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 550  دۈغّۀٕىڭ ثۈگۈٔىي ئبجىس ٔۇلتىٍىرى   2.2
 554  ھەرىىەت پەٍذا لىٍغۇچي وۈچٍىرىّىس   2.3
 561  ئىذىَىۋى ئېمىّالر ۋە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك   2.4
 565    ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت ئبٔبٌىسى  2.5
 571  ِەخپىَەتٍىه توغرىطىذا   2.6
 580  ِەخپي ھەرىىەت ئۇضۇٌٍىرى   2.7
 586  ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت ئبٔبٌىسى    2.8
 596  ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرەظ ِۀتىمىّىس    2.9
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ثىرىٕچي ثبة 

 'ئۇٍغۇر ئبٍغب چىقتي'
 

 !"ٍبق، وۆرِىذىُ__ تۈگە وۆردۈڭّۇ؟ "
 دولّۇغتىىىٍەرٔىڭ پبراڭٍىرىذىٓ__ 

  ... ...
ئۇ، ئبٌەَ وېّىطىٕىڭ دېرىسىطىذىٓ وۆرۈٔگەْ پبٍبٔطىس وەتىەْ تەوتىّبوبْ 

چۆٌىٕىڭ گوٍب ئىٕطبْ ئبٍىغي تەگّىگۀذەن ٍىالْ ثبغرى ضوزۇٌۇپ ٍبتمبْ لۇَ 
ە غەرق گثبرخبٍٔىرىٕىڭ تەثىئىٌ ِۀسىرىطىگە لبرىغىٕىچە، خىَبي دېڭىسى ئىچي

. ثوٌۇپ وەتىەْ ئىذى
دە، راوىتب ئىچىذە ضەي -دەن ثوٌذىغبْ چۆچۈپ ئوٍغبْئۇ خىَبي دۇَٔبضىذىٓ

لبتبر -تەۋرىٕىپ لوٍۇپ، غبردەن ئەٍٕەن لبٌپىمي ئىچىذىٓ ئۇدۇٌىذىىي لبتبر
-چىّىر ٍېٕىپ ئۆزگىرىپ تۇرغبْ ھەرخىً رەڭٍەردىىي وۇٔۇپىب-تىسىٍىپ ئىّىر

ھەرخىً ھەر ٍبڭسا خرۇضتبي . ضىگٕبي چىراغٍىرىٕي ثىر لۇر وۆزىتىپ چىمتي
رەلەٍِەر، راوېتبٔىڭ -وردىٕبتئئېىرأالردىىي تىّٕبً ئۆزگىرىپ تۇرغبْ وو

. ئۇچۇغمب تەٍَبر ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىذىٓ ثىػبرەت ثەرِەوتە ئىذى
 ئۇ، ئىٕتبٍىٓ ھبٍبجبْ ئىچىذە ئبخىرلي ئۇچۇظ ِىٕۇتٍىرىٕي تەلەززاٌىك 

ئۇ ٍېٕىذىىي ھەِراھٍىرىذىٓ ضەي تەِىىٓ وۆرۈٔۈغىە . ثىٍەْ وۈتّەوتە ئىذى
تىرىػمبٔذەن لىٍطىّۇ، ئۇٔىڭ لورۇق ثبضمبْ ٍۈزٌىرى ھبٍبجبٍٔىٕىع، خوغبٌٍىك، 
ِەغرۇرٌىٕىع، ئۀطىرەغتەن لبرىّۇلبرغي ھېططىَبت ئبالِەتٍىرى ثىٍەْ توٌغبْ 

ئۇ، ئبٔب ۋەتىٕي ئۇٍغۇر دۆٌىتىٕىڭ تۇٔجي ئبٌەَ وېّىطي ئىچىذە وبئىٕبت . ئىذى
ثوغٍۇلىغب لبراپ ئۇچۇغٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي پەٍىتٍىرىٕي خوغبٌٍىك ۋە تەِتىرەغتەن 

. روھي لىَبپەت ئىچىذە وۈتّەوتە ئىذى
ِبٔب لبرا، ثىسگىّۇ ضۇٔئىٌ ھەِراھىّىس، ھەتتب ئبٌەَ وېّىّىس ثوٌىذىغبْ "

. دەپ پىچىرٌىغبچ ِىَىمىذا وۈٌۈپ لوٍذى_ !" ھە-وۈٍٔەر ٔېطىپ ثوٌىذىىەْ
ئۇٔىڭ ٍۈرەن ضولۇغٍىرى ثبرغبٔطېرى تېسٌىػىپ، جىذدىٍەغىۀٍىگي 

وۆزٌىرى ثىر لىسىرىپ، ثىر -ئۇٔىڭ ٍۈز. چىراٍىذىٓ ِبٔب ِەْ دەپال ثىٍىٕىپ تۇراتتي
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لېرىغبٍٔىمىّٕىڭ ئبالِەتٍىرىّۇ لبٔذاق . "تبتىرىپ ئۇٔي ئۀطىرىتىػىە ثبغٍىذى
تەتمىمبت . ئۆزىذىٓ ئۀطىرەپ ئوٍٍىٕىپ لبٌذى-دەپ ئوٍالپ ئۆز_ ثۇالر؟ 

گۇرۇپپىطىذىىىٍەر ئۇٔىڭ ثۇ ئبٌەَ ضبٍبھىتي ئۈچۈْ لوغمبْ ئبالھىذە تۆھپىطىٕي 
ِۇوبپبتالظ ٍۈزىطىذىٓ، ئبٌەَ وېّىطىٕىڭ تۇٔجي ئۇچۇغىغب ئۇٔي ِەضئوي لىٍىپ 

ئۇ، ئۀطىرىگەْ _ ثۇ ئىػٕىڭ ھۆددىطىذىٓ چىمبالرِۀّۇ؟ _ . ثېىىتىػىەْ ئىذى
دەپ !" ئبھ خۇداٍىُ، ِبڭب ِەدەت ثەرگەٍطەْ_ . ھبٌذا جبٍىذا لىّىرالپ لوٍذى

. ئۆزىٕي ئۆزى رىغجەتٍۀذۈرۈغىە تىرىػتي
لۇالق _ ..." تولمۇز، ... ئوْ، ! ... ئۇچۇظ تەٍَبرٌىمي تبِبَ"

. تىڭػىغۇچىطىذىٓ وەٍٕىگە ضبٔبغٕىڭ ثبغالٔغبٍٔىمي ئبڭالّٔبلتب ئىذى
خۇداٍىُ، . "ئۇٔىڭ ٍۈرىىي تېخىّۇ لبتتىك دۈپۈٌذەپ ضولۇغمب ثبغٍىذى

ئۇٔىڭ . دەپ دۇئب لىٍىۋاٌغبّٔۇ ثوٌذى!" ئبِىٓ_ لۇۋۋەت ئبتب لىٍغبٍطەْ -وۈچ
لەٌجي چەوطىس خوغبٌٍىممب چۆِۈپ، ئۆزىٕي ئبجبٍىپ گۈزەي ثىر ئبٌەِگە وىرىپ 

. ثىر ثەخىتٍىه ئىٕطبٔذەن ھېص لىٍىػمب ثبغٍىذى-وېٍىۋاتمبْ دۇَٔبدىىي ثىردىٓ
..." ئۈچ، ... تۆت، "... 

ئۀذى ئۇ، خۇغبٌٍىمىذىٓ ھبٍبجبٍٔىٕىپ ئۆپىىطي ئبغسىغب تىمىٍىپ 
.  لېٍىۋاتمبٔذەن ثوٌۇپ وېتىۋاتبتتي

..." ثىر، ... ئىىىي، "... 
ىػالٍذىغبْ ثىر غثىردىٕال وۆز ئبٌذى ٍورۇپ ئىٍٍىك، وىػىگە راھەت ثې

ِۇھىتمب وىرىپ لبٌغبٔذەن، چەوطىس خۇغبٌٍىمتىٓ ٍۈرەن ضولۇغٍىرىّۇ توختبپ 
ئۇٔىڭغب گوٍب ۋالىت توختبپ لبٌغبٔذەن ثىٍىٕىپ، . لېٍىۋاتمبٔذەن ثىٍىّٕەوتە ئىذى

ئۀە غۇ ثەخىتٍىه ھبٌىتىذە ِەڭگۈ لبٌىذىغبٔذەن ھېططىَبتالرغب چۆوّەوتە 
: ئىذى

_ پىچىرالپ لوٍذى ئۇ ئۆزىچە، _ ! ٔېّە دېگەْ ثەخىتٍىه ِىٕۇتالر ثۇ"
جۀٕەتىە وىرىپ لبٌغبٔذەوال ثەخىتٍىه ھېص لىٍىّۀغۇ ئۆزەِٕي، ٍبوي راضتىٕال 

چەوطىس ثەخىتٍىه ھېططىَبتالر ئىچىذە وەٌىّە _ جۀٕەتىە وىرىۋاتبِذىُ لبٔذاق؟ 
ال ئىالھە ئىيالىالھۇ، ٍۇھەٍَىدىِ _ غبھبدەت ٍېڭىٍىۋېٍىػمب ئبٌذىرىذى، 

!" روسۇىىيال
لىٍغبْ ئبۋاز ثىٍەْ تەڭ، لبتتىك ثىر ضىٍىىٕىػٕي ھېص ` !گۈٌذۈۈۈر`ئۇ، 

. ... لىٍغبٔذەن لىٍذى
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وبرىۋاتتب ٍبتمبْ وېطەٌٕىڭ ٍېٕىذا ئوٌتۇرغبْ ثۇ ٍېسىٍىك ئىىىي ثوۋاً، 

ئبٌذىذا ٍبتمبْ وېطەٌٕىڭ ثوغۇق خىمىراغٍىرىذىٓ وېَىٓ چىمبرغبْ ئبۋازىغب پۈتۈْ 
: دىممىتي ثىٍەْ لۇالق ضېٍىػتي

  ! ال ئىالھە ئىيالىالھۇ، ٍۇھەٍَىدىِ روسۇىىيال__ ...
دېذى ثوۋاٍالردىٓ ثىرضي _ ! جىُ، ثىچبرە وەٌىّە غبھبدەت وەٌتۈرىۋاتىذۇ__ 

ئۇالرٔىڭ ھەر ئىىىىطىال دەرھبي . لۇٌىمىٕي وېطەٌٕىڭ ئبغسىغب ٍېمىٕالغتۇرۇپ
. ئورۇٍٔىرىذىٓ تۇرۇپ وېطەٌٕىڭ ئبٌذىذا ھۆرِەت ثىٍەْ لوي لوغتۇرۇپ تۇردى

. وبرىۋاتتب ٍبتمبْ وېطەي وۈچٍۈن ثىر ضىٍىىٕىپ لوٍۇپ جىّىپ لبٌذى
. ئۆرە تۇرغبْ ئىىىي ثوۋاً، وبرىۋات ئبٌذىذا ٍۀە ئبزراق وۈتۈپ تۇردى

ئبٔذىٓ ئۇالردىٓ ثىرضي ئبٌذىغب ضەي ئېڭىػىىٕىچە ٍبتمبْ وېطەٌٕىڭ ئبلىرىػمب 
ضولّىغبٍٔىمىٕي ثىٍىػىە -ثبغٍىغبْ ئۇرۇق ثېٍىىىذىٓ تۇتۇپ توِۇرىٕىڭ ضولۇپ

. تىرىػتي
. دېذى_ ! ئۇ وەتتي، ئبٌال ئۇٔي ئۆز دەرگبھىذا رەھّەتٍىه لىٍطۇْ__ 

ئۇزۇٔغب پىچىرالپ دۇئبالر -ئىىىىال ثوۋاً ِېَىتٕىڭ ئبٌذىذا تۇرۇپ ئۇزۇٔذىٓ
ئبٔذىٓ ِېَىتٕىڭ ئېڭىىىٕي چېتىپ، ئۆٍذە تېپىٍغبْ ثىر پبرچە ئبق . ئولۇدى

. خەضە وىرٌىه ثىٍەْ ئۈضتىٕي ٍېپىپ لوٍۇپ ئۆٍذىٓ چىمىػتي
: ٍوٌذا وېتىۋېتىپ ثوۋاٍالر گەپىە وىرىػتي

ٍبٌغۇز تىرىىچىٍىه -ثۇ ثىچبرە غۇٔچە ٍىراق ٍەرٌەردىٓ وېٍىپ ٍبپّۇ__ 
ئبخىرى ِۇغۇٔىڭ ئۈچۈٔال ثۇٔچە ٍەرٌەرگىچە وەٌگەْ ثوٌغىَّىذى؟ ... لىٍىپ، 

_ ضورىذى ٍېٕىذىىي ثوۋاً، _ وەٌگەْ ٍېرىٕي ٔېّە دېگۀتي؟ __ 
تۈروّۀىطتبْ؟ ئۇ ٍەرٌەرٔي ثەوال ٍىرالالردا دېَىػىذۇ، غۇٔذالّۇ؟ - تۈروىطتبّٔۇ

دېذى ٍۀە ثىر _ ثىچبرە تېخي ئبٌذىٕمي وۈٔىگىچىال ئىػٍەپ ٍۈرەتتي، __ 
ثۈگۈْ پېػىٕگە _ ثوۋاً ٍېٕىذىىىطىٕىڭ گېپي لۇٌىمىغب وىرِىگەْ ھبٌذا، 

چبلىرغىٍي وىرِىطەَ ئۇٔىڭ ئبغرىپ ٍېتىپ لبٌغبٍٔىمىٕي ٔەدىّٕۇ ثىٍەتتۇق، ھەً 
! ثىچبرە ِۇضبپىر

راش دېگۀذەن، وەٌىّە غبھبدەت وەٌتۈرگىٕىذىٓ وېَىٓ ٔېّىػمب غۇٔچە __ 
. دەپ ضورىذى ثوۋاٍالرٔىڭ ثىرضي ٍېٕىذىىىطىذىٓ_ لبتتىك ضىٍىىٕىپ وېتىذۇ؟ 

ئبدەِٕىڭ روھي تۀذىٓ ئبجراپ چىمىۋاتمبٔذا غۇٔذاق ثوٌىذۇ __ 
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ثىچبرە ھبالي _ دېذى ٍۀە ثىر ثوۋاً گەپ ضورىغبٔغب جبۋاثەْ، _ دېَىػىذىىەْ، 
. ئىػٍىگىٕي ئۈچۈْ ئىّبٔي ثىٍەْ وەتتي

ئۇالرٔىڭ ھەر ئىىىىطىال تەڭ تەوجىر ئېَتىپ دولّۇغتىىي ٍېسا ِەضچىتىگە 
. لبراپ ٍۈرۈپ وەتتي

ئۇزۇٔغب لبٌّبٍال ِەضچىت ِۇٔبرىطىذىٓ ۋالىتطىس ِۇڭٍۇق ئەزاْ ئبۋازى 
. ... وېٍىػىە ثبغٍىذى

 
لبٍطىذۇر ثىر ٍۇرتذېػىّىس غۇٔچە تبتٍىك تبِبٌىرى ثىٍەْ ٍبت ثىر ئەٌٕىڭ 

. چەت ثىر ٍېسىطىذا ٍوغۇرۇٔۇپ ٍۈرۈپ، ئۀە غۇ غەوىٍذە ئۇ ئبٌەِگە ضەپەر لىٍذى
ٍۀە لبٔچىٍىغبْ ٍۇرتذېػىّىس ئۀە غۇٔىڭغب ئوخػبپ وېتىذىغبْ ئۇٌۇغۋار 

! غبٍىٍىرى ثىٍەْ ٍۀە ٔەٌەردە ئۇ ئبٌەِگە وېتىۋاتىذىىىٓ؟
!! ھەً ثىچبرە ئۇٍغۇرالر
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ئىىىىٕچي ثبة 

 تۈرٍىدە
 

ئوٍٕبغّىغىٓ ئەرثبة ثىٍەْ، "
 ."         ئەپٍەپ ضبالر ھەر ثبة ثىٍەْ

 'ئۇٍغۇر خەٌك ِبلبٌىطي        __ '
 

گوٍب خىَبٌىٌ ثىر _ ٔەدىٕذۇر ثىر ٍەرٌەردىٓ، ثەوال ٍىراق ثىر ٍەرٌەردىٓ 
ِۇلبِىٕىڭ جەڭگىۋار ِۇزىىب ئبۋازى " ئەجەَ"دۇَٔبدىٓ وېٍىۋاتمبٔذەن ثىٍىٕگەْ 
. ... لۇاللمب غۇۋا ئبڭالٔغبٔذەوال لىالتتي

ثۇ ئەٌذە، ھەِّە ئېغىر ئۇٍمىغب غەرق ثوٌۇپ وەتىۀّۇ لبٔذاق، ھېچ ثىر 
 . ...تىۋىع چىمىذىغبٔذەن ئەِەش ئىذى-ٍەردىٓ ئۈْ

 
لبضىُ، تۈرِە وبِېرىٕىڭ ئوتتۇرىطىذا، داق ضېّؤت ٍەردە خۇدىٕي ثىٍّىگەْ 

. ھبٌذا ئوڭذىطىغب ٍبتبتتي
جىت ٍېتىپ - لىّىرِۇ لىٍّبً جىُئۇ، خېٍي ۋالىتالرغىچە ھوغىغب وېٍەٌّەً،

ثىر ۋالىتالردا ئبراْ ھوغىغب وېٍىپ ضەٌال ِىذىرالپ وەتىۀذەن . وەتتي
لىٍىۋىذى، ِىڭٍىغبْ ٍىڭٕە پۈتۈْ ۋۇجۇدىغب ثىرال ۋالىتتب ضبٔچىٍىۋاتمبٔذەن 

دەپ ثوظ ئىڭراپ _ " ۋاٍجبْ: "ئبغرىپ، ثەدۀٍىرى ئوت ثوٌۇپ ٍېٕىپ وەتتي
ئۇ، تىتىۋىتىٍگۀذەن ئبغرىپ وېتىۋاتمبْ ثەدىٕىٕي ھەرىىەت لىٍذۇرِبً . لوٍذى

ئۇ لبٍتىذىٓ ھوغىذىٓ . ... جىُ ٍېتىػي وېرەوٍىىىٕي ضەزگۀذەن لىٍذى
. ... وەتىۀىذى

ثىر ۋالىتالردا تۇٍۇلطىس لبٍتىذىٓ ھوغىغب وېٍىپ لبٌغبْ لبضىُ، لبچبٔالردىٓ 
لبٍتىذىٓ ئۇغتۇِتۇت . ثېرى ثۇٔذاق ھوغطىس ٍبتمبٍٔىمىٕي زادىال ئەضٍىَەٌّىذى

ثبغٍىٕىپ وەتىەْ ئبغرىك، ئۇتتۇر ثېرىپ ِېڭىطىگىال تبلىٍىپ ئۇٔي زادىال ئبراِىذا 
دەپ ئۆزىگە ئۆزى دوق _ ! ھوغطىس ٍېتىۋەرگەْ ثوٌطبِّۇغۇ وبغىي: "لوٍّىذى

ثىرضىگە ئوخػىّبٍذىغبْ ھەر -ئۇٔىڭ ۋۇجۇدىذا ثىر. لىٍىپ غۇدۇڭػۇپ لوٍذى
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ئۇ دىممەت ثىٍەْ تىڭػىغبٔىذى، ثەدىٕىذىىي . تۈرٌۈن ئبغرىمالر ئبٍٍىٕىپ ٍۈرەتتي
ئەڭ لبتتىك ئبغرىغبْ ٍېرىٕىڭ ِىك لېمىٍغبْ ھۇغىمىذىٓ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي 

لېٕي ئبغرىغىٕە، ئبغرىمٕىڭ ئەڭ ٔوچىطي ضەْ ئوخػىّبِطەْ؟ _ پەٍِەپ لبٌذى، 
ئبغرى، تېخىّۇ لبتتىك ئبغرى، لوٌۇڭذىٓ وەٌطە ئبغرىۋېرىپ ِېٕي لبٍتىذىٓ 

ئۇ، ٔەرىٕىڭ ثەورەن ئبغرىۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص _ ! ھوغۇِذىٓ وەتىۈزىۋەتّەِطەْ
ضەْ ثبال تەوىەْ ثەدەْ، ِبڭب ئبغرىپ _ لىٍطب، غۇ ٍېرىگە خىتبة لىالتتي، 

ضەْ ئبغرىػٕىال ثىٍىطەْ، ! ثېرىػتىٓ ثبغمب ٍۀە ٔېّە لىالالٍطۀىىٓ لېٕي
! ..." ئبغرىغىٕە لېٕي، ٍۀە لبٔچىٍىه ئبغرىَبالٍطۀىىٓ

لبضىُ لبٔذالالرچە ئبغرىمٍىرىٕي ئۇٔتۇپ ئەضٍىّىٍەر دۇَٔبضىغب غەرق ثوٌۇپ 
ئۇٔىڭ خىَبٌي ٔېّىػمىذۇر تۇٔجي ھەرىىەت . وەتىۀٍىىىٕي ضەزِەٍال لبٌذى

ثبغٍىػىغب ثبھبٔە ثوٌۇپ ثەرگەْ ثىر لېتىٍّىك ئىچي ضۈرۈظ ۋەلەضىٕي 
. ئەضٍەغىە وەتىۀىذى

ئۇ وۈٔىي ۋەلە ھەرلبٔچە وۈٌىىٍىه تۇٍۇٌطىّۇ، لبضىُ غۇ لېتىّمي ئىچي 
غۇ لېتىٍّىك وېٍىػّەضٍىه . ضۈرۈظ ۋەلەضىگە ِىڭ لېتىُ رەخّەت ئېَتبتتي

ۋەلەضي، ئۇٔىڭ ئۇزۇْ ٍىٍٍىك پىػمبْ ٍوغۇرۇْ ئبزادٌىك ھەرىىەت جەڭچىطي 
 . ...ثوٌۇپ ٍېتىٍىػىگە تۇٔجي ضەۋەپ ثوٌۇپ ثەرگەْ ئىذى

 
. لبضىُ، ثىر وۈٔىطي ثېػي لبتتىك چىڭمىٍىپ ئبغرىغبْ ھبٌذا ئوٍغبٔذى

ئبخػبَ ئوٌتۇرۇغتىٓ ضبئەت لبٔچىالردا تبرلبٌغبْ ثوٌغىذۇق؟ ئۆٍۈِگە لبچبْ ۋە "
ئۇ، غۇٔچە ثبظ لبتۇرۇپ ئەضٍەغىە ئۇرۇٔۇپ _ لبٔذالالرچە وەٌگەْ ثوٌغىَذىُ؟ 

ثىرەر وېٍىػّەضٍىه _ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، ھېچ ٔېّىٕي ئېطىگە وەٌتۈرەٌّىذى، 
ثوٌّىغبٔذۇ ھەر ھبٌذا، ثۇ ٍېمىٕالردا ِەضتٍىىىّذە دائىُ رەضۋاٌىػىپال وېتىذىغبْ 

ئۇ، ئۆزىگە ئۆزى _ !" ھەً غۇ ھبراق دېگەْ ِەرەزٔي... ثوٌۇپ لېٍىۋاتىّەْ، 
ثېػىٕىڭ ئبغرىػي . غۇدۇڭػۇپ لوٍۇپ ثېػىٕي ٍوتمىٕىغب تېخىّۇ چىڭ پۈروىذى

ئۇ ئبخػبِمي ئوٌتۇرۇظ . ثبرغبٔطېرى ئېغىرٌىػىپ وۆزىگە زادىال ئۇٍمۇ وەٌّىذى
غۇٔچە تىرىػىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، ئۇ . ِۀسىرىطىٕي لبٍتب ئەضٍەغىە تىرىػتي

وىػي . ئوٌتۇرۇغتب لبٔچىٍىه ئىچىۋەتىۀٍىگىٕي زادىال ئېطىگە وەٌتۈرەٌّىذى
ثېػىغب ثىرەر ثوتوٌىىذىٓ داچۈً ثبردەن لىٍىۋېذى دەپ ئوٍٍىذى لبضىُ، ئۇ 

ئبۋاي غۇ ھبرالٕىڭ . "تۈگىّىگۀٍىگىٕىّۇ ئەضٍىَەٌّىذى-پوتۇٌىىالرٔىڭ تۈگەپ
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چىػىٕي چېمىػٕىڭ ئبِبٌىٕي لىٍّىطبَ ثوٌّىذى، ثۇ لېتىُ ھبراق خېٍي ثەن 
دەپ غۇدۇڭػىغىٕىچە ئورٔىذىٓ ِەججۇرى تۇرۇپ، _ ." چىػٍىگۀذەن لىٍىذۇ ِېٕي

ثۇال ٔەٍِەغتۈرىۋېٍىپال، ئۆٍىذىٓ چىمىپ تؤۇظ -وۆزىٕي چبال-ضوغۇق ضۇدا ٍۈز
. ... تۇڭگبٕٔىڭ ٌەڭپۇڭخبٔىطىغب لبراپ ٍۈرۈپ وەتتي

ووچىذا ثبٍبتىذىٓ ثېرى ئبٍٍىٕىپ، ثۇرۇٔذىٓ ئبدەت لىٍىۋاٌغىٕىذەن ھېٍي 
پىٕتبڭالرٔي ئىچىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ -ٌەڭپۇڭ، ھېٍي ضېرىمئبظ، ھېٍي ضۇٍۇلئبظ

ئوڭػىٍىپ وېتەٌّىگەْ لبضىُ، ثىر ۋالىتالرغب وېٍىپ لورضىمي چىڭمىٍىپ لىطتبپ 
تەرەپىە لبراپ چېپىػمب -ثۇٍبلتىٓ ھبجەتخبٔب ئبختۇرۇپ تەرەپ-وەتىىٕىذە ئۇٍبق

ِىڭ تەضتە ثىر ووچب ھبجەتخبٔىطىٕي تېپىپ ئبٌذىرىغىٕىذا پۇي . ثبغٍىذى
تۆٌەغىىّۇ ئۈٌگۈرەٌّەً، پۇي ٍىغىذىغبْ ٌوخۀٕىڭ ھبً دېَىػىگىّۇ لبرىّبً 

خېٍي ئبراَ تېپىپ لبٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، . ... ئۇچمبٔذەن وىرىپ ئبرأال ئۈٌگىرەٌىذى
. ئۇدۇٌىذا ئىػىىتىىي ِىخمب ئېطىغٍىك تۇرغبْ لبرا ٍبٌتىراق خبٌتىغب وۆزى چۈغتي

دى، ۋىئىختىَبرضىس رەۋىػتە لوٌىٕي ئۇزارتىپ خبٌتىٕي ضىرتىذىٓ تۇتۇپ ثېمي
خبٌتىٕي لوٌىغب ئېٍىپ . دەپتەردەن ثىر ٔېّىٍەر ئۇرۇٌغبٔذەن ثىٍىٕذى-لوٌىغب وىتبة

ئىچىذىٓ ٔېپىس لبرا تبغٍىك ۋە لېٍىٕراق زەڭگەر تبغٍىك چبلمبٔغىٕە ئىىىي پبرچە 
 :وىتبثٕي چىمبردى

 
« ِۇضتەلىٍٍىمىّىسدىٓ ئۈِىذ ثبرِۇ؟»
 «!ٍب ئۆٌۈَ__ ٍب ِۇضتەلىٍٍىك »

 
دەپ غۇدۇڭػۇپ لوٍذى ئۇ وىتبثالرٔىڭ _ ! ٔېّە دېّەوچىطەْ ٍۀە"

غۇٔچە ۋەٍرأە ھبٌەتىە چۈغۈپ _ ِۇلبۋىطىغب پەرۋاضىسالرچە لبراپ لوٍۇپ، 
" لبٌغىٕىّىسٔي وۆرِەً ٍۀە ئۈِىذىُ ثبر دېّەوچىّۇضەْ؟

غۇڭب . لبضىُ، ئۇٍغۇرچە وىتبة ئولۇِىغىٕىغب خېٍي ٍىٍالر ثوٌۇپ وەتىۀىذى
ئۇ، ثۇ وىتبثالرٔىّۇ ئېرىٕچەوٍىه ثىٍەْ خبٌتىطىغب ضېٍىپ، ئىػىٕي پۈتتۈرۈپ 

ضېطىك تبِبوىطىٕي لىڭغىر چىػٍەپ چەوىەچ ثىر ھبزا وۇچب . ووچىغب چىمتي
ثۈگۈْ غۀجىٍىه دەَ ئېٍىع وۈٔي ثوٌغبچمب، ووچىالر ِىغىٍذاپ . ئبٍالٔذى

لىطتبڭچىٍىمتب ئبرأال ِبڭغىٍي -تۇرغبْ خىتبً ثىٍەْ توٌۇپ وەتىۀٍىىتىٓ لىطتب
دەپ _ !" ھە-ٍىگىرِە ٍىً ثۇرۇْ ثۇ ووچىالر ٔېّە دېگەْ ئبزادە ئىذى. "ثوالتتي
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غۇدۇڭػۇپ لوٍۇپ، ٍېڭىذىٓ ئبغسىغب لىطتۇرغبْ تبِبوىطىٕي تۇتبغتۇرۇظ ئۈچۈْ 
ثىر لوٌىذا چبلّبق چېمىپ ئەپٍەغتۈرەٌّەً، لوٌىذىىي ھېٍىمي لبرا خبٌتىٕي 

ثۇ خبٌتىٕي ٔېّە دەپ لوٌۇِغب : "ثىٍىىىگە ئۆتىىسىۋىتىپ تۇرۇپ ئېطىگە وەٌذى
" ئېٍىۋاٌغبْ ثوٌغىَذىُ؟

ئەتىراپىغب لبراپ ئەخٍەت تبغٍىغۇدەن ثىرەر ٍەر تبپبٌّبً ئىالجىطىس ئۇٔي 
. وۆتۈرۈپ ٍوٌىٕي داۋاَ لىٍذى

خېٍي ۋالىتتىٓ ثېرى ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ ئۆٍىٕىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ 
. لبٌغبٍٔىمىٕىّۇ ضەزِەً لبٌغبٔىذى

ثۇ ئبرىذا، . ئۇ، ئۆٍىگە وىرىپ ئۆزىٕي وبرىۋىتىغب تبغالپ وۆزٌىرىٕي ٍۇِذى
ثىر لوٌىذا ھېٍىمي لبرا خبٌتىٕي تۇتۇپ ٍبتمبٍٔىمي ئېطىگە وېٍىپ، ئبضتب ثىر پبرچە 

ثەزى . وىتبثٕي چىمىرىپ ئېرىٕچەوٍىه ثىٍەْ پەرۋاضىسالرچە ۋارالالپ لوٍذى
ثەتٍىرىگە غۇٔذالال ثىر وۆز ٍۈگۈرتۈپ لوٍۇپ، گوٍب ئۇٍغۇرچە ئولۇغٕي ئۇٔتۇپ 

ئبٔذىٓ . ئىىىي لۇر ئولۇپّۇ لوٍذى-لبٌّىغبٍٔىمىٕي ضىٕبپ ثبلمبٔذەن ثىر-لبٌغبْ
ئۇ وىتبثالرٔي ٍبٔذىىي تەوچىٕىڭ ئۈضتىگە تبغالپ لوٍۇپ لبٍتىذىٓ وۆزىٕي 

. ٍۇِذى
: ئۇ، تۇٍۇلطىسال ئورٔىذىٓ چبچراپ تۇرۇپ وەتتي

 
! ..." ثبغرىٕي چۇۋىۋىتەٍٍي- ئۈچەً"... 

 
ئۇ . وىتبثتىىي ثۇ لۇرالر ئۇٔىڭغب ئەِذىال تەضىر لىٍىػمب ثبغٍىغبْ ئىذى

. دەرھبي ھېٍىمي وىتبثالرٔي لبٍتىذىٓ لوٌىغب ئېٍىپ ئىٕچىىىٍەپ لبراغمب وىرىػتي
دېگۀذەن ثىر ئىطىُ " ئىسچي ِەْ"ھەر ئىىىىال وىتبثٕىڭ ئبپتور ئىطّي ئورٔىذا 

ئۇ، ھەرلبٔچە ئوٍٍىٕىپّۇ ثۇ خىً تەخەٌٍۇضتىىي ثىرەر ئبپتورٔي . ٍېسىمٍىك تۇراتتي
روِبٔىٕىڭ ثىرەر پبرچىطىّۇ < ئىس>ئىسچي ِەْ، ٍبوي غۇ . "ئېطىگە ئبالٌّىذى

ثىر ٍىٍٍىرى خىتبٍالر ئۇ روِبٔالرٔىّۇ وۆٍذۈرىّىس دەپ ٍىغىپ ... لبٔذاق؟ 
ثۇ -ئۇ لوٌىذىىي وىتبثالرٔىڭ ئۇ ٍەر_ توپٍىتىپ ٍۈرگۀذەن لىٍىػىۋاتمبْ ئىذى، 

-دەپ ئوٍٍىذى!" ٍبق، ثۇ ثبغمب ثىر وىتبثتەن لىٍىذىغۇ_ ٍەرٌىرىٕي ئولۇپ ثبلتي، 
وىتبثٕي . دە، لبرا تبغٍىك ٔىپىس وىتبثٕي ثبغتىٓ ثبغالپ ئولۇغمب وىرىػتي

ئولۇغبٔطېرى ئۇٔىڭ ضەي ئبۋاٌمي ئۈگذەن ثبضمبْ چىراٍىذىٓ ئەضەرِۇ لبٌّىغبْ 
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ئۇٔىڭ تېٕچٍىممب وۆٔۈپ . ئۇ پۈتۈٍٔەً دېگىذەن ضەگىپ وەتىەْ ئىذى. ئىذى
. وەتىەْ ٍۈرىىي لورلۇغتىٓ ثبرغبٔطېرى لبتتىك دۈپۈٌذەپ ضولۇغمب ثبغٍىذى

لبضىُ ئۆزىٕي ثۇٔچە !" ٔېّە دېگەْ لورلۇٔۇچٍۇق گەپٍەر ثۇ"
ھبٍبجبٔالٔذۇراٌىغىذەن ثىرەر ئۇٍغۇرچە وىتبة ئولۇپ ثبلّىغبٍٔىمىغب خېٍي ئۇزۇْ 

ئولۇپ . ٍىٍالر ثوٌۇپ وەتىەچىە، ثۇ وىتبثالرٔي رەضّىَال ئولۇغمب وىرىػىپ وەتتي
ثىر ٍەرٌىرىگە وەٌگىٕىذە لبٍىً ثوٌۇظ ئىپبدىطي ثىٍەْ ثبظ ٌىڭػىتىپ لوٍطب، 

ھەتتب ثەزىذە ھبٍبجبٍٔىٕىپ . ٍۀە ثەزى ٍەرٌىرىٕي لبٍتىالپ ئولۇپ وېتەتتي
: ئورٔىذىٓ تۇرۇپّۇ وېتەتتي

ٍۀە . دەپ ئۆزىچە غۇدۇڭػۇپّۇ لوٍبتتي_ !" توغرا دەٍذۇ ثۇ ئىسچي دېگىٕي"
. ثىر ٍەرٌىرىگە وېٍىپ ئوٌتۇرۇپ چوڭمۇر ئوٍغب پېتىپّۇ لبالتتي

ئەڭ ئبخىرلي ثىر تبي . ئۇ، ئبخىرى ثۇ ئىىىي وىتبثٕي ئولۇپ پۈتتۈرىۋەتتي
ئبٔذىٓ ثۇ . تۈٔطىس ثىر ھبزا ئوٌتۇرۇپ وەتتي-تبِبوىطىٕي چىمىرىپ چەوىەچ، ئۈْ

چۆرۈپ ضىٕچىالپ -وەٍٕىٍىرىٕي ئۆرۈپ-وىتبثالرٔي لبٍتىذىٓ لوٌغب ئېٍىپ ئبٌذى
رەضىٍّەردىٓ -ئىچىذىىي ضبددا لىٍىپ ضىسىٍغبْ خەرىتە. لبراغمب ثبغٍىذى

ثۇ ئىىىي وىتبة، ئۇٔي . تبرتىپ ِۇلبۋىٍىرىغىچە دىممەت ثىٍەْ وۆزىتىپ چىمتي
لبضىُ خېٍي ٍىٍالردىٓ ثېرى . خېٍي ئوثذأال ئۆزىگە جەٌىپ لىٍىۋاٌغبْ ئىذى

ثۇٔچە ثېرىٍىپ ئۇٍغۇرچە وىتبة ئولۇپ ثبلّىغبچمىّىىىٓ، ثۇ وىتبثالرٔي زادىال 
. لوٌىذىٓ چۈغۈرگىطي وەٌّەٍتتي

. وىچىه تىٕىۋېٍىپ ئورٔىذىٓ تۇردى-لىٍىپ ثىر ئۇٌۇغ!" ئۇھ ھ ھ"
تۇٍۇلطىسال ثېػىٕىڭ پىر لىٍىپ لېَىػتىٓ لورضىمىٕىڭ ثەوال ئېچىپ 

ۋۇۇۇً، تبڭ -ۋاً: "وەتىۀٍىىىٕي ھېص لىٍىپ ضبئىتىگە لبراپ ھەٍراْ لبٌذى
-توختب، ئبۋاي ئبز! ھە-ئېتىپال لبپتۇغۇ، ۋالىت ٔېّە دېگەْ چبپطبْ ئۆتۈپ وەتىەْ

دەپ، وىتبثالرٔي ئبۋاٍالپ ثىر چەتىە لوٍۇپ " پبز ثىر ٔىّىٍەر لىٍىپ ٍەۋاالً
ثۇ ئبرىذا ضەي ئۀطىرەپ ئبخػبَ تبغمبرلي . ئبغخبٔب ئۆٍىگە لبراپ ِبڭذى

ئەتّىگۀٍىگىٕي ئېطىگە ئبالٌّبً، ثېرىپ ئىػىىٕي ثىر تۇتۇپ -ئىػىىىٕي ئەتىەْ
ثېمىپ خبتىرجەَ ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، ئبغخبٔب ئۆٍىگە وىرىپ تبِبلمب تۇتۇظ 

. لىٍذى
دەپ پىچىرالپ لوٍۇپ _ !" ھەلىمەتۀّۇ وىػىٕي ئۈروىتىذىغبْ وىتبثالر"

: تۆۋۀذىىي لۇرالرٔي لبٍتىذىٓ وۆڭٍىذىٓ ئۆتىۈزدى تۇخۇَ لورىۋېتىپ تۇرۇپ
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ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىپ ثېطىۋاٌغبْ ثبرٌىك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىسٔىڭ "... 

غۇٔذاق ئىىەْ، ثۇ ئىػغبٌىَەتچي دۈغّۀٍەرٔي ئەڭ ! ... ئەڭ ئەغەددى ِىٍٍىٌ دۈغّىٕىّىس
_ وۈچٍۈن ۋەھىّىٍىه ِەخپىٌ ھەرىىەتٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىپ لورلۇتۇپ لوغالظ پبئبٌىَىتي 

ثىسٔىڭ ثۈگۈٔىي وۈٔذە لوٌىّىسدىٓ وىٍىذىغبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي 
ثىر غەرەپٍىه -ثبظ تبرتىپ ثوٌّبٍذىغبْ ثىردىٓ... لوزغبغتىىي ئەڭ ئبخىرلي چبرىّىس، 

! ..." ۋەزىپىّىس

 
لبضىُ چبً ئىچىەچ ئوٌتۇرۇپ، ثېػىذىٓ ئۆتىەْ ِۀىطىس ھبٍبتىٕي 

. ئەضٍەغىە ثبغٍىذى
گەرچە ئۇ، ثبٌىٍىك دەۋرٌىرىذە ِەوتىپىذىىي ئولۇغتىٓ ثبظ وۆتۈرەٌّەً 

ثەڭۋاغٍىك لىٍىػمىّۇ تۈزۈورەن ۋالىت چىمىراٌّبً ۋالتىٕي ئۆتىۈزگەْ ثوٌطىّۇ، 
ٍېڭي ئۆٍٍۀگەْ ٍىٍٍىرىذىٓ تبرتىپ تۇرِۇغٕىڭ ٌەززىتي ئىچىگە پېتىػمب ثبغالپ، 

. ئۆز خەٌمىٕىڭ تەلذىرى ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرۇغٕي ثبرغبٔطېرى ئۇٔۇتمبْ ئىذى
ضبپبٌىك ھبٍبت -وېَىٕىي ٍىٍالردا ٍۀە ٔېّىػمىذۇر ثۇٔىڭذىّٕۇ زېرىىىپ، وەٍپي

غۇڭب ئۇ، ثىر ثبٌىطىٕي ٍېتىُ لبٌذۇرۇغمىّۇ چىذاغٍىك . ئىچىگە پېتىپ وېتىۋاتبتتي
ضبپبٌىك تۇرِۇغٕي ئۈضتۈْ وۆرۈپ ئبٍبٌىذىٓ -ثېرىپ، ئبئىٍە ھبٍبتىذىٓ وەٍپي

ئۇ، ثوٍتبق لبٌغىٕىغب خېٍي ٍىٍالر ثوٌغىٕىغب لبرىّبً، . ئبجرىػىپ وەتىەْ ئىذى
ئوچبلٍىك ثوٌۇظ ئىػىٕي زادىال خىَبٌىغب وەٌتۈرۈپ -لبٍتىذىٓ رەضّىٌ ئۆً

_ ئۆزىگە، -دەٍتتي ئۇ ئۆز_ ئۆً تۇتۇغٕىڭ ٔىّىطىگە ھەۋەضٍىٕىّەْ؟ : "لوٍّىذى
ٍوتمبٔغب وىر، ثەن ثوٌۇپ وەتطە -ئىػىڭغب ِبڭ، ئبخػىّي وەي-ئەتىگەْ تۇر

زېرىىىپ لبٌطبڭ ِۀىطىس جېذەي ... ثىرىڭٕي ٍبالظ، -ھبٍۋأىٌ لىَبپەتتە ثىر
دېگۀذەن، جەِئىَەتتىىي ` ئىػەوىە وۈچۈڭ ٍەتّىطە ئۇر تولۇِٕي`چىمبر، 

ٔبھەلچىٍىىٍەر، ِىٍٍىٌ، ضىَبضىٌ ٍبوي ئىمتىطبدىٌ زۇٌۇِالر، ھەتتب ئۆزەڭٕىڭ 
ئىػٍىرىذىىي ئوڭۇغطىسٌىمالر دەردىذە وىرىپ ٍب ئبٍبٌىڭ ثىٍەْ جېذەٌٍەظ ٍبوي 

لبضىُ ثۇٔذاق تۇرِۇغتىٓ، ئېغىر ِەضت ثوٌىۋېٍىپ ! ..." ثوٌّىطب ثبالڭٕي ئبزارال
. ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىذىٓ ۋالىتٍىك ثوٌطىّۇ خبٌىٌ ثوٌۇغٕي ئەۋزەي وۆرگەْ ئىذى

ثىر ٔېّىطىٕىڭ وەٍِىىىٕي ھېص لىٍىپال -غۇٔذالتىّۇ ئۇ وۆڭٍىذە ٍۀىال ٔېّىذۇ
. ٍۈرەتتي

ئۇ، ٍبغٍىك . ئەضٍىذە لبضىُ ئۇٔچە ثەڭۋاظ ئۆضىەْ ثىرضىّۇ ئەِەش ئىذى
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دەۋرٌىرىذە دەرضٍىرىٕىڭ ئېغىر ٍۈوىذىٓ ھەرلبٔچە ثبظ وۆتۈرەٌّىگىذەن 
لىٍطىّۇ، ٍۀىال ۋالىت چىمىرىپ ئۆز ِىٍٍىتي، ئۆز ۋەتىٕي، ئۆز دىٕىغب 

ِۇٔبضىۋەتٍىه ئەدەثىَبت، تبرىخ، پەٌطەپە، پطىخوٌوگىَە ۋە جەِىَەتػۇٔبضٍىممب 
ِۇٔبضىۋەتٍىه ِبتېرىَبي ۋە ٍېڭىچە لبراغالرٔي غبرائىت ٍبر ثەرگىٕىذە ِەوتىپىذە، 

ھەتتب دىٕىغب، ِىٍٍىتىگە . ژورٔبٌالردىٓ ئۆگىٕەتتي-أذا وىتبةغۋەزىَەت ٍوي لوٍّي
رەضّىٌ -ۋە ٍۇرتىغب دائىر تبرىخىٌ ٍبوي ضىَبضىٌ ِەٌۇِبتالرٔي ھەرخىً غەٍرى

ضۆھجەت ضورۇٍٔىرىذا ئبڭالپ ئبالھىذە ھەۋەضٍىٕىپ -ٍىغىٍىػالردا، ئوٌتۇرۇظ
ثۇ جەھەتتە ِىٍٍىتىُ، ۋەتىٕىُ ئۈچۈْ دەپ ثەزى ئىٍّىٌ . ئۆگىٕىپ ثبلمبْ ئىذى

ِبلبٌىالرٔي، تېخٕىىىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه وىتبثالرٔي تەرجىّە لىٍىع، تۈزۈظ 
ئىػٍىرىغىّۇ خېٍي وۆپ ئبرىٍىػىپ ثبلمبْ، ثۇ جەرٍبٔالردا ِۇۋاپىك ضورۇٔالرغب 
وىرىپ لبٌغبٍٔىرىذا ِىٍٍىتىُ، ۋەتىٕىُ دەپ جوزا ِۇغتالپ ضەورەپ وېتىذىغبْ 

جۇغمۇٍٔۇق پەٍتٍەرٔىّۇ ثبغتىٓ وەچۈرگەْ، ثۇ خىً ضۆھجەتٍەرٔىڭ ثەزىٍىرىذە 
ئبالھىذە ئۈِىذۋارٌىػىپ، ۋەتىٕي ئەتىال ِۇضتەلىً ثوٌۇپ وېتىذىغبٔذەن 

ھبٍبجبٍٔىٕىپ وەتىەْ ثوٌطب، ٍۀە ثەزىذە گوٍب ثۇ ۋەتەْ، ثۇ ِىٍٍەتتە لىٍچىّۇ 
ْ اغئۈِىذ لبٌّىغبٔذەن لبراڭغۇ ئۈِىذضىس ھېططىَبتالر ئىچىگىّۇ پېتىپ لبي

لىطمىطي، لبضىُ ثۇ جۇغمۇٍٔۇق ٍىٍٍىرىذا . ىوۆٍٔەرٔىّۇ ٍبغىغبْ ئىذ
ِىٍٍىتىٕىڭ، ۋەتىٕىٕىڭ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇغىذا جەِئىَەتتە ثىرەر 

ئىػۀچىٍىه ھەرىىەت ئۇضۇٌىٕي ٍبوي لىٍچىٍىىّۇ ثىر ئىٍگىرىٍەظ ئېھتىّبٌىٕي 
ئەِّب ئەِەٌىَەتتە ثوٌطب ۋەتىٕي خىتبً . ھېص لىالٌّبً وەٌگەْ ئىذى

-وۈٔگە ئېغىر دەپطۀذە لىٍىٕىپ، ثۇرۇْ ئبتب-تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ وۈٔذىٓ
جبْ ثەدىٍىگە وەٌگەْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ھەلمبٔىٌ ِىٍٍىٌ ۋە -ثوۋىٍىرىٕىڭ لبْ

ثىر ثىىبر -وىػىٍىه ھولۇلٍىرىٕىڭ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ ثىرِۇ
خىتبً تبجبۋۇزچىالر ٔوپۇضىٕىڭ تىس ضۈرئەتتە _ لىٍىۋىتىػٍىرى، ئەڭ ۋەھىّىٍىگي 

ھەضطىٍەپ ئبرتىپ وېتىۋاتمبٍٔىمي ئۇٔي ثەوال ئۀذىػىگە ضېٍىپ وەٌّەوتە 
غۇٔذاق ئېغىر ِىٍٍىٌ ِۇٔمەرزٌىىٍەرٔىڭ وۆرۈٌىۋاتمبٍٔىمىغب لبرىّبً، . ئىذى

جەِئىَەتتە ئۆزٌىرىٕي ئبالھىذە ۋەتۀطۈٍەر، ِىٍٍەتپەرۋەر لىٍىپ وۆرضىتىپ 
ثىر -ثىردىٓ"پۇچمبلالردا ضۆرۈغۈپ ٍۈرگەْ -ٍۈرگەْ وىػىٍىرىّىسٔىڭ ثوٌۇڭ

دېگۀٍىرىٕىڭ ھەِّىطىال " ئەڭ توغرا ھەي لىٍىع چبرىطي... چىمىع ٍوٌىّىس، 
دېگىذەن ٔۆۋەتتىىي ِىٍٍىٌ ثوھراْ تەرەلمىَبتىّىسٔي ئۆزگەرتىػىە لىٍچىٍىىّۇ 
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روٌي ثوٌّبٍذىغبْ لۇرۇق داۋراڭالر ئىىۀٍىىىٕي ئوٍٍىغىٕىذا، ئۇٔىڭ 
ھەتتب ثىر تۇرۇپ لبرىغبٔذا، خىتبً . ئۈِىذضىسٌىگي تېخىّۇ ئەۋجىگە چىمبتتي

تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەزىَەت جىذدىٍَىػىع ئېھتىّبٌي وۆرۈٌىذىغبٍٔىمىٕي 
لبتبرٌىك ` پبٔچي... ِىٍٍەتچي، ثۆٌگۈٔچي، `ِۆٌچەرٌەغىەْ ھبِبْ، ثۇ تۈردىىي 

وىػىٍىرىّىسٔي لبٍتىذىٓ لەپەزدىٓ چىمىرىپ، ِىٍٍىٌ داۋاٌغۇغالرٔىڭ ھەي 
لىٍغۇچ ٍوٌغب لبراپ وېتىپ لېٍىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىػتب پبٍذىٍىٕىپ ٍۈرگۀذەوال 

ثۇالرٔي ئوٍٍىغىٕىذا، ئۇٔىڭذىىي ئبزغىٕە ئۈِىذۋارٌىمالرِۇ ثىردىٕال . ثىٍىٕەتتي
، `ِىٍٍەتچي `ۋەتەْ ئىچىذىىي. توزۇپ وېتىۋاتمبٔذەن ثوٌۇپ تۇٍۇالتتي

دېگۀذەوٍەردىٓ ئۈِىذىٕي ئۈزگەْ لبضىُ، چەت ` داھىٌ`، `ۋەتۀپەرۋەر`
ٌىرىٕىڭ پىىىر ` داھىٌ`ٍېڭي -دۆٌەتٍەردە ِۇضبپىر ثوٌۇپ ٍۈرگەْ وؤب

ھەرىىەتٍىرىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ِبتېرىَبٌالرٔي ِىڭ ثىر ثبالالردا تېپىپ ئىگىٍەپ 
گوٍب : تەھٍىً لىٍىع ئبرلىٍىك، ئۇٔىڭ ھەٍرأٍىمي تېخىّۇ ئەۋجىگە چىممبْ ئىذى

ثىر وېٍىع ِۀجەضي -ۋەتىٕىذىىي غۇٔچە ئېغىر ِىٍٍىٌ ثوھرأالرٔىڭ ثىردىٓ
ثەن . ثوٌىۋاتمبٔذەوال تؤۇغمب وېٍىپ لبٌغبْ ئىذى` داھىَچبلالر`چەتئەٌذىىي غۇ 

خۇددى ثىر ئۆٍذىىي ئىىىي _ ئۆتۈپ وەتطە، ثۇ ئىىىىطي ئوتتۇرضىذىىي پەرق 
ئوغۇٌٕىڭ ثىرضي دادىطىغب ئەروىٍەپ ٍۈرۈپ ئىػىٕي ھەي لىٍغۇزۇظ ٍوٌىٕي 

تۇتمبْ ثوٌطب، ٍۀە ثىرضي ٍىغالپ ٍۈرۈپ ئىػىٕي ھەي لىٍغۇزۇظ ٍوٌىٕي 
ھبٌجۇوي، ثىسٔىڭ ئىػىّىس ثىر ئبئىٍىٕىڭ ئىچىي . تبٌٍىۋاٌغبٔذەوال ثىر پەرق ئىذى

دۈغّەْ دەرىجىطىذىىي -جېذىٍي ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي  پۈتۈٍٔەً ئەغەددىٌ دوضت
. ِبِبتٍىممب ثېرىپ تبلىٍىذىغبْ چوڭ ِىٍٍىٌ تەلذىر ِەضىٍىطي ئىذى-ھبٍبت

ۋەتەْ دېگەْ ِەضىٍىٍەردە -لبضىُ ثۇ خىً ئوٍالردىٓ وېَىٓ، ِىٍٍەت
پۈتۈٍٔەً دېگىذەن ئۈِىذضىسٌىه پبتمىمىغب پېتىپ لبٌغبْ ثىر خىً ھبٌەتىە وىرىپ 

غبراٍىپ -ثۇالرغب لوغۇٌۇپ دىٕىٌ ئەلىذىٍەر توغرىطىذىىي ئبجبٍىپ. لبٌغبْ ئىذى
غۇڭب ئۇ، . ضۆزٌەرِۇ ئۇٔىڭ ثېػىٕي ئبٍالٔذۇرۇپ تۇرِبلتب ئىذى-گەپ

ٔەضىھەتٍىرىگىّۇ ئۇٔچە ثەن پىطۀت لىٍىپ وەتّەش -ِوٌٍىٍىرىّىسٔىڭ ۋەز
. ثوٌىۋاٌغبْ ئىذى

ئۇٔىڭچە ثوٌغبٔذا، ئۇٍغۇر جەِئىَىتي ثۇ ئېغىر ثوھرأذىٓ لۇتۇٌۇغي ئۈچۈْ 
ٍېڭي ثىر لىَبپەت ثىٍەْ ئوتتۇرىغب چىمىػمب ِەججوروي، ئۇ ئۀذى وەضىىٓ -ٍەپ

ثىر ثۇرۇٌۇظ ٍبضبپ ٍب دۈغّىٕىذىٓ لۇتۇٌۇظ ٍوٌىٕي تېپىػي، ٍب ثوٌّىطب 
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ٍەر ئبضتي ۋە ٍەر ئۈضتي تەثىئىٌ . پۈتۈٍٔەً گۇِراْ ثوٌۇظ ٍوٌىال لبٌغبْ ئىذى
ثبٍٍىمي ِوي ثىپبٍبْ زېّىٕگە ئىگە ئەۋزەي جۇغراپىَىٍىه ثىر ِۇھىتتب ٍبغبۋاتمبْ 

. ھەرلبٔذاق ثىر ِىٍٍەت، ثۇ ئىىىي ٍوٌذىٓ ثىرىٕي تبٌٍىۋېٍىػمب ِەججۇر ئىذى
ئەِّب ثۇٔذاق وەضىىٓ ثۇرۇٌۇغٕي غۇ ِىٍٍەتٕىڭ ٍۇِػبلجبظ وىػىٍىرىٕىڭ لوٌىغب 

ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ! تبغالپ لوٍۇظ ثىٍەْ ھەرگىسِۇ ئىػمب ئبغۇرغىٍي ثوٌّبٍتتي
لۇدرەت تېپىػي ھەرگىسِۇ غۇ ِىٍٍەتٕىڭ ھەر ثىر ئەزاضىٕىڭ ئورتبق ئبۋأگبرتٍىك 
وۆرضىتىػىٕي تبِب لىٍىع ثىٍەْ ِەٍذأغب وېٍىذىغبْ ئبضبْ ئىػالردىّٕۇ ئەِەش 

ثۇٔذاق ثىر ئىّىبٔىَەت، ھەر لبٔذاق ثىر ِىٍٍەتتە ِەۋجۇت ثوٌۇپ ثبلّىغبْ . ئىذى
ئورتبق تىرىػچبٍٔىك روھي، پەلەت غۇ ِىٍٍەتٕىڭ . ۋە ثىسدىّۇ ثوٌّبٍذۇ

ثىر ِىٍٍەتٕىڭ لۇتمۇزۇٌۇغي، . ِەۋجۇتٍىمىٕىال وبپبٌەتىە ئىگە لىالٌىػي ِۇِىىٓ
گۈٌٍۀذۈرۈٌۇغي ٍبوي لۇدرەت تېپىػي ِۇتٍەق تۈردە ئەڭ ٍېڭىٍىمچي، ئەڭ 

جەڭگىۋار، ئەڭ ئىمتىذارٌىك، ئەڭ پىذاوبر، ئەڭ وەضىىٓ، ئەڭ تەۋەوىۈٌچي ۋە ئەڭ 
ئەِەٌىَەتچي ئبدىّىٕىڭ ئۆزىٕي پىذا لىٍىػي، ئۈٌگە تىىٍەپ ثېرىػي، خەٌمىٕي 

ٍېتەوٍىػي ۋە ثبغمىالرٔي ِەججۇرى ثوٌطىّۇ ھەرىىەتىە ئبتالٔذۇرۇغي ئبرلىٍىمال 
ثۇٔذاق ثىر داھىٌ تەرثىَىٍىٕىػتىٓ . ئىػمب ئبغۇرۇٌۇغي ِۇِىىٓ دەپ ئوٍالتتي

دۇغىٍىك ِۇراضىّالردا ضبٍٍىٕىػتىٓ ثبرٌىممب وەٌّەٍذىغٍٕىمىٕىّۇ لبضىُ -ٍبوي داغ
خۇددى غۇٔىڭذەن، ثۇٔذاق ثىر داھىَٕىڭ ھەرلبٔذاق . ٍبخػي ثىٍىپ لبٌغبْ ئىذى

ثىر ئبِّىۋىٌ تەغىىالتٕىڭ ئەروىٓ ضبٍٍىّي ئبرلىٍىمّۇ ئوتتۇرىغب 
چىمّبٍذىغبٍٔىمىٕي، ٍۀە غۇٔىڭذەن ثۇٔذاق ثىر ٍېتەوچي ئىمتىذار ئىگىطي 

ئەِەٌىٌ ھەرىىەتىە جەٌىپ لىٍىّٕبً تۇرۇپّۇ ھەرگىس ئۆز ئىمتىذارىٕي جبرى 
. لىٍذۇراٌّبً وۆِۈٌۈپ تۈگەپ وىتىذىغبٍٔىمىٕىّۇ تؤۇپ لبٌغبْ ئىذى

لبضىُ، ئۆزٌىگىذىٓ ئۆگۀگەْ ئىجتىّبئىٌ پەْ لبٔۇٔىَەتٍىرىگە ئبضبضەْ، 
ثىر ِىٍٍەت تەروىجىذە ثۇٔذاق ئىمتىذار ئىگىٍىرىٕىڭ ٔبِساتٍىرى ِۇتٍەق تۈردە 

ئىٕطبٔىَەتىە ئورتبق ثوٌغبْ تۈپىي ئېھتىَبج پبئبٌىَەت ضبھەٌىرى ثوٍىچە 
ٍېتەرٌىه ضبٔذا ضبلٍىٕىذىغبٍٔىمىٕي، ئۇالرٔي ئوتتۇرىغب چىمىرىع پۇرضىتىٕي 

ٍبرىتبٌىغبْ ِىٍٍەت غۇثھىطىس تۈردە ئىجتىّبئىٌ ئبپەتٍىرىذىٓ، ِىٍٍىٌ 
دۈغّۀٍىرىذىٓ، ھەر تۈرٌۈن توضبٌغۇالردىٓ غبٌىپ وېٍىپ ئبٌغب ئىٍگىرىٍەظ 

ٍوٌىٕي تبپبالٍذىغبٍٔىمىٕي، ئەِّب ثىر ِىٍٍەتىە ھبوىُ ثوٌۇغٕي لوٌغب 
وەٌتۈرىۋاٌغۇچي ٍبوي ۋاوبٌىتەْ لوٌغب وىرگۈزىۋېٍىػمب ئۇرۇٔىذىغبْ تەِەخور، 
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غەخطىَەتچي ۋە ئبثروٍپەرەش وىػىٍەر خبٌىغبْ ثىر ضبھە ثوٍىچە غۇ ضبھەگە 
خبش ئىمتىذار ئىگىٍىرىٕىڭ ئورٔىٕي ئىگەٌٍىۋېٍىػمىال ئۇرۇٔغبْ ثوٌىذىىەْ، ثۇ 
ِىٍٍەت ِۇلەررەر تۈردە لۇتمۇزۇٌۇغتىٓ، ئىٍگىرٌەغتىٓ ٍبوي لۇدرەت تېپىػتىٓ 

ِەھرۇَ ثوٌۇظ، ھەتتب تېس ئبرىذىال ئىسىٍىپ گۇِراْ ثوٌۇظ خەۋىپىگە دۈچ 
ئۇٔىڭچە ثوٌغبٔذا، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕي . وېٍىذىغبٍٔىمىٕي پەرەز لىٍذى

ئۆزٌىرىگە تۈپىي غبٍە لىٍىذىغبْ ثىسٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر لوغۇٔىّىس، تەغىىالتىّىس، 
پبرتىَىّىس ٍبوي جەِئىَەتٍىرىّىس ئىمتىذار ئىگىٍىرىٕي ثبٍمبظ، ئۇالرغب غبرائىت 
ٍبرىتىپ ثېرىع ۋە ئۇالردىٓ پبٍذىٍىٕىػٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ تۈپىي 
تەغىىٍي ٍېتەوچي پرىٕطىپٍىرىذىٓ ثىرى لىٍّىغبٔال ثوٌىذىىەْ، ثۇٔذاق ثىر 

ئبددىٌ . تەغىىً ھېچمبٔذاق ئىػٕي غەٌىجىگە ٍېتەوٍىَەٌّەٍذۇ دەپ لبراٍتتي
وىػىٍەرٔىڭ ھەرىىىتي ِەڭگۈ ئبددىٌ پبئبٌىَەتٍەر دائىرىطىذىال چەوٍىٕىپ 

لبٌىذۇوي، ئۇٔذالالر ھەرگىسِۇ ِۇرەوىەپ ۋە چىگىع ِەضىٍىٍەر ئىچىذىٓ چىمىع 
لبضىُ ٍۀە ئىجتىّبئىٌ لبٔۇْ ثوٌۇپ ثىٍىٕگەْ ِۇٔۇ لبراغالرٔىّۇ ! ٍوٌي تبپبٌّبٍذۇ

ھەر لبٔذاق ثىر ئىػتىىي ئىمتىذار : پبت وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ لوٍبتتي-پبت
ِېٍىغب -وۈچىٕي ھەرگىسِۇ ٍبدٌىۋېٍىع ثىٍەْ، دوراِچىٍىك لىٍىع ثىٍەْ، پۇي

ثەٌگىٍىه وىػىٍەرگە _ ئىمتىذار وۈچي . تبٍىٕىع ثىٍەْ ئېرىػىىٍي ثوٌّبٍذۇ
ثۇٔذاق ثىر . تەثىئەتٕىڭ، تەڭرىٕىڭ ثىۋاضتە ئبپىرىذىطىذىٕال وەٌگەْ ثوٌىذۇ

تەثىئىٌ ئىمتىذار وۈچىٕىڭ ھەِّە وىػىذە ثىر تەوػي ٍبوي ثىرخىً 
وىُ ثىٍىذۇ، . ثوٌّبضٍىمىذىٓ ِەٍۈضٍىٕىپ وىتىػىّىسٔىڭّۇ ھبجىتي ٍوق

ثىسٌەردىّۇ ئۇ ئىػالرٔىڭ داھىٍَىرىذا تېپىٍّبٍذىغبْ ثبغمىچە ثىرەر ئىمتىذار 
ھىچ ثوٌّىغبٔذا ثۈگۈٔىي ِىٍٍىٌ ۋە ۋەتەْ ئۈضتىگە ! ئبِىٍٍىرى ضبلالٔغبّٔۇ تېخي

وەٌگەْ ئېغىر ثوھرأذىٓ لۇتۇٌۇظ ئىھتىَبجىّىسغب ِبش وىٍىذىغبْ ئىمتىذار 
ئىگىٍىرىگە پۇرضەت ٍبرىتىپ ثېرىع، ھەتتب ئۀە غۇٔذاق ئىمتىذار ئىگىٍىرىٕي 

تؤۇۋېٍىع، ئۇٔذالالرغب ئەگىػىع پۇرضىتىگە ئىرىػەٌىطەوّۇ، ئۆزىّىسٔي 
چۈٔىي، ھەرلبٔذاق ثىر ئىمتىذار . ثەخىتٍىه ھېطبپٍىػىّىسغب ٍېتىپ ئبغىذۇ

ئىگىطي ِۇتٍەق تۈردە ثىسدەوٍەرگە تبٍىٕىع ئبرلىٍىمال ئۆز ئىمتىذارىٕي ٔبِبٍبْ 
دېّەن، ثۈگۈٔىي وۈٔذە ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرغبْ . لىٍىع پۇرضىتىگە ئېرىػەٌەٍذۇ

ثىسٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر تەغىىالتىّىس ئىمتىذارٔي ئېتىراپ لىالالٍذىغبْ، ئىمتىذار 
ئىگىٍىرىٕي ثبٍمىَبالٍذىغبْ، ئۇالرغب پبئبٌىَەت ضورۇٔي ٍبرىتىپ ثېرەٌەٍذىغبْ ۋە 
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ئۇالرغب ثوً ضۇٔىذىغبْ ٍېتەوچي روھ ثوٌّىطب وېرەن دېگۀٍەرٔي وۆڭٍىذىٓ 
ئۆتىۈزگەْ لبضىُ، ثۇ ھەلتە ٔېّە لىٍىع وېرەوٍىىي ئۈضتىذە تۇال ثبظ لبتۇرۇپ 

زادىال ثىرەر چىمىع ٍوٌي تبپبٌّبً، ثۇ ئىػالر ئۈضتىذە ثىھۇدە ثبظ لبتۇرۇغٕي 
خۇغٍۇق دېڭىسىگە غەرق لىٍىػتىٓ -تبغالپ، ھبرالمب تبٍىٕىپ ئۆزىٕي ِەضت

. ئىجبرەت  ئۈِىذضىسٌىه ٍوٌىٕي تبٌالپ وېٍىۋاتمبْ ئىذى
. ِبٔب ئۀذى، ئۇٔىڭ لوٌىذا ثۇ لىَىٓ ضوئبٌالرٔىڭ جبۋاثي تۇراتتي

ثۇ وىتبثالر ئىٕتبٍىٓ ئبددىٌ ضۆزٌەر ثىٍە ثۇ ِۀىطىس ئۆتۈپ وېتىۋاتمبْ "
ھبٍبتىٕىڭ خبتبٌىمٍىرى ثىٍەْ ثۇ خبتبٌىمالرٔىڭ تۈپىي ضەۋەثٍىرىٕي ۋە چىمىع 

ھەتتب ثۇ غبٍىّىسٔي ئىػمب ئبغۇرۇظ ٍوٌىغب . ٍوٌٍىرىٕىّۇ ئوچۇق وۆرضىتىپ ثېرىپتۇ
ئبتٍىٕىػٕىڭ لەدەٍِىرىٕي غۇٔچە تەپطىٍي ۋە ئبددىٌ وۆرضىتىپ ثەرگۀىي، 

ٌىرىّىس تەرغىپ لىٍىپ ٍۈرگىٕىذەن ` ٍېتەوچي-داھىٌ`ٌىرىّىس، ` ئۇٌۇغ`ثىسٔىڭ 
دېطىال ة د ت ٔىڭ دەرۋازىطي ئبٌذىغب ثېرىپ ٍېتىۋېٍىع، ئب ق ظ -ئۇٔذاق ھە

ٔىڭ پبرالِېٕت ثىٕبضىغب تەٌّۈرۈپ ئوٌتۇرۇۋېٍىع، لبٍطي ثىر لوغٕب ئەي، لبٍطي 
ثىر وۈچٍۈن دۆٌەت، لبٍطي ثىر دۆٌەتٕىڭ ئبق وۆڭۈي پبرتىَىٍىرى، لۇتمۇزغۇچي 

دېگۀذەوٍەرٔي تەضىرٌۀذۈرِىگىچە ثۇ ئىػٍىرىّىسٔي ثبغمب ... ئبرِىَىطي، 
چىمبرغىٍي ثوٌّبٍذۇ دىَىػىۀٍىرىذەن لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ چىگىع ۋە ٔبزۇن 

ئىػالردىّٕۇ ئەِەضٍىىىٕي، ئىػٕي ئبۋاي ئۆز وۈچىّىسگە تبٍىٕىپ 
ثبغٍىۋىٍىػىّىسٔىڭ غۇٔچە وۆپ غبرائىتٍىرىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئوٍٍىطب، ئبدەِٕىڭ 

!" ئەلٍي ھەٍراْ لبٌىذىىەْ
. ئۇ، ئۆزىٕي وبرىۋىتىغب تبغالپ چوڭمۇر خىَبٌالر ئىچىگە غەرق ثوٌۇپ وەتتي

 ...
غىّبٌىٕي ثىر لۇر -ئۆتىەْ ٍىٍالردا خىسِەت ثبھبٔىطىذا ۋەتىٕىٕىڭ جۀوة

-لبزالالر ئبرىطىذا ئبضّبْ-ئبٍٍىٕىپ چىمىپ، وەٌگىٕذى خىتبٍالر ثىٍەْ ئۇٍغۇر
زېّىٓ پەرق لىٍىۋاتمبْ ھەرخىً تەڭطىسٌىىٍەرٔي، ِىٍٍىٌ زۇٌۇَ ۋە 

وەِطىتىٍىػٍەرٔي، خىتبً ِىٍٍىتىگە چولۇٔذۇرۇظ ۋە ِىٍٍەت ضۈپىتىذە ٍوق 
لىٍىٕىع، چېىىذىٓ ئبغمبْ ضۇٔئىٌ ٔبِراتالغتۇرۇٌۇظ ۋە ٔبداْ لبٌذۇرۇٌۇغالرٔي 

تىت ثوٌۇپ وەٌگەْ ثوٌطىّۇ، ثۇ ٔبھەلچىٍىىٍەردىٓ لۇتۇٌۇظ -وۆرۈپ ئىچي تىت
ۋىجذأي ثەورەن . چبرىٍىرى ئۈضتىذە لىٍچىّۇ چىمىع ٍوٌي تبپبٌّىغبْ ئىذى

تۇغمبٍٔىرى خىتبً -ِبڭب ٔېّىذى، غۇٔچە وىػىٕىڭ ئۇرۇغ"ئبزاثٍىٕىپ وەتىىٕىذە، 
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دۆٌەت تېررورچىٍىغىٕىڭ زەرثىطىذە ٔبھەق لبِىٍىپ، ثىگۇٔبھ ئۆٌتۈرۈٌۈپ، 
ثىىبرغىال ِىڭالرچە ٍىٍذىٓ ثېرى ٍبغبپ وېٍىۋاتمبْ ئۆٍٍىرىذىٓ -ثىىبردىٓ

تۆھّەتٍەر ثىٍەْ -ِەججۇرى چىمىرىٍىپ ضۈرگۈْ لىٍىٕىپ، ثىىبردىٓ ثوھتبْ
لىٍىػّبً جىُ ٍۈرگۀذە، ِەْ ` غىڭ`جبزاٌىٕىپ خبٔىۋەٍراْ لىٍىۋېتىٍطىّۇ 

دەپ، ۋىجذأىٕىڭ !" ٔېّبٔچىۋاال ثبظ لبتۇرۇپ ئوٍٍىٕىپ وېتىذىىۀّەْ
. ضبداٌىرىغب پىطۀت لىٍّبً ثېػىٕي چۆوۈرۈپ جىُ ٍۈرۈغىە تىرىػمبْ ئىذى

ھبرالٕي تېپىۋېٍىپ جوزىغب _ ٔي، ` دوضتي`زادىال تبلىتي لبٌّىغبٔذا، ھېٍىمي 
. تىىٍەپ لوٍۇپ ۋالىتٍىك ثوٌطىّۇ ئبراَ تبپمبٔذەن ثوٌۇۋاالتتي

. لبضىُ، ٍەوػۀجە وۈٔىطىٕىّۇ ئۀە غۇٔذاق خىَبٌالر ثىٍەْ وەچ لىٍىۋەتتي
ئۇٔي لەٌجىٕىڭ چوڭمۇر ثىر ٍەرٌىرىذىٓ ئۇرغۇپ تۇرغبْ ثىر داۋاٌغۇظ، 

ئبخىرى ئۇ . ئىڭراپ تۇرغبْ ثىر ۋىجذأىٌ چبلىرىك ضبداضي ئبراِىغب لوٍّبٍۋاتبتتي
ثەرداغٍىك ثېرەٌّەً ثۇ وىتبثالردا وۆرضىتىٍگەْ ھەرىىەت ئۇضۇٌٍىرى ھەلمىذە 

دېگۀذىال -ھە: ئوٍٍىٕىپ وۆرۈۋىذى، ئۇٔي ثىر تۈرٌۈن لورلۇظ، تىترەن ئورىۋاٌذى
-لوٌىغب پبرلىراپ تۇرغبْ ِۇزدەن ووٍسا ضېٍىٕغبْ، تۈرِىٍەردە ۋەھػىٍەرچە لىَىٓ

لىطتبلالرغب ئېٍىٕىۋاتمبْ پبجىئەٌىه لىَبپىتي وۆز ئبٌذىغب وېٍىۋېٍىپ ثەدۀٍىرى 
ثۇٔذاق ئىػالر ِەْ لىالالٍذىغبْ ئىػالردىٓ . ٍبق، ٍبق، ٍبق: "غۈروىٕىپ وەتتي

لبضىُ خۇددى چوغمب ئوٌتۇرىۋاٌغبٔذەن ئورٔىذىٓ ضەورەپ تۇرۇپ _ ! ئەِەش
دەپ غۇدۇڭػىغىٕىچە، ئۆزىگە ھبً _ ! ٔەدىّٕۇ ٍوٌۇلتي غۇ وىتبثالر_ وەتتي، 

ثېرەٌّەً ھېٍىمي وىتبثالرٔي ٍبضتۇلٕىڭ ئبضتىذىٓ چىمىرىپ دېرىسىطىذىٓ ضىرتمب 
توختب، تۆۋۀذە ثىرەرضي _ ٍۇ، ٍۀە توختبپ لبٌذى، -چۆرىۋەتّەوچي ثوٌۇپ ِبڭذى

وۆرۈپ لبٌطب لبٔذاق ثوٌىذۇ؟ ثۇ ثىٕبدا ثۇٔذاق ئۇٍغۇرچە وىتبة ئولۇٍبالٍذىغبْ 
دەپ _ ! ِۀذىٓ ثبغمب ثىرِۇ ئۇٍغۇر ٍولٍىغىٕي ثۇ خىتبٍالر تبزا ٍبخػي ثىٍىذۇ

دېگەْ خىَبٌغب وېٍىپ ." ئەڭ ٍبخػىطي وۆٍذۈرىۋىتەً_ ئۀطىرەپ لبٌذى، 
. ئبغخبٔب ئۆٍىگە وىردى

ئبۋاي ٔىپىس لبرا تبغٍىك وىتبثٕي . ئبغخبٔب ئۆٍىگە وىرىپ گبز ئوچبلٕي ئبچتي
ئۇٔي لوٌىغب ئېٍىپ ئىختىَبرضىسال ۋارالالغمب . ٍىرتىپ وۆٍذۈرِەوچي ثوٌذى

. ئەِّب ٔېّە ئۈچۈٔذۇ ئۇٔي ٍىرتىػمب وۆزى لىَّبٍتتي. وىرىػتي
ئۇٔىڭ ئىچىذىٓ ثىر ضبدا ئۇٔىڭغب _ !" لورلۇٔچبق، توخو ٍۈرەن"

. ۋارلىراۋاتمبٔذەن ثىٍىٕىپ لوٌٍىرى تىترەپ وىتبثٕي ٍىرتىػمب لوٌي ثبرِىذى
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وىتبثٕي لبٍتب ئبۋاٍالپ ۋارالالغمب، ئۇدۇي وەٌگەْ لۇرالرٔي لبٍتىذىٓ ئولۇغمب 
: وىرىػتي

 
خبٌىّىطىڭىس ثبغمب ثىرضىگە ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە ... خبٌىطىڭىس تەپطىٍي ئولۇپ چىمىڭ، " ... 

خەٌمىّىسدىىي ثۇٔذاق پبضطىپ روھىٌ ... ثۇٔذاق لورلۇٔچبق وىػىٍىرىّىسٔي، ... ثېرىۋېتىڭ، 
 ..."خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ِەخطۇش پىالٔالپ ٍېتىػتۈرۈپ چىمّبلتب، ... ھبٌەتٕي 

 
لبضىُ غۇ ٍەردىال زوڭ ئوٌتۇرۇپ لوٌىذىىي وىتبثالرٔي لبٍتىالپ ۋارالالغمب، 

ئۇ، لوٌىذىىي وىتبثالردىٓ زادىال ئبٍرىٍغۇضي . ئبرىالپ ئولۇغمب وىرىػىپ وەتتي
ٍبق، ثۇ وىتبثالرٔي ھەرگىسِۇ : "وەٌّەٍۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍّبلتب ئىذى

ئۀذى ئۇ، ثۇ !" تبغٍىّبٍّەْ، ھەرگىسِۇ لوٌذىٓ چىمىرىپ لوٍّبضٍىمىُ وېرەن
ثۇ ٍەرٌەرگە -ئۇ ٍەر. وىتبثالرٔي ٍوغۇرىذىغبٔغب ٍەر ئبختۇرۇظ ثىٍەْ ئبۋارە ئىذى

ثىر ۋالىتالرغب . ٍۇ، ٍۀە خبتىرجەَ ثوالٌّبً ئۇ ٍەردىٓ ئېٍىۋاالتتي-تىمىپ ثبلبتتي
وېٍىپ لوٌىذىىي ثۇ وىتبثالرٔي تىممۇدەن ٍەر ئبختۇرۇپ ئەپٍىه ۋە ثىخەتەر ثىرەر 

. ٍوچۇق تبپبٌّبً، وىتبثالرٔي تۇتمبْ ھبٌذا ثىر ھبزا جىُ ثوٌۇپ ئوٌتۇرۇپ وەتتي
ئەِّب . ٍۇ، ٍۀە ثىر ٍەرٌىرىذىٓ لورلبتتي-ثىرەر ئىع لىٍىپ ثېمىػٕي ئوٍالٍتتي

ثىرەر ئىع لىً، ثۇ ٍېػىڭغب وەٌگىچە "ئۇٔىڭ لەٌجىٕىڭ چوڭمۇر ثىر ٍەرٌىرىذىٓ 
تېخي ٍېمىٕذىال ثوٌۇپ ئۆتىەْ ثبرىٓ، ! جىُ ٍبتمىٕىڭّۇ ٍېتەر، ٔىّىذىٓ لورلىطەْ

لبرا، ئبرىالپ ! غۇٌجب ۋەلەٌىرىٕي پەٍذا لىٍغبْ ثبتۇرٌىرىّىسدىٓ ضېٕىڭ ٔېّەڭ وبَ؟
وۆرۈٌۈپ تۇرىۋاتمبْ ِەخپي ۋەھىّە پەٍذا لىٍغۇچىالرٔىڭ ثىرضىّۇ دېگىذەن لوٌغب 

دېگۀذەن خىتبپالر لۇٌىمىٕىڭ " ضەْ ٔىّىذىٓ لورلبتتىڭ؟. چۈغۈپ ثبلّىذى
ئەگەر خىتبٍالرٔىڭ لوٌىغب : "ٍۀە ثىر ٍەرٌىرىذىٓ. تۈۋىذىال جبراڭٍىغبٔذەن لىالتتي

دېگۀذەن ئىڭىراغالرِۇ " چۈغۈپ لبٌطبڭ جبزا ئبزاثىغب چىذىّبً لبالرضۀّىىىٓ؟
ئۇرۇپ لىَٕبغالر، تبختبٍغب : ثىرٌىىتە تۇٍۇٌۇپ، ثەدىٕىٕي غۈروۀذىرىۋەتتي

لورلۇپ تىترەپ ... الزا ضۈٍىگە پبتۇرۇغالر، -ِىخٍىٕىػالر، تىتىٍغبْ ثەدىٕىٕي تۇز
دەرھبي وىتبثالرٔي وبرىۋىتىٕىڭ ئۈضتىگە تبغٍىۋېتىپ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ . وەتتي

ئبرلب ووچىذىىي ثىر تۇڭگبْ ئبغخبٔىطىغب وىرىپ . ئۆٍىذىٓ چىمىپ وەتتي
. دەٍذىغبْ ثەتتەَ ضۇٍۇلئبغتىٓ ئىچتي` َٔۇ رۇ ِەْ`تەرٌەپ ئوٌتۇرۇپ ثىر غېذىر 

ئبِبي لبٔچە، ثۇٔذاق ئىذارە ئبھبٌىٍىرى زىچ ٍەرٌەردە ئۇٍغۇر ئبغپەزٌەرگە ٍەر 
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چىمّىغبچمب، ئۀە غۇٔذاق ٔەرضىٍەرٔي ئىچّەوتىٓ ثبغمب ٔېّە چبرە؟ 
ِۀتبڭخبٔىذىٓ چىمىپ ٍوي ثوٍىذىىي ھبراق ثوتىىٍىرىغب ضىٕچىالپ لبراغمب 

دەپ ئۆزىگە ئبراْ ھبً !" ٍبق، غۇٔچە ئىچىىٕىُ ثۇ ھەپتىگە ٍېتەر. "ثبغٍىذى
  . ...ثېرىپ وەٍٕىگە ثۇرۇٌذى

لبضىُ، ثۇ ھەپتىٕي ئىػمب ثېرىپ وەٌگۀذەن ئۆتىۈزضىّۇ، ئەِّب ئۇٔىڭ 
ِېڭىطي پۈتۈٍٔەً ھېٍىمي وىتبثالردىىي چبلىرىمالرٔي ئوٍالظ ثىٍۀال ثۀت 

الۋ وب تۈٔۈگۈْ ئبخػبَ ٍۀە جىك ئىچىۋاٌغبْ ئوخػىّبِذۇ، . "ثوٌغبْ ئىذى
دېَىػەتتي ئۇدۇٌىذىىي خىتبً خىسِەتذاغٍىرى " ثېػىٕي وۆتىرەٌّەٍال لبپتۇغۇ؟

. جىُ، ثۈگۈْ ئۇٔىڭذىٓ ٍىراق تۇرىػىّىس وېرەن. "ثىرضىگە پىچىرٌىػىپ-ثىر
ھبرالمب پۇٌي تۈگەپ ثىسدىٓ لەرز ضوراٍذىغبٔغب غۇٔذاق ثوٌىۋاٌىذىغبْ ئىػىّۇ ثبر 

ثوٌذى، ثبالغب لبٌغىٕىڭ غۇ، دەرھبي ضۀذىٓ لەرز -ھىجىَىپال لوٍذۇڭّۇ. ئۇٔىڭ
!" ضوراٍذۇ

لبضىُ ئۇالرٔىڭ پىچىرالپ دېَىػىەْ گەپٍىرىگە لۇالق ضبٌّىغبٔذەن 
.  ثوٌىۋېٍىپ ئۆز ئىػي ثىٍەْ ِەغغۇي ئوٌتۇرىۋەردى

ئۇ ھبٍبتىذىىي ئەڭ ِۇھىُ : تىت ثوٌّبلتب ئىذى-ئۇٔىڭ ئىچي ثەوال تىت
ثۇرۇٌۇظ ٔۇلتىطي ثوٌۇپ لبٌىغۇدەن ثىر لبرار ئېٍىػمب جۈرئەت لىالٌّبً لىَٕبٌّبلتب 

ئبدىتي ثوٍىچە دوضتٍىرىٕىڭ ئۆٍٍىرىگە ثېرىپ ئبٌٍىٕېّىٍەرٔي خبتىرىٍەظ . ئىذى
ٔبِىذا ئۇٍۇغتۇرىٍىذىغبْ ھبرالىەغٍىه  ئوٌتۇرۇغٍىرىغب ثېرىػٕىّۇ زادىال خىَبٌىغب 

. ٍبدى ثىرال ئىػمب ِەروەزٌىػىپ لبٌغبْ ئىذى-ئۇٔىڭ پۈتۈْ ئىطي. وەٌتۈرِەٍتتي
دوضتٍىرىّۇ ثۇ وۈٍٔەردە ٔۆۋىتي ئۆتۈپ وېتىۋاتطىّۇ، ئوٌتۇرۇظ تۈزەپ ئۇٔي 

چبلىرىػٕي خىَبٌىغىّۇ وەٌتۈرۈپ لوٍۇغّىطب وېرەن؟ خېٍىذىٓ ثېرى 
غۇٔىڭغب . دوضتٍىرىذىٓ ئوٌتۇرۇظ لىٍىع ھەلمىذە ثىرەر ضبدا چىمّىغبْ ئىذى

خىَبٌي ئوٌتۇرۇظ ضورۇٍٔىرى ٍبوي ھبرالمب -لبرىّبً، ثۇ لېتىُ لبضىّٕىڭ پىىىر
: لبرىغبٔذا ھېٍىمي وىتبثالردىال لبٌغبْ ئىذى

..." لبٔذاق لىٍىػىُ وېرەن؟ "
 

تۈرِە وبِېرىٕىڭ ئىػىىىٕي غبرالػىتىپ ئېچىپ وىرىپ وەٌگەْ ئىىىي 
ئۇٔي . خىتبً گۇٔذىپبً، لبضىّٕىڭ ئەضٍىّىٍىرىٕي لبپ ثېٍىذىٓ ئۈزۈۋەتتي

. توغرىطي جبزاخبٔىغب ئېٍىپ وىرىػتي_ دارلىرىتىپ ضۆرەغىىٕىچە ضورالخبٔىغب 
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... ٍۀە غۇ ثۇرۇٔمىذەن ِۀىطىس ضورالالر، ٍۀە ئۇرۇپ لىَٕبغالر 
ئۇ، : لبضىُ ٍۀە وبِېرىٕىڭ ِۇزدەن ضېّؤت ٍېرىذە ھوغىغب وەٌذى

ئۇ، ۋۇجۇدىذىٓ ضۆڭەوٍىرىٕي ضۇغۇرۇپ . وبِېرىٕىڭ ئوتتۇرىطىذا دۈَ ٍبتبتتي
ئەِّب ئبغرىك . تبرتىۋەتىۀذەن ِىٍىخالپ، لىّىرِۇ لىالٌّبً جىُ ٍېتىپ وەتتي

ثىر ھبزا ھوغىٕي . ... جېٕىٕي ئبٌىذىغبٔذەن پۈتۈْ ثەدىٕىٕي ئبٍٍىٕىپ ٍۈرەتتي
ٍولىتىپ لبٍتب ئېطىگە وەٌگىٕىذىٓ وېَىٓ، ئبغرىمٍىرىٕي ئۇٔتۇغٕىڭ ھېٍىمىذەن 

. چبرىطىٕي لىٍىػمب غۇٔچە تىرىػىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، لىٍچە پبٍذىطي ثوٌّىذى
ئۇ، ۋاٍطبغمىّۇ . ثەدىٕىذىىي ئبغرىمالر ثبرغبٔطېرى وۈچىَىپ ئبغرىّبلتب ئىذى

ئوت ثوٌۇپ ٍېٕىپ ئبغرىۋاتمبْ ثەدىٕىٕىڭ ٔەرى ثەورەن . لۇرثي ٍەتّەٍتتي
ئبغرىۋاتمبٍٔىمىٕىّۇ پەرق لىالٌّبً، جىُ ٍېتىپ چىذاغٍىك ثېرىػتىٓ ثبغمب چبرە 

. ... ئەلٍىگە وەٌّىذى
پبتال ھوغىذىٓ وېتىپ ۋە لبٍتىذىٓ ھوغىغب وېٍىپ دېگۀذەن -ئۇ، پبت

. خېٍي ۋالىتمىچە خۇدىٕي ثىٍەٌّەً ٍېتىپ وەتتي
. ثىر ۋالىتالردا ئۇ ئبغرىمٍىرىٕي لبٍتىذىٓ رەضّىال ھېص لىٍىػمب ثبغٍىذى

دەپ وۆزىٕي ئېچىپ لبراڭغۇٌۇلتب " ثبٍىتىَٕبلي ٔەدە لبٌغبٔتىڭ ضەْ ئبغرىك؟"
وبِېرىٕىڭ ئىچي غۇٔچىٍىه گۆرىطتبْ . ئەتىراپمب لبراغمب ئۇرۇٔۇپ ثبلتي

ئبچّىغبٍٔىمىٕىّۇ پەرق -لبراڭغۇٌۇق ثوٌۇپ تۇٍۇٌذىىي، ئۇ وۆزٌىرىٕي ئېچىپ
ئۇٔىڭ پۈتۈْ ثەدىٕي چىڭمىٍىپ ٍېرىٍىپ . لىالٌّبً خېٍىغىچە ٍېتىپ وەتتي

ئۇٔىڭ ثەدۀٍىرى ئىػػىپ گوٍب ثىر تۇٌۇِغب . وېتىذىغبٔذەن ئبغرىّبلتب ئىذى
ثبغمب وبِېرالردىٓ ئبرىالپ جۆٍٍۈپ . وىرىپ لبٌغبٔذەوال ھېص لىٍّبلتب ئىذى

ۋاٍطبغالر ۋە وىّذۇ ثىرٌىرىٕىڭ توڭگۇزدەن خورەن تبرتىػٍىرىذىٓ ثبغمب، تۈرِە 
گۇٔذىپبً خىتبٍالرٔىڭ ئبٍبق تىۋىػٍىرىّۇ . جىت ثوٌۇپ وەتىۀىذى-ئىچي جىُ

. ثېطىممبْ ئىذى
ئبضتب -ئۇ، ئبضتب. دەپ ئوٍٍىذى لبضىُ" ٍېرىُ وېچىذىٓ ئبغطب وېرەن؟"

. ... ئبغرىمٍىرىٕي ئۇٔتۇپ، لبٍتىجبغتىٓ ئەضٍىّىٍەر دېڭىسىغب غەرق ثوٌۇپ وەتتي
 

لبضىُ، ھېٍىمي ئىىىي وىتبثٕي ئولىغىٕىذىٓ وېَىٕىي وۈٍٔەردە ئۆز 
ھبٍبتىٕىڭ لىّّىتىٕي ئەِذىال تؤىۋاتمبٔذەن تۇٍغۇالرغب وېٍىپ، ئۇٔىڭ غۇرۇرى 

ِۀىطىس ! ھبٍبتٕىڭ لىّّىتىٕي ثىً: "لەٌجىٕي لبٍتىذىٓ ِۇجىّبلتب ئىذى
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ئۇٔىڭ ۋىجذأي لبٔذالتۇ ثىر ئىػالرغب !" ئۆتىۈزگەْ وۈٍٔىرىڭگە ئۀذى ثەش
. چبلىرىپ ئۇٔي ئبراِىغب لوٍّبٍۋاتبتتي

ئۇ، ثۇ وۈٍٔەردە . ضىرٌىك ثۇ ھبٍبت، لبضىّٕي گبڭگىرىتىپال لوٍۇۋاتبتتي
خىَبٌىٕي -ئۇٔىڭ پىىىر. ئۆزىٕىڭ پىىىرٌىرىگە زادىال ھبوىُ ثوالٌّبً لېٍىۋاتبتتي

غۇرۇر، . "لەٌجىٕىڭ ضىرٌىك ھەرىىىتي ئۆز ئىطىۀجىطىگە ئېٍىۋاٌغبٔذەوال لىالتتي
لبضىُ ثۇ " ضەْ ٔەدە، ضەْ ٔېّە، ضەْ وىُ؟! لەٌت، ئبھ ضەْ لەٌت... ۋىجذاْ، 

ئۇ، ئۇزۇْ ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ ئۆزىٕىڭ ئىچىذە . ضۇئبٌالرغىّۇ جبۋاپ تبپبٌّبً ٍۈرەتتي
ئىىۀٍىىىذىٓ گۇِبْ لىٍىػمب ثوٌّبٍذىغبْ، ئەِّب ئۆزىگە ٍبت ثوٌۇپ تۇٍۇٌۇۋاتمبْ 

لەٌجىٕىڭ چوڭمۇر ثىر ٍەرٌىرىذىٓ لبٍٕبپ چىمىۋاتمبْ ٔبٌىٍىرىگە زادىال لۇالق 
ِبٔب ئۀذى، ئۇ ضىرٌىك ٍەردىىي ضبداالرٔىڭ ئىگىطي . ضبٌّبً وېٍىۋاتمبْ ئىذى

ئۇٔىڭ ۋۇجۇدىغىال تەۋە . ئۆز وۈچىٕي وۆرضىتىػىە ئبتٍىٕىۋاتمبٔذەن لىالتتي
ثوٌغبْ، ئەِّب ئۇٔىڭغب زادىال ثوً ضۇّٔبً وېٍىۋاتمبْ چوڭمۇر لەٌجي ئۇٔىڭغب ئەڭ 

ِۇوەِّەي ثىر ئىٕطبْ ثوٌۇظ ضۈرىتىٕي ضىسىپ ئۇٔىڭغب ئۈٌگە لىٍىپ 
ئۇٔىڭ ئىچىذىىي ٔبِەٌۇَ ثىر ٍەردىٓ ئۇرغۇپ چىمىۋاتمبْ ثۇ . وۆرضەتّەوتە ئىذى

: ئىٕطبٍٔىك ضۈرىتي لبضىّذىٓ ئبرتۇق ثىر ٔېّە تەٌەپ لىٍىۋاتمبٔذەوّۇ لىٍّبٍتتي
ِبٔب ثۇ، ئۇٔىڭ لەٌجىذىٓ !" ئەلەٌٍىٌ ثىر ئبدەَ ثوٌۇغىڭٕىال تەٌەپ لىٍىّەْ"

ئەپطۇضىي، لبضىُ ٍبغبۋاتمبْ ثۇ . ثىر تەٌىپي ئىذى-چىمىۋاتمبْ ضبدأىڭ ثىردىٓ
جەِئىَەتتە ثۇٔچىٍىه ئەلەٌٍىٌ تەٌەپٕي لبٔذۇرۇظ ئىّىبٔىَەتٍىرىگىّۇ ٍوي 

ئۇ، ئۆز ئىچىذىٓ وېٍىۋاتمبْ ثۇ ئەلەٌٍىٌ تەٌەپٕي لبٔذۇرۇغي ئۈچۈْ . لوٍۇٌّبٍتتي
لىٍچىٍىىّۇ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتەٌّەً وېٍىۋاتمبٍٔىمىذىٓ لەٌجىٕىڭ ضوتٍىػىغب 

ھېٍىمي ئىىىي پبرچە وىتبثٕي وۆرگىٕىذىٓ وېَىٓ، ٍېمىٕمي . ئۇچۇرىّبلتب ئىذى
وۈٍٔەردىٓ ثۇٍبْ لبضىُ لەٌجىٕىڭ ضبداٌىرىٕي ئبزراق ثوٌطىّۇ پەرق لىالالٍذىغبْ 

راش ئەِەضّۇ، ِەْ ئەڭ : "غۇڭب ئۇ ئوٍٍىٕىپ لبٌذى. ھبٌغب وەٌّەوتە ئىذى
ئەلەٌٍىٌ ثىر ئبدەَ ثوٌۇپ ٍبغبغٕىال تەٌەپ لىٍىذىىۀّۀغۇ، ثۇ تەٌەپ ِىٕىڭ 

ئبددىٌ ثىر ئىٕطبٍٔىك تەٌىپىُ، ئەلەٌٍىٌ وىػىٍىه ھەلمىُ ئەِەضّىذى؟ ٍب 
ثوٌّىطب ِەْ ثۇ جەِئىَەتتىٓ، توغرىطي ثۇ خىتبٍالردىٓ ھەِّىگە لبثىً 

خبضىَەتٍىه ئبدەَ ثوٌۇغٕي ٍبوي ِىٍَبردالرچە دوٌالرٔي ثېطىپ ٍبتىذىغبْ 
ئۈضتۈْ -رووېفىٍٍېر، ثىً گبتىص ثوٌۇغٕي، ۋە ٍبوي دۇَٔبٔي ئبضتىٓ

ثوٌۇغٕي ` ئەٍىٕىػتېَىٕي`لىٍىۋىتەٌىگىذەن ثىٍىُ وەغىپ لىالالٍذىغبْ ئۇٍغۇر 
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ٍب؟ ثۇٔذاق ثىر تەٌەپتە ثوٌۇغمىّۇ ھەلمىُ ثبر ئەِەضّىذى؟ -تەٌەپ لىٍىۋاتمبّٔىذىُ
ثۇٔذاق تەٌەپٍەر ئىٕطبٔىَەت جەِئىَىتىٕي ئىٍگىرى ضۈرىذىغبْ ھەلمبٔىٌ تەٌەپٍەر 

. ... ئۇٔىڭ تەپەوىۈر دۇَٔبضي تىّٕبً ئىػٍىّەوتە ئىذى" ئەِەضّىذى؟
-توغرا، لبضىُ تېخي ئۆتىەْ ٍىٍىال ثېرىپ وۆرۈپ وەٌگەْ، ثىپبٍبْ ٍېسا

لىػاللالردا ئوتتۇرا ئەضىر ِۈغىۈٌچىٍىىٍىرى ئىچىذە توٌغىٕىپ ئبزاثٍىٕىۋاتمبْ 
ِىٍَؤٍىغبْ ئۇٍغۇر لبتبرٌىك لېرىٕذاغٍىرىغب ضېٍىػتۇرغبٔذا ئبالھىذە ئۈضتۈْ 
. ضەۋىَىٍىه تۇرِۇغتىٓ ثەھرىّەْ ثوٌىۋاتمبٍٔىمىٕي توٌۇق ھېص لىٍغبْ ئىذى

ثۇٔذاق تەٌەٍٍىه ثىر ئۇٍغۇر پەرزۀتي ثوٌغبٍٔىمىذىٓ ھەلىمەتۀّۇ پەخىرٌىٕىػي 
ھبٌجۇوي، غۇٔذىٓ ئېتىجبرەْ لبضىُ ئۆزىٕىڭ ثۇٔچە تەٌەٍٍىه . وېرەن ئىذى

ثوٌغبٍٔىمىذىٓ پەخىرٌىٕىع تۇرِبق، ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە، ئۇ ئۆزىٕي ئەڭ 
ِەْ : "پەضىەظ، ئەڭ چوڭ گۇٔبھىبر ھېص لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ئۆزگەرِەوتە ئىذى

زارٌىمتب لبٌغبْ ِىٍَؤٍىغبْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ تېٕىۋىٍىػمىّۇ ثوٌّبٍذىغبْ ثىر -غۇ خبر
ئەگەر ِەْ ثىر خىتبً ثوٌغىٕىّذا ئىذى، ِىٕي ئېٕجىٕېرٌىمتب ئەِەش، . ئەۋالدىّەْ

ثەٌىي ئېتىسٌىمتب دېھمبْ لىٍىپ ئىػٍىتىػىىّۇ غەرتىُ توغّبٍذىغبْ ثىرضي 
ِەْ ئۀە غۇ ِىٍَؤٍىغبْ لېرىٕذىػىّٕي تىٕجىتىع ! ثۇٌىػىُ ِۇِىىٓ ئىذى

ئەگەر غۇ ئۇٍغۇرالر ثوٌّىغبْ ثوٌطب، ! ئۈچۈٔال ثۇ ئورۇٔغب تبٌالٔغبْ ثۇٌىػىُ وېرەن
ثۇٔذاق تۇرِۇظ ضەۋىَىطىذىٓ ثەھرىّەْ ثوالٌىػىُ تۇرِبق، ِەْ ثۇ ئبٌەِگە 

ِەْ ئۇالر ثوٌغىٕي ئۈچۈٔال . تۆرىٍىػىّٕىّۇ لىَبش لىالٌّبش ثوالر ئىذىُ
ئۇٔذالتب ِەْ لبٔذالتۇ ئۇالرٔىڭ ! ئۇالر ِېٕىڭ ھبٍبتىُ، ِېٕىڭ لېٕىُ. ِەۋجۇتّەْ

ِەْ ئۇالرٔىڭ ! ٍبق! غىٍٍىطىگە دەضطەپ تۇرۇپ ثۇ ھبٍبتىّٕي ٍبغىَبالٍّەْ؟
ِەْ ! ئۈضتىگە چىمىۋاالٌّبٍّەْ، ثۇٔذاق لىٍىػمب ِېٕىڭ لىٍچىٍىىّۇ ھەلمىُ ٍوق

ئۇالردىٓ تۆۋۀذە تۇرۇغۇَ، ئۇالرٔي ٍۆٌىػىُ ۋە ئۇالرٔي ثېػىّغب ئېٍىپ وۆتۈرۈپ 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىسىٍىپ وەتطەِّۇ ئۆزەِٕي غەرەپٍىه ئىٕطبْ ! ِېڭىػىُ وېرەن

!" دەپ پەخرىٍىٕىػىُ وېرەن
لبضىُ، ئېغىر غەپٍەت ئۇٍمۇضىذىٓ ئەِذىال ئوٍغىٕىۋاتمبٔذەن تۇٍغۇالرغب 

. وەٌّەوتە ئىذى
وەٍٕىگە ِېڭىػمب -ئۇ، ھبٍبجبٔالٔغبٍٔىمىذىٓ ئۆً ئىچىذە جىُ تۇراٌّبً ئبٌذى

ِىٍٍىتىُ، : "ئۀذى ئۇ، وەضىىٓ ثىر لبرارغب وېٍىپ ثوٌغبْ ئىذى. ثبغٍىذى
ۋەتىٕىّٕىڭ ھۆرٌىگي ئۈچۈْ چولۇَ ثىرەر ئىع لىٍىػىُ، ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك 
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!" ھەرىىىتىٕي لوزغبغمب پبٍذىطي، تۆھپىطي ثوٌىذىغبْ ثىرەر ئىع لىٍىػىُ وېرەن
ئەِّب ئۇ، ئىػٕي ٔەدىٓ ثبغالغٕي، ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ٔىّىٍەر لىالالٍذىغبٍٔىمىٕي 

ثۇ ئىع ھەلمىذە ثبغمب ثىرٌىرى ثىٍەْ . ثىٍەٌّەً تېپىرالپال لبٌغبْ ئىذى
. ئۆتىۈزۈۋەتتي ئىىىي ھەپتىٕي گبراڭذەن-ِەضٍىھەت لىٍىػمىّۇ پېتىٕبٌّبً ثىر

. ئبرىالپ ھېٍىمي وىتبثالرٔي تىمىپ لوٍغبْ ٍېرىذىٓ چىمىرىپ ئولۇپّۇ لوٍبتتي
ئۀذى ئۇ، ثۇ وىتبثالرٔي ٍبدٌىۋاٌغبٔذەن ھبٌغب وەٌگەْ ثوٌطىّۇ، ٍۀىال ثۇ 

. وىتبثالردىٓ زادىال ئبٍرىٍغۇضي وەٌّەٍذىغبْ ھبٌغب وېٍىپ ثوٌغبٔذەن لىالتتي
لبضىُ ئۆز وەضىپي ضبھەضي ثوٍىچە وىتبثتب وۆرضىتىٍگەْ ئىػالردىٓ ثىرەرضىٕي 

ثوٌطىّۇ لىٍىپ ثېمىع ٔىَىتىگە وېٍىپ، دەرھبي وىتبة تەوچىطىذىٓ ثۇ ئىػالرغب 
ٍبرىغۇدەن ثىرەر ٍىپ ئۇچي ثېرەٌىگۈدەن وىتبثٍىرىُ ثبرِىىىٓ دەپ جىذدى 

ثىر ٔەچچە ضبئەت وىتبة ئبختۇرۇغتىٓ ھېچمبٔذاق . ئبختۇرۇغمب وىرىػتي
ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّەً، ئۈِىذضىسٌىه ثىٍەْ لبالٍّىمبْ چېچىٍىپ ٍبتمبْ وىتبثالر 

ئەجەثب، ئۆگۀگەْ ثىٍىٍّىرىّٕىڭ ھەِّىطىال ”. دۆۋىطي ئىچىذە ئوٌتۇرۇپ لبٌذى
ٍبق، ٍبق، ... ٍب؟ - خىتبٍالرٔىڭ پبٍذىطي ئۈچۈْ الٍىھىٍۀگەْ ثوٌۇغي ِۇِىىّٕۇ

 “!ئۇٔذاق ثوٌۇغي ھەرگىس ِۇِىىٓ ئەِەش! ٍبق
ئبخىرى خىتبً ِۀپەئەتي ئۈچۈٔال خىسِەت لىٍىػٕىڭ تەٌىّىٕي -ئۇ، ثبغتىٓ

ئېٍىپ وەٌگەچىىّىىىٓ، ئۆگۀگەْ ثىٍىٍّىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ِىٍٍىتىٕي ثۇٔذاق 
ئېغىر ثوھرأغب پېتىپ لبٌغبْ ھبٌىتىذىٓ لۇتمۇزۇپ چىمىػمب ئبتٍىٕىع ٍوٌىٕي 

لبضىُ، ئۆزىٕىڭ ئوْ ٔەچچە ٍىٍٍىك ثىٍىُ . تبپبٌّبً لىَٕبٌّبلتب ئىذى
جوغالّٔىٍىرىذىٓ ھەر لبٔچە لىٍىپّۇ ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە ٍبرىتىػمب ئەضمبتىذىغبْ 

 .تۈزىگىرەن ثىرەر الٍىھە چىمىراٌّىذى
ئۇ، ثىر . ئۀە غۇٔذاق ئبدەتتىىي غۀجە وۈٍٔىرىٕىڭ ثىر ئبخػىّي ئىذى

ثېطىپ، ئىىىي ثېطىپ دېگۀذەن ِېڭىپ ووچب ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ ووچىالرٔىڭ 
 . ثىرىذىىي وەچٍىه خىتبً ثبزىرىغب وىرىپ لبٌغبٍٔىمىٕي ئۆزىّۇ ضەزِەً لبٌذى

گوٍب ئبدەِٕي ثىر ھبپ ثىٍۀال ٍۇتۇۋېتىذىغبٔذەن ھىڭگبڭ چىػٍىك خىتبٍالر 
ثىر لوٌىذا ضبپٍىك، ٍۀە ثىر لوٌىذا ٍبٍپبڭ لبزاْ، ئبدەَ ھۆ لىٍغىذەن ضېطىك 

پۇرالالر چىمىرىػىپ ھبٍۋأّۇ ٍېّەٍذىغبْ ئبٌٍىمبٔذالتۇر ثىر ٔېّىٍەرٔي لورۇغۇپ، 
ئۇالردىٓ . وىىىرتەوٍىرى ٍىرتىٍغۇچە ۋارلىرىػىپ خېرىذار چبلىرىػّبلتب ئىذى

ثىرضي ئۇدۇٌىذىٓ ئۆتۈپ وېتىۋاتمبْ لبضىّٕىڭ ئۇٍغۇر ئىىۀٍىىىٕي پەرق لىٍذى 
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ئەتىّبٌىُ، پۇرٌىػىپ وەتىەْ وبۋىٕىڭ ئۈضتىگە ئەھّىَەتطىسال تىٍىپ ٍبضبپ 
لوٍغبٔذەن پەۋەز لبپبلٍىك وۆزٌىرى ثىٍەْ ئۇٔىڭغب ئبٌىَىپ لبراپ لوٍۇپ، ثبغمب 

لبضىُ ثۇ خىتبٍٕىڭ چىراٍىذىٓ . خېرىذارالرٔي چبلىرىع ثىٍەْ ثوٌۇپ وەتتي
ضەْ خەق ئىػٍىتىػٕي ثىٍّىگەْ ثۇ زېّىٕٕي ِبٔب ثىس ئىػٍىتىّىس، ئەلٍي ٍوق ’

دە، -دەپ ِەضخىرە لىٍىۋاتمبْ لىَبپىتىٕي وۆرگۀذەن لىٍذى‘ !ھبٍۋأالر
ئورۇٔذۇلالردا ٍېرىُ ٍبٌىڭبچٍىٕىپ -وۀتىر. غەزىپىذىٓ ٍۈزٌىرى لىسىرىپ وەتتي

جبھبٕٔي ھبپ لىٍىپ ٍۇتۇۋېتىذىغبٔذەن ئەٌپبز ثىٍەْ لۇِۇظ چۇوىٍىرىٕي تۇتۇپ 
ىٍىرىگە ھۇجۇَ لىٍىۋاتمبْ خىتبٍالرٔىڭ ٍىرگىٕىػٍىه، ۋەھػي لىَبپىتىٕي خصتە

ِىغ خىتبً -ئەِذىال وۆرىۋاتمبٔذەن ٍىرگىٕىپ وەتىەْ لبضىُ، دەرھبي ثۇ ِىغ
 .لبٍٕبپ وەتىەْ ثبزاردىٓ چىمىپ ئۆزىٕي لبراڭغۇ ثىر تبر ووچىغب ئبتتي

ئۇ، ئېگىس ئبئىٍىٍىه ثىٕبٌىرى ثىٍەْ توٌۇپ وەتىەْ لبراڭغۇ ثىر ووچىذا 
وېتىۋاتمبچ ِبٔب ِۇغۇ خىتبٍالر تەرىپىذىٓ لىَٕبپ ۋەھػىٍەرچە ئۆٌتۈرۈٌگەْ ٍېمىٓ 

تبرىختىىي تۆِۈر خەٌىپىٕي، ئبثذۇخبٌىك ئۇٍغۇرٔي، ِەِتىٍي تەۋپىك ئەپۀذىٕي، 
غوجب ٔىَبز ھبجىّٕي، ضبثىت داِوٌٍىٕي، ٌۇتپۇٌال ِۇتەٌٍىپٕي، ئەخّەتجبْ لبضىّٕي، 

زەٍٕىذىٓ ٍۈضۈپٕي، ... ِەِتىّىٓ ئىّىٕوپٕي، ئبخۇٔوپٕي، ِىجىت ضىٍىڭٕي، ... 
-غۇٔىڭذەن ٍۀە ئەتىراپىذىىي تؤۇظ... ثبرىٓ، پەٍسىۋات، غۇٌجب غېھىتٍىرىٕي، 

. ثىرٌەپ وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرِەوتە ئىذى-تبۋاثەتٍىرىٕي ثىر-ثىٍىػٍىرىٕىڭ ئبئىٍە
غەرلىٌ تۈروىطتبْ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىذە ئوفىتطېر ثوٌغبْ دەپ تۈرِىذە 

لىَٕبپ ئۆٌتۈرۈٌگەْ ضبۋالذىػي ِەِەتٕىڭ دادىطىٕي، چوڭ داداڭ ثىر ٔبھىَىذە 
ِۆٌۈوٍىرى -زېّىٓ ۋە ِبي-لبزى ثوٌغبٔىىەْ دېگەْ ثبھبٔە ثىٍەْ پۈتۈْ ٍەر

ِۇضبدىرە لىٍىٕىپ چەت ٍېسىالرغب ضۈرگۈْ لىٍىٕىپ ۋەٍراْ لىٍىۋېتىٍگەْ 
ئوضّبٕٔىڭ ئبئىٍىطىٕي، ئولۇغۇچىٍىرىڭغب ِىٍٍەتچىٍىه ئېڭىٕي تەغۋىك لىٍذىڭ 

دەپ ٔبزارەت ئبضتىغب ئېٍىٕىپ ئۇرۇپ لىَٕبپ ثىر ئۆِۈر ٔبوبر لىٍىۋېتىٍگەْ ضەِەت 
ھەتتب ئەڭ ٍېمىٓ . ... ِۇئەٌٍىّٕىڭ خبٔىۋەٍراْ ئبئىٍىطىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈردى

ثبٌىٍىك دوضتي ثوٌغبْ ئىّىٕٕىڭ دادىطىٕي ھەرگىسِۇ ئېطىذىٓ چىمىراٌّبً 
ِەھەٌٍىطىٕىڭ ئەڭ ِوٍطىپىت غەپمەتچىطي دەپ تؤۇٌىذىغبْ : وەٌگۀىذى

ئىّىٕٕىڭ دادىطي، ِبڭٍۇر ثوٌۇپ وېٍىپ ئبچ لېٍىپ ووچب دولّۇغىذا خۇدىٕي 
ثىٍّەً ٍېتىپ لبٌغبْ ثىر چوالق خىتبً تىٍەِچىطىٕي لوي ھبرۋىطىغب ضېٍىپ 

ضۆرەپ ئىذارىطىغب ئبپىرىپ خىتبً غۇجىطىغب ٍبٌۋۇرۇپ ِىڭ تەضتە ئىػمب 
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ئبٌذۇرۇپ لوٍغىٕي ئۈچۈٔال، لۇتۇٌذۇرىۋېٍىٕغبْ ثۇ چوالق ِبڭٍۇر خىتبً، 
 : ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىذا ئۇٔي ئۇرۇپ ثىر ئۆِۈرٌۈن ٔبوبر لىٍىۋەتىۀىذى

 ٔىڭ تېررورٌۇق لبپالپ وەتىەْ وۈٍٔىرىٕىڭ ‘خىتبً ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي’
لبضىُ، ئىّىٕٕىڭ دادىطىٕي وۈرەظ لىٍىپ لبِبپ لوٍغبْ ٍېرىگە . ثىرى ئىذى

ئىّىٓ ثىٍەْ تبِبق ئبپىرىپ ثېرىػىە ثبرغىٕىذا، ثىر ئىػخبٔىٕىڭ پۀجىرىطىذىٓ 
دەپ ئۇرۇپ ِۇغالۋاتمبٍٔىمىٕي، -ھېٍىمي چوالق خىتبٍٕىڭ ئىّىٕٕىڭ دادىطىٕي ھە

دۇَٔبدىىي ئەڭ ِېھرىجبْ ئبدەَ دەپ تؤۇٌىذىغبْ ثۇ ئبدەِٕىڭ تبٍبق زەرثىطىذىٓ 
وۆزٌىرى لبٔغب ثوٍۇٌۇپ وەتىۀٍىىىٕي وۆرگەْ ثۇ ئىىىي ئبغىٕە، ٔېّە -ٍۈز

 . ...لىالرىٕي ثىٍەٌّەً ھۆڭگىرەپ ٍىغالپ وېتىػىۀىذى
ئبٔىطي، -ِبٔب ثۈگۈْ، ئۀە غۇٔذاق ئبچچىك دەردٌەرٔي تبرتمبْ، ھەتتب ئبتب

لبِىٍىۋاتمبْ ئبئىٍىٍەرٔىڭ -تۇغمبٍٔىرى ئۆٌتۈرۈٌۈپ-ھەدىٍىرى، ٍېمىٓ ئۇرۇغ-ئبوب
چبلىٍىرىّۇ ثىرخىَبٌىذا ٍوق خىتبٍالرٔىڭ لۇٍرۇلىذا پبٍپبضٍىػىپ، ثىر ٔەچچە -ثبال

چۇجبڭٍىمٕىڭ، ھەتتب -تىَىٍٕىك تبٍىٕي ٍوق ئىع ھەلمي ثبر ئورۇٕٔىڭ، ووجبڭ
ثىرەر ئەثگب ئىػچىٍىمٕىڭ غېّىذە خۇدىٕي ثىٍەٌّەً چېپىپ ٍۈرگۀٍەرگە ئۇٔىڭ 

لبضىُ ثۇ خىً غەٍرى ھبدىطىٍەرٔىڭ، . زادىال ئەلٍي ٍەتّەً ٍۈرەتتي
ئىسچي ”: ٍىرگىٕىػٍىىٍەرٔىڭ ضەۋەثىٕي ِبٔب ئەِذىال تؤۇغبٔذەن لىٍىۋاتبتتي

ِۀٕىڭ وىتبثىذا ھەلىمەتۀّۇ توغرا دېَىٍگەْ ئىىەْ، خەٌمىّىسٔىڭ روھىٌ 
لۇٌٍۇق ئىٍٍەتٍىرى ھەلىمەتۀّۇ چوڭمۇر ٍىٍتىس تبرتىپ -دۇَٔبضىذا ِۇضتەٍِىىە

 “ !وەتىۀىىەْ
لبضىُ ئۀە غۇٔذاق چىگىع خىَبٌالر ئىچىذە زىچ ثىٕبالر ثىٍەْ لورغبٌغبْ 

ئۇ، ثىر ثىٕبٔىڭ دولّۇغىذا ئىختىَبرضىسال . ئبرلب ووچىالرٔىڭ ثىرىذە وېتىۋاتبتتي
 .توختبپ لبٌذى

لبضىُ، ٍبٔذىىي ثىٕبٔىڭ دولّۇغىذا ضبٌمىٕالپ ئوٌتۇرغبْ لېرى ٌوخۀٕي 
لبتٍىّب ئورۇٔذۇلتب . ٍىرالتىىي ووچب چىرىغىٕىڭ غۇۋا ٍورۇلىذا تؤۇغبٔذەن لىٍذى

چىغ ٍەٌپۈگۈچ ثىٍەْ ئۆزىٕي ٍەٌپۈپ ئوٌتۇرغبْ ثۇ لېرى ٌوخەْ، ثىر ثبرِىمي ٍوق 
چوالق لوٌىذا تۇتمبْ ئەٍٕەن وؤطېرىۋا لۇتىطىذىىي لبٍٕبق ضۈٍىٕي لېرى ھىٕذى 

خورازٔىڭ پۆوۈٔىذەن ضبڭگىالپ وەتىەْ گېٍىغب تۆوۈپ غۇرتۇٌذىتىپ ٍۇتۇپ، 
گوٍب ثۇ ۋەتۀذە ٍۈز ٍىٍذىٓ ثېرى ٍبغبپ وېٍىۋاتمبٔذەن ثىر خىَبٌىذا ٍوق 

ثېػي چىپەرلۇتتەن لورۇق -ثۇ ٌوخەْ ھەرلبٔچە لېرىپ، پۈتۈْ ئەپتي. ئوٌتۇراتتي
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ثىٍەْ لبپٍىٕىپ وەتىەْ ثوٌطىّۇ، لبضىُ ئۇٔىڭ چوالق لوٌىذىٓ ثبغمب، ٍۈزضىس ۋە 
ثۇ لېرى خىتبً جبٌالتٕىڭ ثبغٍىرى . رەزىً چىراٍىٕي ثىر لبراپال تؤۇغبٔىذى

تبلىرٌىػىپ وەتىەْ ثوٌۇپ، ئبضّب ِبٍىىطي ئۈضتىذە وۆرۈٔۈپ تۇرغبْ وۆورىىي 
 . پۇرٌىػىپ لېرى وبٌىٕىڭ ثوٍۇْ تېرىطىذەن ضبڭگىالپ لبٌغبٔىذى

ثۇ خىتبً، ئىّىٕٕىڭ دادىطىٕي ِۇغتالپ ئۇرغبْ ھېٍىمي چوالق خىتبٍٕىڭ ”
لبضىُ وەٍٕىگە ثىر لەدەَ ٍېٕىپ ثۇ لېرى ٌوخۀگە ضىٕچىالپ ٍۀە “ !دەي ئۆزى غۇ
ثۇ خىتبً جبٌالتٕىڭ ثىر پۇتي ئبٌٍىمبچبْ گۆرگە ضبڭگىالپ . ثىر لبرىۋاٌذى

وۆزى لىپمىسىً لبٔغب -لبضىّٕىڭ وۆز ئبٌذىغب ئىّىٕٕىڭ دادىطي ٍۈز. لبٌغبٔىىەْ
ٍبق، ثۇ جبٌالت خىتبٍٕىڭ ”. ثوٍبٌغبْ ھبٌذا لبٍتب ٔبِبٍبْ ثوٌغبٔذەن لىٍذى

 “!ئبراِخۇدا ئۆز ئەجىٍي ثىٍەْ ئۆٌۈۋېٍىػىغب ھەرگىسِۇ ٍوي لوٍّبضٍىمىُ وېرەن
ضەي ٔېرىذا تۇرغبْ .  ئۇ ئەتىراپىغب ئىتتىه ثىر لۇر وۆز ٍۈگۈرتۈپ چىمتي

تەخطىچىٍىه ثىر ٔېپىس تبغمب وۆزى چۈغىەْ لبضىُ، دەرھبي ثېرىپ ئۇٔي لوٌىغب 
ئېٍىپ خۇددى دىطىب ئبتىذىغبْ ٍېٕىه ئبتٍىتىب تۀھەرىىەتچىٍىرىذەن 

لېرى ٌوخەْ ٍۇِۇق وۆزٌىرىٕي زورۇلۇپ ئېچىپ لبضىّغب ٍىرگۀگەْ . تەٍَبرالٔذى
لىَبپەتتە ِەڭطىتّىگۀذەن غۇٔذالال ثىر ئبٌىَىپ لبراپ لوٍۇپ لبٍٕبق ضۈٍىٕي 

لبضىُ ئبغىٕىطي . ھىڭگبڭ چىػٍىرى ئبرىطىغب تۆوۈغٕي داۋاَ لىٍّبلتب ئىذى
ئۇ، ٍەڭگىً لەدەٍِەر . ئۇچۇْ لىطبش ئوتي ئىچىذە ئوت ثوٌۇپ ٍبّٔبلتب ئىذى

ئۇٔىڭ وۆز ئبٌذىغب ثۇ . ثىٍەْ ثۇ لېرى جبٌالتٕىڭ وەٍٕىذىٓ ٍېمىٕالغتي
 ٍىً ئبۋاي، ثبٌىٍىك ۋالتىذىىي دوضتي ئىّىٕٕىڭ ئوتتۇز-ٌوخۀٕىڭ ٍىگىرِە

دادىطىغب خۇددى ِىڭ ٍىٍٍىك ئۆچي ثبردەن وەٍٕىگە داجىپ تۇرۇپ ئۇچمبٔذەن 
ئېتىٍىپ وېٍىپ وۈچەپ ِۇظ ئېتىۋاتمبْ لىَبپىتي لبٍتىذىٓ گەۋدىٍىٕىپ، ئۇٔىڭ 

 . ...ۋۇجۇدىٕي غەزەپتىٓ وەٌگەْ ٔبِەٌۇَ ثىر لبرا وۈچ ئورىۋاٌذى
 “!تبرش”

لبضىُ ئېطىگە وېٍىپ، ئبٌذىذىىي لورلۇٔۇچٍۇق ِۀسىرىٕي وۆرۈپ چۈچۈپ 
 !وەتتي

ٍىرالتىٓ وەٌگەْ غۇۋا ٍورۇلتب ٌوخۀٕىڭ تبلىر ثېػي ئۇ لۇٌىمىذىٓ ثۇ 
لۇٌىمىغىچە ئىىىي ئېٍىه پبتمۇدەن ئېچىٍىپ، لبْ ئبرىالظ ِىڭە لېتىمي ثىر 

لۇٌىمي تەرەپىە لوٍۇق ئېمىپ چىمىۋاتمبْ، ثىر چېىە توِۇردىٓ ئىٕچىىە چىرىٍذاپ 
ئېتىٍىپ چىمىۋاتمبْ لبْ، خۇددى وىچىه ثبٌىٕىڭ ضۈٍذۈگىذەن ثىٕبٔىڭ ئۆڭۈپ 
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ٌوخۀٕىڭ . وەتىەْ لىسغۇچ خىػٍىرىغب چبچراپ لىپمىسىً لبٔغب ثوٍىّبلتب ئىذى
پەۋەز لبپبلٍىك وۆزٌىرى پەۋلۇٌئبددە چەوچىَىپ ئېچىٍىپ وۆز چبٔىمىذىٓ چىمىپ 

ئۇٔىڭ لبٍٕبلطۇ . وېتىذىغبٔذەن پوٌتىَىپ ثىر ٍبٔغب تىىىٍىپ لېٍىۋاتبتتي
دىر تىترەپ ئبضتب لۇچىمىغب -غىػىطىٕي تۇتمبْ تۆت ثبرِبلٍىك چوالق لوٌي دىر

. چۈغۈپ، غىػىطىذىىي لبٍٕبلطۇِۇ تۆوۈٌۈپ ئېغىٕي ھۆي لىٍىػمب ثبغٍىذى
تۈز وىرىػىپ ثىر دەَ تۇرغبْ لېرى ٌوخەْ، ثىر ٍبٔغب لىڭغىَىپ -ئورۇٔذۇغىذا تۈپ

ئېچىٍىپ لبٌغبْ ِېڭىطىذىٓ . لىٍىپ ٍېمىٍىپ چۈغتي‘ !گۈپ’ضېّؤت ٍەرگە 
. لبْ ئبرىالظ ئېمىپ چىمىۋاتمبْ ِىڭە لېتىمي ضېّؤت ٍەرگە ٍېَىٍىػمب ثبغٍىذى

جبْ تبٌىػىۋاتمبْ ٌوخۀٕىڭ ثىر لوٌي ثىٍەْ ثىر پۇتي خۇددى ٍېڭي ثوغۇزالٔغبْ 
ھەر . لوٍٕىڭىىذەن تېپچەوٍەپ ضىٍىىٕىپ ئبرلىچىالپ تېپىپ لوٍبتتي

تىپچەوٍىگىٕىذە ٍېرىٍغبْ چېىە لبْ توِۇردىٓ جىرىٍذاپ ئېمىۋاتمبْ لبّٔۇ ثىر 
ئۆٌۈۋاتمبْ ٌوخۀٕىڭ تىپچەوٍەغٍىرى . ثىر پەضىَىپ ئبلبتتي-وۈچىَىپ

 . ...ثبرغبٔطېرى ئبزىَىپ، ئبخىرى ثېرىپ دىرىٍذاپ تىترەپال ٍبتبتتي
ثۇ پبجىئەٌىه ِۀسىرىٕي وۆرگەْ لبضىُ، لورلمىٕىذىٓ غبٌىٍذاپ تىتىرەغتە 

ثوٌۇپّۇ ثۇ . ئۆٌۈۋاتمبْ ئبٌذىذىىي ٌوخۀذىّٕۇ لېٍىػّىغۇدەن ھبٌغب وېٍىۋاتبتتي
لېرىٕي تەتۈر ئۆرۈٌۈپ -جبٌالت خىتبٍٕىڭ ِىڭە لېتىمىٕي وۆرۈپ ئۈچەً

ئۇ، ئۆزىٕي ئبرأال تۇتۇۋېٍىپ ٔېّە . وېتىذىغبٔذەن ئبغسىغب لبپٍىػىپ وېٍىۋاتبتتي
لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئۆزىّۇ ضەزِىگەْ ھبٌذا، ئىطتىخىَىٍىه ثىر ھەرىىەت ثىٍەْ تبَ 

غبپىال ئېٍىپ ٔېرىذا تۇرغبْ ثىر -تۈۋىگە چۈغىەْ ھېٍىمي ٔېپىس تبغٕي ھبپىال
وەٍٕىگە لبرىّبً ثبغمب ثىر -دە، ئبٌذى-تبغالٔذۇق لبرا ٍبٌتىراق خبٌتىغب ضبٌذى

 . ...لبراڭغۇ ووچىغب وىرىپ غبٍىپ ثوٌذى
. لبضىُ، ٔەٌەرٔي ئبٍٍىٕىپ ۋە لبچبٔالردا ئۆٍىگە وېٍىۋاٌغبٍٔىمىٕىّۇ ثىٍەٌّىذى
ئۇ، ھېٍىمي تبظ ضېٍىٕغبْ ٍبٌتىراق لبرا خبٌتىٕي تۇتمبْ پېتي ِىھّبٔخبٔب ئۆٍىذە 

لورلمىٕىذىٓ غبٌىٍذاپ . ٔەپىطي ٔەپطىگە ئۇالغّبً ھبضىرىغىٕىچە ئوٌتۇراتتي
ثىردىٕال ھېٍىمي ٌوخۀٕىڭ لبْ . تىترەپ چىػٍىرى رەضّي وبضىٍذىّبلتب ئىذى

ئبرىالظ لۇٍۇق ئېمىپ چىمىۋاتمبْ ِىڭە لېتىغىٕىڭ ضېّؤت ٍەرگە ٍېَىٍىپ ثىر 
ثبغرى ئبغسىغب لبپٍىػىپ وەٌگىٍي -وېٍىػي وۆز ئبٌذىغب وېٍىۋېٍىپ، پۈتۈْ ئۈچەً

ئۇ ئورٔىذىٓ چبچراپ تۇرۇپ، ئېتىٍغبْ پېتي ثېرىپ ھبجەتخبٔىغب ئبرأال . تۇردى
ھېٍىّۇ ٍبخػي ھبرالىەغٍىىتە لۇضۇظ ِبھبرىتىٕي خېٍىال . ... ئۈٌگۈردى
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ٍېتىٍذۈرىۋاٌغبٔىىەْ، ثوٌّىطب ثۇ لۇضۇغمب زادىال ثەرداغٍىك ثېرەٌّىگەْ 
ئەِّب لورلۇغتىٓ وەٌگەْ تىترەن ثبرغبٔطېرى وۈچىَىپ رەضّي . ثوالروۀذۇق

ئبخىرى ئۇٔىڭ تىسٌىرى ۋۇجۇدىٕىڭ . ثەزگەوتەوال غبٌىٍذاپ تىترىّەوتە ئىذى
ئېغىرٌىمىٕي وۆتۈرۈپ تۇرۇغمب ثەرداغٍىك ثېرەٌّەً، ئەۋرەزٔىڭ ئبٌذىذىال ِووىىذە 

ئەتىگۀذىٓ ثېرى تۈزۈورەن ثىر ٔېّە ٍىّىگۀٍىگىذىٓ ثوٌطب . ئوٌتۇرۇپ لبٌذى
-گوٍب پۈتۈْ ھبٍبتىذىىي دەرد. توٌغىٕىپ لۇرۇق لەً لىالتتي-وېرەن، توٌغىٕىپ

ٍىغىٍىرىٕي ثىرالال لۇضۇپ تبزىٍىۋىتىذىغبٔذەن، لەً لىٍغبٔطېرى ئبراَ -ئەٌەَ، لبْ
ثىر ھبزا لۇرۇق لەً لىٍغىٕىذىٓ وېَىٓ، . ئېٍىۋاتمبٔذەن ھېص لىٍّبلتب ئىذى

ئەِّب ثىر لوٌىذا . ٍبغمب توٌغبْ وۆزٌىرىٕي ضۈرتۈپ ئورٔىذىٓ تۇرۇغمب تىرىػتي
ھېٍىمي لبٍٔىك تبظ پبرچىطىٕي ھېٍىغىچە چىڭ لوٌتۇلالپ ئوٌتۇرغبٍٔىمي ئېطىگە 

ٍۇ، ئۇٔىڭ -وېٍىپ، دەرھبي ئۇٔي خبٌتىذىٓ چىمىرىپ تبزىالغمب وىرىػتي
-ئۈضتىذىىي لبٍٔىك ِىڭە لېتىمىٕي وۆرۈغي ثىٍەْ تەڭ، ٍۀە لبٍتىذىٓ ثۇغۇٌۇپ

 . ...ثۇغۇٌۇپ لۇرۇق لەً لىٍىػمب وىرىػتي
ثىر ھبزادىٓ وېَىٓ ضەي ئوڭػىۋاٌغبٔذەن ھېص لىٍىپ، ئۇ تبغٕي وۆزىٕي 

-وۆزىٕي ئۇزۇٔذىٓ-ئبٔذىٓ ٍۈز. ٍۇِۇپ تۇرۇپ ضۇغب تۇتۇپ چوتىىالپ ٍۇدى
. غبر لىٍذى-ئبغسىغب ضۇ ئېٍىپ ئۇدا ثىر لبٔچە لېتىُ غبر. ئۇزۇٔغب ضوپۇٔالپ ٍۇدى

تىرِىػىپ ٍۈرۈپ . ئبزراق ضۇ ئىچىپ ئۆزىگە ضەي جبْ وىرگۀذەن ھېص لىٍذى
: ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ِىھّبٔخبٔب ئۆٍىذىىي تبِئىػىبپ ئەٍٕىىىٕىڭ ئبٌذىغب وەٌذى

ئەٍٕەوتىىي ئۇ ! لبضىُ ئەٍٕەوتە ئۆزىٕىڭ ضۈرىتىٕي غۇٔچە لبراپّۇ تبپبٌّىذى
. چىراً، ئۇٔىڭغب تؤۇظ ثوٌغبْ ئۆزىٕىڭ چىراٍىغب زادىال ئوخػىّبٍتتي

روھي تبتىرىپ -ئەٍٕەوتىىي غەوىٍٕىڭ وۆزٌىرى لىسىرىپ لبٔغب توٌغبْ، رەڭگي
ئۆٌۈوٕىڭىىذىّٕۇ ثەتتەر ضبغرىپ وەتىەْ، ٍۈزىٕىڭ تېرىٍىرى گوٍب وۆوۈٍۈْ 

ئۇ، ئەٍٕەوىە . لورۇۋاتمبْ وبٌىٕىڭ وبضطب تېرىٍىرىذەن ٌىپىٍذاپ تىترىّەوتە ئىذى
لبرىغبچ ثۇ چىراٍغب ئبۋاٍالپ لوٌىٕي ئۇزاتمبٔذەن لىٍىۋىذى، ثىر ٔېّىٍەرٔي 

ٌۆڭگىگە ! دېّەن ثۇ ٍۈز، ئۇٔىڭ ئۆزىٕىڭ ٍۈزى ئىذى_ ضەزگۀذەن لىٍذى 
ٍۈزٌىرىٕي ضۈرتۈىۋاتمىٕىذا، لىطمب ٍەڭٍىه وۆڭٍىىىٕىڭ ضوي ٍېڭىذا ثىر پبرچە 
لبْ ئبرىالظ ِىڭە لېتىمي دېغىٕىڭ لېتىپ لبٌغبٍٔىمىٕي وۆرۈغي ثىٍەْ تەڭ، 

 . ...لبٍتىذىٓ ئبغمبزىٕي تەتۈر ئۆرۈٌۈپ ئبغسىغب وەپٍىػىپ وېٍىػىە ثبغٍىذى
ثۇرٔىٕي چبٍمبپ ھبجەتخبٔىطىذىٓ -ضەي ئوڭػبٌغبٔذىٓ وېَىٓ لبٍتب ئبغسى
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چىمىپ ٍبتبق ئۆٍىگە وىرىپ وبرىۋىتىغب ئۆزىٕي تبغالپ، ثېػىٕي وىرٌىػىپ 
ئۇزۇٔذىٓ ثۇٍبْ ٍۇٍۇلطىس لبٌغبْ وىر ٍوتمىٕىغب . وەتىەْ ٍوتمىٕىغب پۈروىذى

ضىڭىپ وەتىەْ ئبچچىك پۇراق ھەِّىٕي ثېطىپ چۈغتي ثوٌغبً ئەتىّبٌىُ، 
تۇٍغۇٌىرى لبٍتىذىٓ ئىػٍەغىە -وۆڭٍىٕىڭ ئبٍٍىٕىػي ضەي ثېطىٍغبٔذەن، ھېص

ٍبتمبْ ٍېرىذە لوٌىغب ثىر ٔېّە ئۇرۇٌغبٔذەن لىٍىۋىذى، . ثبغالۋاتمبٔذەن تۇٍۇٌذى
لوٌىغب ئۇرۇٌغبْ ٔەرضىٕىڭ ھېٍىمي . ضىالغتۇرۇپ ئۇ ٔەرضىٕي تۇتۇپ ثبلتي

وىتبثالر ئىىۀٍىىىٕي ضەزگۀذىٓ وېَىٓ، ئورٔىذىٓ ئىرغىپ تۇرۇپ ئۇ وىتبثالرٔي 
 :جەھٍي ثىٍەْ وۈچەپ پىرلىرىتىپ ئىػىىي تەرەپىە ئبتتي-جبْ

 “ .ِېٕي ِۇغۇ ھبٌغب لوٍغبْ! ضەْ وىتبثالر ”
ئۇٔىڭ تىتىرەغٍىرى تېخىچە . لبٍتىذىٓ گۈپال لىٍىپ ٍوتمبٔغب ئۆزىٕي ئبتتي

ثەدىٕىٕىڭ تىترىػىذىٓ وبرىۋىتىّۇ ثىٍىٕگۈدەن غىچىرالپ . توختىّىغبٔىذى
 .تۇراتتي
ِەْ دېگەْ ئۇٍغۇرالر ! ِەْ ثۇ ئىػالرٔىڭ ئەھٍي ئەِەضّەْ! ٍبق، ٍبق”

ئبرىطىذا وبَ تېپىٍىذىغبْ ثىر ئېٕجىٕېرِەْ، ثۇٔذاق ئىػالرغب ئۆزەِٕي خوراتطبَ 
ثۇٔذاق ئىػٕي ! خەٌمىّگە ثىر وەضىپ ئەھٍىٕي زىَبٔغب ئۇچراتمبْ ثوٌۇپ لبٌّبِذىُ

لىطتبلمب ئېٍىٕىپ ئۆٌتۈرۈٌگەْ، -ئۇٔىڭ ئۈضتىگە لېَىٓ! وىُ لىٍطب لىٍىۋاٌطۇْ
ٔبوبر لىٍىپ تبغٍىۋېتىٍگەْ، خبٔىۋەٍراْ لىٍىۋېتىٍگۀٍەر ِېٕىڭ ئبئىٍەَ ٍبوي 

خەلمە ٔېّە لەرزىُ ثبر ِېٕىڭ؟ ۋەتىٕىُ، ! تۇغمبٍٔىرىّّىذى؟-ِېٕىڭ ئۇرۇغ
خبٌىطبڭ ھېٍىمي ئىسچي دېگىٕىڭ چىمىپ ئۆزەڭ لىٍىۋاي ثۇ ! ِىٍٍىتىّّىع

ثۇ ’: لبٍطي ثىر دۆٌەتتىىي ِۇھبجىرٌىرىّىس خوٍّۇ ٍبخػي لىٍغبٔىىەْ! ئىػٍىرىڭٕي
ٔوچي ! ... ئىسچي ِەْ دېگۀٕىڭ وىتبثٍىرىذا پبالٔي ٍېرىّٕي ضۈرتۈپ تبغالٍّەْ

ئۇٔىڭ وىتبثٍىرىٕي ئۇچرىغبْ ! ... ثوٌطب ئۆزى لىٍىپ ثبلّىطۇّٔۇ ثۇ دېگۀٍىرىٕي
دېگەْ ثۇٍرۇلالرٔي ‘ !ٍەردە ثىرٔىّۇ لوٍّبً وۆٍذۈرۈپ تبغٍىػىّىس وېرەن

چىمىرىپ ٔەچچە ِىڭ پبرچىطىٕي ئوتمب ضېٍىپ وۆٍذۇرۇپ ثەوال ٍبخػي 
 “!لىٍغبٔىىەْ، ئەلٍي ثبر ٔېّىٍەروەْ غۇ ِۇھبجىر دېگۀٍەرٔىڭ
غبٌىٍذاپ . لبضىُ ۋارلىراپ چبٌۋالبغمب، ھۆڭگىرەپ ٍىغالغمب ثبغٍىذى

تىترەٍتتي، لورلۇپ ئەتىراپىغب لبراٍتتي، ٍۀە وۆڭٍي ئېٍىػبتتي، ئۆٌگۈدەن 
 . پۇغبٍّبْ لىالتتي

ۋەتەْ، ِىٍٍەت، غۇرۇر، ۋىجذاْ دېگۀٍەرٔي ئۆِۈر ثوٍي ئېغىسىّغب ئېٍىپ ”
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 . ھېٍىغب ئۆزىگە ئۆزى لەضەٍِەر لىالتتي-دەپ ھېٍىذىٓ“ !لوٍّبٍّەْ
 . ...لبضىُ، تۈگەغّەوتە ئىذى

 
دەپ ئۆزىٕي ئۆزى غبڭخو لىٍىۋاٌذى ئەضٍىّىٍەر “ !لورلۇٔچبق ئبلّبق”

ئۇ، . لبٍٕىّىذىٓ چىممبْ لبضىُ وبِېر ئوتتۇرىطىذا ئوڭذىطىغب ٍېتىپ تۇرۇپ
پبتال ئېطىگە -ئۆزىٕىڭ تۇٔجي ھەرىىەت لىٍغبْ غۇ وۈٔىذىىي لىَبپىتىٕي پبت

ئۇ، ثەدىٕىذىىي ئبغرىمٍىرىٕي پۈتۈٍٔەً . وەٌتۈرۈپ ئۆزىچە وۈٌۈپ وېتەتتي
ثىر -ئەڭ ئبخىرلي ِىٕۇتٍىرىذا، لوٌىذىٓ وېٍىذىغبْ ثىردىٓ. ئۇٔۇتمبٔذەن لىالتتي

ئىػي، غىرىٓ ئەضٍىّىٍىرىٕي لبٍتىذىٓ وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرىۋېٍىع 
ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ٍبخػي ثىٍگەچىە، ثۇ پۇرضەتٕي ثىىبرغب ئۆتىۈزىۋېتىػٕي زادىال 

 .خبٌىّبٍتتي
 . ...ئۇ، وبِېردا ٍېتىپ وؤب ئىػٍىرىٕي ئەضٍەغٕي داۋاَ لىٍّبلتب

 
لبضىُ، غۇ تۇٔجي لورلۇٔۇچٍۇق ۋەلەدىٓ وېَىٓ ئەتىذىٓ وەچىىچە 

ِبٔب ضبلچىالر وېٍىذۇ، ئۀە ِېٕي ’. لورلۇغتىٓ چۆچۈپال ٍۈرىذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذى
ھەرھبٌذا غبٌىٍذاپ . دىٓ ثبغمب ھېچ ٔېّە خىَبٌىغب وەٌّەٍتتي‘ ...تۇتۇپ وېتىذۇ، 

غۇٔذالتىّۇ ٍۈز . تىتىرەغٍىرى ثىٍەْ وۆڭٍي ئبٍىٕىػالردىٓ لۇتۇٌغبٔذەن لىالتتي
ٍىٍٍىك ٍوتمبْ تۇتۇپ ٍېتىپ لبٌغبْ وؤب وېطەي وۆرپىطىذەن تبتىرىپ، وۆزٌىرى 

ثەدىٕىّۇ ئۇرۇلالپ ثبرغبٔطېرى لۇرۇق . چوڭمۇرٌىػىپ ئورىذەوال ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى
لبراڭالر، ثۇ ِەخٍۇق ”ئىذارىطىذىىي خىتبٍالرِۇ . وۆتەوىە ئوخػبپ لېٍىۋاتبتتي

ھبرالٕي ئۆٌگۈدەن ئىچىذىغبْ ثوٌۇپ وەتتي، لبرىغبٔذا ئبخػبَ ٍۀە ضبٍذا لبٌغبْ 
دېگۀذىٓ ثبغمب ئۇٔىڭذىٓ لىٍچە ثىر “ ...ِوزاٍذەن ئىچىۋاٌغبْ ثوٌطب وېرەن؟ 

غۇٔىڭذەن، ئىذارىطىذىىي خىتبٍالردىٓ پبجىئەٌىه . ئىػتىٓ گۇِبْ لىٍّىغبٔىذى
غۇٔىڭغب . ئۆٌتۈرۈٌگەْ ھېٍىمي خىتبً ٌوخىٕي توغرىطىذىّۇ ثىرەر گەپ تۇٍّىذى

“ ! ...وبضىّۇ، ضېٕي ثىرضي چبلىرىذۇ! ... الۋ وب، ضبڭب تېٍېفوْ”لبرىّبً 
 .دېَىػٍەردىٓ خۇدۈن ئېٍىپ لورلمىٕىذىٓ تىه تۇرۇپ وېتەتتي

غۇٔذاق لىٍىپ ِىڭ ثىر ثبالالردا ثۇ ثىرٔەچچە ھەپتىٕي ئۆتىۈزۈپ ثىر جۈِە 
وېطىً -وۈٔىگە ئۇٌىػىۋاٌغبْ لبضىُ، ثۇ ئبخػىّي ئۀطىسچىٍىىٍەردىٓ ئۈزۈي

لۇتۇٌۇپ وېتىع، ثۇ ھەلتە ئۆِۈر ثوٍي لبٍتب ئوٍٍىّبضٍىك ئۈچۈْ ٍبٌغۇز ئوٌتۇرۇپ 
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ئۆٌگۈدەن ئىچىپ ِەضت ثوٌىۋېٍىػٕي پىالٔالپ، وۈچٍۈن داچۈً ھبرالٍىرىذىٓ 
راضب ئوخػىتىپ . ئۈچ خىٍىٕي ۋە ثىر ِۇٔچە زاووضىىالرٔي ئېٍىپ ئۆٍىگە وىردى

 . گۆغٍۈن لورۇِب لورۇپ تەٍَبر چۆپ ضبٌذى
چۆپٕي ئەِذىال ضۈزىۋاتمىٕىذا تۇٍۇلطىسال ئىػىىي گۈٌذۈرٌەپ لبتتىك 

پوٍٍىطي - ثەوال چۈچۈپ وەتىۀٍىىىذىٓ، لوٌىذىىي چوٍال. ئۇرۇٌۇغمب ثبغٍىذى
 !ثىٍەْ تەڭال چۆپي تۆوۈٌۈپ ٍېَىٍىپ ٍەرگە ثىر وەٌذى

 “!چبلمبٔراق ئبچّبِطەْ ئىػىىىڭٕي! ئۆٌذۈڭّۇ”
ثۇ وەٌگۀٍەر ھېٍىمي : ئۇٔىڭ ٍۈرىىي ضەي جبٍىغب چۈغىۀذەن لىٍذى

خبتىرجەَ . دائىٍّىك ھبرالىەغٍىه ئوٌتۇرىػىٕىڭ وؤب ئۇٌپەتٍىرىذىٓ ئىذى
 .ثوٌىۋىراق ثېرىپ تبغمبرلي ئىػىىىٕي ئېچىپ ثەردى

چۇرۇڭ ثىٍەْ -دېَىػىپ ۋاراڭ_ ٔەگە ٍولبٌذىڭ غۇٔچە ۋالىتتىٓ ثېرى؟ ”
ثىسٔي تبغٍىۋېتىع ٔىَىتىگە _ ئىػىىتىٓ وېرىپ وېٍىػتي ئۈچ ئبغىٕە، 

ئۇالر لبضىّٕىڭ جبۋاثىٕي وۈتّەٍال تەوەٌٍۈپطىسٌىه _ ! وەٌّىگۀطەْ ھەر ھبٌذا
ئۇالر جوزىغب تىسىٍغبْ ھبراق . ثىٍەْ ئۇدۇي ِىھّبٔخبٔب ئۆٍگە وىرىپ وېٍىػتي

پوتوٌىىٍىرى ۋە تەخطىٍەردىىي ھەرخىً زاووضىىالرٔي وۆرۈپ ثوضوغىذىال تۇرۇپ 
ِبٔب دېّىذىّّۇ، دوضتىّىس ثىسدىٓ ٍوغۇرۇٔچە ثىرٌىرى ثىٍەْ _ لېٍىػتي، 

چىََب لىٍىپ -ئۇالر لبٍتىذىٓ لىََب_ “ !ئوٌتۇرۇظ ئوٍٕبپ ٍۈرگۀىىەْ ئەِەضّۇ
 . ۋارلىرىػىپ وەتتي

لبضىُ دۇدۇلالپ ثىر ٔېّىٍەرٔي دەپ ئۆزىٕي ئبلالغمب تىرىػىپ ثبلمبْ 
جوزىغب تىىٍەوٍىه تۇرغبْ ئۈچ ثوتۇٌىب ھبراق، ئۇٔىڭ : ثوٌطىّۇ وېٍىػتۈرەٌّىذى

 .ئۆزىٕي ئبلٍىػىغب لىٍچىٍىىّۇ ئىّىبٔىَەت لبٌذۇرِىغبٔىذى
لېٕي ئبغىٕىٍەر ئوٌتۇراٍٍي، ھەرلبٔچە ئېطىً ِىھّىٕىڭ ثوٌطىّۇ ثۇ ”

دېذى ثوٍٕي _ ! ئورٔىغب ٍېڭىطىٕي ئېٍىپ ثېرىّىس. ھبرالٍىرىڭذىٓ ئۈِىذىڭٕي ئۈز
ثۈگۈْ ثىس ئىٕتبٍىٓ _ ثىٍەْ ثېػىٕىڭ پەرلي لبٌّىغبْ خبِطېّىس ئبغىٕىطي، 

 “!ِۇھىُ ثىر ئىػٕي تەثرىىٍەپ ئىچىّىس
چۇرۇڭ لىٍىػمىٕىچە داضتىخبٕٔي لبٍتىذىٓ رەتٍەغىە -ئبغىٕىٍەر ۋاراڭ

لۇچىالرٔي ئېٍىػمب وىرىپ وېتىپ -ثىرضي ئبغخبٔب ئۆٍذىٓ لبچب. وىرىػىپ وەتتي
 :چۈچۈپ ۋارلىرىۋەتتي

ٍەرٌىرىڭٕىڭ ھەِّىطىال چۆپىە توغۇپ وېتىپتىغۇ؟ ھە، ! ۋاً ثۇ ٔېّە ۋەلە”
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لبرىغبٔذا ِېھّبٍٔىرىڭ ثىٍەْ جېذەٌٍىػىپ لبٌغبْ ئوخػىّبِطەْ؟ ئەِّبزە، ... 
پەرىسىّچە تبزىّۇ ئوخػبپىەتىۀذەن . لوۋرىّىٍىرىڭ ثەوال ِېسىه پۇراۋاتىذۇ

 “لبٔذاق؟-لىالِذۇ
لېٕي، ِىھّبٍٔىرىڭٕي چبلىرىپ وىرِەِطەْ، ثىرگە ئوٌتۇرۇغتىٓ ”

دېگىٕىچە ثىر دوضتي ٍبتبق ئۆٍىگە ِبراپ ثبلّبلچي ثوٌىۋىذى، _ ٍب؟ -لىسغىٕبِطەْ
غبپىال ئۇ ئبغىٕىطىذىٓ ثۇرۇْ -لبضىُ لوٌىذىىي لىٍىۋاتمبْ ئىػىٕي تبغالپ ھبپىال

پىس ثوٌۇپ -ھوً ئبغىٕە، ٔېّە ئبٔچىۋاال ھۇٌۇلىطەْ، لىس_ ئۆٍگە وىرىپ وەتتي، 
دېگىٕىچە ئۇٔىڭ ئبرلىطىذىٓ ٍبتبق ئۆٍىگە ثېػىٕي تىمىپ _ “ لبٌّىطۇْ ٍۀە؟

ئەِّب لبضىُ ئىٕتبٍىٓ چبلمبٍٔىك ثىٍەْ ٍەردە چېچىٍىپ ٍبتمبْ ھېٍىمي . ئۈٌگۈردى
 : ئىىىي وىتبثٕي ئېٍىپ وىَىُ ئىػىبۋىٕىڭ ئۇضتىگە ئېتىپ ئۈٌگۈردى ۋە

دېگۀذەن _ “ . ...ثەوال رەتطىس ئىذى، غۇ. ئبغىٕىٍەر، ئۆٍذە ھېچ وىُ ٍوق”
 . ثىر ٔېّىٍەرٔي دەپ غۇدۇڭػىغبْ ثوٌذى

ئۆزىچىال ثىسدىٓ ٔوِۇش لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ وېتىپطۀغۇ ئبغىٕە، ِبٍبلتب ”
وىرگەْ ئبغىٕىطىّۇ ئۇٔىڭ ثۇٔچە _ “ .تۇرغىٕە ِەْ ثىر وىرىپ لبراپ ثبلبً

ٍبتبق ئۆٍگە وىرىپ . ھودۇلمىٕىغب لبراپ تېخىّۇ گۇِبْ لىٍىػمب ثبغٍىغبْ ئىذى
ئەتىراپمب ثىر لۇر وۆز ٍۈگۈرتۈپ چىممبْ ثۇ ئبغىٕىطي، ٍۀىال ئىػۀگۈضي وەٌّەً، 

 :ئىػىبپٕىڭ ئىچىٍىرىگە، ھەتتب وبرىۋاتٕىڭ ئبضتىٍىرىغىچە لبراپ چىمتي
 “!پىس پۇرىمىّۇ وەٌّەٍذۇ-، ثۇ ئۆٍذە ثىرضي ٍوق، لىس‘ضبلي” ’

ئبغىٕىّىسٔىڭ ئۆٍىذە لىس جىٕىطي تۇرِبق، چىػي چىۋىٕٕىڭ ! ھب، ھب، ھب”
دەپ وؤب لبپبلتىٓ ضۇ _ “ !وىرِەش ثوٌغبٔغىّۇ ثىر ئەضىردىٓ ئبغتي دېگىٕە

 .تۆوۈٌگۀذەن ۋااللالپ وۈٌذى ِىھّبٔخبٔىذىىي ثۇلب ثوٍۇْ
ٍبتبق ئۆٍىٕي ئبختۇرۇپ ٍۈرگىٕي ٍۀىال لبٍىً ثوالٌّبً ھبجەتخبٔب تەرەپىە 

لبرىۋىذى، لبضىُ ٍۀە ئىتتىه ثېرىپ ھبجەتخبٔىغب وىرىپ ھېٍىمي تبغٕي ئېٍىپ 
ھەِّىگە لىسىمىذىغبْ ثۇ . ضۇ چۈغۈرگە ضبٔذۇلىٕىڭ ئۈضتىگە ئېٍىپ ئۈٌگۈردى

ئبغىٕىطىّۇ ٍبتبق ئۆٍىذىٓ چىمىپ لبضىّٕىڭ وەٍٕىذىٕال ھبجەتخبٔىغب ثېػىٕي 
 :تىمىپ ثىر لۇر وۆز ٍۈگۈرتۈپ چىمتي

دەپ لبضىّٕىڭ _ “ .ثۈگۈْ ثەوال غەٌىتە لىٍىمالرٔي لىٍىطۀغۇ دوضتۇَ ”
ئەِّب ھېچ ٔېّىٕي ئبڭمىراٌّبً . چىراٍىغب زەڭ لوٍۇپ لبراغمب ثبغٍىذى دوضتي

 .ھەٍراْ ثوٌغبْ ھبٌذا ِېھّبٔخبٔىغب وىرىپ ئوٌتۇردى
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لبضىّّۇ ئبڭغىچە چۆپىٕي . زىَبپەت رەضّىٌ ثبغٍىٕىپ وەتىەْ ئىذى
تۆوىۋاٌغبْ ئبظ ضۈٍىگە ٔبْ تۈگۈرۈپ لورضىمىٕي توٍغۇزۇپ، ئۆزىٕي ھبرالمب 

چوڭ ئىىىي تەخطە چىممبْ گۆغٍۈن لورۇِب دەرھبي . تەٍَبر لىٍىپ ئۈٌگۈردى
لبئىذە ثوٍىچە پېػمەدەَ ضبلىٍىك . تبٌىڭىذا لبٌذى-چووىالرٔىڭ ثىردەن ثۇالڭ

ۋەزىپىطىٕي ئۆتەپ وېٍىۋاتمبْ ثۇلب ثوٍۇْ، ثۈگۈّٔۇ ضبھىپخبٍٔىمٕي لوٌذىٓ 
پېػمەدەَ ضبلي تۆت روِىب ئبٌغۇزۇپ ھبرالٕي پەَ ثىٍەْ تەڭػەپ . ثەرِىگۀىذى

 :لۇٍۇپ ئبغىٕىٍىرىگە ثىردىٓ تبرلىتىپ چىمتي
ئبٍپبٌتب ’لېٕي ئبغىٕىٍەر، ئۇزۇْ گەپٕىڭ لىطمىطي، ثۈگۈْ ثىس ھېٍىمي ”
 “! ٔىڭ غەٌىجىطي ئۈچۈْ وۆتۈرەٍٍي‘لوغۇٔي

تۆت . دېگەْ ضبدا ٍبڭرىذى!  ئۈچۈْ‘ئبٍپبٌتب لوغۇٔي’ھەِّىٕىڭ ئبغسىذىٓ 
لبضىُ . ثىرضي ثىٍەْ ٔبزۇن جىرىڭٍىغبْ ئبۋاز چىمىرىپ ئۇرۇغتۇرۇٌذى-روِىب ثىر

ھېچٕىّىٕي ئبڭمىراٌّبً، ئۀطىرەظ ئىچىذە ئبغىٕىٍىرىگە لوغۇٌۇپ روِىىٕي 
ئۇ، ھبرىمىٕي ئبدىتي ثوٍىچە ئبٌذىرىّبً ضۈزۈپ تۇرۇپ ئبغسىغب . وۆتۈردى

 .توغمۇزىۋېٍىپ، ثىرالال ثوغۇزىغب ٍوٌٍىذى
ٍۇتّبٍال ئبغسىٕي ئىىىي لوٌالپ ئەتىىٕىچە ھبجەتخبٔىغب -ئۇ، ھبرىمىٕي ٍۇتب

 . ...لبراپ ئۇچمبٔذەن چېپىپ وىرىپ وەتتي
ثىر ھبزادىٓ وېَىٓ لبضىُ ئۆڭطۈٌي ٍوق وۆزٌىرى ٍبغمب توٌغبْ، ئبپپبق 

ھەِّە تەڭال ئۇٔىڭغب لبرىػىپ . تبتبرغىٕىچە ھبجەتخبٔىطىذىٓ چىمىپ وەٌذى
ھەتتب لبضىّّۇ ئۆزىٕىڭ ثۇ ھبٌىتىذىٓ ھەٍراْ ثوٌۇپ ٍبغمب . ھەٍراْ ثوٌّبلتب ئىذى

لبرىغبٔذا ئۇ، ھېٍىمي . توٌغبْ وۆزٌىرى ثىٍەْ ئەتىراپىغب ھبڭۋېمىپ لبراٍتتي
 دىٓ ‘ٌەززىتي’ھبرالٕىڭ _ ۋەلەدىٓ وېَىٓ ئۇزۇْ ٍىٍٍىك ثۇ ھەِىراضىذىٓ 

ئۇٔىڭ ھبزىرلي ئەٌپبزى ئبغىٕىٍىرىٕي . ِەڭگۈٌۈن ئبٍرىٍىپ لبٌغبٔذەن لىالتتي
ئۇٔىڭ چىراٍي ھەلىمەتۀّۇ لورلۇٔۇچٍۇق تۈضىە وىرىپ . ثەوال چۆچىتۈۋەتتي

لبٌغبْ ثوٌۇپ، تبتىرىپ ئۆٌۈوتەن ئبلىرىپ وەتىەْ، ئۇرۇلالپ وۆزٌىرى 
 .ئۆڭىۈردەن چوڭمۇرالپ وەتىۀىذى

_ ھە؟ -تبرتىپ لبٌّىغبٔطەْ-لبضىُ، ضەْ ثۇ ثىر ئبٍذىٓ ثېرى ئبغرىپ”
ثبٍب ئۆٍگە وىرىپال ِىجەزىڭٕىڭ ٍولٍىغىٕي _ ضورىذى دوضتٍىرىذىٓ ثىرضي، 

ئەِّب ٍبٌغۇز ثېػىڭغب غۇٔچە وۆپ ھبرالٕي تىىٍەپ لوٍغىٕىڭغب . ثبٍمىغبْ ئىذىُ
_ “ دېگىٕە، ٔېّە ثوٌذى ضبڭب ثۇ وۈٍٔەردە؟. لبراپ ضەي خبتىرجەَ ثوٌغبٔىذىُ
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لبضىُ وۆزٌىرىٕي ضۈرتىەْ ثوٌىۋېٍىپ گەپ لىٍىػتىٓ ئۆزىٕي لبچۇرۇغمب 
 .تىرىػتي
ئۇٔي تۇال ثەن لىطتىّبٍٍي، ھېٍىّۇ ثوٍتبق ثىر ئەر وىػىٕىڭ غۇٔچە ”

گەپىە ‘ ضبلي’ثۇلب ثوٍۇْ _ ۋالىتتىٓ ثوٍبْ ضبغالَ تۇراٌىػىّۇ ثىر وبراِەت، 
ئەِّب وېَىٕىي لېتىّغىچە . ِەٍٍي، ضبڭب ثۈگۈٍٔۈن وەچۈرۈَ لىٍذۇق_ ئبرىالغتي، 

دېگىٕىچە ثبغمىالرغب _ “ !ٔي چولۇَ توٌىۋىتىطەْ، ئۇٔۇتّبڭئوڭػىٍىپ ٔۆۋىتي
 .ھبراق لوٍۇغٕي داۋاَ لىٍىۋەردى

ھە، گېپىّىسگە وېٍەٍٍي، ثۇ ئەٌپبزىڭذىٓ لبرىغبٔذا، ثۇ ثىر ئبٍذىٓ ثۇٍبٔمي ”
دەپ گەپ ثبغٍىذى _ ۋەلەٌەردىٓ دېگۀذەن خەۋىرىڭ ثوٌّىطب وېرەن؟ 

دۈِذە ثوٌۇپ -ثۇ وۈٍٔەردە غەھەر ئىچي ئوڭذا-ثۇ ئبً_ ئبغىٕىٍىرىذىٓ ثىرى، 
ئەِّبزە ھېچ وىّگە . وەتىۀذەن لورلۇٔۇچٍۇق ۋەلەٌەر ثىٍەْ توغۇپ وەتتي

دېّەٍذىغبٔغب ھەِّىڭالر لەضەَ لىٍىپ ثەرضەڭالر، ضىٍەرگە ئولۇپ ثېرىذىغبٔغب 
ئۇ، ئبٌذىرىّبً لوٍۇْ ٍبٔچۇلىذىٓ ثىر _ ئبجبٍىپ ثىر تەغۋىك ۋارىمي تېپىۋاٌذىُ، 

 “لېٕي، لەضەَ لىٍىپ ثېرەِطىٍەر ئەِىطە؟_ ۋاراق لەغەزٔي چىمبردى، 
دېذى ضبلي ثوٌغىٕي _ ضۀّۇ ئۀذى ھەددىڭذىٓ ئبغمىٍي تۇردۇڭ، ”

ئۀذى وېٍىپ ضبڭب ثىسِۇ ئىػۀچىطىس ثوٌۇپ _ روِىىالرٔي ٍېڭىالپ تۇرۇپ، 
لبٌذۇلّۇ؟ لبضىّٕىڭ ئۆٍىگە ثىس ثۈگۈْ ِۇغۇٔىڭ ئۈچۈٔال وەٌّىذۇلّۇ، گەپٕي ئبز 

 “!لېٍىپ ئولۇ ئولۇٍذىغىٕىڭٕي
ئۇ . لبضىّٕي ثۇ چۈغىٕىىطىس گەپٍەر تېخىّۇ ھۇٌۇلتۇرِبلتب ئىذى

دوضتٍىرىٕىڭ ٔېّە دەٍذىغبٍٔىمىٕي پەٍِىَەٌّەً ھېٍي ئۇٔىڭغب، ھېٍي ثۇٔىڭغب 
ھودۇلۇغتىٓ ٔېّە لىالرىٕي ثىٍەٌّەً ھېٍي چووىٕي، ھېٍي چىٕىطىٕي . لبراٍتتي

 .ئۇٔىڭ تىسٌىرى ٍېڭىۋاغتىٓ تىترەغىە ثبغٍىذى. تۇتۇپ لوٍبتتي
لبضىُ ئبداظ، ضۀّۇ ئبڭٍىغبٔطەْ، ثۇ ثىر ئبٍذىٓ ثېرى تۇٍۇلطىسال ”

ئبجبٍىپ لورلۇٔۇچٍۇق ۋەلەٌەرٔي ئبڭالۋاتىّىس، ئۇ ٍەردە ثىر ثبغٕىڭ لېتىمي 
لبضىُ چۈچىگىٕىذىٓ ئەِذىال ئبغسىغب ئبٌغبْ چېَىٕي _ ... چىمىرىۋېتىٍگەْ 

خەۋەرچي دوضتي ئولۇغتىٓ ثېػىٕي وۆتۈرۈپ لبضىّغب ھەٍرأٍىك ! پۈروىۋەتتي
غۇ، غۇٔذاق، . ... دېّىذىّّۇ، ئۇ خېٍىذىٓ ثېرى ئبغرىك دەپ_ ثىٍەْ لبرىۋاٌذى، 
ھە، ٔېّە دەۋاتبتتىُ؟ ھە، ئۇ ٍەردە ثىر خىتبٍٕىڭ ثېػي، ثۇ ... ئۇ خېٍىذىٓ ثېرى 

ٍەردە ثىر خىتبً ثبٌىطي ثوغۇزالپ تبغٍىۋېتىٍگەْ، ئۆگۈٔي لبرىطبڭ ثىر ٌوخۀٕىڭ 
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ضبلچىالرِۇ ئبلّبق، ئۇالر ھە دېگۀذىال ثىر ِۇٔچە ئۇٍغۇر ! لبرٔي ثوضىۋېتىٍگەْ
ئەضٍىذە ثۇ ! لبضطبپٍىرىذىٓ گۇِبٍٔىٕىپ تۇتۇپ ضوالپ لوٍۇغمىٕىٕي دېّەِذىغبْ

دېگىٕىچە لوٌىذىىي _ “ !ئىػالرٔي لىٍىۋاتمبٔالر ِبٔب ِۇٔۇالر ئىىەْ ئەِەضّۇ
لبضىّّۇ ئبغسى ثۇرٔىٕي ضۈرتۈۋېتىپ ئۇ لەغەزدە . ۋارالٕي ئولۇغمب تەِػەٌذى

 .ٔېّىٍەر ٍېسىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ ثېمىػمب تبلىتي تبق ثوٌۇپال تۇراتتي
 

 ! ثبٍبٔبت”
ثىس ! خىتبً ئىػغبٌىَەتچىٍىرىٕىڭ ضبٌغبْ زۇٌۇِي چېىىگە ٍەتتي! لەدىرٌىه ٍۇرتذاغالر

ئۀذى ئۇالرٔي لوغالپ چىمىرىػمب دەرھبي ئبتالّٔىطبق، ئۇالر ثىسٔي ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن تبزىالغمب 
ثىسٔىڭ ِەخپي لوغۇْ ئەزاٌىرىّىس ِەٌۇَ ثىر غىروەتتىىي پىٕطىَىگە ! ئبغىبرە ئبتالّٔبلتب

چىمىۋاٌغبْ لبتىً ٌوخۀٕي پبٌتب ثىٍەْ چبٔبپ ئۆٌتۈرۈپ تۇٔجي ھەرىىىتىّىسٔي 
ثبغٍىغىٕىّىسدىٓ ثۇٍبْ، ثۈگۈٔگىچە جەِئىٌ ئوْ ثىر لېتىُ خىتبً لوغالظ ۋەلەضي پەٍذا 

ثىس وۈٔطبٍىٓ تەجرىجىطي ئېػىپ وۈچىَىۋاتمبْ ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍغۇچي . لىٍذۇق
لوغۇْ ئەزاٌىرىّىسغب تبٍىٕىپ ۋەتىٕىّىسدە ثىرِۇ خىتبً تبجبۋۇزچىطي لبٌّىغۇچە ثۇ 

 !  ِۇلەددەش ھەرىىىتىّىسٔي لەتئىٌ جبْ تىىىپ داۋاِالغتۇرىّىس
 “ئبٍپبٌتب لوغۇٔي     __                                                                             

 
ئبڭطىس ھبٌذا . ٔي تەثرىىٍەغتي« ثبٍبٔبت»ھەِّە ثىردەن چبۋان چېٍىپ ثۇ 

دوضتٍىرىغب لوغۇٌۇپ چبۋان چېٍىػىپ ثەرگەْ لبضىُ، دەرھبي ئۆزىٕي تۇتۇۋېٍىپ 
چبۋان چبٌغبْ لوٌىغب ھەٍراْ ثوٌۇپ لبرىذى ۋە چبچراپ دېگىذەن ئورٔىذىٓ تۇرۇپ 

 : دېرىسىٍەرٔي تبلبغمب وىرىػتي
 “!ٍب-ِېٕي ثبالغب تىمبً دەِطىٍەر! ئبغىٕىٍەر، ٔېّە لىالً دەٍطىٍەر ِبڭب”

ثىرىگە لبرىۋېٍىپ ثىرھبزا -ھەٍراْ ثوٌغبْ دوضتٍىرى تېڭىرلبظ ئىچىذە ثىر
ئبٔذىٓ ضبلي ثوٌغىٕي ضۆزگە وىرىػىپ ثۇ جىّجىتٍىمٕي . جىّىپ لېٍىػتي

 :ثۇزدى
لبضىُ ئبغىٕە، ثۇ وۈٍٔەردە ضبڭب ٔېّە ثوٌذى؟ ثۇٔذاق ئىػالرٔي ئبڭٍىطب ”

خوظ ثوٌىذىغبْ ئبدەَ ئبرىّىسدا ضۀال ئىذىڭغۇ؟ ھەر لېتىٍّىك ئوٌتۇرىػىّىسدا 
_ “ ِىٍٍەت، ۋەتەْ دەپ ثېػىّىسٔي ئبغرىتىذىغبْ وىػي ضەْ ئەِەضّىذىڭ؟

 . لبضىّٕىڭ وۆزىگە تىىىٍىپ لبرىذى‘ ضبلي’
 .ئۇٔىڭ ضۆزٌىرىٕي ثبغمىالرِۇ ثبظ ٌىڭػىتىپ ِبلۇٌالپ ثېرىػتي

لبضىُ، ھودۇلمىٕىذىٓ ٔېّە دېَىػىٕي ثىٍەٌّەً ھبڭۋېمىپ ثىردەَ تۇرۇپ 
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 دەپ وۆڭٍىذىٓ ‘ٍبق، ثۇالر راضتىٕال ضەِىّىٌ ضۆزٌەۋاتمبٔذەن لىٍىذۇ’: لبٌذى
خەۋەرچي دوضتىذىٓ ثبٍىمي تەغۋىمبت ۋارىمىٕي ضوراپ لوٌىغب ئېٍىپ . ئۆتىۈزدى

. ئۇ لبٍتىذىٓ دوضتٍىرىغب وۆز ٍۈگۈرتۈپ چىمتي. ثىرلۇر ئولۇپ چىمتي
. ئبغىٕىٍىرىٕىڭ چىراٍىذا جىٍۋىٍۀگەْ ضەِىّىٌ وۆرۈٔۈغىگە ئىػۀذى

پەي ئورٔىغب -ئبضتب تبرلىٍىپ، ضەي-ئۇٔىڭذىىي لورلۇظ، ئۀطىرەغٍىرى ئبضتب
 .وەٌگۀذەن لىٍذى

لبضىُ ثۇ وۈٍٔەردە راضتىٕال وېطەي ثوٌۇپ ضىرتتىىي ئىػالردىٓ خەۋىرى ”
دەپ گەپىە ئبرىالغتي ثبٍبتىذىٓ ثېرى گەپ _ . ٍوق ئىىەْ، ئۇٔي ثەن زورٌىّبٍٍي

وۆن ِوخوروىطىٕي ضېٍىپ ٍۆگەظ -لىٍّبً ھە دېطىال گېسىت لەغىسىگە وۆپ
ئۇ ٍبٔچۇلىغب لوٌىٕي ضېٍىپ . ثىٍۀال ِەغغۇي ثوٌۇپ ئوٌتۇرغبْ جىّغۇر دوضتي

غب لبراپ ‘ ضبلي’وۆن ِوخوروىذىٓ ثىر چىّذىُ ئېٍىپ لەغىسىگە ضەرگەچ -وۆپ
 “ھە؟-ئبغىٕە، ۋەزىپەڭٕي ئۇٔتۇپ لبٌّىغبٔطەْ` ضبلي`لېٕي ئەِطە _ دېذى، 
 لبضىّٕىڭ لوٌىذىىي ۋارالٕي لبٍتۇرۇپ ئېٍىپ ئبۋاٍالپ لبتالپ ‘خەۋەرچي’

 : لوٍۇْ ٍبٔچۇلىغب ضېٍىپ تۇرۇپ ئۇٔىڭغب لبراپ دېذى
ئىػۀگۈَ وەٌّەٍذۇ ضبڭب لبضىُ ئبداظ، ثۇ ئىػالردىٓ ضېٕىڭ خەۋەرضىس ”

ٍب ضەْ ثىسگە ئىػۀّەٍذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذىڭ، . لېٍىػىڭ ھەرگىس ِۇِىىٓ ئەِەش
 “...ٍب ثوٌّىطب 

... ِەْ ... خبپب ثوٌّبڭالر ئبغىٕىٍەر، ٍېمىٕمي ثىر ٔەچچە ھەپتىذىٓ ثېرى، ”
ووچىالردا . ... ِەْ راضتىٕال ئبغرىپ لېٍىپ ووچىالرغىّۇ چىمبٌّىغبٔىذىُ

ضىٍەرٔىڭ ... ِبڭب ئىػىٕىڭالر، . ثوٌىۋاتمبْ ئىػالردىٓ پەلەتال خەۋىرىُ ثوٌّبپتۇ
ئۇ _ . تۇٍۇلطىس ثۇٔذاق لورلۇٔۇچٍۇق گەپٍەرٔي لىٍىػىڭالرغب ھەٍراْ لبٌغبٔىذىُ

دېگىٕىڭالر راضتّۇ؟ ٍۀىال _ ضەي جبٍىغب چۈغۈپ ئورٔىغب وېٍىپ ئوٌتۇردى، 
چبلچبق لىٍىۋاتمىٕىڭالردەوال ھېص لىٍىۋاتىّەْ، زادىال ئىػۀگۈَ وەٌّەٍذۇ ثۇ 

 “.دېگىٕىڭالرغب
لبراپ تۇرۇپال ثۇٔچە چوڭ ئىػالر توغرۇٌۇق ضبڭب لبٔذالّۇ ٍبٌغبْ ”

ضۆزٌەٍتتۇق؟ ِەْ تېخي ثبٍىال ثۇ ٍەرگە وەٌگىچە ثىرضىذىٓ ئبڭٍىغىٕىّغب ٔېّە 
دەٍطىٍەر؟ تۈٔۈگۈْ وېچىذە ضبلچي ئبئىٍىٍىىٍەر لورۇضىذا ثوٌغبْ ۋەلۀي 

دېّەِطىٍەر، لبرىغبٔذا ثۇ لېتىّمىطي خىتبٍالرٔي ثەوال چۈچىتىۋەتىەْ ثوٌطب 
وېرەن، ئۇ لورۇدىىي ثىر خىتبً ضبلچي ضوجبڭىٕىڭ ثېػىٕي وېطىپ دەرۋازىطىغب 
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ثەدىٕىٕي لورۇٔىڭ ئوتتۇرىطىغب لبرٔىٕي تۆوۈۋېتىپ . ئېطىپ لوٍغبٔىىەْ
ٔېّە دېگەْ ! ثبغرىٕىّۇ چۇۋۇپ ٍېَىۋىتىپتۇدەن-ئۈچەً. تبغٍىۋېتىپتۇدەن

 . دېذى خەۋەرچي دوضتي_ “ !دەھػەتٍىه، لورلۇٔۇچٍۇق
دېگىٕىچە ئۆچۈپ لبٌغبْ _ ! ھەلىمەتەْ لورلۇٔۇچٍۇق ئىىەْ”

غۇٔىڭ ئۈچۈْ _ ِوخوروىطىٕي لبٍتىذىٓ تۇتبغتۇردى وۆن تبِبوب چېىىۋاتمىٕي، 
ثىسٔىڭ ئىذارىذىىي خىتبٍالر ثىس ئۇٍغۇرالردىٓ ٍىراق لېچىپ تۇرىذىغبْ، ثىس 

 “!دە، ئىپالضالر-خەلمە تىىىٍىپ لبرىَبٌّبٍذىغبْ ثوٌۇپ ٍۈرگۀىىەْ
ِۇ ‘ ضبلي’دەپ غۇدۇڭػىغىٕىچە _ “ ...راضتىٕال لورلۇٔۇچٍۇق ئىػالر، ”

 . روِىىالرغب ھبراق لوٍۇظ ثىٍەْ ئبۋارە ئىذى
ثۇ _ دەپ لوغۇِچە لىٍذى خەۋەرچي دوضتي، _ ھەِّىذىٓ لىسىك ٍېرى، ”

 دېگەْ ئىّسأي تبغالپ ‘ئبٍپبٌتب لوغۇٔي’ۋەلەٌەرٔىڭ ھەِّىطىگىال ھېٍىمي 
ثىسٔىڭ ئىذارىذىىي خىتبً ثبغٍىك وۆرۈٔۈغتە . لوٍۇغىٕي دېّەِطىٍەر

خبتىرجەِذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ، ئۇِۇ ٍوغۇرۇٔچە لېرى ئبٔىطي ثىٍەْ ثىر وىچىه 
ثۇٔىڭذىٓ خەۋەر تبپمبْ ثبغمب ضووب . ٔەۋرىطىٕي ئىچىىرىگە لبچۇرىۋېتىپتۇدەن

چبلىٍىرىٕي -ثبغٍىك خىتبٍالرِۇ ثبٔىىذىىي ئبِبٔەتٍىرىٕي لبٍتۇرۇپ ئېٍىػىپ، ثبال
 “.خىتبٍغب ٍوٌغب ضېٍىۋېتىع ووٍىذا ٍۈرگۈدەوّىع

ِۇٔذاق دېگىٕە، ِەھەٌٍىذىىي دوٌالرچىالر ٔېّىػمب پوٍىس ئىطتبٔطىطىغب ”
ئۇالر ئەضٍىذە خىتبٍالرغب . ٍوغالٍذىغبْ ثوٌۇپ لېٍىػتىىىٓ دەپ ھەٍراْ لبٌغبٔىذىُ

 “!دە-پوٍىس ثېٍىتي ضېتىپ پبٍذا ئېٍىػٕىڭ پېَىغب چۈغىۀىىەْ
ئبڭٍىطبَ پوٍىس ئىطتبٔطىطي لېچىۋاتمبْ خىتبٍالر ثىٍەْ ٌىك توغۇپ ”

 “.وېتىپتۇ دېَىػىذۇ
ئۇ ٔېّە دېگىٕىڭ، لبٍطي وۈٔىطي داداَ پوٍىس ئىطتبٔطىطىغب ثىر ئىع ثىٍەْ ”

ثېرىۋىىۀذۇق، ٍۇرتىّىسغب وېتىّىس دەپ ثىٍەت ئېٍىپ پوٍىس ضبلالۋاتمبْ 
 “.خىتبٍالرٔىڭ ئۆچىرىتي ئۇزىراپ لۇٍرىمىٕي وۆرگىٍي ثوٌّبٍذۇ دېگۀتي

 “.دەڭال-ٍۀە ھېٍىمي ۋېتٕبَ ئۇرۇغىذىىىذەن خىتبً لېچىع ثبغٍىٕىپتۇ”
ٍۀە ٔەدىىي گەپٕي لىٍىطەْ، ئۇ ٍىٍذىىي خىتبً لېچىع ثۈگۈٔىىطىٕىڭ ”

 “!ئبٌذىذا لوٌىغب ضۇِۇ لۇٍۇپ ثېرەٌّەٍذۇ
ثۇ لوغۇٔذىىىٍەر لبٔچە . ھە، ِۇٔذاق دېگىٓ، ئبپىرىٓ ثۇ ئبٍپبٌتىچىالرغب”

 “وىػي ئىىەْ ئبڭٍىذىڭالرِۇ؟
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لوغۇٔذىىي ئەزاٌىرىٕىڭ ضبٔىٕي ئۇالرٔىڭ ثبغٍىمٍىرىّۇ ثىٍّەٍذىىەْ ”
ثىرىٕي تؤۇِبٍذىغبْ ئبجبٍىپ ثىر ٍوغۇرۇْ تەغىىالت لۇرۇپ -ثىر. دېَىػىذۇ

 “. ...چىمىپتۇدەن
لبضىُ ثۇ گەپٍەرٔي ئبڭالپ رەضّي ھبٍبجبٍٔىٕىپ، ٍۈزٌىرىگە لبْ ٍۈگۈرۈغىە 

ئۇ ٔەچچە ۋالىتتىٓ ثېرى ئۆزىگە ثېرىپ ٍۈرگەْ لەضەٍِىرىٕي ئۇٔتۇپ . ثبغٍىذى
ھەتتب ئۆزىگە ھبً ثەرِىطە، ھبٍبجبٔالٔغبٍٔىمىذىٓ ٔېرىمي ئۆٍىذىىي . لېٍىۋاتبتتي

ھېٍىمي وىتبثالرٔي ئېٍىپ چىمىپ دوضتٍىرىغب وۆرضىتىػتىّٕۇ ٍبّٔىغىذەن ھبٌغب 
ھبً، ئۆزۈڭٕي تۇتىۋاي، ئۇالر تېخي ثۇ وىتبثالر توغرىطىذا ثىر -ھبً’. وەٌگۀىذى

دېگۀٍەرٔي خىَبٌىذىٓ ئۆتىۈزۈپ ئۆزىٕي ئبرأال ثېطىپ ‘ !ٔېّە دېَىػىىٕي ٍوق
 .ئوٌتۇراتتي

. ئوٌتۇرۇظ ٍۀىال ثۇرۇٔمي وؤب پبضؤي ثوٍىچە داۋاَ لىٍّبلتب ئىذى
پوتوٌىىذىىي ھبرالٕىڭ ئبزىَىػىغب ئەگىػىپ ئبغىٕىٍىرىٕىڭ ئبغسى ئېچىٍىػمب 

ٍېڭي پوتوٌىىالرٔىڭ جوزىغب تىىٍىٕىػىگە ئەگىػىپ -ثبغٍىغبْ ثوٌطب، ٍېڭي
ثىرىگە گەپ ثېرىػّەً ھەِّىطي تەڭ -ئۇالرٔىڭ ھبٍبجېٕي ئبرتىپ، ئبخىرى ثىر

ٍېرىُ وېچىذىٓ ئبغمبٔذا وؤب ئبدىتي ثوٍىچە ضبلي . ضۆزٌەٍذىغبْ ھبٌغب وېٍىػتي
ثوٌغىٕي غىپال لىٍىپ ٍبتبق ئۆٍىگە وىرىپ وبرىۋاتٕي لوٌذىٓ ثەرِەً 

ٍۀە ثىرضي لۇرۇق . ثوغۇزٌىۋېتىٍگەْ لوٍذەن خبرلىراپ خورەوىە چۈغۈپ وەتتي
ھبراق غىػىطىٕي ِەٍذىطىگە ثېطىپ ئۆزىچە ثىر ٔېّىٍەرٔي دەپ ٔبٌە لىٍغىٕىچە 

ئبخىردىىىطىّۇ ٍېرىُ وۈٌۈِطىرىگىٕىچە دىۋأغب . ِۆٌذۈرٌەپ ٍىغىغب چۈغۈپ وەتتي
لىڭغىَىپ تبتٍىك ئۇٍمۇضىغب پېتىپ لبٌغبْ ثوٌۇپ، دىۋإٔىڭ ثىر ٍېٕىغب 

ثىر . ثوغىتىٍغبْ لۇٍۇق لۇضۇق ئۇٔىڭ ئبراِىٕي ثۇزۇغمب ٍەتّىگۀذەن لىالتتي
ھبزادىٓ وېَىٓ ٍىغالۋاتمىٕىّۇ جوزىذىىي تەخطىٕىڭ ئىچىگە ٍۈزىٕي چىالپ 

 . ...پۈوۈٌگەْ خورىىىٕي ئىٕچىىە تبرتمىٕىچە ئبچچىك ئۇٍمۇضىغب غەرق ثوٌذى
لبضىُ، ئبدەتٍىٕىپ وەتىەْ ثۇ ِۀسىرىگە لبراپ لىٍچە ٔبرازىٍىك ئىپبدىذە 

ئۇ ثىرىٕچي روِىىٕي . ثوٌّبً، ثىر چەتتە خىَبٌغب پېتىپ ئوٌتۇراتتي
ٍبٔذۇرىۋەتىىٕىذىٓ وېَىٓ لبٍتىذىٓ ھبرالمب لوي ئۇزارتّىغبْ ثوٌطىّۇ، 

ئبخىرغىچە -ئبغىٕىٍىرىٕىڭ ٔوتۇلٍىرىٕي ھبٍبجبْ ثىٍەْ ثېرىٍىپ ثبغتىٓ
ھەتتب . ئۇٔىڭ روھي ئبالھىذە وۆتۈرۈٌۈپ لبٌغبٔىذى. زېرىىّەً تىڭػبپ ئوٌتۇردى

 دىىىٍەرٔىڭ ھېٍىمي چوالق ٌوخەْ ‘ئبٍپبٌتب لوغۇٔي’ثىر ٍەرٌىرىگە وېٍىپ 
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ۋەلەضىٕىّۇ ئۆزٌىرىٕىڭ لىٍىۋاٌغبٍٔىمىذىٓ لىسغىٕىپ ئۆزىچە غۇدۇڭػۇپّۇ 
ئۇ، ئورۇٔذۇلمب ٍۆٌىٕىپ . دېّەن، لبضىُ خبتب ئىع لىٍّىغبْ ئىىەْ. ئۈٌگۈردى

ئوٌتۇرۇپ گىذەٍگىٕىچە ِەغرۇر لىَبپىتي ثىٍەْ تبِبوىطىٕي غوراپ ثىر ھبزاغىچە 
ئۇ ئۆزىچە، ثۇ ثىر ئبٍمي ۋەلەٌەرگە . دوضتٍىرىٕىڭ ئۇخالغٍىرىٕي تبِبغب لىٍذى

‘ !ٍبراٍطەْ’ضەۋەثچي ثوٌغبْ وىػىٕىڭ دەي ئۆزى ئىىۀٍىىىٕي خىَبي لىٍىپ 
ئۀذى ئۇٔىڭ وبٌٍىطىذا وېٍەر . دەپ وۆڭٍىذە ئۆزىٕي ئۆزى ِبختىۋاٌغبّٔۇ ثوٌذى

لېتىٍّىك لىٍىػمب تېگىػٍىه ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتىٕىڭ ھەرخىً 
پىالٍٔىرى تۈزۈٌّەوتە، وەٍٕىذىٕال ئۇ پىالٔىغب لبٍىً ثوٌّبً رەت لىٍىۋېتىپ ٍۀە 

 .ٍېڭىطىٕي پىالٍٔىّبلتب ئىذى
ئىس . ئۇ، تۇٔجي ھەرىىىتىذە ھەلىمەتۀّۇ ثەوال ثىخەضتەٌىه لىٍغبٔىىەْ
لېٍىػي ٍبوي ثىرەرضىٕىڭ وۆرۈپ لېٍىػىٕي لەتئىٌ خىَبٌىغب وەٌتۈرِەً 

راضت دېگۀذەن ’: غۇٔذالتىّۇ ئۇ ٍۀىال ھەٍراْ ئىذى. ھەرىىەت لىٍغبٔىىەْ
غۇٔچە پىالٔطىس ۋە غۇٔچە ثىخەضتەٌىه ثىٍەْ لىٍغبْ ۋەھىّىٍىه ھەرىىىتىّٕي 

ٔېّە ئۈچۈْ ھېٍىغىچە پبظ لىالٌّىذى ثۇ خىتبٍالر؟ دېّەن، ثۇٔذاق ئىػالرٔي 
. لىٍغبٔذا  ثىخەتەرٌىىىٕي توال ثەن ِۇثبٌىغە لىٍىۋېتىػٕىڭ ھبجىتي ٍوق ئىىۀذە
_ ئەضٍىذە ثۇٔذاق ئىػالرٔىڭ خەتىرىٕي ثەن ِۇثبٌىغىٍەغتۈرىۋېتىػتىىي ِەلطەت 

ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع ئىػٍىرىذىٓ ئۆزىٕي لبچۇرۇغٕىڭ ثىر ثبھبٔىطي 
دوضتٍىرىٕىڭ گېپىذىٓ لبرىغبٔذا، خىتبً . دەپ ئوٍالپ لبٌذى_ ئوخػىّبِذۇ؟ 

رازىۋېتچىىٍىرى ئبٌٍىمبچبْ تۇٔجي ۋەلۀي ۋالتىٕچە ئۇٔۇتمبْ ثوٌۇپ، ھبزىر ئۇالر 
تېخىّۇ ئېغىر پبجىئە پەٍذا لىٍىۋاتمبْ وېَىٕىي ۋەلەٌەر ئىچىگە چۆوۈپ لبٌغبٔذەن 

تبپىذۇ ثۇ _ 'لبضىُ ثۇالرٔي ئوٍالپ پۈتۈٍٔەً خبتىرجەَ ثوٌۇپ لبٌذى، . لىالتتي
ٔېّە دېگەْ داھىَبٔە ئبٌذىٓ ' _ !ئىسالرٔي ثىر وۈٔىطي ٔەۋرىّىس ٍبوي ئەۋرىّىس

 ‘ !ھە-وۆرەرٌىه
ئۇٔي ثۇ وېچىذە پۈتۈٍٔەً ئەضٍىگە . لبضىُ خېٍىال روھٍىٕىپ لبٌغبٔىذى

 . ...وېٍىپ ثوٌذى دېَىػىىّۇ ثوالتتي
 

-لبضىّٕىڭ ئەضٍىّىٍىرى ثبغمب وبِېرالردا وۆتۈرۈٌگەْ ضەھەرٌىه ئىڭراظ
ئۇ، ثۇ ئەضٍىّىٍىرىٕي لبچبٔالردىٓ ثبغالپ ئەضٍەپ . ۋاٍطبغالردىٓ ثۆٌۈٔۈپ وەتتي

ئەِّب ئبغرىمٍىرىٕي ئۇٔتۇپ خېٍىال ئبراَ ئېٍىپ . ٍبتمبٍٔىمىٕي ئېطىگە ئبالٌّىذى
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تۈرِە ئىچىذە ٍېڭىذىٓ ئېڭىراغالر، ۋاٍطبغالر، خىتبً گۇٔذىپبٍالرٔىڭ . لبٌغبٔىذى
تبڭ ئبتمبْ ثوٌطب وېرەن؟ لبضىّٕي . ئبٍبق تبۋۇغٍىرى ئبڭٍىٕىػمب ثبغٍىغبٔىذى

 . ...غىرىٓ ثىر ئۇٍمب تۇتمبٔذەن لىالتتي
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 ئۈچىٕچي ثبة

 ٍېڭي ھەرىنەت پىالّيىرى
 

وەٌّەش -ثىسٔىڭ ئوغۇٌٕي وەٌطە. پەش-جبھبْ ثەوال ئېگىس_ 
 .ئىػالرغب ئبرىٍىػىپ لبٌّىطۇْ دەپ ثەوال ئۀطىرەٍّەْ

راضت دەٍطەْ، لبٍطي وۈٔىطي وېچىذە تۇردى ئۇضتبِٕىڭ _ 
 . ...                         ئوغٍىٕي تۇتۇپ وېتىپتۇدەن

 .تبظ لبتبر ئوٍٕبۋاتمبْ پبڭچىالرٔىڭ پبرىڭىذىٓ    _                                
 

ھەر . وۈٔگە ٍېڭىٍىٕىپ تۇراتتي-لبضىّٕىڭ ثەدىٕىذىىي ٍبرىالر وۈٔذىٓ
لېتىُ ضورالمب چىمىرىٍغبٔذا ٍېڭىذىٓ ٍبرىالر لوغۇٌۇپال لبٌّبً، وؤىٍىرىّۇ 

ۋەھػي خىتبً جبٌالتٍىرى ھېٍي ِىك . لبٍتىذىٓ ئېچىٍىپ ٍېڭىٍىٕىپ تۇراتتي
لېمىع، ھېٍي تۇزغب ِېالظ، ھېٍي تبضّىالظ، ھېٍي تون ئۆتىۈزۈظ، جىٕىطي 

لىطمىطي ثۇ خىتبٍالرٔىڭ ئبدەَ لېٍىپىذىٓ ... ئورگبٍٔىرىغب لىً تىمىپ ووالظ، 
ئبغىبرە -چىممبْ ئەڭ ٍبۋاٍي ۋەھػي تبجبۋۇزچىالر ئىىۀٍىىىٕي تۈرِە ئىچىذە ئبپ

ثبغمىالرٔىڭ ئبٔب ۋەتەْ تۇپرىمىٕي تبجبۋۇز لىٍىپ _ وۆرۈۋېٍىػمب ثوالتتي 
لبضىُ ثۇالرٔي وۆرۈپ، ! ثېطىۋېٍىػتب ھەلىمەتۀّۇ ئبدىّىٌ لىَبپەت تېپىٍّبٍتتي

ٌىرىّىسٔىڭ ِبٔب ِۇغۇ خىتبٍالر ثىٍەْ وېٍىػىپ، ' ۋەتۀپەرۋەر داھىٌ'ٔۇرغۇٍٔىغبْ 
خبٌىغبْ ثىر غەوىٍذىىي تېٕچٍىك ئۇضۇٌىغب تبٍىٕىپ ۋەتىٕىّىسٔي ِۇضتەلىً 

لىٍىػمب ثوٌىذۇ دەپ خەٌمىّىسٔي غۇٔچە ئۇزۇْ ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ تېٕچ 
ھەتتب ثەزىذە . پبئبٌىَەتٍەرگە ئىػۀذۈرۈپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىغب زادىال ئەلٍي ٍەتّەٍتتي
ئۀە غۇ خىتبٍالردىٓ، ھەرلبٔذاق ثىر تېٕچٍىك ٍوٌي ثىٍەْ ِىٍٍىٌ 

ِۇضتەلىٍٍىمىّىسٔي لبٍتۇرۇپ ئبالالٍّىس دەپ ئىػىٕىپ غۇٔچە ٔۇرغۇْ وىػىٕي 
ثۇ داھىٍَىرىّىس خەٌمىّىسٔي لبٍّۇلتۇرۇغمب ’وەٍٕىگە ضېٍىپ ٍۈرگىٕىگە لبراپ، 

دېگەْ ‘ ٍب؟-ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثبغالٔغبْ جبضۇضالرِۇدۇ
 .گۇِبٔالرغىّۇ وېٍىپ لبالتتي

خىتبً گۇٔذىپبٍٍىرى ثەزىذە لبضىّٕي ھەپتىٍەرگىچە وبرى ثوٌّبً 
ئەضٍىذە ثۇ، ضىرتتب ٍېڭي ۋەلەٌەر وۆپىَىپ وېتىپ، گۇِبْ ثىٍەْ . تبغٍىۋىتەتتي
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-ئەِّب ثىر. لوٌغب ئېٍىٕغبٔالردىٓ لوٌي ثوغىّبً لبٌغبْ ۋالىتالرغب توغرا وىٍەتتي
. ئىىىي ھەپتە ئۆتّەٍال، لبٍتىذىٓ ئۇٔي ئۆٌگۈدەن ئۇرۇپ لىَٕبپ ئبزاپٍىػبتتي

لبضىّّۇ تۈرِىگە تۇٔجي لېتىُ چۈغۈپ لبٌغىٕي، غۇٔىڭذەن ئۆِۈرىذە وۆرۈپ 
ثبلّىغبٔال ئەِەش، ھەتتب ئبڭالپّۇ ثبلّىغبْ ثۇٔچە ئېغىر لىَٕبغالرغب دۈچ وېٍىپ 

لىَٕب ’. تۇرغبٍٔىمىغب لبرىّبضتىٓ، روھىٌ جەھەتتىٓ لىٍچىّۇ ضۇٔغبٔذەن لىٍّبٍتتي
ثۇ لىَٕبغٍىرىڭ، ِەْ ضۀٍەرگە ثۇ ثىر لبٔچە ٍىٍذىٓ ثېرى ! وبپىرالر، لىَٕب

لىٍغبْ ٔەچچە ئوْ لېتىٍّىك خىتبً لوغالظ ٍوغۇرۇْ پبجىئە پەٍذا لىٍىع 
ئۇ، ثەوال خبتىرجەَ ثوٌۇپ، _ ! ھەرىىەتٍىرىّٕىڭ ئبٌذىذا ھېچٕېّىگە ئەرزىّەٍذۇ

ئۇٔىڭذا ئۀطىرەظ، لورلۇظ، پۇغبٍّبْ لىٍىع دېگۀٍەردىٓ لىٍچىّۇ ئەضەر ٍوق 
ٍبٌغۇز ثېػىّغب ٍۈزگە ٍېمىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕي ٍولىتىپ، ٔەچچە _ ئىذى، 

ئوْ ِىڭ خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕىڭ دۆٌىتىگە لېچىػىغب ثىۋاضتە ضەۋەثچي 
ِۆٌۈوٍىرىٕي -تبالڭ لىٍىپ توپٍىغبْ ِبي-ثوالٌىذىُ؛ ٔۇرغۇٍٔىرىٕىڭ ثىسدىٓ ثۇالڭ

ۋەٍراْ لىٍىۋەتتىُ؛ ئەڭ ِۇھىّي ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 
ضۇٔئىٌ وۆپىَىػىٕي توضبظ ھەرىىىتىٕىڭ رەضّىٌ ثىر دوٌمۇْ ھبٌىغب وېٍىػىٕىڭ 

تېخي ٍۀە ِېٕىڭ . ئەڭ ئبٌذىٕمي لبتبرىذىىي ثبغالِچىٍىرىذىٓ ثىرى ثوالٌىذىُ
ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتەَ ثىٍەْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ خىتبً لوغالظ ٍوغۇرۇْ لوغۇٍٔىرى 

تەغىىٍٍىٕىپ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ ثىرىٕچي 
ثبضمۇچىٕي ئبخىرلي ثبضمۇچىغب ٍېمىٕالغتۇرۇغتب تبرىخمب ٍېسىٍّبٍذىغبْ 

ثۇالرٔي ئوٍٍىغىٕىّذا، ئەگەر خىتبٍالر ِېٕي ثىٍىپ . تۆھپىٍىرىّٕي دېّەٍال لوٍبً
ئۇ ضوغۇق وبِىردا _ ! لبٌطب تىرىه تۇرغۇزۇپ ٍەۋىتىّەْ دېطىّۇ ئبزٌىك لىٍىذۇ

ثۇ ضۆٍگۈٔي تېخي ِبٔب ئەِذىال ھېص _ ! ثۇ ۋەتەْ ِېٕىڭ_ ٍېتىپ ئوٍالٍتتي، 
. ثۇ ضۆز ئۈچۈْ ھبٍبتىّٕي تەِتىرىّەً پىذا لىالالٍّەْ. لىٍغبٔذەن ثوٌىۋاتىّەْ

 ‘!چۈٔىي ئۇ ِېٕىڭ ضۆٍگىٕىُ
ئۇ، خىتبً جبٌالتٍىرى تەرىپىذىٓ ھەر . لبضىُ ھەلىمەتۀّۇ خبتىرجەَ ئىذى

ثىر ضورالمب ئېٍىپ چىمىپ لىَٕبغمبٍٔىرىذا خۇددى ٔبرووز لوٍۇپ ئبپىراتطىَە 
ئېھتىّبي ئەڭ ثۈٍۈن ضۆٍگىٕىگە . لىٍىٕىۋاتمبٔذەوال خبتىرجەَ تۇرۇپ ثېرەتتي

ئېرىػىع ٍوٌىذا، ئىػۀگەْ غبٍىطي ئۈچۈْ، ھەلمبٔىَەت ئۈچۈْ لىٍغبْ 
پبئبٌىَەتٍىرىذىىي لوٌغب وەٌتۈرگەْ ِۇۋەپپەلىَەتٍەر ئبدەِٕي ئۀە غۇٔذاق 

ضۇّٔبش ھبٌغب وەٌتۈرەٌىطە وېرەن؟ ثەزى وىتبثالردا ووپېرٔىىٕي ئۆٌۈَ ئبٌذىذا 
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لىٍچە پىطۀت لىٍّبً تۇرۇپ ثېرەٌىگەْ دېَىػىذۇ؛ ثىسدىٓ چىممبْ ئبثذىخبٌىك 
-پبرچە توغرىٍىػىٕي خەٌمىٌ-ئۇٍغۇرِۇ خىتبً ۋەھػىٍىرى تەرىپىذىٓ پبرچىّۇ

ثەزى ِەٌۇِبتالردىٓ لبرىغبٔذا، ! ... ئبٌەَ ئبٌذىذا تىه تۇرۇپ وۈتىۋاالٌىغبٔىىەْ
ۋەتىٕىڭٕي ’ئەخّەتجبْ لبضىُ لبتبرٌىك رەھجەرٌىرىّىسِۇ رۇش ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ 

دەپ ‘ !تبپػۇرِبٍّىس! ٍبق’دەپ لىَٕبغٍىرى ئبٌذىذا، ‘ !ٍوق؟-خىتبٍغب تبپػۇراِطەْ
تىه تۇرۇپ ئۆٌۈِٕي وۈتىۋاٌغبْ ئىىەْ؛ لبضىّّۇ ئۀە غۇٔذاق ِىٍٍىٌ 

ھەتتب . لەھرىّبٔالرٔىڭ ٔبِبٍبْ لىٍغبْ جبضبرىتىٕي ئۆزىذە ئىپبدىٍىّەوتە ئىذى
ئۇٔىڭغب جبزا ثېرىۋاتمبْ ثىر ٍبظ خىتبً جبٌٍىتي ئبدەَ لېٍىپىذىٓ چىممبْ ثۇٔچە 

ئېغىر لىَٕبغالرغب ثەرداغٍىك ثېرىۋاتمبْ لبضىّغب لبراپ رەضّي ئېٍىػىپ ضبراڭ 
ثۇ خىً لىَٕبغالرغب لبتٕبغمبْ، ئۆِۈرىذە ثىر ضېىؤتٍۇق ثوٌطىّۇ ! ثوٌۇپ لبٌغبْ

ۋەتەْ، ِىٍٍەت، ئبدىّىٍىه دېگۀٍەرٔىڭ ثېرىذىغبْ ئۇ ٌەززەتٍىه تۇٍغۇٌىرىٕىڭ 
تەِىٕي تېتىپ ثېمىع ثەختىَبرٌىمىغب ئېرىػىپ ثبلّىغبْ ثىر ئۇٍغۇر ِۇٔبپىمىّۇ، 

ثۇٔچە دەھػەتٍىه ِۀسىرىگە چىذىّبً، ئبخىرى تبپبٔچىطي ثىٍەْ ئۆزىٕي ئېتىپ 
 !ئۆٌتۈرىۋاٌغبٔىىەْ

لبضىّٕىڭ تېرىه تۇتۇپ تۇرۇٌىػىّۇ خىتبً تبجبۋۇزچي فبغىطتٍىرىٕىڭ 
ٍېڭي لوٌغب چۈغىۀٍەرٔي : ثىرال ِەخطىذىگە خىسِەت لىٍىع ئۇچۈْ ئىذى

ئۇٔىڭ ئېچىٕىػٍىك لىَبپىتىٕي وۆرضىتىع ئبرلىٍىك لورلۇتۇپ ئىمرار لىٍذۇرۇظ 
ثۇٔىڭ ئۈٔۈِىٕىّۇ خىتبً . ٍبوي پبظ لىٍذۇرۇغمب ۋاضىتە لىٍىع ئىذى

جبٌالتٍىرى وۆرِىذى ئەِەش، ثەزى تەجرىجىطي ٍوق ھبٍبجېٕىغىال تبٍىٕىپ 
ھەرىىەتىە لبتٕىػىپ لوٍۇپ لوٌغب چۈغۈپ لبٌغبٔالر ٍبوي غەخطي ئبثروً 

لوغٍىػىپ ثۇ ئىػالرغب چېتىٍىپ لبٌغبٔالر لبضىّٕىڭ ئېچىٕىػٍىك لىَبپىتىٕي 
ئەِّب . وۆرگەْ ھبِبْ پۇغّىٕىٕي ئبٌىذىغبٔغب لبچب تبپبٌّبً ئىمرار ثوٌىػىذۇ

ئۇالرٔىڭ ئىمرارى ٍبوي پبظ لىٍىػي ئۇالرٔىڭ تېخىّۇ ئېغىر جبزاٌىٕىػىغب ضەۋەپ 
لىطتبلالر ٔەتىجىطىذە ثەوال ئېچىٕىػٍىك تۈردە -ثوٌۇپ، ئبخىرى تۈگىّەش لېَىٓ

 . ...ئۆٌتۈرۈٌۈغىگە ضەۋەپ ثوٌۇپ لبالتتي
لبضىُ غۇٔچە ئېغىر ئبزاپٍىٕىػالر ئبرىطىذا ٍۀىال ئۆزىگە ئەضٍىّە ئۈچۈْ 

ثۈگۈّٔۇ خۇددى ثۇرۇٔمىذەن، ِىطىر پىراِىذىٍىرىذىٓ لېسىپ . زىھىٓ چىمىراالٍتتي
چىمىرىٍغبْ ِوَِبالردەن تېڭىۋىتىٍگىٕىگە لبرىّبً، ئۇٔىڭ لېٍىٓ داوىغب ئوراٌغبْ 

 .ِېڭىطي ٍۀىال غىرىٓ ئەضٍىّىٍىرىٕي ئەضٍەغتىٓ توختىّىغبٔىذى
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ئۇٔىڭ ئەضٍىّىٍىرى ٍۀە ھېٍىمي تۇٔجي ۋەلە پەٍذا لىٍغبٔذىٓ وېَىٕىي 
 . ...ئبغىٕىٍىرى ثىٍەْ ثىرگە ثوٌغبْ وۈٍٔىرىگە وېتىپ لبٌغبٔىذى

 
غۇ لېتىّمي ئوٌتۇرۇغتب خېٍي ئبراَ تېپىپ لبٌغبْ لبضىُ، ئۆزىذىٓ 

ٍبق، ئەضٍىذە ثىرەر ئىع لىٍىػمب جۈرئەت لىٍّبً ’: غۇرۇرٌىٕىذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذى
ِبٔب لبرا، ِۀّۇ ۋەتىٕىّٕىڭ ئبزادٌىك ئىػٍىرىغب پبٍذىٍىك . وېٍىۋاتمبٔىىۀّىس

 ‘!ھەرىىەتٍەرٔي لىالالٍذىىۀّەْ ئەِەضّۇ
ً ئىچىذە ضىرتتب ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك البضىُ، ھەلىمەتۀّۇ ثۇ ثىر ئ

غبراٍىپ ۋەلەٌەرٔىڭ پەٍذا -ھەرىىىتىٕىڭ ئىٍگىرى ضۈرۈٌىػي ئۈچۈْ ئبجبٍىپ
ھەتتب ثەزى ۋەلەٌەر غۇٔچىٍىه . لىٍىٕىۋاتمبٍٔىغىٕي ئبڭٍىّبلتب ئىذى

ِۇثبٌىغىٍەغتۈرۈپ رىۋاٍەت لىٍىّٕبلتىىي، گوٍب ثۇ ھەرىىەتٍەر ئبِېرىىىٕىڭ 
ش ئي ئب تەرىپىذىٓ پەٍذا لىٍىٕىۋاتمبٍٔىغي، _ ِەروىسى ئبخجبرات ئىذارىطي 

لبٍطي ثىر پالٔىتذىٓ وەٌگەْ ثىر خبضىَەتٍىه ئبدەِٕىڭ ئۇٍغۇرالرغب ئىچي 
ئبغرىپ، ئۇالرٔي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ چبڭگىٍىذىٓ لۇتمۇزۇپ لوٍۇظ 

دېگۀذەن رىۋاٍەتٍەرٔي ... ٔىَىتىگە وېٍىپ ثۇ ھەرىىەتٍەرٔي پەٍذا لىٍىۋاتمبٍٔىغي 
خېٍي ثىٍىٍّىه دەپ لبراغمب ثوٌىذىغبْ وىػىٍىرىّىسٔىڭّۇ ئبغسىذىٓ ئبڭالظ 

غۇڭب، خەٌك ئبرىطىذا تبرلىٍىپ ٍۈرگەْ رىۋاٍەتىە ئبٍالٔغبْ ثۇ . ِۇِىىٓ ئىذى
ھەرىىەتٍەرٔىڭ گوٍب تىٍطىّبتتىٓ وەٌگەْ وۆرۈّٔەش ثىر ضۇالٍّبْ لبٌپبلٍىك 

خىسىر تەرىپىذىٓ لىٍىٕىۋاتمبٍٔىمىغب ئىػىٕىپ ٍۈرگۀٍەرگە ھەٍراْ لبٌغۇچىٍىغي 
ئەضٍىذە ثۇ خىٍذىىي رىۋاٍەتٍەرٔىڭ ھەِّىطي خەٌمىّىسٔىڭ . ... ٍوق ئىذى

ئۆزىگە، ئۆز وۈچىگە ۋە ئۆز ئىرادىطىگە ئىػۀّەً، ئۇٍغۇرالرٔي ضىرىتتىٓ ثىر وۈچ 
وېٍىپ لۇتمۇزۇپ لوٍىػي غەرت دەٍذىغبْ پبضطىپ لبراغالرغب ئىػۀذۈرۈپ 

لىطمىطي، . ... وېٍىٕىۋاتمبٍٔىغىٕىڭ ثبغمىچە ثىر ئىپبدىطي دىَىػىىّۇ ثوالتتي
لبٔذالال ثوٌّىطۇْ خەٌك ئبرىطىذا ثىر خىً ئۈِىذۋارٌىك ئىسدىٕىع غەپىطىٕي 

ٍوغۇرۇْ ثوٌطىّۇ ھېص لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ۋەزىَەت غەوىٍٍىٕىػىە 
دېگۀذەن، ثىر لىطىُ وبٌتب پەٍِىىٍەر ئۆزىٕي تۇتۇپ ئبالٌّبً . ثبغٍىغبٔىذى

ثىىبرغىال تۇتۇٌۇپ لبٌىذىغبْ، ٍبوي -تەۋەوىۈي لىٍىپ ٔەق ِەٍذأذا ثىىبردىٓ
-ثەزى وۆرەڭٍەر ئۆزىٕي لەھرىّبْ وۆرضىتىۋېٍىػمب ئبٌذىراپ وېتىپ لۇرۇلتىٓ

لۇرۇق پو ئېتىپ لوٍۇپ، ثىھۇدە ئۆزىٕي ثبالغب تۇتۇپ ثېرىذىغبْ ئىػالرِۇ 
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 .وۆرۈٌّەوتە ئىذى
 ثىٍەْ ٍۈز ثېرىۋاتمبْ لبضىُ ثۇخىً زاِبٔىۋى تۈضىە وەٌتۈرۈٌگەْ رىۋاٍەتٍەر

ٔي ِۇٔذالال ئبڭالپ لوٍغبٔذەن لىٍطىّۇ، ثۇ خىً پبٍذىٍىك ثەزى ضەٌىجي ۋەلەٌەر
 .ئىچىذىٓ خوغبي ثوٌۇپ وېتەتتي-ۋەزىَەتٕىڭ غەوىٍٍىٕىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرۈپ ئىچ

 !ٔېّە ثوٌطب ثوٌطۇْ، ئۇٍغۇر لوزغۇٌۇغمب ثبغٍىغبٔىذى
لبضىُ ثۇالردىٓ لبٍتب جبضبرەت ئېٍىپ، ثبغٍىغبْ ئىػىٕي لەتئىٌ ثوغبغّبً 

ئۀذى ئۇ، لىٍىذىغبْ ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع . داۋاِالغتۇرۇظ ئىرادىطىگە وەٌذى
ثۇ . ھەرىىىتىٕي ئەضتبٍىذىً پىالٔالظ وېرەوٍىگي ئۈضتىذە ئوٍٍىٕىػمب ثبغٍىذى

لېتىُ ثۇرۇٔمىذەن ئۇٔذاق ئۇدۇي ثېرىپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ پبجىئەضىٕي 
 ثۇرۇْ ثبرىٓ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك الر ٍىًۇزۇْپەٍذا لىٍىع ئورٔىغب، ثۇٔذىٓ ئ

ھەرىىىتىذىٓ وېَىٓ ئوتتۇرىغب چىممبْ ٍوغۇرۇْ پبرتٍىتىع ئۇضۇٌىذىٓ ئىٍھبَ 
ئېٍىپ، ِۇددەتٍىه پبرتالتمۇچ ِىٕبضي لوٍۇغٕىڭ ٍوٌٍىرى ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرۇظ 

 . لبرارىغب وەٌگۀىذى
-ئۇ ئبۋاي ثىر لبتبر ئبپتوِبتىه ضىگٕبي ثېرەٌەٍذىغبْ ئېٍېىترؤٍۇق ئەضۋاپ

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍبْ . ئۈضىۈٔىٍەر ھەلمىذە ِبتېرىَبي ئىسدىٕىػىە وىرىػتي
ئۈٔئبٌغۇالرٔىڭ ٍىرالتىٓ تېسگىٍٕەظ تۇتمۇچٍىرى، -تېٍېفؤي، تېٍېۋىسور

ئېٍېىترؤٍۇق چبلّبلالر، ھەر خىً ئېٍېىترؤٍۇق لوي ضبئەتٍىرى، ئېٍېىترؤٍۇق 
ثۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ئەڭ وۆپ تېپىٍىذىغبْ، ئەڭ ئەرزاْ ۋە ... ئوٍۇٔچۇلالر، 

ئېٍىپ ٍۈرۈغىىّۇ ئەپٍىه دەپ لبرىغبْ ئېٍېىترؤٍۇق لوي ضبئەتٍىرىٕي ٔولتىٍىك 
 . تەتمىك لىٍىپ وۆرۈغٕي تبٌٍىۋاٌذى

ئۇ دەرھبي ثېرىپ خىتبٍالرٔىڭ توپ ضېتىع ثبزىرىذىٓ ثىرِۇٔچە 
ضودىٍىػىپ ٍۈرۈپ ثىرالال ئوْ ٔەچچە دأە ھەر خىً ئېٍېىترؤٍۇق لوي ضبئېتىٕي 

ثۇ ضبئەتٍەرٔىڭ تون . ئۇالردىٓ ثىر لبٔچە خىٍىٕي چۇۋۇپ وۆردى. ضېتىۋاٌذى
ٍوٌٍىرى، ضىگٕبي ضىطتېّىٍىرى، تون وۈچي، ضىرتتىٓ ضىگٕبٌٕي وۈچەٍتىع 

ئىٕتبٍىٓ ئىھتىَبت ثىٍەْ . چبرىٍىرى لبتبرٌىمالر ئۈضتىذە ٔەچچە وىچە ھەپىٍەغتي
ئبپتوِبتىه چبلّبق، ِىىرو الِپۇچىىالر، ِىىرو ئبۋاز چىمىرىع لۇرۇٌّىٍىرىٕي 

تۈگّە ثبتبرىَىٍەر تىسِىطي ثىٍەْ تون . ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ تەوػۈرۈپ وۆردى
وۈچىٕىػي ۋە تون ئېمىّىٕي وۈچەٍتىع، ضىگٕبي ثېرىػٕي وۈچەٍتىع، ھەر خىً 
لىً ۋوٌفراَ ضىطتېّىٍىرىٕىڭ ٍۇرۇغٍۇق وۈچىٕي ضىٕبق لىٍىع، ضەرەڭگە ثېػي، 



 51 

ھەر خىً پوجبڭسا دورىطي، پىطتبْ دورىطي، پىٍىه دورىطي لبتبرٌىمالرٔىڭ لبٍطي 
خىً ضبئەت لۇرۇٌّىٍىرىذا، لبٍطي خىً ضىگٕبي ضىطتېّىٍىرىذا، لبٍطي خىً ۋە 

لبٔچە تبي تۈگّە ثبتبرىَە تىسِىطىذا، لبٔچىٍىه تون وۈچىٕىػي ئبضتىذا، 
لبٔچىٍىه ۋە لبٍطي خىً دورىالردا لبٍطي دەرىجىذە ٍېٕىػٕي پەٍذا 

ثىر زېرىىّەً ضىٕبق لىٍىػمب -لىالالٍذىغبٍٔىغي لبتبرٌىمالر ئۈضتىذە ثىرِۇ
ثۇ جەرٍبٔذا ئۆزىٕىڭ ئولۇغبْ ئېٍېىترۇضىتبتىه ۋە ٍېرىُ ئۆتىەزگۈچ . وىرىػتي

. ئەضۋاپٍىرى توغرىطىذىىي ثىٍىٍّىرىٕىڭ وبرغب وەٌگۀٍىگىذىٓ ضۈٍۈٔۈپ وەتتي
ئۇ، ثۇ . ئەِّب خىّىَە ضبۋادىٕىڭ ثەوال ٍىتەرضىس ئىىۀٍىگىٕىّۇ ھېص لىٍذى

جەھەتٍەردە لبٍتىذىٓ تىرىػىػي الزىٍّىمىٕي ھېص لىٍىپ ثۇ ھەلتىىي 
 . ...وىتبثالرٔي ضېتىۋېٍىػمب ۋە ئۆگۈٔۈغىە ِەخپي وىرىػىپ وەتتي

لبضىُ ثۇ جەرٍبٔذا، ھېٍىمي ئۈٌپەتٍىرى ثىٍەْ ئۆتىۈزىٍىذىغبْ 
ھەر ھبٌذا، ھبراق ئىچىػٕي ٍۀە ثىر لبٔچە . ئوٌتۇرۇغالرٔىّۇ لوٌذىٓ ثەرِىذى

لېتىُ ضىٕبق لىٍىپ وۆرگەْ ثوٌطىّۇ، راضتىٕال ئىچەٌّەٍذىغبْ ثوٌۇپ 
دوضتٍىرىّۇ ثۇٔذاق ئەرزاْ ۋە ضېخي ئۈٌپىتىذىٓ . لبٌغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ لبٌغبٔىذى

ئبٍرىٍىپ لېٍىػمب وۆزٌىرى لىَّبً، ضورۇٔذىٓ ثىر وىػىٍىه ئورۇْ ئبجرىتىػٕي 
دەرۋەلە، لبضىّّۇ ٔۆۋىتي وەٌگۀذە ِبئبغىٕي ٍۇٍۇظ، . ھەرگىسِۇ ئۇٔۇتّىذى

لبٍطي ثىرٌىرىٕىڭ تۇغۇٌغبْ وۈٔىٕي، توً لىٍغبْ وۈٔىٕي، ھەتتب ثەزىذە ئبِبي 
دېگۀذەن ثبھبٔىالر ... ثوٌّىغىٕىذا ئبٍبٌىذىٓ ئبجراغمبْ وۈٔىٕي خبتىرىٍەظ، 

ثۇٔذاق . ثىٍەْ ثوٌطىّۇ ضېخىٍىه ثىٍەْ ئۆز ئۆٍىذە ضورۇْ تۈزەغىە تىرىػبتتي
ئوٌتۇرۇغالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّىذا ٍۀىال ھبراق ئىچىع ِەلطەت 

لىٍىٕغىٕىذەن وۆرۈٔطىّۇ، ئبرىالپ ئۇزۇْ لۇالق ئبغىٕىٍىرىذىٓ ٍېڭي خەۋەرٌەر، 
ٍېڭي ِەٌۇِبتالر، ٍېڭي تېخٕىىىالر، ٍېڭي ۋەزىَەتٍەر ھەلمىذە ِەٌۇِبتالرِۇ ثوٌۇپ 

ثۇ تۈردىىي ئوٌتۇرۇغالرٔي ثىر ھېطبپتب لبضىّٕىڭ جەِئىَەتتىىي . تۇراتتي
ھبدىطىٍەردىٓ، خىتبً تبجبۋۇزچي ھۆوۈِىتىٕىڭ ٍېمىٕمي ئەھۋاٌٍىرىذىٓ 

. ِۀجەضي دېَىػىىّۇ ثوالتتيئۇچۇر ثىر -خەۋەردار ثوٌۇغٕىڭ ثىردىٓ
ئبغىٕىٍىرىٕىڭ ضۆھجەتٍىرى وۆپۈٔچە دەضٍەپىي ثىر پوتوٌىىٕىڭ تۈگىػىگىچىال 

لىّّەتىە ئىگە ثوٌۇپ، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىىٍىرىگە ھبرالٕىڭ وۈچي ئبرىٍىػىپ 
غۇٔذالتىّۇ ثۇٔچىٍىه ِەٌۇِبتالرِۇ . وەتىەچىە، دېگۀذەن لىّّىتي لبٌّبٍتتي

 .ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىجبھب ئۇچۇرالر ھېطبپٍىٕبتتي
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ئۇ تۈزگەْ پىالٍٔىرىذىٓ دېگۀذەن لبٍىً ثوٌّىغبْ ثەزى وۈٍٔىرىذە، ثەوال 
ٍبٌغۇزٌۇق ھېص لىٍىپ، ئبغىٕىٍىرىٕىّۇ ثۇ ئىػمب جەٌىپ لىٍىع ئۈضتىذە ئوٍٍىٕىپ 

لبضىُ ثۇٔذاق ئىىىىٍىٕىپ لبٌغبْ وۈٍٔىرىذە ھېٍىمي ئىىىي وىتبۋىٕي . ثبلبتتي
-تىمىپ لوٍغبْ ٍېرىذىٓ ئبضتب چىمىرىپ ٍبٌغۇز ئوٌتۇرۇپ لبٍتىالپ ئولۇپ ثبلبتتي

ثىردىٓ تەھٍىً لىٍىپ وۆرۈپ ثۇ خىَبٌىذىٓ -دە، ئبخىرى ئبغىٕىٍىرىٕي ثىر
ئەِّب ئۇ، لىٍىۋاتمبْ ثۇ ٍوغۇرۇْ ھەرىىىتىٕي ثىرضىٍىرىگە دېگىطي . ٍېٕىۋاالتتي

غۇٔذالتىّۇ ئۇ، ثۇ . وېٍىپ لورضىمي ٍېرىٍىپ وېتىذىغبٔذەن لىَٕىٍىپّۇ وېتەتتي
' ئىسچي ِەْ'خەتەرٌىه ضىرٌىرىٕي گۆرىگىچە ثىرگە ئېٍىپ وېتىع توغرىطىذىىي 

غۇڭب ئۇ، ئۆزىٕىڭ ثۇ ضىرىٕي . تەٌىّبتٍىرىغب ثوً ضۇٔۇغمب ئۆزىٕي ِەججورالٍتتي
دېّىطىّۇ . ھەر لبٔچە ئىچي پۇغۇپ وەتطىّۇ دوضتٍىرىذىٓ ٍۇغۇرۇغمب تىرىػتي

‘ !غىت لىطىپ ضىڭگەْ ٔېٕىڭٕي ٍە’ئۇٔىڭ ثۇ ئبغىٕىٍىرىٕىڭ ھېچ لبٍطىطىذا 
لبضىّّۇ ثۇ ئوٌتۇرۇغالردىٓ . دېگۀذىٓ ثبغمىچە ثىرەر ئبالِەت ضىسەٌّىگۀىذى

دەرۋەلە، ثۇ خىً . ثىخەتەر ِەٌۇِبت ئېٍىػتىٓ ٔېرىغب ئۆتّەً وېتىۋەردى
تۆوۈٍٔەرگە -ئوٌتۇرۇغالر وۆپۈٔچە ۋالىتالردا دوضتٍىرىٕي ثىر ٍەرگە توً

چبلىرىذىغبْ ثبغبق وەٌّەً لبٌغبْ وۈٍٔىرىذە تەٍَبرٌىٕىذىغبْ ثوٌغبچمب، ئۇالرٔىڭ 
ٍەوػۀجە وۈٍٔىرىذە ئوٌتۇرۇظ لىٍىّىس دېگۀذەن ئېٕىك ثىر -غۀجە

ٍەوػۀجە وۈٍٔىرى چبلىرىٍغبْ ثبغمب -ئەِّب غۀجە. ثەٌگىٍىّىطىّۇ ٍوق ئىذى
ئوٌتۇرۇغالر ثوٌۇپ لبٌغىٕىذا، لبضىُ ثوٍتبق ثوٌغبچمب، ئۆزئبرا ئوٌتۇرۇغٍىرىٕي ھەپتە 

ثۇ وۈٍٔەردە، . ئىچىذىىي خبٌىغبْ ثىر وۈٔىذە ئۇٔىڭ ئۆٍىذە ئۆتىۈزىػەتتي
وۆڭۈي ئېچىع ِبوبٍٔىرىغب ٍۆتىەٌگەْ ثوٌۇپ، -ئوٌتۇرۇغالر ئبضبضەْ رېطتۇراْ

ئۆٍذە ثوٌىذىغبْ ئوٌتۇرۇغالر ئبضبضەْ وؤب ِىجەزٌىه چوڭالردا، ِبئبغمب لبراپ 
زىَبٌىَالردا ٍبوي ٍوٌذىٓ چىممبْ ٍبغالرٔىڭ ثىػەَ تبٔطب -لبٌغبْ ئىػچي

رەضّىٌ . وېچىٍىگي ئۆتىۈزىذىغبٔالر ئبرىطىذىال داۋاٍِىػىپ وەٌّەوتە ئىذى
ثوٌّىغبْ ثۇٔذاق ئوٌتۇرۇغالر ئۇٔىڭ ثوٍتبلٍىغي ضەۋىجىذىٓ ھەِذە ثۇ ٔبِىرات 

ئېٕجىٕېرالرٔىڭ ٍېٕىغب ٍوالٍذىغبْ ثىرەرِۇ لىس تېپىٍّىغىٕي ئۈچۈْ ئبضبضەْ 
ٌېىىٓ وېَىٕىي ٍىٍالرغب . ٍىگبٔە ئەرٌەر ئوٌتۇرىػي غەوٍىذىال ئۆتىۈزىٍەتتي

دوضتىٕىڭ ثوٍتبق لېٍىػي ثىٍەْ، ضورۇْ تۈزەظ ئىػي ‘ ِوخوروىچي’وەٌگۀذە، 
غۇٔىڭغب . ئبضبضەْ ثۇ ئىىىي ثوٍتبلٕىڭ ئۈضتىگىال چۈغۈپ لبٌغبْ ئىذى

لبرىّبً، ثۇ ۋەزىپىٍىرىذىٓ ئىىىي ثوٍتبلٕىڭ ھەر ئىىىىطىذىٕال ٔبرازىٍىك 
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ھەتتب ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە، ضورۇْ تەٍَبرالظ . ئىپبدىطي وۆرۈٌۈپ ثبلّىذى
ثىرضي -ئىػي ئىىىي ثوٍتبق ئبرىطىذا ٍوغۇرۇْ لىسغىٕىػٕي پەٍذا لىٍىپ، ثىر

لبٌغبْ ئىىىىطىٕىڭ . ثىٍەْ تبٌىػىپ ضورۇْ تۈزەظ ھبٌىتي غەوىٍٍۀگۀىذى
ئبٍبٌٍىرى دەضٍىۋىذە ثۇ خىً ئەرٌەر ئوٌتۇرىػىذىٓ خبتىرجەَ ثوالٌّبً، ثىر ٔەچچە 

لېتىُ ئەرٌىرى ثىٍەْ ثىرگە ضوڭذۇغۇپ وېٍىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، ئەرٌىرىٕىڭ 
غۇٔچە تۇتبِي ٍوق گەپٍەر ثىٍەْ ٍېرىُ وېچىگىچە ئوٌتۇرۇپ ئىچىػٍىرىذىٓ 

ئەڭ ِۇھىّي، ئەرٌىرىذىٓ وۈٍٔىػىذىغبْ ثۇ ئبٍبٌالر، ضورۇٔذا . زېرىىىػتي
ئبٍبٌالرغب دائىر ثىرەر ئېغىس گەپٕىڭ ثوٌطىّۇ تىٍغب ئېٍىّٕبٍذىغبٍٔىغي ئۇالرٔي 

خبتىرجەَ لىٍىپ، ئبخىرى ثۇٔذاق ئوٌتۇرۇغالرغب ئەرٌىرىگە ئەگىػىپ وېٍىػتىٓ 
 ‘ئەخاللٍىك’ئۇالر ھەلىمەتۀّۇ ئىطّي جىطّىغب الٍىك . ثىرالال ۋاز وېچىػىۀىذى

ثۇالرٔىڭ ئوٌتۇرۇغٍىرىغب ھەۋەضٍۀگۀٍەردىٓ ثىر لبٔچە . ھبرالىەغٍەردىٓ ئىذى
وىػي وېٍىپ لبتٕىػىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، ثۇ ٍېڭي ئۈٌپەتٍەر ثىر جىٕىطٍىك ثۇ 

 ئىچىگە ‘تۆت وىػىٍىه گۇروھ’ئوٌتۇرۇغالردىىي لېٍىپٍىػىپ وەتىەْ 
ضىڭىػىپ ثوالٌّبً پبتال ٍولبپ وېتىػىەچىە، ئوٌتۇرۇظ ئەھٍي پېػمەدەَ تۆت 

 .وىػىٍىه ئۈٌپەتٍەر ھبٌىتىٕي ثۇزِبً داۋاَ لىٍىۋەردى
ز ۆخەٍرىَەت، لبضىُ ئىٕتبٍىٓ خبتىرجەَ ھبٌذا ٍبٌغۇز ثېػىغب پىالْ تۈزۈپ ئ

 .ئبٌذىغب وېتىۋېرىػٕي توغرا وۆرگۀىذى
ئۇ، ئبۋاي ئېٍېىترؤٍۇق ضبئەتٍەردىٓ ئەڭ ِۇۋاپىك دەپ ثىٍگەْ ثىر خىٍىٕي 

تبٌٍىغىٕىذىٓ وېَىٓ، ئىٕتبٍىٓ ثىخەتەر ۋە ئىػۀچىٍىه پىطتبْ تبٌالظ ئىػي 
ئەِّب ئۇ ٍۀىال ئىػۀچىٍىه ثىر غەوىٍذە ئوت . ثىٍەْ ثىر ِەزگىً ھەپىٍەغتي

ئبٌذۇراالٍذىغبْ ۋالىت تېسگىٍٕىه ئېٍېىترؤٍۇق لوي ضبئەت پىطتبٔي 
لبٔذالال لىٍطب پىطتبْ چېمىٍّبً ٍبوي ثوٌّىطب وۈچٍۈن . تەٍَبرٌىَبٌّىذى

ھەتتب وۆپۈٔچە ۋالىتالردا ٔېّە ئۈچۈٔذۇر لوٌطبئېتىٕىڭ . چېمىٍّبً تۇرىۋاالتتي
ٔېّە . ِېڭىطىّۇ تون ئۇالٔغبْ ھبِبْ وبردىٓ چىمىپ وېتىپ ئبۋارە لىالتتي

 دوضتي ثىر لېتىٍّىك ‘خەۋەرچي’لىالرىٕي ثىٍەٌّەً ثېػي لېتىپ تۇرغىٕىذا، 
دېگەْ ثىر « ئبٌّۇتىذىٓ وەٌگەْ ٍېڭي پىطتبْ تېخٕىىىطي»ئوٌتۇرۇغتب 

ئۇٔىڭذا، . تەغۋىمبت ۋارىمىٕي ئولۇپ ثەرگىٕي لبضىّغب ثەوال چوڭ ٍبردىّي تەگذى
ئېٍېىترؤٍۇق لوي ضبئېتىٕىڭ ئىچىي لۇرۇٌّىٍىرى ثەوال ضەزگۈر ثوٌغبچمب، ۋالىت 

توغمبٔذا پىطتبْ تەرەپىە ئۇٌىٕىذىغبْ تون ٍوٌىغب وۈچٍۈن تون ئېمىّي ِېڭىع 
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ئبرىٍىغىذا، وۈچٍۈن تون وۈچىٕىػي ضبئەت تەرەپىىّۇ وېتىپ لېٍىپ، ضبئەتٕىڭ 
ِېڭىطىٕي وبردىٓ چىمىرىپ لوٍۇپ، ۋالىت تېسگىٍٕەظ روٌىٕي ئۈزۈپ 

لوٍىۋاتمبٍٔىغىٕي، غۇڭب، ضبئەتٕىڭ ئبۋاز ٍبوي چىراغ ضىگٕبٌي ئۇٌىٕىذىغبْ پىٍوش 
لۇتۇثي تەرەپىە ثىر وىٍو ئوٍِۇق ثىر لبرغىٍىك، ئبٔذىٓ ثىرِىڭ تۆتَۈز ثىر تىپٍىك 

ئبرلب ئۇٌىٕىػي الزىٍّىغي، -ئىىىي لۇتۇپٍۇق ورىطتبي الِپىذىٓ ثىرى ئبرلىّۇ
ئبٔذىٓ وېَىٓ ثۇٔىڭذىٓ چىممبْ ثىر ئۇچىغب ٍۈز ِىىرو فبرادىٍىك ثىر 

وؤذىٕطبتورٔىڭ پىٍوش لۇتۇپي ئۇٌۇٔىػي الزىٍّىغي، ثۇ ئبرىذا ئىىىي لۇتۇپٍۇق 
وىرىطتبي الِپىٕىڭ ثبتبرىَىگە ئۇٌىٕىذىغبْ ئۇچىغب ئۈچ لۇتۇپٍۇق ْ پ ْ 

غەوىٍٍىه ق ثىرِىڭ ضەوىىسٍۈز ئؤجەظ تىپٍىك ورىطتبي الِپىٕىڭ ثېػي 
ئۇٌىٕىپ، ئۇٔىڭ پىٍوش لۇتۇپىغب ئوْ ئىىىي ۋوٌتٍىك ِىىرو تۈگّە ثبتبرىَە 

تىسِىطىٕىڭ پىٍوش لۇتۇثي، ٍۀە ثىر ئۇچىغب  پىطتبٕٔىڭ پىٍوش ضىّي ئۇٌىٕىػي 
الزىٍّىمىٕي، پىطتبٕٔىڭ ٍۀە ثىر ضىّي ثىٍەْ ثبتبرىَىٕىڭ ِىٕوش ضىّىٕي، 

وؤذىٕطبتورٔىڭ ِىٕوش لۇتۇثىٕي ۋە ضبئەتٕىڭ ضىگٕبي ضىٍّىرىذىٓ ِىٕوش 
لبضىُ ثۇ . ئۇچىٕي ٔۆي ضىّىگە ئۇالظ وېرەوٍىىىٕي ئۆگۈٔىۋاٌغبْ ثوٌذى

لۇرۇٌّىٕي تەٍَبرالپ ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، پىطتبْ ئورٔىغب ھەرخىً ۋاتٍىك 
ِىىروالِپۇچىىالرٔي لوٍۇپ ضىٕىغبٔذا، لوي ضبئەتٕىڭ ۋالىت تېسگىٍٕەظ 

تەڭػىگي ثۇزۇٌّبً، توغرىالٔغبْ ۋالىتالردا الِپۇچىىٕي توٌۇق ٍبٔذۇرۇغمب ثوٍرۇق 
ثۇٔذاق پىطتبْ ئۈچۈْ لىٍغبْ ضىٕبلٍىرىذا ٍبپؤىَەدە . ثېرەٌەٍذىغبْ ثوٌذى

ئىػٍۀگەْ وبضىَو ضبئەتٍىرىٕىڭ ثەوال ئىػۀچٍىه ئىىۀٍىىىگە ھەٍراْ 
ثۇ ٍەردىىي ِەضىٍە، ثبتبرىَە ضەرپىَبتىٕي ئبزاٍتىع ئۈچۈْ تېخىّۇ . لبالتتي

لبضىّٕىڭ . ضەزگۈر ۋە تېخىّۇ وۈچٍۈن پىطتبْ دورىطي لوٌٍىٕىػتىال لبٌغبٔىذى
تەٍَبرٌىغبْ ثۇ ۋالىت تېسگىٍٕىگۈچي پىطتىٕي ئوتتۇز ِىٕۇت ثىٍەْ ٍىگىرِە 

ضبئەت ئبرىٍىغىذا، تېخىّۇ ثىخەتەر دېگۀذە ئوْ ئىىىي ضبئەت ثىٍەْ ثىر ضبئەت 
لبضىُ ثۇ ٍەرگە . ئبرىٍىغىذىىي خبٌىغبْ ۋالىتالرغب توغۇرالظ ئىّىبٔىغب ئىگە ئىذى

وەٌگىٕىذە، ھەپتىٍىه ٍبوي ٔەچچە ئوْ وۈٍٔۈن ۋالىت تېسگىٍٕەظ ئۈچۈْ 
ثۇٔذاق ضبئەت پىطتىٕىٕىڭ دېگۀذەن ئىػۀچىٍىه ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي، ئۇٔىڭ 

ئۈچۈْ ضبئەت ئورٔىغب ِەخطۇش توپالّٔب تون ٍوٌىذىٓ، ٍۀي ورېّٕىٍىك تبق 
وىرىطتبي ِؤىىي ضېتىۋېٍىػي الزىٍّىمىٕي ھەِذە ھەپتىٍەرگىچە خورىّبٍذىغبْ 

پىطتبْ چبلتۇرۇظ ثبتبرىَە تىسِىطىٕي ٍبوي ٍبٔفؤغب ئوخػبغالرٔىڭ 



 55 

غۇٔذالتىّۇ . ثبتبرىَىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىػٕي تەتمىك لىٍىع الزىٍّىمىٕي ئوٍٍىذى
چۈٔىي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ھبزىرچە ثىر ٔەچچە ضبئەتتىٓ . ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثۇِۇ ٍىتەتتي

 . ئۇزۇْ ۋالىتمب توغرىٍىٕىذىغبْ پىطتبٕٔىڭ زۆرۈرىَىتىّۇ ٍولتەن لىالتتي
ئۀذىىي ئىػىٕي رەضّىٌ پبرتٍىغۇچ . لبضىُ ثۇ ئىػىذىٓ ثەوال خوغبي ئىذى

-لبضىُ، ثۇ ئىػىذىّۇ ثىرِۇٔچە ئەگرى. دورىطي تەٍَبرالغمب ِەرگەزٌەغتۈردى
غۇٔچە جبپبالر . تولبً ٍوٌالرٔي ِېڭىپ، تۈزۈن ثىر ٔەتىجىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌّىذى

ثىر ثواللتىٓ پوجبڭسا ٍىغىپ -ثىر لۇتىذىٓ ضەرەڭگە، ثىر ثوالق-ثىٍەْ ثىر لۇتب
ثىر وۈٍٔىرى . دورىٍىرىٕي چىمىرىپ ضىٕبق لىٍىػٍىرىذىٓ ثىرەر ٔەتىجە چىمّبٍتتي

ئىذارىطىٕىڭ ئىػي ثىٍەْ وېتىۋاتمىٕىذا ثىر خىتبٍٕىڭ تبغٍىۋەتىەْ تبغ 
پبرتٍىتىع ِبتېرىَبٌٍىرىٕي ضبلالٍذىغبْ وؤب ئىطىىالتىغب ئۇچۇراپ لېٍىپ، 

ئۇٍەردىٓ ئوغۇرٌۇلچە وىرىپ ثىر ضوِىب ضەي ۋالتي ئۆتىەْ ثوٌطىّۇ ِىمتبرىٕي 
وۆپەٍتطە ٍۀىال وبرغب وېٍىذىغبْ رەضّىٌ ِبروىٍىك ت ْ ت دورىطىذىٓ 

ٍۀە ثىر وۈٍٔىرى ثىر ٍەردىٓ ثىر لبٔچە ٌېتىر د د ۋ زەھىرىذىٓ . تېپىۋاٌذى
ئۀذى ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەڭ ِۇۋاپىك ثىر . ۋاضتىٍىك ٍوٌالر ثىٍەْ ضېتىۋاٌذى

وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە ثۇ ِەضىٍىّۇ ھەي . ئېٍېىتر وبپطوي پىطتبٔال وبَ لبٌغبْ ئىذى
ئىذارىطىٕىڭ خىسِىتي ثىٍەْ ثىر ئىذارىغب ثبرغىٕىذا، ئۇ ٍەرگە : لىٍىٕغبْ ثوٌذى

وبٔچىٍىك ِبتېرىَبٌٍىرىٕي ضبتمىٍي وەٌگەْ ثىر ضىچۋۀٍىه خىتبً ئۇچىراپ 
ئۇٔىڭ ضوِىىطىذا زاۋۇتتب ئىػٍۀگەْ ثىرِۇٔچە ئېٍېىترؤٍۇق وبپطۇٌالر . لبٌذى

لبضىُ ثبغمب ٔەرضىٍەرگە لبرىغبْ ثوٌۇپ ھېٍىمي وبپطۇٌالردىٓ ثىر . تۇراتتي
ِبٔب ئۀذى، ئۇٔىڭ ثبرٌىك . لبٔچىٕي ٍېڭىٕي داٌذا لىٍىپ تۇرۇپ ئېٍىۋاٌذى

ئۀذىىي ئىع، ثۇالرٔي ئەڭ ِۇۋاپىك . ِبتېرىَبٌٍىرىٕي تەي ثوٌذى دېَىػىە ثوالتتي
 .غەوىٍذە لۇراغتۇرۇپ چىمىػتىال لبٌغبٔىذى

ئۇٍبْ ئوٍالپ، ثۇٍبْ ئبختۇرۇپ ٍۈرۈپ ٍبضبٍذىغبْ ثوِجىطىٕي وؤطىرىۋا 
دۇوبٔالرٔي . ٍبوي ِىَۋە ضۇ لۇتىطي غەوٍىگە وەٌتۈرۈپ ٍبضبظ ٔىَىتىگە وەٌذى

ئبختۇرۇپ ٍۈرۈپ ثىر ٔەچچە چىراٍٍىك وبردوْ ِىۋە ضۈٍي لۇتىطىٕي تېپىپ، 
-وېچىچە ھەپىٍىػىپ ئوٌتۇرۇپ ئۇٔىڭ ئىچىگە د د ۋ ثىٍەْ پبرتٍىغۇچي دورا

لۇتىٕي خۇددى تېخي ئېچىٍّىغبْ . پىطتبٔالرٔي پەَ ثىٍەْ جبٍالغتۇردى
توغرا ئىىىي -غەوىٍگە وەٌتۈرۈپ پىچەتٍەپ، ئبپتوِبتىه ۋالىت تېسگىٕىٕي توپ

چۈغىە ٍېمىٓ . ضبئەتتە پبرتىالٍذىغبٔغب تەڭػىٍىذىغبْ لىٍىپ تەٍَبرالپ لوٍذى
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ٔىڭ تەڭػىگىٕي ئۇالپ ئېھتىَبت ثىٍەْ ضوِىىطىغب ضېٍىپ ' ِىۋە ضۈٍي لۇتىطي'
ٍوٌذا ئۇدۇي وەٌگەْ ثىر ئبپتوۋۇزغب چىمىپ ئبٍٍىٕىػمب . دەرھبي ووچىغب چىمتي

ئۇ، ٍۀە ثىر ئبپتوۋۇزغب ئبٌّىػىپ، ئبٌذىٓ وۆرۈپ لوٍغبْ ثىر ٔەچچە . ثبغٍىذى
ئبٔذىٓ غەھەرٔىڭ راضب ِىغىٍذاپ تۇرىذىغبْ . ٔۇلتىٕي وۈزىتىػىە ثبغٍىذى

خىتبً ثبٍىۋەتچىٍىرىٕىڭ ٍىغىٍىذىغبْ ٍەردىىي وبفىخبٔىذىٓ ثىرٔي ِۆٌچەرٌەپ 
لېرىػمبٔذەن، ئۇدۇٌىذىىي ٍوي دولّۇغىذا ئىىىي پىىبپ ٍوي . ئبپتوۋۇز ئبٌّبغتي

-ئۇ ھېٍىذىٓ. ثىرى ثىٍەْ ضولۇٌۇپ ٍوٌٕي توضىۋاٌغبٔىىەْ-ئوتتۇرىطىذا ثىر
ضوِىىطىذىىي ئبپەتىە لبراپ ِۇزدەن تەرٌەغىە . ھېٍىغب ضبئىتىگە لبراٍتتي

ثۇ ئبپەتٕي ھەر لبٔچە ئىػۀچىٍىه دېگىٕي ثىٍۀّۇ دەرھبٌال پبرتالپ : ثبغٍىذى
ئۇ ئەتىراپىغب ثىر لۇر وۆز ٍۈگۈرتۈپ چىمىپ، ئبپتوۋۇز . وېتىػي ِۇِىىٓ ئىذى

ئىچىذىىىٍەرٔىڭ ھەِّىطىال خىتبً تبجبۋۇزچي ثبٔذىتٍىرىذەن وۆرۈٔگۀٍىىىگە 
ئىػۀچ لىٍغىٕىذىٓ وېَىٓ خبتىرجەَ ثوٌۇپ، ضوِىىطىٕي ئوٌتۇرغبْ ئورۇٔذۇلىغب 

ئىىىي ثېطىپ ئىػىه تەرەپىە -لوٍۇپ ضىرتمب لبرىغبْ ثوٌىۋېٍىپ ثىر ثېطىپ
ھەِّىٕىڭ وۆزى ضىرتتىىي لبتٕبظ ۋەلەضي ثوٌغبْ . ضۈرۈٌۈغىە ثبغٍىذى

تەرەپىە تىىىٍگۀٍىگي ئۈچۈْ، لبضىّٕىڭ ثۇ ھەرىىىتىگە ھېچىىّّۇ دىممەت 
 .لىٍىپ وەتّىگۀذەن لىالتتي

 “!ئبوب، ضوِىىڭىسٔي ئۇٔتۇپ لبٌّبڭ”
ثۇ لىسٔىڭ ٍبضىٕىػي ! ثىر ئۇٍغۇر لىسىٕىڭ زىٍۋا ئبۋازى ئۇٔي چۆچىتۈۋەتتي

لىسٔي ئىچىذە ِىڭٕي لبغىغبْ لبضىُ، ٍبٌغبْ . ٔەلال خىتبٍٕىڭ ئۈزى ئىذى
ھىجبٍغىٕىچە وەٍٕىگە ٍېٕىپ لىسغب رەخّەت ئېَتمبْ ثوٌۇپ لوٌىذىٓ ضوِىىطىٕي 

جبالق ثوٌۇپ ئەتىراپىغب لبراغمب -ئۇ ئبالق. ئېٍىپال دەرھبي ئبپتوۋۇزدىٓ چۈغىۋاٌذى
ئۇ، ئىٕتبٍىٓ . ضوِىىطىذىىي جبٔىۋارٔي ئبۋاٍالپ تۇتۇپ لوٍبتتي. ثبغٍىذى

ثۇ . پەرىػبْ ثوٌغبْ ھبٌذا ضوِىىطىٕي تبغٍىۋەتىىذەن ثىرەر ثوٌۇڭ ئبختۇراتتي
ئبرىذا ئۇدۇٌىذىىي ثىٕبالرٔىڭ ئبضتىذىىي ھەغەِەتٍىه ثىر جَۇثبٔي وۆرۈپ 

لبضىُ ئۆتىەْ ٍىٍىطي ثىر ئبغٕىطىٕي ثۇ ٍەرگە ئېٍىپ وىرگۀٍىگىٕي . لبٌذى
ئۇ چبغذا، ئبغٕىطي ثىٍەْ ئىىىىطي . ئەضٍەپ ئۇدۇي غۇ ثىٕبغب لبراپ ِبڭذى

ثىٍّەضتىٕال ئىچىەْ ئىىىي لوغۇق وەٌّەٍذىغبْ ضېطىك ئىىىي روِىب ۋىطىي 
دېگىٕي ئۈچۈْ وۈتىۈچي خىتبً لىسى ئۇٔىڭذىٓ ئبٌەِٕىڭ پۇٌىٕي ئېٍىپ 

لبضىُ ئۇدۇي وىرىپال رەڭگبرەڭ ھبرالالر تىسىٍغبْ پووەٍٕىڭ ئبٌذىغب .  وەتىۀىذى
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ئەخٍەت چېٍىگىٕىڭ _ ثېرىپ ثىر ئىطتبوبْ پىۋا ثوٍرۇتۇپ، ئېگىس ثىر وۈٌذاْ 
وۈتىۈچي خىتبً لىسى وەٍٕىگە ئۆرۈٌىػي . ٍېٕىذىىي دىۋأغب وېٍىپ ئوٌتۇردى

ٔي چىمىرىپ ٍبٔذىىي ‘ ِىۋە ضۈٍي لۇتىطي’ثىٍەْ تەڭال ضوِىىطىذىىي ھېٍىمي 
غۇ ئەخٍەت چېٍىگىٕىڭ ِەظ ئبغسىذەن ئېچىٍىپ تۇرغبْ ٍبْ ئېغىسىذىٓ ئىچىگە 

ئەتىراپىغب لبرىغبٔىذى، ٔېرىطىذىىي چىراٍٍىك ثىسەٌگەْ ئبٍرىُ ھۇجىرا . ضېٍىۋەتتي
ثۆٌۈٍِىرىٕىڭ ثىرىذىٓ ثىرٔەچچە ئۇٍغۇر لىسىٕىڭ ۋىٍىمٍىغبْ وۈٌىىطي ثىٍەْ 

 . ثىرٔېّىٍەر دېَىػىۀٍىگىٕي تۇٍۇپ ھۇٌۇلۇپ وەتتي
 “!ئبپال، ئۀذى لبٔذاق لىٍىػىُ وېرەن؟”

ثۇ ئبرىذا ئۇ ثۆٌۈِىٕىڭ ئىػىىي . ئۇٔىڭ ۋۇجۇدىٕي ِۇزدەن تەر ثبضمبْ ئىذى
راضت دېگۀذەن چىراٍٍىك ٍبضىٕىۋاٌغبْ ثىر ئۇٍغۇر لىسى ٌەٌەڭػىپ . ئېچىٍذى

چىمىپ ٍۀە ثىر ضەت خىتبٍغب ٍۈٌۀگىٕىچە لوٌتۇلٍىػىپ وەٍٕي تەرەپىە ئۆتۈپ 
ئۇ لىس، ھۇجرىذىٓ ثىرگە چىمىپ وەٌگەْ ثەوال لوپبي ھېٍىمي . وېتىػتي

دەي ثۇ . خبِطېّىس خىتبٍغب خۇددى دادىطىغب ئېطىٍغبٔذەن چبپٍىػىپ وېتىۋاتبتتي
ئوغۇي خىتبً ثبٍىۋەتچىٍىرى وىرىپ ثۇ جَۇثبٔي -ئبرىذا ضىرتتىٓ ثىرِۇٔچە لىس

لبضىّغب پىۋا ئېٍىپ وېٍىذىغبْ وۈتىۈچي خىتبً لىسىّۇ . ٌىمال توغمۇزىۋېتىػتي
ئۇٔي ئۇٔۇتتي ثوٌغبً ئەتىّبٌىُ، لبضىّّۇ ئۇ وۈتىىچىٕىڭ ٍېڭي وىرگەْ 

خىتبٍٍىرى ثىٍەْ ثوٌۇپ وەتىەْ پۇرضەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ، ٔېّە ثوٌطبڭ ثوي دەپ 
 . غۇدۇڭػىغىٕىچە، غىپال لىٍىپ ضىرتمب چىمىپ وەتتي

ِىٕبضىٕىڭ پبرتىٍىػىغب ئەڭ وۆپ ثوٌغبٔذىّۇ . ئۇ دەرھبي ضبئىتىگە لبرىذى
ووچىذا لبتٕبغّۇ جبٍىغب . ٍېرىُ ضبئەتتىٓ ئبرتۇق ۋالىت لبٌّبضٍىغي وېرەن ئىذى

ئۇ، دەرھبي ثىر ئبپتوۋۇزغب ئېطىٍىپ دېگىذەن چىمىۋېٍىپ ثۇ . چۈغۈپ لبٌغبٔىىەْ
ئۇ، ئۆٍىگە ثبرغىچە لەضتۀگە ثىرلبٔچە ٍوٌٕىڭ . ٍەردىٓ ٍىرالٍىػىۋاٌذى

ئبپتوۋۇزىغب ئبٌّىػىپ ئۆزىچە ئىسىٕي ٍولبتمبْ ثوٌىۋېٍىپ، ِىٕبضىٕىڭ ضبئىتي 
دە، دەرھبي وىَىٍّىرىٕي -توغۇرالٔغبْ ۋالىتمب دەي ئۈٌگۈرۈپ ئۆٍىگە وىرىۋاٌذى

 . ...ضېٍىپ ٍوتمبٔغب وىرىپ ٍېتىۋاٌذى
ئەتىطي ئۇ، وىتبة ئولۇپ، تبِبق ئېتىپ ٍەپ دېگۀذەن ئىػالر ثىٍەْ 

ئبخىرى ئىچي پۇغۇپ . وۈٔىٕي ِىڭ تەضتە چۈغتىٓ وېَىٕگە ٍەتىۈزەٌىذى
. چىذىَبٌّبً، وىَىٍّىرىٕي ٍوتىەپ لېتىۋاٌغبْ لىَبپىتي ثىٍەْ ضىرتمب چىمتي

تىذىغبْ ثىر ۆٍىرالتىٓ ئبپتوۋۇز ئبٌّبغتۇرۇپ ٍۈرۈپ ھېٍىمي جَۇثبٔىڭ ئبٌذىذىٓ ئ
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ئۇ ٍەرگە وەٌگۀذە چىراٍٍىك ثىسەٌگەْ . ئبپتوۋۇز ثىٍەْ ٔىػبٔغب لبراپ ٍوٌغب چىمتي
ھېٍىمي جَۇثب ثبر ئبٌتي لەۋەتٍىه ثىٕبدىٓ ئەضەرِۇ لبٌّىغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ 

! ئورٔىذا وۆٍۈپ وۈي ثوٌۇپ وەتىەْ ثىر خبراثىٍىك تبِالرال چوخچۇٍۇپ تۇراتتي
تبظ پبرچىٍىرى ثىٍەْ توغۇپ -پۈتۈْ ئەتىراپ وۆِۈرٌىػىپ وەتىەْ ٍبغبچ

ھەرثىٍەر لبپالپ وەتىەْ ثوٌۇپ، ھېچىىّٕي -ثۇ ئەتىراپٕي ضبلچي. وېتىپتۇ
ثۇٔي وۆرگەْ لبضىّٕىڭ ٍۈرىىي ٍېرىٍغۇدەن . ثىٕبٔىڭ ٍېٕىغب ٍېمىٓ ٍوالتّبٍتتي

لورلمىٕىذىٓ ئبپتوۋۇزدىٓ چۈغّەً ئبٍٍىٕىپ ئبپتوۋۇز . دۈپۈٌذەپ ضولۇپ وەتتي
ِىڭ تەضتە ئۆٍىگە وېٍىۋېٍىپ، ئۇ ٍەرگە ٔېّىػمب . ئبٌّبغتۇرۇپ ٍۈردى

ٍۈرىىىٕىڭ ضولۇغي ھېٍىغىچە جبٍىغب . ثبرغبٔذىّەْ دەپ ئۆزىٕي وبٍىپ وەتتي
چۈغّىگەْ ثوٌۇپ، ئوٌتۇرۇپ ثىر لبٔچە تبي تبِبوب چېىىپ ضەي ئورٔىغب 

ھەرھبٌذا، ثۇ لېتىُ ئۇ، تۇٔجي لېتىّمىطىذەن ئۇٔچىٍىه . چۈغىۀذەن لىٍذى
ثۇ لېتىّمىطىذا ئۇٔىڭ ئۀطىسٌىگىٕي ثېطىػمب ثىرلبٔچە . پەرىػبْ ثوٌۇپ وەتّىذى

 .تبي تبِبوب ٍەتىۀذەن لىالتتي
ثۈگۈّٔۇ ٍۀە ئۆتىۀذىىىطىگە ئوخػبظ تۇٍۇلطىسال ئىػىىي لبتتىك 

ثېرىپ . دېّەن ٍۀە ھېٍىمي ئبغىٕىٍىرى وەٌگەْ ثوٌىػي وېرەن ئىذى. ئۇرۇٌذى
ثىرٌەپ -ئىػىىىٕي ئېچىۋىذى، چىراٍٍىرىذىٓ ِۇز ٍېغىپ تۇرغبْ ئبغىٕىٍىرى ثىر

وىرِەٍال ئبٌٍىىىٍّەرٔي لبرغبپ تىٍٍىػىپ -ئۇالر ئىػىىتىٓ وىرە. وىرىپ وېٍىػتي
 .ٍبٍٔىرىذىٓ ثىرەر پوتوٌىىذىٓ داچۈً چىمىرىپ جوزىغب ٍىغىٍىػتي

جوزىغب ‘ ضبلي’_ لبضىُ ئبداظ، ثۈگۈْ ثىس ِبتەَ تۇتۇظ ئۈچۈْ ئىچىّىس، ”
ثىر لبٔچە روِىب ئبٌغۇزۇپ ھبراق . تىىٍۀگەْ پوتوٌىىٕىڭ ئبغسىٕي چىػٍەپال ئبچتي

ضۀّۇ تۇال ثەن ئبۋارە ثوٌّب، ِۇضىجەت ئۈچۈْ ھبرالٕي ئبچچىك _ . لۇٍذى
پەً لوۋرىّەْ دەپ ۋالىتٕي -ضەً. غۇڭب لۇرۇق چبً دەٍِىطەڭال ٍېتىذۇ! ئىچىّىس

زاٍب لىٍّبً وېٍىپ ئوٌتۇر، گېپىّىسٔي ئبڭال، تبٍىٍٕىك ثۇ لېتىّّۇ ئوخػبغال 
لبضىُ ئبغىٕىٍىرىٕىڭ پەٍٍىگە لبراپ ٔېّىگە _ ! ھېچٕېّە ثىٍّەش ثوٌىۋاالرضەْ

گەپ ثبغٍىغبچ، ‘ ضبلي’. ثۇٔچىٍىه خبپب ثوٌۇغمبٍٔىغىٕي ثىٍىػىە ئبٌذىرىذى
ثۇ لېتىُ ئۇالر ثەوال ھەددىذىٓ _ ئبٌذىذىىي روِىىالرٔي ئبغىٕىٍىرىگە تبرلبتتي،  

ٍولٍىمىغب -ھەر لبٔچە لىٍىػطىّۇ ئەتىراپىذا ئۇٍغۇرالرٔىڭّۇ ثبر. ئېػىپ وەتتي
ۋاپبت ثوٌغبْ ئۇٍغۇر لىسٌىرىٕىڭ ھەِّىطىال دېگىذەن ! لبراۋىراق ئىع لىٍىػّبِذۇ

ثىچبرە ٔبزىرىّىسٔىڭ ثېػىغب ! ... داڭٍىك وىػىٍىرىّىسٔىڭ پەرزۀتٍىرى دەڭال
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ئۇ ٔبزىر ثبغمب چوڭ وبدىرٌىرىّىس ! وەٌگەْ ثۇ ئېغىر ِۇضىجەتٕي دېّەِذىغبْ
ِبٔب ئۀذى ِىٍٍەت غېّىٕي لىٍىػىپ . ئىچىذىىي ئەڭ غۇرۇرٌىغي ئىذى

' ئبٍپبٌتب'ۋاً دەپ لوٍطبق ثۇ ! ثېرەٌەٍذىغبٔغىّۇ ئەِەٌذار تېپىٍّبٍذىغبْ ثوٌذى
غەزەپتىٓ پۈرٌىػىپ وەتىەْ ‘ ضبلي’_ “ !چىالرِۇ چېىىذىٓ ئبغمىٍي تۇردى

لىٍىپ ٍۇتىۋەتىەْ ئبچچىك ھبراق ثىٍەْ تېخىّۇ پبجىئەٌىه ثىر ' غۇرت'چىراٍىٕي 
. لبضىّّۇ گەپٕىڭ ٔېّىذە ئىىۀٍىىىذىٓ خەۋەر تبپمبٔذەن ثوٌذى. ھبٌغب وەٌتۈردى
لىػاللالردا ثىگۇٔبھ لىَٕىٍىپ ئۆٌۈَ ئبٌذىذا جبْ تبٌىػىۋاتمبْ -تۈرِىٍەردە، ٍېسا

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ٍولۇرى ’: ثىچبرە خەٌمىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرگەْ لبضىُ
دەرىجىٍىه وبدىر ثوٌۇپ ئىػٍەپ ثېرىۋاتمبْ لورچبلالر ئبئىٍىطىذىىىٍەرٔىڭ جېٕي 

ئبدەتتىىي ئۇٍغۇر پەرزۀتٍىرىٕىڭىىذىٓ لىّّەتٍىه ئوخػىّبِذۇ ثۇالرٔىڭ 
 . دېگۀٍەرٔي وۆڭٍىذىٓ ئۆتىۈزدى‘دېَىػىچە؟

 ِۇ گەپ ‘خەۋەرچي’دېذىذى _ لبٌغبٔالرٔىڭ ئبئىٍىطىٕي دېّەِطىٍەر، ”
وۆٍۈپ ۋاپبت ثوٌغبٔالرٔىڭ ثىرضي داڭٍىك ثىر ئولۇتمۇچىٕىڭ _ لىطتۇرۇپ، 

ثبٌىطي، ٍۀە ثىرضىّۇ خېٍي ِوٍطىپىت خەٌپەَ ِىجەزٌىه ثىر ئبئىٍىٕىڭ ثبٌىٍىرى 
 “ !ھەً ثىچبرىالر. دېَىػىذۇ

. ئۇ دېگىٕىڭ ِېٕىڭ ئبٌىٌ ِەوتەپتىىي پەٌطەپە ِۇئبٌىّىّٕىڭ لىسى ئىذى”
ٍبٔچۇلىذىٓ گېسىت ‘ ِوخوروىچي’دەپ ِبتەَ لىَبپىتي ثىٍەْ گەپىە لىطىٍذى _ 

_ “ .ئۇ ِۇئبٌىُ دەرضٕي ثەوال ٍبخػي ضۆزٌەٍتتي_ پبرچىطىٕي چىمىرىپ تۈزٌىگەچ، 
 .ئۇٔىڭ ِوخوروب ٍۆگەۋاتمبْ لوٌٍىرى ھبٍبجبٔذىٓ تىّٕبً تىترەٍتتي

_ “ ٍۀە ٔېّە ۋەلۀي تېپىپ وېرىػتىڭالر؟. زٌىطەڭالرچۇۆئۇچىغىراق ش”
ئۇٔىڭ وۆز ئبٌذىغب . دېذى لبضىُ ۋەلۀىڭ تەپطىالتىٕي ثىٍىۋېٍىػمب ئبٌذىراپ

ٍۇغبْ لۇرضبق خىتبً ثبٍىۋەتچىطي ثىٍەْ چىرِىػىپ وېتىۋاتمبْ ھېٍىمي ضەتەڭ 
غۇالر ثىسٔىڭ داڭٍىك ئەرثبپٍىرىّىسٔىڭ . لىس لبٍتب ٔبِبٍبْ ثوٌغبٔذەن لىٍذى
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ثۇ داڭٍىك وىػىٍىرىّىس . ثبٌىٍىرىّىذۇ؟ دەپ ھەٍراْ ثوالتتي

دېگۀٍەرِۇ خەٌمىّىسٔي خىتبٍغب لۇي لىٍىػٕىڭ ضىَبضىٌ، وەضىپي ۋە پەٌطەپەۋىٌ 
داڭٍىك ’ئىذىَىطىٕي ضىڭذۇرۇغتب ئبضبضٍىك روي ئوٍٕبپ وېٍىۋاتمبْ 

 .ٔىڭ تىپىه ئۈٌگىٍىرى ئىذى‘ وىػىٍىرىّىس
_ ثۇ وۈٍٔەردە لبٍطي لۇدۇلٕىڭ ئىچىذە ٍبغبۋاتىطەْ؟ -ھوً، ضەْ ثۇ ئبً”
پۈتۈْ غەھەرگە پۇر وەتىەْ تۈٔۈگۈٔىي _  ئەجەپٍىٕىپ، ‘خەۋەرچي’دېذى 
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پبرتالغتىٓ خەۋىرىڭ ٍولّۇ ضېٕىڭ؟ تۈٔۈگۈْ غەھەرٔىڭ ئوتتۇرضىذىىي ثىر 
ٔەق ِەٍذأذا ٍىگىرِىگە ٍېمىٓ ئبدەَ وۆٍۈپ . ئبٌي رېطتۇرأذا ِىٕب پبرتٍىغبٔىىەْ

وۈي ثوٌۇپ وېتىپتۇ، ئۇختۇڭّۇ ئۀذى؟ غۇالرٔىڭ ئىچىذە ثبٍب ضبلىّىس گېپىٕي 
لىٍىۋاتمبْ داڭٍىك ئۈچ وىػىّىسٔىڭ لىسٌىرىّۇ وۆٍۈپ وۆِۈرٌىػىپ وەتىەْ 

 “!گەپ
ھېٍىّۇ ٍبخػي غۀجە وۈٔي ثوٌغبچمب، ئۈضتۈْ لەۋەتتىىي غىروەتٍەر دەَ ”

 “!ثوٌّىطب ٍۀە لبٔچىٍىغبْ ئبدەَ ئۆٌەر ثوٌغىَذىىىٓ. ئېٍىع لىٍغبٔىىەْ
 “.ئەتە ئۇ لىسالرٔىڭ تبۋۇتٍىرىٕي وۆتۈرۈپ ٔبِبٍىع لىٍىػىذىىەْ خەٌك”
 “وىّگە لبرغي؟”
 “؟... ...”

ھەِّىطىال ثۇ ٔبِەٌۇَ . ثۇ لېتىُ ئبغىٕىٍەر ھبرالٕي جىك ئىچىػەٌّىذى
ئوٌتۇرۇظ . ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتچىٍەرٔي لبرىالغمب وىرىػىپ وەتىۀىذى

ثىر ٍىٍٍىرى ئورتب .  لبٍغۇٌۇق تۈضىە وىرىپ لبٌغبٔىذى‘ِۇضىجەتٍىه’ھەلىمەتۀّۇ 
اضىَبدىىي لېرىٕذاغٍىرىٕي غىھىتٍىىتىٓ وىرىپال ھبراق ئىچىػىذىىەْ دەپ ئ

غبڭخو لىٍىػىذىغبْ ثۇ ئبغىٕىٍەرِۇ ِبٔب ثۈگۈْ ِىَىت ٔبِىسىغب ھبراق ئىچىپ ئۇ 
لىسالرٔىڭ ھبرالٕي ضۆٍگەْ ئبدىتىگە ھۆرِەت ثىٍذۈرۈغٕىڭ تەٍَبرٌىمىٕي 

ئۇزۇٔغب لبٌّبً ئوٌتۇرۇظ ٍىغىػتۇرۇٌۇپ، ووچىذا ثۇ ھەلتە ٍۀە . لىٍىػّبلتب ئىذى
ٔېّە ٍېڭي خەۋەرٌەر چىمىۋاتمبٍٔىغىٕي ثىٍىپ ثېمىع ئۈچۈْ ھەِّەٍٍەْ ضىرتمب 

 . ...چىمىپ خەۋەر ئۇلۇغمب وېٍىػتي
ئىىىي وۈْ ئىچىذە جەِئىَەتتە ھەر خىً غەٌىتە ضۆزٌەر تبرلىٍىپ -ثۇ ثىر

ھۆوۈِەت ئورۇٍٔىرىذا ئىػٍەٍذىغبْ ٍەرٌىىٍەرال ئەِەش، ھەتتب . ٍۈرەتتي
ثبلمبٌالرِۇ ثۇ ئىػتىٓ لبتتىك ٔبرازى ثوٌغبٍٔىغىٕي ئىپبدىٍەغّەوتە -تىجبرەتچي

ثىر لىطىُ وىػىٍىرىّىس ھۆوۈِەت ئىگىٍىگىذىىي ئورۇٔالردا ئىػٍەٍذىغبْ . ئىذى
وىػىٍەر ئبرىطىذىٓ، ھۆوۈِەتىە لبتىٍٕي تۇتۇپ ثېرىػٍىرى توغرىطىذا 

ِۇراجەتٕبِە ٍېسىپ ئىّسا لوٍذۇرۇپ ٍۈرگۀٍىگي، ِېچىتٍەردىّۇ ثۇ خىً لبراٍِىك 
دەپ پەتۋا ثېرىػٍەر ئەۋجەپ ' دوۋزىخي'ھەرىىەتٍىرى ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچىالرٔي 

ھەتتب ِىڭٍىغبْ وىػىٍەر ثۇ ئۈچ لىسٔىڭ جەضەت وۈٌي ثوٌغبٍٔىغىّۇ . وەتىۀىذى
ٔبِەٌۇَ ثىر خبٌتب وۈٌٕي تبۋۇتمب ضېٍىپ، ئبٌذىغب ثۇ لىسالرٔىڭ چوڭبٍتىٍغبْ غوخ 

رەضىٍّىرىٕي ئېطىػىپ چوڭ ِېچىتتە ِىَىت ٔبِىسىٕي چۈغەرگۀذىٓ وېَىٓ، 
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لەۋرىطتبٍٔىممب ثبرِبً ووچىالردا ثىر ِۇٔچە ۋالىت ٔبِبٍىع لىٍىپ ئبٍٍىٕىپ 
ثىر لىطىُ ضودىگەرٌىرىّىس ِىَىتٕىڭ ئۆٍٍىرىگە . لبتىٍالرغب ٌۀەتٍەر ٍبغذۇرۇغتي

 . ... لىٍىپّۇ وېٍىػّەوتە ئىذى‘ئىئبٔە’تۇتبِالپ پۇي -ثېرىپ تۇتبَ
 ِۇ ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبت ۋارىمي تبرلىتىػىپ ثۇ ‘ئبٍپبٌتب لوغۇٔي’ثۇ وۈٍٔەردە 

ئبدەَ لېٍىپىذىٓ چىممبٍٔىك، جبٌالتٍىك، دۈغّۀگە ’ۋەلۀي پەٍذا لىٍغبٔالرٔي 
ٍبردەَ لىٍغبْ خبئىٍٕىك، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسگە زىَبٔىەغٍىه 

 .دېگۀذەن ِەزِۇٔالردا ثبٍبٔبتالر ئېالْ لىٍىػمب ثبغٍىذى‘ ...لىٍغبٍٔىك، 
ٍۀە ثەزى ئىچىي ِبتېرىَبٌالردا ثېرىٍگەْ ِەٌۇِبتالرغب لبرىغبٔذا، ثۇ لېتىّمي 

ۋەلە ٍۈزثەرگەْ خبراثىٍىمٕي خىتبً ِەروەزىٌ ھۆوۈِىتي ئبالھىذە ٌېٕتىغب 
ئبٌغۇزۇپ ٔۇرغۇٍٔىغبْ خەٌمئبراٌىك تەغىىالت ۋە ئبخجبرات ئبگېٕتٍىمٍىرىغب 

لبتبرٌىك رادىوالرِۇ « ئبِېرىىب ئەروىٓ ئبضىَب ئبۋازى». تبرلىتىپ ثەرگۀّىع
 ‘ِەٌۇِبت’وەٍٕىذىٓ ِەخطۇش ئبڭٍىتىػالر ثېرىپ ثۇ ۋەلە توغرىطىذا -وەٍٕي

ثەرگۈچىٍەرٔي، دېّووراتىه خىتبً ۋەوىٍٍىرىٕي، ھەتتب چەتئەٌٍەردىىي ثىر لىطىُ 
ئۇٍغۇر تەغىىالتٍىرىٕىڭ رەھجەرٌىرىٕىّۇ ضۆھجەتٍىػىع پروگراِّىٍىرىغب تەوٍىپ 

رۇغۀىي، خىتبً . لىٍىپ پىىىر ئبٌغبْ ٔەق ِەٍذاْ ئبڭٍىتىػٍىرىٕي ثەرگەْ
دېّووراتچىٍىرىٕىڭ ۋەوىٍٍىرى ئۇٍغۇر ئەروىٍٕىه ھەرىىەتٍىرىٕىڭ خېٍي ئۇزۇْ 

ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ ٍوٌىٕي ئۆزگەرتىپ تېررورٌۇلمب لبراپ ٍۈزٌىٕىپ ثوٌغبٍٔىمىذىٓ 
لبتتىك ئەپطۇضٍىٕىذىغبٍٔىمٍىرىٕي ثبٍبْ لىٍىػمبْ؛ ئۇٍغۇر تەغىىالتٍىرىٕىڭ 

ضەرگەرداْ رەھجەرٌىرىّۇ غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ داۋاضىٕىڭ ئۆزٌىرىٕىڭ ثىر 
تۇتبظ لۇِبٔذأٍىغي ئبضتىذا وىػىٍىه ھولۇق پىرىٕطىپٍىرىغب لەتئىٌ ثوً 

ضۇٔغبْ ھبٌذا تەغىىٍٍىه ۋە تېٕچٍىمچي ثىر ٍوٌذا غەٌىجىٍىه وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي، 
ئەِّب ثۇ خىٍذىىي ئبدەَ لېٍىپىذىٓ چىمىذىغبْ ھەرىىەتٍەرٔي پەٍذا لىٍغۇچي 

ئبدەٍِەرٔىڭ ھەرىىەتٍىرى پۈتۈٍٔەً غەخطي دۈغّۀٍىػىع ٍبوي غەخطي 
غەرەزٌىرىٕي ِەلطەت لىٍىػمبْ ٌۈوچەوٍەرٔىڭ ئىػي ئىىۀٍىىىٕي، ئۇالرٔىڭ 

ھەرىىىتي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس ثىٍەْ لىٍچە ِۇٔبضىۋىتي ٍولٍىغىٕي 
ئەگەر خىتبً دائىرىٍىرى . دۇَٔب جبِبئېتىگە ئبالھىذە تەوىتٍەغىە تىرىػمبْ

ئۆزٌىرىگە پۇرضەت ٍبرىتىپ ثەرگەْ ثوٌطب ئىذى، ۋەتەْ ئىچىذە ثۇ خىً 
ٌۈوچەوٍەرگە ھەرگىسِۇ پۇرضەت لبٌذۇرِبضٍىمىغب وبپبٌەتٍىه لىالالٍذىغبٍٔىغىٕي 

ثۇٔىڭغب لوغۇٌۇپال خىتبً ِۇھبجىرٌىرى ئىّسا ٍىغىػىپ . ئبالھىذە لەٍت لىٍىػمبْ
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ئبِېرىىب ِەروەزى ئبخجبرات ئىذارىطي، ضبثىك ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلي دۆٌەت 
ثىخەتەرٌىه ووِّۇتىتي، ئىطىرائىً ِوضطبتي، ئۀگىٍىَە ضبش تەغىىالتي، 

تۈروىَە ِىت ئىػپىَؤٍىرى لبتبرٌىك داڭٍىك جبضۇضٍۇق تەغىىالتٍىرىٕىڭ ثۇ 
دېٍؤي پبظ لىٍىػتب خىتبً دۆٌەت ثىخەتەرٌىه ِىٕىطتىرٌىگي ثىٍەْ ھەِىبرٌىك 
. ئورٔىتىپ رازىۋىتىب لىٍىػىپ ثېرىػىٕي تەٌەپ لىٍىع ِۇراجىتي ئېالْ لىٍىػمبْ

... 
. لبضىّٕىڭ لبرىػىچە ئەھۋاي ھەلىمەتۀّۇ جىذدى تۈضىە وىرِەوتە ئىذى

ثۇ . ئۇ ٍۀە ثبغمىالتىٓ ئۈِىذضىسٌىه، ئۀطىسٌىه پبتمىمىغب پېتىػمب ثبغٍىذى
ئىسچي ' پطىخوٌوگىَىٍىه ِۀجەدىٓ وەٌگەْ ثوٌّبً، ىلېتىُ ئۇٔىڭ ئۀطىسٌىه

ئۇ، ئۆٍىذە ٍبٌغۇز لېٍىپ . پىىىرٌىرىٕىڭ رەت لىٍىٕىػٕي ِۀجە لىٍّبلتب ئىذى' ِەْ
ثىر ھبزا ئوٍالٔغىٕىذىٓ وېَىٓ، ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئۆٍىذە ثبر ثوٌغبْ ٍوغۇرۇْ 

ۋەھىّە ھەرىىىتىگە ئباللىذار ثبرٌىك ٔەرضىٍەرٔي ٍىغىػتۇرۇپ ثىر وؤب تبغالٔذۇق 
ٍۇ، -ھېٍىمي ئىىىي وىتبثٕىّۇ ثىرگە تبغٍىۋەتّەوچي ثوٌذى. لۇدۇلمب تبغٍىۋەتتي

ٔېّە ئۈچۈٔذۇ ئۇالرٔي ھبزىرچە ئىذارىطىگە ئبپىرىپ ئۆزىال ثىٍىذىغبْ ثىر ٍەرگە 
غۇٔذاق لىٍىپ، ثۇ وىتبثالر لبضىّٕىڭ ھبٍبتىذا . ٍۇغۇرۇپ لوٍۇظ لبرارىغب وەٌذى

ئەڭ ٍبِبْ وۆرۈپ لەتئىٌ تبغٍىۋېتىػىە تېگىػٍىه ۋە ٍۀە ئۆز ۋالتىذا ئەڭ 
ئەتىۋارٌىٕىپ جبٔذىٓ ئېسىسٌىٕىذىغبْ تۈپتىٓ لبرِۇ لبرغي لبرارالرٔي چىمىرىػمب 

ھېٍىمي ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ ’. ضەۋەپ ثوٌغبْ ِۇھىُ وىتبثالرغب ئۆٍٍىٕىپ لبٌذى
ئۆتىەْ ئەضىرٔىڭ ئبخرٌىرىذا ثۇ وىتبثالرٔىڭ ثىرضىٕي وۆٍذۈرىۋېتىع لبرارىٕي 

ئېٍىپ ٔەچچە ِىڭ ٔۇضخىطىٕي ثىرالال ِەغىە ضېٍىپ وۆٍذۈرۈپ 
 دەپ ئوٍالپ ِىَىغىذا وۈٌۈپ ‘تۈگەتىۀٍىگىٕىڭ ضەۋەثي ِۇغۇالر ثوٌطب وېرەن؟

لىطمىطي، لبضىُ ئۆٍىذە لىٍغبْ ئىػٍىرىغب دائىر لىٍچىٍىىّۇ ٍىپ ئۇچي . لوٍذى
 .لبٌذۇرِىغبٔىذى

. ثۇ وۈٍٔەردە، غەھەر ئىچىّۇ پەۋلۇٌئبددە جىذدى تۈضىە وىرگۀىذى
. ھەرثىٍەر لۇراٌٍىك ِىغىٍذاپ ٍۈرىػەتتي-دوخّۇغتب ضبلچي-ووچىالردا دوخّۇظ

ئۇچۇرىغبٔال ٍەرٌىه وىػىٍەرٔي وۇچىذىال توختىتىۋېٍىپ ٍبٍٔىرىٕي، ضوِىىٍىرىٕي 
ئبختۇرۇظ؛ ئبپتوۋۇزالر، تبوطىالر، ثوٌىىۋاٍالر ثبھبٔە وۆرضىتىػىپ ثوٌطىّۇ ئۇٍغۇر 

ثبزارالرغب ٍەرٌىه ِىٍٍەت -ٍوٌوۋچىٍىرىٕي ئبٌّبضٍىك؛ ھەتتب ثىر لىطىُ دۇوبْ
وىػىٍىرىٕىڭ وىرىػي ئبغىبرە ھبٌذا لبتتىك چەوٍىٕىع ٍبوي ئەخاللطىسالرچە 
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ئوتتۇرا -ِىٍٍىٌ ثبغالٔغۇچ. ٍبٌىڭبچالپ ئبختۇرۇغالر ئەۋجەپ وېتىۋاتبتتي
ئبٌىٌ ِەوتەپ ۋە تېخٕىىوِالردا . ِەوتەپٍەر ثىر ھەپتىذەن ئولۇغتىٓ توختىتىٍذى

ھەر لبٍطي . ... ِىٍٍىٌ ئولۇغۇچىالرٔىڭ ضىرتمب چىمىػي لەتئىٌ ِۀئي لىٍىٕذى
جبٍالردا ثىرەر ٍۈز ِىڭغب ٍېمىٓ ئۇٍغۇر، لبزاق، ِوڭغۇي، لىرغىس ۋە تۇڭگبْ لبتبرٌىك 

ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەردىٓ ثوٌغبْ وىػىٍەر رەضّي گۇِبٍٔىك ئۇٔطۇر دەپ لوٌغب 
لىػاللالردا لبالٍّبلبْ ئۆً -غەھەرٌەردە، ٍېسا. ئېٍىٕىپ ضورالمب تبرتىٍذى

ئبختۇرۇغالر، ضەۋەپطىس ِۇضبدىرىٍەر، وېچىٍەردە تۇٍۇلطىس ٔوپۇش تەوػۈرۈغٍەر، 
ھەتتب ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئىذارە، جەِئىَەت، . ٍوغۇرۇْ تۇتمۇٔالر ئەۋجەپ وەتتي

غىروەت، زاۋۇت، وبْ، وبرخبٔب ۋە خىتبً ئىگىٍىىٍىرىذىىي ٍېڭي لوثۇي لىٍىٕغبْ 
خىسِەتچىٍەرٔي ئىػتىٓ توختۇتۇپ تۇرۇظ، ئىػتىٓ -ٍەرٌىه ئىػچي

پەۋلۇٌئبددە ئەھۋاي دېگەْ ثبھبٔە ثىٍەْ غۇ ٍىٍمي . لوغالغالرغىچە ثېرىپ ٍەتتي
تېخٕىىوِالرغب لوثۇي لىٍىٕىذىغبْ ٍەرٌىه ِىٍٍەت ئولۇغۇچىالر -ئبٌىٌ ِەوتەپ

لبضىُ، ثىر لبٔچە . ... پىالٔي ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇٌغبٍٔىغي ئبغىبرە ئېالْ لىٍىٕذى
ِۇھىُ غەھەر ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەر ئۈچۈْ جىذدى ھەرثىٌ ھبٌەت ئبضتىغب ئېٍىٕىپ، 

ئىػٍەپچىمىرىع ثىر ِەزگىً توختىتىٍىپ، ئىذىَىٕي توغرىالظ، ِەضىٍە پبظ 
لىٍىع ٍبوي ِەٍذأىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇظ دېگۀذەن ۋالىتٍىك پبظ لىٍىع 

ئىىىىٕچي ھەپتىذىٓ . ئۈگىٕىع وورۇضٍىرىغب لبِبپ لوٍۇٌغبٍٔىمىٕىّۇ ئبڭٍىذى
ئبضتب ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇٌغبٔذەن لىٍطىّۇ، -ثبغالپ ثىر لىطىُ چەوٍىّىٍەر ئبضتب

غۇال -جەِئىَەتتە غۇي. ثۇٔىڭذىٓ ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرگە ٔېطىۋە ٍوق دېگىذەن ئىذى
ھەِّىال ٍەرٔي لبپٍىغبْ ثوٌۇپ، ثەزى چەوٍىّىٍەردىٓ ٍەرٌىه وبدىرالرال ئەِەش 

. ثەٌىي خىتبً وبدىرٌىرىٕىڭّۇ ٔبرازى ثوٌۇغمب ثبغٍىغبٍٔىغي ضېسىٍّەوتە ئىذى
غۇٔذالتىّۇ ثىر ئبٍغىچە ئىػٍەپچىمىرىع خبراوتېرىٕي ئبٌّىغبْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ 
ئورۇٔالردا ٍەرٌىه ِىٍٍەتتىٓ ثوٌغبٔالرٔي ئىع توختۇتۇپ جىذدى ضىَبضىٌ 

ٔۇرغۇْ ٍەرٌىه ِىٍٍەت وىػىٍىرى . ... ئۆگۈٔۈظ وورۇضٍىرىغب ٍىغىۋاٌغبٔىذى
 ئەِەش، ثەٌىي ال تىىىٍەر‘ٍبِبْ ٔىَەت’گوٍب ثۇ تۈردىىي ۋەلەٌەرٔي ثىر ئۇچۇَ 

پەٍذا لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي، غۇڭب ثبرٌىك ھەِّىطي ثبرٌىك ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرٔىڭ 
ٍەرٌىه ِىٍٍىٌ خبدىّالر جىٕبٍەتچىٍەرٔي پبظ لىٍىپ تېپىپ ثېرىع ِەضئوٌىَىتي 
ثوٌىذىغبٍٔىمي خىتبٍالر تەرىپىذىٓ ئۇچۇق دېگىذەن ئوتتۇرىغب لۇٍۇٌىۋاتمبٍٔىغىٕي 

ٍۀي، خىتبٍالرغب تەھذىت ثوٌىذىغبْ ھەرلبٔذاق ئىػٕىڭ . ھېص لىٍغبٔىذى
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ِۀجەضي ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەر، خىتبٍٕىڭ ٍەرٌىىٍەر ثىٍەْ ھېچمبٔذاق ئورتبلٍىك 
ٔۇلتىطي ٍوق دەٍذىغبْ ئوِۇِىٌ ئۇلۇَ رەضّىٌ ئبغىبرىٍىٕىپ، ٍەرٌىىٍەرٔىڭ 

خىتبٍغب ٍبت وىػىٍەر ئىىۀٍىىىٕي ئېتىراپ لىٍىع ِەضىٍىطي ھەِّە ٍەرٌىىٕىڭ 
 . ئوٍٍىٕىػىغب تېگىػٍىه ِەضىٍە ثوٌۇپ تۇرِبلتب ئىذى

ثۇ ۋەلەدىٓ وېَىٓ، ئۇٍغۇرالرال ئەِەش، ھەتتب خىتبً ثوٌّىغبْ ثبغمب ثبرٌىك 
ٍەرٌىه ِىٍٍەت وىػىٍىرىگىچە ئۆزٌىرىٕىڭ خبر ۋە لۇي ِىٍٍەت ئىىۀٍىىىٕي 

وۈٕٔىڭ ئۇزۇرىػىغب . تؤۇغمب ثبغٍىغبْ ۋەزىَەت ثبرٌىممب وەٌّەوتە ئىذى
ئەگىػىپ رېطتۇراْ ۋەلەضىٕىڭ پبجىئەٌىرى تەدرىجي ئۇٔتۇٌۇپ، خەٌك ئبرىطىذا 
ھۆوۈِەتىە ثوٌغبْ ٔبرازىٍىك ئۈٔذۈرِىٍىرى ثبرغبٔطېرى وۈچٍۈن ئىپبدىٍىٕىػىە 

ثۇ وۈٍٔەردە خىتبٍغب لبچىذىغبٔالرٔىڭ ھەر لبٍطي پوٍىس -ثۇ ئبً. ثبغٍىذى
تىمّىٍىغي ھەٍراْ لبٌغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئبدەتتىىىچە -ثېىەتٍىرىذىىي تىمّب

ئەھۋاٌغب ئبٍٍىٕىپ، لىٍچىٍىه پۇرضىتي ثوٌغبٍٔىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۆز 
-ثبٌىٍىرىٕي، لېرى-ھۆوۈِىتىٕىڭ تەھذىت ضېٍىػٍىرىغب پەرۋا لىٍىػّبً خوتۇْ

ھەر لبٍطي . رىٍىرىٕي ۋەتىٕىگە ٍوٌغب ضېٍىۋېتىػٕي داۋاَ لىٍذۇرِبلتب ئىذىۆچ
غەھەرٌەردە ِىغىٍذاپ وەتىەْ خىتبً ِبٌچىٍىرى، ٍبٍّىچىٍىرى، ثبلمبٌٍىرى، 

خۇددى ٍەر ٍېرىٍىپ وىرىپ ... وۆوتبتچىٍىرى، ٍبِبلچىٍىرى، ِەدىىبرٌىرى، 
وىرِەٍال -ثۇ ۋەلۀىڭ ئىىىىٕچي ئېَىغب وىرە. وەتىۀذەوال غبٍىپ ثوٌۇغمبٔىذى

ثىر لىطىُ ئبضبضٍىك ٍېّەوٍىىٍەر ٔوپۇش دەپتىرىگە لبراپ ئۆٌچەٍِىه 
غەھەرٌەردە ئېٍېىتر، ضۇ ۋە گبز . تبرلىتىٍىػالرِۇ وۆرۈٌۈغىە ثبغٍىذى

ثەزى . لبتبرٌىمالرٔىڭ ئۈزۈٌۈپ تۇرۇغٍىرىّۇ پەۋلۇٌئبددە ئبرتىپ وېتىۋاتبتتي
ِۆٌچەرٌىگۈچىٍەرٔىڭ پەرەزٌىرىگە ئبضبضالٔغبٔذا، ثۇ ثىر ئبٍذىٓ ئبرتۇق ۋالىت 

ئىچىذە ئەڭ وبِىذا ثىرەر ِىٍَؤغب ٍېمىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىطي دۆٌىتىگە لېچىپ 
 .خىتبٍذىٓ وېٍىذىغبْ ۋاگؤالرِۇ ئبضبضەْ ثوغبپال وەتىۀّىع! وەتىۀّىع

ئۆتىەْ ثىر لبٔچە ئبٍذىٓ ثۇٍبْ ئبرىالپ وۆرۈٌۈپ تۇرغبْ خىٍىۋەت 
ووچىالردىىي ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرى خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ثۇٔچە 
ئېغىر ئباللسادە لىالٌّىغبْ ثوٌطب، ثۇ لېتىّمي رېطتۇراْ پبرتٍىتىع ۋەلەضي خىتبً 

ئۇالر . دائىرىٍىرىٕىڭ ھەددىذىٓ ئبرتۇق جىذدىٍىػىػىٕي وەٌتۈرۈپ چىمبرغبٔىذى
ثۇ ۋەلۀىڭ جىٕبٍەتچىطىٕي ئېٕىمالپ چىمىع ئۈچۈْ ھەددىذىٓ ئبرتۇق داۋراڭ 

چۈغػەن ۋەھىّىٍىه -پەٍذا لىٍىۋەتىۀٍىگىذىّٕىىىٓ، ئۆتىۀىي ئۇغػبق
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ۋەلەٌەردىٓ توال ثەن تەضىرٌۀّىگەْ ثىرِۇٔچە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىّۇ ئېغىر 
تىمّب -غۇڭب، ھەر لبٍطي پوٍىس ئىطتبٔطىٍىرىال تىمّۇ. پبراوۀذە لىٍىۋەتىەْ ئىذى

ثوٌۇپ وېتىع ثىٍۀال لبٌّبً، ٍۀە ٍوي ثوٍىذىىي ثبرٌىك ثېىەتٍەرِۇ خىتبً 
. تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ دائىٍّىك لؤبٌغۇ ِبوبٍٔىرىغب ئبٍٍىٕىپ وەتىۀىذى

لېچىۋاتمبْ خىتبٍالر، ٍوٌوۋچىالر پوٍىسىغب ثىٍەت ئبالٌّىغبٍٔىرىذا ٍبوي پوٍىسغب 
. چىمبٌّىغبٍٔىرىذا ٍۈن پوٍىس ۋاگؤٍىرىغب ثوٌطىّۇ ئېطىٍىپ لېچىػمب وىرىػىۀىذى

ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە، تېخي ٍېڭىال ِەثٍەغ ضېٍىپ ئىع ثبغٍىػىۋاتمبْ خىتبً 
ِۈٌىىٕي زىَىٕىغب -ثبٍىۋەتچىٍىرىذىٓ تبرتىپ خېٍي وؤىراپ لبٌغبٍٔىرىغىچە ِبي

 . ...ضېتىپ، ھەتتب تبغالپ لبچىذىغبٔالرِۇ وۆپەٍّەوتە ئىذى
لبضىُ، ثۇ وۈٍٔەردە ئبالھىذە تەوػۈرۈغٍەرگە دۈچ وەٌّىگۀذەن لىٍطىّۇ، 

ئۇ، دەضٍىۋىذە وۇچىذىىي ٔبرازىٍىك . ٍۀىال ئېھتىَبتچبٍٔىك ثىٍەْ ٍۈرەتتي
غبِبٌٍىرىغب لبراپ لىٍغبْ ئىػىٕىڭ ضەي ھەددىذىٓ ئېػىپ وەتىۀٍىىىٕي 

ِۆٌچەرٌەغىە ثبغٍىغبْ ثوٌطىّۇ، ۋالىتٕىڭ ئۆتۈغىگە ئەگىػىپ ٍولۇرلىذەن 
ھەتتب ثەزىذە . ھبدىطىٍەرٔي وۈزەتىۀطىرى، لبٍتىذىٓ جبضبرەتٍىٕىػىە ثبغٍىذى

ھېٍىّۇ ٍبخػي، ھېٍىمي . تبغٍىۋەتىەْ لۇراٌٍىرى ئۈچۈْ پۇغّبّٔۇ لىٍىپ لۇٍبتتي
ئىىىي وىتبۋىٕي ئىذارىطىغب ئبپىرىپ پەلەت ئۆزىال ثىٍىذىغبْ ٍوغۇرۇْ ثىر ٍەرگە 

ئۇ، غۇ ثىر . ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثوٌطىّۇ ئۆزىچە خوغبي ثوٌۇپ لبٌذى. تىمىۋەتىۀىىەْ
لېتىٍّىك پبرتٍىتىع ۋەلەضىٕىڭ ثۇٔچە زور پبراوۀذىچىٍىه پەٍذا لىٍىپ، خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىغب غۇٔچە ئېغىر زىَبٔالرٔي وەٌتۈرۈپ ثېرىػىە ضەۋەپ 
ِبٔب ئۀذى، ثۇ ضەۋەپتىٓ پبظ . ثوالالٍذىغبٍٔىغىٕي زادىال تەضەۋۇر لىٍّىغبٔىذى

 .لىٍىٕىپ ئۆٌتۈرۈٌطىّۇ لەتئىٌ پۇغّبْ لىٍّبضٍىك ئىرادىطىگە وېٍىپ ثوٌغبٔىذى
غۇٌىالرِۇ تەدرىجي ٔبرازىٍىك تۈضىگە -جەِئىَەتتىىي پبضطىپ غۇي

ئۆزگىرىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثوٌغبْ ٔەپىرەتٍىٕىػٍەر وۈٔطبٍىٓ ئبرتىپ 
ھەتتب غۇ رېطتۇراْ پبرتٍىتىػٕي لبتتىك تۀمىت لىٍىپ ٍوغۇرۇْ . ثبرِبلتب ئىذى

 دىىىٍەرِۇ ئۆتىۀذىىي ‘ئبٍپبٌتب لوغۇٔي’تەغۋىمبت ۋارىمي تبرلىتىػمبْ 
تۀمىتٍىرىذىٓ لىٍچە ئېغىس ئېچىػّبً، ثبغمىالتىٓ خەٌمىٕي 

جبضبرەتٍۀذۈرىذىغبْ تەغۋىمبت ۋارالٍىرىٕي ٍوغۇرۇْ تبرلىتىػمب جىذدى 
ٍۀە لبٔذالتۇ : ئىع ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال توختبپ لبٌّىغبٔىذى. وىرىػّەوتە ئىذى

دېگۀذەن ... ، ‘ٔەۋرىٍەر تبپىذۇ ثۇ ئىسٔي لوغۇٔي’، ‘لۇزغۇٔالر لوغۇٔي’
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ٔبِالردىىي ٍېڭىچە ٍوغۇرۇْ لوغۇٔالرِۇ ۋەھىّىٍىه ھەرىىەتٍەرٔي 
رىغجەتٍۀذۈرىذىغبْ تەغۋىمبتالرٔي ئۇٍغۇرچە ٍبوي خىتبٍچە لىٍىپ تبرلىتىػمب 

ٍۀە ثىر ِەزگىٍذىٓ وېَىٓ غۇ لېتىٍّىك رېطتۇراْ پبرتٍىتىع . وىرىػىۀىذى
ۋەلەضىٕي ِەدىھٍىػىذىغبْ، ئۇٔىڭذىٓ ئۈٌگە ئېٍىػٕي تەغەثجۇش لىٍىػىذىغبْ 

ئبخىرى ثىر وۈٍٔىرىگە وېٍىپ، . ٍوغۇرۇْ ۋارالالرِۇ تبرلىٍىپ ٍۈرىذىغبْ ثوٌذى
دەپال ئۆزىٕىڭ لىٍىۋاٌىذىغبْ ثبٍبٔبتالرٔي ' ثىس پەٍذا لىٍذۇق'غۇ لېتىٍّىك ۋەلۀي 

 دېگۀذەن غەٌىتي ئىطىّالرٔي ‘ئبٌىجبڭذې ثوِجب لوغۇٔي’ئېالْ لىٍغبْ 
ثۇالرغب ! لوٍىۋاٌغبْ لوغۇٔالرٔىڭ ٍوغۇرۇْ ۋارالٍىرىّۇ وۆرۈٌۈغىە ثبغٍىذى

ئبرىالپ ئبرلب ووچىالردا، خىتبً ئۆٍٍىرىذە، ئىػخبٔىٍىرىذا -لوغۇٌۇپ ٍۀە ئبرىالپ
ئوت وېتىع، پبرتالپ وېتىع ۋە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ثوغۇزٌىۋېتىذىغبْ 

 .ۋەلەٌەرِۇ وۆرۈٌّەوتە ئىذى
 . ...ۋەزىَەت لبٍتىذىٓ جبٔالّٔبلتب ئىذى

 
ئىىىي ھەپتىذىٓ -تۈرِە وبِېرىذا ِوَِبالٔغبٔذەن تېڭىۋېتىٍگەْ لبضىُ، ثىر

ئبرىالپ ثىر خىتبً ضېطتىرا وىرىپ . ضورالطىس تبغٍىۋېتىٍذى-ثۇٍبْ ضۇئبي
لبضىّٕىڭ ثەدىٕىذىىي لبٔغب ثوٍبٌغبْ لېتىپ وەتىەْ داوىالرٔي دەرەخٕىڭ 

لوۋزىغىٕي ضوٍغبٔذەن تبراخػىتىپ ضوٍىۋېتىپ، لبٍتىذىٓ لىپمىسىً لبٔغب ثوٍبٌغبْ 
غۇٔىڭغب لبرىّبً، ئۇٔىڭ لېٍىٓ . ثەدىٕىٕي ِوَِبٌىۋېتىپ چىمىپ وېتەتتي

تېڭىۋېتىٍگەْ ثېػىذا ِېڭىطي وؤب ئەضٍىّىٍىرى ئۈچۈْ داڭٍىك ضبئەتٍەردەن 
 . ...توختىّبً ئىػٍەغٕي داۋاَ لىٍّبلتب ئىذى
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 تۆتىٕجي ثبة

 ھەربىٌ ھبىەتتىني ضەھەردە
 

 ...دادا، دادا، ثۈگۈْ پبالٔي ووچىذا ٍۀە ثىر خىتبٍٕىڭ ثېػىٕي __ 
 !ئبغسىڭٕي ٍۇَ، ثبال تەوىۈر__ 

 ثبال دىئبٌوگىذىٓ-ثىر ئبتب     __                           

 
ضورالطىس ٍبتمىٕىغىّۇ خېٍي وۈٍٔەر ثوٌۇپ -وبِېردىىي لبضىُ، ضۇئبي

ئبضتب لېتىػىپ، ثېٍىٕىڭ ئۈضتىذىىي -ثەدىٕىذىىي جبراھەتٍەر ئبضتب. لبٌغبٔىذى
داوىالرِۇ ضۆوۈۋېتىٍگەْ، پەلەت ثېػىغب تېڭىٍغبْ داوىطي ثىٍەْ پۇتىغب 

غۇڭب لبضىُ وبِېر ئىچىذە ضۆرۈٌۈپ ِبڭبٌىغىذەن . ئېٍىٕغبْ گىپىطال لبٌغبٔىذى
ئۇ گوٍب ثۇ وۈٍٔەردە ئۆٌۈِٕي وۈتۈظ ئۈچۈْ ئەِەش، . ھبٌغب وېٍىپ لبٌغبْ ئىذى

ثەٌىي ئەضٍىّىٍىرىٕي ثىر لۇر وۆز ئبٌذىذىٓ ئۆتىۈزىۋېٍىع ئۈچۈٔال ٍبغبۋاتمبٔذەن 
لبضىّغب ئۆتىەْ وۈٍٔىرىٕي ئەضٍىۋېٍىع ٔېّىػمب غۇٔچە زۆرۈر ثوٌۇپ . لىالتتي

ئىع لىٍىپ ئۆتىەْ وۈٍٔىرىٕي . لبٌغبٍٔىمىٕي ئۇٔىڭ ئۆزىّۇ ثىٍّەٍتتي
ئەضٍىۋېٍىع، ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەڭ ٌەززەتٍىه ثىر پبئبٌىَەت ثوٌۇپ ثىٍىّٕەوتە 

 .ئىذى، خبالش
توۋۋا خۇداٍىُ، ئەضٍىّىٍەرٔىڭّۇ ئبدەِگە غۇٔچە ٌەززەت ثېرەٌەٍذىغبٍٔىغىٕي ’

غۇ ضەۋەپتىٓ .  دەپ ِىَىغىذا وۈٌۈپ لوٍذى ئۇ‘ھەرگىسِۇ ئوٍٍىّىغبْ ئىىۀّەْ
ثوٌطب وېرەن، ئۇٔىڭ ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبٔمي ئەضٍەظ پبئبٌىَەتٍىرى ھەلىمەتۀّۇ 

 .ثەرىىەتٍىه ئۆتّەوتە ئىذى
تېس وۆرۈٔۈپ ئۆتىۋاتمبْ ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە -ئۇ، ئەضٍىّىٍەر ٌېٕتىطىذىٓ تېس

پەٍذا لىٍىع پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ ثەزىٍىرىٕي ھەلىمەتۀّۇ ھەضىرەت ثىٍەْ 
ثىرضىٕي چىراٍٍىك -ئىٕطبٔالر ٔېّە ئۈچۈْ ثىر: ئەضٍەغىە ِەججۇر ئىذى

ضۆھجەتٍىػىع ئبرلىٍىك چۈغىٕىػّەٍذىغبٔذۇ؟ ٔېّە ئۈچۈْ ثبغمىالرٔىڭ 
تەئەررۇز لىٍىػتىٓ ٔۇِۇش لىٍىػّبٍذىغبٔذۇ؟ ئۆز ۋالتىذا -ِۀپەئەتٍىرىگە دەخىً

خىتبٍالر ٍبپؤالرٔىڭ ثېطىپ وىرىػىگە لبٔذاق غەزەپٍۀگۀٍىگىٕي، ئۇالرٔي 
ۋەتىٕىذىٓ لوغالپ چىمىرىع ئۈچۈْ لبٔچىٍىه جبپبالرٔي تبرتمبٍٔىمٍىرىٕي ٔېّە 
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ئۈچۈْ ئۇٔتۇپ لېٍىػىذىغبٔذۇ؟ ٍبوي ثوٌّىطب ثىس ئۇٍغۇرالرٔي خىتبً دۆٌىتىٕي 
تبرىختىىي ِوڭغۇي ٍبوي ِبٔجۇالردەن ثېطىۋاٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ ئەۋالدى دەپ خبتب 

ئوٍالپ لبٌّىغبٔذۇ؟ ثۇٔذاق ٔبھەلچىٍىىٕي ٔېّە ئۈچۈْ ثۈگۈْ ثىسگە راۋا 
وۆرۈغىذىغبٔذۇ؟ ثبغمىالرٔىڭ ٍۇرتىٕي ثېطىۋېٍىػٕىڭ لبٔچىٍىه ٔبھەق ثىر 

-تۈرن، ِوڭغۇي-جىٕبٍەت ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍىػّبً، تبرىختىىي ھۇْ
ِبٔجۇالردىٓ ِەغٍوثىَەتىە ئۇچىرىغبٍٔىك ئبجىسٌىك پطىخوٌوگىَىطىٕىڭ ئېَىۋىٕي 

ٍۇغۇرۇغٕىڭ تەتۈر چبرىطي ثوٌغبْ ۋەھػىٍىه، تبجبۋۇزچىٍىمٕي ئۆزىٍىرىگە 
ئبدەت لىٍىػمبْ ثۇ خىتبً ِىٍٍىتي ثىسٔي ثۇٔذاق لبٍٔىك ھەرىىەتٍەرگە ٔېّە 

ئۈچۈْ ِەججۇر لىٍىػىذىغبٔذۇ؟ ٍبوي ٍبخػي ئىػٍىتىػٕي ثىٍەٌّەٍۋاتمبْ 
ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ۋەتىٕىٕي وۈچٍۈن ِىٍٍەتٍەر ئىگەٌٍىۋېٍىػي وېرەن دەٍذىغبْ ثىرەر 

لبضىُ ئىالجىطىس لىٍىۋاتمبْ ۋەھىّىٍىه ... ٍب؟ -ٍوغۇرۇْ دۇَٔب لبٔۇٔي ثبرِىذۇ
ھەرىىىتىٕىڭ ئبلىۋېتىٕي وۆرگىٕىذە ھېچمبچبْ لىٍغبْ ئىػىٕي چىٓ لەٌجىذىٓ 

ئەگەر خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسدىٓ دەرھبي . لوثۇي لىٍىپ ثبلمبْ ئەِەش
غەرتطىس چىمىپ وېتىػٕي لوثۇي لىٍػطب ئىذى، ثۇ خىً رەھىّطىس تەدثىر 
ئۇٔىڭ ! لوٌٍىٕىػٕي ھەرگىسِۇ ئۇخالپ چۈغىگىّۇ وەٌتۈرۈپ لوٍّىغبْ ثوالر ئىذى

ثۇ ھەضىرىتي ھەرگىسِۇ ثۇ ئىػالر ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػىغب ِەججۇر لېٍىػىٕي ھېص 
لىٍغبْ وۈٍٔىرىذىال ثبرٌىممب وەٌگەْ ثوٌۇپ لبٌّبً، ثۇٔذاق ئىػالرٔي زادىال 

غۇڭب، ئۇ . خىَبٌىغب وەٌتۈرِىگەْ ۋالىتالردىال غۇٔذاق ئوٍالپ وەٌگۀىذى
ۋالىتالردا ثۇ خىً خىَبٌالردا ثوٌۇپ لېٍىػٕىّۇ ئېغىر ئىٕطبٍٔىك ئەٍىۋى دەپ 
تؤىغبچمب، ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىىىە ئېرىػىػٕىڭ ثبغمب تېٕچ ھەرىىەت لىٍىع 

چبرىٍىرىٕي ئىسدىٕىػىە ٍبوي خىتبٍالرٔىڭ ئەلٍىٕي تېپىۋاٌىذىغبْ وۈٍٔەرٔىڭ 
ِبٔب ئۀذى خىتبً . وېٍىػىٕي وۈتۈغىە ثېغىػالپ ئۆِۈرىٕي ئۆتىۈزگۀىذى

تبجبۋۇزچىٍىرى لبضىّٕىڭ ۋەتىٕىٕي ثىسٔىڭ ٍېرىّىس، ئۇٍغۇرالر ثۇ ۋەتۀگە 
ضىرىتتىٓ وېَىٓ وېٍىپ لبٌغبْ دېَىع ثىٍۀال لبٌّبً، ثۇ تۇپرالالرغب ئوْ 

ِىٍَؤالپ خىتبً وۆچۈرۈپ وېٍىپ، ئەضٍي ثۇ ۋەتۀٕىڭ ئىگىٍىرىگە لىٍچىٍىىّۇ 
. ھبٍبتٍىك ئىّىبٍٔىرىٕي لوٍّبضٍىغي ئۇٔىڭ تبلىتىٕي چېىىگە ٍەتىۈزگۀىذى

ئۀذى خىتبٍالرٔىڭ ٍۇِػبپ لېٍىػىٕي خبِخىَبي لىٍىذىغبْ ثۇٔذاق ئوتوپىَىٍىه، 
ثۈگۈْ . ئەِەٌگە ئبغّبٍذىغبْ خبَ خىَبٌالرغب ئىػىٕىپ وېتىۋەرگىٍي ثوٌّبٍتتي

. ثۇٔذاق وېتىۋېرىػىە ثوٌىذىغبْ ئىّىبٔالرِۇ ئبٌال ثۇرۇٔال تۈگىتىۋېتىٍگۀىذى
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ئەِّب ئۇٔىڭ . غۇڭب ئۇ، لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرىذىٓ پۇغّبْ لىٍىػمب ھەلمي ٍوق ئىذى
ئەلٍي ٍەتّەٍۋاتمىٕي، ۋەتىٕىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى ئۆزىٕىڭ 

ثوٌّىغبْ ثۇ ٍبت ۋەتەْ تۇپرالٍىرىذا ٔېّە ئۈچۈْ غۇٔچە جبھىٍٍىك ثىٍەْ 
ثۇ خىتبٍالر ٔېّە ئۈچۈْ ئۆزىٕىڭ ثوٌّىغبْ ثىر ”: تىروىػىپ تۇرىۋاٌغبٍٔىغي ئىذى

ئەٌگە غۇٔچە جبھىٍٍىك ثىٍەْ ِىخٍىٕىپ تۇرىۋاٌىذىغبٔذۇ؟ ئەگەر ئۇٍغۇرالرِۇ 
خۇددى ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئوخػبظ خىتبً غەھەرٌىرىٕي توٌۇق 

ئىگەٌٍىۋېٍىپ، ثبرٌىك ضىَبضىٌ، ئىختىطبدىٌ، ھەرثىٌ وۈچ ئبِىٍٍىرىٕي پۈتۈٍٔەً 
ئۇٍغۇر ِۀپەئەتٍىرى ئۈچۈٔال ئىػٍەتىىٕىذە، ثبرٌىك خىتبً غەھەرٌىرىٕي ئۇٍغۇرالر 

ثىٍۀال توٌذۇرىۋېتىپ، خىتبٍالرٔي ٔبِىرات دېھمبْ ھبٌىتىذە تبغالپ لوٍغىٕىذا ثۇ 
پبتال -ئۇ، ثۇ ضۇئبٌالرٔي پبت“ ...خىتبٍالر ثىسگە لبٔذاق لبرىغبْ ثوالر ئىذى؟ 

خىَبٌىغب وەٌتۈرۈپ، جبھىٍٍىك ثىٍەْ تىروىػىپ، دۆٌىتىگە وەتىىٍي ئۇٔىّبً 
ثىىبرغب ئۆزٌىرىٕي ئۆٌۈِگە تۇتۇپ ثېرىۋاتمبْ وۆچّەْ خىتبً -ثىىبردىٓ

تبجبۋۇزچىٍىرىغب ۋە ئېغىر پبراوۀذىچىٍىه ئىچىذە خبٔىۋەٍراْ ثوٌۇپ 
لېچىػىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىالر وەٌگىٕذىٍىرىٕىڭ تبرتىۋاتمبْ ثىھۇدە 

ھەر ٔېّە دېگەْ ثىٍەْ، . جبپبٌىرىغب لبراپ ئۇالرغب ئىٕطبٔىٌ ئىچ ئبغرىتىپ لوٍبتتي
 !دە- ئۇِۇ ئىٕطبْ ئەۋالدىٕي لۇتۇٌذۇرىّەْ دەپ ھەرىىەت لىٍىۋاتمبْ ثىرضي
ئبِبي لبٔچە؟ ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىسٔىڭ تەثىئىٌ ھەلمبٔىٌ 

ئبرزۇٌىرىّىسٔي پۈتۈٍٔەً رەت لىٍىپ، خەٌمىّىسٔي ئبٔب ۋەتىٕىذىٓ ِەھرۇَ 
لىٍىۋېتىػىە غۇٔچە ۋەھػىٍىه ثىٍەْ تىروىػىپ تۇرغبْ ٍەردە، ئۇٔىڭ ثۇ خىً 

ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع پبئبٌىَەتٍىرى ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ، ۋەتىٕىٕي خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لبٍتۇرىۋېٍىػٕىڭ غبرائىتىٕي ٍبرىتىػمب ھۇي ضېٍىع ئۈچۈْ 

 . ثىر وىػىٍىه ھەضطە لوغۇغتىٓ ثبغمب چبرىطي لبٌّىغبٔىذى
ثۇ ئىػىّٕي ئبخىرغىچە _ دەپ پىچىرٌىذى ئۇ ئۆزىگە ئۆزى، _ ئبِبي ٍوق ”

ِەْ ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثۇ ۋەتۀٕىڭ ِېٕىڭ ۋەتىٕىُ . داۋاِالغتۇرۇغمب ِەججورِەْ
ئىىۀٍىىىٕي، ثۇ ۋەتۀٕي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لبٍتۇرۇپ ئبٌّىغىچە ئبدەِذەن 

ٍبغبظ ئىّىبٔىّىسٔىڭ ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي وېَىٕىي ئەۋالدٌىرىّىسغب ۋە دۇَٔبغب 
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕىڭ . ئۇختۇراٌىطبِّۇ ئەرزىَذۇ

ثۈگۈٔىىذەن ۋەھىّىگە لېٍىع ھبٌىتىٕي ِەْ ئەِەش، ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرى 
 “!ئوٍٍىٕىۋاٌطۇْ
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لوٌغب چۈغۈپ لبٌغبْ ۋالىتٍىرىذىىي لبضىُ، ھەلىمەتۀّۇ ٔەچچە ٍىً ثۇرۇْ 
ئۇٔىڭ . تۇٔجي ھەرىىەت ثبغٍىغبْ ۋالىتٍىرىذىىي لبضىُ ئەِەش ئىذى

ئۇ ھەر لېتىٍّىك پبجىئەٌىه خىتبً . خبراوتېرى تۈپتىٓ ئۆزگەرگۀىذى
لورلۇتۇظ ۋەلەضىٕي پەٍذا لىٍىپ، ئەتىراپىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچي 

وەٌگىٕذىٍىرىٕىڭ پبراوۀذە ثوٌۇپ لېچىػىغب ضەۋەپ ثوٌىۋاتمبٍٔىغىٕي 
وۆرگۀطىرى، ثۇ ھەرىىىتىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۆرۈغىٕي ئبخىرلي 

ثىر ھەرىىەت ٍوٌي -غەٌىجىگە ئېرىػتۈرۈظ ٍوٌىٕي ئېچىپ ثېرەٌەٍذىغبْ ثىردىٓ
لبضىُ ثىر لبٔچە . ئىىۀٍىىىگە ثوٌغبْ ئىػۀچي غۇٔچە ئبرتىپ ثبرِبلتب ئىذى

لېتىٍّىك ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرغىٕىذىٓ 
وېَىٓ ئۇٔىڭذىىي لورلۇظ، ٍىرگىٕىع، ئۀطىسٌىه ئبالِەتٍىرى ثبرغبٔطېرى 

ئبزىَىپال لبٌّبضتىٓ، ھەتتب وېَىٕىي ٍىٍالرغب وەٌگىٕىذە جبٌالت خىتبً 
ثبغرىٕي ثۆضۈۋېتىپ، ٍوٌالرغب ضۆرىۋەتىەْ، ئبرىالپ -تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئۈچەً

لۇاللٍىرىٕي وېطىۋېٍىپ خىتبً -پۇتٍىرىٕي، ثبظ-ثەزىٍىرىٕىڭ لوي
تبجبۋۇزچىٍىرى وۆپ ٍەرٌەرگە تبغالپ لوٍۇغالردىّۇ، خۇددى ئۆز وەضىپىگە 

پۇختب ئبدەتتىىي ثىر لبضطبپٕىڭ لوٍىٕي ضوٍۇپ پبرچىالپ غۈٌىۋاتمىٕىذەن ٔورىّبي 
ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىر جبٌالت . ھەرىىەت لىالالٍذىغبْ ھبٌەتٕي ٍېتىػتۈرگۀىذى

خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕىڭ ثېػي ھەرگىسِۇ ثىر دۈغّىٕىٕىڭال ثېػي ثوٌۇپ 
 ڭ ثېػىٕيخەٌمىّىس داھىٍىرىٕيئۆز ۋالتىذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى لبٌّبضتىٓ، 

ن ىوېطىپ غەھەرٌىرىّىسدە ضبزاٍي لىٍىػتب لوٌالٔغىٕىذەن، خەٌمىّىسدىٓ تىر
ئوئبوتىپٍىك، ئبتوَ ضىٕىمي ٍبوي ضىَبضىٌ زۇٌۇَ ضىٕىمي ىئەۋرىػىە ضۈپىتىذە راد

لبتبرىذا پبٍذىٍىٕىپ وەٌگىٕىذەن، گوٍب خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى لوٌىذىىي زاِبٔىۋى 
ئۆٌتۈرۈپ -ئبدەَ ئۆٌتۈرۈظ لۇراٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ خەٌمىّىسٔي لىرىپ

لورلۇتۇغتب ٔورىّبي لۇراي ضۈپىتىذە پبٍذىٍىٕىپ وېٍىۋاتمىٕىغب ئوخػبظ، 
ۋەتىٕىذىىي لبٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لورلۇتۇپ لوغالظ ئۈچۈْ تبپبٌىغبْ 

ئۇ، . ئەڭ ئبخىرلي ئۆزگىچە ثىر خىً لورلۇتۇپ لوغالظ لۇراٌىُ دەپال ھېطبپالٍتتي
غۇٔچە ٍىٍٍىك ئېچىٕىػٍىك لبْ تۆوۈٌۈظ ھەرىىىتىٕىڭ تېسىراق ئبخىرٌىػىپ، 

تېٕچ ثىر غەوىٍذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىٕي ثوغىتىپ غەرتطىس چىمىپ 
 !ھە- وېتىػىٕي ٔەلەدەر ئبرزۇ لىالتتي

“ ثۇٔذاق ئوٍالٍذىغبْ ئەلىٍٍىك خىتبً ثۇ دۇَٔبدا تۈگىگەْ ثوٌطب وېرەن؟ ”
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 .دەپ ئېغىر ثىر تېٕىپ لوٍذى_ 
ئۇٔىڭ ِېڭىطي ٍۀە غۇ ئۆتىەْ وۈٍٔىرىٕىڭ خبتىرىٍىرىٕي ئەضٍەظ 

 . ...لبٍٕىّىغب وىرىپ وەتىۀىذى
 

غۇ . رېطتۇراْ پبرتٍىتىع ۋەلەضىذىٓ وېَىٕىي ئبٍالردىٓ ثىرى ئىذى
ۋەلەدىٓ وېَىٓ تېخىّۇ ۋەھػىٍەغىەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى، ھەر ثىر 
ِبگېسىٕٕىڭ ئىػىىىگە، ھەر ثىر ئبپتوۋۇز ثېىىتىگە، ھەتتب ھەر ثىر ووچب 

ھبجەتخبٔىطىٕىڭ ئبٌذىغىّۇ لۇراٌٍىك پوش لوٍۇپ ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ھەرىىىتىٕي 
دوخّۇغتب خىتبً فبغىطت -ووچىذا، دوخّۇظ-ووچب. ٔبزارەت لىٍىػٕي وۈچەٍتتي

ٔبگبْ، تون وبٌتەن، -ھەرثىٍىرى، ضبلچىٍىرى، زوراۋأٍىرى لوٌٍىرىذا ئبپتوِبت
وىػۀٍەر ثىٍەْ خەٌمىّىسگە ھەٍۋە لىٍىػىپ، خبٌىغبٔچە توختۇتۇپ -ووٍسا

پەٌال ئبٌىَىپ ٔبرازىٍىك ثىٍەْ -ضەي. ٍبٍٔىرىٕي، ضوِىىٍىرىٕي ئبختۇرىػبتتي
ثۇ خىً ووچب تەوػۈرۈغٍىرى . تولّبلٍىػبتتي-لبرىغبٔالرٔي ثېطىۋېٍىپ ئۇر

ھەددىذىٓ ئېػىپ ثۇالڭچىٍىك لىٍىپ پۇي تبپىذىغبْ، ھەتتب لىسٌىرىّىسٔىڭ 
 !ضىپبغالرغىچە ثېرىپ ٍەتىۀىذى-چبتىرالٍىرىٕي ضىالپ-وۆوطي

ثىر وۈٔي، لبضىُ ئبپتوۋۇزدا ئىػمب وېتىۋاتمىٕىذا، ئىىىي خىتبً زوراۋىٕي ثىر 
خوتۇٕٔي ئبپتوۋۇز ثېىىتىذە ئبپتوۋۇزغب چىمىػىذىٓ -جۈپ ٍبظ ئۇٍغۇر ئەر

ثۇ خىتبً ٌۈوچەوٍىرىٕىڭ . توضىۋېٍىپ ٍبٍٔىرىٕي ئبختۇرىّىس دەپ تۇرىۋېٍىػتي
ٍۀە ثىر . ثىرضي تبپبٔچىطي ثىٍەْ ئۇٍغۇر ٍىگىتىٕي تبِغب تىرەپ تۇتۇپ ثەردى

خىتبً لبرا تولّىغىٕي لوٌتىمىغب لىطتۇرىۋېٍىپ ٍبظ لىسٔىڭ وۆوطىگە لوٌىٕي 
لىس غەزەپٍىٕىپ ٍىغٍىغىٕىچە ۋارلىراپ ٍىگىتىگە . ضىپبغمب ثبغٍىذى-تىمىپ ضىالپ

ثۇٔىڭغب چىذىّىغبْ ٍىگىتي، ئۆزىگە تبپبٔچىطىٕي تىرەپ تۇرغبْ . تەٌّۈرەتتي
خىتبٍٕي وۆزٔي ٍۇِۇپ ئبچمىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمتب وبٌٍىطي ثىٍەْ وېٍىػتۈرۈپ 

وەٍٕىذىٕال ئېتىٍىپ ثېرىپ ئبٍبٌىٕي . ثۇرٔىٕي لبْ لىٍىۋەتتي-ثىرٔي لوٍۇپ ئبغسى
ضىالغتۇرىۋاتمبْ خىتبٍٕىڭ ئېڭىىىگە پۈتۈْ ۋۇجۇدى ثىٍەْ ضەورەپ ثېرىپ ثىر 

ِوٌالق -ئىڭىگىگە پەغۋا ٍىگەْ ثۇ خىتبً ئىىىي ِېتىر ٔېرىطىغب تىه. پەغۋا ئبتتي
ثۇرٔي لبٔغب ثوٍبٌغبْ خىتبً، -ثۇ ئبرىذا وەٍٕىذە تۇرغبْ ئبغسى. چۈغتي

تبپبٔچىطىٕي ٍىگىتىە ثەتٍەپ تۇتۇپ ئۇٔىڭ دۈِجىطىگە دېطىىطىذىىي پۈتۈْ 
ثىچبرە ٍىگىتٕىڭ دۈِجىطىذىٓ وىرگەْ ئوق تىسِىطي ئۇٔىڭ ! ئولىٕي ضىرىۋەتتي
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! وۆورىىىٕي ضۆوۈپ چۈغۈرۈپ، لىپمىسىً ٍۈرىىي پوٌتىَىپال ضبڭگىالپ چۈغتي
ثۇ ٍبظ . ٍىگىتٕىڭ ضبڭگىالپ تۇرغبْ ٍۈرىىي تېخىچىال ٌوپۇٌذاپ ضولۇپ تۇراتتي

دېگىٕىچە “ ...جېٕىُ ”ٍىگىت، ئبٌذىغب ئۇزاتمبْ لوٌىٕي ئبٍبٌىغب ضۇٔۇپ تۇرۇپ، 
ثىچبرە ئبٍبي دەرھبي ئېرىٕي . گۈپال لىٍىپ ٍبظ ئبٍبٌٕىڭ ئبٌذىغب ٍېمىٍىپ چۈغتي

لۇچىمىغب ئېٍىپ ٍىگىتىٕىڭ غەزەپتىٓ ٍېٕىپ تىىىٍىپ لبٌغبْ وۆزٌىرىگە ضۆٍۈپ 
 ! ...ٍىغٍىغىٕىچە، ٍوٌذىػىٕىڭ لبْ وۆٌي ئىچىگە چۆوۈپ لبٌذى

ئبپتوۋۇزٔىڭ دېرىسە تۈۋىذە ئوٌتۇرغبْ لبضىُ، ٍەردە ٍىگىتىٕىڭ لبْ وۆٌي 
ئىچىگە چىٍىػىپ ئوٌتۇرغبْ چىراٍٍىك ئۇٍغۇر لىسىٕىڭ ثۇاللتەن ٍبظ تۆوىۋاتمبْ 

ٍەردىىي لىسٔىڭ . وۆزٌىرىٕي وۆرۈپ ئورٔىذىٓ چبچراپ تۇرۇپ وەتتي
ئىطتىخىَىٍىه ثىر غەوىٍذە ٍىگىتىٕىڭ وۆورىىىذىٓ ضىرىتمب چىمىپ ٌوپۇٌذاپ 

ضولۇپ تۇرغبْ ٍۈرىىىٕي ثىر لوٌي ثىٍەْ لبٍتب لېپىغب ضېٍىػمب تىرىػىۋاتمبْ ھبٌذا 
لۇچىغىذا تۇرۇپ جېٕي چىمىۋاتمبْ ٍىگىتىٕي ثبغرىغب ثبضمىٕىچە ئوٌتۇرۇپ 

وىٍّەرگىذۇ ٔبٌە لىٍغبٔذەن وۆوىە لبرىغبْ ئېچىٕىػٍىك لىَبپىتىٕي وۆرگەْ 
 .لبضىُ، ٔېّە لىالرىٕي ثىٍەٌّەً ھبڭۋالمىٕىچە تۇرۇپ لبٌذى

ثىر دەِذىال وۆوتىٓ چۈغىۀذەن ثىر ِۇٔچە خىتبً لۇراٌٍىك ضبلچىٍىرى 
ضبلچىالرٔىڭ ئبپتوۋۇز . پەٍذا ثوٌۇپ ثۇ ئۇٍغۇر لىسىٕىڭ ئەتىراپىٕي ئورىۋېٍىػتي

غوپۇرىغب لبراپ ثىر ٔېّىٍەر دەپ ۋارلىرىػي ثىٍەْ ئبپتوۋۇز دەرھبي لوزغىٍىپ 
ثىچبرە ئبٍبٌٕىڭ ئبپپبق ثىٍەوٍىرى ٍوٌذىػىٕىڭ لىپمىسىً لېٕىغب . ٍۈرۈپ وەتتي

پبي وۆرۈٔۇپ -ثوٍىٍىپ وەتىەْ وۆرۈٔىػي ِبغرەڭ وىَىٍّىىٍەر ئبرىطىذىٓ غىً
ھېٍىمي ٔبتۇٔۇظ ئۇٍغۇر لىسىٕىڭ لۇچىغىذا ٍبتمبْ ٍىگىتٕىڭ . ئۇزالالغّبلتب ئىذى

 . لبٍٔىك ٍۈرىىي لبضىّٕىڭ وۆز ئبٌذىذىٓ ٔېرى وەتّەٍتتي
وۆزٌىرى ئوت ثوٌۇپ _ “ !ثۇ ثبٌىٕىڭ لىطبضىٕي چولۇَ ئېٍىپ ثېرىّەْ”

 . ...لبٍتب پىچىرالپ لەضەَ ئىچەتتي-ٍېٕىۋاتمبْ لبضىُ، ئۆزىگە ئۆزى لبٍتب
غۇ وۈٔي : ثۇ ٍىگىتٕىڭ لىطبضىٕي ئېٍىع ئىػي وۆپ ئۇزۇٔغب ضوزۇٌّىذى

وېچىذە غەھەرٔىڭ خىتبً وەٌگىٕذىٍىرى زىچ ئوٌتۇرالالغمبْ ئبئىٍىٍىىٍەر ثىٕب 
 . ِەھەٌٍىٍىرىٕىڭ ثىرىذە ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ثىر پبرتالظ ئبڭالٔذى

ثۇ خىتبً ِەھەٌٍىطىٕىڭ گۈٌٍۈوىذە : ئەضٍىذە ثۇ ۋەلە ِۇٔذاق ثوٌغبٔىىەْ
وېچىٍىه ئىططىمتىٓ لېچىپ ضبٌمىٕالپ ئوٌتۇرۇغمبْ ثىرِۇٔچە خىتبٍالرٔىڭ 

ئوتتۇرىطىغب ثىر ِوتوتطىىىٍىت ئۇچمبٔذەن وىرگىٕىچە غىذدەت ثىٍەْ پبرتالپ 
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پبرچە -ٍبظ خىتبٍالرٔىڭ گەۋدىطي پبرچىّۇ-وەتىەْ ثوٌۇپ، ثىر ِۇٔچە لېرى
ٔەق ِەٍذأذىال ئوْ ٔەچچە . تەرەپىە چېچىٍىپ وەتىەْ-ثوٌۇپ ئۇچۇپ تەرەپ

تىتّب ثوٌۇپ توزۇپ جبْ ثەرگەْ ثوٌۇپ، ٍۀە ثەزىٍىرىٕىڭ لوٌي -خىتبً تىتّب
وۆزى تىتىٍغبْ، ٍۀە لبٍطي ثىرٌىرىٕىڭ ئۈچەٍٍىرى -ٍوق، ثەزىٍىرىٕىڭ ٍۈز

ئەتىراپتىىي ! تەرەپتە ئىڭراپ ٍېتىپ وەتىەْ-ضۆرۈٌۈپ جبْ تبٌىػىپ تەرەپ
ثىٕبالرٔىڭ ثەزىٍىرىگە پبرچىالٔغبْ ئبدەَ گۆظ پبرچىٍىرى چبپٍىػىپ لبٌغبْ 

ۋەلە ِەٍذأىٕىڭ ِۀسىرىطي ثەوال . ثوٌۇپ، پۈتۈْ ئەتىراپ لبْ وۆٌىگە ئبٍالٔغبْ
لورلۇٔۇچٍۇق تۈضىە وىرگەْ ثوٌۇپ، ثۇ پبجىئەٌىه ِۀسىرىٕي وۆرگەْ ثەزى 
خىتبٍالر دەرھبي ھوغىذىٓ وېتىپ ئبغسىذىٓ وۆپۈن چىمىرىپ تىترەپ ٍېتىپ 

ثۇالر لوغۇٌۇپ ۋەلە ِەٍذأىٕىڭ ِۀسىرىطىذىىي پبجىئۀي تېخىّۇ . لبٌغبْ
 !لورلۇٔۇچٍۇق تۈضىە وەٌتۈرىۋەتىەْ

ئۇزۇٔغب لبٌّبً ثۇ ٍەرٔي ئبدەَ تۇتىذىغبْ ِبغىٕىالر ثىٍەْ دوختۇر 
لۇراٌٍىك ضبلچي ۋە ئبق -ِبغىٕىٍىرىٕىڭ چىمىراغٍىرى لبپالپ، لورا ئىچي ضبلچي

 . ...خبالتٍىك خىتبٍالر ثىٍەْ توغۇپ وەتىەْ
لبضىّٕىڭ ثىرلبٔچە وۈٔذىٓ وېَىٓ خەۋەر تېپىػىچە، پبجىئەٌىه 

ئۆٌتۈرۈٌگەْ ھېٍىمي ٍىگىت ئەضٍىذە تېخي ٍېمىٕذىال ئۇٔىۋېرضىتېتٕي تۈگۈتۈپ 
ئبٌذىٕمي دەَ ئېٍىع وۈٔىذە توً لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ، ئبٍبٌىٕي تۇٔجي لېتىُ 

ئبٔىطىٕىڭ ئۆٍىگە وېتىۋاتمبْ ٍوي ئۈضتىذە غېھىت -جۇِەٌىتىپ لېَٕي ئبتب
ثۇ پبجىئەدىٓ خەۋەر تبپمبْ ٍىگىتٕىڭ ٍىگىت لوٌذىػي ثوٌغبْ . لىٍىٕغبٔىىەْ

ضبۋالذىػي غۇ وۈٔي ئبخػىّي ثىر ضبلچي ِوتوتطىىىٍىتىٕي ئوغۇرالپ چىمىپ، 
ثېٍىگە ئوْ ٔەچچە وىٍو رەضّي پبرتالتمۇچ دورىطىٕي تېڭىپ ھېٍىمي خىتبٍالر 

 . ئوٌتۇرۇغمبْ لوراغب ثېطىپ وىرىپ ثىرٌىىتە پبرتالپ غېھىت ثوٌغبٔىىەْ
ثۇٔىڭذىٓ خەۋەر تبپمبْ لبضىُ ضەي ئبراَ تبپمبٔذەن لىٍطىّۇ، ئەِّب ھېٍىمي 

لبتىً خىتبٍالرغب ثىۋاضتە جبزا ٍۈرۈغي لىٍىع ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ئبدرىطٍىرىٕي 
ئىسدەغىە وىرىػىع ثىٍەْ ثىرگە، دەرھبي پبرتالتمۇچ دورىطي تېپىػٕىڭ ووٍىغب 

لبضىُ، ئۆتىەْ ثىر ھەپتىذە ثىر ثۇٌۇڭذا ئۇچۇپ ٍۈرگەْ ثىر ۋاراق . چۈغتي
ئۇٔىڭذا ئىٕتبٍىٓ ئبددى ثىر . ئۇٍغۇرچە ٍېسىمتىىي لەغەزٔي تېپىۋاٌغبٔىذى

پبرتالتمۇچ دورىطي ٍبضبظ رېتطىپي تؤۇغتۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭغب وېتىذىغبْ 
غۇڭب . ٔەرضىٍەرٔي تېپىع لبضىّغب ئبٔچە ثەن تەضىە چۈغّەٍذىغبٔذەن لىالتتي
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لبضىُ ئبِبي لىالٌّىغبٔذا پبرتٍىتىع دورىطىٕي ئۆزى ٍبضبغٕىّۇ وۆڭٍىگە پۈوۈپ 
ِبٔب ثۈگۈْ غۇ رېتطىپتب تؤۇغتۇرۇٌغبْ ِبددىالرغب لبٍتىذىٓ ثىر لۇر . لوٍغبٔىذى

 :رېتطىپ ثەوال ئبددى وۆرۈٔەتتي. وۆز ٍۈگۈرتىپ چىمتي
 
 ئبتّىع گراَ وبٌىٌ ٔىتراتمب ٍىگىرِە گراَ ضبپ گۈڭگۈرت ۋە ئوْ ضەوىىس گراَ ضبپ وبرثوْ”

ئەگەر توٌۇق . ٔي تەوػي ئبرىالغتۇرۇپ، ضۇدا توٌۇق ئبرىالغمىچە لبٍٕىتىّىسلبرىطي
ئبٔذىٓ ضۈزگۈچ . ئبرىٍىػىػمب ئۈٌگۈرِەٍال ضۇٍي تۈگەپ وەتطە لبٍتب ضۇ توٌۇلٍىٕىذۇ

لەغىسىذە ٍبوي لېٍىٕراق داوىذا ضۈزۈپ پالضتىّبضطب ثوٌّىغبْ ٔەرضىٍەر ئۈضتىگە ٍېَىپ 
-لۇرىغبٔذىٓ وېَىٓ ِۇۋاپىك ِىمذاردا چىڭ ئوراپ، ئەتىراپىغب ضبلب. ھبۋادا تەثىئي لۇرىتىّىس

ئەِّب ٔىطجەتەْ وۈچٍۈن پىطتبْ . غبرەوٍەرٔي تېڭىپ پبرتالتمۇچ لىٍىػمىّۇ ثوٌىذۇ
ثۇ ِبددىٕي ٔەٍِىٕىپ لېٍىػتىٓ، ئوتتىٓ ۋە پىالضتىّبضطىالردىٓ ٍىراق . لوٌٍىٕىع وېرەن
 “.تۇتىػىّىس الزىُ

 
لبضىُ، ثۇ رىتطىپ ئۈچۈْ الزىُ ثوٌىذىغبْ ِبددىالرٔىڭ ھەِّىطىٕي 

دېگىذەن ئىذارىطىٕىڭ الثوراتۇرىَىطىذىٓ ئبضبٔال ئوغۇرالپ چىمبالٍذىغبٍٔىمىغب 
ھەتتب وبٌىٌ ٔىترات ئورٔىغب ٔبترىٌ ٔىترات، . وۆزى ٍېتىذىغبٔذەوال لىالتتي

ئبِّؤىٌ ٔىترات ٍبوي ئورىَب لبتبرىذىىي وۆپ ئۇچىراٍذىغبْ ثبغمب ٔىتىراتٍىك، 
 . ...ئبِّؤىٍَىك ضۇٔئىٌ ئوغۇتالردىٓ پبٍذىٍىٕىػٕىّۇ وۆڭٍىگە پۈوۈپ لوٍذى

 
لبراڭغۇ وبِېر ئىچىذە ٍبتمبْ لبضىُ، ئەضٍەپ ثۇ ٍەرگە وەٌگىٕىذە ھېٍىمي 
ٍىگىتٕىڭ لىپمىسىً ٍۈرىىىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ، غەزەپتىٓ وۆزٌىرى ئوت 

 . ...ثوٌۇپ ٍېٕىپ وەتتي
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 ثەغىٕجي ثبة

  ّي پىالّالش‘پبجىئەسي’بىر خىتبً موجبڭىْىڭ 
 

 !ئۇٍغۇرالرِۇ؟ لوٍغىٕە ثىس خەلٕي__ 
 دوخّۇغتىىىٍەرٔىڭ پبرىڭىذىٓ         __ 

 
. لبضىّٕىڭ گىپىطمب ئېٍىٕغبْ ضوي پۇتي لىچىػىپ ئبراَ ثەرِىگىٍي تۇردى
ِىڭ تەضتە گىپىطٕىڭ ثىر ثۇرجىگىٕي ضۇٔذۇرۇپ لبرىۋىذى، تۈرِە وبِېرىٕىڭ 

ئىػىىىذىىي ٍۇچۇلتىٓ غۇۋا وىرىۋاتمبْ ٍورۇلتب گىپىص ثىٍەْ ئوراٌغبْ داوىٕىڭ 
ئۇٔىڭ پۈتۈْ وىَىٍّىرىّۇ . ئىچي ِىغىٍذاپ پىتالپ وەتىۀٍىىىٕي وۆردى

ئۇ ثىر ھبزا تبتىالپ . رەضّىال پىتٍىػىپ، ئۇٔي زادىال ئبراِىغب لوٍّىغبٔىذى
ثەدىٕىٕىڭ ثىرِۇٔچە ٍەرٌىرىٕي لبٔىتىۋېٍىپ، پىتٕىڭ ئبچچىغىٕي ئبغرىك ثىٍەْ 

 . ثېطىپ ئبراَ تبپمبٔذەن ثوٌذى
ئۇٔىڭ خىَبي دۇَٔبضي ٍۀە غۇ ٍېڭي وېٍىٓ ۋەلەضىٕي ئەضٍەغىە وېتىپ 

 . ...لبٌذى
 

لبضىُ ئىىىي ھەپتىذەن ضۈرۈغتە لىٍىپ ٍۈرۈپ ئۇ ئىىىي لبتىً خىتبٍٕىڭ 
. ثىرضىٕي خىتبً ضبلچىٍىرى دۆٌىتىگە لبچۇرىۋەتىۀٍىگىذىٓ خەۋەر تبپتي

ثۇٔىڭذىٓ لبتتىك ئەپطۇضالٔغبْ لبضىُ، ئىىىىٕچىطىٕي ضۈرۈغتە لىٍىػمب 
ئۇ، ئىىىىٕچي لبتىً خىتبٍٕي ٔەدىٓ ثبغالپ ضۈرۈغتە لىٍىػٕي ئوٍالپ . وىرىػتي

ٍۈرگەْ وۈٍٔىرىٕىڭ ثىرىذە، ثىر چەت ئبپتوۋۇز ثېىىتىٕىڭ تبختىطىغب چبپالٔغبْ 
ثۇ ئېالْ . ووِپَۇتېردا خىتبٍچە ئۇغػبق لىٍىپ ٍېسىٍغبْ ثىر ئېالٔغب وۆزى چۈغتي

ئېالٔذا ثۇ . ھېٍىمي ئىىىي لبتىً خىتبٍٕىڭ ئبدرىطي ھەلمىذىىي ثىر ئېالْ ئىذى
ئىىىي خىتبً لبتىٍي ھەلمىذە ثەوال تەپطىٍي ِەٌۇِبت ثېرىٍگەْ ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ 

ئىع ئورٔي، ئبئىٍە ئەھۋاٌي، تەپطىٍي ئبدرىطي، ۋەزىپىٍىرى لبتبرٌىك ِەٌۇِبتالر 
-ثەوال ئېٕىك ٍېسىٍىع ثىٍۀال لبٌّبً، ھەتتب ئۇالرٔىڭ غەخطي ِىجەز

خبراوتېرٌىرى، ئىختىطبدىٌ ئەھۋاٌٍىرى، ثۇرۇٔمي تبجبۋۇزچىٍىك جىٕبٍي 
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ھەرىىەتٍىرى، ٍېمىٓ -لىٍّىػٍىرى، ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرگە ثوٌغبْ ئۆچّۀٍىه ضۆز
دوضتٍىرى، غەخطي ھەۋەضٍىرى لبتبرىذىىي ِەٌۇِبتٍىرىّۇ ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ 

ئبخىرىذا ٍۀە ئوق چىمبرغبْ خىتبٍٕىڭ خىتبٍذىٓ وەٌگىٕىگە . تؤۇغتۇرۇٌغبٔىىەْ
تېخي ئەِذىال ئىىىي ٍىً ثوٌغبْ ثىر ھەرثي ضەپتىٓ وەضىپ ئبٌّبغتۇرغبْ ضبثىك 

ۋوزىۋوت ووِبٔذىرى ئىىۀٍىگي ۋە ھبزىر ئۇٔىڭ خىتبً خۇثي ئۆٌىىطي ِبغەْ 
ئبٔىطىٕىڭ ٍېٕىغب لېچىپ وەتىۀٍىگي، ٍۀە ثىرضي وبدىرالر -ٔبھىَىطىذىىي ئبتب

ئىذارىطىٕىڭ ثىر ثۆٌۈَ ثبغٍىمي ۋەزىپىطىذىىي دادىطىٕىڭ وەضىپ ئبٌّبغتۇرۇپ 
. وەٌگەْ ثىڭتۋەْ ئبٌتىٕچي دىۋىسىَىطىگە ٍوغۇرۇٔۇپ ٍۈرگۀٍىگي ٍېسىٍغبْ

لبضىُ ٍېمىٓ ئەتىراپتب ثىرەرضىٕىڭ ٍولٍىغىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثۇ ئېالٕٔي تەپطىٍي 
ئەتىطىال ئىذارىطىذىىي ووِپَۇتېردا ثۇٔي التىٕچە . تەرجىّە لىٍىپ وۆچۈرىۋاٌىذۇ

. ٍېسىپ ووِپَۇتېر ٍۇِػبق دېتبي تەخطىطىگە ئېٍىپ ھەَ ثىر ٔۇضخب ٍبزدۇرىۋاٌىذۇ
ئبٔذىٓ ثۇ لەغەزٔي تىججىٌ ِەوتەپٕىڭ ثېغىذىىي ِىٍٍىٌ ئولۇغۇچىالر وۆپ 

ٍۀە ثىر وۈٔىطي . ئوٌىػىذىغبْ ثىر ئورۇٔذۇلمب لىطتۇرۇپ لوٍۇپ وېتىپ لبٌىذۇ
لوٌىذىىي ٍۇِػبق دېتبي تەخطە ٔۇضخىطىٕي وۆپەٍتىپ ٍبزدۇرۇغٕىڭ غېّىٕي 

لىٍىپ ٍۈرگۀذە، ثۇ خەۋەرٔىڭ ووِپَۇتېر ثىٍەْ وؤب ٍېسىمتب ٍېسىٍغبْ ٔۇضخىطي 
ٔبِىذا ئىٕتېرٔېت ‘ لبراخبْ’ئىٕتبٍىٓ ئۇضتىٍىك ثىٍەْ ٔىمبپٍىٕىپ 

 . ضەھىپىٍىرىذىٓ ثىرضىگە ثېرىٍگۀٍىگىٕي وۆرۈپ لبٌىذۇ
ثۇ ئىػتىّٕۇ ئبراَ تېپىپ لبٌغبْ لبضىُ، ئۀذى ھېٍىمي خىتبً ووجبڭىٕىڭ 

ئەِّب ثۇ ووجبڭ خىتبٍٕىڭ . ئبئىٍىطىٕي جبٍٍىۋېتىع پىالٔىٕي تۈزۈغىە وىرىػىذۇ
ئبٔىطي ضبثىك ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق پبرتىىوَ ِۇئبۋىٓ ثۇجبڭٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبچمب، 

ئۇ خىتبً ئبالھىذە لوغذىٍىذىغبْ وبدىرالر لوراضىذىىي ثۇ ئبٔىطىٕىڭ ئۆٍىگە 
لبضىُ ھەرلبٔچە لىٍىپّۇ ثۇ لوراغب وىرىػٕىڭ ٍوٌىٕي . وۆچۈپ ثېرىۋاٌغبٔىىەْ

ئىىىي ھەپتىگىچە ثۇ لورۇٔىڭ ئەتىراپىٕي ٍوغۇرۇْ وۆزۈتۈپ . لىالٌّبٍذۇ
ٍۈرگۀذە، ثۇ وبدىرالر لوراضىٕىڭ ٍوغۇرۇْ تۈردە ثبرغبٔطېرى لبتتىك ِۇھبپىسەت 

ھەتتب لورۇٔىڭ ئەتىراپىذا ثىر لبٔچە پۇخراچە . لىٍىٕىۋاتمبٍٔىغىٕي ضېسىپ لبٌىذۇ
ٍبضبٔغبْ پبٍاللچىالرٔىڭّۇ ئبٍٍىٕىپ ٍۈرگۀٍىگىٕي ضەزگۀذەن لىٍىپ، ئبخىرى ثۇ 

ئبِبي ٍوق، ثۇ . خىتبً ئبئىٍىطىٕىڭ پېَىگە چۈغۈغٕي توختۇتۇغمب ِەججۇر ثوٌىذۇ
ثۇ ئبرىذا ئۇ . خىتبٍٕىڭ ثۇرۇٔمي ئۆٍىٕي ثوٌطىّۇ ثىرٔىّە لىٍىۋېتىػٕي ئوٍالٍذۇ

ئۆٍىٕىڭّۇ ٔبِەٌۇَ وىػىٍەر تەرىپىذىٓ وۆٍذۈرىۋىتىٍگۀٍىگىٕي ئبڭالپ، ثىر 
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ھېطبپتب ثۇ خىتبً ووجبڭىٕىڭ پېَىغب چۇغۇظ ئىػىٕي رەضّي پىالٔىذىٓ 
 . چىمىرىپ تبغالغمب ِەججۇر ثوٌذى

لبضىُ، ھەرىىىتىذە دائىُ ثىرضىٍىرىٕىڭ وەٍٕىذە لېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ضېسىپ 
دېّەن، ثۇ ئىػالردا پىالٍٔىك ھەرىىەت . ئۆزىچە وۆڭٍي ٍېرىُ ثوٌۇغمب ثبغٍىذى

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىرەر . لىٍىػمب ئۇرۇٔۇغي ئۇٔىڭغب تەضىە چۈغّەوتە ئىذى
ٍوغۇرۇْ لوغۇٔغب ئەزا ثوٌۇظ ٍبوي ئۆز ئبٌذىغب ئبٍرىُ ثىر لوغۇْ تەغىىٍٍەپ 

 . ھەِىبرٌىك ئبضبضىذا ئىع لىٍىع الزىُ ثوٌّبلتب ئىذى
لبضىُ، ئۆتىەْ ئىىىي لېتىٍّىك ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتي جەرٍبٔىذا 
پبرتٍىتىع ِىٕبضي لوٍۇغٕىڭ ئەڭ ثىخەتەر ۋە ئەڭ ئبضبْ چبرە ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي 

ئەِّب لورلمىٕىذىٓ ئۆٍىذە ثبر ثوٌغبْ ثبرٌىك پروخ، . ثىٍىپ لبٌغبٔىذى
پىطتبٍٔىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي تبغٍىۋەتىۀٍىگي ئۈچۈْ، لبٍتىذىٓ ثىرەر ۋەلە 

پىطتبْ تەٍَبرالظ ئىػىغب -چىمىرىػمب تەٍَبرٌىٕىع ِەلطىتىذە ثبغمىالتىٓ دورا
ئۇ ھەرلبٔچە لىٍىپّۇ ئىذارىطىذىٓ لوٌىذا ثبر رېتطىپمب . وىرىػىپ وەتتي

دۇوبْ ئبرىالپ -وېرەوٍىه دورىالرٔي ئوغۇرالپ چىمبٌّبً، ئىالجىطىس دۇوبّٔۇ
ٍىغمبْ ضەرەڭگىٍىرىٕي . ٍۈرۈپ ضەرەڭگە ٍبوي پوجبڭسا ٍىغىػمب ِەججۇر ثوٌذى

 . زېرىىّەً ئوٌتۇرۇپ ثېػىٕي لىرىپ چىمىرىػمب تۇتۇظ لىٍذى
ثۇ وۈٍٔەردە دۇوبٔالردا ئەروىٓ ضېتىٍىذىغبْ پوجبڭسىالرِۇ ٍولبپ 

ھەتتب ثىر دۇوبٔذا وىچىه ثىر ئۇٍغۇر ثبٌىطي پوجبڭسا ئبٌىّەْ دەپ . وەتىۀىذى
. وىرگىٕىذە، ئۇ ثبٌىٕي تۇتۇۋېٍىپ زوراۋأٍىك ئەتىرىتىگە تبپػۇرۇپ ثەرگەْ

زوراۋاْ خىتبً جبٌالتٍىرى ئۇ ثبٌىٕي ئبدەَ لېٍىپىذىٓ چىممبْ ۋەھػي ئۇضۇٌالردا 
تبجبۋۇز لىٍىپ ۋە لىَٕبپ تبغٍىۋېتىع ثىٍۀال لبٌّبً، ئۇ ثبٌىٕىڭ چوڭ ئبوىطىٕي 

ئۇٔذىٓ . ثوھتبْ ثىٍەْ ضوالپ لوٍۇغمبٍٔىك خەۋەرٌىرىّۇ تبرلىٍىپ ٍۈرگۀىذى
 ٔىڭ ‘زوراۋأٍىممب لبرغي ووِّۇتىت’دەرِەوٍەرٔىّۇ -ثبغمب وېرەوٍىه دورا

غۇڭب، ئۇٔىڭغب . تؤۇغتۇرۇغي ثوٌّبً تۇرۇپ ئبٌغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ لىٍىۋەتىۀىذى
 .دىٓ پبٍذىٍىٕىػتىٓ ثبغمب چبرە لبٌّىغبٔىذى ۋە ثېٕسىٕالرھبرالالر-ئۀذى ضەرەڭگە

ثىر وۈٔىطي ٍىغمبْ ضەرەڭگىٍىرىٕىڭ ئبزٌىك لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ٍۀە 
ئبزراق ٍىغىپ وىرىع ئۈچۈْ ئبرلب وۇچىالردىىي ئۇغػبق دۇوبٔالرٔي ئبرىالپ 

تۇٍۇلطىسال ثىر . ئبئىٍىٍىه ثىٕبٌىرى ثىٍەْ توٌغبْ ثىر تبر ووچىذا وېتىۋاتبتتي
ئۇٍغۇر ثبٌىطي ٍېٕىذىٓ غۇٍۇٌذاپ چېپىپ ئوتۇپ ئۇٔي ضولۇپ ئۆرىۋېتىػىە لىً 
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ئۇ ثبال ئۇچمبٔذەن ٍۈگۈرگىٕىچە ئۇدۇٌىذىىي ثىر ثىٕبٔىڭ ئبٌذىذا . لبٌذى
ضبٌمىٕالپ تۇرغبْ ثىر ٔەچچە خىتبٍٕىڭ ئبرىطىذىٓ ٍۀە غۇٔذاق چېپىپ ئۆتۈپ، 

لبضىُ ثۇ ثەڭۋاظ ثبٌىٕي . ٍبٔذىىي ثىر تبر ووچىغب ثۇرۇٌۇپال وۆزدىٓ غبٍىپ ثوٌذى
ئبرلىذىٓ غوتۇٌذاپ وبٍىغىٕىچە وېتىۋاتمىٕىذا، ھېٍىمي ثبال ئبرىطىذىٓ ئۆتۈپ 

وەتىەْ ضبٌمىٕالپ تۇرغبْ خىتبٍالرٔىڭ ئىچىذىىي ضېّىس  ثىر پوق لۇرضبق 
ئۇ خىتبٍٕىڭ ئبضّب ِبٍىىطي وىٕذىه . خىتبٍغب وۆزى چۈغىۀذەن لىٍذى

ضۈزۈن -تەرىپىذىٓ ئېٕىغب ٍىرتىٍىپ ئېچىۋېتىٍگەْ، ئۇ ٍىرتىمتىٓ لېٍىٓ ضۈپ
ثبغرى تۆوۈٌۈپ چۈغۈپ ٍەردە ضۆرۈٌۈپ لبٌغبْ -چبۋا ِبً ثىٍەْ لبپالٔغبْ ئۈچەً

ئەٍَو، ”ثوٌۇپ، ئۇ خىتبً ٔېّە ۋەلە ثوٌغبٍٔىغىٕىّۇ ئبڭمىراٌّبً ھبڭۋالمىٕىچە 
ئبٔذىٓ ئبٌذىغب . دەپ ئۈچەٍٍىرىٕي لوٌىغب ئېٍىپ تبرتىػتۇرۇپ لبراۋاتبتتي“ ئەٍَو

ضۀتۈرٌۈپ ٍەردە ضۆرۈٌۈپ ٍبتمبْ ئبچچىك ئۈچەٍٍىرىٕي دەضطەپ پبلىٍذىتىپ 
ثۇٔچە ئېغىر . ٍبرغىٕىچە گۈپال لىٍىپ ئۆز ئىچ ثبغرىٕىڭ ئۈضتىگىال دۈَ چۈغتي

ثبغرىٍىرى ئبضتىذا لېٍىپ ٍېرىٍىپ، -ٍۈوىە ثەرداغٍىك ثېرەٌّىگەْ ئۇٔىڭ ئۈچەً
ٍېٕىذىىي . ىڭٍىرى ٍبٔذىٓ جىرىٍذاپ چبچراپ ئېمىػمب ثبغٍىذىژضبپطېرىك 

الۋ جَبڭ، الۋ جَبڭغب ٔېّە ”خىتبٍالر غۇ چبغذىال ثۇ ھەِىراٍىغب دىممەت لىٍىػىپ، 
 . دېَىػىىٕىچە ئۇ خىتبٍٕي ٍۆٌەپ تۇرغۇزۇغمب ئۇرۇّٔبلتب ئىذى“ ثوٌذى؟

لبضىُ ثۇ تۇٍۇلطىس ثوٌغبْ پبجىئۀي وۆرگىٕىذىٓ وېَىٓ ثبٍبِمي ثبٌىٕىڭ 
دە، لورلمىٕىذىٓ -ئۇچمبٔذەن ٍۈگۈرۈپ ئۆتۈغىٕىڭ ِەلطىذىٕي ئەِذىال چۈغۀذى

 . ...ئىتتىه لەدەٍِەر ثىٍەْ غىپال لىٍىپ ٍۀە ثىر ووچىغب وىرىپ تىىىۋەتتي
توۋۋا، ’: لبضىُ ئۆٍىگە وېٍىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ھېٍىمي ثبٌىٕي ئوٍالپ لبٌذى

ٔېّە دېگەْ چەثذەضتٍىه، ٔېّە دېگەْ ئبددى ھەرىىەت ثۇ؟ ھەَ پبوىسە ھەَ 
ِەْ ئۆزەِچە لىٍىذىغبْ ئىػٍىرىّٕي ئبالھىذە ئېغىر ۋەزىپە دەپ ! ۋەھىّىٍىه
 ‘!ئېھتىَبتٍىرىُ لبٌّبٍذىىەْ، لبرا ثۇ ثبٌىٕيتەٍَبرٌىك ۋە لىٍّىغبْ 

ھەر ٔېّە دېگەْ ثىٍەْ ئۇٔىڭغىّۇ ثۇ ئىػٕي ِەْ لىٍذىُ دەپ ٍبٌغبْ 
. لوغۇْ ٔبِىذا ِبختىٕىپ ثىر ۋەھىّە خەۋىرى تبرلىتىۋېٍىع پۇرضىتي وەٌگۀىذى

... 
 

