه بى
ــى بـــاتۇردىن       ــىنى باشـــالپ بېـــرەلىگهن بـــوالر ئىـــدى؛ غېنـ كۆرۈشـ
بىرقانچىسى بولغىنىدا، بۈگـۈن بىـز بۇنچىلىـك پاجىئهلىـك ھـالهتكه      

ــوالر ئىــدۇق   ئىنســانىيهت پۈتكــۈل دېــمهك، …. چۈشــۈپ قالمىغــان ب
 ىتىمىـز ھهرىك مۇسـتهقىللىق  مىللىـي  بىزنىـڭ  ئوخشاشال ئالىمىگه

ھهرىكهت ياراتقۇچىسىغا، جاسـارەتلىك ۋە تهۋەككـۈلچى    بىر مۇكهممهل
ــا، پاراســـــهتلىك قومانـــــدان ــا -قهھرىمانلىرىمىزغـــ داھىيلىرىمىزغـــ

يهنى، بىـز ئوتتۇرىغـا چىقىـدىغان ئـۈلگىلهرگه،     . ئېهتىياجىمىز بولىدۇ
ــى  ــا، يېتهكچ ــوي    -قهھرىمانالرغ ــا ب ــىمىز، ئۇالرغ ــا ئهگىشىش داھىيالرغ

ۇالرنىڭ يېتهكلىشىگه شـارائىت يارىتىـپ بېرىشـىمىز،    سۇنۇشىمىز، ئ
ئۇالرنىــڭ پائــالىيىتىگه ماسلىشــىپ بېرىشــىمىز، نــۆۋىتى كهلگهنــدە  
ــىدا      ــېهىت بولىش ــڭ ش ــىمىز، ئۇالرنى ــپ قوغدىش ــان تىكى ــۇالرنى ج ئ

خــۇددى . ھهسسـىلهپ قىسـاس ئېلىـپ بېرىشـىمىزنى تهقهززا قىلىـدۇ     
 …، غېنـى بـاتۇرنى،   شۇنىڭدەك تۆمۈر خهلىپىنى، غوجا نىيـاز ھـاجىنى  

ــاش،    خ ــا ئوخش ــايالپ چىقمىغانلىقىغ ــپ س ــاي ئېچى ــز قۇرۇلت هلقىمى
بۇنــدىن كېيىنكىلهرنىمــۇ بىــز ئــۆزىمىز خالىغــان پهيتــته ۋە خالىغــان 

بۇنــــداق كىشــــىلهر مىللىــــي   . شــــهكىلدە تــــالالپ ئااللمــــايمىز  
ــقۇچلىرىدا   ــى باســـ ــڭ ھهرقايســـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــ مۇســـ

ــۆزلىرىنى ئىس  ــته ئ ــىدۇ  ئهمهلىيهت ــا چىقىش ــىپ ئوتتۇرىغ بــۇ . پاتلىش
ــك    ــڭ تىپىــ ــدىكى ھهرىكىتىمىزنىــ ــى ۋاقتىــ ــىلىرىمىز ئهينــ كىشــ
ئۈلگىلىرى بولۇپال قالماي، ئهينى ۋاقتىدىكى مۇئهييهن بىـر ھهرىـكهت   

ــدۇ   ــۈلگىمىز بولىـ ــۇكهممهل ئـ ــڭ ئهڭ مـ ــتىدە بىزنىـ ــز ئهڭ ! ئۈسـ بىـ
ــى يېتىشــتۈرۈپ چىقىشــىمىز ئۈچــۈن    ــر تهنههرىكهتچىن ئۇتۇقلــۇق بى

ق قىلغىنىمىزدا بىـرەر ناكـار كىشـىنى تهربىـيىلهش ئۈلگىسـى      سىنا
ــي   ــهلمىگىنىمىزدەك، مىللىــ ــگه ئېرىشــ ــچه نهتىجىــ قىلىــــپ قىلــ
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىـدىمۇ يۇمشـاقباش كىشـىلىرىمىزنى ئـۈلگه،     
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ــا       ــويى دۇنيـ ــىرلهر بـ ــڭ ئهسـ ــۈرك قوۋملىرىنىـ ــا، تـ ــان بولسـ بولمىغـ
سهھنىسىدىن چۈشمهي پائالىيهت قىاللىشـىنى تهسـهۋۋۇر قىاللمـاس    

ئهگهر نيۇتون بولمىغان بولسا ئىدى، ھـازىرقى زامـان سـانائهت    . ئىدۇق
ر كېچىكىـپ بارلىققـا كېلىـدىغانلىقىنى،    دەۋرىنىڭ يهنه قانچه ئهسـى 

ــادرو  ئېلېكتــرون دەۋرىنىــڭ -ئهگهر ئېينىشــتېين بولمىغــان بولســا، ي
. قاچـــان بارلىققــــا كېلىــــدىغانلىقىنى مــــۆلچهرلىمهك تهس ئىــــدى 

ــاركس،    ــر، مــ ــاليون، ھىتلېــ ــىلهردىمۇ ناپــ ــائىي ھادىســ  …ئىجتىمــ
 كېلىشــــىدە مهيــــدانغا داۋالغۇشــــالرنىڭ دۇنيــــاۋى قاتارلىقالرنىــــڭ

ــاددەپ ــى هۋقۇلئـ ــايمىز  بول رولـ ــار قىاللمـ ــانلىقىنى ئىنكـ ــۇددى . غـ خـ
شۇنىڭدەك، تۆمۈر خهلىپه، غوجا نىيـاز ھـاجى، غېنـى بـاتۇر قاتـارلىقالر      
ــتان     ــهرقىي تۈركىس ــىردىكى ش ــى ئهس ــا، يىگىرمىنچ ــان بولس بولمىغ
مىللىـــي ئـــازادلىق ھهرىكهتلىرىنـــى تهســـهۋۋۇر قىلىشـــىمىزمۇ تهس 

پىنىڭ سهپتىن ئايرىلىشـى داغـدۇغىلىق   دەرۋەقه، تۆمۈر خهلى. بوالتتى
خهلق قوزغىلىڭىنى جىمىتىپال قويدى؛ غوجـا نىيـاز ھـاجى قاتـارلىق     
يېتهكچىلىرىمىزنىـــــــڭ ســـــــهپتىن ئايرىلىشـــــــى ۋە بىرقـــــــانچه 
رەھبهرلىرىمىــزدىن ئايرىلىــپ قېلىشــىمىز، بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى 

 …. جۇمهۇرىيهت ھهرىكىتىمىزنى جىممىدىال مۇنقهرز قىلىپ قويـدى 
ــداقب ــائىي ۇنـــ ــڭ  ھا ئىجتىمـــ ــهلبىي ئۈلگىلهرنىـــ ــىلهردە ســـ دىســـ

 .كۆرسىتىدىغان زىيانلىق تهسىرىنىمۇ كۆرمهكتىمىز

ــانىيهت     ــاالاليمىزكى، ئىنسـ ــۆرۈپ ئـ ــۇق كـ ــۇنى ئوچـ ــۇالردىن شـ بـ
پائالىيىتىدە ھهربىر ئادەم ئـالىم، ھهربىـر كىشـى قومانـدان، خالىغـان      

ــىلهلمهيدۇ   ــىگه يۈكسـ ــي دەرىجىسـ ــى داھىـ ــداق مهر. بىرسـ ــۋە ئۇنـ تىـ
ــاز    ــايىن ئ ــدا ئىنت ــاغلىق ھال تهڭرىنىــڭ ســىرلىق قــانۇنىيهتلىرىگه ب

ــى  . كىشــىلهرگىال نېســىپ بولىــدۇ  ــۈر خهلىپىمىــزدىن ئهين ئهگهر تۆم
ۋاقىتتــا ئىككىســى بولغىنىــدا ئىــدى، بىرســى ئۆلســىمۇ يهنه بىرســى 

غوجــا . خهلقنـى غهلىبىلىـك جهڭــلهرگه يېتهكلىـيهلىگهن بــوالر ئىـدى    
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رگه كېلىـپ  هقهشـق  باشـلىنىپ  قۇمۇلدىن بهزىلىرى كۈچلىرىمىزدىن
تۇنجى قېتىم قۇرۇلۇۋاتقان جۇمهۇرىيهت تۈزۈمىنىڭ سىنىغىنى تـوغرا  
بولمىغـــان ھهرىـــكهت ئۇســـۇلىغا ئېســـىلىۋالغانلىق دەپ قارىشـــىپ، 
ئۇنىڭدىن خىتاي نهنجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ تاللىۋالغان تۈزۈمىنى يـاكى  
موسكۋانىڭ تاللىۋالغان تۈزۈمىنى ئاالھىدە ئىلغارلىق دەپ قارىشىپ، 

ــال يــېقىن  بىرىنچــ ى جۇمهۇرىيىتىمىزنىــڭ قۇرۇلــۇش ســىنىقىغا زادى
ھهتتا بۇ تۈردىكى كۈچلهرنىڭ بىـر قـانىتى ئايلىنىـپ    . يولىمىغانىدى

يۈرۈپ نهنجىڭگه يىغىلىشىپ جاڭ كهيشىگه يالۋۇرۇش يولىنى تۇتـۇپ  
ــىنى قاســىم −. ۋاقىتلىرىنــى ئۆتكۈزۈشــمهكته ئىــدى    بىــر تاماكىس

بۇ تۈردىكى دېموكراتىك كـۈچلهر   − قىلدى، داۋام گېپىنى شورىۋېلىپ
ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىي ئـازادلىق ھهرىكىتىـدىكى تىنچلىـق يـولىنى     
تۇتقانالردىن باشقا ھهرقانداق يـول تۇتقـانالرنى، يهنـى ئـۇالر قوراللىـق      
يـــول تۇتقـــانال بولىـــدىكهن، مهيلـــى دېمـــوكراتچىالر بولســـۇن يـــاكى 

ــۇالرنى قهتئىــي رەت قىلى  شــىپ ھــېچ سوتسىيالىســتچىالر بولســۇن ئ
قاچـــان ئۇنـــداقالر بىـــلهن بىرلىكســـهپ تۈزۈشـــكه يـــېقىن يولىمـــاي، 
ــر      ــۈرۈپ بى ــىپ ي ــلهن سۆزلىش ــاۋۇزچىالر بى ــىدە تاج ــز تهۋەس ۋەتىنىمى

ــۇن  ــى بولمىس ــايالم    -كۈنىس ــي س ــك مىللى ــنچ دېموكراتى ــدە تى بىرى
ۋەزىيىتىنى قولغا كهلتۈرۈشىگه بولىدىغانلىقىغا پۈتۈن زېهنى بىـلهن  

ى قهتئىي ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا بولىـدىغان ئهڭ  ئىشىنىپ، بۇ ئىشهنچىن
ئىشهنچلىك ۋە ئاسان بىر ھهرىكهت يولى سـۈپىتىدە تهشـۋىق قىلىـپ    

ــتى ــالنغان    . كېلىشـ ــدىن باشـ ــڭ غۇلجىـ ــدا ۋەتىنىمىزنىـ ــۇ جهريانـ بـ
ئىككىنچــى قېتىملىــق جۇمهــۇرىيهت قــۇرۇش ھهرىكىتــى بولۇۋاتقــان  

ىي جۇمهۇرىيهت يىلالردىمۇ، ئۇ تۈردىكى كىشىلىرىمىز يهنىال بۇ مىلل
ــاي    ــىپ، خىتـ ــى چىقىشـ ــهكلىگه قارشـ ــكهت شـ ــىنىڭ ھهرىـ قۇرۇلۇشـ
تاجاۋۇزچىلىرى بىـلهن ھهمكارلىشـىپ قورچـاق بىرلهشـمه ھۆكـۈمهت      

. قۇرۇشنىڭ ئهڭ ئاۋانگارت تهرغىباتچىلىرى بولۇپ پائالىيهت قىلىشتى
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ھهتتا خهلقىمىزنىڭ ئىستىخىيىلىك ھهرىكهتـكه ئاتلىنىـپ بارلىققـا    
ي ئــازادلىق ھهرىكىتىنــى خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى  كهلتــۈرگهن مىللىــ

ــدا   ــر كانايـ ــلهن بىـ ــتلىرىنىڭ رۇس“: بىـ ــى كوممۇنىسـ  ۋە پىالنلىشـ
 بىــر بۇنــداق ئۇيغــۇرالر ھهرىــكهت، بولغــان پهيــدا بىــلهن تىزگىنلىشــى

ــكهت ــاش ھهرىــ ــتىگه قوزغــ ــز نىيىــ ــپ ھهرگىــ ــان كېلىــ  ۋە باقمىغــ
ــلىكى ــرەك كهلمهسـ ــى ”كېـ ــا لىكىنـ ــىنىنچى تـ ــڭ توقسـ  يىلالرنىـ

بۇنـداق تهشـۋىقاتالر   . تۇرىلىرىغىچه تهشۋىق قىلىـپ كهلگهنىـكهن  تئو
يـاقۇپبهگ مىللىـي   : ۋەتىنىمىز تارىخىدا ھهر ۋاقىت كۆرۈلمهكته ئىـدى 

چاررۇســىيه جاھانگىرلىكىنىــڭ -مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتــى ئهنگلىـيه  
ــانىيه     ــىنىقى برىت ــۇرىيهت س ــۇنى؛ بىرىنچــى جۇمه ــان ئوي ــدا قىلغ پهي

ئىككىنچــى جۇمهــۇرىيهت ھهرىكىتىمىــز ئىمپېرىيىســىنىڭ ئويــۇنى؛ 
ــۇنى،   ــڭ ئويــ ــوۋېتالر ئىتتىپاقىنىــ ــى، …ســ ــز قىسقىســ  ۋەتىنىمىــ

 بىـر  ھهرقانـداق  قوزغىغـان  ئۈچۈن مۇستهقىللىق مىللىي خهلقىنىڭ
 بىۋاسـىته  كۈچلىرىنىـڭ  چهتئهل بىر قايسى تۈردە مۇتلهق پائالىيىتى

 ئوتتۇرىغــا بىــلهن قايمۇقتۇرۇشــى يــاكى كۈشكۈرتۈشــى، يېتهكلىشــى،
چىققان بولىدۇ، ئۇيغۇرالردا خىتايدىن ئايرىلىپ قېلىش ئېڭى مهۋجۇد 
ــاۋۇزچىالر مهنتىقىســــى ھهر بىــــر مىللىــــي   ئهمهس دەيــــدىغان تاجــ
ــتا بىــزگه ســىڭدۈرۈپ      ــتهقىللىق ئىنقىالبىمىزنــى تونۇشتۇرۇش مۇس

 قايتـا  ئوتلىۋېلىـپ،  چـاي  سـوغۇق  يۇتـۇم  بىر قاسىم −» .كېلىنمهكته
 . ۇتاشتۇردىت تاماكا تال بىر

ئۈستهلدىن يۆلهشتۈرۈپ كرىسلوغا ياتقۇزۇلغان گۈلباھار پۇشۇلداپ 
 .ئۇخالپ كهتكهندەك قىالتتى

قىزىق يېرى، بۇ ۋاقىتالردا، تىنچلىق تهرەپدار الگېرىدىكى ئابلىز «
 مىللىـــي كىشـــىلهر بىرقىســـىم قاتارىـــدىكى …مهخســـۇم، ئۆتكـــۈر، 

ئۈچۈنال، تـا   قىلغىنى تهشهببۇس كېتىشنى قېچىپ تهرەپكه ھۆكۈمهت
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ئىشــهنگهن كىشــىلهرنىڭ ئارزۇســىدىكى تىنچلىقــتىن تــۈپتىن پهرق  
ۈچــۈن نهتىجىــدە، ۋەھىمىلىــك مۇھىتتــا ياشــاۋاتقان كىشــى ئ. قىلىــدۇ

تىنچلىق تهمهسى، ئۆزىنى نابۇت قىلىشنىڭ بىر چارىسىگه ئايلىنىپ 
ــدۇ ــاكى    . قالى ــنىگه ي ــا ۋەتى ــى بولس ــى ئىپادىس ــڭ جهمئىيهتتىك ئۇنى

ــدۇ   ــۇپ ئىپادىلىنى ــتىگه ۋاســىتىلىك خــائىنلىق بول ــمهك، . مىللى دې
 ئېهتىياجلىرىـــدىن كىشـــىلىك − ’تىنچلىـــق‘ۋەتىنىمىـــز ئۈچـــۈن 

 !ۋاسىتىسىدۇر بىر ۈرۈۋېلىشنىڭئۆلت ئۆزىنى ئۈزۈپ، ئۈمىدىنى

يۇقىرىـــدا كۆرســـىتىپ ئـــۆتكىنىمىزدەك، بىـــر جهمئىيهتنىـــڭ     
ــدىغان خۇسۇســـى      ــكىل قىلىـ ــۇ جهمئىيهتنـــى تهشـ ــاراكتېرى شـ خـ
كىشىلهرنىڭ، بولۇپمۇ شۇ جهمئىيهتنىڭ يېتهكچى ئورنىدا تۇرۇۋاتقـان  

. كىشــىلىرىنىڭ ئورتــاق خاراكتېرىنىــڭ ئىپادىســى بولــۇپ كۆرۈلىــدۇ 
ــدا  ــانىيهت ئومـــۇمىيلىقتىن قارىغانـ ــۈن گهۋدە  يهنـــى، ئىنسـ ــر پۈتـ بىـ

ھالىتىـــدە كـــۆرۈنگىنى بىـــلهن، ئهمهلىيهتـــته چهكســـىز كهتـــكهن      
شهخســـلهرنىڭ ئـــۆز ئالـــدىغا ئېلىـــپ بارىـــدىغان پائالىيهتلىرىنىـــڭ  

ــىدۇر ــاۋى    . نامايهندىسـ ــانالر دۇنيـ ــادىكى ئىنسـ ــهۋەبتىن دۇنيـ ــۇ سـ شـ
ھهربىي -مىللهتلهر، ئىقتىسادىي-ئىتتىپاقالر، دۆلهتلهر، رايونالر، ئىرق

بۇالر ئهينى ۋاقتىدا يهنه ئۆلكه، شـهھهر،  . دىن تهشكىل تاپماقتاگهۋدىلهر
-ئىــدارە، گــۇرۇھ، دوســت   -يېــزا، جهمئىــيهت، تهشــكىالت، شــىركهت    

يهنـــى، دۇنيـــا ئـــاقىۋەتته شهخســـى . ئـــائىلىلهردىن تهشـــكىل تاپىـــدۇ
ئهممــــا بــــارلىق . پائالىيهتلهرنىـــڭ سهھنىســــى بولــــۇپ بىلىنىـــدۇ  

ىي يۈزلـــۈك ھالـــدا دۇنيـــا شهخســـلهرنىڭ ئـــۆز پائـــالىيهتلىرى ئومـــۇم
ئىنســــانلىرىنىڭ پائالىيهتلىرىــــدە روشــــهن ئىپادىســــىنى تېپىــــپ 

ئهگهر ھهربىــر شهخســنىڭ ئــويلىغىنى، پىالنــى، . كېتهلىشــى ناتــايىن
ــا     ــورۇن تۇتالىس ــك ئ ــدە كۆرۈنهرلى ــانىيهت پائالىيىتى ــالىيىتى ئىنس پائ
ــاھالرنىڭ، داھىيالرنىـــڭ، قهھرىمانالرنىـــڭ،      ــادا پادىشـ ــدى، دۇنيـ ئىـ

ئااليلۇق، ئوغۇزخـان  . مالرنىڭ قىلچه قىممىتى قالمىغان بوالتتىئالى
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ــۈ   ــدىن ئۆل ــۈچ تهرىپى ــت ك ــر   فاشىس ــۋېتىلگهن بى ــۇم قىلى مگه مهھك
ــى     ــز خهلق ــا، ۋەتىنىمى ــى بولغاچق ــدۇرۇش مهسىلىس ــى قۇتۇل مىللهتن
ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشى ئهڭ تىپىك 
ــى    ــداش ھهرىكىتــ ــۇقنى قوغــ ــىلىك ھوقــ ــانپهرۋەرلىك، كىشــ ئىنســ

 .ھېسابلىنىدۇ

ننىڭ ئىنسان پسىخولوگىيىسىدىكى بۇ تۈر نورمالسىزلىقالر ئىنسا
ئۆزىنى تونۇشى ۋە ئۆزىنى جارى قىلدۇرۇشىغا ئېغىـر توسـالغۇ بولـۇش    

بۇنىـڭ ئاقىۋىتىـدە كىشـىنىڭ ئـۆزىگه بولغـان      . شهكلىدە روي بېرىـدۇ 
ــدۇ  ــهنچى ئازىيى ــك    . ئىش ــىنىڭ تهۋەككۈلچىلى ــپ كىش ــۇ يهنه كېلى ب

ــا كېلىشــىگه ســهۋەب     ــۇلالر ھالىغ ــۈرۈپ، جاسارەتســىز ق روھىنــى ئۆلت
ــدۇ ــا . بولىـ ــداق ھالغـ ــگهن     بۇنـ ــى دۇچ كهلـ ــان كىشـ ــۈپ قالغـ چۈشـ

قىيىنچىلىقلىرىنى پهقهتـال باشـقىالر ھهل قىلىـپ بېرىشـى كېـرەك      
دەيــــدىغان بــــوۋاقالرچه مىــــجهزگه كىرىــــپ قالىــــدىغان بولغاچقــــا، 

ــدۇ    ــاش كۆتۈرى ــدىن ب ــجهزى قايتى ــۇق مى ــۇن  . تهمهخورل ــڭ نۇرغ بىزنى
كىشىلىرىمىز ۋەتىنىمىزنىـڭ مۇسـتهقىللىقىنى ئـۆزلىرى بىۋاسـىته     

 بىزنـى “ىكهت قىلىپ قولغا كهلتۈرەلهيدىغانلىقىغا كۆزى يهتمهي، ھهر
 قۇتقـۇزۇپ  ت د ب ياكى ش ق ئا دۇنياسى، تۈرك دۇنياسى، مۇسۇلمانالر

 قـانىتى  بىـر  دۈشمىنىنىڭ ھهتتا تهلمۈرۈشلىرى، دېگهندەك ”قويسۇن
 غهلىته كۈتىدىغان ئۈمىد خىتايالردىن ’دېموكراتچى‘ تۇرۇۋاتقان بولۇپ

ي يۇقىرىقىــدەك پۈتــۈنله تۇرۇۋاتقــانلىقى كۆرۈلــۈپ بىنورماللىقالرنىـڭ 
ــپ     ــالىتىگه ئايلىنى ــهللىك ھ ــائىي كېس ــڭ ئىجتىم مىجهزلىرىمىزنى

ــدۇ  ــرەك بېرىـ ــدىن دېـ ــان ئهگهر  . كېتىۋاتقانلىقىـ ــىز ئىنسـ ئىشهنچسـ
ــىپ     ــى قورقۇنچاقلىش ــداق بىرس ــا، ئۇن ــرۇم قالس ــارىتىدىنمۇ مهھ جاس

. مۇھىتقا ھهۋەس قىلىدىغان بولىدۇقورقۇنچاق بىرسى تىنچ . كېتىدۇ
. ھهتتا ئۆلۈمى ھېسابىغا بولسىمۇ بۇنداق تىنچ مۇھىتنى تهمه قىلىدۇ

ــۆزىگه     ــان ئـ ــاتىرجهملىكتىن كېلىۋاتقـ ــق، خـ ــى تىنچلىـ ــۇ يهردىكـ بـ
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يېقىنقـــى كـــۈنلهرگىچه ئـــۇالرنى تىنچلىـــق ھهرىـــكهت تهرەپـــدارلىرى 
ھهقىقىـــي قىزىلپاچـــاق، خىتاينىـــڭ جاسۇســـى، ســـاراڭ دېگهنـــدەك  

يـۇقىرىقىالردىن  . ھاقـاراتلهر بىـلهن قـارىالپ كهلـگهن ئىـكهن     -بوھتان
ــتهقىللىقىمىزنى     ــي مۇس ــىدىكى مىللى ــز ئارىس ــدا، خهلقىمى قارىغان

ر كــۈچلىرى بىــلهن سۆزلىشــىپ ھهل قىلغىلــى يــاكى  خىتــاي ئىلغــا
خهلقئارا ئىلغار كۈچلهرگه تايىنىـپ ھهل قىلغىلـى بولىـدۇ دەيـدىغان     
ــىرنىڭ     ــۇزىنچى ئهس ــون توقق ــىنى ئ ــڭ مهنبهس ــۇرۇن ئېتىقادالرنى يوش
ــىيا     ــۇرا ئاسـ ــلىرى ئوتتـ ــىرنىڭ كىرىشـ ــۆتكهن ئهسـ ــاخىرلىرى ۋە ئـ ئـ

شـهكىللهندۈرگهن   تۈركلىرى ئارىسىغا تارقىلىپ ھهرىـكهت ھـالىتىنى  
گاسپراللى ئهقىدىسىنىڭ ئوتتۇزىنچى يىلالردا ۋەتىنىمىـزگه كىرىـپ   
بىخلىنىشقا باشالپ، ئهللىكىنچى يىلالرغىچه رەسمىي ئهقىدە بولـۇپ  
ــي    ــلهن مىللىــ ــوللىرى بىــ ــق يــ ــانه تىنچلىــ ــهكىللهنگهن يېگــ شــ
مۇستهقىللىقىمىزنى قولغا كهلتۈرۈشكه بولىدۇ دەيـدىغان تىنچلىـق   

. بۈگۈنكى داۋامى دېيىشـكىال بولىدىغانـدەك قىلىـدۇ    مهنتىقىسىنىڭ
ھازىر بۇ بىر ئهقىدە ھالىغـا ئايلىنىـپ خهلقىمىزنىـڭ خېلـى مـۇھىم      
ــۆز ئالــدىغا مۇســتهقىل بىــر    تهركىــبىگه ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋاتقــان ئ

بــۇ نۇقتىــدىن . ھهرىــكهت ئېقىمــى بولــۇپ تۇرماقتــا دېــيىش مــۇمكىن
اقال خـائىنلىق، تهسـلىمچىلىك   ئالغاندا، بۇ تۈردىكى ئهقىدىلهرنى بىر

ياكى قانداقتۇر باشـقا بىـر دۈشـمهنلىك ھهرىـكهت ئېقىمـى دېيىشـكه       
ئهسلىدە بۇ يولغا ئىشهنگهنلهرنىمۇ خۇددى . بولمايدىغاندەكمۇ قىلىدۇ

بىـر تـوغرا   -بىزگه ئوخشاش ئۆزلىرىنىڭ تاللىۋالغـان يـولىنى بىـردىن   
هگهر ئىشـنى بـۇ   ئ. يول دەپ ئىشىنىۋاتقان بىر تهبىقه دېيىش مۇمكىن

تــۈردە تهھلىــل قىلىــدىغانال بولســاق، ئــۇالر بىــلهن تــوال ئېيتىشــىپ   
ــدۇ    ــوقتهكال قىلى ــاجىتى ي ــىمىزنىڭ ھ ــپ يۈرۈش ــۆزىمىزنى ئۇپرىتى . ئ

بىزنىڭ ئۈچۈن ئېيتقاندا، بىزمۇ ئۆز يولىمىزدا چىـڭ تـۇرۇپ، ئـۇالردەك    
ئهمىلى رولـى بولمايـدىغان فانتازىيىلىـك خىيالالرغـا ئېسـىلىۋالماي،      
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بىــر چىقىــش يــولى -ەتىنىمىزنــى مۇســتهقىل قىلىشــنىڭ بىــردىن ۋ
بولغان ئـۆز كـۈچىمىزگه تايىنىـپ، قـولىمىزدىن كېلىـدىغان بـارلىق       
ــاي       ــىدىن خىت ــز تهۋەس ــېلىپ ۋەتىنىمى ــقا س ــۇق ئىش ــارىالرنى تول چ
تاجاۋۇزچىلىرىنى تهلتۆكۈس قوغالپ چىقىرىشتىن ئىبارەت پرىنسىپ 

لىـــدا تهۋرەنـــمهي چىـــڭ ئاساســـىغا قۇرۇلغـــان ھهرىـــكهت قىلىـــش يو
ــارايمهن  ــدۇ دەپ قـ ــاقال بولىـ ــىم، −» .تۇرالىسـ ــىيهتكه قاسـ ــۇ“ خاسـ  بـ

 قــاراپ نهزىرىــدە ســوئال دېگهنــدەك ”قارايســىز قانــداق دېگهنلىــرىمگه
 . قويدى

ــرى     « ــن بې ــۇزۇن يىلالردى ــۇنچه ئ ــڭ ش ــارە مۇھاجىرلىرىمىزنى بىچ
 ».قىلىپ يۈرگهن ئىشلىرىنى يوقال قىلىۋەتتىڭىزغۇ

دۆۋە چاچ ئارىسىدىن تۇيۇقسىز بىـر ئـاۋاز كېلىشـكه     دىۋاندىكى بىر
 :باشلىدى

 يهڭگىــل  كهينىــدىنال  − »… دەيــدۇ  تــوغرا  … قاســىم  …ئــۇ، «
 . ئاڭالندى ئاۋاز پۇشۇلدىغان

ئۇنداقتا، ئۆتكهن بىرقانچه يىلدا بىرقىسىم مۇھاجىرلىرىمىزنىڭ «
ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن ئافغانىستان قاتارلىق جايالردا يوشۇرۇن قوراللىق 
ــداق    ــۇغۇلالنغانلىقىغا قانـ ــلهن شـ ــارلىقى بىـ ــۆرۈش تهييـ ــيه كـ تهربىـ
ــۇ بىــزگه ئوخشــاش جېنىنــى ئالىقىنىغــا     قارىشــىمىز كېــرەك؟ ئۇالرم

ــزمهت قىلىۋاتقـــــانالر   ئېلىـــــپ قويـــــۇپ ۋەته  ــا خىـــ ن ئازادلىقىغـــ
ھېسابالنماســمۇ؟ ھهتتــا ئۇالرنىــڭ مــۇتلهق كــۆپ قىســمى تۇرۇۋاتقــان 
دۆلهتلهرنىڭ قولغا ئېلىش ياكى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېـرىلىش خهۋپـى   
ئاســتىدا قېلىــپ دۇنيانىــڭ نۇرغــۇن يهرلىــرىگه ســهرگهردان بولــۇپ       

دىن قارىغانـدا،  ئاڭلىغانلىرىمـ . يوشۇرۇنۇپ يۈرۈشـىگه مهجبـۇر بولغـان   
ئۇالرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى ئافغانىستاندا، ئوتتۇرا ئاسىيا ئهللىرىـدە  
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بېســىمىنىڭ، مۇســتهملىكه ئېڭىنىــڭ بۇنــداق ھادىســىلهرگه تــۈپكى 
ــمايدۇ   ــي ئويالشـ ــانلىقىنى قهتئىـ ــهۋەبچى بولۇۋاتقـ ــۈردىكى  . سـ ــۇ تـ بـ

ــي مۇســــتهقىل      ــىگه مىللىــ ــپ كېتىشــ ــىلهرنىڭ كۆپىيىــ ھادىســ
ــهۋەب  ــانلىقى سـ ــڭ بولمىغـ ــال   دۆلىتىمىزنىـ ــانلىقىنى ئهسـ بولۇۋاتقـ

 !ئويالشمايدۇ

ــۈپكى     ــان ت ــدا، ئىنس ــدىن قارىغان ــڭ تهتقىقاتلىرى بهزى ئالىمالرنى
ئېهتىياج قاندۇرۇش جهريانىنىڭ تا تۆرەلمه ۋاقتىـدىن باشـالپال ئىشـقا    

بۇ جهريـان ئـۇ كىشـىنىڭ    . كىرىشىدىغانلىقىنى مۆلچهرلهش مۇمكىن
ىلهردىكى بهزى كىشـــ. ئۆمرىنىـــڭ ئـــاخىرغىچه داۋاملىشـــىپ تۇرىـــدۇ

ــدۇرۇلۇش    ــخهتهر قانـ ــدۇرال بىـ ــى بالـ ــمهنلهردە خېلـ ــاجالر قىسـ ئېهتىيـ
ــى     ــل ئىچك ــلهردە ھهرخى ــه، يهنه بهزى ــقۇچىغا ئېرىشهلىس تاشــقى -باس

سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن خېلى كېيىكى ياشلىرىدىال ئاندىن بۇ ئېهتىياج 
شـۇڭا، بهزىلهردىكـى   . قاندۇرۇلۇش باسقۇچىغا قهدەم قويۇشـى مـۇمكىن  

نورمالسىزلىق ئىپادىلىرى كىچىك ۋاقتىـدا كۆرۈلگىنىنىـڭ    قىسمهن
ئهكســىچه، يهنه بهزىــلهردە خېلــى چــوڭ ياشــالردا بــۇ خىــل نورمالســىز  

ھهتتـا بهزىـلهردە بۇرۇنـدىن قانـدۇرۇلۇپ     . ئىپادىلهر كۆرۈلۈشى مـۇمكىن 
كېلىۋاتقــان ئېهتىيــاجلىرى خېلــى كېيىنكــى دەۋرلىــرىگه كهلگهنــدە 

ىدىنمۇ، بـۇرۇنقى مىجهزلىرىنـى، يـاكى    قايتىدىن خهۋپـكه دۇچ كېلىشـ  
شـۇ  . تهنتهكلىك غهلىتىلىكلىرىنى ئىپـادىلهپ قېلىشـىمۇ مـۇمكىن   

سهۋەبتىن ۋەتهنسىزلىك مهسىلىسى يىتىلىۋاتقانالر ئۈچـۈنال مهسـىله   
ــانغانالر     ــا ياشـ ــان، ھهتتـ ــپ بولغـ ــا يېتىـ ــاي، قۇرامىغـ ــپ قالمـ يارىتىـ

ــته   ــپ كهلمهكـ ــىله يارىتىـ ــىدىمۇ مهسـ ــى . ئارىسـ ــى ۋەتهنسـ زلىك، يهنـ
ــارلىق تهبىقىلىــرىگه ئېغىــر تهھــدىت ســېلىۋاتقان    خهلقىمىزنىــڭ ب

شۇ سهۋەبتىن مىللىي . بىر چوڭ مىللىي تهقدىر مهسىلىدۇر-بىردىن
ــتانلىقالرنىڭ   ــهرقىي تۈركىســـ ــى شـــ ــتهقىللىق ھهرىكىتىنـــ مۇســـ

بۇ يهنه كېلىـپ تاجـاۋۇزچى   . ئومۇمخهلق ھهرىكىتى دەپ قارىماقتىمىز
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مهلۇم بىر تـۈپكى ئـادەم بولـۇش ئېهتىيـاجى ئهڭ بىـخهتهر      . مهخلۇقتۇر
قاندۇرۇلۇش پۇرسىتىگه ئېرىشىۋاتقانلىقى مۇقىملىشـىپ قالغىنىـدا،   

ــۇ  ــۇقىرى  كىشــىدە ب بىــخهتهر تهلهپ قانــدۇرۇلۇش ئاساســىدا تېخىمــۇ ي
ــادىلىرى     ــاج ئىپ ــدىكى ئېهتىي ــاڭ قاتالملىرى ــۇرۇن ئ ــاتالملىق يوش ق

بۇنداق ئادەم بولۇشـنىڭ تـۈپكى   . بىرلىكته نامايهندە بولۇشقا باشاليدۇ
ئېهتىياج قاندۇرۇش تهلىپى كىشىدە ئهڭ مۇكهممهللىككه ئىنتىلىش 

ا، كىشــىلهر بىــخهتهر، مــۇكهممهل ۋە شــهكلىدە ئىپادىلىنىــپ تۇرغاچقــ
ئىزچىــل قاندۇرۇلۇشــىغا ئىنــتىلىش، شــۇ ئاساســتا تېخىمــۇ ئالغــا       

 …ئىلگىرىلهش، تېخىمۇ يۇقىرىغا يۈكسىلىش، يېڭىلىقالر يارىتىش، 
 تۇرىدىغان ئىنتىلىپ بىلهن ئاچكۆزلۈك بولۇشقا ئادەم مۇكهممهل ئهڭ
 ئىنســان ىتــۈپك خىــل بــۇ ئهگهر. بېرىــدۇ ئىپادىســىنى مهخلــۇق بىــر

 توسالغۇســـــىغا ئىزچىللىـــــق قاندۇرۇلۇشـــــى ئېهتىياجلىرىنىـــــڭ
. نى بىلدۈرىـــدۇئىنكاســـى نـــارازىلىق دەرھـــال كىشـــى ئۇچۇرغىنىـــدا،

ــىتىش     ــىلىق كۆرس ــهلمىگىنىدە قارش ــگه ئېرىش ــدىنمۇ نهتىجى بۇنىڭ
بۇنىڭــدىنمۇ بىـــرەر  . چارىســىنى ئىشــقا سېلىشــقا مهجبــۇر بولىــدۇ     

سا، ۋاسىتىلىك يـولالر بىـلهن   نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهندەك ھېس قىل
ئۆزىنى خـاراب قىلىـش ئـارقىلىق ئـۆزى تهۋە بولـۇپ تۇرغـان كىشـىلهر        
يـــاكى جهمئىيهتـــتىن ۋاســـىتىلىك قىســـاس ئېلىشـــقا ئۇرۇنۇشـــىمۇ 

نهشىگه -ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشالر، لۈكچهكلىك، قىمار، ھاراق. مۇمكىن
لىكىـگه،  بېرىلىشلهر، پاھىشه، ئهدەپسىزلىك ھهتتـا يېقىنلىرىغـا، تهۋە  

مىللىـــتىگه، دۆلىـــتىگه خـــائىنلىق، زىيانكهشـــلىك، ئهقلـــى يـــاكى  
جىســمانىي ھۇرۇنلــۇق قىلىشــالر ئهنه شــۇ خىــل نورمالســىز قىســاس 

 . ئېلىش ھهرىكهتلىرىنىڭ ۋاسىتىلىك ئىپادىلىرى بولىشى مۇقهررەر

ــان    ــۈپ قالغـــ ــالهتكه چۈشـــ ــۇ ھـــ ــىلىرىمىز بـــ ــۇن كىشـــ نۇرغـــ
ــۇ كىشــىلىرىمىزنى  ــىلىرىمىزنى پهقهت ش ــۆرۈپ،  كىش ــدىنال ك ڭ ئۆزى

ئېغىــــر چهكلىــــمه يارىتىــــپ بېرىۋاتقــــان مۇســــتهملىكىچىلىك     
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سۈرگۈن قىلىنىش، قولغا ئېلىـنىش، خىتـاي ھۆكـۈمىتىگه ئۆتكـۈزۈپ     
ــاجىئهلىرىگىمۇ دۇچ     ــۈگىتىلىش پــ ــپ تــ ــا قىرىــ ــرىلىش، ھهتتــ بېــ
ــا    ــڭ كۇبـــ ــىمالرنىڭ ئامېرىكىنىـــ ــى، يهنه بىرقىســـ كهلگهنلىكىنـــ

بىر ئارىلىدا ئېغىر قامـاق جازاسـىغا مهھكـۇم     يېقىنلىرىدىكى قايسى
ــا بـــويىچه تېـــررورچىالر دەپ   قىلىنىـــپ، ۋەتىنىمىـــز خهلقىنـــى دۇنيـ

ئۇالرمــــــۇ مىللىــــــي . قارىلىنىشــــــىغىمۇ ســــــهۋەب بولغــــــانىكهن
مۇســـتهقىللىقىمىز ئۈچـــۈن كـــۈرەش قىلىۋاتقـــان مۇھـــاجىرلىرىمىز 

 سـوئالالرنى  تـۈگىمهس  ئـاخىرى  قاسـىمغا  خاسىيهت −» ئهمهسمىدى؟
 .باشلىدى قويۇشقا

 جاۋاب تۇتاشتۇرۇۋېلىپ تاماكا تال بىر قاسىم −. دېگىنىڭىز توغرا«
ردە چهتـــئهلله مۇھـــاجىرلىرىمىز بىرقىســـىم − باشـــلىدى، بېرىشـــكه

ــۇغۇللىنىپ     ــلهن شـ ــالىيىتى بىـ ــي داۋا پائـ ــۇپ مىللىـ ــاپىر بولـ مۇسـ
ــكهن    ــپ كهتــ ــا ئايلىنىــ ــىلىرىمىزنىڭ ئۇدۇمغــ ــان كىشــ كېلىۋاتقــ

 تىنچلىـــق دۇنيـــا ھوقـــۇق، كىشـــىلىك ىـــك،دېموكرات تىنچلىـــق،“
 ئـارتۇق  ئهسـىردىن  يېرىم بويىچه ”ئۇسۇلالر دىپلوماتىك ۋە قانۇنلىرى

ــان ۋاقىتـــتىن ــان ئېلىـــپ بۇيـ تـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ خى بېرىۋاتقـ
تۈكىگىمۇ تهسىر قىلماي كهلگهن بۇنداق پائالىيهتلهردىن ئۈمىـدىنى  
ئــۈزگهن بولســا كېــرەك، خهلقئــارا ســهھنىلهرگه تېخىمــۇ كۈچلــۈكرەك  
ــلهن     ــكهت ئۇســۇلى بى ــېڭىچه ھهرى ــرەر ي تهســىر كۆرســىتهلهيدىغان بى
ــش      ــمه قىلى ــىرتتىن ۋەھى ــا س ــدە خىتايغ ــش نىيىتى ــا چىقى ئوتتۇرىغ

ــالىي ــلهرگه   پائــــ ــىم ھهرىكهتــــ ــىپ بىرقىســــ هتلىرىنى پىالنلىشــــ
بولۇپمــۇ بــۇ تــۈردىكى ھهرىكهتلهرنىــڭ . ئاتالنغــانلىقىمۇ راســت ئىــدى

مۇھىم نۇقتىسى، چهتئهللهردىكى قايسى بىر كۈچلهرنىڭ دىپلوماتىك 
ۋە ھهربىي كۈچ جهھهتتىن ياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈشكه سىرتتا بىـرەر  

ــش بول   ــهت قىلى ــنى مهقس ــاس تىكلهش ــوق  ئاس ــان ي ــىدا گۇم ــۇ . ىش ب
 تاشـقى “نۇقتىدىن ئالغاندا، ئۇالرنىمۇ بۇرۇندىن كېلىۋاتقـان ھېلىقـى   
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 شـهكلىدە  تىنچلىـق  مۇسـتهقىللىقىنى  ۋەتهن ياردىمىـدە  كۈچلهرنىڭ
 قىلىۋاتقانالرنىـڭ  پائـالىيهت  بـويىچه  پروگراممىسى ”كهلتۈرۈش قولغا

 چىققــــان ئوتتۇرىغــــا بىــــلهن ئۇســــۇلى ھهرىــــكهت بىــــر باشــــقىچه
يهنــى، بــۇ تــۈردىكى كهســكىن    . ســچىلىرى دېيىشــال مــۇمكىن  مىرا

ئۇسۇلالر بىلهن پائالىيهت قىلىشـنى تهرغىـب قىلغۇچىالرنىمـۇ ۋەتهن    
ئىچىـــدىكى خهلـــق كـــۈچىگه تايىنىشـــنى ئهمهس، بهلكـــى چهتـــئهل 
ياردىمىنى ئاساس قىلىپ ۋەتهن مۇستهقىللىقىنى چهتئهل قوراللىـق  

لتۈرۈشــنى خــام خىيــال كۈچلىرىنىــڭ يــاردىمىگه تايىنىــپ قولغــا كه
شـۇ سـهۋەبتىن،   . قىلغۇچى قوراللىـق كۈرەشـچىلهر دېـيىش مـۇمكىن    

ئۇالرمۇ باشقا تىنچلىق يولىنى تۇتقانالر بىـلهن بىـر قاتـاردا، مىللىـي     
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى ۋەتهن ئىچىـدە يوشـۇرۇن قانـات يايـدۇرۇش     

ى قارشـ  قهتئىـي  يولىغـا  ’مهن ئىزچـى ‘اليىهىسىنى ئوتتۇرىغا قويغـان  
ــانىكهن ــۇلى     . چىقق ــكهت ئۇس ــدىن ھهرى ــۆز ئىچى ــۇالر ئ ــۇنداقتىمۇ ئ ش

جهھهتــته، ئهقىــدە ۋە ئىــدىيىۋى قــاراش پهرقلىــرى جهھهتــته، ھهرىــكهت 
ــلهردە     ــدىكى جهھهتـ ــقۇرۇش قاتارىـ ــادىي باشـ ــدانلىقى، ئىقتىسـ قومانـ
كهسكىن زىددىيهتلىرى بولغاچقىمىكىن، ئۇالرنىـڭ ھهمكـارلىقلىرى   

ــپ،  ــدىال پارچىلىنىـ ــز ئارىـ ــر تېـ ــۇپ  -بىـ ــمهندەك بولـ ــىگه دۈشـ بىرسـ
بۇنــداق ھهرگىــز ئهمهلــگه ئاشــۇرغىلى بولمايــدىغان . كېتىشــكهنىكهن

تــۈپكى غايىســىدىكى ئورتــاق نــۇقتىالر بــويىچه شهرتســىز بىرلىشــىش 
كاپـــالىتىگه ئىـــگه بولمايـــدىغان ئىتتىپـــاقلىق، ئورتـــاق ھهرىـــكهت  

ىمىـز  پىالنلىشىشالردا كېڭىشىش ئىمكانىغا ئىگه بولمىغاچقا، ۋەتىن
ــر  ــكهن بىــ ــىڭىپ كهتــ ــگه ســ ــلىك -خهلقىــ ــىگه ئىشهنمهســ بىرســ

-بىرىدىن گۇمانلىنىش، بىر-پسىخىكىسىنىڭ تۈرتكىسى بىلهن، بىر
بىرىدىن ئهمهل، ئابرۇي، مهنپهئهت تالىشىش يولىغا كىرىـپ كېتىـپ،   

بۇمـۇ  . مهخپىيهتلىك دېگهن ئۇقـۇمنى بىـر چهتـكه قايرىـپ قويۇشـىدۇ     
ۇپ چۇۋۇلـۇپ كېتىشـىگه مـۇھىم    كهينىدىن پاش بول-ئۇالرنىڭ كهينى
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مىجهزلىرىنىــڭ كۆرۈلۈشــكه باشــلىغانلىقلىرىنى ئهنه شــۇ خىلــدىكى 
ىشلىرىنىڭ ئىپادىسى دەپ ھېسابلىشىمىزغا تۈپكى ئېهتىياج بۇلغىن

بۇنداق ھالغا چۈشۈپ قالغان بىرسى يا ئۇ مۇھىتتىن قېچىپ . بولىدۇ
باشقا يېڭى مۇھىتقا ئۆزىنى ئاتىشى، ياكى بولمىسـا تهدرىجىـي خـاراب    

ــابۇت قىلىشــى مــۇمكىن   ــۆزىنى ن ــۇ يهردە . بولــۇش يولىغــا كىرىــپ ئ ب
ــى، بهل   ــىمىز كېرەككـ ــقهت قىلىشـ ــۇنىڭغىمۇ دىقـ ــر  شـ ــك بىـ گىلىـ

ئىجتىمـــــائى توپالمـــــدىكى شهخســـــلهردە بارغانســـــېرى كـــــۆپلهپ 
ئومۇملىشىپ كېتىۋاتقان بۇ تۈردىكى نورمالسىزلىقالر تهدرىجىي ھالدا 

ــجهز  خــاراكتېرى ھالىغــا ئايلىنىــپ، نورمالســىزلىق  -شــۇ توپنىــڭ مى
ــي      ــۇ مىللىـ ــپ، شـ ــتىن ھالقىـ ــى بولۇشـ ــلهرنىڭ مهسىلىسـ شهخسـ

ئـارزۇلىرى،  -پىكىرلىـرى، غـايه  -اڭتهلهپلىرى، ئـ -جهمئىيهتنىڭ پىكىر
تۇرمۇش قېلىپلىرى قاتارىدىكى ئورتـاق بۇزۇلغـان خـاراكتېرى ھالىغـا     

 . ئايلىنىپ كېتىشىمۇ مۇمكىن

روشهنكى، مىللىتىمىز بۈگۈن يۇقىرىقىدەك ئىنسـان قېلىپىـدىن   
ــىي   ــۇپ، سىياسـ ــار بولـ ــلهرگه دۇچـ ــان ئېزىلىشـ ــائىي -چىققـ ئىجتىمـ

ــوقىتىلىش گىردابىغــ  ــال ي ا كېلىــپ قالماســتىن، بهلكــى  جهھهتلهردى
ــگه دۇچ     ــۈش خهۋپىـ ــدىن ئۆچۈرۈلـ ــارىخ بېتىـ ــۇ تـ ــي جهھهتتىنمـ روھىـ

بـۇ مىللهتنـى قۇتقــۇزۇپ قېلىشـنىڭ بىـردىن بىـر يــولى،      . كهلمهكـته 
مىللىي دۆلىتىنى قايتا ئهسلىگه كهلتۈرۈۋېلىشتىن باشقىچه بولـۇش  

ــي   . مــۇمكىن ئهمهس ــى، شــهرقىي تۈركىســتان مۇســتهقىل مىللى يهن
ــۇ ــى دۆلهت ق ــز −رۇش مهسىلىس ــڭ بى ــۆزىنى ئۇيغۇرالرنى ــۇزۇپ ئ  قۇتق

ــردىن قېلىشــنىڭ ــر-بى ــش ھهل بى ــا چارىســى قىلى ــپ، ھالىغ  كېلى
 !تۇرماقتا ئالدىمىزدا بولۇپ تهقهززاسى تهقدىرىمىزنىڭ مىللىي

بۇ ئاساستا تهھلىل قىلغىنىمىزدا، ئـادەم ھاياتلىقنىـڭ ئهقهللىـي    
تهلهپلىرىدە ئهڭ بىخهتهر دەرىجىدە قاندۇرۇلۇشنى ئارزۇ قىلىدىغان بىـر  
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ــق       ــاس ئهڭ مۇۋاپىـ ــا خـ ــانالر توپلىمىغـ ــۇ ئىنسـ ــۈردە شـ ــۇتلهق تـ مـ
داق بىر ئىجتىمائىي مۇھىت ئۈچۈن ئىجتىمائىي مۇھىت بولىشى، بۇن

بولسا يهنه شۇ تارىخى جامائهتكه خـاس بولغـان بىـخهتهر ۋە مۇسـتهقىل     
ئۇنــداق بولمايــدىكهن، ئىنســان . بىــر دۆلهت مــۇھىتى بولىشــى شــهرت

بالىسىنىڭ ئۆز روھـى دۇنياسـىدىكى بـۇ تـۈر ئـادەم بولۇشـنىڭ تـۈپكى        
ۇشى توسـالغۇالرغا  ئېهتىياج تهلهپلىرىنى پهرق قىاللىشى، ئۇنى قاندۇر

ئـۇچراپ، بهزى ئېهتىيــاجلىرىنى يوشۇرۇشـقا، بىــر باسـقۇچلۇق، ھهتتــا    
بىرقانچه باسقۇچلۇق نىقابلىنىشالر ۋاسىتىسـى بىـلهن ئىپادىلهشـكه    

-ھهتتا بىر يهرلىـرىگه كېلىـپ، بـۇ تـۈردىكى قـاتالممۇ     . مهجبۇرلىنىدۇ
تـۈپكى   قاتالم نىقابالشالر نهتىجىسىدە، ئۇ ئادەم، ئۆزىنىڭ ئهسلىدىكى

ئېهتىياجىنىڭ نـېمه ئىكهنلىكىنىمـۇ پهرق قىاللمىغـۇدەك ھالالرغـا     
ئۆزگهرتىۋېتىشى، تېخىمۇ ئېغىرراق بولغىنىـدا، ھهتتـا تـۇال نىقـاپالپ،     
تۇال سىموۋۇلالشتۇرۇپ يۈرۈپ ئاخىرى ئۆزىنىڭ ئادەم بولۇشنىڭ تۈپكى 
 ئېهتىياجلىرىنى خاتا تونۇپ، ئۆز ئېهتىياجىغا بهكـال ئـاز مۇناسـىۋىتى   

بولىدىغان، ھهتتا زادىال مۇناسىۋىتى يوق شهيئىلهرنى ئادەم بولۇشنىڭ 
بـۇ نۇقتىغـا كهلـگهن    . تۈپكى ئېهتىياجى دەپ تونۇۋېلىشىمۇ مۇمكىن

خاراكتېرلىرى -بىر ئادەم، نورمال ئادەم بولۇشتىن يىراقلىشىپ، مىجهز
ۋە ئهخالقـــى پهزىلهتلىرىـــدىكى بۇزۇلۇشـــالرغا، ئېغىـــرراق بولغىنىـــدا 

ــىمۇ  ئهقىـــل ج ــۇپ قېلىشـ ــته نورمالســـىزلىقالرغا مهھكـــۇم بولـ هھهتـ
مهسىلهن، خهلقىمىز ئۈچـۈن ئېلىـپ ئېيتقىنىمىـزدا، بهزى    . مۇمكىن

كىشــــىلىرىمىزدە كۆرۈلىــــدىغان ئېچىرقــــاپ كهتكهنــــدەك تاماققــــا 
ھېرىســـمهنلىكلىرى، تاپقـــان پۇلىغـــا ئـــۆي سېلىشـــتىن باشـــقىنى  

يـادى يېگـانه   -بىلهلمىگۈدەك ھالغا كېلىپ قېلىشلىرى، پۈتۈن ھېس
جىنســى ھهۋەس قانــدۇرۇش ئۈچــۈنال بولــۇپ كېــتىش، ئـــاچكۆزلۈك،      
قىزغانچۇقلۇق، يـالغۇزلۇق، ھۇرۇنلـۇق، بېقىنـدىلىق، غايىسـىزلىك،     
ــۇق    ــق، قۇلل ئۈمىدســىزلىك، چۈشــكۈنلۈك، ئهخالقســىزلىق، زومىلى
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ئىشـنىڭ ئهڭ مـۇھىم تهرىپـى،    . سهۋەبچى بولـۇپ قالغـانلىقى چوقـۇم   
 تهكىــتلهپ قــاتتىق دېگىنــى ’مهن ئىزچــى‘مېــنىڭچه بولغانــدا، شــۇ 

 مۇۋاپىـق  شـارائىتقا  يېڭى خهلقىمىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىكى كۆرسهتكهن
 يوشـــۇرۇن  شـــهكلىگه  ھهرىـــكهت ئىســـتراتېگىيىلىك  كېلىـــدىغان

ۈشــىنى قهتئىــي قوبــۇل قىلماســلىقى، نــۆۋەتتىكى دۈشــمهن كۆندۈرۈل
ۋەزىيىتىنـــى ۋە دۈشـــمهن كـــۈچلىرىنى ئېتىبارغـــا ئالمـــاي، چهتـــئهل  
كۈچلىرىدىن بهكال ئۈمىدۋار بولۇپ كېتىش، ئۆز ھالىغا باقمـاي بهكـال   
ئېغىر پىالنالرنى ئۆزلىرىگه ۋەزىپه قىلىۋېلىشـى ئۇالرنىـڭ مهقسـهتكه    

ــارايمهن يېتهلمىگهنلىكىنىــڭ بىــر ســهۋە   −. بى بولســا كېــرەك دەپ ق
 گېپىنـى  تـۇرۇپ  ئېزىـپ  كۈلدانغا قالدۇقىنى تاماكا قولىدىكى قاسىم

ــدى، داۋام ــا − قىل ــۇنى ئهمم ــار ش ــلىقىمىز ئىنك ــى، قىلماس  كېرەكك
 بىـــر باشـــقا خهلقىمىـــزگه ھهرىكىتـــى يىللىرىـــدىكى شـــۇ ئۇالرنىـــڭ
 بولــۇپ چــاقىرىق بىـر  كۈچلــۈك ئىنتــايىن چـاقىرىق،  بىــر نۇقتىـدىن 

دۈشمهننى ۋەتىنىمىـزدىن قـوغالپ چىقىـرىش ئۈچـۈن     : تهسىر قىلدى
چهتـــئهل كـــۈچلىرىگه ئهمهس، ۋەتىنىمىـــز خهلقىـــگه تايىنىشـــىمىز، 
مۇتلهق تـۈردە ۋەتهن ئىچىـدە ئهڭ مۇۋاپىـق قوراللىـق كـۈرەش يولىغـا       
ــاۋۋال ۋەتهن ئىچىــدە ئاشــكارا    ئاتلىنىشــىمىز شــهرتلىكىنى، ئىشــنى ئ

رۇن ۋە ئهڭ ئۈنۈملــۈك شــهكىلدە قانــات قــاراملىق قىلمــاي، ئهڭ يوشــۇ
يايــــدۇرۇش شــــهرت بولىــــدىغانلىقىنى خهلقىمىــــزگه ۋاســــىتىلىك  

يېـــرىم ئهســـىردىن بۇيـــان . ئىســـپاتالپ كۆرســـىتىپ بهرگهن بولـــدى
قوزغالمىغان، ھهتتا قوزغىلىش يولىنى بىلهلمهي يۈرگهن بىر خهلقـقه  

ى بۇنداق بىر چاقىرىقنى ۋاسىتىلىك شـهكىلدە بولسـىمۇ چىقىرىشـن   
ــرەك   ــيىش كې ــجه دې ــۆۋەتتىكى ئهڭ چــوڭ نهتى ــۇ  . ن شــۇ ســهۋەبتىن، ب

مۇھاجىرلىرىمىزنىـــڭ پائالىيىتىـــدىن كېـــيىن، نۇرغـــۇن تىنچلىـــق 
 ئاگاھالنـدۇرۇلۇش  ئېغىـر  ئېقىمىغـا  ’مۇجـادىلىچىلهر ‘يولىنى تۇتقـان  

 بىـزگه  شىكايهتلىرىدە ياكى يېزىق، سۆز، كېرەك، قىلسا تهسىر بولۇپ
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ه خىتـايالر بىـلهن تهڭ باراۋەرلىـك كېـرەك،     بىـزگ  كېـرەك،  ئاپتونومىيه
 −خهلقىمىزنى ئاسسىمىلياتسىيه قىلىشـتىن ۋاز كېچىشـى كېـرەك    

 ئوتتۇرىلىرىــدىن يىلالرنىــڭ ئاتمىشــىنچى تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي
 ۋاز نىيىتىـــدىن قىلىـــش ئاسسىمىلياتســـىيه ئۇيغـــۇرالرنى باشـــالپال
ىـــي تهبىئ يـــاكى ســـۈنئىي خهلقىمىزنـــى ئورنىغـــا ئۇنىـــڭ كېچىـــپ،

ــۇ      ــانلىقىنى ئـ ــكه ئاتالنغـ ــويىچه ھهرىكهتـ ــى بـ ــۋېتىش پىالنـ يوقىتىـ
ــدىكىن  ــقا بىلمهي ــاجىرلىرىمىز نېمىش ــى   -مۇھ ــا تېخ ــۇالر مان ــاڭ؟ ئ ت

يېقىنقــى يىلالردىــن باشــالپال قــوش تىللىــق مائارىــپ، خىتايــدا بــاال  
ــدەك      ــرىش دېگهن ــپ بې ــش تېپى ــا ئى ــاكى قىزالرغ ــرىش ي ــۇپ بې ئوقۇت

ــلهن خهلقىمىز  ــدامچىلىقالر بىـ ــش  ئالـ ــىيه قىلىـ ــى ئاسسىمىالتسـ نـ
 چـاقىرىقلىرى  خـائىنالرچه  دەيدىغانـدەك  … −. ھهرىكىتىگه ئاتالنـدى 

ــا ــزگه“ ئورنىغ ــي بى ــرەك ئىســتىقالل مىللى ــدىغان ”كې  شــوئارالر دەي
ــىتىلىش، ــى دەسس ــر قايس ــۇ بى ــق گېزىتىنىم ــهكلىدىكى تىنچلى  ش

 شــهرقىي« كهلتۈرۈۋېلىشــقان ھــالىتىگه ســىمۋولى پائالىيهتلىرىنىــڭ
دېـــگهن ئىســـىمدىن ھهمـــمه كىشـــى چۈشـــىنىدىغان » تانتۈركىســـ

مۇســتهقىللىق دېــگهن ســۆزنىڭ تىــنچلىقچىالر تېرمىنــى ھالىغــا      
دېـگهن سـۆزگه ئۆزگهرتىشـىگىمۇ سـهۋەب     » ئىسـتىقالل «كهلتۈرۈلگهن 

 تال بىر ئالدىرىماي توختىتىپ گېپىنى ئۇ −. بولدى دېيىش مۇمكىن
كهينىـدىن چهكـكهن   -كهينى ئۇنىڭ ئىچى ئۆي. تۇتاشتۇرۇۋالدى تاماكا

تاماكىسىنىڭ ئىسىدا ئاپپاق بۇلـۇت بىـلهن قاپلىنىـپ خىرەلىشـىپ     
 كېرەككـى،  ئۆتـۈش  ئهسـكهرتىپ  شـۇنىمۇ  يهنه يهردە بـۇ  −. كهتكهنىدى

 بولىشـىدىن  يـۈرگهن  ئاتـاپ  بىـلهن  ئات بىر ھهرقانداق ئۆزلىرىنى ئۇالر
ا ئالمىغانـد  ھېسـاپقا  قىسـىملىرىنى  بىـر  ئـاز  ئىنتـايىن  نهزەر، قهتئىي

ئافغانىستانغا مۇجاھىت بولـۇپ كهتـكهن ئـۇ ياشـلىرىمىز ۋەتىنىمىـز      
ئازادلىقى ئۈچۈن ئهمهس، ئافغانىسـتان ئىچكـى ئۇرۇشـىغا قاتنىشـىش     
ئۈچۈن پىدائىي بولۇپ كهتكهنلهر، ھهتتا كېيىنكى يىلالرغا كهلگهنـدە،  
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ــىخولوگىيىلىك     ــاپ پســـ ــى؛ ســـ ــان قىلىشـــ ــتىگىنى نامايـــ ئىســـ
ــك،   ــۇق، ھهققانىيهتچىلىـــ ــزىقىش، موللـــ ــدىن قىـــ ئېهتىياجلىرىـــ
ــاكىزلىق،     ــپىيات، پـ ــك، كهشـ ــق، گۈزەللىـ ــك، ئىنتىزاملىـ تهرتىپلىـ

 …غۇرۇرلۇق، ياردەمسـۆيهرلىك، ئوملـۇق، ئىختىيـارلىق، ئهركىنلىـك،     
سىنى نىسپىي شهكىلدە مىچهكلى مۇھىت ئاساسهن بولسا قاتارلىقالر

ــن  ــدىغان، ئهركى ــۇل قىلماي ــر شــهكىلدە ئىنســان   -قوب ــارى بى ئىختىي
ــت     ــقى مۇھىـــ ــدەكچىلىكى، تاشـــ ــڭ ھهيـــ ــى روھىيىتىنىـــ ئىچكـــ
توســـالغۇلىرىنى يېڭىشـــكه ئىنـــتىلگهن، ئىجتىمـــائىي مۇھىتنىـــڭ 

-ئهقىــدە دائىرىســىدىن ھالقىشــقا ئىنــتىلگهن ۋە شهخســنىڭ بىلىــم
ــدى   كى ئامىلالرغــا تايانغــان، ئاساســهن   ماھــارەت جۇغالنمىســى قاتارى

ــىز ئوتتۇرىغــا       ــىدا نىســبهتهن تهرتىپس ئۈســتۈن ئىختىيــارلىق ئاساس
بىردىن قانـدۇرۇلۇش ئىسـتىگىنى نامايـان قىلىشـى     -چىقىپ بىردىن

مهســىلىنىڭ تۈگــۈنى شــۇ يهردىكــى،  . مــۇمكىن دەپ مــۆلچهرلهنمهكته
ــۆپ    ــى كـ ــڭ خېلـ ــۈردىكى ئېهتىياجلىرىنىـ ــۇ تـ ــى بـ ــان بالىسـ ئىنسـ

ــمى ــڭ  قىســ ــك ئېهتىياجلىرىنىــ ــۇقىرى دەرىجىلىــ ــۇ يــ نى، بولۇپمــ
ــۇرى    ــنگهن تهپهككـ ــى بىلىـ ــونكرېتنى تهلهپلىرىنـ ــاڭ  (كـ ــكارا ئـ ئاشـ

دە ئاڭلىق ھـېس قىلىـپ كېتهلىشـى ناتـايىن بولغاچقـا،      ) پائالىيىتى
ئادەمنىڭ يېتىلىش جهريانىدا ھهربىر ئېهتىيـاج باسـقۇچلىرى ئۈچـۈن    

ىيــاج ســېزىم مــۇھىتى مــۇتلهق بىــخهتهر ۋە مــۇتلهق مــۇكهممهل ئېهت
يهنـى  . بىلهن ئېهتىياج قاندۇرۇش مۇھىتىنى يارىتىپ بېرىشـى شـهرت  

زامانىســىنىڭ نىســبهتهن تىرىشــچان ۋە پــاراۋان بىــر ئــائىله مــۇھىتى،   
ئىمكــان بــار ئهڭ مــۇكهممهل شــارائىتالرغا ئىــگه بىــر تهربىيىلىــنىش  
ــش     ــان قىلىـ ــۆزىنى نامايـ ــن ئـ ــار ئهڭ ئهركىـ ــان بـ ــۇھىتى ۋە ئىمكـ مـ

ئىي ۋە ماددىي مۇھىتى ئىنسان پهرزەنتىنىڭ مۇكهممهل ئادەم ئىجتىما
بۇنــداق بىــر  . بولۇشــقا يىتهكلىنىشــىنىڭ ئهقهللىــي شــهرتلىرىدۇر   
بۇنىڭ ئۈچۈن . مۇھىتنى ھهرقانداق بىر شهخس ئاز ئالدىغا يارىتالمايدۇ
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چهكلهيــمهن، يوقىتىــۋېتىمهن، ئۆزگهرتىــۋېتىمهن دېــگهن بىلهنمــۇ ئــۇ  
ــۇرۇن      ــدە يوش ــر يهرلىرى ــىنىڭ بى ــۇر دائىرىس ــان تهپهكك ــر ئىنس بهرىبى
بولسىمۇ ساقلىنىپ، ئادەمنىڭ پىكىر قىلىشىغا بىرقانچه قاتالملىق 

ــر شــهكىللهرد   ــان بى ــڭ ئهڭ  ۋاســىتىلىك نىقابالنغ ە بولســىمۇ ئۆزىنى
يهنى . ئهقهللىي ئادەم بولۇش ئېهتىياجلىرىنى ئىپادىلهشكه تىرىشىدۇ

بىر ئاسـالن تۇغۇلغىنىـدىن باشـالپ ئـۆزىنى قانـداقتۇر بىـرەر يولـۋاس        
قىلىپ يېتىشتۈرۈش ئهمهس، بۇنىڭ دەل ئهكسىچه ئۆتۈپ كهتسه ئهڭ 
ــچانلىق    ــكه تىرىشـ ــۈك قىلىـــپ يېتىلدۈرۈشـ ــر مۈشـ مـــۇكهممهل بىـ

رسىتىشــتىن باشــقا ئىمكــانى بولمىغىنىــدەك، ئىنســانمۇ ئــۆزىنى  كۆ
ــداقتۇر بىــر مهخلــۇق قىلىــش ئۈچــۈن ئهمهس، بهلكــى ئهڭ    باشــقا قان

بۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسـاندا  . مۇكهممهل ئادەم قىلىش ئۈچۈنال تىرىشااليدۇ
ــاج     ــۇن ئىچكــى ئېهتىي ــپ يېتىلدۈرۈشــنىڭ نۇرغ ــادەم قىلى ــۆزىنى ئ ئ

ــدا  ئىســتهكلىرىنى يېــرىم ئىرىســى ھا  ــاڭ قاتالملىرى ــدا بولســىمۇ ئ ل
ــدۇ   ــگهن بولى ــاقالپ كهل ــۈپكى    . س ــادەم ت ــان ئ ــهكىلدە كېلىۋاتق ــۇ ش ب

-ئېهتىيــاجلىرى ئــادەتته فىزىئولوگىيىلىــك ئېهتىيــاجالر، فىزىئــو    
ــاجالر    ــىخولوگىيىلىك ئېهتىي ــاجالر ۋە پس ــىخولوگىيىلىك ئېهتىي پس

بـــۇ ئـــۈچ ئېهتىيـــاج . دەپ ئــۈچ چـــوڭ تـــۈرىگه ئايرىلىشـــى مـــۇمكىن 
ملىرىنىڭ ئىپادىلىنىشى ئاساسهن يۇقىرىدىكى تهرتىـپ بـويىچه   قاتال

بــۇ . ئوتتۇرىغــا چىقىــپ قانــدۇرۇلۇش ئىســتهكلىرىنى نامايــان قىلىــدۇ
، جىنسـى  )تۇرالغـۇ (ئىچمهك، ھۇزۇرلۇق مۇھىـت  -جهرياندا ھاۋا، يېمهك

ھهۋەس قاتارىـدىكى سـاپ فىزىئولوگىيىلىـك ئېهتىيـاجلىرى تهرتىـپ      
بىرسى قانـدۇرۇلۇش ئىسـتىگىنى نامايـان    -بىلهن بىرىنىڭ كهينىدىن

ــدىن    ــرىم پســىخولوگىيىلىك ئېهتىياجلىرى ــدىن باشــقا، يې قىلغىنى
قاتارىـدىكى  ) ھهقىقى كىملىـك (بولغان بىخهتهرلىك، مۇقىم تهۋەلىك 

ئېهتىياجلىرى كۆپىنچه ھالالردا مۇھىـت چهكلىمىلىـرىگه قىسـمهن    
انـدۇرۇلۇش  بوي سۇنغان، ئېنىق تهرتىپ چېگرىسى بولمىغان ھالـدا ق 
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ئهرەب مىللهتچىلىكىنىڭ سـىمۋولى ھـالىتىگه كهلـگهن ئامېرىكىغـا     
ــكه  ــى ھهرىكهت ــك    قارش ــكهن، ئهرەب مىللهتچىلى ــۇپ كهت ــدائىي بول پى

. ھهرىكىتىنىڭ پىـدائىي جهڭچىلىـرى بولۇشـتىن نېرىغـا ئۆتهلمىـدى     
ئهگهر پىدائىي ئۇيغۇرالردا ئۇنداق ئوي يوق ئىدى دېيىلگىنىدىمۇ، ئهڭ 
كېمىدە، ئۇالرنىڭ يىتهكچىلىرى ئۇالرنى خۇددى ۋەتىنىمىزدىكى ئـون  

ىكىــتىگه ئوخشــاش، خهلقنىــڭ ئىككىنچــى دېكــابىر ئوقۇغــۇچىالر ھهر
غۇرۇرىنى خهلقىمىزنىڭ تهقدىرى بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى بولمىغان 
شهخســـى ئىشـــالردا ۋاســـىته قىلىـــپ ئىشـــلهتكهنلىكتىن باشـــقىچه 

  .چۈشهندۈرەلمهيمىز

 ئـادەمنى  گهپلىرىنـى،  دىكىلهرنىڭ ’مۇھاجىر‘بولدى قىلىڭه شۇ «
ــال ــىزلهندۈرۈۋېتىدىكهن بهك ــىيهت −. ئۈمىدس ــېقىن  قا خاس ــىمغا ي س

ــدى،   ــپ دې ــىزدىن −ئولتۇرۇۋېلى ــورىۋالىدىغان س ــر يهنه س ــۇھىم بى  م
ــار ســوئالىم ــالالر بىــزدە: ئىــدى ب -دامــولال كىرىــپ مهســچىتلهرگه ئاي

 ئىمكـانىمىز  چىقىش ئاڭالپ نهسىههتلىرىنى-ۋەز دىنىي ئىمامالرنىڭ
 ئوقۇغـۇدەك  ئولتـۇرۇپ  ئۆيـدە  ئـۆزىمىز  ھهقـته  بۇ. بىلىسىز يوقلىغىنى

ىن باشقا ئۇيغۇرچه تۈزۈك كىتابىمىزمۇ يوق، ھهتتا قۇرئـاننىمۇ  قۇرئاند
بهزى خۇراپىي ئهقىدىلهرنىڭ چهكلىشـى بىـلهن خالىغانـدا قولىمىزغـا     

-شــۇڭا بىــز ئايــالالر تــوي. ئېلىــپ ئوقۇشــقىمۇ جــۈرئهت قىاللمــايمىز
-چىراغالردىكى بىرەر بۇلۇڭـدا بولـۇپ قالىـدىغان مهدداھ   -تۆكۈن، نهزىر

ــ  ــنانجىمالرنىڭ ســ ــپ  قۇشــ ــى ئۆگىنىــ ــاراپال دىنىمىزنــ ۆزلىرىگه قــ
ــز ــاراپ،     . كهلمهكتىمى ــا ق ــي نۇتۇقالرغ ــى دىنى ــداق يهرلهردىك مهن بۇن

دىنىمىزنى بهكـال تۇتـامى يـوق بىـر نـادانلىق، يـاكى ئاساسسـىز بىـر         
كېيىــنچه قۇرئــان تهرجىمىســىنى . روھــانىيلىق دەپــال قــاراپتىكهنمهن

بۇلۇڭالردا -مهن كوچائوقۇپ باققىنىمدا، گهرچه ئۇنىڭدىكى گهپلهرنىڭ 
ئــاڭالپ ئــۆگهنگهن گهپــلهر بىــلهن دېگهنــدەك ئوخشــىمايدىغانلىقىنى 
ــپ     ــۇنچه بىلىـ ــاننى ئـ ــال قۇرئـ ــاممۇ، يهنىـ ــدەك قىلسـ ــېس قىلغانـ ھـ
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ئهممــا تهبىــئهت دۇنياســىنى . مهن خۇداغــا ئىشــىنىمهن. كېتهلمىــدىم
دىنىمىز بىلهن قانداق چۈشهندۈرۈش كېرەكلىكىنى بىلىشىم كېرەك 

لهن قىلىۋاتقان بۇ ئىشـلىرىمىزنى نۇرغـۇن قۇشـناچىمالر    مهسى. ئىدى
ئـۇالر ھهرقانـداق   . قهتئىي تۈردە كاپىرلىق دەپال قارىلىشىپ كهلمهكته

بىـــر تهبىـــئهت بىلىملىرىنىمـــۇ كېســـىپال شـــهيتاننىڭ ئويـــۇنلىرى  
. بۇنــداق گهپلهرنــى زادىــال قوبــۇل قىلغــۇم كهلمهيــدۇ . دېيىشــىدىكهن

قانۇنلىرىغا خىـالپ كېلىـدىغانلىقى   ئۇالرنى قوبۇل قىلىش، تهبىئهت 
يۇ، خۇدا ياراتقان -ئۇنداقتا خۇدا ھهممىنى ياراتقان دەيدىكهنمىز. ئېنىق

ــدىكهنمىز    ــار قىلى ــانۇنلىرىنى ئىنك ــىنىڭ ق ــئهت دۇنياس ــۇنى . تهبى ب
ــدۇ    ــپال تۇرى ــارىغۇم كېلى ــىزلىك دەپ ق ــل مهنتىقىس ــۇددى . بىرخى خ

پهن، تېخنىكـا  -ىـم شۇنىڭدەك مىللهت، ۋەتهن، مىللىي ئـازادلىق، ئىل 
دېگهنلهرنــى خــۇددى دىنىمىــز زادىــال تونۇمايدىغانــدەك، ئــۆگهنگهن      
ــدەك      ــراپ قىلمايدىغان ــز ئېتى ــى دىنىمى ــي پهن بىلىملىرىمن تهبىئى

سـىزنىڭچه بـۇ   . بىلىنىپ، بهزىدە بـۇ دىنـدىن گۇمـانلىنىپمۇ قـالىمهن    
 »تۈردىكى مهسىلىلهردە دىنىمىزنى قانداق چۈشهنسهك بولىدۇ؟

 .دە يېيىلغان بىر دۆۋە چاچ سهل قىمىرالپ قويدىدىۋان ئۈستى

ئهندى سىز مېنى بهكال قىيىن بىر مهسىلىدە يارغا قىستىماقچى «
ئېتىقـات مهسىلىسـى بهكـال نـازۇك بىـر      -بىزدىكى دىـن . بولىۋاتىسىز

ئهممـا يهنه بىـر تهرەپـتىن ئايدىالشتۇرىۋېلىشـقا تېگىشـلىك      . مهسىله
ر مېنىمـۇ ئـۇزۇن يىلالردىـن    بـۇ ئىشـال  . ئىنتايىن مۇھىم بىر مهسـىله 

گهرچه بىــز ئهرلهر ســىلهر ئايالالرغــا . بېــرى كــۆپ قىينــاپ كهلگهنىــدى
قارىغانـدا دىنىـي تهلىمــاتالرنى بىۋاسـىته مـوللىلىرىمىزدىن كــۆپرەك      
ئۆگۈنهلىگهنــدەك قىلســاقمۇ، بــۇ بىلگهنلىرىمىــزگه قــاراپال پىكىــر      

مۆلچهرلهشـكه  قىلساق، بۇ دىنغا ئىشىنىشنى بىرخىل نادانلىق دەپال 
ــوغرا كېلىــدۇ ــېڭىال تېخــى قاســىم −. ت  تاماكىســىنى تۇتاشــتۇرغان ي
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 ”!ا يېنىپ كېتىدۇخېمىغ

ــى  ــۇش‘خهلقىمىزنـ ــى قۇتۇلـ ــا ’جېڭـ ــنى غـ ــلهپ يېتهكلهشـ  چهكـ
ــدىغان ــۇ تۇرىـ ــۈردىكى بـ ــۋىقات تـ ــاللىرىنى تهشـ ــۇ مىسـ ــۆپ يهنىمـ  كـ

ــىمىز ــۇمكىن كهلتۈرۈشـ ــا“. مـ ــان بىكارغـ ــتىن، قـ ــۇدە تۆكۈلۈشـ  بىهـ
 پهيـدا  تهسـىر  يامـان  جامـائىتىگه  چهتـئهل  خىتايغا، ئۆلتۈرۈلۈشلهردىن،

ــپ ــئهل قويۇشـــتىن، قىلىـ ــتىن    چهتـ ــاردىمىنى قـــاچۇرۇپ قويۇشـ يـ
ــاقلىنىش،  ــا − …”سـ ــۇ مانـ ــۈردىكى بـ ــۋىقاتالرنىڭ تـ ــك تهشـ  تىپىـ

ــۇ ئهســلىدە. مىســاللىرى ــاتقىنى تېگىــدە باھانىلهرنىــڭ تــۈردىكى ب  ي
ــمهندىن مىللىتىنىــــڭ ــۇش دۈشــ ــبىگه ھهرىكىتىنــــى قۇتۇلــ  غهلىــ

 تاجــاۋۇزچىلىرىنى خىتــاي خهلقىمىزنىــڭ ئېرىشــتۈرەلهيدىغانلىقىغا،
غالپ چىقىرااليـدىغانلىقىغا ئىشهنمهسـلىكتىن باشـقا    قـو  تهلتۆكۈس

 .نهرسه ئهمهس

دېمهك، ئىنسـانغا قىلىنغـان خاتـا تهربىـيىلهر ئـادەمنى ئىنتـايىن       
رقىــدىغان قىلىــپ يېتىشــىپ ئۈمىدســىز، تهۋەككــۈل قىلىشــتىن قو

ئهسلىدە ئادەمنىڭ روھى دۇنياسـى  . چىقىشقا سهۋەب بولۇپ كهلمهكته
دارۋىـــن تهســـۋىرلىگىنىدەك ئۇنـــداق ھـــايۋانىي بولماســـتىن بهلكـــى 

 بولماسـتىن  ’بهت ئـاق ‘ئادىمىدۇر؛ پاۋلوپ تهسۋىرلىگىنىدەك ئۇنـداق  
 .تولغانـدۇر  بىـلهن  ئىسـتهكلىرى  ئېهتىيـاج  تـۈپكى  ئىنسـانىي  بهلكى
ــقىچه يهنــى ــى بــۇ ئېيتقانــدا، قىس  قاتارلىقالرنىــڭ ماســلوۋ ھهقتىك

يـــاكى ( بــارلىق  − »دولقــۇنى  پســـىخولوگىيه ئــۈچىنچى « قوزغاتقــان 
ــۇق ــڭ  ) مهۋجۇدلــ ــادەم ئېهتىياجلىرىنىــ ــىدىكى ئــ پسىخولوگىيىســ

قــاتالملىق ئوتتۇرىغــا چىقىــش تهلىمــاتى بــويىچه قــارىغىنىمىزدىمۇ،  
ئادەم بولۇش ئـامىللىرى ئهسـلىدىنال مىليـون يىللىـق ئىنسـانىيهت      
تارىخى جهرياندا تهدرىجىي مۇقىملىشىپ غۇۋا ئىرىسـى بىـر شـهكىلدە    

دا ساقالنغان بولـۇپ، ئـۇ ئـامىلالرنى ھهرقـانچه     ئىنسان ئاڭ قاتالملىرى
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 تىنچلىــق ‘ پۈكۈشــنىمۇ تېــز دۈشــمىنىگه  ھهتتــا ئۇزارتىشــىدىغان،
ــى ــدىغان دەپ ’پهزىلىت ــك تونۇي ــا پاجىئهلى ــدى ھالغ  تېخــى( كهلتۈرۈل
ــى ــۈنلهردىال يېقىنق ــمه ك ــپ تهرجى ــېالن قىلى ــان ئ ــدى« قىلىنغ  گهن
نىــڭ تهســىرىدە، ھهمــدە تىنچلىقپهرەســلىرىمىزنىڭ » ھــالى تهرجىــمه

ــدىغان »ئۇيغــۇرالر ئهبگــار« تونۇلىــدىغان دەپ ’دەســتۇرى كــۈرەش‘  دەي
ــيىن، يۈرۈشــىدىن تارقىلىــپ كىتابنىــڭ  تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي كې
 بىكـاردىنال  تۆكۈۋەتسـىمۇ،  يۇنـدا  ئۈستىگه قىلىنىپ مازاق تهرىپىدىن

 دېگهنـدەك  ”سـاقمۇ غىـڭ قىلمـايلى   قىلىن بوزەك ئۆلتۈرۈلۈپ-ئۇرۇپ“
 بهزى غهلىــــــتىلىكلهر مهدىهلىشــــــىدىغان روھنــــــى تهســــــلىمچى

! ئىـكهن  ئايالنماقتـا  غا ’تېمىلىرى سۆھبهت شېرىن‘ ئولتۇرۇشالرنىڭ
 ).تۈزەتكۈچىدىن قايتا −

ــات    ــڭ ئهدەبىي ــدا بىزنى ــدىن ئالغان ــۇ نۇقتى ــهنئهتچىلىرىمىز، -ب س
-تارىخچىلىرىمىز، سىياسىيونلىرىمىز، ئوقۇتقۇچىلىرىمىز، ھهتتا ئاتـا 

 قىــل، شــۈكرى تــۇر، تىــنچ تــۇر، جىــم“ئــانىلىرىمىزمۇ پهرزەنتلىــرىگه 
 قىلىــــدىغان ئاســــاس ئىــــدىيىلهرنى دېگهنــــدەك ”قىــــل ئىتــــائهت

. كېلىشـمهكته  قىلىپ دەستۇرى هشنىڭتهربىيىل ئهۋالد تهشۋىقاتالرنى
 ئۈچــۈن تهشـۋىقاتالر  جهڭگىــۋار كىشـىلهر  خىــل بـۇ  كهتســه ئۆتـۈپ  بهك

 ئۆزلىرىنىـڭ  قىلىـپ  باھـانه  دېگهننـى  ”ئىت، پۇرسهت كهلمىـدى شارا“
 ئۇالرنىـڭ . ئۇرۇنۇشـماقتا  قېلىشـقا  سـاقالپ  ئىدىيىسـىنى  تهسلىمچى

 بىــلهن ھهرىكىتــى مۇســتهقىللىق مىللىــي ۋەتىنىمىزنىــڭ نهزىرىــدە
ــىنىڭ ــارائىتى شۇغۇللىنىشـ ــرىم شـ ــىردىن يېـ ــان ئهسـ  پىشـــىپ بۇيـ

كهن بۇ ۋەزىيهت شـۇنچه  مى ’چهمى ئابدۇخالىقنىڭ‘! يېتىلمىگهنمىش
مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ شـارائىتى     ! پىشمايدىغان

شــاپتوال ئهمهس، ئــۇنى بىــز ئــۆزىمىز  -ئۆزلۈكىــدىن پىشــىدىغان ئالمــا
. ىز، بارلىققــا كهلتۈرۈشــىمىز كېــرەكتهدبىــر قوللىنىــپ پىشۇرىشــىم

 چـــامغۇرمۇ قايناۋاتقـــان“ يېتىـــۋەرگىنىمىزدە جىـــم دەپ ’تىنچلىـــق‘
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 بىزنىـــڭ  دەســـلىپىدە، − ئهزدى، تاشـــالپ  كۈلـــدانغا ئۆزلۈكىـــدىنال
ــۆۋەن سهۋىيىســى موللىلىرىمىزنىــڭ ــى بىــزگه بولغاچقــا ت  دىنىمىزن

 بولسـا  يـۈرگهن  تونۇتـۇپ  قىلىـپ  ئـاددىي  چۆچهكلهردىكىـدەك  شۇنداق
ردقا يېقىن مۇسـۇلمانالر دۇنياسـىدىكى نۇرغـۇن    مىليا ئىككى كېرەك،

ئهللهرنىــڭ ئــۆز مۇســـتهقىل دۆلىتــى، دىنىـــي ئــالىي مهكتهپلىـــرى     
بولغاچقا، ئۇالر دىنىمىزنى بىزنىڭ موللىلىرىمىزدەك ئۇنداق ئـاددىي  

كېيىـنچه دۇنيـا   . چۈشۈندۈرۈشمىسه كېرەك دەپ ئويالشقا تىرىشاتتىم
مىســــىال دېگــــۈدەك خهۋەرلىرىــــدە مۇســــۇلمان دۆلهتلىرىنىــــڭ ھهم

بىلىمسىز، ئـاجىز، بـوزەك بىـر خهلـق ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ ھهيـران        
ــۇ ماتېرىيــالالر خىتــايالر تهرىپىــدىن   . قــاالتتىم ــاكى بىــز ئوقۇغــان ب ي

تاللىنىــپ چىقىرىلغــان كهمســىتىش خهۋەرلىرىمىــدۇ؟ دەپ ئويالپمــۇ 
تېلېۋىزور خهۋەرلىرى ھهرقانچه بولسـىمۇ ئۇنچىلىـك گىـرىم    . قاالتتىم

ىپ ئېالن قىلىنماس؟ ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئوقۇغـان ھهرقانـداق بىـر    قىل
ئىلمىـــي نهزەرىيىلىرىمـــدە بىرەرمـــۇ ھـــازىرقى زامـــان مۇســـۇلمان      
ئالىملىرىنىڭ تۆھپىسى بولماسـلىقى مېنىـڭ دىنىـي ئېتىقـادىمنى     

يهنى، بىزنىڭ مۇتلهق كۆپ ساندىكى . خېلىال لىڭشىتىپ قويغانىدى
رىيىلىرىنىـــڭ ھـــېچ بىرســـىنى مـــوللىلىرىمىز ھـــازىرقى زامـــان نهزە

ئـۇالرنى تـوغرا ھهقىـقهت    . بىلمهيدۇ، خالىمايدۇ، ئېتىراپ قىلىشـمايدۇ 
ــىدۇ    ــېالن قىلىش ــاپىرلىق دەپ ئ ــرىمهيال ك ــنى تهمتى . دەپ ئۆگىنىش

ــۇ خىــل تهبىــئهت قــانۇنىيهتلىرىگه  : بهزىــدە ئــويالپ قــالىمهن  ئهگهر، ب
لىقنى ئىشىنىش كـاپىرلىق بولىـدىغان بولسـا، ئـۇ چاغـدا مهن كـاپىر      

ئـۆزىڭىز بىلىسـىز، ماركسـىزممۇ    . تالاليمهن دېگىم كېلىـپ كېتىـدۇ  
ــدى    ــاراش بول ــا ق ــر دۇني ــان بى ــا يېيىلغ ــاخىرى مهن . چاۋىســى چىتق ئ

غهربلىكلهرنىڭ دۇنيا قاراشلىرىنى بىلىـپ بـېقىش ئۈچـۈن بىرمـۇنچه     
ــپ     ــى ئۆگىنى ــهپه نهزەرىيىلىرىن ــىيالوگيه، پهلس ــىخولوگىيه، سوتس پس

بىرســى تهرىپىــدىن يارىتىلغــانلىقىنى ئىنكــار  بــۇ دۇنيانىــڭ. بــاقتىم
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ــدىغانلىقىغا قهتئىــي ئىشىنىشــكه    ــال مــۇمكىن بولماي قىلىشــقا زادى
ئۇنــداقتا، بــۇ كائىنــاتنى ياراتقــان قــۇدرەت ئىگىســى خــۇدا  . باشــلىدىم

ــوللىلىرىمىزنىڭال ئهمهس،    ــاممۇ، م ــۇنچه ئويلىس ــمۇ؟ دەپ ش بواللماس
سالم دىـنىگه دائىـر ئهزھهر   ھهتتا يېڭى خىتايچه تهرجىمه قىلىنغان ئى

ــالم    ــان ئىسـ ــورى يازغـ ــر داڭلىـــق پروفېسسـ ــىتېتىنىڭ بىـ ئۇنىۋېرسـ
ــادىكى مۇســۇلمانالرمۇ ئاساســهن    ــدا، دۇني ــا قارىغان تهتقىقــات كىتابىغ
خـــۇدانى بىزنىـــڭ مـــوللىلىرىمىزدەك ئهنه شـــۇنداق بهكـــال ئـــاددىي  

ــېس قىلـــــدىم    ــهندۈرۈپ كېلىۋاتقـــــانلىقىنى ھـــ دىنىـــــي . چۈشـــ
دېگىــنىچه بولغانــدا، خــۇدا ھهممىنــى ياراتقــان      ئۆلىمالىرىمىزنىــڭ

دېگىنىـــدەك قىلســـىمۇ، ئـــۇالر ئـــاخىرقى ھېســـابتا خۇدانىـــڭ پهقهت 
ــان     ــازىرقى زامـ ــىنىدىغانلىقىنى، ھـ ــدەك چۈشـ ــاننىال ياراتقىنىـ قۇرئـ

ــدا  -ئالىملىرىنىــڭ كهشــپىيات ــادەم پهي ئىجــادىيهتلىرىنى ئهســلىدە ئ
چىلىقلىرى قىلىۋالغـــان ســـېهىرگهرلىك يـــاكى يالغـــان كـــۆز بۇيـــام 

ئۇنـداقتا،  . دېگهندەك چۈشىنىدىغانلىقىنى ھېس قىلغانـدەك بولـدۇم  
بىزنىڭ خۇدانى تونۇشىمىزدا بهكال ئېغىـر بىـر خاتالىقنىـڭ بولىشـى     

بـۇالرنى ئـويالپ، قۇرئـاننى قايتىـدىن     . مۇمكىن دېگهن ئويغا كهلـدىم 
ــڭ      ــان كهرىمنى ــپ، قۇرئ ــا كېلى ــېقىش قارارىغ ــۇپ ب ــتايىدىل ئوق ئهس

ــۇ  ــڭ تهرجىــمه قىلغــان    ئۇيغــۇرچه ت نجى تهرجىمىســىنى تۇڭگانالرنى
خىتـــايچه يېڭـــى تهرجىـــمه نۇسخىســـىغا سېلىشـــتۇرۇپ ئوقۇشـــقا      

 .كىرىشتىم

 ”.خاسـتۇر  ئالالغا پهرۋەردىگارى ئالهملهرنىڭ ھهمدۇساناالر جىمى“«
 چوڭقـۇر  مېنـى  ئـايىتى  بىرىنچـى  سۆرىسىنىڭ بىرىنچى بۇ قۇرئاننىڭ

ھهرقانداق بىر پهلسهپىنىڭ ئهڭ  بىلىسىز، سىز. قويدى سېلىپ ئويغا
باشتىكى تۈپكى پرىنسىپى بۇ كائىناتنىڭ يارىتىلىشـى ھهققىـدىكى   

قارىسام بۇ ئايهتمۇ ئهنه شۇنداق . مۇتلهق ئاكسىئومىالردىن باشلىنىدۇ
بـۇ كائىنـاتنى يـالغۇز بىـر خـۇدا      : مۇتلهق ئاكسـىئومىدەكال بىلىنـدى  
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كائىناتنىڭ (مهقسهتلىك ھالدا بىر تهڭرى تهرىپىدىن يارىتىلغانلىقى 
اندىمۇ شۇنداق تۇنجى پارتلىشى نهزەرىيىسىنىڭ ئىسپاتى بويىچه ئالغ

نــــى ئىنكــــار قىلىــــش ئهقىدىســــى بــــارلىق  ) دېــــيىش مــــۇمكىن
بۇنىـڭ نهتىجىسـىدە   . ياشلىرىمىزنىڭ مېڭىسىنى قوچۇپ كهلمهكـته 

ئىنسانىيهت ئالىمىنىڭ دىنىي ئهقىدىسى، ئىرقـى، مىللىتـى، دۆلهت   
پىكرى قاتارلىقالرنى تـۈپتىن  -تهۋەلىكى، ئىقتىسادى ئهۋزەللىكى، ئاڭ

انالر بـۇ دۇنياغـا ھـايۋانالر ئالىمىـدىن تهدرىجىـي      ئىنكار قىلىپ، ئىنسـ 
ــايۋانلىق    ــۇنچه ھـ ــۇالردا بىرمـ ــۇڭا ئـ تهرەققىـــي قىلىـــپ كهلـــگهن، شـ
ــلىق تهربىــيه      ــل رېفلېكس ــتۈنلۈكته بولــۇپ، ئىزچى ــاراكتېرى ئۈس خ

 بىــــمهنه دېگهنــــدەك …نهتىجىســـىدىال ئانــــدىن ئــــادەم بوالاليــــدۇ،  
ــاتلىرىنى ــپ تهرغىبـ ــىلىرىمىزنى يېيىـ ــىز، كىشـ ــىز، ئۈمىدسـ  روھسـ

يىســىز، ھهۋەسســىز، مېڭىســىز قىلىــپ يېتىشتۈرۈشــكه جېنىنىــڭ غا
يېــرىم ئهســىرلىك بــۇ خىــل ئهخمىقــانه  . بېــرىچه تىرىشــىپ كهلــدى

ــهزمهس      ــى س ــدا ھېچنېمىن ــي ھال ــى تهدرىجى ــۋىقاتالر خهلقىمىزن تهش
مهستخۇشالرغا ئايالندۇرۇپ نېمىنىـڭ زۇلـۇم، نېمىنىـڭ ناھهقچىلىـك     

ــۇالرن  ــدىغان، بـ ــى ئويلىيالمايـ ــارەت  ئىكهنلىكىنـ ــقىمۇ جاسـ ى ئويالشـ
ئــادەت، -قىاللمايــدىغان، مىلــلهت، دۆلهت، ئهقىــدە، كهشــپىيات، ئــۆرپ 

 …پهن، مهدەنىيهت، تارىخ، ۋەتهنپهرۋەرلىك، ۋەتهنگه خائىنلىق، -ئىلىم
 ھالغــا زەئىــپ پىكــرى ئاشــقان چېكىــدىن چۈشــهنچىلهردە دېگهنــدەك

دوسـت   خهلقىمىز يولۇققان بۇلغىنىشالرغا خىل بۇ. كهلتۈرۈۋېتىشتى
كىم، دۈشمهن كىم، قارشىلىق كۆرسىتىش دېگهن نـېمه، مـۇداپىئهگه   
ــۇ؟     ــك دېگهنچــ ــرەك، مهخپىيهتلىــ ــى كېــ ــداق بولىشــ ــۈش قانــ ئۆتــ

غـــۇرۇر -دېگهنـــدەكلهردىن ھېچنېمىنـــى ئاڭقىرالمايـــدىغان، ۋىجـــدان 
مهسىلىلىرىدە قاراڭغۇلۇقتا قېلىـپ، قـارىغۇالرچه چۆچهكلهردىكىـدەك    

بۇنىـڭ  . هزلىك ھالغا كهلتۈرۈلمهكتهپىكىر قىلىشىدىغان غهلىته مىج
ــه    ــمهننى كۆرســـ ــدە، دۈشـــ ــق‘ئاقىۋىتىـــ ــولىنى دەپ ’تىنچلىـــ  قـــ
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 كهلـگهن  يېيىـپ  كهڭ تهرغىبـاتىنى  قىلىـش  ’شـۈكۈر ‘زۇلۇمىغا قارىتا 
ــا، ــت بولس ــاي كوممۇنىس ــاۋۇزچىلىرى خىت ــدە تاج ــادان دەۋرى ــاكى ن  ي

 ئېغىر بىلهن زەھىرى ئاتېئىزم خهلقىمىزنى ئاتېئىستالر پۇرسهتپهرەس
 . ېلىشتىك بۇلغاپ ەدەرىجىد

ھهممىگه مهلۇم بولغىنىدەك، دىنىـي مۇرەسسـهچىلىرىمىز بۈيـۈك    
دا يـۈزلهرچه جايـدا تهكرارلىنىـپ    » قۇرئان كهرىـم «دەستۇرىمىز بولغان 

ــق      ــون يىللى ــق قىممىتــى نهچــچه ئ ــر قېتىملى ــدە بى ــگهن، ھهم كهل
ئىبادەتتىنمۇ ئۈستۈن تۇرىدىغان جىهاد قىلىـش توغرىسـىدىكى ئـالال    

 خىتـاي  بىـلهن  قىلىـش  شـۈكرى  بارىغـا “ى تىلغا ئېلىشـماي،  ئهمىرىن
 قىلىشــىپ، تهرغىــب دەپ ”ۋاجىــپ سۇنۇشــنى بــوي تاجاۋۇزچىلىرىغــا

 يېــتىلهپ بولۇشــقا تىــنچ قــاراپ رايىغــا دۈشــمهننىڭ خهلقىمىزنــى
 ئېهتىيـاجلىق  شـۇنچه  جىهادقـا  بۈگـۈن  خهلقى ۋەتىنىمىز. مېڭىشتى

لغـانالرنى توقـۇپ   يا نامىدىن ئالالنىڭ خهلقنى قارىماي، تۇرۇۋاتقىنىغا
ــلهپ     ــلهن چهك ــۆزلهر بى ــدىغان س ــقا زورالي ــم يېتىش چىقىرىشــىپ جى

نهتىجىدە مهسچىتلىرىمىز خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن    . كېلىشتى
يارىشىشقا ئۈندەيدىغان سورۇنغا، خىتاي مۇستهملىكه سىياسـىتىنىڭ  
مهدىــهه سهھنىســىگه، كومپــارتىيه ھۆججهتلىرىنىــڭ جاكارخانىســىغا  

 .ايالندۇرۇلدىئ

ــڭ   ــاي كوممۇنىســـت تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــتىن، خىتـ ــر تهرەپـ يهنه بىـ
پۈتكـــۈل تهشـــۋىقات ۋاســـىتىلىرى بىـــلهن مهجبـــۇرى تېڭىلىۋاتقـــان  
ئـــاتېئىزم تهشـــۋىقاتى پهرزەنتلىرىمىزنـــى، ســـاددا كىشـــىلىرىمىزنى  

چاقىسـى  -بولۇپمۇ ماركسـىزمنىڭ دۇنيـانى ئىـگه   . ئازدۇرۇپ كېلىشتى
نهگه بېرىشـــى مهلـــۇم بولمىغـــان بىـــر  بولمىغـــان، نهدىـــن كېلىـــپ

ــۇ     ــاددا شــهكلىدە تهســۋىرلهپ بېرىشــى نهتىجىســىدە، ب ئابســتراكت م
ــدىن       ــر نۇقتى ــڭ بى ــۈل ئالهمنى ــان پۈتك ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــانىمۇ ئ دۇني
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لىكىنى قانچىكى تولـۇق  ئۆزى ياراتقان بولۇپ، بۇ كائىناتنىڭ ئاالھىدى
مــاددىي . بىلهلىســهڭ، بــۇ ياراتقۇچىغــا شــۇنچه بهك ھهيــران قالىســهن 

ــانۇنىيهتلىرى،    ــۆزگىرىش قـــ ــى، ئـــ ــى تۈزىلىشـــ ــڭ ئىچكـــ ئالهمنىـــ
 ئاالھىــدىلىكلىرىنى قاتارىــدىكى …ھهرىكهتلىــنىش قــانۇنىيهتلىرى، 

ــۇ بولســاڭ، بىلهلىــگهن كهڭ قــانچىكى چوڭقــۇر، قــانچىكى  مــاددىي ب
ــانى ــڭ     تيارا دۇنيـ ــۇ ياراتقۇچىنىـ ــۇپ، بـ ــل بولـ ــۇنچه قايىـ ــا شـ قۇچىغـ

! كارامهتلىرىگه چهكسىز ئاپىرىن ئوقۇيسهن، مهڭگۈ مهدىهه ئوقۇيسـهن 
. دېـــگهن مهنىنـــى بىلدۈرىـــدىغانلىقىنى چۈشـــهنگهندەك قىلـــدىم    

شۇنىڭدەك يهنه قۇرئاندا نۇرغۇن قېتىم دۇنيادىكى ھهرقانداق نهرسىگه 
ىســىدىال خۇدانىــڭ ئهڭ دىقــقهت قىلىــدىغان بولســاڭ، ئۇنىــڭ ھهمم 

مۇكهممهل ۋە قۇسۇر تاپقىلى بولمايدىغان مۇتلهق ياراتقۇچى، مۇتلهق 
دېمىسىمۇ، بىـز  . ھاكىم بولىدىغانلىقىنى تونۇيسهن دەپ كۆرسهتكهن

ــۇپ تــــۇرۇپ،      ــڭ ئاالھىــــدىلىكىنى قويــ ــدىغان يۇلتۇزالرنىــ بىلمهيــ
ئهتراپىمىزنـــى ئـــوراپ تۇرغـــان نهرســـىلهرنى تهشـــكىل قىلغـــۇچى      

مولېكۇلىلىرىغىال قارايدىغان بولساق، ئۇنىڭدىكى -نىڭ ئاتومماددىالر
ئېلېكترونالرنىڭ شۇنچه مـۇرەككهپ، شـۇنچه قانۇنىيهتلىـك ھهرىـكهت     
ــۇق     ــۇدرىتىنى تولـ ــىز قـ ــڭ تهڭداشسـ ــىدىنال خۇدانىـ ــپ تۇرۇشـ قىلىـ

ــز  ــدىغانلىقىنى بىلهلهيمىـــ ــىتىپ بېرەلهيـــ ــبىيلىك . كۆرســـ نىســـ
ڭ تهڭداشسـىز قـۇدرىتىنى   نهزەرىيىسىدە، كۋانت نهزەرىيىسـىدە خۇدانىـ  

كۆرســىتىپ بېرىــدىغان يهنه قانــداق دەلىللهرنىــڭ بــارلىقىنى تېخــى  
بۇالرنى قانچىكى مۇكهممهل بىلهلىسـهك، خـۇدانى   . تولۇق بىلمهيمىز

بــۇ ھهقــته پاكىســتانلىق يــادرو فىزىكــا  . شــۇنچه ئېنىــق تونۇيــااليمىز
نجى ئــالىمى، نوبېــل تهبىئىــي پهن مۇكاپاتىغــا ئىســالم دۇنياســىدا تــۇ 

: ئېرىشــكهن مۇســۇلمان ئــالىمى ئابدۇســاالم ناھــايىتى تــوغرا ئېيتقــان
 ئـۆزۈمنى  كىرسهم، چوڭقۇرالپ قانچىلىك تهتقىقاتىغا يادرو ئاتوم مهن“

 نۇقتىـدىن  بـۇ  ”.قىلىـمهن  ھـېس  يېقىنلىشـىۋاتقاندەك  شۇنچه ئالالغا
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 يــــــۈرگهن دەپ ئــــــۆگىتىمهن دىنىمىزنــــــى بىــــــزگه ئالغانــــــدا،
گهن قاراسـاۋات بىلىمسـىز ئىكهنلىكىنـى،    دې نېمه موللىلىرىمىزنىڭ

ئۇالرنىــڭ خــۇدانى نــېمه دېــگهن ئــاددىي تهسۋىرلىشــىدىغانلىقىنى      
ــز ــارلىق    . بىلهلهيمى ــدىكى ب ــۇ ئالهم ــڭ ب ــز خــۇدانى، ئۇنى ئهســلىدە بى

زەررىچىلهرگىــچه بولغــان مــاددىالرنى قىلچىمــۇ قۇســۇر چىقــارغىلى      
ــانلىقىن   ــدە ياراتقـ ــۇكهممهل دەرىجىـ ــدىغان ئهڭ مـ ــش بولمايـ ى بىلىـ

ئهنه شۇ چاغدىال ئـالالنى بۈگـۈنكى ئىلمىـي    . ئارقىلىقال ئۆگىنهلهيمىز
پهن تهرەققىيــاتى ئــالهمنى -بۈگــۈنكى ئىلىــم. مهنىســىدە تونۇيــااليمىز

تونۇشنىڭ تېخى بىسمىلالسىدا تۇرۇۋاتقـان بولغاچقـا، ئىنسـانالرنىڭ    
. خۇدانى تونۇشىمۇ تېخى باشالنغۇچ سـهۋىيىدە دېسـهك خاتـا بولمايـدۇ    

ارىغاندا مۇسۇلمان ئالىملىرى خۇدا ئۆزى ياراتقان ماددىالرنى تهتقىـق  ق
قىلىــــش ئــــارقىلىق ياراتقۇچىســــىنى تېخىمــــۇ تولــــۇق تونۇشــــقا  
ــپ    ــى يېتىـ ــىغا تېخـ ــش نۇقتىسـ ــراپ قىلىـ ــدىغانلىقىنى ئېتىـ بولىـ

ــدۇ  ــدەك قىلى ــاددىي    . كهلمىگهن ــان م ــڭ ياراتق ــهۋەبتىن ئالالنى ــۇ س ش
يۈرســــه كېــــرەك دەپ  دۇنياســــىنى بىلــــمهي، كهينىــــدە ســــۆرىلىپ

 ».ئوياليمهن

قۇرئانـدا خــۇدايىم شـۇنچه ئېنىــق قىلىـپ تهلىمــاتالرنى بۇنــدىن    «
مىڭ بهشيۈز يىل ئاۋالال بىزگه بهرگهن تۇرۇقلۇق، يهنه نېمه ئۈچۈن بىز 
ــۇش ئورنىغــا شــۇنچه     ــدا ئاۋانگــارت بول مۇســۇلمانالر ھهممىنىــڭ ئالدى

 .ا باشلىدىشقسورا كوچىالپ تېخىمۇ خاسىيهت −» كهينىدە قالدۇق؟

 قالغـان  سـوۋۇپ  قاسىم −. بۇ ھهقته مهنمۇ بهكال ھهيران قالىمهن«
 تارىخى، ئىسالم − قىلدى، داۋام گېپىنى ئوتلىۋېلىپ بىرنى چېيىدىن

ــارىخى، پهن-ئىلىــم  تارىخىــدىن پهلســهپه ۋە تېبابهتچىلىــك بولۇپمــۇ ت
 يـوقتىن  يېتهكچىلىكىـدە  پهيغهمبىرىمىزنىـڭ  مۇسۇلمانالر قارىغاندا،

بولۇپ، ئاجىزلىقتىن كۈچىيىپ، رەسمىي دىنىي ئهقىدە ھـالىتىگه   بار
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 يىـراق  قهتئىـي  لهردىـن  ’مهركهز‘ ئوخشـاش  بۇنىڭغـا . دۇر ’مهركهز‘بىر 
ــىمىز ــم تۇرۇشــ ــۇددى. الزىــ ــۇنىڭدەك خــ ــاۋۋال شــ ــر ئــ  مهركهزگه بىــ

 دەيـدىغان  قارارالشـتۇرايلى  شـهكلىنى  ھهرىكهت ئاندىن ئۇيۇشىۋااليلى،
ــايىنى ــ ت ــاۋارە توپلىنىــپ لهرگه ’مهركهز‘وق ي ــۆز بولغــۇچه، ئ ــدىغا ئ  ئال

 قولغــا شــارائىتلىرىنى-شــهرت قۇرۇشــنىڭ مهركهز قىلىــپ، ھهرىــكهت
ــدىن ــيىن كهلتۈرگهنـ ــدىن كېـ ــاقمۇ ئانـ ــېچىككهن ئىتتىپاقالشسـ  كـ

 شـتاب  مهركىـزى  ئىـگه  جهڭگىۋارلىققـا  ھهقىقىـي  چـۈنكى، . بولمايمىز
زەربىـدارالر قوشـۇنلىرىدىن    يېـتىلگهن  پىشـىپ  ھهرىكهتـلهردە  ئهمىلى

تهشــكىللهنگىنىدە، بۇنــداق مهركهزلهرنىـــڭ ھهرىــكهت پىالنلىرىمـــۇ    
قـۇدرىتىنى نامايـان قىالاليـدىغان ۋە ئاسـانلىقچه پـاش      -ھهقىقىي كۈچ

 .بولمايدىغان ھهقىقىي جهڭگىۋار شتاب الياقىتىگه ئېرىشهلهيدۇ

 

 ۋەتهنپهرۋەرلىك ئىرادىسى توغرىسىدا 1.13§
مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتـــى بىـــلهن شۇغۇللىنىشـــتا    مىللىـــي 

خـۇددى  . ۋەتهنپهرۋەرلىك ئىرادىسىگه جىددىي ئېهتىياجىمىز تۇغۇلىدۇ
شۇنىڭدەك ۋەتهنپهرۋەرلىك ئىرادىسى ئۈچۈن مىللىي غۇرۇر ۋە جاسارەت 

خاراكتېرىگه زىچ مۇناسىۋەتلىك ھادىسىلهر -بۇالر ئىنسان مىجهز. الزىم
ىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئىنتـايىن مـۇھىم   بولغاچقا، پسىخىكا نۇقتىسىد

ئهھمىــيهتكه ئىــگه، ھهتتــا بهزىــدە ھهل قىلغــۇچ ئــامىلالر قاتــارىغىمۇ   
 .ئۆتهلهيدۇ

خهلقىمىز گومىنداڭ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى دەۋرىدە ئىنتـايىن ئـاز   
ســــاندىكى ھهقىقىــــي مۇســــۇلمان يېتهكچىلىرىمىزنــــى ھېســــابقا 

ــىم    ــۆپ قىس ــۇتلهق ك ــدا، م ــا‘ئالمىغان ــز ’ئۆلىم ــيهت ئى لىرىمى الھى
ــمهننىڭ     ــىدا دۈشـ ــز ئارىسـ ــپ خهلقىمىـ ــىگه ئورىنىۋېلىـ چۈمپهردىسـ
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ــۆلچىمى      ــك ئ ــي ۋەتهنپهرۋەرلى ــى ۋە ھهقىقى ــراق تۇرۇش ــۇزارالردىن يى ب
ــكهت      ــۆزلىرىگه ھهرى ــىنى ئ ــۈرەش اليىهىس ــق ك ــىدا ئهڭ مۇۋاپى ئاساس

ستراتىگىيىسى  پرىنسىپى قىلىپ تاللىۋېلىپ، شۇ ئاساستا ھهرىكهت
بىلهن ھهرىكهت تاكتىكىلىرىنى تۈزۈپ پائالىيهت قىلدۇرىدىغان شتاب 

يهنى ۋەتىنىمىـزگه تاجـاۋۇز   . بولىشىنى ئالدىنقى شهرت قىلىشى الزىم
قىلىپ كىرىۋاتقـان يېڭـى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى ھهقىقىـي تـۈردە       
ــاي   ــۇرااليدىغان، ۋەتىنىمىزدىكـــــى خىتـــ ــقا ئاشـــ توسۇشـــــنى ئىشـــ

ىرىنى ھهقىقىـــي تـــۈردە ئازايتىـــپ، كهلگۈســـىدە خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىل
ــۇل   ــقا ئــــ ــازىالپ چىقىرىشــــ ــۈس تــــ ــاۋۇزچىلىرىنى تهلتۆكــــ تاجــــ
ھازىرلىيااليـدىغان ھهرىـكهت شـهكىللىرى ئاساسـىدا قارارالشـتۇرۇلغان      

بۇنــداق . پروگراممىالرغــا ئىــگه بىــر مهركىــزى شــتاب بولىشــى شــهرت 
كى ئىتتىپــاق، شــهرتكه تــوغرا كهلمىــگهن ھهرقانــداق بىرلىكســهپ يــا

شهرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ مهركىـزى  
مهسـىلهن يېقىنقـى   . قوماندانلىق شـتابى اليـاقىتىگه ئېرىشـهلمهيدۇ   

 نىـــڭ ’مهركهز مىللىـــي‘يىلـــالردا تـــۈركىيهدە قۇرۇلغـــان ئاتـــالمىش  
كارلىقنى ھهم تىنچ بىلهن تاجاۋۇزچىلىرى خىتاي ئىدىيىسى يېتهكچى

ــانلىق     ــدە قـ ــڭ ۋەتهن ئىچىـ ــۇپ، خهلقىمىزنىـ ــان بولـ ــاس قىلغـ ئاسـ
تىـرنىقىغىچه  -كۈرەشلهرگه ئاتلىنىشىنى تهشـهببۇس قىلىشـقا چىـش   

قارشى چىقىدىغان خىتابنامىلهر ئـېالن قىلىـش، بـۇ ھهقـته ھهرخىـل      
 تۈزۈشــۈپ ’شـهرتنامىلهر ‘خىتـاي تهشـكىالتلىرىغا ۋەدىـلهر بېرىشـىپ،     

، جهڭگىـۋار ۋەتهنپهرۋەرلىـك ھهرىكهتلىرىنـى    قىلىش ئېالن قويۇپ قول
ــش“ ــۇچى ئى ــلهر بۇزغ ــڭ ،”ھهرىكهت ــقۇچىلىرىنى ئۇنى ــش“ قاتناش  ئى

ــوزارالر ــۈم دەپ ”ب ــش، ھۆك ــا قىلى ــاي ھهتت ــۇللىرى خىت ــلهن كونس  بى
 خائىنلىرى ۋەتهن تىپىك ئۇيۇشتۇرۇش، مۇناسىۋەتلهر يوشۇرۇن-ئاشكارە
ــلهن ــچ بىـ ــارلىقالردا زىـ ــۇپ ھهمكـ ــارا بولـ ــون ئۆزئـ ــۈش  تـ كىيدۈرۈشـ

قاتارلىقالردىن باشقىنى بىلمهيـدىغان كىشـىلهردىن تهركىـپ تاپقـان     
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كېلىــپ ئېتىقــات قىلىــش دەۋرىــگه كىرگىنىــدىن كېــيىن، مــاددىي   
ــان       ــدا قىلغ ــېهىرگهر پهي ــتانى س ــان، پۇس ــۇت ياراتق ــاالنى ب ــانى پ دۇني
دېگهندەك قاراشالر تاشلىنىپ، ئهينى ۋاقتىدىكى ماددا تهتقىقاتىنىـڭ  

لىقلىق ئۇسـۇللىرى ئورنىغـا ئىلغـار مـاددا     سېهىرگهرلىك يـاكى سـىر  
تـۆت ئېلېمېنـت   «تهتقىقات ئۇسۇلى بولـۇپ ھېسـابلىنىدىغان سـاددا    

نــى باشــلىنىش نۇقتىســى قىلغــان ئاساســتا تهبىــئهت      » تهلىمــاتى
ئـۇالر ئهمـدى ھهرخىـل    . دۇنياسىنى تهتقىق قىلىشقا كىرىشـكهنىكهن 

قىلىپ يو ياكى بولۇپ پهيدا بىلهن قىلىش ”كۆچ-سۈف“نهرسىلهرنىڭ 
تۇرىدىغان بولماي، ئالال ياراتقان سۇ، تۇپراق، ھاۋا، ئوت قاتارىدىكى تۆت 
تۈرلـۈك رېئـال مهۋجــۇدىيهتلهردىن مۇۋاپىـق مىقـداردا ئارىالشــتۇرۇلۇپ،     

بىرســىگه -ئــۆزىگه خــاس ئۇســۇلالر بىــلهن پىششــىقالنغىنىدا بىــر     
ئۆزگىرىــدۇ يــاكى يېڭــى مــاددىالر بارلىققــا كېلىــدۇ دەيــدىغان ســاددا   

تهبىـئهت دۇنياسـىنى   . تهبىئهت كۆز قارىشىدىن ئىشنى باشلىغانىكهن
 بــۇ ئاتالغــان دەپ ”تهلىمــاتى ئېلېمېنــت تــۆت“تهتقىــق قىلىشــنىڭ 

 شــۇ تونۇشــنىڭ، دۇنيــانى مــاددىي ياراتقــان خــۇدا ئۇســۇل، ئىپتىــدائىي
 نۇقتىســى باشــلىنىش تونۇشــنىڭ ئېنىــق تېخىمــۇ خــۇدانى ئاساســتا
ــۇپ ــانىكهن بولـ ــالىملىرى  ئىســـالم. قېلىۋاتقـ ــالخىميه«ئـ ــاكى » ئـ يـ

 مـاددا  بـويىچه  ئۇسـۇلى  تهتقىقـات  تهبىـئهت  سـاددا  بـۇ  دېگهن ”سىميا“
 قىسـقىغىنا  نـى  ”تهلىماتى ئېلېمېنت تۆت“ كىرىشىپ، تهتقىقاتىغا

ــر ــچه بىـــ ــىر نهچـــ ــدىال ئهســـ ــهك ئهڭ ئىچىـــ ــىغا يۈكســـ  نۇقتىســـ
 بـۇ  دېـگهن  ”سـىمياگهرلىك  ئـالخىميه، “ جهرياندا بۇ. كۆتۈرەلىگهنىكهن

ماتالر ئىسالم ئالىملىرى تهرىپىدىن شۇنداق مۇھىم بىر تهلىمات تهلى
ھالىغا كهلتۈرۈۋېتىلگهنكى، ئاخىرى بېرىپ بۇ تهلىمات ئىسالم دۇنيـا  
قارىشــىنىڭ كهم بولســا بولمايــدىغان ئىنتــايىن مــۇھىم تهركىبــى      

 ئىسـالم  دېمهك، ”تهلىماتى ئېلېمېنت تۆت“قىسمىغا ئايالندۇرۇلۇپ، 
دەيـدىغانغا ئوخشـايدىغان ئېتىقـات دەرىجىسـىگه      مهكتـۇر دې تهلىماتى
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بــــۇ تهلىماتنىــــڭ تهجرىبىــــدىكى تىپىــــك . كۆتۈرۈۋېتىشــــكهنىكهن
ــا      ــىدا تـ ــۇلمانالر دۇنياسـ ــك، مۇسـ ــان تېبابهتچىلىـ ــى بولغـ نۇسخىسـ
بۈگۈنگىچه ئهڭ مۇھىم داۋاالش ئۇسۇلى ۋە ھهتتا سۈننهت دەپ تونۇلۇپ 

ىمياگهرلىك ياكى س ىميه،ئالخ“ −ئهپسۇس، بۇ تهلىمات . كېلىنمهكته
 ئهكس تولۇق قانۇنىيهتلىرىنى تهبىئهت − ”تۆت ئېلېمېنت تهلىماتى

 بىـزگه  بۈگـۈن  تهتقىقـاتىنى  تهبىـئهت  بولمـاي،  تهلىمـات  ئهتتۈرىدىغان
 بـويىچه  تهتقىقـاتى  ئاتوملىرى ئېلېمېنت بهلگىلىك بولۇۋاتقان مهلۇم

 ئــاچقۇچ ئىــدىيىۋى دەســلهپكى يېتهكلهيــدىغان قىلىشــقا تهتقىــق
نىـڭ تهبىئهتنـى   » ئـالخىميه تهلىمـاتى  «ئهسـلىدە،  . ىشكه بـوالتتى دېي

چۈشهندۈرۈشى بهزى تـوغرا كېلىـپ قېلىشـالر نهتىجىسـىدە قىسـمهن      
ــابقا      ــانلىقىنى ھېس ــپ قالغ ــۇن كېلى ــىلىرىگه ئۇيغ ــئهت ھادىس تهبى
ئالمىغانــدا، ئــۇ تهلىماتنىــڭ ئــۇلى بولغــان ئېلېمېنــت تهلىمــاتى       

ــالى پهرەزگ ــۈنلهي خىيـــ ــاتتىپۈتـــ ــڭ . ه تايىنـــ ــاددا تهتقىقاتىنىـــ مـــ
چوڭقۇرلىشىشــــــىغا ئهگىشــــــىپ بــــــۇ تهلىماتنىــــــڭ تهبىــــــئهت  
قانۇنىيهتلىرىنى چۈشهندۈرۈشكه ئۇيغـۇن كهلمهيۋاتقـانلىقى يـاكى بـۇ     
ــپ      ــا كىرى ــۇق يولغ ــڭ تۇي ــئهت تهتقىقاتىنى ــىدا تهبى ــات ئاساس تهلىم
قېلىۋاتقانلىقىنى دەسلهپكى قهدەمدە ھېس قىلىشقا باشلىغان ئۇلۇغ 

الخىميه ئالىمى ئىبنى سىنا، ياۋروپالىقالر ئـۇنى ئاۋىسـىنا دەپ بهكـال    ئ
چوڭ بىلىشىدىكهن، ئۇزۇن ئۆمـۈر كـۆرۈش تېشـى ۋە ئـادەتتىكى كـۆپ      
تېپىلىدىغان مېتالالرنى ئالتۇنغا ئايالندۇرۇش دېگهنلهرنىڭ مـۇمكىن  
بولمايدىغان خاتا ئهقىدىلهر ۋە خاتا تهتقىقـات يـوللىرى ئىكهنلىكىنـى    

ىرىشــىپ ئىسپاتالشــقا تىرىشــقان بولســىمۇ، قېلىپلىشــىپ شــۇنچه ت
كهتكهن مۇتهئهسسىپ ئهرەب ئالىملىرى تهرىپىـدىن دىنسـىزلىق دەپ   

شـۇنىڭدىن  . قارىلىنىپ، ئىنتايىن قىيىن ئهھۋالغا چۈشـۈرۈلگهنىكهن 
ئېتىبارەن، مۇسـۇلمانالر دۇنياسـى تهبىـئهت تهتقىقاتىـدا تۇيـۇق يولغـا       

پ، ئىشـنى باشـقىدىن باشالشـنى    تېخىمۇ چوڭقـۇرالپ كىرىـپ كېتىـ   

685 

 

سوزۇلۇپ كېتىدىغان ئۆزگىچه كۈرەش باسقۇچلىرىغا ئىگه بىر كـۈرەش  
بۇنداق بىر كۈرەش ۋەتىنىمىزنىڭ ھهرقانداق بىر . بولىشىمۇ مۇمكىن

تىيىسى، ھهرقانداق بىر ئىدىيىۋى ئېقىمى ياكى قايسى بىر دىنىي پار
ــكهت بولمــاي،     ــدىغان ئاســان ھهرى ــېقىم تهرىپىــدىن ھــۆددىگه ئاالالي ئ
ــق     ــۈنلهي ئومۇمخهلــ ــۈن پۈتــ ــى ئۈچــ ــتان خهلقــ ــهرقىي تۈركىســ شــ
ھهرىكىتىدىن ئىبـارەت سىياسـىي بىـتهرەپ ھهرىـكهت بولىـدىغانلىقى      

اشقۇچىالر ئۆز ئهقىدىلىرىگه ھهرقانچه شۇڭا بۇ ھهرىكهتكه قاتن. مۇقهررەر
ساداقهت بىلهن باغلىنىپ قالغان كىشىلهر بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، 
مىللىي مۇستهقىل دۆلىتىمىزنىڭ قۇرۇلغان كۈنىگىچه، يهنى خىتاي 
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ھهرقانداق بىر تهسىر كـۈچى قالمىغـان كـۈنگىچه    

. ەپ يۈرمهسلىكى الزىمھهرگىزمۇ سىياسىي مهقسىتىنى ئوتتۇرىدا سۆر
ئـايرىم تهشـكىالتالرغا بۆلۈنـۈپ    -ھهرخىل سىياسىي ئـېقىمالر ئـايرىم  

كهتكهن بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتى 
جهريانىدا ئۆزئارا بىرلىكسهپ تۈزۈپ، ئورتاق بىر مهركىزى قوماندانلىق 

ــان پى    ــاق چىقىرىلغ ــاكى ئورت ــدە ي ــڭ يېتهكچىلىكى ــى ئورگىنىنى الن
يهنـى، خهلقنـى چهتـئهل    . بويىچه ھهرىكهت قىلىشقا تىرىشىشى الزىـم 

ــۋار     ــارەت ئۇلۇغ ــتىن ئىب ــدىن قۇتۇلدۇرۇش ــڭ قۇللۇقى تاجاۋۇزچىلىرىنى
ۋەزىپه ئالدىدا ھهممه ئىشىمىز خىتاي تاجاۋۇزچى مىللىـي دۈشـمهنگه   

 ! زەربه بېرىش ئۈچۈن بولىشى شهرت

قومانــدانلىق  بۇنـداق دېــيىش بىــلهن خالىغــان شــهكىلدىكى بىــر 
مهركىزى شتابى ئهتراپىغا ئۇيۇشۇش كېرەك ئىكهن دېگهن خۇالسـىنى  

مىللىـي مۇسـتهقىللىق   . چىقىرىۋېلىشتىنمۇ ساقلىنىشـىمىز الزىـم  
كۈرىشىمىزگه يېتهكچىلىك قىلىدىغان قوماندانلىق شـتاب، قهتئىـي   
تۈردە تىنچلىق، سۆھبهتلىشىش، دۈشمىنى بىـلهن كېلىشـىپ ئىـش    

دىپلوماتىك پائالىيهتلهر ۋە چهتـئهل كۈچلىرىـدىن   ھهل قىلىش، تىنچ 
تهمه قىلىــش پرىنســىپىنى ئاســاس قىلىــش نــامى ئاســتىدا ئىــش       
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ئهقىدە، ئىدىيىۋى سىستېما ئالـدىنقى مهقسـهتال قىلىۋېلىنىـدىكهن،    
مىللىي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىـز چوقـۇم تۇيـۇق يولغـا كىرىـپ       

ئهگهر مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزدە بۇ خىل ھـالهت  . قالىدۇ
ــر    ــىغا ئېغىـ ــال داۋامالشتۇرۇلۇشـ ــڭ نورمـ ــۈپ، ھهرىكىتىمىزنىـ كۆرۈلـ
ــل      ــۇ خى ــان، ب ــېزىلگهن ھام ــق س ــانلىقى ئېنى ــاڭ بولۇۋاتق پۇتلىكاش

گه چىرايلىق ئىسـتېپا مهسـلىههتى   لهر …’ لىدېر، قوماندان، داھىي،‘
ــۇرى      ــىدىن مهجبــ ــدا ۋەزىپىســ ــا زۆرۈر تېپىلغانــ ــى، ھهتتــ بېرىلىشــ

. قالدۇرۇۋېتىش، ئېغىر جازاالش ئـادەتلىرىنى يېتىشتۈرۈشـىمىز شـهرت   
بـۇ شهخســنىڭ بــۇرۇنقى تـۆھپىلىرى شــېهىتلىك شهجهرىســى بولــۇپ   

 .مهڭگۈ خاتىرىمىزدە ساقلىنىپ قالغۇسى

جاۋۇزچىلىرىنىڭ قولىدىن تارتىـپ ئـېلىش   ۋەتىنىمىزنى خىتاي تا
ۋەزىپىسى ئون مىليونلىغان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى تاجاۋۇز قىلىـپ  

 مهھـــرۇم مهجبـــۇرى دىـــن ’ماكـــانى ھايـــاتلىق‘بېســـىۋالغان يېڭـــى 
 شـهرقىي  بولغاچقـا،  كـۈرەش  كهسـكىن  ماماتلىق-ھايات قالدۇرىدىغان
لهرنى كۈرىشــى قــانلىق كۈرەشــ مۇســتهقىللىق مىللىــي تۈركىســتان

ئاساس قىلىدىغان، باشتىن ئاخىرى مۇرەسسه قوبـۇل قىاللمايـدىغان،   
ــكىن     ــالىق كهسـ ــقۇچلۇق ۋە جاپـ ــۆپ باسـ ــوزۇلىدىغان كـ ــا سـ ئۇزۇنغـ

 ’ماكــانى ھايــاتلىق‘بــۇ ھهرىــكهت تاجــاۋۇزچىالر ئۈچــۈنال  . ھهرىكهتتــۇر
 ئـون  نهچـچه  ۋەتىنىمىزنىڭ قالماستىن، بولۇپ مهسىلىسى تالىشىش

ۇ ھايــاتلىق ماكــانىنى ئهســلىگه كهلتــۈرۈش مىليــون خهلقــى ئۈچۈنمــ
شۇ سهۋەبتىن بۇ كۈرەش ھهر ئىككى تهرەپ ئۈچۈنال ئېغىـر  . كۈرىشىدۇر

ــدىن     ــهققىتى چېكىـ ــدىغان مۇشـ ــهۋەب بولىـ ــلهرگه سـ ــانلىق جهڭـ قـ
ئاشىدىغان مىللىي مهۋجۇدىيىتىمىزنىـڭ تهقـدىرىگه مۇناسـىۋەتلىك    

رۇنقى كـۈرەش  بۇنداق بىر جىددىي ۋە ئېغىر كـۈرەش بـۇ  . بىر كۈرەشتۇر
تارىخىمىزدىكىدەك بىرقانچه يىـل ئىچىـدىال ھهل بولـۇپ كېتىـدىغان     

بهلكىم پهلهسـتىنلهرنىڭكىدەك ئۇزۇنغـا   . ئاددىي كۈرەشلهردىن ئهمهس
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مۇتهئهسسىپ مۇسۇلمان . دىندىن چىقىش دەپ چهكلىۋېتىشكهنىكهن
ئالىملىرىنىڭ چهكلىمىسى نهتىجىسىدە، ئىسالم دۇنياسـى ھـازىرقى   

نى بۇندىن ئون ئهسىر ئاۋالال كهشىپ » ئېلېمېنت نهزەرىيىسى«زامان 
هر ئهگ. قىلىش پۇرسىتىنى قولدىن بېرىـپ قويغـان دېـيىش مـۇمكىن    

ئـون  -ئۇنداق بولمىغىنىـدا ئىـدى، ئهڭ كېچىككهنـدىمۇ بۇنـدىن بهش    
ــىنى      ــارا مهدرىسىس ــرژ، بۇخ ــۈنكى كهمبې ــى بۈگ ــاۋالال ئهزھهرن ئهســىر ئ
ــۈنكى     ــىنىمۇ بۈگ ــانلىق مهدرىسىس ــفورد، قهشــقهر خ ــۈنكى  ئوكس بۈگ

ــدىن قارىشــىدىغان، دەپ …ھــارۋارت ئۇنىۋېرســىتېتى،  ــون-بهش بۇن  ئ
لمان گـالېلىيالر، مۇسـۇلمان   مۇسـۇ  اسـىنى دۇني ئىسـالم  ئـاۋالال  ئهسىر

 مهنزىرىنـى  كهتـكهن  قـاپالپ  …نيۇتونالر، مۇسۇلمان ئېينىشتېينالر، 
 مۇسـۇلمانالر  بىـز  قىلىـپ  شـۇنداق . دەڭ ئىدۇق بۇالر قىلغان قىياس
ــۈن ــا بۈگ ــرەككه-تانك ــاش قارشــى زەمبى ــاق،-ت  كېســهك،-خىــش توقم

ا قىلىشـق  جهڭ بىـلهن  ئېشـهكلهر -ئات قارشى راكېتىالرنى-ئايروپىالن
بۇندىن ئون ئهسىر ئاۋالال خاتالىقى سېزىلىشكه ! مهجبۇر بولماقتىمىز

باشـلىغان بىـر تهلىمـاتنى تـا بۈگـۈنگىچه مـۇتلهق بىلىـم دەپ چىــڭ        
ئېسىلىۋېلىپ، زامانىۋى بىلىملهرنـى ئالـدامچىلىق، سـېهىرگهرلىك،    
شهيتاننىڭ ئىشى دېيىشىپ يـاكى بولمىسـا دۈشـمىنىمنىڭ ھهمـمه     

ــېقىن يولىمــاي   ئىشــىدىن يىــ ــلهن ي ــيىش بى ــرەك دې ــۇرۇش كې راق ت
بۇالرمۇ ئازلىق قىلىۋاتقىنىدەك، شـۇ تـۆت ئېلېمېنـت    . كهلمهكتىمىز

تهلىماتى دەيدىغان چولتا تهلىمـات بـويىچه خـۇدانى، ئۇنىـڭ چهكسـىز      
ــان     ــاراتقۇچىمىز بولغ ــر ي ــۇدرىتىنى تهسۋىرلىشــىپ، تهڭداشســىز بى ق

ان تهبىـئهت قـانۇنىيهتلىرىنى   خۇدانى، ئۇنىڭ كائىناتقا ئاپىرىدە قىلغـ 
ئاللىكىملهرنىــڭ دۇئــا قىلىــپ تىلىشــى بىلهنــال دەرھــال ئۆزگهرتىــپ 

سىز . بېرىدىغان كىچىك گول باال قىياپىتىگه چۈشۈرۈپ قويماقتىمىز
ئويالپ بېقىڭ، خـۇدا ياراتقـان شـۇ تهبىـئهت قانۇنلىرىنىـڭ كۈچىـدىن       

ى دۇئـا قىلىـپ   بارلىققا كهلگهن ئېلېكترونالرنىڭ ئاتوم ئوربىتىلىرىن
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يېرىم -ئۆزگهرتىشكه ياكى يوق قىلىۋېتىشقا بوالرمۇ؟ ئهگهر ئالال، بىردە
ــويىچه      ــانۇنىيهتلهر ب ــان ق ــۆزى ياراتق ــويىچه ئ ــى ب كىشــىلهرنىڭ تىلىك
ھهرىكهت قىلىدىغان قايسى بىر ماددىنى ياكى قايسى بىر ھهرىكهتنى 
ئۆزگهرتىـــپ بهرگىنىـــدە، ئالالنىـــڭ مهڭگۈلـــۈكلىكى، ئىزچىللىقـــى، 
ــئهت    ــدىغان تهبىــــ ــىز بىلىــــ ــدۇ؟ ســــ ــانىلىقى نهگه كېتىــــ يىگــــ
قانۇنىيهتلىرىــدىن يــاكى تهبىئهتتىكــى ئېلېمېنــت ئاتوملىرىــدىن     

پهيدا بولـۇپ، ھهرخىـل   -تىلهكلهر بىلهن يوقىلىپ-قايسى بىرسى دۇئا
-ئۆزگىرىپ تۇرااليدۇ؟ ئۇ ئېلېمېنت ئاتوملىرى، ئۇالرنىڭ ئېلېكتـرون 

ىرخىـل ھالـدا، بۈگـۈن باشـقا بىــر     يـادرو زەررىچىلىـرى بۇنـدىن بـۇرۇن ب    
ھالدا، ئامېرىكىدا بىرخىل ھهرىـكهت قىلسـا، ئهرەبىسـتاندا يهنه باشـقا     

يا؟ ئۇ چاغدا ئالالنىـڭ  -بىر قانۇن بويىچه ھهرىكهت قىلىپ تۇرامدىكهن
 »قۇسۇرسىز، يېگانه ۋە ئىزچىل ياراتقۇچىلىقى نهگه كېتىدۇ؟

تى ئۇنـداق ئاسـان   ئادەمنى كۈلدۈرمهڭا، خۇدانىـڭ ياراتقـان كائىنـا   «
ئۆزگىرىـــپ تۇرامـــدىكى، مېـــنىڭچه بـــۇ مـــاددىالر بىـــلهن ئـــۇالر بـــوي 
سۇنىدىغان تهبىئهت قانۇنىيهتلىرى خۇدا تهرىپىدىن يارىتىلغىنىـدىن  
بۇيانقى ئـون نهچـچه مىليـارد يىلـدىن بۇيـان پهقهتـال ئۇلـۇغ خۇدانىـڭ         
ــانلىقى     ــپ كېلىۋاتق ــكهت قىلى ــويىچىال ھهرى ــدىرى ب ــۈۋەتكهن تهق پۈت

 −» .بۇنــداق گهپلهرنــى قىلىشــمايلى، يامــان بولمىســۇن يهنه . مچوقــۇ
 ئـارانال  ئۆزىنى كۈلۈۋېتىشتىن ئېتىپ، بىلهن قولى ئاغزىنى خاسىيهت

 .قىالتتى تۇرغاندەك تۇتۇپ

ــان       ــېلىپ ياتق ــۇالق س ــلهرگه ق ــۇ گهپ ــپ ب ــدۇر ئويغىنى قاچانالردى
پهل سهگهكلىشىپ قالغاندەك ھېس قىلـدىمۇ  -گۈلباھار، ئۆزىنى سهل

نداق، ياتقان يېرىدىن تۇرۇپ ئولتـۇرۇپ قاسـىمنىڭ گېـپىگه قـۇالق     قا
گۈلباھـار ھـاراق بىـلهن بۇلغىنىـپ كهتـكهن      . سېلىشقا باشلىغانىدى

ــدىن      ــى قايتى ــىمنىڭ دېگهنلىرىن ــېلىپ قاس ــقا س ــىنى ئىش مېڭىس
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 توغرا، دېگىنى كىمنىڭ ئىچىدە ئېقىمالر ئىدىيىۋى خىل بىرقانچه بۇ
ــى كىمنىــــڭ ــا دېگىنــ ــپ ئىكهنلىكىنــــى خاتــ ــاي ئاڭقىرىــ  بواللمــ

قوزغالغان  قېتىملىق ھهر داھىيلىرىمىزمۇ بۇ. يۈرەتتى گاڭگىرىشىپ
خهلــق قوزغىالڭلىرىــدىن كېــيىن، مىللىــي مۇســتهقىل دۆلىتىنىــڭ 
قۇرۇلۇپ بولىـدىغان كـۈنلىرىگىچه تـاقهت قىلىشـالماي، ھـاكىمىيهت      
ــگه    ــز خهلقىـ ــدىلىرىنى ۋەتىنىمىـ ــۆز ئهقىـ ــپ ئـ ــتىگه چىقىۋېلىـ ئۈسـ
مهجبۇرى تېڭىش مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈن، ھـاكىمىيهت تالىشـىش   

بۇ پۇرسهتنى غهنىـمهت بىلىشـكهن   . دىپاتقىقىغا پېتىپ كېتىشكهنى
بىـرىگه  -خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى خهلقىمىز ئارىسـىدىكى بـۇ خىـل بىـر    

بىرىگه دۈشمهن قىلىـپ،  -ئوخشىمايدىغان ئىدىيىۋى ئېقىمالرنى بىر
ئىچكــى جېــدەللهر قــاينىمى ئىچىــدە ۋەتىنىمىزنــى قايتىــدىن قولغــا  

. هن ئىـدۇق چۈشۈرۈپ كهلگهنلىكى ھهققىدە يۇقىرىدا توختىلىپ ئۆتك
 ئهقىــدىلىرىنى ئــۆز شــۇنداق ئهنه لىرىمىــز ’داھىــي‘دېــمهك، بىزنىــڭ 

ــك ــي دەسسىتىشــىپ، ئۈســتىگه ۋەتهنپهرۋەرلى  مۇســتهقىللىق مىللى
ــى ــى ھهرىكهتلىرىمىزنــــ ــدىن-كهينــــ ــۇبىيهتلهرگه كهينىــــ  مهغلــــ

 ئىشـــقا مۇســـتهقىللىقنى مىللىـــي ئـــۇالر يهنـــى،. يېتىلهشـــكهنىدى
ىشهنگهن مهسلهكلىرىنى ئىشـقا  ئ ئۆزلىرى بهلكى ئهمهس، ئاشۇرۇشنى

ئاشـــۇرىدىغان ئورۇنغـــا ئېرىشىۋېلىشـــنى ئالـــدىنقى ئورۇنغـــا قويـــۇپ 
 .پائالىيهت قىلىشقانىدى

دىققهت قىلىدىغان بولساق، تا بۈگۈنگىچىمۇ ئهنه شۇ كۈچلهرنىـڭ  
بىۋاســىته يــاكى ۋاســىتىلىك داۋامــى بولغــان تهرەپتــارالر ۋەتىنىمىــزدە  

دا بىرقانچه گـۇرۇھ ۋە تـۈركىيه قاتارىـدىكى    بىرقانچه گۇرۇھ، ئورتا ئاسىيا
ــدىلىرىنى     ــۆز ئهقىـ ــۇپ، ئـ ــۇرۇھ بولۇشـ ــانچه گـ ــدە بىرقـ غهرب ئهللىرىـ

 .بازارلىشىپ خهلقىمىزنى قايمۇقتۇرماقتا ئىكهن

بـۇالردىن شـۇنى ئېنىــق كۆرۈۋېلىشـقا بولىــدىكى، ھهرقانـداق بىــر     
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ئاجىزلىشـىپ كېتىۋاتقـان ئوسـمانالر ئىمپېرىيىسـىدىكى      كۈنسايىن
 پــــان‘بىرقىســــىم ياشــــالر غهرب دۇنياســــىدا داۋراڭ قىلىنىۋاتقــــان 

 ئىلهـام  مودىلىرىـدىن  قاتارىدىكى … ،’سالۋىيانىزم پان‘ ،’گېرمانىزم
 بېرىـــپ قولـــدىن بىـــردىن-بىـــردىن ئهللىرىنـــى ئىســـالم ئېلىـــپ،

كۈچلىرىنىـڭ تاجاۋۇزىـدىن    جاھانگىر غهرب خهلىپىلىكنى قويۇۋاتقان
ساقالپ قېلىش ئۈچۈن بارلىق ئىسـالم دۇنياسـىنى بىـر گهۋدە بولـۇپ     
قوغداشنى نىشان قىلغان چاقىرىق بولۇپ، ئاساسهن بىرقـانچه ياۋروپـا   

پـارچه بۆلۈنـۈپ بولغـان    -جاھانگىر ئهللىرىنىڭ قولىغا ئۆتۈپ پـارچىمۇ 
ــهلم   ــايىگه ئېرىشـ ــچه ھىمـ ــدە قىلـ ــۇلمانلىرى ئىچىـ . ىدىئهرەب مۇسـ

بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدا ئېغىــر پاخشــه يــېگهن ئىمپېــرىيه پــان        
. تۈركچىلىك بىلهنمۇ قۇتۇلدۇرۇاللماي تارىخقا دەپىنه قىلىنغان ئىـدى 

ــېقىمالر       ــان ئ ــى يوقاتق ــاكى ئهھمىيىتىن ــىز ي ــۇنداق ئاساسس ــا ش مان
ۋەتىنىمىزگه بهكال كېچىكىپ كىرگهن بولسـىمۇ، بىزنىـڭ يېڭىـدىن    

ــان  ــدانغا كېلىۋاتقـ ــدىن گـــۆھهر     مهيـ ــالىيلىرىمىز تهرىپىـ ــاش زىيـ يـ
 .تېپىۋالغاندەك ئهتىۋارلىنىشقا باشلىدى

-يۇقىرىقىــدەك مهۋجــۇد بولــۇپ تــۇرۇش ۋە ئهمهلىيلىشــىش شــهرت 
شارائىتىدىن مهھرۇم بولغان پىكىر ئېقىملىرىغا ماسلىشىپ، خىتاي 
تاجاۋۇزچىلىرىــدىن مهنپهئهتــدار بولۇشــنى تهمه قىلىــدىغان كىشــىلهر 

ــۆزلىرىگه  ــى نــامىنى بهرگهن ۋە خىتــاي ھاكىمىيىتىنىــڭ    ئ مىللهتچ
ھامىيلىق قىلىشىنى تىلهيـدىغان كىشـىلىرىمىز ئـۆزلىرىگه چىنـى     
ــا     ــاكىمىيىتىنى ئارق ــاي ھ ــىپ، خىت ــام بېرىش ــتانچىالر دەپ ن تۈركىس

بۇمۇ يهتمىگهندەك، سوۋېت . تىرەك قىلىپ ئىشنى بۇلغاپ يۈرۈشهتتى
هرمۇ يوشـــــۇرۇن كوممۇنىســـــتلىرىدىن تهمهدە بولغـــــۇچى كىشـــــىل

 …. تىمسىقلىشىپ يۈرۈشهتتى

 چىققان كۆتۈرۈشۈپ لىرى ’داھىي‘شهرقىي تۈركىستان خهلقى ئۆز 
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ئويلىنىشــقا شــۇنچه تىرىشــىپ كــۆرگهن بولســىمۇ، ئۇنىــڭ ئىچىــدىن  
ئۇ ئۆزىنى شـۇنچه تۇتۇۋېلىشـقا   . نېمىشقىدۇر يىغا قايناپ كېتىۋاتاتتى

ئۇنىــڭ ئىچىــدىن قاينــاپ   . تىرىشــىپ باققــان بولســىمۇ بولمىــدى   
كېلىۋاتقان بىر دەرد، ئازاب دولقـۇنى يىغـا بىـلهن پۈركىنىـپ ئـاخىرى      
تۇيۇقسىزال پـارتالپ چىقىـپ، قاسـىم بىـلهن خاسـىيهت ئىككىسـىنى       

 …! چۆچۈتۈۋەتتى

ــالغۇز قالغ   ــته ئىچىــدە گۈلباھــار ي ــۇ بىــر ھهپ ىنىــدا ھاراققــا قــول  ب
ئۇزارتىشتىن ئۆزىنى چهكلهپال قالماي، ھهتتا تاماكىسىنىمۇ تارتىنىپ 

 .ھاجهتخانىغا كىرىپ چېكىدىغان قىلىقنى چىقىرىۋالدى

يېڭى «ئاندىن . ھهپته ئاخىرىدا گۈلباھار ئهزالىرىنى ئۆيىگه يىغدى
نىڭ بـۇ يېقىنـدىكى ئىشـلىرىدىن قىسـقىچه مهلۇمـات      » ئاي قوشۇنى

 ئېشـىپ  ھهددىـدىن  نـازارەتتىكى  بىـر  ’يـانچۇقچى ‘بۇ ھهپتىـدە  . بهردى
 پارتلىتىۋېتىـپ  ئـۆيىنى  باشـلىغىنىڭ  باشـقارما  قوغداش بىر كهتكهن
 تۇغۇلغان قىزىنىڭ چۇجاڭى خىتاي بۇ: قىلىۋەتكهنىدى تالقان-كۇكۇم

 مېهمــان تــازا. بهرگهنىــكهن تــۈزۈپ ئولتــۇرۇش تهبــرىكلهپ كــۈنىنى
امىـدا سـوغات قىلىنغـان    ن بىرسـىنىڭ  داڭلىـق  خېلى كۈتۈۋاتقىنىدا،

ئاالھىدە بېزەلگهن سېۋەت گۈلى ئىچىگه يوشۇرۇنۇلغان رەسـمىي مىنـا   
-پارتالپ كېتىپ، بۇ خىتاينىڭ چىرايلىق ئهكهنايناق قىزىنـى تىتمـا  

كـۆزى تىتىلىـپ   -چۇجـاڭ خىتـاينىڭمۇ بـاش   . تىتما قىلىۋەتكهنىكهن
ۆت نهپىرى نهق سورۇندىكى مېهمانالردىن يهنه ت. ساق يېرى قالمىغان

مهيداندا، ئىككىسى دوختۇرخانىدا ئۆلگهن بولۇپ، يىگىـرمىگه يـېقىن   
 …. خىتاي يارىلىنىپ دوختۇرخانىغا ئېلىپ كېتىلگهن

گۈلباھــار ئهزالىرىغــا بــۇ خهۋەرنــى يهتكــۈزۈپ بولــۇپ، كېيىنكــى       
ــاالش  ــى تـ ــدىغان ۋەزىپىلىرىنـ ــىپ،  -قىلىـ ــپ تاللىشـ ــارتىش قىلىـ تـ

بۈگـۈنكى  . ۋەزىپه تهقسىم قىلىـپ بهردى ئهزالىرىغا يوشۇرۇن شهكىلدە 
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 …. يىغىلىش ھاراقسىزال ئۆتتى

***  

 

 كېچىكىـپ  ھهجهبمـۇ  ئىكهنلىكىنـى  قۇدرەتلىك شۇنچه ئالالنىڭ“
 ئولتـۇرۇپ  بۇلۇڭىـدا  قاراڭغۇ كامېرىنىڭ قاسىم ”.تونۇيالىغانىكهنمهن

  …. ئىدى سۈرمهكته خىيال

*****  

 

 ئهلۋىدا.14
  ”شورپا جاڭگالدا بولسا، پۇل“

ــۇر −                    ئۇيغــــــــــــــــــ
 ماقالىلىرىدىن

 

. قاسىمنى ئىككى ھهپتىدىن بېرى سوراققا ئېلىـپ چىقىشـمىدى  
بهدىنىــدىكى يــارىالر قېتىشــىپ چىدىغۇســىز دەرىجىــدە قىچىشىشــقا  

ــلىدى ــپ     . باشـ ــا پېتىـ ــۇر خىيالغـ ــاكى چوڭقـ ــا يـ ــۇ، ئۇيقۇچىلىقتـ ئـ
ــېڭىال    ــاتىالپ ســېلىپ، خــۇددى ي ــدا بىلمهســتىنال ت ــازا قالغانلىرى ج

 .ئۆيىدىن چىققاندەك بهدىنىنى قىپقىزىل قانغا بويىۋاالتتى

ــدىال باشــالي دەپ     ــا ئهســلىمىلىرىنى ئهم ــۈنى قاســىم كون ــر ك بى
ئولتۇرۇشـــىغا، گۈلدۈرلىشـــىپ كىرىـــپ كهلـــگهن بىرمـــۇنچه خىتـــاي 
ــدىن بېــرى يېتىشــقان بالىالرنىــڭ    قوراللىــق ھهربىيلىــرى بىــرەر ئاي

ۇ كېچىنى قاسىم كـامېردا  ب. ھهممىسىنى ئېلىپ چىقىپ كېتىشتى
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ــى     ــتان ئىككىنچــ ــهرقىي تۈركىســ ــۇرىيىتى ۋە شــ ــى جۇمهــ بىرىنچــ
جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلۇپ بولغىنىدىن كېيىن ئهمهس، بهلكـى قۇرۇلـۇش   

ــدى    ــان ئىــ ــۇبىيهتكه ئۇچرىغــ ــدا مهغلــ ــڭ  . جهريانىــ ــى، بىزنىــ يهنــ
بـويىچه ئومـۇمىي يۈزلـۈك     يېتهكچىلىرىمىز تېخـى پۈتـۈن مهملىـكهت   

غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈپ بولماي تۇرۇپال، مۇئهييهن بىر دۆلهت تۈزۈمى 
ــازادلىق      ــق ئ ــپ، خهل ــپ كېتى ــا بېرىلى ــى ماجىراالرغ ــتىدە ئىچك ئۈس
كۈچلىرىنىــڭ بىرقــانچه خىــل ئىــدىيىۋى ئــېقىم يــاكى ئۇششــاق       

. ئهقىـــــدىلهرگه پارچىلىنىـــــپ كېتىشـــــىگه ســـــهۋەب بولغانىـــــدى 
ــتهقىللىقت ــالرنى   مۇســ ــلىك ئىشــ ــقا تېگىشــ ــيىن قىلىشــ ىن كېــ

مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرمهي تۇرۇپال ھهل قىلىۋېلىشقا ئالدىراپ 
ــهتلىرىنى    ــرىش پۇرسـ ــاتقۇچ زەربه بېـ ــا قاقشـ ــپ، تاجاۋۇزچىالرغـ كېتىـ

  .قاچۇرۇپ قويۇشۇپ، مهغلۇبىيهتكه سهۋەب بولۇشقانىدى

ي ئهسلىنى سۈرۈشته قىلىپ كهلسهك، شهرقىي تۈركىستان مىللى
ئازادلىق كۆرۈشىدە ئوتتۇرىغا چىققـان ئىـدىيىۋى ئـېقىمالر ھهرگىزمـۇ     

ــدى    ــېقىمالردىن بواللمىغانىـ ــدىيىۋى ئـ ــي ئىـ ــتهھكهم مىللىـ . مۇسـ
ئالدىنقى پاراگرافالردا كۆرسىتىپ ئـۆتكىنىمىزدەك، بـۇ ئېقىمالرنىـڭ    
بىرقىسـمى ئهينــى ۋاقىتتـا كۈنســايىن ئاجىزلىشـىپ يوقىلىشــقا يــۈز    

ــاخىرقى  تۇتقــان ئوســمانالر ئىم پېرىيىســىنى ســاقالپ قېلىشــنىڭ ئ
ــان      ــۇپ كېتىۋاتق ــران بول ــايىن ۋەي ــا كۈنس ــاكى بولمىس ــدلىرى ي ئۈمى
ھهرقايسى تـۈركىي ئهللىرىنـى بىـر گهۋدە قىلىـپ قۇتقـۇزۇپ قـېلىش       
قاتارىـــدا ئوتتۇرىغـــا چىققـــان چۈشـــهنچىلهر بولـــۇپ، ئۇالرمـــۇ غهرب      

شۇڭا . ىدىدۇنياسىدىن تهسىرلىنىپ يارىتىلغان سۈنئىي ئىدىيىلهر ئ
ئۇ ئېقىمالر پۈتكۈل مۇسـۇلمانالر دۇنياسـىدا ھىمـايىگه ئېرىشـهلمهيال     
قالماستىن، بهلكـى ئوسـمانالر ئىمپېرىيىسـى دائىرىسـىدىمۇ قىلـچه      

پـان ئىسـالمىزم ۋە پـان تۈركىسـىزم     . رولى بولمىغان ئـېقىمالر ئىـدى  
غهرب دۈشـــمهنلىكى ئالدىـــدا . بۇالرنىـــڭ تىپىـــك مىســـالى بوالاليـــدۇ
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قىشـالق  -مۇداپىئه ساھهلىرىدىن ھهيدىلىپ، قاالق ئىپتىـدائىي يېـزا  
ھاياتىغا مهھكۇم قىلىنغان، دۈشـمهنگه قارشـى كۈرەشـكه ئاتلىنىشـتا     

دا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ بولمىغان، بىرەر ئازاد رايونىمۇ يـوق، بىـرەر   قولى
ھىمايىچى دۆلهت دوستىمۇ يوق، تۈزۈكرەك بىرەر داھىيسى، ئېنىقراق 
بىرەر ھهرىكهت پروگرامما تۈزەلهيدىغان تهشكىالتىمۇ يوق بىر ئهھۋالدا، 
ــكه       ــال تهس ــى بهك ــارىتىش ئىش ــۇنى ي ــكهت دولق ــك ھهرى ۋەتهنپهرۋەرلى

بۇ خىل قېيىن ئهھۋالدا ھهرىكهت قوزغاش ئۈچۈن قانـداقتۇر   .توختايدۇ
بىرەر ئىدىيىۋى ئېقىمغا، قانداقتۇر بىر تهرەپباز تهشكىالتقا، قانـداقتۇر  
بىر دىنىي مهزھهپ چۈشهنچىسىگه، قانداقتۇر بىر سىياسـىي مهسـلهك   
پرىنســىپلىرىغا چىــڭ چاپلىشىۋېلىشــىمىزنىڭ قىلــچه ئهھمىيىتــى 

 .يوق ئىدى

هرگىـز ئۇنتۇماسـلىقىمىز كېرەككـى، ھهرقانـداق بىـر      بىز شـۇنى ھ 
دۆلهت ھېچقاچان بىر ئىدىيىۋى ئېقىم، بىرەر سىياسىي ئهقىـدە يـاكى   

بهلكـى مهلـۇم   . باشقا قانداقتۇر مهۋھۇم چۈشهنچىلهر ئۈچۈن قۇرۇلمايدۇ
مىللهت، مهلۇم ئېتنىك توپلىمى، ئۆز ئهجدادلىرىدىن باشـالپ ياشـاپ   

 نـى  ’ئېشـى  قولىـدىكى ‘هختىيـار ياشـاش،   كېلىۋاتقان زېمىنـدا ھـۆر، ب  
 دۆلهت. قۇرىــدۇ دۆلهت مهقســىتىدە قويماســلىق تــارتقۇزۇپ باشــقىالرغا
 كېلىۋاتقـان  ياشـاپ  بىرگه بېرى ئۆتمۈشلهردىن ئۇزۇن ياكى مىللهتنى

 كۈچلىرى ئىلغار دۇنيا ۋە قىلدۇرۇش تهرەققىي قوغداش، توپالمنى بىر
ى بىـر گهۋدە قىلىـپ تۇتـۇپ    خهلقىن ئۈچۈن ئالغۇزۇش ئورۇن قاتارىدىن

ــدۇر  ــۈك قورغانـ ــدىغان بۈيـ ــهرقىي  . تۇرىـ ــۇ شـ ــكهن، بىزمـ ــۇنداق ئىـ شـ
تۈركىستان خهلقى ئۈچۈن دۆلهتنى ئهسلىگه كهلتۈرىمهن دېگهن ئىرادە 

ئىدىيىۋى ئېقىمالر يـاكى دىنىـي   . بىلهن جهڭگه ئاتلىنىشىمىز شهرت
 .بولىدۇئهقىدىلهر دۆلهت قۇرۇشتىن كۆرە، دۆلهتنى باشقۇرۇشقا الزىم 

يېقىنقــى تارىخىمىزغــا قارايــدىغان بولســاق، شــهرقىي تۈركىســتان 
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ماجىراالرغـا خېلـى كۆنـۈپ    -چۇرۇڭ، جېـدەل -ئۇ ۋاراڭ. يالغۇز ئۆتكۈزدى
 .قالغان بولغاچقا، بۇ جىمجىت كېچىنى بهكال تهسته ئۆتكۈزدى

ــاق     ــدۈرلىگهن ئايــ ــاتتىق گۈلــ ــهھهردە يهنه قــ ــى ســ ــۇ، ئهتىســ ئــ
خىتـاي ئهسـكهرلىرى ئونـدەك يـاش     . تاۋۇشلىرىدىن ئويغىنىپ كهتتى

ــالىنى سۆ بــۇ يــاش ئۇيغــۇر   . رىشــىپ كېلىــپ كامېرغــا سوالشــتى   ب
ــۈز  ــڭ يـ ــڭ   -بالىلىرىنىـ ــكهن، بهزىلىرىنىـ ــپ كهتـ ــۆزلىرى كۆكىرىـ كـ

. يىرتىلغــان كۆڭلهكلىرىــدىن قىپقىزىــل قــان تــامچىالپ تــۇراتتى     
بهزىلىـرى  . ئۇالرنىڭ بهزىلىرى بىر بۇلۇڭغـا كىرىۋېلىـپ يىغلىشـاتتى   

 .ۋايساپ ياتاتتى

ۇنـــدىپاي كامېرنىـــڭ  چۈشـــتىن كېـــيىن بولغانـــدا ئىككـــى گ   
قاسـىم ئورنىـدىن تـۇرۇپ    . ئىشىكىنى ئېچىپ قاسىمنى چاقىرىشـتى 

ــا بىــر    ــاش بالىالرغ -ئهتراپىــدىكى تېخــى تونۇشــۇپ ئۈلگــۈرەلمىگهن ي
ئانــدىن كــامېردىن چىقىــپ گۇنــدىپايالرنىڭ . بىــرلهپ قــاراپ چىقتــى
گۇنـدىپايالر قاسـىمنى يـاالپ بىـر ئىشـخانىغا      . ئالدىغا چۈشۈپ ماڭدى

ــپ كىر ــي   . ىشــتىئېلى ــق ھهربى ــان ئىككــى قوراللى ــۇ يهردە ئولتۇرغ ئ
بىرنهچچه ۋاراق قهغهزگه بىرنېمىلهرنـى جىجىـالپ بېرىـپ، قاسـىمنى     

 .تۈرمه قورۇسىغا ئېلىپ چىقتى

قاســـىم تـــۈرمىگه قامالغىنىـــدىن بۇيـــانقى بىـــر يىلغـــا يـــېقىن  
ۋاقىتــتىن بېــرى تــۇنجى قېــتىم كــۈن نــۇرىنى كــۆرۈۋاتقىنى ئۈچــۈن،   

ىپ كهتكهن ئاپتىپىدا كۆزلىرىنى زادىال ئاچالمـاي  قىشنىڭ ئاجىزلىش
ئهممـا ئـۇ سـىرتتىكى مـۇزدەك ھـاۋانى چوڭقـۇر نهپهس ئېلىـپ        . قالدى

بۇ نهپهس، ئۇنىڭغـا گويـا پۈتـۈن ئۆمـۈر بـويىچه يـېگهن       . ئىچىگه تارتتى
 : ئهڭ مهززىلىك تامىقىدىنمۇ لهززەتلىكرەك سېزىلدى

 ”!ھه-نهرسه ئېسىل دېگهن نېمه ھاۋا يېڭى پاھ،“
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 .قاسىم ئۆزىنى خېلىال راھهتلىنىپ قالغاندەك ھېس قىلدى

بىرنهچچه قوراللىق خىتاي ھهربىيسى ئۇنى ئىتتىرىپ دۆشـكهلهپ  
ــۈرۈپ بىــر جىــپ ماشىنىســىغا چىقىرىشــتى  ــولىنى  . ي ئۇنىــڭ بىــر ق

ئاندىن يـاش  . ئورۇندۇقنىڭ ھالقىسىغا كويزا بىلهن چېتىپ قويۇشتى
 ’بېيجىـڭ ‘. ۇپ يولغـا چىقتـى  ئۈچ خىتاي ئهسـكىرى جىپقـا ئولتۇرۇشـ   

 ئاپپاق ئالدى دەرۋازىنىڭ. چىقتى دەرۋازىسىدىن تۈرمه جىپ ماركىلىق
 ماشـىنا  جىـپ . ئىـدى  ئېتىزلىـق  كهتـكهن  چهكسـىز  پـۈركهلگهن  قارغا

 تـۈز -تۈپ ئىهاتىلهنگهن بىلهن تىرەكلهر يالىڭاچ ئېگىز تهرىپى ئىككى
ه شـــهھهرگ بىـــر كېـــيىن ماڭغىنىـــدىن ســـائهت ئىككـــى-بىـــر يولـــدا

. يول بويىدا ئارىالپ ئۆيلهر، دۇكانالر كۆرۈنۈشكه باشلىدى. يېقىنالشتى
قاسـىم يـول   . ئارىالپ دۈگدەيگهن بىرنهچچه خىتـايمۇ ئـۇچراپ قـاالتتى   

بويىدىكى بىر كونـا دەرۋازىغـا ئېسـىلغان ئۆڭـۈپ كهتـكهن لـوزۇنكىنى       
 دېگهندەك »… زاۋۇتى …شىخهنزە شهھهرلىك «ئۇنىڭدا . كۆرۈپ قالدى

شـۇ چاغـدىال قاسـىم    . كهتكهن خىتايچه خهتلهرنى كۆرۈپ قالدى ئۆڭۈپ
شۇنچه ئايدىن بېرى شىخهنزە ئهتراپىدىكى بىرەر بىڭتـۈەن تۈرمىسـىگه   

 . قامىلىپ ياتقانلىقىنى مۆلچهرلىيهلىدى

بـۇ تارىخنىـڭ بىـز ئۇيغۇرالرغـا ئويناۋاتقـان      : قاسىم ھهيران قـاالتتى 
ــورنى ئهســل    ــۇ شــهھهرنىڭ ئ ــداق؟ ب ــى چــاقچىقىمۇ قان ىدە ۋەتىنىمىزن

يۇتــۇۋېلىش قــارا نىيىــتىگه كهلــگهن خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا ئهڭ      
ــان     ــون مىڭلىغــــ ــدىغان ئــــ ــاتقۇچ زەربه بېرىــــ ــاخىرقى قاقشــــ ئــــ
ــنى     ــى ياڭرىتىش ــان، زەپهر مارش ــكۈن قىلغ ــدائىيلىرىمىزنىڭ چۈش پى

 تىلـالردا  دەپ ”قىرغىقـى  غهربىي دەرياسىنىڭ ماناس“ساقالپ تۇرغان 
مانـا بۈگـۈن بـۇ ماكـان     . شهرەپلىك ماكان ئىـدى  قىلىنىدىغان داستان

ۋەتىنىمىزگه ئېغىر تهھدىت سېلىپ كېلىۋاتقان مىليون كىشىلىك 
تولــۇق خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن تولغــان دۈشــمهن ئۇۋىســى       
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ــق گهپ ســاتقانالرنىڭ، ســۈر كۆرســهتكهنلهرنىڭ،    بېرىشــالردا چىرايلى
ئاغزىــدا ۋەتهن دەپ قويىــدىغانالرنىڭ ئارقىســىغا كىرىــپ كهتــمهي،     

ــزدە خى ــش،   ۋەتىنىمى ــدىغان قىلى ــاۋۇزچىلىرىنى كۆپىيهلمهي ــاي تاج ت
ئــۇالرنى ئــازايتىش ۋە قــوغالپ چىقىــرىش جهھهتــلهردە قانچىلىــك رول  

ــم   ــى الزىــ ــامىله قىلىشــ ــاراپ مۇئــ ــا قــ ــۇ . ئويناۋاتقانلىقىغــ بولۇپمــ
ۋەتهنپهرۋەرلىك تاختىسـىنى ئېسـىۋېلىپ پـۇل يىغىـپ جـان سـاقالپ       

الر، بىرقىسـىم خىتايغـا   يۈرىدىغانالر، ئابرۇي ئۈچۈن ۋەتهن دەپ قويغـان 
ياكى خهلقىمىزنىڭ دۈشـمهنلىرىگه جاسۇسـلۇق قىلىـپ بېرىۋاتقـان     

 !ئالدامچى تهشكىالتالردىن ئاالھىدە يىراق تۇرۇشىمىز شهرت

 

 ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى توغرىسىدا 1.12§
يۇقىرىــدا بىــز ۋەتهنپهرۋەرلىــك ھهققىــدىكى بۇرمىالنغــان قاراشــالر  

ك بىز ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهققىدە نۇرغۇن خاتـا  دېمه. ھهققىدە توختالدۇق
چۈشــهنچىلهرگه پېتىــپ قــالغىنىمىز، ۋەتهنپهرۋەرلىــك ھهرىكىتىــدىمۇ 
نۇرغۇن خاتا چۈشهنچىلهرنى ياكى كېرەكسىز چۈشهنچىلهرنى ھهرىكهت 
ئىدىيىسى قىلىۋالغىنىمىز ئۈچـۈن ھېچبىـر نهتىجىـگه ئېرىشـهلمهي     

 . كهلمهكتىمىز

رىكىتــى بىــلهن شۇغۇللىنىشــتا، ئهڭ ئهســلىدە ۋەتهنپهرۋەرلىــك ھه
كېمىدە بىزگه نىسبهتهن ئېيتقاندا بهلگىلىك بىر پهلسهپه ئېقىمىغا، 

ــهرت ئهمهس     ــىمىز ش ــگه بولىش ــدىگه ئى ــىي ئهقى ــر سىياس ــۇم بى . مهل
بولۇپمۇ بۈگۈنكى شهرقىي تۈركىستان ۋەزىيىتىگه نىسـبهتهن ئالغانـدا،   

ىلىرى ئالدىـدا  ئون مىليوندىن ئېشىپ كېتىۋاتقـان خىتـاي تاجـاۋۇزچ   
خهلقىمىز شهھهرلهردىن، زامانىۋى سانائهتتىن، سىياسىي ساھهلهردىن، 

ــاھهلىرىدىن، پهن  ــانۇن سـ ــق  -قـ ــاھهلىرىدىن، قوراللىـ ــيهت سـ مهدەنىـ
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 !بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىمهن، دېيىشكه ھهققىمىز بولىدۇ

ــاي     ــى خىت ــابلىرىمىز ۋەتىنىمىزدىك ــۇن ئهرب ــڭ نۇرغ ــۈن بىزنى بۈگ
تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ سـۈنئىي كۆپىيىشـىنى توسۇشـقا، ۋەتىنىمىــزدىن     
خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى قــوغالپ چىقىرىشــقا قىلچىلىــك ئهمىلــى   

ىنى يـــوق ھهرىكهتــلهر بىـــلهن  تهســىر كۆرســـىتهلمهيدىغان بهزى تــاي  
ــنى  ــك“شۇغۇللىنىشــــــ ــى ۋەتهنپهرۋەرلىــــــ ــلهن ھهرىكىتــــــ  بىــــــ

 قىممىتىنـــى ۋەتهنپهرۋەرلىكنىـــڭ دېيىشـــىپ، ”شـــۇغۇللىنىۋاتىمىز
 تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ خىتــــاي بىرقىســــىمالر ھهتتــــا. چۈشــــۈرمهكته
 بولىـدىغان  يـاردىمى  قىلىشـىغا  تـاالڭ -بۇالڭ خاتىرجهم كۆپىيىشىگه،

ئىقتىســــــادىي جۇغراپىيىلىــــــك  -يسىياســــــى ۋەتىنىمىزنىــــــڭ
قاقشاپ بېرىۋاتقىنىدەك تىنچ پائـالىيهت  -ئهۋزەللىكلىرىنى ۋە يىغالپ

شهكىللىرىنى ماختـاپ كـۆككه كۆتۈرۈشـۈپ بېرىۋاتقىنىغـا ئوخشـاش      
ئىشالر بىلهن شۇغۇللۇنىشلىرىنىمۇ ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى بىلهن 

ان ســاقالش نهتىجىــدە، جــ. شــۇغۇلالنغانلىق دەپ داۋراڭ سېلىشــماقتا
ئۈچــۈن دۈشــمهنگه خىــزمهت قىلىــپ بېــرىش، مىللىــي ئهنئهنىلهرنــى 
قوغداش ۋاسىتىسى بىلهن ۋەتهن قۇتقۇزۇش، ئـابرۇي قـازىنىش ئۈچـۈن    
قىلىنىۋاتقــان ئىشــالر، ۋەتىنىمىزنــى ماختــاپ بېرىشــلهر، خىتــايالرنى 
تىلالپ قويۇشالر، خىتايالردىن دەرد تۆكۈشلهر، مۇھىت شـىكايهتلىرى،  

وق داۋراڭ ئۈچــۈن قىلىنىۋاتقــان، ئهممــا خهلقــقه تــۈگىمهس تــايىنى يــ
بـاالالرنى تېرىـپ بېرىـدىغان ئاشــكارا يىغىلىـش، نامـايىش، نــارازىلىق      
ــانلىق     ــپ قهھرىمــ ــالرمۇ ئاجايىــ ــدىكى ئىشــ ــرى قاتارىــ ھهرىكهتلىــ
ــۆككه   ــرى دەپ كــــ ــك ھهرىكهتلىــــ كۆرســــــىتىلگهن ۋەتهنپهرۋەرلىــــ

 !ه قىلىنغان ھاقارەتبۇ، ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتىگ. كۆتۈرۈلمهكته

شۇنداق ئىكهن، خهلقىمىز مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىـتىگه    
ــاردەم   ــتهقىللىق ھهرىكهتلىــــرىگه يــ ــتا، مىللىــــي مۇســ قاتنىشىشــ
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 !ھالىتىگه ئايلىنىپ كهتكهنىدى

راست دېگهنـدەك، يىـراقتىن ئورمانـدەك زىـچ تىكلىنىـپ كهتـكهن       
ىــز بىنــالىرى بىــلهن شــىخهنزە شــهھىرى  نهچــچه ئــون قهۋەتلىــك ئېگ 

جىــپ ماشــىنا شــهھهرگه كېتىۋاتقــان  . يېقىــنالپ كــۆرۈنمهكته ئىــدى 
. يولدىن جهنۇبقا بۇرۇلۇپ تهڭرى تاغلىرىغا قاراپ يـولىنى داۋام قىلـدى  

يولدىكى قارالر ئـارىالپ تۆكـۈلگهن كۆمـۈر پـارچىلىرى بىـلهن قارىـداپ       
انىغـا كېتىـدىغانلىقىنى   قاسىم بۇ يولنىڭ بىرەر كۆمۈر ك. قالغانىدى

جىـــپ ماشـــىنا خېلـــى ماڭغانـــدىن كېـــيىن تهڭـــرى  . پهرەز قىلـــدى
يېشـىل قارىغـايلىق   -تاغ بـويلىرى يـاپ  . تاغلىرىنىڭ ئىچىگه كىردى

بىــلهن قاپالنغــان بولــۇپ، بهزى قارىغايالرنىــڭ ئۈســتى تــۇرۇپ قالغــان 
 . قارنىڭ ئېغىرلىقىدا بىر يانغا ئېگىلىپ تۇراتتى

قاسىمنى ئېلىپ ماڭغان جىـپ ماشـىنا، ئورمـانلىق ئارىسـىدىكى     
بىر بوشلۇقتا، تاشلىۋېتىلگهن كونا كۆمۈر كانىنىـڭ ئىچىـگه كىرىـپ    

خىتاي ھهربىيلىرى جىپنى بىر تاشالندۇق كۆمۈر قۇدۇقىنىڭ . كهلدى
ــدىن    ــىمنى كويزىـ ــىپ، قاسـ ــر يهردە توختىتىشـ ــېقىن بىـ ــا يـ ئاغزىغـ

قاســىم يهرگه چۈشــۈپ بىــر . ىبوشــىتىپ جپــتىن تارتىــپ چۈشۈرۈشــت
كېرىلىۋېلىپ ئورماننىڭ ساپ ھاۋاسىدىن چوڭقۇر تارتىپ مهيدىسىگه 

ساپ ھاۋانىڭ قىممىتىنى قاسىمدەك ياخشـى بىلىـدىغان   . توشقۇزدى
 باشقا بىرسى بولمىسا كېرەك؟ 

 خىيالىـدىن  قاسـىمنىڭ  ”!ئهرزىيدىكهن ئۆلۈشكه ئۈچۈنمۇ بۇنىڭ“
 .لدىەك قىئۆتكهند تىزىلىپ سۆزلهر بۇ

قۇزغـۇنالر غاقىلدىشـىپ   -كان قۇدۇقىنىڭ ئهتراپىدا بىرمۇنچه قارغا
  .ئايلىنىپ ئۇچۇپ يۈرەتتى

 …! ئالۋاستى …! باندىت …! ھايۋان −



360 

 

ــىپ    ــقىنىچه نۆۋەتلىشـ ــىمنى تىلالشـ ــرى قاسـ ــاي ھهربىيلىـ خىتـ
ئۇالر گويا بۇ ئهلنىڭ ئىگىلىرىنى قانداق ئۇرۇپ . مۇشتالشقا باشلىدى

مهشـــىق قىلىۋاتقىنىـــدەك ئـــۇنى ئـــۇرۇپ  قىينـــاش كېرەكلىكىنـــى 
 :تېپىشهتتى

 جازاالپ، مۇشۇنداق مانا كۈنىسى بىر ئاخىرى الۋۋىلىرىڭنى پۈتۈن−
 ! تۈگۈتۈۋېتىمىز كۆمۈپ تىرىك قۇدۇقىغا كان بۇ

بۇرنىدىن قويـۇق ھـور چىقىرىشـقىنىچه    -ئۇالر ھاسىرىشىپ ئاغزى
ش بـۇ خىتـاي يـا   . بىرسىگه قارىشـىپ يىرگىنچلىـك كۈلۈشـهتتى   -بىر

بالىلىرىــــدا ئۇيغــــۇرالردىن بىــــرەر قېــــتىم دەرد كــــۆرگهنلىكىنى      
گويــا ئــۇالر بىــز ئۇيغــۇرالرنى . كۆرســىتىدىغان ئــاالمهت ســېزىلمهيتتى

بــــۇ . جــــازاالش ئۈچــــۈن مهخســــۇس تهربىيىلهنگهنــــدەكال قىالتتــــى
جالالتالرنىــڭ چىرايىــدىن قاســىمنىڭ ۋەتىنىنــى بېســىپ ياتقــان      

ى تېخىمۇ ئېنىق كۆرۈنمهكته بهشىرىس-خىتايالرنىڭ ھهقىقىي ئهپتى
 ! ئىدى

ــا“ ــۇنداق مانـ ــر مۇشـ ــاۋۇزچىالر بىـ ــلهن تاجـ ــداق بىـ ــپ قانـ  قىلىـ
ــىپ ــي سۆزلىش ــى مىللى ــالغىلى ئهركىنلىكن ــوالر؟ ئ ــداق ب ــر بۇن  بى

 بېرىـدىغانغا  چىقىرىـپ  قـوغالپ  ۋەتىنىمىـزدىن  مىللهتنى فاشىست
ــرەر ــۇ؟ دوســـت چهتئهللىـــك بىـ ــىم ”تېپىالرمـ ــاخىرقى ئهڭ قاسـ  ئـ

 .تىنىقلىرىدا يۇقىرىقىالرنى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدى

 −! يوللىۋەتمهيلىمـۇ  دۇنياغـا  ئـۇ  بىلهن ئوق پاي بىر مهلئۇننى بۇ−
 . كىرىشتى بهتلهشكه شاراقشىتىپ زاتورىنى مىلتىقىنىڭ بىرسى دەپ

 توشـقان  تـال  بىـرەر  ئوقتـا  قىلىـدىغان  زايه بۇنىڭغـا ! بولما ساراڭ−
 !پۈتسۇن بۇ ئىش-ققا ئىتتهرقۇدۇ شۇ. يهيمىز ئوۋالپ بولسىمۇ

ئالــدى يىگىــرمه بهش ياشــقىمۇ بارمىغــان بــۇ خىتــاي جــالالتلىرى 
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يهنـــى، بىرىنچـــى باســـقۇچتا ۋەتىنىمىزنـــى . كېسىشــكه مهجبـــۇرمىز 
ــاۋۇزچىلىرىنى    ــاي تاجـــ ــى خىتـــ ــان يېڭـــ ــقا كېلىۋاتقـــ يۇتۇۋېلىشـــ

ــوغرا   ــدۇچهكلىشــىمىزگه ت ــپ  . كېلى ــا كېلى ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ خىت
ــۈزۈپ       ــىنى ئــ ــۈچ مهنبهســ ــقى كــ ــۇ تاشــ ــان بــ ــۇلۇپ تۇرۇۋاتقــ قوشــ
ــاي    ــان خىتــ ــزدە تۇرۇۋاتقــ ــيىن، ۋەتىنىمىــ ــلىغىنىمىزدىن كېــ تاشــ
تاجــاۋۇزچىلىرىنى ئامــال قىلىــپ قــوغالپ چىقىرىشــىمىزغا تــوغرا      

 .كېلىدۇ

بۈگـۈن بىـز شـهرقىي تۈركىسـتانلىقالرنىڭ ئالدىـدا چهكلىمىسـىز       
پىيىپ كېتىۋاتقان يېڭى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ ۋەتىنىمىـزگه    كۆ

ــمهن    ــى دۈشـ ــۇپ، ۋەتىنىمىزدىكـ ــىنى توسـ ــپ كىرىشـ ــاۋۇز قىلىـ تاجـ
كۈچلىرىنى بهلگىلىك بىر دائىرىدە ۋە ئىمكان بار ئاز سـاندا چهكـلهپ   

-تــۇرۇش؛ ئانــدىن ۋەتىنىمىزدىكــى خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى تۈركــۈم 
ئاساســىنى يارىتىشــتىن ئىبــارەت تۈركــۈملهپ قــوغالپ چىقىرىشــنىڭ 

شۇنداق ئىكهن، شهرقىي تۈركىستاندا خىتـاي  . جىددىي ۋەزىپه تۇرماقتا
ــۈردە    ــى تـــ ــىنى ئهمىلـــ ــۈنئىي كۆپىيىشـــ ــڭ ســـ تاجاۋۇزچىلىرىنىـــ
توسۇيااليدىغان، ۋەتىنىمىزدىكـى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى ھهقىقىـي     
ــنىال   ــلهن شۇغۇللىنىشـــ ــلهر بىـــ ــدىغان ھهرىكهتـــ ــۈردە ئازايتااليـــ تـــ

ــلهن شــۇغۇلالنغانلىق ۋە“ ــز ”تهنپهرۋەرلىــك ھهرىكىتــى بى ! دېيهلهيمى
 كۆپىيىشــــــىنى تاجاۋۇزچىلىرىنىــــــڭ خىتــــــاي ۋەتىنىمىزدىكــــــى
ــۇيالمايدىغان، ــدىغان توسـ ــداق ئازايتالمايـ ــر ھهرقانـ ــالىيهت بىـ  − پائـ

ــۇ ــك ھهرگىزمـ ــى ۋەتهنپهرۋەرلىـ ــابالنمايدۇ ھهرىكىتـ ــۈنكى! ھېسـ  بۈگـ
ددىي ئېهتىيـاجىنى تونـۇپ   جىـ  بـۇ  كۈتۈۋاتقان بىزدىن ۋەتىنىمىزنىڭ

يهتكىنىمىــزدىن كېيىـــنال ئانـــدىن بــۇ مهجبـــۇرى ۋەزىپىنـــى ئىجـــرا   
ئۆز ئۈستىمىزگه ئالغان . قىلىشنى ئۆزىمىزگه ۋەزىپه قىلىپ ئاالاليمىز

بۇ شهرەپلىك ۋەزىپىنـى ئىجـرا قىلىـش جهھهتـته ئۈنۈملـۈك ھهرىـكهت       
ھهرىكىتى  پهيدا قىاللىغىنىمىزدىال ئاندىن ئۆزىمىزنى ۋەتهنپهرۋەرلىك
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بوۋىلىرىدىن ئهللىك مىڭ كىشىلىك -بوۋىلىرىمىز بۇ ۋەتهننى ئۆز ئاتا
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى جهڭ قىلىش شارائىتى بىـلهن مىـراس   

ــقانىدى  ــ . قىلىــپ ئېلىش ك يىــل جهريانىــدا نۇرغۇنلىغــان   بــۇ ئهللى
ــدىن ســۈنئىي     ــرىم مىليون ــا يې ــپ، يىلىغ ــالىقالرنى ســادىر قىلى خات
ــىتىنى       ــدىن تهبىئىــي كــۆپىيىش پۇرس ــارەك مىليون كــۆپىيىش ۋە چ
يارىتىۋالغان ئـون مىليونـدىن ئـارتۇق خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن       

 ئهگهر بىزمـۇ ! تولدۇرۇپ بىـزگه مىـراس قىلىـپ تاشـالپ كېتىۋاتماقتـا     
 تۆكۈلۈشتىن قان قوغداش، تىنچلىقنى“بوۋىلىرىمىزغا ئوخشاش -ئاتا

ــاقلىنىش، ــىش سـ ــارقىلىق سۆزلىشـ ــنى ئـ ــش، ھهل ئىشـ  …” قىلىـ
، ئۆز ئهۋالدلىرىمىزغـا  بولساق ماڭىدىغانال يولدا تهسلىمچى دېگهندەك

ــراس     ــقىنى مىــ ــدىن باشــ ــك يولىــ ــۇق ۋە تىلهمچىلىــ ــاپ قۇللــ ســ
بهك بولۇپ كهتسه، بۈگۈنكىدىن نهچچه ھهسسه ئېغىر ! قالدۇرالمايمىز

 نــى ’ۋەتهن‘دۈشــمهن ۋەزىيىتــى قاپلىغــان چهكســىز زۇلمهتلىــك بىــر  
ــراس ــقا مىــ ــۇر قالدۇرۇشــ ــولىمىز مهجبــ ــى! بــ ــز توغرىســ ــۆز بىــ  ئــ

ــۆ پهرزەنتلىرىمىزنــى ــاتلىق شــارائىتى  ئ ز قــولىمىز بىــلهن قىلــچه ھاي
قاراڭغۇ دوزاخـتهك بىـر دۇنيـادا ئۆلـۈمگه تۇتـۇپ بهرگهن      -قالمىغان قاپ

 !بولىمىز

ــز     ــۇپ بهرمهيمى ــۈمگه تۇت ــۆزىمىز ئۆل ــى ئ ــۆز پهرزەنتلىرىمىزن ــز ئ بى
دەيدىكهنمىز، ئۇالرغا ئهقهللىـي ھايـاتلىق شـارائىتىنى ئـۆز قـولىمىزدا      

! ۇپرىقىمىزنى ئۇالرغا مىراس قىلىشىمىز شهرتتۇتۇپ تۇرغان ئۆز ئانا ت
ــۇپرىقىمىز خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ       ــۇ ئانــا ت ــۈن ب ــالبۇكى، بۈگ ھ
چاڭگىلىدا ئىكهن، ئۇنـداق ھايـاتلىق شـارائىتىغا ئىـگه بىـر ۋەتهننـى       

ــۇمكىن ئهمهس    ــي م ــىمىز قهتئى ــراس قالدۇرالىش ــز   ! مى ــدا بى ــۇ ھال ئ
ىنى بىر ئامال قىلىـپ  ۋەتىنىمىزنى بېسىۋالغان خىتاي تاجاۋۇزچىلىر

ــرەك  ــىمىز كېـ ــوغالپ چىقىرىشـ ــاي  . قـ ــاۋۋال خىتـ ــۈن ئـ ــڭ ئۈچـ بۇنىـ
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز كۆپىيىۋاتقان، كۈچلىنىۋاتقـان يـولىنى   
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قاسىمنى تارتىپ سۆرەشـكىنىچه كـان قۇدۇقىنىـڭ ئاغزىغـا ئاپىرىـپ،      
 ! تېگى كۆرۈنمهس قۇدۇققا ئىتتىرىپ چۈشۈرۈۋېتىشتى

قاســىم قــۇدۇق ئىچىــدە قۇيۇنــدەك شــۇڭغۇپ پهســكه چۈشــمهكته   
ــدى ــڭ پهســك . ئى ه چۈشىشــى بارغانســېرى تېزلىشــىپ نهپىســى   ئۇنى

 …. بوغۇلۇپ قېلىۋاتاتتى

ئۇ، راكېتا بىلهن كائىنات بوشلۇقىغا ئۇچۇپ چىقىشنى نهقهدەر خام 
 بىـلهن  ’مهرھهمىتـى ‘مانـا ئهمـدى خىتايالرنىـڭ    ! ھه-خىيال قىالتتـى 

ــۆۋەنگه ئۇچـــۇپ غۇيۇلـــداپ بېـــرى باياتىـــدىن ھاڭـــدا يـــوق تېگـــى  تـ
لىق بىــلهن ۋەتىنــى ئۈچــۈن ئــۆزىنى ئۈمىــدۋار شــۇنچه ئــۇ،! چۈشــمهكته

ئهممـا ئۇنىـڭ ئهقلىـگه    . قۇربان قىلىشـنى ئـارزۇ قىلىـپ كهلگهنىـدى    
 :بىرال نهرسه كېلىۋالدى

 …”! رەسۇلىلالھ مۇھهممىدىن ئىلاللالھۇ الئىالھه“

بىر جانغـا زامىـن بولغـان بـايىقى ئـۈچ خىتـاي، بىرخىيالىـدا يـوق         
لىرىنـى كۆتۈرۈشـۈپ قويـۇق    كۈلۈشۈپ چاقچاق قىلىشقىنىچه مىلتىق

 .قارىغايلىق ئىچىگه كىرىپ غايىپ بولۇشتى

قۇدۇق ئاغزىـدا بىـرنهچچه تـوڭ قاغـا ئايلىنىـپ ئۇچـۇپ يـۈرمهكته         
  …. ئىدى

 

ۋەتهن ئۈچۈن ئالته يىل جـان تىكىـپ يوشـۇرۇن جهڭ قىلغـان بىـر      
ئۇيغۇر پىدائىيسى ئهنه شۇنداق جىمجىتال تېگى يوق ھاڭغـا چۈشـۈپ   

ئۇنىـڭ  . ۇنى ئهمدى ھېچكىممۇ قۇتقـۇزۇپ قااللمـايتتى  ئ. كېتىۋاتاتتى
شىكايهت قىلىشـقانالرمۇ ئـۇنى   -ھهرىكهتلىرىدىن نارازى بولۇپ غهيۋەت

ــايتتى  ــدى تىللىيالم ــدۇ   . ئهم ــلهپمۇ قويماي ــېچكىم ئهس ــۇنى ھ ــۇ . ئ ئ
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ئهقلىنــى تاپقىنىــدىن باشــالپ ئىنتــايىن ئۇلۇغــۋار غــايىلىرىنى خــام   
ىـدا تۇيـۇق يولالرغىمـۇ كىرىـپ     ئۈمىـدىنى يوقاتقىن . خىيال قىالتتـى 

ئـــۇ چـــاغالردا ئـــۇنى ئهســـلهيدىغانالر، ئۇنىـــڭ گېپىنـــى  . قالغانىـــدى
ئــۇ . تــوال بــار ئىــدى-قىلىــدىغانالر، ئــۇنى ئىســتهپ كېلىــدىغانالر ئــاز 

ۋەتىنىم، مىللىـتىم دەپ ھهرىـكهت باشـلىغىنىدىن كېـيىن، ئۇنىـڭ      
ــقا، ئۇنىــــڭ نــــېمه ئىشــــالرنى قىلىــــپ   قوشــــۇنىدىكىلهردىن باشــ

بۇ جهرياندا خۇدانى قايتا تونۇشـقا  . نلىكىنى ھېچكىم بىلمهيتتىيۈرگه
ــلىغانىدى ــار،  . باشـ ــقهدەملهردىن گۈلباھـ ــۇنىدىكى پېشـ ــڭ قوشـ ئۇنىـ

ــۆت     ــدا، ت ــۈش يولىغــا كىرىۋاتقىنى ــتىن ئهمــدىال تۈزۈل ئهخــالق جهھهت
يۇلتۇزلۇق بىر مېهمانخانىغا پارتالتقۇچ قويۇپ چىقىمهن دەپ كىرىپ 

تىرىكىمـۇ تېپىلمـاي يوقـاپ    -ن تهڭ ئۆلـۈك دەھشهتلىك پارتالش بىله
نهچــچه ئونلىغــان خىتــاي شــىركهت باشــلىقلىرىنىڭ كۆيــۈپ . كهتتـى 

كــۈل بولغــان ئــۇ يىغىــن زالىــدىن چىقالمــاي قالــدىمۇ نــامهلۇم، ئــۈچ  
 . يىلدىن بېرىسى ئۇ يوق ئىدى

 باشقىسى گۈلباھاردىن شۇ ئىسمىنى ئهسلى ئۇنىڭ − ’يانچۇقچى‘
 مهن“: ىم قاسىم بىـلهن گۈلباھارغـا  قېت بىر ئۇمۇ − بىلهلمىدى زادىال
ــداق ۋە قاچــان نهدە، ــۈپ قان ــدىغانلىقىمنى ئۆل ــمهن كېتى ــۇ. بىلمهي  ب

ــاققىچه ــر چـ ــدىن ھېيـــت نهچـــچه بىـ ــقا نامىزىـ ــازمۇ باشـ ــۆتهپ نامـ  ئـ
 نـاۋادا  ئهگهر. بولدۇم تونۇغاندەك خۇدانى سىلهردىن ئهمما. باقماپتىمهن

ۇ، ئاپامنىـــڭ ئااللمىســـاڭالرم ئۆلۈكـــۈمنى كهتســـهم، تارتىـــپ ئۆلـــۈپ
قهبرىســى يېنىغــا بىــر ئىسىمســىز تــاش تىكىــپ، ئىككىڭــالر بىــرەر   
ئىمـــامنى باشـــالپ چىقىـــپ دۇئـــا ئوقۇتـــۇپ نـــامىزىمنى چۈشـــۈرۈپ  

 ئــۇزۇن قېلىـپ  ئايرىلىــپ گۈلباھـاردىن  ئۇمــۇ. دېگهنىـدى  ”قويسـاڭالر 
ــۆتمهيال ــر ئ ــويىز بى ــاي پ ــكىرىنى خىت ــارتلىتىمهن ئهس ــچه دەپ پ  نهچ

ــان ــاي ئونلىغـ ــاۋۇ خىتـ ــېهىت  تاجـ ــارتالپ شـ ــلهن تهڭ پـ زچىلىرى بىـ
 نىـڭ  ’يـانچۇقچى ‘. ئۇنىڭمۇ جهسـىتى زادىـال تېپىلمىـدى   . بولغانىدى
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بۈگــــۈن . نى يېــــرىم مىليونـــدىن ئاشـــۇرۇۋەتتى  كـــۆچمهنلهر ســـانى  
ۋەتىنىمىــزدە ئــون مىليونــدىن ئــارتۇق خىتــاي تاجاۋۇزچىســى بــارلىق 

ــان  ــانائهت، كـ ــۇالزىمهت، پهن -سـ ــا، مـ ــيهت،  -كارخانـ ــا، مهدەنىـ تېخنىكـ
ھۆكۈمهت، قانۇن، مۇنبهت يهرلهر، بايلىق مهنبهلىرى، چېگـرا بـويلىرى   

ــى ئېگىلىۋ   ــلىق يهرلىرىمىزنـ ــدىكى ئاساسـ ــون  قاتارىـ ــپ، مىليـ ېلىـ
كىشــىلىك قوراللىــق بانــدىتلىرىنىڭ ھىمايىســىدە ۋەتىنىمىزنــى     
تهلتۆكــۈس يۇتــۇۋېلىش، خهلقىمىزنــى مىلــلهت ســۈپىتىدە يــوقىتىش 

ــا   . جېڭىنــى باشــلىۋەتتى ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ يىلىغ بولۇپمــۇ خىت
يېــرىم مىليونــدىن ســۈنئىي كۆپىيىــپ بېرىشــى ۋەتىنىمىــز ئۈچــۈن  

ــر تهھــدىت ب  ــايىن ئېغى ــائىنت ــدەك كــۆپىيىش . ولماقت ئهگهر بۈگۈنكى
ســۈرئىتىنى داۋامالشــتۇرىدىغانال بولســا، يىگىــرمه بىرىنچــى ئهســىردە 
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزدە مـۇتلهق ئۈسـتۈن نوپـۇس سـانىغا     
ئېرىشىۋېلىپ، خهلقىمىزنى مهڭگۈ باش كۆتۈرەلمهس ھالغا كهلتۈرۈپ 

ىنىڭ تارىخ بېتىـدىن  بۇ دېگهنلىك، شهرقىي تۈركىستان خهلق. قويىدۇ
 !مهڭگۈلۈك ئۆچۈرۈلىشى دېگهنلىك بولىدۇ

دېــمهك، بۈگــۈنكى كۈنــدە خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ســۈنئىي      
كۆپىيىشى، شهرقىي تۈركىستان ھاالكىتىگه مۇناسىۋەتلىك بىرىنچـى  

شـۇ سـهۋەبتىن،   . دەرىجىلىك ئېغىر خهۋپ بولـۇپ ئالـدىمىزدا تۇرماقتـا   
ــان     ــدىت كهلتۈرۈۋاتق ــر تهھ ــا ئېغى ــڭ مهۋجۇدلۇقىغ ــز ئۆزىنى خهلقىمى

ــۆپهيتىش   ــۇس كـ ــاي نوپـ ــۈنئىي خىتـ ــگه  سـ ــى جهڭـ ــا قارشـ دولقۇنىغـ
ئاتلىنىشنى ئۆزلىرىنىڭ نۆۋەتتىكى بىرىنچـى دەرىجىلىـك ۋەزىپىسـى    

بىز بۈگۈن دۈشمهننىڭ سۈنئىي . قىلىپ ھهرىكهتكه ئاتلىنىشى شهرت
ــون      ــون مىلي ــا ئ ــى ئهۋالدلىرىمىزغ ــلهپ، كهلگۈس ــىنى چهك كۆپىيىش
كىشىلىك تاجاۋۇزچىالرغـا قارشـى جهڭ قىلىـش شـارائىتىنى مىـراس      

ئهممــا بىــز . الىســاقمۇ يــۈزىمىز يهرگه قــاراپ قالمىغــان بــوالتتى قالدۇر
-شــــۇنى قهتئىــــي ئۇنتۇماســــلىقىمىز كېرەككــــى، بۈگــــۈنكى ئاتــــا
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ھون، تۈرك، ئۇيغۇر، قاراخانىيالر، سهئىدىيىلىكلهر قاتارىدىكى دۆلهت ۋە 
ــهرقىي    ــز شــ ــان بىــ ــىته ئهۋالدى بولغــ ــڭ بىۋاســ ئىمپىراتورلۇقالرنىــ

بىـزال بـۇ يهرنىـڭ تـارىخىي ۋە قـانۇنىي      . تۈركىستانلىقالرغىال مهنسۇپ
ــو  ــخورلىرى ب ــان    ! الاليمىزمىراس ــارىختىن بۇي ــن ت ــۇ زېمى ــالبۇكى، ب ھ

ــدىن   ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ ئهجــــدادلىرى تهرىپىــ بۈگــــۈنكى خىتــ
ــاي داۋاملىشــىپ     ــۈرەش توختىم ــدىتىگه قارشــى ك ــۋېلىنىش تهھ يۇتى

شۇڭا بىزنىڭ قهھرىمان ئهجـدادلىرىمىز خىتايالرنىـڭ   . كهلگهن ئىدى
رىپال قالماستىن، تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكىتىگه قاقشاتقۇچ زەربىلهرنى بې

خىتايالرنى نهچچه مىڭ كىلومېتىرلىق ئېگىـز سـېپىلالرنى سـوقۇپ    
قوغدىنىشــقا مهجبــۇر قىلىــپ، ئىشــىكىدىن تاالغــا چىقالمــاس ھالغــا 

 . كهلتۈرۈپ قويغان ۋاقىتلىرىمۇ بولغان ئىدى

پهن ئومـۇمىي  -ئهپسۇسكى، كېيىنكى ئهسىرلهردە، بولۇپمـۇ ئىلىـم  
ىۋاتقـان يېقىنقـى زامـان دەۋىرلىرىـدە،     يۈزلۈك گۈللىنىش دەۋرىـگه كىر 

ــم     ــۇمۇل ئىلىــ ــۈر جاھانشــ ــۇ تــ ــڭ بــ ــايالر، خهلقىمىزنىــ پهن -خىتــ
تهرەقىياتلىرىــدىن چهتــته قېلىــپ مۈگىــدەپ قالغــان دەۋرلهردىكــى      
ــلىغان     ــقا باشــ ــدىن بىخۇدلىشىشــ ــجهزى تۈپهيلىــ ــك مىــ بىغهملىــ

ــيله    ــل ھىـ ــدىلىنىپ، ھهرخىـ ــىتىدىن پايـ ــلهن  -پۇرسـ ــرەڭلهر بىـ نهيـ
جــــاۋۇز قىلىــــپ كىرىــــپ ۋەتىنىمىزنــــى ئــــاخىرى ۋەتىنىمىــــزگه تا

. مۇستهملىكىســـى قىلىـــۋېلىش ۋە يۇتۇۋېلىشـــقىچه بېرىـــپ يهتتـــى 
ــۈچىگه      ــۇس ك ــتۈن نوپ ــاۋۇزچىلىرى ئۈس ــاي تاج ــدە خىت ــۈنكى كۈن بۈگ
تايىنىپ ۋەتىنىمىزنى پۈتۈنلهي يۇتۇۋېلىش، بۇ جهرياندا خهلقىمىزنـى  

امرات ھالغـا  زامانىۋى ئىگىلىكلهردىن قوغالپ چىقىرىـپ، قـاالق ۋە نـ   
-كهلتۈرۈش ئارقىلىق خهلقىمىزنى مىللهت سۈپىتىدە تولۇق ۋە ئۈزۈل

بۈگـۈن  . كېسىل يوقىتىشنىڭ بارلىق ئـامىللىرىنى ئىشـقا سـالماقتا   
ــول     ــۈر ي ــوش رېلىســلىق تۆم ــزگه ق خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمى
ســېلىپ، يىلىغــا تاجــاۋۇز قىلىــپ كهلتۈرىــدىغان خىتــاي تاجــاۋۇزچى  
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 ئىككىسى ساۋاقدىشى كونا دېگهن ئىمىن بىلهن قاسىم ۋەسىيىتىنى
 .كهلگهنىدى ئورۇنداپ ئاپىرىپ چاقىرىپ ئىمامنى بىر

غان ئايلىرىـدا، ۋاقىـت   خاسىيهت، ئۇمۇ رەسمىي نامىزىنى باشـلىۋال 
تىزگىنىنى خاتا تهڭشـهپ قويغـان مىنـا بىـلهن ئاپتوبۇسـتا بىرمـۇنچه       

. خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىـلهن بىـرگه پـارتالپ تىتىلىـپ كهتكهنىـدى     
 . بۇنىڭ دەردىدە قاسىم نهچچه ئايغىچه يوشۇرۇن قارىلىق تۇتۇپ يۈردى

 ،’نشـهيتا ‘ قوشـۇنىدىن  شهخسـى  نىـڭ  ’يانچۇقچى‘ئۇالردىن باشقا 
ــۋا‘ ،’پهرۋانه‘ ــارلىقالر؛ ’سيول ــىمنىڭ قات ــۇنىدىن قاس ــى‘ قوش  بىرىنچ

 ھهرىكهتچـى  يوشـۇرۇن  قاتارىـدىكى  ’بىر سهكسهن‘ ،’يهتته نۆل‘ ،’نومۇر
 خىتـــاي ئالهمـــدىن بـــۇ قىـــزالر-ئوغـــۇل يـــاش بـــۇنچه … پىـــدائىيالر،

. ئايرىلىشتى نىشانسىزال-نام قاخشىتىۋېتىپ زار-زار تاجاۋۇزچىلىرىنى
كېــيىن ئۇالرغــا ئاتــاپ ھــېچكىم  خاتىرىلهشــمهيدۇ، ھــېچكىم ئــۇالرنى

 ئۇيغــۇر بىــر قايســى  بۈگــۈنگىچه تــا ئهممــا …ھهيـكهل قاتۇرۇشــمايدۇ،  
ــاۋىن ــڭ مۇئ ــدۇ نازىرىنى ــدىكى كىملهرنىڭ ــرەر ’تهســىرلىك‘ نهزىرى  بى

 باشـلىغىنىڭ  باشـقارما  ئۇيغـۇر  بىـر  قايسـى  يهنه ئۈچۈن، نۇتقى ئېغىز
ــى ــر قايس ــۇر بى ــىنى ئۇيغ ــقا بالىس ــتۇرۇپ ئىش ــىدەك قوي ئورۇنالش ۇش

ــالتىس‘ ــارەتلىك ق ــدانى جاس ــۈن، ’ۋىج ــاكى ۋە ئۈچ ــى ي  چهتئهللهردىك
ــر قايســــى ــاجىر مهدداھ بىــ ــداقتۇر داھىيچاقنىــــڭ مۇھــ ــرەر قانــ  بىــ

 ئـــۇالرنى ئۈچـــۈن ماقالىســـى بهرگهن يېزىـــپ گېـــزىتكه-ئىنتېرنېـــت
 ھهيكهل ئۈچۈن ئۇالر كهلگۈسىدە ماختىشىپ، دەپ قهھرىمان مىللىي
 !دىن باشالپال تۈزۈشكه كىرىشمهكتهھېلىتى پىالنلىرىنى قاتۇرۇش

مانا بۈگۈن، قاسىممۇ ئهنه شۇ نامسىز قهھرىمـان سهپداشـلىرىنىڭ   
 .يېنىغا كېتىۋاتماقتا ئىدى

ــۈن       ــى ئۈچ ــدا مىللىت ــۇ ھاياتى ــگهن ب ــىرگه يهتمى ــرىم ئهس ــۇ، يې ئ
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زىيـــانلىق بىـــرەر ئىـــش قىلغىنىنـــى ئهسلىيهلمىســـىمۇ، ئهممـــا      
گه مۇناســىۋەتلىك ئىشــالردا نۇرغــۇن قېــتىم يېڭىلىــپ  شهخســىيىتى

يهتته يىل بۇرۇن مىللىتـى، ۋەتىنـى   -گهرچه بۇندىن ئالته. كهلگهنىدى
ــۇنجى قهدىمىنــى باســقان     ــا قارشــى ت ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ ئۈچــۈن خىت
بولســىمۇ، بــۇ ھهرىكهتلىرىنىــڭ خهلقىنــى قۇتقۇزۇشــتا قانچىلىــك      

غــان ئىشــلىرىنىڭ خــۇدا ئهمىلــى رولــى بولىــدىغانلىقىنى، يــاكى قىل
ــۇپ  ــوغرا بول ــدا ت ــدى -ئالدى ــق بىلهلمىگهنى . بولمىغــانلىقىنىمۇ ئېنى

ئهمما ھـېچ بولمىغانـدا بـۇ ۋەتهننىـڭ خىتايالرغـا تهۋە ئهمهسـلىكىنى،       
بۇنىڭ ئهكسىچه بۇ زېمىننىڭ ئهسلىدە شهرقىي تۈركىستانلىقالرغىال 
ــچانلىق    ــۈن تىرىشـــ ــدۈرۈش ئۈچـــ ــى بىلـــ ــۇپ ئىكهنلىكىنـــ مهنســـ

قاســــىم، . لىكىگه بولســــىمۇ قهتئىــــي ئىشــــىنهتتى  كۆرســــهتكهن
ئۇنــدىن كېيىنكىســى كېيىنكــى يــاش . بۇنچىلىكىگىمــۇ رازى ئىــدى

 …. ئهۋالدالرغا باغلىق ئىشالر ئىدى

ــدىن    ــاڭ تېگى ــۇر ھ ــالالھۇ“چوڭق ــبهر ئ ــر دېــگهن ”!ئهك  ســادا بى
 . بولمايتتى دېگىلى بىرنېمه ئېنىق يهنىال ئهمما. قىلدى كهلگهندەك

ھاڭ ئۈستىدە ئۇچـۇپ يـۈرگهن تـوڭ قـاغىالر كـان قـۇدۇقى يېنىغـا        
 جىــپ ھهربىــي مــاركىلىق ’بېيجىــڭ‘توختىتىــپ قويۇلغــان بــايىقى 

  …. ئىدى ئۇچۇشماقتا ئهگىپ ئۈستىنى ماشىنىسىنىڭ

 

ــدى قاســىمنىڭ ئــاخىرقى بهش   ئــالته يىللىــق ھاياتىنىــڭ   -ئهم
. ئهسلىمىلىرىنى ئهسلىشىپ بېرەلهيـدىغانغا ھـېچ كىـم يـوق ئىـدى     

بىرىـدىن چىگىـش   -ھېچ بولمىغاندا ئۇنىڭ كاللىسىدا كۆرۈلگهن بىـر 
ــۆزلهپ   ــلىرىنى ســـ ــر يۈرگۈزۈشـــ ــدىكى پىكىـــ مهســـــىلىلهر ھهققىـــ

 .بېرەلهيدىغانغىمۇ بىرسى قالمىغانىدى
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ــڭ،    ــدە بۇرمىلىۋىتىلگهنلىكنىــــ ــر دەرىجىــــ ــۈملىرى ئېغىــــ ھۆكــــ
  !بۇلغىۋىتىلگهنلىكنىڭ نهتىجىسى

ــى تىنچلىــــق ته  ــز ۋەتىنىمىزدىكــ ــڭ خهلقىمىــ رغىباتچىلىرىنىــ
مـــاھىيىتىنى تونـــۇپ يېـــتهلمىگهچكه، ھهرقانـــداق بىـــر تهشـــكىالت 
قۇرغىنىدا ياكى ھهرقانداق بىر يوشۇرۇن تهشكىالت پىالنالشقانلىرىدا، 
ــگهن     ــگه كهلـ ــنىش بهدىلىـ ــدىن زەھهرلىـ ــق تهرغىباتچىلىرىـ تىنچلىـ
خائىنلىقنىـڭ گۈزەللهشتۈرۈلۈشـى نهتىجىسـىدە، ئاسـانال پـاش بولــۇپ      

ــل  ــېلىش بىـ ــته قـ ــپ كهلمهكـ ــق  . هن نهتىجىلىنىـ ــۈنكى، تىنچلىـ چـ
تهرغىباتلىرى ھۆكۈم سـۈرگهن بىـر ۋەزىيهتـته، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى      

بۇنىـــڭ ئهكســـىچه ئۇالرمـــۇ . بىـــلهن ھهمكارالشـــقۇچىالر جازاالنمايـــدۇ
ــۇل    ــۇرۇن تهشـــكىالتالرغا قوبـ ــپ، يوشـ ــدا قارىلىـ ــپهرۋەرلهر قاتارىـ ۋەتهنـ

چلىــق پرىنســىپلىرى بــويىچه يهنه بىــر تهرەپــتىن تىن. قىلىنىۋېرىــدۇ
ئىش قىلىشتا، دۈشمىنىدىن يوشۇرىدىغان نهرسىلىرىمۇ ئىنتايىن ئاز 

بۇمــۇ پــاش بولــۇپ قېلىشــتا ئىنتــايىن مــۇھىم ۋاســىتىلىك  . بولىــدۇ
ئهڭ مـۇھىمى، تىنچلىقنـى ئـاۋۋال    . سهۋەبلهردىن بىرى بولۇپ بېرىـدۇ 

ك خىيالىغـــا كهلتۈرگـــۈچىلهرگه نىســـبهتهن ئېيتقانـــدا، مهخپىيهتلىـــ
ئهنه شـۇنداق  . دېگهن بىر پرىنسىپ ئهسـال بولىشـى مـۇمكىن ئهمهس   

ــان       ــرىم ئهســـىردىن بۇيـ ــتۈرۈلۈپ، يېـ ــا چۈشـــهنچىلهر گۈزەللهشـ خاتـ
ــيهلمهي    ــچه چهكلىـــ ــىنى قىلـــ ــۇنقهرز بولىشـــ ــڭ مـــ ۋەتىنىمىزنىـــ

 .كهلمهكتىمىز

 

 ۋەتهنپهرۋەرلىك مهسىلىلىرى 1.11§
ــپ      ــى ئېچىــ ــۇ زېمىننــ ــۇپراقلىرى بــ ــتان تــ ــهرقىي تۈركىســ شــ

هندۈرگهن، بۇ زېمىننى يـاتالردىن جـان تىكىـپ قوغـداپ كهلـگهن      گۈلل
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 يـــول تۇرغۇزۇشـــىمىزغا پولـــك مىللىـــي بىرەرمـــۇ بىـــزگه تۇرۇقلـــۇق،
. ئهمهس ئىپادىسى قىلىش ھىمايه تىنچلىقنى ھهرگىزمۇ قويماسلىقى

لمۇ قوراللىــق كـۈچكه ئىــگه بولمىغـان، قىلچىمــۇ   تـا  بىــر بۈگـۈن  بىـز 
ــادان     ــدىن ئاشــقان ن ــدۇرمىغان، چېكى ئىقتىســادى ئاساســىمىزنى قال
قالدۇرۇلغان ھالدا تۇرغىنىمىزدا، ھهتتا دۈشـمهنگه قىلچىمـۇ تهھـدىت    

ــالىمىز ــالىغۇدەك ھـــ ــاي   يارىتـــ ــاي، خىتـــ ــا قارىمـــ قالمىغانلىقىغـــ
ــامىله تىــنچ‘تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن  ــى ’قىلىشــىمىز مۇئ  تهرغىــب ن

ــۇچىالر ــىتىلىك قىلغ ــهكىلدە ۋاس ــاي ش ــاۋۇزچىلىرى خىت ــلهن تاج  بى
 ئوچــــــۇق ئىكهنلىكىنــــــى كىشــــــىلهر ئورناتقــــــان ھهمكــــــارلىق

 بىـلهن  بىلىمـدانلىرىمىز  بىزنىـڭ  ئۈسـتىگه  ئۇنىڭ. ئىپادىلهشمهكته
 تهلهپ نى ’تىنچلىق‘ خهلقىمىزدىن بىرلىكته تاجاۋۇزچىلىرى خىتاي

ــهت، تــۈپكى قىلىشــتىكى بىزنــى مهڭگــۈ بــاش كۆتــۈرەلمهس     مهقس
 .قىلىۋېتىشتىن باشقا نهتىجىگه ئېلىپ بارالمايدۇ

 تهڭپۇڭلۇق باراۋەرلىك، ۋەزىيهتته بىر مۇئهييهن دېمهك، ’تىنچلىق‘
-بىــر تهرەپ ئىككــى دېــمهك، بــۇ. كېــرەك بېرىشــى دېــرەك دېگهنــدىن
ــىگه ــدىت بىرسـ ــااللمىغۇدەك تهھـ ــك سـ ــاھهلهرگه بهلگىلىـ ــگه سـ  ئىـ

ھــالبۇكى، بىــر . ئىــگه دېگهنلىكــتىن دېــرەك بېرىــدۇ ئهۋزەللىكــلهرگه
ــدا   -تهرەپ چىــش ــر تهرەپنىــڭ قولى تىــرنىقىغىچه قورالالنغــان، يهنه بى

ــالهتته،     ــر ھ ــوق بى ــۇنۇقىمۇ ي ــڭ س ــك،“تۆمۈرنى ــۇق تهڭلى  ”تهڭپۇڭل
 سـاقلىيالىغۇدەك  تهڭپۇڭلـۇق  مۇمكىنمـۇ؟  ئـېچىش  زسۆ دېگهنلهردىن
لىقنـى تهلهپ قىلىـش   تىنچ ئۈچۈن تهرەپ بىر بولمىغان ھېچنېمىسى

بۈگــۈن ! دېــمهك، ئــاجىز تهرەپنــى قۇللۇققــا زورالش دېگهنلىــك بولىــدۇ
 قىلىش تهلهپ يوقىلىشىمىزنى −بىزدىن تىنچلىقنى تهلهپ قىلىش 

 ”ھهرىكىتى ۋەتهنپهرۋەرلىك“ قانداقمۇ تهرغىباتالرنى بۇنداق! دېمهكتۇر
ۋەرلىك، ۋەتهنپهر خائىنلىق، ھهممىسى بۇالرنىڭ مانا! بولسۇن دېگىلى

ــىپلىرى، ئۇالرنىــڭ      ــڭ پرىنس ــتهقىللىق پائالىيىتىنى ــي مۇس مىللى
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اســىم ئــۆز پىكىرلىرىنــى ھهرگىزمــۇ ئــۇ دۇنياغــا تولــۇق  قىزىــق، ق
ئهسلىدىنال ئۇ دۇنياغا بۇنـداق پىكىـرلهر   . ئېلىپ كېتهلمىگهن ئىكهن

ــاچچىق    ــرى تاماكىنىـــڭ ئـ ــڭ پىكىرلىـ ــرەك؟ ئۇنىـ ــا كېـ ئهسقاتمىسـ
ئىســىدەك يــاكى ئهتىرگۈلنىــڭ مهززىلىــك پۇرىقىــدەك بــۇ ئالهمــدە       

 !بوشلۇققا ئېسىلىپ لهيلهپ ئۇچۇپ يۈرگهنىكهن

قاسىم ئۇ دۇنياغا پهقهت، ۋە پهقهت ئالالنى تونۇش روھىنىال ئېلىپ 
ئۇنىــــڭ بــــۇ دۇنيــــادا ئــــۆگهنگهن شــــۇنچه كــــۆپ  . كېتهلىگهنىــــدى

نهرسىلىرىدىن قايسىلىرى ئۇ دۇنياغا ئهسـقىتاتتى، بـۇ ھهقـته قاسـىم     
خىياللىرى بـۇ  -ئىشقىلىپ، ئۇنىڭ نۇرغۇن ئوي. ھېچنېمه بىلمهيتتى

 …. تتىدۇنيادا قالغاندەكال قىال

 يازغۇچىغا ئىختىيارى خالىس −بۇ قهلهمگه، بۇ قهلهمنىڭ ئىگىسى 
 ئهسـلىمىلىرى  ئۆتمـۈش  قاسىمنىڭ يۈرگهن ئۇچۇپ لهيلهپ ئالهمدە بۇ

 .باشلىماقتا كۆرۈنۈشكه روشهن بارغانسېرى

قىزىــق ئىــش، ھېچكىمنــى ئىشــهندۈرگىلى بولمايــدىغان قىزىــق  
ئهمما بىرسىلهرنىڭ بۇ ئىشـقا ئىشهندۈرۈلىشـى شـهرتمىدى؟    . ئىش بۇ

بىرســى كــۆرگهن چۈشــىنى ھــېچكىمگه كۆرســىتىپ بېرەلمىســىمۇ،   
ــىگه نۇرغــــۇن كىشــــىلهر       ئهممــــا ئۇنىــــڭ ســــۆزلهپ بهرگهن چۈشــ

 …ۇنىڭدەك ئىشىنىدىكهنغۇ؟ قاسىمنىڭ ئۆتمۈش ھاياتىمۇ خۇددى ش

***  

 

ــالپ      ــۆڭرەپ يىغـ ــتلىكته ھـ ــى مهسـ ــۇ قېتىمقـ ــڭ شـ گۈلباھارنىـ
ئهخالق، جاسارەت، -كېتىشىدىن كېيىن، قاسىم غۇرۇر، ۋىجدان، ئهدەپ

 مهسـىلىلهر  چىگىـش  دېگهنـدەك  …خۇلق، ئهقىـدە، ئېتىقـات،   -مىجهز
ــقا قايتىـــدىن ئۈســـتىدە ــۇ. باشـــلىغانىدى ئويلىنىشـ  شـــۇنچه بولۇپمـ
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 ئىچـــى بهكـــال بۇزۇلۇشـــىدىن ئهخالقىـــي گۈلباھارنىـــڭ جاســـارەتلىك
ىـلهن  ب گۈلباھـار  بىـلهن،  كۆرسهتكىنى باھانه ھهرقانچه ئۇ،. سىرىلهتتى

تونۇشقىنىدىن بۇيـان ئۇنىـڭ ئهخالقىنـى تۈزىتىشـكه ئهمهس، بۇنىـڭ      
ــكهندەك ئىشــالرنىمۇ      ــىغا ياردەملهش ــىچه تېخىمــۇ بۇزۇلۇش دەل ئهكس

چىگىش مهسىلىلهر  بۇ جهھهتتىن ئالغاندا، يۇقىرىقىدەك. قىلغانىدى
گۈلباھــار ئۈچــۈنال ئهمهس، بهلكــى ئــۆزى ئۈچۈنمــۇ ئايدىڭالشــتۇرۇپ      
ئېلىشقا تېگىشـلىك مـۇھىم چۈشـهنچىلهر ھېسـابلىنىدىغانلىقىنى     

يهنى، قاسىمنىڭ ئهخالقى بۇزۇلۇپ رەسـمىي كوچىغـا   . ھېس قىالتتى
قاراپ قالغاندەك ھالغا يهتمىـگهن بولسـىمۇ، يهنىـال يېتىـپ ئاشـقىچه      

 .ىزلىقالرغا پېتىپ قالغانىدىئهخالقس

دىنىي ئېتىقـادى كۈچلـۈك بولغـان    : ئۇ بهزىدە ئويلىنىپ كېتهتتى
بۇ ھهقـته  . بىرسىنىڭ ئهخالقىي پهزىلىتى ساپ بولىشى كېرەك ئىدى

ــقا تىرىشــقان      ــادا قىلىش ــۇق ئ ــڭ بهش شــهرتىنى تول ئىســالم دىنىنى
بوۋىســى بىــلهن مومىســىنى تىپىــك مىســال قىلىــپ كهلتــۈرەلىگهن  

ــوال ــاڭ ئاتمــايال   . تتىب ئۇنىــڭ بوۋىســى بىــلهن مومىســى ھهر كــۈنى ت
ــرەر      ــراغ بېشــىدا بى ــن چى ــپ جى ــارەت ئېلى ــۇرۇپ تاھ ــدىن ت ئورۇنلىرى

ــدىن  ــان«پارى ــۇپ چىقىشــاتتى » قۇرئ ــامىزىنى  . ئوق ــدات ن ــدىن بام ئان
كۈندىلىك ئىشلىرى ھهرقـانچه كۆپىيىـپ كهتكىنىـدىمۇ    . ئۆتىشهتتى

هتلىـرى ھهرقـانچه كۈچىيىـپ    ياكى ھۆكۈمهتنىڭ دىنغـا قارشـى ھهرىك  
كهتكىنىدىمۇ، بىر ئامـالىنى قىلىـپ بهش ۋاقىـت نامـازلىرىنى بىـرەر      

 مهدەنىـيهت ‘ھهتتـا  . ئارىلىقالردا بولسىمۇ قازا قىلىـپ ئۆتۈۋېلىشـاتتى  
 كىچىـك  بوۋىسـى  كۈنلىرىـدىمۇ  قـاراڭغۇلۇق  شـۇنچه  نىڭ ’ئىنقىالبى

ــم قۇرئــان« ــارچىالپ، بــويىچه ۋاراقلىــرى نــى »كهرى ــدوڭنىڭ مــاۋ پ  زەي
 ئۆسـتهڭ  قونـاقلىقالردا،  قىسـتۇرۇۋېلىپ  ئىچىـگه  ئهسـهرلىرى  تالالنما

ــدا، ــا بويلىرى ــرەر ھهتت ــۈرلىرىگه    بى ــڭ ئۆڭك ــا كارىزنى ــالندۇق كون تاش
ــلىمىغانىدى    ــنى تاش ــرائهت قىلىش ــىمۇ قى ــپ بولس ــادەم . كىرىۋېلى ئ
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مۇئامىله قىلىش نىيىتىدە بولـۇپ باقمىغـانلىقىنى   تىنچلىق بىلهن 
ــۇق كۆرســـىتىپ بېرىـــدۇ   خـــۇددى شـــۇنىڭدەك، ئىككىنچـــى   . ئۇچـ

ــقان    ــچ جايالشـ ــىنىڭ ئهڭ زىـ ــي ئارمىيىسـ ــۇرىيىتىمىز مىللىـ جۇمهـ
ــارلىق      ــۈن ب ــۈزۈۋېلىش ئۈچ ــا كىرگ ــى قولغ ــىمالى ۋىاليهتلىرىمىزن ش
، قوشــۇنلىرىنى مىللىــي ئارمىيىمىزنىــڭ ئالــدىغا تىكــلهپ قويۇشــى  

مىللىي ئارمىيىمىزنى ئالداپ ئورنىدىن قوزغىتىۋالغان ھامان ئۇنىـڭ  
ئورنىغا دەرھال ئۆز قوراللىق باندىتلىرىنى جايالشتۇرۇپ كهلگهنلىكى، 

 ۋىاليهتلىرىمىزنـى  شـىمالى  تونۇغان دەپ ”“بازا ئىنقىالبى مىللىي““
ــاش مهڭگــۈ ــۈرەلمهس ب ــۋېتىش كۆت ــۈن قىلى ــۇ ئۈچ ــڭ ئ  يهرلىرىمىزنى
ــارلىق ــاللىقلىرىنى ب ــاي جاڭگ ــاۋۇزچى خىت ــكهرلىرى تاج ــلهن ئهس  بى

مۇتلهق ئۈستۈن خىتاي نوپۇسى ھـالىتىگه   كۈندە بۈگۈنكى توشقۇزۇپ،
كېلىۋېلىشـــىغا ئـــۇل ھازىرلىۋېلىشـــى، خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ 
ــوالتتهك    ــۇپ باقمىغانلىقىنىــڭ پ ــدا بول ھهرگىزمــۇ تىنچلىــق خىيالى

ا بۈگۈنگىچه قوراللىق كۈچىنى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ت. پاكىتلىرىدۇر
زامــــانىۋى قــــورالالر بىــــلهن . كــــۈچهيتىش بىــــلهن ھهپىلهشــــمهكته

ــماقتا   ــى قىلىش ــى مۇددىئاس ــنى ئاساس ــا،  . قوراللىنىش ــاكى بولمىس ي
ــرگه     ــنچ بى ــلهن تى ــز خهلقــى بى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ۋەتىنىمى
تۇرۇش نىيىتىگه كېلىـپ تانكىلىرىـدىن بىـرەر مىڭىنـى، خهلقىمىـز      

ە ھهيـۋە قىلىـپ ئۇچـۇرۇپ يـۈرگهن ئـۇرۇش ئايروپىالنلىرىــدىن      ئۈسـتىد 
بىرەر يۈزىنى، ياكى نهچچه ئونلىغان جالالت قوراللىق دېۋىزىيىلىرىنى 
بولسىمۇ خىتايغا قايتۇرۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرگهنلهر بارمۇ؟ خىتاي 

 ھهممه بىزنى بولسىمۇ دەپ ”ئايرىلمايلى ئىككىمىز“تاجاۋۇزچىلىرى 
 !بارمۇ؟ يېرى يۈرگهن سۆرەپ رلىكتهبى ئىشلىرىغا

 ’تىنچلىـق ‘روشهنكى، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ بىـزگه قويغـان     
 بولـۇپ  ئۈچۈن پايدىسى ئۆزلىرىنىڭ پهقهت ھهممىسىال تهلهپلىرىنىڭ

ــته ــون. كهلمهكـ ــىلىك مىليـ ــق كىشـ ــۈچ قوراللىـ ــپ كـ  كهلتۈرۈۋېلىـ
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ئهڭ . باستۇرۇشــنىڭ ۋاســىتىلىك باھانىســىدىن باشــقا نهرســه ئهمهس 
چوڭ خىتـاي مىللهتچىسـى شوۋىنىسـت جـاڭ جىژجـوڭ ئىككىنچـى       
جۇمهۇرىيهت ھۆكۈمىتىمىز بىلهن سۈلهىلىشىش تهلىپىنى ئوتتۇرىغا 

غان كۈنلىرىنىڭ ئۆزىـدىال، جىـددىي ئـۇرۇش ھالىتىـدە تۇرۇۋاتقـان      قوي
ــېپىدىن    ــدىنقى سـ ــاللىتىنى ئالـ ــۋىزىيه جـ ــر دېـ ــۇنلىرىدىن بىـ قوشـ
چېكىندۈرۈپ چىقىپ ۋەتىنىمىـزگه يوللىغـانلىقى، بـۇ بىـر دېـۋىزىيه      
ئهسكىرىنىڭ ۋاقتىدا يېتىپ كېلهلمهسـلىكىدىن ئهنسـىرەپ ئـۇرۇش    

ــوۋ  ــدىكى سـ ــۈن ئۈرۈمچىـ ــوختىتىش ئۈچـ ــپ تـ ــۇلىغا كىرىـ ېت كونسـ
يالۋۇرۇشــلىرى ھهرگىزمــۇ ھهقىقىــي تىنچلىــق ســۆھبىتى ئۆتكــۈزۈش 

» ئۈرۈمچى تىنچلىق سۆھبىتى«. نىيىتىنىڭ ئىپادىسى ئهمهس ئىدى
باشالنغان كۈنىدىن ئېتىبارەن ۋەتىنىمىزگه ئىزچىل تـۈردە قوراللىـق   

ــتىم «ئهســكهر توپلىشــى،   ــر بى ــون بى ــقارتىش  » ئ ــڭ ئهســكهر قىس نى
ــۆھبهتكه   ماددىلىرىن ــۈرۈپ، سـ ــنىگه سـ ــىنى كهيـ ــڭ تهستىقلىنىشـ ىـ

ئولتۇرۇش كۈنىدىكى سهككىز مىڭ كىشىگه يهتمهيدىغان تاجـاۋۇزچى  
ــى     ــل كېيىنكـ ــرەر يىـ ــدىغان بىـ ــڭ ئىمزالىنىـ ــۇنىنى بىتىمنىـ قوشـ
كۈنلىرىگه كهلگـۈچه نهچـچه ئـون مىڭغـا يهتكۈزۈۋالغـانلىقى، خىتـاي       

ا بولــــۇپ تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ ئــــالال بــــۇرۇنال تىنچلىــــق خىيالىــــد 
خــۇددى شــۇنىڭدەك، . باقمىغــانلىقىنى ئۇچــۇق كۆرســىتىپ تــۇراتتى 

ــان     ــۆزگىرىش قىلغ ــدە ئ ــائىي تۈزۈمى ــاۋۇزچىلىرى ئىجتىم ــاي تاج خىت
كۈنلىرىـــدىمۇ ۋەتىنىمىـــزگه يهنه ئهللىـــك مىـــڭ يېڭـــى تاجـــاۋۇزچى 

بىرى بىـلهن ئـوت بىـلهن    -ئهسكىرى بىلهن كىرىپ كهلگهنلىكى، بىر
ــىۋاتقان ئى ــۇدەك دۈشمهنلىشـ ــۇنىنىڭ  سـ ــاي قوشـ ــل خىتـ ــى خىـ ككـ

ۋەتىنىمىزنـــى قولـــدىن چىقىرىـــپ قويماســـلىق ئۈچـــۈن شهرتســـىز 
ــكهر     ــاي ئهس ــاۋۇزچى خىت ــۇمىي تاج ــى ئوم بىرلىشــىپ، ۋەتىنىمىزدىك
ســـانىنى بىـــرەر يـــۈز مىڭغـــا يېقىنالشـــتۇرىۋالغانلىقلىرىمۇ خىتـــاي 
ــان   ــز خهلقىـــگه ھېچقاچـ تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ھهرقانـــدىقى ۋەتىنىمىـ
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يـادىالپ  » قۇرئـان «كېلىپ قالسا ئهسهر يادىالپ، ئادەم يوق ۋاقىـتالردا  
نـى يـاتالپ بولـۇپال قالمـاي، شـۇنچه      » قۇرئـان كهرىـم  «، ئـاخىرى  يۈرۈپ

قېلىن ماۋ زەيدوڭ تالالنمىلىرىدىن ئىككىسـىنىمۇ ئاساسـهن يـاتالپ    
شۇڭا، مهھهللىسى بويىچىال ئهمهس، ھهتتـا نـاھىيه بويىچىمـۇ    . بولغان

 ئـۇ . ئېرىشـكهنىكهن  شـاھادەتنامىغا  بولـۇپ  ”نهمـۇنىچى  يادالشـتا  توم“
 نـان،  ئـاق  چىشـلهم  بىـرەر  ھهپتىـدە  ئۈچـۈن  قېرى ئىككى بۇ يىللىرى

پ تۇرسىمۇ، بولۇ قاتتىقچىلىق تېپىلمايدىغان گۆش توغرام بىرەر ئايدا
ئىككـى ھهسسـه   -زاغرىالر بىلهن ئوتتۇز كۈنلۈك روزىسـىنى بىـر  -ئۇماچ

شـۇنچه ئېغىـر   . ئاشۇرۇپ دېگـۈدەك تۇتۇشـنىمۇ داۋام قىلدۇرالىغانىـدى   
ــى      ــرەر تىلهمچىن ــارىالپ بى ــازاردىن ئ ــاي، ب ــا قارىم ــۈنلهردە قالغىنىغ ك
باشالپ كىرىـپ قورسـىقىنى تويغـۇزاتتى يـاكى ئۇچىسـىغا بىـرەر قـۇر        

ھهر ھېيتتـا  . بولسىمۇ كىيىم كهيگۈزۈپ يولغا سـېلىپ قويـاتتى  كونا 
كېلىنلىرى نامىدا ۋە يـوق دېگهنـدەك بولسـىمۇ    -چاقا، نهۋرە-پۈتۈن باال

 ئـۇالر . ئۇنتۇمـايتتى  بېرىشـنى  زاكـات -ئۆشـرە  پىتىر، ئۈچۈن ’ماللىرى‘
 مـۇكهررەمگه  مهكـكه : قالغانىـدى  ھهسـرەتته  ئۈچـۈن  شهرت بىرال پهقهت

بولســـىمۇ ھـــاجى قىلىۋېلىشـــنى بىـــر ئۆمـــۈر  قېـــتىم بىـــر بېرىـــپ
 .تىلىگهنىدى

ئاھانهت -قاسىم، ئۇالرنىڭ ئاغزىدىن بىرەر قېتىممۇ بولمىغۇر تىل
ئهخالقىي جهھهتتىمۇ بىر قېتىممـۇ يامـان گېپىنـى    . ئاڭالپ باقمىدى

بىرەر قېتىممۇ يالغان گهپ قىلىشقانلىقى ياكى بىرسـىنى  . تۇيمىدى
ئــۇالرنى ھهقىقهتهنمــۇ جهمئىيهتــته . ئالــدىغانلىقىنى ئاڭلىمىغانىــدى

ئېقىــپ يــۈرگهن مۇســۇلمانچىلىقنىڭ تىپىــك ئۈلگىلىرىــدىن بىــرى  
  .دېيىشكه بوالتتى

ئهممـــا ئۇنىـــڭ بوۋىســـى بىـــلهن مومىســـى ئاساســـهن ساۋاتســـىز، 
بولۇپمۇ ھازىرقى زامان بىلىملىرىدىن . بىلىمسىز كىشىلهردىن ئىدى
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يـوقال ئهمهس، ھهتتـا    خهۋىـرى . زادىال خهۋىرى يوق كىشىلهردىن ئىـدى 
نهۋرىلىرىنىــــڭ ئــــالىي مهكــــتهپلهردە ئوقۇشــــىغا زادىــــال رازىلىــــق  

ئۇالرنىڭ دېيىشىچه، ھازىرقى زامان بىلىمى دېمهك، . بېرىشمىگهنىدى
. دىنسىزلىق، خۇداسىزلىق، دىنغا قارشى چىقىش دېگهنلىك بـوالتتى 

. ىشۇڭا ئۇالر بىـر ئۆمـۈر ئـاجىز ۋە ئـاق كۆڭۈللـۈك بىلهنـال ياشـىغانىد       
ــهن      ــالرمۇ ئاساس ــقا يۇرتداش ــان باش ــۇلمان دەپ تونۇلغ ــي مۇس ھهقىقى

ھهتتــا ھهر قانــداق بىــر ســهمىمىي  . ئــۇالردىن كــۆپ پهرق قىلمــايتتى
ئـاخۇنۇمالرمۇ ئاساسـهن ئهنه شـۇ تـۈرگه مهنسـۇپ كىشـىلهردىن       -ئىمام

ــدى ــۆمىن مۇســۇلمان    . ئى ــا ئىشــىنىش، م ــڭ قارىشــىچه خۇداغ ئۇالرنى
ىمى تولـۇق ئهخالقلىـق بولـۇش، بهش    بىـر ئـۆلچ  -بولۇشنىڭ بىـردىن 

پهن -بۇنىـــڭ ئالدىـــدا ئىلىـــم. پهرزنـــى تولـــۇق ئـــادا قىلىـــش ئىـــدى
ــرى، ۋەتهن ــېلىۋاتقان    -بىلىملىـ ــڭ سـ ــدىرى، خىتاينىـ ــلهت تهقـ مىلـ

زۇلۇملىرىغا قارشـى چىقىـش دېگهنـدەكلهر ھېچنـېمىگه ئهرزىمهيتتـى      
يــاكى مۇســۇلمانچىلىققا زىيــانلىق خىيــالالر ھېسابلىنىشــى كېــرەك 

 .ىئىد

قاسىم، بىر كۈنلىرى خاسىيهت بىلهن دىن توغرىسىدا قىلىشـقان  
 ھهتتـا  ئۇيغـۇرالر،  بىـز  ئهجهبـا “: گهپلىرىنى قايتىـدىن ئهسـلهپ قالـدى   

 خاتـــا نـــى »كهرىـــم قۇرئـــان« راســـتتىنال دۇنياســـى مۇســـۇلمانالر
  ”يا؟-يۈرەمدۇق چۈشىنىۋېلىپ

قاسىم ئىسالم دىنىگه دائىر ئوقۇغان ھهرخىل كىتـابلىرىنى ئـۆزى   
پهن نهزەرىيىلىرى بىلهن بىرلهشـتۈرۈپ سېلىشـتۇرۇپ   -بىلگهن ئىلىم

ئـۇ،  . تهھلىل قىلىپ كېلىۋاتقىنىغا خېلى ۋاقىتالر بولۇپ قالغانىدى
قــانچىكى كــۆپ ئوقۇســا، شــۇنچه تېڭىرقــاپ قــاالتتى؛ قــانچه كــۆپ        

يران قـاالتتى؛ ئـۇ قـانچىكى كـۆپ پىكىـر      سېلىشتۇرسا شۇنچه كۆپ ھه
 .يۈرگۈزسه، شۇنچه روشهن مهسىله سهزگهندەك قىالتتى
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ــدىغان ــىلىرىمىزنىڭ چوقۇنىــ ــى كىشــ ــون-بهش يېقىنقــ ــل ئــ  يىــ
ــدىكى ــا مابهينى ــك‘ چاكىن ــالىيهتلىرىنىمۇ ’ۋەتهنپهرۋەرلى ــال پائ  مىس

ــدىكى، دېيىشــكه شــۇنداق. مــۇمكىن كۆرسىتىشــىمىز قىلىــپ  بولى
 ئاالھىدە بىلهن سهمىمىيلىك پىداكارلىق، پهۋقۇلئاددە كۈندە بۈگۈنكى

 يهنــى ھهرىــكهت، ئۇلــۇغ ىــرب قىلىنىــدىغان تهلهپ ئهســتايىدىللىق
ــۇقهددەس ــي“ مــ ــتهقىللىق مىللىــ ــى مۇســ ــز ”ھهرىكىتــ ، بهزى مىــ

كىشىلهرنىڭ ئىچى پۇشۇقىنى چىقىرىـدىغان يـاكى ئابرۇيپهرەسـلىك    
قىلىش ۋە پۇل تېپىشنىڭ ۋاسىتىسى قىلىۋېلىنغان، جان باقىدىغان 

 !قوشۇمچه مهلىكىسىگه ئايالندۈرۇلماقتا

ھادىســىلهردىن قــارىغىنىمىزدا، يۇقىرىــدىكى تهھلىــل قىلىنغــان 
بىزنىڭ ئۆتكهن يېرىم ئهسـىرلىك تارىخىمىزنىـڭ تىنچلىققـا قۇربـان     

بىـز بۇنـدىن   . كهتكهن تارىخ ئىكهنلىكىنـى ئوچـۇق كـۆرۈپ ئـاالاليمىز    
كېيىنمــۇ قــانچىكى تىنچلىققــا مهســتانه بولىــدىكهنمىز، مىلــلهت      

بۈگـۈنكى  يهنـى،  . سۈپىتىدە شۇنچه ئېغىر مهغلۇبىيهتلهرگه ئـۇچرايمىز 
شــــهرقىي تۈركىســــتان دۈشــــمهن ۋەزىيىتــــى ئاســــتىدا ھهرقانــــداق 
ــىز     ــاكى ئاڭسـ ــاڭلىق يـ ــاتلىرى، ئـ ــق تهرغىبـ ــهكىلدىكى تىنچلىـ شـ

 !خائىنلىقنىڭ نىقابالنغان ئىپادىسى بولىدۇ، خاالس

ــىرلىك     ــرىم ئهسـ ــۇ يېـ ــڭ بـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــلىدە، خىتـ ئهسـ
تــــاي تىنچلىــــق تهرغىباتلىرىغــــا دىقــــقهت قىلغىنىمىزدىمــــۇ، خى

 جار دەپ ”ساقالش مۇقىملىقنى تىنچلىق،“تاجاۋۇزچىلىرى قانچىكى 
ــۆتكهپ     سالغان ــكهر يــ ــۆپ ئهســ ــۇنچه كــ ــزگه شــ ــېرى، ۋەتىنىمىــ ســ

شــۇنچه ئــاجىز دۆلهتــلهر بىــلهن . كېلىۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ ئــاالاليمىز
 باھـانه  نـى  ”قوغداش دۈشمهندىن“قورشالغان ۋەتىنىمىزنى ئاتالمىش 

 چهتـئهل ‘ ھهرگىزمۇ يىغىۋېلىشى، سكهرئه كىشىلىك مىليون قىلىپ
ــاۋۇزى ــن ’تاجـ ــىرىگهنلىكى دىـ ــى   ئهمهس، ئهنسـ ــى خهلقىمىزنـ بهلكـ
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 ۋەتهن‘ىڭ ھهممىسىال ئۆزلىرىنىڭ بـۇ خىـل   ئۇالرن بولۇپ، ئىپادىلىرى
 بـۇالر ! موھتـاج  بهكـال  مۇھىتقـا  تىنچ ئۈچۈن ’پائالىيهتلىرى قۇتقۇزۇش

 شـهكىللىرى  ھهرىـكهت  كۈتىدىغان بىزدىن تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ خىتاي
 شــــهكىللىرىنى ھهرىــــكهت خىلــــدىكى شــــۇ ئهنه بىــــز ئهمهســــمۇ؟

ق بهشــىنچى قىرىــ تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي ئۈچــۈنال تــاللىۋالغىنىمىز
يىلىدىكى قىرىـق مىـڭ كىشـىلىك تاجـاۋۇزچى نوپۇسـىنى بۈگـۈنكى       

بـۇ خىـل   ! ئون مىليونلۇق ئاپهت ھالىتىگه قورقماي كۆپهيتىۋااللىـدى 
تىــنچ ۋەزىيهتنــى ھهرقانــداق بىــر كىشــى بۇزۇۋېتىشــكه ئۇرۇنىــدىكهن،  

بۇنىڭ . زچىلىرى دەرھال ھهرىكهتكه كېلىپ جازاالشماقتاخىتاي تاجاۋۇ
 قاتلىمىــدا ’جىنــايهتچىلهر‘نهتىجىســىدە ۋەتىنىمىزدىكــى سىياســىي 

 كىشــىلهر، قويغــانلىكى دەپ ’مىلــلهت-ۋەتهن‘ ئېغىــز يېــرىم-بىــرەر
ــا ــى ئۇالرنىـــڭ ھهتتـ ــوغرى ئىشـ ــارۋازلىق-ئـ ــاراقكهش يـــاكى قىمـ -ھـ

ــىۋازلىق ــۇن، پاش ــى‘ بولس ــى ۋەتهن‘ ،’مىللهتچ  ’بۆلگــۈچى بىرلىكىن
ــل ــى‘ قىپقىزىـ ــامى الر ’ئىنقىالبچـ ــلهن نـ ــۇ بىـ ــدىغان توشـ پ كېتىـ

بۇنىڭغا ئهگىشـىپ، خهلقىمىـز بـۇ    . كۈلكىلىك مهنزىرە شهكىللهندى
 غـا  ’ئاسـتى  يهر‘ تېخىمـۇ  نـى  ’ھهرىكىتى قۇتقۇزۇش ۋەتهن تىنچ‘خىل 

 جۆيلــۈپ دەپ ”مىلــلهت-ۋەتهن“ چۈشــىدىمۇ كىشــىلهر كۆچۈرۈشــۈپ،
 خــــائىنلىرىمۇ ۋەتهن ھهقىقىــــي نسىرىشــــىدىغان،ئه سېلىشــــىدىن

سۆزلىرىدىن پۇتاق چىقىرىشـىپ  -ۇشى، گهپتۇر-يۈرۈش كىشىلهرنىڭ
 بۇنىـڭ ! كهلـدى  بارلىققـا  مهنزىرە ئوۋاليدىغان ’بۆلگۈنچى-مىللهتچى‘

 مىلـلهت -ۋەتهن ئاالھىـدە  خائىنلىرىمۇ ۋەتهن نۇرغۇنلىغان ئاقىۋىتىدە،
 ۋەزىــيهت كىرىۋاالاليــدىغان ئاســانال قىيــاپىتىگه كىشــىلهر ســۆيگۈچى

 ”ي مۇستهقىللىق ھهرىكىتـى مىللى ۋەتهنپهرۋەرلىك،“ شهكىللىنىپ،
! قىلىۋېتىلــدى يهكســان بىــلهن يهر قىممىتــى ئۇقۇمالرنىــڭ دېــگهن

 چىقىــپ قېچىــپ بىــلهن ســهۋەبلهر ھهرخىــل چهتــئهلگه يهنه بۇنىڭغــا
 ئۇســۇلىغا ھهرىــكهت تىنچلىــق ئارىســىدىكى كىشــىلىرىمىز كهتــكهن
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 مۇسـۇلمانالر  بۈگـۈنكى “: ئاخىرى قاسىم ئـۆزىچه خۇالسـه چىقـاردى   
 ھادىسـىلهرنى  تهبىئىـي  ھهرخىـل  كائىنـاتتىكى  نـى،  »كهرىـم  قۇرئان«

 ”!مۇقهررەر كۆرۈۋاتقانلىقى بىلهن كۆزەينهك بىر تۇتۇق ئىنتايىن

-نۇسـخىلىرىنى بىـر  » قۇرئان«ئۇ، ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىنغان 
ــالم       ــقان ئىس ــل مودىالش ــۇ خى ــدا، ب ــۇش جهريانى ــتىم ئوق ــى قې ئىكك

غا قانداقتۇر بىـر يهرلىرىـدە ئۇيغـۇن كهلـمهي     » قۇرئان«قاراشلىرىنىڭ 
كېيىن ئۇ خىتايچىغـا تهرجىـمه   . قېلىۋاتقانلىقىنى سهزگهندەك بولدى

ــان ئهزھهر ئۇن ــورلىرى ۋە   قىلىنغ ــق پروفېسس ــىتېتىنىڭ داڭلى ىۋېرس
باشقا داڭلىق ئىسالم ئالىملىرىنىڭ يازغان ئىسـالم تـارىخى، ئىسـالم    

تهپسـىرلىرى قاتارىـدىكى   » قۇرئان«پهلسهپه تارىخى، بهزى ھهدىسلهر ۋە 
ئۇالردىمـۇ ئاساسـهن   . كىتابالرنى تاپالىغىنىچه  تېپىـپ ئوقـۇپ بـاقتى   

بولۇپمـۇ ئىسـالم   . بۇر بولماقتا ئىدىئورتاق بىر قاراشقا كېلىشكه مهج
پهلسهپىســــىنىڭ باشــــالنغۇچ دەۋرى دەپ ھېسابالشــــقا بولىــــدىغان  

ــۇھىم نهزەرىـــيه   ــايىن مـ ــهۋۋۇپ −ئىنتـ ــانلىرى تهسـ ــۇنى بايـ ــال ئـ  بهكـ
 . تېڭىرقاتقانىدى

 ”نهدە؟ زادى خاتالىق بۇ. بار خاتالىق بىر پرىنسىپال بىزدە ياق،“

م بـاش قـاتۇرۇپ بېقىـپ،    قاسىم بـۇ جهھهتـته بۇرۇنمـۇ كـۆپ قېـتى     
ئـــاخىرى تۇيـــۇق يولغـــا يـــاكى قورقۇنچلـــۇق خۇالســـىلهرنى باشـــالپ 
كېتىــدىغان پىكىــر قىلىــش دەرىجىســىگه يېقىنالشــقاندىن كېــيىن، 
قورقۇپ بۇ خىياللىرى ئورنىغا ئۆزىنى گۇنـاھ ئىچىـگه تاشلىۋېتىشـنى    

ــاالتتى  ــالالپ ئـ ــاخىرىغىچه     . تـ ــى ئـ ــۇ پىكرىنـ ــۇ، بـ ــۈن ئـ ــا بۈگـ ئهممـ
ــتۇر ــگهن ئىــدى   داۋامالش ــىگه كهل ــېقىش ئىرادىس ــا كهتســه  . ۇپ ب خات

  .خۇدايىم كهچۈرەر دەپ، پىكىر يۈرگۈزۈشكه كىرىشتى

ــڭ ئوقۇغــان  بىلگهنلىرىــدىن قارىغانــدا، ئىســالم دۇنياســى    -ئۇنى
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يهتتىنچى ئهسىر قاراڭغۇلۇقلىرىدىن تۇيۇقسىز ئويغىنىـپ، ئـونىنچى   
ىغـــا ئهســىرگه كهلگـــۈچه دۇنيانىـــڭ ئهڭ ئىلغــار يېتهكچىلىـــرى ھال  

ــدى  ــپ بولغانى ــي    . كېلى ــك ئىلمى ــيىن، گهرچه تىپى ــۇنىڭدىن كې ش
ــا ئــون يهتتىنچــى    يۈكســىلىش مهيــدانغا كهلمىگهنــدەك قىلســىمۇ، ت
ئهسىرلهرگه كهلگۈچه بۇرۇنقى ئۈستۈنلۈك ئورنىنى ئاساسـهن يوقاتمـاي   

يهنى، ئىنسانالرنىڭ خۇدا ياراتقان كائىناتنى تونـۇش  . كېلهلىگهنىكهن
بىــر يولىغــا كىــرىش بوسۇغىســىغا كېلىــپ  يېڭــى -ئۇســۇلىنىڭ يهپ

قالغــان ئــون بىرىنچــى ئهســىرلهردىن باشــالپ تــا ئــون يهتتىنچــى        
ئهسىرلهرگه كهلگۈچه بۇ خىل تۈپكى بۇرۇلۇش يولىغـا قهدەم قويۇشـنى   

. قوبۇل قىلماي بىر ئىزدا توختاپ تۇرۇۋالغـان دېـيىش مـۇمكىن ئىـدى    
ــالخىميه“دە شــۇنداق بولۇشــىغا قارىمــاي، دۇنيانىــڭ باشــقا يهرلىرىــ    ئ

 ئېلېمېنــت ھهقىقىــي ئورنىغــا ئۇنىــڭ قىلىــپ، رەت نــى ”تهلىمــاتى
ــاتىنى ــا تهلىم ــا، ئوتتۇرىغ ــىك قويمىغاچق ــۆت“ كالسس ــت ت  ئېلېمېن
 بولغــــان چىقىــــپ پهللىســــىگه ئــــاخىرقى ئهڭ نىــــڭ ”تهلىمــــاتى

 كۈچمـۇ  بىـر  باشـقا  رىقابهتلىشهلىگىدەك بىلهن دۇنياسى مۇسۇلمانالر
ۇنياسى دۇنيـاۋى كـۈچ ھالىتىـدىن قالمـاي     د مۇسۇلمانالر بولمىغاچقا،

ئهمما، خرىستىئانالر دۇنياسى ئېغىر . ئۆزىنى ساقالپ كهلمهكته ئىدى
ــىرلهردىن      ــى ئهس ــون بىرىنچ ــان ئ ــپ قالغ ــىگه كىرى ــدە كرىزىس ئهقى
ــالم    ــرى ئىســ ــل ئىگىلىــ ــالىق ئهقىــ ــىم ياۋروپــ ــالپ، بىرقىســ باشــ

ــى    ــلىغاندەك قىالتت ــقا باش ــقهت قىلىش ــدىلىرىگه دىق ــۇ بو. ئهقى لۇپم
ئهندۈلۈســـنى مۇســـۇلمانالر قولىـــدىن تارتىـــپ ئالغـــان ياۋروپـــالىقالر 
ئارىسىدىكى ئۆز دىنىدىن گۇمان قىلىشقا باشلىغان ئالىمالر، ئىسالم 

پهن تهتقىقاتىنىڭ ئهڭ يۇقىرى چېكى بولغـان،  -دۇنياسىدىكى ئىلىم
ــدۈرمىلىرى     ــانلىنىش ئۈن ــات ئۇســۇلىدىن گۇم ــۇ تهتقىق شــۇنىڭدەك ب

ش ھارپىسىدىكى ئىلمىي تهتقىقات ئۇسۇللىرى بىلهن ئوتتۇرىغا چىقى
ــىدۇ  ــىتىگه ئېرىشــ ــۇش پۇرســ ــن تونۇشــ ــۇلمان . ئهركىــ ــۇالر مۇســ ئــ
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 قـــانچه يهنه ئېيتىـــپ مۇبالىغىلهشـــتۈرۈپ تېخىمـــۇ ناخشـــىمىزنى
 ئۇرۇنــۇۋاتىمىز؟ كهلتۈرۇۋېلىشــقا تاجاۋۇزچىســىنى خىتــاي مىليونلــۇق

 يېـرىم  ئهرەب كـۈچلىرى  زومىـگهر  دۇنيـا  ئۇنتۇمـايلىكى،  ھهرگىز شۇنى
ىلىـق نېفىـت زاپىسـى     تونن مىليـارد  نهچـچه  ئـون  ئهتراپىدىكى ئارىلى

بايلىقىـــدىن ئهركىـــن پايدىلىنالىشـــى ئۈچـــۈن، كاســـىپى دېڭىـــزى  
ئهتراپىــدىكى نهچــچه مىليــارد توننىلىــق نېفىــت زاپىســىنى ئهركىــن  
ــارقىلىق     ــتان ئ ــىيىنىڭ ئافغانىس ــۈن، رۇس ــى ئۈچ ــا كهلتۈرەلىش قولغ

يول ئېچىۋېلىپ پارىس قولتۇقى نېفىت بازىرىنى ئىسسىق دېڭىزالرغا 
ــۈن،    ــى ئۈچـ ــالغۇلۇق قىلىشـ ــىغا توسـ ــا چۈشۈرۈۋېلىشـ ــۈز …قولغـ  يـ

 ئارىسـىدا  خهلقـلهر  يهرلىك شۇ قىلىپ سهرپ پۇل دولالر مىلياردلىغان
ــېمه ــۇنالرنى ن ــان ئوي ــان ۋە ئوينىمىغ ــاجىئهلهرگه قانچىلىغ ــهۋەب پ  س

 مىليـارد  قىرىـق -ئوتتـۇز “ تهۋەسـىدىكى  ۋەتىنىمىـز  ئهجهبا بولۇۋاتىدۇ؟
توننىغــا يــېقىن يهر ئاســتى نېفىــت  مىليــارد يــۈز بىــرەر ھهتتــا توننــا،

ــى  بىلهلــمهي خىتــايچىلىكمۇ كــۈچلىرى ئىلغــار دۇنيــا نــى ”زاپىس
ــدۇ؟ ــاكى قالغانمىـ ــا يـ ــڭ بولمىسـ ــۇ ئۇالرنىـ ــى بـ ــالرغا ھهقتىكـ  ئىشـ

ــۇش ئېچىــپ كــۆزىنى‘ ئۇچــۇرالردىن مۇناســىۋەتلىك ــا ’قوي  بىزنىــڭ ت
 ئىلغـــار دۇنيـــا شـــۇ سهۋىيىســـى تهرغىباتچىلىرىمىزنىـــڭ تىنچلىـــق
ىڭكىــدىنمۇ ئېشــىپ كهتكهنمىــدۇ؟ شــۇنى ئۇنتۇمــايلىكى،  كۈچلىرىن

 ’بـايلىق  ئاسـتى  يهر‘خىتايغا الزىم بولۇۋاتقىنى يالغۇز ۋەتىنىمىزنىڭ 
 خىتــــايلىرىنى مىليونلىغــــان يــــۈز بهلكــــى بولماســــتىن، لىــــرىال

 نۇقتىــدىن بــۇ! زېمىنــدۇر ربىــرە تهۋە بــوزەكلهرگه جايالشــتۇرالىغىدەك
 −نى تهرغىــب قىلىــش پائــالىيىتى بــايلىقى ۋەتىنىمىزنىــڭ ئالغانــدا،

 ۋاســـىتىلىك يارىتىشـــنىڭ ئېقىنـــى تاجـــاۋۇزچى خىتـــاي مـــاھىيهتته
 !خاالس قالىدۇ، بولۇپ رىغبهتلهندۈرگۈچىسىال

ــالمىش   ــدەك ئاتـ ــدا، يۇقىرىقىـ ــپ ئېيتقانـ ــك‘يىغىـ  ۋەتهنپهرۋەرلىـ
 نىـڭ  ’شـهكلى  ھهرىـكهت  تىنچلىـق ‘ ھهممىسـى  نىـڭ  ’ھهرىكهتلىرى
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دۇنيا سهۋىيىسىدىن ئالغاندا شۇنداق ناچار بىر ئورۇنغـا جايالشـقانكى،   
ئهتراپى دۇنيادا كهم كۆرۈلىدىغان ئېگىز قاقاس تاغالر بىـلهن ئورالغـان   

لى بىرەر دېڭىز بويىغا يـاكى بىـرەر تـۈزلهڭلىككه    بولۇپ، بۇ يهردىن مهي
چىقىدىغان يول ياساش مهسىلىسىمۇ بۈگۈنكى ئىنسـانالرنىڭ قـۇربى   

بــۇنى ئــاز دەپ ۋەتىنىمىزنىــڭ ئىچكــى  . يېتىــدىغان دەرىجىــدە ئهمهس
قىسمى دۇنيادا كهم كۆرۈلىـدىغان شـارائىتى ناچـار چۆللـۈك ۋە قـۇرۇق      

اق بىــر زېمىنــدا تېرىقچىلىــق تــاغالر بىــلهن قاپالنغــان بولــۇپ، بۇنــد 
ــدىكهنمىز، يېگــانه يهر ئاســتى     ــلهن شــۇغۇللىنىمهن دەي ئىشــلىرى بى
سۇلىرىغىال تايىنىشـقا مهجبـۇر دېسـهك ئـانچه مۇبـالىغه قىلىـۋەتكهن       

بۇنداق بىـر يهردە ئىگىلىكنـى تهرەققىـي قىلـدۇرۇپ دۇنيـا      . بولمايمىز
ۇلئـاددە زور  سهۋىيىلىرىدە بىر تۇرمۇش كهچـۈرىمهن دەيـدىكهنمىز، پهۋق  

تېخنىكـا بىلىملىـرىگه،   -مهبلهغ ۋە قىياس قىلىنمـاس يۈكسـهك پهن  
شـــۇنىڭدەك يهنه مىليونلىغـــان يــــۇقىرى تېخنىكىلىـــق ئىشــــچى    

بۈگـــۈنكى قۇللۇققـــا چۈشـــۈرۈلگهن    . قوشـــۇنىغا ئېهتىيـــاجلىقمىز 
ھالىتىمىزدە، مىللىي مۇستهقىللىقىمىزنى قولغا كهلتۈرمهي تـۇرۇپ  

ــىم  ــۈچكه ئېرىشــــ ــداق زور كــــ ــاي  بۇنــــ ــدىكهنمىز، خىتــــ هن دەيــــ
تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ باســقۇنچىلىقىغا يــول قويــۇش بىــر مۇقهررەرلىــك  

يهنى، بۈگۈنكى شارائىتىمىزدا ۋەتىنىمىزنىـڭ تهبىئىـي   . بولۇپ قالىدۇ
ــاي      ــىمىز، خىت ــپ كۆپتــۈرۈپ كۆرسىتىش ــايلىقىنى مۇبــالىغه قىلى ب
تاجــاۋۇزچى ئېقىمىنــى يېڭــى بىــر دولقــۇن ھــالىتىگه كهلتــۈرۈۋېتىش  

لىنىال ئوينايدۇكى، ھهرگىزمۇ مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز رو
دېگهندەك، ئۆتكهن يېرىم ئهسـىر جهريانىـدا   ! ئۈچۈن پايدىسى بولمايدۇ

 تۇرمـۇش  مـول،  بـايلىقى  يهر ماكـان،  ياخشـى  بىـر  ئهزەلدىن، شىنجاڭ“
 مىڭغـــا  ئهللىـــك  ۋارقىرىشـــىپ  يىـــل  ئهللىـــك  دەپ …” پـــاراۋان،

ــدىغان ــون ســانىنى زچىلىرىنىــڭتاجاۋۇ خىتــاي يهتمهي  مىليونلــۇق ئ
 بـۇ  ئهمـدى . بولـدۇق  ’ئاشـۇرغان  ئىشـقا ‘تۈرۈشـنى  كهل ھالىتىگه ئاپهت
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 ”چهكلىـمه  دىنىـي “ئالىملىرىدەك ئۇنـداق كهسـكىن مۇتهئهسسـىپ    
ــى ــا، دېگهنن ــى تونۇمىغاچق ــىنا ئىبن ــدىكىلهرنىڭ س ــات قاتارى  تهتقىق

ھـازىرقى   ئـارقىلىق،  قىلىـش  تهتقىق ئهسىر ئالته-بهش ئۇسۇللىرىنى
زامــان مــاددا قاراشــلىرىنىڭ تهتقىقــات يــولىنى كۆرســىتىپ بهرگــۈچى  

ئۇالر ۋە شـاگىرتلىرى  . بىرمۇنچه كالسسىك پهن ئالىملىرىنى يارىتىدۇ
بــۇرۇنقى تهتقىقــات ئۇســۇللىرىنىڭ خاتــالىقلىرىنى تونۇشــقا باشــالپ  

دىال ئاران دېگهندە ئون توققۇزىنچى ئهسـىرنىڭ ئاخىرىغـا يېقىنالشـقان   
پهن تهتقىقاتىغا يۈرۈش قىلىش ئۇسۇلىنى پهرق -ھازىرقى زامان ئىلىم

بىر يولنىڭ خاتالىقى پهرق قىلىنغاندىن كېيىن، . قىلىشقا باشاليدۇ
بولۇپمۇ بۇ جهرياندا توغرا تهتقىقـات ئۇسـۇللىرىنىڭ پهرق قىلىنىشـى    
بىلهن، كونا خاتالىقالردىن قۇتۇلۇش قهدىمى بارغانسېرى تېزلىشـىپ،  

ــ ــدىغان يېڭــى قاراشــالر      ئهس ــۈزگىلى بولماي ــل يهتك ىرلهر بــويى ئهقى
بىرقانچه ئون يىل، ھهتتا بىرقانچه يىل ئىچىدىال ئوتتۇرىغـا چىقىشـقا   

ــىم  . باشـــاليدۇ ــان بىرقىسـ ــدىن گۇمانالنغـ ــتىئان ئهقىدىلىرىـ خرىسـ
ــتېين       ــك، گــالېلى، نيۇتــون، دالتــون، ئېينىش ــالىقالر كوپېرنى ياۋروپ

ۋانگارتچىلىغىدا ئىسالم دۇنياسى بۇنـدىن  قاتارىدىكى شهخسلهرنىڭ ئا
ئون ئهسىر ئاۋالدىن باشالپال قىلىشقا تېگىشلىك ئىلمىي تهتقىقـات  

روشــهنكى، . ئىشــلىرىنى كهڭ قانــات يايدۇرۇشــقا كىرىشــىپ كېتىــدۇ 
ئىسالم دۇنياسىنىڭ تهبىئهتنـى تونـۇش جهريـانىمۇ دەل ئىبنـى سـىنا      

ــگه كىر    ــۇق دەۋرىـ ــالپال تۇرغۇنلـ ــدىن باشـ ــالپ،  دەۋرلىرىـ ــكه باشـ ىشـ
ــون      ــان ئ ــىپ قىلىۋاتق ــولىنى كهش ــات ي ــېڭىچه تهتقىق ــالىقالر ي ياۋروپ
ــدە قېلىشــقا     ــز ســۈرئهتته كهينى يهتتىنچــى ئهســىرلهردىن باشــالپ تې

يهنى، ئىسالم دۇنياسـىنىڭ تهبىئهتنـى تونـۇش ئېڭىنـى تـا      . باشلىدى
ــدۇ       ــا بولماي ــهك خات ــان دېس ــدە قالغ ــىنا دەۋرى ــى س ــۈنگىچه ئىبن . بۈگ

نــۇش مهسىلىســىنى يېگــانه تهبىئىــي پهن تهتقىقــات     تهبىئهتنــى تو
ــدۇ   ــقا بولمايـ ــال قاراشـ ــى دەپـ ــى  . مهسىلىسـ ــانالرنىڭ روھـ ــۇ، ئىنسـ ئـ
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بۇ . پائالىيهتلىرىنى يېتهكلهيدىغان ئىنتايىن مۇھىم تهپهككۇر قورالى
قورالــدىن ئايرىلغانــدا، ئــادەم، يېگــانه ئىجتىمــائىي مهســىلىلهردىال      

ــقا   ــاي، باشــ ــپ قالمــ ــۇجمهللىككه پېتىــ ــانىيهت مــ ــارلىق ئىنســ بــ
تۇيــۇق يولغــا كىرىــپ . پائالىيهتلىرىـدە تۇيــۇق يولغــا كىرىــپ قالىـدۇ  

قالغـان بىـر ئـادەم، ھهر ۋاقىـت، ھهمـمه ئىشـتا باشـقىالردىن كهينىـدە         
قېلىشقا، باشقىالرغا بوزەك بولۇشقا، باشقىالرنىڭ ئاغزىغا قاراپ ئىـش  

ىشــىغا يــېڭىچه تهبىــئهت كــۆز قار. قىلىــدىغان قــۇل بولۇشــقا مهھكــۇم
ئېرىشهلمىگهن ئىسالم دۇنياسى، بۇنداق ئاڭغـا بالـدۇر ئېرىشـىۋالغان    
ياۋروپا دىنسىزلىرىدىن ھهر جهھهتته كهينىـدە قېلىشـقا باشـالپ، ئـون     
يهتتىنچى ئهسىردىن باشالپ تهبىئهتـتىن پايدىلىنىشـنى بىلهلىـگهن    
دىنســىز ياۋروپالىقالرنىــڭ قــۇللىرى، مۇستهملىكىســى، بېقىندىســى  

ــا چۈش ــدۇ   ھالىغ ــا بولماي ــهك خات ــلىدى دېس ــكه باش ــۈن،  . ۈش ــا بۈگ مان
مۇســـۇلمانالر دۇنياســـى ياۋروپالىقالرنىـــڭ بارمىقىـــدا ئوينىتىـــدىغان  
ئويۇنچۇق، خالىغان ۋاقتىدا كېلىـپ بـوزەك قىلىـدىغان ئـانى ھالىغـا      
كېلىپ بولغانلىقىنى كىم ئىنكار قىالاليـدۇ؟ مۇسـۇلمانالر دۇنياسـى    

نى تـا بۈگـۈنگىچه تونـۇپ يېتهلىـدى     ئۆزىنىڭ بۇ ئهجهللىك ئاجىزلىغى
-پهلهســتىن مۇســۇلمانلىرىنىڭ تانكىغــا قارشــى تــاش : دېيهلمهيمىــز

كېسهك بىلهن قارشى چىقىشـقا مهجبـۇر بولىشـى، بوشـناق، كوسـوۋو      
 ئهلۋەتته …ئالبانلىرى، ئافغان، كهشمىر، چېچهن، ئىراق پاجىئهلىرى، 

 دېـمهك،  !بولمـاقتىمىز  بىرسـى  مىسـاللىرىدىن  تىپىـك  بۇنىڭ بىزمۇ
ۇســۇلمان بولۇشــنىڭ مۇددىئاســى ھهرگىزمــۇ يېگــانه ئالالغــا ســهجدە م

قىلىشال ئهمهس، بهلكى ئالالنىڭ يارىتىش قـانۇنلىرىنى ئىگىـلهش ۋە   
 .ئۇنىڭدىن ئهڭ ساۋابلىق شهكىلدە پايدىلىنىشنى بىلىش

قاسىم، بۇ ھادىسـىلهرنى باشـقىالر دەپ يۈرگىنىـدەك نوقـۇل ھالـدا      
مىگهرلىكـــى، يهھۇدىيالرنىـــڭ زو نىـــڭ ’ىكـــۈچلىر دۇنيـــا مهدەنىـــي‘

ھىيلىگهرلىكى ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئاق كۆڭۈللـۈكى تۈپهيلىـدىنال   
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ــارمىش، ــارمىش ئىچىۋات ــمهك،! چېكىۋات  مىللىــي ۋەتهنپهرۋەرلىــك،“ دې
كىشىمىز ئۆزىگه يارىشـا   ھهممه بىزنىڭ ئۈچۈن ”ھهرىكىتى قۇتقۇزۇش

ــل  ــنچ“بىرخىـ ــكهت تىـ ــهكلى ھهرىـ ــقان ”شـ ــدە. تېپىۋېلىشـ  نهتىجىـ
 كىشــى ھهمــمه ،’ۋەتهنــپهرۋەر‘ دېگــۈدەك كىشــى ھهمــمه ۋەتىنىمىــزدە

 غهلىــته ”قاتۇرۇشــۇۋاتقان بـاش  ئۈچــۈن تهقـدىرى  ۋەتهننىــڭ“ دېگـۈدەك 
 !كهلگهن بارلىققا مهنزىرە

بىــز بــۇ يهردە يهنه مۇنــداقمۇ بىــر مهســىلىنى ئاالھىــدە تهكىــتلهپ  
ۋەتهنپهرۋەرلىـــك ھهرىكىتىمىزنىـــڭ : كۆرسىتىشـــنى تـــوغرا تـــاپىمىز

 قىلىۋېلىنغـان  بىرسـى  دىـن  ’ئۇسـۇللىرى  كـۈرەش ‘ئىنتايىن مۇھىم 
ــايلىقلىرىنى تهبىئىــي ۋەتىنىمىزنىــڭ“  قىلىــش تهشــۋىق كــۈچهپ ب

 قىلىـش  ھهل تهقـدىرىنى  ۋەتىنىمىزنىڭ جامائىتىنى دۇنيا ئارقىلىق،
ــالىيىتى ــش  ئه پائـ ــپ قىلىـ ــا جهلـ ــۇلى، ”تراپىغـ ــزگه ئۇسـ  ۋەتىنىمىـ

 خىتــاي كــۆپ تېخىمــۇ ئورنىغــا، قىلىــش جهلــپ چهتئهللىكلهرنــى
 ئۈچـــــۈن كېلىشـــــى ئېقىــــپ  ۋەتىنىمىـــــزگه تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ 

 بـۇ . ئوينىماقتـا  رول بولـۇپ  تهشـۋىقات  ۋاسىتىلىك رىغبهتلهندۈرگۈچى
 زاپىســـى بـــايلىق ئاســـتى يهر قىلىنىۋاتقـــان تهرغىـــب مهقســـهتته

ــۈدەك   ھه ــۇنداق چۆچۈتكــــــــ ــاتالر شــــــــ ــدىكى مهلۇمــــــــ ققىــــــــ
مۇبالىغىلهشتۈرىۋېتىلگهنكى، گويا ۋەتىنىمىزنىڭ يهر ئاسـتى نېفىـت   
بايلىق زاپىسى، تهبىئىي گاز زاپىسى، كۆمۈر، تۆمۈر، مىس، خروم، ئۇران، 

قا يهرلهردىكـى يهر  سىيرەك مېتال زاپىسـى قاتـارلىقالر دۇنيـادىكى باشـ    
ئهسـلىدە  ! بايلىقى زاپىسىنىڭ نهچچه ھهسسىسـىگه تهڭ كـېلهرمىش  

ــاي       ــلىرى مىليونلىغــان خىت ــتى بــايلىق زاپاس ــۇ تــۈردىكى يهر ئاس ب
 ئهمهس، قىال ’پايدىلىنىش بىرلىكته‘تاجاۋۇزچىلىرىنى جهلپ قىلىپ 

ــى خهلقلهرنىــــڭ يهرلىــــك ــا كهلگۈســ ــىدىنمۇ ئېهتىياجىغــ  يېتىشــ
. ئهھۋال بىر ئېنىق ھهممىگه ئىكهنلىكى ئاز تېگىشلىك ئهنسىرەشكه

ۇنىــڭ ئۈســتىگه ۋەتىنىمىزنىــڭ جۇغراپىيىلىــك ئورنىمــۇ بۈگــۈنكى   ئ
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ۇقلۇقمــۇ، ئۆتمۈشــتىكى بهشــىرىلىرىنى كــۆرۈپ تۇر-ھهقىقىــي ئهپتــى
دۈشـــمىنىگه قارشـــى كهســـكىنلىك بىـــلهن جهڭـــگه ئاتلىنىـــدىغان  

ــار‘شـــــهجهرىلىرىنى ئۆزلىرىنىـــــڭ  ــرىگه ’ئىلغـــ ــال پىكىرلىـــ  زادىـــ
 ’قىلىـش  ھهرىـكهت  تىـنچ ‘ قىلىۋېلىشـقان  ئهڭگۈشـتهر  سىغدۇرالماي،

. كهتتــى كىرىشــىپ قوغداشــقا ئــۆزىنى بىــلهن ئۇســۇلالر تونۇغــان دەپ
كېچهك كىيىشته چىڭ تـۇرۇش، مىللىـي   -يىمكى مىللىي: مهسىلهن

ــزىقتىن       ــا يېـ ــي كونـ ــۇرۇش، مىللىـ ــڭ تـ ــته چىـ ــدا سۆزلىشىشـ تىلـ
نــاۋا قىلىشــتا چىــڭ -پايدىلىنىشــتا چىــڭ تــۇرۇش، مىللىــيچه نهغــمه

تۇرۇش، ھهتتا قولىدا پولۇ يېـيىش، دېرىزىسـىگه پهردە، تېمىغـا گىـلهم     
لىك، مىللهتســـۈيهر ۋەتهنپهرۋەرلىـــك، قاتـــارلىقالرنىمۇ …ئېســـىش، 

 كۈرەش‘مىللىي كۈرەشنىڭ ئهڭ ئۈنۈملۈك بىر تۈرى دەيدىغان بىمهنه 
 تهرەققىـي  تېخىمـۇ  ھـالهت  بـۇ ! كېتىشـتى  چۆكـۈپ  ئىچىـگه  ’يوللىرى
 ئوينـاپ  ئۇسۇل ئېيتىپ ناخشا ئالدىدا تاجاۋۇزچىلىرى خىتاي قىلىپ،
 كهيگـۈزۈش،  دوپپـا  زورالپ بېشـىغا  تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ  خىتاي بېرىش،

ــى، ــيمىل ۋەتىنىن ــاۋاش -لى ــايلىقلىرىنى، ي ــي ب ــاقلىق، -تهبىئى يۇمش
ــاددا ــاقكۆڭۈللۈك، مهرت-س ــي  -ئ ــدىكى مىللى مىهماندوســتلۇق قاتارى
ئــادەتلىرىنى دۈشــمىنىگه ماختــاپ بېرىشــلهرنىمۇ ئاجايىــپ     -ئــۆرپ

ــا   ــدىغان ھالغـ ــۇزۇش ھهرىكىتـــى دەپ تونۇيـ ــارەتلىك ۋەتهن قۇتقـ جاسـ
پهرۋەرلىـك،  تېخىمۇ ئېچىنىشـلىق يېرىمىـز شـۇكى، ۋەتهن   ! كېلىشتى

ــزگه       ــڭ دەۋرىمى ــۇم بىزنى ــۈزەل ئۇق ــۇ گ ــارەت ب ــتىن ئىب مىللهتچىلىك
كهلگىنىدە شۇنداق چاكىنا دەرىجىگه، ئاسان ئىشـالر قاتارىغـا، ئـاددىي    
ــانىالردا مهســتلهرنىڭ    ــۈرۈۋېتىلگهنلىكى، قاۋاقخ ــا چۈش ئىشــالر ھالىغ
ئاغزىــدا، خىلــۋەت قــاراڭغۇلۇقالردا، بۇزۇقچىلىقنىــڭ ئۇۋىســى بولغــان  

ــدا، زەھهرلىـــــــك چېكىملىـــــــك  مېهم انخانىالرنىـــــــڭ ياتاقلىرىـــــ
 ئۇرۇشالر ئاھ توغرىسىدىكى ’مىللهت ۋەتهن،‘چهككۈچىلهرنىڭ ئاغزىدا 

ــۆرىلىپ ــدىغان ســ ــدى يۈرىــ ــۇالر! بولــ ــلهت ۋەتهن، ئــ ــدە مىلــ  دەردىــ
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بـۇ ھادىســىلهرنىڭ  . روي بېرىۋاتقانلىقىغـا گۇمـان قىلىشـقا باشـلىدى    
 ئېلېمېنـت  تـۆت “پىكىرىدىكى، بولۇپمـۇ  -مهنبهسى، مۇسۇلمانالر ئاڭ

ىلىـرىگه  نهزەرىي پتهسـهۋۋۇ  ھهرخىـل  تىكلهنـگهن  ئاساسىغا ”تهلىماتى
ــىۋالغىنىدەك     ــڭ چاپلىش ــىمۇ چى ــىتىلىك بولس ــاكى ۋاس ــىته ي بىۋاس
تىپىك بىر پرىنسىپال خاتالىقنىڭ، ھېچ بولمىغانـدا ئهجهللىـك بىـر    
يېتهرسىزلىكنىڭ ئاساسـىي سـهۋەبچى بولۇۋاتقانلىقىغـا ئىشىنىشـكه     

ئۇنداقتا، ئىسالم چۈشـهنچىلىرىدىكى بـۇ تىپىـك خاتـا     . مهجبۇر بولدى
 ياكى ئهجهللىك يېتهرسىزلىك نېمه؟قاراش 

ئۇ ئۆزىنىـڭ  . بۇ سوئالالر قاسىم ئۈچۈن بهكال ئېغىر سوئالالر ئىدى
ئىقتىدارىدىن بهكال ھالقىغـان مهسـىلىلهر ئىچىـگه پېتىـپ قالماقتـا      

ئهمما بۇ سوئالالرنىڭ جاۋابى بۈگۈنكى ئۇيغـۇر جهمئىيىتىنىـڭ   . ئىدى
ىي ئېهتىيــاجلىق مىللىــي ئهركىنلىــك يولىغــا ئاتلىنىشــىغا جىــدد 

دەرۋەقه، كالسسىك ئىسالم دىنىنىـڭ  . بولۇپ تۇرغان مهسىلىلهر ئىدى
ئهخـــالق تهلىماتىنىـــڭ كۈچىيىشـــى نۇرغۇنلىغـــان يولـــدىن ئازغـــان 
ياشلىرىمىزنى قۇتقۇزۇش، مىللىي سۆيگۈسـىنى ئـويغىتىش، خىتـاي    
تاجــاۋۇزچىلىرىنى ئهنســىرىتىش رولىنــى ئويناۋاتقــانلىقىمۇ ئىنكــار     

بۇنىــڭ نهتىجىســىدە، خهلقىمىزنىــڭ . ر پاكىــت ئىـدى قىلىنمـاس بىــ 
ــۇپ كېتىۋاتقــان مىللىــي جاســارىتى       ــان ئۇچ ــىردىن بۇي ــرىم ئهس يې

ــۈزلهنمهكته ئىــدى   ــاراپ ي ــۇ . قايتىــدىن جانلىنىشــقا ق شــۇنداقتىمۇ، ب
مىللهتنىـــڭ جهۋھىـــرى ھېسابلىنىشـــقا تېگىشـــلىك زىيـــالىيالر     

ى ھهل قاتلىمىـــدا دىنىـــي چۈشـــهنچىلهردىكى ســـهلبىي قاتمـــاللىقن 
بىزنىـڭ  . قىلىشقا دىنىي تهپهككۇرالر پهقهتال يهتمهي كهلمهكته ئىدى

ــالرنى     ــي قاراشـــ ــلهن دىنىـــ ــم بىـــ ــاتلىمىمىز بىلىـــ ــالىي قـــ زىيـــ
ياراشـــتۇرالىغىدەك قىلـــچه ئاساســـقا ئېرىشـــهلمهي، گويـــا دىنىـــي      

ئادەتلىرىمىزنىـڭ بىرسـى يـاكى    -ئهقىدىلهرنى يېگـانه مىللىـي ئـۆرپ   
ئۆلچهم تارازىسى دەپال تونۇشـقا مهجبـۇر   ئهخالقىي پهزىلهتلىرىمىزنىڭ 
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ــدى  ــماقتا ئى ــۇرالر     . بولۇش ــى، ئۇيغ ــتىش الزىمك ــق ئېي ــۇنىمۇ ئېنى ش
ــان دىنىـــدىن    ئىســـالم −ئۆزلىرىنىـــڭ ئېتىقـــات قىلىـــپ كېلىۋاتقـ

. ئهمهس باققان كېلىپ نىيىتىگه يېنىۋېلىش ھهرگىزمۇ ئېتىقادىدىن
 بىــلهن ئهقىــدە بىــر ھهرقانــداق باشــقا يــاكى بىــلهن ماركســىزم ھهتتــا

ئاشــكارا -ئــۆزىنى بۇلغىۋالغــان كىشــىلىرىمىز ئارىســىدىمۇ ئوچــۇق    
ئوتتۇرىغــــا چىقىــــپ ئىمــــام نىكــــاھىنى، بالىلىرىنىــــڭ ســــۈننهت 
قىلىنىشــىنى يــاكى ئۆزلىرىنىــڭ مۇســۇلمانچه ئىســىملىرىنى رەت     
ــالىغه     ــهك مۇبـ ــايمىز دېسـ ــىنى تاپالمـ ــۇ كىشـ ــىدىغان بىرمـ قىلىشـ

ســالم ئهقىدىســى مهيلــى كۈچلــۈك يهنــى، ئى. قىلىــۋەتكهن بولمــايمىز
ــارلىق ئۇيغــۇر قــاتالملىرى ئۈچــۈن     ــاجىز بولســۇن، ب ــاكى ئ بولســۇن ي
ئىنتــايىن قىممهتلىــك بىــر تهلپۈنــۈش بولــۇپ كېلىۋاتقــانلىقىنى      

ــدۇ   ــى بولماي ــار قىلغىل ــۇ ئىنك ــدىمۇ،   . ھهرگىزم ــدىن ئالغان ــۇ نۇقتى ب
ــانىمىزگه      ــۇدا پېش ــدىرىمىزنى خ ــك تهق ــۈنكى پاجىئهلى ــڭ بۈگ بىزنى

ــۈ ــى    پۈتـ ــا بهرگهن جازاسـ ــات مۇناپىقلىقىغـ ــى ئېتىقـ ۋەتكهن، بىزدىكـ
ــى      ــاقۇل دېگىل ــۇ م ــدىرچىلىكلهرگه ھهرگىزم ــۇراپىي تهق ــدىغان خ دەي

پهن بىــلهن قــانچىكى -شۇنىســى بىــر ھهقىقهتكــى، ئىلىــم . بولمايــدۇ
يېقىنالشسا، ئۇ كىشى بىزنىـڭ موللىلىرىمىزنىـڭ تهلىماتلىرىـدىن    

. ۇ ئىنكار قىلغىلـى بولمايـدۇ  شۇنچه يىراقلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىنىم
ــارىخ بىلىملىرىمــۇ ئىســالم     ــۈزەكى ت ــۆگهنگهن ي ــا قاســىمنىڭ ئ ئهمم
ــاي، ئهڭ      ــۇپ قالم ــگه بول ــۈچىگىال ئى ــي ك ــۇل ئهخالقى ــڭ نوق دىنىنى
مۇھىمى قۇدرەتلىك پهننىي ۋە ئىجتىمائىي ئىـنقىالب كـۈچىگه ئىـگه    

ــۈن،  . ئىكهنلىكىنــى ئىسپاتالشــقا يېتىــپ ئاشــماقتا ئىــدى   ــال بۈگ ھ
سانىيهت ئالىمى ئوتتۇرا ئهسـىر دەۋرىـدىن ھـازىرقى زامـان دەۋرىـگه      ئىن

قهدەم قويۇشــى بىــلهن تهڭ، ئىســالم چۈشــهنچىلىرىنى بىلىشــىمىزدە 
بۇنىـڭ  . قانداقتۇر بىر ئهجهللىك يېتهرسىزلىك كۆرۈلگهندەك قىالتتى

ــا  ــان«ســهۋەبى ئهجهب ــدا  » قۇرئ ــاكى بۈگــۈنكى زامان يېتهرســىزلىكىمۇ ي
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تــار بىــر بۇلۇڭغــا قىســتاپ قويۇلغــان دىنىــي ئېتىقــات پائــالىيهت        
سورۇنلىرىمىزنى كومپارتىيىنىڭ ئارزۇلىرىنى تهرغىب قىلىشىدىغان، 

بىــــــر -چېكىــــــدىن ئاشــــــقان مۇتهئهسســــــىپلىكنى ۋە بىــــــردىن
ه ئامــــانهت قىلىــــپ بهرگهن ئىنتــــايىن   ياراتقۇچىمىزنىــــڭ بىــــزگ 

قانۇنىيهتلىك ھهرىكهت قىلىپ تۇرىـدىغان مـاددىي دۇنيـانى بىلىـش،     
تهتقىق قىلىش ۋە پايدىلىنىش ئىشلىرىنى بىراقال شهيتاننىڭ ئىشى 
ــدىغان    ــالپ كېتىــ ــا باشــ ــى قاراڭغۇلۇقالرغــ ــدىغان خهلقىمىزنــ دەيــ

هرزلىكىنى، مـۇنق  ۋەتهن قىلىدىغان، تهشۋىق دەپ ’دىن‘قاالقلىقالرنى 
ــب     ــدىيىلىرىنى تهرغى ــتهملىكه ئى ــۇلچىلىقىنى، مۇس ــڭ ق مىللهتنى

ھهتتـا ۋەتهنـگه تـۆھپه    . قىلىشىدىغان سـورۇنغا ئايالنـدۇرۇپ قويۇشـتى   
قوشــۇش، خهلقــقه خىــزمهت قىلىــش قاتارىــدىكى ئىشــالرنىمۇ بىــراقال 

ــماقتا   ــېالن قىلىشـــ ــانلىق دەپ ئـــ ــدىن چىققـــ ــدە، . دىنـــ نهتىجىـــ
انالر ئارىســىدا خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزدىكــى كهڭ مۇســۇلم

بىلهن يارىشىشنى رەت قىلىشقا پېتىنالماسلىق، ئېتىقادىدىن گۇمان 
ــيه    ــلىرىغا رەددىــ ــولال قاراشــ ــوۋۇتۇلىدىغان مــ ــدىغان ۋە ســ قىلدۇرىــ
بېرەلمهيــــدىغان، نــــادانلىق، نــــامراتلىق، قۇللۇققــــا ئۈندەيــــدىغان 

يهنـى  . لهنمهكتهتهشۋىقاتالرغا رەددىـيه بېرەلمهيـدىغان ھـالهت شـهكىل    
ــۇق قىلىشــتىن     ــا قۇلل ــالالدىن باشــقا مهخلۇقق ــڭ ئ ئىســالم دىنىنى
چهكلهيـــدىغان بۈيـــۈك بىـــر دىننـــى پوشـــكال ھهققىـــگه ئېرىشـــىش 
ۋاسىتىســـىغا ئايالنـــدۇرۇپ قويۇشـــۇپ، خىتايغـــا تىـــنچ تـــۇرۇپ بـــوي  
سۇنۇشنى ۋاجىپ دەپ تهرغىب قىلىدىغان ھالغا ئايالنـدۇرۇش ئۈچـۈن   

 !تىرىشماقتا

خهلقىمىـــز بـــۇ يېـــرىم ئهســـىر ئىچىـــدە تىنچلىـــق قىسقىســـى، 
ــرىلىش     ــويىچه يىمى ــۈن ســهپلهر ب ــڭ تهســىرىدە پۈت تهرغىباتچىلىرىنى

خهلقىمىز ھهر تهرەپتىن كېلىۋاتقـان بـۇنچه   . ھالىتىگه كهلتۈرۈلمهكته
دەبدەبىلىك تىنچلىق مۇبالىغىلهر ئىچىدە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ 
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بىرەر نهزەرىيىۋى ئهسهر، رومان، ھېكايه ياكى ماقالىلهرنى تا بۈگـۈنگىچه  
بۇنــداق بىـر ئـاقىلالر مۇھىتىـدا، بــۇ    . يوشـۇرۇن ئۇچرىتىشـقا بولمايـدۇ   

ــۋىقات     خه ــداق تهشـ ــاكى بۇنـ ــۈتهلهيمىز؟ يـ ــى كـ ــتىن يهنه نېمىنـ لقـ
مۇھىتلىرىنىمۇ خىتـايالر يارىتىـپ بېرىشـى كېـرەك دەپ قارامـدۇقيا؟      

 شهكلىدە يېزىق ئهسهرلهر دائىر ئۇسۇلىغا ھهرىكهت ئازادلىق مىللىي“
 بۇنـداق  تهشـكىالت  يوشـۇرۇن  بىر قايسى ئهلدە بىر قايسى يېزىلمايدۇ،
 غىـدىقىنى  بۇنـداق  ”ۇرۇن تارقىتىپ بېقىپتۇ؟يوش يېزىپ ئهسهرلهرنى

 ئـاڭالپ  پـاتال -پـات  ئاقىللىرىمىزدىن بىزنىڭ سۆزلهرنى كهلتۈرىدىغان
 ھهربىــي مىليونلىغــان دۆلهتــلهر نۇرغــۇن شــۇنچه دۇنيــادىكى. تــۇرىمىز

ــۈچلىرىگه، ــاددە ك ــپه پهۋقۇلئ ــدىغان ۋەزى ــكهرلىرىگه، ئۆتهي  دۆلهت ئهس
هللهردىكــــى پــــارتىزان  ئ نۇرغــــۇن تهشــــكىالتلىرىغا، جاسۇســــلۇق

تهشكىالتلىرىغا كىتابخانىالردا زادىال ئۇچراتقىلى بولمايدىغان بۇنداق 
ماتېرىيال يېزىق شهكلىدە زادىـال تارقىتىلماسـمىدۇ؟ شـۇنچه نۇرغـۇن     
ھهربىي مهكتهپلهردە نـېمه ئوقۇتۇلىدىغانـدۇ؟ مىلتىقنـى پـارقىرىتىش     

ساالم بېـرىش  ئۇسۇلى، مهشكه دەسسهش ئۇسۇللىرى، پاراتتىن ئۆتۈش، 
ئــۇ يهرلهردە قانــداق قىلغانــدا ! قائىـدىلىرىنىال ئۆگىتهمدىغانــدۇ؟ يــاق 

ــادەم ئۆلتۈرۈشــــكه بولىــــدىغانلىقى      ــۈك شــــهكىلدە ئــ ئهڭ ئۈنۈملــ
يـاكى  ! توغرىسىدىكى تهلىمـاتالر نوختىلىـق دەرس قىلىـپ ئۆتۈلىـدۇ    

ــداق      ــدا، بۇن ــىچه بولغان ــڭ دېيىش ــڭ ئاقىللىرىمىزنى ــا بىزنى بولمىس
ــۈردە مهخســۇس   ماتېرىيــ-كىتــاب الالر بولغــان تهقــدىردىمۇ مــۇتلهق ت

ــۇ    ــه، شــ ــهرتمۇيا؟ قېنــــى ئهمىســ مهكــــتهپلهردىال ئۆگىتىلىشــــى شــ
! ئاغىنىلىرىمىز بىزگىمۇ شۇنداق بىرەر مهكتهپ ئېچىپ بهرمىسۇنمۇ؟

ــى،   ــاقىللىرىمىز دېمهكچىكـ ــۈردىكى ئـ ــۇ تـ ــاننى”بـ ــاڭ جاھـ  مالىماتـ
شـــىمىز چهكلى قهتئىـــي تهشـــۋىقاتالرنى بۇنـــداق قىلىۋېتىـــدىغان

 ”!كېرەك

بىزنىڭ دىنىي ئهربابلىرىمىزمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن  
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هنچىلىرىنى ئېنىق بىلمهي قالغانلىقىمىزنىڭ چۈش» قۇرئان كهرىم«
 نهتىجىسىمۇ؟

بۇنـــداق دېـــيىش بىـــلهن، مـــۇقهررەر ھالـــدا، ئىســـالم كالسســـىك 
ئالىملىرىنىڭ ھهممىسىال خاتاالشقانمىدى، دېگهن سـوئال ئوتتۇرىغـا   

 .چىقاتتى

بــۇ نۇقتىغــا كهلگهنــدە، قاســىم ئــۆگهنگهن تهبىئىــي پهن تــارىخىي  
ئىپتىــدائىي يۇنــان پهن بىلىملىــرى : بىلىملىرىنــى ئهســلهپ قالــدى

ئهينى ۋاقتىدىكى چېكىدىن ئاشـقان يـاۋايىلىق، توتېمچىلىـق دۇنيـا     
قاراشلىرىنى لىڭشىتىپ، ئىنسانىيهتنى رېئال دۇنياغـا قايتۇرۇشـنىڭ   

لمىي ئاساسلىرىغا ئېرىشتۈرۈشـكه يېـتهكلهپ   بىر قاتار ئېلېمېنتار ئى
 ”چكـۆ -سـۈف “يهنـى، دۇنيـانى نوقـۇل روھـانىي قىيـاپهتته      . بهرگهنىدى

ــلهر ــۆزى چىـ ــلهن كـ ــتىن بىـ ــۇزۇپ، قاراشـ ــا قۇتقـ ــالپ رېئاللىققـ  باشـ
 ئېلېمېنـــت تـــۆت“ بولغـــان ئۇرۇنۇشـــلىرىدىن تـــۇنجى مېڭىشـــنىڭ

 ئۇرۇنـۇش،  بـۇ . قىلىشـقانىدى  بهرپا ئۇلىنى دەسلهپكى نىڭ ”تهلىماتى
ــا دەۋرلهردە ئــۇ كهتــكهن ئاجىزلىشــىپ ئىنتــايىن قاراشــالر دىنىــي  گوي

وتتۇرىغـا چىققـان بولسـىمۇ، ئهممـا ئـۇ      ئ ئالغانـدەك  تۈسـىنى  ئاتېئىزم
ــلۇق       ــق گرادۇس ــادەمگه مۇۋاپى ــۆرەلمىگهن ئ ــق ك ــۆزى ئېنى ــال ك يهنى
كۆزەينهك تاقاپ قويغاندەك رول ئويناپ، ئىنسـانالرنى بـۇرۇن كـۆزلىرى    

تـوال  -نتايىن تۇتۇق كـۆرۈپ يـۈرگهن سـېهىرلىك دۇنيـانى ئـاز     بىلهن ئى
بــۇ نۇقتىــدىن  . ئۇچــۇق كۆرەلىگــۈدەك شــارائىتقا ئېرىشــتۈرەلهيتتى   

پهۋقۇلئـاددە بىـر ئىلگىـرىلهش    » تۆت ئېلېمېنت تهلىمـاتى «ئالغاندا، 
ــدى ــل      . ئى ــۇ خى ــى، ب ــا چىقىش ــڭ ئوتتۇرىغ ــالم دىنىنى ــۇ ئىس بولۇپم

 كىشـىنىڭ  ھهمـمه  ئۇنى تۈرۈپ،مۇكهممهللهش تېخىمۇ نى ’كۆزەينهك‘
 مــاددىي يۈكســهلتىپ، ھــالىتىگه ’لىنــزا‘ كېلىــدىغان مــاس كــۆزىگه
يهنـى،  . روشهن كۆرەلهيدىغان پهللىگه ئېلىپ چىقتـى  تېخىمۇ دۇنيانى
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يـاكى  » ئـالخىميه «نـى  » تـۆت ئېلېمېنـت تهلىمـاتى   «ئىسالم ئالىمى 
 دېگهن مهخسۇس ئىپتىدائىي ئىلىم تارمـاقلىرى » سىمياگهرچىلىك«

بىلهن بىرلهشتۈرۈپ، ماددىي دۇنيانى كۆزىتىشـنىڭ ئىلمىـي يـولىنى    
بـۇ جهھهتـته ئهڭ چـوڭ تـۆھپه قوشـقانالردىن ئهل      . ئېچىپ بهرگهنىدى

ھهتتـا  . رازى، فارابى ۋە ئىبنى سىناالرنى كۆرسـىتىپ ئۆتـۈش مـۇمكىن   
ئىبنى سىنا دەۋرىگه كهلگهندە، بۇ تهلىمات ئاساسـىدا بهرپـا قىلىنغـان    

 نىڭمـۇ  ’كـۆزەينهك  لىنـزا ‘ مـۇكهممهل  ئهڭ بـۇ  ېيىلگهند ”ئالخىميه“
انلىقىنى قىلىۋاتقــ ئــاجىزلىق كۆرسىتىشــكه چوڭقــۇرالپ رېئــاللىقنى

تـۆت ئهسـىرلىك ئـالخىميه    -ئهپسۇسـكى، ئـۆتكهن ئـۇچ   . سهزگهن ئىدى
تهتقىقــاتى ئــۆزىنى ئهڭ مــۇكهممهل ۋە چــېكىگه يهتــكهن بىلىــم دەپ  
قــاراش بىلهنــال قالمــاي، ئىســالم دىنــى بىلهنمــۇ شــۇنچه چهمبهرچــاس  

ــا   ــى، گويـ ــۇپ كهتكهنكـ ــالخىميه“يۇغۇرۇلـ ــاتلىرى ئـ ــالم ”تهلىمـ  ئىسـ
ــدىلىرى ــلهن ئهقىـــ ــالىتىگه   تهڭ بىـــ ــدىلهر ھـــ ــدىكى ئهقىـــ مهنىـــ

ــدى ــهپىچىلىرىنىڭ  . كهلتۈرۈۋېتىلگهنىـ ــالم پهلسـ ــته ئىسـ ــۇ جهھهتـ بـ
شۇنداق بولغاچقـا، بـۇ   . ئوينىغان رولى ئاالھىدە ئۈستۈن ئورۇن تۇتاتتى

ــالمنى ئىنكــار       ــىتىش دېــمهك، ئىس ــڭ خاتــالىقىنى كۆرس تهلىماتنى
كهن، شـۇنداق بولغـانى  . قىلىش بىلهن تهڭ مهنىدە بولۇپ كهتكهنىـدى 

ئهسـلىدە  . بۇ تهلىماتقا گۇمان قىلىشقا ھېچكىم جۈرئهت قىاللمايتتى
ــىرلهردە     ــونىنچى ئهسـ ــان ئـ ــاق تېپىۋاتقـ ــازا رونـ ــى تـ ــالم دۇنياسـ ئىسـ

 ئـاۋارە  بىـلهن  قۇتۇلـۇش  تىـن  ’يـاۋايىلىق ‘ياۋروپالىقالر تېخـى ئهمـدىال   
 ئهندۈلۈســـنىڭ − ئىســـپانىيه بـــۇرۇنقى دەۋردە، بىـــر شـــۇنداق. ئىـــدى

پهن -قولىغــا ئۆتــۈپ، مۇســۇلمان ياۋروپــالىقالرنى ئىلىــم  مۇســۇلمانالر
ــالخىميه تهتقىقــاتلىرى  . ســهۋدالىرىغا ئايالندۇرۇۋەتكهنىــدى ــۇ يهردە ئ ئ

تۇشــتىن ياۋروپاچىقــا -كهڭ قانــات يېيىــپ، ئىلمىــي كىتــابالر تۇشــمۇ
يهنـى، ئـۇ دەۋرلهردە، دۇنيانىـڭ مهركىـزى مهكـكه،      . تهرجىمه قىلىناتتى

 .ارابى ۋە ئىبنى سىناالر ئىدىدۇنيانىڭ ئېينىشتېينى ف
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ئورنىغـــا دۈشـــمىنىنى مهدىهلىشـــىدىغان، مىللىـــي غـــۇرۇرىنى پهس 
ئهللىك يىل -شۇ سهۋەبتىن قىرىق. لدىكۆرۈشىدىغان تۈسكه كهلتۈرۈ

رومانىغـا ئوخشـايدىغان ئىنتـايىن ئـاز     » ئويغانغان زېمىـن «مابهينىدە 
ســهنئهت ئهســهرلىرى -ســاندىكى ئىجــادىيهتلهرنى مىللىــي ئهدەبىيــات 

دېيىشكه بولسـىمۇ، مـۇتلهق كـۆپچىلىكى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى،      
ۋە مىللىــي  ۋەتهن خــائىنلىرىنى، مىللىــي غــالچىالرنى مهدىهــلهش    

ــي    ــۇرۇرىمىزنى، مىللىـــ ــي غـــ ــۇرمىالش، مىللىـــ ــارىخىمىزنى بـــ تـــ
ئهنئهنىلىرىمىزنى، دىنىي ئېتىقاتلىرىمىزنى مازاق قىلىشتىن نېرى 

بولۇپمۇ كوممۇنىسـت خىتايالرنىـڭ ئىنسـان قېلىپىـدىن     . بارالمىدى
چىققـــان مۇتهئهسســـىپ، قـــاالق كـــۆز قاراشـــلىرىنىڭ تهســـىرىدە       

قىدىسىزلىكنى مهدھىلهشتهك دۇنيادا ئـاز  نادانلىقنى، نامراتلىقنى، ئه
ــات   ــۇتلهق كــۆپ ســانلىق ئهدەبىي ــۇ م -كۆرۈلىــدىغان بىمهنىلىكلهرم

ــهرلىرىنىڭ ئاساســـى تېمىســـى بولـــۇپ كهلـــدى  ــۇ . ســـهنئهت ئهسـ شـ
سـهۋەبتىن تـا بۈگـۈنگىچه دۇنيـاۋى سـهۋىيه تۇرمـاق، ئـۆز مىللىتىمىــز        

ــالغۇچىلىقى بــار تــۈزۈكرەك بىــرەر        ’هرئهســ‘دائىرىســىدىمۇ تىلغــا ئ
ــا ــپ ئوتتۇرىغـــ ــدى چىقىـــ ــڭ. باقمىـــ ــا بۇنىـــ ــي ئورنىغـــ  مىللىـــ

 يېقىنقــى خىتايالشــتۇرۇلغان، قىلىــدىغان، خــاراب مهدەنىيىتىمىزنــى
 ھهتتــا خىتايالرنىــڭ، يــا رۇســالرنىڭ، يــا تهســۋىرلىرىنى ۋەقه تــارىخىي

 بولغـــان، پهيـــدا كۈشكۈرتىشـــىدىن ئىمپېرىيىســـىنىڭ برىتـــانىيه
ئېهتىياجى يوق ياكى بۇنچىلىك  قوزغىلىشقا بىر بۇنداق خهلقىمىزدە

 يهرنى ھهممىال لهر ’ئهسهر‘ئهقلى بار يېتهكچىلهر يوق ئىدى دەيدىغان 
 ھـــېچ. شـــهكىللهنمهكته ۋەزىـــيهت پاجىئهلىـــك كېتىـــدىغان قـــاپالپ

 مهزمـۇن  ئاساسـى  قالمىغـانلىقىنى  ئۈمىـد  خهلقىمىـزدىن  بولمىغاندا
ــدىغان ــۇراپ ئۈمىدســىزلىك قىلى ــدىغان پ ــاال تۇرى لهر كهڭ ئهســهر-ماق

ــته  ــامراپ كهتمهك ــۇرۇن   . ي ــدىن يوش ــازغۇچىلىرىمىز تهرىپى ــڭ ي بىزنى
يېزىپ تارقىتىلىدىغان ۋەتهن تهقدىرىنى ھهل قىلىش توغرىسىدىكى 
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ئوقۇش پۇرسىتىگه خىتايالردەك ئېرىشهلمهيدىغانلىقىنى خىيالىغىمۇ 
كهلتۈرمهي، بىلىم جهھهتته خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن ئۈسـتۈنلۈككه    
ئېرىشىۋېلىپ، ئانـدىن خىتـايالردىن ھهق تهلهپ قىلىـش ئاساسـىنى     
يارىتىۋېلىش خام خىيالالر بىلهن بىلىم ئۆگىنىشكه ئاتالنغان دېيىش 

ئالالنىڭ يارىتىش قانۇنلىرى ئاساسـىغا قۇرۇلغـان تهبىـئهت    . ۇمكىنم
قـــانۇنىيهتلىرىنى ئـــۆگىنىش، تهتبىـــق قىلىـــش، كهشـــىپ قىلىـــش 
پائـــالىيىتى ئىنســـانغا تهڭداشســـىز روھـــى لهززەت يارىتىـــدىغانلىقى  
ئۈچۈن، كىشىلىرىمىز تهدرىجىي ھالدا مۇددىئـالىرىنى نوقـۇل ئىلىـم    

ــۋ   ــكه بۇرىـ ــم ئۆگىنىشـ ــۈن ئىلىـ ــم . ەتتىئۈچـ ــى ئىلىـ ــڭ -يهنـ پهننىـ
ئىنســـانىيهت ئورتـــاق مـــۈلكى بولۇشـــتهك ئهۋزەللىكـــى ۋە تهبىـــئهت  
قانۇنلىرىغا خىالپ ئاتېست ماتېرىيالىستىك قاراشالرنىڭ تهسـىرىدە،  

ۋەتهن تونۇمايــــــــدىغان  -بــــــــۇ كىشــــــــىلىرىمىزنى مىلــــــــلهت   
ئىنتېرناتسئونالىســـــتالر دەرىجىســـــىگه كۆتۈرۈۋېتىـــــپ، ئىلمىـــــي 

ھۆرلۈك، ۋەتهن مۇستهقىللىقى ئۈچـۈن قانـات    خىزمهتلىرىنى مىللىي
نهتىجىـدە ئىلمىـي   . يايدۇرۇش دەيدىغان ئىسـتهكلىرىنى ئۇنتىغـۇزدى  

ــى    ــڭ گېپىنـ ــا ئۇنىـ ــان بولسـ ــاردەم قىلىۋاتقـ ــم يـ ــالىيهتلهرگه كىـ پائـ
قىلىشىدىغان، ئۇالرنىـڭ تهلىپـى بـويىچه ئىـش قىلىـدىغان زامـانىۋى       

ــتى   ــپ كېتىش ــا ئۆيلىنى ــم ! قۇلالرغ ــڭ ئىلى پهن سۆيگۈســى -ئۇالرنى
مىللهت ۋە يۇرت سۆيگۈسىنىڭ ئۈستىگه چىقىۋالغىنى ئۈچۈن، خىتاي 
تاجاۋۇزچىلىرىـــدىن كـــۆپ پهرق قىلىـــپ كېتهلمهيـــدىغان ئىلمىـــي  

قىرىق ياشنىڭ -بۇ ئهھۋال ئوتتۇز. خادىمالرغا ئايلىنىپ كېتىشمهكته
ئۈســتىدىكى مىللىــي خــادىملىرىمىز ئارىســىدا ئاالھىــدە گهۋدىلىــك   

 !هنمهكتهبولۇپ ئىپادىل

-خهلقىمىزنى ئويغىتىشتا ئىنتايىن مۇھىم يهر ئالغان ئهدەبىيـات 
-ســـهنئهت ساھهســـىدىكى مىللهتچىلىـــك ھهرىكهتلىرىمـــۇ باشـــتىن

ئاخىرى تىنچلىق پاتقىقىغا پېتىپ قالغاچقا، مىللهتنـى ئـويغىتىش   
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كېــيىن ئهندۈلۈســنىڭ مۇســۇلمانالر قولىــدىن كېتىــپ قېلىشــى 
 ئىسـپانىيىگه  دەپ ”بىلىم“بىلهن، مۇسۇلمان بولمىغان ياۋروپالىقالر 

 ياۋروپــالىق تونۇمايــدىغان ئهقىــدىلىرىنى ئىســالم. قىلىشــتى يــۈرۈش
ــك ــتانىلىرى ئالخىمىـ ــۈن مهسـ ــدا، ئۈچـ ــۆت“ ئېيتقانـ ــت تـ  ئېلېمېنـ

 گۇمانلىنىشـنىڭ  نهتىجىلىرىـدىن  كهلتـۈرگهن  قولغا نىڭ ”لىماتىته
 تهلىماتلىرىـدىكى  ئاۋىسـىنا  ئـۇالر  شـۇڭا . ئىـدى  يـوق  ’گۇناھى‘ قىلچه

ــۆت“ ــت ت ــن ”ئېلېمېن ــانلىنىش تى ــدىن گۇم  ئىلهــام ئۈندۈرمىلىرى
 تـۆت “ خىيالـدىكى  بـۇ  نهرسـىلهرنىڭ  بارلىق كائىناتتىكى ئېلىشىپ،
ىدىن گۇمان قىلىشـىپ، ياۋروپـادا   شهكىللهنگهنلىك تىن ”ئېلېمېنت

ــۇل ھازىرالشــقا    ئىلمىــي يۈكسىلىشــنىڭ يېڭــى بىــر دەۋرى ئۈچــۈن ئ
ئون ئهسىرلىك ئىزدىنىشلهر جهريانىـدا  -دېگهندەك سهككىز. باشلىدى

كوپېرنىك، گالېلى، نيۇتون، دارۋىن، دالتون، ماكسىۋېل، مېندېلىيېۋ، 
سســـىك كال پهنلىرىنىـــڭ -ئىلىـــم زامـــان ھـــازىرقى قاتارىـــدىكى …

بىلىملىرىنىــڭ ئاساســچىلىرىنى مهيــدانغا كهلتۈرۈشــكه ۋاســىتىلىك 
يهنى، ئۇ دەۋرلهردە ئالخىميه ئاساسـىدا ئىلمىـي   . سهۋەبچى بولۇپ بهردى

 لىنزىلىـــق ئـــاددىي‘پهننىـــڭ -تهتقىقـــاتالر قانـــات يېيىـــپ، ئىلىـــم
 ئوپتىـك ‘ ئورنىغـا  دەۋرى كـۆزىتىش  دۇنيـانى  ماددىي بىلهن ’كۆزەينهك

ى دەسســىتىپ، تهبىئهتــته مهۋجــۇد بولغــان ھهرخىــل نــ ’مىكروســكوپ
ــلىدى    ــكه باش ــق كۆزىتىش ــۇ ئېنى ــانۇنىيهتلهرنى تېخىم ــهنكى، . ق روش

مىكروسكوپنى لېنزا ياكى كۆزەينهك بىلهن سېلىشتۇرغاندا مىڭـالرچه  
پهن تهتقىقاتىــدا -ياۋروپــا ئىلىــم. ھهسســه ئۈســتۈنلۈككه ئىــگه ئىــدى 

غان قورالغـا ئېرىشـكىنىدە،   ئىسالم ئالىمىدىن مىڭ قهدەم تېز يۈرىـدى 
 يېڭـى  بـۇ  بۆلگۈچ دەۋر تۇرغان چىقىپ پۇرىقى ”ئاتېئىزم“مۇسۇلمانالر 

 تۇتـۇپ  پوزىتسىيىسـىنى  قىلىـش  ئىنكـار  پۈتـۈنلهي  بىلىملىرىگه پهن
 كۋانــت-نىســپىلىك كهلــگهن مهيــدانغا كهينىــدىنال ئۇنىــڭ. كهلــدى

ــڭ ــا نهزەرىيىلىرىنى ــالىقالرنى چىقىشــى، ئوتتۇرىغ ــپىك‘ ياۋروپ -تېرس
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 قورالىغـا  كـۆزىتىش  دۇنيـانى  ماددىي بىلهن ’ئېلېكترون مىكروسكوپ
 ئـاختۇرۇپ  يـول  بىـلهن  ’كۆزەينهك لېنزا ئاددىي‘ تېخىچه ئېرىشتۈرۈپ،

 قهدەم تېــز ھهسســه مىليونلىغــان دۇنياســىدىن مۇســۇلمانالر يــۈرگهن
. ئىـــدى ئۇچماقتـــا ئاســـماندا ئېرىشـــىپ قورالالرغـــا باســـااليدىغان

 تهلىماتالر دەۋرىدىكى ’كۆزەينهك‘گۈنگىچه شۇ ئاددىي بۈ تا مۇسۇلمانالر
ــلهن ــاددىي بى ــانى، م ــاتنى، دۇني ــا كائىن ــان« ھهتت ــم قۇرئ ــى »كهرى  ن

ــكه ــىپ چۈشهندۈرۈش ــۈرگهن تىرىش ــولال ي ــوللىرىمىزنى-م ــام دام  ئىم
ــىپ، ــزگه قىلىش ــادانلىقنى خهلقىمى ــڭ ن ــاتى ئالالنى ــپ تهلىم  قىلى
ھهتتـا بۈگـۈنكى   . كتهيـۈرمه  ئىشـىنىپ  ئېيتىشـلىرىغا  ۋەز كۆرسىتىپ

پهن نهتىجىلىرىنــى ئــاددىي كــۆزەينهكته كــۆرگهن ھادىســىلهر  -ئىلىــم
ــه    ــان ھهسس ــلهن توغرىلىۋېلىشــقا ھه دەپ ئۇرۇنۇشــۇپ، مىليونلىغ بى
كۈچلۈك بولغان سپېكتر مىكروسكوپ بىلهن ئـاددىي كـۆز ئهينهكنـى    

 !تهڭ ئورۇنغا قويۇشقا تىرىشماقتا

 − ’ئېلېكترون مىكروسكوپ‘ −پهن -بىز ئهسلىدە بۈگۈنكى ئىلىم
ــى ــان بىلىملىرىنـ ــدالىق جـ ــلهن پىـ ــپ، بىـ ــاتتىكى ئۆگىنىـ  كائىنـ

ــاددىالرنى ــرون م ــون،-نېت ــرون پروت ــون،-ئېلېكت ــدا، … فوت  نازۇكلۇقى
ــان ــى نـــۇر مىلياردلىغـ ــۈپ بۇرۇنلىرىـــدا يىلـ  مـــاددا بولغـــان كۆرۈلـ

ــى ــۆزىتىش ھهرىكهتلىرىنـ ــارقىلىق، كـ ــۇ ئـ ــڭ بـ ــوقتىن كائىناتنىـ  يـ
هس، بهلكى قىلچه نۇقسان تاپقىلى بولمايـدىغان ئهڭ  ئهم يارىتىلغانال

ــهكىلدە       ــر ش ــۇنىدىغان بى ــوي س ــا ب ــئهت قانۇنلىرىغ ــۇكهممهل تهبى م
يارىتىلغــانلىقىنى، بۇنىڭغــا قــاراپ يــاراتقۇچى ئالالنىــڭ نــېمه دېــگهن 

. مــۇكهممهل بىــر يــاراتقۇچى ئىكهنلىكىنــى ئانــدىن تونــۇپ ئــاالاليمىز 
ئېنېـرگىيه ئوتتۇرىسـىدا   -نى زەررىچهئالالنىڭ بۇ كائىناتتىكى ماددىالر

سېكۇنتىغا يۈزمىڭلىغان كىلومېتىر تېزلىك بىلهن ھهرىكهت قىلىپ 
تۇرىدىغان سانتىمېتىرنىڭ مىليـاردالرچه كىچىـك ئۆلۈشـىدىكى ئهڭ    
كىچىــك زەررىلهردىــن تارتىــپ، قىيــاس قىلىنمــاس چوڭلــۇقتىكى ھهر 
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شـــۇ ســـهۋەبتىن بهزى كىشـــىلهر خىتـــايچه ســـاۋات     . كهلتـــۈرۈلگهن
چىقارغانالرنى ئايرىم مىلـلهت دەپ تونۇشـنى تهشـهببۇس قىلىـدىغان     

بۇ تۈردىكى كىشىلىرىمىزنىڭ مىللهت . اھهزىللهرنىمۇ چىقىرىشماقت
تهقدىرىنى قانچىلىـك چۈشـىنىپ كېتهلهيـدىغانلىقىنى ئويلىنىشـقا     

بۇ دېگهنلىرىمىـزدىن خىتـايچه بىلمىگهنلىـك شـهرەپ     . توغرا كېلىدۇ
خىتـايچه  . دېگهن ئوقۇمنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىۋالماسـلىقىمىز كېـرەك   

ڭ قىلىشــتا بىلمىــگهن بىرســى، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى جه 
ــراپ      ــانلىقىنى ئېتى ــرۇم قالغ ــدىن مهھ ــر قورال ــۇھىم بى ــايىن م ئىنت

مهســىلىنىڭ تۈگــۈنى، بىــز خىتــايچه بىلىشــىمىزدە  . قىلىشــى الزىــم
ــم    پهن سهۋىيىســــىنى -قانــــداقتۇر ۋەتىنىمىــــز خهلقىنىــــڭ ئىلىــ

ــۈپ     ــۇالردىن ئۆتـ ــاكى ئـ ــكه يـ ــىگه يهتكۈزۈشـ ــڭ سهۋىيىسـ خىتايالرنىـ
ــاي تىلىـــدىن خىتـــاي كېتىشـــكه تىرىشـــىش ئهمهس، بهلكـــى،  خىتـ

تاجاۋۇزچىلىرىغـــا زەربه بېرىشـــته ئۈنۈملـــۈك پايدىلىنىشـــنى تـــۈپكى 
شــۇ ســهۋەبتىن خىتــاي تىلىنــى راۋان . مهقســهت قىلىشــىمىز كېــرەك

بىلگهن كىشىلىرىمىزنى مىللىي مۇسـتهقىللىق كۆرۈشـىگه جهلـپ    
ــوغرا    ــىمىزگه تـ ــۋىقاتنى كۈچهيتىشـ ــۇرۇن تهشـ ــۈن يوشـ ــش ئۈچـ قىلىـ

ئىشىنىشــــــكه بولىــــــدىكى، خىتــــــايچه  شــــــۇنىڭغا. كهلمهكــــــته
بىلىدىغانالرنىڭ مىللىي مۇسـتهقىللىق كۈرىشـىمىزنىڭ بىرىنچـى    
باســقۇچلۇق ھهرىكىــتىگه جهلــپ قىلىنىشــى مــۇقهررەر تــۈردە قىيــاس 

 .قىلىنماس ئۇتۇقالرنى قولغا كهلتۈرۈشىمىزگه تۈرتكه بوالاليدۇ

ــداق      ــم، بۇن ــلىپى بهلكى ــنىڭ دەس ــالهتكه كېلىش ــۇ ھ ــلىدە ب ئهس
پهننىڭ قۇدرىتىگه قىزىقىشـىنى ئاساسـى   -ىرىمىزنىڭ ئىلىمكىشىل

ــدۇ    ــكىمۇ بولىــ ــدى دېيىشــ ــىدىن بولــ ــا قىلىشــ ــۇن . مۇددىئــ نۇرغــ
كىشــىلىرىمىز بىــرەر يۈزمىــڭ خىتــاي تاجاۋۇزچىســى بــار ۋاقتىــدا،       
ــدىن ئېشــىپ    ئۇالرنىــڭ نوپۇســى ســۈنئىي كۆپىيىــپ نهچــچه مىليون

ايلىنىپ يۈرۈپ كېتىدىغانلىقىنى، خهلقىمىزنىڭ خىتاي يۇرتلىرىدا ئ
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تونۇيــدىغان ھالغــا بېرىــپ يېتىــپ، دۈشــمهن كۆزقارىشــى تهدرىجىــي   
ىپ، ئــاخىرى بېرىــپ خىتايغــا يالالنمــا بولۇشــنىڭ بىــر  مۈجمهللىشــ

 . ۋاسىتىسىغا ئايلىنىپ كهتتى

بۇ تۈردىكى پائالىيهتلهر ئاساسهن پىالنسىز، تهشكىلسىز، يوشـۇرۇن  
تهشۋىقاتســىز شــهكىلدە تهرغىــب قىلىنغاچقــا، خىتــايالر ئارىســىغا      

-رىقابهت ئۈچۈن دەپ كىرگهن نۇرغۇنلىغان جهڭگىۋار كادىرالر، ئىشچى
ــي    خ ــاش ئهۋالدالر تهدرىجىـ ــان يـ ــالىيالر، نۇرغۇنلىغـ ــزمهتچىلهر، زىيـ ىـ

ــي    ــىنى، مىللىـ ــي ئهقىدىسـ ــۇرۇرىنى، مىللىـ ــي غـ ــهكىلدە مىللىـ شـ
ئهخالقىنى يوقاتقان مهنپهئهتپهرەس، چىرىك، ھهتتا ئـۆز مىللىتىنىـڭ   

شـهرىپىدىن، مىللىـي   -نامىدىن، مىللىي تارىخىـدىن، مىللىـيچه نـام   
-ىـرىگه ئوخشـاش مىللىـي ئـۆرپ    كېچهكل-ئىچـمهك، كىـيىم  -يېمهك

يېزىقلىرىـدىن،  -ئادەتلىرىدىن، دىنىي ئېتىقاتلىرىدىن، مىللىي تىل
مىللىــي ئىجتىمــائىي مۇناســىۋەتلىرىدىن ئاشــكارا يىرگىنىــدىغان      

. چىقتـى  يېتىشـىپ  بولـۇپ  كىشـىلىرىدىن  تهبىـقه  ’مىللهت سۇنئى‘
نالر، ســۆزلىيهلمهيدىغا راۋان تىلىــدا ئانــا ئــۆز بۈگــۈنگىچه تــا نهتىجىــدە

ئۆزىنىڭ ئىسمىنىمۇ ئېنىق تهلهپپـۇز قىلىـپ يـازغىلى بولمايـدىغان     
ئون نهچچه مىـڭ خىـل خىتـايچه شـهكىللهرنى خهت دەپ ئـون نهچـچه       
ــۇ      ــدىغان ب ــم دەپ تونۇي ــپ يادالشــنى بىلى ــت ســهرپ قىلى ــل ۋاقى يى
كىشىلىرىمىز، ئوتتۇز ئىككـى ئـاددىي ھهرپـتىن تهشـكىل تاپىـدىغان      

ــان  مىللىــي يېزىقىمىــز ئۈچــۈن ب ىــرنهچچه ھهپتىلىــك ۋاقتىنــى قۇرب
قىلىشقا بهرداشلىق بېـرەلمهي بىـر ئۆمـۈر تونۇمـاي ئۆتـۈپ كېتىشـكه       

ــا ــالهتته تۇرماقتــــ ــۇنچىلىك  . رازى ھــــ ــى شــــ ــڭ مېڭىســــ ئۇالرنىــــ
يېزىــق نهچــچه ئــون خىــل  -قوچــۇۋېتىلگهنكى، ھهرقانــداق بىــر تىــل 

مهخسۇس تاۋۇش بهلگىلىرى بىلهنال ئىپادىلىنىدۇ دەيدىغان ئهقهللىي 
اۋاتنىمۇ قوبۇل قىاللماي، نهچچه ئونمىڭ خىـل رەسـىم بىـلهن سـۆز     س

ئىپادىلهشتهك قاالقلىقنى مهدەنىيهت، سهۋىيه دەپ تونۇيـدىغان ھالغـا   
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ن مـاددىي  دەرىجىلىك يۇلتۇز سىستېمىلىرى گـۇرۇپپىلىرىغىچه بولغـا  
ــۇكهممهللىكته     ــدىغان مـ ــاپقىلى بولمايـ ــۇر تـ ــچه قۇسـ ــانى قىلـ دۇنيـ

 تۇرۇۋاتقانلىقىنى ساقالپ بىلهن لهر ’تهقدىر‘قانۇنىيهتلهر بىلهن، يهنى 
 پايدىلىنىشـقا  ئۇنىڭـدىن  قىلماسـلىق،  ئېتىـراپ  ئـۇنى  تونۇماسلىق،

 ئالالنىـڭ  ۋاقىتتـا  ئهينـى  بـۇ  بېرىـدۇ؟  دېرەك نېمىدىن قىزىقماسلىق
نــى ئېتىــراپ قىلماســلىق بىــلهن بىــرەر » قۇرئــان«بولغــان  ۋەھېســى

پهرقى بارمىدۇ؟ ئالال ياراتقان كائىناتنىڭ ھهممه نۇسخىسـىدا مېنىـڭ   
قۇدرىتىمنىڭ ئىسپاتى -ئايهتلىرىم، مېنىڭ ئهمىرلىرىم، مېنىڭ كۈچ

بار دەپ كۆرسهتكهن كائىناتنى، ئۇنىـڭ تهركىبـى بولغـان مـاددىالرنى،     
 … قىلماســلىق، ئېتىــراپ لىرىنــى −هقــدىر ت −ئۇالرنىــڭ قــانۇنىيهت 

 تهڭداشســىز ئالالنىــڭ! كهتتــى چۈچــۈپ ئاقىۋىتىــدىن بۇنىــڭ قاســىم
 ئۆگىنىشــنى قېتىرقىنىــپ ئــۇنى بىرســى، بىلمهيــدىغان قــۇدرىتىنى

 بېغىشالشـقا  بـارلىقىنى  ئۈچـۈن  ئـۆگىنىش  ئـۇنى  ياكى خالىمايدىغان
الالنى ئـ  بىرسـى  قورقىـدىغان  جاپاسـىدىن  ئوقۇشنىڭ چىدىمايدىغان،

ــى ئــۆز       ــى تهبىئهتتىك ــداق بىرس ــهنكى، بۇن ــدۇ؟ روش ــداق تونۇياالي قان
كۆچكه بـاغالپ قۇيۇشـتىن   -رىزقىدىن پايدىلىنىشنىمۇ تهلهيگه، سۈف

 !باشقىنى بىلمهيدۇ

ــۇش      ــۇدرىتىنى تون ــىز ق ــڭ تهڭداشس ــدىال ئالالنى ــا ئهم ــىم مان قاس
ئهمـــدى ئـــۇ،  . ئـــاچقۇچىنى كۆرگهنـــدەك ھـــېس قىلماقتـــا ئىـــدى    

 پېشانىســــىگه“ىزنىـــڭ ئاغزىغــــا رەم بولـــۇپ كهتــــكهن   موللىلىرىم
ــۈلگهن، ــى پۈت ــگهن، رىزق ــدىر كهلمى ــانه،-تهق ــۇدا پېش ــان، خ  بۇيرۇمىغ

ــپ، ــدەك …” غايى ــۆزلهرگه دېگهن ــدىراپ س ــىنىپ ئال ــكه ئىش  كېتىش
 ۋىجـدان،  غـۇرۇر،  جاسـارەت،  ئهخالق، پهرز، ئىبادەت، بولمايدىغانلىقىنى،

ر، دۇئــا، بىلىــم، تېخنىكــا، كهشــپىيات،  تهقــدى رىزقــى، گۇنــاھ، ســاۋاپ،
تىنچلىق، ناماز، جىهاد، پهرز، سۈننهت، مىللهتچىلىك، ۋەتهنپهرۋەرلىك، 

ــانپهرۋەرلىك،  ــلهر …ئىنسـ ــدىكى دېگهنـ ــۇرۇنقى ھهققىـ ــاالرنى بـ  باھـ
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 ئىكهنلىكىنـى  ئۇقـۇمالر  تېگىشـلىك  كۆرۈشـكه  ئويلىنىـپ  قايتىدىن
 .ئىدى قىلماقتا ھېس

ــاالتتى    ــران ق ــال ھهي ــۇ يهنى ــۇپ    : ئ ــك بول ــۇنچه مۇقهررەرلى ــا ب ئهجهب
ئالدىمىزدا تۇرۇۋاتقان ئون بهش ئهسـىرلىك بىـر ئىسـالم ئهقىدىسـىگه     
دۇنيادىكى ئىككى مىلياردقا يېقىن مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهقلـى يهتـمهي    
قېلىپ، يالغۇز ئۆزىال شۇنچه ئهقىللىق بولـۇپ كهتكهنمىـدۇ؟ قاسـىم،    

ئهڭ . ى تىتـرەپ كهتتـى  ئويالپ بۇ يهرگه كهلگىنىدە قورقـۇپ بهدەنلىـر  
ياخشىسى، بـۇ خىـل چـوڭ ئىشـالرنى يهنىـال ھـازىرچه ئويلىماسـلىق        

ئهمما ئـۇ، ئالالنىـڭ تهڭداشسـىز قـۇدرىتىگه شهكسـىز      . قارارىغا كهلدى
  . ئىشهنگهنىدى

**** 

  

 ئۆزگىرىش .15
ــا يېــرىم قېلىنلىــق“ … − ــتىكهن، ”دۇني  دەپ

  !ئاغىنه

ــر −               ــڭ بىـــــــــــــ  بىچارىنىـــــــــــــ
 غۇدۇڭشۇشلىرىدىن

 

قاسىم ئۆزىنىڭ ئىسالم دۇنيا قارىشى جهھهتته ئويلىنىـپ يـۈرگهن   
بـۇ يېقىنـدا   . كۈنلىرىنىڭ بىرىدە، ئـۆيىگه خاسـىيهت كىرىـپ كهلـدى    

پهۋقۇلئــاددە زۆرۈرىــيهت ئۈچــۈن دەپ قاســىم بىــلهن گۈلباھارنىــڭ ئــۆي 
ئـــاچقۇچلىرى كۆپهيتىلىـــپ، ھهربىـــر ئهزاغـــا بىـــردىن تارقىتىـــپ      

شۇڭا، بۇ قېتىم خاسـىيهت ئىشـىكنى چهكمهيـال ئـۆزى     . بېرىلگهنىدى
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-ئېنجىنېــــرالر، ئىشــــچى -خىــــزمهتچىلهر، زىيــــالىيالر، تېخنىــــك  
خىـــزمهتچىلهر ئارىســـىدا بارلىققـــا كېلىـــپ كۈنســـايىن يېيىلىشـــقا 

 ئىچىـگه “خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇشتا ئۇالرنىـڭ  . باشلىدى
 ھهمـمه  تهسـىرىدە،  سهپسهتىسـىنىڭ  ”قىلىـش  ھهرىـكهت  كىرىۋېلىپ

چاقىلىرىنىمۇ خىتـايچه مهكـتهپلهرگه   -ئۆگىنىشكه، ھهتتا باال خىتايچه
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى دەسلىپىدە، بۇ خىل . بېرىشكىچه بېرىپ يهتتى

قىزغىنلىقنـــى يهرلىكلهرنـــى ئاسسىمىلياتســـىيه قىلىشـــنىڭ بىـــر  
ــى    ــنچه خهلقىمىزنـــ ــىمۇ، كېيىـــ ــان بولســـ ــىتى دەپ تونۇغـــ پۇرســـ

ــايالر ئۈچــــۈن ئى  شلىتىشــــنىڭ ئاسسىمىلياتســــىيه قىلىــــپ خىتــ
ــىتىگه    ــتۇرۇش سىياســـ ــدە خىتايالشـــ ــى كهڭ كۆلهمـــ ۋەتىنىمىزنـــ
ــاي   ــهزگهندىن كېـــيىن، خىتـ توســـالغۇلۇق يارىتىلىـــدىغانلىقىنى سـ
ــىتىپ    ــانىلهرنى كۆرســ ــل باھــ ــلىرى ھهرخىــ ــاۋۇزچى كاتتىۋاشــ تاجــ
يهرلىكلهرنىـــڭ خىتـــايچه ئۆگىنىشـــىگه ســـۇنى چهكلىمىـــلهر پهيـــدا  

لهردە ئوقۇيدىغانالر، زاۋۇت، يهنى، خىتايچه مهكتهپ. قىلىشقا كىرىشىدۇ
كــان ۋە كارخــانىالردا، ھهربىــي خىــزمهتلهردە ۋەزىــپه ئۆتهيــدىغانالرغا      
ــاي        ــۆي، خىت ــار ئ ــقىرى ت ــدىن تاش ــاش، ھهددى ــۆۋەن مائ ــاددە ت پهۋقۇلئ
ئاشخانىلىرىدا تاماق يېيىش، خىتايالر بىـلهن بىـرگه يېتىـپ قوپـۇش     

ــى    ــپ كۆرسىتىشـ ــهرت قىلىـ ــانىلهرنى شـ ــۇنى باھـ ــدىكى سـ پ، قاتارىـ
يهرلىكلهرنـــى ســـانائهت ۋە شـــهھهر تۇرمۇشـــىدىن يىراقالشتۇرۇشـــقا     

ــمهننىڭ“. كىرىشــىدۇ ــگه دۈش ــپ ئىچى ــۇرۇپ كىرىۋېلى ــمهننى ت  دۈش
 رىقابهتلىشـىپ  بويىچه سهپلهر پۈتۈن بىلهن دۈشمهن چىقىش، يېڭىپ
ــۇپ ــان كېلىــپ سهپسهتىســىدىن …” چىقىــش، ئۇت ــۇ چىقق ــل ب  خى

رى تېـز ۋاقىـت ئىچىـدىال    پائالىيهتلى كۆرسىتىش قارشىلىق پاسسىپ
ئۆزىنىــڭ غايىســىنى يوقىتىــپ، بــۇ ئۇســۇلنى جــان ساقالشــنىڭ بىــر  
ۋاسىتىسـى قىلىۋالىـدىغان، دۈشـمىنىنى ئـادەتتىكى ئـادەملهر، ھهتتـا       
ــادەملهر دەپ      ــدىغان ئـ ــقا بولىـ ــكه، دوستلىشىشـ ــىپ ئۆتۈشـ ئارىلىشـ
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 مىللىي ئارقىلىق تهرغىباتالر خىل بۇ ئىكهن، شۇنداق. ھېسابلىنىدۇ
 پۇتلىكاشــاڭلىق ســالىدىغان، زىيــان ھهرىكىتىمىــزگه مۇســتهقىللىق

 قىلـچه  كىشىلهرنى قىلىدىغان پهيدا ئۈمىدسىزلىك قىلىدىغان، پهيدا
نىــڭ قولچــومىقى دەپ قــاتتىق تاجاۋۇزچىلىرى خىتــاي ئىككىلهنــمهي