. لبضىّٕىڭ خىَبٌىٕي ثەدىٕىذىىي ئېچىػىپ ئبغرىع ٍېرىّىذا ئۈزۈۋەتتي
ثبٍىتىذىٓ تبتىالپ لبٔىتىۋەتىەْ ٍەرٌىرى ئۀذىٍىىتە لىسىرىپ ئبغرىپ ئبراِىذا 
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ئۇ ئەضٍىّىٍىرىٕي ٍېرىّىذا توختۇتۇپ ئبضتب تىروىػىپ ئورٔىذىٓ . لوٍّبٍۋاتبتتي
ثۇ ٍېمىٕالردا ئۇٔي رەضّىَەت . تۇرۇپ وبِېر ئىچىذە ئبٍٍىٕىپ ِېڭىػمب وىرىػتي

وۆزىٕي لبٔغب ثوٍىۋېتىپ لبٍتىذىٓ وبِېرىغب ضۆرەپ -ئۈچۈٔال ضورالمب تبرتىپ، ٍۈز
ضوراق ئۆٍىذە .  وبِېردا ٍبٌغۇز ئەِەش ئىذىئۇ ھبزىر. ئەوىرىپ تبغٍىۋېتىػەتتي

 ٌەرِۇ ثىرگە ‘جىٕبٍەتچي’ٍبچە ٍبظ -لىَٕىغبٍٔىرىذىّۇ ئەتىراپىذا ثىر ٔەچچە ٍېڭي
جبٌالتالر ئۇٔي ثۇ ٍېڭي تۇتۇٌغبٍٔىمٍىرى وۆرۈٔۈپال تۇرغبْ تەجرىجىطىس . ثوالتتي

رۇغۀىي، ثۇ . وەٌّەش ئۇرۇپ لىَٕىػبتتي-ٍبظ ثبٌىالرٔىڭ ئبٌذىذىال وەٌطە
لىَٕبغالر ئۇٔي ضوراق لىٍغىٕىذىٓ وۆرە، ٍېڭي ِەھجۇضالرغب ضۈر وۆرضىتىع 

 .ئۈچۈٔال لىٍىٕىۋاتمبْ ئىػالر ئىذى
لبضىّّۇ ثۇ تۈردىىي رەضّىَەت تۈضىٕي ئبٌغبْ لىَٕبغالرغب خېٍي ثۇرۇٔال 

تۈٔطىسال -وۆٔۈپ لبٌغبچمب، ئۆزىٕي تۇتىۋاٌغبْ ھبٌذا جبزا ئۆٍىگە وىرىپ ئۈْ
ئۇ، جبزاٌىٕىۋاتمىٕىذا خىتبٍالرٔي . جبزاٌىٕىػٕي وۈتۈپ تۇرىذىغبْ ثوٌىۋاٌذى

. ئبرىالپ تىٍالپ لوٍغىٕىذىٓ ثبغمب، لىَٕبغٍىرىغب توال ثەن ئېڭىراپّۇ وەتّەٍتتي
جبٌالتالرِۇ ئۇٔي ثبغمىالرٔىڭ ئبٌذىذا ئەڭ ۋەھػي ئۇضۇٌالردا لىَٕىػىپ، 

وېَىٕىي . ھوغىذىٓ وەتىىٕىذە ضۆرەپ ئېٍىپ چىمىپ وبِىرىغب تبغٍىػبتتي
وۈٍٔەردە لبضىّٕىڭ ثۇ خىً چىذاٍِىك ئىرادىطي خىتبً جبٌالتٍىرىٕي زىرىىتۈرۈپال 
لبٌّبً، ٍېڭي تۇتۇٌغبٔالر ئۈچۈّٔۇ ئەوطي تەضىر وۆرضىتىپ، ئۇالرٔىڭ ئىرادىطىٕي 

غۇ ضەۋەپتىٓ ٍېڭي لوٌغب . وۈچەٍتىػىە ئۈٌگە ثوٌۇپ تەضىر لىٍىذىغبْ ثوٌذى
لىطتبلالرغب ئېٍىٕغىٕىغب -ئېٍىٕغبٔالر ئىچىذىّۇ لبْ وۆٌىگە پبتۇرۇٌغىچە لىَىٓ

 لىٍّبً ثەرداغٍىك ثېرىذىغبْ جبضبرەتٍىه ٍبغالر وۆپىَىػىە ‘غىڭ’لبرىّبً، 
 . ثبغٍىغبٔىذى

لبرىغبٔذا : ثۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ثىر ٍبظ ثبال ئۇٔي لبتتىك تەضىرٌۀذۈرگۀىذى
ثبغمىالرٔىڭ تبپػۇرىغي ثىٍەْ تەغۋىمبت ۋارىمي تبرلىتىۋاتمىٕىذا 

ئېھتىَبتطىسٌىغىذىٓ ٔەق ِەٍذأذا لوٌغب چۈغۈپ لبٌغبْ ئوْ ٍەتتي ٍبغٍىك ثۇ ثبال، 
تبٍبق زەرثىطىگە ثەرداغٍىك ثېرەٌّەً ٍبوي وۈٍٔەرچە ئۇٍمىطىس لبٌذۇرۇٌغىٕىذا 

جۆٍٍۈپ ضېٍىپ تەغۋىمبت ۋارالٍىرىٕي وىّٕىڭ ثەرگۀٍىگىٕي پبظ لىٍىپ 
لوٍۇغىذىٓ لورلۇپ، تىٍىٕي چىمىرىپ تۇرۇپ ئۆز ئىڭىىىگە لبتتىك ِۇغتالپ 

 ! تىٍىٕي چىػٍەپ ئۈزىۋېٍىپ ضۆزٌىَەٌّەش ثوٌىۋاٌغبْ
لبضىُ وبِېرداغٍىرى ثىٍەْ تېخي ٍېڭي ثوٌغبچمب، ئۇالر ثىٍەْ ضۆزٌەغىىچە 
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غۇڭب، ئۇ لبٍتىذىٓ ئەضٍىّىٍىرىٕىڭ لبٌغبْ لىطّىٕي ئەضٍەظ . ثوٌّىغبٔىذى
 . ...ئىچىگە وىرىپ وەتتي

 
ٍېمىٕمي ئبٍالردىٓ ثېرى ثۇ غەھەردىال ئەِەش، ھەتتب خېٍي چەت 

غەھەرٌەردىّۇ خىتبٍالر ئبرىطىغب ۋەھىّە ضېٍىع ۋەلەٌىرى ئبرىالپ وۆرۈٌىذىغبْ 
ئبرىالپ وۆوتبتچي خىتبً ثبلمبٌٍىرى ٍولبپ . ۋەزىَەت غەوىٍٍۀّەوتە ئىذى

وېتىذىغبْ ٍبوي ئۇالرٔىڭ پووەٍٍىرىذىىي ِبٌٍىرى ئىچىگە ثىرەر وېطىه لوي 
ٍبوي وېطىٍگەْ لۇاللالر وىرىپ لبٌىذىغبْ ئەھۋاٌالر وۆرۈٌۈپ تۇرغبچمب، 

وۈٔگە -ئبدەتتىىي ئۇغػبق غەھەر ثبزارٌىرىذا خىتبً ٍبٍّىچىٍىرى وۈٔذىٓ
ثبزارالردا ئۇ ٍەردە ثىر وېطىه ثبظ، -ھەتتب ثەزى غەھەر. ئبزىَىپ ثبرِبلتب ئىذى
ثبغرى چۇۋىۋېتىٍگەْ، -لوٌٍىرى وېطىۋېٍىٕغبْ، ئۈچەً-ثۇ ٍەردە ثىرەردىٓ پۇت

جىگەرٌىرى لوچىۋېتىٍگەْ، ٍۈرەوٍىرى ضۇغۇرىۋېٍىٕغبْ دېگۀذەن پبرچىالٔغبْ 
خىتبً گەۋدىٍىرى ئۇچىراپ تۇرىذىغبْ ۋەھىّىٍىه وۆرۈٔۈغٍەرِۇ ئبرىالپ ثوٌۇپ 

ٍۀە غۇٔىڭذەن ئبرىالپ ثىرەر ٍۈن ِبغىٕىطي، ثىرەر خىتبً ثوٌىىۋاً . تۇراتتي
ِبغىٕىطي، تبوطىٍىرى وېتىۋېتىپ ئۆزىچىال پبرتالپ وېتىذىغبْ، ثەزى خىتبً 

غۇڭىالغمب، . ئۆٍٍىرىّۇ پبرتالپ وۆٍۈپ وېتىذىغبْ ھبدىطىٍەرِۇ ٍوق ئەِەش ئىذى
چەت ٔبھىَە ثبزارٌىرىذا خىتبٍالر ثەوال ئبز وۆرۈٔىذىغبْ، ٍوي ثوٍي پوٍىس 

ثىىەتٍىرى خىتبً لبچمۇٍٔىرى ثىٍەْ توٌۇپ تبغىذىغبْ ئەھۋاٌالر ئبدەتتىىي ھبٌغب 
لۇراٌٍىك ضبلچىٍىرىٕي -تبجبۋۇزچىالر ھۆوۈِىتىّۇ ھەرثي. ئبٍٍىٕىپ لېٍىۋاتبتتي

خىتبً . ھېٍي ئۇ ٍبلمب، ھېٍي ثۇ ٍبلمب توغۇپ ثېػي لېَىپال وەتىۀىذى
تبجبۋۇزچىالر ھۆوۈِىتي ثبرٌىك ئورگبٍٔىرىذىال ئەِەش، ھەتتب ھەرثىر ئىذارە، 

ھەرثىر زاۋۇت، ھەرثىر ِەھەٌٍىگىچە دېگىذەن ئۀچۋۀتىڭ غۆثىٍىرىٕي وۆپەٍتىپ 
. جبضۇضٍىرىٕي وۆپەٍتىع ثىٍەْ ئبۋارە ئىذى-لۇرۇپ، پۇخراچە ٍبضبٔغبْ ضبلچي

ضىٍىمالرٔي -خىتبً ِەروەزى ھۆوۈِىتىّۇ ثۇ راٍؤذىٓ ئبٌىذىغبْ ثبرٌىك ثبج
.  ئۈچۈْ ئىػٍىتىع ئىختىَبرىٕي ثەرگۀىذى‘زوراۋأالرغب زەرثە ثېرىع’پۈتۈٍٔەً 

 ئورٔىغب لۇراٌٍىك ‘ثىچبرە ئىػٍەِچىٍەر’ثۇ وۈٍٔەردە خىتبٍذىٓ وېٍىذىغبْ 
-ھەرثىٍەر، لۇراٌٍىك ضبلچىالر، ِەخطۇش وۇرۇضالردا تەرثىَەٌۀگەْ جبضۇش

تبجبۋۇزچي ھۆوۈِەت دائىرىٍىرى دۆٌەت تۈضىٕي . زوراۋأٍىرىٕي توغىّبلتب ئىذى
ئبٌغبْ ثۇ خىً خىتبً تېررورچىٍىك ھەرىىىتىٕي وۈچەٍتىع ثىٍەْ ثىرگە، 
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خىتبٍغب لبراپ لبچىذىغبْ لبچمۇٍٔىرىٕي چەوٍەظ ئۈچۈْ لبٍتىپ وەٌگىٕىذە 
ٔوپۇضمب ئبٌّبٍذىغبٍٔىغي، وەتىەْ ھبِبْ ئىػتىٓ چىمىرىٍغبْ 

ھېطبپٍىٕىذىغبٍٔىغي، خىتبٍغب ثبرغىٕىذا ٔوپۇضمب ئېٍىّٕبضٍىك، ئىػمب ئبٌّبضٍىك، 
وبرخبٔب ئبچتۇرِبضٍىك، خىتبٍغب وېتىع ئۈچۈْ ثىٍەت ئبٌغبٔالردىٓ -دۇوبْ

دېگۀذەن چبرىالرٔي ئىػمب ...  ئېٍىع، ‘چىگرادىٓ چىمىع ثېجي’ھەضطىٍەپ 
ثۇٔذاق ثېطىُ، چەوٍىّە ٍبوي لورلۇتۇغالر دېگۀذەن ئۆٔۈَ . ضېٍىػمب وىرىػتي

ضبپبٌىك ھبٍبتمب وۆٔۈپ -لبرىغبٔذا تىگي ثوظ ٍبوي تېٕچ وەٍپي. ثەرِەٍۋاتبتتي
لبٌغبْ خىتبٍالرٔىڭ خېٍي وۆپ لىطّي ثۇ ئەٌٕي تبغالپ لېچىػمب تەٍَبر ثوٌۇپ 

 .لبٌغبٔذەن لىالتتي
ثۇٔىڭغب ِبش ھبٌذا ثۇ وۈٍٔەردە ٍەرٌىىٍەر ئۈچۈْ خىتبً ثېطىّي ھەددىذىٓ 

لىسىك ٍېرى، خىتبٍالر ٍەرٌىىٍەردىٓ لورلۇپ ئۇالرٔي . ئبرتۇق ئېغىرالغّبلتب ئىذى
ثىر تەرەپتىٓ ئىػتىٓ ثوغبتمىٍي تۇرضب، ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ وبِىَىپ وەتىەْ 

ئەِگەن وۈچىٕىڭ ئورٔىٕي توغمۇزۇظ ئۈچۈْ ٔبزارەت ئبضتىذا ثوٌطىّۇ 
ٍەرٌىىٍەرٔىڭ وۇچىالرغب چىمىػي ئبختۇرۇٌۇغمب غەرتطىس . ئىػٍىتىػّەوتە ئىذى

ثوً ضۇٔغبٕٔىڭ ئۈضتىگە، لوٌىذا ئىذارىطىٕىڭ، ِەھەٌٍىطىٕىڭ، ووپۇراتىپ ٍبوي 
جەِىَەتٍىرىٕىڭ، ِەھەٌٍە ضبلچىٍىرىٕىڭ، ِەھەٌٍىٍەردىىي زوراۋأٍىممب لبرغي 

دېگۀذەن ثىرِۇٔچە ... ئەتىرەت ئىػخبٔىٍىرىٕىڭ، پبرتىَە ٍبچىىىٍىرىٕىڭ، 
تبِغىالر ثېطىٍغبْ ثىر تولۇَ رۇخطەت لەغىسىٕي ٍېٕىذا وۆتۈرۈپ ٍۈرىػي غەرت 

ثۇ لەغەزٌەرٔىڭ پبتال ۋالتي توغۇپ لبٌغبٕٔي ئبز دەپ، ٍېڭىالظ ھەلمىّۇ . ئىذى
-ٍەرٌىه خەٌمتىٓ لورلۇپ ٍۈرگەْ ٔۇرغۇْ ئىذارە. ثەوال لىّّەت ئىذى

جەِئىَەتٍەر ٍەرٌىىٍەر زىچىراق ئوٌتۇرغبْ ئبئىٍىٍىه ثىٕبٌىرىذىٓ ٍەرٌىه 
-ئبئىٍىٍىىٍەرٔي تبرلبلالغتۇرۇپ ِەخطۇش خىتبً ئبئىٍىٍىه ثىٕبٌىرىغب ثىردىٓ

ئەِّب . ئىىىىذىٓ لبٌمبْ لىٍىپ چېچىپ ئورۇٔالغتۇرۇغمب وىرىػىۀٍەرِۇ ثوٌذى
ٍۀە ٔۇرغۇْ ئورۇٔالر ئۇٍغۇر ئبئىٍىٍىرىٕي ضبپ خىتبً ئبئىٍىٍىه ثىٕبٌىرىغب 

. ثىرەردىٓ تبرلىتىپ ئورۇٔالغتۇرۇغتب خېٍي وۆپ لىَىٕچىٍىمالرغب دۈچ وېٍىػتي
ثىر لىطىُ ئىذارىالردا ٍەرٌىه ئبئىٍىٍەرٔىڭ ضبٔي ثىر ثىٕب زاٌىغب ثىرەردىّٕۇ ٍەتّەً 

 ‘لەرز’لبٌغبچمب، لوغٕب ئىذارىالرٔىڭ ئبئىٍىٍىه ثىٕبٌىرىذىٓ ٍەرٌىه ئبئىٍىٍىه 
ئېٍىػتەن ئبدەِٕىڭ خىَبٌىغب وەٌّەٍذىغبْ غەٌىتە ئەھۋاٌالرِۇ وۆرۈٌۈغىە 

ئېغىر ِىٍٍەتچي غوۋېٕىطت ئەلىذىٍىه ئىذارە ثبغٍىمي ثبر ئىذارىالردا . ثبغٍىذى
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ِىٍٍىٌ ئبئىٍىٍىىٍەرٔي ٍىغىپ ثىرال ثىٕبغب لبِىۋېٍىپ، رەضّىٌ لۇراٌٍىك پوضت 
وۈٔذۈز لبتتىك ٔبزارەت لىٍىع ئبرلىٍىك، ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ھەرىىىتىٕي -لوٍۇپ وېچە

 . ٔبزارەت ئبضتىغب ئېٍىػمب ئۇرۇٔۇغّبلتب ئىذى
لبضىّّۇ غۇ لبتبردا ٍەرٌىىٍەرٔي خىتبٍالر ئبرىطىغب تبرلىتىپ ئورۇٔالغتۇرۇظ 
پىالٔىغب توغرا وېٍىپ، ئوْ ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ توال ئىٍتىّبش لىٍىپ تەخطىُ لىٍىّٕبً 

وەٌگەْ ئۇچ ئېغىسٌىك ثىر ئۆٍگە ئېرىػىپ ئىذارىطىذىىي ثىر چۇجبڭٕىڭ 
گەرچە ثەظ ٍىٍذىٓ ثېرى . ثوٌۇظ دەرىجىطىگە ئېرىػىپ لبٌغبٔىذى‘ لوغٕىطي’

پبوىسە ۋە -ثىرەر لېتىّّۇ ئبلٍىٕىپ ضىرالّٔبٍذىغبْ وؤب ثىٕبضىذىٓ لۇتۇٌۇپ پبن
ئبزادە ئۆٍگە ئېرىػىەْ ثوٌطىّۇ، خېٍي وۈٍٔەردىٓ ثېرى ئبغىٕىٍىرى ثىٍەْ 

ۋەزىپىطىٕي ئورۇٔذاظ پۇرضىتىگە ئېرىػەٌّەً، خۇددى ثىر ‘ ئوٌتۇرۇظ لىٍىع’
خۇددى غۇٔىڭذەن لبٌغبْ . ٔېّىطىٕي ٍولىتىپ لوٍغبٔذەوال ثوٌۇپ ٍۈردى

خىتبً ئبئىٍىٍىه ثىٕبٌىرى ئۈچۈْ لبٌمبْ ثوٌۇپ ’ئۈٌپەتٍىرىذىٓ ئىىىىطىّۇ 
 ۋەزىپىطىگە تەخطىُ لىٍىٕىپ ئۆً وۆچىۀٍىگي ئۈچۈْ، ئۈٌپەتچىٍىه ‘ثېرىع

 ‘ئۆً تەخطىّبتي’ثۇ خىً ٍېڭىچە . ئىػٍىرى خېٍىذىٓ ثېرى توختبپ لبٌغبٔىذى
. لبضىُ ثىٍەْ دوضتٍىرىٕىڭ ثىر ٍەرگە جەَ ثوٌىػىغب توضمۇْ ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى

ثۇٔىڭذىٓ ئۇٔىڭ ووچب خەۋەرٌىرىٕي توپٍىػي زىَبٔغب ئۇچرىغبْ ثوٌطب، 
 .دوضتٍىرىٕىڭ گبٌٍىرى لىچىػىپ زادىال ئبراِىذا لوٍّىغبٔىذى

دەضٍىۋىذە، خىتبٍالرغب ۋەھىّە ٍبرىتىع ھەرىىەتٍىرىٕىڭ ثبغٍىٕىػىذا 
خىتبٍالرٔىڭ ٍەرٌىىٍەرگە تۇتمبْ پوزىتطىَىٍىرى ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن لوپبٌٍىػىپ، 

ھەرلبٔذاق ثىر خىتبً، ٍەرٌىىٍەرگە خبٌىغبٔچە ۋەھػىٍىه لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ 
وەتىەْ ثوٌطب، ۋالىتٕىڭ ئۇزۇرىػىغب ۋە ثۇ خىً ۋەھىّىٍىه لىطبش ئېٍىع 

ھەرىىەتٍىرىٕىڭ وۆپىَىػىگە ئەگىػىپ غەخطىٍەر ثوٍىچە ئبغىبرە لوپبٌٍىك 
لىالٌّبٍذىغبْ، لۇراٌطىس ثوٌغىٕىذا ٍەرٌىىٍەرٔي وۆرضە ٍبٌغبْ ھىجىَىػىپ داجىپ 

، لېچىػىذىغبْ، لۇراٌٍىك ھىّبٍىچىٍىرى ثوٌغىٕىذا چوڭ گەپ لىٍىػىۋاٌىذىغبْ
 ثوٌۇپ ئۆزگەرِەوتە ثىۋاضتە تؤىّبٍذىغبْ ٍەرٌىىٍەرٔي ثوزەن لىٍىۋاٌىذىغبْ

ئەِّب لوٌىغب لۇراي چىمىپ لبٌغبْ زوراۋأالر ئەتىرىتىذىىىٍەر، ِىٕجىڭالر، . ئىذى
ضبلچىالر، لۇراٌٍىك ضبلچىالر، جەپبڭجۈٍٔەر ٍەرٌىىٍەرگە ثبرغبٔطېرى ۋەھػىٍىه 

دۇِجبالپ، ٍبٍٔىرىٕي ئبختۇرۇپ -لىٍىػمب ثبغالپ، ئبزىرالال ثبھبٔە تېپىۋاٌطب ئۇرۇپ
تبالڭ لىٍىػىذىغبْ، ٔەپ چىمىراٌّىغىٕىذا پۇتبخ چىمىرىػىپ ضۇالپ لوٍۇپ -ثۇالڭ
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لىَٕبپ ئوٍٕبٍذىغبْ، ھەتتب ووچىالردا ٍەرٌىىٍەرگە ئوق چىمىرىپ ئېتىپ 
لېرىٕذاظ ئبوب ’لىطمىطي، ثۇ . تبغالٍذىغبْ ھبدىطىٍەر وۆپىَىػىە ثبغٍىذى

.  دېَىٍگۀٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ ئەضٍي لىَبپىتىٕي توٌۇق ئبغىبرىالغمبٔىذى‘ِىٍٍەت
ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئەضٍي لىَبپىتي _ ِبٔب ثۇ 
 . ئىذى

ٍەرٌىه خەٌمّۇ دەضٍىۋىذە ثۇ خىً ۋەھىّىٍىه ھەرىىەت پەٍذا لىٍغۇچىالرٔي 
ئېغىر ھبلبرەت لىٍىپ لبرىالپ ٍۈرگەْ ثوٌطىّۇ، خىتبٍالرٔىڭ ئۆچّۀٍىىي ۋەھىّە 

لېٕىغب ضىڭىپ وەتىەْ -پەٍذا لىٍغۇچىالرغىال لبرىتىٍغبْ ئەِەش، ثەٌىي لبْ
ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه ئىىۀٍىىىٕي، غۇٔىڭذەن ثۇ تۈردىىي ھەرىىەتٍەرٔىڭ وەٍٕي 
ئۈزۈٌّەً داۋاَ لىٍىػىغب ئەگىػىپ ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍغۇچي پىذائىٍىرىغب 

غەزەپٍىٕىػتىٓ، تەدرىجي ھبٌذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئۆچّۀٍىه لىٍىذىغبْ 
 .ِىٍٍىٌ ھېططىَبتمب لبٍتب وېٍىػىە ثبغٍىغبٔىذى

لبضىّّۇ، ٍەرٌىىٍەر دەضٍىۋىذە ثۇ خىً ۋەلەٌەرٔي ثۇرۇٔمىذەن ئۆتىۈٔچي 
ۋەلەٌەر دەپ، ثېػىّىسغب ثىھۇدە ئىع تېپىپ ثېرىذىغبٔالر دېَىػىەْ ثوٌطب، ِبٔب 

ئۀذى ثوٌغىٍىك ثوٌذى، ثۇ ئىع ِۇغۇ غەوىٍذە داۋاَ ’ئۀذى تەدرىجي ھبٌذا 
 دەپ لبرىػىپ، وۆڭٍىذە ‘لىٍّىغىٕىذا ثىسٔىڭ تەغذىرىّىس تۈگەغىەْ ثوٌىذۇ

ثوٌطىّۇ ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەرٔي ھىّبٍە لىٍىػمب لبراپ ئۆزگىرىع لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي 
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ھەرثىر ثىٕبدا، ھەرثىر دۇوبٔذا، ھەرلبٔذاق ثىر . وۆرِەوتە ئىذى

ٍىغىٕذا ٍەرٌىىٍەردىٓ ثىرٔەچچىطي ثوٌطىّۇ ثوٌۇپ تۇرىػىٕي غەرت لىٍىع 
ھبٌىتي ٍەرٌىىٍەر ئبرىطىذىىي ئۆً جبپبضىٕي ٍەتىىچە تبرتىػمبْ، ئىػتىٓ 

لوغٍىٕىع تەھذىتىذىٓ ثېرى وېٍەٌّەضٍىىتەن ئۀطىسچىٍىىٍىرىذىٓ 
لىطّۀٍىىتە ثوٌطىّۇ لۇتۇٌۇپ لېٍىػي، ثىر لىطىُ ٍەرٌىه وىػىٍەرٔي خوغبٌّۇ 

 . لىٍغبٔىذى
غۇٔذالتىّۇ، لبضىّٕىڭ وۆڭٍىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٍەرٌىىٍەرگە 

ۋەھػىٍىه لىٍىػٍىرى پەۋلۇٌئبددە ئبرتىپ وەتىۀذەن ثىٍىٕىپ، لىٍىۋاتمبْ 
لبٔذاق -ئىػىٕىڭ ئىجبثىٌ تەضىرىذىٓ ضەٌجىٌ تەضىرى ئبرتىپ وېتىۋاتبِذۇ

ئۇ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثېرىٍگەْ . دەٍذىغبْ ثىر خىَبي وېٍىۋاٌغبْ ئىذى
زەرثىٍەر تۈپەٍٍىذىٓ ٍەرٌىىٍەرٔىڭ وۆرىۋاتمبْ زۇٌۇِىٕىڭ پەۋلۇٌئبددە 

ئېغىرٌىػىپ وېتىۋاتمبٍٔىغىٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع ئۈضتىذە غۇٔچە وۆپ ئوٍٍىٕىپّۇ 
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خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . تۈزىگىرەن ثىرەر ٔەتىجە چىمىراٌّبً ٍۈرِەوتە ئىذى
ِبھىَىتي ئەضٍىذىال لبضىّغب ثەٌگىٍىه ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ِەلطىذى ئەضٍىذىٕال 

ئۇٍغۇرالرٔي ثىر ئبِبي لىٍىپ ٍولىتىۋېتىپ، ثۇ ٍەرگە خىتبً وەٌتۈرۈپ 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالر ٔەچچە ِىٍَوْ ئبدىّىٕي لۇرثبْ . توغمۇزىۋېتىع ئىذى

ئەجەثب، لىٍىۋاتمبْ ثۇ ھەرىىىتىُ ’لبضىُ، . لىٍۋەتطىّۇ رازى ثوٌىػبتتي
ثوٌۇپّۇ ھېٍىمىذەن ھەددىذىٓ . پبت ئۆزىگە ضۇئبي لوٍبتتي- دەپ پبت‘توغرىّىذۇ؟

ئبرتۇق خبرٌىٕىپ وېتىۋاتمبْ، ثىھۇدە جبزاٌىٕىپ وېتىۋاتمبْ ۋە ثىھۇدە 
ئۆٌتۈرۈٌىۋاتمبْ ٍۇرتذاغٍىرىٕي وۆرگىٕىذە، ثۇ ھەرىىىتىذىٓ دەرھبي ٍېٕىۋېٍىػىٕي 

 .ئوٍالپّۇ وېتەتتي
ئەضٍىذىال لبضىُ ثۇ ثىر ٔەچچە ئبٍذىٓ ثېرى ثىرەر لېتىّّۇ ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە 

ضۈرۈغتە لىٍغبٔذا ئۇٔىڭ ثۈگۈٔگىچە . ھەرىىىتي پەٍذا لىالٌّبً وەٌّەوتە ئىذى
پەٍذا لىٍغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لورلۇتۇپ لوغالظ ئۈچۈْ ئېٍىپ ثبرغبْ 
ۋەھىّە ٍبرىتىع ھەرىىىتىّۇ ئبرأال ئىىىي لېتىُ ثوٌۇپ، جەِئىَەتتە تەخّىٕەْ 
ھەپتىذە ثىرەر لېتىّذىٓ پەٍذا ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبْ ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع 

لبضىُ . ھەرىىەتٍىرىٕىڭ ھېچ ثىرضي ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرەر ِۇٔبضىۋېتي ٍوق ئىذى
توۋۋا خۇداٍىُ، ٍۈز ثېرىۋاتمبْ ثۇ ’: ثۇالرٔي ئوٍالپ ضەي خىجىً ثوٌۇپ لبٌذى

ۋەھىّىٍىه ھەرىىەتٍەرٔي ٍبٌغۇز ِۀال پەٍذا لىٍىۋاتمىٕىّذەن، ھېچ ثوٌّىطب ِۀال 
ِەْ غۇٔچە ! پىالٔالپ لوِبٔذأٍىك لىٍىۋاتمىٕىّذەن ئوٍالپ وېتىپتىّۀغۇ

وۆرەڭٍەپ وەتىىذەن، ثبظ لبتۇرۇپ ئوٍٍىٕىپ وەتىىذەن ٔېّە لىٍغبٔىذىُ؟ ثۇ 
ئىػالرٔي لىٍىۋاتمبْ ثبغمب پىذائىالرٔىڭّۇ ثۇٔچىٍىگىٕي ئوٍٍىغىچىٍىه ئەلىٍٍىرى 

  ‘ثبر وىػىٍەردۇ؟
لبضىُ لۇرۇق خىَبٌالرٔي تبغالپ، پبتىراق ٍۀە ثىر ۋەھىّە پىالٔالظ غېّىٕي 

 .لىٍىػمب وىرىػتي
لبضىُ : دېّىطىّۇ، لبضىّٕىڭ ثۇالرٔي ئوٍالپ لوٍۇغمىّۇ ھەلمي ثبر ئىذى

تۇٔجي ھەرىىىتىٕي ثبغٍىغبْ وۈٍٔىرىذە، ھېٍىمي ئىىىي وىتبثٕي پەۋلۇٌئبددە 
وۆرۈپ لبٌغىٕىٕي ھېطبپمب ئبٌّىغبٔذا، ۋەتەْ، ِىٍٍىتىٕىڭ تەلذىرىٕي ھەي لىٍىػمب 

ِۇٔبضىۋەتٍىه تۈزۈگىرەن ثىرەر ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبت ۋارىغىٕىّۇ ئبضبٍٔىمچە 
ِبٔب ثۈگۈْ، ۋەزىَەتٕىڭ ئۇ وۈٍٔەرگە لبرىغبٔذا غۇٔچە . ئۇچىراتمىٍي ثوٌّبٍتتي

-جىذدىٍىػىپ وەتىىٕىگە لبرىّبً ئبپتوۋۇز ثېىەتٍىرىذە، تبِالردا، ئىطتوٌجب
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ئەخٍەتخبٔىالردا ۋەھىّە پەٍذا لىٍىػمب دائىر تەغۋىمبت -تۈرۈوٍەردە، ھبجەتخبٔب
-لبتبرىذىىي تەغۋىمبتالرٔي ئۇٔىڭ ئۆزىّۇ پبت... چېرتَوژ -ۋارالٍىرى، رىتطىپ

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى . پبتال ئۇچۇرىتبالٍذىغبْ ۋەزىَەت ثبرٌىممب وەٌّەوتە ئىذى
دەضٍىۋىذە ثۇ خىً تەغۋىمبت ۋارالٍىرىٕي تېپىۋاٌطب ئبالھىذە داۋراڭ لىٍىػىپ 
ثبرِبق ئىسٌىرىٕي ئېٍىع، پۇرالٍىرىٕي تەوػۈرۈظ، لەغەزٌەرٔىڭ، ثېطىٍىع 

ٍەرٌىرىٕىڭ ِۀجەضىٕي ئبختۇرۇظ جەھەتتە پۈتۈْ وۈچىٕي ضەپەرۋەر لىٍىپ 
رازىۋىتىىغب وىرىػىع ثىٍۀال لبٌّبً، ِىٍٍىٌ ثۆٌگۈٔچي ئۇٔطۇرالرغب ئەجەٌٍىه 

زەرثە ثېرىػٕي ٍولۇرى دوٌمۇٔغب وۆتۈرۈظ ئۆگۈٔۈظ وورۇضٍىرىٕي 
ِبٔب ئۀذى، تەغۋىمبت . ئۇٍۇغتۇرۇغۇپ خەٌمٕي لورلۇتۇغمب تىرىػبتتي

ۋارالٍىرىٕىڭ وۆپىَىپ وەتىۀٍىىىذىٓ ثۇٔذاق ۋارالالر خىتبٍالرغىّۇ التب 
ثىرٌەپ تەوػۈرۈپ ٍۈرۈظ ئورٔىغب غۇ ٍەردىال ٍوق -تېتىَذىغبْ ثوٌۇپ، ئۇالرٔي ثىر

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، ثۇ وۈٍٔەردە . لىٍىۋېتىع ثىٍەْ چەوٍىٕىػىە ِەججۇر لبٌّبلتب
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۈچۈْ ھەپىٍىػىذىغبٔغب ئۇٔذاق لەغەز ٍۈزىذىىي 

وۈٔطبٍىٓ : تەغۋىمبتالرغب لبرىغبٔذا تېخىّۇ جىذدى ۋەزىپىٍەر ئبٌذىذا تۇراتتي
ثىرضىذىٓ ۋەھىّىٍىه ھەرىىەتٍەرٔي پبظ لىٍىع -وۆپىَىپ وېتىۋاتمبْ ثىر

ئىػٍىرىّۇ خىتبٍالرٔي ثىر لوٌىٕي ئىىىي لىٍىپ جىذدىٌ تەوػۈرۈغٕي تەٌەپ 
غۇڭب، خىتبٍالر ئۀذى تبِذىىي لەغەزٌەرٔي رازىۋىتىب لىٍىع . لىٍّبلتب ئىذى

ثىٍەْ ۋالىت ئىطىراپ لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب ثوغۇزالٔغبْ ۋەتۀذېػىٕىڭ ثېػىٕي، 
دېگۀذەن تېخىّۇ ئەھّىَەتٍىه ... وېطىٍگەْ ٍۈرتذېػىٕىڭ ثبرِبلٍىرىٕي 

. ٔەرضىٍەر ئۈضتىذە رازىۋېتىب لىٍىػمب وۆپرەن وۈچ ضەرپ لىٍىػّبلتب ئىذى
ئۇ ٍېڭي ھەرىىەت ثبغٍىغبْ : لبضىّٕىڭ روٌي ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال تۈگىّەٍتتي

وۈٍٔىرىذە خىتبٍغب لبچىذىغبٔالر ھەلمىذە ئېغىس ئېچىػمىال ثوٌّبً لبٌّبً، 
خىتبٍذىٓ وېٍىذىغبْ ٍېڭي تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍەرٔىڭ ضبٔىّۇ ٍىٍىغب ِىٍَؤغب 

ِبٔب ثۈگۈْ، خىتبٍذىٓ وېٍىۋاتمبْ ٍوٌوۋچىالر . لوپبر ھبٌەتتە ئىذى-ٍېتىپ
پوٍىسىٕىڭ ۋاگؤٍىرى ئبضبضەْ ثوغبپال وېتىع ثىٍەْ ثىرگە، خىتبٍغب لبراپ 

لېچىػىۋاتمبْ خىتبٍالرٔىڭ ٍوٌوۋچىالر پوٍىسى تۈگۈي، ٍۈن پوٍىس ۋاگؤٍىرىٕىّۇ 
ئۇٔىڭذىٓ لبٌطب، خىتبٍذىٓ . توٌذۇرۇپ لېچىػىذىغبْ ۋەزىَەت ٍبرىتىٍغبٔىذى

وېٍىپ ِەثٍەغ ضېٍىپ خىتبً ئبلمۇٍٔىرىغب ئىع پۇرضىتي ٍبرىتىپ ثېرىػٍەر 
وەٍٕىذىٓ -ئبضبضەْ توختبظ ثىٍۀال لبٌّبً، وؤب ئىع ئورۇٍٔىرىّۇ وەٍٕي
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تبلىٍىپ، خىتبً وەٌگىٕذى ئىػطىسٌىرىٕىڭ ضبٔي غىذدەت ثىٍەْ ئبرتىپ 
ئبٍالرغىچە ئىع تبپبٌّبً ٍېتىپ ثىىبر ٔبْ ٍەٍذىغبٔغب چۈغۈپ لبٌغبْ . وېتىۋاتبتتي

ٔۇرغۇٍٔىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرى لوٌىذا ثبرىٕي ٍەپ تۈگىتىػىپ، 
 ئېٍىٕي تبغالپ لېچىع ‘ٍبۋاٍىالر’ثىرەر ۋەھىّىگە دۈچ وەٌّىگەْ ثوٌطىّۇ، ثۇ 

ثۇٔي ئبز دەپ ئوتتۇرٌۇلتب تىّطىمٍىػىپ ٍۈرگەْ خىتبً . غېّىغب وىرگۀىذى
-ثىرىٕي ئبٌذاظ، ھەتتب ثىر-ئبٌذاِچىٍىرى، ئەتىەضچىٍىرى، ثۇالڭچىٍىرى ثىر

ئبغىبرە ثۇالغالر ٔەتىجىطىذىّۇ، ثۇ ئەٌٕي ئبدەتتىىي خىتبً -ثىرىٕي ئۇچۇق
تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرى ئۈچۈْ ٍېتىپ ئبغمىچە خەتەرٌىه ٍەرگە 

ثۇٔذاق لبالٍّىمبٔچىٍىك ئىچىذە لبٌغبْ ثۇ ئەٌذە ضودا . ئبٍالٔذۇرىۋەتىۀىذى
ِەدۀىٌ وۆڭۈي ئېچىع -ضبھەٌىرى، ئىػٍەپچىمىرىع ضبھەٌىرى، ئولۇتۇظ

ضبھەٌىرى ثبرغبٔطېرى پبٌەچٍىٕىپ، ِبي ثبھبٌىرىٕىڭ ئۇچمبٔذەن ئۆرٌەپ 
ثۇ جەھەتتىٓ ئبٌغبٔذىّۇ لبضىّٕىڭ ۋاضتىٍىك . وېتىػىٕي وەٌتۈرِەوتە ئىذى

 . ئوٍٕىغبْ روٌىٕي وىچىه ِۆٌچەرٌىگىٍي ثوٌّبٍتتي
خىتبً تبجبۋۇزچىالر ھبوىّىَىتي ٍۇلۇرىمىذەن خىتبً تبجبۋۇزچىالر 

پبجىئەضىذىٓ لبتتىك ئۀطىرەغّەوتە ۋە ٍەتىىچە ئىچىي زىذىَەتىە پېتىپ 
ثۇ ثىر لبٔچە ئبً ِبثەٍٕىذە خىتبً تبجبۋۇزچىالر ھبوىّىَىتي . لبٌّبلتب ئىذى

ثىرلبٔچە لېتىُ ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق پبرتىىوَ، ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق لۇرۇٌتبً، ئبپتؤوَ 
راٍؤٍۇق ھۆوۈِەت ۋە ھەرثي راٍوْ وبتىۋاغٍىرىٕي ئبٌّبغتۇرغبْ ثوٌطىّۇ، 

وۈٔگە ئېغىرٌىػىپ وېتىۋاتمبْ ۋەزىَەتٕىڭ تەرەلمىَبتىٕي زادىال -وۈٔذىٓ
خىتبً تبجبۋۇزچىالر دائىرىٍىرى ِىڭ تەضتە توپالۋاتمبْ ئۈضتۈْ . توضىَبٌّىذى

خىتبً ٔوپۇضي ٍبرىتىۋېٍىع ھەرىىىتىٕىڭ ٍېرىُ ٍوٌذا ئۈزۈٌۈپ لېٍىػىٕىڭ 
ئبٌذىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ ٍەرٌىه خەٌمٍەرگە ۋەھػي ضىَبضەت ٍۈرگۈزۈظ ثىٍەْ 

ثىرگە، ئۆز ِىٍٍىتىگىّۇ ٔۇرغۇٍٔىغبْ توضبٌغۇالرٔي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذىغبْ 
ٍىغىپ ئىَتمبٔذا، لبضىّٕىڭ . وەٍٕىذىٓ چىمىرىػّبلتب ئىذى-لبرارالرٔي وەٍٕي

تۇٔجي ھەرىىىتىذىٓ ثۇٍبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى رەضّىٌ ئېغىر ثوھراْ ئىچىگە 
 .وىرىپ لبٌّبلتب ئىذى

ثىىبرغىال -ثۇ ھەرىىەتٍەرگە وىرىػىع ثىٍەْ خەٌمىّٕىڭ ثېػىغب ثىىبردىٓ’
دەپ ئوٍالٍذىغبْ لبضىُ، ۋەتىٕىذىىي خىتبً _ لبٔذاق؟ - ثبال تېپىپ ثەردىّّۇ

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثۈگۈٔىي ثوھرأٍىك ھبٌىتىٕي ئېطىگە ئېٍىپ، ِىٍٍىٌ 
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ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ وۆرۈٔەرٌىه ٔەتىجىٍەرگە ئېرىػىۋاتمبٍٔىغىٕي ھېص 
توغرا، ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتىّىسٔىڭ _ لىٍىػمب ثبغٍىذى، 

لبضىُ ثىر ئبز ثوٌطىّۇ _ ِەلطىذى ثۈگۈٔىىذەن ۋەزىَەت ٍبرىتىع ئەِەضّىذى؟ 
ٍبق، ثۇ ھەرىىىتىّىسٔي تېخىّۇ وەڭ لبٔبت _ راھەتٍىٕىپ ثىر ٔەپەش ئېٍىۋاٌذى، 

ٍبٍذۇرۇغىّىسغىال ثوٌىذىىي، ھەرگىسِۇ ثىطّىٍالضىذىال توختبپ لېٍىع خىَبٌىذا 
 ‘ !ثوٌّبضٍىغىّىس وېرەن

لبضىُ ۋالىت چىمىرىپ ھېٍىمي ئىىىي وىتبثچىٕي لبٍتىذىٓ ثىر وۆرۈپ 
-لبرىغبٔذا ئىسچي ِەْ دېگىٕي خېٍي توغرا ِۆٌچەرٌىگۀذەن لىالِذۇ’: چىمتي

دۈغّەْ لبٔچىىي ئەضەثىٍەغىۀىىەْ، ”_ ئۇ ئوٌتۇرۇپ ئوٍغب پبتتي، _ لبٔذاق؟ 
 ‘...“ !ھەرىىىتىّىسٔىڭ غۇٔچە غەٌىجىٍىه وېتىۋاتمبٍٔىغىذىٓ دېرەن ثېرىذۇ

ئۇ ثۈگۈْ، ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتىٕىڭ ئبۋأگبرتٍىرىذىٓ ثىرضي 
ئەِەش، ثەٌىي ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچي ٍوغۇرۇْ 

پىذائىٍىرىّىسغب ئەگەغىۈچي ئورۇٔغب چۈغۈپ لېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػمب 
  ...‘!ٍبق، ثۇ ئىػىّٕي لەتئىٌ تەۋرۀّەً داۋاِالغتۇرىػىُ وېرەن’. ثبغٍىذى

 
ئۇ وۈٍٔەردە، ثۇ ئىػالرغب خۇددى ِۀال لوِبٔذأٍىك لىٍىۋاتمىٕىّذەن ئوٍالپ ”

دەپ پىچىرالپ لوٍذى ئۇ تۈرِىٕىڭ ضوغۇق تېّىغب _ . وېتىپتىىۀّەْ
ئۇ وۈٍٔەردە ئۆزەِٕي ثەوال لبٌتىص چبغالپ _ ٍۈٌۀگىٕىچە ئوٌتۇرۇپ، 
 “!وەتىۀىىۀّەْ، توۋۋا

لبراڭغۇ وبِېرٔىڭ وۆرۈّٔىگەْ تۇرۇضىغب تىىىٍگىٕىچە ثىر -لبضىُ، لبپ
 .ثۇٌۇڭذا ضوغۇق تبِغب ٍۆٌىٕىپ ئەضٍىّىٍىرىٕىڭ داۋاِىٕي ضۈرِەوتە ئىذى

ئۇ، _ ! دە-ٍبِبْ ٍېرى، ھېٍىمي ئىىىي خىتبً جبٌٍىتىٕي لبچۇرۇپ لوٍذۇَ”
لىّىرالپ لوٍۇپ، وبِېرٔىڭ وۆرۈّٔىگەْ ٔېرىمي ثۇٌۇڭىغب غەزەپ ثىٍەْ ثىرٔي 

ھېچ ثوٌّىغبٔذا ئۇ _ ئۇ تەرەپتىٓ ثىر تىۋىع چىممبٔذەن لىٍذى، ! تۈوۈرىۋەتتي
ھېٍىمي، ! دە-وبپىرٔىڭ ئبئىٍىطىٕي ثوٌطىّۇ ثىر ئۈروىتىپ لوٍىذىغبْ ئىع ئىذى
 “!دە-ئۇ خىتبٍٕىڭ ئۆٍىٕي وۆٍذۈرىۋەتىۀٍەر ھەجەپّۇ ٍبِبْ ٔېّىٍەروەْ

ئۇ ووجبڭ خىتبً غۇ وۈٍٔەردە دەرھبي پىٕطىَىگە چىمىع رەضّىَەتٍىرىٕي 
وۆپىطىٕي ٍىغىػتۇرۇپ لبٍتب -چبلىطىٕي ئېٍىپ وۈدە-ئۆتەپ، پۈتۈْ ثبال

 . ...وەٌّەضٍىه ئۈچۈْ خىتبٍغب لېچىپ وەتىۀىذى
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 ئبٌتىٕجي ثبة

 قبٍتب تۈزۈىگەُ پىالُ
 

 .ثۇ وۈٍٔەردە ثىس خەلتە جىڭ ئىع لبٌّىذى دېگىٕە ئبغىٕە__ 
دوضتۇڭذىٓ پبٍذا ٍۇٌّىطبڭ، خىتبٍالر ضبڭب ! جىڭ ئىع دېگەْ ِۇغۇ__ 

 !پبٍذا ثېرەِتىىي
 ئىىىي ثبلمبٌٕىڭ غىىبٍەتٍىرىذىٓ    __                           

 
لبراڭغۇ تۈرِە وبِىرى ئىچىذە، ثىر ٍبٔذا ضوغۇق تبِغب ٍۆٌۈٔۈپ -لبضىُ لبپ

ئوٌتۇرۇپ ٍېڭىذىٓ لوغۇٌغبْ ٍبظ ثبٌىالرٔىڭ ئېچىٕىػٍىك ئىڭراپ ٍېتىػىغب 
 ئەِّب ئۇٔىڭغب ٔېّە ئبِبي؟. لبراپ، ئۇالرغب ئېچ ئبغرىتبتتي

خىَبي ضۈرۈپ ئوٌتۇرغبْ لبضىُ، ثىر ۋالىتالردا ٍۀە غۇ وؤب ئەضٍىّىٍىرى 
 . ...لبٍٕىّىغب غەرق ثوٌۇپ وەتىۀٍىگىٕىّۇ تۇٍّبً لبٌذى

 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ دۆٌەت تېررورٌۇق ھەرىىەتٍىرى ثەوال ئەۋجەپ 

وەتىەْ ثۇ وۈٍٔەردە، ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرىّۇ وۆرۈٔەرٌىه 
ھەرىىەتٍەرٔىڭ ثۇ لېتىُ پەضىوٍغب چۈغۈپ . دەرىجىذە ئبزىَىػمب ثبغٍىغبٔىذى

لېٍىػىذا، ٍوغۇرۇْ پىذائىالرٔىڭ روھىٌ ھبٌىتي ضەۋەپ ثوٌّبضتىٓ، خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ تېررورٌۇق ھەرىىەتٍىرىذە پەۋلۇٌئبددە وۈچىَىع وۆرۈٌۈظ 

ضىذىر لىٍىػمىّۇ ٍوي لوٍّبضٍىغي ضەۋەپ ثوٌّبلتب -ثىٍەْ، وىػىٍەرٔي ِىذىر
ئەِّب ثۇٔذاق جىذدىچىٍىه، ھەر ئىىىي تەرەپتىٓ وېٍىذىغبْ ضەٌجىٌ . ئىذى

 .ٍبوي ئىجبثي ٔبرازىٍىمالرٔىڭ وۈچىَىپ ثېرىػىغب ضەۋەثچي ثوٌّبلتب ئىذى
لبضىُ لبٍتب غەٍرەتىە وېٍىپ ٍېڭي ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتي ئۈضتىذە 

ئۇ ٍۀىال غۇ ئۆتىۀذە ٍبضبپ چىممبْ . جىذدى ثبظ لبتۇرۇغمب وىرىػتي
ئېٍېىترؤٍۇق وبضىئو ٍبپوْ لوي ضبئىتىگە لوغۇِچە لىٍىپ ٍبضبپ چىممبْ 

ثۇ . ئبپتوِبتىه ۋالىت تېسگىٍٕىٕىذىغبْ پىطتبْ ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرۇغمب وىرىػتي
لېتىُ ئۇ پىطتبٕٔي تېخىّۇ ئۇزۇْ ۋالىتتىٓ وېَىٓ ئوت ئبٌىذىغبْ لىٍىع ئۈضتىذە 

ئۇ ئبۋاي ضبئەتٕىڭ ضېگٕبي ثېرىع ۋالتىٕي . ئۆزگەرتىع لىٍىػمب تىرىػىپ وۆردى
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ئوْ ئبٌتي ضبئەتىە توغۇرالپ تەڭػەپ ضىٕبق لىٍىۋىذى، ئبضبضەْ دەي ۋالتىذا 
. ئۇ ٍۀە ٍىگىرِە ئۈچ ضبئەتىە تەڭػەپ ثېمىۋىذى، ئۇِۇ ثوٌذى. ضېگٕبي ثېرەٌىذى

ئبخىرىذا ئۇ ضبئەتٕىڭ ھەپتە ئۆزگەرتىع ضېگٕبٌي ثوٍىچە ثىر ھەپتىگە تەڭػەپ 
ئەِّب ثۇ ئبرىذا لبٔذالتۇ ثبتبرىَىٕىڭ زەرەتي . ثېمىػٕي ضىٕبق لىٍىػمب وىرىػتي

غۇڭب ئۇ، . ئبزىَىپ ئوت ٍېمىػمب وۈچي ٍەتّەٍۋاتمبٍٔىغىٕي ضەزگۀذەن لىٍذى
ضبئەت ئورٔىغب ئوْ ٔەچچە پۇتٍۇق توپالّٔب تون ٍوٌي ضىٍىتطي وىرىطتبٌچىطىٕي 

لبضىّٕىڭ ٍېرىُ . ئبٌّبغتۇرۇپ ضىٕىّبلچي ثوٌطىّۇ، ثۇٔي وېٍىػتۈرەٌّىذى
غۇٔذالتىّۇ . ئۆتىەزگۈچ دىتبٌٍىرى ھەلمىذىىي ثىٍىّي وبٍِىك لىٍىپ لبٌغبٔىذى

ثۇ خىً لۇرۇٌّىٕىڭ وىرىطتبٌذىىي ثبغٍىٕىع ٔولتىٍىرىٕي ئبٌّبغتۇرۇظ ئبرلىٍىك 
ئبٔذىٓ ئۇ ٍىرالتىٓ . ۋالىتٕي خېٍي ئۇزارتىػمب ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ِۆٌچەرٌىۋاٌذى

تېسگىٍٕەغٕي ضىٕىّبلچي ثوٌۇپ ھەپىٍەغىەْ ثوٌطىّۇ، تون ٍوٌٍىرىٕىڭ 
ِۇرەوىەپٍىگىذىٓ ئېٕىك ئۇلبٌّبً، ئىػٕي ھبزىرچە لوي ضبئەت ثىٍەْ ۋالىت 

 . تېسگىٍٕەغتە توختۇتۇپ پىطتبْ تەٍَبرالغمب وىرىػتي
ثىر وۈٔي ئۇ ئبۋازدىٓ دوٌمۇْ لوثۇي لىٍىذىغبْ ثىر لۇرۇٌّىٕىڭ 

ئەگەر . ضىخىّىطىٕي وۆرۈپ لېٍىپ، ثۇ ھەلتىّۇ ضىٕبق لىٍىپ وۆرِەوچي ثوٌذى
ثۇ لۇرۇٌّىٕي ِۇۋەپپىمىَەتٍىه ٍبضبپ چىمبٌىطب، زاي ئىػىىىٕىڭ ئېچىٍىع ئبۋازى، 

ئبپتوِوثىً ِبتورىٕىڭ ھەرىىەتىە وېٍىع ئبۋازى ٍبوي ئبٍبق تىۋىػي، گەپ 
لىٍغبْ ئبۋاز لبتبرٌىمالرغب ضەزگۈر ھبٌغب وەٌتۈرۈپ تەڭػەٌگىٕىذە ٔىػبٍٔىك ۋە 

ثۇٔىڭ . خېٍي ئوڭۇغٍۇق ۋەھىّىٍەرٔي ٍبراتمىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئوٍالپ لبٌذى
ئۈچۈْ ئۇ وىتبثپۇرۇغالرٔي ئبختۇرۇپ ٍۈرۈپ ھەرخىً ٍېرىُ ئۆتىەزگۈچ 

دېتبٌٍىرىٕىڭ پرىٕطىپٍىرى تؤۇغتۇرۇٌغبْ ثىر وىتبة تېپىۋىٍىپ ئۈگىٕىػىە 
ئەِّب ثۇ جەھەتتە لىٍغبْ ضىٕبلٍىرىذا، ئبدەتتىىي ئبۋازدىال ئەِەش، . وىرىػتي

ٍىرالتىٓ ئۆتۈپ وېتىۋاتمبْ ِوتوضىىىٍىتٕىڭ ئبۋازىذىٕال ضىگٕبي ثېرىۋىتىپ 
غۇڭب ئۇ، ثۇ لۇرۇٌّب ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرۇغتىٓ . ئىػٕي لبالٍّبلبْ لىٍىۋىتەتتي

 .ٍېٕىۋېٍىپ، ثبغمب ئبددى ئۇضۇٌالر ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرۇغمب وىرىػتي
ثۇ جەرٍبٔذا ئۇ ٍېرىُ ئۆتىەزگۈچٍەرٔىڭ ئەِىٍىٌ ئىػٍىتىٍىػي جەھەتتە 

دېّەن، ئۇ ثۇرۇٔالردا ثىٍىّٕي . خېٍي تەپطىٍي ثىٍىٍّەرگە ئېرىػتي
ۋەتۀپەرۋەرٌىه ئىػٍىرى ئۈچۈْ ئىػٍىتىع جەھەتتە لىٍچىٍىه ئوٍٍىٕىپ 

ثبلّىغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ئوْ ٔەچچە ٍىٍٍىك ئېٕجىٕېر ثوٌغىٕي ثىٍەْ لبرغۇدەوال 
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ِبٔب ئۀذى، ئۇٔىڭ ثىٍىّٕىڭ لىّّىتىٕي تؤۇظ لبرىػىذا تۈپتىٓ . ٍۈرگۀىىەْ
ئۇ تىّطىمالپ ٍۈرۈپ لىطمب ۋالىت ئىچىذىال . ثىر ئۆزگىرىع وۆرۈٌۈغىە ثبغٍىذى

ثىرِۇٔچە ثىخەتەر ۋە ضەزگۈرٌىگي خېٍي ٍولۇرى ئېٍېىترؤٍۇق پىطتبْ 
ئۇ تۇال ئۆزگەرتىپ ٍۈرۈپ ئبخىرىذا ئبدەتتىىي ثىر . الٍىھىٍىرىٕي تۈزۈپ چىمتي

ئېٍېىترؤٍۇق ضېگٕبي چىمىرىذىغبْ ئبتىىرتىب لۇرۇٌّىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىپال 
ثەٌگۈٌۀگەْ ۋالىت ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ ئورٔىذىٓ لوزغىٍىپ وەتطە پبرتىالٍذىغبْ 
ۋالىت تېسگىٍٕەغىە ثوٌىذىغبْ لوظ ئىمتىذارٌىك ثبضّبق پىطتبٔذىٓ ثىرٔي ٍبضبپ 

ئىذارىطىٕىڭ ِىٕجىڭٍىرى ِەغىك ئۈضتىذە ئېتىٍّبً تبغٍىۋەتىەْ ثىر . چىمتي
لبٔچە تبي ِەغىك ِىػەوٍىرىٕي تېپىۋېٍىپ، ئۇالرٔىڭ دورىٍىرىٕي پەَ ثىٍەْ 

ئۇٔي لبٌغبْ دورىالر ثىٍەْ . چىمىرىپ تۈگّە چوڭٍىغىذا ثىر پىطتبْ تەٍَبرٌىذى
ضەرەڭگە پولىٕي ئبرىالغتۇرۇپ ٍۈرۈپ تەٍَبرٌىغبْ پروخ ثىٍەْ ئوراپ تۆت چبضب 

ئۇٔىڭ ئۈضتىٕي ئىسىپ تەٍَبرٌىغبْ لىسىً خىع توپىطىغب . غەوىٍگە وەٌتۈردى
زېرىىّەً . خىّىَىٍىه ٍىٍىُ ئبرىالغتۇرۇپ ٍبضبٌغبْ الً ثىٍەْ ئوراپ چىمتي

ئوٌتۇرۇپ لىرىپ لۇِمەغەزٌەپ، خۇددى ئبدەتتىىي ثىر خىع پبرچىطي ھبٌىتىگە 
ئبٔذىٓ تون ٍوٌٍىرىٕي ئۇالپ، ئىىىي ضبئەتتىٓ وېَىٓ تەگطىال . وەٌتۈردى

پبرتىالٍذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈپ، ئبٌذىٓ وۆرۈپ لوٍغبْ ثىر زوِىگەر خىتبً 
غوپۇرىٕىڭ ئىػىىي ئبٌذىذا توختۇتۇپ لوٍۇٌغبْ ِبغىٕىطىٕىڭ ئبضتىغب تبغالپ 

 . لېچىع ئۈچۈْ ضەھەردە ٍوٌغب چىمتي
 دېگۀذەن، ئىػمب ِبڭغىچە ھەر وۈٔي ‘ئىػۀگەْ تبغذا وېَىه ٍبتّبپتۇ’

وۆرۈپ تۇرىذىغبْ ھېٍىمي ِبغىٕب ثۈگۈْ لېرىػمبٔذەن ئەتىگۀال ٍوٌغب چىمىپ 
ئۇ ٍۀە غۇ ئۆتىەْ لېتىّمىطىغب ئوخػبظ، ! لبٔذاق، جبٍىذا ٍوق ئىذى-وەتىۀّۇ

، ئەِّب پبرتالظ ۋالتي ‘خىع پبرچىطي’ثۇ لېتىّّۇ ضوِىىطىذا لورلۇٔۇچٍۇق 
ثبرغبٔطېرى ئبز لېٍىۋاتمبْ، ئەتىراپتب ئىطّىٕب ئبٌّىػىۋاتمبْ لۇراٌٍىك خىتبً 

. ئىتٍىرى ثبرغبٔطېرى وۆپىَىپ، ئۇٔي ثەوال لېَىٓ ھبٌغب چۈغۈرۈپ لوٍغبٔىذى
دەي غۇ پەٍىتتە ئبپتوۋۇز ثېىىتىٕىڭ ٍېٕىذىىي تېخي ئېچىٍّىغبْ ثىر دۇوبٕٔي 

لبضىُ ئەتىراپىذىىي لۇراٌٍىك خىتبً پوضتٍىرىٕىڭ ٍېڭي . وۆرۈپ لبٌذى
توختىغبْ ئبپتوۋۇزغب چىمىذىغبٔالر ثىٍەْ ثوٌۇپ وەتىەْ پەٍتىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ 

ٔي دەرھبي ئۇ دۇوبٕٔىڭ ئبٌذىذىىي ثىر ثوٌۇڭىغب ‘ خىع پبرچىطي’ھېٍىمي 
خىتبً پبتروٌٍىرى ئۇٔىڭّۇ ٍبٍٔىرىٕي ئبختۇرۇپ . تبغالپ لوٍۇپ جبٍىغب وېٍىۋاٌذى
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ضەھەرٌىه ئورۇْ ئبٌّبغتۇرىۋاتمبْ . ثوٌۇپ ئبٔذىٓ ئۇٔي ئبپتوۋۇزغب چىمىرىػتي
پبتروٌالرٔىڭ توال ثەن ضەگەن ثوٌۇپ وەتّەٍذىغبٍٔىغىٕي خېٍىذىٓ ثېرى 

وۆزۈتۈپ ٍۈرگەْ لبضىُ، ثۇ پۇرضەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثىر لبٔچە تەوػۈرۈغتىٓ 
دەپ خبتىرجەَ ھبٌذا ئىػىغب ‘ !ئۀذى ٔېّە لىٍىػطبڭ لىٍىع’. ئۆتىۋاٌغبٔىذى

 . ...وەتتي
 

لبضىُ ئەضٍەپ ثۇ ٍەرگە وەٌگىٕىذە، ضوغۇق تۈرِە تېّىغب ٍۆٌىٕىپ 
لوٌتۇغۇڭذا ھېٍي ”. ئوٌتۇرغىٕىچە ئۆزىٕي تۇتىۋاالٌّبضتىٓ ۋىمىٍذاپ وۈٌۈپ وەتتي

! ھە-پبرتىالٍذىغبْ پبرتالتمۇچ، ٔەگە لوٍۇغٕي ثىٍّەً تېپچەوٍەپ ٍۈرگىٕىڭ
 “!پبالوەت ئبلّبق

لبضىّٕىڭ توٍۇلطىس ۋارلىرىػي وبِېردىىي ٍېڭي ھەِىراٌىرىٕي _ ! ۋاٍجبْ_ 
ئۇٔىڭ ثۇ ئۆزىٕي غبڭخو لىٍىپ وۈٌىػي خېٍي ئوثذأال . چۈچىتىپ ئۇٍغىتىۋەتتي

ثۇرۇٔمي پبالوەتٍىگىٕي غبڭخو لىٍىّەْ دەپ ئبغسىٕي ثىر . ثەدەي تۆٌەتىۀىذى
غېرىچ ئېچىپ وۈٌىۋېذى، لبٍطي وۈٔىطي گۇٔذىپبٍالر تەرىپىذىٓ ٍىرتىۋېتىٍگەْ 

ئبٌذىراظ . ئبغسىٕىڭ ئەِذىال لېتىػىۋاتمبْ وبٌپۇگي لبٍتىذىٓ ٍىرتىٍىپ وەتتي
ثېٍىىىگە ئوراٌغبْ داوىذىٓ ئبزراق ٍىرتىپ ئبغسىغب ثېطىپ لبْ توختۇتۇغمب 

ٍىرتىٍىپ ضبق ٍېرى لبٌّىغبْ وۆڭٍىىىٕىڭ ئبٌذى ئبغسىذىٓ ئبلمبْ لبْ . تىرىػتي
ئەضٍىذە ِبٔب ثۇ ”. ثىٍەْ ثۇٌغىٕىپ ثوغۇزٌىۋېتىٍگەْ لوٍذەوال ثوٌۇپ لبٌذى

 “!وبالڭپبٍٍىغىّٕي غبڭخو لىٍىػىُ وېرەن ئىذى
ثىر ۋالىتالردا لبْ توختىغبٔذەن . ئۇ، ٍبرىطي ثىٍەْ خېٍي ئۇزۇْ ھەپىٍەغتي

لىٍىۋىذى، غۇ ۋالىتتىىي خىتبٍالرٔىڭ پبالوەتٍىگىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈغىە 
 .ثبغٍىذى

ئۇ، ئىىىىٕچي لېتىٍّىك ھەرىىىتىذىٓ ثبغالپ ٔېپىس پەٌەً وىَىۋېٍىپ 
غۇڭب خىتبً ئبپػبروىٍىرىغب . ئىػٍەغٕي ئۆزىگە ئبدەت لىٍىػمب تىرىػمبٔىذى

غۇٔذالتىّۇ تەجرىجىطىٕىڭ . ثبرِبق ئىسٌىرىٕي ئبضبضەْ لبٌذۇرِبً وېٍىۋاتبتتي
ئبرتىپ ثېرىػىغب ئەگىػىپ، دەضٍەپتىىي ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرىذە ئىس 

لبٌذۇرِبضٍىك ٍبوي چبٔذۇرۇپ لوٍّبضٍىك جەھەتتە لبٔچىٍىه لبراٍِىك 
لىٍغبٍٔىغىٕي، ٍۀە غۇٔذاق تۇرۇغٍۇق پبظ لىٍىّٕبً وەٌگۀٍىگىٕي وېَىٕىي 

 .ٍىٍالردا ھەٍرأٍىك ثىٍەْ ئەضٍەٍتتي
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ھەلىمەتۀّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۇٍغۇر خەٌمىٕىڭ ِەخطۇش ئەلىً 
ئىػٍىتىپ ئۆز ئبٌذىغب ئبالھىذە پىالْ تۈزۈپ، ثىرەر ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە ٍبرىتىع 

دېّىطىّۇ ثۇ ثىر ئەضىر ِبثەٍٕىذە، . ھەرىىىتىٕي چىمىراٌىػىغب زادىال ئىػۀّەٍتتي
ئۇٍغۇر خەٌمىٕىڭ لوزغىغبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرى ئىالجىطىسٌىمتىٓ 
ثەزى چەتئەي وۈچٍىرىٕىڭ ٍۇغۇرۇْ ٍبردىّىگە ِۇھتبج ثوٌۇپ وەٌگەْ ثوٌغبچمب، 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثبرٌىك ھەرىىەتٍىرىٕي چەتئەي جبضۇضٍىرى 

پىالٔالپ لوزغىغبْ، ئۇٍغۇرالر ئبز ئبٌذىغب ثۇٔذاق ثىر ھەرىىەتٕي ثبرٌىممب وەٌتۈرۈظ 
ثۇٔىڭغب لوغۇٌۇپ ثىسٔىڭ . جبضبرىتىگە ئىگە وىػىٍەردىٓ ئەِەش، دەپ لبرىػبتتي

دېطىال -ٔۇرغۇْ تېٕچ پبئبٌىَەتٕي تەرغىپ لىٍغۇچي وىػىٍىرىّىسِۇ ھە
چەتئەٌٍىىٍەرٔىڭ ئبغسىغب لبراپ، ئۇالرٔىڭ ضىسغبْ ٍوٌىذىٓ چىمّبً پبئبٌىَەت 

لىٍىۋاتمبْ وۆرۈٔۈغٕي ثېرىپ وېٍىۋاتمبٍٔىغىّۇ، خېٍي وۆپ وىػىٍىرىّىسدە 
چەتئەي ٍبردىّي ثوٌّبً تۇرۇپ ثىس خەلتىٓ ثۇٔذاق ھەرىىەتٕي لوزغبظ پىالٔي 
چىمّبٍذۇ، ِەخپي ھەرىىەت لىٍىع خىَبٌي ٔبِەرتٍىه، ِەرتٕي ِەٍذأذا ضىٕب، 

دەٍذىغبْ لبراغالرِۇ ھۆوۈَ ضۈرىذىغبْ ۋەزىَەت ئبضبضٍىك ئېمىُ ثوٌۇپ 
ثۇالرٔىڭ تەضىرىذىٓ ثوٌطب وېرەن، ئەضٍىذىٕال خىتبً . لبٌغبٔىذى

رازىۋىتچىىٍىرى ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ پبظ لىٍىپ چىمىراٌىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر 
ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه ھەرىىىتي ٍبوي پىالٍٔىرىٕي ئبالھىذە تېخٕىىىٍىرىغب تبٍبّٔبٍّۇ، 

ثىرىگە دۈغّۀٍەغتۈرۈظ -لىطتبلمب ئېٍىع ٍبوي ثىر-خەٌمٕي لورلۇتۇظ، لىَىٓ
 .ۋاضتىٍىرىغب تبٍىٕىپال پبظ لىٍذۇرۇظ ِەخطىذىگە ٍېتىپ وەٌّەوتە ئىذى

ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەرٔىڭ ثىخٍىرى وۆرۈٌىۋاتمبْ دەضٍەپىي ٍىٍالرغىچە 
دېگىذەن، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ِىٍٍىٌ ٔبرازىٍىك، ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه 

تەٌەپٍىرى، ٍوغۇرۇْ تەغىىٍٍىٕىع ھەرىىەتٍىرى ضېسىٍگىٕىذە ئبضبضەْ غۇ 
ئۆگۈٔۈظ وورۇضي، پبرتىَە ھۈججەتٍىرىٕي ئۆگۈٔۈظ، ”دائىرىذىىي ٍەرٌىىٍەرٔي 

“ ئېٕىمالظ ھەرىىىتي، پبظ لىٍىع، تۀمىذٌەظ، ئۆزگەرتىع ھەرىىىتي
دېگۀذەن غەوٍي ئۆزگەرگەْ ٔبزارەت ئبضتىغب ئېٍىع ۋاضتىٍىرىغب تبٍىٕىپ، 

وۈٔذۈزٌەپ لبِىۋېٍىپ ضۆزٌىتىػىە ِەججورالپ پبظ لىٍغۇزۇظ -وىػىٍەرٔي وېچە
ثۇ خىً ٔبزارەت ئبضتىذا تۇتۇٌغبٔالر ئۇزۇْ . ِەلطىذىگە ئېرىػىپ وەٌگۀىذى

ئبضتب -ِۇددەتٍىه ضىرتتىٓ ئباللىطي ئۈزۈٌۈپ لېٍىع جەرٍبٔىذا ئبضتب
پىطىخوٌوگىَىٍىه ٔورِبٌطىسٌىك روھىٌ ھبٌىتىگە پېتىپ لېٍىپ، ئبخىرى ئۆز 
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ئىختىَبرىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇغٕىڭ ۋاضتىٍىك غەوٍي ھېطبپٍىٕىذىغبْ ئۆزىٕي 
ثبھبالظ، ئۆزىٕي تەوػۈرۈظ ۋاضتىٍىرى ئبرلىٍىك ئىچي پۇغىغىٕي ئبڭطىس 

ثۇٔىڭغب ئۇٍغۇر جەِىَىتىذىىي . غەوىٍذە لبٔذۇرۇظ ٍوٌىٕي تۇتۇغمب تېرىػىذۇ
تبغمي تېٕچٍىمپەرۋەر ئەرثبپٍىرىّىسٔىڭ وىػىٍىرىّىسٔي ئىػۀذۈرگىذەن -ئىچىي

دۈغّەْ ثىٍەْ ضۆزٌىػىپ ئىػٕي ھەي لىٍىع ئەڭ ’تەرغىپ لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ 
دەٍذىغبْ ضەپطەتىٍىرىٕىڭ تەضىرىّۇ، ئبڭطىس ثوٌطىّۇ ۋاضتىٍىك ‘ توغرا ٍوٌىّىس

ثۇٔىڭ وەٍٕىذىٕال ئبٍرىُ گۇرۇپپىالر . ھبٌذا خېٍي ئوثذأال ضەۋەثچي ثوالتتي
ثوٍىچە ثبھبالظ، ٍبٌغۇز لوٍۇپ ثبھبالتمۇزۇظ، ٍبٌغۇز لوٍۇپ غىىبٍەت لىٍغۇزۇظ، 

ٍبٌغۇز چبلىرىپ پبظ لىٍغۇزۇظ، ٍبٌغۇز  چبلىرىپ گۇِبٔالٔذۇرغۇزۇظ، ٍبٌغۇز 
دېگۀذەن چبرىالرٔي ئىػمب ضېٍىػي ثىٍەْ، ... چبلىرىپ ئۆزىٕي ئبخالتمۇزۇظ، 

ئەضٍىذىٕال جەڭگىۋارٌىك، ِىٍٍىٌ، ۋەتەْ چۈغۀچىٍىرى 
-ثىرىٕي لبرىالظ، ثىر-ثىٍّەٍال ثىر-لبالٍّبلبٔالغتۇرىۋېتىٍگەْ وىػىٍىرىّىس ثىٍىپ

ثىرىطىگە -لۇرۇق گۇِبْ لىٍىػىپ ثىر-ثىرىٕي چىػٍەپ تبرتىع، ھەتتب لۇرۇلتىٓ
تۆھّەتىە . تۆھّەت ئبرتىع لبتبرٌىك ۋاضتىٍىك پبظ لىٍىع ٍوٌىغب وىرىپ لبٌىذۇ

لبٌغبْ وىػىّۇ ِىٍٍىٌ غۇرۇرى ثۇرِىٍىۋېتىٍگەْ ثۇ ئۇٍغۇر جەِىَىتىذە، 
ثبغمىالرٔي لۇرۇق تۆھّەت ثىٍەْ لبرىالظ ٍوٌي ئبرلىٍىك غەخطي ئۆچىٕي 

ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەرٔىڭ دوٌمۇٔطىّبْ دەۋرىٍىػىپ داۋاَ . ئېٍىۋاٌغبْ ثوٌىذۇ
ثىرضىٕىڭ پېَىغب -لىٍىػي ٔەتىجىطىذە، پۈتىۈي ئۇٍغۇر جەِئىَىتي ضبپال ثىر

ثۇ .  ۋەزىَەتٕي غەوىٍٍۀذۇردى‘ھەِّە وىػي گۇِبٍٔىك’چۈغۈپ ٍۈرىذىغبْ 
جەرٍبٔذا ئەگەر خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى لبٍطي ثىر غۇۋا ٍىپ ئۇچىغب توٍۇلطىس 

-ئېرىػىپال لبٌغۇدەن ثوٌىذىىەْ، گۇِبٍٔىك دەپ لبراٌغبْ وىػىٕي ضوتطىس
ِەضىٍە تبپػۇرۇظ، پبظ ’ضورالطىسال تۈرِىٍەردە لبِىۋېٍىپ، ئېغىر جبزاالر ثىٍەْ 

 ‘جىٕبٍەتچي’ئبٔذىٓ ۋالىتٕىڭ ئۇزۇرىػىغب ئەگىػىپ .  لب لىطتبٍذۇ‘لىٍذۇرۇظ
ٍېڭي - دىٓ تۈپتىٓ پەرق لىٍىذىغبْ ٍەپ‘گۇٔبھٍىرى’ٔىڭ ئەضٍي 

 ثىٍەْ تەھذىت لىٍىػىپ، ئبخىرى ئۆزىٕي وىُ ثۇ ھبٌەتىە ‘جىٕبٍەتٍىرى’
گۇٔبٍىڭذىٓ ”لوٍغبٍٔىغىٕىّۇ پەرق لىالٌّىغىذەن دەٌذۈظ ھبٌغب وەٌتۈرىۋېتىپ 

 ‘غەپمىتي’دەپ، ئۇٔىڭغب پبرتىَىٕىڭ “ دېٍوٍىڭٕي ئبغذۇرىۋەتتۇق”ٍبوي “ وەچتۇق
ئۇِۇ تۈرِىذىٓ لۇتۇٌغىٕىغب خوغبي ثوٌۇپ تېخىّۇ . ٔي پەظ لىٍىپ لوٍىۋېتىػىذۇ

 . وۆرەڭٍىگەْ ھبٌذا لبٍتب جەِئىَەتتە پەٍذا ثوٌۇپ لبٌىذۇ
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خىتبً غوۋېٕىطتٍىرى ئۆتىەْ ئەضىرٔىڭ ئبخىرٌىرىغب وەٌگىچە دېگىذەن 
تەھٍىً لىٍىع ئبضبضىغب ئەِەش، ثەٌىي -ٍىپ ئۇچىٍىرىٕي تەوػۈرۈپ

غۇ . ئەتىراپىذىىي وىػىٍەرٔىڭ پبظ لىٍىػمب تبٍىٕىپ دېٍو تىىٍەپ وەٌگۀىذى
ضەۋەپتىٓ، خىتبً ووِّؤىطتالر ھبوىّىَىتي تب تولطۀىٕچي ٍىٍالرغب وەٌگىچە 
ِەخطۇش ئىچىي رازىۋىتىب دۆٌەت تەغىىالتي ئۈضتىذە ثەن ئەھّىَەت ثېرىپ 
وەتّەً، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ضىَبضىٌ، ئىمتىطبدىٌ، ئەخاللىٌ، جىٕبٍىٌ ئىػالرٔي 

تەوػۈرۈپ پبظ لىٍىع ِەججۇرى ھەرىىەتٍىرىٕي ۋاضتىٍىك ِەلطەت لىٍغبْ ثىر 
 ٍبرىتىػمب تبٍىٕىپ، رازىۋىتىب پبئبٌىَەتٍىرى ‘ئبِّىۋى ھەرىىەت دوٌمۇٔي’خىً 

 لوزغبظ ئبرلىٍىك خەٌمٕىڭ ٔبرازىٍىك ‘ئبِّىۋىٌ ھەرىىەت’ئورٔىغب ئبتبٌّىع 
پىىىرٌىرى، ثبغمىچە لبراغٍىرى ٍبوي ٍوغۇرۇْ ئىذىَىٍىرىٕي پبظ لىٍىػمب 

ثۇٔذاق ۋالىتٍىك دوٌمۇْ ٍبرىتىذىغبْ ھەرىىەتٍىرى . ئبدەتٍىٕىپ وەٌگەْ ئىذى
تبِبِالٔغبٔذىٓ وېَىٓ، گۇِبٍٔىمالرغب جبزا ثەرگۀذىٓ ثبغمب، لبٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ 
ِبتېرىَبٌٍىرىٕي ئبرخىپخبٔىالرغب ضوالپ لوٍۇپ ثىر ِەزگىً ثبغمب ئىػٍىرى ثىٍەْ 

لبچبٔىي، ِۇھىت لبٍتىذىٓ ثىر جبزاالظ ھەرىىىتىگە ِۇھتبج . ثوٌۇپ وېتىػىذۇ
ثوٌغىٕىذا ھېٍىمي گۇِبٍٔىك ِبتېرىَبٌالرٔي لبٍتىذىٓ ضۆرەپ چىمىپ ئىىىىٕچي 

خىتبً . لېتىٍّىك فبغىطتىه جبزاالغالرٔىڭ ئبضبضىٌ لىٍىػىذۇ
ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ ئىختىطبدىٌ ضىَبضىتي ئېغىر ِەغٍوثىَەتٍەر ثىٍەْ 

ئبخىرالغمبٔذىٓ وېَىٓ، ضەوطۀىٕچي ٍىٍالردىٓ ثبغالپ تەدرىجي ھبٌذا ثبزار 
ئىختىطبدىٌ تۈزۈِىگە لبراپ ئىطالھبت لىٍىػمب ئەگىػىپ، ھەرخىً ٍوغۇرۇْ 

ضىَبضىٌ ٔبرازىٍىك پبئبٌىَەتٍىرىٕي ثۇرۇٔمىذەن وۈچٕي ِەرگەزٌەغتۈرۈپ ئبِّىۋىٌ 
ھەرىىەت ٍبرىتىػمب تبٍىٕىپ رازىۋىتىب لىٍىع ئىػٍىرىٕي ۋاضتىٍىك ھەي 

لىٍىۋېٍىع چبرىطي وىػىٍەرٔىڭ ھىّبٍىطىگە ئېرىػەٌّەش ثوٌۇپ ئۆزگىرىػىە 
ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌذا ئىچىي رازىۋىتىب ئىػٍىرىٕي ئۈضتىگە ئبٌىذىغبْ . ثبغٍىذى

. ِەخطۇش ئىچىي ِۇداپىئە ئورگىٕىغب جىذدى ئېھتىَبجي چۈغۈغىە ثبغٍىذى
ٔەتىجىذە خەٌمئبرادىىي داڭٍىك جبضۇضٍۇق تەغىىالتٍىرىذىٓ ن گ ة، ش ئي ئب، 
ف ة ئي، ضبش، ِوضطبد لبتبرٌىمالرٔىڭ پبئبٌىَەت ئبالھىذىٍىىىگە ئوخػىتىٍغبْ 

تۇغتىٓ -ئۀچۋۀجۇ ٍبوي ئۀچۋۀتىڭ دېگۀذەن جبضۇضٍۇق ئورگبٍٔىرىٕي تۇغّۇ
 .لۇراغتۇرۇپ چىمىػمب وىرىػىۀىذى

ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا، خىتبً ووِّۇٔىطتالر ھۆوۈِىتىٕىڭ ضىطتېّىالغمبْ 



 95 

ئىٍّىٌ رازىۋېتىب ثىٍىُ جوغالّٔىطي ثىٍەْ ثۇ جەھەتتە ٍېتىػتۈرگەْ ئىٍّىٌ 
خبدىٍّىرى ثەوال ٍېتەرضىس ثوٌغبٍٔىغي ئۈچۈْ، لۇرۇٌغبْ ثۇ تۈردىىي ئىچىي 

جبضۇضٍۇق ئورگبٍٔىرىذا ئىٍّىٌ رازىۋىتىب ِۇتەخەضطىطٍىرى وبِچىً، تەجرىجىطي 
ئۈضىۈٔىٍىرى ۋە ئىٍّىٌ ئۇضۇٌٍىرى جەھەتىذە ثەوال -ٍېتەرضىس، ئىٍغبر ئەضۋاپ

وەِجەغەي ثوٌغبچمب، ثۇ تۈردىىي ئورگبٍٔىرى خېٍي ئۇزۇْ ٍىٍالرغىچە ئبضبضەْ 
ئىطّي ثبر ضبپبضي ٍوق ثىر توپ پۇرضەتپەرەش ٌۈوچەوٍەر ئۇۋىطي ھبٌىتىذە 

دەرىجىٍىه خىتبً ئەِەٌذارٌىرىٕىڭ ر ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ھە. لبٌغبٔىذى
لبراضبۋاتٍىغي، چىرىىٍىگي، تبِبخورٌىغي، غەخطىَەتچىٍىگي تۈپەٍٍىذىٓ، ثۇ خىً 

تىٓ وىرىپ وەٌگەْ ئىختىذارضىس، ٍبۋاٍي، ۋەھػي، ' ئبرلب ئىػىه'ٍېڭي ئورگبٔالر 
ضبۋاتطىس ۋە لبرا ٔىَەتٍىه ِەخٍۇلالر ثىٍەْ توٌۇپ وەتىەچىە، تب ثۈگۈٔگىچە 

وۆزگە وۆرۈٔگىذەن ثىرەر دېٍؤي ئۆز ئبٌذىغب ئوڭۇغٍۇق پبظ لىٍىپ چىمبٌىغىٕي 
ھۆوۈِەت ئورگبٍٔىرى، ضبلچي ئىذارىٍىرى، لبٔۇْ -ثۇٔي ئبز دەپ پبرتىَە. ٍوق

ئورگبٍٔىرى ٍبوي ِۇداپىئە ئورگبٍٔىرى ثىٍەْ لىسغىٕىػىپ، ثىر توغرا وېتىۋاتمبْ 
دېٍو رازىۋىتىب ئىػٍىرىٕىّۇ ئېغىر دەرىجىذە ضۇٔئىٌ لبتّبٌٍىك ئىچىگە پبتۇرۇپ 

لبرىغبٔذا ئەِىٍىٌ . پبتال ئوتتۇرىغب چىمىپ تۇرِبلتب-لوٍۇغىذىغبْ ھبدىطىٍەر پبت
تەجرىجىطىٕي ھەرلبٔچە ئۆضتۈرىۋېٍىػتي دەپ لبرىغبٔذىّۇ، ٍۀىال ثۇ خىً 

ئىمتىذارضىسٌىغىٕي خېٍي ئۇزۇْ ٍىٍالرغىچە ضۆرەپ ٍۈرىػي ثىر ِۇلەررەرٌىه 
 .ثوٌۇپ وۆرۈّٔەوتە

 ٔي لەتئىٌ ‘جىٕبٍي ھەرىىىتي’ئۀە غۇ ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ، لىٍغبْ 
ئىٕىبر لىٍىع ئىّىبٔىّۇ ثوٌّىغبْ ٔەق پبوىت ثىٍەْ ضەۋۀٍىىتىٓ لوٌغب چۈغۈپ 

لبٌغبْ لبضىُ ئۈضتىذىىي تەوػۈرۈغٍىرى پۈتۈٍٔەً لبتّبٌٍىممب پېتىپ لبٌغبٔال 
.  چىمىراٌىػىذىّٕۇ پەلەتال ئۈِىذٌىرى لبٌّىغبٔىذى‘ٔەتىجە’ئەِەش، ھەتتب ثىرەر 

ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌذا، لبضىّٕىڭ ئۆٌتۈرۈٌّەً تېرىه تۇتۇپ تۇرۇٌىػي ئبضبضەْ 
 ثېرىذىغبْ جۆٍٍۈپ ضېٍىػي ٍبوي ٍېڭىذىٓ لوٌغب ‘ئبِەت’پەۋلۇٌئبددە 

. ئېٍىٕغبٔالرغب ضۈر وۆرضىتىع ئۈچۈْ پبٍذىٍىٕىػتىٓ ثبغمب ِەلطىذى ٍوق ئىذى
خىتبٍالرٔي ھەٍراْ لبٌذۇرىۋاتمبْ ٍۀە ثىر ئىع، چېىىذىٓ ئبغمبْ ۋەھػىٍىه 
ثىٍەْ لىَٕبغٍىرىغب لبرىّبً، لبضىّٕىڭ غۇٔچە ئبٍالردىٓ ثېرى ئىرادىطىٕىڭ 

 . لىٍچىّۇ ٍۇِػىّبضٍىغي ئىذى
ثۇ ِەخٍۇق ئۇٍغۇرٔىڭ ٍب جېٕي تۆِۈر، ٍب ثوٌّىطب ئۇٔىڭذا چىمىذىغبٔغب جبْ ”
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-دېَىػەتتي ئبدىّىٍَىغىٕي ٍولبتمبْ ثۇ گۇٔذىپبٍالر ثىر“ !دېگەْ ثىرٔېّە ٍوق
 .ثىرضىگە

ئەضٍىذە، لبضىّٕىڭ ئىرادىطي ئۇٔچىٍىه ِۇثبٌىغە لىٍغىذەوّۇ وۈچٍۈن 
ئىٍىىىگىچە ثۇٌغىٕىپ وەتىەْ -چۈٔىي ئۇِۇ ئۀە غۇ ئىٍىه. ئەِەش ئىذى

: ئۇٔىڭ پەلەت ثىرال ئبرتۇلچىٍىغي ثبر ئىذى! دە-ئۇٍغۇر جەِىَىتىٕىڭ ثىر ئەزاضي
ئۇ، غۇٔچە ٍىٍٍىك چېىىذىٓ ئبغمبْ ۋەھىّىٍىه ھەرىىەتٍەرٔىڭ غبٌىپ 

ئۇٔىڭ پەٍذا لىٍغبْ ٍبوي وۆرگەْ خىتبً . پبئبٌىَەتچىطي ثوٌغبٍٔىغي ئىذى
تبجبۋۇزچىٍىرىغب وەٌتۈرگەْ پبجىئەٌىرىگە ضېٍىػتۇرغبٔذا، ثۈگۈْ ثېػىغب 

 .وېٍىۋاتمبْ ثۇ لىَٕبغالر ئۇٔىڭ لوٌىغب ضۇِۇ لوٍۇپ ثېرەٌّەٍتتي
 .دەپ غبڭخو لىٍغبٔذەن وۈٌۈپ لوٍذى‘ !ئبلّبق خىتبٍالر ’

 ثۇ لېتىُ ئۇ، ئبغسىٕىڭ لبٍتب ٍىرتىٍىپ وېتىػىذىٓ ضبلٍىٕىػٕي 
ئۇ، ئوٌتۇرۇپ . ئۇٔىڭ ئبغسىذىٓ لبْ ئېمىع توختىغبٔىذى. ثىٍىۋاٌغبٔىذى

. ئۆتّۈغىٕي ئەضٍەغٕي داۋاَ لىٍذۇرِبلتب ئىذى_ ثىر ۋەزىپىطي -ئۆزىٕىڭ ثىردىٓ
... 

 
ۋەلەضي ثوٌغبْ وۈٔىطي ئىػىغب ثېرىپ ‘ خىع پبرچىطي’لبضىُ غۇ 

ئىػخبٔىطىغب وىرىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، ثىر وېچە ئۇخٍىّبً چىممىٕىغب لبرىّبً، 
ئۆزىگە ئبٍرىٍغبْ ۋەزىپىطىٕي ھەرلبٔذاق ۋالىتتىىىذىّٕۇ ئەضتبٍىذىً ئىػٍەغىە 

ئۇ، وۆرۈٔۈغتە ئىذارىطىٕىڭ ئىػىغب غۇٔچە ئەضتبٍىذىً ثېرىٍىپ . تىرىػتي
ثوِجىطىٕىڭ _ وەتىۀذەن وۆرۈٔطىّۇ، ئۇٔىڭ خىَبٌي ھېٍىمي خىع پبرچىطي 

 .ئبلىۋېتي ٔېّە ثوٌۇپ وەتىۀٍىگىذە لبٌغبٔىذى
 : چۈغىە ٍېمىٓ ئىػخبٔىطىذىىي ثىر خىتبً ھەضىرىگىٕىچە وىرىپ وەٌذى

دېگىٕىچە ھەضىرەپ - “ (ٔېّە دېگەْ دەھػەت)! تەً وې پب، تەً وې پب”
 .گېپىٕي لوالغتۇراٌّبً وەتتي

ئەضٍىذە ئۇ خىتبً، لبضىّٕىڭ تبغالپ وەتىەْ ثوِجىطىٕىڭ خەۋىرىٕي 
-ئۇ خىتبٍٕىڭ دېَىػىذىٓ لبرىغبٔذا، وىچىه ثىر ھبراق. ئېٍىپ وىرگۀىىەْ

پىرۀذىه ضبتىذىغبْ ثىر خىتبٍٕىڭ دۇوىٕي ثوٌۇپ، دۇوبْ -تبِبوب، پېچىٕە
ثۇ ئبرىذا ٍېٕىذا ثىرگە ئېٍىپ . خوجبٍىٕي ئەتىگەْ وېٍىپ دۇوىٕىٕي ئبچمبْ

وەٌگەْ ثەظ ٍبغٍىك ئوغٍي ئۇٍبْ ٍۈگىرەپ، ثۇ ٍبْ ضەورەپ ٍۈرگۀذە ھېٍىمي 



 97 

غب پۇتي تېگىپ وەتطە وېرەن، غىذدەتٍىه پبرتالظ ثىٍەْ ئۇ ‘ خىع پبرچىطي’
تۈغۈن ثوٌۇپ دۇوبٕٔىڭ ئەٍٕەن پووىَىغب -خىتبً ثبٌىطىٕىڭ ثەدىٕي ئۆتّە

ثۇ ئبرىذا ثىر تەٍتەً دۇوبٔغب وىرىۋاتمبْ ثوٌطب وېرەن، ! چبپٍىػىپ لبٌغبٔىىەْ
تېرىىٍىگي ٔبِەٌۇَ -پبرتالغمب توغرا وېٍىپ لېٍىپ ثىر ٍبٔغب ئۇچۇپ چۈغۈپ، ئۆٌۈن

دۇوبٔذار خىتبٍٕىڭّۇ ٍۈزى ثىٍەْ ثىر لوٌي تىتىٍىپ وەتىەْ ھبٌذا . ئىىەْ
پەرٍبت لىٍىػي ھەِّىذىٓ ثەن -ثبٌىطىٕىڭ گۆظ پبرچىٍىرىغب لبراپ دات

ئەتىراپىذىىي ٔەق ِەٍذإٔي وۆرگۀٍەرٔىڭ . ئېچىٕىػٍىك تۈش ئبٌغبٔىىەْ
دېَىػىذىٓ لبرىغبٔذا، ثىر ئۇٍغۇر ثبٌىطي ثوِجىٕي دۇوبٔغب ئېتىپال لېچىپ 

وەتىۀّىع؛ ٍۀە ثىرضىٕىڭ دېَىػىچە پبرتالتمۇچ ثوِجىطي ئۈضتىٕىي لەۋەتٕىڭ 
 . ...ثىرضىذىٓ چۈغىۀّىع

لبضىُ ٍبٌغبْ ئېچىٕغبْ لىَبپەتىە وىرىۋېٍىپ ثۇ ھىىبٍىٕي ئبڭالپ 
تۇرغبٔذەن لىٍطىّۇ، ئۇٔىڭ لەٌجي ٔېّە ئۈچۈٔذۇ لبتتىك ِۇجىٍىپ ئبزاپالّٔبلتب 

 ِبروىٍىك تبِبوىطىٕي چىمىرىپ ثىرھبزا چەوىۀذىٓ ‘جبدېٍې’ئۇ، ئبچچىك . ئىذى
ئۇٔىڭ پەٍذا لىٍغبْ ثۇ لېتىّمي ھەرىىىتي ضەي : وېَىٓ ئوٌتۇرۇپ ئوٍغب پبتتي

ئۇٔىڭ خىَبٌي ثۇ خىً . ھەددىذىٓ ئېػىپ وەتىۀذەن ثىٍىّٕەوتە ئىذى
ھەرىىەتٍەرٔي لبٔذاق لىٍغبٔذا تېخىّۇ ٔىػبٍٔىك ۋە تېخىّۇ ئۆٔۈٍِۈن پەٍذا 

دۈغّەْ . لىٍىػمب ثوٌىذىغبٍٔىمي ئۈضتىذە ئوٍٍىٕىػمب ِەرگەزٌىػىپ لبٌغبٔىذى
ئەضەثىٍىگي چېىىذىٓ ئبغمبْ، ۋەھػىٍىگي تبرىختىىي ھەرلبٔذاق 

ۋالىتالردىىىذىّٕۇ وۈچىَىپ وەتىەْ، ئبضبضەْ ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەر ئۈچۈٔال 
ھەرثىٌ ھبٌەتىە ئۆتۈپ ثوٌغبْ ثۇٔذاق جىذدىچىٍىه لبپٍىغبْ ثىر ۋەزىَەتتە، 

ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ۋەلەٌىرىٕي لبٔذاق لىٍغبٔذا ئۆٔۈِي وۆرۈٌىذىغبْ 
-ٔىػبٍٔىك ثىر غەوىٍذە داۋاِالغتۇرغىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ھەرخىً چبرە

 : ثىردىٓ وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ ثبظ لبتۇراتتي-تەدثىرٌەرٔي ثىردىٓ
 ئۇٔىڭ ئەلٍي ثۇ ‘ثۇٔذىٓ وېَىٓ ٔېّە لىٍىػىُ، لبٔذاق لىٍىػىُ وېرەن؟’

ئۇ، غۇٔچە ئوٍالپّۇ . ضۇئبٌالرغب ِۇۋاپىك جبۋاپ تېپىع ٍوٌىذا ئبۋارە ئىذى
تۈزۈگىرەن ثىرەر ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّەً، ئبخىرى ئۆزىٕي پىذا لىٍىع ۋاضتىطي 

ئبرلىٍىك ٍولۇرى دەرىجىٍىه خىتبً تبجبۋۇزچي ئەِەٌذارٌىرى ٍىغىٍغبْ 
ٍەرٌەردىٓ ثىرەرضىذە ئېغىر پبجىئە پەٍذا لىٍىپ ئۆٌۈپ وېتىػٕي خىَبٌىغب 

. خىَبٌي ثۇ ٍەرگە وەٌگىٕىذە ثەدۀٍىرى غۈروىٕىپ وەتتي. وەٌتۈرۈپ ثبلتي
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لوٌٍىرىٕىڭ ٍەڭگىً تىتىرىػىٕي، تىسٌىرىٕىڭ ئبضتىذا جبْ لبٌّبٍۋاتمبٍٔىغىٕىّۇ 
ئۇٔىڭ . ئۇ ثۇٔذاق جبْ پىذا لىٍىػتىٓ راضتىٕال لورلمبٔىذى. ھېص لىٍّبلتب ئىذى

وۆز ئبٌذىغب ثەدىٕىگە تېڭىٍغبْ پبرتالتمۇچ ثوِجىطىٕىڭ غىذدەت ثىٍەْ پبرتٍىػي، 
تىتّب ثوٌۇپ پۈتۈْ ئەتىراپمب چېچىراۋاتمبٍٔىغي، لبٍطي ثىر -ثبغرىٕىڭ تىتّب-ئۈچەً

ثېٍىگىٕىڭ ثىر تەرەپىە، ٍۀە ثىر پبلبٌچىمىٕىڭ ثبغمب ثىر تەرەپىە ئۇچۇپ 
ثېٍي ثىٍەْ ثېػىٕىڭ ٍۀە . وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ تىترەپ وەتتي

ٔەٌەرگە ئۇچۇپ وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈغىٕي وۈتّەٍال ثۇ 
لورلۇٔۇچٍۇق خىَبٌىذىٓ ۋاز وېچىپ، دەرھبي لوٌىذىىي ئىػىغب زېھٕىٕي جەٌىپ 

 .لىٍىػمب تىرىػتي
ئۇ ھەرلبٔچە تىرىػطىّۇ لوٌىذىىي لىٍىۋاتمبْ ئىػىغب زىھٕىٕي ٍىغبٌّبً، 

ئۇٔىڭ . وبٌٍىطي ٍۀىال غۇ ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت ِەضىٍىطىگە لېَىپ وېتىۋاتبتتي
 :ئەلٍىگە تۇٍۇلطىسال ھېٍىمي ئىىىي وىتبثتب ٍېسىٍغبْ ضۆزٌەر وېٍىۋاٌذى

 
ٍبرىتىع  دۈغّەْ لبٔچىىي ئەضەثىٍىػىذىىەْ، ثىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە”

دۈغّەْ ... ھەرىىىتىّىسٔىڭ غۇٔچە ئوڭۇغٍۇق وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرضىتىذۇ، 
ئەضەثىٍەغىىٕىذە ئۇٔىڭ ۋەھػىٍىگىٕي تېخىّۇ لورلۇٔۇچٍۇق ۋەھىّە ھەرىىەتٍىرى ئبرلىٍىك 

 “! ...ۋەھىّىٍىه لورلۇغمب ئبٍالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىّىس غەرت
 

توغرا، ثۇ وۇٍٔەر ھەلىمەتۀّۇ دۈغّۀٕىڭ : لبضىُ ئوٍٍىٕىپ لبٌذى
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى . چېىىذىٓ ئبغمبْ ئەضەثىٍىىىە پېتىپ لبٌغبْ پەٍتي

ئېغىر ۋەھىّە ئىچىگە پېتىپ لبٌّىطب، ئۇالردىىي ثۇٔچە ۋەھػىٍىىٕىڭ ضەۋەثي 
ٔېّە؟ ئۇالر راضتىٕال ئېغىر تېررورچىٍىك ۋاضتىٍىرىغب تبٍىٕىپ ثىسٔي ثبضتۇرۇغمب 

ئۇرۇٔغىٕىذا، ثىسِۇ ئۇالرغب دەٌّۇ دەي تبلبثىً تۇرۇغمب ئوخػبظ ٍوٌٕي تۇتۇپ 
تېخىّۇ ئېغىر، تېخىّۇ وۆپ ِەخپي ۋەھىّىٍىه ھەرىىەتٍەرٔي پەٍذا لىٍىپ، 

دۈغّۀٕي تېخىّۇ ئېغىر پبراوۀذە لىٍىپ لورلۇتۇظ ثىٍەْ جبۋاپ ثېرىػىّىس 
 .الزىُ

تېخىّۇ ئېغىر، تېخىّۇ : ئۀذى ئۇ ِەضىٍىٕىڭ جبۋاثىٕي تبپمبٔذەن لىٍذى
زىچ ۋەھىّىٍىه ھەرىىەت پەٍذا لىٍىع ئبرلىٍىك، دۈغّۀٕىڭ ئەضەثىٍىگىٕي 

لبضىُ پبرتٍىتىع ئەضۋاپٍىرىٕي ئوٍىذە ضبلالغتىٓ، ثىر ! لورلۇغمب ئبٍالٔذۇرۇظ
 لبٔذاق دەپ- تېخىّۇ ثىخەتەر ثوالِذۇلىطّىٕي ئىذارىطىذا تەٍَبرالپ ضبلالظ



 99 

وغٕب قچۈٔىي ئۇٔىڭ ئۆٍي ئۀذى خىتبً ئەِەٌذارى ثىٍەْ . ئوٍٍىٕىپ لبٌذى
ثۇ خىتبً لوغٕىطي ئبرىالپ ھبي ضورىغبْ لىَبپەت ثىٍەْ . ثوٌۇپ لبٌغبْ ئىذى

. ٍېرىّذەَ ئوٌتۇرۇپ چىمىذىغبْ ثوٌىۋاٌغبْ ئىذى-لبضىّٕىڭ ئۆٍىگە وىرىپ ثىردەَ
لبضىّّۇ ئۇ خىتبٍغب ِبضٍىػىپ، ئۇٔىڭ ووڭٍىذىىي گەپٍەرٔي لىٍىػىپ، ثىرەر 

ئۇ خىتبً ثەزىذە .  ھبرىغي ثىٍەْ ِېھّبْ لىٍىپ لوٍبتتي‘تېٕچۈً’روِىب ئېطىً 
ۋەزىَەتٕىڭ ثەوال جىذدىٍىػىپ وېتىۋاتمبٍٔىغىذىٓ ئۀطىرەٍذىغبْ ضۆزٌەرٔىّۇ 

لبضىّّۇ ئۇٔىڭغب ٍبرىػب لبٍطي ثىر وۆرۈّٔەش تەٌۋىٍەرٔي تىٍالپ . لىٍىپ لوٍبتتي
لوٍغبْ ثوٌىۋېٍىپ، وەٍٕىذىٕال گەپٕي ثۇراپ وەضىپىگە دائىر ٍېڭي تېخٕىىب 

. چبرىٍىرى، ٍېڭي وەضىپي ٍۈزٌىٕىػٍەر ئۇضتىذە ٔوختىٍىك پىىىرٌىػىپ لوٍبتتي
ٍېڭي خىتبٍچە لېٍىٓ -ئوٍىذىىي ئىػىبپٍىرىّۇ راضتىٕال ئۆز وەضىپىگە دائىر ٍېڭي

خىتبً لوغٕىطىّۇ لبضىّذىٓ وەضىپ . وىتبثالر ثىٍەْ ٌىك توٌغبْ ئىذى
تبرتىػالرغب وىرىػىپ ئۆزىٕي ثىٍەرِەْ -توغرىطىذا ثەزى ِۇالھىسىٍەر، تبالظ

لىٍىپ وۆرضىتىۋېٍىػٕي، ھەتتب ثەزىذە ئەٍىٕىػتېَىٕذەوال پىىىر لىٍىپ وېتىّەْ 
 :پبتال-ئۇ پبت. دەپ وۆرەڭٍىۋېٍىػٕي ٍبخػي وۆرەتتي

الۋ وب، ضەْ ئۇٍغۇرالر ئىچىذە ھەلىمەتۀّۇ ئەلىٍٍىك وىػىٍەرٔىڭ ثىرى ”
 .دەپ ٍبٌغبْ ِبختبپّۇ لوٍبتتي“ !ضەْ جۇِۇ

ھېٍىمي ئبدەت . ثىر وۈٔي ئبخػىّي ثۇ خىتبً لوغٕىطي ٍۀە وىرىپ وەٌذى
تبِػىپ ٍۇتمبچ -لىٍىۋاٌغبْ ٌەززەتٍىه ثىر روِىىٕي وبٌپۇگي ثىٍەْ تبِػىپ

 :ئوٌتۇرۇپ تۇٍۇلطىسال ضوراپ لبٌذى
الۋ وب، ئبڭٍىطبَ ضەْ ثۇرۇٔمي ئۆٍذىىي ۋالتىڭذا ھەپتىذە دېگىذەن ”

ثۇ ئۆٍگە وۆچۈپ .  لىٍىػبتتىىۀطەْ‘گبۋغىڭ-گبۋغىڭ’دوضٍىرىڭ ثىٍەْ 
ئۇ دوضٍىرىڭغب ٍېڭي ئۆٍۈڭٕىڭ . وىرگىٕىڭگىّۇ خېٍي ئبٍالر ثوٌۇپ لبٌذى

 لىٍّىطبڭالرِۇ ‘گبۋغىڭ’ئبدرىطىٕي ثەرِىگۀّىذىڭ؟ ئۇالرٔي چبلىرغىٓ، ئبرىالپ 
 “.ثوٌّبٍذۇ ثۇ زىرىىىػٍىه وۈٍٔەردە

ھەلىمەتۀّۇ لبضىُ ئبغىٕىٍىرى ثىٍەْ ثىر ٍەرگە جەَ ثوالٌّبً ٍۈرگىٕىگە 
ثۇٔىڭغب ٍېڭي ئۆً وۆچۈغال ضەۋەپ ثوٌۇپ . خېٍي ئبٍالر ثوٌۇپ لبٌغبْ ئىذى

ثوٌۇپّۇ . لبٌّبً، ووچىذىىي جىذدىچىٍىىٍەرِۇ ضەۋەپ ثوٌّبلتب ئىذى
ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ئۆٍٍىرىٕي تۇٍۇلطىس ئبختۇرۇغالر، ھەتتب ثەزىذە وېچىٍەردە 

ئوٌتۇرۇظ لىٍغبٔالرٔي ٍىغىپ ثىر ٔەچچە وۈٔذىٓ ضوالپ لوٍۇغالرِۇ وۆرۈٌگەْ 
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دېگۀذەن، ئۆتىەْ ئبٍذا لبضىّٕىڭ ئۈٌپەتٍىرىذىٓ ثىرضىٕىڭ ئۆٍي . ئىذى
ئبخػىّي زوراۋاْ خىتبً ٌۈوچەوٍىرى تەرىپىذىٓ تۇٍۇلطىس ثبضتۇرۇپ 

 .ئبختۇرۇٌۇغي، ئبغىٕىٍىرىٕي ثەوال ئۈروىتىۋەتىەْ ئىذى
وېچىٍەردە تۇٍۇلطىس ئۆً ئبختۇرۇغالر ثوٌۇپ تۇرغبچمب، دوضٍىرىُ ثىر ٍەرگە ”

_ دېذى لبضىُ ئۆوۈٔگەْ لىَبپەتتە، _ . ٍىغىٍىػتىٓ لورلۇپ وىٍەٌّەٍۋاتىذۇ
دەپ _ “ . ...ئۇٔىڭ ئۈضتىگە وېچىٍەردە ئۆٍٍىرىگە لبٍتىػىّۇ خەتەرٌىه

 .دۇدۇلٍىذى
دېذى ضەي وۆرەڭٍىگۀذەن لىَبپەت ثىٍەْ _ دوضٍىرىڭغب دەپ لوً، ”

ثوٌّىغبٔذا لؤۇپ ئەتىطي وەتطىّۇ . لورلّبً وېٍىۋەرضۇْ_ خىتبً لوغٕىطي، 
ٔوپۇش تەوػۈرگۈچىٍەر وەٌطە ِبڭب خەۋەر لىٍىۋەت، ئۇالر ثىٍەْ . ِەٍٍي ئەِەضّۇ

ِېٕىڭ ئۀچۋۀتىڭذا ِۇھىُ ثىر ئىػتب . ئۆزەَ ضۆزٌىػىّەْ، خبتىرجەَ ثوٌطۇْ
ثۇ _ “ !ئىػٍەٍذىغبْ ٍېمىٓ ثىر ٍۇرتٍۇغۇَ ثبر، غۇڭب ضبڭب ثىر ئىع ثوٌّبٍذۇ لورلّب

 .گەپٍەر لبضىّغب ٍبغذەن ٍبراغمبْ ئىذى
ئەِىطە ثۇ غۀجىذە ئبغىٕىٍىرىّٕي ئۆٍۈِگە چبلىراً، ضۀّۇ وىرىپ ”

 . دېذى_ “ ئوٌتۇرۇغۇپ ثىرەرضەْ؟
دەپ ٍبٌغبْ ھىجبٍذى خىتبً لوغٕىطي _ “ !وېرەن ٍوق، وېرەن ٍوق”

 . ...روِىىطىذىىي ھبرىغىٕىڭ ئبخىرلي تبِچىٍىرىٕي تبِچىٍىغبچ ئوٌتۇرۇپ
لبضىُ ووچب خەۋەرٌىرىٕي تەپطىٍي ئبڭٍىّىغىٍي خېٍي ۋالىتالر ثوٌۇپ 

ئەتىطي ئبغىٕىٍىرىذىٓ ثىرضىگە . لبٌغبچمب، راضتىٕال ئىچي پۇغۇپ ٍۈرگەْ ئىذى
 .تېٍېفوْ ثېرىپ ثۇ غۀجىذە ئۆٍىگە ٍىغىٍىع توغرىطىذا ِەضٍىھەت لىٍذى

ثۇ وۈٍٔەردە تۇزۇوىرەن ئوٌتۇرۇظ وۆرِەً گبٌٍىرىُ -راش دەٍطەْ، ثۇ ئبً”
چولمبڭغب ثىر ِۇظ دوضتۇَ، ئەِىطە ِەْ . لىچىػىپ زادىال ئبراَ ثەرِەٍۋاتبتتي

ثۇ غۀجە ٍېڭي وۆچىەْ ئۆٍۈڭٕي ِۇثبرەوٍەپ . لبٌغبٔالرغب دەرھبي خەۋەر لىالً
 “. ...ئىچىػەرِىس

لبضىُ ئەتىگەْ تۇرۇپ . ھۇً دېگىچىال غۀجە وۈٔىّۇ وېٍىپ لبٌذى-ھبً
 ‘داچۈً’ِبً، وۆوتبت ۋە ِىڭ تەضتە ئىىىي پوتوٌىب ئېطىً -ثبزار ئبرىالپ گۆظ

ثۇٍبْ ئوٍالپ ئبخىرى گۆغٕي ثىرالال -ئۇٍبْ ئوٍالپ. ھبرىغىذىٓ تېپىپ وىردى
دېگۀذەن . پۇرچبلالر ثىٍەْ دەضتىخبْ راضٍىذى-گبزىر. لبزأغب پۇرالپ تىمتي

لبضىّٕىڭ . ئىىىىٍەپ وىرىػىە ثبغٍىذى-چۈظ ثوٌّبٍال ئبغىٕىٍىرى ثىرٌەپ
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ئۆٍىٕي ئبٍٍىٕىپ چىممبْ دوضتٍىرىٕىڭ ھەِّىطي، ئۇٔىڭ ثۇ ٍېڭي ئۆٍىٕي ثىردەن 
 .ئبالھىذە ِبختىػىپ وېتىػتي

. دوضٍىرى ثۇ ثىر ٔەچچە ئبٍٍىك ئىچي پۇغىغىذىٓ غىىبٍەت لىٍىػىۋاٌذى
لبزأذىٓ ِېسىه گۆظ پۇرۇغي وېٍىۋاتمبٍٔىغي ئۈچۈْ ھەِّە دوضالر ٍبٍراپ 

 .وەتىەْ ئىذى
 گۆظ پىػمىچە تبلىتي لبٌّبً پوتوٌىىذىٓ ثىرىٕي ئېچىپ روِىىالرغب ‘ضبلي’

 :تەڭػەپ لۇٍذى
لېٕي ئەِىطە ئبغىٕىٍەر، ٔەچچە ئبٍذىٓ ثېرى ثىسٔي تبغٍىۋەتىەْ ثۇ ”

 “!ھەِىراٍىّىسٔي وۆتۈرىۋىتەٍٍي
. تۈٔطىس روِىىٍىرىٕي ثوظ جىرىڭٍىتىپ ضولۇغتۇردى-ئبغىٕىٍەر ئۈْ

لبضىّّۇ رەضّىَەت ئۈچۈْ لۇرۇق روِىىٕي ضۇ ثىٍەْ توٌذۇرۇپ ئبغىٕىٍىرىٕىڭىي 
 . ثىٍەْ تەوىۈزىۋاٌذى

روِىىالردىىي ضۈپطۈزۈن ضۇٍۇلٍۇق ئۆزىٕىڭ وۈچٍۈن لۇدرىتىٕي ٍوغۇرۇپ 
ھەرخىً تىسىٍغبْ چىػالر ئبرىطىذىٓ ئېمىپ ئۆتۈپ، تىٍالرٔي چۈچۈتىەْ ھبٌذا 

چبپٍىػبڭغۇ ثوغۇزالردىٓ غۇرتۇٌذاپ ئۆتۈپ لىسىً ئۆڭگەچٍەرٔي تبتىٍىغىٕىچە 
ئبٌذىراپ . ئۇتتۇر ثېرىپ ئبغمبزاْ خبٌتىطىغب تۆوۈٌۈپ ئبچچىك وۆٍذۈرِەوتە ئىذى

-وەتىەْ ثۇ ضۇٍۇلٍۇق ئېمىّي ثەزىٍەرٔىڭ لىسىً ئۆڭگۈچىگە پېتىػّبً ثوغۇَ
لېمىٍىپ ٍۈتەٌذۈرۈپ، -ثوغۇَ تۈرۈٌگەْ وبرٔىَىغىّۇ ضبلىپ وېتىپ، لېمىٍىپ

لىسىً . ٍۈزٌەرٔىڭ ئۆپىىذەن لىسىرىپ وېتىػىگىّۇ ضەۋەپ ثوٌّبلتب ئىذى
ئۆڭگەچٕي تبتىالپ ئېمىپ چۈغىۋاتمبْ ثۇ ضۇٍۇغٍۇق تۈٔۈگۈٔذىٓ ثېرى ثىرەر 

چولۇر لېرىٓ ئىچىگە تۆوۈٌّەوتە، ئۇ ٍەردە ئېرىتىػىە -ٌولّب وۆرِىگەْ ِۆدۈر
-ثىرٔىّە تبپبٌّىغبْ ثۇ ئىطپىرت ضۇٍۇلٍۇغي، ئبغمبزاْ خبٌتىطىٕىڭ تىرپ

ٍۇٍۇٌۇپ ئېچىٍىپ وەتىەْ لېرىٓ . ٍبغٍىرىٕي ئېرىتىپ ٍۇٍۇغمب وىرىػّەوتە ئىذى
تىرپٍىرى وۈچٍۈن ئىطپىرتٕىڭ تۆوۈٌۈغي ثىٍەْ ئوت ثوٌۇپ ٍبٔغبٔذەن لورۇٌۇپ 

ئۇ ٍەردىّٕۇ ضبق ئۆتىەْ ئىطپىرت ئېمىّي ئەلىٍٕي ثۇٌغبظ . ئېچىػىػمب ثبغٍىذى
 . ...ئۈچۈْ ئبچچىك ئۈچەً ئبرلىٍىك ئبٍٍىٕىپ لبٔغب ضىڭىػمب ثبغٍىذى

ئوٌتۇرۇغتىىىٍەرٔىڭ ھەر ثىرضي خۇددى چوغ ٍۇتىۋاٌغبٔذەن وۆٍىۋاتمبْ 
“ !خېٍىال راھەتٍىٕىپ لبٌذىّب! پبھ، پبھ، پبھ”ِەٍذىٍىرىٕي ضىٍىػىپ لوٍۇپ، 

وەٍٕىذىٕال . دېَىػىىٕىچە چىراٍٍىرىٕي ضەوطەْ لورۇق لىٍىپ پۈرۈغتۈرۈغتي
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ضېطىك تبِبوىالرٔىڭ تۇتبغتۇرۇغٍىرى ثىٍەْ ثىرٌىىتە ئبزاثٍىٕىپ وەتىەْ 
. ئبغمبزأٍىرىٕي ئبٌذاظ ئۈچۈْ دەضتىخبٔذىىي تبتٍىك تۇرۇِالرغب ھۇجۇَ لىٍىػتي

 ٌىرىغب لېٕىػبٌّبً، ‘لەدىٕبش ھەِرا’ئبغىٕىالر ئۇزۇٔذىٓ ثۇٍبْ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ ثۇ 
-ثىرەر ئېغىس گەپ لىٍىػمىّۇ ۋالىت چىمىرىػبٌّبً ثىر لبٔچە لەدەھٕي وەٍٕي

لبْ ئبرلىٍىك ٍۈرەوٕي ئبٍٍىٕىپ ئۆتىەْ ئىطپىرت . وەٍٕىذىٓ ثوغىتىۋېٍىػتي
تبِچىٍىرى ئۇالرٔىڭ لەٌجىٕي چۆچۈتۈغۈپ، ٍۈرەن ضولۇغٍىرىٕىّۇ 

ئۇ . تېسٌىتىۋەتىەچىە، چىراٍٍىرىّۇ دەرھبٌال ئۆپىىذەن لىسىرىػمب ثبغٍىذى
ٍەرٌەردىّٕۇ ئېػىپ چىممبْ ئېتبٔوي ِبٌېىۇٌىٍىرى ئبٍٍىٕىپ ثېرىپ ٔىرۋا 

توِۇرٌىرىذىىي ضۇٔىڭ ئورٔىٕي ئېٍىپ، ئەلىً ھۈجەٍرىٍىرىٕي ثۇٌغبغمب وىرىػىپ، 
ضورۇٔذىىىٍەرٔىڭ چىراٍٍىرىغب ئبدەتتىىي ئەھۋاٌالردا ثىھۇدە لورلۇغتىٓ ٍوغۇرۇپ 

ٍۈرگەْ لىطّەْ لىَبپەتٍىرىٕي ئوتتۇرىغب چىمىرىپ، لورلّبٍىراق ضۆزٌىگىذەن 
ثىرىگە ٍوي لوٍۇغّبً ضۆزٌەٍذىغبْ -ھبٌەتٕي پەٍذا لىٍىپ، ھەِّىطي ثىر

ئبرىذىٓ ئۇزۇْ ئۆتّەٍال، ٔېرۋا ھۈجەٍرىٍىرىٕي . ِەدداھالرغب ئبٍالّٔبلتب ئىذى
توٌذۇرغمب وىرىػىەْ ئېتبٔوي ِبٌېىۇٌىٍىرى وىٍىتىىالردىىي ضۇ ِبٌېىۇٌىطىٕىڭ 

ئورٔىٕي ئىگەٌٍەغىە ثبغالپ ٔېرۋا پبئبٌىَەتٍىرىٕي ئېغىر دەرىجىذە ۋالىتٍىك 
ٍبتب خىَبٌىٌ ِۀسىرىٍەرٔي وۆرضىتىپ، ضورۇٔذىىىٍەرٔىڭ -ثوٌطىّۇ ثۇٌغبپ ٍېرىُ

چىراٍٍىرىغب ئەلىٍطىسٌىمٕىڭ رەضىّىٕي ضىسىػمب ثبغالظ ثىٍەْ تەڭ، ثۇ 
 . ...  ثىرضىذىٓ تېتىمطىسٌىػىػمب ثبغٍىذى-ئبضتب ثىر-ئبغىٕىالرٔىڭ گەپٍىرى ئبضتب

-ئۇالرٔىڭ ٍېمىٕمي ئبٍالردىٓ ثۇٍبْ دېَىػەٌّەً وەٌگەْ ٔۇرغۇْ وۆرگەْ
ئبڭٍىغبٍٔىرى ضىرتىغب تېپىپ ئۇالرٔي چىڭمىٍذۇرۇپ ٍېرىٍىپ وەتىىذەوال ھبٌغب 

ضورۇٔذىىىٍەرٔىڭ ضۆھجەت تېّىٍىرى پبتال . وەٌتۈرۈپ لوٍۇغمبْ ئىذى
ٔوۋەتتىىي جىذدىچىٍىه، ئۀطىسچىٍىه ھبدىطىٍىرى ئۈضتىگە ِەروەزٌەغىەْ 

لبضىّٕىڭ ثبٍىتىذىٓ ثېرى ثۇ دوضتٍىرىذىٓ وۈتىۋاتمىٕىّۇ دەي ِۇغۇ . ئىذى
 . خىٍذىىي ضۆزٌەر ئىذى

لبضىّّۇ . ھەِّە ئۆز ثىٍگىٕىچە ۋەزىَەتٕي ِىجىغالپ، ئۆزٌىرىچە ثبھبٌىػبتتي
ثۇٔي ثىٍّىگۀگە ضېٍىپ ضوراپ لوٍۇپ ضۆھجەتٕىڭ لېَىپ -ئبرىالپ ئۇٔي

ئبرىالپ چبً . وېتىۋاتمبْ تېّىطىٕي ئۆزىٕىڭ ئبرزۇضي تەرىپىگە ثۇراغمب تىرىػبتتي
 . ٍېڭىالپ تۇرۇغٕىّۇ ئۇٔۇتّىذى

دەپ _ . ئبٍپبٌتىچىالرٔىڭ ئىػٍىرىّۇ تبزا لبِالغّىغىٍي تۇردى”
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دەضٍىۋىذە راش گەپٕي _ ِۇالھىسىطىٕي تۆوۈغىە ثبغٍىذى ئۈٌپەتٍەردىٓ ثىرضي، 
ِبٔب ئۀذى ووچىغىّۇ . لىٍطبَ، خېٍىال ئۈِىذٌىٕىپ لبٌغبْ ئىذىُ ئۇالردىٓ

 “...ھەً ثۇ وۈٍٔەرٔي، . چىمبٌّبش، ئبراِىذا ئوٌتۇرۇپ ئىچەٌّەش ثوٌۇپ لبٌذۇق
ئەضٍىذە _ روِىىالرٔي تبرلىتىپ تۇرۇپ، ‘ ضبلي’دېذى _ دېگىٕىڭ توغرا، ”

_ . ضبٔذا ثوٌۇپ تۇرغىٕىٕىڭّۇ توال ثەن زىَىٕي ٍوق ئىذى-ثۇٔذاق ئىػالرٔىڭ ئبٔذا
ئۇ ٍېڭي لوٍۇٌغبْ ٌىگۀذىىي پىػىپ ِەً ثوٌۇپ وەتىەْ گوغتىٓ ثىر پبرچە 

چبٍٕىغىٕي ثىٍىّٕەٍال غۇرتال لىٍىپ . ضۆوۈپ ئېٍىپ ئبغسىغب پۇرالپال تىمتي
ئەِّب ئۇٔچىٍىه ۋەھػىٍىىّۇ چېىىذىٓ ئېػىپ وەتىۀٍىه _ ٍۇتىۋەتتي، 

ئۇٔىڭ گۆظ تەگىەْ ئبغسى ِبٍٍىػىپ وۆڭۈٌٕي _ “ !ِېٕىڭچە ثوٌغبٔذا
 .ٍىٕىتمىذەن پبرلىراپ تۇراتتيائ

ٔىڭ ضۆزىگە ئۇالپال گەپ ثبغٍىذى ‘ ضبلي’دەپ _ ئبغىٕىٍەر، توختبڭالر، ”
لبٍطي وۈٔىطي  گۈگۈَ چۈغىۀذە ٍبٌغۇز وېتىۋاتطبَ پۇتۇِغب ثىر _ ئۈچىٕچىطي، 

ٔېّە ئۇرۇٌغبٔذەن لىٍىۋىذى، ئېٍىپ لبرىطبَ ٍبٌتىراق خبٌتىٕىڭ ئىچىذىٓ ثىر جۈپ 
 “...وىتبثچە چىمتي دەڭال 

لبھالپ -دەپ لبھ_ “ !ثىر ثوالق پۇي تېپىۋاٌذىُ دەپ ئوٍٍىغبٔطەْ ھەلىچبْ”
 ٔىڭ ضۆزىٕي ‘خەۋەرچي’ِبٍٍىػىپ وەتىەْ لوٌىٕي غىٍتىغىٕىچە ‘ ضبلي’وۈٌذى 

 .ثوٌۇپ
دېگىٕىچە لوٍٕىذىٓ لبضىّغب ثەوال _ پۇي چىممبْ ثوٌطىّۇ ٍبِىٕي ٍولتىغۇ؟ ”

ئېچىپ لبرىطبَ ثۇ _ ، ‘خەۋەرچي’تؤۇظ ثوٌغبْ ئىىىي وىتبثچىٕي چىمبردى 
. وىتبثالرٔىڭ ئىطّي ثەوال لورلۇٔۇچٍۇق، ئبضتب ئىچ ٍبٔچۇغۇِغب تىمىۋاٌذىُ

لبرىغبٔذا . ئبخػىّي ئۆٍذە ٍبٌغۇز ٍېتىپ تۇرۇپ ئولۇپ تۈگىتىۋەتتىُ ثۇ وىتبثالرٔي
ووچىذا ثوٌىۋاتمبْ غۇ ئىػالر خېٍي ئوثذأال ثىر ٍەرٌەردىٓ ثبغمۇرۇپ 

وىتبثتب ٍېسىٍغبٔالرغب لبراپ ٍبق دەً دىطەَ توغرىذەن، . لىٍىٕىۋاتمبٔذەوال لىٍىذۇ
ئبخىرى ثۇ ۋەلەٌەر . راش دەً دىطەَ ثەوال چېىىذىٓ ئبغۇرىۋېتىٍگۀذەن لىٍىذۇ

. ئۈضتىذە ئبٌذىراپال ثىر ٔېّە دېَىػىە ثوٌّبٍذىىەْ دېگەْ تؤۇغمب وېٍىپ لبٌذىُ
ثۇ وىتبثالرٔي ھېچىىّگە وۆرضەتّەً ضىٍەرٔىڭّۇ ثىر لېتىُ ئولۇپ ثېمىػىڭالرٔي 

دېگىٕىچە ھېٍىمي وىتبثالرٔي ئبۋاٍالپ دەضتىخبْ _ “ .ِەضٍىھەت لىٍىّەْ
 .ئۈضتىگە لوٍذى

ثۇ . لىٍىپ ئوٍٕبپ وەتتي‘ جىغ’ثۇ وىتبثالرٔي وۆرگەْ لبضىّٕىڭ ٍۈرىىي 
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« ئىسچي ِەْ»وىتبثالر، ئۇٔىڭ ثىر ۋالىتالردا ووچب ھبجەتخبٔىطىذىٓ تېپىۋاٌغبْ 
 . ئۇ، ثۇ وىتبثالرٔي ئىختىَبرضىسال لوٌىغب ئبٌذى. وىتبثٍىرىٕىڭ ٔەق ئۆزى ئىذى

. وىتبثالرٔي لبضىّٕىڭ لوٌىذىٓ ئبٌذى‘ ضبلي’دېگىٕىچە _ ٔېّىىەْ ثۇالر؟ ”
ِۇ ‘ ِوخوروىچي’. ئېچىپ ِۇٔذەرىجىٍىرىگە ضىٕچىالپ لبراغمب وىرىػتي

ئۇٔىڭ لوٌىٕي وىتبثالر ثىٍەْ ‘ ضبلي’تبلەتطىسٌىٕىپ لوٌىٕي وىتبثمب ئۇزاتىۋىذى، 
ضەْ ئبۋاي غۇ ئبٌذىڭذىىي ھبرالٕي ئولۇغٕي ثىر _ . ئۇرۇپ ضىٍىىۋەتتي

ثۇٔذاق وىتبثالرغب ضېٕىڭ ئەلٍىڭ ٍەتّەٍذۇ، تبرت لوٌۇڭٕي ! وېٍىػتۈرەٌىگىٕە
چۆرىگۀذىٓ وېَىٓ تەغۋىمبت -وىتبثالرٔي ثىر لۇر ئۆرۈپ‘ ضبلي’_ ! وىتبثالردىٓ

لېٕي دېگىٕە، ثۇ وىتبثٍىرىڭذا ٔېّىٍەرٔي _ . ھەۋەضىبرىغب ثۇرۇٌۇپ ضورىذى
 “ٍېسىپتۇ؟
ثىر _ ، ‘خەۋەرچي’دېذى _ . ثەوال جىك ٔەرضىٍەر ھەلمىذە ضۆزٌەپتۇ”

لبرىطبڭ، ثۇ وۈٍٔەردە ٍۇز ثېرىۋاتمبْ ۋەلەٌەر پۈتۈٍٔەً توغرا پەٍذا لىٍىٕىۋاتمبٔذەن، 
 “!ثىسدەوٍەرٔي لىپمىسىً ۋەتەْ خبئىٕي دەپال وېطىۋەتىەْ... ٍۀە ثىر لبرىطبڭ، 

ضورىذى ٔبرازى تۇضتە _ ثىسٔىّۇ چىػٍەپ تبرتىپتىّۇ ثۇ وىتبثالردا؟ ”
 “ثىس ٔېّە لىپتۇق خبئىٍٕىك لىٍغىذەن؟_ ، ‘ِوخوروىچي’

_ دېگىٕي، ‘ ئىسچي’تۇال ئۇِىچي ثبر ٔېّىذەوّۇ لىالِذۇ ثۇ -لبرىغبٔذا ئبز”
ٍبزغبٍٔىرىغب لبرىطبڭ خېٍي _ ، ‘خەۋەرچي’دەپ وىتبثٕي تؤۇغتۇرۇغمب وىرىػتي 

ثوٌۇپّۇ خىتبٍالر ثىٍەْ ثىس . چوڭمۇر تەتمىك لىٍغبْ ثىرضىگە ئوخػبپّۇ تۇرىذۇ
ِۇضتەلىً ثوٌۇظ ئۈچۈْ ٔېّىٍەرٔي . خەلٕي خېٍي ئوثذأال ثبھبٌىغبٔذەن لىٍىذۇ

ثبضمۇچٍىرى ثوٍىچە تەھٍىً -لىٍىػىّىس وېرەوٍىگي ھەلمىذە تەپطىٍي لەدەَ
غۇڭب ثۇ وىتبة ثوٍىچە لبرىطبڭ، ثۇ وۈٍٔەردىىي ٍوغۇرۇْ زەرثە . لىٍغبْ ئىىەْ

ثىر چىمىع ٍوٌىّىس ثوٌۇپ لبٌغبْ ئىىەْ -ثېرىع ھەرىىەتٍىرى ثىسٔىڭ ثىردىٓ
ثۇ وىتبثٕي وۆرِەً تۇرۇپ، ثوٌىۋاتمبْ ۋەلەٌەرٔي ئوٍٍىطبڭ، . دېگىڭ وېٍىذۇ

ئەِّب ئبغىٕىٍەر، ثۇ وىتبة ثۈگۈٔىي . لىپمىسىً ضبراڭٍىمتەوال ثىٍىٕەتتي
ئۇ ضەي ھبٍبجبْ ثىٍەْ _ . ئبلىۋەتٍەرٔىّۇ خېٍي توغرا ِۆٌچەرٌىگەْ ئىىەْ

ئەتىراپىذىىىٍەرگە ثىر لۇر لبرىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ئبٌذىذىىي روِىىٕي ٍبٌغۇزال 
ئبٔذىٓ . ثوغۇزىغب ئۆڭتۈرىۋېتىپ، ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ثىر ٌوخّب گۆغٕي وبپ لىٍذى

. ضوۋۇپ لبٌغبْ چېَىٕي تۈگىتىپ، لوٌىذىىي تبِبوىطىٕي لبتتىك ثىر غورىۋاٌذى
ئۇٔىڭ چىراٍىذىىي ھبرالتىٓ ضەضىىٕىپ پۇرٌىػىپ وەتىەْ غەٌىتي لورۇلالر 
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دېگىٕي ئبۋاي ئۇدۇٌال لىٍىپ ‘ ئىسچي’لبرىغبٔذا ثۇ _ ضەي ٍولبٌغبٔذەن لىٍذى، 
دېگەْ ئبۋۇ لبرا تبغٍىك وىتبۋىٕي ٍبزغبْ « ِۇضتەلىٍٍىغىّىسدىٓ ئۈِىذ ثبرِۇ؟»

ثوٌطب وېرەن، ثەزىٍەرگە ھە دېگۀذىال ثەوال ئېغىر تىگىپ وەتىۀّۇ لبٔذاق، ئۇ 
وىتبثٕىڭ لبٍتب وۆچۈرۈٌگەْ ٔەچچە ِىڭ ٔۇضخىطىٕي ھەتتب ثىرِۇ خىتبً تبپمىٍي 

ثوٌّبٍذىغبْ چەتئەٌٍەردىّۇ ِۇھبجىر ئۇٍغۇر ثبغٍىمٍىرىّىس لورلۇپ توپٍىتىپ 
ثۇ ئەھۋاٌالردىٓ خەۋەر تبپمبْ ئبپتور، ثۇ وۈرەظ ! وۆٍذۈرىۋېتىػىەْ ئىىەْ

ئۇضۇٌي پرىٕطىپٍىرىٕي تەپطىٍي چۈغۀذۈرۈپ تەھٍىً لىٍغبْ ئىىىىٕچي وىتبثي 
ثىسٔىڭ چۈغۀچىّىس . ثوٌغبْ لوٌۇڭذىىي غۇ زەڭگەر تبغٍىمىٕي ٍبزغبٔذەن لىٍىذۇ

.  گە لبٍىً ثوٌىػىّىس ثەوال تەضىەْ‘ئىسچي ِەْ’ثىٍەْ ثىرىٕچي وىتبثٕي ئولۇپال 
 ٔىڭ ئىىىىٕچي وىتبثي ‘ئىسچي ِەْ’ثىسدەن ضەۋىَىٍىه وىػىٍەرگە ٔىطپەتەْ 

دېگىٕىٕي ئولۇپ « !ٍب ئۆٌۈَ__ ٍب ِۇضتەلىٍٍىك »ثوٌغبْ ِۇٔۇ زەڭگەر تبغٍىك 
 “. ...چىمىػىّىس وېرەوتەن لىٍىذۇ

دەوٍەرگە لبرا تبغٍىغىٕي ثەرضەن ‘ ِوخوروىچي’ئەِىطە ثىسٔىڭ ِۇٔۇ ”
ثوٌىذىىەْ دەڭال، ئۇٔىڭ ئەٌٍىگىٕچي ٔوِۇرٌۇق ثېػي ثەن تەش ئىػالرٔي 

لبھالپ وۈٌگىٕىچە لوٌىذىىي لبرا تبغٍىك -دەپ لبھ_ “ .چۈغىٕىپ وىتەٌّەٍذۇ
 .‘ضبلي’وىچىه وىتبثٕي ئۇٔىڭغب ئۇزاتتي 

خەۋەر _ . ثىرىگە لوغّبٍذىىۀطەْ-ضۀّۇ ئبدەِٕىڭ گېپىٕي ثىر”
ٔېّىال دېگەْ _ ھەۋەضىبرى ضەي ئۆڭگۀذەن لىٍىپ گېپىٕي داۋاِالغتۇردى، 

دېگەْ وىػىٕىڭ ٍۈرىىي لبپتەن ثىر ٔېّە ثوٌطب وېرەن، ‘ ئىسچي’ثىٍەْ ثۇ 
-ئىسچي’ئەگەر خىتبٍالر ئۇٔي تۇتىۋاٌىذىغبْ ثوٌطب، ثۇ ٍبزغبٍٔىرىغب لبرىطبڭ، 

دېگىٕىٕي تىرىه تۇرغۇزۇپال خبَ ٍەۋەتىىٕىذىّۇ ئبچچىغي ثېطىٍّبضّىىىٓ ‘ پىسچي
 “!دەٍّەْ
ئەگەر دېگىٕىڭذەن، ووچىذا ثوٌىۋاتمبْ غۇ ۋەھىّىٍىه ھەرىىەتٍەرٔىڭ ”

تۇال تۈرتىە ثوٌغبٔال ثوٌىذىىەْ، -دېگىٕىڭٕىڭ وىتبثٍىرى ئبز‘ ئىسچي’تبرلىٍىػىغب 
وىُ ثىٍىذۇ، تېخي ئۇٔىڭ . ئۇٔي لورۇپ ٍەۋەتىىٕىذىّۇ ئۈٌگىرەٌّەٍذۇ ثۇ خىتبٍالر

-ئۆٌتۈرۈٌۈغي ثىٍەْ تەڭ، ئۇٔىڭ ثۇ وىتبثٍىرى تېپىٍّبش تۇتىَب ثوٌۇپ وىتەِذۇ
‘ ضبلي’_ ! خىتبٍالر غۇ چبغذا وۆرىذۇ ۋەھىّە دېگۀٕىڭ ٔېّىٍىگىٕي. تېخي

تبِبوىطىٕي غورىغبچ وۆن تبغٍىك وىتبثٕي لوٍٕىغب ضېٍىپ، لبرا تبغٍىغىٕي 
. ئبغىٕىّىس ثۇ ئىسچي دېگۀٕي ثەوال ِبختبپ وەتتي_ . غب تۇتمبزدى‘ ِوخوروىچي’
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 “.پبز ثىرٔېّىٍەردىٓ خەۋەر تېپىپ لبي-لېٕي، ضۀّۇ ئبز
ئبۋاي . ضۀّۇزە، ئبۋاي لبضىّذىٓ ضوراپ ثبلّبٍال وىتبثٕي لوٍٕىڭغب تىمتىڭ”

 “ئۇٔىڭذىٓ وەٌّىطۇّٔۇ؟
‘ ضبلي’دېذى _ . لبضىُ ثۇ وىتبثالرٔي ئولۇِىطىّۇ ثىٍىذۇ ثۇٔچىٍىگىٕي”

ئەضٍىذە ِۇٔۇٔىڭغب ثۇ وىتبثالر زاٍب وېتىذىغبْ _ روِىىالرغب لبٍتب ھبراق توٌذۇرغبچ، 
ثۇ ئەضٍىذە ئبۋاي ئبٌذىذىىي غۇ ھبرىمىٕي الٍىغىذا ئولۇپ ! دە-ثوٌذى

لبضىُ ضەْ ئبٌذىرىّبً تۇر، ثۇ وىتبثالرٔي ِەْ ئبۋاي ثىر . پۈتتۈرەٌىطىال ثوالتتي
ِبڭب ثىر ٔېّىٍەر چىمّبٍذىغبْ وىتبثالرٔي ھەرگىسِۇ ضبڭب . لۇر غبجىالپ ثبلبً

 “.ِەضٍىھەت لىٍّبٍّەْ
ضوٌذىٓ ضۆزٌىػىپ ثۇ ٍېمىٕذا ٍۈز ثەرگەْ ثىر لبٔچە -ئبغىٕىالر ئوڭذىٓ

ۋەلەٌەر، تبرلىٍىپ ٍۈرگەْ ثىر لبٔچە ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبت ۋارىمي، خىتبً 
ھۆوۈِىتىٕىڭ ثۇ ٍېمىٕالردا ٍۈرگۈزِەوچي ثوٌىۋاتمبْ ثبضتۇرۇظ پىالٍٔىرى، 

ثىىبرغىال جبزاٌىٕىۋاتمبْ ئۇٍغۇرالر، -ٍۇرتىغب لېچىۋاتمبْ خىتبٍالر ضبٔي، ثىىبردىٓ
ثىرىگە ٍوي لوٍۇغّبً دېگىذەن تبٌىػىپ -دېگۀذەن ھبدىطىٍەر ئۈضتىذە ثىر... 

 . ...ضۆزٌىػىپ وېتىػتي
ئوٌتۇرۇظ ئەھٍىٕىڭ لىَبپىتي ئىىىىٕچي پوتوٌىىٕىڭ ٍېرىّذىػىغب 

ئەگىػىپ ئبۋاي لىسىرىع، ئبٔذىٓ تبتىرىػمب، ضۆزٌىرىّۇ وۆپىَىپ ھېٍي دىگىٕىٕي 
ثۇ ئبرىذا تبغمبرلي . ٍۀە دەٍذىغبْ الۋزىٍىػىػالرغىچە ثېرىپ ٍەتّەوتە ئىذى

 .ئىػىه ئەدەپ ثىٍەْ ئۇرۇٌذى
ھەِّە جىُ ثوٌۇپ ئۀطىرەظ ثىٍەْ ئىػىىىە لۇاللٍىرىٕي دىڭ تۇتۇپ 

 .لبضىّغب تىىىٍىػتي
 :لبضىُ ثېرىپ ئىػىىٕي ئبچتي

دەپ _ “ .الۋ وب، دوضٍىرىڭ وەٌگۀّۇ لبٔذاق؟ ضوراپ ثبلبً دېگەْ ئىذىُ”
 .وغٕب خىتبً ٍبٌغبْ ھىجبٍغىٕىچە وىرىپ وەٌذىقئۆٍگە 

. لبضىّّۇ ئوخػبغال ٍبٌغبْ ھىجىَىپ ئۇٔي ِېھّبٔخبٔىطىغب ثبغٍىذى
ضەٌەڭ ئوٌتۇرۇغمبْ لبضىّٕىڭ ئبغىٕىٍىرىٕي -وۆزٌىرى خۇِبرٌىػىپ ئەٌەڭ

 :وۆرگەْ خىتبً لوغٕب ٍبٌغبْ ھىجىَىػىٕي داۋاَ لىٍذۇرۇپ دېذى
-دەپ ئۇالر ثىٍەْ ثىر_ . ضىٍەر داۋاَ لىٍىۋېرىڭالر، ئەروىٓ ئوٌتۇرىۋېرىڭالر”

ِۇ ثىر روِىب ئبٌذۇرۇپ ھبراق ‘ ضبلي’. ثىرٌەپ لوي ئېٍىػىپ وۆرۈغۈپ چىمتي
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ھەِّە ثىردەن . توٌذۇرۇپ، خىتبٍٕي جوزىغب تەوٍىپ لىٍىپ ھبرالٕي ئۇزاتتي
ضەٌەڭ ئورۇٍٔىرىذىٓ تۇرۇپ ٍبٌغبْ ھۆرِەت ثىٍەْ روِىىٍىرىٕي -ئەٌەڭ

وۆتۈرۈغۈپ لوٍۇپ خۇددى ئۇضطبپ وەتىەْ ِوزاً ضۈ ئىچىۀذەن غۇرتۇٌذۇتۇپ 
ثۇ ثىچبرىالرٔىڭ خىتبٍالر ئبٌذىذا ئۆزٌىرىٕىڭ ثبغمب ثىر ِىٍٍەت . ٍۇتىۋېتىػتي

ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتەٌەٍذىغبْ ئەڭ وۈچٍۈن ِىٍٍەتچىٍىه لۇراٌٍىرىذىٓ ثىرى، 
خىتبً لوغٕب . ئۀە غۇٔذاق ثبتۇرالرچە ثىر وۆتۈرۈغتە ئىچىۋېتىع ٔبِبٍىػي ئىذى

ثىر لوٌىذىىي روِىىغب، ثىر ِېھّبٔالرٔىڭ لورلۇٔۇچٍۇق چىراٍىغب لبراپ ٔېّە 
ضىٍەر ۋىٌ زۇالر ھبرالمب ٍبِبْ _ لىالرٔي ثىٍەٌّەً لىطىٍغبْ لىَبپەتتە، 

دەپ _ “ ...ِەْ ئۇٔذاق ئىچەٌّەٍّەْ، رۇخطەت لىٍطبڭالر ... وېٍىطىٍەر، ِەْ، 
روِىىٕي ئبغسىغب ئبپىرىپ پەۋەز وۆزٌىرىٕي ٍولبپ وەتىىچە چىڭ ٍۇِۇپ تۇرۇپ 

 .ئىٕچىىە ثىرٔي ٍۇتۇپ لوٍذى
خىتبٍچە ئبرىالغتۇرۇپ ئەثجەظ ثىر -لبضىُ ثۇ خىتبٍٕي دوضٍىرىغب ئۇٍغۇرچە

ئبٔذىٓ ئبغىٕىٍىرىٕي وەضىپي ئۈٔىۋأٍىرىٕي لوغۇپ ئىع . تىٍذا تؤۇغتۇردى
 .ئورۇٍٔىرىٕي لىطمىچە لىٍىپ تؤۇغتۇرۇپ چىمتي

ٔبھبٍىتي ٍبخػي، ٔبھبٍىتي ٍبخػي، ھەِّىڭالر ثىٍىٍّىه وىػىٍەردىٓ ”
ئەِّب ثۇ _ . رىّەْۆئىىۀطىٍەر، ِۀّۇ ئولۇغبْ ثىٍىٍّىه ئۇٍغۇرالرٔي ٍبخػي ن

خىتبٍٕىڭ چىراٍىذىٓ، ثۇ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۈگۈْ ئەتىگۀذىال تبغذىٓ چۈغۈپ 
وەٌگەْ ۋەھػي ثبٔذىتالردەوال وۆرۈٔۈپ وەتىۀٍىىىٕي، ھەلىمەتۀّۇ تبڭ 

 لىٍىػىذا ئۇچراتمبْ ٍبٌمۇٍٔۇق ئىذىمۇت تبغٍىرى ‘غەرپىە ضبٍبھەت’ضېڭٕىڭ 
ئبٌۋاضتىالرٔىڭ -ئەتىراپىذا ئبغسىذىٓ ئوت چبچىرىتىپ ٍۈرگەْ ھېٍىمي ثۆرى

دەي ئوخػبپ وېتىذىغبٍٔىغىٕي، ثۇٔذاق ۋەھػىٍەرگە تەڭ -لىَبپىتىگە دەٌّۇ
وېٍىػتە ضوڭ ۋۇووڭٕىڭ ٍەتّىع ئىىىي خىً ھېٍىطىٕي ئىػمب ضېٍىػتىٓ ثبغمب 

چبرە ٍولٍىغىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ ئۈٌگۈرگۀٍىگي ِبٔب ِەْ دەپال ثىٍىٕىپ 
ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ وۆڭٍىذە، ثۇ ئۇٍغۇر دېگۀٍەرٔىڭ خىتبٍٕىڭ غۇٔچە ثبً . تۇراتتي

ٔەچچە ئوْ ِىڭٍىغبْ ھەرىپىٕي ثىٍىپ ثوالالٍذىغبٔغب ئەلىٍٍىرىٕىڭ ثوٌىػىغب 
ھەً ئىطىت، غۇ ٌۀىتي دېڭىس : زادىال ئىػۀگۈضي وەٌّىگۀٍىگي ٔبِبٍبْ ثوٌذى

ثورىٕي ثوٌّىغبْ ثوٌطب، ووڭسىٕىڭ ثىسگە ِىراش لبٌذۇرىذىغبْ خېتي تېخىّۇ 
دېگۀذەوٍەرٔي وۆڭٍىذىٓ ئۆتىۈزگەچ _ ! دە، ۋاً ئەتتەڭ-وۆپ ثوالتتي

الۋ وب _ ھبٍبضىسٌىك پۇراپ تۇرغبْ چىراٍىغب ٍبٌغبْ تەثەضطۈَ ٍىغىػمب تىرىػتي، 
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دېگۀذەن ثىر ٔېّىٍەرٔي دەپ، _ “ ...رىّەْ ۆثەن ئەلىٍٍىك، ِەْ ئۇٔي ٍبخػي ن
لوٌىذىىي روِىىٕي ِېھّبٔالرٔىڭىىگە ٍەڭگىً تەوىۈزۈپ چىمىپ، گوٍب زەھەر 

ئۈٌپەتٍەرِۇ چبلمبْ . ئىچىۋاتمبٔذەن لىَٕىٍىپ تۇرۇپ ِىڭ ثىر ثبالالردا تۈگەتتي
 .ٔىڭ ٍېڭىذىٓ توٌذۇرۇپ ئۈٌگۈرگەْ روِىىٍىرىٕي تەڭ ثوغىتىػتي‘ ضبلي’

ثۇ خىتبً، ٍبۋاٍي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبرىطىذا ھبرالمب ثوغۇٌۇپ لېٍىػىذىٓ لورلتي 
 :ئەتىّبٌىُ

الۋ وب، ئەگەر ثىرەر ئىع ثوٌطب . ضىٍەر ئوٌتۇرىۋېرىڭالر، ثەھۇزۇر ثوٌۇڭالر”
دەپ ٍبضبٌّب تەوەٌٍۈپٍەر ثىٍەْ _ “ .ِېٕي تبرتىّٕبً چبلىر، ٍبردەَ لىٍىّەْ

لبضىّّۇ ِبھبرەتٍىه ثىٍەْ ضۇٔئىٌ تەوەٌٍۈپ . ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ضىرتمب ِبڭذى
 .لىٍىپ ئۇٔي ئىػىىىگىچە ئۇزۇتۇپ چىمتي

لبرىّبِطەْ، ! ثۇ خىتىَىڭ چولۇَ ثىسٔي رازىۋېتىب لىٍغىٍي وىرگەْ ٔېّە”
 “.چىراٍىذىٓ ٍبٌغبٔچىٍىغي ِبٔب ِەْ دەپال چىمىپ تۇرىذۇ

لبٍطي ثىر خىتبٍٕىڭ ثىس خەلمە راضچىً ثوٌغىٕىٕي . ضۀّۇ لىسىمىۀطەْ”
 “وۆرگەْ ئىذىڭ؟

“... ...” 
. ثۇ خىتبٍٕىڭ پەٍذا ثوٌىػي ثىٍەْ ئوٌتۇرۇغٕىڭ پەٍسى لبچمبْ ئىذى

ئۆٍذىىي غۇۋا خىتبً پۇرىمىّۇ ضورۇٔذىىىٍەرٔىڭ ئېھتىَبت لىٍىػىغب ٍېتىپ 
غۇڭب لبٔذالتۇ ثىر ٍوغۇرۇْ لورلۇظ ئىچىذە ۋەتەْ تەلذىرى . ئبغمبْ ئىذى

ثبغذىٓ ثىرەر -ھەلمىذىىي گەپٍىرىٕي ثىر چەتىە لبٍرىپ لوٍۇغۇپ تبغذىٓ
ٍېرىّذەَ ضۆزٌىػىپ ئوٌتۇرۇغمبْ دوضالر، ضبئەتٍىرىگە لبرىػىپ لوزغۇٌۇغمب 

 .ثبغٍىذى
لبراڭغۇ چۈغىىچە ئۆٍىّىسٔي تېپىۋاٌّىطبق، ٍوٌذا ثىرەر زوراۋاْ خىتبٍغب ”

 .‘ِوخوروىچي’دېذى _ “ .ئۇچۇراپ ٍۈرِەٍٍي ٍۀە
لبضىّّۇ ثىر ٔەچچە ئېغىس تەوەٌٍۈپ گېپىٕي لىٍىپ لوٍۇپ، ئبٔذىٓ وېٍەر 

ھەپتىذە ٍۀە ئۆٍىگە ٍىغىٍىػٕي تبپىالپ دوضٍىرىٕي دەرۋازىٕىڭ ضىرتىغىچە 
 .چىمىپ ئۇزۇتۇپ لوٍذى

‘ خىع پبرچىطي’ئبغىٕىٍىرىٕىڭ گەپٍىرىذىٓ لبرىغبٔذا، ئۆتىەْ وۈٔىذىىي 
 ئىگە ‘ئبٍپبٌتب لوغۇٔي’ٔي تبغالپ وەتىەْ دۇوبٔذىىي پبرتالغمىّۇ 

خىتبً ضبلچىٍىرى ثۇ ۋەلۀىڭ جىٕبٍەتچىٍىرىٕي پبظ لىٍىع . ثوٌىۋاٌغبّٔىع
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ئۈچۈْ غۇ ئەتىراپتب ئوٌتۇرۇغٍۇق ٍۈزگە ٍېمىٓ ئۇٍغۇر، لبزاق، تۇڭگبْ لبتبرىذىىي 
. وىػىٍەرٔىڭ ئۆٍٍىرىٕي ئبختۇرۇپ، ٍۈزدىٓ ئبرتۇق ئبدەِٕي تۇتۇپ وەتىۀّىع
ثۇ ئۆً ئبختۇرۇغتب ثىر لبزالٕىڭ ئۆٍىذىٓ ثىر لبٔچە پبً وؤب ئوۋ ِىٍتىغىٕىڭ 

ِىػەوٍىرى، ٍۀە ثىر تۇڭگبٕٔىڭ ئۆٍىذىٓ لبٍطي ثىر -ثۇزۇٌۇپ وەتىەْ ئوق
ٍىٍٍىرىذا تبظ ووالغتب ئىػٍىتىپ تبغالپ لوٍغبْ ثىر ٔەچچە ثوالق ۋالتي ئۆتۈپ 

ٔەتىجىذە خىتبٍالر ثۇ  .وەتىەْ تبغ پبرتالتمۇچ دورىطي چىمىپ لبٌغبْ ئىىەْ
ئىىىي ئبئىٍىذىٓ ثىرەردىٓ ئبدەِٕي، ٍۀە غۇ لبتبردا ثۇرۇٔمي ٍىٍالردا ووچب 

جېذىٍي چىمىرىپ ضبلچىغب وىرىپ چىممبٍٔىك دېٍوضي ثوٌغبْ ٔەچچە ئۇٍغۇر 
ٍبغٍىرىٕىّۇ گۇِبٍٔىك ئۇٔطۇر دەپ لوٌغب ئېٍىپ، لبٌغبٍٔىرىٕي ثىرەر ھەپتىذەن 

 .تۇتۇپ لىَٕىغبٔذىٓ وېَىٓ لوٍىۋېتىػىەْ ئىىەْ
 لبضىُ، ثىگۇٔبھ لوٌغب ئېٍىٕغبْ ثۇ وىػىٍەرگە ئىچي ئبغرىپ، ئۇالرٔي ئبلالپ 

ئۇٍبْ ئوٍالپ، . لۇتۇٌذۇرۇپ چىمىػٕىڭ چبرىطي ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرۇغمب وىرىػتي
ثۇٍبْ ئوٍٍىٕىپ ئبخىرى خەٌك ئبرىطىغب ثىر ٍوغۇرۇْ چبلىرىمٕبِە تبرلىتىع 

ئىذارىطىذىىىٍەرٔىڭ دىممەتطىسٌىگىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ . خىَبٌىغب وېٍىذۇ
ئىػخبٔىطىٕىڭ ثىرضىذىىي ووِپَۇتېردا ئبٌذىٓ تەٍَبرالپ ٍۇِػبق دېتبي 

ئبٔذىٓ . ضىٕي وۆپەٍتىپ ٍبزدۇرىۋاٌذى« چبلىرىمٕبِە»تەخطىطىگە ئېٍىپ لوٍغبْ 
ثۇ ٔۇضخىالرٔي لوي تەوىۈزِەً تۇرۇپ گېسىت لەغىسىگە ئوراپ ئۆٍىگە 

. ئۇٔىڭ تەٌىَىگە وېچىذە لبتتىك ثوراْ چىمىػمب ثبغالٍذۇ. ئەوىٍىۋاٌىذۇ
ِەھەٌىطىذىىي ثبرٌىك ثىٕبالرٔىڭ چىرالٍىرى ئۆچۈپ، تبر ووچىالرٔي لبراڭغۇٌۇق 

لبپالپ وەتىىٕىذە، تبالٔي وۆزۈتۈپ تۇرۇپ ثوراْ وۈچىَىػي ثىٍەْ دېرىسىطىذىٓ 
ئبپپبق لەغەزٌەر ھېٍي ئۇ تبِغب، ھېٍي ثۇ . ھېٍىمي ۋارالالرٔي تبالغب ئۇچۇرىۋەتتي

 .ھۇٍت دېگىچىال وۆزدىٓ غبٍىپ ثوٌذى-تبِغب ئۇرۇٌۇپ ٍۈرۈپ ھبٍت
ئەتىطي ئبخػىّي ثىر ئبپتوۋۇز ثېىىتىٕىڭ تبختىطىغب چبپالٔغبْ ثىر ئېالْ 

 :ئۇٔىڭذا ِۇٔۇالر ٍېسىٍغبْ ئىذى. پەٍذا ثوٌۇپ لبٌىذۇ
 

 !لەدىرٌىه ٍۇرتذاغالر”
ۋەتىٕىّىسٔي ئبٍبغ ئبضتي لىٍىػىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ِىٍٍىٌ ئىتتىپبلٍىك 

ووچىطىذىىي دۇوبْ پبرتٍىتىٍىػٕي ثبھبٔە لىٍىػىپ ئۇٍغۇر، لبزاق ۋە تۇڭگبْ ثوٌۇپ 
جەِئىٌ ٍۈزدىٓ ئبرتۇق لېرىٕذىػىّىسٔي ثىگۇٔبھ تۇتۇپ وېتىپ، ثىر ھەپتىذەن ئبدەَ 

ئبٔذىٓ ئۇالردىٓ ئبٌتە ٔەپىرىٕي ! لېٍىپىذىٓ چىممبْ ۋەھػي ئۇضۇٌالر ثىٍەْ لىَٕبغتي
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خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇ . گۇِبٍٔىك دەپ لبٔۇٔطىس لوٌغب ئېٍىپ ضوٌىۋېتىػتي
ٌەختە لىٍىپ لىَٕبپ تۈرِىذە - لېرىٕذاغٍىرىّىسدىٓ توت وىػىٕي ۋەھػىٍەرچە ئۇرۇپ ٌەختە

تېرىىٍىگىذىٓ خەۋەر -لبٌغبْ ئىىىىطىذىّٕۇ ھبزىرغىچە ئۆٌۈن! ئۆٌتۈرىۋېتىػىەْ
 !ئبالٌّىذۇق

ثىس پۈتۈْ لېرىٕذاغٍىرىّىسغب ِۇراجەت لىٍىّىسوي، ثىگۇٔبھ ئۆٌتۈرۈٌگەْ ثۇ تۆت ٔەپەر 
غېھىذىّىسٔىڭ لبٍٔىك لىطبضىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ غۇ ئەتىراپتىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ 

 !ثىرلبٔچە ئؤىٕي ئەڭ پبجىئەٌىه ئۇضۇٌالردا ئۆٌتۈرىۋېتىػىڭالرٔي تەٌەپ لىٍىّىس
 “ئبٍپبٌتب لوغۇٔي–                                                                                            

 
ٔېّە دېگەْ ”: لبضىُ ثۇ تەغۋىمبت ۋارىمىٕي وۆرۈپ ِىَىغىذا وۈٌۈپ لوٍذى

ئەضٍىذە ثۇ ۋارالتىىي ئىّسادىٓ ثبغمب ٍېرى پۈتۈٍٔەً لبضىّٕىڭ “ !چبلمبْ
 .ٍبزغىٕي ئىذى

ئبرىذىٓ ثىرەر ھەپتە ئۆتّەٍال ئوٍٍىّىغبْ ٍەردىٓ چوڭ ثىر پبجىئەٌىه ۋەلە 
 :ٍۈز ثېرىذۇ

ٔبِەٌۇَ ثىرضي ثىر خىتبً ثبغالٔغۇچ ِەوتىۋىٕىڭ ٍېٕىذىىي ثېٕسىٓ 
ثۇ ِىٕب ثېٕسىٓ ثبن . پؤىىتىغب ئبالھىذە وۈچٍۈن ِىٕب لوٍۇپ پبرتٍىتىۋەتىەْ

ِبغىٕىطي وېٍىپ پؤىىتٕىڭ ثېٕسىٓ ئىطىىالتىغب ئؤٕەچچە تؤٕب ثېٕسىٓ 
توٌذۇرىۋاتمىٕىغب توغرىٍىٕىپ پبرتٍىتىٍغبٍٔىغي ئۈچۈْ، پبجىئۀىڭ دەھػىتي 

ثۇ ۋالىت ھېٍىمي ثبغالٔغۇچ ِەوتىۋىٕىڭ . تېخىّۇ لورلۇٔۇچٍۇق تۈضىە وىرگەْ
چۈغٍۈن دەَ ئېٍىػمب چىمىۋاتمبْ ۋالىت ثوٌغبچمب، غەھەرٔىڭ ٍۀە ثىر ئۇچىغب 

ئبڭالٔغىذەن وۈچٍۈن پبرتالظ ثېٕسىٓ ئىطىىالتىذىىي ٔەچچە ئوْ تؤٕب ثېٕسىٓ 
ثىٍەْ لوغۇٌۇپ، گوٍب ئبتوَ ثوِجىطي پبرتٍىغبٔذىىىگە ئوخػبظ پەۋلۇٌئبددە چوڭ 

وەٍٕىذىٕال . ِەدەن غەوىٍٍىه ئوت ثۇٌۇتىٕي پەٍذا لىٍىپ وۆوىە وۆتۈرۈٌگەْ
ٍېڭي پبرتالغالر لوغۇٌۇپ، ئەتىراپتىىي ثىٕبالرغب ئوت -ئۇٌىػىپ وەٌگەْ ٍېڭي

ٔەتىجىذە ثۇ . غبرى ھبٌىغب وەٌگەْ ثېٕسىٓ ثبوٍىرى ئۇچۇپ چۈغۈغىە ثبغٍىغبْ
 .ٍبٌمۇْ ئىچىذە لبٌغبْ-ووچب ثىردەِذىال لۇٍۇق ئوت

ِەوتەپتىٓ چىمىپ ثۇ ثېٕسىٓ پؤىىتىٕىڭ ئبٌذىذىٓ ئۆتىۋاتمبْ ثىرەر ٍۈزگە 
ٍېمىٓ خىتبً ثبٌىٍىرى ۋە ئولۇتمۇچىٍىرى ثىرەر تېرىه ِەغئەي توپىغب ئبٍٍىٕىپ، 

تەرەپىە -گوٍب ئوت پۈغىۈرتىۋاتمبْ ثىردىٓ ئەجذەرھبغب ئوخػبظ تەرەپ
دوِىٍىػىپ، ئوت ٍبٌمۇٔىٕىڭ تېخىّۇ وەڭ ٍەرگە ٍېَىٍىػىغب لوغۇِچە ثوٌۇپ 

ئەتىراپ ثىردەِذىال لوٍۇق ثېٕسىٓ پۇرىمىغب لوغۇٌغبْ ضېطىك ئبدەَ . ثەرگەْ
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 !گۆغي پۇرىغي ثىٍەْ توٌۇپ وەتىەْ
ئوت 'تەرەپتىٓ وەٌگەْ پبژارٔىىالر ٍېٕىۋاتمبْ ثىٕبالرغب، ھەرىىەتچبْ -تەرەپ

غب لبرىتىپ ضۇ چېچىػمب ثبغٍىغبْ ثوٌطىّۇ، ئوت ٍبٌمۇٔىٕىڭ ٍېَىٍىػي ' غبرٌىرى
وۆپۈوٍەر، ئوت -ثەوال تېس ثوٌغبچمب، ئوت ئۆچۈرۈظ ِبغىٕىٍىرىذىٓ پۈروۈٌگەْ ضۇ

ٍبٌمۇٔىٕي ثبضتۇرۇظ تۈگۈي، گوٍب ئۇالرٔىڭ چېچىۋاتمىٕي ضۇ ثوٌّبضتىٓ ثەٌىي 
ثېٕسىٓ چېچىۋاتمىٕىذەن، ضۇ چبچمبٔطىرى ئوت ٍبٌمۇٔىّۇ غۇٔچە وۈچىَىپ 

وۆپۈوٍەر لىَبِەت -وەٌگەْ ئوْ ٔەچچە پبژارٔىىتىٓ پۈروىٍىۋاتمبْ ضۇ. وەتىەْ
-ھەِّە تەرەپٕي ئېچىٕىػٍىك لىَب. ھبٌىغب وەٌگەْ ثۇ ووچىغب زادىال داي ثوالٌّىغبْ

وۆزٌىرى چبال وۆٍگەْ خىتبٍالر -وېچىگي، ٍۈز-چىَب ئبۋازالر لبپٍىغبْ، وىَىُ
ٍېٕىۋاتمبْ ثىٕبالرٔىڭ ثبٌىىؤٍىرىذىٓ ئۆزىٕي ٍەرگە ئېتىػىۋاتمبْ، ثەزىٍىرى ٔېّە 

ۋەلە ثوٌغبٍٔىغىٕي ثىٍەٌّەً، ثىٕبٌىرىذىٓ ئۇچمبٔذەن ئېتىٍىپ چىمىپ ئۆزٌىرىٕي 
. توختۇتۇپ ئبالٌّبً ئۇتتۇر ثېرىپ ئوت ٍبٌمۇٔي ئىچىگە وىرىپ وېتىػىەْ

ئبرىذىٓ ثىر ٍبظ خىتبً ثىر لوٌي وۆٍۈپ تۇرغبْ ھبٌذا ئوت ٍبٌمۇٔي لبپالپ 
وەتىەْ ثىٕبدىٓ لۇتۇٌۇپ چىمىپ ئەتىراپىغب ٍىغىٍىۋاٌغبْ وىػىٍەر توپىغب ئۆزىٕي 

ثىر ضبلچي ھۇٌۇلۇپ . ئبتمىٕىذا پۇتٍىػىپ وېتىپ ٍەرگە ٍېمىٍىپ چۈغىەْ
وېتىپ ثۇ خىتىَىغب ٍبردەٍِىػىپ تۇرغۇزۇظ ئۈچۈْ وۆٍگەْ لوٌىذىٓ تۇتۇپ 

تبرتمىٕىذا، ضبلچىٕىڭ لوٌىغب رەضّي پىػمبْ ثىر لوٌٕىڭ ٌوخ گۆغي ضۈڭىگىذىٓ 
ٍەردىىي چبال وۆٍگەْ خىتبٍٕىڭ ثىر ثېٍىگي جەٍٕىگىذىٓ ! ئبجىراپ چىممبْ

ثبغالپ ئىىىي تبي ئۇزۇْ ضۆڭىگي، ئۇچىذا غبرالػىپ تۇرغبْ ثەظ ثبرِىغىٕىڭ 
 ! ... ئىطىىٍىتي ئبپپبق غۈٌىٕىپ پبوىسٌىٕىپ لبٌغبْ

ثۇ -ئۇ ٍەر: وۇچىذىىي ِۀسىرە ھەلىمەتۀّۇ لورلۇٔۇچٍۇق ھبٌغب وەٌگەْ
ئبضتب ئۆچۈپ، ئۈضتىذىٓ -ٍەردە ٍبتمبْ ھەرىىەتچبْ ئوت غبرٌىرى ئبضتب

تۈتەن ئبضتىذا ٍبغبچ وۆِۈرىذەن لورۇٌۇپ لبٌغبْ ِىڭ -وۆتۈرۈٌگەْ لبپمبرا ئىص
ئوت ئۆچۈرگۈچي . ٍىٍٍىك تۇرپبْ ِوَِبٌىرىذەن ئىطىىٍىتٍەر وۆرۈٔۈغىە ثبغٍىغبْ

وەٍٕىگە -پبژارٔىه ضبلچىٍىرىٕىڭ ثىرضي تېخي توٌۇق ئۆچۈپ ثوالٌّبً ئبٌذى
چېپىپ ٍۈرگەْ ثىر جبٍٔىك ِەغئەي توپي ئۈضتىگە ضۇ تۇتمبٔىىەْ، وۈچٍۈن ضۇ 

ئېمىّي دەرھبي ئوتٕي ئۈچەرگەْ ثوٌطىّۇ، ئۇ ھەرىىەتچبْ جىطىّٕىڭ ثبظ 
پبوىسە غۈٌىۋەتىەْ -تېرىطىٕي ٍۈز تېرىطي ثىٍەْ لوغۇپ ضۆوۈپ چىمىرىپ پبن

ضۇ ثېطىّي ثىٍەْ ٍەرگە . ثىر ثبظ ضۆڭىگىٕي ئوتتۇرىغب چىمىرىپ لوٍغبْ
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ٍېمىٍىپ چۈغىەْ ثۇ وۆِۈر گەۋدىطىذىٓ غۈٌۈٔگەْ ئبپپبق ثبظ ضۆڭىگي 
ثوٍٕىذىٓ ئبجىراپ ئۈزۈٌۈپ چۈغۈپ، خۇددى ثىر ۋاٌىجوي توپىغب ئوخػبظ 

ثۇ ثبظ ضۈڭىگىٕىڭ ھبڭذەن . دوِىٍىغىٕىچە ثېرىپ ثىر ئبزگبٌذا توختبپ لبٌغبْ
ئېچىٍىپ لبٌغبْ ئېغىس ثوغٍىغىذىىي ضەدەپتەن لبتبر تىسىٍغبْ چىػٍىرى 

ئبرىطىذىٓ تېخي پىػىپ ثوالٌّىغبْ لىپمىسىً تىٍي، توِۇزدىىي ئىططىمتب ضۇضىس 
لبٌغبْ لبٔجۇلٕىڭ ضبڭگىالپ وەتىەْ تىٍىذەن ثىر غېرىچ ٍبٔغب ضبڭگىالپ چىمىپ 

 ! ...لبٌغبْ
ثۇ ِۀسىرىذىٓ چۈچۈپ وەتىەْ ھېٍىمي ضۇ پۈروىگەْ ئوت ئۆچۈرۈظ 

پبژارٔىه ضبلچىطي لوٌىذىىي ضۇ خورتۇِىٕي ثىر چەتىە تبغٍىۋېتىپ جېٕىٕىڭ 
ثېرىچە خىتبٍچە ثىرٔېّىٍەر دەپ ھوۋالپ ثېرىپ ٍوي لىرىذىىي ضېّؤت تبظ 

ئۇٔىڭ ثېػىذىٓ چۈغۈپ ٍۇِىٍىغبْ . دەپ ثېػىٕي ئۇرۇغمب ثبغٍىغبْ-لىرىغب ھە
لبٌپىغي ثىرچەتىە وەتىەْ ثوٌۇپ، ثېػي ثىردەِذىال لىپمىسىً لبٔغب ثوٍىٍىپ 

 . ...دىرىٍذەپ تىتىرىگۀذىٓ وېَىٓ جېٕي چىمىپ جىّىپ لبٌغبْ
ئۇزۇٔغب لبٌّبً ثۇ ئەتىراپ گوٍب ِەخطۇش ھەرثىٌ ِبٔېۋىر ئۆتىۈزىذىغبْ 

. ھەرثىٌ الگىرغب ئوخػبظ، ِىڭٍىغبْ خىتبً ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ توغۇپ وەتىەْ
ثۇ ٍەردە ٍبتمبْ وۆِۈرٌەغىەْ -ئەتىراپ وۆٍۈپ وۈي ثوٌغبْ ثىٕبالر، ئۇ ٍەر

ئىٕتبٍىٓ ئېغىر پبجىئەٌىه ِۀسىرە ئوتتۇرغب چىمىپ، ھەِّە ٍبلٕي ... گەۋدىٍەر، 
 . ...ضېطىك گۆظ پۇرىغي لبپالپ وەتىەْ

لبضىُ ثۇٔچە ئېغىر پبجىئۀي پەٍذا لىٍغبْ وىػىٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىٕي 
ثۇ ۋەلۀي ئېتىراپ لىٍىپ ئۈضتىگە ئېٍىپ ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبت . ِەڭگۈ ثىٍەٌّىذى

ٍبوي غەخطي ئوتتۇرىغب ' لوغۇْ'ۋارىمي ٍبوي ثبٍبٔبت ئېالْ لىٍىذىغبْ ثىرِۇ 
دېگۀذەن، ثۇ ۋەلەدىٓ لبتتىك ھۇجۇلۇپ وەتىەْ لبضىّّۇ ثۇ ھەلتە . چىمّىذى

 .ثىرەر ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبت ۋارىمي چىمىرىپ ثبھبالغمب زادىال جۈرئەت لىالٌّىذى
 

ئبرىذىٓ ثىر ٔەچچە ٍىً ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ، ِۇئبۋىٓ ٔبزىر دەرىجىٍىه ثىر 
لبزاق وبدىرىٕىڭ ئۆٍىذە، ثبغٍىرى ۋالتىذىٓ ثۇرۇٔال ئبلىرىپ وەتىۀٍىگي ِبٔب 

ِەْ دەپال چىمىپ تۇرغبْ ثىر وىػي، ئۇدۇٌىذا ئوٌتۇرغبْ ٍىگىرِە ٍبغالرٔىڭ 
لبرىطىٕي ئبٌغبْ ئوغٍىغب تىترەپ تۇرغبْ لوٌٍىرىذىىي ثىر ۋاراق خەتٕي ئولۇپ 

 :ثېرىۋاتۆتتي
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 !لەدىرداْ ئەوە، ِېھرىجبْ چەغە”
. ثۇ ِېٕىڭ ضىسٌەرگە ٍېسىۋاتمبْ ئەڭ ئبخىرلي ۋىذاٌىػىع خېتىُ ثوٌۇپ لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ

زار لىٍىػّبضٍىغىڭىسالرٔي، ِېٕىڭ ضەۋىجىّذىٓ -ِەْ ضىسٌەردىٓ ِېٕىڭ ئۈچۈْ لەتئىٌ ٍىغب
تۈگىّەش ثبالالرغب لبٌّبضٍىغىڭىسالر ئۈچۈْ ثۇ خەتٕي ِەڭگۈ ثىرضىگە 

وۆرضەتّەضٍىگىڭىسالرٔي، پەلەت ئۇوبَ ِبلبتبْ چوڭ ثوٌغىٕىذىال ئۇٔىڭغب ئولۇپ 
جېٕىُ دادا، ِەْ ضىسٔىڭ ئبغىٕىٍىرىڭىس ثىٍەْ ثىرگە . ثېرىػىڭالرٔي ئۈتۈٔۈپ لبٌىّەْ

پبت ئبڭالپ -ئۆتىۈزگەْ ٔۇرغۇْ جۇغمۇٍٔۇق ضۆھجەتٍىرىڭىسٔي ٔېرىمي ئۆٍذە ئوٌتۇرۇپ پبت
ثىسٔىڭ . ٍۈرۈپ، ثۇ ۋەتۀٕىڭ پبجىئەٌىه تەلذىرى ئۈضتىذە ِۀّۇ ئوٍٍىٕىػمب ثبغٍىغبٔىذىُ

ئبئىٍىّىس، ثۇ ۋەتۀٕي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتمۇزۇظ ئۈچۈْ ثبرٌىغىٕي ثېغىػٍىغبْ 
 . لەھرىّبْ لبزاق ئبئىٍىٍىرىٕىڭ ثىر ئەۋالدى ئىىۀٍىىىٕي تؤۇپ ٍەتىۀىذىُ

ِېٕىڭ ثۇ خېتىّذىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ثۇ . جېٕىُ دادا، ِېھرىجبْ ئبپبِٕىڭ وۆڭٍي ثەوال ٔبزۇن
غۇڭب، ئبپبِٕىڭ وۆڭٍىٕي . ِۇضىجەتىە ثەرداغٍىك ثېرەٌەٍذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕەٌّەٍّەْ

ئۇ وۈٍٔەردە، . ئبضتب ثىٍذۈرۈپ لوٍبرضىس-ثۇزِبضٍىك ئۈچۈْ ثۇ ۋەلۀي وېَىٕىرەن ئبضتب
 . ئبپبِٕىڭ وۆڭٍىٕي ثۇزِبضٍىغي، ِۀذىٓ غۇرۇرٌىٕىػي الزىٍّىمىٕي ئۇختۇرۇپ لوٍبرضىس

ِۀّۇ ثوۋىٍىرىّغب ئوخػبظ جەڭگىۋار پەرزۀت ثوٌۇظ ئبرزۇضي ثوٍىچە ئىچىُ ئوت ثوٌۇپ 
ضىسٌەردىٓ ٍۇغۇرۇپ ٍۈرگەْ، ئۆزەِگە ثىر ئۆِۈرٌۈن ھەِرا لىٍىػمب . ٍبّٔبلتب ئىذى

تبٌٍىۋاٌغبْ ضۆٍگەْ ٍىگىتىّٕىڭ ئۆتىەْ ھەپتىذە خىتبً تۈرِىطىذە پبجىئەٌىه غەوىٍذە 
ئۆٌتۈرۈٌگۀٍىه خەۋىرىٕي ئبٌغىٕىّذىٓ وېَىٓ، ۋەتەْ ئبزادٌىغي ئۈچۈْ پىالٍٔىك ۋە ثىر 

لەتئىٌ . تۇتبظ ھەرىىەت لىٍىػٕي وۈتۈپ جىُ ٍېتىػمب ئەڭ ئبخىرلي تبلىتىّٕىّۇ لوٍّىذى
ئىرادىگە وېٍىپ خىتبٍالردىٓ ضۆٍگەْ ٍىگىتىُ ۋە ئەجذاتٍىرىُ ئۈچۈْ لبٍٔىك لىطبش 

« ٌىٓ زەٍػۈً»ھبزىرلي پىالٔىُ، ئبٌذى ووچىذىىي . ئېٍىع پىالٔىٕي تۈزۈغىە وىرىػتىُ
 .خىتبً ثبغالٔغۇچ ِەوتىۋى ٍېٕىذىىي ثېٕسىٓ پؤىىتىٕي پبرتٍىتىع

جېٕىُ دادا، ھەر ثىر ئۇٍغۇر ئۈچۈْ ئبٌتبً تبغٍىرىٕىڭ پۈتۈْ لىراتٍىرى ئۇالر ئۈچۈْ ئبٔب 
ۋەتەْ تۇپرالٍىرى ثوالالٌىغىٕىذەن، خوتەْ چۆٌٍىرىٕىڭ ھەرثىر توغرالٍىمٍىرىغىچە ثوٌغبْ 

غۇڭب، ثۇ ۋەتۀٕي خىتبً ! ٍەرٌەرِۇ ئوخػبغال ثىس لبزالالرٔىڭ ئبٔب ٍۇرتىّىس
تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ تبزىالپ چىمىػمب تۆھپە لوغۇظ ئىػىّۇ ثۇ ۋەتۀٕىڭ پەرزۀتٍىرى ثوٌغبْ 

 .ثىس لبزالالرٔىڭّۇ ثبظ تبرتىپ ثوٌّبٍذىغبْ غەرەپٍىه ۋەزىپىّىس دەپ لبراٍّەْ
 !    غەٍرەتٍىه ثوٌۇڭالر، ِۀذىٓ پەخرىٍىٕىڭالر. ضىسٌەرٔي لۇداٍغب ئبِبٔەت لىٍىّەْ

 “ لىسىڭالر گۈٌطۈِذىٓ_                                          

 
دەپ « ئوضّبْ ثبتۇر لوغۇٔي»ثۇ خەت ئولۇٌغبْ وۈٔىذىٓ ئۇزۇْ ئۆتّەٍال، 

ئىّسا لوٍۇٌغبْ ثىر ٍوغۇرۇْ پىذائىالر ھەرىىەت لوغۇٔىٕىڭ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع 
پبئبٌىَەت ٔەتىجىٍىرىّۇ، ٍوغۇرۇْ ۋاراق غەوٍىذە ئۇٍغۇرچە ۋە لبزالچە ئېالْ 

 . ...لىٍىٕىػمب ثبغالٍذۇ
 

زىٍىگە ضبٌغبْ ثىر ۋەلە ثوٌۇپال لبٌّبً، دۇَٔب -ثۇ ۋەلە، خىتبٍٕي زىً
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ئوْ ٍىً ثۇرۇْ لبٍطي ثىر ئەٌذە ٍۈز ثەرگەْ -تەغۋىمبت ِۇٔجەرٌىرىذىّۇ ثەظ
لبٔذالتۇ ثىر ۋەلەٌەرگە ئوخػىتىٍىپ، خېٍي ۋالىتالرغىچە ثۇ راٍؤذىىي 

ثۇ . تبرتىػٍىرىٕىڭ داۋاَ لىٍىػىغب ضەۋەپ ثوٌۇپ ثەردى-ھبدىطىٍەرٔىڭ تبالظ
ۋەلۀىڭ لەھرىّبْ غېھىذى ثوٌغبْ گۈٌطۈَ، دادىطي تەرىپىذىٓ ئۇزۇْ 

گەرچە وېَىٕىي ٍىٍالردا گۈٌطۈِٕىڭ دادىطي . ٍىٍالرغىچە  ضىر لىٍىپ ضبلالٔذى
ثۇ ھبدىطىٕي ئەِذىال لوراِىغب ٍەتىەْ ئوغٍىغب ثىٍذۈرگەْ ثوٌطىّۇ، غۇ ۋەلۀىڭ 

. ثبال ئىىىەٍٍەْ ئوتتۇرىطىذا ِەڭگۈ ضىر ثوٌۇپ لېٍىۋەردى-ئىگىطي ثۇ ئبتب
ِبلبتبٕٔىڭ دادىطي ئبٍبٌىغب ثۇ ۋەلۀىڭ لىسى گۈٌطۈَ تەرىپىذىٓ لىٍىٕغبٍٔىغىٕي 

دېَىع تۇرِبق، ھەتتب لىسىٕىڭ چەتئەٌگە لېچىپ چىمىپ ثىر ٍەردە 
غۇ . ئولىۋاتمبٍٔىغىٕي ٍبضبپ چىمىپ ئبٍبٌىغب ٍبٌغبْ ضۈزٌەغىە ِەججۇر ثوٌذى

ضەۋەپتىٓ ثۇ ۋەلۀىڭ وىُ تەرىپىذىٓ پەٍذا لىٍىٕغبٍٔىغىٕي ھەر لبٔذاق ثىر 
ضبدىر »پىذائىالر لوغۇٔي ئۆز ئۈضتىگە ئېٍىۋېٍىػتىٓ ٔۇِۇش لىٍىػىپ، ئۇٔي 

دەپ وىػىٍەر ئبرىطىغب داضتبْ لىٍىپ تبرلىتىع ثىٍۀال « پبٌۋاْ ۋەلەضي
 .چەوٍىٕىػتي

پەي ٍۇِػبۋاتمبْ ٍەرٌىىٍەرگە -ثۇ ۋەلەدىٓ وېَىٓ، غەھەر ئىچىذىىي ضەي
لبرغي ئېالْ لىٍىّٕبً ٍوٌغب لوٍۇٌىۋاتمبْ ھەرثىٌ ھبٌەت ۋەزىَىتي لبٍتىذىٓ 

ھەرثىٍىرى دەضتىذىٓ ئۆتىىٍي ثوٌّىغىذەن -وۈچەٍتىٍىپ، ووچىالر خىتبً ضبلچي
ثۇٔىڭ دەردى ٍۀە ئۇٍغۇر لبتبرىذىىي ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرگە . ھبٌغب وەٌتۈرۈٌذى

ئۆٍذىٓ تبالغب چىممبْ ھەرلبٔذاق ثىر ٍەرٌىه وىػي، خىتبً ئەِەضٍىگي . وەٌذى
. گۇِبْ لىٍىٕغبٔال ھبِبْ لەدەِذە ثىر دېگىذەن توختۇتۇٌۇپ ٍبٍٔىرى ئبختۇرىالتتي

تولّبق -تۇغتىٓ ئۇر-پەٌال ٔبرازىٍىك ئىپبدىٍۀگەْ ھبِبْ تۇغّۇ-ٍەرٌىىٍەردە ضەي
ضەرەڭگە لبتبرىذىىي -ثىچبرە ٍەرٌىىٍەر وۇچىذىٓ پىچبق. ئبضتىذا لېٍىػبتتي

. وۈٔذىٍىه الزىّەتٍىىٍەرٔي زادىال وۆتۈرۈپ ٍۈرەٌّەش ھبٌغب وەٌتۈرۈٌگۀىذى
ئۇٔذاق ٔەرضىٍەر ئبختۇرۇغتب چىمىپ لبٌغىٕىذا ئبتچوت لەغىسى ثوٌغبٔغىّۇ 

ھەتتب ئبٌغبْ ٔبٍٔىرىٕىّۇ ضۇٔذۇرۇپ . لبرىّبً دەرھبي ِۇضبدىرە لىٍىٕبتتي
لبزالالرٔىڭ -غۇڭب، ثۇ وۈٍٔەردە ئۇٍغۇر. پبرچىالپ وۆرضىتىػىە ِەججورٌىٕبتتي

ئۆٍٍىرىگە وەٌگەْ ِىھّبٔالرِۇ دەضتىخبٔغب تۆوۈٌگەْ پبرچب ٔبٔالرغب وۆٔۈپ 
 .ئەٌۋەتتە-دەرۋەلە، ِىھّبْ ثوٌۇظ پۇرضىتىٕي تبپبٌىطب. لېٍىػمبٔىذى

ٍەرٌىىٍەرٔىڭ غەھەرگە ضىرتتىٓ وېٍىع ۋە ضىرتمب چىمىػٍىرى پۈتۈٍٔەً 
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ٔوپۇش دەپتىرىذە ٍبوي ضبالھىَەت وېٕىػىىطىذە . دېگىذەن چەوٍۀگۀىذى
ئبدرىطي ثبغمب غەھەردە ئىىۀٍىگي ضېسىٍگەْ ھبِبْ تۇتۇٌۇپ ثىر لبٔچە وۈْ 

ٔەتىجىذە، . ضورالمب لبٌغىٕىذىٓ وېَىٓ دەرھبي غەھەردىٓ لوغٍىٕبتتي-داتبڭ
-غەھەر ئىچىذە ئەضٍىذىٕال لورلۇپ وۇچىالرغب چىمبٌّبً ٍۈرگەْ ثبلمبٌالر، ٔبۋاً

زاضىپەضٍەر ئبضبضەْ ٍولبپال -ئبغپەزٌەر، ضېرىمئبغچي-لبضطبپالر، وبۋاپچي
ثۇ تۈردىىي ھبدىطىٍەردىٓ ٍەرٌىه خەٌمىّىس، خىتبٍالرٔىڭ ثۇ . وەتىۀىذى

ۋەتۀٕي تبجبۋۇز لىٍىپ ثېطىۋاٌغبٍٔىك ِبھىَىتىٕي تېخىّۇ توٌۇق ھېص لىٍىػمب 
 .ثبغٍىّبلتب ئىذى

ثۇ لېتىُ، خىتبً تبجبۋۇزچىالر ھۆوۈِىتي گەرەجٍەرٔي، پوٍىس ئىطتبٔطٍىرىٕي 
توٌۇق لۇراٌٍىك ٔبزارەت ئبضتىغب ئېٍىػىپ، خىتبٍالرٔىڭ دۆٌىتىگە لبراپ لېچىػىٕي 

غۇٔذالتىّۇ ٍوي خېتي ھەي لىٍىپ . لۇراي وۈچي ثىٍەْ توضبغمب تەٍَبر لىٍىػتي
. لېچىۋاتمبْ خىتبٍالر وۈٔذىٍىه ٍوٌوۋچىالر پوٍىسٌىرىٕي ٌىك توٌذۇرۇغّبلتب ئىذى

خىتبٍذىٓ وېٍىذىغبْ خىتبً ٍېڭي تبجبۋۇزچىٍىرى ئبضبضەْ لۇراٌٍىك وۈچٍىرى 
خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىّۇ ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرىٕي . ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبلتب ئىذى

گۈزەي غىٕجبڭ، ِۇٔجەت غىٕجبڭ،  ’ٔبخػىٍىرىذىىىذەن « وې ٌي ِۇ»ثۇرۇٔمىذەن 
دوۋزاق غىٕجبڭ، ئبپەت ’دەپ ِەدىھٍەغٍەرٔىڭ ئورٔىٕي ‘ ...ثبٍبغبت غىٕجبڭ، 

 ‘ِەدىھەٌەظ’دېگۀذەن ٍېڭىچە ‘ ...غىٕجبڭ، ۋەھػي غىٕجبڭ، ٍبۋاٍي غىٕجبڭ، 
ٌەر دەضطەغىە ثبغالپ، ئبالھىذە جىذدى ِەججۇرىَىتي ثوٌّىطىال، ثۇ تەرەپٍەرگە 

ھەتتب داخىَەْ . لبراپ ضىَىػتىّٕۇ لورلىػىذىغبْ ۋەزىَەت غەوىٍٍۀّەوتە ئىذى
پوٍىس ئىطتبٔىطىذا ثىر لېتىُ خىتبٍغب لبراپ لېچىۋاتمبٔالرٔىڭ ضبٔي ھەددىذىٓ 

ئبرتۇق ئېػىپ وېتىپ، پوٍىس ۋاگؤٍىرىٕي ثۇالپ ئىگەٌٍىۋېٍىپ لېچىع ۋەلەٌىرى 
وۆرۈٌگۀٍىىتىٓ، خىتبً ھەرثىٍىرى تەرىپىذىٓ پىٍىّوت ثىٍەْ ٔەچچە ئوْ 

ثۇ ھبدىطىٍەر، . خىتىَىٕي ضىرىۋەتىۀٍىه خەۋىرىّۇ تبرلىٍىپ ٍۈرەتتي
 .خىتبٍالرٔىڭّۇ ثۇ ٍۇرتٕي تبغالپ لېچىع ٔىَىتىٕي وۈچەٍتىپ ثەرِەوتە ئىذى
لبضىُ ثۇ ٍېمىٕالردا غۇٔچە تېپىرالپ ٍۈرۈپّۇ تۇزۇن ثىر ۋەھىّە پىالٔالپ 

ثىرضىٍىرىٕىڭ ئبٍذا -غۇٔذالتىّۇ وىّذۇ. تىت ثوٌّبلتب ئىذى-چىمبٌّبً، ثەوال تىت
ثىرٔەچچە لېتىُ دېگىذەن پەٍذا لىٍىۋاتمبْ ۋەھىّە چىمىرىع ھەرىىەتٍىرىذىٓ 

ئۆز ئىختىَبرى ثىٍەْ ٍبٌغۇز ٍۈرۈپ ۋەتەْ ’. ٍۀىال روھٍىٕىپ ٍۈرەتتي
-دېگۀٍەرٔي پبت‘ !ھە-ِۇضتەلىٍٍىمىغب تۆھپە لوغّبق ٔېّە دېگەْ تەش ئىػالر
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ئۇضتب وۆرِىگەْ غبگىرت ثەرىجىر غبگىرتٍىغىذا لبٌىذىغبْ . پبتال ئوٍالپ لوٍبتتي
ثوٌطب وېرەن دېگەْ خىَبٌالر ثىٍەْ، ئۆزىگە ثىرەر ئۇضتب تېپىۋېٍىػٕىّۇ ئوٍالپ 

 ٔەدە؟ ئۇٔي لبٔذاق تېپىع وېرەن؟ لبضىُ ثۇٔىڭ ‘ئۇضتب’ئەِّب ثۇ . وېتەتتي
غۇٔذاق ثوٌطىّۇ، ئەِىٍىٌ ثىرەر ئىع لىالٌّىطىّۇ، . چبرىطىٕي زادىال تبپبٌّىذى

ئبۋاي . لەغەز ٍۈزىذە ثوٌطىّۇ ثىرەر ئىع لىٍىپ تۇرۇغٕي ئوٍٍىٕىػمب ثبغٍىذى
لوٌىذىىي وىتبثالردا تەٍَبر ٍېسىٍغبْ چبلىرىمٕبِىالر لىطّىٕي ٍوغۇرۇْ وۆپەٍتىپ، 

ئۆتىۀذىىي . ٍوي ثوٍىذا تۇرغبْ ثىر ٍۈن ِبغىٕىطىٕىڭ ووزۇپىغب تبغٍىۋەتتي
ثورأٍىك وېچىذە ۋارالالرٔىڭ غبِبٌذا لبٔذاق ئۇچىذىغبٍٔىغىٕي ٍبخػي 

ثىٍىۋاٌغبچمب، ثۇ ِبغىٕب ِبڭغبٔذىّۇ ئۀە غۇٔىڭغب ٍېمىٓ ثىر غبِبي پەٍذا ثوٌىػىٕي 
ئبٔذىٓ ھېٍىمي ثېٕسىٓ پؤىىتىٕىڭ پبرتىٍىػىذىٓ وېَىٕىي . ِۆٌچەرٌىگۀىذى

خىتبً ۋەھىّىطىٕي چوڭ ثىر ثەتٍىه تەغۋىمبت ۋارىمي لىٍىپ ووِپَۇتېردا التىٓ 
ىغب، ثىر ىصھەرىپٍىرى ثىٍەْ وۆچۈرۈپ وۆپەٍتىپ ثىر ِەضچىتٕىڭ ھبجەتخبْ

ٍۀە ثىر وۈٍٔىرى ئۆزى . لبٔچە ثبغالٔغۇچ ِەوتەپ تېّىٕىڭ ئىچىگە تبغٍىۋەتتي
الٍىھىٍەپ چىممبْ لوٌطبئەت پىطتىٕىٕىڭ چېرتىَوژىٕي ئبددى پبرتالتمۇچ دورىطي 

 . تەٍَبرالظ ۋە ئىػٍىتىع ئۇضۇٌٍىرى ثىٍەْ لوغۇپ ٍېسىپ تبرلىتىۋەتتي
ئۇ، ثۈگۈٔىىذەن جىذدى ۋەزىَەت ئبضتىذا پۇرضەت تبپمىٕىذا ٍولۇرلىذەن 

تەغۋىمبت ۋارىمي تبرلىتىع ئىػٍىرى ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌۇپ ثىر لبٔچە ئبً ۋالتىٕي 
خىتبً ثېطىّي ضەي ئبجىسالپ لبٌغبْ وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە، . ئۆتىەزگەْ ثوٌذى

ئبغىٕىٍىرى ٍۀىال . ھېٍىمي ئۇٌپەتٍىرى ثىٍەْ غۀجىٍىه ئوٌتۇرۇظ لىٍىپّۇ ئبٌذى
ثۇرۇٔمىذەن، دەضٍەپىي روِىىالرٔىڭ لىسىتىػي ثىٍەْ ٍېڭي ۋەلەٌەر، ٍېڭي 

تەغۋىمبت ۋارالٍىرى، خىتبً لېچىع ئەھۋاٌٍىرى، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 
لبتبرٌىمالر توغرىطىذا راضب ِۇثبٌىغىٍەغتۈرۈپ ... ٍۈرگۈزىۋاتمبْ ۋەھػىٍىىٍىرى، 

ضۆھجەتٍىرىٕىڭ ثبغٍىٕىػي پىچىرٌىغبٔذەن ضۆزٌىػىػٍەر . ضۆزٌەپ وېتىػەتتي
ثىٍەْ ثبغالٔغبْ ثوٌطب، روِىب ضبٔىٕىڭ ئبرتىپ ثېرىػىغب ئەگىػىپ ۋارلىراپ 

غۇٔذالتىّۇ ثۇ وۈٍٔەردىىي ئوٌتۇرۇغالر . ضۆزٌىػىػٍەرگىچە جبٍٔىٕىپ وېتەتتي
چۈٔىي، ئبخػىّي ئۆٍٍىرىذە . لىڭغىَىپ ٍېتىپ لېٍىػالرغىچە داۋاَ لىالٌّبٍتتي

ثوٌّىغىٕىذا تۇٍۇلطىس ٔوپۇش تەوػۈرۈغٍەردە ئۆٍىذىىي ئبرتۇق ئبدەِال ثېػىغب ثبال 
ثوٌۇپ لبٌّبضتىٓ، ضەۋەپطىس وبِىَىپ لبٌغبْ ئبدەَ ضبٔىّۇ ثىرِۇٔچە 

غۇڭب، ئوٌتۇرۇغالر لبراڭغۇ چۈغّەٍال . وۆڭۈٌطىسٌىىٍەرگە ضەۋەپ ثوٌۇپ لبالتتي
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 .ٍىغىػتۇرىالتتي
ثۇ لېتىّمي ئوٌتۇرۇغتىّۇ ئبغىٕىٍىرىذىٓ ثىرضي لبضىُ تبرلىتىۋەتىەْ 

لىسىك، ثۇ ۋارالٕي لبضىُ ئۆزى . تەغۋىمبت ۋارالٍىرىذىٓ ثىرىٕي ئولۇپ ئۆتتي
ٍبزغبٍٔىغي ِبٔب ِەْ دەپال چىمىپ تۇرضىّۇ، ئبخىرىذىىي ئىّساضىٕي 

دېّەن، ئۇٔىڭ ٍوغۇرۇْ ۋارالٍىرى لبٔذالتۇ ثىر وىػىٍەر . ئبٌّبغتۇرىۋەتىۀىذى
لبضىُ ثۇرۇٔمىذەن لىسغىٕىپ . تەرىپىذىٓ لبٍتب وۆپەٍتىٍىپ تبرلىتىٍّبلتب ئىىەْ

لوٍۇظ ئورٔىغب، ثۇٔذاق وۆپەٍتىپ ئۆزىٕىڭ لىٍىپ تبرلىتىػالردىٓ روھي 
‘ ِوخوروىچي’ئەِّب لبضىّٕي تېخىّۇ لىسىمتۇرغىٕي، . وۆتۈرۈٌۈپ لبٌىذىغبْ ثوٌذى

وەٍٕىگە ئۇغػبق لىٍىپ ٍېسىٍغبْ ئىىىي ثەتٍىه تېخٕىىىٍىك -ِۇ ثۈگۈْ ئبٌذى
ئۇٔىڭ تېپىپ وەٌگەْ . تەغۋىك ۋارىغىذىٓ ثىرٔي لوٍٕىذىٓ چىمىرىػي ئىذى

. دېگەْ لىسىك ثىر ئىطىُ لوٍۇٌغبٔىذى« ثبرىٓ دورىطىٕىڭ ٍبضىٍىػي»ۋارىغىذا، 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەٌٍىه . ثۇ دورىٕي ِىٍتىك دورىطي ئورٔىذا ئىػٍىتىػىىّۇ ثوالتتي

ٍەتتي ِىٍٍي ٌېتىر لوٍۇق ٔىترات وېطىالتبضي، لىرىك ضەوىىس گراَ ئبِّؤىٌ 
ثۇ دورىالرٔي . ٔىترات، ثەظ گراَ ھېىطبِىٓ ٔىطجىتىذە دورا الزىُ ثوٌىذىىەْ

ئبٍرىُ ھبٌذا -تبپمبٔذىٓ وېَىٓ، ئبۋاي ئبِّؤىٌ ٔىترات ثىٍەْ ھېىطبِىٕٕي ئبٍرىُ
ثۇ . ثىرىگە ئبرالغتۇرىٍىذىىەْ-ٍۇِػبق ٍبغبچ ھبۋأچىذا ئۇٔذەن ئېسىپ ثىر

ئبرالغّىغب ئوْ ثەظ گرادۇضتىٓ تۈۋەْ ئىططىمٍىمتىىي ٔىترات وىطالتبضي 
ئبٔذىٓ ثۇ ئبرىالغّب . ئبزدىٓ تېّىتىپ ئبرىالغتۇرىٍىذىىەْ-لوچۇپ تۇرۇپ ئبز

ثۇ چبغذا ئبرىالغّىذىٓ لىسغۇچ . ضەوطەْ گرادۇضمب وەٌگىچە ئىطىتىٍىذىىەْ
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ثۇ ئبرىالغّب ئوتتۇز . ئبچچىك ثۇش چىمىػمب ثبغالٍذىىەْ

ثۇ چبغذا ئىطتبوبٕٔىڭ ئبضتىذا ئبق رەڭٍىه . گرادۇضمىچە ضوۋۇتۇٌىذىىەْ
ثۇٔذاق وىرىطتبٌٍىٕىع . وىرىطتبي دأىچىٍىرى پەٍذا ثوٌۇغمب ثبغالٍذىىەْ

تبِبِالٔغبٔذىٓ وېَىٓ، ئبق دأىچە غەوٍىذىىي ثۇ وىرىطتبٌالر فىٍتىر لەغىسى 
ثۇ ضۈزىۋېٍىٕغبْ وىرىطتبي ئۆً . ٍبوي داوىذا ضۈزۈپ ئېٍىٕىذىىەْ

ثۇ وىرىطتبي . تېّپراتورىطىذا، ٍبوي ٍىگىرِە گرادۇضٍۇق ِۇھىتتب لۇرۇتۇٌىذىىەْ
لۇرۇتۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ئىىىي پىرضۀٍىه ٔبترىٌ ثىىبرثؤبت ٍبوي ئىىىي گراَ 
ٔبتىرىٌ ثىىبرثؤبت ثىٍەْ تولطەْ ضەوىىس ِىٍٍىٌ ٌېتر ضبپ ضۇ ئبرىالغّىطي 

تىّٕبً . تبِچىٍىتىٍىپ لوغۇٌۇپ پي ھبظ لىّّىتي ٔېتراي ھبٌغب وەٌتۈرۈٌىذىىەْ
ئبرىالغتۇرۇغبْ ھبٌذا ضەوطەْ گرادوضمب وەٌگىچە ئىطىتىٍىپ، ضۈٍي پبرغب 



 118 

ثۇ ۋالىتمب وەٌگۀذىّۇ ٍۀىال ئبق . ئبٍالٔذۇرۇٌۇپ چىمىرىپ تبغٍىٕىذىىەْ
وىرىطتبي وۆرۈّٔىگىذەن لىٍطب ئۈضتىگە ئبضىتوْ تېّىتىپ ثوٌطىّۇ ِەججۇرى 

ثۇ ثىر وۈچٍۈن ِىػەن دورىطي، ٍۀي ِىٍتىك دورىطي . وىرىطتبٌالٔذۇرۇٌىذىىەْ
ثوٌغبچمب، ثىر ٍۈز تولطەْ ٍەتتي گرادۇضٍۇق ئىططىمٍىمٕي وۆرگەْ ھبِبْ پبرتالپ 

غۇ ضەۋەپتىٓ ئىطىتىع ۋالتىذا تىگىگىچە تىّٕبً لوچۇپ . وېتىذىىەْ
ئبرىالغتۇرۇپ تۇرِىغبٔذا، ئۈضتي تەرىپي ضەوطەْ گرادۇضمب وەٌگۀذەن لىٍغىٕي 
ثىٍەْ ئبضتي تەرىپي لۇرۇپ ئبٌٍىمبچبْ ئۇٔىڭذىٓ ئېػىپ وېتىػي ِۇِىىٓ دەپ 

. ثۇ دورا ئبق دأىچە غەوٍىذە وۆرۈٔىذىىەْ. ئبالھىذە تەوىتٍەپ وۆرضىتىٍگەْ
ثۇٔذاق ئىطىتىٍغبٔذا چىمىذىغبْ گبز زەھەرٌىه ثوٌغبچمب، ھبۋا ئۆتۈغۈپ 

ثۇ تۈردىىي . تۇرىذىغبْ ٍەردە ِبضىب تبلىۋېٍىپ ئىػٍەغٕي تەٌەپ لىٍىذىىەْ
“ ثبرىٓ دورىطي”ئىػٍىٕىػتىٓ وېَىٓ لوٌغب وېٍىذىغبْ ثۇ ئبق رەڭٍىه وىرىطتبي 

ثۇ دورىٕي لبراِتۇي لېٕىك رەڭٍىه لۇتىالردا ئبغسىٕي ھىُ . دەپ ئبتىٍىذىىەْ
ٔىڭ ِبٌېىۇال “ ثبرىٓ دورىطي”. ئېتىپ ضبٌمىٓ ٍەرٌەردە ضبلالظ الزىُ ئىىەْ

وبرثؤذىٓ ئۈچ دأە، ھىذروگېٕذىٓ ئبٌتي دأە، : فورِۇالضي ِۇٔذاق ثوٌىذىىەْ
ئبزوتتىٓ ئبٌتي دأە، ئووطېگىٕذىٓ ئبٌتي دأە غەوٍىذىىي ِبٌېىۇال فورِۇالضىذا 

 . ثوٌىذىىەْ
لۇٍۇق ٔىترات : ٔي ٍۀە ِۇٔذالّۇ ٍبضبغمب ثوٌىذىىەْ“ ثبرىٓ دورىطي”

وىطالتبضىذىٓ ثىر ٍۈز ٍىگىرِە ِىٍٍىٍېتىر، ھېىطبِېتىٍىٓ تىترائبِىٓ دىٓ 
ٍەتّىع گراَ ۋە ٍەتتي ٍۈز ئەٌٍىه ِىٍٍىٍېتر دېطتىرٌۀگەْ ضبپ ضۇ ٔىطجىتىذە 

ئبٔذىٓ، ئوتتىٓ لولّبٍذىغبْ ئىطتبوبٔغب لۇٍۇق ٔىترات . دورا تەٍَبرٌىٕىذىىەْ
. ئوتتۇزغىچە ئىططىك تۇتۇٌىذىىەْ-وىطالتبضىٕي توٌۇق لۇٍۇپ، گرادۇضي ٍىگىرِە

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە تىّٕبً لوچۇپ تۇرغبْ ھبٌذا ھېىطبِېتىٍىٓ تىترائبِىٓ پبراغوگي 
تىّٕبً ئبرىالغتۇرۇٌغبْ ھبٌذا توٌۇق ئېرىپ . ئبزدىٓ تۆوۈٌۈپ ئېرىتىٍىذىىەْ-ئبز

ثوٌغىٕىذا، ثۇ ئبرىالغّب ضۇٍۇغٍۇغىٕي ئەٌٍىه گرادۇضمىچە، ئىطتبوبٔذىٓ لۇٍۇق 
تۈتۈْ چىمىع تۈگىگۀذىٓ وېَىٓ ثۇ ئىطتبوبٔغب . ثۇش چىممىچە ئىطىتىٍىذىىەْ

تەٍَبرالٔغبْ ضبپ ضۇٔي لوٍغىٕىّىسدا، ئىطتبوبْ تېگىذە ئبق رەڭٍىه وىرىطتبي 
ثۇ وىرضتبٌٕي ئىىىي پىرضۀتٍىه ٔبترى ھىذرو . وۆرۈٌۈغىە ثبغالٍذىىەْ

وبرثؤبت لوٍۇپ ٔىتراٌالغتۇرغبٔذىٓ وېَىٓ فىٍتىر لەغىسى ثىٍەْ وىرىطتبي 
ثۇ وىرىطتبٌٕي ئبٌتي ٍۈز ئەٌٍىه ِىٍٍىٍېتر ضەي . لىطّي ئبٍرىپ ئېٍىٕىذىىەْ