ئاگاھالندۇرۇشىمىز، ھهتتا مۆرىتى كهلگهندە، زۆرۈر تېپىلغاندا قـاتتىق  
 !جازاالشقىمۇ تهييار تۇرۇشىمىز الزىم

 

 پاسسىپ قارشىلىق كۆرسىتىش 1.10§
خهلقىمىز ۋەتهنپهرۋەرلىك ئۇقۇملىرىنى تىـنچ  ھهرىكهتـلهر بىـلهن    
تهدرىجىي باغالشـتۇرۇۋېلىش مىـجهزى بىـلهن بۇنـداق پىكىـر قىلىـش       
ئۇســــۇلىنى يۇقتۇرۇۋېلىشــــقا باشــــلىغىنىدىن بۇيــــان، ئــــادەتتىكى 
ــاددىي تۇرمــــۇش   ــا ئــ ــالىيهتلىرى تۇرمــــاق، ھهتتــ ــائىي پائــ ئىجتىمــ

-ىـدىغان ھهرقانـداق بىـر ئىـش    پائالىيهتلىرى ئۈستىدە ئېلىـپ بېرىل 
 بىــــــــلهن ھهرىكىتــــــــى ۋەتهنپهرۋەرلىــــــــك“ھهرىكهتلىرىنىمــــــــۇ 

 . ن غهلىته ھالغا چۈشۈپ قالماقتادەيدىغا ”شۇغۇللىنىۋاتىمىز

ــدىن بىــرەر    ــدا ئىشــىكىنىڭ ئالدى ئاتمىشــىنچى يىلالرنىــڭ ئالدى
خىتاي تاجاۋۇزچى كهلگۈندىسى ئۆتۈپ قالسىمۇ، ئۇنىڭ كهينىدىن بـۇ  

سـۇ  -يىغى تهكـكهن يهرلهردىـن يىرگىنىـپ سـۈپۈرۈپ    دۈشمىنىنىڭ ئـا 
سېپىپ تازىالپ چىقىـدىغان خهلقىمىـز، تهدرىجىـي ھالـدا ئـۆيلىرىگه      

 ئۇنـدىن  قويىدىغان، ساقالپ ئىستاكان ئايرىم دەپ ”ئۈچۈن خىتايالر“
 يـوللىرى  چىقىـش  يېڭىـپ  بىـلهن  ۋاسـىتالر  تىنچ خىتايالرنى كېيىن

 قويــۇن تــاش-قويــۇن چئىــ بىــلهن تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي دېيىشــىپ
ــاراپ بولۇشــقا ــدى يولغــا ماڭىــدىغان ق ــۇ. يۈزلهن ــۈردىكى ب  پاسســىپ ت

ــۇرىي ھ ’كۆرســـــىتىش قارشـــــىلىق‘ هرىكهتلىـــــرى قورچـــــاق مهمـــ
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 .ئېچىپ كىرىپ كهلگهنىدى

خاسىيهت، قايسى بىر يېڭى پىالننى جىـددىي مـۇزاكىرە قىلىمىـز    
دېگهننــى باھــانه قىلىــپ كهلگهنــدەك كۆرۈنســىمۇ،  ئهســلى نىيىتــى  

ئۇنىـڭ كـۆزلىرى يـالقۇنلۇق    . ئۇنىڭ كۆزلىرىدىنال بىلىنىـپ تـۇراتتى  
بۈگـۈنكى ياسىنىشـىمۇ ئاالھىـدە    . ىق ئوتى بىلهن چاقناپ تۇراتتىئاش

ــۈز ــۇپ، يـ ــان،  -بولـ ــلهن گىـــرىم قىلغـ ــك بىـ ــۆزلىرىگه ئىنچىكىلىـ كـ
چاچلىرىنى پارقىرىتىپ كۆپتـۈرۈپ تارىغـان، ئۇچىسـىغىمۇ بهدىـنىگه     

. چاپلىشىپ تۇرىدىغان شوخ رەڭلىك كىيىملىرىنى كىيىۋالغان ئىدى
. هلتوسـىنى سـېلىپ ئېسـىپ قويـدى    ئۆيگه كىرىپال نېپىـز كۈزلـۈك پ  

ــاق   ــۇرۇپ ئۇي ــپ ئۇچ ــاچلىرىنى دولقۇنلىتى ــدى -چ ــاراپ قوي ــا ت . بۇياقق
قىزنىــڭ بــۇ تــۇرقىنى كــۆرگهن قاســىم، خــۇددى مومــدەك ئېرىــپ        

ــاتتى ــان     . كېتىۋات ــىپ تۇرغ ــنىگه چاپلىش ــز، بهدى ــىيهتنىڭ نېپى خاس
قىزغۇچ مايكىسىدىن ئۇنىڭ جانىۋاردەك چاققان ئىككى كۆكسى تىك 

قاسـىم ئـۆزىنى تۇتـۇپ ئااللمىغـان ھالـدا بېرىـپ       . لۈپ تـۇراتتى كۆتۈرۈ
-ئــۇالر ئىككىســى ئۇزۇنــدىن. خاســىيهتنى قۇچــاقالپ باغرىغــا باســتى

خاسـىيهتنىڭ  . ئۇزۇنغا پۈتـۈن ۋۇجـۇدى بىـلهن چاپلىشـىپ سۆيۈشـتى     
ئـۇ، ئـۇزۇن قايرىمـا كىرپىكلىـرى     . لهۋلىرى ئوت بولۇپ يېنىپ تۇراتتى

ۇرغان شهھۋانىي كۆزلىرى بىلهن قاسـىمغا  ئارىسىدىن قاپقارا چاقناپ ت
 .تهشنالىق بىلهن تىكىلگهن ھالدا قاراشقا باشلىدى

بۈگــۈن نېمىشــقىدۇر ســىزنى بهكــال ســېغىندىم، بهكــال كۆرگــۈم  «
خـۇدايىم  . بـۇ سـهھهردە كـۆرگهن چۈشـۈمدىن قورقـۇپ قالـدىم      . كهلدى

ــۇن ــپ     . ساقلىسـ ــهم قىلىـ ــۇپ قهسـ ــان تۇتـ ــالرغا قۇرئـ ــۇ ئىشـ ــز بـ بىـ
ۋەتهن ئــــازادلىغى، مىللىــــي مۇســــتهقىللىقىمىز، . كىرىشــــكهنتۇق

ــهم      ــدا دەپ قهس ــنىم پى ــۈن جې ــى ئۈچ ــۇنىمىزنىڭ مهخپىيهتلىك قوش
. ئۆلۈپ كهتسهكمۇ ئـارمىنىمىز يـوقلىغىنى بىلىـمهن   . قىلىشقانتۇق
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نېمىشـقىدۇر سـىزنىڭ يېنىڭىـزدا    . شۇنداقتىمۇ يهنىـال قورقـۇۋاتىمهن  
ــدۇ   ــپ تۇرى ــالغىمال كېلى ــۆپرەك ق ــ  . ك ــى راس ــىز مېن ــن س تتىنال چى

قهلبىڭىزدىن ياخشى كۆرىسىز، شۇنداقمۇ؟ ئهگهر مهن سىزدىن بـۇرۇن  
ئۆلۈپ كېتىپ قالسام، سىزدىن تىلهيـدىغىنىم، مېنىـڭ ئۈچـۈن بىـر     

 خاسـىيهتكه  قاسـىم  −» ھهپته قارىلىق تۇتۇشقا ۋەدە بېرىـڭ، بۇالمـدۇ؟  
 قىزغا بۇ“. باشلىدى قاراشقا سىنچىالپ تىكىلىپ بولۇپ ھهيران قاراپ
ــۇنچه كېلىشــتۈرۈپ ياســىنىپ كېلىــپ     بو نــېمه ۈنبۈگــ لغانــدۇ؟ ش

تۇرۇقلــــۇق، بۇنــــداق بولمىغــــۇر ئىشــــالرنى نېمىشــــقا خىيالىغــــا  
. باســتى چىـڭ  تېخىمــۇ باغرىغـا  ئــۇنى ئـويالپ  دەپ ”كهلتۈرىدىغانـدۇ؟ 

 ئهسـلىدە  قۇتقـۇزۇش  ۋەتهننـى  قوغداش، ۋەتهننى ئهرلىرى، ئۇيغۇر ھهي“
مىدى؟ بـۇ بىچـارە   ئهمهسـ  ۋەزىـپه  مۇقهددەس ئۈستۈڭالردىكى سىلهرنىڭ

قىزالرنى بۇ ئىشقا مهجبۇراليدىغانغا قىلچه ھهققىڭالر يوق ئىدىغۇ؟ بۇ 
ــپ قۇتقــۇزۇش جــېڭىگه       ــىلهر بالــدۇرراق ھهرىــكهت قىلى ۋەتهننــى س
ئاتالنغان بولساڭالر، بۇ قىزالرغا بۇنچه خهتهرلىك ئىشالرنى قىلىشنىڭ 

ــاكى ئۇالرنىــڭ ئۇيغــۇر ئــ   انىلىق ۋەزىپىســى ھــاجىتى قالمــايتتىغۇ؟ ي
 ”يا؟-سىلهرگه ئازلىق قىلىۋاتامدۇ

قاسىم ئىچىـدىن زارلىنىـپ، قىزنىـڭ بېشـىنى سـىالپ ئولتـۇرۇپ       
 .كهتتى

 »گهپ قىلمايسىزغۇ؟ ياكى سىز مېنى ياخشى كۆرمهمسىزيا؟«

جېنىم خاسىيهت، بۈگۈن سىزگه نېمه بولدى؟ بۇ گهپلهرنى نهدىن «
ــۈردىڭىز؟  ــا كهلتــ ــۇ، −خىيالىڭىزغــ ــلىنىپ ئــ ــپ ئولتۇرۇۋېل رۇســ ىــ

 ھهقىقهتهنمـۇ  بىـز  خاسىيهت، قاراڭ ماڭا −خاسىيهتنى ئۆزىگه قاراتتى، 
 راســت. قالــدۇق كىرىشــىپ ئىشــالرغا خهتهرلىــك ئاشــقان چېكىــدىن
 قـالغۇدەك  كېلىـپ  پېشـكهللىك  بىرەر بېشىمىزغا بىزنىڭ دېگهندەك

 راسـتتىنال  ئـۇالر  قارىغاندا، ھالىتىدىن بۈگۈنكى خهلقىمىزنىڭ بولسا،
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ئۇالرغــا قانــداق پوزىتســىيه تۇتىشــىمىز كېــرەك؟ قىسقىســى، خىتــاي  
خىتايالشتۇرۇۋېلىشتا يهنىـال ئهنه  تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنى تولۇق 

ڭدەك نۇرغـۇن  شـۇنى  خۇددى. بولماقتا موھتاج بهكال قا ’تىنچلىق‘شۇ 
ــپهرۋەر‘ ــۇ ’ۋەتهنــ ــۇددى لىرىمىزمــ ــۇ خــ ــى ’تىنچلىــــق‘ شــ  تهلهپ نــ

ــىۋاتىدۇ ــمىنىمىز. قىلىش ــزگه دۈش ــت ھهر بى ــنچ“ ۋاقى ــۇر تى  دەپ ”!ت
 بۇيرۇقنى شۇ دەل لىرىمىزمۇ ’ۋەتهنپهرۋەر‘ ئاتالمىش قىلماقتا؛ بۇيرۇق

 !قانداق؟ -بارمۇ پىالنلىرى ئورتاق بىرەر ئهجهبا چىقىرىشىدا

بىر مهقسـىتى  -مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىردىن
ــهرقىي − ــگه تۈركىســتان ش ــىز خهلقى ــمه تىنىمس ــپ، ۋەھى ــۇ يارىتى  ب

 قىلىـپ  مۇددىئـا  ئۆزلىرىگه ئېلىشنى تارتىپ ۋەتىنىنى ئانا خهلقنىڭ
 تاجـاۋۇزچىلىرىنى  خىتـاي  بارلىق تهۋەسىدىكى ۋەتىنىمىز كېلىۋاتقان
قىنـى ھهقىقىـي تىـنچ    خهل ۋەتىنىمىـز  چىقىرىـپ،  قوغالپ تهلتۆكۈس

ــا ئېرىشتۈرۈشــتۇر  ــات مۇھىتىغ ــڭ  ! تهرەققىي ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى خىت
ــىتى بولســا   -كهم قالمىغــان يهرلىــك بىرمــۇ ۋەتىنىمىزنــى −مهقس

 بىــز ئىــكهن، شــۇنداق! ۇرئايالندۇرۇۋېلىشــت يۇرتىغــا خىتــاي كۈتىســىز
ــۇ تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ خىتــاي ــۈردىكى ب  ھهر تهلىپىنــى ’تىنچلىــق‘ ت
ىدسىزلىككه، مهغلۇبىيهتكه، پاراكهنـدىچىلىككه، قورقۇشـقا   ئۈم ۋاقىت

بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئـۇالر    ! ئايالندۇرۇش ئۈچۈن كـۈچ چىقىرىشـىمىز شـهرت   
گىـز  بىزدىن تىنچ تۇرۇپ بېرىشىمىزنى تهلهپ قىلغانىكهن، بىزمۇ ھهر

ئۇالرنىڭ ئارزۇسىنى ئىشـقا ئاشـۇرۇپ بېرىـدىغان بۇنـداق تىنچلىقنـى      
ــهرت  ــلىكىمىز شــــ ــاي  ! بهرمهســــ ــى خىتــــ ــى بىزنــــ ئهگهر كىمكــــ

تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ مۇنقهرزچىلىـــك ھهرىكىتـــى جهريانىـــدا تىـــنچ     
ــڭ    ــىلهر بىزنىـ ــداق كىشـ ــىدىكهن، ئۇنـ ــىمىزنى تهلهپ قىلىشـ تۇرۇشـ

نـداقالرنى دوسـتىمىز   ھېچ بولمىغانـدا ئۇ ! دۈشمىنىمىز ھېسابلىنىدۇ
ۋەتىنىمىـــزدە تاجاۋۇزچىلىققـــا قارشـــى ھهرىكهتـــلهردە  . دېيهلمهيمىـــز

ــاردەم ۋاســىتىلىك خىتايغــا −تىنچلىقنــى تهلهپ قىلىــش   قىلىــش ي
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ن باشـالپ تـاكى   ۋەتىنىمىزنى ئىككى قولالپ سۇنۇپ بهرگهن كۈنىـدى 
يۈرىكى سوقۇشـتىن توختـاپ قـالغۇچه بولغـان كـۈنلىرىگىچه باتـارېيه       
تاقــاپ بولســىمۇ يــۈرىكىنى قايتــا قوزغىتىــپ يــۈرۈپ خهلقىمىــزگه       

 بىــز. كهلگهنىـدى  قىلىـپ  تهرغىـب  نـى  ’مـۇھىملىقى  تىنچلىقنىـڭ ‘
 ئهممــا. قىلمـاقتىمىز  ئـېالن  دەپ خــائىنى ۋەتهن جاھىـل  ئهڭ ئۇنىمـۇ 

ــز ــدى خهلقىمى ــۇن كىئىچى ــڭ نۇرغ ــال ئاقىلالرنى ــۇ يهنى ــىلىگه ب  مهس
ــىز ــاراپ ئهھمىيهتسـ ــا قـ ــۆرمهكتىمىزكېلىۋاتقـ ــۇددى . نلىقىنى كـ خـ

ــارىخىمىزدىكى   ــان ت  ئۇســۇلىدا تىنچلىــق“شــۇنىڭدەك، يېقىنقــى زام
 »ئهپهنــدىچىلهر ئـۈچ « بهرگهن باشــالپ يـولىنى  ”قۇتقــۇزۇش مىللهتنـى 

 ئىزچىـل  تېشـىدا -ئىچى ۋەتىنىمىزنىڭ شاگىرتلىرىمۇ بۈگۈنكى نىڭ
 قىلىـپ  تهرغىـب  كـۈچهپ  نـى  ’يـولى  بولـۇش  مۇسـتهقىل  تىنچ‘ تۈردە

ــتهكه ــىمىز كېــــرەك؟     . لمهكــ ــداق باھالىشــ ــا ئــــۇالرنى قانــ ئهجهبــ
ــۇرىي    ــاق مهمــ ــاندىكى قورچــ ــۆپ ســ ــۇتلهق كــ ۋەتىنىمىزدىكــــى مــ
كادىرلىرىمىز، قورچاق خىزمهتچىلىرىمىـز، يالالنمـا زىيـالىيلىرىمىز،    

ىمىزمۇ خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن  مهدىكــارلىر-يالالنمــا ئىشــچى
تىنچ ئۆتۈش تهرغىباتىغا ئاڭلىق يـاكى ئاڭسـىز بـوي سـۇنۇپ، خىتـاي      

ئـۇالرنى نـېمه   . تاجاۋۇزچىلىرى ئۈچۈن چاپارمهنلىك قىلىپ كهلمهكـته 
دېيىشــــىمىز كېــــرەك؟ بــــۇالر بىــــلهن بىــــرلىكته، يهنه خىتــــاي      

 نبىــــله ’پائــــالىيهتلهر تىــــنچ‘دېموكراتچىلىرىمــــۇ خهلقىمىــــزدىن 
ــىمىزنى ــددىي شۇغۇللىنىش ــماقتا تهلهپ جى ــا. قىلىش ــداق ئۇالرغ  قان

رەك؟ خىتايـدىن نهپ تهمه قىلىشـىۋاتقان نۇرغۇنلىغـان    كې قارىشىمىز
قېرىنداش، دىنداش، يېقىن قوشنا دۆلهتلهرمۇ پۇرسىتى كهلگهن ھامان 

 ئـۇالرنى . كهلمهكـته  قىلىـپ  تهلهپ نـى  ’تـۇرۇش  تىـنچ ‘خهلقىمىزدىن 
ــانى ھهتتــا كېــرەك؟ باھالىشــىمىز قانــداق  تۇتــۇپ ئالىقىنىــدا دۇني

مىلـلهت، يـاكى دىـن    -ىزدىن ۋەتهنب دۆلهتلهرمۇ كۈچلۈك تۇرالىغۇدەك
. دەپ تـوپىالڭ قىلىـپ يۈرمهسـلىكىمىزنى ئاالھىـدە جېكىلهشـمهكته     
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ــى ــ بىزنـ ــدۇ قۇتقۇزۇشـ ــۈچ چىقىرالمايـ ــى،   . قا كـ ــدۇ تېخـ ــم بىلىـ كىـ
ــىپ، قهبرىمىزنــــــــى     ــانالر دېيىشــــــ ــى بۇزغــــــ تىنچلىقىمىزنــــــ

ئۇنىمـۇ  . چۈۋۇۋېتىدىغانالرنىمۇ چىقمايدۇ دېگىلى بولمايـدۇ ھهرقاچـان  
. بىـز ھهرگىزمـۇ ئـۆلمهيمىز   . خاسىيهت، بىـز ئـۆلمهيمىز  . قويۇپ تۇرۇڭ

ــولىمىز  ــۈم ئهمهس! ئىشــىنىڭ، بىــز شــېهىت ب ــۇ، . شــېهىتلىك ئۆل ئ
بـــۇ يولغـــا كېتىۋاتقـــان بىرســـى قارىماققـــا  . جهننهتنىـــڭ ئـــاچقۇچى

بهختلىك . قىينالغاندەك كۆرۈنسىمۇ، ئهسلىدە ئۇ قىينالغىنى ئهمهس
ــىز؟    ــدىغانلىقىنى بىلمهمس ــدۈرمهي يىغلىتى ــادەمنى كۈل ــۇتالر ئ مىن

هختلىـك  بىـز ب . ئادەم ھهددىدىن ئارتۇق بهختلىك بولغىنىدا يىغاليدۇ
بىز مهڭگۈ بىـرلىكته  ! بۇنداق ئۆلۈم، ھهرگىزمۇ ئۆلۈم ئهمهس. ئۆلىمىز

 ».بولىمىز، بۇنىڭغا ئىشىنىڭ

 قاسـىمنىڭ  خاسـىيهت  −بىلىمهن، سىز مېنى ياخشى كۆرىسىز، «
 كهتكهنـدەك  بولـۇپ  بىلهنـال  خىيـالى  ئۆزىنىڭ سالماي، قۇالق گېپىگه

 قىـز  − »… ،ھايـاتىم  مېنىـڭ  سـىز  جېـنىم،  مېنىڭ سىز − قىالتتى،
ــۇ چىــڭ     د نــېمىلهر بىــر ەپ غىڭشــىغىنىچه ئۇنىــڭ باغرىغــا تېخىم

-قاســىم ئــۇنى باغرىغــا چىــڭ بېســىپ ئىــچ . چاپلىشــىپ تۇرۇۋالــدى
ــى   ــۆيۈپ كهتت ــپ س ــدىن بېرىلى ــۆيگۈدىن  . ئىچى ــقهتهن س ــۇ ھهقى ئۇم

-ســـــۆيگۈ لهززىتىـــــدىن پۈتـــــۈن غهم. پهۋقۇلئـــــاددە ھۇزۇرلىنـــــاتتى
 دېــگهن نــېمه ســۆيگۈگه نســانئى“. ئهندىشــىلىرىنى ئۇنتــۇپ قــاالتتى

 − تۇرۇپ، بېسىپ باغرىغا قىزىنى ئوياليتتى قاسىم −ئېهتىياجلىق؟ 
ــۇ  ســۆزلهپ ئويلىغــانلىرىمنى ھهققىــدە ئهخالقــالر دىنىــي بىچارىغــا ب

 دېيىشــىم نــېمه قىزغــا بــۇ ئهمــدى. تۈزۈۋاتقانىــدىم پىالنىنــى بېــرىش
 ”كېرەك؟

ــر    ــدە بى ــۇ ھالىتى ــۇالر ش ــى   -ئ ــڭ قۇچاقلىشــىپ خېل ــى چى بىرىن
 . تۈنسىز جىم تۇرۇشتى-ئۇزۇنغىچه ئۈن
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خاسىيهتنىڭ خېلى تۈزۈلـۈپ قېلىۋاتقـانلىقىنى سـهزگهن قاسـىم،     
ئۇنى ئاستا قۇچىقىـدىن چۈشـۈرۈپ يېتىلىگىـنىچه دىۋانغـا ئهكېلىـپ      

يىن، ئاندىن ئۇنى ئهركىلىتىپ بىردەم ئولتۇرغاندىن كې. ئولتۇرغۇزدى
. ئاستا ئورنىدىن تۇرۇپ چاي قاينىتىش ئۈچۈن ئاشخانا ئـۆيىگه كىـردى  

ئۇ چاي دەملىگهچ، ئهمدى ئۇنىڭغا گهپنى نهدىن باشالش كېرەكلىكى 
ــدى  ــۆيىگه   . ئۈســتىدە ئويلىنىــپ قال ــدا ئاشــخانا ئ ــۇ ئارى خاســىيهتمۇ ب

ئۇالر ئىككىسى بـۇ  . قومۇچالرنى يۇدى-كىرىپ، يۇيۇقسىز قالغان قاچا
قوشۇنىدىن ۋەزىپه قىلىپ بېـرىلگهن يېڭـى مىنـا اليىهىسـى     يېقىندا 

 .ھهققىدە گهپلهشكهچ مېهمانخانا ئۆيىگه چىقتى

 گهپـكه  ئولتـۇرۇپ  ئىچـكهچ  چـاي  قاسـىم  −ماڭا قـاراڭ خاسـىيهت،   «
 بىلهنـال  ھهۋەس ئالغانـدا  ئاساسهن كهلگۈچه بۈگۈنگه بىز −. كىرىشتى
 بۇنـدىن  بىز بولغاندا، مېنىڭچه. كهلمهكتىمىز پىالنلىشىپ ھهرىكهت
پ پىالنـال  ھهرىـكهت  شـهكىلدە  تـاكتىكىلىق  پىالنلىـق،  سهل كېيىن

ــمهن  ــاي . ئىشلهشــكه كىرىشســهك دەي ــۇ ئ ــۇ كــۈنلهردە -دېمىســىمۇ ب ب
ئهمـدى  . خىتايالر راستتىنال ھهددىدىن ئارتۇق چىچـاڭالپ كېتىۋاتىـدۇ  

ئۇالرنىـــڭ بۇرۇنقىـــدەك دىققهتســـىزلىكلىرى بارغانســـېرى ئازىيىـــپ  
ھهرقانچه چىقىـم تارتىشـتىن قهتئىـي نهزەر، بـارلىق ئىچكـى      . ابارماقت

مۇداپىئه ئورۇنلىرىنى قايتىـدىن رەتـكه سېلىشـقا باشـالپ، ھهدىسـىال      
ۋەھشــــىيلىككه تايىنىــــپ پىــــدائىيلىرىمىزنى پــــاش قىلدۇرۇشــــقا 
بولمايــدىغانلىقىنى يــاكى خهلقنــى باســتۇرۇپ قورقۇتــۇش بىلهنــال بــۇ 

ــلىرىمىزغا چهك قويـــۇپ كېتهلم  هيـــدىغانلىقىنى ســـهزگهندەك  ئىشـ
ــلهن       ــۈچى بى ــۈن ك ــى پۈت ــۇالر خهلقىمىزن ــالىم، ئ ــتى ئېهتىم قىلىش
ــۇن     ــان قوشـ ــۇپ، يالغـ ــتىدا تۇتـ ــازارەت ئاسـ ــدا نـ ــتېمىلىق ھالـ سىسـ

بىرىمىزگه سېلىش، پهۋقۇلئاددە يۇقىرى پۇل بېـرىش  -قۇراشتۇرۇپ بىر
ئارقىلىق قوشۇنالردىكى مهيدانى ئاجىزالرنى سېتىۋېلىش، ئۇنداقالرغا 
ــپورتى ھهل      ــش پاس ــئهلگه چىقى ــپ چهت ــۈرۈم قىلى ــايىتىنى كهچ جىن
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ئـۇالردىن ئايرىلمـاي سـوڭىدىن ئهگىشـىپ      كېتىپ تۇرۇقلۇقمۇ بىزنى
دېمهك خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ  . مېڭىشىمىزنى تهرغىب قىلىشتى

 تىــنچ پۈتــۈنلهي شــوئارلىرى بــۇ ئورالغــان چۈمپهردىســىگه ’تىنچلىــق‘
ــوئارلىرى ھهرىــــكهت پىالنلىــــق قىلىشــــنىڭ مــــۇنقهرز  بولــــۇپ شــ

 كهلـگهن  بولـۇپ  مهغلۇپ دەرىجىدە ئېغىر قوزغاپ ئۇرۇش. كهلگهنىكهن
 ۋاسىتىلىرىنى ’تىنچلىق‘رى ۋەتىنىمىزدە پهقهت تاجاۋۇزچىلى خىتاي

. كهلمهكته ئاشۇرۇپ ئىشقا ئوڭۇشلۇق غهرەزلىرىنى ھهربىر قوللىنىپال
ــى ــاي يهن ــاۋۇزچىلىرى خىت ــى تاج ــتا ۋەتىنىمىزن ــال بېسىۋېلىش  پهقهت

. كهلمهكـته  قىلىـپ  غهلىـبه  پايـدىلىنىپال  ئۇسۇللىرىدىن ’تىنچلىق‘
ۇزچىلىرىنىــڭ ۋەتىنىمىزنــى تاجاۋ خىتــاي شــوئارى ’تىنچلىــق‘ شــۇڭا

 ’قـورالى  ھهربىـي ‘بېسىۋېلىشىدا قوللىنىـپ كېلىۋاتقـان ئاساسـلىق    
-داھىـي ‘ نۇرغۇن ئهجهبلىنىدىغىنىمىز، بىزنىڭ. كهلتۈرۈلگهن ھالىغا

 جـــار كـــۈچهپ دەپ ”پائـــالىيهت تىـــنچ“ لىرىمىزنىڭمـــۇ ’تهشـــكىالت
ىغا شوئارلىر تۈردىكى بۇ لىرىنىڭتاجاۋۇزچى خىتاي بۇ بولۇپ، سېلىشى

مــاس ھالــدا خهلقىمىزنــى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى چىقىشــتا 
 بۇنــــداق قىلغــــۇچى تهرغىــــب كــــۈچهپ تۇتۇشــــنى يــــول ’تىــــنچ‘

ــىلىرىمىزنىڭ ــى كىش ــقىچه نىيىتىن ــهت باش ــۇرۇنغان مهقس  دەپ يوش
 !يوقمۇ؟ ھهققىمىز قىلىشقا گۇمان

خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنــى تىــنچ شــهكىلدە باشــقۇرۇش 
ئۈچـۈن تىكلىــگهن بۇرھــان شــهھىدى خهلقىمىــز ئىچىــدە تــا ئۆلگــۈچه  

 گـۆرىگه  سـالغىنىچه  جـار  دەپ ”كـۆپ  پايدىسى تۇرغىنىمىزنىڭ تىنچ“
 دەپ خائىنى ۋەتهن تىپىك ئۇنى بىز شۇڭا. تاپقانىدى ئارام ئاران كىرىپ

 بىلهن ۋاسىتىسى تېررورچىلىق ئهزىزمۇ سهيپىدىن جاكارلىماقتىمىز؛
مهيلى باشقىچه تېررورلـۇق  (قويۇپ پارتلىتىپ  پارتالتقۇچ ئايروپىالننى

ئىككىنچـــــى جۇمهـــــۇرىيىتىمىز ) ۋاســـــىته قولالنغـــــان بولســـــۇن
ــان خىتـــاي كوممۇنىســـت تاجاۋۇزچىلىرىغـــا      ــى يوقاتقـ رەھبهرلىرىنـ
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ــا ’ســـۈلهى‘ ــۈرۈلۈپ قاپقىنىغـ ــۇلى پاجىئهلهرنىـــڭ بۈگـــۈنكى چۈشـ  ئـ
 !يارىتىلغانىدى

 كۆتۈرۈۋېلىـــپ، بـــايرىقىنى ’تىنچلىـــق‘خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى 
گه مــۇۋەپپهقىيهتلهر ئاالھىــدە جهھهتــته قىلىــش مــۇنقهرز ۋەتىنىمىزنــى

شۇ سـهۋەبتىن خهلقىمىـز ئارىسـىدا ھهدەپ    . ئېرىشىپ كهلگهن بولدى
 مىللىـي  بىر ھهرقانداق. ھېرىسمهن چىقىرىشقا شامىلى ’تىنچلىق‘

 كورىسى، ئۆگىنىش تهكشۈرۈش، سۆھبهت،“ قىلىشتا ھهل زىددىيهتنى
 ’تىنچلىـق ‘ دېگهنـدەك  …” سـايراش،  ئېچىلىـپ  ھهرىكىتـى،  تهربىيه

ــۇللىرىدىن ــدىلىنىپ ئۇس ــارىتىدىن،   پاي ــي جاس ــى مىللى خهلقىمىزن
ــي     ــازادلىق داھى ــي ئ ــىدىن، مىللى ــتهقىللىق غايىس ــي مۇس -مىللى
. يېتهكچىلىرىدىن، مىللىي قهھرىمانلىرىدىن مهھرۇم قىلىپ كهلدى

 ئهربــابلىرىنى دۆلهت مىللىــي … بېــرىش، قىلىــپ ئــازاد شــىنجاڭنى“
 بېـرىش،  يـاردەم  ۋېلىشـىغا تىكلى ئىگىلىـك  … بېـرىش،  يېتىشتۈرۈپ

 …دۆلىتىنى گۈللهندۈرۈپ بېرىش، بايلىقلىرىنى ئېچىشىپ بېـرىش،  
ــن ــنال تىــ ــپ كېيىــ ــز چىقىــ ــدەك ”كېتىمىــ ــق‘ دېگهنــ  ’تىنچلىــ

ــدامچىلىقلىرىنىڭ ــى ئالـــــ ــى ھهممىســـــ ــا ۋەتىنىمىزنـــــ  قولغـــــ
ــنىڭ ــنچ كهلتۈرۈۋېلىش ــقۇچلىرى-قهدەم تى ــدۇق، باس ــاالس ئىكهن ! خ

ن كېـيىن  كهلتۈرۈۋالغىنىـدى  قولغـا  بىـلهن  يـولالر  تىنچ ۋەتىنىمىزنى
ئوتتۇرىغا قويغـان شـوئارلىرى بۇنىـڭ پۈتـۈنلهي تهتۈرسـىچه بولسـىمۇ،       

ــال   ــا يهنىـ ــنچ“ئهممـ ــاق بولـــۇش، تىـ ــۇش، ئىتتىپـ  ئىككىـــدىن بولـ
 بولـۇپ،  شوئارلىرى قىلىش قۇل تىنچ دېگهندەك ”!… ئايرىلماسلىق،

ــاي ــاۋۇزچىلىرى خىت ــزگه تاج ــونالپ ۋەتىنىمى ــكهر مىلي ــپ ئهس  يىغى
ىلمـاي تىـنچ تـۇرۇپ بېرىشـىمىزنى تهرغىـب      ق غوۋغـا  بىـزدىن  تۇرۇپمۇ

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بـارلىق زىـددىيهتلهرنىڭ مهنبهسـى    . قىلىشتى
بولــــۇپ تۇرۇقلۇقمــــۇ بىزنــــى ئــــۇالر بىــــلهن ئىتتىپــــاق تۈزەشــــكه  

ئۇالر ھهربىر نۇقتىدا بىزدىن ئـاللىمۇ قاچـان ئايرىلىـپ    . مهجبۇرالشتى
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قىلىپ بېرىش، نۇقتىلىـق ئـالىي مهكـتهپلهردە يـاكى چهتـئهل ئـالىي       
چاقىســىنى ھۆكــۈمهت تهمىنــاتى بىــلهن -مهكتهپلىرىــدە ئــۆزىنى، بــاال

مائاش ئۆسـتۈرۈش دېگهنـدەك ھىيلىگهرلىـك    -ئوقۇتۇپ بېرىش، ئهمهل
ــاكى خهلقنىــڭ بىــلهن بولســىمۇ ســېتىۋېلىپ قوشــۇنل  ىرىمىزنىڭ ي

ئارىسىغا سىڭىپ كىرىش، شۇ ئارقىلىق پىدائىي قوشـۇنلىرىمىزنىڭ  
. ئىچىــگه ئــادەم كىرگــۈزۈش يــولىنى ئــاختۇرۇپ يۈرۈشــكهنلىكى مهلــۇم

خىتايالر ئهمدى ھه دېگهندىال شهھهرلهرنى قوراللىق كۈچلىرى بىـلهن  
ــدارىمۇ  ــا، ئىــ ــنىڭ ئورنىغــ ــۇ -توشقۇزۇۋېتىشــ ــدارە، زاۋۇتمــ ، زاۋۇت-ئىــ

ــۇ ــله بايىقىـــدەك رەزىللىكلهردىـــن پايـــدىلىنىپ    -مهھهللىمـ مهھهلـ
ــا   ــازارەت قىلىشــقا ئاتالنماقت ــق ن ــى نۇقتىلى  گهپنىــڭ …. يهرلىكلهرن

 مىللىــي خهلقىمىزنىــڭ ئهمــدى تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي قىسقىســى،
ــازادلىق ــۆتكهن ئارزۇلىرىنىـــڭ ئـ ــرىم ئـ ــىردىكىدەك يېـ ــداق ئهسـ  ئۇنـ
 ھهرىــكهت  بىــر  رەســمىي  ئهمهس، ئىــش  قويىــدىغانال  دەپ ئېغىزىــدا
ش دېـــيى قىلىشـــتى ئېتىـــراپ بولغـــانلىقىنى ئايلىنىـــپ ھــالىتىگه 

شۇڭا ئـۇالر بىزنىـڭ ئهھـۋالىمىزنى رەسـمىي قولغـا ئېلىـپ       . مۇمكىن
ئىلمىــي بىــر شــهكىلدە تهتقىــق قىلىشــقا كىرىشــكهنلىكى ئۈچــۈن،  
ــرىش    ــۇرۇن زەربه بېــــ ــڭ يوشــــ ــاۋۇزچىلىرى بىزنىــــ ــاي تاجــــ خىتــــ

ىر كۆرسىتىشــىگه دائىــر بهزى قــانۇنىيهتلهرنى ھهرىكىتىمىزنىــڭ تهســ
ھهمــدە بىزنىڭمــۇ يوشــۇرۇن پائــالىيهت قىلىشــىمىزغا مۇناســىۋەتلىك  

شـۇ سـهۋەبتىن   . بهزى قانۇنىيهتلهرنى بىلىپ قالـدى دېيىشـكه بولىـدۇ   
بىزمــــۇ ھهرىكىتىمىزنــــى تېخىمــــۇ پۇختــــا پىالنــــالپ، خىتــــاي      

قا تايىنىـپ  تاجاۋۇزچىلىرىنى قوغالش ھهرىكهتلىرىمىزنى ھېسسـىيات 
ئهمهس، بهلكــى ئىلمىــي ئۇســۇلالرغا تايىنىــپ پىالنالشــقا ئهھمىــيهت 
بېرىشــىمىز، يوشـــۇرۇن ھهرىـــكهت دولقۇنىنىـــڭ ئۈنـــۈمىنى تېخىمـــۇ  
ئۆســـتۈرۈش جهھهتـــته بـــاش قاتۇرۇشـــقا تىرىشىشـــىمىز كېـــرەك دەپ 

 − چهكتـى،  تۇتاشـتۇرۇپ  تاماكـا  ئوتلىغـاچ  چېيىنى قاسىم −. قارايمهن
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 ھهرىكىتىنىـــڭ بېـــرىش زەربه يوشـــۇرۇن شـــىپئهگى بۇنىڭغـــا ئهممـــا
چوڭ شـهھهرلىرىمىزگه   بىرنهچچىال ئۇنداق بۇرۇنقىدەك دائىرىسىنىمۇ

-مهركهزلهشتۈرۈپ قويۇش ۋەزىيىتىنىمۇ ئۆزگهرتىـپ، ئۇششـاق نـاھىيه   
بازارالردىن تارتىپ بهزى قاتنـاش تۈگـۈنلىرى، كـان رايـونلىرى، نېفىـت      

ــازارلىرىغىمۇ كېڭه  ــۈەن ب ــونلىرى، بىڭت ــل  راي يتىــپ بېرىشــنى ئىزچى
ھهرىكهت ھالىتىگه كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن كـۈچ چىقىرىشـىمىز بۈگـۈنكى      

ــاي . ۋەزىيهتنىـــڭ تهقهززاســـى بولـــۇپ تۇرماقتـــا  ــارقىلىق، خىتـ ــۇ ئـ شـ
تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ھهرىكىتىمىزنى نوقۇل ھالدا مۇتلهق يوشۇرۇن 
يهرئاســتى قوشــۇن ھهرىكىتــى شــهكلىدىن تهدرىجىــي ھالــدا قىســمهن 

ن ۋە تۇراقســـىز بولســـىمۇ پـــارتىزانلىق ھهرىـــكهت شـــهكلىگه يوشـــۇرۇ
. ئايالندۇرۇش ئاساسىنى يارىتىش ئۈچۈن غهيرەت قىلىشىمىز مۇمكىن

دەرۋەقه، بۇنداق پائالىيهتلهر سـهۋەبىدىن، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بهزى    
ــت ــراقال كۆچــۈرۈپ      -كهن ــش، بى ــرغىن قىلى ــى قى مهھهللىلىرىمىزن

ئهممــا . النمايــدۇ دەپمــۇ ئېيتالمــايمىزتۈزلىـۋېتىش ھهرىكهتلىــرىگه ئات 
شـــۇنى مۇقىمالشتۇرۇشـــقا بولىـــدۇكى، بـــۇ تـــۈردىكى پاجىئهلهرنىـــڭ 
كۆپىيىــپ بېرىشــى، بىرقىســىم كىشــىلىرىمىزنى جېنىنــى تىكىــپ 
دۈشـمهن بىـلهن بىـرگه پــارتالپ شـېهىت بولۇشـقا مهجبــۇرالپ، ۋەتهن،      

كـۆپ   مىللىتى ئۈچۈن جان پىدا قىالاليدىغانالرنىڭمۇ سانىنى خېلـى 
ــانال گهپ  ــى تۇرغـ ــۈردىكى   . ئاشۇرۇۋېتىشـ ــۇ تـ ــۇنىڭدەك، بـ ــۇددى شـ خـ

ــاراپ     ــتىگه قـ ــڭ دۆلىـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــدىچىلىكلهر خىتـ پاراكهنـ
ــىنىڭ    ــاۋۇزچىالر نوپۇسـ ــاي تاجـ ــۇپ، خىتـ ــۈرتكه بولـ ــىغىمۇ تـ قېچىشـ

ــۇ . كهمىيىشــىگىمۇ ۋاســىتىلىك ســهۋەب بولــۇپ قېلىشــى مــۇقهررەر  ب
نىڭ دائىرىسـىنى شـهھهرلهردىكى   نۇقتىدىن ئالغاندىمۇ، ھهرىكىتىمىز

ــرىش      ــۇرۇن زەربه بېـ ــى يوشـ ــهھهر ئهتراپـ ــتىن شـ ــىلىپ قېلىشـ قىسـ
ئىقتىدارىغا ئىگه ۋاقىتلىق تهشـكىللىنىدىغان نىسـپى پـارتىزانلىق    
ھهرىكهتلىرىنىڭ كېڭىيىشى ئۈچۈنمۇ تۈرتكه بوالاليدىغان پىالنالرنـى  
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ھهرىكىتىمىزگه سالغان زىيىنى ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىز دەۋرىـدە  
ئىككىنچـى  . هڭ يۇقىرى پهللىـگه يهتـكهن بولـدى دېـيىش مـۇمكىن     ئ

ــى ۋە      ــمهنلىرىنىڭ ۋەتىنىن ــتان دۈش ــهرقىي تۈركىس ــى ش ــا ئۇرۇش دۇني
ــان     ــۇبىيهتلهرگه ئۇچراتقـ ــك مهغلـ ــاقىنى ئهجهللىـ ــوۋېتالر ئىتتىپـ سـ
ــدىكى      ــۇ خىلـــ ــدىلىق پۇرســـــهتلهرنىمۇ ئهنه شـــ ــلهپكى پايـــ دەســـ

دە بهكـال كېچىكىـپ   تىنچلىقپهرۋەرلىرىمىزنىڭ تهشۋىقاتى نهتىجىسى
يـاكى، قۇمـۇل ئىنقىالبىـدىن كېيىنكـى ئـون      . قولغا كهلتۈرگهنىدۇق

ــاقىللىرى خىتــاي    ــارتۇق ۋاقىــت ئىچىــدە خهلقىمىزنىــڭ ئ يىلــدىن ئ
ــاتلىنىش تهشــۋىقاتى    تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى قوراللىــق كۈرەشــكه ئ
بىلهن شۇغۇللىنىش ئورنىغا، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىـلهن يارىشـىپ   

شــۋىقاتى بىــلهن شۇغۇللىنىشــقا ئاالھىــدە كــۈچ چىقىرىــپ  ئۆتــۈش ته
ــان،      ــايىنى بولمىغ ــڭ ت ــي كۈچىنى ــۈزۈك ھهربى ــدا ت ــكه، قولى كهلگهچ
ــر      ــوق بى ــايىنى ي ــهلمىگهن ت ــىگىمۇ ئېرىش ــڭ ھىمايىس خهلقىمىزنى
خىتاي مىلىتارىستى بولغان جالالت شىڭ شىسهينىڭ ئاغزىغـا قـاراپ   

مــۇ مىللىــي  بــۇ قېتىم. ئــون يىــل جىــم يېتىــپ بهرگهن بولــدۇق    
 ’ئـاقىللىرىمىز  بىلىدىغان جاھاننى‘مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى 

 قاتارىدىكى پالۋان سادىر تارتىپال كىچىكىدىن بولماي، بهرگهن باشالپ
ــۋار ــائىر جهڭگى ــڭ-ش ــتانلىرىنى باتۇرلىرىمىزنى ــۇر‘ داس ــىدا تون  ’بېش
 بـاتۇرلىرىمىز  سـاددا  بـاتۇرلىرىمىزدەك  غېنى كهلگهن ئاڭالپ ئولتۇرۇپ

 .بهرگهنىدى باشالپ

خهيرىيهت، ئېلى تاغلىرىدا غېنى باتۇر قوزغىلىڭى باشلىنىپ تېـز  
ئارىدىال كېڭىيىـپ مىللىـي مۇسـتهقىللىق ئىنقىالبىغـا ئايلىنىـپ      

چاقمــاق تېزلىكىــدە غهلىبىســېرى ئىلگىرىلهۋاتقــان بــۇ . كهتكهنىـدى 
قېتىمقى مىللىي مۇسـتهقىللىق كۈرىشـىمىزمۇ ۋەتىنىمىـز خهلقـى     

تىۋالغان سۇلهىپهرەسـلىرىمىزنىڭ زور  ئىچىدە مۇستهھكهم ئاساس يارى
ــڭ     ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ــىدە، خىت ــى نهتىجىس ــلهن قۇترىتىش ــۈچ بى ك
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تىنچلىققــا ئادەتلهندۈرۈشــكه ئۇرۇنۇلغاچقــا، شــۇنچه ئېغىــر ۋەزىــيهتكه   
ــۆلكىلىرىگه      ــۇبى ئ ــڭ جهن ــاالالردا ۋەتىنىمىزنى ــر ب ــڭ بى ــاي، مى قارىم
ــازادلىق ھهرىكىتــى قىيىنچىلىــق       ــان بــۇ مىللىــي ئ كېڭهيتىلىۋاتق

ىيىنچىلىقالرغــا ۋە ئىچكــى جېــدەللهر قاينىمىغــا پېتىــپ ئۈســتىگه ق
قېلىپ، غهلىبه كۆزگه كۆرۈنۈپ تۇرسـىمۇ خهلقنـى مىللىـي ئـازادلىق     
كۈرىشـــىدىن چهكـــلهپ تۇرىـــدىغان مۇھىتنىـــڭ بېســـىمى ئاســـتىدا  
ئۈمىدسىزلىك ۋەھىمىسى بېسىۋېلىپ، ۋەزىيهت ئوڭشـالغۇچه خىتـاي   

. قا مهجبۇرالنغانىـدى تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن ئـۇرۇش توختىتىـپ تۇرۇشـ   
ــز ئارىســىدا جهڭگىۋارلىــق       ــن تــارتىپال خهلقىمى ــى، ئــۇ دەۋرلهردى يهن
ــى    ــا تىنچلىقنـ ــۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ ئورنىغـ ــلهن شـ ــۋىقاتى بىـ تهشـ
مهدھىيلهيـــدىغانالرنىڭ تهشـــۋىقاتى ئاساســـى ئورۇنغـــا ئۆتۈۋاتقـــان     
بولغاچقا، شۇنچه داغدۇغىلىق خهلق ئىنقىالبـى غهلىـبه كۆرۈنۈۋاتقـان    

ۋەزىيهتــته خهلقىمىزنىــڭ تولــۇق ھىمايىســىدىن مهھــرۇم بولــۇپ  بىــر
ھـالبۇكى، بـۇ قېتىمقـى ھهرىكهتنىـڭ مهغلۇبىيىتىنىمـۇ      . قالغانىدى

ــى    ــى ۋاقىتتىكــــــ ــز ئهينــــــ ــۈنكى تىنچلىقپهرۋەرلىرىمىــــــ بۈگــــــ
تىنچلىقپهرۋەرلهرنىـــڭ تهشـــۋىقاتىدىن يـــاكى ئهينـــى يىلالردىكـــى     

ىــدىن كــۆرمهي،  جهڭگىــۋار تهشــۋىقاتالرنىڭ يېتهرلىــك بولمىغانلىق  
ــمه ئىشــنى غوجــا نىيــاز ھاجىنىــڭ ســۈلهى قىلىشــىغا يــاكى         ھهم
ــىنى      ــۇش خاھىش ــپ قوي ــتىگىال ئارتى ــى ئۈس ــالرنىڭ مۇداخىلىس رۇس

ھهتتـا خېلـى كـۆپ قىسـىم تىنچلىقـپهرۋەر      . ئىپادىلىشىپ كهلمهكته
كىشــىلىرىمىز بــۇ خهلــق ئىنقىالبىنىــڭ يېتهكچىســى بولغــان غوجــا 

جـــاۋۇزچىلىرى بىـــلهن ئىـــنقىالب نىيـــاز ھـــاجىمنى گويـــا خىتـــاي تا
باشالنماي تۇرۇپال يوشـۇرۇن تىـل بىرىكتـۈرۈپ يـۈرگهن جاسۇسـالردىن      
پهرقسىز ھالغـا كهلتـۈرۈپ تهشـۋىق قىلىشـالرغىچه بېرىـپ يهتكهنمـۇ       

 .بولدى

ــتهقىللىق    ــي مۇســــــ ــڭ مىللىــــــ تىنچلىقپهرۋەرلىرىمىزنىــــــ
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زىـپه  كۈن تهرتىـپكه قويـۇپ ئويلىنىشـنى ئـۆزىمىزگه بىـر قوشـۇمچه ۋە      
 ».قىلىش ۋاقتى كهلدى دەپ ھېساباليمهن

ــدەك چۈشــىنىپ كېتهلمىــدىم    « ــى تــازا دېگهن  −. دېگهنلىرىڭىزن
 ئالدىــدىكى قهغىزىنــى كهمپــۈت ئولتۇرغــان ئوينــاپ قولىــدا خاســىيهت

 بـولغىنىڭىز،  دېمهكچى − دېدى، تۇرۇپ تاشالپ پۈرلهشتۈرۈپ كۈلدانغا
 چىقىـپ  شـهھهرلهردىن  ئهمدى بىزگه  دىمهكچىسىزكى، سىز يهنى …

 كهلــدى ۋاقتــى قىلىــش ھهرىــكهت يــۈرۈپ يوشــۇرۇنۇپ ســىرتىدا شــهھهر
 »انسىز ھهرھالدا؟دېمهيدىغ

ئهممـا كېـيىن بـۇ جهھهتـته يهنه     . ئۇنداقمۇ دېمهكچـى ئهمهسـمهن  «
ئالــدىراپ قېلىــپ پۇرســهتلهرنى قولــدىن بېرىــپ قويىــدىغان ئىشــالر  

ــورقىمهن ــال. بولمىســۇن دەپ ق ــۈردىكى   يهنه كېلىــپ، كهچكىچى ــۇ ت ب
مۇتلهق يوشۇرۇن يهرئاستى قوشۇن پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىپ 
كېتىــۋەرگىنىمىزدە، خهلقىمىــز ئارىســىدا مىللىــي مۇســتهقىللىق     
ھهرىكىتىمىزنىــــڭ تهرەققىياتىــــدىن ئۈمىدســــىزلىنىش ۋەزىيىتــــى 
ــۇ     ــگهن بــ ــگه كهلــ ــانالر بهدىلىــ ــۇنچه قۇربــ ــپ، شــ ــپ چىقىــ كېلىــ

مــــاي يېــــرىم يولــــدا يوقىلىــــپ پائالىيىتىمىزنىــــڭ ئــــاخىرى چىق
 ».كېتىشىدىن بهكال ئهنسىرەيمهن

سىزنىڭچه بولغاندا، بۇ جهھهتته بىز نېمىلهر قىلىشىمىز كېرەك «
 .سورىدى يهنه خاسىيهت −» دەپ قارايسىز؟

 كېرەكلىكى قىلىشىمىز نېمه كېيىن بۇندىن …بۇ توغرىلىق، «
 بۇ بولغىنىم، دېمهكچى. دېيهلمهيمهن بىرنېمه ئېنىق تېخى ھهققىدە

 … يهنـى، . دېمهكچىـمهن  تۇرسـاق  تهييارلىنىـپ  ئالدىنئاال جهھهتتىمۇ
 تـۇرۇپ  ئورنىـدىن  چهكـكهچ  تاماكىسـىنى  قاسىم − … بولمىسا، ياكى

بىـــر زامـــانالردا ھهرخىـــل . قا قارىـــدىســـىرت بېرىـــپ تـــۈۋىگه دېرىـــزە
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يايمىچىالر بىلهن تولۇپ كېتىدىغان بۇ ئارقا كوچىدا ئادەم بهكال شاالڭ 
ــا  -لـــۇپ، ئۇيـــاقبو ــانالر ئاساســـهن قوراللىـــق كوچـ ــا كېتىۋاتقـ بۇياققـ

ئارىالپ ئۆتۈپ . پاتروللىرى بىلهن قوراللىق پايالقچىالر دېگۈدەك ئىدى
ــڭ      ــىمۇ، ئۇالرنى ــدەك قىلس ــۆزگه چېلىقىدىغان ــۇقراالر ك ــدىغان پ قالى

لـوخهنلىرى  -مۇتلهق كـۆپ قىسـمى خىتـاي ئهرلىـرى بولـۇپ، تهيـتهي      
ــال ــالىالر زا-بىــلهن ئاي ــال كــۆرۈنمهيتتىب يهرلىكلهردىــن بىرســىمۇ . دى

شهھهر ئىچىدىكى ۋەزىيهتمۇ بۇ كۆرۈنگهن مهنزىرىدىن توال . كۆرۈنمىدى
ــى  ــپ كهتمهيتت ــدىن   . بهك پهرق قىلى ــاتروللىرى يول ــاي پ ــۇڭا، خىت ش

ئــۆتكهن ھهمــمه ئادەمنىــڭ تونۇشتۇرۇشــلىرىنى، يــانلىرىنى ئــاختۇرۇپ 
قاســىم . پ قالغانىــدىشــهھهر ئىچــى رەســمىيال چۆلــدەرە . يۈرۈشــهتتى

ــدى،    ــىيهتكه قارىـ ــۇپ خاسـ ــنىگه بۇرۇلـ ــڭ −كهيـ ــازارەت خىتايالرنىـ  نـ
 يۈرۈشـــىمىزنىمۇ ئهركىنــرەك  بىزنىــڭ  كۈچهيتىۋېتىشــى  قىلىشــنى 

بىنـاالر  -تۈن يول ئېغىزلىرى، بارلىق قورۇپۈ. تۇرماقتا چهكلهپ قاتتىق
ــۇپ     ــلهن توش ــايالقچىلىرى بى ــاي پ ــۈرىدىغان خىت تونۇشــتۇرۇش تهكش

شـــۇنداق بولغاچقـــا، ھهرقايســـىمىزنى يـــوقالپ تۇرىـــدىغان  . كهتتـــى
كېلىشلىرىنىمۇ بهكال -بىلىشلىرىمىزنىڭ بېرىش-ئادەتتىكى تونۇش

ىــدىغانالر گۈلباھارنىــڭ ئــۆيى بىــلهن بــۇ ئــۆيگه كېل    . ئــازايتىۋەتتى
بىناالرغــا -قــورۇ. ئاساســهن بىــز تــۆتىمىز بىلهنــال چهكلىنىــپ قالــدى 

. چىقىشالردا تىزىملىتىۋاتقانالر ئاساسهن بىزال بولۇپ قالدۇق-كىرىپ
خۇدا ساقلىسۇن، ياخشى كۈننىڭ يامىنى بولۇپ قالسا، بىزدىن بهكـال  

 »…. ئاسان گۇمانلىنىشى مۇمكىن

 خاسـىيهت  −. ه ئۇقالمىـدىم بۇ دېگهنلىرىڭىزدىن يهنىـال بىـرنېم  «
 گېپىڭىزنــــى − كهلــــدى، يېنىغــــا قاســــىمنىڭ تــــۇرۇپ ئورنىــــدىن

 بىر بىلهن بىرىمىز-بىر بىز كېيىن بۇندىن دەڭا، ئۇدۇلال ئايالندۇرماي
 »دېمهكچىمۇسىز؟ ئۇچۇراشمايلى يهردە
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قاتارىدىكىلهر تۇرپان خهلقىنـى غوجـا نىيـاز ھـاجىم ھهرىكىـتىگه ئـاۋاز       
ئهســــلىدىال ۋەتىنىمىــــز . قوشۇشــــقا رىغبهتلهندۈرۈشــــكه باشــــاليدۇ

چىلىرىنىــڭ مىغىلــداپ كۆپىيىــپ، پــۇت  دائىرىســىدە خىتــاي تاجاۋۇز
قويغۇدەك يهرمۇ قالمايـدىغانلىقىنى ئالـدىن كـۆرەلىگهن ئابـدۇخالىق     
ئۇيغۇر قاتارىدىكى جهڭگىۋار ۋە ئىلغار كىشىلىرىمىز تۇرپان خهلقىنـى  
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىن قۇتۇلۇش ھهرىكىتىگه ئـاتلىنىش ھهققىـدە   

ــك ئ  ــۇغۇللىنىپ، بهلگىلىـ ــلهن شـ ــۋىقاتالر بىـ ــپ تهشـ ــاس يارىتىـ اسـ
ــايىن   . قويغانىــدى خــۇددى شــۇنىڭدەك، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ئىنت

ــار دىنــــى    ــان خــــوتهن ئهتراپىــــدىمۇ بىــــرقهدەر ئىلغــ شــــاالڭ بولغــ
زاتلىرىمىــزدىن مــۇھهممهت ئىمىــن ھهزرەتلىرىمــۇ خــوتهن خهلقــى      
ئارىسىدا مىللهتنى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن قۇتۇلـۇش ھهرىكىـتىگه    

گهرچه بـۇ ھهرىـكهت كېيىـنچه بهزى ســهۋەبلهر    (قـا  تهييارالۋاتقـان بولغاچ 
تۈپهيلىــــدىن غوجــــا نىيــــاز قــــوزغىالڭچىلىرى بىــــلهن دېگهنــــدەك  

، بــۇ ئىككــى يــۇرت خهلقــى ســهل  )ماسلىشــىپ كهتمىــگهن بولســىمۇ
كېچىكىپ بولسىمۇ بىۋاسىته ياكى ۋاسـىتىلىك شـهكىللهردە قۇمـۇل    

كهلگـۈچه   شۇ چاققـا . خهلقىنىڭ قوزغىلىڭىغا ئاۋاز قوشۇشقا باشلىدى
خهلقىمىز ئهڭ زىچ جايالشقان قهشقهر، ئاقسۇ، غۇلجا، كـورال، ئـۈرۈمچى   
تهرەپــــلهردە بــــۇ تــــۈردىكى تهشــــۋىقات بىــــلهن شــــۇغۇللىنىدىغانالر 
كــۆرۈلمىگهچكه يــاكى بهكــال ئــاجىز كېلىــپ قالغاچقــا، ئــۇ يهرلهردىــن 
قۇمۇل ئىنقىالبىغا ئاۋاز قوشىدىغان قوزغىالڭالر ئـۇرۇش بوسۇغىسـىغا   

ۈچه باشــالنمىدى يــاكى باشالنســىمۇ ماسلىشىشــچانلىقى    كهلمىگــ
ــدى  ــاي قالــ ــدەك بولمــ ــاجىم   . دېگهنــ ــاز ھــ ــا نىيــ ــدە غوجــ نهتىجىــ

ســىمۋۇللىقىدىكى بــۇ قــوزغىالڭ ئىالجىســىزلىقىدىن ھهتتــا خىتــاي 
تهۋەسىدىكى مۇسۇلمانالردىن ياردەم تىـلهش دەرىجىسـىگىچه چۈشـۈپ    

ۋەتىنىمىـز خهلقـى    .قېلىپ، ئاقىۋەتته بۇنىڭ دەردىنى يهتكۈچه تارتتى
ــهتكهن يىلالردىـــن تارتىـــپ    ــائىنلىقىنى كۆرسـ ــا خـ ــاق غوجـ ــا ئاپپـ تـ
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ــر    ــدە شــۇنچه زىددىيهتلىشــىپ بى ــۆز ئىچى ــاۋۇزچىلىرى ئ ــى -تاج بىرىن
اي، باشـقا يــۇرتلىرىمىزدا  يىيىشـىۋاتقان پايــدىلىق پۇرسـهتلهرگه قارىمــ  

تىلغا ئالغۇچىلىگى بار بىرەر قـوزغىالڭ يـاكى ئومۇميۈزلـۈك ھۆرلـۈك     
ــدى   ــدانغا كهلمىـــ ــرى مهيـــ ــۇ . تهلهپلىـــ ــپهرۋەر‘بۇنىمـــ  ’تىنچلىقـــ

 ھهققىــدە مۇسـتهقىللىقى  ۋەتهن ئارىســىدا خهلقىمىـز  زاتلىرىمىزنىـڭ 
 يېتىۋېلىشـقانلىغىنىڭ  جىـم  قىلمـاي  مىتمـۇ  قىلىشالردا تهشۋىقات

ا بـۇ ۋەزىـپه يهنىـال قۇمـۇل     قارىغانـد . مـۇمكىن  دېـيىش  نهتىجىسـى  بىر
ــكهندەك قىالتتــى    ــڭ ئۈســتىگه چۈش ــاجىم   . خهلقىنى ــا نىيــاز ھ غوج

باشچىلىغىدا قايتـا قوزغالغـان قۇمـۇل خهلقـى شـۇنچه مۇشـهققهتلىك       
كهينىدىن زەپهر مارشى -شارائىتالرغا قارىماي، دۈشمهنگه قارشى كهينى

لىق بېرىــپ باققــان بولســىمۇ، يهنىــال  ياڭرىتىــپ بىــرەر يىــل بهرداشــ 
ۋەتىنىمىزنىڭ باشقا يۇرتلىرىدىن بۇ ھهرىكهتكه ئاۋاز قوشۇش تىۋىشى 

ــز ئــاقىللىرىمىز تهرىپىــدىن قوراللىــق     . چىقمىــدى يهنــى خهلقىمى
كۈرەشـــتىن ئۈمىدســـىزلىنىدىغان، ھهتتـــا يىرگىنىـــدىغان ھالغـــا     
ــى    ــنگهچكه، ئىككىنچــ ــپ كېلىــ ــاراپ يىتهكلىنىــ ــكه قــ كهلتۈرۈشــ

ىملىـــق قۇمـــۇل خهلقىنىـــڭ خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىغـــا قارشـــى  قېت
قـوزغىالڭ كۆتۈرىشـىگه ئـاۋاز قوشــۇش ئېهتىمـالى دەسـلهپكى يىلىــدا      

بۇ ھالهتنى ئاڭلىق ياكى ئاڭسـىز سـهزگهنلىگى نـامهلۇم،    . كۆرۈلمىدى
غوجــا نىيــاز ھــاجىم ئىشــنى قۇمــۇل دائىرىســىدىال چهكــلهپ قويغــان  

خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىــدىن   بىــلهن بــۇ يــۇرتنى ئــاخىرقى ھېســابتا      
قۇتقۇزغىلى بولمايدىغانلىقىنى كۆرۈپ يهتتى ئېهتىمـالىم، ئۇرۇشـنى   
ئۆز ئالدىغا مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتى باسقۇچىغا كۆتۈرۈپ، بۇ 
ھهرىكىتىنى ئهينى ۋاقىتتىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ يىغىلىـش   

ئهنه شـۇ   .مهركىزى بولغان ئـۈرۈمچى تهرەپـكه كېڭهيتىشـكه ئاتلىنىـدۇ    
ــا كهلگهنـــدىال، ئىقتىســـادىي جهھهتـــته خىتاينىـــڭ نۇرغـــۇن       چاغقـ
ــدى      ــامۇت مۇھى ــلهن م ــاجىم بى ــۇل ھ ــۆرگهن مۇس ــالغۇلىرىنى ك توس
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 تاپالمـاي  گېپىنى قاسىم − …ياق، مهن دېمهكچىمهنكى، يهنى، «
 دېمهكچىمهنكـى،  −پ گهپكه كىرىشتى، قويۇ تارتىپ بىر تاماكىسىنى

 بىـخهتهر  تېخىمـۇ  ۋە قىاللىشـىمىز  ھهرىـكهت  ئهركىـن  تېخىمۇ بىز …
 باقســاقمىكىن ئويلىشــىپ چــارە بىــر باشــقىچه ئۈچــۈن يۈرەلىشــىمىز

 ھهرىـكهت  تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ  خىتـاي  دېمهكچىمهنكى، يهنى،. دەيمهن
ــانۇنىيهتلىرىنى ــلهپ، ق ــۇرۇن ئىگى ــا يوش ــش، كوچىغ ــ چىقى ۇرۇن يوش

پېيىغـــا چۈشـــۈش چـــارىلىرىنى ئويلىشـــىپ باقســـاق، ئانـــدىن ئـــۆز  
ــۆپهيتىش    ــى كـ ــۇش يهرلىرىمىزنـ ــۈن ئۇچۇرۇشـ ــز ئۈچـ بىخهتهرلىگىمىـ

 »قانداق دەيسىز؟. ھهققىدە باش قاتۇرۇپ باقساق دېمهكچىمهن

كۆزىتىش، پېيىغا چۈشۈش دېگهنلىرىڭىـزگه ھـازىرچه ئهقلىمـگه    «
دى خاسـىيهت بېرىـپ بىـر    دېـ  −. بىـرەر نهرسـه كېلىدىغانـدەك ئهمهس   
 يهرلىـــرى ئۇچۇرۇشـــۇش ئهممـــا −ئورۇنـــدۇققا ئولتۇرۇۋېلىـــپ تـــۇرۇپ، 

 يـوق  ئىمكـانىيهت  بىـر  بۇنـداق  ئۆيۈمـدە  مېنىـڭ  دېسـىڭىز،  ھهققىـدە 
 ئۆيىـــدە  شـــوركىنىڭمۇ ’يـــانچۇقچى ‘ بىزنىـــڭ. بولىـــدۇ  دېســـهممۇ

 كېلىدىغاندەك ئهقلىمگه بىرنېمه بۇنىڭغىمۇ ناتايىن، يىغىلىشىمىز
 دەرھـال  خاسـىيهت  −ىزنىڭچه قانداق قىلىشىمىز كېـرەك؟  س. ئهمهس

 قارىـدى،  تىكىلىپ باشقىالتىن قاسىمغا تۈرۈپ قاشلىرىنى قهلهمدەك
 شـــهھهر“ بولۇۋاتىســـىز؟ دېمهكچـــى نـــېمه ئهســـلى ســـىز توختــاڭ،  −

ــدىكى ــۇرۇن ئىچى ــالىيهت يوش ــارائىتلىرى پائ ــدى، ش ــدى تۈگى ــۇ ئهم  ب
ــالرنى ــهھهر ئىشــ ــىرتىدىكىلهر شــ ــمهن  داۋامالشتۇ ســ ــۇن؛ دۈشــ رســ

رازۋېدكىسى بهكال چىڭىپ كهتتى، شۇڭا بىزمۇ ئهمدى ئاستا جىمىـپ  
 »ھهرھالدا؟ دېمهيدىغانسىز ”قااليلى

يـاق، دېگهنلىرىمـدىن نېمىلهرنـى چىقىرىـپ يۈرىسـىز، بـۇ       -ياق«
تېخى بۇ ھهقته بىرەر چارە ئويلىغۇدەك . دېگهنلىرىم مېنىڭ ئويلىرىم

ــدىم ــى، . بواللمى ــى …دېمهكچىمهنك ــان … يهن ــىنىڭ قالغ  ئىككىس
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ــان ــلىرىنى قىلىۋاتق ــۇ ئىش ــىمىز بىزنىڭم ــهرت قىلىش ــىنى ش  بولىش
 بىز راستتىنال. قىلىمهن ھېس خىجىللىق بهكال ئۆزۈمنى ئويلىساق،

 بىـز  ئىشـالرنى  قىلىۋاتقـان  ئـۇالر . يۆلىنىۋالدۇق بهكال ئىككىسىگه ئۇ
ىسـى  ئىكك ئۇالر ئهمما. ئىدۇق ئاشۇرالماس ئهمهلگه قىلىپمۇ ھهرقانچه

بىزنىڭ ئهقلىمىزگه كهلمىگهن، ھهتتا بىز زادىـال قىلغىلـى بولمايـدۇ    
. دەپ قارايدىغان ئىشالرنى پىالنلىشىپ ئهمهلـگه ئاشـۇرۇپ كهلمهكـته   

شۇڭا، بىز ئىككىمىزمۇ بۇنداق پاسسىپ بولۇپ ئۇالرغـا يۆلىنىۋالمـاي،   
مهسلىههتلهرنى بولسىمۇ -يىغىلىشىمىزغا بىزمۇ بىرەر ئهپلىك پىالن

مېنىڭـــدە ھهرىكهتنـــى يېـــرىم يولـــدا . ۈپ بارالىســـاق دەيـــمهنكۆتــۈر 
ــوق  ــۇ يـ ــال ھهرگىزمـ ــلىۋېتىدىغان خىيـ ــش . تاشـ ــدىن ئىـ مهن قولۇمـ

 ».كهلمىگهنلىكىدىنال تېرىكىپ بولۇپ يۈرمهكتىمهن

ــى  « ــىز، مهن تېخـ ــداق دېمهمسـ ــىيهتنىڭ − …مۇنـ ــۈزىگه خاسـ  يـ
 باياتىـــــدىن مهيلـــــى، ھه، − يۈگـــــۈردى، تهبهسســـــۇم قايتىـــــدىن

ىڭىزنىڭمۇ بىرەر ياخشى مهسلىههت بولۇپ قېلىشـى ئهجهب  دېگهنلىر
ــدىمىزدىكى يىغىلىشــتا مهســلىههت   . ئهمهس ــلهن ئال ــۇالر بى قېنــى ئ

 سـىزدەك  دەل مهنمـۇ  دېسـهم،  راسـتىنى  …. قىلىپ بېقىشقا ئهرزىيدۇ
 ئۇالرغـا  ھهقىـقهتهن  بىـز . قـاالتتىم  رەنجىپ ئۆزۈمدىن كېلىپ ئويالرغا

  »…. يۆلىنىۋالدۇق بهكال

ســـۆز -ئىككىســـى ئۇدۇلىغـــا قاراشـــقىنىچه ئـــۇزۇنغىچه گهپئـــۇالر 
 .قىلىشماي جىمجىت ئولتۇرۇپ كېتىشتى

بولمىسا مۇنداق قىاليلى، بىز ئىككىمىـزدىن ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا    «
كۆتۈرۈپ بارىدىغانغا تۈزۈكرەك بىرەر ئىشىمىز بولمىغانـدىن كېـيىن،   

. باقايلى ئاۋۋال بۇ ئىشالر ئۈستىدە ئىككىمىز بىرمهزگىل چارە ئىزدەپ
پهقهت بىرنېمه چىقىرالمىغۇدەك قىلساق ئاندىن ئۇالرغـا مهسـلىههت   

 خاسـىيهتنىڭ  بېرىـپ  قاسىم −» سالساقمۇ كېچىكمهيمىز، ماقۇلمۇ؟
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ئىالجســــــىزلىقتىن پۇرســــــهت كۈتــــــۈش مهقســــــىتىدە خىتــــــاي 
ــقا      ــاقۇل بولۇش ــپىگه م ــۆھبهت تهلى ــق س ــڭ تىنچلى تاجاۋۇزچىلىرىنى

ۋەھــالهنكى، ۋەتىنىمىزنــى مهڭگــۈ خىتــاي يېــرى . مهجبــۇر قالغانىــدى
قىلىۋېلىشــــنى ئۆزلىرىنىــــڭ بــــۇرچى ھېسابلىشــــىدىغان خىتــــاي 

ــاۋۇزچىلىرى  ــق‘تاجــ ــۆھبىتى تىنچلىــ ــى ’ســ ــورال نــ ــپ، قــ  قىلىــ
تېخـى  ! انغـا چۈشـۈرۈپ قىرىـپ تاشـلىدى    قاپق قوزغىالڭچىلىرىمىزنى

يېقىنقى كـۈنلهرگىچىال بىرقىسـىم كىشـىلىرىمىز خاتـا مهنـتىقىلهر      
 خهلىـپه  تۆمۈر“بىلهن بۇ شهرەپلىك ھهرىكىتىمىزنى باھاالشقانلىرىدا، 

 ســۈلهىگه توختىتىــپ ئۇرۇشــنى ئىشــىنىپ ئالــدىمىغا خىتايالرنىــڭ
ۇنـداق بولمـاي،   ئ مهسىله ئهسلىدە. دېيىشكهنىدى ”بولغانىدى ماقۇل

ئهينى ۋاقتىدا تىنچلىقچىالرنىڭ ۋەتهن ئـازادلىق ھهرىكىتىـدە تۇتقـان    
خاتا يولىنىڭ تۇنجى بىخلىرىنىـڭ تهسـىرى نهتىجىسـىدە، خهلقىمىـز     
تاجــاۋۇزچى خىتايالرغــا قارشــى جهڭــگه كىرىشــتىن ئــۆزىنى قــاچۇرۇپ   

 ’ئـاقىللىرىمىز ‘ۆز ۋاقتىـدىكى  كهلگهنلىكىنىڭ، توغرىسى بۇ ھهقته ئ
خهلقىمىزگه قارىتا مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتى توغرىسىدا  دىن

ــلهن شــوغۇلالنمىغانلىقىنىڭ    ــدۈرۈش تهشــۋىقاتى بى ــرەر رىغبهتلهن بى
نهتىجىســــىدە قــــوزغىالڭنى مىللىــــي مۇســــتهقىللىق ھهرىكىتــــى 
دەرىجىسىگه يۈكسهلدۈرمهك ئىمكـانى بولمـاي قالغـانلىقىنى تـۈپكى     

ھېچ بولمىغاندا، شۇ دەۋرلهردە بۈگۈنكى . ۋەب دېيىش مۇمكىن ئىدىسه
كۈندە تهرغىب قىلىنىۋاتقان ئومۇمىي خهلق مىللىي مۇسـتهقىللىق  
تهلىپى ئۈچۈن تىنچ كۈرەش قىلىش ئۇسـۇللىرىنى ھهرىـكهت شـهكلى    
ــوالاليتتى    قىاللىغــان بولســا، مۇســتهقىللىق ئۈچــۈن كــۈچكه ئىــگه ب

 .دېيىشمۇ مۇمكىن ئىدى

ل خهلقى شۇ قېتىمقى ھىمايىچىسىز قالغـان ھهرىكىتىـدىن   قۇمۇ
كېيىن، باشقا يۇرتالردىن قـوزغىالڭ كۆتۈرۈلۈشـىنى كۈتـۈپ يىگىـرمه     

ــاقتى   ــۇرۇپ بـ ــداپ تـ ــل چىـ ــاي   . يىـ ــدا خىتـ ــۇ جهريانـ ــكى، بـ ئهپسۇسـ
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ــالىيهت ــڭ ’پائ ــى لىرىنى ــتىن، نهتىجىس ــى، بولماس ــالرنىڭ بهلك  رۇس
 كهتكهنلىكىـدىن،  چېچىلىـپ  ئۈنچىـدەك  زېمىنالرغا كهتكهن پايانسىز
ىقىغـا  بولغانل مهجبـۇر  كۆتۈرۈشـكه  تهڭ يـۈكىنى  خهلقلهرنىـڭ  يهرلىك

ــان    ــدىن چىققـ ــان قېلىپىـ ــڭ ۋە ئىنسـ ــدىماي كېلىۋاتقانلىقىنىـ چىـ
. كوممــۇنىزم تۈزۈمىــدىن زېرىككهنلىكىنىــڭ مــۇقهررەر نهتىجىســىدۇر  

ــۋالى     ــڭ ئهھ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ــان خىت ــىپ ياتق ــى بېس ۋەتىنىمىزن
يۇقىرىــــدىكىلهرنىڭ ھېچقايسىســــىغا ئوخشــــىمايدىغان پۈتــــۈنلهي 

ۇنىڭدەك، ۋەتىنىمىــز خهلقىنىــڭ خــۇددى شــ. باشـقىچه بىــر ئهھۋالــدۇر 
ئهھۋالىمۇ ئۇ ئهللهردىكى مۇستهملىكه خهلقلهرنىڭ قولىدا بار ئىجابىي 
شارائىتالرنىڭ ھېچقايسىسـىغا ئىـگه بولمىغـان ئىنتـايىن پاسسـىپ      

يهنـى تهڭ ئهســكهر  . ئهھۋالـدا تۇرۇۋاتقـانلىقىنىمۇ ئىنكــار قىاللمـايمىز   
ىشلهپچىقىرىشــقا بولــۇش، تهڭ ھــاكىمىيهت ســوراش، تهڭ زامــانىۋى ئ 

ــارلىق …قاتنىشــىش، نوپــۇس ئــورنى چهكلىمىســى بولماســلىق    قات
 ئهھۋال بۇنداق. كهلدى بولۇپ ھالهتته دېگۈدەك يوق بىزدە ئىمتىيازالر
 ھۆرلــــۈك مىللىــــي ئۇســــۇلالردا تىــــنچ ۋەتىنىمىــــزدە ئاســــتىدا،

ــدەكلهرنى ــا دېگهن ــكه قولغ ــدۇ كهلتۈرۈش ــالر دەپ بولى ــۈنلهي قاراش  پۈت
 !گهن چۈشتىن باشقا نهرسه ئهمهسكۆر ئۇخلىماي

ــز   ــاق، گهرچه ۋەتىنىمىــ ــال ئالســ ــارىخىمىزدىن مىســ يــــېقىن تــ
ــپه     ــۈر خهلىـ ــىمۇ، تۆمـ ــتهلمىگهن بولسـ ــپ كېـ ــىدە كېڭىيىـ دائىرىسـ
قـــــوزغىلىڭى شـــــهرقىي تۈركىســـــتان مىللىـــــي مۇســـــتهقىللىق  

. ھهرىكىتىنىڭ يىگىرمىنچى ئهسىر زەپهر مارشىنى باشالپ بهرگهنىدى
ــاي  ــوزغىالڭ ئىنت ــۇ ق ــاي   ب ــزگه خىت ــر شــارائىتتا ۋەتىنىمى ــوغرا بى ىن ت

تاجـــاۋۇزچىلىرى ئايـــاق باســـىدىغان دەرۋازىنـــى قامـــال قىلىـــۋېلىش  
ــدى  ــى يارىتىــپ بهرگهن ئى ــلهن  . ۋەزىيىتىن ــۇرۇر بى ــڭ غ قۇمۇللۇقالرنى

ــقا       ــى باشـ ــهرەپلىك ھهرىكىتـ ــۇ شـ ــدىغان بـ ــتان قىلىـ ــالردا داسـ تىلـ
ــۇپ قال    ــرۇم بولـ ــىدىن مهھـ ــاۋاز قوشۇشـ ــڭ ئـ ــا، يۇرتلىرىمىزنىـ غاچقـ
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 .قويدى ئهركىلىتىپ نوقۇپ ئېڭىكىنى

ھه راست، قورسىقىڭىز قانـداقراق؟ مهن بىـرنهچچه قـاپ ئېسـىل     «
مـا قـورۇپ چـۆپ سـېلىپ     ئـازراق قورۇ . تهييار چۆپ تاپقاچ كهلگهنىـدىم 

 قاسىمغا گهپ بۇ. تۇردى ئورنىدىن خاسىيهتمۇ دېگىنىچه −» بېرەيمۇ؟
 :ياقتى دورىدەك

ئهقلىڭىزگه ئاپىرىن، باياتىدىن بېرى مهنمۇ نېمه قىلىپ يېسهك «
 ».ياخشى بوالركىن دەپ غهمدە قالغانىدىم

ــۇ    ــپ قولم ــخانىغا كىرى ــال ئاش ــى تهڭ ــۇالر ئىككىس ــاق  -ئ ــول تام ق
 .كىرىشىپ كهتتىئېتىشكه 

 »!!!گۈلدۈۈۈر«

چوڭ يول تهرەپتىن ئادەمنى چۆچۈتكۈدەك قـاتتىق پـارتالش ئـاۋازى    
قاسىم بىلهن خاسىيهتنىڭ ! كېلىپ، بىناالر تىترەپ تهۋرىنىپ كهتتى

بىـرىگه چاپلىشـىپ   -يۈرەكلىرى ئاغزىغـا كهپلهشـكىدەك بولـۇپ، بىـر    
ا ئۆيىنىـڭ  ئۇالر سهل ھوشىغا كېلىپ يۈگۈرگىنىچه مېهمانخانـ . قالدى

چــوڭ كوچــا بويىــدىكى ئــالته . دېرىزىســىگه بېرىــپ ســىرتقا قاراشــتى
چــاڭ توزۇتــۇپ يهرگه -قهۋەتلىــك ســاقچى بىناســىنىڭ بىــر يېنــى توپــا

چــوڭ كوچىغــا تۇتىشــىدىغان يــان يولــدا چــوڭ ! كۆمــۈلمهكته ئىــكهن
كۈچىدىن قېچىپ كېلىشىۋاتقانالر، بىرمۇنچه قوراللىق خىتايالرنىـڭ  

پاراخشـىغان مهنزىـرە   -يۈگۈرۈشۈپ كېتىۋاتقان پات چوڭ كوچىغا قاراپ
ئۆرۈلـۈپ چۈشـكهن بىنانىـڭ قالغـان     . ئىككىسىنى ھهيـران قالـدۇردى  

تۈتهك كۆتۈرۈلمهكته، چوڭ كوچا بىردەمدىال -قىسمىدىن قويۇق ئىس
ئادەملهرنىڭ ۋارقىراشـلىرى بىـلهن تولـۇپ، كهينىـدىنال چىقىرىشـىپ      

قۇتقۇزۇش ماشىنىلىرىنىڭ  كهلگهن پاژارنىك، ساقچى ماشىنىلىرى ۋە
 . چىيا بولۇپ كهتتى-چىقارغان ئاۋازلىرى بىلهن ئارىلىشىپ قىيا
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ــانلىقىنى   قاســـىم بىـــلهن خاســـىيهت، كوچىـــدا نـــېمه ۋەقه بولغـ
بىلهلمهي بىردەم تېڭىرقاپ تۇرغاندىن كېيىن، دېرىزىنىڭ ئالدىـدىن  

 : بىرسىگه ئهنسىرىگهن ھالدا قاراشتى-قايتىپ بىر

ڭىزدا گۇمــان پهيــدا قىلغــۇدەك بىــرەر نهرســىغۇ ھهرھالــدا ســومكى«
 .قاسىم سورىدى −» ھه؟-يوقتۇ

. ياق، بۈگۈن سومكامدا قۇرۇق چۆپتىن باشقا بىرنېمه يوق ئىـدى «
ــدۇ؟  ــىلهردىن قالمىغانـ ــۇ ئۇنـــداق نهرسـ ــىيهتمۇ −» ئۆيىڭىزدىمـ  خاسـ

 .سورىدى قاسىمدىن ئهنسىرەپ

پىسـتان  -امهنمۇ تېخـى تۈنۈگـۈنال بـۇزۇق سـائهت پـارچىلىرى، دور     «
قالـدۇقلىرى، تهشـۋىقات ۋاراق نۇسـخىلىرى قاتارىـدىكى نهرسـىلهرنىڭ      

. ھهممىسىنى يىغىشتۇرۇپ ئهخـلهت ماشىنىسـىغا تاشـلىۋەتكهنىدىم   
 ».دەڭا-كۆڭلۈم تۇيغاندەكال بىر ئىش بولدى بۇ

ئۇالر سىرتتا نېمه ۋەقه بولغـانلىقىنى بىلهلـمهي سـهل تۇرغانـدىن     
 .رىپ تاماققا تۇتۇش قىلىشتىكېيىن قايتا ئاشخانا ئۆيىگه كى

خاسىيهت تاماقنى ئىككى تهخسىگه ئۇسۇپ ئهمدىال مېهمانخانىغا 
ــاق تاۋۇشــلىرى     ــۇن ئاي ــۈرلىگهن نۇرغ ــدىن دۈك ــدى، زال ــپ تۇرۇۋى كىرى

ــۇقىرى  . كېلىشــكه باشــلىدى بهزى ئايــاق تاۋۇشــلىرى پهلهمپهيــدىن ي
كهينىـدىن ئىشـىك   -زالـدىن كهينـى  . قهۋەتلهرگه چىقىپ كېتىۋاتاتتى
ــكه ب   ــاۋازالر كېلىش ــان ئ ــلىدىئۇرۇلغ ــرالپ  . اش ــىكلهر غىچى بهزى ئىش

ــاۋازالر كېلىشـــكه      ــقان ئـ ــلهردە ۋارقىراشـ ــان، يهنه بهزى قهۋەتـ ئېچىلغـ
  . نۆۋەت قاسىمنىڭ ئىشىكىگىمۇ كېلىشتى. باشلىدى

  . قاسىم تامىقىنى قويۇپ، بېرىپ ئىشىكىنى ئاچتى

ــۆت  ــان تـ ــمىي قورالالنغـ ــاقچى-رەسـ ــاي سـ ــكهرلهر -بهش خىتـ ئهسـ
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 تىنچلىققا دائىر مهسىلىلهر 1.9§
يۇقىرىدا كۆرسـىتىپ ئـۆتكىنىمىزدەك، ۋەتىنىمىزنـى مۇسـتهقىل     
ــۇلالرنى      ــدىغان ئۇس ــاردىمىمۇ تهگمهي ــىتىلىك ي ــا ۋاس ــقا ھهتت قىلىش
مۇبالىغىلهشتۈرۈپ كۆرسهتكۈچىلهرنىڭ ئىدىيىۋى ئاساسلىرى، تېگـى  

ــال   ــدا يهنىــ ــدىن ئالغانــ ــق“تهكتىــ ــۇلىدا تىنچلىــ  دۆلهت چهت ئۇســ
ــپ كــۈچلىرىگه ــى تايىنى ــش لمۇســتهقى ۋەتهنن  ئىدىيىســىگه ”قىلى

ــنى ــىتىپ چوقۇنۇشــــ ــته كۆرســــ ــالبۇكى،. بهرمهكــــ ــاي ھــــ  خىتــــ
 پايـدىالنغان  قىلىۋېلىشـىدا  مـۇنقهرز  ۋەتىنىمىزنى تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ

ــۇنى ’ســۆھبىتى تىنچلىــق‘ ئوخشاشــال قورالىمــۇ ئۈنۈملــۈك ئهڭ  ئوي
بىزنىڭ نۇرغۇن كىشىلىرىمىز برىتانىيه ئىمپېرىيىسـىنى  ! ئويناشتۇر

 كـېلهلمهي  تهڭ ھهرىكىـتىگه  ’چىقىـش  قارشـى  پاسسـىپ ‘گهندىنىڭ 
 ۋەتىنىمىــز قارىشــىپ، دەپ بهردى قىلىــپ مۇســتهقىل ھىندىســتاننى

ــۇ ــۇنىڭغا خهلقىنىم ــايدىغان ش ــق ئوخش ــهكلىدىكى تىنچلى ــان ش  ج
ــدىغان ــلهرگه ئاغرىتماي ــا ھهرىكهت ۇنى ئۇنتۇماســلىق شــ. قىزىقتۇرماقت

ىن نوپۇســلۇق كېرەككــى، ئهينــى ۋاقتىــدىكى يېــرىم مىلياردقــا يــېق 
ھىندى يېرىم ئارىلىدا ئارانال ئىككى يۈز ئهللىك مىـڭ نهپهر ئىنگلىـز   

. نوپۇسى بىـلهن نهچـچه ئونمىڭـدەكال قوراللىـق ئهسـكىرى بـار ئىـدى       
شــۇنىڭدەك، ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى مهزگىلىــدە نېهــرو ۋە جهننــاھ  
قاتارىــدىكى نۇرغــۇن داھىــيالر رەســمىي قوراللىــق كــۈرەش ئــارقىلىق   

ــي ــارتىزانلىق    مىللىـــ ــۈرۈش پـــ ــا كهلتـــ ــتهقىللىقنى قولغـــ مۇســـ
تهشـكىالتلىرىنى قـۇرۇپ چىقىــپ، ئهنگلىيىنىـڭ ھىنـدى ئوكيــان ۋە     
تىنچ ئوكيان ئۇرۇشىغا ئېغىر توسالغۇلۇقالرنى يارىتىشقا تىرىشـماقتا  

ــا  . ئىــدى يېقىنقــى يىلالردىــن بۇيــانقى ئورتــا ئاســىيا ۋە شــهرقى ياۋروپ
 تىـنچ ‘ىكى ئامىلالرمۇ ھهرگىز ئهللىرىنىڭ تىنچ مۇستهقىل بولىشىد
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  .ئىپادىسى دېيىش مۇمكىن

قىسقىســى، بىــر پۈتــۈن جهمىــيهت غــۇرۇرى بولمىغــان، بىــر پۈتــۈن 
ــار    ــۈر تـ ــۇ تـ جهمىـــيهت مهســـئولىيهتچانلىق روھـــى تىكلهنمىـــگهن بـ
دائىرىلىك، نوقسانلىق، كهمتۈك، روھى ئاجىزلىقتىن شـهكىللهنگهن  

را روھى ھالهت، ھېچ قاچان قاراڭغۇلۇق ئىچىـدە قالغـان خهلقىنـى تـوغ    
 .يولغا يىتهكلىيهلمهيدۇ ياكى توغرا يولغا يېتهكلهشنى خالىمايدۇ

يــۇقىرىقىالردىن شــۇنى كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدىكى، خهلقىمىزنــى     
ئۆزىنىڭ بولمىغان دېمـوكراتىيىگه، خهقنىـڭ قولىـدىكى كىشـىلىك     
ھوقۇققــا تهمه قىلــدۇرۇش، پاراۋانلىشــىۋېلىپ ئانــدىن مۇســتهقىللىق 

بىلىملىرىــــــدە ئۈســــــتۈنلۈككه  تېخنىكــــــا-تهلهپ قىلىــــــش، پهن
ئېرىشــــىۋېلىپ تــــۇرۇپ ئانــــدىن مۇســــتهقىللىق تهلهپ قىلىــــش،  
ــى   ــى، ســهنئىتىمىزنى، مىللىــي تهنتهربىيىلىرىمىزن مهدەنىيىتىمىزن

ــۆرپ   ــي ئ ــاكى مىللى ــپ مىللىــي    -ي ــب قىلى ــادەتلىرىمىزنى تهرغى ئ
مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىش، دىننىڭ بهش پهرزىنى 

ــرا قىلىـــپ  ــالالدىن مۇســـتهقىللىق تىـــلهش، ئىجـ ــدەك …ئـ  دېگهنـ
 قىزىقتۇرۇشـالرنىڭ  تهدبىرلىرىگه ئهخمىقانىلىك ھهتتا فانتازىيىلىك،

ــازاد ۋەتهن بىــلهن يــولى تىنچلىــق ئــۆزگهرگهن شــهكلى ھهممىســى،  ئ
 خىتــــــاي ۋەتىنىمىزدىكــــــى بولــــــۇپ، تهرغىبــــــاتلىرى قىلىــــــش

 رولــى توســقۇنلۇق قىلچىلىكمــۇ كۆپىيىشــىگه تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ
چىالر نوپۇسىنىڭ ئارتىـپ كېتىشـىگه پىسـهنت    تاجاۋۇز خىتاي. يوقتۇر

قىلمايدىغان ھهتتا ياردەملىشىپ بېرىـدىغان بۇنـداق چۈشـهنچىلهرگه    
قىزىققـۇچىالرنى خىتايغــا يــاردەم قىلىۋاتقـانالر يــاكى روھــى بۇزۇلــۇش   

 . باسقۇچىدىكى كىشىلهر دەپ قاراشقىال بولىدۇ

 −انداق ۋاسىته بىلهن ياردەم قىلىـش  خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ھهرق
 !!!خائىنلىقتۇر ۋەتهنگه
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غــاچ -غىــچ. ندەك كىرىــپ كېلىشــتىگۈلدۈرلىشــىپ ئــۆيگه باســتۇرغا
ــلهن     ــۋابلىرى بى ــۈرۈش ئهس ــۇق تهكش ــىدىغان ئېلېكترونل چىرقىرىش

ــكاپ ــى-ئىشـ ــڭ ئىچـ ــتى -دىۋانالرنىـ ــلهن ئاسـ ــى بىـ ــتىنى -تېشـ ئۈسـ
ئۇالردىن بىرسـى گارىـدورۇپ ئىشـكاپتا    . ئاختۇرۇشقا كىرىشىپ كهتتى

ئارىالپ بهزى . لىق تىزىلغان كىتابالرغا ئىنچىكىلىك بىلهن قارايتتى
بـۇ ئارىـدا   . ىتابالرنى ئېلىپ داستىخان ئۈسـتىگه تىزىشـقا باشـلىدى   ك

-ياشانغانىراق بىر ساقچى خاسىيهت بىلهن قاسـىمنىڭ تونۇشـتۇرۇش  
ــلىدى   ــكه باش ــكىلىرىنى تهكشۈرۈش ــىنىڭ  . كېنىش ــارىالپ ئىككىس ئ

ھېلىمـۇ ياخشـى، قاسـىم ئـۆتكهن ھهپتىـدە      . چىرايىغا قـاراپ قۇيـاتتى  
 ئاپىرىـپ  ئىدارىسـىگه  كىتـابىنى  ىئىكك نىڭ ’مهن ئىزچى‘ھېلىقى 
 »كهرىــم قۇرئــان« بىــر ئىشــكاپلىرىدا كىتــاب. قويغــانىكهن يوشــۇرۇپ

ــلهن ــرنهچچه بىـ ــىك بىـ ــئهل كالسسـ ــڭ چهتـ ــۇرچه رومانلىرىنىـ  ئۇيغـ
 ھهممىسـىال  باشقىالرنىڭ ژۇرنالدىن ئۇيغۇرچه بىرنهچچه تهرجىمىسى،

ــايچه ــابالر خىت ــدى كىت ــاي   كىتابالر. ئى ــان خىت ــا قاراۋاتق ــكىرى غ ئهس
-ئۇيغۇرچه كىتابالر بىلهن بىرقاتاردا بىرمۇنچه خىتـايچه پسـىخولوگىيه  

 .سوتسىيالوگىيه كىتابلىرىنىمۇ يىغىپ جوزىنى تولدۇرۇۋەتكهنىدى

 قهغهزلهردىــن قولىــدىكى −» ســهن نــېمه قىلىۋاتىســهن ئــۇ يهردە؟«
ىلىشـىۋاتقان  ھهپ بىلهن كىتابالر ساقچى ياشانغان كۆتۈرگهن بېشىنى

 .قارىدىساقچىغا 

 ھېلىقى دېدى −. بۇ يهردە بىرمۇنچه گۇمانلىق كىتابالر بار ئىكهن«
 كېـرەك  بـېقىش  تهكشۈرتۈپ ئاپىرىپ بۇالرنى − قاراپ، ئۇنىڭغا ساقچى
 ».دەيمهن

 »ئۇ كىتابالرنىڭ بېسىلغان يهرلىرى ئېنىقمىكهن؟«

ئالدىراش كىتابالرنىڭ كهيـنىگه قاراشـقا باشـلىغان يـاش خىتـاي،      



394 

 

 : بىرلهپ ئوقۇشقا كىرىشتى-بىر

 »…بېيجىڭ، تيهنجىن، ئۈرۈمچى، «

بولدى قوي، تهكشۈرىدىغان ئۆيلىرىمىز تېخى جىق، بـۇ كىتـابالر   «
 ئـۆيلهرنى  ياتـاق -ئاشـخانا  −! بىلهن ھهپىلىشىدىغانغا ۋاقتىمىـز يـوق  

 نـــېمه بىـــرەر گۇمـــانلىق − ۋارقىرىـــدى، هرگهئهســـكهرل ئاختۇرۇۋاتقـــان
 نېمه بىر يىغىلىشىپ، ئۆيىگه مېهمانخانا ئهسكهرلهر − »ئۇچۇرىدىمۇ؟
 .بىلدۈرۈشتى يوقلىغىنى

ئهممــا بـــۇ كىتابالرنىـــڭ ئىچىـــگه بىرمـــۇنچه يـــاۋايىچه يېزىقتـــا  «
 قېـرى  سـاقچى،  خىتـاي  يـاش  − »…بىرنېمىلهرنى يېزىـپ كېتىپتـۇ،   

  .ھالدا بولغان نارازى دېدى قاراپ ساقچىغا

 :قېرى ساقچى ئۇنىڭ گېپىگه قۇالق سالماستىن قاسىمغا قارىدى

بـۇ ئايـال   . بۇ نوپۇس دەپتىرىدە بىـرال كىشـىنىڭ تىزىمـى تۇرىـدۇ    «
 »نېمهڭ بولىدۇ؟

 بـۇ  − »…. يېقىنـدا تـوي قىلمـاقچىمىز   . ئۇ مېنىڭ ئوبىكتىبىم«
ــتىن ــدە خاســىيهت گهپ ــپ، ۋىللى ــولىنى قاســىمنىڭ قىزىرى ــڭ ق  چى
 :دېدى قويۇپ قاراپ ئىككىسىگه ساقچى. قويدى سىقىپ

 »!بولدى ئهمدى، باشقا ئۆيلهرگه كهتتۇق«

ئىشىكتىن چىقىپ كېتىۋاتقانالرغا قـاراپ قولىـدىكى كىتـابالرنى    
تاشلىغۇســـى كهلمىـــگهن يـــاش خىتـــاي ســـاقچى ئىالجســـىز كـــۆزى 
كىتابالردا، قاسىم بىلهن خاسىيهتكه ۋەھشىيلهرچه ھومىيىـپ قويـۇپ   

 .ئۆيدىن زورلىغاندەك ئاران چىقىپ كهتتى

 :ر بىرنى تېنىۋالغان خاسىيهتچوڭقۇ دەپ ”!ف ف ئۇف“
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چېتىلغان بۇنداق مهسىلىلهر ئۈستىدە باش قاتۇرمىدى، خهلقىمىزنـى  
بۇ جهھهتلهردە كۆزىنى ئېچىشـقا، ئـاڭ سهۋىيىسـىنى ئۆستۈرۈشـكه، بـۇ      
جهھهتــته يىتهكلهشــكه تىرىشــمىدى يــاكى قۇللــۇق يولىــدا مــېڭىش   

  .ئۈچۈنال پهتىۋا توقۇپ كېلىشتى دېيىشكه ھهقلىقمىز

يهردە يهنه شۇنىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتىشىمىز كېرەككـى، بىزدىكـى    بۇ
نۇرغــۇن كىشــىلهر، بولۇپمــۇ خهلقنــى يىــتهكلهش، خهلقنىــڭ كــۆزىنى 
ئېچىش، ئاڭ سهۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش جهھهتته نىسبهتهن ئىقتىدارىغا 
ئىگه كىشىلىرىمىز ئاساسهن ئالغاندا ئۆز خهلقىنىـڭ ئـۆز تهغـدىرىنى    

ىدا ھهل قىاللىشــىغا ئىشــهنمهيدىغان، ئــۆز كــۈچىگه تــايىنىش ئاساســ
ياكى بۇنىڭغا سهل قارايدىغان، نهتىجىدە ياتالرنىڭ كـۈچىگه تايىنىـپ   

بىر چىقىـش يـولى   -ئۆز خهلقىنىڭ تهغدىرىنى ھهل قىلىشنى بىردىن
ــقان    ــنى تىكلىۋېلىش ــۇمىي قاراش ــدىغان ئوم ــدە،  . دەپ قاراي ــر مهنى بى

تىرىشـقىنىمىزدەك  بۇنىڭمۇ تۈپكى سهۋەبىنى يوقۇرىـدا تهسۋىرلهشـكه   
يىتهرسىز، تار غـۇرۇر، مهسـئولىيهت ئۇقۇملىرىـدىن كېلىۋاتقـانلىقىنى     

بــۇ ھهقــته يهنه مۇنــداقمۇ مــۇالھىزىلهر    . مۆلچهرلىشــىمىزگه بولىــدۇ 
ئهگهر بىرسى، ياكى بىـرەر تهشـكىالت ھهر قانـداق شـهكىلدە     : بولماقتا

دا ئىشىنىپ ۋە ئىجرا قىلىپ كېلىۋاتقان ئهقىدىسـى ۋەيـران بولغىنىـ   
ياكى خاتا ئىكهنلىكىنـى ھـېس قىلغىنىـدا بىـر مهزگىـل ئۈمىدسـىز       
پاسسىپ روھى ھالهتنى باشتىن ئۆتكۈزگىنىـدىن كېـيىن، ئىنتـايىن    
ئهكه، ئىنتايىن رەھىمسىز قىياپهتلهر بىلهن ئۆز خهلقىدىن ئۈمىـدىنى  
ئۈزۈپ، يادالرنىڭ بېشـىنى سىلىشـىنى، يـاردەم قـولىنى ئۇزارتىشـىنى      

بۇنىــڭ . لهتنى شهكىللهندۈرىۋېلىشــى مــۇمكىنتامــا قىلىــدىغان ھــا 
شهخسى پسىخولوگىيىلىك قاتالملىق، ھاسىلىۋىي نىقاپالنغان ئـارزۇ  
ئىپادىسىنىڭ ئاڭسىز نامايهن بولىشىنىڭ تهبىئىي ئاقىۋىتى دېـيىش  
ــار    ــۇرۇر، تــ ــار غــ ــدەك تــ ــال يوقۇرقىــ ــدىمۇ، يهنىــ ــۇمكىن بولغىنىــ مــ

ــاتالملىق   ــالىتىنىڭمۇ قـ ــى ھـ ــئولىيهتچانلىق روھـ ــىلىۋى مهسـ ھاسـ
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مـــۇجمهللىكلهرگه ســـهۋەپچى بولىۋاتقـــانلىقىنىمۇ ئېتـــراپ قىلمـــاي  
تارتىش قىلىشقا توغرا كهلسـه  -قته مهخسۇس تاالشبۇ ھه. تۇرالمايمىز

ــرەك ــائىي  ). كېـ ــۇرالردا ئىجتىمـ ــىلىغىنىمىزدا، ئۇيغـ ــۇالرنى خۇالسـ بـ
مهســئولىيهت، جهمىــيهتكه، خهلــق ئاممىســىغا بولغــان مهســئولىيهت  
مهسىلىسى ئىزچىل مۇستهقىل مىللهتلهرگه قارىغاندا خېلىال ئـاجىز  

قىلىشقا تىگىشلىك يهنه ئهمما ئېتراپ . كۆرۈنمهكته دېيىش مۇمكىن
بىر ئاالھىـدىلىكىمىز، بـۇالردىن بىـر بالـداق تـۈۋەن تۇرىـدىغان يـۇرت        
مهسئولىيىتىمىز، يۇرت غۇرۇرىمىزنى ئۇنچه بهك تۈۋەن دەپ قاراشـقىمۇ  

يهنـــى بىـــزدە ۋەتهنپهرۋەرلىـــك، مىللهتچىلىكـــكه  . بولمىســـا كېـــرەك
. ز مـۇمكىن قارىغاندا يۇرتۋازلىقىمىزنى ئاالھىدە ئۈستۈن دىيهلىشـىمى 

بــۇ نوقتىــدا كــۆچمهن، قهبىــله مىللهتلهردىــن ئــۆزىمىزنى نىســبهتهن   
  .ئۈستۈن كۆرىشىمىز مۇمكىن

شۇنداق بولغاچقا، بىزدە بايراق ئۇقـۇمى، دۆلهت ئۇقـۇمى، مىلـلهت    
كاشىال (ئۇقۇمى، ۋە بۇ ئۇقۇمالردىن كهلگهن غۇرۇر، مهسئولىيهتچانلىق 

خرانىڭ كاشـىلىغا ئـۆزىنى   ئالدىدا، ئۇ كاشىلىنى ھهل قىلىشتا ھهر پۇ
ــويىچه     ــۈركىيه تۈركچىســى ب ــدا قىلىــش روھــى، ت ئىســتىخىيىلىك پى

ــورۇملۇلۇق ــاھ ) س ــى پادىش ــان   -روھ ــا بولغ ــا، يۇرتق ــا، قهھرىمانغ داھىغ
ــرەك دەپ پهرەز   ــا كېـــ ــۈك بولمىســـ ــئولىيهتچانلىقتهك كۈچلـــ مهســـ

بۇنىڭدەك تۇغۇندا قىلىپ ئۇزارتىۋەرگىنىمىزدە، . قىلىشىمىز مۇمكىن
نۇرغۇنلىغان ئىجتىمائىي مهسىلىلهرنىڭ ھهل بولماي، ھهل  بىزدىكى

قىلىنماي، ئوڭۇشسـىزلىققا ئۇچرىشـى، سـهل قارىلىشـى، بىپهرۋالىـق      
ــايرىم   ــۈپكى، ئ ــىمىزنىڭ ت ــا   -قىلىش ــهۋەپلىرىنىمۇ ئوتتۇرغ ــايرىم س ئ

  . قويالىشىمىز مۇمكىن

ــازىرقى دەۋر   ــى ۋە ھــــ ــۇن يېقىنقــــ ــۇنچه نۇرغــــ ــى شــــ بىزدىكــــ
ــوپلىرىمىز، جهمىي ــچ   پهيالســ ــدىرىمىزگه زىــ ــلىرىمىز تهغــ هتشۇناســ
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پۇتـاق  ! ھېلىقى ياش خىتاي ئهجهبمۇ بۇدۇشـقاق بىرنېمىكهنغـۇ  «
 كهتـكهن  مۇزالپ جوزىدىكى دېدى − …. چىقىرىمهنال دەپ قاپتۇ كاپىر

! خىتايالر بۇ سوۋۇتۇۋېتىشتى تامىقىمىزنىمۇ ئىسىت، − قاراپ، تاماققا
 »يهرمىز؟ قانداق ئهمدى بۇنى

. يــۈگهپال قورۇمـا چـۆپ قىاليلــى  -ھهممىنـى يىغىـپ  . ئاسـان گهپ «
 −» .تهييار چۆپ قورۇمىسى قانـداق بولىـدىكىن تېتىـپ باقمـايمىزمۇ    

 كىرىـپ  ئاشخانىغا يىغىشتۇرۇپ تهخسىلهرنى خاسىيهت. قاسىم دېدى
 …. كهتتى

تاماقتىن كېـيىن ئـۇالر ئىككىسـى تېلېۋىزورمـۇ كـۆرمهي كىرىـپ       
 …. بالدۇرال يېتىۋېلىشتى

 يوتقانــدىن قاراڭغۇلۇقتــا قاســىم دېــدى −ماڭــا قــاراڭ خاســىيهت، «
 كالالمغا بۇيان ھهپتىدىن بىر بۇ − تۇرۇپ، چىقىرىپ يېرىم بهدىنىنى

ــر ــال بى ــپ خىي ــى كىرىۋېلى ــدا مېن ــدۇ ئارامى ــز. قويمايۋاتى  ئىككىمى
 سـىزگىمۇ،  كېتىۋەرسـهك  بۇنـداق  قانـداق؟  قىلىۋالسـاق  توي ەسمىير

انـــدەك، بولۇپمـــۇ بولمايدىغ ياخشـــى يولدىشـــىڭىزغىمۇ رەھمهتلىـــك
 قاسىم −قانداق قارايسىز؟ . بۇنداق يۈرۈۋېرىشكه ۋىجدانىم چىدىمىدى

 يېنىــدىكى ئولتــۇرۇپ كارىۋاتتــا ئــوراپ كىرلىكنــى بىــر ئۇچىســىغا
 تـال  بىـر  ئېلىپ تاماكىسىنى يۈرۈپ سىالشتۇرۇپ ئۈستىنى تومپۇچكا

 بېشىنى دەرھال خاسىيهت تهڭ، بىلهن چېقىشى چاقماق. تۇتاشتۇردى
 −ئۇنىــڭ يــۈرىكى دۈپۈلــدەپ ســوقماقتا ئىــدى، . انغــا پۈركىۋالــدىيوتق

 »گېپىمنى؟ ئاڭالۋاتامسىز

 ئۇنىڭ كېيىن بىرئازدىن. خاسىيهت دېدى ئارانال دەپ − …. ھهەە«
 ئۈچـۈنال  ئهخـالق  بىلهن مهن سىز − ئاڭالندى، ئىچىدىن يوتقان ئاۋازى

 »دەمسىز؟ قىلىۋاالي توي
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ــز « ــاق قىـ ــى …! ئاقمـ ــهم ياخشـ ــ كۆرمىسـ ىزنى ئۆيۈمگىمـــۇ سـ
كىرگۈزمهســمهن؟ ئهممــا بۈگۈنكىــدەك ۋاقىــتالردا تېخىمــۇ بىــخهتهر      

ــوالتتى ــاق    . ب ــى، پۇت ــڭ گىجىڭلىقىن ــى خىتاينى ــىز ھېلىق قارىمامس
 ئىشالرال بۇ قويغىنى، ئويالندۇرۇپ مېنى …. ۇرىدۇچىقىرىشقا ئارانال ت

 … يۈرۈۋەرســهك، بۇنــداق جهھهتتىنمــۇ دىنىــي مــۇھىمى، ئهڭ. ئهمهس
 تۇتاشـتۇرغان  يـېڭىال  تېخـى  قاسـىم  −» .بولىدۇ دەپ ئـوياليمهن  يامان

 .باستى باغرىغا قىزىنى ئۆچۈرۈپ، تاماكىسىنى

ــال     « ــۇن دەپ بهكـ ــش كهلمىسـ ــرەر ئىـ ــىڭىزغا بىـ ــىزنىڭ بېشـ سـ
 − تـۇرۇپ،  يېپىشـىپ  چىڭ قاسىمغا خاسىيهت دېدى −. ئهنسىرەيمهن

  ».چىدىمايمهن زادىال قالسام ئايرىلىپ سىزدىن

يــاق، ســىز ئهمهس، ئهگهر مهن ســىزدىن ئايرىلىــپ قالســام زادىــال «
 سـىالپ  چـاچلىرىنى  قىزنىـڭ  يېتىـپ  يـانچه  قاسىم −چىدىماسمهن؟ 

 بېشـىمىز  ئىككىمىـزنىڭال  ئوخشاش، ئىككىمىزال بىز − دېدى، تۇرۇپ
 چهكلىمه سۆيۈشكه ۋەتهن ئويلىساق، كۈنلهرنى ئۇنداق. قولتۇقىمىزدا

غــۇن كىشــىلىرىمىزنىڭ   نۇر شــۇنچه. كېلىــدۇ  تــوغرا  قويۇشــىمىزغا
ــدىن ــنى    : ئاغزى ــپ ھاسىراش ــۈزۈك بېقى ــى ت ــۇپ پهرزەنتلىرىن ــۆي تۇت ئ

ەتهن ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىــش دېــگهن ئىــش  بىلمىــگهن ئادەمــدىن ۋ
ــۇپ     ــمه قوي ــكه چهكلى ــىپ، ۋەتهن سۆيۈش ــدۇ دېيىش ــدىن كهلمهي قولى

خهق نېمه دېسه دېسۇن، بىز ھازىر رەسمىي مىللىي . يۈرگىنىمۇ يېتهر
ئهگهر بىـز نىكـاھ قىلىۋالسـاق،    . ئازادلىق جهڭچىسـى ھېسـابلىنىمىز  

ساق قالساقمۇ  .شېهىتلىككه تېخىمۇ يېقىنلىشااليمىز دەپ قارايمهن
 ».غازىلىققا شهرتىمىز توشقان بولىدۇ

 −! سىز بۇ يېقىندا بارغانسېرى مولال بولۇپ كېتىۋاتىسـىز جۇمـۇ  «
 يېڭـــى ســـىزنى مهن − يېپىشـــتى، قاســـىمغا ئهركىـــلهپ خاســـىيهت

ئۇنىـڭ  . ۇغىنىمدا ھاراقتىن باش كۆتـۈرەلمىگهن بىرسـى ئىـدىڭىز   تون
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رگهن سوتسىيال دېگهن ئۇقۇمنىڭ رولىغا بىزگه غهرپتىن يېڭىدىن كى
قارىغاندا ئوتتۇرا شهرق مهنبهلىك جهمىيهت ئۇقۇمىنىڭ رولى بهكـرەك  

ئېنىغىراق ئېيتقانـدا، غهرپ  . تهسىر كۆرسهتكهن دېيىشىمىز مۇمكىن
ئۇقۇمىدىكى پۈتۈنلىشىش ئۇقۇمى قانـداقتۇ لېبراللىققـا مـايىللىقى،    

لدە جهمىيهت تهشكىل ۋە ياكى شهخسىلهرنىڭ ئىستىخىيىلىك شهكى
ــهرق    ــۇرا شـ ــه، ئوتتـ ــدەك كۆرۈنسـ ــايىللىقى گهۋدىلهنگهنـ ــقا مـ قىلىشـ
ئۇقۇمىدىكى جهمىـيهت، كۆپـۈنچه ھـالالردا داھىنىـڭ سـۆزىنى ئاسـاس       
قىلغان ئېهتىياجالرنى ئىشقا ئاشۇرۇش مهقسىتىدە بىر يهرگه كېلىش 

ئالدىنقىســىدا ھهر بىــر شهخســى جهمىــيهت    . مهنىســىنى بهرمهكــته 
ــدىرىگه ــۇرۇر،     تهغ ــۇرچ، غ ــىلىك ب ــئولىيهتچانلىقنى كىش ــان مهس بولغ

مهســئولىيهت ھېســاپلىغىنىدا، كېيىنكىســىدە داھىغــا بــوي ســۇنغان 
ئاساســـتا جهمىــــيهت تهغــــدىرىگه بولغـــان مهســــئولىيهتنى ۋەزىــــپه   
ھېســاپالش، نهتىجىــدە ۋەزىــپه غــۇرۇرى شــهكىللىنىدىغان بىــر ئهھــۋال 

  .ئوتتۇرغا چىقىشىنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇ

نى بىز ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئالغاندا، ئهزا بولۇپ تۇرىۋاتقان جهمىيهتكه يه
ــئولىيهت، ئىســـتىخىيىلىك شهخســـى مهســـئولىيهت      ــان مهسـ بولغـ
بولماســتىن بهلكــى بويرۇققــا ئاساســهن مهســئولىيهت بولــۇپ نامــايهن  

ــاننى كۆرىۋېلىشــىمىز مــۇمكىن   ــارىخىي جهري ــداق . بولغــان بىــر ت بۇن
اكى داھـى ئالماشـقاندا بۇنـداق جهمىـيهت     ئهھۋالدا، داھى يوقالغانـدا يـ  

مهسئۇلىيىتى، يهنى غۇرۇر زەئىپلىنىشكه ياكى ئۆزگىرىشـكه باشـاليدۇ   
شۇنداق بولغاچقىمىكىن، . دېگهن خۇالسه كېلىپ چىقىشى مۇمكىن

ــارىخىمىزدا قۇرۇلغــان دۆلهتلىرىمىزنىــڭ، ھاكىمىيهتلىرىمىزنىــڭ     ت
ــى    ــى داھ ــا ئهمهس بهلك ــۇخرا غۇرۇرىغ ــدىرى پ ــدىرىگه  پادى-تهغ ــا تهغ ش

ئاساســهن گۈللىنىــپ يــاكى يىمىرىلىــپ، ئىزچىللىققــا كاپالهتلىــك  
بۇ يهردە غۇرۇر بىلهن ۋىژداننىڭ ئۇيغۇرچه (قىاللمىغاندەك كۆرۈنمهكته 

ــۇن      ــىنىڭمۇ نۇرغــ ــتىمال مهنىســ ــلهن ئىســ ــى بىــ ــات مهنىســ لوغــ
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قهتئىي نهزەر، بۈگۈنكى ئۇيغۇر جهمىيىتىنىـڭ تهرەققىيـاتى، تهغـدىرى    
مهسىلىســى، بىــرەر تهدبىــر قوللىنىــپ تارىخنىــڭ نورىمــال ئېقىمــى   
ئاساسىغا تايانغان بىر يۈزلىنىشكه يىتهكلهنمىگىنىدە، بىـز ئۇيغـۇرالر   

مهنزىرىســىنى ســىزىپ  ئۈچــۈن ھهقىقهتهنمــۇ پاجىئهلىــك كهلگۈســى 
ــهتمهكته ــۈنكى   . كۆرس ــڭ بۈگ ــك مىللهتلهرنى ــالبۇكى، بهزى تهلهيلى ھ

تېگىشلىك بولمىغان ئامهت ئۈستىدە ئولتۇرۇپ كهلگۈسى تهغدىرىنى 
پـــارالق بىـــر يولغـــا ســـېلىپ كېتىۋاتقـــانلىقىنى ئـــويلىغىنىمىزدا،  
بۈگـۈنكى ئۇيغــۇر جهمىيىتىنىــڭ باشـقىالر مهجبــۇرى ســىزىپ بهرگهن   

ــدىرگه ــاراپ   تهغـ ــاقىۋەتكه قـ ــك ئـ ــان پاجىئهلىـ ــلىك بولمىغـ ، تىگىشـ
ــۇمكىن     ــداش م ــلىق، چى ــۇ ئېچىنىش ــىمىز ھهقىقهتهنم يىتهكلىنىش

بـۇ نوقتىـدىن ئالغانـدىمۇ ئومـۇمىي     . بولمايدىغان ناھهق بىـر ئهھـۋال  
دۇنيا ۋەزىيىتىنىڭ تهرەققىيـات يۈزلىنىشـى تهتقىقـاتىنى بىـر چهتـكه      

ــقى    ــاللىقتىكى باش ــدىمۇ، رىي ــۇپ تۇرغان ــۇرى  قوي ــدىن مهجب الر تهرىپى
تېڭىلغــــان ئــــورنىمىزنى ئۆزگهرتىشــــكه بولســــىمۇ تىرىشــــچانلىق 
ــۇرى     ــي، ئهڭ مهجب ــڭ ئهڭ ئهقهللى ــز ئۇيغۇرالرنى ــىمىز، بى كۆرسىتىش

ــۇرچىمىز ھېســاپلىنىدۇ ــۇ ســۆزگه دىقــقهت   . ب ــۇرچ دېــگهن ب ــۇ يهردە ب ب
بــۇ ئۇقۇمــدىن غــۇرۇر، مهســئولىيهت دېگهنــدەك  . قىلىشــىمىز كېــرەك

  .كۆرۈپ ئاالاليمىزئۇقۇمالرنى 

يهنــى، يوقۇرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان جهمىــيهت، جامــائهت، سوتســيال  
دېگهندەك ئۇقۇمالرنىـڭ لوغـات مهنىلىـرىگه دىقـقهت قىلغىنىمىـزدا،      

مۇقىم بىر (سوتسىيال ئۇقۇمىنىڭ مهنىسى بهلگىلىك بىر جهمىيهت 
ــوپى  ــق ت ــانىيهت   ) خهل ــا ئىمك ــاق زۆرۈرى ئېهتىياجالرغ ــرى ئورت ئهزالى

ش ئۈچۈن ئاڭلىق بىر پۈتۈن ھالغـا كـېلىش مهنىسـىنى بهرسـه،     يارىتى
جهمىيهت دېگهندەك ئۇقۇمالر جامائهتنىڭ مهجبـۇرى بىـر پۈتۈنلـۈكنى    
تهشــكىل قىلىشــى دېگهنــدەك مهنىلهرنــى بېرىــدىغانلىقى ھهققىــدە  

يهنى بۇ دېگهنلىك، . مۇالھىزە يۈرگۈزىدىغان كىشىلهرنىمۇ ئۇچرىتىمىز
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ئۈســتىگه رەســمىي بىــر ئىنژېنېرنىــڭ بــۇنچه تهقۋادارلىشــىش يولىغــا  
 »…كىرىپ كېتىشىنى 

ھه؟ ئىنژېنېرالر خۇداغا ئىشىنهلمهسمىدى؟ يـاكى سـىزمۇ دىنغـا    «
 »ئىشهنمهمسىزيا؟

نى ۋۇجـۇدى . تۇرۇۋالـدى  سـهل  خاسـىيهت  − …. مهنغۇ ئىشىنىمهن«
ــتا ــتى،   -ئاس ــقا تىرىش ــىمدىن قاچۇرۇش ــتا قاس ــۇرۇنقى −ئاس ــي ب  دىنى

 دېگهنلىرىڭىـزدىن  سـىزنىڭ  ئۆتكهنـدە . ئىـدى  تۇتـۇق  بهكـال  قارىشىم
 ھـېس  ئهمهسـلىكىنى  ئېتىقـات  نـادان  ئۇنچىلىـك  دىنىنىڭمۇ ئىسالم

 بـۇ  بولغاندىمۇ بويىچه دېگىنىڭىز سىزنىڭ ئهمما. باشلىدىم قىلىشقا
بــۇرۇن مهن . اســتتىنال گۇنــاھ بولىــدىكهن  ر يــۈرگهنلىرىمىز قىلىــپ

چېچىمنى كېسىۋېلىپ ياالڭۋاشتاق يۈرۈشۈم، شوخ ياسىنىپ يۈرۈشۈم، 
. گىرىم قىلىشلىرىمنىڭ ھهممىسىنى گۇنـاھ ئىشـالر دەپ قـارايتتىم   

ــدىمهن دەپ     ــۇنچه چىرايلىــق يارىتىلغان ــېمه ئۈچــۈن ب ــدە ن ــا بهزى ھهتت
ــتىم  ــي  . ئويالپمــۇ كېتهت ــدى ئويلىســام، ھهقىقى ئىنســانغا خــاس  ئهم

تۇرمــۇش كۆچــۈرۈش مۇســۇلمانلىقنىڭ بىــر ئــۆلچىمى ئىكهنلىكىنــى  
ــدىم ــداق    . تۈنىـ ــۇلمانالرنىڭ بۇنـ ــۆپ مۇسـ ــۇنچه كـ ــۇنداقتىمۇ، شـ شـ

ــى   ــۈنلىرى دېگهنلىرىڭىزدىكـ ــىزنىڭ قايســـى كـ ئويلىماســـلىقى، سـ
 ».مۇسۇلمانلىق قارىشىنىڭ توغرىلىقىدىن گۇمانالندۇرۇپ قويىدۇ

 سورىدى قاسىم −وقۇپ باقتىڭىزمۇ؟ سىز قۇرئاننى ئهستايىدىل ئ«
 ».مهيلى بولسىمۇ ئۇيغۇرچىسى − قاراڭغۇدا،

ئهممـا شـۇ بـاال تهكـكهن يىلـالردا      . ئهستايىدىل ئوقۇپقۇ باقمىدىم«
. ئوقۇشـنىغۇ ئوقـۇدۇم  . يولدىشىمغا ئاتاپ بىـرنهچچه پـارە ئوقۇغانىـدىم   

ــۇ بىلـــگهن  ــا مهنمـ ــان  -ئهممـ ــلىرىمغا قۇرئـ ــي قاراشـ ــان دىنىـ ئاڭلىغـ
لىرىنىــــڭ دېگهنــــدەك مــــاس كهلمهيۋاتقــــانلىقىنى ھــــېس  تهلىمات
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 ».قىلغاندەك قىلدىم

قۇرئانــدىن ئوقــۇپ بىلگهنلىرىڭىــز موللىالرنىڭكىــدىن تــوغرا     «
موللىلىرىمىز قۇرئاننى ئهرەپـچه ئوقۇشـنى بىلگىنـى    . بولىشى چوقۇم

بىـــلهن، باشـــقىالرغا بىلدۈرگىنىـــدە بهرىبىـــر ئۇيغـــۇرچه مهنىســـىنى  
ــ  ــىدىكهنغۇ؟ ئۇالرنىـ ــمهت   دېيىشـ ــۇپ، مهھهمـ ــوغرا بولـ ــى تـ ڭ دېگىنـ

ــڭ     ــدىكهن؟ بىزنىــ ــا بوالمــ ــى خاتــ ــمه قىلغىنــ ــالىهنىڭ تهرجىــ ســ
موللىلىرىمىزنىــڭ دېگهنلىــرى قۇرئــان چۈشــهنچىلىرى ئهمهس، ئــۇالر 
قۇرئانــدىن چۈشــهنگهنلىرىنى بىــزگه ســۆزلىمهمدىكهن؟ ئېلىپــبهدىن  

-باشقا ساۋاتى بولمىغـان ئۇنـداق مـوللىالر كۋانتالشـقان، ئېنېـرگىيه     
زەررىچه ئوتتۇرىسىدا نۇر تېزلىكىدە ھهرىكهت قىلىـدىغان مـاددىالردىن   

ئـۆزىڭىز  ! تۈزۈلگهن كائىناتنى ياراتقان ئـالالنى قانـداق ئۇقتۇرالىسـۇن   
  »!ئهڭ توغرىسى شۇ. ئوقۇپ ئۆگىنىڭ

تازا بولمىغان ۋاقىتالردا مۇشۇنداق گهپلهرنـى قىلىـپ ئادەمنىـڭ    «
اسىيهت قـاراڭغۇلۇقتىن  خ −» !كۆڭلىنى غهش قىلىپ قويىدىكهنسىز

. پايدىلىنىپ كىيىملىرىنى سىالشتۇرۇپ تېپىپ كىيىشكه باشلىدى
 .ئاندىن چىقىپ مۇنچىغا كىرىپ كهتتى

مهن ســىزنى ھــازىرال نىكــاھ   . ئۇنچىلىــك ھۇلۇقۇپمــۇ كهتــمهڭ  «
 »!قىلىشقا ئاپىرىمهن دەپ زورلىمىدىمغۇ

ــدىن كېــيىن، ئولتــۇرۇپ چــاي    ــۇپ تازىلىنىۋالغان ئىككىســى يۇيۇن
بىرسـىدىن يىراقلىشـىپ   -ئهمدى ئۇالر نېمه ئۈچۈندۇر بىـر . ىچىشتىئ

 .ئولتۇرۇشاتتى

ــۇرايلى   « ــۇپ ت ــىنى قوي ــۇ ئىش ــڭ ب ــازىرچه ئىككىمىزنى ــڭ . ھ ئۇنى
ئۈستىگه قوشۇنىمىزدىكىلهرنىڭمۇ بۇ ھهقتىكى پىكرىنـى ئالمىسـاق   

 بهكـال  گۈلباھارغـا  ئاساسهن مهن − قاسىم، دېدى −. بولماس ھهرقاچان

639 

 

جهمىيهت، ئىجتىمائىيهت، سوتسيال، جامـائهت، خهلـق ئاممىسـى،    
لهتچىلىك، دۆلهت مهنپهئهتى، دۆلهت دېگهن نېمه؟ ۋەتهنپهرۋەرلىك، مىل

ئىجتىمائىي مهسئولىيهتچانلىق دېگهنچۇ؟ بۇنداق بىر ئۇقۇم، بۇنـداق  
بىر روھ ئۇيغۇر جهمىيىتىدە زادى قانچىلىك دەرىجىـدە بـار؟ تارىختـا بـۇ     
روھ قانچىلىــــك بــــار ئىــــدى ۋە قانچىلىــــك دەرىجىــــدە رول ئوينــــاپ 

تىپ كېلهلىدى كېلهلىگهن ئىدى؟ بۇ روھ بىزگىچه قايسى دەرىجىدە يې
  ۋە قايسى تۈردە ئۆزگىرىش قىلدى؟

ــۇرۇپال    ــارىخ تهتقىقــات نوقتىســىدا ت بــۇ مهســىلىلهرنى جهمىــيهت ت
ئهمهس بهلكــى رىيــال ئېهتىيــاج نوقتىســىدا تــۇرۇپ تهتقىــق قىلىــپ  

چـۇنكى بـۇ مهسـىله،    . چىقىش ھهقىقهتهنمۇ مۇھىم بىـر ۋەزىـپه ئىـدى   
رالرنىــڭ بۈگــۈنكى مهيلــى ئــاڭلىق يــاكى ئاڭســىز بولســۇن، بىــز ئۇيغۇ

ئاقىۋەتكه قېلىشىمىزدا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينىغان بىـر مهسـىله   
ئهگهر ئۇيغـۇر جهمىيىتىنىـڭ ھهرقايسـى تـارىخىي دەۋرلهردىكـى      . ئىدى

ئىجتىمائىي روھى مۇستهقىل بىر جامائهت تهشكىل قىلىشى، بۇنداق 
ى بىر جامائهتنىڭ ساقلىنىشى ئۈچۈن قانچىلىك مىقتاردا ئىجابىي رول

بـــارلىقىنى بىلهلىگىنىمىـــزدە، ئۇيغـــۇر جهمىيىتىنىـــڭ تهغـــدىرىنى 
ــىنى     ــتهكلهش مهسىلىســــ ــاراپ يىــــ ــكه قــــ ــى يۈزلىنىشــــ قايســــ
ئايدىڭالشتۇرىۋېلىشىمىز ئۈچۈن بهلگىلىـك رولـى بولىشـى مـۇمكىن     

بهلكىم بۇنداق بىر تهتقىقات نهتىجىسى بهكال قاراڭغۇ، بهكال . بوالتتى
سـىغا كېلىشـلهرگىمۇ سـهۋەپ    ئىستىقبالسىز، بهكـال ئۈمىدسـىز خۇال  

ــۇمكىن   ــىمۇ م ــۇپ قېلىش ــارقىلىق   . بول ــات ئ ــداق تهتقىق ــا، بۇن ئهمم
  .ماڭىدىغان يولىمىز ئايدىڭالشقان بوالر ئىدى

يوقۇرىدا دېگهنلىرىمىز، ئادەتتىكى ئىجتىمائىي پسىخولوگىيىلىك 
. جهمىيهت تهتقىقاتىغا مهنسـۈپ بىـر تهتقىقـات ئىشـى ھېسـاپلىنىدۇ     

ه ئۈمىدســىز نهتىــجه چىقىــدىغان بولىشــىدىن     بۇنىڭــدىن ھهرقــانچ  
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ــاالق ئهرەب ــۇپ    -ق ــا بول ــدە بۇرۇقتۇرم ــدىلىرى ئىچى ــي ئهقى ــارس دىنى پ
يۈرگهن بىر ئهھۋالدا تۇرغان بولـۇپ، ئـۇالر ئورتـاق بىـر گهۋدە ھـالىتىگه      

ئهۋالدىنىمۇ ئۆيىگه سىغدۇرمايدىغان قىتىغۇر -كېلىش تۇرماق، ئۇرۇق
ردىن ھهرقانـداق بىـر ئورتـاق    ھالغا كهلتـۈرۈۋېتهلىگهن بولغاچقـا، ئـۇال   

گهۋدە يارىتىشــنى تهمه قىلىــش، ھهتتــا بــۇ ئىشــنى يــالغۇز ئۇيغۇرالرغــا 
ۋەزىــپه قىلىــپ تاپشۇرۇشــقا ئۇرۇنــۇش، پۈتــۈنلهي فانتازىيىــدىن باشــقا  

يهنى، بهزى ئهقىـدىلهر تـوغرا بـولغىنى بىـلهن، ئهمهلـگه      . نهرسه ئهمهس
قـته ئۇيغـۇرالر بـاش    ئاشۇرۇش ئىمكانى قالمىغان ياكى بولمىسا بـۇ ھه 

ــهۋۋۇر     ــي تهسـ ــانىيهتلهرنى قهتئىـ ــۇدەك ئىمكـ ــاتۇرۇپ ھهل قىاللىغـ قـ
ــداق    ــا، بۇنـ ــهنچه بولغاچقـ ــل چۈشـ ــر خىـ ــدىغان بىـ ــقا بولمايـ قىلىشـ
ــڭ    ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ــي مۇس ــۈنكى مىللى ــدىلهرنى بۈگ ئهقى
ھهرىكهتلهنــدۈرگۈچى ئىدىيىســى قىلىشــقا ئۇرۇنىشــىمىزنىڭ قىلــچه  

همهخورلۇقنى، قـۇرۇق ئۈمىدلىنىشـنى، بولۇپمـۇ    ھهتتا ت. مهنىسى يوق
تىنچ ساقالشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىش نۇقتىسىدىن ئالغاندا ئىنتايىن 

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بــۇ   . زىيــانلىق كۆزقــاراش دەپ ئېيتىشــقا بولىــدۇ   
تــۈردىكى ئهقىــدىلهرنىڭ دۈشــمهنلىرى بۇرۇنقىــدەك يــالغۇز خىتــايالرال 

ئىســـالم -هتتـــا ئهرەبئهمهس، بهلكـــى بـــارلىق ســـالۋيان دۇنياســـى، ھ
دۇنياسىمۇ بـۇ تـۈردىكى ئهقىـدىلهرگه دۈشـمهن ئىكهنلىكىنـى نامايـان       

ئۇيغۇرالر بۇنچه كۆپ دۈشمىنى بار بىر ئهقىـدىنى مىـزان   . قىلىشماقتا
قىلىپ ئالغىنىدا، بىـر قهدەممـۇ ئىلگىرىلىيهلمهيدىغانلىقىـدا شـهك     

  !يوق

، يهنى بىز بۇ مهسىلىنى پهلسهپهلىك، سوتسيال پسىخولوگىيىلىك
ــقا    ــل قىلىشـــ ــۇرۇپ تهھلىـــ ــىدا تـــ ــلىق نوقتىســـ جهمىيهتشۇناســـ
ئۇرۇنغىنىمىزدىمۇ يوقۇرقىدەك قاراشـالرنىڭ تـوغرا قـاراش، تـوغرا يـول      

  .تۇتۇش ھېساپالنمايدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز
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بىـــر ئوبـــدانال ئائىلىنىـــڭ بالىســـى ئىكهنـــدۇق، . دۇيـــئاغرى ئىچىـــم
قانداقالرچه بۇنداق كوچىغا چىقىپ كهتـكهن بولغىـدىكىن؟ ھېلىمـۇ    

بولمىسـا يهنه نـېمه بولـۇپ    . ياخشى بۇ ھهرىكهت ئېسىگه كهلگهنىكهن
كېـــتهردىكىن؟ ســـىزمۇ دىقـــقهت قىلغانســـىز، يېڭـــى تونۇشـــقان      

ئۆتكهنـدە  . ىۋاتىـدۇ ۋاقىتلىرىمىزغا قارىغانـدا خـېلىال ئوڭشـىلىپ قېل   
مهســت بولــۇپ يىغلىۋالغىنىــدىن كېــيىن بىــزنىڭكىگه كهلگىنىــدە  

 بىـلهن  ’يـانچۇقچى ‘ئۆيىگه بارغىنىمىزدىمۇ . ھاراقنى ئىچمهس بولدى
 تىكىلگهنــال كــۆزىگه قارىغانــدا. ئولتۇرۇشــمىدى ئىچىــپ بۇرۇنقىــدەك

 بىلىسـىز،  سـىز  كېـرەك؟  تاشلىسـا  قوپۇشنى-يېتىپ بىلهن كىشىلهر
 »يهنه بۇرۇنقىدەك ئىچهمدۇ؟ ئۆيىدە

ھهتتــــا بــــۇ . دەســــلهپكى چــــاغالردا راســــتتىنال بهك ئىچهتتــــى«
ھهرىكىتىنـــى باشالشـــقا ســـهۋەب بولغـــان ئـــامىلالرنىڭمۇ ھـــاراق      

شۇنداق دەپ يۈرۈپ مېنىمۇ . ئىكهنلىكىنى توال ماختىنىپ سۆزلهيتتى
ھازىر يالغۇز قالغىنىدا ئېسىل . نۇرغۇن قېتىم مهست قىلىۋەتكهنىدى

پــات تۇتــۇپ قويســىمۇ، يهنىــال بىــرەر     -راق بوتــۇلكىلىرىنى پــات ھــا
ــدۇ    ــدى قىلىـ ــۇپ بولـ ــپ قويـ ــى ئىچىـ ــتاكان قىزىلىنـ ــۇ . ئىسـ مهنمـ

ئىشىنهلمهي، ھاراق بوتۇلكىسىغا يوشۇرۇن بهلگه سېلىپ قويۇپ بىـر  
ھهپتىدىن كېيىن قارىسام، ھېلىقى ھاراقنىڭ ئۆز پىتى تۇرغانلىقىنى 

 −مۇ ھـــاراق ئىچمىســـه كېـــرەك؟ قارىغانـــدا يـــالغۇز قالســـى. كـــۆردۈم
 قاچــانالردىن ســىز دېگهنــدەك، راســت − قارىــدى، قاســىمغا خاســىيهت

 »بولىۋالغانتىڭىز؟ ئىچمهس بېرى

سىلهر بىلهن تونۇشۇشتىن بىرقانچه ئاي بـۇرۇن مهنمـۇ بىـر كـۈن     «
ھهتتـا  . ئىچمىسه تىتـرەپ تۇرالمايـدىغان رەسـمىيال بىـر زابـوي ئىـدىم      

 كۈلـۈپ  قاسـىم  −. شمىگۈدەك ھالدا ئىدىمھاراقنى ئايالالرغىمۇ تىگى
 نهرســـىدىن بـــۇ مېنـــى ۋەقه بىـــر مهلـــۇم كۈنىســـى، بىـــر − كهتتـــى،
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. ئىچهلمىــدىم زادىــال بېــرى شــۇنىڭدىن. يىرگهنــدۈردى تۇيۇقســىزال
ــۇ ــدىغان ئىچكىممـ ــدى كهلمهيـ ــت، ھه …. بولـ ــىز راسـ ــازىرمۇ سـ  ھـ

 »بېرىۋاتامسىز؟ ئىچىشىپ

. دېدىمغۇ بايا، مهن تۇرماق گۈلباھارمۇ تۈزۈك ئىچمهس بولىۋالدى«
مېنىڭچه، شۇ يىغلىغان كۈنىسى ئۇ مهستهك قىلغىنى بىلهن، ھوشى 

ئۇ يېتىپ تۇرۇپ سىزنىڭ گهپلىرىڭىزنى ئاڭلىـدى  . جايىدا ئىكهندۇق
تايىنلىق، شۇنىڭغا چىدىماي، يهنى ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرىغا چىدىماي 

ــتىمىك  ــالپ كهت ــمهنيىغ ــتىال   . ىن دەي ــۇ غهلى ــان ئۇم ــۇنىڭدىن بۇي ش
. قىلىــدۇ ئاشــىقتهك رەســمىيال غــا ’يــانچۇقچى‘ئــۇ، . جىمىــپ قالــدى

 »…. شۇنداقتهك ئۇنىڭغا مۇ ’يانچۇقچى‘

ــا؟  « ــپ قويايلىمۇيـ ــۇ نىكاھلىتىـ ــا ئۇالرنىمـ ــىم −» بولمىسـ  قاسـ
 .قويدى قىسىپ كۆزىنى قاراپ خاسىيهتكه

ــرگه   « ــۆپ بىـ ــى كـ ــۇ خېلـ ــىلهر ئىككىڭالرمـ ــام، سـ گهپ قىلمىسـ
ــمهن  ــدىڭالرغۇ دەي ــولغىنىڭالردا،   . بولىۋال ــرگه ب ــىدا بى ھهر قېتىمقىس

سىزنىڭ چىرايىڭىزدىن كۈنلهرگىچه مانا مهن دەپال بىلىنىپ تـۇراتتى  
 خاسـىيهت  −» .ئۆزىڭىزمـۇ مـۇزدەكال بولـۇپ كېتهتتىڭىـز    . ئۇ كۈنلهردە

 .ۋالدىقارى كهينىگه باتنىغاندەك

قاسىم ھىجايغىنىچه ئۇنىڭ يېنىغا كېلىـپ قۇچـاقالپ سۆيۈشـكه    
ــدىن تـــۇرۇپ تۇتـــۇق بهرمهي     . ئۇرۇنـــدى خاســـىيهتمۇ دەرھـــال ئورنىـ

ئـۇالر بىرھـازا قوغالشـماق    . باتنىغىنىچه ئۆزىنى قاچۇرۇشـقا تىرىشـتى  
ھهر ئىككىسـىال ھاسـىراپ   . ئوينىغاندىن كېيىن كېلىپ ئولتۇرۇشتى

 .كهتكهنىدى

 بــۇ قىلىۋاتقـان  ھهرىــكهت قىسـتۇرۇپ  قولتۇقىغــا ىنىبېشـ  …ھه،  
شـلىق قىلىۋېلىشـىغىمۇ يـول قويـۇش     بهڭۋا بۇنچىلىك بىچارىلهرنىڭ
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-تۇرالىغىنىدا، ئۇالرنى شۇ چاغدا بىرەر ئىشخانا بېرىـپ ئىشلهتسـه ئـاز   
 .بىلمىدۇق-توال پايدىسى تېگىپ قاالرمۇ

تىنچلىقچـى ئهقىـدىگه ئىـگه    بۇ يهرگه كهلگهندە، ئاساسهن ئالغاندا 
پـات ئوتتۇرىغـا چىقىـپ    -كىشىلىرىمىز ئارىسىدا شوئار ھالىتىـدە پـات  

ــالمچىلىق     ــان ئىسـ ــك، پـ ــان تۈركچىلىـ ــق، پـ ــدىغان تۇرانچىلىـ قالىـ
  :ئۇقۇملىرى ھهققىدىمۇ مهيدانىمىزنى ئېنىقلىۋېلىشقا مهجبۇرمىز

بىز بۇ كىتابىمىزدا بۇ تۈردىكى ئهقىدىلهرنى ھهرىـكهت ئىدىيىسـى   
ئۇنداقتا، بۇ تـۈردىكى ئهقىـدىلهر   . ىلىۋېلىشنىمۇ تهنقىدلهپ ئۆتىمىزق

ئهگهر . خاتا ئهقىدىلهرمىدى؟ يـاق، ئۇنـداق دېيىشـكه ھهققىمىـز يـوق     
ــاكى       ــى مۇســۇلمان تــۈركلهرنى ئاســاس قىلىــدىغان، ي ــۈرك دۇنياس ت

شــامان دىــنىگه ئېتىقــات قىلىــدىغان بــارلىق -بۇدىســىت-مۇســۇلمان
ىرىنـى ئىقتىسـادىي، مهدەنىـي، ئىلمىـي،     تۈركى تىللىق تۇران خهلقل

 ئورتـــاق بـــويىچه ســـاھهلهر قاتـــارلىق …دىپلومـــاتىيه، بىخهتهرلىـــك، 
ــىپ ــكهت ھهمكارلىش ــدىغان ھهرى ــادى، قىلى ــي ئىقتىس ــاكى مهدەنى  ي

ــك ــالىتىگه گهۋدە دىپلوماتى ــۈرەلىگىنىمىزدە، ھ ــانگلو خــۇددى كهلت  ئ
 تـــۈرك ئىســكاندىناۋىيىلىكلهردەك  ســالۋىيانالردەك،  ساكســونالردەك، 

يـــاكى تـــۇران ئورتـــاق گهۋدىســـىنى شـــهكىللهندۈرەلىگىنىمىزدە، ھهر 
جهھهتــتىن تهرەققىــي قىلغــان قۇدرەتلىــك دۇنيــاۋى گهۋدە ھــالىتىگه   

بــۇ ھهقـته تهتقىقــاتالر  . كېلهلىشـىمىزدىن قىلـچه گۇمــان قىلمـايمىز   
انالر ئهنه بىــلهن شــۇغۇللىنىۋاتقان بهزى تۈركولــوگالر، تــۈرك يــاكى تــۇر 

ــىدىكى      ــۇرۇپ كهلگۈسـ ــمهي تـ ــالىتىگه كهلـ ــر گهۋدە ھـ ــۇنداق بىـ شـ
. مهۋجــــۇدىيىتىگه كاپالهتلىــــك قىاللمايــــدۇ دەپ مۆلچهرلهشــــمهكته

ــۇران  ــكى، ت ــىيه    -ئهپسۇس ــمى رۇس ــۇن قىس ــڭ نۇرغ ــۈرك قوۋملىرىنى ت
تهسـىرىدە بۇلغىنىـپ كهتـكهن، يهنه بىـر قىسـمى خىتـاي تهرىپىـدىن        

پارچىلىرىمۇ غهرپنىـڭ، يـاكى بولمىسـا    ۋەيران قىلىۋېتىلگهن، قالغان 
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ئهمما خىتاي نوپۇسى بۈگۈنگه كهلگۈچه نهچچه يـۈز ھهسسـه كۆپىيىـپ    
يهرلىكـــــلهر بىـــــلهن نىســـــبىتى تهڭلىشـــــىپ قالماقتـــــا، يهنـــــى  
مهنپهئهتدارلىقنىڭ يۈزدە ئهللىـك قىسـمى يهرلىكـلهرگه تهۋە بولۇشـقا     
كېمهيتىلىشــى كېرەكمــۇ؟ كهلگۈســىدە يهرلىكــلهر خىتاينىــڭ ئونــدا  

نىدىچۇ؟ پۈتۈن بىلىم مهنبهسى خىتايچه بىـلهن  بىرىگه چۈشۈپ قالغى
مونوپــولىيه قىلىنغــان بىــر ئهھۋالــدا، ســهۋىيىدىكى تهڭلىــك قانــداق  
ئىشقا ئاشۇرۇلۇشى كېـرەك؟ بۇنىڭغـا ئوخشـىغان نۇرغـۇن مهدەنىـيهت      
ــاي     ــم؟ خىت ــى الزى ــداق ئىپادىلىنىش ــك قان ــىلىرىدىكى تهڭلى ھادىس

نداق بولىشـى كېـرەك؟   تۇپراقلىرىدا بىزلهرنىڭ تهڭلىك تهلىپىمىز قا
چۈنكى خىتايالر بىزنىڭ ۋەتىنىمىـزدە ئهركىـن پائـالىيهت قىاللىغـان     
ئىكهن، بىزمـۇ ئۇالرنىڭكىـدە تهڭ ھوقۇققـا ئىـگه بولىشـىمىز كېـرەك       

 ئهمهسمۇ؟

بــۇ ھهقــته بــۇنچه كــۆپ گهپ سېتىشــنىڭ ھــاجىتى يــوق، مېنىــڭ  
ڭ بـۇ مېنىـ  ! باراۋەرلىـك نـېمه قىلسـۇن   -ۋەتىنىمدە يـاتالر بىـلهن تهڭ  

باراۋەرلىــك -دېــمهك، تهڭ! ۋەتىــنىم، خىتاينىــڭ قىلــچه ھهققــى يــوق 
ئاساسىدىكى مىللىي سىياسهت دېگهن مهسـىله ئهمهلىيهتـته مهۋجـۇد    

ــا بېرىـــــۋېتىش  . ئهمهس  باراۋەرلىكنىـــــڭ-تهڭ −ۋەتهننـــــى خىتايغـــ
 !  شهرتى ئالدىنقى بىر-بىردىن ۋەتىنىمىزدىكى

هرنىمۇ مىللهتنـى  بۇ يهردە مۇھىت بۇلغىنىشالر ھهققىدە شىكايهتل
قۇتقۇزۇش ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇشقا بولىـدۇ دەپ ئىشـهنگۈچىلهرنى   
باھاالپ ۋاقىت زايه قىلماي، ئۇنداقالرنى ۋەتهنپهرۋەرلهر تىزىملىكىـدىن  

ــرەك   ــال كېـ ــپ تاشالشـ ــي چىقىرىـ ــي  . قهتئىـ ــداقالر مىللىـ ئهگهر بۇنـ
مۇستهقىللىق كـۈنلىرىمىزنى كۆرەلىگـۈدەك ياشىيالىسـا ھهمـدە شـۇ      

قىچه ئىلغار ۋە كۈچلۈك ئهللهرنىڭ قولى بىلهن بۇلغىنىۋاتقان يهر چاق
شــــارى مــــۇھىتى قۇتقۇزۇشــــقا بولىــــدىغان دەرىجىــــدە ســــاقلىنىپ 
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 .قالغانىدى يارىشىپ قايتىدىن ئۇالر −! كېرەكته

ماڭــا قــاراڭ خاســىيهت، بىــز ئهخالقلىــق بولۇشــنىڭ يــولىنى       «
پ ئاختۇرۇپ يۈرىمىزغـۇ؟ يهنه كېلىـپ رەسـمىي نىكـاھ قىلىـۋااليلى دە     

سـۆزلهردىن  -بىرىمىـزگه ئېغىـر كېلىـدىغان گهپ   -يۈرگىنىمىزدە، بىـر 
. قارىدى خاسىيهتكه ھىجايغىنىچه قاسىم −. نېرى تۇرغىنىمىز ياخشى

 قىلىــپ گهپلهرنــى نهدىكــى قىلىــدىغان خىجىــل ئــادەمنى ســىزمۇ −
 دەپ سـېلىۋااليلىمۇ  يولغـا  گۈلباھـارنى  سىزگه مهن. تۇرۇۋالىدىكهنسىز

ــلىههت ــام، مهس ــنىچه خاســىيهت − … بېرىۋاتس  كېلىــپ ئهركىلىگى
 ئـۇ  −پىنى داۋام قىلدى، گې قاسىم. چىقىۋالدى قۇچىقىغا قاسىمنىڭ

 قېتىمدا ھهر بىز. كېتىپتىكهن بوشاپ بهكال دۇنياسى روھىي قىزنىڭ
ــن ــدىكى دىــ ــالق،-ئهدەپ ھهققىــ ــۆرپ ئهخــ ــادەت-ئــ ــدەك ئــ  دېگهنــ

ــىلىلهرنىمۇ ــرگه مهس ــۇپ بى ــىپ قوش ــاق، مۇڭدىش ــم ماڭس ــۇ بهلكى  ئ
 بىزمـۇ  چـاققىچه  ئـۇ . دەيـمهن  قـاالرمىكىن  ئېچىلىـپ  كۆڭلى قىزنىڭ

 نوقۇپ يهڭگىل خاسىيهتنى قاسىم −» .الرمىز بهلكىمقا چۈشۈپ يولغا
 …. قويدى

ــيىن،   ــدىن كېـ ــرەر ھهپتىـ ــۇنى «بىـ ــاي قوشـ ــى ئـ ــلهر » يېڭـ دىكىـ
ــدىال يىغىلىشــتى   ــۆيىگه ئهتىگهن ــڭ ئ ــددىي  . گۈلباھارنى ــار جى گۈلباھ

كهنـدىكى يىغىلىشـتىن بۇيـانقى ھهرىكهتلهرنـى بىرقـۇر      قىياپهتته ئۆت
ــۇ قېتىمقــى يىغىلىشــتا ھهل  . تونۇشــتۇرۇپ چىقىــپ خۇالســىلىدى  ب

ئانـدىن بـۇ   . قىلىشقا تېگىشلىك مهسـىلىلهر ھهققىـدىمۇ توختالـدى   
 . يېقىنقى ۋەزىيهت ھهققىدىمۇ قىسقىچه مهلۇمات بېرىپ ئۆتتى

چى بىناسـىنىڭ  ئۆتكهن ھهپتىدە قاسىمنىڭ ئۆيى ئالدىدىكى سـاق 
ــاقچى    ــدائىيىمىزنىڭ ســ ــر پىــ ــامهلۇم بىــ ــىمۇ، نــ ــارتالپ كېتىشــ پــ

دورا ئىسكىالتىغا توغرىالپ -مهركىزىنىڭ ئاستىنقى قهۋىتىدىكى ئوق
تۇرۇپ بىر بولكىۋايغا قاچىالنغان كۈچلۈك پارتالتقۇچ دورىسـى بىـلهن   
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دەم ئـېلىش  . ھهيدەپ كىرىپ كهتكهنلىكىدىن بارلىققـا كهلگهنىـكهن  
چقا، پۈتۈن بىنانىڭ پارتلىشـىدا ئـاران ئـون نهچـچه خىتـاي      كۈنى بولغا

تاجاۋۇزچى دىجورنىسى ئـۆلگهن بولسـىمۇ، ئهممـا بىنانىـڭ ئۈسـتۈنكى      
قهۋىتىگه يوشۇرۇن جايالشقان يهرلىك مىللهتلهرنىڭ پېيىغـا چۈشـۈپ   

 ئىشخانىسـى  ’ئهنچهنتىڭ‘توپلىغان نۇرغۇن ئارخىپالرنى ساقاليدىغان 
ــانىكهن كـــۈل كۆيـــۈپ ــۇ. بولغـ  بىـــلهن بېنـــزىن ئىچىـــگه بولكىۋايمـ

ە بىنانىـڭ  ھهمـد  بولغاچقـا،  كهلـگهن  قاچىالپ بولىشىغا پارتالتقۇچنى
-قورال ئىسكىالتىغا توغرا كهلگهچكه قوش پارتالش يۈز بېرىـپ تىتمـا  

دېرىكىمــۇ -تىتمــا بولــۇپ كېتىــپ، ئــۇنى ھهيــدىگهن كىشــىنىڭ ئىــز 
 . قالمىغانىكهن

دىن باشـــقا مهســـىلىلهر ســـۆزىنى تـــۈگهتكهن گۈلباھـــار، ئهزالىرىـــ 
قاسىم بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، ئۆتكهنـدە  . ھهققىدە پىكىر سورىدى

. خاسىيهت بىلهن دېيىشكهن پىكىرلىرىنى تهپسىلىي سۆزلهپ ئـۆتتى 
ــاالش ــۇنچه تـ ــارتىزانلىق ھهرىـــكهت  -بىرمـ ــيىن، پـ ــالردىن كېـ تارتىشـ

تهشــۋىقاتى ئۈچــۈن تېخــى شــارائىت پىشــىپ يېتىلمىگهنلىكىنــى      
ــتىمۇقىمالشت ــدا     . ۇرۇش ــپ ۋەقه پهي ــا چىقى ــدە كوچىغ ــدىن كېچى ئان

ــاۋۋال    ــىدە ئ ــش مهسىلىس ــانچۇقچى‘قىلى ــپ   ن ’ي ــدكا قىلى ــڭ رازۋې ى
 . بېقىشىدىن كېيىن بىرنېمه دېيىش قارارى ئېلىندى

سىلهر زىيالىيالر ئوغرىلىـق قىلىـپ بـاقمىغىنىڭالر ئۈچـۈن، بـۇ      «
 ’چۇقچىيــان‘بۇنىڭغــا يهنىــال بىزنىــڭ . ئىشــنى كېلىشتۈرەلمهيســىلهر

 ئاغزىغـا  چىقىرىـپ  تاماكىسىنى يانچۇقىدىن گۈلباھار − ».اليىق مىز
ماقچى بولدىيۇ، قاسىمنىڭ كۆزىگه يهر تېگىـدىن بىـر   قىستۇر تال بىر

 . قارىۋېلىپ تاماكىسىنى قايتىدىن قېپىغا سېلىپ قويدى

قاسىم نىكاھ ھهققىدە گهپ باشـلىۋىدى، گۈلباھـار دەرھـال ئۇنىـڭ     
 :سۆزىنى كېسىۋەتتى
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 ئىلغــار ئهڭ بىــلهن ۋەھشـىيانىلىق  …كهشـمىر مۇســۇلمانلىرىنىڭ،  
 كــۈچلىرى ھهربىــي ئۇالرنىــڭ ۋە ھۆكــۈمهتلىرى ئهلــلهر تونۇلغــان دەپ

امــــانىۋى ئــــۇرۇش قــــوراللىرى بىــــلهن قىــــرغىن ز ئهڭ تهرىپىــــدىن
قىلىنىۋاتقانلىقى، كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىنىڭمۇ دۇنيادا تېخى 
ئورتـــاق بىـــر چۈشـــهنچه ھـــالىتىگه كېلىشـــتىن بهكـــال يىراقتـــا       

يهنى، بۈگۈنكى دۇنيادا كىشىلىك . تۇرغانلىقىنى كۆرۈۋېلىش مۇمكىن
 ھوقـــۇق مهسىلىســـىنىڭ يهنىـــال دىنىـــي، مىللىـــي، سىياســـىي،     

ــدىغان     ــى تۈســلهرگه بېقىنى ــي ۋە ئىرق ــي، ھهربى ئىقتىســادىي، ئىلمى
 . ھالهتته تۇرغانلىقىنى ئۇچۇق كۆرۈپ ئاالاليمىز

ئهنه شــــۇنداق ھالــــدا تۇرۇۋاتقــــان بىــــر چۈشــــهنچىنى مىللىــــي 
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىـز ئۈچـۈن خىـزمهت قىلـدۇرىمهن دېـيىش،      

ېگهنگه مايىل يهنه كېلىپ پۈتكۈل تارىخى بويىچه كىشىلىك ھوقۇق د
ھهرقانداق قاراشالرنى ئاجايىپ غهلىتىلىك ھېس قىلىدىغان، ئۆلگهن 
ئادەم تۇرماق، چاال تۇغۇلغان بالىلىرىنىمۇ قورۇپ يهۋېتىدىغان خىتـاي  
تاجاۋۇزچىلىرىدىن كىشىلىك ھوقۇق پرىنسىپلىرىغا تايىنىپ تىـنچ  
ــاالاليمهن دەپ     ــۈكنى ئ ــرەر ھۆرل ــداقتۇر بى ــاكى قان ــتهقىللىقنى ي مۇس

ــهنگۈچىلهرنى  ــۆتىنچى‘ئىشـ ــا تـ ــا ’دوختۇرخانـ ــپ غـ ــقا ئاپىرىـ  قويۇشـ
 !يوق چارىمىز باشقا قىلماقتىن گۇمان دەپ كىشىلهر تېگىشلىك

خـــوش، تهڭ باراۋەرلىـــك مهسىلىســـىچۇ؟ يهنـــى بىزنىـــڭ نۇرغـــۇن 
كىشىلىرىمىز خىتايالر بىلهن ھهر جهھهتته تهڭ باراۋەر بولۇشنى تهلهپ 

ئىپادىلىنىشـى كېـرەك؟ ھهر ئىككـى    بۇ تهڭلىـك قانـداق   . قىلىشىدۇ
مىللهتنىڭ نوپۇس سانىغا قـاراپ تهڭلىـك تهلهپ قىلىـش بولغىنىـدا،     
قىرىق بهشىنچى يىلـى خىتـاي بىـلهن يهرلىـك نىسـبىتى بىـرگه يـۈز        

شۇڭا ۋەتىنىمىزدىكى مهنپهئهتلهرنىڭ يـۈزدە توقسـهن توققـۇزى    . ئىدى
. كېرەك ئىـدى  يهرلىكلهرنىڭ مهنپهئهتدار بولىدىغان تهۋەسىدە تۇرۇشى
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ئىســــالم تهتقىقاتچىلىرىنىــــڭ ھۆكــــۈمىگه ئاساســــالنغىنىمىزدا،    
ممهد پهيغهمبىرىمىزنىڭ داڭلىـق نۇتۇقلىرىـدىن بىـرى بولغـان     مۇھه

ــۇق   » ۋىدالىشــىش خۇتبىســى « ــۇكهممهل كىشــىلىك ھوق ــۇ ئهڭ م م
ــۇمكىن  ــدۇ دېـــيىش مـ ــى بوالاليـ ــۇ  . خىتابنامىسـ ــز بـ ئهپسۇســـكى بىـ

تهلىماتالرنىــڭ بــۇ خىــل مهزمۇنىــدىن ھــازىرغىچه بىــخهۋەر بولــۇپ       
ــز ــش  !). كهلمهكتىمى ــق قىلى ــاھىيىتىنى تهتقى ــادەم م ــلهن داڭ  ئ بى
ــان س ــابهتچى ۋاســىتىلىك شــاگىرتلىرىدىن   . چىقارغ ــڭ رىق فرېئۇدنى

ماســلوۋ، ئىنســاندىكى تهبىئىــي ئېهتىيــاجالرنى تهتقىــق  . بولغــان ئــا
قىلىـــپ قاتارغـــا تىزىـــپ، ئىنســـان ئوغلىنىـــڭ قـــاتالملىق تـــۈپكى 
ــۇق    ــىلىك ھوقـ ــۇپ، كىشـ ــا قويـ ــىنى ئوتتۇرىغـ ــاج نهزەرىيىسـ ئېهتىيـ

يىلهر بىـلهن مۇكهممهللهشـتۈرۈپ، بىـر    مهسىلىسىنى ئىلمىـي نهزەرىـ  
دەپ داڭ چىقارغـان ھهرىـكهت   » ئۈچىنچى ئىدىيىۋى دولقـۇن «مهزگىل 

ھــالىتىگه ئايالندۇرۇشــقا تىرىشــىپ باققــان بولســىمۇ، دۇنيــادا خېلــى 
ــراپ     ــۇقنى رەســمىي ئېتى ــان كىشــىلىك ھوق ــتالردىن بۇي ــۇزۇن ۋاقى ئ

. باقمىــدى قىلىشــقا پېتىنااليــدىغان تــۈزۈكرەك بىــرەر دۆلهت چىقىــپ
 ھېســــابلىنىۋاتقان ”ئاتىســــى“ھهتتــــا كىشــــىلىك ھوقۇقنىــــڭ   

 ئېرىقچىلىــق ۋەھشــىي يىلالرغىــچه يهتمىشــىنچى تــا ئامېرىكىــدىمۇ
ــانچه ھــازىرمۇ. كهلگهنىــدى داۋاملىشــىپ  تونۇلغــان دەپ ئىلغــار ھهرق

 دىنىي مىللهتچىلىك، ئىرقچىلىق، يهنىال دۆلهتلهردە ’مهدەنىيهتلىك‘
ــمهنلىك، ــادانالرن دۈشـ ــارالش،   نـ ــامراتالرنى خـ ــاجىزالرنى ۋە نـ  …ى، ئـ

ــلىرى ــانۇنلۇق ئىشـ ــاكى قـ ــۇرۇن يـ ــهكىللهردە يوشـ ــىپ شـ  داۋاملىشـ
 ھوقۇققــا  كىشــىلىك  ئهلــلهر  بىرقىســىم  بۈگــۈن  گهرچه. كهلمهكــته
 ئىپادىلهشــــكهندەك قىيــــاپهتلهرنى قىلىــــدىغان ئېتىبــــار ئاالھىــــدە
ە بوشـناق  مهركهزلىرىد قاپ ئهللهرنىڭ شۇ ئهنه يهنىال ئهمما قىلسىمۇ،

ــڭ،    ــڭ ۋە چېچهنلهرنىــ ــوۋو ئالبانلىرىنىــ ــۇلمانلىرىنىڭ، كوســ مۇســ
پهلهستىن ئهرەبلىرىنىڭ، ئىراقلىقالرنىڭ، ئافغان مۇسۇلمانلىرىنىڭ، 
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مېنىـڭ  . بىرىمىزنى ياخشى كـۆرۈپ قالـدۇق  -بىز ئىككىمىز بىر«
ى سۈرۈشته قىلماي، رەسـمىي نىكـاھ   ئىشالرن ئۆتكهن ممۇ ’يانچۇقچى‘

ئهممــــا تــــوي مۇراســــىمى . قىلىــــپ تــــوي قىلىشــــقا رازى بولــــدى
ــۈزمهيمىز ــارتالتقۇچ   . ئۆتكـــ ــا پـــ ــلىتىدىغان پۇلغـــ ــا ئىشـــ ئۇنىڭغـــ

هتنى قىلىشـىمىز  سـىلهرگىمۇ شـۇ مهسـلىه   . سېتىۋالىدىغان بولـدۇق 
ــدى  ــرەك ئى ــار −. كې ــدىكى گۈلباھ ــى ئالدى ــر چېيىن ــپ بى  ئوتلىۋېتى

ــى ــدى،  داۋام گېپىنـ ــىلهرنىڭ ھه، −قىلـ ــىڭالرغا سـ ــهك، ئىشـ  كهلسـ
ــىلهرنىڭ ــمىي س ــاھ رەس ــىمى نىك ــىڭالرنى مۇراس ــپ قىلىش  ئويلىنى

ــىمىز ــرەك كۆرۈشـ ــۇ. كېـ ــكىلىمىزنىڭ يهردە بـ ــى تهشـ  بىخهتهرلىكىنـ
 ئهھـۋالى  خاسـىيهتنىڭ  يهنـى، . مهجبـۇرمىز  قويۇشـقا  ئورۇنغـا  ئالدىنقى

ه يىلــدىن كهتكىــنىگ ئۆلــۈپ يولدىشــى ئۇنىــڭ گهرچه باشــقىچه، ســهل
ئېشىپ كهتكهن بولسىمۇ، ھۆكۈمهتنىڭ دەپتىرىدە تېخـى تۈنۈگـۈنكى   

ــۇم  ــانلىقى چوقــ ــق تۇرغــ ــىيهتنىڭ . ۋەقهدەك يېزىقلىــ ــۇڭا، خاســ شــ
ئهتراپىدىكى ھهرقانداق بىـر شـهپه خىتـايالر ئۈچـۈن ئاالھىـدە دىقـقهت       

. قىلىشقا ئهرزىيدىغان گۇمانلىق يىپ ئۇچى بولۇپ تۇيۇلۇشى مۇقهررەر
شته قىلغاندا بىزنىڭمۇ قانۇنى نىكاھ قىلىشـىمىزنىڭ  ئهسلىنى سۈرۈ

ــوياليمهن   ــوق دەپ ئ ــاجىتى ي ــپ   . ھ ــامىنى كېلى ــڭ ي ــى كۈننى ياخش
ــر    ــى بىــ ــاھ مهسىلىســ ــانۇنى نىكــ ــۇ قــ ــدا، بــ ــى -قالغانــ بىرىمىزنــ

. چېتىۋېلىشـــــىمىزغا ســـــهۋەب بولـــــۇپ قېلىشـــــى تۇرغـــــانال گهپ 
نىنى يۇرتداشلىرىمىز بىزنى نېمه دېسه دەۋەرسۇن، ئهسلىدىال دەيدىغى

بىز جېنىمىزنـى غـايىمىز ئۈچـۈن ئاتىغـان     ! دەپ بولغاندۇ بۇ چاققىچه
قاچــــــان، نهدە ۋە قانــــــداق شــــــهكىلدە ئۆلــــــۈپ  . پىــــــدائىيالرمىز

ھهتتــا قايســى بىرىمىــز خىتايالرنىــڭ  . كېتىشــىمىزنىمۇ بىلمهيمىــز
قولىغا چۈشۈپ قالغىنىدا ياكى كۆز ئالدىمىزدا ئۆلتۈرۈلگىنىدە بېرىپ 

ــۇزۇۋېلىش   ــۇنى قۇتق ــز  ئ ــي چهكلهيمى ــۇ قهتئى ــز . ھهرىكىتىمىزنىم بى
ئۇنداق ئهھۋالدا گويا تونۇمىغـان كىشـى بولـۇپ كېتىـپ قېلىشـىمىز      
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. بـۇنى بىـز نىكـاھ قىلىـۋالغىنىمىزدىن كېـيىن قىاللمـايمىز      . شهرت
ئهگهر رەسمىي نىكاھ بىلهن توي قىلىۋالساق، قايسى بىرىمىز قۇربـان  

ــان    ــاق، قالغـ ــۇپ قالسـ ــاكى تۇتۇلـ ــهك يـ ــۇپ كهتسـ لىرىمىزنىڭمۇ بولـ
بهلكىــم ئــۇزۇن ئــۆتمهي   . پائــالىيىتى خهتهرگه دۇچ كهلــگهن بولىــدۇ  

ئــايرىم يوشــۇرۇن قوشــۇنلىرىمىز -بىزنىــڭ ھهربىرىمىزنىڭمــۇ ئــايرىم
ــۈنلهر كــېلهر  ــدىغان ك ــر . قۇرۇلى ــدا بى ــۇ چاغ ــى چىشــلهپ  -ئ بىرىمىزن

تارتىدىغان ئىشالرنىڭ بولمايدىغانلىقىغا كىم كاپالهتلىك قىالاليدۇ؟ 
غىنــا بىــر نىكــاھ ئىشــى ســهۋەبىدىن بــۇ ئىشــالرنىڭ چۇۋۇلــۇپ  ئاددىي

ــىغا يــاكى پائــالىيهتلىرىمىزگه توســالغۇ بولــۇپ قېلىشــىغا       چىقىش
يهنه كېلىپ، بىزنىـڭ دىنىمىـز   . ھهرگىز يول قويماسلىقىمىز كېرەك

موللىلىرىمىزغــا رەم بولــۇپ كهتكىنىــدەك يــالغۇز ئهخــالق دىــنىال      
بىزنىـڭ دىنىمىزنىـڭ بىزنـى     ئهمهسكهنغۇ؟ قۇرئان كېرىمنى ئوقـۇپ، 

يالغۇز ئهخالقنىال ئهمهس، ھهتتا ئهڭ مۇھىمى ئـالال ياراتقـان تهبىـئهت    
قانۇنىيهتلىرىنى جان پىدالىق بىلهن ئۆگىنىپ، قولىمىز يېتىـدىغان  
ــارلىق نهرســىلهرنى بىلىشــىمىز،    ياخشــىلىق قىلىشــقا بولىــدىغان ب

ــىم  ــىيااليدىغان بولىشــ ــىمىز، ياســ ــلىتهلهيدىغان بولىشــ ىزنى ئىشــ
ئىماننىڭ ئهڭ مـۇھىم ئۆلچهملىرىـدىن بىـرى قىلىـپ بىـزگه ۋەزىـپه       

شۇڭا، كوچىدا تارقىلىپ يۈرگهن دىن . قىلغانلىقىنىمۇ ھېس قىلدىم
توغرىســــىدىكى مىللىــــي ئــــازادلىق ھهرىكهتلىرىمىــــزگه ئۇيغــــۇن 

بىـز  . كهلمهيدىغان سۆزلهرنى ئېتىبارغا ئېلىـپ كهتمىسـهكمۇ بولىـدۇ   
غا جېنىمىزنــى پىــدا قىلىــش يولىــدا چىــڭ يهنىــال ســاۋابلىق ئىشــالر

ھه، بىــز شــېهىت بــولغىنىمىزدا مــوللىلىرىمىز . تۇرۇشــىمىز كېــرەك
! نــــامىزىمىزنى چۈشــــۈرمهي قــــاالرمىكىن دەپ قورقامــــدۇقيا؟ يــــاق

بۇرھان شهھىدىي، سهيپىدىن ئهزىزى، تۆمۈر . ئۇنىڭدىن ئهنسىرىمهيلى
نـامىزىمىزنى   داۋامئهت قاتارلىقالرنىـڭ نـامىزىنى چۈشـۈرۈپ، بىزنىـڭ    

چۈشۈرۈشكه ئۇنىمايدىغان ئۇنداق موللىالرنىڭ نامىزىمىزنى بۇلغـاپ  
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ــاراپ ئىقتىــدارىغا ــارلىق ياشىشــى، ئادەمــدەك ق ــۇقالردىن-قھه ب  ھوق
 ئىـگه  كاپـالهتكه  قهتئىـي  پايدىلىنالىشـى   شهرتسىز قاراپ ئىقتىدارىغا

ــى ــدىنقى ”قىلىنىشـــ ــهرت ئالـــ ــدۇ شـــ ــ. قىلىنىـــ ــاي بۇمـــ ۇ خىتـــ
تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ ۋەتىنىمىزنــــى مهڭگــــۈ بېســــىپ يېتىشــــىنى  
ــاردەمچى بولغانلىقنىــــڭ بىرخىــــل باشــــقىچه   ــقا يــ قانۇنالشتۇرۇشــ

ــىدۇر ــاقىۋىتى ئوخ . كۆرۈنۈشـ ــڭ ئـ ــائىنلىق   بۇنىـ ــگه خـ ــال ۋەتهنـ شاشـ
 .قىلغانلىق بىلهن تهڭ مهنىگه كېلىدۇ

ئهســلىدە كىشــىلىك ھوقــۇق مهسىلىســى ئىجتىمــائىي تــۈزۈمنى 
ئۆزگهرتىش ياكى ئىسالھات قىلىشنى تهشهببۇس قىلىش يۈزىسىدىن 
ــۇق      ــىلىك ھوق ــاددىلىق كىش ــى م ــىيىدە يهتت ــتىم فرانس ــۇنجى قې ت

نامىـدىكى  » ك ھوقـۇق كىشـىلى «خىتابنامىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
كىتـــابچه ھالىتىـــدە ئـــون ســـهككىزىنچى ئهســـىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىـــدا 

. ياۋروپالىقالرغــا رەســمىي تونۇتۇشــقا باشــالنغان بىــر چۈشــهنچه ئىــدى 
ئهينى ۋاقىتالردا فرانسىيه فېئودال قالدۇق ھۆكۈمىتىنى ئۆز خهلقىگه 
ئىنســاندەك ياشاشــنىڭ ئىجتىمــائىي مــۇھىتىنى يارىتىــپ بېرىشــكه  

بـۇر قىلىــش ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان بولســىمۇ، فرانســىيه  مهج
فېئودال ھۆكۈمىتىنىڭ قاتتىق چهكلىشى بىلهن ئېالن قىلىنمىغان 
ــىنى خهلقئاراالشــتۇرۇش       ــۇ كىتــاب، كىشــىلىك ھوقــۇق مهسىلىس ب
بهدىلىگه سىرتتىن بېسىم پهيدا قىلىـش مهقسـىتىدە ئامېرىكىنىـڭ    

ت قىلىنىش ۋاسىتىسـى بىـلهن   تۇنجى پرېزىدېنتى ۋاشىنگتونغا سوغا
 .ئا ق ش دا ئېالن قىلىنىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلىگهن ئىدى

ك ھوقـۇق تهلىمـاتلىرى   كىشىلى جامائىتى ’دۇنيا مهدەنىي‘يهنى، 
بىلهن بۇنـدىن ئىككـى ئهسـىردىن ئـارتۇق ۋاقىـت ئـاۋالال تونۇشۇشـقا        
باشلىغان بولسـىمۇ، تـاكى ئىككىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـىغىچه تـۈزۈكرەك       

بهزى (بىرەر تهسىر قوزغىيالمىغان ئـاجىز تهلىمـاتالردىن بىـرى ئىـدى     
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ــوڭلىرى     ــا چ ــرىگه دۇني ــتهقىللىق تهلهپلى ــي مۇس ــڭ مىللى خهلقىنى
 ! قۇالق سالمايۋاتقانمىش

بۇ، سېپى ئۆزىدىن ئىرقچى بىـر كـۆز قـاراش بولـۇپ، خهلقىمىزنـى      
: بۇنــداق دەپ قارايــدىغانالردىن شــۇنى تهلهپ قىلىشــقا تــوغرا كېلىــدۇ

رالرنىـڭ  ئۇيغۇ“ئۇنداقتا، سىلهر بېرىپ شۇ ب د ت ياكى ئـا ق ش دىـن   
 بىرنـى  دىئـاگنوزدىن  دېـگهن  ”مۇستهقىل ياشىيالىغۇدەك ئهقلى يوق

 بىـــلهن كىشـــىلىرىمىز قاراشـــتىكى بۇنـــداق! كـــېلىڭالر قويـــدۇرۇپ
 !يوق زاكونالشقۇچىلىگى

ــڭ     ــىمۇ خهلقىمىزنى ــۇق مهسىلىس ــۇ يهردە كىشــىلىك ھوق ــز ب بى
مېڭىسىنى قوچۇپ كېلىۋاتقان مهسـىلىلهرنىڭ بىـرى ئىكهنلىكىنـى    

ــرەك  ــىمىز كې ــتلهپ ئۆتۈش ــىمۇ  . تهكى ــۇق مهسىلىس كىشــىلىك ھوق
خـــــۇددى دېمـــــوكراتىيه مهسىلىســـــىگه ئوخشاشـــــال مىللىـــــي      

ىمـائىي  ئايرىمىچىلىقالرنى تونۇمايـدىغان ھهمـدە مـۇئهييهن بىـر ئىجت    
تۈزۈمنىــڭ تهركىبــى قىســمى بولــۇپ نامايــان بوالاليــدىغان قوشــۇمچه  

شـۇڭا، بـۇ مهسـىلىمۇ خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن      . سىياسىي تۈزۈمـدۇر 
ــنال      ــدىن كېيى ــز قۇرۇلغان ــي دۆلىتىمى ــتهقىل مىللى ــۇپ، مۇس قۇتۇل
قارارالشتۇرۇشقا بولىدىغان ئىجتىمائىي تۈزۈم تهلىـپىگه قـاراپ ئانـدىن    

ــا، مىللىــي مۇســتهقىللىق   ئوتتۇرىغــا چى ــدىغان مهســىله بولغاچق قى
مۇستهملىكه شـارائىت ئاسـتىدا   . ھهرىكىتىمىزنىڭ چارىسى بواللمايدۇ

بۇ مهسىلىنى تهكىتلهش، بىزنى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا مهڭگـۈ قـۇل   
يهنـى،  . بولۇشىمىزنى تهرغىب قىلىدىغان نهرسىگه ئايلىنىـپ قالىـدۇ  

ت، دۆلهت چهكلىمىســىگه كىشــىلىك ھوقــۇق پرىنســىپلىرى مىلــله 
ئۇچرىمىغان ئاساستا، مۇئهييهن بىـر تۇپراقتـا ياشـاۋاتقان كىشـىلهرنى     
تهڭ باراۋەرلىك كۆزى بىـلهن قاراشـنى تهرغىـب قىلىـدىغان بولغاچقـا،      

 تـۇپراقالردا  بـۇ  ئۇالرمۇ ئادەم، تاجاۋۇزچىلىرىمۇ خىتاي ۋەتىنىمىزدىكى“
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ــدىن كېــيىن يېڭــى ئهزا  ! يۈرۈشــىگه ھــاجىتىمىز چۈشــمهيدۇ  بىــز بۇن
قوبۇل قىلغىنىمىزدا ياكى نىكاھقا بـارغىنىمىزدا يوشـۇرۇن شـهكىلدە    

 قاسىمغا ئۇ −. نامىزىمىزنىمۇ قوشۇپ چۈشۈرتۈپ ئېلىشقا تىرىشايلى
 يهرگه بىــر بىــز −ىــك بىــر قارىۋېلىــپ ســۆزىنى داۋام قىلــدى،     ئىتت

ــزدا، ــك يىغىلغىنىمىـــ ــىۋاتقاندەك چىرىكلىـــ ــاپهتكه قىلىشـــ  قىيـــ
ــۋېلىش ــۈن كىرى ــاغزىمىزنى ئۈچ ــۈك ئ ــاراق كۈچل ــلهن ھ ــاپ، بى  چايق

ــۇ ــنى ئۇچىمىزغىم ــلىقىمىز تۆكۈۋېلىش ــرەك ئۇنتۇماس ــار. كې  گۈلباھ
ئېلىـپ رومكىالرغـا    بوتۇلكـا  بىـر  ھارىقىـدىن  تېچـۈي  تۇرۇپ ئورنىدىن

ئهممــا . ئانــدىن ئــۆزى باشــالپ ھاراقتــا ئــاغزىنى چايقىــدى. توشــقۇزدى
ــدى    ــپ قالــ ــاراقنى يۇتۇۋېتىــ ــدىكى ھــ ــىزلىكتىن ئاغزىــ . دىققهتســ
ــۇپ،     ــپ قوي ــى ھىجىيى ــپ بىرن ــوم قىلى ــاراپ ت ــدىكىلهرگه ق  −ئهتراپى

 بىر يهنه دەپ − قالدىم، ئۈلگۈرەلمهي يوقتى، نىيىتىم قىلىش ئۇنداق
. باشــقىالرمۇ شــۇنداق قىلــدى. يــۇپ ئۇچىســىغا ســېپىۋالدىقۇ رومكــا

بىردەمدىال ئۆي ئىچى رەسمىي قاۋاقخانىالردەك سېسىق ھاراق پۇرىقى 
گۈلباھار كېلىپ جايىغا ئولتۇرۇپ سۆزىنى داۋام قىلدى، . بىلهن تولدى

 ئهممـا . چېكىمىز تاماكا ئىچىمىز، ھاراق يهنىال كېيىن بۇندىن بىز −
ئۆزىمىز ئۈچـۈن قىلغـان بولسـاق، بۇنـدىن كېـيىن       بۇالرنى بۇرۇن بىز

ــز  ــۈن قىلىمى ــز ئۈچ ــڭ  . ۋەتهن، خهلقىمى ــا خىتاينى ــۇال ئهمهس، ھهتت ب
كــۆزىنى بوياشــقا ئهســقاتىدىغانال بولىــدىكهن، ئهخالقســىزلىقالرنىمۇ  

ــرەك  ــلىقىمىز كېـ ــاش تارتماسـ ــتىن بـ ــار −! كۆرسىتىشـ  گهپ گۈلباھـ
وبدانال ئېچىۋېتىپ، ئ تۈگمىلىرىنى ئۈستۈنكى كۆڭلىكىنىڭ ئارىسىدا

ــپ      ــۈدەكال چىقىرى ــى دېگ ــىنىڭ يېرىمىن ــى كۆكس ــان ئىكك پومپايغ
ــا قىســـتۇردى،  . قويـــدى ــا تۇتاشـــتۇرۇپ ئاغزىغـ ــا −ئانـــدىن تاماكـ  مانـ

 ھهرقانــداق ئهمهس، خىتــايالرال ئىشـىنىڭالركى،  شــۇنىڭغا. مۇشـۇنداق 
-ھــــاراقكهش ئــــوغرىالردىن،-قىمــــارۋاز پاھىشــــىلهردىن، بىرســــى

وئىنچىالردىن ۋەتهنپهرۋەرلىــك، مىللهتچىلىــك، خــر نهشىكهشــلهردىن،
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ــدۇ    ــۈم قىالالي ــىپ ھۆك ــدۇ دەپ كېس ــدارلىق چىقماي ــدىن . دىن بۇنىڭ
بۇنىڭدىنمۇ ئهپلىك نىقـاب بـارمۇ   . پايدىلىنىشنى بىلىشىمىز كېرەك

ــارىمىزدا خــروئىن    ــدۇرىمهنكى، ئ يهنه؟ ئهممــا شــۇنى ئاالھىــدە ئاگاھالن
ر كىمىكـى خـروئىن چېكىـپ    ئهگه! چېكىدىغانالرغا زادىال ئورۇن يـوق 

قوشــۇنىمىزنىڭ ھهرقانــداق بىــر تهشــكىالتىغا ئهزا بولىۋالغــانلىقى     
ــۇرۇن     ــمهي يوشــ ــچه ئىككىلهنــ ــداقالرنى قىلــ ــېزىلىدىكهن، ئۇنــ ســ

بـۇنى ئـارىالپ ھهرىـكهت ئـوبىكتىپلىرى     ! ئۇجۇقتۇرۇۋېتىشىمىز شهرت
خروئىنغــا باغلىنىــپ . قىلىــپ تاللىۋېلىشــىمىزنىڭمۇ زىيىنــى يــوق

دېمهكچىمهنكــى، ! يغۇرنىــڭ ئۇيغــۇر بولــۇش اليــاقىتى يــوققالغــان ئۇ
ــاپىتىگه   ــانچىكى دىنــــدار قىيــ ــانچىكى ئهخالقلىــــق، قــ ســــىلهر قــ
كىرىۋالســاڭالر، خىتــايالر ســىلهردىن شــۇنچه بهك گۇمــان قىلىــدىغان  

شــۇڭا، بىــز بــۇ ئىشــقا رەســمىي پۇشــقاق تــۈرگهن ئىكهنمىــز،  . بولىــدۇ
مىزنىڭ ھاقـارىتىگه،  خهلقىمىزنىڭ، يېقىنلىرىمىزنىـڭ، قوشـنىلىرى  

يامان كۆز بىلهن قاراشلىرىغا قىلچه پىسهنت قىلماسلىقىمىز، ھهتتـا  
ــا  ــۇمكىن بولســ ــۇزۇق‘مــ ــى ’بــ ــكه ئىســــپاتالپ لىغىمىزنــ  بېرىشــ

 ئىچىــگه رەســمىيال تاماكىســىنى گۈلباھــار −. كېــرەك تىرىشىشــىمىز
 ئىـــس تۇرخۇنـــدەك بۇرنىـــدىن-ئـــاغزى ئانـــدىن. شـــورىۋالدى تارتىـــپ

ــان ــدا چىقارغــ ــدى،  ھالــ ــى داۋام قىلــ ــز −گېپىنــ ــۇنىمۇ يهنه بىــ  شــ
 كهلگۈســـىدە بىزنـــى كېرەككـــى، چىقارماســـلىقىمىز ئىســـىمىزدىن

 بـار  ئىمكـان  شۇڭا،. بىلمهيمىز كۈتۈۋاتقانلىقىنىمۇ تهقدىر بىر قانداق
 يارىتىشـــقا ۋەھىـــمه ئېغىـــر بـــار ئىمكـــان كـــۆپ، بـــار ئىمكـــان تېـــز،

ــىمىز، ــا تىرىشىش ــزلىكته بولس ــڭ تې ــايرىم ھهممىمىزنى ــى  ئ شهخس
بىز ئايرىلساق، . قوشۇنلىرىمىز بولىشىنى قولغا كهلتۈرۈشىمىز الزىم

 ».ئورنىمىزغا يېتىشتۈرۈلگهن ئادىمىمىز بولسۇن

ھهتتـا كهلگۈسـىدە ئېلېكترونلـۇق،    . گۈلباھار تىنمـاي سـۆزلهيتتى  
ئاۋىئاتسىيه، ئۇچۇر ۋەھىمىلىرىنىمۇ يارىتالىغۇدەك ئهزالىرىمىز بولغان 
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 .چهكسىز كىچىك تۇتۇشقا تىرىشىش كېرەك

بـــۇ نۇقتىغـــا كهلگهنـــدە مۇســـتهملىكه دېـــگهن بـــۇ ھادىســـىنىڭ 
ــىمىز زۆر   ــپ بېقىش ــقهت قىلى ــاھىيىتىگه دىق ــى  م ــداق؟ يهن ــۇ قان ۈرم

مۇستهملىكه دېگهن نېمه؟ بۇ ئاتـالغۇدىن، يېقىنقـى تـارىختىن بۇيـان     
بېيىشنى مهقسهت قىلغان بىرقىسىم كىچىك يـاكى ئـادىمى شـاالڭ    
ــپ      ــتىغا ئېلى ــى ئاس ــى تىزگىن ــقا دۆلهتلهرن ــڭ باش ــگهر ئهللهرنى زومى

ئـۇ  . ئىشلىتىشى دېگهنگه مايىل بىـر ئۇقـۇم چىقىدىغانـدەك قىلىـدۇ    
ــدا،  ــدا  ھالــ ــۇزىنچى يىلىنىــــڭ ئالدىــ ۋەتىنىمىزنــــى قىرىــــق توققــ

ــمۇ؟ ئهڭ     ــكه بولماســـ ــدى دېيىشـــ ــدە ئىـــ ــتهملىكه ھالىتىـــ مۇســـ
ــۇرۇنقى    ــدىن ب كېچىكتۈرگىنىمىزدىمــۇ ئهللىــك ســهككىزىنچى يىلى

ــدۇ   ــادىلىگهن بولى ــالىتىنى ئىپ ــز مۇســتهملىكه ھ ــا . ۋەزىيىتىمى ئهمم
چــۈن شــۇنىڭدىن ئېتىبــارەن، ۋەتىنىمىــز خىتــاي يــۇرتى قىلىــنىش ئۈ 

بىز بۈگۈن مۇستهملىكه ئهمهس، ۋەتىنىنـى خىتـايالر   . بېسىۋېلىنماقتا
يهنى، بىزنىڭ بۈگـۈنكى ھـالىتىمىزنى   . يۇتىۋېلىۋاتقان بىر خهلقىمىز

ھىتلېر گېرمانىيىسىنىڭ يۇتۇۋالغـان غهربـى پولشـىنىڭ ۋەزىيىـتىگه     
ئۇنـداقتا، بىـزدە مۇسـتهملىكه ئهلـلهرگه خـاس      . ئوخشـىتىش مـۇمكىن  

 .  ۇ مهۋجۇدلۇق شهرتلىرىنى يوقىتىپ بېرىۋاتقان بولىدۇدېموكراتىيىم

بىـــز يهنه بىـــر قىســـىم كىشـــىلىرىمىزنىڭ تارقىتىـــپ يـــۈرگهن  
مىللىتىمىزگه ھاقارەتلىك پهس كۆرىدىغان بىر پهتىۋاسـىنىمۇ تىلغـا   

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتىنىڭ بىـر   : ئېلىپ ئۆتىشىمىز كېرەك
وراش ئىقتىدارى بولمىغان ياكى يوشۇرۇن قارارىدا ئۆزىنى مۇستهقىل س

بۇنداق ئىقتىدارىنى يوقاتقان مىللهتلهرگه مىللىي مۇستهقىل دۆلهت 
قۇرۇشىغا يول قويمايدىكهن، چۈنكى، بۇنداق ئىقتىدارسـىز مىللهتـلهر   
ــۇپ      ــاال بول ــا ب ــا تىنچلىقىغ ــيىن دۇني ــدىن كې ــتهقىل بولىۋالغان مۇس

ــىرەيدىكهن  ــدىن ئهنسـ ــهۋەبتىن ۋە ! قالىدىغانلىقىـ ــۇ سـ ــز شـ تىنىمىـ
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مۇتلهق تۈردە بىر يېرىم مىليـارد خىتـاي مهنپهئهتـى ئاساسـىدا بىـزگه      
ــات قىلىن ــىمىز   ئىلتىپ ــوكراتىيىگه ئېرىشهلىش ــدىال دېم ــان دەرىجى غ

 مىللىـــي‘ئۇنـــداق بولمــاي، خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ   . مــۇمكىن 
 قىلىــدىغان ئاســاس قىلىشــنى شــهرت ئالــدىنقى نــى ’مهنپهئهتلىــرى

 تــۈزۈمى مۇســتهملىكه ھهرقانــداق كېيىنكــى بۇنــدىن يــاكى بۈگــۈنكى
ىنه بولسىمۇ كىچىكك مهنپهئهتىمىزنى دېموكراتىك مىللىي ئاستىدا،

تىلغا ئـالىمىز دەيـدىكهنمىز، بـۇ ئۇرۇنۇشـىمىز مـۇتلهق تـۈردە خىتـاي        
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ زىيىنىغا يول قويۇشنى تهلهپ قىلىـش بولـۇپ روي   

دەرۋەقه، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بهزى زۆرۈرىيىتــى بولمىغــان، . بېرىــدۇ
 شۇنىڭدەك ئۇالر ئۈچۈن بىهۇدە باش ئاغرىقى تېپىـپ بېرىـدىغان بهزى  

ــۈن،     ــاقلىنىش ئۈچـ ــىدىن سـ ــا چىقىشـ ــلهرنىڭ ئوتتۇرىغـ سۈركىلىشـ
خهلقىمىزگه قىسمهنلىكته بهزى دېموكراتىك ھهقلىرىنى بېرىشكىمۇ 

ئهممـا بـۇ تـۈردىكى يـول قويۇشـالر يىپنـى       . مهجبۇر قېلىشـى مـۇقهررەر  
ــهت     ــنى مهقســ ــوڭىنى تۇتۇشــ ــڭ چــ ــپ بېلىقنىــ ــۇزۇن قويۇۋېتىــ ئــ

. يول قويۇش بولۇپ قالىدۇقىلىدىغانلىقىغا ئوخشاش، كۆرۈنۈشتىكىال 
يهنى، مهلۇم بىر داڭلىق پېشقهدەم ماتېماتىكچىمىزنىڭ تىلى بىـلهن  
ــتهملىكه    ــڭ مۇســـ ــزدە، ۋەتىنىمىزنىـــ ــتۇرۇپ دېگىنىمىـــ ئوبرازالشـــ
قىياپىتىنىڭ تىنچ داۋاملىشىپ بېرىشىنى بىر كهسىرنىڭ قىممىتى 
دەپ قــارىغىنىمىزدا، ئــۇ ھالــدا، بــۇ كهســىرنىڭ ســۈرىتى خىتايالرنىــڭ 

ــي   د ــى مىللىـ ــه، مهخرىجـ ــىتىپ بهرسـ ــى كۆرسـ ــك ھهققىنـ ېموكراتىـ
دېموكراتىيىمىزنىڭ قىممىتىنى ئىپادىلىگىنىگه ئوخشاش، مهخرەج 
ــا      ــۆرەت چوڭايسـ ــلهپ، سـ ــى كىچىكـ ــىرنىڭ قىممىتـ ــا كهسـ چوڭايسـ

ئهمما بـۇ كهسـىرنى قىممهتـكه    . كهسىرنىڭ قىممىتى چوڭالپ بارىدۇ
ىنـى نۆلـدىن چـوڭ    ئېرىشتۈرىمهن دەيـدىكهن، مـۇتلهق تـۈردە مهخرىج   

شۇنىڭدەك بۇ كهسىرنىڭ قىممىتىنى چوڭ تۇتىمهن . تۈتىشى كېرەك
دەيدىكهن، مۇتلهق تۈردە سۈرىتىنى چهكسىز چوڭايتىشقا، مهخرىجىنى 
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ــۇنالرنى  ــدى قوشـ ــنىمۇ  تۇغۇنـ ــىگه رىغبهتلهندۈرۈشـ ڭ تهشكىللىنىشـ
 :ئويلىنىپ قويۇشقىچه توختالدى

ــى  « ــتلىرى ۋەتىنىمىزنـــ ــاي كوممۇنىســـ ــايلىكى، خىتـــ ئۇنتۇمـــ
ئـاتمىش يىـل بـۇرۇنال داھىيلىرىمىـز     -بېسىۋېلىشتا بۇنـدىن ئهللىـك  

ئولتۇرغان ئايروپىالننى پـارتلىتىۋېتىش يـاكى يوشـۇرۇن ئۇجۇقتـۇرۇش،     
ــالىقى  ــدا   ســۈنئىي داۋاالش خات ــاكى قهســتهنگه قاتنــاش ۋەقهســى پهي ي

ــلىغانىكهن    ــنى باش ــلهن ئىش ــى بى ــۇق ھهرىكىت ــتهك تېررورل ! قىلىش
» !ئهمدى نۆۋەت بىزگه كهلگهندە بىز تېررورچى بولۇپ قالغۇدەكمىزمۇ؟

 ھهل چۈشـهندۈرۈپ  ئاسـانال  ئىنتايىن مهسىلىلهرنى نۇرغۇن گۈلباھار −
 . قىلىۋېتهتتى

بهزى ھهرىـكهت ئۇسـۇللىرى،   . يىغىلىش خېلى ئۇزۇن داۋام قىلـدى 
. نۆۋەتتىكى بىر ئايلىق پىالنـالر مـۇزاكىرە قىلىنىـپ قارارالشـتۇرۇلدى    

ــدە      ــۋېرت ئىچى ــۇرۇن كون ــپىلهر يوش ــلىك ۋەزى ــىغا تېگىش ھهرقايسىس
مۇزاكىرە چۈشتىن كېيىن سـائهت ئىككىلهرگىـچه   . تهقسىم قىلىندى

پىرەنـدىكتىن باشـقا يهيـدىغان بىـرنېمه     -نهجوزىدا پىچى. داۋام قىلدى
ــاپ كهتكهنىــدى   ــدانال ئېچىرق . بولمىغاچقــا، ئۇالرنىــڭ ھهممىســى ئوب

 . خاسىيهت بىلهن قاسىم بىنادىن بىرلىكته چىقىشتى

يـــول بـــويىچه خىتـــاي رازۋېـــدچىكلىرى ئـــۇالرنى دوقمۇشـــتا بىـــر  
 . توختىتىپ تهكشۈرۈشهتتى

ئوخشــىتىپ گۆشــلۈك پولــۇ ئــۇالر يولــدىن ســهۋزە ئالغــاچ كىرىــپ  
ئۇ، : خاسىيهتنىڭ تۇرمۇشتىكى خاملىقى بىلىنىپ قالدى. دەملهشتى

ئىككىســىگه قانچىلىــك گــۈرۈچ دەملىنىشــنىمۇ مــۆلچهرلىيهلمىگهن  
 .بولۇپ، تاماقنى خېلىال كۆپ قىلىۋەتكهنىدى

پولــۇ دەم يېگهنــدىن كېــيىن لــېگهنگه ئۇســۇپ كىرىــپ ئولتــۇرۇپ 
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. اتقىنىدا، ئىشـىكنى بىرسـى چهكتـى   ئهمدىال ئاشقا قوشۇق سېلىشىۋ
قاســىم خاســـىيهتكه قـــاراپ قوزغالمـــاي ئولتـــۇرۇپ يهۋېرىـــڭ دېـــگهن  

 . ئىشارەتنى قىلىپ ئىشىككه قاراپ ماڭدى

بارمۇ سهن بـۇ دۇنيـادا؟ سـېنى بىـز ئىسـتهپ      ! ئهسساالمۇئهلهيكۇم«
. يوقلىمىساق، سهن بېرىپ بىزنى يوقالپ قويىدىغانـدەك ئهمهسسـهن  

ئۆيۈڭــدە تــازىمۇ ! پــاھ پــاھ، پــاھ، − كهلــدى، كىرىــپ ئــاۋۋال ’ســاقى‘ −
بۇ كۈنلهردە بۇنـداق  -ئوخشىغان پولۇ پۇرىقى كېلىپ تۇرىدىغۇ؟ بۇ ئاي

خهقلهرمۇ ئۇزۇنـدىن بېـرى   . ئۆيلهرنى تاپماق بهكال تهسلىشىپ كهتتى
ــوي ــر-ت ــدىغان بولۇۋېلىشــتى  -تۆكــۈن، نهزى ــاش تارتماي ــدا ئ چىراغلىرى

نهق ئۈسـتىگىال  . بـۇ پولـۇ دېگهننـى   دېگىنه، ئهجهبمۇ سـېغىنغانىدىم  
ــدىغان  ــى دېمهم ــى“! كهلگىنىمىزن ــان ياخش ــاش مېهم ــتىگه ئ  ”ئۈس

-بىـردىن  تورۇكلىشىپ ئۇالر −! ئاغىنىلهر كېلىڭالر! دە-مۇشۇ دېگهن
 كىرىۋېتىــپ  مېهمانخانىغــا ’ســاقى‘. كېلىشــتى كىرىــپ بىــردىن

 ئۆيۈڭــدە  ئــاغىنه، بولمامــدۇ  دېســهڭ − قالــدى،  تــۇرۇپ بوســۇغىدىال
 باشـقىدىن  بىـز  …يسهن، بىـز  رەنجىمه ئهمهسمۇ، بارىكهن مېهمىنىڭ
ــز ــز. كېلهرمى ــتا بى ــپ ئاس ــااليلى قايتى ــىلهر ھه، …. ق ــاي س  قوزغالم

 سـىرتقا  قىلغىنىچه تهكهللۇپ يالغان ’ساقى‘ − »…. ئولتۇرۇۋېرىڭالر
 .تهمشهلدى مېڭىشقا قاراپ

. مېهمىــنىم يــات ئــادەم ئهمهس. كىرىــۋېرىڭالر، ھېچقىســى يــوق«
 ئۇالرنىڭ قاسىم –. ئهسلىدە مهنمۇ سىلهرگه تونۇشتۇراي دەپ يۈرەتتىم

 سـىلهر  دېگهنـدەك  راست. كىرىڭالر ئىچكىرى قېنى − توستى، يولىنى
 جىـق  بهكـال  ئاشـنى  بۈگـۈن . مېهمانكهنسىلهر تهلهيلىك ھهقىقهتهنمۇ

 ».ئولتۇراتتۇق بىلهلمهي قىلىشىمىزنى قانداق دەملىۋىتىپتىكهنمىز،
خاسـىيهت  . ۈلگۈردىئ قىلىپمۇ ئىشارەت خاسىيهتكه ئارىدا بۇ قاسىم −

ئانــدىن لــېگهنلهرگه قالغــان . دەرھــال قايتىــدىن داســتىخان راســلىدى
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ــاھ-ئهســـكىرىي، ئىلىـــم ــۇتلهق  پهن سـ ــازىردىنال مـ ــويىچه ھـ هلىرى بـ
ــول      ــا ي ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ ــىۋالغان خىت ــا ئېرىش ــك ئورۇنغ زومىگهرلى

 بـۇ . ھېسـابلىنىدۇ  دېموكراتىيه بۈگۈنكى −قويۇشنى تهرغىب قىلىش 
 تىـنچ  ئۇسـۇلىدا  دېمـوكراتىيه  خهلقىنى ۋەتىنىمىز ئالغاندا، نۇقتىدىن

ىمــۇ خىتــاي ھهرىكىت قىلىـش  تهرغىــب ئېرىشتۈرۈشــنى ئهركىـنلىككه 
تاجاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىزدە ساقالپ قېلىشقا ئۇرۇنۇشنىڭ شـهكلى  

ئۇ ھالدا دېموكراتىيه بايرىقىنى . ئۆزگهرگهن باشقىچه ئىپادىلىنىشىدۇر
ــلهن     ــى بىـ ــك ھهرىكىتـ ــالمىش ۋەتهنپهرۋەرلىـ ــپ ئاتـ ــۈرۈپ چىقىـ كۆتـ
شۇغۇللىنىۋاتىمهن دېگۈچىلهرنىمۇ نۆۋەتتىكى تهسلىمچىلهرنىڭ يهنه 

! ل شــــهكىلدە ئىپادىلىنىشــــى دەپ قارىشــــىمىز شــــهرتبىــــر خىــــ
 !بولىدۇ خائىنلىق ۋەتهنگه −تهسلىمچىلىك دېمهك 

 يهنـى  −ھالبۇكى، بىزنىـڭ خهلقىمىـز خىتـاي دېموكراتىيىسـىگه     
 مىللىـي  ئۆزىنىڭ بهلكى ئهمهس، دېموكراتىيىگه قىلىنغان ئىمپورت

 مهنپهئهتلىرىنىــڭ  مىللىــي  ئهتتۈرەلهيــدىغان،  ئهكــس  ئىســتىگىنى
ــي      ــاس مىللىـ ــۆزىگه خـ ــان ئـ ــا قىلىنغـ ــىغا بهرپـ ــى ئاساسـ ھىمايىسـ

 شــــهرقىي −مىللىــــي دېمــــوكراتىيه . دېمــــوكراتىيىگه موھتاجــــدۇر
ــى تۈركىســتان ــۈردە قهتئىــي خهلقىن ــي ت ــى مۇســتهقىل مىللى  دۆلىت
 ھـۆر  بـارلىق  چىقىپ، ئېلىپ سهھنىسىگه دۇنيا ئارقىلىق ۋاسىتىسى

. نى ئالدىنقى شهرت قىلىـدۇ ئالدۇرۇش ئورۇن قاتارىدا مىللهتلىرى دۇنيا
ــۇ  ــارزۇ بىــز −مانــا ب ــۇ! دېمــوكراتىيه قىلغــان ئ ــدا، نۇقتىــدىن ب  ئالغان

 كۈرىشىمىزنىڭ مۇستهقىللىق مىللىي زامان ھېچبىر − دېموكراتىيه
 دۆلىتىمىزنىـڭ  مىللىـي  مۇسـتهقىل  پهقهتـال  ئـۇ . بواللمايـدۇ  ئۇسۇلى

ــىي ــۇڭا،. خــاالس بوالاليــدۇ، تــۈزۈمىال سىياس ه تــاالش دېمــوكراتىي ش
تارتىشى پهقهت مۇستهقىل مىللىي دۆلىتىمىز قۇرۇلغاندىن كېيىنال 

ــالالش ھادىسىســــىدۇر  . تىلغــــا ئېلىنىــــدىغان بىــــر سىياســــىي تــ
مۇستهملىكه ھالدا تۇرۇپ دېموكراتىيه تهلهپ قىلىمىـز دەيـدىكهنمىز،   
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بۇ تۈردىكى دېموكرات ھهۋەسكارلىرىمىز ئهينى . خىلدىكى خىتايالردۇر
ئىزچىـــل قارشـــى چىقىـــپ ۋاقىتتـــا، مىللىـــي دۆلهت قۇرۇشـــىمىزغا 

ــالۋۇرۇپ،     ــۈمىتىگه يـ ــك ھۆكـ ــاي دېموكراتىـ ــۇرۇنقى خىتـ ــگهن بـ كهلـ
 خاپـا  بولىشـىمىزدىن  تهلىپىمىزدە مۇستهقىللىق تولۇق سىلهرنىڭ“

 شهرتى ئايرىلماسلىق سىلهردىن شۇڭا بىلىمىز، بولىدىغانلىقىڭالرنى
 خــاراكتېرىنى مۇســتهقىللىق يېــرىم تۈركىســتانغا شــهرقىي بىــلهن،

ــان ــىيهف ئالغــ ــتهملىكه،( ېدېراتســ ــاپتونومىيه مۇســ ــۇقىنى) ئــ  ھوقــ
ۈنۈپ قالىمىز، ئۇنداق قىلمىغىنىڭالردا خهلقىمىـز  ئۆت بېرىشىڭالرنى

گېپىمىزنى ئاڭلىماس بولىۋېلىپ، سىلهرگه زىيان سالىدىغان قانلىق 
ــۇمكىن،    ــى م ــپ قېلىش ــلهرگه كېتى ــرمه دەپ …”كۈرەش ــل يىگى  يى

 كهلتــــۈرەلمىگهن ەشــــكهئهيۋ كاتتىۋاشـــلىرىنى  خىتــــاي يـــالۋۇرۇپمۇ 
بۇ كىشىلىرىمىز  بۈگۈن. ماڭماقتا بېسىپ ئىزىنى كىشىلىرىمىزنىڭ

بۇ ئـاچچىق سـاۋاقالرنى ئۇنتـۇپ قېلىشـقانمىدۇ يـاكى ئـۇنى ھېلىمـۇ        
ــقهدەم     ــڭ پېشــــ ــامدىغاندۇ؟ بىزنىــــ ــول دەپ ئويلىشــــ ــوغرا يــــ تــــ
ــۈنكى   ــقان بۈگـ ــكهنلىرىگه ماسالشـ دېموكراتچىلىرىمىزنىـــڭ دېيىشـ

 بىزنىـــڭ  خهلقىمىـــز“: ئاتـــالمىش يېڭـــى دېموكراتچىلىرىمىزمـــۇ  
كۈرەشتىن ئىبارەت سـىلهرگه زىيـان    قوراللىق ئۇنىماي توسقىنىمىزغا

ــاراپ مېڭىشـــقا تىرىشـــماقتا،    …”ســـالىدىغان خهتهرلىـــك يولغـــا قـ
ــىپ، ــڭ دېيىشــ ــان خهلقىمىزنىــ ــدالىق جــ ــلهن پىــ ــي بىــ  مىللىــ

ــاتلىنىش كۈرىشــىگه مۇســتهقىللىق  خىتايلىرىغــا قىزغىنلىقىنــى ئ
 !يۈرمهكته داتلىشىپ

ڭ تۈپكى يۇقىرىدا تهكىتلهپ ئۆتكىنىمىزدەك، دېموكراتىيىنىڭ ئه
پرىنسىپلىرىدىن بىرى شـۇكى، كـۆپ سـانلىقنىڭ قـانۇنلۇق بولـۇش      

ــتۇر   ــوي سۇنۇشـ ــىز بـ ــىگه شهرتسـ ــاي  . مهنتىقىسـ ــزدە خىتـ ۋەتىنىمىـ
تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ئومــۇمىي نوپــۇس ئىچىــدە مــۇتلهق ئۈســتۈنلۈككه 
ئېرىشىۋالغان كۈنلىرىدە، بارلىق مهمـۇرىي، ئىقتىسـادىي، سىياسـىي،    
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ــى   ــۇپ چىقتـ ــنى ئۇسـ ــيىن، قاســـىم    . ئاشـ ــدىن كېـ ــاي قويۇلغانـ چـ
پ ئـاددىيال قىلىـپ   يالغاننى ئارىالشتۇرۇ-ئاغىنىلىرىگه قىزىنى راست

ــتۇردى ــتۇردى  . تونۇشـ ــىيهتكه تونۇشـ ــاغىنىلىرىنىمۇ خاسـ ــدىن ئـ . ئانـ
رەسمىيهتلهر تۈگىگهنـدىن كېـيىن، خاسـىيهت تهخسىسـىنى ئېلىـپ      

. نېرىقى ئـۆيگه كىرىـپ كهتكهنـدىن كېـيىن ھهمـمه ئاشـقا تۇتۇشـتى       
ــا     ــرى پولۇغـ ــايالردىن بېـ ــى ئـ ــتتىنال خېلـ ــانالر راسـ ــدا مېهمـ قارىغانـ

ئىشــــتهي بىــــلهن يېــــيىلگهن پولــــۇ، . ىالتتــــىئولتۇرمىغانــــدەك ق
. پــاكىزە ســىيرىپ سۈپۈرۈلۈشــىگىچه داۋام قىلــدى-لېگهنلهرنىــڭ پــاك

. دوســـتالرنىڭ چىرايىغـــا خېلـــى ئوبـــدانال رەڭ كىرىـــپ قالغانىـــدى 
قايتىدىن چايالر تارتىلغاندىن كېيىن، ھهممىنىڭ ئاغزىغـا تامـاكىالر   

ــۇق ئىــس  . قىســىلدى ــاتال قوي ــۆي ئىچــى پ ــۈتهك بىــله-ئ ن تولۇشــقا ت
 .باشلىدى

ــاقى‘ ــى ’س ــڭ نېرىق ــاراپ ئىشــىكىگه ئۆينى ــۇپ، ق  قاســىمغا قۇي
 :ىدېد پىچىرلىغاندەك

ــىنى   « ــاتقۇدەك بىرسـ ــا ئويغـ ــۇ ســـهن، تىرناقتـ ــېمه جۇمـ ــان نـ يامـ
 »!تېپىۋاپسهندە

 ».گۈلدەك قىزكهن دەڭال«

 ».نهق پهرىنىڭ ئۆزى دېگىنه«

»… …« 

 .قاسىم دېدى −» .يېقىندا نىكاھ قىلىۋېلىشنى ئويلىشىۋاتىمهن«

 −» ئاداش، ئهمدى بۇ گالنى ھـۆل قىلغـۇدەك بىرنېمهڭغـۇ بـاردۇ؟    «
 ’ســاقى‘گېــپىگه دىقــقهت قىلىــپ كهتمىــگهن  ئــاخىرقى قاســىمنىڭ

 ئىچهلمىـگهن  ھاراق بېرى ئۇزۇندىن. بۇرىدى ياققا باشقا گهپنى دەرھال
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 .قالمىغانىدى تاقىتى نىڭ ’ساقى‘

قاسىم بـۇ گهپـتىن كېـيىن بېرىـپ ئىشـكاپتىن ئۇزۇنـدىن بېـرى        
ــا ــاراق   -توپ ــان ھ ــۇرۇپ قالغ ــىپ ت ــاڭ بېس ــپ  -چ ــى چىقىرى رومكىالرن

ئاشخانا ئۆيىدىن بىر تهخسه چىلىغان كۆك ئېلىـپ  . ئۈستهلگه تىزدى
 كـۆزى  بېلىـق  رومكىالرغا ھاراقنى ،’ساقى‘تاقىتى قالمىغان . چىقتى

 :تارقاتتى تولدۇرۇپ

ــتىڭالر « ــۈنبهخـ ــمه دەپ −» !ئۈچـ ــى ھهمـ ــۇقىرى رومكىلىرىنـ  يـ
ــتى ــڭ. كۆتۈرۈش ــرى ئۇالرنى ــىپ چىرايلى ــدەكال پۈرلىش ــا بۇرۇنقى  ئوتت

. تــتهر قــورۇقالر بىــلهن توشــۇپ كهتتــىبه تىرىــدىنمۇ قالغــان قورۇلــۇپ
بۇ ئاغىنىلهر شـۇ ھالىتىـدە   . ھاراق ئۇالرنىڭ چىرايىغا پاتال چىققانىدى

ــىتىپ،   ــۇلكىنى بوشـــ ــر بوتـــ ــدىال بىـــ ــىنى  بىردەمـــ ئىككىنچىســـ
بــۇ ئارىــدا خاســىيهتمۇ ئاشــخانا ئــۆيىنى بېســىقتۇرۇپ . باشلىۋېتىشــتى

 . بولۇپ نېرىقى ئۆيگه كىرىپ ئىشىكنى ئېتىۋالدى

ــۋېلىش     ــويىچه ئېچىلى ــۇپ، قائىدىســى ب ــاتىرجهم بول ــاغىنىلهر خ ئ
بىرىنـــى شـــاڭخو قىلىشـــىۋالغاندىن كېـــيىن، -ئۈچـــۈن بىرئـــاز بىـــر

بۇ . تۈرۈپ سۆزلىشىشكه كىرىشتىكوچىدىكى ۋەقهلهرنى مۇبالىغىلهش
ئارىدا يېقىندا يۈز بهرگهن ساقچى ئىدارىسىنىڭ پارتلىشى ئۈسـتىدىمۇ  

ئهمما يهنىال قاسـىمنىڭ  . غارايىپ مۇبالىغىلهرنى قىلىشتى-ئاجايىپ
ئىككىنچـــى بوتۇلكىنىـــڭ  . بىلگهنلىرىـــدىن نېـــرى كېتهلمىـــدى  

يېرىمدىشــــىغا ئهگىشــــىپ پــــو ئېيتىشــــالر، مۇبــــالىغىلهر، ھهتتــــا 
 . فانتازىيىلىك خام خىيالالرمۇ ئوتتۇرىغا تۆكۈلدى

قانــداق قىلســۇن بــۇ بىچــارىلهر، ئــۆزلىرى بىــرەر ئىــش قىلغــۇدەك  
ــۇنداق خــام خىيــالالر بىــلهن       ــگه بولمىغاچقــا، ئهنه ش جاســارەتكه ئى
بولسىمۇ ئۆزلىرىنىڭ ۋەتهن سۆيىدىغانلىقىنى، ۋەتهنپهرۋەرلىك روھىغا 
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چه ئهنسـىرەپ كېتىـدىكهنمىز؟ نـېمه ئۈچـۈن     شـۇن  ياۋايىالردىن گهندې
ئۇالردىن قورقـۇپ كېتىـدىكهنمىز؟ نـېمه ئۈچـۈن ئۇالرغـا شـۇنچه كـۆپ        

 قاچـــانغىچه بىـــز …ئېتىبـــارچىلىقالرنى ســـوغا قىلىشـــىدىكهنمىز؟ 
 بـورداپ  بىلهن سىياسىتى ئهتىۋارالش ئۇالرنى تىترەپ قورقۇپ ئۇالردىن

ــدىكهنمىز؟ ــۇالرنى يۈرى ــۇراليلى، ئ ــتۇر مهجب ــق  باس ــۇالرنى تىنى ايلى، ئ
ــۈ   تارتالمـــــاس قىلىـــــۋېتىش، مىللىـــــي ئاالھىـــــدىلىكىنى مهڭگـــ

 ”!ئۇنتۇلدۇرېۋېتىش ئۈچۈن بـارلىق چـارىالرنى تولـۇق ئىشـقا سـااليلى     
 خىتـايلىرىنى  دېموكراتىـك  مۆتىدىل قىلىشىپ، ئېالن ماقالىالر دەپ

ــلىمچىلهر مىللىــــي ــد دەپ تهســ ــماقتا تهنقىــ ــۇ! قىلىشــ ــلخ بــ  ىــ
اي يېڭى دېموكراتچىلىرىنىڭ كوممۇنىستالردىن خىت ماقالىلىرىدىن

ــاۋۇزچىالر   ــى تاجــــ ــدىغان كهلگۈســــ ــۇ پهرق قىلمايــــ قىلچىلىكمــــ
يهنـى خىتـاي يېڭـى    . بولىدىغانلىقىنى تولـۇق كۆرسـىتىپ بهرمهكـته   

دېموكراتچىلىرى ئۆز ئىچىدە يۇقىرىقىدەك مۇنازىرىلهرنى قىلىشقىنى 
ــۈپال ب  ــنىگه ئۆرۈلــ ــلهن، كهيــ ــپ  بىــ ــزگه قارىتىــ ــىنجاڭ“ىــ دىكى شــ

ــنا      ــوكراتىيىگه تهش ــمى دېم ــۆپ قىس ــۇتلهق ك ــڭ م خىتايلىرىمىزنى
ــىپ      ــلهن ھهمكارلىش ــۇالر بى ــىلهر ئ ــىلهردۇر، شــۇڭا س ــان كىش بولۇۋاتق
كوممۇنىســت تــۈزۈمنى ئاغــدۇرۇپ تاشالشــقا كــۈچ چىقىــرىش بىــلهن   
ــنىڭالر   ــش قىلغىــــ ــك ئىــــ ــىڭالر ئهڭ ئاقىالنىلىــــ شۇغۇللىنىشــــ

ــابلىنىدۇ،  ــي بىزنىـــــڭ پ،دە …”ھېســـ ــ مىللىـــ مىنىمىزنى دۈشـــ
غۇۋاالشـــتۇرۇش، مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنـــى خىتـــاي 
ــقا     ــۈچى قىلىۋېلىشــ ــاردەمچى كــ ــڭ يــ ــك ھهرىكىتىنىــ دېموكراتىــ
ــۇ    ــاجىر داھىيلىرىمىزمــ ــڭ مۇھــ ــا بىزنىــ ــماقتا ۋە بۇنىڭغــ ئۇرۇنۇشــ

 !ۋاسىتىلىك قوشۇلۇپ بهرمهكته

بۈگـــۈنكى كۈنـــدىكى بىزنىـــڭ خىتـــاي دېموكراتچىلىرىغـــا قـــول 
بېرىشــــىپ خهلقىمىزنــــى تىــــنچ ھهرىكهتــــلهرگه رىغبهتلهنــــدۈرۈپ  
ــايلىرى ئهنه شــۇ    كېلىۋاتقــان كىشــىلىرىمىزنىڭ ئىشــىنىۋاتقان خىت
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قۇرۇۋالغــان ۋەزىيهتنــى بارلىققــا كهلتۈرۈۋېلىشــىدىن، شــۇنىڭ بىــلهن   
شهرقىي تۈركىستانىمىزغا خىتاي تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرىنى يۆتكهش، 

تاالڭ قىلىش پۇرسىتىنى قولدىن -بايلىقلىرىمىزنى خالىغانچه بۇالڭ
ــمهكته   ــددىي ئهنسىرەشـ ــىدىن جىـ ــپ قۇيۇشـ ــهۋەبتىن  ! بېرىـ ــۇ سـ شـ

 بىڭتـۈەن  شـىنجاڭدا  شىمالى“ىسىم يېڭى دېموكراتچى خىتايالر بىرق
 ئۈسـتۈن  تهشـكىللهنگهن  ئاھالىسىدىن خىتاي دېۋىزىيىلىرى،-قىسم

ــي ــز مىللىـ ــولغىنى تهركىبىمىـ ــۈن، بـ ــڭ ئۈچـ ــى يهرلىكلهرنىـ  مهيلـ
 ئـارقىلىق  سـايالم  دېموكراتىـك  مهيلـى  قولالنسۇن، ۋاسىته تېررورلۇق
ــۇن، ــىمالدا بولسـ ــڭ شـ ــتۈنلۈككهئۈ يهرلىكلهرنىـ ــ سـ ىۋېلىش ئېرىشـ

ــتى   ــۈك ئاخىرالش ــاللىقى مهڭگۈل ــل    . ئېهتىم ــۇ خى ــا ب ــا جهنۇبت ئهمم
ئۈستۈن نوپۇس نىسپىتىمىزنىڭ يارىتىلىشىغا ئىزچىـل سـهل قـاراپ    
كېلىنگهچكه، ئۇ يهردىكى خهلق ھهمىشه زوراۋانلىق ۋاسىتىسى بىلهن 

ئهگهر جهنوبقىمــۇ . ۋەتهن بىرلىكىنــى پارچىالشــقا ئۇرۇنــۇپ كهلمهكــته 
جىددىي شهكىلدە ئاھاله كۆچۈرۈپ، ھهرخىل سـانائهت رايـونلىرى بهرپـا    
قىلىنســا، يهرلىــك خهلــق مهدەنىــي ھايــات بىــلهن ئۇچۇراشــقىنىدىن   
كېيىن، ئۆز مىللىي داۋالىرى ئۈچۈن ۋاقىت ئاجرىتالمـاي پـۇل غېمـى    

! بىلهن بولۇپ كېتىپ، مۇسـتهقىللىق داۋالىرىنـى ئۇنتـۇپ كېتهتتـى    
ــتالر … ــۇ كوممۇنىسـ ــتهجه بـ ــىمالدا ھهتـ ــۇا  ھ شـ ــۇ جۇڭخـ هقىقهتهنمـ

ئهممـا جهنۇبتـا بـۇ    . مىللىتىگه پايدىلىق ئىشالرنى قىلىپ بېرەلىدى
 مـۇالھىزىلىرىنى  ئىچكـى  دېگهنـدەك  …”ھهقته ئىزچىل بواللمىدى، 

 تــارتىش-تــاالش قىلىــپ ئــېالن ئاشــكارا تارتماســتىنال تهپ قىلــچه
 خىتــــايالر كوممۇنىســـت  يىلـــالردا،  يېقىنقـــى  بـــۇ ! (قىلىشـــماقتا 
تارتىلغــان تۆمــۈر يــول قاتنىشــى ۋاسىتىســى ئــارقىلىق   قهشــقهرگىچه

 −دېموكراتچى خىتايالرنىڭ بۇ ئارزۇلىرىنى ئىشـقا ئاشـۇرۇپ بهرمهكـته    
 ئاشـكارا  خىتايالر دېموكراتچى قىسىم بىر ھهتتا) رەتلىگۈچىدىن قايتا

 مىلـلهت  سـانلىق  ئاز بۇ ئۈچۈن نېمه بىز“ چىقىپ، سهكرەپ ئوتتۇرىغا
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اشــقا نــېمه ئىــش قوللىرىــدىن ئىــگه ئىكهنلىكىنــى ئىپادىلهشــتىن ب
كېلهتتـــى؟ ئهســـلىدىال بـــۇ يىلـــالردا ۋەتهنپهرۋەرلىكنىـــڭ ئـــۆلچىمى  
ــامتى؟     ــپ كېلىۋاتمـــ ــۇپ قارىلىـــ ــۇرلۇق بولـــ ــى جهســـ ئېغىزدىكـــ
ــال     ــك يهنى ــانالرنى كۆپچىلى ــدا قىلىۋاتق ــمه پهي ــاراڭغۇلۇقتىكى ۋەھى ق

 .تۇخۇمنى تاشقا ئۇرغانلىق دەپ قاراشماقتا

گهپنــى قىلســـام، بــۇ تـــۈردىكى   ئــاغىنىلهر، دەســلىپىدە راســـت   «
 ’خهۋەرچـى ‘ −. ۋەھشىيلىكلهرگه ئىچىمدىن قوشۇلماي كېلىۋاتـاتتىم 

ــلهن ئۆ خىتاينىــڭ يېــرىم بىــرەر − كىرىشــتى، ســۆزگه لتۈرۈلۈشــى بى
ئــــارامخۇدا بىــــر يهرگه بېرىــــپ كېلهلمهيــــدىغان، بىــــرەر ئــــۆيگه      
يىغىاللمايــــدىغان، ھهتتــــا يېنىمىــــزدا ئىــــدارىمىزنىڭ، پــــارتىيه     
تهشكىلىنىڭ، زوراۋانلىق ئىشخانىسىنىڭ يېزىـپ بهرگهن بىـر توقـۇم    
تونۇشـــتۇرۇش قهغىـــزى بولمـــاي تـــۇرۇپ ئهركىـــن يـــۈرەلمهس بولـــۇپ 

بۇ ئىشالرنىڭ تـوغرا بولمايۋاتقـانلىقىنى ھـېس    كهتكىنىمىزگه قاراپ، 
يېــزىالر ئارىســى، مهھهللىــلهر -دېمىســىمۇ شــهھهر. قىلىــپ يــۈرەتتىم

ــرىش     ــى بېـ ــنىالر ئارىسـ ــا قوشـ ــى، ھهتتـ ــدارىلهر ئارىسـ ــى، ئىـ -ئارىسـ
ھه دېسـىال بىگۇنـاھ   . كېلىشلهرمۇ ئاساسـهن قامـال قىلىنىـپ بولـدى    

ىي مهكـــتهپ، ئـــال بۈگـــۈن مانـــا …تۇتقـــۇنالر، بىهـــۇدە ئۆلـــۈملهر،   
تېخنىكــومالردىكى مىللىــي ســىنىپالرنىڭ يېرىمىــدىن كۆپىــدىن     

ئىچكىرىسىگه بېرىپ بىلىـم ئېلىشـالر پۈتـۈنلهي    . ئايرىلىپ قالدۇق
نــامراتچىلىق، قهھهتچىلىــك، بىــزدىن گۇمــان قىلىشــالر،  . توختىــدى

 تال بىر ’خهۋەرچى‘ −. بىزنى بوزەك قىلىشالر تېخىمۇ ئهۋىجهپ كهتتى
 باقسام، ئويالپ ئهمدى −ۇرۇۋېلىپ گېپىنى داۋام قىلدى، تۇتاشت تاماكا

. قىلىمىز كۆرۈۋالغاندەك تهرەپلىرىنىال مۇشۇنداق پهقهت ئىشنىڭ بىز
 بهك تـوال  تۇرۇشـىنىڭمۇ  بولـۇپ  پهيدا ھهرىكهتلهرنىڭ خىل بۇ ئهسلىدە
 ماتېرىيـالنى  ئىچكـى  بىـر  كۈنىسـى  قايسى. كۆرۈنىدۇ يوقتهك زىيىنى
نىڭدا ئىچكىرىسىگه قاچقان خىتايالرنىڭ سانى ئۇ. قالغانىدىم كۆرۈپ
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ئىككى مىليونغا يېقىنلىشـىپ، يېڭىـدىن كېلىـدىغانالرنىڭ سـانى     
بـۇرۇن  . يىلىغا بىرەر يۈز مىڭدىنمۇ ئازىيىـپ كهتكهنلىكىنـى يېزىپتـۇ   

-شىنجاڭ دېسه، بىلىملىكلىـرىال ئهمهس، بهلكـى ئـادەتتىكى مـاڭلۇر    
مانا ئهمدى ھهتتـا  . اتتىكهنتىلهمچىلىرىمۇ جان دەپ ئۆزىنى ئۇرۇپ تۇر

 يېـرىم  قورقـۇپ  دېسـه  ”بارىسـهن  شـىنجاڭغا “قوراللىق ھهربىيلىرىمۇ 
 جىنــايهتلهر ئــادەتتىكى خىتايــدا ئهھــۋالالر كېتىــدىغان قېچىــپ يولــدا

 باھانه تۇغۇشنى باال خىتايالر نۇرغۇنلىغان. قالغانمىش چۈشۈپ ھالىغا
مۇشـۇنداق  . ئىـكهن  كېتىشـمهكته  قېچىـپ  يۇرتىغـا  بولسىمۇ قىلىپ

بىــرنهچچه يىـــل داۋام قىلىـــپ بهرســـه، بــۇ يهردىكـــى خىتـــايالر ئـــون   
يېقىنقــى كــۈنلهردە . مىليونــدىن زادىــال ئاشــالمايدىغاندەك كۆرۈنىــدۇ 

يوشۇرۇن پارتلىتىش ھهرىكهتلىرىنىڭ خاراكتېرى ئۆزگىرىشكه باشالپ 
ھۆكــۈمهت كــادىرلىرى، ســاقچىالر، ھهربىــيلهرگه زەربه بېرىشــكه قــاراپ  

ئـاغىنىلهر، شـۇنداق ئـوياليمهنكى، بـۇ     . ىي قىلماقتا دېيىشـىدۇ تهرەقق
ئىشــــالرنى پىالنلىــــق، تهشــــكىللىك، ئومــــۇمىي يۈزلــــۈك قانــــات  
يايدۇرالىغاندا، ئۇزۇنغا قالماي خىتايالرنىڭ سـانى رەسـمىي ئازىيىشـقا    

ھهرقـانچه ۋەھشـىيلىك قىلىشــتى   . قـاراپ يۈزلىنىدىغانـدەكال قىلىــدۇ  
ڭتۈەن نوپۇسىمۇ ئازىيىپ بۇرۇنقىسـىنىڭ  دېگهن بىلهنمۇ، بۈگۈنكى بى

قارىغانــدا بــۇ ئىشــالر بولىــدىغان    . يېرىمىغــا كېلىــپ قالغــانمىش  
ــدۇ  ــتهكمۇ قىلىـ ــى   . ئىشـ ــيهت ئىنقىالبـ ــۇ مهدەنىـ ــىت، شـ ھهي ئىسـ

ھه؟ ئهمـدى  -كهينىدە خىتايالر نېمه دېگهن ئاز ئىدى-دېگهننىڭ ئالدى
  »…. نىلهرئۇ دەۋرگه يېنىشىمىز خېلى مۈشكۈل ئوخشايدۇ دەڭال ئاغى

ھهربىيلهر، ھهربىيلهرنى قورقۇتۇپ قاچۇرۇش ئۇنـداق ئاسـان ئىـش    «
 ئهڭ خىتاينىڭ − بۆلدى، سۆزىنى نىڭ ’خهۋەرچى‘ ،’ساقى‘ −! ئهمهس

 مىـڭ  نهچچه ئۇالرنىڭ دەڭال، شىنجاڭدا قىسىملىرى ھهربىي كۈچلۈك
ــى، ــچه تانكىسـ ــڭ نهچـ ــۇرۇش مىـ ــايروپىالنلىرى، ئـ ــچه ئـ ــڭ نهچـ  مىـ
 »… زەمبىرىكى،
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-بىرى شۇكى، ئازچىلىق كۆپچىلىككه قهتئىي بوي سۇنۇشنى بىردىن
ــاش مىــزان قىلىشــىدۇر  ــداق قوشــۇمچه  . بىــر ب بۇنىــڭ ئۈچــۈن ھهرقان

قــارارالرنى چىقىرىشمىســۇن، ھــامىنى بــۇ بــاش پرىنســىپ ئۈچــۈن       
يهنـى بىـر يېـرىم    . ەت قىلىۋېتهلهيـدۇ ھهرقانداق قارارلىرىنى قهتئىـي ر 

ــۇنۇش      ــوي سـ ــي بـ ــا قهتئىـ ــىنىڭ قارارىغـ ــارد كىشـ ــاي −مىليـ  خىتـ
 بۇنىـڭ  بولۇپ، مهيدانى دېموكراتىك كۈتۈۋاتقان بىزدىن مىللىتىنىڭ

ــى ــاي مهنىس ــى خىت ــاي ۋە مىللىت ــپهئهتىگه خىت ــىز مهن ــوي شهرتس  ب
 كىشـىلىك  ئىنسانپهرۋەرلىك، ئاتالمىش بۇنى ئۇالر! دېمهكتۇر سۇنۇش

ر بىــلهن گىــرىم قىلىــپ كۆرسىتىشــكه ئۇرۇنــۇپ، خهلقىمىــز ھوقــۇقال
ئارىسىدا رەھىمدىللىك، سېخىلىك، خۇشخۇيلۇق، تىنچلىقپهرۋەرلىك 

-تهرغىبـــاتلىرىنى كهڭ تارقىتىـــپ، ۋەتىنىمىزنىـــڭ بـــارلىق بۇلـــۇڭ
پۇچقـــاقلىرىنى خىتـــاي تاجـــاۋۇزچى كـــۆچمهنلىرى بىـــلهن لىـــق      

ىتـاي كـۆچمهن نوپـۇس ۋەزىيىتىنـى     توشقۇزۇۋېلىپ تۇرۇپ، ئۈسـتۈن خ 
ــىدىكى     ــك ئاساسـ ــداق باراۋەرلىـ ــيىن، ھهرقانـ ــدىن كېـ يارىتىۋالغىنىـ
دېموكراتىــك ســايالمالردا خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ئۈســتۈن ئاۋازغــا 

ئهسـلىدە  . ئېرىشىشىنى قولغا كهلتۈرۈش شارائىتىنى يارىتىش بولىدۇ
 ياتماقتــا مهنه بــۇ تىگىــدىمۇ ســۆزنىڭ دېــگهن ’مىلــلهت ســانلىق ئــاز‘

بىــرىگه  -ھهتتــا خهلقىمىزنــى قــايمۇقتۇرۇش، ئالــداش، بىــر     . ئىــدى
سېلىش، تهھدىت قىلىش، پارا بېرىش، باستۇرۇش شهكىللىرى بىلهن 

 خىتــاي كىچىــك‘خىتايغــا ئــاۋاز بهرگــۈزۈپ، ۋەتىنىمىزنــى مهڭگۈلــۈك  
ــى ــايالر دېمــوكراتچى يېڭــى كهلتۈرىۋېلىشــنى ھــالىتىگه ’دۆلىت  خىت

بهلگىلىشــىدىغانلىقىنى  قىلىــپ سىياســىتى مىللىــي ئۆزلىرىنىــڭ
ھالبۇكى، يېڭى دېمـوكراتچى  . ھازىردىن تارتىپال تهرغىب قىلىشماقتا

خىتايالر ھاكىمىيهت بېشىغا چىقماي تۇرۇپال، ۋەتىنىمىـز خهلقىنىـڭ   
ئاۋۋال ھهرىكهت باشلىۋېلىپ، كهلگۈسىدە شهرقىي تۈركىستاندا خىتاي 

ىنىـڭ مىللىـي قوشـۇنىنى    تهسىرى قالمىغـان، يهرلىـك خهلـق ئۆزلىر   
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ــۇقنى ــپ ھوق  بىــمهنه بۇنــداق خهلقلهرنىــڭ بــۇ ئــالغىنىمىزدا تارتى
ئۇالرنىڭ (چۈنكى بىز . ورۇن قالدۇرۇلمايدۇئ قىلچه بولىشىغا تهلهپلهردە

تېخنىكــا ئۈســتۈنلۈكى ۋە -تۇرۇۋاتقــان يهرلىرىــدە نوپــۇس، بىلىــم، پهن 
ئۇالرنىــڭ بــۇ خىــل   ) ئىقتىســادىي ئۈســتۈنلۈكلىرىمىزگه تايىنىــپ  

 سـۆزلهر  بـۇ . دېيىشـمهكته  ”تهلهپلهردە بولىشىغا ئىمكان قالدۇرمايمىز
قـــاچقۇن دېمـــوكراتچى  نتونۇلۇۋاتقـــا دەپ ’كۆڭـــۈل ئـــاق‘ ئىنتـــايىن

 ئازسـانلىق “خىتايالرنىڭ دېيىشىۋاتقانلىرى بولۇپ، قالغـان خىتـايالر   
 يـا  كېـرەك،  تۈگىتىـۋېتىش  قىرىـپ  يا ئۇالرنى! ئۇ نېمه دېگهن مىللهت

 ســىڭدۈرۈۋېتىش خىتايالرغــا مهجبــۇرى بىــلهن كــۈچى قــورال بولمىســا
ك دېموكراتىـ  بىـر  ھهرقانـداق  بۈگـۈنكى  شـۇڭا، ! دېيىشمهكته ”!شهرت

 قولىــدا كوممۇنىســتلىرىنىڭ خىتــاي“خىتــاي ئوتتۇرىغــا چىقىــپ   
 مىللىـي  تـۈردە  قهتئىي مىللهتلهرگه سانلىق ئاز بىرقىسىم تۇرۇۋاتقان

 بىرەر سۆزىنى دېگهن ”بېرىمىز ئىختىيارىنى قۇرۇش دۆلهت مۇستهقىل
! باقمىــدى چىقىرىــپ ئېغىزىــدىن بولســىمۇ تېزىــپ-ئېزىــپ قېــتىم
ــى خىتايلىرىغــا    ئــۇالر چه،ئهكســى دەل بۇنىــڭ بىزنــى ۋەتىنىمىزدىك

ئومـــۇمىي يۈزلـــۈك قارشـــى چىقىشـــىمىز ئورنىغـــا كوممۇنىســـت      
ــى تىـــنچ پائـــالىيهتلهرنى خىتـــايلىرى بىـــلهن       ــۈمىتىگه قارشـ ھۆكـ

ــدۇرۇپ،    ــات يايـ ــىپ قانـ ــڭ“بىرلىشـ ــىش خىتاينىـ  دېموكراتىيىلىشـ
 .ئۈندەشمهكته قا ”يارىتىش تۆھپه بېرىشكه تېزلىتىپ سۈرئىتىنى

-بىــز ئــاز ســانلىق مىللهتــلهرگه ھهقىقىــي ئاكــا      كهلگۈســىدە“
ئۇكىالردەك مۇئـامىله قىلىمىـز، بـارلىق ئىشـالردا سـىلهر بىـلهن زىـچ        

 مهڭگــۈ ســىلهر“ تۇرىــدىكى، كۆرۈنــۈپ دېگىنىــدىن ”ھهمكارلىشــىمىز
 ھۆكۈمرانلىـــق مهڭگۈلـــۈك ســـىلهرگه ئايرىاللمايســـىلهر، بىـــزدىن
 !ايدۇچىقم نهرسه باشقا دېگىنىدىن ”قىلىمىز

ئۇنىڭ ئۈستىگه دېموكراتىيىنىڭ ئهڭ مۇھىم پرىنسـىپلىرىدىن   
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دى قوي بىزنى تـوال قورقۇتمـاي، ئۇنىڭغىمـۇ ئامـال قىلغىلـى      بول«
 بولىـۋەتتى،  گېپىنـى  نىڭ ’ساقى‘ ،’موخوركىچى‘ قېتىم بۇ −. بولىدۇ

ــاق ســۇاليمان‘ ئهگهر − ــن ’قالپ ــدىغان بىرســى تى ــۇنى بولســا، بولى  ئ
 كىرەتتــۇق، ئىچىــگه قىســىملىرىنىڭ خىتــاي خالىغــان كىيىۋېلىــپ

تلىرىنىڭ تۇرغـان يېـرىگه مىنـا    ئىسـكىال  تانكىلىرىنىـڭ، -ئايروپىالن
ــاتقىلى   . كۆمــۈپ چىقــاتتۇق ــولكنى پارتلىتىــپ يوق ھهر كــۈنى بىــر پ

بوالتتى دەڭال، بىر يىلغا قالماي ھېچ نېمىسى قالمىغـان بـوالتتى بـۇ    
ــڭ ــۇ − »…. گۇيالرنى ــرۇر ئ ــدا مهغ ــدىن ھال ــت يېنى ــى گېزى  قهغىزىن

 .كىرىشتى ئوراشقا نهشه چىقىرىپ

 قولىـدا  رومكىنـى  مـۇ  ’ساقى‘ دېدى −. مىكروب دېگىنه مىكروب«
 مىكروبىــدىن كېســهللىك نومۇرلــۇق بىرىنچــى − تــۇرۇپ، ئوينىتىــپ
 »!چېچىۋىتهتتىم يهرگه شۇ يىغىلسا ئهسكىرى خىتاي نهدە تېپىۋالسام

 .كهتتى كىرىشىپ خىيالغا خام ئورنىغا قاتۇرۇش باش ئۇالر ئهمدى −

ــ   « ڭ ئــادەمنى تهڭ ئۇخلۇتۇۋېتىــدىغان  ھــازىر بىــراقال نهچــچه مى
ــار دەيـــدۇ    ــۇ بـ ــل دورىالرمـ ــدىنال   . بىرخىـ ــپ ئارقىـ ــۇنى چېچىۋېتىـ ئـ

 »!ھهممىسىنىڭ قوراللىرىنى يىغىۋاالتتۇق دەڭال

ــقا     ــگه پېتىش ــاتالر ئىچى ــانىۋى خۇراپ ــدى زام ــتىكىلهر ئهم ئولتۇرۇش
ــلىغانىدى ــىزلهرال    . باش ــا بىلىمس ــاڭ، خۇراپاتق ــىنىپ قالم ــا چۈش خات
. ، بۇ تۈردىكى ئىنژىنېرلىرىمىزمۇ پېتىپ قاالاليـدىكهن پېتىپ قالماي

ــاق     ــاي ئـ ــى خىتـ ــاقىللىرىمىز ھېلـ ــۇن ئـ ــهۋەبتىن نۇرغـ ــۇ سـ ئهنه شـ
كۆڭۈللۈكلىرىگه، ھېلى ب د ت كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلىرىغا، ھېلى 
خىتايالرنىڭ دېموكراتىك سايالم تۈزۈمىنى تىكلىشىگه، ھېلـى دۇنيـا   

 خىيالالرغـــا خـــام دېگهنـــدەك …جامائهتچىلىكىنىـــڭ يـــاردىمىگه،  
رىلىــپ خهلقىمىزنــى يېــرىم ئهســىردىن ئــارتۇق ۋاقىتــتىن بۇيــان   بې

پهپىلهپ كهلمىدىمۇ؟ مانا بۈگۈن خهلقىمىزنىڭ خېلى كـۆپ قىسـمى   
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چهتئهللهردە جېنىنـى ئـاران بېقىـپ يـۈرگهن مۇھـاجىرلىرىمىزدىن زور      
 رمـۇ له ’ۋەتهنـپهرۋەر ‘ئۈمىدلهرنى كۈتـۈپ يۈرمهمـدۇ؟ بـۇ ئولتۇرۇشـتىكى     

ھهتتــا . ر دېڭىزىــدا ئــۈزۈپ يــۈرمهكته ئىــدىخىيــالال خــام شــۇنداق ئهنه
ئۇالرنىــڭ خــام خىياللىرىغــا ياغاچئــات دەمــدۇ، خاســىيهتلىك گىــلهم   
ــقىلىپ چــۆچهكلهردىكى       دەمــدۇ، ســېهىرلىك چهيــنهك دەمــدۇ، ئىش

 …. نهرسىلهرمۇ ئارىلىشىپ ئوتتۇرىغا تۆكۈلمهكته ئىدى

ان ئـار  گېپىنى دوستلىرىنىڭ ’چىخهۋەر‘ −! ئاغىنىلهر، ئاغىنىلهر«
 قويــــۇپ گهپلهرنــــى بولمىغــــۇر ئۇنــــداق ئــــاغىنىلهر، −توختــــاتتى، 

 »!قىلساڭالرچۇ گهپنى بولۇدىغانىراق

 »دېگىنه ئهمىسه، نېمىكهن ئۇ بولىدىغان ئىشالر؟«

ئۇالر دۇنيادىكى ! چهتئهللىك، شۇ چهتئهلدىكى تهشكىالتلىرىمىز«
. نى ئهيۋەشكه كهلتۈرۈۋېتىپتۇئهڭ كۈچلۈك دۆلهتلهرنىڭ ھۆكۈمهتلىرى

مهن ئۆتكهن يىلالردا ئالمۇتىغا بارغىنىمدا بۇ توغرىسىدا قىلىنىۋاتقان 
ــدىم    ــدىن ئوقۇغانىـ ــى گېزىتلىرىـ ــالرنىڭ خهۋەرلىرىنـ ــۇن ئىشـ . نۇرغـ
! رەسىملىرى بىلهن بېسىلغان ئاجايىـپ ئىشـهنچلىك خهۋەرلهر دەڭـال   

اليىهىلىرىنـى   ھهتتا ئامېرىكىنىڭ پارالمېنت قۇرۇلتىيىغىمۇ كىرىپ
ــكهن   ــار ئى ــۇنالىغانالر ب ــۇ    . س ــرى ب ــۈردىكى ھهرىكهتلى ــۇ ت ــڭ ب ئۇالرنى

تېخـى يېقىنـدىال   . كۈنلهردىمۇ تازا ئهۋجىگه چىقىپ راۋاجالنماقتىكهن
ــاۋاز    بىــر اليىهىنــى ئۇالرنىــڭ پارالمېنتىغــا ســۇنغانىكهن، ئــاران بىــر ئ

الر ئازلىق قىلىپ تهستىقالنماي قاپتۇ دەڭـال، بولمىسـا قـالتىس ئىشـ    
ــدۇق  ــۇپ كېتهركهن شــۇ پىرىزدېنــت ســايلىمى بهكــال تاقىشــىپ   . بول

مانــــا شــــۇالرنىڭ ئىشــــلىرى چوقــــۇم بىزنــــى ئــــازاد . قالغــــان گهپ
 »…. قىلدۇرااليدىغاندەك قىلىدۇ

ئاڭلىسام پۈتۈن ئهرەب دۇنياسىمۇ بىزگه ياردەم بېرىشنى پىالنالپ «
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ى بولغان سـۇن جۇڭسـهن خىتـايغىال    ئهينى ۋاقتىدا خىتاي داھىيس
خــــاس دېمــــوكراتىيه بــــايرىقىنى كۆتــــۈرۈپ چىقىــــپ خىتــــايالرنى 

ئهممــا مــانجۇ، موڭغــۇل، . مانجۇالرنىــڭ ئاســارىتىدىن قۇتۇلدۇرغانىــدى
ــارلىق      ــڭ بـ ــك ھوقۇقىنىـ ــي ئهركىنلىـ ــدىكى مىللىـ ــبهت قاتارىـ تىـ
ئاساسلىرىنى خىتايالرغا تارتقۇزۇپ قويغـان بىـزگه ئوخشـاش خهلقـلهر     

ن جۇڭســهن تىكلىــگهن خىتــاي دېموكراتىــك تۈزۈمىنىــڭ تۆمــۈر   ســۇ
تــاپىنى ئاســتىدا ئېزىلىشــكه، تــارىخ بېتىــدىن ئۆچۈرۈلۈشــكه مهھكــۇم 

گومىنداڭ خىتايلىرىنىڭ تهرغىب قىلىشقان مىللىي . قىلىنغانىدى
ــتىگىال تهۋە      ــاي مىللىــ ــۇل خىتــ ــلىرىمۇ نوقــ ــوكراتىيه قاراشــ دېمــ

ۇنىسـت خىتـايالر ئوتتۇرىغـا    دېموكراتىيه تۈزۈمى ئىدى؛ كېيىن كومم
چىقىــپ يهنىــال شــۇ خىتــايالرنىال مهنپهئهتــدار قىلىــدىغان ماركســىزم 
ــۈزۈمىنى بهرپــا      ــوكراتىيه ت ــگهن دېم ــىغا تىكلهن ــرى ئاساس نهزەرىيىلى

 سـۆزنىڭ  دېـگهن  ”تـۈزۈم  دېموكراتىـك  جۇڭگـوچه “مانـا بـۇ   . قىلىشتى
نـگهن  هتىكل تهرىپىدىن باشقىالر خهلقىمىز دېمهك،. ماھىيىتى تۈپكى

ــپهئهت ئااللمــاي     ــچه مهن ــدىن قىل ــر دېموكراتىــك تۈزۈم ــداق بى ھهرقان
ــز   . كهلمهكــته ــدىن ۋەتىنىمى ــا ئهنه شــۇ دېمــوكراتىيىلهر تۈپهيلى ھهتت

تولۇق مۇنقهرز قىلىنىپ، مىللهت سـۈپىتىدە يـوقىتىلىش گىردابىغـا    
ئهمـــــدى بۈگـــــۈن يېڭـــــى ســـــهرگهردان خىتـــــاي ! كهلتـــــۈرۈلمهكته

چىقىـپ ئاغزىمىزغـا ھهسـهل تېمىتىشـقا     دېموكراتچىلىرى ئوتتۇرىغا 
ــاپىر تهشـــكىالتلىرىمىزمۇ ئۇالرنىـــڭ   كىرىشـــمهكته ۋە نۇرغـــۇن مۇسـ

ئهمما بۇ يېڭـى دېمـوكراتىيىچى   ! ئارقىسىدىن پايپاسالپ يۈرۈشمهكته
خىتايالرمۇ ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق تهلىپىنـى    

قايســى بىــر مىللىــي زۆرۈرىــيهت ئهمهس، كوممــۇنىزم زۇلۇمىغــا يــاكى 
ــۇرىيهت دەپ    ــى مهجبـــ ــا قارشـــ ــڭ زۇلۇمىغـــ ــتهبىت تۈزۈمنىـــ مۇســـ

 تهلىپىــدە مۇســتهقىللىق مىللىــي خهلقلهرنىــڭ بــۇ“بۇرمىلىشــىپ، 
 بىـز  كهلگۈسـىدە  ئهمما بولىدۇ؛ چۈشىنىشكه توغرا ھازىرچه بولىشىنى
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ــب قىلىشــماقتا؛ يهنه    ــل دېمــوكراتىيىنى تهرغى سوتســىياللىققا مايى
پ قالىـدىغان دېمـوكراتىيىگه مايىـل،    بهزىلهر خانلىق تۈزۈمنى سـاقال 

بهزىلىــرى دىنىــي ئهقىــدىلهرنى ئــۆلچهم قىلىــدىغان دېمــوكراتىيىنى  
شـــــۇنىڭدەك يهنه مىللىـــــي مهدەنىـــــيهت . مـــــاقۇل كۆرۈشـــــمهكته

ئاالھىدىلىكىنى ھىمايه قىلىدىغان، ئىقتىسـادىي قـانۇنالرنى ئاسـاس    
ــدىغان يهن    ــاس قىلى ــهنچىلهرنى ئاس ــهپىلىك چۈش ــدىغان، پهلس ه قىلى

باشــقىچه شــاخالندۇرۇلغان دېمــوكراتىيه چۈشــهنچىلىرىمۇ بىرقىســىم 
 .دۆلهتلهرنىڭ سىياسىي تۈزۈمى قىلىپ قوبۇل قىلىنماقتا

يىغىـــپ ئېيتقانـــدا، ھهرقايســـى مىلـــلهت، ھهرقايســـى ئېتنىـــك، 
سىياســىي يــاكى دىنىــي تــوپالمالر ئۆزلىرىنىــڭ مىللىــي، سىياســىي، 

هتلىــرىگه ئۇيغــۇن دەپ ئىقتىســادىي، ســىنىپىي يــاكى دىنىــي مهنپهئ 
ــېلىش،     ــاقالپ ق ــۆزلىرىنى س ــهكىللىرىنى ئ ــوكراتىيه ش ــان دېم قارىغ
ــاكى    ــتىش ي ــۆز تهســىر دائىرىســىنى كېڭهي ــۆزلىرىنى كــۈچهيتىش، ئ ئ

-باشقىالرنى بويسۇندۇرۇش قاتارلىق مهقسهتلىرى ئۈچۈن ئىجتىمائىي
ــۈزۈش      ــاكىمىيهت يۈرگ ــى، ھ ــۈزۈم ئاساس ــىي ت ــادىي ۋە سىياس ئىقتىس

ۋەھالهنكى، قولىدا ھوقۇق . ۈپىتىدە قوللىنىپ كهلمهكتهپرىنسىپى س
ۋە قــورالى بولمىغــان، ۋەتىنىــدە مىللىــي مۇســتهقىللىقى بولمىغــان  
ــوكراتىيه    ــهكىلدىكى دېمــ ــداق شــ ــلهر ھهرقانــ ــان خهلقــ نۇرغۇنلىغــ
مېۋىلىرىـــدىن پايـــدىلىنىش تۇرمـــاق، كـــۆپ ھـــالالردا بـــۇ تـــۈردىكى  

 ! تۈزۈملهرنىڭ بوغۇشى ئاستىدا ئىڭرىماقتا

ــوكراتىيه   ــدىكى، دېمـــ ــقا بولىـــ ــۇنى كۆرۈۋېلىشـــ ــۇالردىن شـــ بـــ
چۈشــهنچىلىرى مهيلــى قانــداق شــهكىل ئېلىشــىدىن قهتئىــي نهزەر،   
ھوقۇقىنى قولىدا تۇتۇپ تۇرالىغان مىللىي كۈچلهرنىـڭ مهنپهئهتىنـى   
ــورالى     ــتۇرۇش قـ ــى باسـ ــۈرۈلگهن خهلقلهرنـ ــا چۈشـ ــداپ، قۇللۇققـ قوغـ

 .قىلىنماقتا
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…« 

 »…تۈركلهرچۇ تۈركلهر، ئۇالرمۇ جىم تۇرماي«

»… …« 

قاسىم بىر . تارتىشالر تۈگهيدىغاندەك ئهمهس ئىدى-بۇ خىل تاالش
چهتته ئولتۇرۇپ، مىيىقىـدا كـۈلگىنىچه ئۇالرنىـڭ قـۇرۇق گهپلىرىنـى      

 قاراپ بوتۇلكىغا ئالدىدىكى نىڭ ’ساقى‘پاتال -پات. ئاڭالپ ئولتۇراتتى
 تۈگهيدىغاندەك زادىال قېرىشقاندەك ھاراقمۇ بۇ بوتۇلكىدىكى. قوياتتى
دوســتلىرىنىڭ . تــاالدا ئوبــدانال قــاراڭغۇ چۈشــۈپ قېلىۋاتــاتتى .ئهمهس

سۆھبهتلىرى ئاجايىپ ئاتوم بومبىسى، كائىناتتىن كهلگهن مهخسۇس 
ئۇيغۇرالرغىال ياردەم قىلىدىغان خاسىيهتلىك ئادەم، بىر شهھهرنى بىرال 

توڭتهي قىلىۋېتهلهيدىغان قالتىس بـومبىالر، يولـدىن   -ۋاقىتتا ئوڭتهي
ــدىغ ــزالر،   تېپىۋالىــ ــق قىــ ــۇل، ئهڭ چىرايلىــ ــار نهق پــ ــر تاغــ ان بىــ

ئامېرىكىنىڭ مىڭلىغـان بومباردىمـانچى ئايروپىالنلىرىنىـڭ خىتـاي     
ــوڭ     ــڭ چ ــى، تهيۋەنلىكلهرنى ــا ياغدۇرۇۋېتىش ــا بومب ــي بازىلىرىغ ھهربى
قۇرۇقلۇقىغـــــا ھۇجـــــۇم قىلىشـــــى، دېموكراتىـــــك خىتايالرنىـــــڭ  

ــڭ، مانجۇال  ــى، موڭغۇلالرنىـ ــاكىمىيهتنى تارتىۋېلىشـ ــاكى ھـ رنىـــڭ يـ
تىبهتلىكلهرنىڭ مۇستهقىل بولۇپ خىتاينىڭ بۇ تهرەپـلهرگه كـېلىش   
ــۇرۇپ      ــى ق ــبهت دۆلىت ــتاننىڭ تى ــى، ھىندىس ــۇپ قويۇش ــولىنى توس ي
بېرىمىــز، مېكمــاخۇن ســىزىقىنى ئىشــقا ئاشــۇرىمىز دەپ خىتــايالرنى 

 دۆلهت ئىسـمى،  يېڭـى  دۆلىتىمىزنىـڭ  ھهتتا …جهلپ قىلىۋېلىشى، 
يىهىســـى، دۆلهت شـــېئىرىمىز، ھۆكـــۈمهت ال يېڭـــى بايرىقىمىزنىـــڭ

ــۈزۈمىمىز،   ــهكلى، دۆلهت تـ ــش …شـ ــپ ئىـ ــۇالر قىلىـ ــى ئـ  ھهممىنـ
 ھېلـى  دۇنياغـا،  ھېلـى  كـۈنلىرىمىزگه،  ئـازادلىق  ھېلى ئارىالشتۇرۇپ،

ــدانلىرىغا، جهڭ ــى مهيـــ ــىخانىالرغا، ھېلـــ ــدەك … پاھىشـــ  دېگهنـــ
 ئــــازاد ئهتىــــال ۋەتىنىمىزنــــى يــــۈرۈپ ئايلىنىــــپ ئارىالشــــتۇرۇپ
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 . ىدىغاندەك ھالغا كهلتۈرۈشۈپ ئاندىن ئولتۇرۇشتىن تارقاشتىقىلىۋېت

ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىنتايىن خۇشـال، مهغـرۇر قىيـاپهتته ئۆيـدىن     
 . چىقتى

 ئۇالر“. ئهمدى ئۇالرنى تاالدا تۈگىمهس تهكشۈرۈشلهر كۈتۈپ تۇراتتى
ــنچ ئـــۆيلىرىگه ــاراالرمۇ؟ يېتىـــپ ئامـــان-تېـ  غېمـــى قاســـىمنىڭ ”بـ
 .ىقالغانىد شۇنىڭدىال

ئۇھ خۇدايىم، بېشىم پارتالپ كېتىدىغاندەكال بولـۇپ كهتتـى بـۇ    «
بۇ ئاغىنىلىرىڭىز نېمه دېگهن الۋزا كىشـىلهر  . مهستلهرنىڭ گېپىدىن

 »بۇ؟

جېنىم خاسىيهت، سىز تېخى بىلمهي يۈرەمتىڭىز؟ مانـا مۇشـۇالر   «
بىـز ئهنه  . بىزنىڭ ئۇيغۇر يېڭـى زىيالىيلىرىنىـڭ تىپىـك ئـۈلگىلىرى    

ــادە  ــۇنداق ئـ ــى  شـ ــۇزاالرمىزمىكىن دەپ جېنىمىزنـ ملىرىمىزنى قۇتقـ
جهمئىيهتــته بۇنىڭــدىنمۇ خــاراب . قولتۇقىمىزغــا قىســتۇرۇپ يــۈرىمىز

 خاسـىيهتنى  كېلىـپ  قاسـىم  −! ئادەملىرىمىز كۈرمىڭالرچه يېتىپتـۇ 
 خېلـى  دەپ بـار  سـىزنى  بۈگـۈن  بۇالر خاسىيهت، جېنىم − قۇچاقلىدى،

تونۇشۇشتىن ئاۋۋال شـۇالردىن   بىلهن سىزلهر مهنمۇ قالغىنى، تۈزۈلۈپ
سىزلهر بىلهن تونۇشـقىنىمدىن كېيىـنال   . پهرقىم يوق بىرسى ئىدىم

 ئـۇالر  −» .ئاندىن ھاياتىمنىڭ مهنىسىنى ھـېس قىلىشـقا باشـلىدىم   
 چىـڭ  كـۆرمىگهچكه،  بىرىنـى -بىـر  بېرى كۈنلهردىن خېلى ئىككىسى

  …. ئولتۇرۇشتى ئۇزۇنغىچه چاپلىشىپ

 

ــت  ــانچه ھهپ ــۈنى،   شــۇنىڭدىن بىرق ــر ك ــدىن كېيىنكــى بى ه ئۆتكهن
نىڭ بارلىق ئهزالىـرى يهنه گۈلباھارنىـڭ ئـۆيىگه    » يېڭى ئاي قوشۇنى«

 .يىغىلىشتى
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ىجرا قىلىنىش شهكلى ئاساسهن ئ ئهمهلىيهتته بۇنىڭ. بولىدۇ ئاساسى
 شـهكلى  تـۈزۈم  جۇمهـۇرىيهت  −ئومۇمىي خهلـق ھـاكىمىيهت شـهكلى    

 ئــۆزى خهلقىمىــز ھهقىــقهتهن ئهگهر. مــۇمكىن ئىپادىلىنىشــى بــويىچه
 ۋە ئىقتىــدارلىق ھهقىقىــي ئۆزىنىــڭ خهلقىمىــز يــاكى باشــقۇرىدىغان

 بىـر  قويااليـدىغان  ئۈسـتىگه  ھـاكىمىيهت  تولۇق ۋەكىللىرىنى سادىق
تــۈزۈم قۇرالىغىــدەك ســهۋىيىگه ئېرىشــكىنىدە، دېمــوكراتىيه ئۇقــۇمى  
بهلكىــم خهلقىمىــزگه ئهڭ پايــدىلىق ئىجتىمــائىي باشــقۇرۇش تــۈزۈم  

ئهممـا مىللىـي   . چۈشهنچىلىرىدىن بىرى بولۇپ قېلىشىمۇ مـۇمكىن 
ئــازادلىق كۈرىشــىنى يېــتهكلهش ئىشــى خهلقنــى بىــر يهرگه تــوپالپ،  

ــايلىمى   ــدىغان  ئهركىـــن چهك تاشـــالش سـ ــارار قىلىنىـ ــارقىلىق قـ ئـ
ئىشالردىن بولماي، شـۇ ئىشـنىڭ مۇتهخهسسـىس يـاكى ئهھلىلىـرى،      
ــۇالرنىڭ      ــپ، شـ ــارار قىلىنىـ ــدىن قـ ــاتۇرلىرى تهرىپىـ ــارەتلىك بـ جاسـ
يېتهكلىشى ئاساسىدا ئومـۇمىي خهلـق ھهرىـكهت ئېلىـپ بارىـدىغان،      
 ھهتتا مهلۇم مهنىدىن ئالغاندا خهلقنى مهجبۇرالش تۈسىنى ئالىدىغان

 .مۇمكىن دېيىش ’ئىش كهسپى‘بىر زوراۋانلىق 

ــا     ــادا تـ ــهنچىلهر دۇنيـ ــدىكى چۈشـ ــوكراتىيه ھهققىـ ــلىدە دېمـ ئهسـ
بۈگـــۈنگىچه ئېنىـــق بىـــر ئېنىقلىمىغـــا ئېرىشـــهلمهي كېلىۋاتقـــان 

ــهنچىلهرنىڭ بىرىـــدۇر ــانىۋى چۈشـ ــۆز  . زامـ ــوكراتىيه ھهققىـــدە سـ دېمـ
بولغىنىـــدا ئامېرىكــــا بىرخىـــل شــــهكلىنى تهرغىـــب قىلىشســــا،    

ــابىق     يا ــمهكته؛ س ــۆككه كۆتۈرۈش ــۈرىنى ك ــر ت ــقا بى ــالىقالرمۇ باش ۋروپ
سوۋېت كوممۇنىستلىرى يهنه بىر خىلىنى توغرا دېگهن بولسا، خىتاي 

 چىقىشـماقتا؛  كۆتۈرۈپ نى ’جۇڭگوچىسى‘كوممۇنىستلىرىمۇ ئۇنىڭ 
 يارىشـا  ئـۆزىگه  ئهللىرىمـۇ  ئىسـالم  بىرمـۇنچه  ئالغانـدا  مهنىدىن مهلۇم
بـۇ  . ۈشهنچىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشماقتاچ دېموكراتىيه بىرەر

خىل چۈشهنچىلهرگه دىققهت قىلىدىغان بولساق، بهزى دېموكراتچىالر 
لىبېراللىققا مايىل دېموكراتىيىنى تهشهببۇس قىلسا، يهنه بهزىلىـرى  
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بۇ ئهقىـدىلهرنىڭ يـاكى قاراشـالرنىڭ    . كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن
بىرقىسمى ئۇسۇل ماھىيىتىدە بولسا، بهزىلىرى ئىـدىيه ماھىيىتىـدە،   

ــكهت    يهنه ب ــرى ھهرى ــا، يهنه بهزىلى ــۇمالر بولس ــىي ئۇق ــرى سىياس هزىلى
ــادەتلىرىگه تهۋە    ــۇش ئـ ــمى تۇرمـ ــۇم قىسـ ــا مهلـ ــۇلىغا تهۋە، ھهتتـ ئۇسـ

ئهلـۋەتته ئۇالرنىــڭ زامـان ئاالھىــدىلىكلىرىنىمۇ   . بولىشـىمۇ مــۇمكىن 
شــۇنداق ئىــكهن، بــۇ كاتېگورىيىلهرنىــڭ  . ئۇنتۇماســلىقىمىز كېــرەك

ــا كهلتـــۈرۈش ھهممىســـىنىال مىللىـــي مۇســـتهقىل لىقىمىزنى قولغـ
ھهرىكىتىمىزدە ئهقىدە ياكى پرىنسىپ، ئۇسلۇب ياكى ئىستراتېگىيه، 

خــۇددى . چـارە يــاكى تاكتىكـا بوالاليــدۇ دەپمــۇ كېسـىپ ئېيتالمــايمىز   
شۇنىڭدەك، بۇالرنىڭ بهزىلىرى بۈگۈنچه ئهھمىيهتسىز بولغىنى بىلهن 

نه بهزىلىـرى  يه. كهلگۈسىدە قىممهتكه ئىـگه بولۇشـىمۇ ئهجهب ئهمهس  
مىللىــي تهقــدىرىمىز بىــلهن قىلــچه رىيــال مۇناســىۋىتى يــوق ئهممــا  

. ئىنسانىيهت مهدەنىيىتى بىلهن مۇناسـىۋەتلىك بولىشـىمۇ مـۇمكىن   
شـــۇڭا ئۇالرنىـــڭ ھهممىســـىنى بۈگـــۈنكى مىللىـــي مۇســـتهقىللىق 
ھهرىكىتىمىزنىـــــڭ ئىـــــدىيىۋى يـــــاكى ھهرىـــــكهت ئاساســـــى دەپ 

 . قارىيالمايمىز

ۇق، بىز يۇقىرىـدا دېمـوكراتىيه چۈشـهنچىلىرىنىڭ    مهسىلهن ئااليل
ــۈرۈش     ــا كهلتـــ ــتهقىللىقىنى قولغـــ ــي مۇســـ ــز مىللىـــ ۋەتىنىمىـــ
ــپ    ــارەت قىلىـ ــدىغانلىقىنى ئىشـ ــۇن كهلمهيـ ــزگه ئۇيغـ ھهرىكىتىمىـ

دېموكراتىيه ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىي مۇسـتهقىللىقىنى  . ئۆتكهنىدۇق
 قولغا كهلتۈرۈشته ھهقىقهتهنمۇ ئۇيغۇن كهلمهسمۇ؟

 كـۆپ  قىلغـان،  ئاساس سايلىمىنى خهلق ئومۇمىي −تىيه دېموكرا
 سىستېمىسـى  ھـاكىمىيهت  قىلىـدىغان  ئاسـاس  ئاۋازىنى سانلىقنىڭ

 يهنـى  تۈزۈمىنىـڭ،  جۇمهۇرىيهت بولۇپ، ئىگه مهنىسىگه لۇغهت دېگهن
 نىڭ ”ئۇسۇلى باشقۇرۇش ۋاكالىتهن ۋەكىللهرنىڭ كۆرسهتكهن خهلق“
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بۈگۈن بىز نۆۋەتتىكى ھهرىكهت پىالنلىرىمىز ئۈسـتىدە مـۇزاكىرە   «
 يۈگۈرتـۈپ  كۆز بىرقۇر ئهتراپىدىكىلهرگه گۈلباھار دېدى −. قىلىشىمىز

شكاپنىڭ تهكچىسىدىن بىـر قـاپ   ئى تۇرۇپ ئورنىدىن ئاندىن چىقىپ،
 يىرتىـپ  بىـلهن  قوپاللىق ئاغزىنى ئېلىپ تاماكا ماركىلىق ’كامېل‘

 قىســتۇرغىنىدىن ئاغزىغــا چىقىرىـپ  تــال بىــر ئـۆزىگه  ئــاۋۋال. ئـاچتى 
ــانچۇقچى‘ بىــلهن قاســىم كېــيىن،  چىقىرىــپ تالــدىن بىــر غىمــۇ ’ي

ن بىـر  بولمىغـا  خـاس  قىزالرغـا  بۇرنىـدىن  نـازۇك  گۈلباھارنىڭ. ئۇزاتتى
بۇنىڭغــا . شــهكىلدە ئاپپــاق تاماكــا ئىســى پــۇرقىراپ چىقماقتــا ئىــدى

دىقـــقهت قىلىـــپ ئولتۇرغـــان قاســـىم، قولىـــدىكى تاماكىســـىنى      
گۈلباھار قاسـىمنىڭ بـۇ   . تۇتاشتۇرمايال ئاستا كۈلدانغا تىكلهپ قويدى

ھهرىكىتىنــى ســـهزمىدى ئېهتىمـــالىم، پهرۋاســـىزالرچه ئـــۆز گېـــپىگه  
ىڭ بـۇ شـوركا ئـۆتكهن ھهپتىـدە كېچىلىـك      بىزن − .كىرىشىپ كهتتى

رازۋېـــدكىغا چىقىـــپ، خىتـــاي قوراللىـــق پاتروللىرىنىـــڭ ھهرىـــكهت 
نهتىجىدە ئۇالرنىڭ بىرمۇنچه ئاجىز . قانۇنىيهتلىرىنى كۆزىتىپ باققان
قارىغانــدا پىالنلىــق ۋە ســهگهكلىك . نوقتىلىرىنىمــۇ ســېزىپ كهپتــۇ

اي پاتروللىرىغـا كېچىلىـك   بىلهن ھهرىكهت قىلىنىدىغان بولسا، خىت
ھهتتــا . زەربه بېــرىش پۇرســىتىنىمۇ يارىتىشــقا بولىدىغانــدەك قىلىــدۇ

بىرسـىگه  -قاراڭغۇ كوچىالردا ئىككى گۇرۇپپا خىتاي پاتروللىرىنى بىـر 
 −. ســـېلىپ قويـــۇپ قېچىـــپ كېتىشـــكىمۇ  بولىدىغانـــدەك تۇرىـــدۇ

 ۆردىكـ  تامـاكىنى  تۇتاشـتۇرۇلمىغان  تېخـى  تۇرغـان  كۈلدانـدا  گۈلباھار
لغاي ئېهتىمالىم، قاسىمغا يهر تېگىـدىن قـاراپ قويـۇپ قولىـدىكى     بو

تاماكىسىنى قاتتىق بىر شورىۋالغاندىن كېـيىن تېخـى يېرىمىغىمـۇ    
كهلمىگهن تاماكىسىنى كۈلدانغا ئېزىپ تۇرۇپ سۆزىنى داۋام قىلـدى،  

 ئۇ −. كېتىسىلهر زايه ئىككىڭالر سىلهر ئاشۇرۇشقا ئىشقا پىالننى بۇ −
 يهنـى  −قاسىمغا قاراپ قويۇپ گېپىنى داۋام قىلـدى،   بىلهن تخاسىيه

 بۇنـداق  كاالڭپـايلىقىڭالردىن  زىيالىيالرنىـڭ  سـىلهر  دېمهكچىمهنكى،
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 قويـۇپ،  بىلىنـدۈرۈپ  ئاسانال قامالشتۇرالمايسىلهر، ئىشالرنى جىددىي
 ئۆلـــۈپ يـــاكى تۇتۇلـــۇپ بىكارغـــا-بىكـــاردىن قىلمـــايال نـــېمه ھـــېچ

. ئهزا تېپىشىمىزغا توغرا كېلىۋاتىدۇ مۇۋاپىق ئىشالرغا بۇ. كېتىسىلهر
 ئېلىپ ھۆددىگه شوركىمىز ’يانچۇقچى‘ھازىرچه بۇ ئىشالرنى بىزنىڭ 

 ئىشــالرغا بۇنــداق ســىلهرنىڭ يــاكى. تۇرســۇن مىــدىرالپ ئىختىيــارىچه
 »بارمىدى؟ ئهزالىرىڭالر بىرەر ئهسقاتقۇدەك

 ۆزسـ  دەپ −قايسى كۈنىسى كېچىلىك رازۋېدكىغا چىققىنىمـدا،  «
 بىر يېنىمدىكى بىرسىنىڭ قاراڭغۇلۇقىدا كېچه − ،’يانچۇقچى‘ى ئالد

 كېتىۋاتقـانلىقىنى  قېچىـپ  چۈشـۈپ  سىرىلىپ بالكونىدىن بىنانىڭ
 ئۇنىـڭ  يورۇقلۇقتـا  گۇڭگـا  كېلىۋاتقان بېشىدىن كوچا. قالدىم كۆرۈپ

 ئىچىـــدىن قاســـىمنىڭ −. قالغانىـــدىم كـــۆرۈپ ئېنىـــق چىرايىنـــى
. ىپ ئۆزىنى ئـارانال تۇتـۇپ تـۇراتتى   كېل سورىغۇسى دەپ ”ئۇ؟ كىمدۇر“

 تـۇرۇپ  قېقىـپ  كۈلدانغا تاماكىسىنى ’يانچۇقچى‘! بۇمۇ بىر ئىللهتته
. تونــۇيمهن ئوبــدانال خېلــى مهن بــالىنى ئــۇ − قىلــدى، داۋام گېپىنــى
ــڭ ــداق ئۇنى ــالرنى بۇن ــدىغانلىقىنى ئىش ــال ئويالي  خىيالىمغــا پهقهت

ــۈرمىگهن ــمهن كهلتـ ــى. ئىكهنـ ــامدا، ئهتىسـ ــادا  ھېلى ئاخشـ ــى بىنـ قـ
ئولتۇرۇشــلۇق بىــر خىتــاي چۇجــاڭى ئايــالى ۋە يــالغۇز ئــوغلى بىــلهن   

يهنه . بىـــرلىكته بوغۇزلىنىـــپ ئۆلتۈرۈلگهنلىكىـــدىن خهۋەر تـــاپتىم   
ــۇالقلىرى     ــىنىڭال قــــ ــڭ ھهممىســــ ــۇ خىتايالرنىــــ ــپ ئــــ كېلىــــ

ــاغرىنىمۇ -ئــــــۇ چۇجاڭنىــــــڭ ئىچــــــى. كېســــــىۋېلىنغانمىش بــــ
قهنــى بــۇ يىلقــى كــۆرۈلگهن ئهڭ    شــۇڭا، بــۇ ۋە . بوشــىتىۋەتكهنمىش

شـۇنىڭغا قارىغانـدا، ئـۇ    . پاجىئهلىك قاتىللىق ۋەقهسى دېيىشىدىكهن
ئىالھىـم بىـرەر   . باال بۇنداق ئىشالرغا تازا ماس كېلىدۇ دەپ ئوياليمهن

 ».يهرئاستى قوشۇنغا ئهزا بولىۋالمىغاندۇ

مهيلــى، ئىشــهنچ قىاللىســاڭ، شــۇ بالىــدىن باشــالپ ئۆزۈڭنىــڭ   «
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ــاتالر ــلهن خۇراپ ــى بى ــداپ خهلقىمىزن ــم‘ ئال ــۈش يېتىــپ جى  كه ’كۈت
 !ئۈندەشمهكته

ــلهن    ــمهن بىـ ــۇرغىنىمىزدا دۈشـ ــاجىز تـ ــايلىكى، ئـ ــۇنى ئۇنتۇمـ شـ
قـۇۋۋىتىگه  -يارىشىشنى تهرغىب قىلىش، ئۆز خهلقىنىڭ يوشۇرۇن كۈچ

لىــش تهشــۋىقاتلىرى زامانىۋىالشــتۇرۇلغان ئىشــهنمهي ياتالرغــا تهمه قى
 !دەلالللىق ۋە خائىنلىقنىڭ تهرغىباتىدۇر

 

 يېڭى ئهقىدىلهر ھهققىدە 1.8§
-مىللىتىمىــز ئارىســىدا تارقىلىــپ يــۈرگهن يېڭــى زامــان ئهقىــدە  

ــى      ــانچه خىلىنـ ــداق بىرقـ ــدە مۇنـ ــپ كهلگهنـ ــدىن يىغىـ ئۇقۇملىرىـ
ــىمىز مـــۇمكىن  ــدۇ دېيىشـ ــدا تۇرىـ ــلىق ئورۇنـ ــوكراتىيه، : ئاساسـ دېمـ

ــك، تهڭ     ــۇق، ئهركىنلى ــىلىك ھوق ــالمچىلىق، كىش ــىزم، ئىس ماركس
ي تهرەققىيــات، پهنــدە يۈكســىلىش، ئىقتىســادى  -باراۋەرلىــك، ئىلىــم 

دىپلوماتىيه، سۈلهى، تىنچلىق، پان ئىسالمچىلىق، پان تۈركچىلىك، 
تۇرانچىلىـــــق، پـــــان سوتســـــىيالىزمچىلىق، مىللهتپهرۋەرلىـــــك،    

ــۆرپ   ــي ئ ــېڭىچه مىللى ــك، ي ــى   -ۋەتهنپهرۋەرلى ــېڭىچه ئهخالق ــادەت، ي ئ
پهزىلهت، دۇنيا قـاراش، كىشـىلىك تۇرمـۇش، غـۇرۇر، جاسـارەت، سـۆيگۈ،       

قوراللىــق كـــۈرەش، يوشــۇرۇن پائــالىيهت، ئـــازادلىق،     تېررورچىلىــق، 
ــۇالر …مۇســتهقىللىق،  ــۆز يهنه ب  چېكىــدىن ئوتتۇراھــال، ئىچىــدىن ئ

ــۇرۇۋېتىش، ــپ، ئاشـ ــىك، زەئىـ ــىپ، كالسسـ ــى، مۇتهئهسسـ  يېڭىلىقچـ
ــل ســولغا ئاساســىدىكى سىنىپالشــتۇرۇش ــاكى مايى ــا ي ــل ئوڭغ  مايى

شـۇنىڭدەك  . ىنمـۇمك  بېرىشـى  روي بىلهنمـۇ  تۈرلىنىشلهر قاتارىدىكى
يهنه بىر ياكى بىرقانچه خىل ئهقىدىلهرنىڭ ھهرخىـل دەرىجىـدە ئۆزئـارا    
سىڭىشىشــى بىلهنمــۇ بىرقــانچه خىـــل تۇغۇنــدى كــۆز قاراشـــالرنى      
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 قۇۋۋەتلىــدى، قــولالپ چېچهنلهرنــى بهردى، يــاردەم ئالبانلىرىغــا بالقــان
 يېقىنـدا  پـات . كهلمهكـته  قىلىـپ  ياردەم ئافغانىستانغىمۇ قوشنىمىز

بــۇ يــاردەملهرنى  بىــز شــۇڭا كېلىــدۇ، يېتىــپ بىزگىمــۇ يــاردەم بۇنــداق
ۈشمهنگه قارشـى تىـنچ پائـالىيهتلهر    قاچۇرۇپ قويماسلىقىمىز ئۈچۈن د

بىلهنــال شۇغۇللىنىشــىمىز كېرەككــى، ھهرگىزمــۇ قــورال كۆتــۈرۈپ      
ــۆزىمىزگه   ــپ ئـ ــررورچىالر‘چىقىـ ــگهن ’تېـ ــڭ دېـ ــۇپ تامغىنىـ  ئۇرۇلـ

 الر ’پاكىت‘ ئاتالمىش دېگهندەك ”شهرت ساقلىنىشىمىز قېلىشىدىن
ــلهن ــماقتا  خهلقىم بىـ ــقا تىرىشـ ــى تىنچىتىشـ ــۇ  . ىزنـ ــز بـ خهلقىمىـ

تېنچلىقپهرۋەرلىرىمىزنىڭ تهشۋىقاتلىرىغا ئىشىنىپ ئـۆتكهن يېـرىم   
 ھالغـا  ھېسابلىشـىدىغان  ’دوسـت ‘ئهسىر جهريانىـدا ئـاز دۈشـمىنىنى    

ــۇ ئهمــدى. قالغانىــدى ئايرىلىــپ نېمىســىدىن ھهمــمه كهلتۈرۈلــۈپ  ب
ــالىقىنى ــلىغىنىدا تونۇشــقا خات ــڭ باش ىچىلىرىمىزنىڭ ســۇله بىزنى

 خىتـــاي بولغـــانالر دۈشــمىنىمىز  ئهســـلى“ لىـــرى ’ئهۋالد‘بۈگــۈنكى  
ــتلىرىدۇر، ــك كوممۇنىســـــ ــايالر دېموكراتىـــــ ــاقكۆڭۈل خىتـــــ  ئـــــ

ــتلىرىمىزدۇر،  ئىــدى، يــوق نىيىتــى يامــان مهركهزدىكىلهرنىــڭ دوس
ــدىكى ــاالق تۆۋەن ــاي ق ــدارلىرى خىت ــنى ئهمهل ــا، ئىش ــاي بۇزماقت  خىت
لى يامان نىيهتـتىكىلهر باشـتىكى خىتـاي    ئهس يوق، گۇناھ پۇقرالىرىدا

ــايهت     ــوراللىقالر جىنـ ــوق، قـ ــاھ يـ ــىزالردا گۇنـ ــدارلىرى، قورالسـ ئهمهلـ
 پهتىــۋاالرنى يېڭــى زىــت بىرســىگه-بىــر دەيــدىغان …”ئىشــلىمهكته، 

 مۇســـتهقىللىق مىللىـــي خهلقىمىزنىـــڭ چىقىرىشـــىپ، توقـــۇپ
گه ھهرىكىـتى  دېموكراتىـك  خىتـاي  ئـارزۇلىرىنى  ئـاتلىنىش  ھهرىكهتكه

ھهتتـا  . قوشۇپ ئېرىتىپ تۈگىتىۋېتىشنىڭ تهييارلىقىنى قىلىشماقتا
 ئۆلگهنــدە، شــىياۋپېڭ دېــڭ“دەيــدىغانغا ھــېچ گهپ تاپالمىغانلىرىــدا، 

 دېموكراتىـك  قىلغانـدا،  ھۇجۇم تهيۋەن قايتۇرۇلغاندا، خىتايغا شاڭگاڭ
 غهلىــبه ئافغانىســتان ئالغىنىــدا، ئۆتكــۈزۈپ ھــاكىمىيهتنى خىتــايالر

 زامـانىۋى  دېگهنـدەك  …”ا، ئامېرىكا ئىشقا كىرىشـكىنىدە،  قىلغىنىد
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 .گۈلباھار دېدى −» .شۇنىڭنى قۇرۇپ ئىش باشلىۋىتهرسهنتۇغۇندى قو

ــدارلىرى    « بۈگــۈنگىچه بىــز رەســمىي بىــر شــهكىلدە خىتــاي ئهمهل
 خاسـىيهت،  دېـدى  −. تهۋەسىدىن گۆرۈگه ئادەم قاچۇرۇپ باقمىغانىدۇق

 ئهمهلدارلىرىـدىن  خىتـاي  بىـلهن  شـهكىللىرى  بـۇالش  ئـادەم  گۆرۈگه −
 »بولماسمىدۇ؟ ئۈندۈرۈۋېلىشقا نهرسىلهرنى بهزى

ــۇ يېقىنــدا بهزى خىتــاي جــالالتلىرى بهكــال   « راســت دېگهنــدەك، ب
ــىپ كېتىۋاتىــدۇ   ــدىن ئېش ــداق ۋەھشــىيلىكلهرگه   . ھهددى ــا بۇن ھهتت

. بىرقىسىم يهرلىك مىللىي مۇناپىقالرمۇ ئاالھىدە ياردەمچى بولۇۋاتىدۇ
ئۇنـــداقالرنىڭمۇ نوخلىســـىنى تارتىـــپ قويـــۇش ۋاقتـــى كهلـــدى دەپ 

ئىشالرمۇ خۇددى خاسىيهت دېگىنىدەك ئادەم قاچۇرۇش،  بۇ. ئوياليمهن
ۋاسىتىلىك زەربه بېرىش شهكىللىرىدە مهخسۇس قىلىشقا بولىدىغان 

مۇناپىقالرنىـڭ تهپسـىلىي   -مهن بـۇ ھهقـته بىرمـۇنچه جـالالت    . ئىشالر
 بىـر  يانچۇقىدىن قاسىم دېدى −» .ئادرېسلىرىنى تېپىپ قويغانىدىم

 .تۇرۇپ پچىقىرى پارچىسىنى قهغهز كىچىك

ــرا     « ــلهپ ئىج ــپه بهلگى ــۇ ۋەزى ــۇ جهھهتتىم ــز ب ــوغرا دەيســىلهر، بى ت
ــرەك  ــىمىز كې ــار −. قىلىش ــدىن گۈلباھ ــۇرۇپ ئورنى ــا ت ــۆز ئهزالىرىغ  ك

ــاھهق خهلقىمىزنــى بولۇپمــۇ − دېــدى، يۈگــۈرتكهچ  پىــالن جازاالشــقا ن
 جىنسـى،  مىللىتـى،  قاتناشـقانالرنى  جازاالشـقا  بېرىۋاتقانالر، تۈزۈشۈپ

ىقتىسادىي ياكى ئىجتىمائىي ئورنىنىـڭ  ئ يېشى، بىلىمى، ۋەزىپىسى،
ــتىن      ــم قىلماس ــۇ رەھى ــي نهزەر، ھهرگىزم ــىدىن قهتئى ــداق بولىش قان
ــۆزىنى،      ــدىلىنىپ ئـ ــارىالردىن پايـ ــىتىلىك چـ ــاكى ۋاسـ ــىته يـ بىۋاسـ
ــاكى      ــېلىش يـ ــاس ئـ ــى قىسـ ــاكى يېقىنلىرىنـ ــدىكىلهرنى يـ ئهتراپىـ

شقا ئاشۇرۇشـىمىزغا  ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن مۇتلهق تۈردە جازاالشنى ئى
بۇنــداقالرنى ئېــنىقالپ چىقىــپ، ئۇالرغــا، ئۇالرنىــڭ . تــوغرا كهلمهكــته

مۈلكىگه تېنىم تاپماي ئېغىر زىيـانالرنى  -يېقىنلىرىغا، ئۇالرنىڭ مال
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قاسىم، سىز قـولىڭىزدىكى تىزىملىـك ئاساسـىدا    ! سېلىشىمىز الزىم
ى تـۈزۈپ  تېزلىكته بىر تهپسىلىي جازالىنىـدىغان نـامزاتالر تىزىملىكـ   

 ».چىقىپ كېلهر قېتىملىق يىغىلىشىمىزغا قالماي ماڭا بېرىڭ

 مانـا  ھـازىرچه  بىـز  − خاسىيهت، قىستۇردى گهپ دەپ −مېنىڭچه، «
ــۇ ــدىكى مۇش ــالر خىل ــلهن ئىش ــۇغۇللىنىپ، بى ــۆزىمىزنى ش ــا ئ  كوچ

 كېچىلىــك ئانــدىن چېنىقتــۇرۇپ، شۇغۇللىنىشــقا بىــلهن ھهرىكىتــى
چىلىك ھهرىكهتلهردە كې بولۇپمۇ. مهندەي ئۆتسهكمىكىن ھهرىكهتلهرگه

. قوراللىق بىۋاسىته توقۇنۇشۇپ قېلىشالردىنمۇ ساقالنغىلى بولمايدۇ
ئهگهر مۇمكىن بولسـا، تىزىملىـك چىقـارغىنىمىزدا شـۇ پاترولالرنىـڭ      

 »بىر قانچىسىنى تىزىمالپ چىقىشقا تىرىشسىڭىز قانداق قاسىم؟

 −! ھه-بىزنىــڭ خاســىيهتمۇ ياخشــى پىكىرلهرنــى قىالاليــدىكهن «
 قىلىـڭ  شـۇنداق  −باھار خاسىيهتكه قاراپ بوم ھىجىيىپ قويـدى،  گۈل

 قـولىمىزدىن  بىزنىـڭ  يـاكى  يهتمهيـدىغان  كـۈچىمىز  قاسىم، ئهمىسه
 تــالالپ مۇزاكىرىــدە قېتىملىــق كــېلهر ئــوبىكتىپالرنى كهلمهيــدىغان

 ئۇنـداقالرنىڭ . بولمىسـا  قىتىۋىتهرمىزتـار  ئارىسىغا خهلقىمىز چىقىپ
 بهزىـلهرگه  خۇالسـىلهپ،  يىغىننى دەپ −» .ۇنبهرس باشقىالر جازاسىنى

 ئــېالن تــۈگىگهنلىكىنى يىغىننىــڭ بېرىــپ ۋەزىپىلهرنــى يېڭــى يهنه
 .قىلدى

ســورۇندىكىلهر بىرقــۇر يهڭگىــل نهپهس ئېلىشــىپ، چۇرقىرىشــىپ 
 .يۈرۈپ تاماققا تۇتۇش قىلىپ كېتىشتى

ئهمما جوزىدا بىرقانچه شېشه . بۈگۈنكى سورۇندا ھاراق ئىچىلمىدى
تـوال  -تاتلىق ھاراقالر ئاغزى ئېچىلغان، رومكىالرغا ئاز-ئېسىل ۋىسكى

ئۈســـتى باشـــلىرىغا ئهتىـــردەك ســـېپىپمۇ . قويۇلغـــان ھالـــدا تـــۇردى
. ئېلىشقاچقا، ئۆي ئىچـى سېسـىق ھـاراق پـۇرىقى بىـلهن تولغانىـدى      
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ۋۇزچىلىرى تهرىپىـدىن نـاھهق   ھالغا كېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ خىتاي تاجا
ــىنىمۇ  ــق‘ئۆلتۈرۈلۈشــ ــلهن ’تىنچلىــ ــدىغان بىــ ــته كۈتۈۋالىــ  غهلىــ

 مىجهزدىكـــــى بۇنـــــداق بولۇپمـــــۇ. يېتىشـــــتۈرمهكته مىجهزلهرنـــــى
 تۇرمۇشـقا  پـاراۋان  تـوال -ئاز بولۇپ مۇساپىر چهتئهلدە كىشىلىرىمىزدىن

غـانالر ئارىسـىدا بـۇ خىـل قۇللـۇق قاراشـلىرى ئاالھىـدە        قال ئېلىشىپ
 !كۆزگه چېلىقماقتا

ــۇرتىنى     ــۈن يـ ــز بۈگـ ــان خهلقىمىـ ــىدىن ئايرىلغـ ــمه نېمىسـ ھهمـ
بېسىۋالغان خىتايالرنىڭ ھېچقاچان ئۆزلىرىگه دوسـتانىلىك قىلىـش   
نىيىتىگه كېلىـپ باقمىغـانلىقىنى، ئهكسـىنچه ۋەتىنىمىـزگه ئايـاق      
باسقان بارلىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئىزچىل تۈردە خهلقىمىـزگه  

. ىلىـپ كېلىۋاتقـانلىقىنى تونـۇپ يېتىشـكه باشـلىدى     دۈشمهنلىك ق
ــدى      ــال كېچىككهنى ــى بهك ــتىش ۋاقت ــۇپ يې ــمىنىنى تون ــا دۈش . ئهمم

ــمهنلىك   ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ دۈشـ شـــۇنداقتىمۇ خهلقىمىـــز خىتـ
ئاسـتا تونـۇپ يېتىـپ، دۈشـمهنگه قارشـى جهڭـگه       -ماھىيىتىنى ئاسـتا 

ــنىڭ بۈگــۈنكى يــوللىرىنى ئــاختۇرۇپ يۈرگهنــدە،     بىزنىــڭ  ئاتلىنىش
تىنچلىقپهرۋەرلىرىمىــــز ئۆتمۈشــــتىكى ئۇســــتازلىرىنىڭ روھىغــــا    
ۋارىســلىق قىلىــپ، دەرھــال ســهھنىلهرگه يامىشــىپ خهلقنــى ئۆلــۈم   
بىــــلهن، بىهــــۇدە قــــان تۆكۈلۈشــــلهر بىــــلهن، دۇنيــــادا يېــــتىم       
ــقا      ــم يېتىشــ ــا جىــ ــۇپ قايتــ ــلهن قورقۇتــ ــدىغانلىقلىرى بىــ قالىــ

 :ىشمهكتهھهيدەكچىلىك قىلىش تهشۋىقاتىغا جىددىي كىر

 قۇتقۇزمــاقچى، بىزنــى ش ق ئــا قىلمــاقچى، يــاردەم بىــزگه ت د ب“
 بىـزگه  خىتـايالر  دېموكراتىك قىلماقچى، ياردەم بىزگه قوشنىلىرىمىز

 تىـنچ  بىزنىـڭ  ھهممىسـى  ياردەملهرنىـڭ  بـۇ  ئهمما … قىلىدۇ، رەھىم
 …”. ئالدىنقى شهرت قىلىشماقتا قىلىشىمىزنى پائالىيهت

ــا“ ــائىتى دۇني ــۇۋەيتكه جام ــاردەم ك ــوۋو بوشــناقالرغا، بهردى، ي  كوس
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 ئورتــاق  ياتالرنىــڭ تۇغۇلغــان قاراشــالردىن مىللىيلهشــتۈرۈلمىگهن
 خهلقىمىزنـى  قىلىشىپ، تهرغىب بىلهن كۈچ پۈتۈن چۈشهنچىلىرىنى

ــي ــدا تهدرىجىـ ــق ھالـ ــۈن تىنچلىـ ــمه ئۈچـ ــان  ھهمـ ــىنى قۇربـ نېمىسـ
ــلهن     ــمىنى بى ــهددىي دۈش ــۈن ئهش ــق ئۈچ قىلىۋېتىشــقا رازى، تىنچلى

ىــپ ھهمكــارلىق ئورنىتىشــقا رازى ســاددا تىنچلىقــپهرۋەرلهردىن قىل   
خهلقىمىزمۇ بۇ خىل تىنچلىق تۇمانلىرى . يېتىشتۈرۈشكه ئۇرۇنۇشتى

ــۇلىدا    ــنى تىنچلىــــق ئۇســ ــداق ئىشــ ــايمۇقۇپ، ھهرقانــ ــدە قــ ئىچىــ
-چۈشىنىشكه، تىنچلىق ئۇسۇلىدا ھهل قىلىشقا ئۇرۇنىـدىغان يـاۋاش  

ئهڭ ئېچىنىشـلىق يېـرى شـۇكى،    . يۇمشاقالر ھالىغا كهلمهكته ئىدى
ى ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىشنىڭ خهلقىمىزنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسم

ــان      ــىپ كىرىۋاتق ــزگه بېس ــپ ۋەتىنىمى ــۇلىنى قوللىنى ــېڭىچه ئۇس ي
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قارىداپ كهتكهن بىچارە چىرايىغـا، ئهپـكهش   

چـۆپتىن  -جۇل يامـاق كىيىملىـك ئۇچىسـىغا، ئـوت    -ئارتىۋالغان جۇل
هن قوڭغــۇزغىچه يهيــدىغان ھالــدىكى ئېچىرقــاپ كهتــك-تارتىــپ قــۇرت

بىچارە قىياپىتىگه قاراپال، ئۇالرنىڭ يامراپ كېتىشىنى توسۇش ئورنىغا 
 دېيىشــىپ، ”ئىشــلهمچىلهر مۇســاپىر غېرىــپ بىچــارىلهر،“ئــۇالرنى 

لىرىدىن ئۆي بېرىشتى، ئۇچىسىغا كىيىم، قارنىغا تويغىچه تاماق قورۇ
ھهتتــا بىرقىســىمالر بــۇ تاجاۋۇزچىالرنىــڭ بــېقىش ئېغىــر  . بېرىشــتى

ــت ــان    كهلگهنلىك ــدىن بولغ ــلهن ھارام ــالىلىرى بى ــلىۋەتكهن ب ىن تاش
ئهجهبـا شـۇ   ! بالىلىرىنى بـاال قىلىـپ بېقىۋېلىشـقىچه بېرىـپ يهتتـى     

 قىلىـپ  نـېمه  ئۇالرغـا  بۈگـۈن  ’ي بالىلىرىخىتا‘چاغدا بېقىۋېلىشقان 
 بېرىۋاتقاندۇ؟

بــۇ ئىشــالر شــۇنىڭلىق بىلهنــال تۈگىســه مهيلىــدى، خهلقىمىــزگه  
ــۇ خىــل    ’قىلىــش ھهل سۆزلىشــىپ مهســىلىنى‘ســىڭدۈرۈلىۋاتقان ب

ــادەت رەســمىي ۋاسىتىســى  ھهرقانــداق خهلقىمىــز كېلىــپ، ھالىغــا ئ
رنىمۇ كۆتـۈرەلمهس  قىلىشـال  ’قوپـاللىق ‘ ئـازراقال  قارشـى  دۈشمىنىگه
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ــدىكى ھــاراق بوتۇل  كىلىرىغــا گۈلباھــاردىن باشــقىلىرى زادىــال    جوزى
بۇياققا ئۆتكىنىدە -پهقهت، بىچارە گۈلباھار ئۇياق. دىققهت قىلىشمىدى

باشقىالردىن يوشـۇرۇنچه ھـاراق بوتۇلكىلىرىغـا مۇڭلىنىـپ تهلمـۈرۈپ      
  …. قاراپ، ئېهتىيات بىلهن تۇتۇپ قوياتتى

***  

 

ى خېلى قاسىمنىڭ ئاغىنىلىر. مهلۇم بىر دەم ئېلىش كۈنى ئىدى
ــمىغانىدى   ــۇنى يوقالش ــرى ئ ــايالردىن بې ــۇ   . ئ ــۇرۇپ ب ــالغۇز ئولت ــۇ، ي ئ

بىرقانچه ئايـدىن بېـرى تـوپالپ يـۈرگهن يېقىنالشـقىلى بولمايۋاتقـان       
يــاكى ئېنىــق ئادرېســلىرىنى تاپالمــاي كېلىۋاتقــان قــانخور جــالالتالر  
ــىغا     ــى ئارىســ ــاتالرنى خهلقــ ــۈرگهن مهلۇمــ ــا كهلتــ ــدە قولغــ ھهققىــ

ۈن تىزىملىكتىكىلهرنىــڭ تهپســىلىي ئــادرېس ۋە تــارقىتىۋېتىش ئۈچــ
 .قىسقىچه جىنايهتلىرىنى رەتلهپ يېزىپ ئولتۇراتتى

ــپ     ــهپ كىرىـ ــى دەسسـ ــىپ، ئىككـ ــر بېسـ ــۈلپهتلىرى بىـ ــا ئـ كونـ
 .بولدى ’ساقى‘ئهڭ ئاۋۋال كىرگىنى پېشقهدەم . كېلىشتى

ئادەم ئهتىدىن كهچكىچىـال  ! نېمه دېگهن زېرىكىشلىك كۈنلهر بۇ«
يــا بىــر يهرگه ئهركىــن بارالمىغــان، بىرەرســىنىڭ     . قورقــۇپ يــۈرگهن 

 ’سـاقى ‘ − »…. ئۆيىدىمۇ ئارامخۇدا ئولتۇرۇپ بىرەر رومكا ئىچهلمىگهن
 بوتۇلكا بىر يانچۇقىدىن ئىشتان ئۇ،. قالغانىدى غودۇڭشىپ رەسمىيال

اقنى چىقىرىـپ، دوسـتلىرى كهلگـۈچه بىـرنهچچه رومكـا      ھـار  بىر ناچار
ئــۇ، تىتــرەپ تۇرغــان قــوللىرى بىــلهن  . قېقىــۋېلىش نىيىتىــدە ئىــدى

شىشىنىڭ ئاغزىنى مىڭ تهسـته ئېچىـپ رومكىغـا سېسـىق ھـاراقنى      
ئۇنىـــڭ ئـــاچچىق ھـــاراقنى . تولـــدۇرۇپ گـــۈپال قىلىـــپ ئىچىـــۋەتتى 

يۇتقاندىكى بۇ تـۇرقىنى قاسـىم ئهمهس، ئالۋاسـتى كۆرسـىمۇ قورقـۇپ      
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 ’سـاقى ‘! يهتتى قات ئاسماننىڭ ئۈسـتىگه قېچىـپ كهتـكهن بـوالتتى    
 .قالمىغانىدى سىياقى ئادەم چىرايىدا نىڭ

 دوسـتىنىڭ  قاسـىم  −. ئۇ بوتۇلكـاڭنى ماڭـا تاشـالپ قـوي ئـاداش     «
 بىر ياخشى خېلى ئىشكاپىمدا − چىدىمىدى، ئۇنىڭغا قاراپ چىرايىغا

 دېــگهچ −» .ئېلىــپ بېــرەي ســاڭا شــۇنى. قىلىۋاتــاتتى بــاردەك داچــۈي
 چىقىرىـپ  بوتـۇلكىنى  بىـر  ئىشـلهنگهن  ئاالھىـدە  ئىشكاپتىن بېرىپ

 .قويدى تىكلهپ ئالدىغا نىڭ ’ساقى‘

بـۇ ھـاراقنى بىـرەر يىلـدىن بۇيـان كۆرمىگهنىـدىم       ! پاھ، پـاھ، پـاھ  «
 شىشىنى ئالدىراش بىلهن قوللىرى تۇرغان تىترەپ ’ساقى‘ −! دېگىنه
بوتۇلكىنىڭ ئاغزىنى ئىتتىـك  . پال ئېچىۋەتتىچىشله ئاغزىنى ئېلىپ

 مانا دېگهن ھاراق جىڭ −بۇرنىغا تۇتۇپ چوڭقۇر بىر تىنىپ پۇرىۋالدى، 
 قىلىـپ  گۈپال توشقۇزۇپ رومكىنى ئۇ −. ئاداش دېگىنه بولىدۇ مۇنداق
 ئوخشاشال تىمۇ ’ھاراق ئېسىل‘ بۇ چىرايى ئۇنىڭ. كۆتۈرۈۋەتتى بىرنى

. رومكـا  بىـر  بـۇ  كهلدى ياخشى تازىمۇ − كهتتى، پۈرلىشىپ بايىقىدەك
 بۇنـداق  دوسـتىنىڭ  قاسـىم  −! دېگىنه قالدىم تۈزۈلۈپال قارىمامسهن،

 ياخشىراقمىكىن تېخىمۇ چىرايى ئۆلگهن ئۇنىڭ قالغىنىدىن تۈزۈلۈپ
 تۇتاشـتۇرغاچ  تاماكىسـىنى  ’ساقى‘. ئۆتكۈزدى خىيالىدىن دېگهنلهرنى

تۈنۈگــــۈن . قاچــــانھهر كېلىــــدۇ ھــــازىر ئــــاغىنىلىرىمىز − دېــــدى،
قارىمامســهن ئــاداش، . ســېنىڭكىگه يىغىلىشــنى دېيىشــىۋالغانىدۇق

 تېـــزەكتىن شـــۇ دېـــگهن نهشــه  دوســـتىمىز ’موخـــوركىچى‘بىزنىــڭ  
 قىلسـاق  قانداق ئۇنىڭغا، بولدى يامان. دېمهمسهن كهتتى تۈگىشىپال

 ئۇنچىلىـك  ھـالىمۇ  ئۆزىنىـڭ  ’سـاقى ‘ − »ئـاغىنىمىزنى؟  ئۇ بوالركىن
كـــۆزى ئىششـــىپ، قارىـــداپ -يـــۈز. قالمىغانىـــدى دېگـــۈچىلىكى ۋاي

قاسىم بۇ ئاغىنىلىرىـدىن پـات يېقىنـدا    . باشقىچىال بولۇپ قالغانىدى
بـــۇ ئارىـــدا، قالغـــان . ئايرىلىـــپ قېلىشـــىدىن بهكـــال ئهنســـىرەيتتى
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تى بىلهن بىرلهشتۈرۈۋېتىش ئهنسىرىشىپ، خىتاي كوممۇنىزم ھهرىكى
پىالنى بويىچه ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىز ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ 

ــى . تهركىبىنـــى سوتسىيالىستالشتۇرۇشـــقا مهجبۇرالشـــتى ئىككىنچـ
ــى   ــۈمىتى تهركىبىنــــــ ــق ھۆكــــــ ــۇرىيىتىمىز ۋاقىتلىــــــ جۇمهــــــ
سوتسىيالىستالشتۇرۇش ئىشـىنى ئاساسـهن تاماملىغانـدىن كېـيىن،     

ــڭ ئىنتېر ــىگه ئاساســهن،   كوممۇنىزمنى ناتسىيۇنالىســتىك ئىدىيىس
ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىز ئىچىدىكىلهرمۇ ئۆز ئىدېئولوگىيىسـىنى  
ــاي      ــىتىپ، خىتــ ــتهقىللىقنىڭ ئۈســــتىگه دەسســ ــي مۇســ مىللىــ
كوممۇنىسـت تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن شهرتسـىز بىرلىشىشـكه مـاقۇل       

 .بولۇشتى

 اتىيه،دېمـوكر “بىز بۇ ھادىسىلهرگه دىقـقهت قىلىـدىغان بولسـاق،    
 نۇقتىلىرىنىــڭ ئورتــاق دېگهنــدەك ”كوممــۇنىزم تىنچلىــق، ســۈلهى،
ۇ كىشـىلهرنىم  بولۇۋاتقـان  دۈشـمهن  ھهرقـانچه  بىرسـىگه -بىر بولىشى،

يهنــى، ئىــدېئولوگىيىلىك مهقســهت . ئاســانال بىــر يهرگه كهلتۈرەلىــدى
ۋەتهننىــــڭ مىللىــــي مۇســــتهقىللىقى مۇددىئاســــىنىڭ ئۈســــتىگه 

ــا   ــۈن، ت ــانلىقى ئۈچ ــاش   چىقىۋالغ ــلهن ئوخش ــمىنىمىز بى رىخىي دۈش
خهلقىمىـز  . ئىدىيه ئاساسىدا تىـنچ بىرلىشىشـنى ئىشـقا ئاشۇرۇشـتى    

ئارىسىدا دۈشمهن بىلهن ھهمكارالشقىلى بولىدىغانلىقى ھهققىـدىكى  
خـــائىنلىق چۈشـــهنچىلىرى پهردازلىنىـــپ خهلقىمىـــز تهرىپىـــدىن     
ياتســــىرالمايدىغان ھــــالهت ئىككــــى خىــــل قۇتۇپقــــا مهنســــۇپ      

مىزنىڭ كهڭ كۆلهمدە تهشـۋىق قىلىشـلىرى نهتىجىسـىدە    كىشىلىرى
 .تېزلىكته كېڭىيىشكه باشلىدى

 تىنچلىـق، “نهتىجىدە يوقۇرىـدىكىلهردەك پىكىـر ئېقىمىـدىكىلهر    
 دېمـوكراتىيه،  قىلىـش،  ھهل مهسـىله  سۆزلىشىپ كېلىشىم، سۈلهى،

 تېخـــــــى دېگهنـــــــدەك ”كوممـــــــۇنىزم ھوقـــــــۇق، كىشـــــــىلىك
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ئهنه شۇنداق تۇتامى يوق ۋە بىزنىڭ ۋەتىنىمىز تهقدىرى بىلهن قىلچه 
ــهنچىلهرگه چوقۇنىـــدىغان      ــۈجمهل چۈشـ ــان مـ ــىۋىتى قالمىغـ مۇناسـ

لىرى كىشــىلىرىمىز، قىلــچه ئىككىلهنمهســتىنال خىتــاي تاجــاۋۇزچى  
بىلهن ئىتتىپاق تۈزگهن چىن تۈركىستانچىالر ئېقىمى بىلهن دەرھال 

 . يۇغۇرۇلۇپ كېتهلىگهنىدى

بۇ يهردە ئېقىم بولۇپ شهكىللىنىۋاتقان پان سوتسـىيالىزمچىالرغا  
ــدىكى      ــىزم ئهقىدىلىرىـ ــا، ماركسـ ــېقىم بولسـ ــر ئـ ــۇپ يهنه بىـ مهنسـ

لىــق ئوخشاشــلىقلىرى ســهۋەبىدىن ســوۋېتالر ئىتتىپاقىغــا يېقىنچى 
ــهنچىلىرىنىڭ    ــك چۈشـ ــت دېموكراتىـ ــه، سوتسىيالىسـ كۆرسىتهلىسـ
قىســمهنلىكته ئوخشــايدىغان يهرلىرىنىــڭ بولىشــىنى كــۆزدە تۇتــۇپ،  
رۇسالرنىڭ ۋاسىتىسى بىلهن گومىنداڭ خىتايلىرى بىلهنمۇ شهرتسىز 

. ئۇرۇش توختىتىش بۇيرۇغىنى بىر تهرەپلىـمه ھالـدا ئـېالن قىاللىـدى    
ــم  ــاۋۇزچى دۈشـ ــۇ تاجـ ــىم  ھهمـــدە بـ ــىز كېلىشـ هنلىرى بىـــلهن تهڭسـ

شۈبهىســىزكى، بــۇ چۈشــهنچىنىڭ . شــهرتلىرىنىمۇ قوبــۇل قىاللىــدى
ــاي    ــاكى خىتـــ ــدا يـــ ــوۋېتالر ئىتتىپاقىـــ ــى ســـ ــېلىش مهنبهســـ كـــ
كوممۇنىستلىرىنىڭ قولىدا ئوقۇغان كىشىلىرىمىزنى ئاساسى مهنبه 
قىلىشقان بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپـاقى ئىككىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـىنىڭ     

ىنلىشىۋاتقان مهزگىلدە ياپونالرنىـڭ يولىغـا تـاش قويـۇپ     ئاخىرغا يېق
. توســـالغۇ پهيـــدا قىلمىســـا بولمايـــدىغانلىقىنى ھـــېس قىلىشـــىدۇ 

رۇســىيىلىكلهر بۇنىــڭ مهجبۇرلىشــى ســهۋەبىدىن ۋەتىنىمىزدىكــى     
ــى     ــۇر بولۇشـــــ ــقا مهجبـــــ ــى قولالشـــــ ــي ئىنقىالبالرنـــــ مىللىـــــ

 .سوتسىيالىســـتلىرىمىز ئۈچـــۈن بىـــر ئـــامهت بولـــۇپ كۆرۈنگهنىـــدى
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشـىنىڭ ئاخىرلىشىشـىغا ئهگىشـىپ، سـوۋېتالر     
ــازادلىق    ــي ئــ ــۈردىكى مىللىــ ــۇ تــ ــى بــ ــاقى ۋەتىنىمىزدىكــ ئىتتىپــ
ئىنقىالبالرنىڭ خاراكتېرىنى سوتسىيالىزم تۈسىگه بۇراش ۋە كېـيىن  
ئــــۆز قولىــــدىكى ئورتــــا ئاســــىيالىقالرغىمۇ يۇقــــۇپ قېلىشــــىدىن  
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 .ئىككىسىمۇ كىرىپ كېلىشتى

 تـۈگهپ  نهرسـه  دېگهن ئاغىنىدارچىلىق دا ’ساقى‘دېمىدىممۇ، بۇ «
ــدۇ ــ. كېتىۋاتى ــمۇ  بىزن ــلىۋاپتۇ ئهمهس ــنى باش ــاقلىمايال ئىش  −» !ى س

ــدە ــۇن ئاالھى ــان چىقىرىــپ يوس ــى‘ كىيىنىۋالغ  ســۆزلىگهچ ’خهۋەرچ
 دېگهنـدەك،  راسـت . قويـدى  يانغـا  بىر سېلىپ پالشوپكىسىنى كىرىپ

 پـــارقىراپ مايلىشـــىپ كىيىملىـــرى ئاغىنىســـىنىڭ ’موخـــوركىچى‘
ــۇراتتى ــۇپ سۇپســۇر چىرايىمــۇ. ت ــتىال بول كــۆزلىرى  .كــۆرۈنهتتى غهلى

 .چوڭقۇرالپ ئوغرىنىڭكىدەكال خۇنۈك پارىلدايتتى

 ’موخـوركىچى ‘بـۇ ئارىـدا   . ئۇالر ئۆيگه كىرىپ ئىچىشكه تهييارالندى
 قوللىرى تۇرغان تىترەپ چىقىرىپ تۈگۈكنى بىر كىچىك يانچۇقىدىن

 چىقىرىـپ  كۇمىالچنى بىر ياڭاقتهك رەڭلىك يېشىل يېشىپ، بىلهن
ئانـدىن  . ئالىقىنىـدا ئۇۋىالشـقا باشـلىدى    ئـۈزۈپ  قۇناقتهك-بۇغدايدەك

 كـۆك  ئىچىـگه  نهيـچه  ئورىۋالغـان  قهغىزىـدە  گېزىـت  قىلىـپ  ’تارانچى‘
 كـۇمىالچ  قـات  بىـر  تاماكـا،  قـات  بىـر  ئارىالشـتۇرۇپ  بىـلهن  تاماكىسى

ــپ ــپ قىلى ــقۇزدى تىزى ــدىن. توش ــچه ئان ــال نهچ ــهرەڭگه ت ــلهن س  بى
چىـگه تارتىشـقا   ئى بىلهن ۋۇجۇدى پۈتۈن چىقىرىپ يالقۇن الۋۇلدىتىپ

ئۇنىڭ چىرايى تېخىمۇ بهتتهر ساغرىپ قورقۇنچلۇق تۈسكه . كىرىشتى
 .كىرىۋاتاتتى

 ’ســـاقى‘ دېـــدى −! نهدىنمـــۇ تاپتىـــڭ شـــۇ پاســـكىنا نهرســـىنى«
 ئۆزۈڭگه − قاراپ، چىرايىغا كېتىۋاتقان ساغرىپ ساماندەك دوستىنىڭ

 چىرايلىرىـڭ  ھېلىمـۇ . ئـاداش  كېتىسـهن  تۈگىشـىپال  بهرمىسهڭ ھاي
بۇ . هلىمه قورۇقنىڭكىدەك قورقۇنچلۇق تۈسكه كىرىپ قاپتۇ دوستۇمھ

 ».نهرسه ساڭا ياراشمىدى

 ’موخوركىچى‘ −بۇ كۈنلهردە تۈگهشمىگهن يهنه كىم بار دەيسهن؟ «
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 ئاغزىــدىن تارتىۋېلىــپ، نهچچىنــى بىــر چوڭقــۇر قايتىــدىن پهلىكىنــى
ئىس  ئاپپاق ئىستهك چىقىۋاتقان كانىيىدىن مهشنىڭ تۇتاشمايۋاتقان

 بىـر  چىرايىغـا  ئۆزۈڭنىڭ ئاۋۋال دېگۈچه ماڭا سهن −چىقىرىپ تۇرۇپ، 
 رەسـمىيال  سهنمۇ. كېتىپسهن قارىداپ چىققاندەكال خاڭدىن قارىغىنه،

 بىـز  يېقىنـدا -پات مېڭىشىڭدا مۇشۇ! جۇمۇ كېتىۋاتىسهن بولۇپ زابوي
 ».يوق گهپ بولۇشۇڭدا ئهزا قوشۇنىغا بويتاقالر

 ئۆيىـدە  بېـرى  ھهپتىـدىن  بىـرنهچچه  ’ىساق‘دېمىسهڭمۇ بىزنىڭ «
-چهينهك ئۆيدىن ئاشخانا ’خهۋەرچى‘ دېدى −. تۇرۇۋاتىدۇ يالغۇز بويتاق

-خوتـۇن  ئۇنىڭغـا  − قـاراپ،  قاسـىمغا  كىرىۋاتقـان  كۆتۈرۈپ چىنىالرنى
 ».قالدى بولۇپ مۇھىم بهكرەك تهمى ھاراقنىڭ مۇشۇ بالىلىرىدىن

 ’سـاقى ‘ دېـدى  −سهن قالدىڭ ئهمـدى ماڭـا تهربىـيه قىلمىغـان،     «
 دېمىســهڭالرمۇ − ئولتــۇرۇپ، ئايالنــدۇرۇپ رومكىنــى ھــاراق قولىــدىكى

 گهپنى دەرھال ’ساقى‘ − …تۇراتتى دەپ چىقايال جېنىم زېرىكىشتىن
 تۇتقـان  تېررورچىالرنىڭ شۇ ئهسلىدە ئاغىنىلهر، − بۇرىدى، ياققا باشقا

 يــېمىگهن ئــادەم كــۈنلهردە بــۇ. قىلىــدۇ تــۈزۈكتهك خېلــى يولىمــۇ
ــىنى      ــڭ مېڭىس ــرەر خىتاينى ــۈچه، بى ــۆلهپ يۈرگ ــۇلىنى ت ــڭ پ مانتىنى

 »!چېچىۋېتىپ بولسىمۇ راھهت ئۆلگهن ياخشىمىكىن دەيمهن

 − دېـدى،  قۇيغـاچ  چـاي  قاسىم −نېمه بولدى ساڭا بۇ يېقىنالردا؟ «
 تۇردۇڭغـۇ؟  ىلىمـاختىغ  پاراكهندىچىلهرنى ئۇ چىققاندەكال پۇچقاقتىن

. باالغــا قېلىــپ يــۈرمىگىن يهنه يــوق تــۈكى بىــرەر بىــلهن ھالىــڭ بــۇ
 ».ئۇالرنى زادىال ياخشى كۆرمهيدىغان گهپلهرنى قىالتتىڭ

 قولىـدىكى  ’سـاقى ‘ −بۇرۇنقى گهپلهر كىمنىڭ ئېسىدە دەيسهن، «
 سـۈرتكهچ  بىلهنـال  تهتۈرسـى  قولىنىڭ ئاغزىنى كۆتۈرۈۋېتىپ رومكىنى

 ھېلىقى ئوقۇمىدىڭمۇ. قىلىسهن گېپىنى بۈگۈننىڭ بۈگۈن، − دېدى،
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كۆڭۈل بۆلۈشنى خىيالىغا كهلتۈرمهي، بۇرۇلـۇپ شـهرققه كـۆز قىرىنـى     
ــى دەۋرلهردە    ــقان، كېيىنكـــ ــلىرىدىن چىقىرىشـــ ــنى ئهســـ سېلىشـــ

ىرىلىشــى مۇقهررەرلىشــىپ بولغــان ئوســمانالر ئىمپېرىيىســىنى   يىم
قۇتقۇزۇپ قېلىشنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئۈمىدى ئاساسـىدا ئوسـمانالرنىڭ   
ياۋرۇپا مورتلىرى بولغان يېڭى گېنېراللىرى ئارىسىدا پهيدا بولغان بىر 

ئىنتــايىن قــاالق ۋە چېكىــدىن ئاشــقان . چۈشــهنچه دېــيىش مــۇمكىن
پــارچه چېچىلىــپ، بىرمــۇنچه يېڭــى    -مۇنــامراتلىق ئىچىــدە پــارچى  

ئىمپېرىيىلهرنىڭ مۇستهملىكىسىگه ئايلىنىپ بولغان ۋە تـۈگىمهس  
ئىچكى زىددىيهتلهر قاينىمىغا پاتۇرۇۋېتىلگهن بۇ تـۈركىي خهلقلهرنـى   
يىمىرىلىۋاتقـــــان ئوســـــمانالر ئىمپېرىيىســـــىنىڭ ئهڭ ئـــــاخىرقى 

ــۋەر پاشــىنىڭ خــام   خىيــالى ئىقتىدارســىز بــاش قوماندانلىرىــدىن ئهن
بۇنـداق  . بىلهن بىر يهرگه كهلتۈرەلىشى ئهسال مـۇمكىن ئهمهس ئىـدى  

بىــر خــام خىيالنىــڭ تــۈركىي قــوۋمالر ئارىســىدا يــېقىن كهلگۈســىدە  
شۇڭا پانتۈركىزم . ئهمهلگه ئېشىش ئېهتىمالىمۇ زادىال قالمىغان ئىدى

خام خىيالى، يىمىرىلگهن ئوسمانالر ئىمپېرىيىسـىنىڭ بـۇ ئـاخىرقى    
دانىنىڭ تاجىكىستان تاغلىرىدا رۇسـىيه كوممۇنىسـتلىرى   باش قومان

ــان     ــلهن ئاللىقاچ ــهكىلدە ئۆلتۈرۈلۈشــى بى ــك ش ــدىن پاجىئهلى تهرىپى
ــپ    ــكه ئۆيلىنىـ ــر چۈشـ ــان بىـ ــۇ يوقاتقـ ــك قىممىتىنىمـ فانتازىيىلىـ

ــدى ــڭ  . بولغانىــ ــۆز مىللىتىنىــ ــۆزىگه، ئــ ــڭ ئــ ــكى بىزنىــ ئهپسۇســ
ركچىلىرىمىز جهڭگىۋارلىــق جاســارىتىگه ئىشــهنمهيدىغان يــاش پــانتۈ

تــۈرك دۇنياســىنىڭ ئهتىــال بىرلىشــىپ بۈيــۈك ئىمپېــرىيه ھــالىتىگه  
ھهتتــــا بۇمــــۇ . كېلهلهيــــدىغانلىقىغا تهلــــۋىلهردەك ئىشىنىشــــهتتى

يهتمىگهنـــدەك قىلىۋىـــدى، بـــارلىق تـــۈركىي تىـــل سىستېمىســـىغا 
ــال    ــام خىيـ ــنى خـ ــگه كهلتۈرۈشـ ــر گهۋدىـ ــى بىـ ــۇپ مىللهتلهرنـ مهنسـ

ــگهن خ   ــق دې ــدىغان تۇرانچىلى ــكه  قىلى ــالالرغىمۇ ئۈمىدلىنىش امخىي
بۇ تۈردىكى فانتازىيىلىك، رېئاللىق قىممىتىنـى يوقاتقـان   . باشلىدى
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ــانلىقىنىمۇ پهرق     ــانچىالر بولغ ــڭ پ ــتانچى، كىملهرنى ــى تۈركىس چىن
ەك ھـالهتكه كېلىشـىپ، ئۆزئـارا مۇناسـىۋەتلىرىدە     قىلغىلى بولمىغۇد

ھهيران قـاالرلىق دەرىجىـدە تۇتامسـىزلىقىنى ئىپادىلىشـىپ كهلـگهن      
 .ئىدى

ئهمما ھهرقانداق ئىدىيىۋى ئېقىمغا مهنسۇپ بولىشىدىن قهتئىـي  
نهزەر، دۈشمىنى بىلهن ئىتتىپاق تۈزەلهيـدىغان، دۈشـمىنىدىن تهمهدە   

ــى، دۈ  ــهنچه ئىگىسـ ــدىغان چۈشـ ــن  بولىـ ــان چىـ ــمىنىنى ھېچقاچـ شـ
بهك ئۆتـــۈپ كهتســـه ! مهنىســـىدىن دۈشـــمهن دەپ تونۇشـــى ناتـــايىن

دۈشمهننىڭ ۋەھشىيانه زۇلۇمىنى ئۇالرنىڭ مۇددىئاسى ئهمهس، ئۇسۇل 
 تۈزەتسـىال  تهرەپلىرىنى كهتكهن خاتا“يهنى، . مهسىلىسى دەپال تونۇيدۇ

 دەپـــال …” يـــوق، نىيىتـــى قىلىـــش ناھهقچىلىـــك ئهســـلى بولـــدى،
 قۇرۇلۇشـىدا  ’ھۆكـۈمهت  بىرلهشمه‘ ئاتالمىش سهۋەبتىن شۇ. ىدۇقارىش

 مـــاھىيهتته! ئىپادىلهشـــتى مـــايىللىقىنى خىتايغـــا تـــۈردە ئىزچىـــل
 !خاالس داۋامىدۇر، دەلالللىرىنىڭ خىتاي كونا ھهممىسى بۇالرنىڭ

ئهسلىدە بۇ تۈردىكى ئىدىيىۋى ئېقىمالرنىڭ كـېلىش مهنبهلىـرى   
ئاساسهن چهتئهل جاھانگىرلىرىنىڭ ۋەتهنلىرىدىن كهلگهن بولۇپ، بـۇ  
ــۇن،      ــۈپ تهسۋىرلهنمىس ــكه كهلتۈرۈل ــار تۈس ــانچه ئىلغ ــېقىمالر ھهرق ئ
ــا يۇرتلىرىنىــڭ مهنپهئهتىنــى    ئۇالرنىــڭ ھهممىســى تۇغۇلغــان ئــۆز ئان

 . ىغان بىزگه يات چولتا ئهقىدىلهر ئىدىئالدىنقى ئورۇنغا قويىد

ــىزم      ــان تۈركىسـ ــدىكى پـ ــڭ ئىچىـ ــااليلۇق، بۇالرنىـ ــىلهن ئـ مهسـ
ئهقىدىلىرى دېموكراتىك چۈشهنچىلهر ئاساسىدا دۇنيا تۈركلىرىنى بىر 
گهۋدىگه كهلتۈرۈشۈپ، دۇنيادا يىمىرىلمهس تۈرك قېرىنداشالر ئورتـاق  

ىيـالىنى ئاساسـىي   دۆلىتى ياكى ئورتاق گهۋدىسى يارىتىش شـېرىن خ 
قۇدرەتكه -بۇ، دۇنيانى بارمىقىدا ئويغاتقۇدەك كۈچ. مهقسهت قىلىشىدۇ

ئىگه دەۋرلىرىدە ئۆز ئانا يۇرتلىرىدىكى قېرىنداشـلىرىنىڭ تهقـدىرىگه   
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ــرىمهن دەپ     ــاڭا بېــ ــابالرنى ســ ــۇ كىتــ ــت، ئــ ــابالرنى؟ ھه، راســ كىتــ
بهرمىگهنمىــدىم؟ ئــۇ كىتابتــا بىزدەكلهرنــى قورقۇنچــاق خــائىنالر دەپ 
ــاقمۇ      ــۇ قالپ ــلىدە ب ــهڭ، ئهس ــۋەتكىنىنى دېس ــۈم قىلى ــىپال ھۆك كېس

. ك قىلىــــدۇبىــــزدەكلهرگه خېلــــى دۇرۇس كهيگــــۈزۈلگهن قالپــــاقته
دېمىســـىمۇ بىـــز راســـتتىنال خىتايغـــا تهخسىكهشـــلىك قىلىـــپ      
قورسىقىمىزنى بېقىپ يۈرگهن مىللىـي پـارازىتالردىن بولمـاي نـېمه؟     

بىرسىگه پىچىرلىشـىپ  -راست، ئاخشام ئىدارىدىكى خىتايالرنىڭ بىر
تـــۇرۇپ دېيىشـــكهن گهپلىرىـــدىن قارىغانـــدا، خىتـــايالرنى بوغـــۇزالپ، 

ئارىســـىدا بىرمـــۇنچه ئۇيغـــۇر قىزلىرىنىڭمـــۇ پارتلىتىـــپ يـــۈرگهنلهر 
بىزدەك شۇنچه كـۆپ ئهرلهر تۇرغـان   . بارلىقىدىن گۇمان قىلىشىدىكهن

ــۇ   ــۇن خهقلىرىمىزنىمـ ــلىرىمىزغا خوتـ ــك ئىشـ ــۇنچه خهتهرلىـ يهردە، بـ
. سېلىپ قويغان بولساق، بۇ جاننىڭ تازىمۇ قىممىتى قالمىدى دەڭال

زالرنىڭ يـۈرىكى بىـز ئهر   خىتايالرنىڭ دېگىنى راست بولغىنىدا، ئۇ قى
ــرەك؟     ــا كې ــان بولس ــېلىال يۇغ ــدىن خ ــوۋا …خهقلهرنىڭكى ــمهي ت  دې

 ».ئىشالرغا بۇ بولمايدۇ

 »نېمىگه توۋا دېمهكچىسهن؟«

دە، نـېمه دېـگهن قورقمـاس يۈرەكلىـك قىـزالردۇ ئـۇالر،       -يا دەيمهن«
 ».زادىال ئىشهنگۈم كهلمهيدۇ

رگىمـــــۇ يهتتـــــى قىزلىـــــرىم، نوزۇگـــــۈم، رىزىۋانگـــــۈل دېگهنله«
 .قاراپ دېدى ئۇنىڭغا ’موخوركىچى‘ −» ئىشهنمهمتىڭيا؟

مهن . ئاغىنىلهر، قـۇرۇق گهپنـى قويـۇپ جىـم تۇرۇڭالرچـۇ بىـردەم      «
ــدىم     ــپ كهلگهنى ــه تېپى ــدىغانغا بىرنهرس ــۇپ بېرى ــىلهرگه ئوق  −» .س

 ئهمدىال چىقىرىپ نهرسىنى ۋاراق بىر يېنىدىن ’خهۋەرچى‘ دېگىنىچه،
 :توختاتتى ئوقۇشتىن ئۇنى ’ساقى‘ كىرىشىۋىدى، ئوقۇشقا
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ئالـدىمىزغا ھـاراقنى تىكـلهپ قويـۇپ     . قوي، بولـدى ئوقۇمـا ئـۇنى   «
. تارتىش قىلىشساق يامـان بولىـدۇ  -دىنىي مهسىلىلهر ھهققىدە تاالش

بايا دېگىنىڭـدەك چهتئهللىكلىرىمىـز توغرىسـىدىكى نهرسـهڭ بولسـا      
 ».يهنه ئوقۇغىنه، شۇنى ئېنىق بىلگۈم بار 

. ىن قورقىـــدىغانلىقىڭنى بىلمهپـــتىكهنمهنئۇنچىلىـــك خـــۇداد«
 »يا؟-بولمىسا ئالدىڭدىكى بوتۇلكىنى ئېلىۋىتهيمۇ

شـــۇنداق دەپ قويســـام بىـــر دومىالپـــال قـــارىم . بولــدى، بولـــدى «
بايــا مهن ســورىغانغا بىــرنېمه دەپ باقمامســىلهر    . بولىۋالمــاڭالر يهنه

 ئالدىــدىكى يهنىــال قىلســىمۇ دېگهنــدەك شــۇنداق ’ســاقى‘ −. قېنــى
 تهشـۋىقات  شـۇ  − قويـدى،  تىقىـپ  ئاستىغا جوزىنىڭ ئاستا وتۇلكىنىب

 بىزنىـڭ  ئىشـلىتىپ  بېسـىم  خىتايغـا  كۈچلىرىنىڭ چهتئهل ۋارىقىدا
 بهكـال  مهسـىلىگه  دېگهنـدەك  بېـرىش  قىلغۇزۇپ ھهل ئىشلىرىمىزنى

 خىتــايالرنى بــۇ دېمىســىمۇ نــېمه؟ قىلىشــامدۇ قارىغانــدەك ئۈمىــدۋار
 زادىــال بـۇنى  خهق بىـز  بهرمىسـه،  قــوغالپ كېلىـپ  كـۈچ  بىـر  شـۇنداق 

شـــۇڭا، ئـــۇ ماقالىـــدە يېزىلغـــان سىياســـىي     . يمىزكېلىشـــتۈرەلمه
بـۇ  . جۇغراپىيىنى ئاالھىدە مۇھىم دېيىشىنى ئېنىق بىلگۈم كېلىـدۇ 

ــرى     ــان يېـ ــتهقىللىقىمىزنىڭ جـ ــي مۇسـ ــڭ مىللىـ ــىله بىزنىـ مهسـ
 »ئهمهسمۇ؟

ــان ئىككىنچــ    ــۈرۈپ يۆگهۋاتق ى نهشــىكهش دوســتى، بېشــىنى چۆك
پهلهك موخوركىسىغا سالغان يېشىل دانچىلىرىنى تهكشىلهپ تىزىش 

 .بىلهن بولۇپ كهتكهنىدى

مېنىڭچه بولغاندا، بـۇ ۋاراقتـا يېزىلغـانالر چهتـئهل كۈچلىرىـدىن      «
ــۈن    ــتهقىللىقىمىز ئۈچــ ــي مۇســ ــىنىڭ مىللىــ ــدىلىنىش ئىشــ پايــ
ھهقىقهتهنمــۇ ئاالھىــدە مــۇھىم ئهھمىــيهتكه ئىــگه بولىــدىغانلىقىنى  
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شهنچىلىرىنى ئاساس قىلغان پان ئىسـالمىزم ۋە مىللهتچىلىكنـى   چۈ
ئاســــاس قىلغــــان پــــان تۈركىســــىزم ئېقىمىنــــى، كوممــــۇنىزم      
چۈشهنچىلىرىنى ئاساس قىلغان پـان سوتسـىيالىزمچىالر ئېقىمىنـى    

بۇ ئېقىمالرنىـڭ نهزەرىيىـۋى ئاساسـلىرى    . بارلىققا كهلتۈرمهكته ئىدى
ن بولغاچقا، ئۇالر بارلىققا كهلـگهن  توال پهرقلىنىدىغا-بىرىدىن ئاز-بىر

بىرىنى دۈشمهن دەپ قارىشـىپ، ھهرقايسـى   -كۈنلىرىدىن باشالپال بىر
ــوڭ       ــپ، چ ــلهن بولــۇپ كېتى ــورغىلىتىش بى ــهتىلىرىنى ي ــۆز سهپس ئ
دۈشمىنىنى ئاساسىي جهھهتتىن ئهسلىرىدىن چىقىرىشىپ، ئىچكـى  

. تىئاداۋەتكه كـۆپرەك ۋاقىـت ھهم زېهنـى قـۇۋۋىتىنى سـهرپ قىلىشـات      
ــق ئىدىيىســىنى ئاساســلىق پرىنســىپ    ــۆزلىرىگه قۇلچىلى دەرۋەقه، ئ
قىلغان سۇلهىچىالر ئېقىمىمۇ ھېچقاچـان سـهپتىن كېـيىن قالمـاي،     
بهزىـــدە مۇســـتهقىل، بهزىـــدە قايســـى بىـــر ئېقىمالرغـــا ئارىلىشـــىپ  

 كېلىـپ  ئىنسـاپقا  خىتايالرنىـڭ  ئۇالر −سوڭدىشىپ كهلمهكته ئىدى 
 بــويىچه ئهقىدىســى گۈللهنــدۈرۈش ۋەتهننــى قىلىــپ تهمه قېلىشــىنى

ــۇرۇھىنى     ــتانچىالر گــ ــى تۈركىســ ــىدىغان چىنــ ــكهت قىلىشــ ھهرىــ
ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىزنىڭ قۇرۇلۇش . شهكىللهندۈرمهكته ئىدى

كۈنىگىچه شهكىللىنىۋاتقان بـۇ خىـل يېڭـى پىكىـر ئېقىملىـرى ئـۆز       
ر پىكرىگه تۇغقانچىلىقى بولغان ھهرقانـداق ئىچكـى تاشـقى ئـېقىمال    