 119 

ئىطىتىٍغبْ ئبضىتوْ ثىٍەْ ئېرىتىپ، ضوغۇق ِۇز ضۈٍي ثىٍەْ 
ثۇ وىرىطتبي . ئبٔذىٓ فىٍتىرالپ ضۈزۈپ ئېٍىٕىذىىەْ. ئبرىالغتۇرۇٌىذىىەْ

 . ضبٌمىٓ ۋە لۇرغبق ٍەردە تەثىئىٌ لۇرۇتۇٌىذىىەْ
ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ٔبترى ثىىبرثؤبت ٍبوي ٔبترى ھىذرووبرثؤبت، 

دۇوبٔالردا غَبۋضۇدا دەپ ضېتىٍىذىغبْ خېّىر وۆپتۈرگۈچي ثوٌۇپ، ثىر ٔبتىرى، 
ثىر ھىذروگېٓ، ثىر وبرثوْ ۋە ئۈچ ئووطىگېٓ غەوٍىذىىي ِبٌېىۇال تۈزۈٌىػىگە 

ضبپ ضۇ ٍبوي دېطتىرالٔغبْ ضۇ دىگىٕىّىس، ضۇٔي پبرالٔذۇرۇپ، . ئىگە ئىىەْ
ھېىطبِېتىٍىٓ . پبرٔي لبٍتب ِۇزٌىتىپ ضۇ لىٍغبْ دېطتىرالٔغبْ ضۇٔي دەٍذىىەْ

تىتراِىٓ دېگۀٕي ئۇروتوپىٓ ٍبوي ثروتىروِىٓ دەپّۇ ئبتىطب وېرەن، وبرثؤذىٓ 
ئبٌتىطي، ھىذروگېٕذىٓ ئوْ ئىىىىطي ۋە ئبزوتتىٓ تۆتي ثوٌغبْ ِبٌېىۇال 

غۇٔىڭذەن ٍۀە، . ئبدەتتە ثېٍىك پۇراپ تۇرىذىىەْ. تۈزۈٌىػىذە ثوٌىذىىەْ
ئبضىتوْ دېگىٕىّىس وبرثؤذىٓ ئۈچ دأە، ھىذروگېٕذىٓ ئبٌتي دأە ۋە ثىر دأە 

ئووطىگېٓ ثوٌغبْ، ضېٍىػتۇرِب ئېغىرٌىغي ٔوي پۈتۈْ ٍەتتي ٍۈز تولطەْ 
ئىىىىٍىه، ئېرىع ٔۇلتىطي ٔۆٌذىٓ تۈۋەْ تولطەْ تۆت گرادوش، لبٍٕبظ 

ٔۇلتىطي ئەٌٍىه ئبٌتي گرادوش ثوٌغبْ، ضۇدا، ئېتىً ئىطپىرتتب ٍبوي ضبپ ھبرالتب 
پۇرىغي ضەي . ۋە ئېطتىرالردا خبٌىغبْ ٔىطجەتٍەردە ئېرىَذىغبْ ثىر ِبددا ئىىەْ

 . خوظ وېٍىذىغبْ رەڭطىس ضۇٍۇلٍۇق ئىىەْ
لبضىُ، دوضتٍىرىٕىڭ ھبرالمب ثېرىٍىپ وەتىەْ پەٍتىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثۇ 

ثىرلبٔچە وۈٔذىٓ . ِبتېرىَبٌٕي ٍبتبق ئۆٍىذە ئوٌتۇرۇپ چبٔذۇرِبً وۆچۈرىۋاٌذى
 . ...وېَىٓ لبضىُ ثۇٔىّۇ ثىر ئبِبٌالرٔي لىٍىپ ووِپَۇتېردا وۆچۈرۈپ تبرلىتىۋەتتي

 
گۇٔذىپبٍالر تۈرِە وورىذورىذا . تۈرِە وبِېرى ثبرغبٔطېرى ِۇزالغمب ثبغٍىذى

ٍبرا -لبضىّٕىڭ جبراھەت. لېٍىٓ وېَىٕىپ ئبٍٍىٕىپ ٍۈرىذىغبْ ثوٌذى
وبِېر ئىچىذە ضېّؤت پوٌذا ثىر . ئبغرىمٍىرىغب ئۀذى ضوغۇق لوغۇٌغبٔىذى

ضوغولتىٓ ٍىڭٕە . ثۇٌۇڭغب تۈگۈٌۈپ تىترەپ ئوٌتۇرۇغتىٓ ثبغمب ئبِبي ٍوق ئىذى
پبتال ٍېرىُ -ضبٔچىغبٔذەن ئبغرىپ وېتىذىغبْ ٍبرىٍىرى لبضىّٕىڭ خىَبٌٍىرىٕي پبت

 .ٍوٌذا ئۈزۈپ لوٍبتتي
ٍېڭي لبِبٌغبْ ٍبظ ئۇٍغۇر ثبٌىٍىرى ثىٍەْ توٌۇغمب -وبِېر ئىچي ٍېڭي

ِبڭبالٍذىغبْ . ئۇالرٔىڭ ئىىىىطي ئورٔىذىٓ ِىذىرِۇ لىالٌّبً ٍبتبتتي. ثبغٍىذى
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. وۆزٌىرىٕي پەرق لىٍغىٍي ثوٌّبٍتتي-ئىىىىطىٕىڭّۇ تبٍبق زەرثىطىذىٓ ٍۈز
ثىرضي ثىٍەْ ثىرەر ئېغىسِۇ گەپ لىٍىػّبً، -ئۈچ وۈٔگىچە ئۇالر ثىر-ئىىىي

ئۇالرٔىڭ . ثىرضي ثىرەردىٓ تبَ ٍۆٌىػىپ جىُ ئوٌتۇرۇظ ثىٍەْ وۈْ ئۆتىۈزۈغتي
 . ...ثىرىگە ئىػۀّەٍتتي-ھېچمبٍطىطي ثىر
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 ٍەتتىٕجي ثبة

 مبٍېردىني سۆھبەتيەر
 

ثىس ئۇٍغۇر خەلٕىڭ پەلەتال ضەۋىَىطي ٍولىەْ دېگىٕە، ئەگەر ثىرەر _ 
ِىٍَوْ پۇي تېپىۋاٌطبَ ئبۋاي ثبغالٔغۇچ ِەوتەپ ئېچىپ ثۇ خەلٕي 

 .تەرثىَىٍەغىە ثبغالٍىتتىُ
 ٍۀىچۇ؟_ 
 ...ئبٔذىٓ ئورتب ِەوتەپ ئبچبتتىُ، _ 
 ٍۀىچۇ؟_ 
ئبٔذىٓ ئۇٔىۋېرضىتىت ئبچبتتىُ، غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۆزىٕي ئبزاد _ 

 . ...لىٍىػٕي ثىٍەٌەٍتتي دېگىٕە ثۇ خەق
... ... _ 

  ضىَىتٕىڭ ئبتمبْ پوٌىرىذىٓ_                                              
 

لبضىُ ٍبتمبْ وبِېرغب ٍېڭىذىٓ ضوالٔغبٔالر ئىچىذە ِىذىر لىٍّبً ضوزۇٌۇپ 
ئبضتب تۈزۈٌۈپ تبِغب ٍۈٌۀگىذەن ھبٌغب وەٌگۀذىٓ -ٍبتمبٔالردىٓ ثىرضي ئبضتب

 :ثۇٔي ضوراغمب ثبغٍىذى-وېَىٓ، ئۇٔي
ِۀذىٓ گۇِبْ لىٍّىطبڭّۇ _ لبضىّذىٓ ضورىذى، _ ئېتىڭ ٔېّە؟ _ 
 .ِېٕىڭ ئىطّىُ تۇردى. ثوٌىذۇ

 .دېذى ئېرىٕچەوٍىه ثىٍەْ لبضىُ_ . لبضىُ... ِېٕىڭىي _ 
ٔىڭ ئۇثۇ تۇردى دېگىٕي ئۀذى _ ضېٕي ٔېّە دەپ ضوالپ لوٍذى؟ _ 

 :جېٕىغب تېگىػىە ثبغٍىغبٔىذى
 .لوغۇْ ئوغۇرٌىذىڭ دەپ_ 
دېذى تۇردى _ . ئبوب، خبپب ثوٌّب، گەپ ثوٌطۇْ دەپ ضوراپ لوٍذۇَ_ 

ِېٕي دېطەڭ، ِەْ چەتئەٌذىٓ وىرىػىُ ثىٍەْ چېگىرادا تۇتۇۋېٍىپ _ دېگىٕي، 
چەتئەٌگە لبٔذاق _ ئۇ، ِەغرۇرٌىٕىپ ضۆزٌەغىە ثبغٍىذى، _ . ضوالپ لوٍۇغتي

چىمتىڭ، وىٍّەر ثىٍەْ وۆرۈغتۈڭ، وىّٕىڭ تبپػۇرۇغىٕي ئېٍىپ وىردىڭ، ٔېّە 
گەپ لىٍّبً . دېگۀذەن ثىرِۇٔچە ضورالالرٔي ضوراغتي... ۋەزىپەڭ ثبر ئىذى؟ 

جىُ تۇرىۋاٌغبٔىذىُ، ثۇ وبپىرالر غۇٔذاق ئۇرۇپ لىَٕىۋەتتىىي، ضبق ٍېرىّٕي 
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ثۇٔچىٍىه لىَٕبپ لوٍغبٔغب دەۋىتىذىغبْ . ...  لىٍّىذىُ‘غىڭ’. لوٍۇغّىذى
 .دەپ لوغۇپ لوٍذى_ ! تۇردى ٍوق ثۇ ٍەردە

... ... _ 
لبضىّٕىڭ ئبغسىٕي ئبچمىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي پەٍِىگەْ تۇردى، ٍېٕىذا 

 :ٌىذىٓ ضورىذىائوٌتۇرغبْ ثىر ٍبظ ة
 ضېٕىڭ ئېتىڭ ٔېّە؟_ 

... ... _ 
 !ئىطّىڭٕي دېَىػتىّٕۇ لورلبِتىڭ؟ لورلّب ئۇوب_ 

... ... _ 
دېذى تۇردى، ئۇدۇٌىذىىي تبِغب ٍۆٌۈٔۈپ ئوٌتۇرغبْ _ . ِەٍٍي دېّىطەڭ_ 

 .دەپ ئۇدۇٌال ضورىذى_ ضەْ ئۇٍغۇرِۇضەْ؟ _ ٍۀە ثىر ٍبغمب لبراپ، 
دەپ توڭال تەگذى ثىر وۆزى وۆوۈرۈپ ئىػػىپ _ ! ٔېّىذەن لىٍىّەْ؟_ 

 .وەتىەْ ٍبظ ثبال ضبلىراق وۆزىٕي ٍۇغبْ لىٍىپ پبرلىرتىپ
ٍەردە ئىىىي وۈٔذىٓ ثېرى ِىذىر لىٍّبً ٍبتمبْ تبلىرثبظ ثبال لوزغۇٌۇغمب 

ثىر لبپىغي ئىػػىپ وەتىەْ ثبال دەرھبي ئېڭىػىپ ئۇٔىڭغب . تىرىػتي
. لبرىغبٔذا ئۇٔىڭ ثىر پۇتي ئۇرۇپ ضۇٔذۇرىۋېتىٍگۀذەن لىالتتي. ٍبردەٍِەغتي

جىُ . ئۆرە ئوٌتۇرغۇزىٍىػي ثىٍەْ تەڭ، ضۇٔغبْ پۇتىٕي تۇتمىٕىچە ۋاٍطبپ وەتتي
. ئوٌتۇرىۋاٌغبْ ٍۀە ثىر ٍبغّۇ وېٍىپ ئۇٔي ئبضتب ٍۈٌەپ تبِغب ٍېمىٓ وەٌتۈردى

ثۇ ئبرىذا وبِېر . تبلىرثبغٕىڭ پىػبٔىطىذىٓ ِۇٔچبلتەن تەر تۆوۈٌۈغىە ثبغٍىذى
لبرىغبٔذا ثۇ تبلىر ثبظ ھوغطىس ٍبتمىٕىذا . ئىچي ئبچچىك ئەۋرەت پۇرىمىغب توٌذى

ئىچىگە چىمىرىپ لوٍغبْ ثوٌطب وېرەن، ھەرىىەتٍىٕىۋىذى پۇرىغي پۈتۈْ وبِېرغب 
 .ثىر وەٌذى

تۇردى دېگىٕي ضۇٔئىٌ چەتئەٌٍىىٍەرگە خبش ثىر لىَبپەت ثىٍەْ ضېطىمتىٓ 
چىراٍىٕي پۈرۈغتۈرگەْ ثوٌطىّۇ، ئەِّب ٍۀىال تبلىرثبغٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ 

ٔېّىال دېگەْ ثىٍەْ ثىر ’. ٍۇغۇرۇپ لوٍغبْ ثىر وورۇغىب ضۈٍىٕي ثەردى
 :دەپ خىَبٌىذىٓ ئۆتىەزدى ثوٌغبً تۇردى دېگىٕي‘ !دە-وبِېرداغالر

جېٕىڭ . ئىىىي وۈٔذىٓ ثېرى ٍبتتىڭ. ئبزراق ضۇ ثوٌطىّۇ ئىچىۋاٌغىٓ_ 
. تبلىرثبظ ھەلىمەتەْ ئۇضطىغبٔىذى_ . ھېٍىّۇ چىڭ ٔېّىىەْ ضېٕىڭ

ثۇ خىتبٍالر تبزىّۇ لىَٕبپتۇ _ وورۇغىىذىىي ضۇٔي ثىر تېٕىمتىال ثوغىتىۋەتتي، 
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تۇردى وبِېردىػىٕىڭ ئىڭەوٍىرىگە ئېمىپ چۈغىەْ ضۇٔي ٍېڭي ثىٍەْ _ . ضېٕي
ئىسچىّەْ دېگىٕي توغرا دېگۀىىەْ ! ۋەھػي ھبٍۋأالر_ . ضۈرتۈپ لوٍذى

ثۇ . تەتۈر ضۆوۈپ وۆٍذۈرۈپ ٍۈرۈپتىىۀّىس-ثىس ئۇٔىڭ وىتبثٍىرىٕي ئوڭ. ئەضٍىذە
ئۇٔىڭ ٔېّە دېگۀٍىگىٕي _ ! خىتبٍالرغب ئەضٍىذە غۇٔذاق لىٍىع دورا ئىىۀذۇق

وبِېردىىىٍەر پەرۋاضىسالرچە ئبڭالپ ئوٌتۇرغبْ ثوٌطىّۇ، ثۇ ضۆزٌەر لبضىّٕي 
دەپ ‘ .تبزىّۇ ئبغسى ثوظ ٔېّە ئوخػىّبِذۇ ِۇٔۇٔىڭ’: لىسىمتۇرغبٔىذى

ضەي ضبلالپ تۇرضبڭ _ تۇردى گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، . وۆڭٍىذىٓ ئۆتىۈزدى
ئىىىي وۈٔذىٓ ثېرى چبتىغي . گۇٔذىپبٍالرٔىڭ ئۇِبچ ثېرىذىغبْ ۋالتي ثوٌىذۇ

دەپ _ ٍب ثىسٔي ئۇٔتۇپ لبٌذىّۇ لبٔذاق؟ . ثوٌّبً تبغٍىۋېتىػتي ثۇ ٔېّىٍەر
 .غۇدۇڭػۇپ لوٍذى

دېذى ھېٍىمي ئبغسىٕي تىغ ئبچّبش ٍبظ _ ! ثەن ئبٌذىراپ وەتّە ِۇھبجىر_ 
 !ضېٕي ثۇٔذاق ثوظ تبغٍىۋېتىذىغبْ خىتبً ٍوق ثۇ ٍەردە_ . ثبال

دەپ ٍېٕىغب ئۆرۈٌۈپ _ ھە، ِەْ تېخي ضېٕي تىٍطىسِىىىٓ دەپتىىۀّەْ، _ 
. ٍب ِەْ ضېٕي ئۇٍغۇرچە ثىٍّەضّىىىٓ دەپ لبٌغبٔىىۀّەْ_ لبرىذى تۇردى، 
 .ئۇٍغۇرِەْ دەڭال

 .لىٍّبً' غىڭ'ئبٌىَىپ لبراپ لوٍذى ٍېٕىذىىي ثبال _ ... ... _ 
ثۇ تۇردى دېگىٕىٕىڭ ٔەچچە وۈٔذىٓ ثۇٍبٔمي ثىسىرىپ ضۆزٌەۋېرىػي 
. ٔەتىجىطىذە، وبِېردىىىٍەر ئۇٔىڭ گەپٍىرىگە لۇالق ضېٍىػمب ثبغٍىغبٔىذى

دېّىطىّۇ ثۇ لبراڭغۇ زىٕذأذا ئۆزىٕي ئبۋۇتۇپ ۋالىت ئۆتىەزگىذەن ثبغمب ئىػّۇ 
غۇٔىڭذەن ثۇٔذاق جىُ ئوٌتىرىۋېرىع ثىس ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۈگۈٔىي . ٍوق ئىذى

 !دە-خبراوتېرىّىسگىّۇ توغرا وەٌّەٍذۇ
دەپ لبضىّٕىڭ ضورىغبْ ثىر _ چەتئەٌگە ٔېّە لىٍغىٍي چىممبٔىذىڭ؟ _ 

. ضۇئبٌي تۇردىٕىڭ ٔەچچە ضبئەت وبپػىۋېٍىػىغب تۈرتىە ثوٌۇپ ثەرگۀىذى
 :تۇردى ئۆزىٕىڭ چەتئەي ھبٍبتىٕي ھەۋەضٍىٕىپ ضۆزٌەپ وەتتي

ئەضٍىذە ٔەچچە تەڭگە پۇي تېپىۋاالً دەپ ثىر تؤۇظ غوجبٍىٕٕىڭ ِېٍىغب _ 
ثىر جەپبڭ ِبغىٕب _ ضۆزگە وىرىػتي ثۇ تۇردى دېگىٕي، _ . لبرىغىٍي چىممبٔىذىُ

ِېٍىٕي ثىر تؤۇغىٕىڭ ئۆٍىگە چۈغۈرۈپ . ِبي دەڭال ثۇ غوجبٍىٕىّٕىڭ ِېٍي
ھېٍىغب -ثۇٔذاق ثبزارالر ھېٍىذىٓ. لوٍۇپ، دۇوىٕىغب تبغبرالپ ئبپىرىپ ضبتىّىس

ثىٍىّٕىگەْ وىػىٍەر تەرىپىذىٓ ئوت لوٍىۋېتىٍىپ، ٍبوي توال وۆچۈرۈپ زىَبٔغب 
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ثىرەر ٍېرىُ تېَىٓ . ئۇچۇراپ تۇرغبچمب، ثىسٔىڭ غوجبٍىٓ ثۇ چبرىٕي تبپمبٔىىەْ
: لىّّىتىگە ضېتىپ پبٍذا لىٍىپ ثەرضەِّۇ ھېٍىمي غوجبٍىٕىّٕىڭ وۆزى پۇٌذا

' رىطەْۆئۇوب، ضەْ تېخي ثۇ غەھەرگە ٍېڭي، وۆٔىۋاٌغىچە ثۇٔذاق پۇٌذىٓ جىك ن'
ثىرٔەچچە . دەپ لوٍۇپ، پبٍذىطىٕي لوغۇپ ِووال لىٍىپ ٍبٔچۇلىغب ضبالتتي

ئبڭغىچە ِبٌٕىڭ ئبٍىغي . ئبٍغىچە ثىر جەپبڭ ِبغىٕب ِېٍىٕي ضېتىپ تۈگەتتۇق
. راضت دېگۀذەن، لۇرضىغىّغب توٍغىچە تبِبق ٍەٍّەْ. ئۈزۈٌّەً وېٍىپ تۇردى

غۇ ٍېػىّغب وەٌگىچە چۈغىەْ ِؤچىٍىرىّٕي ئۇ ٍەردە ثىر ٔەچچە ئبٍذىال 
ئبٌتبٍغب لبٌّبً ئېتىسٌىك چىراٍىّذىٓ . چۈغىۋېٍىپ، ئوثذأال ئبلىرىػمب ثبغٍىذىُ

دەپ پۇي ضبٔبٍذىغبٔذەن ثىر ثبرِىغىٕي ئبغسىغب _ ! ھېچٕېّە لبٌّىذى دەڭال
لىسالر ئبٍىغي ئۈزۈٌّەً -چىراٍٍىك ٍبضبٔغبْ خوتۇْ_ . ئبپىرىپ ھۆي لىٍىۋاٌذى

ثوٌذى، دەرھبي ثىر وېچىگە ِبلۇي -وېٍىپ ٍبٌۋۇرۇپ تۇرغبْ، تۆت تەڭگە ثەردىڭّۇ
ئۇ ھەضىرەتٍىٕىپ چوڭمۇر ثىر تېٕىۋېٍىپ، _ ئەِّبزە، . دەٍذىغبْ گەپ ثۇ ضەتەڭٍەر

ئەِّبزە ٍبٔچۇغۇڭ ثوظ ثوٌطب ھېچ ٔېّىگە _ ثبرِىغىٕي تىٍي ثىٍەْ ٍبالپ لوٍذى، 
ٔېّىال دېگەْ ثىٍەْ ئېتىسٌىمتب ... خەپ، غۇ پۇي دېگۀٕي ... ٍبرىّبٍذىىۀطەْ، 

لىٍّبً ' غىڭ'. پىػىپ ٍۈرگىٕىّذىٓ ِىڭ ٍبخػي دەڭال ثۇ ئولەت-وۆٍۈپ
وىَىّىُ پۈتۈْ، لۇرضىغىُ توق، ئىططىك ئۆً، ھەر وۈٔي ِؤچب، . ئىػٍەۋەردىُ

ئەضٍىذە ثىس ٍولٍۇلتىٓ ِؤچىغب توال چۈغطەڭ ضوغۇڭ ئېػىپ وېتىذۇ دەپ 
ِەٍٍي، ھەروۈٔي ِؤچب، چېىىػىُ ئبِېرىىب -ثىىبرغىال دەٍذىىۀّىس دەڭال، ھە

ثىسٔىڭ خوجبٍىٓ ٍبٔچۇغي توَ ثوٌغبچمب ئۇ ضەتەڭٍەرٔىڭ ِېغىسىٕي ... پبپىرۇضي، 
ئەِّبزە، غۇ ضەتەڭ لىسالرغب تىىىٍىپ لبرىَبٌّبٍذىغبْ ! چبلتىذە، پبھ، پبھ، پبھ

تبلىرثبظ ئېڭىرىغىٕىچە ئورٔىذىٓ لوزغىٍىپ _ . گەپ دەڭال، ٍبٔچۇق لۇرۇق
 . ضۇٔغبْ پۇتىٕي ئوڭػىۋاٌذى

. ضورىذى جىّغۇر ثبال تبلىرثبغمب ئېڭىػىپ تۇرۇپ_ ٍبردەٍِىػەٍّۇ؟_ 
تبلىرثبظ ٍبق، وېرەن ٍوق دېگۀذەن ثبظ ٌىڭػىتمىٕىذىٓ وېَىٓ، تۇردى دېگىٕي 

 :لبٍتىذىٓ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى
ھە، وۈٔۈَ ثەوال راھەت دەڭال، ٔېّە لىً دېطە . ھە، غۇٔذاق لىٍذىُ_ 

ثىر وۈٔىطي لبرىطبَ . خۇجبٍىٕىّغب خوظ دەپ لوٍۇپ ئىػٍەپ ٍۈرىۋەردىُ
وىتبة وىرىپ لبپتۇ -دۇوبٔذىىي ِبٌالرٔىڭ ئبرىطىغب ثىرٔەچچە پبرچە گېسىت

ئىچىُ پۇغۇپ . دېھمبْ ثوٌطبلّۇ ئورتب ِەوتەپىىچە ئولۇپ لوٍغبٔىذۇق. دەڭال
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چەتئەٌذىىي ئبغىٕىٍەر . ئىىىىٍەپ ئولۇپ لوٍىّەْ-ھېٍىمي ٔەرضىٍەرٔي ثىرٌەپ
دەڭال غۇ، ئبِېرىىب ثبغٍىغىٕي ِبلۇي -لبٌتىص ئىػالرٔي لىٍىپ ٍۈرگەْ گەپ

لىٍىپ ئبق ضبراٍذا وۆرۈغىۋاتمبْ، ة د ت دا ضەھٕىگە چىمىپ ضۆزٌەۋاتمبْ، َٔۇ 
ئىطتبِجۇي دەِذۇ، ئىػٕي لىٍىپ ھەِّىال ٍەردە -ٍورن، ۋاغېٕگىتوْ دەِذۇ، ثېرٌىٓ
! دىر تىتىرىتىۋەتىەْ گەپ-خىتبٍالرٔي دىر... ٍىغىٕالر، لۇرۇٌتبٍالر، ٔبِبٍىػالر، 

ضىٍەرٔي ئبزاد لىٍىپ : ئبِېرىىب، گېرِبٔىَە، گوٌالٔذىَە دېگۀٍەر ۋەدە لىپتۇدەن
لوٍّىطبق ثوٌّىذى، ثەوال جبپب تبرتىپ وېتىۋاتىطىٍەر دەپ، ثىسگە ئىچ 

ۋەخپي -دۇَٔبٔىڭ ھەِّىال ٍېرىذە دەرٔەن! ئبغرىتىػىپ وەتىەْ گەپ دەڭال ئۇالر
ھۆوۈِەت دەِذۇ، ئىػٕي لىٍىپ -ثىرٌىه دەِذۇ، لۇرۇٌتبً-دەِذۇ، ِەرگەز

ئۇالر چىمبرغبْ . ٔولۇتتەن ئىػالرٔي لىٍىپ ٍۈرگەْ گەپ ثۇ ِۇھبجىرٌىرىّىس
ئەتىال ئىػىّىس . ئولۇضبڭ توٍّبٍطەْ-ژورٔبٌالرٔي، وىتبثالرٔي ئولۇضبڭ-گېسىت

ئەِّبزە، ثۇٔذاق . ھەي ثوٌۇپ وېتىذىغبٔذەن ئۈِىذٌىٕىپ خوغبٌٍىٕىپ وېتىطەْ
دەٍذىغبْ ثىرضىٕىڭ ٍبزغىٕىٕي تبزا ئۇلبٌّبً ‘ ئىسچي’وىتبثالرٔىڭ ئىچىذە غۇ 

دۇغىالرٔي ثىرتېَىٓ لىٍىپ، ثۈگۈْ ثۇ ٍەرٌەردە -ثۇ وىتبة ھېٍىمىذەن داغ. لبٌذىُ
ثوٌىۋاتمبْ وىػىٕي چۈچىتىذىغبْ لورلۇٔۇچٍۇق ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەرٔي ئەڭ 

غۇٔىڭغىّىىىٓ، ئۇ وىتبثٕي چەتئەٌذىىي . توغرا چبرە دەپال ٍبزغبٔىىەْ
ئبڭٍىطبَ، لبٍطي ثىر . تەغىىالتٍىرىّىسٔىڭ ھېچمبٍطىطي ٍبخػي وۆرِەٍذىىەْ

ٔىڭ وىتبثٍىرىٕي ٍىغىپ ٔەچچە ِىڭ پبرچىطىٕي ' ئىسچي'ثبغٍىغىّىس غۇ 
ئۇٍغۇرِۇ ئۇٍغۇرٔىڭ . ثۇالرغب ِېٕىڭ زادىال وبٌالَ ئىػٍىّىذى. وۆٍذۈرىۋەتىۀّىع

دېگىٕي ‘ ئىسچي’ھە؟ ئەِّبزە، ثۇ -وىتبۋىٕي وۆٍذۈرىذىغبْ ئىع ثوٌىذىىەْ
غۇٔذاق گەپٍەرٔي ٍېسىپتۇوي، ئولۇضبڭ وېچىذە لبرا ثېطىپ ئۇخٍىَبٌّبٍال 

خېٍي ٍۈرىىىڭ ثوٌّىطب ئۇٔىڭ وىتبثٍىرىٕي . لبٌغۇدەن لورلۇٔۇچٍۇق گەپٍەر ثبر
لبٌتىص جېٕي . ئولۇٍبٌّبٍطەْ، ٍۈرىىىڭ ٍېرىٍىپ وېتىذىغبٔذەوال ثوٌۇپ وېتىطەْ

-خىتبً دېگۀٕي وۆرگۀال ٍەردە ثوغۇزالپ ئىچي! دېگىٕي‘ ئىسچي’ثبر وىتبة ثۇ 
-دەضٍىۋىذە خبتب ئولۇۋاٌذىّّۇ! ثبغرىٕي تۆوىۋېتىڭالر دەپال ٍبزغبْ دەڭال، دەھػەت

ھەً ! راضت غۇٔذاق دېگۀىىەْ. ٍېٕىػالپ ئولۇپ ثبلتىُ-لبٔذاق دەپ، ٍېٕىع
ثىسٔىڭ غۇ توخو ٍۈرەن غوجبٍىٕٕي دېّەِذىغبْ، ثىر وۈٔىطي ئۇٔىڭغب ... ئېطىت، 

‘ ئىسچي’ثۇ وىتبثالرٔي وۆرضىتىپ ثېمىپتىّەْ دەڭال، وۆزۈِگە لبرىتىپ تۇرۇپال 
ئىطىت، ! ئىچىُ ئېچىػىپال وەتتي! ٔىڭ وىتبثٍىرىٕي ٍىرتىپ وۆٍذۈرىۋەتّەضّۇ
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. ثۇٔذاق جېٕي ثبر وىتبثالرٔي ثەوال ئبز وۆردۈَ! ثەوال ٍبخػي وىتبثالر ئىذى دەڭال
 دەپال ثىرەر ٍۈز دوٌالرٔي تبغالپ ثېرىپ ئېٍىۋاٌغبْ ‘ئبٌە’ئەگەر ثىرضىذە وۆرضەَ، 

-ئبِبي لبٔچە، لۇرۇٌتىَىّىسٔىڭ ثوٍرىغي غۇٔذاق دەٍذىغۇ. ثوالتتىُ ئۇ وىتبثالرٔي
_ . تۇردى ثبرِىمىغب رەضّىال پۈروۈپ ثىرٔي تۈوۈرىۋاٌذى_ . تبڭ ثىسٔىڭ غۇ ٌوثەْ

ژورٔبٌالرٔي -دېگۀذەن، وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە دۇوبٔذا ثبر ثوٌغبْ پۈتۈْ گېسىت
وەٍٕىذىٕال . ٍىغىػتۇرۇپ تبغالتمۇزىۋەتىەْ غوجبٍىٕىُ، جىّّىتىال ٍولبپ وەتتي

ئۇالردا پۈتۈْ غوجبٍىٕالرٔىڭ تىسىّي ثبرىىەْ . ضبلچىالر ٍىغىپ وەتتي ثبزارغب
ِبٌٍىرىّٕي ’ثىسٔىڭ ھېٍىمي غوجبٍىٓ ! ثىر ثبغتىٓ ضوراپ تۇتمىٍي تۇرِبِذۇ. دەڭال

 دەپال ٍولبپ ‘تۇال ثبھبضىٕي چۈغۈرۈپ ضېتىپ پۇٌىٕي ضبلالپ تۇرغىٓ-ئبز
دۇوبٔغب . ثوٌّىطب ئۇٔىّۇ تۇتۇپ خىتبٍغب ئۆتىۈزۈپ ثېرەروۀذۇق. وەتىۀىذى

وېٍىپ غوجبٍىٕىڭ ٔەدە دەپ ٔەچچە لېتىُ ضوراپ وەتتي دەڭال ثۇ ِىٍىص دېگەْ 
_ . ئۇ گېپىٕي توختۇتۇپ گىذىَىپ ئەتىراپىغب ثىر وۆز ٍۈگۈرتىۋاٌذى_ ! ضبلچىالر

ٔېّىال دېگەْ ثىٍەْ خەلٕىڭ ئبِبٔەت ِېٍي ئەِەضّۇ، ثۇرۇٔمي ثبھبضىذىٓ توال 
 خېٍي ۆز ثبھبضىغب ضبتطبِّۇثەزىٍىرىٕي ئ. ثەن ئەرزاْ لىٍىۋەتطەن ثوٌّبٍذۇ دەڭال

ٔېّە . ثبرغبٔطېرى دۇوبْ ثوغبغمب ثبغٍىذى. وۆپىٕي پبٍذىطىغب ضېتىپ تۇردۇَ
. ثوالروىٓ دەپ غوجبٍىٕىّٕىڭ ِبي لوٍىذىغبْ تؤۇغىٕىڭ ئۆٍىگە ثېرىپ ثبلتىُ

ئبرىالپ دۇوبٔغب ئەوىٍىپ ضېتىپ ئۇالرٔىّۇ . تۇال ئۆتّەش ِبٌٍىرى لبٌغبٔىىەْ-ئبز
ثىر وۈٍٔىرى ثۇ ِبٌالرِۇ . دېگەْ ثبھبضىذىٓ پبٍذا چبپالپ پۇي لىٍىپ لوٍذۇَ

ئۇالرٔىڭ ِەدىىبٌىرى . تؤۇغۇپ لبٌغبْ ثىرٔەچچە دۇوبٔذارالر ثبر ئىذى. تۈگىذى
. دېَىػىپ ٔېطىگە ِبي ثېرىپ تۇردى‘ ِۇٔۇ ِبٌٕي غۇ ثبھبدا ضېتىپ لوً’

ثىر ِىػىبپ ِبٌالرٔي ِبي لىطٍىػىپ وەتىەْ ثۇ -ئۇالردىٓ ئبٌغبْ ثىر تبغبر
ٔۇرغۇْ دۇوبٔالر تبلىٍىپ . وۈٍٔەردە خېٍي ئوثذأال پبٍذىطىغب ضېتىپ تۇردۇَ

غۇٔذاق لىٍىپ . وەتىەچىىّىىىٓ، ِېٕىڭ دۇوىٕىُ خېٍىال ئبۋاتٍىػىپ لبٌذى
دۇوبْ ئىجبرىطي . خەلٕىڭ ٔىطي ِبٌٍىرىٕي ضېتىپّۇ ٍېرىُ ٍىٍٕي ئۆتىۈزىۋەتتىُ

ضىٍىمالر دەِذۇ، ٍبتبق پۇٌي دېگۀٍەرٔىّۇ ۋالتىذا تۆٌەپ دەپتىرىّگە -دەِذۇ، ثبج
ضبلچىالر، ثبجگىرالر، رەوىت دېگەْ ثوالڭچىالرِۇ پۇي ضوراپ . ٍېسىپ ِبڭذىُ

ئۇٔي دەپ، ثۇٔي دەپ ٍبٌغبْ ثبھبٔىالرٔي وۆرضىتىپ ٍۈرۈپ ئؤٕي . تۇرىۋاٌىذۇ
لبرىطبَ غوجبٍىٕٕىڭ پۇٌٍىرىّۇ . ضورىطب ثىرٔي ثېرىپ دېگۀذەن لۇتۇٌۇپ ِبڭذىُ

ٔىطي ضېتىپ تبپمبْ پبٍذىٍىرىُ ثىٍەْ لوغۇٌۇپ خېٍىال چوڭ پۇي ثوٌۇپ لبٌذى 
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 .ثبزارِۇ تۈگەپ لبٌغىٍي تۇردى. دەڭال، غوجبٍىٕىُ تېخىچە وەٌّەٍذۇ
ھەلىچبْ خەلٕىڭ پۇٌىٕي ئېٍىپال ثۇ تەرەپىە لېچىپ وېٍىۋاٌغبٔطەْ _ 

 . تۇردىٕىڭ گېپىٕي ثۆٌۈپ ئۇٔىڭ چىػىغب تەگذى،ثىر وۆزٌۈن_ تبٍىٍٕىك؟ 
! ثىسِۇ ئبٌال ٍبراتمبْ ِۇضۇٌّبْ ثۀذىطي دەڭال، ھبراِذا وۆزۈَ ٍوق ِېٕىڭ_ 

ثىر وۈٔىطي _ . ئۇ ثىر ثبرِىغىٕي تىٍي ثىٍەْ ٍبٌىۋېٍىپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى_ 
. پ ثبزارٔي تبلىۋېتىػتيەثىرِۇٔچە ِىٍىطٍەر وېٍىپ پۈتۈْ دۇوبٔالرٔي پىچەتً

ثبزارالر ٍۀە ٍېڭىذىٓ . ئىچىپ ٔەچچە ئبٍٕي ئۆتىۈزىۋەتتىُ-ثىىبرچىٍىمتب ٍەپ
ئۇرۇضالرٔىڭ دۇوبٍٔىرى ئىذى، -ئېچىٍىػمب ثبغٍىغبْ ثوٌطىّۇ، ضبپال لىرغىس

خەلٕىڭ . ئۇالرٔىڭ ٍېٕىغب ئىع ئىطتەپ ثبرغىٍي ثوالِذۇ دەٍطىٍەر، ثوٌّىذى
وىتبة لىٍىػمب -پۇٌىٕي ھبراِغب ٍىگەْ ثوٌۇپ لبٌّبً ٍۀە دەپ، ئوٌتۇرۇپ ھېطبپ

ئۈچ -غوجبٍىٕىّٕىڭ دېگىٕي ثوٍىچە ھېطبپٍىغىٕىّذا، ٍېٕىّغب ئىىىي. وىرىػتىُ
-ِىڭ دوٌالر لبٌىذىغبٔذەن، ثۇرۇٔمي ثبھبضي ثوٍىچە ھېطبپٍىطبِّۇ ٍۀىال ثىر

پوٌالرٔي وؤب . لوپبر پۇٌٍۇق ثوٌۇپ لبٌغىذەوّەْ-ئىىىي ِىڭ دوٌالرغب ٍېتىپ
وىَىٍّىرىُ ثىٍەْ ئوراپ غوجبٍىٕىّٕىڭ ھېٍىمي ِبي ضبلٍىتىذىغبْ ئىطىىالتىغب 

ثىسِۇ ٍبظ . ٍۇغۇرۇپ لوٍۇپ، ٍېٕىّغب ئىىىي ِىڭ دوٌالرٔي جبٍٍىۋېٍىپ ٍۈردۈَ
ئۇٍبْ . ئەِەضّۇ، ثۇ وۆڭۈي چىذىغبْ ثىٍەْ، ثۇ ثەدەْ زادىال چىذىَبٌّبً وەتتي

دە، ثىر -ئوٍالپ، ثۇٍبْ ئوٍالپ خۇدا ثەرگەْ ثۇ تۀٕي ثىىبرغب لىَٕىۋەتّەٍٍي دېذىُ
ثېطىپ، ئىىىي ثېطىپ ضەتەڭٍەر ثىٍەْ ئۇٌپەتٍىػىذىغبْ ثىر تؤۇغۇِٕىڭ ٍېٕىغب 

ئبۋاي ھەپتىذە ثىرەرضي ثىٍەْ ئوٍٕبپ لوٍذۇق، ثوٌّىذى، وېَىٓ ھەپتىذە . ثبردىُ
وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە غۇٔذاق لبرىطبَ، ھېٍىمي . ئىىىىّۇ ثوٌۇپ وېتىذىغبْ ثوٌذى

ثىسٔىڭ ٍۇرتٍۇلالر تۆت ! ئىىىي ِىڭ دوٌٍىرىّذىٓ ئبرأال ٍۈز دوٌالر لبپتۇ دەڭال
ثوٌذى، تۆت ھۇغۇلٕي تېپىۋېٍىپ دەرھبي لىّبرغب وىرىػىپ -تەڭگە تبپتىّۇ

ِەْ ثۇٔذاق گۇٔب ئىػالرغب ئبغىٕىٍەر ھەرلبٔچە زورالپ لورلۇتۇپ . وېتىذىىەْ
ئبِبي ٍوق، .  ٍېمىٓ ٍوٌىّىغبْ ثوٌطبِّۇ ٍبٔچۇغۇَ ثوغبپ وېتىپتۇلىٕىغب لبرىّبًثبق

ثېرىپ ھېٍىمي ثوپىغب تىمىپ لوٍغبْ غوجبٍىٕىّٕىڭ پۇٌىذىٓ ئۇٔىڭ ثەرگەْ 
ثۇ لېتىُ خېٍي دىممەت . ھېطبۋىغب توغۇرالپ ٍۀە ِىڭ ٔەچچە ٍۈز دوٌالرٔي ئبٌذىُ

ثۇ ! ئبٌتي ٍۈز دوٌٍىرىُ لبپتۇ-لىٍذىُ دېطەِّۇ، ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ٍۀە ثەظ
غوجبٍىٕىّٕىڭ وەٌّەً وەتىىٕي، ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثىر تېٍېفوْ ثېرىپ لوٍطىّۇ 

دېگۀذەن، ثىر وۈٔىطي ٍېرىُ وېچىذە غوجبٍىٕىُ تۇٍۇلطىسال پەٍذا . ِەٍٍىذى



 128 

. ئەتىطي ثېرىپ ھېٍىمي ثوپىٕي ئېٍىپ وېٍىپ غوجبٍىٕغب تبپػۇردۇَ. ثوٌذى
ِۇٔۇ ئبٌتي ٍۈز دوٌالرٔي ٍېٕىڭغب ’غوجبٍىٕىُ ئۇٍبْ ھېطبپالپ، ثۇٍبْ ھېطبپالپ 

.  دەپ وېتىپ لبٌذى‘دە، ثۇٔذىٓ وېَىٓ ئبز ٍوٌۇڭٕي ئۆزەڭ تېپىۋاي-ضېٍىپ لوً
. زادىال ئىػتىٓ خەۋەر ٍوق. ٍٍىٕىپ ثبلتىُاھۇغۇِٕي ٍىغىۋېٍىپ ثىر ھەپتە ئ

دە، ِبڭىذىغبْ ئىػۀچىٍىه -ئۀذى پۇٌۇِٕىڭ ثبرىذا وېتىپ لبالً دېذىُ
ثىرضىذىٓ ِىڭ دوٌٍىرىّٕي ئۆٍذىىىٍەرگە ٍوٌغب ضېٍىۋېتىپ ثىرەر ٍۈز دوٌالر ثىٍەْ 

تولّبق لىٍىٕىپ - دېَىػىىّۇ ئۈٌگۈرِەً، ئۇر‘ئۇف’. چېگىرىذىٓ ئبتىۋاٌذىُ
ِبٔب . ئۇٍبْ ضۆرۈغۈپ، ثۇٍبْ دۇِجبٌىػىپ ثۇ ٍەرگە لبِبغتي ثۇ وبپىرالر. لبِبٌذىُ

تۇردى گېپىٕي تۈگىتىپ ثىر _ . ئبخىرى ضىٍەر ثىٍەْ ثىرگە ٍېتىپتىّەْ
 .ثبرِىغىٕي ٍبالپ لوٍذى

_ ! دېّەن ضەْ چەتئەٌگە چىممىٕىڭ ئۈچۈٔال ثۇ ٍەرگە وىرىپ لبپطۀذە_ 
 .دېذى ثىر وۆزٌۈن تۈرِىذېػي تۀە لىٍغبْ ئبھبڭذا

ٔەدىىىٕي، ضورىغبْ ضورالٍىرىذىٓ لبرىغبٔذا، ِېٕىڭ ئىػىّّۇ لبٌتىص _ 
دەپ ٍۀە گەپىە وىرىػتي ثۇ ِۇھبجىر، _ ! چوڭ ئىػالر ثىٍەْ چېتىٍىپ لبٌغبٔذەن

ثىرِۇٔچە ئەوطىَەتچي وىتبثالرٔي ضبڭب وىُ ثەردى، ٌوثىٕىڭ ٔەگە ’_ 
 دەپ ضوراغٍىرىذىٓ ‘ٍوغۇرۇٔذى، ثۇ ٍەرگە ٔېّە ۋەزىپىٍەرٔي ئېٍىپ وەٌذىڭ؟

لىسىك ٍېرى، ! لبرىغبٔذا، ِۀّۇ خېٍي چوڭ ثىرضي ثوٌۇپ لبٌغبٔذەن لىٍىّەْ جۇِۇ
ثۇالر ِېٕىڭ ئۇلىغبْ وىتبثٍىرىّٕي ٔەدىٓ ثىٍىذىغبٔذۇ؟ ٍۀە وېٍىپ ھېٍىمي 

تۇردى ٍۀە ثبرِىغىٕي ٍبالپ _ ! غوجبٍىٕىّٕي ٔەدىٓ تؤۇٍذىغبٔذۇ؟ خۇداٍب توۋۋا
ئۀذى ضەْ دېگىٕە، ضەْ لبٔذاق لىٍىپ ثۇ ٍەرگە وىرىپ _ ھوي لىٍىۋاٌذى، 

 .دەپ ضورىذى ٍېٕىذىىي لبپىغي ئىػػىپ وەتىۀذىٓ_ لبٌذىڭ؟ 
ئبچبٌىغبْ ٍبٌغۇز وۆزىٕي ئەتىراپىغب ئوٍٕىتىپ _ لبٔذاق وىرىپ لبالتتىُ، _ 

وبفىخبٔىالرغب ثبراٌّبً -ِوٌتۇرۇظ، جۇثب-ئوٌتۇرۇظ_ دېذى ٍېٕىذىىىطي، 
زېرىىىپ ئىت ثوٌۇپ ٍۈرگەْ ثۇ وۈٍٔەردە، ئۆٍذىٓ چىمّبً تېٍېۋىسورغب لبراپ 

ئۇالر . وۈٔذۈزدىال ٔوپۇش تەوػۈرىذىغبٔالر وىرىپ وەٌذى-ئوٌتۇرضبَ، وۆپ
ئۆٍۈِٕي ئۇٍبْ ئبختۇرۇپ، ثۇٍبْ ئبختۇرۇپ ثىرٔەچچە تبي ئىػٍەتّىگەْ ٍېڭي 

ئبٔذىٓ خروئىٕچي، خروئىٓ ضبتمبْ دېگەْ . ئووۇي غىرىطىٕي تېپىۋېٍىػتي
تولّبق -ئۇ ٍەردە ثىرەر ئبً ئۇر. ثوھتبٔالر ثىٍەْ ئبۋاي چوڭ تۈرِىگە لبِبغتي
 .لىٍىػمبٔذىٓ وېَىٓ ثۇ ٍەرگە ٍۆتىەغتي، غۇ
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 .دەپ ضورىذى تۇردى_ ضەْ راضتىٕال خروئىٓ چېىەِتىڭ؟ _ 
ِەْ دېگەْ _ دوق لىٍذى ثىر وۆزٌۈن، _ غۇٔذالتەن وۆرۈٔەِذىىۀّەْ؟ _ 

 !ئۇٔچىٍىه ٔەرضە ئۆٍۈِذە ثوٌّبِتىىي. ِبي دوختۇر ئېٕجىٕېرىّەْ
دەپ ٍېٕىذىىي ِۆرىّەضىە _ خوظ، ضەْ ٔېّە دەپ ثۇ ٍەردىطەْ؟ _ 

 ضېّٕۇ غۇٔذاق دەپ تۇتمبّٔىذىَب؟_ ثۇرۇٌذى تۇردى، 
ئۆتىەْ ھەپتىذە ئۆً _ دېذى جىّغۇر، _ . ِەْ دېگەْ ضبئەت ضبتىّەْ_ 

ئبختۇرۇغتب ضبٔذۇغۇِذىىي ٍبپوْ ئېٍېىترؤٍۇق لوي ضبئەتٍىرىّٕي وۆرۈپ، 
 ‘ضبتىّەْ’.  دەپ ضورىذى وىرگەْ خىتبٍذىٓ ثىرضي‘ثۇالرٔي ٔېّە لىٍىطەْ؟’

 ‘خبٌىطبڭ ضبڭىّۇ ضبتىّەْ’ دەپ ضورىۋىذى، ‘وىّگە ضبتىطەْ؟’. دېذىُ
ئبچچىغىّغب پبٍٍىّبً . دېَىػىّگىال تبرضال لىٍىپ ٍۈزۈِگە ثىر تەضتەن لوٍذى

. ئېتىٍىپ ثېرىپ ِېٕي ئۇرغبْ ئۇ خىتبٍٕىڭ ٍبلمىطىغب ئېطىٍىپ ثىر وبٌال لوٍذۇَ
ثىر ۋالتىذا ئېپىٕي . ئۇر لىٍىػىپ ئۈضتۈِگە ٍبِىػىۋاٌذى-ئۆٍۈِذىال ِېٕي ئۇرە

تېپىپ ثىر خىتبٍٕىڭ ثېٍىىىگە ئېطىٍىۋېٍىپ پۈتۈْ وۈچۈَ ثىٍەْ چىػٍەپ ثىر 
ھېٍىمي خىتبٍٕىڭ جبھبٕٔي ثىر وەٌتۈرۈپ چىمىراپ . پبرچە گۆغىٕي ئۈزىۋاٌذىُ

. ۋارلىرىػي ثىٍەْ لبٌغبْ خىتبٍالر ِېٕي لوٍىۋىتىپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثوٌۇپ وېتىػتي
ثىر ئبِبٌالرٔي لىٍىپ ئۇٔىڭ . تتيائۇ خىتبٍٕىڭ ثىٍىگىذىٓ غۇلىراپ لبْ ئېمىۋات

ثۇ ھبٍۋاْ ثۇٔىڭ لوٌىٕي چىػٍەپ ئۈزىۋاپتۇ، ئۇ گۆظ ’. لوٌىٕي تېڭىػمب وىرىػتي
دېَىػىپ ئوٍٕي ئبختۇرۇغمب ‘ !پبرچىطىٕي تېپىپ دەرھبي دوختۇرغب ئبپىراٍٍي

لىپمىسىً لبْ . ئۇ گۆظ پبرچىطىٕي غۇٔچە ئبختۇرۇپّۇ تبپبٌّىذى. وىرىػتي
لبرىغبٔذا ئۇٔي ٍۇتىۋەتطەَ . ثوٌۇپ وەتىەْ ئبغسىّٕي ئبچمۇزۇپ لبراغمب وىرىػتي

غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۇ . وېرەن، ئبغسىّذا خىتبٍٕىڭ لېٕىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ٍوق ئىذى
خىتبٍالر ِبڭب چېمىٍىػتىٓ لورلتي ئەتىّبٌىُ، پۇت لوٌۇِٕي ثبغالپ تۈرِىگە 

ئۇ ٍەردە ٔەچچە وۈٔگىچە ھۇغۇِذىٓ وەتىىچە ئۇرۇپ . ئبپىرىپ تبغٍىذى
ٍېرىّجبْ ثوٌغىٕىّذا ثىر ِبغىٕىغب ثېطىپ ثۇ ٍەرگە ئېٍىپ وېٍىپ . لىَٕبغتي
 . تبغالغتي

تۇردى دېگىٕي ثۇ گەپٍەرٔي ئبڭٍىغبٔذىٓ وېَىٓ چبٔذۇرِبً ضىٍجىگىٕىچە 
 . ثۇ جىّغۇر ضبئەتچىٕىڭ ٍېٕىذىٓ ٍىرالالغتي

ھە، ِۇٔذاق دېگىٕە، دېّەن ضەْ ثىر خىتبٍٕي تىرىه تۇرغۇزۇپ گۆغىٕي _ 
 !پبھ، پبھ، پبھ! خبَ ٍەۋەتىىٕىڭ ئۈچۈْ ثۇ ٍەردىىۀطۀذە
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 !ئبدەَ گۆغي ٍىگەْ ٔوچي_ 
!... ... _ 

 .تۈرِىذىىىٍەر ئۇٔي ثىرئبز غبڭخو لىٍىػتي
ثۇ ٍەرگە وىرگۀٍەرٔىڭ گېپي راضت ثوٌطب، ثۇ وبِىردىىىٍەرٔىڭ لبضىُ 

ثىٍەْ تۇردىذىٓ ثبغمىٍىرىٕىڭ ۋەھىّە ٍبرىتىع ھەرىىىتي ثىٍەْ لىٍچە 
 .ِۇٔبضىۋىتي ٍوق وىػىٍەر دېَىع ِۇِىىٓ ئىذى

ثىر وۆزٌۈن _ راضت دېگۀذەن، ثىس ھبزىر لبٍطي تۈرِىذە ٍبتىّىس؟ _ 
 .ئېتىراپىغب ثىر وۆزى ثىٍەْ لبراپ ضورىذى

... ... _ 
راضت دېگۀذەن، ثۇ ٍەرگە ھوغطىس . ھېچىىّذىٓ جبۋاپ چىمّىذى

ئەِّب . وەٌتۈرۈٌگەچىە، ثۇ تۈرِىٕي لبضىّّۇ ھېٍىغىچە ثىٍەٌّىگۀىذى
گۇٔذىپبٍٍىرى ئبرىطىذا ثىرەرِۇ ئۇٍغۇر ثوٌّىغبٍٔىمىغب لبراپ، ثۇ ٍەرٔي ثىرەر 

 .ثىڭتۋەْ تۈرِىطىّىىىٓ دەپ پەرەز لىٍىپ وەٌگۀىذى
دەپ گەپ لىٍذى ٍبٌغۇز وۆزٌۈن _ . ثىس وەٌگىٕىّىسدە ضەْ ٍبٌغۇز ٍبتبتتىڭ_ 

 ضېٕي ٔېّە دەپ ضۇالپ لوٍۇغتي؟_ لبضىّغب لبراپ، 
ٔېّە دېَىػي وېرەن؟ راضت گەپٕي لىٍىػٕىڭ . لبضىُ جبۋاپ ثەرِىذى

 . ٍبٌغبْ گەپٕىڭّۇ ھبجىتي ٍوق. پبٍذىطي ٍوق ئىذى
_ دېذى ٍبٌغۇز وۆزٌۈن، ضەي ٍۇِػىغبْ ھبٌذا، _ خبپب ثوٌّىطىال ئبوب، _ 

لوٌىڭىسدىىي تېڭىمالر، ثېػىڭىسدىىي ٍبرىالرغب، تىتىٍىپ وەتىەْ -پۇت
! وىَىٍّىرىڭىسگە لبرىغبٔذا ضىسٔىّۇ خېٍي ثەن لىَٕىۋەتىەْ ئوخػبٍذۇ ثۇ وبپىرالر

 لبچبٔذىٓ ثېرى ثۇ ٍەردەضىس؟
لبضىُ ٔېّە دېَىػىٕي ثىٍەٌّەً ثىر ھبزا جبۋاپطىس ئوٌتۇرۇپ _ ... ... _ 
 .ئبٌتي ئبٍذىٓ ئبغتىّىىىٓ دەٍّەْ_ . وەتتي

دېذى تۇردى دېگىٕي ثبرِىغىٕي تىٍي _ ! دە-ۋاھ، تبزىّۇ ئۇزۇْ ثوپتۇ_ 
پەش ثىرضىگىّۇ -وۆرۈٔۈغىڭىسدىٓ لبرىغبٔذا ئېگىس_ . ثىٍەْ ٍبالپ لوٍۇپ

 لبٔچە ٍبغمب وىردىڭىس؟. ئوخػىّبٍطىس
 . دەپ لىطمىال جبۋاپ ثەردى لبضىُ ضەي تۇرۇۋېٍىپ_ . لىرىك ضەوىىس... _ 
 ئەضٍي ٔېّە ئىع لىالتتىڭىس؟_ 
 .ئېٕجىٕېرٌىك_ 
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 ھەلىچبْ ضىسٔىّۇ ثىرەر تۆھّەت ثىٍەْ ضۇٌىغبٔذۇ تبٍىٍٕىك؟_ 
 .غۇٔذاق دېطەِّۇ ثوٌىذۇ_ 

ثۇ ئبرىذا تبلىرثبظ ثبال وۆزٌېرىٕي ئېچىپ خېٍىال تۈزىٍىپ لبٌغبٔذەن 
. ئىىىي ثېٍىىىگە تبٍىٕىپ تبِغب ضەي رۇضٍىٕىپ ٍۈٌىٕىۋاٌذى. لىالتتي

ٍېٕىذىىىطىگە جبْ وىرىۋاتمبٍٔىغىٕي پەٍِىگەْ تۇردى، ئۇٔىّۇ گەپىە تۇتّبلچي 
 :ثوٌذى

 ئېتىڭ ٔېّە ئبغىٕە؟_ 
ئەتىراپىذىىىٍەرگە ثىر لۇر وۆز ٍۈگۈرتۈپ چىممبْ تبلىرثبظ، _ ... ... _ 

 . ھەضەْ_ ٍۈزىذىىي لېتىػىپ وەتىەْ ٍبرا لەلەغٍىرىٕي ضىالپ تۇرۇپ دېذى، 
تۇردى ثبرِىغىٕي وبٌپۇوىذا _ ضېٕي ٔېّە دەپ تۇتىۋېٍىػتي ثۇ خىتبٍالر؟ _ 

 .ٔەٍِەغتۈرۈپ لوٍۇپ ضورىذى
دېذى ھەضەْ دېگىٕي ضۆزگە وىرىػىپ، _ . ِېٕىڭ ئىػىُ ضەي چبتبغىراق_ 

ثىر وۈٔي ٍوٌذا وېتىۋاتطبَ ٍېٕىّذىٓ ثىرٔەچچە ئۇٍغۇر ٍبظ ثبٌىٍىرى ضۈروىٍىپ _ 
ھەرلبٔچە . ئۆتۈپ وەتىۀذەن لىٍىۋىذى، پەلەتال دىممەت لىٍّىغبٔىىۀّەْ

ثىر ِبگېسىٕغب . دېگەْ ثىٍەْ ئۇٍغۇر ثبٌىٍىرىغۇ دەپ ٍوٌۇِغب وېتىۋېرىپتىّەْ
لۇرضىغىڭذا ئبغرىك ’. ئىػىىتىىي خىتبً پوضتالر ٍېٕىّٕي ئبختۇرۇغتي. وىردىُ

دېگۀذەن، ثىرخىَبٌىّذا ٍوق لوٌۇِٕي وۆتۈرۈپ ‘ ثوٌّىطب تبۋۇز ٍېَىػتىٓ لورلّب
ٍېٕىّٕي ئبختۇرىۋاتمبْ خىتبً، ٍبٔچۇغۇِغب لوٌىٕي . ٍېٕىّٕي تۇتۇپ ثەرِەٍّۀّۇ

ثۇ ٔېّە ’. ضېٍىپ ٔېپىس لبرا تبغٍىك وىچىه ثىر ئۇٍغۇرچە وىتبثٕي چىمبردى
دەپ ضورىغبٔذا ٍبٌغبٔذىٓ ثىرٔىّە دەپ ثبلمبْ ثوٌطبِّىغۇ وبغىي، ِۀّۇ ‘ وىتبة؟

‘ ئەوەگىٕە لبراپ ثبلبً ٔېّە وىتبثىىٓ’ھەٍرأٍىك ثىٍەْ وىتبثمب لىسىمىپ 
. ثۇ گېپىّذىٓ خبپب ثوٌغبْ ھېٍىمي خىتبً، وىتبثٕي ۋارالالپ وەتتي. دېّەِذىّەْ

ھەضەْ ئىٕچىمالپ تۇرۇپ ثىر پۇتىٕي وۆتۈرۈپ ضەي ئوڭػىٍىۋاٌغبٔذەن لىٍذى، _ 
ئەِّب ثۇ خىتبً . راضتىٕال ِۀذە ثۇٔذاق ثىر وىتبة ٍوق ئىذى: ھەٍراْ لبٌذىُ_ 

. راضتىٕال ثۇ وىتبثٕي ٍبٔچۇغۇِذىٓ چىمبرغبٍٔىغىٕي ئۆز وۆزۈَ ثىٍەْ وۆرگۀىذىُ
ثۇ ٔېّە وىتبة ’. دەرھبي خىَبٌىّغب ھېٍىمي ضۈروىٍىپ ئۆتىەْ ٍبظ ثبٌىالر وەٌذى

ٍۀە جىُ تۇرِبً . دەپ ۋارلىرىذى خىتبً پوضت‘ !دەپ ضوراۋاتىّەْ ضۀذىٓ
ئبٔذىٓ ثىر ئىػخبٔىغب . دېۋىذىُ ثېمىٕىّغب ثىرٔي تەپتي‘ ئەوەگىٕە وۆرۈپ ثبلبً’

ثىر ئبز . ئەوىرىپ ئوٌتۇرغۇزۇپ لوٍۇپ ثىرضىٍىرىگە تېٍېفوْ ثەرگىٍي تۇردى



 132 

وىتبثٕي لوٌىغب . ۋالىت ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ ثىر ئۇٍغۇر وبدىرى وىرىپ وەٌذى
ثۇٔذاق ’. ثۇٍبْ ئۆرۈپ وۆرۈپ، ثىر ِبڭب، ثىر خىتبٍالرغب لبرىذى-ئېٍىپ ئۇٍبْ

.  دەپال وىتبثٕي خىتبٍالرغب لبٍتۇرۇپ ثەردى‘وىتبثٕي وۆرۈپ ثبلّىغبٔىىۀّەْ
دەپ ضورىۋىذى، ھېٍىمي ئۇٍغۇر وبدىرى ‘ ئەضىي وىتبثّۇ ٍبوي ٍبخػي وىتبة؟’

. ئولۇِبً تۇرۇپ ثىٍەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي دېگەچ، ِبڭب لبراپ ثېػىٕي چبٍمبپ لوٍذى
ئبخىرى ثۇ خىتبٍالر ِېٕي ٍبْ ووچىذىىي ثىر ضبلچىغب ئبپىرىپ تبپػۇرۇپ 

خېٍي ۋالىت ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ ئىىىي ئۇٍغۇر ضبلچي وىرىپ ضوراق . ثېرىػتي
ِۀّۇ . ھېچىىّذىٓ ئبٌّىذىُ’، ‘ثۇ وىتبثٕي وىّذىٓ ئبٌذىڭ؟’. لىٍىػمب ثبغٍىذى

ضېٕىڭ ثۇ ! لۇرۇق گەپ لىٍّب’. دېذىُ‘ تېخي ئەِذىال وۆرىۋاتىّەْ ثۇ وىتبثٕي
. گېپىڭگە ثۇ خىتبٍالر ئىػىٕەِذۇ؟ ثېػىڭ وېتىذىغبْ ئېغىر ثبالدا لبپطەْ ئۇوب

ئبڭغىچە ٍۀە ثىر لبٔچە خىتبً .  دەپ ِۀذىٓ ضورىذى‘ئۀذى لبٔذاق لىٍىطەْ؟
 دەپ ‘ِېٕىڭ ئەِەش دەٍذۇ’. ضبلچىٍىرى وىرىپ ئۇالردىٓ ثىرٔېّىٍەرٔي ضورىذى

ثۇ ئىجٍىص ثىسٔي ئبلّبق ! لۇرۇق گەپ’. جبۋاپ ثېرىػتي ئۇٍغۇر ضبلچىالر ئۇدۇٌال
ثۇ ٍەردە ئبۋارە ثوٌّبً، ئۇٔي تېررورچىالرغب زەرثە ثېرىع . لىٍىۋاتىذۇ

ئۇالر ثۇ ٍبٌغبٔچىٕي . ئىػخبٔىطىذىىي ٌۈوچەوٍەرٔىڭ لوٌىغب تبپػۇرۇپ ثېرەٍٍي
. دېَىػىپ چىمىپ وېتىػتي‘ !غٕي ثىسدىٓ ٍبخػي لبِالغتۇراالٍذۇلىٍذۇرۇئىمرار 

 خىتبٍالرغب لۇٌٍۇق لىٍىػتىٓ ثبغمب ھۆٔىرى ثوٌّىغبْ ثۇ دەٌالي ثىچبرىالر ِبڭب
چىراٍٍىمچە راضت گەپٕي لىٍغبْ ثوٌطبڭ ثېػىڭغب ثۇ ثبال وەٌّىگەْ ’: لبراپ

‘ ئۀذى ئۆزەڭٕىڭ غورى. ثوٌّىطب ثىسِۇ ثىر ئبِبٌىٕي لىٍغبْ ثوالتتۇق. ثوالتتي
دېَىػىپ لوٌۇِٕي وەٍٕىچىٍەپ ووٍسىالپ، ثىر ضبلچي ِبغىٕىطىغب ضېٍىپ 

خېٍي ئۇزۇْ ِېڭىػمبٔذىٓ وېَىٓ . وۆزۈِٕي چىڭ تېڭىۋېتىپ ئېٍىپ ِېڭىػتي
ئۇ ٍەردىٓ ٍۀە ثىر . ِبغىٕىذىٓ ٍېتىٍەپ چۈغۈرۈپ ثىر ٍەرگە ئېٍىپ وىرىػتي

ئىىىي خىتبً جبٌٍىتي ئۈضتي . ئۆٍگە ئېٍىپ وىرىپ ثىرضىٍىرىگە تبپػۇرۇغتي
ثېػىّغب ئۇرۇپ تەپىىٕىچە ضۆرىػىپ پۈتۈْ ئەتىراپٕي ئېغىر ۋاٍطبغالر لبپالپ 

ئبھبٔەتٍەر ثىٍەْ ثۇٌغىٕىپ وەتىەْ ثىر -وەتىەْ، خىتبٍچە پبضىىٕب تىً
ئبٔذىٓ . جبزاخبٔىغب وىرگۈزۈپ غبراخػىتىپ زىٕجىرٌەپ ثبغالپ ئېطىپ لوٍۇغتي

وەٌّەش ئۇرغىٍي -گىۋېتىپ، دۈِجەِگە وەٌطەۆوىَىّىّٕي ثېػىّغب تەتۈر لبٍرىپ ً
ۋارلىراٍّەْ، جبلىراٍّەْ، تىٍالٍّەْ، . ٔېّە ثوٌغىٕىٕي ثىٍەٌّەٍال لبٌذىُ. تۇردى

دۈِجەَ تبٍبلتىٓ تىتىٍىپ . تېخىّۇ لبتتىك ئۇرغىٍي تۇردى. ٍبٌۋۇرىّەْ، ثوٌّىذى
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ئبرىالپ ئۇرۇغتىٓ توختبپ . وەتىۀٍىگي ِبٔب ِەْ دەپال ثىٍىٕىپ تۇراتتي
دۈِجەَ لورۇٌۇپ ئوت . دۈِجەِذىىي ٍبرا ئۈضتىگە ثىرٔېّىٍەرٔي ضەپىىٍي تۇردى

لبھالپ وۈٌىػي -ئىىىي خىتبٍٕىڭ لبھ. ثوٌۇپ ٍېٕىپ، چىذىغۇضىس ئبغرىپ وەتتي
ٍۀە ئۇرۇظ، ٍۀە ئبچچىك ثىرٔېّىٍەرٔي تۆوۈظ، ِىٍٍىتىّىسٔي ئېغىر . ئبڭٍىٕبتتي

-ھبلبرەت لىٍىذىغبْ پەضىەظ تىٍالغالر ثىٍەْ ٍۈوطەٌگەْ خىتبٍچىالپ لبھ
ثېػىّٕي . ثىر ۋالىتالردا ھۇغۇِٕي ٍولىتىپ لوٍۇپتىّەْ... لبھالپ وۈٌۈغٍەر، 

ئەتىراپ . ئېچىپ، غىالٔىىذا ضوغۇق ضۇ چبغمىٕىذىال ئبٔذىٓ ھۇغۇِغب وەٌذىُ
-ئؤذەن ئۈضتي-غۇۋا لىسىً چىرالالر ثىٍەْ ٍۇرىتىٍغبْ، ٌىّغب ئېطىٍغبْ ثەظ

ثېػي لبٔغب ثوٍبٌغبْ ئۇٍغۇر ثبٌىٍىرى، ئوتتۇرىذا ئبٍٍىٕىپ ٍۈرگەْ ئؤغب ٍېمىٓ توال 
ئۇرۇپ تەرٌەپ پىػىپ وەتىەْ خىتبً لبٔخورٌىرى، چىراٍىذىٓ ئبدەَ رەڭگي 

-لبھالپ وۈٌىػىۋاتمبْ، ئەڭ رەزىً تىً-وۆرۈّٔەٍذىغبْ ثۇ لبٔخور جبٌالتالر لبھ
ئبھبٔەتٍەر ثىٍەْ پۈتۈْ ثىر ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕي ھبلبرەت لىٍىپ تىٍٍىػىۋاتمبْ، 

تۈرۈوٍەرگە ثبغالپ ئېطىۋېتىٍگەْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕي وۈچىٕىڭ ثبرىچە لبِچىالپ 
خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ ثىس ئۇٍغۇرالرغب ثۇٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىػىغب ... ئۇرىػىۋاتمبْ، 

ثىرەر ... ٍۀە ئۇرۇغالر، ٍۀە ھۇغۇِذىٓ وېتىػىُ، . زادىال ئىػۀّىگەْ ئىىۀّەْ
ضورالطىس ئۇرۇپ لىَٕبغالردىٓ وېَىٓ ضۆرىػىپ ثىر -ھەپتىذەن غۇٔذاق ضۇئبي

ضورالٍىرى ِېٕىڭ ثىٍەْ . ئىػخبٔىغب ئېٍىپ وىرىپ ضوراق لىٍىػمب ثبغٍىذى
.  دەپ ئۇٍغۇرچە جبۋاپ ثەردىُ‘ثىٍّەٍّەْ’لىٍچە ِۇٔبضىۋەتطىس گەپٍەر ثوٌغبچمب، 

دېگىٕىچە ‘  !ھبٍۋإٔىڭ ثبٌىطي! ھبٍۋأچە ثىٍجىرٌىّبً ثىسٔىڭچە گەپ لىً’
.  لىٍّىذىُ‘غىڭ’ضورالالر، -ٍۀە ضۇئبي. وېٍىپ ثېػىّغب ثىر تولّبق ضبٌذى

ثەرىجىر ئۆٌتۈرىۋېتىذىغبٍٔىغىٕي ِۆٌچەرٌەپ، ئۆِۈرۈِٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي ِىٕۇتٍىرىذا 
ثوٌطىّۇ ثىر لېتىُ ثۇ خىتبٍالرغب ٍبٌۋۇرِبً چىػىّٕي چىڭ چىػٍەپ غەٍرەت لىٍىپ 

ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثىس ئۇٍغۇرالرٔىڭ جبضبرىتىٕي ثوٌطىّۇ وۆرۈپ لوٍۇظ ’: تۇردۇَ
ئىطىت دەٍّەْ، ھېٍىمي ووچىذا ثوٌىۋاتمبْ .  دەپ ئوٍٍىذىُ ئىچىّذە‘وبپىرالر

! خىتبً ئۆٌتۈرۈظ ۋەلەٌىرىٕي ئىسچىً ٍبِبٔالپ وەٌگۀٍەرٔىڭ ثىرضي ِەْ ئىذىُ
ٍۀە . ... وبغىي غۇ ئىػالردىٓ ثىرەرضىٕي ثوٌطىّىغۇ لىٍىپ لوٍغبْ ثوٌطبَ

. ... ضۆرىػىپ ئېٍىپ چىمىپ زىٕجىرٌەپ ئۇرۇغالر، ٍۀە ھۇغۇِذىٓ وېتىپتىّەْ
. ئۇزۇْ چبچٍىرىُ ثبر ئىذى. ھۇغۇِغب وەٌطەَ، ضىٍەرٔىڭ ئبراڭالردا ٍېتىپتىّەْ

دېگىٕىچە تبلىر ثېػىٕي . ... - لبچبٔالردا چۈغىرىۋەتىۀٍىگىٕىّۇ ثىٍەٌّىذىُ
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 .ضىالپ لوٍذى
. وىچىه ثىر تىٕىۋاٌذى-ھەضەْ ضۆزٌەپ ثۇ ٍەرگە وەٌگۀذە، ئۇٌۇغ

ٍبٔچۇلىذىٓ ثىرٔېّىٍەرٔي ئبختۇرغبٔذەن لىٍذىَۇ، ٍۀە لۇرۇق لوٌىٕي ٍبٔچۇلىذىٓ 
 .ئبرىالپ ٍۈزىذىىي ٍبرىالرٔىّۇ تۇتۇپ لوٍبتتي. چىمىرىپ ثېػىٕي ضىالپ لوٍذى

-دېّەن ثۇ ثبٌىالرٔىڭ ھەِّىطىالدېگىذەن ثىگۇٔبھ لوٌغب ئېٍىٕغبٔالر ئىىەْ’
غۇٔذالتىّۇ تۇردى ثىٍەْ ھەضۀٕىڭ ھەر ئىىىىطىال . دەپ ئوٍٍىذى لبضىُ‘ !دە

 .ٔىڭ وىتبثٍىرىذىٓ ئېغىس ئبچمبٍٔىمىغب دىممەت لىٍذى« ئىسچي ِەْ»ھېٍىمي 
دەپ ضوراپ لوٍذى _ ھېٍىمي وىتبة ٔېّە توغرىٍىك ٍېسىٍغبْ ئىىەْ؟ _ 

 .لبضىُ
دېذى ھەضەْ دېگىٕي تبلىر ثېػىٕي ضىالپ لوٍۇپ، _ . ِەْ ٔەدىٓ ثىٍەً_ 

 !غۇ-ِەْ ئۇ وىتبثٕي راضتىٕال لبرا تبغٍىك رەڭگىذىٕال وۆرۈپ لبٌذىُ_ 
دەپ گەپىە ئبرىالغتي تۇردى _ ! ئۇ لبرا تبغٍىك وىتبثٕي ِەْ ثىٍىّەْ_ 

ِەْ چەتئەٌذە ئولىذىُ دېگەْ وىتبثالر دەي _ ئبٌذىراپ ثىر ثبرِىغىٕي ٍبٌىغىٕىچە، 
دېگىٕىٕىڭ وىتبثٍىرى ' ئىسچي'ھېٍىمي . غۇٔذاق رەڭٍىه وىتبثالردىٓ ئىذى

لبضىُ ئۇ . لبضىُ لوٌىٕي غىٍتىپ ئۇٔي گەپتىٓ توختبتتي_ ... ھەلىچبْ، 
ئۇ . وىتبثالرٔىڭ ئىچىذىىىطىٕي تۇردى دەپ وەتّىطىّۇ ٍبدا دېگىذەن ثىٍەتتي

وىتبثالر ثىر ٍىٍٍىرى ئۇٔىڭ ھبجەتخبٔىذىٓ تېپىۋاٌغبْ وىتبثٍىرىٕىڭ ٔەق ئۆزى 
 . ئىذى

لبضىُ ثۇ وىتبثالرٔي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ ئوٌتۇرۇپ، ٍۀە غۇ ئۆتىەْ 
 . ...وۈٍٔىرىٕىڭ ئەضٍىّىطي ئىچىگە وىرىپ وەتتي

 
ثېٕسىٓ پؤىىتىٕىڭ پبرتىٍىػىذىٓ وېَىٓ، خىتبٍالر ھەلىمەتۀّۇ 

غەھەر ئىچىذە ثبغمب ٍۇرتٍۇق . ۋەھػىٍىىتە چېىىذىٓ ئېػىپ وەتّەوتە ئىذى
ئبۋات ثبزار رەضتىٍىرىذىٓ . ٍەرٌىىٍەردىٓ ثىرضىّۇ لبٌّىذى دېگىذەن ئىذى

ووچىالردا دىّبلٕي ٍبرغىذەن ِېسىه پۇراق -ووچب. ئەخٍەت ئۇچۇپ تۇراتتي
ضۇٍمئبغالر، -ِبٔتىالر، ٌەغّەْ-چىمىرىپ تۇرىذىغبْ ھەرخىً وبۋاپالر، پوٌو

ثۇ تۈردىىي ٍىّەوٍىىٍەر گوٍب چۆچەوٍەردە ... ئۆپىە ھەضىپٍەر، -ضېرىمئبظ
. تەضۋىرٌىٕىذىغبْ ئۇزۇْ ئۆتّۈغٕىڭ ئەضٍىّىٍىرىذىىىذەن ٍولبپال وەتىۀىذى

ثبدىرىذەن -ئبرىالپ ئېچىٍىپ لبٌىذىغبْ ھۆوۈِەت ئبغخبٔىٍىرىذىّۇ چووىذەن
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 ٌەر، پۇراپ لبٌغبْ لېٍىٓ ِبٔتىالر، ٔوپۇش دەپتىرىگە لبراپ ضېتىٍىذىغبْ ‘ٌەغّەْ’
ثۇٔىّۇ ضبئەتٍەپ . گۆغٍەرِۇ تبِغب ئبتطب چبپالغمىذەن ٌەظ گۆغٍەر ئىذى

ووچىالردىّۇ ثۇرۇٔمىذەن . ئۈچىرەت تۇرغبٔذىٓ وېَىٕال ئبراْ ئبٌغىٍي ثوالتتي
خىتبً دەضتىذىٓ لىطتىٍىپ ِبڭغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ھبٌذىٓ خۇددى ِەدۀىَەت 

. لۇرۇق ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى-ِبجىراٌىك ٍىٍٍىرىذىىىذەن لۇپ-ئىٕمىالثىٕىڭ ئۇرۇظ
دېگۀذەن، ووچىذا ٍۈرگۀٍەر ئبرىطىذا ئۇٍغۇرالرٔىّۇ ثەوال وبَ ئۇچۇرۇتۇغمب 

ئۇالرِۇ خۇددى ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغي ِەزگىٍٍىرىذىىي گېرِبٔىَەدە . ثوالتتي
تۇرىذىغبْ ٍەھۇدىَالرغب ئوخػبظ ِەٍذىطىگە ِەخطۇش التب چبپالپ ٍۈرِىگەْ 

. ثوٌطىّۇ، ئۇالر ٍۀىال ضەوطەْ تبِغىٍىك تؤۇغتۇرۇغٍىرى ثوٌغبٍٔىرىال ئىذى
دوخّۇغتب، ھەر ثىٕبٔىڭ ئبٌذىذا ئبٍٍىٕىپ ٍۈرگەْ -ووچىذا، دوخّۇظ-ئەِّب ووچب

زادىال ... لۇراٌٍىك خىتبٍالر، ضبلچىالر، ھەرثىٍەر، ثىڭتۋەْ ٍبۋاٍىٍىرى، 
ئۀذى ئۇالر ٍبٌغۇز ئۇٍغۇر چىراٍذىىىٍەرٔىال ئەِەش، ئۆز . وبِبٍّىغبٔىذى

 .خىتبٍٍىرىٕىّۇ لوغۇپ ئبختۇرۇغۇپ ٍۈرەتتي
ثۇٔذاق ئبدەَ غبالڭٍىػىپ وەتىەْ، لۇراٌٍىك خىتبً چبرٌىغۇچىٍىرى 
وۆپىَىپ وەتىەْ ثىر ۋەزىَەتتە ھەرىىەت پىالٔالظ تۇرِبق، ھەتتب ٔورىّبي 

دوخّۇغتب -دوخّۇظ. ھبٍبتٍىك ئۈچۈّٔۇ ضىرتالرغب چىممىٍي ثوٌّبً لبٌغبٔىذى
توضبپ چبرالغالر، تۇٍۇلطىس ئۆً ئبختۇرۇغالر، ضەۋەپطىس لوٌغب ئېٍىٕىػالر، ثىگۇٔبھ 

 .ٍٍىٕىپ لېٍىۋاتبتتيائۆٌتۈرۈٌۈغٍەر ئبدەتتىىي ئەھۋاٌغب ئ
ئەِّب ثۇٔذاق جىذدىچىٍىىتە ٍەرٌىىٍەرٔىڭال ئەِەش، ھەتتب خىتبً 

ثىر تەرەپتە وىّذىٓ، ٔەدىٓ ۋە . پۇخراٌىرىٕىڭّۇ وۈٔي تەضٍىػىپ ثبرِبلتب ئىذى
لبچبْ وېٍىػي ٔبِەٌۇَ ثوٌىۋاتمبْ پبجىئەٌىه ئۆٌۈَ ۋەھىّە ئبپىتي ئۇالرٔي 

لورلۇتۇپ وەٌطە، ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ ئۆز ھبوىّىَىتىذىٓ وېٍىۋاتمبْ 
ثۇ خىتبٍالر تب . ِەججورٌىٕىػالرِۇ ئۇالرٔىڭ ھەرىىىتىٕي چەوٍەپ تۇراتتي

ضەوطۀىٕچي ٍىٍٍىرىذىٓ تبرتىپال وۆٔۈپ لېٍىػمبْ تبٔطىخبٔىالر، وبفىخبٔىالر، 
ٍبزٌىك ضبٍبھەتٍەر، وۈٔطبٍىٓ وۆپىَىۋاتمبْ -جَۇثبالر، ِېھّبٔخبٔىالر، لىػٍىك

ضبپبٌىك تۇرِۇغالردىٓ تۇٍۇلطىسال ئبٍرىٍىپ لېٍىپ، -ھەغەِەتٍىه وەٍپي
ووچىالرغب ئبراِخۇدا چىمبٌّبٍذىغبْ؛ ئۆٍىذىّۇ ِبٔب پبرتالٍذۇ، ئۀە ئوت وېتىذۇ 

دېگۀذەن لورلۇظ ئىچىذە ئبراِخۇدا ٍبتبٌّبضٍىك؛ ئىػىغىّۇ زىھٕىٕي ٍىغبٌّبضٍىك؛ 
-لىّبر ئوٍٕبغالردىٓ، تبپمبْ ِبي-غەخطي دۇوبٍٔىرى، غەخطي وۆڭۈي ئېچىع
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- دۇوبٍٔىرىٕي، زاۋۇت-ِۈٌىىذىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىع؛ غەخطي غىروەت
وبرخبٔىٍىرىٕي تبلبغمب ِەججورٌىٕىػالر؛ غەھەر ئىچىٕي ِىٍَؤغب ٍېمىٓ ئىػطىس 

خىتبً لبپالپ وەتىىٕىٕي ئبز دەپ، ئىػٍىتىػىە ثىرِۇ خىتبً تبپمىٍي ثوٌّبٍذىغبْ 
چەتئەٌٍىىٍەر . غەٌىتي ِۀسىرىٍەر خىتبٍالرٔي ثۇ ٍۇرتتىٓ زىرىىتۈرِەوتە ئىذى

ئبچمبْ غىروەت ٍبوي لۇرۇٌۇغالر ئبضبضەْ ئىػىٕي توختۇتۇپ خىتبٍغب 
وېتىػىەْ، ثەزىٍىرى ۋەزىَەتٕىڭ لبٍتب ِۇلىٍّىػىػىذىٓ ئۈِىذٌىرىٕي ئۈزۈغۈپ 

ئبز ثىرلىطىُ ئبچىۆز خىتبٍالر ھەرلبٔچە . ئىػىٕي تبغالپ وېتىپ لېٍىػمبٔىذى
غەٌىتىٍىه ھېص لىٍطىّۇ، ٍەرٌىىٍەرٔي ئىػمب ئېٍىع ئبرلىٍىك ئۆز جېٕي ۋە 

دېگۀذەن، . ِېٍىٕىڭ ضبق لېٍىػىغب وبپبٌەت ٍبرىتىػمب ِەججۇر ثوٌّبلتب ئىذى
ثۇٔذاق لىٍغبٔالرٔىڭ ِەخپي زەرثىگە، ئۇغتۇِتۇت ثبالغب ئۇچىرىػي ھەلىمەتۀّۇ 

غۇٔىڭذەن . ٍولۇٌۇپ، ثىخەتەرٌىگي وۆرۈٔەرٌىه وبپبٌەتٍۀذۈرۈٌگۀذەن لىالتتي
ٍۀە، ھۆوۈِىتىٕىڭ غۇٔچە لبتتىك توضىػىغب لبرىّبً، ٔۇرغۇْ پبرا تۆٌەپ ٍوي 

خېتي ھەي لىٍىپ ئبئىٍىطىٕي خىتبٍغب ٍوٌغب ضېٍىۋاتمبٔالرِۇ ئبزىَىذىغبٔذەن 
ھەتتب ثىر لىطىُ خىتبٍالر ئبئىٍىطىذىٓ ٍوغۇرۇٔۇلچە ٍوي خېتي . لىٍّبٍتتي

چىمبرتمۇزۇپ، ئبئىٍىطىٕىڭ ثبرٌىك ئىمتىطبدىٕي ٍىغىػتۇرۇپ، ِۆٌۈوٍىرىٕي 
چبلىٍىرىغىّۇ لبرىّبً ثىر وېچىذىال خىتبٍغب غىپال -ئەرزىٕىغب ضېتىۋېتىپ ثبال

چبلىالر -لىٍىپ تىىىۋېتىذىغبْ، ھېچٕېّىطي لبٌّىغبْ ثۇ ئبئىٍىذىىي خىتبً ثبال
ئەتىطي ئۇٍغبٔغبٍٔىرىذا رەضّىٌ ثىر تىٍەِچي ھبٌىغب چۈغۈپ لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص 

ٍٍىٕىپ ازار لىٍىػىذىغبْ ئەھۋاٌالرِۇ ئبدەتتىىىچە ۋەلەٌەرگە ئ-لىٍىػىپ ٍىغب
خىتبٍذىٓ وېٍىػٍەرِۇ ئبضبضەْ توختىغبْ ثوٌۇپ، وېٍىۋاتمبْ . لبٌغبْ ئىذى

ٍوٌوۋچىالر پوٍىسٌىرىذا خىتبٍذىٓ لوغالٔغبْ ِىٍٍىٌ وبدىرالر، ِىٍٍىٌ ئولۇغۇچىالر، 
خىتبٍذىىي . ئبغپەزٌەر وۆزگە چېٍىمىپ لبالتتي-ئېٍىپ ضبتبرالر، وبۋاپچي

ئوتتۇرا ِەوتەپٍەرگە ۋەزىپە لىٍىپ ئبچتۇرۇٌغبْ ِىٍٍىٌ ضىٕىپالر -ھەرلبٍطي ئبٌىٌ
ٍبۋاٍىٍىك، لبتىً، ’ ٔبِي ‘ئۇٍغۇر’وەٍٕىذىٓ تبلىٍىپ، خىتبً ٍۇرتٍىرىذا -وەٍٕي

غۇٔذاق .  دېگۀذەن ِۀىٍەرگە ئىگە ضۆزگە ئبٍٍىٕىپ لبٌّبلتب ئىذى‘تېررورچي
 ‘ٍبٔچۇلچي-وبۋاپچي’ٍۆگەپ - دېگۀٕي ٍىغىپ‘ئۇٍغۇر’لىٍىپ، خىتبٍذا 

 .دېَىػٍەرگە خبتىّە ثېرىٍگۀذەن لىالتتي
 خىتبٍذىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئىجتىّبئىٌ پەْ ِۇتەخەضطىطٍىرى ئبرىطىذا 

دېگۀذەن ‘ ئۇٍغۇر، غەرثي دىَبر’غۇٔچە ٍىٍذىٓ ثېرى زادىال دىممەت لىٍىػّىغبْ 
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وىُ ثۇ ”. تەتمىمبتالرغب ئبالھىذە لىسىمىع ۋەزىَىتي غەوىٍٍۀّەوتە ئىذى
ئۇٍغۇرالر؟ ٔەدىٓ وەٌگەْ؟ ثۇرۇْ ٔەدە لبٌغبٔىذى؟ ثۈگۈْ تۇٍۇلطىس ٔەدىٓ پەٍذا 

ثوٌۇپ لبٌذى؟ ئۇالرٔىڭ ثۈگۈٔىي ھبٌىتي لبٔذاق؟ ئۇالر ٔېّە تەٌەپ لىٍّبلچي؟ 
ٔېّە ئۈچۈْ خىتبٍغب غۇٔچە دۈغّۀٍىه لىٍىػىذۇ؟ ئۇالر ٔېّىطىگە غۇٔچە 

ئىػىٕىپ ٍۈرىػىذۇ؟ ثۇ ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ ئۇالرٔي ٔېّە ئۈچۈْ 
خىتبً زىَبٌىٍَىرىٕىڭ ثۇ تۈردىىي “ ...خىتبٍالغتۇرىۋىتەٌّىذۇق؟ 

ثىرضىگە زىت، -تەتمىمبتٍىرىٕىڭ چوڭمۇرٌىػىػىغب ۋە وېڭىَىطػىگە ئەگىػىپ ثىر
ٔىڭ ئوتتۇرىغب ‘ ئىٍّىٌ ِبلبٌىالر’ئبدەِٕىڭ ئەلٍىگە وەٌّەٍذىغبْ ئبجبٍىپ غەٌىتە 

ثىر لىطىّالر ثىرەر ِىڭ ٍىً ثۇرۇْ . چىمىػٍىرىغىّۇ ضەۋەپ ثوٌّبلتب ئىذى
تۈرن -ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۈگۈٔىي ِوڭغۇٌالرٔىڭ تۇرىۋاتمبْ ٍەرٌىرىذىىي ھوْ

 ٌىرىٕىڭ ئەۋالتٍىرى ئىىۀٍىىىٕي، ئۇالر ٔەچچە ِىڭ ٍىٍذىٓ ثېرى ‘ۋەھػي’
خىتبٍالرٔي ئۆٌگۈدەن لورلۇتۇپ تب وورىَە ثوغۇزىذىٓ تبرتىپ غەرپىە ضوزۇٌغبْ 

ٔەچچە ِىڭ وېٍوِېترٌىك ِىٍٍىٌ دۆٌىتىٕىڭ غىّبٌي چېگرا ثىخەتەرٌىگي ئۈچۈْ 
ضېپىً ضولۇغىغب ِەججورالتمبْ ِىٍٍەتٕىڭ ثۈگۈٔىي ئەۋالدى ئىىۀٍىىىٕي 

ٍۀە ثىر لىطىُ خىتبً تەتمىمبتچىٍىرى ثۇ . ئىطپبتٍىػىپ چۆچۈپ وېتىػىۀىذى
خىً غەرِۀذىٍەرچە خۇالضىٕي ئىٕىبر لىٍىع ئۈچۈْ ئۇٍغۇرالرٔي 

دېگۀذەن “ ...ئبفغبٔىطتبٔذىٓ وەٌگەْ، ... ھىٕذىطتبٔذىٓ وەٌگەْ، ”
غەرپىە لبراپ لېچىۋاتمبْ تۈروٍەرگە ”ِبلبٌىٍىرىٕي ٍېسىع، ٍۀە ثەزىٍىرى ثىرالال 

چبلىٍىرىٕي -لوغالپ زەرثە ثېرىػىە چىممبْ خىتبٍالر ئەضىر ئبٌغبْ تۈروٍەرٔىڭ ثبال
خوتۇٍٔۇلمب ئېٍىػىپ، غۇ ٍەردە ئۆزٌىرىٕي ئۇٍغۇرالر دەپ ئبتىػىپ تۇرۇپ 

لېٍىػمبْ، وېَىٓ ئۇالر ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇپ، ئۆزٌىرىٕىڭ خىتبً ئىىۀٍىىىٕي 
دېگۀذەن وۈٌىىٍىه رىۋاٍەتٍەرٔي تولۇپ چىمىػمىچە ثېرىپ “ ...ئۇٔۇتمبْ، 

غەرثىٌ ’غۇٔذالتىّۇ ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي خىتبً تەتمىمبتچىٍىرى ! ٍەتىۀىذى
ٌىمالرٔي پۈتۈٍٔەً وەِطىتىػىذىغبْ ٍبۋاٍىٍىغىٕي، ئەلىٍطىسٌىگىٕي، ‘ دىَبر

لب ئۇرۇٔۇغۇپ، ئۇالرٔي لبتتىك ٔبزارەت  ئبضتىذا ‘ ئىطپبتالظ’ئەخاللطىسٌىغىٕي 
ثۇ . تۇتۇپ ِەججۇرى ئبضطىّىالتطىَە لىٍىۋېتىع چبلىرىغىٕي چىمىرىػّبلتب ئىذى

خىً تەتمىمبتالرغب خوڭىوڭٍۇق، فورِوزىٍىك، ھەتتب غەرپىە لېچىپ وېتىػىەْ 
ثوٌۇپّۇ غەرپتىىي . ضەرگەرداْ خىتبٍالرِۇ وۈچٍۈن ئبۋاز لوغۇپ ثەرِەوتە ئىذى

ٍورن -خىتبٍالر ئۇٍغۇر پبرتىسأٍىرىٕي ثۇٔذىٓ ثىرِۇٔچە ٍىً ئىٍگىرىىىطىذىىي َٔۇ
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لوغىىسەن ثىٕبضي ۋەلەضىٕي پەٍذا لىٍغبٔالر ثىٍەْ توِۇرى ثىر دېَىػىپ، دۇَٔب 
جبِبئەتچىٍىگىگە ئىىىي ِىڭ ثىرىٕچي ٍىٍي ئوْ ثىرىٕچي ضېٕتەثىر ۋەلەضىذىٓ 

“ ئىٕطبٔىَەت دۈغّۀٍىرى”وېَىٓ ئوتتۇرغب چىممبْ لبراغالر ثىٍەْ ئۇٍغۇرالرٔي 
دەپ ئېالْ لىٍىػىپ، ئۇالردىٓ داڭٍىك جبضۇضٍىرىٕي ئىۋەرتىپ ثۇ ئۇٍغۇر 

توپىالڭچىٍىرىٕي ثبضتۇرۇغتب خىتبٍغب ٍبردەِچي ثوٌۇظ چبلىرىمٍىرىٕي تبرلىتىػىپ 
 . ٍۈرِەوتە ئىذى

ٍبوي “ غەرلىٌ تۈروىطتبٔچي”ثۇ ئبرىذا چەتئەٌٍەردە تبرلىٍىپ ٍۈرگەْ 
دېگۀذەن ٔبِالردىىي ِۇھبجىر گۇروھالرِۇ ثىر ئەضىرگە “ ئۇٍغۇرىطتبٔچي”

ٍېمىٍٕىػىۋاتمبْ ۋالىتتىٓ ثۇٍبٔمي ئۇدۇٍِىرىٕي لىٍچە ئۆزگەرتىػّەً، ئبدەِٕىڭ 
ٔي ئىسچىً تۈردە ‘ ِۇجبدىٍە ئۇضۇٌٍىرى’ئەلٍي ھەٍراْ لبٌغۇدەن ِۀتىمىطىس 

ثىرىٕي غبجىٍىػىپ ئىمتىطبدىٌ ٍبوي ئىجتىّبئىٌ -وۆوىە وۆتۈرۈغۈپ، ثىر
پۇرضەتٍىرىذىىي ئەۋزەٌٍىىٍىرىگە ئبضبضەْ ئۆز ئبٌذىغب لۇرىۋاٌغبْ لبٍطي ثىر 

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ”ِەروەز ٍبوي ھۆوۈِەت ِۇراضىٍّىرىذا -لۇرۇٌتبً
ھەرىىىتىٕىڭ ئەڭ ٍېڭي ئۇپۇق ضىسىغىٕي ٍبراتتۇق، ثىس ھەلىمەتۀّۇ 

ثىر توٌۇق ھولۇلٍۇق، ئۈچۈٔچي دۆٌەت ِىراضچىطي ثوٌۇغمب -ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثىردىٓ
، ثىسگە ھەلىمىٌ ئبپتؤوِىَىٕىال ثەرضە تېگىػٍىه ِىٍٍىٌ ثبظ غىتبة ئورگىٕىّىس

ثىرىگە زىت -ثىردېگۀذەن “ وۇپبٍە، ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍىع ٔىَىتىّىس ٍوق
لۇرۇق پوالرٔي ئېتىع ثىٍەْ ثىرگە، ۋەتىٕىّىسدە وۆرۈٌىۋاتمبْ خىتبً لوغالظ 

ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت دوٌمۇٔىٕي خىتبً ِۇھبجىرٌىرى، ھەتتب خەٌمئبراٌىك ئورگبٔالرغب 
دەپ لبرىالپ “ غەخطىٌ لىطبش ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچي ثىر ئوچۇَ ٌۈوچەوٍەر”

غەخطي ئۆچ ”ٔەتىجىذە، ثۇٔذاق . دەپ ئۇرۇٔۇپ ٍۈرىػەتتي-وۆرضىتىػىە ھە
گە لبرىتب خىتبٍالرٔىڭ ثبضتۇرۇظ ئبرزۇٌىرىٕي تەضتىمالپ “ ئبٌغۇچي ٌۈوچەوٍەر

ئۇالر ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ ۋەتىٕىّىسدىىي جبْ پىذا لىٍىۋاتمبْ . ىِەوتە ئىذثېرىع
جبْ ثەدىٍىگە وەٌگەْ ھەرثىر ھەرىىىتىذىٓ وېَىٓ -پىذائىٍىرىّىسٔىڭ لبْ

ئوتتۇرىغب چىممبْ خەٌمئبراٌىك لىسىمىع غۇٌغۇٌىرىذىٓ ئۇضتىٍىك ثىٍەْ 
تۇغتىٓ ضۆھجەتٍەر، وۈتىۋېٍىع ٍىغىٍٕىرى، ثبٍبٔبت ئېالْ -پبٍذىٍىٕىپ، تۇغّۇ

...   لىٍىع، ئىئبٔە توپٍىػىع، ‘ ضبٍالَ-لۇرۇٌتبً’لىٍىع ٍىغىٍٕىرى ئېچىع، 
غۇ ثبھبٔىذا ٍۀە ثىرەر ٍىً . دوٌمۇٔىٕي پەٍذا لىٍىپ تېرىطىگە پبتّبً ٍۈرىػەتتي

ثۇٔي پۇرضەت ثىٍگەْ داالً . پبئبٌىَەت لىٍىع دەضّبٍىطىٕىّۇ ٍىغىۋېٍىػبتتي
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الِبچىالر ئېمىّىذىىىٍەرِۇ خىتبٍالرغب ئېچىٕىذىغبٍٔىمٍىرىٕي، تىجەت خەٌمىٕىڭ 
ئۇٍغۇر ئېٍىذا وۆرۈٌىۋاتمبْ ثۇٔذاق چېىىذىٓ ئېػىپ وەتىەْ پبجىئەٌەرگە 

تەٌىّبتىذا « ئىٕطبٔىَەت ئورتبق ضۆٍگۈضي»ھەۋەضٍىٕىپ وەتّەً، داالً الِبٔىڭ 
ٔوثېً تېٕچٍىك ”چىڭ تۇرۇپ، تىجەت خەٌمي ئۈچۈْ ئىىىىٕچي لېتىٍّىك 

چبلىرىمٍىرىغب “ ِۇوۆپبتىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە ئبضبش ٍبرىتىپ ثېرىع
 .ئبتالٔغبٔىذى

 تەرغىجبتٍىرىغب لبرىّبً تىجەت ‘تېٕچٍىك’دۇغىٍىك خەٌمئبراٌىك -ثۇٔچە داغ
لبپ ٍۈرەن ’ئىگىسٌىگىذە، ِوڭغۇي داالٌىرىذا، تۇڭگبْ ثبزارٌىرىذىّۇ ثىر لىطىُ 

 ٔىڭ ئۇٍغۇرالردىىي ھەرىىەتٍەردىٓ ئىٍھبَ ئېٍىپ پەٍذا لىٍغبْ ‘ٌۈوچەوٍەر
ۋەھىّىٍىه ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع پبئبٌىَەتٍىرىّۇ وۈٔطبٍىٓ وۆپىَىپ وۆرۈٌۈغىە 

 .ثبغٍىّبلتب ئىذى
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِەروەزى غەھەرٌىرىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لورلۇتۇپ 

ئبضتب ثبغمب خىتبً -لوغالظ ۋەھىّىٍىه ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍىرىٕىڭ تەضىرى ئبضتب
ٔبھىَىٍىرىّىسگىچە وېڭىَىپ، ئبرىالپ خىتبً -ئبرىالظ وىچىه ۋە چەت غەھەر

ِۈٌىٍىرىگە ئوت لوٍىۋېتىع، -تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ثوغۇزٌىۋېتىع، ئۆٍٍىرى ۋە ِبي
ئۀذى خىتبً . پبرتٍىتىۋېتىع لبتبرىذىىي ھەرىىەتٍەرِۇ پەٍذا ثوٌّبلتب ئىذى

تبجبۋۇزچىٍىرى ٔولۇي ِەروەزى غەھەرٌىرىّىسدىال ئەِەش، ئۇغػبق غەھەرٌەردە، 
فېرِىٍىرىذىّۇ ۋەھىّىٍىه -ٍوٌالردا، وبْ راٍؤٍىرىذا، ثەزى ثىڭتۋەْ ِەٍذاْ

. ئۆٌۈٍِەرگە ئۇچۇراپ لېٍىػتىٓ لورلىذىغبْ ۋەزىَەت غەوىٍٍۀّەوتە ئىذى
ثىىبرغىال غەھەرٌەردىٓ لوغالٔغبْ ٍەرٌىه خەٌمٍەر، -ثوٌۇپّۇ ثىىبردىٓ

ٍېمىٍٕىرىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبٔالر ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه ئۈچۈْ دېگۀذىٓ ثبغمب، 
ئۆزٌىرىٕىڭ غەخطىٌ ئۆچ ئېٍىۋېٍىع ھەۋىطىگە ثېرىٍىپ ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە 

ٍبرىتىذىغبٔالرِۇ ئبرىٍىػىپ خىتبٍالرغب ۋەھىّە ضېٍىع ھەرىىەتٍىرى ثبرغبٔطېرى 
ثۇٔذاق ۋەزىَەت ئبضتىذا ٔۇرغۇٍٔىغبْ پەِطىس . وۆپىَىپ ثبرِبلتب ئىذى

ثىىبرتەٌەتٍەر، تەجرىجىطىس ئبٌذىرالطبٔالر، ھبٍبجېٕىغب ھبً ثېرەٌّەً خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىغب جبزا ثېرىع ھەرىىىتي پەٍذا لىٍىع ئۈچۈْ ئىػمب وىرىػىپ 

ثىھۇدە تۇتۇٌۇپ لبٌىذىغبْ ٍبوي ئەھّىَەتطىس لۇرثبْ ثوٌۇپ وېتىذىغبْ 
ھەتتب ثىر لىطىُ جبٍالردا . ِۇ وۈٔطبٍىٓ ئبرتىپ وېتىۋاتّبلتب ئىذىەرھبدىطىً

ِەٍٍي خبالپ ٍبوي ِەججۇرى ئبضبضتب ثوٌطۇْ، خىتبٍالرٔىڭ تبپػۇرۇغي ثوٍىچە ئۆز 
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خەٌمىٕي جىُ ٍېتىػمب ئۈٔذىگۈچىٍەرٔي، خىتبٍالرغب ِەٌۇِبت ثەرگۀٍەرٔي، 
ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەت لىٍغۇچي پىذائىٍىرىّىسٔىڭ پېَىغب چۈغىۋاٌغبٔالرٔي ۋە ئۇالرٔي 

جبزاالغمب لبتٕبغمبٔالرٔي ئۇچراتمبْ ٍەردە رەھىّطىسٌەرچە جبزاالظ، ئۇالرٔىڭ 
تۇغمبٍٔىرىذىٓ ثوٌطىّۇ ۋاضتىٍىك لىطبش -ئبٔىطىذىٓ، ئۇرۇغ-ئبئىٍىطىذىٓ، ئبتب

ِۈٌۈوٍىرىگە زىَبْ ضېٍىع ھەرىىەتٍىرىّۇ وۆرۈٌۈپ، خبئىٕالر -ئېٍىع، ِبي
دەرۋەلە، توپۇالڭذىٓ توغبچ . تەثىمىطىٕىّۇ ئېغىر پبراوۀذە لىٍىۋەتىۀىذى

ثەزى ٍەرٌەردە ٔولۇي ثبٍٍىك . ئوغۇرالٍذىغبٔالرِۇ وۆپىَىپ ثبرِبلتب ئىذى
توپٍىۋېٍىع ئۈچۈٔال خىتبٍالرٔي، ٍەرٌىه ثبٍىۋەتچىٍەرٔي، دۇوبٔالرٔي ثۇالظ، 

خىتبً ٍبوي ٍەرٌىه دەپ ئبٍرىّبً غەخطىٌ ئۆچ ئېٍىػٕىال ِەخطەت لىٍىذىغبْ، 
ھەتتب خىتبٍذىٓ ثبغمب لېرىٕذاظ ِىٍٍەتٍەرگىّۇ ئۆچّۀٍىه پەٍذا لىٍىذىغبْ 

 .ھەرىىەتٍەرِۇ ئەۋىج ئېٍىػمب ثبغٍىغبٔىذى
ثۇٔذاق ھبدىطىٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىػمب ئبدەتٍىٕىپ وەتىەْ خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرى تېررورٌۇق تۈضىٕي ئبٌىذىغبْ زۇٌۇَ لىٍىع ثىٍۀال لبٌّبً، ِىٍٍىٌ 
وبدىرالر ئبرىطىذا، ٍۇرتالر -ٍېسىٍىمالر ئبرىطىذا، ئىػچي-وبدىرالر ئبرىطىذا، غەھەر

زىذدىَەت، تولۇٔۇظ پەٍذا لىٍىذىغبْ ... ئبرىطىذا، ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەر ئبرىطىذا، 
ھەتتب ٍوغۇرۇْ . ۋاضتىٍىك تەغۋىمبتالر ثىٍەْ وەڭ وۆٌەِذە غۇغۇٌالّٔبلتب ئىذى

... “ تۇڭگبْ لوغۇٔي”، “لبزاق لوغۇٔي”، “ئۇٍغۇر لوغۇٔي”غەوىٍذە ضۇٔئىٌ 
 تەغىىٍٍەپ، ھەرلبٍطي ٍەرٌىه ‘ٍەرئبضتي لوغۇْ’دېگۀذەن ٍبٌغبْ 

ِىٍٍەتٍەرٔىڭ داڭٍىك ئەرثبپٍىرىٕي ٍوغۇرۇْ ئۆٌتەرگۈزۈغٍەرگە ئوتموٍرۇغٍۇق 
 .لىٍىػّبلتب ئىذى

لبضىُ، دەضٍىۋىذە ثۇ تۈردىىي لبالٍّبلبْ چۈغىٕىىطىس ھبدىطىٍەردىٓ ثەوال 
ئەِّب وېَىٕچە، ثۇٔذاق ھبدىطىٍەرٔي ثىر تۇتبظ تېسگىٍٕەظ . تىڭىرلىغبْ ئىذى

غبرائىتىغب ئىگە ئەِەضٍىىىٕي ۋە ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىرەر ئبٌذىٕي ئېٍىع 
ئىّىبٔىَىتىٕىڭّۇ ٍولٍىغىٕي ئوٍالپ، ئۆز پىالٔي ثوٍىچە ئىػىٕي داۋاَ لىٍذۇرۇظ 

ئەضٍىذە، ثۇٔذاق ثبظ لۇِبٔذأطىس ثىر ھەرىىەتتە، ثۇ خىً . ئىرادىطىذىٓ ٍبّٔىذى
ٔورىّبٌطىس ھبدىطىٍەرٔىڭ وۆرۈٌىػي ثىر ِۇلەررەرٌىه ثوٌۇپ، ثىر ھېطبپتب ثۇ 

تۈردىىي ھبدىطىٍەرٔىڭ وۆرۈٌىػي، ۋەزىَەتٕىڭ تېخىّۇ لبالٍّبلبٍٔىػىػي ئۈچۈْ 
ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەردىٓ لبالٍّبلبْ ثوٌىذىغبٔالر ثىسٔىڭ . پبٍذىٍىمّۇ ثوالتتي

خەٌمىّىس ئەِەش، وۆپۈٔچە ھبٌالردا ئەضٍىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ دەي 
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ثىس ئەضٍىذىٕال چېىىذىٓ ئبغمبْ ۋەٍرأە ھبٌذا تۇرغىٕىّىس . ئۆزٌىرى ثوالتتي
ئۈچۈْ، ثىسگە ٔىطجەتەْ لبالٍّبلبٍٔىػىپ وەتتۇق دەٍذىغبْ ِەضىٍە ِەۋجۇت 

ئەِّب ثۇٔذاق لبالٍّبلبٔچىٍىمتىٓ پبٍذىٍىٕىػٕي ثىٍىع ھەِّىذىٓ . ئەِەش ئىذى
چۈٔىي ۋەھىّە ٍبرىتىع ھەرىىەتٍىرى تەرتىپٍىه ۋەزىَەتىە . ِۇھىُ ئىع ئىذى

لبرىغبٔذا لبالٍّبلمبٔچىٍىك ۋەزىَەتتە تېخىّۇ وۆپ غبرائىتمب ۋە ئۆٔۈِگە 
 . ئېرىػەٌەٍتتي

غۇٔذالتىّۇ لبضىُ ثۇ وۇٍٔەردە لبٍتىذىٓ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتي 
جبضبرىتىُ ’. تىت ثوٌّبلتب ئىذى-ئۈچۈْ تۈزۈگىرەن ثىرەر چبرە تبپبٌّبً، ثەوال تىت

لبضىُ، ئۆزى ‘ ٍب؟-لبٔذاق؟ ٍبوي ئەلٍىّٕي ئىػٍىتەٌّەٍۋاتبِذىُ-ٍېتىػّەٍۋاتبِذۇ
 . ...ئۈضتىذىّۇ ئوٍالپ لبالتتي

 
داغٍىرىٕىڭ چىمبرغبْ خورەوٍىرىٕي تىڭػبپ ئوٌتۇرغبچ، لبضىُ ىتۈرَ

ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت ٔەتىجىٍىرىٕي ئەضٍەپ ھبٍبجبٍٔىٕىپ لبراڭغۇ غىپمب 
 . ...تىىىٍگىٕىچە ٍېرىُ وۈٌۈِطىرەپ ئوٌتۇراتتي
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 ضەوىىسىٕچي ثبة

 دېَومراتچي خىتبٍْىڭ ئەسيي غەرىسى
 

ئبڭٍىذىڭالرِۇ، لبٍطي وۈٔىطي ٍېڭي ِۇئبۋىٓ جۇغىَىّىسٔىڭ ثىر ٔەۋرىطىٕي _ 
 !ثوغۇزالپ تبغالپتۇ

 !تە-ٔېّىال دېگەْ ثىٍەْ ٔەۋرىطىذە گۇٔبھ ٍوق! دە-ٍبِبْ ثوپتۇ_ 
 ِۇئبٌىّالرٔىڭ ضۆھجەتٍىرىذىٓ          __                                            

 
لبضىّٕىڭ جبراھەتٍىرى ٍېڭىالتىٓ لېتىػىپ، پۈتۈْ ثەدىٕي لبتتىك 

ضي ' تۆھپە'ثۇٔىڭغب ِىغىٍذاپ وەتىەْ ٔىجىص پىتالرٔىڭّۇ . لىچىػىػمب ثبغٍىذى
لوغۇٌۇپ، لبضىّٕي تىّٕبً گبرتىٍذىتىپ تبتىالغمب ِەججورٌىّبلتب، تبتٍىغبٔطىرى 

تېخىّۇ لبتتىك لىچىػىپ، ثىرلىطىُ ٍەرٌىرىٕي لىپمىسىً لبٔغب ثوٍىۋاٌغىچە 
لبضىّغب گوٍب ثۇ پىتالر خىتبٍالر تەرىپىذىٓ . تبتىالغمب ِەججۇر ثوٌّبلتب ئىذى

ِەخطۇش ٔەضىٍٍۀذۈرۈپ ٍېتىػتۈرۈٌۈپ وبِېرغب لوٍىۋېتىٍگەْ لوغۇِچە 
دېّىطىّۇ ثۇ پىتالر لبضىّٕىڭ ثبٌىٍىك . جبزاالظ لۇراٌٍىرىذەوال ثىٍىٕەتتي

دەۋرىٍىرىذىىي ئبچبرچىٍىك ٍىٍٍىرىذا وۆرگەْ پىتالرٔىڭ ضورتٍىرىغب زادىال 
ٍېٕىذىىىٍەرٔىڭ ثەزىٍىرى ھەتتب پىت دېگۀٕي . ئوخػىّبٍذىغبٔذەن لىالتتي

ئۆِۈرىذە وۆرۈپ ثبلّىغبْ ٍبظ ثبٌىالر ثوٌىػىغب لبرىّبً، ئۇالرِۇ ئبٌٍىمبچبْ 
تۈرِىٕىڭ پىتٍىرىغب ئورتبق غىرىه ثوٌۇپ وەتىەچىە، لبضىّٕىڭ ثۇٔچە ثېرىٍىپ 

لبٔىغىچە گبرتىٍذىتىپ تبتىالغٍىرىغب ئىچي پۇغّبق تۇرِبق، ئەوطىچە ئۇالرِۇ 
غۇٔذاق لىٍىپ وبِېردىىىٍەر . ثىرٌىىتە تەڭىەظ لىٍىپ ثېرىػّەوتە ئىذى

 .ئۈچۈْ تبتىالظ ئىػي ثىر لوغۇِچە خۇِبر ھبٌىتىگە وەٌّەوتە ئىذى
چۈغىە ٍېمىٓ ئىىىي گۇٔذىپبً وبِېرىٕىڭ ئىػىىىٕي غبرالػىتىپ ئېچىپ 

 : ۋارلىرىذى
 !فۀرېٓ وب غي ِۇ، ِب غبڭ چۇ ٌەً- 

وبِېردىىي ٌەززەتٍىه لبغالظ ئبۋازٌىرى دەرھبي تىٕجىپ ھەِّە ثىردەن 
لبضىُ، ئبٌذىرىّبً ئورٔىذىٓ تۇرۇپ، تېخي ٍېڭىال گىپىطتىٓ . لبضىّغب لبراغتي

گۇٔذىپبً خىتبٍالردىٓ . چىمىرىٍغبْ پۇتىٕي ضۆرەپ دىڭپوضالپ وبِىردىٓ چىمتي
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ثىرضي لوٌىذىىي لبضىّغب ثەوال تؤۇظ ثوٌغبْ ضبٍبھەت ضوِىىطىٕي ئبٌذىغب 
دەپ “ دەرھبي ِؤچىغب وىرىپ ٍۇٍۇٔۇپ وىَىٍّىرىڭٕي ٍەڭگەغٍەپ چىك”تبغالپ، 

 .ثوٍرۇق لىٍذى
ئبٌذىذىىي ضەپەر ضوِىىطىٕي وۆرگەْ لبضىُ، ثىر تەرەپتىٓ ئبخىرلي 

وۈٍٔىرىٕىڭ وېٍىپ لبٌغبٍٔىمىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ ٍۈرىىي دۈپۈٌذەپ ضولۇپ 
وەتىەْ ثوٌطب، ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ ثۇرۇٔمي تېٕچ ھبٍبتىٕي وۆزئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ 

پۈتۈْ ! ھە-ثۇ ضوِىىطي ثىٍەْ لبضىُ ٔەٌەرگە ثبرِىغبْ. ھبٍبجبٍٔىٕىپ وەتتي
پۇچمبلٍىرىٕي ئبال لوٍّبً ئبٍٍىٕىپ چىمىع ثىٍۀال لبٌّبً، -ۋەتىٕىٕىڭ ثوٌۇڭ

خىتبٍذا ٍۈرگۈزىٍىۋاتمبْ ضىَبضەتٍەرٔي ئۆز ٍۇرتىذىىىٍەر ثىٍەْ ضېٍىػتۇرۇپ 
-وۀت ۋە ٔبھىَە-ثېمىع ٔىَىتىذە خىتبً ٍۇرتٍىرىٕىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ٍېسا

ئۇ، ضوِىىطىٕىڭ ضىرىتّىطىٕي ئېچىپ . ... غەھەرٌىرىٕي ئبٍٍىٕىپ چىممبٔىذى
پبوىس ٍۇٍۇٌۇپ لبتالٔغبْ ئىچ وىَىٍّىرىٕىڭ . ئىچىذىىي وىَىٍّىرىگە لبرىذى

ِۇراضىّالرغب ئبتبپ تىىتۈرگەْ، لۇرۇق تبزىالغمب ثېرىپ پبوىسە -ٍېٕىذا ٍۀە، ھېَت
- تبزىالتمۇزۇپ لوٍغبْ ئېطىً ضبرجىذىٓ تىىىٍگەْ وۈٌىرەڭ وبضتَۇَ

ثۇ وىَىُ، ئۇٔىڭ ئەڭ ٍبخػي . ثۇرۇٌىىطىّۇ چىراٍٍىك لبتاللٍىك تۇراتتي
لبضىُ ثۇ وىَىٍّەرٔىڭ ثۈگۈْ ٔېّە . وۆرىذىغبْ ِېھّبٔذارچىٍىك وىَىّي ئىذى

ٔېّە ’. لىٍىپ لبٌذى' جىغ'ئۈچۈْ وەٌتۈرۈٌگۀٍىگىٕي ئوٍٍىغىٕىذا، ٍۀىال ٍۈرىىي 
ئۈچۈْ ثۇالرٔي ئېٍىپ وېٍىػتي؟ ٔېّە ئۈچۈْ ثۈگۈْ ثۇالرٔي ِبڭب 

لبضىُ ئۆزىٕي تەِىىٓ ‘ ٍب؟-وېَگۈزۈغّەوچي؟ ئبخىرلي ِىٕۇتٍىرىُ وېٍىپ لبٌذىّۇ
وۆرضىتىػىە تىرىػىپ، ضوِىىطىٕي لوٌىغب ئېٍىپ گۇٔذىپبٍالرٔىڭ ئبٌذىغب 

 .چۈغۈپ وۆرضەتىەْ تەرەپىە لبراپ ٍۈرۈپ وەتتي
لبضىُ، ئۈضتىگە ٍبِغۇردەن _ ! ٔېّە دېگەْ راھەتٍىه ثۇ! پبھ، پبھ، پبھ”

. چېچىٍىپ چۈغىۋاتمبْ ئىٍّبْ ضۇدىٓ راھەتٍىٕىپ ثبٌىالرچە ئوٍٕبلػىپ وەتتي
گوٍب ئۇ ئۆِۈرىذە تۇٔجي لېتىُ ثۇٔذاق راھەت ثىر ِۇٔچىغب چۈغىۋاتمىٕىذەن 

. دەپ پىچىرالپ لوٍبتتي“ !ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۆٌۈغىىّۇ ئەرزىَذۇ_ ضۈٍۈٔۈپ وەتتي، 
ثەدىٕىذىىي ثىرلىطىُ لۇرىغبْ لەلەغٍەر ٍۇِػبپ تۆوۈٌۈظ ثىٍەْ ثىرگە، ٔەچچە 

ئبٍٍىك ٍىغىٍىپ وەتىەْ وىرٌىرى لوغۇٌۇپ ئېرىپ چىمىپ خېٍىال راھەتٍىٕىپ 
ضوِىىطىذا ئۆزىٕىڭ ئىػٍىتىپ وۆٔگەْ چبچ ٍۇٍۇظ ضۈٍي، ثېرىتىۋاٌىرى . لبٌذى

لبضىُ خۇددى غۇٌجىٕىڭ وؤب پبر . ثىٍەْ ٍۈز ضوپۇٍٔىرىّۇ لوٍۇٌغبٔىىەْ
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ِؤچىطىغب چۈغۈپ چىممبٔذەن ئبالھىذە راھەت ثىر لىَبپەتتە پىتٍىك لبْ دېغي 
غۇٔچە ٔەرضەِٕي ”. وىَىٍّىرىٕي ٍۆتىەپ لېتىۋاٌغبْ ھبٌذا ِؤچىذىٓ چىمتي

ثەرگەْ ثۇ وبپىرالر گبٌۇضتۇگۇَ ثىٍەْ ٍېڭي ئبٍىغىّٕىّۇ ثىرگە ثەرگەْ 
دەپ ئۆزىگە “ ِەٍٍي، ثۇِۇ ٍېتىذۇ_ دەپ ئۆوۈٔۈپ لوٍذى، _ ثوٌطىّۇغۇ وبغىي، 

ئىػىىتە ضبلالپ تۇرغبْ ئىىىي گۇٔذىپبً ئۇٔي ئبٌذىغب ضېٍىپ تۈرِە . پىچىرٌىذى
 :ئىػخبٔىطىغب ئوخػبٍذىغبْ ثىر ثۆٌۈِگە ئېٍىپ وىرىػتي

_ ! دووالت پوٌىوۋٔىه ئەپۀذىُ، جىٕبٍەتچي وب غي ِۇٔي ٍبالپ وەٌذۇق_ 
 .دەپ ۋارلىرىغىٕىچە چبش ثېرىپ تىه تۇرۇغتي گۇٔذىپبٍالر

_ . ضىٍەر چىمطبڭالرِۇ ثوٌىذۇ، جىٕبٍەتچي ثىٍەْ ئۆزەَ ضۆزٌىػىّەْ_ 
دېگەْ ضۆزٔي ئبڭٍىغبْ ئىىىي گۇٔذىپبً، لبٍتب دىممەتتە تۇرۇپ چبش ثېرىػىپ 

 .وەٍٕىگە ثۇرۇٌۇپ چىمىپ وېتىػتي
لبضىُ، ئۇدۇٌىذىىي ٍېسىك ئۈضتىٍىٕىڭ وەٍٕىذە ئوٌتۇرغبْ لبضمبْ 

غەپىىٍىه، ِبغرەڭ ضبرجىذىٓ تىىىٍگەْ ھەرثي ئەِەٌذارالرغب خبش فورِب 
وېَگەْ، ِۆرىطىذىىي پبگؤٍىرىذا ثىر لبٔچە ئبٌتۇْ ٍۇٌتۇزالر پبرىٍذاپ تۇرغبْ، 
ِەٍذىطىذە خىتبٍالردا ئەِذىال ئەِىٍىٍىػىۋاتمبْ، ئەِّب لبضىّغب ثەوال ٔبتۇٔۇظ 

ئەِەي -ثوٌغبْ ِىذاٌالر تبلبٌغبْ ثۇ خىتبً ھەرثي ئوفىتطېرىٕىڭ ئۈٔۋاْ
دەرىجىطىٕي ثىٍّىگەْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔي خېٍي ٍولۇرى ثىر ئەِەٌذار ثوٌطب وېرەن 

 .دەپ وۆزىتىپ چىمتي
-لبضىّٕىڭ دەي ئۇدۇٌىذا ئوٌتۇرغبْ ثۇ خىتبً ئوفىتطېرىّۇ لبضىّغب ثبغتىٓ

 :ئۆٍىمىغىچە ضىٕچىالپ لبراپ چىمتي
دەپ ئۇدۇٌىذىىي ئورۇٔذۇلٕي ئىػبرەت _ ِەرھەِەت لىٍىپ ئوٌتۇرۇڭ، _ 

ئبٔذىٓ ٍېٕىذىٓ لبضىّٕىڭ چېىىپ . لىٍذى خىتبً ئوفىتطېرى لبضىّغب
جَب دې ’ئبدەتٍىٕىپ لبٌغبْ خىتبٍٕىڭ ئەڭ وۈچٍۈن تبِبوىٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبْ 

 ِبروىٍىك تبِبوىطىٕي چىمىرىپ ئبٌذىرىّبً ئبغسىٕي ثىر تەرىپىذىٓ ضۆوۈپ ‘ٌې
ثىرتبي ئېٍىپ چېىىڭ، ثەٌىىُ ئۇزۇٔذىٓ ثېرى _ ئېچىپ، لبضىّغب تبِبوب ئۇزاتتي، 

 .چەوتۈرِىطە وېرەن؟ ِېٕىڭ ئبٌذىّذا لىطىٍّبً ثەھۇزۇر ئوٌتۇراالٍطىس
لبضىّّۇ ثۇ خىتبٍٕىڭ ئبٌذىذا تبرتىٕىػٕي ثىر چەتىە لبٍرىپ لوٍۇپ ئبٌذىغب 
. ثىر لەدەَ تبغالپ ثېرىپ تبِبوىذىٓ ثىرتبي ضۇغۇرۇپ ئېٍىپ ئورۇٔذۇلمب ئوٌتۇردى

ئۇ، لوٌىذىىي تبِبوىطىٕي ثۇرٔىغب ئبپىرىپ ضۈروەپ تۇتىػىغب ئۇٔىڭذا لبٔذالتۇ ثىر 
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تۇٍغۇالر ٔبِبٍبْ ثوٌۇغمب ثبغالپ،  تبِبوىٕىڭ تەثىئي پۇرىغىٕي ھۇزۇرٌىٕىپ 
 .ئۇٔىڭ وۆزٌىرى خۇِبرٌىػىپ ٍۇِۇٌۇپ وېتىۋاتبتتي. ئىچىگە تبرتىػمب ثبغٍىذى

تبِبوىذىٓ ئۆزىگىّۇ ثىرتبي چىمىرىپ ئبغسىغب لىطتۇرغبْ خىتبً ئوفىتطېرى 
ئەِّب دەرھبي ئۆزىٕىڭىىٕي . ٍېٕىذىٓ چبلّىغىٕي چىمىرىپ لبضىّغب تەڭٍىذى

تۇتبغتۇرىۋېٍىپ ئىچىگە توٌذۇرۇپ ثىرٔي تبرتىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ، چبلّبلٕي 
 .لبضىّغب لبٍتب ئۇزاتتي

وەچۈرۈڭ، ئۇزۇٔذىٓ ثۇٍبْ چەوّىگىٕىُ ئۈچۈْ، ثۇٔىڭ لۇرۇق پۇرىغىال _ 
ئەِّب ئۇٔىڭ تبِبوب . ئۇ چبلّبق ئۈچۈْ لبٍتب ئورٔىذىٓ تۇرِىذى_ . ِبڭب ٍېتىذۇ

 .تۇتمبْ لوٌي ثۇرٔىذىٓ چۈغّىگۀىذى
ئۇ تۇٍۇلطىسال لبتتىك لېمىٍىپ . دېذى ئوفىتطېر خىتبً_ ئىختىَبرىڭىس، _ 

ثۇ چبغذا تبراخػىپ ئىػىه ئېچىٍىپ ھېٍىمي ئىىىي گۇٔذىپبً . ٍۈتىٍىپ وەتتي
ئوفىتطېر ثىر تەرەپتىٓ . توخّبلٍىرىٕي تۇتمىٕىچە ئبٌذىراپ وىرىپ وېٍىػتي

ٍۈتەٌگەچ، ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ لوٌي ثىٍەْ گۇٔذىپبٍالرغب ئىػبرەت لىٍىپ چىمىپ 
گۇٔذىپبٍالر خبتىرجەَ ثوٌۇپ چىمىپ وەتىىٕىذىٓ وېَىٓ، . وېتىػٍىرىٕي ثوٍرىذى

ضىٍەر ئۇٍغۇرالر _ ئوفىتطېر لوٌىذىىي تبِبوىطىٕي وۈٌذأغب ئېسىپ تۇرۇپ دېذى، 
ِەْ ثۇٔي ئۆٍۈڭذىٓ ئبٌغبچ . ٍۀىال وۈچٍۈن تبِبوىالرٔي تېپىۋاٌىذىىۀطىٍەر

ٍۀىال ئېگىطىگە لبٍتۇرۇپ ثەرگىٕىُ دۇرۇضتەن لىٍىذۇ، ِبڭب ئېغىر . وەٌگۀىذىُ
ئۇ خىتبً ئۆپىىذەن لىسىرىپ ھىجبٍغىٕىچە لوٌىذىىي تبِبوب _ . وەٌذى

لبضىّّۇ ئىطتىخىَىٍىه ثىر . پبغىىطىٕي لبضىّغب لبرىتىپ چۆرۈپ ثەردى
خىتبً .  لىٍىپ تۇتىۋاٌذى‘پان’چبلمبٍٔىك ثىٍەْ تبِبوب پبچىىطىٕي ھبۋادىال 

_ ئوفىتطېرى ٍبٔچۇلىذىٓ ثبغمب ثىر ِبروىٍىك تبِبوب چىمىرىپ تۇتبغتۇرىۋاٌذى، 
ئەضٍىذە . ِەْ لبٍطي وۈٔىطي ثىر ئۇوبڭٕي چبلىرىپ ئۆٍۈڭگە ئبپبرغبٔىذىُ

ئۆٍۈڭذە ھۆوۈِەتٕىڭ ِۇضبدىرە لىٍىػىغب ٍبرىغۇدەن تۈزۈورەن ثىر ٔېّىّۇ ٍوق 
وىتبثٍىرىڭغب غۇٔذالال ثىر لۇر . ِەْ ضېٕىڭ وىتبثٍىرىڭغىال لىسىممبٔىذىُ. ئىىەْ

زادىال چېمىٍغۇدەن . وۆز ٍۈگۈرتۈپ چىمىپ، لبٌغبْ ٔەرضىٍىرىڭگە چېمىٍّىذىُ
ٍىڭٕىطىغىچە ئىٕچىىىٍەپ -ٔەرضىٍەرگە رازىۋىتچىىٍىرىّىس ئبٌٍىمبچبْ ٍىپىذىٓ

غۇڭب، رەضّىَەتٍەرگە لوي لوٍۇپ . چېمىٍىپ ثوٌغبٍٔىمىذىٓ گۇِبْ لىٍّبٍّەْ
ثۇ وىَىٍّىرىڭٕي ئۇوبڭ . ثوٌۇپ ئۆٍۈڭٕىڭ ئبچمۇچىٕي ئۇوبڭغب تبپػۇرۇپ ثەردىُ

خىتبً ئوفىتطېرى تبِبوىطىٕىڭ وۈٌىٕي ئبۋاٍالپ _ . ئۆزى تبٌالپ ثەرگۀىذى



 146 

 . ئبٌذىذىىي وۈٌذأغب چېىىپ چۈغىرىػىە وىرىػتي
لبضىُ، ثۇ خىتبٍٕىڭ ٔېّە دېّەوچي ثوٌغبٍٔىغىٕي تېخىچىال 

 .ِۆٌچەرٌىَەٌّىذى
 : خىتبً ئوفىتطېرى تبِبوىطىٕي چەوىەچ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى

راضت، وىتبثٍىرىڭٕىڭ ئبرىطىذىٓ ثىر ٔەچچە پبرچىطىٕي ئۆزەِگە _ 
. ثۇ وىتبثالرٔي ئۇزۇْ ٍىٍالردىٓ ثېرى ئىطتەپ تبپبٌّبً ٍۈرەتتىُ. ئېٍىۋاٌذىُ

ئىچىگە لبرىطبَ ثۇ . فرېئۇدٔىڭ ثىرٔەچچە وىتبثي ثىٍەْ ِبضٍوۋٔىڭ ثىر وىتبثي
وىتبثالرٔي خېٍي ٍىٍالردىٓ ثېرى ئەضتبٍىذىً تەھٍىً لىٍىپ چىممبْ ثوٌطبڭ 

ھەتتب ثۇ ھەلتە . وېرەن؟ ثىرِۇٔچە ٍەرٌىرى لبٍتىالپ ضىسىٍغبٔذەن لىٍىذۇ
. ٍېسىٍغبْ ئىٍّىٌ ِبلبٌىٍىرىڭّۇ ئوْ ٔەچچە ٍىً ثۇرۇٔال ئېالْ لىٍىٕغبٔىىەْ

ئبالھىذە . ئۇالرٔىّۇ تبپتۇرۇپ خىتبٍچىغب تەرجىّە لىٍذۇرۇپ وۆرۈپ چىمتىُ
ثوٌۇپّۇ ِبضٍوۋٔىڭ ئېھتىَبجٕىڭ لبتالٍِىك ٔەزەرىَىطىذىٓ . تبالٔتىڭ ثبر ئىىەْ

ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه پرىٕطىپٍىرىٕي ئىٕتبٍىٓ ئۇضتىٍىك ثىٍەْ پبٍذىٍىٕىپ 
ئۇ ٍبزغبٍٔىرىڭغب ئۇٍغۇرالر . خۇالضىالپ چىممبٍٔىغىڭغب ثەوال لبٍىً ثوٌذۇَ

ئەِّب ئۇ ٍبزغبٍٔىرىڭذا ۋاضتىٍىك . لبٔچىٍىه دىممەت لىٍىپ وىتەٌەٍذۇ، ثىٍّەٍّەْ
غەوىٍذە خۇالضىالپ چىمبرغبْ ھۆوۈِەتٕىڭ تىپىه جىٕبٍەت ِۀجەضي 
ئىىۀٍىگي، ھەتتب ثۈگۈٔىي ضىَبضىٌ تۈزۈِٕىڭ تۈپىي ئبپەت ِۀجەضي 

ئىىۀٍىگي ھەلمىذە ھېچىىُ ئىٕىبر لىالٌّىغىذەن وەضىىٓ ھۆوۈٍِىرىڭ ِېٕي 
ثوٌۇپّۇ ضېٕىڭ تەھٍىً لىٍىع ِىتودىڭ ثەوال ِۇوەِّەي . ئبالھىذە لىسىمتۇردى

ِەْ ئەضٍىذە ثۇ تۈردىىي وىتبثالرغب خېٍىذىٓ ثېرى لىسىمىپ ٍۈرگۀذەن . ئىىەْ
لىٍطبِّۇ، ضېٕىڭ ئۇ ِبلبٌىٍىرىڭٕي وۆرۈغتىٓ ثۇرۇْ ثۇ وىتبثالرٔىڭ وىػىٍىه 

ھولۇق، دېّووراتىَە چۈغۀچىٍىرىٕي ئبٍذىڭالغتۇراٌىغىذەن ثىر ٔەزىرىَىۋى 
دېّىطىّۇ، ضەْ . ئبضبش ثوالالٍذىغبٍٔىغىٕي زادىال ئەلٍىّگە وەٌتۈرِىگۀىىۀّەْ

ثۇ وىتبثالر ھەلمىذىىي ئىٍّىٌ ِبلبٌىٍىرىڭٕي تەھرىرٌىتىذىغبْ ثىرەر ئۇٍغۇر 
ِۇتەخەضطىص تبپبٌّبً، لبٍطىجىر ِبٔجۇ پروفىططورىغب خىتبٍچە ئولۇپ ثېرىپ 

تەھرىرٌەتىۀٍىگىڭٕي ۋە ئۇٔىڭذىٓ ئبالھىذە ٍولۇرى ثبھبالغمب 
ثوٌّىطب ضېٕىڭ ثۇ ئوْ ٔەچچە ٍىً ثۇرۇْ . ئېرىػىۀٍىگىڭذىّٕۇ خەۋەر تبپتىُ

 .ٍبزغبٍٔىرىڭغب لىسىمىپ ٔېّە لىالتتىُ دەٍطەْ
ئبضتب ئىػىىٕي ئېچىپ . خىتبً ئوفىتطېرى ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئىػىىىە ثبردى
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 : ضىرتتب تۇرغبْ ھېٍىمي ئىىىي گۇٔذىپبٍغب
ضىٍەر . ِۀذىٓ ئۀطىرىّەڭالر، ثۇٔچىٍىىٍەرگە تبلبثىً تۇرغىچىٍىگىُ ثبر_ 

ثېرىپ ثىرەر ئۇٍغۇر ئبغخبٔىطي تېپىپ گۆغٍۈن ئىىىي تەخطە ٌەغّەْ 
ھە، ئبۋاي ئۆزەڭالرغىّۇ ثوٍرۇتۇپ ٍەپ ئبٔذىٓ وەٌطەڭالرِۇ . تەٍَبرٌىتىپ وېٍىڭالر

دەپ ثوٍرۇپ لوٍۇپ لبٍتب ئورٔىغب _ . ئۈٌگۈرىذۇ، خبتىرجەَ ثوٌۇڭالر، پۇٌي ِۀذىٓ
ھە، ٔېّە دېَىػىۋاتۆتتۇق؟ ثۇ گەپٍەرٔي دېَىػىّگە لبراپ، _ وېٍىپ ئوٌتۇردى، 

ضېٕىڭ .  دەپ ئوٍالپ لېٍىػىڭّۇ ِۇِىىٓ‘ثۇ ئەضىەر ِېٕي ئبٌذاغمب تىرىػىۋاتىذۇ’
ئەضٍىذە ِېٕىڭ ۋەزىپەِّۇ . ئورٔىڭذا ِەْ ثوٌطبِّۇ غۇٔذاق ئوٍٍىغبْ ثوالتتىُ

. ثبغمب رازىۋېتچىىالرغب ئوخػبغال ھۆوۈِەتىە لبرغي چىممبٔالرٔي پبظ لىٍىع
ھۆوۈِەتٕىڭ ٍوغۇرۇْ ضودىَەضي ضېٕي ئبٌٍىمبچبْ ئۆٌۈَ جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىپ 

ضبڭب ضىر ثوٌّىطب وېرەن، ثۇ ھۆوۈِەت ثۇ ٍېمىٕمي ٍىٍالردا، ثوٌۇپّۇ . ثوٌغبٔىذى
دېگەْ َٔۇ ٍورن ۋەلەضىذىٓ ثۇٍبٔمي ٍىٍالردا « ئوْ ثىرىٕچي ضېٕتەثىر ۋەلەضي»

 دېگەْ گۇِبْ ثىٍەْ لوٌغب ئبٌغبٔال ثوٌطب، ‘تېررورچي’ضىٍەردىٓ ثىرەرضىٕي 
ئۇٔذالالرٔىڭ خبتب تۇتۇٌغبْ ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ثۇ ٍەردىٓ تېرىه چىمبٌىػي 

غۇٔي پۇغبٍّبْ ثىٍەْ ئېتىراپ لىٍىّۀىي، ثۇٔذاق . ھەرگىس ِۇِىىٓ ئەِەش
ضەْ ٍېڭي لوٌغب . ھۆوۈَ لىٍىٕىػىڭذا ِېٕىڭّۇ ئبالھىذە چوڭ ھەضطەَ ثبر ئىذى

ئبلّبق رازىۋېتچىىٍىرىّىس ھە . ئېٍىٕغىٕىڭذا، ئۆً ئبختۇرۇغمب ِۀّۇ لبتٕبغمبٔىذىُ
. زەھەر ئبختۇرۇظ ثىٍەْ ثوٌۇپ وېتىػتي-تولّبق، پبرتالتمۇچ-دېگۀذىال پىچبق

ِەْ ضېٕىڭ وىتبثٍىرىڭغب لبراپ وەضىپىڭٕي ۋە لبٍطي تبرِىغىٕي ٍبخػي 
ضەْ، ھەلىمەتۀّۇ ئۆز وەضىپىڭگە . وۆرىذىغبٍٔىغىڭٕي ثىٍىۋېٍىػمب تىرىػمبٔىذىُ

-ھەتتب ثۇ لىسىمىػىڭ ضبڭب ئوٍۇْ. ئبالھىذە لىسىمىذىغبْ ثىرضي ئىىۀطەْ
تبِبغبالرغب ٍبوي ئەدەثىٌ ئەضەرٌەرگە لىسىمىػىڭغىّۇ ئورۇْ لبٌذۇرِىغىذەن 

ئۀذى ِەْ، ضېٕىڭذىٓ ثىرەر ٍىپ ئۇچىغب . دەرىجىگە ٍەتىۈزگۀٍىگىٕي ضەزدىُ
ئېرىػىع ئىّىبٔىٕي تېپىع پۇرضىتىگە ٍېمىٕالغتىُ دەپ لبراپ، وەضىپىڭذىٓ 

دېگۀذەن، وىتبثٍىرىڭٕىڭ . ثبغمب لىسىمىػٍىرىڭغب دىممەت لىٍىػمب ثبغٍىذىُ
ئبرىطىذا ئۆز وەضىپىڭ ثىٍەْ لىٍچە ِۇٔبضىۋېتي ثوٌّىغبْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئېغىر 
. ضەۋىَىٍىه ئىجتىّبئىٌ پۀٍەرگە دائىر وىتبثٍىرىڭٕىڭ ثبرٌىمىغب ھەٍراْ لبٌذىُ

ثىر ئېٕجىٕېرغب ٔىطجەتەْ ثۇٔذاق وىتبثالرٔىڭ ٔېّىگە وېرىگي ثبر؟ ثوٌۇپّۇ 
-ٔىتچىَگە ِۇٔبضىۋەتٍىه، پطىخوئبٔبٌىسغب ِۇٔبضىۋەتٍىه، ئۈچۈٔچي پطىخو
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ئىذىَىۋى دوٌمۇٔغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىٍىٍّەرگىّۇ ئبالھىذە زىھٕىڭٕي ثېرىپ 
- ضۀذىىي ثىر ئبالھىذىٍىه، ئبٌغبْ وىتبثٍىرىڭغب ئبً. وەٌگۀٍىگىڭٕي ضەزدىُ

وۈٔىٕي ٍېسىپ لوٍۇغۇڭ ثوٌۇپ، ئۇ چىطىالالر ِبڭب دەضٍەپىي ٍىپ ئۇچىٕي 
پطىخوٌوگىَەگە دائىر وىتبثٍىرىڭٕىڭ ئەڭ دەضٍىۋىذە ضېتىپ . ثەرگەْ ثوٌذى

دېگەْ رەلەٍِەرٔىڭ ‘ ئوْ ئىىىىٕچي دىىبثىر’ئبٌغبٍٔىرىڭٕىڭ ئۈضتىذە 
ٍېسىٍغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ، ضېٕىڭ ثۇ وىتبثالرٔي ٔېّە ئۈچۈْ ضېتىپ ئبٌغبٍٔىغىڭٕي 

ئۇ وۈٔىطي تۇٔجي ئۇٍغۇر ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇغۇچىالر . ِۆٌچەرٌىگەْ ثوٌذۇَ
. ٔبِبٍىع لىٍغبْ وۈٔىگە توغرا وېٍىػي ھەرگىسِۇ ثىر تەضبددىپٍىك ثوالٌّبٍتتي

دېّەن ضەْ، غۇ وۈٔذىٓ ئېتىۋارەْ خەٌمىڭٕىڭ ئىچىي روھي ھبٌىتىٕي ئۆگۈٔۈظ 
لىسىك ٍېرى، ثۇ ٔبِبٍىػىڭالرغب ثبغمىچە وۆز . ٍوٌىغب لەدەَ تبغٍىغبْ ئىىۀطەْ

ثىٍەْ ضۇئبي لوٍۇپ وىتبثالرٔىڭ ثىر ثۇرجىىىگە ٍېسىپ لوٍغبْ تەھٍىٍىڭ ِېٕي 
راضتىٕال ضىٍەرٔىڭ ثۇ ھەرىىىتىڭالردىٓ لبٍطي ثىر : ھەٍراْ لبٌذۇرىذۇ

ضىٍەرٔىڭ . رەھجىرىڭالر پبٍذىٍىٕىپ وەتىۀّىذۇ؟ ئەِّب ِەْ ئۇٔذاق لبرىّبٍّەْ
غۇ لېتىّمي ھەرىىىتىڭالر ثەوال ِۇھىُ ئەھّىَەتىە ئىگە ثىر ھەرىىەت ثوٌغبْ 

وېَىٓ ٍۀە خەٌمىڭٕىڭ دىٕىٌ . ھە، ثۇ گەپٍەرٔي لوٍۇپ تۇراٍٍي. ... ئىذى
ٔبِبٍىػٍىرىغب چىممبْ ۋالىتالرغب توغرا وەٌگەْ ٍىٍالردا ثىرلىطىُ دىٕىٌ تەتمىمبت 

ثۇ ئبرىذا ٍۀە تَۀئۀّېٓ ۋەلەٌىرىگە توغرا . وىتبثٍىرىٕي ئېٍىػمب ثبغالپطەْ
وەٌتۈرۈپ غەرپٕىڭ ٍېڭىچە ئىجتىّبئىٌ ۋە وىػىٍىه ئەروىٍٕىىىە دائىر 

ِەْ . پەٌىطەپە وىتبثٍىرىٕي ئېٍىپ ئولۇغٕىّۇ ثبغٍىغبْ ئىىۀطەْ- پطىخوٌوگىَە
ئەضٍىذە، تَۀئۀّېٓ ِەٍذأىذا ئۆروەظ دېگەْ ثىر ئۇٍغۇرٔىڭ ثىر ِىٍَبرد 

خىتبٍغب دېّووراتىَىذىٓ، وىػىٍىه ھولۇلتىٓ دەرش ثېرىپ ٍۈرگىٕىگە زادىال 
دېّەن، ئۇٍغۇر ٍبظ زىَبٌىٍَىرى ئبرىطىذا غۇ . ئەلٍىُ ٍەتّەً ٍۈرگۀىذى

دەۋىرٌەردىال ثۇ ھەلتىىي ٍۈزٌىٕىػٕىڭ غەوىٍٍىٕىۋاتمبٍٔىغىٕي زادىال 
ِەْ ئۇ ٍبظ ئۇٍغۇر ثبٌىطىٕي، ئوتتۇرىغب چىمىػتىٓ . ئوٍٍىّىغبٔىىۀّەْ

لورلّبٍذىغبْ ٍبۋاٍي تەٌۋىٍىگي ۋە تەٌىَي ئوڭذىٓ وېٍىپ لبٌغبْ ثىر تەۋەوىۈٌچي 
_ . ٔبداْ ثوٌغبٍٔىمىذىٓ غۇٔذاق ئورۇٔغب ئىرىػىپ لبٌغبْ دەپال ئوٍٍىغبٔىىۀّەْ

دېرىسە پەردىطىٕي . خىتبً ئوفىتطېرى ئورٔىذىٓ تۇرۇپ دېرىسە تۈۋىگە وەٌذى
ئۇ لبٍتىپ وېٍىپ جبٍىغب ئوٌتۇرۇپ . لبٍرىپ تۇرۇپ ضىرتمب ثىردەَ لبراپ تۇردى

 :گېپىٕي داۋاَ لىٍذى
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ئۇ، ٍېٕىذىٓ _ ثۇ ٍەردە غۇٔىّۇ ھەٍرأٍىك ثىٍەْ ئوٍالّٔبً ثوٌّبٍذۇوي، _ 
چبلّىغىٕي چىمىرىپ تبِبوىطىٕي تۇتبغتۇرۇپ ثىرٔي لبتتىك غورىۋاٌغبٔذىٓ 

غۇ ھېٍىمي، ثبٍب ِەْ تىٍغب ئېٍىپ ئۆتىىٕىّذەن، – وېَىٓ ضۆزىٕي داۋاَ لىٍذى، 
ئۇٍغۇر ئبٌي ِەوتەپ ' ئوْ ئىىىىٕچي دىىبثىر'ضەوطەْ ثەغىٕچي ٍىٍىذىىي 

ضتودېٕتٍىرى ٔبِبٍىػىذىٓ ثۇرۇْ ھېچجىر ضوتطَبٌىطتىه ئەٌذە ثۇٔچىٍىه 
ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن، ثۇٔچە وەڭ دائىرىٍىه، ثۇٔچىٍىه ئۇزۇٔغب ضوزۇٌغبْ، ثۇٔچە 

تەرتىپٍىه ثىر دېّووراتىَە، وىػىٍىه ھولۇق، ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه تەٌەپ 
ئۇٔىڭ . لىٍىذىغبْ ثىرەر ئولۇغۇچىالر ھەرىىىتي ثوٌغبٍٔىغىٕي ئبڭٍىّىغبٔىذىُ

ثۇ ھەروىتىڭالر ! غىۋرىغبٕٔي دىّەِذىغبْ-ئۈضتىگە ئۇ وۈٍٔەردىىي ضوغۇق لبر
لبزا چوڭ وۆٌىٕي -ھەلىمەتۀّۇ جىُ تۇرغبْ ضوتطىَبٌىسَ الگىرى دېگەْ ثۇ ثبال

ٍەتّىع ٍىً جىُ ٍبتمبْ . تبظ ئېتىپ غبالخػىتىۋەتىۀذەوال ثىر ئىع ثوٌذى
ضوۋېت ئىتتىپبلىٕىڭ دەي ضىٍەرٔىڭ ٍۇرتۇڭالرغب چېگراداظ ثوٌغبْ، دۇَٔبدا 

ئوْ 'ھېچىىُ تؤۇِبٍذىغبْ لبزالىطتبٔىذا، غۇٔذىٓ وېَىٕىي ٍىٍىطي، ٍۀە غۇ 
لبزالىطتبْ  'دەوۈٔىطىٕىڭ ثىر ٍىٍٍىك خبتىرە وۈٔىطي' ئىىىىٕچي دىىبثىر

! ثوٌۇپ، ضوتطىَبٌىطتىه ئەٌٍەرٔي ھەٍراْ لبٌذۇرغبٔىذى' ئولۇغۇچىالر ۋەلەضي
ِبڭب . ضىٍەرٔىڭ ئولۇغۇچىالر ٔبِبٍىػىڭالر ئۈزۈٌّەً دېگىذەن داۋاَ لىٍذى

خۇددى، ضىٍەرٔىڭ غۇ ھەروىتىڭالردىٓ رىغجەتٍىٕىپ، ئەگەر ئۆروەغٕي ئېتىراپ 
لىٍغىٕىّذا، گوٍب ضىٍەرٔىڭ ثبغالپ ثېرىػىڭالر ثىٍەْ، ھەتتب ضىٍەرٔىڭ 

لوزغۇغۇڭالر ثىٍەْ تَۀئۀّېٓ ئولۇغۇچىالر ھەرىىىتي لوزغۇٌۇپ، ئۆروەغٕىڭ 
ثۇ ھەرىىەت، . ٍبردىّي ثىٍەْ ٍولۇرى دوٌمۇٔغب ئېرىػەٌىذىّىىىٓ دېگىُ وېٍىذۇ

وېطىً ٍىّىرىٍىػي ثىٍەْ -ئبخىرى ٍبۋرۇپب ضوتطىَبٌىسَ الگىرىٕىڭ ئۈزۈي
ثەٌىىُ ثۇٔذاق ثبغٍىۋېٍىػىُ ضىٍەردەن ثىر ئۆٌۈۋاتمبْ ِىٍٍەت ! ٔەتىجىٍۀذى

ئەِّب دۇَٔبدا ضەۋەپطىس . ئۈچۈْ ثەوال چوڭ ِۇثبٌىغىٍەغتۈرۈظ ثوٌىػي ِۇِىىٓ
ثۇ خىتبً _ ئىع ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىّۇ ثىر تەثىئىٌ لبٔۇٔىَەت ئەِەضّۇ؟ 

. دىغبٔيھبٍبجبٍٔىٕىپ ضۆزٌەپ لوٌىذىىي تبِبوىطىٕي چېىىػٕىّۇ ئۇٔتۇپ لبي
غۇڭب ئۇ، لوٌىذىىي ئبٌٍىمبچبْ وۆٍۈپ تۈگەپ وەتىەْ تبِبوب لبٌذۇغىٕي وۈٌذأغب 

ِەغرۇر لىَبپەتتە . تبغٍىۋېتىپ، لبٍتب ثىر تبي تبِبوب چىمىرىپ تۇتبغتۇرىۋاٌذى
 : ئوٌتۇرۇپ تبِبوىطىٕي ھۇزۇر لىٍىپ ثىر لبٔچىٕي تبرتىۋاٌذى

وۆپ ئۆتّەً، ئۇٍغۇرالردا زوراۋأٍىممب جبضبرەت لىٍىذىغبْ، ٍوغۇرۇْ _ 
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ھەرىىەتٍەرگە ئۆزىٕي پىذا لىٍىذىغبْ ٍبغالرٔىڭ وۆرۈٌىػىگە ثبغٍىػي، ِېٕي 
ئۆٌىۋاتمبٍٔىغي ِۇلەررەرٌىػىپ ثوٌغبْ ثىر ِىٍٍەت : تېخىّۇ ھەٍراْ لبٌذۇرغبٔىذى

جبْ تبٌىػىۋاتبِذۇ ٍبوي ِەْ ثىٍّەٍذىغبْ ثىرەر ئۈِىذٌىرىّۇ ثبرِۇ ثۇ ِىٍٍەتٕىڭ؟ 
ٍۀي : ِېٕىڭچە ثوٌغبٔذا، ثىرىٕچي خىً ئېھتىّبٌٍىك وۈچٍۈوتەن لىٍىذۇ

ئەِّب ِۇٔذالّۇ ثىر ھەلىمەت ثبروي، رەضّىٌ ئۆٌۈَ ! ئۆٌىۋاتمبٔذىىي جبْ تبٌىػىع
ٍوٌىغب وىرىپ ثوٌغبْ ثىر ِىٍٍەت ئىجبثىٌ وۈچىذىٓ ِەھرۇَ ِىٍٍەت ثوٌىػي 

، ‘ئوْ ئىىىىٕجي ژىٍتوٌغبْ لبزاق ئولۇغۇچىالر ۋەلەضي’ئۇٔذالتب . ن ئىذىەوېر
ئۈچ ثبٌتىك رېطپوپٍىىىٍىرى پبٍتەختىٍىرىٕىڭ لوي ثىٍەْ تۇتبغتۇرۇٌۇظ ’

 دېگۀٍەرٔىڭ ثېػىذا وەٌگەْ ‘تَۀئۀّېٓ ئولۇغۇچىالر ۋەلەضي’ ۋە ‘ۋەلەضي
 ٔىڭ ثبغالِچىٍىغىٕي ‘ئوْ ئىىىىٕچي دىىبثىر ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىالر ۋەلەضي’

لبٔذاق چۈغۀذۈرۈظ وېرەن؟ ٔېّىال ثوٌّىطۇْ، ثىر ِىٍٍەت، ئۆزىٕىڭ زاۋاٌٍىممب 
. ٍۈز تۇتمبٍٔىغىٕي پەرق لىالٌىػىٕىّۇ ئبالھىذە زور ثىر ۋەلە دېَىع ِۇِىىٓ

لىطمىطي، ضەْ ئۀە غۇٔذاق ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه تەٌەپ لىٍىع ۋەلەٌىرى ثوٌغبْ 
ٍۇرتٍىرىڭالرٔي ۋاضتىٍىك ثبھبٔىالرٔي ٍبرىتىپ ئبٍٍىٕىپ چىمىع پۇرضىتىگە 

ئبرىذىٓ ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ضېٕىڭ تەتمىمبتىڭٕىڭ ٔەتىجىٍىرى . ئېرىػىۀىىۀطەْ
ضەْ : ثبغمب ٔىمبپالر ثىٍەْ ئوتتۇرىغب چىمىػمب ثبغٍىغبٔذەن لىٍىذۇ-ثبغمب

ِبلبٌىٍىرىڭذا خەٌمىڭٕىڭ لۇتۇٌۇظ ٍوٌىغب ِېڭىػىٕىڭ ثىر تبرىخىٌ ۋە ئىٕطبٔىٌ 
ِەججورىَەت ثوٌۇپ لېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئۇضتىٍىك ثىٍەْ ٔىمبپالپ وۆرضىتىػىە 

دېگۀذەن ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّىذىڭّۇ ٍبوي زېرىىتىڭّۇ . تىرىػمبٔىىۀطەْ
. ثىٍّىذىُ، خېٍي ئۇزۇْ ثىر ِەزگىً ئۈِىذضىسٌىىىە پېتىپّۇ لبٌغبٔذەن لىٍىطەْ

ضەْ ثۇ ئبرىذا ٍېڭي : ثۇٔي ِەْ ٍۀە غۇ وىتبة تەوچىٍىرىڭذىٓ پەرق لىٍذىُ
لبرىغبٔذا ثۇٔىڭ ئورٔىغب ھبراق ئېٍىػٕي . وىتبة ئېٍىػٕي توختبتمبٔىىۀطەْ

-ٍبوي ثۇِۇ ثىر ٔىمبپٍىٕىػّۇ. ئبضبضٍىك ئورۇٔغب لوٍىۋاٌغبٔذەن وۆرۈٔىطەْ
دەٍذىغبْ ثىر وىتبة ئوتتۇرٌۇلتب پەٍذا ثوٌۇپ « ئىسچي ِەْ»وېَىٓ . ثىٍّىذىُ

ثۇ وىتبثتب، ضېٕىڭ ئۇزۇٔغب ضوزۇٌغبْ، ٔەتىجىگە ئېرىػىع ئىّىبٔىّۇ . لبٌذى
ئېٕىك ثوٌّبٍذىغبْ، ھەتتب خىتبً دېّووراتچىٍىرىٕىڭ غبٌىجىَىتي ثوٌّبً تۇرۇپ 

تېٕچ ’ئەِەٌگە ئىػىع ئىّىبٔىَىتىٕي زادىال لىَبش لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ 
چبلىرىمٍىرىڭٕىڭ ئبدالمىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ِەخطىذىٕي ‘ وىػىٍىه ھولۇق تبٌىػىع

ئبالھىذە تېسٌەغتۈرۈپ ثېرەٌەٍذىغبْ، ئۇضۇي جەھەتتە ضېٕىڭ دېگۀٍىرىڭگە 
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تۈپتىٓ زىت وېٍىذىغبْ ٍېڭىچە ثىر زوراۋأٍىك ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت چبلىرىغىٕي 
ضېٕىڭ ِبلبٌىٍىرىڭٕىڭ ٍوغۇرۇْ ِەزِؤي . ئبالھىذە جىذدى تەوىتٍىگۀىىەْ

ثىٍەْ ثۇ وىتبثالرٔىڭ ِەزِؤىٕي ضېٍىػتۇرىذىغبْ ثوٌطبق، ھەر ئىىىي خىٍىٕىڭ 
ثىرىذىٓ پەرق -ِۇدداضي ئوخػبظ ثوٌۇپ، ھەرىىەت ئۇضۇٌي جەھەتتىال ثىر

ثۇ وىتبثالرٔي لبضىُ ’ئبدەَ ضېٕىڭ تەرجىّەھبٌىڭغب لبراپ، . لىٍىذىىەْ، خبالش
.  دېگەْ گۇِبٔغىّۇ وەٌّەً تۇراٌّبٍذۇ وىػي‘ٍۀە؟-ٍېسىپ چىممبْ ثوٌّىطۇْ

ثىرىذىٓ پەرلٍۀذۈرۈظ -دېّىطىّۇ ثۇ وىتبثٕىڭ تەھٍىً لىٍىع ئۇضٍوثىٕي ثىر
  وىتبثٍىرىٕىڭ ٍبٌغبْ ئبپتورٌىرى وىػىٕي ‘ئىسچىّەْ’ثۇ وۈٍٔەردە . ثەوال تەش

ھەٍراْ لبٌذۇرغىذەن وۆپىَىپ وېتىپ، ثىسٔىڭ رازىۋىتچىىٍىرىّىسٔىڭ ثېػىٕي 
ِېٕىڭچە ثوٌغبٔذا، ضەْ ھېچ ثوٌّىغبٔذا . لبٍذۇرىۋەتىىذەن دەرىجىگە ثېرىپ ٍەتتي

غۇ ئبپتور ثىٍەْ ئۇزۇْ ٍىٍٍىك پىىىرداظ ثىرى ثوٌىػىڭذا لىٍچە گۇِبْ 
ٍوغۇرۇْ : غۇٔذالتىّۇ ِېٕي ئوٍغب ضبٌغبْ ٍۀە ثىر وىتبۋىڭ ثوٌذى. لىٍّبٍّەْ

زەرثە ثېرىع تېررورٌۇق ھەرىىىتىڭالر تېخي ضىطتېّىٍىك لوزغىالٌّبً تۇرغبْ 
 ثىٍەْ وېَىٓ ‘ئىسچي ِەْ’ٍىٍالرغب توغرا وەٌتۈرۈپ ضېتىۋاٌغبْ وىتبۋىڭ، ضېٕىڭ 

ئەِّب ضەْ ثۇ ھەرىىەتٕىڭ . تؤۇغمبٍٔىغىڭٕىّۇ ۋاضتىٍىك ئىطپبتالپ ثېرىذۇ
دوٌمۇْ ھبٌىغب وېٍىػىگە ثبظ ٍېتەوچي ثوٌغبٔالرٔىڭ ثىرى ثوٌىػىڭذا لىٍچە 

ئۈضىۈٔىٍەر -ئېٍېىترؤٍۇق توپٍىّبتون ٍوٌىغب دائىر ئەضۋاپ. گۇِبْ لبٌّبٍذۇ
-وبفىخبٔب’توغرىطىذا ٍېسىٍغبْ ثۇ وىتبثٕي ضېتىۋاٌغبْ ۋالتىڭ دەي تۇٔجي 

غۇٔذىٓ ئېتىۋارەْ، ئۇٍغۇر .  دەۋرىٍىرىگە توغرا وەٌّەوتە‘رېطتۇراْ پبجىئەضي
ۋرگە لەدەَ لوٍغبْ ەتېررورچىٍىك ھەرىىەتٍىرى ثېطىمتۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ د

ئەِّب ضەْ غۇٔچە ِبھىرٌىك ثىٍەْ ٔىمبپٍىٕىپ وەٌگۀطۀىي، غۇٔچە . ثوٌذى
. ئۇزۇْ ٍىٍٍىك ھەرىىىتىڭالردا لىٍچىّۇ ئىس لبٌذۇرِبً ثۈگۈٔگىچە وېٍەٌىگۀطەْ
ھەتتب ضېٕىڭ تۇتۇٌۇپ لېٍىػىڭّۇ ھەرگىس ثىسٔىڭ پبظ لىٍىع ضەۋىَىّىسٔىڭ 

ٍۇلۇرىٍىغىذىٓ ئەِەش، ثەٌىي ضەۋەثىٕي ثىٍگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئۆزەڭٕىڭ ضىرٌىك 
ثوٌّىطب وىُ ثىٍىذۇ، ٍۀە . ثىخەضتەٌىگىڭذىٓ تۇٍۇلطىس لوٌغب چۈغۈپ لبٌذىڭ

ۋەٍبوي وىُ ! لبٔچە ٍىٍالرغىچە ٍۈغۈرۈٔۈپ ئبپەت تېرىپ ٍۈرىذىغبٍٔىغىڭٕي
ثىٍىذۇ، ٍۀە تېخي ثۇ تۇتۇٌۇپ لېٍىػىڭّۇ ثىر ٍبٌغبْ تۇتۇٌۇظ ثوٌۇپ، ثۇِۇ 
!  ضىٍەرٔىڭ لبٍطي ثىر پبجىئە پىالٔىڭالرٔي ئىجرا لىٍىع ئۈچۈّٔىذى تېخي
ھەرھبٌذا، ضېٕىڭ تۇٍۇلطىس لوٌغب چۈغۈپ لېٍىػىڭ ئىچىي پېتىػّبضٍىك 



 152 

ئۀذى ضېٕىڭ ئۇٍغۇر تېررورچىٍىرىغب .  ثوٌغبًدىٓزىذىَىتىڭالرٔىڭ ٔەتىجىطي
ٍۀي دېّەوچىّۀىي، ئۀذى . ئەضمبتىذىغبْ ٍېرىڭّۇ لبٌّىذى دېَىػىە ثوٌىذۇ

ضەْ ثوٌّىطبڭّۇ، ثۇ پبجىئە ٍبرىتىع ھەرىىىتىڭالر ئۆزٌىگىذىٓ توختبپ 
گوٍب ھەِّە ئۇٍغۇرالر ثىرەر خىتبً پبجىئەضي ٍبراتّىطب ئۇ . لبٌىذىغبٔذەن ئەِەش

وۈٔىطي ئۇالرٔىڭ وۆزىگە ئۇٍمۇ وەٌّەٍذىغبٔذەن ثىر خۇِبر ثوٌۇپ لبٌغبٔذەوال 
ِەٌۇَ ثىر ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا، ضەْ ئۆزەڭٕىڭ تبرىخىٌ ۋەزىپىطىٕي . لىٍىذۇ

ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا ضەْ . ِىٍٍىتىڭ ئۈچۈْ ئبدا لىٍىپ ثوٌغبْ ئبدەِطەْ
ضىٍەر ثۇ ھەرىىىتىڭالر ئبرلىٍىك . ِەخطىذىڭگە ٍەتىەْ ئبدەَ ھېطبپٍىٕىطەْ

ثۇ جەھەتتە . ووِّۇٔىسَ تۈزۈِىٕىڭ ٔەق ئبجىس ٔولتىطىٕي تۇتىۋاٌغبْ ئىىۀطىٍەر
. ضېٕي خەٌمىڭٕىڭ ثىۋاضتە تؤىػي الزىُ ئەِەضىەْ: ِۀّۇ ضۀذىٓ لىسغىٕىّەْ

ضەْ . ئەضٍىذىٕال ثۈگۈٔىي غبرائىتىڭالردا ثۇٔذاق تؤۇٌۇغمىّۇ ٍوي لوٍۇٌّبٍذۇ
 ‘ئۇٍغۇر لەھرىّبٔي’ِەڭگۈ تىٍغب ئېٍىّٕبٍذىغبْ، ئەِّب ھەِّە ئۇٔۇتّبٍذىغبْ 

ثىر . ثۇ ضبڭب ئۆٌطەڭّۇ ٍېتىپ ئبغىذىغبْ زور ئبثروً. ثوٌۇپ لبٌىۋېرىطەْ
ئۇ ضەْ ئەِەش ثبغمب ثىرضي ثوٌغىٕىذىّۇ، ضىٍەر  _ ‘ئىسچي ِەْ’ھېطبپتب، ئەگەر 

ئىىىىڭالرٔي ثۈگۈٔىي ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ دەۋر ٍبراتمۇچي ئىىىي وۆرۈّٔەش 
ِبٔب ثۇ دېگۀٍىرىُ، . ئەپطبٔىۋى ئۇٍغۇر لوِبٔذأي دېطەَ ئبغۇرىۋەتىەْ ثوٌّبٍّەْ

ضېٕي ئۆٌۈَ جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىٕىػىڭغب ِۇھىُ ئبضبش ثوٌۇپ ثەرگەچىە، 
ھەتتب . ِەٍذەِذىىي ِۇٔۇ ِېذإٌي ئۀە غۇ خىسِىتىّگە ِۇوۆپبت لىٍىپ ثېرىػتي

ئوفىططېر خىتبً، _ . پبگؤىّغب ثىر توچىب، ِبئبغىّغب ئىىىي دەرىجە لوغۇٌذى
ثۇٔذاق _ لوٌي ثىٍەْ ِەٍذىطىذىىي ِىذاٌٍىرىٕي وۆرضىتىپ ھىجىَىپ لوٍذى، 

ھەتتب ضېٕي لبٍتىذىٓ . ثىرضىٕىڭ ضېٕي ٍۀە ئبٌذاغمب زادىال ھبجىتي چۈغّەٍذۇ
ِېٕىڭذەن ثىر لبرىٍىغۇچىغب . ووچىٍىػىُ ِبڭب زىَبٍٔىك ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ

ٔىطجەتەْ ئبٌغبٔذا، لبرىالٔغۇچىٕي ئۆٌۈَ جبزاضىغب ِەھىۈَ لىالٌىػي، ئۇٔىڭ ئەڭ 
 .چېىىگە ٍەتىەْ ٔەتىجىطي ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىػي وېرەن

لبضىُ، ثۇ خىتبٍٕىڭ ٔېّە ِەخطەتٍەردە ثۇٔچىۋاال گەپٍەرٔي لىٍىپ ئبۋارە 
ئەِّب ئۇٔىڭ ثەزى تەھٍىٍٍىرىگە . ثوٌىۋاتمبٍٔىغىٕي ٍۀىال ئېٕىك ثىٍەٌّىگۀىذى

ئبضتب ئۆز ھۇغَبرٌىغىٕىّۇ ٍولىتىپ ئۇٔىڭ -لىسىمىپ لبٌغبْ لبضىُ، ئبضتب
ھېٍىّۇ ٍبخػي، ثۇ خىتبً . تەھٍىٍٍىرى ئىچىگە وىرىپ وېتىۋاتّبلتب ئىذى

. لبضىّذىٓ تۇٍۇلطىس ضۇئبي ضورىّىذى ٍبوي ئۇٔىّۇ تەھٍىٍىگە لوغىۋاٌّىذى
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ثىٍّەٍال ثەزى ٍىپ -ئەگەر تۇٍۇلطىس گەپ ضوراپ لبٌغبْ ثوٌطب، لبضىّّۇ ثىٍىپ
توال وبپػىپ . ئۇچي تۇتمۇزۇپ لوٍۇظ خەۋىپىذىٓ ضبلٍىٕبٌّىغبْ ثوالر ئىذى

ئبغسىٍىرى لۇرۇپ وەتىە خىتبً ئوفىتطېرىّۇ گېپىٕي توختۇتۇپ ئورٔىذىٓ 
ٍبٔذىىي وۀتىر ئىػىبپالرٔىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ ئىىىي ئىطتبوبْ لبٍٕبلطۇ . تۇردى

جبٍىغب ثېرىپ ئوٌتۇرىۋاٌغبْ ئوفىتطېر، . لۇٍۇپ ثىرىٕي لبضىّغب ئۇزاتتي
ئبٔذىٓ . لبٍٕبلطۈٍىٕي ئوتالپ لوٍۇپ ثىرتبي تبِبوب تۇتبغتۇرۇپ چەوتي

ثۇ ئبرىذا لبضىّّۇ لبٍٕبلطۈٍىٕي . لبٍٕبلطۈٍىٕي پۈدەپ تۇرۇپ ئىچىػىە وىرىػتي
ئىچىەچ لوٌىذىىي تۇتبغتۇرۇٌّىغبْ تبِبوىطىٕي پۇرىغىٕىچە جىُ ئوٌتۇرۇغٕي 

لبضىُ . ئەضٍىذىٕال ئۇٔىڭذىٓ گەپ ضورىغبْ ثىرضىّۇ ٍوق ئىذى. داۋاَ لىٍىۋەردى
ئۇدۇٌىذىىي خىتبً ئوفىتطېرىغب ٍەر تېگىذىٓ لبراپ، ئۇٔىڭ ثبٍبتىذىٓ 

ضۆزٌەۋاتمبٍٔىرىٕىڭ تېگىذە ئۇچۇر ئېٍىػٕي ِەخطەت لىٍىع ثبرِۇ ٍبوي 
ئبدەِگەرچىٍىگي پەٍذا ثوٌۇپ لېٍىپ لبضىّذىٓ ئەپۇ ضوراظ ئۈچۈْ 

ئۇ ٍۀىال ئېٕىك ثىر خۇالضىغب . وبپػىۋاتمبّٔۇدۇ؟ دەپ دەڭ ضېٍىػمب وىرىػتي
 .وېٍەٌّىذى

خىتبً _ . ئۀذى ئەضٍي دېّەوچي ثوٌغبْ گېپىّىسگە وېٍەٍٍي_ 
_ ئوفىتطېرى تبِبوىطىٕىڭ ئىطىٕي ئبضّبٔغب پۈٌىگەچ لبٍتب گېپىگە وەٌذى، 

دېگۀٍىرىّٕي دىممەت لىٍىپ ئبڭال، ثبٍىتىذىٓ دېگىٕىّذەن، ِېٕىڭّۇ ھەضطەَ 
. ثىٍەْ ٍوغۇرۇْ ضوت ضېٕي ئبٌٍىمبچبْ ئۆٌۈَ جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىپ ثوٌغبٔىذى

ِۀّۇ ثىر خۀسۇ ثوٌۇظ ضۈپىتىُ ثىٍەْ، ئۆز خەٌمىّٕي ضۆٍۈغتە ئەڭ وبِىذا 
ِۀّۇ خەٌمىّٕىڭ ثبٌذۇرىراق ثۇ ئبخّبلبٔە ئىذىَىٕىڭ . ضۀذىٓ وېَىٓ لبٌّبضّەْ

لۇرثبٍٔىغي ثوٌۇغىذىٓ لۇتۇٌۇپ پبتىراق ئىٍغبر دېّووراتىه تۈزۈِگە، وىػىٍىه 
غۇٔذاق . ھولۇلٍىرىغب ئېرىػىػىٕي تۆت وۆز ثىٍەْ وۈتىۋاتمبٔالرٔىڭ ثىرىّەْ

ثوٌغبچمب، ِەْ ئۈچۈْ ضىٍەردەن تبرىخىٌ پۇرضىتىٕي ئبٌٍىمبچبْ ٍولىتىپ ثوٌغبْ 
ٔەچچە ِىٍَؤٍۇق ثىر ئۆٌۈۋاتمبْ ِىٍٍەتٕىڭ تەلذىرى لىٍچىٍىه ئەھّىَەتىە ئىگە 

ئەضٍىذىٕال . ِەْ ضېٕي لبراغٍىرىّغب لبٍىً ثوي دەپ ضۆزٌەۋاتمىٕىُ ٍوق. ئەِەش
ئىىىي ئەضىردىٓ ثۇٍبٔمي ئەجذاتٍىرىڭالر لۇدرەتٍىه -ضىٍەرٔىڭ ٍېمىٕمي ثىر

وەٍٕىذىٓ لوٌذىٓ ثېرىپ وەٌگەْ -ِىٍٍىٌ دۆٌەت لۇرۇظ پۇرضەتٍىرىٕي وەٍٕي
ثۇ تبرىخىٌ ئېغىر خبتبٌىغىڭالر، توغرىطي ِەغٍوثىَىتىڭالرٔي . ثىر ِىٍٍەتطىٍەر

پۇچمبلالردا تىّطىمالپ ٍۈرۈپ تۈزىتەٌىػىڭالرغب ِەْ غەخطەْ -ضىٍەرٔىڭ ثۇٌۇڭ
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ھەتتب . ثۈگۈْ غىٕجبڭذا ضىٍەردىٓ وۆپ خۀسۇ ٍبغىّبلتب. زادىال ئىػۀّەٍّەْ
ئۇالرٔىڭ خېٍي وۆپ لىطّي ِۇغۇ ٍەردە تۇغۇٌۇپ، ِۇغۇ ٍەردە ئۆضۈپ 

ئۇالرٔي ئۀذى خىتبً دېّەضتىٓ . ٍېتىٍىۋاتمبْ غىٕجبڭٍىك ثوٌۇپ وەتىۀٍەر
ئۇالرٔىڭ . ئۇٍغۇر دەۋەرضەڭالرِۇ خبتب ثوٌّىغىذەن ثىر ھبٌغب وېٍىپ ثوٌغبْ

ئىچىىرىطىٕي ثىٍىطەْ، ئۇ ٍەرٌەرگە ٍىڭٕە . ثبرىذىغبٔغب ثبغمب ٍېرىّۇ لبٌّىذى
ئۇالرٔي ِىڭ لوغالٍّەْ . تبغٍىطبڭّۇ ٍەرگە چۇغّىگىذەن ئبدەِگە توغۇپ وەتتي

دېطەڭالرِۇ، ئۇالر ثۇ ٍۇرتٕي جبْ تىىىپ ضبلالغتب ضىٍەردىّٕۇ پىذاوبر روھمب 
گەرچە ثۇ ٍىٍالردا ثۇ ٍەرٔي تبغالپ لېچىۋاتمبٔالر وۆپىَىپ وەتىۀذەن . ئىگە

ئۇالر ثۇ . ئوٍٍىّىغىٕىي، ئۇالر ثۇ ٍەرٔي ضېغىّٕبٍذۇ دەپ. وۆرۈٔىػي ِۇِىىٓ
توپىطىٕىڭال پۇرىغىٕي پۇرىۋېٍىػمب ثوٌطىّۇ جېٕىٕي ثېرىػىە تەٍَبر -ٍەرٔىڭ لۇَ

دېگۀذەن، ٍېمىٕمي ئەضىرٌەردىٓ . ئىىۀٍىىىٕي تېخي ئەِذىال ھېص لىٍىػّبلتب
ضىٍەرٔي . ثۇٍبْ، ھۆوۈِەتٍىرىّىس ضىٍەرگە لىٍّىغبْ ئەضىىٍىىٍىرى لبٌّىذى

پەش وۆرىذىغبْ، چەتىە لبلىذىغبْ، ھەتتب ضىٍەرگە ئېغىر زەرثىٍەرٔي ثېرىذىغبْ 
ئەِّب ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئۆتۈپ . ھەرىىەتٍىرىٕي ضبدىر لىٍىپ وەٌذى-ئىع

ھەرلبٔچە ٔبرازى ثوٌطبڭالرِۇ ئورٔىغب . وەتىەْ، وەٍٕىّىسدە لبٌغبْ ئىػالر
ثۇ ھۆوۈِەتٍىرىّىس ضىٍەر تۇرِبق، ثىس ئۆزىّىسگىّۇ ٔېّە . وەٌّەٍذۇ

چىرىگەْ، ٔىَىتي لبرا ثوٌغبْ، ٔبداْ ثوٌغبْ . ئەضىىٍىىٍەرٔي لىٍّىذى دەٍطەْ
ھۆوۈِەتٕىڭ لوي ئبضتىذا ٍبغبغٕىڭ ئبلىۋېتي ھەِّىال ۋالىت ھەِّىال ٍەردە 

خىتبً _ . ئۇٔذاق ٍەردە ٔە ثىر ئىٍگىرىٍەظ ثبر ٍبوي ثىرەر پبراۋأٍىك. ئوخػبظ
ئوفىتطېرى لبٍٕبق ضۈٍىٕي ٍېڭىٍىغبچ ٍۀە ثىر تبي تبِبوب تۇتبغتۇرىۋېٍىپ، گېپىٕي 

 :داۋاِالغتۇردى
 ِىٍَؤٍۇق ەچچەھە، ٔېّە دەۋاتبتتىُ؟ غۇٔذاق، ثۇ ٍەردىىي ئوْ ْ_ 

خەٌمىّٕي، ٔەچچە ٍۈز ِىڭ ِۇٔتىسىُ ھەرثىَىّىسٔي، ٔەچچە ٍۈز ِىڭ ھەرخىً 
ضبلچىٍىرىّىسٔي، ثۇ زېّىٕٕي ثىسٔىڭ لىٍىّىس دەپ ٔەچچە ئەۋالدىٕي ثېغىػٍىغبْ 

- ِىٍَؤٍىغبْ ثىڭتۋەْ ھەرثىٍىرىٕي، لۇراٌٍىك ضبلچي، ِىٕجىڭالر، جبضۇش
ئىػپىَؤالر، ئبالھىذە ۋەزىپە ئۈتەٍذىغبٔالر، ِەٍٍي خبالپ ٍبوي ِەججۇرى ثوٌطىّۇ 

ثىسٔي ھىّبٍە لىٍىذىغبْ، ثىسدىٓ لورلىذىغبْ، ثىسدىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػتىٓ 
ئۀطىرەٍذىغبْ، پۇي، ِبي، ِۀطەپ، ئۈٔىۋاْ، وەضىپ، ئبثروً، غەخطي 

ئبداۋەتٍىرىٕي دەپ ثوٌطىّۇ ثىس ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىػٕي تەرغىپ لىٍىذىغبْ 
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ٍەرٌىىٍىرىڭالرٔىڭ ٔەچچە ِىٍَؤٍۇق ضبٔىٕي لوغۇپ ضبٔبٍذىغبْ ثوٌطبق، 
ضىٍەرٔىڭ ئبٌذىڭالردىىي دۈغّۀٕي ئوْ ِىٍَوْ ثىٍەْ ھېطبپالغمب 

ثۇ ضبٔىغبٍٔىرىّٕي ضىٍەرگە جىُ تۇرۇپ ثېرىذۇ دەپ . ِەججورضىٍەر
ضىٍەر ئۇالرٔي ھەر لبٔچە لورلۇٔچبق، ھەرلبٔچە . ئوٍٍىّبٍذىغبٔطىٍەر ھەرھبٌذا

ٔبداْ، ھەرلبٔچە ٔبِرات دېگىٕىڭالردىّۇ، ئۇالر ٍۀىال ضىٍەردىٓ ۋە ضىٍەرٔي 
ھىّبٍە لىٍىذىغبٔالردىٓ ثىٍىٍّىه، ضىٍەردىٓ ثبً، ضىٍەردىٓ وۈچٍۈن 

ئۇالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي لۇراي . ئىىۀٍىىىٕي ئېطىڭالردىٓ چىمبرِبڭالر
ئىػٍىتىػٕي، زاِبٔىۋى ئۈضىۈٔىٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىػٕي ضىٍەر تەرەپٕىڭ 

ئۇالرٔىڭ لوٌىذا ثبرٌىك ضىَبضەت، ثبرٌىك لبٔۇْ، . ئبدەٍِىرىذىٓ ٍبخػي ثىٍىذۇ
دۇَٔبدىٓ ھەرلبٔچە لبالق . ثبرٌىك ئەضىەر، ثبرٌىك زاِبٔىۋى ئەضٍەھەٌەر ثبر

دىطەڭالرِۇ ضىٍەرگە ٔىطجەتەْ ٍۈزٌەرچە، ھەتتب ِىڭالرچە ھەضطە ئىٍغبر ۋە 
ئەگەر ضىٍەرٔىڭ لوٌۇڭالردىىىٕي لوراي دېَىػىە توغرا _ وۈچٍۈن لۇراٌالرغب ئىگە 

ئەگەر ثېَجىڭذىٓ دەرھبي ٍبردەَ ئبالٌّىغىذەن ھبٌغب وەٌطە، ئەتىراپىذىىي ! وەٌطە
ھەتتب ضىٍەر ئبالھىذە ئىػىٕىپ . خبٌىغبْ ثىر دۆٌەتتىٓ دەرھبي ٍبردەَ ئبالالٍذۇ

ئۀە غۇٔذاق ثىر وۈچٕي . ٍۈرگەْ ٍىرالتىىي تۈروٍەردىّٕۇ ئبضبٔال ٍبردەَ ئبالالٍّىس
ھېٍىغۇ لبراڭغۇٌۇلتىىي ئۇرۇظ ثىٍەْ ئىع ثبغالپطىٍەر، ثىرەر ِىٍَؤٍۇق 

ھېچ ئبِبٌىّىس . ِۇٔتىسىُ لۇراٌٍىك ئبرِىَىڭالر ثوٌغىٕىذىّۇ ٍېڭىپ چىمبٌّبٍطىٍەر
ثىرىّىسٔىڭ گۆغىٕي ٍەپ ثوٌطىّۇ ھبٍبتىّىسٔي ضبلالپ لېٍىػمب -لبٌّىغبٔذا ثىر

لۇٔبلتىٓ ثبغمب ثىرٔېّە -ٌىذىٓ، ثۇغذاًان-ضىٍەر دېگەْ لوً. تىروىػەٌەٍّىس
 .ٍىَەٌّەٍذىىۀطىٍەر

 :خىتبً ئوفىتطېرى تبِبوىطىٕي ٍەڭگۈغٍىۋېٍىپ، گېپىٕي داۋاَ لىٍذى
ثىس ئۀذى ثۇ . ھە دېگۀذىال تىروىػىع توغرىطىذا ئېغىس ئېچىپ ٍۈرِەٍٍي_ 

ثىس ئۆز ِىٍٍىتىّىسٔىال ئەِەش، ضىٍەرٔىّۇ . ۋەتۀٕىڭ ٍېتىػتۈرگەْ ئەۋالتٍىرىّىس
. ثىرٌىىتە ئەروىٓ ۋە پبراۋاْ ٍبغىتىػٕىڭ چبرىٍىرىٕي ثىرٌىىتە ئوٍٍىٕىػىّىس وېرن

ضەْ ثىسٔىڭ دېّووراتچىٍىرىّىسٔىڭ ئۀە غۇٔذاق ثىر جەِئىَەت 
ٍبوي . ٍبرىتبالٍذىغبٍٔىغىغب ئىػۀّەً ثۇ چبرىٕي ئوٍالپ تبپمبْ ثوٌىػىڭ ِۇِىىٓ

وېطىپ _  دېگۀذەن وىتبثالردا ‘ئىسچي ِەْ’ثوٌّىطب ضەْ ئولۇغبْ غۇ 
ئېَتبالٍّۀىي، ئۇ وىتبثالرٔي ضەْ ٍبزِىغبْ ثوٌغىٕىڭذىّۇ، ضەْ ئۇ وىتبثالرٔي 

ئىسچىّۀٕىڭ وىتبثٍىرىذا ِۇضتەلىٍٍىغىڭالرٔىڭ چبرىطي _ چولۇَ ئولۇدۇڭ 



 156 

. ضۈپىتىذە ئۀە غۇ خىً ٍوٌٕي ضىٍەرگە ِەضٍىھەت لىٍىۋاتمبْ ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ
ضەْ ٍبوي ضبڭب ئوخػبظ ئبٌىُ دېَىػىە ثوٌىذىغبْ وىػىٍەر ئىچىّىسدىٓ 

ئۈزۈٌّەً چىمىۋاتمبْ لبرا ٔىَەت، ٔبداْ ٍبوي ٍبۋاٍي وىػىٍىرىّىسٔىڭ ضىٍەرگە 
ضېٍىۋاتمبْ ئبدەَ لېٍىپىذىٓ چىممبْ ئېغىر ئبزاپالغالرغب لبراپال، ثىسٔىڭ 

ِەْ . ھەِّىّىسگە ثۇٔذاق پبجىئەٌىه ئۆٌۈٍِەرٔي راۋا وۆرگەْ ثوٌىػىڭّۇ ِۇِىىٓ
ضېٕىڭ ئۆتىۀذىىي خەٌمىّىسگە لىٍغبْ ۋەھػىٍىىٍىرىڭٕي ضۈرۈغتە لىٍىع 

ثەٌىىُ ضېٕىڭ ئورٔىڭذا ِەْ ثوٌطبِّۇ، ِۀّۇ غۇ ٍوٌغب . ٔىَىتىذە ئەِەضّەْ
وىرىپ لبالِذىُ وىُ ثىٍىذۇ؟ ھەتتب ثىس ضىٍەردىّٕۇ ئبغۇرىۋېتىػىّىس تۇرغبٔال 

ٍبپؤالر ثېطىپ وىرىۋىذى، زاِبٔىۋى ٔەچچە ِىٍَوْ وىػىٍىه ِۇٔتىسىُ . گەپ
ئبرِىَىّىس ثبر تۇرۇغٍۇق، ٍۀە دۇَٔبدىىي ٔۇرغۇْ دۆٌەتٍەر ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك 

غەوىٍذە لۇراي ۋە ِبددىٌ ٍبردەَ لىٍىۋاتمىٕىغب لبرىّبً ٍبپوْ ثبٌىٍىرىٕي، 
ئبٍبٌٍىرىٕي، لېرىٍىرىٕي تۇتىۋاٌغىٕىذا تېرىه تۇرغۇزۇپ ٍۈرىىىٕي ضۇغۇرىۋېٍىپ 

ئۇٔىڭغب ضېٍىػتۇرغبٔذا ضىٍەرٔىڭ . لورۇپ ٍەۋەتىۀٍەرِۇ ثوٌغبٔىىەْ
دېّەوچىّۀىي، ضەْ ثۇرۇْ ثىسدىٓ لبٔچە وىػىٕي ! لىٍىۋاتمىٕىڭالر ٔېّىذى

ِۀذىٓ ضورىطبڭ، ئۇ ئۆٌگۀٍەر پەلەت . ئۆٌتۈرگۀٍىگىڭگە ئۀذى لىسىمّبٍّەْ
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە غىٕجبڭذا ٍبغبۋاتمبْ . تەٌىَي ٍوق ٍۇرتذاغٍىرىّىس ئىىۀال دەٍّەْ

ٔەچچە ئوْ ِىٍَوْ ئبدىّىّىسدىٓ ثىرٔەچچە ِىڭىٕىڭ ئۆٌتۈرۈٌىػي ثىٍەْ 
. ئبدىّىّىس وبِىَىپ لبالِتي؟ ثۇ ٍەردە ھېٍىّۇ ٍېتىپ ئبغمىچە ئبدىّىّىس تۇرۇپتۇ
ِېٕىڭ ضۀذىٓ وۈتىذىغىٕىُ، ضۀّۇ ثىر ئولۇغبْ ئبدەِطەْ، ثىسٔىڭ ثۇ ٍەردە 

ئىچىّىسدىىي ٔبدأالرٔىڭ . ثىرٌىىتە تېٕچ ٍبغبغتىٓ ثبغمب چىمىع ٍوٌىّىس ٍوق
ئەِّب غۇٔىڭغب . ئەتىال تۈگەپ وېتىذىغبٍٔىمىغىّۇ وبپبٌەتٍىه لىالٌّبٍّىس

ئىػۀگىٕىي، ضېٕىڭذەن ئەلىٍٍىك ئىٕطبٔالر ِەٍٍي ضىٍەردە ثوٌطۇْ ٍبوي ثىسدە 
ثۇٔذالالرٔىڭ وۆپىَىػىگە ئەگىػىپ، . ثوٌطۇْ، چولۇَ وۈٔطبٍىٓ وۆپىَىپ ثبرىذۇ

ثۇ ٍەردىىي ٔبھەلچىٍىىٍەرِۇ ثبرغبٔطېرى ئبزىَىپ ثبرىذىغبٍٔىمىذا لىٍچە گۇِبْ 
گەپ ثۇ ٍەرگە وەٌگۀذە ثۇ خىتبً ئبۋازىٕي پەضەٍتىپ لبضىّغب ثوٍٕىٕي _ . ٍوق

ضەْ ئىػۀگىٕىي، ھەِّە وىػي تەڭ ثبراۋەر _ ئۇزارتىپ تۇرۇپ دېذى، 
ئۇ . ٍبغىَبالٍذىغبْ دېّووراتىه، ئىٕطبٔىٌ ۋەزىَەت چولۇَ پبت ٍېمىٕذا ٍبرىتىٍىذۇ

وۈٍٔەرگە ثبرغبٔذا ثۇرۇٔمىذەن ِىٍٍىٌ ٔبھەلچىٍىىٍەرگە زادىال پۇرضەت 
غۇڭب، ٍېمىٕذا ضېٕىڭ . ِۀّۇ غۇ ٍوٌٕي تۇتمبٔالردىٓ ثىرىّەْ! ثېرىٍّەٍذۇ
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دېٍوٍىڭ ھەلمىذە ٍوغۇرۇْ ھەٍئېتىّىسدىىىٍەرگە ضۆزٌەپ ثەرگۀىذىُ، ئۇالر 
ضېٕىڭ ٍبزغبْ پطىخوٌوگىَە توغرىطىذىىي ِبلبٌىٍىرىڭٕىڭ تەرجىّىطىٕي وۆرۈپ 

ئۇالر ضېٕي لۇتۇٌذۇرۇپ . ثېمىػٕي تەٌەپ لىٍغبٔىذى، ِەْ ئبپىرىپ وۆرضەتتىُ
ثۇٔذاق ئىٍغبر پىىىرٌىه وىػىٍەر . ثىرەر دۆٌەتىە لبچۇرىۋېتىػٕي پىالٍٔىػىۋاتىذۇ

ثەن وېچىىىپ . ثۈگۈٔال ئەِەش، ئەتىگىّۇ الزىُ دېَىػىپ ثۇ لبرارٔي ئېٍىػتي
غۇٔذالتىّۇ، ئۇ دوضتٍىرىُ ٍولۇرىذىىىٍەرگە ثىر ٔېّىٍەرٔي . لبپتىّىس، ئبِبي لبٔچە

دەپ ٍۈرۈپ، ضېٕىڭ ئۆٌۈَ جبزاٍىڭٕىڭ ئىجرا لىٍىٕىع ۋالتىٕي ِۇددەتطىس 
. ئبڭغىچە لبٌغبْ چبرىالر ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرىػىۋاتىذۇ. وېچىىتۈرگۈزەٌىذى

 ... ھەرھبٌذا . ٍوق، ثىٍّەٍّەْ- ثۇٔذىٓ وېَىٓ ئىىىىّىس ٍۀە وۆرۈغەٌەِذۇق
_报告上校同志,饭来了 ! _ ئىػىىتە ئبڭالٔغبْ ثۇ ئبۋاز ثىٍەْ ئوفىتطېرٔىڭ

 . گېپي ئۈزۈٌذى

_ 送进来! _ دېَىػي ثىٍەْ تەڭ، ئىىىي خىتبً گۇٔذىپبً ئىىىي تەخطە
گۆغٍۈن ٌەغّۀٕي وۆتۈرۈغۈپ وىرىپ وۀتىرٔىڭ ئۈضتىگە لوٍۇپ، چبش ثېرىپ 

ثۇ ٍېمىٕالردا ئۇٍغۇرالرٔىڭ _ چىمىػمب تەِػىٍىۋىذى، ئوفىتطېر ئۇالرٔي توختبتتي، 
 پۇغۇرغبْ زىخ وبۋىجي تېپىالِذىىەْ؟

ئوفىتطېر، گۇٔذىپبٍالرٔىڭ ثوٌىذۇ دېگەْ جبۋاثىٕي ئبٌغبٔذىٓ وېَىٓ، 
ٍبٔچۇلىذىٓ ٍۈز ٍۋۀٍىه پۇٌذىٓ ثىرٔي چىمىرىپ لبٌغىٕىٕىڭ ھەِّىطىگە وبۋاپ 

گۇٔذىپبٍالر لبٍتب چبش ثېرىپ ِبڭغىٍىۋاتمىٕىذا، . ئېٍىپ وېٍىػىە ثوٍرىذى
 :ئوفىتطېر ٍۀە ئۇالرغب دېذى

ثۇٔىڭغب ٍېڭي تۈرِە وىَىٍّىرىذىٓ ثىر لۇر تېپىپ وىرىڭالر، لېٍىٕراق _ 
دەپ _ . ئۇچىطىذىىىٕي ٍبخػىالپ ثىر ٍەردە ضبلالپ لوٍۇڭالر. ثوٌطۇْ

 .جېىىٍىگەْ ثوٌذى
ھەلىمىٌ توغرا ’غۇٔذاق لىٍىپ، ثۇ ٍوغۇرۇْ دېّووراتچي خىتبً، لبضىّٕي 

غب لبٍتۇرغبٍٔىمىغب ئىػىٕىپ لبٌذىّۇ ئەٍتەۋىر، ٍۀە ِۇٔذاق دەپ لوغۇپ ‘ ٍوي
 :لوٍذى

 ! خبتىرجەَ ثوي، پبت ئبرىذا چولۇَ ھبوىّىَەتٕي دېّووراتچىالر لوٌغب ئبٌىذۇ_ 
زىخ وبۋاپتىّٕۇ خېٍىال . لبضىُ تبِىغىٕي ئبالھىذە ئىػتەً ثىٍەْ ٍېذى

تبِبلتىٓ . ئۇٔىڭذا لىٍچىٍىه تبرتىٕغبٍٔىك ئبالِەتٍىرى وۆرۈٌّەٍتتي. ٍېذى
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 .وېَىٓ خىتبً ئوفىتطېرى لبضىّغب ئۈِىذۋارٌىك ثىٍەْ لبراپ خوغٍىػىپ لبٌذى
ٍېرىُ ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ لبضىُ تۇٔجي لېتىُ تبٍبق ٍىّەً، پبوىس تۈرِە 

لوٌىذا پبختىٍىك چبپبٔذىّٕۇ ثىرى ثبر . وىَىٍّىرى ثىٍەْ وبِېرغب لبٍتۇرىٍىۋاتبتتي
 . ئىذى

دېگۀذەن ۋارلىراغالر ثىٍەْ وەٍٕىذىٓ ! ... - ئۇدۇٌغب! ... ضوٌغب! ... ئوڭغب
 : وېٍىۋاتمبْ گۇٔذىپبٍالردىٓ ثىرضي ئبضتب لبضىّغب پىچىرالپ لوٍذى

 .ثۇ ئەِەٌذار ثەوال ٍبخػي ئبدەَ_ 
ٍېڭي تۈرِە وىَىٍّىرى ثىٍەْ پبرلىراپ -ثۇ لېتىُ لبضىّٕىڭ ٍەپ

وۈٌۈِطىرىگىٕىچە تۇٔجي لېتىُ ئۆزى ِېڭىپ وىرىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرگەْ 
 .تۈرِىذاغٍىرىٕىڭ ئبغسى ئېچىٍىپال لبٌغبٔىذى

دەپ ٍېٕىذىىىطىگە پىچىرٌىذى _ . دەڭال-ثۇٔىّۇ ئىٍّەوىە ئىٍىپتۇ_ 
 . ِۇھبجىر

ثىرٔەچچە ضبئەت ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ گۇٔذىپبٍالر غبراخػىتىپ وبِېرٔىڭ 
 :ئىػىىىٕي ئېچىپ ۋارلىراغتي

 _犯人吐尔地,马上出来! 