بىــلهن ئىتتىپــاق تۈزۈشــۈپ، باشــقا پىكىــردىكىلهرگه شــىددەتلىك      
يهنــى، چىــن تۈركىســتانچىالر دېموكراتىــك . ھاقــارەتلهر ياغدۇرىشــاتتى

ــي     ــاي مىللىـــ ــلهن خىتـــ ــى بىـــ ــهنچىلىرىدىكى يېقىنلىقـــ چۈشـــ
ــۇن  ــچ قويـ ــلهن ئىـ ــوكراتچىلىرى بىـ ــااليتتى-دېمـ ــقويۇن بولىشـ . تاشـ

ان تۈركىستانچىالر ھهتتـا  دېموكراتىك تهمهلىرىدىكى ئوخشاشلىقالر پ
ــتانچىالرغا   ــى تۈركىســـ ــان ئىســـــالمچىالرنىمۇ چىنـــ ــمهن پـــ قىســـ

نهتىجىـــدە بـــۇ ئـــۈچ ئـــېقىم خىتـــايالر بىـــلهن  . يېقىنالشـــتۇرااليتتى
ــي     ــڭ ھهقىقى ــىپ، كىمنى ــايىللىقىنى ئىپادىلىش ــقا م يېقىنلىشىش



610 

 

-شۇ ئاساستا تهدرىجىي تهلهپنى ئۆسـتۈرۈپ تاجـاۋۇزچىالردىن قهدەممـۇ   
قهدەم قۇتۇلــــۇپ چىقىــــش ئىدىيىســــىگه ئىشــــهنگهن بهزى دىنىــــي 
ــا   ــقانالر، چاكىنــ ــدىيىگه مايىلالشــ ــوكراتچى ئىــ ــتهكچىلهر، دېمــ يېــ
مىللهتچىــلهر ۋە خىتايپهرەســتلهر جىــددىي بىــر شــهكىلدە تىنچلىــق   
ــا    ــدۇرۇش يولىغـ ــىنى ئايالنـ ــلهن خهلقىمىزنىـــڭ بېشـ ــاتى بىـ تهرغىبـ

 .ئۆزلىرىنى ئاتاشماقتا ئىدى

ــان  خهلقىمىــز ئى چىــدە بارلىققــا كېلىۋاتقــان پــان ئىســالمچىالر، پ
ــتانچىالر    ــى تۈركىسـ ــۇرانچىالر، چىنـ ــى تـ ــاكى كېيىنكـ ــۈركچىلهر يـ تـ

 دۇنيانىــڭ ئىلغــارلىرى ۋە لىـرى  ’چــوڭ‘قاتارىـدىكى ئهينــى زاماننىـڭ   
ــدىكى ھهرقايســى ــېقىم، ســۈلهىچى جايلىرى ــدىن مــادارا ئ  تهرەپدارلىرى

 مىللهتنـــى ىلىقئـــارق سۆزلىشـــىش“ خىـــل بـــۇ ئېلىشـــىپ، ئـــۈلگه
نى ۋەتىنىمىــز خهلقــى ئارىســىدا ھهدەپ بازارغــا    يــولى ”قۇتۇلــدۇرۇش

بــۇ خىــل چۈشــهنچىلهرنى نــادان خهلقىمىــز     . سېلىشــقا كىرىشــتى 
ئارىســــىدا خــــالىغىنىچه تــــارقىتىش ۋەزىيىتىنــــى يارىتالماســــلىق، 
ــاي    ــت خىتـــ ــاۋۇزچى مىلىتارىســـ ــىدىكى تاجـــ ــز تهۋەســـ ۋەتىنىمىـــ

قاتارىـدىكى سـهۋەبلهر تۈپهيلىـدىن،     كهلگۈندىلىرىگه ئۇقتۇرالماسلىق
ــاي   دەســـلهپكى دەۋرلىرىـــدە بـــۇ خىـــل تىنچلىـــق ئـــارزۇلىرىنى خىتـ
مهركىزىگىچه كۆتۈرۈپ بېرىـپ بىۋاسـىته سـۆزلهش يـاكى بۇنىڭـدىنمۇ      
نهتىجه چىقىرالمىغانلىرىدا، باشقىالرنىڭ ۋاسىتىسى بىـلهن خىتايغـا   
ــكه    ــنچ ئهركىنلهشتۈرۈشـــ ــى تىـــ ــپ ۋەتىنىمىزنـــ ــىم يارىتىـــ بېســـ

ــڭ،  كۈ ــاكى ئهرەب ئهللىرىنىــ ــدلىنىپ غهرب يــ ــتىن ئۈمىــ شكۈرتۈشــ
مۇسۇلمان ئهللىرىنىڭ دەرۋازىسى ئارىسىدا ئېچىنىشلىق دەرد تۆكۈش 

 .پائالىيهتلىرىنى قوزغىۋېتىشتى

نهتىجىـــدە، قىرىقىنچـــى يىلالرنىـــڭ ئوتتۇرىلىرىغـــا كهلگـــۈچه     
ۋەتىنىمىــزدە يېتىشــىۋاتقان يېڭــى زىيــالىيالر دىنىــي ۋە دېموكراتىــك 
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دېمىسىمۇ قايسى بىر يىللىرىدا نيـۇ يـوركتىكى   . ىپ بېرىپتۇكۆرسىت
 ئامېرىكــا  دەپ ئــالىمىز  ئــۆچ  دىــن  ”پاجىئهســى  بىنــا  قوشــكېزەك “

 بهكـال  خىتـايالرنى  كىرىـپ  ئىراققـا  بىـلهن  ئافغانىسـتان  ئهسكهرلىرى
 بولغان قوشنىمىز جهنۇبىي بىزنىڭ بولۇپمۇ. قىلىۋەتكهنىدى ئاالقزادە

ــتاننى ــاي پاكىس ــىرىدىن خىت ــكه تهس ــىۋاتقانلىقى ئايرىۋېتىش  تىرىش
ئۇنــــدىن كېــــيىن يهنه .  ھولۇقتۇرىۋەتكهنىــــدىبهكــــال خىتــــايالرنى

تۈركىيىنىــڭ ئافغانىســتانغا ئهســكهر كىرگۈزۈشــى، ئورتــا ئاســىياغا      
ئامېرىكىلىقالرنىــڭ قوشــۇن تۇرغۇزۇشــىغا ئۇرۇنۇشــلىرى، شــىمالى     

الىيهت ئاتالنتىـــك ئهھـــدى تهشـــكىالتىنىڭ بۇنـــدىن كېيىنكـــى پائـــ
نىشانىســــىنى شــــهرققه قــــاراپ كېڭهيتىۋاتقــــانلىقى خىتايالرنىــــڭ 
ۋەتىنىمىزنىــڭ غهرب ۋە جهنــۇب تهرەپلىرىــدىكى ئىتتىپاقداشــلىرىنى  
يولدىن چىقىرىپ قويۇش خهۋپىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، ۋەتىنىمىزگه 

بۇالرنىـڭ  . جىددىي شهكىلدە ھهربىي يۆتكهشكه مهجبۇر بولۇشـقانىدى 
ــۈركىيه ــاجىر   ھهممىســىنى ت ــان مۇھ ــدا تۇرۇۋاتق ــادا، ئامېرىكى دە، ياۋروپ

تهشكىالتلىرىمىز قانات يايدۇرۇۋاتقان خهلقئارالىق تهشـۋىقاتلىرىنىڭ  
دېمهكچىمهنكــى، بىــز بــۇ يهردە . نهتىجىســى دېــيىش مــۇمكىن ئىــكهن

ــارغىال ئۆلـــــۈپ بېرىـــــپ، بىرمـــــۇنچه تونـــــۇش -بىكـــــاردىن -بىكـــ
دىن، بىلىشـــــلىرىمىزنىڭ بېشـــــىغا بـــــاال تېرىـــــپ يـــــۈرگىنىمىز 

مۇھاجىرلىرىمىزنىــــڭ قىلىۋاتقىنىـــــدەك چهتـــــئهل كـــــۈچلىرىنى  
كۈشكۈرتۈپ خىتـايالرنى قورقۇتـۇپ بـۇ يهردىـن قـاچۇرۇش مهقسـىتىگه       

ــدەك قىلىمىــز شــۇنداق بولغىنىــدا بىــزدىن ھــېچكىم  . يېتهلهيدىغان
ــىمهن دەپ     ــلهن ھهپىلىش ــك بى ــايالر چهتئهللى ــدۇ، خىت گۇمانلىنالماي

 قىيــاپهتته مهغــرۇر ’خهۋەرچــى‘ −» .بىــزگه چولىســى تهگــمهي قالىــدۇ 
 ئىشـارەت  غـا  ’سـاقى ‘ز يۈگۈرتۈپ چىقىـپ،  كۆ بىرقۇر ئهتراپىدىكىلهرگه

 .كۆتۈرۈۋەتتى قۇيدۇرۇپ رومكا بىر قىلىپ

 −! ئاسماندىكى غازنىڭ شورپىسىغا نان چىـالپ تـۇرايلى دېگىـنه   «
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 گهپ چىققانــدەكال  پۇچقــاقتىن  يىرتىــق  يهنه ’موخــوركىچى ‘ دېــدى 
 شورىۋېلىپ بىر قاتتىق موخوركىسىنى قولىدىكى ئۇ ئاندىن قىلىپ،

 مۇھاجىرلىرىمىزنىـــــڭ دېگهنـــــدەك، −داۋام قىلـــــدى،  گېپىنـــــى
 ئورنىغـا  قـېچىش  قورقـۇپ  خىتـايالر  بولغىنىـدا،  تـوغرا  قىلىۋاتقانلىرى
ــۇرتىمىزدىكى  ھهسسىســىگه بىــر بۇرۇنقىســىنىڭ ســانىنى ئهســكهر ي

 قوراللىق قارىساڭ نهگىال بۈگۈن مانا قىالتتى؟ نېمه كۆپهيتىپ يېقىن
 ».خىتاي

ــوغرا دەيســهن « ــپ   . ت ــى نهشــىدىن بۇلغىنى ســېنىڭ مېڭىلىرىڭن
-پىكىر قىاللماس بولـۇپ كهتـتىمىكىن دېسـهم، ئـازراق قالغانـدەكمۇ     

 »قانداق؟

 گهپـــكه قاســـىم −. بولـــدى قىلىڭـــالر بـــۇ بولمىغـــۇر گهپلهرنـــى«
 ئوقۇپ ىرب يېزىلغانلىرىنىمۇ توغرىسىدا دىن شۇ بايىقى − ئارىالشتى،

ــهن؟ ــانچه باقمامسـ ــگهن ھهرقـ ــلهن، دېـ ــز بىـ ــر بىـ ــ بهرىبىـ ۇلمان مۇسـ
 ».باللىرىغۇ

 قويـۇپ  رومكىنـى  ،’سـاقى ‘قولىدىكى رومكىنى بوشىتىپ تۇرغـان  
 :قويدى ئىتتىرىپ يىراقراق ئالدىدىن

ــالىلىرىمىش تېخــى « ــۇلمان  ! مۇســۇلمان ب ــداقمۇ مۇس ــى قان بىزن
ــه،   ــاراق، چېكىشــــىمىز نهشــ دېگىلــــى بولســــۇن؟ ئىچىشــــىمىز ھــ

مۇسۇلمان دېگهن بهش ۋاقىت نامىزىنى ! قىلىۋاتقىنىمىز پاشىۋازلىق
تاشلىمايدىغان تهقۋادار، يالغان سۆزلىمهيدىغان، مۇاليىم، رەھىمـدىل،  

بىزچـۇ؟  . ىلهردىن بولىشـى كېـرەك  ھارامغا يېقىن يولىمايدىغان كىش
ھه، شــۇ ! بىــز دېــگهن خىتــايالردىنمۇ بهتتهرلىشــىپ كهتكهنلهرمىــز    

تېررورچىالرنـــى دېمهمســـهن، بوغۇزالۋاتقـــان، ئـــۈچهي بـــاغرىلىرىنى     
چۇۋۇۋېتىپ بارغان، بۇنداق ئادەم قېلىپىدىن چىققان ئىشـالر يهنه شـۇ   

609 

 

. ئهنئهنىلىرىنى تاشالشقا مهجبۇرالنغان بىر باسقۇچقا كىرىـپ قالىـدۇ  
ئاتــاقلىق پــانتۈرك، مۇرەسســه تهرغىباتچىســى بولغــان گاســپراللىدىن 
باشالنغان خېلى كۆپ ساندىكى ئورتا ئاسىيالىقالر رۇسالرنىڭ بۇ خىل 

اسهن شىكايهت قىلمايدىغان، ھهتتا سۈنئىي باراۋەرلىك تۈزۈمىدىن ئاس
بارغانسېرى رۇسالر بىلهن ھهمكارلىشـىدىغان، رۇسـالرغا خـاالپ تـۇرۇپ     

 .بېقىنىدىغان مهستخۇش ھالهتنى شهكىللهندۈرمهكته ئىدى

ئورتا ئاسىيالىق قېرىنداشـلىرىمىز ئارىسـىدا تاجـاۋۇزچىالر بىـلهن     
 …. تىنچ بىرگه ئۆتۈشنىڭ ئۈلگىلىرى يارىتىلماقتا ئىدى

ۋەتىنىمىزدىكى بىرقىسىم يېڭـى زىيـالىيالر، زامانىسـىنىڭ ئالغـا     
كهتكهن ئادەملىرىمىزمۇ تاجاۋۇزچىالر بىـلهن تىـنچ بىـرگه ئۆتۈشـنىڭ     
ــىيالىق    ــا ئاســـــ ــاخىرى ئورتـــــ ــۇپ، ئـــــ ــوللىرىنى ئاختۇرۇشـــــ يـــــ
ــالر     ــان ئورۇس ــتهملىكىچىلىرى بولغ ــۆز مۇس ــلىرىمىزنىڭ ئ قېرىنداش

تقانلىقىغـا ئوخشىتىشـىپ،   بىلهن تىنچ بىرگه ئۆتـۈش يولىغـا كېتىۋا  
خېلى كېچىكىپ بولسىمۇ ئۆزلىرىنىڭ مۇستهملىكىچىلىرى بولغـان  
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ دېموكراتىك تـۈزۈملىرى ئىچىـدىن خىتـاي    
ــدەك      ــوللىرىنى تاپقان ــۈش ي ــرگه ئۆت ــنچ بى ــلهن تى ــاۋۇزچىلىرى بى تاج

دە، ئهينى ۋاقىتتىكـى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ باشـلىرى     -بولۇشتى
غــان خىتــاي نهنجىــڭ ھۆكــۈمىتى بىــلهن يېقىنلىشىشــقا كــۈچهپ بول

 بىـلهن  دۈشـمهن  ئارىسىدا خهلقى ۋەتىنىمىز −مانا بۇ دەۋر . ئۇرۇنۇشتى
 باشـالنغۇچى  قويغۇچىالرنىـڭ  قهدەم خامخىيالىغـا  ئۆتۈش بىرگه تىنچ

 تونۇشۇۋاتقان يېڭىدىن بىلهن چۈشهنچىلهر دېموكراتىك. قالدى بولۇپ
ئهللىــــرى،  ئىســـالم  ئهرەب ھهمــــدە كىشـــىلىرىمىز  ســــاندىكى ئـــاز 

ــتان ــهكلىدە    -ھىندىس ــق ش ــڭ تىنچلى ــارلىق ئهللهرنى ــتان قات پاكىس
ــارقىلىق     ــىش ئــــ ــىش، كېلىشــــ ــلهن يارىشــــ ــاۋۇزچىالر بىــــ تاجــــ
مۇستهملىكىچىلهردىن تېخىمۇ كـۆپرەك ئهركىـنلىكلهرگه ئېرىشـىش،    
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 سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى تهسىرى 1.7§
توققـــۇزىنچى ئهســـىرنىڭ ئـــاخىرلىرىغىچه چاررۇســـىيىنىڭ ئـــون 

مۇستهملىكىســــىگه ئايلىنىــــپ بولغــــان ئورتــــا ئاســــىيا تــــۈركىي  
قېرىنداشلىرىمىز ئىنتايىن قاالق ئىپتىدائىي ھاكىمىيهت شهكلى ۋە 
چېكىـــدىن ئاشــــقان قــــاالق ئىشــــلهپچىقىرىش شــــهكلى ئورنىغــــا  

لىۋاتقان ياۋروپـا  زامانىسىنىڭ بىرقهدەر يۈكسهك دەرىجىدە تهرەققىي قى
ــبهتهن ئىلغــــار كاپىتالىســــتىك      ــك تــــۈزۈمى ۋە نىســ جاھانگىرلىــ
ئىشـــلهپچىقىرىش تېخنىكىلىـــرى قـــورال كـــۈچى بىـــلهن مهجبـــۇرى 
دەسسهشكه باشلىشـى بىـلهن، خهلقنىـڭ ئورتـا ئاسـىيا خانلىقلىرىغـا       

بولۇپمـۇ  . بولغان ئىشهنچلىرى تېز سۈرئهتته يىمىرىلىشـكه باشـلىدى  
چۈشـۈرۈلگهن بـۇ خهلـق، كهينىـدىن ئۇلىشـىپال       ئېغىر نامراتچىلىققا

ــى      ــدىغان ئىكك ــىدە تۇرماي ــيلىگهر، ۋەدىس ــىز ۋە ھى ــگهن رەھىمس كهل
. يـــۈزلىمىچى كوممـــۇنىزم دولقـــۇنى ئىچىـــدە كۆمۈلـــۈپال قالغانىـــدى

كوممۇنىزم ئهقىدىلىرى يهرلىك خهلق ئارىسىدىكى كوممۇنىسـتالرغا  
كۈمـۈش،  -ون ئـالتۇن تارتقۇزۇپ قويىدىغانغا ساقالپ ياتقان نهچـچه ۋاگـ  

يـــاقۇت بـــايلىقى بـــار قـــاالق ۋە مۇســـتهبىت ئوتتـــۇرا ئاســـىيا  -ئـــۈنچه
زېمىن پهرق -خانلىقلىرىنى، ئوتتۇرا ئهسىر خۇراپىلىقلىرىنى، ئاسمان

ئىقتىسادىي پهرقلهرنى يهر بىـلهن  -قىلىدىغان قانۇنىي ۋە ئىجتىمائىي
يهكسان قىلىۋېتىپ، ھهمـمه كىشـىنى بىـر تهكشـى نـامرات ھـالهتكه       
چۈشـۈرۈش بىــلهن بىـرگه، پۈتــۈن خهلقنـى دۆلهت ۋە ئورۇســالردىن بىــر    

بــۇ خىــل ســۈنئىي . مىنۇتمــۇ ئايرىاللمــاس ھالغــا كهلتۈرۈۋەتكهنىــدى 
باراۋەرلىك تـۈزۈمى ئورتـا ئاسـىيا خهلقىنـى ئىنتـايىن پاسسـىپ ھالغـا        
ــائهتمهن،       ــور، ئىت ــدا تهمهخ ــي ھال ــق تهدرىجى ــان، خهل ــۈرۈپ قويغ چۈش

-ك تۇيغۇلىرىـدىن ئاجىزالشـتۇرۇلغان، ئهقىـدە   مىللىي غۇرۇر ۋە مهنلى
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شۇنچه كۆپ  دۇنيادىكى. بىزدىن چىقمىدىمۇ؟ بىز خهقنى دېمهيال قوي
ــڭ     ــۈزۈكرەك؟ ئۇالرنىـ ــزدىن تـ ــى بىـ ــى بىرسـ ــۇلمانالرنىڭ قايسـ مۇسـ
ھهممىســـىال ئامېرىكىنىـــڭ، ياۋروپالىقالرنىـــڭ، ھهتتـــا رۇس، يـــاپون، 
خىتايالرنىڭ قولىغا قارىشىپ يۈرمهمدۇ؟ سـىلهردىن قايسـى بىـرىڭالر    

 بىرەر يېزىلغان دەپ ”دۆلىتى مۇسۇلمان ئىن دې ما“كۆردۈڭالر قېنى، 
 »… بارمۇ؟ كۆرگىنىڭالر ياكى ېتىۋالغىنىڭالرس نهرسىنى

 − ،’خهۋەرچـى ‘ بۆلـدى  گېپىنـى  نىڭ ’ساقى‘ دەپ −مهن كۆردۈم، «
 »… خورما،

 »…مهنمۇ كۆردۈم، ما دې ئىن تۈركىيه دېگهن پېچىنه «

ــۇڭالر،  « ــاقنى قوي ــاقى‘ −چاقچ ــا ’س ــى قايت ــدى، گېپىن  − تارتىۋال
 خۇدايىم بىرمۇنچىسىغا دۆلهتلىرىنىڭ مۇسۇلمان ئۇ ياخشى، ھېلىمۇ

 تېخىمــۇ. بولغىــدىكىن قىــالر نــېمه بولمىســا. بهرگهنىــكهن قارامــاينى
 خهق بىـــز … مۇســـۇلمانالر،! گهپ تۇرغـــانال بولىـــدىغانلىقى ۋەيـــران

مىزنى چۈشــۈرتۈش ئۈچــۈنال مۇســۇلمان بولىــۋالىمىز نــامىزى ئۆلگهنــدە
 »!ھهرقاچان

 پهقهت بىز − تۇرۇپ، ئورنىدىن ’خهۋەرچى‘ دېدى −راست دەيسهن، «
 ۋەزىپىسى مۇسۇلمانالرنىڭ گويا. بولىۋالىمىز مۇسۇلمان ئۈچۈنال ئۆلۈم

 مۇســۇلماندارچىلىق ئهگهر. قىلىشــىمىز گهپ بولىدىغانــدەك ئۆلۈشــال
ندىن ئهسقاتىدىغان بولسا، خۇدايىم بـۇ دۇنيـانى   ئا كېيىن ئۆلگهندىن

نېمىشقا شۇنچه مۇرەككهپ قىلىپ يارىتىـپ بىـزگه ئامـانهت قىلـدىم     
دەيدۇ؟ شۇنچه كۆپ پهيغهمبهرلهرنى نېمىشقا ئهۋەتىپ تۇردى؟ قۇرئاننى 
ــۇ       ــۇرۇپ ب ــازدا ئولت ــاي جاينام ــېمه قىلم ــېچ ن ــۈردى؟ ھ ــقا چۈش نېمىش
دۇنيالىق ئىمتىهانىغا قاتنىشىۋاتىمهن دەيدىغان مۇسـۇلمانچىلىقنى  
خۇدايىممۇ ياخشى كۆرمىسه كېرەك؟ مېنىڭچه، بىـز مۇسـۇلمانالرنىڭ   
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 ».ه باردەكال قىلىدۇئېڭىدا بىر مهسىل

ــۇزدۇڭالر جۇمــۇ  « ــاغىنىلهر، ســىلهر بۈگــۈن ئىشــنى ب ــۇ ! ئ ئهمــدى ب
ھېچنـېمه قىاللمىسـاقمۇ، دىـن    . رومكىالرنى يىغىشتۇرماي بولمىـدى 

ئۈســـــتىدە پـــــاراڭ بولغانـــــدا بولســـــىمۇ ئالـــــدىمىزدىن ھـــــاراقنى 
 يـــۈرۈپ غودۇڭشـــىپ ئـــۆزىچه ’ســـاقى‘ −» .ئېلىـــۋەتكىنىمىز تـــۈزۈك

 .باشلىدى تىقىشقا ئىشكاپقا يىغىشتۇرۇپ رومكىالرنى-بوتۇلكا

 ئاغىنىسـىگه  ’خهۋەرچـى ‘ قاسىم دېدى −. دېگىنىڭنىڭ يولى بار«
 »… ئېۋەتتى؟ نېمىشقا دۇنياغا بۇ بىزنى خۇدايىم − قاراپ،

ئارىمىزدا ئىچمىگهن سـهن  . ھه، ئهمدى ئهقلىڭنى تاپتىڭ قاسىم«
بولغىنىڭ ئۈچۈن بۇ ھهقته گهپ قىلىشـقا تـوغرا كهلگىنىـدىمۇ سـهن     

قېنى دېگىنه، بۇ ھهقته سېنىڭ گېپىڭنى ئـاڭالپ  . قىلىشىڭ كېرەك
 قاسـىمغا  يـېگهچ  تۈرۈملهردىن تاتلىق جوزىدىكى ’ساقى‘ −» .باقايلى
 .قارىدى

، بۈگــۈنكى ئىســالم قاراشــلىرىدا قانــداقتۇر بىــر راســت دېگهنــدەك«
بـۇرۇنقى ئىسـالم   . پاتال ئويالپ قالىمهن-چاتاق بار دېگهننى مهنمۇ پات

ــىپ     ــىگه ئهگىشـ ــڭ يۈكسىلىشـ ــي تهرەققىياتنىـ ــلىرى ئىلمىـ قاراشـ
ئــــون ئىككىنچــــى -ئهممــــا ئــــون. مۇكهممهللىشــــىپ بارغــــانىكهن

ئىـزدىنىش  ئهسىرلهردىن باشالپ ئىلمىي تهتقىقـات ئىشـلىرى يېڭـى    
ــي      ــىنىڭ ئىلمى ــالم دۇنياس ــدا، ئىس ــاج بولۇۋاتقىنى ــقۇچىغا موھت باس
تهتقىقاتلىرى توختاپ قېلىش، ھهتتا چېكىنىش باسـقۇچىغا كىرىـپ   

ــدۇ  ــدەك كۆرۈنىـــ ــي  . قالغانـــ ــۇلمانالرنىڭ دىنىـــ ــدە، مۇســـ نهتىجىـــ
كۆزقاراشلىرىمۇ بىرخىل قاتماللىققا كىرىپ قېلىـپ، تـا بۈگـۈنگىچه    

بــايىقى ســوئالالرنىڭ ئهســلى . ى ســهزدىمداۋاملىشــىپ كهلگهنلىكىنــ
يهنـى، بـۇ   . مهنبهسىنى مانا مۇشۇ جهھهتـته تهھلىـل قىلىشـقا بولىـدۇ    
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 تىپىــك خىــل شــۇ ئهنه كۈنــدە بۈگــۈنكى كۆرســىتىلىۋاتقان گــۈزەل
 ئــۆرۈش يــۈز مىللىتىــدىن چىرىكلىشــىش، ئائىلىســىنىڭ مۇنــاپىقالر

 زغۇرۇرســى ئىرادىســىز، نۇرغۇنلىغــان ھهرىكهتلىــرى-ئىــش قاتارىــدىكى
پهرزەنتلىرىگه جهلپ قىلىش كۈچىگه ئىگه ئۈلگه بولۇپ تهسىر  ئائىله

قىلىپ، بىر مۇناپىق ئائىلىسـى كهينىـدە يـۈزلهرچه، ھهتتـا مىڭـالرچه      
 !ساپ ئائىله پهرزەنتلىرى قاراڭغۇلۇقالرغا قىستالماقتا

يهنــى، بۈگــۈن خــائىنالر خهلقىمىزنــى نوقــۇل سىياســىي باھــانىلهر 
تاجاۋۇزچىلىرىغا چېقىپ مهنپهئهت ئېلىشـتىن باشـقا،   بىلهنال خىتاي 

خهلقىمىزنــى ئهخــالق، ئهقىــدە جهھهتــلهردە چىرىتىــپ پــالهچ ھالغــا،   
ــز       ــدا تې ــاۋۇزچىلىرى ئالدى ــاي تاج ــۈرۈپ، خىت ــا كهلت ــتخۇش ھالغ مهس
پۈكىـــدىغان ۋەزىـــيهت يارىتىـــپ خىـــزمهت كۆرسىتىشـــنىڭ يـــېڭىچه 

، بۈگـۈنكى كۈنـدە   شـۇنداق ئىـكهن  ! چارىسىنى ھهدەپ ئىشقا سالماقتا
ــزدىن     ــپ خهلقىمى ــا چىقى ــزدە، كوچىغ ــاپىق دېگىنىمى ــي مۇن مىللى
بىرەرســـىنى تۇتۇشـــۇپ يـــاكى ئۆلتۈرۈشـــۈپ بهرگهنلهرنىـــال كـــۆزدە      
تۇتماستىن، خىتايغا سـاداقهت كۆرسـىتىۋاتقان بـارلىق مۇنـاپىقالرنى،     

ــۇرۇق   ــادىق ئــ ــڭ ســ ــىزالرنى، ئۇالرنىــ ــىزالرنى، ۋىجدانســ -ئهخالقســ
ق يېقىنلىرىنـــى ۋەتىنىمىـــز ۋە خهلقىمىـــزگه تۇغقـــانلىرىنى، ســـادى

! دۈشــمهنلىك قىلىۋاتقــان مىللىــي مۇنــاپىق دەپ تونۇشــىمىز شــهرت 
ئهممــا مىلــلهت تهقــدىرى ئۈســتىدە بــاش قــاتۇرۇش مهقســىدى بىــلهن  
پائالىيهت قىلىۋاتقان كىشى يـاكى تهشـكىالتالر ئىچىـدىكى شهخسـى     

ــۆزى بىــ   لهن بىــر زىــددىيىتى بولغــان، پىكىــر بىرلىكــى بولمىغــان، ئ
-تهشكىلدە تۇرمىغان ياكى بىر داھىيغـا چوقۇنمىغـانالرنىمۇ يىغىـپ   

يۆگهپ مىللىي مۇناپىق دەپ قارىلىغۇچىالرغا قاتتىق ئاگاھالنـدۇرۇش  
ــاپىق چۈشهنچىســىنى بۇلغــاپ، ھهقىقىــي خــائىنالرنى   : بېرىمىــز مۇن

 !يوشۇرۇشقا ۋاسىتىچى بولما
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كېڭىيىشــــىگه ئهگىشــــىپ پهرزەنتلىرىمىــــز ھاراققــــا بېرىلىــــپ     
ــۈرمهكته؛ كافى   ــلهپ ي ــانىالردا لهلهڭ ــپ   قاۋاقخ ــه قىلى ــانىالردا پاھىش خ

يهنه شۇ زامانىمىزنىڭ . يۈرمهكته، خروئىن چېكىپ خۇدىنى يوقاتماقتا
ئىككىنچــى ئهۋالد مىللىــي مۇنــاپىقى تۆمــۈر داۋامــئهتلهر ئائىلىســىگه 

ــاال    ــڭ ب ــۇ ئائىلىنى ــاق، ب ــدىغان بولس ــا  -قاراي ــىال ئهمهس، ھهتت چاقىس
ــز  ــۈل قىـ ــڭ پۈتكـ ــانىال -ئۇالرنىـ ــرىگىچه قاۋاقخـ ــت نهۋرىلىـ رنى، يىگىـ

تامـاكىنى تامـاق   -كافىخانىالرنى ئۆزلىرىگه ماكان قىلىشـقان، ھـاراق  
قىلىشــقان، لۈكچهكلىــك، چىرىكلىــك، قىمــارۋازلىق، ئالــدامچىلىق،  
تهمهخورلۇق، پاھىشىۋازلىق ئىللهتلىرىگه پېتىپ كهتـكهن چىـرىگهن   

بـــۇ خىـــل مۇنـــاپىق ئائىلىلىرىـــدە ھهتتـــا . ھـــالهتلهرنى كـــۆرەلهيمىز
نلىق پۇرىقى قالمىغان بولـۇپ، ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ    قىلچىلىكمۇ ئىنسا

چهۋرىلىرىنــــى دەســــمايه قىلىــــپ بازارلىشــــىپ  -چاقــــا، نهۋرە-بــــاال
خهلقىمىزنى چىرىتىشكه، شۇ ئارقىلىق خهلقىمىزنى بىخۇدالشتۇرۇپ، 
ــاي   ــاقىۋەت خىتــ ــارىتىدىن مهھــــرۇم قالــــدۇرۇش، ئــ مىللىــــي جاســ

غايىســىز،  تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ســىزغان ســىزىقىدىن چىقالمايــدىغان 
غۇرۇرسىز كىشىلهرگه ئايالندۇرۇپ، تاجاۋۇزچى غوجاكىلىرىغا خىـزمهت  
ــالىتىگه    ــاپىقلىق ھـ ــانىۋى مۇنـ ــۈنكى زامـ ــولىنى بۈگـ ــىتىش يـ كۆرسـ

 !كهلتۈرۈشكه تىرىشماقتا

ۋەتىنىمىزدە كۆرۈلۈۋاتقان ھهرخىل پاسسىپ ھادىسىلهرگه دىققهت 
شـتۇرۇش  قىلىدىغان بولساق، بۇ تۈردىكى چىرىكلىشـىش، غۇرۇرسىزال 

ــي      ــك مىللىـ ــۇ تىپىـ ــال شـ ــدا يهنىـ ــڭ ئالدىـ ــدا كېتىۋاتقانالرنىـ يولىـ
ــاال ــۇچرىتىمىز-چــاقىلىرىنى، نهۋرە-مۇناپىقالرنىــڭ ب ــى ئ . چهۋرىلىرىن

-ئــانىلىرىمۇ بــاال  -ھهتتــا بــۇ خىــل مۇنــاپىق ئائىلىلىرىنىــڭ ئاتــا     
ــپ،     ــدىن پهخىرلىنى ــل چىرىكلىكى ــۇ خى ــڭ ب ــڭ“چاقىلىرىنى  مېنى

 ”!ھه-تېـــز ماسلىشـــااليدۇ دېـــگهن مهنـــې زامانغـــا يېڭـــى بـــالىلىرىم
 خـائىنلىق  ۋەتىنىمىـزدە ! يـۈرمهكته  ماختىنىشـىپ  ئاشكارا دېيىشىپ
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دۇنياغـــا بىزنـــى نېمىشـــقا يـــاراتتى؟ بـــۇ مـــۇرەككهپ ئهممـــا تولـــۇق  
قانۇنىيهتلىك بىـر دۇنيـانى بىـزگه نېمىشـقا رىزقـى قىلىـپ ئامـانهت        

چه مـۇرەككهپ  قىلىپ بهردى؟ بىزنىڭ بۇ مېڭىمىزنى نېمه ئۈچۈن شۇن
ھۈجهيرىلهر بىلهن قۇراشتۇرۇپ بهرگهن؟ بۇ ئالهمدىكى ماددىالرنى نېمه 
ئۈچۈن ئېنېرگىيىلهر ھالىتىدە، جىسىمالر ھالىتىدە، مولېكۇال، ئـاتوم،  

ــون،   ــادرو زەررىچىلىــرى، فوت ــن …ي ــاراتتى؟ الردى ــا خــۇدا ي ــۇ كائىناتق  ب
لىنىشقا، پايدى خالىغانچه ئۇالردىن بىزنى قىلىپ، پهيدا ماتېرىيالالرنى

ئۇالردىن تولۇق پايدىلىنىپ ئىشلىرىمىزنى تېخىمۇ ئاسانالشتۇرۇشقا 
بىــر ئهڭ -بــۇيرۇق قىلمىــدىمۇ؟ شــۇ ئــارقىلىق خۇدانىــڭ بىــردىن     

مۇكهممهل كائىناتنى يـاراتقۇچى ئىكهنلىكىنـى تونۇۋېلىشـىمىز، شـۇ     
ئاساســتا ئىرادىمىزنــى، ئېتىقــادىمىزنى سىناشــقا بــۇيرۇق قىلغىنــى  

بۇنىڭ ئۈچۈن خـۇدا بىـزگه ئامـانهت قىلغـان بـۇ بـايلىقالرنى        .مۇقهررەر
ــانۇنلىرىنى،   ــلىتىش قـــ ــىمىز ۋە ئىشـــ ــىمىز، پايدىلىنىشـــ بىلىشـــ
بىلىملىرىنى، تېخنىكىلىرىنى بوشاشـماي، يېنىۋالمـاي، جاپاسـىدىن    
قورقماي ئۆگىنىش، بىلىۋېلىش، كهشىپ قىلىش ۋە پايدىلىنىشالرنى 

ىـدىغانغا ئىشـى يـوق بـۇ خىـل      بولمىسـا خـۇدايىم قىل  . ۋەزىپه قىلدى
ئېنېرگىيىلهرنى، سـېكۇنتىغا ئـۈچ يـۈز مىـڭ كىلـومېتىردىن ئۇچـۇپ       
ــاتوم يادروســى، ئېلېكتــرونالر،    قانۇنىيهتلىــك ھهرىــكهت قىلىــدىغان ئ
ئۇالرنىڭ ھهرىـكهت ئـوربىتىلىرى، فوتـونالرنى ياراتقـان بولمىغىيـدى؟      

ــدىلىنىپ خۇداغــا ئىشــىنىدىغ   ــۇالرنى دىنســىزالر پاي ــاكى ئ ان بىــز ۋەي
ــۇ    ــدۇ؟ بـ ــۇن دەپ بهرمىگهنـ ــپ ئوينىسـ ــوزەك قىلىـ ــۇلمانالرنى بـ مۇسـ
ــل ۋە       ــىپ قى ــۆگهن، كهش ــاتنى ئ ــانى، كائىن ــاددىي دۇني ــك م دېگهنلى

دېمىســىمۇ خــۇدايىم بىــزگه بــۇ مىليونلىغــان . ئىشــلهت دېــگهن گهپ
كىتابالرغـــا يېزىلىـــدىغان بىلىملهرنـــى ســـىغدۇرۇپ كېتهلىگـــۈدەك  

ى بېشىمىزغا سېلىپ بىـر ئۆمـۈر   مۇكهممهل ئىشلهيدىغان مېڭىمىزن
كاۋىـدەك كۆتـۈرۈپ يۈرۈشــىمىزگه بهرمىگهنـدۇ؟ يــاكى بـۇ مېڭىمىزنــى     
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 كـېلىڭالر  تولـدۇرۇپ  بىـلهن  دېگهندەكلهر …كۈلكه، -پۇل، مال، ئويۇن
 ئــاخىرەتته بارســاق، كۆتــۈرۈپ قــۇرۇق ئــۇنى بولغىــدى؟ بهرمىـگهن  دەپ

! ىمىزقـال  داسـورىقى  چوڭ ئهڭ ھهتتا. قالىمىز سورىقىغا ئۇنىڭ چوقۇم
ئۈستۈن قىلىۋەتكۈدەك بىلىملهرنى -ئويالپ كۆرۈڭالر، دۇنيانى ئاستىن

ــان      ــۈچه بولغ ــىمۇ ئۆلگ ــتېيننىڭ مېڭىس ــان ئېينىش ــىپ قىلغ كهش
ــۈچ  ــارانال ئـ ــا ئـ ــلىتىلگهنىكهن-ئارىلىقتـ ــهنتى ئىشـ ئهگهر . بهش پىرسـ

ئۇنىڭدەك مېڭه ئىشـلىتهلهيدىغان ئادەمـدىن بىـرال ۋاقىتتـا يهنه ئـون      
نىدا يهنه قانچىلىك ئۆزگىرىشـلهرنىڭ بولىـدىغانلىقىنى   كىشى بولغى

يىگىــرمه -مۆلچهرلىيهلهمســىلهر؟ ھــالبۇكى، بىــز ئۇيغــۇرالرنىڭال ئــون 
بىـز ئۇنچىلىـك كهشـپىيات    ! مىليوندىن شۇنداق زاپاس مېڭىمىـز بـار  

تۇرماق، شۇ ئۆلۈمتۈك خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن قۇتۇلۇشـنىڭ يـولى     
ــلىتهلمهي    ــى ئىش ــۇ مېڭىن ــۇ ب ــاخىرەتتىكى  . ۋاتىمىزئۈچۈنم ــڭ ئ بۇنى

 »سورىغىنى ئهمدى ھېسابالپ بېقىڭالرچۇ؟

ــاداش   « ــلهر ئـ ــار گهپـ ــى بـ ــى جېنـ ــڭ خېلـ ــلىدە . دېگىنىڭنىـ ئهسـ
 گهپ ’ســاقى‘ دېــدى −. ســورۇلىدىغان ھېســاب شــۇ بولســا كېــرەك    

 مـېڭهڭگه . سـورىمايدۇ  مېلىڭنـى -پۇل سهندىن خۇدايىم − قىستۇرۇپ،
ىغان بىلىمىڭنـى، ئـۇ   ئىسـپاتاليد  ئۇلۇغلىغىنى خۇدانىڭ قاچىلىغان

ــۇغلىغىنى    ــڭ ئۇلــ ــقىالرغا خۇدانىــ ــدىلىنىپ باشــ ــدىن پايــ بىلىمــ
ــورايدۇ   ــىلىقلىرىڭنىال سـ ــدىغان ياخشـ ــىتىپ بېرىـ ــى . كۆرسـ بۇنىسـ

 »!ئېنىق

ئۇنداق بولسا، خۇدا بىزدىن تاپشۇرغان بۇ ئـالهمنى تونـۇش، ئـۇنى    «
گه كهشىپ قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن ياخشى ئىشالردا پايدىلىنىشـنى بىـز  

ئىمتىهـــان قىلىـــپ بهرگهن بولســـا، بىـــز بۇنـــداق بىلىـــم، بۇنـــداق  
تېخنىكىنى ئۆگىنىش، كهشىپ قىلىشنىڭ ئهڭ مۇۋاپىق مـۇھىتىنى  
ــاقمۇ     ــۇھىتنى يارىتالمىســ ــداق مــ ــۆزىمىزگه بۇنــ ــىمىز، ئــ يارىتىشــ
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ــۇڭ ــا   پۇچقاقلىر-بۇل ــدا چاشــقان تىۋىشــى تۇيۇلســىمۇ غوجاكىلىرىغ ى
 كېســـهرلهرنى بـــاش قىلىشـــىدىغان دوكـــالت دەپ ”ۋەھىـــمه يېڭـــى“

ــايالقچى ــۇڭ ھهربىــر ۋەتىنىمىزنىــڭ! جايالشــتۇرماقتا قىلىــپ پ -بول
 تازىاليـدىغان  ئهخـلهت  مهيلـى  ئىشتا، بىر ھهرقانداق پۇچقاقلىرىدىكى

ــاكى ــا ي ــدىغان ھاجهتخان ــاددىي تازىالي ــالردا ئ ــۇن ئىش ــا بولمىس ، ھهتت
نهشهكهشــلىك -لۈكچهكلىــك، پاھىشــىۋازلىق، قىمــارۋازلىق، خــروئىن

ــاي   ــۈدەك خىتـــــ ــىگه دېگـــــ ــچىلىكلىرىنىڭ ھهممىســـــ ئهتكهســـــ
تاجاۋۇزچىلىرىغا ساداقهت كۆرسىتىدىغان غالچىالر نازارەت قىلىـدىغان  

ــيهت شــهكىللهنمهكته  ــاز  . ۋەزى ــز ئارىســىدىكى ئ ــوال -شــۇڭا، خهلقىمى ت
الغــانلىكى پائــالىيهتلهر دۈشــمهن قۇلىقىغــا مىللىــي، دىنىــي تــۈس ئ

كۆپتۈرۈلگهن ياكى بۇرمىالنغان ھالدا دوكالت قىلىنىپ ۋەھشىيلهرچه 
يهنــى،  . باستۇرۇلۇشــالرغا يــاكى چىرىتىلىشــلهرگه ســهۋەب بولماقتــا    

خهلقىمىــز مىللىــي مۇنــاپىقالر دەســتىدىن تېنىــق تارتالمــاس ھالغــا 
 !كهلتۈرۈلمهكته

كهتكهن بۇنداق مۇستهملىكه بىـر ئهلـدە   مۇناپىقالر يامراپ -خائىن
ھهرخىل ئهقىدىلهر، ھهرخىـل ئېتىقـاتالر، ھهرخىـل غـايىلهر، ھهرخىـل      

ئادەتلهر پىالنلىق شـهكىلدە دەپسـهندە قىلىنغاچقـا، خهلقىمىـز     -ئۆرپ
تهدرىجىي ھالدا بۇ تۈردىكى پهزىلهتلىرىنـى يوشـۇرىدىغان، بىـر چهتـكه     

. غان دەرىجىگه بېرىپ يهتتىقايرىپ قويىدىغان، ھهتتا ئۇنتۇپ كېتىدى
ھهتتا نۇرغۇنلىغان كىشىلىرىمىز ئارىسـىدا خـائىنلىق، جاسۇسـلۇق،    

سـوقتى قىلىـش، ھاقـارەت    -شـىكايهت، قـاقتى  -تۆھمهتخورلۇق، غهيۋەت
قىلىــــش، ھاراقكهشــــلىك، پــــارىخورلۇق، زەھهرلىــــك چېكىملىــــك،  

ــارلىقالر نومـــۇس -پاشـــىۋازلىق، شـــوۋىچىلىق، ئهيشـــى ئىشـــرەت قاتـ
ــانالمايد ــكه  ســـ ــارلىق، تهلپۈنۈشـــ ــىچه ھهۋەس قىلىنـــ ىغان، ئهكســـ

تېگىشلىك، قىزىقىشقا اليىق، ئۆزىنى بېغىشالشقا ئهرزىيدىغان غـايه  
مۇناپىقلىقنىڭ ئېغىر دەرىجىـدە  . ھالىغا كېلىشكه قاراپ يۈزلهنمهكته
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مىللىي مۇنـاپىقلىرىمىز پۈتـۈنلهي سـهيپىدىن قاتارىـدىكى بىرىنچـى      
ــتۈرگهن   ــىته يېتىشـــــ ــڭ بىۋاســـــ ــي مۇناپىقالرنىـــــ ئهۋالد مىللىـــــ

ئۇالرنىــڭ بۈگــۈنكى زىــددىيهتلىرىمۇ يۇقىرىقىغــا    . گۇماشــتىلىرىدۇر
ــدىغان  ــاپ كېتىـ ــچه     ئوخشـ ــلهن قىلـ ــدىرى بىـ ــلهت تهقـ ۋەتهن، مىلـ

مۇناســىۋىتى بولمىغــان شهخســى ئــاداۋەتلىرى تۈپهيلىــدىن ئوتتۇرىغــا 
ــۇپ، خىتــاي    چىقىۋاتقــان جېــدەللىرىنىڭ ھاســىلىۋى ئۇزانتىســى بول
تاجاۋۇزچىلىرى بۇ مۇناپىقالرنىڭ بۇ خىل شهخسـى زىددىيهتلىرىـدىن   

ــار ئىككىلهمچــ    ــر قات ــدىلىنىپ، بى ــلهن پاي ــا ئۇســتىلىق بى ى ۋە ھهتت
ــي مۇنــــاپىقالر گــــۇرۇھلىرىنى يېتىشــــتۈرۈپ      ــۈچلهمچى مىللىــ ئــ
خهلقىمىزنــى قۇتۇلغۇســىز ســۇنى ئىچكــى زىــددىيهتلهر پاتقىقىغــا       

ــاتۇرىۋەتتى ــاز . پـ ــامۇدۇن نىيـ ــالى -ھـ ــددىيىتى، ئېرغـ ــهيپىدىن زىـ -سـ
ــددىيىتى، جانابىــل  ــددىيىتى، ئىســمائىل  -ســهيپىدىن زى داۋامــئهت زى

ــددىيى -ئهمهت ــددىيهتلهرنىڭ قا …تى، تۆمــۈر داۋامــئهت زى تارىــدىكى زى
ھهممىسىال ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان شهخسـى چىرىكلىـك،   
مهنپهئهتپهرەســـــلىك، ئابرۇيپهرەســـــلىك، غـــــالچىلىق مهرتىۋىســـــى 
تالىشـــىش، ئـــۆزىنى قوغـــداپ قـــېلىش قاتارىـــدىكى جېـــدەللىرىنىڭ 

ــلىرىدۇر ــق،    . ئىنكاسـ ــۈرگهن يۇرتۋازلىـ ــپ يـ ــزدە ئېقىـ جهمئىيىتىمىـ
يېزىلىق، -دىنسىزالر، شهھهرلىك-ساۋاتسىزالر، دىندارالر-كلهربىلىملى
قــــازاق، ھهتتــــا مهھهللىــــلهر زىــــددىيىتى قاتارىــــدىكى     -ئۇيغــــۇر

جېدەللىشىشــلهرنىڭ ھهممىســىال دېگــۈدەك ئهنه شــۇ خىــل مىللىــي 
مۇنــــــاپىق كاتتىۋاشــــــلىرى ئوتتۇرىســــــىدىكى زىــــــددىيهتلهرنىڭ  

 !السجهمئىيهتتىكى تۈرلهندۈرۈلگهن ئۇزانتىلىرى، خا

بۈگۈن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى كونا مىللىي مۇناپىقالرغا تايانمايمۇ 
ــاق،     ــپهرەس، ئاقمـ ــابرۇيپهرەس، مهنپهئهتـ ــىدىكى ئـ ــز ئارىسـ خهلقىمىـ

ئهقىدىسى يوق، چىرىگهن كىشىلهرنى بىۋاسىته -ۋىجدانسىز، ئېتىقات
ــارلىق    ــالالش شــارائىتىنى يارىتىــپ، ۋەتىنىمىزنىــڭ ب يېتىشــتۈرۈپ ت
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ئهۋالدلىرىمىزغا يارىتىپ بېرىشـنى بۈگـۈنكى ۋەزىپىمىـز قىلىشـىمىز     
 »كېرەك دېسهك توغرا بولمامدۇ؟

ــ« ــمىنىڭدىن    س ــى دۈش ــۈرۈپ ۋەتهنن ــدۇرۇپ ي ــى ئايالن هن يهنه گهپن
ــدىكى       ــى ئورۇن ــۆۋەتتىكى بىرىنچ ــڭ ن ــى بىزنى ــېلىش ئىش ــپ ئ تارتى

ــز دېـــگهن يهرگه ئېلىـــپ كهلمهكچىمۇســـهن؟      ’ســـاقى‘ −ۋەزىپىمىـ
 بىزدىن ھالىمىزغا، شۇ قارىغىنا − قىلدى، گهپ چهككهچ تاماكىسىنى

 »سهن؟كۆرەلهم هتسۈپ بىرەر اليىق ئورۇنداشقا ۋەزىپىنى بۇ

ھاراقنى، نهشىنى، تاماكىنى ۋەتهندىن ئۈستۈن كۆرسـهك، نۇرغـۇن   «
-ھهۋەس ھهۋەسنى، ئابرۇينى، ئويـۇن -مالنى، ھاۋايى-كىشىلهردەك پۇل

ــداش      ــى ئورۇن ــۇ ۋەزىپىن ــاق، ب ــدىغا قويۇۋالس ــڭ ئال ــىنى ۋەتهننى تاماش
بـۇ دېگهنلىـك ئوينىمـايلى،    . الياقىتىگه ھهرگىزمـۇ ئىـگه بواللمـايمىز   

بــاال دېمهيلــى، ئــابرۇيۇم دېمهيلــى -مــال دېمهيلــى، ئــۆي، خوتــۇن-ۇلپــ
ــز . دېگهنلىكمـــۇ ئهمهس ــاي ئوينـــايمهن، ۋەتىنىـــدە ئۆزۈمنىـــڭ“بىـ  بـ

ــولىمهن، ــابرۇيلۇق ب ــولىمهن ئ ــدىغان ”ب ــايىگه دەي  كېلهلىســهكمۇ غ
 شـهرت  ئالدىنقى ۋەتهننى ھهممىسىال غايىلهرنىڭ بۇ. يېتهتتى ھازىرچه

ىچىۋېلىپ گېپىنى داۋام قىلـدى،  ئ چاي يۇتۇم بىر قاسىم −. قىلماقتا
 بىـزدىن  ۋەتهننـى  بـۇ  ئۈچـۈن،  كهلتـۈرۈش  قولغـا  ۋەتهننى بىر بۇنداق −

 ئـاۋۋال  ئۈچـۈن  ئېلىش قايتۇرۇپ تاجاۋۇزچىلىرىدىن خىتاي تارتىۋالغان
 باشالشـقا  ئىـش  بېرىشـتىن  زەربه نۇقتىلىرىغا ئاجىز ئهڭ دۈشمهننىڭ

 »… قالدۇق، كېلىپ ھالغا مهجبۇر

ــاي  « ــى ئۇزارتم ــى‘گېپىڭن ــڭ ’مهن ئىزچ ــب نى ــان تهرغى  قىلىۋاتق
 بۇنچىلىـك  كىتـابالرنى  ئۇ يۈرۈپ نهلهردە سهن. دېگىنه تۇتايلى يولىنى

 بولغانـدا،  سـېنىڭچه  − بۆلـدى،  گهپنـى  ’سـاقى ‘ − ئوقۇۋالـدىڭ؟  پۇختا
 »… تېررورچىلىقنىڭ بۈگۈنكى
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تېررورچىلىـــــق ئهمهس، ۋەتهنـــــپهرۋەر پىـــــدائىيالر ھهرىكىتـــــى «
ــات   ! دېمهمســـهن ــىرتتىن كهلـــگهن يـ ــدا تـــۇرۇپ سـ ئۆزۈڭنىـــڭ يۇرتىـ

 »…زومىگهرلهرنى قوغالش ھهرىكىتىنى 

 ئالىيىـپ  غـا  ’موخـوركىچى ‘ سـالغان  لوقمـا  ’ساقى‘ −! بىلىمهن«
ــاراپ ــۇپ ق ــدى، قوي ــداق − دې ــالرنى بۇن ــى‘ ئىش ــى ’مهن ئىزچ  دېگىن

. دەيـدۇ  تېررورچىلىـق  بولسا خىتايالر دەيدۇ، ھهرىكىتى ۋەرلىكۋەتهنپهر
 »گهپ؟ قانداق زادى دېگىنى ”تېررورلۇق“الرچۇ، شۇ بېقىڭ دەپ

ــۇق،  « ــررور، تېررورل ــى‘ − …تې ــدىكىلهرگه ’خهۋەرچ ــاراپ ئهتراپى  ق
ــادەملهرنى قورالســىز − دېــدى، ــاكى ئۆلتــۈرگهنلهر، ئ  قــورال بولمىســا ي
 ھهرىكىتــى ئۆلتــۈرۈش ئــادەم پۇقراالرنىــڭ بولمىغــان ھوقــۇقى تۇتــۇش
مهن بىـر ئىنتېرنېـت   . اچـان ھهرق دەمـدىكىن  شۇغۇللىنىشـىغا  بىلهن

بېتىـــدە مۇنـــداق بىـــر گهپنىمـــۇ كۆرگهنـــدەك قىلىۋىـــدىم، ئۇنىڭـــدا 
 پهرق پـــۇقراالردىن ئۈچـــۈن قالماســـلىق ئاتاققـــا دېـــگهن تېررورچـــى“

 بولمىغانــدا ھــېچ قىلىشــى، ئــۇرۇش كىيىــپ كىــيىم قىلىــدىغان
 پاگونغا-ئىزنهك بهلگىلىرى، يهڭ بولىدىغان قىلىشقا پهرق يىراقتىن
 ».يېزىپتۇ دەپ ”ىغان بهلگىلهرنى تاقىۋالغان بولىشى كېرەكئوخشايد

 تــۇرۇپ تىــرەپ قــولىنى ئىككــى جوزىغــا تــۇرۇپ ئورنىــدىن ’ســاقى‘
 ئــۈزۈلمهس كهينــى ئانــدىن. چىقتــى قــاراپ بىرقــۇر ئهتراپىــدىكىلهرگه

 :باشلىدى قويۇشقا سوئالالرنى

ئۇنـداق بولسـا،   . نهدىكى قـۇرۇق گهپلهرنـى تاپىدىكهنسـهن ئـاداش    «
بۈگــۈنگىچه بولۇۋاتقــان ئۇرۇشــالردا نۇرغــۇن دۆلهتلهرنىــڭ شــهھهرلهرنى  
بومباردىمـــان قىلىـــپ سانســـىزلىغان قورالســـىز پـــۇقراالرنى، ھهتتـــا  
نارســــىدىلهرنى ئۆلتــــۈرگهنلىكىگه نــــېمه دەيســــىلهر؟ پــــارتىزانلىق 

ــ  ــدۇرۇپ   ئۇرۇشــالرنىڭ ھوق ــۈمهتلىرىنى ئاغ ــدۇ؟ ھۆك ــم بېرى ۇقىنى كى
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 بـۇ  مهزگىللىرىـدە،  ئېرىشكهن قا ’ھوقۇق تۆت‘كېيىن سهيپىدىن 
 مهڭگــۈ ئالدىــدىن ئىشــىكى نىــڭ ’دۈشــمىنى ئــائىله تالالنغــان خاتــا‘

 چىقىـپ،  كۆچـۈپ  قورۇدىنمـۇ  ئايرىلغان ئىككىگه ئۈچۈن ئۆتمهسلىك
ــاغلىق ئېچىلىــدىغان يولغــا چــوڭ بىۋاســىته ئىشــىكى  ســاراي بىــر ب
كۈتـۈپ ياتقـان    پۇرسـهت  ئهممـا . بولـۇۋاالتتى  تاپقانـدەك  ئـارام  ياسىتىپ

-داۋامئهتلهرمــۇ بــوش تۇرمــاي، ۋاڭ فېــڭ جــالالت كهلگىنىــدە يىغــالپ
ــى     ــۇ يېڭ ــىدە ســهيپىدىننى ب قاقشــاپ شــىكايهت قىلىشــالر نهتىجىس
قورۇسىدىمۇ تۇرغۇزماي بېيجىڭغا قوغالپ، يېڭى قورۇدىكى ئايىمنىـڭ  

ــاال ــاغلىرىنى بـ ــلهپ  -بـ ــپ چهيـ ــلهن كىرىـ ــاقىلىرى بىـ ــۆچىنى‘چـ  ئـ
 … .بولدى ’ئېلىۋالغان

ــى   ــۇ ئىكك ــتاز‘قىسقىســى ب ــاگىرت-ئۇس ــاي ’ش ــالچىلىرى خىت  غ
 چـوڭ ‘ غوۋغاسىنى چىقارغان كىرىپ ئارىسىغا باال نىڭ ’خانىشلىرى‘

 نىڭ ’پهرىزاتى‘ سهيپىدىن: قىلدۇرىدۇ داۋام سۆرىشىپ غىچه ’قۇرۇلتاي
 تهرىپىــــدىن ئايــــالى بىشــــهم لهقۋانىــــڭ مــــۆرىمهس بىــــر بۇنــــداق

 ’سـاۋات  قـارا ‘ھهر قهدەمـدە بـۇ   . اللمايدۇقى تاقهت زادىال يۇڭۇزلىنىشىغا
ــى ــكه، نـ ــكه سىلكىشلهشـ ــقا چهتـ ــۆزگه ۋە قېقىشـ ــلىققا كـ  ئىلماسـ

ــىدۇ ــۆپ. تىرىش ــۆتمهي ك ــاي ئ ــۈمهت ۋە قۇرۇلت ــدە ھۆك ــاۋىن ئىچى  مۇئ
ــاۋاز رەئىســنىڭ ــۈر غالچــا قالغــان بىلىــپ قىممىتىنــى بېــرىش ئ  تۆم

جـالالت   ئـۆرۈپ،  يۈز ئهزىزدىن سهيپىدىن غوجاكىسى دەرھال داۋامئهت،
 ’ئېلىش ئۆچ‘ۋاڭ ئېنماۋغا يان بېسىپ ئاۋاز بېرىش ۋاسىتىسى بىلهن 

ــولىنى  خهلقــلهرگه يهرلىــك ۋەتىنىمىزدىكــى نهتىجىــدە. تېپىۋالىــدۇ ي
 چىـرىگهن،  شـۇنداق  ئهنه اليىهىلهر-پىالن نۇرغۇنلىغان مۇناسىۋەتلىك

 قۇربانىغــا زىــددىيهتلىرىنىڭ شهخســى ۋىجدانســىزالرنىڭ بىلىمســىز،
 …! كېتىدۇ ئايلىنىپ

بۇ ئاددىي مىسالدىن مهلـۇمكى، بىزنىـڭ بۈگـۈنكى ئىككىلهمچـى     
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توخسۇندا قويۇپ چىققان تۆمـۈر داۋامئهتنىـڭ غوجاكىسـى سـهيپىدىن     
شـۇنداقتىمۇ بـۇ سـهھرالىق    . ۆرۈلمهيـدۇ بىلهن ھـېچ بىـر توقۇنۇشـى ك   

بېيجىڭــدىكى ۋاقتىــدا ســهيپىدىننىڭ تــۆت ئــاتلىق گــۇدۇڭ ھــارۋا       
تارتالمايدىغان بۇ ساالپىتىنىڭ بېيجىڭدا ھېچ نېمىگه ئهرزىمهيـدىغان  

بـــالىلىرىنى . قــۇرۇق ســـۆلهت ئىكهنلىكىنىمــۇ بىلىـــپ قالغانىــدى   
ۋە يېزىـدا  ئۈرۈمچىگه يۆتكهپ كهلگىنىدىن كېيىن، سـهھراغا كـۆنگهن   

ــان ئهركه   ــوڭ بولغ ــتاق چ ــاال -باشباش ــاق ب ــى -ناين ــلهر‘چاقىس  رەئىس
ــى ــا ’قورۇس ــدىن غ ــيىن، كىرگىنى ــا كې ــاي ئۇزۇنغ ــۇ قالم ــۇ ب  قورۇنىم
 ئارىدا بۇ. كهلتۈرۈۋېتىدۇ ھالغا ئېتىزلىقتهك قىلىنغان پاساڭ رەسمىي
ــايىم ــز، ئـ ــدە ئهزىـ ــتۈرگهن قىلىـــپ پهرۋىـــش ئاالھىـ  كىچىـــك يېتىشـ

تــــــوڭتهي -چــــــاقالر تهرىپىــــــدىن ئــــــوڭتهيتۆمۈر باغچىســــــىنىڭ
ئـاخىرى بىـر   . قىلىۋىتىلىشىگه زادىـال چىداشـلىق بېـرەلمهي قالىـدۇ    

 كىچىـك  بـۇ  الرنـى  ’تۆمۈرچـاق  كىچىـك ‘كۈنى ئهخالقسىز ئايىم ئهزىز 
 كۆرسه پۇلنى. چىقىرىدۇ قوغالپ سوزۇپ قۇالقلىرىنى دىن ’جهننىتى‘

ــدىغان رەڭگىــدىن ــۇن بىشــهم ساۋاتســىز تونۇي ــاال گۈلزى خوت -راخــان ب
زار قىلىشـىپ كىرىـپ كهلگهنلىكىـگه چىـدىماي،     -چاقىسىنىڭ يىغا

يـاۋايىالرچه بېرىـپ ئايىمنىـڭ ئۈسـتىگه تاشـلىنىپ پومداقلىشىشــقا      
 ئوتتۇرىســىغا ’قورۇســى رەئىســلهر‘ جېــدەل بــۇ ئــاخىرى …! باشــاليدۇ

 ئـايرىۋېتىش  يـوللىرىنى  ئائىلىنىڭ ئىككى بۇ سوقۇپ سېپىل ئېگىز
بۇنىڭـدىن تهسـىرلهنگهن نۇرغـۇن    . ىتىلغـان بولىـدۇ  تىنچ ئاران بىلهن

 قـورۇ  ئۈرۈمچىـدە  ئالدىـدا  سـهل  نىڭ ’ئىنقىالۋى مهدەنىيهت‘كىشىلهر 
ــايرىش چېگــرا‘ قوشــنىلىرىدىن توســۇپ ــدا دولقــۇنى ’ئ  قىلىشــقا پهي

  …. باشلىشىدۇ

قانـــداق پهسكهشـــلهرنىڭ قولىغـــا ! ئىســـىت، بىچـــارە خهلقىمىـــز
 ! ھه-قالغان
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تاشــالش، چهتــئهل تاجــاۋۇزچىلىرىنى قــوغالپ چىقىــرىش ئۈچــۈن شــۇ  
ــرىش     ــى تهشــكىللىنىپ يهرئاســتى زەربه بې ــۇقرالىرى مهخپ ــڭ پ يهرنى
ــرەك؟     ــىمىز كې ــېمه دېيىش ــلىغانالرنى ن ــش باش ــدىن ئى ھهرىكهتلىرى

ان، ئاشـكارا  ھهممه كۆرەلهيدىغان، يىـراقتىن پهرق قىلغىلـى بولىـدىغ   
ھېچنــېمه قىلمــايال دۈشــمهنگه ئــۆزۈڭنى ! تونــۇغىلى بولىــدىغانمىش

. تونۇتۇش، كهينىدىنال قولغا چۈشۈپ بېرىش دەڭال گهپنى ئايالندۇرماي
ــاق ــداق     ! ي ــاممۇ بۇن ــكهن بولس ــانچه بۇلغىنىــپ كهت ــاراقتىن ھهرق ھ

ياق، ياق، شـۇ ئىزچىمهننىـڭ دېگىنـى    . پهتىۋالىرىڭغا قوشۇاللمايمهن
ئۇنىڭ دېگىنىدىن باشقا قۇتۇلۇش چارىمىز قالمىـدى  . ي توغراپۈتۈنله

ــڭ ــۋېتىپتىمىز ئــاغىنىلهر    ! بىزنى ــىپ كېتى ــتتىنال تۈگىش ــز راس . بى
قارىغاندا كاللىمىزنى سـىلكىۋېتىدىغان ۋاقىـت كهلگهنـدەك قىلىـدۇ     

 .كهتكهنىدى ھاياجانلىنىپ رەسمىيال ئۇ −» !بىزنىڭ

 .ھهممه جىمىپ قالدى

 كۈلــدانغا تاماكىســىنى تــۈگىمىگهن مــىيېرى قولىــدىكى ’ســاقى‘
. قىالتتــى تىتىرىمىگهنــدەك قــوللىرى ئۇنىــڭ ئهمــدى. ئهزدى پــاتۇرۇپ
-بىرمـۇ  ئهتراپىدىكىلهرگه. تۇردى ئورنىدىن بىلهن تهمكىنلىك ئاندىن

 قويغـان  سـېلىپ  ئىشكاپقا بېرىپ ئاستا. چىقتى قاراپ تىكىلىپ بىر
ــۇلكىالرنى ــاردى بوتـ ــ. چىقـ ــپ ئـ ــردى ۇالرنى ئېلىـ ــا كىـ . ھاجهتخانىغـ

ئالـــدىرىماي تـــۇرۇپ بوتۇلكىـــدىكى ھـــاراقنى بۇلـــدۇقلىتىپ تۆكـــۈپ 
ــاتتى ــلهپ    . بوش ــا تىك ــۇلكىالرنى جوزىغ ــۇرۇق بوت ــپ ق ــپ كىرى قايتى

ــۇ گهپ      . قويــدى ــتلىرىغا مهغــرۇر قــارىغىنىچه، بىــر ئېغىزم ئــۇ، دوس
 .قىلمىدى

ڭى ئورىغـان  يې قولىدىكى تۇرۇپ، ئورنىدىن ئاستا مۇ ’موخوركىچى‘
يانچۇقىــدىن قــاقتهك قىلىــپ . لىكىنــى كۈلــدانغا يىمىرىــپ ئهزدىپه

. ئورىۋالغان يېشىل بىـر نېمىنـى چىقىرىـپ كۈلـدانغا ئۇۋۇتـۇپ ئهزدى     
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 . ئۇمۇ مىت قىلماي بۇ ھهرىكهتلهرنى قىلماقتا ئىدى

 ئـاتتىن  تـازا  تاماكىسـىنىڭ  قولىدىكى تۇرماي، جىم مۇ ’خهۋەرچى‘
ــك بىــلهن  . ىيىمىرىــپ ئهزد كۈلــدانغا يېرىنــى چۈشــكهن ئهپچىللى

يانچۇقىدىن تېخى يـېڭىال ئېچىلغـان تاماكـا پاچكىسـىنى چىقىرىـپ      
ئۇنىڭمـۇ  . پـۇرالپ بۇلۇڭـدىكى ئهخـلهت خالتىسـىغا تاشـلىدى     -ئىزىپ

 .ئاغزىنى تىغ ئاچماس ئىدى

ــىغا     ــلهت خالتىس ــىپ ئهخ ــاقلىرىنى چىقىرىش ــىال چاقم ھهممىس
 .تاشالشتى

 :تۇردىرنىغا كېلىپ ئو بىلهن سالماقلىق ’ساقى‘

 تۈســــكه جىــــددىي رەســــمىي چىرايــــى ئۇنىــــڭ −! ئــــاغىنىلهر«
 باشالپ بۈگۈندىن ئاغىنىلهر، −. تۇراتتى جاراڭالپ ئاۋازىمۇ. كىرگهنىدى

 ئـائىلىمىزدىن . يـوق  تاماكـا . يـوق  نهشـه . يـوق  ھاراق ئولتۇرۇشىمىزدا
ــالر ــوق يامانالشـ ــۇمكىن. يـ ــا مـ ــۇرۇنقى بولسـ ــالىڭالر بـ ــلهن ئايـ  بىـ

-تـاالش  ھهققىـدە  دىـن  …. بولمىسا ئۆيلىنىۋېلىڭالر. ېلىڭالريارىشىۋ
 بىلىمىمىزمۇ يهتكۈدەك ئۇنىڭغا. ئهمهس ۋەزىپىمىز بىزنىڭ تارتىشالر

ــوق ــوغرا مهيلــى ئهممــا. ي ــاكى بولســۇن ت ــا ي ــدىن بولســۇن، خات  بۇرۇن
 قىلىشـقا  ئىجـرا  يوشـۇرۇن  قائىـدىلىرىنى  ئىبـادەت  دىنىي كېلىۋاتقان

دىن كېــيىن بىزنىــڭ دوســتلۇقىمىزنىڭ، بۇنــ بــۇالر …! تىرىشــىمىز
ــدۇ    ــهرتى بولى ــلىرىمىزنىڭ ش ــداق ئولتۇرۇش ــى  . بۇن ــدىن كېيىنك بۇن

ــاي  ــلىرىمىزدا چــ ــدۇ  -ئولتۇرۇشــ ــه بولمايــ ــقا نهرســ ــاقتىن باشــ . تامــ
ــدۇ     ــدە بولى ــلهت ھهققى ــن، ۋەتهن، مىل ــۆھبهتلىرىمىزمۇ دى ئهممــا . س

  »سىلهر قانداق قارايسىلهر؟. مۇتلهق يوشۇرۇن بولسۇن

-تـۆت قـول بىـر   . بىـردەك ئـۆرە تـۇرۇپ قـوللىرىنى ئـۇزارتتى     ھهممه 
قاتاردا قاسىم دەرھال مۇنچىغا كىرىپ . بىرسىنىڭ ئۈستىگه قاتالندى
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قىســقا تىــل كورســىدىن قايتىــپ كهلــگهن تۆمــۈر، ئــۇزۇن  ! بــارااليتتى
ىههتى بويىچه بوش قالغان تۇرپان ئۆتمهي يهنه شۇ سهيپىدىننىڭ مهسل

ئارىدىن ئۇزۇن . مهركىزى ناھىيه پارتكوم سېكرېتارلىقىغا ئۆستۈرۈلىدۇ
 ۋەكىلىدىن چارۋۇچى-دېهقان نىڭ ’رايون ئاپتونوم‘ئۆتمهي، ئاتالمىش 

 چىقىـدىغان  ئورنىغـا  ئۇنىـڭ  ئۆلگىنىدە، رەئىسى باش مۇئاۋىن بولغان
ــاۋىن دېهقــان بىــر يهنه ــامزات رەئىــس مۇئ ى ســهيپىدىننىڭ بېشــىنى ن

چۈنكى بۇ ئورۇن ئۆزىنىڭ سىزغان سىزىقىدىن چىقمايدىغان . قاتۇرىدۇ
ــاۋاز     ــا ئ ــۈمهت قارارلىرىغ ــى كېرەككــى، ھۆك ــادان بىرســى بولۇش ئهڭ ن
بهرگهنــدە شهرتســىز تــۈردە ســهيپىدىنگه يــان بېســىپ ئــاۋاز بېرىــدىغان 

ــۇن  ــى بولس ــيۇلتۇزدىكى    ! بىرس ــان بهش ــۈن تۇرپ ــڭ ئۈچ ــلىدە بۇنى ئهس
داڭلىق نهمۇنىچى، لـۈكچهك ۋە زابـوي دېهقـان ئهتـرەت باشـلىقى روزى      

ئهمما ئۇ بهكـال  . تۇردىنى نامزات قىلىپ ئېلىپ چىقىش كېرەك ئىدى
تهرسا نېمه بولـۇپ، سـهيپىدىنگه چهكچىيىشـتىنمۇ تهپ تارتمايـدىغان     

يهنه بىـر نـامزات بولسـا ئىشـهك مېنىـپ      . ئهلپازىدىكى بىرسـى ئىـدى  
قـۇل  -قىلىمهن دەيدىغان ئۇچىغا چىققان ئاخمـاق ماۋغا قوغۇن سوۋغا 

ئهممـا  . قۇربان تۇلۇم ئهڭ مۇۋاپىـق نـامزات بواللىشـى مـۇمكىن ئىـدى     
شـۇڭا ئـۇ،   . ئۇنىڭ بهكال قېرىپ كېتىشى بۇ ئورۇنغا مـاس كهلمهيتتـى  

ئهڭ ئاخىرقى بىر نامزات قاتارىـدا دەرھـال ھېلىقـى سـهھرالىق تۆمـۈر      
ىنىش ئـارقىلىق ئـاخىرى تۆمـۈر    كـۆپ ئـويل  . داۋامهتنى ئېسىگه ئالىدۇ

داۋامئهتنىڭ ۋىاليهت دەرىجىلىك پـارتكوم سـېكرېتارلىق ۋەزىپىسـىنى    
ــادىرى   ــان دېهقـــان ئهمهس رەســـمىي بىـــر دۆلهت كـ ئـــۆتهپ كېلىۋاتقـ
ئىكهنلىكىنىمۇ ئىناۋەتكه ئېلىشماي، ئۇنىـڭ ساۋاتسـىز ۋە نـادانلىقى    

نـامزات  دېهقان ۋەكىلى بولۇش اليـاقىتىگه توشـىدۇ دېيىشـىپ، ئـۇنى     
ئــاتمىش تــۆتىنچى يىلــى ئــۇنى تۇرپانــدىن دەرھــال  . قىلىــپ تالاليــدۇ

ئــۈرۈمچىگه يــۆتكهپ چىقىــپ مۇئــاۋىن دېهقــان رەئىســلىك تهخــتىگه  
ئـــاتمىش بهشـــىنچى يىلـــى ئهتىيـــازغىچه، ئائىلىســـىنى . چىقىرىـــدۇ
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مىزنــى بــاش قــاتۇرۇپ، ئاچارچىلىقتــا جــان ئــازابى چېكىۋاتقــان خهلقى 
ــۈزۈپ     ــى تـ ــدىن بىرنـ ــۇق پىالنىـ ــنىڭ قورقۇنچلـ ــاچالپ قويۇشـ يالىڭـ

ــا ســۇنىدۇ  ــۇق  : ســهيپىدىن، ۋاڭ ئىنماۋالرغ ــاپتونوم رايونل ــالمىش ئ ئات
 بېشـىغا  نوپـۇس  ھهر يىلىغا رايونىدا مىللهتلهر سانلىق ئاز“پارتكومغا 

 رەخت بهلگىلهپ نورمىسى رەخت سانتىمېتىرلىق ئاتمىش مېتىر ئۈچ
 سـۇنى  ئويـدۇرۇلغان  اليىهىسـىنى  دېـگهن  ”ىلسا كۇپايهتارقىت بېلىتى

 بــارلىق ۋاقىتتــا ئهينــى. قىلىــدۇ دوكــالت قوشــۇپ بىــلهن ’پــاكىتالر‘
 تارقىتىلىـدىغان  يىلىغـا  خهلقىمىـزگه  ئهمهلـدارالر  غالچـا  ۋە تاجاۋۇزچى

 ئـون  قىلسـاق  قانـداق  اليىهىسـىنى  نورمىسى رەخت مېتىر ئالته ئون
ــى ــا ئىككـ ــپ مېتىرغـ ــپ   تارقى كېمهيتىـ ــى قېتىـ ــارمىز دەپ بېشـ تـ

ــاچ قــويغىنى يهتــمهي يالىڭــاچالپ قويىــدىغان    تۇرغىنىــدا، خهلقنــى ئ
 سهيپىدىن كۆرگهن نى ’اليىهىسى يېڭى-يهپ‘داۋامئهت سېكرېتارنىڭ 

 بــۇ. كېتىــدۇ ئېچىلىــپ گــۈلقهقهلىرى جالالتنىــڭ ئىنمــاۋ ۋاڭ بىــلهن
ــورۇندا ــر سـ ــۇ بىـ ــايچىنى ئېغىزمـ ــلهپ خىتـ ــۆزلىيهلمهيدىغان ئهپـ  سـ

رنىـــڭ گېپىنـــى بىۋاســـىته ئـــاڭالپ ئولتۇرغـــان ســـهيپىدىن، بـــۇ تۆمۈ
ــدۇ  ــاپىرىن ئوقۇي دەرھــال قــارار ئېلىشــىپ  . ســهھرالىقنىڭ ئهقلىــگه ئ

خهلقىمىــزگه تارقىتىلىــدىغان رەخــت بىــلهت نورمىســىنى ئــون ئــالته 
ــۈرۈپ      ــا چۈشـ ــهككىز مېتىرغـ ــاي سـ ــدىن قورقمـ ــق اليىهىـ مېتىرلىـ

ىگه تېخىمــۇ ســاداقهت تارقىتىشــنى بهلگىلىشــىدۇ ۋە تۆمــۈرنى ئــۆزلىر
كۆرسهتســـۇن دەپ مهركىـــزى مىللهتـــلهر ئۇنىۋېرســـىتېتنىڭ بىـــر     

ئۇيغـۇرچه ھهرپلهرنـى تىزىـپ    . مهۋسۇملۇق تىل كورسىغا ئهۋەتىشـىدۇ 
رومانىنىـڭ  » ئۆلۈك جـانالر «چىقىشقىمۇ تۈزۈك ئهقلى يهتمهي تۇرغان 

باش قهھرىمانى چىچىكوۋنىڭ قاراساۋات مالىيىغا ئوخشاش، ھهرپلهرنى 
بىرسىگه قوشسا گهپ چىقىۋاتقانلىقىغا ئهقلـى ھهيـران قېلىـپال    -بىر

خهت ئوقۇيــــدىغان بــــۇ ئۆلۈمتــــۈك، خىتــــاي مهركىزىــــدە رەســــمىي  
خىتايپهرەس بىر سادىق قـۇل ھالىغـا كېلىشـتىن باشـقا يهنه نهگىمـۇ      
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يۇيۇنۇپ چىقىپ، ياتـاق ئـۆيىگه كىرىـپ بىـر ئـاق خهسـىنى جاينامـاز        
 .قىلىپ بىرنهچچه رەكهت ناماز ئوقۇپ چىقتى

ــ    « ــڭ نامىزى ــى ۋاقىتنى ــڭ قايس ــازىر ئۆتىگىنى ــاغىنه، ھ  −» دى؟ئ
 .بۇزدى ’خهۋەرچى‘ جىمجىتلىقنى بېرىقى باياتىدىن

مهن نهدىــن بىــلهي، يېڭىــدىن ئــادەم بولىشــىمىزنى تهبــرىكلهپ  «
 بـولغىنىڭالر  ’جۇنـۇپ ‘سىلهر ھـازىر ھـاراقتىن   . ئۆتىگهن نامىزىم، شۇ

 ».تولۇقلىۋېتهرسىلهر كېيىن. تۇتمايدۇ تاھارەت سىلهرگه ئۈچۈن

ــۈن     ــاغىنىلىرى ئۈچـ ــپ ئـ ــاللىقىدىن ھاياجانلىنىـ ــىم خۇشـ قاسـ
خېلى بۇرۇنال قازانغـا سـېلىپ قويغـان    . قايتىدىن داستىخان راسلىدى

ــكهن     ــازا مهي بولــۇپ كهتكهنى ــىپ ت ــى پىش ــېلىپ  . گۆش لــېگهنگه س
ھهممىسىگه ئاتاپ بىسـمىلال دەپ  . قاسىم يالغۇز دۇئا قىلدى. چىقتى

ھهممىسىنىڭال كاللىسـى  . ىدوستلىرىنى داستىخانغا تهكلىپ قىلد
قىنىغـــا -ئـــۇالر خۇشـــاللىقىدىن قىـــن. سهگهكلىشـــىپ قالغانىـــدى

بـايرام كۈنلىرىدىكىـدەك خۇشـال    -خۇددى چوڭ ھېيت. پېتىشمايتتى
ئۇالر تهكهللـۇپالر بىـلهن، يېـرىم چاقچاقلىشـىپ گۆشـكه قـول       . ئىدى

  …. ئۇزىتىشتى

*****  

  

 يېڭى ئىشالر .16
ــۆيۈش ۋەتهن“ ــڭ − ســــــــــ  ئىماننىــــــــــ

  ”.جۈملىسىدىندۇر

 ھهدىسلهردىن −                                 
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 تهييارلىغان نىڭ ’يانچۇقچى‘دېكىلهر » يېڭى ئاي قوشۇنى«بۈگۈن 
 .يىغىلىشتى ئۆيىدە يوشۇرۇن بىر

ــۇق،  « ــز ئۇچ ــدى −يىغىنىمى ــار، دې ــدىكى گۈلباھ ــدانغا ئالدى  كۈل
 بېـرى  ھهپتىـدىن  ئۈچ بۇ بىز − تۇرۇپ، قېقىپ كۈلىنى تاماكىسىنىڭ

دا قوشــۇنىمىز تــۆت قېتىملىــق يوشــۇرۇن جهريانــ بــۇ. يىغىاللمىــدۇق
يهنـى، ئېنىقـراق دېسـهم ئـۆتكهن     . ۋەھىمه ھهرىكىتىنى پهيـدا قىلـدى  

ھهپتىـــدە ســـانائهت ئۇنىۋېرســـىتېتىنىڭ قوغـــداش باشـــقارما خىتـــاي 
باشلىقى ئائىلىسىنىڭ ئۈچ نهپهر ئادىمى بىلهن بىرگه ئۆيىدە پـارتالپ  

ئۇنىڭدىن قالسا، ئـۆتكهن يىلـى بىرمـۇنچه    . ىتما بولۇپ ئۆلدىت-تىتما
سودىگهرلىرىمىزنىڭ نهچچه مىليون سوم پۇلىنى ئالـداپ ئېلىۋالغـان   
داڭلىق ئالدامچىالر شىركىتىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ كوڭباۋ ياتقـان ئۆيىـدە   

ئۇنىڭـدىن باشـقا،   . ئىككى پاھىشه بىلهن بىرگه بوغۇزالپ ئۆلتۈرۈلـدى 
ــالىي تېخنىكو ــر ئ ــپ  بى ــان قىلى ــۇچىلىرىمىزدىن گۇم مــدىكى ئوقۇغ

ــاڭ      ــلىرىدىن ج ــڭ جاسۇس ــك نازارىتىنى ــكهن بىخهتهرلى ــا چۈش پېيىغ
ئۇنىڭ ياردەمچىسى بولغان مىللىـي  . خۇلۇنىڭ ئۆيى كۆيدۈرۈۋېتىلدى

مۇناپىق ئادىلنىڭ ئۈچ ياشلىق قىزى قاچۇرۇلۇپ ھازىرغىچه يوشـۇرۇن  
گېئولوگىيه نازارىتىنىڭ  شۇنىڭدەك يهنه. بىر يهردە گۆرۈدە تۇتۇلۇۋاتىدۇ

ئـالىي ئىنژېنېـرى ئائىلىسـىگه خهت كىرگـۈزۈپ يـۈز تـال ئاپتوماتىـك        
پىستان تهييارالپ بېرىشى ۋە يېڭى پـارتالتقۇچ دورىسـى تهييارالشـنىڭ    

ــدى  بۇنىــڭ تېخــى . خامئهشــيالىرىنى تېپىــپ بېرىشــى تهلهپ قىلىن
بىر جـاۋاب  ئهگهر يهنىال . يهنه بىرمهزگىل ساقالپ باقىمىز. جاۋابى يوق

. ئااللمىســاق، ئهڭ ياخشىســى، ئۇنىمــۇ ئۇجۇقتۇرۇۋېتىشــىمىز كېــرەك
شـۇنىڭدەك يهنه  . خىتاي زىيالىيلىرىغا بىر ئىبرەت بولسـۇن بـۇ ئۆلـۈم   

 تاماكىسـىنىڭ  گۈلباھـار  −. بهش پارچه تهشۋىقات ۋارىقـى تارقىتىلـدى  
 − قىلدى، داۋام گېپىنى تۇرۇپ ئېزىپ كۈلدانغا ئالدىدىكى قالدۇقىنى

ر يـاش ئىشـچىمىزنى قولغـا    نهپه يىگىـرمه  بىگۇناھ ئايدا ئۆتكهن ئهمما
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 :يمىزكۆرىدىغان بولساقال، بۇ نۇقتىنى تولۇق ئىسپاتلىياال

 تۆمــۈر ھېســابلىنىۋاتقان ’دۈشــمىنى ســهيپىدىن‘بۈگــۈن تىپىــك 
 يېزىسـىدىكى  يىالنلىـق  ناھىيىسـىنىڭ  توخسـۇن  ئهسلىدە داۋامئهت،

 ئهۋالد-ئهۋالدمـــــۇ ئۆيىـــــدە ئاقســـــاقىلىنىڭ يېـــــزا مۆتىـــــۋەر بىـــــر
ــى ــۈرۈپ داۋام خىزمهتچىلىكىن ــان ئهتت ــئهت كېلىۋاتق ــڭ داۋام  مهزىننى

شـىدىنال ئـاجىز بولغـان تۆمۈرنىـڭ بـۇ      تۇغۇلۇ. ئىـدى  ئوغلى ئۆلۈمتۈك
ــلهپ    ــاتىنى داۋام ئهتتۈرۈشــىنى تى ــدىكى ھاي ــۈردەك“ئائىلى  بهردەم تۆم

ــول ــۈر‘ دەپ ”ب ــى ’تۆم ــا ئېتىن ــاي، قويغىنىغ ــه قارىم ــۇپ پۈۋلىس  ئۇچ
 بــــاش كېســــهللىكتىن. بولىــــدۇ چــــوڭ پهرۋانىــــدەك كېتىــــدىغان
ۆزى كـ  باقالىشـىغا  جان بىلهن دېهقانچىلىق تۆمۈرنىڭ كۆتۈرەلمىگهن

يهتمىگهن مهھهلـله ئاقسـاقىلى ئـۇنى ئۇيغـۇر ئاقـارتىش ئۇيۇشمىسـى       
ئهمما ئۆلۈمتۈك تۆمۈر بۇ . قۇرغان باشالنغۇچ مهكتهپكه ئوقۇشقا بېرىدۇ

ئوقۇشنىڭمۇ ھۆددىسىدىن چىقالماي يېـرىم يولـدا توختـاپ، مهھهلـله     
ئېشـهك سۇغىرىشـتهك ئىشـالر بىـلهن     -ئاقساقىلىنىڭ قورۇسـىدا ئـات  

ــالىلىق ۋاقىت ــدۇبـ ــى ئۆتكۈزىـ ــتلىرىنىڭ . لىرىنـ ــاي كوممۇنىسـ خىتـ
يهرلىك مۆتىۋەرلهرنى تازىالش ئۈچـۈن  : كېلىشى تۆمۈرگه بولۇپ بېرىدۇ

تىزىمالشقا بىرمۇ ئادەم رازى بولمىغان بۇ يېزىدا، ئۇيغـۇر ھهرپلىرىنـى   
 خىتــاي داۋامــئهت تۆمــۈر بولغــان ’ســاۋادى‘ئــارانال تىزىــپ چىققــۇدەك 

بۇ ياش مۇناپىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا . دۇقالى ياراپ تاجاۋۇزچىلىرىغا
ســاداقهت بىــلهن غــالچىلىق قىلىــپ، نۇرغۇنلىغــان مۆتىــۋەر بــايالرنى، 
مىللهتســۈيهرلهرنى، دىنــى ئــالىمالرنى، قهھرىمــانالرنى خىتايغــا پــاش  

تۆمۈرنىڭ بۇنچه ساداقىتىنى كـۆرگهن  . قىلىپ مهلۇمات توپالپ بېرىدۇ
ــاۋۋال    ــاپىقنى ئ ــۇ مۇن ــاۋۇزچىالر ب ــدىن    تاج ــۈمهتكه، ئان ــق ھۆك يېزىلى

. ناھىيىلىــك ھۆكــۈمهتكه مهســئۇل ئهمهلــدار قىلىــپ مۇكاپاتلىشــىدۇ 
خهلق ئۈسـتىدىن ماتېرىيـال تـوپالپ مهنـپهئهت ئېلىـپ ئـادەتلهنگهن       
تۆمۈر، خهلقىنى سېتىش جىنايىتىنى داۋامئهتتۈرۈش چارىسى ئۈستىدە 
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بـۇ ئارىــدا، ســهيپىدىن كېلىـپ ئــۇنى كــۆرگىلى   . ئهكېلىـپ ياتقۇزغــان 
كىرگىنىدە، ئىمىنوپ ئهڭ ئاخىرقى تىنىقى قالغان ۋاقتىدا، كۈچىنى 

ســـېنىڭ كاســـاپىتىڭدىن مىللىـــي : ېگهنمىـــشتـــوپالپ شـــۇنداق د
ــارات قوشــــۇنىنىڭ خهلــــق مهيدانىــــدىكى رەئىــــس   ــارمىيىمىز پــ ئــ
سهھنىســىنىڭ ئالدىــدىن غهربــتىن شــهرققه قــاراپ پــارات قىلىــپ       

 جـان  دەپ −! ئۆتۈشىنى كۆرەلمهيدىغان بولدۇم، خۇدا جاجاڭنى بهرگهي
 !ئۈزگهنمىش

ىننىڭ بۈگــۈنكى كۈنــدە، بىزنىــڭ بهزى كىشــىلىرىمىز ســهيپىد     
يۇقىرىقىدەك جىنايى قىلمىشلىرىنى ئۇنتۇپ، ئۇنىڭ تۆمۈر داۋامئهت، 
ھامۇدۇن نىياز قاتارىدىكى ئىككىنچى ئهۋالد ۋەتهن خـائىنلىرى بىـلهن   
چىقىشالماســلىقىغا قــاراپال ئــۇنى ۋەتهنســۈيهر، مىللهتســۆيهر قىلىــپ  

نهتىجىـدە، بۈگـۈنكى ھهرخىـل گۇرۇھالرغـا     . تهسۋىرلهشكه ئۇرۇنۇشماقتا
ۈنىۋالغان ۋەتهن خائىنلىرىنى ئۆز ئىچىدىن ۋەتهنـپهرۋەر يـاكى ۋەتهن   بۆل

ــماقتا   ــۈرلهرگه ئايرىشـ ــۇنى تـ ــاتقۇچ دەپ سـ ــىمالر  . سـ ــا بىرقىسـ ھهتتـ
ــائىن   ــك خـ ــدىكى تىپىـ ــهيپىدىن قاتارىـ ــاي  -سـ ــڭ خىتـ مۇناپىقالرنىـ

مهركىــزىگه ئېلىــپ كېتىلىشــى يــاكى ۋەزىپىســىدىن قالدۇرۇلۇشــىغا 
ىقىنى تونۇپ ۋەتهن ئۈچۈن ئاالھىدە پىـالن  خاتال ئهسلىدە ئۇالر“قاراپال، 

ــاكى    ــتىش يـ ــگه يىقىـ ــپ دۆڭـ ــېزىپ قېلىـ ــمهن سـ ــدا دۈشـ تۈزەۋاتقانـ
 خائىنالرغا دەپ، ”ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇش جازاسىغا مهھكۇم قىلىندى

  ! ئوقۇشماقتا مهدھىيىلهر

بىز شۇنى ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەككى، تۆمۈر داۋامـئهت، ھـامۇدۇن   
جانابىل قاتارىدىكى ئىككىنچـى ئهۋالد ۋەتهن   نىياز، ئىسمائىل ئهمهت،

ــىته     ــهيپىدىنگه بىۋاسـ ــۈنلهي سـ ــى پۈتـ ــڭ ئۆستۈرۈلۈشـ خائىنلىرىنىـ
بــۇ ھهقــته تىپىــك ئىككىنچــى ئهۋالد مىللىــي . مۇناســىۋەتلىك ئىــدى

ــالپ    ــىنى ۋاراقـ ــائىنلىق شهجهرىسـ ــڭ خـ ــۈر داۋامئهتنىـ ــاپىق تۆمـ مۇنـ
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ئېلىشقا ئاالھىـدە كـۈچ چىقارغـان سـاقچى فېـڭ لىـن دېـگهن بىـلهن         
ــاز     ــدىرېهىم نىي ــاپىق ســاقچى ئاب ــا ياردەملىشــىپ بهرگهن مۇن ئۇنىڭغ

. ئائىلىسىنى پارتلىتىۋېتىش پىالنىمىزنى تولۇق ئىجرا قىاللمىـدۇق 
ئهسـلىدە بـۇ مۇناپىقنىـڭ ئايـالى     . هۋەبچى بولدۇمبۇنىڭغا مهن ئۆزۈم س

ــگهن      ــۆيىگه يېنىــپ كهل ــۇپ ئ ــۇتتىن قوپ ــاۋالال تۇغ ــاي ئ ــر ئ تېخــى بى
ــرەت قىلســاممۇ قولــۇم بارمىــدى   ــۇ ئىشــقا ھهرقــانچه غهي . بولغاچقــا، ب

بولمىســا، قولغــا ئېلىنغــان شــۇ ياشــالرنىڭ بىرنهچچىســى قىلــچه       
اقىســىز قالغــان چ-چــاقىلىرى ئۆيىــدە ئىــگه-كىرىمــى بولمىغــان بــاال

ــالى بىــلهن   . ئىــدى ھهتتــا ئۇالرنىــڭ بىرســىنىڭ ئۆيىــدە ئىشســىز ئاي
 بىـر  مهن …. يالىڭاچلىقتـا قالغـانىكهن  -ئىككى ئايلىق بـوۋىقى ئـاچ  

 مۇناپىقنىـڭ  ئـۇ  يهنىـال . بىلمىـدىم  ئۈچۈنمـۇ  بـولغىنىم  كىشى ئايال
ــدۇ چىــدىماي كۆڭلــۈم پارتلىتىۋېتىشــقا ئائىلىســىنى  پهقهت …. تۇرى

رۇپ خهلقىمىـز  تونۇشـتۇ  تهپسىلىي ۋەقهنى بۇ بولمىسا … ا،بولمىغاند
ئۇنى قانداق قىلىش ئىشىنى باشقىالر قارار . ئارىسىغا تارقىتىۋىتهرمىز

ھازىرقى مهسىله، مىللىي مۇناپىق ئادىل . قىلىشسۇنمىكىن دەيمهن
دېگهننىڭ ئۈچ ياشلىق قىزىنى تۇتۇپ تۇرغان ئۆيدە بۇ قىـز زېرىكىـپ   

قارىغانـدا ئادىـل دېگهنمـۇ جاسۇسـلۇق     . ىلى تۇردىيىغالپ ئاۋارە قىلغ
. بۆلۈمىدىكى ۋەزىپىسىدىن ئىستېپا بېرىش غېمىدە يۈرگهن ئوخشايدۇ

سـاالمهت  -ئىشهنچلىك بهزى يېقىنلىرىنىڭ دېيىشىچه، قىزىنى سـاق 
قـــايتۇرۇپ ئـــېلىش ھېســـابىغا ئهنچهنتىڭنىـــڭ يېقىنقـــى ھهرىـــكهت 

. ئويلىشىۋاتقانمىش پىالنلىرىدىن بىر قىسمىنى ئوغرىالپ بېرىشنى
شۇنداقتىمۇ، بۇ تۈردىكى ئادەم قاچۇرۇش ئىشـى بهكـال ئاۋارىچىلىـك ۋە    

 ئىشالرغا بۇنداق ھازىرچه بىز قارىغاندا …. خهتهرلىك بىر ئىش ئىكهن
 »…. قىلىمىز ئهمهستهك تهييار

گۈلباھار يهنه بىرقانچه ناھىيىدە يۈز بهرگهن ۋەھىـمه پهيـدا قىلىـش    
ــۆتتى  ــتۇرۇپ ئــ ــىنى تونۇشــ ــدىن بىرقانچىســ ــوچىالردا . ۋەقهلىرىــ كــ
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قازاقىستاندىن، خىتايدىن كهلـگهن بىرقىسـىم يـېڭىچه ئـاددىي مىنـا      
اليىهىلىرى بىلهن پـارتلىتىش دورا رېتسـېپلىرى يوشـۇرۇن تارقىلىـپ     

ــۈرەتتى ــۇالردىن ئىكك. يـ ــىنى بـ ــانچۇقچى‘ىسـ ــا ’يـ ــۈرۈپ قولغـ  چۈشـ
 تونۇشـۇپ  خىتايـدا  خاسـىيهتمۇ . ئـۇزاتتى  قاسـىمغا  ئۇنى. كهلگهنىكهن

ىي ئىنژېنېـردىن ئالغـان يوشـۇرۇن    ئـال  كومپيـۇتېر  خىتاي بىر قالغان
 . بهتلهرگه كىرىش پروگرامما يۇمشاق دىسكىسىنى بهردى

گۈلباھـار بهزى قىـيىن مهســىلىلهرنىڭ ھهل قىلىـنىش چــارىلىرى    
ۈستىدە بىر ئـاز مـۇزاكىرە قىلىشـقاندىن كېـيىن، كونـۋېرت ئىچىـگه       ئ

 :بىردىن تارقىتىپ بهردى-سېلىنغان بىر ئايلىق ۋەزىپىلهرنى بىردىن

 ».ئوقۇپ بولۇپال دەرھال مهشكه سېلىپ كۆيدۈرۈۋېتىڭالر«

قاسىم كونۋېرتنى ئېچىپ قارىۋىدى، بۇ قېتىم ئۇنىڭغا ئـاق قهغهز  
ــدى ــا  . چىققانىـ ــى، ئۇنىڭغـ ــپه   يهنـ ــى ۋەزىـ ــۈن يېڭـ ــايلىق ئۈچـ ــۇ ئـ بـ

 .بېرىلمىگهنىدى

ــاق       ــڭ پهلهمپهيلىرىـــدىن گۈلـــدۈرلىگهن ئايـ ــۇ ئارىـــدا، بىنانىـ بـ
تاۋۇشلىرى، ئىشىكلهرنى ئۇرۇپ خىتايچه ۋارقىراشقان ئاۋازالر كېلىشكه 

كهينىدىن غىچىرالپ ئېچىلىۋاتقـان ئىشـىكلهرنىڭ   -كهينى. باشلىدى
 .ئاۋازىمۇ كهلمهكته ئىدى

 گۈلباھـار  دېـدى  −! بۇ يهردىمۇ بارىكهنـدە بـۇ ئـۆي ئاختۇرىـدىغانالر    «
 مهشـكه  يىرتىـپ  يىرتىـدىغاننى  دەرھـال  − تـۇرۇپ،  ئورنىـدىن  ئىتتىك

 ياخشــى پــارۋاي ئۆيــدىكى ’يــانچۇقچى‘ېلىمــۇ ياخشــى، ھ −! تاشــالڭالر
ــۆيگه نېرىقــى دەپ ئىسســىتالمىدى ــدىن قويــۇپ مهش بىــر ئ  ئهتىگهن

 ئـوت  مهشـته  بـۇ  بېـرى  باياتىـدىن . تۇرغـانىكهن  يېقىقلىـق  ئـوت  بېرى
ــدۈرلهپ ــپ گۈل ــۇراتتى يېنى ــكه. ت ــېلىنغان مهش ــارچىلىرى قهغهز س  پ
ھهمــمه بىــردەك . قويمىــدى ئىزىنىمــۇ بىردەمــدىال كۆيــۈپ گۈرۈلــدەپ
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پىالندىن سىرت ئورۇنالشتۇرۇشقا ئۆز ئالـدىغا بولسـىمۇ ئاالھىـدە كـۈچ     
ئىشـنى تېـزدىن قارارالشـتۇرۇپ ئىجـرا      بـۇ . چىقىرىپ كهلمهكته ئىدى

كــــۈنگه كۆپىيىــــپ كېتىۋاتقــــان خىتــــاي -قىلمىغانــــدا، كۈنــــدىن
ــان    ــامراپ كېلىۋاتقـ ــزگه يـ ــىدە ۋەتىنىمىـ ــكهرلىرىنىڭ ۋاسىتىسـ ئهسـ

ــالمىش  ــدا ’ئــائىلىلىرى ھهربىــي‘ئات  ئهتراپىنــى ۋە شــهھهرلهر نىقابى
پنىـڭ  ئىمىنو. تۇرغانىدى كۆرۈنۈپال كۆزگه كېتىشى ئىگىلهپ خىتايالر

بۇ مهسلىههتىگه سهيپىدىن ماقۇل دېمهك تۇرمـاق، بـۇ مهسـلىههتىنى    
ــدۇ   ــا دوكــالت قىلىۋېتى ــال كوممۇنىســت پارتكومىغ بۇنىڭــدىن . دەرھ

غهزەپلهنگهن جالالت ۋاڭ جىڭ، دەرھال قارار چىقىرىپ شهھهر ئهتراپىغا 
ــۆتكهپ كېلىشــنى جىددىيلهشــتۈرۈش بىــلهن    ــدىن كــۆچمهن ي خىتاي

ــىنىڭ ت   ــۇ ئىش ــرگه، ب ــقهرگه    بى ــوپنى قهش ــان ئىمىن ــى بولغ وسالغۇس
بـــۇ ۋەقهدىـــن رەھمهتلىـــك ئىمىنـــوپ ســـهيپىدىندىن  ! يوللىۋېتىـــدۇ

ــگهن  ــاتتىق رەنجىــ ــايىن قــ ــدا،  . ئىنتــ ــاتالردىن قارىغانــ بهزى مهلۇمــ
قاتارىدىكى مىللىتىمىـز  » ئهللىك بىرچىلهر يىغىنى«سهيپىدىننىڭ 

غان تهقــدىرىگه ھهل قىلغــۇچ تهســىر كۆرســىتىش ئېهتىمــالى بولىــدى
ــى      ــر بىرلىك ــاتقۇنلۇق ۋە پىكى ــتىدىكى س ــىلىلهر ئۈس ــددىي مهس جى
بولمىغانلىقى ئۈچۈن، پولكوۋنىـك ئىمىنـوپ ئۆمرىنىـڭ ئـاخىرىغىچه     

يهنه بهزى ئىشـــهنچلىك . ســـهيپىدىندىن نـــارازى بولـــۇپ ئـــۆتكهنىكهن
ــان     ــا ئېلىنغـ ــوپ قاماققـ ــۇم ئىمىنـ ــدا، مهرھـ ــاتالردىن قارىغانـ مهلۇمـ

ــاخىرقى كــۈنلى  رى بولغــان يهتمىشــىنچى يىلىســى  ۋاقىتلىرىنىــڭ ئ
خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى مهرھۇمغــا تۈرمىــدە ئــاچ قالــدۇرۇپ ئۆلتــۈرۈش  

ــىنى بهرگهن ــا،    . جازاس ــوپ، ئاچلىقت ــك ئىمىن ــۈنلهردە، رەھمهتلى ــۇ ك ئ
پاختىلىق چاپىنىنىڭ مېزىنى چىقىرىپ يهپ تۈگهتكهنلىكى رىۋايهت 

ــۇ پېشــقهدەم ھ  . قىلىنىــدۇ ــكهن ب ــدا ھالىــدىن كهت هربىــي ئهڭ ئاخىرى
ئالىمىمىزنىڭ ئهجىلى يېقىنلىشىپ قالغـانلىقىنى مۆلچهرلهشـكهن   
خىتايالر، مهرھۇمنى ئـۈرۈمچى ئىككىنچـى دوختۇرخانىسـىغا يوشـۇرۇن     
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جۇمهۇرىيىتىنى ۋە مىللىي ئارمىيىمىزنى ئـاڭلىق شـهكىلدە خىتـاي    
ــۇق ۋەتهن    ــى نومۇرل ــېتىۋەتكهن بىرىنچ ــىته س ــا بىۋاس تاجاۋۇزچىلىرىغ

ىكهنلىكىنى ھهممه كىشى بهش قولدەك بىلىپ تۇرۇقلـۇق،  ساتقۇچ ئ
ئۇنىڭ بهزى ئهھمىيهتسىز تهرەپلىـرىگه قـاراپال چوقۇنۇشـقا بولىـدىغان     

. ھۆكۈم سـۈرمهكته  خاھىشى تهسۋىرلهش قىياپىتىدە ’داھىي مىللىي‘
بىــــز شــــۇنى ھهرگىــــز ئۇنتۇماســــلىقىمىز كېرەككــــى، خىتــــاي      

وقــۇق تۇتقــان يىلــالر  تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ نوپۇســى دەل ســهيپىدىن ھ 
ئىچىدە يۈز ھهسسه ئارتتۇرۇلغان، بولۇپمۇ مىللىي قوشۇنىمىز دەل شۇ 

ــدى   ــاي يوقىتىلغانىـ ــۇ قالمـ ــتلهردە بىرمـ ــۇنىڭدەك،  ! پهيـ ــۇددى شـ خـ
خهلقىمىــز ئارىســىدا مىللىــي غــۇرۇرى كۈچلــۈك بولغــان ۋىجــدانلىق، 
بىلىملىك، جاسارەتلىك دىنىـي ئـالىملىرىمىز، سىياسـىيونلىرىمىز،    

ىـــــــي ئـــــــالىم ۋە مۇتهخهسسىســـــــلىرىمىز، ئىككىنچـــــــى    ھهرب
پولكوۋنىكلىرى، -جۇمهۇرىيىتىمىزنىڭ غوللۇق رەھبهرلىرى، گېنېرال

 تۇتقــان ھوقــۇق ســهيپىدىن شــۇ دەل …بــاتۇرلىرىمىز، -قهھرىمــان
ــدى  م ــدە ئاساســهن تازىلىنىــپ تۈگىتىۋېتىل ــلهر ئىچى ــا . هزگىل بۇنىڭغ

ــۋايهتنى مىســال قىلســاقال، ســهيپىدىننىڭ     ــۇ رى ــاددىي قىلىــپ مۇن ئ
 : ھهقىقىي ئهپتى بهشىرىسىنى ئېچىپ تاشالشقا يېتىپ ئاشىدۇ

ــالردا،      ــرگهن يىلـ ــۈرۈمچىگه يېڭـــى كىـ ــي ئـــارمىيىمىز ئـ مىللىـ
ــوپ   ــۇم ئىمىنــ ــوۋنىكىمىز مهرھــ ــك پولكــ ــڭ  رەھمهتلىــ ئۈرۈمچىنىــ

ئىســـتراتېگىيىلىك قىممىتىنـــى شـــۇ يىلالردىـــال ھـــېس قىلىـــپ،  
ئۈرۈمچىگه نوپۇس كۆپهيتىش چهكلهنگهن بىر ۋەزىيهت ئاستىدا، شهھهر 
ئهتراپىدىكى يېزىالرنى جهنۇبى يۇرتلىرىمىزنىـڭ نـامرات يهرلىرىـدىن    
مهجبــۇرى ئاھــاله كۆچــۈرۈپ كــېلىش ئــارقىلىق، ئــۈرۈمچىنى مىللىــي 

سىرتتىن بولسىمۇ قورشاپ تۇتۇش اليىهىسىنى يوشۇرۇن ئاھاله بىلهن 
ــدۇ   ــلىههت قىلى ــهيپىدىنگه مهس ــهكىلدە س ــۇپتىن  . ش ــدا، جۇن ــۇ ئارى ب

ئېقىپ كېلىۋاتقان نامرات دېهقانالرنى شهھهر ئهتراپىـدىكى يېزىالرغـا   
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بـۇ  . رومكىالرنى قولىغا ئېلىپ ھاراق بىلهن ئېغىزلىرىنى چايقاشـتى 
 ئىشـنى  بۇ ئهستا، −ئارىدا گۈلباھار ئاغزىدىكى ھاراقنى يهنه يۇتۇۋالدى، 

 بىـــرەر ھهممىڭـــالر ئهمىســـه، قېنـــى. تـــاڭ ئۆگۈنهلمىـــدىمغۇ زادىـــال
، دەرھال، پۈركىۋېلىڭالر چاندۇرماي ئۇچاڭالرغا دەرھال قۇيۇپ رومكىدىن

  »!چاققان

ــدى   ــۇ ئىشــىككىمۇ يېتىــپ كهل ــاق تاۋۇشــلىرى ب ــدۈرلهپ . ئاي گۈل
 ئېچىلىشـى  ئىشـىك . ئـاچتى  بېرىـپ  ’يانچۇقچى‘ئۇرۇلغان ئىشىكنى 

 نهچــچه بىــر بىــلهن ئۇيغــۇر بىــر ۋە خىتــاي يهتــته-ئــالته ئــۆيگه ھامــان
 …. كېلىشتى كىرىپ جاسۇسالر-ساقچى

قاسىم بىلهن خاسىيهت قـاراڭغۇ چۈشـكىچه بىرمـۇنچه تهكشـۈرۈش     
. نۇقتىلىرىدىن ئۆتۈپ مىڭ بىر بـاالالردا ئـاران ئـۆيىگه كېلىۋېلىشـتى    

دېگهندەك، ئۇالر يېقىندا ئۆيى شهھهر سىرتىدىراق بىر يهردە تۇرىدىغان، 
خاسىيهتنىڭ دادىسى بىلهن بىر تۈرمىـدە ياتقـان بىـر ئىمامغـا نىكـاھ      

شــۇڭا، ئـۇالر بـۇ يېقىنــدىن بېـرى بىــرگه    . پ كهلگهنىـدى قىلـدۇرۇۋېلى 
ــدى ــۇالر   . تۇرۇۋاتقانىــ ــۈدەك ئــ ــىال دېگــ ــڭ ھهممىســ بىنادىكىلهرنىــ

ئىككىسىنى تونۇغاچقا، ئۇالرغا بهك دىققهت قىلىـپ كهتـمهس بولـۇپ    
 . قالغانىدى

ــۆيگه كىــرىپال تامباللىرىنىــڭ ئىچىــگه يوشــۇرۇپ قويغــان    ئــۇالر ئ
  :ىپ ئوقۇشقا كىرىشتىرېتسېپالرنى چىقىرىش-چېرتيوژ

  )رېتسېپ ئورنى(

…“ … … … … … ”… 

قاسىمنىڭ خىيالى بـۇ رېتسـېپتا يېزىلغـان دورا ماتېرىيـاللىرىنى     
  …. قانداق تېپىشتا قالغانىدى

***  
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ــرلهپ   ــاغىنىلىرى بىـ ــىمنىڭ ئـ ــېقىن قاسـ ــكه يـ ــى چۈشـ  -ئهتىسـ
 .ئىككىلهپ كىرىپ كېلىشتى

 ئېتىـپ  ئاغزىغا بىرنېمىلهرنى كوالپ يانچۇقىنى پاتال-پات ’ساقى‘
 نىـڭ  ’موخـوركىچى ‘ سېغىز، لىق ئېغىزىدا نىڭ ’خهۋەرچى‘. قۇياتتى

 باشـقا  خۇمـارىنى  ئورنىغـا  تاماكـا  ئهمـدى  ئـۇالر  كهمپـۈت،  ئاغزىدا بولسا
 چىرايلىـرى  ئۇالرنىـڭ  ئهممـا . ئىـدى  مهجبۇر چىقىرىشقا نهرسىلهردىن

 . لۈپ قالغان بولۇپ، ئوبدانال پارقىراپ تۇرۇشاتتىتۈزۈ ئاالھىدە

 بهكـال  بـولمىقىمىز  ئـادەم  بىزنىڭ − ،’ساقى‘ دېدى −ئاغىنىلهر، «
 خۇمـارىڭنى  تاماكـا  نېمىـدە  سهن قاسىم قېنى جۇمۇ، توختىدى تهسكه

 »يۈرىسهن؟ باستۇرۇپ

چاي ئاداش چاي، ئاتنىڭ قېنىدەك چاي بىلهن باستۇرۇپ يۈرىمهن «
 .قويدى كۈلۈپ ئۇ −» .دېگىنه، راستتىنال تهس ئىش ئىكهن بۇ

. ئاڭغىچه خاسىيهت راسا ئوخشىتىپ سۈتلۈك چاي دەملهپ كىردى
ــدەك ئىچىشــتى      ــمه ئولتــۇرۇپ بىرقــۇر ناشــتا قىلغان ئۇالرنىــڭ . ھهم

ــالما  ســۆھبهتلىرى ســىلىق ســىپايه، ئهممــا ھــ   ېلىغىچىال بهكــال ياس
بىرىگه ماسالشـمايدىغان،  -بىر. قىياپهتتىن قۇتۇلۇپ كېتهلمىگهنىدى

قوالشــمىغان ســۆھبهتلهر خېلــى ۋاقىــتالرغىچه يولىغــا كىــرەلمهي،      
 .ھهممىنى قىينىماقتا ئىدى

ئاغىنىلهر، توختىساڭالرچۇ، ھهرقانچه بولسىمۇ بـۇنچه قىينىلىـپ   «
ى، ئهسـلىدە ئـۇ بىزنىـڭ قۇشـقاچ     ھهي شۇ ھـاراق دېگهننـ  . كهتمهيلىال

 ئىچــى نىــڭ ’ســاقى‘ −! دە-تىللىرىمىزنىمــۇ ســۆزلهتكۈزىۋىتهتتىكهن
 ئهركىنــرەك بولســىمۇ ھهرقــانچه −. قالغانىــدى چىــدىمايال ســىقىلىپ

ــم قىســىلىپ بولمــايلىمۇ، ــدەكال يېرىلىــپ ئىچى ــۇپ كېتىدىغان  بول
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جهھهتـتىن نـادان قالدۇرۇشـقا،    جهھهتتىن ۋەيران قىلىۋېتىشقا، بىلىم 
ــىلىك     ــقا، كىشــ ــلهپ تۇتۇشــ ــدىن چهكــ ــهھهر ھاياتىــ ــانىۋى شــ زامــ
ــۇپرىقىمىزنى    ــقا، تـــــ ــرۇم قىلىۋېتىشـــــ ــدىن مهھـــــ ھوقۇقلىرىـــــ
خىتايالشتۇرۇۋېتىشقا تهييـار تۇرغـان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىزنىـڭ      

ــمهننى . ئهڭ ئهشـــهددىي مىللىـــي دۈشـــمىنىمىز بۇنـــداق بىـــر دۈشـ
ۇپ زەربه بېرىشـكه بولمايـدىغان بىچـارە يـاكى     خهلقىمىـزگه غۇۋاالشـتۇر  

ــكه      ــپ تهسۋىرلهش ــادەم قىلى ــدىل ئ ــدىغان رەھىم ــكىلى بولى سۆزلهش
 !ھېچكىمنىڭ ھهققى يوق

 

 مىللىي مۇناپىق چۈشهنچىلىرىمىز 1.6§
بۈگۈن قارايدىغان بولساق، خهلقىمىز ئارىسـىدا سـۆرىلىپ يـۈرگهن    

 جاســـۇس، خـــائىن، دۈشـــمهن، مىللىــي  دۈشـــمهن،“بىرســـىنى -بىــر 
 بىرسـى  ھـېچ  تىلالشـالرنىڭ  دەپ …” مۇنـاپىق،  مىللىي ئىشپىيون،

 دۈشمهنلىرىمىز مىللىي ھهقىقىي ئېلىنغان تىلغا يۇقىرىدا دېگۈدەك
ــاكى ــائىنلىرى ۋەتهن ي ــلهن خ ــرە بى ــوق بى ــىۋىتى ي ــمهك، . ر مۇناس دې

خهلقىمىـــــز ئارىســـــىدا مىللىـــــي دۈشـــــمهن قارىشـــــىمىزدىكى     
مۇنــاپىق چۈشــهنچىلىرىمىزمۇ  مــۇجمهللىكلهرگه ئوخشاشــال مىللىــي

ــۋېتىلگهن   ــاكى بۇرمىلىـ ــكهن يـ ــپ كهتـ ــدە بۇلغىنىـ ــر دەرىجىـ . ئېغىـ
ــان      ــى، ئوقۇغ ــان بىلىم ــاپىقالر ئالغ ــي مۇن ــك مىللى ــۆپلىگهن تىپى ك

ــۇش     ــكهن ئوق ــى، ئېرىش ــان دۆلىت ــم ئالغ ــى، بىلى ــىپى -مهكتىپ كهس
ئۇنـــۋانى، ئېرىشـــكهن مهرتىۋىســـى، ئىـــش قـــابىلىيىتى، كىشـــىلىك 

ــۈرۈشمۇناســىۋىتى، ســاال  ــاراپال  -ھىتى، ي ــپهرۋەر،“تۇرۇشــلىرىغا ق  خهلق
 . تونۇلماقتا دەپ ”مىللهتچى ۋەتهنسۈيهر،

ئـــــااليلۇق، ســـــهيپىدىن ئهزىـــــز ۋەتىنىمىزنىـــــڭ ئىككىنچـــــى 
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پـال  -قالغان بولۇپ، ئۇنىڭ يېرىم ئوچۇق سول كۆكسى يانـدىن غىـل  
ــۇراتتى  ــۈپ تـ ــهت. كۆرۈنـ ــرنېمه   ! دەھشـ ــدا بىـ ــڭ قۇچىقىـ ــۇ ئايالنىـ بـ

دەرھــال ئاپتومــاتىمنى ئۇنىڭغــا بهتــلهپ  . ەك قىلــدىھهرىكهتلهنگهنــد
ئهسلىدە ئانىسـىنىڭ سـول كۆكسـىنى    : بارمىقىمنى تهپكىگه قويدۇم

ــكهن   ــوۋاق ئى ــر ب ــان بى ــۇپ كهتكهنلىكــى  ! ئاختۇرۇۋاتق ــۇپ ئۇجۇق قورق
چىقىپال تۇرغان بىرەر ياشقىمۇ تولمىغان بۇ بوۋاق بېشـىنى كۆتـۈرۈپ   

الرغـا خـاس پـارقىراپ تۇرغـان     ماڭا سـهل قارىغانـدىن كېـيىن، بارىنلىق   
يۇغان قوي كۆزلىرىنى تىكىپ تۇرۇپ تىزالنغىنىچه  تهلمۈرۈپ ئىككى 

ــرە   . قــولىنى ماڭــا ئــۇزاتتى   ــگهن ئېچىنىشــلىق مهنزى ! بــۇ-نــېمه دې
ئـۇ  ! بوۋاقنىڭ بىر قولى ئانىسىنىڭ قېنى بىلهن بۇلغىنىپ كېتىپتۇ

 (!!!) …”! بوۋاق مېنىڭ دۈشمهن ئىكهنلىكىمنى بىلمهيتتى

ۇ بوۋاقنىــڭ قانــداق ئۆلتــۈرۈلگهنلىكىنى تهســۋىرلىمىگىچه بــۇ  ئــ 
ــگه   ــدىلهرنىڭ دۈشــــــــمهن ئىكهنلىكىــــــ ــاۋۇزچى كهلگۈنــــــ تاجــــــ
ــورالى    ــدا قـ ــىمىز كېـــرەك؟ قولىـ ــېمه دېيىشـ ئىشـــهنمهيدىغانالرنى نـ

 بـۇ  مانـا  قارىلىـدىغان  دەپ ’مۇسـاپىر  ئىشـلهمچى  بىچارە‘بولمىغىنىدا 
ــانخور، ــزگه ق ــان ۋەتىنىمى ــادەتتىكى كىرىۋاتق ــك  خىتا ئ ــڭ تىپى يالرنى

 روشـهنكى، . ئىشـلىرى  قىلىۋاتقـان  خىتاينىڭ بىر نورمال −ئۈلگىسى 
 كۈچلىرىنىڭ قوراللىق كېلىۋاتقان توشۇپ ۋەتىنىمىزگه خىتايالرنىڭ
 شــــهرقىي بىــــز نىشانىســــى ئۆلتــــۈرۈش ۋە باســــتۇرۇش ئاساســــلىق

ــتانلىقالرمىز ــۇ! تۈركىسـ ــته بـ ــالمىش بىزنىـــڭ ھهقـ ــىي‘ ئاتـ  سىياسـ
 دوسـت  ئارىسـىدىن  چهتئهللىكلهر لىرىمىز ’ىسخهسسمۇته جۇغراپىيه

 جهڭـــگه  خهلقىنـــى ۋەتىنىمىـــز  كهتـــمهي، بېرىلىـــپ  ئاختۇرۇشـــقا
ــنى ــتايىدىل ئاتالندۇرۇشـ ــپ ئهسـ ــۇل ئويلىنىـ ــارە-ئۇسـ ــقا چـ  تېپىشـ

 .ئىدى كېرەك تىرىشىشى

ــادىي   ــقا، ئىقتىســ ۋەتىنىمىــــز خهلقىنــــى قوراللىــــق باستۇرۇشــ
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 »بولمايلىمۇ؟ ئازادىرەك بولسىمۇ سۆزلهردە-گهپ. كهتتىم

 . كېتىشتى كۈلۈپ گېپىدىن نىڭ ’ساقى‘نىڭ ھهممىسىال ئۇالر

ھېلىقى ئىچىۋالغان كۈنىدىكى قىياپىتىڭ ئېسىڭدىمۇ؟ خۇددى «
 ».دوزاختىن يېڭى چىققاندەكال كۆرۈنگهنىدىڭ

مۇنۇنى دېمهمسهن تېخـى، چېكىۋالغانـدىن كېـيىن چىنىـدىكى     «
 ».چايغا قاراپ سۇغا چۆمۈلهيلى دەپ تۇرۇۋېلىشىچۇ

»… …« 

بــۇرۇنقى چۈشــكۈنلۈكته قالغــان كۈنلىرىــدىكى كۈلكىلىــك  ئــۇالر 
بىرىنى شاڭخو قىلىشقا كىرىشىشـى  -ھېكايىلىرىنى ئهسلىشىپ بىر

 .ئاستا جانلىنىشقا باشلىدى-بىلهن، سۆھبهتلىرىمۇ ئاستا

 يېقىـنالردا  بـۇ  قارىغانـدا،  مهلۇماتلىرىـدىن  بهرگهن نىڭ ’خهۋەرچى‘
 زىـچ  تاجـاۋۇزچىلىرى  خىتـاي  تېڭىـپ  بومبىسـىنى  پـارتالتقۇچ  بېلىگه
ىرىنىڭ ھادىسـىل  بولـۇش  شـېهىت  پارتالپ بىرلىكته كىرىپ يهرلهرگه

ــدى   ــۆپهيمهكته ئى ــك ك ــانىمۇ كۆرۈنهرلى ــر   . س ــدىال بى ــدىنقى كۈنى ئال
شهھهردە ئۇيغۇرالرنىڭ كىرىشى چهكلهنـگهن بىـر چـوڭ ماگىزىننىـڭ     
ئوتتۇرىسىدا كۈچلۈك بىر پارتالش يـۈز بېرىـپ، ئوتتـۇز نهچـچه خىتـاي      

ىنى نهق مهيدانــدا تىتىلىــپ قىيمىــدەك تــوزۇپ كهتكهنىــكهن، كــۆچم
 .يارىدار بولغان خىتايالرنىڭ سانىمۇ ئهللىكتىن كهم ئهمهسمىش

 بهكــال قاســىمنى ئۇچــۇرى بىــر بهرگهن نىــڭ ’خهۋەرچــى‘بــۇ ئارىــدا 
 قېچىـپ  ئۇيقۇسـى  ئاخشـىمى  كـۈنى  قايسـى  ’خهۋەرچـى ‘: قىزىقتۇردى

 بىـر  قاراڭغۇلۇقتـا  تۇرغىنىـدا،  سۈرۈپ خىيال قاراپ تاالغا دېرىزىسىدىن
ــۆلهڭگه ــدا ك ــۇپ پهي ــر بول ــتولبا بى ــلهن س ــر بى ــا   بى ــڭ تېمىغ بىنانى

بــۇ ســايه يانــدىكى . بىرنېمىلهرنــى چاپالۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ قالىــدۇ
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بىناالرنىــڭ ئارىســىغا كېتىۋاتقىنىــدا، ئــۇ بىناالرنىــڭ بىرســىدىكى      
ئۇنىــڭ  ئۆيــدىن تۇيۇقســىز يېنىــپ ئــۆچكهن چىراغنىــڭ يورۇقىــدا     

ــۇپ قالغــانىكهن   تاھــارەت نامازغــا ’خهۋەرچــى‘كېــيىن . چىرايىنــى تون
 :قىۋاتقىنىدا قاسىمنىڭ قۇلىقىغا پىچىرالپ دېدىچى ئېلىپ

ھېلىقـى تهشـۋىقات ۋارىقىنـى چاپالۋاتقاننىـڭ كىملىكىنـى دەپ      «
بېرەيمۇ؟ ئۇ، سېنىڭ كىچىـك ۋاقتىڭـدىكى يـېقىن ئـاغىنهڭ ئىمىـن      

 ».ئىدى

 دەرھـال  ئـۇ . كهتتـى  ئويناپ قىلىپ ”جىغغغ“قاسىمنىڭ يۈرىكى 
ــۇنى“ گه ’خهۋەرچــى‘ ــاتتىق دەپ ”!مــابول تىنغــۇچى ھــېچكىمگه ب  ق

 . قويدى جېكىلهپ

قاسىم بالىلىق ۋاقىتلىرىدىكى بۇ دوستىنى سۈرگۈندىن قايتىـپ  
ئۇنىـڭ تـۇنجى   . كهلگهن يىللىرىـدىن بۇيـان تـۈزۈك ئۇچراتمىغانىـدى    

ڭ ئۆچىنى ئېلىپ بېرىشتىن ھهرىكهت باشلىشى ئهنه شۇ ئاغىنىسىنى
باشالنغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ ئاغىنىسىگه قانداقتۇر بىر يېقىنلىق ھېس 

 .قىالتتى

. تاماكىسـىز ئۆتكهنىـدى  -بۈگۈنكى ئولتـۇرۇش ھهقىقهتهنمـۇ ھـاراق   
ــاز ئۆتهشــنى ئۇنتۇمىــدى   ــدا . ئاغىنىلىرىنىــڭ ھهممىســىال نام قارىغان

 الغــــانق نامــــازلىق، ۋاق بهش دائىملىــــق دوســــتى ’موخــــوركىچى‘
ــى ــدە ئىككىسـ ــدە كېمىـ ــرەر كۈنـ ــاز ۋاق بىـ ــۇپ نامـ ــدىغان ئوقـ  تۇرىـ
ــانىكهن ــۇالر. بولغ ــۈن    ئ ــلىق ئۈچ ــى تارتماس ــىلهرنىڭ دىققىتىن كىش

بــۇ . ئاساســهن نامــازنى مهســچىتكه بارمــاي ئۆيلىرىــدىال ئۆتۈشــىدىكهن 
ســۆزلىرىمۇ خېلــى تهرتىــپكه چۈشــۈپ، -كــۈنلهردە دوســتلىرىنىڭ گهپ

 .قىممىتىمۇ ئارتىپ قالغاندەك قىالتتى

***  
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ــاز  ــۇ ئـ ــدى؟ بۇمـ ــى  كهلـ ــاۋۇزچىالر ئاھالىسـ ــاي تاجـ لىق قىلىـــپ خىتـ
ــورال تارقىتىــپ   ــالالپ ق ــۇرۇپ قوشــۇنىنى ’مىنبىــڭ‘ئارىســىدىن ت  ق

ــمهكته ــق. تهربىيىلهشـــ ــدىغان جهڭ قوراللىـــ ــۈەن‘ قىالاليـــ  ’بىڭتـــ
ــان ئارمىيىســـىنىمۇ ــلهن جهھلـــى جـ ــۋارلىقىنى قوغـــداپ بىـ  جهڭگىـ

 ئهجهبـا  نـېمه؟  مهقسـىتى  قىلىشـتىكى  بۇنداق. كهلمهكته كۈچهيتىپ
خىتـــايالر دۇنيـــا كۈچلـــۈك دۆلهتلىرىـــدىن بولغـــان ئامېرىكـــا دۆلهت  

، ئۇرۇش پـاراخوتلىرى،  )ئاۋىئاماتكا(ئارمىيىسىنىڭ ئايروپىالن پاراخوتى 
ــلهن      ــورالالر بىـ ــانىۋى قـ ــارلىق ئهڭ زامـ ــا قاتـ ــقۇرۇلىدىغان بومبـ باشـ
قورالالنغان يۈزمىڭلىغان ئهسكهر تۇرغۇزۇپ كېلىۋاتقـان يىـراق شـهرق    

ىـدىكى كـورىيه، فورمـوزا، يـاپون ۋە فىلىپـپىن قاتــارلىق      چېگـرا بويلىر 
ــز       ــان دېڭى ــنچ ئوكي ــۈن تى ــۇرۇش ئۈچ ــى ت ــا قارش ــي الگېرلىرىغ ھهربى

 بويلىرىغا ۋەتىنىمىزدىكىدەك كۆپ ئهسكهر تۇرغۇزغانمىدۇ؟ 

قايتــا تهكىتلهيمىزكــى، ھهرقانــداق بىــر ھهربىــي     -شــۇنى قايتــا 
 !ئۆلتۈرۈشقورالنىڭ ئىشلىتىدىغان ئورنى پهقهتال ئادەم 

 باســتۇرۇش تــوپىالڭچىالرنى( بولــۇپ ئهســكهر خىتايــدىن مهن “…
 يېــزا بىــر خــارابه ئۇدۇلــدىكى … ئىــدىم كهلــگهن شــىنجاڭغا) ئۈچــۈن

 ئــاۋاز بىــر ئۆيــدىن بــۇ كېتىــۋاتقىنىمىزدا ئۆتــۈپ ئالدىــدىن ئۆيىنىــڭ
ــۇ كهتكهنــلهر مېڭىــپ ئالــدىمىزدا. قىلــدى چىققانــدەك  ئۆيلهرنىــڭ ب

ال ئاپتومـــات ئـــوقى بىـــلهن ســـىيرىپ    زادىـــ تـــاملىرىنى-ئىشـــىك
ــانىكهن  ــپ بولغـ ــۈك قىلىـ ــپ  . ئۆتمىتۆشـ ــىككه قارىتىـ ــۇ ئىشـ مهنمـ

چىـم  -يهردە ئاق چىم. تاتاتلىتىپ ئوق سىيرىپ تۇرۇپ ئۆيگه كىردىم
رەختتىن ئۇزۇن كۆڭلهك كىيگهن ئاق چاچلىق بىر ئايـال تولغىنىـپ   

ىـدىن  ئۇنىـڭ قـورۇق باسـقان ماڭلىي   . ياتقان پېتـى جـان بهرگهنىـكهن   
كاڭنىڭ لېۋىـدە يهنه  . ئاققان قانالر تېخى يېڭىال قاتقاندەك كۆرۈنهتتى

بىر ياش ئايالنىڭ قانغا بويالغـان بېشـى پهسـكه كهيـنىچه سـاڭگىالپ      
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هلقىنىـڭ  بۇنداق دۈشمهن، ۋەتىنىمىز خ. باندىتالر ھالىغا كهلگهنىدى
 . زادىال ھىمايىسىگه ئېرىشهلمىگهنىدى

ــا قهدەم   ئىككىنچــى جۇمهۇرىيىتىمىزنىــڭ تهســلىمچىلىك يولىغ
قويغـــان دەۋرىـــدىن كېـــيىن دۈشـــمهن قولىـــدا يېتىلىـــپ چىققـــان  
ــۇرالر ۋە نــادان،      ــايپهرەس ئۇنس ــااليلىرى، خىت ــوۋېت م ــۇلهىچىالر، س س

تىبى بولغان پۇرسهتپهرەسلهر مىللىي مۇستهقىللىق ئىنقىالبى ئوبىك
 دەپ ”خىتـــاي دۈشـــمهن ۋە پـــۇقرا تىـــنچ“خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى 

 دەپ ”تاجاۋۇزچى ھهممىسى خىتايالرنىڭ“ بېرىشى، ئايرىپ ئىككىگه
 خىتـاي  كېـيىن،  بېرىشـلىرىدىن  جـازاالپ  ھهتتـا  توسۇشـى،  قاراشالرنى

 مهجبــۇرى قاراشــالر دەيــدىغان ”بانــدىتالر بــۇالڭچى“ تاجــاۋۇزچىلىرىنى
  …. رىشكه باشلىدىئۆزگى ئاستا-ئاستا شهكىلدە

ئاشـكارا   -خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ ۋەتىنىمىـز خهلقىـگه ئوچـۇق    
ــۇن      ــۇ، نۇرغـــ ــانلىقىنى كـــــۆرۈپ تۇرۇپمـــ ــمهنلىك قىلىۋاتقـــ دۈشـــ

 ئۇالرنىــڭ دۈشــمهنلهر، تاجــاۋۇزچى بــۇ كىشــىلىرىمىز ’تىنچلىقــپهرۋەر‘
 مهسـىله  سۆزلىشـىپ  بىـلهن  قـاچقۇنلىرى  ئۇالرنىـڭ  ۋە يېتهكچىلىرى

ــ قىلىشــقا ھهل ــتى بولى ــاراڭالرچه ئىشــىنىپ كېلىش . دىغانلىقىغا س
ــىنىپ     ــۆزلىرىال ئىشــ ــز ئــ ــڭ تىنچلىقپهرۋەرلىرىمىــ ــا بىزنىــ ئۇالرغــ
ــپ،      ــدۇرۇپ چىقىـ ــانالرنى ئويـ ــۈگىمهس يالغـ ــا تـ ــتىن، ھهتتـ قالماسـ

ــدى  ــكه زورالپ كهلـــــــــ ــۇ ئىشىنىشـــــــــ پهقهت . خهلقىمىزنىمـــــــــ
ئىشهندۈرەلمىگهنلىرىدە، خهلقىمىزگه دۈشمهننى مۇبالىغىلهشـتۈرۈپ  

ىش ۋاسىتىلىرى بىلهن بولسىمۇ قورقۇتـۇش ئـارقىلىق تىـنچ    كۆرسىت
 . تۇرۇشقا زورالپ كهلدى

ۋەتىنىمىزنىــڭ ئهتراپىــدا خىتايغــا ھهربىــي : بىــز ئــويالپ كــۆرەيلى
تهھــدىت ســااللىغۇدەك بىــرەر دۆلهتنىــڭ تــايىنى يــوق تۇرۇقلــۇق،       
ــۇپ     ــۈچلهرنى نېمىشــقا توش ــق ك ــۆپ قوراللى ــزگه شــۇنچه ك ۋەتىنىمى
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شۇ قېتىمقى ئولتۇرۇشتىن كېـيىن، قاسـىم چانـدۇرماي سۈرۈشـته     
ئانـدىن  . يۈرۈپ دوستى ئىمىننىڭ مهھهللىسـىنى بىلىۋالـدى  قىلىپ 

ئـــۇ، ئىشـــتىن بالـــدۇر چۈشـــكهنلىرىدە شـــۇ مهھهللىـــگه بېرىـــپ       
ئۇ، بىر كۈنىسى نېرىقى كوچا دوقمۇشىدىن . ئايلىنىدىغان بولىۋالدى

لىق تاۋۇز تىزىلغان قول ھارۋىسىنى ئىتتىرىپ كېلىۋاتقان بىرسىنى 
ىكهنلىكىنــى جهزم قىلىــپ قاســىم ئۇنىــڭ ئىمىــن ئ. كــۆرۈپ قالــدى

بىچارە دوستىنىڭ چىرايلىرى قورۇق بېسىپ . چاندۇرماي يېنىغا باردى
قاسىم ئاسـتا بېرىـپ ئۇنىـڭ    . رەسمىيال قېرىپ قالغاندەك كۆرۈنهتتى

ئىمىـــن خېرىـــدارىنىڭ . ھارۋىســـىدىكى تـــاۋۇزدىن بىرنـــى تاللىـــدى
چىرايىغــا دىقــقهت قىلمىغــان ھالــدا تــاۋۇزنى بىــر خالتىغــا ســېلىپ   

ــۇزاتتىق ــۈز ســوملۇق  . اســىمغا ئ ــدۇرماي يانچۇقىــدىن ي قاســىممۇ چان
ــۇپ      ــنىگه بۇرۇل ــۇزۇپال كهي ــنگه تۇتق ــپ ئىمى ــى چىقىرى ــدىن بىرن پۇل

 .ماڭماقچى بولىۋالدى

توختاپ تۇرۇڭ، مېنىڭدە بۇنچه چوڭ پۇلنى پارچىلىغىدەك پـارچه  «
بىـردەم ھارۋامغـا قـاراپ تۇرسـىڭىز شـۇ ئۇدۇلـدىكى دۇكانغـا        . پۇل يوق
 يۇتۇۋېتىــپ قــالغىنىنى گېپىنىــڭ ئــۇ − »…پارچىلىتىــپ  كىرىــپ

 دوستىنى دەۋرىدىكى بالىلىق ئۇمۇ. قالدى قېتىپال تۇرغىنىچه ئورنىدا
 .قالغانىدى تونۇپ

بىرســـى بىـــلهن ســـىلىق ساالملىشـــىپ -ئـــۇالر ئىككىســـى بىـــر
قاســىم ئــۇنى تاپالمــاي ئىســتهپ  . ئهھــۋال سوراشــتى-قىســقىچه ھــال

قىلىپ ئىمىنمـۇ دوسـتىنى زورلىنىـپ     شۇنداق. يۈرگهنلىكىنى دېدى
 :بولسىمۇ ئۆيىگه تهكلىپ قىلدى

 تاۋۇز تال بهش ئارانال بېرى ئهتىگهندىن بۈگۈن …ئهگهر بولمىسا، «
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 كىرىـپ  ئۆيـۈمگه  بولسـا  ۋاقتىـڭ  ئهگهر. يوق ئىش بهرىبىر. ساتالىدىم
 ».ئالدىمىزدىال شۇ ئۆيۈم. چىق ئولتۇرۇپ يېرىمدەم-بىردەم

شـــۇڭا ئۇمـــۇ قىلـــچه . گهپنـــى كۈتۈۋاتقانىـــدىقاســـىممۇ دەل بـــۇ 
 .تهكهللۇپ قىلمايال ئىمىنگه ئهگهشتى

توال بىرنهرسىلهر ئالغانـدىن  -ئۇالر يولدىكى بىر دۇكانغا كىرىپ ئاز
 .كېيىن ئۆيگه قاراپ يۈرۈپ كهتتى

كىچىك ئىككى ئېغىزلىـق بـۇ   . ئىمىننىڭ ئۆيى بهكال ناچار ئىدى
جوزىسـى، تـۆت دانه غىچىـرالپ     ئۆيدە ئىككى تاختاي سۇپا، بىـر تامـاق  

تۇرىدىغان تۈز ئورۇندۇق، بۇلۇڭدىكى تومپۇچكىنىڭ ئۈستىدە بىر كونا 
 لىـــرى ’جابـــدۇق-ئـــۆي‘مـــاركىلىق رەڭســـىز تېلېـــۋىزوردىن باشـــقا 

 كىتـاب  لىـق  سـاندۇقتا  قهغهز ئىككـى  بۇلۇڭـدا  بىر يهنه. كۆرۈنمهيتتى
، بولـۇپ  كىچىـك  تېخـى  بالىسـى  ئىككىـال  ئىمىننىـڭ  ئهممـا . تۇراتتى

. بۇنچه كـۆپ قـېلىن كىتـابالرنى ئوقۇيـالىغۇدەك ياشـتا ئهمهس ئىـدى      
ئايــالىنىڭمۇ رەســمىيال بىــر يېــزا ئايــالى ئىكهنلىكــى مانــا مهن دەپــال  

شـۇڭا  . ئىمىننىڭ ساۋاتىنى قاسىم ياخشى بىلهتتـى . چىقىپ تۇراتتى
ئۇ قىزىققىنىچه ئورنىـدىن تـۇرۇپ يهشـىكتىكى كىتابالرنىـڭ يېنىغـا      

بۇ كىتابالرنىڭ ھهممىسىال دېگۈدەك . تېخىمۇ ھهيران قالدىئۇ . باردى
خىتايچه، ئۇنىڭ ئۈستىگه پۈرلىشـىپ كهتـكهن بـۇ كىتابالرنىـڭ كـۆپ      
قىسمى فرېئۇدنىڭ، ئادلېرنىڭ، جيۇڭنىـڭ، فرومنىـڭ، ماسـلوۋنىڭ،    

ــدى   ــابلىرى ئى ــڭ كىت ــڭ، ئارۇېيتىنى ــابالرنى  . نىتچىينى ــداق كىت بۇن
بــــۇالرنى ئىمىننىــــڭ . تىقاســــىممۇ بهكــــال تهســــته چۈشــــىنهلهيت

ــڭ     ــر تاۋۇزچىنىـ ــدىمۇ، بىـ ــتى دېگىنىـ ــانچه دوسـ ــى، ھهرقـ ئوقۇيالىشـ
 ئـــارىالپ بهلكىـــم“. چۈشىنهلىشـــى ئهســـال مـــۇمكىن ئهمهس ئىـــدى

 دەپ ”كېرەك بولسا ئىشىمۇ ساتىدىغان يىغىپ نهرسه تۈسكه-ئهسكى
 ۋاراقــالپ ئېلىــپ بىرســىنى قــېلىن ئارىســىدىن كىتــابالر ئويلىغــاچ،
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دۈشمهن قارىشى بىـرقهدەر  -شهرقىي تۈركىستاننىڭ دوستئۇ دەۋرلهردە 
دەرۋەقه، ئــۇ دەۋرلهردە خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى  . ئايــدىڭ ئىــدى

ــدىكى تۈرتكىلىــك تهشــۋىقات    جهڭــگه ئاتلىنىشــنىڭ بىرىنچــى ئورۇن
كـــۈچى ســـاددا بولســـىمۇ كالسســـىك، ئهممـــا جهڭگىـــۋار روھ بىـــلهن 

 .غا شهكىللىنهتتىسۇغۇرۇلغان دىنىي ئهقىدىلىرىمىز ئاساسى

ئـــۇ دەۋرلهردە خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىمۇ ۋەتىنىمىزنـــى ھايـــاتلىق 
ماكانى دەپ ئهمهس، بهلكى بايلىق توپلىۋېلىش، ئهمهلدارلىق ئۇلىنى 

قهھهتچىلىـك ئاپهتلىرىـدىن يـاكى    -سېلىۋېلىش، خىتايـدىكى ئـۇرۇش  
جىنــايى جازالىرىــدىن قېچىــپ يوشۇرۇنۇشــنىڭ ئهڭ بىــخهتهر ســورۇنى 

رىغاچقا، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزدە مهمۇرىي ئهمهلدار، دەپال قا
ــانكهش شــهكلىدىال    قوراللىــق ئهســكهر ۋە ســاقچى، ئهتكهســچى ۋە ھاي

بهلگىلىـــك ئهمهل دەرىجىســـىگه يـــاكى . مهۋجـــۇد بولـــۇپ تۇرغانىـــدى
بهلگىلىك ساندىكى بايلىققا ئېرىشىۋالغاندىن كېـيىن، خىتايـدىكى   

بولمىســا ۋەتىنىمىــز تهۋەســىدە    خهۋپ تۈگىگهنــدىن كېــيىن يــاكى  
مىللىــي ئــازادلىق خهلــق قــوزغىالڭلىرى پارتلىغــان ھامــان، دەرھــال   

. كۆرپىسىنى يىغىشتۇرۇپ ۋەتىنىمىزدىن چىقىـپ كېتىشـهتتى  -كۈدە
ــي      ــاكى تهبىئى ــۇنى ي ــزدە س ــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمى ــاي تاج ــۇڭا، خىت ش
كـــۆپىيىش پۇرســـىتىگه ئېرىشـــىپ باقمىغـــان، ھهتتـــا بۇنـــداق بىـــر 

ئۇالر ۋەتىنىمىـز خهلقىنـى   . غىمۇ زادىال كېلىپ باقمىغان ئىدىخىيال
ــيىن    ــلهن قې ــولالر بى ــىيانه ي ــايلىق   -ئهڭ ۋەھش ــپ ب ــتاققا ئېلى قىس

شىلىۋېلىش بىلهن بىرگه، بۇالڭچىلىقىغا شېرىك بولۇش ئېهتىمـالى  
بولىدىغان ھهرقانداق يېڭى خىتاينى ۋەتىنىمىزگه كىرگۈزمهسـلىككه  

دە، ۋەتىنىمىزنــى بېســىپ ياتقــان بــۇ نهتىجىــ. تىرىشــىپ كهلگهنىــدى
پۇرســـهتپهرەس خىتـــاي تاجـــاۋۇزچى بانـــدىتلىرى مۇســـتهملىكىچى     

ــۈچلىرى، يهرلىــك غالچــا      ــق ك ــۈچى، قوراللى ــۈمهت ك دەلاللــالر -ھۆك
تاالڭ قىلىدىغان  -ۋاسىتىسى بىلهن خهلقىمىزنى ئاشكارا ھالدا بۇالڭ
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ــدى ق ــۇپ قالـ ــانلىرى بولـ ــي  ! هھرىمـ ــز مىللىـ ــالهنكى، ۋەتىنىمىـ ۋەھـ
ــڭ     ــانچه مىـ ــىتى بىرقـ ــۈپكى مهقسـ ــىنىڭ تـ ــتهقىللىق كۆرۈشـ مۇسـ
ــڭ     ــا جامائهتچىلىكىنى ــابىغا دۇني ــش ھېس ــان قىلى ــاتۇرىمىزنى قۇرب ب
ــاي    ــى خىتــ ــى ۋەتىنىمىزدىكــ ــارتىش ئهمهس، بهلكــ ــى تــ دىققىتىنــ

ىش، ئـــۇالرنى تاجـــاۋۇزچىلىرىنى كۆپهيتكۈزمهســـلىك، ئـــۇالرنى ئـــازايت
مانــا بــۇ، مىللىــي ! ۋەتىنىمىــزدىن تهلتۆكــۈس قــوغالپ چىقىرىشــتۇر

ــۇ،    ــا بــــ ــى، مانــــ ــڭ تهقهززاســــ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــــ مۇســــ
ۋەتهنپهرۋەرلىكنىــڭ ئهقهللىــي ئــۆلچىمى، مانــا بــۇ، بۈگــۈنكى مىللىــي 
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ تۈپكى پرىنسىپى، مانا بۇ بۈگـۈنكى  

ــهھهر ئاھالىلى  ــي شـ ــپ   مىللىـ ــاش تارتىـ ــتىدىكى بـ ــڭ ئۈسـ رىمىزنىـ
 !بواللمايدىغان ۋە شهرەپلىك بىرىنچى نومۇرلۇق جىددىي ۋەزىپىسى

  

 كالسسىك دۈشمهن قارىشىمىز 1.5§
ۋەتىنىمىز خهلقى ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىز دەۋرىگىچه خىتـاي  
تاجاۋۇزچىلىرىنى ئومـۇمىي يۈزلـۈك مىللىـي ۋە ئهقىـدە دۈشـمهنلىرى      

سـهۋەبتىن خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى      شـۇ . دەپ ھېسابلىشاتتى
ھهرقانـــداق قـــوزغىالڭ پارتلىغـــان ھامـــان، پۈتكـــۈل خهلـــق خىتـــاي  
تاجـاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىـز تهۋەسـىدىن قـوغالپ چىقىـرىش ئۈچـۈن       

خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن سـۈلهى قىلىشـقا      . جهڭگه ئاتلىنـاتتى 
ى بولىــدىغان مهجبــۇر قالغانلىرىــدىمۇ ھهرگىــز ئــۇالر بىــلهن ياراشــقىل

ــىمگه     ــىز كېلىش ــامىله قىلماســتىن، ئىالجس ــدا مۇئ كىشــىلهر قاتارى
شـۇڭا  . كېلىشكه مهجبۇر بولغـان دۈشـمهنلىرى سـۈپىتىدە قارىشـاتتى    

ــزدىن      ــاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمى ــاي تاج ــان خىت ــىال ھام ــهت بولس پۇرس
يهنـى  . تهلتۆكۈس قوغالپ چىقىرىش ھهرىكىتىنى قايتا باشلىيااليتتى
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كىتابنىــــڭ ئىچىــــدىكى بهزى . »ىــــڭ ســــىرىىيهتنئىجاد«: بــــاقتى
ــل    ــا غىـ ــان ئۇنىڭغـ ــا يېزىلغـ ــڭ يانلىرىغـ ــۇش  -بهتلىرىنىـ ــال تونـ پـ

بـۇ يېـزىقالر   ! پوچۇركىدىكى يېڭى يېزىق خهتـلهر ئـۇنى چۆچۈتـۈۋەتتى   
ــلهر ئىــدى   ــايىن ! ئىمىننىــڭ قهلىمىــدىن چىققــان خهت كىتــاب ئىنت

يېزىلغـان  . ئهستايىدىل ئوقۇلغانلىقى مانا مهن دەپال چىقىپ تـۇراتتى 
دېمهك، بۈگۈنكى ئىمىن، . ئىزاھاتالر بۇنى ئوچۇق كۆرسهتمهكته ئىدى

قاسىم تونۇيدىغان ھېلىقى باشالنغۇچ مهكتهپنى پۈتتۈرگهن كىچىـك  
ھهتتـا ئالدىـدا ئولتۇرغـان بـۇ     . ۋاقتىدىكى دوستى ئىمىن ئهمهس ئىدى

تاۋۇزچى، ئىمىن بولماستىن ئاالھىدە سىرلىق بىرسى ئىكهنلىكىنـى  
چاقىلىرىغــا -ئهممــا ئىمىننىــڭ باياتىــدىن بېــرى بــاال. قىلــدىھــېس 

ھهرىكهتلىرىدىن رەسـمىي كېسـهك قۇيـۇپ، قـۇم تاسـقاپ      -دېگهن سۆز
 .يۈرىدىغان مهدىكارالردىن قىلچه پهرقى يوقتهكال قىالتتى

ئۇالر ئىككىسى تامـاق يـېگهچ ۋە تامـاقتىن كېـيىن خېلـى ئـۇزۇن       
-ىدىن ئۆتكۈزگهن ئېغىرئۇالرنىڭ سۆھبىتى ئاساسهن بېش. سۆزلهشتى

ــا     ــمىي ماۋزۇغــــ ــپ، رەســــ ــال چهكلىنىــــ ــك ۋەقهلهر بىلهنــــ يېنىــــ
 .كىرىشمىگهنىدى

ســهن بىلىســهن، دادامنــى ئىشــتىن قــوغالپ چىقىرىــپ يېزىغــا   «
ــق،     ــادا تېرىقچىلىــ ــيىن، كومۇنــ ــدىن كېــ ــۈرگۈن قىلىۋەتكىنىــ ســ

دادامنىـــڭ كېســـىلىنى  . ھۈنهرۋەنچىلىـــك بىـــلهن كۈنـــۈم ئـــۆتتى   
ئۇنىـڭ  . ال ئـۆيلىنىش پۇرسـىتىم بولمىغانىـدى   داۋالىتىمهن دەپ، زادى

ئۈستىگه بىر خىتـاينى ئـۇرۇپ قويـۇپ تـۈرمىگه كىرىـپ ئـون يىلـدەك        
تۈرمىــدىن چىقســام، دادام بىــلهن ئانــام شــۇ يېزىــدا . يېتىــپ چىقــتىم
يېزىــدىكىلهر مېنــى بــۇ ئايــالىم بىــلهن نىكــاھالپ  . تــۈگهپ كېتىپتــۇ

دا ئىككـى بـالىلىق   قېرىغانـ . قويۇپ شهھهرگه يولغا سېلىپ قويۇشتى
بـۇ يهرلهردە مهدىكـار بولـۇپ ئىشـلهپ     -دەسلىپىدە ئۇ يهر. بولۇپ قالدىم
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 موخوركىســىدىن تۇرۇۋېلىــپ ســهل ئىمىــن − …كېــيىن، . يــۈرەتتىم
 − قىلــدى، داۋام يهنه گېپىنــى چهكــكهچ تۇتاشــتۇرۇپ ئانــدىن. ئورىــدى

 خىتاينىــڭ قىلىــۋەتكهن ناكــار ئــۇرۇپ دادامنــى شــۇ … شــۇ، ھېلىقــى
ىرســى چۇۋۇۋەتكهنــدىن كېــيىن جاھــان بارغانســېرى     ب مېڭىســىنى

مىڭ تهسته يـالۋۇرۇپ يـۈرۈپ قايتـا سـۈرگۈن     . قااليمىقانلىشىپ كهتتى
شۇنداق قىلىـپ تاپالىسـام مهدىكـارچىلىق،    . بولۇشتىن قۇتۇلۇۋالدىم

. تاپالمىسام باققـالچىلىق قىلىـپ يـۈرۈپ كۈنـۈمنى ئېلىـپ يـۈرىمهن      
پېشـانه  -تهقـدىر . غانلىقىنى بىلهلمىـدىم كېيىن يهنه نېمىلهر بولىدى

 تىلـى  دېهقـان  بېسىق-ئېغىر رەسمىيال ئىمىن −» .دەپ يۈرۈۋاتىمهن
 . قالغانىكهن بولۇپ سۆزلهيدىغان بىلهن

قاسىممۇ بېشىدىن ئۆتكهنلهرنى قىسـقىچىال سـۆزلهپ بهرگهنـدىن    
ــاقتىن بۇيــاقتىن گهپ يورغىلىتىــپ يــۈرۈپ ئىمىننىــڭ  -كېــيىن، ئۇي

قىلىۋەتكهن خىتاينىڭ ئۆلۈمى توغرىسىدا شۇنچه گهپ  دادىسىنى ناكار
كوچىلىغان بولسـىمۇ، ئىمىـن بـۇ گهپـلهرگه زادىـال يـېقىن يولىمـاي،        

ئهڭ ئاخىرىــدا . ئىنتــايىن نــادان قىيــاپىتىنى بۇزمــاي ئولتــۇرۇۋەردى    
 :ئىمىننىڭ ئاغزىدىن بىر ئېغىز گهپ چىقىپ كهتتى. بولمىدى

 »!ىم بولسىمىغۇكاشكى شۇ ئىشنى قىاللىغۇدەك جاسارىت«

قاسىم، بۇ گهپنى ئېلىۋالغىنىدىن كېـيىن، قىلـچه چانـدۇرمىغان    
ھالدا، بىرخىيالىدا يوق قىياپهت بىـلهن يېنىـدىن بىـر ۋاراق قهغهزنـى     

بىر ۋاقىتتا ئىمىـن  . چىقىرىپ ئىچىدە ئوقۇغان بولۇپ جىم بولىۋالدى
 :ئۇ قهغهزنى كۆرۈپ قېلىپ ئورنىدىن چاچراپ تۇرۇپ كهتتى

ــېمه قىلىـــدىغان      « ــهن نـ ــلىدە سـ ــدىڭ؟ ئهسـ ــن ئالـ ــۇنى نهدىـ بـ
 تهشـۋىقات  بـۇ . قالغانىـدى  تونـۇپ  قهغهزنـى  بـۇ  ئىمىن −» !ئادەمسهن؟

 ھېلىقــى ئاغىنىســىنىڭ لهقهملىــك ’خهۋەرچــى‘ قاســىمنىڭ ۋارىقــى،

589 

 

 جهريانىدا ئهسىر يېرىم ئۆتكهن بىز ئىدى، بولمىغاندا ئۇنداق. بولىمىز
 كۆپىيىـپ  ھهسسىلهپ يۈز تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ خىتاي بولمىغاندا ھېچ

ــوالر ئىــدۇق  كېتىشــ ــدىنى ئااللىغــان ب ــى  . ىنىڭ ئال ــز خهلق ۋەتىنىمى
تارىختــا پهۋقۇلئــاددە ئېغىــر چېكىــنىش دەۋرىــگه كىرىــپ قالمىغــانال   
بولىدىكهن، بىرەر ھهرىكهت قىلغانلىرىدا ھېچقاچان بۇنچه پاجىئهلىك 

 !مهغلۇبىيهتلهرگه ئۇچراپ باقمىغان ئىدى

ئــۆتكهن يېــرىم ئهســىرلىك تــارىخىمىزنى بــۇ نۇقتىــدىن ئالغانــدا، 
 قىلىشـــىمىز، داۋراڭ دەپ ”تـــارىخىمىز ھهرىـــكهت ۋەتهنپهرۋەرلىـــك“

 بولـۇپال  چاپلىغـان  قـارا  ئۇقۇمغـا  شـهرەپلىك  بـۇ  دېـگهن  ۋەتهنپهرۋەرلىك
 ھاقـارەت  ئېغىـر  ئهجـدادلىرىمىزغا  ئۆز تارىخىمىزغا، ئۆز بهلكى قالماي،

 قالغـاننى  ئايرىلىـپ  نېمىمىـزدىن  ھهممه. قالىمىز بولۇپ كهلتۈرگهن
ئــاز دەپ، ئهللىــك مىــڭ كىشــىگه يهتمهيــدىغان خىتــاي تاجــاۋۇزچىالر  
ســـانىنى بۈگـــۈنكى ئـــون مىليونلـــۇق ئـــاپهت ھـــالىتىگه كهلتـــۈرۈپ  

ــىمىزنى  ــرىم“قويۇشــ ــىرلىك يېــ ــي ئهســ ــتهقىللىق مىللىــ  مۇســ
 يېزىپ ئهۋالدلىرىمىزغا كهلگۈسى دەپ ”نهتىجىسى ھهرىكىتىمىزنىڭ

ــىم ــارىخىمىزدىكى ىز،قالدۇرۇشــ ــ ئهڭ تــ ــدادالردىن نومۇسســ ىز ئهجــ
ــا شــۇ ! بولغــانلىقىمىزنى كۆرســهتكهنلىكىمىز بولىــدۇ، خــاالس  ئهجهب

ــۈپ     ــى تۆك ــىق قېنىن ــلىرىدە ئىسس ــتهقىللىق كۈرەش ــي مۇس مىللى
جېنىنى پىدا قىلغـان شـېهىتلىرىمىز بۈگـۈن قهبرىسـىدىن چىقىـپ      

ــى ئۇ    ــهنكى، بىزنـ ــېمه دەر؟ روشـ ــزگه نـ ــا بىـ ــالغۇدەك بولسـ ــڭ قـ الرنىـ
 !قهبرىسىنىڭ زارى تۇتىدۇ

خۇالسىلىغىنىمىزدا، بۈگۈنكى قورچاق ئهمهل ئۈستىدىكىلهرنىڭ، 
ــچى  ــاق ئىشــ ــرىش   -قورچــ ــمهنگه زەربه بېــ ــڭ دۈشــ خىزمهتچىلهرنىــ

پۇرسهتلىرى شۇنچه كـۆپ تۇرۇقلـۇق، خهلقىمىزنـى دۇنيـا جامـائىتىگه      
ــارىن     ــامرات ب ــان ئهڭ ن ــى قالمىغ ــدا ھېچنېمىس ــانالر، قولى تونۇتالىغ
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ــۇقى ســـــېزىلمه  ــهرقىي ! كتهكۈچلهرنىـــــڭ مهۋجۇتلـــ ــۇ يهردە شـــ بـــ
 مىللىــي مىللهتچىلىــك، ۋەتهنپهرۋەرلىــك،“تۈركىســتانلىقالر ئۈچــۈن 

 دۈشـمهن،  مىللىـي  كۈرىشى، مۇستهقىللىق مىللىي مۇستهقىللىق،
ــي ــائىن، مىللىـــــ ــدەك …” خـــــ ــڭ دېگهنـــــ  نهقهدەر ئۇقۇمالرنىـــــ

ــتۇرۇۋېتىلگهنلىگى، ــۋېتىلگهن نهقهدەر چاكىنىالشــ ــا بۇرمىلىــ  ھالغــ
ــۈرۈلگهنلىكىنى ــقا ھــــېس كهلتــ ۋەتهنپهرۋەرلىــــك . ۇبولىــــد قىلىشــ

ــۋېتىلگهن   ــتۇرۇلغان ۋە بۇرمىلىـ ــۇ خىـــل چاكىنىالشـ ــدىكى بـ ھهققىـ
ــدىغان     ــى ئىپادىلهي ــي مهنلىكىن ــز مىللى ــهنچىلهرنىڭ خهلقىمى چۈش
بــارلىق ســاھهلىرىگىچه ســىڭىپ كىرىــپ بولغــانلىقىنى ھهرقانــداق  

ــاالاليمىز  ــۆرۈپ ئــ ــۇق كــ ــزدە ئۇچــ ــى . ھهرىكىتىمىــ ــااليلۇق، دىنــ ئــ
-ئـــادەتلىرىمىزدە، ئهدەبىيـــات -دىلىرىمىزدە، مىللىـــي ئـــۆرپ ئهقىـــ

ســـــهنئهتلىرىمىزدە، مائارىــــــپ ســــــېپىمىزدە، مىللىــــــي تــــــارىخ  
ــالىيهتلىرىمىزدە،     ــىي پائ ــادىي ۋە سىياس ــۋىقاتلىرىمىزدا، ئىقتىس تهش
ھهتتا ۋەتهن قۇتقۇزۇش مهخپى پائالىيهتلىرىمىزدە، تاشـقى دۇنيـادىكى   

ردىكى بۇرمىالنغــــــان، مۇھــــــاجىر پائــــــالىيهتلىرىمىزدە بــــــۇ تــــــۈ
ئاددىيالشـــتۇرۇلغان، ئاسانالشـــتۇرۇلغان، ئهھمىيهتسىزلهشـــتۈرۈلگهن 
ــڭ     ــات ئۇقۇملىرىنى ــي ئېتىق ــۆيۈش، دىنى ــلهت س ــۆيۈش، مىل ۋەتهن س

 !كۆرسىتىۋاتقان سهلبىي تهسىرلىرىنى يېتىپ ئاشقىچه كۆرمهكتىمىز

ئهگهر ئۆتكهن يېرىم ئهسىرلىك چېكىنىش تارىخىمىزدا بىز خىتاي 
ۇزچىلىرىغا قارشى تېنىم تاپماي ھهرىكهت قىلىپ كهلـدۇق دەپ  تاجاۋ

ــهنچىلهر      ــا چۈش ــل خات ــداقتۇر بىرخى ــز قان ــدا بى ــدىكهنمىز، ئۇھال قاراي
ئاساســىدا ھهرىــكهت قىلىۋاتقــان بــولىمىز؛ ئهگهر ئــۆتكهنكى يېــرىم      
ــك     ــالىيهتلىرىمىزنى ۋەتهنپهرۋەرلىـ ــك پائـ ــىرلىك مهغلۇبىيهتلىـ ئهسـ

لىقىمىز دەپ قـــارىغىنىمىزدا، بىـــز ھهرىكىتـــى بىـــلهن شـــۇغۇلالنغان
ئــۆتكهن بــۇ يېــرىم ئهســىر جهريانىــدا پۈتــۈنلهي بۇرمىلىــۋېتىلگهن       

 كهلـــگهن قىلىـــپ ھهرىـــكهت بـــويىچه ئۇقـــۇملىرى ’ۋەتهنپهرۋەرلىـــك‘
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 ســويۇۋالغان تامــدىن چىقىــپ كهينىــدىن ئىمىننىــڭ كېچىــدە كــۈنى
 .ئىدى قهغىزى

ــانچىۋاال ھو  « ــدى، نېم ــېمه بول ــدىن    ن ــا يول ــهن؟ باي ــۇپ كېتىس لۇق
 −. نېمىكىن دەپ مانا ھازىر ئوقۇپ بېقىۋاتىمهن، شـۇ . تېپىۋالغانىدىم

 ئىمىـن . قويـدى  قـاراپ  مهنىلىـك  ئىمىـنگه  كۈلـۈپ  مىيىقىـدا  قاسىم
ــمىيال ــى رەس ــۇردى، چېچىلغىل ــۇر − ت ــاغىنه ئولت ــۇر، ئ ــۆزۈڭنى ئولت  ئ

 ئهمـدى  − تۇتـۇپ،  مۈرىسـىدىن  دوسـتىنىڭ  قاسـىم  دېدى −. بېسىۋال
ــاڭا مهن ــېنى سـ ــق   سـ ــم توغرىلىـ ــتهپ كهلگهنلىكىـ ــقا ئىسـ نېمىشـ

 بىـر  سـهمىمىي  پهسـهيتىپ  سـهل  ئـاۋازىنى  ئۇ −. ئوچۇقىنى ئېيتىمهن
 قونـۇپ  ئۆيىـدە  ئاغىنهمنىـڭ  بىـر  كـۈنى  قايسى − سۆزلىدى، شهكىلدە
 قـاراپ  سىرتقا دېرىزىدىن قاراڭغۇلۇقىدا كېچه كهلمهي ئۇيقۇم قېلىپ،

هرگه چـاپالپ يـۈرگىنىڭنى   تـۈرۈكل -تام قهغهزلهرنى بۇ سهن تۇرغىنىمدا،
. كهينىڭـدىن چىقىـپ بـۇنى سـويۇپ ئېلىۋالغانىـدىم     . كۆرۈپ قالـدىم 

ــۇ مۇشــۇنداق ئىشــالر بىــلهن        ــدىن بېــرى مهنم ــلىدە بىــرەر يىل ئهس
يالغۇزلۇقتا بهكال ئىچىـم پۇشـۇپ يۈرگىنىمـدە    . ھهپىلىشىپ يۈرەتتىم
ئىككىمىـز بىـر قوشـۇن    ئهگهر ماڭا ئىشهنسهڭ، . سېنى كۆرۈپ قالدىم

ــدى    ــۈرگىنىم ئى ــكهت قىلســاق، دەپ ســېنى ئىســتهپ ي ــۇپ ھهرى . بول
 ».ئهندىكى گهپ سهندە. گهپنىڭ پوسكاللىسى شۇ ئاغىنه

ئىمىننىــڭ ھولۇقۇشــى ســهل پهســهيگهندەك قىلســىمۇ، يهنىــال      
 :خاتىرجهم بواللمىغانىدى

مهن، كىچىكىمىـزدە  . ماڭا قـارا قاسـىم، سـهن مېنـى تونۇمايسـهن     «
مهن ھازىر بۇ ئىككى . بىلىدىغان ھېلىقى باال ئىمىن ئهمهسمهنسهن 

باالمنى ساالمهت قاتارغا قوشۇشتىن باشقا ھېچنېمىنى ئويلىمايدىغان 
دېگهنلىرىڭگه قارىسام سهنمۇ بىر ئوبـدانال ئىشـىڭ بـاردەك    . ئادەممهن
ســهنمۇ بۇنــداق خىيــالالرنى قىلىــپ يــۈرمهي چىرايلىــق      . قىلىــدۇ
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ئهگهر دېگهنلىرىڭ راست بولسـا، مېنىـڭ   . خشىكۈنۈڭنى ئالغىنىڭ يا
گېپىمنى يهردە قويمايمهن دېسهڭ، بۇنداق بولمىغـۇر خىيـاللىرىڭنى   

 »!تاشال

قاسىم ئىمىنغا شۇنچه تهۋەككۈل قىلىپ راست گېپىنـى قىلغـان   
ئىمىـن، ھهتتــا بــۇ بــالىلىق  . بولسـىمۇ، يهنىــال ئىشــهندۈرەلمىگهنىدى 

ــۇپ بۇ   ــدا بول ــى  دوســتىنىڭ تۇيۇقســىزال پهي ــك گهپلهرن ــداق خهتهرلى ن
 قورقمايال دېيىشىدىن بهكال گۇمان قىلىۋاتسا كېرەك؟ 

شۇنداقتىمۇ ئىمىن يهنىال نېمه ئۈچۈندۇر بۇ كونا دوستىنى دەرھال 
. ساقچىالرغا تۇتۇپ بېرىپ باالدىن قۇتۇلۇش نىيىـتىگه كهلمىگهنىـدى  

 مېنـى  قالسـىچۇ؟  بولۇپ راست دېگهنلىرى ئهگهر“: ئىمىن ئويغا پاتتى
شۇ ۋاقىـتقىچه تۇتـۇپ   . ر بولۇپ قالغانىكهنكۈنله خېلى كۆرگىنىگىمۇ

 ”بهرمىگىــــنىگه قارىغانــــدا راســــت گهپ قىلىۋاتقــــانمۇدۇ قانــــداق؟ 
 دەرۋەقه،. يـۈرەتتى  ئايلىنىـپ  گۇمـانالر  ھهرخىل كاللىسىدا ئىمىننىڭ

 پائالىيهت پىالنسىز ئالدىغا ئۆز بىلهن ئىشالر بۇ يېقىنالردا بۇ ئىمىنمۇ
راسـت دېگهنـدە، ئۇنىڭغـا    . ىـدى يۈرگهن سىقىلىپ ئىچى بهكال قىلىپ

ــال الزىــم ئىــدى      ــرا بهك ــۇنداق بىــر ھهم ــتىگه، بــۇ   . مۇش ئۇنىــڭ ئۈس
دوستىنىڭ چىرايىدىن قارىغانـدىمۇ سـهمىمىي گهپ قىلىۋاتقـانلىقى    

شۇنداقتىمۇ يهنىال ئېهتىيات ئۈچـۈن رەسـمىي بىـر    . بىلىنىپ تۇراتتى
 . ىن يوالتماي ئولتۇرۇۋالدىنادان قىياپىتىگه كىرىۋېلىپ يېق

ــۇ     « ــۇپ ب ــدا بول ــاڭال، مېنىــڭ تۇيۇقســىز پهي ــى ئ ئىمىــن، گېپىمن
ئهگهر بۇنــداق . گهپلهرنــى قىلىشــىمدىن گۇمانلىنىشــقا ھهققىــڭ بــار 

گۇمان قىلمىغان بولسـا ئىـدىڭ، بهلكىـم مهنمـۇ سـاڭا ئىشـهنمىگهن       
قارىغانـــدا مهن ســـېنى ئىشـــهندۈرۈش ئۈچـــۈن پاكىـــت     . بـــوالتتىم

ــ ــدۇ كۆرسهتمىسـ ــدەك قىلىـ ــاڭا  . هم بولمايدىغانـ ــا، سـ مهن يالغۇزلۇقتـ
تهۋەككۈل قىلدىم ئهمىسه، مۇشۇ بىـرنهچچه  . ئىشىنىشكه مهجبۇرمهن
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ــك      ــۇقىرى دەرىجىلى ــىدىكى ي ــز تهۋەس ــدە ۋەتىنىمى ــۈنكى كۈن بۈگ
ــرەت باشــلىقلىرىغىچه،    ــاددىي ئهت ــدارالردىن تارتىــپ ئ مهمــۇرىي ئهمهل

ــچى   ــاددىي ئىشـــ ــپ ئهڭ ئـــ ــالىيلىرىمىزدىن تارتىـــ ــالىي زىيـــ -ئـــ
ــىمىز ئىچىـــــدە كهم     خىزمهتچىلىرىمىـــــزگىچه، مىللىـــــي نوپۇســـ

ــارتۇق كىشــىلىرىمىز      ھېســاپلىغىنىمىزدىمۇ يېــرىم مىليونــدىن ئ
ۋەتىنىمىـز ئۈچـۈن ۋە خىتـاي    . خىتايالرغا ئهڭ يېقىن يهرلهردە تۇرماقتا

ئهپسۇسـكى، خىتـاي   . تاجاۋۇزچىلىرى ئالدىدا بۇ ئاز كـۈچ ئهمهس ئىـدى  
تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى كۈرەش قىلىشتا ئهڭ كۆپ پۇرسهتكه ئىـگه بـۇ   

ن ئــــارتۇق ئىنســــانىمىز دۈشــــمهنگه تهھــــدىت يېــــرىم مىليونــــدى
ــۆز خهلقىمىــزگه تهھــدىت ســالىدىغان، ھــېچ    يارىتىشــنىڭ ئورنىغــا، ئ
بولمىغاندا تاجاۋۇزچىالر كـۈچىنى مۇبالىغىلهشـتۈرۈپ قورقۇنـۇچ پهيـدا     
قىلىشقا، ئۈمىدسىزلىك پهيدا قىلىشقا كۈچ چىقىرىـدىغان دۈشـمهن   

 !ىپ كهلمهكتهتهرەپكه مهنسۇپ كىشىلهر قاتارىدىن ئورۇن ئېل

ــارتۇق    ــدىن ئـ ــرىم مىليونـ ــۇ يېـ ــلهن، بـ ــىمىز بىـ بۇنـــداق دېيىشـ
ــز“تۇشــتىن قوزغىلىــپ -كىشــىلىرىمىز تۇشــمۇ ــداق بى  ياخشــى ئۇن

 دۈشـمهن  قىلـدۇق،  ئىشـالرنى  پايـدىلىق  مۇنـداق  قىلدۇق، ئىشالرنى
ــداق قارىماســتىن بېســىمىگه ــداق قىلــدۇق، ئۇن ــدۇق، مۇن  …” قىل

ىـي ئـازادلىق   مىلل ئـۇالر . رەرمـۇقهر  كېتىشـى  چۇرقىرىشىپ دېيىشىپ
ــۇدىيىتىمىزنى    ــي مهۋج ــا مىللى ــۈنال ئهمهس، ھهتت ــز ئۈچ ھهرىكىتىمى
قوغــداپ قــېلىش جهھهتتىمــۇ قىلــچه ئهمهلىــي رولــى بولمىغــان بهزى  

 ۋەتهنـــپهرۋەر،‘ھهرىكهتلىرىنـــى داۋراڭ قىلىشـــىپ ئـــۆزلىرىنى -ئىـــش
ــۆيهر ــپ ’مىللهتس ــلىرى قىلى ــانال كۆرسىتىۋېلىش ــداق. گهپ تۇرغ  بۇن

نىـــڭ بېشـــىدا ھهتتـــا بىرىنچـــى نومۇرلـــۇق ۋەتهن  قىلغۇچىالر داۋراڭ
ــۇ خــائىننى، بۇنــداق    خــائىنى ســهيپىدىن ئهزىزنىڭمــۇ بولغــانلىقى، ب
ــداقتۇ    ــۈلگىلىرىنى قانــ ــڭ ئــ ــداق خائىنلىقنىــ ــائىنلىقنى، بۇنــ خــ
ۋەتهنپهرۋەرلىك قىلىپ مهدھىلهپ كۆرسىتىشكه ئۇرۇنىدىغان يوشۇرۇن 
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ىلهرنى ئۇيدۇرۇشۇپ خىتايغا تۈردىكى مىللىي مۇناپىقالر ھهرخىل باھان
ــاش قىلىــپ قــانلىق باستۇرۇلۇشــالرغا ســهۋەبچى بولۇۋاتقــانلىقىنى    پ

 !ھهممىمىز كۆرمىدۇقمۇ؟

ئهقهللىيســى، دۈشــمهن بىــلهن بىــرگه تۇرۇۋاتقــان دۈشــمهننىڭ      
پىالنــى، دۈشــمهننىڭ تاپشــۇرۇقى، دۈشــمهننىڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى ۋە     

ــا    ــان قورچـ ــپ كېلىۋاتقـ ــش قىلىـ ــويىچه ئىـ ــۇيرۇقى بـ ــۇرىي بـ ق مهمـ
ــچى  ــادىرلىرىمىز، ئىش ــالىيلىرىمىز، پهن -ك ــز، زىي -خىزمهتچىلىرىمى

ــڭ    ــۆز خهلقىنىـ ــابلىرىمىز ئـ ــي ئهربـ ــادىملىرىمىز، دىنىـ ــا خـ تېخنىكـ
چېكىۋاتقـــان مىللىـــي زۇلـــۇملىرىنى، مىللىـــي خورلىنىشـــلىرىنى،  
مىللىــي ئېزىلىشــلىرىنى بهش قولــدەك ئېنىــق بىلىــپ تۇرۇقلــۇق،  

ى تىلغـا ئـالغۇچىلىق بىـرەر قارشـىلىق     خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارش
ــدۇغىلىق      ــان داغ ــدە پارتلىغ ــدىمۇ؟ ئۈرۈمچى ــدا قىاللى ــى پهي ھهرىكىت

ــچى     ــانچه ئىشـ ــالىرىمىز، قـ ــانچه زىيـ ــدە قـ ــۇچىالر ھهرىكىتىـ -ئوقۇغـ
خىزمهتچىمىز، قانچه مىللىي كادىرىمىز ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن ھالـدا  

ى؟ ئاقســۇدا،  ئــۆز پهرزەنتلىــرى تهرىپىــدە تۇرۇشــقا جــۈرئهت قىاللىــد      
 قىلغـان  نامـايىش  كۆتۈرۈپ تاۋۇت بهرگهن يۈز …ئۈرۈمچىدە، قهشقهردە، 

 يـاكى  ئاشـكارا  خىزمهتچـى -ئىشـچى  كادىر، قورچاق قانچه خهلقىمىزگه
ــۇرۇن ــلىق يوش ــدى؟ ھېسداش ــۋات، قىاللى ــاغىلىق، پهيزى ــاش، ق  قاراق

 يـاكى  ئاشكارا پاجىئهلهرگه ياكى قوزغىالڭ خهلق غۇلجا بارىن، قهشقهر،
ىق قىاللىغـــان بىرەرمـــۇ مىللىـــي كـــادىرى    ھېسداشـــل يوشـــۇرۇن

-چىقمىغــانلىقى، بىزنىــڭ قورچــاق ئهمهلــدار يــاكى قورچــاق ئىشــچى
خىزمهتچىلىرىمىزنىڭ ھهقىقهتهنمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا سـادىق   
ــادانالر،    غــالچىالر، قورقۇنچــاقالر، غايىســىنى، ئۈمىــدىنى يوقاتقــانالر، ن

كهينىدىن ئىسپاتالپ -ئىكهنلىكىنى كهينى ۋىجدانسىزالر، جان باقارالر
 !بهرمهكته
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كــــۈن ئىچىــــدە شــــهھهرلىك تهشــــۋىقات بۇســــىنىڭ بىــــر ئــــادىمى 
شۇنىڭدەك يهنه، پات يېقىندا سـهنمۇ تونۇيـدىغان بىـر    . ئۇجۇقتۇرىلىدۇ

نـى شـۇ چاغـدا دېيىشـهرمىز     قالغـان گهپلهر . مۇناپىقمۇ جايلىۋېتىلىـدۇ 
 − سـورىدى،  ئىمىندىن ئىچىۋېلىپ چاي يۇتۇم بىر قاسىم −. بولمىسا

 ئـالىي  بىـرەر  سـېنىڭ  مهن راسـت، . كهت ئۇنتـۇپ  ھازىرچه گهپلهرنى بۇ
 خىتـايچىنى  بـۇنچه . ئىـكهن  يوق خهۋىرىم ئوقۇغانلىقىڭدىن مهكتهپته

 »ئۆگۈنىۋالغانىدىڭ؟ يۈرۈپ نهلهردە

ــهن،  « ــت دەيس ــېنىڭ مهن …راس ــلهن س ــرگه بى ــان بى ــۇ  ئوقۇغ ش
. تولۇقسىز ئورتىدىن باشقا بىرەر مهكتهپته ئوقۇش پۇرسىتىم بولمىدى

 بىهـۇدە  بىر ئاۋۋال يىل يىگىرمه … − قالدى، جىمىپ سهل ئىمىن −
 بىـر  بىـلهن  مـۇئهللىم  خىتاي بىر تۈرمىدە سوالنغىنىمدا، بىلهن ئىش

 خىتـــاي شـــۇ خىتـــايچىنى. ياتقانىـــدىم بىـــرگه يىـــل ئـــۈچ كـــامېردا
 ».ندىمئۆگه مۇئهللىمدىن

 سـېنى  مهن دېسـهم،  راستىنى − قاسىم، دېدى −مۇنداق دېگىنه، «
 ئهســلىدە،. ئىســتىمىدىم زادىــال بېــرى قىلىنغىــنىڭالردىن ســۈرگۈن

 بهلكىــم بولســام، قالمىغــان تونـۇپ  ســېنى كېچىــدە كۈنىســى قايسـى 
 قـاپتۇ  ئۇنتۇپ مېنى ئهمما. ئىدىم بوالر ئىستىمىگهن ئۆمۈر بىر سېنى

ئهگهر مهن ســـېنى ئۇنتـــۇپ قالغـــان بولســـام    . يهنه قـــالمىغىن دەپ
 … ۋەقهسـىدىن  خىتـاي  چـوالق  شـۇ  …ھهرگىزمۇ شـۇ چـوالق خىتـاي    

 ئاســــانلىقچه ماڭــــا ســــهن قارىغانــــدا گهپلهرنــــى، بــــۇ قــــويغىنه
 چاپالشـقىنىم  سـاڭا  مهن شـۇنداقتىمۇ . قىلمايسـهن  ئىشىنىدىغاندەك

 ئېلىۋېلىشـقا  قىساسـىڭنى  ىشهخس سېنى مهن ئهسلىدە. چاپالشقان
ىۋاسىته قاتنىشىشىڭنى ئۈمىد قىلىپ ساڭا بۇ تهكلىپنـى قىلىشـقا   ب

ئهمدى سېنىڭ ئوقۇغان كىتابلىرىڭغـا قـاراپ پىكرىمنـى    . كهلگهنتىم
 »…. ئۆزگهرتتىم



452 

 

 »خىتايپهرەس بولۇپ كېتىپتۇ دەپ قالمىغانسهن ئهمدى؟«

ئهمـدى  . ياقهي، بۇنىڭ دەل تهتۈرسىچه بىر تهكلىپنى تهييارلىدىم«
ــۇ    ــازادلىغى ئۈچــۈن ب مهن، ئــۆزۈڭ ئۈچــۈن ئهمهس، مىللىتىمىزنىــڭ ئ

 ».ھهرىكهتكه قاتناشساڭ دېيىش ئۈچۈن كهلدىم

 خېلىال ئىمىن −» سهن بۇ خىيالالرنى نهدىن يۇقتۇرىۋالغانتىڭ؟«
 .قالغانىدى مۇاليىملىشىپ

سىمۇ ۋەتهن، مىللهت سۆيگۈسى خېلى بۇرۇنـدىنال  قۇرۇق پودا بول«
بىر كۈنىسـى كوچىـدا بىـر    . ئهمما ھهرىكهت يوق ئىدى. بار دېسهم بوالر

 يازغـان  بىرسـىنىڭ  دېـگهن  ”مهن ئىزچـى “ھاجهتخانىغا كىرگىنىمدە 
 مۇشـۇ  ئوقـۇپ  تـوال  كىتـابالرنى  شۇ. تېپىۋالغانىدىم كىتابىنى ئىككى

 ســـــىلهردەك هلـــــۋەتتهئ. ھهرقاچـــــان قالـــــدىم كىرىـــــپ خىيالغـــــا
 − ».سهۋەبچىسـى  بىـر  بۇنىـڭ  جاپـالىرىمۇ  تارتقـان  كىشىلىرىمىزنىڭ

 .دېدى قاسىم كۈلۈپ قويۇپ

ــپ      ــۇزۇنغىچه جىمى ــى ئ ــورىغىنىچه خېل ــىنى ش ــن تاماكىس ئىمى
 :ئۇ، تۇيۇقسىزال بېشىنى كۆتۈرۈپ قاسىمغا قارىدى. كهتتى

ئىشــهنمهيدىغان بولســام، پاكىــت كهلتۈرســهڭمۇ نــېمه پايدىســى  «
. بوالتتى؟ تۇتۇپ بېرىدىغان بىرسى بولساڭ بهرىبىـر تۇتـۇپ بېرىسـهن   

 »ڭ بارمۇ؟قوشۇنۇ سېنىڭ …

قاســىم، تۇيۇقســىز ســورالغان بــۇ ســوئالدىن رەســمىيال تهمتىــرەپ  
 :قالدى

 سـهندىن  مېنىـڭ . سۈرۈشـتۈرمهيلى  بۇنى مېنىڭچه …مېنىڭچه، «
 بولســاڭ كىــرمىگهن قوشــۇنغا بىــرەر ســهنمۇ ئهگهر رايدىغىنىم،ســو

 ئـۇالر  − »چىقالماسـمىزمۇ؟  قـۇرۇپ  قوشۇن بىر بىرلىشىپ ئىككىمىز
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ىدا قانچىكى يۇقىرى ئهمهل تۇتالىغان ئىكهن، قانچىكى ئاكتىپ، ئاست
قانچىكى ئىشهنچىلىك، قانچىكى قابىلىيهتلىك ھېساپالنغان ئىكهن، 
ئۇ كىشـى ۋەتهنـگه شـۇنچه كـۆپ دۈشـمهنلىك قىلغـان، شـۇنچه چـوڭ         

ــابلىنىدۇ   ــان ھېسـ ــائىنلىق قىلغـ ــز   ! خـ ــهۋەبتىن خهلقىمىـ ــۇ سـ شـ
ىشــىلىرىمىز ۋەتىنىمىزنــى ئارىســىدىكى نۇرغۇنلىغــان ۋىجــدانلىق ك

ــىنى    ــايتۇرۇۋېلىش كۈرىشـ ــدىن قـ ــاۋۇزچىلىرى چاڭگىلىـ ــاي تاجـ خىتـ
باشالش جهريانىدا ئاۋۋال مىللىي خائىنالرغـا ئهجهللىـك زەربه بېـرىش    
ھهرىكىتىنى بىرىنچى نومۇرلۇق ۋەزىپه قىلىپ بېكىتىۋېلىش ئۈچـۈن  

مۇ خاتا بۇنداق قاراشالرنى بۈگۈنكى كۈندە كىم. ئالدىراپ كېتىۋاتماقتا
دېيىشــكه جــۈرئهت قىالاليــدۇ؟ بولۇپمــۇ بىرمــۇ خىتــاي تاجاۋۇزچىســى   

قىشــــالقلىرىمىزدا خىتــــاي   -بولمىغــــان ســــاپ مىللىــــي يېــــزا   
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ مىللىي باسقۇنچىلىق سىياسهتلىرىنىڭ ۋەكىلى 
ــقۇنچىلىق    ــي باســـ ــۇپ، مىللىـــ ــى بولـــ ــادىق ئىجراچىســـ ھهم ســـ

ــىپ    ــالچىلىق قىلىشـ ــىپ غـ ــرىگه ماسلىشـ ــان  ھهرىكهتلىـ بېرىۋاتقـ
ــك      ــادىرالر، ناھىيىلى ــق ك ــلىقلىرى، يېزىلى ــرەت باش ــىم ئهت بىرقىس
كــادىرالر ھهقىقهتهنمــۇ خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ تهلىمىــگه بــوي      
ــتهر زار     ــدىنمۇ بهتـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىـ ــى خىتـ ــۇپ، خهلقىمىزنـ سۇنۇشـ
قاقشىتىپ كېلىۋاتقانلىقى بۈگۈنكى ئاچچىق ئهمهلىـيهت ئهمهسـمۇ؟   

ا، مهدەنىـيهت سـاھهلىرىدە، تهشـۋىقات ئورگانلىرىـدا،     قانۇن ئورگانلىرىد
تهتقىقــات يۇرتلىرىــدا، مائارىــپ ســاھهلىرىدە، مهمــۇرىي ئورگــانالردا،      

كهنت مهھهللىلهردە، -كارخانىالردا، يېزا-شىركهت، مهكتهپ، زاۋۇت، كان
 بولۇۋاتقـــان مهشـــغۇل بىـــلهن خىزمىتـــى ھۆكـــۈمهت تاجـــاۋۇزچى …

ز، خىتاي غالچىلىرى ھهقىقهتهنمـۇ  ئهمهلدارلىرىمى قورچاق بىرقىسىم
ــۇرۇپ زۇلــــۇم      ــدىنمۇ ئاشــ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىــ ــۆز خهلقىــــگه خىتــ ئــ

بۇنداق مىللىـي  ! سېلىۋاتقانلىقى بۈگۈنكى بىر ئهمهلىيهت ئهمهسمۇ؟
ــارازىلىق بىلــدۈرگهنلهرنى ئهنه شــۇ    خــائىنلىقالر ھهققىــدە يوشــۇرۇن ن
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بىـر مىللهتنىـڭ تاشــقى دۈشـمىنى بــۇ مىللهتنىـڭ تهرەققىيــاتى،     
. مۇستهھكهملىنىشى ۋە كۈچلىنىپ كېتىشىنى ھهرگىزمۇ خالىمايدۇ

 ”، مىللىـي دۈشـمهن  ىتاجـاۋۇزچ “شۇ سهۋەبتىن بۇ خىل يـات كـۈچلهر   
 بىـلهن  تاجاۋۇزچىلىرى دۈشمهن مىللىي خىل بۇ ئهمما. ئاتىلىدۇ دەپ

 كېلىۋاتقـان  ھهمكارلىشـىپ  شـهكىلدە  مهجبـۇرى  يـاكى  خـاالپ  مهيلى
 ئۇرۇشى دۇنيا ئىككىنچى كېرەك؟ دېيىشىمىز نېمه كىشىلىرىمىزنى

 بىـرى  داھىيلىرىـدىن  قۇرغـۇچى  پارتىيىسـىنى  گومىنـداڭ  مهزگىلىدە
ۋاڭ جېنــــۋېي ۋە ئۇنىــــڭ قۇرغــــان قورچــــاق ھــــاكىمىيهت  بولغــــان

خادىملىرىنى خىتايالر ئهشهددىي ۋەتهن خائىنلىرى دەپ تا مهدەنىـيهت  
ئىنقىالبىنىــڭ ئـــاخىرلىرىغىچه پېيىغـــا چۈشـــۈپ قـــاتتىق جـــازاالپ  
تۈگىتىشــــمىدىمۇ؟ ســــوۋېتالر ئىتتىپاقىــــدىمۇ نېمىســــالر بىــــلهن 

ىرى دەپ ئېغىــر جازاغــا ھهمكارالشــقان ۋىالســوۋچىالرنى ۋەتهن خــائىنل
ــلهن   ــۇ نېمىســـــالر بىـــ تارتىشـــــمىغانمىدى؟ فرانســـــىيه خهلقىمـــ
ھهمكارالشقان دارالن شىمالى فرانسىيه ۋىسـى قورچـاق ھۆكـۈمىتىنى    
مىللىـــي خـــائىنالر دەپ ئـــېالن قىلىشـــمىدىمۇ؟ ئـــۇالرنى مىللىـــي  
دۈشــمىنى بىــلهن مهجبــۇرى ھهمكارالشــقانالر، نــادان بولغانلىقىــدىن  

قايمۇقۇپ ھهمكارالشـقانالر، ئاڭسـىز ھهمكارالشـقانالر،    ئالدىنىپ ياكى 
ــۈن       ــېلىش ئۈچ ــاقالپ ق ــاالدىن س ــى ب ــۈن، خهلقىن ــېقىش ئۈچ ــان ب ج
ــۇرى ھهمكارالشــقانالر دەپ كهچــۈرۈم قىلىنغــانلىقى    ئىالجســىز مهجب
ــڭ     ــا بىزنىـ ــارمۇ؟ ئهجهبـ ــۆرگهنلهر بـ ــال كـ ــرەر ماتېرىيـ ــىدا بىـ توغرىسـ

اتقانالرنى نېمه ئۈچـۈن  ئىچىمىزدىن چىقىپ ۋەتهنگه خائىنلىق قىلىۋ
مىللىي دۈشـمىنىگه غـالچىلىق قىلىۋاتقـانالر دەپ كېسـىپ ھۆكـۈم      
ــۇپ      ــۇنچه چوقۇنـ ــداقالرغا شـ ــۈن ئۇنـ ــېمه ئۈچـ ــدىكهنمىز، نـ قىاللمايـ

 !كېتىمىز؟

شۇنى قهتئىي كېسـىپ ئېيتىشـقا ھهقلىقمىزكـى، ۋەتىنىمىزنـى     
مــۇنقهرز قىلىۋالغــان تاجــاۋۇزچى مىللىــي دۈشــمهنلىرىمىزنىڭ قــول  

453 

 

 .نغىچه جىمىپ قېلىشتىئۇزۇ خېلى ئىككىسى

 ئـاۋۋال  − بـۇزۇپ،  جىمجىتلىقنـى  ئىمىـن  دېدى −قېنى ئهمىسه، «
. باقاي سىناپ بىر ئۆزۈمنى مهنمۇ. باققىن بېرىپ ۋەزىپه بىر ماڭا سهن

 بىـر  يېڭىـدىن  ئىمىـن  −. بۇالرسـهن  سىنىغان مېنى سهنمۇ قاتاردا شۇ
هن سـ  ئالدىـدا  يىلنىـڭ  نهچـچه  مهنمـۇ  − چهكتـى،  يـۆگهپ  موخوركا تال

ــدىم     ــۇپ باققانى ئهســلىدە مهنمــۇ شــۇ   . دېــگهن شــۇ كىتــابالرنى ئوق
 ».خىيالالردا بولۇپ يۈرەتتىم

ــاللىقىدىن    ــىم خۇشـ ــان قاسـ ــى ئاڭلىغـ ــۇ گهپلهرنـ ــڭ بـ ئىمىننىـ
 :قوللىرىنى سىقىپ كهتتى

ئۇنىڭغا ئازراق . مهندە رەسمىي ئاپتوماتىك پىستاندىن بىرسى بار«
پارتالتقۇچ دورىسى تاپساقال ئاپتوماتىـك ۋاقىـت تىزگىنلىيهلهيـدىغان    

 »…بۇنىڭ ئۈچۈن پارتالتقۇچ دورىسى . بىر مىناغا ئايلىنىدۇ

اپتوماتىــك دورىنىــڭ غېمىنــى قىلمــا، مهنــدىمۇ بىرقــانچه تــال ئ «
دورىمۇ . ۋاقىت تىزگىنلىيهلهيدىغان مىنا كاپسولى باردەك قىلىۋاتاتتى

سـهن ئـاۋۋال   . مىنا ياساشنىمۇ ئۆگىنىپ قويغان ئىـدىم . يهتكۈدەك بار
 ».ئۇنى نهگه كۆمۈشۈمنىال دېسهڭ يېتىدۇ

ئهنچهنتىڭنىڭ تېررورچىالرغا زەربه بېرىش ئىشخانىسى دەيـدىغان  «
ئۇنىڭ باشلىقى بىڭتۈەن . ىرسى بار ئىكهنيوشۇرۇن باشقارمىسىدىن ب

ساقچى قىسمىدا باشلىق بولۇپ چۆچهكته تۇرغان چېكىـدىن ئاشـقان   
ــۆچمهنلىكى بولغــان،    ــلهرگه ئهشــهددىي ئ مىللهتچــى، يهرلىــك مىللهت
جاسۇسلۇق قىسـقا كـورس بىلىمـى بـار ۋەھشـىي، ھىـيلىگهر بىرسـى        

ۇھــاپىزەت ئــۇ خىتــاي جــاللىتى ئــۆزىنى ئاالھىــدە پۇختــا م. ئىكهنــدۇق
قىلىــپ يــۈرگىنى ئۈچــۈن، ئۇنىڭغــا بىۋاســىته يېقىنلىشــىش يــولىنى 

ــدىم  ــال تاپالمى ــۇ     . زادى ــى، ب ــلهن ئانىس ــى بى ــڭ دادىس ــام ئۇنى ئاڭلىس
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خىتاينىــڭ بىــر بالىســى بىــلهن ســانجىدىكى بىــر كوچىــدا ئــۆزلىرى   
 »…. سېلىۋالغان ئىككى قهۋەتلىك بىر بىنادا تۇرىدىكهن

الرنى پـارتلىتىۋېتىش كېرەكمىـدى؟   گهپنى ئۇزارتماي دېگىنه، شۇ«
 يهرنىـڭ  ئـۇ  ماڭـا  − دېـدى،  بۆلـۈپال  گېپىنـى  ئاغىنىسـىنىڭ  ئىمىن −

 −» .ۆزىتىــپ باقــايك بېرىــپ ئــاۋۋال. بهرگىــن ئادرېســىنى تهپســىلىي
 …. ئۇزاتتى قولىنى قاسىمغا ئىمىن

ــاڭى،    ــى ئهنچهنتىـــڭ چۇجـ ــيىن، ھېلىقـ ــدىن كېـ ئىككـــى ھهپتىـ
ى، ئايـالى ۋە ئىككـى نهپهر خىتـاي    سانجىدىكى ئۆيىدە ئانىسـى، بالىسـ  

تىتمـا بولـۇپ ئۆلگهنلىـك    -خىزمهتچىسى بىلهن بىرگه پـارتالپ تىتمـا  
قاسـىم بـۇ خهۋەرنـى گۈلباھارنىـڭ ئـايلىق ھهرىـكهت       . خهۋىرى كهلـدى 

 .دوكالتىدىن ئاڭالپ، ئهتىسىال ئىمىننى ئىستهپ باردى

، ئىمىن، يهنه شۇ بۇرۇنقىدەك پېتىنى بۇزماي قـاپىقى تـۈرۈك ھالـدا   
 .خۇددى ھېچنېمه بولمىغاندەك ئۇنى ئۆيىگه تهكلىپ قىلدى

 دەپ −» !مۇبارەك بولسۇن ئىمىن دوستۇم، سـېنى تهبـرىكلهيمهن  «
  . پ ئۆيىگه كىردىتۇتۇ قولىنى دوستىنىڭ

ئىمىن يهنه شۇ سهھرالىق قىياپىتىنى بۇزماي بىرخىيالىـدا يـوق،   
بىـلهن ئـاۋارە   غىچىرالپ تۇرغان ئۈستهلگه ئۇنىڭغا داسـتىخان راسـالش   

 .ئىدى

 :ھاياجىنىنى باسالماي كېتىۋاتقان قاسىم ئالدىراپ كېتىۋاتاتتى

ــدىڭ  « ــك تاماملى ــۇ ئىشــنى بهكــال مۇۋەپپهقىيهتلى ــاجىئه،  . ب ــۇ پ ب
نۇرغــۇن جــالالتالر . خىتــاي جــالالتلىرىنى بهكــال ھولۇقتــۇرۇپ قويــدى 

ــۇنىنى    ــېلىۋېتىش دولقـ ــا سـ ــا يولغـ ــدىراپ خىتايغـ ــىنى ئالـ ئائىلىسـ
ئۇ خىتاينىـڭ سـانجىغا بارىـدىغانلىقىنى نهدىـن     . تا ئىكهنقۇزغاشماق
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بۇ خىل شـهكىللهردە تاللىنىـپ يېتىشـتۈرۈلگهن، ئىزچىـل تـۈردە      
قايتا تهكشۈرۈش، سىناق قىلىش، پاش قىلىش ھهرىكهتلىرىدىن -قايتا

ئىشهندۈرگۈدەك ئۆتهلىگهن قورچاق مىللىي خادىمالر شۈبهىسـىزكى،  
ــ      االيالر بولــۇپ خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ئۈچــۈن تالالنغــان ســادىق م

 . ھېسابلىنىدۇ

بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا، ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە ھهر دەرىجىلىك پارتىيه، 
ــم   ــۋىقات، تهلىـ ــۈمهت، تهشـ ــلهپچىقىرىش، پهن -ھۆكـ ــيه، ئىشـ -تهربىـ

ــلهيدىغان مىللىــي      ــاھهلهردە ئىش ــكىرىي س ــانۇن، ئهس ــيهت، ق مهدەنى
ــاي    ــۇ خىتـــ ــۆپچىلىكى ھهقىقهتهنمـــ ــۇتلهق كـــ ــڭ مـــ خادىمالرنىـــ

ىلىرىغا ئالدىنىپ ياكى بىلمهستىن، ئاڭلىق يـاكى ئاڭسـىز،   تاجاۋۇزچ
ئاكتىــپ يــاكى مهجبــۇرى قورقــۇپ يــاكى نــادانالرچه ئىشــلهيدىغان       

يېـــرىم ئهســـىرلىك مۇســـتهملىكه، قـــۇل قىلىـــنىش  ! قورچـــاقالردۇر
تارىخىمىز ۋە ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى بىرەر ئهسىرلىك يېرىم مۇسـتهملىكه  

  . اتالپ بهرمهكتهتارىخىمىز بۇنى يېتىپ ئاشقىچه ئىسپ

ــى     ــيىن، ۋەتىنىمىزن ــدىن كې ــۇرىيىتىمىز دەۋرى ــى جۇمه ئىككىنچ
ــون“قاراڭغۇلۇقالرغــا باشــالپ كىــرگهن    باشــالپ دىــن ”بىــتىم بىــر ئ

 ئايرىلىـپ  كىشـىلىرىدىن  مۇنهۋۋەر كۆپ شۇنچه خهلقىنىڭ ۋەتىنىمىز
 بېرىــپ قولــدىن پۇرســهتلهرنى قىلغــۇچ ھهل كــۆپ شــۇنچه قېلىشــى،
ــى، ــۇنتىزىم قويۇش ــپ    م ــىدىن ئايرىلى ــي ئارمىيىس ــق مىللى قوراللى

قېلىشى، ئهڭ مۇھىمى ئهللىك مىڭغا يهتمهيدىغان خىتاي تاجاۋۇزچى 
ــالىتىگه      ــاپهت ھـ ــۇق ئـ ــون مىليونلـ ــۈنكى ئـ ــدىلهرنىڭ بۈگـ كهلگۈنـ
كېلىۋېلىشـــىغا ئهڭ مـــۇھىم ۋاســـىتىلىك ســـهۋەبچى بولـــۇپ رول     

ىپــاقى ئوينىغــانالر ھهرگىزمــۇ ئامېرىكــا يــاكى ســابىق ســوۋېتالر ئىتت 
-بولماســـــتىن، دەل شـــــۇ قورچـــــاق مهمـــــۇرىي ۋە دۆلهت ئىشـــــچى

 !خىزمهتچىلىرى، خىتايدىن بىلىم ئالغان بىلهرمهنلهردۇر
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ــۈرۈلگهندىن      ــتايىدىل تهكش ــدىن ئهس ــاۋۇزچىلىرى تهرىپى ــاي تاج خىت
ــالالپ     ــۇس تـ ــيىن مهخسـ ــدىن كېـ ــهنچ قىلىنغىنىـ ــيىن ۋە ئىشـ كېـ

مۇستهملىكىچىلىرىگه سـادىق  يېتىشتۈرۈپ ئىشقا سېلىنغان خىتاي 
 ھهشهمهتلىك شۇنچه“ياكى بىرەرسى چىقىپ . كىشىلهر ھېسابلىنىدۇ

 يـۇ، -ئىشـلىيهلهيدۇ  ۋە ئولتۇراقلىشـااليدۇ  خىتايالر نېمىشقا بىناالردا بۇ
 بــۇنى باقاالمــدىكهن؟ ســوراپ دەپ ”يــوق؟ خهقــتىن بىــز نېمىشــقا
ن قورقـۇپ  كۆرىشـىدى  ئۆتـۈكته  بىر پۇتىنى تۆت ھامانال شۇ سورىغۇچى

ئهگهر خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى تـالالپ ئىشـقا ئالغـان      ! تىترەپ كېتىدۇ
خىزمهتچـــى ئىچىـــدە خالىغـــان -ھهرقانـــداق بىـــر قورچـــاق ئىشـــچى

بىرســىنىڭ خاتــا تالالنغــانلىقى يــاكى ســۇقۇنۇپ كىرىۋالغــانلىقى      
ئىسپاتالنغىنىدا ئۇالرنى قىلچه ئىككىلهنمهي ۋەزىپىسـىدىن ئېلىـپ   

ــدۇتاشــاليدۇ ۋە ئىشــتىن  ــدۇرما  . قــوغالپ چىقىرى ھهتتــا ھهرخىــل ئوي
خۇددى شۇنىڭدەك بـۇ  . باھانىلهر بىلهن قانۇنىي جازاالرغىمۇ تارتىشىدۇ

خىل تالالنغان قورچاق مىللىـي خادىمالرنىـڭ ئىچىـدىكى بهزىلىـرى     
ئۇزۇن مۇددەت ئۆز ئهقىدىسىنى، مىللىي غـۇرۇرىنى يوشـۇرۇپ سـاقالپ    

بولســا، يــاكى دەســلىپىدە  كهلــگهن، كېــيىن ئاشــكارىلىنىپ قالغــان  
ھهقىقهتهنمۇ خىتايغا سادىق كىشى بولۇپ، مهلۇم ۋاقىـت ئۆتكهنـدىن   
ــۇرۇرى      ــي غـ ــىدە مىللىـ ــيهتلهر تهربىيىسـ ــاچچىق ئهمهلىـ ــيىن ئـ كېـ
ئويغىنىـــپ قالغـــان بولســـا، بـــۇ كىشـــىلهرنى ھهرخىـــل سىياســـىي  
ھهرىكهتلهر ئىچىـدە يـوق قىلىۋېتىـدۇ، ئىقتىسـادىي بوھتـانالر بىـلهن       

وق قىلىــدۇ، يوشــۇرۇن قىلتــاق قــۇرۇش ئــارقىلىق يــوق  ئهيىــبلهپ يــ
بۇ خىل تازىالش ھهرىكهتلىرى نوقۇل مىللىي دۈشمهنلىرىگه . قىلىدۇ

خىتايـدا ئـۆزلىرى پهيـدا    . زەربه بېرىشنىال مهزمـۇن قىلىشـىمۇ ناتـايىن   
قىلغــان ھهرقانــداق بىــر ھهرىكهتنــى ۋەتىنىمىــز تهۋەســىدە يوشــۇرۇن   

ش ئۈچـــۈن بـــۇرمىالپ پايـــدىلىنىپ مىللهتســـۈيهرلهرنى تـــازىال-ۋەتهن
 . كهلمهكته
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 »بىلىۋالغانىدىڭ؟

ــاڭ؟  « ــوغرا كېلىــپ قــاپتۇغۇ ت  −» مهن نهدىــن بىــلهي، شــۇنداق ت
قى ئۆيىنىـڭ ئىشـىكىنى چىـڭ يېپىـپ قويـۇپ پېتىنـى       نېرى ئىمىن

 .بۇزماي چېيىنى ئىچىپ ئولتۇرۇۋەردى

ــر    « ــك ئېغى ــىدە بۇنچىلى ــانجى تهۋەس ــۈنگىچه س ــك بۈگ ۋەھىمىلى
ئاڭالشــالردىن قارىغانــدا، ئــۇ خىتــاي  . ھهرىــكهت بولــۇپ باقمىغانىــدى

جالالتنىڭ دادىسى شـۇ بىناسـىنى سـالغىچه قوشنىسـى بولغـان بىـر       
ــۇ  ــى زورمـــ ــڭ ئېغىلىنـــ ــىنى  -تۇڭگاننىـــ ــۇۋېلىپ بىناســـ زور قوشـــ

ھازىر بۇ تۇڭگاندىن گۇمان قىلىشـىپ ئـۇنى پۈتـۈن    . سېلىۋالغانىكهن
بـۇ  . قىسـتاققا ئېلىۋاتقـان ئوخشـايدۇ   -قېيىنئائىلىسى بويىچه قاماپ 

ئىشتىن خهۋەر تاپقان سـانجىدىكى، ھهتتـا ئۈرۈمچىـدىكى تۇڭگـانالرمۇ     
ئهگهر قولغـــا ئېلىنغـــان قېرىنداشـــلىرىنى قويـــۇپ بهرمهيـــدىكهن،     

ــانجىنى ئــوڭتهي  ــىپ، ھۆكــۈمهتكه    -س ــوڭتهي قىلىــۋېتىمىز دېيىش ت
كهتـكهن  بـۇ تهھـدىتتىن قورقـۇپ    . تهھدىت سېلىشىپ يۈرگۈدەكمىش

خىتـــاي ھۆكۈمىتىـــدىكىلهر بىـــلهن ئهنچهنتىڭـــدىكىلهر ئارىســـىدا     
ئهمما يهنىـال ئېهتىيـات ئۈچـۈن    . جىددىيچىلىك پهيدا بولماقتا ئىكهن

كـويالرنى قوراللىـق   -سانجىغا ئىككى پولك ئهسكهر كۆپهيتىپ، كوچـا 
 ».خىتاي ھهربىيلىرى بىلهن توشقۇزۇپ يۈرگۈدەكمىش

 قويمـاي  قىلىـپ  مـۇ  ’مىت‘ۇقلۇق ئىمىن بۇ گهپلهرنى ئاڭالپ تۇر
 قىلچىلىكمۇ ئۇنىڭدا. ئولتۇرۇۋەردى ئىچىپ چېيىنى يوق بىرخىيالىدا

هق بىــر يهر ن“. كــۆرۈنمهيتتى نهرســه دېــگهن ھولۇقــۇش يــاكى ھاياجــان
 ئۇنىڭغــا قاســىم ”.ئاســتى پارتىزانغــا اليىــق يېتىشــىپتۇ بــۇ ئىمىــن 

 چېيىنــى. ئــوياليتتى ئىچىــدە قىيــاپهتته بولغــان قايىــل قــارىغىنىچه
 :كىردى زۇۋانىغا ئىمىن كېيىن، قىلىشقاندىن دۇئا بولۇپ ئىچىپ
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 »يهنه نېمه ۋەزىپه ئېلىپ كهلدىڭ؟«

 :ئۇ، ئىمىنگه قاراپ دېدى. قاسىم يهنه تهمتىرەپ قالدى

ئهمدى بىز ئىككىمىز بىرلىشـىپ  . مۇشۇنچىلىكى بۇ ئايغا يېتهر«
ــز   ــكهت قىلىمى ــۈزۈپ ھهرى ــالن ت ــى. پى ــۇن دەپ   ئىككىمىزن ــر قوش بى

 »ھېسابلىساق بولىدىغاندۇ؟

 يهنه مېنـى  دېگىنىـڭ،  ’قوشـۇن ‘شۇنچىلىكال بىر ئىشـمىدى بـۇ   «
راپ تۇرغــان پــارقى بولغانــدەك ھهيـران  ســهل ئىمىــن − سىنىمامسـهن؟ 

بادام كۆزلىرىگه زادىال ماس كهلمىگهن بهكال قويۇق قېشىنى كۆتۈرۈپ 
 ».قارا مانا −. ئۇنىڭغا قارىدى

مىز قوشۇن رەسـمىيهتلىرىنى بېجىرىـپ قۇيـايلى،    ئهمدى ئىككى«
ئىككىمىز بىـرلىكته قۇرئـان تۇتـۇپ قهسـهم قىلىـپ قوشـۇنىمىزنىڭ       

 ئـۇالر  −» قۇرۇلغانلىقىنى تهبرىكلىشهيلى بولمىسا، قانداق دەيسـهن؟ 
 قۇرئـان « ئانـدىن . ئۆتهشتى ناماز رەكهت بىرنهچچه ئېلىپ تاھارەت قايتا

ــم ــى »كهرى ــڭ ن ــتىگه جاينامازنى ــدى ئۈس ــى. قوي ــرلىكته ئىككىس  بى
 …. بولدى تهييار قىلىشقا قهسهم تۇتۇپ نى »قۇرئان«

  

دېــگهن نامــدا بىــر » ت ن ت قوشــۇنى«ئــۇزۇن ئــۆتمهيال كــوچىالردا 
يوشۇرۇن يهرئاستى خىتاي ۋەھىمىسى يارىتىش قوشۇنىنىڭ تهشـۋىقات  

  …. ۋاراقلىرى كۆرۈلۈشكه باشلىدى

*****  
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 خىزمهتچىلهر-قورچاق مىللىي ئىشچى 1.4§
ۋەتىنىمىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ چاڭگىلىغا چۈشـۈپ قالغـان   
ــاي       ــۇل خىت ــز نوق ــاۋۇزچىلىرى ھهرگى ــاي تاج ــان، خىت ــن بۇي دەۋرلهردى
مهمــۇرىي خادىملىرىغــا تــايىنىپال ھــاكىمىيهت يۈرگــۈزۈپ كهلــگهن      

ــا    . ئهمهس ــاكى تاجاۋۇزچىغ ــر مۇســتهملىكىچى ي ــداق بى ــقا ھهرقان باش
بۈگــۈنكى كوممۇنىســت خىتــاي  ئوخشــاش، زو زوڭتاڭــدىن باشــالپ تــا 

تاجاۋۇزچىلىرىغا كهلگۈچه بولغان بـارلىق تاجـاۋۇزچىالر پۈتـۈنلهي ئـۆز     
مهنپهئهتى ئۈچـۈن خىـزمهت قىلدۇرۇشـنىال مهقسـهت قىلىـدىغان ھهر      
دەرىجىلىك مهكتهپ، كورس، ھهرخىل نامالردىكى خائىن يېتىشتۈرۈش 

كى ۋاسىتىلىك بۇ ئورۇنالردا بىۋاسىته يا. ئورگانلىرىنى تهسىس قىلدى
شهكىلدە يېتىشتۈرۈلگهن ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن مىللىي خـائىنالرنى،  
ــاتېئىزم    ــىزالرنى، ئــ ــهتكهن ۋىجدانســ ــاداقىتىنى كۆرســ ــا ســ خىتايغــ
ــۇللىرىنى، مهنپهئهتپهرەســــتلهرنى،     مــــۇرىتلىرىنى، كوممــــۇنىزم قــ
ــىز ۋە      ــپهرەس، ئىقتىدارســ ــاالقچى، ئهمهلــ ــۈكچهك، يــ ــادانالرنى، لــ نــ

ــارالرنى ئى ــلهردىن   جانباق ــۆزىتىش ۋە تهكشۈرۈش ــلهن ك ــك بى نچىكىلى
ئۆتكــۈزۈپ ھهر دەرىجىلىــك قورچــاق مهمــۇرىي ئورگانلىرىــدا يــاردەمچى، 
قۇرۇق ھهيكهل، مهسلىههتچى، كاتىپ، تهرجىمـان، مهخپـى پـايالقچى،    

ــۈر ــدارى ۋە    -يۈگ ــدار، ئهســكهر، ســاقچى ئهمهل ــي ئهمهل يېتىمچــى، ھهربى
-ېنجىنېـــر، ئىشـــچىئ-ســـاقچى، ئوقۇتقـــۇچى، پهيالســـوپ، تېخنىـــك

تهنتهربىيىچــى، يېــزا ۋە  -ئهدىــپ، ســهنئهتچى -خزمهتچــى، مائــارىپچى 
ــارمهنلىرى،   ــله چاپ ــدىكى …مهھهل ــاق قاتارى ــپىلهر قورچ ــۈن ۋەزى  ئۈچ

 تۇپراقلىرىـدىكى  ۋەتىنىمىز يهنى،. كهلمهكته ئىشلىتىپ تهربىيىلهپ
 تهشـۋىقات -مهدەنىـيهت  ساھهلىرى، مائارىپ ئورگانالر، مهمۇرىي قورچاق

-تهتقىقــات ئــورۇنلىرى، شــىركهت، زاۋۇت، كــان-ھهلىرى، نهشــرىياتســا
كارخانىالر ۋە باشقا ئـورۇنالردىكى بـارلىق قورچـاق مىللىـي خـادىمالر      
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قانچىلىــك داۋاملىشــار؟ بــۇ ھالــدا بىزنىــڭ قىيــامهت كــۈنىمىزگه يهنه  
 يهتمهمـدۇ؟  كـۈچىمىز  بىزنىـڭ  يـاكى  …ىك ۋاقىت قالغانـدۇ؟  قانچىل
ن پىــدا قىلىـپ ســىناپ كۆردۇقمـۇ؟ يــاكى ســىناق   جـا  راســتىنال بـۇنى 

قىلىپ بېقىشنى بىرەر قېتىم بولسىمۇ ئهستايىدىل تهشۋىق قىلىپ 
باقتۇقمۇ؟ ئۇنداقتا تۆمۈر خهلىپىمىز، غوجا نىياز ھاجىمىز، مهمتىمىن 

ــات  ــى بـ ــدىمىز، غېنـ ــۇغرا ئهپهنـ ــته  بـ ــاتۇرىمىز، يهتـ ــمان بـ ۇرىمىز، ئوسـ
 قانــــداق ئىشــــنى …رىزىۋانگــــۈللىرىمىز، -قىزلىرىمىــــز، نوزۇگــــۈم

 مهمتىلـى  ئۇيغـۇرىمىز،  ئابـدۇخالىق  … قىلغـان؟  قانـداق  باشلىغان؟
 مهخســۇمىمىز، ئــابلىز مــۇتهللىپىمىز، لۇتپــۇلال ئهپهنــدىمىز، تهۋپىــق

 داڭلىق … ئهپهندىمىز، ئالماس تۇرغۇن ئهپهندىمىز، ئۆتكۈر ئابدۇرېهىم
رىمـــان قهھ باشـــلىغۇچىلىرىمىز، يـــول زىيـــالىيلىرىمىز، ۋەتهنـــپهرۋەر

ئهجــدادلىرىمىز بىــزگه نــېمه دەپ چــاقىرىق قىلــدى؟ بىزنــى قانــداق  
ــا      ــارىن، غۇلجــ ــىلىڭ، بــ ــت ســ ــاخۇنوپ، مىجىــ ــدۇردى؟ ئــ ئاگاھالنــ
قهھرىمــــــانلىرى ۋە باشــــــقا يوشــــــۇرۇن ھهرىــــــكهت قىلىۋاتقــــــان 

 …ئۈچـۈن جـان پىـدا قىلـدى ۋە قىلىۋاتىـدۇ؟       قهھرىمانلىرىمىز نـېمه 
ــويلىنىش، ــالن ئـ ــۈزۈش، پىـ ــكىللىنىش، تـ ــكه  تهشـ ــال ھهرىكهتـ دەرھـ

ۋەتىنىمىزگه بىـزدىن  ! ئاتلىنىش ۋاقتىمىز ئاللىقاچان كېلىپ بولدى
بى رۇخسهت كىرىۋاتقان ھهرقانداق بىر خىتاي كهلگۈندىسـى مـۇتلهق   

ه خىـرىس قىلىـپ   تۈردە مىللىـي تاجـاۋۇزچى بولـۇپ ئالـدىمىزدا بىـزگ     
ۋەتهن بىزنى بۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى قـوغالپ چىقىـرىش   ! تۇرماقتا

ــقا     ــكهت باشالشــ ــۈك ھهرىــ ــكىن ۋە ئۈنۈملــ ــال كهســ ــۈن دەرھــ ئۈچــ
 !!!چاقىرماقتا
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 ئىمىن ھهرىكهتته .17
 نـېمه  كېلىـدىغان  ئىـش  قـالتىس  قولىـدىن  ئۇنىڭ −

 گېــزىتته شــېئىرى بىــر يهنه ئۇنىــڭ تۈنۈگــۈن. جۇمــۇ
  !دېگىنه بېسىلىپتۇ

 سۆھبىتىدىن ئاغىنىنىڭ ئىككى −                      

 

ئىمىن، دادىسى كېسـهل ۋە ناكـار بـولغىنى ئۈچـۈن، كىچىكىـدىن      
. بولغانىـدى تارتىپال بۇ ئائىلىنىڭ يۈكىنى ئۈستىگه ئېلىشقا مهجبـۇر  

بولۇپمـۇ بهكـال نــامرات يىـراق يېزىغـا پاالنغىنىــدىن كېـيىن، ئۇنىــڭ      
ھېلىمۇ ياخشى، . ئۈستىدىكى يۈك تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كهتكهنىدى

بۇ يېزىدىكى دېهقانالر قايتا نامراتلىشىش ئىمكـانىمۇ قالمىغـان ئهڭ   
چېكىگه يهتكهن كهمبهغهللىك چېگرىسىدا ياشاۋاتقانلىقىغا قارىماي، 

ــۇ  ــدىن كېلىشــىچه ھىمــايه قىلىشــقانىدى    ب . شــهھهرلىكلهرنى قولى
ــۇق      ــڭ غولل ــۆتمهيال ئهترەتنى ــۇزۇن ئ ــپ ئ ــا كېلى ــۇ يېزىغ ــۇ ب ئىمىنم

ئــۇ، يېزىــدا كــۆپرەك نومــۇر . ئهمــگهك كــۈچلىرى قاتارىغــا كىرگهنىــدى
بىرقـانچه  . بېرىدىغان ئېغىـر ئىشـالرنى تـالالپ قىلىشـقا تىرىشـاتتى     

كونا ئهزالىرىدىن بىـرىگه ئوخشـاش    يىل ئۆتمهيال، ئىمىن بۇ يېزىنىڭ
بۇ يېزا، خىتايالردىن يىـراق  . رەسمىي دېهقان قىياپىتىگه كىرگهنىدى

ــۇن     ــڭ نۇرغــ ــۇ يهردە ھۆكۈمهتنىــ ــاچقىمىكىن، بــ ــزا بولغــ ــر يېــ بىــ
ئهسـلىدە، بـۇ   . سىياسهتلىرىمۇ دېگهندەك ئىجرا قىلىنىپ كهتمهيتتى

هر بولــۇپ، يېــزا ھۆكــۈمهت تهرىپىــدىن ئۆلــۈمگه تاشــلىۋېتىلگهن بىــر ي
ھۆكۈمهتنىڭ قىلچىلىك بىـر دىققىتىنـى تارتمـاي كهلـگهن كىچىـك      

ــت ئىــدى  ــدىلىنىپ ئۆيىنىــڭ   . بىــر كهن ــۇ يوچــۇقتىن پاي ئىمىنمــۇ ب
چېـۋە يـاكى كـۆك تاماكـا     -تـوال كۆكتـات، مېـۋە   -كهينىدىكى يېرىگه ئاز

قاتارىــدىكى نهرســىلهرنى تېرىــپ ئۆيىنىــڭ كۈنــدىلىك ئېهتىيــاجىنى 
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 .ىلىشقا تىرىشاتتىئازراق بولسىمۇ ھهل ق

بىرقانچه يىل ئۆتكهندىن كېـيىن بـۇ يېزىمـۇ كوممۇنـا تـارقىتىش      
دولقۇنىغا ئۇچراپ، يهرلهرنى ئۆزالدىغا كۆتۈرە ئېلىپ تېرىيدىغان ھالغا 

بــۇنى پۇرســهت بىلــگهن ئىمىــن، نهچــچه يىلــدىن بېــرى . كهلتۈرۈلــدى
تـاۋۇز  -قاغجىراپ ياتقان بىرقانچه مۇ يهرنى چاغالپ تۈزەشـتۈرۈپ قوغـۇن  

قوغۇنچىالردىن سوراپ يۈرۈپ تۈجۈپىلهپ ئىشلىگهچكه،  ئۇستا. تېرىدى
-ئىمىن ئېشهك ھارۋىسىغا قوغۇن. شۇ يىلىسى ياخشى ھوسۇل ئالدى

تاۋۇزلىرىنى يۈكلهپ يېقىن ئهتراپتىكى بىڭتۈەن تۇز زاۋۇتىغا ئاپىرىـپ  
ئىككـى ماشـىنا باشـالپ كېلىـپ     -كېيىن يهنه ئۇ يهردىن بىـر . ساتتى

. ۇزلىرىنى بىـراقال تـوپ ئۆتكـۈزۈۋەتتى   تـاۋ -ئېتىزىدىكى قالغان قوغـۇن 
ئىمىن پۇلىنى ئالسا خېلىال ئوڭشىلىپ قالىدىغانلىقىنى مۆلچهرلهپ 

-ئهمما تۇز زاۋۇتىنىڭ كاسسىرى ئـۇنى . ئىچىدىن خۇشال يۈرەتتى-ئىچ
قىـش  . بۇنى باھانه قىلىـپ كۆرسـىتىپ پـۇلىنى بهرگىلـى ئۇنىمىـدى     

ىتىــۋەتكهنلىگى ئــۇ، قولىــدا بــارىنى يهپ تۈگ  . كىرىــپ قېلىۋاتــاتتى 
ــاردى   شــۇنچه . ئۈچــۈن، ھېلىقــى بىڭتۈەنلىــك كاسســىرنى ئىســتهپ ب

ئىمىن نېمه . يالۋۇرۇپ دېگىنىگه قارىماي، پۇلىنى بهرگىلى ئۇنىمىدى
. قىالرىنى بىلهلمهي، بېرىپ ھېلىقى خىتاينىڭ ياقىسىغا ئېسـىلدى 

 ئۆلتۈرۈشــكه ئــادەم ئىمىننــى ســوتچىلىرى بىڭتــۈەن ئــاقىۋەتته، …
ئىمىـن  . ەپ، ئون بهش يىللىق قاماققـا ھۆكـۈم قىلىـۋەتتى   د ئۇرۇنغان

ــاتتى    ــېقىن ي ــا ي ــون يىلغ ــدە ئ ــيىن . تۈرمى ــى“كې ــى، ئىپادىس  ياخش
 تۈرمىــدىن ئېرىشــىپ قـا  ’مۇكاپــات‘ دېــگهن ”بـار  نىيىتــى ئـۆزگىرىش 

 يـوق،  ھېچكىمـى  ئۆيىدە بارغىنىدا، يېزىسىغا ئۇ. چىقىرىلدى ’بالدۇر‘
. ئايلىنىـپ قالغـانلىقىنى كـۆردى    سـامانلىققا  تاشالندۇق بىر ئۆيىمۇ

ــا   ــزا قهبرىســتانلىقىدىكى ئات -يېزىســىدىكىلهر ئىمىننــى باشــالپ يې
يېزىسىدىكىلهر ئۇنىڭغا . ئانىسىنىڭ مازار بېشىغا ئاپىرىپ كۆرسهتتى

ــدۈرۈپ       ــا ئۆيلهن ــتىم قىزغ ــر يې ــن بى ــۇ يهردى ــىپ، ش ــهللى بېرىش تهس
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ى ھېســابالپ كــۆرەيلى، خهلقىمىــز تاجــاۋۇزچى خىتــايالردىن  ئهمــد
 لىــرى ’پــۇقرا‘قــانچه ھهسســه تــۆۋەن تۇرىــدىكهن؟ خىتــاي تاجــاۋۇزچى  

 چــوڭ بــۇنچه بىــز ئېلىۋېتىپتــۇ؟ مهنــپهئهت كــۆپ قانچىلىــك بىــزدىن
 زۇلۇمغـا  ئېغىـر  بـۇنچه  بىـز  كهلـدۇق؟  چىـداپ  قانـداق  ناھهقچىلىككه

 بـۇ  كېتىۋاتقان مىللهتكه يات تاجاۋۇزچى چىقمايمىز؟ قارشى نېمىشقا
ىمىز ئۆزلىرى بىلگهن پاكىتلىرى بويىچه ۋەتهندىش ھهربىر ھېسابالرنى

 !قايتىدىن ئهستايىدىللىق بىلهن بىر ھېسابالپ كۆرسۇن

تاجاۋۇزچى خىتاي كهلگۈندىلهر خهلقىمىزنىڭ بۇ خىل خىيالالرغـا  
الالردا بــۇ خىــل خىيــ. كېلىــپ قېلىشــىدىن ئۆلگــۈدەك قورقۇشــماقتا

بولغانالرنى ھهرقانـداق بىـر خىتـاي تاجـاۋۇزچى كهلگۈندىسـى تۇيـۇپال       
قالىدىكهن، ھهتتا گۇمانال قىلىدىكهن، دەرھال فاشىست ھۆكـۈمىتىگه  
كۆپتۈرۈپ مهلۇمات بېرىپ جازاالتقۇزىدۇ؛ قولىدىن كهلسىال ھهرقانداق 

ئـون  ! بىر خىتاي تاجاۋۇزچى كهلگۈندىسـىمۇ ئـۆزى بىۋاسـىته جازااليـدۇ    
ئۇيغۇرغا قارشـى بىـر خىتـاي گـۇۋاھلىقتىن ئۆتسـىال خىتـاينىڭكىنى       

 .راستقا چىقىرىپ قايتا تهكشۈرۈپ ئولتۇرمايال جازاغا تارتىپ كهلمهكته

ۋەتىنىمىزنـــى ئىشـــغال قىلىۋالغــــان بـــۇ خىتـــاي تاجــــاۋۇزچى     
ــۆچمهنلىرى  ــاۋۇزچى −ك ــدىلهر تاج ــا‘ كهلگۈن ــلهت ئاك ــكهن؟ ’مىل  مى

 مىكهن؟ ’پۇقراالر تىنچ‘ ئوخشاش بىزگه مىكهن؟ ’مىللهت قېرىنداش‘
 ئـاق  قىلىۋاتقـان  يـاردەم ‘ بىـزگه  ،’دىغانئايرىاللماي بىرىمىزدىن-بىر‘

 ئىنسـانپهرۋەرلىكى  كىشىلىرىمىزنىڭ بهزى مىكهن؟ ’ئادەملهر كۆڭۈل
ــۇپ ــۆز‘ مىــكهن؟ ’خهلــق گۇناھســىز‘ دېيىشــكىنىدەك كېتىــپ تۇت  ئ

 خىتـــاي مىـــكهن؟ ’ئىشـــلهمچىلهر يـــاۋاش يـــۈرگهن ئېلىـــپ كـــۈنىنى
بىـز نـېمه    قالغانمىدۇ؟ كېلىپ تۇيۇقسىزال ھالهتكه بۇ تاجاۋۇزچىلىرى

ئۈچۈن پهرزەنتلىرىمىزنىـڭ تهقـدىرىنى بولسـىمۇ ئويالشـمايمىز؟ بىـز      
نېمىشــــقا ئهتىمىزنــــى ئويالشــــمايمىز؟ بۈگۈنكىــــدەك ھــــالهت يهنه 
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 …ئېلىش ھوقۇقى، شهخسى مۈلۈك ۋە كارخانا ئېچىش ئهركىنلىكـى،  
 زېمىننىـڭ  بولسـا،  بهھـرىمهن  پۇللىرىـدىن  يـاردەم  تۈگهتكۈسىز ساناپ

-ى يهر بىنا بولغاندىن بېرى ئـۆزى ئېقىـپ كېلىۋاتقـان سـاي    ئىگىلىر
ئۆستهڭنىڭ سۈيىگه پۇل تۆلهپ، پـۇل تۆلىيهلمىسـه جهرىمـانه تـۆلهپ،     
كۈنســېرى ئهقهللىــي ھايــاتلىق شــهرتلىرىدىنمۇ مهھــرۇم قالــدۇرۇلۇپ 

 ئاغزىدىن ئالدامچىلىقىنى ’بۆلۈش كۆڭۈل‘ …. ئۆلۈمگه قىستالماقتا
ــۈرمهيدىغان ــاۋۇزچى چۈشـــ ــان  ھ تاجـــ ــڭ دېهقـــ ــۈمهت بىزنىـــ -ۆكـــ

ــارلىرىغا     ــڭ ھاش ــپ بهردى؟ ئۆزلىرىنى ــېمه قىلى ــا ن چارۋۇچىلىرىمىزغ
ئىشلىتىش ئۈچۈن بولسىمۇ بىرەر كهتمهن ئېلىپ بهرگهن يېرى بارمۇ؟ 
ھاشارلىرىغا بېرىپ ئىشلهپ بېرىشلىرى ئۈچۈن بىرەر ئېشهك بېرىـپ  

يېــرى بــارمۇ؟ بــارلىق ئۇرۇقلــۇق پــۇلى، ســۇ پــۇلى، يهر بېجــى،   تۇرغــان
 ئادەمنىـڭ  …مهھسۇالت بېجى، ئـۆي بېجـى، بـازار بېجـى، قـان بېجـى،       

 ئىئـانه  ئاتـالمىش  سـېلىقالر، -ئـالۋاڭ  تۈگىمهس يهتمهيدىغان ئهقلىمۇ
 شــۈكۈر ئۆلتــۈرۈۋېتىلمىگىنىڭگه“ … ھاشــارالر، تــۈگىمهس توپالشــالر،

 دېگهنــدەك ”!تــۆله ھهققىنــى جېنىڭنىــڭ قالغــان ھايــات قىلىــپ
 !لىكىمىزنى ۋە قېنىمىزنى شورىماقتايى بىلهن مهجبۇرىيهتلهر

بۇ ۋەتهن بىزنىڭ ئهمهسـمىدى؟ بـۇ بـايلىقالر، بـۇ ئىـش ئـورۇنلىرى       
بىزگه تهۋە ئهمهسمىدى؟ بۇ مهنپهئهتلهر بىزگه تهئهللۇق ئهمهسـمىدى؟  

ىستىلىمىز؟ بىز نېمه بىز نېمىشقا نامراتلىققا، نادانلىققا، ئۆلۈمگه ق
 !گۇناھ قىلغانىدۇق؟

ــه كهم  ــرال نهرسـ ــزدە بىـ ــتهقىل   : بىـ ــي مۇسـ ــىمۇ مىللىـ ــۇ بولسـ ئـ
 !ھاكىمىيىتىمىز

 جىــم  دەپ ”تىنچلىــق“ئــۇ بولســىمۇ  : بىــزدە بىــرال گۇنــاھ بــار   
ــپ، ــي يېتىۋېلى ــتهقىللىق مىللى ــۈن مۇس ــل ئۈچ ــان ئىزچى ــدا ج  پى

 !يايدۇرماسلىقىمىز قانات ھهرىكهتلىرىنى قىلىش

459 

 

 …. شهھهرگه يولغا سېلىپ قويۇشتى

ئۇنىڭــدا نه . يـۈرەك بولـۇپ قالغانىـدى    ئىمىـن، رەسـمىي بىـر تــاش   
. ئارتۇق گهپمۇ قىلمايتتى. ھېسسىيات، نه سۆيگۈ دېگهنلهر قالغانىدى

. ئۇنىڭ بىرەر يـېقىن دوسـتىنىڭ بـارلىقىنىمۇ ھـېچكىم بىلمهيتتـى     
ــر دوســتى    پســىخولوگىيه خىتــاي بىــر تۈرمىــدە −ئۇنىــڭ بىــردىن بى

ائىــر خىتــايچه د پســىخولوگىيىگه يــېڭىچه ئۆگىنىۋالغــان لېكتورىــدىن
ــۇ بهش. كىتــابلىرى ئىــدى ــۇ، ب ــون يىــل ئىچىــدە نۇرغــۇن كىتــاب  -ئ ئ

بولۇپمـۇ پسـىخولوگىيه، سوتسـىيالوگيه ۋە مىللىـي تارىخىغـا      . ئوقۇدى
بۇ جهھهتته ھېلىقى تۈرمىدىشـى  . دائىر كىتابالرغا بهكال قىزىققانىدى

ــهتكهنىدى   ــىر كۆرسـ ــدە تهسـ ــۇئهللىم ئاالھىـ ــاي مـ ــگهن . خىتـ بىلمىـ
ئۇ خىتاي . بېرىپ شۇ خىتاي تۈرمىدىشى سوراپ ئۆگىنهتتىيهرلىرىنى 

بىـر ھېسـابتا، ئىمىننىـڭ    . ھازىر بىـر ئىنسـتىتۇتتا دوتسـېنت ئىـدى    
قايتا سۈرگۈنگه ئىۋەرتىلىشىدىنمۇ شۇ خىتاي مۇئهللىم يـول مېڭىـپ   

 . يۈرۈپ ساقالپ قالغانىدى

بىـــر كۈنىســـى ئىمىـــن بىـــر ئۇيغـــۇر خېرىـــدارىنىڭ ئـــۆيىنى       
 ’مهن ئىزچـى ‘ا بىر بۇلۇڭدا تۇرغان كىتابالر ئارىسىدىن ئاقارتىۋاتقىنىد

 ئۇنى. سېلىۋالىدۇ يانچۇقىغا تېپىۋېلىپ كىتابىنى تاشلىق كۆك نىڭ
ــۇپ ــۈرۈپ ئوق ــۇرۇن ي ــۋىقات يوش ــى تهش ــقا ۋارىق ــىپ تارقىتىش  كىرىش

 رەسـمىي  بىـلهن  ۋاسىتىسـى  دوسـتىنىڭ  كونـا  ئهمدى مانا. قالغانىدى
ئـــۇ، . ىســـى بولـــۇپ قالـــدىجهڭچ قوشـــۇن ھهرىـــكهت يوشـــۇرۇن بىـــر

قاسىمنىڭ رۇخسـىتىنى ئېلىـپ بـۇرۇنقى مهدىكارچىلىقتـا تونۇشـۇپ      
قالغان كىشىلهر ئارىسىدىن تالالپ يۈرۈپ ئۈچ كىشـىلىك ئـۆزىگه تهۋە   

ــدى  ــدە  . يوشــۇرۇن قوشــۇنىنىمۇ قۇرۇۋال ئۇنىــڭ قوشــۇنىدىكىلهر ئاالھى
ۆرسـه  ئاكتىپ ھهرىكهت قىلىدىغان تهلۋە پىدائىيالر بولۇپ، خىتاينى ك

ئىككـى يىلغـا قالمـايال،    -بىـر . خام يهۋەتكىدەكال كىشـىلهردىن ئىـدى  
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ــانى    ــڭ سـ ــۇن ئهزالىرىنىـ ــدى قوشـ ــتىدىكى تۇغۇنـ ــول ئاسـ ئۇنىـــڭ قـ
ئۇالر ھېچ بولمىغاندا ئايدا بىرەر قېتىم . ئوننهچچىدىن ئېشىپ كهتتى

. ھهرىكهت پهيدا قىلماي قالسا كۆزىگه ئۇيقۇ كهلمهيدىغانالردىن ئىـدى 
…  

 

ــى    ــۆتكهن يىل ــىم ئ ــۇنى  «قاس ــاي قوش ــى ئ ــلىقى  » يېڭ ــڭ باش نى
ئـاۋۋال  » يېڭى ئـاي قوشـۇنى  «بۇ بىرنهچچه يىل مابهينىدە، . بولغانىدى

 دىنمــۇ ’يــانچۇقچى‘ئــۇزۇن ئــۆتمهيال . گۈلباھــاردىن ئايرىلىــپ قالــدى
 يېڭـى  ھېسـابتا،  بىـر . بولدى قۇربان خاسىيهتمۇ كهينىدىنال. ئايرىلدى

ــاي ــ قوشــۇنىنىڭ ئ ــالغۇ دىنئهزالىرى ز قاســىمدىن باشــقا ئهزاالرنىــڭ  ي
ھهممىسى يېڭىالر بولۇپ، تۆۋەندىكى تۇغۇندى قوشۇنالردىن بىرنهچچه 

بـۇ كـۈنلهردە قاسـىم، قـول     . قېتىم ئهزا تولۇقالشقا مهجبۇر بولغانىـدى 
ئاستىدىكى تۇغۇندى قوشۇنالردا جهمئىي قـانچه نهپهر ئهزا بـارلىقىنىمۇ   

يۈزدىن كهم بولمىسـا كېـرەك دەپ   ئىش قىلىپ . ئېنىق بىلهلمهيتتى
. بۇ ئارىدا نهچـچه ئـون ئادىمىـدىنمۇ ئايرىلىـپ قالـدى     . گۇمان قىالتتى

بۇنىــڭ ئىچىــدە بىــرنهچچه . ئونــدىن ئــارتۇق ئــادىمى تۇتۇلــۇپ كهتتــى
تۇغۇندى قوشۇندا ئىككى جاسۇس ۋە بىر خائىن چىقىپ قېلىپ، ئۇنى 

ــدى  ــاۋارە قىلىۋەتكهنى ــال ئ ــۇنغ  . بهك ــاش قوش ــنى ب ــۇ ئىش ــۇرى ب ا مهجب
چىقىرىۋالغان ئىمىن پاش قىلىپ تېپىپ چىقمىغان بولسـا، ئۇنىـڭ   

قاسـىم ئويلىنىـپ بـۇ يهرگه كهلگهنـدە،     . ئىشى تېخىمۇ قىيىن ئىـدى 
ئۇ بولمىسـا  . ئىمىنگه كۆپ رەخمهت ئېيتىش كېرەكلىكىنى ئويلىدى

ئىدى، بۇ قوشـۇنالرنىڭ پىالنلىـق ھهرىكهتلىرىنـى بـۇنچه ئوڭۇشـلۇق      
 .ىشىنى ھهرگىزمۇ كۆز ئالدىغا كهلتۈرەلمهيتتىقانات يايدۇرال

ــپ      ــنگه ئاپىرىـ ــۈرگهچ، ئىمىـ ــدىغا كهلتـ ــۇالرنى كۆزئالـ ــىم بـ قاسـ
ــال ئاپتوماتىــك مىنــا پىســتىنىنى يانچۇقىغــا    بېرىــدىغان بىرقــانچه ت
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 ۋەتهننىـڭ  بـۇ ! ياشـىماقتا  ئېتىـپ  مۇشت ئاسمانغا چىچاڭالپ ئىچىدە
ــادان،  بو خهقــلهر بىــز بولغــان ئىگىلىــرى ھهقىقىــي لســا كۈنســېرى ن

نامراتلىشىپ، بۈگۈنكى دەۋر تهرەققىياتىغا پۈتۈنلهي يات بىر مۇھىتتـا  
جاڭگـــال، ئۆيىمـــۇ مـــال -ئۆيىـــدىن چىقســـا ئېتىزلىـــق: ياشـــىماقتا

قوتىنىدىن پهرقى يوق ناچار، زەي پۇرايدىغان قاراڭغۇ ئۆڭكۈردەك، ھهتتا 
تېـزەك سېسـىقى دىمـاغنى    -ۇالغلىرى ياتىـدىغان، قىـغ  بىر تهرىپىدە ئ
پاتقـاقالردا دومىلىشـىپ   -چـاڭ، قىـغ  -چـاقىلىرى توپـا  -يارىدىغان، بـاال 

يۈرگهن، ئۇالر نه شهھهرنى بىلسۇن، نه يېزا بازىرىنى، نه كۆڭۈل ئېچىش 
ئورنىنى، ھهتتا ئوقۇيدىغان مهكتهپنىڭمۇ تـايىنى يـوق، قـۇم ئۈسـتىدە     

ــۇرۇپ خهت   ــپ ئولتـ ــالهتته،  تىزلىنىـ ــارە ھـ ــدىغان بىچـ ــا …يازىـ  دۇنيـ
ئىتىگه ســـۆزلهپ ئىشـــهندۈرگىلىمۇ بولمايـــدىغان دەرىجىـــدىكى جامـــا

ــاخىرقى      ــدە ئ ــامراتلىق ئىچى ــاراڭغۇلۇق، ن ــائىي ق ــادانلىق، ئىجتىم ن
تاجـــاۋۇزچى خىتـــايالر ئىـــش ئۈســـتىدە ! نهپىســـىدە جـــان تاالشـــماقتا

ۇددى ئۈسـكۈنىلهرنى خـ  -ھۆكۈمىتى بهرگهن مىليون يۈەنلىـك ماشـىنا  
دادىسىدىن مىراس ئالغاندەك ئىختىيارىچه پايدىلىنىپ ئىشـلهۋاتقان؛  

 ئىـش  بـارلىق  −بۇمۇ ئازلىق قىلىپ ئهمگهك مۇھـاپىزەت بۇيـۇملىرى   
-قهغهز ماســــكىلىرىغىچه،-پهلهي تــــاكى تارتىــــپ كىيىملىرىــــدىن

. ھهقسىز ۋە تهل ھهممىسى … سۈيىگىچه، قايناق تارتىپ قهلىمىدىن
 كــۆپ تاپقىنىــدىنمۇ ئىشــلهپ يىــل بىــر دېهقانلىرىمىزنىــڭ بىزنىـڭ 

لنى ئــايلىق مائــاش قىلىــپ ئالغــاننى ئــاز دەپ، يهنه قىشــلىق      پــۇ
ــازىلىق پـــۇلى،    ــالقىنالش پـــۇلى، تـ ــازلىق سـ ئىسســـىنىش پـــۇلى، يـ
ســاالمهتلىكنى ئاســراش پــۇلى، ھهقســىز داۋاالش، ھهقســىز بىلىـــم      

قىلىــش،   ئــېلىش، ھهقســىز ســاياھهت، يــۇرتىنى ھهقســىز زىيــارەت     
بـايرام  -يهكشهنبه ۋە ھېيت-ساناتورىيىلهر، پېنسىيىگه چىقىش، شهنبه

ــى     ــۇلى، كهين ــۇلى، مهخپىيهتلىــك پ ــېلىش كــۈنلىرى، چېگــرا پ دەم ئ
ــۈرە     ــۇملىرى، كۆت ــۇل ۋە بۇي ــات پ ــدىغان مۇكاپ ــۈزۈلمهي كېلىــپ تۇرى ئ
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 قايتـــــا −چىقىرىلىشـــــى تېخىمـــــۇ راۋان ھالغـــــا كهلتـــــۈرۈلمهكته 
 )رەتلىگۈچىدىن

بــــۇ تاجــــاۋۇزچى كهلگۈنــــدىلهر ئاھالىســــى مۇســــتهملىكىچى     
ھاكىمىيىتىنىڭ نهچچه يۈز مىڭ يۈەنلىك تۇرالغـۇ ئۆيلىرىـدە خـۇددى    

بۇنىڭ ئهكسىچه، يهرلىك خهلق . ئۆز مۈلكىدەك ئهركىن ئولتۇرۇشماقتا
كېسهكنىمۇ بۇ تاجـاۋۇزچى  -قىشالقالردا بىر پارچه خىش-زاپايانسىز يې

 تارتىــپ ئهجدادلىرىــدىن ئۈســتىگه، ئااللمىغاننىــڭ تىــن ’ھۆكــۈمهت‘
 پــۇل ئاققۇنالرغــا ئۈچــۈن يهرلىــرى كېلىۋاتقــان بولــۇپ تهۋە ئــۆزلىرىگه

ــۆلهپ ــىپ، يهر تـ ــۆزلىرى سېتىۋېلىشـ ــۆي ئـ ــېلىپ ئـ ــقا سـ  ئولتۇرۇشـ
 سۇ پارۋايلىق، بىناالردا زامانىۋى لهركۆچمهن تاجاۋۇزچى. مهجبۇرالنماقتا

ــازلىق،   ت ــۇ گـ ــا يېقىلغـ ــق، ھهتتـ ــق، ئېلېكترلىـ ــمه …ۇرۇبىلىـ  ھهمـ
ــاجلىق ــلىههلىرى ئېهتىيـ ــان تهل ئهسـ ــهمهتلىك بولغـ ــهھهر ھهشـ  شـ

 خهلـق  يهرلىـك  ئهكسـىچه،  بۇنىڭ. ياشىماقتا خوجايىنالرچه ئۆيلىرىدە
 ’ئـۆي ‘ ئۆڭكـۈردەك  ئېغىلـدەك،  سـېلىۋالغان  سهپلهپ-ئهپلهپ ئۆزلىرى

ــامان لهردە ــزەك-س ــاالپ، تې ــۆلچهك ق ــويى    ك ــۈر ب ــپ، ئۆم ــۈيى ئىچى س
ــڭ    ــۇ دېگهنلهرنىـ ــالغۇ، توڭالتقـ ــى، كىرئـ ــڭ نېمىلىكىنـ تېلېۋىزورنىـ
نېمىلىكىنى بىلمهستىن، ھهتتا ئۆزى تېرىـپ ئۆسـتۈرگهن كېـۋەزدىن    
رۇخسهتســىز تــۈزۈككىنه يوتقــان تىكىــپ يېپىنالمــاي، ئوتتــۇرا ئهســىر 

ــۆم  ــدە ئـ ــاراڭغۇلۇقى ئىچىـ ــۆتمهكتهقـ ــۆچمهنلهر  ! رى ئـ ــاۋۇزچى كـ تاجـ
-ئاھالىسى ئۆيدىن چىقسـىال ئاسـفالت يـولالر، ھهشـهمهتلىك دۇكـان     

ئىشـرەت سـورۇنلىرى، ھهر يهردە   -تىياتىرخـانىالر، ئهيـش  -سارايالر، كىنو
كېلىشتىمۇ ھهقسىز ئىـدارە  -تاكسىالر، ھهتتا ئىشقا بېرىپ-ئاپتوبۇس

ئهكىلىـدىغان  -ئاپىرىـپ ئاپتوبۇسلىرى، بالىلىرى ئۈچۈن مهكتهپلهرگه 
بولكىۋايالر، ئـازادە مهكـتهپلهر، يهسـلىلهر، بـالىالر     -مهخسۇس ئاپتوبۇس

ــاغچىلىرى،  ــدا …بــ ــۇخالپ خىتايــ ــىگىمۇ ئــ ــدىغان چۈشــ  كىرمهيــ
 پـاراغهت -راھهت ئىمتىيـازالر،  ئاالھىـدە  قىمـمهت، -قهدىر ئهتىۋارچىلىق،
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ئۇ، چوڭقۇر خىيال دېڭىزىغا غهرق بولۇپ . سېلىپ يولغا چىققان ئىدى
ى توختىتىـــپ كېتىـــپ، ئالدىـــدىكى كوچـــا دوقمۇشـــىدا كىشـــىلهرن 

  …. يانلىرىنى ئاختۇرىشىۋاتقان خىتاي پاتروللىرىنى كۆرمهي قالىدۇ

*****  

 

» ئهجهم« مارشىغا ئـۆزگهرتىلگهن " ئىز"يىراقالردىن ئاڭلىنىۋاتقان 
ــدىال    ــاۋازى بارغانســېرى كۈچىيىــپ قۇالقنىــڭ تۈۋى ئوركىســتېرنىڭ ئ

رنى تومــۇرال-قــان جاراڭالۋاتقانــدەك، بــۇ مۇزىكىنىــڭ جــاراڭلىق ئــاۋازى 
 .جوشتۇرىۋاتقان سېزىم بهرمهكته

اق، ئۇيغۇر ئېلى ئۇخلىمىدى، ئۇ يېقىلىـپ چۈشـكهن يېرىـدىن    ي“
قۇرۇلىدىغان، بهختىيار مىللىي دۆلىتى تېخى يېڭىال تۇرۇپ قايتىدىن 

  ”!ئۇپۇققا باقماقتاكۆرۈنىۋاتقان 

*****  

  

 مهخپى ئارخىپ .18
 بىــلهن پــاكىتالر رەســمىي پوكــۇنچىنى ئــادىمىمىز پــاالنچى −

 گهپ؟ قانداق بۇ قىلىۋاتىدۇ، پاش دەپ خائىن

پـاالنچىنى جاسـۇس    ۋاقىـتالردا  بىـر  پوكۇنچىمۇ دېسهڭ ئۇنى −
 دەپ ئىسپاتلىغانىدىغۇ؟

 ئاشـكارا  دۇنياغا ئىشىمىزنى ھهممه گهپلهرنى، شۇ قويساڭالر −
 يوشـــۇرۇن دەيـــدىغان، يـــول تـــوغرا ئهڭ قىلىشـــنى جاكـــارالپ
- جاسۇس يهردە ئاشكارىلىۋىتىدىغان ھهممىنى يوق، ئىشىمىز

  !بار ئىشى نېمه خائىننىڭ



462 

 

 ساۋاقداشالر ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبهتلهردىن −                    

 

  : گۈلباھار

ئۇنىڭ جهسىتىدىن ھېچ . مېهمانخانا پارتلىتىشتا بىرلىكته پارتالپ ئۆلدى
ئۇنىڭ نهگه كهتكهنلىكىنى ھېچكىم سۈرۈشته قىلىـپ  . نېمه تېپىلمىدى

ئهمما ئۇ، قوشـۇن ئىنتىزامىغـا خىـالپ ھالـدا     . بېقىش خىيالىغا كهلمىدى
نى قۇرۇپ » شهپقهت ھهمشىرىسى«ئۆزىنىڭ ئىككىنچى يوشۇرۇن قوشۇنى 

ــدى     ــۇل قىلغانى ــۈچ ئهزا قوب ــزالردىن ئ ــان قى ــدىن ئازغ ــاپال يول ــۇ . س ئۇالرم
زەنجىرســىمان كېڭىيىــپ بىرقــانچه تۇغۇنــدى قوشــۇن ھالىغــا كېلىــپ تــا 

نـامى بىـلهن يوشـۇرۇن    » قىزالر روتىسـى قومانـدانلىق شـتابى   « ھازىرغىچه
 .زەربه بېرىش پائالىيىتىنى داۋام قىلدۇرماقتا ئىكهن

  

  :خاسىيهت

بومبنىڭ ۋاقىت تهڭشىگىنى خاتا تهڭشهپ قويـۇپ، جايىغـا بارمـاي تـۇرۇپال     
ئهمما . ئۇنىڭمۇ جهسىتى تېپىلمىدى. ئاپتوبۇستا پارتالپ تىتىلىپ كهتتى

ئۇنىڭ قۇرغان ئالىي . گه قېچىپ كهتكهن دەپ پهرەز قىلىشىدۇئۇنى چهتئهل
 شـتابى  »كـۈچ  −بىلىـم  «مهكتهپلهر ئارا يوشۇرۇن زەربه بېرىش قوشۇنلىرى 

 ئاپتوماتىـــــك بۈگـــــۈنگىچه تـــــا كېڭىيىـــــپ زەنجىرســـــىمان ئاســـــتىدا
ــدىغان ــارتالتقۇچ تىزگىنلىنىـ ــۇرى پـ ــارالش ئۇچـ ــالىيىتىنى تهييـ  داۋام پائـ

 .ىشىدۇدېي كهلمهكته قىلدۇرۇپ

  

  : ’يانچۇقچى‘

بىــر ۋاگــون خىتــاي ئهســكىرى  . ئۇنىــڭ ئىســمىنى ھــېچكىم بىلهلمىــدى 
. جهســىتىنىڭ كۈلىمــۇ قالمىــدى. بىــلهن بىــرگه پــارتالپ كۆيــۈپ كهتتــى 

ــانچۇقچىلىق قىلىــپ     ــۇرا ئاســىيادا ي ــاكى ئوتت ــدا ي ــۇنى خىتاي كىشــىلهر ئ
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پۈتــۈنلهي خىتــاي تاجــاۋۇزچى كهلگۈنــدىلهر ئاھالىســى كــۆزدە تۇتۇلــۇپ 
 سۇ قارىمۇق باھانىسىدە ئارپىنىڭ“. پىالن تۈزۈلىدۇ، قارار چىقىرىلىدۇ

 قىپيالىڭاچ بولمىغان، مۇمكىن قاچۇرۇشقا زادىال دېگهندەك، ”ئىچىپتۇ
ــىزلىك ــالي تهڭسـ ــهدې قىـ ــارتۇقچه سـ ــىلىق ئـ ــدا قارشـ ــپ ق پهيـ ىلىـ

ــاندىكى     ــاز س ــايىن ئ ــۋالالردىال ئىنت ــىرەيدىغان ئهھ ــىدىن ئهنس قويۇش
 چهكــته‘يهرلىكــلهرگه نهپ بېرىــپ قويىدىغانــدەك قىلســىمۇ، ئهنه شــۇ 

 گه ’ساداقهتسـىزلىكى ‘ شهخسـىنىڭ  قىسـمىنى  بىـر  نىڭمۇ ’كهلگهن
 يـاكى  قىلىـدۇ  يـوق  چىقىرىشـىپ  پۇتاقالرنى-باھانه ئهرزىمىگهن دائىر

 خىتــاي پهقهت بۇالرمــۇ. قىلىشــىدۇ ’ھــاالل تهپــمه‘ ھالــدا يارتــا-يېــرىم
 مۇناپىقالرغــا مىللىــي يــاكى دەلدۈشــلهر پهرقســىز تاجاۋۇزچىلىرىــدىن

 قورچاق ئادەتتىكى. ئىلتىپاتالردۇر ’سۇنۇلغان قوشۇقتا‘ قىلىنىدىغان
ــارا ــچى ق ــزمهتچىلهر،-ئىش ــى خى ــڭ كهم ئهقل ــۆزىنى مهمۇرىچاقالرنى  ك

. قىلىشـمايدۇ  ”غىـڭ “تىۋېلىنسـىمۇ  تار ھهقلىرى تۇرۇپال پارقىرىتىپ
ــۈنكى ــڭ“ چ ــش ”غى ــك، قىلى ــارتىيىگه“ دېگهنلى ــارازىلىق پ  دەپ ”ن

ــۆھمهت ــپ، تــ ــۇ ئهنه قىلىنىــ ــلىك شــ ــۈن ئۆلمهســ ــا ئۈچــ  ئاغزىغــ
 ئورنىـدىنمۇ  مائاشـلىق  ئـازغىنه  دەك ’سـۈيى  دېمىدە‘ تېمىتىلىدىغان

 .مهۋجۇدتۇر خهۋپى قوغلىنىش

يۇقىرىقىدەك مهمۇرىي تهقسىماتالر نهتىجىسـىدە ۋەتىنىمىزدىكـى   
خىتاي تاجـاۋۇزچى كهلگۈنـدىلهر ئاساسـهن دۆلهت ئورگانلىرىـدا، دۆلهت     
ــوپىراتىپى      ــڭ ك ــا دۆلهتنى ــېچ بولمىس ــورۇنالردا، ھ ــدىكى ئ ئىگىلىكى

ئـاخىرقى ۋاقىـتالردا   . (شهكلىدىكى ئورۇنالرغا ئورۇنلىشىپ كهلمهكـته 
ــاۋۇزچىلىر  ــاي تاج ــلهپچىقىرىشخىت ــورۇنلىرىنى  -ى ئىش ــۇالزىمهت ئ م

كۆتۈرە بېرىش، ھۆددىگه بېرىش، چهتئهللىكلهرگه ھـۆددىگه بېـرىش ۋە   
سېتىپ بېرىش قاتـارلىق ئىسـالھات قىلىشـلىرىنىمۇ يۇقىرىقىـدەك     
ئۈســـتۈن خىتـــاي نوپۇســـى ھالىغـــا كېلىۋالغانـــدىن كېـــيىن يولغـــا 

نىــڭ ســىقىپ قويغــانلىقى ئۈچــۈن، بۇنــداق ئىســالھاتالردا يهرلىكلهر 
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كادىرلىرى، تهيىنلهنگهن ئورنىنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئىـي نهزەر،  
ــت     ــاۋۇزچى فاشىسـ ــۇ تاجـ ــاكى بـ ــڭ يـ ــۇ پارتىيىنىـ ــۈردە بـ ــۇتلهق تـ مـ

 . ئىشلهيدۇ ھۆكۈمهتنىڭ شهرتسىز سادىق غالچىلىرى بولۇپ

ــۇ خىــل شــهكىلدە تهشــكىللهنگهن تاجــاۋۇزچى ھاكىمىيهتنىــڭ    ب
ــۇرىي      ــاي مهمـ ــارلىق خىتـ ــلهيدىغان بـ ــدا ئىشـ ــۇرىي ئورگانلىرىـ مهمـ
ــاڭلىق شــهكىلدىكى ئهڭ مىللهتچــى، ئهڭ   چاپــارمهنلىرى ئاساســهن ئ
فاشىست روھىغا ئىگه خىتاي تاجاۋۇزچى كهلگۈندىلىرىدىن تهشـكىل  

ــۈن، ۋەتىنىم ــانلىقى ئۈچـ ــاۋۇزچى  تاپقـ ــر تاجـ ىزدىكـــى ھهرقانـــداق بىـ
ھۆكــۈمهت ئورگانلىرىــدا يهرلىــك خهلقنىــڭ مهنــپهئهتىگه ۋەكىللىــك   
قىلىدىغان، ئۇالر ئۈچۈن ئهڭ تۆۋەن دەرىجىدىكى ھهقلىرىگه بولسـىمۇ  

بــۇ ئورگــانالر بــارلىق . كۆڭــۈل بۆلىــدىغان بىرمــۇ خىتــاي تېپىلمايــدۇ 
ــدارە  ــاكىمىيهت ئى ــاۋۇزچى ھ ــارلىق  -تاج ــمشــىركهتلىرى، ب پهن -ئىلى

ساھهلىرى، بارلىق ئىقتىسادىي تهقسـىمات سـاھهلىرى بـويىچه پىـالن     
تۈزۈشـــكىنىدە يهرلىـــك خهلقنـــى پۈتـــۈنلهي خىتـــاي دۈشـــمىنى دەپ 
ــامىله قىلىشــىدىغانلىقى ئوچــۇق ئىپادىلىنىــپ    ھېسابلىشــىپ مۇئ

بۇ تاجاۋۇزچىالرنىڭ تۈزگهن بارلىق پىالنلىرىدا يهرلىـك خهلـق   : تۇرىدۇ
ايــاتلىق شــهرتلىرى، يهنــى بــارلىق ئهقهللىــي ئــادەم  مهنپهئهتلىــرى، ھ

قىياپىتىدە ياشاش پۇرسهتلىرى قىلچىمـۇ ھېسـابقا ئېلىنمايـدۇ؛ ئـۇالر     
مهنـــــپهئهت -ھوقـــــۇق، يـــــاكى پايـــــدا-ئۈچـــــۈن ھېچقانـــــداق ھهق

نهتىجىــدە شــهھهر  . قالدۇرۇلماســلىققا جېنىنىــڭ بــارىچه تىرىشــىدۇ   
ــ      ــېلىش، ئۆس ــادىر ئ ــېلىش، ك ــچى ئ ــرىش، ئىش ــىغا كى تۈرۈش، نوپۇس

مۇكاپاتالش، ئـۆي تهقسـىملهش، بىلىـم ئاشـۇرۇش ۋە يېتىشـتۈرۈلۈش،      
ســېلىق كهچــۈرۈملىرى، -پــاراۋانلىق يــاردەم، ســهھىيه ئىشــلىرى، بــاج 

ــق      ــلىرى، قوراللى ــۆلهش، ســوت ئىش ــامراتالرنى ي ــاردەم، ن ــاپهتلهرگه ي ئ
 سـاھهلىرى  ئىـش  بـارلىق  قاتارىـدىكى  …كۈچلهر، تاشقى مۇناسـىۋەت،  

گىزمـۇ ئېرىشـهلمهيدۇ،   ھهر ئورنىغـا  مهنپهئهتـدارلىق  ريهرلىكـله  بويىچه
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قوشـۇنىنىڭ  ئۇنىـڭ قۇرغـان يوشـۇرۇن    . ھازىرغىچه ياشـاۋاتىدۇ دەپ بىلىـدۇ  
زەنجىرســــىمان ئۇزانتىســــى ســــاپال ئىنتېرنېــــت بىــــلهن خىتــــاينى      
قااليمىقانالشتۇرۇش، خىتاي ئهمهلدارلىرىغا زەربه بېرىش ۋە يوشۇرۇن قـورال  
ــىپ    ــۈنگىچه ھهپىلىشـ ــلهن بۈگـ ــارقىتىش بىـ ــارالپ تـ ــېپلىرى تهييـ رېتسـ

  .كهلمهكتىكهن

  

  : قاسىم

ئىچىــگه مىللىــي  بهزى كوچــا خهۋەرلىرىــدىن قارىغانــدا، ھېلىقــى قــۇدۇق 
جىنايهتچىلهرنى تىرىك تاشلىۋېتىدىغانلىقىنى كۆرۈپ قالغان بىـر قـازاق   
مــالچى بىــلهن بىــر موڭغــۇل قــۇدۇق ئىچىــگه قــېلىن تــور باغلىۋېتىــپ،    
. قۇدۇققــا ئېتىلغــانالردىن يهتتــى كىشــىنى قۇتقــۇزۇپ چىقىرىۋالغــانمىش

تهڭرى  ئۇ قۇدۇقتىن قۇتۇلۇپ چىقىپ. ئۇالرنىڭ بىرسى قاسىم ئىكهنمىش
تاغلىرى ئىچىدىكى ئورمانالردا يوشۇرۇن پارتىزانلىق بىلهن شـۇغۇللىنىپ  

يهنه بهزىلهر چېگرىدىن ئوغرىلىقچه . يۈرىدۇ دېگهن گهپلهر ئېقىپ يۈرمهكته
چىقىــپ يــۈرۈپ يوشــۇرۇن قــورال سودىســى قىلىــپ يۈرىــدۇ دەپ   - كىرىــپ

 .گۇمانمۇ قىلىشىدىكهن

  

  : ئىمىن

- پارتىزانلىق ئهترىتى تهشكىللهپ، بېنزىنشهھهر ئهتراپىدا زەنجىرسىمان 
ــالىيهت     ــپ پائـــ ــا زەربه بېرىـــ ــۇيدىغان ئاپتوموبىلالرغـــ ــهلهركه توشـــ ســـ

 .قىلىۋاتقانمىش

  

  :’ساقى‘

كېيىنكــى كــۈنلهردە بهش كىشــىلىك مۇســتهقىل بىــر يوشــۇرۇن قوشــۇن   
تهشــكىللهپ، مهخســـۇس مىللىـــي مۇناپىقالرغـــا يوشـــۇرۇن زەربه بېـــرىش  
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 .شۇغۇللىنىپ يۈرىدۇ دېگهن گهپلهر بارپائالىيهتلىرى بىلهن 

  

  : ’خهۋەرچى‘

ــېپ    ــۋىقات، رىتس ــالغۇز  تهش ــۆزى ي ــازىرغىچه ئ ــى  - ھ ــوژ ۋاراقلىرىن چېرتىي
 .كۆپهيتىپ يوشۇرۇن تارقىتىش بىلهن شۇغۇللىنىپ يۈرەرمىش

  

  : ’موخوركىچى‘

قايسى بىر دىنىي تهرىقهتكه قول بېرىپ، يوشۇرۇن شهكىلدە شۇ تهرىقهتـكه  
 .لهپ يۈرگۈدەكمىشئهزا تهربىيى

  

  : دېموكراتچى خىتاي

ــۇپ بهرگهن       ــاق توش ــيىن، تام ــته كې ــۈچ ھهپ ــپ ئ ــوراق قىلى ــىمنى س قاس
گۇندىپايالردىن بىرسىنىڭ چېقىپ قويۇشى بىلهن قولغا ئېلىنغان ۋە بىر 
يىلــدىن كېــيىن خىتــاي ھهربىــي ســوتى تهرىپىــدىن ئۆلــۈمگه ھۆكــۈم        

ۇچى ئهسـكهرلهر يېڭــى  قارىغـا ئـالغ  . قىلىنىـپ دەرھـال ئېتىـپ تاشــالنغان   
بولغاچقا، نىشانغا دەل تهگكۈزەلمهي ئالته پاي ئوقتـا ئـاران جېنـى چىققـان     

 .دېگهن گهپلهر ئېقىپ يۈرەرمىش

  

  : خاسىيهتنىڭ دادىسى

ئاغىنىلىرى بىـلهن بىرلىشـىپ يهرئاسـتى سىلېسـارلىق ئۇستىخانىسـىدا      
. يوشـۇرۇن قــورال ياسـاپ ســېتىش ئىشـى بىــلهن شـۇغۇللىنىپ يــۈرەرمىش    

 .ئېنىق ئهمهس. هزىلهر تۇتۇلۇپ تۈرمىدە ياتىدۇ دېيىشىدۇب

*****  
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قىلـچه سىياسـىي    بولـۇپ،  سىمۋولى ۋەتىنىمىزنىڭ نوقۇل بايراقمۇ بۇ
 .بىرتهرەپلىمىلىككه ئىگه ئهمهس

بىــز ئهمــدى ئــۆز گېپىمىــزگه كېلىــپ، بــۇ خىتــاي تاجــاۋۇزچى        
كهلگۈندىلهرنىڭ  ۋەتىنىمىزدىكى بۈگۈنكى ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي 

 :تاجاۋۇزچىلىق قىياپىتىگه بىر نهزەر سېلىپ باقايلى

ــاكىمىيهت كــۈچىگه  ئۆزلىرىنىــڭ شوۋنىســتىك ۋە ف  اشىســتىك ھ
تايىنىــپ ۋەتىنىمىــزگه باســتۇرۇپ كىرىۋاتقــان بــۇ خىتــاي تاجــاۋۇزچى  
كــۆچمهنلىرى ۋەتىنىمىــزدە مــۇتلهق ئۈســتۈن مهمــۇرىي ھوقــۇقالرنى   

پۇچقاقلىرىـدا  -قولغا كىرگۈزۈۋېلىپ، ھاكىمىيهتنىـڭ بـارلىق بۇلـۇڭ   
ن ئۆز مىللىي غهرەزلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن جـان جهھلـى بىـله   

ــۇالر تاجــاۋۇزچى . تاجــاۋۇزچى ھــاكىمىيىتىگه خىــزمهت قىلىشــماقتا  ئ
ھاكىمىيىتىنىڭ ئاساسىي يادروسـى، يېتهكچـى كـۈچى ھېسـابالنغان     
خىتــاي كومپــارتىيه ئورگــانلىرىنى پۈتــۈنلهي ئــۆز چاڭگىلىــدا تۇتــۇپ،   
تاجــــاۋۇزچى فاشىســـــت ھۆكۈمىتىنىــــڭ پائـــــالىيهتلىرىگه بـــــاش   

ىست پارتىيه ھهرقانداق بىر خىتـاي  بۇ فاش. نازارەتچىلىك قىلىشماقتا
تاجاۋۇزچى ھۆكۈمهت خادىمىنى ئهڭ مۇكهممهل شهكىلدە تهكشـۈرۈپ،  
ئۆزلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق پىالنلىرىغـا قىلچىلىـك پۇتلىكاشـاڭلىق    
قىلمايــدىغانال ئهمهس، ھهتتــا پۈتــۈنلهي ئــۆز مــۇددالىرى ئۈچــۈن جــان  

ــالالپ   ــايالرنى ت ــپىگه  تىكىــپ ســاداقىتىنى كۆرســىتىدىغان خىت ۋەزى
ــدۇ   ــامزاتالرنى كۆرســىتىپ بېرى ــۇ فاشىســت . قويۇشــقا بولىــدىغان ن ب

پارتىيىسى تهرىپىدىن تالالپ كۆرسـىتىلگهن سـادىق نـامزاتالر يهنىـال     
شـــۇ پـــارتىيه تهرىپىـــدىن تالالنغـــان، ھهتتـــا شـــۇ فاشىســـت پـــارتىيه 
ــدا قوشــۇمچه ۋەزىپىســى بولغــان كاتتىۋاشــالر گۇرۇپپىســى    ئورگانلىرى

بـۇ شـهكىلدە   . دىن تاللىنىـپ ۋەزىـپىگه تهيىنلهنمهكـته   ئىچىدە قايتىـ 
ــۇرىي      ــاي مهمـ ــان خىتـ ــقىلىپ تالالنغـ ــۋىرلهردە تاسـ ــۈگىمهس غهلـ تـ
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ــىدىن     ــڭ نهق ئوتتۇرىس ــايراق بويىنى ــورنى ب ــڭ ئ ــايراق (مهركىزىنى ب
ئۆتىــدىغان  ئوتتــۇر ســىزىقى ) ڭ نهق يېرىمىغــا تهڭ يهردىــنئېنىنىــ

ھىـالل ئـاي شـهكلىنىڭ ئىچكـى چهمـبهر مهركىـزى       . ئۈستىدە بولىـدۇ 
بايراق ئوتتۇرا سىزىقىدا تاشقى چهمبهر مهركىزىدىن ئـاتمىش ئىككـى   

ھىــالل ئاينىــڭ . يېــرىم مىللىمېتىــر ئــارىلىق تاشــالپ جايلىشــىدۇ 
نلــۇقى قىرىــق ســانتىمېتىر   ئىچكــى چهمــبهر دىئامېتىرىنىــڭ ئۇزۇ  

ھىالل ئاي ئىچكى چهمبىرىنىڭ بايراق سـېپى تهرەپـتىن ئـاي    . بولىدۇ
يهنى ئىچكى (ئۇچلىرى شهكىللهنگهن ئارىلىققىچه بولغان ئۇزۇنلۇقى 

ئاي چهمبىرىنىڭ ساپ تهرەپ نۇقتىسىدىن ئاي ئىچىگه قارىغان يۇلتۇز 
يهنى ئۈچ (غا ئۈچتىن بىر بايراق ئېنى ئۇزۇنلۇقى) چهمبىرى قىرىغىچه

يۇلتـۇز ئۈچۈنمـۇ   . تهڭ كېلىـدۇ ) يۈز ئوتتۇز ئۇچ مىللىمېتىر ئهتراپىغـا 
بـۇ چهمبهرنىـڭ مهركىزىنىمـۇ    .  بىر كىچىك چهمبهر سىزىش مۇمكىن

خۇددى ھىالل ئاي چهمبهرلىرىدىكىدەك بايراق ئېنىنى تهڭ ئىككىگه 
پ بۆلگهن نۇقتىدىن ئۆتىدىغان بايراق ئۇزۇنلۇقى ئوتتۇرا سـىزىقىدا دە 

يۇلتۇز چهمبىرىنىڭ دىئامېتىر ئۇزۇنلۇقى تـۆتتىن بىـر   . مۆلچهرلهيمىز
ــى   ــايراق ئېن ــانتىمېتىر (ب ــرمه بهش س ــى يىگى ــا تهڭ ) يهن ئۇزۇنلۇقىغ

يۇلتۇز چهمبىرى ئىچىگه جايالشتۇرۇلىدىغان بهشۋارنىڭ ئـاي  . كېلىدۇ
ئىچىگه يۈزلهنگهن ئۇچى نهق بايراق ئوتتۇرا سىزىقى ئۈسـتىدە ۋە ئـاي   

قالغــان ئــۇچلىرى شــۇ ئاساســتا  . بويىغــا تاقاشــقان بولىــدۇ ئــۇچلىرى 
بايراقنىڭ ساپ تاقىلىـدىغان ئـاق التىسـىنىڭ كهڭلىكـى     . سىزىلىدۇ

) يهنـى ئوتتـۇز تـۆت مىللىمېتىـر ئهتراپـى     (ئوتتۇزدا بىر بايراق ئېنىگه 
بـايراق تېگـى   . تهڭ بولۇپ، بۇ ئارىلىق بايراق ئۇزۇنلۇقىغا قېتىلمايدۇ

يۇلتـۇز ئىچـى ۋە سـاپ ئـورنى ئـاق      -، ئـاي )اۋارەڭقېنىق ھ(شوخ زەڭگهر 
بۇ نىسبهتلهر بويىچه خالىغان چوڭلۇقتىكى ۋە خالىغـان  . رەڭدە بولىدۇ

بىزنىڭ بۇ . ئىزنهكلهرنى سىزىپ ياساشقا بولىدۇ-شهكىلدىكى بايراق
 بىلهن ئىسىم دېگهن ”تۈركىستان شهرقىي“كىتابىمىزدا ئاتىلىۋاتقان 
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 ئاخىرقى سۆز ئورنىدا .19
 بهك ئهڭ سـېنى  پوۋىسـتتا  شـۇ  دەپبـاقه،  قېنى −

 قايسى؟ جۈمله بىر تهسىرلهندۈرگهن

ــىۋەم مېنىـــــڭ“ − ــگهن ”!قېنـــــى؟ نېســـ  دېـــ
  .جۈملىسى

 ئولتۇرۇشىدىن ئاپتورالر −                             

 

 دەرھــال مهنمــۇ. كهلــدى ئېتىلىــپ قــاراپ ماڭــا ئوفىتســېرى دۈشــمهن “…
- يـــۈز. پاتۇرىۋالـــدىم بوغۇزىغـــا ئۇنىـــڭ چىشـــلىرىمنى تېپىـــپ ئېپىنـــى

 ئېقىــپ قــانالر چىقىۋاتقــان چــاچراپ گېلىــدىن ئۇنىــڭ كۆزلىرىمــدىن
 تىركهشـمهكته  ئۈچـۈن  قېلىش ساقالپ جېنىمنى. قويۇۋەتمىدىم تۇرسىمۇ
ــدىم ــۇ. ئى ــدىن ئۇم ــاج مهن ــۈن   ئ ــدۇرۇش ئۈچ ــى قۇتۇل ــپ جېنىن راپ چىقى

ئهمما مهن، گويا غانجىراپ قالغان قاۋان . ئۈمىدسىزلىك بىلهن تولغىناتتى
ــىپ       ــڭ چاپلىش ــردىكىگه چى ــڭ كېكى ــلهن ئۇنى ــلىرىم بى ــتهك چىش ئىت

ئاغزىمنىــڭ ئىچــى ئۇنىــڭ بوغۇزىــدىن چىققــان قــان بىــلهن  . قالغانىــدىم
االشــقان خىرقىراشــتىن ئــۇزۇن داۋام قىلغــان بىــر جــان ت . توشــۇپ كهتتــى

ئۇنىـڭ  . كېيىن، قورقۇنچلۇق بىـر تىتـرەك باسـقانىدى ئۇنىـڭ ۋۇجـۇدىنى     
قـۇرتتهك بىـرال دومىـالپ بېرىـپ     . بوغۇزىنى چىشلهپ سۆكىۋالغانىكهنمهن
بــۇ قــورالنى ئېلىــپ ئۇدۇلۇمــدىن . ئۇنىــڭ قــورالىنى قولۇمغــا ئېلىۋالــدىم

ئهممـا  . ىۋەتتىمكېلىۋاتقان دۈشمهنلهرگه تهڭلهپ تۇرۇپ تهپكىسـىنى بېسـ  
ــۈگىگهنىكهن   ــوق تـ ــدا ئـ ــۇ قورالـ ــدا   . بـ ــدە ئهڭ ئالدىـ ــڭ پاينىكىـ قورالنىـ

كۈچلـۈك  . كېلىۋاتقىنىنىڭ يۈزىگه قارىتىپ بارلىق كۈچۈم بىـلهن ئـۇردۇم  
بىر چىرقىراش بىلهن تهڭ گۈپال قىلىپ ئالدىمغا مۈكچىيىـپ يېقىلىـپ   

ۇنچلۇق كۆزى تىتىلىپ قانغا بويىلىپ ئىنتايىن قورق- ئۇنىڭ يۈز. چۈشتى
 جهڭ. تۈگىمىــدى بىلهنــال بۇنىڭلىــق ئىــش يــاق، …. بولـۇپ كهتكهنىــدى 

  …”. باشلىنىۋاتقانىدى ئهمدىال تېخى
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  ھاسسهل سۋېن −                                                                   

***  

  

 مېنىڭ نېسىۋەم قېنى؟
  )شۇ ناملىق روماندىن قىستۇرما(

  

 يوشۇرۇن پىالنچوڭچىڭدىكى  .20
پۈتۈن ئهتراپنى قويۇق تۇمان بېسىپ كهتكهن بولـۇپ، بهش مېتىـر   

شــۇنىڭغا قارىمــاي ھهمــمه . نېرىســىنىمۇ پهرق قىلغىلــى بولمــايتتى
كىشى ئالدىراش، بهزىلىرىنىڭ قولىـدا خۇرۇمـدىن، يهنه بهزىلىرىنىـڭ    
ــدا    ــادانالر، يهنه بهزىلىرىنىــڭ قولى ــدا چىغــدىن ئىشــلهنگهن چام قولى

وتقان ئهستىرىگه تۈگۈۋالغان بـوپىالر، ئهممـا بـۇ كىشـىلهرنىڭ     بولسا ي
ئورتاق بىر تهرىپـى، ئۇالرنىـڭ ھهممىسـىال بىـر قولىـدا قومـۇش يـاكى        

ــىۋالغانىدى   ــۈك كۆتۈرىشـ ــالغان كۈنلـ ــدىن ياسـ ــايلىق كىليونكىـ . مـ
كىشىلهر ئېگىـزلىكته گويـا بۇلـۇت ئىچىـدىن چىقىـپ كېلىـپ، يهنه       

اتقاندەك بىر كۆرۈنۈپ قويـۇپال يهنه  تۆۋەندىكى بۇلۇت ئىچىگه كېتىشىۋ
پهسكه قاراپ سوزۇلغان ئىتنىڭ ئۈچىيىدەك ئىـنچىكه  . غايىپ بوالتتى

ــپ      ــان ئىچىــگه چۆكــۈپ غايى ــاراپ يهنه تۇم ــكه ق ــپهي تهرەپ ــاش پهلهم ت
بولۇۋاتقان بۇ ئادەملهر، نېمىدىندۇر بىـر نهرسـىدىن قىچىشـىۋاتقاندەك    

 .ۋاتقاندەك كۆرۈنهتتىئهمهس، بهلكى نهگىدۇر بىر يهرگه ئالدىرىشى

دۆڭدىن پهسـكه سـاڭگىالپ چۈشـكهن تىـك ۋە تـار تـاش پهلهمـپهي        
تـاقىالر  -ئاغزىنىڭ سهل يۇقىرىسىدىكى تۈزلۈكته لىـق چامـادان، يـۈك   
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ــۇپ كىشــىلىر  ــاپقىنى ئۈچــۈن، گهرچه بــۇ    مهنس ىمىزدىن تهشــكىل ت
كىشىلىرىمىز بىرىنچى جۇمهۇرىيهت قۇرۇلۇشى بىلهن مۇناسىۋەتسـىز  
كىشىلهر بولسىمۇ، ئۆزلىرىنى ئىككىنچـى جۇمهـۇرىيهت ئېقىمىـدىن    

-پهرقلهندۈرگهن ھالدا بىرىنچى جۇمهۇرىيىتىمىز قوبـۇل قىلغـان ئـاي   
قى سـۈپىتىدە دۇنياغـا   يۇلتۇزلۇق كۆك بـايراقنى ۋەتىنىمىزنىـڭ بـايرى   

ئىككىنچــــى . تونۇشتۇرۇشــــنى ئىزچىــــل داۋامالشــــتۇرۇپ كهلــــگهن
ــۇرىيىتىمىزنى ئېتىــراپ قىلىــدىغان كىشــىلهردىن مۇھــاجىر      جۇمه
ــىدە     ــابىق س س س ر تهۋەس ــهن س ــلهر ئاساس ــپ كهتكهن ــۇپ چىقى بول
قالغىنى ئۈچۈن، ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىزنىـڭ دۆلهت بـايرىقىنى   

ــارادا تونۇشــتۇرۇ ــدىمۇ تونۇشــتۇرۇش   خهلقئ ــۆز ئىچى ــا ئ ش تۈگــۈل، ھهتت
يۇلتۇزلۇق يېشىل بايرىقىمىز ئاساسهن -پۇرسىتىگه ئېرىشهلمهي، ئاي

شــــۇڭا، يېقىنقــــى يىلالردىــــن بېــــرى    . ئۇنتۇلــــۇپ كهتكهنىــــدى 
مۇھاجىرلىرىمىز بىـردەك بىرىنچـى جۇمهـۇرىيىتىمىز دەۋرىـدە قوبـۇل      

مىللىــي  يۇلتۇزلــۇق كــۆك بــايراقنى ۋەتىنىمىزنىــڭ-قىلىنغــان ئــاي
ئهممـا بايرىقىمىزنىـڭ مـۇتلهق    . دۆلهت بايرىقى دەپ تونۇپ كهلمهكته

ئېنىق ئۆلچهملهر بىلهن ياسىلىدىغانلىقىنى نۇرغـۇن كىشـىلىرىمىز   
يۇلتۇزلۇق كـۆك بـايراقالر   -غارايىپ ئاي-بىلمىگهچكه، بهزىدە ئاجايىپ

ــا  ــۇچراپ قالماقت ــق   . ئ ــڭ ئېنى ــۇ يهردە بايرىقىمىزنى ــۇ ســهۋەبتىن ب ش
ئهگهر بايرىقىمىزنىـڭ  : نى تهرىپلهپ بېرىشـنى تـوغرا تـاپتۇق   ئۆلچىمى

ــزدا،      ــۇل قىلغىنىمى ــر دەپ قوب ــر مېتى ــى بى ــى ئېنىن ــى، يهن كهڭلىك
شـۇ  . بايرىقىمىزنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىر يېرىم مېتىـر نىسـبىتىدە بولىـدۇ   

ــايراق ئوتتــۇرا ســىزىقىدا تۇرغــان     ــاي شــهكلىنىڭ ب ئاساســتا ھىــالل ئ
بــايراق ســېپى تهرەپ ئــارىلىغىمۇ ســىرتقى چهمــبهر مهركىــزى بىــلهن 

ــدۇ   ــانتىمېتىرگه تهڭ كېلى ــك س ــالل   . ئهللى ــۇنىڭدەك ھى ــۇددى ش خ
ئاينىـــڭ ســـىرتقى چهمـــبهر دىئامېتىرىنىـــڭ ئۇزۇنلۇقىمـــۇ ئهللىـــك  

تاشـقى چهمـبهر   -ھىالل ئاينىـڭ ئىچكـى  . سانتىمېتىرگه تهڭ كېلىدۇ
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تۇرۇۋاتقــان ۋەتهنــپهرۋەرلهردىن ئورتــا ئاســىيادىكىلهر بىــلهن تــۈركىيه ۋە  
ــىلىرىمىز      ــان كىش ــلهردە تۇرۇۋاتق ــارلىق ئهل ــتان قات ــهئۇدى ئهرەبىس س
ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكهتلىرىنى بىر تۇتاش قانات يايدۇرۇش مهقسىتىدە 

ــۇ    ــڭ بـ ــيىن، ئۇالرنىـ ــدىن كېـ ــر يهرگه كهلگىنىـ ــق بىـ رۇنقى ۋاقىتلىـ
ــر    ــكارىلىنىپ، بى ــدىن ئاش ــددىيىتى قايتى ــدىيىۋى زى ــىدىن -ئى بىرس

پهرقلىق ھالدا بىرقانچه خىـل نـام ۋە بـايراقالر بىـلهن ۋەتىنىمىزنىـڭ      
. نـــامىنى ئىپادىلهشـــكه ئۇرۇنـــۇش جېـــدىلى ئوتتۇرىغـــا چىققانىـــدى 

ــان     ــان ئىســىملىرىدىن بولغ ــازىرقى زام ــڭ ھ ــدە، ۋەتىنىمىزنى نهتىجى
دېگهن ئاتالغۇالر ۋەتىنىمىـز  » ئۇيغۇرىستان«ە ۋ» شهرقىي تۈركىستان«

ــامى   ــۆز قاراشـــلىرىدىن بىـــتهرەپ دۆلهت نـ خهلقىنىـــڭ سىياســـىي كـ
بولۇشتىن كۆرە، ئىدىيىۋى ئهقىـدىلىرىنى ئىپادىلهيـدىغان سىياسـىي    

ئهســـلىدە ۋەتىنىمىزنىـــڭ نـــامى، . نـــام ھـــالىتىگه ئۆزگهرتىۋېتىلـــدى
ــارلىقالرنى بــايرىقى، گىرىپــى، دۆلهت شــېئىرى، ئاساســىي قــانۇ  نى قات

ھهرقانداق بىر شهخس يـاكى تهشـكىالتنىڭ قـارار قىلىـش، تـۈزىتىش،      
. ئۆزگهرتىۋېتىش، ئالماشتۇرۇۋېتىشقا ھهققى يوق بولىشى شهرت ئىدى

ــى     ــى ۋە ئىككىنچـــ ــۇددى بىرىنچـــ ــىلهر خـــ ــۈردىكى نهرســـ ــۇ تـــ بـــ
جۇمهۇرىيىتىمىزدىكىگه ئوخشاش، دۆلهت قۇرۇۋاتقـان قۇرۇلتـاي يـاكى    

. هسسىسلىرى تهرىپىدىن قارار قىلىنىشى شهرت ئىدىئۇالرنىڭ مۇتهخ
شۇ سهۋەبتىن، بىرىنچـى جۇمهـۇرىيىتىمىز دەۋرىـدە قوبـۇل قىلىنغـان      
ــڭ    ــۈركىيه جۇمهۇرىيىتىنى دۆلهت بايرىقىمىزنىــڭ شــهكلى خــۇددى ت

ــاي   ــۆلچهملهردىكى ئـ ــاش ئـ ــلهن ئوخشـ ــهكلى بىـ ــايرىقى شـ -دۆلهت بـ
ئىككىنچــى . ىيۇلتۇزلــۇق بولــۇپ، پهقهتــال رەڭگــى شــوخ زەڭــگهر ئىــد  

جۇمهـــۇرىيىتىمىز دەۋرىـــدە قوبـــۇل قىلىنغـــان دۆلهت بـــايرىقىمىزمۇ 
يۇلتۇزلۇق بولۇپ، ئهمما رەڭگى شوخ يېشىل رەڭـدە  -يۇقىرىقىدەك ئاي

ــدى ــز     . ئى ــاس قىلىــپ تۇرۇۋاتقــان ۋەتهنپهرۋەرلىرىمى تــۈركىيىنى ئاس
ئىككىنچــى جۇمهــۇرىيىتىمىزنى ئېتىــراپ قىلمايــدىغان ئېقىمغــا     
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-بىــلهن تولغــان، بهزىلىرىنىــڭ ئىچىــدە ئېســىل كىيىــنگهن خېــنىم 
قىزالر ئولتۇرۇشقان پىكاپالر، قول ھارۋىلىرى، رىكشـىالر، ئهپكهشـلىك   

ــ ــزھامم ــمهكته   -الالر، ئېگى ــماي كېلىش ــا پېتىش ــادىلهر يولغ پهس پىي
تـاقىلىرىنى چۈشـۈرۈپ يهنه   -ئادەملهر پهلهمپهينىڭ ئاغزىغا يۈك. ئىدى

ئالدىراش تاش پهلهمپهيـدىن تـۆۋەنگه چۈشـۈپ تۇمـان  ئىچىـدە غايىـپ       
كېلىۋاتقــان بــۇ ئادەملهرنىــڭ كهينــى ئۈزۈلىدىغانــدەك     . بولىشــاتتى
ھــارۇۋىالر دۆڭـدىكى مىغىلـداپ ئــادەم   -نابوشـىغان ماشـى  . قىلمـايتتى 

قىستاڭچىلىق ئىچىگه شۇڭغۇپ تۇمـانلىق تـار   -قايناپ تۇرغان قىستا
 .كوچىالر ئىچىدە كۆزدىن غايىپ بولىشاتتى

بۇ شهھهر گويا خىتاي رىۋايهتلىرىدىكى سـوڭ ۋۇكۇڭنىـڭ ئهرشـىگه    
ھهمـمه ئهتـراپ قويـۇق تۇمـان     . چىققىنىدەك مهنزىرىنى ئهسـلىتهتتى 

بۇلـۇت ئىچىـدە كۆرۈنـۈپ قويـۇپال يهنه يوقىلىـپ كېتىۋاتقـان        ئىچىـدە، 
مىغىلداپ تۇرغان ئادەم دېڭىزى، ئهجهبـا بـۇنچه نۇرغـۇن ئـادەم تـار بىـر       

ــاراپ كېتىۋاتىدىغ  ــىپ نهگه قـ ــا قىستىلىشـ ــپهي ئاغزىغـ ــدۇ؟ پهلهمـ انـ
-خىــل، شــېۋىلىرىمۇ بىــر  -خىلمــۇ ئادەملهرنىــڭ كىيىنىشــلىرىمۇ 

 بىرسـىگه -بىر يهرلهردىن بىر وڭقۇرچ تۆۋەندە، …بىرسىدىن پهرقلىق، 
 ھۆكۈرەشــمهكته، ســوزۇلۇپ ئــاۋازلىرى گــۈدۈك ئېغىــر ئوخشــىمايدىغان

يـاكى يېڭىـدىن   . تىقىالت چىقىۋاتقاندەك يولغا پاراخوتالر بهزى دېمهك
ــى     ــى پهرق قىلغىلـ ــېچ نېمىنـ ــدۇ؟ ھـ ــاراپ كىرىۋاتامدىغانـ ــا قـ پورتقـ

شۇنىســى ئېنىقكــى، بــۇ خىتــايالر قــاچقۇن پــايتهختى      . بولمــايتتى
چـــوڭچىڭنى بوشـــىتىپ، كـــۈن چىقىـــش تهرەپـــلهرگه قـــاراپ ئـــېقىن 

 …. قىلىشماقتا

 …يالىڭاچ ئادەملهر، -مىغىلداپ تۇرغان بۇ ئاچ

ــدىكى ئه  ــانلىق ئىچى ــرىئورم ــوق    -گ ــان پ ــدا كېتىۋاتق ــاي يول توق
ــارا رەڭلىــك مهرســهدەس بېــنچ،    قوڭغــۇزىغىال ئوخشــاپ كېتىــدىغان ق



468 

 

تۇمانلىق يـولالردا ھېلـى كۆرۈنـۈپ، ھېلـى غايىـپ بولـۇپ دېگهنـدەك        
ــر      ــق بى ــان چىرايلى ــوس قويۇلغ ــچ پ ــا زى ــپ، ئهتراپىغ ــداپ مېڭى غۇيۇل

يــول بويىـــدىكى  . داچىنىــڭ دەرۋازىســىغا بۇرۇلــۇپ كىرىــپ كهتتــى     
ېرەكتهك قاتار تۇرغان پوستالر پىكـاپنى كۆرۈشـى ھامـان تىـك تـۇرۇپ      ت

 …. چاس بهرگىنىچه قېتىپال قالدى

ــىم ھه، − ــژ قېرىندىشـ ــيوڭ، جىـ ــى شـ ــدىڭ ياخشـ ــېنى. كهلـ  سـ
 يهنه بۈگــۈن ئاڭلىــدىم، … بــۇ، بــۇ،. تهبــرىكلهيمهن تهبــرىكلهيمهن،

نى، بانـدىتالر  بـۇ  كېرەك قىلىش شۇنداق. باپالپسهن تازا ماۋنى باندىت
 توپچىالنغــــان يانــــدىن −! ئــــاغزىنىمۇ ئاچتۇرماســــلىق كېــــرەك  

 پهرىــجه يىــپهك قــارا ئــۇزۇن خىتــايچه تۇرىــدىغان چۈشــۈپ ئوشــۇقىغىچه
ــان ــۇرۇق كىيىۋالغ ــاش ئ ــاڭ تاقىرب ــى ج ــىكتىن كهيش ــپ ئىش  كىرى

 قـولىنى  ئۇنىـڭ  بېرىـپ  ئالـدىغا  جىژجوڭنىـڭ  جاڭ گېنېرال كهلگهن
 بـۇ  كـۈنلهر  نـېمه  −. قويـدى  سـىالپ  ئـاتىالرچه  تۇتـۇپ  قـولالپ  ئىككى
 شـۇ  سۆزلهشمىگهن دەپ ئۈچۈن تىنچلىق بىز ئهمدى … بۇ، بۇ، بىزگه،

 !قالغانىدى باندىتلىرى كوممۇنىست

 بىلهنــال بۇنىڭلىــق ئىشــلىرىمىز قارىغانــدا جــاڭزوڭ، چېچىلمــا −
 قىل، دىققهت ئاسراشقا ساالمهتلىكىڭنى سهن. ئهمهس تۈگهيدىغاندەك

سهن بولمىسـاڭ بـۇ بۈيـۈك خىتـاي     . زسهنپاناھىمى باش بىزنىڭ سهن
ــارچىمۇ  ــز پـ ــك      -ئېلىمىـ ــارا رەڭلىـ ــاكى قـ ــل يـ ــۇپ، قىزىـ ــارچه بولـ پـ

 بېشىدىن جىژجوڭ جاڭ −. باندىتالرنىڭ قولىدا قالىدىغاندەك تۇرىدۇ
 قولىــــدا بىــــر يهنه ئېلىــــپ، شهپكىســــىنى قاســــقان گېنېراللىــــق
ۇل ئـۇد  ئۇدۇلمـۇ  بېرىـپ  ئىككىسى ئاندىن. تۈزەشتۈردى كۆزەينىكىنى

 . قويۇلغان كىرىسلودا يان قارىشىپ ئولتۇرۇشتى

ھېلىـدىن  . جاڭ كهيشـىنىڭ چىرايـى بهكـال پاراكهنـدە كـۆرۈنهتتى     
 .ھېلىغا ئورنىدىن تۇرۇپ كېتىدىغاندەك ئالدىغا تهلمۈرۈپ ئولتۇراتتى
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 كېلىـــپ ئىلگىـــرى يـــاكى تهشـــۋىقاتى، قىزىقتۇرۇشـــى، چـــاقىرىقى،
ــىۋالغان ــلىرىنىڭ جايلىشــــ ــى يۇرتداشــــ ــۈ قىزىقتۇرۇشــــ پهيلى تــــ

ئورۇنالشتۇرۇلۇشــــنى كۈتۈشــــكه تــــاقهت قىاللماســــتىنال ئالــــدىراپ 
ــاۋۇزچىالردۇر  ــان تاج ــۆتمهيال   . كېلىۋالغ ــۇزۇن ئ ــزدە ئ ــۇ ۋەتىنىمى ئۇالرم

 ھۆكۈمىتىنىـڭ  تاجـاۋۇزچى  تونۇيـدۇ،  لىغىنى ’خوجايىن‘ئۆزلىرىنىڭ 
 ۋە ئاشـكارىاليدۇ  تهبىئىتىنـى  ئهسلى تاجاۋۇزچىلىق بىلهن يۈلىكى-يار

 !اقتائاشكارىلىم

 تـارىخىي  بىـر  − ئـۇ . دۆلهتتـۇر  مىللىـي  بىـر  −شهرقىي تۈركىستان 
 ياتالرنىـڭ  ھـازىر  گهرچه تـۇپراقالر  بـۇ . دۆلهتتـۇر  مىللىـي  ئىگه ئاساسقا

 كۆرســىتىلگهندەك قىلىــپ يېــرى خىتــاي ئاســتىدا ئىشــغالىيىتى
 شـهرقىي  بىـز  ئىگىلىـرى  قـانۇنىي  ھهقىقىـي  ۋەتهننىـڭ  بـۇ  قىلسىمۇ،

بۇ ۋەتهنگه ھهرقانداق بىر باھانه بىـلهن كىـرىش   ! تۈركىستانلىقالرمىز
ئۈچۈن شۇ تۇپراق ئىگىلىرى تهرىپىدىن قۇرۇلغان مۇسـتهقىل قـانۇنى   

. ئورگانلىرىنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىپ قانۇنىي رەۋىشته كىرىشى كېرەك
ئۇنۇڭسىز كىرگۈچىلهرنىڭ ھهممىسى تاجاۋۇزچى، ھهممىسى مىللىي 

ــى ئهقهللىـــي مۇقهررەرلىـــك دۈشـــمهن ھېسابلىن ــۇ ! ىشـ ــالبۇكى، بـ ھـ
دۈشمهنلهر ئاۋۋال يهرلىـك خهلقنىـڭ قـانۇنىي تېررىتـورىيه ھوقـۇقىنى      
ــاكىمىيىتىنى   ــانۇنىي مىللىـــي مۇســـتهقىل ھـ تارتىـــپ ئېلىـــپ، قـ
ئاغدۇرۇپ تاشالپ ئاندىن باستۇرۇپ كىرىۋاتقان تاجاۋۇزچىالر بولغاچقـا،  

تئىـي تـۈردە تاجـاۋۇزچى    بۇ تاجاۋۇزچى كهلگۈندىلهرنىڭ ھهممىسىگه قه
ــامىله قىلىشــىمىز، ھهربىــر شــهرقىي    ــدا مۇئ دۈشــمهن مىلــلهت قاتارى
تۈركىســـتانلىقنىڭ ئىنســـانى ھهققىـــال ئهمهس، بهلكـــى تـــارىخىي ۋە 

 !!!ۋىجدانىي بۇرچىدۇر

بۇ يهردە تېمىدىن ھالقىپ مۇنداق بىر مهسىلىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ 
چهتــئهللهردە : ايمىزقويۇشــنى ئــۆزىمىزگه مــۇھىم بىــر ۋەزىــپه دەپ قــار 
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ــي     ــتهبىت مىللىـ ــاۋۇزچى مۇسـ ــدە، تاجـ ــى ئىچىـ ــالىيهت دائىرىسـ پائـ
-مۇســتهملىكىچى ھۆكــۈمىتىگه ماسلىشــىپ خهلقىمىزنــى قهدەممــۇ

تاالڭ قىلىشقا، نـادان ۋە نـامرات قالدۇرۇشـقا،    -قهدەم يوقىتىشقا، بۇالڭ
ــوزەك      ــقا، ب ــكه قېقىش ــپ چهت ــىقىپ چىقىرى ــاھهلهردىن س ــارلىق س ب

ــاز   ــقا، ن ــقا، خورالش ــۇرۇپ    قىلىش ــقا، ئ ــۈرگۈن قىلىش ــقا، س ارەت قىلىش
قىيناشقا ۋە ۋەھشىيلهرچه ئۆلتۈرۈشلهرگه ئاكتىـپ قاتناشـماقتا يـاكى    

يهنـى، ۋەتىنىمىـزگه چېكهتكىـدەك    ! ۋاسىتىلىك كـۈچ چىقىرىشـماقتا  
ــدىلهر       ــاۋۇزچى كهلگۈن ــاي تاج ــىز خىت ــۇ قورالس ــان ب ــامراپ كېلىۋاتق ي

ــنى، مهڭ    ــرىگه ئايالندۇرۇش ــاي يې ــى خىت ــڭ  ۋەتىنىمىزن ــۈ ئۆزلىرىنى گ
قىلىۋېلىشــنى ئالــدىنقى مهقســهت قىلىــپ كېلىۋاتقــانالر بولــۇپ،      
تاجــاۋۇزچىلىق جىنــايىتى جهھهتــته نــۆۋەتتىكى قوراللىــق خىتــاي      
ــات مىلــلهت تاجــاۋۇزچى    تاجاۋۇزچىلىرىــدىنمۇ خهۋپلىــك بولۇۋاتقــان ي

چــۈنكى دۈشــمهن ئارمىيىســى ئهنه شــۇ تاجــاۋۇزچى  ! دۈشــمىنىمىزدۇر
قـــۇدرەتكه، ئارقــا تىـــرەككه،  -ى ئۈچـــۈنال كــۈچ كــۆچمهنلىرى بــولغىن  
ئهنه شـــۇالرنىڭ كاســـاپىتىدىن خهلقىمىـــز    . ياردەمچىســـىگه ئىـــگه 

شـــــهھهرلهردىن، بــــــايلىق مهنبهلىرىـــــدىن، ئىســــــتراتېگىيىلىك   
ئورۇنلىرىــدىن، ھهتتــا ئۆيۋاقىلىرىــدىن، تېگىشــلىك پهرزەنتلىرىــدىن  

ي شـۇنىڭ ئۈچـۈن خىتـا   ! مهجبۇرى ئايرىلىـپ سـىقىپ چىقىرىلماقتـا   
كۈتىســـىز تاجـــاۋۇزچى مىللىـــي   -تاجـــاۋۇزچى كۆچمهنلىرىمـــۇ كهم 

ھهتتــا ئــۇالر ۋەتىنىمىــز خهلقىنــى ۋەھشــىيلهرچه ! دۈشــمهنلىرىمىزدۇر
باستۇرۇشتا تاجاۋۇزچى بانـدىت قوشـۇنىنىڭ ياردەمچىسـى ۋە ئۇالرنىـڭ     

 !زاپاس ئهسكىرىدۇر

ۋەتىنىمىزدە تارقىلىپ يۈرگهن خىتاي كاسـىپلىرى، مهدىكـارلىرى،   
 قاتارىــــدىكىلهر …چىلىــــرى، يــــايمىچىلىرى، ســــودىگهرلىرى، تىلهم

 كهلگهندەك ئېقىپ ئۆزلىرى ھالدا تهشكىلسىز ۋەتىنىمىزگه قارىماققا
 ھۆكۈمىتىنىـڭ  مۇسـتهملىكىچى  ئۇالرمـۇ  ئهممـا . مـۇمكىن  كۆرۈنۈشى
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 بـار  ئىشـالر  نـېمه  يهنه تۈگىمهيـدىغان  … بـۇ،  بـۇ،  دېگىنه، قېنى −
نى بهرگهنـدەكال قىلىۋىـدىڭ، يهنه   جاجىسى راسا زەيدوڭنىڭ ماۋ ئىدى؟

 بىـلهن  بارمـاقلىرى  بېشـىنى  تـاقىر  كهيشى جاڭ −نېمه گهپ بولدى؟ 
 .تهلمۈردى گېنېرالىغا قويۇپ سىالپ

ــۇنداق، ھه، − ــلىدىغۇ شـــ ــا ئهســـ ــالغۇچىلىقى تىلغـــ ــوق ئـــ  يـــ
ــنىال ــر كىچىككىـ ــهكمۇ ئىـــش بىـ ــدۇ دېسـ ــاڭ −. بولىـ ــوڭ جـ  جىژجـ

چىقىرىـپ سۈرتۈشـكه    يـاغلىغىنى  قـول  ئېلىپ قولىغا كۆزەينىكىنى
-دەيـمهن  يۈرمىسـۇن  بۇزۇپ ئىشنى ئېيىقلىرى رۇس شۇ −. كىرىشتى

 تاقىۋېلىپ قايتا كۆزەينىكىنى ئۇ −.تۇرىمهن ئهنسىرەپ شۇنىڭدىن دە،
 .قارىدى زۇڭتۇڭىغا

 رۇس قېـرى  ئـۇ  نـېمىكهن  دېگىـنه،  ئوچـۇقال  پۇشۇرماي ئىچىمنى −
 يهنه؟ سېلىۋالغىدەك قول ياۋايىلىرى

يهرگه قـارىغىنىچه سـهل جىـم تۇرغانـدىن كېـيىن،      جاڭ جىژجـوڭ  
 :بېشىنى كۆتۈرۈپ جاڭ كهيشىگه قاراپ دېدى

 تىرىشقاندەك ھىجىيىشقا سهل ئۇ − … ئىش، كىچىك ئهسلىدە −
 زوڭتاڭ زو ھېلىقى، شۇ −. كهلتۈرەلمىدى تهبهسسۇم يۈزىگه قىلسىمۇ،

ــز ــزگه ھهزىرەتلىرىمىــ ــپ بىــ ــى بهرگهن ئېلىــ ــار غهربــ ــى دىيــ  يېڭــ
شــۇ . دا يهرلىــك يــاۋايىالر تــوپىالڭ چىقىرىشــقانىكهن   چىگرىيىمىــز

 …ئىشالر، 

) ئـا  − دېمهكچـى  بهگنـى  ئهيسـا ( يىسا شۇ … بۇ، بۇ، دېمىدىممۇ، −
 مهمــــتىمىن( يىمىــــڭ ھه، نېمىتــــى؟ ئېتــــى بىرســــىنىڭ يهنه الر،

ــى ــا − دېمهكچــى ھهزىرەتن ــى،) ئ ــۆزۈمگه دېگىن ــال ك ــۈرى بهك ــان ت  يام
گېنېرالىنىڭ گېپىنى كېسىپ  كهيشى، جاڭ −. ئۇنىڭ كۆرۈنگهنىدى

 .كهينىگه ماڭغىلى تۇردى-غۇدۇرىغىنىچه ئورنىدىن تۇرۇپ ئالدى
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 −. يـوق  مۇناسـىۋىتى  بىلهن ئۇالر … قېتىمقىسى، بۇ. ياق ياق، −
 ئىشـى  بۇالرنىـڭ  −. تۈزەشـتۈرىۋالدى  كۆزەينىكىنى يهنه جىژجوڭ جاڭ

ــۇ بــۇالرن قارىغانــدا، گهپلهردىــن بهزى. ئىــدى گهپ ئاســان بولســىغۇ ى ئ
بۇالرمـۇ  . يهردىكى باندىتالرنىڭ ھېچقايسى خالىمايدىغانـدەك قىلىـدۇ  

شـۇنداقتىمۇ ئۇالرغـا تـازا ئىشـهنگۈم     . ئۇالرنى ياخشى كۆرمىسه كېـرەك 
. ئۇالر يۇرتىغا بېـرىپال ئالسـا بىرلىشىۋېلىشـى تۇرغـان گهپ    . كهلمهيدۇ

يۇرتلىرىغا قايتىشىغا ئهسلىدىنال ئۇالرنى بۇ ئهتراپالرغا قامال قىلىپ 
ئهمما ئۇ يهردىكى ئىشـالر باشـقا   . زادىال رۇخسهت قىلماي كېلىۋاتىمىز

شــىنجاڭغا يېڭىــدىن ئهۋەتىلــگهن گېنېــرال . بىـر ئىشــتهكمۇ قىلىــدۇ 
ۋۇنىڭ تېلېگراممىسىدىن قارىغاندا، ئۇ تهرەپـلهرگه ئـۆزۈم بىـر بېرىـپ     

ــۈزىمىز يهر   ــدا ي ــاراپ كهلمىســهم زو ھهزىرىتىمىزنىــڭ روھــى ئالدى گه ق
 يهر ئۇ ئۈستىگه ئۇنىڭ …ئۇنىڭ ئۈستىگه، . قالمىسۇن دەپ قورقىمهن

ــوۋېتالر ــدىن س ــۇداپىئه ئىتتىپاقى ــىمىزدە م ــال كۆرۈش ــا كهم زادى  بولس
 تهييـار  ئىشـلىرىمىز  كېلىـپ  يهنه. يهر بىـر  مـۇھىم  بهكال بولمايدىغان

ــدا، بولــۇپ ــۇ بانــدىتلىرىنىڭ پ ك ج قالغىنى  قېچىــپ تهرەپــلهرگه ئ
ىمىگه ئېرىشـــــىۋېلىپ، خـــــۇددى يـــــارد رۇســـــالرنىڭ بېرىۋېلىـــــپ

ــقىالتىن     ــدەك باشـــــ ــپ بېرىۋالغىنىـــــ ــهنگه قېچىـــــ جىڭگاڭســـــ
كۈچلىنىۋېلىشـــــىنىڭمۇ ئالـــــدىنى ئېلىشـــــنى ئويالشمىســـــاق    

 .بولماسمىكىن دەيمهن

 مـاۋ  بولمىسـاڭ  سهن يهردە بۇ بولمايدۇ، كهتسهڭ سهن … بۇ، بۇ، −
 بىرسىنى باشقا. ياق ياق، … كېلهلهيدۇ؟ تهڭ كىم بىلهن ئوغرىلىرى
 تېخـى،  دېگىنىچـۇ  ئىـنلهي  جـۇ  ھېلىقـى  تېخـى  …بۇ، بـۇ،  . ئهۋەتهيلى

 تـارتىپال  ۋاقتىـدىن  خۋاڭپـۇدىكى  تـا  ئـۇنى  مهن! ئـۆزى  نهق تۈلكىنىڭ
 . بىلىمهن ياخشى

ــنىڭچه − ــدا، مې ــز بولغان ــۈن بى ــئهن بۈگ ــدىتلىرىغا يهن  بهرگهن بان
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ــپ ــكه قىلى ــڭ كۆرسىتىش ــرىچه جېنىنى ــۈچهپ بې ــا ك ــۇ! ئۇرۇنماقت  ب
 تاجــاۋۇزچى خىتــاي ۋەتىنىمىــزگه گويــا قارىشــىچه، كىشــىلىرىمىزنىڭ

 ياردەم، دوستانه“ كىرىشىنى باستۇرۇپ كۆلهمدە كهڭ كهلگۈندىلهرنىڭ
ــا گۇناھســىز     ــېقىن قوشــنىدارچىلىق، ھهتت ــاردەم، ي قېرىنداشــالرچه ي

 كېرەك؟ كۆرسه قاتارىدا ”ئاقكۆڭۈل ئىشلهمچىلهر

ئهگهر خىتاي كـۆچمهن تاجـاۋۇزچى كهلگۈنـدىلهر ۋەتىنىمىـزگه ئـۆز      
خهلقىمىزنىــــڭ بىخهتهرلىكــــى ۋە نورمــــال تهرەققىياتىغــــا دەخلــــى  

كى خهلقىمىـز يېتىشـىپ   كۆرسهتمهي نوقۇل جان سـاقالش ئۈچـۈن يـا   
ــانه       ــىتىدە يېگ ــرىش مهقس ــاردەم بې ــزگه ي ــالردا بى ــان ئىش بواللمايۋاتق
ــالىيهت كۆرســـىتىش ئۈچـــۈنال ئـــېقىن       بىـــتهرەپ ئىقتىســـادىي پائـ

 قارىماســلىققا دەپ ”دۈشــمهن“قىلغىنىــدا، بهلكىــم بــۇ كىشــىلهرنى 
 شـۇنداقتىمۇ : قىلىـڭ  دىقـقهت . ئىدى ئېهتىمال بولىشىمىز ھهقلىق
ئهپسۇســــكى . للىقال بواللىشــــى مــــۇمكىنئېهتىمــــا بىــــر يهنىــــال

ــاۋۇزچى     ــاي تاجـ ــان خىتـ ــامراپ كىرىۋاتقـ ــۇرۇتتهك يـ ــزگه قـ ۋەتىنىمىـ
ــۇرۇش    ــۇ قهھهتچىلىكــتىن، ئاچــارچىلىقتىن، ئ ــدىلهر ھهرگىزم كهلگۈن
بااللىرىــدىن يــاكى سىياســىي زۇلــۇمالردىن قېچىــپ ۋەتىنىمىــزگه      

ــو    ــا ب ــاتىيه قانۇنىمىزغ ــي دىپلوم ــلهپ مىللى ــاھلىق تى ــۇنۇپ پان ي س
بۇنىـڭ  . كېلىۋاتقان جان ساقلىغۇچى غېرىـپ مۇسـاپىرالردىن ئهمهس  

ــى    ــدىلهر ۋەتىنىمىزن ــۇ كهلگۈن ــاي ئايرىلمــاس“دەل ئهكســىچه، ب  خىت
 ”كهلمهكتىكهنمىـز  گۈللهنـدۈرۈپ  بۇيـان  تارىختىن بىز يهرنى بۇ يېرى،

 شـهرمهندە  دۈشـمهن،  تاجاۋۇزچى كېلىۋاتقان قىلىپ ئېالن ئاشكارا دەپ
ــۇر ــۇ! مىللهتتـ ــ بـ ــۆز  خىتـ ــۈنلهي ئـ ــۆچمهنلىرى پۈتـ ــاۋۇزچى كـ اي تاجـ

ــۆز مىللىــي مۇســتهملىكىچى   ھاكىمىيىتىنىــڭ رىغبهتلهندۈرۈشــى، ئ
ــز     ــتىدا ۋەتىنىمىــ ــى ئاســ ــق ھىمايىســ ــڭ قوراللىــ ھاكىمىيىتىنىــ

ــۇ  ــدا قهدەممــ ــق، تهشــــكىللىك ھالــ ــۇپراقلىرىنى پىالنلىــ قهدەم -تــ
دىلهر ئـۆز  ئىگىلهشكه ئهۋەتىلگهن بولۇپ، بۇ تاجاۋۇزچى خىتاي كهلگۈنـ 
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. بىــر مهقســهت قىلىــپ قــورال تۇتــۇپ تۇرماقتــا -ئۆلتۈرۈشــنى بىــردىن
خۇددى شۇنىڭدەك، ئۇالر قولىدىكى بـۇ قـوراللىرىنى ھهرگىزمـۇ بىـزگه     

ان ئوۋالش ئۈچۈن ئويۇن كۆرسىتىش ئۈچۈن، ھاسا قىلىش ئۈچۈن، توشق
ئهمهس، قولغــا كهلــگهن تــۇنجى پۇرســىتىدىال بىــزگه قارشــى ئـــوق       

يهنـى، بۈگـۈنكى   . چىقىرىشقا تهييار تۇرۇش ئۈچۈنال كۆتۈرۈپ يـۈرمهكته 
خىتاي تاجاۋۇزچى قوراللىق كۈچلىرى مهخسۇس ۋەتىنىمىز خهلقىنـى  
قىــرغىن قىلىــش پۇرســىتىنى كۈتــۈش ئۈچــۈنال تۇرۇۋاتقــان فاشىســت 

 !كۈچلهردۇر

خۇالسىلىغىنىمىزدا، مۇنتىزىم ياكى يېـرىم مـۇنتىزىم قوراللىـق    
دۈشمهن كۈچلىرىگه قارشى خهلقىمىزدە بۈگۈن ھېچقانداق ئۈنۈملۈك 

ــا     ــالهتته تۇرماقتـ ــوق ھـ ــهتلىرى يـ ــدىلىق پۇرسـ ــارە ۋە پايـ ــۇڭا، . چـ شـ
يۇقىرىقىدەك دۈشمهن كۈچلىرىگه زەربه بېرىش ھهرىكىتىنى شارائىت 

ئىت يـارىتىۋالغىنىمىزدىن كېـيىن ئانـدىن    يار بهرگىنىـدە يـاكى شـارا   
ھــازىرچه ئاساســلىق زەربه بېــرىش   . مهخســۇس ئويلىنىشــقا بولىــدۇ  

ــۇقتىلىرىنى      ــاجىز ن ــۇ ئ ــمهننىڭ تېخىم ــۈن دۈش ــوبىكتىبلىرى ئۈچ ئ
  .تالالپ تۇرۇشقا مهجبۇرمىز

  

 خىتاي تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرى 1.3§
ۋەتىنىمىزنى ئىگىلهپ ياتقان خىتـاي تاجـاۋۇزچى كـۆچمهنلىرىنى    
نۇرغۇن كىشىلىرىمىز مىللىي دۈشمىنىمىز قاتارىدا تىلغـا ئالغۇسـى   

 خىتـاي  ’بىلهرمهنلىـرى ‘ھهتتا بىـر قىسـىم زامانىمىزنىـڭ    . كهلمهيدۇ
ــاكى ئهتىۋارلىشــىپ كــۆچمهنلىرىنى تاجــاۋۇزچى  قارىشــىپ، ســهل ي

ــڭ ــا ئۇالرنى ــان ئورنىغ ــا-تۇڭگ ــك،   ھهت زاق،ق ــقهرلىك، خوتهنلى ــا قهش ت
 دۈشـمهن  بىرسـىگه -بىر ۋەتهنداشلىرىمىزنى دېگهندەك …تۇرپانلىق، 

471 

 

 غاجىالشــماي بىرمهزگىــل كېتىــپ قايتىــپ ئــۇالر تهكلىپلىرىمىزنــى
ــدۇ ــپ   . قويماي ــدىلىنىپ شــىنجاڭغا بىــر بېرى ــۇ پۇرســهتتىن پاي مهن ب

شۇ باھانىدا، ئۇ يهرنىڭ كهلگۈسىدە بىزگه قانچىلىـك  . كهلسهم دەيمهن
ئهسقاتىدىغانلىقى، پـاالكهت ئاسـتىدىكى ئـۆلكىلىرىمىزدىن ئـۇيهرگه     

ز يـوق، ئـۆ  -ئون مىليون بولسىمۇ كۆچمهن يـۆتكىگىلى بوالمـدۇ  -بهش
ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئۇ يهردىكى . كۆزۈم بىلهن كۆرۈپ كهلگىممۇ بار ئىدى

مهن بارمىسـام، ئـۇ   . ئىشالر بهك ئۇزۇنغا سـوزۇلۇپ كېتىشـىمۇ ناتـايىن   
يهردىكـــى بىـــرنهچچه تهرســـا گېنېراللىرىمىـــز ئىشـــنى بـــۇزۇپ، زو      
ھهزىرىتىمىــزدىن مىــراس قالغــان غهربىــي دىيــارىمىزنى رۇســالرغا يهم 

 .پ قويمىسۇن دەپ ئهنسىرەيمهنبولۇشقا تهييارال

 − ئېغىـرمىكهن؟  شـۇنچىلىك  ئهھـۋالالر  يهردىكـى  ئـۇ  ،…بۇ، بـۇ   −
 سىالشتۇرۇپ قاشلىغاندەك بېشىنى تاقىر كېتىپ تۇرۇپ كهيشى جاڭ

 تــازا ســهنمۇ كــۈنلهردە بــۇ قېرىندىشــىم، جىژجــوڭ مهيلــى −. قويــدى
 ئېلىــپ دەم بىــر ســاڭا ئىشــى ســهپهر بــۇ بولمىســا. كهتتىــڭ چارچــاپ
. ېلىدىغان پۇرسهت بولـۇپ قـاالر  ك ئېچىپ زېهنىڭنى قىلىپ ساياھهت

بۇنىڭغا ئاللىقاچـان ۋاقىـت كهلگهنىـدى، بۇنىڭغـا ھهققىـڭ بـار جىـژ        
بېرىپ دەم ئېلىپ كهلگىنىڭدىن كېيىن ماۋچىالرغا تېخىمـۇ  . شيوڭ

ــهن    ــپ كېلهرس ــۇپ كۈچلىنى ــدىغان بول ــۈك زەربه بېرەلهي ــۇ −. كۈچل  ئ
 ئىشـنى  ھه، −. قويـدى  قېقىـپ  سىنىمۈرى جىژجوڭنىڭ جاڭ كېلىپ

سىلىقالشــتۇرىمهن دەپ يــاۋايى بانــدىتالرغا تولىمــۇ رەھىمــدىللىك     
 !  كهل قايتىپ تېز ۋە تۈگهت تېز ئىشنى …بۇ، بۇ، ! قىلىپ كهتمه

قاســقان شهپكىســىنى كىيىــپ ئۈلگــۈرگهن جــاڭ جىژجــوڭ، تىــك 
 :دېدىتۇرۇپ ساالم بهرگهچ، ئىنتايىن تهمكىنلىك بىلهن تۆۋەن ئاۋازدا 

  !ئاتىمىز، دېگىنىڭىزدەك قىلىمهن دۆلهت بولۇڭ، خاتىرجهم −



472 

 

***  

 

شـهھهرنىڭ  . تۇمانلىق پايتهخت رەسمىيال بىكار قىلىنماقتا ئىدى
ــز ــران     -ئېگىــ ــۇرۇش ۋەيــ ــۈچلىرى ئــ ــك كــ ــاش پهلهمپهيلىــ پهس تــ

  .قىلىۋەتكهندەك خانىۋەيران بولۇپ كۆرۈنمهكته

***  

 

ىقى داچىدا، بـۇ قېـتىم   بىرقانچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن يهنه ھېل
ساراي ئىچىدە ئهمهس، ئورمانلىق تاغدىكى چىغىر يولدا جـاڭ كهيشـى   
بىلهن جاڭ جىژجوڭ، ھهر ئىككىسىال سۈرلۈك گېنېرالالر قىياپىتىنى 
كىيىشــكهن ھالــدا بىــرى ئالدىــدا، بىــرى كهينىــدە يــۇقىرى ئــۆرلىگهچ  

ۇالر ئـ . جاڭ كهيشىنىڭ كۆرۈنۈشى بهكـال خاپـا ئىـدى   . سۆزلىشىۋاتاتتى
ئىككىسى بامبۇكلۇق ۋە پاكار ئورمـان بىـلهن پـۈركهلگهن تـار چىغىـر      

 .يولدا بىر تۇرۇپ، بىر مېڭىپ دېگهندەك خېلى سۆزلهشتى

 راستتىنال ۋەزىيهت شىنجاڭدىكى رەنجىمه، بۇنىڭغا زوڭ، جاڭ … −
 كىچىـــك بولىـــدىغان قاراشـــقا ســـهل ئۇنـــداق ئويلىغىنىمـــدەك مهن

پ بېرىــ قولــدىن يهرنــى ئــۇ ھېســابتا بىــر. ئىــكهن ئهمهس ئىشــالردىن
قىلچىمــۇ چــارە قىلغــۇدەك يېــرى  . قويــۇپتىمىز دېســهكمۇ بولغــۇدەك

ــاپتىكهن ــدىم  . قالمـ ــقا مهجبۇرالنـ ــا سېلىشـ ــالرنى ئارىغـ ــۇڭا رۇسـ . شـ
بارمايال بىزمۇ رۇسالر بىلهن بۇ ئىش ئۈستىدە -مېنىڭچه، نهنجىڭگه بارا

 …. خېلى جىـددىي سۆزلىشـىپ باقمىسـاق بولماسـمىكىن دەيـمهن     
قىلىپ بولسىمۇ چىڭراق تۇرۇپ تهلهپ قىلىپ  باھانه قارارلىرىنى يالتا

بولمىغانــدا، موڭغــۇل مهسىلىســىنى، ھهتتــا . باقــايلىمىكىن دەيــمهن
يهنــئهن بىــلهن بولغــان ســۆھبهت مهســىلىلىرىنىمۇ ســۆرەپ چىقىــپ  
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پىرسهنتكىمۇ يهتمهس ھالغا چۈشۈپ  نىسبهت كۈنسايىن ئازىيىپ بىر
ــي     ــاق مىللىـ ــهھهرلىرىمىزدىكى قورچـ ــۈن، شـ ــانلىقى ئۈچـ قېلىۋاتقـ

ــچى ــنچ    -ئىش ــهكىلدىكى تى ــداق ش ــپ ھهرقان ــزمهتچىلهرگه تايىنى خى
قارشــىلىق كۆرســىتىش پائــالىيهتلىرىنى مۇۋەپپهقىيهتلىــك قانــات     
ــمهن قوراللىــق      ــدەك ئۇنــداق دۈش ــىمىز يــاكى تارىختىكى يايدۇرالىش

ىگه جىددىي تهييارلىق قىلىپ مهملىكهت بويىچه بىر تۇتـاش  كۈچلىر
پارتالش خاراكتېرىدىكى ھۇجۇم قىلىپ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بىـراقال  

بــۇ . غهلىــبىگه ئېرىشهلىشــىمىزنىڭ قىلچىمــۇ ئېهتىمــالى قالمىــدى
ئېهتىماللىقنى ئۆتكهن ئهسىرنىڭ ئاتمىشـىنچى يىللىرىـدا قولـدىن    

شۇ ۋاقىتنى قايتىدىن ئامال قىلىـپ   بېرىپ قويغىنىمىز ئۈچۈن، ئهنه
 . كهينىگه ياندۇرۇشقا مهجبۇرمىز

قىسقىســى، بۈگــۈنكى كۈنــدە دۈشــمهن قوراللىــق كــۈچلىرىگه،      
دۈشمهن سـانائهت رايونلىرىغـا، شـهھهرلهرگه ئاشـكارا قوراللىـق ھۇجـۇم       

 .قىلىش ئىمكانىمىز پهقهتال يوق

تهشـكىل   بۇالرغا قوشۇلۇپ، ئاالھىدە مۇھىم قوراللىق كـۈچلىرىنى 
بـۇ دۈشـمهن   . ھهرخىل خىتاي ساقچىلىرىدۇر-قىلىۋاتقان يهنه بىر كۈچ

كۈچلىرىمــۇ خهلقىمىزنــى باستۇرۇشــتا ئاالھىــدە كــۈچ چىقىرىۋاتقــان   
ئهممـا ئـۇالر   . ئۇچىغا چىققـان شوۋىنىسـت ۋە تېـررورچىالر ئهترىتىـدۇر    

قىسمهنلىكته بولسىمۇ پۇقراالر ئارىسىدا ئارىلىشىپ ياشـايدىغانلىقى  
ن، ئۇالرغا يوشۇرۇن زەربه پهيدا قىلىـش ئېهتىمـالىنى يهنىـال يـوق     ئۈچۈ

شــۇ قاتــاردا مىنبىــڭ كۈچلىرىگىمــۇ ئىختىيــارى . دېيىشــكه بولمايــدۇ
 . شهكىلدە مهخپى زەربه بېرىش پۇرسهتلىرىمۇ مهۋجۇد

ئهمما بىز شۇنى ھهرگىز ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەككـى، ۋەتىنىمىـز   
تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ ھهرخىـل قوراللىـق    تهۋەسىدە تۇرغۇزۇلغان خىتـاي  

كۈچلىرى مۇتلهق تۈردە يهرلىك خهلقتىن مـۇداپىئهلىنىش ۋە ئـۇالرنى   
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ــۇ يهرلهردىــــن  ــقارتىلىش“ئــ ــانىلهر دېگهنــــدەك ”قىســ  بىــــلهن باھــ
ــهھهرلىرىمىزنى ــلهشئى شـ ــارقىلىق، گىـ ــهھهرلىرىمىزدە ئـ ــاله شـ  ئاھـ

ا سـىڭىپ زاپـاس ئهســكهرلىك رولىنـى ئوينايـدىغان دۈشــمهن     ئارىسـىغ 
بۇ كۈچلهر ئۆزلىرىنىڭ ئىشلهپچىقىرىش . كۈچلىرى ھالىغا كهلمهكته

ساھهلىرىدە بىرقىسىم جىـددىي تۇرمـۇش ئېهتىيـاجلىرىنى ئـۆزلىرى     
قتىسـادىي قامـال   ھهل قىلىش شهكلىنى ئالغاچقـا، بـۇ قوشـۇنالرغا ئى   

قىلىــش شــهكىللىرىدىكى تىــنچ زەربه بېــرىش ھهرىكهتلىــرى تهســىر   
مۇنتىزىم ھهربىي قوشۇنلىرىمۇ . كۆرسىتهلمهس ھالغا كېلىپ بولغان

ــا    ــڭ ئهتراپىغـ ــلهپچىقىرىش رايونلىرىمىزنىـ ــتۇرۇلغان ئىشـ خىتايالشـ
ــاي   جايالشــــــتۇرۇلغانلىقى ئۈچــــــۈن، شــــــهھهرلىرىمىزدىكى خىتــــ

اســـىته ئىقتىســـادىي يـــاردىمىگه ئېرىشـــىش  تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ بىۋ
شــۇ ســهۋەبتىن بــۇ دۈشــمهنلهرگىمۇ    . ۋەزىيىتىنــى يارىتىــپ ئالغــان  

-ھهرقانــداق بىــر تىــنچ قارشـــىلىق كۆرســىتىش يــاكى سىياســـىي     
ئىقتىســادىي قامــال قىلىــش چــارىلىرى تولــۇق ئۈنــۈم بهرمهس ھالغــا  

 .كهلتۈرۈلگهن

زاۋۇت، كـان،   بۇ خىل قوراللىق قوشۇنالردىن يهرلىككه ئالمىشـىپ 
شــىركهت يــاكى مهمــۇرىي ئــورۇنالردا ئىشــلهۋاتقان تاجــاۋۇزچى بانــدىت 
خىتايالر زاپاس قوشۇنلۇق رول ئوينايدىغان، قوراللىق تهربىـيه كـۆرۈپ   
تۇرىدىغان مىنبىڭ دېگهن نامالردىكى فاشىستالر قوشۇنىنى تهشكىل 

 .قىلماقتا

ائهت رايونىدا خهلقىمىز ھهرقانداق بىر شهھهردە، ھهرقانداق بىر سان
مۇكهممهل تهشكىالتلىنالىغىدەك، ئىـش تاشـالش، نامـايىش قىلىـش     
ــا     ــالهچ ھالغــــ ــنى پــــ ــلهن ئىشلهپچىقىرىشــــ ــىتىلىرى بىــــ ۋاســــ
ــىنچى     ــالىتىنى ئاتمىشـ ــگه ھـ ــبهتكه ئىـ ــدەك نىسـ كهلتۈرۈۋېتهلىگىـ
يىلالرنىڭ كىرىشلىرىدىال قولدىن بېرىپ قويغانلىقى، شۇنىڭدەك بۇ 
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رەسـمىي  -ھـازىرچىغۇ غهيـرى  . رۇسالرغا بېسىم قىلىپ باقساقمىكىن
رۇس كونســـۇلى بىـــلهن كۆرۈشـــۈپ ئۇرۇشـــنى  يـــولالر بىـــلهن دىخـــۋا 

ــدىم   ــدەك قىلـ ــقا ۋەدە ئالغانـ ــپ تۇرۇشـ ــى  . توختىتىـ ــۇ ياخشـ ھېلىمـ
تهلىيىمىزگه يامغۇر پهسـلىگه تـوغرا كېلىـپ قېلىـپ، بانـدىتالرنىڭ      

ئهمما بۇ سـهلنىڭ يهنه قـانچه   . يولىنى سهل تاشقىنى توسۇۋالغانىكهن
بهكـال قۇرغـاق    ئـۇ يهرلهر . كۈن داۋام قىلىپ بېرەلىشىنى كىم بىلىدۇ

پات يېقىندىال سهل توختـاپ يـوللىرى ئېچىلىـپ كېتىـپ     . يهرلهركهن
رۇس كونسـۇلىمۇ  . قالسا ئىشىمىز بهكال چاتاق بولىدىغاندەك قىلىدۇ

مېنىــڭ . دۇدۇقــالپ كېســىپ بىــرنېمه دېگىلــى ئۇنىمــاي تۇرۇۋاتىــدۇ 
ــڭ باشــقا        ــانىمچه، بــۇ رۇســالر بــۇ مالىماتــاڭچىلىقنى ئۆزلىرىنى گۇم

ئۈچۈن كوزىر قىلىپ ئىشلىتىپ بىـزگه بېسـىم قىلىشـنى     ئارزۇلىرى
ئهگهر تېز قارار قىلمىسـاق، جۇڭخـۇا   . ئويلىشىۋاتقاندەكال بىلىنىۋاتىدۇ