تۇردى ٍېٕىذىىىطىگە _ . ثبٍب ضبڭب دېّىذىّّۇ، ئۇ ثىسٔي ضېتىپ ثوٌغبٔگەپ_ 
 . پىچىرٌىغىٕىچە ئورٔىذىٓ تۇرۇپ وبِېردىٓ چىمتي

خېٍي ۋالىت ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ گۇٔذىپبٍالر ِۇھبجىرٔي دارلىرىتىپ 
ضۆرىػىپ وبِېرٔىڭ ئىػىىىذىٓ ئىچىگە تبغٍىۋېتىپ ئىػىىٕي لۇٌۇپالپ وېتىپ 

 . لېٍىػتي
ھوغطىس ٍبتمبْ . لبضىُ ٍەردە ٍبتمبْ تۇردىٕىڭ ثېػىٕي ٍۈٌەپ لبراپ ثبلتي

لبضىُ ئۇٔىڭ ثېػىغب ٍېڭي پبختىٍىك چبپىٕىٕي . تۇردى لىّىر لىٍّبً ٍبتبتتي
ئبٔذىٓ ثىر ثۇٌۇڭذا دۈگذەٍگىٕىچە . ضېٍىپ لبتالپ ٍبضتۇق لىٍىپ لوٍۇپ ثەردى

ئوٌتۇرۇپ ھېٍىمي خىتبً ئوفىتطېرىٕىڭ دېگۀٍىرىٕي ئەضٍەغىە تىرىػىپ 
پەلەت، ثبٍب . ئەِّب ئۇٔىڭ دېگۀٍىرىذىٓ ھېچٕېّە ئېطىذە لبٌّىغبٔىذى. وۆردى

ثۇ تەَ ئۈچۈّٔۇ ’: ٍىگەْ ِېسىه وبۋاپٕىڭ تەِي تېخىچىال ئبغسىذىٓ وەتّىگۀىذى
 ‘...لبٔذاق؟- ئۆٌۈغىە ئەرزىّذۇ

 . لبضىّٕىڭ خىَبٌىغب ٔېّىػمىذۇر ئۇٔىڭ ئبپىطي وېٍىپ تۇرىۋاٌذى
ثىچبرە ئبپبَ، تۆت ثبٌىطىٕي لبتبرغب لوغىّەْ دەپ ٔېّە جبپبالرٔي ’
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 . ... ٔىڭ وۆز ئبٌذىغب ثبٌىٍىك چبغٍىرى وېٍىػىە ثبغٍىذىئۇ‘ !تبرتّىذى
 

ثىچبرە ئبٔب، ثىر لوٌىذا لبضىّٕي ٍېتىٍەپ، ٍۀە ثىر لوٌىذا ئەضىي چىٍەوٕي 
وۆتۈرۈپ  ِەھەٌٍىطىٕىڭ وەٍٕىذىىي پىٕتوزاخبٔىٕىڭ ئەخٍەتخبٔىطىغب ثېرىپ 

. وۈٌٍەرٔي چۇخچىالپ ثىرٔېّىٍەرٔي ئبختۇراتتي-ئىٍّەن تۆِۈر ثىٍەْ ئەخٍەت
ئبرىالپ ثبٌىطىٕىڭ لوٌىٕي لوٍىۋېتىپ ثىرەر پبرچە چبال وۆٍگەْ غبخبر، ئوتۇْ 

ٔېرىمي ِەھەٌٍىٕىڭ ضۇ تۇرثىطىغب . ... پبرچىٍىرىٕي ئېٍىپ چېٍىگىگە تبغالٍتتي
تبوىراڭػىپ لبتبر تىسىٍغبْ . ئەپىەظ وۆتۈرۈپ ثېرىپ ضۇغب ئۈچىرەت تۇتبتتي

چىٍەوٍەرٔىڭ لوي پوِپىطىٕي ھەر ثبضمبٔذا ووٌذۇرالپ ئېمىپ تۇرغبْ ضۇ 
ثىرٌەپ ٍېمىٍٕىػىػىٕي وۈتۈغتىٓ زېرىىىػٍىه ثىر ئىع ثۇ دۇَٔبدا -تۇرثىطىغب ثىر

ثوٌّىطب وېرەن؟ ِىڭ تەضتە جۈِەوىە ٍېمىٕالغمىٕىذا ضۇ توختبپ لېٍىػىٕىڭ 
وۆوتبتخبٔىالردىٓ تبغالٔذۇق وۆن پبرچىٍىرىٕي ٍىغىپ ! ئبزاۋىٕي دېّەڭ تېخي

وېٍىپ ئۇِبچٕىڭ ٍۈزىگە ئبزراق ثوٌطىّۇ رەڭ لوتۇظ، ثۇ ئبٔىٕىڭ وۆڭٍىٕي ئبزراق 
ثىچبرە ئبٔب ثۆغۈوتىىي ثبٌىطىٕي ئېتىگىگە . ثوٌطىّۇ خوغبي لىالتتي

ئوٌتۇرغىسىۋېٍىپ، لبزأذا تولۇروخػىپ لبٍٕبۋاتمبْ ئۇِىچىغب لبراپ ثبٌىٍىرىٕي 
. ثبغرىغب ثېطىپ ِۆٌذۈرٌەپ ٍىغٍىغبٍٔىغىٕي لبضىُ ٔۇرغۇْ لېتىُ وۆرگۀىذى

ثەزىذە دادىطي ثىر ٍەرٌەردىٓ ثىرەر پبرچە ئبق ٔبْ پبرچىطي تېپىپ وىرضە، ثىچبرە 
دە، ئۇٔي دەرھبي -ئبٔب خوغبٌٍىغىذىٓ وىچىه ثبٌىذەن ئوٍٕبلػىپ وېتەتتي

ئۇغػبق پبرچىالرغب ثۆٌۈپ ضۇٔذۇرۇپ ئبلٕبٔغب وۆزٌىرىٕي تىىىپ ِۆٌذۈرٌىػىپ 
ئۆزى ئبٌمىٕىذا لبٌغبْ . تەٌّۈرۈپ تۇرغبْ ثبٌىٍىرىغب ثۆٌۈغتۈرۈپ ثېرەتتي

ئۇۋالٍىرىٕي ئبغسىغب وبپ لىٍىپ، ئبلٕبٕٔي ِەززە لىٍىپ ٍېَىػىۋاتمبْ ٔبرضىذە 
ِبٔب ثۇ، ثۇ ٍبظ ئبٍبٌٕىڭ . ئۇِبق ثبٌىٍىرىغب لبراپ ئوٌتۇرۇپ ٍبٍراپ وېتەتتي

 ! ثىر خوغبٌٍىغي ئىذى-ثىردىٓ
وىٍّەر تەرىپىذىٓ ۋە ٔېّە ئۈچۈْ تەوٍىپ لىٍغبٍٔىغىٕي ثىٍىپ ثوٌغىٍي 

ٍبٌىڭبچ خىتبٍالرٔي وۈتىۋاٌىّىس -ثوٌّبٍذىغبْ لۇِذەن ِىغىٍذاپ وېٍىۋاتمبْ ئبچ
-دەپ ئۇ ٍىٍٍىرى ٔېّە وۈٍٔەرٔي وۆرِىذى ثۇ ئەٌٕىڭ ئبق وۆڭۈي ئىٕطبٍٔىرى

 ئۇٍغۇرالرٔي ئۆز ٍۇرتٍىرىذىٓ تئۀە غۇ خىتبٍالر ِبٔب ثۈگۈْ غۇ ِىھّبٔذوش! ھە؟
لوغالپ چىمىرىع ٍبوي ئۆز ٍېرىذە ٍولىتىۋېتىػٕىڭ چبرىطىٕي ئىسدىػىپ ٔېّە 

دە، ھەً -ۋەھػىٍىىٍەرٔي لىٍىػّىذى، ٍىالٔغب رەھىُ لىٍطبڭ وۆرىذىغىٕىڭ غۇ
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ھېٍىّۇ ٍبخػي، لبضىّٕىڭ تۇرىۋاتمبْ غەھىرى ئەڭ ثبٍبغبت ! رەھىّطىس خىتبٍالر
ٔۇرغۇْ ٍەرٌەردە ٍەٍذىغبٔغب لۇٔبق ٍىٍتىسٌىرىّۇ لبٌّبً، . ٍەرٌەرٔىڭ ثىرى ئىذى

ھەتتب ثبً ! دەرەخ لوۋزالٍىرىٕي لبٍٕىتىپ ئىچىػالرِۇ ئبدەتتىىي ئىػالردىٓ ئىىەْ
ٔبھىَىطىذە پۈتۈْ ئىطىىالتتىىي ئبغٍىمالرٔي ئبپەت ئبضتىذا لبٌغبْ خىتبً 

پ لبرار ئېٍىػىپ، ٍۇرتٕىڭ ٍېرىّىغب ٍېمىٓ ئبدىّي ەٍۇرتذاغٍىرىغب ضبلالٍّىس د
لبضىُ وېَىٓ ثىر ئىع ثىٍەْ پۀٍەر ئبوبدېّىَىطي ! ... ئبچٍىمتىٓ ئۆٌۈپ وەتىەْ

ٔىڭ ٍىغىٓ زاٌىذا ثبً ىئىجتىّبئىٌ پۀٍەر تەتمىمبت ٍۇرتىغب ثبرغىٕىذا، ئبوبدېّىٌ
ٔبھىَىطىذە ٔەچچە ئوْ ِىڭ ئۇٍغۇرٔي ضۇٔئىٌ ئبچبرچىٍىك پەٍذا لىٍىپ 

ئۆٌۈغىگە ثبظ ضەۋەثچي ثوٌغبْ ضبثىك ٔبھىَىٍىه پبرتىىوَ ضېىىرتبرىٕىڭ 
دېگەْ تېّىذا ' ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىػٕىڭ ئەڭ ٔەتىجىٍىه ئۇضۇٌٍىرى'
ئۇ جبٌالت خىتبً، وېَىٓ ِىٍٍىٌ . لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرگۀىذى' ئىٍّىٌ دووالت'

ھېططىَبتالرٔي ۋە ِىٍٍىٌ ٔبرازىٍىمالرٔي ثبضتۇرۇظ ئۇضۇٌٍىرىٕي تەتمىك لىٍىع 
پروگراِّىطي ثوٍىچە پبئبٌىَەت لىٍىذىغبْ ِىٍٍەتٍەر تەتمىمبت ٍۇرتىٕىڭ ثبغٍىمي 

ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىال غۇ ثۈگۈٔىي تېرىطىگە پبتّبً ٍەرٌىىٍەرٔي ! لىٍىٕغبٔىىەْ
دەضطەپ ٍۈرگەْ خىتبٍالرٔي لۇتمۇزۇپ لېٍىػٕي تۈپىي ِەخطەت لىٍغبْ 

ثۇٔىڭذىٓ ٔبرازى ثوٌغبْ ٍبوي غۇٔذاق گۇِبْ لىٍىٕغبْ . پىالٍٔىك ئىػالر ئىذى
ثىرەر ِىٍَوْ ٍەرٌىه، ھەرخىً ثەدٔبِالر ثىٍەْ ضبٔبئەت راٍؤٍىرىذىٓ ھەٍذىٍىپ 

لبضىّٕىڭ دادىطىّۇ ثۇ . چەت ٍېسىالرغب لوغالٔذى ٍبوي تۈرِىٍەرگە ضوالٔذى
تۈردىىي تەغذىردىٓ لىً وۆۋرۈگىذىٓ ئۆتىۀذەن ِىڭ تەضتە ئۆتۈپ ئبراْ 

ٌەرٔىڭ ' تەٌەٍٍىه'لۇتۇٌۇپ غەھەردە ٍبغبظ ھەلمىگە ئېرىػەٌىگەْ ئبز ضبٔذىىي 
 . ... ثىرى ئىذى

لبضىُ ثۈگۈْ ئوٌتۇرۇپ ئوٍٍىغىٕىذا، غۇ ۋالىتتىىي ۋەلەٌەرٔىڭ ٍۀە ثىر 
ئۇ ٍىٍالردا، ۋەتىٕىّىسگە خىتبٍذىٓ تېخي پوٍىس : تەرىپىگە زادىال ئەلٍي ٍەتّەٍتتي

رەضّي لبتٕىّىغبْ ثوٌطىّۇ، ثبرٌىك ضىٕبق لىٍىپ ِبڭغۇزۇغالر ئبضبضەْ پۈتىەْ 
ٍەرئبضتي تەغىىالتي « خىپ»ئۀە غۇٔذاق ثىر پەٍىتتە، . ثىر ۋالىتالر ئىذى

ضەٌذەن ئەزا وۆپەٍتىع ۋەزىَىتىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈپ، ثۇ پبرتىَىٕىڭ پبئبٌىَىتىٕي 
ئۇ ٍىٍالردا ئۇچمبٔذەن تەرەلمىٌ . ئبضبضەْ ئبغىبرە ھبٌەتىە وەٌتۈرۈغىۀىذى

تىرأطىپورت، ثىٕبوبرٌىك، -لىٍىۋاتمبْ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ضبٔبئەت، ِۇالزىّەت، لبتٕبظ
ئېٕېرگىَە ۋە وبْ ئىػٍىرى ضبھەٌىرى خىتبٍذىٓ وەٌتۈرۈٌىذىغبْ ِبڭٍۇر ئىػچىالر 
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ثىٍەْ زادىال توٌۇلالظ ئىّىبٔىغب ئېرىػەٌّەٍۋاتمبْ ثوٌغبچمب، ئبضبضەْ ٍەرٌىه 
ئۀە غۇٔذاق ثىر . خىسِەتچىٍەر ثىٍەْ توٌۇلٍىٕىپ وەٌّەوتە ئىذى-ئىػچي

ئىػچىالر ضېپي ۋە غەھەر ئبھبٌىطي ئبرىطىذا وەڭ وۆٌەٍِىه « خىپ»ۋەزىَەتتە، 
ٔەتىجىذە، ٍۈزِىڭٍىغبْ . ئبغىبرە دېگىذەن ئەزا وۆپەٍتىع دوٌمۇٔي ٍبرىتىػتي

ئبٔذىٓ ثۇ . خىسِەتچىٍەر ثۇ پبرتىَىگە ئەزا ثوٌۇپ تىسىٍّىتىٍذى-ٍەرٌىه ئىػچي
خىسِەتچىٍەر ثبرٌىك ضبٔبئەت ۋە وبْ راٍؤٍىرىذىٓ -تۈردىىي ٍەرٌىه ئىػچي

الگىرالرغب ٍىغىۋېٍىٕىپ ثىرالال ئىػتىٓ ھەٍذىٍىپ ٍېسىالرغب ضۈرگۈْ 
ئۇالرٔىڭ ئورٔىغب وەٍٕي ئۈزۈٌّەً وېٍىۋاتمبْ پوٍىسالردا . لىٍىۋېتىٍگۀىذى

. توغۇپ وېٍىٕگەْ ِىٍَوْ وىػىٍىه خىتبً ِبڭٍۇرٌىرى جبٍالغتۇرۇٌذى
ئەجىجب ثۇ . ِۇ دەي ئۀە غۇ پەٍىتتە ئوتتۇرىغب چىممبٔىذى' ئبچبرچىٍىك ئبپىتي'

 ...ٔىڭ خبتب پىالٍٔىػىذىٓ ئوتتۇرغب چىممبّٔۇ ٍبوي « خىپ»ھبدىطىٍەر 
. خەٍرىَەت، لبضىُ ئۇ ٍىٍٍىرى دادىطىٕىڭ وۆٌگىٕىٕي زادىال ئەضٍىَەٌّەٍتتي

ثۇ دادىٕىڭ . لبپىغي تۈرۈوال ٍۈرىذىغبْ ثۇ دادىذىٓ لبضىُ لورلۇپال ٍۈرەتتي
غۇٔچە لېَىٓ وۈٍٔەردە، ثبٌىٍىرىُ ئۈچۈْ دەپ ئبچال ٍۈرىذىغبٍٔىغىٕي، ثبٌىٍىرىُ 
ئۈچۈْ تىجەٍّەْ دەپ غۇٔچە ٍىرالتىىي ئىػىغب پىَبدە ثېرىپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي، 

تىطبدىٌ ثېطىّالر ئبضتىذا قئبچٍىك، ھبرغىٍٕىك، ھەرخىً ضىَبضىٌ، ِىٍٍىٌ ۋە ئې
لبٌغبْ ثۇ دادىٕىڭ ٍۈزىگە وۈٌىە وەٌّەضٍىگىٕي لبضىُ ئۇ ٍبغٍىرىذا لبٔذالّۇ 

 ! چۈغىٕىپ ٍېتەٌىطۇْ
ئېچىپ ئىػتىٓ لبٍتىػىذا، تبغبر پبرچىٍىرىذىٓ -لبضىّٕىڭ دادىطي ھېرىپ

لىٍىپ تبغالپال ئۆٍىذىٓ چىمىپ ‘ !تبراق’ٔي ' ضوِىىطي’ئۆزى تىىىۋاٌغبْ 
ئۇزالالغّبٍال لبضىُ ئۇوىٍىرى ثىٍەْ -دادىطي ئىػىىتىٓ ئۇزالٍىػب. وېتەتتي

ئىىىي پبرچە ئوتۇْ، -ئىچىذىٓ ثىر. ثىرگە ثۇ ضىرٌىك خبٌتىغب ئۆزٌىرىٕي ئېتىػبتتي
ٍبڭَو چىمىپّۇ -ئىىىي ثبظ ضەۋزە-ئەضىي وىتبثالر، تەٌەٍٍىرى وېٍىپ لبٌطب ثىرەر

ثۇٔذاق چبغالردا ئۇالر لۇغمبچتەن ۋىچىرالغمىٕىچە ضبڭب جىك وەتتي، ِبڭب . لبالتتي
ئبز تەگذى دېَىػىپ ٍۈرۈپ ضەۋزىٕي ثۆٌۈغۈپ ِەززە لىٍىػطب، ٍبڭَؤي دەرھبي 

وەچٍىه ئۇِبچ پىػمىچە ثىر ٍېٕي . ئۇچبلٕىڭ ئبضتىذىىي وۈٌگە وۆِۈغەتتي
پىػىپ وۆٍۈپ وەتىەْ، ٍۀە ثىر ٍېٕي خبَ لبٌغبْ ثۇ لۇِچبِغۇرٌىرىٕي توال 

ووچىٍىػىپ پىػىػمىّۇ پۇرضەت ثېرىػّەً دەرھبي ثۆٌۈغۈپ غبجىالغمب 
ثۇرٔي لبپمبرا ثوٍىٍىپ -تبِبق پىػمىچە ئبرىٍىمتب ھەِّىٕىڭ ئبغسى. وىرىػەتتي
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 . ... ثوالتتي
ئۆٍىذە ئوٌتۇرِبٍذىغبْ ثۇ دادا، ثبٌىٍىرىٕىڭ ثۇ پبجىئەٌىه لىَبپىتىٕي 

وۆرۈغىە چىذىّبً ضىرتمب لېچىپ وېتەِذىغبٔذۇ ٍبوي ثبٌىٍىرىٕىڭ ثۇ 
ئبچىۆزٌىگىذىٓ ٔەپىرەتٍىٕىپ ٍولۇٌۇپ وېتەِذىغبٔذۇ؟ راش دېگۀذەن، ئۇ 

ئىػمىٍىپ، ئۇ . ... ئبٔىٍىرىٕي زادىال ثىٍگىٍي ثوٌّبٍتتي-ٍىٍٍىرىٕىڭ ئبتب
 .وۈٍٔەرٔىڭ ثبٌىٍىرى ئبضبضەْ ئۀە غۇٔذاق وۈٍٔەرٔي ٍبغبپ ثبال ثوٌغبٔىذى

دادىطىٕىڭ ئىذارىطي . لبضىُ ئوثذأال ئېطىٕي ثىٍىپ لبٌغبْ ٍىٍٍىرى ئىذى
خىتبٍالر ثىٍەْ ٌىك توٌغبْ، ئبز لبٌغبْ ئۇٍغۇرالرٔىّۇ ثىر ٍەرگە ٍىغىۋېٍىػىپ 

ٍېرىُ وېچىٍەرگىچە ثىرٔېّىٍەر دەپ ضۆزٌەتىۈزىذىغبْ، ئبرىالپ ئبرىٍىرىذىٓ ثىر 
لبٔچىطىٕي تبٌالپ ئىٕچىىە ئۇزۇْ لەغەز لبٌپبلالرٔي وەٍگۈزۈغۈپ ضبزاٍي 

. غۇ لبتبردا دادىطىٕىّۇ ٍىغىپ ضوٌىۋېٍىػتي. لىٍىػىذىغبْ ثىر ۋالىتالر ئىذى
. ئبپىطىٕىڭ دېَىػىچە، ٍوغۇرۇٔچە ٔبِبز ئولۇغبٍٔىغىذىٓ ضوالپ لوٍۇغمبّٔىع

دادىطىٕي ثبغمىالردەن ئۇزۇْ لبٌپبق وەٍگۈزۈظ، ثوٍٕىغب ئېغىر چۇٍۇْ ِەغٍەرٔي 
ئېطىپ لوٍۇظ ٍبوي دۈِجىطىگە خىتبٍچە ٍۇغبْ خەت ٍېسىٍغبْ التىٕي تىىىپ 

وۈٔذە ئوْ ثەظ ضبئەتٍەپ ووچب ضۈپۈرتىػٍەرگە ِەججورٌىغبْ ثوٌّىطىّۇ، 
لبٔذالتۇ ثىر ِەضىٍىٍىرىٕي تبپػۇرۇغمب لىطتىػىپ ثىرٔەچچە لېتىُ ضەھٕىگە 

چىمىرىپ دوڭغبٍتىپ تۇرغۇزۇٌغبٍٔىغىٕي وۆرگەْ لبضىُ، داداِّۇ ٍبخػي ئبدەَ 
ئبپب، داداَ ٔېّە گۇٔبھ ”. ثوٌّىطب وېرەن دېگەْ گۇِبٔغب وېٍىپ لبٌغبٔىذى

.  ئبٌغبٔىذى‘ِۇوۆپبت’دەپ ضورىغىٕىذا، ئبپىطىذىٓ ثىر تەضتەن “ لىٍىپتىىەْ؟
ئۇزۇْ ئۆتّەً دادىطي ٍىغىۋېٍىػتىٓ چىمىرىٍىپ ئۆٍىذىٓ ئىػىغب ثېرىپ 

 ‘غەٍتبٕٔىڭ پۇغتي، لبرا ثەظ خىً ئبئىٍە پەرزۀتي-جىٓ’. وېٍەٌەٍذىغبْ ثوٌذى
دېگەْ ئبتبلمب لېٍىع، لبضىُ ئۈچۈْ ضبۋاغذاغٍىرى ئبٌذىذا ثەوال خورٌىٕىع 

- دېّىطىّۇ ضىٕىپىذىىي ۋە ِەوتىپىذىىي ضبۋاغذاغٍىرىٕي ئبتب. ثوٌۇپ ثىٍىٕەتتي
لىسىً ثەظ خىً ئبئىٍىٍەر پەرزۀتي، ئوتتۇرا ثەظ ’ئبٔىطىٕىڭ ئەھۋاٌىغب لبراپ 

 دەپ تۈرٌەرگە ئبٍرىپ ‘خىً ئبئىٍىٍەر پەرزۀتي، لبرا ثەظ خىً ئبئىٍىٍەر پەرزۀتي
 لبتبرىغب لوغۇپ ‘لبرا ثەظ خىً ئبئىٍە پەرزۀتٍىرى’ثوٌغبْ، ثۇ جەرٍبٔذا لبضىّٕي 

الرٔىڭ دادىٍىرىذىٓ خېٍي وۆپ ‘ لبرا’ضىٕىپىذىىي . لوٍۇغمب لىً لبٌغبٔىذى
لىطتبلالرغب ثەرداغٍىك ثېرەٌّەً جبْ ثەرگەْ ٍبوي ثۇ ئېغىر -لىطّي ئېغىر لېَىٓ

. خورٌىٕىػالرغب ثەرداغٍىك ثېرەٌّەً ئۆزىٕي ئېطىپ ئۆٌتۈرىۋېٍىػمبٔىذى



 163 

ئۇٔذالالرٔي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ ئبزاثٍىٕىپ ئۆٌگەْ ٍبوي 
ٔبرازىٍىغىٕي ثىٍذۈرۈپ ئۆٌگۀٍەر دەپ چۈغۀذۈرۈغٕي ھېچىىّذىٓ ئبڭالپ 

ئۇ ٍىٍالردا ِىٍٍىٌ زۇٌۇَ، ِىٍٍىٌ ٔبرازىٍىك دەٍذىغبْ ئۇلۇِالر ٍەتتي لبت . ثبلّىذى
لبضىّذەوٍەر ئۇ ٍېػىذا، خىتبً . ئبضّبٔغب چۆرىۋىتىٍگۀذەن ئىذى

ِۇضتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ ٍەرٌىه ئۆضّۈرٌەر ئبرىطىذىىي ثۇ خىً غەوٍي 
ئۆزگەرگەْ ِۇضتەٍِىىە لۇٌي ثوٌۇظ روھىٕي ضىڭذۇرۇظ ئوٍۇٍٔىرىٕي لبٔذالّۇ 

ِەوتەپتە ئولۇتمۇچىٍىرى ٔېّە دېطە، چوڭٍىرى ٔېّە دېطە ! پەرق لىالٌىطۇْ
ثۈگۈْ لبضىُ ئوٍالٍذىىي، ئۇ ٍىٍالردا چوڭالردا ۋەتەْ، . غۇٔىڭغىال ئىػىٕەتتي

ِىٍٍەت ئۈچۈْ پىذاوبرٌىك، پەرزۀتٍىرىٕي ۋەتەْ، ِىٍٍەت غۇرۇرى ثىٍەْ 
ٍوغۇرۇْ ثوٌطىّۇ تەرثىَەٌەظ دېگۀٍەردىٓ زادىال ئېغىس ئېچىػمب 

لبضىُ ۋە تەڭتۇغٍىرى ئۇ ٍبغٍىرىذىٓ ثبغالپال . ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي ھېص لىٍذى
ئۇٍغۇرٌىغىٕي ئۆزگىچە ٍېسىغي ثوٌغبٍٔىمىذىٓ تؤۇٍذىغبْ، ِىٍٍىٌ ھېططىَبتىٕي 

پوٌوضىذىٓ ھېص لىٍىذىغبْ، دىٕىٕي توڭگۇز گۆغي ٍېّەضٍىه دەپ -ٌەغّەْ
ئۀذى ئوٍالٍذىىي، ئۇ ٍىٍالردىىي . ثىٍىذىغبْ ھبٌەتتە ٍېتىػتۈرۈٌگۀىذى

خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ِىٍٍەتچي وۈچٍەرِۇ ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه ھەرىىەت 
چبرىٍىرىٕىڭ ثبرغبٔطېرى ئېغىر ِەغٍوثىَەتٍەرگە ئۇچىراپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىغب 
لبرىّبً، ئۆز ھەرىىەت پىالٍٔىرىٕي تېخىّۇ ئېغىر ِەغٍوثىَەتٍەرگە ضۆرەپ 

ثبرىذىغبْ پراگىراِّىٍىرى ئبضبضىغب تۇرغۇزۇپ، خەٌمىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىىىە 
تەٌپۈٔۈظ ئىرادىٍىرىٕىڭ تەدرىجي ھبٌذا ِۇضتەٍِىىە روھي ھبٌىتىذە ٍېتىٍىػىگە 

لبراپ تەرەلمىٌ لىٍىػي ئۈچۈْ ئىجتىّبئىٌ غبرائىت ٍبرىتىع ثىٍۀال 
ٍۀي، خەٌمىّىس ئۇ ٍىٍٍىرى، ِىٍٍىٌ . غوغۇٌالٔغىٕىذەن تەضىراتٕي لبٌذۇرغبٔىذى

ئەروىٍٕىه ھەرىىەتٍىرىٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي ضىّۋوٌي ثوٌۇپ غەوىٍٍۀگەْ 
ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَەت ھۆوۈِىتىّىسدىٓ لبٌغبْ ٍولۇرى تەثىمە وۈچٍىرىٕىڭ 

پروگىراِّىٍىرىذىٓ تەدرىجي ئۈِىذٌىرىٕي ئۈزۈپ، ئەٍٕي ۋالىتتب ئېغىر پىرىٕطىپبي 
خبتبٌىمالرغب پېتىپ لبٌغبٍٔىمىغب لبرىّبً، ٍېڭي خىتبً تبجبۋۇزچي وۈچٍىرى ثىٍەْ 

ھەِىبرٌىػىع ئبضبضىذا ئۆزٌىرىٕي ئوڭػىۋېٍىػىغب ئۇرۇٔىذىغبْ غەٌىتي لۇٌٍۇق 
 دېَىٍىذىغبْ پۈتىۈي ‘ِەدۀىَەت زور ئىٕمىالثي’. روھي ھبٌىتىگە پېتىػّبلتب ئىذى

دەۋر ئىچىذە ٍبغالر ئبرىطىذا خىتبٍالر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىپ ِىٍٍىٌ ٍۈوطىٍىػٕي 
لوٌغب وەٌتۈرۈغىە ثوٌىذۇ دەٍذىغبْ ئبرزۇٌىرىٕىڭ پۈتۈٍٔەً خبِخىَبي 
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ثەغىرىٍىرىذىٓ توٌۇق ھېص لىٍىع ئبالِەتٍىرى -ئىىۀٍىىىٕي خىتبٍالرٔىڭ ئەپتي
ئىجتىّبئىٌ غبِبي ھبٌىتىگە ئبٍٍىٕىپ، خىتبٍالر ثىٍەْ تىروىػىػٕىڭ والضطىه 

ٍوٌٍىرىٕي ئبختۇرۇغۇپ ٍۈرگۀذە، ٍۀە لبٔذالتۇ ثىر ٍوغۇرۇْ ئىچىي وۈچٍەر 
. ثىر ثبضتۇرىۋېتىٍذى-تەرىپىذىٓ پبظ لىٍىٕىپ خىتبً ۋاضتىطي ئبرلىٍىك ثىرِۇ

ئۀذى خەٌك، خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىػٕي رەت لىٍىػىپ 
چەتئەٌٍەرگە لېچىپ وېتىػىەْ ٍبوي خىتبً تۈرِىٍىرىذە لبِىٍىپ ٍبتمبْ وؤب 

تېٕچ پبئبٌىَەت پروگىراِّىٍىرىٕي ھەرىىەت ئۇضۇٌي لىٍىپ تبٌٍىۋېٍىػمبْ 
لىسىك ٍېرى، ِبۋ زەٍذوڭٕىڭ . ِىٍٍەتچي وۈچٍىرىگە ئۈِىذ ثبغالغمب ثبغٍىذى

دېگۀذەن خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى ثىٍەْ ‘ پبٔچي، چىٕچي’ئۆٌۈِي ثۇخىً 
ثىردىٓ تۈرِىٍەردىٓ -ھەِىبرٌىػىػٕي ئىسچىً رەت لىٍىپ وەٌگۀٍەرٔىڭ ثىردىٓ

چىمّبً دېگىذەن ٍۀە غۇ ثۇرۇٔمي -لوٍىۋېتىٍىػي ثوٌۇپ، ئۇالر تۈرِىذىٓ چىمبر
ثىر لۇتۇٌۇظ ٍوٌي دېَىػىپ غەخطىٌ ضورۇٔالردا، -ِۇلبٍِىرىٕي ثىردىٓ

دەرضخبٔىالردا، ئىٍّىٌ ِۇھبوىّە ضورۇٍٔىرىذا ھبٍبتىٕىڭ لبٍتب خەۋىپ ئبضتىذا 
لېٍىع ئېھتىّبٌىذىٓ لىٍچە ئۀطىرەغّەً، پىذاوبرٌىك ثىٍەْ تەرغىپ لىٍىػمب 

 .وېرىػتي
ٌىپ لبٍتب ٍىغيئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ وىٍّىگىٕي، ٔەدىٓ لبٔذاق لىٍىپ ثۇ ٍەرٌەرگە 

 ٍبغبپ گە چېىىٕىپثۇ ٍەرٌەرِبوبْ لىٍىپ وەٌگەْ لبٌغبٍٔىغي ٍبوي ئەزەٌذىٓ 
وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي، ثۇ دەۋىرٌەرگىچە ٔېّىٍەر لىٍغبٍٔىغىٕي، لبٔذاق لىٍىپ ثۈگۈٔىي 

ھبٌغب وېٍىپ لبٌغبٍٔىمىٕي ثىٍىػىە تەغٕب ٍبغالر ھؤالرٔىڭ، ئېگىس ھبرۇۋىٍىمالر 
دېَىٍگەْ لبڭمىٍالرٔىڭ، تۈروٍەرٔىڭ، ئۇٍغۇرالرٔىڭ، لبراخبٔىٍىمالرٔىڭ، 

دەثىٍىه تبرىخىٌ - دېگۀذەن دەة... ضەئىذىَىٍىىٍەرٔىڭ، ثەدەۋٌەتٕىڭ، 
. داضتبٍٔىرىٕي ئبڭٍىػىپ، دەضٍىۋىذە لورلۇپ ئەتىراپىذىىىٍەرگە لبرىػبتتي

ثۇالرٔي ضۆزٌەۋاتمبٔالرٔىڭ تەلذىرىذىٓ ئۀطىرىػەتتي، ضەي وۆٔۈپ لبٌغىٕىذىٓ 
جەِئىَەتتە . وېَىٓ ئۇالرٔىڭ جبضبرىتىذىٓ ئىٍھبَ ئېٍىػمب، ئۇٍغۇٔۇغمب ثبغٍىذى

ٔۇرغۇْ ِىٍٍەتچي، ۋەتۀپەرۋەر ٍبظ وۈچٍەر ئۇزۇْ ٍىٍالردىٓ ثېرى خەۋەرضىس 
ھرىتىٕي لورلّبً ضۆزٌەۋاتمبْ ۆظ-لبٌغبْ ِىٍٍىتىٕىڭ، ۋەتىٕىٕىڭ، دىٕىٕىڭ غبْ

ثۇ ٍبغبٔغبْ پىػمەدەٍِەرگە لىٍچە ئىىىىٍىٕىپ ئوٌتۇرِبٍال ضبدىك ِورتالردىٓ 
 .ثوٌۇپ وېتىػتي

پبٌال وۆرۈپ -لبضىُ ئۀە غۇٔذاق ثىر ِۇھىتتب، توٌۇق ئوتتۇرا ِەوتەپٕي غىً
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ثوٌۇپ ئبٌىٌ ِەوتەپىە وىرىپ ثۇخىً ِورتالرٔىڭ ئىطتىخىَىٍىه 
ئۇٔىڭ لەٌجي ثۇ تۈردىىي . ھىّبٍىچىٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌۇپ ٍېتىػّەوتە ئىذى

ِىٍٍەتچي ئېمىّالرٔىڭّۇ ثىرخىً ٍىتەرضىسٌىىٍىرىٕي، ثىرتەرەپٍىّىٍىىٍىرىٕي، 
لوٍرۇق 'ھەتتب پىرىٕطىپبي خبتب جبٍٍىرىٕىڭ ثبرٌىغىٕىّۇ ھېص لىٍغبٔذەن لىٍطىّۇ، 

دېگۀذەن، ئۇزۇْ ٍىٍالرغىچە ثۇخىً تېٕچ ِىٍٍەتچىٍىه ' تبپمىچە ئۆپىە ٍەپتۇر
 .ئېمىّىغب ضبدىك ثوٌۇپ وېٍىۋەرگەْ ئىذى

ئۇ، ئوتتۇرا ۋە ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە ئۈگۀگەْ ِبروطىسَ تەٌىّبتٍىرى ئبضبضىذا 
پىىىر لىٍىع ئۇضۇٌىٕي لوٌٍىٕىپ دۇَٔبٔي، جەِىَەتٕي، ِىٍٍىتىٕي وۈزەتّەوتە 

ثوٍىچە پىىىر لىٍىذىغبْ ' ئۈچ ئەپۀذى پىىىر ئېمىّي'وېَىٕچە ئۇ ٍۀە . ئىذى
ثۇٔذاق . ئبرىطىغب لىطىٍىۋېٍىپ وۈزىتىػىىّۇ تىرىػىپ وۆردى' چوڭالر'

ضورۇٔالردا لبٔذالتۇر ثىر ٍىتەرضىسٌىه، ٍبوي ثىرتەرەپٍىّىٍىىٍەرٔي ھېص 
ئىچىگىّۇ وىرىپ ' ئوتتۇرا ٍبغٍىمالر تېٕچٍىك تەثىمىطي'لىٍغبٔذەن لىٍىپ، 

ثۇ ٍەردىّۇ ٍۀە توٌۇق لبّٔبً، ئەضٍىذە . ثىرٔېّىٍەر ئۆگۈٔۈغىە تىرىػتي
 ئبرىطىغب ‘جەڭگۇۋار ئوتتۇرا ٍبغٍىمالر تەثىمىطي’ئۈِىذىٕي ٍولىتىپ ثوٌغبْ 

ثۇالرِۇ ٍەتّىگۀذەن لىٍغىٕىذا، . وىرىپ ِىڭىطىٕي ٍۇٍۇغمب وىرىػىپ ثبلتي
 ‘ِىٍٍەتچي’ھەرخىً خۇضۇضىٌ ٍبغالر ضورۇٍٔىرىٕىڭ پىالٔطىس، ٔىػبٔطىس 

دەضتىخبٍٔىرىغب ٍىغىٍغبٔالر ئبرىطىغب لىطىٍىپ ٍۈرۈپ، ضىطتېّىطىس ثوٌطىّۇ 
ھەرخىً ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٍەرگە دائىر ضۆھجەت تېّىٍىرىٕي لېتىمىٕىپ ئبڭالپ 

چېٍىمّىغبْ ‘ لۇتۇٌۇظ پروگىراِّىطي’ثۇ ٍەرٌەردىّۇ ئۇٔىڭغب ئېٕىك ثىرەر . ثبلتي
ٔي ‘ ِىٍٍىٌ لۇتۇٌۇظ ٍوٌي’ثوٌطىّۇ، ئۇ ٍۀىال ثۇ تۈردىىي ضورۇٔالردىٓ 

لبٍىً ثوٌغبٔالرٔي ئۇچىراتمىٕىذا ثىٍىُ ئبالتتي، . ئىسدىٕىػتىٓ زادىال زېرىىّىذى
غۇٔذالتىّۇ، . تبرتىػّۇ لىٍىپ لوٍبتتي-ضوراٍتتي، تەھٍىً لىٍىپ ثبلبتتي، تبالظ

ثىسِۇ تبرىخىٌ ئبضبضمب ئىگە ثىر ’ثۇٔذاق ضورۇٔالردىٓ ئۇٔىڭ ثىٍگىٕي پەلەتال 
ئۇ، ثۇ خىً ضۆھجەتٍەردە ئبڭٍىغبْ .  دېگۀٍەردىٓ ٔېرى وىتەٌّىذى‘ِىٍٍەتّىس

پىىىرٌىرى، ۋەتۀپەرۋەرٌىه چۈغۀچىٍىرى، -ِىٍٍىٌ تبرىخي، ِىٍٍەتچىٍىه ئبڭ
والضطىه ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه ھەرىىەت ئۇضۇٌٍىرى، دىٕىٌ ئەلىذىٍىرىٕىڭ 

... ِىٍٍەتچىٍىه، ۋەتۀپەرۋەرٌىه ئەلىذىٍىرى ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتي، 
لبتبرٌىك جەھەتٍەردە ٔۇرغۇٍٔىغبْ چىممىٍي ثوٌّبٍذىغبْ، رىئبي ئەھّىَىتىٕي 

ٍولىتىۋاتمبْ زىذدىَەتٍەر پبتمىغي ئىچىگە ثبرغبٔطېرى چوڭمۇر پېتىپ لبٌغبٍٔىمىٕي 
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ز ئەھّىَىتىٕي ٍولىتىپ ۆئبضتب ثۇخىً ئ-ئۇ، ئبضتب. ھېص لىٍّبلتب ئىذى
ثېرىۋاتمبْ، ئەِىٍىٌ روٌي ثوٌّبٍۋاتمبْ ضۆھجەت ضورۇٍٔىرىذىٓ زىرىىىػىە، 

ھەتتب ثىر ٍەرٌىرىگە وېٍىپ، ثىر ۋالىتالردا جەڭگىۋار . ئۈِىذضىسٌىٕىػىە ثبغالٍذۇ
پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ ِىٍٍەتچىٍىه ھەرىىەتٍەرٔي تەرغىپ لىٍىپ جېٕىٕي تىىىپ 

غوغۇٌٍىٕىپ ِەغٍۇپ ثوٌۇپ تۈرِىٍەرگە چۈغۈپ چىممبْ وىػىٍەر ثىٍۀّۇ 
چبرىٍىرىٕي -ئۇالردىّٕۇ ئېٕىك ثىرەر ِىٍٍىٌ لۇتۇٌۇظ ئۇضۇي. ئۇچۇرۇغۇپ ثبلتي

 . وۆرەٌّىگەچىە، ثۇ خىً وىػىٍەردىّٕۇ ئۈِىذىٕي ئۈزگۀىذى
لبضىُ، ئۆزى ِۀطۇپ ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبْ ئۇٍغۇر خەٌمىٕىڭ، تۈرن 

دۇَٔبضىٕىڭ، ِۇضۇٌّبٔالر ئبٌىّىٕىڭ ٍېمىٕمي زاِبْ دۇَٔب تبرىخىذا، ھبزىرلي زاِبْ 
تېخٕىىب ضبھەٌىرىذە لىٍچە ئبۋازى -دۇَٔبلبراظ ضبھەٌىرىذە، ثوٌۇپّۇ زاِبٔىۋى پەْ

ئىىىي ئەضىر ِبثەٍٕىذە ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن -چىمّبً لېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي، ٍېمىٕمي ثىر
ھبٌذا ئۆز ضەٌتۀەتٍىرىٕي ٍولۇتۇغۇپ، تەدرىجي غەوىٍذە ئەتىراپىذىىي 

غىذدەتٍىه وۈچىَىپ وېتىۋاتمبْ راٍوْ، لىتئە، دۇَٔب زوِىگەر وۈچٍىرىٕىڭ 
ِۇضتەٍِىىىطىگە، ثېمىٕذىٍىرىغب، لۇٌٍىرىغب ئۆٍٍىٕىپ وېتىۋاتمبٍٔىغىٕىڭ تۈپىي 

ثۇ ٍەردە ئىٕتبٍىٓ ئېغىر ثىر . ضەۋەپٍىرىٕي زادىال چۈغىٕەٌّەً لېٍىۋاتبتتي
ثۇ ’: لبضىُ ئوٍٍىٕىپ لبٌذى. تەڭطىسٌىه ِەضىٍىطي ئۆزىٕي وۆرضەتّەوتە ئىذى

 ‘تەڭطىسٌىه تەثىئىٌ ھبدىطىّۇ ٍبوي ئبدەٍِەرٔىڭ خبتبٌىغىٕىڭ ٔەتىجىطىّۇ؟
ئەضٍىذە، لبضىّٕىڭ دۇَٔب لبرىػىغب ئەڭ چوڭمۇر تەضىر لىٍغبْ پىىىر لىٍىع 

ئەضٍىذىٕال ئۇٔىڭ ٍبغٍىك دەۋرٌىرىذە . ِبروطىسَ پەٌىطەپەضي ئىذى_ ئۇضۇٌي 
ِبروطىسَ پەٌطەپەضىذىٓ ثبغمب ضىطتېّىٍىك ثىرەر پىىىر لىٍىع ئۇضۇٌىّۇ ٍوق 

دىٕىٌ . ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ئۇضۇٌالردا تەھٍىً لىٍىػي ِۇِىىٓ ئەِەش ئىذى
. پىىىر لىٍىع ئۇضۇٌٍىرى ھەلمىذە گەپ ثوٌغىٕىذا پەلەتال ئۈِىذى لبٌّبٍتتي

تۆوۈْ ٍبوي -ثبٍراَ، توً-ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىذە، جۇِب ٔبِبز خۇتجىٍىرىذە، ثەزى ھېَت
چىراق ِۇراضىٍّىرىذا، خۇضۇضىٌ دىٕىٌ ضۆھجەتٍەردە ئبڭٍىغبْ دىٕىٌ پىىىر -ٔەزىر

ئۇٔىڭ ’لىٍىع ئۇضۇٌٍىرىذا غۇٔچىٍىه غەٌىتي ضۆزٌەرٔي ئبڭالٍتتىىي، گوٍب 
- دەپ ئۇٌۇغٍىٕىذىغبْ لۇدرەتٍىه ثىردىٓ‘رۇخطىتىطىس دۇَٔبدا لىً تەۋرىّەٍذۇ

ثىر ٍبراتمۇچي خۇدأي غۇٔذاق تۈۋەْ دەرىجىگە چۈغۈرۈپ تەرىپٍىػەتتىىي، 
دە خۇدا ئۆزىٕي چۆچەوٍەردىىي « لۇرئبْ وەرىُ»خۇددى ئۇالرٔىڭ لبرىػىچە 

 ِۀتىمىطىس، تۇرالطىس، لبٔۇٔىَەتطىس ضىھرىۋازالرغب ئوخػىتىپ تؤۇغتۇرغىٕىذەن
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ثەزىذە ئۇ، ثۇٔذاق تەضۋىرٌەظ ثىسٔىڭ ضبۋاتطىس .  تەضۋىرٌىػەتتيلىَبپەتتە
ِوٌٍىٍىرىّىسدىٓ وېٍىۋاتىذۇ، ِۇضتەلىً دۆٌىتي ثوٌغبْ ِۇضۇٌّبْ ئەٌٍىرىذە ئۇالر 

خۇدأي ئۇٔذاق رىۋاٍەتٍەردىىىذەن تەضۋىرٌەغّەٍذۇ دەپ ئۆزىٕي ئبۋۇتۇغمب 
تىرىػطىّۇ، ئەِەٌىَەتتە ثبرٌىك ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ غۇٔچە لبالق ھبٌەتتە 

ٔي « لۇرئبْ»تۇرىۋاتمبٍٔىغي پبوىتي ئبٌذىذا، ثەٌىىُ ثۈگۈٔىي ئىطالَ دۇَٔبضىّۇ 
تؤۇغتب ثىر تۇٍۇق ٍوٌغب وىرىپ لبٌغبْ ثوٌطب وېرەن، دېَىع ثىٍەْ ثۇ ِەضىٍىذىٓ 

وېَىٕىي ٍىٍالردىال، دىٓ ھەلمىذە ئېٕىمراق ثىر . ئۆزىٕي لبچۇرۇغمب تىرىػبتتي
ئۇٔذىٓ ثۇرۇْ، لبضىُ دىٕىٌ ئەلىذىٍىرىٕي . چۈغۀچىگە ئېرىػىۀذەن لىٍذى

 .ئبدەت غەوٍي دەرىجىطىذىال تؤۇپ تۇرغبٔىذى-ثىرخىً ِىٍٍىٌ ئۆرپ
 :لبضىُ ٍۀىال ئۆزى ثىٍگەْ ئبضبضالر ثۇٍىچە پىىىر لىٍىػمب ِەججۇر ئىذى

ئۇ ئەزەٌذىٓ ثبر ئىذى ۋە ِەڭگۈ ثبرٌىغىٕي ضبلالپ . ... دۇَٔب ِبددىذۇر”
ثۇ ِبددىالر ثىر . ... ئۇ ِەڭگۇ ٍولبٌّبٍذۇ ٍبوي ٍولتىٓ ثبر ثوالٌّبٍذۇ. ... لبٌىذۇ

ئۀە غۇٔذاق ئۆزٌىگىذىٓ ئۆزگىرىع . ... ھبٌەتتىٓ ٍۀە ثىر ھبٌەتىە ئۆزگىرەٌەٍذۇ
جەرٍبٔىذا ِبددىالر تەدرىجي تەرەلمىٌ لىٍىپ ئورگبٔىه ِبددىالرٔي پەٍذا 

ضۈٍِۈوٍەر، ئۇالردىٓ وېَىٓ ۆئۇٔىڭذىٓ تەدرىجي تەرەلمىٌ لىٍىپ ئ. ... لىالالٍذۇ
ھبٍبتٍىك ِبددىٌ ئېھتىَبجالرغب ! ... ٍٍىٕبالٍذۇائبخىرى ئبدەٍِەرگە ئ... جبٍٔىمالر، 

ئىپتىذائىٌ . ... ثۇ ِۇھتبجٍىك ئەِگەوٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ. ِۇھتبج
ئىٕطبٔالرٔىڭ ِبددىٌ تەخطىّبتي ثىرٌىىتە وۈچ چىمىرىػىپ تەڭ تەخطىُ لىٍىع 

ئەِّب ثۇ پرىٕطىپ وېَىٓ ثۇزۇٌۇپ وېتىپ، وۈچٍۈوٍەرٔىڭ . ... ئىذى
ثۇٔىڭذىٓ ئىمتىطبدىٌ . ئىگىذارچىٍىك لىٍىۋېٍىع ِەضىٍىطي ئوتتۇرىغب چىمتي

ثۇالردىٓ ِىٍٍىٌ گۇرۇھالر، ... پەرلٍەر، ئۇٔىڭذىٓ تەڭطىس تەلطىّبتٍىك ضىٕىپالر، 
ِبروطىسِچىالر ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ضۈپۈرۈپ تبغٍىّىغىچە . ئوتتۇرغب چىمتي... 

ثۇٔذاق ضۇٔئىٌ تەڭطىسٌىه . ... تەڭطىسٌىه ٍولبٌّبٍذۇ دەپ ھۆوۈَ چىمىرىذۇ
ضىٕىپٍىرىٕىڭ ۋاضتىٍىك وۆرۈٔىػي ثوٌغبْ ِىٍٍەت، دۆٌەت، ۋەتەْ دېگۀٍەرٔىڭ 

ھەِّىطىٕي ثىر ٔۇلتىغب توپالظ، ثىر خىً ھبٌغب وەٌتۈرۈظ، ِبروىطىسِٕىڭ تۈپىي 
 “ . ...ِۇدداضىذۇر

 “لبٍطي ٔۇلتىغب توپالٍذۇ؟”
ثبرٌىك ئبجىس : لبضىُ ثۇٔىڭ ئبلىۋىتىٕي ئەِذىال وۆرىۋاتمبٔذەن لىٍذى

ِىٍٍەتٍەرٔي دارۋىٕٕىڭ تۈرٌەرٔىڭ غبٌٍىٕىػي پىرىٕطىپي ثوٍىچە رۇضطىَۀىڭ 
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ئەتىراپىغب، خىتبٍالرٔىڭ ئەتىراپىغب، ئېٕگىٍىسالرٔىڭ ئەتىراپىغب، ئبِېرىىىٍىمالرٔىڭ 
 !توپالٍذۇ... ئەتىراپىغب، ٍبۋرۇپبٌىمالرٔىڭ ئەتىراپىغب، 

دېّەن، ِبروطىسِٕي ئۆزٌىرىگە تۈپىي پرىٕطىپ لىٍىػمبْ خىتبً 
ووِّۇٔىطتٍىرى ئۇٍغۇرالرٔي ٍېرىُ ئەضىر ِبثەٍٕىذە ضۇٔئىٌ غبٌٍىٕىػمب تبغالپ 

رۇضالر ثبغمىالرٔي ! غۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىسٔي ٍولۇتىػىۋاتمبٔىىۀذە! لوٍىۋاتمبٔىىۀذە
رۇضالغتۇرۇپ ٍولۇتۇغمب ئۇرۇٔغبْ ثوٌطب، خىتبٍالر ثىسدەوٍەرٔي ضۇٔئىٌ غبٌٍىٕىپ 

تەثىئي ’ثۇٔذالّۇ ! ٍولۇٌىػىّىسٔي ِەججۇرى ئىٍگىرى ضۈرىۋاتمبٔىىۀذە
 ! ثوٌىذىىۀذە‘لبٔۇٔىَەتٍەرگە ثوً ضۇٔۇظ

ثىر -لبضىُ ثۇٔذاق ثىر ئىذىَىٕي غۇٔچە ٍىٍالردىٓ ثېرى ئۆزىٕىڭ ثىردىٓ
پىىىر لىٍىع لوراٌي لىٍىپ ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ ضۇٔئىٌ ۋاضتىالر ثىٍەْ ٍولۇتۇٌىػىغب 

ٍبق، ثۇٔذاق وېتىۋەرضەن ”! ٍبردەِچي ثوٌۇپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىغب ھەٍراْ لبٌذى
 “!ثىس ثۇ خىتبٍالردىٓ لەتئىٌ لۇتۇٌىػىّىس غەرت ئىىەْ! لەتئىٌ ثوٌّبٍذۇ

ٍۇلۇرىمىذەن تۈرٌىٕىپ وېٍىۋاتمبْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ : لبضىُ ٍۀە ئوٍٍىٕىپ لبٌذى
. پىىىر لىٍىع ئۇضۇٌٍىرى ثۈگۈٔىي رىئبٌٍىمٕي ئېٕىك چۈغۈٔذۈرۈپ ثېرەٌّەٍتتي

ثۇٔذاق ثىر پىىىر لىٍىع . ٍبوي ثوٌّىطب چۈغۀذۈرۈغٕي چەوٍەپ تۇراتتي
ئۇضۇٌىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ھبوىّىَەت ضىَبضىتىٕىڭ ٔەزىرىَىۋى ئبضبضي 

لىٍىۋېٍىػمبْ ثبرٌىك ضوتطىَبٌىطتىه دۆٌەتٍەردە ئبجىس، ئبز ضبٍٔىك تۇرىۋاتمبْ 
ِىٍٍەتٍەرٔىڭ غىذدەتٍىه ِەججورٌىٕىػالرغب دۈچ وېٍىپ، تېس ضۈرئەت ثىٍەْ 

ٍولۇٌۇپ، وۈچٍۈن ٍبوي وۆپ ضبٔغب ئىگە ِىٍٍەتٍەرٔىڭ لۇٌٍىرىغب ئبٍٍىٕىپ 
گوٍب وۈچٍۈن ِىٍٍەتٍەر ئۆز . وېتىۋاتمبٍٔىغي ثىر ئىٕىبر لىٍىّٕبش پبوىت ئىذى

ئېھتىَبجىذىٓ ئبرتۇق تەثىئىٌ ثبٍٍىك ۋە ِۇٔجەت ئبرتۇق زېّىٍٕەرٔي ئىگىٍەپ 
ئبز ضبٔذىىي لبالق ِىٍٍەتٍەرٔي تېگىػٍىه ثوٌّىغبْ ِۆٌۈوىە ٔبھەق ”ٍېتىۋاٌغبْ 

دەپ لبرىػىپ، ئۇالرٔىڭ تبرىختىٓ ثۇٍبْ “ ئېرىػىۋاٌغۇچي ضىٕىپىٌ دۈغّەْ
ِىراش لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ تۇپرالٍىرىٕي، تەثىئىٌ ثبٍٍىمٍىرىٕي تبرتىپ ئېٍىۋېٍىع، 

 لىٍىۋېتىػمب تىرىػىپ ‘ئورتبق ِۆٌۈن’ئىگەٌٍىۋېٍىع، ِۇضبدىرە لىٍىۋېتىع، 
ئۇٔىڭ ضەزگۀٍىرى ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال . وەٌگۀٍىگىٕي ھېص لىٍّبلتب ئىذى

گوٍب ثۇ ئبجىس، ئبز ضبٔذىىي ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئبٍرىُ تەثىمە : تۈگىّەٍتتي
ثوٌىۋېٍىػىپ، ثبغمب ثىر دىٕگە ئېتىمبت لىٍىػي، ثبغمب ثىر تىٍذا ضۆزٌىػىپ 

ٍۈرىػي، ثبغمب ثىر ٍېسىمالرٔي لوٌٍىٕىػٍىرى، ثبغمب تۈردىىي تبِبلالرٔي ٍېَىػٕي 
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... ئبدەت لىٍىۋېٍىػٍىرى، ثبغمىچە وىَىُ پبضؤٍىرىٕي وىَىپ ٍۈرۈغٍىرى، 
لىطمىطي، ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك ِىٍٍىٌ ئبالھىذىٍىىٍىرىگە ئىگە ثوٌىۋېٍىػىٕىڭ 

ثوٌىۋاٌغبٍٔىغىٕىڭ ئىپبدىٍىرى ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ‘ ئبالھىذە ضىٕىپ’ھەِّىطىال 
ئبدەت، -ئوخػبظ تىً، ثىرخىً ٍېسىك، ثىرخىً ئۆرپ’ھەِّىطىٕي تبزىالپ، 

غەوٍي، ثىرخىً -ثىرخىً ئېتىمبت، ثىرخىً وىَىُ، ثىرخىً ٍىّەن، ثىرخىً چىراً
ثۇٔىڭغب .  ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى‘لب وەٌتۈرۈٌىػي ووِّۇٔىسِٕىڭ تەلەززاضي... ئىرق، 

وۆّٔىگۀٍەرٔي، ثۇٔي لىالٌّىغبٔالرٔي ٍبوي ئبضطىّىالتطىَە لىٍىػمب ثوٌّبٍذىغبْ 
 دەپ ئېالْ لىٍىپ ٍەر ٍۈزىذىٓ ضۈپۈرۈپ ‘ضىٕىپي دۈغّەْ’ثىسدەوٍەرٔي 

 .دەپ ۋاضتىٍىك غەوىٍذە ئېالْ لىٍىػّبلتب ئىذى_ ! تبغالظ وېرەن
ِبروطىسِٕىڭ ثۇ خىً ِىٍٍىٌ ضىَبضىتىٕىڭ ئەِىٍىٍەغتۈرۈٌۈظ ئەھۋاٌىٕي 

ئۇ، ثبغمب : ئبغىبرە وۆرگەْ ۋە وۆرِەوتە ئىذى-لبضىُ ئۆز ئبٔب ۋەتىٕىذە ئبپ
ِىٍٍەتٍەرٔىڭ تەلذىرىٕي لوٍۇپ، ئۆزى تەۋە ثوٌىۋاتمبْ ئۇٍغۇر خەٌمىٕىڭ 

 دەپ ئبتبٌغبْ ضوتطىَبٌىسَ ‘ووِّۇٔىسَ جەِىَىتىٕىڭ تەٍَبرٌىك ثبضمۇچي’
ھبوىّىَىتي ئبضتىغب ئۆتىەْ وۈٔىذىٓ ثۇٍبْ، ئبۋاي ۋەتەْ تۇپرىغىٕىڭ خىتبٍغب 

ٍېسىغىٕىڭ خىتبٍچىالغتۇرۇٌىػىغب -ئورتبق ِۆٌه لىٍىۋېٍىٕغبٍٔىغىٕي، ئبٔذىٓ تىً
ئبدەتٍىرىّىسٔي ِەججۇرى -وۈچەپ ئۇرۇٔغبٍٔىغىٕي، دىٕىٌ ئېتىمبت ۋە ِىٍٍىٌ ئۆرپ

ئبدەتٍىرىگە ئۆزگەرتىٍىػىگە -تبغالتمۇزۇپ، خىتبٍغب ئورتبق ئېتىغبت ۋە ئۆرپ
ِەججۇر لىٍىٕىۋاتمبٍٔىغىٕي، ثۇٔىڭغب لبرغي چىممبْ، ٔبرازى ثوٌغبْ، توٌۇق لوثۇي 

 دەپ ئېغىر جبزاالپ ‘ضىٕىپي دۈغّەْ’لىٍىػمب رازى ثوٌّىغبٔالرٔي 
غۇٔذاق لىٍىپ ئۇ، . وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ثبرغبٔطېرى ئېٕىك وۆرۈپ ٍېتىػىە ثبغٍىذى

ٔىڭ ئۆز خەٌمىٕي لۇتمۇزۇظ تۇرِبق، ثۇٔىڭ دەي ‘ ِبروطىسَ دۇَٔب لبرىػي’
ئەوطىچە، پۈتۈٍٔەً ٍوق لىٍىٕىػىٕي تەٌەپ لىٍىذىغبْ ثىر خىً ٍبت ِىٍٍەت 

تەثىئىَىي، . ئىذىَىطي ئىىۀٍىىىٕي ثبرغبٔطېرى ئېٕىك تؤۇپ ٍەتّەوتە ئىذى
تبرىخىٌ ثىر ِىٍٍەتٕي ٔبھەق ٍولىتىۋېتىػٕي تەرغىپ لىٍىذىغبْ ثۇٔذاق 

ئىذىَىٕىڭ تەثىئەت لبٔۇٔىَەتٍىرىٕىّۇ لبٔچىٍىه توغرا ثبھبالپ 
 . وېٍىۋاتمبٍٔىغىذىّٕۇ گۇِبْ لىٍىػمب ثبغٍىذى

ثۇ ِۇالھىسىٍىرىذىٓ وېَىٓ، لبضىُ روھي جەھەتتىٓ ثىر پىىىر ثوغٍىمىغب 
ئۇٔىڭذا وۆرۈٌىۋاتمبْ ثۇ روھىٌ ثوغٍۇق، . ضبڭگىالپ لبٌغبٔذەن ھېص لىٍذى

ئۇٔىڭ ۋەتەْ، ِىٍٍەت ضۆٍگۈضىٕي ئبجىسالغتۇرۇظ تۇرِبق، ثۇ ِۇھەثجىتىٕي 
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 . تېخىّۇ چىڭىتّبلتب ئىذى
خۇددى غۇٔىڭذەن، ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە ئبٌٍىمبچبْ ئىػۀچىطىذىٓ لىٍىپ 

وېٍىۋاتمبْ ئىطالَ ئەلىذىٍىرىگە ثوٌغبْ لبراغٍىرى لبٍتىذىٓ ئبڭطىس ثوٌطىّۇ 
ٔىڭ « لۇرئبْ وەرىُ»دەي ثۇ پەٍىتٍەردە . لەٌجىٕي لوچۇغمب ثبغٍىّبلتب ئىذى

لبضىُ، ئوْ ٍېػىغب وەٌگىچە . ئۇٍغۇرچە تەرجىّىطىّۇ تۇٔجي لېتىُ ثېطىٍغبٔىذى
ٔىڭ « لۇرئبْ»ثوۋىطىٕىڭ ٍبردىّي ثىٍەْ ٍبتالپ، وېَىٓ ئۇٔتۇپ وەتىەْ 

ضۆرىٍىرىٕي ئۇٍغۇرچە تۇٔجي تەرجىّىطىذىٓ ئۆز ئبٌذىغب ئولۇغمب -ئبٍەت
 .ثبغٍىذى

لبضىُ، تۇٔجي ئولىغىٕىذا خۇدأىڭ، ئىطالَ ئەلىذىٍىرىٕىڭ، 
پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ ووچىذىىي ضبۋاتطىس، ثىٍىّطىس، ٔبداْ، ئىپتىذائىٌ لبراغتىىي 

ئىّبِالرٔىڭ تەضۋىرٌىگىٕىذەن ئۇٔذاق ئبددى، ئۇٔذاق ئبجىس، ئۇٔذاق -ِوٌال
ِۀتىمىطىس، ئۇٔذاق خىَبٌي، ئۇٔذاق روھبٔي غەوىٍذە ئەِەضٍىىىٕي، ئۇٔىڭ دەي 
ئەوطىٕچە غۇٔچە ِۇوەِّەي، غۇٔچە ٍۈوطەن، غۇٔچە ئەِەٌىٌ، غۇٔچە تەثەئىٌ، 

غۇٔچە ِۀتىمىٍىك، غۇٔچە ئبدىً ۋە غۇٔچە ضۆٍۈٍِۈن ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍىػمب 
توۋۋا خۇداٍىُ، غۇٔچە تەڭذاغطىس ثىر لۇدرەت ئىگىطىٕي، غۇٔچە ”. ثبغٍىذى

ِۇوەِّەي ثىر ٍبراتمۇچىٕي لبٔذاق لىٍىپ غۇٔچە ضبۋاتطىس، غۇٔچە خىَبٌپەرەش، 
دەپ _ غۇٔچە ثىٍىّطىس وىػىٍەردىٓ ئۆگۈٔىػىە ِەججۇر لبٌغبْ ثوٌغىَذۇق؟ 

خۇدأي، ئىطالَ دىٕىٕي ثۇٔذاق ثىٍىّطىسٌەرٔىڭ ! ٍبق_ . ئۆوۈٔۈپ وەتتي
ئبغسىذىٓ ئەِەش، ئۆزىّىس لۇرئبٔذىٓ، ھەدىطٍەردىٓ ئولۇپ ثىٍىػىە 

 “.تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىّىس وېرەوتەن لىٍىذۇ
دىٓ ثبغمب ئولۇپ ثىٍىُ دائىرىطىٕي « لۇرئبْ وەرىُ»ئەپطۇضىي، لبضىّٕىڭ 

وېڭەٍتىػىگە ٍبرىغۇدەن ثىرەر وىتبة ثوٌّىغبچمب، ئۆزى ثىٍگەْ تەثىئىٌ پەْ 
 .ٔي ئۆگۈٔۈغىە تىرىػىپ وۆردى« لۇرئبْ»ثىٍىٍّىرىگە ئبضبضەْ 
 . ...ٍوٌىغب لەدەَ ثېطىػٕي ئوٍٍىّبلتب ئىذى‘ ئىّبْ’لبضىُ، لبٍتىذىٓ 

 
لبضىُ ئوٍالپ ثۇ ٍەرگە وەٌگۀذە، ئۇٔىڭ وبٌٍىطىغب خبضىَەتٕىڭ 

ٍېڭي تؤۇغمىٕىذا ھبراق . ئېچىٕىػٍىك ضەرگۈزەغتىٍىرى وېٍىپ تۇرىۋاٌذى
ئىچىػٕي ثبغالۋاتمبْ خبضىَەت، تەدرىجي غەوىٍذە ئىّبٔغب لبٍتىپ ٔبِبز 

لبضىُ وبِېر ئىچىذە خبضىَەتٕىڭ ... ئولۇٍذىغبْ ھبٌەتىە ئۆزگىرىۋاتمىٕىذا، 
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 تولمۇزىٕجي ثبة

 ‘ٍېڭي مىيىِ’
 

خەلٕي لوٍغىٕە، ئۇالر ئۆٍذىٓ چىمّبً ثبال -خوتۇْ_ 
 !ثېمىػتىٓ ثبغمب ٔېّىگە ٍبراٍتتي

 چبٍخبٔىذىىي ضۆھجەتٍەردىٓ  __                                            
 

خىتبٍالر لبضىّٕي ٍۀە لبٍتىذىٓ تۇٍۇلطىسال ضورالطىس لبتتىك لىَٕبغالرغب 
گۇٔذىپبٍالر ثۈگۈّٔۇ ئۀە غۇ خىً ضورالطىس . ئېٍىپ چىمىذىغبْ ثوٌىۋاٌذى

لىَٕبغالردىٓ ثىرىذە ھوغىذىٓ وەتىىچە ئۇرۇپ لىَٕبپ، ضېطىك گبز پۇراتطىّۇ 
لوٌىذىٓ -لبٍتىذىٓ ھوغىغب وېٍەٌّەش ھبٌغب وەٌتۈرۈٌگەْ لبضىّٕي پۇت

ئۇ، غۇ ٍېتىػىذا ئەتىطي . ضۆرىگىٕىچە وبِېرىغب تبغٍىۋېتىپ چىمىپ وېتىػتي
-ھوغىغب وەٌگەْ لبضىُ، ضۈڭەن. ٍېرىُ وېچىذىال ئبراْ ھوغىغب وېٍەٌىذى

. ضۈڭىگىذىٓ ئۆتۈپ وەتىەْ تبٍبق ئبزاۋىذىٓ ثىر ھبزا ئىڭراپ توٌغىٕىپ ٍبتتي
ئىىىىطي وېٍىپ ئۇٔىڭغب ضۇ ثەرگۀذىٓ وېَىٓ ئبۋاٍالپ -تۈرِىذاغٍىرىذىٓ ثىر

 . ٍۆٌىػىپ ثىر ثۇٌۇڭغب ئوٌتۇرغۇزۇغتي
ئۇ، ٍېرىُ وېچىذىٓ خېٍي ئبغمبٔذىال ئبغرىغىٕىڭ ضەي ثېطىٍغبٍٔىغىٕي 

ثۇ ٍەردىٓ ٍەڭگىً خورەن ئبۋازٌىرى -وبِېر ئىچىذە ئۇ ٍەر. ھېص لىٍذى
ئبضتب وؤب -تۇال ئۇٔتۇپ، ئبضتب-لبضىّّۇ ئبغرىغىٕي ئبز. وۆتۈرۈٌۈپ تۇراتتي

 . ...ئەضٍىّىٍىرى لبٍٕىّي ئىچىگە پېتىپ وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي ئۆزىّۇ ضەزِەٍال لبٌذى
 

ۋەلەضىذىٓ وېَىٕىي ثىر دەَ ئېٍىع ‘ خىع پبرچىطي’لبضىُ، ھېٍىمي 
وۈٔىذە، ووچىذىىي وىتبثپۇرۇغالرٔىڭ ضۇپىطىذا ثىر ئبتىىرتىىغب وۆزى چۈغۈپ 

چىپبر چىرالٍىرىٕي ٍېمىپ ِۇزىىىٍىك -ثۇ ئبتىىرتىب ئېچىٍغبْ ھبِبْ ئبال. لبٌذى
ضىٕي چېٍىپ ِۇزىىي“ تۇغۇٌغبْ وۈٔۈڭگە ِۇثبرەن ثوٌطۇْ”ئبھبڭ چىمىرىپ 

ئۇ دەرھبي ثۇ ئبتىىرتىىالردىٓ ثىرلبٔچە خىٍىٕي ضېتىپ ئېٍىپ ئۆٍىگە . وېتەتتي
ئبتىىرتىىالردىٓ ثىرىٕي ضۆوۈپ ئۇٔىڭ ئېٍېىترؤٍۇق . لبٍتىپ وەٌذى
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ئبٔذىٓ ئۇٔىڭ ئبۋاز . لۇرۇٌّىٍىرىٕي ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ وۈزىتىػىە وىرىػتي
ثېرىع لۇرۇٌّىطي ثىٍەْ ضېگٕبي ثېرىع لىطّىٕي پىطتبْ لىٍىع ئۈچۈْ 

لبٍطي وۈٔىطي ٍۀە ئىذارىطىذىٓ ِىٕجىڭالر چۈغۈرۈپ . الٍىھىٍەغىە وىرىػتي
ئۇٔىڭ پىطتبْ ۋە ِىػەن . لوٍغبْ ِىٍتىك ئولىذىٓ ثىرتبي تېپىۋاٌغبٔىذى

ئبٍرىُ تۆوۈپ چىمىرىپ، ئۇالرٔي وۈچٍۈن ٍبٔغۇچي خىّىَىٍىه - دورىٍىرىٕي ئبٍرىُ
ووِۇالچٕىڭ ئوتتۇرىطىغب ِىىرو . ضۇٍۇلٍۇلالر ثىٍەْ ووِۇالچ لىٍىپ تەٍَبرٌىذى

-الِپۇچىب ۋوٌفىراَ لىٍىذىٓ تەٍَبرالٔغبْ پىطتبٕٔي پبتۇرۇپ، ضىرتىغب پوجبڭسا
. ضەرەڭگە دورىٍىرىٕي ئوراپ ئبٌّىذەن چوڭٍۇلتب پبرتالتمۇچ ھبٌىتىگە وەٌتۈردى

ئۇٔي ئبۋاٍالپ ثىر پىػمبْ ِوِب ئىچىگە جبٍالغتۇرۇپ، پىطتبْ پىٍىگىٕي تەگطىال 
ئەِّب . پبرتىالٍذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈپ ئبٌذىغب لوٍۇپ ثىرھبزا لبراپ ئوٌتۇرۇپ وەتتي

غۇڭب ضەي لبراپ . ئۇ، ٍبضىغبْ ثۇ ِىٕبضىٕىڭ غەوٍىگە دېگۀذەن لبٍىً ثوٌّىذى
ئۇ . ئوٌتۇرغبٔذىٓ وېَىٓ دەرھبي ِىٕبضىٕي ثۇ ِوِب ئىچىذىٓ ضۆوۈپ چىمىرىۋاٌذى

 لۇتىطي غەوٍىٕي الٍىك ۇٍۀىال ھېٍىمي وبفىخبٔب ئۈچۈْ الٍىھىٍىگەْ ِىَۋە ش
ئۇ دەرھبي ثىر وبردوْ لەغەزدە ٍبضبٌغبْ ِىَۋە ضۇ لۇتىطىذىٓ ثىرٔي . وۆرگۀىذى

. چىمىرىپ ئۇٔىڭ ئىچىگە پۇختب ئوراٌغبْ ووِۇالچ ثوِجىطىٕي جبٍالغتۇردى
ئىطپىرت ئبرىالغّىطىٕي لوٍۇپ ئبغسىٕي -ئۈضتىگە ٍېرىّىغب وەٌگىچە د د ۋ
پىطتبْ ضىّىٕي ثەظ ضبئەتتىٓ وېَىٓ تەگطىال . چبّٔىغىذەن لىٍىپ پىچەتٍىذى
' پبرتالظ، وۆٍذۈرۈظ ۋە زەھەرٌەظ ثىرٌەغّىطي'ئۇٌىٕىذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈپ، 

ئۀذىىي گەپ، ئۇٔي ئىػىىىذىٓ ضىرتمب ئبضبْ چىمّبٍذىغبْ ِۇۋاپىك . تەٍَبرٌىذى
ثۇ لېتىُ ئۇ ٍبضىغبْ .  غب ضوغبت لىٍىع ئىػىال لبٌغبٔىذى‘ِېھّبْ’ثىرەر 

 .ثوِجىطىذىٓ خېٍي ِەِٕۇْ ثوٌذى
ئۇ، جۇِب وۈٔىطي ثىر خىتبً ئېٕجىٕېرى ثىٍەْ ثبغمب ثىر غىروەتىە 

خىسِەتىە ثېرىع پۇرضىتىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لوراضىذىٓ تەوػۈرۈغتىٓ ئۆتّەٍال 
ئىذارىطىٕىڭ ئىػىٕي چۈغىىچىال پۈتتۈرۈپ . ِبغىٕىٍىك ضىرتمب چىمىۋاٌذى

ئىذارىطىغب جېپ ِبغىٕىطي ثىٍەْ لبٍتىپ وېٍىۋاتمىٕىذا، ٍېٕىذىىي ئېٕجىٕېر 
غوپۇرِۇ ثۇٔي غېٕىّەت ثىٍىپ، ٍوي . خىتبً ئىػىُ ثبر دەپ ٍوٌذا چۈغۈپ لبٌذى

دېّىطىّۇ ۋالىت . ئۈضتىذىىي ثىرەر ئبغخبٔىذا تبِبق ٍېۋىٍىػٕي ِەضٍىھەت لىٍذى
ئۇالر ثىر ئبپتوۋۇز . ئبٌٍىمبچبْ چۈغٍۈن تبِبق ۋالتىذىٓ ئېػىپ وەتىۀىذى

ثېىىتىٕىڭ ٍېٕىذىىي ِۇضۇٌّبٔالر ئبغخبٔىطىغب وىرىپ تبِبق ٍەٍذىغبْ ثوٌۇپ، 
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جېپٕي ٍوٌٕىڭ ٍۀە ثىر تەرىپىذىىي ثىر ثوظ ٍەرگە توختۇتۇپ لوٍۇپ ئبغخبٔىغب 
ئۇالر ئىىىىطي ٍوٌذىٓ ئەِذىال ئۆتۈپ وېتىۋاتمىٕىذا، . لبراپ ٍوٌذىٓ ئۆتۈغتي

لبضىُ تؤۇغال ثىر ئۇٍغۇر لىسىٕىڭ ئبپتوۋۇز ثېىىتىٕي ضبلالۋاتمبْ لۇراٌٍىك 
پبتروٌالر ئبرىطىغب ثىر ٔېّىٕي چۆرىۋېتىپ غىپال لىٍىپ ٍبٔذىىي ئۇالر وىرِەوچي 

ئۇالر ئەِذىال ٍوٌٕىڭ ثۇ . ثوٌغبْ ئبغخبٔىغب وىرىپ وەتىۀٍىىىٕي وۆرۈپ لبٌذى
تەرىپىگە ٍېمىٍٕىػىۋىذى، ٍېمىٕال ٍەردىٓ ئبڭالٔغبْ وۈچٍۈن پبرتالظ ئۇالر 

غبپىال ئۆزٌىرىٕي ٍوي -ئۇالر ئىىىىطي ھبپىال. ئىىىىطىٕي ئۇجۇلتۇرۇپال لوٍذى
لبضىُ ثۇ ئبرىذا . ثوٍىذىىي ئېرىمٕىڭ ئىچىگە ئېتىپ ٍەرگە چىڭ چبپٍىػىپ لبٌذى

ٍوٌٕىڭ ئوتتۇرىطىغب ئىىىي ٔەپەر لۇراٌٍىك خىتبً پبتروٌىٕىڭ ئۇچۇپ 
ئۇ چۈغىەْ خىتبٍالردىٓ ثىرضىٕىڭ ٍۈزى . چۈغىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرۈپ لبٌذى

تىتىٍىپ گوٍب غۈٌىۋېتىٍگەْ لوً ثېػىذەن چىػٍىرى ضىرتمب وۆرۈٔۈپ چىمىپ 
لبٌغبْ، پبٔبق ثۇرٔىّۇ ئورٔىذىٓ ضبوۈٌۈپ ثىر لۇٌىمي تەرەپىە چبپٍىػىپ 

لبضىُ ئىتتىه ٍۀە ثىر خىتبٍغب لبرىۋىذى، ئۇٔىڭّۇ ثىر پۇتي . لبٌغبٍٔىمىٕي وۆردى
پبلبٌچىمىذىٓ ثبغالپال ضبوۈٌۈپ لبٍبلالرغىذۇ ثىر ٍەرٌەرگە ئۇچۇپ وەتىەْ، 

چۇۋۇٌۇپ وەتىەْ ضبْ گۆغٍىرىذىٓ ثۇاللتەن لبْ جىرىٍذاپ ئېتىٍىپ 
ئېمىۋاتمبْ، گۆغٍىرى ئبرىطىذىٓ وۆرۈٔۈپ تۇرغبْ ئىٍىه ئۇضتىخىٕىٕىڭ ضۇٔغبْ 

. ئۇچىذىٓ ئىٍىىٍىرى لبْ ثىٍەْ ئبرىٍىػىپ ئېمىپ چىمىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆردى
ئبرىالپ ضبق لبٌغبْ پۇتٍىرى -تىتىٍغبْ ثۇ ئىىىي گەۋدە ئبضپبٌىت ٍوٌذا ئبرىالپ

ئۇ ٍۀە ثېػىٕي ثۇراپ ئبپتوۋۇز . ثىٍەْ تىپچەوٍىػىپ جبْ تبٌىػىپ ٍبتبتتي
ثېىىتي تەرەپىە لبرىغبٔىذى، ئۇ ٍەردىّۇ ٍۀە ثىر خىتبً پبتروٌىٕىڭ لۇراٌىٕي 
لۇچبغٍىغبْ ئىىىي ثىٍىگي ئبرىطىذىٓ ئۈچەٍٍىرى ضىرتىغب تۆوۈٌۈپ لبٌغبْ 

ثوٌۇپ، وۆزٌىرىٕي پىَبٌىذەن ئبچمىٕىچە ٍەردە تېپچەوٍەپ جبْ تبٌىػىپ 
ٍۀە ثىر خىتبً ئبٍبٌي ثىر وۆزى ثىٍەْ ثىر لۇٌىمي تىتىٍىپ . ئوڭذىطىغب ٍبتبتتي

وەتىەْ ثوٌۇپ، ثىر لوٌىّۇ جەٍٕىگىذىٕال ئۈزۈٌۈپ ٔەٌەرگىذۇ ئۇچۇپ وەتىەْ، 
ضبق لبٌغبْ ٍۀە ثىر لوٌي ثىٍەْ ئۈزۈٌگەْ ثېٍىگىٕىڭ لبٌغبْ پبرچىٍىرىٕي 

تېخىّۇ ٔېرىرالتب ٍۀە . تتيادەپ پەرٍبتالپ ٍىغالۋات“ !ئەٍَب ۋادى ِبٍب”تۇتمىٕىچە 
ثىر گەۋدە لىّىر لىٍّبً دۈَ ٍبتمبْ ثوٌۇپ، ئبضتىذىٓ ئېمىپ چىمىۋاتمبْ لۇٍۇق 

 . ... لبْ ئېرىممب ئېمىپ لبْ وۆٌي ئۇٍۇتّبلتب ئىذى
لبضىُ ثىٍەْ غوپۇر ثۇ تۇٍۇلطىس پەٍذا ثوٌغبْ پبجىئەٌىه ِۀسىرىذىٓ 
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ثۇ ٍەرٌىرىٕي ضىٍىػىپ تىتىرەغىىٕىچە -چۈچۈپ، ئۆز ثەدۀٍىرىٕىڭ ئۇ ٍەر
 . ئۆِىٍەپ ئېرىمتىٓ چىمىػتي

لبضىُ ئۇدۇٌىذىىي ئبغخبٔىغب لبرا دېگۀذەن غۇٔذاق ثىر لبرىۋىذى، 
ھوً ثۇ ئبلّبق لىس ٍۀە ”. دېرىسىذىٓ لبراپ تۇرغبْ ھېٍىمي لىسغب وۆزى چۈغتي
دېگىٕىچە ئورٔىذىٓ “ !ٔېّىػمب لبچّبً جبٍىذا ھبڭۋېمىپ لبراپ تۇرىذىغبٔذۇ

چىََب -ئۇچمبٔذەن چبچراپ تۇرۇپ ئبغخبٔىغب وىرىپ ئۇ لىسٔي ٍېتىٍىگىٕىچە لىََب
ثوٌۇپ وەتىەْ خىتبٍالر توپىٕي ٍېرىپ ئۆتۈپ، ٍوٌٕي وېطىپ ئۇتتۇر جېپٕىڭ 

ٍوٌذىىي ِبغىٕىالر توختبپ وەتىەچىە، ئۇالر . ٍېٕىغب لبراپ چېپىػتي
ثۇ لىسٔي . ٍۈگۈرۈغىىٕىچە ٍوٌذىٓ ئۆتۈپ ئۆزٌىرىٕي جېپٕىڭ ئىچىگە ئېتىػتي

ضۆرىگۀذەن ئېٍىپ وەٌگەْ لبضىُ، ئۇٔي ِەججۇرى جېپمب وىرگۈزۈپ دەرھبي 
غەوٍىٕي ئۆزگەرتىع ئۈچۈْ لىسٔىڭ ئۇچىطىذىىي لبرا چبپىٕىٕي ضبٌغۇزۇپ 

ئبٔذىٓ تىترەپ لوالغّبً وەتىەْ لوٌٍىرى ثىٍەْ . ضوِىىطىغب ضېٍىۋاٌذى
لىسٔىڭ پبرىٍذاپ تۇرغبْ . لىسٔىڭ چىڭ تۈگىۋاٌغبْ لوڭۇر چبچٍىرىٕي ٍېػىۋەتتي

ەن ئىىىي ِۆرىطىذىٓ ضېرىٍىپ ضبپ ٍىپەوتٍىپەوتەن لوڭۇر چبچٍىرى خۇددى 
. چۈغۈپ ئبق ووپتىطىذىٓ وۆتۈرۈٌۈپ تۇرغبْ ئىىىي وۆوطىگە وېٍىپ ٍېَىٍذى

 .ئۀذى ثۇ لىسٔي ھېچىىُ ثبٍب ئبغخبٔىذا وۆرگەْ لىسغب ئوخػىتبٌّبٍتتي
ثۇ ٍەردىٓ ٍبِراپ -ئۇ ٍەر. ضەي ئبراَ تبپمبٔذەن ثوٌغبْ لبضىُ ٍوٌغب لبرىذى

ضبلچىالر ٍوٌٕىڭ ئۇ لېتىغب ٍىغىٍىػّبلتب، دەرھبي -وېٍىػىۋاتمبْ ھەرثي
لېرىػمبٔذەن غوپۇر ھېٍىغىچىال . ئەتىراپىذىىىٍەرٔي لورغبۋغب ئبٌّبلتب ئىذى

ثۇ ئبرىذا ضەي ئۆزىگە وەٌگەْ لىس، ئىختىَبرضىسال . ئوتتۇردا وۆرۈّٔەٍتتي
ٔبزۇن . ثۇغۇٌۇپ ٍىغالغمب ثبغٍىذى-لبضىّٕىڭ لۇچىمىغب ئۆزىٕي تبغالپ ثۇغۇٌۇپ

زىٍۋا ثەدەْ، ئەتتىرگۈي پۇرىغي چېچىپ لبضىّٕىڭ لۇچىغىذا ٍېٕىه ضىٍىىٍٕىپ 
تەثىئىٌ دوٌمۇٍٔۇق لوڭۇر چبچٍىرى لبضىّٕىڭ ئىڭەوٍىرىگە ٍۇِۇراْ . تىترەٍتتي

-لبضىّّۇ ٔېّە لىالرىٕي ثىٍەٌّەً لۇچىغىذا لېمىٍىپ. ضۈروىٍىپ ضىپىّبلتب ئىذى
وۆزٌىرىٕي ضىالپ ئۇٔي ثەزٌەغىە، ئۇٔىڭغب -لېمىٍىپ ٍىغالۋاتمبْ لىسٔىڭ ثبظ

غۇٔىڭغب لبرىّبً، لىسٔىڭ ٍىغىطي تېخىّۇ ئەۋىجەپ . ٍبٌۋۇرۇغمب وىرىػتي
 .وېتىۋاتبتتي

وۆزىذە لبْ دىذارى -ھۆِۈدەپ ٍېتىپ وەٌگەْ خىتبً غوپۇر ٍۈز-ھەضىرەپ
 : ٍوق، ضبِبٔذەن تبتبرغبْ ھبٌذا لبضىّغب ۋارلىرىذى
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لورلۇپ جېٕىُ چىمتي ِېٕىڭ، ثۇ ٍەردىٓ دەرھبي ! ٔەدە لبٌذىڭ ضەْ”
دېگىٕىچە، _ ! ٔەدىّٕۇ ٍبدىّغب وەٌذى غۇ ئىت ٍېّەش تبِبق ئىػي! ... لبچبٍٍي

ثىر چبغذا ِبتور گۈٌذۈرٌەپ وەتتي، . ِبغىٕىغب ئوٌتۇرۇپ زىۋىت لىٍىػمب وىرىػتي
ضىٍىىٕىپ لوٍۇپ جبٍىذىٓ لوزغىٍىذىغبٔذەن ئەِەش -ئەِّب ِبغىٕب ضىٍىىٕىپ

-ثۇٍبْ ضىالغتۇرۇپ ٍۈرۈپ خىتبٍچىالپ ۋارلىراپ وەتتي، -غوپۇر، ئۇٍبْ. ئىذى
دەپ ئۆزىٕي ئۆزى _ “ !لوي تورِۇزىٕي ثوغبتّبپتىّەْ ئەِەضّۇ! تبِّبدى

تىٍٍىغىٕىچە تىترەپ تۇرغبْ لوٌٍىرى ثىٍەْ ِىڭ تەضتە لوي تورِۇز ضېپىٕي 
چوڭ . ِبغىٕب وۈچٍۈن ضىٍىىٍٕىع ثىٍەْ ئبٌذىغب چېپىپ وەتتي. تېپىپ ثوغبتتي

. ٍوي ئبپتوِوثىٍالر ثىٍەْ توضۇٌۇپ وەتىەْ ثوٌۇپ، ِبڭغىذەن ٍوٌّۇ لبٌّىغبٔىذى
ئۇ ٍەردىٓ . خىتبً غوپۇر دەرھبي ِبغىٕىطىٕي چەتىە لبٍرىپ ئبدەَ ٍوٌىغب ضبٌذى

لوٌٍىرى . لبٍرىٍىپال تبر وبچىذىٓ ثىرىگە وىرىپ، ٍۀە ثىر چوڭ ووچىغب چىمىۋاٌذى
تەً ”تىتىرەغتىٓ لوالغّبً وەتىەْ خىتبً غوپۇر، جېپٕي ثوٌىػىغب لوٍىۋېتىپ، 

دېگىٕىچە ئۆزىچە غۇدۇڭػۇپ، ثىردەِذىال لبضىّٕىڭ ٍېڭي “ !وېپب، تەً وېپب
تېخي ئەِذىال جبٍىغب چۈغىۋاتمبْ غوپۇر لبضىّغب . لوراضىغب وىرىپ وېٍىػتي

 : لبراپ
ثىس ٔەگە وېٍىپ لبٌذۇق؟ ئىذارىغب ثبرِبً ئۆٍىّىسدە ٔېّە ئىػىّىس ثبر ”
 .دېگىٕىچە ھۇٌۇلۇپ ِبغىٕىطىٕي لورادىٓ چىمىرىػمب ئۇرۇٔذى_ “ ئىذى؟
ئۇٔي ئۆٍگە . توختب، ِېٕىڭ ثۇ ئۇوبَ ثبٍبتىذىٓ ثەوال لورلۇپ وېتىپتۇ”

ِۀّۇ ثۈگۈْ . ئەوىرىپ ضەي ئبراَ ئبٌغۇزِىطبَ جبٍىغب وەٌّەٍذىغبٔذەن لىٍىذۇ
دېذى _ “ .غۇڭب ئىذارىغب ضەْ ئۆزەڭ وېتىۋەر. ئىع لىالالٍذىغبٔذەن ئەِەضّەْ

 .لبضىُ لىسٔي ِبغىٕىذىٓ ٍېتىٍەپ چۈغۈرىۋېتىپ
ئەڭ . راش دەٍطەْ، ِۀّۇ ثۇ ئەٌپبزىُ ثىٍەْ ئۀذى روٌغب چىمبٌّبٍّەْ”

ھوً توختىغىٕە، _ دېذى خىتبً غوپۇر، _ . ٍبخػىطي ِۀّۇ  وىرىپ ئبراَ ئبالً
غوپۇر خىتبً، لبضىُ _ “ ضەْ ثۇ لىسٔي لبچبٔالردا ِبغىٕبِغب ضېٍىۋاٌغبٔىذىڭ؟

 .ٍېتىٍەپ وېتىۋاتمبْ لىسٔي ئەِذىال وۆرىۋاتمبٔىذى
ئۆٍىگە . لبضىُ لىسٔي ٍۆٌىگىٕىچە ئۆٍىگە چىمىپ ئىػىىىٕي ئبچتي

وىرگۀذىٓ وېَىٓ لىسٔي ِىھّبٔخبٔب ئۆٍىذىىي وىرىطٍوغب ئوٌتۇرغۇزۇپ لوٌىغب ثىر 
 :ئوراَ لەغەز ٌۈڭگە تۇتمبزدى

ئبڭغىچە . وۆزىڭىسٔي ضوغۇق ضۇدا چبٍمىۋېٍىڭ-ئبغخبٔب ئۆٍىگە وىرىپ ٍۈز”
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ِەْ ضىسگە ئىططىك چبً دەٍِەپ ثىرەً، ئىططىك چبً ئىچطىڭىس تېسال 
 .دېذى_ “ .ئوڭػىٍىپ لبٌىطىس

لەغەز . وۆزىٕي ثىردەَ ھۆي لىٍذى-لىس وىرىپ ِۇزدەن تۇرثب ضۈٍىذە ٍۈز
تبَ ئىػىبپ . ٌۈڭگە ثىٍەْ ٍۈزىٕي ضۈرتۈپ لۇرۇتمبچ ِىھّبٔخبٔب ئۆٍىگە وىردى

پەي تۈزەغتۈرگۀذەن لىٍذى -ئەٍٕىگىگە لبراپ دوٌمۇٔالپ تۇرغبْ چبچٍىرىٕي ضەي
لىس، تبرتىٕىپ ۋە ھبڭۋالمىٕىچە ئەتىراپىغب لبراغمب . ۋە وېٍىپ وىرىطٍوغب ئوٌتۇردى

. لبضىّّۇ گبز ئۇچبلمب چبٍغب ضۇ لوٍۇپ ثوٌۇپ لىسٔىڭ ٍېٕىغب چىمتي. ثبغٍىذى
 : ثېرىپ ئۇٔىڭ ئۇدۇٌىغب ئورۇٔذىغىٕي تبرتىپ ئوٌتۇرۇپ دېذى

لوٌٍىرى ھېٍىغىچىال -لبضىّٕىڭ پۇت_ . ئبزراق ضبلٍىطىڭىس چبً لبٍٕبٍذۇ”
ٍبٔچۇلىذىٓ تبِبوىطىٕي چىمىرىپ ثىرتبي . ثىٍىّٕەش تىترەپ تۇراتتي-ثىٍىٕەر

 “!ئبپىرىٓ ضىسگە. ھەلىمەتۀّۇ جەضطۇر لىس ئىىۀطىس– تۇتبغتۇرىۋاٌذى، 
ثۇ ٍېمىٕمي ٍىٍالردا . لبضىُ ثۇ لىسٔي خېٍي ئوثذأال تؤۇٍذىغبٔذەن لىالتتي

تۆوۈْ ٍبوي ئوٌتۇرۇغالرغب لبتٕىػىپ -ثۇٔچە ٍبظ لىسالر وىرىذىغبْ ثىرەر توً
ثبلّىغبچمب، غۇٔچە ئەضٍەپّۇ ثۇ لىسٔي ٔەدە وۆرگۀٍىگىٕي وۆز ئبٌذىغب 

 :ثۇٍبلمب لبرىغىٕىچە ئورٔىذىٓ تۇردى-لىس، ئۇٍبق. وەٌتۈرەٌّىذى
لىسٔىڭ چىراٍىغب دەرھبي ئۀطىسچىٍىه _ ِەْ ھبزىر ٔەگە وېٍىپ لبٌذىُ؟ ”

 “ثۇ وىّٕىڭ ئۆٍي؟ ضىس وىُ ثوٌىطىس؟_ ئبالِەتٍىرى ٍبِىراغمب ثبغٍىذى، 
: لبضىُ غۇ چبغذىال ثۇ لىسٔي ٔەدە وۆرگۀٍىگىٕي ئېطىگە ئېٍىػمب ثبغٍىذى

ثۇ لىس، ھېٍىمي ئبپتوۋۇز ثېىىتىذە ئۆٌتۈرۈٌگەْ ٍىگىتٕىڭ لبٍٔىك ٍۈرىىىٕي 
وۆورەن لەپىسى ئىچىگە ضېٍىػمب ئۇرۇٔۇپ ٍىگىتٕي لۇچبغالپ ئوٌتۇرغبْ لىسٔىڭ 

ئۇ ۋەلەدىٓ وېَىٓ، لبضىُ لىطبش ئېٍىپ ثېرىع ئۈچۈْ . دەي ئۆزى ئىذى
ثۇ لىس، توٍىذىٓ . ضۈرۈغتە لىٍىپ ٍۈرگۀذە ثۇ لىسٔىڭ ئىطّىٕىّۇ ثىٍىۋاٌغبٔىذى

وېَىٕىي تۇٔجي ضبٌىّىغب وېتىۋاتمىٕىذا ٍوٌذىػىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ خبضىَەت 
 !ئىطىٍّىه لىس ئىذى

_ دېذى لبضىُ ھبٍبجبٔالٔغبْ ھبٌذا لىسغب لبراپ، _ ِەْ ضىسٔي تؤىذىُ، ”
ضىس ھېٍىمي ٍېڭي توً لىٍىپ ئۆٍىڭىسگە تۇٔجي لېتىُ جۇِب لىٍىپ 

خبتب ... وېتىۋاتمىٕىڭىسدا ٍوٌذىػىڭىسدىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ خبضىَەت لىس غۇغۇ؟ 
. لبضىُ ئورۇٔذۇغىٕي لىسغب تېخىّۇ ٍېمىٓ تبرتىپ ئوٌتۇردى_ تؤىۋاٌّىغبٔذىّەْ؟ 

ضىسٔىڭ لېَٕي ئۇوىڭىسِىذى ٍبوي _ لىسِۇ لبٍتىذىٓ دىۋأغب ئوٌتۇرۇپ لبٌذى، 
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ضبۋاغذىػىڭىسِىذى ئۇ ثبتۇر ٍىگىت، ئۇ جبٌالتالردىٓ لىطبش ئېٍىپ ثېرٌىىتە 
لۇرثبْ ثوٌغبْ؟ ِبٔب ثۈگۈْ ضىس ٍۀە ثىر لېتىُ ثۇ خىتبً زوراۋأٍىرىذىٓ 

لبضىُ ھبٍبجېٕىٕي ثېطىۋاالٌّبً لىسٔىڭ ئىىىي _ . لىطبضىڭىسٔي ئېٍىۋاٌذىڭىس
ضىس ثىٍەْ تؤۇغبٌىغىٕىُ ئۈچۈْ ئۆزەِٕي ثەوال ثەخىتٍىه _ ِۆرىطىذىٓ تۇتتي، 

لىس _ “ !ھېطبپالٍّەْ، ضىس ھەلىمەتۀّۇ جەضطۇر لەھرىّبٔىّىس ئىىۀطىس
ھۇٌۇلۇپ لبضىّٕىڭ لوٌٍىرىٕي ِۆرىطىذىٓ ضىٍىىپ چۈغۈرۈپ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ 

 .وەتتي
خبضىَەت لىس ثبٍىمي ئبپتوۋۇز ثېىىتىذە ثوٌغبْ ِۀسىرىٍەرٔي تېخي ئەِذىال 

لوٌٍىرى تىترەپ ئۆرە تۇرغىذەن -ئۇٔىڭ پۇت. وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرِەوتە ئىذى
خبضىَەت، الضطىذە . ِبجبٌي لبٌّبً، تىسٌىرى ئېگىٍىپ پۈوٍىػىپ لېٍىۋاتبتتي

لبضىُ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ وىرىطٍوغب . لىٍىپ لبٍتىذىٓ وىرىطٍوغب ئوٌتۇرۇپ لبٌذى
ئۇ، ئۆزىٕي تۇتىۋاالٌّىغبْ . وېٍىپ خبضىَەت لىسٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ئوٌتۇردى

ھبٌذا لىسٔىڭ ٔبزۇن تىترەپ تۇرغبْ زىٍۋا ثەدىٕىٕي ِىھرىۋأٍىك ثىٍەْ لۇچبغالپ 
 : ثبغرىغب ثبضتي

لىسِۇ ئىختىَبرضىسال لبضىّغب _ “ ...ِېٕىڭ لەھرىّبٔىُ، ِېٕىڭ ٔۇزۈگۈِۈَ، ”
ثىرضىگە ئىٍٍىك ثىرٔېّىٍەر -گوٍب ئۇالرٔىڭ ثەدۀٍىرىذىٓ ثىر. چىڭ چبپالغتي

ٍبظ لىسٔىڭ گۈزەي . ثىرىگە تېخىّۇ چىڭ ٍېپىػتي-ئۆتۈغىۋاتمبٔذەن، ثىر
وۆوطىٍىرى لبضىّٕىڭ ِەٍذىطىگە ثېطىٍىپ، ئۇٔىڭغب تەضۋىرٌىگۈضىس ھۇزۇرٌۇق 

لبضىُ ئىختىَبرضىس ھبٌذا لىسٔىڭ وۆز ٍبظ . ھېططىَبت ثەخىع ئەتّەوتە ئىذى
ثىرىگە زادىال -ثىر. لىسِۇ ٍۈزىٕي ئۇٔىڭ ٍۈزىگە ٍبلتي. تبِچىٍىرىٕي ٍۈزىگە ضۈرتتي

ِبش وەٌّىگەْ، ثىرضي غۇٔچىذەن وېٍىػىەْ ٍبظ، ٍۀە ثىرضي ضەي لورۇق 
ئبضتب ھەرىىەت -وىرگەْ ئبق ضبٔچىغبْ ٍىرىه ضبلبٌٍىك ثۇ ئىىىي ِەڭىس ئبضتب

لىس ٍبغٍىك ئوتي ثىٍەْ، لبضىُ . لىٍىپ ئىىىي لىسىك ٌەۋٔي ثىرٌەغتۈردى
ئۇزۇٔغب ثېرىٍىپ -ثىرىگە چىڭ چبپٍىػىپ ئۇزۇٔذىٓ-ِىھىرٌىه لەٌجي ثىٍەْ ثىر

 . ...ضۆٍۈغتي
ئۇالر غۇ ھبٌىتىذە خېٍي ۋالىت تۇرغىٕىذىٓ وېَىٓ، خبضىَەت تۇٍۇلطىسال 

 :لبضىّذىٓ ئۆزىٕي ئبجرىتىپ دەرھبي ئورٔىذىٓ تۇرۇپ وەتتي
لىس دەرھبي _ “ !ۋىَەً، ٔېّە لىٍغىٕىُ ثۇ ِېٕىڭ؟ توۋۋا لىٍذىُ خۇداٍىُ”

لبضىّّۇ ھوغىٕي ٍىغىۋېٍىپ لىسدىٓ . ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئۆزىٕي ثىر چەتىە ئبٌذى
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 :وەچۈرۈَ ضورىغىٍي تۇردى
ئەِّب ئىػىٕىڭ، . خبپب ثوٌّبڭ، ِۀّۇ ئۆزەِٕي تۇتۇپ ئبالٌّبٍال لبپتىّەْ”

 “. ...ِېٕىڭ ھەرگىسِۇ ٍبِبْ ٔېَىتىُ ٍوق ئىذى
ٔېّە ثوٌذى . ٍبق، ٍبق، ضىس ئەِەش ِەْ ضىسدىٓ ئەپۇ ضورىػىُ وېرەن”

 “ِبڭب، ضىسگە ئەدەپطىسٌەرچە چبپٍىػىپ لبٌغىٕىُ ٔېّىطي؟
. لىسٔىڭ ثۇ گەپٍىرىذىٓ لبضىُ خېٍىال ٍەڭگىٍٍىه ھېص لىٍغبٔذەن ثوٌذى
 . وىرىطٍودىٓ تۇرۇپ ئۈضتەٌگە وېٍىپ ئوٌتۇرۇپ ثىر تبي تبِبوب تۇتبغتۇرىۋاٌذى

ضىسٔىڭ غۇ وۈٔىذىىي ٍوٌذىػىڭىس . ِەْ ضىسٔي ٍبخػي تؤۇٍّەْ”
لوچىغىڭىسدا، ئەتىراپىڭىس لبْ وۆٌي، ئوٌتۇرغبْ لىَبپىتىڭىسٔي ئبپتوۋۇزدا وۆرۈپ 

 “...ئۆزەِگە لەضەَ ثەرگۀىذىُ، 
 “ثۇ لىسٔي چولۇَ ثىر وۈٔىطي لوٌغب چۈغۈرىّەْ، دەپّۇ؟”
ِەْ . ٍبلەً، ٔەدىىي گەپٕي لىٍىطىس، ِېٕي ئۇٔچىٍىىّۇ وۆرۈپ وەتّەڭ”

ٍىگىتىڭىسٔىڭ لىطبضىٕي چولۇَ ھەضطىٍەپ ئېٍىپ ثېرىّەْ، دەپ لەضەَ 
لبضىُ تبِبوىطىٕي . خبضىَەت دېرىسىذىٓ ئۆرۈٌۈپ وەٍٕىگە لبرىذى_ . لىٍغبٔىذىُ

غۇ وۈٔىطىذىٓ ثبغالپ لبتىً _ . لبٍتب ثىر غورىۋېٍىپ ضۆزىٕي داۋاَ لىٍذى
ئەِّب ئۇ خىتبٍالرٔىڭ ئبدرىطىٕي تبپمىٕىّذا، . خىتبٍالرٔىڭ پېَىغب چۈغىۀىذىُ

ئىالجىطىس ٍۀە ثىر . ئوق چىمبرغبْ لبتىٍٕي ھۆوۈِەت خىتبٍغب لبچۇرىۋەتىۀىىەْ
وېَىٓ . لبتىٍٕىڭ ئبئىٍىطىٕي ثوٌطىّۇ ئۇجۇلتۇرىۋېتىع ووٍىغب چۈغىۀىذىُ

ئبڭغىچە ثۇ لبتىٍٕىڭ ئبئىٍىطي ثىرالال خىتبٍغب لېچىپ . ئۇٔىّۇ لبِالغتۇراٌّىذىُ
ئەِّب ضىسٔىڭ ھېٍىمي تؤۇغىڭىسزە ھەلىمەتۀّۇ ثبتۇر ثبال . لۇتۇٌىۋاٌذى

ئۇ لەھرىّبٔىّىس ٍبٌغۇز ثېػىغب ثىرالال ٔەچچە ئوْ خىتبٍٕي پبرتٍىتىپ . ئىىۀذۇق
ثۇ ئبرىذا ئبغخبٔب ئۆً تەرەپتىٓ گبژىٍذىغبْ ثىر ئبۋاز – . ... پبرچىٍىۋىتەٌىذى

لبضىُ چبٍغب ضۇ لوٍۇپ لوٍغبٍٔىغىٕي ئەِذىال ئېطىگە ئېٍىپ ٍۈگۈرۈپ . وەٌذى
پېچىٕىٍەر -ئۇ لېٕىك چبً دەٍِەپ چىمىپ، وەِپىت. ئبغخبٔب ئۆٍىگە وىرىپ وەتتي

رۀجىّەٍطىس، ثوٍتبق ثوٌغبٔذىٓ _ ثىٍەْ دەضتىخبْ راضالپ لىسغب چبً لوٍذى، 
ثۇ گەپٕي _ “ .ِبلمبٌە دېگۀذەن ٔەرضىٍەرِۇ ثوٌّبٍذىىەْ-وېَىٓ ئۆٍذە ثبلمبٌە

ثۇٔي . ئبڭالپ خبضىَەتٕىڭ ٍۈزى ۋىٍٍىذە لىسىرىپ لبضىّغب ئىتىه ثىر لبرىۋاٌذى
ئىىىي چىٕە ئىططىك چبً ئىچىۀذىٓ وېَىٓ -لىس، ثىر. لبضىُ ضەزِىگۀىذى

 :ئۇ ضەي ئېچىٍغبْ ھبٌذا. خېٍىال جبٍىغب وېٍىپ لبٌغبٔذەن لىالتتي
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ضىس ثبٍب ٔېّە ئۈچۈْ ِېٕي ووچب ئبغخبٔىطىذىٓ ضۆرەپ چىمىپ لبچۇرۇغٕي ”
_ “ ئوٍالپ لبٌغبٔىذىڭىس؟ ئۆزىڭىسگە خەۋىپ وېٍىپ لېٍىػىذىٓ لورلّىذىڭىسِۇ؟

لبضىّّۇ لىسغب لبراپ ِۀىٍىه وۆٌۈپ . دەپ ضىٕبق ٔەزىرىذە لبضىّغب لبرىذى
 :لوٍذى
ضىسٔىڭ ئبپتوۋۇز ثېىىتىگە ثىر ٔېّىٕي چۆرىۋېتىپال غىپال لىٍىپ ووچب ”

تېخي ئەِذىال . ئبغخبٔىطىغب وىرىپ وېتىۋاتمبٍٔىغىڭىسٔي وۆرۈپ لبٌغبٔىذىُ
ثۇ ضىسٔىڭ . دەرھبي گۈٌذۈرٌەپ پبرتالظ ٍۈز ثەردى. ٍوٌذىٓ ئۆتىۋاتبتتۇق

وېَىٓ لبرىطبَ ضىس . تبغٍىۋەتىەْ ھېٍىمي پوڭسىىىڭىسدىٓ ثبغمب ٔېّە ثوالتتي
پبراخػىػالرغب -ئبغخبٔىٕىڭ پۀجىرىطىذىٓ ثىر خىَبٌىڭىسدا ٍوق ووچىذىىي پبت

خىتبٍالر ئەتىراپٕي . ثەوال خەتەرٌىه ھبٌذا ئىذىڭىس. لبراپ تۇرغىٕىڭىسٔي وۆردۈَ
ٍېڭي ’تېخي . لبِبي لىٍىۋاٌطب ضىسدىٓ دەرھبي گۇِبْ لىٍىػي ِۇِىىٓ ئىذى

 ۋەلەضىٕىڭ زىَبٔىەغٍىىىە ئۇچۇرىغۇچىٍىرىٕىڭ ثىرضي ئىىۀٍىگىڭىسٔي ‘وېٍىٓ
. خىتبٍالر ثۇٔي ثىٍطە ضىسگە ئېطىٍىپال لبالتتىىۀذۇق. ئۇ ۋالىتتب ثىٍّەٍتتىُ

ئۇ چبغذا . دە-ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ضىسٔي ئبۋاي وۆرگۀٍەردىٓ ِۀال ثۇٌىػىُ ٔبتبٍىٓ
ثۇ لىسٔي ٔەق ِەٍذأذىٓ : ِېٕىڭ خىَبٌىّغب وەٌگەْ پەلەت ثىرال ٔەرضە ئىذى

ثىر . وېَىٓ ٔېّە ثوٌغبٍٔىغىٕي ِۀّۇ ئەضٍىَەٌّەٍّەْ. دەرھبي ٍىرالالغتۇرىۋېتىع
 “.ثوٌغبْ ئەھۋاي غۇ. چبغذا لبرىطبَ، ضىس ِبغىٕىذا لۇچىغىّذا ٍىغالپ ئوٌتۇرۇپطىس

لىس _ “ ثىىبرغىال تۇتۇٌۇپ لېٍىػتىٓ لورلّىذىڭىسِۇ؟-ِېٕي دەپ ثىىبردىٓ”
 .ٍۀە ضورىذى

ضىسدەن ثىر جەضطۇر لىسىّىس ئۈچۈْ جېٕىّٕي پىذا لىٍطبِّۇ ئبز ”
 .لبضىُ ھبٍبجبٔالٔغبْ ھبٌذا لىسغب لبرىذى_ “ ئەِەضّۇ؟

خبضىَەت ضەي ئوڭبٍطىسٌىٕىپ جوزىٕىڭ ئۈضتىذىٓ ئبضتب لوٌىٕي ئۇزارتىپ 
لبضىّغب لىسٔىڭ ئبٌمىٕىذىٓ ئىططىك . لبضىّٕىڭ لوٌىٕي تۇتۇپ ضىمىپ لوٍذى

لىسٔىڭ ضېھىرٌىه غوخ وۆزٌىرى ئۇٔىڭ لەٌجىٕي . ھبرارەت ئۆتۈغىە ثبغٍىذى
ئۇِۇ ئىختىَبرضىسال لىسٔىڭ لوٌىٕي . ئۈضتۈْ لىٍىۋەتّەوتە ئىذى-ئبضتىٓ

ئىىىي لەٌت گوٍب زەرەتٍۀگۀذەن، ئىىىي . لوٍىۋەتّەً تېخىّۇ چىڭىراق ضىمتي
لبضىُ لىسٔىڭ لوٌىٕي ضىممىٕىچە ئۇٔي . ثىرىذىٓ ئبٍرىٍغۇضي وەٌّەٍتتي-لوٌّۇ ثىر

لىسِۇ ئورٔىذىٓ ئبضتب لوزغىٍىپ . ئبضتب ئۈضتەٌذىٓ ئبٍالٔذۇرۇپ ٍېٕىغب تبرتتي
لبضىُ تەٌۋىٍەرچە لىسٔي ئۆزىگە . ٍبٔذاپ وېٍىپ لبضىّغب ٍېمىٍٕىػىػمب ثبغٍىذى
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لىسٔىڭ ئوت ثوٌۇپ . لېٕىپ ضۆٍۈغىە ثبغٍىذى-تبرتىپ ثبغرىغب ثبضمىٕىچە لېٕىپ
توغرىطي _ ٍېٕىۋاتمبْ ٌەۋٌىرى لبضىّٕىڭ ئۇٔتۇٌۇپ وېتىۋاتمبْ ھېططىَبتىٕي 

-ئۇالر ئىىىىطي ثىر. ئۇٔىڭ غەھۋأە ھەۋىطىٕي لبٍتىذىٓ ئوٍغبتّبلتب ئىذى
ثىرىگە چىڭ چبپالغمىٕىچە ضۀتۈرۈٌۈپ ٍۈرۈپ ثېرىپ دىۋأغب گۈپال لىٍىپ 

 . ...چۈغتي
لبضىُ گوٍب جۀٕەت ٌەززىتىٕي تېتىۋاتمبٔذەن، ئۆزىٕي دۇَٔبدىىي ئەڭ 

وىػىٍىه ھبٍبتٕىڭ ثۇٔچە ٌەززەتٍىه . ثەخىتٍىه وىػي ھېص لىٍّبلتب ئىذى
 . ...ثوٌىػىٕي لبضىُ ئۇٔتۇپال وەتىۀىىەْ

 
وبِېردىىىٍەرٔىڭ خورەوٍىرى خېٍي ئوثذأال وۈچەٍگەْ ثوٌۇپ، لبٍطي ثىر 

ثوٌۇڭذىٓ جبْ تبٌىػىۋاتمبْ چبال ثوغۇزالٔغبْ لوٍٕىڭىىذەن ثۇغۇق خىمىرىغبْ 
لبضىّٕىڭ ثەدىٕىذىىي ئبغرىمالرٔي لىس ثىٍەْ . خورەن ئبۋازىّۇ وەٌّەوتە ئىذى

لبضىُ . ثىرگە ثوٌغبْ ھېٍىمي ٌەززەتٍىه ِىٕۇتالرٔىڭ ئەضٍىّىطي ئوراپ ئبٌغبٔىذى
ثۇ غىرىٓ ئەضٍىّىٍىرى ئىچىذە تەثەضطۈَ ثىٍەْ ِېَىغىذا وۈٌگىٕىچە ئۇٍمۇضىغب 

 . ...غەرق ثوٌذى
ِۇوەِّەي ثىر تۇرِۇظ ٌەززىتي ئبدەَ ثبٌىطىٕي جۀٕەت ٌەززىتىگە ئوخػبظ 

تەثىئىٌ ضۆٍگۈ ھەلىمەتۀّۇ تەڭذاغطىس . ثەخىتٍىه ِىٕۇتالرغب ئېرىػتۈرەٌەٍتتي
خوتۇْ -ئبٔب ضۆٍگۈضي، ئەر-ئىٕطبْ ضۆٍگۈضي ئبتب. ثەخىتٕىڭ ھۇٌي ثوالالٍتتي

... ۋەتەْ ضۆٍگۈضي، ِۇۋەپپەلىَەت ضۆٍگۈضي، وەغپىَبت ٌەززىتي، ... ضۆٍگۈضي، 
وبئىٕبتتىىي ثبرٌىك . ئىٕطبٕٔىڭ ئەڭ ئەلەٌٍىٌ ضۆٍگۈٌىرىٕىڭ ئبضبضىٌ ئىذى

ِەۋجۇداتالر ئۇالرٔي ثىٍەٌىگەْ، ئۇالرغب لىسىمبٌىغبْ ئبدەِگە ھەلىمەتۀّۇ چەوطىس 
خەٌمىُ ثۇ ضۆٍگۈ ! ... ئبھ غۇ ضۆٍگۈ”. ضۆٍگۈ ِۀجەضي، ٌەززەت ِىطبٌي ثوالالٍتتي

 ‘ضۆٍگۈضىس ئبدەَ لۇرىغبْ وۆتەن’ئبِىٍٍىرىذىٓ لبٍطي ثىرضىگە ئېرىػەٌىذى؟ 
ز ئبٔب تۇپرىغىذا تبجبۋۇزچي ۆخەٌمىُ ئ! دېگىٕي ھەلىمەتۀّۇ ثىىبر چىمّىغبْ ضۆزدە

وۈٔگە ضۆٍگۈٌىرىذىٓ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇٌۇپ لۇرۇپ -خىتبٍالر دەضتىذىٓ وۈٔذىٓ
ئبٌال ثىسگە ئبتب لىٍغبْ غۇٔچە وۆپ جۀٕەت ِىطبٌي ضۆٍگۈ . لبخػبٌالغتۇرۇٌّبلتب

ئبِىٍٍىرىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ثىسگە ثېغىػٍىغبْ ثۇ ِۇجىسە ئەضىرى ثوٌغبْ 
لۇرۇق وۆتۈرۈپ ثبرضبق، خۇدا ثىسٔي جبزاٌىّبضّۇ؟ ثىس ئۇ ئبٌەِذە -ِىڭىّىسٔي لۇپ

ضەْ ئبتب لىٍغبْ ’غۇٔچە ِۇوەِّەي ٍبرىتىٍغبْ ِېڭىّىسٔي جبٍىذا ئىػٍىتەٌّەً، 
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-ثىسگە تەۋە ضۆٍگۈ ئبِىٍٍىرىٕي دۈغّىٕىّىسگە تبرتمۇزۇپ لوٍذۇق، ضۀذىٓ وىچە
 ...“ دېَىػتىٓ ٔوِۇش لىٍّبٍّىسِۇ؟‘ وۈٔذۈز تىٍىگەْ ثوٌطبلّۇ ثوٌّىذى

ثىر . ... لبضىُ لبٍتب ئوٍغۇٔۇپ، ئوٌتۇرۇپ وبِېر ئىچىذە ئوٍغب پبتمبٔىذى
ۋالىتالرغب وېٍىپ ئۇ لبٍتىذىٓ ھېٍىمي ٌەززەتٍىه وۈٍٔىرىٕىڭ ئەضٍىّىٍەر لبٍٕىّي 

 . ...ئىچىگە غەرق ثوٌذى
 

غۇ وۈٔىطي لبضىُ ضوغۇق ضۇ ثىٍەْ ٍۇٍۇٔۇپ خېٍىال راھەتٍىٕىپ 
. ئۇ، ئۆزىٕي وىچىه ثبٌىذەوال ھېص لىٍّبلتب ئىذى. لبٌغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذى

ثېرىپ خبضىَەتٕىڭ ٍېٕىذا ئەوىٍىگۀذەن ئۇٔىڭ پبرىٍذاپ تۇرغبْ لوڭۇر 
 .چبچٍىرىٕي ئوٍٕبٍتتي

ِەْ ٔېّە لىٍىپ لوٍذۇَ؟ ضىسٔىڭ ٍۈزىڭىسگە لبراغتىّٕۇ ٔوِۇش ”
خبضىَەت دىۋأغب وەٍٕىچە _ ! ِېٕي تۇتّبڭ، ِۀذىٓ ٍىراق تۇرۇڭ. لىٍىۋاتىّەْ

ثىر ئبزدىٓ وېَىٓ ھبرغىٓ ئەِّب ٍبٌمۇٍٔۇق ثېمىػٍىرى ثىٍەْ ئۆرۈٌۈپ . ٍېتىۋاٌذى
 “ِېٕي ٔېّە دەپ ئوٍالپ لبٌغبٔطىس؟_ لبضىّغب لبرىذى، 

دېذى لبضىُ چبچٍىرىٕي _ . ثوٌّىغۇر گەپٍەرٔي لوٍۇپ، تۇرۇڭ ئورٔىڭىسدىٓ”
 “.ضۇ ضىسٔي ضبلالپ لبٌّىطۇْ_ ٌۈڭگىذە ئۇۋۇالپ تۇرۇپ، 

ئبغسىذا ئۇٔذاق دېگىٕي . خبضىَەت خېٍي ئوثذأال جبٍٔىٕىپ لبٌغبٔىذى
. ثىٍەْ، ئبغك ئوتي ثىٍەْ ٍبٌمۇٔجبپ تۇرغبْ وۆزٌىرى ئبالھىذە پبرىٍذاپ تۇراتتي

 .ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ِؤچىغب وىرىپ وەتتي
چبچٍىرىٕي ئۇۋۇٌىغبچ چىمىپ ئەٍٕەوىە لبراپ ووپتىطىٕىڭ ئېچىٍىپ لبٌغبْ 

ي چبچٍىرىٕي ۆلۇرۇق ٌۈڭگە ثىٍەْ پبرىٍذاپ تۇرغبْ ھ. ٍبلىٍىرىٕي تۈزەغتۈردى
وەٍٕىگە -ضوٌغب، ئبٌذى-چېچي ضەي لۇرۇغمبٔذىٓ وېَىٓ ئوڭغب. ثىرھبزا ئۇۋىٍىذى

ٍىپەوتەن تۆوۈٌۈپ تۇرغبْ چبچٍىرى تېخىّۇ پبرالپ، وۆثجۈپ . تبراپ وەتتي
لبضىُ، تبِبوىطىٕي چەوىەچ لىسٔىڭ وەٍٕىذە . ِۆرىطىٕي لبپٍىّبلتب ئىذى

 .ئوٌتۇرۇپ ھۇزۇر ئىچىذە ئۇٔي تبِبغب لىٍّبلتب ئىذى
. لبضىّٕىڭ ٍۈرەوٍىرى ئوٍٕبپ وەتتي. خبضىَەت ئىتىه وەٍٕىگە ئۆرۈٌذى

ثۇ لىس، غۇٔچە چىراٍٍىمٍىػىپ وەتىۀىي، گوٍب ئۇٍغۇر چۆچەوٍەردىىي 
دېّەن، ثىسٔىڭ لەدىّمي ”ئۇٔىڭ خىَبٌىذىٓ . پەرىساتٕىڭ  ٔەق ئۆزىال ئىذى

چۆچەوٍىرىّىسدە تەضۋىرٌۀگەْ پەرىساتالر ئەضٍىذە راش ثوٌغبْ ۋەلەٌەردىٓ 
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تبلەت لىالٌّبً . دېگۀٍەر ئۇچۇپ ئۆتىۀذەن لىٍذى“ !دە-ئۆرٔەن ئېٍىٕغبٔىىەْ
ئۀذى . تبِبوىطىٕي وۈٌذأغب ئېسىپ، ئورٔىذىٓ تۇرۇپ لىسٔي ثبغرىغب ثبضتي

ئەروىٍەپ لبضىّٕىڭ . خبضىَەتتە لىٍچىٍىه تبرتىٕىع دېگەْ ٔەرضە لبٌّىغبٔىذى
 .ئوثذأال ئبق ضبٔچىغبْ چبچٍىرىٕي، ثۇرۇٍٔىرىٕي ئوٍٕبغمب ثبغٍىذى

 :لبضىُ لىسٔي وەٍٕىگە داجىتىپ تۇتۇپ وۆزٌىرىگە تىىىٍىپ لبراپ وەتتي
 “.خبضىَەت، ِەْ ضىسٔي ٍبخػي وۆرۈپ لبٌذىُ”

خبضىَەت ۋىٍٍىذە لىسىرىپ، خىجىً ثوٌغبٔذەن توٌغىٕىپ ئۇٔىڭ ثبغرىغب 
 :تۈٔطىس چىڭ لۇچبغٍىػىپ تۇرىۋېٍىػتي-ئىىىىطي ثىرھبزا ئۈْ. ئۆزىٕي ئبتتي

. خبضىَەت پىچىرٌىغبٔذەن دېذى_ “ .ِۀّۇ ضىسٔي ٍبخػي وۆرۈپ لبٌذىُ”
لېٕىغب پبتّبً لىسٔي لبٍتىذىٓ چىڭ لۇچبغالپ -لبضىُ خوغبٌٍىغىذىٓ لېٓ

 . ...ضۆٍۈغىە ثبغٍىذى
لبضىُ لىسغب لبراپ ئوٌتۇرۇپ _ ِۇھەثجەت دېگەْ ِۇغۇٔذاق ثوٌطب وېرەن، ”

ئۇ، ِۇزالپ _ . ئبۋاي ٍبخػي وۆرۈپ ئبٔذىٓ تؤۇغىذىغبْ_ پىچىرٌىغبٔذەن دېذى، 
دېگۀذەن، ئىطّىّٕي _ لبٌغبْ چېَىذىٓ ثىرچىٕە لوٍۇپ ئوتٍىۋاٌذى، 

ضىسٔىڭ ئىطّىڭىسٔي خېٍىذىٓ ثېرى . ضورىّبٍطىسغۇ؟ ِېٕىڭ ئىطّىُ لبضىُ
: ئەِّب ثىر ِەضىٍە ثبر. ضىسٔي ھەلىمەتۀّۇ ٍبخػي وۆرۈپ لبٌذىُ. ثىٍىذىىۀّەْ

ثبٍىتىذىٓ خۇدۇِٕي . ئەڭ ِۇھىّي ضىس ِۀذىٓ ثەوال وىچىه وۆرۈٔىطىس
ئۇٔىڭ . ثىٍەٌّەً ضىسگە ئېطىٍغبْ ثوٌطبِّۇ، ٍبظ ِەضىٍىطي ِېٕي لىَٕبٍذۇ

راش، ِەْ خېٍي ٍىٍالردىٓ ثېرى . ئۈضتىگە ئوْ ٍبغٍىك ثىر لىسىّّۇ ثبر
ئبڭٍىطبَ پبت ٍېمىٕذا ثىرضي ثىٍەْ توً . لىسىّّۇ ئبٔىطىٕىڭ ٍېٕىذا. ثوٍتبلّەْ

ثوٌّىطب . لىسىّٕي وۆرگىٍي ئوغۇرٌۇلچە ِەوتىۋىگە ثېرىپ تۇراتتىُ. لىٍغىذەوّىع
 “.ئۇالر ِبڭب وۆرضىتىػّەٍذۇ

خبضىَەت ئەروىٍەپ ئوٍٕبلػىپ ثىردەَ ئۆز چېچىٕي، ثىردەَ لبضىّٕىڭ 
 :چبچٍىرىٕي تبراپ ئوٍٕبٍتتي

. لىس جىذدى لىَبپەت ثىٍەْ لبضىّغب تىىىٍذى_ گېپىڭىس تۈگىذىّۇ؟ ”
لبضىُ ثۇ ئۆتىۈر لبراغالرغب ثەرداغٍىك ثېرەٌّەً دەرھبي وۆزىٕي ئۇٔىڭذىٓ ئېٍىپ 

ِبڭب لبراڭ، ِەْ ضىسٔي ٍبخػي وۆرۈپ لبٌذىُ، ضىسٔىڭ _ لېچىػمب تىرىػتي، 
 “. ...ئۇالر ِېٕي لىسىمتۇرِبٍذۇ. ٍېػىڭىسٔي ٍبوي ئۆتّۈغىڭىسٔي ئەِەش

 “!تبن-تبن-تبن”



 184 

ثۇ ۋالىتتب وەٌگەْ وىُ ”. تۇٍۇلطىس چېىىٍگەْ ئىػىه ئۇالرٔي چۆچىتۈۋەتتي
دېگىٕىچە لبضىُ خبضىَەتٕي دەرھبي ٍبتبق ئۆٍىگە وىرىۋېٍىػىٕي “ ثوٌىػي وېرەن؟

 :ئىػبرەت لىٍىپ، ثېرىپ ئىػىىىگە ٍېمىٕالغتي
 “وىُ؟”
دېگەْ ئبۋاز وەٌذى _ . ِەْ، الۋ وب ئىػىىىڭٕي ئبچ، ِەْ غوپۇر”

ِبغىٕبِذا وىتبة _ ثۇ ھېٍىمي جېپ ِبغىٕىٕىڭ غوپۇرى ئىذى، . ئىػىىتىٓ
 “.ضوِىبڭٕي ئۇٔتۇپ لبٌغبٔىىۀطەْ، غۇٔي ئېٍىۋاي دەپ وىردىُ

ھەً غۇ ئۇٔۇتمبلٍىغىّٕي، : لبضىُ غۇٔذىال ئېطىگە وېٍىپ چۈچۈپ وەتتي
دېگۀٍەرٔي خىَبٌىذىٓ ئۆتىۈزۈپ ثېرىپ ! ئىچىذە پبرتالتمۇچىُ ثبرىذى ئەِەضّۇ

 .دەرھبي ئىػىىىٕي ئبچتي
خىتبً غوپۇر ثوضىغىذىال تۇرۇپ لبٔچىٍىه لورلۇپ وەتىۀٍىىىٕي، 

ئىذارىطىغب ثېرىػتىٓ ٍبٌتىَىپ ئۆٍىگە وىرىپ ثىردەَ ٍېتىۋاٌغبٍٔىغىٕي ضۆزٌەپ 
 :وەتتي

دېگىٕىچە لوٌىذىىي ضوِىىٕي لبضىّغب تۇتمۇزۇپ _ “ !تەً وېپب، تەً وېپب”
لبضىّّۇ ئۇٔىڭ لوٌىذىٓ . لوٍۇپ، وەٍٕىچە ِېڭىپ ئۆٍگىّۇ وىرِەً وېتىپ لبٌذى

غبپىال ئىػىىىٕي تبلبپ -ضوِىىطىٕي ئېٍىپال خىتبٍغب خوغّۇ دېّەً ھبپىال
 . ِېھّبٔخبٔىغب وىرىپ ضوِىىطىٕي ئبۋاٍالپ ئبچتي

دېگىٕىچە خبضىَەتّۇ ٍبتبق ئۆٍىذىٓ چىمىپ ئۈضتەٌگە  _ وىّىەْ ئۇ؟ ”
لبضىّٕىڭ ضوِىىذىٓ ثىر ِىَۋە ضۈٍي لۇتىطىٕي چىمىرىۋاتمبٍٔىغىٕي . ٍېمىٕالغتي

ٔەلال ِەْ ٍبخػي _ وۆرۈپ خوغبٌٍىغىذىٓ دەرھبي ئۇٔىڭغب لوٌىٕي ئۇزاتتي، 
 “.وۆرىذىغبْ ِىَۋە ضۈٍىذىٓ ئىىەْ

 “!ئۇزاق تۇرۇڭ، ئۇ ثىر ثوِجب! چېمىٍّبڭ”
. خبضىَەت، لبضىّٕىڭ ثۇٔچە لوپبي ۋارلىرىػىذىٓ ھبڭۋېمىپ تۇرۇپال لبٌذى

 لۇتىٕي ئبۋاٍالپ ئېٍىپ، ئبضتىغب چبپالپ لوٍغبْ ثبضّبق پىطتىٕىٕي وبردوْلبضىُ 
ثىخەتەرٌىگي جبٍىذا ئىىۀٍىىىٕي وۆرگىٕىذىٓ وېَىٕال ئۇٌۇغ . تەوػۈرۈپ وۆردى

ثىر تېٕىۋېٍىپ ئۇ لۇتىٕي ئبۋاٍالپ ئېٍىپ ئىػىبپٕىڭ ئبضتىٕمي وۆزىگە ضېٍىپ 
 .تبلبپ لوٍذى

لبضىُ ثۇرۇٌۇپ خبضىَەتىە _ “ .خۇداغب غۈورى، ثىر ثبالدىٓ لۇتۇٌذۇق”
 .لبرىذى
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خبضىَەت ھېچ ٔېّىٕي ئۇلبٌّبً لبضىّٕىڭ ٍۈزىگە _ “ ٔېّە ثوِجب ئۇ؟”
 .لبضىُ ھەلىمەتەْ جىذدى وۆرۈٔەتتي. ئۀطىرەپ لبرىذى

دېذى لبضىُ _ . دە-ئۀذى ِېٕىڭ ثىر ضىرىّٕي ئۇلۇپ لبٌىذىغبْ ثوٌذىڭىس”
ِۀّۇ ضىسگە _ ئىىىي ِۆرىطىٕي لىطىپ لوٌٍىرىٕي ئۇۋىٍىغبٔذەن لىٍىپ تۇرۇپ، 

ئوخػبظ ثىرەر ئىع لىٍىپ ثبلبٍچۇ دېگەْ خىَبي ثىٍەْ ئۇٔي ٍبضبپ چىمىپ 
. دەي غۇ پەٍىتتە ضىسگە ئۇچىرىذىُ. ووچىذا لوٍىذىغبٔغب ٍەر ئبختۇرۇپ ٍۈرەتتىُ

ِبغىٕىذا ئۇٔتۇپ لبٌغىٕىّٕي لبرىّبِطىس، ھېٍىّۇ ٍبخػي ھېٍىمي غوپۇر ضوِىبِٕي 
 “!دەڭ-ئبختۇرِبپتۇ

 . ...خبضىَەت، لبضىّغب لبٍتىجبغتىٓ ئېطىٍىپ ضۆٍۈپ وەتتي
ثۇ ثەن ٍبخػي ثوٌذى، ئۇٔذاق ثوٌطب ثىس ئۀذى ئۈچ وىػي ثوٌىذىغبْ ”
ِەْ ثىر _ دېذى خبضىَەت لبضىّٕىڭ لۇچىغىذىٓ ئبجىراپ تۇرۇپ، _ ! ثوٌذۇق

دېگەْ ثىر ٍوغۇرۇْ پبرتىسأٍىك « ٍېڭي ئبً لوغۇٔي»دوضتۇَ ثىٍەْ ثىرٌىػىپ 
ئۀذى ثۇ لوغۇٔىّىسدا ثىر ئەر وىػىّىس ثوٌىذىغبْ . لوغۇٔي لۇرىۋاٌغبٔىذۇق

 “ھە راش، ضىس ثىسٔىڭ ثۇ لوغۇٔىّىسغب لېتىٍىػٕي خبالِطىس؟. ثوٌذى
لبضىُ خبضىَەتتەن ثىر تۀتەن لىسالرٔىڭ لۇرۇپ چىممبْ لوغۇٔىغب ئەِەش، 

ئۆزىٕي ٍىتەوٍىَەٌەٍذىغبْ رەضّي ثىر ٍوغۇرۇْ پبرتىسأٍىك ھەرىىەت لوغۇٔىغب 
ئۇ ٔېّە دېَىػىٕي ثىٍەٌّەً دۇدۇلالپ . لوثۇي لىٍىٕىػىٕي ئبرزۇ لىٍىپ ٍۈرەتتي

ئۇٔىڭچە ثوٌغبٔذا، ثۇٔذاق ئۇٌۇغ ئىػالر ئۈچۈْ لۇرۇٌىذىغبْ . تۇرۇپ لبٌذى
ھەرلبٔذاق ثىر لوغۇْ ِۇتٍەق تۈردە ئۇٌۇغ داھىٍَىرىٕىڭ ٍېتەوچىٍىگي 

ثوٌىذىغبْ، ِۇوەِّەي تبوتىىب ۋە ضىتىراتىگىَىٍەرٔي تۇزۇپ چىمبالٍذىغبْ 
وبِبٌەتىە ٍەتىەْ ئىذىَىۋى ئبضبضمب ئىگە تبٍبٔچ وۈچي ثبر لوِبٔذأٍىك غىتبثي 

ثوٌىذىغبْ ثىر تبرِبق لوغۇْ ثوٌىػي، ثۇ تۈردىىي لوغۇٔالردا ئبٍبي جىٕىطي 
 ...ثوٌّبضٍىغي، ئەزاٌىرى ھەر جەھەتتىٓ پبوىس ثوٌۇغي، 

خبضىَەت ضەي وەٍٕىگە داجىپ لبضىّغب ٍبٔتۇ ثىر غەوىٍذە _ خبٌىّبِطىسٍب؟ ”
 “ھە راش، ٍبوي ضىسٔىڭّۇ ثىرەر ٍوغۇرۇْ لوغۇٔىڭىس ثبرِىذىَب؟_ تىىىٍذى، 

لبضىُ خبضىَەتٕىڭ ثۇ ئبخىرلي جۈٍِىطىذىٓ تەِتىرەپ لبٌذى، _ . ٍبق، ٍبق”
ثۇٔذاق لوغۇٔالرٔي ئەرٌەر ... ئوٍٍىذىّىي، ... ٍۀي، ... ِەْ ئوٍالپتىىۀّۀىي، _ 

 “. ...لۇرۇغي وېرەن، ثۇ ئىػالر ئەرٌەرٔىڭ ئىػي دەپال ئوٍالپتىىۀّەْ
ٍبخػي _ دېذى خبضىَەت ئۇٔىڭ گېپىٕي ثۆٌۈپ، _ ، ِۇٔذاق دەڭ، ...ھە ”
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گەپىەْ ئەِىطە، غۇ دېگەْ ئەرٌەر لوغۇٔىغب ثىسٔىّۇ تؤۇغتۇرۇپ لوٍّبِطىس 
خبضىَەتٕىڭ ثۇ گېپىذىٓ خىجىً ثوٌغبْ _ “ .ھەً ضىٍەر ئەرخەلٍەرٔي! ثوٌّىطب

ثىسٌەر ھبرالىەغٍىه، پو ! ئبھ ثىس ئۇٍغۇر ئەرٌىرى’. لبضىُ تەِتىرەپال لبٌذى
ئېتىع، لۇرۇق گەپ لىٍىع لوغۇٔي لۇرۇغتىٓ ثبغمب ٔېّە ئىػمب ٍبرىغبٔىذۇق؟ 

دەپ ئوٍٍىغبْ لبضىُ، ‘ !ثىس ئەرخەلٍەر، غۇ لىسالرچىٍىىّۇ ثوالٌّىغبٔذىىىٓ
خىجىً ثوٌۇپ ٔېّە دېَىػىٕي ثىٍەٌّەً ٍەرگە وىرىپ وېتىذىغبٔذەن پەضىە 

 .تىىىٍىپ لبٌذى
خبضىَەت _ . وۆرۈٔۈپ تۇرۇپتۇ، ضىٍەر ئەرخەلٍەردە ثۇٔذاق ثىر ئىع ٍوق”

ِېٕىڭ دېَىػىُ ثىٍۀال ضىسٔي لوغۇٔىّىسغب ئەزا _ ٍۀە ئېغىس ئبچتي، 
ِەْ ثېرىپ ثبغٍىغىّغب دەپ ثېمىػىُ ! لىٍىۋاٌىذىغبْ ئۇٔذاق ئبضبْ ئىػّۇ ٍوق

_ “ !ئۇٔذاق ئبضبْ ئىع ٍوق لبضىُ ئەپۀذى! ئۇ ٔېّە دەٍذۇ تېخي. وېرەن
 .لبضىّذىٓ زۇۋاْ چىمّبً ٍەرگە لبرىغىٕىچە جىّىپال وەتتي

لوي ئۈزۈپ -ئىىىىطي ثۇ گەپٍەرٔي لوٍۇپ ئبغخبٔب ئۆٍىگە وىرىپ لوٌّۇ
 . تبغالپ ضۇٍۇلئبظ لىٍىػمب تۇتۇغتي

دېذى خبضىَەت لبزأغب _ . ھە راش، ِۀذە ثەوال ِۇھىُ ئىىىي وىتبة ثبر”
ئۇ ئىىىي وىتبثٕي ِەْ دېگەْ ھېٍىمي لىس دوضتۇَ ثىر _ خېّىر تبغالۋېتىپ، 

ئېغىر وۈٍٔەردە لبٌغبْ ۋالىتٍىرىّذا ئۇ دوضتۇَ غۇ . ٍەردىٓ تېپىۋاٌغبٔىىەْ
وىتبثالرٔي ثىر ئولۇپ ثبق، ثەٌىي تۈزۈٌۈپ لېٍىػىڭغب ٍبردىّي تېگىپ لبٌطب 

ئۇ ئىىىي وىتبثٕي ئولۇپ . ئەجەپ ئەِەش، دەپ ِبڭب ثەرگۀىذى
پۈتتۈرىۋەتىۀذىٓ وېَىٓ، ِېٕىڭ جەِئىَەت لبرىػىّذا تۈپىي ثىر ئۆزگۈرۈظ 

ِىجەزىّذىّۇ ئۆزگۈرۈظ ثوٌۇپ، خېٍي ئۈِىذۋارٌىػىپ لبٌغبٔذەن . پەٍذا ثوٌذى
ئۇ وىتبثالرٔي ئولۇپ . ثوٌّىطب ئۆٌىۋېٍىػٕىال ئوٍالپ ٍۈرەتتىُ. ثوٌذۇَ

تۈگەتىىٕىّذىٓ وېَىٓ، ئۇ دوضتۇَ ثىٍەْ خېٍي جىك ٔەرضىٍەر ئۈضتىذە 
وېَىٓ ثىر . تبرتىع لىٍىػتۇق-ِۇھبوىّىٍەر لىٍىپ، ثەزى ِەضىٍىٍەرٔي تبالظ

ئۆزىّىس ئۈچۈْ، ھەَ ثبغمىالر ئۈچۈْ ’: وۈٔىطي ئۇ دوضتۇَ ِبڭب ِەضٍىھەت لىٍذى
ثۇ خىتبٍالردىٓ لىطبش ئېٍىع ِەلطىتىذە ئىىىىّىس ثىر ٍوغۇرۇْ لوغۇْ ثوٌۇپ 

ئۇٍۇغطبق، ثۇ وبپىر خىتبٍالرغب ِېٕىڭّۇ ئىچىّذە ٍەتىىچە غەزىۋىُ ثبر ئىذى، 
ثۇٔذاق خورٌۇلتب ٍبغىغىچە . دېذى‘ ضېٕىڭچە غۇٔذاق لىٍطبق لبٔذاق ثوالر؟

لىطبضىّٕي ئېٍىۋېٍىپ ثوٌطىّۇ ئۆٌۈپ وەتطەَ تېخي ٍبخػي ئەِەضّۇ، دەپ 
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ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ھېٍىمي وىتبثالردا ثۇ . دوضتۇِٕىڭ ِەضٍىھەتىگە ِبلۇي ثوٌذۇَ
ئىػٕىڭ لىطبش ئېٍىع ئىػىال ئەِەش، ثەٌىي ئەڭ غەرەپٍىه ۋەزىپىّىس ۋە 

غۇٔذاق لىٍىپ ئىىىىّىس ثىر . ثىر چىمىع ٍوٌىّىس دەپ ٍبزغبٔىىەْ-ثىردىٓ
دېطەَ وۈٌىطىس، ثبغمب ٔېّە لىالالٍىتتۇق؟ ئبۋاي . لوغۇْ لۇرىۋاٌغبْ ثوٌذۇق

ثىرىّىسگە -ٔي تۇتۇپ ثۇ ئىع ئۈچۈْ جېٕىّىس پىذا، ثىر« لۇرئبْ»ئىىىىّىس 
ئبٔذىٓ ئۇ دوضتۇَ ثىر . ئۆٌطەوّۇ خبئىٍٕىك لىٍّبٍّىس، دەپ لەضەَ لىٍىػتۇق

ئبزراق . ۋىطىي دېگەْ ھبراق غىػىطىٕي ئېچىپ ئىىىي روِىىغب تەڭػەپ لوٍذى
 دەپ ٔبَ ‘ٍېڭي ئبً لوغۇٔي’تبرتىػتىٓ وېَىٓ لوغۇٔىّىسغب -تبالظ

 ِىسٔي تەثرىىٍەپ ‘ٍېڭي ئبً لوغۇٔي’غۇڭب روِىىالرٔي . ثېرىۋاٌغبٔىذۇق
ھەِّە ئەرٌەر غۇرتىٍذىتىپ ئىچىپ ٍۈرۈغطە، غۇٔچىٍىىال ثىر . ضولۇغتۇردۇق

ٔېّە ئوخػبٍذۇ دەپ، روِىىٕي ئبغسىّغب تۇتۇپ ثىرالال وۆتۈرۈپ ٍۇتىۋەتّەضّۀّۇ، 
ئۇ دوضتۇَ ! ئىچىّگە ٍېٕىۋاتمبْ ثىر چوغ وىرىپ وەتىۀذەوال ثوٌۇپ وەتتىُ

غۇڭب ئۇ، ئبٌذىرىّبً ئىچىەْ . رەضّىال ئىچىذىغبْ ھبرالىەظ ثىرضي ئىىەْ
ثوٌطىّۇ ِىتّۇ لىٍّبً ٌەۋٌىرىٕي ٍبالپ ثىرخىَبٌىذا ٍوق ٍۀە ثىرٔي لوٍغىٍي 

ئىىىىّىس ھېٍىمي غىػىٕي خېٍىال . وېَىٓ لبٔذاق ثوٌذى ثىٍّىذىُ. تۇردى
ئەتىال . تەتۈر ضۆزٌەغىە ثبغالپتىّەْ-رەضّىال ئوڭ. ٍېرىّذىتىپ لوٍۇپتىّىس

ھە، دېّەوچىّۀىي، . چىمىپ خىتبٍالرٔي ثوغۇزالٍذىغبٔذەن ئەٌپبزدا ثوٌۇپ لبٌذىُ
لوٍۇڭ ثۇ _ خبضىَەت لبضىّغب لبراپ وۈٌۈپ لوٍۇپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، _ ... 

ھە، دېّەوچي ثوٌغىٕىُ، غۇٔذاق لىٍىپ ئىىىىّىس . گەپٍەرٔي، ِېٕي غبڭخو لىٍّبڭ
ئەضٍىذە ثۇ ئىػّۇ ئۇٔچىۋاال تەش ئىػّۇ . ثىر ٍوغۇرۇْ لوغۇْ لۇرىۋاٌذۇق

ئبۋاي ھېٍىمي ئىىىي وىتبثٕي . ئىػٕىڭ لىَىٕي وەٍٕىذە ئىىەْ دەڭ. ئەِەضىەْ
ئبٔذىٓ ئۇ دوضتۇَ ئىىىي لېتىُ، ِەْ . ثىرلبٔچە ھەپتە تەھٍىً لىٍىػتۇق

ئەگەر ضىسِۇ . ثۈگۈٔىىطي لوغۇٌۇپ ئۈچ لېتىُ ھەرىىەت لىٍغبْ ثوٌذۇق
. لوغۇٌطىڭىس، ئىػٍىرىّىس تېخىّۇ ٍۈرۈغۈپ وېتىػىذە گەپ ٍوق دەپ ئوٍالٍّەْ

ضىسچە لبٔذاق، لوغۇالِطىس؟ ِبلۇي دېطىڭىس ئەتە ھېٍىمي وىتبثٍىرىّٕي ئەوٍىٍىپ 
. دەٍذىغبْ ثىرضىٕىڭ وىتبپٍىرى' ئىسچي ِەْ'. ئبۋاي ثىر ئولۇپ چىمىڭ. ثېرىّەْ
 “ثۇالِذۇ؟

لىٍىپ ئوٍٕبپ ' جۇغ'دېگەْ ئىطىّٕي ئبڭالپ ٍۈرىىي ' ئىسچىّەْ'لبضىُ 
گەپٕي ثبغمب تەرەپىە ثۇرىغبْ ثوٌۇپ، ئبرىذا ِىھّبٔخبٔب ئۆٍىگە ئۇ دەرھبي . وەتتي
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لبٍطي وۈٔىطي ئىذارىطىذا ٍېڭي ئىػىبپ . دەضتىخبْ راضالغمب وىرىپ وەتتي
ئبٌّبغتۇرۇظ ئىػي ثوٌۇپ لېٍىپ، ھېٍىمي ئىىىي وىتبۋىٕي ئۆٍىگە 

لوٌىٕي ضۈرتۈپ ثوٌۇپ تىمىپ لوٍغبْ ٍېرىذىٓ ئۇ ئىىىي . ئەوىٍىۋاٌغبٔىذى
ئبٔذىٓ چىمىپ . وىتبثٕي چىمىرىپ دەضتىخبٕٔىڭ ئوتتۇرىطىغب تىىٍەپ لوٍذى

ئۇضۇٌغبْ ضۇٍمئبغٍىرىٕي وۆتۈرۈپ ئىىىىطي ثىرگە دەضتىخبٔغب وېٍىپ 
 .ئوٌتۇرۇغتي

-ئبالھىذە ِېسىه پۇراٍذىغۇ، ضۇٍمئېػىڭىس تبزىّۇ ئوخػىغبْ ثوٌطب وېرەن”
خبضىَەتّۇ لبضىّذىٓ . لبضىُ ثېػىٕي چۆوۈرۈپ ئبغمب وىرىػىپ وەتتي_ “ ھە؟

وىتبثالر توغرىٍىك زۇۋاْ چىمّىغبچمب، ئۇ گەپٕي لوٍۇپ ئۈضتەٌگە ئوٌتۇرۇپ 
. ضىروە لوٍۇپ ئبرىالغتۇرۇپ ئېػىٕي ئىچىػىە تەِػەٌذى-چىٕىطىغب الزا

جوزىٕىڭ ئوتتۇرىطىغب تىىٍەوٍىه ھېٍىمي ئىىىي وىتبثٕي وۆرۈپ چۈچۈپ 
 :وەتتي

خبضىَەت ئۇ _ ۋىَەً، ثۇ وىتبثٍىرىّٕىڭ ثۇ ٍەردە ٔېّە ئىػي ثبر؟ ”
ئبٔذىٓ ثېرىپ لبضىّٕىڭ ِەڭىسىذىٓ . وىتبثالرٔي لوٌىغب ئېٍىپ ضۆٍۈپ لوٍذى

ثبٍبتىذىٓ ٔېّىػمب گەپ لىٍّبً جىُ تۇرىۋاٌىذىىىٓ دېطەَ، _ ضۆٍۈپ وەتتي، 
 “!ئىع ِۇٔذالىەْ دەڭب

 .لبضىُ ئېػىذىٓ ثېػىٕي وۈتەرِەً وۈٌۈپال لوٍذى
ئەگەر لوثۇي لىٍطبڭالر، ِۀّۇ ضىٍەرٔىڭ لوغۇٔىڭالرغب لبتٕىػىػٕي تەٌەپ ”

 “.لىٍىّەْ
 “دېگۀذەن ئۆزىڭىسٔىڭ ثىرەر لوغۇٔىغۇ ٍولتۇ؟”
ثىس ئەرخەلٍەرٔىڭ ھەرۋالىت ضىٍەر لىسالردىٓ لبغبڭىراق ”

ِەْ تېخي تۇٔجي ھەرىىىتىّٕي . وېٍىذىغبٍٔىغىّىسدىٓ خەۋىرىڭىس ثبرغۇ
لبضىُ ٔېّىػمىذۇر ثۇرۇْ لىٍغبْ ئىػٍىرىذىٓ ئېغىس ئېچىػٕي _ “ .ثبغٍىَبٌّىذىُ

 .خبٌىّىذى
ئەتىٍىىىە _ دېذى خبضىَەت جبٍىغب ثېرىپ ئوٌتۇرۇپ، _ ! وېرەن ٍوق”

. غۇ ۋالىتتب ضىسٔىڭ ئىػىڭىسٔي ِۇزاوىرە لىٍىػبرِىس. ئۈچىّىس ثىر ٍەرگە ٍىغىالٍٍي
لبرىغبٔذا ضىس .  ٔىّۇ ئوتتۇرىغب لوٍۇپ وۆرضىتەرضىس‘ِىَۋە ضۈٍي لۇتىطي’ثبٍىمي 

ثىر ئېٕجىٕېر ثوٌطىڭىس وېرەن؟ وىتبة تەوچىٍىرىڭىسگە لبرىطبَ ضبپال تېخٕىه 
-وىُ ثىٍىذۇ، ضىس ثىسٔي ثبغالپ وىتەِطىس. وىتبثالر ثىٍەْ ٌىك توٌۇپ وېتىپتۇ
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 “!تېخي
ثىرىگە ئبغىمالرچە لبرىػىپ ثىر ئەوىٍىػىپ، ثىر ضەِىّىٌ -ئۇالر ثىر

دېگۀذەن ِۇڭذاغمىٕىچە تبِىغىٕي پۈتتۈرۈغۈپ وۈٕٔىڭ لبراڭغۇ ثوٌۇپ 
 .وەتىۀٍىگىٕىّۇ تۇٍّبً لېٍىػتي

ئەتە غۀجە، ِەْ ضىسٔي ضەھەر ئۆٍىڭىسگە . ئۀذى وەچ ثوٌۇپ وەتتي”
 “.ِبلۇي دەڭ. ئبپىرىپ لوٍبً

ئۇالر لۇچبغالغمىٕىچە . خبضىَەت ٔېّە لىالرىٕي ثىٍەٌّەً لبضىّغب ئېطىٍذى
ثىرضىگە توٍّبً لبرىػىپ -ئوچۇق تۇرغبْ تېٍېۋىسورغىّۇ پەرۋا لىٍىػّبً، ثىر

 . ...ئوٌتۇرۇغتي
لبضىّٕىڭ ئۇزۇْ ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ ثىر چەتىە لبٍرىپ لوٍغبْ جىٕىطي 

ھەۋىطىٕىڭ لوزغۇٌۇپ ئبراِىغب لوٍّبٍۋاتمبٍٔىغىٕي ئبز دەپ، خبضىَەتّۇ ئۇٔىڭغب 
 .ثبرغبٔطېرى گۈزەٌٍىػىپ ھەۋىطىٕي لوزغىّبلتب ئىذى

ثىرىگە تبغٍىٕىپ -ئۇالر ئېچىمبپ وەتىەْ چىً ثۆرىٍەردەن ثىر
 . ...پوِۇدالٍىػىػمب ثبغٍىذى

 
وبِېرٔىڭ ثىر ثۇٌۇڭىذا ئوٌتبرغبْ لبضىُ، ثۇ ِۀسىرىٍەرٔي وۆز ئبٌذىغب 

وەٌتۈرۈپ، ئبغسىذىٓ غبٌۋالٍىرىٕي ئبلمۇزغىٕىچە ھىجىَىپ لبراڭمۇٌۇلتب ئىىىي 
 . ...تىسىٕي لوٌتۇلالپ ئوٌتۇرۇپ وەتتي
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 ئؤىٕجي ثبة

  دا‘ً قوضۇّياٍېڭي ئ’
 

 ٍبٌغۇز ئبتٕىڭ چېڭي چىمّبش،    ”                          
 “.            چېڭي چىمطىّۇ دېڭي چىمّبش                         
 ئۇٍغۇر ِبلبٌىٍىرىذىٓ                   __                                

 
 ثبرغبٔطېرى تۆوۈٌۈپ، ‘جىٕبٍي ئىٕبۋىتي’ثۇ وۈٍٔەردە لبضىّٕىڭ وبِېردىىي 

 ثوٌىۋاتمبْ وبِېرى ٍېڭي وەٌگەْ خوجبٍىٕالر ثىٍەْ ٌىك ‘ثەھرىّەْ’ٍبٌغۇز 
ٍېڭىالرٔىڭ وۆپ لىطّي تۈزۈن ئېغىس ئبچّىغبٔذەن لىٍطىّۇ، ئۇالر . توٌّبلتب ئىذى

ئبضبضەْ خىتبٍالر ثىٍەْ ئبغىبرە گەپ تبالغمبٔذەن ئىػالر ضەۋەثىذىٓ لوٌغب 
خىتبً گۇٔذىپبٍالرٔىڭ وۆڭۈي ئىچىػىغب الزىٍّىك . ئېٍىٕغبٔالردىٓ ئىذى

دۇِجبالپ ئوٍٕبٍذىغبْ ئبدىّي وۆپىَىپ وەتىەچىىّۇ لبٔذاق، وؤىراپ لبٌغبٔالرغب 
. تبٍبق ٍېَىع ٔۆۋىتي ھەپتىذە ثىرەر لېتىّّۇ وەٌّەش ثوٌۇپ لېٍىۋاتبتتي

غۇٔذالتىّۇ ٍېڭىالردىٓ خۇدىٕي ٍولبتمىچە تبٍبلمب ٔىطىپ ثوٌىذىغبٔالر ٍۀىال وۆپ 
 . ئىذى

ثۇ ٍېڭي وىرگۀٍەر ئبرىطىذا ثىرەر چۈِۈٌىٕىّۇ دەضطەپ لوٍۇغتىٓ 
لورلىذىغبْ توخو ٍۈرەن ٔبزۇوالر، ئبدەِٕىڭ ٍۈرىىىٕي تېرىه تۇرغۇزۇپال ضۇغۇرۇپ 

ئبٔب، ئبپتوۋۇزغب تەپطىٍي ’ئېٍىپ خبَ ٍېۋىتىذىغبٔذەن ئەٌپبزدىىي تەٌۋىٍەر، 
 ِوٍطىپەتٍەر، ‘ئىٍّىٌ، ئەخاللٍىك’ دەٍذىغبٕٔي ئەِذىال ئۆگۈٔىۋاٌغبْ ‘چىمىڭ

ئبغسى ٍەتّىػىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ووچب ھبجەتخبٔىطىذىّٕۇ ثەتتەر ثىسەپٍىػىپ 
ئىع لىٍىپ ھەِّە تەثىمىذىٓ ... وەتىەْ ئبغسى ضېطىپ تۇرىذىغبْ چىروىٍٕەر، 

دېگىذەن ئبدەَ ئۈٌگىٍىرى تېپىٍىذىغبْ جبِبئەت گۇرۇپپىطي ھبٌىغب وېٍىپ 
تېۋىع چىمّبٍذىغبْ -غۇڭب وبِېر ئىچي ثۇرۇٔمىذەن وۈٍٔەرچە ئۈْ. لبٌغبٔىذى

جىّجىتٍىمىغب خبتىّە ثېرىٍىپ، ٍەر تبٌىػىپ ئبغسىٕي تىسىغىچە ضېرىۋېتىپ 
ثۇ . تىٍٍىػىذىغبٔالر ھەر وۈٔي دېگىذەن ٔەچچە لېتىّذىٓ وۆرۈٌۈپ تۇراتتي

-تۈردىىي جىذەٌٍەر وبِېردىىىٍەرٔىڭ جىذەٌخورٌىغىذىٕال ئەِەش، ثەٌىي ثۇ لىطتب
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لىطتبڭ ضېطىمچىٍىمتب ۋالىت ئۆتىۈزۈغٕىڭّۇ ثىر ِەٌىىىطي ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي 
-لبضىُ ٍبخػي ثىٍگەچىە، تبتٍىك ئەضٍىّىٍىرىٕىڭ تۇٍۇلطىسال پبرتٍىغبْ جېذەي

ٔېّىال دېگەْ . پبتال ئۈزۈٌۈپ تۇرۇغٍىرىغىّۇ وۆّٔەوتە ئىذى-ِبجىراالر ثىٍەْ پبت
ثىٍەْ، لبضىّٕىڭ جبْ پىذا لىٍىپ لۇتمۇزىّەْ دەپ ٍۈرگەْ ئبدەٍِىرىٕىڭ خېٍي 

 !دە-وۆپ لىطّي ئۀە غۇ خىٍذىىي ئبدەٍِەرگە ئبٍٍىٕىپ وەتىەْ وىػىٍەردىٓ
لبضىُ ثەزىذە وبِېردىىىٍەرٔىڭ ضۆزٌىرىگە لۇالق ضېٍىع ثىٍەْ ۋالتىٕي 
-ئۆتىۈزضە، ٍۀە ثەزىذە جىذەٌخور ئۆوتىچىٍەرٔىڭ تۆر تبٌىػىپ لىٍغبْ جېذەي

توڭتەً لىٍىۋەتىىذەن ھبٌغب -ِبجراٌىرى ضەۋىجىذىٓ وبِېر ئىچىٕي ئوڭتەً
غۇٔذالتىّۇ . وەٌتۈرىۋېتىػٍىرىٕي تبِبغب لىٍىع ثىٍەْ ۋالتىٕي ئۆتىۈزەتتي

ھېٍىمي ئبغسى وىرٌىػىپ وەتىۀٍەرٔىڭ ئېغىسىذىٓ چىمىۋاتمبْ چەوطىس ِوي 
ئۇالرٔىڭ ئبغسىذىٓ غۇٔذاق . ئبھبٔەت ضۆزٌىرى لبضىّٕي ھەٍراْ لبٌذۇراتتي-تىً

ئېغىر ئەدەپطىس ضۆزٌەر ِبرجبٔذەن تىسىٍىپ ئۈزۈٌّەً چىمىپ تۇراتتىىي، ثۇٔچە 
ئبھبٔەتٍەرٔىڭ ثىرال ۋالىتتب ثىر وىػىٕىڭ ئبغسىذىٓ ئۈزۈٌّەً چىمىػىغب -تىً

ئۇٔىڭچە ثوٌغىٕىذا، ثۇٔچە . ئبغسى ئېچىٍغبْ ھبٌذا ھبڭۋېمىپ لبراپال لبالتتي
تىٍالظ ضەۋىَىطىگە وېٍىع ئۈچۈْ ثىر لبٔچە ٍىٍٍىك ئبھبٔەت پبووٌتىتىذا وبِىذا 

ثىرەر ٍۈز پبرچە ھبلبرەت دەرضٍىه وىتبثٍىرىٕي الٍبلەتٍىه ئولۇپ پۈتتۈرگەْ 
توۋۋا خۇداٍىُ، ثۇ ثبال غۇٔچە وۆپ پبضىىٕب ضۆزٌەرٔي ’: ثوٌىػي غەرت ئىذى

‘ !لبچبٔالردا غۇٔچە راۋاْ ٍبتالپ ثوالٌىغبٔذۇ؟ تېخي وىچىىال ثبٌىذەن لىٍىذۇ ثۇ
 .دەپ ئىچىذە ئوٍالپ لبٌذى

ھېطبپٍىٕىذىغبْ ٌۈوچەوٍەرِۇ ٔېّىػمىذۇر ‘ ٔوچي’ثۇ ئبرىذا وبِېردىىي ئەڭ 
ثۇ ۋەھػي ٌۈوچەوٍەر ئۇٔىڭغب . لبضىّذىٓ ھېَىمىػٕي ئۇٔۇتّىغبْ ئىذى

ۋەتٍىه ائىٓ’گە تەوٍىپ لىٍىپ ئۆزٌىرىگە ' تۆر'چېمىٍّبٍال لبٌّبضتىٓ، ھەتتب ئۇٔي 
-ئىچىي جېذەي’غۇڭب، لبضىُ ثۇ وبِېردا .  لىٍىػىۋاٌغبٔىذى‘ثبظ ِەضٍىھەتچي

لوپ ِبجىراالر -غۇٔذالتىّۇ وۈٔذۈزدىىي ئۇر. دىٓ پۈتۈٍٔەً خبٌي ئىذى‘ ِبجىراالر
تۈپەٍٍىذىٓ غىرىٓ ئەضٍىّىٍىرىٕي وېچىگە لبٌذۇرۇپ، وۈٔذۈزى ئبضبضەْ 

 .ئۈزۈن ِۈگىذەغٍەر ثىٍۀال ۋاختىٕي ئۆتىۈزەتتي-ئۈزۈن
لبضىُ ئۀە غۇٔذاق وېچىٍەرٔىڭ ثىرىذە، ئەضٍىّىٍىرىٕىڭ ئەڭ گبٌىۋاڭٍىك 

 . ...لىطٍّىرىٕي ئەضٍەپ ئۈزىچە وۈٌۈپ وەتتي
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دېگۀذەن، خبضىَەت ثىٍەْ تۇٍۇلطىس تؤۇغۇپ لېٍىػي لبضىّٕىڭ ھبٍبتىٕي 
لبضىُ، ثۇ وۈٍٔەردە ئبزىرالال ٍبٌغۇز لبٌغىٕىذا ثىٍگەْ . تۈپتىٓ ئۆزگەرتىۋەتىۀىذى

ئۇ، ھەلىمەتۀّۇ وىچىه . ٔي لبغب پۇتي غىڭػىپ لوٍبتتي‘ ِۇھەثجەت ٔبخػىٍىرى’
ِۇھەثجەت ئبدەِٕي ئوْ ٍىً ٍبغبرتىۋېتىذۇ دېگەْ . ثبٌىذەوال ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى

ئۇ، ٍبغىرىپ گوٍب ٍىگىرِە . ضۆز لبضىّغب ضەي وبٍِىك لىٍىذىغبٔذەن ثىٍىٕەتتي
ضەورەپ ِېڭىپ وېتەتتي، -ضەورەپ. ٍبغمب وېٍىپ لبٌغبٔذەوال ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى

 .ٍۀە ثەزىذە ئبوورتالغتۇرۇپ غىڭػىپ دەضطەپّۇ لوٍبتتي
 “!تبن-تبن... تبن، ”

. ئىػىىٕىڭ چېىىٍىػىذىٕال ثۇٔىڭ خبضىَەت ئىىۀٍىىىگە جەزىُ لىٍذى
دەرھبي ثېرىپ ئىػىىٕي . لىٍىپ ئوٍٕبپ وەتتي‘ جىغ’ھبٍبجبٔالٔغىٕىذىٓ ٍۈرىىي 

ئبٌذىذا تۇرغبْ خبضىَەت غۇٔذاق چىراٍٍىمٍىػىپ وەتىۀىي، ئبدەِٕي . ئبچتي
ئېتىٍىپ ! جۀٕەتتىّٕۇ ٍبٔذۇرۇپ چىمبالٍذىغبٔذەن غەٍتبٕٔىڭ ٔەق ئۆزىال ئىذى
ثېرىپال ئۇٔي لۇچبغالپ ضۆٍۈپ وېتىػتىٓ ئۆزىٕي تۇتبٌىغىذەن وۈچي 

ئەگەر وەٍٕىذىال وۆرۈٔگەْ ٍۀە ثىر لىس دوضتىٕي دېّىطە ئىذى، . لبٌّىغبٔىذى
. لبضىُ ثېرىپ خبضىَەتٕي لوچبغالپال وۆتۈرۈپ ئۆٍىگە ئېٍىپ وىرىۋاٌغبْ ثوالتتي

ئۇ، ِىڭ تەضتە ئۆزىٕي تۇتۇۋېٍىپ ٍبٌغبْ ضبالپەتٍىه ثوٌۇپ وۆرۈٔۈغىە 
 .تىرىػىپ، لىسالرٔي ئۆٍگە تەوٍىپ لىٍذى

وىرِەٍال خۇددى ئۆز ئۆٍىگە وىرگۀذەن -خبضىَەت لىس ئۆٍگە وىرە
ثۇ ئبرىذا . ٍبٍراپ ثەوال خوغبي ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ دەضتىخبْ راضٍىذى-ئېچىٍىپ

 .لبضىّّۇ گبز ئۇچبلمب چبٍغب ضۇ لوٍۇپ ئۈٌگۈردى
دېذى خبضىَەت ضەي لىسغبٔچۇلٍۇق ثىٍەْ _ . ثۇ دوضتىّىس گۈٌجبھبر ثوٌىذۇ”

 “.لبٌغىٕىٕي ئۆزەڭالر ضۆزٌىػىپ تؤىػىۋاالرضىٍەر_ لىس دوضتىغب لبراپ، 
ِىھّبْ لىس ئورٔىذىٓ لىّىرالپ لوٍۇپ تەثەضطۇَ وۆرضىتىپ ثېػىٕي 

 .ٌىڭػىتمبچ لبٍتب ضبالَ ثەرگۀذەن ثوٌذى
ِېٕىڭ ئىطّىُ لبضىُ، _ دېذى لبضىُ گۈٌجبھبرغب لبراپ، _ ٍبخػىّۇضىس؟ ”

 “.ئۆز ئۆٍىڭىسدەن تبرتىّٕبً ثەھۇزۇر ئوٌتۇرۇڭ. ثەٌىىُ خبضىَەتتىٓ ئبڭٍىغبٔطىس
گۈٌجبھبر تەرەپتىٓ چىممبْ ثۇ ئبۋازدىٓ لبضىُ چۈچۈپ _ “ !ئبۋارە ثوٌّبڭ”
. ثۇ لىسٔىڭ ئبۋازى رەضّي ئەر وىػىٕىڭىىذەوال توَ چىمىپ وەتىۀىذى: وەتتي

گۈٌجبھبرٔىڭ تبغمي وۆرۈٔىػي ئىٕتبٍىٓ ضبغالَ، ئۇضتىخبٍٔىك، وۆوطىٍىرىّۇ 
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لبرا پبرلىراپ تۇرغبْ چبچٍىرىٕي ِۆرىطىگە چۈغىىچە -توٌۇپ تبغمبْ ثوٌۇپ، لبپ
ئەگەر ثۇ لىسٔىڭ چېچىٕي، وۆوطىٕي ۋە . ئۇزارتىپ چىراٍٍىك ثۈدرە لىٍىۋاٌغبٔىذى

پەي تۈزەغتۈرىۋاٌغبْ ئۇزۇْ لبرا لبغٍىرىٕي ھېطبپمب ئبٌّىغبٔذا، خۇداٍىُ ثۇ -ضەي
لىسٔي ئەضٍىذە ئوغۇي لىٍىپ ئبپىرىذە لىٍىػٕي الٍىھىٍەۋاتمىٕىذا، ٔېّىػمىذۇر ۋاز 

 .وېچىپ لىس لىٍىپ لوٍغبٔذەوال وۆرۈٔەتتي
غۇٔچىٍىه لبرىغىٕىڭىسِۇ ٍېتەر لبضىُ، ثۇٔچە تىىىٍىپ وۆزىگە ”

دېذى خبضىَەت لبضىّٕي _ . وىرىۋاٌطىڭىس دوضتۇِٕي خىجىً لىٍىپ لوٍىطىس
دوضتۇِٕي وۆرۈپ ِۀذىٓ ٍۈز ئۆرۈپّۇ ٍۈرِەڭ _ ٍېڭىذىٓ تبرتىپ ئوٌتبرغۇزغبچ، 

ثۇٍبْ -گۈٌجبھبرِۇ ئۇڭبٍطىسالٔغبْ ثوٌۇپ ئۇٍبْ. دەپ چبخچبق لىٍذى_ “ !ٍۀە
 . توٌغىٕىپ لوٍذى

لبضىُ ثۇٔذاق چىراٍٍىك لىسالرٔىڭ ئبٌذىذا ئوٌتۇرۇپ ثبلّىغىٕىغب خېٍي 
ثوٍتبق ثوٌغىٕي، غۇٔىڭذەن ٍېػىّۇ خېٍي ئوثذأال . ئۇزۇْ ٍىٍالر ثوٌغبٔىذى

تۆوۈْ، ٍبغالر -ئېػىپ وېتىۋاتمبٍٔىغي ئۈچۈْ، ئۇٔي ثۇ ٍېمىٕمي ٍىٍالردا توً
ثۇ . ئوٌتۇرۇغٍىرىغب تەوٍىپ لىٍىػىذىغبٔالرِۇ ئبضبضەْ ٍوق دېَەرٌىه ئىذى

ھېٍىمي _ ٍېمىٕمي ٍىٍالردا ئۇٔىڭ لبتٕىػبالٍذىغبْ ئەڭ ئىػۀچىٍىه ئوٌتۇرۇغي 
 . ئۈچ ئۇٌپىتي ثىٍەْ ثىرگە ئۆتىۈزۈٌىذىغبْ ئەرٌەر ئوٌتۇرۇغىال لبٌغبٔىذى
ئۇالر . راش، ئۇ ئبغىٕىٍىرى ثىٍەْ ثىرەر ئبٍذىٓ ثۇٍبْ ئۇچۇرىػبٌّىغبٔىذى
 . ٔېّە لىٍىپ ٍۈرىػىذىغبٔذۇ؟ دەپ وؤب دوضٍىرىٕي خىَبٌىذىٓ ئۆتىۈزدى

پىرۀذىىٍەر ثىٍەْ ثوٌۇپ وېتىپ، ھەِّە جىّىپ وەتىۀٍىگٕي -چبً
 :ضەزگەْ خبضىَەت، جىّجىتٍىمٕي ثۇزۇپ گەپ ثبغٍىذى

ثىس ئىىىىّىس ضىسدىّۇ ثبر ثوٌغبْ ھېٍىمي ئىىىي وىتبثٕىڭ روھي ثوٍىچە ”
خبضىَەت گەپٕي تۇال _ . خىتبٍالر ئبرىطىذا ۋەھىّە ٍبرىتىع لوغۇٔي لۇرغبٔىذۇق

_ ئۇ پۈتۈٍٔەً جىذدى تۈضىە وىرگۀىذى، . ئبٍالٔذۇرۇپ ٍۈرِەً ئۇدۇٌال لىٍذى
ٔىڭ پروگىراِّىطىغب « ئىسچي ِەْ»ثۇ لوغۇٔىّىسٔىڭ ِەخطىذى ئبضبضەْ غۇ 

لېٕي گۈٌجبھبر، ضەْ _ خبضىَەت دوضتىغب لبرىذى، _ . ئبضبضەْ ھەرىىەت لىٍىع
 “.پىالٍٔىرىّىسٔي لبضىّغب دەپ ثەرگىٕە. ِۀذىّٕۇ ٍبخػىراق ئۇختۇراالٍطەْ

دەپ ضەي تەوەٌٍۈپ لىٍذى گۈٌجبھبر ثەوال توَ ثىر _ ضەْ دەۋەرِەِطەْ، ”
خبضىَەت ثوٌطب ووِپَۇتېر وەضىپىٕي پۈتتۈرگەْ ثىر ... خبضىَەت _ ئبۋاز ثىٍەْ، 

ِەْ ئىختىطبدىٌ . لبرىغبٔذا ضىسِۇ ئبٌىٌ ِەٌۇِبتٍىمتەن وۆرۈٔىطىس. ضتۇدېٕت
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ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ، ثوٌۇپّۇ ثبٌىٍىك ثەڭۋاغٍىغىّذىٓ ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇظ 
غۇٔذالتىّۇ ووِپَۇتېر ئىػٍىتىع وورۇضىغب وىرىپ . پۇرضىتىگە ئېرىػەٌّىگۀىذىُ

غۇڭب ضىٍەرٔىڭ . ئولۇپ ٍۈرگىٕىّذە ئۇٔىڭ ثىٍەْ تؤۇغۇپ لبٌغبٔىذىُ
 “. ...ئبٌذىڭالردا ِەْ ئبتىىبچىٍىك لىٍىپ ٍۈرضەَ ثوٌّبش

ِەْ ثۇ ٍەردە ضىٍەرگە ئىّتىھبْ ثېرىع ئۈچۈْ ئوٌتۇرغبْ ثىر ئولۇغۇچي ”
لبضىُ گۈٌجبھبرٔىڭ گېپىٕي _ . تۇرۇغٍۇق ئبتىىبچىٍىك لىٍطبَ تېخىّۇ ثوٌّبٍتتي

لبضىُ تبِبوىطىٕي غورىۋېٍىپ گېپىٕي _ ئەِّب، گۈٌجبھبر لىس، _ ثوٌۇپال دېذى، 
- ِېٕىڭچە ثوٌغبٔذا، ثىس ثۈگۈْ ثۇ ٍەرگە لبٔذالتۇر ثىر پەْ_ داۋاَ لىٍذى، 

ئەضٍىذىال ثىسگە . تېخٕىىب تەتمىمبت ِەضىٍىطىٕي ِۇزاوىرە لىٍىػمب ٍىغىٍّىذۇق
ئوخػىغبْ ٍۈز ِىڭالرچە ئبٌىٌ دەرىجىٍىه ثىٍىُ ئبٌغبٔالر ۋەتىٕىّىسٔىڭ 

ِۇضتەلىٍٍىغىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ھەرىىەت لىٍّبق تۇرِبق، ثۇ ۋەتۀٕي 
تېخىّۇ توٌۇق خىتبٍٕىڭ لوٌىغب تۇتمۇزۇپ لوٍۇظ ئۈچۈْ وۈچ 

غۇڭب، ثۇٔذاق جىذدىٌ ثىر ئىػٕي ئولىغبْ ئبٌىٌ . چىمىرىۋاتمبٔالردەوال لىٍىّىس
ثىٍىٍّىىٍەر ئەِەش، ۋىجذأٍىك وىػىٍىرىّىسٔىڭ ٍېتەوچىٍىگىذە لبٔبت 

ثۇ لوغۇٕٔىّۇ ئبرىّىسدىٓ ضىسٔىڭ چىمىپ . ٍبٍذۇرۇغمب ِەججۇر ثوٌىۋاتىّىس
لۇرۇغٕي ئەلٍىڭىسگە وەٌتۈرگۀٍىگىڭىسِۇ ثۇٔىڭ ئبٌذىّىسدىىىال ثىر جبٍٔىك 

دېّەوچىّۀىي، ثىسدەن ئولىغبْ ئبٌىٌ ثىٍىٍّىىٍەر ٍېرىُ . پبوىتي دېَىع وېرەن
ِىٍٍەت ِۇزاوىرىٍىرى ثىٍەْ ھەپىٍىػىپ وېٍىۋاتمبٔذەن -ئەضىردىٓ ثۇٍبْ ۋەتەْ

-وۆرۈٔطىّۇ، ثۇخىً زىَبٌىَالر ِۇزاوىرىٍىرىذە ٔە ئىٍّىٌ ِەضىٍىٍەردە، ٔە ۋەتەْ
ئەِّب ضىس ثۇ ھەلتە ! ِىٍٍەت تەغذىرىگە دائىر ِەضىٍىٍەردە ثىرەر ئىع چىمىراٌىذى

غۇٔىڭ ئۈچۈْ ِەْ ضىسگە ثوً . ثىر ئىػالرٔي ۋۇجۇتمب چىمبرغبٔذەن لىٍىطىس
 “.ثۇ ھەلتە لىٍچىّۇ تبرتىّٕبڭ. ضۇٔۇغمب ِەججورِەْ

ضۆھجەت جەرٍبٔىذا لبضىّٕىڭ . ثۇ چبً ضۆثىتي ثەوال ئۇزۇْ داۋاَ لىٍذى
پۈتۈْ ئەۋالدىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەضىٍىٍەردىٓ تبرتىپ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ھەرىىىتىٕىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىغب دائىر ثبرٌىك ِەضىٍىٍەرگىچە ٍىپىذىٓ 
ثوٌۇپّۇ ٍوغۇرۇْ . ٍىڭٕىطىغىچە لبضىّٕىڭ پىىىرى ئېٍىٕىپ ِۇزاوىرە لىٍىٕذى

ھەرىىەت پرىٕطىپٍىرى، ۋەھىّە تۇغذۇرۇظ لبراغٍىرى ئۈضتىذىىي 
ثۇ . تبرتىػالر ثوٌۇپ ئۆتتي-دىممەتطىسٌىىٍەر ھەلمىذە ئبالھىذە وۆپ تبالظ

 .جەھەتتە گۈٌجبھبرٔىڭ وەضىىٍٕىگي لبضىّٕي ھەٍراْ لبٌذۇردى



 195 

_ ! ضىٍەر ئىىىىڭالر ٔېّە ئبٔچە ثبٌىالرچە لبراٍطىٍەر ثۇ ئىػالرغب... ”
دېّەن، ثۇ . گۈٌجبھبر، رەضّىال رۀجىپ گۈٌذۈرِبِىذەوال ئۈٍٔۈن ضۆزٌەپ وەتتي