ــالمىغۇدەك     ــرى ق ــر يې ــىنجاڭ دەيــدىغان بى ــڭ ش ــاڭ −! مىنگونى  ج
 قويدى، قوشۇپ كۈچهيتىپ ئاۋازىنى تۇرۇۋېلىپ سهل ئورنىدا جىژجوڭ،

ۇز يـالغ  يهرنـى  ئـۇ . ئىـكهن  زېمىـن  ربى كهڭرى بهكال دېگهن شىنجاڭ −
ــال قالماســلىقىمىزنى ھــېس    ــورۇن دەپ ھهربىــي ئىســتراتېگىيىلىك ئ

ــدىم ــېپىل    . قىلـ ــاق، سـ ــي قىلدۇرالىسـ ــى تهرەققىـ ــۇ يهرلهرنـ ئهگهر ئـ
ئىچىدىكى پېتىشماي كېتىۋاتقان بىرەر يۈز مىليون ئىشلهمچىمىزنى 

ــدۇ   ــدەك كۆرۈنى ــۇ يهرگه ئاپارســاق ئهركىــن ســىغدۇرغىلى بولىدىغان . ئ
زىيان بهكـال چـوڭ، بهكـال ئېغىـر بولـۇپ       دەرھال ئامالىنى قىلمىساق

 كهيشىدىن جاڭ توختاپ، چىقىشتىن دۆڭگه ئۇ ئاخىرى −. كهتكۈدەك
 پهلىيىنــــى قولىــــدىكى تــــۇرۇپ يهردە بىــــر تــــۆۋەن قهدەم بىرقــــانچه

 .كىرىشتى چىقىرىشقا

دۆڭنىــڭ ئۈســتىگه يېتىــپ بارغــان جــاڭ كهيشــى، بۇلــۇت بىــلهن   
ــاخىرق  ــايتهختىگه ئـ ــاچقۇن پـ ــۇ قـ ــان بـ ــۆز  قاپالنغـ ــر كـ ــتىم بىـ ى قېـ

 :يۈگۈرتىۋېتىپ تۇرۇپ دېدى
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 ئانــدىن −! ھه-كهتتــى ئۆتــۈپ كۈنلىرىمىزمــۇ جاپــالىق شــۇنچه −
 قىيـاپهت  مهغـرۇر  جىژجوڭغـا  جـاڭ  تۇرغـان  تهرەپـته  پهس سهل ئۆزىدىن

 بولسـۇن  دېگىنىڭـدەك  سـېنىڭ  مهيلـى،  … بـۇ،  بـۇ،  − قارىدى، بىلهن
 !ئهمىسه

ئهســـلىدە جـــاڭ كهيشـــىنىڭ بـــۇ گهپنـــى نـــېمىگه قارىتىـــپ       
  . دېگهنلىكىنىمۇ تازا ئېنىق بىلگىلى بولمايتتى

***  

  

ــىنچى  .21 ــهن بهشـ ــۇز توقسـ يهتتىمىـــڭ توققۇزيـ
 مىللىي قىسىمدا

ــدىرى     ــك كومانـ ــۇق پولـ ــز بويلـ ــقىدەكال ئېگىـ ــىككه تاقاشـ ئىشـ
 ’شقولال سولچىالرنى‘ئهرشىدىن تۇرپان، توخسۇن ۋە پىچان تهرەپلهرگه 

ــىدە ــپ باھانىس ــكهن تارقىلى ــپ    كهت ــر يهرگه يىغى ــكهرلىرىنى بى ئهس
بــۇنى ئــاز دېگهنــدەك، . تىــت بولــۇپال يــۈرەتتى-بواللمــاي، ئىچــى تىــت

پولكنىڭ مهجبۇرى كۆچۈرتىۋىتىلگهن كونا ئورنى بولغان ئۈرۈمچىنىڭ 
جهنۇبىي تاغ ئېتىكىدىكى ئورنىدىمۇ بىرمۇنچه پولك ماللىرى چىرىپ 

وق بولــۇپ، پولــك بــۇ يهردىكــى ئهھۋالمــۇ ئۇنىڭــدىن پهرقــى يــ. ياتـاتتى 
كېــرەكلهر ھهر تهرەپــته -بىنــالىرى تېخــى تولــۇق ســۇۋالمىغان، نهرســه 

ئـــون يىلـــدىن بۇيـــان ئهســـكهرلىرىگه -چېچىلىـــپ ياتقـــان، بـــۇ بهش
 .تهربىيه بېرىش پۇرسىتىمۇ بولمايۋاتاتتى-تۈزۈكرەك ھهربىي تهلىم

 ئهزىزمۇ سهيپىدىن شۇ يا … ئىشالرغا، بۇ كېتىۋاتىدۇ بولۇپ نېمه“
بولمىسا . ۇ پولكىمىز بىلهن چاتىقى يوقال بولۇپ كېتىۋاتىدۇب بىزنىڭ

 ”يا؟-بۇالرنىڭ باشقىچه غهرەزلىرى بارمۇ

563 

 

ــىدۇ  ــۇر بولىش ــل   . مهجب ــېقىن ھهرخى ــا ي ــى مىليونالرغ ۋەتىنىمىزدىك
ەسمىي قوراللىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بىـردىن بىـر مهقسـىتى    ر

ــلهن     ــدە شــىددەت بى ــايلىق مهنبهلىرى ــونلىرى، ب ــانائهت راي شــهھهر، س
ــاۋۇزچىلىرىنى     ــۆچمهن تاج ــاي ك ــان خىت ــپ كېتىۋاتق ــۇنئى كۆپىيى س
يهرلىــك خهلقنىــڭ نــارازىلىق ھهرىكهتلىرىــدىن ســاقالپ قېلىشــتىن  

ــۆزلىرىگه ۋەزىـــ  ــهتنى ئـ ــارەت مهقسـ ــۇ قوراللىـــق . په قىلىشـــتىئىبـ بـ
تاجـــاۋۇزچىالر قوشـــۇنى، مـــۇنتىزىم ئـــارمىيه، چېگـــرا قىســـىملىرى،  

 زوراۋانلىققا‘قوراللىق ساقچى قىسىملىرى، يېڭىدىن پهيدا بولۇۋاتقان 
-جاسـۇس  ئاشـكارا  يـاكى  يوشـۇرۇن  لىـرى،  ’ئهتـرەت  قوغدىنىش قارشى

اللىق قور مىليونلۇق بىرەر بولۇپ دېگهندەكلهر مىنبىڭ ساقچىلىرى،
كــۈچكه ئىــگه بولــۇپ، بــۇ قوشــۇنالر ئــادەتتىكى ئــۇرۇش قوراللىرىــدىن  
تارتىپ تـا ئـاتوم بومبىسـى، بىئوخىمىيىلىـك ئـۇرۇش قـوراللىرىغىچه       

بۇ قوشۇنالر ھهر مىنـۇت خهلقىمىزنـى باستۇرۇشـقا تهييـار     . قورالالنغان
ــا ــۇھىم  . تۇرماقتـــ ــارلىق مـــ ــاز دەپ، ۋەتىنىمىزنىـــــڭ بـــ ــۇنى ئـــ بـــ

 بىڭتـــــۈەن‘رلىرىنـــــى ئىگىـــــلهپ ياتقـــــان ئىســـــتراتېگىيىلىك يه
ــىملىرى ــدىكى ’قىس ــۇنتىزىم يېــرىم نامى ــق م  فاشىســتالر قوراللى

كۈچى بىلهن خهلقىمىزگه  ئادەم ئاشقان مىليوندىن ئىككى قوشۇنىمۇ
 .خىرىس قىلىپ قورشاپ تۇرۇۋاتقان قوراللىق دۈشمهنلىرىمىزدۇر

يۇقىرىقىــدەك ھهرخىــل قوراللىــق تاجــاۋۇزچى كــۈچلهر ۋەتىنىمىــز 
مىللىــــي مۇســــتهقىللىق ھهرىكىتىنــــى توســــۇپ تۇرىــــدىغان ئهڭ 

ــابلىنىدۇ    ــۇپ ھېسـ ــۈچلىرى بولـ ــمهن كـ ــلىق دۈشـ ــۇددى . ئاساسـ خـ
-شۇنىڭدەك، بۇ دۈشمهن كۈچلىرى ۋەتىنىمىزنىـڭ ھهرقايسـى بۇلـۇڭ   

ىنى كـۆپهيتىش  پۇچقاقلىرىدا يوشۇرۇن شهكىلدە سۇنئى خىتاي نوپۇس
ۋەزىپىســىنىمۇ ئۈســتىگه ئالغــان بولــۇپ، خىتايــدا ئهســكهر بولــۇپ        
ۋەتىنىمىزدە كهسىپ ئالماشتۇرۇش، خىتايدا ھهربىيلىكـتىن كهسـىپ   
ئالماشتۇرۇپ ۋەتىنىمىزدە بىڭتۈەن قىسىملىرىدا ئىشـقا جايلىشـىش،   
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كىشــىلىرىمىزنى قولغــا ئېلىشــتى، جازاالشــتى، ســۈرگۈن قىلىشــتى  
 !ياكى ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىشتى

يۈكسهك دەرىجىدە تهرەققىي قىلىۋاتقان بۈگـۈنكى دەۋردە دۇنيـادىن   
ــدىن      ــي ھاكىمىيىتى ــۆز مىللى ــى، ئ ــي ئىگىلىك ــۆز مىللى ــخهۋەر، ئ بى

ۋەر تېخنىكـا بىلىملىرىـدىن بىـخه   -مهھرۇم قالدۇرۇلغان، زامـانىۋى پهن 
ــداق بىــر    قالغــان، قوراللىــق كۈچىــدىن مهھــرۇم قالــدۇرۇلغان ھهرقان
مىللهت ئۇزۇنغا قالماي يهر يۈزىدىكى ئۆزىنىڭ مىللهت بولۇپ مهۋجـۇد  

. دە، يوقىلىشــقا يــۈز تۇتىــدۇ-بولــۇش شــارائىتلىرىنى يوقاتقــان بولىــدۇ
بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى خهلقىمىزنـى زامـانىۋى ئۇچـۇر ۋە    

ــا   تېخن-پهن ــالماس ھالغـ ــۈ ئۇچرىشـ ــلهن مهڭگـ ــرى بىـ ــا بىلىملىـ ىكـ
ــوراللىرى    ــزىالردا ئىپتىــدائىي ئىشــلهپچىقىرىش ق ــۈرۈۋېتىش، يې كهلت
ئارقىلىق ئۈنۈمى تۆۋەن، جاپاسى كۆپ، ۋاقىت ئىسراپچىلىقى توال قول 
ــتىن باشــقىنى      ــىقىنى تويغۇزۇش ــاغالپ قويــۇپ، قورس ــگه ب ئهمگىكى

ســــىگانالر يــــاكى  ئويلىيالمــــاس قىلىۋېتىشــــقا، شــــۇ ئاساســــتا    
ئىنــدىئانالردەك مهڭگــۈ يۈكســىلهلمهس ھالغــا چۈشــۈرۈپ قويۇشــقا      

خهلقىمىزنىڭ شهھهرلهردىن تازىلىنىشـى، ئىشـچىلىققا،   . تىرىشماقتا
ھهربىيلىككه، مهمۇرىي خىزمهتلهرگه، سانائهت رايونلىرىغا كىرىشـىنى  
چهكلهپ تۇرۇشى، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ خهلقىمىزنـى يـوقىتىش    

ــۇپ   سىياســهت ــدىن بىــرى بول ــايىن مــۇھىم مهزمۇنلىرى لىرىنىڭ ئىنت
ۋەتىنىمىزدىكـــى قوراللىـــق خىتـــاي بانـــدىتلىرىنىڭ    . كهلمهكـــته

ئاساسلىق ۋەزىپىسى ئهنه شۇنداق يوقىتىلىشقا نارازىلىق بىلـدۈرۈش  
ــىلىرىمىزنى ئۆلتۈرۈشــنى ئاساســلىق      ئېهتىمــالى بولىــدىغان كىش

تايالرغـا داغـدام ئوچـۇق    شـۇنىڭدەك يهنه شـهھهرلهر خى  . ۋەزىپه قىلغـان 
ھالغا كهلگىنىدىن كېيىن، ئۇالرنىڭ سۇنئى كۆپىيىشىنى دەخلىسىز 

تـاالڭچىلىقى، خـاتىرجهم   -ھالغا كهلتۈرۈش، ئۇالرنىڭ خاتىرجهم بـۇالڭ 
ســاپالىق ياشىشــى ئۈچــۈن ئــۇالرنى خهلقىمىــزدىن قوغداشــقا -كهيپــى
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پولك كوماندىرى دېرىزىـدىن سـىرتقا قـاراپ ئويغـا پېتىـپ تـۇرۇپ       
 . قالدى

ئــۆزىچىال . بــۇ كــۈنلهردە ئايــالىنىڭمۇ زادىــال خۇشــلۇقى يــوق ئىــدى
ئــۇزۇنغىچه جىمىــپ چېچىلىــپ قالىــدىغان، بىــر بۇلۇڭغــا تىكىلىــپ 

 .ئولتۇرۇپ كېتىدىغان بولىۋالغانىدى

 پاالقشـىپ  كهينىمـدىن  مېنىـڭ . بـۇ  كۈنلهر نېمه بىچارىگىمۇ شۇ“
 ئىسسىغىنى تۇرمۇشنىڭ بىرەر يۈرگهن، يۈرگىنى ئايلىنىپ تاغ-تاغمۇ

  ”!بىچارىغا ئۇ ئىسىت دە،-كهلدى ياشقا مۇشۇ كۆرمهي

 .ئۇ ئېهتىيات بىلهن كهينىگه قاراپ قويدى

نچه يهرلهرنى ئايلىنىپ مىڭ تهسته ئۈرۈمچىنىڭ جهنۇبىي تـاغ  شۇ“
ــۆرمىگهن مۈشـــكۈالتالرنى   ــىپ، كـ ــدىن يهر ئېلىـــپ جايلىشـ ئېتىكىـ
تارتىپ، دۆلهتتىن تۈزۈكرەكمۇ پـۇل ئااللمـاي جهڭچىلهرنىـڭ كـۈچىگه     
تايىنىپال دېگۈدەك مىڭ تهسته قۇرۇلـۇش سـېلىۋاتقىنىدا، مهدەنىـيهت    

ىرىشىپ، بىر تـال خىشـنىمۇ تـاپقىلى    ئىنقىالبى دېگهن ئىشنى چىق
ئاخىرى بولماي جهڭچىـلهر ئـۆزلىرى خۇمـدان    . بولمايدىغان قىلىۋەتتى

ــولكنى تېخــى     ــدەك پ ــۈرۈپ دېگهن ــۇپ پۇشــۇرۇپ ي ســېلىپ خىــش قۇي
بىچــارە جهڭچىــلهر  . ئهمــدىال بىــر چىرايلىــق ھالغــا كهلتۈرگهنىــدى    

ان، كۆكتـاتتىن تارتىــپ ئاشـلىققىچه ئــۆزلىرى تېرىـپ يېتىشــتۈرۈۋاتق   
ھهتتا گۆشـنىمۇ ئـۆزى قـوي بېقىـپ تهييارالۋاتقـان، ئۇنـداق قىلمىسـا        
قهھهتچىلىــك يىللىرىدىكىــدەك ئــايالرغىچه ئاشــلىق بهرمهيــدىغان     

ــان،   ــۋال كۆرۈلۈۋاتقـ ــداق …ئهھـ ــر بۇنـ ــي بىـ ــىمنى ھهربىـ  ئهڭ قىسـ
ــانچىلىق ياخشىســى ــۇش-دېهق ــى قۇرۇل ــال ئهترىت ــا! دۇرۇس دېگهن  مان

ــدى ــمه ئهم ــىنى ھهم ــپقىل تهل نهرس ــك   ى ــى پول ــى يېڭ ، جهڭچىلهرن
بىنالىرىــدا تۇرغــۇزۇش، باشــقا خىتــاي قىســىملىرىدىكىدەك يېڭــى      



476 

 

قورالالر بىلهن قورالالنـدۇرۇپ مهشـىق قىلـدۇرۇش ۋاقتـى كهلگىنىـدە،      
 ’خىزمىتـى  قـولالش  سولچىالرنى ئارمىيه‘يهنه نهدىن پهيدا قىلدى شۇ 

ى؟ ئىشـىدىك  نـېمه  سىياسهتنىڭ سول-ئوڭ ھهربىيلهرگه بۇ! دېگهننى
ــپ       ــا تارقىلى ــلهن يېزىالرغ ــانه بى ــگهن باھ ــش دې ــۋىق قىلى ــۇالر تهش ئ
كهتكىنىــدە، تۇيۇقســىزال پولــك شــتابىنى پۇكاڭغــا يــۆتكهڭالر دېــگهن  

ــدى  ــۇيرۇق كهلـ ــىمالرنى   . بـ ــۈرگهن قىسـ ــدىن كهلتـ ــۇ يهرگه خىتايـ ئـ
ــۇردى ــتۇرغىلى تــ ــق  . جايالشــ ــانچىنچى قېتىملىــ ــڭ قــ ــۇ بىزنىــ بــ

مۇ يــــاكى بهشىنچىســــىدى؟ يۆتكىلىشــــىمىز ئىــــدى؟ تۆتىنچىســــى
. جهڭچىلهر مانا يهنه قاقاسلىقتا قۇرۇلۇش قىلىشقا كىرىشـىپ كهتتـى  

شــۇنداقتىمۇ ئهســكهرلهرنىڭ كــۆپ قىســمى يېزىالردىكــى تهشــۋىقات   
ــۈك  ــايتۇرۇلۇپ كېلىــنمىگهن، ي ــاقىالرنى توشــۇش، -ۋەزىپىســىدىن ق ت

مانـا ئـۇنى دەپ،   . يېڭى قۇرۇلۇش باشـالش دېگهنـلهرگه ئـادەم كېـرەكته    
نى دەپ يــــۈرۈپ بــــۇ يهردىكــــى قۇرۇلۇشــــنىمۇ پۈتتۈرىۋالغىــــدەك بــــۇ

بولۇپمـۇ  . قىلغىنىمىزدا، دۆلهتتىن زادىال پۇل كهلمهس بولۇپ كهتتـى 
. شـــۇ لـــوڭ شـــۇجېن دېگىنىنىـــڭ بهكـــال پهيلـــى بـــۇزۇق كۆرۈنىـــدۇ 

شۇنىڭدىن قارىغاندا، بۇ مىللىـي پولكىمىزنىـڭ پۇكاڭـدا تۇرالىشـىمۇ     
 ”ئۇزۇنغا بارمىسا كېرەك؟

نىك، دېرىزىسـىدىن يىراقتـا قهد كۆتـۈرۈپ كۆرۈنـۈپ تۇرغـان      پولكوۋ
 .بوغدا چوققىسىغا قاراپ بىر ھازا تۇرۇپ كهتتى

ــدا    ــان بوغـ ــى بولغـ ــۆيۈملۈك چوققىسـ ــڭ ئهڭ سـ ــرى تېغىنىـ تهڭـ
چوققىســــى، گويــــا ئــــۆزىگه ئىــــگه چىقالمايۋاتقــــان بــــۇ يۇرتنىــــڭ  
ــپ    ــۆزىگه پهردە قىلىــ ــۇتنى ئــ ــدەك بۇلــ ــانلىرىدىن رەنجىگهنــ ئىنســ

 .غاندەك خىرەلىشىپ كۆرۈنمهكته ئىدىتوسۇۋال

 قىســمى كــۆپ مــۇتلهق جهڭچىلهرنىــڭ بىــلهن دېــگهن ھهرنــېمه“
 ســۇۋاقالرنى تاشــقى شــۇ كىــرگىچه قىــش ئهمــدى. بولــدى يىغىلىــپ
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ــۈل      ــان، پۈتكـ ــى قۇرغـ ــىق الگېرلىرىنـ ــي مهشـ ــتاندا ھهربىـ ئافغانىسـ
مۇھاجىردىكى ئۇيغۇرالر ۋەتهنگه زوراۋانلىـق كـۈچى بىـلهن قايتىشـنى     
ــايتىش قوراللىــق    مهقســهت قىلىــدىغان نهچــچه ئونلىغــان يۇرتىغــا ق
تهشكىالتلىرىنى قۇرغـان، بـۇالرنى نهچـچه ئـون بۆلگـۈنچى پارتىيىسـى       

كلهپ كهلمهكته، بۇ تهشـكىالت ۋە پارتىيىلهرنىـڭ گۇماشـتىلىرى    يېته
ئــاپتونوم رايــونىمىز ئىچىــدە يوشــۇرۇن پائــالىيهتلىرىنى كهڭ كۆلهمــدە 

 خاتـا  مىڭـى  قىلماسـتىن،  رەھىـم  قىلـچه  بۇالرغا …قانات يايدۇرماقتا، 
 دەيـدىغان  قالمىسـۇن  چۈشـۈپ  تـوردىن  بىرسـى  مهيلىكـى،  ئۆلتۈرۈلسه
 …”! ىي تۈردە كۈچلۈك زەربه بېرىشىمىز الزىـم قهتئ بويىچه پرىنسىپ

ــر دەپ ــتلىرىدىنمۇ ھىتلېـ ــىيلىك فاشىسـ ــلهن ۋەھشـ ــرغىن بىـ  قىـ
 تارقىتىـپ،  داۋراڭالرنى ياۋىداق-يالغان يهنه باشقا ئۇنىڭدىن قىلماقتا؛

 دەپ قۇتقـۇزىمىز  ۋەتهن بىـلهن  ئۇسۇلالر تىنچ مۇتلهق چهتئهللهردىكى
ۈپ ۋەتىنىمىزدىكـى مىللىـي   مۇبالىغىلهشـتۈر  تهشـكىالتالرنى  يۈرگهن

 .كۈچلىرىمىزنى جازاالشقا باھانه قىلىشماقتا

ھالبۇكى، چهتئهلدىكى ھهرقانداق بىر مۇھاجىرىمىز بىـرەر پـارتىيه   
ياكى الگېر قۇرماق تۈگۈل، بېشىنى تىققۇدەك يهرمۇ تاپالمـاي يـۈرگهن   

زېرىككهنلىرىـدە  ! بىچارە سهرگهردانالر پادىسىدىن باشـقا نهرسـه ئهمهس  
ــئهل    يىغ ــى چهتـ ــان ئهللهردىكـ ــاكى تۇرۇۋاتقـ ــقىلى يـ ــپ مۇڭداشـ ىلىـ

سىياسىي تهشكىالتلىرىنىڭ خىتايدىكى ئهھۋالالرغا قىزىقىشى ياكى 
خىتايغــا كــوزىر قىلىــپ كۆرسىتىشــى ئۈچــۈن قــۇرۇپ چىقىشــقان       
ــورنى    جهمئىــيهت، ۋەخــپه، مهركهز، قۇرۇلتــاي، ئىتتىپــاق، يىغىلىــش ئ

پىيون دېيىشىپ، غهيۋەت ئىش-بىرسىنى خائىن-دېگهندەكلىرىمۇ بىر
قىلىــدىغانغا ئــادەم تېپىشــالماي قالغانلىرىــدا دادىســىنىڭ بولســىمۇ 
ــه      ــقا نهرس ــورۇنلىرىدىن باش ــۇرۇش س ــىدىغان ئولت ــۋىتىنى قىلىش غهي

شۇنچه يىلالردىن بېرى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئهنه شـۇالرنىڭ  . ئهمهس
ان گېپىنى قىلىشتىڭ دەپ باھانه قىلىشىپ ۋەتىنىمىزدە نۇرغۇنلىغـ 
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اممىسىنى بولسـىمۇ يېزىـپ كۆرسـىتهلىگهن بولسـىمىغۇ     پروگر نىڭ
 !ته-دەرۋەقه، تىنچ يېتىشنىڭ پروگراممىسى يوق! كاشكى

 

 قوراللىق دۈشمىنىمىز 1.2§
ئهڭ بولمىغاندا، بۈگۈنكى دۇنيادا بىرەر مىللهتنى ئۆز ئانا ۋەتىنىـدە  
بىراقال ئاشكارا قىرىپ تۈگىتىۋېتىشكه پېتىنااليدىغان ئېهتىمـاللىق  
ــاۋۇزچىلىرى     ــاي تاج ــولغىنى ئۈچــۈن، خىت ــك ب ــوق دېيهرلى ــۈنچه ي بۈگ
مۇنتىزىم قوراللىق قوشۇنىغا تايىنىـپ قورالسـىز تۇرغـان ۋەتىنىمىـز     

كارا ئوتتۇرىغا چىقىـپ بىـراقال قىرىـپ تۈگىتىۋېتىشـكه     خهلقىنى ئاش
شۇنىسى باركى، بۇ . مهڭگۈ پېتىنالمايدۇ دەپ ئىشىنىشىمىز مۇمكىن

خهلق تولۇق يوقىتىلمىغىچه ياكى ئهڭ بوزەك ھالغا كهلتۈرۈلمىگىچه 
ۋەتىنىمىزنى خاتىرجهم ھالدا خىتاي يېـرى ھـالىتىگه كهلتـۈرۈۋېلىش    

قىلىش كېرەك؟ خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى    قانداق. ئىمكانىمۇ بولمايدۇ
ــار     ــقا تهييـ ــۇل قىلىشـ ــلهن قوبـ ــلىق بىـ ــتهملىكىلىكنى ياۋاشـ مۇسـ
قىلىنغــان خهلقىمىزنــى تىــنچ يوقىتىشــنىڭ يــاكى باھــانه ئويــدۇرۇپ 

ــدىن ــتى   -پهيــ ــىپ قىلىشــ ــىنى كهشــ ــنىڭ چارىســ : پهي يوقىتىشــ
خهلقىمىزنى ئۆزلىرىنىڭ تارىخىي ۋەتىنى بولغان شهرقىي تۈركىستان 

لىرىدىن قوغالپ چىقىرالىغۇدەك باشقا يهرمۇ تاپالمىغان خىتاي تۇپراق
-قىسـتاقالر، بوھتـان  -تاجاۋۇزچىلىرى، خهلقىمىزنى ئۆز يېرىدە قېيىن

تــۆھمهتلهر، ئىچكــى زىــددىيهتلهر، چىرىكلهشــتۈرۈپ بىهوشالشــتۇرۇش  
ــدۇرما  ــاكى ئوي ــدۇرما الر، ’تهشــكىالت‘ي ــوزغىالڭ‘ ئوي ــى ’ق ــانه الرن  باھ

ــپ ــوقىتىش، قىلى ــ ي ــامرات ۋە ادانن ــدۇرۇش ن ــىنى قال ــپ چارىس  تېپى
ــى ــرغىن خهلقىمىزن ــپ قى ــا يوقىتىشــقا قىلى ــىلهن،. ئاتالنماقت  مهس

ىيهدە، قازاقىســـتاندا، تـــۈرك“ ھالـــدا ئاشـــكارا تاجـــاۋۇزچىلىرى خىتـــاي
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 …” بولساق، پۈتتۈرىۋااللىغان بولسىمۇ

پولك كوماندىرى تازا خىيالغا پېتىـپ تۇرغىنىـدا، ئىشـىكىگه بىـر     
ىـــپ چـــاس بهرگىنىـــدىن كېـــيىن خهۋەرچـــى يۈگـــۈرۈپ يېتىـــپ كېل

. پولكوۋنىكىگه ئىككى ئىلىك كېلىدىغان بىر پارچه قهغهزنى ئـۇزاتتى 
 :ئهرشىدىن ئۇنىڭ قولىدىن قهغهزنى ئېلىپ ئوقۇپ چۆچۈپ كهتتى

 قوماندانىم كونا تهييارال، كىيىملىرىمنى بول، چاققان شاھادەت، −
 نېمىشــقا“: قىلــدى بولغانــدەك ھهيــران ســهل ئــۇ −! قالــدى كېلىــپ

نــداق، ئالــدىن خهۋەر بهرمهيــال كهلگهنــدۇ؟ يــاكى شــۇ مهدەنىــيهت      بۇ
 ”يا؟-ئىنقىالبىنىڭ ئالدىدىكىدەك بىرەر ئىش بولغانمۇدۇ

مهدەنىيهت ئىنقىالبىنىڭ ئالدىدىكى يىللىرى، سـهيپىدىن ئهزىـز،   
پارتكوم ياكى ھۆكۈمهت تهۋەسىدە بىرەر شهخسى توسـالغۇغا ئۇچرىغـان   

ــاكى ئــۆز   ــارار ئېلىشــقا مهجبۇرلىنىــپ      ي ــت بىــرەر ق ــپهئهتىگه زى مهن
قالغىنىــدا دەرھــال ماشىنىســىغا ئولتــۇرۇپ غىــپال قىلىــپ مىللىــي   

ئهرشـىدىنمۇ بـۇنى باھـانه قىلىـپ پۈتـۈن      . پولكقا كېلىپ يېتىۋاالتتى
قىسىمنى ئىچكـى جهھهتـته ئىككىنچـى دەرىجىلىـك، سـىرتقا قارىتـا       

دە، بـۇ  -تكـۈزۈپ تۇتىـۋاالتتى  بىرىنچى دەرىجىلىك ئـۇرۇش ھـالىتىگه ئۆ  
ــايتتى    ــېقىن يولىيالم ــېچكىم ي ــا ھ ــي پولكق ــۈن  . مىللى ــانچه ك بىرق

ــۈمهت    ــۆتمهيال، ئــاپتونوم رايونلــۇق ھۆك پــارتىكومالردىن ئهلچىــلهر  -ئ
ــارار    ــويىچه ق كېلىــپ كهچــۈرۈم سورۇشــۇپ، ســهيپىدىننىڭ دېگىنــى ب
چىقىرىلغانلىقى، بۇندىن كېيىن بـۇ تـۈردىكى ئۇقۇشماسـلىقالرنىڭ    

ــلهن    بو ــك بىـ ــىپ ھىيلىگهرلىـ ــالهتلهر بېرىشـ ــدىغانلىقىغا كاپـ لمايـ
 .ھىجىيىشىپ كېتىشهتتى

 جاسـارەت  ئۇنچىلىـك  سـهيپىدىندە  كـۈنلهردە  بـۇ -ئاي بۇ ياق، ياق،“
 مهخســۇس شــتابنىڭ قولىغــا ئهرشــىدىن، ئويلىغــان دەپ ”قالمىــدى
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: چىقتـى  يۈگۈرۈپ كۆز بىر يهنه قهغهزگه قولىدىكى. ئالدى تېلېفونىنى
لىـپ چـوڭ زالغـا يىغىلسـۇن، ئۇالرغـا      كې قورالسـىز  جهڭچىلهر پۈتۈن“

 ”ئهزىــزى. س −. قىلىــدىغان پهۋقۇلئــاددە مــۇھىم بىــر ئۇقتــۇرۇش بــار 
 قولىـدىكى  ئىچىـدە  ھهيرانلىق ئهرشىدىن. يېزىلغانىدى دېگهندەكلهر

 مـۇھىم  … يىغىلسۇن، قورالسىز. قارايتتى قهغهزگه ئىلىك ئىككى بۇ
 …ۆرۈشـمهكچى،  ك بېرىپ زالغا ئۇدۇل بىلهنمۇ مېنىڭ … ئۇقتۇرۇش،

ــپ يهنه ــۇ كېلى ــنالردا ب ــهيپىدىننىڭ يېقى ــۈر س ــئهت تۆم ــلهن داۋام  بى
 ھهرقـــانچه. قويمـــايتتى ئهنســـىرەتمهي ئـــۇنى جېـــدىلىمۇ بولغـــان

 !دە-يۇرتلۇقى بىر تۆمۈرنىڭ ئهرشىدىنمۇ بهرىبىر بىلهن، ياراتمىغىنى

زالغـا   كۈتۈۋېلىش يىغىنـى بولغاچقـا، جهڭچىلهرنىـڭ ھهممىسـىال    
پهقهت زالنىـــڭ كىـــرىش ئىشـــىكىگىال . قورالســـىز يىغىلىشـــقانىدى

ــۇپ،     ــوس قويۇلغــان بول ــق پ رەســمىيهت ئۈچــۈن ئىككــى نهپهر قوراللى
ــۇ      ــاپىزەتچىلىرى بـ ــاي مۇھـ ــگهن خىتـ ــپ كهلـ ــهيپىدىننىڭ ئېلىـ سـ
ئىككىسىنى ئاز كـۆردى ئېهتىمـالىم، دەرھـال ئاپتومـاتلىق سـهككىز      

مانــا ئهمــدىال بىــر . وســقا تــۇردىخىتــاي ئهســكىرىمۇ قاتارغــا كىرىــپ پ
ھهمـمه مىللىـي جهڭچىـلهر    . ھهربىـي قىسـىم يېـرىگه ئوخشـىغانىدى    

ــدىن      ــت بولغىنى ــى جىمجى ــۇپ، زال ئىچ ــپ بول ــا كىرى ــن زالىغ يىغى
كېــــيىن، ئىشــــىك تۈۋىــــدىكى ھېلىقــــى ســــهككىز نهپهر خىتــــاي  
ئهســـكىرىدىن ئىككىســـى بېرىـــپ زالنىـــڭ ئىشـــىكىنى ســـىرتتىن 

ه خىتاي ئهسكىرى دەرھال تـۆت قهدەم كهيـنىگه   قالغان ئالت. تاقىۋەتتى
چېكىنىپ تۇرۇپ ئالدىدىكى ئىككى ئۇيغۇر جهڭچىسىگه قوراللىرىنى 

 :بهتلهپ ۋارقىراشتى

 !تاپشۇرۇڭالر قورالىڭالرنى دەرھال ئىككىڭالر سىلهر! بۇيرۇق −

نېمه ۋەقه بولۇپ كهتكهنلىكىنىمۇ ئاڭقىرالماي خىرامان تۇرۇشـقان  
سى، ئهتراپىدىكى بىناالردىن كۆتۈرۈلۈپ چىققان ئىككى ئۇيغۇر جهڭچى
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ــان     ــويىچه قىلىنغ ــى ب ــڭ مهنتىقىس ــدىغان بهڭگىنى ــۇن كهلمهي ئۇيغ
بۇمــۇ بىــر خىــل يوشــۇرۇن يــاكى  ! ھېســاب ئهلــۋەتته ئــارتۇق چىقىــدۇ 

بىــز . ۋاســىتىلىك مىللىــي مۇنــاپىقلىق بولــۇپ ئوتتۇرىغــا چىقماقتــا 
ــانلىق مۇبــالىغه ياراتقۇچىال   ــڭ خهلقىمىــز ئارىســىدا   بۇنــداق زىي رنى

! تارقىتىۋاتقــان ۋەھىمىلىــرىگه قىلــچه قــۇالق سالماســلىقىمىز الزىــم
ئهمهلىيهت شۇكى، ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىقىنى قولغـا    

 ۋەتىنىمىزدىكـى  −بىر ئالـدىنقى شـهرتى   -كهلتۈرۈشىمىزنىڭ بىردىن
 ۇبـ ! چۈشـۈرۈش  ئاستىغا مىڭنىڭ ئهللىك سانىنى تاجاۋۇزچىالر خىتاي

ــدى ــى   نۇقتى ــدا، ۋەتىنىمىزدىكــى ئهڭ چــوڭ دۈشــمهن خهۋپ  −ن ئالغان
 − كېتىۋاتقـان  ئارتىـپ  بىـلهن  سـۈرئهت  يـېقىن  مىليونغـا  بىـر  يىلىغا
 خىتـاي  ئارتۇق مىليوندىن ئون كېتىۋاتقان ئارتىپ تهبىئىي ۋە سۇنئى

 .كهلمهكته كۆچمهنلىرىدىن تاجاۋۇزچى

بىزنىڭ نوپۇس تهرغىباتچىلىرىمىز ئهجهبا بۇ دۈشمهن نوپۇسـىنىڭ  
كۆپىيىشــىگه ئهمىلــى چهكلىــمه قويىــدىغان قايســى بىــر پىالنىنــى   

ــتى؟   ــۇپ بېقىشـ ــا قويـ ــق“ئوتتۇرىغـ ــۇالر ”!تىنچلىـ ــى ئـ  خهلقىمىزنـ
 باشــقا تۇرغۇزۇشــتىن تىــنچ چىقمــاي قارشــى دۈشــمىنىگه تاجــاۋۇزچى
 بىـلهن  دىقـقهت ! يـوق  اققىنىبـ  يېتهكلهپ ھهرىكهتكه بىر ھېچقانداق

ۇرا ئاســىيادىكى، تــۈركىيهدىكى،  ئوتتــ بولســاق  چىقىــدىغان كــۆرۈپ
ــدىكى،    ــدىكى، ئاۋســترالىيىدىكى، ياپونىيى ــادىكى، ئامېرىكى  …ياۋروپ

 بــــايۋەچچىلىرىمىز، زىيــــالىيلىرىمىز، يېتهكچىلىرىمىــــز، داڭلىــــق
 قىلغـان  ئـېالن  قىسـمىنىڭ  كۆپ مۇتلهق نىڭ … بىلهرمهنلىرىمىز،

داق بىـر  ھېچقانـ  باشقا دىن ”!تۇر تىنچ“ خهلقىمىزگه ماتېرىياللىرىدا
ــپ  . ھهرىــكهت پروگراممىســىنى تــۈزۈپ بهرمىــگهن  ــۇدۇل بېرى ھهتتــا ئ

 ئازادلىقىنىڭ ۋەتهن“سورىغىنىڭىزدىمۇ ئهۋلىياسى ئوتتۇرىغا چىقىپ 
 بىرەر دەپ ”پروگراممىسى ھهرىكهت ياكى پىالنى، ھهرىكهت كهلگۈسى

 ’تــۇرۇش تىــنچ‘. چىقىرالمايــدۇ ئوتتۇرىغــا ىرنېمىنــىب بولســىمۇ ۋاراق
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ــپ،     ــپ قىلىۋېلىـ ــا جهلـ ــالر ئهتراپىغـ ــىز ئىشـ ــاش ئهھمىيهتسـ ئوخشـ
يوشــۇرۇن زەربه بېــرىش خهلقىمىزنىـڭ ئهڭ ئۈنۈملــۈك ۋە ئهڭ بىــخهتهر  

ھهرىكهتلىــــرىگه ئــــاتلىنىش قىزغىنلىقىنــــى ۋە بــــۇ ھهقتىكــــى     
ــتۇرۇش،     ــۇرۇن باسـ ــدىن بـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىـ ــلىرىنى خىتـ تهشهببۇسـ

ــا    ــغۇل بولماقت ــلهن مهش ــالر بى ــلهش، ئۇجۇقتۇرۇش ــته  . چهك ــۇ جهھهت ب
 جايلىشـىۋالغان  بېرىـپ  بېرى يېقىندىن گه ’ئهللىرى غهرب مهدەنىي‘
ــڭ‘ ــرىبىل زامانىمىزنىــ ــاجىنى ’هرمهنلىــ ــيگهنلهر تــ ــدە كىــ  ئاالھىــ

 بولغــان دۈشــمهنلىرىمىز بىزنىــڭ. ئوينىماقتــا رولالرنــى تۈرتكىلىــك
 خهلقىمىــز ئهكســىچه، ئهربابلىرىمىزنىــڭ بــۇ تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي

 يـاكى  ۋاسـىتىلىك  كۈچهيتىـدىغان  زىـددىيهتلهرنى  ئىدىيىۋى ئارىسىدا
ــى بىۋاســـىته ــا ئىچكـ ــۈ زور قااليمىقانچىلىقالرغـ ــلهغ كـ ــلهن مهبـ چ بىـ

سېلىشــىپ، يۇقىرىقىــدەك پىكىردىكــى كىشــىلىرىمىز ۋاسىتىســىدە 
ئۇنىــــڭ بهدىلىــــگه  . خهلقىمىزنــــى تىزگىنلهشــــكه تىرىشــــماقتا  

ۋەتىنىمىزگه قوش رېلىسلىق تۆمۈريـول تارتىـپ كېلىشـتى، نېفىـت     
تهبىئىي گـاز تۇرۇبـا يـوللىرى ياتقۇزۇشـنى بىـخهتهر ئىشـقا ئاشـۇرماقتا،        

تاجاۋۇزچى خىتاي نوپۇسـىنىڭ سـۇنئى كۆپىيىشـىنى    ۋەتىنىمىزدىكى 
 !تارىختىكى ئهڭ يۇقىرى سهۋىيىدىن ھهسسىلهپ ئاشۇرۇۋېتىشماقتا

ــۇنچىلىرىمىز  يهپ    ــۇس ئوي ــىم نوپ ــر قىس ــدى بى ــر  -ئهم ــى بى يېڭ
 ۋەتىنىمىزدىكــى“: قورقۇتــۇش ســۆزىنى تهرغىــب قىلىشــقا باشــلىدى 

ئېشـىپ   مىليوندىن ئوتتۇز ئاللىقاچان سانى كۆچمهنلىرىنىڭ خىتاي
 ”!ھهتتا ئهللىك مىليونغا يېقىنالشتى دېيىشكىمۇ بولىدۇ! كهتتى

بۇالر ئهمدى نېمه دېمهكچى؟ ۋەتىنىمىزنى بېسىپ ياتقـان خىتـاي   
تاجاۋۇزچىلىرى ئاللىمۇ قاچـان قـوغالپ چىقـارغىلى بولىـدىغان سـان      
چهكلىمىسـىدىن ئېشــىپ كهتتــى، ئهمــدى ئـۇالر بىــلهن تىــنچ بىــرگه   

مىزال قالدى دېمهكچىمۇ؟ بۇنداق ئهمىلـى قـانۇنىيهتلهرگه   ئۆتۈش يولى
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-ئاسـتا . پىلىموت، مىناميوت، تانكائاتارالرنىڭ قاتار ئۇچىنى كۆرۈشـتى 
ئاســــتا قوراللىرىنىــــڭ تاســــمىلىرىنى بويۇنلىرىــــدىن چىقىرىــــپ  

بـۇ ئارىـدا يـان    . ئهسلىدىنال ئوقى يوق قوراللىرىنى ئالدىغا تاشالشـتى 
قورالالنغان خىتـاي ئهسـكهرلىرى   كوچىالردىن نهچچه يۈزلىگهن تولۇق 
يهنه بىرمۇنچىلىرى ئىسكىالت، . زالنىڭ سىرتىنى قورشاشقا باشلىدى

يىغىن زالىنىڭ . ئاشخانا، ياتاق بىنالىرى ئهتراپىغا چېپىپ كېتىشتى
ــدىر       ــۇپ، مى ــان بول ــىنى ئالغ ــالهت تۈس ــي ھ ــمىي ھهربى ــى رەس ئهتراپ

 …. قىلغاننى ئېتىشقا تهييار ھالغا كهلگهنىدى

زالىنىڭ ئىچىـدىكىلهر سـىرتتا بولۇۋاتقـانالردىن پۈتـۈنلهي      يىغىن
ــت بولــۇپ        خهۋەرســىز، جهڭچىــلهر ئــۆز جايلىرىغــا ئولتــۇرۇپ جىمجى
ــز      ــهيپىدىن ئهزى ــان س ــىدا ئولتۇرغ ــڭ ئوتتۇرىس ــاقالۋاتقان، مۇنبهرنى س
ــى      ــدىن چېچىن ــىۋېلىش، ئان ــىپ جايلىش ــا ئهپلىش ــېخىچىال ئورنىغ ت

ــارىۋېلىش،  ــدىرىماي ت ــدىن بىــر  ھهۋەس بىــلهن ئال ــدىكى چېيى -ئالدى
ئانــدىن ئاســتا يانغــا . ئىككىنــى ئوتلىــۋېلىش بىــلهن مهشــغۇل ئىــدى

ئېگىلىــــپ پولــــك كومانــــدىرى ئهرشــــىدىنگه قىســــقىال قىلىــــپ 
. ئهرشــــىدىن ســــهل تــــۇرۇپ قالــــدى . بىرنېمىلهرنــــى پىچىرلىــــدى

چۆچۈگهندەك ئهتراپىغا بىرقـۇر كـۆز يۈگۈرتـۈپ چىقىـپ، مىكروفـوننى      
 :غىال ئالدىقوپاللىق بىلهن قولى

رەھبىرىمىــز ســهيپىدىن بۈگــۈن ! جهڭچىــلهر دىقــقهت-ىركومانــد −
 دەپــال −. ســىلهرگه ئىنتــايىن مــۇھىم بىــر بــۇيرۇقنى ئــېالن قىلىــدۇ  

 بىلهن ھۆرمهتسىزلىك سهل ئالدىغا ئهزىزنىڭ سهيپىدىن مىكروفوننى
 . ئولتۇرۇۋالدى بېرىپ ئورنىغا قويۇپ قىلىپ دوققىدە

ــون،   ــدى مىكروفـــ ــي   ئهمـــ ــق مىللىـــ ــى قېتىملىـــ ئىككىنچـــ
دېۋىزىيه قوشۇنلىرىدىن ئهڭ ئاخىرىدا -جۇمهۇرىيىتىمىزنىڭ دېۋىزىيه
بىر مىللىي ئارمىيه پولكىنىڭ ئالدىـدا  -ساقلىنىپ قالغان بۇ بىردىن
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 .ئولتۇرغان سهيپىدىن ئهزىزىينىڭ ئالدىغا كهلگهنىدى

 ئۆزىنى ئاالھىدە ياخشى كۈتۈشنى بىلىـدىغانلىقى مانـا مهن دەپـال   
بىلىنىپ تۇرىدىغان بۇ ئولتۇرغان ئـاق يۈزلـۈك، ئىـنچىكه قاڭشـارلىق     
ئادەم، ئالدىدىكى مىللىـي قوشـۇننىڭ قىممىتىنـى ھهممىـدىن بهك     
ــۇرىيىتىمىز   ــابىق ئىككىنچـــــى جۇمهـــ ــدىغان ســـ ياخشـــــى بىلىـــ
ــدىكى    مىنىســتىرلىرىدىن بىرســى، ھهتتــا ئهخمهتجــان قاســىم قاتارى

ان كۈنـدىن ئېتىبـارەن، بـۇ    مۇھىم رەھبهرلىرىمىزدىن ئايرىلىـپ قالغـ  
جۇمهۇرىيىتىمىزنىڭ باش مىراسچىسى، ئهينى ۋاقتىـدا بىزنىـڭ قـان    
ــۈن ھوقــۇقلىرىنى قىلــچه    بىــلهن كهلــگهن جۇمهۇرىيىتىمىزنىــڭ پۈت
ــاي كوممۇنىســت تاجــاۋۇزچىالر قوشــۇنىغا ئىككــى    تهمتىــرىمهي خىت
قولالپ سۇنۇپ بهرگهن باش جىنايهتچى، ئالدىدىكى قارا سومكىسىدىن 

 :ۋاراق قهغهزنى ئالدىرىماي چىقىرىپ ئوقۇشقا كىرىشتى بىر

 بـاش  كومىتېتنىـڭ  ھهربىـي  مهركىـزى  سىلهرگه مهن! يولداشالر −
 ئـېالن  بـۇيرۇغىنى  تارقاتقـان  تهستىقالپ بىياۋ لىن يولداش قوماندانى
 چىرايىـدىنمۇ  ئۇنىـڭ . كهتتـى  بولـۇپ  تىمتـاس  ئىچى زال −. قىلىمهن

 …ن ئېتىبـارە  بۈگۈنـدىن ! بۇيرۇق“ −. كۆرۈنمهيتتى ئۆزگىرىش قىلچه
 ئۆچۈرۈلـۈپ  ئهنـدىن  قىسـىم  بهشـىنچى  توقسهن يۈز توققۇز مىڭ يهتته

 …” ئهگهر …. تارقىتىۋېتىلدى

ــۈرگۈنىدىن      ــۈم س ــاش ھۆك ــر تېڭىرق ــېكۇنتلۇق بى ــدە س زال ئىچى
كېيىن، بىر يهرلهردىن ھۆڭگىرىگهن يىغـا ئـاۋازى باشلىنىشـى بىـلهن     

للىي ئهسكهر زالنـى كۆتۈرۈۋەتكـۈدەك   تهڭ، پۈتۈن زالدىكى مىڭدەك مى
 : قاتتىق گۈرۈلدەپ ۋارقىراشقا باشلىدى

 …! يوق ئىش ئۇنداق! ياق! ياق −

تۆۋەنـدە غهزەپـتىن   . بۇيرۇقنىڭ ئاخىرىنى ھېچكىم ئاڭلىيالمىـدى 
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جاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىـزدىن ھهرگىزمـۇ قايسـى بىـر     ئىكهن، خىتاي تا
داھىيمىزنىــڭ، قايســى بىــر نامايىشــىمىزنىڭ، قايســى بىــر ئهلنىــڭ  
ــۇپ     ــانىمىزدىن قورق ــۇس س ــاكى بولمىســا نوپ ــۇرۇق ســۆزلىرىدىن ي ق

ــداق بىــر تاجــاۋۇزچىنى نوپــۇس  ! ئۆزلۈكىــدىن چىقىــپ كهتمهيــدۇ  بۇن
ــا ۋەتىنىمىــ  ــرمه ســانىمىزنى داۋراڭ قىلىــپال ئهمهس، ھهتت زدىن يىگى
ئىككـى ئېغىـز   -مىڭ كىلومېتىر يىراقتا تۇرۇۋاتقان ئا ق ش نىڭ بىر

گهپ قــاچۇرۇپ قويۇشــلىرىدىن قورقــۇپ چېكىنىشــكه مهجبۇرالشــقا     
ــۇ بۇنــــداق بهڭگىنىــــڭ      ــدۇ دەپ ئىشــــىنىپ، خهلقىمىزنىمــ بولىــ

ــان    ــكه مهجبۇرالۋاتقـ ــا ئىشهندۈرۈشـ ــى‘خىياللىرىغـ ــالىي مهدىنـ  ’زىيـ
خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرى پهقهتـال   . تۇرالمايمىز ئهپسۇسالنماي لىرىمىزغا

بىۋاسـىته زەربه بهرگىلــى بولىـدىغان ئهڭ مۇۋاپىــق ئهمىلـى قوراللىــق    
بـۇ  . كۈرەشلهرنىڭ ۋەھىمىسىدىن قورقـۇپ ۋەتىنىمىـزدىن چېكىنىـدۇ   

ــۈك   ــمهننىڭكىدىن كۈچل ــڭ دۈش ــى،  -يهردە قورالىمىزنى ــاجىز بولىش ئ
تۆۋەن بولىشى -ىرىئۇرۇش تاكتىكلىرىمىزنىڭ دۈشمهننىڭكىدىن يۇق

ــاي ئىچىـــدە ۋەتىنىمىـــز −مـــۇھىم بـــولغىنى . مـــۇھىم ئهمهس  خىتـ
ــا ــى تاجاۋۇزچىلىرىغ ــق ئهڭ قارش ــا مۇۋاپى ــهكلىنى تاكتىك ــان ش  ئالغ

 خىتــــاي. قىلىشـــتۇر  پهيـــدا  ھهرىكىتىنـــى  بېـــرىش  زەربه ئىزچىـــل 
 ئۈچـۈن،  بىلىۋالغـانلىقى  بالدۇر بىزدىن ھهقىقهتنى بۇ تاجاۋۇزچىلىرى

. ه بىرمۇ مىللىي پولك ساقلىشىغا يـول قويمىـدى  گخهلقى ۋەتىنىمىز
شۇ سهۋەبتىن خهلقىمىزنىڭ مىللىي مهنلىكىنى تونۇتىدىغان، قايتـا  
كۈچلىنىشــــــكه ســــــهۋەب بولــــــۇپ قالىــــــدىغان قىلچىلىــــــك     

بۇنــداق بىــر  . ئىمكــانىيهتلهرنىمۇ قالــدۇرماي يوقىتىــپ كهلمهكــته   
پ دۈشــمهنگه نوپــۇس ســانىمىزنى باھــانه قىلىــپ كۆرســىتىپ قۇتۇلــۇ 
 !كېتىشنى ئويالش، قىلچىمۇ ئهقىلگه سىغمايدىغان بىر دۆتلۈكتۇر

ئهپسۇســــكى، بىزنىــــڭ نۇرغــــۇن ئوقۇمۇشــــلۇق ئهربــــابلىرىمىز  
ــا      ــۇس ئويۇنىغ ــى نوپ ــىلهر خهلقىمىزن ــىم كىش ــىدىكى بىرقىس ئارىس
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 ئېتنــــوگرافچىالر قارالغــــان دەپ داڭلىــــق خېلــــى ’مــــۇالھىزىلىرى
ــدىن ــر  باشــلىماقتا قويۇلۇشــقا ئوتتۇرىغــا تهرىپى ۋە ئىچىمىزدىكــى بى

قىســىم ســاددا ئــاقىللىرىمىز بۇنىڭــدىن مهغرۇرلىنىــپ، ئهســلىدە      
 .ئامېرىكىنى بىز كهشىپ قىلغان ئىكهنمىز دەپ ماختانماقتا

مانا بۇ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ يۈرگۈزۈۋاتقـان سـۈنئىي نوپـۇس     
ــارىتىش ئــارقىلىق ئىشــغال قىلىــش سىياســىتىنىڭ    ئۈســتۈنلۈكى ي

 !ئاخىرقى مهقسىتى

رۇســـىيىنىڭ ئوتتـــۇرا ئاســـىيانى بېسىۋېلىشـــى، ئىنگلىزالرنىـــڭ 
شهرقىي جهنۇبىي ئاسىيانى بېسىۋېلىشى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ   

ــدۇ  ــۈپتىن پهرق قىلىـــ ــقۇنچىلىقىدىن تـــ ــڭ . باســـ ياۋروپالىقالرنىـــ
ــتىگه     ــك ئۈس ــادىي كېڭهيمىچىلى ــىتى ئىقتىس ــتهملىكه سىياس مۇس

ــازا ۋە   ــي ب ــايلىق، ھهربى ــۇپ، ب ــدا   قۇرۇلغــان بول ــامىللىرى ئورنى ــازار ئ ب
ــاي     ــۈنكى خىتــ ــا، بۈگــ ــان بولســ ــهت قىلغــ ــنى مهقســ پايدىلىنىشــ
تاجــــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنــــى يۇرتىغــــا پېتىشــــماي كېتىۋاتقــــان 

شــۇڭا، ! خىتــايلىرى ئۈچــۈن ھايــاتلىق ماكــانى دەپ بېســىپ ياتماقتــا
برىتــــانىيه ئىمپېرىيىســــى ئاســــىيادىكى مۇســــتهملىكىلىرىدىن    

ئىمپېرىيىســى ئوتتــۇرا ئاســىيادىن ئايرىلىــپ   ئايرىلغىنىــدا، رۇســىيه
قالغىنىدا خۇددى ئۈستىدىن ئېغىر بىر يۈكنى ئېلىپ تاشـلىغاندەك  

بۈگـــۈنكى دۇنيـــا ئىقتىســـادىي . يهڭگىللىـــك ھـــېس قىلىشـــقانىدى
پائالىيهتلىرىمۇ بۇرۇنقىسـىدىن پهرق قىلغـان ھالـدا بېقىنـدىالر خـام      

ىرىنى تالىشــىپ ئهشــيانى ئــۆزلىرى ئالــدىغا ئهكېلىــپ بېــرىش، مــالل
ســېتىۋېلىش شــهكلىگه قــاراپ ئۆزگىرىۋاتقــان بولغاچقــا، بۇرۇنقىــدەك  
ــداق كهســكىن مۇســتهملىكىچى باشــقۇرۇش شــهكلىگه ھــاجىتى     ئۇن

ئهمما خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىـزدىن ئايرىلىـپ   . قالمىغانىدى
شــۇنداق . قېلىشــنى مىللىــي تهقــدىرىنىڭ زاۋالــى دەپ چۈشــهنمهكته
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چــاچلىرىنى يۇلىۋاتقــانالر، غــۇالچالپ مهيدىســىگه مۇشــتالۋاتقانالر،      
ــپ    ــىنى ئېچى ــانلىرىنى يىرتىــپ مهيدىس ــى“چاپ ــۋىتىڭالر مېن ! ئېتى

 ”!پـولكىم سـاقلىنىپ قالسـۇن   ! مېنى ئـات، مېنـى  ! سۇنقال پولكىم
 … ساداالر، دېگهن

يىغىن زالىنىڭ ئۈستىدىكى پهنجىرىلهرنـى ئاللىقاچـان ئىگىـلهپ    
بولغان خىتاي ھهربىيلىـرى بـۇ مىللهتنىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى قوراللىـق      

ۈپ قورچـــاق پولكىنىـــڭ ۋەيـــران قىلىنغـــانلىق مهنزىرىســـىنى كـــۆر
ھىڭگاڭ چىشلىرىنى چىقىرىپ يىرگىنچلىك كۈلۈشهتتى، ئهممـا بـۇ   
قوشـــۇننى قاچانـــدىن بېـــرى ئـــۆزلىرىگه دوســـت دەپ ھېســـابالپ      

دە، دەرھــــال -كېلىۋاتقــــانلىقىنىمۇ زادىــــال ئهســــلىرىگه ئااللمىــــدى
 .قوللىرىدىكى پىلىموتلىرىغا چىڭ چاپلىشىشتى

تىپ تـۇرۇپ،  بهزىلهرنىڭ دېيىشىچه، سهيپىدىن بۇ بۇيرۇقنى ئوقۇۋې
ئهگهر بـۇ گهپ راس بولسـا، ھهر   ! كۆزىدىن بىر تامچه يـاش تـۆككهنمىش  

نېمه دېگهن بىلهن شۇنچه زور تارىخىي خاتىمه ئۈچۈن بىرەر تامچه يـاش  
 …! تۆكىدىغان ۋىجدانى بولسىمۇ قالغانىكهن

ئهرشىدىننىڭ ئايالى بۇ پاجىئهلىك خهۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېـيىن  
ھوشــىغا . ھــال ھوشــىدىن كېتىــپ قالىــدۇ بهرداشــلىق بېــرەلمهي دەر

كهلگهندىن كېيىنمۇ، بۇ ئايـال، مىللىـي پولكىنىـڭ پۈتـۈن قـارارلىق      
ئهســكهرلىرىگه ئىنتــايىن مېهرىبــانلىق بىــلهن ئــانىلىق قىلىــپ      
ــۆمرىنى مىللىــي ئهســكهرلهرگه    ــال، بىــر ئ ــۇ ئاي يېتىشــىپ كهلــگهن ب

ــۇ    هڭئ ،’ئانىســى پولــك شــهپقهتلىك‘كۆيۈنــۈش بىــلهن ئۆتكــۈزگهن ب
 بهرداشـــلىق يوقىتىلىشـــىغا ئارمىيىســـىنىڭ مىللىـــي ئـــاخىرقى
 كۈنـدىن  كهتتىكى، جىمىغۇرلىشىپ شۇنداق مهزگىل بىر بېرەلمهي،

 ئېتىكاپىغــا ئۆزىنىــڭ ئهقلىنــى ئــاخىرى يىمىرىلىــپ، روھــى كــۈنگه
روھىــي دۇنياســىغا    يارىالنغــان  ئۆزىنىــڭ  ئــۆمرىنى  قالغــان  قامــاپ، 
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 قــايتۇرۇپ زادىــال ئهقلىنــى ئانــا ئهســكهر ھهقىقىــي بــۇ −بېغىشــلىدى 
 بـۇ  كېـرەك؟  خالىمىسـا  زادىـال  كېلىشـنى  قايتۇرۇپ ياكى كېلهلمىدى

 سـانجى  ۋە كـورال  قۇمـۇل،  كومانـدىرى  پولك سابىق پولكنىڭ مىللىي
 يىـــل ئـــون-بهش رايـــونالردا ھهربىـــي تارمـــاق جـــايالردىكى قاتـــارلىق
ــاخىرىنى قايســى بىــر    ســۆرىلىپ يۈرگىنىــدىن كېــيىن، ئۆمرىنىــڭ ئ

ــاش     ــاۋىن ب ــاقتىكى پېنســىيىگه چىققــان مۇئ ــي رايونىنىــڭ ئات ھهربى
 …. قوماندانى بولۇپ تاماملىغان بولدى

قېنـى، شـۇ ئايـالچىلىكمۇ بولسـا     ! ئىسىت بىزنىـڭ ئهرلىرىمىـزگه  
  !بواللىدۇقمۇ؟

***  

 

للىي پولكىمىز بىزنىڭ قورچاق بولسىمۇ قالغان ئهڭ ئاخىرقى مى
 تارقىتىۋېتىلىـپ  قىسـىم  بهشـىنچى  توقسهن يۈز توققۇز مىڭ يهتته −

 .ئۆتكهنىدى يىل يېرىم

پولكتا جهنۇبنىڭ يىراق بىر ناھىيىسىدىن كهلگهن بىر ئهسكهر بار 
ئىنتايىن نامرات بىر يېزىدا ئاتمىشىنچى يىلالردىكى سـۈنئىي  . ئىدى

ــا  ــدا ئات ــان ئانىســى بالىســىغ-ئاچــارچىلىق يىللىرى ــاخىرقى ن ا ئهڭ ئ
ئۇۋاقلىرىنىمۇ يىدۈرۈپ بولـۇپ ئـۆزلىرى ئـاچلىقتىن ئۆلـۈپ كهتـكهن،      
ــۇپ        ــكهر بول ــا ئهس ــي پولكق ــاال مىللى ــۇ ب ــان ب ــتىم قالغ ــۇالردىن يې ئ
كهلگىنىگه تېخى ئهمدىال بىرەر يىل بولغىنىدا سۆيۈملۈك پولكىدىن 
ئايرىلىپ قالغاندىن كېيىن، شىخۇدىكى بىر خىتاي دېۋىزىيىسىنىڭ 

ئـــۇ، مىللىـــي پولكقـــا . هلـــۇم قىســـمىغا تـــارقىتىۋېتىلگهن ئىـــدىم
شـىۋىڭ  -پۇچقـاقالردا بولىـدىغان شـىۋىڭ   -كهلگهندىن كېيىن، بۇلۇڭ

ــۈرۈپ، ئــاز    ــى ئــاڭالپ ي تــوال كــۆزى ئېچىلىشــقا باشــلىغان،    -گهپلهرن
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 !تۇرۇشماقتاقا باش جىددىي ئۈستىدە كېلىش كۆچۈرۈپ

ــڭ    ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــدىكى خىتـ ــز تۇپراقلىرىـ ئهگهر ۋەتىنىمىـ
ــر  ــىدىن بىـ ــز نوپۇسـ ــارتىپال  -نوپۇســـى خهلقىمىـ ــه ئـ ــى ھهسسـ ئىككـ
 پوكـۇنى  جۇمهـۇرىيهت،  پـاالنى “كېتىدىكهن، خىتـايالر ۋەتىنىمىزنىـڭ   

ــدا …” دۆلهت ــتهقىل ناملىرىـــ ــىنىمۇ مۇســـ ــز بولىشـــ  رەت ھهرگىـــ
هق ئۈسـتۈن خىتـاي   نىمىزدە مۇتلۋەتى چۈنكى. مۇمكىن قىلماسلىقى

نوپۇســىغا ئېرىشــىۋالغان، ۋەتىنىمىزنىــڭ بــارلىق ســانائهت، مهمــۇرىي 
ھوقۇق، قوراللىق كۈچلىرى، تېخنىكا كۈچلىرى ۋە شـهھهرلىرىمىزنى  
ــتهقىل     ــاۋۇزچىلىرى مۇس ــاي تاج ــۇ خىت ــان ب ــا كىرگۈزۈۋالغ چاڭگىلىغ

ــۇ   ــدىن كېيىنم ــاي ســۇنئى“بولغان ــى خىت ــۈ شــهكلىدە ”دۆلىت  مهڭگ
 ’ئىشالر ئىچكى‘ساقالپ، بىزنىڭ يوقىتىلىشىمىزنى  ئۈستۈنلۈكىنى

ــالىتىگه ــدىغان ھـ ــمىي كهلتۈرۈۋالىـ ــاي رەسـ ــى خىتـ  ھالىغـــا دۆلىتـ
 خىتاي كىشىلىك مىڭ ئهللىك ۋاقتىدا ئهينى. مۇقهررەر كېلىۋېلىشى

ــا ــېلهلمهي تهڭ تاجاۋۇزچىلىرىغـ ــىتىلىك كـ ــلىم ۋاسـ ــان تهسـ  بولغـ
ــز، ــك خهلقىمىــ ــدىن ئهللىــ ــى مىليونــ ــاي  ئېشــ ــكهن خىتــ پ كهتــ

روشـــهنكى، دۇنيانىـــڭ  . تاجاۋۇزچىلىرىغـــا زادىـــال تهڭ كېلهلمهيـــدۇ  
ھهرقانــداق بىــر بۇلۇڭىــدا بــۇ خهلقــقه ھېسداشــلىق قىلىــپ ئهللىــك 
مىليون كىشىلىك بىر تاجاۋۇزچىنى قوغلىشىپ بېرەلهيدىغان بىرمۇ 

 ئارقىسىدا نىڭ ’دۆلىتى خىتاي كىچىك‘چۈنكى، بۇ . كۈچ تېپىلمايدۇ
ى مىليارد نوپۇسقا ئىـگه چـوڭ بىـر خىتـاي دۆلىتـى ئۇالرغـا       ئىكك-بىر

ئـۇ چاغـدا ھهممىـدىن قـۇرۇق قالىـدىغان      . ئارقا تىـرەك بولـۇپ بېرىـدۇ   
ــدەك     ــاكى ئامېرىكــا ھىندىيانلىرى ــز ســهرگهردان ســىگانالر ي خهلقىمى
بىچارە ئورۇنغا چۈشۈپ قېلىپ، ھهممه مهسخىرە قىلىشىدىغان ۋە پهس 

بهزى ! پۈرۈندىلىرىگه ئايلىنىـپ قالىـدۇ  كۆرۈشىدىغان ئىنسانىيهت سۈ
ماتېرىيالالردىن قارىغاندا، ھېلىتىنال سىگانالر بىلهن ئىندىئانالرنىڭ 

 تهتقىقـات ‘كېلىش مهنبهسىنى ئۇيغـۇرالر دەپ قارىشـىدىغان غهلىتـى    
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بۇ جهرياندا ئهنه شۇ يوشۇرۇن ھهربىي بـازىالر، بىڭتـۈەنلهر، ئۇالرنىـڭ    
مـۇالزىمهت يهرلىـرى، مهمـۇرىي ئـورۇنالر،     -كانالر، سودا-قولىدىكى زاۋۇت

چېگرا بويلىرى خهلقىمىزدىن مۇتلهق يوشۇرۇن تۇتۇلغان ۋە مىللىـي  
قوراللىق قوشۇنىمىز بار يىلالردا ئىنتايىن مهخپى شهكىلدە ئۈسـتۈن  

ي تاجــاۋۇزچى كــۆچمهنلهر نوپۇســى يــارىتىش يوشــۇرۇن بــازىلىرى خىتــا
ــدى   ــدىلىنىلغان ئى ــپ پاي ــاي   . قىلى ــۇ خىت ــى تۈرمىلهرم ــا مهخپ ھهتت

تاجـــاۋۇزچى كـــۆچمهنلهر نوپۇســـى يـــارىتىش ۋەزىپىســـىنى ئۈســـتىگه  
 گهپ قـۇرۇق  ’ئهۋلىيـا  سۈلهىچى‘مانا بۈگۈن ھهرقانداق . ئېلىشقانىدى

نىڭ كۆپىيىش دولقـۇنىنى قهتئىـي   اجاۋۇزچىالر نوپۇسىت خىتاي بىلهن
ئۇالرنى توسىيالىشـى ئۇياقتـا   . توسالماس ھالهت شهكىللىنىپ بولدى

تۇرسۇن، خهلقىمىزنىڭ شـهھهر نوپۇسـى كېرەكسـىزلهر دېـگهن نـامالر      
ــۈرگۈن     ــپ، چهت يهرلهرگه ســ ــتىن قوغلىنىــ ــكارا ئىشــ ــلهن ئاشــ بىــ

 ! قىلىنماقتا

ر ئـاۋۋالقى  قىسقىسى، بۈگۈن خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرى يېـرىم ئهسـى   
جاڭ جىژجوڭ پىالنالپ چىققان ۋەتىنىمىزنى تولۇق خىتايالشتۇرۇش 

! اليىهىسىنى ھهقىقىي تۈردە ئاشـۇرۇپ ئورۇنـداش باسـقۇچىدا تۇرماقتـا    
 چىقىـپ  بېرىـپ  تازىلىشىپ قالدۇقلىرىنى دۈشمهن“ئۇالر بۇ ھالهتكه 

ــاردەم گۈللىنىشـــىڭالرغا ســـىلهرنىڭ … كېتىمىـــز، ــز، بېر يـ  …ىمىـ
 ئالدامچىلىقالر دېگهندەك …” بېرىمىز ياردەم ئېچىشقا رنىبايلىقىڭال

ــلهن ــتى بى ــاي بىــز،. ئېرىش ــدىكى بــۇ تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ خىت  خىل
 ھـازىرمۇ  بهلكىـم ! ئىشهنگهنىدۇق ئويالنماستىنال ئالدامچىلىقلىرىغا

 تاجـــاۋۇزچىلىرى خىتـــاي ھـــالبۇكى،! ئولتۇرمـــاقتىمىز ئىشـــىنىپ
ــا“ ۋەتىنىمىزنــى ــان ت خىتــايالر گۈللهنــدۈرۈپ كېلىۋاتقــان  رىختىن بۇي

! بولـدى  جاكـارالپ  دۇنياغـا  ئاللىقاچـان  دەپ ”تىپىك خىتـاي يۇرتىـدۇر  
 ئهللىـك  مىليـون،  ئوتتـۇز  ۋەتىنىمىـزگه  تاجـاۋۇزچىلىرى  خىتاي بۈگۈن

ــون،  تىلهمچىلىرىنــى تاجــاۋۇزچى خىتــاي مىليــون يــۈز ھهتتــا مىلي
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قىسـىمدىكىلهرمۇ ئۇنىــڭ ۋىجىــك تۇرقىغـا قــاراپ ئىــچ ئاغرىتىشــىپ،   
كېيىن خىتاي . ىپ قويغانىكهنئۇنى پولك ئاشخانىسىغا تهقسىم قىل

ــزۋوت     ــي ۋى ــال مىللى ــۇ يهنى ــدىن كېيىنم ــىگه تارقىتىلغان دېۋىزىيىس
ھالىــدا ســاقلىنىپ قالغــانالر ئۈچــۈن ئېچىلغــان پولكنىــڭ مىللىــي   

بۇ يىگىت، بهكال . ئاشخانىسىدا كونا ئىشىنى داۋام قىلدۇرىۋەرگهنىكهن
بهكـال   ئىشـىنى . جىمىغۇر، ھېچكىمگه بىر تېنىق گهپمۇ قىلمـايتتى 

 چه ’جيې ۋاڭ فېڭ، لى‘ئۇ، ھهقىقهتهنمۇ . ساداقهت بىلهن ئىشلهيتتى
 .ئىدى جهڭچى

بۇ يېڭى قىسىمدا ھهر ھهپتىنىڭ ئاخىرىدا چوڭ زالدا كىنو قويـۇپ  
ئادەتته ئهسكهرلهر كىنوغا رەتلىـك تىزىلىـپ كىرىـپ، كىنـو     . بېرەتتى

ــدىرلىرىنىڭ    ــىم كومانــ ــپ قىســ ــدا تىزىلىــ ــدە زال ئالدىــ تۈگىگهنــ
لىمىسىدىن ئۆتۈپ بولۇپ ئاندىن پهيلهر بويىچه رەتلىـك تىزىلىـپ   يوق

بـۇ ئارىـدا   . چوڭ يـول بـويالپ ياتاققـا ئايلىنىـپ كىرىـپ كېتىشـهتتى      
 . ياتاق يېنىدىكى ھاجهتخانىغا كىرىپ چىقىدىغانالرمۇ كۆپ بوالتتى

ئــۇ كۈنىســى ئۇيغــۇر جهڭچىــلهر تــوي مۇناســىۋىتى بىــلهن شــىخۇغا 
ــ    ىمدا ئۇيغــۇر ئهســكهرلهردىن يــالغۇز   كىرىــپ كهتــكهن بولــۇپ، قىس

» قىزىـل چىـراغ  «ئۇ يىگىت شـۇ كۈنىسـى   . ھېلىقى بالىال قالغانىدى
ــايچه    ــپ، خىتـ ــدىن خهۋەر تېپىـ ــى قويۇلىدىغانلىقىـ ــگهن ياڭبهنشـ دېـ
ــخانىنى     ــپ، ئاشـ ــانه قىلىـ ــىنهلمهيدىغانلىقىنى باھـ ــوپېرانى چۈشـ ئـ

 . تازىاليمهن دەپ كىنوغا كىرمهي ياتاقتا يالغۇز قالىدۇ

ھهممه خىتاي جهڭچىلهر كىنوغا كىرىپ كهتكىنىدىن كېيىن، بـۇ  
ئۇيغۇر جهڭچى قۇيۇنـدەك يۈگـۈرگىنىچه روتىسـىنىڭ قـورال تىزىلغـان      

ــدۇ  ــاراپ چاپى ــات  . زالىغــا ق ــا گىران ــر تاغارغ ــن بى ــۇ يهردى ــاالردىن -ئ مىن
ــدۇ ــۇنچه قاچىاليـ ــۇق  . بىرمـ ــانچه يهڭگىـــل پۇتلـ ــۇ بىرقـ قولتۇقىغىمـ

ھۆمـــۈدىگىنىچه  -قىســـتۇرۇپ ھاســـىراپپىلىمـــوت ۋە ئاپتومـــاتالرنى 



484 

 

ئـۇ، يانچۇقىـدىن   . كۇلۇبنىڭ ئۇدۇلىـدىكى چـوڭ يـول بويىغـا كېلىـدۇ     
ــا   ــپ مىنــ ــى چىقىرىــ ــدەك يىپالرنــ ــنچىكه تارىــ ــڭ -ئىــ بومبىالرنىــ

مىنـاالرنى يـول   -ئانـدىن پـارتالتقۇچ  . پىلىكلىرىگه باغالشـقا باشـاليدۇ  
لهرگه بويىدىكى قۇرۇق ئوتالرنىڭ ئارىسىغا يوشـۇرۇپ چىقىـپ، پىلىكـ   

ئاندىن كېيىن، قالغان . باغالنغان يىپالرنى يولغا تارتىپ باغلىۋېتىدۇ
ئۇ . بىرنهچچه پارتالتقۇچ بىلهن قورالالرنى ئېلىپ ھاجهتخانىغا كېلىدۇ

يهردە بىرمۇنچه ھهپىلىشىپ يۈرۈپ، پىلىموتالرنىڭ تهپكىلىرىنى يىپ 
پ ئاۋايالپ ئىشـىكنى يېپىـ  . بىلهن باغالپ ئىشىككه چېتىپ چىقىدۇ

 …. تهپكه يىپلىرىنى ئىشىككه تهڭشهپ چىڭ باغاليدۇ

ــدى    ــك ئى ــال ۋەھىمىلى ــيهت بهك ــكه   : ۋەزى ــاراڭغۇدا مهش ــدىن ق يول
دەسســـهپ كېلىۋاتقـــانالر يىپالرغـــا پۇتلىشـــىپ ئىككـــى تهرەپتىكـــى 

تىتمـا بولـۇپ كېتىشـى، يـول بويىـدىكى      -مىناالرنى پارتلىتىپ تىتمـا 
ئاچمـايال پىلىمـوت ئوقىـدا    -ھاجهتخانىغا كىرگهنلهرمۇ ئىشىكنى ئاچار

قىسقىسى، بۇ كېچه ئهڭ كېمىدە  .تىتىلىپ كېتىشى مۇمكىن ئىدى
بىــرەر روتــا خىتــاي ئهســكىرى جهھهنــنهمگه يوللىنىشــى تۇرغــانال گهپ 

 .ئىدى

بىر ۋاقىتالردا كىنـو تـۈگهپ كۇلۇبنىـڭ ئېكـران سهھنىسـىگه بىـر       
باتــاليون كومانــدىرى چىقىــپ ئهســكهرلهرنى يوقلىمــا قىلــدۇرمايال      

هلدارلىرى باش ئهسلىدە، بۈگۈن قىسىم ئهم. ئىختىيارى تارقىتىۋېتىدۇ
ئهسـكهرلهر ياتاقلىرىغـا   . قوماندانلىق شـتابىغا يىغىنغـا كهتكهنىـكهن   

ــزلىقتىن       ــا، ئــۇدۇل ئېتى ــپ مــېڭىش ئورنىغ ــدىن ئايلىنى ــوڭ يول چ
ــقان  ــا تارقىلىشــ ــۈپ ياتاقلىرىغــ ــانىغىمۇ . يۈگۈرۈشــ ــا ھاجهتخــ ھهتتــ

 .كىرىشمهي، يول بويىغا قويۇۋېتىپال كېتىشكهن

هر قــورال تىزىلغــان يهردىكــى دىجورنىلىــق قىلىــدىغان بىــر ئهســك
قورالالرنىڭ يوقاپ كهتكهنلىكىنى بايقىشى بىلهن، جىددىي سـىگنال  
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ــارازىلىق ھهرىكهتلىرىنــى   قــانلىق باستۇرۇشــالردا ئهنه شــۇ  مىللىــي ن
ــاگىرت     ــڭ شـ ــاكى ئۇالرنىـ ــدىن يـ ــۈەن باندىتلىرىـ ــى بىڭتـ -تېررورچـ

ــته  ــدىلىنىپ كهلمهك ــدىن پاي ــدىلىكته، ئهنه شــۇ  ! ئهۋالتلىرى ــا ئهم مان
بانــدىتالر ئارمىيىســى ۋەتىنىمىزنىــڭ ئاساســلىق خىتــاي ئاھالىســى  
 بولۇش بىلهن بىرگه، ئۇالرنىـڭ ۋاسىتىسـى بىـلهن خىتايسـىز قالغـان     

يېزىلىرىمىزمۇ مـۇتلهق ئۈسـتۈن خىتايالشـقان ھالغـا     -بارلىق شهھهر
 .كهلتۈرۈلۈش ئۈچۈن سهپهرۋەر قىلىنماقتا

ــڭ     ــى، بىزنى ــتلهش كېرەكك ــدە تهكى ــۇنىمۇ ئاالھى ــۇ يهردە يهنه ش ب
نۇرغۇنلىغـــــان غهرب ئهللىرىـــــدىكى مۇھـــــاجىرلىرىمىز خىتـــــاي    

ە سابىق قاقشاپ دەرد تۆككهنلىرىد-تاجاۋۇزچىلىرى ئۈستىدىن يىغالپ
ــاي     ــى خىت ــىتىپ، ۋەتىنىمىزدىك ــىغا ئوخش ــۇرا ئاسىياس ــوۋېت ئوتت س

 ”سىياســـىتى  ئاسسىمىلياتســـىيه  مىللىـــي “تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ  
ــايلىكى، شــۇنى. قىلىشــىدىكهن داۋراڭ كــۆپ بهكــال ھهققىــدە  ئۇنتۇم

 ئاتمىشـىنچى  تهخمىـنهن  خهلقىـگه  ۋەتىنىمىز تاجاۋۇزچىلىرى خىتاي
 ۋاز سىياسـىتىدىن  قىلىـش  ئاسسىمىلياتسـىيه  باشـالپال  يىللىرىدىن

ېچىپ، ۋەتىنىمىز خهلقىنى بىۋاسـىته، ۋاسـىتىلىك يـاكى تهبىئىـي     ك
چارىلهر بىلهن مىلـلهت سـۈپىتىدە يهر يۈزىـدىن تهدرىجىـي يـوقىتىش،      
ئاخىرىــدا قالغــانلىرىنى يــاۋايى مىللهتــلهر قاتارىــدا نــادان، نــامرات       

. ا قىلىــپ كهلمهكــتهقالــدۇرۇش ئۈچــۈن پىــالن تــۈزۈپ ئىزچىــل ئىجــر
ــى خىتايغــا       ــا كهلتــۈرۈلگهن خهلقىمىزن تولــۇق مۇســتهملىكه ھالىغ

ــدىال باشـــــالنماقتا   ــا ئهنـــ ــى مانـــ ــكهت پىالنـــ ــىڭدۈرۈش ھهرىـــ . ســـ
 ســـۆزنىڭ بـــۇ چىققـــانالر كۆتـــۈرۈپ دېگهننـــى ”ئاسسىمىلياتســـىيه“

 ۋەتىنىنىـــڭ ئانـــا ۋە بىلمهيـــدىغان مهنىســـىنىمۇ لـــۇغهت ئهقهللىـــي
ــدىن ــرى پاجىئهلىرى ــاكى لمىغــانبو خهۋى ــۇنى ي ــازاق ئ ــدىغان م  قىلى

 رالر بولسا كېرەك؟مۇھاجى
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ــى ھهر ــرەك  ئىكهنلىكىنـ ــلىقىمىز كېـ ــۇپ قالماسـ ــۇ ئۇنتـ ئهڭ ! گىزمـ
مۇھىمى، بۇ خىتايالشتۇرۇلغان يېرىم ھهربىي ياكى تولـۇق قوراللىـق   
ــى    ــى ۋاقىتتىكـــى خهلقىمىزنـ ــانائهت بازىلىرىنىـــڭ ئهينـ ھهربىـــي سـ
باستۇرۇش ئۈچۈنال مۆكتۈرۈلگهن ھهربىي بازىالر ئىكهنلىكىنى ھهربىـر  

ئهمهلىيهتـته  . ت ئىـدى ئهۋالدىمىزنىڭ مېڭىسىگه قويۇۋېتىشىمىز شهر
بىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىز بۇنـداق يهرلهر ئۈچـۈن خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا     
رەخمهت ئېيتىـدىغان، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ قـۇدرىتىگه ھهيـران      

يېقىنقى يىلالردىن بۇيان . قالىدىغان مىسال شهكلىدە تهربىيىلهندى
ېـرى  خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى خهلقىمىـزدىن ئهنسـىرەپ كېتىـدىغان ي     

 خىتـاي ‘قالمىغانلىقىنى مۆلچهرلهشكىنىدىن كېيىن، بۇ خىل سـاپ  
 ئاشىكارلىشـىپ،  كهينىـدىن -كهينـى  لىرىنـى  ’شـهھهر  يېڭى بىڭتۈەن
 ئايالنـدۇرۇپ،  بازىلىرىغـا  خىتايالشـتۇرۇش  ئاشـكارا  شهھهرلهرنى يهرلىك

ــت قىســقىغىنا ــدىال ۋاقى ــۈرۈمچى، ئىچى ــاي، ســانجى، ئ ــۆچهك، ئالت  چ
 …ۇ، پوســكام، ئاقســ كــورال، قۇمــۇل، پۇكــاڭ، چــۇڭ،گۇ غۇلجــا، بۆرىتـاال، 

 ھــالىتىگه نوپۇســى خىتــاي ئۈســتۈن شــهھهرلىرىمىزنىمۇ قاتارىــدىكى
 يېزىلىرىمىزنىمۇ-ناھىيه نۇرغۇن شىمالدىكى ھهتتا. كهلتۈرۈۋېلىشتى

 كهلتۈرۈپ ھالىتىگه نوپۇسى خىتاي ئۈستۈن بويىچه مهھهللىلهر-كهنت
ــتى ــۇنى. بولۇشـ ــلىقىمىز شـ ــى، ئۇنتۇماسـ ــۇ كېرەككـ ــڭ بـ  جايالرنىـ

ونـــا مىللىـــي ئـــازاد رايـــونلىرىمىز يـــاكى خىتـــاي      ك ھهممىســـىال
ئـۇ يهرلهر  ! تاجاۋۇزچىلىرى ئېغىر زەربه يېگهن ئۇرۇش مهيدانلىرىمىزدۇر

ــاۋۇزچى    ــاي تاجــ ــان بــــوش يهر يــــاكى خىتــ ــار قالغــ قانــــداقتۇر بىكــ
ــقان يهرلهر     ــپ ئورۇنالش ــن قېچى ــچ يهرلهردى ــاله زى ئهســكهرلىرىنىڭ ئاھ

ــۇ يهرلهر پهقهتــال يهرلىــك مىللهتــلهرگه قوراللىــق مــۇداخىله   . سئهمه ئ
ــي     ــگهن ھهربىـ ــيىن ئىگىلهنـ ــپ كېـ ــهت قىلىـ ــنىال مهقسـ يۈرگۈزۈشـ

دېمىسـىمۇ،  ! الگېرلىرىنىڭ ئۆزگهرتىلىشىدىن شهكىللهنگهن، خاالس
چۈششـهك  -خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرى بـۇ ئهتـراپالردا كـۆرۈلگهن ئۇششـاق     
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 …. چېلىنىپ تهكشۈرۈشكه كىرىشكهن

بۇ ئارىـدا ياتـاق تهرەپـتىن بوغـۇق بىـر دىسـكا ئاپتومـات ئوقىنىـڭ         
دەرھال تهكشۈرگۈچىلهر يېتىپ بېرىپ قارىسـا، يوتقـان   . ئاۋازى كېلىدۇ

ئهسكىرى قارنىغا بىـر دىسـكا ئـوقنى سـىرىۋېلىپ     ئىچىدە بىر ئۇيغۇر 
 .قان ئىچىدە ياتقۇدەك

ــگه     ــڭ ئهمهلـ ــاال پىالنىنىـ ــارە بـ ــىچه، بىچـ ــۇم بولىشـ ــيىن مهلـ كېـ
 .ئاشمىغانلىقىنى سېزىپ دەرھال ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋالغانىكهن

بۇ ۋەقه، ھهممىنى ھهيران قالدۇرغان ھالدا، ئهڭ ئاخىرقى مىللىـي  
ىـــر ئاشـــپهز ئهســـكهردىن كهلـــگهن پولكنىـــڭ تارقىتىۋېتىلىشـــىگه ب

  …. نارازىلىق ساداسى بولۇپ شۇ يهردىال تىنجىپ قالىدۇ

***  

  

 ئابلىز مهخسۇم ئۆز ئالدىغا .22
مهخسۇم، ئهڭ ئاخىرقى قېتىملىق تۈرمىدىن چىققىنىدىن بۇيان، 

ــاتتى    ــاي كېتىۋاتـ ــگه بواللمـ ــنىگه ئىـ ــڭ زېهـ ــال ئۆزىنىـ ــڭ . زادىـ ئۇنىـ
ــات  ــاللىرى پ ــۈن -خىي ــۇرۇنقى ك ــاتال ب ــاالتتى پ ــپ ق ئهنه . لىرىگه كېتى

شۇنداق كۈنلىرىنىڭ بىرىدە ئۇنىڭ خىيالىغـا ئهخمهتجـان قاسـىمنى    
تۇنجى قېتىم سۆھبهتلىشىش ئۈچۈن ئۆيىگه چاقىرغان ۋاقتى كېلىپ 

 :مىيىقىدا كۈلۈپ قويدى

ھوشــى جايىــدا زېــرەك بىــر يــاش -مهخسـۇم، بــۇ يىگىتنىــڭ ئهقلــى 
ولغاچقـا، بـۇ قېتىمقـى    ئىكهنلىكىدىن خېلى بـۇرۇنال خهۋەر تېپىـپ ب  

ــر     ــى بىـ ــال غهلىتـ ــۆھبىتىنى بهكـ ــو‘سـ ــاقچىقى ئىلىخـ ــلهن ’چـ  بىـ
ــلىماقچى ــۇپ، باش ــۇزۇن بول ــكهن ئ ــىنىڭ كهت ــوش قورۇس ــاتلىق ق  قان
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ــگه ئىشــىكى ــارىلىقلىرىنى ئىچى ــۇرۇپ تهڭشــهپ ئ ــكه ئىككــى ت  تهرەپ
ئىككى كۈندىن بېرى تۈزۈك . اغاليدۇب زەنجىرلهپ ئىتنى قاۋان ئىككى

يـېمىگهچكه، بـۇ ئىـتالر قويۇۋېتىلسـه ئـادەم تۇرمـاق دىـۋىنى        بىرنېمه 
 .كۆرسىمۇ تاالپ يهۋەتكۈدەك ئېچىرقاپ كېتىشكهنىدى

ئهپهندىممۇ ئېهتىيات يۈزىسىدىن، خىتاي تۈرمىلىرىنى ئۆمۈرلـۈك  
. ماكان قىلىۋالغان بۇ ۋەتهنپهرۋەرنىڭ ئۆيىگه ئۆزىال تېپىپ كهلگهنىدى

ىق بىــلهن ئــاتالپ چۈشــۈپ، ئهخمهتجــان قاســىم خــادىكتىن چاققــانل 
بېرىپ ئابلىز مهخسۇمنىڭ ئىشىكنى قاقمايال ئۆزى ئېچىپ كىرىشى 
بىلهن تهڭ، ئىشىكنىڭ ئىككى قاسنىقىدىن ئېيىقتهك كېلىـدىغان  
بىــرى ســېرىق، يهنه بىرســى قــارا ئىككــى قــاۋان ئىــت ۋەھشــىيلهرچه   

ــدى     ــالنماقچى بول ــتىگه تاش ــدىمنىڭ ئۈس ــپ ئهپهن ــپ كېلى ! ئېتىلى
ېگهن بىلهنمۇ، بۇنچه يۇغـان قـاۋانالرنى كـۆرگهن ھهرقانـداق     ھهرقانچه د

ــانال گهپ    ــى تۇرغ ــپ كېتىش ــدىن قوزغىلى ــۈرىكى ئورنى ــىنىڭ ي . كىش
كـۆزى  -ئهپهندىممۇ نـېمه كـۆرگهنلىكىنى پهرق قىلىـپ بولغـۇچه، يـۈز     

يۈرىكىمــۇ كۆكرىكىـــدىن چىقىـــپ  . تاتىرىــپ ســـاغرىپ بولغانىـــدى 
ۇپ قالغان يېرىدىن نېمه تۇر. كېتىدىغاندەك دۈپۈلدەپ سوقۇپ كهتتى

قىالرىنى بىلهلمهي ئۇدۇلىغا قارىغانىدى، تار ۋە ئـۇزۇن قورۇنىـڭ تـا ئـۇ     
بېشىدا تۇرۇۋالغان مهخسۇم، ئهپهندىمگه قاراپ كۈلـۈپ قـول ئىشـارىتى    

 :قىلدى

 ئىتتىنمــۇ قــارا قارىمــاي، ئىتقىمــۇ ســېرىق ئهپهنــدىم، ئهخــمهت −
 !ڭورقماي ئۇدۇل ئۆز يولىڭىزغا قاراپ مېڭىۋېرىق

ئهخمهتجان قاسىم شۇ چاغدىال ھوشـىنى يىغىۋېلىـپ مهخسـۇمغا    
قاراپ زورلىنىپراق بولسىمۇ كۈلۈمسىرىدى ۋە تهمتىرىمهستىن ئـۇدۇل  

 :ئالدىغا قاراپ يۈردى
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 ســــۇنئى بىــــلهن نــــامالر دەبــــدەبىلىك دېگهنــــدەك …”ىــــن، تهنج
 ئاشكارىالشـقا  قاتارىـدا  شـهھهرلهر  ھهربىيلهشـكهن  ۋە خىتايالشتۇرۇلغان

 قىلىشـقا  داۋراڭ دەپ ”شاڭخهي ئىككىنچى“ يىلالردا ئهينى. باشلىدى
 زىيــارەت شــهھىرىنى ھهربىــي يېــرىم ’شــىخهنزە‘ بۈگــۈنكى باشــلىغان

ــالمىش  مۇتهئه ۋە قــاالق كهلــگهن قىلىــپ سســىپ كىشــىلىرىمىز ئات
 ئهسلىدە. كېلىشكهنىدى ئېچىلىپال ئاغزى دىن ’قۇدرىتى خىتاينىڭ‘

 زەپهر ئــاخىرقى ئهڭ ئارمىيىمىزنىــڭ مىللىــي ’شــهھهر‘ ئاتــالمىش بــۇ
 قىرغىقىغـا  غهربىـي  دەرياسـىنىڭ  مانـاس  ئۈچـۈن  يـاڭرىتىش  مارشىنى
ان يىغىلغ ئهسكهرلىرىمىز مىللىي مىڭ ئون نهچچه قىلىپ چۈشكۈن

مانا بۈگۈن ئهنه شۇنداق شهرەپلىك !!! شهرەپلىك تارىخىي ماكان ئىدى
 تولــــــۇق دەيــــــدىغان ’شــــــىخهنزە‘ماكــــــانلىرىمىزدا ئاتــــــالمىش 

 ھهربىـي  يېرىم ۋە زامانىۋى ئهڭ كىشىلىك مىليون خىتايالشتۇرۇلغان
 !كۆرمهكتىمىز ئهۋرىشكىسىنى نىڭ ’دۆلىتى خىتاي سۇنئى‘

ھهرەمبـاغ،  -كـۆرە -بۇنىڭغا ئوخشىغان مىسالالردىن غۇلجا دېـۋىزىيه 
 ئـۈرۈمچى  ،’ئۇجاچۈي‘ ئۈرۈمچى ،’كۇيتۇڭ‘جىڭ دېۋىزىيه ئورنى، شىخۇ 

 كـــورال ،’داخىـــيهن‘ تۇرپـــان ،’زاۋۇتـــى ئوغـــۇت خىمىـــيه جىغـــانلىق‘
 ،’تـــارىم‘ دېۋىزىيىلىرىـــدىن بىڭتـــۈەن ئاقســـۇ ،’لـــوالن‘ ئۇششـــاقتال

ئهڭ . كىنمـۇم  كۆرسىتىشـىمىز  قاتـارلىقالرنى  … ’ئاچـال ‘ مارالۋېشى
ــقهرنىڭ    ــز قهشــ ــۇ ھهرگىــ ــقهردىكى دېۋىزىيىمــ ــى، قهشــ ئهقهللىيســ
ئىگىلىگىنــى يۈكســهلدۈرمهك ئۈچــۈن ئهمهس، بهلكــى سهكســهنىنچى 

دىــن » ئــۆكتهبىر خهلــق نامايىشــى ۋەقهســى«يىلالرنىــڭ بېشــىدىكى 
بۇالرغــــا ! ئهنسىرىشــــىپ كهلتــــۈرۈلگهن تاجــــاۋۇزچىالر ئورگىنىــــدۇر

وخشايدىغان يهرلىرىمىزنىڭ ھهممىسـىال خىتايالرنىـڭ تارىختـا ئهڭ    ئ
ئېغىر مهغلۇپ بولغان ياكى ئهڭ ئهنسىرىگهن مىللىي ئازادلىق جهڭ 
مهيدانلىرى، مۇھىم قاتناش تۈگۈنلىرى، مـۇھىم بـايلىق مهنبهلىـرى،    
جهڭگىۋارلىقى كۈچلۈك يۇرتلىرىمىز يـاكى يهرلىـك ئاھـاله زىـچ يهرلهر     
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پولكلىرىگه -يوقىتىش باھانىسىدە خىتاي تاجاۋۇزچى باندىت دېۋىزىيه
بىردىن چېچىۋېتىش، ھهتتا زۆرۈرىيىتى قالمىدى دەپ بىراقال -بىردىن

تـــــارقىتىۋېتىش چـــــارىلىرىنى ئىشـــــقا ســـــېلىپ، خهلقىمىزنـــــى  
 .قورالسىزالندۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇۋالدى

ي قوشـۇنىمىزنى يـۆتكهپ چىقىرىۋالغـان    بۇنىڭ ئهكسىچه، مىللىـ 
ــي     ــازىلىرىمىز، مــۇھىم ھهربى ــونلىرىمىز، ھهربىــي ب ــازاد راي ــۇرۇنقى ئ ب

ــا  ــز، كونـ ــتراتېگىيىلىك يهرلىرىمىـ ــي  -ئىسـ ــتا مىللىـ ــى ئۇرۇشـ يېڭـ
ــالىبىيهت قازىنىــپ، خىتــاي تاجــاۋۇزچىالر ئارمىيىســى    ــارمىيىمىز غ ئ

ىم قاتنـاش  ئېغىر مهغلۇپ بولغـان كونـا ئـۇرۇش مهيـدانلىرىمىز، مـۇھ     
تۈگۈنلىرىمىز، مىللىي ئاھاله زىچ جايالشقان شهھهر يېزىلىرىمىزنىڭ 
ئهتراپلىرى، مۇھىم بايلىق مهنبهلىرىمىز ئهتراپىغا ئىنتايىن يوشۇرۇن 
شــهكىللهردە خىتــاي تاجــاۋۇزچى قوراللىــق قوشــۇنلىرىنى يــۆتكهپ      

دەسلىپىدە مىللىي ئاھـاله زىـچ جايالشـقان    . كېلىپ جايالشتۇرىۋالدى
رلىرىمىزگه بىۋاسىته قوراللىق كىرىپ جايلىشـالمايدىغانلىقىغا ۋە  يه

تاجـاۋۇزچى ئارمىيىسـىگه خىتايـدىن يـاكى يهرلىكلهردىـن كۈنـدىلىك       
-بۇيۇمالرنى قولغا كهلتۈرەلمهيدىغانلىقىغا كۆزى يېتىپ، مـۇنبهت يهر 

تهبىئـــى يايالقلىرىمىزغـــا ۋە تهبىئىـــي بـــايلىق مهنبهلىرىمىزنــــى     
خىتــاي تاجــاۋۇزچى قوراللىــق قوشــۇنلىرىنىڭ  ئىگىلهشــكه قويۇلغــان

پــــولكلىرىنى قۇشــــۇمچه دېهقــــانچىلىق يــــاكى باشــــقا  -دېــــۋىزىيه
ئىگىلىكلهر بىـلهن شـۇغۇلالندۇرۇپ، تهدرىجىـي ھهربىيلهشـكهن سـاپ      
ــقا      ــونلىرىنى قۇرۇش ــك راي ــزا ئىگىلى ــانىۋى يې ــانائهت ۋە زام ــاي س خىت

ــو . يوشـــۇرۇن كىرىشـــتى ــلهپچىقىرىش رايـ ــداق ھهربىـــي ئىشـ نالر بۇنـ
ــش      ــابۇت قىلىـ ــۇق نـ ــادىنى تولـ ــي ئىقتىسـ ــڭ مىللىـ ۋەتىنىمىزنىـ
دەرىجىسىگه يهتكۈدەك تهرەققىـي قىلىۋالغىنىـدىن كېـيىن، مـۇتلهق     
يوشــۇرۇن ھهربىــي بــازا قىلىنغــان ســاپ خىتــاي ئىشــلهپچىقىرىش       

 ئــۈچىنچى شــاڭخهي، ئىككىنچــى“كورپــۇس، دېــۋىزىيه ۋە پــولكلىرىنى 
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ــۈنكى ئۇســتازىم، − ــايىتى تېمىســىنى ســۆھبىتىمىزنىڭ بۈگ  ناھ
 ئهمـدى . تهييارلىغانىكهنسـىز  جـاۋابىنى  جـانلىق  ئهڭ تـالالپ،  ياخشى
. بولغـۇدەك  دېسـهكمۇ  تاماملىدۇق سۆھبىتىمىزنى سىياسىي بىزنىڭ

 بۇنچىلىــك مهقســىتىمىزنى دېگىنىمىزدىمــۇ سۆزلهشــتۇق ھهرقــانچه
ن ئهمدى سـىزدىن باشـقا تـېمىالر    مه. ناتايىن ئۇقتۇرالىشىمىز ئېنىق

  …. ئۈستىدە دەرس ئالماقچىمهن

ياق، ئهخمهتجـان قاسـىم بهزىلهرنىـڭ دېيىشـكىنىدەك ئۇنچىلىـك      
ىســـــتپهرەس بولغىنىـــــدا ئىـــــدى، ســـــهيپىدىن ئهزىـــــزدەك كوممۇن

كوممۇنىستالرنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئېتىـپ ياشاشـنى بىلهلمىگـۈدەك    
بىــــر ئادەممىــــدى؟ ئــــۇ، تاجــــاۋۇزچىالردىن قۇتۇلۇشــــنىڭ ئهنه شــــۇ 
پهلسهپىلىك مهنتىق قائىدىسى بويىچه دۈشـمهننى تهھلىـل قىلىـش    

ــۇ غايى  ســى ئۈچــۈن يــولىنى مهخســۇمدەك كىشــىلهردىن ئــۆگهنگهن، ب
ئـۇ،  . جېنىنى پىدا قىاللىغۇدەك كۆز قاراشلىرى ئېنىق بىرسـى ئىـدى  

ــت      ــى كوممۇنىسـ ــۇن، مهيلـ ــايلىرى بولسـ ــداڭ خىتـ ــى گومىنـ مهيلـ
خىتــايلىرى بولســۇن، يــاكى رۇس كوممۇنىســتلىرى بولســۇن ۋەتىنــى  
ئۈچۈن دۈشمهنلىك نىيىتىدىكىلهرنى، ۋەتىنىمىز خهلـق ئىنقىالبنـى   

بولغـانالرنى ياخشـى پهرىقلهنـدۈرەلىگهن     كوزىر قىلىۋېلىش نىيىتىـدە 
شۇڭا، ئۇنىڭ بۇ ھهقتىكى كۆز قاراشلىرىنى ئاللىقاچـان  . بىرسى ئىدى

سېزىپ بولغان كوممۇنىستالر ئۇنى ئهڭ زامانىۋى، ئهڭ پاجىئهلىك ۋە 
ئهڭ پهســـكهش تېررورلـــۇق چارىســـىنى ئىشـــقا ســـېلىپ مهخســـۇس  

ــكهنىدى ــگهر −. ئۇجۇقتۇرىۋېتىشـ ــلهر زومىـ ــزگه دۆلهتـ ــان بىـ  ئاللىقاچـ
 بىـزگه  بۈگـۈن  يهنـى  پايـدىلىنىپ،  ئۇسـۇللىرىدىن  ئۆلتۈرۈش يوشۇرۇن

ــۆھمهت ــپ ت ــقا قىلى ــان تېڭىش ــق ئۇرۇنۇۋاتق ــۇلىنى، تېررورچىلى  ئۇس
م ئهسىر ئاۋالال ئۆزلىرى بىـزگه ئىشـلىتىپ بىزنىـڭ ئهڭ    يېرى بۇندىن

ئــــالىي دۆلهت رەھبهرلىرىمىزنــــى ئايروپىالنغــــا پــــارتالتقۇچ قويــــۇپ 
ياكى يوشۇرۇن قهست قىلىپ ئۆلتۈرۈۋېتىپ ۋەتىنىمىزنـى  پارتلىتىپ 
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ئهمــدى بىــز نــېمه ئۈچــۈن ! قولغــا كهلتۈرۈشــنىڭ يــولىنى ئاچقانىــدى
يوشـــۇرۇن قارشــــىلىق كۆرســـىتىش ئۇســــۇللىرىدىن پايــــدىلىنىپ   
ۋەتىنىمىز ئىچىگه كىرىۋالغان دۈشمهنلهرگه زەربه بېرىشـتىن خـۇددى   

گه باشـقىالر تېررورلـۇق   ئۈجۈيدىن قورققاندەك قورقۇپ كېتىمىز؟ بىـز 
ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ۋەتىنىمىزنى قولغا كىرگۈزۈشـكه باشـلىغان   
ۋە ھازىرمۇ داۋامالشتۇرۇۋاتقان تۇرسا، ئۇالرنىڭ قىلغىنى يوللۇق، ئهمما 
بىـز ئــۆز ئانــا ۋەتىنىمىــزدە بۇنىڭغــا قارشــى قــولىمىزدىن كېلىــدىغان  

ك بىزنىـڭ  قارشىلىق كۆرسىتىش چارىلىرىـدىن پايـدىلىنىمىز دېسـه   
ھهرىكىتىمىز نېمىشقا ناھهق بولۇپ قالىدىكهن؟ يـاكى بولمىسـا بىـز    

لهرنىــڭ ئارزۇلىرىغــا بــوي   كىمســتتىنال قورققۋاتامــدۇق يــاكى بىر  را
 سۇنۇشنى تهرغىب قىلىۋاتىمىزمۇ؟

 ئــۇ،. مهخســۇم كهتتــى كۈلــۈپ ئــۆزىچه دەپ ”!يىگىــت ئهقىللىــق“
 قىلمــاي، قهتدىقـ  مېهمانلىرىغــا كهلـگهن  يــوقالپ ئـۆزىنى  تـېخىچىال 
 مهخسـۇم  توغرىسـى،  − قالغانىدى پېتىپ ئىچىگه خىيالالر بايىقىدەك

 ئـۇنى  − كۆرمىگهنىـدى  تېخـى  ئولتۇرغـانالرنى  ئالدىـدا  كېلىپ يوقالپ
كهلگهنـــلهر، مهخســـۇمنىڭ ھـــازىرچه ئىچىـــدىن چىققىلـــى   يـــوقالپ

ــدىن      ــپ كهتكهنلىكى ــگه پېتى ــالالر ئىچى ــارىخىي خىي ــدىغان ت بولماي
بىــخهۋەر، ئۇنىــڭ ئىــت ۋەقهســىدىن ۋىلىقــالپ كۈلــۈپ كېتىشــلىرىگه 

ــاراپ،  ــوۋا“ق ــكىنىچه ”!ت ــاقىلىرىنى دېيىش ــىپ ي ــپ چىشلىش  چىقى
بــۇ يــاش    قاتارىــدىكى قاســىم  ئهخمهتجــان مهخســۇم، . كېتىشــهتتى

ئهزىمهتلهرنىــڭ قاپقانغــا چۈشــۈرۈلۈپ ئۆلتــۈرۈلگهنلىكىگه ئېچىنىــپ  
ــدىماي يىغــالپ كهتســه، يهنه بهزىــدە     . ئىچــى ئــۆرتىنهتتى  ــدە چى بهزى

بۇمــۇ ئــۇنى . جــارقىراپ كېتهتتــى-دۈشــمىنىگه غهزەپلىنىــپ ۋارقىــراپ
كــۆرگىلى كهلگهنــلهرگه غهلىتــى تهســىر قالدۇرۇشــىغا ســهۋەب بولــۇپ  

 .قاالتتى
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ــڭ ھىمــايىچىلىرىنى     ــدەكال كىشــىلىرىمىزنى ۋە ئۇالرنى ئۇقتۇرالىغى
ــاي  ــگهر بـ ــىلئىنقىالبچى،  -زومىـ ــچىك، ئهكسـ ــدەك …پومىشـ  دېگهنـ

لهن پۈتــۈنلهي تــازىالپ چىقىــپ، خهلقىمىزنــى مىللىــي  ىــب قالپــاقالر
مهنلىكىنى تونۇتىدىغان ئاۋانگارت كىشىلىرىدىن بىـر ئهۋالد مهھـرۇم   

يېتهكچىســىز قالغــان خهلــق بۇرھــان شــهھىدى،     . قالدۇرۇۋېتىشــتى
ســـهيپىدىن ئهزىـــزى قاتارىـــدىكى مىللىـــي مۇنـــاپىقالر بىـــلهن ۋەتهن 

اۋۇزچىلىرىغـا قـۇل قىلىـپ    ساتقۇچالرنىڭ قولى ئارقىلىق خىتاي تاج
 !تۇتۇپ بېرىلدى

شــۇنداقتىمۇ ئىككىنچــى جۇمهــۇرىيىتىمىزدىن قالغــان مىللىــي  
بـۇ كـۈچ، ئـۇالر ئۈچـۈن     . قوشۇنىمىزغا تېخىچىال تـېگهلمهي تۇرغانىـدى  

ئارىـدىن ئـۇزۇن ئـۆتمهيال    . يهنه بىر تهھـدىت مهنبهسـى ھېسـابلىناتتى   
تهربىيه بېرىشكه يـاردەم  -يېڭىدىن تهشكىللهپ بېرىش، ھهربىي تهلىم

تهمىنــاتىنى ھــۆددىگه ئــېلىش دېگهنــدەك بېــرىش يــاكى ئىقتىســادى 
ھهرخىـــل ئالـــدامچىلىقالر بىـــلهن مىللىـــي ئـــارمىيىمىزنى ئهســـلى 
تۇرۇۋاتقــان بازىلىرىــدىن يــۆتكهپ چىقىــپ، گومىنــداڭ قالــدۇقلىرىغا، 
ــلهن مىللىــي      ــدۇرمىچىلىق بى ــگهن ئوي ــرىش دې ــدىتالرغا زەربه بې بان

ددىيىتى قوشۇنىمىزنى ئىچكـى زىـددىيهت ۋە يهرلىـك قېرىنداشـالر زىـ     
 باھانىسـىدا  ’مهنبهسـى  كادىر يهرلىك‘ئاندىن . ئىچىگه پاتۇرۇۋېتىشتى

 مىللىـي  جهڭچىلىرىمىزنـى -ئوفىتسـېر  يېتهكچـى  ۋە بـاتۇر  جهڭگىۋار،
 بىـر  يهنه. چېچىۋەتتى قىشالقالرغا-يېزا يىراق ئايرىپ ئارمىيىمىزدىن
 تىـن  ’يىقىـتىش  دۆڭـگه ‘ىسقارتىپ ق ئهسكهرلىكتىن قىسىملىرىنى
. ئاشۇرۇشــــتى ئىشــــقا ئېلىشــــنى ئاســــتىغا نــــازارەت پايــــدىلىنىپ
 باھانىسىدا قوغداش چېگرا قىسىمالرنى مىللىي قالغان يېتهكچىسىز

 مىللىــي  غايىســىنى،  ئىرادىســىنى،  ئايالنــدۇرۇپ،  دەشــتىلهردە -تــاغ
 جهڭگىــۋارلىقىنى سۇسالشــتۇرۇش، ئېتىقــادلىرىنى دىنىــي غــۇرۇرىنى،

مىللىـــي ئـــايرىمىچىلىقالرنى  ســـۇندۇرۇش، بۆلـــۈپ پـــارچىلىۋېتىش،
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 !ېلىۋالغانىدىس

بىرسى بىـلهن  -بىزنىڭ ۋەتهنپهرۋەرلىرىمىزنىڭ دەل ئهكسىچه، بىر
يىگىــرمه يىلــدىن بېــرى قــانلىق تۇتۇشــۇپ كېلىۋاتقــان گومىنــداڭ   
خىتايلىرى بىلهن كوممۇنىسـت خىتـايلىرى مىللىـي مهنپهئهتلىـرى     

تۈنسـىز بىرلىشـىپ   -بىرى بىلهن ئـۈن -ئالدىدا ۋەتىنىمىز ئىچىدە بىر
مىنداڭ تاجـاۋۇزچى خىتـايلىرى ۋەتىنىمىزنـى خىتـاي     گو. كهتكهنىدى

مۇستهملىكىسى ھالىتىدە تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچـۈن كاكارلىرىـدىكى ئـون    
نادان ! ئىككىۋارنى قىلچه ئىككىلهنمهيال بهشۋارغا ئالماشتۇرۇۋېلىشتى

خهلقنــى ئالــداش جهھهتــته ئوتتــۇز يىللىــق تهجــرىبىگه ئىــگه خىتــاي 
ىشـــــــىلىرىمىزنى كوممۇنىســـــــت بانـــــــدىتلىرى مـــــــۇنهۋۋەر ك  

ــىيهتچى     ــگهر، ئهكس ــدۇقى، زومى ــداڭ قال ــىلئىنقىالبچى، گومىن ئهكس
ــاش،     ــلهن قولغــا ئېلىــپ قام ــاقالر بى ــدەك قالپ دىنىــي ئۇنســۇر دېگهن
سۇيىقهســــت قىلىــــپ ئۇجۇقتــــۇرۇش ۋە قىرىــــپ تۈگىتىشــــتهك     
تاجــاۋۇزچىلىق، تېررورلــۇق ھهرىكىتــى بىــلهن بىــرگه، خهلقىمىزنىــڭ 

سۇ سېپىشىپ بېرىش، بالىلىرىمىزغـا  ئىشىك ئالدىلىرىنى سۈپۈرۈپ 
 بىــــلهن ھىلىگهرلىكلىــــرى قاتارىـــدىكى  …كهمپـــۈت تــــارقىتىش،  

 ئاللىقاچــان ئــۇالر. كىرىشــىدۇ قوچۇشــقا مېڭىســىنى خهلقىمىزنىــڭ
ــۆزلىرىگه ــۇلۇپ ئ ــداڭچىالرنىڭ“ كهتــكهن قوش ــدۇقلىرىنى گومىن  قال

ــازىالپ  باھــانىنى كۈلكىلىــك دېــگهن ”كېتىمىــز چىقىــپ بېــرىپال ت
ىقىرىشــىپ، خهلقىمىــز ئارىســىدىكى مىلــلهت ســۆيهرلهرنى، چ توقــۇپ

بـايلىرىمىزنى، دىنىــي زاتلىرىمىزنـى، بىلىملىــك كىشــىلىرىمىزنى،   
كوممۇنىزم ئىدىيىسىنى ئاشكارا قوبۇل قىلمايدىغانالرنى ئاال قويمـاي  

قىسقىغىنا بىر قانچه يىل ئىچىـدىال  . سوالپ يوقىتىۋېتىشتى-قىرىپ
ىرىنىــڭ مىللىــي مهنلىكىنــى، دىنىــي  خهلقىمىــز ئارىســىدىكى ئۆزل

ئېتىقادىنى، ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي ھوقۇقىنى، ئهسكىرى كۈچىنى 
ھىمـــــايه قىلىـــــدىغان يـــــاكى ئۇنىـــــڭ قىممىتىنـــــى خهلقىـــــگه 
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بىــر ئۆمــۈر خىتــاي تۈرمىســىدە جىســمانىي جهھهتــتىن   مهخســۇم،
شـۇڭا كىشـىلهر ئارىسـىدا شـۇنداق رىۋايهتلهرمـۇ      . قامىلىپ ياتقانىـدى 

ئابلىز مهخسۇم، جىڭ شۇرىننىڭ تۈرمىسـىدىن چىقىـپ   : چىققانىدى
قارىسا يهنىال ئوخشاش شېڭ دېگهن خىتاي بـۇ يـۇرتنى سـوراۋاتقىدەك،    

 شىسهينىڭ شېڭ دەپ ”ككهنۈتۈز كهتكىنىم كىرىپ يهنه مهن ياق،“
 قارىسا، چىقىپ تۈرمىدىن يهنه كېيىن. يېتىپتۇ قامىلىپ تۈرمىسىدە
. كۆرۈپتـۇ  سـوراۋاتقانلىقىنى  يـۇرتنى  بۇ خىتايالرنىڭ دېگهن گومىنداڭ

 كىرىپ تۈرمىگه قايتا دەپ ”بولغۇدەك كهتسهم كىرىپ يهنه مهن ياق،“
ا كوممۇنىســت قارىســ چىققىنىــدا تۈرمىــدىن يهنه ئاخىرىــدا. يېتىپتــۇ

دېگهن ئوخشاشال بىر خىتاي بۇ يۇرتنى سـوراۋاتقانلىقىنى كـۆرۈپ يهنه   
 بـۇ  ئهگهر. يېتىۋالغـانىكهن  كىرىـپ  تۈرمىگه دەپ ”كېتىمهن كىرىپ“

 قايتــا يهنه قېتىممــۇ بــۇ ئىــدى، بواللىســا ئىــگه زېهــنىگه ئــۆز قېــتىم
 .يېتىۋاالركهندۇق كىرىپ تۈرمىگه

مهدەنىيهت ئىنقىالبى دەۋرىدىن قالغان ئاددىي دېهقان تهسۋىرى بۇ 
شۇنى ئۇچۇق كۆرسىتىپ بېرىدۇكى، مهخسـۇم بىـر ئۆمـۈر ھهرقانـداق     
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئىزچىل ۋە كهسكىن پىكرىنى سۆزلهپ 

نېمىشقىدۇر، بىزنىڭ ئارىمىزدىكى مـۇتلهق كـۆپ   . قامىلىپ كهلگهن
لهن ۋەتهننـى ئـازاد قىلىشـقا بولىـدۇ دەپ     ساندىكى تىنچلىق يولى بىـ 

ئېتىقــات قىلىــدىغان كىشــىلىرىمىزنىڭ داھىــي ســۈپهت ئــادەملىرى 
مهخسۇمنى قوراللىق كۈرەشنى تهشهببۇس قىلىدىغان كىشىلىرىمىز 

مانا ئهمدى ئـۇ،  . قاتارىدا ھهر ۋاقىت كهمسىتىشكه تهييار تۇرۇشىدىكهن
. اتماقتــا ئىــدىروھىــي جهھهتتىمــۇ دۈشــمهن تۈرمىســىدە قامىلىــپ ي 

ئۇنىڭ روھىي دۇنياسى قاماق ئىچىدە دۈشمىنى بىلهن، مىللىتىنىڭ، 
ۋەتىنىنىڭ دۈشمهنلىرى بىلهن سىرتقا ئاشكارىلىنىشـى چهكلهنـگهن   
روھى تۈرمىسى ئىچىدىمۇ يهنىـال تىـنىم تاپمـاي جهڭ قىلىشـنى بىـر      

پهقهتـال بىـزدەك دۆتـلهر ئـۇنى     . مىنۇتمـۇ توختاتمـاي كهلمهكـته ئىـدى    
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 !دەپ كهلمهكتىمىز ”ساراڭ ئېزىپتۇ، ئهقلىدىن“، سهزمهي

نۇرغۇن كىشىلىرىمىز بۇنداق تۈرمىگه كىرىپ قېلىشسا، ئۆزىنىڭ 
روھىي دۇنياسىنى ئاال قويمـاي دۈشـمىنى ئالدىـدا ئېچىۋېتىـپ، يـاكى      
غايىسى ئۈچۈن ئهمىلـى پائـالىيهت قىلىـش نىيىتىـدىن ۋاز كېچىـپ،      

 مهغرۇرلىنىـپ  دەپ ”چىقالىـدىم  سـاالمهت -ساق تۈرمىدىن مهن مانا“
 !شۇمىدى ئۇنداقالرنىڭ روھىي ساقلىقى؟. دىكهنكېتىشى

مۇھهببهت سۆيگۈسى دېـگهن نهرسـه ئۇنـداق سـۆيگۈ دۈشـمهنلىرى      
ــدىغان     ــىيه قۇرااليـ ــانچه كوپىراتسـ ــدا خالىغـ ــان ۋاقتىـ ــلهن خالىغـ بىـ

سۆيگۈ تىكلىيهلىگهن ئـادەم،  ! ماركسنىڭ چۈپرەندە ئهخلىتى ئهمهسته
ــۇ  . بــۇ سۆيگۈســى ئۈچــۈن ھهممىنــى پىــدا قىالاليــدۇ   ــادەم، ب ئۇنــداق ئ

نهرسىلىرىنىال پىدا قىلىپ قالمـاي،   سۆيگۈسى ئۈچۈن بارلىق ماددىي
ھهتتــا ئهقلىنــى، زېهنىنــى ۋە جېنىنىمــۇ قىلــچه ئىككىلهنــمهي پىــدا  

يېتهركـى بـۇ كىشـىدە ئهنه شـۇنداق ھهقىقىـي بىـر سـۆيگۈ        . قىالاليدۇ
بــۇ ھهقــته بۈيــۈك ئـالىمىمىز ئهلىشــىر نــاۋايى بۇنــدىن بهش  ! بولسـۇن 

ۆيگۈ، ئۇنــداق ســ«: ئهســىر ئــاۋالال شــۇنداق دانــا بىــر ســۆزنى قىلغــان 
 −سـۆيگۈ  . خالىغان بىرلىـرى ئېرىشـهلهيدىغان ئـاددىي نهرسـه ئهمهس    

ــال ــىلهرگه ئــاز بهك ــىپ كىش ــر بولىــدىغان نېس ــۆھهر بى  خــۇددى ».گ
 بولســا كهم بولۇشــنىڭ ئــادەم مــۇكهممهل ئهڭ − ســۆيگۈ شــۇنىڭدەك،
ڭ بىرى، يهنـى كىشـىلىك ھوقـۇق    شهرتلىرىنى ئالدىنقى بولمايدىغان

كىنــدىك قېنــى تۆكــۈلگهن ئانــا تــۇپراق، ئهنه  . ىئاساســلىرىدىن بېــر
شـــۇنداق پىـــداكارلىقالرغا ئهرزىيـــدىغان ســـۆيگۈ مهنبهلىرىنىـــڭ ئهڭ 

نـى  -ئۇنىڭ ئۈچـۈن تـارىختىن بۇيـان نـى    ! ئالدىنقىلىرىدىن بىرسىدۇر
نى ئالىمالر زېهىنلىرىنى -دۇنياسىنى ئايىمىغان، نى-بايالر پۈتۈن مال

ئانــا ۋە -مىز ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئاتــانــى بــاتۇرلىرى-پىــدا قىلىــۋەتكهن، نــى
نــــى -بالىلىرىــــدىنمۇ ۋاز كــــېچهلىگهن، نــــى  -ســــۆيگهن خوتــــۇن 
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مىللىي ئـازادلىق كۈرىشـىمىزنىڭ مېـۋىلىرىنى مۇسـتهھكهملهش ۋە     
ــاي      ــاكى خىتـ ــانۇنالردىن، رۇس يـ ــارا قـ ــا، خهلقئـ ــتىش ئورنىغـ كېڭهيـ
كوممۇنىستلىرىدىن ئۈمىد كۈتـۈش ۋە ھهرخىـل مهپكۇرىـدىكى باشـقا     

لىي يېتهكچىلهرگه قارشى تهشۋىقات قىلىشنى ئۆزلىرىگه مـۇھىم  مىل
-ۋەزىپه قىلىپ تاللىۋېلىپ، پۈتۈنلهي خام خىيـالالر ۋە ئىچكـى تـاالش   

تارتىشـالرنى  -بـۇ خىـل تـاالش   . تارتىشالر قاينىمىغا پېتىپ كېتىشتى
قىلىدىغانغا تولـۇق مۇسـتهقىللىقنى ئهسـلىگه كهلتۈرۈۋالغىنىـدىن     

هردىكى نادان خهلقىمىز تهرىپىدىن ئېغىر جازاغا كېيىن، ھهتتا ئۇ كۈنل
تــارتىلىش بهدىلىــگه بولســىمۇ ۋاقىــت چىقىرااليــدىغانلىقىنى زادىــال  

 بىرلهشـمه ‘ئاقىۋەتته ئهسلىدىنال خاتا تالالنغان قورچاق . ئويالشمىدى
 كهتــكهن قوغلىنىــپ شــهكىلدە ۋاســىتىلىك تهركىبىــدىن ’ھۆكـۈمهت 
كۈچلىرىنىـڭ ھهدەپ كۆپىيىـپ    قوراللىـق  دۈشمهن شهرقته بولسىمۇ،

 ۋەزىـيهت ‘بېرىشىنى تاماشا قىلىپ قىلچىمۇ ئهمىلى تهدبىر كۆرمهي، 
 كـۈتكهن  ئۈمىـد  ئۇالرمـۇ  ئاقىۋەت …. چهكلهنگهنىدى بىلهنال ’كۈتۈش

 ئوتتۇرىغـا  يالىڭـاچ  تېخىمۇ ياكى تهرىپىدىن، خىتايالر ياكى ئورۇس شۇ
ــان ــق‘ چىققــ ــدارلىرى تىنچلىــ ــدىن ’تهرەپــ ــۇ تهرىپىــ ــر -بىرمــ بىــ

 .ئۇجۇقتۇرىۋېتىلدى

قىسقىســـى، خىتــــاي تاجــــاۋۇزچىلىرى خهلقىمىــــز ئىچىــــدىكى  
بىرىنى -يېتهكچىلىرىمىزنىڭ دۈشمهننىڭ دېپىغا ئۇسۇل ئويناپ، بىر

كوممۇنىزم -مۇتهئهسسىپ، خىتايپهرەس-جاسۇس، قىزىلپاچاق-خائىن
غــــالچىلىرى دېيىشــــىپ ئىچكــــى جېــــدەلگه بېرىلىــــپ كهتــــكهن 

ــدىلىنىپ،  ــىتىدىن پاي ــى    پۇرس ــىلىك ئىككىنچ ــڭ كىش ــك مى ئهللى
جۇمهۇرىيهت مىللىي ئارمىيىمىزنى بىر پايمۇ ئـوق ئاتمـاي پۈتـۈنلهي    

. قولغا چۈشۈرۈۋېلىشنىڭ چارىلىرىنى تۈزۈشۈپ ئىش باشلىۋەتكهنىدى
ــاۋۇزچى      ــاي تاجــ ــۇپراقلىرى خىتــ ــز تــ ــلهن ۋەتىنىمىــ ــۇنىڭ بىــ شــ
ــنىڭ ئــۇلىنى      ــيهت يارىتىلىش ــۇق ۋەزى ــدىلىرىگه داغــدام ئوچ كهلگۈن
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كهتكىنىدىن كېيىن، يهنى ئۇالر ئۈمىد كۈتۈپ كېلىۋاتقان مىللهتچـى  
خىتاي ھاكىمىيىتىنىـڭ ئـورنىنى فاشىسـت كوممۇنىسـت خىتـايالر      

قا تارتىــــپ ئالغىنىــــدىن كېــــيىن، ئــــۇالر خامخىيــــاللىرىنى ئىشــــ
 ھهرىكهتـكه  قىلىـپ  ’كهشـىپ ‘يېڭـى بىـر يـولىنى    -ئاشۇرۇشنىڭ يهپ

 بىــــلهن كوممــــۇنىزم ئهللىرىنىــــڭ ئىســــالم ۋە غهرب: ئاتالنــــدى
ــلىقىدىن ــدىلىنىپ، چىقىشالماسـ ــاي پايـ ــتلىرىنى خىتـ  كوممۇنىسـ

ــا‘ ــاش دۇنياغــ ــش پــ ــارقىلىق ’قىلىــ ــا ئــ ــائهتچىلىكىنى دۇنيــ  جامــ
ــ ھهقىقىــي‘ قىلىــپ بېســىم خىتايغــا تهســىرلهندۈرۈپ،  ’اپتونومىيهئ

ــالغۇزۇش ــۇالر. باشــلىدى ھهرىكىتىنــى ئ  دىپلوماتىــك تىــنچ ئهمــدى ئ
ــارىالر ــلهن چ ــۇزۇش ۋەتهن بى ــرى قۇتق ــويىچه پروگراممىلى ــكهت ب  ھهرى

 يـاكى  بىۋاسىته مهپكۇرىگه بۇ كۈندە، بۈگۈنكى …. كىرىشتى قىلىشقا
 چهتـئهللهردە  كۈچلىرىمىز يېڭى قىلىشىۋاتقان ۋارىسلىق ۋاسىتىلىك

ــۇنچىل ــانكى،  ىكشــ ــاس تىكلىۋالغــ ــى“ئاســ ــا ۋەتىنىمىزنــ  ش ق ئــ
 تۈركىي ئهللىرى، ئىسالم قۇتۇلدۇرىدۇ، ت د ب بولدى، قۇتۇلدۇرىدىغان

 تهيـۋەنلىكلهر،  ئىسالمچىالر، پان تۈركىستلهر، پان تۇرانچىالر، ئهللىرى،
 ”بولـدى  قويىـدىغان  قۇتۇلـدۇرۇپ  … خىتـايالر،  مۇسـاپىر  دېموكراتىك

چۆچهكلهرنى قۇراشتۇرۇشۇپ رادىئو، گېزىت،  ياۋىداق-يالغان دېگهندەك
 تهشـۋىقات  قاتـارلىق  …ژۇرنال، كىتـاب، لېنتـا، يۇمتـال، ئىنتېرنېـت،     

 چىـڭ  ھازىرمۇ قايمۇقتۇرۇشتا خهلقىنى ۋەتىنىمىز بىلهن شهكىللىرى
 !تۇرماقتا

ــهنچىلىرىنى     ــت چۈش ــۆزلىرىگه سوتسىيالىس ــىچه، ئ ــڭ ئهكس بۇنى
مهپكۇرە قىلىپ تاللىۋالغان ئىككىنچـى جۇمهـۇرىيىتىمىز ۋاقىتلىـق    

 كېيىن دىن ”بىتىم  بىر ئون“ھۆكۈمىتىنىڭ يېڭى يېتهكچىلىرىمۇ 
ــاي ــاۋۇزچى خىت ــكىرى تاج ــڭ ئهس ــۆپىيىش كۈچلىرىنى ــوللىرىنى ك  ي

قىلىـش ۋە كېڭهيـتىش، خىتـاي     بهرپـا  رايـونالرنى  ئازاد يېڭى چهكلهش،
تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى جهڭنىڭ يېڭى تاكتىكىلىرىنى پىالنلىشـىپ  
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! ۋەتهنپهرۋەرلىرىمىز قىممهتلىك جېنىنـى ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ئـاتىۋەتكهن    
ھهتتا بـۇ  ! شۇڭا، بۇ تۇپراقالر بىزنىڭ ئهجدادلىرىمىزغا ۋەتهن بواللىغان

: رمۇ كـۆرۈلمهكته ئانا ۋەتىنى ئۈچۈن بارلىقىنى پىدا قىلىۋاتقانالر ھـازى 
بىــر تىيىنــدىن يىغىــپ -بىرقىســىم تىجــارەتچىلىرىمىز بىــر تېــيىن

توپلىغان بايلىقلىرىنى قىلچه ئىككىلهنـمهي ۋەتهن يولىـدا جېنىنـى    
ــماقتا  ــلهرگه ئاتاشـ ــۋاتىمهن دېگهنـ ــدا قىلىـ ــۇپ  . پىـ ــاراڭ بولـ ــۇالر سـ ئـ

قالغانالرمىدى؟ شۇنچه نۇرغۇن باتۇرلىرىمىز بۇ ۋەتهن سۆيگۈسى ئۈچۈن 
ئـۇالر ئهقلىـدىن ئېزىـپ قالغانالرمىـدى؟ يهنه     . ىنى تىكىشمهكتهجېن

ئۇالرنىمـۇ سـاراڭ دېــيىش   . نۇرغـۇن ئـوغالنالر زېهنىنـى پىـدا قىلماقتـا     
 !كېرەكمىدى؟

بۇندىن يىگىرمه نهچچه يىل بۇرۇنقى بىر ئاخشىمى، ئۈرۈمچىنىـڭ  
دوسـتلۇق يــولى بويىــدىكى ئــاپتوبۇس بېكىــتىگه كــۆزلىرى غهلىــتىال  

رىدىغان بىرسى ئاپتوبۇسقا قىسـتىلىپمۇ بـۇ خىتايالرنىـڭ    پارقىراپ تۇ
دەردىدە چىقالماي چهتته قاراپ تۇرغان بىر يىگىتنىڭ يېنىغا كېلىـپ  

 دەپ − ”باققانمىــدىڭىز؟ كــۆرۈپ مىكروســكوپتا ســىز“: ئـۇنى نوقــۇدى 
ۇ تۇيۇقسـىز سـورالغان   بـ  يىگىـت،  ياش تۇرغان يولدا. سورىدى غهيرىيال

ــكهن بولســىمۇ، ئهتراپىغــا بىــر     ســوئالدىن دەســلىپىدە ھودۇقــۇپ كهت
 كۆزلۈك غهلىته ”.باققانمهن كۆرۈپ ھه،“: قارىۋېلىپ زورۇقىۋاراق دەيدۇ

 كۆرسـىتىپ  خىتـايالرنى  مىـغ -مىـغ  ئېسىلىشـىۋاتقان  ئاپتوبۇسقا يهنه
مىغ، -مىغ-مىغ ئېسىلىۋاتقانالرنى، ئاپتوبۇسقا بۇ قاراڭ،“: دەيدۇ تۇرۇپ

 بۇنـداق . بولىدۇ راۋان يولىغا بۇرۇلۇپ دەپال − ”!نهق مىكروبنىڭ ئۆزى
 كهلـگهن  ئهقلىـگه  قالغانالرنىـڭ  ساق قايسى ئوخشىتىش مۇكهممهل
 بولغىدى؟

قۇشـخانىنىڭ مـال   : بۇ ۋەقهمۇ شۇ يىللىرىغا توغرا كهلسـه كېـرەك  
ئـۇ  . قالىـدۇ  ’ئېزىـپ  ئهقلىـدىن ‘يۆتكهش پونكىتىنىڭ بىر بوغالتىرى 
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كىشى تاغ بويىـدىكى كونـا بىـر ئېغىزلىـق يـالغۇز ئۆيىنىـڭ ئالـدىغا        
ــدىن  . ئاســانلىقچه چىقىپمــۇ قويمــايتتى  ئهممــا ســهھهر ســائهت يهتتى

ــون ئىككىــدىن بىــرگىچه ۋە       ــى ســائهت ئ ــهككىزگىچه، چــۈش ۋاقت س
-ئاخشىمى سائهت بهشـتىن ئـالتىگىچه بىـر مىنۇتمـۇ ۋاقىتنـى نېـرى      

ــۋەتمهي دەل ۋاقتىـــدا ھهركۈنىســـى ئۆيىـــدىن چىقىـــپ،  بېـــرى قىلىـ
. زېرىكمهي شوتىسىنى كۆتۈرۈپ ئۆگزىسىگه تىرەپ ئۈسـتىگه چىقىـدۇ  

ئوڭ قولىغا ئىنچىكه بىر تېۋىلغا تايىقىنى ئېلىۋېلىـپ يولـدا ئىشـقا    
 خـااليىق، “: بېرىپ كېلىۋاتقانالرغـا تىنمـاي نۇتـۇق سـۆزلهپ چىقىـدۇ     

ر ھهممىـال  كـاپىرال  بـۇ  ھالىغـا،  شـهھىرىمىزنىڭ  پهستىكى شۇ قاراڭالر
 ئـاچ  …! تـاالپ بولـدى  -بـۇالپ ! يهرنى بۇلغاپ پاسكىنا قىلىـپ بولـدى  

 …”! خااليىق ھهي كۆزۈڭنى

ــدى  ــتىم قامىـ ــۇن قېـ ــۇنى نۇرغـ ــاراڭالر  . ئـ ــتى؛ سـ ــۇرۇپ قىيناشـ ئـ
 كارىۋاتقا سوالپ ئاپىرىپ − دوختۇرخانىغا تۆتىنچى −دوختۇرخانىسىغا 

ېلىقى نۇتۇق ھ شۇ يهنه قىلىدىغىنى چىقىپال يېنىپ. باغلىۋېتىشتى
 قانۇنســىز“ئــۇ ئــاخىرقى ئــۆمرىنى ئهنه شــۇنداق    ! ســۆزلهش ئىشــى 

 ۋاقىتقا ئۇنىڭ قاراڭ. ئۆتكۈزدى بىلهنال ”سۆزلهش نۇتۇق ئهكسىيهتچى
 ئىشــىغا كۈنــدىلىك كىشــىلهرنىڭ ۋاقىــتالر ئــۇ. قىلىشــىنى دىقــقهت
 قانـــداقمۇ كىشـــىنى بـــۇ. كهلتـــۈرۈلگهن تـــوغرا كېلىشـــىگه-بېرىــپ 

 يمىز؟دېيهله ساراڭالردىن

ئابلىز مهخسۇم، ئۇمۇ ئهنه شۇ يىگىرمه يىلـالر ئـاۋۋال ئهنه شـۇنداق    
بولمىـدى، بۇنـداق   . روھىي تۈرمه ئىچىدە ياشاۋاتقان ۋاقىتلىـرى ئىـدى  

تهدبىر قولالنمـاي جىـم يېتىـۋېرىش ئۇنىـڭ غايىسـى ۋە خـاراكتېرىگه       
ى تۈرمىگه قامالغـان بولسـىمۇ ئۇنىـڭ ۋىجـدان    . زادىال توغرا كهلمهيتتى

ــول قويمىــدى   ــۇ خهلــق، ۋەتىنىــدە  . بۇنــداق جىــم يېتىشــقا زادىــال ي ب
مىغىلداپ كۆپىيىپ كېتىۋاتقان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى زادىال 
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قۇرۇلمىســىدا ھهرقانــداق بىــر ئــۆزگىرىش بولىشــىدىن قهتئىــي نهزەر،  
ــز تۇپراق ــىنىڭ  ۋەتىنىمىـ ــاي قولىـــدا قېلىشـ لىرىنىـــڭ مهڭگـــۈ خىتـ

 . دەسلهپكى ئۇلىنى تىكلىۋالغان بولدى

ئىشـــنىڭ ھهيـــران قالدۇرىـــدىغان تهرىپـــى، بۇنـــداق ۋەزىيهتنىـــڭ 
 لىرىمىزنىـڭ  ’داھىي سۈلهىچى‘شهكىللىنىشىدە بىزنىڭ ئاتالمىش 

ــان ــپ ئوينىغـ ــى ئاكتىـ ــۇپ، رولـ ــۇالر بولـ ــل ئـ ــۈردە ئىزچىـ ــاي تـ  خىتـ
للىق كۆرســــــــىتىپ، ئىككىنچــــــــى مــــــــايى تاجاۋۇزچىلىرىغـــــــا 

جۇمهۇرىيىتىمىزنىڭ ھهرقانداق بىر ھهرىكىتىگه قارشى تهشۋىقاتالردا 
ــىدۇر  ــۇپ كېلىشـ ــۈلهىچى‘! بولـ ــاب سـ ــز ’ئهربـ ــى لىرىمىـ  ئىككىنچـ

ــۇرىيىتىمىز ــوۋېت يېتهكچىلىرىنـــى جۇمهـ ــتلىرىنىڭ سـ  كوممۇنىسـ
ــۇنىزم گۇماشتىســـى، ــالچىلىرى، كوممـ ــۇقهددەس غـ  دىنىمىزنىـــڭ مـ

نلىرى دەپ قارىالشــتا ئاالھىــدە كــۈچ چىقىرىشــىپ، دۈشــمه ئهشـهددىي 
خهلقىمىزنى ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىزگه گۇمان بىلهن قارايدىغان 

ئهجهبـا بـۇ مۆتىـۋەرلىرىمىز ئۆزلىرىنىـڭ بىـر      ! ھالغا كهلتۈرۈۋېتىشـتى 
تالمۇ قورالى ۋە بىرمۇ ئهسكىرى بولماي تۇرۇپ خىتايدا جاڭ كهيشـىگه  

 بىرلهشـمه ‘مهلگه ئاشۇرالمىغان قورچـاق  ئون نهچچه يىل يالۋۇرۇپمۇ ئه
 بهدىلىگه قۇربانلىرىمىز قانچىلىغان بولسىمۇ ھوقۇقىنىڭ ’ھۆكۈمهت

ــا ــۈرۈلگهنلىكىنى قولغـ ــرەر كهلتـ ــتىم بىـ ــا قېـ ــۈرۈپ خىيالىغـ  كهلتـ
 خهلقىمىزنىـــڭ رەھبهرلىرىمىـــز ’پهرۋەر تىنچلىـــق‘ بـــۇ باققانمىـــدۇ؟

يىتىمىزنى، جۇمهۇرى ئىككىنچى كهلگهن بهدىلىگه قانلىرى ئىسسىق
بۇ جۇمهۇرىيىتىمىزنىڭ مىللىي ئارمىيىسىنى ئىزچىل رەت قىلىپ، 

 خىيــالالر خـام  ”قىلىــش پـاراۋان  ۋەتهننــى“خىتايالرنىـڭ ھىمايىسـىدە   
ــدە ــى ئىچىـ ــايمۇقتۇرۇپ، خهلقىمىزنـ ــڭ قـ ــۈس ۋەتىنىمىزنىـ  تهلتۆكـ

 ۋاســـىتىلىك بىـــلهن تاجــاۋۇزچىلىرى  خىتـــاي ئۈچـــۈن مــۇنقهرزلىكى 
بۇ خىل كىشىلىرىمىزنىڭ ئۇخلىماي كـۆرگهن  . بولدى ھهمكارالشقان

ــۇپ     ــان بولـ ــلهن يهكسـ ــۆتمهيال يهر بىـ ــت ئـ ــقا ۋاقىـ ــلىرى قىسـ چۈشـ
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ئىككىنچــى جۇمهــۇرىيىتىمىز مىللىــي  كۆپهيتىــپ ئهســكهر جىــددىي
بـۇ غهرىزىنـى   . ئارمىيىسىنىڭ تهھدىتىدىن قۇتۇلۇشنى نىيهت قىلىدۇ

ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن جىـددىي ھهرىكهتـكه كېلىـپ، ھىيلىگهرلىـك     
بىلهن ئاغـدۇرمىچىلىق پائالىيهتلىرىـدىن پايـدىلىنىپ خهلقىمىـزگه     

ــۈمىتىنى، جۇمهۇرىيىتىمى  ــۇرىيىتىمىز ھۆك ــى جۇمه ــڭ ئىككىنچ زنى
مىللىــي ئارمىيىســىنى، جۇمهۇرىيىتىمىزنىــڭ بهزى رەھبهرلىــرى ۋە    
ــانلىرىنى مۇتهئهسســـىپ، قىزىـــل پاچـــاق، دىنســـىز،      بهزى قهھرىمـ
لۈكچهكلهر گۇرۇھى، چهتئهل جاسۇسلىرى دېگهندەك بوھتـانالر بىـلهن   

نهتىجىـدە  . قارىالپ دۈشمهن قىلىپ كۆرسىتىشكه كۈچهپ ئۇرۇنۇشـتى 
نى پارچىالش، يېتهكچىلىرىمىـز ئارىسـىغا   مىللىي ئازادلىق سېپىمىز

ــش     ــدا قىلىـ ــانچىلىق پهيـ ــدىيىۋى قااليمىقـ ــرىش، ئىـ ــددىيهت تېـ زىـ
ــالدى   ــقا س ــى ھهدەپ ئىش ــالالپ   . پىالنلىرىن ــتايىدىل ت ــۆزلىرى ئهس ئ

 كىرگۈزۈۋالغـان  دېگىـنىگه  ’ھۆكۈمهت بىرلهشمه‘قۇراشتۇرۇپ چىققان 
لىك، پان تۈركچى پان“ كىشىلىرىمىزنى ئېقىمىدىكى پىكىر ھهرخىل

ــك،     ــن تۈركچىلى ــتچىلىق، چى ــان كوممۇنىس ــالمچىلىق، پ  …”ئىس
 بولمىغـان  مۇناسىۋىتى قىلچه بىلهن تهقدىرىمىز مىللىي قاتارىدىكى

 قويـۇپ،  سـېلىپ  تارتىشقا-تاالش ئۆزئارا ئهتراپىدا زىددىيهتلىرى پىكىر
 ئۇسـتىلىق  ئىنتـايىن  زىـددىيهتلىرىمىزدىن  سـۇنئى  ئىچكـى  خىل بۇ

ــلهن ــ بىـ ــدۇرمىچىلىق   . دىپايدىالنـ ــت، ئاغـ ــۇنداق سۇيىقهسـ ئهنه شـ
ــۇبى    ــۈمىتىمىزنى جهنـــ ــارمىيه ۋە ھۆكـــ ــلهن ئـــ ــىتىلىرى بىـــ ۋاســـ
ئـــۆلكىلىلىرىمىزدىكى خهلقلىرىمىزنىـــڭ ھىمايىســـىدىن مهھـــرۇم 

 بىرلهشـمه ‘ھهتتا قىسقىغىنا بىر يىل ئىچىدىال قورچـاق  . قىلىۋەتتى
 تولــۇق ۋەكىللىرىمىزنــى جۇمهــۇرىيهت ئىككىنچــى تىــن ’ھۆكــۈمهت

تازىالپ چىقىپ، ۋەتىنىمىزنى قايتىدىن خىتاي قولىدا تۇتـۇپ تـۇرۇش   
ئهنه شۇنداق قىلىپ، بۇندىن كېيىن . شارائىتىنى قولغا كهلتۈرۈۋالدى

خىتاينىڭ ھاكىمىيهت شـهكلىدە، ئىقتىسـادىي بـازىس يـاكى ئۈسـتى      
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ئۇ، ھـامىنى بىـر ئۆلـۈم دېـگهن     . ھهرىكهت باشاليدىغاندەك قىلمايتتى
سـهھهر ئۆيىـدىن ئـوغرىلىقچه چىقىـپ، سـهندۇڭبىدىن      . قارارغا كهلدى

ونــا ســهنئهت مهكتىپــى، ھــازىرقى ئــون ئىككىنچــى ســهنپهڭكودىكى ك
خىتاي ئوتتۇرا مهكتىپى ئالدىدىكى تۆمۈريـول كۆۋرۈكىنىـڭ ئۈسـتىگه    

ئۇ، بۇ يهرنىـڭ خىتايـدىن كېلىـدىغان يولـۇچىالر پويىزىنىـڭ      . چىقتى
بىر يول ئېغىزى ئىكهنلىكىنى قاچانالردىن بېرى -ئۆتىدىغان بىردىن

هلقىگه ئىنتـايىن مـۇھىم بىـر    بىلىپ بولغان؟ ئۇ رەھمهتلىك بوۋاي خ
ــى  ــڭ ۋەتهن −ۋەزىپىن ــردىن ئازادلىقىنى ــر-بى ــولىنى باشــلىنىش بى  ي

ــاتىنى ئۈچــۈن بېــرىش كۆرســىتىپ ــارار قىلىشــقا پىــدا ھاي  قىلىــپ ق
 ئىسســىق تومــۇز باشــالپ ھــاۋادىن ســالقىن ســهھهرلىك! بولغانىــدى

 ســـۇنماس بىـــر ياشـــلىق سهكســـهن. ســـاقلىدى كـــۆپ باشـــالنغۇچه
رىمىـز ئـۆزىنى بىلىنـدۈرۈپ قويماسـلىق ئۈچـۈن      ۋەتهنپهرۋە ئىرادىلىك

ــېمهي، ئىچــمهي     ــۈرۈپ، ي ــنىگه مېڭىــپ ي ــدىغا، ھېلــى كهي ھېلــى ئال
 نېمىنى ساقلىدى؟ . تۆمۈريول كۆۋرۈكى ئهتراپىدا ساقلىدى

ئـــۇ، خىتايـــدىن ۋەتىنىمىزنـــى يۇتـــۇۋېلىش ئۈچـــۈن كېلىۋاتقـــان  
ۇ يېڭــى خىتــاي ئــۇ بــوۋاي، بــ. يولــۇچىالر پــويىزىنى ســاقلىماقتا ئىــدى

تاجاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىنىڭ كهلگۈسى پايتهختى بولغـان ئـۈرۈمچىگه   
ــلهن بولســىمۇ پويىزنىــڭ     ــۆز گهۋدىســى بى كىرگۈزمهســلىك ئۈچــۈن ئ

ــدى     ــا كهلگهنى ــىتىش قارارىغ ــول كۆرس ــگه ي ــۇپ، خهلقى ــولىنى توس ! ي
چۈنكى بۇ پېشقهدەم ۋەتهنپهرۋەرىمىزگه مهلۇم ئىدىكى، ئۇنىـڭ ئهمـدى   

ــدىك قې  ــۇ كىن ــۇ     ب ــدەك ش ــنىگه ئاتىيالىغى ــا ۋەتى ــۈلگهن ئان ــى تۆك ن
زەئىپلىشــىپ كهتــكهن سهكســهن يىللىــق جىســمانىيىتىدىن باشــقا 

  …! قورالى قالمىغانىدى

 

 !جاۋاب بېرىڭالرچۇ، بۇمۇ ساراڭلىقمۇ؟! ھهي خااليىق
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بـۇ، ئـۆمرىنى ۋەتهن ئازادلىقىغـا بېغىشـلىغان بىـر روھنىــڭ ۋەتهن      
ى تهشۋىق قىلىشى، دۈشـمهننىڭ  ئۈچۈن جان پىدا قىلىش ئىرادىسىن

ــگه تونۇتۇشــى،    ــاپىتىنى خهلقى ــۆپىيىش ئ ئهڭ خهتهرلىــك ســۈنئىي ك
بۇنىڭغا قارشى بۇندىن يىگىرمه يىل ئاۋالال ئۆز ھاياتىنى پىدا قىلىپ 

 !!!ھهرىكهت ئۈلگىسى يارىتىپ بېرىشى ئىدىغۇ

ئهممـا  . ماقۇله، بۇنداقالرنىمۇ ساراڭ، ئهقلىدىن ئازغان دەپ تۇرايلى
اق بهكال كۆپ ئۇچرايدىغان ئهقلىدىن ئازغان مىسالالردىن شـۇنى  بۇند

خۇالسىلهشكه قهتئىي ھهققىمىز باركى، ئانا ۋەتهن ئىشـقى، ئىنسـانغا   
ھهممىنى پىـدا قىلدۇرغۇزغىـدەك سـۆيگۈ ۋەسىلىسـى بواللىغـانىكهن،      
دېــمهك ئــۇ بىــر ئىنســاننىڭ ئهڭ تىپىــك ۋە ئهڭ تــۈپكى ئــادەمىي       

بۇنداق بىر كىشىلىك . ىنى ئىسپاتاليدۇھهقلىرىدىن بىرى ئىكهنلىك
ھوقۇقنىڭ سـىرتتىن كهلـگهن يـات تاجـاۋۇزچىالر تهرىپىـدىن تارتىـپ       
ــۇقىنى       ــۇ ھوقـ ــى بـ ــر پهرزەنتىنـ ــڭ ھهربىـ ــۇ ۋەتهننىـ ــى، شـ ئېلىنىشـ
قـــايتۇرۇۋېلىش ئۈچـــۈن قولىـــدىن كېلىـــدىغان بـــارلىق چـــارىالردىن 

ىرسـى  پايدىلىنىپ، چوقـۇم قـايتۇرۇپ ئـالغۇچه، بىـرى يېقىلسـا يهنه ب     
ئۇنىڭ ئىزىنى بېسىپ جـان تىكىـپ كـۈرەش قىلىشـنى مهجبـۇرى ۋە      

ئۇنداق قىلمىغىنىدا يا ساراڭ بولـۇپ تېرىـك   . ھهققانى ۋەزىپه قىلىدۇ
ــدۇ    ــۈپ تۈگهي ــىز ئۆل ــا مهنىس ــا بولمىس ــىدۇ، ي ــۈنكى ۋەتهن . ۋىدالىش چ

ئىچـمهك، تۇرالغـۇ ئـۆي،    -ئىشقى ئۇنىـڭ ئۈچـۈن خـۇددى ھـاۋا، يـېمهك     
رلىكى، ئىجتىمائىي تهلهپلىرى، بىلىم ئـېلىش  جىنسى تهلهپ، بىخهته

ــقى،   ــقى، ئهركىنلىـــك ئىشـ ــدىكى …ئىشـ ــادەم قاتارىـ ــنىڭ ئـ  بولۇشـ
ــدۇر ئهقهللىــي  دەرەخــته ئاجرىتىــپ ســۇدىن بېلىقنــى. ئېهتىياجلىرى

ــقا ــۇش ياشىتىشـ ــك ئۇرۇنـ ــىز قانچىلىـ ــا، مهنتىقسـ ــادەمنىمۇ بولسـ  ئـ
ــدىكى ــۈپكى يۇقىرىـ ــدىن تـ ــپ ئېهتىياجلىرىـ ــادەم ئايرىـ ــقا ئـ  بولۇشـ

بۇنـداق ئـادەم بولۇشـنىڭ    . شمۇ شۇنداق مهنتىقىسـىزلىكتۇر مهجبۇرال
تــۈپكى ئېهتىياجلىرىــدىن ئايرىۋېتىشــقا ئۇرۇنۇشــالر ئهقهللىــي ئــادەم  

543 

 

تهھدىتىــدىن ســاقلىنىش، جهنۇبتــا ئىنگلىــز ئىتتىپاقدىشــى بىــلهن  
بىۋاسىته مۇناسىۋەتته بولۇش ۋە شارائىت يار بهرگىنىدە غهرب دۇنياسـى  

يىپهك يولىدىن  بىلهنمۇ ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت تىكلهشته قهدىمكى
ياكى ئىسسىق دېڭىزالرغا يـېقىن يولـدىن چىقىشـتىن پايـدىلىنىش     

. جهھهتـلهردە ۋەتىنىمىــز تــۇپراقلىرى ئهڭ مۇۋاپىــق يهر دەپ قــارىالتتى 
يهنه بىر مهسىله، تارىخ بويىچه خىتايالرنى ئېغىر دەرىجىـدە قورقۇتـۇپ،   

ىن دۇنياۋى شهرمهندىچىلىكنىڭ ئهڭ بۈيۈك سىمۋولى بولغان سهددىچ
ــۈنكى    ــڭ بۈگـ ــان مىللهتلهرنىـ ــقا مهجبۇرلىغـ ــېپىلىنى سوقتۇرۇشـ سـ
قالدۇقلىرىدىن تارىخىي قىسـاس ئېلىـۋېلىش پۇرسـىتىنىمۇ قولـدىن     

 .چىقىرىشنى ئهسال خالىمايتتى

يۇقىرىقىــدەك مۇدداالرنىــڭ بىــر يهرگه جهم بولىشــى نهتىجىســىدە، 
خىتاي باسقۇنچىلىرى ئۈچۈن ۋەتىنىمىزنـى يۇتـۇۋېلىش مهسىلىسـى،    

ــات ئ ــڭ ھاي ــار -ۇالرنى ــا ۋە ئ ــدىغان   -ماماتىغ ــپ تاقىلى ــىغا بېرى نومۇس
ــي‘ ــدىر مىللى ــى ’تهق ــىگه مهسىلىس ــاراپ تۈس ــۆزگهرتىش ق ــا ئ  يولىغ

 ۋەتىنىمىــز تاجــاۋۇزچىلىرى خىتــاي! ئىــدى قويماقتــا قهدەم تهدرىجىــي
 سـاپ  يـۇرتىمىزنى  تازىلىۋېتىـپ،  تولـۇق  سـۈپىتىدە  مىللهت خهلقىنى

ــى ــاي ئىككىنچـ ــۇرتى خىتـ ــ يـ ــۈرۈۋېلىش اھالىغـ ــىگه كهلتـ  ئىرادىسـ
 ’تىنچلىقچـــــــى  ئىنســـــــانپهرۋەر ‘بىزنىـــــــڭ  . ىـــــــدى كېلىۋاتقان

ــڭ ــيلىگهر ئهكســىچه، ئهربابلىرىمىزنى ــۈلكه ھى ــاڭ ت ــۇ جىژجــوڭ ج  ب
 توســـــالغۇنىڭ كۈچلـــــۈك ئهڭ ئۈچـــــۈن يېتىشـــــى مۇددىئاســـــىغا

 جۇمهــۇرىيىتىمىز ئىككىنچــى قىلىۋالغــان ئــېالن مۇســتهقىللىقىنى
 نومۇسسـىز  بـارلىق  يېتىـپ،  تونۇپ كېلىدىغانلىقىنى ھۆكۈمىتىدىن

وماتىيىلىك ۋە ئاغـدۇرمىچىلىق پائالىيهتلىرىـدىن پايـدىلىنىپ،    دىپل
ئىككىنچى جۇمهۇرىيىتىمىز ھۆكۈمىتىنى ئىنكار قىلىش، ئۇنى تىنچ 

 دەيدىغان ’ھۆكۈمهت بىرلهشمه‘ئهمهلدىن قالدۇرۇش ئۈچۈن ئاتالمىش 
 ئانـدىن  قۇراشـتۇرۇش،  ويـۇنىنى ئ كۈتـۈش  پهيـت  قىلىش، مۇستهملىكه
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ــڭ . ســانىنى ھېچقاچــان يۈزمىڭغــا يهتكــۈزەلىگهن ئهمهس ئىــدى   ئۇنى
ۈســتىگه ۋەتىنىمىــز خهلقىنىــڭ قولىــدىكى بــايلىقالردىن ئــۆزلىرىال ئ

پايدىلىنىشنى مهقسهت قىلغانلىقى ئۈچۈن، ۋەتىنىمىز تهۋەسـىدىكى  
يهرلىــك غــالچىالرنى ئـــۆزلىرىگه شــېرىك قىلمـــاق تۇرمــاق، ھهتتـــا     
ــڭ      ــاي رىقابهتچىلىرىنى ــدىغان خىت ــپ كېلى ــاۋۇز قىلى ــدىن تاج يېڭى

ىنىــــپ ئهســــال يــــول    ســــۇنئى كۆپىيىــــپ كېتىشــــىگىمۇ قىزغ  
بۇمــۇ ئۇالرنىــڭ ســۇنئى كۆپىيىشــىنى ۋاســىتىلىك . قويۇشــمىغانىدى

 .چهكلهپ تۇرماقتا ئىدى

ــى   ــز تۇپراقلىرىنىـــــڭ كهلگۈســـ ــوڭ، ۋەتىنىمىـــ ــاڭ جىژجـــ جـــ
ئىستىقبالىنى، يهر ئاستى بايلىق ئېهتىماللىقلىرىنى، خهلقئـارالىق  

ــدۇ  ــورنىنى كۆرگهنـــدەك قىلىـ ــۇھىمى . ئىســـتراتېگىيىلىك ئـ ئهڭ مـ
تۈگىمهس ئۇرۇش يېغىلىقلىرى، تهبىئىي ۋە سۇنئى -نىدە پۈتمهسۋەتى

ــۇنئى     ــان سـ ــدا بولغـ ــىزلىقىدىن پهيـ ــۇرىي ئىقتىدارسـ ــاپهتلهر، مهمـ ئـ
نـــامراتچىلىق قاتارىـــدىكى ســــهۋەبلهر تۈپهيلىـــدىن مىليونلىغــــان    
خىتايالرنىــڭ يۇرتلىرىغــا پېتىشــماي قېلىۋاتقانلىقىنىــڭ كهلگۈســى 

جالالت، ھىتلېرنىڭ نېمىسالرغا تهھدىتىنى چۈشهنگهن بۇ ھىيلىگهر 
 ۋەتىنىمىزنى ئاختۇرغىنىدەك، ”ى مىڭ يىللىق ھاياتلىق ماكانيېڭ“

ــڭ ــاتلىق خىتاينى ــانى ھاي ــىزلىكى ماك ــۇس ۋە يېتهرس ــدىن نوپ  يۈكى
 كهشــىپ دەپ ئىــكهن ماكــان يېڭــى ئىســتىقباللىق ئهڭ قۇتقۇزۇشــتا
ــزگه قىلىشــى،  ســىگنالى باشــلىنىش ئاپهتنىــڭ ھهقىقىــي ۋەتىنىمى

، ۋەتىنىمىزنـى نوقـۇل   جىژجـوڭ  جـاڭ  شوۋىنىسـت . قالغانىدى بولۇپ
ھهربىـــي يـــاكى دىپلومـــاتىيه بوشـــلۇقى ســـۈپىتىدە پايـــدىلىنىش      
مهقسىتىدىن ھالقىپ، پۈتۈنلهي خىتاي يۇرتى ھالىغـا كهلتـۈرۈۋېلىش   
مۇددىئاسى بويىچه ۋەتىنىمىزنى تولۇق يۇتۇۋېلىش پىالنىنى تۈزۈشكه 

ــدا، ئ . كىرىشــىدۇ ــى ۋاقتى ــۈچ   ئهين ــي ك ــاۋى ھهربى ــك دۇني هڭ خهتهرلى
ھالىتىگه كېلىۋاتقانلىقى كۆرۈنـۈپال تۇرغـان سـوۋېت رۇسىيىسـىنىڭ     
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ئــادەم بولــۇش ئۈچــۈن . بولــۇپ ياشاشــقا يــول قويمىغــانلىق دېمهكتــۇر
ياشــاتقۇزمايمهن دېگهنــلهرگه قانــداق مۇئــامىله قىلىشــىمىز كېــرەك؟ 

ــاكى ســۇدىن   ــتهك   ي ــان بېلىق چىقىرىلىــپ دەرەخــكه ئىلىــپ قۇيۇلغ
 تېپىرالپ جىمىپ قېلىش كېرەكمۇ؟ -تېپىرالپ

بــۇ يهردە يهنه شــۇنىمۇ ئۇنتۇماســلىقىمىز كېرەككــى، ئــادەم بولــۇپ 
ــانلىق     ــر ئىنس ــۇ بى ــك، بولۇپم ــى دېگهنلى ــلىق ھهرىكىت ياشاتقۇزماس

 بۈگـــــــۈنكى −جهمئىيىتىنـــــــى ياشاتقۇزماســـــــلىق ھهرىكىتـــــــى 
ئهڭ مـۇكهممهل ئېنىقلىمـا بولىشـى     بېرىلىدىغان رغاتېررورىزىمچىال

شــۇنداق ئىــكهن، خهلقىمىزنىــڭ ئادەمــدەك ياشىشــىغا يــول  . كېــرەك
قويمايۋاتقــان خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى مــۇتلهق تــۈردە ســېپى ئۆزىــدىن 

بۇنداق بىر تېررورچىالرغـا سـۈكۈت قىلىـش، ئـۇالر     ! تېررورچىالردىندۇر
هنپهئهتــدار بولۇشــنى تهرغىــب بىــلهن يارىشــىۋېلىش يــاكى ئــۇالردىن م

قىلىــــش دېگهنلىــــك، تېررورچىالرغــــا يــــاردەم بېــــرىش، ئۇالرنىــــڭ  
بۇ يهنه كېلىپ دۇنيا . ھهرىكىتىنى ئېتىراپ قىلىش دېگهنلىك بولىدۇ

كىشىلىك ھوقۇق قـانۇنلىرىنى دەپسـهندە قىلغـانلىق، ئـۇنى ئىنكـار      
. قىلىــش، ھهتتــا ئىنســانىيهتكه قارشــى چىقىــش دېگهنلىــك بولىــدۇ  

جهبـا بىـز ئۇيغـۇرالردا ئىنسـانالرنى قوغـدايمهن دەيـدىغان بىـر غـۇرۇر         ئه
ــان بــۇ        ــدىمىزدا تۇرغ ــايلى، ئال ــپ باق ــاۋاب بېرى ــى ج ــدۇ؟ قېن يوقىمى
تېررورچىالر بىلهن كېلىشىپ بىرگه ياشايمهن دېيىشنى تـالاليمىزمۇ  

ــۈزۈل  ــا ئ ــاكى ئۇالرغ ــدۇرۇش  -ي ــۇالرنى ئهل قىل ــپ ئ كېســىل زەربه بېرى
  ؟ يولىنى تالاليمىزمۇ

ــدادلىرىمىز     ــۇمدەك ئهج ــابلىز مهخس ــڭ ئ ــاۋابىنى بىزنى ــڭ ج بۇنى
قېنـى شـۇ   . تارىختىن بېرى ئهمىلى مىسالالر بىلهن بېرىپ كهلمهكته

ئهجــدادالرنىڭ ئهۋالدلىــرى بۈگــۈن بــارمۇ؟ بــار دېــيهلىگهنلهر قېنــى شــۇ 
ــارىن    ــۈپتهك، بـ ــدىن يۈسـ ــاخۇنوپتهك، زەينىـ ــۇمدەك، ئـ ــابلىز مهخسـ ئـ
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پىدائىيلىرىــــــــدەك، يوشــــــــۇرۇن قهھرىمانلىرىــــــــدەك، غۇلجــــــــا 
 ئهڭ كــۈچلىرىگه دۈشــمهن بۈگــۈنكى ئهممــا …پىــدائىيلىرىمىزدەك، 

ــق ــدىغان زەربه مۇۋاپى ــۇل يارىتاالي ــاكتىكىالر-ئۇس ــلهن ت ــا بى  ئوتتۇرىغ
 ئىسســىق شــېهىتلىرىمىزنىڭ مهخســۇمدەك ئــابلىز چىقاالمســىلهر؟

 !قىلىدۇ تهلهپ بۇنى قانلىرى

ۈردىكى تـ  بـۇ  لىرىمىـز،  ’بىـلهرمهن -مويسـىپىت ‘ھالبۇكى، نۇرغۇن 
ــۈردىكى     ــۇ تـ ــۇدەك بـ ــتان بولغـ ــالردا داسـ ــڭ تىلـ قهھرىمانلىرىمىزنىـ

 ئـۆزىنى  ئېزىپ ئهقلىدىن“پىداكارلىقلىرىنى نومۇس قىلىشماستىن 
 ئارامخۇدا سالدى، زىيان خهلققه قىلدى، پۇتلىكاشاڭلىق ئۆلتۈرۈۋالدى،

! چالۋاقاشــماقتا دېيىشــىپ …” قىلــدى، توســالغۇلۇق ياشىشــىمىزغا
 لىرىمىزنىـڭ  ’ئهقىللىق ئازمىغان ئهقلىدىن‘ىزنىڭ بۇ ب قاراڭالر مانا

 !ھالىغا

ــتازلىرىمىزغا ۋەدە   ــداق بىكارتهلهتلهرنىـــڭ ئالدىـــدا، ئۇسـ ــز بۇنـ بىـ
ــى،  ــتازىمىز ئهي“بېرىمىزكــ ــابلىز ئۇســ ــۇم ئــ ــدىمىز، مهخســ  ئهپهنــ

ــىزدەكلهرنىڭ ــان س ــۇرۇغلىرىڭىز چاچق ــۇم ئ ــۆكلهپ چوق ــنايدۇ، ك  ياش
ئۇستازالر، سىلهر ! ىسىنى بېرىدۇمېۋ چوقۇم ئاخىرى يېتىلىدۇ، سۈپئۆ

  …”! خاتىرجهم بولۇڭالر

 ”!تاپىدۇ بۇ ئىزنى بىر كۈنىسى نهۋرىمىز ياكى ئهۋرىمىز“

***  

  

 مىللىي قوشۇنىمىزنىڭ پاجىئهلىرى .23
بــۇ گهپــلهر ئېچىلغــانىكهن، ســورۇندىكى بوۋايمــۇ شــۇ ھىندىســتان  
چېگرا ئۇرۇشـىغا قاتناشـقانلىقى توغرىسـىدىكى ۋەقهلىكـلهر ئېسـىگه      
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. خىراجىتى تهييـارالش ئىمكـانىيهتلىرىمۇ يـوق دېيهرلىـك ئىـدى      يول
شۇنداق ئهھۋال ئاستىدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بۇ ئۇزۇن مۇساپىنى 
خىتايالرنىــڭ ئهنئهنىســى ھالىغــا كهلــگهن ئهپــكهش كۆتــۈرۈپ پىيــادە  
مېڭىشــىغا مهجبــۇر قالغاچقــا، تىــنچ دەۋرلهردىمــۇ تاجــاۋۇز قىلىــپ       