لىسٔىڭ ثوَ تبرىذەن ئبۋازىٕىڭّۇ پبٍذىطي ثبر ئىىۀٍىىىٕي لبضىُ ھېص لىٍىػمب 
ثىرٌەپ لوٌغب -ِەْ ثۇ تەغىىالتٕي لۇرۇظ پىالٔىٕي تۈزگىٕىّذە، ثىر_ ثبغٍىذى، 

ثىس ثۇ ئىػٕي ! چۈغۈپ ئۆٌۈپ تۈگىطۇْ دەپ ضىٍەرٔي ئەزا لىٍغبّٔىذىُ؟
ئىىىي ِىٍَوْ وىٍوِېتر چبضب ! لىٍىذىغبٔغب ئىع تبپبٌّبً لىٍىۋاتمىٕىّىس ٍوق

زېّىٕىّىسگە ٍېَىٍىپ وەتىەْ ئوْ ِىٍَؤٍۇق ثىر دۈغّەْ وۈچىگە لبرغي جەڭ 
ثبغالۋاتمبٍٔىغىّىسٔي ئۇٔتۇپ لبٌذىڭالرِۇٍب؟ ٍب ثوٌّىطب غۇ ھېٍىمي چەتئەٌٍەردە 

تەتۈر لىٍىۋېتىذىغبٔذەن -ضولۇٌۇپ ٍۈرگىٕىگە لبرىّبً جبھبٕٔي ئوڭ-ئۇرۇٌۇپ
لۇرۇق پو ئېتىپ ٍۈرۈغىەْ ِۇھبجىر تۀتەوٍەرٔىڭ گېپىگە ئىػىٕىپ تۇتۇٌۇپ 

لبٌطبق ثىسٔي لۇتمۇزىذىغبْ دۇَٔب جبِبئەتچىٍىگي ثبر دەپ ٍۈرىذىغبٔالردىّٕۇ 
ضىٍەر ٍب ثوٌّىطب؟ ئەگەر غۇٔذاق ئوٍۇڭالر ثوٌطب، دەرھبي ثۇ لوغۇٔىّذىٓ ٍىراق 

_ ! ... ثېرىپ غۇالر ثىٍەْ گېسىت چىمىرىپ ٍىغىٓ ئېچىۋېٍىڭالر! تۇرۇڭالر
 ‘وبِېً’دەرھبي ضوِىىطىذىٓ . گۈٌجبھبر غەزىۋىگە ھبً ثېرەٌّەٍال لبٌغبٔىذى
لىس تبِبوىطىٕي لبتتىك ثىر . ِبروىٍىك تبِبوىطىٕي چىمىرىپ تۇتبغتۇردى

وەچۈرۈڭ، ِەْ ضىسٔىڭ ئبٌذىڭىسدا _ غورىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ لبضىّغب لبراپ دېذى، 
لىس _ . تبِبوب چېىىػىّٕي ئەٍىپىە ثوٍرىّبڭ. ئەدەپطىسٌىه لىٍىپ لوٍذۇَ

ثۇرۇٍٔىرىذىٓ پۇرلۇرىتىپ ئىص -تبِبوىطىٕي ٍۀە ثىر غورىۋېٍىپ ئېغىس
ثىسٔىڭ پىرىٕطىپىّىس، ئۇزۇْ ٍبغبظ _ چىمبرغىٕىچە گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 

ئۇٔۇتّبڭالر، ثۇ خىً ! ثەدىٍىگە تۇتۇٌّبً تېخىّۇ وۆپ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع
ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرى ۋەتىٕىّىس دائىرىطىذە تېخي ئەِذىال ھەرىىەت 

. ھبٌىتىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغىە ۋە دەضٍەپىي ئۈٔۈِىٕي ثېرىػىە ثبغٍىذى
ئبتّىع ٍىً ٍىغىٓ ئېچىپّۇ -چەتئەٌٍەردىىي ِۇھبجىرٌىرىّىس ئەٌٍىه

لبِالغتۇراٌّىغبْ ئىػالرٔي ثۇ ھەرىىەتٍىرىّىسگە تبٍىٕىپ ثىرەر ٍىً ئىچىذىال 
ِبٔب ثۈگۈْ، ثىر ٍىٍغب ٍېمىٓ ۋالىتتىٓ ثۇٍبْ خىتبً . ئىػمب ئبغۇرۇغمب ثبغٍىذۇق

ثۇٔىڭ ٔېّە ِۀىگە ئىگە ئىىۀٍىىىٕي . وۆپىَىػتىٓ توختىذى دېَىػىّىس ِۇِىىٓ
ثىٍەِطىٍەر؟ ۋەتىٕىّىسدىٓ ئەڭ وبِىذا ٍىٍىغب ضۇٔئىٌ وۆپىَىپ ثبرىذىغبْ ٍېرىُ 

ثىس ! ٍېرىُ ِىٍَوْ! ِىٍَوْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالپ چىمبردۇق دېگۀٍىه
ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثۇ ۋەزىَەتٕىڭ ضبلٍىٕىپ لېٍىػي ئۈچۈْ ثوٌطىّۇ وۈچ 
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ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ضىٍەردەن ئۇٔذاق تۀتەوٍىه لىٍىػٕي . چىمىرىػىّىس غەرت
لبرىغبٔذا، ثىس ئىٕتىساَ جبزاضي تۈزۈپ چىمّىطبق ! لەتئىٌ چەوٍىػىّىس وېرەن

دىممەتطىس ھەرىىەت لىٍغبٔالرٔي ثۇٔذىٓ وېَىٓ ئېغىر . ثوٌّبٍذىغبٔذەن لىٍىذۇ
وۈٔذۈزدە ِىغىٍذاپ تۇرغبْ -وۈپ. جبزاالظ چبرىٍىرىٕي ثەٌگىٍىػىّىس الزىُ

خىتبٍالر ئبرىطىذا ثىرىڭالر ثوِجىٕي تبغٍىۋېتىپ ھبڭۋېمىپ لبراپ تۇرغبْ، ٍۀە 
ٍٍىٕىپ اثىرىڭالر ٍبضىۋاٌغبْ ثىخەتەرٌىگي ٍوق ثىر ثوِجىٕي لوٌتۇلالپ ووچب ئ

خبضىَەت ثىٍەْ لبضىُ وىچىه _ “ ! ...ٍۈرگەْ، ثۇٔذالّۇ پەرۋاضىسٌىك ثوالِذۇ
. ثبٌىالردەن ٍەر تېگىذىٓ لبرىػىپ تىرٔىغىٕي تبتىٍىػىپ ئوٌتۇرۇپ لېٍىػتي

 .گۈٌجبھبر رەضّىال پبرتالپ وەتىۀىذى
ثۇ ئبرىذا، ِۇزاوىرە لىٍىع ئبرلىٍىك لبضىُ لوغۇٔغب ئبالھىذە ئەھۋاٌذا لبٍتب 

غۇٔىڭذەن، گۈٌجبھبرٔىڭ . ضىٕبق لىٍىّٕبٍال رەضّىٌ ئەزاٌىممب لوثۇي لىٍىٕذى
ئۆتىۈر وۆزٌىرىذىٓ لېچىپ لۇتۇالٌّىغبْ ئىىىي ئبغمٕىڭ ِۇٔبضىۋىتي ھەلمىذىّۇ 

خبضىَەتٕىڭ ِەرھۇَ ٍوٌذىػي خىتبٍالر تەرىپىذىٓ . ئبگبھالٔذۇرۇظ ثېرىٍذى
ئۇٔىڭذەن ثىرضي ثىٍەْ ثىر . ٔبھەق ئۆٌتۈرۈٌۈپ، جەِىَەتىە پۇر وەتىەْ ثىر لىس

لوغۇْ ئىچىذىىىٍەرٔىڭ ئبغىبرە لبٔۇٔىٌ ٔىىب لىٍىپ ئۆً تۇتىػىٕىڭ لوغۇٔغب 
پبٍذىطىذىٓ لبرىغبٔذا خەتىرىٕىڭ وۆپ ثوٌىذىغبٍٔىمي تىٍغب ئېٍىٕىػي ثىٍەْ تەڭ، 

 .ئۇالر ئىىىىطي جىّىپال لبٌذى
ِېٕىڭچە ثوٌغبٔذا، ضىٍەر ثەخىتٍىه ھبٍبت دېگۀٕي ثىر چەتىە لبٍرىپ ”

لوٍۇپ، لوغۇٔىّىسٔىڭ ثىخەتەرٌىگي ئۈچۈْ ئبغىٕىٍىك ِۇٔبضىۋەت غەوٍىذە 
ئەگەر ئەخاللىڭالر ثەوال ئېغىر ثېطىپ چىذىَبٌّبً . ئبرىٍىػىپ ئۆتطەڭالر ِەٍٍي

گۈٌجبھبرٔىڭ ثۇ _ . لبٌطبڭالر، ثىرەر ئىّبِٕي تېپىپ دىٕىٌ ٔىىب لىٍذۇرىۋېٍىڭالر
غۇٔي ھەرگىس ئېطىڭالردىٓ _ تەوٍىپي ئىىىىطىٕي تەِتىرىتىپال لوٍغبٔىذى، 

چىمبرِبڭالروي، ثىس ثۇ لوغۇٕٔي ئبغىٕە تېپىۋېٍىع ئۈچۈْ ئەِەش، ۋەتۀٕي ئبزاد 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ الزىُ ثوٌغىٕىذا ھېٍىغۇ ِۇھەثجەت ٍبوي . لىٍىع ئۈچۈْ لۇردۇق

ئەخالق ئىىەْ، جېٕىّىسٔي تەٌەپ لىٍغىٕىذىّۇ لىٍچە تەِتىرىّەً پىذا لىٍىػىّىس 
 “! ِىسٔىڭ تۈپىي ئىٕتىساَ پىرىٕطىپي‘ٍېڭي ئبً لوغۇٔي’ِبٔب ثۇ ! غەرت

تۈٔطىس ئوٌتۇرۇپ -ثىرىگە ِۇڭٍۇق لبرىػىپ ئۈْ-خبضىَەت ثىٍەْ لبضىُ، ثىر
گۈٌجبھبر ھەلىمەتۀّۇ لىٍٕي لىرىك ٍبرىذىغبْ ئېھتىَبتچبْ ثىر . لېٍىػتي

ثوٌّىطب، ئۇِۇ ئبئىٍىطىٕىڭ زورٌىػي ثىٍەْ توً لىٍغبْ، . تەغىىالتچي ئىذى
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ثۇ . وېَىٓ چىمىػبٌّبً ئبجرىػىپ وەتىەْ ٍبظ تۇي ئبٍبٌٕىڭ ثىرضي ئىذى
 ٌىػىپ ٍۈرگۀذەن لىٍطىّۇ، ‘ِۇھەثجەت’ٍېمىٕالردا ئۇ ثىر دوختۇر ثبال ثىٍەْ 

غۇڭب، . ئۇالرٔىڭ ِۇٔبضىۋىتي ٍۀىال غەھۋأىٍىمتىٓ ٔېرى وېتەٌّىگۀىذى
. ئەتىراپىذىىىٍەر گۈٌجبھبرٔي ئۇچىغب چىممبْ ثىر غەھۋەتپەرەش دەپال تؤىػبتتي

خبضىَەت ثۇ ٍەردە غۇٔچىٍىه غوخٍۇق لىٍىۋاتمبٔذەن وۆرۈٔطىّۇ، ئەتىراپىذىىي 
ثىٍىػٍىرى ئۇٔي ِەڭگۈٌۈن لبرىٍىك تۇتمبْ غېھىت ئبئىٍىطىٕىڭ جىّغۇر -تؤۇظ

لبضىّٕىڭ جەِئىَەتتىىي تەضىرىّۇ ئۇٔچىٍىه غەرەپىە . وېٍىٕي دەپال ثىٍەتتي
ثۇ ٔۇلتىذىٓ ‘ !ئۇچىغب چىممبْ ثىر ھبرالىەظ ئېٕجىٕېر’: الٍىك ئەِەش ئىذى

ئبٌغبٔذا لبضىُ ثىٍەْ گۈٌجبھبر ئىىىىطىٕىڭ جەِئىَەتتە پبظ لىٍىٕىع ئېھتىّبٌي 
ِىٍٍەت ھەلمىذە ثىرەر غۇرۇر ٍبوي -ثەوال تۈۋەْ ثوٌۇپ، ثۇٔذاق ئبدەٍِەردە ۋەتەْ

 . ...ۋىجذإٔىڭ ثوٌىػىٕي ھېچىىُ لىَبش لىٍىػبٌّبٍتتي
ئۀە غۇٔذاق تبغمي لىَبپەتتىىي ثۇ ٍوغۇرۇْ لوغۇْ ئېھتىَبتچبْ، ئەِّب 
وەضىىٓ ثىر ٍېتەوچىطىگە، ئېٍېىتروْ ِېڭە ِۇتەخەضطىطي ۋە ثىر ثىٕبوبرٌىك 
ئېٕجىٕېرى ثوٌغبْ خېٍي ِۇوەِّەي ئىىىي وەضىپي ئەزاضىغب ئىگە ٔىطجەتەْ 
. جەڭگىۋار، خىتبٍغب ۋەھىّە پەٍذا لىٍىذىغبْ ٍەرئبضتي ٍوغۇرۇْ لوغۇْ ئىذى

ثبضىّبق ’تبرتىع لىٍىػمب ھبجىتي لبٌّبٍال لبضىّٕىڭ -غۇڭب وۆپ تبالظ
 ئۈٌگىطىٕي ِۇۋاپىك ئەِەش دەپ رەت لىٍىػىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب تېخىّۇ ‘پبرتالتمۇچ

وۈچٍۈن ۋە تېخىّۇ ثىخەتەر دەپ لبراٌغبْ ۋالىت تېسگىٍٕىَەٌەٍذىغبْ ِىٕب الٍىھە 
ثۇ ۋەزىپە . ٔۇضخىطي ئبضبضىذا تېخىّۇ تەپطىٍي ِبتېرىَبي توپالظ لبرارى ئېٍىٕذى

پبرتٍىتىع دورىطي تېپىع ثىٍەْ . ٍۀىال خبضىَەت ثىٍەْ لبضىّغب تبپػۇرۇٌذى
 . ز ئۈضتىگە ئبٌىذىغبْ ثوٌذىۆِىٕب لوٍۇظ ٔولتىطىٕىڭ تبٌٍىٕىػىٕي گۈٌجبھبر ئ

ۋالىت ئبٌٍىمبچبْ ٍېرىُ وېچىگە ٍېمىٕالغمبْ ثوٌغبچمب، لىسالر لؤۇپ لېٍىػمب 
 . ...رازى ثوٌۇغۇپ، ھەِّە ثىرٌىىتە تبِبلمب تۇتۇظ لىٍىػتي
تۇلۇر ثىرِۇٔچە -زاٌذا تبلۇر. تبِبق ٍىَىٍىۋاتمىٕىذا تۇٍۇلطىس ئىػىه چېىىٍذى

 .ئبٍبق تبۋۇغٍىرى ئبڭٍىٕىپ تۇراتتي
. دەپ لبضىّٕىڭ ٍبْ لوغٕىطي توۋٌىذى_ . الۋ وب ِەْ، ئىػىىىڭٕي ئبچ”

لىسىً ھبرالالرٔي -تىٕەظ ئىػىبپتىٓ ثىر ٔەچچە پوتوٌىب داچۈً-لبضىُ ئبٌذىراظ
رەضّىَەت ئۈچۈْ ٔوپۇش _ چىمىرىپ جوزىغب تىسىۋېتىپ ثېرىپ ئىػىىىٕي ئبچتي، 

_ دېذى ئۇ خىتبً، _ . تەوػۈرگۈچىٍەر وەٌگۀىىەْ، خبتىرجەَ ئوٌتۇرىۋېرىڭالر



 198 

ِەْ ئۇالرغب ضەْ توغرىٍىك ئۀطىرىّىطىّۇ ثوٌىذىغبْ ئىػۀچىٍىه ئېٕجىٕېرىّىس 
_ “ ثۇ دوضتٍىرىڭٕىڭ لوٌىذىىي ھۈججەتٍىرى توٌۇلتۇ؟. دەپ تؤۇغتۇرۇپ لۇٍذۇَ

ِېھّبٔخبٔىغب وىرگەْ ثۇ خىتبٍٕىڭ وۆزٌىرى چىراٍٍىك لىسالرٔي وۆرۈپ پبرلىراپ 
. ئبضتب لبضىّغب وۆزىٕي لىطىپ لوٍۇپ تبالغب چىمىپ وەتتي. وەتىۀىذى

ثەظ خىتبً ضبلچىطي ۋە پۇخراچە وېَىٕگەْ ثىرٔېّىٍەر -ثىرئبزدىٓ وېَىٓ توت
تؤۇغتۇرۇغٍىرىٕي ثىر لۇر وۆزدىٓ -وىرىپ ھەِّىطىٕىڭ لوٌىذىىي وىٕىػىب

 .ضۆز لىٍّبً چىمىپ وېتىػتي-وۆچۈرۈپ گەپ
دېذى خبضىَەت _ “ .ھېٍىّۇ ٍبخػي، ئۆً ئبختۇرۇغّىذى ثۇ خىتبٍالر”

 :ثۇ گەپ ثىٍەْ گۈٌجبھبرٔىڭ ئبغسى ٍۀە ئېچىٍذى. تبتبرغبْ ھبٌذا
راش دېگۀذەن، . ِبٔب ثۇِۇ ضىٍەرٔىڭ ثىخەضتەٌىگىڭالرٔىڭ ثىر ئۈٌگىطي”

. ثوِجىالر ثىٍەْ ٔەلال لوٌغب چۈغىەْ ثوالتتۇق-ئۆً ئبختۇرغبْ ثوٌطب، وىتبة
ثبغٍىك لوغٕىڭىس تبزىّۇ ٌەلۋا ثىرٔېّە ئوخػىّبِذۇ؟ تبالغب چىمىپ پىچىرٌىػىذىٓ 

دېّەن، . لبرىغبٔذا ئۇالر ثىسٔي رەضّىال پبھىػىٍەروەْ دەپ ئوٍٍىغبٔذەن لىٍىذۇ
ئۀذى لېٕي وېٍىڭالر، ٍېّىگەْ ِبٔتىٕىڭ . وىچىىىىٕە گىرىّٕىڭ پبٍذىطي ثۇ

ضىس رۀجىّەڭ لبضىُ، ِەْ غۇ ھبرالٍىرىڭىسدىٓ . پۇٌىٕي تۆٌىگىچە ٍەپ تۆٌەٍٍي
ضىس _ لىسىً ھبرالالرٔي لۇٍۇغمب ثبغٍىذى، -گۈٌجبھبر روِىىالرغب ئبق_ . لۇٍىۋىرەً

_ “ .ثىس ئىىىىّىس لىسىٍىٕي ئىچەٍٍي. ئەر وىػي ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئېمىٕي ئىچىڭ
دېگىٕىچە، گۈٌجبھبر ئبق ھبراق لۇٍۇٌغبْ ثىر روِىىٕي لبضىّٕىڭ ئبٌذىغب ضۈرۈپ 

 :خبضىَەت توٌغىٕىپ تۇرۇپ تەوەٌٍۈپ لىٍىػمب ثبغٍىذى. لوٍذى
ضىٍەر ئىىىىڭالر . ِەْ ِۇغۇ ھبٌىّذىّۇ رەضّىال ِەضتەن ثوٌۇپ لبٌذىُ”

 “.ئىچىۋېرىڭالر، ِبڭب لبرىّبڭالر
لبضىّّۇ ئىٕتبٍىٓ ئۇڭبٍطىسالٔغبْ ھبٌذا ثىرٔېّىٍەر دەپ غۇدۇڭػۇپ ٍۈرۈپ، 

گۈٌجبھبرٔىڭ ئبٌذىذىىي لىسىً ھبرالٕي ئۆزىگە تبرتىپ، ئبٌذىذىىي ئبق ھبراق 
 .روِىىٕي ئۇٔىڭغب ضۇٔذى

گۈٌجبھبر ئبٌذىذىىي ئبق _ “ .زىَبٌىٌ دېگۀغۇ ضبپال ِۇغۇٔذاق ثىرٔېّىٍەر”
. ھبراق روِىىٕي لوٌىغب ئېٍىپ ئبغسىغب ثىرالال ئۆڭتۈرۈپ غۇرتال لىٍىپ ٍۇتىۋەتتي

ثىرضىگە لبرىػىپ لوٌٍىرىغب -لبضىُ ثىٍەْ خبضىَەت ٔېّە لىٍىػىٕي ثىٍەٌّەً ثىر
ثۇ لىسٔىڭ ثبٍىتىٕمي ضبالپەتٍىه ۋە ئۆزىٕي . لىسىً ھبراق روِىىٍىرىٕي ئېٍىػتي

ثەدىٕىگە چىڭ وېَىۋاٌغبْ . تۇتىۋاٌغبْ لىَبپىتىذىٓ ئەضەرِۇ لبٌّىغبٔىذى
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وۈٌىرەڭ چبپىٕىٕي ضېٍىۋېتىپ، ٔېپىس لىسغۇچ ووپتىطىٕىڭ ئبٌذىٕي ضەي 
ثوٍٕىغىچە لىسىرىپ وەتىەْ ثۇ جبٔىۋارٔىڭ ضبغالَ ئىىىي . ثوغىتىپّۇ ئۈٌگۈردى

. وۆوطي لىسغۇچ ٔېپىس ووپتىطىٕي ٍىرتىۋېتىذىغبٔذەن تىىٍىٕىپ وەتىۀىذى
ئىختىَبرضىسال ثۇ توٌغبْ وۆوطىٍەرگە تىىىٍىپ لبراپ تۇرغبْ لبضىّٕي 

 :گۈٌجبھبرٔىڭ توَ چىممبْ ئەروىػىٕىڭىىذەن ئبۋازى چۆچىتۈۋەتتي
لبٔذاق؟ -ھە، لبضىُ ئەپۀذى، خبضىَەتٕىڭىي ضىسگە ٍبرىّبً لېٍىۋاتبِذۇ”

ئۇٔىڭ غەھۋأە وۆزٌىرى _ “ ثەوال تىىىٍىپ لبراپ وەتتىڭىسغۇ وۆوطىٍىرىّگە؟
رەضّىال ٍوٌذىٓ چىممبْ ثۇزۇلالرٔىڭىىذەن لبضىّٕىڭ وۆزٌىرىٕىڭ ئىچىگە 

 . تىىىٍىپ لبراپ تۇراتتي
توۋۋا خۇداٍىُ، ِۇغۇٔذاق لىَبپەتتىىي ثىرضىٕىڭ ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەرگە ’

 دەپ ئوٍٍىغبْ لبضىُ، گۈٌجبھبرٔىڭ لىَبپىتىگە ‘لىسىمىپ لبٌغىٕي ٔېّىطي؟
ئۇ لىس ھېٍىذىٓ ھېٍىغب تبِبوب تۇتبغتۇراتتي، . ئۀطىرىگۀذەن لبراپ لوٍذى

 .ئبرىالپ روِىىٕي لۇرۇغذاپّۇ لوٍبتتي
ھەٍراْ لبٌّبڭ، ثبٍىتىذىٓ ضىسٔىڭ تبِبوب چېىىػىڭىسگە لبراپ چىذىَبٌّبً ”

ثۇ وۈٍٔەردە ِۀذەن ھبٌغب چۈغۈپ لبٌغبْ ئۇٍغۇر -ثۇ ئبً. تېپىرالپال لبٌغبٔىذىُ
وۈٔگە وۆپىَىپ وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي ضىس ثىٍّەٍذىغبْ -لىسٌىرىٕىڭ وۈٔذىٓ

ئوخػىّبِطىس؟ ئۇالر ئىچىۋاٌغىٕىذا ئىچىٕي ثوغىتىۋېٍىع ئۈچۈْ ٔېّە لىً 
ئۇالردا ٔوِۇش، ئەلىذە دېگۀٍەر ئبٌٍىمبچبْ . دېطىڭىس غۇٔي لىٍىػمب رازى

رازى لىٍىذىغبٔال ثوٌطب، ئۇٔذالالرغب ! ھبرالٕىڭ ئىطپىرتي ئىچىذە ئېرىپ تۈگىگەْ
- گۈٌجبھبر ئەٌەڭ_ . خىتبٍال ئەِەش، لبپمبرا ٔېگىر ثوٌطىّۇ پۈٌەپ ئوٌتۇرِبٍذۇ

ثۇ ئىػٕي تبپّىغبْ ... ِۀّۇ ثۇ، _ ضەٌەڭ لوٌٍىرىٕي ھبۋاغب غىٍتىپ لوٍذى، 
لبضىُ ثۇ گەپٍەرٔي ئبڭالپ – ! ... ئۇالردىٓ لېٍىػّىغبْ ثوالتتىُ... ثوٌطبَ، 

دېگۀٍەرٔي ‘ !ضەْ ئبٌٍىمبچبْ ئۇالردىٓ ئېػىپ وېتىپطەْ’: تۇرۇپ وۆڭٍىذە
... ِۀّۇ . ... ضىس لبرىغبٔذا ِۀذەوٍەرٔي وۆرِىگۀىىۀطىس... ضىس، _ ئۆتىۈزدى، 

 تبِبوىطىذىٓ لوپبٌٍىك ‘وبِېً’گۈٌجبھبر _ “ ...لېٍىػّبً، ... ِۀّۇ ئۇالردىٓ لې 
ئبٔذىٓ . ثىٍەْ ضىٍىىپ تۇرۇپ لېپىذىٓ ثىرتبي چىمىرىپ ئبغسىغب چىػٍىذى

لبضىُ دەرھبي ثىرتبي تبِبوب چىمىرىپ . لبپٕي ضىٍىىپ تۇرۇپ لبضىّغب تەڭٍىذى
ِەش لىس، لبضىّغب توغرىالپ تۇِػۇغىٕي تەڭٍەپ . ئبغسىغب لىطتۇرۇپ تۇردى

دېگىٕىذىال ھوغىغب “ لېٕي تۇتبغتۇرِبِطىس”. ئېڭىػىىٕىچە ضبلالپ تۇردى
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 .وەٌگەْ لبضىُ، ئبٌذىراپ تبِبوىطىٕي تۇتبغتۇرۇپ ئىچىگە تبرتتي
ِېٕىڭىىٕىچۇ؟ _ گۈٌجبھبر تىىٍىٕىپ لبضىّغب ۋارلىرىذى، _ ! لبٔذاق ثبال ثۇ”

غبپىال چبلّىغىٕي چىمىرىپ لىسغب ئۇزاتتي، -لبضىُ وەچۈرۈَ ضورىغىٕىچە ھبپىال_ 
 “...ضىس ئۆزىڭىس ... ق، ئۇٔذاق ئەِەش، ... ٍب _ 

لبضىُ ئۆِۈرىذە ثىرەر ئبٍبي وىػىگە تبِبوب ئۈچۈْ ضەرەڭگە ٍېمىپ 
ثبلّىغبچمب ضەي تۇرۇپ وېتىپ، گۈٌجبھبرٔىڭ تبِبوىطىغب چبلّىغىٕي چېمىپ 

 .تۇتتي
 “.ِبٔب غۇٔذاق... ِب ... ھە، ”
رۀجىّەٍطىس، ِەْ ثۇ وەِگە وەٌگىچە تېخي ثىرەر لىسٔىڭ تبِبوىطىغب ”

لبضىّٕىڭ ثۇ _ “ . ...ضەرەڭگە ٍېمىپ ثېرىّەْ دەپ ئوٍٍىّىغبٔىىۀّەْ
 :رۀجىگۀٍىه ضوزى لىسغب لىٍچە تەضىر لىٍّىذى ثوٌغبً

غۇٔذاق ... ثەوال تبلەتطىسٌىٕىپ وېتىۋاتىطىٍەر ھە، ... لبرىغبٔذا ئىىىىڭالر ”
دەپ خبضىَەتىە خېٍىال زورٌىٕىپ ثىر وۆزىٕي لىطىػمب تىرىػىپ _ ئەِەضّۇ؟ 

ثىر . ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، ئىىىىال وۆزىٕىڭ تەڭ لىطىٍىپ وېتىػىٕي توضبپ لبالٌّىذى
ثېرىڭالر، ضىٍەر وىرىپ ئىػىڭالرٔي _ لوٌىٕي ئېغىر غىٍتىگىٕىچە دېذى، 

لىڭغىَىۋاٌطبَ ... ِۇغۇ ٍەردىال ... ِەْ ٍۀە ئبزراق ئىچىپ ... ِەْ . لىٍىۋېرىڭالر
گۈٌجبھبر ثىر لوٌىذا تبِبوىطي، ئبضتب لىڭغىَىپ دىۋأغب ٍبٔچىالپ _ “ . ...ٍېتىذۇ

لبضىُ ئبضتب ئۇٔىڭ . ثىردەِذىال پۇغۇٌذاپ ئۇٍمىغب غەرق ثوٌذى. ٍېتىۋاٌذى
 .لوٌىذىىي تبِبوىطىٕي ئېٍىپ وۈٌذأغب ثېطىۋەتتي

خبضىَەت چىمىپ ئۇٔىڭغب ثىر ٍبضتۇق ثىٍەْ ثىر ئەدىَبي وۆتۈرۈپ وىرىپ 
لبضىُ ثۇ جەضطۇر لىسٔىڭ ھبزىرلي ثىچبرە لىَبپىتىگە . ئۈضتىٕي ٍېپىپ لوٍذى

 .لبراپ ئىچي ئبغرىپ لبٌذى
لېٕي ثۇ لىسالرغب ئىگە ثوٌىذىغبْ ئۇٍغۇر ٍىگىتٍىرى؟ ثۇالرٔىڭ ِۇغۇ ھبٌغب  ”

دەپ ئوٍٍىغبْ لبضىُ، “ چۈغۈپ لېٍىػىٕي ٔېّە ئۈچۈْ ئوٍالغّبً ٍۈرىۋېرىّىس؟
دىۋأذا پۇغۇٌذاپ ئۇخالۋاتمبْ گۈٌجبھبرغب لبراپ تبِبوىطىٕي چېىىپ جىُ 

 .ئوٌتۇرۇپ وەتتي
 :لبضىّٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ئوٌتۇرغبْ خبضىَەت

جېٕىُ دوضتۇَ، ضېٕي ِۇغۇ وۈٍٔەرگە لوٍغبْ ثۇ جەِىَەتىە ٌۀەتٍەر ”
دېگەچ ئبضتب لبضىّغب ٍۆٌىٕىپ، ئۇٔىڭ ثېٍىذىٓ لۇچبغٍىغىٕىچە ئۇِۇ _ “ !ثوٌطۇْ
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 . ...لوغۇٌۇپ جىُ ثوٌۇپ دوضتىٕىڭ پۇغۇٌذىػىٕي تىڭػبپ ئوٌتۇرۇپ وەتتي
گۈٌجبھبر . ثۈگۈْ ٍەوػۀجە ثوٌغبچمب، ئۇالر چۈغىە ٍېمىٓ ئبراْ ئوٍغبٔذى

خېٍي ثۇرۇٔال تۇرۇپ وەتىەْ ثوٌۇپ، ِۇٔچىغب وىرىپ ٍۇٍۇٔۇپ چىمىپ ٍبٌغۇز 
ئۇ چبً ئىچىەچ ئوٌتۇرۇپ ٍبتبق ئۆٍىگە لبراپ . ئوٌتۇرۇپ ٔبغتب لىٍىۋاتبتتي

 :ۋارلىرىذى
چبلمبْ چىمىڭالر، ثوٌّىطب ضۇ ! ... غۇٔچىٍىه ثوٌغىٕي ثۈگۈٔچە ٍېتەر”

 “! ...ِۇزالپ وېتىذۇ
 

ضوغۇق تۈرِە وبِېرىٕىڭ تېّىغب ٍۈٌۀگىٕىچە خىَبي ضۈرۈپ ئوٌتۇرغبْ 
 . ...لبضىُ، ثۇالرٔي وۆزئبٌذىغب وەٌتۈرگىٕىچە چوڭمۇر ثىر تېٕىۋاٌذى
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 ئوْ ثىرىٕچي ثبپ

 گۈىببھبر
 

 ثبھبرٔىڭ لەدىرىٕي ثىٍّەش،   ”               
 “               زىّىطتبْ وۆرِىگەْ ثۇٌجۇي                
 خەٌك ٔبخػىطىذىٓ                       __                         

 
ئىىىىٍەپ ئېٍىپ چىمىپ، -ثۇ ھەپتىذە لبضىّذىٓ ثبغمىٍىرىٕي ثىرٌەپ

لبزالٕي وبِېرغب -ئۇالرٔىڭ ئورٔىغب ٍېڭي تۇتۇٌغبٔالردىٓ ئوْ ٔەچچە ئۇٍغۇر
ثۇ لبِبٌغبٔالرٔىڭ ٍبرا ئىسٌىرى تېخي ٍېڭي ئىىۀٍىگىگە لبراپ، ثۇ . تىمىػتي

. ٍبغالرٔي تېخي ٍېڭي لوٌغب ئېٍىٕغبٔالر ثوٌطب وېرەن دەپ پەرەز لىٍىػمب ثوالتتي
خىتبً جبٌالتٍىرى ثەٌىي ٍېڭىالرغب ضۈر وۆرضىتىع ئۈچۈْ ثوٌطب وېرەن، 

لبضىّٕىّۇ ھەر وۈٔىطي دېگىذەن ھوغىذىٓ وەتىىچە ئۇرۇپ پۈتۈْ ثەدىٕىٕي 
. لىپمىسىً لبٔغب ثوٍىػىپ وبِېرغب ضۆرەپ ئەوىرىپ تبغالٍذىغبْ ثوٌىۋېٍىػتي

ضورالمب تۇتمبٍٔىرىذا ثىرەر ٍېڭىٍىك -ثۇ وۈٍٔەردە ئۇٔي ضۇئبي-خىتبٍالر ثۇ ئبً
ئبٍغب -ثوٌّىغبٔذەن لىٍطىّۇ، ئەِّب ئۇالرٔىڭ جبزاالظ لۇراٌٍىرى ئبٍذىٓ

ئۇرۇٌغبْ ٍەرٌەردىٓ لبْ چىپىٍذاپ ئېمىپ، . ضەرخىٍٍىػىپ ثبرِبلتب ئىذى
. ثەدۀٍىرىٕي ثىردەِذىال لىپمىسىً لبٔغب ثوٍبپ لورلۇٔۇچٍۇق ھبٌغب وەٌتۈرىۋىتەتتي

وبِېردىىي ثبٌىالر ثۇٔچە ئېغىر ئبزاپٍىٕىػالرغب چىذاپ وېٍىۋاتمبْ لبضىّٕىڭ 
وەٍٕىذىٕال ئۇالرِۇ جبزاغب تبرتىٍىپ، ثەزىٍىرى . غەٍرىتىذىٓ ھەٍراْ لېٍىػتي

ثۇ ٍبظ ثبٌىالر . توٌۇق ھوغىٕي ٍولبتمبْ ھبٌذا وبِېرغب وەٌتۈرۈٌۈدىغبْ ثوٌذى
وبِېرغب وىرگۀذىٓ وېَىٓ ثەزىٍەر ئوٌتۇرۇپ تىّٕبً ٍىغالپ چىمطب، ٍۀە ثەزىٍەر 

 . وۈٍٔەرگىچە تىۋىع چىمبرِبً لبراڭغۇ تورۇضمب تىىىٍگىٕىچە ئوٌتۇرۇپ وېتەتتي
ئبرىذىٓ ثىر لبٔچە ھەپتە ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ لبضىّٕىڭ ضورالمب ئېٍىپ 

ئۇٔىڭ ۋۇجۇدىذىىي ٍبرىالر ثۇ . چىمىرىٍىػي ٍۀە لبٍتىذىٓ ئبزىَىػمب ثبغٍىذى
لبضىُ لىسىرىپ . لېتىُ ٍىرىڭذاغمب، وەٍٕىذىٕال ِۆٌذۈرٌەپ لۇرتالغمب ثبغٍىذى

ئبدەَ لېٍىپىذىٓ چىممبْ ثۇ خىتبً . وۈپتەن ئىػػىپ وېتىۋاتبتتي
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئەضٍي لىَبپىتي ۋە ئەضٍي ِەخطىذىٕي ئوچۇق وۆرگەْ 
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 .ٍبغالر، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثوٌغبْ غەزىۋىٕي ٍۇغۇراٌّبً لېٍىػبتتي
غۇ ھبٌىذىّۇ لبضىُ ھوغىغب وېٍىپ ضەي ئوڭػىٍىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٕال ٍۀە 

 . ...وؤب ئەضٍىّىٍىرى لبٍٕىّىغب وىرىپ وېتەتتي
 

 غب ئەزا ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٓ وۈٍٔىرىٕي ئبالھىذە ‘ٍېڭي ئبً لوغۇٔي’لبضىُ، 
ئۀذى ئۇٔىڭ ئبٍبٌالردىٓ ثوٌطىّۇ ثىر . خوغبي ئۆتىۈزىذىغبْ ثوٌۇپ لبٌذى
ئىػٍىرىّۇ ئۆزٌىگىذىٕال پىالٍٔىك ۋە . تەغىىٍي، ثىر ٍېتەوچىطي ثبر ئىذى

ئەِەٌىٌ ھەرىىەت لىٍّىغبْ ۋالىتٍىرىذا ھەرخىً . راۋأٍىػىپ وېتىۋاتبتتي
تەغۋىمبت ۋارالٍىرىٕي ٍېسىع ثىٍەْ ۋالىت ئۆتىۈزضە، وۆپۈٔچە ۋالىتٍىرىٕي ٍېڭي 

 .پىطتبْ، ٍېڭي ِىٕب الٍىھىٍىرى ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌۇپ ئۆتىۈزەتتي
غۇٔذاق وۈٍٔىرىٕىڭ ثىرىذە لبضىّٕىڭ ئۆٍىگە ھېٍىمي ئبغىٕىٍىرى 

ثۇٍبلتىٓ ضۆزٌىػىپ، ووچىذا پەٍذا ثوٌىۋاتمبْ -ئۇٍبلتىٓ. ٍىغىٍىػتي
تبغَوي ثوٍٍىرىذا ثوٌغبْ -ٔبھىَىٍەردىىي تۆِۈرٍوي-ۋەھىّىٍەردىٓ، ثبغمب غەھەر

 . ثىرىگە ٍەتىۈزىػەتتي-ۋەلەٌەردىٓ ٍېڭي خەۋەرٌەرٔي ثىر
ئۇالرٔىڭ دېگۀٍىرىذىٓ لبرىغبٔذىّۇ، ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرى ثۇ 

وۈٍٔەردە پۈتۈْ ِەٍِىىەت دائىرىطىگە وېڭىَىپ رەضّىٍىػىپ لېٍىۋاتمبٔذەن 
گەرچە خىتبٍذىٓ ٍېڭي وېٍىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى . وۆرۈٔەتتي

ئبضبضەْ توختىغبٔذەن لىٍطىّۇ، خىتبٍغب لبچىذىغبٔالرٔىڭ ضبٔي وۆرۈٔەرٌىه 
غۇڭب، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ۋەھىّە تېرىع . ئبزىَىپ وېتىۋاتبتتي

ئبضتب ۋەتىٕىّىس -ھەرىىەتٍىرىّۇ ئبدەتتىىىذەن لبرغۇالرچە پبرتٍىتىػالردىٓ ئبضتب
تەۋەضىگە تېخىّۇ ئىچىىرٌەپ وېتىۋاتمبْ خىتبً ئبپتوِوثىً، پوٍىس ۋە ئبپتوۋۇزالرغب 

لوي -تەھذىت ضبٌىذىغبْ ھەرىىەتٍەرگە، تىپىه جبٌالتٍىرىٕىڭ ثبغٍىرىٕي، پۇت
-ۋە لۇاللٍىرىٕي ئۈزىۋېٍىپ خىتبً ِەھەٌٍىٍىرىگە تبغٍىۋېتىع، ئۈچەً

ثبغرىٍىرىٕي تۆوۈپ ئەتىراپمب چۇۋىۋېتىع لبتبرىذىىي لورلۇٔۇچٍۇق ھبدىطىٍەرٔي 
ثوٌۇپّۇ خىتبً تبجبۋۇزچي لبتىً . پەٍذا لىٍىػالرغب ٍۈزٌۀّەوتە ئىذى

وۆچّۀٍىرى ئوٌتۇرۇغٍۇق ئبئىٍىٍىه ثىٕبالرغب ئوت لوٍىۋېتىع، پبرتٍىتىۋېتىع، 
ثبغرىٕي تۆوۈۋېتىپ چىمىع -ئوغۇرٌۇلچە ئۆٍٍىرىگە وىرىپ ثوغۇزالپ، ئىچي

تۆِۈرٍوي، تبغَوي ئۈضتىٍىرىذىّۇ ٔولۇي . ۋەلەٌىرى ئبالھىذە وۆپەٍّەوتە ئىذى
لۇراٌطىس خىتبً لبتىً تبجبۋۇزچىٍىرىغىال زەرثە ثېرىٍىذىغبْ ھەرىىەتٍەرگە 
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لوغۇٌۇپ ھەرثي ۋاگؤالر، ھەرثي ئبپتوِوثىٍالر، لۇراٌٍىك ضبلچي ِبغىٕىٍىرى، 
ِىٕجىڭالر، خىتبً ئەِەٌذار ئبئىٍىٍىرى، ثىڭتۋەْ جبٌالتٍىرى، ثېٕسىٓ توغۇٍذىغبْ 
ئبپتوِوثىٍالرغىّۇ زەرثە ثېرىع ھەرىىەتٍىرى پىالٍٔىك لبٔبت ٍبٍذۇرۇٌۇظ دەۋرىگە 

خۇددى غۇٔىڭذەن، ئۆتىەْ ھەپتىذە توٌىّۇ ھەددىذىٓ ئېػىپ . وىرِەوتە ئىذى
چبلىٍىرى ثىٍەْ -وەتىەْ ثىر ئۇٍغۇر ضبلچي ئەِەٌذارىٕىڭ ئبئىٍىطي ثبال

ٍۀە ثىر ئىذارىٕىڭ خىتبٍغب ٍباللچىٍىك لىٍىػتب ثەوال . لوغۇٌۇپ وۆٍۈپ وەتىەْ
خۇدىٕي ثىٍّەً لبٌغبْ ثىر ئۇٍغۇر ٔبزىرى ئۆٍىذىال ثوغۇزٌىۋېتىٍگەْ ثوٌۇپ، ٔەق 

ِەٍذأذا ئۇٔىڭ ثېػي تېپىٍّبً، ثبغمب ثىر ِىٍٍىٌ وبدىرالر لوراضىٕىڭ 
ٍۀە ثىر ئۀچۋۀتىڭ ئىذارىطىٕىڭ ئۇٍغۇر ثبغمبرِب . ئەخٍەتخبٔىطىذىٓ تېپىٍغبْ

ثبغٍىك دەرىجىٍىه لورچبق ئەِەٌذارىٕىڭ لىسى ٍوي ثوٍىذىىي دەرەخمە ئېطىپ 
ئۆٌتۈرۈٌگەْ ثوٌۇپ، خبئىٕالرغب جبزا ٍۈرۈظ لىٍىع دوٌمۇٔىّۇ ھەلىمي ِۀىطي 

ٔۇرغۇْ ِەضچىتٍەرٔىڭ تەضٍىّچي ئىّبٍِىرىّۇ . ثىٍەْ وۆرۈٌۈغىە ثبغٍىغبٔىذى
لبتتىك ئبگبھالٔذۇرۇظ خېتي تبپػۇرۇپ ئېٍىػمبْ ثوٌۇپ، لورلۇٔچبق ِبدارىچي 
ِوٌٍىالر ِەضچىتٍىرىگە چىمىػتىّٕۇ لورلۇپ، ئۆٍٍىرىذىٓ تبالغب چىمبٌّبش ثوٌۇپ 

ٔۇرغۇٍٔىغبْ تىپىه خىتبً جبٌالتٍىرى ثىٍەْ ۋىجذأطىس خىتبً . وەتىەْ
وېٍىٓ ۋە وۈٍوغۇٌٍىرىٕىڭ تەپطىٍي -چبلب، ٔەۋرە-ٍباللچىٍىرىٕىڭ ئبدرىطٍىرى، ثبال

ئبدرىطٍىرى، وۆپ ثبرىذىغبْ ٍەرٌىرىٕىڭ ئبدرىطٍىرى تەپطىٍي تؤۇغتۇرۇٌۇپ 
ٍوغۇرۇْ تبرلىتىۋېتىٍگەْ ثوٌۇپ، ٍوغۇرۇْ لوغۇْ ئەزاٌىرىٕىڭ جبزا ٍۈرىػي 

 .لىٍىع ھەرىىەتٍىرى ئۈچۈْ ثەوال ئۇڭبٍٍىك ٍبرىتىٍّبلتب ئىذى
لبضىّٕىڭ ئبغىٕىٍىرىّۇ ثۇرۇٔمىذەن ئۇٔذاق ثىرەر ۋاراق تەغۋىمبت ۋارىمي، 

ثىرەر لورلۇٔۇچٍۇق وىتبثالرغب ھەٍراْ لبٌّبش ثوٌۇپ وېتىػىەْ، ئۇالرٔىڭ 
ثىرىذىٓ ۋەھىّىٍىه لورلۇٔۇچٍۇق ۋەلەٌەرٔي تەضۋىرٌەظ ثىٍەْ -ضۆزٌىرى ثىر
 . ئبۋارە ئىذى

ضۆھجەت تبزا لىسىۋاتمبْ ثىر ۋالتىذا لبضىّٕىڭ خىتبً لوغٕىطي وىرىپ 
 . وەٌذى

ٔي ٍىڭٕە دىىي ھبراقثۇ خىتبً لوغٕب، ضبھىپخبْ ئۇزاتمبْ روِىي
ٍۇتىۋاتمبٔذەن لىَٕىٍىپ ٍۇتمبچ، لبضىّٕي ٍوخالٍذىغبْ چىراٍٍىك ئۇٍغۇر لىسٌىرى 

 :ئۈضتىذىّۇ ئېغىس ئېچىپ وەتتي
ئەر وىػي دېگەْ غۇٔذاق ثوٌىػي وېرەن، غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟ ثۇٔذاق ”
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-ثىر. ضەْ الۋ وب، ٍبِبْ ئبدەَ جۇِۇ. ئوٍۇٔالردىّٕۇ ئۇزاق تۇرۇغمب ثوٌّبٍذۇ
_ . ثەن ٍبخػي، ثەن ٍبخػي... ثىرىذىٓ ٍبظ لىسالر، -ثىرىذىٓ چىراٍٍىك، ثىر

ثىرتبي وەِپىتٕي ئبغسىغب . خىتبٍٕىڭ ئبغسىذىٓ غبٌۋالٍىرى ئبلمبٔذەن ثوٌۇپ وەتتي
دېگىٕىچە وەٍٕىچە _ “ .ضىٍەر داۋاَ لىٍىۋېرىڭالر، ضىٍەر ئىچىڭالر_ ضېٍىپ، 

 .داجىپ چىمىپ وەتتي
ضورىذى لبضىّغب تىىىٍىپ ' ضبلي_ 'توختىغىٕە، ٔېّە دەٍذۇ ثۇ خىتىَىڭ؟ ”

لىسالرٔىڭ گېپىٕي لىٍىذىغۇ ثۇ خىتىَىڭ؟ ضەْ ثىسدىٓ ٍوغۇرۇْ _ تۇرۇپ، 
 “ٔېّىٍەرٔي لىٍىپ ٍۈرىطەْ، ئبغىٕە؟

ثوٍتبلٍىك ٍبِبْ ٔېّە، _ دېذى ثىر ئبغىٕىطي، _ ! ، ئۇٔچىٍىه ثوٌطۇْ...ھە ”
 “.ئبغىٕىٍەر

چبخچبلالر ثىٍەْ ثوٌۇپ وېتىپ، گەپٕىڭ -ئوٌتۇرۇظ ئەھٍي ثىرھبزا غبڭخو
ھبرالٕىڭ وۈچىّۇ . تېّىطي ئبٌٍىّۇ لبچبْ جىٕىطىَەتىە ئۆتۈپ وەتىۀىذى

. ثىرٌەپ لىڭغبٍتىػمب ثبغٍىذى-رەضّي ئۆزىٕي وۆرضىتىپ، ضورۇٔذىىىٍەرٔي ثىر
... 

 دوضتي لوٍٕىذىٓ ‘خەۋەرچي’ثۇٔي پۇرضەت ثىٍگەْ لبضىُ، ثبٍىتىذىٓ 
چىمىرىپ ئولىّبلچي ثوٌغىٕىذا، ثبغمىالرٔىڭ دىممىتىٕي لوزغىَبٌّبً لبٍتب 

ثۇ ۋاراق . ٍبٔچۇلىغب ضېٍىپ لوٍغبْ ثىر تەغۋىك ۋارىمىٕي ئبضتب ضۇغۇرۇپ ئبٌذى
دېگەْ ٔبَ « غىخو رېتطىپي»رەضّي ثىر دورا رېتطىپي ثوٌۇپ، ئۇٔىڭغب 

 :ثۇ رېتطىپ ِۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبٔىذى. ثېرىٍگۀىذى
 

ٌي أىڭ ئبضبضٍىك تەروىۋى ثىر توٌوي ِبٌېىۇالضىغب ئۈچ دأە ٔىترو رادىه« غىخو دورىطي”»
ئۇٔىڭ ِبٌېىۇال . ترى ٔىترو توٌوي دەپّۇ ئبتىٍىذۇ- 6-4-2ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ، ئبدەتتە 

فورِۇالضىذا ٍەتتي دأە وبرثوْ ئبتوِي، ثەظ دأە ھىذروگېٓ ئبتوِي، ئۈچ دأە ئبزوت ئبتوِي 
رەڭگي ضبغۇچمب ِبٍىً ثوٌۇپ، وىطىالتبدىٓ تبزىالٔغىٕىذا . ۋە ئبٌتي دأە ئووطىگېٓ ئبتوِي ثبر

ضەوطەْ پۈتۈْ ٍۈزدە ئبٌتي ضېٍىطىَە گرادۇش ئىططىمٍىمتب . ئبلۇظ ضېرىك رەڭ ئبٌىذۇ
ِبٌېىۇال ئېغىرٌىغي ئىىىي ٍۈز ٍىگىرِە ٍەتتي پۈتۈْ ٍۈزدە ئوْ ئۈچ، ضېٍىػتۇرِب . ئېرىَذۇ

ئېغىرٌىغي ثىر پۈتۈْ ٍۈزدە ئەٌٍىه تۆت، ضېرق ٍبپىرالطىّبْ ٍبوي ٍىڭٕىطىّبْ وىرىطتبٌٍىك، 
ئىطپىرتتب ئىطىتىٍغبٔذا، ئبضىتوْ، ثېٕسوي، توٌوي، ٔىترات وىطالتبضي، ضوٌفبت وىطىالتبضي 

ضۇ ٍېغىذەن ضېرىك . ضۇدا ئېرىّەٍذۇ ۋە ئبرالغّبٍذۇ. لبتبرٌىمالردا ئۆً تېّپراتۇراضىذا ئېرىَذۇ
وۈْ ٔۇرىذا تەدرىجي . لبتتىك ئۇرۇپ ئەزضە پبرتىالٍذۇ. ضۈزۈن رەڭٍىگي ئىٕتبٍىٓ ضەزگۈر

ضەوطەْ ثىر . پبضطىپٍىػىپ، دەضٍەپ لبرىذاپ، ئبٔذىٓ وۈٌىرەڭگە ئۆزگىرەپ لبٌىذۇ
غۇڭب ثۇ گرادۇضتب ئېرىتىپ . ضىٍىطىَە گرادۇضتب ئېرىپ، تېٕچ لوٍغبٔذا لبٍتب لېتىۋاٌىذۇ
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ھەرخىً غەوىٍٍەرگە وەٌتۈرىۋېٍىع ٍبوي ئبغسى وىچىه خبٌىغبْ لبچىالرغب لۇٍۇپ ِىٕب 
. ثۇ ثىر زەھەرٌىه ِبددا ثوٌۇپ، پۇرىمىّۇ ضبالِەتٍىىىە زىَبٍٔىك. تەٍَبرٌىۋىٍىػمب ثوٌىذۇ

ئبدەتتە ئىچىٕي ضۈردۈرۈظ، تېرىطي ضبغرىپ لېٍىع، ٔەپەضٍىٕىػي لىَىٍٕىػىع، لبْ 
. ثېطىّي تۈۋۀٍەظ، ٍبرا چىمىع، ثبظ ئبغرىتىع ٍبوي لبٍذۇرۇظ تەضىرٌىرىگە ئىگە

زەھەرٌۀگۈچي دەرھبي ثۇٔىڭ پۇرىغىذىٓ ثىرٔەچچە وۈْ ٍىراق تۇرۇغي، ِۇِىىٓ ثوٌغبٔذا 
ثۇ . ضبپ ھبۋاٌىك ٍەردە دەَ ئېٍىػي، ئبٌّب، تۇخۇَ، گۆظ، ضۈت ۋە ِوي وۆوتبت ٍېَىػي الزىُ

دورىٕي ِېتىً ثېٕسوي ٍبوي توٌوٌٕي ئۇدا ئۈچ لېتىُ ٔىتروالظ ئبرلىٍىك لوٌغب وەٌتۈرۈغىە 
ثىرىٕچي لېتىٍّىك ٔىتروٌىغبٔذا ئبتّىع پىرضۀتٍىه ٔىترات وېطالتبضىذىٓ ئوْ . ثوٌىذۇ

تۆت پۈتۈْ ئؤذا ٍەتتي ِىٍٍىٌ ٌېتىر، لۇٍۇق ضوٌفبت وىطالتبضىذىٓ ٍىگىرِە تولمۇز پۈتۈْ 
ئبۋاي ئىططىمٍىغي ئوتتۇز . ئؤذا تۆت ِىٍٍىٍَېتر ۋە توٌوٌذىٓ ئوْ ِىٍٍىٍېتىر تەٍَبرالٍّىس

ضىٍىطىَە گرادۇضتىٓ تۈۋەْ ثوٌغبْ ضۇ ِؤچىطي ٍبوي ِۇز ۋإٔىطي ئىچىذە تۇرغۇزۇٌغبْ 
ئىطتبوبٔغب ٔىترات وىطالتطىٕي لۇٍۇپ، ئۇٔىڭ ئۈضتىگە لۇٍۇق ضوٌپبت وىطالتبضىٕي لوچۇپ 

دىممەت، چولۇَ ضوٌپبت وىطىالتبضىٕي ٔىترات وىطالتبضي ئۈضتىگە . تۇرۇپ تېّىتىپ لوغىّىس
لىرىك ضىٍىطىَە گرادۇضٍۇق ئىططىمٍىمتب توٌوٌٕىڭ -ئبٔذىٓ ئوتتۇز! تېّىتىپ لوغۇظ غەرت

وىطالتب . ئۈضتىگە ثبٍىمي وىطالتبالر ئبرالغّىطىٕي تبِچىالپ لوغۇپ ئبرىالغتۇرۇپ ثېرىٍىذۇ
لوغۇظ تبِبِالٔغىٕىذىٓ وېَىٓ، ئېرىتّە ٍۈزىگە ٔىتروتوٌوٌٕىڭ وىرىطتبٌي ٌەٍٍەپ چىمىػمب 

ثىرەر ضوتىىذىٓ وېَىٓ ثۇ وىرىطتبٌٕي غورىغۇچ رېسىٕگە غبر ثىٍەْ غورىتىپ . ثبغالٍذۇ
ئبٔذىٓ ثۇ ِبددا ئىىىىٕچي . ٍبوي ِەخطۇش پىٍتىر لەغىسى ثىٍەْ ضۈزۈپ ئبٍرىپ ئېٍىٕىذۇ

ٍۇلىرىذا ئبٍرىۋىٍىٕغبْ ٔىتروتوٌوي ئەٍٕەن ئىطتبوبٔغب . لېتىٍّىك ٔىتروٌىٕىػمب تەٍَبر ثوٌىذۇ
ئۇٔىڭغب ئوْ ثىر . لوٍۇپ ضۇ ِؤچىطىذا ئەٌٍىه ضىٍىطىَە گرادۇضمىچە ئىطىتىٍىذۇ
ئبۋاي ثېغىررەڭگە، ئبٔذىٓ . ِىٍٍىٍېتىر لۇٍۇق ضوٌپبت وىطالتبضي تېّىتىپ لوچۇپ ثېرىٍىذۇ

ٍۈز ضىٍىطىَە -ئبٔذىٓ ثۇ ئىطتبوبْ داۋاٍِىك لىسدۇرٌۇپ تولطەْ. لبراِتۇي رەڭگە وىرىذۇ
ثۇ ئبرىذا ثەظ پۈتۈْ ٍۈزدە ٍىگىرِە ثەظ ِىٍٍىٍېتىر لۇٍۇق ٔىترات . گرادۇضمب وەٌتۈرۈٌىذۇ

وىطالتبضي ئۈضتىگە ٍۀە ثەظ پۈتۈْ ٍۈزدە ٍىگىرِە ثەظ ِىٍٍىٍېتىر لۇٍۇق ضۇٌپبت 
وىطالتبضىٕي تبِچىالپ لوغۇپ ئبرالغتۇرۇپ تەٍَبرٌىۋاٌغبْ وىطالتب ئبرىالغّىطي ٔەق ثىر 

. ۋالىتمب دىممەت لىٍىٕىػي غەرت. ضبئەتتە لوچۇپ تۇرۇپ تبِچىالپ لوغۇپ ئبرىالغتۇرۇٌىذۇ
ثۇ چبغذا ئوخػبغال . ثۇ ِبددا ٍۀە ئىىىي ضبئەت تىّٕبً ئبرىالغتۇرىٍىذۇ! ٔەق ثىر ضبئەتتە

ضۈزۈپ ئېٍىٕىذىغبْ ثۇ وىرىطتبي . ئېرىتّە ٍۈزىگە دى ٔىتروتوٌوي ٌەٍٍەپ چىمىػمب ثبغالٍذۇ
ئبۋاي ٍەتتي پۈتۈْ ٍۈزدە . ِبددا ئۈچىٕچي لېتىٍّىك ٔىتروالغمب تەٍَبر ثوٌغبْ ھېطبپٍىٕىذۇ

ٍىگىرِە ثەظ ِىٍٍىٍېتىر لۇٍۇق ٔىترات وىطالتبضىغب ٍۀە غۇٔچە ِىٍٍىٍېتىر لۇٍۇق ضۇٌپبت 
ئبٔذىٓ ٍۇلىرىذا . وىطالتبضىٕي ئبضتب تېّىتىپ لوچۇپ وىطالتب ئبرالغّىطي تەٍَبرٌىۋىٍىٕىذۇ

ئبٍرىۋاٌغبْ دىٕىتروتوٌوٌٕي ئىطتبوبٔذا ضۇ ِۇٔچىطي ٍبردىّي ثىٍەْ تولطۀذىٓ ٍۇلۇرى 
گرادۇضتب ئىطىتىپ تۇرۇپ ئوْ تۆت پۈتۈْ ئؤذا ثەظ ِىٍٍىٍېتىر لۇٍۇق ضۇٌپبت وىطالتبضي 

ئبٔذىٓ ثۇٔي ضۇ ِؤچىطي ئىچىذە . تىّٕبً لوچۇپ تبِچىٍىتىپ ئبرىالغتۇرۇٌىذۇ
ثەظ پىرضۀت  لوغۇپ، -ضۇِۇٔچىطىٕىڭ ضۈٍىگە ئبغتۇزى ٍبوي وبٌتطىٌ خٍورىذتىٓ ئۈچ)

ٍۈز ئوْ ثەظ گرادۇضمىچە ئىطىتىپ تۇرۇپ -ٍۈز (.ضۇٔىڭ لبٍٕبظ ٔۇلتىطي ئۆضتۈرىۋىٍىٕىذۇ
ثبٍب تەٍَبرٌىۋاٌغبْ وىطالتبالر ئبرىالغّىطىٕي لۇچۇپ تۇرۇپ ٔەق ئىىىي ضبئەت تبِچىٍىتىپ 

ٍۈز ئوْ ثەظ گرادۇضتب ئىطىتىپ تۇرۇپ ئىىىي ضبئەت -ئبٔذىٓ ٍۀە غۇ ٍۈز. لوغۇظ الزىُ
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ئبٔذىٓ ثىر ضوتىب ئۆً تېّپراتۇرىطىذا تېٕچ تۇرغۇزۇپ . تىّٕبً لوچۇپ ئبرالغتۇرۇٌىذۇ
ثۇ . ثۇ چبغذا ئېرىتّە ئۈضتىگە لىسغۇچ ضېرىك ِبددا لېتىپ لبٌغبٍٔىغي وۆرىٕىذۇ. ضوۋۇتۇٌىذۇ

ثۇ ِبددىٕي ئېٍىپ ضۇٔذۇرۇپ پبرچىالپ ضوغۇق .  دېَىٍىذۇ« غىخو دورىطي»تبزىالّٔىغبْ 
ئبٔذىٓ ٍۀە ئىططىك ضۇدا ئۈچ لېتىُ . ضۇدا ثىرلبٔچە لېتىُ ٍۇپ وىطالتبدىٓ تبزىٍىٕىذۇ

لؤبق دأىچىطىذەن ثۇ ِبددىٕي چىالغمىذەن ئېتىً ئىطپىرتي لۇٍۇپ -ثۇغذاً. ٍۇٍىٍىذۇ
ئبتّىع گرادۇضمىچە ئىطىتىپ، ئبٔذىٓ ضوۋۇتۇپ، وىرىطتبي چۆوّىطي ھبٌىتىذىىي ضبپ 

ئەڭ . ئۇٔي پىٍتىر لەغىسى ثىٍەْ ضۈزۈپ ضبٌمىٓ ٍەردە لۇرۇتۇظ وېرەن. دورىغب ئېرىػىٍىذۇ
ضبپ ثوٌغبْ ضبغۇچ ٍىڭٕىطىّبْ وىرىطتبٌىٕىڭ پبرتالغتىىي تېسٌىگي ضېىؤتىغب ئبٌتي ِىڭ 

ثۇ دورىٕي . ثۇٔي ئەڭ دەضٍىۋىذە ٔوثېً ٍبضبپ چىممبْ ئىىەْ. ئبٌتي ٍۈز ِېتىرگە ثبراالٍذۇ
غىخو ئۇرۇغىذا دۈغّەْ ئىطتىھىبٍِىرىٕي پبرتٍىتىع جەرٍبٔىذا لۇرثبْ ثوٌغبْ 

 .دەپ ئبتىذۇق« غىخو دورىطي»غېھىتٍىرىّىسٔىڭ خبتىرىطي ئۈچۈْ 
 “ .  دىٓ‘ئوٍغبٔغبْ ِۇھبجىرالر لوغۇٔي’           __                                              

 
 . لبضىُ ثۇ رېتطىپٕي غۇ وېچىطىال ثىر ٔۇضخب وۆچۈرىۋاٌىذۇ

ثىرىٕي ئوٍغىتىپ ئورۇٍٔىرىذىٓ -پەش ٍېتىػمبْ دوضالر ثىر-ئەتىطي ئېگىس
ثۇال ٍۇٍۇغمبٔذىٓ وېَىٓ، ثەزىٍىرى ثىرەر -وۆزٌىرىٕي چبال-ئبٔذىٓ ٍۈز. تۇرۇغتي

-پوتوٌىب پىۋا ثىٍەْ، ٍۀە ثەزىٍىرى ئىططىك چبً ثىٍەْ ٔبغتب لىٍىپ ئبٌذى
 . وەٍٕىگە ضۀتۈرۈٌۈپ ِبڭغىٕىچە خوغٍىػىپ ئۆٍذىٓ چىمىػتي

ئبغىٕىٍىرىٕي دەرۋازىغىچە ئۇزۇتۇپ ئۆٍىگە لبٍتىپ وىرگەْ لبضىُ، 
. جوزىالرٔي ٍىغىػتۇرۇغمىّۇ خوغَبلّبً، وىرگەْ پېتي ئۆزىٕي وبرىۋىتىغب ئبتتي

ئەِّب ئۇٔىڭ وۆزىگە ئۇٍمب وېٍىع ئورٔىغب خبضىَەت وېٍىۋېٍىپ ئبراِىغب 
خبضىَەت لبٍطي وۈٔىطي وېٍىپ ٍېرىُ وېچىگىچە ثىرگە ٍېڭي ِىٕب . لوٍّبٍتتي

ئۇ، غۇ وېچىٕىڭ . الٍىھېطىٕي تۈزۈظ ثىٍەْ ثوٌۇپ، ئبٔذىٓ لؤۇپ وەتىۀىذى
ئۇ وىچە ٔېّە دېگەْ ’. ٌەززىتىٕي ئەضٍەپ توٌغىٕىپ زادىال ئبراَ تبپبٌّبً لبٌذى

لبضىُ ثبغمىالتىٕال لۇرۇق ھبۋاٍي ھەۋەش _ ‘ !ھە-ٌەززەتٍىه ثىر وىچە ئىذى
دوٌمۇٔي ئىچىگە غەرق ثوٌىۋاتمىٕىذا توٍۇلطىسال ئىػىىي ئۆزىگە تؤۇظ ثىر ئبۋازدا 

 :ٍەڭگىً چېىىٍذى
 “!تبن-تبن... تبن، ”

 :ئورٔىذىٓ چبچراپ تۇرۇپ وەتىەْ لبضىُ ۋارلىرىۋەتتي
 .ئۇ دەرھبي ثېرىپ ئىػىىىٕي ئبچتي_ “ !ثۇ چەوىەْ خبضىَەت”
 !ثوَ ئبۋاز ثىٍەْ ضبالَ لىٍىپ گۈٌجبھبر وىرىپ وەٌذى_ “ ٍبخػىّۇضىس؟”

ثۈگۈْ . گۈٌجبھبرٔي وۆرۈپ ھۇجۇلۇپ لبٌغبْ لبضىُ، لىسغب تىىىٍىپ لبرىذى
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-لبپ. ثۇ لىس غۇٔذاق دىممەت ثىٍەْ ٍبضىٕىۋاٌغبٔىىي، ٍۈزٌىرى چبخٕبپ تۇراتتي
لبرا چبچٍىرىٕىّۇ گوٍب تەثىئىٌ ثۈدرەضي ثبردەن وېٍىػتۈرۈپ ٍبضبتمبْ ثوٌۇپ، 

پبرىٍذاپ تۇرغبْ چبچٍىرى ئىىىي لۇٌىغىٕي ٍېپىپ دوٌمۇٔالپ ضېرىٍىپ چۈغۈپ 
ئۇٔىڭ ھەرلبٔذاق ٍىگىتٕي دەرھبٌال . ِۆرىطىٕي ثوٍالپ وۆوطىگە تبلبٌغبٔىذى

ئۆزىگە ِەپتۇْ لىٍذۇرىۋاٌغىذەن چبلٕبپ تۇرغبْ غەھۋأىٍىك ئۇرغۇپ تۇرىذىغبْ 
ئبھ، ثۇ لبِالغمبْ ’. ثوتب وۆزٌىرى لبضىّٕي دەرھبٌال ئبز ئىٍىىگە ئبٌغبٔىذى

 !لبضىّٕىڭ وۆزىگە ثبغمب ھېچ ٔېّە وۆرۈّٔەٍتتي_ ‘ !وۆوطٍەر
لېٕي ئۆٍگە وىرىڭ، ئەِّب ِېٕي غبڭخو لىٍّىغبٍطىس، ئۆً ئىچي ثەوال ”

غۇ دوضٍىرىّٕي تېخي ٍېڭىال ئۇزۇتۇپ تۇرىۋىذىُ، ... ئۇالرٔي، . رەتطىس ئىذى
 .لبضىّٕىڭ ئبغسى گەپىىّۇ لوالغّبً لبٌذى_ “ ...ِەْ، ... ٍۀي، 

لىس ئۇٔىڭ دېگۀٍىرىگە پەرۋاِۇ لىٍّبضتىٓ ئۇتتۇر ٍبتبق ئۆٍىگە وىرىپ ٔېپىس 
ھبٌرەڭ ٔېپىس ووپتىطىٕىڭ . پەٌتۇضىٕي ٍېػىپ ئىػىبپمب ئىٍىپ لوٍۇپ چىمتي

توغرىطي ئبالٍىتەْ ئەتّەٍال _ ئىىىي تۈگّىٍىه ئورٔي ئوچۇق لبٌغبٔىذى 
لبپمبرا پبرلىراپ تۇرغبْ دوٌمۇٍٔۇق لۇٍۇق لبرا چبچٍىرىٕي ثىر ٍېٕىغب . چىممبٔىذى

ئۇٔىڭ غەھۋأە وۆزٌىرى لبضىّذەن توال ئىع . تۆوۈپ دىۋأغب وېٍىپ ئوٌتۇردى
وۆرِىگەْ ئىرادىطي ئبجىس ضۇٍۇق ئەرٌەرٔىڭ لەٌجىٕي پبرچىٍىۋەتىىذەن 

' ضۆٍۈٍِۈن'لىسٔىڭ وۆزٌىرىذىٓ گوٍب . ِبگىٕىتٍىك وۈچي ثىٍەْ وۆزىگە تىىىٍذى
ئوت ٍبٌمۇٔجبپ تۇرغبٔذەن، ئۇٔىڭ لەٌجىٕي پەرۋأىذەن ئۆزىگە جەٌىپ 

 . لىٍىۋاٌغبٔىذى
وۆرۈٔۈپ تۇرۇپتۇ، والضطىه ٍىگىرِىٕچي ئەضىر پبضؤىذىىي ئەرٌەر ”

گۈٌجبھبر ئبغسىٕي ضەي _ ! ٍىگبٔە ئىچىع ئۈچۈٔال ئوٌتۇرۇظ! ئوٌتۇرۇغي
 ِبروىٍىك تبِبوىطىٕي ‘وبِېً’پۈرۈغتۈرگۀذەن لىٍىپ، ئەپچىً ضوِىىطىذىٓ 

لىسٔىڭ ثوَ تبرىذەن ئبۋازى لبضىّٕي تىه _ . وېٍىڭ ٍېٕىّغب_ چىمبردى، 
ئبٔذىٓ دەرھبي ئبٌذىغب ضوزۇٌۇپ وېٍىپ دىۋإٔىڭ ثىر لىرىغب . تۇرغۇزىۋەتتي

ئۆزىّۇ ثىر تبي . گۈٌجبھبر تبِبوب پبغىىطىٕي ئۇٔىڭغب تەڭٍىذى. وېٍىپ ئوٌتۇردى
چىمىرىپ ئبغسىغب لىطتۇرۇپ، چىراٍٍىك چبلّىغىٕي چىمىرىپ ئبۋاي لبضىّٕىڭىىٕي، 

لبضىّٕي ئىچىگە تبرتمبْ تبِبوىطىٕىڭ تەِي . ئبٔذىٓ ئۆزىٕىڭىىٕي تۇتبغتۇردى
ئەِەش، ثەٌىي ئبٌذىغب ئېڭىػىپ چبلّبق تۇتۇپ ثېرىۋاتمبْ لىسٔىڭ ئەتتىر 

ثۈگۈْ ثۇ لىسدا . گۈٌىذەن پۇراپ تۇرغبْ گەۋدىطي ِەً لىٍىۋەتىۀىذى
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ضىس لىسالرغب تبِبوب _ لىٍچىٍىىّۇ تبرتىٕىع ئبالِەتٍىرى وۆرۈّٔەٍتتي، 
تۇتبغتۇرۇپ ثېرىػٕي ثىٍّىگىٕىڭىس ثىٍەْ، ِەْ ضىٍەردەوٍەرگە ئوت ٍېمىػٕي 

لبضىّٕىڭ ٍۈرىىىٕي ئوٍٕىتىپ تۇرغبْ لىس پۇرىغي _ . ٔبھبٍىتي ٍبخػي ثىٍىّەْ
غۇٔذالتىّۇ ئۆزىٕي وەٍٕىگە داجىتىػمب . لىٍىپ لبٍتىذىٓ ئۇرۇٌذى' گۈپ'ئۇٔىڭغب 

ضىذىر -تىرىػمبٔذەن لىٍىۋىذى، دىۋإٔىڭ جەٍٕىىىگە تبلىػىپ لېٍىپ ِىذىر
_ ئۇٔىڭ ھبٍبجىٕي لوزغىٍىپ پۇتىٕي ئبٌّبغتۇرىۋېٍىػمب تىرىػتي، . لىالٌّىذى

گۈٌجبھبر _ “ .ئبۋارە ثوٌّبڭ،  ئەرٌەرٔىڭ ِىجەزىٕي ثەظ لوٌذەن ثىٍىّەْ
تبِبوىطىٕي غورىغبچ لبضىّٕىڭ وۆزىگە چبلٕبپ تۇرغبْ ٍبٌمۇٍٔۇق غەھۋأە 

. وۆزٌىرى ثىٍەْ ثىرھبزا تىىىٍىپ ئوٌتۇرىۋېٍىپ، ئۇٔىڭ تبلىتىٕي لوٍّىذى
ٍۀە ثىر لوٌىذىىي تبِبوىطىٕي . گۈٌجبھبر ئۇٔىڭ ثوٍٕىغب ثېٍىگىٕي ئبٌّىذى

. ئىچىگە چوڭمۇر ثىر تبرتىۋېٍىپ ئبٌذىذىىي ئۈضتەٌذە تۇرغبْ تەخطىگە ئەزدى
ئبٔذىٓ ئىچىذىٓ تۇرخۇٔذەن چىمىۋاتمبْ ئىطىٕي لبضىّٕىڭ ٍۈزىگە لبرىتىپ 

. پۈۋٌىگەچ، ئبضتب ئۇٔىڭ لوٌىذىىي تبِبوىطىٕىّۇ ئېٍىپ تەخطىگە تبغٍىذى
. ئەرٔىڭ ثوٍٕىذىٓ ئىىىي لوٌالپ تۇتۇپ ئبٌذىغب تبرتمىٕىچە ئۇٔي ضۆٍۈپ وەتتي

ئۆزىٕي ئبرأال تۇتۇپ تۇرىۋاتمبْ لبضىُ، لىسٔىڭ ثېٍىذىٓ لبِبٌالپ تۇتمىٕىچە 
ئوتتەن ... ثىرىٕىڭ ثەٌٍىرىذە، -ئىىىىطىٕىڭ لوٌٍىرى ثىر. دىۋأغب لىڭغبٍذى

 ...ٍبٌمۇٔجبپ تۇرغبْ ٌەۋٌەر، ئوت ثوٌۇپ ٍېٕىپ تۇرغبْ ثەدۀٍەر، 
تەخطىذىىي ئېسىٍّىگەْ تبِبوب لبٌذۇغي ئۆزىٕىڭ ئبخىرلي ئىطىٕي چىمىرىپ 

 .ئبضتب ئۆچّەوتە ئىذى-ئبضتب
لبچبٔالردىذۇ ٍبتبق ئۆٍىگە وىرىپ ٍېتىپ ثوٌغبْ ئىىىي غەھۋأە ۋۇجۇت، 

ئۀذى ٍېتەر دەپ لبضىُ لبٔچە لېتىُ . ثىرضىگە چىرِىػىپ وەتىەْ ئىذى-ثىر
ضۆڭىىي غۈٌىۋېٍىٕغبْ . ِؤچىغب وىرىپ چىممبٍٔىغىٕىّۇ ئېطىگە ئبالٌّىذى

توٍّبش لىس، تۇغّب . گۆغتەن ٍۇِػبپال وەتىەْ لبضىُ، ئبضتب ثىر ٍبٔغب ئۆرۈٌذى
ثەدىٕىٕي ِەٍذىطىگىچە ٍوتمبٔذىٓ چىمىرىپ ئۇٔىڭغب زولٍىٕىپ لبرىغىٕىچە، 

پەي لبڭػبٌىك لېٍىٓ ثۇرۇٍٔىرىٕي -ئۇٔىڭ ئبق وىرىپ لبٌغبْ چبچٍىرىٕي، ضەي
 :ئبرىالپ ئۆرۈٌۈپ ئۇٔىڭ ٌەۋٌىرىذىٓ ضۆٍۈپّۇ لۇٍبتتي. ئوٍٕبپ ٍبتبتتي

ضىسدەوٍەر، ثىسدە ثەوال . ئەر وىػي دېگەْ ِبٔب ِۇغۇٔذاق ثوٌىػي وېرەن”
. خبضىَەتٕىڭ ھەلىمەتۀّۇ تەٌىَي ثبر لىس ئىىەْ. ... ئبزىَىپ وېتىۋاتىذۇ

لبضىُ وۆزٌىرىٕي زورىغب ئېچىپ گۈٌجبھبرغب _ “ .لىسغىٕىپ لبٌذىُ ئۇ دوضتۇِذىٓ
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لىسچبق ئۇٔي لبٍتىذىٓ چىڭ ثېطىپ لبٔغىچە . لبراپ  ِۆڭٍەرچە وۈٌۈپ لوٍذى
لبضىُ . ضۆٍگىٕىذىٓ وېَىٓ، ٍوتمبٔذىٓ چىمىپ ِؤچىغب وىرىپ وەتتي

خۇِبالغمبْ وۆزٌىرىٕي لىَب ئېچىپ لىسٔىڭ وەٍٕىذىٓ ئۇٔىڭ لبۋۇي ۋۇجۇدىغب 
ئۀذى لبضىّٕىڭ وبٌٍىطىذا . لبراپ ٍېتىپ، ٔېّىػمىذۇر خبضىَەتٕي ئېطىگە ئبٌذى

گوٍب لبضىُ ھۆوۈَ لىٍىع . ثىرِۇٔچە چىگىع پىىىرٌەر ئبٍٍىٕىپ ٍۈرەتتي
خبضىَەت، لوغۇْ، ۋەھىّە پەٍذا : ئىمتىذارىٕي ٍولبتمبٔذەوال ثوٌۇپ لبٌّبلتب ئىذى

 ...لىٍىع ھەرىىىتي، ئەخالق، غبٍە، گۈٌجبھبر، ئېتىمبت، 
ئۀە غۇ . ئۇ، غۇ ٍېتىػىذا لبٔچىٍىه ۋالىت ٍبتمبٍٔىغىٕىّۇ ضەزِەً لبٌذى

ثىرضىذىٓ چىگىع خىَبٌالر ئىچىگە پېتىپ چىمبٌّبً، خىَبٌٍىرىٕىڭ ٍب -خىً ثىر
رىَبٌٍىك ٍبوي چۈغي ئىىۀٍىگىٕىّۇ پەرق لىالٌّبً ِۈگىذەن ئىچىذە ٍبتمىٕىذا، 

دېگەْ ثوَ ئبۋازىذىٓ “ !لېٕي، ٍېتىۋەرِەً تبزىٍىٕىپ وىرىپ تبِبلمب وېٍىڭ”
ئورٔىذىٓ دەرھبي تۇرۇپ وىَىٍّىرىٕي . وېَىٕال ھوغىغب وېٍىپ ئىػىىىە لبرىذى

ِۇزدەن ضۇدا ثىرھبزا چبٍمبٌغبٔذىٓ وېَىٓ، . وېَىپ ِؤچىغب وىرىپ وەتتي
گۈٌجبھبر ٍېڭي لۇرۇغۇپ وۆثجۈپ . وىَىٍّىرىٕي ٍۆتىەپ ِېھّبٔخبٔىغب وىردى

 . لبرا ثۈدرە چبچٍىرى ئىچىذە تېخىّۇ ئېچىٍىپ وەتىۀذەن لىالتتي-تۇرغبْ لبپ
 .تەخطىذىىي ٌەغّەْ ِېسىه پۇراپ لبضىّٕىڭ ئىػتىَىٕي لوزغبغمب ثبغٍىذى

گۈٌجبھبر ِەِٕۇْ _ “ لبٔذاغىراق ٍىگىت؟ ھبردۇغىڭىس چىمىپ لبٌغبٔذەوّۇ؟”
 .ثوٌغبٍٔىغىٕي ئىپبدىٍەپ چىراٍٍىك وۈٌۈِطىرەپ لوٍذى

. لبضىُ خىجىً ثوٌغبْ لىَبپەتتە ٍەرگە لبراپ ھىجبٍغىٕىچە تبِبلمب ئوٌتۇردى
 :گۈٌجبھبر تبِبق ٍىگەچ ئوٌتۇرۇپ ضورىذى

ئۇ وۆزىٕي لىطىپ _ ئبٌذىٕمي وۈٔي خبضىَەت وەٌگەْ ئوخػىّبِذۇ؟ ”
ثىچبرە لىس، ِەْ _ لوٍۇپ لبضىّٕىڭ جبۋاثىٕي وۈتّەٍال گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 

ثوٌّىطبَ ثەٌىىُ ثۇ چبلمىچە ئەلٍىذىٓ ئېسىپ لبالرِىذىىىٓ ثىٍّەٍّەْ، ھېٍىّۇ 
ثىر ھېطبپتب . ئۇٔىڭغب ئبالھىذە وۆڭۈي ثبٌّىطەن ثوٌّبٍذۇ. غەٍرىتي ثبر لىس ئىىەْ

ِېٕىڭ ثۇ لوغۇٕٔي لۇرۇظ خىَبٌىغب وېٍىػىّگە خبضىَەت ضەۋەپ ثوٌذى 
غۇ ئبپتوۋۇز ثىىەت ۋەلەضي ٍۈز ثەرگەْ وۈٔىذىىي پبجىئەٌىه . دىطەِّۇ ثوٌىذۇ

ثەوال . لىَبپىتىٕي ھبزىر ئەضٍىطەِّۇ ٍۈرىىىُ ٍېرىٍغىذەن ثوٌۇپ وېتىذۇ
 “ھە، ضىٍەرِۇ خېٍي چىمىػىپ لبٌغبٔذەن لىالِطىٍەر لبٔذاق؟. ئېچىٕىػٍىك ئىذى

ثۈگۈْ ثوٌغبٔالردىٓ وېَىٓ، لبضىُ ئۀذى خبضىَەت توغرىطىذا گەپ 
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غۇڭب ثېػىٕي چۆوۈرۈپ تبِىغىٕي ٍىگەْ ثوٌۇپ جىُ . لىٍغۇضي وەٌّىذى
 .ئوٌتۇرىۋەردى

ِبڭب لبراڭ، ِېٕىڭ ضىسگە لىٍغبٍٔىرىّغب لبراپال ِېٕي رەضّىٌ ثۇزۇق ثىرضي ”
. ِېٕىڭ ضىسٔي خبضىَەتتىٓ تبرتىۋېٍىع ٔىَىتىُ زادىال ٍوق. ئوخػبٍذۇ دەپ لبٌّبڭ

ئەوطىچە، ضىٍەرٔىڭ ِۇٔبضىۋىتىڭالردىٓ . ضىٍەردىٓ لىسغىٕىپّۇ لوٍّبٍّەْ
ثۇ ِېٕىڭ ضىس ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋېتىّٕىڭ ئەڭ ئبخىرلىطي . خوغبي ثوٌىّەْ

ثۇ . ... ثۇٔذىٓ وېَىٓ ِېٕي ضىس زورٌىطىڭىسِۇ ئۇٔىّبٍّەْ. ثوٌۇپ لبٌىذۇ
ئۇ ئبظ _ ! لېتىّمىطىذا ٍۀە غۇ خبضىَەتٕىڭ ئۆزى ِېٕي لوزغبپ لوٍّبِذۇ

ضۈٍىذىٓ ئىچىپ لوٍۇپ تەخطىطىٕي ٔېرى ئىتتىرىپ ئبغسىٕي لەغەز ضبٌپىتىىذا 
تۈٔۈگۈْ ئۇ ئۆٍۈِگە _ ئبٔذىٓ ثىرتبي تبِبوب ئېٍىپ تۇتبغتۇرىۋاٌذى، . ضۈرتتي

. ضىسٔىڭ گېپىڭىسٔي لىٍىپ تۇرىۋاٌذى. وەٌگۀىىەْ، گۈٌذەن ئېچىٍىپال وېتىپتۇ
ئبزراق ئىچىۈزۈپ لوٍۇپ ووچىٍىۋىذىُ، ثىر ۋالىتٍىرىذا ضىسٔىڭ ئبالھىذە 

... وېچىچە وۆزۈِگە ئۇٍمب وەٌّەً . ئەروەوٍىگىڭىسدىٓ پىچىرالپ ضبٌذى
ئەتىگەْ خبضىَەت وەتىۀذىٓ وېَىٓ زادىال چىذاغٍىك . غەٍتىٕىُ جىُ لوٍّىذى

دە، -دېذىُ‘ !ٔېّە ثوالتتي؟ ثىرەر لېتىّغب لبضىّٕي ٍەۋىتەتتىّّۇ’. ثېرەٌّىذىُ
ئەِّب ئۆٍىڭىسگە ٍېمىٍٕىػىپ . ضەھەردىال ٍېٕىڭىسغب وەٌّەوچي ثوٌۇپ ٍوٌغب چىمتىُ

ئبٔذىٓ ھېٍىمي ئىٍّبْ . ٍۀە غۇ خبضىَەتٕي ئوٍالپ وەٍٕىّگە ٍبٔذىُ... لبٌغبٔذا، 
ئۇ . دوختۇر ٍىگىتىّٕىڭ ٍېٕىغىال ثبراٍچۇ دەپ، ئۇٔىڭ ئۆٍي تەرەپىە لبراپ ِبڭذىُ
ٌىّجبْ دوضتۇِٕي ھېطَبتالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ گۈزەٌٍەغتۈرۈغخبٔىطىغب وىرىپ 

ئەٍٕەوتىىي چىراٍىّغب لبراپ، ثۇٔچە گۈزەي ثىر لىسٔي . ئىىىي ضبئەت ئوٌتۇردۇَ
ٔېّىػمب ئۇ ٌوٍِوِگە تۇتمۇزۇپ لوٍىذىىۀّەْ دەپ، ئۇدۇي ضىسٔىڭ ٍېٕىڭىسغب 

ئۀذى _ گۈٌجبھبر ئورٔىذىٓ تۇرۇپ لبضىّٕىڭ ٍېٕىغب وەٌذى، _ . ... وەٌذىُ
ئۇ دوضتۇِٕي ... ِەٍٍي، ... خبضىَەتتىٓ لىسغىٕىۋاتىّەْ راش گەپٕي لىٍطبَ، 

وىُ ثىٍىذۇ تېخي، ثىسٔي ئبٌذىّىسدا . ... ثەخىتٍىه لىالٌىطىڭىسِۇ ِبڭب ٍېتىذۇ
ئۇ ثىچبرىٕىڭ ثۇٔذاق ... لبٔذاق پبجىئەٌەر، لبٔذاق ئۆٌۈٍِەر وۈتىۋاتىذۇ، 

گۈٌجبھبر _ “ . ...خوغبٌٍىٕىۋاٌىذىغبْ وۈٍٔىرىگە ِەْ لوغۇق ضېٍىپ ٍۈرِەً
دە، ئۇٔىڭ ِەڭىسىگە -لبضىّغب ئېڭىػىپ ئۇٔىڭ ٍۈزىٕي  پۇرىغبٔذەن ثىردەَ تۇردى

لبضىُ ثېػىٕي چۆوۈرۈپ گەپ . دوضتالرچە ثىرٔي ضۆٍۈپ لوٍۇپ جبٍىغب وەتتي
 .لىٍّبً تبِىغىٕي ٍەپ ئوٌتۇرىۋەردى
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گۈٌجبھبر _ . ِەْ ئەضٍىذە ثۇٔچىٍىىّۇ ئەخاللطىس لىسالردىٓ ئەِەش ئىذىُ”
ثىسٔىڭ ثوۋىٍىرىّىس _ لبٍتب ثىرتبي تبِبوب تۇتبغتۇرىۋېٍىپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 

ئەضٍىذە خېٍىال لوي ئىٍىگىذە ثبر ئبئىٍىٍەردىٓ ثوٌطب وېرەن، داداَ ثىٍەْ ئبپبِٕىڭ 
ثوۋاَ ثىٍەْ ِوِبَ غۇٌجىذا ِىٍٍىٌ . ھەر ئىىىىطىال ضوۋېتتە ئولۇپ وەٌگۀىىەْ

. ِوِبَ ھەِػىرە، ثوۋاَ وبپىتبْ ثوٌغبٔىىەْ. ئبزادٌىك ئبرِىَىگە لبتٕبغمبٔىىۀذۇق
جىڭ ئۇرۇغىذىّۇ ٍبوي غىخو ئۇرۇغىذىّۇ ئەٍتەۋىر، ثوۋإِىڭ پۇتىغب ئوق تېگىپ 

وېَىٓ ئۇرۇظ توختبپ ثىتوَ . ٍبرىٍىٕىپ غۇٌجىغب داۋاالغمب لبٍتۇرۇٌغبٔىىەْ
ئۇ ٍەردە لبٍطي ثىر ٔبزارەتٕىڭ . ثوٌغبٔذا ثوۋاِالر ئۈرۈِچىگە ٍۆتىىٍىپ ثبرغبٔىىەْ

ٍەرٌىه ِىٍٍەتچىٍىىىە لبرغي ھەرىىەتتە . ثبغمبرِب ثبغٍىمي ثوٌۇپ ئىػٍەپتۇ
ثىرٔەچچە ٍىٍذىٓ وېَىٓ لوٍىۋەتىەْ ثوٌطىّۇ، ئۇ ٍىٍالردا . ثوۋإِي لبِبلمب ئبپتۇ

وەٍٕىذىٓ لوزغىتىٍغبْ ھەرخىً ضىَبضىٌ ھەرىىەتٍەردە ثوۋإِي زادىال -وەٍٕي
غۇٔىڭغب ئۇٌىػىپال لوزغىتىٍغبْ ِەدۀىَەت زور . ئبراِىغب لوٍۇغّىغبٔىىەْ

ئىٕمىالثي دېگەْ ھەرىىەتتە ثوۋإِي لبٍتىذىٓ ثوٌىػىچە وۈرەظ لىٍىپ ضبزاٍي 
ثىسٔي ئۆٌتۈرۈپ لوغالپ چىمىرىّىس ’. لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ٍۀە ضوالپ لوٍۇغۇپتۇ

 دەپ ئۇرۇپ ‘دەپ توپىالڭغب لبتٕبغمىٕىڭذا ٍبرىالٔغبْ پۇتۇڭ ِۇغۇِىذى؟
ثىچبرە ِوِبَ، ثوۋإِي ٍېتىٍەپ . تبٌغبْ لىٍىۋېتىپتۇ-ثوۋإِىڭ ضوي پۇتىٕي وۈوۈَ

غۇٔذاق لىٍىپ ثوۋإِىڭ پۇتي ... غۇٔذاق، . لۇِۇي ٍېسىٍىرىذا ضۈرگۈٔذە ئىػٍەپتۇ
ثۇ ئبرىذا داداَ ثىٍەْ . ۋالتىذا داۋاالّٔىغبچمب، ئەھۋاٌي ثەوال ئېغىرٌىػىپ وېتىپتۇ

 دېگۀذەن ‘لبرا ثەظ خىً ئبئىٍە پەرزۀتي، چەتئەٌگە ثبغالٔغبْ ئۇٔطۇر’ئبپبِٕي 
لبٌپبلالرٔي وەٍگۈزۈغۈپ ئۈچتۇرپبٕٔىڭ ثىر ٍېسىطىغب ضۈرگۈْ 

 دەپ تۇال ٍوي ِېڭىپ ‘داداِغب لبراٍّەْ’وېَىٓ ئۇ ٍەردىٓ . لىٍىۋېتىػىۀىىەْ
ئۇزۇْ ئۆتّەٍال . ٍۈرۈپ ئبخىرى لۇِۇٌغب ئبٌّىػىپ دادىطىٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىۋاپتۇ

ثوۋاَ ضبوىراتتب ٍبتمىٕىذا دادإِي چبلىرىپ ئۇٔىڭغب . ثوۋاَ لبزا لىٍىپ وېتىپتۇ
جىڭ ئۇرۇغىغب وىرگىٕىذە، ثوۋإِىڭ . ئۆزىٕىڭ ۋەضىَىتىٕي لبٌذۇرغبٔىىەْ

ثبتبٌىَؤي ثىر تبغ وبِېرىذا ٍۈزگە ٍېمىٓ خىتبً ئەضىىرىٕي ئەضىرگە 
ئۇالرٔىڭ ئىچىذە ثىر وورٌىٍىك لورچبق ئۇٍغۇر ئەضىىرىّۇ ثبر . ئېٍىۋاٌغبٔىىەْ

ثۇ خىتبٍالر ثۆرىتبالدا ثىر ٍېسىذىىي 'ئۇ ئۇٍغۇر ئەضىرى ثىر ووِبٔذىرغب . ئىىۀذۇق
ٍەرٌىه خەٌمٕي ثۈغۈوتىىي ثوۋاق ثبٌىٍىرى ثىٍەْ لوغۇپ لىرىپ تبغالپ لېچىپ 

ِىٍٍىٌ ئبرِىَە جەڭچىٍىرى ثۇ لبتىً خىتبً . دەپ پبظ لىٍىپتۇ' وېٍىۋاٌغبٔالر
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ئەضىرٌىرىگە غەزەپٍىٕىپ، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي غۇ ٍەردىال لىرىپ تبغالغٕي 
ثوۋاَ ئۇالرغب ٍبٌۋۇرۇپ ٍۈرۈپ ِىڭ تەضتە ثۇ خىتبً . تەٌەپ لىٍىپ تۇرىۋاٌغبٔىىەْ

. ئەضىرٌىرىٕي غىتبپمب تبپػۇرۇپ ثېرىپ ئۆٌتۈرۈٌۈغتىٓ ضبلالپ لبٌغبٔىىەْ
ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىذا ثوۋإِىڭ پۇتىٕي ئۇرۇپ ضۇٔذۇرىۋەتىەْ خىتبً ٌوخىٕي 

ثوۋاَ ثۇٔىڭ دەردىذە . دەي غۇ ئەضىرگە چۈغىەْ خىتبٍالرٔىڭ ثىرضي ئىىەْ
ئىچي لبتتىك ئبزاثٍىٕىپ ٍۈرگەْ ثوٌطىّۇ، لىطبش ئېٍىػمب زادىال لبرار لىالٌّبً 

چبلىٍىرىٕىڭ ۋە خەٌمىٕىڭ وۆرىۋاتمبْ زۇٌۇٍِىرى ثوۋإِي ئبراْ -ثبال. وەٌگۀىىەْ
غۇ وۈٔىطي لبرار لىٍػمب ِەججورٌىغبْ ثوٌطب وېرەن، دادإِي چبلىرىپ ثۇ ۋەلۀي 

، ثۇ ۋەتەْ ئۈچۈْ غىھىت اڭبَضەْ ’: ضۆزٌەپ ثوٌۇپ ۋەضىَەت لىٍىپتۇ
ثوٌغبٔالرٔىڭ، ثىھۇدە جبزاٌىٕىپ ٔبھەق ئوٌتۈرۈٌگەْ، ٔبھەق خبرٌىٕىۋاتمبْ 

خەٌمىّٕىڭ لىطبضي ئۈچۈْ ثىر پۇرضىتىٕي تېپىپ ثىرەر ٍۈز خىتبً ِبڭٍۇرىٕي 
ئەِّب داداَ، ثوۋإِىڭ ثۇ ‘ !ثوٌطىّۇ جەھۀٕەِگە ٍوٌالٍّەْ دەپ لەضەَ لىٍىپ ثەر

ۋەضىَىتىٕي ثەن ۋەھػىٍىه، ضبوىراتمب چۈغۈپ لبٌغبٔذىىي لبالٍّبلبْ جۆٍٍۈظ 
دەپ لبراپ، ثەرگەْ ۋەدىطىٕي ئەِەٌگە ئبغۇرۇغٕي زادىال خىَبٌىغب 

ثۇ ئبرىذا ِوِبِّۇ تۇٍۇلطىسال ئبغرىپ ٍېتىپ لېٍىپ تۈگەپ . وەٌتۈرِىگۀىىەْ
ثۇ ئىػالر دەردىذىّٕىىىٓ ٍبوي تەلذىرى غۇٔذاق پۈتۈٌگۀّىىىٓ . وېتىپتۇ

ثىٍّىذىُ، داداِّۇ ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ران وېطىٍىگە گىرىپتبر ثوٌۇپ داۋاالغمب پۇي 
ئۇ چبغذا ِەْ ئبزراق ثوٌطىّۇ ئېطىّٕي ثىٍىپ . ٍوق، ئبخىرى ئۇِۇ تۈگەپ وېتىذۇ

ثىر وۈٔىطي دادإِىڭ ئبپبِغب لبراپ ٍېتىپ، ثوۋإِىڭ . لبٌغۇدەن ٍبغمب وىرگۀىذىُ
داداَ غۇ چبغذا . ثبٍىمي ۋەضىَىتىٕي ضۆزٌەپ ثېرىۋاتمبٍٔىغىٕي ئبڭالپ لبٌغبٔىذىُ

ِەْ داداَ ضبوراتمب چۈغۈپ ٍبتمىٕىذا لەتئىٌ ئىجرا لىٍىپ ثېرىّەْ دەپ ’: ئبپبِغب
.  دېگىٕىٕىّۇ ئبڭٍىۋاٌغبٔىذىُ‘ثەرگەْ ٍبٌغبْ ۋەدەِٕىڭ لىَبِەت لبغىػىغب وەتتىُ

گۈٌجبھبر ضەي تۇرۇۋېٍىپ وۆزٌىرىذىٓ ئېمىۋاتمبْ ٍبغٍىرىٕي ضۈرتۈپ ثوٌۇپ، _ 
ئۇ چبغالردا ِەْ دادإِىڭ ثۇ گېپىٕىڭ _ ثىرتبي تبِبوب تۇتبغتۇرۇپ چەوتي، 
ٍبغال تۇي لبٌغبْ ... غۇٔذىٓ وېَىٓ، . ... ِۀىطىٕي دېگۀذەن چۈغۈّٔەٍتتىُ

ئبپبَ ثىسٔي چوڭىراق ثىرەر غەھەرگە لبٍتۇرۇپ وېتىپ ئولۇتۇظ خىَبٌىذا، ئۆز 
ۋالتىذا چوڭ داداَ ثىٍەْ دادإِىڭ وېطىٍي ئۈچۈْ دورا ئوغۇرالپ ٍبردەَ 

ثىرلبٔچە . لىٍىذىغبْ ثىر ٍبٌىڭبٍبق دوختۇر ثوٍتبق لبٌغىٕىذا ئۇٔىڭغب تېگىذۇ
ئۇ چبلمىچە ِەْ . ٍىٍذىٓ وېَىٓ ئۇ وىػي ثىسٔي ثۇ غەھەرگە ئېٍىپ چىمتي
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تىّٕبً ِەوتەپ ئبٌّبغتۇرۇپ تۈزۈگىرەن ئولۇٍبٌّىغبٍٔىغىُ ئۈچۈّٔىىىٓ، ٔەتىجەَ 
ِىڭ ثىر ثبالدا توٌۇق ئوتتۇرأي تۈگىتەٌىگەْ ثوٌطبِّۇ، ئبٌىٌ . ثەوال ٔبچبر ئىذى

ِەوتەپ ئىّتىھبٔىغب ئىىىي لېتىُ لبتٕىػىپّۇ ثىرىٕچي تبٌالغتىّٕۇ ئۆتەٌّەً، 
پۇي تۆٌەپ ئولۇغمب ٍبردەَ . ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇظ پۇرضىتىگە ئېرىػەٌّىگۀىذىُ

لىٍغىذەن ھېچىىّىّىس ٍوق، ئبخىرى ووِپَۇتېر وورۇضٍىرىغب لبتٕىػىپ ٍۈرۈپ ثىر 
ئۈگەً داداَ ِېٕي زورالپ . ئىذارىٕىڭ ثبغٍىمىغب وبتىپ ثوٌۇپ ئىػمب وىرىۋاٌذىُ

ئۇ ثبال ھبرالىەغال ئەِەش، ھەتتب . ٍۈرۈپ ثىر تۇغمىٕىٕىڭ ئوغٍىغب چېتىپ لوٍذى
دەڭب، ئۇ ِېٕىّۇ زورالپ ٍۈرۈپ ثۇ -رەضّىال خروئىٓ چېىىذىغبْ ثىرٔېّە ئىىەْ

ئەِّب خروئىٓ چەوتۈرۈپ ثبلمبْ . تبِبوب ثىٍەْ غۇ ھبرالمب وبٔذۈرۈپ لوٍذى
خروئىٓ . ثوٌطىّۇ، ٔېّىػمىذۇر تۇال لۇضۇپ لۇرضىغىّذىىي ثبالِّۇ چۈغۈپ وەتتي

وېَىٓ لبرىطبَ ئۇ ضبراڭ . دېگەْ ئۇ ٔەرضە ِبڭب  پەلەتال ٍبراغّىغبٔىذى
دادىطىٕىڭ ٔبِىذا لەرز ئېٍىپ خروئىٓ چېىىپ دادىطىٕىّۇ ثىرِۇٔچە لەرزگە 

غۇڭب ئۇ . وېرەوٕىڭ تبٍىٕي ٍوق ئىذى-ئۆٍىّىسدىّۇ پۇي، ٔەرضە. ثوغىۋەتىۀىىەْ
ثۇ ئبرىذا ٍۀە ئبپبَ تۇٍۇلطىسال لبْ ثېطىّي . دادىطىٕي ئبٌذاپ پۇٌىٕي خەجٍەٍتتي

 “. ...ئۆرٌەپ وېتىپ دوختۇرخبٔىغب ئبپىرىػمىّۇ ئۈٌگۈرِەً تۈگەپ وەتتي
گۈٌجبھبر گېپىٕي توختۇتۇپ، وۆزىذىىي ٍبغٍىرىٕي ضۈرتۈپ ثىردەَ ئوٌتۇرۇپ 

ثىچبرە . لبضىُ ٍېٕىغب وېٍىپ ئۇٔي ثبغرىغب ثېطىپ ثىردەَ جىُ ئوٌتۇردى. وەتتي
 . ...لىس، تىترەپ ٍىغالپ وەتتي

ِېٕىڭ ئۀذى ثۇ ئبئىٍە ثىٍەْ ِۇٔبضىۋىتىّٕي ضبلالپ لېٍىػٕي ثبھبٔە ... ”
ِۀّۇ ھېٍىمي ئېرىّذىٓ تبِبوب ثىٍەْ ھبرالٕي . لىٍغىذەن ثىرەر ثبغّۇ لبٌّىغبٔىذى

ئۈگەً دادىّىس ثىر ضودىگەر ئبٍبي ثىٍەْ . خبتىرە لبٌذۇرۇپ ئبجرىػىپ وەتتىُ
ِەْ ضىڭٍىُ ثىٍەْ ٔېّە لىٍىػىّٕي . ئۆٍٍىٕىپ ثىسگە لبرىّبضال ثوٌىۋاٌذى

غۇ ٍەردە ثىر . ثىٍەٌّەً، ثىرِەزگىً رۇش ثبزىرىذا ِبي ضېتىپ ٍۈردۈَ
ئۇ . ضودىگەرٔىڭ ئبٌذىّىغب چۈغۈپ ئۇٔىڭغب ئبغٕب ثوٌۇپ ئۆزثەوىطتبٔغب چىمتىُ

ٍەردە دادإِىڭ ثىر ضبۋالذىػي ثىٍەْ تؤۇغۇپ لېٍىپ، ئۇٔىڭ ئوغٍىغب ضىڭٍىّٕي 
لبرىطبَ ھېٍىمي ضودىگەرىّٕىڭ ئبٍىغي چبلمبٍٔىػىپ، ئبٌّۇتىذا . چېتىپ لوٍذۇَ

ِۀّۇ ثوظ . ثىر، ثىػىېىتە ثىر دېگۀذەن ثىرِۇٔچە ئبٍبٌٍىرى پەٍذا ثوٌۇپ وەتتي
تۇرِبً، ثىر وۈٔىطي ئوتتۇزِىڭ دوٌالرٌىك ِېٍىٕي ثىرضىگە ٍىگىرِە ٔەچچە ِىڭ 

ئۇ . دوٌالرغب ٔەق پۇٌغب ضېتىۋېتىپ، پۇٌىٕي ئېٍىپال ثۇ ٍبلمب ٍېٕىپ وىرىۋاٌذىُ



 215 

پۇٌٕىڭ ٍېرىّىغب ثىر ئۆً ضېتىۋېٍىپ، ھەرخىً ھبرالالردىٓ ثىرِۇٔچە ئېٍىپ 
گۈٌجبھبر لبضىّٕىڭ _ . ئۆٍۈِذە ثىر ھەپتىگىچە غىك ِەش ثوٌغىچە ئىچىپ ٍبتتىُ

_ ثىرتبي تبِبوب تۇتبغتۇرۇپ چەوتي، . لۇچىغىذىٓ چىمىپ ثېرىپ دىۋأذا ئوٌتۇردى
ثىر جۇِب وۈٔىطي، ھبرىغىُ تۈگەپ وېتىپ ثبزارغب ھبراق ئبٌغىٍي چىمىپ 

ئۇ ئېچىٕىػٍىك ۋەلۀي وۆرۈپ . خبضىَەتٍەرٔىڭ پبجىئەضىگە دۈچ وېٍىپ لبٌذىُ
ئىختىَبرضىسال لوٌۇِذىىي ھبراق ضوِىبَ لوٌۇِذىٓ چۈغۈپ ثىرلىطّىٕىڭ 

ئۇ لىسغب ثەوال ئىچىُ . چېمىٍىپ ٍوٌغب ثىر وېٍىپ وېتىػىٕىّۇ تۇٍّبً لبپتىّەْ
ئبخػىّي ئۆٍۈِذە ٍبٌغۇز ئوٌتۇرۇپ ووچىذا وۆرگىٕىّٕي . ئبغرىپ وەتتي

لىپمىسىً لبٔغب چىٍىػىپ ئوٌتۇرغبْ ثىر ئۇٍغۇر لىسى؛ لۇچىغىذا : ئەضٍەٍّەْ
ٍۈرىىي ضبڭگىالپ چۈغىەْ ٍىگىتي؛ ٍۀە ثىر لوٌىذا ئۇ ٍىگىتىٕىڭ ٍۈرىىىٕي 

ثوۋإِىڭ ... تۇتمىٕىچە ٔېّە لىالرىٕي ثىٍەٌّەً لېتىپال لبٌغبْ ٍبظ ئۇٍغۇر لىسى، 
ھېٍىمي . رەھّەتٍىه داداِغب لىٍغبْ ۋەضىَىتي ئېطىّگە وېٍىپ تۇرىۋاٌذى

ثبٍىۋەتچي ثىٍەْ ثىرگە ٍۈرگەْ ۋالىتٍىرىّذا، ئۇٔىڭ ِبٌٍىرى ئبرىطىذىٓ ثىرى 
. زەڭگەر، ٍۀە ثىرى لبرا تبغٍىك وىچىه ئىىىي پبرچە وىتبة چىمىپ لبٌغبٔىذى

ضودىگەر ئوٍٕىػىُ ئۇ وىتبثالرغب لبراپّۇ لوٍّبً ئەخٍەت چېٍىگىگە 
ِەْ دەرھبي ئۇالرٔي ئەخٍەتٍەر ئبرىطىذىٓ چىمىرىپ ئېٍىپ . تبغٍىۋەتىۀىذى

ئۇ وىتبثالر ئۆزەِٕىڭ وىتبثٍىرى . وىتبثٍىرىّٕىڭ ئبرىطىغب لېتىپ لوٍغبٔىىۀّەْ
ھېٍىمي وىتبثالردا ثۇٔذاق ئىػالر . ثىٍەْ لوغۇٌۇپ ضبلٍىٕىپ لبٌغبٔىىەْ

توغرىطىذا ثىرٔېّىٍەرٔي دېگۀذەن لىالتتي دەپ ئېطىّگە ئېٍىپ، ئۇالرٔي تېپىپ 
دە، -ئبخىرى ثىر لبرارغب وەٌذىُ. لبٍتب ئولۇدۇَ-ئولۇدۇَ، لبٍتب. ئولۇغمب وىرىػتىُ

ثوۋإِىڭ ۋەضىَىتىٕي ئورۇٔذاظ ھەِذە ھېٍىمي لىسٔىڭ ئۆچىٕي ئېٍىپ ثېرىػىە 
ئۆِۈرۈِذە خەٌمىّگە ثىرەر لېتىُ ثوٌطىّۇ ٍبخػي ئىع لىٍىپ . لەضەَ لىٍذىُ

ووِپَۇتېر وورۇضىغب لبتٕبغمىٕىّذا ھېٍىمي لىسٔىڭ ثىسگە . ثېرىع خىَبٌىذا ئىذىُ
ئىىىي ئبٍذىٓ -ثىر. پراوتىىب لىٍىپ ِۇئبٌىٍّىك لىٍىپ ثەرگۀٍىگىذىٓ تؤۇٍتتىُ

وېَىٓ ضۈرۈغتە لىٍىپ ٍۈرۈپ خبضىَەت ِۇئەٌٍىّٕىڭ ئبدىرىطىٕي تېپىپ ئۆٍىگە 
غىٕىڭّۇ ئۆٌۈپ وېتىػي خبضىَەتٕي ضبۋالذىٍوٌذىػي ثىٍەْ لوغۇٌۇپ ثىر . ثبردىُ

ئبٔىطي خبضىَەتٕي -ئۇٔىڭ ئۈضتىگە لېَٕي ئبتب. تۈگەغتۈرۈپال لوٍغبٔىىەْ
پىػىەٌٍىىٕىڭ ِۀجەضي دەپ لبرىػىپ ثەوال ٍبِبْ وۆزى ثىٍەْ لبرىػىپ 

ثۇ ھبٌىتىذە خبضىَەت ٍب ئېٍىػىپ لبٌىذىغبٔذەن، ٍب ثوٌّىطب ئۆزىٕي . ٍۈرگۀىىەْ
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ئۆٍىذىىىٍەرگە ِەضٍىھەت لىٍىپ . ئۆٌتۈرىۋاٌىذىغبٔذەوال ھبٌغب وېٍىپ لبٌغبٔىىەْ
ئۇٔىڭ وۆڭٍىٕي ئېٍىع . ٍۈرۈپ ئۇٔي ثىر لبٔچە وۈٔگە ئۆٍۈِگە ئېٍىپ وەٌذىُ

. ئۈچۈْ لوٌۇِذىٓ وېٍىذىغبْ ھەِّە لىٍىمالرٔي لىٍىپ ثبلتىُ، ئېچىالً دېّەٍذۇ
ئبضتب ئېچىٍىػمب، دەرد تۆوۈغىە، ِبڭب -ئبضتب. ئبخىرى ئۇٔي لىسىً ھبرالمب زورٌىذىُ

. ئەتىطي ئۇٍغىٕىپ، ئبخػبِمىالرٔي ئەضٍىَەٌّىذى. ئېطىٍىپ ٍىغالغمب ثبغٍىذى
. ِۀّۇ وېَىٕىي روِىىٍىرىغب چبٔذۇرِبً تۇرۇپ ۋىطىي ئبرىالغتۇرىۋەتىۀىذىُ

لبرىغبٔذا خېٍي راھەتٍىٕىپ لبٌغبٔذەن لىٍىّەْ، ’. پبتال ِەش ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى
ِەْ ئۇٔىڭغب لىطبش .  دەپ ضوراٍتتي ِۀذىٓ‘ئبخػبَ ِبڭب ٔېّە ئىچىرىۋەتتىڭىس؟

ثىر ۋالتىذا لبرىطبَ، خبضىَەت ئۇ . ھېٍىمي وىتبثالرٔي وۆرضەتتىُ. ئبالٍٍي دېذىُ
دېگىٕي؟ ضەْ تؤۇِطەْ؟ ' ئىسچي ِەْ'وىّىەْ ئۇ : وىتبثالرغب وىرىػىپال لبپتۇ

ا دېگىٕي ثوٍىچە ئىع ىرىذوىتبثًئىسچىّۀٕىڭ لبٔذاق؟ غۇ . دەپ ضوراپ لوٍبتتي
لبرىغبٔذا ثۇ ئىػٕي ئۆزىّىس ’لىٍىػمب لبٔذاق لبراٍطەْ؟ دەپ ضورىغىٕىّذا، 

لىٍّىطبق، ثىسٔىڭ ئەر وىػىٍىرىّىسدىٓ ثىسٔىڭ ثۇ ۋەتۀگە وۆڭۈي ثۆٌىذىغبٔالر 
غۇٔذاق لىٍىپ ئىىىىّىس .  دەپ پبتال ِبلۇي وەٌذى‘چىمىذىغبٔذەن ئەِەش

- ٔىڭ ئىىىي وىتبۋىٕي ثىرلبٔچە وۈْ ئولۇپ تبالظ‘ئىسچي ِەْ’ئوٌتۇرۇپ 
ئبخىرى ئىىىىّىس ثىر ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت لوغۇٔي لۇرۇپ . تبرتىع لىٍذۇق

تەغىىً لۇرۇظ ئۈچۈْ لەضەَ لىٍىػىّىس وېرەن . ئۇٍۇغۇظ لبرارىغب وەٌذۇق
. وەٌذى« لۇرئبْ»لبٔذاق لەضەَ لىالٍٍي؟ دېَىػىپ خىَبٌىّىسغب . ئىذى

ئىچىۋاٌّىغبْ ثىر وۈٔىطي ئىىىىّىسال ٍۇٍۇٔۇپ تبرىٕىپ پبوىس ثىر پبرچە رەخٕي 
ٍەرگە ضېٍىپ ئوٌتۇرۇپ، ثېػىّىسغب ٍبغٍىك چېگىپ ثىٍگىٕىّىسچە لۇرئبْ 

ئبخىرىذا ئىىىىّىسال . ئبٔذىٓ دۇئب لىٍىػتۇق. ئبٍەتٍىرىذىٓ ثىر لبٔچىٕي ئولىذۇق
غۇٔذاق . ثىرىّىسگە لەضەَ لىٍىػتۇق-لۇرئبٕٔىڭ ئۈضتىگە لوٌىّىسٔي لوٍۇپ ثىر
ثۇٔىڭغب ثىرەر ئىطىُ لوٍۇپ چىمبٍٍي . لىٍىپ لوغۇٔىّىسٔي لۇرىۋاٌغبْ ثوٌذۇق

 ٔىڭ ثىر وىتبثىذا ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبٍرىغي دەپ ئىٕچىىە ‘ئىسچي ِەْ’دېَىػىپ، 
ثىسِۇ غۇ ثبٍرالٕي . ئبٍٕىڭ ضۈرىتي چۈغۈرۈٌگەْ ثىر رەضىّٕي ضىسىپ لوٍغبٔىىەْ

چوڭ ِەٍذأىٕىڭ ئبٌذىذىٓ غەرپتىٓ غەرلمە لبراپ پبرات لىٍىپ وۆتۈرۈپ 
ِېڭىػٕىڭ وۈٍٔىرى ئۈچۈْ دەپ، غۇ ثبٍرالتىىي غەوىٍٕي لوغۇٔىّىسغب ئبت 

. گۈٌجبھبر گېپىٕي توختىتىپ ثىر چىٕە چبً لۇٍۇپ ئىچتي_ “ .لىٍىپ لوٍىۋاٌذۇق
 :ئبٔذىٓ ٍۀە گېپىٕي داۋاَ لىٍذى
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دەضٍىۋىذە وىتبثتىىىٍەرگە ئوخػىتىپ ثىر ٔېّىٍەرٔي ٍېسىپ ٍوغۇرۇْ ”
ثىر وۈٔىطي لبٍطي ثىر وبفىخبٔىذا ئوٌتۇرغىٕىّذا، ھە، . تبرلبتمىٍي تۇردۇق

. لبراٍطىسغۇ، ئۇ چبغالردا ئۇٔذاق ٍەرٌەر ِېٕىڭ ئۈچۈْ ئبدەتتىىىذەوال ٍەرٌەر ئىذى
ئۇ وبفىخبٔىذا پۇٌذىٓ ثبغمىٕي خىَبٌىغب وەٌتۈرەٌّەٍذىغبْ ئىىىي خىتبٍٕىڭ 

ھبزىر لېرى ئۇٍغۇر ”: ئۆزئبرا لىٍىػىۋاتمبْ گەپٍىرىگە لۇالق ِوٌٍىطي ثوٌۇپ لبٌذىُ
ئەپۀذىٍەر ٍوغۇرۇْ پبرتٍىتىع پەٍذا لىٍىع ئۈچۈْ ۋالىت تېسگىٍٕەظ 

ئەگەر وېٍىػتۈرەٌىطەن، ثۇ ضبراڭ . ثوِجىطىٕي ئبختۇرۇپ ٍۈرگۀٍىگي چولۇَ
ِېٕىڭ ثۇ . ئۇٍغۇرالرغب پبرتالتمۇچ ٍبوي گرأبت ضېتىپّۇ جىك پۇي تبپمىٍي ثوالتتي
ئۇٔىڭغب . ٍېمىٕذىىي ھەرثىٌ ئىطىىالتىذا ئىػٍەٍذىغبْ ثىر ٍۇرتٍۇق تؤۇغۇَ ثبر

ثىر . ئبزىرالال پۇي تۇتمۇزۇپ لوٍطبَ ئۇٔذاق ثوِجىذىٓ ئوغۇرالپ چىمبالٍتتي دېگىٕە
پۇي تبپمىٍي ’: لېتىُ ثۇ ھەلتە گەپ ٍورغىٍىتىپ ثېمىۋىذىُ ئۇ ٍۇرتٍۇغۇَ ِبڭب

ثىر ضىٕبپ ’غۇٔذاق لىٍىپ .  دېذى‘ثوٌىذىغبٔال ئىع ثوٌطب ثىر ئبِبٌىٕي لىالالٍّەْ
دەپ لوٌىغب ِىڭ ٍىۋەْ پۇي تۇتمۇزۇپ لوٍىۋىذىُ، ئەتىطىال ئىىىي خىً لوي ‘ ثبق

ھبزىر غۇٔىڭغب ثىرەر ضبراڭ . ثوِجىطىذىٓ ئؤذەوٕي ئوغۇرالپ ئەوىٍىپ ثەردى
ضېٕىڭ ثىرِۇٔچە ئۇٍغۇر . ئۇٍغۇر خېرىذار تبپبٌىغبْ ثوٌطبق ثەن ٍبخػي ثوالتتي

ِەْ .  دېگىٕىٕي ئبڭٍىۋاٌذىُ‘ثىر ئبِبٌىٕي لىالالرضۀّۇ؟. تؤۇغٍىرىڭ ثوٌىذىغبْ
غۇ وۈٔىطي چبٔذۇرِبً ئۇٔىڭ پېَىغب چۈغۈپ لبراڭغۇ چۈغىىچە ئۇٔىڭ ئۆٍىٕي 

ئەتىطي ضەھەر تۇرۇپ، ٍېٕىّغب ئىىىي ِىڭ ضوَ ٔەق پۇي، ثىرتبي . وۆرىۋاٌذىُ
ٍبٌغبْ ٔبگبْ ثىٍەْ ثىر تبي ٔېپىس پبٍپبلٕي ضېٍىۋېٍىپ ئۇ خىتبٍٕىڭ ئۆٍىگە لبراپ 

ئۇ خىتبٍغب ٍبٌغبٔذىٓ ثىرٔېّىٍەر دەپ ئىػىىىٕي ئۇرىۋىذىُ ئېچىپ . ٍوٌغب چىمتىُ
ثۇ چبغذا ئبۋاي تەۋەوىۈي لىٍىپ ثبلىّەْ، ثوٌّىطب لورلىتىپ ثبلبرِەْ . ثەردى

ئەرۀچە . دەپ ثېػىّغب لبرا پبٍپبلٕي وېَىۋېٍىپ ٔبگبٕٔي تەڭٍەپ تۇرغبٔىذىُ
. ٍبضىٕىۋاٌغىٕىُ ئۈچۈْ ئۇ خىتبً ئبۋازىّذىٓ ِېٕي ئەر وىػي دەپال ثىٍگۀىذى

ئبڭٍىطبَ ’: ئۆٍىگە وىرىپال ئۇٔىڭغب ثوَ ئبۋازىُ ثىٍەْ ضىچىۋەْ غىۋىطىذا دېذىُ
 ‘ئۇالرٔي ھبزىرال ِبڭب ضېتىپ ثېرىطەْ. ضۀذە ئوْ تبي لوي ثوِجىطي ثبر ئىىەْ

دەضٍەپتە لورلۇپ وەتىەْ ئۇ . دەپال جوزىطىغب ئىىىي ِىڭ ضوِٕي تبغٍىذىُ
غب، ئبٔذىٓ جوزىذىىي ئىىىي ثبغالَ پۇٌغب لبراپ ‘ تبپبٔچب’خىتبً، ئبۋاي لوٌۇِذىىي 

ضېٕىڭ ’: ضەي جبٍىغب چۈغىۀذەن لىٍىپ ِۇغەِجەرٌىه لىٍىػمب ثبغٍىذى
ثۇٔي ’.  دەپ تىروەغتي‘ھۆوۈِەت ئبدىّي ئەِەضٍىگىڭٕي ٔەدىٓ ثىٍىّەْ؟



 218 

ٍب پۇٌٕي ئېٍىپ گرأبتالرٔي ِبڭب ثېرىطەْ، ٍب ثوٌّىطب . ثىٍىػىڭ تەش ئەِەش
داگې، ِبڭب رەھىُ لىٍغىٓ، ِېٕي ئۆٌتۈرِە، ِەْ ضبڭب ’. دېذىُ‘ !ھبزىرال ئۆٌىطەْ

 دېگىٕىچە ٍبٔذىىي ئىػىبۋىٕىڭ ئىچىذىٓ ثىر ئېغىر ضوِىىٕي ‘ثوِجىٕي ثىرەً
ضېرىتّىطىٕي ئېچىپ ئىچىذىىي لبپمبرا پبرلىراپ . چىمىرىپ ئبٌذىّغب لوٍذى

ئىچىذىىىٍەرٔىڭ ثەزىٍىرى ضەي ثبغمىچە . تۇرغبْ ثوِجىالرٔي وۆرضەتتي
ئۇ خىتبً ‘ !پۇٌۇڭٕي ضبٔب’: دەرھبي ۋارلىرىذىُ. غەوىٍذىىي ثوِجىالر ئىىەْ

ھىجىَىپ تۇرۇپ تىترەپ تۇرغبْ لوٌٍىرى ثىٍەْ ٍۈز ٍىۋۀٍىه، ئوْ ٍىۋۀٍىه 
ئبغسىڭٕي . ثىر تېٍىغب ئىىىي ٍۈز ٍىۋۀذىٓ ثەردىُ’. پۇٌالرٔي ضبٔبغمب وىرىػتي

 دېذىُ ‘ٍۀە لبٔچىٕي تېپىپ ثېرەٌەٍطەْ؟. چىڭ تۇتبٌىطبڭ، ٍۀە ثوٌطب ئبٌىّەْ
ئۆزەڭ ثىٍىطەْ، ثۇ . ثۇ ثبھبغب تبپّبق تەش’. ِٕي تەڭٍەپ تۇرۇپ‘ تبپبٔچب’ئۇٔىڭغب 

ثۇ لېتىُ ِەٍٍي، وېٍەر لېتىّذا ثىر . ... دېگەْ ثبظ وېتىذىغبْ خەتەرٌىه ئىع
ثىر ٍەغىىتە . تېٍىٕي ثەظ ٍۈزدىٓ ئبٌطبڭ، ٍۀە ثىر ٍەغىه تېپىپ ثېرەٌەٍّەْ

ِبٔب . ھەِّىطال ئېٍېىترؤٍۇق ۋالىت تېسگىٍٕىَەٌەٍذۇ. ئەٌٍىه تبي ثوٌىذۇ
.  دەپ ضوِىىذىٓ غەٍرىرەن ثىرتبي ثوِجىٕي چىمىرىپ وۆرضەتتي‘ِبۋۇالردەن

پۇٌٕي تەٍَبرالپال . ِۀذىٓ خەۋەر وۈتىىٓ’. خىتبً پۇٌٕي لبتالپال ٍبٔچۇلىغب ضبٌذى
 دەپال ضوِىىٕي ‘ضۀّۇ ِبٌٕي تەٍَبرالپ تۇرغىٓ. ضبڭب خەۋەر وىرگۈزىّەْ
تبالغب چىممىچە دەرھبي ثېػىّذىىي پبٍپبلٕي . وۆتۈرۈپ چىمىپ وەتتىُ

چىمىرىۋېتىپ، خىتبٍٕىڭ ضوِىىطىٕي ئۆزەَ ئبٌغبچ وەٌگەْ چىراٍٍىك ئولۇغۇچىالر 
ٔېرىطىذىىي ئبپتوۋۇز ثېىىتىگە وېٍىػىّگە . ضوِىىطىغب پۇرالپ تىمىۋەتتىُ

ثىرِۇٔچە ضبلچي ِبغىٕىٍىرى چىمىراغمىٕىچە ھېٍىمي خىتبً تۇرىذىغبْ ثىٕبٔىڭ 
ثىرِۇٔچە لۇراٌٍىك ضبلچىالر دەرھبي ثىٕبٔىڭ ئەتىراپىٕي . ئبٌذىغب وېٍىپ توختىذى

ئبڭغىچە چېچىّٕي ثوٌىػىغب لوٍىۋېتىپ لبٍتىذىٓ لىس . لورغبغمب ثبغٍىذى
ھبٌىتىّگە وېٍىۋاٌغبٔىذىُ، وېتىۋاتمبْ ثىر ثوٌىىۋاً تبوطىچىٕي توختۇتۇپال 

ئبدەتتە تبوطىچىالر ِېٕىڭ وۆرۈٔۈغۈِذىىي . ئۇٔىڭغب ئوٌتۇرۇپ لېچىپ وەتتىُ
ٍوٌذا ٍۀە ئىىىي لېتىُ تبوطي . لىسالردىٓ تۇال ثەن ئۀطىرەپ وەتّەٍتتي

ھېٍىّۇ ٍبخػي، ئۇ خىتبٍٕىڭ ئۆٍىذىٓ ثبٌذۇر . ئبٌّىػىپ ِەھەٌٍەِگە وېٍىۋاٌذىُ
ئۆٍگە وىرىپ . ثوٌّىطب وىُ ثىٍىذۇ ٔېّە ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي. چىمىۋاٌغبٔىىۀّەْ

. پبرلىراپ تۇرغبْ ئوْ تبي ثوِجىٕي جوزىغب تىسىپ لوٍۇپ لبٔغىچە تبِبغب لىٍذىُ
ئەضٍىذە ِەْ لوي ثوِجىطي دېگۀٕي ‘ !ئىىىي ِىڭ ضوِغب ئوْ تبي پبرتالتمۇچ’
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پبٌال وۆرۈپ لبٌغىٕىّٕي ھېطبپمب ئبٌّىغبٔذا ئۆِۈرۈِذە -وىٕوالردا غىً
خبضىَەت ثىٍەْ . ثۇ گرأبتالر ثەوال ئەرزأغب توختىذى. وۆرِەپتىىۀّەْ دەڭب

ئىىىىّىس ٔەچچە ھەپتىگىچە ثۇ گرأبتالرٔىڭ لبٔذاق ئېتىٍىذىغبٍٔىغىٕي ثىٍىپ 
ٍب ضىٕبق لىٍغىٍي ثوٌّىغبْ، ٍب ثىرەرضىذىٓ . ثوالٌّبً ثەوال گبڭگىراغتۇق

ئبرىذىٓ ثىرِەزگىً ۋالىتٕي . ضورىغىٍي، ِىڭ تەضتە ئبراْ ثىٍەٌىذۇق
ئۆتىۈزىۋېتىپ، ۋالىت تېسگىٍٕىه پبرتالتمۇچ ثىٍەْ ِەْ ئىىىي لېتىُ، خبضىَەت 

ئەِّب لبٌغبْ . ثەوال ئبضبٔغب توختىذى. ئىىىي لېتىُ ھەرىىەت لىٍذۇق
ضىس . ثوِجىالرٔىڭ ھەِّىطىال ئبدەتتىىي ضولىچبق لوي ثوِجىٍىرى ئىىۀذۇق

وۆرگەْ وۈٔىطي خبضىَەت ئۇالردىٓ ثىر تېٍىٕي ِۀذىٓ ٍوغۇرۇٔچە ئوغۇرالپ 
. ئبلّبق لىسثبال، تۇتۇٌۇپ لېٍىػٕي ئوٍٍىّىغىٕىٕي لبراڭ. چىمىپ ئىػٍەتىۀىىەْ

 “.غۇٔذاق لىٍىپ ئىىىىّىس ئىػٕي ثبغٍىۋاٌغبْ ثوٌذۇق
لبضىُ ھەٍراْ ثوٌۇپ ئوٍالپ لبٌذى _ ٔېّە دېگەْ ئبددى ۋەلەٌەر ثۇ؟ ”

وىچىىىىٕە لىسالر، ھېچمبٔذاق ثىر تەرثىَە وۆرِىگەْ، لورلّبضتىٕال _ ئىچىذە، 
 “!غۇٔچە تەۋەوىۈٌچىٍىه لىالٌىغبٍٔىمىغب لبرىّبِذىغبْ ثۇ جىٕالرٔي

تۇال -ئەِّب ئبز. گۈٌجبھبر رەضّىٌ ثىر ٌۈوچەن ثوٌۇپ وەتىەْ ئبٍبي ئىذى
ِىٍٍىٌ غۇرۇرى ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ، ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثوۋىطىٕىڭ ۋاضتىٍىك 

لبضىُ، ثۇ لىسٔي لۇچىمىغب ئېٍىپ تۇرۇپ . ۋەضىَىتىگە ثوٌطىّۇ ئىگە ثىرضي ئىذى
لبضىّٕىڭ ثۇ لىٍغىٕي . دەپ ئۇٔي ثبغرىغب ثېطىپ ضۆٍۈپ لوٍذى“ !ئبپىرىٓ ضبڭب”

 .لىسٔي ثەوال ٍبٍرىتىۋەتىۀىذى
دېذى _ “ .ثۇ گەپٍەردىٓ وېَىٓ ِۀذىٓ ٍىرگىٕەِذىىىٓ دەپ لبٌغبٔىذىُ”

 . لىسچبق ئەوىٍىگۀذەن لىٍىپ
ئۇٍغۇرالر ثۈگۈْ ٍىرگىٕىػىە ئەِەش، دۈغّىٕىذىٓ لۇتۇٌۇظ ٍوٌىغب، ثۇ ”

ضىسٔىڭ _ دېذى لبضىُ، _ . ٍوٌذا ھەرىىەت ئۈٌگىٍىرىگە، ثبغالِچىالرغب ِۇھتبج
لىٍىۋاتمىٕىڭىس دەي غۇ ئۇٍغۇر دۈغّۀٍىرىٕي لوغالپ چىمىرىع پبئبٌىَىتىٕىڭ ثىر 

ثبغالِچىطي، ثۇ لىٍغبٍٔىرىڭىس ئۈچۈْ ِۀذىٓ جېٕىّٕي ضورىطىڭىسِۇ لىٍچە 
ضىسٔىڭ ! ٍىرگىٕىع دېگەْ ٔېّە گەپ ئۇ. ئىىىىٍىٕىپ ئوٌتۇرِبً ثېرىػىُ وېرەن

ثىسگە وېرىگي ضىسٔىڭ . غەخطي ِىجەزىڭىس ئۇ ضىسٔىڭ ئۆزىڭىسگىال تەۋە ثىر ئىع
ِىجەزىڭىس ٍبوي ئەخاللىڭىس ئەِەش، ضىسٔىڭ ۋەتەْ لۇتمۇزۇغمب لوغمبْ 

 “!تۆھپىڭىس وېرەن لىسچبق
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وؤب ... ضىس ثىٍىطىس، . ٍبق، ِەْ ضىسٔىڭ جېٕىڭىسغب ِۇھتبج ئەِەضّەْ”
گۈٌجبھبر توَ لىٍىپ _ “ !ضىسٔىڭ غۇ ئەرٌىگىڭىسال ٍېتەرٌىه ِبڭب... خۇً دەڭب، 

 . ثىرٔي ھىجىَىپ لوٍذى
 “.تبن-تبن... تبن، ”
 “!ئۀذى ِەْ لبٔذاق لىالرِەْ؟ ثۇ وەٌگەْ چولۇَ خبضىَەت! ۋىَەً”

ئۇالر ثبٍىتىذىٓ تېٍېۋىسورٔىڭ ئبۋازىٕي ثوٌىػىغب . لبضىُ ئبِبٌطىس لبٌذى
غۇڭب ئۇ . ئېچىۋەتىەچىە، ئبۋازى پۈتۈْ زاٌغب دېگىذەن ئبڭٍىٕىپ تۇراتتي

ثۇ لېتىُ خبضىَەتٕي ئۆٍىگە . تىٓ ثبغمب چبرىطي ٍوق ئىذىاچّبقئىػىىىٕي ئ
. ئۇ لبٍتىذىٓ جبٍٔىٕىپ لبٌغبٔذەن ئىذى. وىرگۈزۈپال لۇچبغالپ ضۆٍۈپ وەتتي

 . ئبٔذىٓ ئۇالر ئىىىىطي لوٌتۇلالغمىٕىچە ِىھّبٔخبٔب ئۆٍگە وىرىػتي
دەپ _ “ ھە، ِۇٔذاق ئىع دەڭب، ضىس لبچبٔالردا وېٍىۋاٌغبٔىذىڭىس؟”

 .لىسغبٔغبٔذەن لىٍىپ گۈٌجبھبرٔىڭ ٍېٕىذا ئوٌتۇردى
دەپ لبضىُ _ “ .ثبٍىتىَٕبغي دوضتىڭىس ضىسٔي وېٍىذۇ دەپ ضبلالۋاتمبٔىذى”

 . گەپٕي ثبغمب تەرەپىە ثۇراغمب تىرىػتي
ٍېرىُ لىسغىٕىع، ٍېرىُ چبخچبلالر ثىٍەْ ئىىىي لىس ثىرى ئىٕچىىە، ٍۀە 

لبضىّّۇ پۇرضەتٕي غېٕىّەت ثىٍىپ . ثىرضي توَ ئبۋازدا ۋىچىرٌىػىپال وېتىػتي
وۆرپىٍىرىٕي ثىرلۇر رەتٍەپ چبّٔىغىذەن لىٍىپ -ٍبتبق ئۆٍىگە وىرىپ ئورۇْ

 . ...ئبٔذىٓ ئۇِۇ لىسالرٔىڭ لبتبرىغب وىرىپ ضۆھجەتىە لوغۇٌۇپ وەتتي. چىمتي
 

 “! ...ِەْ دەً، ئۇرِبڭالر، ِەْ دەً”
وبِېرٔىڭ ٔېرىمي ثۇٌۇڭىذىٓ وەٌگەْ وىچىه ثبٌىٕىڭ ثۇ تۇٍۇلطىس 
جۆٍٍۈغي لبضىّٕي غىرىٓ ئەضٍىّىٍىرى لبٍٕىّىذىٓ چۈچىتىپ ھوغىغب 

 .ئۇ دەرھبي غۇ ئبۋاز چىممبْ تەرەپىە لۇٌىغىٕي دىڭ لىٍىپ تىىتي. وەٌتۈردى
ثۇ _ دېذى ٍېٕىذا ٍبتمبْ ثبٌىّۇ ئۇٍغۇٔۇپ وېتىپ، _ . ثۇ دىٍػبت لبرىۋاً_ 

 .ضبۋاغذىػىّىس ثېػىغب ثبال تېپىۋاٌّىغىَذى دەپ لورلىّەْ
 .دەپ ضورىذى لبضىُ_ ئۇٔىڭغب ٔېّە ثوٌغبٔتي؟ _ 
دەپ پىچىرٌىذى _ . دىٍػبت ئبرىّىسدىىي ئەڭ لورلۇٔچبق ثىرضي ئىذى_ 

. ئۆتىەْ ھەپتىذە دەرضتىٓ چۈغۈپ ئۆٍگە وېتىۋاتبتتۇق_ ٍېٕىذىىي ثبال ئۇٔىڭغب، 
ٍبْ ووچىذا ٍوي ثوٍىذا وېتىۋاتمبْ ثىر ئبدەَ ٍېٕىذىٓ ٍبٌغۇز ئۆتۈپ وېتىۋاتمبْ ثىر 
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‘ !ئبٌالۇ ئەوجەر’خىتبً ثبٌىطىٕي وبپال لىٍىپ تۇتۇۋېٍىپ ثىسگە لبرىتىپ تۇرۇپال 
دېگىٕىچە لوٍٕىذىٓ ئۇزۇْ ثىر پىچبلٕي چىمىرىپ ئۇ خىتبً ثبٌىطىٕىڭ ثوٍٕىٕي 

تۇٍۇلطىس . غبرتال لىٍىپ ثوغۇزٌىۋېتىپ ٍبٔذىىي تبِذىٓ ئبرتىٍىپ ٍولبپ وەتتي
چىََب لىٍىػىپ -ٍۈز ثەرگەْ ثۇ ۋەھىّىذىٓ ھەِّىّىسال لورلۇپ وېتىپ لىََب

چوڭ ٍوٌذىٓ ئۆتۈپ وېتىۋاتمبْ پبتروي خىتبٍالر ئبۋازىّىسٔي . ۋارلىرىػىپ وەتتۇق
ٍەردە ھېٍىغىچە جېٕي چىمّبً تېپىرالپ . ئبڭالپ ثۇ تبر ووچىغب ٍېتىپ وېٍىػتي

لبٔغب چىٍىػىپ ٍبتمبْ خىتبً ثبٌىطىٕي وۆرۈپ، ثىسٔىڭ ھەِّىّىسٔي تۇتۇپ 
ئبٔذىٓ ثىر تۆِۈر لەپەزدەن ِبغىٕب ثىٍەْ ثۇ ٍەرگە ئېٍىپ . ضوالپ لوٍۇغتي
ثۇ ئبرىذا دىٍػبت . ھەِّىّىسٔي ئۇرۇپ لىَٕبغمب ثبغٍىذى. وېٍىپ ضوالغتي

ئۇ ئبدەَ ثىسٔىڭ لوغٕىّىس ضبۋۇت لبضطبپ ’: لبرىۋاً ِبڭب پىچىرالپ ِۇٔذاق دېذى
ئۇ وىػىٕىڭ ثىر ثبٌىطىٕي ئۆتىەْ ئبٍالردا خىتبً پبتروٌٍىرى . دېگەْ وىػي غۇ

ضورالتب ھېچٕېّىٕي ’ِەْ ئۇٔىڭغب .  دېذى‘ئۇرۇپ ئېغىر ٍبرىالٔذۇرىۋەتىەْ
 . ... دېگۀىذىُ‘ثوٌّىطب ئۆزەڭگە ثبال تېپىۋاٌىطەْ. وۆرِىذىُ دەپال تۇرىۋاي

لبضىُ ئۇٔىڭ گېپىٕي ثۆٌۈپال _ ثۇ دىٍػبت دېگىٕىڭ لبٔذاغىراق ثبال؟ _ 
 .ضورىذى
خەق ثۇ ئبٍبٌٕي . ئۈگەً ئبپىطي ئۇٔي ثەوال ئۇراتتي. ئۇ ئبپىطىغب ئۈگەً_ 

. دىٍػبتٕىڭ دادىطىّۇ ثەوال ھبرالىەظ ثىرضي. ثۇزۇق خوتۇْ دېَىػىذۇ
. دىٍػبتٕي دادىطىّۇ ئۇرىذۇ. وەچىىچىال ووچىذا ِەش ثوٌۇپ ٍېتىپ لبٌىذۇ

دىٍػبت ثۇالرغب چىذىّبً ٔەچچە لېتىُ ئۆٍىذىٓ لېچىپ ِەوتىۋىّىسٔىڭ 
 .وۆِۈرخبٔىطىذا ئوغۇرٌۇلچە ٍېتىپ ٍۈردى

 خىتبً ثبٌىطىٕي ئۆٌتۈرگەْ ئۇ ئبدەِٕي ضەْ تؤۇِطەْ؟_ 
 .ِەْ دىٍػبتالرٔىڭ ِەھەٌٍىطىذىىىٍەرٔي تؤىّبٍّەْ. ٍبق_ 
لبٔذاق لېٍىع ’. لبضىُ ٔېّە دېَىػىٕي ثىٍەٌّەً ئوٌتۇرۇپ وەتتي_ ... ... _ 

ئۇٔذاق . وېرەن؟ ثۇ دىٍػبت دېگىٕي ئۆٍىذىّٕۇ ضۇ ئىچّىگەْ ثبٌىذەن لىٍىذۇ
ضورالتب تبٍبلمب چىذىّبً . ثبٌىالردا ھەِّە وىػىگە ئۆچّۀٍىه ثوٌىػي ِۇِىىٓ

 لبضىُ ئوٍٍىٕىپ ثۇ ٍەرگە وەٌگۀذە ٍېٕىذىىي ‘ثىرٔىّە دەپ لوٍۇپ ثبالدا لبالرِۇ؟
ثوٌّىطب دىٍػبتٕي ئبضتب ئۇٍغۇتۇپ ثبلبِطۀَب؟ ثبغمىالر تۇٍۇپ _ . ثبٌىغب ثۇراٌذى

 . ...لبٌّىطۇْ
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 ئوْ ئىىىىٕجي ثبة

 خبسىَەت
 

دەۋەتّىطەَ لۇرضىغىُ ٍېرىٍىپ وېتىذىغبٔذەوال _ 
 .لىٍىذۇ، چىذىَبٌّبٍال لبٌذىُ

ئۇٔذاق ثوٌطب ئبۋاي ِبڭب دەپ ثبلمىٕە، ئىچىڭ ثوغبپ _ 
 .لبالِذۇ تېخي، وۆرۈپ ثبلبٍٍي

 وبِېردىىي ضۆھجەتٍەردىٓ     __                              
 

 .وبِېرٔىڭ ضىرتىذا گۇٔذىپبٍالرٔىڭ ئبٍبق تبۋۇغٍىرى ٍېمىٍٕىػىپ وەٌذى
 !پىچىرٌىػىپ تۇرِبً ئۇخالظ! ھبٍۋأالر! ئۆٌگۈڭ وېٍىػىۋاتبِذۇ_ 

ثىرلبٔچە ضبئەتتىٓ وېَىٓ . ئەتىطي ضوراق ٔۆۋىتي دىٍػبتمب وەٌگۀىذى
. ئۇٔي ئۆٌۈوتەن لىٍىپ وبِېرغب ضۆرەپ وىرىپ تبغٍىۋېتىپ چىمىپ وېتىػتي

ز ۆوېَىٓ ِەٌۇَ ثوٌذىىي، ھېٍىمي خىتبً ثبٌىطىٕىڭ ئۆٌتۈرۈٌىػىٕي ثۇ ثبال ئ
ئەِّب خىتبٍالر دىٍػبتٕىڭ ئبدەَ . ئۈضتىگە ئېٍىۋېٍىپ چىڭ تۇرۇۋاٌغبْ

ئۆٌتۈرەٌىػىگە زادىال ئىػۀّىگەْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭ جبھىٍٍىمىغب غەزەپٍىٕىپ 
 . ئۇضتىخبٍٔىرىٕي وۈوۈِتبٌغبْ لىٍىۋەتىىچە ئۇرۇپ لىَٕىۋەتىەْ

ثىچبرە ثبال ئىىىي وۈْ غۇ پېتىچە ھوغىغب وېٍەٌّەً ٍېتىپ، ئبخىرى 
 !وبِېردا ٍبتمىٕىچە جبْ ئۈزدى

دەپ لبضىُ ئۇ ثبٌىٕىڭ ثىھۇدە ئۆٌتۈرۈٌگۀٍىگىذىٓ ئىچي _ ! ثىچبرە ثبال’
ثەٌىىُ ئۇ ثبال ثىٍەْ ٍبخػىراق ضۆزٌىػىپ دەردىٕي ئبڭالپ _ . ئېچػىپ وەتتي

دەپ ئوٍٍىٕىپ، ثىرٔەچچە ‘ .ثەرگەْ ثوٌطبَ ثۇٔچە پبجىئەگە لبٌّبش ثوالرىذى
 .وۈٔگىچە پوخ ٍبۋاٌغبٔذەوال ثوٌۇپ جىّىپ لبٌذى

 خىَبٌىذىٓئۇ، ثىرلبٔچە وۈٔذىٓ وېَىٕال ئبراْ ثۇ ثبال توغرىطىذىىي 
 . ...لۇتۇٌۇپ، ِىڭ تەضتە ئۆزىٕىڭ ئەضٍىّىٍىرىگە لبٍتبٌىذى

 
غۇ، وؤب خۇٍۇَ دەڭب، ٍبتالرغب وېتىپ لبٌغىٕىّذىٓ ضىسگە ”گۈٌجبھبر 
. پبتال وېٍىذىغبْ ثوٌىۋاٌذى-دېگىٕىچە لبضىّٕىڭ ئۆٍىگە پبت“ وەتطۇْ دېذىُ
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. خبضىَەتٕىڭ وەٌّەٍذىغبْ وۈٍٔىرىٕي ثىٍىۋېٍىپ وېٍىپ تۈٔەپ وېتەتتي
دەضٍىۋىذە ثۇ ئىػالر لبضىّغىّۇ غەٌىتە تۇٍۇٌغبٔذەن لىٍطىّۇ، ۋالىتٕىڭ ئۆتۈغىگە 

ھەتتب گۈٌجبھبرٔىڭ ثۇ . ئەگىػىپ ئۇِۇ ثبرغبٔطېرى ثۇ ئىػالرغب وۆٔۈپ لېٍىۋاتبتتي
ئىػالردىىي ِبھبرىتي لبضىّٕىڭ ئۇٔىڭغب ِەھٍىَب ثوٌىػىغىّۇ ضەۋەپ ثوٌّبلتب 

 .ئىذى
غۇٔذالتىّۇ، گۈٌجبھبر غوخ ۋە ئەلىٍٍىك ثىسەڭٍەردىٓ ثوٌغبچمب، تۇرِۇظ 

جەھەتتىىي ثۇ ئەٍىۋىٕي خبضىَەت ثىٍەْ لبضىُ غۇٔچە تىّطىمٍىػىپ ٍۈرۈپّۇ 
تبپبٌّىغبْ رەضّىٌ پىطتبْ دورىٍىرىٕي، ھەتتب تەٍَبر ئبپتوِبتىه ِىٕبالرٔىّۇ لبٍطي 

ئۇ تېپىپ وەٌگەْ . ثىر خىتبٍٕي ئەپٍەپ ٍۈرۈپ تېپىپ وېٍىپ ٍۈٍىۋىتەتتي
ثوِجىٍىرىٕي خبضىَەت ثىٍەْ لبضىّغب لبٍتب ئۆزگەرتىۈزۈپ، ٍۀە ئۆزى ثىر 

غۇٔذاق وۈٍٔەرٔىڭ ئەتىطىگىال، لبٍطي ثىر خىتبً . ٍەرٌەرگە لوٍۇپ وېٍەتتي
ئەِەٌذارىٕىڭ ٍبوي لبٍطي ثىر خىتبً جبٌالتٕىڭ پبجىئەٌىه پبرتالپ ئۆٌگۀٍىگي 

ثۇ ثىرلبٔچە ئبً ئىچىذە گۈٌجبھبر ئىىىي خىتبً ثبغمبرِب . غەھەرگە پۇر وېتەتتي
ثبغٍىغىٕىڭ ئبئىٍىطىٕي، ثىر خىتبً ٔبزىرىٕىڭ پىىبۋىٕي ۋە ثىر خىتبً 

ثۇ لىس، ئىػىغب ئبالھىذە ھەۋەش لىٍىپ ثېرىٍىپ . ئبغخبٔىطىٕي پبرتٍىتىۋەتىۀىذى
 .ھەرىىەت لىٍىپ وەٌّەوتە ئىذى

گۈٌجبھبر ثىر وۈٔىطي خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ ئبالھىذە ٍوغۇرۇْ ئىچىي 
ِبتېرىَبٌىذىٓ ثىرٔي لوٌغب چۈغۈرۈپ، ھەِذە لبضىّٕىڭ پېَىغب چۈغىەْ ثىر 

خىتبً تەٍتىَىٕي ئۇجۇلتۇرىۋېتىپ، ثۇٔىڭ ِۇوۆپبتي ئۈچۈْ لبضىّٕىڭ ٍېٕىذا ثىر 
ئۇ، ٍۇغبْ ثىر ثوپىذەن تۈگۈن ثىٍەْ ثىرگە . وېچە لۇٔىۋېٍىػمب رازىٍىك ئېٍىۋاٌذى

ٔەٌەردىٕذۇ ثىرٍەرٌەردىٓ تېپىپ وەٌگەْ ثورداق لوً گۆغي، ٍېڭي وۆوتبتالر ۋە 
تبِبوىطىٕىّۇ ئېٍىپ ' وبِېً'ئېطىً ۋىطىي ھبرالٍىرى ثىٍەْ ئىىىي ثوالق 

 :وەٌگۀىذى
وەٌّەش تبِبوىالرٔي چېىىپ ٍۈرِەً، ِۇغۇ -ثۇٔذىٓ وېَىٓ ضىسِۇ وەٌطە”

 “.پۇٌىذىٓ غەَ ٍېّەڭ. تبِبوىغب وۆٔىۋېٍىڭ
ئۇ، چەثذەضٍىه ثىٍەْ ئىىىي خىً لوۋرۇِب تەٍَبرالپ، ئىىىي وىػىٍىىال 

لبضىّٕي زورالپ ٍۈرۈپ ثىرٔەچچە ئىطتبوبْ ئۈزۈَ . لىٍىپ گۈرۈچ دەٍِىذى
ئۆزىّۇ ثىرٔەچچە لەدەھ ۋىطىىذىٓ وېَىٓ، ئۆپىىذەن . ھبرىغىٕىّۇ ئىچىرىۋەتتي

 . ...لىسىرىپ ئبالھىذە ئېچىٍىپ وەتىۀىذى
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گۈٌجبھبر ِؤچىذىٓ چىمىۋېتىپ چېچىٕي ٌۈڭگىگە ئوراپ ثوٌۇپ لبضىّٕىڭ 
 .ٍېٕىغب وېٍىپ ئوٌتۇردى

ئبٌذىٕمي وۈٔىطي ثىر ھېطبپتب ِەْ . دىممەت لىٍّىطىڭىس ثوٌّبٍذىىەْ”
 “.ضىسٔىڭ جېٕىڭىسٔي لۇتۇٌذۇرىۋاٌغبْ ثوٌذۇَ

 . دەپ چۈچۈپ ضورىذى لبضىُ_ “ لبٔذاق لىٍىپ؟”
ئۆتىەْ ھەپتىذە ِەْ ضىسگە ئەوىٍىپ ثەرگەْ تەغۋىمبت ۋارىمىٕي ثىر ”

ئبپتوۋۇزٔىڭ وەٍٕىگە چبپالۋاتمىٕىڭىسدا ضىسٔي ثىر خىتبً تەٍتىَي وۆرۈپ 
ھېٍىّۇ ٍبخػي، دەي غۇ ۋالىتتب . ثېرىپ دەرھبي ضبلچىغب ِەٌۇَ لىٍىپتۇ. لبٌغبٔىىەْ

ئۇ تۇڭگبْ . ضبلچىذا ٔۆۋەتچىٍىه لىٍىۋاتمبْ وىػي ثىر تۇڭگبْ ضبلچي ئىىۀذۇق
ضەْ دەرھبي ئۆٍىڭگە ثېرىپ ضبلالپ تۇر، ثىس ھبزىرال ثۇ ’: ضبلچي تەٍتەٍگە

تېررورچىٕي تېپىپ لوٌغب ئبٌىّىس، ضەْ ثۇ گەپٕي ثبغمب ھېچىىّگە دېّەً تۇر، 
 دەپ ‘ئبرىّىسدا ئىػپىَوْ وۆپىَىپ وەتتي، ھبٍبتىڭ خەتەرگە ئۇچىراپ لبٌّىطۇْ

ثىر ئبِبي لىٍىپ ’: لورلۇتۇپ لوٍۇپ، ثۇ گەپٕي دەرھبي ِبڭب خەۋەر لىٍىپ لوٍذى
غۇ ئۇٍغۇر گوڭچېڭػىٕي ٍۇغۇرٔۇپ ٍۈرۈغىە خەۋەرٌۀذۈرۈپ لوٍغىٍي 

ثۇ ’: ِەْ ٔېّە لىالرىّٕي ثىٍەٌّەً، ئۇٔىڭغب ٍبٌۋۇردۇَ!  دېّەضّۇ‘ثوٌّبضّۇ؟
 دېگىٕىّذە، ئۇ ‘ئىػٕي ھېچىىّگە دېّىطەڭ، ئبڭغىچە ِەْ ئۇٔي لبچرىۋەتطەَ

ِەْ ضېٕي وۆرِىذىُ، ِەْ دېّىطەَ ئۇ تەٍتەً ثەرىجىر ’: تۇڭگبْ ۋارلىراپ تۇرۇپ
لبرىطبَ ئۇ . دە، ئبٌمىٕىّغب وىچىه ثىر لەغەزٔي تۇتمۇزۇپ لوٍذى-دېذى‘ !دەٍذۇ

لبرىغبٔذا ئۇ خىتبً تەٍتىَي ئۇ . خىتبً تەٍتىَىٕىڭ تەپطىٍي ئبدرىطي ئىىەْ
تۇڭگبٕٔي ئۆزىٕىڭ خىتبٍٍىرىذىٓ دەپ ثىٍگەْ ثوٌطب وېرەن، ئبدرىطىٕي ئېٍىپ ئۇ 
وبپىر ئۆٌّەٍذىغبْ لېرى تەٍتەٍٕىڭ ئۆٍىگە ثبرضبَ ئۆٍىذىٓ تبالغب چىمّبً ٍبٌغۇز 

ثبالڭٕىڭ ضەٍپۇڭچىٍىك وبرخبٔىطىذىٓ ِۇٔچىٍىه وىَىُ ’. ئوٌتۇرغبٔىىەْ
دەپ ٍبٌغبْ گەپ لىٍىپ ئۆٍىگە وىرىۋېٍىپ، ئۇ وبپىر تەٍتەٍٕي ‘ ثورۇتّبلچي ئىذىُ

دېگەچ، ثېرىپ ثبٍب ئېٍىپ وىرگەْ _ . ٌۈڭگىذە ثوغۇپ تۇٔجۇلتۇرىۋەتتىُ
ثۇٔذىٓ وېَىٓ _ . تۈگۈوٕىڭ ئىچىذىٓ ئېطىً ثىر خۇرۇَ پبٌىػوپىىٕي چىمبردى

 “.غۇ لبرا پەٌتوٍىڭىسٔي ٍولىتىۋېتىڭ
گۈٌجبھبر ثبٍىمي دەھػەتٍىه گەپٍەرٔي لىٍىپ ثوٌۇپ ٍۀە ثىرخىَبٌىذا ٍوق 

ٍبراغّىغبٍٔىمىغب زەڭ ضېٍىپ لبراغمب -لبضىّغب وەٍگۈزگەْ پبٌىػوپىىٕىڭ ٍبراغمبْ
 .وىرىػىپ وەتتي
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 ٔىڭ لبرارى دېگۀذەن ‘ٍېڭي ئبً لوغۇٔي’ثۇ ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبْ گۈٌجبھبر 
. پبتال ٍېڭىالپ تۇرىذىغبْ ثوٌىۋاٌذى-ثبھبٔىالر ثىٍەْ لبضىّٕىڭ ئۇچىطىٕي پبت

غۇٔچە لىطچىٍىك زاِبْ ثوٌۇپ وەتىۀٍىىىگە لبرىّبً، ئۇٔىڭ ئۆٍىگە ثورداق 
لوً گۆغٍىرى، ئېطىً ھبرالالر، ئېطىً تبِبوىالر، ٍېڭي وۆوتبتالرٔي ئۆوطۈتّەً 

ھەتتب ثەزىذە ۋەزىپە ئىجرا لىٍىع ئۈچۈْ دېگەْ . توغۇپ تۇرىذىغبْ ثوٌىۋاٌذى
ثبھبٔىالر ثىٍەْ لبضىّٕىڭ ٍېٕىغب ثىرٔەچچە ِىڭ ضوِذىٓ ٔەڭ پۇي ضېٍىپّۇ 

. دەرۋەلە، گۈٌجبھبر، خبضىَەتٕىّۇ ثۇ جەھەتتە ئۇٔتۇپ لبٌّىغبٔىذى. لوٍبتتي
دېگۀذەن ٔبِالردا ِىڭ ‘ ۋەزىپە ئۈچۈْ، لوغۇٕٔىڭ لبرارى’ئۇٔىڭ ضوِىىطىغىّۇ 

 .ضوِالپ پۇي ضېٍىپ لوٍبتتي
ئبضتب ثۇٔذاق راھەت تۇرِۇغمب ٍبق -ثۇٔچە پۇي تۇرغبْ ٍەردە، لبضىّّۇ ئبضتب

غۇٔذالتىّۇ ئۇ وېچىطي گۈٌجبھبرٔي لىطتبپ . دېّەش ثوٌىۋاتّبلتب ئىذى
 :تۇرىۋاٌذى

ضېٕىڭ ئىع ئورٔۇڭ ثوٌّىطب، ھېٍىمي ئبٌّۇتىذىٓ ئېٍىپ وەٌگەْ ٍۈزِىڭ ”
ئۇ وۈٍٔەرگە . ضوَ پۇٌۇڭٕي ثۇٔچە چېچىپ تبرلىتىۋەتطەڭ پبتال تۈگىتىپ لوٍىطەْ

لبٌغىٕىڭذا ضبڭب ِەٍٍي ِەْ ثوالً، ٍبوي خبضىَەت ثوٌطۇْ ٍبردەَ لىٍغۇچىٍىگىّىس 
-ھەر لبٔچە ثوٌطىّۇ تىجەغٕي ئۆگۈٔىػىڭ وېرەن. ٍولٍىغىٕي ٍبخػي ثىٍىطەْ

 “!تە
ئۇ، چبال ِەش . گۈٌجبھبر ئەروىػىٍەردەن ثوَ ئبۋازدا لبھمبھالپ وۈٌۈپ وەتتي

 :خۇِبر وۆزٌىرىٕي لبضىّغب تىىىپ دېذى
ضەْ تېخىچىال غۇ ٍۈز ِىڭ ضوِۇِٕي ضبٔبپ ٍۈرەِطەْ؟ ئۇ پۇي ئبٌٍىمبچبْ ”

دېگۀذەن، ٍېمىٕذا ضىٍەرگە ِۇزاوىرىگە لوٍۇغٕي ئوٍالپ ٍۈرگەْ ثىر . تۈگىذى
لىسىك ٍېرى، . ئۇ ثبال ئىٕتبٍىٓ چەثذەش ٍبٔچۇلچي ثىرضي. ٍېڭي ٔبِسات ثبر ئىذى

ِەْ ئۇ . ئۇٔىڭ ووِپَۇتېردىٓ پبٍذىٍىٕىع ئىمتىذارىّۇ ئبالھىذە ئۈضتۈْ
ئۇٔىڭغب پبرتالتمۇچ . ٍبٔچۇلچىٕي خېٍي ئبٍالردىٓ ثېرى وۆزىتىپ ٍۈرىّەْ

ثوِجىٍىرى، ٍوغۇرۇْ ئۇچۇر، ٍۇِػبق دېتبي -پىطتبٍٔىرى، پبرتالتمۇچ دورا
ِبي -تەخطىٍىرىٕي ئوغۇرٌىتىع، خىتبٍالردىٓ، ھۆوۈِەت ئورۇٍٔىرىذىٓ پۇي

ۋەزىپىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕىال . ئوغۇرٌىتىع ۋەزىپىٍىرىٕي تبپػۇرغبٔىذىُ
ھەتتب ئۆتىۀذىىي خىتبً چۇجبڭىٕىڭ . ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئورۇٔذاپ وېٍىۋاتىذۇ

ووِپَۇتېرٔي ئۇٍبْ . ئۆٍىگە ضبئەتٍىه ِىٕب لوٍۇپ چىمىػٕىّۇ ئۇ لىٍغبٔىذى
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ووچىالپ، ثۇٍبْ چۇخچىالپ ٍۈرۈپ، ھۆوۈِەتٕىڭ ثەزى ٍوغۇرۇْ ئبرخىپٍىرىٕىّۇ 
ِەْ ئۇٔي ٍۀە ثىر لېتىُ پبرتٍىتىع ھەرىىىتىگە . لوٌغب چۈغۈرۈپ وەٌذى

ئۇٔىڭذىّٕۇ ئۆتەٌىطە، ضىٍەرگە . لبتٕبغتۇرۇپ ضىٕبپ ثبلّبلچىّەْ
ِبلۇي دېطەڭالر ئۇٔي لوغۇٔىّىسٔىڭ ئەڭ ئبخىرلي ئەزاٌىمىغب . تؤۇغتۇرىّەْ

دېگۀذەن، ِۇغۇ وۈٍٔەردە . وبٔذىذات لىٍىپ لوثۇي لىالٌىػىّىس ِۇِىىٓ
ئىػٍىتىۋاتمبْ پۇٌٍىرىّىسِۇ ئۇٔىڭ ثىر خىتبً ثبٍۋەتچىطىٕي ئۇجۇلتۇرىۋېتىپ 

ئۇ ٍبٔچۇلچىّىس غۇ . ئوٌجب ئبٌغبْ ئىىىي ٍۈز ئەٌٍىه ِىڭ ٍىۋەْ پۇٌىذىٓ وەٌذى
ِەْ ثۇ لېتىُ ئۇٔىڭغب .  دەپ ِبڭب ثەرگۀىذى‘تەغىىٍىّگە تبپػۇردۇَ’پۇٌٕي 

ضېٕي پبظ لىٍغبْ ھېٍىمي لېرى تەٍتەٍٕىڭ ئوغٍي ئبغمبْ ضەٍپۇڭچىٍىك 
لبٍطي وۈٔىطي خبضىَەت . وبرخبٔىطىٕي پبرتٍىتىۋېتىػٕي ۋەزىپە لىٍىپ ثېرىّەْ

ثىٍەْ ئىىىىڭالر ئۆزگەرتىپ لۇراغتۇرۇپ ثەرگەْ ِىٕبٍىڭالرٔىّۇ ئۀە غۇ 
 “!ئۇ تۈٌىىذەن لۇۋ، ٍبِبْ چبلمبْ ٔېّە.  غب ثېرىّەْ‘ٍبٔچۇلچي’

ئۇ، ِۇغۇ ٍېػىغب وەٌگىچە ھېچمبٔذاق ثىر ئوغرى : لبضىُ ئوٍٍىٕىپ لبٌذى
ِبٔب ئۀذى ثىر ئوغرىٕىڭ ئوغۇرالپ ثەرگەْ . ثىٍەْ دوضتٍىػىپ ثبلّىغبٔىذى

پۇٌىٕي خەجٍەپ ٍۈرگىٕىٕي ثىٍگىٕىذىٓ وېَىٓ ٔېّە دېَىػىٕي ثىٍەٌّەً 
تۇرغىٕىذا، ثۇٔي ئبزدەپ ئۇٔىڭ ثىٍەْ غۇٔچە ئۇٌۇغ ثىر ئىع ئۈضتىذە ثىرٌىىتە 

پبئبٌىَەت لىٍىذىغبٔىٍىغىٕي ئوٍالپ، دەرھبي ثۇٔذاق ثىر تەغىىالتتب 
ئۇٔىڭ ٔەزىرىذە ٍبٔچۇلچي . لبالٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرِەوتە ئىذى

ئۇ ئبضتب ٍوتمبٔذىٓ . دېّەن، ۋىجذأطىس دېگەْ ثىٍەْ ثىر ِۀىذە وېٍەتتي
ضۇغۇرۇٌۇپ چىمىپ ٍۇٍۇٔۇغٕي ثبھبٔە لىٍىپ گۈٌجبھبردىٓ ٍىرالٍىػىپ ئوٍغب 

 . پبتتي
گبٌىطىٓ پىذائىالر »لبضىُ ثىر ٍىٍٍىرى ئبالھىذە ھەۋەش لىٍىپ وۆرگەْ 

ئۇ وىٕودا تۈرِىذە ٍبتمبْ . دېگەْ چبتّب تېٍېۋىسىَە وىٕوضىٕي ئەضٍىذى« لوغۇٔي
خەٌمئبراٌىك داڭٍىك ثەظ ئوغرىٕىڭ تۈرِىذىٓ چىمىرىٍىپ ٔېّىطالر ثىٍەْ 

ٍوغۇرۇْ جەڭ لىٍىع پبئبٌىَىتىگە ضېٍىٕغبٍٔىغي تەضۋىرٌۀگەْ ثوٌۇپ، ثۇ 
ئوغرىالر ئبدەتتىىي وىػىٍەر لىالٌّبٍذىغبْ ِۇغەلمەتٍىه ھەرىىەتٍەرٔي ثەوال 

ئەجەثب، ثۇ ئىع ثىسدىّۇ ’. ئبضبْ پەٍذا لىالٌىغبٍٔىغىٕي وۈرۈپ ھەٍراْ لبٌغبٔىذى
 لبضىُ ٍۀە، لبٍتب تەرثىَە ئبٌغبْ ئبچبرچىٍىك ‘ثوٌىذىغبْ ئىػالردىٓ ئوخػىّبِذۇ؟

ثىر وۈٔىطي ٍىراق ئېتىسٌىك : دەۋىرٌىرىذىىي ثىر لىسىك ئىػٕي ئېطىگە ئبٌذى
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ئىػىٕي تۈگىتىپ وەتّۀٍىرىٕي ِۆرىطىگە ئېٍىػمىّۇ ِبجبٌي ٍوق ٍەردە 
ئېچىپ ٍوٌذا ئبراْ وېٍىۋاتمىٕىذا، ٍوي ئۈضتىذە -تبوىراڭٍىتىپ ضۆرۈغۈپ ھېرىپ

ثىرگە وېتىۋاتمبْ ضبۋاغذاغٍىرى . ئۇغتۇِتۇتال ثىر وبٔبپ خبٌتىٕي وۆرۈپ لبٌىذۇ
ثىٍەْ ثۇ خبٌتىٕي ئېچىپ لبرىغبٔىذى، ئىچىذىٓ ثىرِۇٔچە لۇرۇتۇٌغبْ لوغۇق ٔبْ 

ثۇ ثەٌىىُ لبٍطي ثىر دېھمبٕٔىڭ ھبرۇۋىطىذىٓ چۈغۈرۈپ ’ئۇالر، . چىمىپ لبٌىذۇ
لۇرضبلٍىمتب پۇتٍىرىٕي - دەپ ئوٍٍىغبْ ثوٌطىّۇ، ئبچ‘لوٍغبْ ٔېٕي ثوٌطب وېرەن

ئبرأال ضۆرىػىپ وېٍىۋاتمبْ دوضالر ئىٕطبپ دېگەْ ئۇلۇِٕي ِېڭىٍىرىذىٓ 
ئۇالر دەرھبي ٔېرىذىىي ثىر وبرىس ئبغسىغب ثېرىپ ھېٍىمي . ضۈپۈرۈپ تبغٍىغبٔىذى

ٔبٔالردىٓ ثىرضي ثىردىٓ لوٌىغب ئېٍىػىپ، خۇددى خىتبٍالرغب ئوخػبظ وەٍٕىٕي 
. لىٍىػىپ ئوٌتۇرغبْ ھبٌذا ٔبٕٔي ضۇغب چىالپ تۇرۇپ راضب ِەززە لىٍىػمبٔىذى

لورضبلٍىرىٕي لۇرۇق ٔبٔذا توٍغۇزۇغۇپ ِبغذۇرغب وەٌگەْ ثۇ دوضالر، خبٌتىذا 
ٍېرىّذىٓ ثۆٌۈغۈپ لوٍۇٍٔىرىغب تىمىپ ٍبتىمىغب - ئېػىپ لبٌغبْ ٔبٔالرٔىّۇ ثىرەر

ئۇالر ِەھەٌٍىگە وەٌگۀذىٓ وېَىٓ ثىرگە تەرثىَە ئبٌغىٍي . لبٍتىپ وېٍىػىذۇ
وەٌگەْ لىس ضبۋاغذاغٍىرىغىّۇ ٔبْ توغرىٍىك ئېغىس ئېچىػّبً، ئۇتتۇر ٍبتبلٍىرىغب 

ٍېرىُ وېچىذىٓ ئبغمبْ، . وىرىپ ٔبٍٔىرىٕي ثىر ٍەرٌەرگە تىمىپ لوٍۇغغبٔىذى
ھەِّە پۇغۇٌذاپ ئۇٍمىغب وەتىۀذە، ثىر ثۇٌۇڭذىٓ ئبت لؤبق ٍىگۀذەن 

لبضىُ ثۇ ئبۋازدىٓ ئۇٍغۇٔۇپ . گۇرۇضٍىتىپ ٔبْ ٍىگەْ ئبۋاز وېٍىػىە ثبغالٍذۇ
وېتىپ لبرىطب تىمىپ لوٍغبْ ٍېرىذىىي ھېٍىمي ٔېٕي ٍوق تۇرغبْ، غۇڭب ئۇ 

دەرغەزەپ ثىٍەْ ئورٔىذىٓ چبچراپ لوپۇپ ھېٍىمي ثۇٌۇڭذىىي ضبۋاغذىػىٕىڭ 
لبضىُ ثۇ ۋەلەٌەرٔي ئېطىگە . ... گېٍىغب ئېطىٍىپ پوِۇدالٍىػىپ وەتىۀىذى

ئېٍىپ، ئۆزىٕىڭّۇ ئۇٔچىٍىه پبوىس ثىرضي ھېطبپالّٔبٍذىغبٍٔىغىٕي ئوٍالپ ضەي 
 . ٍۇِػىغبٔذەن لىٍذى

ثۇ ۋەلۀي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرگىٕىذىٓ وېَىٓ، ئىىىي چىٕىغب چبً لۇٍۇپ 
 .وىرىپ گۈٌجبھبرغب ٍېمىٓ وېٍىپ ئوٌتۇردى

گۈٌجبھبرِۇ ٍېڭىال ٍۇٍۇٔۇپ _ ھە، لبضىُ ئەپۀذى، جىّىپال وەتتىڭىسغۇ؟ ”
چبٍذىٓ ثىرٔي ئوتالپ لوٍۇپ، لبضىّٕىڭ . چىمىپ چېچىٕي لۇرىتىۋاتمبٔىذى

ثىر ٍبٔچۇلچىٕي ثۇ _ لوٌىذىىي تبِبوىطىٕي ئېٍىپ لبتتىك ثىرٔي غورىۋاٌذى، 
لبٔذاق؟ ئۇ ثبٌىٕي ھەرلبٔچە ئەضىي -ۋەتۀگە پۇخرا لىٍغىڭىس وەٌّەٍۋاتبِذۇ

 “دېطىڭىسِۇ ِۀذىٕغۇ ٍبخػىذۇ؟
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دەپ لبضىُ ٍبٌغبْ _ “ ...ِېٕىڭ ئۇٔذاق دېَىع ٔىَىتىُ ٍوق، ... ٍبق، ٍبق، ”
 .تەثەضطۈَ ثىٍەْ وىىەغٍەپ ئۆزىٕي ئبلالغمب تىرىػتي

دېذى گۈٌجبھبر لوٌىذىىي _ ! دە-ضىٍەر ھەلىمەتۀّۇ ضېطىك زىَبٌىَالر”
لبرا -ئۇٔىڭ ثېػىٕي لبپالپ وەتىەْ لبپ. تبِبوىٕي لبضىّغب لبٍتۇرۇپ ثېرىۋېتىپ

ئۇ ثبٌىٕي ِەْ خېٍي وۆپ _ ثۇجۇغۇر چبچٍىرى ووپۇپ ئبالھىذە پبرلىراپ تۇراتتي، 
ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىّۇ ئبضبضەْ ِېٕىڭىي ثىٍەْ ئوخػىػىپ . ضۈرۈغتە لىٍىپ ثبلتىُ

ز ۋالتىذىىي ئبپەتٍىه ٍىٍالردا ئۇ ثبٌىٕىڭ ئبوىطي ئوغۇرٌۇق ۆئ. وېتىذىىەْ
ئۇ ثبال ثۇ خۇٍٕي . لىٍىپ ٍۈرۈپ ٍىتىُ لبٌغبْ ئۇوىٍىرىٕي ثېمىپ چوڭ لىٍغبٔىىەْ

ئبوىطىذىٓ ئۆگۀگەْ ثوٌطب وېرەن؟ ئەِّب ھېچمبچبْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍېٕىغب لوي 
لبرىّبِطىس، غۇ ھبٌەتتە . ئۆزىّۇ ثەوال زىرەن، چبلمبْ ثبال. ضېٍىپ ثبلّىذىُ دەٍذۇ

تۇرۇغٍۇلّۇ ئۈچ ٍىٍٍىك تېخٕىىوِٕي پۈتتۈرۈپ ئۇضتب ثىر ووِپَۇتېرچي 
ئۇ ھبزىر رەضّي خىتبٍالرغىال زىَبْ ضبٌىذىغبْ زاِبٔىۋى ئوغرىالرٔىڭ . ثوٌىۋاٌغبْ

ٍبدى خىتبٍالرٔىڭ -ثوٌۇپّۇ ئۇٔىڭ پۈتۈْ ئىطي. ثىرضىگە ئبٍالٔغبْ
پروگىراِّىٍىرىٕىڭ ضىرىٕي ثىٍىۋېٍىپ، ئۇالرٔىڭ ثەتٍىرىگە وىرىپ ھېطبۋاتٍىرىٕي 

لبٔذاق لىٍغبٔذا لبالٍّبلبٔالغتۇرىۋەتىىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمي ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرۇظ 
دورا جەھەتتىّٕۇ خېٍي وۆپ ٍبردىّي -ئۇ ثىسگە ئوق. ثىٍەْ ِەغغۇي ئىىەْ

. ئۇٔذاق ثىرضي تەغىىالتىّىسغب ثەوال زۆرۈر ئىذى. تىگىذىغبٍٔىغىذا گەپ ٍوق
_ “ .ِەٍٍي، ثۇ گەپٕي ھبزىر تبالغّبٍٍي، ئۇ ئىػٕي وېَىٓ ٍۀە ِۇزاوىرە لىٍىػبرِىس

گۈٌجبھبر وۆپۈپ وەتىەْ چبچٍىرى ئبرىطىغب لبضىّٕي وۆِۈۋەتىىذەن ئېڭىػىپ 
 .ئۇٔي ضۆٍۈپ لوٍذى

ِەٍٍي ئۆزى ثوٌطۇْ، ٍبوي . لبضىُ ھەلىمەتەْ ئىىىىٍىٕىپ لبٌغبٔىذى
خبضىَەت ثوٌطۇْ ئوڭالپ ثىرەر پبرتالتمۇچ لوٍۇغٕىّۇ وېٍىػتۈرەٌّەً 

ئەگەر گۈٌجبھبرٔىڭ ٍبردىّي ثوٌّىغىٕىذا، ئۇالر . ٍۈرگۀٍىگىّۇ راش ئىذى
ئۇالر ثىرھبزا جىُ ئوٌتۇرۇپ . ئىىىىطي ثەوال تەش وۈٔگە لبٌغبْ ثوالتتي

 . ...تبِبوىٍىرىٕي چېىىػىۀذىٓ وېَىٓ، لبٍتىذىٓ ٍوتمبٔغب وىرىپ وېتىػتي
 

لىطتبڭ وبِېر ئىچىذە ئەضٍىّىٍەر لبٍٕىّىغب پېتىپ لېٍىپ -لبضىُ، لىطتب
غۇڭب ئۇ ضەي . لوٌىٕىڭ ئۇٍۇغۇپ وەتىۀٍىگىٕىّۇ تۇٍّبً لبٌغبٔىذى-پۇت

ئبٔذىٓ ثىر . لوزغىٍىپ وبِېرىٕىڭ ضوغۇق تېّىغب ٍۆٌىٕىپ ئوڭػىٍىۋاٌذى
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وبِېردىػي تبغالپ وەتىەْ پبختىٍىك چبپبٔغب ئۆزىٕي پۈروەپ لبٍتىذىٓ 
 . ...ئەضٍىّىٍەر دۇَٔبضىغب غەرق ثوٌذى

 
وېتىپ -لبرىغبٔذا، خبضىَەتّۇ گۈٌجبھبرٔىڭ ثۇ ئۆٍگە ئوغۇرٌۇلچە وېٍىپ

ثۇٔىڭغب لبضىّٕىڭ ئېھتىَبتطىسٌىك . ٍۈرگۀٍىگىٕي ضېسىپ لبٌغبٔذەن لىالتتي
دېگۀذەن ... ثىٍەْ دەٍذىغبْ گۈٌجبھبر ئۇٔذاق دېذى، گۈٌجبھبر ِۇٔذاق دېذى، 

ثۇٔذاق گەپٍەر تەورارالٔغىٕىذا خبضىَەت . ضۆزٌىرىّۇ ضەۋەپ ثوٌّبلتب ئىذى
تېرىىىپ، گەپٕي ثبغمب تەرەپىە ثۇراغمب ئۇرۇٔبتتي، ٍبوي ثوٌّىطب گېپىٕي ثۆٌۈپال 

-ثۇٔذاق ۋالىتالردا خبضىَەت رەضّىال لىسىرىپ. ثبغمب ئىػالر ثىٍەْ ثوٌۇۋاالتتي
وۈٍٔەغٕي تىٍغب _ غۇٔىڭغب لبرىّبً، ئۇ ٍۀىال لىسغىٕىػٕي . تبتىرىپ وېتەتتي

خبضىَەت، گۈٌجبھبرٔىڭ ئبضّبٔغب پىچبق . ئېٍىػمىّۇ جۈرئەت لىالٌّبٍتتي
ِەْ دېگەْ ئەرٌەرٔىّۇ ئۇضتىٍىك -ئبتىذىغبْ غوخ لىسٌىغىٕي، ھەرلبٔچە ِەْ

ثىٍەْ ئبٌمىٕىذا ئوٍٕىتبالٍذىغبٍٔىغىٕي ٍبخػي ثىٍگەچىە، لبضىّذەن ھېچ ئىع 
وۆرِىگەْ ئەرٌەرٔي گۈٌجبھبر ئبٌٍىمبچبْ ثبرِىغىذا ئوٍٕىتىپ ثوٌغبٍٔىغىٕي، 

لبضىّٕىڭّۇ ئۇزۇْ ٍىٍٍىك ثوٍتبلٍىغىذىٓ وېَىٓ، ثۇٔذاق ثىر ئبٍبٌٕي وۆرۈغي 
ثىٍەْ تەڭ ئۆزىٕي تۇتىۋاالٌّبٍال لبٌىذىغبٍٔىمىٕي خېٍي ثۇرۇٔال ِۆٌچەرٌەپ 

غۇٔذالتىّۇ، ئىٕتبٍىٓ ئېغىر وۈٔگە لبٌغىٕىذا ئۇٔىڭ ثېػىٕي ضىٍىغبْ، . ثوٌغبٔىذى
ٍوي وۆرضەتىەْ ۋە ٍوٌذىػي ئۈچۈْ لىطبش ئېٍىػىپ ثېرىع ثىٍۀال لبٌّبً، 

ۋەتىٕي ئۈچۈْ ئەھّىَەتٍىه ثىر ئبدەَ ثوٌىػىغىّۇ ئبضبضىٌ ضەۋەثچي ثوٌغبٍٔىغي 
ئۈچۈْ، گۈٌجبھبرغب وۈٔذەغٍىه لىٍىّەْ دەپ ئۇٔي رۀجىتىپ لوٍۇغىذىٓ ثەوال 

دېّىطىّۇ ثەزى وۈٍٔىرى لبضىّٕىڭ ثوغىػىپال وېتىذىغبٍٔىغي . ئۀطىرەٍتتي
ھەِذە ئۆً ئىچىذىىي گۈٌجبھبرغىال خبش ئەتتىر پۇرالٍىرىٕىڭ ضېسىٍىػىذىٓ 

. گۈٌجبھبرٔىڭ لبضىّٕي ئبٌٍىمبچبْ ئەٍۋەغىە وەٌتۈرۈپ ثوٌغبٍٔىمىغب ئىػۀگۀىذى
-خبضىَەتىە ٔىطجەتەْ ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ تۇرِۇظ پبئبٌىَىتي ثىر

غۇڭب ئۇ، ثۇ . ثىرىگە چەِجەرچەش ثبغٍىٕىپ وەتىەْ پبئبٌىَەتٍەر ئىذى
لوغۇٔذىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػٕي ٍبوي لبضىّٕي تبرتمۇزۇپ لوٍۇغٕي زادىال لوثۇي 

ثىر تەضەٌٍىطي ٍۀىال -ئۇٔىڭ ثۇ ھەلتىىي ثىردىٓ. لىٍغۇضي وەٌّەٍتتي
لبضىّٕىڭ وۆز لبرچۇغىذا پبرالپ تۇرىذىغبْ پەلەت ئۇٔىڭ ئۆزىگىال ِۀطۈپ 

. دېگۀذەن ئوتٍۇق ٔۇرالرٔىڭ ثبرٌىغي ئىذى' ِەْ ضىسٔي ٍبخػي وۆرىّەْ'ثوٌغبْ 
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ئەضٍىذە خبضىَەتّۇ ثۇ ئۆٍگە ٍبٌغۇز وېٍىػىە خبتىّە ثېرىپ، ئۇٔىڭغب ثبغٍىٕىپ 
لېٍىػتىٓ ضبلٍىٕىّەْ دەپ وۆپ لېتىُ ئۆزىگە ۋەدىٍەرٔي لىٍىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، 

لبضىّٕىڭ وۆزٌىرىذىىي غۇ ِۇھەثجەتٍىه ٔۇرالرٔىڭ ئۆتىۈر چبلٕىػىغب 
ثەرداغٍىك ثېرەٌّەً، لىٍغبْ ۋەدىٍىرىٕي دەرھبي ئۇٔتۇپ وېتىپ، ئۆزىٕي ئۇٔىڭ 

 : لۇچىغىذا وۆرەتتي
لبٔذاق لىٍطبَ ! ٔېّە لىٍىۋەتطەَ ثوالر ضىسٔي! ھەً ضىسٔي، لېرى غەٍتبْ”

دەپ _ “ ِۀذىٓ ثبغمب ثىرضىگە وۆز لىرىٕي ضبٌّبش لىٍىۋىتەرِەْ؟
ئۇ ثىرھبزا . وۆزٌىرىٕي چىّذىپ ئوٍٕبپ وېتەتتي-ئەوىٍىگىٕىچە ئۇٔىڭ ٍۈز

ئەروىٍەپ وۆزىٕي توٍغۇزىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، لبضىُ ثىٍەْ رەضّىٌ جىذدى 
 .ئىػالر ئۈضتىذە ِۇٔبزىرىگە وىرىػىپ وېتەتتي

ئۇالر ئىىىىطي خىتبٍالرٔىڭ ووِپَۇتېرىذىٓ وۆچۈرىۋاٌغبْ خىتبً 
تبجبۋۇزچي ھۆوۈِىتىٕىڭ ٍوغۇرۇْ ثبضتۇرۇغمب دائىر پىالٍٔىرىٕي تبٌالپ تەرجىّە 

ثوٌۇپّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبٔمي ئىچىي . لىٍىػمب وىرىػتي
لىَبپىتىگە دائىر خەۋەرٌەر، لېچىۋاتمبْ خىتبً ضبٔي، ثۇٔذىٓ وېَىٕىي 

ٍەرٌىىٍەرگە ٍۈرگۈزىذىغبْ جبزاالظ ٍوغۇرۇْ پىالٍٔىرى لبتبرىذىىي ئبثساضٍىرىٕي 
ثۇ تەغۋىمبت . تبٌالپ تەرجىّە لىٍىپ تبرلىتىع جەھەتتە وۆپرەن ثبظ لبتۇرۇغتي

ِبتېرىَبٌٍىرىٕي ٍۀە غۇ گۈٌجبھبرٔىڭ ووِپَۇتېرىذا ثېطىپ چىمىرىپ ثېرىػىە 
 . ِۇھتبج ئىذى

ئبٔذىٓ ئۇالر ئۆتىەْ ھەپتىذە غىّبٌذىىي ثىر ۋىالٍەت ثىٍەْ تۇرپبٕٔىڭ 
ِەٌۇَ ثىر ٍېرىذە پەٍذا لىٍىٕغبْ ئىٕتبٍىٓ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع 

ھەرىىىتىٕىڭ ٔەتىجە ۋە تەجرىجىٍىرىٕي، ئۆزٌىرى تۇرىۋاتمبْ ثۇ غەھەردىىي 
خىتبً جبٌالتٍىرىغب زەرثە ثېرىٍگۀٍىه ھەلمىذىىي ئىىىي خەۋەرٔي، ثىرلبٔچە 

خىتبً جبٌالتٍىرى ثىٍەْ ھەددىذىٓ ئبغمبْ ئىىىي ِۇٔبپىمٕىڭ تەپطىٍي 
 .ئبدرىطىٕي ٍېمىٕذا ئىػٍىگەْ جىٕبٍىتي ثىٍەْ لوغۇپ ٍېسىپ چىمىػتي

لوغۇْ ۋەزىپىطىٕي تۈگەتىۀذىٓ وېَىٓ، ِېسىه لىٍىپ چۈچۈرە تۈگۈپ 
ثىرىگە ئەوىٍىػىپ ضەي -تبِبلتىٓ وېَىٓ ئۇالر ئىىىىطي ثىر. ئىچىػتي

 :تېٍىمىپ وۈٌىػىۋاٌذى-ثبٌىٍىك ھىىبٍىٍىرىٕي ئېَتىػىپ تېٍىمىپ. ئوٌتۇرۇغتي
دەٍىتتي _ ثبغالٔغۇچ ِەوتەپ ٍىٍٍىرىّٕىڭ ئبخىرٌىرى ثوٌطب وېرەن،  ”
ثىر لىػٍىغي ثبٌىالر دەرضتىٓ چۈغىىٕىذە توپ ئوٍٕبٍّىس دەپ لبر لبپالپ _ لبضىُ، 
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ئبدەَ ضبٔي ٍەتّىگەچىە، ۋارتبغب ئبدەَ . وەتىەْ لۇرۇق ئۆضتەڭ ئىچىگە چۈغتۇق
ئەِّب ۋارتبٌىك تبظ تبپبٌّبً ثىر تەرەپىە ثىرضىٕىڭ ضوِىىطىٕي . لوٍّىغبٔىذۇق

لبضىُ ئبداظ، . ٍۀە ثىر تەرەپىە لوٍىذىغبٔغب ھېچىىّذە ضوِىب ٍوق ئىذى. لوٍذۇق
دېذى غوخىراق ثىر ضبۋاغذىػىُ، ضەْ ثەرىجىر توپمب ٍېتىػىپ ئوٍٕبغٕي 