-چى كهلگۈنـدىلهرنىڭ سـانى يىلىغـا ئـون    كىرىدىغان خىتاي تاجـاۋۇز 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئهينــى . يىگىــرمه مىڭــدىن ئېشــىپ باقمىغانىــدى 

ــال     ــۇ بهكــــ ــادىي ئهھۋالىمــــ ــز ئىقتىســــ ــدىكى ۋەتىنىمىــــ ۋاقتىــــ
ناچارالشتۇرۇۋېتىلگهنلىكى، ۋەتىنىمىزگه باستۇرۇپ كىرىدىغان خىتاي 

-كېچىكـى، يـېمهك  -تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرىنىڭ تۇرالغۇسى، كىـيىم 
مىگـــى قاتارىـــدىكى ئهقهللىـــي ھايـــاتلىق تهلهپلىرىمـــۇ تولـــۇق  ئىچ

كاپــالهتكه ئىــگه بــولمىغىنى ئۈچــۈن، ۋەتىنىمىــزگه زور كــۆلهملهپ      
ــىۋېلىش ئىمكــانىيهتلىرىمۇ يــوق دېيهرلىــك ئىــدى     ئهينــى . يهرلىش

يىلالردا ۋەتىنىمىز خىتايالر ئۈچۈن نوقۇل ھهربىي مـۇداپىئه بوشـلۇقى   
ىـپ قـالغىنى ئۈچـۈن، ۋەتىنىمىـزگه     رولىنىال ئوينـاش بىـلهن چهكلىن  

تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بۇ زېمىنـدا قانچىلىـك   
ــارلىقىنىمۇ   ــڭ بــ ــايلىق مهنبهلىرىنىــ ــتى بــ ــتى ۋە يهر ئۈســ يهر ئاســ

شۇ سهۋەبلهر تۈپهيلىـدىن ۋەتىنىمىـز   . بۈگۈنكىدەك ئېنىق بىلمهيتتى
ســـىز تـــاالڭ قىلىـــپ تۇيۇق-خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى ئۈچـــۈن بـــۇالڭ

-بېيىۋېلىش، خىتايدىكى جىنايى جازالىرىدىن ياكى ھهرخىل ئـۇرۇش 
ــېچىش،    ــاپهتلهردىن قــ ــۇنئى ئــ ــي ۋە ســ ــدىن، تهبىئىــ يېغىلىقلىرىــ
ئهمهلــــدارلىق ئاساســــىنى تىكلىــــۋېلىش قاتارىــــدىكى ۋاقىتلىــــق  
ــزدە ئهۋالد   ــۈن، ۋەتىنىمىــ ــۋاتقىنى ئۈچــ ــال كېلىــ ــۇددالىرى بىلهنــ مــ

ــالىغى  ــدۇرغۇچه ماكانلىشــىۋېلىش خىي ــان  قال ــپ باقق ــال كېلى مۇ زادى
شۇ سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن، ۋەتىنىمىز تهۋەسـىدىكى بـۇ خىتـاي    . ئهمهس

ــاكى      ــۆپىيىش ي ــۇنئى ك ــالردا س ــى يىل ــۇالڭچىلىرى ئهين ــاۋۇزچى ب تاج
تهبىئىي كۆپىيىشنىڭ قىلچه شـارائىتلىرىغا ئېرىشـهلمهي، ئومـۇمىي    
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 غوجـا  ئاپپـاق  دېگهنـدەك  …”سهنئهتچىلىكىمىز بىلهن ئازاد بولـۇش،  
-بىــر كهلتــۈرۈپ، تۈســلهرگه زامــانىۋى يهتمهيــدىغان ئهقلــى ھهرگىزمــۇ
 ئاشكارا ۋە گۇرۇھى تۆككۈچىلهر دەرد ئوخشىمايدىغان تۈپتىن بىرسىگه

ــائىنالر ــد خـ ــارەت ىنگۇرۇھىـ ــى ئىبـ ــت ئىككـ ــۈپ ال زىـ ــا  بۆلۈنـ گېرغـ
 !داۋامالشتۇرماقتا

ــان ئاالھىــدە داۋراڭــالر بىــلهن داۋام    بولۇپمــۇ يېــرىم ئهســىردىن بۇي
 ،’ئويـۇنى  ئـاپتونومىيه ‘ ،’ئويـۇنى  نوپـۇس ‘قىلىپ كېلىۋاتقان بۇ خىل 

 دىپلوماتىـك ‘ ،’ئويـۇنى  پائالىيهت تىنچ‘ ،’ئويۇنى سۆھبهت تىنچلىق‘
لقىمىــز قــايمۇقتۇرۇلۇپ،   خه بىــلهن قاتــارلىقالر  ’ئويــۇنى  پائــالىيهت

ــىنىڭ     ــاۋۇزچىالر نوپۇس ــاي تاج ــدىغان خىت ــۇ يهتمهي ــك مىڭغىم ئهللى
بۈگۈنكى ئون مىليوندىن ئېشىپ كېتىۋاتقان قورقۇنچلۇق ۋابا ھالىغا 
كېلىۋېلىشــىغا ئىــدىيىۋى ئاســاس يارىتىــپ، خهلقىمىزنىــڭ ســۈكۈت 

ئىككىنچــى . پ بهردىقىلىــپ ئولتۇرۇشــىغا بىۋاســىته ســهۋەبچى بولــۇ 
-جۇمهۇرىيىتىمىزنىڭ ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى دەۋرىدە ھهرخىل ئىچكى

ــقى  ــۇلهى‘تاش ــاالچى-س ــى الرنىــڭ ’س ــلهن مهجبۇرلىش ــاق بى  چاقم
ــدە ــۇم تېزلىكى ــپ ھۇج ــزلىكته قىلى ــاخىرقى تې ــى ئ ــا غهلىبىن  قولغ

ــتهك ــۆز كهلتۈرۈشــ ــوغرا ئهڭ دەۋرىنىــــڭ ئــ ــىنى تــ  سىتىراتىگىيىســ
خىتــــاي  توختىتىــــپ ئــــۇرۇش قومانــــدانلىرىمىزنى تاللىۋالغــــان

تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قالدۇق كۈچلىرى بىـلهن تىنچلىـق سۇلهىسـىگه    
ئولتارغۇزىلىۋاتقان كـۈنلهر، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى     

ــدى   ــۈنلىرى ئى ــهر ك ــاي    . مهھش ــلهن خىت ــز بى ــۈنلهردە ۋەتىنىمى ــۇ ك ئ
لىدا تۈزۈكرەكمۇ ئارىسىدىكى بىر يېرىم مىڭ كىلومېتىرلىق چۆل يو

تاشـقى ئـۇرۇش پاالكىتىـدىن    -بىرەر تاشيول بولمىغان، ھهمدە ئىچكـى 
قۇتۇاللمــــاي كېلىۋاتقــــان خىتايالرنىــــڭ ئىقتىســــادىي ئهھۋالىمــــۇ  
چېكىدىن ئاشقان ۋەيرانه ئهھۋالـدا تۇرۇۋاتقاچقـا، ۋەتىنىمىـزگه تاجـاۋۇز     
قىلىپ كىرىش ئۈچۈن يول ياساش، يېتهرلىـك قاتنـاش ۋاسىتىسـى ۋە    
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 . كېلىپ سۆزلهشكه كىرىشتى

 مهھهلىـدىكى  بىزنىـڭ  ھېلىقـى  شـۇ  ھه، ئاڭلىسـام،  كېينچه … −
 تولـۇق  تۇرسـۇن،  ئـۇ . بولىـدىغان  بـاال  ئهقىللىق بىر دەيدىغان تۇرسۇن

 بىــرنېمه خهلــق“ ئاســتى يهر ۋاقىتلىرىــدا ئوقۇۋاتقــان مهكتهپــته ئورتــا
 ئۇنىـڭ . قاتناشـقانىكهن  تهشـكىالتىغا  ياشـالر  دېگهننىـڭ  ”پارتىيىسى

ئاۋىن ھاكىمى بولغاچقـا، دادىسـىنىڭ كـۆزىگه    مۇ ناھىيىنىڭ دادىسى
ــورۇنى ئىشلىتىشــكه      ــر ق ــدىن بى ــر مهھهللى ــۈرۈپ بى ــپ ي ــا چېچى توپ

ى نـېمه قىلـدى دېمهيسـىلهر، ئـۇالر بـۇ ئـۆيلهرگه       ئـۇ ئـۆيلهرن  . ئېلىۋاپتۇ
-ئونبهش توننا كۈزلۈك ئۈزۈم، ئهللىك خالتا ئاق ئۇن، بىرمۇنچه كىيىم

نـېمه قىلىشـقا   . دارمانالرنى يىغىپ يوشۇرۇن ساقالپتۇ-كېچهك ۋە دورا
 نىـــڭ ”پارتىيىســـى ئىنقىالبـــى خهلـــق“دەمســـىلهر؟ ئـــۇ ئاخمـــاقالر 

 قىلىشـقا  ئازاد بىزنى تانلىقالرھىندىس ئاساسهن قىلىشىغا خامخىيال
ــدۇ ــڭ ئىشــىنىپ، دەپ كېلىۋاتى ــبه ئۇالرنى ــدە قىلىــپ غهلى  كهلگىنى

اي ۋ قىلىشــىۋاتقانمىش، تهييــارلىغىنى كۈتىــۋېلىش چىقىــپ ئالــدىغا
ــرەي ــاال    ! دۆتلىـ ــۇ بـ ــۆرۈنگهن بـ ــدەك كـ ــق بىرنېمىـ ــۇنچه ئهقىللىـ شـ

قانداقالرچىسىغا بۇنداق گهپـلهرگه ئىشـىنىپ قالغـانكىن تـاڭ؟ مهن     
ئهســـكهرلىكتىن بوشـــاپ كهلگىنىمـــدە ئـــۇ بـــاال تۇيۇقســـىزال يوقـــاپ 

قارىســام ئــۇ . نهق ئــون بهش يىلــدىن كېــيىن پهيــدا بولــدى. كېتىپتــۇ
شـۇنداق ئېسـىل بـالىالرنى ئاقمـاق     ! ۇبىچارە ساراڭقېتىش بولۇپ قاپت

 خهلـق “قىلىپ تايىنى يوق گهپـلهرگه قىزىقتـۇرۇپ يـۈرگهن ھېلىقـى     
. دەڭــال بولــدى ســهۋەپ ۋەيرانچىلىققــا نۇرغــۇن دېگهنــلهر ”پارتىيىســى
 ئـــاڭالپ چىققـــانلىغىنى ئوڭۇشـــلۇق ئىشـــىنىڭ بىـــرەر ئۇالرنىڭغـــۇ
ى بـــۇ بىرلىـــر يـــۈرگهن يهرلهردە بىـــر قهيهردىـــدۇ كېـــيىن. باقمىـــدىم

. پارتىيىنىڭ كۈرەش شهجهرىلىرى دېگهنـدەك بىـر كىتـاب يازغـانىكهن    
بىر ئاغىنهمنىڭ ئۆيىدە كۆرۈپ قېلىپ ھېلىقى كىتـابنى ئوغۇرلـۇقچه   

راسال شـۇنداق ئىـش ئىـكهن    . بوي بىرقۇر كۆرۈپ چىققانىدىم-باشتىن
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ئۇ پارتىيه دېگىنـى مېـنىڭچه ھهربىـر قىلىـدىغان ئىشـىنى      ! ئهمهسمۇ
تۈرەيلى دەپ ئهمهس، مهخسۇسال ئېغىر مهغلوبىيهتكه غهلىبىگه ئېرىش

. سهۋەپ بواليلى دەپال پىالنلىشىپ قوزغاپ يۈرگهندەكال بىلىندى ماڭـا 
ئۇنى قىلدۇق، مهغلۇپ بولدۇق، بۇنى قىلغانىدۇق، تۇتۇلۇپ قالـدۇق،  

 …بـۇنى پىالنلىشـىۋاتۆتتۇق، ئىچىمىـزدىن خـائىن چىقىـپ قالـدى،       
 پىشــكهللىكلهر شــۇالرنىڭال ئۈســتىدە ھهممىـال  دۇنيــادىكى بــۇ يائـالال، 

 گېپىنــى بــوۋاي −. ئهگىــپ يۈرگهنمــۇ قانــداق، ســاپال شــۇنداق گهپــلهر
ــدىكىنى توختۇتـــۇپ ــۇدى، يېنىـ ــىنا قېنـــى − نوقـ ــى چىقارسـ  ھېلىقـ

 تامـــاكىنى ئـــۇ، −. قىلـــدىغۇ تېتىغانـــدەك خـــېلىال تاماكاڭـــدىن،
ھه،  … شۇنداق، −. شورىۋالدى نهچچىنى بىر قاتتىق تۇتاشتۇرىۋىلىپ

 نـــېمه بايـــا دىســـهڭالرچۇ، بىــرنېمه  ھـــوي، … قىلىـــپ، شــۇنداق  …
 دەڭـال،  كېتىپتۇق قېيىپ بهكال قىلىپ شۇنداق راس، ھه دەۋاتاتتىم؟

 مىللىـي  قوغـداش  چېگرا ئالتايدا قىلىپ شۇنداق ئىدى، مهيهردە گهپ
 يېرىمىمىـزدىن  پولكتا بىزنىڭ. تۇرىۋاتقانىدىم بولۇپ ئهسكهر پولكىدا

قالغانلىرى قازاق، قىرغىز، موڭغـۇل، تۇڭگـان،   . ردۇقئۇيغۇ جىقىراقى
. داغۇر دېگهنلهرمۇ بارمىدى قانداق، پهرق قىاللمىدىم-يهنه ئازراق شىۋە

ــازاقتى   ــر ق ــدىرى بى ــان روتىنىــڭ كومان ــۇ،  . مهن تۇرغ ــى ئ  بهكــال“مېن
ــهن ــا دەپ، ”كىچىكىنتايكهنســـ ــۈر يېنىغـــ ــتىمچىلىككه-يۈگـــ  يېـــ

 ھهي“م بىــلهن چاقىرمــاي، ئىســمى مېنــى قــازاق ئــۇ. ئېلىۋالغانىــدى
 ئـۇ  دېمهمـدۇ،  دېسـه  نېمىال ئهمهسمۇ، مهيلى. چاقىراتتى دەپال ”!سارت
 دەمدۇ، دۆربىلجىن كېيىن ئاڭلىسام بىچارە،. قازاقتى بولىدىغان بهكال

 كـوچىالردا  بولـۇپ،  زابـوي  رەسـمىال  يهرلهردە بىر ئهيتهۋىر دەمدۇ چۆچهك
ــپ ــۇالپ-يېقىلى ــدەك دوم ــدىم دەپ يۈرگى ــىت ئ. ئاڭلى ــىت، ئىس ! ىس

 كۈلىسـهنغۇ،  ھه، …! دە-رەسمىال قۇماندان بولغىدەك بىـرنېمه ئىـدى  
 قالمــاي ئۇزۇنغــا تېخــى، تــۇر ئالــدىرىماي كېتىۋاتامــدىم؟ قېيىــپ يهنه

 بىزنى قىلىپ، شۇنداق …! سهنمۇ بولىسهن بىرنېمه بهتتهر مهندىنمۇ
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ــپ     ــپ ئېلىــــ ــراس قىلىــــ ــلهن مىــــ ــولالر بىــــ ــىتىلىك يــــ ۋاســــ
ــتۇرالىغانىدى؛ بــۇ مىــراس، بىــر    بىرســى بىــلهن بىۋاســىته   -داۋامالش

دا غوجا باغلىنىشى بولمىغان ياكى بىۋاسىته ۋەسىيىتى بولمىغان ھال
نىياز ھاجىچىالر تهرىپىدىن، غېنى باتۇرچىالر تهرىپىدىن، ئاخۇنوپچىالر 
تهرىپىدىن، بارىن قهھرىمانلىرى تهرىپىدىن، ئۈرۈمچى تۇنجى ئاپتوبۇس 

. كېلىنمهكـته  داۋامالشـتۇرۇپ  ئىزچىـل  …پارتالتقۇچىالر تهرىپىدىن، 
 بولغــان شــهكلى بىــر قانۇنىنىــڭ نىســپىيلىق زامــان تارىخنىــڭ بــۇ،

 مــۇقهررەر قانۇنىيىتىنىــڭ يوشــۇرۇن دەيــدىغان ”انۇنىقــ پــاراللېللىق“
 .ئىپادىسى

بۇنداق قانۇنىيهت قارىغاندا سهلبىي جهھهتلهردىمۇ ئۆز ئىپادىسىنى 
تاپسا كېرەك؟ ئاپپاق غوجا ۋەتهن خائىنلىقىنى ھهرگىزمـۇ نىيـازبهگكه   

ئهممـا ئـۇنى   . بىۋاسىته مىراس قىلىپ قالدۇرمىغانلىقى ئېنىق ئىدى
 سـۇلهىچىالر  نـى  ’مىراسـى ‘نىيازبهگ داۋامالشتۇرالىدى؛ نىيازبهگنىـڭ  

ــداق ــپ قان ــۈزۈپ قىلى ــتىكىن، ئۆتك ــۈر ئېلىش ــپه تۆم ــدە، خهلى  دەۋرى
ــى ــۇرىيىتىمىز بىرىنچ ــدە، جۇمه ــى دەۋرى ــۇرىيىتىمىز ئىككىنچ  جۇمه

-بىــر مىــراس بــۇ دەۋرىــدىمۇ ئىشــغالىيىتى كوممۇنىســتالر ۋە دەۋرىــدە
تهرىپىدىن داۋامالشتۇرۇپ  كىشىلهر ئوخشىمايدىغان تۈپتىن بىرسىگه

 مىراســچىلىرى ’غوجــا ئاپپــاق‘مانــا بۈگــۈن، ئهنه شــۇ . كېلىنگهنىــدى
 ئاپپـاق ‘ بۈگـۈنكى  ھهتتـا ! تۇرماقتا تۇتۇپ قامالالپ چىڭ خهلقىمىزنى

 دۇنيـــا ھوقـــۇق، كىشـــىلىك دېمـــوكراتىيه،“ مىراســـچىلىرى ’غوجـــا
 قارشــى تۆكۈلۈشــكه قــان ئاســراش، مــۇھىتىنى شــارى يهر تىنچلىقــى،

رۇش، ئىلىــم بىــلهن ئــازاد بولــۇش، پــاراۋانلىق بىــلهن ئــازاد بولــۇش، تــۇ
چهتئهل ھىمايىسىگه تايىنىـپ ئـازاد بولـۇش، خىتايغـا تايىنىـپ ئـازاد       
بولۇش، نوپۇس سانىمىزنى داۋراڭ قىلىپ ئازاد بولۇش، ئىبادەت بىلهن 

ڭۈللۈكلىكىمىز ئازاد بولۇش، ئهخالقىي پهزىلهتلىرىمىز بىلهن، ئاق كۆ
ــان ــلهن، مېهمـــ ــا -بىـــ ــلهن، ناخشـــ ــتلىقىمىز بىـــ ــۇل -دوســـ ئۇســـ



538 

 

ــكۈچىلىرى ــز“ ئهگهش ــر بى ــارد يېــرىم بى ــاينى مىلي ــۆزىمىزگه خىت  ئ
 شــۇڭا ئېرىشــهلمهيمىز، نهتىجىــگه ھېچقانــداق قىلىۋېلىــپ دۈشــمهن

ــۈردە شهرتســىز ــق ت ــولى تىنچلى ــلهن ي ــكهت بى ــڭ  قىل ھهرى ىشــتا چى
ــرەك  ــي مىزنىــڭخهلقى دەپ، ”تۇرۇشــىمىز كې  مۇســتهقىللىق مىللى

 !سېپىشمهكته سۇ سوغۇق ئولغۇيتىلىشىغا روھىنىڭ جهڭگىۋارلىق

ئهجهبــا، بىزنىــڭ ئــارىمىزدا خىتايغــا تاجــاۋۇز قىلىــپ بىــر مىليــارد 
ــېالن قىلىــش    ــۇرۇش ئ ــا ئ ــارا‘خىتايغ ــى ق ــار ’نىيىت  كىشــىلىرىمىز ب

 بارمىدۇ؟

ــاق ــى بېســىپ ياتقــان نهچــچه مىليــون   ! ي بىــز پهقهت ۋەتىنىمىزن
ــاقچىمىز  ــوغالپ چىقارمـ ــاۋۇزچىلىرىنىال قـ ــاي تاجـ ــىال ! خىتـ ھه دېسـ

مهنــــتىقىلهر بىــــلهن خهلقىمىزنــــى ئاگاھالنــــدۇرۇپ كهلــــگهن بــــۇ  
 ئۇالرنىـڭ  تهھـدىتلىرىنى  يـۇقىرىقى  ئهربابلىرىمىزنىڭ ’تىنچلىقچى‘

بىـز تارىختـا   “: بۇالمـدۇ  سـهك چۈشهن شـۇنداق  بويىچه مهنتىقىلىرى ئۆز
خىتايالرغا تهسلىم بولۇپ ئىنتايىن توغرا يول تۇتقانىدۇق، مانا ئهمدى 

 دىــن  ’يــولىمىز  ئاپپــاق‘ئىشــىمىز ئاخىرلىشــاي دەپ قالغانــدا بــۇ    
 ”!بولمايلى خىيالىدا يېنىۋېلىش

ــۇ    ــز، ب ــدى بى ــى‘ئهم ــڭ ’تىنچلىقچ ــن ئهربابلىرىمىزنى  كىملهردى
 :كۆرمهكتىمىز ئېنىق تېخىمۇ كېلىۋاتقانلىقىنى تۈرلىنىپ

ھېچقاچـــان ســـادىر پالۋانـــدەكلهرگه » يهتـــته قىزلىـــرىم«تارىختـــا، 
مىللىــــي جاســــارىتىنى بىۋاســــىته ۋەســــىيهت بىــــلهن مىــــراس      

ــق  ــدۇرمىغانلىقى ئېنىـ ــارەتنى   . قالـ ــۇ جاسـ ــالۋان بـ ــادىر پـ ــا سـ ئهممـ
ــتۇرالىغانىدى؛      ــپ داۋامالش ــراس قىلى ــلهن مى ــولالر بى ــىتىلىك ي ۋاس

، سـادىر پالۋاننىـڭ ئىسـمىنى ئـۇخالپ چۈشـىدىمۇ      خۇددى شۇنىڭدەك
ئاڭالپ باقمىغان تۆمۈر خهلپىچىلىرىمىز بـۇ جاسـارەتنى يهنه شـۇنداق    
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 دەمسـىلهر؟  نهگه. تـۇردى  مـاڭغىلى  ئېلىپ يىغىشتۇرۇپال بىركۈنىسى
ــدۇھــې ــۈرۈپ   . چكىم بىلمهي ــان چۆگۈلىتىــپ ي ــدۇرۇپ، بۇي ــان ئايالن ئۇي

 نهدىـن  مهن …. ئاخىرى بۇرۇنقى پولكىمىزمۇ ئۆزىچىال يوقـاپ كهتتـى  
 بىرمـــۇنچه يهنه … تـــاڭ؟-كېتىـــدىكهنغۇ يوقـــاپ شـــۇنداق، بىـــلهي؟

ــن ــي يهرلهردى ــكهرلهرنى مىللى ــپ ئهس ــتى يىغى ــڭ. كېلىش  كۈنلهرنى
. ى ئالتىشهھهرگه ئېلىـپ مېڭىشـتى  بىزن كۈنلهردە سوغۇق تازا بىرىدە،

ئــۇ يهردە يهنه كېــيىن قۇرۇلغــان پولكىمىزمــۇ يوقۇلــۇپ كېتىــپ، يهنه  
. بىرمۇنچه ئهسكهرلهر قوشۇلۇپ بىرنېمه قىسىم بولـۇپ ئۆزگهرتىلـدۇق  

بۇ ئارىدا بىزنىڭ قازاق كوماندىرىمىزمۇ بىرنېمىلهرنى قىلىـپ يـۈرۈپ   
تــالىيون كومانــدىرى ئۆزىمــۇ با. ياقىســىغا بىــر توشــكا جىقايتىۋالــدى 

توختىمــاي . بىــر كــۈنلىرى كېچىــدىال يولغــا چىقتــۇق. بولــۇپ قالــدى
خوتهنلىـــك بـــالىالر . مېڭىـــپ قـــاغىلىقتىنمۇ ئۆتـــۈپ كېتىپتىمىـــز

 سـۆزىنى  ئـۇ  −. بىلىشىدىكهن، بىز ھىندىسـتانغا قـاراپ مېڭىپتىمىـز   
 ئـاتتىن  تـازا  تاماكىنىـڭ  قولىـدىكى . ئوتلىۋالـدى  چـاي  بىـر  توختۇتۇپ
ېرىنى راسـا بېرىلىـپ تارتىۋالغانـدىن كېـيىن، قالـدۇغىنى      ي چۈشكهن

ــاي −. يهرگه دەسســهپ ئهزدى ــالىالر، ھ ــيىڭالر ب ــۇزالپ چې ــۇ م . كېتىپت
ــڭ ــازا گهپنىـ ــدىغان تـ ــرىگه مۇزاليـ ــدە، يېـ ــاينى كهلگهنـ ــىمۇ چـ  بولسـ
 قـېلىن  قىلىـپ،  شـۇنداق  ھه …. ئېچمهيلىمـۇ  ئىسسـىق -ئىسسىق

دا ئولتـۇرىمىز، كېتىـۋاتىمىز،   ماشىنىالر قارا پۈركۈنۈپ جۇۋىالرغا ھهربى
سـاپال دۆڭـگه قـاراپ    . زادىال ئويمانغا ماڭغىنىمىزنى ئهسـلىيهلمهيمهن 

سـاپال ئېگىـز تـاغالر، ئهسـلىدە تـاغ دېـگهن       . ياماشـقاندەكال قىالتتـۇق  
مۇشۇ يهردىكهن دەڭال بالىالر، ئالتايدىكى تاغالرنى بۇالرنىڭ ئالدىدا تاغ 

ــۇالرنى ئهســلىدە ب   ــدۇ؟ ئ ــوغرىكهن دېگىلــى بوالم ــر دۆڭ دېيىشــال ت . ى
ــدىغىنىمىز ســاپال ھهربــى پېچىنىســى، كونســىرىۋا   ــاخىرى بىــر . يهي ئ

ســاپال تــاغ، . كــۈنلىرى ئــۇرۇش قىلىــدىغان يهرگىمــۇ كېلىــپ قالــدۇق
ئهمـــدىال . نه دۈشـــمهن بـــار، نه ئـــادەم كۆرۈنىـــدۇ. جىتچىلىـــق-جىـــم
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قـارا   .بىر يهرلهرگه قاراپ مېڭىپ كېتىمىز. ئۇخالۋاتساق تۇرۇڭالر دەيدۇ
شۇنداق ئايالرنىڭ بىرىـدە بىزنـى بىـر    . تاغلىقتا ئايلىنىپ يۈرىۋەردۇق

ھهرنـېمه دېـگهن بىـلهن ئـارىالپ     ! ئۇف ف ف. يهرگه ئېلىپ كېلىشتى
زەمبىرەكلهرنىــڭ بولســىمۇ ئــاۋازىنى ئاڭلىيالىغىــدەك بولــدۇق  -تــوپ

دەڭال، ئۇرۇش بار يهرنى كۆرمهيال كېتىپ قاالرمىزمۇ دەپ بهكـال غهمـدە   
توۋۋا دەيمهن، ئادەم دېگهن راسـتىنال قىزىـق نېمىكهنغـۇ    . نىدۇققالغا
ئۇرۇشنى خـۇددى كىنوالردىكىـدەك قىزىـق ئويـۇن دەپ بىلسـهك      . تاڭ

كېــرەك؟ ھهمــمه ئهســكهرلهر خوشــال، ســاراڭالر، كىنوغــا كېتىــۋاتىمىز  
دەمدېكىن تاڭ؟ بىر ۋاقتىدا بىزنىڭ قازاق روتا كومانـدىرىمىز، يـاقهي،   

ىزنىڭ باتالىيون كوماندىرىمىز بولۇپ قالغانىدى، بىر توغرا، ئۇ ھازىر ب
 دەپ ”!ئـاتلىنىڭالر “. ۋاقىتالردا ئۇ شىتاپتىن ئالدىراپ يېنىپ كهلدى

 بىــرەر. چىقتــۇق يولغــا ھهممىمىــز تهڭ بىــلهن قىلىشــى بــويرۇق
 ئـۇ  دېگهنـدەك  ھه،. چىقتـۇق  ئۈسـتىگه  تاغنىڭ بىر كېيىن سائهتتىن

تىگه چىقتۇق دېسهڭمۇ يهنىال باشقا ئۈس تاغنىڭ ئېگىز ھهرقانچه يهردە
-ئــارىالپ يېقىــنالردا تــوپ. ئېگىــز تاغالرنىــڭ تۈۋىــدە قالىدىكهنســهن 

بىزدىمۇ . زەمبىرەكلهرنىڭ گۈمبۈرلىگهن ئاۋازلىرىمۇ ئاڭلىنىپ قاالتتى
بىــر تــاش قىيانىــڭ كهيــنىگه . ئىككــى دانه ئېغىــر پىلىمــوت بارىــدى

ن تونــۇيتتىم، ئــۇ  بىــرنهچچه ئهســكىرىمىز، ئــۇالرنى مه  . تىكلهشــتى
تاشنىڭ ئارقىسىدىن بـۇ تاشـنىڭ كهيـنىگه مېڭىـپ كېتىۋاتقىنىـدا،      
تۇيۇقســىزال نېرىقــى تاغنىــڭ يامزىلىــدىن بىــر يهردىــن پىلىمــوت       

ئىككـــى بـــالىمىز ۋايجـــان ! تاراقشـــىپ قويىۋەتمهســـمۇ ئهيۇھهننـــاس
مولالق چۈشتى، مانا سـاڭا  -دېيىشكىمۇ ئۈلگۈرەلمهي شۇ يهرگىال تىك

غىراق چۈشكىنىگه ھېلىغىچىال پىلىموت ئوقى يېغىپ ئالدى! ئۇرۇش
ئىككـى ئهسـكىرىمىز   . ئۇالر قان ئىچىـدە تولغىنىـپ ياتـاتتى   . تۇراتتى

ئۇالرغا چىدىماي يېنىغا ئۆمۈلهپ بارماقچى بولىۋىـدى، بىزنىـڭ قـازاق    
: باتـــالىيون كومانـــدىرىمىز ۋارقىـــراپ تىللىغىـــنىچه توختىتىۋالـــدى
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ــى    ــهرقىي قىرغىقــ ــىنىڭ شــ ــاس دەرياســ ــۈنكى −مانــ ــدە بۈگــ  كۈنــ
 غـا  −زە شـهھىرى  نشـىخه  تۇرغان بولۇپ ئاھانهت ئېغىر مىللىتىمىزگه

 ئىـۋەتهلىگهن  قارشىسـىغا  ئارمىيىمىزنىـڭ  مىللىـي  تۈزگهن چۈشكۈن
 دۆلىتىدە خىتايالر ۋاقتىدا ئهينى. يهتمهيتتى مىڭغىمۇ بهش كۈچلىرى

 جهھهتـته  ئىچكـى  قارىماي، بولىشىغا قۇتۇلىۋاتقان ئهمدىال ياپونالردىن
 دۈشـمهن  ئىككـى  دەپ خىتـايالر  كوممۇنىسـت  ۋە خىتـايالر  مىللهتچى

الگېرىغـــا بۆلۈنـــۈپ، ئىچكـــى ئـــۇرۇش پاتقىقىغـــا پېتىـــپ قالغاچقـــا، 
ــى      ــۈن مهيل ــايلىرى ئۈچ ــاۋۇزچى خىت ــى تاج ــدىن ۋەتىنىمىزدىك خىتاي
چۇڭچىڭ تهرەپتىن ياكى يهنئهن تهرەپـتىن بولسـۇن يـاردەمگه ئهسـكهر     

 .ئىۋەتهلىشىمۇ ناتايىن بىر ۋەزىيهتته ئىدى

قىنىمىزدىمۇ، بىزنىڭ بىـر  ئهنه شۇنداق پايدىلىق پۇرسهتته تۇرۇۋات
ئهللىــك مىــڭ -قىســىم تهســىر دائىرىســى بــار ئهربــابلىرىمىز قىرىــق

 تۆت بىز“كىشىلىك جهڭ كۆرگهن ئارمىيىمىزنىڭ بولىشىغا قارىماي، 
 قـورال  ئىمپېرىيىسـىگه  خىتـاي  بۈيۈك نوپۇسلۇق مىليون ئهللىك يۈز

ــۈچىمىز ــلهن كـ ــى بىـ ــپ قارشـ ــز چىقىـ ــز تهڭ ھهرگىـ  ”كېلهلمهيمىـ
ھهپتىلىكال ئىككى -ىمىزنى مهغلۇپ بولۇۋاتقان، بىرخهلق ،دېيىشىپ

ئــۆمرى قالغــان خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن ســۈلهى قىلىشــقا       
يهنى، ئهينى ۋاقتىدا ۋەتىنىمىز نوپۇسى ئالدىدا بىـر  . مهجبۇرالشقانىدى

پىرســـهنتكىمۇ توشـــمايدىغان خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى كۆپتـــۈرۈپ 
ــا خىتايغــا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرىــپ يېــرىم    كۆرسىتىشــىپ، بىــز گوي

خىتاينىـــڭ ئورتـــاق قارشـــىلىقىغا دۇچ كېلىـــپ مىلياردقـــا يـــېقىن 
ــىپ     ــى يارىتىش ــالى مهنزىرىن ــۇق خىي ــۋاتقىنىمىزدەك قورقۇنچل قېلى
خهلقىمىزنــى ۋە بىــر قىســىم ســاددا رەھبهرلىرىمىزنــى قورقۇتۇشــقان  

ــۈرۈپ نـــى ’ئويـــۇنى نوپـــۇس‘ئهربـــابلىرىمىز، دەل بۈگۈنكىـــدەك   كۆتـ
 تـــارىخىي‘بۈگۈنمـــۇ بـــۇ قىلىقىنـــى تهكرارالۋاتقـــان ! چىقىشـــقانىدى
ــپهرۋەر ــڭ ’تىنچلىقـ ــىته ئهربابلىرىمىزنىـ ــاكى بىۋاسـ ــىتىلىك يـ  ۋاسـ
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 .چىقىشىمىزغا زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ تۇرماقتا

بــۇ نۇقتىــدىن ئېلىــپ قــارىغىنىمىزدا شــۇنىمۇ ئېچىنىــپ تــۇرۇپ  
تهكىتلهشــكه مهجبــۇرمىزكى، ۋەتىنىمىزنــى بېســىپ ياتقــان خىتــاي   

 تىنچلىـق  ئـۈرۈمچى “ىنىڭ سانى يېرىم ئهسىر ئـاۋۋالقى  تاجاۋۇزچىلىر
ــۆھبىتى ــۇرۇش گه ”ســ ــۈنلىرىمىزدە ئولتــ ــك كــ ــۇ ئهللىــ  مىڭغىمــ

ــدىغان، ــڭ يهتمهيـ ــىچه بۇنىـ ــز ئهكسـ ــىنىڭ خهلقىمىـ ــچه نوپۇسـ  نهچـ
 يـۈز  نوپۇسـىدىن  دۈشـمهن  تاجـاۋۇزچى  ھېسابلىنىپ، بىلهن مىليونالر

 بىــــلهن ھهســــرەت ئىكهنلىكىنــــى ھالــــدا ئــــارتۇق ھهسســــىدىنمۇ
ئهسلىشـــــىمىز ۋە بـــــۇ ئىبرەتلىـــــك خاتـــــالىقىمىزنى ھهرگىزمـــــۇ 

بــــۇنچه ئــــاز قالغــــان . ئىســــىمىزدىن چىقارماســــلىقىمىز كېــــرەك
ــون    ــدەك ئـ ــپ، بۈگۈنكىـ ــه كۆپىيىـ ــۈز ھهسسـ ــچه يـ ــمهننىڭ نهچـ دۈشـ
مىليوندىن ئېشىپ كېتىۋاتقان ئىنتايىن خهۋپلىك مىللىي تهھدىت 

نلىرىغا دەسسهپ ھالىغا كېلىپ قالغانلىقى ئهنه شۇنداق نوپۇس ئويۇ
 !كهتكهنلىكىمىزنىڭ ئاچچىق پاكىتى

ــاۋۋال ۋەتىنىمىزدىكــى  » ئــون بىــر بىــتىم «شــۇ قېتىمقــى  دىــن ئ
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئاساسـهن ئالغانـدا مهمـۇرىي ئهمهلـدار، سـاقچى،      

گـــۆرۆكهش، ســـودىگهر ۋە چىـــرىگهن -قوراللىـــق قوشـــۇن، ھايـــانكهش
ئۇالرنىـڭ  . پ يۈرەتتىىتارقىل شهكلىدىال ’مابهنزىخانىچى-ئهپيۈنكهش‘

قوراللىق قوشۇنىمۇ چېگرا مۇداپىئه ئهسـكهرلىرى شـهكلىدىال بولـۇپ،    
داال ئارمىيىســـىنىڭ تـــايىنى يـــوق، جهمئىـــي ســـانىمۇ ئـــون مىڭغـــا 
يهتمهيدىغان چىـرىگهن، جهڭگىـۋارلىقى يـوق چېچىالڭغـۇ ئهسـكهرلهر      

ــدى ــۇبىي ۋە    . ئى ــۆپچىلىكى جهن ــۇتلهق ك ــڭ م ــق كۈچلىرىنى قوراللى
ىاليهتلىرىمىزنـى، ئهينـى ۋاقتىـدىكى پايتهخـت ئـۈرۈمچىنى      شهرقىي ۋ

ــى     ــۇپ، ئىككىنچ ــتۇرۇلغان بول ــۈنال ئورۇنالش ــۇرۇش ئۈچ ــزگىنلهپ ت تى
جۇمهۇرىيىتىمىزنىڭ مىللىي ئارمىيىسى بىلهن تىركىشىش ئۈچـۈن  
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 ئــۇ. بولـدى  خاپـا  بهكــال دەپ …”! بالىسـى  سـارتنىڭ  … ئهكېڭنىـڭ “
ــۆت شــۇ ئهســكىرىمىز ئىككــى  جــان تولغىنىــپ نېرىســىدىال قهدەم ت

ــىۋاتۆتتى ــېچكىم. تالىشـ ــا ھـ ــايتتى يېنىغـ ــتىن-تهرەپ. بارالمـ  تهرەپـ
ــوتالر ــىپ پىلىم ــاق تاراخش ــدەك قۇن ــاپ قورىغان ــى قاين ــوقالر. كهتت  ئ

ــڭ ــدىنال قۇلىغىمىزنىـ ــداپ تۈۋىلىرىـ ــۈپ ۋىڭىلـ ــۇراتتى ئۈچـ ــۇ. تـ  بـ
قانــداق، قــۇرۇق تاغالرغــا -الرنىڭ ئــوقلىرى بىكارغــا كېلهمــدۇھىنــدى

ئـــارىالپ مىنـــامىيوتالرمۇ كېلىـــپ   . قارىتىـــپ ئېتىۋېرىشـــىدىكهن 
مانا . رەسمىال بىر ئاپهتنىڭ ئىچىدە قالدۇق دېدىم. پارتالشقا باشلىدى

ئىككـى  . ئۇرۇش دېگهن، تېخـى بىـرەر ھىنـدىنى بولسـىمۇ كۆرمىـدۇق     
غىنىپ جان تالىشىپ ياتىـدۇ، ھـېچ نـېمه    ئادىمىمىز ئالدىمىزدىال تول

بىرچاغدا ئۇدۇلۇمدىكى بىر قىيا تاشنىڭ يامزىلىغا . قىاللمىغان ئادەم
كىرىۋېلىپ ئۇدۇلدىكى تاغنى دۇربۇنىدا كۆزىتىپ تۇرغان كوماندىرىم، 

 بېرى سارت، ھهي“: دۇربۇنىدىن كۆزىنى ئۈزمهي تۇرۇپال ماڭا ۋارقىرىدى
تاشنىڭ كهينىدىن شۇنداقال چىقاي  كېتىپ ئالدىراپ مهنمۇ − ”!كهل

دېۋىدىم، ماڭـا قـاراپ ئۇدۇلـدىن ئـوق يېغىشـقا باشلىماسـمۇ، دەرھـال        
ــاتتىم يۇڭۇزالنغانـــدەك بىـــرنېمىلهر پۇرىغانـــدەكال . ئـــۆزەمنى يهرگه ئـ

بۇيهرلىرىنى سـىالپ  -چاندۇرمىغان بولۇپ بهدىنىمنىڭ ئۇيهر. قىالتتى
 تــۇرۇپ ۋەنــلهپ−ت ســهل. ھهمــمه يېــرىم پۈتۈنــدەك قىالتتــى. بــاقتىم

 ســارت، ھهي“. بېرىۋالــدىم يېنىغــا كومانــدىرىمنىڭ مىلىگىـنىمچه −ئ
ــك ــقا ئېلىــ ــان ئوۋالشــ ــاڭمۇ چىققــ ــپ بولســ ــنى ئىگىلىــ  مېڭىشــ

ــامنى دەپ − ”!بىلمهمتىــــڭ  ئىــــس ئېلىــــپ بېشــــىمدىن قۇالقچــ
 دېگهنـدەك،  راس. كىرىشـتى  ئۆچۈرۈشكه ئېزىپ يهرلىرىنى چىقىۋاتقان

دىنال پىلىمــوت ئوقىــدا تىتىلىــپ  تۈۋىــ قــۇلىقى ســول قۇالقچامنىــڭ
. قىـل قـاپتىكهنمهن دەڭـال كېتىـپ قـالغىلى     ! كهتكهنىكهن ئهمهسمۇ

كوماندىرىم قۇلىغىمغا ۋارقىراپ تۇرۇپ بىرمـۇنچه گهپلهرنـى قىلىـپ،    
 خوپ،“مهنمۇ . بىر قۇلىقى يوق قۇالقچامنى بېشىمغا چۆكۈرۈپ قويدى
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 سارت،“دىم، تهمشىلىۋى بېرىشكه چاس تۇرۇپ تىك دەپ ”!كوماندىرىم
 قولـۇمنى  كۆتـۈرۈلگهن  چېكهمگه دەپ ”!يوق چاس قۇالقسىز ئېڭىش،
 پهسـكه  دەرھـال  مهنمـۇ . قويدى قىسىپ كۆزىنى بىر چۈشۈرۈپ، تارتىپ

-تاشتىن دورىغىنىمچه قىسىشىنى كۆزىنى كوماندىرىمنىڭ چۈشۈپ،
 جايالشــقان باغرىغــا تــاغ يېنىمىزدىكــى ئــاۋال يــۈرۈپ ســهكرەپ تاشــقا

ئاندىن تۈۋەنـدىن تـاغ   . كوماندىرىغا بويرۇقنى يهتكۈزدۈم روتا ئۈچۈنچى
ــارىغا     ــىتاپ كومىسسـ ــپ شـ ــىتاپقا بېرىـ ــاش شـ ــۈرۈپ بـ ــپ يـ ئايلىنىـ

ــۈزدۈم   ــى يهتك ــدىرىمنىڭ تهلىپىن ــا   . كومان ــارى ماڭ ــىتاپ كومىسس ش
مهنمـۇ بايىقىـدەك قولـۇمنى قـۇلىقى     . بىرخهرىتىنى يۆگهپ تۇتقـۇزدى 

اس بېرىۋىــدىم، يــوق قۇالقچامنىــڭ چېكىســىگه تىــرەپ تــۇرۇپ چــ     
بېشــىمدىن قۇالقچــامنى . كومۇسســارىمىز مىيىغىــدا كۈلــۈپ قويــدى 

ــۆرۈپ  ــپ ئ ــۈچ     -ئېلى ــان ئ ــىرتتا تۇرغ ــيىن، س ــدىن كې ــۆرۈپ قارىغان چ
ــاقىردى   ــىنى چ ــداقلىق بىرس ــىدىن   . بال ــىنى بېش ــڭ قۇالقچىس ئۇنى

 كومانــدىرىڭغا بېرىــپ مــاڭ“: ئېلىــپ ماڭــا كهيگــۈزۈپ قويــۇپ دېــدى
ھه، ئۇنىڭغا دېگىن، سـاڭا يهنه ئىككـى    .قىلسۇن دېگىنىدەك دېگىن،

 تـۇرۇپ  تىك قايتىدىن خوشاللىغىمدا مهنمۇ ”.بالداق قوشۇپ بهرسۇن
 ۋاقىتالردا ئۇ دېگهندەك، راس. چىقتىم يېنىپ شىتاپتىن بېرىپ چاس

 تېلېفـون  نېمىشـقا  باتالىيونلىرىـدا -روتـا  پولكنىـڭ  مىللىـي  بىزنىڭ
بىزمـــۇ ئـــۈچ  پقىلىـــ شـــۇنداق مهيلـــى،. بىلهلمىـــدىم يـــوقلىغىنى

سىزىقلىق بولۇپ قالدۇق دەڭال، خوشاللىغىمدا ئويناقشىپ يۈگـۈرۈپ  
كوماندىرىمنىڭ يېنىغا يېتىپ بېرىپ، يانلىرىغا بىرمۇنچه ئۇيغـۇرچه  

 كومىسســـارى شـــىتاپ“: يېـــزىقالر يېزىلغـــان خهرىتىنـــى تاپشـــۇردۇم
 ئۈنىـۋانىم  ئهمما ”!كوماندىرىم دېدى بولسۇن دېگىنىڭزدەك سىزنىڭ

كومانـــدىرىم قولۇمـــدىن . ا بىـــرنېمه دېگىـــم كهلمىـــدىتوغرىســـىد
خهرىتىنى ئېلىۋېتىپ بېشىمدىكى يېڭى پهيجاڭالرغا تهۋە قۇالقچامغـا  

 قـۇالقچىنى  بۇ كهيگهن ئاران يىلدا بهش مهن سارت، ھوي“: قاراپ دېدى
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ســــانىمىزنى ھهرقــــانچه كــــوزىر قىلىــــپ كۆرسهتســــهكمۇ، خىتــــاي 
 !تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قىلىمۇ تهۋرەپ قويمايدۇ

چـــــارىالردىن -بىزنىـــــڭ نوپۇســـــىمىز، ئهڭ مۇۋاپىـــــق ئۇســـــۇل
پايدىلىنىدىغانال بولىدىكهنمىز، ۋەتىنىمىزنى بېسىپ ياتقـان خىتـاي   

پ چىقىرىشىمىزغا يېتىپ ئاشىدۇ، تاجاۋۇزچىلىرىنى تهلتۆكۈس قوغال
 !خاالس

گهپ نوپــــۇس ئۈســــتىدە بولغانــــدىمۇ مهســــىلىنىڭ تۈگــــۈنى     
ــى   ــانغا يهتكهنلىكىـــدە ئهمهس، بهلكـ نوپۇســـىمىزنىڭ قانچىلىـــك سـ
ۋەتىنىمىزنى بېسـىپ ياتقـان خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ قانچىلىـك      
ــالهتكه     ــۇ ھـ ــداق قىلىـــپ بـ ــمهن قانـ ــۇ دۈشـ ــى، بـ ــانغا يهتكهنلىكـ سـ

دى، ئۇالر يهنه سـۇنئى كـۆپىيىش ئـارقىلىق نهگه بارمـاقچى،     كېلىۋااللى
دۈشمىنىمىزنىڭ تارقىلىش ئهھۋالى، كهسـپى ئهھـۋالى، ئىقتىسـادىي    
ئهھۋالى، قوراللىق كۈچ ئهھـۋالى، بىلىـم كـۈچى، سـۇنئى ۋە تهبىئىـي      
ــۇقتىلىرى، قورقۇتــــۇش   ــاجىز نــ ــاللىقلىرى، ئــ ــۆپىيىش ئېهتىمــ كــ

نۇقتىلىرى، ئېهتىيات قىلىشقا  نۇقتىلىرى، زەربه بېرىشكه بولىدىغان
 …تېگىشــلىك يهرلىــرى، پايدىلىنىشــقا بولىــدىغان ئىمكــانلىرى،     

 تېگىشـلىك  قىلىشقا دىققهت دائىم ئۈچۈن بىز مهسىلىلهر دېگهندەك
. تۇرماقتا ئالدىمىزدا بولۇپ مهسىلىلىرى ستاتىستىكا مۇھىم تېخىمۇ

ئهمهس، بهلكـى   سـانىمىزغا  نوپـۇس  بىزنىـڭ  ئازادلىغى ۋەتىنىمىزنىڭ
دۈشمهن كۈچلىرىنىڭ قايسى دەرىجىدە ئىكهنلىكـى، ئـۇالرنى قـوغالپ    
ــز     ــارلىقى، خهلقىمى ــاجىمىز ب ــېمىلهرگه ئېهتىي ــۈن ن ــرىش ئۈچ چىقى
بۈگــۈن ئــاۋۋال قايســى دۈشــمهن كــۈچلىرىگه ئوڭۇشــلۇق ۋە ئۈنۈملــۈك 
زەربه بېرىش پۇرسهتلىرىگه ئىگه ئىكهنلىكى، بۇ دۈشمهن كـۈچلىرىنى  

ــ ــن ۋە   تهدرىجىــي ق ــاۋۋال نهدى وغالپ چىقىرىشــىمىز ئۈچــۈن ئىشــنى ئ
ــپ    ــۇمكىنلىكىنى تېپىـــ ــىمىز مـــ ــهكىلدە باشلىشـــ ــداق شـــ قانـــ
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ــته  ــاتالرنى بېرىــــپ كهلمهكــ ــقىچه مهلۇمــ ــۇ يهردە . ئاشــ بىزنىــــڭ بــ
تهكىتلهيدىغىنىمىز شۇكى، ۋەتىنىمىز خهلقىنىـڭ مىللىـي نوپۇسـى    

ن مىليـــون بولســـۇن يـــاكى قىرىـــق مىليـــون بولســـۇن،  مهيلـــى ئـــو
ــاتلىنىش ۋە       ــكه ئ ــتهقىل قىلىــش ئۈچــۈن كۈرەش ۋەتىنىمىزنــى مۇس
ئاخىرقى غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈشته يېتىپ ئاشقىچه ئادەم كـۈچىگه  

 !ئىگىمىز

بۇ يهردە، بىزنىڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق كۆرۈشـىمىز جهريانىـدا،     
قىلىــپ يۈرۈشــكىنىدەك   بهزىــلهر خهلقىمىزنــى قورقۇتــۇپ تهرغىــب   

ھهرگىزمۇ بىر مىلياردتىن ئارتىپ كېتىۋاتقان بارلىق خىتايالر بىـلهن  
جهڭ قىلىشـــقا مهجبـــۇرلىنىش دەيـــدىغان مهســـىلىنىڭ مهۋجـــۇد     
ئهمهسلىكىنى، ئهكسىچه ۋەتىنىمىزگه قارىتا يامان نىيهتته بولۇۋاتقـان  

سـى  نهچچه مىليون، ھهتتا بهلكىم نهچـچه يـۈزمىڭال خىتـاي تاجاۋۇزچى   
بىـــــلهن جهڭ قىلىـــــدىغانلىقىمىز ۋە ئـــــۇالرنى چوقـــــۇم يېڭىـــــپ 

ــز    ــىمىزنىال تهكىتلهيمى ــي ئىشىنىش ــدىغانلىقىمىزغا قهتئى . چىقاالي
كـۆز قىلىـپ   -شۇنىڭدەك يهنه يۇقىرىقىدەك نوپۇس سـانىمىزنىال كـۆز  

ــب    ــدۇ دەپ تهرغى ــى قولغــا كهلتۈرۈشــكه بولى مىللىــي مهنپهئهتىمىزن
مۇرەسسـهچىلهرنىڭ، بىـزگه تهۋە    قىلغۇچىالرنى يـېڭىچه تـۈس ئالغـان   

ــانۇنلىرى     ــا قـ ــۇق، دۇنيـ ــىلىك ھوقـ ــوكراتىيه، كىشـ ــان دېمـ بولمىغـ
ــالپهرەس    ــۇچى خىيـ ــدەكلهردىن تهمهدە بولغـ ــپهرۋەر‘دېگهنـ  ’تىنچلىقـ

 تۇتقـان  ھهرىكىتىمىـزدە  مۇسـتهقىللىق  مىللىـي  كىشىلىرىمىزنىڭ
 ئۈمىــد كــۈچلىرىگىال چهتــئهل ئهكســىچه تايىنىشــنىڭ خهلقىــگه ئــۆز

دىغان دەلاللــالرچه، دۇنيــانى ئايلىنىــپ تىلهمچىلىــك قىلىــش باغاليــ
ھـالبۇكى، خىتـاي   . يولىنىڭ بىر ئىپادىسى دەپال قارىشىمىز مـۇمكىن 

تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ مىليون كىشىلىك مۇنتىزىم قوراللىق تاجاۋۇزچى 
ــۆچمهن    ــان كــ ــان مىليونلىغــ ــالجىدەك قادىلىۋالغــ ــۇنىغا، ســ قوشــ

ھــاكىمىيىتىگه يــالغۇز نوپــۇس قاراقچىلىرىغــا، فاشىســت تاجــاۋۇزچى 
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 ئۇرۇپ قۇالقچامغا دەپ ”كېيىۋالدىڭ؟ بىردەمدىال قىلىپ قانداق سهن
ــدى ــتىگه. قوي ــردەم خهرى ــقا   ق بى ــدىكى باش ــيىن، يېنى ــدىن كې ارىغان

ئانـدىن  . روتىالرنىڭ خهۋەرچىلىرىگه بۇيرۇقالرنى بېرىپ يولغا سـالدى 
ــدىن       ــۇپ، كهينى ــدۇرۇپ قوي ــكهرنى قال ــۋوتچه ئهس ــر ۋوزى ــگه بى ــۇ دۆڭ ب

ئانـدىن  . ئايلىنىپ يۈرۈپ يهنه بىر تاغنىـڭ ئاسـتىغا يېتىـپ كهلـدۇق    
ن، ئىككــى روتــا ئهســكهرنى ســائهتىگه قــاراپ بىــردەم تۇرغانــدىن كېــيى

تاغنىڭ نېرىقى يېنىدىن، يهنه بىر روتا ئهسكهرنى بۇ تهرىپىـدىن تىـك   
 دېيىشـى  ”ئالغـا  چىقارمـاي  ئـاۋاز “: تاغقا يامىشىشـقا بـويرۇق قىلـدى   

 تـاغ  ھۆمـۈدەپ  ھهسـىرەپ . تـۇردۇق  ياماشقىلى ھهممىمىز تهڭ، بىلهن
گه بىـز  بايىتىدىن! خۇدايىم-ئالال: چىقتۇق يېتىپ ئارانال چوققىسىغا

ئـــوق ئېتىۋاتقـــان دۈشـــمهننىڭ كهينىـــدىنال بىـــر يهردىـــن چىقىـــپ 
دەپ بايىتىـدىن بىـز   -قالغانىكهنمىز دەڭال، ئۇالر كهيـنىگه قارىمـاي ھه  

. كهلـــگهن دۆڭـــگه قارىتىـــپ ئـــوق ئېتىشـــنى داۋام قىلماقتـــا ئىـــدى
مىلتىقلىرىمىزدىن تهڭال ئوق ياغدۇرۇپ دۈشمهن دېگهننى  -پىلىموت

 ئۇدۇلىمىزدىن قىلىپ ”!تىرى-تا“بىر ۋاقىتتا ! سورىۋەتتۇقخاماندەك 
 تهڭ، بىـلهن  چېلىنىشى كانىيى ھۇجۇم بىزنىڭكىلهرنىڭ يهردىن بىر

 ئېتىشىشالر تۇڭ-تاڭ ۋۇڭ، -ۋاڭ. ئېتىلدۇق قاراپ ئالدىغا ھهممىمىز
ــلهن ــدىال بىـ ــرەر بىردەمـ ــۈزدەك بىـ ــارا يـ ــدىالرنى قاپقـ ــىرگه ھىنـ  ئهسـ

ردىن بىــر نهچچىســى تىتــرەپ تۇرغــانال بولــۇپ ئهل تــوۋۋا،. ئېلىۋالـدۇق 
 ئهلههمــدۇلىلال“قــۇالق سالســام، . تـۇرۇپ بىــرنېمىلهر دېگىلــى تــۇردى 

! ئهمهســمۇ دېيىشــىۋاتقانىكهن بىرنېمىلهرنــى دېگهنــدەك ”مۇســۇلمان
 سهل. كهتتى دەپ ”ھىندى ھىندى،“ كۆرسىتىپ بىرسىنى يېنىدىكى

هن بىـل  نـامىيوتالر مى پىلىمـوتالر،  ئېغىـر  پهسـلىكته  تهرەپتىكى نېرى
ــۇيهر   ــپالر ئ ــى جې ــوننهچچه ھهرب ــپ  -قۇراشــتۇرۇلغان ئ ــۇيهردە چېچىلى ب

ــانىكهن ــدى . تۇرغــ ــق ئىــ ــېلىال جىــ ــولجىمىز خــ ــۇ  . ئــ ــازە، بــ ئهممــ
بىــرەر مىڭــدەك مىللىــي ئهســكهر  ! شــهرمهندىچىلىكنى دېمهمــدىغان
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ئىچىدىن بۇ ئولجا ئېلىنغان پىكاپالرنى ھهيدىيهلهيـدىغانغا بىرسـىمۇ   
ــدى ــى! چىقمىـ ــاي   ئهسـ ــكهنىدى خىتـ ــاالپ كېتىشـ ــۇرۇنال يـ رلهرنى بـ

ــارلىغۇچىالر ــدەكال قىمىرمـــۇ    . چـ ــپالر يهرگه چاپلىۋېتىلگهنـ ــۇ جېـ بـ
مانــا ئهنــدى ئويلىســام، ئهســلىدە ئــۇ جېپالرنىــڭ قــول       . قىلمايــدۇ

ــدە ــون -ئامــال يــوق، ھه. تورمــۇزلىرى تارتىلغانىكهن -ھــۇ دېيىشــىپ ئ
دىن مىــڭ يىگىرمىــدىن ئهســكهرلهر بىرلىشــىپ بــۇ جېپالرنــى ئورنىــ 

تهســـــته كـــــۆتهرگىنىمىزچه بىـــــريهرگه قاتـــــار قىلىـــــپ تىزىـــــپ، 
ئولجىلىرىمىزنى مانىۋېر قىلىپ كۆرسىتىشكه بولسىمۇ تهييارلىغـان  

 يهردە بىــر يهنه كېــيىن …! نــېمه دېــگهن شــهرمهندىچىلىك . بولــدۇق
 ئــايروپىالنلىرى دۈشــمهن قېــتىم بــۇ ئهممــا. تهييارالنــدۇق جهڭــگه

پ ۋەتــۋەرىگىمىزنى تاشــال بومبــا ئېتىــپ ئــوق ئۆيلىنىــپ بېشــىمىزدا
چىقىرىۋەتتى دەڭال، قازاق كوماندىرىمىز دەرھال ئېغىر پىلىمـوتالرنى  

ئانـدىن ۋارقىرىغىلـى   . تىكلىتىپ ئاسمانغا ئوق ياغدۇرۇشقا باشلىدى
 ”!كهلتۈر ئوقىنى ئېتىش ئايروپىالن ئوقى، ئېتىش ئايروپىالن“: تۇردى

ومانــدىر، ك“. ســالدى ئــوق ىــپئېچ يهشــىكنى بىــر يهنه پىلىمــوتچىالر
ــۇ   ــوقى دەپ يېزىپت ــتىش ئ ــايروپىالن ئې  ”!بۇالرنىــڭ ھهممىســىگىال ئ

 ۋەھشىلهشكىلى تېخىمۇ ئايروپىالنالر ئېتىلغانسىرى ئوق نهدىكىنى،
 ئـوق  بىرسـىگه “ دەڭـال،  نـېمه  ئۆتكـۈر  بهكـال  كۆزى قازاقنىڭ ئۇ. تۇردى

ــراپ دەپ ”!تهگـــدى ــى ۋارقىـ ــا. كهتتـ ــى، ئهممـ ــايروپىالنالر نهدىكىنـ  ئـ
. ئهگىــــپ كېلىــــپ بىزنــــى ئوققــــا تــــۇتقىنى تۇتقــــان ئوخشاشــــال

كومانــدىرىمىز ئــۆزى كېلىــپ يهشــىكتىكى ئــوقالرنى يهرگه تۆكۈشــكه 
ــۇپ يهرگه   . باشــلىدى ــاچتۇرۇپ تۆكــۈپ بول يهنه ئىككــى يهشــىكنىمۇ ئ

 دەپ ئوقى ئېتىش ئايروپىالن! قىتايالر ياپتۇۋايمات“: تۈكهرگىلى تۇردى
بهرگهنىــكهن ئهمهســمۇ، بــۇ  قــاچىالپ ئــوقنى ادەتتىكىئــ ســاپال بىــزگه

 تۇرغىنىـدا  بولـۇپ  جىلى تازا كوماندىرىمىز ”!ئالدامچى كاپىر قىتايالر
 كۆرســىتىپ ئــوقنى ســاندۇق بىــر ئېچىلغــان يېڭــى ئهســكهر بىــر يهنه
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-لهسـتىن ئهرەبلىــرى ئـۆزلىرىنى بــۇالپ  په بىــلهن نېگىرلىـرى  ئافرىقـا 
تــاالپ يــۈرگهن جهنــۇبى ئافرىقــا ئــاق تهنلىكلىــرى بىــلهن ئىســرائىل   
ــۇپ    يهھــۇدىيلىرىگه نىســبهتهن ھهسســىلهپ كــۆپ نوپۇســقا ئىــگه بول
تۇرسىمۇ، تـا بۈگـۈنگىچه مۇسـتهقىللىقىنى قولغـا كهلتۈرۈشـته دۇنيـا       

ــارد   ىمىگه جامائهتچىلىكىنىــڭ نوپــۇس ســانى جهھهتتىكــى قــانۇنىي ي
ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه، دۇنيـــادا نوپۇســـى نهچـــچه . ئېرىشـــهلىگىنى يـــوق

يۈزمىڭــدىن ئاشــمايدىغان بىرمــۇنچه مۇســتهقىل دۆلهتلهرمــۇ ھهرگىــز  
نوپۇس سـانىغا ئاساسـهن مۇسـتهقىللىقى توسـالغۇغا ئـۇچراپ باققـان       

يهنى، مۇستهقىللىق ئۈچۈن مىللىي نوپۇس سانى ھهرگىزمـۇ  . ئهمهس
ــد   ــۇپ بېرەلمهي ــانه بول ــۇپراقنى    . ۇباھ ــرەر ت ــىچه، بى ــڭ دەل ئهكس بۇنى

تهدرىجىــي ئىگىلىۋېلىشــنىڭ ئهڭ چىقىمســىز چارىســى، ســـۈنئىي     
. نوپــۇس نىســبىتىنى ئۆزگهرتىــۋېتىش ۋاسىتىســىدىن پايدىلىنىشــتۇر

بۇنىڭغا تىپىـك قىلىـپ ئىسـرائىل دۆلىتىنىـڭ مهيـدانغا كېلىشـى،       
ۇس تالقان قىلىپ بۆلۈۋېتىلىشـى، سـىپر  -بوشناق دۆلىتىنىڭ كۇكۇم

ــاز     ــدىكى كاۋك ــيه قاتارى ــاكى چېچهن ــى ي ــڭ گرىكلهشتۈرۈلىش ئارىلىنى
دېڭىـــزى ) ھهزەر(ئهللىـــرى بىـــلهن قىـــرىم، تاتارىســـتان ۋە كاســـىپى 

بويىدىكى مىللهتلهرنىـڭ ئۈسـتۈن رۇس نوپۇسـى ھالىغـا كهلتۈرۈلـۈپ      
ــپ      ــال قىلىـ ــارلىقالرنى مىسـ ــى قاتـ ــىدە قالدۇرۇلۇشـ ــىيه تهۋەسـ رۇسـ

ڭدەك، نۇرغۇنلىغان شهرقىي ياۋروپا خۇددى شۇنى. كۆرسىتىش مۇمكىن
ۋە ئورتـــــا ئاســـــىيا يېڭـــــى دۆلهتلىرىمـــــۇ ئهنه شـــــۇنداق ســـــۇنئى  
رۇسالشتۇرۇلغان دۆلهتلهر بولغاچقا، تا ھـازىرغىچه بۇنىـڭ سـانجىغىنى    

 .تارتىپ كهلمهكته

بىز بۇ يهردە ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ مىللىي نوپۇس سانى ۋە ئۇنىـڭ  
. ئۆزىمىزگه ۋەزىـپه قىلمـايمىز   خاراكتېرىنى ئىنچىكىلهپ ئولتۇرۇشنى

ــىس،     ــان مۇتهخهسس ــۇچى نۇرغۇنلىغ ــىمىزغا قىزىقق ــته نوپۇس ــۇ ھهق ب
سىياســىيون، ئاخبــاراتچى ۋە شهخســى قىزىققــۇچىلىرىمىز يېتىــپ     
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شىكايهت قىلىش مهقسىتىگه دەلىل بولسۇن دەپ، يوشۇرۇن شهكىلدە 
ــالنغانىدى    ــالىيىتى باش ــۈرۈش پائ ــۇس تهكش ــىتىلىك نوپ ــا . ۋاس ئهمم

بۈگــۈنكى كۈنــدە، خىتــاي دائىرىســىدە بــازار ئىقتىســادىي ئىگىلىكــى   
 ئاساسىي ئىقتىسـادىي سىياسـهت بولـۇپ ئۆزگىرىۋاتقـان بىـر ۋاقىتتـا،      

ــدەك  ــا ’تهقســىماتچىلىق تهڭ‘يۇقىرىقى ــام ق ــال خ  قىلىشــنىڭ خىي
ــۇ ــلىرى قىلچىلىكم ــدى ئاساس ــيىش قالمى ــۇمكىن دې ــالبۇكى،. م  ھ

ــاي ــز تاجــاۋۇزچىلىرى خىت ــى ۋەتىنىمى ــي خهلقىن ــوقىتىش، تهدرىجى  ي
 تاجــاۋۇزچى خىتــاي پۇچقــاقلىرىغىچه-بۇلــۇڭ بــارلىق ۋەتىنىمىزنىــڭ

نىمىزنــى تولــۇق خىتــاي ۋەتى قىلىــپ، پهيــدا ئېقىمىنــى كــۆچمهنلهر
يــۇرتى ھالىغــا كهلتۈرۈشــنى يېــرىم ئهســىردىن بۇيــان ئىزچىــل تــۈردە 

شـۇڭا، خىتـاي   . بىر مهقسىتى قىلىپ كهلمهكـته -ئۆزلىرىنىڭ بىردىن
تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىي نوپۇسىنىڭ ھهقىقىي سانىنى 

ىي ئاشكارىالپ، بهزى قانۇنلىرىدا بهلگىلهنگهن ئىجتىمائىي ياكى مـادد 
ــۋېلىش،      ــاغرىقى تېپىـ ــاش ئـ ــارتۇقچه بـ ــۆزلىرىگه ئـ ــىماتالردا ئـ تهقسـ
شــۇنىڭدەك يهنه خهلقىمىــزگه بىــر تۈرلــۈك روھىــي جاســارەت بېرىــپ   
ــانىمىزنى       ــۇس س ــي نوپ ــڭ مىللى ــاي، بىزنى ــال خالىم ــنى ئهس قويۇش

. بهلگىلىك بىر ساندا چهكلهپ تۇتۇشقا جېنىنىڭ بېرىچه ئۇرۇنىشـىدۇ 
ــاي تاجاۋ  ــۇش، خىتـ ــداق ئۇرۇنـ ــر   بۇنـ ــان بىـ ــاس بولغـ ــا خـ ۇزچىلىرىغـ

ئهنه شــۇنداق ســهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن، ۋەتىنىمىزنىــڭ    . مۇقهررەرلىــك
مىللىـــي نوپـــۇس ســـانى ئـــون بىـــلهن قىرىـــق مىليـــون ئارىســـىدا،  

بىرىدىن -ستاتىستىكا قائىدىلىرىگه قىلچه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان بىر
 .تازېمىن پهرق قىلىدىغان سانالر ئارىسىدا داۋالغۇپ تۇرماق-ئاسمان

 مۇسـتهقىللىقىنى  مىللىـي  قـاراپ  سـانىغا  نوپـۇس “خهلقئارادىكى 
 پاكىستان بولغان قوشنىمىز يېقىن كهلسهك، مهسىلىسىگه ”تونۇش
 سـانىغا  نوپـۇس  ھهرگىزمـۇ  جامائهتچىلىكى دۇنيا ھىندىستاننى بىلهن
 جهنــۇبى شــۇنىڭدەك، خــۇددى! قويمىغــان قىلىــپ مۇســتهقىل قــاراپ
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 يـوق  ئـۇچى  ئوقالرنىـڭ  بـۇ  كومانـدىرىم، “: ۋارقىرىدى كوماندىرىمىزغا
ــدۇ، ــىال تۇرىـ ــىق ھهممىسـ ــوقلىرىكهن مهشـ ــۇ … ”!ئـ ــى شـ  ھېلىقـ

مهتمىدى ئۇنىڭ ئېتى؟ يهنه بىر خىتاي شىتابىغا خهۋەر يهتكۈزۈشكه مه
كېتىۋېتىــپ تۇمانلىقتــا يولــدىن ئېزىــپ دۈشــمهن تهرەپكىمــۇ ئۆتــۈپ 

ئـاخىرى ئـۇ ئاچقۇرسـاقلىقتا ماڭغىـدەكمۇ ماجـالى      . ئايلىنىپ قالىـدۇ 
گه بىــر قالمــاي ئــۆمىلهپ يــۈرۈپ بولســىمۇ مېڭىــپ، يــول بــويى ئــۇ يهر

موخوركــا قهغىزىنــى، بــۇ يهرگه بىــر مىشــهكنى، يهنه بىــر يهرگه تاماكــا  
ــتهپ      ــدىن ئىســ ــدەك كهينىــ ــپ دېگهنــ ــگه قىلىــ ــىنى بهلــ قۇتىســ

ــىدۇ    ــقا تىرىشـ ــز قالدۇرۇشـ ــدىغانالرغا ئىـ ــاي  . كېلىـ ــاخىرى بواللمـ ئـ
چارالشــقا . بىــريهرلهرگه كهلگهنــدە ھوشــىدىن كېتىــپ يېتىــپ قالىــدۇ

ــۇن  ــكهرلىرى ئـ ــاي ئهسـ ــان خىتـ ــدىن  چىققـ ــان يېرىـ ى ھوشســـىز ياتقـ
ــپ،  ــېچىش ھىندىســتانغا“تېپىۋېلى ــى ق ــان نىيىت ــر بولغ ــۇر بى  ئۇيغ

 قويـۇپ  بهلـگه  ھىنـدىالرغا  بويى يول ئهسكهر بۇ تېپىۋالدۇق، ئهسكهرنى
 سۆرىشـىپ  سۆرىگهندەك ئىتنى دۇمبالىغىنىچه ئۇرۇپ دەپ، ”مېڭىپتۇ
 قىسـتاققا -قىـيىن  قايتـا  ئۇنى شىتاپتىكىلهرمۇ. تاپشۇرىشىدۇ شىتاپقا
! ئۇنىڭ گېپىنـى ئاڭاليـدىغان خىتـاي نهدە   . قىلىشىدۇ سوراق ئېلىپ

! ۋاي بىزنىڭ ئاقماق ئۇيغۇرلىرىمىز، نهدىال بولساق بىـز بـوزەك دەڭـال   
ــىمالرنى      ــي قىسـ ــز مىللىـ ــدا بىـ ــۈرۈپ ئاخىرىـ ــپ يـ ــۇنداق قىلىـ شـ

شــۇ بىــر ئــۇرۇش غهلىبىســىدىن . تاشــلىۋەتكهندەكال قىلىشــتى دەڭــال
ــ  ــايالر بى ــيىن خىت ــدىم كې ــداق، بىلمى ــدىمۇ قان ــر . زلهردىن ئۈركى بى

ھېچـنىمه  -بىز ئۇ يهردە ھېچنىمىـدىن . تاغنىڭ يامزىلىغا ئاپىرىۋەتتى
ھاۋا سوغۇق، ياقىدىغانغا ئازراق بېنزىنىمىـزدىن  . يوق تۇرۇپ كهتتۇق

قۇمغـا بېنـزىن تۆكـۈپ يېقىـپ، قىزىـق قۇمغـا       . باشقا بىـرنېمه يـوق  
مـۇز  . ۇ بىردەملىك ئىـش دەڭـال  بۇم. پۈتىمىزنى سېپىپ ئورىنىۋالىمىز

قــوللىرى ئۈشــۈپ، -بىچــارە بالىالرنىــڭ پــۇت. بولــۇپ قېتىــپ قــالىمىز
ــاق  ــڭ بارم ــدى -نۇرغۇنلىرىنى ــاقلىرى چۈشــۈپ قال ــدىغانغىمۇ . ئاي يهي
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ئامـــال يـــوق، يـــاۋا ئىشـــهك ئـــوۋالپ يېيىشـــكه  . بىـــرنېمه قالمىـــدى
ئــۇ تــاغالردا، قــازان ھهرقــانچه قاينىغانــدەك قىلســىمۇ،      . باشــلىدۇق

دە، ئىشــهك گۆشــىنىڭ قېنىمــۇ   -ۇخۇممــۇ پىشــمايدىغان گهپــكهن  ت
ئامال قانچه، قىپقىزىل قان گۆشلهرنى تارتىپ سـوزۇپ،  . كهتمهيدىكهن

شــىتىكلىرىمىز بىــلهن كېســىپ پــارچىالپ غــۇرتال قىلىــپ  -پىچــاق
ــۇ ئـــۇ …! چاينـــاش دېـــگهن نهدە. يۈتىـــدىغان گهپ  ســـاق كۈنلهرنىمـ

ــدۇق ــداقارىغا تۈگىــدى ئۇرۇشــمۇ. ئۆتكۈزىۋال ــاخىرى. ن ــدۇق ئ . قايتۇرۇل
دەسـلىۋىدە  . قهشقهر كوچىلىرىغا ئهكىلىپ بىزنـى تۆكىـۋەتتى  -نيهكه

ــازا     ــۇپ تـــ ــال بولۇشـــ ــدىن خوشـــ ــاق قالغانلىغىـــ ــز ســـ جېنىمىـــ
قارىساق بۇنداق كـۈنلهر تۈگهيدىغانـدەك ئهمهس،   . ئوينىۋالغانىكهنمىز

بىزنىڭ باتالىيون كوماندىرىمىزمۇ ھه نېمه دېگهن بىلهن بىـر ئـۇرۇش   
دالىغا ئىـگه بولـدى دەپ يۈرگهنتـۇق، قانـداق قىلىشـتى بىلمهيـال       مىـ 

قالـــدۇق، بىرمـــۇنچه خىتـــاي تهكشـــۈرۈش ئۆمۈگىـــدىكىلهر كېلىـــپ  
كېتىشكهندىن كېيىن، قهشقهردە بىر كۈنىسى غهرق مهس، تىلاليدۇ، 

. قارىسام پاگۇنىـدىكى تـوچكىلىرى كامىيىـپ قالغانـدەكال    . ۋارقىرايدۇ
ــۇرۇنقى    ــۇنى يهنه ب ــلىدە ئ ــقانىكهن  ئهس ــۈرۈپ قويۇش ــا چۈش . ئۈنىۋانىغ

ــۇ بــۇرۇنقى روتــا كومانــدىرلىقىغا چۈشــۈرۈپ قويۇشــۇپتۇ      . ئهمىلىنىم
تاغــدا قــوي باقســاممۇ بۇنىڭــدىن جاخســى دەپ     . كېــتىمهنال دەيــدۇ 

شـۇنداق ئايلىنىـپ بىكارچىلىقتـا بىرىمىـز     . بىرسىلىرىنى تىلاليـدۇ 
ــارۋاز   ــز قىم ــز نهشــىكهش، يهنه بىرىمى ــوي، بىرىمى ــىۋ-زاب ــۇپ پاش از بول

قارىســاق بىــزگه ھــېچكىم . دېگهنــدەك يېــرىم يىلنــى ئۆتكۈزىۋەتتــۇق
ئاخىرى بهزىلهر  ئۆيۈمگه يـېقىن كېلىـپ   . ئىگه بولىدىغاندەك ئهمهس

قاپتىمهن، بىر بېرىپ كۆرۈپ كېلهي دېيىشىپ يولغا چىقسىمۇ غىڭ 
ــوق   ــى ي ــدىغان بىرس ــاپ   . قىلى ــتىلهپ يوق ــپ ھهپ ــدىن چىقى گازارمى

-ئاخىرى گازارمىالر بىـر . ىلىدىغان بىرسى يوقكهتسهكمۇ سۈرۈشته ق
ــۇردى   ــىغىلى ت ــدىنال بوش ــرلهپ ئۆزلىگى ــولكتىن  . بى ــي پ ــۈچ مىللى ئ
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بىلهن ۋاسىتىلىك ستاتىستىكىلىق پائالىيهتلهرگه ئـۆزلىرىنى ئـۇرۇپ   
ــۇمكىن   ــىمىز م ــته دەپ پهرەز قىلىش ــدە ئهڭ  . كهلمهك ــڭ ئىچى بۇالرنى
ه خىلىنـــى كۆرســـىتىپ تىپىـــك بولغانلىرىـــدىن مۇنـــداق بىرقـــانچ

ئۇالرنىڭ بىرسى، خهلقىمىزنىڭ ھهقىقىـي مىللىـي   : ئۆتۈشكه بولىدۇ
نوپــۇس ســانىنى ئاشــكارىالش ئــارقىلىق ئوقۇغــۇچى قوبــۇل قىلىــش،  

ئىشـــچى ئـــېلىش، ئىقتىســـادىي ۋە مهمـــۇرىي تهقســـىماتالردا -كـــادىر
ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغـان ئهقهللىـي ھهققىنـى تهلهپ قىلىشـنى     

لىق مهقســهت قىلىشــتىن ئوتتۇرىغــا چىققــان دېــيىش ئــۆزىگه ئاساســ
مـۇمكىن؛ يهنه بىــر قىســىم كىشـىلىرىمىز خهلقئــارالىق كىشــىلىك   
ھوقــۇق قانۇنلىرىنىــڭ قايســى بىــر ماددىلىرىــدا ئىنتــايىن مــۈجمهل  
قىلىپ ئوتتۇرىغا قۇيۇلغان نوپۇسـى ئـون مىليونـدىن كهم بولمىغـان     

ــ      ولى بىـــلهن بېقىنـــدى مىللهتـــلهرگه ئهركىـــن ئاۋازغـــا قويـــۇش يـ
مۇستهقىللىق تهلىپىنى تونۇيدىكهن دېگهندەك خام خىيالالرغا ئۈمىد 
بــــاغلىۋېلىش يۈزىســــىدىن ھهقىقىــــي نوپــــۇس ستاتىســــتىكىلىق 
مهلۇمــاتالرنى ئاشــكارىالش مهقســىتىدە ئوتتۇرىغــا چىققــان دېيىشــكه  
بولىــدۇ؛ يهنه بىرقىســىم كىشــىلىرىمىز بولســا، نوقــۇل ئــۆزىنى چــوڭ 

لىشنى مهقسهت قىلىپ بۇ مهسىلىگه قىزىقىپ كۆرسىتىپ پو ئېتىۋې
ــۆزلىرىگه يېگــانه  . قالغــان دېيىشــكه بولىــدۇ  ــق يېــرى، ئ  تىــنچ‘قىزى

 ھهرىكهت ئازادلىق مىللىي پروگراممىسىنى ’ئېرىشىش ئهركىنلىككه
 مهسىلىگه بۇ دېگهن ’سانى نوپۇس‘ كىشىلىرىمىز قىلىشقان مىزانى

 . غا چىقماقتائوتتۇرى بولۇپ گهۋدىلىك ئاالھىدە قىزىقىشتا

ــارتىيه    ــر پـــ ــۈنلهي بىـــ ــرى پۈتـــ ــاي دائىرىلىـــ ــلىدە، خىتـــ ئهســـ
ــىتى    ــك سىياســــ ــي دۆلهتچىلىــــ ــدىكى مهركىزىــــ دىكتاتورىلىقىــــ

نى ئىجرا قىلىـپ كهلـگهن سهكسـهنىنچى يىلالردىـن     ) سوتسىيالىزم(
بــــۇرۇنقى ئۆلــــۈك تهقســــىماتچىلىق سىياســــىتىنى يۈرگۈزۈۋاتقــــان 

ولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن تىـنچ  ۋاقىتالردا، مىللىي مهنپهئهتلىرىمىزنى ق
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نلىقى ھهققىـدە بۈگـۈنگىچه بىـرەر مهلۇماتقـا ئىـگه      خۇالسىلهپ چىققا
شـۇنداق ئىـكهن، تـارىختىن بۇيـان ۋەتىنىمىزنىـڭ نوپـۇس       . ئهمهسمىز

. ستاتىستىكا سانلىق مهلۇماتلىرى بهكال مۈجمهل بولۇپ كهلگهنىدى
ــانجۇ  ــيىن م ــتهملىكه ۋە   -كې ــرىم مۇس ــڭ يې ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى خىت

لىرىمىزدىن باشالپ، بۇ مۇستهملىكىسى ھالىغا كىرىپ قالغان ۋاقىت
ــاي    ــۈنلهي خىتـ ــلىرى پۈتـ ــتىكا قىلىـــش ئىشـ جهھهتتىكـــى ستاتىسـ
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ رايىغا قاراپ ئىشلىنىپ كېلىۋاتقاچقـا، ۋەتىنىمىـز   
خهلقىنىڭ نوپۇس سانى ئىزچىـل تـۈردە كهسـكىن ئىنكـار قىلىـنىش      
يــاكى پهۋقۇلئــاددە مۇبــالىغه قىلىــنىش ئارىســىدا داۋالغــۇپ كهلــگهن   

ولۇپمـۇ يهتمىشـىنچى يىلالردىـن باشـالپ ئـۆز كىشـىلىرىمىز       ب. ئىدى
ــلهن     ــولالر بى ــدىن يوشــۇرۇن ئوتتۇرىغــا چىقىــپ ۋاســىتىلىك ي تهرىپى
سانلىق مهلۇماتالرنى توپالپ سېلىشتۇرۇش ۋە قايتا ھېسابالشـالردىن  
ــتىكىلىق رەقهملىـــرىگه      ــىتىلىك ستاتىسـ ــۈرگهن ۋاسـ ــا كهلتـ قولغـ

ۇس سانىمىز بىـلهن، خىتـاي   ئاساسلىنىپ مۆلچهرلهنگهن مىللىي نوپ
تاجاۋۇزچىلىرى ئېالن قىلغان مىللىي نوپـۇس سـانىمىز ئوتتۇرىسـىدا    

ئهممـا شـۇنى   . ئون ھهسسىگه يېقىن پهرقـلهر كۆرۈلـۈپ تۇرماقتـا   -بهش
قۇللـۇق شـارائىتى   -كېسىپ ئېيتىشقا ھهقلىقمىزكـى، مۇسـتهملىكه  

ئاستىدا، ۋەتىنىمىزدىكى مىللىي نوپـۇس سـانىمىز مهڭگـۈ بىـر سـىر      
ــدۇ   ــدە ســـــاقلىنىپ كېتىۋېرىـــ ــاي   . ھالىتىـــ ــز خىتـــ يهنـــــى، بىـــ

ــي     ــڭ مىللىــ ــالغىنىمىزدا، بىزنىــ ــدا قــ ــڭ قولىــ تاجاۋۇزچىلىرىنىــ
 . نوپۇسىمىزدىن ھېچكىم ئېنىق مهلۇمات ئااللمايدۇ

ئۇنداقتا، بۈگۈن بىزگه نوپۇس سانىمىزنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇش 
 نېمه ئۈچۈن شۇنچىۋاال زۆرۈر بولۇپ قالدى؟

هلقىنىڭ ھهقىقىي مىللىي نوپۇس سانىنى ئوتتۇرىغا ۋەتىنىمىز خ
قويۇشتا كىشىلىرىمىز بىرقانچه خىل مهقسـهتلهرگه يېـتىش خىيـالى    
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ــاتتى    ــوزۇپ كېتىۋات ــىم ت ــۇ قىس ــان ب ــۈنلىرى  . يىغىلغ ــيىن بىرك كې
 كۈتـــۈڭالر، تهخســـىماتنى يېڭـــى قايتىـــپ ئۆيـــۈڭلهرگه خالىســـاڭالر“

ــۇرۇڭالر ســاقالپ خالىســاڭالر ــگهن ”ت ــدى خهۋەر دې  رۈلدىشــىپگۈ. كهل
مهن ئۇ ۋاقىتالردا پهيجاڭ بولىۋالغىنىم . ىشتىكېت ئهسكهر كۆپ بهكال

تـۇال تهلهپ قىلىـپ تۇرىۋالغىنىمـدىن    . ئۈچۈن، سـاقالپ تـۇراي دېـدىم   
 يهرلىـك  قىلىـپ  كـادىرى  ’ئېـنىقالش  تـوتنى ‘كېيىن، بىر نـاھىيىگه  

 يىل ئىككى نهق يهردە ئۇ. ئىۋەرتىلدىم قىلىپ ياردەمچى خىزمهتلهرگه
مهنمــۇ . لهر چىققىلــى تــۇردىكىــيىم ھهربــى يېڭــى قارىســام. قالــدىم

بېرىپ يۆتكىتىۋاالي دەپ ۋىاليهتتىكى ھهربى قۇراللىق باشقارمىسىغا 
كىرســهم، يېــرىم كــۈنگىچه ئارخىــپ ئــاختۇرۇپ مېنىــڭ تىزىمىمنــى   

دېمهك شۇنچه يىلدىن بېرى ھهربـى كىيىمنـى   . تاپالمايدۇ بۇ خىتايالر
ــلهن  ــۈرگىنىم بى ــۆزەمچه پهيجــاڭمهن دەپ   كىيىــپ ي ئىگىچاقىســىز، ئ

ــۋەرگهنىكهنمهن دەڭــال ــۇ ئىــش بولمىــدى ! يۈرى ــۈرۈمچىگه كېلىــپ . ب ئ
قانـداق ئىـش   . ئۇ يهردىمۇ تىزىمىم چىقمىـدى . ھهربى رايونغا كىردىم

ــمهن  ــۇ دەيـ ــدۇ بـ ــۇپ كېتىۋاتىـ ــقاندەك  . بۇلـ ــازاق قىلىشـ ــايالر مـ خىتـ
كه تىزىمالتقان ھېلىمۇ ياخشى، بىر يهرلهردىن ھهربىلىك. كۈلىشهتتى

ئېتىم چىقىپ قالدى دەڭال، ئـۇنى دەپ، بـۇنى دەپ مېنـى ئاغزىمـدىن     
ــدىرى دەرىجىســىدىكى كــادىر    ــا كومان ــاۋىن روت ــويىچه مۇئ چىققىنــى ب

ئىســـىت دەيـــمهن، . ھېســـاۋىدا يهرلىكـــكه بېرىۋېتىـــدىغان بولۇشـــتى
مهيلـــى . مۇئـــاۋىن باتـــالىيون كومانـــدىرى دەپ باققـــان بولســـاممۇغۇ

نېمه ئىش . ۇل دەپ، ھۆكۈمهت كادىرالر بۆلۈمىگه باردىمئۇنىڭغىمۇ ماق
ــورىدى ــهن دەپ سـ ــدىرلىتالمىغىنىمىز  . قىلىسـ ــاپالرنى مىـ ــۇ پىكـ شـ

ــدىم    ــۋەرتىڭالر دې ــار يهرگه ئى ــىنا ب ــپ ماش ــىمگه كېلى ــۇنداق . ئېس ش
ئۇ يهرگه . قىلىپ بىر ماشىنا رېمونت زاۋۇتىغا كۆرۈپ كېلىشكه باردىم

. رىپال ئىشــلهپ كېتىپــتىمهنقىزىقىــپ قېلىــپ، مــاتور ســېخىغا كىــ
رەسمىيهتلىرىڭنى كهينىڭدىن ئىۋەرتىپ بېرىمىز دېـگهن شـهھهرلىك   
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ــۆتهيمىز، ئهنه    ــا ئـ ــمىيهتلىرىمنى مانـ ــدىكىلهر، رەسـ ــادىرالر بۆلۈمىـ كـ
ــى ئۆتكۈزىۋېتىشــتى     ــۋەرتىمىز دەپ يۈرۈپمــۇ بىــرەر يىلن ھېلىمــۇ . ئى

ياخشــــى ھهربــــى رايونــــدىن خــــېلىال ئوبــــدان چېكىــــنىش پــــۇلى  
ــانىكهنمهنئېلىۋال ــورىغىنىدا   . غ ــېمه دەپ س ــجهڭ ن ــۇ دەرى ــۇ زاۋۇتتىم ب

ئــۇ يهردىمــۇ . پــارچىالپ ئولتۇرمــايال روتــا كومانــدىرى دەپ قويغانىــدىم
. غىـڭ قىلمـاي ئىشـلهپ يۈرىـۋەردىم    . كوجاڭلىق مائاشىنى بېرىۋەردى

بىــر ۋاقىتالرغــا كېلىــپ مهدەنىــيهت ئىنقىالبــى دېــگهن نــېمه بولــۇپ  
. مــاتور ئۇستىســى بولــۇپ قېلىۋاتقانىــدىم  ئــاڭغىچه ئوبــدانال. كهتتــى

. مائاشىم كادىر، ئىشىم ئىشچى، كېيىن بىر گهپ بوالر دەپ يۈرىۋەردىم
بىر يىللىرىغـا كېلىـپ ئىنقىالبـى كوممـۇتىتالر قۇرۇلـۇپ، ئـۆزىچىال       
مېنىمۇ قاتارغا كىرگۈزۈپ، سېخ مۇدىرى دەپ ئىككى يـۈز ئىشـچىنىڭ   

ىـڭ باشـلىقى چاقىرىـدۇ،    بىركـۈنى زاۋۇتن . بېشىمۇ قىلىـپ قويۇشـتى  
 دەپ ”اڭلىق مائاشىڭنى نهدىن تهستىقلىتىپ ئالدىڭ؟كوج بۇ سهن“

 كهتــكهن يوقــاپ يهنه − ئىچىمــدە، دېــدىم −! ۋاھ“. تــۇردى ســورىغىلى
ــىمامدىم ــكه دەپ ”ئوخشـ ــلىدىم ئهنسىرەشـ ــر. باشـ ــايال تهخىـ  قىلمـ

 سۈرۈشــته ئىشــخانا ئىشــخانىمۇ بېرىــپ بۆلــۈمىگه كــادىرالر ھۆكــۈمهت
ئاجايىـپ  . اي كهلـدىم تاپتۇرالمـ  ئىكهنلىگىمنـى  كىـم  يهنىـال  قىلىپ

ئىشــالردە بــۇ، ھهتتــا مهن قاتناشــقان قىســىمالرنىڭمۇ تىزىملىگىنــى  
ھهممىال يهردە ئۇنداق بىـر قىسـىم بولـۇپ باقمىغـان،     . تېپىشالمىدى

 …. ئارخىپالردا كۆرۈنمهيدۇ ال دېيىشىدۇ بۇ خىتايالر

زنىـڭ ئـاخىرقى تهقـدىرى    بىزنىـڭ مىللىـي ئارمىيىمى  ! مانا قاراڭ
ئهسلىدىنال بۇالرنىـڭ  ! نېمه دېگهن ئادەمنىڭ ئىچىنى سېرىۋىتىدۇ ھه

ــته    ــي قىســىمالردىن قۇتۇلۇشــنىڭ ئاجايىــپ غهلى ھهممىســى مىللى
مىللىــــي قۇراللىــــق قوشــــۇنىمىزنىڭ . ھىلىگهرلىكلىــــرى ئىــــدى

مـۇھىملىگىنى خىتـايالر بىزنىـڭ دۆت ئهمهلـدارلىرىمىزدىن بهكــرەك     
  …! يهنى ئۇنىڭدىن بهكال قورقۇشاتتى. ىياخشى بىلهتت
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  نوپۇس ئىشغالىيهتچىلىكى 1.1§
ــۇۋېلىش   ــۇپراقلىرىنى تولـــۇق خىتايالشـــتۇرۇپ يۇتـ ــز تـ ۋەتىنىمىـ
پىالنــى، خىتاينىــڭ يېقىنقــى يېــرىم ئهســىرلىك ئىنتــايىن مــۇھىم   

ئهگهر بىز ئىنچىكىلىك بىلهن تهھلىـل  . تاجاۋۇزچىلىق سىياسىتىدۇر
قىلىــپ كۆزۈتىــدىغانال بولىــدىكهنمىز، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى جــاڭ  

ــارەن، جىژجوڭنىـــڭ ۋەتىنىمىـــزگه ئايـــاق با ســـقان كۈنىـــدىن ئېتىبـ
ســــهۋەبلهرنى ئويــــدۇرۇپ -ۋەتىنىمىــــز تهۋەســــىدە ھهرخىــــل باھــــانه

ــاي نوپۇســى     ــۇتلهق ئۈســتۈن خىت چىقىرىشــىپ ســۇنئى شــهكىلدە م
يارىتىپ، دۇنيا خهرىتىسى ۋە دۇنيا تارىخىي تىزىملىكلىرىدىن ئۇيغـۇر  
ۋەتىنــى دېــگهن بــۇ ئۇقــۇمنى تــارىخىي، مــاددىي، مهدەنىــي، نوپــۇس ۋە   

ى جهھهتتىن تولۇق ئۆچۈرۈپ تاشالشقا بار كۈچى بىلهن ئۇرۇنۇپ مهنىۋ
 . كهلگهنلىكىنى ئوچۇق كۆرۈپ ئاالاليمىز

يېقىنقـــى يېـــرىم ئهســـىردىن بۇيـــان ئـــاقىللىرىمىز تهرىپىـــدىن 
ئىزچىل سهل قارىلىپ كېلىنىۋاتقان بـۇ پاجىئهلىـك ئـاقىۋىتىمىزنى    

ــهر      ــاۋۋال ش ــز ئ ــۈن، بى ــىمىز ئۈچ ــۇپ يېتىش ــق تون ــۇ ئېنى قىي تېخىم
زېمىـن  -تۈركىستان خهلقىنىڭ مىللىي نوپۇسى ھهققىدىكى ئاسـمان 

-پهرق قىلىۋاتقــان ھهرخىــل ســانلىق مهلۇمــاتالر ھهققىــدىكى تــاالش
 .تارتىشالر ئۈستىدە قىسقىچه توختىلىپ ئۆتهيلى

نوپـۇس ستاتىسـتىكا ئۇســۇلى جهھهتـتىن ئالغانــدا، باشـقا نۇرغــۇن     
ــز   ــاش، ۋەتىنىمى ــائهتچىلىكىگه ئوخش ــا جام ــدىن   دۇني ــۇ ئهزەل خهلقىم

ئۆزلىرىنىڭ ئومۇمىي نوپـۇس سـانىنى ئېنىـق ئوتتۇرىغـا چىقىرىشـقا      
ــون     ــكه، ئـ ــۇپ كهتمىگهچـ ــاجلىق بولـ ــددىي ئېهتىيـ ــك جىـ ئۇنچىلىـ
توققۇزىنچى ئهسىرگه كهلگۈچه بولغان ئارىلىقتـا بـۇ جهھهتـته مـۇقىم     
ــېلىش ئۇســۇلىنى يــاكى نوپــۇس مهلۇمــاتىنى    بىــر نوپــۇس ســانىنى ئ
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بــۇ كىتابتــا ئهنه شــۇ خىــل ئۈمىدســىز ســوئالالرنى  . جهلــپ قىلماقتــا
ــزگه     ــل قىلىــپ، خهلقىمى ــر ئۇســلۇبتا تهپســىلىي تهھلى ــۆزگىچه بى ئ
نـــۆۋەتتىكى مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىـــزگه ئهڭ ئېغىـــر 
تهھدىت بولۇپ تۇرۇۋاتقان دۈشمهن كۈچلىرىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى، 
مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــڭ خاتـــا چۈشـــهنچىلىرى، 
بۇندىن كېيىنكى مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز ئۈچـۈن زۆرۈر  
ــۆۋەتتىكى    ــازادلىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ ن ــي ئ ــان مىللى ــۇپ تۇرۇۋاتق بول

ــقا ئاســـاس بولىـــدىغان ھهرىـــكهت پروگراممىســـىنى تـــۈزۈپ چ ىقىشـ
ــقۇچلىرى، بــۇ       ــهكىللىرى ۋە باس ــكهت پرىنســىپى، ھهرىــكهت ش ھهرى
جهھهتتىكى تهھلىللىرىمىزنىڭ مۇقهررەر نهتىجىسى بولغان بىرىنچى 
باسقۇچلۇق مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ كـونكرېتنى     

چــارىلىرى ھهققىــدە تهپســىلىيرەك مــۇالھىزە يۈرگۈزۈشــكه     -ئۇســۇل
دېـگهن  » مۇستهقىللىقىمىزدىن ئۈمىـد بـارمۇ؟  «بولۇپمۇ  .تىرىشىمىز

ــولىنى     ــۆزگىچه كــۈرەش ي ــتلهنگهن ئ ــابىمىزدا تهكى ــارا تاشــلىق كىت ق
 ياتســـاڭمۇ جىـــم“: بـــۇ دېـــمهك. ئاالھىـــدە تهكىـــتلهپ كۆرســـىتىمىز

 يــــا ئىــــكهن، شــــۇنداق. ئاتالنســــاڭمۇ ھهرىكهتــــكه ئۆلتۈرۈلىســــهن،
  .دېگهنلىكتۇر ”!ئۆلۈم يا − مۇستهقىللىق

***  

  

 

 بىرىنچى بۆلۈم

 ۋەتىنىمىزنىڭ بۈگۈنكى ۋەزىيىتى
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مانـا بـۇالر بىزنىـڭ يـېقىن ئۆتمۈشـىمىزدىكى      ! ئاھ، بىـز ئۇيغـۇرالر  
 ۋەتهنگه لىرىمىزنىڭ ’چوڭ‘ تۇتۇشقان يولىنى ’قىلىش كۈرەش تىنچ‘

 ’چـــوڭ‘ شـــۇ مانـــا! تـــۆھپىلىرى چـــوڭ يىللىـــق ئهللىـــك قوشـــقان
ــڭ ــىدە لىرىمىزنىـ ــڭ تهربىيىسـ ــز بىزنىـ ــورالنى خهلقىمىـ ــه قـ  كۆرسـ

ــا تېررورلـــۇق غان، مىللىـــي قىســـىمنىڭ گېپـــى كېلىـــدى خىيالىغـ
چىقسىال فاشىسـتلىق دەپ قورقـۇپ كېتىشـىدىغان غهيرىـي نورمـال      

 ! ھالغا كهلتۈرۈلدۇق

***  

 

 ئابدۇرېهىمغا سۆزلهش نۆۋىتى كهلگهندە .24
. باقمامسىلهر سېلىپ قۇالق گېپىمگه بىر مېنىڭمۇ ئاغىنىلهر، −

بىر يۇتـۇم   چىنىسىدىن قولىدىكى ئۇ −. دەڭالر دېسهڭالر نېمه ئاندىن
چاي ئوتلىۋېلىپ ئهتراپىدىكىلهرگه بىر كۆز يۈگۈرتۈپ چىقىـپ سـۆزگه   

ــتى ــي −. كىرىشـ ــۈچىمىزدىن ھهربىـ ــۇتلهق كـ ــز مـ ــقا ئېغىـ  ئېچىشـ
 خىتـــــاي خهلقىنـــــى ۋەتىنىمىـــــز شـــــارائىتتا، بـــــۇ بولمايـــــدىغان

ــدىن ــدۇرۇش تاجاۋۇزچىلىرىـــ ــتىگه قۇتۇلـــ ــتهكلهيمهن ھهرىكىـــ  يېـــ
ــدىكهنمىز، ــڭ دەيـ ــۇ مېنىـ ــاڭالر   دېگهنلىرىمنىمـ ــۇم ئويالنمىسـ چوقـ

ــاڭالر، بـــۇنى تهشـــكىالتىمىزنىڭ  . بولمايـــدۇ ــا مهنـــدىن سورىسـ ھهتتـ
نۆۋەتتىكى تۈپكى ھهرىكهت ئىستراتېگىيىسى قىلىشىمىز شهرت دەپ 

يهنى، بىزنىـڭ بىرىنچـى قهدەمـدىكى ۋەزىپىمىـز ۋەتىنىمىـز      . قارايمهن
اي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــــڭ نوپـــــۇس ســـــانىنىڭ تهۋەســـــىدىكى خىتـــــ
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ــاق     ــتا ئورت ــى پىالنالش ــدىغان ھهرىكهتلهرن ــىنى چهكلىيهلهي كۆپىيىش
پىكىــرگه كهلــگهن بواللىســاق، مــۇتلهق تــۈردە تۆۋەنــدىكىچه تاكتىكــا  

 :بهلگىلىشىمىز شهرت بولىدۇ

ــۇ − ــاكتىكىالرنى بــ ــتىن تــ ــاۋۋال بهلگىلهشــ ــۇالرنى ئــ ــر شــ  بىــ
ــىمغا ــهت ئىزاھلىشــ ــالر رۇخســ ــز: قىلىڭــ ــۇ بىــ ــي يهردە بــ  مىللىــ
ــتهقىللىق ــى مۇسـ ــىد جېڭـ ــىۋاتقانىكهنمىز، جهڭ توغرىسـ ا سۆزلىشـ

بــۇرۇنالردا ئۇرۇشــالر بىۋاســىته . دېگهننىمــۇ ئېنىــق بىلىشــىمىز الزىــم
. دۈشــمهن بىــلهن ســهپته ئۇچۇرۇشــۇش ئــارقىلىق مهيــدانغا كېلهتتــى  

بولۇپمـــۇ بىزنىـــڭ ۋەتىنىمىزدىكـــى ئۇرۇشـــالر ئاساســـهن شـــۇ خىـــل  
رۇشــالر بىــلهن دېگــۈدەكال يىگىرمىنچــى ئهســىرگه     شــهكىلدىكى ئۇ

بۈگــۈنكى ئۇرۇشــالرنىڭ ئۇچۇرۇشــۇش ئــارىلىقى . كىرىــپ كهلگهنىــدى
زەمبىـرەك،  -شۇنچىلىك يىراقلىشىپ كهتتىكى، نۇرغۇن ئۇرۇشالر تـوپ 

ئۇرۇش ئايروپىالنلىرى بىلهنال پۈتـۈپ كېتىـپ، ئهسـكهرلهر دۈشـمهننى     
بـۇ يهردە  . ا غهلىـبه قىلىشـىدۇ  زادىال كۆرمهي تۇرۇپ يا ئۆلۈپ بولىـدۇ، يـ  

ئۇرۇشـتا دۈشـمهننى   : يهنه شۇنداق بىـر مهسـىلىمۇ ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ    
ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىش غايه قىلىنامدۇ ياكى دۈشـمهننى بـوي سـۇندۇرۇش    
غــــــايه قىلىنامــــــدۇ؟ روشــــــهنكى، ئهســــــلىدە بويســــــۇندۇرۇش،      
كۈچسىزلهشــــــتۈرۈش، تهســــــلىم قىلــــــدۇرۇش، ئاگاھالنــــــدۇرۇش، 

قۇتـــۇش، پاراكهنـــدە قىلىـــش، نامـــاقۇل قىلىـــش،  چېكىنـــدۈرۈش، قور
چىقىمىنى تۆلىتىۋېلىش دېگهندەكلهردىن بىر يـاكى بىرقانچىسـىنى   

بىـز ئۈچـۈن ئېيتقانـدا، دۈشـمهننى     . مهقسهت قىلىدىغانلىقى مۇقهررەر
ۋەتىنىمىز تهۋەسىدىن قوغالپ چىقىرىش ئهڭ ئاخىرقى مهقسـىتىمىز  

قورقۇتـۇش، پاراكهنــدە   بولىشـى، بـۇ نۇقتىغـا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن ئـاۋۋال      
قىلىــش، ئانــدىن كــۈچىنى خــورىتىش، شــۇ جهريانــدا بىــز ئۆزىمىزمــۇ   
كۈچىمىزنى ئاسراش، كۈچلىنىش ۋە بىـرقهدەر مـۇقىم ئـازاد رايونالرغـا     

ئادەتته سهپ تارتىپ . ئېرىشىۋېلىشنى قولغا كهلتۈرۈش بولىشى الزىم
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مىسلى كۆرۈلمىگهن ئهخالقىي ۋە مىللىي بۇلغىنىشالرنى كهلتـۈرۈپ  
ئهخالقىـي بـۇلغىنىش ھادىسـىلىرىگه    -مىللىـي  بۇ خىـل . چىقارماقتا

ــي    ــدانلىق كىشــىلىرىمىزنىڭ ئهقهللى ــىم ۋىج ــدىمىغان بىرقىس چى
دەرىجىدىكى ھهققانى تهلهپلىرىمۇ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىـدىن  
ــلهن    ــرى بىــ ــتۇرۇش ۋە قىرغىنچىلىقلىــ ــق باســ ــىته قوراللىــ بىۋاســ

 .خۇالسىلىنىپ كهلمهكته

يـۈز بېرىشـىدىكى ئهڭ تـۈپكى     خهلقىمىز بـۇ خىـل پاجىئهلهرنىـڭ   
سهۋەبنىڭ، ئۆز مىللىي ۋەتىنىنـى خىتـاي تاجـاۋۇزچى كـۆچمهنلىرىگه     
تارتقۇزۇپ، ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ھاكىمىيىتى، مىللىي ئارمىيىسـى ۋە  
مىللىي مۇستهقىللىقىدىن مهھرۇم بولـۇپ قالغانلىقىـدىن كېلىـپ    

ۈدەك چىقىۋاتقانلىقىنى تهدرىجىي ھالدا ھېس قىلىشىپ، ئوچۇق دېگ
تهرغىــب قىلىنىۋاتقــان تىــنچ سىياســىي نــارازىلىق يــاكى زوراۋانلىــق  
تۈسىنى ئالىدىغان ھهرخىل شهكىلدىكى نهتىجىسـى كۆرۈلمهيـدىغان   
ــۆزلىرىنى     ــۈن ئ ــالىيهتلىرى ئۈچ ــتهقىللىق پائ ــي مۇس ــكارا مىللى ئاش

ئهپسۇسكى، بـۇ خىـل ئاشـكارا نـارازىلىق كۆرسـىتىش      . بېغىشلىماقتا
ىش يوللىرىنىڭ ھـېچ قايسىسـى ۋەتىنىمىـز    ياكى قارشىلىق كۆرسىت

مىللىي مۇستهقىللىقىنىڭ ئۇپۇقىنى كۆرسىتىپ بېرەلمىگهنلىكى، 
ــلهرنىڭ       ــان بېرىش ــۇدە قۇرب ــۇش ۋە بىه ــۇدە ئۇرۇن ــق بىه ــۇزۇن يىللى ئ
ئىزچىل مهيدانغا كېلىپ تۇرۇشى، نۇرغۇن كىشىلىرىمىزنى ھارغۇزۇپ 

ــا  ــېلىپ قويماقتــ ــا ســ ــۇملىكى : ئويغــ ــڭ مهھكــ ــا بىزنىــ مىز ئهجهبــ
پېشانىمىزگه پۈتۈلۈپ كهتكهنمىدۇ؟ خهلقىمىـز تـارىخىي جاسـارىتى ۋە    
كۈرەش ئهنئهنىلىرىدىن پۈتۈنلهي مهھرۇم بولۇپ قالغانمىـدۇ؟ ئهمـدى   
مىللىـــي مۇســـتهقىللىقىمىز ئۈچـــۈن قـــولىمىزدىن كېلىـــدىغان     

ــدۇ؟    ــارە قالمىغانمىــ ــۈك چــ ــر ئۈنۈملــ ــداق بىــ ــى  ھېچقانــ بىزنــ
ئـون  -ىل سوئالالر يېقىنقـى بهش ئۈمىدسىزلهندۈرۈپ كېلىۋاتقان بۇ خ

ئاستا ئـۆزىگه  -يىل مابهينىدە بىرقىسىم پىكىر ئىگىلىرىمىزنى ئاستا
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قوشنا  ئهگهر ئۇالرنىمۇ نورمال بىر(خىتايالرنىڭ بېشىغا كهلگهنلهردىن 
ھهسسىلهپ ئېغىر ) ئهلنىڭ ئهقهللىي بىر ئادىمى دەپ تونىغىنىمىزدا

تاالڭ قىلىشـقا كهلـگهن   -شۇنىڭغا قارىماي ۋەتىنىمىزنى بۇالڭ. ئىدى
نهچچه مىليون خىتاي تاجاۋۇزچىسـى ئۆزلىرىنىـڭ چېكىـدىن ئاشـقان     
مىللهتچىلىك، ئىرقچىلىق، چېكىدىن ئاشقان ئېغىـر مۇتهئهسسـىپ   

فېئوداللىق، ئىنسان قېلىپىدىن چىققان فاشىسـتىك ۋە  ۋە ياۋۇزالرچه 
ــۇ     ــى تېخىم ــكهن شهخســىيهتچىلىك غهرەزلىرىن ــپ چۈشكۈنلهش چىرى
ئهركىن ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچـۈن، ۋەتىنىمىـز تهۋەسـىدە يېگـانه خىتـاي      
تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرىگىال خاس ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي ئىسالھات 

، خهلقىمىزنــى بــارلىق ئۆزگىرىشــلىرىنى پهيــدا قىلىشــقا كىرىشــىپ 
زامـانىۋى ئىشـلهپچىقىرىش پائالىيهتلىرىــدىنمۇ سـىقىپ چىقىرىشــقا    

ۋەتىنىمىزنــى تېــز ۋاقىــت (ئهڭ خهتهرلىــك بولــۇۋاتقىنى، . كىرىشــتى
ئىچىدە تولـۇق خىتايالشـتۇرۇش چارىسـى ھېسـابالنغان خهلقىمىزنـى      
خىتــاي يۇرتىغــا تــارقىتىش ئــارقىلىق ئانــا يــۇرت ئۇقۇمىــدىن مهھــرۇم 

 نوپۇســىنى خىتــاي ســۇنئى) تۈزەتكــۈچى قايتــا −ۇرۇش پىالنــى ۋە قالــد
 .كىرىشىۋاتقانلىغىدۇر قىلىشقا ئىجرا جىددىي ئىشىنىمۇ كۆپهيتىش

ۋەتىنىمىــز خهلقــى، يېقىنــدىن بۇيــان خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ 
پايدىسى ئۈچۈنال اليىهىلهنگهن ئىقتىسادىي ئىسالھاتىنىڭ قىسـمهن  

تــــوال -قتىســــادىي جهھهتــــته ئــــازيوچۇقلىرىــــدىن پايــــدىلىنىپ ئى
ئوڭشىلىۋېلىشـــقا ئۇرۇنغـــان بولســـىمۇ، خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ 
ئهنسىرىشى، چهتكه قېقىشى، مونوپولىيىسى، بېسىمى، چهكلىشى ۋە 

ــۇالڭ    ــدا ب ــكارا ھال ــا ئاش ــش ۋە    -ھهتت ــادىرە قىلى ــش، مۇس ــاالڭ قىلى ت
يۈز باستۇرۇشلىرى نهتىجىسىدە ئومۇمىي يۈزلۈك نامراتلىشىشقا قاراپ 

بۇ خىـل ئېغىـر مىللىـي زۇلۇمغـا بهرداشـلىق بېـرەلمىگهن       . تۇتماقتا
نۇرغۇنلىغــان كىشــىلىرىمىز، بولۇپمــۇ مىللىــي ئۈمىــدىنى يوقاتقــان  
ــپ،      ــا مهجبۇرلىنى ــۇق يولالرغ ــلىرىمىز تۇي ــىز ياش ــىز، غايىس ئىرادىس
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تىـــغ جهڭ قىلىشـــتا ھهر ئىككىـــال ســـهپنىڭ ئهســـكهرلىرى -تىغمـــۇ
ــىرلىنىپ    ھهر ــلهردىن تهســـ ــاكى كۆرۈنۈشـــ ــقۇرۇش يـــ ــل باشـــ خىـــ

ــۈپ   ــالهتلىرىگه چۈشـ ــىزلىنىش ھـ ــاكى ئۈمىدسـ ــىش يـ جهڭگىۋارلىشـ
ئهممــا يوشــۇرۇن ھهرىكهتــلهردە كــۆپىنچه ھــالالردا . قېلىشــى مــۇمكىن

تهشهببۇسكارلىق يوشۇرۇن پائالىيهت قىلغان تهرەپـته بولىـدىغانلىقى،   
ىخولوگىيىلىك ئاشـــــكارا تۇرغـــــان تهرەپ كـــــۆپىنچه ھـــــالالردا پســـــ

ــۇ خىــــل    ــدىغانلىقى، بــ ــگه پېتىــــپ قالىــ پاراكهنــــدىچىلىك ئىچىــ
پاراكهنــدىچىلىكتىن كېلىــپ چىقىــدىغان قورقــۇش ھهر بىــر ۋەھىــمه  
ــايغىچه       ــۈچ ئ ــىيلهرگه ئ ــان شهخس ــۆرۈپ تۇرغ ــته ك ــدە بىۋاس ھهرىكىتى

دېـمهك، ھهر بىـر پاراكهنـدە    . چاپلىشىپ قالىدىغانلىقى ئىسپاتالنغان
ىلىك بىر تهۋەلىـك ئىچىـدە ئهڭ ئـاز دېگهنـدە     قىلىش ھهرىكىتى بهلگ

ئۈچ ئايدا بىرەر قېتىمدىن كۆرۈلۈپ تۇرمىغانـدا ۋەھىمىسـى ئۇنتۇلـۇپ    
ئۇنداقتا بىـز قورقۇتـۇپ پاراكهنـدە    . تهسىر قىلماس بولىدۇ دېگهن گهپ

ــدە    قىلىــش ئۈچــۈن نېمىلهرنــى قىلىــش ئىمكانىغــا ئىگىمىــز؟ تۆۋەن
 . ۇ مهسىلىلهردۇرمېنىڭ ئاساسلىق توختىلىدىغىنىم ئهنه ش

ــاۋۋال بىــز − ــاق  خ ۋەتىنىمىزدىكــى ئ ىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى ئورت
يهنـى مۇنـداق   . قورقۇتۇش ۋەزىيىتىنى يارىتىشقا تىرىشىشىمىز الزىـم 

ئېيتقانــدا، ۋەتىنىمىزنىــڭ ئهڭ مــۇھىم يهرلىرىــدە خىتــايالر ئارىســىدا 
ش بۇنداق قورقۇتۇ. ئورتاق قورقۇتۇش ۋەزىيىتىنى يارىتىشىمىز كېرەك

مهخپى ھهرىكىتىنىڭ ئاشكارا دۈشمهن تهرەپكه كۆرسـىتىدىغان روھـى   
تهسىرى يوقۇرىدا دېگىنىمدەك ئادەتته ئۈچ ئايغـا يـېقىن ئۆزلۈكىـدىن    
ساقلىنىپ قالىـدىغان تهبىئىـي ئاالھىـدىلىككه ئاساسـالنغىنىمىزدا،     
بۇنداق مهخپى قورقۇتۇش پائالىيهتلىرىنى ئىزچىل تۈردە كېمىدە ئۈچ 

ئهگهر بـۇ ئـارىلىق   . اۋامالشتۇرۇپ تۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇئايدا بىر د
بىر ئايغا، بىر ھهپتىگه ھهتتا ھهر كۈنى بىر ھهرىكهت پهيدا قىلىشقىچه 
قىســـــقارتىلغىنىدا، ئاشـــــكارا دۈشـــــمهننىڭ پاراكهنـــــدىچىلىكىنى 
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ئهمما، بۇنداق ئورتـاق  . كۈندىلىك ئادەتكه ئايالندۇرالىشىمىز مۇمكىن
رىنىڭ قورقۇشىنى يارىتااليدىغان ئوبىكتىپالردىن خىتاي تاجاۋۇزچىلى

بىرىنچــى ئورۇنــدا تۇرىــدىغان ئىنتــايىن پۇختــا قوغــدىنىپ تۇرۇۋاتقــان 
ئــاپتونوم رايــون دەرىجىلىــك ھۆكــۈمهت، قۇرۇلتــاي، پــارتىيه، ئــارمىيه ۋە  
ــارىتىش     ــدىت يـ ــىلهرگه تهھـ ــۇھىم كىشـ ــدىكى مـ ــانۇن ئورگانلىرىـ قـ

شــارائىتقا ئىگىمىــز دېــيىلگهن بۇنــداق . شــارائىتىغا ئىــگه ئهمهســمىز
تهقــــدىردىمۇ، پهقهتــــال ئىزچىللىقىغــــا كاپالهتلىــــك قىلغىلــــى     
ــقا     ــىرىمۇ قىسـ ــۇزۇن، تهسـ ــۇرۇش دەۋرى ئـ ــقا ئاشـ ــدىغان، ئىشـ بولمايـ

بهلكىـم، شـۇ   . ۋاقىتلىق چوڭ قورقۇتۇش بىلهنال چهكلىنىپ قالىمىز
بىرىنچى قېتىملىقىدىن كېيىن بۇنداق شارائىتقا زادىال ئېرىشهلمهي 

بۇمۇ بايىقى ئهڭ كامىدا ئۈچ ئايدا بىر . ۆتۈپ كېتىشىمىزمۇ مۇمكىنئ
ئۇندىن قالسا زەربه بېرىپ . ۋەھىمه پىرىنسىپىغا ماس كهلمهي قالىدۇ

ــدىكى     ــى ئورۇنـ ــدىغان ئىككىنچـ ــى بولىـ ــدا قىلغىلـ ــۇش پهيـ قورقۇتـ
ــازىر  ــوبىكتىپلىرىمىزدىن ن ــۈمهت،   -ئ ــارتىيه، ھۆك ــك پ ــى دەرىجىلى ۋال

انلىرىـدىكى ئـوبىكتىبالرنى تاللىۋېلىشـىمىزمۇ    ئارمىيه ۋە قانۇن ئورگ
ــپ     ــال چهكلىنى ــق بىلهن ــرەر قېتىملى ــا بى ــدا يىلىغ ئهڭ كــۆپ بولغان
قېلىشى، ھهتتا ئۇزۇن ئۆتمهيال مهڭگۈ ئىشقا ئاشۇرغىلى بولمايـدىغان  

ئۇنــدىن كېيىنكــى . ھــالهت شــهكىللىنىپ قېلىشــىمۇ تۇرغــانال گهپ
ــاكىم ــك يۇقىرىق  -ھ ــلىقى دەرىجىلى ــقارما باش ــل   باش ــۆت خى ــدەك ت ى

تهركىبتىكى ئوبىكتىبالرغـا بېرىلىـدىغان زەربىـلهر ئاساسـهن ئالغانـدا      
مهملىكىتىمىــــــز خاراكتېرىــــــدىكى قورقــــــۇش يارىتااليــــــدىغان    

ــۈردىكى  . ئـــــوبىكتىبالردىن ئهمهس ــۇ تـــ ــۇنىڭدەك، بـــ ــۇددى شـــ خـــ
ئوبىكتىبالرمـــۇ كـــۆپىنچه ســـاھهلهردە يېقىنالشـــقىلى بولمايـــدىغان  

بولۇپمــۇ ھهربىــي، . تىۋااللىشــى مــۇمكىنمـۇداپىئهلىنىش ھــالىتىگه ئا 
قانۇن ۋە ناھىيه ھاكىملىرى يهنىال ئاسـان يېقىنالشـقىلى بولىـدىغان    

ــوبىكتىبالردىن ئهمهس ــان بۆلــۈم     . ئ ئــاخىرقى بىــر ئوبىكتىــب بولغ
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ــيهت“ئورىنىۋېلىــپ   ئويغانمىــدى، خهلــق يېتىلمىــدى، پىشــىپ ۋەزى
 سهۋىيىسى جۇغراپىيه سىياسىي سهۋىيىسى، بىلىم دۇنيا خهلقىمىزدە

 ئامېرىكا بواللمىدى، تونۇپ بىزنى خهلقئارا تۆكۈلىدۇ، قان بىهۇدە يوق،
نى قۇتقۇزۇشقا تهييار بولۇپ قالدى، خىتاي دېموكراتچىلىرى بىزنى بىز

ېتىــراپ قىلىــش ئالدىــدا تۇرماقتــا، دۇنيــا زومىگهرلىرىنىــڭ مهھشــهر  ئ
ــدى،   ــىپ قال ــۈنلىرى يېقىنلىش ــدەك …”ك ــڭ دېگهن  مىللىتىمىزنى

ــدىرى ــلهن تهق ــچه بى ــاتالر بولمىغــان، مۇناســىۋىتى قىل ــدىن ي  تهرىپى
ياۋىــداق باھــانىلهرنى ئويــدۇرۇپ -يالغــان پۈتــۈنلهي يــاكى بۇرمىالنغــان

چىقىشـــــــىپ، ھهرخىـــــــل ســـــــاھهلهر بـــــــويىچه خهلقىمىزنـــــــى 
ــكه      ــنچ كۈتۈش ــقا، تى ــم تۇرۇش ــى جى ــتۇرىدىغان، خهلقىمىزن بىخۇدالش
ــدىلىنىپ    ــدىغان، كهســكىن ھهرىــكهت شــهكىللىرىدىن پاي مهجبۇرالي
تاجاۋۇزچى خىتاي كهلگۈندىلىرىنى قوغالپ چىقىرىش ھهرىكهتلىرىنى 

قىلىشــقا جــۈرئهت قىلدۇرمايــدىغان تهشــۋىقاتالر بىــلهن ھهدەپ  پهيــدا 
 . شۇغۇلالنماقتا

بىــز شــۇنىمۇ كهســكىن ئوتتۇرىغــا قويۇشــىمىز كېرەككــى، ۋەتهن   
مۇستهقىللىقى ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئاتلىنىشقا توسالغۇلۇق قىلىشـمۇ  

بۇنـداق توسـالغۇ   ! ئوخشاشال شهكلى ئۆزگهرگهن مىللىي مۇنـاپىقلىق 
قىلغۇچىالرنىڭ پائالىيهتلىرى مهيلى تىنچلىق چۈمپهردىسـىگه  پهيدا 

ئورىنىۋېلىش ياكى خهلقىمىزنى تاشـقى كۈچلهرنىـڭ يـاردىمىگه تهمه    
ــي      ــڭ مىللىـ ــز خهلقىنىـ ــر ۋەتىنىمىـ ــۇن، بهرىبىـ ــۇزۇش بولسـ قىلغـ
ــىغا     ــى قوزغىش ــاتلىنىش ھهرىكىتىن ــلىرىگه ئ ــتهقىللىق كۈرەش مۇس

 .باشقا نهرسه ئهمهس توسالغۇ پهيدا قىلىدىغان مهپكۇرىالردىن

ھالبۇكى، خىتايدا يۈرگۈزۈلگهن كوممۇنىزم پاجىئهسى ۋەتىنىمىزدە 
ھىيلىگهر، ۋەھشىيانه شوۋىنىزم تۈسىگه كهلتۈرۈپ ئىجرا قىلىنغىنـى  
ئۈچــۈن، ۋەتىنىمىــز خهلقىنىــڭ بېشــىغا كهلــگهن بــااليى ئــاپهتلهر       
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 چىقىۋاتقـان  ئوتتۇرىغـا  بېـرى  يىلالردىـن  يېقىنقـى ). تۈزەتكـۈچى  قايتا
ېمـوكراتىيه،  د قـۇق، ھو كىشىلىك“ لىرىمىزنىڭ ’تىنچلىقچى‘ يېڭى

دۇنيا تىنچلىقـى، يهرشـارى مـۇھىتى، يهرشـارى ئورتـاق گهۋدىسـى، بىـر        
ــۈزۈمى  ــا ت ــۇق دۇني ــدەك ”قۇتۇپل ــڭ دېگهن ــى ياتالرنى  ئۈچــۈن مهنپهئهت

 قېتىمقـى  بـۇ  توۋلىشىپ، كانايدا بىر شوئارلىرىنى قويۇلغان ئوتتۇرىغا
ــي ــتهقىللىق مىللى ــڭ مۇس ــۇنجى ھهرىكهتلىرىمىزنى ــقۇچىنى ت  باس

ــا كىشـــىنى كۆرسىتىشـــلىرىمۇ قـــارىالپ دەپ ’لىـــقررورچىتې‘  ئويغـ
 .قويمايدۇ سالماي

ــاكى    ــقاندا يـ ــىغا يېقىنالشـ ــازادلىق ھارپىسـ ــارىخىمىزدا ۋەتهن ئـ تـ
ــازاتلىق   بۈگــــۈنكى كۈنــــدە جاســــارەتلىك پىــــداكارلىرىمىز ۋەتهن ئــ
ــى      ــى مهيل ــۇ ۋەتهنن ــدا، ب ــدا تۇرىۋاتقىنى ــاتلىنىش ئالدى ــتىگه ئ ھهرىكى
ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز بولسۇن، ئومۇمىي يۈزلۈك مۇنقهرز بولۇش يولىغا 

ق باھـانه كۆرسىتىلىشـىدىن قهتئىـي نهزەر،    سۆرەپ مېڭىشى، ھهرقاندا
. ئۇچىغـا چىققــان خـائىنلىق ھهرىكىتــى دەپ قارىلىشـى الزىــم ئىــدى   

بولۇپمۇ مىللىي ئازادلىققا كـۈن سـانايدىغان ھـالهتتىن خهلقىمىزنـى     
بۈگۈنكىـــدەك تېنىـــق تارتىشـــقا بولمايـــدىغان ئۆلـــۈم گىردابىغـــا      

شـكىالتنىڭ  كهلتۈرۈشكه سـهۋەب بولغـان ھهرقانـداق كىشـى يـاكى ته     
ــاپىقلىق، ۋەتهن      ــي مۇن ــۈردە مىللى ــي ت ــى قهتئى ــداق ھهرىكىت ھهرقان

دېمىسـىمۇ ئهنه  . ساتقۇچىلىق ھهرىكهت دەپ قارىلىشـى شـهرت ئىـدى   
 تهرغىبـاتچىلىرى  ’تىنچلىـق ‘شۇ دەۋرلهرنىڭ ھهرخىـل مهپكۇرىـدىكى   

ــۈنكى ــالبۇكى،   مۇنا بۈگـ ــدىمۇ؟ ھـ ــچىلىرى بولمىـ ــڭ ئاساسـ پىقالرنىـ
ــۇنچه پاجى  ــز ش ــاي،   ۋەتىنىمى ــۈرۈلگىنىگه قارىم ــالهتكه كهلت ــك ھ ئهلى

بىزنىڭ نۇرغۇنلىغان ئوقۇمۇشـلۇق كىشـىلىرىمىز، ۋەتهنـپهرۋەر نـامى     
ــق    ــكىالتلىرىمىز ھهدەپ تىنچلىـ ــانلىق تهشـ ــۆپ سـ ــتىدىكى كـ ئاسـ
تهرغىباتىنى ئۆزلىرىنىڭ بىرىنچى ئورۇندىكى ۋەزىپىسى دەپ تهشـۋىق  

ــماقتا ــك چۈمپ . قىلىشـ ــىلىرىمىز ۋەتهنپهرۋەرلىـ ــۇ كىشـ ــىگه بـ هردىسـ

513 

 

باشلىقى دەرىجىلىك خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بولۇپ، بۇ تۈردىكىلهرنىڭ 
بولۇپمۇ . تهسكه توختايدۇيىمىرىلمهس مۇداپىئهگه ئۆتىۋااللىشى بهكال 

ــۈنى      ــڭ ك ــۈردىكى ئوبىكتىبالرنى ــۇ ت ــهھهرلىرىمىزدىكى ب ــوڭراق ش چ
پهقهتال ھهربىي ۋە قانۇن ئورۇنلىرىدىكى قورالغـا يـېقىن   . تېخىمۇ تهس

تۇرىدىغان بۇ تۈرگه مهنسۇپ ئوبىكتىبالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا بولىشى 
رغـا بىـرال   ئهمما ئهڭ مـۇھىم مهسـىله، بۇنـداق ئوبىكتىبال   . ئېهتىمال

ــۇش    ــاي قورقـ ــۈك خىتـ ــۇمىي يۈزلـ ــارقىلىق ئومـ ــرىش ئـ يهردە زەربه بېـ
شۇنىڭ . ۋەزىيىتىنى يارىتالىشىمىز ئىنتايىن كهم كۆرۈلۈشى مۇمكىن

ئۈچــۈن، بۇنــداق ئوبىكتىبالرغــا بىۋاســىته تهھــدىت قىلىــش ســانىنى  
ــۇرلىنىمىز  ــقا مهجبـ ــتۈن تۇتۇشـ ــدە ئۈسـ ــداقالرنىڭ . ئاالھىـ ــۇ ئۇنـ بۇمـ

. ۋېلىش ئېهتىمــالىنى ئاشۇرۇۋېتىشــى تۇرغــانال گهپ مــۇداپىئهگه ئۆتىــ
ھهرنېمه دېگىنىمىز بىلهن، يۇقىرىقىدەك تۆت تۈرلۈك ئوبيېكتالرنىڭ 
ــا     ــارائىتىنى قولغـ ــرىش شـ ــاراپ زەربه بېـ ــگه قـ ــرىگه تهلهيـ بىرىنچىلىـ
كهلتۈرۈش، ئىككىنچى تۈردىكىلهرگه ھهر دائىم پايالپ يۈرۈپ، ئاالھىدە 

ق قىلىپ زەربه بېرىش پۇرسهتلىرى قولغا پىالن تۈزۈپ ئالدىن تهييارلى
كهلـگهن ھامـان ھهرگىزمـۇ قولـدىن بهرمهسـلىك، ئـۈچىنچى تــۈردىكى       
ــت     ــيىگه چۈشــۈپ زەربه بېرىشــنى ھهر ۋاقى ــالالپ پې ــوبىكتىبالرنى ت ئ
ــۈردىكىلهرگه    ــۆتىنچى تـ ــۈرۈش، تـ ــا كهلتـ ــهتنى قولغـ ــاي، پۇرسـ ئۇنتۇمـ

گه مهخســـۇس قـــوغالپ يـــۈرۈپ زەربه بېرىشـــكه تىرىشـــىش پۇرســـىتى 
شۇنداقتىمۇ، بۇ تۈردىكى زەربه بېرىش ھهرىكهتلىرىنى يهنىال . ئىگىمىز

ئاالھىدە تهجرىبىلىك، پىشقان مهخسۇس پىدائىيلىرىمىزغا تايىنىپال 
بــۇ نۇقتىــدىن ئالغانــدىمۇ، . ئانــدىن قانــات يايدۇرالىشــىمىز مــۇمكىن

ھهرىكهتنىــڭ ئومۇمىالشتۇرۇلىشــىدا بــۇ تــۈردىكى ئوبىكتىبالرغــا زەربه 
شــتىن ئىشــنى باشــالش يهنىــال نۇرغــۇن چهكلىمىــلهرگه ســهۋەب  بېرى

بولىشــى، ھهرىكىتىمىزنىــڭ ئىزچىللىقــى بهكــال دولقۇنســىمانلىققا  
ئهممــا بــۇ يهردە شــۇنداقمۇ بىــر  . ئىــگه بولــۇپ قېلىشــى تۇرغــانال گهپ 
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بىـز دۈشـمهننىڭ   : ئېهتىماللىق بارلىقىنى ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەك
ــانقهدە  ــىنىڭ ئىمك ــۇش دائىرىس ــا  قورق ــىنى قولغ ــرەك يېيىلىش ر كهڭ

ــدىغان ئـــوبىكتىبلىرىمىز     ــۈرەيلى دەيـــدىكهنمىز، زەربه بېرىلىـ كهلتـ
ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه بىرىنچى دەرىجىلىك ئوبىكتىبالرغا بىۋاسـىته  
ــوبىكتىبالر     ــۆتىنچى ئـ ــۈچىنچى ۋە تـ ــى، ئـ ــدىغان ئىككىنچـ چېتىلىـ

غاندا، ئهڭ بولمى. ئارىسىدىن تالالشقا ئهھمىيهت بېرىشىمىزگه بولىدۇ
ــاال   ــڭ ب ــتىكى ئوبىكتىبالرنى ــا -باش ــاقىلىرى، ئات ــانىلىرى، نهۋرە-چ -ئ

كۈيئوغـۇللىرى، يـېقىن تۇغقـانلىرى، بىۋاسـىته      -چهۋرىلىرى، كېلىن
يــارەنلىرى، يــېقىن يۇرتلــۇق ۋە    -خىزمهتداشــلىرى، يــېقىن دوســت  

ساۋاقداشلىرى، يېقىن قوشنىلىرى قاتارلىقالر ئارىسىغا ئېغىر ۋەھىمه 
لىقمۇ ۋاسـىتىلىك ئومـۇمىي يۈزلـۈك ۋەھىـمه يـارىتىش      يارىتىش ئارقى

ــۇمكىن    ــىمىز م ــدا قىاللىش ــى پهي ــۇرۇن زەربه  . ۋەزىيىتىن ــداق يوش بۇن
ــك      ــۈن، تىپىـ ــوبىكتىبالر ئۈچـ ــى ئـ ــالىيىتىنى كېيىنكـ ــرىش پائـ بېـ
جالالتلىرى ئۈچۈن، تىپىك رازۋېدچىكلىرى ئۈچۈن، تىپىـك مۇنـاپىق،   

ــاكى   ــىته يـ ــۇ بىۋاسـ ــائىنالر ئۈچۈنمـ ــىتىلىك زەربه جاســـۇس ۋە خـ ۋاسـ
ــارقىلىق شــهھهر   ــتىش ئ ــدىكى  -بېرىشــلهرگىچه كېڭهي ــاھىيه دەرىجى ن

 . ئاالھىدە جىددىي ۋەزىيهت يارىتالىشىمىز تهبىئىي

 دۈشـمىنىنى  كېرەككـى،  ئۇنتۇماسلىقىمىز ھهرگىز شۇنىمۇ بىز −
ــۆرمهي ــۇرۇپ ك ــاتلىنىش، جهڭــگه ت ــۇتلهق ئ  ئوچۇقچىلىقتــا تــۈردە م

ــڭ ــىنى تۇرغانالرنىـ ــر ئىرادىسـ ــدە ئېغىـ ــۇندۇرىدىغان دەرىجىـ ــر سـ  بىـ
ــ پســىخولوگىيىلىك ــا   . انۇنىيهتق ــز ئۇالرغ ــدا، بى ــدىن ئالغان ــۇ نۇقتى ب

ئهمما جهڭ قىلىش . قارىغاندا سهل تهلهيلىكرەك دېيىشىمىز مۇمكىن
دېمهك، يۇقىرىدا دېگىنىمدەك، دۈشـمىنىنى بىۋاسـىته تونـۇپ، ھهتتـا     

ســىته تونۇمىغــان، بىۋا. بىۋاســىته كــۆرۈپ تــۇرۇپ ئۆلتــۈرۈش دېمهكتــۇر
ــاتلىنىش،    يــاكى بىۋاســىته كــۆرمىگهن دۈشــمىنىگه قارشــى جهڭــگه ئ
ــر     ــدەك بىـــ ــدىن ئازدۇرغىـــ ــاننى ئهقلىـــ ــر ئىنســـ ــداق بىـــ ھهرقانـــ
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ــز ئاتـــالمىش    ــقتىنچل‘ئـــازادلىق ھهرىكىتىمىـ  رىگهھهرىكهتلىـــ ’ىـ
 سـهۋەب  مهغلـۇبىيهتلهرگه  ئېغىـر  پاجىئهلىـك  ئىنتايىن بۇرىۋېتىلىپ،

ــۇ. بولۇشـــتى ــىنى بولۇپمـ ــۆزلىرىگه ئېچىندۇرىـــدىغىنى، ئهڭ كىشـ  ئـ
ــنچ“ ھهرخىـــل ــۈرەش تىـ ــولى كـ ــدەك ”يـ ــۇلالرنى دېگهنـ ــزان ئۇسـ  مىـ

ــىۋالغان ــز قىلىشــ ــلهن يېتهكچىلىرىمىــ ــڭ ۋەتهن بىــ  خائىنلىرىنىــ
تــۈمهن -رغىــب قىلغــان تۈرلــۈكســىته ھالــدا تهبىۋا يــاكى ۋاســىتىلىك

 جۇمهـۇرىيهت  ئىككىنچـى  ۋاقتىـدىكى  ئهينـى  شـوئارلىرى،  ’تىنچلىق‘
 يـاكى  مـۇنتىزىم  كىشـىلىك  مىـڭ  ئهللىـك  ئارمىيىمىزنىڭ مىللىي
ــارتىزان ــتىن، بولغــان كــۈچلىرى پ ــۈنكى ۋەزىيهت ــۇ بۈگ ــي بىرم  مىللى

بىـر  -نبىـردى  قېلىشـىمىزغا  چۈشـۈپ  ۋەزىـيهتكه  بولمىغـان  ئهسكىرى
 لىرىمىزنىــڭ ’تىنچلىقچــى‘ھــالبۇكى، بــۇ . ســهۋەبچى بولۇشــى ئىــدى

 كىرىۋاتقــان يــامراپ دائىرىســىگه ۋەتىنىمىــز قىســمى كــۆپ مــۇتلهق
 كۆپىيىــپ سوراقســىز خىــل بــۇ كهلگۈنــدىلهرنىڭ تاجــاۋۇزچى خىتــاي

 دېگـــۈدەك قهدەمــدە  ھهر خالىمايــدىغانلىقىنى  كېلىشــىنى  كىرىــپ 
قىزىق يېرى بـۇ تـۈردىكى ياتالرنىـڭ     كۆرۈنسىمۇ، قىلغاندەك ئېتىراپ

كۆپىيىشىگه قارىتـا قىلچىمـۇ تهدبىـر قولالنماسـلىقى، ھهتتـا تهدبىـر       
قوللىنىشنى تهشهببۇس قىلغۇچىالرنىڭ يولىنى توسۇپ، ئۇنداقالرنى 
پاراكهندىچىلىكنى، ھهتتـا تېررورچىلىقنـى تهشـۋىق قىلغـۇچىالر دەپ     

 . ئىزچىل قارىالپ كېلىشىدۇر

تونۇشقا كېلىپ قېلىشىدىكى ئىنتايىن مـۇھىم   ئۇالرنىڭ بۇنداق
 تاجاۋۇزچى خىتايالرنى كهلگۈندى تاجاۋۇزچى بۇ −سهۋەبلىرىنىڭ بىرى 

 پهرقلهندۈرۈپ ھاكىمىيىتىدىن تاجاۋۇزچى خىتاي ئۇالرنى قارىماي، دەپ
ــىز“ ــان ئامالس ــۇۋاش قالغ ــلهمچى ي ــۇقراالر ئىش ــىدا دەپ ”پ  روي قارىش

چىلىقىدا ۋەتىنىمىزدىكـى خىتـاي   قىرغىن ئىيون بهشىنچى( بهرمهكته
ــۇ     ــۆرگهن ۋە ئاڭلىغــان ب ــڭ ۋەھشــىلىكىنى ك تاجــاۋۇزچى پۇخرالىرىنى

 −تـۈردىكى كىشـىلىرىمىز بۈگــۈن يهنه قانـداق ئـويالردا بولىۋاتقانــدۇ؟     
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-ئىقتىسادىي، ھهربىي، دىپلوماتىيه، زامانىۋى ئىشلهپچىقىرىش ۋە پهن
تېخنىكا ساھهلىرى بويىچه خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنىڭال مهنپهئهتىنـى    
كۆزلهيدىغان مۇتلهق ئۈسـتۈن زوراۋان ئىرقچـى ھـاكىممۇتلهقلىكىنى    

ــى يارىتىۋا   ــالىيهت قىلىــش ۋەزىيىتىن ــاتىكــلهپ پائ ــز . لماقت ۋەتىنىمى
ــۇ    دائىرىســىدە مــۇتلهق ئۈســتۈن ھۆكــۈمران ئورۇنغــا ئېرىشــىۋالغان ب

قىشـــالقالردا -خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى خهلقىمىزنـــى بىپايـــان يېـــزا 
چېكىدىن ئاشقان نادان، نـامرات ۋە قـۇل ھالىتىـدە قالـدۇرغىنىنى ئـاز      
دەپ، ۋەتىنىمىـــزگه تارتىـــپ كهلـــگهن قـــوش رېلىســـلىق تۆمۈريـــول  

اسىتىسى بىلهن شىددەتلىك كۆچمهن يۆتكهش دولقۇنىنى قاتنىشى ۋ
پهيدا قىلىپ، ۋەتىنىمىزنى قىسـقا ۋاقىـت ئىچىـدىال يـۈز مىليونلـۇق      
سۇنئى خىتاي يـۇرتى ھـالىتىگه كهلتـۈرۈۋېلىش ئۈچـۈن جـان جهھلـى       

شىددەت بىلهن سۇنئى ئارتىپ كېتىۋاتقـان خىتـاي   ! بىلهن ئۇرۇنماقتا
ــ   ــدىلهر نوپۇســى، ن ــي  تاجــاۋۇزچى كهلگۈن ــڭ مىللى ۆۋەتته ۋەتىنىمىزنى

مهۋجــۇدىيىتىگه تهھــدىت ســېلىۋاتقان، ھهددىــدىن تاشــقىرى ئېغىــر  
خهۋپ كهلتۈرىدىغان بىر ئهمهلىي كۈچ بولۇۋاتقانلىقى ھهر بىـر ئهقىـل   

ــان  ــا    . ئىگىســىگه ئاي ــۆز ئان ــى ئ ــز خهلقىن ــكهن، ۋەتىنىمى ــۇنداق ئى ش
ــاۋۇزچى كــۆچمهنلهردىن تو    ــۇ تاج ــدا ســاقالپ قېلىشــتا ب ــۇق تۇپرىقى ل

قۇتۇلــــۇپ، مىللىــــي مۇســــتهقىللىقىمىزنى قايتىــــدىن ئهســــلىگه 
كهلتۈرۈش ئىشى، ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ مهۋجۇدلۇقى ۋە تهرەققىياتىغا 

بىـر ئـاخىرقى چىقىـش يـولى بولـۇپ      -كاپالهتلىك قىلىدىغان بىردىن
 .ئالدىمىزدا تۇرماقتا

خهلقىمىـــز خىتـــاي مۇستهملىكىســـىگه ئايلىنىـــپ كېتىۋاتقـــان 
تـــاي تاجاۋۇزچىلىرىـــدىن قۇتقـــۇزۇپ چىقىـــش ئۈچـــۈن ۋەتىنىنـــى خى

يىگىرمىنچــى ئهســىرنىڭ ئوتتــۇرىلىرىغىچه نۇرغــۇن قېــتىم قــانلىق  
كۈرەشــلهرنى قوزغىغــان بولســىمۇ، ياتالرنىــڭ ئهقىدىســىگه ئېتىقــات   
قىلىشـــقان بىـــر قىســـىم ســـۇلىهچىلىرىمىز تهرىپىـــدىن مىللىـــي  
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بۇنداق زۇلۇمغا بهرداشلىق . پسىخولوگىيىلىك زەربىگه ئۇچۇرتىۋېتىدۇ
ــدۇ  ــاز كۆرۈلىــ ــال ئــ ــدىغانالر بهكــ ــدى . بېرەلهيــ ــلىق بېرەلىــ بهرداشــ

ــۈنل ــدىن   دېگهنلىرىمــۇ، پۈت ــۋە ھالىغــا چۈشــۈپ، ئهقلىــي كۈچى هي تهل
بۇنداقالر ئهڭ ۋەھشـىي تېررورچىالرغـا   . ئاساسهن مهھرۇم بولۇپ قالىدۇ

ــدىت     ــاراقويۇقال زورالش، تهھـ ــىيلهرچه قـ ــى ۋەھشـ ــپ، خهلقنـ ئايلىنىـ
قىستاقالرغا ئېلىش، بىگۇناھ ئۆلتۈرۈش قاتارىـدىكى  -سېلىش، قىيىن

يىنىپ، ۋاسـىتىلىك يـولالر   قاراملىق بىلهن قورقۇتۇش ۋاستىلىرىغا تا
. بىلهن بىۋاسىته تونۇمايدىغان ئوبىكتىبالرنى تونۇۋېلىشقا ئۇرۇنۇشىدۇ

ــىي     ــان ۋەھش ــادەمىيلىكىنى يوقاتق ــۈنلهي ئ ــاۋۇزچىالر پۈت ــداق تاج بۇن
ــاق       ــانىيهتنىڭ ئورت ــۈن ئىنس ــايۋانالر پۈت ــداق ھ ــۇپ، بۇن ــايۋانالر بول ھ

زۆرۈر تېپىلغانـدا  دۈشمهنلىرى، ئۇالرنى قىلچه رەھىـم قىلمـاي، ھهتتـا    
ئۆزىنى قۇربان قىلىش چارىسـىنى ئىشـقا سـېلىپ بولسـىمۇ قهتئىـي      

مانا بۇ تۈردىكى قـاۋانالرنىمۇ  . تازىلىۋېتىشقا غهيرەت قىلىنىشى شهرت
بىۋاسىته يوقىتىش پۇرسـىتىگه ئېرىشـهلمىگىنىمىزدە يۇقىرىقىـدەك    

 .ۋاسىتىلىك چارىالر بىلهن زەربه بېرىشـنى ئۇنتۇماسـلىقىمىز كېـرەك   
ھه، ئۆزىنى قۇربان قىلىش ھېساۋىغا بولسىمۇ ۋەھىـمه پهيـدا قىلىـش،    

 قورققــانلىق ئۆلۈمــدىن. قىاللمــايمىز تهرغىــپ بــۇنى ئــادەتته بىــز …
 كۈچلـۈك  بهكـال  قىلىشقا پاش باشقىالرنى بهلكى ئهمهس، سهۋەبىدىن

 بولغاچقـا،  ئىش خهتهرلىك قالدۇرىدىغان پاكىت توغرىسى ئۇچى، يىپ
ــز ــداق بىـ ــانلىقالرنى بۇنـ ــهببۇس قهھرىمـ ــايمىز تهشـ  پهقهت. قىاللمـ

چارىســى قالمىغانــدىكى جــان تىكىــش ئهھــۋالى باشــقا بىــر  قۇتۇلــۇش
 .ئىش

 بىـر  ھهرقانـداق  كېرەككـى،  بولىشـى  مهلـۇم  نهرسـىمۇ  شۇ بىزگه −
 ئـۇالر  ئاتىۋالسـۇن،  ئاتىۋالسـا  دەپ نـېمه  مهيلى ئۆزلىرىنى ئۇالر ئهسكهر،
 بىــر مــۇتلهق يېتىشــتۈرۈلگهنلىكى الئۈچــۈن ئۆلتــۈرۈش ئــادەم بهرىبىــر

ڭدەك، ھهرقانـداق بىـر ئـۇرۇش قوراللىرىـدىن     شۇنى خۇددى. ئهمهلىيهت
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-پايدىلىنىشنى ئۆگهنگۈچىمۇ مۇتلهق تۈردە ئادەم ئۆلتۈرۈشنى بىردىن
شۇنىڭ ئۈچـۈن، ھهرقانـداق بىـر ئـاتىش     . بىر مهقسهت قىلغان بولىدۇ

مهيدانىــدا، ئۇدۇلىغــا قانــداقتۇر بىــر تاشــنى، قــوينى، يــاكى باشــقا بىــر 
الپ قارىغـا ئېـتىش مهشـىقى    مهخلۇقنى تىكلهپ ياكى رەسىمىنى چاپ

خۇددى شۇنىڭدەك، ھهرقانداق بىر ئاتىش مهشىقىدە قارىغـا  . قىلمايدۇ
ئالىدىغان نىشان تاختىسى مۇتلهق تـۈردە ئادەمنىـڭ نهق ئۆلىـدىغان    
جان يېرىنىڭ سىمۋولىنى مـۇتلهق ئوبىكتىـب قىلىـپ تهييارالنغـان     

ىـڭ يـاكى   ئۇنداق بولمىسا ئىـدى، بىـرەر ئىتنىـڭ، بىـرەر قوين    . بولىدۇ
قولىنىڭ رەسىمىگىال قـارا ئېلىـپ مهشـىق قىلغـان     -بىرەر ئادەم پۇت

يارىدار قىلىش ئۈچۈن ياكى ناكار قىلىش ئۈچۈن دەپ قورال . بوالر ئىدى
تۇتتــۇم دېگۈچىلهرنىــڭ ھهرقانــدىقى راســت گهپ قىلىــدىغانالردىن     

ئهسلىدىنال بۇنداق گهپلهرنى ئاسانلىقچه ئاڭلىغىلى بولمايدۇ . ئهمهس
بىــز يهنه شــۇنىمۇ  . ۇنــداق گهپلهرمــۇ ئاخمــاقلىق دەپ قارىلىــدۇ   ۋە ئ

ــاي     ــى خىتـ ــڭ ۋەتىنىمىزدىكـ ــى، بىزنىـ ــلىقىمىز كېرەككـ ئۇنتۇماسـ
تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ قولىــدا ئهنه شــۇنداق ئــادەم ئۆلتۈرۈشــنىال تــۈپكى  
ــدىن    ــۇرۇش قوراللىرى ــۈرگهن ھهرخىــل ئ ــۈرۈپ ي مهقســهت قىلىــپ كۆت

ــار  ئــۆزلىرىنى دۆلهت مــۇداپىئه  ئــۇالر مهيلــى. نهچــچه مىليــون تېلــى ب
ئهســكهر دەۋالســۇن، -ئارمىيىســى دەۋالســۇن، يــاكى قوراللىــق ســاقچى 

ۋەيــــاكى بىڭتــــۈەن، مىنبىــــڭ، قاتنــــاش ساقچىســــى، ئامــــانلىقنى 
ــاقلىغۇچى،  ــكهن …سـ ــۇن، دېيىشـ ــداقالرنىڭ بولسـ ــدىكى بۇنـ  قولىـ
ــڭ ــىال قوراللىرىنى ــۇچىنى ھهممىس ــل ئ ــانىلهرنى ھهرخى ــۇپ باھ  توق

ــىمۇ چىقىشــــىپ ــۆپ   بولســ ــلهرگه ئهڭ كــ ــىز يهرلىكــ ــز قورالســ بىــ
مانـا بـۇ   ! قارىتىشماقتا ياكى بىـز خهقـتىن ئهڭ كـۆپ ئۆلتۈرۈشـمهكته    

ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قولىدىكى ھهرخىل ئۇرۇش 
دەرۋەقه، خىتــــاي . قوراللىرىنىــــڭ تــــۈپكى ئىشــــلىتىش مهقســــىتى

هڭگـۈ  تاجـاۋۇزچىلىرى بىـز خهقنـى تولـۇق قىرىـپ تۈگىتىۋېتىشـنى م      
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بىر تېما بولغىنى ئۈچۈن، بۇ كىتابتا ھهرقانچه كهڭ ۋە چوڭقۇر تهھلىل 
قىلـــدۇق دەپ قـــارىغىنىمىزدىمۇ، تۆۋەنـــدە مـــۇالھىزە قىلىـــدىغان     

تهرسىزلىكلهرگه، ھهتتا خاتالىقالرغىمۇ يول تېمىالردا يهنىال نۇرغۇن يې
ئهمما شـۇنىڭغا  . قويۇشتىن ساقلىنىپ قااللىشىمىز مۇمكىن ئهمهس

ــىغا     ــڭ چوڭقۇرلىش ــۈردىكى مۇنازىرىلىرىمىزنى ــۇ ت ــىنىمىزكى، ب ئىش
ــدىكى     ــدىرى ھهققىــ ــى تهقــ ــڭ كهلگۈســ ــىپ ۋەتىنىمىزنىــ ئهگىشــ

ي پىكىرلىرىمىز كۈنسـايىن مۇكهممهللىشـىپ، پـات يېقىنـدا مىللىـ     
بىـز بـۇ   . مۇستهقىللىق ھهرىكىتىگه ئايالندۇرالىشىمىزغا ئىشىنىمىز

كىتابتا ئهنه شۇنداق بىر ئهقىدىنى تىكلىۋېلىشىمىز ئۈچـۈن يـېڭىچه   
بـۇ ئۇسـۇل،   . بىر ھهرىكهت ئۇسـلۇبىنى ئوتتۇرىغـا قويۇشـقا تىرىشـتۇق    

گهرچه نۇرغۇن ئاقىللىرىمىز تهرىپىدىن رەت قىلىنىـپ كېلىۋاتقـان ۋە   
ىلىرىمىز تېخــى ئىشــهنچ قىلىــپ كېتهلمهيۋاتقــان بىــر نۇرغــۇن كىشــ

ــان    ــۇ ئۇســۇل ۋەتىنىمىــزدە يېقىنــدىن بۇي ئۇســۇل بولســىمۇ، ئهممــا ب
ســـىناق قىلىنىـــپ بهلگىلىـــك مـــۇۋەپپهقىيهتلهرگه ئېرىشـــكىلى     

ــالهتتىكى يهپ   ــۇمران ھ ــان ي ــپاتالپ بېرىۋاتق ــدىغانلىقىنى ئىس -بولى
ئالغانـدا، بـۇ ئۇسـۇل    بىزنىڭ تهھلىلىمىز بويىچه . يېڭى بىر ئۇسۇلدۇر

ئۇيغۇر خهلقىنى قۇتقۇزۇش ھهرىكىتىگه ئاتلىنىشـنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى   
ــىدۇر ــارىچه     . چارىس ــڭ ب ــىله ئىمكانىيهتنى ــۇ مهس ــا، ئهنه ش ــۇ كىتابت ب

ئىلمىــــي ئۇســــۇلدا تهھلىــــل قىلىنىــــپ، مىللىــــي ئــــازادلىق      
ــىپلىرىنى     ــكهت پرىنس ــۇن ھهرى ــا ئۇيغ ــڭ زامانىمىزغ ھهرىكىتىمىزنى

  .ا تىرىشىلدىئوتتۇرىغا قويۇشق

ۋەتىنىمىــز بۈگــۈن، ئــون مىليونــدىن ئارتىــپ كېتىۋاتقــان خىتــاي 
تاجــاۋۇزچى ئاھالىســى ۋە مىليونــدىن ئــارتۇق ھهرخىــل شــهكىلدىكى  
قوراللىق خىتاي تاجاۋۇزچى ۋە قورچاق كۈچلىرىگه تولغـان ئىنتـايىن   

بـۇ تاجـاۋۇزچىالر ئۈسـتۈن    . ئېغىر دۈشمهن ۋەزىيىتى ئاسـتىدا تۇرماقتـا  
پ ۋەتىنىمىزنىـــڭ بـــارلىق سىياســـىي، ئهســـكىرى كـــۈچىگه تايىنىـــ
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  ىرىش سۆزك
ــۇپ،     ــدىن قۇتۇلـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىـ ــۈن خىتـ ــى بۈگـ ــۇر خهلقـ ئۇيغـ
ــۈرۈش     ــلىگه كهلتــ ــا ئهســ ــى قايتــ ــي دۆلىتىنــ ــتهقىل مىللىــ مۇســ

 ئىمكانىيهتلىرىگه ئىگىمۇ؟

ئهگهر بۇنداق بىر ئىمكانىيهتكه ئىگه دېگىنىمىزدە، بۇ دۆلهتنـى  . 1
 قايسى خىل ئۇسۇلدا، قانداق باسـقۇچالر بـويىچه، قانچىلىـك ۋاقىتتـا،    

 قانداق بهدەللهرنى تۆلهپ ۋە كىم ئهسلىگه كهلتۈرەلهيدۇ؟

ئهگهر بۇنــداق ئىمكــانىيهت قالمىغــان بولســا، مىليونلىغـــان     . 2
خهلقىمىزنــى ئىشــقا ئاشــۇرغىلى بولمايــدىغان قــۇرۇق خىيالنىــڭ      
ــۇ مىللهتنــى     ــاۋارە قىلىــش ئورنىغــا، ب ــنىگه ســېلىپ بىكــاردىن ئ كهي

ى ئۈســتىدە ئىزدىنىــپ ســاقالپ قېلىشــنىڭ ئهڭ ئهقهللىــي چــارىلىر 
 .كۆرۈشنىڭمۇ يامىنى بولمىسا كېرەك

ــي      ــتاننىڭ مىللى ــهرقىي تۈركىس ــز ش ــا، ۋەتىنىمى ــۇ كىتابت ــز ب بى
مۇســـتهقىللىقىنى قولغـــا كهلتۈرۈشـــنىڭ ئهڭ ئـــاخىرقى پۇرســـىتى  
قالغان بىـر دەۋردە تۇرۇۋاتقـانلىقىمىزنى، ئهگهر بـۇ پۇرسـهتنى قولـدىن      
بېرىپ قويغىنىمىزدا، مهجبۇرى ۋە تولـۇق خىتايلىشىشـنى شهرتسـىز    

 ســاقالپ مىللىتىمىزنــى“قال قوبــۇل قىلىــش ۋاسىتىســى ئــارقىلى   
 قېچىــپ قېلىشــتىن كىرىــپ دەۋرىــگه ”تىرىشــىش ئۈچــۈنال قــېلىش

 كۆرۈنۈۋاتقـان  بولـۇپ  مۇقهرەررەرلىـك  تـارىخىي  دەيدىغان قۇتۇاللمايمىز،
ــۆلچهرگه ــهنگهن مـ ــدا، ئىشـ ــي ھالـ ــتهقىللىقنى مىللىـ ــا مۇسـ  قولغـ

 ئـــۈچ قارىلىـــدىغان دەپ يـــولى تـــوغرا بىـــر-بىـــردىن كهلتۈرۈشـــنىڭ
بۇ مهسىله، . ق ھهرىكهت شهكلىنى تهھلىل قىلىپ ئۆتىمىزباسقۇچلۇ

تارتىش قىلىنمىغـان  -بۈگۈنگىچه خهلقىمىز ئارىسىدا مهخسۇس تاالش
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ئهمما، بىزنى قورقۇتااليدۇ، مهجبورلىيااليـدۇ، بـاش   . ئىشقا ئاشۇرالمايدۇ
مانـا بـۇ، دۈشـمهن،    . ۋاقتىدا باسـتۇرۇپ تۇرااليـدۇ  -ئهگدۈرەلهيدۇ ۋە ۋاقتى

ھالبۇكى، ھهرقانداق بىر . تاجاۋۇزچى ئىكهنلىكىنىڭ تىپىك بهلگىسى
ئانـا  ئىنساننىڭ ئهڭ چـوڭ يوقاتقـان نهرسـىلىرىمۇ ئهنه شـۇ تـۈردىكى      

ۋەتىنىدە بۇ ۋەتهنگه تهۋە بولمىغان يات قوراللىق كۈچلهرنى، تاجاۋۇزچى 
ــوزەك     ــى ب ــۈمهتكه تهۋە يهرلىكلهرن ــاۋۇزچى ھۆك ــۇ تاج ــۈمهتلهرنى، ب ھۆك
قىلغۇچى يات كۆچمهن زوراۋانلىرىنى كۆرۈش، بۇ تۈردىكى تاجاۋۇزچىالر 
تهرىپىــدىن قورقۇتۇلىشــى، مهجبۇرلىنىشــى، بــاش ئهگدۈرۈلىشــى ۋە     

ئاغىنىلهر، بهزى تۇيغۇالر بـاركى، ئـۇ تۇيغـۇالر    ! ىق باستۇرۇلۇشىدۇرقانل
چهتـئهل تاجاۋۇزچىلىرىـدىن قۇتۇلـۇش،    . ئۈچۈن جان بېرىشكه ئهرزىيدۇ

ــاش     ــۇش، بـ ــدىن قۇتۇلـ ــۇش، مهجبۇرلىغۇچىـ ــدىن قۇتۇلـ قورقۇتقۇچىـ
ئهگدۈرۈشـــــى ۋە قـــــانلىق باستۇرۇشـــــلىرىدىن قۇتۇلـــــۇش، ۋەتهن    

ىن قۇتۇلــۇش، ئهڭ مــۇھىمى يــات   قهھرىمــانلىرىنى جــازالىغۇچىالرد 
 ئهنه −تاجاۋۇزچى كۈچلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتۇلـۇش ئـارزۇلىرى   

 خهلقىمىـزگه  بىـز ! تۇيغۇالردىنـدۇر  ئهرزىيدىغان بېرىشكه جان شۇنداق
 قۇتۇلــۇش بــاالدىن بۇنــداق چۈشهندۈرۈشــىمىز، ئۇقــۇمنى شــۇنداق ئهنه

ن قۇتۇلــۇش تاجاۋۇزچىــدى بۇنــداق قىلىشــىمىز، تهشــۋىق جاسـارىتىنى 
يوللىرىنى كۆرسىتىشنى مهقسهت قىلىدىغان ھهرىكهت پىالنلىرىنـى  

 !تۈزۈپ پائالىيهت قىلىشىمىز الزىم

. ھهمــمه دوســـتالر ئـــۇنى تهبرىكلىشـــىپ چـــاۋاك چېلىۋېتىشـــتى 
شۇنداق قىلىپ، بۇ سـورۇننىڭ ئاساسـى ئېقىمـى بولـۇپ كېلىۋاتقـان      

ــالىيهت تىــنچ‘ كــۆرۈنمهكته  چۈشــۈۋاتقاندەكمۇ داغ غــا ’پرىنســىپى پائ
  …. ئىدى

*** 
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  : ئهسكهرتىش

دېــگهن بــۇ روماننىــڭ باشــقا بۆلــۈملىرى     » مېنىــڭ نېســىۋەم قېنــى؟  «
نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىمىز ۋە بۇ رومـانىمىز بىـلهن مۇناسـىۋىتى بولمىغاچقـا،     

  .قىسقارتىۋېتىلدى

****** 

  

 ئىزچىمهن

 

  !يا مۇستهقىللىق   
يــــــا    ــــــــ            

 !ئۆلۈم
  

» مۇستهقىللىقىمىزدىن ئۈمىد بارمۇ؟«بۇ كىتاب، 
دېگهن كىتاب بىلهن بىرگه، مىللىي 

مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى 
باسقۇچلۇق پائالىيهت دولقۇنىنى پهيدا قىلىش ۋە 
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ئۇنى يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈش ئۈچۈن بارلىقىنى 
  .ئاتىيااليدىغان پىدائىيلىرىمىزغا بېغىشلىنىدۇ

ئالال سىزگه جاسارەتلىك ئىرادە ئاتا قىلغاي،  −
  !ئامىن

 

  قىسقىچه مهزمۇنى
ــارىخىمىزدىكى    ــا، يېقىنقـــى يېـــرىم ئهســـىرلىك تـ بىـــز بـــۇ كىتابتـ
مهغلۇبىيهتلىرىمىزنىڭ ئىدىيىۋى ئاساسلىرىنى كۆرسىتىش بىـلهن  
بىرگه، نۆۋەتتىكى دۈشمهن ۋەزىيىتىنى تهھلىـل قىلىـش ئـارقىلىق،    

لىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىنــى ســۇنئى شــهرقىي تۈركىســتان مىل
ــىۋالغان خىتــاي       ــېلىش، يهرلىش ــاي كۆپىيىشــىنىڭ ئالــدىنى ئ خىت
تاجــاۋۇزچىلىرىنى قــوغالش ۋە دۈشــمهن قوراللىــق كــۈچلىرىگه زەربه  

قهدەم قانـــات - بېرىشــتىن ئىبــارەت ئــۈچ باســقۇچ بــويىچه قهدەممــۇ      
يايدۇرۇشنىڭ مۇھىملىقى، نۆۋەتته خىتاي كۆپىيىشىنى توسۇشـنىڭ  

 ئارىسـىغا  تاجـاۋۇزچىلىرى  كـۆچمهن  خىتـاي  −بىـر چارىسـى   - بىردىن
 تاجاۋۇز ۋەتىنىمىزگه يېڭىدىن ئارقىلىق، قىلىش پهيدا ۋەھىمه ئېغىر

 بېسىش ئاياق ۋەتىنىمىزگه خىتايالرنى ئالدىدىكى ئۇرۇنۇش قىلىشقا
ــدىن ــرىش ۋاز نىيىتىـ ــكهت كهچتىـ ــۇنىنى ھهرىـ ــدا دولقـ ــش پهيـ  قىـ

 كىتــابىمىزدا − بــۇ مانــا. كۆرســىتىمىز ئىســپاتالپ ئىكهنلىكىنــى
 مىللىـي  باسـقۇچلۇق  بىرىنچى. پرىنسىپ تۈپكى تونۇشتۇرۇلىدىغان
 مهقســــهت يايدۇرۇشــــنى قانــــات ھهرىكىتىمىزنــــى مۇســــتهقىللىق

ــدىغان ــارلىق قىلىـ ــالىيهتلهر بـ ــۇ ئهنه پائـ ــۈپكى شـ ــىپنى تـ  پرىنسـ
ــدىگهن ــتا چۆرى ــات ئاساس ــى قان ــهرت يايدۇرۇلۇش ــۇنىڭدەك. ش  يهنه، ش

ي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنــى  مىللىــ باســقۇچلۇق بىرىنچــى
بهلگىلىك بىر غهلىبىگه ئېرىشتۈرمهي تۇرۇپ، باشقا ھهرقانـداق بىـر   

- چــــارىلهرگه مـــۇراجىئهت قىلىـــپ قالغــــان قهدەم  - تىـــنچ ئۇســـۇل  
باسقۇچالرغا ئاتلىنىش ئىمكـانىيىتى قهتئىـي بولمايـدىغانلىقىنىمۇ    

  .ئىسپاتالپ كۆرسىتىشكه تىرىشىمىز