. غۇڭب ضەْ ثىر تەرەپتە ئوٌتۇرۇپ ۋارتب تېػي ثوٌۇپ ثەرگىٓ دېذى. ثىٍّەٍطەْ
ئۆضتەڭ ضىرتىذا ثوظ غىۋرىغبٍٔىك لبر . ئىالجىطىس ِۀّۇ غۇٔذاق لىٍذىُ

. ئۇچۇغۇپ تۇرغبْ ثوٌطىّۇ، ئۆضتەڭ ئىچي ئۇٔچىٍىه ضوغۇق ئەِەش ئىذى
ئوٍۇْ . ِۀّۇ ۋارتب تېػي ثوٌۇپ تۈگۈٌگىٕىّچە ئوٌتۇرۇپ تبِبغب وۆرِەوتە ئىذىُ

لەھرىتبْ ضوغولتب ثۇ ! تبزا لىسىغبٔذا ثىر توپ وېٍىپ ٔەق پىػبٔەِگە تەگّەضّۇ
پۇالڭڭىذە وەٍٕىّگە ٔەچچە ِېتىر . ِۇظ تەوىۀذىّٕۇ ثەتتەر ئېغىر وەٌگۀىذى

ئەِّب . دوِىالپ ٍېتىپ راضب ٍىغالغمب ثبغٍىذىُ. ٍەرگىچە ئۇچۇپ چۈغتۈَ
دوضٍىرىُ ِېٕىڭ ثىٍەْ وبرى ٍوق، ثىرضي توپ وىردى دېطە، ٍۀە ثىرضي 

 “!ثىرضي ثىٍەْ تۇتۇغۇپ لېٍىػتي دەڭب-وىرِىذى دېَىػىپ ثىر
 .لبھالپ وۈٌىۋاٌذى-ثۇ ھىىبٍىذىّٕۇ خبضىَەت راضب لبھ

خبضىَەت دادىطي ثوٌغىذەن ٍبغتىىي ثىر ئبدەِٕي ٍبخػي وۆرۈپ 
لبٌغبٍٔىمىٕي ئەضٍەپ ثەزىذە ضەي تبرتىٕىپ لبٌغبٔذەن لىٍىمالرٔي لىٍطىّۇ، 

 . ...ثىرئبزدىٓ وېَىٓ ثۇالرٔي ئۇٔتۇپ، لبضىّٕىڭ ئىچىگە وىرىپال وېتەتتي
ضىٍىك خورەن تبرتىپ ئۇخالپ وەتىەْ لبضىّٕىڭ دۈِجىطىگە ٍۈزىٕي ٍېمىپ 

چوڭمۇر خىَبٌالرغب غەرق ثوٌغبْ خبضىَەت، ثىر ٍەرٌىرىذە ٔېّىػمىذۇر دادىطىٕي 
 . وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ لبٌذى

خبضىَەت، دادىطىٕىڭ ھەروۈٔي . ئۇٔىڭ دادىطي ئۇضتب ضېٍىطبر ئىذى
ٍبغالرٔي پۇرىتىپ ئىػتىٓ وېٍىپ وىچىه ثىر -ئبخػىّي وىَىٍّىرىذىٓ ثېٕسىٓ

ئېغىسٌىك ئۆٍىگە وىرىپ خبضىَەتٕي ثېػىذىٓ ئېگىس وۆتۈرۈپ ئوٍٕىتىپ 
دادىطي ئبرىالپ . وېتىػٍىرىٕي تەثەضطۈَ ثىٍەْ ِۇڭٍىٕىپ ئەضٍەٍتتي

ٍبٔچۇلىذىٓ ئوْ ثىر تېَىٍٕىك ئۇزۇٔچبق ضېغىسىٕي چىمىرىپ ٍېرىّىٕي 
خبضىَەتىە، لبٌغبْ ٍېرىّىٕي ئبپىطىغب چىػٍىتىپ لوٍغىٕىذا، خبضىَەت دادىطىغب 

لبرا، ٍۀە ئبپبِغب چوڭ تەرىپىٕي ’. ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرۈغٕي ھەرگىس ئۇٔۇتّبٍتتي
ئبپىطىّۇ ثۇٔىڭغب جبۋاثەْ ئېرىٕي ِەڭىسىذىٓ ضۆٍۈپ لۇٍۇغي، ‘ !ثېرىۋەتتىڭ

ثۇٔذاق ۋالىتالردا خبضىَەتّۇ . خبضىَەتٕىڭ ٔبرازىٍىغىٕي تېخىّۇ وۈچەٍتىۋىتەتتي
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تبِبق پىػمىچە . دادىطىغب تېخىّۇ چىڭ چبپٍىػىۋېٍىپ ئەروىٍەپ وېتەتتي
. دادىطىٕىڭ لۇچىغىذا ئوٌتۇرۇپ ثىر ٔېّىٍەرٔي دەپ ۋىچىرالپ گەپىە تۇتۆتتي

پىػبٔىطىذىٓ ضۆٍۈپ لوٍطب . دادىطي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىر ئۇٍۇٔچبق ئىذى
 . ...خوغبٌٍىغىذىٓ ٍبٍراپ، ئبپىطىغب لبراپ وېرىٍىۋاالتتي

ثىر وۈٔىطي غەپىىٍىرىگە لىسىً ثەغػىۋار تبلىغبْ ثىرٔەچچە خىتبً 
ھەرثىٍىرى ثىٍەْ ِىٕجىڭالر وىرىپ خبضىَەتٕىڭ وۆز ئبٌذىذىال دادىطىٕي لوٌىغب 

ئبق ئۇْ ٔورىّىطي ئبٌٍىمبچبْ . ووٍسا ضېٍىپ ضىٍىىػٍىگىٕىچە ئېٍىپ ِېڭىػتي
تۈگەپ وېتىپ ئۇِبچ لبٍٕىتىپ ئوٌتۇرغبْ ئبپىطي ٍىغالپ ۋارلىرىغىٕىچە ئىػىٕي 

 . خبضىَەتّۇ ثىر تەرەپتىٓ دادىطىغب چبپٍىػىۋاٌذى. تبغالپ ثېرىپ ئېرىگە ٍېپىػتي

...”麞篪盦偬痲夔囨霐兦戤朤鱦  “... ! 
ثىر خىتبً ِىٕجىڭ خبضىَەت زادىال چۈغىٕەٌّەٍذىغبْ ٍولۇرلىذەن خىتبٍچە 

. ثىرٔېّىٍەرٔي دەپ ئبپىطىغب ۋارلىراپ، ِىٍتىغىٕىڭ پەٍٕىگي ثىٍەْ ئىتتىرىۋەتتي
خبضىَەتٕىّۇ ضىٍىىػٍىگىٕىچە دادىطىذىٓ تبرتىپ ئبجرىتىپ وەٍٕىگە 

خبضىَەت ضۀتۈرۈٌۈپ ثېرىپ ئۇچبلٕىڭ ٍېٕىغب ٍېمىٍىپ چۈغۈپ . ئىتتىرىۋەتتي
خبضىَەت، جېٕىُ ”دادىطي وەٍٕىگە توٌغىٕىپ تۇرۇپ . پىػبٔىطىٕي ٍېرىۋاٌذى

ئبپىطي ثىر . دەپ ۋارلىرىغىٕىچە ضۆرۈٌۈپ ئىػىىتىٓ چىمىرىٍذى“ !لىسىُ
ثېرىپ لىسىٕي . ئىػىىىە، ثىر خبضىَەتىە لبراپ ٍىغىسار لىٍىػمب ثبغٍىذى

تۇرغۇزۇپ پىػبٔىطىذىٓ ئېمىۋاتمبْ لېپمىسىً لبٔالرٔىڭ ئبق ووپتىطىٕي 
ِبغرەڭ . ثوٍىۋېتىػىگىّۇ پەرۋا لىٍّبً لۇچىمىغب ئبٌغىٕىچە ضىرتمب ئېتىٍىپ چىمتي

ئبھ خۇداٍىُ، ثىس ٔېّە ”. جېپ ِبغىٕىطي ئبٌٍىّۇ لبچبْ ٍىرالٍىػىپ وەتىۀىذى
دەپ زارالٔغىٕىچە لىسىٕي لوٌتۇلالپ “ !رىۋاتىّىسۆگۇٔب لىٍغىٕىّىسغب ثۇ وۈٍٔەرٔي ن

 . ...ٍبِغۇردىٓ پبتمبق ثوٌۇپ وەتىەْ ٍەرگە پۈوٍىػىپ چۈغتي
خبضىَەتّۇ . ثبال ئىىىىطي خېٍي ئۇزۇٔغىچە ٍىغالپ ئوٌتۇرۇغتي-ئبٔب

پىػبٔىطي داوب ثىٍەْ تېڭىٍغبْ، داوىٕىڭ ئۈضتي تەپچىپ چىممبْ لبْ ثىٍەْ 
ھەرثىر . ئۇٌۇغ ھەق تۇتمىٕىچە ئبٔىطىغب ٍېپىػىپ ئوٌتۇراتتي-لىسارغبْ، ئۇٌۇغ

لبتتىك ھەق تۇتمىٕىذا ئبٔىطىٕىڭ لۇچىغىذىٓ ٍۇٌمۇٌٍىٕىپ چىمىپ وېتىذىغبٔذەن 
ٍىغالۋېرىپ لىسىرىپ ئىػػىپ وەتىەْ وۆزٌىرىذىٓ . ضىٍىىٍٕىپ وېتەتتي

ثىچبرە ئبٔب لىسىٕي ثبغرىغب ثبضمىٕىچە غىپمب . ھېٍىغىچە ٍبظ ِۆٌذۈرٌەپ تۇراتتي
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 .لبراپ ٔبٌە لىالتتي
ئبپب؟ ئۇ ... تۇتۇپ وېتىػتي ئب ... خىتبٍالر ٔېّىػمب تۇ ... دادإِي ... داداَ ”

ئۈزۈپ -خبضىَەت ھەق تۇتمبْ ھبٌذا گېپىٕي ئۈزۈپ_ “ لبچبْ وېٍىذۇ؟... ئۇ ... 
 .لىالتتي
_ “ .داداڭٕي ثىر تەغىىالتمب لبتٕىػىپطەْ دەپ تۇتۇپ وېتىػتي لىسىُ”

 .لىسىٕي ثبغرىغب تېخىّۇ چىڭ ثبضتي ئبٔب
ثىچبرە لىس ئبپىطىٕىڭ - “ ٔېّە ٍبضبٍتتي؟... ئۇ تەغىىالتتب ٔېّە ... داداَ ئۇ ”

ئۇچبلتب ئوت ئبٌٍىمبچبْ ئۆچىەْ ثوٌۇپ، . ... ٍىغىطىٕي تېخىّۇ لوزغىۋەتتي
 . لبزأذىىي ئۇِبچ لېتىپ ٍېرىٍىپ وەتىۀىذى

ٍېرىُ وېچىگە ٍېمىٓ ئىػىىىٕىڭ وەٍٕىذە ثىر لبرا وۈٌەڭگە وۆرۈٔگۀذەن 
 .لىٍىپ ٍولبپ وەتتي

ئىػىىتىٓ ثوظ ثىر ئبۋاز ئبڭالٔغبٔذەن _ “ . ...خبضىَەت لىس، خبضىَەت لىس”
ئبپىطىٕىڭ لۇچىغىذىٓ ئېتىٍىپ چىممبْ خبضىَەت ثېرىپ ئىػىىٕي . لىٍذى
. دادىطىّۇ وۆرۈّٔەٍتتي. تبال لبپمبراڭغۇ، ئەتىراپتب ھېچىىُ وۆرۈّٔەٍتتي. ئبچتي

دەپ ۋارلىرىذى خبضىَەت لىس ٍىغالِطىراپ تۇرۇپ، ثوضۇغىذا تۇرغبْ “ !دادا، دادا”
 :ثىر تۈگۈوٕي وۆرۈپ ئۇٔي ئېٍىپ ئۆٍىگە وىردى

 “.ئبپب، ثۇ ٔەرضە تبالدا تۇرۇپتۇ، تېخىچە ئىططىك ئىىەْ”
ئىچىذىٓ ھور چىمىپ . ئبپىطي لىسىٕىڭ لوٌىذىٓ تۈگۈوٕي ئېٍىپ ئبچتي
خبضىَەتٕىڭ لورضىمي . تۇرغبْ ئىططىك ثوالق ِبٔتب ضېٍىٕغبْ ثىر وورا چىمتي

 . ...ثەوال ئېچىپ وەتىۀىذى
خبضىَەت، ئبپىطي ثىٍەْ ھېٍىمي ثىر ئېغىسٌىك ئۆٍذە ئوتتۇرا ِەوتەپٕي 

دېَىع ' داداَ ِبٔب وېٍىذۇ، ئۀە وېٍىذۇ'خبضىَەت دەضٍىۋىذە . پۈتتۈرگىچە تۇردى
-ثىر. ئبپىطي ئبرىالپ لىسىغب ضېغىس ئېٍىپ ثېرەتتي. ثىٍەْ وۈٍٔىرىٕي ئۆتىۈزدى

ثىر . ئىىىي ئبٍذىٓ وېَىٓ خبضىَەت دادىطىٕي ئبرىالپ ئەضٍەٍذىغبْ ثوٌذى
. ٍىٍٍىرىغب وېٍىپ ئۇ دادىطىٕىڭ چىراٍىٕي ئەضٍىَەٌّىگىذەن ھبٌغب وەٌذى

ئۆٍىذىىي رەضىُ جبزىطىذا ئبپىطي ثىٍەْ ثىرگە چۈغىەْ دادىطىٕىڭ رەضىّىگە 
لبراپ، گوٍب ئۇ وىػىٕىڭ دادىطي ئىىۀٍىگىذىّٕۇ گۇِبْ لىٍغىذەن ٍەرگە 

خبضىَەت ثىر ِىٍٍەتچىٕىڭ ثبٌىطي ئىىەْ، ئۇٔىڭ دادىطي ثىر ’. وەٌگۀىذى
ضبۋاغذاغٍىرىٕىڭ ‘ ...ئۇٔىڭ دادىطي ثىر ٌوگەً ئىىەْ، ... ئەوطىَەتچي ئىىەْ، 
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ِەوتەپتىىي ثبرٌىك ئبٍبي ئولۇتمۇچىالر . ثۇ گەپٍىرى ئۇٔىڭغب ثەوال ئېغىر وېٍەتتي
چبچٍىرىٕي وەضتۈرۈپ ثۈدرە لىٍىػمب ثبغٍىغبْ ٍىٍالردىّۇ، ئۇٔىڭ ئبپىطي 

ثېػىذىٓ ٍېػىً ٍبغٍىغىٕي . ھېٍىغىچە چېچىٕي ئۆرۈپ چىڭ تۈگىۋاالتتي
ئبپىطىٕىڭ لوٌٍىرى لېٍىٓ لبپىرىپ وەتىەْ، ٍۈزٌىرى وۆٍۈپ . چۈغۈرِەٍتتي

خبضىَەت، . لبرىذاپ وەتىەْ، ئبخػىّي ئۆٍىگە ھېرىپ ئبرأال وېٍىۋاالتتي
ئبپىطىٕىڭ ضەھەر چىمىپ وەچ لبٍتىپ ٔېّە ئىع لىٍىپ ٍۈرگۀٍىگىٕىّۇ 

 .ثىٍەٌّىگۀىذى
ئبپىطي . خبضىَەتٕىڭ توٌۇق ئوتتۇرا ِەوتەپىە ٍېڭي وۆچىەْ ٍىٍٍىرى ئىذى

ئۇزۇٔغب -ئەٍٕەوىە لبراپ ئۇزۇٔذىٓ. ھېٍىمي ثىر ئېغىسٌىك ئۆٍىذە ٍۇٍۇٔۇپ تبرأذى
رىٍىپ لبرىۋىذى، خبضىَەت ۆئبپىطي وەٍٕىگە ئ. ثىرٔېّىٍەر لىٍىپ ئوٌتۇردى

. ئبپىطىٕىڭ چىراٍٍىمٍىػىپ وەتىۀٍىىىذىٓ تؤىَبٌّبً لبٌغىٍي تبضال لبٌغبٔىذى
 .ئبپىطي خۇددى ٍبظ لىسالردەوال ٍبضىٕىۋاٌغبٔىذى

ھە، لبراٍطۀغۇ، ئبپبڭٕي ٍبضىٕىػٕي ثىٍّەٍذىغبْ ھۇرۇْ خوتۇْ دەپ ”
 “ئوٍٍىغبّٔىذىڭ؟

خبضىَەت دەپتەرٌىرىٕي تبغٍىۋېتىپ وېٍىپ ئبپىطىٕي لۇچبغالپ ضۆٍۈپ 
خبضىَەت ئبپىطىٕىڭ ثۇٔچە خوغبي ۋە ثۇٔچە چىراٍٍىك ٍبضىٕىػىٕي تېخي . وەتتي

 .ئەِذىال وۆرىۋاتمبٔىذى
ئبپىطي _ ! ثوٌذى لىً لىسىُ، ئبراْ لىٍغبْ گىرىٍّىرىّٕي ثۇزىۋېتىطەْ”

وېطەن توغۇٍذىغبْ ئىػىّذىٓ -لۇرۇٌۇغتب خىع_ . خبضىَەتٕي لۇچىمىغب ئبٌذى
ئبپىطي خبضىَەتىە تۇٔجي لېتىُ ئىػي _ . چىمىرىپ ثۇرۇٔمي ئىػىّگە لبٍتۇرۇغتي

ِبڭب لبرا لىسىُ، ٍۀە ثىر خوغبٌٍىك ئىع، _ . توغرىطىذا ضەِىّىٌ گەپ لىٍىۋاتبتتي
خبضىَەتٕىڭ _ “ .پبت ٍېمىٕذا تۈرِىذىٓ چىمىذىىەْ. داداڭٕي ئبزاد لىٍىػتي

ئۇٔىڭ ثبٍبتىذىٓ ثېرى لىٍغبْ ئەرزاْ پۇٌٍۇق . ئبٔىطي ِۆٌذۈرٌەپ ٍىغالپ وەتتي
توزاڭٍىك ئەٍٕەوىە -گىرىٍّىرى ئىططىك وۆز ٍبغٍىرى تەرىپىذىٓ خۇددى چبڭ

 .ٍبلمبْ ٍبِغۇر ضۈٍىذەن ئىس لبٌذۇرۇپ ٍۈزىٕي ثوٍالپ ئبلّبلتب ئىذى
پەي ٍۈرىىي ضولمبٔذەن لىٍطىّۇ، -دېگەْ ثۇ ضۆزدىٓ ضەي‘ دادا’خبضىَەت، 

، ئۇٔي ئۇٔچىٍىه ثەن ھەٍراْ ‘دادا’غۇٔچە ثبالالرغب، غۇٔچە جبپبالرغب لوٍغبْ ثۇ 
 .لبٌذۇرِىغبٔىذى

 “.دېگۀٕي، لبرا، ثىرچىراٍٍىك گىرىٍّىرىڭ پوخ ثوٌذى‘ دادا’لوٍغىٕە غۇ ”



 235 

ئۇ دېگەْ ضېٕىڭ _ . ئبپب، خبضىَەتىە چەوچەٍذى_ ٔېّە دېذىڭ ضەْ؟ ”
 “!داداڭ

 . ...خبضىَەت ثېػىٕي ضبڭگىٍتىپ گەپ لىٍّبً جىُ تۇرىۋاٌذى_ “ ... ...”
ئۇٔىڭ ئبٌذىذا . دېگۀذەن، خبضىَەتٕىڭ دادىطي ثىروۈٔىطي پەٍذا ثوٌذى

وۆزىٕي لورۇق ثېطىپ لبرىذاپ وەتىەْ ٍىرىه -ثېػىغب ئبق وىرگەْ، ٍۈز
ئۇٔىڭ ثۇ دادىطي ھېٍىمي . ثوٌۇپ چىمىپ وەٌگۀىذى‘ دادا’ضبلبٌٍىك ثىرضي، 

دادىطىٕىڭ . وۈٔىطي ئبخىرلي لېتىُ وۆرگەْ دادىطىغب زادىال ئوخػىّبٍتتي
ثەرگەْ ئەرزاْ پۇٌٍۇق ضېغىسىٕي زورٌىٕىپ ئبٌغبْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔي دادىطىغب 

توٍۇلطىس پەٍذا . وۆرضەتّەً تۇرۇپ ئبٌمىٕىذا ِىجىۋېتىپ ٍبٔچۇلىغب ضېٍىپ لوٍذى
ثەوال جىّغۇر، ئوٌتۇرغبْ ٍېرىذە ضبئەتٍەرچە ئوٌتۇرۇپ ‘ دادا’ثوٌغبْ ثۇ 

ثۇٔذاق ثىر ئبدەِگە ئبپىطىٕىڭ غۇٔچە چىڭ . وېتىذىغبْ ثىر ئبدەَ ئىذى
ئۇٔىڭ ھبٍبتي تەدرىجي . چبپٍىػىپ لېٍىػىغب ثەوال ھەٍراْ لبٌغبٔىذى

 .ئبئىٍىطىذىٓ ٍىرالٍىػىپ، ضبۋاغذاغٍىرى ئىچىگە چۆوۈپ وىرىپ وېتىۋاتبتتي
خبضىَەتٕىڭ توٌۇق ئوتتۇرا ۋە ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرٔي پۈتتۈرىػي ئبئىٍىطىذە 

ھەتتب ئۇٔىڭ ثىر ِەوتەپ ضبۋالذىػي ثىٍەْ . لىٍچىّۇ ھبٍبجبْ ٍبرىتبٌّىغبٔىذى
ئۇٔىڭ توً . توً لىٍىع لبرارىغب وېٍىػىّۇ ئۇالرٔي ھەٍراْ لبٌذۇراٌّىغبٔىذى

وۈٔىطىذىّۇ خۇددى ضىرتتىٓ تەوٍىپ لىٍىٕغبْ ِىھّبٍٔىرىذەوال ئۆتىۈزگەْ 
پەلەت . ، لىسىغب لبرىغبٔذا ِىھّبٔالر ثىٍەْ وۆپرەن ٍېمىٍٕىػىپ ٍۈردى‘دادا’

خبضىَەتٕىڭ ٍوٌذىػي ثىٍەْ وۈٍوغٍىٕىڭ دوضتي غېھىت ثوٌغىٕىذا لەۋرىطي 
جىت ئوٌتۇرۇپ وۆز ٍېػي لىٍىع ثىٍەْ ئىچىي -ئبٌذىذا ئوٌتۇرۇپ ئۇزۇٔغىچە جىُ

وۈٍوغٍىٕىڭ لىرلي . ئىپبدىٍىگىٕي ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى‘ جبٍٔىك’ھېطَبتىٕي ئەڭ 
تۈٔطىس وۆز -ٔەزىرىطي تبرلبٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، دادا، لىسىٕي ثبغرىغب ثېطىپ ئۈْ

 :ثىر ۋالىتالردا ثۇ دادا. ٍېػي تۆوتي
دەپ _ “ !لىسىُ، ئەضٍىذە ئۇالرٔىڭ ئورٔىذا ِېٕىڭ ثۇٌىػىُ وېرەن ئىذى”

 .ٔبٌە لىٍذى
دادىطي ثۇ گېپي ثىٍەْ ٔېّىٕي وۆزدە تۇتىۋاتمبٍٔىغىٕي خبضىَەت دېگۀذەن 

ثۇ دۇَٔبدىٓ ۋاز وېچىذىغبْ ِەْ ئىذىُ دېگىٕىّۇ ٍبوي : ئېٕىك ثىٍىپ وېتەٌّىذى
ثۇ پەرزۀتٍىرىٕي لوغذاظ ئۈچۈْ جېٕىٕي پىذا لىٍىذىغبْ ئبدەَ ِەْ ئىذىُ 

دېگىٕىّۇ؟ ٔېّە ثوٌطب ثوٌطۇْ، خبضىَەت دادىطىغب تۇٔجي لېتىُ ئېطىٍىپ چىٓ 
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 .ئۆوطۈپ خېٍي ئۇزۇْ ٍىغٍىۋاٌذى-ۆوطۈپ_لەٌجىذىٓ ئ
غۇٔذىٓ ئېتىۋارەْ، ثۇ دادا خېٍي ٍۇِػبپ، لىسىٕىڭ ئبٌذىذىٓ توغرا ئۆتّەش 

-ثىرٔېّىٍەر دېَىػىە تەٌّۈرەتتي. لىسىغب ِىھرىۋأٍىك ثىٍەْ لبراٍتتي. ثوٌىۋاٌذى
ثۇٔىڭ ئەوطىچە، . ٍۇ، ٍۀە ئۈٔىٕي چىمبرِبً لىسىٕىڭ ثېػىٕي ضىالپ لۇٍبتتي

ئبٔىطىٕىڭ ھەرلبٔذاق گېپىٕي لوپبٌٍىك -خبضىَەت ئىٕتبٍىٓ لوپبٌٍىػىپ، ئبتب
-ئۇ پبت. وۈٍٔەرچە ئۈٔىٕي چىمبرِبً ئوٌتۇرۇپ وېتەتتي. ثىٍەْ ضىٍىىۋىتەتتي

پبتال ٍوٌذىػىٕىڭ لېپمىسىً لبٍٔىك ٍۈرىىىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈپ غىپمب لبراپ 
 . ...تىىىٍىپ ئوٌتۇرۇپ وېتەتتي

ِبٔب ثۈگۈْ، ٍېٕىذا ٍبتمبْ ضۆٍگەْ ئبدىّي ئىٕتبٍىٓ خەتەرٌىه ئىػالر ثىٍەْ 
ئەگەر پەۋلۇٌئبددە لوٌغب چۈغۈپ لبٌغۇدەن ثوٌطب، ئۇٔىڭّۇ . غوغۇٌٍىٕىپ ٍۈرِەوتە

 ...لېپمىسىً ٍۈرىىي 
لبضىّغب ! ئوٍٍىٕىپ ثۇ ٍەرگە وەٌگىٕىذە خبضىَەت تىترەپ غۈروىٕىپ وەتتي

خبضىَەتٕىڭ ثۇ . چىڭ ٍېپىػمىٕىچە ئۇٔىڭ دۈِجىطىٕي ضۆٍۈپ وەتتي
ھەروىتىذىٓ ئۇٍغىٕىپ وەتىەْ لبضىُ، ئۇٔىڭغب ئۆرىٍىپ ٍېتىپ، ئۇٔىڭ 

 . ...ئوٍالۋاتمبٍٔىرىذىٓ ثىخەۋەر، لىسٔي ثبغرىغب ثېطىپ چىڭ لۇچبغٍىۋاٌذى
 :ثۇ ئبرىذا لبضىُ گەپ ثبغٍىذى. ئىىىىطي ٔبغتىٍىك چبٍغب ئوٌتۇرۇغتي

راش، تبش لبپتىّەْ ئۇٔتۇپ لبٌغىٍي، لبٍطي وۈٔىطي گۈٌجبھبر ثىر ”
ٍبٔچۇلچي ئوغرىٕي لوغۇٔىّىسغب ئەزا لىٍىع توغرىطىذا ِەضٍىھەت ضبٌغبٔذەن 

گېپىذىٓ لبرىغبٔذا، ئۇ ثبال خېٍي ۋالىتالردىٓ ثېرى لوغۇٔىّىسغب . لىٍىۋىذى
ھەتتب ثىرٔەچچە لېتىٍّىك ھەرىىەتٍەرگىّۇ . ضىرتتىٓ ٍبردەَ لىٍىپ ٍۈرگۀّىع

ئۇٔذاق ثىرضىٕي لوثۇي لىٍطبق ضىسچە لبٔذاق ثوالر؟ . لبتٕبغمبٍٔىغىٕي دەٍذۇ
 “...ِۀغۇ دەضٍىۋىذە لەتئىٌ ٍېمىٓ وەٌتۈرِىگۀىذىُ، 

خبضىَەت _ . ھە، گۈٌجبھبر ئۇ ثبال توغرىطىذا ِبڭىّۇ ِەضٍىھەت ضبٌغبٔىذى”
لبضىّٕىڭ گېپىٕي لوپبٌٍىك ثىٍەْ ثۆٌۈپ، ئىػىبپ ئەٍٕىگىگە لبراپ گىرىٍّىرىٕي 

ئەضٍىذە ثىسٔىڭ ئۈچۈْ ئۀە غۇٔذاق ثىرضىّۇ ثەوال _ تۈزەغتۈرۈپ تۇرۇپ دېذى، 
ئۇٔذالالر ثىس ئىىىىّىس وېٍىػتۈرەٌّەٍذىغبْ ٔۇرغۇْ ئىػالرٔي . زۆرۈر ئىذى

ئۇ ثبٌىٕىڭ ئبئىٍىطىٕي _ خبضىَەت وېٍىپ ئوٌتۇردى، . ... - ئبضبٔال ئورۇٔذىَبالٍذۇ
ثەن ئۀطىرىگىذەن ئىػّۇ ٍولتەن . ِۀّۇ ضىرتتىٓ ضۈرۈغتە لىٍىپ ثبلتىُ

وېٍىػىەْ ثەوال . ئەِّب گۈٌجبھبر ئۇ ثبٌىٕي ضىرتتىٓ ِبڭب وۆرضەتىۀىذى. لىٍىذۇ
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توۋۋا خۇداٍىُ، غۇٔچە وېٍىػىەْ ثىر ثبال لبٔذالالرچە . چىراٍٍىك ثبال ئىىەْ
لبرىغبٔذا گۈٌجبھبر . ٍبٔچۇلچي ثوٌۇپ لبٌغبْ ثوٌغىَذىىىٓ، زادىال ئەلٍىُ ٍەتّەٍذۇ

ثۇرۇٔمي ضۆٍگىٕىٕي تبغٍىۋېتىپ ثۇ وىچىه ثبٌىٕي لۇغالپ ٍۈرضە وېرەن؟ ثىسٔىڭ 
 “!دە-ثۇ ئبغىٕىّىس ثەوال ثىػەَ ٔېّە

 “دېّەن، ضىسِۇ گۈٌجبھبرٔىڭ ِەضٍىھەتىگە لوغۇٌىذىىۀطىسدە؟”
دەپ گەپٕي _ “ !ھېچ ثوٌّىغبٔذا ضىس ثوٌطىڭىسِۇ ِبڭب لبٌغىذەوطىس ئەِەضّۇ”

 .لبضىّّۇ گۇٔبھىبرالردەن ھىجىَىپ لوٍذى. چبخچبلمب ئبٍالٔذۇردى خبضىَەت
 ثىر لېتىٍّىك ٍىغىٍىػىذا تۆت ‘ٍېڭي ئبً لوغۇٔي’غۇٔذاق لىٍىپ، 

-ئۇالر ثۇ ٍىغىٍىػتب ئۇزۇْ تبالظ. وىػىٍىه ثىر لوغۇْ ھبٌىغب وەٌگۀىذى
 ٔي وبٔذىذات ئەزا لىٍىپ لوثۇي لىٍىع ‘ٍبٔچۇلچي’تبرتىػالردىٓ وېَىٓ ھېٍىمي 

لبرارىٕي ئېٍىػتي؛ ٍۀە ثىر لېتىٍّىك ٍىغىٍىػتب ئۇ ثبٌىٕي وۆزٌىرىٕي تېڭىپ 
لوٌىذىٓ ٍېتىٍەپ ئوٌتۇرغۇزۇپ، ئۇٔىڭذىٓ ِىٍٍەت، دىٓ، . ٍىغىٍىػمب لبتٕبغتۇردى

ۋەتەْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى، وەٌگۈضي تەغذىرىّىس، لۇرثبْ ثوٌۇظ، لوٌغب 
چۈغۈپ لېٍىع، ھەرىىەت لىٍىع غەوىٍٍىرى، ئېچىٕىػٍىك خىتبً پبجىئەضي 

لبتبرىذىىي ِەضىٍىٍەر ھەلمىذىىي ... پەٍذا لىٍىع، ِەخپىَەتٍىىٕي ضبلالظ، 
. ئۇٔىڭ جبۋاپٍىرى وەضىىٓ، لبراغٍىرى ئېٕىك وۆرۈٔەتتي. ضۇئبٌالر ضوراٌذى

ئۈچىطي ٔېرىمي ئۆٍگە چىمىپ ثىر ِەزگىً پىچىرٌىػىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ وىرىپ 
وۆزىٕي ئېچىۋېتىپ لبئىذىٍىرى ثوٍىچە لۇرئبٔغب . ٍېڭي ئەزاضىٕي تەثرىىٍەغتي

ۋەتىٕىّذە ثىرِۇ خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕىڭ تەضىرى لبٌّىغۇچە ”لوٌىٕي تۇتمۇزۇپ 
ئەڭ ئبخىرلي تېٕىغىُ لبٌغىچە لىٍچە ثەدەي تەٌەپ لىٍّبضتىٓ خىتبً لوغالظ 

لوغۇْ . ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتىگە ثبرٌىغىّٕي ثېغىػالٍّەْ
ثوٍرۇلٍىرىٕي جبْ تىىىپ ئىجرا لىٍىػمب تېرىػىّەْ، لوغۇْ ِەخپىَەتٍىگىٕي 

ئۇ ثبال وۆزىٕي ئۇۋۇالپ . دەپ لەضەَ لىٍذى“ !جېٕىُ وەتطىّۇ پبظ لىٍّبٍّەْ
ثىرٌەپ لوي -ئبٔذىٓ ھەِّىطي ثىٍەْ ثىر. ٍۇرۇغٍۇلمب وۆٔگىچە خېٍي لىَٕبٌذى
ئبٔذىٓ ئۇالر ٍېڭي تەغۋىمبتالر، ٍېڭي . ضىمىػىپ وۆرۈغۈپ رەخّەت ئېَتتي

ۋەزىپىٍەر، وېرەوٍىه ِبتېرىَبٌالر لبتبرىذىىي ِەضىٍىٍەرٔي ثىرلۇر ِۇزاوىرە 
ثۇ . لىٍىػىپ، تەخّىٕەْ ۋەزىپە ثەٌگۈٌىػىپ ئۆز ئىچىذە تەخطىُ لىٍىػىۋاٌذى

 . ...لېتىُ، ٍېڭي ئەزا خېٍي وۆپ ۋەزىپىٕي ئۆز ئۈضتىگە ئبٌغبٔىذى
 



 238 

لبضىّٕي ٍېڭي لوٌغب ئېٍىٕغبٔالرغب ضۈر وۆرضىتىع ئۈچۈّٔۇ، ئەٍتەۋىر ٍۀە 
خىتبً گۇٔذىپبٍٍىرى ثۇ . پبتال ضورالمب تبرتىپ لىَٕبٍذىغبْ ثوٌىۋېٍىػتي-پبت

چىَّب لىٍىۋەتىىذەن ئۇرۇپ -وۈٍٔەردە لبضىّٕي تبضّب ثىٍەْ ثەدۀٍىرىٕي لىَّب
غۇٔذالتىّۇ ٔەچچە وۈٔذە ثىر لىَٕبپ . لىَٕبغطىّۇ، ھوغىذىٓ وەتىىچە ئۇرِبٍتتي

تۇرغبچمب، ثەدۀٍىرىذىىي ٍبرىالر خېٍي ۋالىتالرغىچە لېتىػّبً، جبْ ئبٌىذىغبٔذەن 
ئېچىػتۇرۇپ ئبغرىتىپ تۇرىذىغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ئەتىذىٓ وەچىىچىال ئىڭراپ 

غۇ ضەۋەپتىٓ ئۇٔىڭ ئەضٍىّىٍىرىٕي ئەضٍىۋېٍىع پۇرضىتىّۇ . چىمبتتي
 .ثبرغبٔطېرى ئبزىَىپ وېتىۋاتبتتي

ثىرەر ئبٍذىٓ وېَىٓ، لبضىّٕىڭ ضورالمب تبرتىٍىػي ٍۀە ئبزىَىپ لېٍىػمب 
ئۇٔىڭ ثەدىٕىذىىي ٍبرىالر ثىر تەرەپتىٓ لېتىػىػمب ثبغٍىطب، ٍۀە ثىر . ثبغٍىذى

ئبضتب -لبضىُ ثۇ ھبٌىتىگىّۇ ئبضتب. تەرەپتىٓ ٍىرىڭذاپ توٌۇِذەن ئىػىػمب ثبغٍىذى
 . وۆٔۈپ، لبٍتىذىٓ وؤب ئىػٍىرىٕي ئەضٍەغىە وىرىػىۋاتبتتي
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 ئوْ ئۈچىٕچي ثبة

 ‘ٍبّچۇقچي’
 

ثىسٔىڭ لوغٕىٕىڭ ئبٍبٌي وۆزۈِگە ثەوال چىراٍٍىك _ 
. وۆرۈٔىذىغبْ ثوٌۇپ وېتىۋاتىذۇ دېگىٕە ئبغىٕە

 . ...ٔىَىتىّٕي ثىر ثۇزۇپ ثبلمىُ ثبر ئۇ چووبٔغب
 ئىىىي دوضٕىڭ پبرىڭىذىٓ    __                              

 
لبضىّٕىڭ ثەدىٕىذىىي جبراھەتٍەر لبٍتىذىٓ لېتىػىػمب ثبغالپ، تۇز 

 . ضەپىۀذەن ئبغرىػالرٔىڭ ئورٔىٕي غىرىٓ لىچىػىػالر ئبٌّبلتب ئىذى
 . ...ئۇ، ٍۀىال ثۇرۇٔمي لىٍغبْ ئىػٍىرىٕي ئەضٍەغىە غەرق ثوٌّبلتب ئىذى

 
ِۇھىُ ۋىالٍەت غەھەرٌىرىذە ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا -ثۇ وۈٍٔەردە ِۇھىُ

ثۇ -ثۇ ئبً. لىٍىػالر ئىسچىً وۆرۈٔۈپ تۇرىذىغبْ ۋەزىَەت غەوىٍٍۀّەوتە ئىذى
ضبلچىٍىرى، ثىڭتۋۀٍىه -وۈٍٔەردە ثبرٌىك غەھەرٌەرٔي لۇراٌٍىك خىتبً ئەضىەر

پبتروٌالر ۋە ِىٕجىڭالر لبپالپ وەتىەْ ثوٌۇپ، ثۇرۇٔمىذەن ووچىالردا ٌەٌەڭػىپ 
خىتبٍالرِۇ غەھەردە توٌۇق لۇراٌالٔغبْ . ٍۈرىذىغبْ ئبدەَ وۆرگىٍي ثوٌّبٍتتي

-لوغذىغۇچىٍىرىٕىڭ ھىّبٍىطىذە ئىػىغب ثېرىپ، ئبخػىّي لبراڭغۇ چۈغەر
چۈغّەٍال ئۆٍٍىرىگە لبِىٍىۋېٍىپ تېٍېۋىسوردىٓ ٔېرى وەتّەش ھبٌغب 

. وۈٔذۈز لۇراٌٍىك خىتبٍالر تەرىپىذىٓ چبرٌىٕبتتي-ووچىالر وېچە. وېٍىػىۀىذى
ھەرثىر ثىٕبغب لۇراٌٍىك ٔۆۋەتچىٍەر لوٍۇٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇدۇي وەٌگۀٍىىي 

. ٍەرٌىىٍەرٔي خبٌىغبٔچە توختۇتۇپ ٍبٍٔىرىٕي، ضوِىىٍىرىٕي ئبختۇرۇپ چىمىػبتتي
غۇڭب، ٍەرٌىىٍەرِۇ ثۇ خىً ئبختۇرۇغالرٔي خۇددى خىتبً ضوتطىَبٌىسِىٕي غىڭ 
لىٍّبً لوثۇي لىٍغبْ ۋالىتٍىرىذەن ئبدەتتىىي ٔورِبي ئىػالر دەپ لبرىػىذىغبْ، 

ھەرثىر پوش لوٍۇٌغبْ ٍەرگە دۈچ وەٌگۀٍىرىذە ئۆزٌىگىذىٕال لوٌىٕي وۆتۈرۈپ 
ِبٔب ثۇالر . ئبختۇرۇغمب تەٍَبر تۇرۇپ ثېرىذىغبْ ئبدەتٍەرٔي ٍېتىػتۈرِەوتە ئىذى

ئبوبڭ وىّٕي ئبٌطب ٍەڭگەڭ ’، ‘پبدىػبٍىڭ لبرغۇ ثوٌطب، ثىر وۆزۈڭٕي لىطىپ ِبڭ’
  دېگۀذەن ضۆزٌەٍِەرٔىڭ وېٍىع ِۀجەٌىرى ثوٌطب وېرەن؟ ‘غۇ
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ِەٌۇِبتالردىٓ لبرىغبٔذا، پۈتىۈي ۋەتىٕىّىس دائىرىطىذە ھەرخىً 
ِەدۀىَەت زور ’ئىػٍەپچىمىرىع پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ ٍېرىّىذىٓ وۆپىرەگي خۇددى 

 دەۋرىٍىرىذىىىذەن پبٌەچ ھبٌغب چۈغۈپ لبٌغبْ ثوٌۇپ، خىتبٍذىٓ ‘ئىٕمىالثي
ئىچّەن -ضبٔبئەت ِبٌٍىرىٕىال ئەِەش، ھەتتب ئبدەتتىىي وۈٔذۈٌۈن ٍېّەن

غۇڭب . ثوٍۇٍِىرىٕىّۇ توغۇپ وېٍىذىغبْ ۋەزىَەت غەوىٍٍۀّەوتە ئىذى
ثۇٔذاق ثىر ۋەزىَەتتە ئبۋاي . ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ھبٌي ثەوال خبراپٍىػىپ ثبرِبلتب ئىذى

وۈچٕي ضبلالپ ’ثەزى ثىٍىٍّىىٍەرٔىڭ دېَىػي ثوٍىچە _ جبٕٔي ضبلالپ لېٍىع 
 ئۈچۈْ ثىر ِەزگىً خىتبً ۋەھىّىطي پەٍذا لىٍىع پبئبٌىَەتٍىرىٕي ‘لېٍىع

 تەثىمىٍىرىّىسٔىڭ ئبضبضي ‘لىّّەتٍىه’توختۇتۇپ تۇرۇظ چبلىرىمٍىرى ثەوال 
 ‘خەٌمئبرا ضەھٕىٍەردە ضۆزٌىَەٌەٍذىغبْ’ثوٌۇپّۇ . غوئبرى ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى

چەتئەٌٍىه ِۇضبپىر وبتىۋاغٍىرىّىس ثۈگۈٔىي ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەت غەوىٍٍىرىٕي 
تبغٕي تۇخۇِغب ئۇرغبٍٔىك، خەٌمئبرا ۋەزىَەتٕىڭ تەلەززاضىٕي ثىٍّىگۀٍىه، ”

دېگۀذەن “ ...ضىَبضىٌ جۇغراپىَە ضبۋاتطىسٌىغي، ئىٕطبْ لېٍىپىذىٓ چىممبٍٔىك 
ضۆزٌەر ثىٍەْ پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ھەرىىىتىٕي دوٌمۇْ ھبٌىتىگە وېٍىػىذىٓ 
لبضىُ . چەوٍەٍذىغبْ تەغۋىمبتالر ثىٍەْ ھە دەپ غوغۇٌٍىٕىػمب وىرىػّەوتە ئىذى

ئەجەثب ثۈگۈٔىي ۋەزىَىتىّىس ھەلىمەتەْ غۇٔچە ئېغىرِۇدۇ؟ : ئوٍٍىٕىپ لبالتتي
ثىرِەزگىً ضبلالپ ٍبتمبٔذىٓ وېَىٓ ۋەزىَىتىّىس ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك پبئبٌىَەتٍىرىّىس 

ئۈچۈْ ھەلىمەتەْ ئوڭۇغٍۇق ۋەزىَەتىە ئېرىػەٌەٍذىغبّٔۇدۇ؟ ثۈگۈٔىىذەن 
 راضتىٕال خبتب ‘ئىسچي ِەْ’جىذدىچىٍىه ۋەزىَەتٕىڭ وېٍىپ چىمىػىٕي 

ِۆٌچەرٌەپ لبٌغبّٔۇدۇ؟ لبضىُ، ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي ئبپىتىذىىي ۋەزىَەتٕي 
ئۇ دەۋىرٌەردە . ئۇ ۋالىتالردىىي ۋەزىَەت ثۈگۈٔىىذىّٕۇ ئېغىر ئىذى: ئەضٍىذى

جەِئىَەتٕىڭ دۆٌەت تېررورٌۇغي ثۈگۈٔىىذىٓ ٔەچچە ھەضطە ئېغىر ثوٌۇپ، 
ھەرخىً فبغىطتىه زۇٌۇِالر ثىس ئۇٍغۇر ٍۇرتىذىىىٍەرگىال لىٍىٕىۋاتمبْ ثوٌۇپال 

غۇڭب، ئۇ . لبٌّبً، ثەٌىي خىتبٍٕىڭ ثبرٌىك ٍۇرتٍىرى ئۈچۈّٔۇ ئورتبق ئىذى
دەۋىرٌەردە ۋەتىٕىّىسدىىي پبٌەچ ۋەزىَەتىە ٍبردەَ ثېرەٌەٍذىغبْ خىتبً ٍۇرتٍىرىّۇ 

غۇٔىڭذەن ٍۀە ئۇ ٍىٍالردا چەتئەي وۈچٍىرىذىٓ خىتبٍغب دېپٍوِبتىه . ٍوق ئىذى
ئەِّب غۇٔچە ئېغىر . ثېطىُ ثۈگۈٔىىطىذىٓ ِىڭ ھەضطە ئېغىر ئىذى

لبالٍّبلبٔچىٍىك ۋەزىَەت ئىچىذە ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك پبئبٌىَەتٍىرىٕي لبٔبت 
ھۆوۈِەت چېىىذىٓ ئبغمبْ : ٍبٍذۇرۇغٕىڭ پۇرضەتٍىرىّۇ غۇٔچە وۆپ ئىذى



 241 

پبٌەچ ھبٌذا، ئىمتىطبدى ھەددىذىٓ ئبرتۇق ٔبِىرات، ئبرِىَىطىٕي ضەپەرۋەر لىٍىع 
ئىّىبٍٔىرىّۇ ٍوق دېَەرٌىه، ھەتتب ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً لۇرۇغٍۇق ئبرِىَىطي 
ثىٍەْ ھبۋا ئبرِىَىطي ئوتتۇرىطىذا رۇغەْ زىذدىَەت ِەۋجۇت، پۈتىۈي خەٌك 

لۇراٌٍىٕىع پۇرضىتىگە ئىگە، ووِّؤب تۈزۈِي ضەۋىجىذىٓ ثىر تۇتبظ تەغىىٍٍەظ 
غۇٔذاق . غبرائىتي ثبر، دۈغّەْ ئىچىي ِۇداپىَىطي ئبضبضەْ پبٌەچ ھبٌذا ئىذى

ٍوغۇرۇْ « ِىجىت ضىٍىڭ، لىسىً ئۈچىٕچي روتب-ئبخۇٔوپ»ثىر غبرائىتتىّۇ 
پبئبٌىَەتٍىرى داڭٍىك وىػىٍىرىّىس تەرىپىذىٓ ٍۇلۇرىمىذەن تىٍالر ثىٍەْ ئېغىر 

ۋەزىَەتٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمٍىرىذىٓ ئىطتىخىَىٍىه . تۀمىتٍۀگەْ ئىذى
پبٍذىٍىٕىع ٍوٌىغب ئبتالٔغبْ ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇغۇچىٍىرى ۋە  ئىٍغبر 

وۈچٍىرىّىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ تەغىىٍٍىٕىپ لۇراٌٍىٕىػي، پەٍسىۋات لبتبرىذىىي 
ٍبغالرٔىڭ لۇراٌٍىك ھەرىىەت تەٍَبرٌىمٍىرى چەتئەي وۈچٍىرىگە 

ئەضٍىذە ئۇ دەۋىرٌەردىىي . ٍبٌۋۇرغۇچىالرٔىڭ لۇرثبٍٔىمي ثوٌۇپ وەتىۀىذى
ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئوِۇِىٌ ٔوپۇضىّۇ 

ال ئۈچ ِىٍَوْ ئەتىراپىذا، ضبپ ِىٍٍىٌ ٍېسىٍىرىّىسِۇ ٔەچچە ِىڭالپ ‘ ئبراْ’
 تەرغىجبتٍىرى، ۋەزىَەت وۈتىۈچىٍەرٔىڭ ‘تېٕچٍىك’. دېگىذەن ِەۋجۇت ئىذى

تەتۈر تەغۋىمبتي ٔەتىجىطىذە غۇٔچە غبرائىتالرٔي لوٌذىٓ ثېرىپ ثۈگۈٔىىذەن 
. ئوْ ِىٍَؤٍۇق تېس وۈچٍىٕىۋاتمبْ تبجبۋۇزچىالرٔىڭ لۇٌٍىرىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌذۇق

ثۇ ۋەزىَەت تېخىّۇ ئېغىرٌىػىپ داۋاَ لىٍّبلتب ۋە ھەرگىسِۇ ئۆزٌىگىذىٓ وەٍٕىگە 
ھبٌجۇوي، ٍېمىٕمي ثىرەر ٍىً ِبثەٍٕىذە . ٍبٔىذىغبْ ئبالِەتٍەرگە ئىگە ئەِەش ئىذى

خەٌمىّىس ئبرىطىذا لبٔبت ٍېَىۋاتمبْ ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ 
وېڭىَىپ ثېرىػىغب ئەگىػىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسدە داۋاٍِىك 

وۈچٍىٕىپ ثېرىػي لىطّۀٍىىتە ثوٌطىّۇ چەوٍىٕىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 
. ٔوپۇضي ئوْ ِىٍَوْ ئەتىراپىذا تېسگىٍٕىٕىع ۋەزىَىتي ثبرٌىممب وەٌّەوتە ئىذى

ٍۀي، ۋەتىٕىّىسٔىڭ دۈغّەْ وۈچٍىرىٕي تەدرىجي ئبزاٍتىپ ثۇرۇٔمي ھبٌىغب 
ئۀە غۇٔذاق ۋەزىَەتٕىڭ توضبٌغۇضىس . وەٌتۈرۈظ ٍۈزٌىٕىػي وۆرۈٌىۋاتّبلتب ئىذى

ھبٌغب وېٍىػىٕي ِۆٌچەرٌەغىەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى لبٍتىذىٓ ئۆز 
وىػىٍىرىّىسٔىڭ  تەغۋىمبت ۋاضتىطي ثىٍەْ ثۇ پبجىئەدىٓ لۇتۇٌۇظ ٍوٌىٕي 

 تەرغىجبتچىٍىرىٕىڭ ‘تېٕچٍىك’لبٔذاق، ٍولۇرلىذەن -تبٌالغمب ِەججورٌىٕىۋاتبِذۇ
 ئۆتۈپ ۋەتىٕىّىس دائىرىطىذە خېٍي ‘ثۆضۈپ’ضبداٌىرى خىتبً چېگراٌىرىذىٓ 
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لبضىّّۇ ثۇ . ئەروىٓ ٍبِىراٍذىغبْ غەٌىتي ۋەزىَەت ثبرٌىممب وەٌّەوتە ئىذى
 .تۈردىىي غەٌىتىٍىىٍەرٔي ھەٍراْ ثوٌغبْ ھبٌذا وۆزىتىپ وەٌّەوتە ئىذى

ئۀە غۇٔذاق ِۇجىّەٌٍىىٍەر ٍبِراپ وەتىەْ ثىر ۋەزىَەتتە، لبضىّٕىڭ 
ثىرضىذىٓ غەٌىتي - ئبغىٕىٍىرىّۇ ئوٌتۇرۇغٍىرىغب ثىر‘ھبرالىەظ’ھېٍىمي 

 :خەۋەرٌەرٔي ٍەتىۈزۈغتىٓ زېرىىّىگۀىذى
ئۆتىەْ ھەپتىذە لۇتۇثي ٍوٌىذا ثىر ئبپتوۋۇز ثىڭتۋۀٍىه خىتبً پبرتالغتىٓ ”

 “. ...ئۆٌۈپتىذەن
پبالٔي غەھىرىّىسدە ئبٌذىٕمي وۈٔىطي وېچىذە ثىرلبٔچە چبرٌىغۇچي خىتبً ”

 “. ...ئەضىىرى ِىٕبغب دەضطەپ پبرچىٍىٕىپ وېتىپتۇدەن
لبٍطي وۈٔىطي ثىر خىتبً ئوتتۇرا ِەوتىۋىٕىڭ لىرائەتخبٔىطي پبرتالپ ”

 “. ...ئوْ خىتبً ِۇئبٌىّي ٔەق ِەٍذأذا ئۆٌۈپتىذەن-وېتىپ، ثەظ
لبٍطي وۈٔىطي پبالٔي ئۇٔىۋېرضىتىتٕىڭ ثىر ضىٕىپ ِىٍٍىٌ ”

 “. ...ئولۇغۇچىٍىرىٕي ثىرالال لوٌغب ئبپتۇدەن
پووؤي ِەھەٌٍىذىٓ ِۇٔچە ٔەپەر ئۇٍغۇرٔي خىتبً ِىٕجىڭٍىرى لىرىپ ”

 “. ...تبغالپتۇدەن
“... ...” 

ثۇ ٍېمىٕالردا ثۇٔذاق خەۋەرٌەر ئبٔچە ٍېڭىٍىك ثىٍىّٕەش ثوٌۇپ لبٌّبلتب 
غۇڭب، ثەوال ئېھتىَبت ثىٍەْ ئۆتىۈزۈٌىذىغبْ لبضىّٕىڭ دوضالر ئبرا . ئىذى

_ ئبِېرىىب ئبۋازى »ئوٌتۇرۇغٍىرىذا ئوغۇرٌۇلچە چەتئەي رادىوٌىرىذىٓ ئبڭٍىۋاٌغبْ 
... ، «ئوتتۇرا ئبضىَب ئۇٍغۇر ئبۋازى»، «جىذدە رادىوضي»، «ر ف ئب رادىوضي

ثۇ . دېگۀذەن ِۀجەٌىرىذىٓ وەٌگەْ خەٌمئبرا خەۋەرٌەر وۆپىَىپ لبٌغبٔىذى
خەۋەرٌەر لۇاللتىٓ لۇاللمب ئۆتۈپ، ھېطبِٕىڭ چبخچبلٍىرىذىّٕۇ ئبغۇرۇپ ِۇثبٌىغە 

لىٍىۋېتىٍگۀىي، گوٍب ئبِېرىىب پەلەتال ثىسٔي لۇتمۇزۇظ ئۈچۈْ غەرپتىىي 
لوغٕىٍىرىّىسٔىڭ تۇپرالٍىرىغب ئەضىەر ٍىغىۋاتمىذەوّىع، غۇٔىڭذەن پۈتۈْ ش 

 ٔي ئېٕىمالپ ‘تېررورچىٍىرى’ئي ئب جبضۇضٍىرىٕي خىتبٍغب ئىۋەرتىػىپ، ئۇٍغۇر 
ثىرىگە زىت -چىمىػمب جىذدى تەٍَبرٌىك لىٍىۋېتىپتۇدەن، دېگۀذەن ثىر

، پووؤي دۆٌەت لبرار لىٍىػىپ ۋەتىٕىّىسگە ھەرثىٌ لوغۇْ وىرگۈزۈپ ‘خەۋەرٌەر’
خىتبٍالرٔي لوغالپ چىمىرىذىغبْ ثوپتۇ، خىتبً دېّووراتچىٍىرى خىتبٍغب ثېطىُ 

 ...لىٍىپ ئۇٍغۇر ِۇضتەلىٍٍىمي ئۈچۈْ ثېَجىڭٕي لىطتبۋېتىپتۇدەن، 
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ِىٍٍىٌ ”تېسىپ -لبضىّٕىڭ ثۇ ئبغىٕىٍىرى ثىرەر لېتىُ ثوٌطىّۇ ئېسىپ
دېگۀٍەرٔي “ ِۇضتەلىٍٍىغىّىس ئۈچۈْ ئۇٔي پىالٔالۋاتىّەْ، ثۇٔي لىٍّبلچىّەْ

ثۇ ئبغىٕىٍەر چەتئەي وۆرِىگۀذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ، ثىسٔىڭ . دەپ ضبٌّبٍتتي
ٌىرىّىسگە ئوخػبظ ئۆزىگە ضۇِۇ ‘ ئىٕمىالپچي’چەتئەٌٍەردىىي ِۇھبجىر 

ٍۇلتۇرِبً، ۋەتۀٕي ثبغمىالر ئبزاد لىٍىپ ثېرىذۇ دەپ ئبدەتٍۀگۀٍىىٍىرىٕي توٌۇق 
 .ئىپبدىٍىػىپ تۇراتتي

ثۈگۈٔىي ثۇ ثىر غىػە ئېطىً _ ، ‘ضبلي’دەٍىتتي پېػمەدەَ _ ئبغىٕىٍەر، ”
داچۈٍٕي ثەوال تەضتە تبپمبٔىذىُ دەڭال، ئبۋۇ ضېطىك ھبرالالرغب ئوخػبظ 

ووٌذۇرٌىتىپ ئىچىپ تۈگىتىۋەتّەً، چەتئەي وىٕوٌىرىذىىىذەن ئبٌذىرىّبً ِەززە 
دېگىٕىچە لوٍٕىذىٓ ثىرەر پوتۇٌىب ھبراق چىمىرىپّۇ _ “ !لىٍىپ ئىچەٍٍي جۇِۇڭالر

 .لوٍبتتي
لوٍغىٕە غۇ ھبراق دېگۀٕي، ِۀذە رەضّي ِەوىتٕىڭ ِېٍىذىٓ ٍبڭبلتەن ثبر ”
ٍبٔچۇلىذىٓ ئبۋاٍالپ چىمبرغبْ ثىر تۈگۈوٕي ئېچىپ ‘ ِوخوروىچي’_ “ .دېگىٕە

دېگۀذەن، ئۇٔىڭ لوٌٍىرى تىترەپ، رەڭگي روھىّۇ ضۇٌغۇٍٔىػىپ . وۆرضىتەتتي
 . وېتىۋاتبتتي
 ِۇ ئۆزگىرىػىە ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ، رەضّىال ووچىغب ‘خەۋەرچي’ھەتتب 

ئەِّبئىسە، تۈٔۈگۈْ گۈٌذەن ثىر لىسٔي ”: لبراٍذىغبْ ثوٌۇپ لبٌّبلتب ئىذى
لۇغٍىۋاٌذىُ دەڭال، ھېٍىمي تبي چىۋىمتەن توٌغىٕىپ وۈچۈِٕي لوٍّىذى 

 “! ...ٍبظ دېگۀٕىڭ پەٍسى ثبغمىذە. ئبغىٕىٍەر
ئۇالردىٓ . لبضىُ ئبغىٕىٍىرىگە لبراپ ئۇالردىٓ ئۈِىذضىسٌىٕىػىە ثبغٍىذى

ئەضٍىذىٕال لوغۇٔغب ئەزا . ٍېڭي ووچب خەۋەرٌىرىٕي ئېٍىع ئىّىبٔىّۇ لبٌّبٍۋاتبتتي
ئبغىٕىٍەر لبضىّٕىڭ . ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ثۇٔذاق خەۋەرٌەرگە ھبجىتي لبٌّبٍۋاتبتتي

ثۇخىً ئوٌتۇرۇغالرغب ثبرغبٔطېرى ثەن لىسىمىپ وەتّەش ثوٌۇپ لېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي 
-ھېص لىٍىػطىّۇ، ئۇٔىڭ ئۆٍىذە ئۆوطىّەٍذىغبْ ثورداق لوً گۆغٍىرى، ثىر

ئىىىي پوتوٌىب ئېطىً ھبرالالر ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىگىذىٓ ثۇ ئۆٍىگە ٍىغىٍىػىغب ٍېتىپ 
 . ئبغّبلتب ئىذى

پوۋرىّىالر ثىٍەْ ئبۋارە ثوٌّبً، ٍبخػىطي گۆغۈڭٕي -لبضىُ ئبغىٕە، لوۋرۇِب”
 . دېَىػەتتي ئۇالر“ !پۇرالپال لبزأغب ضبٌغىٕە

ئبرىالپ وىرىپ لبٌىذىغبْ ھېٍىمي خىتبً لوغٕىطي ثۇٔذاق ئوٌتۇرۇغالرغب 
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ٔي ئىچىىٕىذە زەھەر ضئىڭ تۇتمبْ روِىي‘ ضبلي’توغرا وېٍىپ لبٌغىٕىذا، 
ئوٌتۇرۇظ ئەھٍىّۇ وۈْ ئوٌتۇرِبضتىٕال . ٍۇتىۋاتمىٕىذەن پۇرٌىػىپ وېتەتتي

ثۈگۈّٔۇ ئبغىٕىالر ٌىگۀذىىي . ثۇرۇٍٔىرىٕي ضۈرتۈغۈپ تبرلىالتتي-ئبغسى
 :گۆغٕىڭ ۋە ئىىىي پوتوٌىب ھبرالٕىڭ تۈگىػي ثىٍەْ تەڭ لوزغۇٌۇغمب ثبغٍىذى

وۆڭٍۈڭگە رەخّەت ئبداظ، غۇ وۇچىذىىي خىتبً پوضٍىرىٕي دېّىطەن ”
ئبِبي لبٔچە، ئۇٔذاق وۈٍٔەر ئۀذى وەٌّەضىە . تبڭ ئبتمۇزىۋەتىەْ ثۇالرىذۇق

 “. ...وەتطە وېرەن
ٍېڭي ئىٕتىساَ لبئىذىٍىرى -ثۇ وۈٍٔەردە لبضىّٕىڭ لوغۇٔىذا ٍېڭي

ثىرضي ثىٍەْ ئۇچۇرۇغۇغىٕي لبتتىك -ثەٌگىٍىٕىپ، خبٌىغبٔچە ثىر
غۇڭب، ھە دېگۀذىال لىسالر ثىٍەْ ئوٌتۇرۇظ لىٍىپ پەٍسىٕي . چەوٍەغىۀىذى

. ئىىىي لېتىّذىٓ ئبغّبش ثوٌۇپ لېٍىۋاتبتتي-چىمىرىۋاٌىذىغبْ ئىػالر ئبٍذا ثىرەر
خبضىَەتّۇ ثۇخىً ئىٕتىساِالرغب رىئبٍە لىٍىپ، ئبالھىذە جىذدى ثىرەر ئىػٕي 

 ٔىڭ ‘ٍبٔچۇلچي’. ثبھبٔە لىٍّىطب، ھەپتىٍەپ دېگىذەن ٍبٌغۇز وەٌگىٍي ئۇٔىّبٍتتي
. ئەزا ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٓ گۈٌجبھبرِۇ لبضىّٕي ٍبٌغۇز ئىطتىّەش ثوٌىۋاٌغبٔىذى
خبضىَەت ثۇ ئەھۋإٌي ضەزگۀذىٓ وېَىٓ ئبالھىذە خوغبي ثوٌۇپ لبٌغبٔذەن 

 :وۆرۈٔەتتي
.  غب ثبغٍىٕىپ لبٌغبٔذەن لىٍىذۇ‘ٍبٔچۇلچي’لبرىغبٔذا ثىسٔىڭ گۈٌجبھبر ”

پبت وېٍىپ -ئۀذى ضىسگىّۇ ئېػىٕبٌّبً ٍۈرضە وېرەن؟ غۇٔذالتىّۇ پبت
دەپ چبخچبق _ “ .تۇرِىطبَ، ئۀذى ضىس ئۇ تەرەپٍەرگە وېتىپ ٍۈرِەڭ ٍۀە

 .لىٍىۋاالتتي
 .ثۇ گەپٍەرگە لبضىُ وۈٌۈپال لوٍبتتي

غۇٔچە ِۇھىُ ۋە غۇٔچە خەتەرٌىه ! ئبدەَ ئبجبٍىپ لىسىك ثىر ِەخٍۇلتە’
چبخچبق، -ئىػالر ثىٍەْ ھەپىٍىػىپ ٍۈرگىٕىذىّۇ ھبۋاٍي ھەۋەش، ئوٍۇْ

 دەپ ئوٍالپ ھەٍراْ ‘وۈٔذەغٍىه، لىسغبٔچۇلٍۇلالردىٓ ٔېرى تۇراٌّبٍذىىۀذە
 .لبالتتي لبضىُ

ئبغىٕىٍىرىٕي تېخي ٍېڭىال ئۇزۇتۇپ دەرۋازىذىٓ وىرگەْ لبضىُ، ئبغخبٔب 
ئۇٔىڭ . ئۆٍىٕي ٍىغىػتۇرىۋاتمىٕىذا ئىػىىي ئۆزىگە تؤۇظ رېتىّذا چېىىٍذى

ثۇخىً رېتىّذا چېىىٍىع پەلەت . ٍۈرەوٍىرى خوغبٌٍىغىذىٓ ئوٍٕبپ وەتتي
دېگۀذەن، . ئۇ دەرھبي ثېرىپ ئىػىىىٕي ئبچتي. خبضىَەتىىال ِۀطۈپ ئىذى
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-لبضىُ لىسٔي ئىچىگە ئبالر. ئىػىىتە وۆزٌىرى چبلٕبپ تۇرغبْ خبضىَەت تۇراتتي
ثىرضىگە چىڭ -ئىىىي ٍبٌغۇٍٔۇق ٌەۋٌەر ثىر. ئبٌّبٍال ئۇٔي لۇچبغالپ ثبغرىغب ثبضتي

ثىرضىگە ئەوىٍىػىپ خېٍي ۋالىتمىچە -ئۆٍىگە وىرىپ ئۇالر ثىر. چبپالغمبٔىذى
دەضتىخبْ . ثىرضىٕي ضېغىٕغبٔىذى-ئۇالر ھەلىمەتەْ ثىر. ئوٌتۇرۇپ وېتىػتي

چبً ئىچىەچ ئوٌتۇرۇپ ئۆتىۀذە گۈٌجبھبرٔىڭ . تەٍَبرالپ چبٍغب ئوٌتۇرۇغتي
 .ئۆٍىذە لبرار لىٍىػمبْ ۋەزىپىٍەر ئۈضتىذە ثىر ئبز پىىىرٌىػىۋاٌذى

وۈٔذۈز دېّەً خىتبً لۇراٌٍىك پبتروٌٍىرى ثىٍەْ -ثۇ ٍېمىٕذا ووچىالر وېچە
غۇڭب ئۇالر وېچىذە خىتبً لۇراٌٍىك پبتروٌٍىرىغب ٍوغۇرۇْ . توٌۇپ وەتّەوتە ئىذى

ثۇٔىڭ . زەرثە ثېرىع ٍوٌٍىرى ئۈضتىذە ئىسدىٕىپ وۆرۈظ لبرارىٕىّۇ ئېٍىػمبٔىذى
ئۈچۈْ ٍوغۇرۇْ ِىٕب لوٍۇغٕىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك الٍىھىٍىرى ئۈضتىذە ئىسدىٕىػٍىرى 

وېچىذە ووچىغب چىمىع ئىّىبٔي ثوٌّىغىٕي ثىٍەْ، وۈٔذۈزٌىرى . الزىُ ئىذى
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ وۈٔذۈزى تەگطىّۇ . وېچە ئۈچۈْ ِىٕب لوٍۇغٕي ئوٍٍىٕىػمب ثوالتتي

پبرتىٍىّبٍذىغبْ، ئەِّب وېچىٍىرى تەگطىال پبرتالپ وېتىذىغبْ لوظ ۋالىت 
تېسگىٍٕىگۈچي ِىٕب الٍىھېطىٕي تەٍَبرالظ ئىػي لبضىُ ثىٍەْ خبضىَەتٕىڭ 

ئۇالر ئبۋاي لبضىّٕىڭ ثىٍىٍّىرىگە ئبضبضەْ ِىخبٔىه . ثېػىٕي لبتۇرِبلتب ئىذى
ئەِّب ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ ٔبزۇن . لۇرۇٌّىالر ئۈضتىذە ِۇزاوىرە لىٍىػتي

ضېٍىطبرٌىك ئىػي تەٌەپ لىٍىٕىذىغبٍٔىغي ۋە ِىٕب ھەجىّىٕىڭ چوڭىَىپ 
وېتىذىغبٍٔىغىٕي وۆزدە تۇتۇپ، ثۇ جەھەتتە خبضىَەتٕىڭ دادىطىٕي ٍبردەِگە 

تەوٍىپ لىٍىػٕي ئوٍالغمبْ ثوٌطىّۇ ٍۀىال ِەخپىَەتٍىه ٍۈزىطىذىٓ ئىالجىطىس 
ئبٔذىٓ ٍۀە خبضىَەتٕىڭ ٍېرىُ ئۆتىەزگۈچ ثىٍەْ . ثۇ ئۇضۇٌذىٓ ٍېٕىۋېٍىػتي

ئېٍېىتر ِېڭە ھەلمىذىىي ثىٍىٍّىرىگە ئبضبضٍىٕىپ ثۇرۇٔمىذەن ئېٍېىترؤٍۇق لوي 
ثۇ جەرٍبٔذا . ضبئەتىٕىڭ لۇرۇٌّىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىع ئۈضتىذە ِۇزاوىرە لىٍىػتي

ئىىىىطي ئوٌتۇرۇپ خبضىَەتٕىڭ لوٌىذىىي ٍبپوْ لوي ضبئەتىٕي چۇۋۇپ 
ئۇالر ثىرىٕچي لەدەِذە ثەٌگىٍىه ۋالىتمىچە تون ٍوٌي ئۇالّٔبٍذىغبْ، . وۈزىتىػتي

ثەٌگىٍۀگەْ ۋالىتتب تون ئۇٌىٕىپ، تەگطە پبرتىالٍذىغبْ ھبٌەتىە وېٍىذىغبْ 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍۀىال ئۈچ لۇتۇپٍۇق . ثىرخىً تون ٍوٌي الٍىھېطىٕي تۈزۈغتي

، ئېچىٍىػي ثىٍەْ تەڭ ِۇزىىب چېٍىپ وېتىذىغبْ ئېٍېىترؤٍۇق وىرىطتبي الِپب
 ۋە توپالّٔب تون ٍوٌي وىرىطتبي ِؤىگىذىٓ پبٍذىٍىٕىع وېرەوٍىىىٕي ئبتىىرتىب

 .ِۆٌچەرٌەغتي
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ئۇالر ئىىىىطي لوي ضبئەت پبرچىٍىرى ئىچىگە چۆوۈپ ئوٌتبرغىٕىذا، 
 :خبضىَەت دەرھبي لبضىّغب تىىىٍذى. تۇٍۇلطىسال ئىػىه چېىىٍذى

_ “ ضىٍەر ھبزىرغىچە ئوغۇرٌۇلچە ئۇچۇرۇغۇپ ٍۈرگەْ ئوخػىّبِطىٍەر؟”
 .خبضىَەتٕىڭ چىراٍي رەضّي ئۆڭۈغىە ثبغٍىذى

غۇٔذالتىّۇ . دەرۋەلە، ثۇ لېتىُ ئىػىىٕي چەوىەْ راضتىٕال گۈٌجبھبر ئىذى
ئېھتىَبت لىٍىپ تېسٌىىتە جوزىذىىي ضبئەت پبرچىٍىرىٕي ٍىغىػتۇرىۋېتىپ ثېرىپ 

چىراٍٍىك ٍبضبٔغبْ گۈٌجبھبر غەھۋأە وۆزٌىرى ثىٍەْ لبضىّٕي . ئىػىىىٕي ئبچتي
ئۇِۇ ئبٌذىراظ ئىػبرەت لىٍىپ ٍۈرۈپ . ٍەۋىتىذىغبٔذەن لبراپ وىرىپ وەٌذى

ثۇٔي ِىڭ تەضتە پەرق . ئۆٍىذە خبضىَەتٕىڭ ثبرٌىغىٕي ئبرأال ئۇلتۇراٌىذى
لىالٌىغبْ گۈٌجبھبر، تبالٔتٍىك ثىر ضۀئەتچىذەن دەرھبي ئۆزىگە جىذدى تۈش 

 :ثېرىپ ِىھّبٔخبٔب ئۆٍىگە وىردى
ثىسٔىڭ غبوىچىه . ئىىىىڭالرٔىڭال ثۇ ٍەردە ثوٌغىٕىڭالر ثەن ٍبخػي ثوٌذى”

ئۇ ضوِىىطىذىٓ _ . ٍىگىتىّىس تېخي ٍېڭىرالتىال ثۇ پوتوٌىىٕي ئېٍىپ وەپتۇ
ِۇٔۇضي ِېٕي _ ئىىىي پوتوٌىب ئېطىً ۋىطىي ھبرىمىٕي چىمىرىپ جوزىغب لوٍذى، 

ِبۋۇضي ضۇٍۇلالٔذۇرۇٌغبْ وۈچٍۈن پبرتالتمۇچ دورىطي . پبرتٍىتىع ئۈچۈْ الزىُ
ئەگەر ضىٍەر ثۇ دورىغب ِۇۋاپىك پىطتبْ تەٍَبرٌىَبٌىغىٕىڭالردا، لبٌغبْ . ئىىەْ

خبضىَەت ضەي _ “ .ئىػالرٔي ثىسٔىڭ ٍېڭي ئەزاٍىّىس ئۆزى جۆٔذەٍذىغبْ ثوٌذى
ئەگەر ثۈگۈْ ِەْ ثوٌّىغبْ ’: غۇٔذالتىّۇ ئوٍالٍتتي. جبٍىغب چۈغىۀذەن لىٍذى

 ‘...ثوٌطبَ، 
خبضىَەت، دەرھبي ئۆزٌىرىٕىڭ ثبٍىتىٓ پىالٔالغمبْ الٍىھېطىٕي لىطمىچە 

 .لىٍىپ گۈٌجبھبرغب ضۆزٌەپ ثەردى
_ “ .ثۇ دورا، ئىػٍىرىّىسٔي تېخىّۇ ئبضبٔالغتۇرۇپ ثېرىػي ِۇِىىٓ”

 .لبضىّّۇ گەپىە ئبرىالغتي
چۈٔىي . ِېٕىڭچە ثۇ دورا ثىسٔىڭ ئىػىّىسغب ِۇۋاپىك وەٌّەضّىىىٓ دەٍّەْ”

رۈغۀىي، خبضىَەتٕىڭ ثۇ گېپىذە ضەي لىسغبٔچۇلٍۇق _ “ ...ضۇٍۇلالٔذۇرۇٌغبْ 
ئەِّب گۈٌجبھبر ثۇٔي ھېص . پۇرىغي وېٍىپ، دېگۀذەن ضەِىّىٍىه وۆرۈّٔەٍتتي

 :لىٍغبٔذەن، ئۇٔىڭ گېپىگە ئېتىۋار لىٍّىغبْ لىَبپەتتە دېذى
گۈٌجبھبر جوزىذىىي ٍېَىٍىپ ٍبتمبْ چۇۋۇٌغبْ لوي _ ٔبھبٍىتي ٍبخػي، ”

رەضّي زاۋۇتتب ٍبضبٌغبْ ‘ ئوغرى’ثىسٔىڭ _  ضبئەت زاپچبضٍىرىغب لبراپ لوٍذى، 
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دەپ ٍبٔچۇلىذىٓ _ . ثبضّبق ِىٕب پىطتبٔىذىٓ ثىرٔەچچىٕي لوٌغب چۈغۈرگۀىىەْ
 ِبروىٍىك تبِبوب پبغىىطىٕي چىمىرىپ ئىچىذىٓ ثىرٔەچچە تبٌٕي تبٌالپ ‘وبِېً’

وبرغب . ثۇالرٔىڭ ئىچىذە ِەْ دېگەْ پىطتبٔالردىٓ ئۈچ تېٍي ثبر_ چىمبردى، 
ثىردىٓ ئبۋاٍالپ تۇتۇپ -گۈٌجبھبر تبِبوىالرٔي ثىردىٓ_ “ .وەٌطە ئىػٍىتەرضىٍەر

. لبٌغىٕىذىٓ ثىر تېٍىٕي لبضىّغب ئۇزاتتي. ثېمىپ ئۈچ تېٍىٕي ثىر تەرەپىە ئبٍرىذى
ثۇرۇٍٔىرىذىٓ -ئىىىىطىٕىڭال ئېغىس. ٍۀە ثىرضىٕي ئبغسىغب لىڭغىر چىػٍىذى

 .تۇرخۇٔذەن ئىص چىمىػمب ثبغٍىذى
ئۇالر ئۈچىطي ئوٌتۇرۇپ ئۇٍبْ تبٌىػىپ، ثۇٍبْ تبٌىػىپ ئبخىرى ٍېرىُ ۋالىت 

 . ...رىػتيىضىٕي تۈزۈغىە نىتېسگىٍٕىه، ٍېرىُ ثبضّبلٍىك پىطتبْ الٍىھ
خۇداٍىُ، دېگىٕىّىسدەن . ئۀذى ثۇ پىطتبْ ئىػىٕي پۈتتي دېطەوّۇ ثوٌىذۇ”

ئۀذىىي _ لبضىُ لوٌىغب ٍبٌغبْ ۋىطىي پوتوٌىىطىٕي ئېٍىپ دېذى، _ . ئىػٍىگەً
 “.ِەضىٍە ثۇ دورىذىٓ لبٔذاق پبٍذىٍىٕىػتب لبٌذى

_ . ِېٕىڭچە ثۇ ِىٕبٍىّىسغب ثۇ ضۇٍۇلٍۇق دېگۀذەن ئۇٍغۇْ ئەِەش”
ئۇ ٍېڭي پىطتبٕٔي لوٌىغب ئېٍىپ . خبضىَەت ٍۀىال ثۇرۇٔمي گېپىذە چىڭ تۇرىۋاٌذى

ثۇ ثوِجىّىس چبچراپ زەرثە ثېرىذىغبْ ثوٌىػي، _ چۆرۈپ تۇرۇپ دېذى، -ئۆرۈپ
غۇڭب ثۇ ِىٕب . ھەجىّي وىچىه ثوٌىػي، ئبضبْ تۆوۈٌّەٍذىغبْ ثوٌىػي وېرەن

دورا ٍبوي ثوٌّىطب پبراغون دورا ِۇۋاپىك خېّىرضىّبْ ئۈچۈْ ٍۇِػبق 
 “.وېٍەِذىىىٓ دەٍّەْ

دېگىٕىڭ توغرا، پوتوٌىىغب لبچىٍىطبق زەرثە ثېرىع وۈچي ئبزىَىپ ”
گۈٌجبھبر خبضىَەتٕىڭ پىىىرىگە لوغۇٌغبْ لىَبپەتٕي ئىپبدىٍەغىە _ “ .وېتىذۇ

 .تىرىػبتتي
ِۇھىُ ثوٌغىٕي . ٍۇِػبلٍىغىٕىڭ ئەھّىَىتي ٍوق-ثۇ ٍەردە دورىٕىڭ ضۇٍۇق”

وؤب غبرەن دېگۀذەن ٔەرضىٍەرٔي ضىرتىغب ئوراغٕي ئوٍٍىٕىػمب . ِىٕبٔىڭ لېپي
غۇٔىڭذەن، ثۇ ضۇٍۇق پبرتالتمۇچٕي ثىر ٔېّىٍەر ثىٍەْ ٍۇغۇرۇپ ٍۇِػبق . ثوٌىذۇ

لبضىُ لوٌىذىىي تبِبوىطىٕي _ . پبرتالتمۇچ ھبٌىغب وەٌتۈرۈغىىّۇ ثوالر دەٍّەْ
وۈٌذأغب ئىسىپ ئۆچۈرىۋېتىپ جوزىٕىڭ ثىر ثۇرجىگىگە ضۇٍۇلٍۇلتىٓ ثىر تبِچب 

ئبٔذىٓ گۈٌجبھبرٔىڭ لوٌىذىىي تبِبوىٕي ئېٍىپ ٍىرالتىٓ ثۇ ضۇٍۇلٍۇلمب . تېّىتتي
_ لىٍىپ وۈچٍۈن ٍبٌغۇْ چىمىرىپ ٍېٕىپ وەتتي، ‘ !پوف ف ف’. ٍېمىٕالغتۇردى

ئۇٔىڭذىٓ خېٍي وۆپ ِىٕب تەٍَبرالغمب . دېّەن ثۇ دورا خېٍي وۈچٍۈن ئىىەْ
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ھەجىّي وىچىه، ئبغسى وىچىه ھەرلبٔذاق لۇتىٕىڭ . ثوٌىذىغبٔذەن لىٍىذۇ
 “.ئىچىگە لبچىالغمب ثوٌىذىغبٔذەن لىٍىذۇ

وىچىه ثىر ئەٍٕەن غىػە ئىچىگە لۇٍۇپ، . ثۇ ٔبھبٍىتي ٍبخػي ئەھۋاي”
گۈٌجبھبر _ . ضبلىالرٔي چبپالپ تەٍَبرالغمب ثوٌىذىغبٔذەن لىٍىذۇ-ضىرتىغب غبرەن

_ لبٍتب ثىرتبي تبِبوب تۇتبغتۇرۇپ ئىچىگە توغمۇزۇپ تبرتىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ دېذى، 
ِۇغۇ تۇرلۇِذا . ضىٍەرٔىڭ لۇرضىغىڭالر ئبچّىذىّۇ؟ ِەْ ثەوال ئېچىمبپ وەتتىُ

-لېٕي ئەِطە، لوٌّۇ! ثىر لبزاْ تبِبق ثوٌطىّۇ ٍبٌغۇز ٍېۋىتىذىغبٔذەوال لىٍىّەْ
 “.لوي تۇتىػبٍٍي

ٍۀە ثىر پوتوٌىىذىىي . ئۇالر تەڭ لوي ضېٍىػىپ تبِبق لىٍىپ ٍېَىػتي
ۋىطىىٕىڭ جىُ تۇرۇپ لېٍىػىغب چىذىّىغبْ گۈٌجبھبر، دەرھبي روِىب ئبٌغۇزۇپ 

لبٌغبٔالرِۇ ئۇٔىڭ وۆڭٍي ئۈچۈْ ئۇٔي تەثرىىٍەظ، . ٍبٌغۇز وۆتۈرۈغىە ثبغٍىذى
ثۇٔي ِۇثبرەوٍەظ دېگۀذەن ٔبِالر ثىٍەْ لۇرۇق روِىىٍىرىٕي ئۇرۇغتۇرۇپ 

ئۇزۇْ ئۆتّەٍال غىػىذىىي ضبِبْ ٍۇٔذىطي رەڭٍىه ۋىطىي . ثېرىػتي
ئبضتب ٍۇٍۇپ -ۋىجذأٍىرىٕي ئبضتب-گۈٌجبھبرٔىڭ ِىڭىطىٕي، ئەخالق، غۇرۇر

ئۇٔىڭ وۆزٌىرىذىٓ غەھۋأىالرچە ئوت ئۇچمۇٍٔىرى پبرالغمب . تبزىالغمب ثبغٍىذى
ئۇ، خبضىَەتٕىڭ ئبٌذىذىال لبضىّغب لبغٍىرىٕي ئوٍٕۇتۇپ ئۇٔىڭ . ثبغٍىذى

ئبرىالپ ئۇٔي . لوٌتۇلىغب وىرىۋېٍىپ لۇٌىمىغب ثىرٔېّىٍەرٔي پىچىرالغمب ثبغٍىذى
ئۇٔىڭ ٌەۋٌىرى لبضىّٕىڭ ٍۈزىگە . لۇچبغٍىۋېٍىپ ئەضەثىٍەرچە وۆٌۈپ وېتەتتي

ھەتتب لوٌٍىرىّۇ ئبرىالپ ثوٌّىغۇر . تىگىپ وەتىىذەن ٍېمىٍٕىػىپ وېتىۋاتبتتي
ئبخىرى خبضىَەت چىذاغٍىك ثېرەٌّەً ثىردىٕال . ٍەرٌەرگە تىگىپّۇ وېتەتتي

 :پبرتالپ وەتتي
وۆزۈِگە لبرىتىپ تۇرۇپال ٔېّە لىٍىمالرٔي لىٍىپ ٍۈرىطەْ گۈٌجبھبر، ”

خبضىَەت _ “ !ِبڭب غۇ لبضىّٕي ثوٌطىّۇ ضبق لوٍطبڭ ثوٌّبِذۇ! لوٍغىٕە ضېٕي
 .تبتىرىپ رەضّىال رۀجىگۀىذى-لىسىرىپ
لبھالپ وۈٌۈپ وەتىەْ گۈٌجبھبر، ئورٔىذىٓ تۇرۇپ جوزىٕىڭ ئۇ -لبھ

 :تەرىپىگە ئۆتتي
خبپب ثوٌّب دوضتۇَ، لبضىُ ئەضٍىذىٕال ضبڭب تەۋە، ِۇٔذالال چبخچبق لىٍىپ ”
گۈٌجبھبر ثىچبرە لىَبپەتىە وىرىپ لبٌغبٔذەن، ٍۀە ثىر روِىب _ “ . ...لوٍذۇَ

تبِبوىطىٕي ئەضەثىٍەرچە پۇرلۇرتۇپ . توغمۇزۇپ گۈپال لىٍىپ ئىچىۋەتتي
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ئىختىَبرضىسال ئۇٔىڭ وۆزٌىرىذىٓ ٍبظ لۇٍۇٌۇغمب . چەوىىٕىچە جىّىپال لبٌذى
 . ...ثبغٍىذى

دېذى لبضىُ _ “ .ٍىغٍىۋاٌطۇْ، گەپ لىٍّبڭ، ئىچىٕي ثوغىتىۋاٌطۇْ”
 .لىسٔىڭ ٍۈزىذىىي ٍبغالرٔي ضۈرتۈپ تۇرۇپ

ثىرەر ضبئەت ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ، ٍىغىطي توختىغبْ گۈٌجبھبر، لبضىّٕىڭ 
خبضىَەتىە لبراپ ھىجىَىپ لوٍۇپ ثوَ . ٍېٕىذىٓ ئبجىراپ ئورٔىذىٓ تۇردى

 :ئبۋازى ثىٍەْ دېذى
ئۇ _ “ .لىسغبٔچۇق، ضىٍىغىراق گەپ لىٍىػٕي ثوٌطىّۇ ثىٍّەضّىذىڭ”

غۇٔذاق لىٍىپ ئۇالر ئىىىىطي پبتال . ثېرىپ خبضىَەتٕي ھەدىٍەرچە ثبغرىغب ثبضتي
ثىرضىگە لبرىػىپ -ئىىىىطىٕىڭال وۆزٌىرى ٍبغمب توٌغبْ ھبٌذا ثىر. ٍبرىػىپ لبٌذى

 . ...وۈٌىػەتتي
 .گۈٌجبھبر لبٍتىذىٓ جوزىغب وېٍىپ ئوٌتۇردى

“ .ِەْ ٍۀە ئبزراق ئىچىّەْ. ضىٍەر ِبڭب لبرىّبً گېپىڭالرٔي لىٍىۋېرىڭالر”
 .دېگىٕىچە روِىىٕي ھبرالمب توٌذۇرۇپ ٍۇتۇِالپ ئىچىػىە وىرىػتي_ 

خبضىَەت ثىٍەْ لبضىُ، روھي جەھەتتىٓ ئېغىر ئبزاپالٔغبْ، ئەِّب جەضطۇر 
ثۇ دوضتىغب ئېچىٕىپ ثىر دەَ لبراپ ئوٌتۇرۇغمبٔذىٓ وېَىٓ، خبضىَەت گەپٕي 

 :ثبغمب ٍبلمب ثۇراپ لبضىّغب لبرىذى
لبزالىطتبٔذا . ئۇزۇٔذىٓ ثېرى ثىر ٔەرضىٕي ضىٍەردىٓ ضورىۋاٌّبلچي ئىذىُ”

تۇرۇپ وەٌگەْ ثىر تؤۇغۇِٕىڭ گېپىگە لبرىغبٔذا، چەتئەٌٍەردە ٍۈرگەْ ئۇٍغۇر 
ِۇھبجىرٌىرىّىس ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىٕي ثبغمب ثىر ئۇضٍۇپ ثىٍەْ خېٍي 

خبضىَەت _ . داغذۇغىٍىك لبٔبت ٍبٍذۇرۇپ ٍۈرۈغىذۇ دېگۀذن لىٍىۋاتبتتي
ئۇ، ھېٍي تبِبوىطىٕي غورىطب، ھېٍي ۋىطىىطىٕي . گۈٌجبھبرغب لبراپ لوٍذى

ئۇالرٔىڭ چەتئەٌذە تبرلىتىپ _ خبضىَەت گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، . ئىچىپ لۇٍبتتي
ٍۈرگەْ ِبتېرىَبٌٍىرىغب لبرىغبٔذىّۇ، ٔۇرغۇْ ِۇھبجىر تەغىىالتٍىرىّىس ثىسٔىڭ ثۇ 

دەِذۇ، ‘ ة د ت’ئۇالر . ھەرىىەتٍىرىّىسٔي دېگۀذەن تىٍغب ئېٍىپ لوٍۇغّبٍذىىەْ
دەِذۇ، ئىع ‘ ْ ئب ت ئو’دەِذۇ، ٍبۋرۇپب ئورتبق گەۋدىطي دەِذۇ، ‘ ئب ق ظ’

لىٍىپ خېٍي جېٕي ثبر ٍەرٌەرٔي ھەرىىەتٍۀذۈرۈپ خىتبٍالرغب ثېطىُ 
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە . لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئبالھىذە تىٍغب ئېٍىػىپ ٍۈرگۈدەوّىع

دېّووراتىه خىتبٍالر ثىٍۀّۇ لبٍتىذىٓ زىچ ھەِىبرٌىك ئورٔىتىپ ئۇالرٔي خېٍىال 
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ٍۀە غۇٔىڭذەن ٔۇرغۇْ ئىطالَ . لبٍىً لىٍىػمبٍٔىغي ھەلمىذىّۇ گەپٍەر ثبر دەٍذۇ
ئەٌٍىرىّۇ ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ خىسِەت ئىػٍىػي ٔەتىجىطىذە ئۇالرٔي ئوثذأال 

ثۇ گەپٍەرگە لبرىغبٔذا ئۇالر ِۇضتەلىٍٍىك . لوٌالۋاتمبٍٔىغىٕي دەپ ٍۈرگۈدەوّىع
لبٔذاق؟ ئەگەر ثۇ -ئىػٍىرىّىسٔي خېٍىال ٍېمىٕالغتۇرۇپ ثەرگۀذەن لىالِذۇ

گەپٍەر راش ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، ثىسٔىڭ ثۇخىً ھەرىىەتٍىرىّىس ئۇالرغب پۇتٍىىبغبڭ 
 “تۇغذۇرۇپ ثەرِەضّۇ؟

لوٍغىٕە ئۇالرٔي، ضەْ ئۇالرٔىڭ دېگىٕىگە لبچبٔذىٓ ثېرى ئىػىٕىذىغبْ ”
 .گۈٌجبھبر لوٌىٕي پۇالڭػىتىپ غىٍتىپ لوٍذى_ “ ثوٌۇپ لبٌذىڭ؟

دېذى لبضىُ _ . ثۇ ضورىغىٕىڭىس ثەوال ٍبخػي ثوٌذى خبضىَەت”
ھەلىمەتۀّۇ ئۇالرٔىڭ ٍبزغبٍٔىرىغب لبرىطبَ، ثىسٔىڭ _ گۈٌجبھبرٔىڭ وەٍٕىذىٕال، 

ِۇضتەلىٍٍىك غبٍىّىسٔىڭ ئىػمب ئبغۇرۇٌىػىذا خەٌمىّىسٔىڭ ۋەتىٕىّىس ئىچىذە 
ثۇٔچە جبپبالر ثىٍەْ لبٍٔىك ھەرىىەتٍەرٔي لىٍىپ ئبۋارە ثوٌىػىٕىڭ لىٍچە 

ئەھّىَىتي ثوٌّبٍال لبٌّبضتىٓ، ثۇٔىڭ دەي تەتۈرضىچە لبٍطي ثىر خەٌمئبراٌىك 
وۈچٍەرٔىڭ ۋەتىٕىّىسٔي ئەتىال ِۇضتەلىً لىٍىپ ثېرىع پىالٍٔىرىغب ئېغىر زىَبْ 

ثۇ گەپٍەر لۇرۇق پو ئېتىػّۇ ٍبوي راش . وەٌتۈرۈپ ثېرىۋاتمىٕىذەوال وۆرۈٌىذىىەْ
لبضىُ تبِبوىطىٕي غورىغبچ _ “ .گەپٍەرِۇدۇ، دەپ ثەوال ئىچىُ پۇغمبٔىذى

 .گۈٌجبھبر ثىٍەْ خبضىَەتىە لبرىذى
ئۇٔىڭ . ِەْ ثۇ تۈردىىي تەغۋىمبتالردىٓ راضتىٕال لبٍّۇلۇپ لبٌذىُ”

ئۈضتىگە، ھېٍىمي تؤۇغۇَ غۇٔذاق ھبٍبجبٔالٔغبْ ۋە غۇٔچە ئىػۀچ ثىٍەْ 
ضۆزٌىذىىي، لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرىّىس وۆزۈِگە لبپمبرا جىٕبٍەت ثوٌۇپ وۆرۈٔۈپ 

 .دېذى خبضىَەت ضەي ھبٍبجبٔالٔغبْ ھبٌذا_ “ .وەتتي
لېٕي، ئۇالر غۇٔچە داۋراڭ لىٍىػىۋاتمبْ خەٌمئبرا وۈچٍەر خىتبٍغب ثېطىُ ”

لىٍىپ ثۈگۈٔگىچە ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگەْ لبٔچە خىتبٍٕي 
گۈٌجبھبر لوٌىذىىي روِىىٕي ئوٍٕبپ _ چېگرىّىسدىٓ لوغٍىػىپ ثېرىپتۇ؟ 

ٍبوي ثوٌّىطب ثۈگۈٔىي لېچىۋاتمبْ خىتبً _ ئوٌتۇرۇپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 
ئۇ، روِىىٕي _ “ !ٍب؟-تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئەضٍىذە غۇالر لوغالپ چىمىرىۋاتمبّٔىىەْ

.  ال لىٍىپ وۆتۈرىۋەتتي‘گۈپ’ئبغسىغب تىرەپ تۇرۇپ ئىچىذىىي ۋىطىىٕي 
 .خبضىَەت گۈٌجبھبرغب لبراپ جىّىپال لبٌذى

-ِەْ خېٍي ٍىٍالر ئبۋاٌال ئورتب ئبضىَبدىٓ وىرگەْ ثىرِۇٔچە گېسىت”
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ئۇ _ دېذى لبضىُ، _ . ژورٔبٌالرٔي ٍىغىپ خېٍي تەپطىٍي ئولۇپ چىممبٔىذىُ
راش دېگۀذەن، ئوْ . ۋالىتالردا دېگۀذەن چۈغىٕىپ وېتەٌّىگەْ ئىىۀّەْ

وىتبثالرٔي ئولۇغىٕىّذا ِەْ ئۇالرٔىڭ ئىچىي -ٔەچچە ٍىً ثۇرۇْ ئۇ گېسىت
-ئۇ ۋالىتالردا ئۇالرٔىڭ ثىر. جىذەٌگە پېتىپ لېٍىػٍىرىغىال ھەٍراْ لبٌغبٔىىۀّەْ

ثىرضىٕي ضۆوۈغۈپ ئېغىر ھبلبرەتٍىه تىٍالر ثىٍەْ تىٍالغمبٍٔىمىغب دىممەت 
لىٍغبْ ثوٌطبِّۇ، ئۇالرٔىڭ تۈپىي ھەرىىەت پرىٕطىپٍىرى ھەلمىذە ثۈگۈٔىىذەن 

- ئۀذى ئوٍٍىطبَ، غۇ ۋالىتالردىّۇ ئۇالر ثىر. ئوٍٍىٕىپ وۆرِىگۀىىۀّەْ
ثىرضىٕي تىٍٍىػىع ئبرىٍىمٍىرىذا خۇددى ثۈگۈٔىىذەن گەپٍەرٔىّۇ لىٍىػىپ 

ٍىگىرِە ٍىً ۋالىت -ِبٔب ثۈگۈْ ئۇ دېگۀٍىرىذىٓ ئؤجەظ. ٍۈرگۀىىۀذۇق
ئۆتۈپ وەتىەْ ثوٌطىّۇ، ئۇالر ٍۀىال غۇ پو ئېتىػٍىرىٕي ثۈگۈٔىي خەٌمئبراٌىك 

ٍېڭي ۋەزىَەتىە ِبضالغتۇرۇپ ئوخػبظ ِۀىذىىي گەپٍەرٔي ثبزارغب ضېٍىپ 
لبضىُ لوٌىٕي غىٍتىپ تۇرۇپ ثىرٔېّە دېَىػىە _ “ . ...ٍۈرگۀذەوال لىٍىػىذۇ

 .تەِػىٍىۋاتمبْ گۈٌجبھبرغب لبراپ گېپىٕي توختبتتي
گۈٌجبھبر ئبٌذىغب _ “ ! ...ئەلٍىڭالرٔي تېپىۋاتىطىٍەر... ِبٔب ئۀذى ”

ئۇٔىڭ لبپمبرا پبرلىراپ تۇرغبْ . ئېگىٍىپ ثېػىٕي جەٍٕىگىٕىڭ ئۈضتىگە لوٍذى
ثۇدرە چبچٍىرى ثېػىٕي پۈتۈٍٔەً پۈروىۋاٌغبْ ثوٌۇپ، گوٍب دەضتىخبْ ئۈضتىگە 

ئۇٔي ھبراق . ٍۇغبْ ثىر لوزا تېرىطىٕي تبغالپ لوٍغبٔذەن وۆرۈٔۈپ تۇراتتي
 .رەضّىال تۇتۇغمب ثبغٍىغبْ ئىذى

_ لبضىُ خبضىَەتىە لبراپ گېپىٕي داۋاَ لىٍىۋەردى، _ ِېٕىڭ ثىٍىػىّچە، ”
خېٍي وۆپ ِبتېرىَبٌالردا ٍېسىٍىػىچە، ثىسٔىڭ ثىرىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس 

دەۋرىٍىرىذىٓ ثبغالپال ضوتطَىبٌىسَ ٍبوي غەرثٕىڭ دېّووراتىه تۈزۈٍِىرىگە 
ھەۋەش لىٍىذىغبْ ٍبظ ئىٍغبر وۈچٍىرىّىسدىٓ ثەزىٍىرى لۇِۇٌذىٓ ثبغٍىٕىپ 

لەغمەرگە وېٍىپ تۇٔجي لېتىُ لۇرۇٌىۋاتمبْ جۇِھۇرىَەت تۈزۈِىٕىڭ ضىٕىغىٕي 
توغرا ثوٌّىغبْ ھەرىىەت ئۇضۇٌىغب ئېطىٍىۋاٌغبٍٔىك دەپ لبرىػىپ، ئۇٔىڭذىٓ 

خىتبً ٔۀجىڭ ھۆوۈِىتىٕىڭ تبٌٍىۋاٌغبْ تۈزۈِىٕي ٍبوي ِوضىۋأىڭ تبٌٍىۋاٌغبْ 
تۈزۈِىٕي ئبالھىذە ئىٍغبرٌىك دەپ لبرىػىپ، ثىرىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ 

ھەتتب ثۇ تۈردىىي وۈچٍەرٔىڭ . لۇرۇٌۇظ ضىٕىمىغب زادىال ٍېمىٓ ٍوالغّىغبٔىذى
ثىر لبٔىتي ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ ٔۀجىڭگە ٍىغىٍىػىپ جبڭ وەٍػىگە ٍبٌۋۇرۇظ ٍوٌىٕي 

لبضىُ تبِبوىطىٕي ثىر غورىۋېٍىپ _ . تۇتۇپ ۋالىتٍىرىٕي ئۆتىۈزۈغّەوتە ئىذى
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ثۇ تۈردىىي دېّووراتىه وۈچٍەر ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ _ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 
ئبزادٌىك ھەرىىىتىذىىي تېٕچٍىك ٍوٌىٕي تۇتمبٔالردىٓ ثبغمب ھەرلبٔذاق ٍوي 

تۇتمبٔالرٔي، ٍۀي ئۇالر لۇراٌٍىك ٍوي تۇتمبٔال ثوٌىذىىەْ، ِەٍٍي دېّووراتچىالر 
ثوٌطۇْ ٍبوي ضوتطىَبٌىطتچىالر ثوٌطۇْ ئۇالرٔي لەتئىٌ رەت لىٍىػىپ ھېچ 

لبچبْ ئۇٔذالالر ثىٍەْ ثىرٌىىطەپ تۈزۈغىە ٍېمىٓ ٍوٌىّبً، ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە 
ثىرىذە تېٕچ -تبجبۋۇزچىالر ثىٍەْ ضۆزٌىػىپ ٍۈرۈپ ثىروۈٔي ثوٌّىطۇْ

دېّووراتىه ِىٍٍىٌ ضبٍالَ ۋەزىَىتىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغگە ثوٌىذىغبٍٔىمىغب پۈتۈْ 
زىھٕي ثىٍەْ ئىػىٕىپ، ثۇ ئىػۀچىطىٕي لەتئىٌ ئەِەٌگە ئبغۇرۇغمب ثوٌىذىغبْ 

ئەڭ ئىػۀچىٍىه ۋە ئبضبْ ثىر ھەرىىەت ٍوٌي ضۈپىتىذە تەغۋىك لىٍىپ 
ثۇ جەرٍبٔذا ۋەتىٕىّىسٔىڭ غۇٌجىذىٓ ثبغالٔغبْ ئىىىىٕچي لېتىٍّىك . وېٍىػتي

جۇِھۇرىَەت لۇرۇظ ھەرىىىتي ثوٌىۋاتمبْ ٍىٍالردىّۇ، ئۇ تۈردىىي وىػىٍىرىّىس 
ٍۀىال ثۇ ِىٍٍىٌ جۇِھۇرىَەت لۇرۇٌۇغىٕىڭ ھەرىىەت غەوٍىگە لبرغي 

چىمىػىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىپ لورچبق ثىرٌەغّە 
. ھۆوۈِەت لۇرۇغٕىڭ ئەڭ ئبۋأگبرت تەرغىجبتچىٍىرى ثوٌۇپ پبئبٌىَەت لىٍىػتي

ھەتتب خەٌمىّىسٔىڭ ئىطتىخىَىٍىه ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىپ ثبرٌىممب وەٌتۈرگەْ 
رۇش ': ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىٕي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ثىر وبٔبٍذا

ووِّؤىطتٍىرىٕىڭ پىالٍٔىػي ۋە تېسگىٍٕىػي ثىٍەْ پەٍذا ثوٌغبْ ھەرىىەت، 
ئۇٍغۇرالر ثۇٔذاق ثىر ھەرىىەت لوزغبظ ٔىَىتىگە ھەرگىس وېٍىپ ثبلّىغبْ ۋە 

ٌىگىٕي تب تولطۀىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ئوتتۇرٌىرىغىچە تەغۋىك ' وەٌّەضٍىگي وېرەن
ثۇٔذاق تەغۋىمبتالر ۋەتىٕىّىس تبرىخىذا ھەرۋالىت . لىٍىپ وەٌگۀىىەْ

-ٍبلۇپجەگ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ئۀگىٍىَە: وۆرۈٌّەوتە ئىذى
چبررۇضطىَە جبھبٔگىرٌىگىٕىڭ پەٍذا لىٍغبْ ئوٍۇٔي؛ ثىرىٕچي جۇِھۇرىَەت 

ضىٕىغي ثېرىتبٔىَە ئىّپېرىَىطىٕىڭ ئوٍۇٔي؛ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَەت ھەرىىىتىّىس 
لىطمىطي، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ... ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلىٕىڭ ئوٍۇٔي، 

ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ لوزغىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر پبئبٌىَىتي ِۇتٍەق تۈردە لبٍطي ثىر 
چەتئەي وۈچٍىرىٕىڭ ثىۋاضتە ٍېتەوٍىػي، وۈغىۈرتىػي، ٍبوي لبٍّۇلتۇرىػي 
ثىٍەْ ئوتتۇرىغب چىممبْ ثوٌىذۇ، ئۇٍغۇرالردا خىتبٍذىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىع ئېڭي 

ِەۋجۇت ئەِەش دەٍذىغبْ تبجبۋۇزچىالر ِۀتىمىطي ھەر ثىر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
لبضىُ ثىر ٍۇتۇَ _ “ .ئىٕمىالۋىّىسٔي تؤۇغتۇرۇغتب ثىسگە ضىڭذۇرپ وېٍىّٕەوتە
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 . ضوغۇق چبً ئوتٍىۋېٍىپ، لبٍتب ثىرتبي تبِبوب تۇتبغتۇردى
ئۈضتەٌذىٓ ٍۈٌەغتۈرۈپ وىرىطٍوغب ٍبتمۇزۇٌغبْ گۈٌجبھبر پۇغۇٌذاپ ئۇخالپ 

 .وەتىۀذەن لىالتتي
لىسىك ٍېرى، ثۇ ۋالىتالردا، تېٕچٍىك تەرەپتبر الگىرىذىىي ئبثٍىس ِەخطۇَ، ”

لبتبرىذىىي ثىرلىطىُ وىػىٍەر ِىٍٍىٌ ھۆوۈِەت تەرەپىە لېچىپ ... ئۆتىۈر، 
وېتىػٕي تەغەثجۇش لىٍغىٕي ئۈچۈٔال، تب ٍېمىٕمي وۈٍٔەرگىچە ئۇالرٔي تېٕچٍىك 

ھەرىىەت تەرەپذارٌىرى ھەلىمي لىسىٍپبچبق، خىتبٍٕىڭ جبضۇضي، ضبراڭ 
ٍولۇرلىالردىٓ . ھبلبراتٍەر ثىٍەْ لبرىالپ وەٌگەْ ئىىەْ-دېگۀذەن ثوھتبْ

لبرىغبٔذا، خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي خىتبً ئىٍغبر 
وۈچٍىرى ثىٍەْ ضۆزٌىػىپ ھەي لىٍغىٍي ٍبوي خەٌمئبرا ئىٍغبر وۈچٍەرگە 

تبٍىٕىپ ھەي لىٍغىٍي ثوٌىذۇ دەٍذىغبْ ٍۈغۈرۈْ ئېتىمبتالرٔىڭ ِۀجەضىٕي ئوْ 
تولمۇزىٕچي ئەضىرٔىڭ ئبخىرٌىرى ۋە ئۆتىەْ ئەضىرٔىڭ وىرىػٍىرى ئوتتۇرا 
ئبضىَب تۈروٍىرى ئبرىطىغب تبرلىٍىپ ھەرىىەت ھبٌىتىٕي غەوىٍٍۀذۈرگەْ 

گبضپراٌٍي ئەلىذىطىٕىڭ ئوتتۇزىٕچي ٍىٍالردا ۋەتىٕىّىسگە وىرىپ ثىخٍىٕىػمب 
ثبغالپ، ئەٌٍىگىٕچي ٍىٍالرغىچە رەضّي ئەلىذە ثوٌۇپ غەوىٍٍۀگەْ ٍىگبٔە 

تېٕچٍىك ٍوٌٍىرى ثىٍەْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە ثوٌىذۇ 
دەٍذىغبْ تېٕچٍىك ِۀتىمىطىٕىڭ ثۈگۈٔىي داۋاِي دېَىػىىال ثوٌىذىغبٔذەن 

ھبزىر ثۇ ثىر ئەلىذە ھبٌىغب ئبٍٍىٕىپ خەٌمىّىسٔىڭ خېٍي ِۇھىُ تەروىجىگە . لىٍىذۇ
ھۆوۈِىرأٍىك لىٍىۋاتمبْ ئۆز ئبٌذىغب ِۇضتەلىً ثىر ھەرىىەت ئېمىّي ثوٌۇپ 

ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ثۇ تۈردىىي ئەلىذىٍەرٔي ثىرالال . تۇرِبلتب دېَىع ِۇِىىٓ
خبئىٍٕىك، تەضٍىّچىٍىه ٍبوي لبٔذالتۇر ثبغمب ثىر دۈغّۀٍىه ھەرىىەت ئېمىّي 

ئەضٍىذە ثۇ ٍوٌغب ئىػۀگۀٍەرٔىّۇ خۇددى . دېَىػىە ثوٌّبٍذىغبٔذەوّۇ لىٍىذۇ
ثىر توغرا ٍوي دەپ -ثىسگە ئوخػبظ ئۆزٌىرىٕىڭ تبٌٍىۋاٌغبْ ٍوٌىٕي ثىردىٓ

ئەگەر ئىػٕي ثۇ تۈردە تەھٍىً .  ئىػىٕىۋاتمبْ ثىر تەثىمە دېَىع ِۇِىىٓ
لىٍىذىغبٔال ثوٌطبق، ئۇالر ثىٍەْ توال ئېَتىػىپ ئۆزىّىسٔي ئۇپۇرىتىپ 

ثىسٔىڭ ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا، ثىسِۇ ئۆز . ٍۈرىػىّىسٔىڭ ھبجىتي ٍولتەوال لىٍىذۇ
ٍوٌىّىسدا چىڭ تۇرۇپ، ئۇالردەن ئەِىٍىٌ روٌي ثوٌّبٍذىغبْ پبٔتبزىَىٍىه 

ثىر چىمىع -خىَبٌالرغب ئېطىٍىۋاٌّبً، ۋەتىٕىّىسٔي ِۇضتەلىً لىٍىػٕىڭ ثىردىٓ
ٍوٌي ثوٌغبْ ئۆز وۈچىّىسگە تبٍىٕىپ، لوٌىّىسدىٓ وېٍىذىغبْ ثبرٌىك چبرىالرٔي 
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تبوۈش -توٌۇق ئىػمب ضېٍىپ ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تەي
لوغالپ چىمىرىػتىٓ ئىجبرەت پرىٕطىپ ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ ھەرىىەت لىٍىع 

لبضىُ، خبضىَەتىە _ “ .ٍوٌىذا تەۋرۀّەً چىڭ تۇراٌىطبلال ثوٌىذۇ دەپ لبراٍّەْ
 .  دېگۀذەن ضۇئبي ٔەزىرىذە لبراپ لوٍذى‘ثۇ دېگۀٍىرىّگە لبٔذاق لبراٍطىس’

ثىچبرە ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ غۇٔچە ئۇزۇْ ٍىٍالردىٓ ثېرى لىٍىپ ٍۈرگەْ ”
 “.ئىػٍىرىٕي ٍولال لىٍىۋەتتىڭىسغۇ

 :ۋە چبچ ئبرىطىذىٓ تۇٍۇلطىس ثىر ئبۋاز وېٍىػىە ثبغٍىذىۆدىۋأذىىي ثىر د
وەٍٕىذىٕال ٍەڭگىً پۇغۇٌذىغبْ ئبۋاز _ “ ...توغرا دەٍذۇ ... لبضىُ ... ئۇ، ”

 . ئبڭالٔذى
ئۇٔذالتب، ئۆتىەْ ثىرلبٔچە ٍىٍذا ثىرلىطىُ ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ ئوتتۇرا ”

ئبضىَب ثىٍەْ ئبفغبٔىطتبْ لبتبرٌىك جبٍالردا ٍوغۇرۇْ لۇراٌٍىك تەرثىَە وۆرۈظ 
تەٍَبرٌىغي ثىٍەْ غوغۇٌالٔغبٍٔىمىغب لبٔذاق لبرىػىّىس وېرەن؟ ئۇالرِۇ ثىسگە 

ئوخػبظ جېٕىٕي ئبٌمىٕىغب ئېٍىپ لوٍۇپ ۋەتەْ ئبزادٌىمىغب خىسِەت لىٍىۋاتمبٔالر 
ھېطبپالّٔبضّۇ؟ ھەتتب ئۇالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي تۇرىۋاتمبْ دۆٌەتٍەرٔىڭ 

لوٌغب ئېٍىع ٍبوي خىتبٍغب ئۆتىۈزۈپ ثېرىٍىع خەۋىپي ئبضتىذا لېٍىپ دۇَٔبٔىڭ 
. ٔۇرغۇْ ٍەرٌىرىگە ضەرگەرداْ ثوٌۇپ ٍوغۇرۇٔۇپ ٍۈرۈغىگە ِەججۇر ثوٌغبْ

ئبڭٍىغبٍٔىرىّذىٓ لبرىغبٔذا، ئۇالرٔىڭ خېٍي وۆپ لىطّي ئبفغبٔىطتبٔذا، ئوتتۇرا 
ئبضىَب ئەٌٍىرىذە ضۈرگۈْ لىٍىٕىع، لوٌغب ئېٍىٕىع، خىتبً ھۆوۈِىتىگە 

ئۆتىۈزۈپ ثېرىٍىع، ھەتتب لىرىپ تۈگىتىٍىع پبجىئەٌىرىگىّۇ دۈچ 
وەٌگۀٍىگىٕي، ٍۀە ثىرلىطىّالرٔىڭ ئبِېرىىىٕىڭ وۇثب ٍېمىٍٕىرىذىىي لبٍطي ثىر 
ئبرىٍىذا ئېغىر لبِبق جبزاضىغب ِەھىۈَ لىٍىٕىپ، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي دۇَٔب ثوٍىچە 

ئۇالرِۇ ِىٍٍىٌ . تېررورچىالر دەپ لبرىٍىٕىػىغىّۇ ضەۋەپ ثوٌغبٔىىەْ
_ “ ِۇضتەلىٍٍىغىّىس ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍىۋاتمبْ ِۇھبجىرٌىرىّىس ئەِەضّىذى؟

 .خبضىَەت لبضىّغب ئبخىرى تۈگىّەش ضۇئبٌالرٔي لوٍۇغمب ثبغٍىذى
لبضىُ ثىرتبي تبِبوب تۇتبغتۇرىۋېٍىپ جبۋاپ ثېرىػىە _ . دېگىٕىڭىس توغرا”

ثىرلىطىُ ِۇھبجىرٌىرىّىس چەتئەٌٍەردە ِۇضبپىر ثوٌۇپ ِىٍٍىٌ داۋا _ ثبغٍىذى، 
پبئبٌىَىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ وېٍىۋاتمبْ وىػىٍىرىّىسٔىڭ ئۇدۇِغب ئبٍٍىٕىپ 

تېٕچٍىك، دېّووراتىه، وىػىٍىه ھولۇق، دۇَٔب تېٕچٍىك لبٔۇٍٔىرى ۋە ’وەتىەْ 
 ثوٍىچە ٍېرىُ ئەضىردىٓ ئبرتۇق ۋالىتتىٓ ثۇٍبْ ئېٍىپ ‘دېپٍوِبتىه ئۇضۇٌالر
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ثېرىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِوٍىغىّۇ تەضىر لىٍّبً وەٌگەْ ثۇٔذاق 
پبئبٌىَەتٍەردىٓ ئۈِىذىٕي ئۈزگەْ ثوٌطب وېرەن، خەٌمئبرا ضەھٕىٍەرگە تېخىّۇ 
وۈچٍىگىرەن تەضىر وۆرضىتەٌەٍذىغبْ ثىرەر ٍېڭىچە ھەرىىەت ئۇضۇٌي ثىٍەْ 
ئوتتۇرىغب چىمىع ٔىَىتىذە خىتبٍغب ضىرتتىٓ ۋەھىّە لىٍىع پبئبٌىَەتٍىرىٕي 

ثوٌۇپّۇ ثۇ . پىالٍٔىػىپ ثىرلىطىُ ھەرىىەتٍەرگە ئبتالٔغبٍٔىغىّۇ راش ئىذى
تۈردىىي ھەرىىەتٍەرٔىڭ ِۇھىُ ٔۇلتىطي، چەتئەٌٍەردىىي لبٍطي ثىر وۈچٍەرٔىڭ 

دېپٍوِبتىه ۋە ھەرثي وۈچ جەھەتتىٓ ٍبردىّىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە ضىرتتب ثىرەر 
ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، . ئبضبش تىىٍەغٕي ِەلطەت لىٍىع ثوٌىػىذا گۇِبْ ٍوق

تبغمي وۈچٍەرٔىڭ ٍبردىّىذا ۋەتەْ 'ئۇالرٔىّۇ ثۇرۇٔذىٓ وېٍىۋاتمبْ ھېٍىمي 
پروگىراِّىطي ثوٍىچە '  ِۇضتەلىٍٍىغىٕي تېٕچٍىك غەوٍىذە لوٌغب وەٌتۈرۈظ

پبئبٌىَەت لىٍىۋاتمبٔالرٔىڭ ثبغمىچە ثىر ھەرىىەت ئۇضۇٌي ثىٍەْ ئوتتۇرىغب چىممبْ 
ٍۀي، ثۇ تۈردىىي وەضىىٓ ئۇضۇٌالر ثىٍەْ . ِىراضچىٍىرى دېَىػال ِۇِىىٓ

پبئبٌىَەت لىٍىػٕي تەرغىپ لىٍغۇچىالرٔىّۇ ۋەتەْ ئىچىذىىي خەٌك وۈچىگە 
تبٍىػٕي ئەِەش، ثەٌىي چەتئەي ٍبردىّىٕي ئبضبش لىٍىپ ۋەتەْ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي 

چەتئەي لۇراٌٍىك وۈچٍىرىٕىڭ ٍبردىّىگە تبٍىٕىپ لوٌغب وەٌتۈرۈغٕي خبَ خىَبي 
غۇ ضەۋەپتىٓ، ئۇالرِۇ ثبغمب . لىٍغۇچي لۇراٌٍىك وۈرەغچىٍەر دېَىع ِۇِىىٓ

تېٕچٍىك ٍوٌىٕي تۇتمبٔالر ثىٍەْ ثىر لبتبردا، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي 
ئىسچي 'ۋەتەْ ئىچىذە ٍوغۇرۇْ لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ الٍىھېطىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ 

غۇٔذالتىّۇ ئۇالر ئۆز ئىچىذىٓ ھەرىىەت . ٍوٌىغب لەتئىٌ لبرغي چىممبٔىىەْ' ِەْ
ئۇضۇٌي جەھەتتە، ئەلىذە ۋە ئىذىَىۋى لبراظ پەرلٍىرى جەھەتتە، ھەرىىەت 

لۇِبٔذأٍىغي، ئىمتىطبدىٌ ثبغمۇرۇظ لبتبرىذىىي جەھەتٍەردە وەضىىٓ 
زىذىَەتٍىرى ثوٌغبچمىّىىىٓ، ئۇالرٔىڭ ھەِىبرٌىمٍىرى تېس ئبرىذىال پبرچىٍىٕىپ، 

ثۇٔذاق ھەرگىس ئەِەٌگە . ثىرضىگە دۈغّۀذەن ثوٌۇپ وېتىػىۀىىەْ-ثىر
ئبغۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ تۈپىي غبٍىطىذىىي ئورتبق ٔولتىالر ثوٍىچە غەرتطىس 

ثىرٌىػىع وبپبٌىتىگە ئىگە ثوٌّبٍذىغبْ ئىتتىپبلٍىك، ئورتبق ھەرىىەت 
پىالٍٔىػىػالردا وېڭىػىع ئىّىبٔىغب ئىگە ثوٌّىغبچمب، ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە ضىڭىپ 

-ثىرضىگە ئىػۀّەضٍىه پىطىخىىىطىٕىڭ تۈرتىىطي ثىٍەْ، ثىر-وەتىەْ ثىر
ثىرىذىٓ ئەِەي، ئبثروً، ِۀپەئەت تبٌىػىع ٍوٌىغب -ثىرىذىٓ گۇِبٍٔىٕىع، ثىر

ثۇِۇ . وىرىپ وېتىپ، ِەخپىَەتٍىه دېگەْ ئۇلۇِٕي ثىر چەتىە لبٍرىپ لوٍۇغىذۇ
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وەٍٕىذىٓ پبظ ثوٌۇپ چۇۋۇٌۇپ وېتىػىگە ِۇھىُ ضەۋەثچي -ئۇالرٔىڭ وەٍٕي
ئىػٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ تەرىپي، ِېٕىڭچە ثوٌغبٔذا، غۇ . ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىغي چولۇَ

 دېگىٕي لبتتىك تەوىتٍەپ وۆرضەتىەْ ۋەتىٕىّىسدىىي خەٌمىّىسٔىڭ ‘ئىسچي ِەْ’
ٍېڭي غبرائىتمب ِۇۋاپىك وېٍىذىغبْ ضىتىراتىگىَىٍىه ھەرىىەت غەوٍىگە 

ٍوغۇرۇْ وۆٔذۈرىٍىػىٕي لەتئىٌ لوثۇي لىٍّبضٍىغي، ٔۆۋەتتىىي دۈغّەْ 
ۋەزىَىتىٕي ۋە دۈغّەْ وۈچٍىرىٕي ئېتىۋارغب ئبٌّبً، چەتئەي وۈچٍىرىذىٓ ثەوال 

ز ھبٌىغب ثبلّبً ثەوال ئېغىر پىالٔالرٔي ئۆزٌىرىگە ۋەزىپە ۆئۈِىذۋار ثوٌۇپ وېتىع، ئ
لىٍىۋېٍىػي ئۇالرٔىڭ ِەخطەتىە ٍېتەٌّىگۀٍىگىٕىڭ ثىر ضەۋىجي ثوٌطب وېرەن 

لبضىُ لوٌىذىىي تبِبوب لبٌذۇغىٕي وۈٌذأغب ئېسىپ تۇرۇپ گېپىٕي _ . دەپ لبراٍّەْ
ئەِّب غۇٔي ئىٕىبر لىٍّبضٍىغىّىس وېرەوىي، ئۇالرٔىڭ غۇ _ داۋاَ لىٍذى، 

ٍىٍٍىرىذىىي ھەرىىىتي خەٌمىّىسگە ثبغمب ثىر ٔۇلتىذىٓ ثىر چبلىرىك، ئىٕتبٍىٓ 
دۈغّۀٕي ۋەتىٕىّىسدىٓ لوغالپ : وۈچٍۈن ثىر چبلىرىك ثوٌۇپ تەضىر لىٍذى

چىمىرىع ئۈچۈْ چەتئەي وۈچٍىرىگە ئەِەش، ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە تبٍىٕىػىّىس، 
ِۇتٍەق تۈردە ۋەتەْ ئىچىذە ئەڭ ِۇۋاپىك لۇراٌٍىك وۈرەظ ٍوٌىغب ئبتٍىٕىػىّىس 

غەرتٍىگىٕي، ئىػٕي ئبۋاي ۋەتەْ ئىچىذە ئبغىبرە لبراٍِىك لىٍّبً، ئەڭ ٍوغۇرۇْ 
ۋە ئەڭ ئۆٔۈٍِۈن غەوىٍذە لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ غەرت ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي خەٌمىّىسگە 

ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثوٍبْ . ۋاضتىٍىك ئىطپبتالپ وۆرضىتىپ ثەرگەْ ثوٌذى
لوزغبٌّىغبْ، ھەتتب لوزغۇٌۇظ ٍوٌىٕي ثىٍەٌّەً ٍۈرگەْ ثىر خەٌممە ثۇٔذاق ثىر 

چبلىرىمٕي ۋاضتىٍىك غەوىٍذە ثوٌطىّۇ چىمىرىػٕي ٔۆۋەتتىىي ئەڭ چوڭ ٔەتىجە 
غۇ ضەۋەپتىٓ، ثۇ ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ پبئبٌىَىتىذىٓ وېَىٓ، . دېَىع وېرەن

 ئېمىّىغب ئېغىر ‘ِۇجبدىٍىچىٍەر’ٔۇرغۇْ تېٕچٍىك ٍوٌىٕي تۇتمبْ 
ئبگبھالٔذۇرۇٌۇظ ثوٌۇپ تەضىر لىٍطب وېرەن، ضۆز، ٍېسىك، ٍبوي غىىبٍەتٍىرىذە 

ثىسگە ئبپتؤوِىَە وېرەن، ثىسگە خىتبٍالر ثىٍەْ تەڭ ثبراۋەرٌىه وېرەن، 
خىتبً _ خەٌمىّىسٔي ئبضطىّىالتطىَە لىٍىػتىٓ ۋاز وېچىػي وېرەن 

تبجبۋۇزچىٍىرى ئبتّىػىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ئوتتۇرىٍىرىذىٓ ثبغالپال ئۇٍغۇرالرٔي 
ئبضطىّىالتطىَە لىٍىع ٔىَىتىذىٓ ۋاز وېچىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب خەٌمىّىسٔي 

ضۇٔئىٌ ٍبوي تەثىئىٌ ٍولۇتىۋېتىع پىالٔي ثوٍىچە ھەرىىەتىە ئبتالٔغبٍٔىغىٕي ئۇ 
دەٍذىغبٔذەن خبئىٕالرچە ... _ تبڭ؟ -ِۇھبجىرٌىرىّىس ٔېّىػمب ثىٍّەٍذىىىٓ

 دەٍذىغبْ غۇئبرالر ‘ثىسگە ِىٍٍىٌ ئىطتىمالي وېرەن’چبلىرىمٍىرى ئورٔىغب 
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دەضطىتىٍىع، لبٍطي ثىر گېسىتىٕىّۇ تېٕچٍىك غەوٍىذىىي پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ 
دېگەْ ئىطىّذىٓ « غەرلىٌ تۈروىطتبْ»ضىّۋوٌي ھبٌىتىگە وەٌتۈرىۋېٍىػمبْ 

ھەِّە وىػي چۈغىٕىذىغبْ ِۇضتەلىٍٍىك دېگەْ ضۆزٔىڭ تېٕچٍىمچىالر تېرِىٕي 
دېگەْ ضۆزگە ئۆزگەرتىػىگىّۇ ضەۋەپ ثوٌذى « ئىطتىمالي»ھبٌىغب وەٌتۈرۈٌگەْ 

ئۇ گېپىٕي توختىتىپ ئبٌذىرىّبً ثىرتبي تبِبوب _ “ .دېَىع ِۇِىىٓ
وەٍٕىذىٓ چەوىەْ تبِبوىطىٕىڭ -ئۆً ئىچي ئۇٔىڭ وەٍٕي. تۇتبغتۇرىۋاٌذى

ثۇ ٍەردە ٍۀە _ . ئىطىذا ئبپپبق ثۇٌۇت ثىٍەْ لبپٍىٕىپ خىرەٌىػىپ وەتىۀىذى
غۇٔىّۇ ئەضىەرتىپ ئۆتۆظ وىرەوىي، ئۇالر ئۆزٌىرىٕي ھەرلبٔذاق ثىر ئبت ثىٍەْ 
ئبتبپ ٍۈرگەْ ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ئبفغبٔىطتبٔغب ِۇجبھىت ثوٌۇپ وەتىەْ 
ئۇ ٍبغٍىرىّىس ۋەتىٕىّىس ئبزادٌىمي ئۈچۈْ ئەِەش، ئبفغبٔىطتبْ ئىچىي ئۇرۇغىغب 
پىذائىٌ ثوٌۇپ لبتٕىػىع ئۈچۈْ وەتىۀٍەر، ھەتتب وېَىٕىي ٍىٍالرغب وەٌگۀذە، 

ئەرەة ِىٍٍەتچىٍىگىٕىڭ ضىّۋوٌي ھبٌىتىگە وەٌگەْ ئبِېرىىىغب لبرغي ھەرىىەتىە 
پىذائي ثوٌۇپ وەتىەْ، ئەرەة ِىٍٍەتچىٍىه ھەرىىىتىٕىڭ پىذائىٌ جەڭچىٍىرى 

ئەگەر پىذائىٌ ئۇٍغۇرالردا ئۇٔذاق ئوً ٍوق ئىذى . ثوٌۇغتىٓ ٔېرىغب ئۆتەٌّىذى
دېَىٍگىٕىذىّۇ، ئەڭ وبِىذا، خۇددى ۋەتىٕىّىسدىىي ئوْ ئىىىىٕچي دىىبثىر 

ئولۇغۇچىالر ھەرىىىتىگە ئوخػبظ، خەٌمٕىڭ غۇرۇرىٕي خەٌمىّىسٔىڭ تەلذىرى 
ثىٍەْ لىٍچە ِۇٔبضىۋىتي ثوٌّىغبْ غەخطي ئىػالردا ۋاضىتە لىٍىپ 

 .ئىػٍەتىۀٍىىتىٓ ثبغمىچە چۈغۀذۈرەٌّەٍّىس
 دىىىٍەرٔىڭ گەپٍىرىٕي، ئبدەِٕي ثەوال ‘ِۇھبجىر’ثوٌذى لىٍىڭە غۇ ”

_ خبضىَەت لبضىّغب ٍېمىٓ ئوٌتۇرىۋېٍىپ دېذى، _ . ئۈِىذضىسٌۀذۈرىۋېتىذىىەْ
ثىسدە ئبٍبٌالر : ضىسدىٓ ضورىۋاٌىذىغبْ ٍۀە ثىر ِۇھىُ ضۇئبٌىُ ثبرىذى

ٔەضىَەتٍىرىٕي ئبڭالپ -ئىّبِالرٔىڭ دىٕىٌ ۋەز-ِەضچىتٍەرگە وىرىپ داِوٌال
ثۇ ھەلتە ئۆزىّىس ئۆٍذە ئوٌتۇرۇپ . چىمىع ئىّىبٔىّىس ٍولٍىغىٕي ثىٍىطىس

ئولۇغىذەن لۇرئبٔذىٓ ثبغمب ئۇٍغۇرچە تۈزۈن وىتبۋىّىسِۇ ٍوق، ھەتتب لۇرئبٕٔىّۇ 
ثەزى خۇراپىٌ ئەلىذىٍەرٔىڭ چەوٍىػي ثىٍەْ خبٌىغبٔذا لوٌىّىسغب ئېٍىپ 

-تۆوۈْ، ٔەزىر-غۇڭب ثىس ئبٍبٌالر توً. ئولۇغمىّۇ جۈرئەت لىالٌّبٍّىس
لۇغٕبٔجىّالرٔىڭ ضۆزٌىرىگە -چىرالالردىىي ثىرەر ثۇٌۇڭذا ثوٌۇپ لبٌىذىغبْ ِەدداھ

ِەْ ثۇٔذاق ٍەرٌەردىىي دىٕىٌ . لبراپال دىٕىّىسٔي ئۆگىٕىپ وەٌّەوتىّىس
ٔۇتۇلالرغب لبراپ، دىٕىّىسٔي ثەوال تۇتبِي ٍوق ثىر ٔبدأٍىك، ٍبوي ئبضبضطىس ثىر 
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وېَىٕچە لۇرئبْ تەرجىّىطىٕي ئولۇپ ثبلمىٕىّذا، . روھبٔىٍىك دەپال لبراپتىىۀّەْ
ثۇٌۇڭالردا ئبڭالپ ئۆگۀگەْ گەپٍەر -گەرچە ئۇٔىڭذىىي گەپٍەرٔىڭ ِەْ ووچب

ثىٍەْ دېگۀذەن ئوخػىّبٍذىغبٍٔىغىٕي ھېص لىٍغبٔذەن لىٍطبِّۇ، ٍۀىال 
ئەِّب تەثىئەت . ِەْ خۇداغب ئىػىٕىّەْ. لۇرئبٕٔي ئۇٔچە ثىٍىپ وىتەٌّىذىُ

دۇَٔبضىٕي دىٕىّىس ثىٍەْ لبٔذاق چۈغۀذۈرۈظ وېرەوٍىىىٕي ثىٍىػىُ وېرەن 
ِەضىٍەْ لىٍىۋاتمبْ ثۇ ئىػٍىرىّىسٔي ٔۇرغۇْ لۇغٕبجىّالر لەتئىٌ تۈردە . ئىذى

ئۇالر ھەرلبٔذاق ثىر تەثىئەت ثىٍىٍّىرىٕىّۇ . وبپىرٌىك دەپال لبرىٍىػىپ وەٌّەوتە
ثۇٔذاق گەپٍەرٔي زادىال لوثۇي . وېطىپال غەٍتبٕٔىڭ ئۇٍۇٍٔىرى دېَىػىذىىەْ

ئۇالرٔي لوثۇي لىٍىع، تەثىئەت لبٔۇٍٔىرىغب خىالپ . لىٍغۇَ وەٌّەٍذۇ
ٍۇ، خۇدا -ئۇٔذالتب خۇدا ھەِّىٕي ٍبراتمبْ دەٍذىىۀّىس. وېٍىذىغبٍٔىغي ئېٕىك

ثۇٔي ثىرخىً . ٍبراتمبْ تەثىئەت دۇَٔبضىٕىڭ لبٔۇٍٔىرىٕي ئىٕىبر لىٍىذىىۀّىس
خۇددى غۇٔىڭذەن ِىٍٍەت، ۋەتەْ، . ِۀتىمىطىسٌىه دەپ لبرىغىُ وېٍىپال تۇرىذۇ

پەْ، تېخٕىىب دېگۀٍەرٔي خۇددى دىٕىّىس زادىال -ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك، ئىٍىُ
تؤىّبٍذىغبٔذەن، ئۆگۀگەْ تەثىئي پەْ ثىٍىٍّىرىّٕي دىٕىّىس ئېتىراپ 

ضىسٔىڭچە ثۇ . لىٍّبٍذىغبٔذەن ثىٍىٕىپ، ثەزىذە ثۇ دىٕذىٓ گۇِبٍٔىٕىپّۇ لبٌىّەْ
 “تۈردىىي ِەضىٍىٍەردە دىٕىّىسٔي لبٔذاق چۈغۀطەن ثوٌىذۇ؟

 .ۋە چبچ ضەي لىّىرالپ لوٍذىۆدىۋاْ ئۈضتىذە ٍېَىٍغبْ ثىر د
گەرچە . ثۇ ئىػالر ِېٕىّۇ ئۇزۇْ ٍىٍالردىٓ ثېرى وۆپ لىَٕبپ وەٌگۀىذى”

ثىس ئەرٌەر ضىٍەر ئبٍبٌالرغب لبرىغبٔذا دىٕي تەٌىّبتالرٔي ثىۋاضتە ِوٌٍىٍىرىّىسدىٓ 
وۆپرەن  ئۆگۈٔەٌىگۀذەن لىٍطبلّۇ، ثۇ ثىٍگۀٍىرىّىسگە لبراپال پىىىر لىٍطبق، ثۇ 

لبضىُ _ . دىٕگە ئىػىٕىػٕي ثىرخىً ٔبدأٍىك دەپال ِوٌچەرٌەغىە توغرا وېٍىذۇ
_ تېخي ٍېڭىال تۇتبغتۇرغبْ تبِبوىطىٕي ئۆزٌىگىذىٕال وۈٌذأغب تبغالپ ئەزدى، 

دەضٍىۋىذە، ثىسٔىڭ ِوٌٍىٍىرىّىسٔىڭ ضەۋىَىطي تۈۋەْ ثوٌغبچمب ثىسگە دىٕىّىسٔي 
غۇٔذاق چۆچەوٍەردىىىذەن ئبددى لىٍىپ تؤۇتۇپ ٍۈرگەْ ثوٌطب وېرەن، ئىىىي 

ز ِۇضتەلىً ۆِىٍَبردلب ٍېمىٓ ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضىذىىي ٔۇرغۇْ ئەٌٍەرٔىڭ ئ
دۆٌىتي، دىٕىٌ ئبٌىٌ ِەوتەپٍىرى ثوٌغبچمب، ئۇالر دىٕىّىسٔي ثىسٔىڭ 

ِوٌٍىٍىرىّىسدەن ئۇٔذاق ئبددى چۈغۈٔذۈرۈغّىطە وېرەن دەپ ئوٍالغمب 
وېَىٕچە دۇَٔب خەۋەرٌىرىذە ِۇضۇٌّبْ دۆٌەتٍىرىٕىڭ ھەِّىطىال . تىرىػبتتىُ

. دېگىذەن ثىٍىّطىس، ئبجىس، ثوزەن ثىر خەٌك ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ ھەٍراْ لبالتتىُ
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ٍبوي ثىس ئولۇغبْ ثۇ ِبتېرىَبٌالر خىتبٍالر تەرىپىذىٓ تبٌٍىٕىپ چىمىرىٍغبْ 
تېٍېۋىسور خەۋەرٌىرى . وەِطىتىع خەۋەرٌىرىّىذۇ؟ دەپ ئوٍالپّۇ لبالتتىُ

ھەرلبٔچە ثوٌطىّۇ ئۇٔچىٍىه گىرىُ لىٍىپ ئېالْ لىٍىّٕبش؟ ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، 
ئولۇغبْ ھەرلبٔذاق ثىر ئىٍّىٌ ٔەزىرىَىٍىرىّذە ثىرەرِۇ ھبزىرلي زاِبْ ِۇضۇٌّبْ 
ئبٌىٍّىرىٕىڭ تۆھپىطي ثوٌّبضٍىغي ِېٕىڭ دىٕىٌ ئېتىمبتىّٕي خېٍىال ٌىڭػىتىپ 

ٍۀي، ثىسٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ِوٌٍىٍىرىّىس ھبزىرلي زاِبْ . لوٍغبٔىذى
ئۇالرٔي . ٔەزىرىَىٍىرىٕىڭ ھېچ ثىرضىٕي ثىٍّەٍذۇ، خبٌىّبٍذۇ، ئېتىراپ لىٍىػّبٍذۇ

. توغرا ھەلىمەت دەپ ئۆگۈٔۈغٕي تەِتىرىّەٍال وبپىرٌىك دەپ ئېالْ لىٍىػىذۇ
ئەگەر، ثۇخىً تەثىئەت لبٔۇٔىَەتٍىرىگە ئىػىٕىع : ثەزىذە ئوٍالپ لبٌىّەْ

وبپىرٌىك ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، ئۇ چبغذا ِەْ وبپىرٌىمٕي تبٌالٍّەْ دېگىُ وېٍىپ 
ئۆزىڭىس ثىٍىطىس، ِبروطىسِّۇ چبۋىطي چىتمب ٍېَىٍغبْ ثىر دۇَٔب لبراظ . وېتىذۇ
ئبخىرى ِەْ غەرپٍىىٍەرٔىڭ دۇَٔب لبراغٍىرىٕي ثىٍىپ ثېمىع ئۈچۈْ . ثوٌذى

. ثىرِۇٔچە پطىخوٌوگىَە، ضوتطىَبٌوگىَە، پەٌىطەپە ٔەزىرىَىٍىرىٕي ئۆگىٕىپ ثبلتىُ
ثۇ دۇَٔبٔىڭ ثىرضي تەرىپىذىٓ ٍبرىتىٍغبٍٔىغىٕي ئىٕىبر لىٍىػمب زادىال ِۇِىىٓ 

ئۇٔذالتب، ثۇ وبئىٕبتٕي ٍبراتمبْ . ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىغب لەتئىٌ ئىػىٕىػىە ثبغٍىذىُ
لۇدرەت ئىگىطي خۇدا ثوالٌّبضّۇ؟ دەپ غۇٔچە ئوٍٍىطبِّۇ، ِوٌٍىٍىرىّىسٔىڭال 
ئەِەش، ھەتتب ٍېڭي خىتبٍچە تەرجىّە لىٍىٕغبْ ئىطالَ دىٕىگە دائىر ئەزھەر 
ئۇٔىۋېرىطىتىتىٕىڭ ثىر داڭٍىك پروفىطورى ٍبزغبْ ئىطالَ تەتمىمبت وىتبۋىغب 

لبرىغبٔذا، دۇَٔبدىىي ِۇضۇٌّبٔالرِۇ ئبضبضەْ خۇدأي ثىسٔىڭ ِوٌٍىٍىرىّىسدەن 
دىٕىٌ . ئۀە غۇٔذاق ثەوال ئبددى چۈغۈٔذۈرۈپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذىُ

ئوٌىّبٌىرىّىسٔىڭ دېگىٕىچە ثوٌغبٔذا، خۇدا ھەِّىٕي ٍبراتمبْ دېگىٕىذەن لىٍطىّۇ، 
ئۇالر ئبخىرلي ھېطبپتب خۇادأىڭ پەلەت لۇرئبٕٔىال ٍبراتمىٕىذەن 

ئىجبدىَەتٍىرىٕي -چۈغىٕىذىغبٍٔىغىٕي، ھبزىرلي زاِبْ ئبٌىٍّىرىٕىڭ وەغپىَبت
ئەضٍىذە ئبدەَ پەٍذا لىٍىۋاٌغبْ ضىھىرگەرٌىه ٍبوي ٍبٌغبْ وۆز ثۇٍبِچىٍىمٍىرى 

ئۇٔذالتب، ثىسٔىڭ خۇدأي . دېگۀذەن چۈغىٕىذىغبٍٔىغىٕي ھېص لىٍغبٔذەن ثوٌذۇَ
. تؤىػىّىسدا ثەوال ئېغىر ثىر خبتبٌىمٕىڭ ثوٌىػي ِۇِىىٓ دېگەْ ئوٍغب وەٌذىُ

ثۇالرٔي ئوٍالپ، لۇرئبٕٔي لبٍتىذىٓ ئەضتبٍىذىً ئولۇپ ثېمىع لبرارىغب وېٍىپ، 
لۇرئبْ وەرىّٕىڭ ئۇٍغۇرچە تۇٔجي تەرجىّىطىٕي تۇڭگبٔالرٔىڭ تەرجىّە لىٍغبْ 

 .خىتبٍچە ٍېڭي تەرجىّە ٔۇضخىطىغب ضېٍىػتۇرۇپ ئولۇغمب وىرىػتىُ
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. «ا خبضتۇرغجىّي ھەِذۇضبٔبالر ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەردىگبرى ئبٌال”»
لۇرئبٕٔىڭ ثۇ ثىرىٕچي ضۆرىطىٕىڭ ثىرىٕچي ئبٍىتي ِېٕي چوڭمۇر ئوٍغب ضېٍىپ 

ضىس ثىٍىطىس، ھەرلبٔذاق ثىر پەٌىطەپۀىڭ ئەڭ ثبغتىىي تۈپىي . لوٍذى
پىرىٕطىپي ثۇ وبئىٕبتٕىڭ ٍبرىتىٍىػي ھەلمىذىىي ِۇتٍەق ئبوطىَوِىالردىٓ 

ثۇ : لبرىطبَ ثۇ ئبٍەتّۇ ئۀە غۇٔذاق ِۇتٍەق ئبوطىَوِىذەوال ثىٍىٕذى. ثبغٍىٕىذۇ
وبئىٕبتٕي ٍبٌغۇز ثىر خۇدا ئۆزى ٍبراتمبْ ثوٌۇپ، ثۇ وبئىٕبتٕىڭ ئبالھىذىٍىگىٕي 

ِبددىٌ . لبٔچىىي توٌۇق ثىٍەٌىطەڭ، ثۇ ٍبراتمۇچىغب غۇٔچە ثەن ھەٍراْ لبٌىطەْ
ئبٌەِٕىڭ ئىچىي تۈزىٍىػي، ئۆزگىرىع لبٔۇٔىَەتٍىرى، ھەرىىەتٍىٕىع 

لبتبرىذىىي ئبالھىذىٍىىٍىرىٕي لبٔچىىي چوڭمۇر، لبٔچىىي ... لبٔۇٔىَەتٍىرى، 
وەڭ ثىٍەٌىگەْ ثوٌطبڭ، ثۇ ِبددىٌ دۇَٔبٔي ٍبراتمۇچىغب غۇٔچە لبٍىً ثوٌۇپ، ثۇ 

ٍبراتمۇچىٕىڭ وبراِەتٍىرىگە چەوطىس ئبپىرىٓ ئولۇٍطەْ، ِەڭگۈ ِەدىھە 
. دېگەْ ِۀىٕي ثىٍذۈرىذىغبٍٔىغىٕي چۈغۈٔگۀذەن لىٍذىُ! ئولۇٍطەْ

غۇٔىڭذەن ٍۀە لۇرئبٔذا ٔۇرغۇْ لېتىُ دۇَٔبدىىي ھەرلبٔذاق ٔەرضىگە دىممەت 
لىٍىذىغبْ ثوٌطبڭ، ئۇٔىڭ ھەِّىطىذىال خۇدأىڭ ئەڭ ِۇوەِّەي ۋە لۇضۇر 

تبپمىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ِۇتٍەق ٍبراتمۇچي، ِۇتٍەق ھبوىُ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي تؤۇٍطەْ 
دېّىطىّۇ، ثىس ثىٍّەٍذىغبْ ٍۇٌتۇزالرٔىڭ ئبالھىذىٍىگىٕي . دەپ وۆرضەتىەْ

لوٍۇپ تۇرۇپ، ئەتىراپىّىسٔي ئوراپ تۇرغبْ ٔەرضىٍەرٔي تەغىىً لىٍغۇچي 
ِبٌېىۇٌىٍىرىغىال لبراٍذىغبْ ثوٌطبق، ئۇٔىڭذىىي -ِبددىالرٔىڭ ئبتوَ

ئېٍېىترؤالرٔىڭ غۇٔچە ِۇرەوىەپ، غۇٔچە لبٔۇٔىَەتٍىه ھەرىىەت لىٍىپ 
تۇرۇغىذىٕال خۇدأىڭ تەڭذاغطىس لۇدرىتىٕي توٌۇق وۆرضىتىپ 

ٔىطجىٍىه ٔەزەرىَىطىذە، وۇۋأت ٔەزەرىَىطىذە . ثىرەٌەٍذىغبٍٔىغىٕي ثىٍەٌەٍّىس
خۇدأىڭ تەڭذاغطىس لۇدرىتىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذىغبْ ٍۀە لبٔذاق دەٌىٍٍەرٔىڭ 

ثۇالرٔي لبٔچىىي ِۇوەِّەي ثىٍەٌىطەن، خۇدأي . ثبرٌىغىٕي تېخي توٌۇق ثىٍّەٍّىس
ثۇ ھەلتە پبوىطتبٍٔىك ٍبدرو فىسىىب ئبٌىّي، ٔوثېً . غۇٔچە ئېٕىك تؤىَبالٍّىس

تەثىئىٌ پەْ ِۇوۆپبتىغب ئىطالَ دۇَٔبضىذا تۇٔجي ئېرىػىەْ ِۇضۇٌّبْ ئبٌىّي 
ِەْ ئبتوَ ٍبدرو تەتمىمبتىغب لبٔچىٍىه ’: ئبثذۇضبالَ ٔبھبٍىتي توغرا ئېتمبْ
‘ .ا غۇٔچە ٍېمىٍٕىػىۋاتمبٔذەن ھېص لىٍىّەْغچوڭمۇرالپ وىرضەَ، ئۆزەِٕي ئبٌال

ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ثىسگە دىٕىّىسٔي ئۆگۈتىّەْ دەپ ٍۈرگەْ ِوٌٍىٍىرىّىسٔىڭ 
ٔېّە دېگەْ لبراضبۋات ثىٍىّطىس ئىىۀٍىىىٕي، ئۇالرٔىڭ خۇدأي ٔېّە دېگەْ 
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ئەضٍىذە ثىس خۇدأي، ئۇٔىڭ ثۇ . ئبددى تەضۋىرٌىػىذىغبٍٔىغىٕي ثىٍەٌەٍّىس
ئبٌەِذىىي ثبرٌىك زەررىچىٍەرگىچە ثوٌغبْ ِبددىالرٔي لىٍچىّۇ لۇضۇر چىمبرغىٍي 

ثوٌّبٍذىغبْ ئەڭ ِۇوەِّەي دەرىجىذە ٍبراتمبٍٔىغىٕي ثىٍىع ئبرلىٍىمال 
. ئۀە غۇ چبغذىال ئبٌالٔي ثۈگۈٔىي ئىٍّىٌ ِۀىطىذە تؤىَبالٍّىس. ئۆگۈٔەٌەٍّىس

پەْ تەرەلمىَبتي ئبٌەِٕي تؤۇغٕىڭ تېخي ثىطّىٍالضىذا -ثۈگۈٔىي ئىٍىُ
تۇرىۋاتمبْ ثوٌغبچمب، ئىٕطبٔالرٔىڭ خۇدأي تؤۇغىّۇ تېخي ثبغالٔغۇچ ضەۋىَىذە 

لبرىغبٔذا ِۇضۇٌّبْ ئبٌىٍّىرى خۇدا ئۆزى ٍبراتمبْ . دىطەن خبتب ثوٌّبٍذۇ
ِبددىالرٔي تەتمىك لىٍىع ئبرلىٍىك ٍبراتمۇچىطىٕي تېخىّۇ توٌۇق تؤۇغمب 

غۇ . ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئېتىراپ لىٍىع ٔولتىطىغب تېخي ٍېتىپ وەٌّىگۀذەن لىٍىذۇ
ضەۋەپتىٓ ئبٌالٔىڭ ٍبراتمبْ ِبددىٌ دۇَٔبضىٕي ثىٍّەً، وەٍٕىذە ضۆرىٍىپ ٍۈرضە 

 “.وېرەن دەپ ئوٍالٍّەْ
لۇرئبٔذا خۇداٍىُ غۇٔچە ئېٕىك لىٍىپ تەٌىّبتالرٔي ثۇٔذىٓ ِىڭ ثەغَۈز ”

ٍىً ئبۋاٌال ثىسگە ثەرگەْ تۇرۇغٍۇق، ٍۀە ٔېّە ئۈچۈْ ثىس ِۇضۇٌّبٔالر ھەِّىٕىڭ 
خبضىَەت تېخىّۇ _ “ ئبٌذىذا ئبۋأگبرت ثوٌۇظ ئورٔىغب غۇٔچە وەٍٕىذە لبٌذۇق؟

 .ووچىالپ ضوراغمب ثبغٍىذى
لبضىُ ضوۋۇپ لبٌغبْ چېَىذىٓ _ . ثۇ ھەلتە ِۀّۇ ثەوال ھەٍراْ لبٌىّەْ”

پەْ تبرىخي، -ئىطالَ تبرىخي، ئىٍىُ_ ثىرٔي ئوتٍىۋېٍىپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 
ثوٌۇپّۇ تىجبثەتچىٍىه ۋە پەٌىطەپە تبرىخىذىٓ لبرىغبٔذا، ِۇضۇٌّبٔالر 

پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ ٍېتەوچىٍىگىذە ٍولتىٓ ثبر ثوٌۇپ، ئبجىسٌىمتىٓ وۈچىَىپ، 
رەضّىٌ دىٕىٌ ئەلىذە ھبٌىتىگە وېٍىپ ئېتىمبت لىٍىع دەۋرىگە وىرگىٕىذىٓ 
وېَىٓ، ِبددىٌ دۇَٔبٔي پبالٔي ثۇت ٍبراتمبْ، پۇضتبٔي ضىھىرگەر پەٍذا لىٍغبْ 

دېگۀذەن لبراغالر تبغٍىٕىپ، ئەٍٕي ۋالتىذىىي ِبددا تەتمىمبتىٕىڭ ضىھىرگەرٌىه 
ٍبوي ضىرٌىمٍىك ئۇضۇٌٍىرى ئورٔىغب ئىٍغبر ِبددا تەتمىمبت ئۇضۇٌي ثوٌۇپ 

 ٔي ثبغٍىٕىع ٔۇلتىطي لىٍغبْ ‘تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي’ھېطبپٍىٕىذىغبْ ضبددا 
ئۇالر ئۀذى . ئبضبضتب تەثىئەت دۇَٔبضىٕي تەتمىك لىٍىػمب وىرىػىۀىىەْ

لىٍىع ثىٍەْ پەٍذا ثوٌۇپ ٍبوي ٍولۇٌۇپ ‘ وۆچ-ضۈف’ھەرخىً ٔەرضىٍەرٔىڭ 
تۇرىذىغبْ ثوٌّبً، ئبٌال ٍبراتمبْ ضۇ، تۇپراق، ھبۋا، ئوت لبتبرىذىىي تۆت تۈرٌۈن 

رىئبي ِەۋجۇدىَەتٍەردىٓ ِۇۋاپىك ِىمذاردا ئبرىالغتۇرۇٌۇپ، ئۆزىگە خبش ئۇضۇٌالر 
ثىرضىگە ئۆزگىرىذۇ ٍبوي ٍېڭي ِبددىالر ثبرٌىممب -ثىٍەْ پىػػىمالٔغىٕىذا ثىر
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تەثىئەت . وېٍىذۇ دەٍذىغبْ ضبددا تەثىئەت وۆز لبرىػىذىٓ ئىػٕي ثبغٍىغبٔىىەْ
 دەپ ئبتبٌغبْ ثۇ ‘تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي’دۇَٔبضىٕي تەتمىك لىٍىػٕىڭ 

ئىپتىذائىٌ ئۇضۇي، خۇدا ٍبراتمبْ ِبددىٌ دۇَٔبٔي تؤۇغٕىڭ، غۇ ئبضبضتب خۇدأي 
ئىطالَ . تېخىّۇ ئېٕىك تؤۇغٕىڭ ثبغٍىٕىع ٔۇلتىطي ثوٌۇپ لېٍىۋاتمبٔىىەْ

دېگەْ ثۇ ضبددا تەثىئەت تەتمىمبت ‘ ضىَّبچي’ ٍبوي ‘ئبٌخىّىَە’ئبٌىٍّىرى 
 ٔي ‘تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي’ئۇضۇٌي ثوٍىچە ِبددا تەتمىمبتىغب وىرىػىپ، 

. لىطمىغىٕە ثىر ٔەچچە ئەضىر ئىچىذىال ئەڭ ٍۈوطەن ٔولتىطىغب وۆتۈرەٌىگۀىىەْ
 دېگەْ ثۇ تەٌىّبتالر ئىطالَ ئبٌىٍّىرى ‘ئبٌخىّىَە، ضىَّبگەرٌىه’ثۇ جەرٍبٔذا 

تەرىپىذىٓ غۇٔذاق ِۇھىُ ثىر تەٌىّبت ھبٌىغب وەٌتۈرىۋېتىٍگۀىي، ئبخىرى ثېرىپ 
ثۇ تەٌىّبت ئىطالَ دۇَٔب لبرىػىٕىڭ وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ 

 دېّەن، ئىطالَ ‘تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي’تەروىۋى لىطّىغب ئبٍالٔذۇرۇٌۇپ، 
تەٌىّبتي دېّەوتۇر دەٍذىغبٔغب ئوخػبٍذىغبْ ئېتىمبت دەرىجىطىگە 

ثۇ تەٌىّبتٕىڭ تەجرىجىذىىي تىپىه ٔۇضخىطي ثوٌغبْ . وۆتۈرىۋېتىػىۀىىەْ
تىجبثەتچىٍىه، ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضىذا تب ثۈگۈٔگىچە ئەڭ ِۇھىُ داۋاالظ ئۇضۇٌي 

ئبٌخىّىَە، ’_ ئەپطۇش، ثۇ تەٌىّبت . ۋە ھەتتب ضۈٕٔەت دەپ تؤىٍىپ وېٍىّٕەوتە
تەثىئەت لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي توٌۇق  _ ‘ضىَّبگەرٌىه ٍبوي تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي

ئەوىص ئەتتۈرىذىغبْ تەٌىّبت ثوٌّبً، تەثىئەت تەتمىمبتىٕي ثۈگۈْ ثىسگە ِەٌۇَ 
ثوٌىۋاتمبْ ثەٌگىٍىه ئېٍېّېٕت ئبتوٍِىرى تەتمىمبتي ثوٍىچە تەتمىك لىٍىػمب 

ئەضٍىذە، . ٍىتەوٍەٍذىغبْ دەضٍەپىي ئىذىَىۋى ئبچمۇچ دېَىػىە ثوالتتي
 ٔىڭ تەثىئەتٕي چۈغۀذۈرۈغي ثەزى توغرا وېٍىپ لېٍىػالر ‘ئبٌخىّىَە تەٌىّبتي’

ٔەتىجىطىذە لىطّەْ تەثىئەت ھبدىطىٍىرىگە ئۇٍغۇْ وېٍىپ لبٌغبٍٔىمىٕي ھېطبپمب 
ئبٌّىغبٔذا، ئۇ تەٌىّبتٕىڭ ھۇٌي ثوٌغبْ ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي پۈتۈٍٔەً خىَبٌي 

ِبددا تەتمىمبتىٕىڭ چوڭمۇرٌىػىػىغب ئەگىػىپ ثۇ تەٌىّبتٕىڭ . پەرەزگە تبٍىٕبتتي
تەثىئەت لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي چۈغۈٔذۈرۈغىە ئۇٍغۇْ وەٌّەٍۋاتمبٍٔىغي ٍبوي ثۇ 

تەٌىّبت ئبضبضىذا تەثىئەت تەتمىمبتىٕىڭ تۇٍۇق ٍوٌغب وىرىپ لېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي 
 ئبٌىّي ئىجٕي ضىٕب، ‘ئبٌخىّىَە’دەضٍەپىي لەدەِذە ھېص لىٍىػمب ثبغٍىغبْ ئۇٌۇغ 

ٍبۋرۇپبٌىمالر ئۇٔي ئبۋىطىٕب دەپ ثەوال چوڭ ثىٍىػىذىىەْ، ئۇزۇْ ئۆِۈر وۆرۈظ 
تېػي ۋە ئبدەتتىىي وۆپ تېپىٍىذىغبْ ِېتبٌالرٔي ئبٌتۇٔغب ئبٍالٔذۇرۇظ 

دېگۀٍەرٔىڭ ِۇِىىٓ ثوٌّبٍذىغبْ خبتب ئەلىذىٍەر ۋە خبتب تەتمىمبت ٍوٌٍىرى 
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ئىىۀٍىىىٕي غۇٔچە تىرىػىپ ئىطپبتالغمب تىرىػمبْ ثوٌطىّۇ، لېٍىپٍىػىپ 
وەتىەْ ِۇتەئەضطىپ ئەرەة ئبٌىٍّىرى تەرىپىذىٓ دىٕطىسٌىك دەپ لبرىٍىٕىپ، 

غۇٔذىٓ ئېتىۋارەْ، ِۇضۇٌّبٔالر . ئىٕتبٍىٓ لىَىٓ ئەھۋاٌغب چۈغۈرۈٌگۀىىەْ
دۇَٔبضي تەثىئەت تەتمىمبتىذا تۇٍۇق ٍوٌغب تېخىّۇ چوڭمۇرالپ وىرىپ وېتىپ، 

. ئىػٕي ثبغمىذىٓ ثبغالغٕي دىٕذىٓ چىمىع دەپ چەوٍىۋېتىػىۀىىەْ
ِۇتەئەضطىپ ِۇضۇٌّبْ ئبٌىٍّىرىٕىڭ چەوٍىّىطي ٔەتىجىطىذە، ئىطالَ دۇَٔبضي 

 ٔي ثۇٔذىٓ ئوْ ئەضىر ئبۋاٌال وەغىپ ‘ئېٍېّېٕت ٔەزەرىَىطي’ھبزىرلي زاِبْ 
ئەگەر ئۇٔذاق . لىٍىع پۇرضىتىٕي لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍغبْ دېَىع ِۇِىىٓ

ئوْ ئەضىر ئبۋاٌال ئەزھەرٔي -ثوٌّىغىٕىذا ئىذى، ئەڭ وېچىىىۀذىّۇ ثۇٔذىٓ ثەظ
ثۈگۈٔىي وبِجېرژ، ثۇخبرا ِەدىرىطىطىٕي ثۇگۈٔىي  ئووطفورد، لەغمەر خبٍٔىك 

دەپ لبرىػىذىغبْ، ... ِەدىرىطىطىٕىّۇ ثۈگۈٔىي خبرۋارت ئۇٔىۋېرضىتېتي، 
ئوْ ئەضىر ئبۋاٌال ئىطالَ دۇَٔبضىٕي ِۇضۇٌّبْ گبٌېٍىَالر، ِۇضۇٌّبْ -ثۇٔذىٓ ثەظ

لبپالپ وەتىەْ ِۀسىرىٕي لىَبش ... َٔۇتؤالر، ِۇضۇٌّبْ ئەٍىٕىػتېَىٍٕەر، 
- غۇٔذاق لىٍىپ ثىس ِۇضۇٌّبٔالر ثۈگۈْ تبٔىب. لىٍغبْ ثۇالر ئىذۇق دەڭ
راوېتبالرغب لبرغي - وېطەن، ئۆٍرۇپىالْ-تولّبق، خىع-زەِجىرەوىە لبرغي تبظ

ثۇٔذىٓ ئوْ ئەضىر ئبۋاٌال ! ئىػەوٍەر ثىٍەْ جەڭ لىٍىػمب ِەججۇر ثوٌّبلتىّىس-ئبت
خبتبٌىغي ضېسىٍىػىە ثبغٍىغبْ ثىر تەٌىّبتٕي تب ثۈگۈٔگىچە ِۇتٍەق ثىٍىُ دەپ 

چىڭ ئېطىٍىۋېٍىپ، زاِبٔىۋى ثىٍىٍّەرٔي ئبٌذاِچىٍىك، ضىھىرگەرٌىه، غەٍتبٕٔىڭ 
ئىػي دېَىػىپ ٍبوي ثوٌّىطب دۈغّىٕىّٕىڭ ھەِّە ئىػىذىٓ ٍىراق تۇرۇظ وېرەن 

ثۇالرِۇ ئبزٌىك لىٍىۋاتمىٕىذەن، غۇ . دېَىع ثىٍەْ ٍېمىٓ ٍوٌىّبً وەٌّەوتىّىس
تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي دەٍذىغبْ چوٌتب تەٌىّبت ثوٍىچە خۇدأي، ئۇٔىڭ چەوطىس 

لۇدرىتىٕي تەضۋىرٌىػىپ، تەڭذاغطىس ثىر ٍبراتمۇچىّىس ثوٌغبْ خۇدأي، ئۇٔىڭ 
وبئىٕبتمب ئبپىرىذە لىٍغبْ تەثىئەت لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي ئبٌٍىىىٍّەرٔىڭ دۇئب لىٍىپ 

تىٍىػي ثىٍۀال دەرھبي ئۆزگەرتىپ ثېرىذىغبْ وىچىه گۆي ثبال لىَبپىتىگە 
ضىس ئوٍالپ ثېمىڭ، خۇدا ٍبراتمبْ غۇ تەثىئەت . چۈغۈرۈپ لوٍّبلتىّىس

لبٔۇٍٔىرىٕىڭ وۈچىذىٓ ثبرٌىممب وەٌگەْ ئېٍېىترؤالرٔىڭ ئبتوَ ئورثىتبٌىرىٕي دۇئب 
ٍېرىُ -لىٍىپ ئۆزگەرتىػىە ٍبوي ٍوق لىٍىۋېتىػىە ثوالرِۇ؟ ئەگەر ئبٌال، ثىردە

وىػىٍەرٔىڭ تىٍىگي ثوٍىچە ئۆزى ٍبراتمبْ لبٔۇٔىَەتٍەر ثوٍىچە ھەرىىەت 
لىٍىذىغبْ لبٍطي ثىر ِبددىٕي ٍبوي لبٍطي ثىر ھەرىىەتٕي ئۆزگەرتىپ ثەرگىٕىذە، 
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ئبٌالٔىڭ ِەڭگۈٌۈوٍىگي، ئىسچىٍٍىغي، ٍىگبٔىٍىغي ٔەگە وېتىذۇ؟ ضىس ثىٍىذىغبْ 
تەثىئەت لبٔۇٔىَەتٍىرىذىٓ ٍبوي تەثىئەتتىىي ئېٍېّېٕت ئبتوٍِىرىذىٓ لبٍطي 

پەٍذا ثوٌۇپ، ھەرخىً ئۆزگىرىپ -تىٍەوٍەر ثىٍەْ ٍولۇٌۇپ-ثىرضي  دۇئب
ٍبدرو زەررىچىٍىرى -دۇ؟ ئۇ ئېٍېّېٕت ئبتوٍِىرى، ئۇالرٔىڭ ئېٍېىتروًْتۇراال

ثۇٔذىٓ ثۇرۇْ ثىرخىً ھبٌذا، ثۈگۈْ ثبغمب ثىر ھبٌذا، ئبِېرىىىذا ثىرخىً 
ھەرىىەت لىٍطب، ئەرەثىطتبٔذا ٍۀە ثبغمب ثىر لبٔۇْ ثوٍىچە ھەرىىەت لىٍىپ 

ٍب؟ ئۇچبغذا ئبٌالٔىڭ لۇضۇرضۇز، ٍىگبٔە ۋە ئىسچىً ٍبراتمۇچىٍىغي -تۇراِذىىەْ
 “ٔەگە وېتىذۇ؟

ئبدەِٕي وۈٌذۈرِەڭب، خۇدأىڭ ٍبراتمبْ وبئىٕبتي ئۇٔذاق ئبضبْ ئۆزگىرىپ ”
تۇراِذىىي، ِېٕىڭچە ثۇ ِبددىالر ثىٍەْ ئۇالر ثوً ضۇٔىذىغبْ تەثىئەت 

لبٔۇٔىَەتٍىرى خۇدا تەرىپىذىٓ ٍبرىتىٍغىٕىذىٓ ثۇٍبٔمي ئوْ ٔەچچە ِىٍَبرد 
ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ پەلەتال ئۇٌۇغ خۇدأىڭ پۈتىۋەتىەْ تەلذىرى ثوٍىچىال ھەرىىەت 

ثۇٔذاق گەپٍەرٔي لىٍىػّبٍٍي، ٍبِبْ ثوٌّىطۇْ . لىٍىپ وېٍىۋاتمبٍٔىغي چولۇَ
خبضىَەت ئبغسىٕي لوٌي ثىٍەْ ئېتىپ، وۈٌىۋېتىػتىٓ ئۆزىٕي ئبرأال _ “ .ٍۀە

 .تۇتۇپ تۇرغبٔذەن لىالتتي
لبچبٔالردىذۇ ئۇٍغۇٔۇپ ثۇ گەپٍەرگە لۇالق ضېٍىپ ٍبتمبْ گۈٌجبھبر، ئۆزىٕي 

پەي ضەگەوٍىػىپ لبٌغبٔذەن ھېص لىٍذىّۇ لبٔذاق، ٍبتمبْ ٍېرىذىٓ تۇرۇپ -ضەي
گۈٌجبھبر ھبراق ثىٍەْ . ئوٌتۇرۇپ لبضىّٕىڭ گېپىگە لۇالق ضېٍىػمب ثبغٍىغبٔىذى

ثۇٌغىٕىپ وەتىەْ ِىڭىطىٕي ئىػمب ضېٍىپ لبضىّٕىڭ دېگۀٍىرىٕي لبٍتىذىٓ 
ئوٍٍىٕىػمب غۇٔچە تىرىػىپ وۆرگەْ ثوٌطىّۇ، ئۇٔىڭ ئىچىذىٓ ٔېّىػمىذۇر ٍىغب 

ئۇ ئۆزىٕي غۇٔچە تۇتىۋېٍىػمب تىرىػىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ . لبٍٕبپ وېتىۋاتبتتي
ئۇٔىڭ ئىچىذىٓ لبٍٕبپ وېٍىۋاتمبْ ثىر دەرد، ئبزاپ دوٌمۇٔي ٍىغب ثىٍەْ . ثوٌّىذى

پۈروىٕىپ ئبخىرى تۇٍۇلطىسال پبرتالپ چىمىپ، لبضىُ ثىٍەْ خبضىَەت ئىىىىطىٕي 
 ! ...چۆچىتۈۋەتتي

ثۇ ثىر ھەپتە ئىچىذە گۈٌجبھبر ٍبٌغۇز لبٌغىٕىذا ھبرالمب لوي ئۇزارتىػتىٓ 
ئۆزىٕي چەوٍەپال لبٌّبً، ھەتتب تبِبوىطىٕىّۇ تبرتىٕىپ ھبجەتخبٔىغب وىرىپ 

 .چېىىذىغبْ لىٍىمٕي چىمىرىۋاٌذى
ٍېڭي ئبً ’ئبٔذىٓ . ھەپتە ئبخىرىذا گۈٌجبھبر ئەزاٌىرىٕي ئۆٍىگە ٍىغذى

ثۇ ھەپتىذە .  ثەردىِەٌۇِبت ٔىڭ ثۇ ٍېمىٕذىىي ئىػٍىرىذىٓ لىطمىچە ‘لوغۇٔي
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 ثىر ٔبزارەتتىىي ھەددىذىٓ ئېػىپ وەتىەْ ثىر لوغذاظ ثبغمبرِب ‘ٍبٔچۇلچي’
ثۇ خىتبً : ٌمبْ لىٍىۋەتىۀىذىتب-ثبغٍىغىٕىڭ ئۆٍىٕي پبرتٍىتىۋېتىپ وۈوۈَ

. چۇجبڭي لىسىٕىڭ تۇغۇٌغبْ وۈٔىٕي تەثرىىٍەپ ئوٌتۇرۇظ تۈزۈپ ثەرگۀىىەْ
تبزا ِىھّبْ وۈتىۋاتمىٕىذا، خېٍي داڭٍىك ثىرضىٕىڭ ٔبِىذا ضوغبت لىٍىٕغبْ 
ئبالھىذە ثىسەٌگەْ ضىۋەت گۈٌي ئىچىگە ٍوغۇرۇٔۇٌغبْ رەضّي ِىٕب پبرتالپ 

. تىتّب لىٍىۋەتىۀىىەْ-وېتىپ، ثۇ خىتبٍٕىڭ چىراٍٍىك ئەوە ٔبٍٕبق لىسىٕي تىتّب
ضورۇٔذىىي . وۆزى تىتىٍىپ ضبق ٍېرى لبٌّىغبْ-چۇجبڭ خىتبٍٕىڭّۇ ثبظ

ِىھّبٔالردىٓ ٍۀە تۆت ٔەپىرى ٔەق ِەٍذأذا، ئىىىىطي دوختۇرخبٔىذا ئۆٌگەْ 
 . ...ثوٌۇپ، ٍىگىرِىگە ٍېمىٓ خىتبً ٍبرىٍىٕىپ دوختۇرخبٔىغب ئېٍىپ وېتىٍگەْ

گۈٌجبھبر ئەزاٌىرىغب ثۇ خەۋەرٔي ٍەتىۈزۈپ ثوٌۇپ، وېَىٕىي لىٍىذىغبْ 
تبرتىع لىٍىپ تبٌٍىػىپ، ئەزاٌىرىغب ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە -ۋەزىپىٍىرىٕي تبالظ

 . ...ثۈگۈٔىي ٍىغىٍىع ھبرالطىسال ئۆتتي. ۋەزىپە تەخطىُ لىٍىپ ثەردى
 

ئبٌالٔىڭ غۇٔچە لۇدرەتٍىه ئىىۀٍىىىٕي ھەجەپّۇ وېچىىىپ ”
لبضىُ وبِېرىٕىڭ لبراڭغۇ ثۇٌۇڭىذا ئوٌتۇرۇپ خىَبي “ .تؤىَبٌىغبٔىىۀّەْ

 . ...ضۈرِەوتە ئىذى
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 ئوْ تۆتىٕجي ثبة

 ئەىۋىدا
 

 “پۇي ثوٌطب، جبڭگبٌذا غورپب   ”                     
 ئۇٍغۇر ِبلبٌىٍىرىذىٓ                __                           

 
ثەدىٕىذىىي . لبضىّٕي ئىىىي ھەپتىذىٓ ثېرى ضورالمب ئېٍىپ چىمىػّىذى

ئۇ، ئۇٍمىچىٍىمتب . ٍبرىالر لېتىػىپ چىذىغۇضىس دەرىجىذە لىچىػىػمب ثبغٍىذى
ٍبوي چوڭمۇر خىَبٌغب پېتىپ لبٌغبٍٔىرىذا ثىٍّەضتىٕال تبتىالپ ضېٍىپ، خۇددى 

 .ٍېڭىال جبزا ئۆٍىذىٓ چىممبٔذەن ثەدىٕىٕي لىپمىسىً لبٔغب ثوٍىۋاالتتي
ثىر وۈٔي لبضىُ وؤب ئەضٍىّىٍىرىٕي ئەِذىال ثبغالً دەپ ئوٌتۇرۇغىغب، 

گۈٌذۈرٌىػىپ وىرىپ وەٌگەْ ثىرِۇٔچە خىتبً لۇراٌٍىك ھەرثىٍىرى ثىرەر ئبٍذىٓ 
ثۇ وېچىٕي لبضىُ . ثېرى ٍېتىػمبْ ثبٌىالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئېٍىپ چىمىپ وېتىػتي

ِبجىراالرغب خېٍي وۆٔۈپ -چۇرۇڭ، جېذەي-ئۇ ۋاراڭ. وبِېردا ٍبٌغۇز ئۆتىەزدى
 .لبٌغبْ ثوٌغبچمب، ثۇ جىّجىت وېچىٕي ثەوال تەضتە ئۆتىەزدى

ئۇ، ئەتىطي ضەھەردە ٍۀە لبتتىك گۈٌذۈرٌىگەْ ئبٍبق تبۋۇغٍىرىذىٓ 
خىتبً ئەضىەرٌىرى ئؤذەن ٍبظ ثبٌىٕي ضۆرۈغۈپ وېٍىپ . ئۇٍغىٕىپ وەتتي
وۆزٌىرى وۆوۈرۈپ وەتىەْ، -ثۇ ٍبظ ئۇٍغۇر ثبٌىٍىرىٕىڭ ٍۈز. وبِېرغب ضوالغتي

. ثەزىٍىرىٕىڭ ٍىرتىٍغبْ وۆڭٍەوٍىرىذىٓ لىپمىسىً لبْ تبِچىالپ تۇراتتي
 .ثەزىٍىرى ۋاٍطبپ ٍبتبتتي. ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى ثىر ثوٌۇڭغب وىرىۋېٍىپ ٍىغٍىػبتتي

چۈغتىٓ وېَىٓ ثوٌغبٔذا ئىىىي گۇٔذىپبً وبِېرٔىڭ ئىػىىىٕي ئېچىپ 
لبضىُ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئەتىراپىذىىي تېخي تؤۇغۇپ . لبضىّٕي چبلىرىػتي

ئبٔذىٓ وبِېردىٓ چىمىپ . ثىرٌەپ لبراپ چىمتي-ئۈٌگۈرەٌّىگەْ ٍبظ ثبٌىالرغب ثىر
گۇٔذىپبٍالر لبضىّٕي ٍبالپ ثىر . گۇٔذىپبٍالرٔىڭ ئبٌذىغب چۈغۈپ ِبڭذى

ئۇ ٍەردە ئوٌتۇرغبْ ئىىىي لۇراٌٍىك ھەرثي ثىرٔەچچە . ئىػخبٔىغب ئېٍىپ وىرىػتي
ۋاراق لەغەزگە ثىرٔېّىٍەرٔي جىجىالپ ثېرىپ، لبضىّٕي تۈرِە لوراضىغب ئېٍىپ 

 .چىمتي
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لبضىُ تۈرِىگە لبِبٌغىٕىذىٓ ثۇٍبٔمي ثىر ٍىٍغب ٍېمىٓ ۋالىتتىٓ ثېرى تۇٔجي 
رىۋاتمىٕي ئۈچۈْ، لىػٕىڭ ئبجىسٌىػىپ وەتىەْ ئبپتىۋىذا ۆلېتىُ وۈْ ٔۇرىٕي ن

ئەِّب ئۇ ضىرتتىىي ِۇزدەن ھبۋأي چوڭمۇر . وۆزٌىرىٕي زادىال ئبچبٌّبً لبٌذى
ثۇ ٔەپەش، ئۇٔىڭغب گوٍب پۈتۈْ ئۆِۈر ثوٍىچە . ٔەپەش ئېٍىپ ئىچىگە تبرتتي

 : ٍىگەْ ئەڭ ِېسىه تبِىغىذىّٕۇ ٌەززەتٍىگىرەن ضېسىٍذى
 “!ھە-پبھ، ٍېڭي ھبۋا ٔېّە دېگەْ ئېطىً ٔەرضە”

 .لبضىُ ئۆزىٕي خېٍىال راھەتٍىٕىپ لبٌغبٔذەن ھېص لىٍذى
ثىرٔەچچە لۇراٌٍىك خىتبً ھەرثىطي ئۇٔي ئىتتىرىپ دۆغىەٌٍەپ ٍۈرۈپ ثىر 

ئۇٔىڭ ثىر لوٌىٕي ئورۇٔذۇلٕىڭ ھبٌمىطىغب ووٍسا . جېپ ِبغىٕىطىغب چىمىرىػتي
ئبٔذىٓ ٍبظ ئۈچ خىتبً ئەضىىرى جېپمب ئوٌتۇرۇغۇپ . ثىٍەْ چېتىپ لوٍۇغتي

دەرۋازىٕىڭ .  ِبروىٍىك جېپ تۈرِە دەرۋازىطىذىٓ چىمتي‘ثېَجىڭ’. ٍوٌغب چىمتي
جېپ ِبغىٕب . ئبٌذى ئبپپبق لبرغب پۈروەٌگەْ چەوطىس وەتىەْ ئېتىسٌىك ئىذى
-تۈز ٍوٌذا ثىر-ئىىىي تەرىپي ئېگىس ٍبٌىڭبچ تىرەوٍەر ثىٍەْ ئىھبتىٍۀگەْ تۈپ

ٍوي ثوٍىذا ئبرىالپ . ئىىىي ضبئەت ِبڭغىٕىذىٓ وېَىٓ ثىر غەھەرگە ٍېمىٕالغتي
ئبرىالپ دۈگذەٍگەْ ثىرٔەچچە خىتبٍّۇ . ئۆٍٍەر، دۇوبٔالر وۆرۈٔۈغىە ثبغٍىذى

لبضىُ ٍوي ثوٍىذىىي ثىر وؤب دەرۋازىغب ئېطىٍغبْ ئۆڭۈپ . ئۇچۇراپ لبالتتي
“ ...زاۋۇتي ... غىخۀسە غەھەرٌىه ”ئۇٔىڭذا . وەتىەْ ٌوزۇٔىىٕي وۆرۈپ لبٌذى

غۇ چبغذىال لبضىُ . دېگۀذەن ئۆڭۈپ وەتىەْ خىتبٍچە خەتٍەرٔي وۆرۈپ لبٌذى
غۇٔچە ئبٍذىٓ ثېرى غىخۀسە ئەتىراپىذىىي ثىرەر ثىڭتۋەْ تۈرِىطىگە لبِىٍىپ 

 . ٍبتمبٍٔىمىٕي ِۆٌچەرٌىَەٌىذى
ثۇ تبرىخٕىڭ ثىس ئۇٍغۇرالرغب ئوٍٕبۋاتمبْ چبخچىمىّۇ : لبضىُ ھەٍراْ لبالتتي

لبٔذاق؟ ثۇ غەھەرٔىڭ ئورٔي ئەضٍىذە ۋەتىٕىّىسٔي ٍۇتىۋېٍىع لبرا ٔىَىتىگە 
وەٌگەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئەڭ ئبخىرلي لبخػبتمۇچ زەرثە ثېرىذىغبْ ئوْ 
ِىڭٍىغبْ پىذائىٍىرىّىسٔىڭ چۈغىۈْ لىٍغبْ، زەپەر ِبرغي ٍبڭرىتىػٕي ضبلالپ 

دەپ تىٍالردا داضتبْ لىٍىٕىذىغبْ “ ِبٔبش دەرٍبضىٕىڭ غەرثىٌ لىرغىمي”تۇرغبْ 
ِبٔب ثۈگۈْ ثۇ ِبوبْ ۋەتىٕىّىسگە ئېغىر تەھذىت ضېٍىپ . غەرەپٍىه ِبوبْ ئىذى

وېٍىۋاتمبْ ِىٍَوْ وىػىٍىه توٌۇق خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ توٌغبْ 
 !دۈغّەْ ئۇۋىطي ھبٌىتىگە ئبٍٍىٕىپ وەتىۀىذى

راش دېگۀذەن، ٍىرالتىٓ ئورِبٔذەن زىچ تىىٍىٕىپ وەتىەْ ٔەچچە ئوْ 
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. لەۋەتٍىه ئېگىس ثىٕبٌىرى ثىٍەْ غىخۀسە غەھىرى ٍېمىٕالپ وۆرۈّٔەوتە ئىذى
جېپ ِبغىٕب غەھەرگە وېتىۋاتمبْ ٍوٌذىٓ جۀوپمب ثۇرۇٌۇپ تەڭرى تبغٍىرىغب 

ٍوٌذىىي لبرالر ئبرىالپ تۆوۈٌگەْ وۆِۈر پبرچىٍىرى . لبراپ ٍوٌىٕي داۋاَ لىٍذى
لبضىُ ثۇ ٍوٌٕىڭ ثىرەر وۆِۈر وبٔىغب وېتىذىغبٍٔىغىٕي . ثىٍەْ لبرىذاپ لبٌغبٔىذى

جېپ ِبغىٕب خېٍي ِبڭغبٔذىٓ وېَىٓ تەڭرى تبغٍىرىٕىڭ ئىچىگە . پەرەز لىٍذى
ٍېػىً لبرىغبٍٍىك ثىٍەْ لبپالٔغبْ ثوٌۇپ، ثەزى -تبغ ثوٍٍىرى ٍبپ. وىردى

 . لبرىغبٍالرٔىڭ ئۈضتي تۇرۇپ لبٌغبْ لبرٔىڭ ئېغىرٌىغىذا ثىرٍبٔغب ئىگىٍىپ تۇراتتي
لبضىّٕي ئېٍىپ ِبڭغبْ جېپ ِبغىٕب، ئورِبٍٔىك ئبرىطىذىىي ثىر ثوغٍۇلتب، 

خىتبً ھەرثىٍىرى . تبغٍىۋېتىٍگەْ وؤب وۆِۈر وبٔىٕىڭ ئىچىگە وىرىپ وەٌذى
جېپٕي ثىر تبغالٔذۇق وۆِۈر لۇدۇغىٕىڭ ئبغسىغب ٍېمىٓ ثىر ٍەردە توختىتىػىپ، 

لبضىُ ٍەرگە چۈغۈپ . لبضىّٕي ووٍسىذىٓ ثوغىتىپ جېپتىٓ تبرتىپ چۈغۈرۈغتي
ثىر وېرىٍىۋېٍىپ ئورِبٕٔىڭ ضبپ ھبۋاضىذىٓ چوڭمۇر تبرتىپ ِەٍذىطىگە 

ضبپ ھبۋأىڭ لىّّىتىٕي لبضىّذەن ٍبخػي ثىٍىذىغبْ ثبغمب ثىرضي . توغمبزدى
 ثوٌّىطب وېرەن؟ 

لبضىّٕىڭ خىَبٌىذىٓ ثۇ ضۆزٌەر ‘ !ثۇٔىڭ ئۈچۈّٔۇ ئۆٌۈغىە ئەرزىَذىىەْ’
 .تىسىٍىپ ئۆتىۀذەن لىٍذى

لۇزغۇٔالر غبلىٍذىػىپ ئبٍٍىٕىپ -وبْ لۇدۇغىٕىڭ ئەتىراپىذا ثىرِۇٔچە لبرغب
 .ئۇچۇپ ٍۈرەتتي

 “! ...ئبٌۋاضتي! ... ثبٔذىت! ... ھبٍۋاْ”
. خىتبً ھەرثىٍىرى لبضىّٕي تىٍالغمىٕىچە ٔۆۋەتٍىػىپ ِۇغالغمب ثبغٍىذى

ئۇالر گوٍب ثۇ ئەٌٕىڭ ئىگىٍىرىٕي لبٔذاق ئۇرۇپ لىَٕبظ وېرەوٍىىىٕي ِەغىك 
 .لىٍىۋاتمىٕىذەن ئۇٔي ئۇرۇپ تىپىػەتتي

پۈتۈْ الۋۋىٍىرىڭٕي ئبخىرى ثىروۈٔىطي ِبٔب ِۇغۇٔذاق جبزاالپ، ثۇ وبْ ”
 “! ...لۇدۇلىغب تىرىه وۆِۈپ تۈگىتىۋىتىّىس

ثىرضىگە -ثۇرٔىذىٓ لۇٍۇق ھور چىمىرىػمىٕىچە ثىر-ئۇالر ھەضىرىػىپ ئبغسى
ثۇ خىتبً ٍبظ ثبٌىٍىرىذا ئۇٍغۇرالردىٓ ثىرەر . لبرىػىپ ٍىرگىٕىػٍىه وۈٌىػەتتي

گوٍب ئۇالر ثىس . لېتىُ دەرد وۆرگۀٍىگىٕي وۆرضىتىذىغبْ ئبالِەت ضېسىٍّەٍتتي
ثۇ . ئۇٍغۇرالرٔي جبزاالظ ئۈچۈْ ِەخطۇش تەرثىَەٌۀگۀذەوال لىالتتي

جبٌالتالرٔىڭ چىراٍىذىٓ لبضىّٕىڭ ۋەتىٕىٕي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبٍالرٔىڭ ھەلىمي 
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 ! ثەغىرىطي تېخىّۇ ئېٕىك وۆرۈّٔەوتە ئىذى-ئەپتي
ِبٔب ِۇغۇٔذاق ثىر تبجبۋۇزچىالر ثىٍەْ لبٔذاق لىٍىپ ضۆزٌىػىپ ِىٍٍىٌ ’

ئەروىٍٕىىٕي ئبٌغىٍي ثوالر؟ ثۇٔذاق ثىر فبغىطت ِىٍٍەتٕي ۋەتىٕىّىسدىٓ لوغالپ 
 لبضىُ ئەڭ ئبخىرلي ‘چىمىرىپ ثېرىذىغبٔغب ثىرەر چەتئەٌٍىه دوش تېپىالرِۇ؟

 .تېٕىمٍىرىذا ٍولۇرلىالرٔي وۆڭٍىذىٓ ئۆتىۈزدى
دەپ ثىرضي  “ –!ثۇ ِەٌئۇٕٔي ثىر پبً ئوق ثىٍەْ ئۇ دۇَٔبغب ٍوٌٍىۋەتّەٍٍىّۇ”

 . ِىٍتىغىٕىڭ زاتورىٕي غبراخػىتىپ ثەتٍەغىە وىرىػتي
ثۇٔىڭغب زاٍب لىٍىذىغبْ ئولتب ثىرەر تبي توغمبْ ثوٌطىّۇ ئوۋالپ ! ضبرڭ ثوٌّب”
 “!پۈتطۇْ ثۇ ئىع-غۇ لۇدۇلمب ئىتتەر. ٍەٍّىس

ئبٌذى ٍىگىرِە ثەظ ٍبغمىّۇ ثبرِىغبْ ثۇ خىتبً جبٌالتٍىرى لبضىّٕي 
تبرتىپ ضۆرەغىىٕىچە وبْ لۇدۇغىٕىڭ ئبغسىغب ئبپىرىپ، تىگي وۆرۈّٔەش لۇدۇلمب 

 ! ئىتتىرىپ چۈغىرىۋېتىػتي
ئۇٔىڭ . لبضىُ لۇدۇق ئىچىذە لۇٍۇٔذەن غۇڭغۇپ پەضىە چۈغّەوتە ئىذى

 . ...پەضىە چۈغىػي ثبرغبٔطېرى تېسٌىػىپ ٔەپىطي ثوغۇٌۇپ لېٍىۋاتبتتي
ئۇ، راوىتب ثىٍەْ وبئىٕبت ثوغٍۇلىغب ئۇچۇپ چىمىػٕي ٔەلەدەر خبَ خىَبي 

ثىٍەْ تېگي ٍوق ھبڭذا ' ِەرھىّىتي'ِبٔب ئۀذى خىتبٍالرٔىڭ ! ھە-لىالتتي
ئۇ، غۇٔچە ئۈِىذۋارٌىك ! ثبٍىتىذىٓ ثېرى غۇٍۇٌذاپ ئۈچۈپ تۈۋۀگە چۈغّەوتە

ئەِّب . ثىٍەْ ۋەتىٕي ئۈچۈْ ئۆزىٕي لۇرثبْ لىٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىپ وەٌگۀىذى
 :ئۇٔىڭ ئەلٍىگە ثىرال ٔەرضە وېٍىۋاٌذى

 ...“ !الئىالھە ئىٍالٌالھۇ ِۇھەِّىذىٓ رەضۇٌىٍالھ”
ثىر جبٔغب زاِىٓ ثوٌغبْ ثبٍىمي ئۈچ خىتبً، ثىرخىَبٌىذا ٍوق وۈٌىػىپ 

چبلچبق لىٍىػمىٕىچە ِىٍتىمٍىرىٕي وۆتۈرۈغۈپ لۇٍۇق لبرىغبٍٍىك ئىچىگە وىرىپ 
 .غبٍىپ ثوٌۇغتي

 . ... لۇدۇق ئبغسىذا ثىرٔەچچە توڭ لبغب ئبٍٍىٕىپ ئۇچۇپ ٍۈرىػەتتي
 

ۋەتەْ ئۈچۈْ ئبٌتي ٍىً جبْ تىىىپ ٍوغۇرۇْ جەڭ لىٍغبْ ثىر ئۇٍغۇر 
ئۇٔي . جىتال تىگي ٍوق ھبڭغب چۈغۈپ وېتىۋاتبتتي-پىذائىطي ئۀە غۇٔذاق جىُ

ئۇٔىڭ ھەرىىەتٍىرىذىٓ ٔبرازى ثوٌۇپ . ئۀذى ھېچىىّّۇ لۇتمۇزۇپ لبالٌّبٍتتي
ئۇٔي ھېچىىُ . غىىبٍەت لىٍىػمبٔالرِۇ ئۇٔي ئۀذى تىٍٍىَبٌّبٍتتي-غەٍۋەت
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ئۇ ئەلٍىٕي تبپمىٕىذىٓ ثبغالپ ئىٕتبٍىٓ ئۇٌۇغۋار غبٍىٍىرىٕي . ئەضٍەپّۇ لوٍّبٍذۇ
ئۇ . ئۈِىذىٕي ٍولبتمىٕىذا تۇٍۇق ٍوٌالرغىّۇ وىرىپ لبٌغبٔىذى. خبَ خىَبي لىالتتي

چبغالردا ئۇٔي ئەضٍەٍذىغبٔالر، ئۇٔىڭ گېپىٕي لىٍىذىغبٔالر، ئۇٔي ئىطتەپ 
ئۇ ۋەتىٕىُ، ِىٍٍىتىُ دەپ ھەرىىەت . تۇال ثبر ئىذى-وېٍىذىغبٔالر ئبز

ثبغٍىغىٕىذىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ لوغۇٔىذىىىٍەردىٓ ثبغمب، ئۇٔىڭ ٔېّە ئىػالرٔي 
ثۇ جەرٍبٔذا خۇدأي لبٍتب تؤۇغمب . لىٍىپ ٍۈرگۀٍىگىٕي ھېچىىُ ثىٍّەٍتتي

ئۇٔىڭ لوغۇٔىذىىي پىػمەدەٍِەردىٓ گۈٌجبھبر، ئەخالق جەھەتتىٓ . ثبغٍىغبٔىذى
ئەِذىال تۈزۈٌۈظ ٍوٌىغب وىرىۋاتمىٕىذا، تۆت ٍۇٌتۇزٌۇق ثىر ِېھّبٔخبٔىغب پبرتالتمۇچ 

تىرىگىّۇ -لوٍۇپ چىمىّەْ دەپ وىرىپ دەھػەتٍىه پبرتالظ ثىٍەْ تەڭ ئۆٌۈن
ٔەچچە ئؤٍىغبْ خىتبً غىروەت ثبغٍىمٍىرىٕىڭ وۈٍۈپ . تېپىٍّبً ٍولبپ وەتتي

وۈي ثوٌغبْ ئۇ ٍىغىٓ زاٌىذىٓ چىمبٌّبً لبٌذىّۇ ٔبِەٌۇَ، ئۈچ ٍىٍذىٓ ثېرىطي ئۇ 
 . ٍوق ئىذى

ئۇٔىڭ ئەضٍي ئىطّىٕي غۇ گۈٌجبھبردىٓ ثبغمىطي زادىال  _ ‘ٍبٔچۇلچي’
ِەْ ٔەدە، لبچبْ ۋە لبٔذاق ’: ئۇِۇ ثىر لېتىُ لبضىُ ثىٍەْ گۈٌجبھبرغب_ ثىٍەٌّىذى 

ثۇ چبلمىچە ثىر ٔەچچە ھېت ٔبِىسىذىٓ . ئۆٌۈپ وېتىذىغبٍٔىغىّٕي ثىٍّەٍّەْ
. ئەِّب ضىٍەردىٓ خۇدأي تؤۇغبٔذەن ثوٌذۇَ. ثبغمب ٔبِبزِۇ ئۈتەپ ثبلّبپتىّەْ

ئەگەر ٔبۋادا ئۆٌۈپ تبرتىپ وەتطەَ، ئۆٌۈگۈِٕي ئبالٌّىطبڭالرِۇ، ئبپبِٕىڭ لەۋرىطي 
ٍېٕىغب ثىر ئىطىّطىس تبظ تىىىپ، ئىىىىڭالر ثىرەر ئىّبِٕي ثبغالپ چىمىپ دۇئب 

ئۇِۇ گۈٌجبھبردىٓ ئبٍرىٍىپ .  دېگۀىذى‘ئولۇتۇپ ٔبِىسىّٕي چۈغۈرۈپ لوٍطبڭالر
لېٍىپ ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ثىر پوٍىس خىتبً ئەضىىرىٕي پبرتٍىتىّەْ دەپ ٔەچچە 

ئۇٔىڭّۇ . ئؤٍىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ تەڭ پبرتالپ غېھىت ثوٌغبٔىذى
 ٔىڭ ۋەضىَىتىٕي لبضىُ ثىٍەْ ئىّىٓ ‘ٍبٔچۇلچي’. جەضىذى زادىال تېپىٍّىذى

دېگەْ وؤب ضبۋالذىػي ئىىىىطي ثىر ئىّبِٕي چبلىرىپ ئبپىرىپ ئورۇٔذاپ 
 .وەٌگۀىذى

خبضىَەت، ئۇِۇ رەضّي ٔبِىسىٕي ثبغٍىۋاٌغبْ ئبٍٍىرىذا، ۋالىت تېسگىٕىٕي 
خبتب تەڭػەپ لوٍغبْ ِىٕب ثىٍەْ ئبپتوۋۇزدا ثىرِۇٔچە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 

ثۇٔىڭ دەردىذە لبضىُ ٔەچچە ئبٍغىچە . ثىٍەْ ثىرگە پبرتالپ تىتىٍىپ وەتىۀىذى
 . ٍوغۇرۇْ لبرىٍىك تۇتۇپ ٍۈردى

، ‘پەرۋأە’، ‘غەٍتبْ” ٔىڭ غەخطي لوغۇٔىذىٓ ‘ٍبٔچۇلچي’ئۇالردىٓ ثبغمب 
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، ‘ٔۆي ٍەتتي’، ‘ثىرىٕچي ٔوِۇر’ لبتبرٌىمالر؛ لبضىّٕىڭ لوغۇٔىذىٓ ‘ٍوٌۋاش’
-ثۇٔچە ٍبظ ئوغۇي...  لبتبرىذىىي ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتچي پىذائىالر، ‘ضەوطۀجىر’

ٔىػبٔطىسال -زار لبخػىتىۋېتىپ ٔبَ-لىسالر ثۇ ئبٌەِذىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي زار
ئۇالرٔي ھېچىىُ خبتىرٌەغّەٍذۇ، وېَىٓ ئۇالرغب ئبتبپ ھېچىىُ . ئبٍرىٍىػتي

ئەِّب تب ثۈگۈٔگىچە  لبٍطي ثىر ئۇٍغۇر ِۇئبۋىٓ ... ھەٍىەي لبتۇرۇغّبٍذۇ، 
 ثىرەر ئېغىس ٔوتمي ئۈچۈْ، ٍۀە ‘تەضىرٌىه’ٔبزىرىٕىڭ وىٍّەرٔىڭذۇ ٔەزىرىذىىي 

لبٍطي ثىر ئۇٍغۇر ثبغمبرِب ثبغٍىغىٕىڭ لبٍطي ثىر ئۇٍغۇر ثبٌىطىٕي ئىػمب 
 ئۈچۈْ، ۋە ٍبوي ‘لبٌتىص جبضبرەتٍىه ۋىجذأي’ئورۇٔالغتۇرۇپ لوٍۇغىذەن 

چەتئەٌٍەردىىي لبٍطي ثىر ِەدداھ ِۇھبجىر داھىَچبلٕىڭ لبٔذالتۇ ثىرەر 
گېسىتىە ٍېسىپ ثەرگەْ ِبلبٌىطي ئۈچۈْ ئۇالرٔي ِىٍٍىٌ لەھرىّبْ -ئىٕتېرٔېت

دەپ ِبختىػىپ، وەٌگۈضىذە ئۇالر ئۈچۈْ ھەٍىەي لبتۇرۇظ پىالٍٔىرىٕي 
 !ھېٍىتىذىٓ ثبغالپال تۈزۈغىە وىرىػّەوتە

ِبٔب ثۈگۈْ، لبضىّّۇ ئۀە غۇ ٔبِطىس لەھرىّبْ ضەثذاغٍىرىٕىڭ ٍېٕىغب 
 .وېتىۋاتّبلتب ئىذى

ئۇ، ٍېرىُ ئەضىرگە ٍەتّىگەْ ثۇ ھبٍبتىذا ِىٍٍىتي ئۈچۈْ زىَبٍٔىك ثىرەر 
ئىع لىٍغىٕىٕي ئەضٍىَەٌّىطىّۇ، ئەِّب غەخطىَىتىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىػالردا 

ٍەتتي ٍىً ثۇرۇْ -گەرچە ثۇٔذىٓ ئبٌتي. ٔۇرغۇْ لېتىُ ٍېڭىٍىپ وەٌگۀىذى
ِىٍٍىتي، ۋەتىٕي ئۈچۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي تۇٔجي لەدىّىٕي ثبضمبْ 

ثوٌطىّۇ، ثۇ ھەرىىەتٍىرىٕىڭ خەٌمىٕي لۇتمۇزۇغتب لبٔچىٍىه ئەِىٍىٌ روٌي 
-ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي، ٍبوي لىٍغبْ ئىػٍىرىٕىڭ خۇدا ئبٌذىذا توغرا ثوٌۇپ

ئەِّب ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثۇ ۋەتۀٕىڭ . ثوٌّىغبٍٔىغىٕىّۇ ئېٕىك ثىٍەٌّىگۀىذى
خىتبٍالرغب تەۋە ئەِەضٍىىىٕي، ثۇٔىڭ ئەوطىچە ثۇ زېّىٕٕىڭ ئەضٍىذە غەرلىٌ 

تۈروىطتبٍٔىمالرغىال ِۀطۈپ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك 
لبضىُ، ثۇٔچىٍىىىگىّۇ رازى . وۆرضەتىۀٍىىىگە ثوٌطىّۇ لەتئىٌ ئىػىٕەتتي

 .ئۇٔذىٓ وېَىٕىىطي وېَىٕىي ٍبظ ئەۋالتالرغب ثبغٍىك ئىػالر ئىذى. ئىذى
. دېگەْ ثىر ضبدا وەٌگۀذەن لىٍذى“ !ئبٌالۇئەوجەر”چوڭمۇر ھبڭ تېگىذىٓ 

 . ئەِّب ٍۀىال ئېٕىك ثىرٔېّە دېگىٍي ثوٌّبٍىتتي
ھبڭ ئۈضتىذە ئۇچۇپ ٍۈرگەْ توڭ لبغىالر وبْ لۇدۇغي ٍېٕىغب توختۇتۇپ 

 ِبروىٍىك ھەرثي جېپ ِبغىٕىطىٕىڭ ئۈضتىٕي ئەگىپ ‘ثېَجىڭ’لوٍۇٌغبْ ثبٍىمي 
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 . ...ئۇچۇغّبلتب ئىذى
 

ئبٌتي ٍىٍٍىك ھبٍبتىٕىڭ ئەضٍىّىٍىرىٕي -ئۀذى لبضىّٕىڭ ئبخىرلي ثەظ
ھېچ ثوٌّىغبٔذا ئۇٔىڭ وبٌٍىطىذا . ئەضٍىػىپ ثېرەٌەٍذىغبٔغب ھېچ وىُ ٍوق ئىذى

ثىرىذىٓ چىگىع ِەضىٍىٍەر ھەلمىذىىي پىىىر ٍۈرگۈزۈغٍىرىٕي -وۆرۈٌگەْ ثىر
 .ضۆزٌەپ ثېرەٌەٍذىغبٔغىّۇ ثىرضي لبٌّىغبٔىذى

لىسىك، لبضىُ ئۆز پىىىرٌىرىٕي ھەرگىسِۇ ئۇ دۇَٔبغب توٌۇق ئېٍىپ 
ئەضٍىذىٕال ئۇ دۇَٔبغب ثۇٔذاق پىىىرٌەر ئەضمبتّىطب وېرەن؟ . وېتەٌّىگەْ ئىىەْ

ىه يئۇٔىڭ پىىىرٌىرى تبِبوىٕىڭ ئبچچىك ئىطىذەن ٍبوي ئەتتىرگۈٌٕىڭ ِېس
 !پۇرىغىذەن ثۇ ئبٌەِذە ثوغٍۇلمب ئېطىٍىپ ٌەٍٍەپ ئۇچۇپ ٍۈرگۀىىەْ

لبضىُ ئۇ دۇَٔبغب پەلەت، ۋە پەلەت ئبٌالٔي تؤۇظ روھىٕىال ئېٍىپ 
ئۇٔىڭ ثۇ دۇَٔبدا ئۆگۀگەْ غۇٔچە وۆپ ٔەرضىٍىرىذىٓ . وېتەٌىگۀىذى

ئىػمىٍىپ، . لبٍطىٍىرى ئۇ دۇَٔبغب ئەضمبتبتتي، ثۇ ھەلتە لبضىُ ھېچٕېّە ثىٍّەٍتتي
 . ...خىَبٌٍىرى ثۇ دۇَٔبدا لبٌغبٔذەوال لىالتتي-ئۇٔىڭ ٔۇرغۇْ ئوً

لۇِذىىي ’خبٌىص ئىختىَبرى ٍبزغۇچي _ ثۇ لەٌەِگە، ثۇ لەٌەِٕىڭ ئىگىطي 
 لب ثۇ ئبٌەِذە ٌەٍٍەپ ئۇچۇپ ٍۈرگەْ لبضىّٕىڭ ئۆتّۈظ ئەضٍىّىٍىرى ‘ثوۋاق

 .ثبرغبٔطېرى رۇغەْ وۆرۈٔۈغىە ثبغٍىّبلتب
ئەِّب . لىسىك ئىع، ھېچىىّٕي ئىػۀذۈرگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ لىسىك ئىع ثۇ

ثىرضىٍىرىٕىڭ ثۇ ئىػمب ئىػۀذۈرۈٌىػي غەرتّىذى؟ ثىرضي وۆرگەْ چۈغىٕي 
ھېچىىّگە وۆرضىتىپ ثېرەٌّىطىّۇ، ئەِّب ئۇٔىڭ ضۆزٌەپ ثەرگەْ چۈغىگە 

ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئىػىٕىذىىۀغۇ؟ لبضىّٕىڭ ئۆتّۈظ ھبٍبتىّۇ خۇددى 
 ...غۇٔىڭذەن 
 

گۈٌجبھبرٔىڭ غۇ لېتىّمي ِەضتٍىىتە ھۆڭگىرەپ ٍىغالپ وېتىػىذىٓ 
خۇٌك، ئەلىذە، -ئەخالق، جبضبرەت، ِىجەز-وېَىٓ، لبضىُ غۇرۇر، ۋىجذاْ، ئەدەپ

دېگۀذەن چىگىع ِەضىٍىٍەر ئۈضتىذە لبٍتىذىٓ ئوٍٍىٕىػمب ... ئېتىمبت، 
ثوٌۇپّۇ غۇٔچە جبضبرەتٍىه گۈٌجبھبرٔىڭ ئەخاللىٌ ثۇزۇٌىػىذىٓ . ثبغٍىغبٔىذى

ئۇ، ھەرلبٔچە ثبھبٔە وۆرضەتىىٕي ثىٍەْ، گۈٌجبھبر ثىٍەْ . ثەوال ئىچي ضىرىٍەتتي
تؤۇغمىٕىذىٓ ثۇٍبْ ئۇٔىڭ ئەخاللىٕي تۈزىتىػىە ئەِەش، ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە 
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ثۇ جەھەتتىٓ . تېخىّۇ ثۇزۇٌۇغىغب ٍبردەٍِەغىۀذەن ئىػالرٔىّۇ لىٍغبٔىذى
ئبٌغبٔذا، ٍولۇرىمىذەن چىگىع ِەضىٍىٍەر گۈٌجبھبر ئۈچۈٔال ئەِەش، ثەٌىي ئۆزى 

ئۈچۈّٔۇ ئبٍذىڭالغتۇرۇپ ئېٍىػمب تېگىػٍىه ِۇھىُ چۈغۀچىٍەر 
ٍۀي، لبضىّٕىڭ ئەخاللي ثۇزۇٌۇپ رەضّىٌ . ھېطبپٍىٕىذىغبٍٔىغىٕي ھېص لىالتتي

ووچىغب لبراپ لبٌغبٔذەن ھبٌغب ٍەتّىگەْ ثوٌطىّۇ، ٍۀىال ٍېتىپ ئبغمىچە 
 .ئەخاللطىسٌىمالرغب پېتىپ لبٌغبٔىذى

دىٕىٌ ئېتىمبتي وۈچٍۈن ثوٌغبْ ثىرضىٕىڭ : ئۇ ثەزىذە ئوٍٍىٕىپ وېتەتتي
ثۇ ھەلتە ئىطالَ دىٕىٕىڭ ثەظ . ئەخاللىٌ پەزىٍىتي ضبپ ثوٌىػي وېرەن ئىذى

غەرتىٕي توٌۇق ئبدا لىٍىػمب تىرىػمبْ ثوۋىطي ثىٍەْ ِوِىطىٕي تىپىه ِىطبي 
ئۇٔىڭ ثوۋىطي ثىٍەْ ِوِىطي ھەروۈٔي تبڭ . لىٍىپ وەٌتۈرەٌىگەْ ثوالتتي

ئبتّبٍال ئورٍٔىرىذىٓ تۇرۇپ تبراھەت ئېٍىپ جىٓ چىراق ثېػىذا ثىرەر پبرىذىٓ 
وۈٔذىٍىه . ئبٔذىٓ ثبِذات ٔبِىسىٕي ئۆتىػەتتي. ئولۇپ چىمىػبتتي« لۇرئبْ»

ئىػٍىرى ھەرلبٔچە وۆپىَىپ وەتىىٕىذىّۇ ٍبوي ھۆوۈِەتٕىڭ دىٕغب لبرغي 
ھەرىىەتٍىرى ھەرلبٔچە وۈچىَىپ وەتىىٕىذىّۇ، ثىر ئبِبٌىٕي لىٍىپ ثەظ ۋالىت 

ِەدۀىَەت 'ھەتتب . ٔبِبزٌىرىٕي ثىرەر ئبرىٍىمالردا ثوٌطىّۇ لبزا لىٍىپ ئۆتىۋېٍىػبتتي
« لۇرئبْ وەرىُ»ٔىڭ غۇٔچە لبراڭغۇٌۇق وۈٍٔىرىذىّۇ ثوۋىطي وىچىه ' ئىٕمىالثي

ٔي ۋارالٍىرى ثوٍىچە پبرچىالپ، ِبۋ زەٍذوڭٕىڭ تبٌالّٔب ئەضەرٌىرى ئىچىگە 
لىطتۇرىۋېٍىپ لۇٔبلٍىمالردا، ئۆضتەڭ ثوٍٍىرىذا، ھەتتب ثىرەر تبغالٔذۇق وؤب 

. وبرىسٔىڭ ئۆڭىۈرٌىرىگە وىرىۋېٍىپ ثوٌطىّۇ لىرائەت لىٍىػٕي تبغٍىّىغبٔىذى
ٍبدىالپ ٍۈرۈپ، « لۇرئبْ»ئبدەَ وېٍىپ لبٌطب ئەضەر ٍبدىالپ، ئبدەَ ٍوق ۋالىتالردا 

ٔي ٍبتالپ ثوٌۇپال لبٌّبً، غۇٔچە لېٍىٓ ِبۋ زەٍذوڭ « لۇرئبْ وەرىُ»ئبخىرى 
غۇڭب، ِەھەٌٍىطي ثوٍىچىال . تبٌالّٔىٍىرىذىٓ ئىىىىطىٕىّۇ ئبضبضەْ ٍبتالپ ثوٌغبْ

 ثوٌۇپ غبھبدەتٕبِىغب ‘توَ ٍبتالغتب ٔەِؤىچي’ئەِەش، ھەتتب ٔبھىَە ثوٍىچىّۇ 
ئۇ ٍىٍٍىرى ثۇ ئىىىي لېرى ئۈچۈْ ھەپتىذە ثىرەر چىػٍەَ ئبق . ئېرىػىۀىىەْ

-ٔبْ، ئبٍذا ثىرەر توغراَ گۆظ تېپىٍّبٍذىغبْ لبتتىمچىٍىك ثوٌۇپ تۇرضىّۇ، ئۇِبچ
ئىىىي ھەضطە ئبغۇرۇپ دېگىذەن -زاغرىالر ثىٍەْ ئوتتۇز وۈٍٔۈن روزىطىٕي ثىر

غۇٔچە ئېغىر وۈٍٔەردە لبٌغىٕىغب لبرىّبً، . تۇتۇغٕىّۇ داۋاَ لىٍذۇراٌىغبٔىذى
ثبزاردىٓ ئبرىالپ ثىرەر تىٍەِچىٕي ثبغالپ وىرىپ لورضىمىٕي توٍغۇزاتتي ٍبوي 

ھەر . ئۇچىطىغب ثىرەر لۇر وؤب ثوٌطىّۇ وىَىُ وەٍگۈزۈپ ٍوٌغب ضېٍىپ لوٍبتتي
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وېٍىٍٕىرى ٔبِىذا ۋە ٍوق دېگۀذەن ثوٌطىّۇ -چبلب، ٔەۋرە-ھېَتتب پۈتۈْ ثبال
ئۇالر پەلەت ثىرال . زاوبت ثېرىػٕي ئۇٔۇتّبٍتتي-ئۈچۈْ پىتىر، ھۇغرا‘ ِبٌٍىرى’

ِەوىە ِۇوەررەِگە ثېرىپ ثىر لېتىُ ثوٌطىّۇ : غەرت ئۈچۈْ ھەضىرەتتە لبٌغبٔىذى
 .ھبجي لىٍىۋېٍىػٕي ثىر ئۆِۈر تىٍىگۀىذى

ئبھبٔەت ئبڭالپ -لبضىُ، ئۇالرٔىڭ ئبغسىذىٓ ثىرەر لېتىّّۇ ثوٌّىغۇر تىً
ثىرەر . ئەخاللىٌ جەھەتتىّۇ ثىر لېتىّّۇ ٍبِبْ گېپىٕي تۇٍّىذى. ثبلّىذى

. لېتىّّۇ ٍبٌغبْ گەپ لىٍىػمبٍٔىغي ٍبوي ثىرضىٕي ئبٌذىغبٍٔىغىٕي ئبڭٍىّىغبٔىذى
ئۇالرٔي ھەلىمەتۀّۇ جەِئىَەتتە ئېمىپ ٍۈرگەْ ِۇضۇٌّبٔچىٍىمٕىڭ تىپىه 

 .ئۈٌگىٍىرىذىٓ ثىرى دېَىػىە ثوالتتي
ئەِّب ئۇٔىڭ ثوۋىطي ثىٍەْ ِوِىطي ئبضبضەْ ضبۋاتطىس، ثىٍىّطىس 

ثوٌۇپّۇ ھبزىرلي زاِبْ ثىٍىٍّىرىذىٓ زادىال خەۋىرى ٍوق . وىػىٍەردىٓ ئىذى
خەۋىرى ٍولال ئەِەش، ھەتتب ٔەۋرىٍىرىٕىڭ ئبٌىٌ . وىػىٍەردىٓ ئىذى

ئۇالرٔىڭ دېَىػىچە، . ِەوتەپٍەردە ئولۇغىغب زادىال رازىٍىك ثېرىػّىگۀىذى
ھبزىرلىٌ زاِبْ ثىٍىّي دېّەن، دىٕطىسٌىه، خۇداضىسٌىك، دىٕغب لبرغي چىمىع 

غۇڭب ئۇالر ثىر ئۆِۈر ئبجىس ۋە ئبق وۆڭۈٌٍۈن ثىٍۀال . دېگۀٍىه ثوالتتي
ھەلىمىٌ ِۇضۇٌّبْ دەپ تؤۇٌغبْ ثبغمب ٍۇرتذاغالرِۇ ئبضبضەْ . ٍبغىغبٔىذى

ئبخۇٔۇِالرِۇ -ھەتتب ھەر لبٔذاق ثىر ضەِىّي ئىّبَ. ئۇالردىٓ وۆپ پەرق لىٍّبٍتتي
ئۇالرٔىڭ لبرىػىچە خۇداغب . ئبضبضەْ ئۀە غۇ تۈرگە ِۀطۈپ وىػىٍەردىٓ ئىذى

ثىر ئۆٌچىّي توٌۇق ئەخاللٍىك -ئىػىٕىع، ِۆِىٓ ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغٕىڭ ثىردىٓ
پەْ -ثۇٔىڭ ئبٌذىذا ئىٍىُ. ثوٌۇظ، ثەظ پەرزٔي توٌۇق ئبدا لىٍىع ئىذى

ِىٍٍەت تەلذىرى، خىتبٍٕىڭ ضېٍىۋاتمبْ زۇٌۇٍِىرىغب لبرغي -ثىٍىٍّىرى، ۋەتەْ
چىمىع دېگۀذەوٍەر ھېچٕېّىگە ئەرزىّەٍتتي ٍبوي ِۇضۇٌّبٔچىٍىممب زىَبٍٔىك 

 .خىَبٌالر ھېطبپٍىٕىػي وېرەن ئىذى
لبضىُ، ثىر وۈٍٔىرى خبضىَەت ثىٍەْ دىٓ توغرىطىذا لىٍىػمبْ گەپٍىرىٕي 

ئەجىجب ثىس ئۇٍغۇرالر، ھەتتب ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي : لبٍتىذىٓ ئەضٍەپ لبٌذى
ٍب؟ لبضىُ ئىطالَ -ٔي خبتب چۈغىٕىۋېٍىپ ٍۈرەِذۇق« لۇرئبْ وەرىُ»راضتىٕال 

پەْ -دىٕىگە دائىر ئولۇغبْ ھەرخىً وىتبثٍىرىٕي ئۆزى ثىٍگەْ ئىٍىُ
ٔەزەرىَىٍىرى ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈپ ضېٍىػتۇرۇپ تەھٍىً لىٍىپ وېٍىۋاتمىٕىغب 

ئۇ، لبٔچىىي وۆپ ئولۇضب، غۇٔچە تىڭىرلبپ . خېٍي ۋالىتالر ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى
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لبالتتي؛ لبٔچە وۆپ ضېٍىػتۇرضب غۇٔچە وۆپ ھەٍراْ لبالتتي؛ ئۇ لبٔچىىي وۆپ 
 .پىىىر ٍۈرگۈزضە، غۇٔچە رۇغەْ ِەضىٍە ضەزگۀذەن لىالتتي

لۇرئبْ »ثۈگۈٔىي ِۇضۇٌّبٔالر : ئبخىرى لبضىُ ئۆزىچە خۇالضە چىمبردى
ٔي، وبئىٕبتتىىي ھەرخىً تەثىئىٌ ھبدىطىٍەرٔي ئىٕتبٍىٓ تۇتۇق ثىر « وەرىُ

 !وۆزئەٍٕەن ثىٍەْ وبرۈۋاتمبٍٔىغي ِۇلەررەر
ئىىىي لېتىُ -ٔۇضخىٍىرىٕي ثىر« لۇرئبْ»ئۇ، ئۇٍغۇرچىغب تەرجىّە لىٍىٕغبْ 

غب « لۇرئبْ»ئولۇظ جەرٍبٔىذا، ثۇخىً ِودىالغمبْ ئىطالَ لبراغٍىرىٕىڭ 
. لبٔذالتۇر ثىر ٍەرٌىرىذە ئۇٍغۇْ وەٌّەً لېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ضەزگۀذەن ثوٌذى
وېَىٓ ئۇ خىتبٍچىغب تەرجىّە لىٍىٕغبْ ئەزھەر ئۇٔىۋېرىطىتىتىٕىڭ داڭٍىك 

پروفىطورٌىرى ۋە ثبغمب داڭٍىك ئىطالَ ئبٌىٍّىرىٕىڭ ٍبزغبْ ئىطالَ تبرىخي، ئىطالَ 
تەپطىرٌىرى لبتبرىذىىي « لۇرئبْ»پەٌەضەپە تبرىخي، ثەزى ھەدىطٍەر ۋە 

ئۇالردىّۇ ئبضبضەْ ئورتبق ثىر . وىتبثالرٔي تبپبٌىغىٕىچە  تېپىپ ئولۇپ ثبلتي
ثوٌۇپّۇ ئىطالَ پەٌەضەپەضىٕىڭ . لبراغمب وېٍىػىە ِەججۇر ثوٌّبلتب ئىذى

_ ثبغالٔغۇچ دەۋرى دەپ ھېطبپالغمب ثوٌىذىغبْ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ٔەزەرىَە 
 . تەضەۋۋۇف ثبٍبٍٔىرى ئۇٔي ثەوال تېڭىرلبتمبٔىذى

 “ثۇ خبتبٌىك زادى ٔەدە؟. ٍبق، ثىسدە پىرىٕطىپبي ثىر خبتبٌىك ثبر”
لبضىُ ثۇ جەھەتتە ثۇرۇّٔۇ وۆپ لېتىُ ثبظ لبتۇرۇپ ثېمىپ، ئبخىرى تۇٍۇق 

ٍوٌغب ٍبوي لورلۇٔۇچٍۇق خۇالضىالرغب ثبغالپ وېتىذىغبْ پىىىر لىٍىع 
دەرىجىطىگە ٍېمىٕالغمبٔذىٓ وېَىٓ، لورلۇپ ثۇ خىَبٌٍىرى ئورٔىغب ئۆزىٕي گۇٔبھ 

ئەِّب ثۈگۈْ ئۇ، ثۇ پىىىرىٕي ئبخىرىغىچە . ئىچىگە تبغٍىۋېتىػٕي تبٌالپ ئبالتتي
خبتب وەتطە خۇداٍىُ وېچىرەر . ىذى ئىرادىطىگە وەٌگەْ ئداۋاِالغتۇرۇپ ثېمىع

 .دەپ، پىىىر ٍۈرگۈزۈغىە وىرىػتي
ثىٍگۀٍىرىذىٓ لبرىغبٔذا، ئىطالَ دۇَٔبضي ٍەتتىٕچي ئەضىر -ئۇٔىڭ ئولۇغبْ

لبراڭغۇٌۇلٍىرىذىٓ تۇٍۇلطىس ئۇٍغۇٔۇپ، ئؤىٕچي ئەضىرگە وەٌگىچە دۇَٔبٔىڭ 
غۇٔذىٓ وېَىٓ، گەرچە . ئەڭ ئىٍغبر ٍېتەوچىٍىرى ھبٌىغب وېٍىپ ثوٌغبٔىذى

تىپىه ئىٍّىٌ ٍۈوطىٍىع ِەٍذأغب وەٌّىگۀذەن لىٍطىّۇ، تب ئوْ ٍەتتىٕچي 
ئەضىرٌەرگە وەٌگىچە ثۇرۇٔمي ئۈضتۈٍٔۈن ئورٔىٕي ئبضبضەْ ٍولبتّبً 

ٍۀي، ئىٕطبٔالرٔىڭ خۇدا ٍبراتمبْ وبئىٕبتٕي تؤۇظ ئۇضۇٌىٕىڭ . وېٍەٌىگۀىىەْ
ٍېڭي ثىر ٍوٌىغب وىرىع ثوضۇغۇضىغب وېٍىپ لبٌغبْ ئوْ ثىرىٕچي -ٍەپ
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ئەضىرٌەردىٓ ثبغالپ تب ئوْ ٍەتتىٕچي ئەضىرٌەرگە وەٌگىچە ثۇخىً تۈپىي 
ثۇرۇٌۇظ ٍوٌىغب لەدەَ لوٍۇغٕي لوثۇي لىٍّبً ثىر ئىسدا توختبپ تۇرۇۋاٌغبْ 

غۇٔذاق ثوٌۇغىغب لبرىّبً، دۇَٔبٔىڭ ثبغمب ٍەرٌىرىذە . دېَىع ِۇِىىٓ ئىذى
 ٔي رەت لىٍىپ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب ھەلىمي ئېٍېّېٕت تەٌىّبتىٕي ‘ئبٌخىّىَە تەٌىّبتي’

 تەٌىّبتىٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي ‘تۆت ئېٍېّېٕت’ئوتتۇرغب لوٍّىغبچمب، والضطىه 
پەٌٍىطىگە چىمىپ ثوٌغبْ ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي ثىٍەْ رىمبثەتٍىػەٌىگىذەن ثبغمب 

ثىر وۈچّۇ ثوٌّىغبچمب، ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي دۇَٔبۋىٌ وۈچ ھبٌىتىذىٓ لبٌّبً 
ئەِّب، خىرىطتىَبٔالر دۇَٔبضي ئېغىر ئەلىذە . ئۆزىٕي ضبلالپ وەٌّەوتە ئىذى

وىرىسىطىگە وىرىپ لبٌغبْ ئوْ ثىرىٕچي ئەضىرٌەردىٓ ثبغالپ، ثىرلىطىُ 
ٍبۋرۇپبٌىك ئەلىً ئىگىٍىرى ئىطالَ ئەلىذىٍىرىگە دىممەت لىٍىػمب ثبغٍىغبٔذەن 

ثوٌۇپّۇ ئۀذۈٌۈضٕي ِۇضۇٌّبٔالر لوٌىذىٓ تبرتىپ ئبٌغبْ ٍبۋرۇپبٌىمالر . لىالتتي
دىٕىذىٓ گۇِبْ لىٍىػمب ثبغٍىغبْ ئبٌىّالر، ئىطالَ دۇَٔبضىذىىي ئۆز ئبرىطىذىىي 

پەْ تەتمىمبتىٕىڭ ئەڭ ٍولۇرى چېىي ثوٌغبْ، غۇٔىڭذەن ثۇ تەتمىمبت -ئىٍىُ
ئۇضۇٌىذىٓ گۇِبٍٔىٕىع ئۈٔذۈرِىٍىرى ئوتتۇرىغب چىمىع ھبرپىطىذىىي ئىٍّىٌ 

ئۇالر . تەتمىمبت ئۇضۇٌٍىرى ثىٍەْ ئەروىٓ تؤۇغۇظ پۇرضىتىگە ئېرىػىذۇ
 دېگۀٕي ‘دىٕىٌ چەوٍىّە’ِۇضۇٌّبْ ئبٌىٍّىرىذەن ئۇٔذاق وەضىىٓ ِۇتەئەضطىپ 

ئبٌتي -تؤىّىغبچمب، ئىجٕي ضىٕب لبتبرىذىىىٍەرٔىڭ تەتمىمبت ئۇضۇٌٍىرىٕي ثەظ
ئەضىر تەتمىك لىٍىع ئبرلىٍىك، ھبزىرلي زاِبْ ِبددا لبراغٍىرىٕىڭ تەتمىمبت 

ئۇالر . ٍوٌىٕي وۆرضىتىپ ثەرگۈچي ثىرِۇٔچە والضطىه پەْ ئبٌىٍّىرىٕي ٍبرىتىذۇ
ۋە غبگىرتٍىرى ثۇرۇٔمي تەتمىمبت ئۇضۇٌٍىرىٕىڭ خبتبٌىمٍىرىٕي تؤۇغمب ثبغالپ 

ئبراْ دېگۀذە ئوْ تولمۇزىٕچي ئەضىرٔىڭ ئبخىرىغب ٍېمىٕالغمبٔذىال ھبزىرلي زاِبْ 
ثىر . پەْ تەتمىمبتىغب ٍۈرۈظ لىٍىع ئۇضۇٌىٕي پەرق لىٍىػمب ثبغالٍذۇ-ئىٍىُ

ٍوٌٕىڭ خبتبٌىغي پەرق لىٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ، ثوٌۇپّۇ ثۇ جەرٍبٔذا توغرا تەتمىمبت 
ئۇضۇٌٍىرىٕىڭ پەرق لىٍىٕىػي ثىٍەْ، وؤب خبتبٌىمالردىٓ لۇتۇٌۇظ لەدىّي 
ثبرغبٔطېرى تېسٌىػىپ، ئەضىرٌەر ثوٍي ئەلىً ٍەتىۈزگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ٍېڭي 
لبراغالر ثىرلبٔچە ئوْ ٍىً، ھەتتب ثىرلبٔچە ٍىً ئىچىذىال ئوتتۇرىغب چىمىػمب 

خىرىطتىَبْ ئەلىذىٍىرىذىٓ گۈِبٔالٔغبْ ثىرلىطىُ ٍبۋرۇپبٌىمالر . ثبغالٍذۇ
ووپېرٔىه، گبٌېٍي، َٔۇتوْ، داٌتوْ، ئەٍىٕىػتېَىٓ لبتبرىذىىي غەخطىٍەرٔىڭ 

ئبۋأگبرتچىٍىغىذا ئىطالَ دۇَٔبضي ثۇٔذىٓ ئوْ ئەضىر ئبۋاٌذىٓ ثبغالپال لىٍىػمب 



 277 

. تىگىػٍىه ئىٍّىٌ تەتمىمبت ئىػٍىرىٕي وەڭ لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب وىرىػىپ وېتىذۇ
رۇغۀىي، ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ تەثىئەتٕي تؤۇظ جەرٍبٔىّۇ دەي ئىجٕي ضىٕب 

دەۋرىٍىرىذىٓ ثبغالپال تۇرغۇٍٔۇق دەۋرىگە وىرىػىە ثبغالپ، ٍبۋرۇپبٌىمالر ٍېڭىچە 
تەتمىمبت ٍوٌىٕي وەغىپ لىٍىۋاتمبْ ئوْ ٍەتتىٕچي ئەضىرٌەردىٓ ثبغالپ تېس 

ٍۀي، ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ تەثىئەتٕي تؤۇظ . ضۈرئەتتە وەٍٕىذە لېٍىػمب ثبغٍىذى
تەثىئەتٕي . ئېڭىٕي تب ثۈگۈٔگىچە ئىجٕي ضىٕب دەۋرىذە لبٌغبْ دېطەن خبتب ثوٌّبٍذۇ

تؤۇظ ِەضىٍىطىٕي ٍىگبٔە تەثىئىٌ پەْ تەتمىمبت ِەضىٍىطي دەپال لبراغمب 
ئۇ، ئىٕطبٔالرٔىڭ روھي پبئبٌىَەتٍىرىٕي ٍىتەوٍەٍذىغبْ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ . ثوٌّبٍذۇ

ثۇ لۇراٌذىٓ ئبٍرىٍغبٔذا، ئبدەَ، ٍىگبٔە ئىجتىّبئىٌ ِەضىٍىٍەردىال . تەپەوىۈر لوراٌي
ِۇجىّەٌٍىىىە پېتىپ لبٌّبً، ثبغمب ثبرٌىك ئىٕطبٔىَەت پبئبٌىَەتٍىرىذە تۇٍۇق ٍوٌغب 

تۇٍۇق ٍوٌغب وىرىپ لبٌغبْ ثىر ئبدەَ، ھەر ۋالىت، ھەِّە ئىػتب . وىرىپ لبٌىذۇ
ثبغمىالردىٓ وەٍٕىذە لېٍىػمب، ثبغمىالرغب ثوزەن ثوٌۇغمب، ثبغمىالرٔىڭ ئبغسىغب 

ٍېڭىچە تەثىئەت وۆز لبرىػىغب . لبراپ ئىع لىٍىذىغبْ لۇي ثوٌۇغمب ِەھىۈَ
ئېرىػەٌّىگەْ ئىطالَ دۇَٔبضي، ثۇٔذاق ئبڭغب ثبٌذۇر ئېرىػىۋاٌغبْ ٍبۋرۇپب 

دىٕطىسٌىرىذىٓ ھەر جەھەتتە وەٍٕىذە لېٍىػمب ثبغالپ، ئوْ ٍەتتىٕچي ئەضىردىٓ 
ثبغالپ تەثىئەتتىٓ پبٍذىٍىٕىػٕي ثىٍەٌىگەْ دىٕطىس ٍبۋرۇپبٌىمالرٔىڭ لۇٌٍىرى، 

ِبٔب . ِۇضتەٍِىىىطي، ثېمىٕذىطي ھبٌىغب چۈغۈغىە ثبغٍىذى دېطەن خبتب ثوٌّبٍذۇ
ثۈگۈْ، ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي ٍبۋرۇپبٌىمالرٔىڭ ثبرِىغىذا ئوٍٕىتىذىغبْ ئۇٍۇٔچۇق، 

خبٌىغبْ ۋالتىذا وېٍىپ ثوزەن لىٍىذىغبْ ئبٔي ھبٌىغب وېٍىپ ثوٌغبٍٔىغىٕي وىُ 
ئىٕىبر لىالالٍذۇ؟ ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي ئۆزىٕىڭ ثۇ ئەجەٌٍىه ئبجىسٌىغىٕي تب 

پەٌەضتىٓ ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ تبٔىىغب : ثۈگۈٔگىچە تؤۇپ ٍېتەٌىذى دېَەٌّەٍّىس
وېطەن ثىٍەْ لبرغي چىمىػمب ِەججۇر ثوٌىػي، ثوغٕبق، ووضوۋا -لبرغي تبظ

ئەٌۋەتتە ثىسِۇ ثۇٔىڭ ... ئبٌجبٍٔىرى، ئبفغبْ، وەغّىر، چېچەْ، ئىراق پبجىئەٌىرى، 
دېّەن، ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغٕىڭ ِۇدداضي ! تىپىه ِىطبٌٍىرىذىٓ ثىرضي ثوٌّبلتىّىس

ا ضەجذە لىٍىػال ئەِەش، ثەٌىي ئبٌالٔىڭ ٍبرىتىع غھەرگىسِۇ ٍىگبٔە ئبٌال
لبٔۇٍٔىرىٕي ئىگەٌٍەظ ۋە ئۇٔىڭذىٓ ئەڭ ضبۋاپٍىك غەوىٍذە پبٍذىٍىٕىػٕي 

 .ثىٍىع
ِەدۀىٌ ’لبضىُ، ثۇ ھبدىطىٍەرٔي ثبغمىالر دەپ ٍۈرگىٕىذەن ٔولۇي ھبٌذا 

 ٔىڭ زوِىگەرٌىگي، ٍەھۇدىىَالرٔىڭ ھېٍىگەرٌىگي ٍبوي ‘دۇَٔب وۈچٍىرى
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ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئبق وۆڭۈٌٍىگي تۈپەٍٍىذىٕال روً ثېرىۋاتمبٍٔىغىغب گۇِبْ لىٍىػمب 
پىىىرىذىىي، ثوٌۇپّۇ -ثۇ ھبدىطىٍەرٔىڭ ِۀجەضي، ِۇضۇٌّبٔالر ئبڭ. ثبغٍىذى

 ئبضبضىغب تىىٍۀگەْ ھەرخىً تەضەۋۋۇف ‘تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي’
ٔەزەرىَىٍىرىگە ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك ثوٌطىّۇ چىڭ چبپٍىػىۋاٌغىٕىذەن تىپىه 

ثىر پىرىٕطىپبي خبتبٌىمٕىڭ، ھېچ ثوٌّىغبٔذا ئەجەٌٍىه ثىر ٍېتەرضىسٌىىٕىڭ 
ئۇٔذالتب، ئىطالَ . ئبضبضىٌ ضەۋەثچي ثوٌىۋاتمبٍٔىغىغب ئىػىٕىػىە ِەججۇر ثوٌذى

 چۈغۀچىٍىرىذىىي ثۇ تىپىه خبتب لبراظ ٍبوي ئەجەٌٍىه ٍېتەرضىسٌىه ٔېّە؟
ئۇ ئۆزىٕىڭ . ثۇ ضۇئبٌالر لبضىُ ئۈچۈْ ثەوال ئېغىر ضۇئبٌالر ئىذى

ئەِّب ثۇ . ئىمتىذارىذىٓ ثەوال ھبٌمىغبْ ِەضىٍىٍەر ئىچىگە پېتىپ لبٌّبلتب ئىذى
ضۇئبٌالرٔىڭ جبۋاثي ثۈگۈٔىي ئۇٍغۇر جەِىَىتىٕىڭ ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه ٍوٌىغب 

دەرۋەلە، . ئبتٍىٕىػىغب جىذدى ئېھتىَبجٍىك ثوٌۇپ تۇرغبْ ِەضىٍىٍەر ئىذى
والضطىه ئىطالَ دىٕىٕىڭ ئەخالق تەٌىّبتىٕىڭ وۈچىَىػي ٔۇرغۇٍٔىغبْ ٍوٌذىٓ 

ئبزغبْ ٍبغٍىرىّىسٔي لۇتمۇزۇظ، ِىٍٍىٌ ضۆٍگۈضىٕي ئۇٍغۇتۇظ، خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئۀطىرىتىع روٌىٕي ئوٍٕبۋاتمبٍٔىغىّۇ ئىٕىبر لىٍىّٕبش ثىر 

ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە، خەٌمىّىسٔىڭ ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ ئۈچۈپ . پبوىت ئىذى
. وېتىۋاتمبْ ِىٍٍىٌ جبضبرىتي لبٍتىذىٓ جبٍٔىٕىػمب لبراپ ٍۈزٌۀّەوتە ئىذى

غۇٔذالتىّۇ، ثۇ ِىٍٍەتٕىڭ جەۋھىرى ھېطبپٍىٕىػمب تېگىػٍىه زىَبٌىَالر لبتٍىّىذا 
دىٕىٌ چۈغۀچىٍەردىىي ضەٌجىٌ لبتّبٌٍىمٕي ھەي لىٍىػمب دىٕىٌ تەپەوىۈرٌەر 

ثىسٔىڭ زىَبٌىٌ لبتٍىّىّىس ثىٍىُ ثىٍەْ دىٕىٌ . پەلەتال ٍەتّەً وەٌّەوتە ئىذى
لبراغالرٔي ٍبراغتۇراٌىغىذەن لىٍچە ئبضبضمب ئېرىػەٌّەً، گوٍب دىٕىٌ ئەلىذىٍەرٔي 

ئبدەتٍىرىّىسٔىڭ ثىرضي ٍبوي ئەخاللىٌ پەزىٍەتٍىرىّىسٔىڭ -ٍىگبٔە ِىٍٍىٌ ئۆرپ
غۇٔىّۇ ئېٕىك ئېَتىع . ئۆٌچەَ تبرازىطي دەپال تؤۇغمب ِەججۇر ثوٌۇغّبلتب ئىذى

ئىطالَ _ الزىّىي، ئۇٍغۇرالر ئۆزٌىرىٕىڭ ئېتىمبت لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ دىٕىذىٓ 
ھەتتب . ئېتىمبتىذىٓ ھەرگىسِۇ ٍېٕىۋېٍىع ٔىَىتىگە وېٍىپ ثبلمبْ ئەِەش

ِبروطىسَ ثىٍەْ ٍبوي ثبغمب ھەرلبٔذاق ثىر ئەلىذە ثىٍەْ ئۆزىٕي ثۇٌغىۋاٌغبْ 
ئبغىبرە ئوتتۇرىغب چىمىپ ئىّبَ ٔىىبضىٕي، -وىػىٍىرىّىس ئبرىطىذىّۇ ئۇچۇق

ٌىرىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔچە ئىطىٍّىرىٕي رەت ۆزثبٌىٍىرىٕىڭ ضۈٕٔەت لىٍىٕىػىٕي ٍبوي ئ
. لىٍىػىذىغبْ ثىرِۇ وىػىٕي تبپبٌّبٍّىس دېطەن ِۇثبٌىغە لىٍىۋەتىەْ ثوٌّبٍّىس
ٍۀي، ئىطالَ ئەلىذىطي ِەٍٍي وۈچٍۈن ثوٌطۇْ ٍبوي ئبجىس ثوٌطۇْ، ثبرٌىك 
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ئۇٍغۇر لبتالٍِىرى ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ لىّّەتٍىه ثىر تەٌپۈٔۈظ ثوٌۇپ 
ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذىّۇ، . وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ھەرگىسِۇ ئىٕىبر لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ

ثىسٔىڭ ثۈگۈٔىي پبجىئەٌىه تەغذىرىّىسٔي خۇدا پىػبٔىّىسگە پۈتىۋەتىەْ، 
ثىسدىىي ئېتىمبت ِۇٔبپىمٍىمىغب ثەرگەْ جبزاضي دەٍذىغبْ خۇراپىٌ 

غۇٔىطي ثىر ھەلىمەتىي، .  تەغذىرچىٍىىٍەرگە ھەرگىسِۇ ِبلۇي دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ
پەْ ثىٍەْ لبٔچىىي ٍېمىٕالغطب، ئۇ وىػي ثىسٔىڭ ِوٌٍىٍىرىّىسٔىڭ -ئىٍىُ

. تەٌىّبتٍىرىذىٓ غۇٔچە ٍىرالٍىػىپ وېتىۋاتمبٍٔىغىٕىّۇ ئىٕىبر لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ
ئەِّب لبضىّٕىڭ ئۆگۀگەْ ٍۈزەوي تبرىخ ثىٍىٍّىرىّۇ ئىطالَ دىٕىٕىڭ ٔولۇي 

ئەخاللىٌ وۈچىگىال ئىگە ثوٌۇپ لبٌّبً، ئەڭ ِۇھىّي لۇدرەتٍىه پۀٕىٌ ۋە 
ئىجتىّبئىٌ ئىٕمىالپ وۈچىگە ئىگە ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبتالغمب ٍېتىپ ئبغّبلتب 

ھبي ثۈگۈْ، ئىٕطبٔىَەت ئبٌىّي ئوتتۇرا ئەضىر دەۋرىذىٓ ھبزىرلي زاِبْ . ئىذى
دەۋرىگە لەدەَ لوٍۇغي ثىٍەْ تەڭ، ئىطالَ چۈغۀچىٍىرىٕي ثىٍىػىّىسدە لبٔذالتۇ 

ثۇٔىڭ ضەۋەثي ئەجىجب . ثىر ئەجەٌٍىه ٍېتەرضىسٌىه وۆرۈٌگۀذەن لىالتتي
« لۇرئبْ وەرىُ»ٍىتەرضىسٌىگىّۇ ٍبوي ثۈگۈٔىي زاِبٔذا « لۇرئبْ»

 چۈغۀچىٍىرىٕي ئېٕىك ثىٍّەً لبٌغبٍٔىغىّىسٔىڭ ٔەتىجىطىّۇ؟
ثۇٔذاق دېَىع ثىٍەْ، ِۇلەررەر ھبٌذا، ئىطالَ والضطىه ئبٌىٍّىرىٕىڭ 

 .ھەِّىطىال خبتبالغمبّٔىذى، دېگەْ ضۇئبي ئوتتۇرىغب چىمبتتي
ثۇ ٔۇلتىغب وەٌگۀذە، لبضىُ ئۆگۀگەْ تەثىئىٌ پەْ تبرىخىٌ ثىٍىٍّىرىٕي 

ئىپتىذائىٌ ٍؤبْ پەْ ثىٍىٍّىرى ئەٍٕي ۋالتىذىىي چېىىذىٓ : ئەضٍەپ لبٌذى
ئبغمبْ ٍبۋاٍىٍىك، توتىّچىٍىك دۇَٔب لبراغٍىرىٕي ٌىڭػىتىپ، ئىٕطبٔىَەتٕي رىئبي 

دۇَٔبغب لبٍتۇرۇغٕىڭ ثىرلبتبر ئېٍېّېٕتبر ئىٍّىٌ ئبضبضٍىرىغب ئېرىػتۈرۈغىە 
‘ وۆچ-ضۈف’ٍۀي، دۇَٔبٔي ٔولۇي روھبٔىٌ لىَبپەتتە . ٍېتەوٍەپ ثەرگۀىذى

چىٍەر وۆزى ثىٍەْ لبراغتىٓ لۇتمۇزۇپ، رىئبٌٍىممب ثبغالپ ِېڭىػٕىڭ تۇٔجي 
 ٔىڭ دەضٍەپىي ھۇٌىٕي ثەرپب ‘تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي’ئۇرۇٔۇغٍىرىذىٓ ثوٌغبْ 

ثۇ ئۇرۇٔۇظ، دىٕىٌ لبراغالر ئىٕتبٍىٓ ئبجىسٌىػىپ وەتىەْ ئۇ . لىٍىػمبٔىذى
دەۋرٌەردە گوٍب ئبتىسَ تۈضىٕي ئبٌغبٔذەن ئوتتۇرىغب چىممبْ ثوٌطىّۇ، ئەِّب ئۇ ٍۀىال 

وۆزى ئېٕىك وۆرەٌّىگەْ ئبدەِگە ِۇۋاپىك گرادۇضٍۇق وۆزئەٍٕەن تبلبپ 
لوٍغبٔذەن روي ئوٍٕبپ، ئىٕطبٔالرٔي ثۇرۇْ وۆزٌىرى ثىٍەْ ئىٕتبٍىٓ تۇتۇق 

تۇال ئۇچۇق وۆرەٌىگىذەن غبرائىتمب -وۆرۈپ ٍۈرگەْ ضىھىرٌىه دۇَٔبٔي ئبز
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 پەۋلۇٌئبددە ثىر ‘تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي’ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، . ئېرىػتۈرەٌەٍتتي
ثوٌۇپّۇ ئىطالَ دىٕىٕىڭ ئوتتۇرىغب چىمىػي، ثۇخىً . ئىٍگىرىٍەظ ئىذى

 ٔي تېخىّۇ ِۇوەِّەٌٍەغتۈرۈپ، ئۇٔي ھەِّە وىػىٕىڭ وۆزىگە ِبش ‘وۆزئەٍٕەن’
 ھبٌىتىگە ٍۈوطەٌتىپ، ِبددىٌ دۇَٔبٔي تېخىّۇ رۇغەْ ‘ٌېٕسا’وېٍىذىغبْ 

تۆت ئېٍېّېٕت ’ٍۀي، ئىطالَ ئبٌىّي . وۆرەٌەٍذىغبْ پەٌٍىگە ئېٍىپ چىمتي
 دېگەْ ِەخطۇش ئىپتىذائىٌ ‘ضىَّبگەرچىٍىه’ ٍبوي ‘ئبٌخىّىَە’ ٔي ‘تەٌىّبتي

ئىٍىُ تبرِبلٍىرى ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈپ، ِبددىٌ دۇَٔبٔي وۈزۈتۈغٕىڭ ئىٍّىٌ 
ثۇ جەھەتتە ئەڭ چوڭ تۆھپە لوغمبٔالردىٓ ئەي رازى، . ٍوٌىٕي ئېچىپ ثەرگۀىذى

ھەتتب ئىجٕي ضىٕب دەۋرىگە . فبراثي ۋە ئىجٕي ضىٕبالرٔي وۆرضىتىپ ئۆتۈظ ِۇِىىٓ
 دېَىٍگەْ ثۇ ئەڭ ‘ئبٌخىّىَە’وەٌگۀذە، ثۇ تەٌىّبت ئبضبضىذا ثەرپب لىٍىٕغبْ 

 ٔىڭّۇ رىئبٌٍىمٕي چوڭمۇرالپ وۆرضىتىػىە ئبجىسٌىك ‘ٌېٕسا وۆزئەٍٕەن’ِۇوەِّەي 
تۆت ئەضىرٌىه -ئەپطۇضىي، ئۆتىەْ ئۇچ. لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ضەزگەْ ئىذى

ئبٌخىّىَە تەتمىمبتي ئۆزىٕي ئەڭ ِۇوەِّەي ۋە چېىىگە ٍەتىەْ ثىٍىُ دەپ لبراظ 
ثىٍۀال لبٌّبً، ئىطالَ دىٕي ثىٍۀّۇ غۇٔچە چەِجەرچەش ٍۇغۇرۇٌۇپ وەتىۀىي، 

 ئىطالَ ئەلىذىٍىرى ثىٍەْ تەڭ ِۀىذىىي ئەلىذىٍەر ‘ئبٌخىّىَە تەٌىّبتٍىرى’گوٍب 
ثۇ جەھەتتە ئىطالَ پەٌەضەپەچىٍىرىٕىڭ ئوٍٕىغبْ . ھبٌىتىگە وەٌتۈرىۋېتىٍگۀىذى

غۇٔذاق ثوٌغبچمب، ثۇ تەٌىّبتٕىڭ . روٌي ئبالھىذە ئۈضتۈْ ئورۇْ تۇتبتتي
خبتبٌىغىٕي وۆرضىتىع دېّەن، ئىطالِٕي ئىٕىبر لىٍىع ثىٍەْ تەڭ ِۀىذە ثوٌۇپ 

غۇٔذاق ثوٌغبٔىىەْ، ثۇ تەٌىّبتمب گۇِبْ لىٍىػمب ھېچىىُ جۈرئەت . وەتىۀىذى
ئەضٍىذە ئىطالَ دۇَٔبضي تبزا رۇٔبق تېپىۋاتمبْ ئؤىٕچي ئەضىرٌەردە . لىالٌّبٍتتي

غۇٔذاق . تىٓ لۇتۇٌۇظ ثىٍەْ ئبۋارە ئىذى‘ ٍبۋاٍىٍىك’ٍبۋرۇپبٌىمالر تېخي ئەِذىال 
ئۀذۈٌۈضٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالر لوٌىغب ئۆتۈپ، _ ثىر دەۋىردە، ثۇرۇٔمي ئىطپبٔىَە 
ئۇ ٍەردە . پەْ ضەۋداٌىرىغب ئبٍالٔذۇرىۋەتىۀىذى-ِۇضۇٌّبْ ٍبۋرۇپبٌىمالرٔي ئىٍىُ

تۇغتىٓ - تەتمىمبتٍىرى وەڭ لبٔبت ٍېَىپ، ئىٍّىٌ وىتبثالر تۇغّۇ‘ئبٌخىّىَە’
ٍۀي، ئۇ دەۋرٌەردە، دۇَٔبٔىڭ ِەروەزى ِەوىە، . ٍبۋرۇپبچىمب تەرجىّە لىٍىٕبتتي

 .دۇَٔبٔىڭ ئەٍىٕىػتېَىٕي فبراثي ۋە ئىجٕي ضىٕبالر ئىذى
وېَىٓ ئۀذۈٌۈضٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالر لوٌىذىٓ وېتىپ لېٍىػي ثىٍەْ، ِۇضۇٌّبْ 

ئىطالَ . دەپ ئىطپبٔىَىگە ٍۈرۈظ لىٍىػتي‘ ثىٍىُ’ثوٌّىغبْ ٍبۋرۇپبٌىمالر 
ِەضتبٔىٍىرى ئۈچۈْ ‘ ئبٌخىّىه’ئەلىذىٍىرىٕي تؤۇِبٍذىغبْ ٍبۋرۇپبٌىك 
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 ٔىڭ لوٌغب وەٌتۈرگەْ ٔەتىجىٍىرىذىٓ ‘تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي’ئېَىتمبٔذا، 
غۇڭب ئۇالر ئبۋىطىٕب تەٌىّبتٍىرىذىىي .  ٍوق ئىذى‘گۇٔبھي’گۇِبٍٔىٕىػٕىڭ لىٍچە 

 تىٓ گۇِبٍٔىٕىع ئۈٔذۈرِىٍىرىذىٓ ئىٍھبَ ئېٍىػىپ، ‘تۆت ئېٍېّېٕت’
 تىٓ ‘تۆت ئېٍېّېٕت’وبئىٕبتتىىي ثبرٌىك ٔەرضىٍەرٔىڭ ثۇ خىَبٌذىىي 

غەوىٍٍۀگۀٍىگىذىٓ گۇِبْ لىٍىػىپ، ٍبۋروپبدا ئىٍّىٌ ٍۈوطىٍىػٕىڭ ٍېڭي ثىر 
ئوْ ئەضىرٌىه -دېگۀذەن ضەوىىس. دەۋرى ئۈچۈْ ھۇي ھبزىرالغمب ثبغٍىذى

ئىسدىٕىػالر جەرٍبٔىذا ووپېرٔىه، گبٌېٍي، َٔۇتوْ، دارۋىٓ، داٌتوْ، ِبوطىۋېً، 
پۀٍىرىٕىڭ وىالضطىه - لبتبرىذىىي ھبزىرلي زاِبْ ئىٍىُ... ِېٕذېٍىَېۋ، 

ثىٍىٍّىرىٕىڭ ئبضبضچىٍىرىٕي ِەٍذأغب وەٌتۈرۈغىە ۋاضتىٍىك ضەۋەثچي ثوٌۇپ 
 ئبضبضىذا ئىٍّىٌ تەتمىمبتالر لبٔبت ٍېَىپ، ‘ئبٌخىّىَە’ٍۀي، ئۇ دەۋىرٌەردە . ثەردى
 ثىٍەْ ِبددىٌ دۇَٔبٔي وۈزۈتۈظ ‘ئبددى ٌېٕسىٍىك وۆزئەٍٕەن’پۀٕىڭ -ئىٍىُ

ٔي دەضطىتىپ، تەثىئەتتە ِەۋجۇت ثوٌغبْ ‘ ئوپتىه ِىىرۇضىوپ’دەۋرى ئورٔىغب 
رۇغۀىي، . ھەرخىً لبٔۇٔىَەتٍەرٔي تېخىّۇ ئېٕىك وۈزىتىػىە ثبغٍىذى

ِىىرۇضىوپٕي وۆزئەٍٕەن ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغبٔذا ِىڭالرچە ھەضطە ئۈضتۈٍٔۈوىە 
پەْ تەتمىمبتىذا ئىطالَ ئبٌىّىذىٓ ِىڭ لەدەَ تېس -ٍبۋرۇپب ئىٍىُ. ئىگە ئىذى

پۇرىغي چىمىپ تۇرغبْ دەۋىر ‘ ئبتىسَ’ٍۈرىذىغبْ لۇراٌغب ئېرىػىىٕىذە، ِۇضۇٌّبٔالر 
ثۆٌگۈچ ثۇ ٍېڭي پەْ ثىٍىٍّىرىگە پۈتۈٍٔەً ئىٕىبر لىٍىع پوزىتطىَىطىٕي تۇتۇپ 

وۇۋأت ٔەزىرىَىٍىرىٕىڭ -ئۇٔىڭ وەٍٕىذىٕال ِەٍذأغب وەٌگەْ ٔىطپىٍىه. وەٌذى
 ثىٍەْ ‘ئېٍېىتروْ ِىىرۇضىوپ-ئىطپىىتېر’ئوتتۇرىغب چىمىػي، ٍبۋرۇپبٌىمالرٔي 

 ‘ئبددى وۆزئەٍٕەن’ِبددىٌ دۇَٔبٔي وۈزىتىع لۇراٌىغب ئېرىػتۈرۈپ، تېخىچە 
ثىٍەْ ٍوي ئبختۇرۇپ ٍۈرگەْ ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضىذىٓ ِىٍَؤٍىغبْ ھەضطە تېس 

ِۇضۇٌّبٔالر تب . لەدەَ ثبضبالٍذىغبْ لۇراٌالرغب ئېرىػىپ ئبضّبٔذا ئۇچّبلتب ئىذى
 دەۋرىذىىي تەٌىّبتالر ثىٍەْ ِبددىٌ دۇَٔبٔي، ‘وۆزئەٍٕەن’ثۈگۈٔگىچە غۇ ئبددى 

- ٔي چۈغۈٔذۈرۈغىە تىرىػىپ ٍۈرگەْ ِوٌال« لۇرئبْ وەرىُ»وبئىٕبتٕي، ھەتتب 
داِوٌٍىرىّىسٔي ئىّبَ لىٍىػىپ، خەٌمىّىسگە ٔبدأٍىمٕي ئبٌالٔىڭ تەٌىّبتي لىٍىپ 

پەْ -ھەتتب ثۈگۈٔىي ئىٍىُ. وۆرضىتىپ ۋەز ئېَتىػٍىرىغب ئىػىٕىپ ٍۈرِەوتە
ٔەتىجىٍىرىٕي ئبددى وۆزئەٍٕەوتە وۆرگەْ ھبدىطىٍەر ثىٍەْ توغرىٍىۋېٍىػمب ھە 
دەپ ئۇرۇٔۇغۇپ، ِىٍَؤٍىغبْ ھەضطە وۈچٍۈن ثوٌغبْ ئىطپىىتىر ِىىرۇضىوپ 

 !ثىٍەْ ئبددى وۆز ئەٍٕەوٕي تەڭ ئورۇٔغب لوٍۇغمب تىرىػّبلتب
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_ ‘ ئېٍېىتروْ ِىىرۇضىوپ’_ پەْ - ثىس ئەضٍىذە ثۈگۈٔىي ئىٍىُ
-ثىٍىٍّىرىٕي جبْ پىذاٌىك ثىٍەْ ئۆگۈٔىپ، وبئىٕبتتىىي ِبددىالرٔي ٔىتروْ

ٔبزۇوٍىغىذا، ِىٍَبردٌىغبْ ٔۇر ٍىٍي ثۇرۇٍٔىرىذا ... فوتوْ، -پروتوْ، ئېٍېىتروْ
وۆرۈٌۈپ ثوٌغبْ ِبددا ھەرىىەتٍىرىٕي وۈزىتىع ئبرلىٍىك، ثۇ وبئىٕبتٕىڭ ٍولتىٓ 

ٍبرىتٍغبٔال ئەِەش، ثەٌىي لىٍچە ٔوخطبْ تبپمىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئەڭ ِۇوەِّەي 
تەثىئەت لبٔۇٍٔىرىغب ثوً ضۇٔىذىغبْ ثىر غەوىٍذە ٍبرىتىٍغبٍٔىغىٕي، ثۇٔىڭغب 
لبراپ ٍبراتمۇچي ئبٌالٔىڭ ٔېّە دېگەْ ِۇوەِّەي ثىر ٍبراتمۇچي ئىىۀٍىىىٕي 

ئېٕېرگىَە -ئبٌالٔىڭ ثۇ وبئىٕبتتىىي ِبددىالرٔي زەررىچە. ئبٔذىٓ تؤۇپ ئبالالٍّىس
ئوتتۇرىطىذا ضېىؤتىغب ٍۈزِىڭٍىغبْ وىٍوِېتر تېسٌىه ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىپ 

تۇرىذىغبْ ضبٔتىّېتىرٔىڭ ِىٍَبردالرچە وىچىه ئۆٌۈغىذىىي ئەڭ وىچىه 
زەررىٍەردىٓ تبرتىپ، لىَبش لىٍىّٕبش چوڭٍىمتىىي ھەردەرىجىٍىه ٍۇٌتۇز 

ضىطتېّىٍىرى گۇرۇپپىٍىرىغىچە ثوٌغبْ ِبددىٌ دۇَٔبٔي لىٍچە لۇضۇر تبپمىٍي 
 ٌەر ثىٍەْ ضبلالپ ‘تەلذىر’ثوٌّبٍذىغبْ ِۇوەِّەٌٍىىتە لبٔۇٔىَەتٍەر ثىٍەْ، ٍۀي 

تۇرىۋاتمبٍٔىغىٕي تؤىّبضٍىك، ئۇٔي ئېتىراپ لىٍّبضٍىك، ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىػمب 
لىسىمّبضٍىك ٔېّىذىٓ دىرەن ثېرىذۇ؟ ثۇ ئەٍٕي ۋالىتتب ئبٌالٔىڭ ۋەھېطي ثوٌغبْ 

ٔي ئېتىراپ لىٍّبضٍىك ثىٍەْ ثىرەر پەرلي ثبرِۇدۇ؟ ئبٌال ٍبراتمبْ « لۇرئبْ»
-وبئىٕبتٕىڭ ھەِّە ٔۇضخىطىذا ِېٕىڭ ئبٍەتٍىرىُ، ِېٕىڭ ئەِىرٌىرىُ، ِېٕىڭ وۈچ
لۇدرىتىّٕىڭ ئىطپبتي ثبر دەپ وۆرضەتىەْ وبئىٕبتٕي، ئۇٔىڭ تەروىۋى ثوٌغبْ 

لبضىُ ... ٌىرىٕي ئېتىراپ لىٍّبضٍىك، _ تەلذىر _ ِبددىالرٔي، ئۇالرٔىڭ لبٔۇٔىَەت 
ئبٌالٔىڭ تەڭذاغطىس لۇدىرىتىٕي ! ثۇٔىڭ ئبلىۋىتىذىٓ چۈچۈپ وەتتي

ثىٍّەٍذىغبْ ثىرضي، ئۇٔي لېتىمىٕىپ ئۈگىٕىػٕي خبٌىّبٍذىغبْ ٍبوي ئۇٔي 
ئۆگۈٔۈظ ئۈچۈْ ثبرٌىغىٕي ثېغىػالغمب چىذىّبٍذىغبْ، ئولۇغٕىڭ جبپبضىذىٓ 

لورلىذىغبْ ثىرضي ئبٌالٔي لبٔذاق تؤىَبالٍذۇ؟ رۇغۀىي، ثۇٔذاق ثىرضي 
وۆغىە ثبغالپ -تەثىئەتتىىي ئۆز رىطمىذىٓ پبٍذىٍىٕىػٕىّۇ تەٌەٍگە، ضۈف

 !لۇٍۇغتىٓ ثبغمىٕي ثىٍّەٍذۇ
لبضىُ ِبٔب ئەِذىال ئبٌالٔىڭ تەڭذاغطىس لۇدرىتىٕي تؤۇظ ئبچمۇچىٕي 

ئۀذى ئۇ، ِوٌٍىٍىرىّىسٔىڭ ئبغسىغب رەَ ثوٌۇپ . وۆرگۀذەن ھېص لىٍّبلتب ئىذى
پىػبٔە، خۇدا -پىػبٔىطىگە پۈتۈٌگەْ، رىطمي وەٌّىگەْ، تەلذىر”وەتىەْ 

دېگۀذەن ضۆزٌەرگە ئبٌذىراپ ئىػىٕىپ وېتىػىە “ ...ثوٍرىّىغبْ، غبٍىپ، 



 283 

ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي، ئىجبدەت، پەرز، ئەخالق، جبضبرەت، غۇرۇر، ۋىجذاْ، ضبۋاپ، 
گۇٔبھ، رىطك، تەلذىر، دۇئب، ثىٍىُ، تېخٕىىب، وەغپىَبت، تېٕچٍىك، ٔبِبز، جىھبد، 

دېگۀٍەر ھەلمىذىىي ... ِىٍٍەتچىٍىه، ۋەتۀپەرۋەرٌىه، ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه، 
ثۇرۇٔمي ثبھبالرٔي لبٍتىذىٓ ئوٍٍىٕىپ وۆرۈغىە تىگىػٍىه ئۇلۇِالر ئىىۀٍىىىٕي 

 .ھېص لىٍّبلتب ئىذى
ئەجىجب ثۇٔچە ِۇلەررەرٌىه ثوٌۇپ ئبٌذىّىسدا : ئۇ ٍۀىال ھەٍراْ لبالتتي

تۇرىۋاتمبْ ئوْ ثەظ ئەضىرٌىه ثىر ئىطالَ ئەلىذىطىگە دۇَٔبدىىي ئىىىي 
ِىٍَبردلب ٍېمىٓ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئەلٍي ٍەتّەً لېٍىپ، ٍبٌغۇز ئۆزىال غۇٔچە 

 ئەلىٍٍىك ثوٌۇپ وەتىۀّۇدۇ؟
ئەڭ . لبضىُ، ئوٍالپ ثۇ ٍەرگە وەٌگىٕىذە لورلۇپ ثەدۀٍىرى تىترەپ وەتتي

. ٍبخػىطي، ثۇخىً چوڭ ئىػالرٔي ٍۀىال ھبزىرچە ئوٍٍىّبضٍىك لبرارىغب وەٌذى
 . ...ئەِّب ئۇ، ئبٌالٔىڭ تەڭذاغطىس لۇدرىتىگە غەوطىس ئىػۀگۀىذى
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 ئوْ ثەغىٕجي ثبة

 ئۆزگىرىص
 

 ! دەپتىىەْ، ئبغىٕە‘لېٍىٍٕىك ٍېرىُ دۇَٔب’      _             
 ثىر ثىچبرىٕىڭ غۇدۇڭػۇغٍىرىذىٓ                 __                

 
لبضىُ ئۆزىٕىڭ ئىطالَ دۇَٔب لبرىػي جەھەتتە ئوٍٍىٕىپ ٍۈرگەْ 

ثۇ ٍېمىٕذا پەۋلۇٌئبددە . وۈٍٔىرىٕىڭ ثىرىذە، ئۆٍىگە خبضىَەت وىرىپ وەٌذى
زۆرۈرىَەت ئۈچۈْ دەپ لبضىُ ثىٍەْ گۈٌجبھبرٔىڭ ئۆً ئبچمۇچٍىرى وۆپەٍتىٍىپ، 

غۇڭب، ثۇ لېتىُ خبضىَەت ئىػىىٕي . ھەرثىر ئەزاغب ثىردىٓ تبرلىتىپ ثېرىٍگۀىذى
 .چەوّەٍال ئۆزى ئېچىپ وىرىپ وەٌگۀىذى

خبضىَەت، لبٍطي ثىر ٍېڭي پىالٕٔي جىذدى ِۇزاوىرە لىٍىّىس دېگۀٕي ثبھبٔە 
لىٍىپ وەٌگۀذەن وۆرۈٔطىّۇ،  ئەضٍي ٔىَىتي ئۇٔىڭ وۆزٌىرىذىٕال ثىٍىٕىپ 

ثۈگۈٔىي . ئۇٔىڭ وۆزٌىرى ٍبٌمۇٍٔۇق ئبغك ئوتي ثىٍەْ چبلٕبپ تۇراتتي. تۇراتتي
وۆزٌىرىگە ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ گىرىُ لىٍغبْ، -ٍبضىٕىػىّۇ ئبالھىذە ثوٌۇپ، ٍۈز

چبچٍىرىٕي پبرلىرىتىپ وۆپتۈرۈپ تبرىغبْ، ئۇچىطىغىّۇ ثەدىٕىگە چبپٍىػىپ 
ئۆٍگە وىرىپال ٔېپىس . تۇرىذىغبْ غوخ رەڭٍىه وىَىٍّىرىٕي وېَىۋاٌغبْ ئىذى

چبچٍىرىٕي دوٌمۇٍٔىتىپ ئۇچۇرۇپ . وۈزٌۈن پەٌتۇضىٕي ضېٍىپ ئېطىپ لوٍذى
لىسٔىڭ ثۇ تۇرلىٕي وۆرگەْ لبضىُ، خۇددى ِوِذەن . ثۇٍبلمب تبراپ لوٍذى-ئۇٍبق

خبضىَەتٕىڭ ٔېپىس، ثەدىٕىگە چبپٍىػىپ تۇرغبْ لىسغۇچ . ئىرىپ وېتىۋاتبتتي
. ِبٍىىطىذىٓ ئۇٔىڭ جبٔىۋاردەن چبلمبْ ئىىىي وۆوطي تىه وۆتۈرۈٌۈپ تۇراتتي
. لبضىُ ئۆزىٕي تۇتۇپ ئبالٌّىغبْ ھبٌذا ثېرىپ خبضىَەتٕي لۇچبغالپ ثبغرىغب ثبضتي

. ئۇزۇٔغب پۈتۈْ ۋۇجۇدى ثىٍەْ چبپٍىػىپ ضۆٍۈغتي-ئۇالر ئىىىىطي ئۇزۇٔذىٓ
ئۇ، ئۇزۇْ لبٍرىّب وىرپىىٍىرى . خبضىَەتٕىڭ ٌەۋٌىرى ئوت ثوٌۇپ ٍېٕىپ تۇراتتي

ئبرىطىذىٓ لبپمبرا چبلٕبپ تۇرغبْ غەھۋأە وۆزٌىرى ثىٍەْ لبضىّغب تەغٕبٌىك 
 .ثىٍەْ تىىىٍگەْ ھبٌذا لبراغمب ثبغٍىذى

ثۇ . ثۈگۈْ ٔېّىػمىذۇر ضىسٔي ثەوال ضېغىٕذىُ، ثەوال وۆرگۈَ وەٌذى”
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ثىس ثۇ . خۇداٍىُ ضبلٍىطۇْ. ضەھەردە وۆرگەْ چۈغۈِذىٓ لورلۇپ لبٌذىُ
ۋەتەْ ئبزادٌىغي، ِىٍٍىٌ . تۇتۇپ لەضەَ لىٍىپ وىرىػىۀتۇق« لۇرئبْ»ئىػالرغب 

ِۇضتەلىٍٍىغىّىس، لوغۇٔىّىسٔىڭ ِەخپىَەتٍىگي ئۈچۈْ جېٕىُ پىذا دەپ لەضەَ 
غۇٔذالتىّۇ ٍۀىال . ئۆٌۈپ وەتطەوّۇ ئبرِىٕىّىس ٍولٍىغىٕي ثىٍىّەْ. لىٍىػمبٔتۇق

ضىس . ٔېّىػمىذۇر ضىسٔىڭ ٍېٕىڭىسدا وۆپرەن لبٌغىّال وېٍىپ تۇرىذۇ. لورلىۋاتىّەْ
ِېٕي راضتىٕال چىٓ لەٌجىڭىسدىٓ ٍبخػي وۆرىطىس، غۇٔذالّۇ؟ ئەگەر ِەْ ضىسدىٓ 

ثۇرۇْ ئۆٌۈپ وېتىپ لبٌطبَ، ضىسدىٓ تىٍەٍذىغىٕىُ، ِېٕىڭ ئۈچۈْ ثىر ھەپتە 
لبضىُ خبضىَەتىە لبراپ ھەٍراْ ثوٌۇپ _ “ لبرىٍىك تۇتۇغمب ۋەدە ثېرىڭ، ثۇالِذۇ؟
ثۇ لىسغب ثۈگۈْ ٔېّە ثوٌغبٔذۇ؟ غۇٔچە ’. تىىىٍىپ ضىٕچىالپ لبراغمب ثبغٍىذى

وېٍىػتۇرۇپ ٍبضىٕىپ وېٍىپ تۇرۇغٍۇق، ثۇٔذاق ثوٌّىغۇر ئىػالرٔي ٔېّىػمب 
ھەً ’.  دەپ ئوٍالپ ئۇٔي ثبغرىغب تېخىّۇ چىڭ ثبضتي‘خىَبٌىغب وەٌتۈرىذىغبٔذۇ؟

ئۇٍغۇر ئەرٌىرى، ۋەتۀٕي لوغذاظ، ۋەتۀٕي لۇتمۇزۇظ ئەضٍىذە ضىٍەرٔىڭ 
ئۈضتۈڭالردىىي ِۇلەددەش ۋەزىپە ئەِەضّىذى؟ ثۇ ثىچبرە لىسالرٔي ثۇ ئىػمب 

ِەججۇرالٍذىغبٔغب لىٍچە ھەلمىڭالر ٍوق ئىذىغۇ؟ ثۇ ۋەتۀٕي ضىٍەر ثبٌذۇرىراق 
ھەرىىەت لىٍىپ لۇتمۇزۇظ جېڭىگە ئبتالٔغبْ ثوٌطبڭالر، ثۇ لىسالرغب ثۇٔچە 
خەتەرٌىه ئىػالرٔي لىٍىػٕىڭ ھبجىتي لبٌّبٍىتتىغۇ؟ ٍبوي ئۇالرٔىڭ ئۇٍغۇر 

 ‘ٍب؟-ئبٔىٍىك ۋەزىپىطي ضىٍەرگە ئبزٌىك لىٍىۋاتبِذۇ
 .لبضىُ ئىچىذىٓ زارٌىٕىپ، لىسٔىڭ ثېػىٕي ضىالپ ئوٌتۇرۇپ وەتتي

 “گەپ لىٍّبٍطىسغۇ؟ ٍبوي ضىس ِېٕي ٍبخػي وۆرِەِطىسٍب؟”
جېٕىُ خبضىَەت، ثۈگۈْ ضىسگە ٔېّە ثوٌذى؟ ثۇ گەپٍەرٔي ٔەدىٓ ”

ئۇ، رۇضٍىٕىپ ئوٌتۇرىۋېٍىپ خبضىَەتٕي ئۆزىگە _ خىَبٌىڭىسغب وەٌتۈردىڭىس؟ 
ِبڭب لبراڭ خبضىَەت، ثىس ھەلىمەتۀّۇ چېىىذىٓ ئبغمبْ خەتەرٌىه _ لبراتتي، 

راش دېگۀذەن ثىسٔىڭ ثېػىّىسغب ثىرەر پىػىەٌٍىه . ئىػالرغب وىرىػىپ لبٌذۇق
وېٍىپ لبٌغۇدەن ثوٌطب، خەٌمىّىسٔىڭ ثۈگۈٔىي ھبٌىتىذىٓ لبرىغبٔذا، ئۇالر 

وىُ ثىٍىذۇ تېخي، تېٕچٍىغىّىسٔي . راضتىٕال ثىسٔي لۇتمۇزۇغمب وۈچ چىمىراٌّبٍذۇ
ثۇزغبٔالر دېَىػىپ، لەۋرىّىسٔي چۈۋۇۋىتىذىغبٔالرٔىّۇ چىمّبٍذۇ دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ 

ثىس ھەرگىسِۇ . خبضىَەت، ثىس ئۆٌّەٍّىس. ئۇٔىّۇ لوٍۇپ تۇرۇڭ. ھەلىچبْ
ئۇ، . غېھىتٍىه ئۆٌۈَ ئەِەش! ئىػىٕىڭ، ثىس غېھىت ثوٌىّىس. ئۆٌّەٍّىس

ثۇ ٍوٌغب وېتىۋاتمبْ ثىرضي لبرىّبلمب لىَٕبٌغبٔذەن . جۀٕەتٕىڭ ئبچمۇچي
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ثەخىتٍىه ِىٕۇتالر ئبدەِٕي . وۆرۈٔطىّۇ، ئەضٍىذە ئۇ لىَٕبٌغىٕي ئەِەش
وۈٌذۈرِەً ٍىغٍىتىذىغبٍٔىغىٕي ثىٍّەِطىس؟ ئبدەَ ھەددىذىٓ ئبرتۇق ثەخىتٍىه 

! ثۇٔذاق ئۆٌۈَ، ھەرگىسِۇ ئۆٌۈَ ئەِەش. ثىس ثەخىتٍىه ئۆٌىّىس. ثوٌغىٕىذا ٍىغالٍذۇ
 “.ثىس ِەڭگۈ ثىرٌىىتە ثوٌىّىس، ثۇٔىڭغب ئىػىٕىڭ

خبضىَەت لبضىّٕىڭ گېپىگە لۇالق _ ثىٍىّەْ، ضىس ِېٕي ٍبخػي وبرىطىس، ”
ضىس ِېٕىڭ جېٕىُ، _ ضبٌّبً، ئۆزىٕىڭ خىَبٌي ثىٍۀال ثوٌۇپ وەتىۀذەن لىالتتي، 

لىس ثىر ٔېّىٍەر دەپ غۇڭػىغىٕىچە ئۇٔىڭ ثبغرىغب _ “ ...ضىس ِېٕىڭ ھبٍبتىُ، 
-لبضىُ ئۇٔي ثبغرىغب چىڭ ثېطىپ ئىچ. تېخىّۇ چىڭ چبپٍىػىپ تۇرىۋاٌذى

ئۇِۇ ھەلىمەتەْ ضۆٍگۈدىٓ پەۋلۇٌئبددە . ئىچىذىٓ ثېرىٍىپ ضۈٍۈپ وەتتي
. ئۀذىػىٍىرىٕي ئۇٔتۇپ لبالتتي-ضۆٍگۈ ٌەززىتىذىٓ پۈتۈْ غەَ. ھۇزۇرٌىٕبتتي

لبضىُ ئوٍالٍتتي لىسىٕي ثبغرىغب _ ئىٕطبْ ضۆٍگۈگە ٔېّە دېگەْ ئېھتىَبجٍىك؟ ’
ثۇ ثىچبرىغب دىٕىٌ ئەخاللالر ھەلمىذە ئوٍٍىغبٍٔىرىّٕي ضۆزٌەپ _ ثېطىپ تۇرۇپ، 

 ‘ئۀذى ثۇ لىسغب ٔېّە دېَىػىُ وېرەن؟. ثېرىع پىالٔىٕي تۈزىۋاتمبٔىذىُ
-ثىرىٕي چىڭ لۇچبغٍىػىپ خېٍي ئۇزۇٔغىچە ئۈْ- ئۇالر غۇ ھبٌىتىذە ثىر

 . تۈٔطىس جىُ تۇرۇغتي
خبضىَەتٕىڭ خېٍي تۈزۈٌۈپ لېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ضەزگەْ لبضىُ، ئۇٔي ئبضتب 

ئبٔذىٓ ئۇٔي . لۇچىغىذىٓ چۈغۈرۈپ ٍېتىٍىگىٕىچە دىۋأغب ئەوىٍىپ ئوٌتبرغۇزدى
ئەوىٍىتىپ ثىردەَ ئوٌتۇرغبٔذىٓ وېَىٓ، ئبضتب ئورٔىذىٓ تۇرۇپ چبً لبٍٕىتىع 

ئۇ چبً دەٍِىگەچ، ئۀذى ئۇٔىڭغب گەپٕي ٔەدىٓ . ئۈچۈْ ئبغخبٔب ئۆٍىگە وىردى
خبضىَەتّۇ ثۇ ئبرىذا ئبغخبٔب . ثبغالظ وېرەوٍىگي ئۈضتىذە ئوٍٍىٕىپ لبٌذى

ئۇالر ئىىىىطي ثۇ . لۇِۇچالرٔي ٍۇدى-ئۆٍىگە وىرىپ، ٍۇٍۇلطىس لبٌغبْ لبچب
ٍېمىٕذا لوغۇٔىذىٓ ۋەزىپە لىٍىپ ثېرىٍگەْ ٍېڭي ِىٕب الٍىھېطي ھەلمىذە 

 .گەپٍەغىەچ ِىھّبٔخبٔب ئۆٍىگە چىمتي
_ . لبضىُ چبً ئىچىەچ ئوٌتۇرۇپ گەپىە وىرىػتي_ ِبڭب لبراڭ خبضىَەت، ”

ثىس ثۈگۈٔگە وەٌگىچە ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا ھەۋەش ثىٍۀال ھەرىىەت پىالٍٔىػىپ 
ِېٕىڭچە ثوٌغبٔذا، ثىس ثۇٔذىٓ وېَىٓ ضەي پىالٍٔىك، تبوتىىىٍىك . وەٌّەوتىّىس

ثۇ -دېّىطىّۇ ثۇ ئبً. غەوىٍذە ھەرىىەت پىالٔالپ ئىػٍەغىە وىرىػطەن دەٍّەْ
ئۀذى . وۈٍٔەردە خىتبٍالر راضتىٕال ھەددىذىٓ ئبرتۇق چىچبڭػىپ وېتىۋاتىذۇ
ھەرلبٔچە . ئۇالرٔىڭ ثۇرۇٔمىذەن دىممەتطىسٌىىٍىرى ثبرغبٔطېرى ئبزىَىپ ثبرِبلتب
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چىمىُ تبرتىػتىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ثبرٌىك ئىچىي ِۇداپىئە ئورۇٍٔىرىٕي لبٍتىذىٓ 
دېطىال ۋەھػىٍىىىە تبٍىٕىپ پىذائىٍىرىّىسٔي پبظ -رەتىە ضېٍىػمب ثبغالپ، ھە

لىٍذۇرۇغمب ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي ٍبوي خەٌمٕي ثبضتۇرۇپ لورلۇتۇظ ثىٍۀال ثۇ 
ئىػٍىرىّىسغب چەن لوٍۇپ وېتەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي ضەزگۀذەن لىٍىػتي ئەتىّبٌىُ، 

ئۇالر خەٌمىّىسٔي پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ ضىطتېّىٍىك ھبٌذا ٔبزارەت ئبضتىذا تۇتۇپ، 
ثىرىّىسگە ضېٍىع، پەۋلۇٌئبددە ٍولۇرى پۇي -ٍبٌغبْ لوغۇْ لۇراغتۇرۇپ ثىر

ثېرىع ئبرلىٍىك لوغۇٔالردىىي ِەٍذأي ئبجىسالرٔي ضېتىۋېٍىع، ئۇٔذالالرغب 
جىٕبٍىتىٕي وەچۈرۈَ لىٍىپ چەتئەٌگە چىمىع پبضپورتي ھەي لىٍىپ ثېرىع، 

-ٔولتىٍىك ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە ٍبوي چەتئەي ئبٌىٌ ِەوتەپٍىرىذە ئۆزىٕي، ثبال
چبلىطىٕي ھۆوۈِەت تەِىٕبتي ثىٍەْ ئولۇتۇپ ثېرىع، ئەِەي، ِبئبظ ئۆضتۈرۈظ 

دېگۀذەن ھىٍىگەرٌىه ثىٍەْ ثوٌطىّۇ ضېتىۋېٍىپ لوغۇٍٔىرىّىسٔىڭ ٍبوي 
خەٌمٕىڭ ئبرىطىغب ضىڭىپ وىرىع، غۇ ئبرلىٍىك پىذائىٌ لوغۇٍٔىرىّىسٔىڭ 

خىتبٍالر ئۀذى . ئىچىگە ئبدەَ وىرگۈزۈظ ٍوٌىٕي ئبختۇرۇپ ٍۈرۈغىۀٍىگي ِەٌۇَ
ھە دېگۀذىال غەھەرٌەرٔي لۇراٌٍىك وۈچٍىرى ثىٍەْ توغمۇزىۋېتىػٕىڭ ئورٔىغب، 

ِەھەٌٍە ثبٍىمىذەن رەزىٍٍىىٍەردىٓ -زاۋۇت، ِەھەٌٍىّۇ-ئىذارە، زاۋۇتّۇ-ئىذارىّۇ
گەپٕىڭ .  ... پبٍذىٍىٕىپ ٍەرٌىىٍەرٔي ٔولتىٍىك ٔبزارەت لىٍىػمب ئبتالّٔبلتب

لىطمىطي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۀذى خەٌمىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك 
ئبرزۇٌىرىٕىڭ ئۆتىەْ ٍېرىُ ئەضىردىىىذەن ئۇٔذاق ئېغىسىذا دەپ لوٍىذىغبٔال ئىع 
ئەِەش، رەضّىٌ ثىر ھەرىىەت ھبٌىتىگە ئبٍٍىٕىپ ثوٌغبٍٔىغىٕي ئېتىراپ لىٍىػتي 

غۇڭب ئۇالر ثىسٔىڭ ئەھۋاٌىّىسٔي رەضّىٌ لوٌغب ئېٍىپ ئىٍّىٌ ثىر . دېَىع ِۇِىىٓ
غەوىٍذە تەتمىك لىٍىػمب وىرىػىۀٍىگي ئۈچۈْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىسٔىڭ 

ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع ھەرىىىتىّىسٔىڭ تەضىر وۆرضىتىػىگە دائىر ثەزى 
لبٔۇٔىَەتٍەرٔي ھەِذە ثىسٔىڭّۇ ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەت لىٍىػىّىسغب ِۇٔبضىۋەتٍىه 

غۇ ضەۋەپتىٓ ثىسِۇ . ثەزى لبٔۇٔىَەتٍەرٔي ثىٍىپ لبٌذى دېَىػىە ثوٌىذۇ
ھەرىىىتىّىسٔي تېخىّۇ پۇختب پىالٔالپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالظ 

ھەرىىەتٍىرىّىسٔي ھېططىَبتمب تبٍىٕىپ ئەِەش، ثەٌىي ئىٍّىٌ ئۇضۇٌالرغب تبٍىٕىپ 
پىالٔالغمب ئەھّىَەت ثېرىػىّىس، ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت دوٌمۇٔىٕىڭ ئۆٔۈِىٕي تېخىّۇ 

لبضىُ _ . ئۆضتۈرۈظ جەھەتتە ثبظ لبتۇرۇغمب تىرىػىػىّىس وېرەن دەپ لبراٍّەْ
ئەِّب ثۇٔىڭغب ئەگىػىپ ٍوغۇرۇْ _ چېَىٕي ئوتٍىغبچ تبِبوب تۇتبغتۇرۇپ چەوتي، 
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زەرثە ثېرىع ھەرىىىتىٕىڭ دائىرىطىٕىّۇ ثۇرۇٔمىذەن ئۇٔذاق ثىرٔەچچىال چوڭ 
غەھەرٌىرىّىسگە ِەرگەزٌەغتۈرۈپ لوٍۇظ ۋەزىَىتىٕىّۇ ئۆزگەرتىپ، ئۇغػبق 

ثبزارالردىٓ تبرتىپ ثەزى لبتٕبظ تۈگۈٍٔىرى، وبْ راٍؤٍىرى، ٔېفىت -ٔبھىَە
راٍؤٍىرى، ثىڭتۋەْ ثبزارٌىرىغىّۇ وېڭەٍتىپ ثېرىػٕي ئىسچىً ھەرىىەت ھبٌىتىگە 

وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ وۈچ چىمىرىػىّىس ثۈگۈٔىي ۋەزىَەتٕىڭ تەلەززاضي ثوٌۇپ 
غۇ ئبرلىٍىك، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي ھەرىىىتىّىسٔي ٔولۇي . تۇرِبلتب

ھبٌذا ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ٍەرئبضتي لوغۇْ ھەرىىىتي غەوٍىذىٓ تەدرىجي ھبٌذا 
لىطّەْ ٍوغۇرۇْ ۋە تۇرالطىس ثوٌطىّۇ پبرتىسأٍىك ھەرىىەت غەوٍىگە 

دەرۋەلە، . ئبٍالٔذۇرۇظ ئبضبضىٕي ٍبرىتىع ئۈچۈْ غەٍرەت لىٍىػىّىس ِۇِىىٓ
- ثۇٔذاق پبئبٌىَەتٍەر ضەۋەثىذىٓ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثەزى وۀت

ِەھەٌٍىٍىرىّىسٔي لىرغىٓ لىٍىع، ثىرالال وۆچۈرۈپ تۈزٌىۋېتىع ھەرىىەتٍىرىگە 
ئەِّب غۇٔي ِۇلىّالغتۇرۇغمب ثوٌىذۇوي، ثۇ . ئبتالّٔبٍذۇ دەپّۇ ئېَتبٌّبٍّىس

تۈردىىي پبجىئەٌەرٔىڭ وۆپىَىپ ثېرىػي، ثىرلىطىُ وىػىٍىرىّىسٔي جېٕىٕي 
تىىىپ دۈغّەْ ثىٍەْ ثىرگە پبرتالپ غېھىت ثوٌۇغمب ِەججورالپ، ۋەتەْ، 

ِىٍٍىتي ئۈچۈْ جبْ پىذا لىالالٍذىغبٔالرٔىڭّۇ ضبٔىٕي خېٍي وۆپ ئبغۇرىۋېتىػي 
خۇددى غۇٔىڭذەن، ثۇ تۈردىىي پبراوۀذىچىٍىىٍەر خىتبً . تۇرغبٔال گەپ

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ دۆٌىتىگە لبراپ لېچىػىغىّۇ تۈرتىە ثوٌۇپ، خىتبً 
. تبجبۋۇزچىالر ٔوپۇضىٕىڭ وبِىَىػىغىّۇ ۋاضتىٍىك ضەۋەپ ثوٌۇپ لېٍىػي ِۇلەررەر
ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذىّۇ، ھەرىىىتىّىسٔىڭ دائىرىطىٕي غەھەرٌەردىىي لىطىٍىپ 

لېٍىػتىٓ غەھەر ئەتىراپي ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع ئىمتىذارىغب ئىگە ۋالىتٍىك 
تەغىىٍٍىٕىذىغبْ ٔىطپي پبرتىسأٍىك ھەرىىەتٍىرىٕىڭ وېڭىَىػي ئۈچۈّٔۇ تۈرتىە 
ثوالالٍذىغبْ پىالٔالرٔي وۈْ تەرتىپىە لوٍۇپ ئوٍٍىٕىػٕي ئۆزىّىسگە ثىر لوغۇِچە 

 “.ۋەزىپە لىٍىع ۋالتي وەٌذى دەپ ھېطبپالٍّەْ
خبضىَەت لوٌىذا _ . دېگۀٍىرىڭىسٔي تبزا دېگۀذەن چۈغۈٔۈپ وېتەٌّىذىُ”

ئوٍٕبپ ئوٌتۇرغبْ وەِپىت لەغىسىٕي ئبٌذىذىىي وۈٌذأغب پۈرٌەغتۈرۈپ تبغالپ 
ٍۀي ضىس دىّەوچىطىسوي،  ثىسگە ... دېّەوچي ثوٌغىٕىڭىس، _ تۇرۇپ دېذى، 

ئۀذى غەھەرٌەردىٓ چىمىپ غەھەر ضىرتىذا ٍوغۇرۇٔۇپ ٍۈرۈپ ھەرىىەت 
 “لىٍىع ۋالتي وەٌذى دىّەٍذىغبٔطىس ھەرھبٌذا؟

ئەِّب وېَىٓ ثۇ جەھەتتە ٍۀە ئبٌذىراپ . ئۇٔذالّۇ دېّەوچي ئەِەضّەْ”
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. لېٍىپ پۇرضەتٍەرٔي لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍىذىغبْ ئىػالر ثوٌّىطۇْ دەپ لورلىّەْ
ٍۀە وېٍىپ، وەچىىچىال ثۇ تۈردىىي ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ٍەرئبضتي لوغۇْ 

پبئبٌىَەتٍىرى ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ وېتىۋەرگىٕىّىسدە، خەٌمىّىس ئبرىطىذا ِىٍٍىٌ 
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ تەرەلمىَبتىذىٓ ئۈِىذضىسٌىٕىع ۋەزىَىتي وېٍىپ 
چىمىپ، غۇٔچە لۇرثبٔالر ثەدىٍىگە وەٌگەْ ثۇ پبئبٌىَىتىّىسٔىڭ ئبخىرى چىمّبً 

 “.ٍېرىُ ٍوٌذا ٍولۇٌۇپ وېتىػىذىٓ ثەوال ئۀطىرەٍّەْ
ضىسٔىڭچە ثوٌغبٔذا، ثۇ جەھەتتە ثىس ٔېّىٍەر لىٍىػىّىس وېرەن دەپ ”

 .خبضىَەت ٍۀە ضورىذى_ “ لبراٍطىس؟
ثۇٔذىٓ وېَىٓ ٔېّە لىٍىػىّىس وېرەوٍىگي ھەلمىذە تېخي ... ثۇ توغرىٍىك، ”

دېّەوچي ثوٌغىٕىُ، ثۇ جەھەتتىّۇ ئبٌذىٕئبال . ئېٕىك ثىرٔېّە دېَەٌّەٍّەْ
لبضىُ _ ... ٍبوي ثوٌّىطب، ... ٍۀي، . تەٍَبرٌىٕىپ تۇرضبق دېّەوچىّەْ

ثىر . تبِبوىطىٕي چەوىەظ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ دېرىسە تۈۋىگە ثېرىپ ضىرتمب لبرىذى
 ووچىذا ئبدەَ ثەوال ئبرلبزاِبٔالردا ھەرخىً ٍبٍّىچىالر ثىٍەْ توٌۇپ وېتىذىغبْ ثۇ 

ثۇٍبلمب وېتىۋاتمبٔالر ئبضبضەْ لۇراٌٍىك ووچب پبتىروٌٍىرى -غبالڭ ثوٌۇپ، ئۇٍبق
ئبرىالپ ئۆتۈپ لبٌىذىغبْ پۇخراالر . ثىٍەْ لۇراٌٍىك پبٍاللچىالر دېگىذەن ئىذى

وۆزگە چېٍىمىذىغبٔذەن لىٍطىّۇ، ئۇالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي خىتبً ئەرٌىرى 
ٍەرٌىىٍەردىٓ . ثبٌىالر زادىال وۆرۈّٔەٍتتي-ٌوخۀٍىرى ثىٍەْ ئبٍبي-ثوٌۇپ، تەٍتەً

غەھەر ئىچىذىىي ۋەزىَەتّۇ ثۇ وۆرۈٔگەْ ِۀسىرىذىٓ تۇال . ثىرضىّۇ وۆرۈّٔىذى
غۇڭب، خىتبً پبتىروٌٍىرى ٍوٌذىٓ ئۆتىەْ ھەِّە . ثەن پەرق لىٍىپ وەتّەٍتتي

غەھەر ئىچي . ئبدەِٕىڭ تؤۇغتۇرۇغٍىرىٕي، ٍبٍٔىرىٕي ئبختۇرۇپ ٍۈرىػەتتي
_ لبضىُ وەٍٕىگە ثۇرۇٌۇپ خبضىَەتىە لبرىذى، . رەضّىال چۆٌذەرەپ لبٌغبٔىذى

خىتبٍالرٔىڭ ٔبزارەت لىٍىػٕي وۈچەٍتىۋېتىػي ثىسٔىڭ ئەروىٕىرەن ٍۈرۈغىّىسٔىّۇ 
ثىٕبالر تؤۇغتۇرۇظ -پۈتۈْ ٍوي ئېغىسٌىرى، ثبرٌىك لورا. لبتتىك چەوٍەپ تۇرِبلتب

غۇٔذاق ثوٌغبچمب، . تەوػۈرەٍذىغبْ خىتبً پبٍاللچىٍىرى ثىٍەْ توغۇپ وەتتي
- ثىٍىػٍىرىّىسٔىڭ ثېرىع-ھەرلبٍطىّىسٔي ٍوخالپ تۇرىذىغبْ ئبدەتتىىي تؤۇظ

گۈٌجبھبرٔىڭ ئۆٍي ثىٍەْ ثۇ ئۆٍگە . وېٍىػٍىرىٕىّۇ ثەوال ئبزاٍتىۋەتتي
ثىٕبالرغب -لورا. وېٍىذىغبٔالر ئبضبضەْ ثىس تۆتىّىس ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌذى

خۇدا . چىمىػالردا تىسىٍّىتىۋاتمبٔالر ئبضبضەْ ثىسال ثوٌۇپ لبٌذۇق-وىرىپ
ضبلٍىطۇْ، ٍبخػي وۈٕٔىڭ ٍبِىٕي ثوٌۇپ لبٌطب، ثىسدىٓ ثەوال ئبضبْ 
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 “. ...گۇِبٍٔىٕىػي ِۇِىىٓ
خبضىَەت ئورٔىذىٓ _ . ثۇ دېگۀٍىرىڭىسدىٓ ٍۀىال ثىرٔېّە ئۇلبٌّىذىُ”

گېپىڭىسٔي ئبٍالٔذۇرِبً ئۇدۇٌال دەڭب، ثۇٔذىٓ _ تۇرۇپ لبضىّٕىڭ ٍېٕىغب وەٌذى، 
 “ثىرىّىس ثىٍەْ ثىر ٍەردە ئۇچۇراغّبٍٍي دېّەوچىّۇضىس؟-وېَىٓ ثىس ثىر

لبضىُ گېپىٕي تبپبٌّبً تبِبوىطىٕي _ ... ٍبق، ِەْ دېّەوچىّۀىي، ٍۀي، ”
ثىس تېخىّۇ ئەروىٓ ... دېّەوچىّۀىي، _ ثىر تبرتىپ لوٍۇپ گەپىە وىرىػتي، 

ھەرىىەت لىالٌىػىّىس ۋە تېخىّۇ ثىخەتەر ٍۈرەٌىػىّىس ئۈچۈْ ثبغمىچە ثىر چبرە 
ٍۀي، دېّەوچىّۀىي، خىتبً . ئوٍٍىػىپ ثبلطبلّىىىٓ دەٍّەْ

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ھەرىىەت لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي ئىگىٍەپ، ٍوغۇرۇْ ووچىغب 
چىمىع، ٍوغۇرۇْ پېَىغب چۈغۈظ چبرىٍىرىٕي ئوٍٍىػىپ ثبلطبق، ئبٔذىٓ ئۆز 

ثىخەتەرٌىگىّىس ئۈچۈْ ئۇچۇرۇغۇظ ٍەرٌىرىّىسٔي وۆپەٍتىع ھەلمىذە ثبظ 
 “لبٔذاق دەٍطىس؟. لبتۇرۇپ ثبلطبق دېّەوچىّەْ

وۈزىتىع، پېَىغب چۈغۈظ دېگۀٍىرىڭىسگە ھبزىرچە ئەلٍىّگە ثىرەر ٔەرضە ”
دېذى خبضىَەت ثېرىپ ثىر ئورۇٔذۇلمب ئوٌتۇرىۋېٍىپ _ . وېٍىذىغبٔذەن ئەِەش

ئەِّب ئۇچۇرۇغۇظ ٍەرٌىرى ھەلمىذە دېطىڭىس، ِېٕىڭ ئۆٍۈِذە ثۇٔذاق _ تۇرۇپ، 
غوروىٕىڭّۇ ئۆٍىذە ‘ ٍبٔچۇلچي’ثىسٔىڭ . ثىر ئىّىبٔىَەت ٍوق دېطەِّۇ ثوٌىذۇ

. ٍىغىٍىػىّىس ٔبتبٍىٓ، ثۇٔىڭغىّۇ ثىرٔېّە ئەلٍىّگە وېٍىذىغبٔذەن ئەِەش
خبضىَەت دەرھبي لەٌەِذەن لبغٍىرىٕي _ ضىسٔىڭچە لبٔذاق لىٍىػىّىس وېرەن؟ 

توختبڭ، ضىس ئەضٍي ٔېّە _ تۈرۈپ لبضىّغب ثبغمىالتىٓ تىىىٍىپ لبرىذى، 
غەھەر ئىچىذىىي ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەت غبرائىتٍىرى ’دېّەوچي ثوٌىۋاتىطىس؟ 

تۈگىذى، ئۀذى ثۇ ئىػالرٔي غەھەر ضىرتىذىىىٍەر داۋاِالغتۇرضۇْ؛ دۈغّەْ 
‘ رازىۋىتىىطي ثەوال چىڭىپ وەتتي، غۇڭب ثىسِۇ ئۀذى ئبضتب جىّىپ لبالٍٍي

 “دېّەٍذىغبٔطىس ھەرھبٌذا؟
ٍبق، دېگۀٍىرىّذىٓ ٔېّىٍەرٔي چىمىرىپ ٍۈرىطىس، ثۇ دېگۀٍىرىُ -ٍبق”

. تېخي ثۇ ھەلتە ثىرەر چبرە ئوٍٍىغىذەن ثوالٌّىذىُ. ِېٕىڭ ئوٍٍىرىُ
لبٌغبْ ئىىىىطىٕىڭ لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرىٕي ثىسٔىڭّۇ ... ٍۀي ... دېّەوچىّۀىي، 

. لىٍىػىّىس غەرت ثوٌىػىٕي ئوٍٍىطبق، ئۆزەِٕي ثەوال خىجىٍٍىك ھېص لىٍىّەْ
ئۇالر لىٍىۋاتمبْ ئىػالرٔي ثىس . راضتىٕال ثىس ئۇ ئىىىىطىگە ثەوال ٍۆٌىٕىۋاٌذۇق
ئەِّب ئۇالر ئىىىىطي ثىسٔىڭ . ھەرلبٔچە لىٍىپّۇ ئەِەٌگە ئبغۇراٌّبش ئىذۇق
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ئەلٍىّىسگە وەٌّىگەْ، ھەتتب ثىس زادىال لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ دەپ لبراٍذىغبْ 
غۇڭب، ثىس ئىىىىّىسِۇ ثۇٔذاق . ئىػالرٔي پىالٍٔىػىپ ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ وەٌّەوتە

-پبضطىپ ثوٌۇپ ئۇالرغب ٍۆٌىٕىۋاٌّبً، ٍىغىٍىػىّىسغب ثىسِۇ ثىرەر ئەپٍىه پىالْ
ِېٕىڭذە ھەرىىەتٕي ٍېرىُ . ِەضٍىھەتٍەرٔي ثوٌطىّۇ وۆتۈرۈپ ثبراٌىطبق دەٍّەْ

ِەْ لوٌۇِذىٓ ئىع . ٍوٌذا تبغٍىۋىتىذىغبْ خىَبي ھەرگىسِۇ ٍوق
 “.وەٌّىگۀٍىگىذىٕال جىٍي ثوٌۇپ ٍۈرِەوتىّەْ

خبضىَەتٕىڭ ٍۈزىگە لبٍتىذىٓ _ ... ِۇٔذاق دېّەِطىس، ِەْ تېخي ”
ھە، ِەٍٍي، ثبٍبتىذىٓ دېگۀٍىرىڭىسٔىڭّۇ ثىرەر ٍبخػي _ تەثەضطۈَ ٍۈگۈردى، 

لېٕي ئۇالر ثىٍەْ ئبٌذىّىسدىىي . ِەضٍىھەت ثوٌۇپ لېٍىػي ئەجەپ ئەِەش
راضتىٕي دېطەَ، ِۀّۇ دەي . ... ٍىغىٍىػتب ِەضٍىھەت لىٍىپ ثېمىػمب ئەرزىَذۇ

ثىس ھەلىمەتەْ ئۇالرغب ثەوال . ضىسدەن ئوٍالرغب وېٍىپ ئۆزەِذىٓ رۀجىپ لبالتتىُ
ضۆز -ئۇالر ئىىىىطي ئۇدۇٌىغب لبراغمىٕىچە ئۇزۇٔغىچە گەپ_ “ . ...ٍۆٌىٕىۋاٌذۇق

 .جىت ئوٌتۇرۇپ وېتىػتي-لىٍىػّبً جىُ
ثوٌّىطب ِۇٔذاق لىالٍٍي، ثىس ئىىىىّىسدىٓ ئۇالرٔىڭ ئبٌذىغب وۆتۈرۈپ ”

ثبرىذىغبٔغب تۈزۈگىرەن ثىرەر ئىػىّىس ثوٌّىغبٔذىٓ وېَىٓ، ئبۋاي ثۇ ئىػالر ئۈضتىذە 
پەلەت ثىرٔېّە چىمىراٌّىغىذەن لىٍطبق . ئىىىىّىس ثىرِەزگىً چبرە ئىسدەپ ثبلبٍٍي

لبضىُ ثېرىپ _ “ ئبٔذىٓ ئۇالرغب ِەضٍىھەت ضبٌطبلّۇ وېچىىّەٍّىس، ِبلۇٌّۇ؟
 .خبضىَەتٕىڭ ئىڭىگىٕي ٔولۇپ ئەوىٍىتىپ لوٍذى

ھە راش، لۇرضىغىڭىس لبٔذاغىراق؟ ِەْ ثىرٔەچچە لبپ ئېطىً تەٍَبر چۆپ ”
دېگىٕىچە _ “ ئبزراق لوۋرۇِب لورۇپ چۆپ ضېٍىپ ثېرەٍّۇ؟. تبپمبچ وەٌگۀىذىُ

 :ثۇ گەپ لبضىّغب دورىذەن ٍبلتي. خبضىَەتّۇ ئورٔىذىٓ تۇردى
ئەلٍىڭىسگە ئبپىرىٓ، ثبٍىتىذىٓ ثېرى ِۀّۇ ٔېّە لىٍىپ ٍېطەن ٍبخػي ”

 “.ثوالروىٓ دەپ غەِذە لبٌغبٔىذىُ
لوي تبِبق ئېتىػىە وىرىػىپ -ئۇالر ئىىىىطي تەڭال ئبغخبٔىغب وىرىپ لوٌّۇ

 .وەتتي
 “!!!گۈٌذۈۈۈر”

چوڭ ٍوي تەرەپتىٓ ئبدەِٕي چۈچۈتىىذەن لبتتىك پبرتالظ ئبۋازى وېٍىپ، 
لبضىُ ثىٍەْ خبضىَەتٕىڭ ٍۈرەوٍىرى ئبغسىغب ! ثىٕبالر تىترەپ تەۋرىٕىپ وەتتي

ئۇالر ضەي ھوغىغب وېٍىپ . ثىرىگە چبپٍىػىپ لبٌذى-وەپٍەغىىذەن ثوٌۇپ، ثىر
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چوڭ ووچب . ٍۈگۈرگىٕىچە ِىھّبٔخبٔب ئۆٍىٕىڭ دېرىسىطىگە ثېرىپ ضىرتمب لبراغتي
چبڭ توزۇتۇپ ٍەرگە -ثوٍىذىىي ئبٌتي لەۋەتٍىه ضبلچي ثىٕبضىٕىڭ ثىر ٍېٕي توپب

چوڭ ووچىغب تۇتىػىذىغبْ ٍبْ ٍوٌذا چوڭ وۇچىذىٓ لېچىپ ! وۆِۈٌّەوتە ئىىەْ
وېٍىػىۋاتمبٔالر، ثىرِۇٔچە لۇراٌٍىك خىتبٍالرٔىڭ چوڭ ووچىغب لبراپ ٍۈگۈرىػىپ 

ئۆرۈٌۈپ . پبراخػىغبْ ِۀسىرە ئىىىىطىٕي ھەٍراْ لبٌذۇردى-وېتىۋاتمبْ پبت
تۇتەن وۆتۈرۈٌّەوتە، چوڭ -چۈغىەْ ثىٕبٔىڭ لبٌغبْ لىطّىذىٓ لۇٍۇق ئىص

ووچب ثىردەِذىال ئبدەٍِەرٔىڭ ۋارلىراغٍىرى ثىٍەْ توٌۇپ، وەٍٕىذىٕال چىمىرىػىپ 
وەٌگەْ پبژارٔىه، ضبلچي ِبغىٕىٍىرى ۋە لۇتمۇزۇظ ِبغىٕىٍىرىٕىڭ چىمبرغبْ 

 . چىََب ثوٌۇپ وەتتي-ئبۋازٌىرى ثىٍەْ ئبرىٍىػىپ لىََب
لبضىُ ثىٍەْ خبضىَەت، وۈچىذا ٔېّە ۋەلە ثوٌغبٍٔىغىٕي ثىٍەٌّەً ثىردەَ 

ثىرضىگە -تىڭىرلبپ تۇرغبٔذىٓ وېَىٓ، دېرىسىٕىڭ ئبٌذىذىٓ لبٍتىپ ثىر
 : ئۀطىرىگەْ ھبٌذا لبراغتي

_ “ ھە؟-ھەرھبٌذا ضوِىىڭىسدا گۇِبْ پەٍذا لىٍغىذەن ثىرەر ٔەرضىغۇ ٍولتۇ”
 .ضورىذى لبضىُ

. پتىٓ ثبغمب ثىرٔېّە ٍوق ئىذىۆٍبق، ثۈگۈْ ضوِىبِذا لۇرۇق چ”
خبضىَەتّۇ ئۀطىرەپ _ “ ئۆٍىڭىسدىّۇ ئۇٔذاق ٔەرضىٍەردىٓ لبٌّىغبٔذۇ؟

 .لبضىّذىٓ ضورىذى
پىطتبْ لبٌذۇلٍىرى، -ِۀّۇ تېخي تۈٔۈگۈٔال ثۇزۇق ضبئەت پبرچىٍىرى، دورا”

تەغۋىمبت ۋاراق ٔۇضخىٍىرى لبتبرىذىىي ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ٍىغىػتۇرۇپ 
- وۆڭٍۈَ تۇٍغبٔذەوال ثىر ئىع ثوٌذى ثۇ. ئەخٍەت ِبغىٕىطىغب تبغٍىۋەتىۀىذىُ

 “.دەڭب
ئۇالر ضىرتتب ٔېّە ۋەلە ثوٌغبٍٔىغىٕي ثىٍەٌّەً ضەي تۇرغبٔذىٓ وېَىٓ لبٍتب 

 .ئبغخبٔب ئۆٍىگە وىرىپ تبِبلمب تۇتۇظ لىٍىػتي
خبضىَەت تبِبلٕي ئىىىي تەخطىگە ئۇضۇپ ئەِذىال ِېھّبٔخبٔىغب وىرىپ 

. تۇرىۋىذى، زاٌذىٓ دووۇرٌىغبْ ٔۇرغۇْ ئبٍبق تبۋۇغٍىرى وېٍىػىە ثبغٍىذى
. ثەزى ئبٍبق تبۋۇغٍىرى پەٌەِپەٍذىٓ ٍۇلۇرى لەۋەتٍەرگە چىمىپ وېتىۋاتبتتي

ثەزى . وەٍٕىذىٓ ئىػىه ئۇرۇٌغبْ ئبۋازالر وېٍىػىە ثبغٍىذى-زاٌذىٓ وەٍٕي
ئىػىىٍەر غىچىرالپ ئېچىٍغبْ، ٍۀە ثەزى لەۋەتٍەردە ۋارلىراغمبْ ئبۋازالر 

لبضىُ تبِىغىٕي . ٔۆۋەت لبضىّٕىڭ ئىػىىىگىّۇ وېٍىػتي. وېٍىػىە ثبغٍىذى
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- ثەظ خىتبً ضبلچي-رەضّىٌ لۇراٌالٔغبْ تۆت. لوٍۇپ، ثېرىپ ئىػىىىٕي ئبچتي
غبچ -غىچ. ئەضىەرٌەر گۈٌذۈرٌىػىپ ئۆٍگە ثبضتۇرغبٔذەن وىرىپ وېٍىػتي

-چىمىرىػىذىغبْ ئېٍېىترؤٍۇق تەوػۈرۈظ ئەضۋاپٍىرى ثىٍەْ ئىػىبپ
. ئۈضتىٕي ئبختۇرۇغمب وىرىػىپ وەتتي-تېػي ثىٍەْ ئبضتي-دىۋأالرٔىڭ ئىچي

ئۇالردىٓ ثىرضي گبرىذورۇپ ئىػىبپتب ٌىك تىسىٍغبْ وىتبثالرغب ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ 
. ئبرىالپ ثەزى وىتبثالرٔي ئېٍىپ دەضتىخبْ ئۈضتىگە تىسىػمب ثبغٍىذى. لبراٍتتي

-ثۇ ئبرىذا ٍبغبٔغبٔىراق ثىر ضبلچي خبضىَەت ثىٍەْ لبضىّٕىڭ تؤۇغتۇرۇظ
ئبرىالپ ئىىىىطىٕىڭ چىراٍىغب لبراپ . وېٕىػىىٍىرىٕي تەوػۈرۈغىە ثبغٍىذى

 ٔىڭ ‘ئىسچي ِەْ’ھېٍىّۇ ٍبخػي، لبضىُ ئۆتىەْ ھەپتىذە ھېٍىمي . لۇٍبتتي
وىتبة ئىػىبپٍىرىذا . ئىىىي وىتبۋىٕي ئىذارىطىغب ئبپىرىپ ٍۇغۇرۇپ لوٍغبٔىىەْ

ثىٍەْ ثىرٔەچچە وىالضطىه چەتئەي رۇِبٍٔىرىٕىڭ ئۇٍغۇرچە « لۇرئبْ وەرىُ»ثىر 
تەرجىّىطي، ثىرٔەچچە ئۇٍغۇرچە ژورٔبٌذىٓ ثبغمىالرٔىڭ ھەِّىطىال خىتبٍچە 

وىتبثالرغب لبراۋاتمبْ خىتبً ئەضىىرى ئۇٍغۇرچە وىتبثالر ثىٍەْ . وىتبثالر ئىذى
ضوتطىَبٌوگىَە وىتبثٍىرىٕىّۇ ٍىغىپ -ثىرلبتبردا ثىرِۇٔچە خىتبٍچە پطىخوٌوگىَە

 .جوزىٕي توٌذۇرىۋەتىۀىذى
لوٌىذىىي لەغەزٌەردىٓ ثېػىٕي _ “ ضەْ ٔېّە لىٍىۋاتىطەْ ئۇٍەردە؟”

 .وۈتەرگەْ ٍبغبٔغبْ ضبلچي وىتبثالر ثىٍەْ ھەپىٍىػىۋاتمبْ ضبلچىغب لبرىذى
دېذى ھېٍىمي ضبلچي _ . ثۇ ٍەردە ثىرِۇٔچە گۇِبٍٔىك وىتبثالر ثبر ئىىەْ”

 “.ثۇالرٔي ئبپىرىپ تەوػۈرتۈپ ثېمىع وېرەن دەٍّەْ_ ئۇٔىڭغب لبراپ، 
 “ئۇ وىتبثالرٔىڭ ثېطىٍغبْ ٍەرٌىرى ئېٕىمّىىەْ؟”

ثىرٌەپ -ئبٌذىراظ وىتبثالرٔىڭ وەٍٕىگە لبراغمب ثبغٍىغبْ ٍبظ خىتبً، ثىر
 : ئولۇغمب وىرىػتي

 “...ثېَجىڭ، تَۀجىٓ، ئۈرۈِچي، ”
ثوٌذى لوً، تەوػۈرەٍذىغبْ ئۆٍٍىرىّىس تېخي جىك، ثۇ وىتبثالر ثىٍەْ ”

ٍبتبق ئۆٍٍەرٔي ئبختۇرىۋاتمبْ -ئبغخبٔب_ ! ھەپىٍىػىذىغبٔغب ۋالتىّىس ٍوق
ئەضىەرٌەر _ “ گۇِبٍٔىك ثىرەر ٔېّە ئۇچۇرىذىّۇ؟_ ئەضىەرٌەرگە ۋارلىرىذى، 

 .ِىھّبٔخبٔب ئۆٍىگە ٍىغىٍىػىپ، ثىر ٔېّە ٍولٍىغىٕي ثىٍذۈرۈغتي
ئەِّب ثۇ وىتبثالرٔىڭ ئىچىگە ثىرِۇٔچە ٍبۋاٍىچە ٍېسىمتب ثىرٔېّىٍەرٔي ٍېسىپ ”

ٍبظ خىتبً ضبلچي، لېرى ضبلچىغب لبراپ دېذى ٔبرازى ثوٌغبْ _ “ ...وېتىپتۇ، 
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 .ھبٌذا
 :لېرى ضبلچي ئۇٔىڭ گېپىگە لۇالق ضبٌّبضتىٓ لبضىّغب لبرىذى

ثۇ ئبٍبي ٔېّەڭ . ثۇ ٔوپۇش دەپتىرىذە ثىرال وىػىٕىڭ تىسىّي تۇرىذۇ”
 “ثوٌىذۇ؟
ثۇ گەپتىٓ _ “ . ...ٍېمىٕذا توً لىٍّبلچىّىس. ئۇ ِېٕىڭ ئوثېىتىۋىُ”

ضبلچي . خبضىَەت ۋىٍٍىذە لىسىرىپ، لبضىّٕىڭ لوٌىٕي چىڭ ضىمىپ لوٍذى
 :ئىىىىطىگە لبراپ لوٍۇپ دېذى

 “!ثوٌذى ئۀذى، ثبغمب ئۆٍٍەرگە وەتتۇق”
ئىػىىتىٓ چىمىپ وېتىۋاتمبٔالرغب لبراپ لوٌىذىىي وىتبثالرٔي تبغٍىغىطي 

وەٌّىگەْ ٍبظ خىتبً ضبلچي ئىالجىطىس وۆزى وىتبثالردا، لبضىُ ثىٍەْ 
خبضىَەتىە ۋەھػىٍەرچە ھۇِىَىپ لوٍۇپ ئۆٍذىٓ زورٌىغبٔذەن ئبراْ چىمىپ 

 .وەتتي
 :دەپ چوڭمۇر ثىرٔي تېٕىۋاٌغبْ خبضىَەت“ !ئۇف ف ف”
پۇتبق چىمىرىّۀال ! ھېٍىمي ٍبظ خىتبً ھەجەپّۇ ثۇدۇغمبق ثىرٔېّىىۀغۇ”

ئىطىت، _ دېذى جوزىذىىي ِۇزالپ وەتىەْ تبِبلمب لبراپ، _ . ... دەپ لبپتۇ وبپىر
 “ثۇٔي ئۀذى لبٔذاق ٍەرِىس؟! تبِىغىّىسٔىّۇ ضوۋۇتىۋېتىػتي ثۇ خىتبٍالر

تەٍَبر چۆپ . ٍۈگەپال لوۋرۇِب چۆپ لىالٍٍي-ھەِّىٕي ٍىغىپ. ئبضبْ گەپ”
خبضىَەت . دېذى لبضىُ_ “ .لوۋرىّىطي لبٔذاق ثوٌىذىىىٓ تېتىپ ثبلّبٍّىسِۇ

 . ...تەخطىٍەرٔي ٍىغىػتۇرۇپ ئبغخبٔىغب وىرىپ وەتتي
تبِبلتىٓ وېَىٓ ئۇالر ئىىىىطي تېٍېۋىسورِۇ وۆرِەً وىرىپ ثبٌذۇرال 

 . ...ٍېتىۋېٍىػتي
دېذى لبضىُ لبراڭغۇٌۇلتب ٍوتمبٔذىٓ ثەدىٕىٕي _ ِبڭب لبراڭ خبضىَەت، ”

ثۇ ثىر ھەپتىذىٓ ثۇٍبْ وبٌالِغب ثىر خىَبي وىرىۋېٍىپ _ ٍېرىُ چىمىرىپ تۇرۇپ، 
ئىىىىّىس رەضّىٌ توً لىٍىۋاٌطبق لبٔذاق؟ ثۇٔذاق . ِېٕي ئبراِىذا لوٍّبٍۋاتىذۇ

وېتىۋەرضەن ضىسگىّۇ، رەھّەتٍىه ٍوٌذىػىڭىسغىّۇ ٍبخػي ثوٌّبٍذىغبٔذەن، 
لبضىُ _ لبٔذاق لبراٍطىس؟ . ثوٌۇپّۇ ثۇٔذاق ٍۈرىۋېرىػىە ۋىجذأىُ چىذىّىذى

ئۇچىطىغب ثىر وىرٌىىٕي ئوراپ وبرىۋاتتب ئوٌتۇرۇپ ٍېٕىذىىي توِپۇچىب ئۈضتىٕي 
چبلّبق چېمىػي . ضىالغتۇرۇپ ٍۈرۈپ تبِبوىطىٕي ئېٍىپ ثىرتبي تۇتبغتۇردى
ئۇٔىڭ ٍۈرىىي . ثىٍەْ تەڭ، خبضىَەت دەرھبي ثېػىٕي ٍوتمبٔغب پۈروىۋاٌذى
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 “ئبڭالۋاتبِطىس گېپىّٕي؟_ دۈپۈٌذەپ ضولّبلتب ئىذى، 
ثىرئبزدىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ ئبۋازى . دەپ ئبرأال دېذى خبضىَەت. ... - ھەەە”

ضىس ِەْ ثىٍەْ ئەخالق ئۈچۈٔال توً لىٍىۋاالً _ ٍوتمبْ ئىچىذىٓ ئبڭالٔذى، 
 “دەِطىس؟
ٍبخػي وۆرِىطەَ ضىسٔي ئۆٍۈِگىّۇ وىرگۈزِەضّەْ؟ ئەِّب ! ... ئبلّبق لىس”

لبرىّبِطىس ھېٍىمي خىتبٍٕىڭ . ثۈگۈٔىىذەن ۋالىتالردا تېخىّۇ ثىخەتەر ثوالتتي
ِېٕي ئوٍالٔذۇرۇپ لوٍغىٕي، ثۇ . ... گىجىڭٍىغىٕي، پۇتبق چىمىرىػمب ئبرأال تۇرىذۇ

ٍبِبْ ... ئەڭ ِۇھىّي، دىٕىٌ جەھەتتىّٕۇ ثۇٔذاق ٍۈرىۋەرضەن، . ئىػالرال ئەِەش
لبضىُ تېخي ٍېڭىال تۇتبغتۇرغبْ تبِبوىطىٕي _ “ .ثوٌىذۇ دەپ ئوٍالٍّەْ

 .ئۆچۈرۈپ، لىسىٕي ثبغرىغب ثبضتي
_ . ضىسٔىڭ ثېػىڭىسغب ثىرەر ئىع وەٌّىطۇْ دەپ ثەوال ئۀطىرەٍّەْ”

ضىسدىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌطبَ زادىال _ دېذى خبضىَەت لبضىّغب چىڭ ٍېپىػىپ تۇرۇپ، 
 “.چىذىّبٍّەْ

ٍبق، ضىس ئەِەش، ئەگەر ِەْ ضىسدىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌطبَ زادىال ”
_ لبضىُ ٍبٔچە ٍېتىپ لىسٔىڭ چبچٍىرىٕي ضىالپ تۇرۇپ دېذى، _ چىذىّبضّەْ؟ 

ئۇٔذاق وۈٍٔەرٔي . ثىس ئىىىىّىسال ئوخػبظ، ئىىىىّىسٔىڭال ثېػىّىس لوٌتۇغىّىسدا
غۇٔچە ٔۇرغۇْ . ئوٍٍىطبق، ۋەتەْ ضۆٍۈغىە چەوٍىّە لوٍىػىّىسغب توغرا وېٍىذۇ

ئۆً تۇتۇپ پەرزۀتٍىرىٕي تۈزۈن ثېمىپ ئبضىراغٕي : وىػىٍىرىّىسٔىڭ ئبغسىذىٓ
ثىٍّىگەْ ئبدەِذىٓ ۋەتەْ ئۈچۈْ خىسِەت لىٍىع دېگەْ ئىع لوٌىذىٓ 

خەق ٔېّە . وەٌّەٍذۇ دېَىػىپ، ۋەتەْ ضۆٍۈغىە چەوٍىّە لوٍۇپ ٍۈرگىٕىّۇ ٍېتەر
ئەگەر . دېطە دېطۇْ، ثىس ھبزىر رەضّىٌ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك جەڭچىطي ھېطبپٍىٕىّىس

ضبق . ثىس ٔىىب لىٍىۋاٌطبق، غېھىتٍىىىە تېخىّۇ ٍېمىٍٕىػبالٍّىس دەپ لبراٍّەْ
 “.لبٌطبلّۇ غبزىٍىممب غەرتىّىس توغمبْ ثوٌىذۇ

خبضىَەت _ ! ضىس ثۇ ٍېمىٕذا ثبرغبٔطېرى ِوٌال ثوٌۇپ وېتىۋاتىطىس جۇِۇ”
ِەْ ضىسٔي ٍېڭي تؤىغىٕىّذا ھبرالتىٓ ثبظ _ ئەروىٍەپ لبضىّغب ٍېپىػتي، 

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە رەضّي ثىر ئېٕجىٕېرٔىڭ ثۇٔچە . وۆتۈرەٌّىگەْ ثىرضي ئىذىڭىس
 “...تەلۋادارٌىػىع ٍوٌىغب وىرىپ وېتىػىٕي 

ھە؟ ئېٕجىٕېرالر خۇداغب ئىػىٕەٌّەضّىذى؟ ٍبوي ضىسِۇ دىٕغب ”
 “ئىػۀّەِطىسٍب؟



 296 

ئبضتب -ۋۇجۇدىٕي ئبضتب. خبضىَەت ضەي تۇرىۋاٌذى. ... - ِۀغۇ ئىػىٕىّەْ”
. ثۇرۇٔمي دىٕىٌ لبرىػىُ ثەوال تۇتۇق ئىذى- لبضىّذىٓ لبچۇرۇغمب تىرىػتي، 

ئۆتىۀذە ضىسٔىڭ دېگۀٍىرىڭىسدىٓ ئىطالَ دىٕىٕىڭّۇ ئۇٔچىٍىه ٔبداْ ئېتىمبت 
ئەِّب ضىسٔىڭ دېگىٕىڭىس ثوٍىچە . ئەِەضٍىىىٕي ھېص لىٍىػمب ثبغٍىذىُ

ثۇرۇْ ِەْ . ثوٌغبٔذىّۇ ثۇ لىٍىپ ٍۈرگۀٍىرىّىس راضتىٕال گۇٔب ثوٌىذىىەْ
چېچىّٕي وېطىۋېٍىپ ٍبالڭپبغتبق ٍۈرۈغۈَ، غوخ ٍبضىٕىپ ٍۈرۈغۈَ، گىرىُ 

ھەتتب ثەزىذە ٔېّە . لىٍىػٍىرىّٕىڭ ھەِّىطىٕي گۇٔبھ ئىػالر دەپ لبراٍتتىُ
ئۀذى ئوٍٍىطبَ، . ئۈچۈْ ثۇٔچە چىراٍٍىك ٍبرىتىٍغبٔذىّەْ دەپ ئوٍالپّۇ وىتەتتىُ

ھەلىمىٌ ئىٕطبٔغب خبش تۇرِۇظ وۆچۈرۈظ ِۇضۇٌّبٍٔىمٕىڭ ثىر ئۆٌچىّي 
غۇٔذالتىّۇ، غۇٔچە وۆپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ثۇٔذاق . ئىىۀٍىىىٕي تؤىذىُ

ئوٍٍىّبضٍىغي، ضىسٔىڭ لبٍطي وۈٍٔىرى دېگۀٍىرىڭىسدىىي ِۇضۇٌّبٍٔىك 
 “.لبرىػىٕىڭ توغرىٍىغىذىٓ گۇِبٔالٔذۇرۇپ لوٍىذۇ

لبضىُ ضورىذى _ ٔي ئەضتبٍىذىً ئولۇپ ثبلتىڭىسِۇ؟ « لۇرئبْ»ضىس ”
 “.ئۇٍغۇرچىطي ثوٌطىّۇ ِەٍٍي_ لبراڭغۇدا، 

ئەِّب غۇ ثبال تەوىەْ ٍىٍالردا ٍوٌذىػىّغب . ئەضتبٍىذىً ئولۇپمۇ ثبلّىذىُ”
-ئەِّب ِۀّۇ ثىٍگەْ. ئولۇغٕىغۇ ئولۇدۇَ. ئبتبپ ثىرٔەچچە پبرە ئولۇغبٔىذىُ

تەٌىّبتٍىرىٕىڭ دېگۀذەن ِبش « لۇرئبْ»ئبڭٍىغبْ دىٕىٌ لبراغٍىرىّغب 
 “.وەٌّەٍۋاتمبٍٔىغىٕي ھېص لىٍغبٔذەن لىٍذىُ

دىٓ ئولۇپ ثىٍگۀٍىرىڭىس ِوٌٍىالرٔىڭىىذىٓ توغرا ثوٌىػي « لۇرئبْ”»
ٔي ئەرەپچە ئولۇغٕي ثىٍگىٕي ثىٍەْ، ثبغمىالرغب « لۇرئبْ»ِوٌٍىٍىرىّىس . چولۇَ

ثىٍذۈرگىٕىذە ثەرىجىر ئۇٍغۇرچە ِۀىطىٕي دېَىػىذىىۀغۇ؟ ئۇالرٔىڭ دېگىٕي 
توغرا ثوٌۇپ، ِەھەِّەت ضبٌىھٕىڭ تەرجىّە لىٍغىٕي خبتب ثوالِذىىەْ؟ ثىسٔىڭ 

« لۇرئبْ»چۈغۀچىٍىرى ئەِەش، ئۇالر « لۇرئبْ»ِوٌٍىٍىرىّىسٔىڭ دېگۀٍىرى 
دىٓ چۈغۀگۀٍىرىٕي ثىسگە ضۆزٌىّەِذىىەْ؟ ئەٌىپجەدىٓ ثبغمب ضبۋادى 

زەررىچە ئوتتۇرىطىذا ٔۇر -ثوٌّىغبْ ئۇٔذاق ِوٌٍىالر وۇۋأتالغمبْ، ئېٕېرگىَە
تېسٌىگىذە ھەرىىەت لىٍىذىغبْ ِبددىالردىٓ تۈزۈٌگەْ وبئىٕبتٕي ٍبراتمبْ ئبٌالٔي 

 “!ئەڭ توغرىطي غۇ. ئۆزىڭىس ئولۇپ ئۆگۈٔۈڭ! لبٔذاق ئۇختۇراٌىطۇْ
تبزا ثوٌّىغبْ ۋالىتالردا ِۇغۇٔذاق گەپٍەرٔي لىٍىپ ئبدەِٕىڭ وۆڭٍىٕي ”

خبضىَەت لبراڭغۇٌۇلتىٓ پبٍذىٍىٕىپ _ “ !غەظ لىٍىپ لوٍىذىىۀطىس
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ئبٔذىٓ چىمىپ ِؤچىغب . وىَىٍّىرىٕي ضىالغتۇرۇپ تېپىپ وېَىػىە ثبغٍىذى
 .وىرىپ وەتتي

ِەْ ضىسٔي ھبزىرال ٔىىب لىٍىػمب ئبپىرىّەْ . ئۇٔچىٍىه ھۇٌۇلۇپّۇ وەتّەڭ”
 “!دەپ زورٌىّىذىّغۇ

. ئىىىىطي ٍۇٍۇٔۇپ تبزىٍىٕىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ، ئوٌتۇرۇپ چبً ئىچىػتي
 .ثىرضىذىٓ ٍىرالٍىػىپ ئوٌتۇرىػبتتي-ئۀذى ئۇالر ٔېّە ئۈچۈٔذۇ ثىر

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە . ھبزىرچە ئىىىىّىسٔىڭ ثۇ ئىػىٕي لوٍۇپ تۇراٍٍي”
_ . لوغۇٔىّىسدىىىٍەرٔىڭّۇ ثۇ ھەلتىىي پىىىرىٕي ئبٌّىطبق ثوٌّبش ھەلىچبْ

ثىر ئوثذأال . ِەْ ئبضبضەْ گۈٌجبھبرغب ثەوال ئىچىُ ئبغرىَذۇ_ دېذى لبضىُ، 
ئبئىٍىٕىڭ ثبٌىطي ئىىۀذۇق، لبٔذالالرچە ثۇٔذاق ووچىغب چىمىپ وەتىەْ 

ثوٌّىطب ٍۀە . ثوٌغىَذىىىٓ؟ ھېٍىّۇ ٍبخػي ثۇ ھەرىىەت ئېطىگە وەٌگۀىىەْ
ٔېّە ثوٌۇپ وېتەردىىىٓ؟ ضىسِۇ دىممەت لىٍغبٔطىس، ٍېڭي تؤۇغمبْ 

ئۆتىۀذە ِەش ثوٌۇپ . ۋالىتٍىرىّىسغب لبرىغبٔذا خېٍىال ئوڭػىٍىپ لېٍىۋاتىذۇ
ئۆٍىگە . ٍىغٍىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ثىسٔىڭىىگە وەٌگىٕىذە ھبرالٕي ئىچّەش ثوٌذى

لبرىغبٔذا . ثىٍەْ ثۇرۇٔمىذەن ئىچىپ ئوٌتۇرۇغّىذى' ٍبٔچۇلچي'ثبرغىٕىّىسدىّۇ 
لوپۇغٕي تبغٍىطب وېرەن؟ ضىس ثىٍىطىس، -وۆزىگە تىىىٍگۀال وىػىٍەر ثىٍەْ ٍېتىپ

 “ئۆٍىذە ٍۀە ثۇرۇٔمىذەن ئىچەِذۇ؟
ھەتتب ثۇ ھەرىىىتىٕي ثبغالغمب . دەضٍەپىي چبغالردا راضتىٕال ثەن ئىچەتتي”

. ضەۋەپ ثوٌغبْ ئبِىٍالرٔىڭّۇ ھبراق ئىىۀٍىىىٕي توال ِبختىٕىپ ضۆزٌەٍتتي
ھبزىر ٍبٌغۇز . غۇٔذاق دەپ ٍۈرۈپ ِېٕىّۇ ٔۇرغۇْ لېتىُ ِەش لىٍىۋەتىۀىذى

پبت تۇتۇپ لوٍطىّۇ، ٍۀىال ثىرەر -لبٌغىٕىذا ئېطىً ھبراق پوتوٌىىٍىرىٕي پبت
ِۀّۇ ئىػىٕەٌّەً، ھبراق . ئىطتبوبْ لىسىٍىٕي ئىچىپ لوٍۇپ ثوٌذى لىٍىذۇ

پوتوٌىىطىغب ٍوغۇرۇْ ثەٌگە ضېٍىپ لوٍۇپ ثىر ھەپتىذىٓ وېَىٓ لبرىطبَ، ھېٍىمي 
لبرىغبٔذا ٍبٌغۇز لبٌطىّۇ ھبراق ئىچّىطە . ھبرالٕىڭ ئۆزپىتي تۇرغبٍٔىغىٕي وۆردۇَ

راش دېگۀذەن، ضىس لبچبٔالردىٓ ثېرى _ خبضىَەت لبضىّغب لبرىذى، _ وېرەن؟ 
 “ئىچّەش ثوٌىۋاٌغبٔتىڭىس؟

ضىٍەر ثىٍەْ تؤۇغۇغتىٓ ثىرلبٔچە ئبً ثۇرۇْ ِۀّۇ ثىر وۈْ ئىچّىطە ”
ھەتتب ھبرالٕي ئبٍبٌالرغىّۇ . تىترەپ تۇراٌّبٍذىغبْ رەضّىال ثىر زاثوً ئىذىُ

ثىر وۈٔىطي، ِەٌۇَ ثىر _ لبضىُ وۈٌۈپ وەتتي، _ . تېگىػّىگىذەن ھبٌذا ئىذىُ
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غۇٔذىٓ ثېرى زادىال . ۋەلە ِېٕي ثۇ ٔەرضىذىٓ تۇٍۇلطىسال ٍىرگۀذۈردى
ھە راش، ضىس ھبزىرِۇ ئىچىػىپ . ... ئىچىىّّۇ وەٌّەٍذىغبْ ثوٌذى. ئىچەٌّىذىُ

 “ثېرىۋاتبِطىس؟
ِېٕىڭچە، . دېذىّغۇ ثبٍب، ِەْ تۇرِبق گۈٌجبھبرِۇ تۈزۈن ئىچّەش ثوٌىۋاٌذى”

ئۇ . غۇ ٍىغٍىغبْ وۈٔىطي ئۇ ِەضتەن لىٍغىٕي ثىٍەْ، ھۇغي جبٍىذا ئىىۀذۇق
ٍېتىپ تۇرۇپ ضىسٔىڭ گەپٍىرىڭىسٔي ئبڭٍىذى تبٍىٍٕىك، غۇٔىڭغب چىذىّبً، ٍۀي 

غۇٔذىٓ ثۇٍبْ . ئۆتىەزگەْ گۇٔبھٍىرىغب چىذىّبً ٍىغالپ وەتتىّىىىٓ دەٍّەْ
.  غب رەضّىال ئبغمتەن لىٍىذۇ‘ٍبٔچۇلچي’ئۇ، . ئۇِۇ غەٌىتىال جىّىپ لبٌذى

 “. ... ِۇ ئۇٔىڭغب غۇٔذالتەن‘ٍبٔچۇلچي’
لبضىُ خبضىَەتىە لبراپ _ “ ثوٌّىطب ئۇالرٔىّۇ ٔىىبٌىتىپ لوٍبٍٍىّۇٍب؟”

 .وۆزىٕي لىطىپ لوٍذى
گەپ لىٍّىطبَ، ضىٍەر ئىىىىڭالرِۇ خېٍي وۆپ ثىرگە ثوٌىۋاٌذىڭالرغۇ ”
ھەرلېتىّمىطىذا ثىرگە ثوٌغىٕىڭالردا، ضىسٔىڭ چىراٍىڭىسدىٓ . دەٍّەْ

ئۆزىڭىسِۇ ِۇزدەوال . وۈٍٔەرگىچە ِبٔب ِەْ دەپال ثىٍىٕىپ تۇراتتي ئۇ وۈٍٔەردە
 .خبضىَەت ثبتٕىغبٔذەن وەٍٕىگە لبرىۋاٌذى_ “ .ثوٌۇپ وېتەتتىڭىس

. لبضىُ ھىجبٍغىٕىچە ئۇٔىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ لۇچبغالپ ضۆٍۈغىە ئۇرۇٔذى
خبضىَەتّۇ دەرھبي ئورٔىذىٓ تۇرۇپ تۇتۇق ثەرِەً ثبتٕىغىٕىچە ئۆزىٕي لبچۇرۇغمب 

. ئۇالر ثىرھبزا لوغالغّبق ئوٍٕىغبٔذىٓ وېَىٓ وېٍىپ ئوٌتۇرۇغتي. تىرىػتي
 .ھەرئىىىىطىال ھەضىرەپ وەتىۀىذى

ثېػىٕي لوٌتۇلىغب لىطتۇرۇپ ھەرىىەت لىٍىۋاتمبْ ثۇ ثىچبرىالرٔىڭ ...  ھە، 
ئۇالر لبٍتىذىٓ _ ! تە-ثۇٔچىٍىه ثەڭۋاغٍىك لىٍىۋېٍىػىغىّۇ ٍوي لوٍۇظ وېرەن

 .ٍبرىػىپ لبٌغبٔىذى
ِبڭب لبراڭ خبضىَەت، ثىس ئەخاللٍىك ثوٌۇغٕىڭ ٍوٌىٕي ئبختۇرۇپ ”

ثىرىّىسگە -ٍۈرىّىسغۇ؟ ٍۀە وېٍىپ رەضّي ٔىىب لىٍىۋاالٍٍي دەپ ٍۈرگىٕىّىسدە، ثىر
لبضىُ _ . ضۆزٌەردىٓ ٔېرى تۇرغىٕىّىس ٍبخػي-ئېغىر وېٍىذىغبْ گەپ

ضىسِۇ ئبدەِٕي خىجىً لىٍىذىغبْ ٔەدىىي _ . ھىجبٍغىٕىچە خبضىَەتىە لبرىذى
ِەْ ضىسگە گۈٌجبھبرٔي ٍوٌغب ضېٍىۋاالٍٍىّۇ . گەپٍەرٔي لىٍىپ تۇرىۋاٌىذىىۀطىس

خبضىَەت ئەوىٍىگىٕىچە وېٍىپ لبضىّٕىڭ _ ... دەپ ِەضٍىھەت ثېرىۋاتطبَ، 
ئۇ لىسٔىڭ روھىٌ دۇَٔبضي _ لبضىُ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، . لۇچىمىغب چىمىۋاٌذى
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ئەخالق، -ثىس ھەر لېتىّذا دىٓ ھەلمىذىىي ئەدەپ. ثەوال ثوغبپ وېتىپتىىەْ
ئبدەت دېگۀذەن ِەضىٍىٍەرٔىّۇ ثىرگە لوغۇپ ِۇڭذىػىپ ِبڭطبق، ثەٌىىُ -ئۆرپ

ئۇ چبلمىچە ثىسِۇ ٍوٌغب چۈغۈپ . ئۇ لىسٔىڭ وۆڭٍي ئېچىٍىپ لبالرِىىىٓ دەٍّەْ
 . ...لبضىُ خبضىَەتٕي ٍەڭگىً ٔولۇپ لوٍذى_ “ .لبالرِىس ثەٌىىُ

 دىىىٍەر گۈٌجبھبرٔىڭ ئۆٍىگە ‘ٍېڭي ئبً لوغۇٔي’ثىرەر ھەپتىذىٓ وېَىٓ، 
گۈٌجبھبر جىذدى لىَبپەتتە ئۆتىۀذىىي ٍىغىٍىػتىٓ . ئەتىگۀذىال ٍىغىٍىػتي

ثۇ لېتىّمي . ثۇٍبٔمي ھەرىىەتٍەرٔي ثىرلۇر تؤۇغتۇرۇپ چىمىپ خۇالضىٍىذى
ئبٔذىٓ ثۇ . ٍىغىٍىػتب ھەي لىٍىػمب تىگىػٍىه ِەضىٍىٍەر ھەلمىذىّۇ توختبٌذى

 . ٍېمىٕمي ۋەزىَەت ھەلمىذىّۇ لىطمىچە ِەٌۇِبت ثېرىپ ئۆتتي
ئۆتىەْ ھەپتىذە لبضىّٕىڭ ئۆٍي ئبٌذىذىىي ضبلچي ثىٕبضىٕىڭ پبرتالپ 

وېتىػىّۇ، ٔبِەٌۇَ ثىر پىذائىَىّىسٔىڭ ضبلچي ِەروەزىٕىڭ ئبضتىٕمي لەۋىتىذىىي 
دورا ئىطىىالتىغب توغۇرالپ تۇرۇپ ثىر ثوٌىىۋاٍغب لبچىالٔغبْ وۈچٍۈن -ئوق

. پبرتالتمۇچ دورىطي ثىٍەْ ھەٍذەپ وىرىپ وەتىۀٍىىىذىٓ ثبرٌىممب وەٌگۀىىەْ
دەَ ئېٍىع وۈٔي ثوٌغبچمب، پۈتۈْ ثىٕبٔىڭ پبرتىٍىػىذا ئبراْ ئوْ ٔەچچە خىتبً 

تبجبۋۇزچي دىژورٔىطي ئۆٌگەْ ثوٌطىّۇ، ئەِّب ثىٕبٔىڭ ئۈضتۈٔىي لەۋىتىگە 
ٍوغۇرۇْ جبٍالغمبْ ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرٔىڭ پېَىغب چۈغۈپ توپٍىغبْ ٔۇرغۇْ 

.  ئىػخبٔىطي وۆٍۈپ وۈي ثوٌغبٔىىەْ‘ئۀچۋۀتىڭ’ئبرخىپالرٔي ضبلالٍذىغبْ 
ثوٌىىۋاٍّۇ ئىچىگە ثېٕسىٓ ثىٍەْ پبرتالتمۇچٕي ثوٌىػىغب لبچىالپ وەٌگەْ 

ثوٌغبچمب، ھەِذە ثىٕبٔىڭ لۇراي ئىطىىالتىغب توغرا وەٌگەچىە لوظ پبرتالظ ٍۈز 
دېرىگىّۇ -گەْ وىػىٕىڭ ئىسىتىتّب ثوٌۇپ وېتىپ، ئۇٔي ھەٍذ-ثېرىپ تىتّب

 . لبٌّىغبٔىىەْ
ضۆزىٕي تۈگەتىەْ گۈٌجبھبر، ئەزاٌىرىذىٓ ثبغمب ِەضىٍىٍەر ھەلمىذە پىىىر 

لبضىُ ثۇ پۇرضەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ، ئۆتىۀذە خبضىَەت ثىٍەْ دېَىػىەْ . ضورىذى
تبرتىػالردىٓ وېَىٓ، -ثىرِۇٔچە تبالظ. پىىىرٌىرىٕي تەپطىٍي ضۆزٌەپ ئۆتتي

پبرتىسأٍىك ھەرىىەت تەغۋىمبتي ئۈچۈْ تېخي غبرائىت پىػىپ ٍېتىٍّىگۀٍىگىٕي 
ئبٔذىٓ وېچىذە ووچىغب چىمىپ ۋەلە پەٍذا لىٍىع ِەضىٍىطىذە . ِۇلىّالغتۇرۇغتي

 ٔىڭ رازىۋېتىب لىٍىپ ثېمىػىذىٓ وېَىٓ ثىرٔېّە دېَىع لبرارى ‘ٍبٔچۇلچي’ئبۋاي 
 . ئېٍىٕذى

ضىٍەر زىَبٌىَالر ئوغۇرٌۇق لىٍىپ ثبلّىغىٕىڭالر ئۈچۈْ، ثۇ ئىػٕي ”
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گۈٌجبھبر _ “ . ِىس الٍىك‘ٍبٔچۇلچي’ثۇٔىڭغب ٍۀىال ثىسٔىڭ . وېٍىػتۈرەٌّەٍطىٍەر
ٍۇ، -ٍبٔچۇلىذىٓ تبِبوىطىٕي چىمىرىپ ئبغسىغب ثىر تبي لىطتۇرِبلچي ثوٌذى

لبضىّٕىڭ وۆزىگە ٍەر تېگىذىٓ ثىر لبرىۋېٍىپ تبِبوىطىٕي لبٍتىذىٓ لېپىغب 
 . ضېٍىپ لوٍذى

لبضىُ ٔىىب ھەلمىذە گەپ ثبغٍىۋىذى، گۈٌجبھبر دەرھبي ئۇٔىڭ ضۆزىٕي 
 :وېطىۋەتتي

 ‘ٍبٔچۇلچي’ِېٕىڭ . ثىرىّىسٔي ٍبخػي وۆرۈپ لبٌذۇق-ثىس ئىىىىّىس ثىر”
ٍىّّۇ ئۆتىەْ ئىػالرٔي ضۈرۈغتە لىٍّبً، رەضّي ٔىىب لىٍىپ توً لىٍىػمب رازى 

ئۇٔىڭغب ئىػٍىتىذىغبْ پۇٌغب . ئەِّب توً ِۇراضىّي ئۆتىۈزِەٍّىس. ثوٌذى
ضىٍەرگىّۇ غۇ ِەضٍىھەتٕي لىٍىػىّىس وېرەن . پبرتالتمۇچ ضېتىۋاٌىذىغبْ ثوٌذۇق

ھە، _ گۈٌجبھبر ئبٌذىذىىي چېَىٕي ثىر ئوتٍىۋېتىپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، _ . ئىذى
ضىٍەرٔىڭ ئىػىڭالرغب وەٌطەن، ضىٍەرٔىڭ رەضّي ٔىىب ِۇراضىّي لىٍىػىڭالرٔي 

ثۇ ٍەردە تەغىىٍىّىسٔىڭ ثىخەتەرٌىىىٕي ئبٌذىٕمي . ئوٍٍىٕىپ وۆرۈغىّىس وېرەن
ٍۀي، خبضىَەتٕىڭ ئەھۋاٌي ضەي ثبغمىچە، گەرچە . ئورۇٔغب لوٍۇغمب ِەججورِىس

ئۇٔىڭ ٍوٌذىػي ئۆٌۈپ وەتىىٕىگە ٍىٍذىٓ ئېػىپ وەتىەْ ثوٌطىّۇ، 
. ھۆوۈِەتٕىڭ دەپتىرىذە تېخي تۈٔۈگۈٔىي ۋەلەدەن ٍېسىغٍىك تۇرغبٍٔىغي چولۇَ

غۇڭب، خبضىَەتٕىڭ ئەتىراپىذىىي ھەرلبٔذاق ثىر غەپە خىتبٍالر ئۈچۈْ ئبالھىذە 
. دىممەت لىٍىػمب ئەرزىَذىغبْ گۇِبٍٔىك ٍىپ ئۇچي ثوٌۇپ تۇٍۇٌىػي ِۇلەررەر

ئەضٍىٕي ضۈرۈغتە لىٍغبٔذا ثىسٔىڭّۇ لبٔۇٔي ٔىىب لىٍىػىّىسٔىڭ ھبجىتي ٍوق دەپ 
-ٍبخػي وۈٕٔىڭ ٍبِىٕي وېٍىپ لبٌغبٔذا، ثۇ لبٔۇٔي ٔىىب ِەضىٍىطي ثىر. ئوٍالٍّەْ

ٍۇرتذاغٍىرىّىس . ثىرىّىسٔي چېتىۋېٍىػىّىسغب ضەۋەپ ثوٌۇپ لېٍىػي تۇرغبٔال گەپ
! ثىسٔي ٔېّە دىطە دەۋەرضۇْ، ئەضٍىذىال دەٍذىغىٕىٕي دەپ ثوٌغبٔذۇ ثۇ چبلمىچە

لبچبْ، ٔەدە ۋە لبٔذاق . ثىس جېٕىّىسٔي غبٍىّىس ئۈچۈْ ئبتىغبْ پىذائىالرِىس
ھەتتب لبٍطي ثىرىّىس خىتبٍالرٔىڭ . غەوىٍذە ئۆٌۈپ وېتىػىّىسٔىّۇ ثىٍّەٍّىس

لوٌىغب چۈغۈپ لبٌغىٕىذا ٍبوي وۆز ئبٌذىّىسدا ئۆٌتۈرۈٌگىٕىذە ثېرىپ ئۇٔي 
ثىس ئۇٔذاق ئەھۋاٌذا گوٍب . لۇتمۇزىۋېٍىع ھەرىىىتىّىسٔىّۇ لەتئىٌ چەوٍەٍّىس

ثۇٔي ثىس ٔىىب . تؤىّىغبْ وىػي ثوٌۇپ وېتىپ لېٍىػىّىس غەرت
ئەگەر رەضّىٌ ٔىىب ثىٍەْ توً لىٍىۋاٌطبق، . لىٍىۋاٌغىٕىّىسدىٓ وېَىٓ لىالٌّبٍّىس

لبٍطي ثىرىّىس لۇرثبْ ثوٌۇپ وەتطەن ٍبوي تۇتۇٌۇپ لبٌطبق، لبٌغبٍٔىرىّىسٔىڭّۇ 
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ثەٌىىُ ئۇزۇْ ئۆتّەً ثىسٔىڭ . پبئبٌىَىتي خەتەرگە دۈچ وەٌگەْ ثوٌىذۇ
ئبٍرىُ ٍوغۇرۇْ لوغۇٍٔىرىّىس لۇرۇٌىذىغبْ وۈٍٔەر -ھەرثىرىّىسٔىڭّۇ ئبٍرىُ

ثىرىّىسٔي چىػٍەپ تبرتىذىغبْ ئىػالرٔىڭ ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىغب -ئۇ چبغذا ثىر. وېٍەر
وىُ وبپبٌەتٍىه لىالالٍذۇ؟ ئبددىغىٕە ثىر ٔىىب ئىػي ضەۋەثىذىٓ ثۇ ئىػالرٔىڭ 

چۇۋۇٌۇپ چىمىػىغب ٍبوي پبئبٌىَەتٍىرىّىسگە توضبٌغۇ ثوٌۇپ لېٍىػىغب ھەرگىس ٍوي 
ٍۀە وېٍىپ، ثىسٔىڭ دىٕىّىس ِوٌٍىٍىرىّىسغب رەَ ثوٌۇپ . لوٍّبضٍىغىّىس وېرەن

وېرىّٕي ئولۇپ، « لۇرئبْ»وەتىىٕىذەن ٍبٌغۇز ئەخالق دىٕىال ئەِەضىۀغۇ؟ 
ثىسٔىڭ دىٕىّىسٔىڭ ثىسٔي ٍبٌغۇز ئەخاللٕىال ئەِەش، ھەتتب ئەڭ ِۇھىّي ئبٌال 

ٍبراتمبْ تەثىئەت لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي جبْ پىذاٌىك ثىٍەْ ئۆگىٕىپ، لوٌىّىس 
ٍېتىذىغبْ ٍبخػىٍىك لىٍىػمب ثوٌىذىغبْ ثبرٌىك ٔەرضىٍەرٔي ثىٍىػىّىس، 

ئىػٍىتەٌەٍذىغبْ ثوٌىػىّىس، ٍبضىَبالٍذىغبْ ثوٌىػىّىسٔي ئىّبٕٔىڭ ئەڭ ِۇھىُ 
غۇڭب، . ئۆٌچەٍِىرىذىٓ ثىرى لىٍىپ ثىسگە ۋەزىپە لىٍغبٍٔىغىٕىّۇ ھېص لىٍذىُ

ووچىذا تبرلىٍىپ ٍۈرگەْ دىٓ توغرىطىذىىي ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىەتٍىرىّىسگە 
ثىس ٍۀىال . ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبْ ضۆزٌەرٔي ئېتىۋارغب ئېٍىپ وەتّىطەوّۇ ثوٌىذۇ

ھە، ثىس . ضبۋاپٍىك ئىػالرغب جېٕىّىسٔي پىذا لىٍىع ٍوٌىذا چىڭ تۇرىػىّىس وېرەن
غېھىت ثوٌغىٕىّىسدا ِوٌٍىٍىرىّىس ٔبِىسىّىسٔي چۈغۈرِەً لبالرِىىىٓ دەپ 

ثورھبْ غەھىذىٌ، ضەٍپىذىٓ . ئۇٔىڭذىٓ ئۀطىرىّەٍٍي! لورلبِذۇلَب؟ ٍبق
ئەزىسىٌ، تۆِۈر داۋاِئەت لبتبرٌىمالرٔىڭ ٔبِىسىٕي چۈغۈرۈپ، ثىسٔىڭ ٔبِىسىّىسٔي 

چۈغۈرۈغىە ئۇٔىّبٍذىغبْ ئۇٔذاق ِوٌٍىالرٔىڭ ٔبِىسىّىسٔي ثۇٌغبپ ٍۈرۈغىگە 
ثىس ثۇٔذىٓ وېَىٓ ٍېڭي ئەزا لوثۇي لىٍغىٕىّىسدا ٍبوي ! ھبجىتىّىس چۈغّەٍذۇ

ٔىىبغب ثبرغىٕىّىسدا ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە ٔبِىسىّىسٔىّۇ لوغۇپ چۈغەرتىپ ئېٍىػمب 
ثىس ثىر _ ئۇ لبضىّغب ئىتتىه ثىر لبرىۋېٍىپ ضۆزىٕي داۋاَ لىٍذى، _ . تىرىػبٍٍي

ٍەرگە ٍىغىٍغىٕىّىسدا، چىرىىٍىه لىٍىػىۋاتمبٔذەن لىَبپەتىە وىرىۋېٍىع ئۈچۈْ 
ئبغسىّىسٔي وۈچٍۈن ھبراق ثىٍەْ چبٍمبپ، ئۇچىّىسغىّۇ تۆوۈۋېٍىػٕي 

گۈٌجبھبر ئورٔىذىٓ تۇرۇپ تېچۈً ھبرىغىذىٓ ثىر پوتوٌىب . ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەن
. ئبٔذىٓ ئۆزى ثبغالپ ھبرالتب ئبغسىٕي چبٍمىذى. ئېٍىپ روِىىالرغب توغمبزدى

ئەتىراپىذىىىٍەرگە . ئەِّب دىممەتطىسٌىىتىٓ ئبغسىذىىي ھبرالٕي ٍۇتىۋېتىپ لبٌذى
ئۇٔذاق لىٍىع ٔىَىتىُ ٍولتي، _ لبراپ توَ لىٍىپ ثىرٔي ھىجىَىپ لوٍۇپ، 

. دەپ ٍۀە ثىر روِىب لۇٍۇپ ئۇچىطىغب ضېپىۋاٌذى_ ئۈٌگۈرەٌّەً لبٌذىُ، 
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ثىردەِذىال ئۆً ئىچي رەضّي لبۋالخبٔىالردەن ضېطىك . ثبغمىالرِۇ غۇٔذاق لىٍذى
گۈٌجبھبر وېٍىپ جبٍىغب ئوٌتۇرۇپ ضۆزىٕي داۋاَ . ھبراق پۇرىغي ثىٍەْ توٌذى

ئەِّب ثىس . ثىس ثۇٔذىٓ وېَىٓ ٍۀىال ھبراق ئىچىّىس، تبِبوب چېىىّىس_ لىٍذى، 
ثۇرۇْ ثۇالرٔي ئۆزىّىس ئۈچۈْ لىٍغبْ ثوٌطبق، ثۇٔذىٓ وېَىٓ ۋەتەْ، خەٌمىّىس 

ثۇال ئەِەش، ھەتتب خىتبٍٕىڭ وۆزىٕي ثۇٍبغمب ئەضمبتىذىغبٔال . ئۈچۈْ لىٍىّىس
_ ! ثوٌىذىىەْ، ئەخاللطىسٌىمالرٔىّۇ وۆرضىتىػتىٓ ثبظ تبرتّبضٍىغىّىس وېرەن

گۈٌجبھبر گەپ ئبرىطىذا وۆڭٍىىىٕىڭ ئۈضتۈٔىي تۈگّىٍىرىٕي ئوثذأال 
. ئېچىۋېتىپ، پوِپبٍغبْ ئىىىي وۆوطىٕىڭ ٍېرىّىٕي دىگىذەوال چىمىرىپ لوٍذى

غۇٔىڭغب . ِبٔب ِۇغۇٔذاق_ ئبٔذىٓ تبِبوب تۇتبغتۇرۇپ ئبغسىغب لىطتۇردى، 
-ئىػىٕىڭالروي، خىتبٍالرال ئەِەش، ھەرلبٔذاق ثىرضي پبھىػىٍەردىٓ، لىّبرۋاز

ٔەغىىەغٍەردىٓ، خروئىٕچىالردىٓ ۋەتۀپەرۋەرٌىه، -ئوغرىالردىٓ، ھبرالىەظ
ثۇٔىڭذىٓ . ِىٍٍەتچىٍىه، دىٕذارٌىك چىمّبٍذۇ دەپ وېطىپ ھۆوۈَ لىالالٍذۇ

ثۇٔىڭذىّٕۇ ئەپٍىه ٔىمبپ ثبرِۇ ٍۀە؟ ئەِّب . پبٍذىٍىٕىػٕي ثىٍىػىّىس وېرەن
غۇٔي ئبالھىذە ئبگبھالٔذۇرىّۀىي، ئبرىّىسدا خروئىٓ چېىىذىغبٔالرغب زادىال 

ئەگەر وىّىىي خروئىٓ چېىىپ لوغۇٔىّىسٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر ! ئورۇْ ٍوق
تەغىىالتىغب ئەزا ثوٌىۋاٌغبٍٔىغي ضىسىٍىذىىەْ، ئۇٔذالالرٔي لىٍچە ئىىىىٍۀّەً 

ثۇٔي ئبرىالپ ھەرىىەت ئوثىىتىپٍىرى ! ٍوغۇرۇْ ئۇجۇلتۇرىۋېتىػىّىس غەرت
خروئىٕغب ثبغٍىٕىپ لبٌغبْ ئۇٍغۇرٔىڭ . لىٍىپ تبٌٍىۋېٍىػىّىسٔىڭّۇ زىَىٕي ٍوق

دېّەوچىّۀىي، ضىٍەر لبٔچىىي ئەخاللٍىك، ! ئۇٍغۇر ثوٌۇظ الٍبلىتي ٍوق
لبٔچىىي دىٕذار لىَبپىتىگە وىرىۋاٌطبڭالر، خىتبٍالر ضىٍەردىٓ غۇٔچە ثەن گۇِبْ 

غۇڭب، ثىس ثۇ ئىػمب رەضّىٌ پۇغمبق تۈرگەْ ئىىۀّىس، . لىٍىذىغبْ ثوٌىذۇ
خەٌمىّىسٔىڭ، ٍېمىٍٕىرىّىسٔىڭ، لوغٕىٍىرىّىسٔىڭ ھبلبرىتىگە، ٍبِبْ وۆز ثىٍەْ 

 ‘ثۇزۇق’لبراغٍىرىغب لىٍچە پىطۀت لىٍّبضٍىغىّىس، ھەتتب ِۇِىىٓ ثوٌطب 
گۈٌجبھبر تبِبوىطىٕي _ . ٌىغىّىسٔي ئىطپبتالپ ثېرىػىە تىرىػىػىّىس وېرەن

ثۇرٔىذىٓ تۇرخۇٔذەن ئىص -ئبٔذىٓ ئبغسى. رەضّىال ئىچىگە تبرتىپ غورىۋاٌذى
ثىس ٍۀە غۇٔىّۇ ئىطىّىسدىٓ _ چىمبرغبْ ھبٌذا گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 

چىمبرِبضٍىغىّىس وېرەوىي، ثىسٔي وەٌگۈضىذە لبٔذاق ثىر تەلذىر 
غۇڭب، ئىّىبْ ثبر تېس، ئىّىبْ ثبر وۆپ، ئىّىبْ ثبر . وۈتىۋاتمبٍٔىغىٕىّۇ ثىٍّەٍّىس

ئېغىر ۋەھىّە ٍبرىتىػمب تىرىػىػىّىس، ثوٌطب تېسٌىىتە ھەِّىّىسٔىڭ ئبٍرىُ غەخطي 



 303 

ثىس ئبٍرىٍطبق، ئورٔىّىسغب . لوغۇٍٔىرىّىس ثوٌىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىّىس الزىُ
 “.ٍېتىػتۈرۈٌگەْ ئبدىّىّىس ثوٌطۇْ
ھەتتب وەٌگۈضىذە ئېٍېىترؤٍۇق، ئبۋاتطىَە، . گۈٌجبھبر تىّٕبً ضۆزٌەٍتتي

ئۇچۇر ۋەھىّىٍىرىٕىّۇ ٍبرىتبٌىغىذەن ئەزاٌىرىّىس ثوٌغبْ تۇغۇٔذا لوغۇٔالرٔىڭ 
 :تەغىىٍٍىٕىػىگە رىغجەتٍۀذۈرۈغٕىّۇ ئوٍٍىٕىپ لوٍۇغمىچە توختبٌذى

ئۇٔۇتّبٍٍىىي، خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىۋېٍىػتب ثۇٔذىٓ ”
ئبتّىع ٍىً ثۇرۇٔال داھىٍَىرىّىس ئوٌتۇرغبْ ئۆٍرۇپىالٕٔي پبرتىٍىۋېتىع -ئەٌٍىه

ٍبوي ٍوغۇرۇْ ئوجۇلتۇرۇظ، ضۇٔئىٌ داۋاالظ خبتبٌىغي ٍبوي خەضتەڭگە لبتٕبظ 
ئۀذى ! ۋەلەضي پەٍذا لىٍىػتەن تېررورٌۇق ھەروىتي ثىٍەْ ئىػٕي ثبغٍىغبٔىىەْ

گۈٌجبھبر ٔۇرغۇْ _ “ !ٔۆۋەت ثىسگە وەٌگۀذە ثىس تېررورچي ثوٌۇپ لبٌغىذەوّىسِۇ؟
 . ِەضىٍىٍەرٔي ئىٕتبٍىٓ ئبضبٔال چۈغۀذۈرۈپ ھەي لىٍىۋىتەتتي

ثەزى ھەرىىەت ئۇضۇٌٍىرى، ٔۆۋەتتىىي . ٍىغىٍىع خېٍي ئۇزۇْ داۋاَ لىٍذى
ھەرلبٍطىطىغب تېگىػٍىه . ثىر ئبٍٍىك پىالٔالر ِۇزاوىرە لىٍىٕىپ لبرارالغتۇرۇٌذى

ِۇزاوىرە چۈغتىٓ وېَىٓ . ۋەزىپىٍەر ٍوغۇرۇْ وبٔىۋىرت ئىچىذە تەخطىُ لىٍىٕذى
پىرۀذىىتىٓ ثبغمب ٍەٍذىغبْ -جوزىذا پىچىٕە. ضبئەت ئىىىىٍەرگىچە داۋاَ لىٍذى

خبضىَەت . ثىرٔېّە ثوٌّىغبچمب، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئوثذأال ئېچىمبپ وەتىۀىذى
 . ثىٍەْ لبضىُ ثىٕبدىٓ ثىرٌىىتە چىمىػتي

ٍوي ثوٍىچە خىتبً رازىۋېتچىىٍىرى ئۇالرٔي دوخّۇغتب ثىر توختۇتۇپ 
 . تەوػۈرىػەتتي

. ئۇالر ٍوٌذىٓ ضەۋزە ئبٌغبچ وىرىپ ئوخػىتىپ گۆغٍۈن پوٌو دەٍِەغتي
ئۇ، ئىىىىطىگە لبٔچىٍىه : خبضىَەتٕىڭ تۇرِۇغتىىي خبٍِىغي ثىٍىٕىپ لبٌذى

گۈرۈظ دەٍِىٕىػٕىّۇ ِۆٌچەرٌىَەٌّىگەْ ثوٌۇپ، تبِبلٕي خېٍىال وۆپ 
 .لىٍىۋەتىۀىذى

پوٌو دەَ ٍىگۀذىٓ وېَىٓ ٌىگۀگە ئۇضۇپ وىرىپ ئوٌتۇرۇپ ئەِذىال ئبغمب 
لبضىُ خبضىَەتىە لبراپ . لۇغۇق ضېٍىػىۋاتمىٕىذا، ئىػىىٕي ثىرضي چەوتي

 . لوزغبٌّبً ئوٌتۇرۇپ ٍەۋىرىڭ دېگەْ ئىػبرەتٕي لىٍىپ ئىػىىىە لبراپ ِبڭذى
ثبرِۇ ضەْ ثۇ دۇَٔبدا؟ ضېٕي ثىس ئىطتەپ ٍولٍىّىطبق، ! ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۇَ”

ئبۋاي وىرىپ ‘ ضبلي’_ . ضەْ ثېرىپ ثىسٔي ٍولالپ لوٍىذىغبٔذەن ئەِەضطەْ
ئۆٍىڭذە تبزىّۇ ئوخػىغبْ پوٌو پۇرىغي وېٍىپ تۇرىذىغۇ؟ ! پبھ، پبھ، پبھ_ وەٌذى، 
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خەلٍەرِۇ . ثۇ وۈٍٔەردە ثۇٔذاق ئۆٍٍەرٔي تبپّبق ثەوال تەضٍىػىپ وەتتي-ثۇ ئبً
چىرالٍىرىذا ئبظ تبرتّبٍذىغبْ ثوٌىۋېٍىػتي -تۈوۈْ، ٔەزىر-ئۇزۇٔذىٓ ثېرى توً

ٔەق ئۈضتىگىال وەٌگىٕىّىسٔي . دېگىٕە، ھەجەپّۇ ضېغىٕغبٔىذىُ ثۇ پوٌو دېگۀٕي
وېٍىڭالر ! دە- دېگەْ ِۇغۇ‘ٍبخػي ِىھّبْ ئبظ ئۈضتىگە’! دېّەِذىغبْ

‘ ضبلي’. ثىردىٓ وىرىپ وېٍىػتي-ئۇالر تورووٍىػىپ ثىردىٓ_ ! ئبغىٕىٍەر
دېطەڭ ثوٌّبِذۇ ئبغىٕە، _ ِېھّبٔخبٔىغب وىرىۋېتىپ ثوضۇغىذىال تۇرۇپ لبٌذى، 

ثىس ثبغمىذىٓ ... ئۆٍۈڭذە ِىھّىٕىڭ ثبرىىەْ ئەِەضّۇ، رۀجىّەٍطەْ، ثىس 
“ . ...ھە، ضىٍەر لوزغبٌّبً ئوٌتۇرىۋېرىڭالر. ... ثىس ئبضتب لبٍتىپ لبالٍٍي. وېٍەرِىس

 .ٍبٌغبْ تەوەٌٍۈپ لىٍغىٕىچە ضىرتمب لبراپ ِېڭىػمب تەِػەٌذى‘ ضبلي’_ 
ئەضٍىذە ِۀّۇ . ِىھّىٕىُ ٍبت ئبدەَ ئەِەش. وىرىۋېرىڭالر، ھېچمىطي ٍوق”

لېٕي _ لبضىُ ئۇالرٔىڭ ٍوٌىٕي توضتي، _ . ضىٍەرگە تؤۇغتۇراً دەپ ٍۈرەتتىُ
راش دېگۀذەن ضىٍەر ھەلىمەتۀّۇ تەٌەٍٍىه . ئىچىىرى وىرىڭالر

ثۈگۈْ ئبغٕي ثەوال جىك دەٍِىۋىتىپتىىۀّىس، لبٔذاق . ِىھّبٔىۀطىٍەر
لبضىُ ثۇ ئبرىذا خبضىَەتىە ئىػبرەت _ “ .لىٍىػىّىسٔي ثىٍەٌّەً ئوٌتۇراتتۇق

ئبٔذىٓ . خبضىَەت دەرھبي لبٍتىذىٓ دەضتىخبْ راضٍىذى. لىٍىپّۇ ئۈٌگۈردى
چبً لوٍۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ، لبضىُ . ٌىگۀٍەرگە لبٌغبْ ئبغٕي ئۇضۇپ چىمتي

. ٍبٌغبٕٔي ئبرىالغتۇرۇپ ئبددىال لىٍىپ تؤۇغتۇردى-ئبغىٕىٍىرىگە لىسىٕي راش
رەضّىَەتٍەر تۈگىگۀذىٓ . ئبٔذىٓ ئبغىٕىٍىرىٕىّۇ خبضىَەتىە تؤۇغتۇردى

وېَىٓ، خبضىَەت تەخطىطىٕي ئېٍىپ ٔېرىمي ئۆٍگە وىرىپ وەتىۀذىٓ وېَىٓ 
لبرىغبٔذا ِىھّبٔالر راضتىٕال خېٍي ئبٍالردىٓ ثېرى پوٌوغب . ھەِّە ئبغمب تۇتۇغتي

پبوىسە -ئىػتەً ثىٍەْ ٍىَىٍگەْ پوٌو، ٌىگۀٍەرٔىڭ پبن. ئوٌتۇرِىغبٔذەن لىالتتي
دوضتالرٔىڭ چىراٍىغب خېٍي ئوثذأال رەڭ . ضىرىپ ضۈپۈرٌىػىگىچە داۋاَ لىٍذى

لبٍتىذىٓ چبٍالر تبرتىٍغبٔذىٓ وېَىٓ، ھەِّىٕىڭ ئبغسىغب . وىرىپ لبٌغبٔىذى
 .تۈتەن ثىٍەْ توٌۇغمب ثبغٍىذى-ئۆً ئىچي پبتال لۇٍۇق ئىص. تبِبوىالر لىطىٍذى

 ٔېرىمي ئۆٍٕىڭ ئىػىىىگە لبراپ لۇٍۇپ، لبضىّغب پىچىرٌىغبٔذەن ‘ضبلي’
 :دېذى

 “!ٍبِبْ ٔېّە جۇِۇ ضەْ، تىرٔبلتب ئوٍٕبتمىذەن ثىرضىٕي تېپىۋاپطۀذە”
 “.گۈٌذەن لىسوەْ دەڭال”
 “.ٔەق پەرىٕىڭ ئۆزى دېگىٕە”
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“... ...” 
 .دېذى لبضىُ_ “ .ٍېمىٕذا ٔىىب لىٍىۋېٍىػٕي ئوٍٍىػىۋاتىّەْ”
لبضىّٕىڭ _ “ ئبداظ، ئۀذى ثۇ گبٌٕي ھۆي لىٍغىذەن ثىرٔىّەڭغۇ ثبردۇ؟”

دەرھبي گەپٕي ثبغمب ٍبلمب ‘ ضبلي’ئبخىرلي گېپىگە دىممەت لىٍىپ وەتّىگەْ 
 .ٔىڭ تبلىتي لبٌّىغبٔىذى‘ ضبلي’ئۇزۇٔذىٓ ثېرى ھبراق ئىچەٌّىگەْ . ثۇرىذى

چبڭ -لبضىُ ثۇ گەپتىٓ وېَىٓ ثېرىپ ئىػىبپتىٓ ئۇزۇٔذىٓ ثېرى توپب
ئبغخبٔب . روِىىالرٔي چىمىرىپ ئۈضتەٌگە تىسدى-ثېطىپ تۇرۇپ لبٌغبْ ھبراق

، ‘ضبلي’تبلىتي لبٌّىغبْ . ئۆٍىذىٓ ثىر تەخطە چىٍىغبْ وۆن ئېٍىپ چىمتي
 :ھبرالٕي روِىىالرغب ثېٍىك وۆزى توٌذۇرۇپ تبرلبتتي

. دەپ ھەِّە روِىىٍىرىٕي ٍۇلۇرى وۆتۈرۈغتي_ “ !ثەختىڭالر ئۈچۈْ”
ئۇالرٔىڭ چىراٍٍىرى پۈرٌىػىپ ثۇرۇٔمىذەوال ئوتتب لورۇٌۇپ لبٌغبْ تېرىذىّٕۇ 

. ھبراق ئۇالرٔىڭ چىراٍىغب پبتال چىممبٔىذى. ثەتتەر لورۇلالر ثىٍەْ توغۇپ وەتتي
ثۇ ئبغىٕىٍەر غۇ ھبٌىتىذە ثىردەِذىال ثىر پوتوٌىىٕي ثوغىتىپ، ئىىىىٕچىطىٕي 

ثۇ ئبرىذا خبضىَەتّۇ ئبغخبٔب ئۆٍىٕي ثېطىمتۇرۇپ ثوٌۇپ ٔېرىمي . ثبغٍىۋېتىػتي
 . ئۆٍگە وىرىپ ئىػىىٕي ئېتىۋاٌذى

ئبغىٕىٍەر خبتىرجەَ ثوٌۇپ، لبئىذىطي ثوٍىچە ئېچىٍىۋېٍىع ئۈچۈْ ثىرئبز 
ثىرىٕي غبڭخو لىٍىػىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ، وۇچىذىىي ۋەلەٌەرٔي -ثىر

ثۇ ئبرىذا ٍېمىٕذا ٍۈزثەرگەْ ضبلچي . ِۇثبٌىغىٍەغتۈرۈپ ضۆزٌىػىػىە وىرىػتي
. غبراٍىپ ِۇثبٌىغىٍەرٔي لىٍىػتي-ئىذارىطىٕىڭ پبرتٍىػي ئۈضتىذىّۇ ئبجبٍىپ

ئىىىىٕچي پوتوٌىىٕىڭ . ئەِّب ٍۀىال لبضىّٕىڭ ثىٍگۀٍىرىذىٓ ٔېرى وىتەٌّىذى
ٍېرىّذىػىغب ئەگىػىپ پو ئېتىػالر، ِۇثبٌىغىٍەر، ھەتتب پبٔتبزىَىٍىه خبِخىَبٌالرِۇ 

 . ئوتتۇرىغب تۆوۈٌذى
لبٔذاق لىٍطۇْ ثۇ ثىچبرىالر، ئۆزٌىرى ثىرەر ئىع لىٍغىذەن جبضبرەتىە ئىگە 

ثوٌّىغبچمب، ئۀە غۇٔذاق خبِخىَبٌالر ثىٍەْ ثوٌطىّۇ ئۆزٌىرىٕىڭ ۋەتەْ 
ضۆٍىذىغبٍٔىغىٕي، ۋەتۀپەرۋەرٌىه روھىغب ئىگە ئىىۀٍىىىٕي ئىپبدىٍەغتىٓ ثبغمب 

ٔېّە ئىع لوٌٍىرىذىٓ وېٍەتتي؟ ئەضٍىذىال ثۇ ٍىٍالردا ۋەتۀپەرۋەرٌىىٕىڭ 
ئۆٌچىّي ئېغىسدىىي جەضۇرٌۇق ثوٌۇپ لبرىٍىپ وېٍىۋاتّبِتي؟ لبراڭغۇٌۇلتىىي 
ۋەھىّە پەٍذا لىٍىۋاتمبٔالرٔي وۆپچىٍىه ٍۀىال تۇخۇِٕي تبغمب ئۇرغبٍٔىك دەپ 

 .لبراغّبلتب
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ئبغىٕىٍەر، دەضٍىۋىذە راش گەپٕي لىٍطبَ، ثۇ تۈردىىي ۋەھػىٍىىٍەرگە ”
ثىرەر ٍېرىُ _  ضۆزگە وىرىػتي، ‘خەۋەرچي’_ . ئىچىّذىٓ لوغۇٌّبً وېٍىۋاتبتتىُ

خىتبٍٕىڭ ئۆٌتۈرۈٌىػي ثىٍەْ ئبراِخۇدا ثىرٍەرگە ثېرىپ وېٍەٌّەٍذىغبْ، ثىرەر 
ئۆٍگە ٍىغىالٌّبٍذىغبْ، ھەتتب ٍېٕىّىسدا ئىذارىّىسٔىڭ، پبرتىَە تەغىىٍىٕىڭ، 

زوراۋأٍىك ئىػخبٔىطىٕىڭ ٍېسىپ ثەرگەْ ثىر تولۇَ تؤۇغتۇرۇظ لەغىسى ثوٌّبً 
تۇرۇپ ئەروىٓ ٍۈرەٌّەش ثوٌۇپ وەتىىٕىّىسگە لبراپ، ثۇ ئىػالرٔىڭ توغرا 

ٍېسىالر ئبرىطي، -دېّىطىّۇ غەھەر. ثوٌّبٍۋاتمبٍٔىغىٕي ھېص لىٍىپ ٍۈرەتتىُ
وېٍىػٍەرِۇ -ِەھەٌٍىٍەر ئبرىطي، ئىذارىالر ئبرىطي، ھەتتب لوغٕىالر ئبرىطي ثېرىع

... ھە دېطىال ثىگۇٔبھ تۇتمۇٔالر، ثىھۇدە ئۆٌۈٍِەر، . ئبضبضەْ لبِبي لىٍىٕىپ ثوٌذى
ِبٔب ثۈگۈْ ئبٌىٌ ِەوتەپ، تېخٕىىوِالردىىي ِىٍٍىٌ ضىٕىپالرٔىڭ ٍېرىّىذىٓ 

ئىچىىرىطىگە ثېرىپ ثىٍىُ ئېٍىػالر پۈتۈٍٔەً . وۆپىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌذۇق
ٔبِراتچىٍىك، لەھەتچىٍىه، ثىسدىٓ گۇِبْ لىٍىػالر، ثىسٔي ثوزەن . توختىذى

 ثىرتبي تبِبوب تۇتبغتۇرىۋېٍىپ ‘خەۋەرچي’_ . لىٍىػالر تېخىّۇ ئەۋىجەپ وەتتي
ئۀذى ئوٍالپ ثبلطبَ، ثىس ئىػٕىڭ پەلەت ِۇغۇٔذاق _ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 

ئەضٍىذە ثۇخىً ھەرىىەتٍەرٔىڭ پەٍذا ثوٌۇپ . تەرەپٍىرىٕىال وۆرىۋاٌغبٔذەن لىٍىّىس
لبٍطي وۈٔىطي ثىر ئىچىي . تۇرىػىٕىڭّۇ توال ثەن زىَىٕي ٍولتەن وۆرىٕىذۇ

ئۇٔىڭذا ئىچىىرىطىگە لبچمبْ خىتبٍالرٔىڭ ضبٔي . ِبتېرىَبٌٕي وۆرۈپ لبٌغبٔىذىُ
ئىىىي ِىٍَؤغب ٍېمىٍٕىػىپ، ٍېڭىذىٓ وېٍىذىغبٔالرٔىڭ ضبٔي ٍىٍىغب ثىرەر ٍۈز 

ثۇرۇْ غىٕجبڭ دېطە، ثىٍىٍّىىٍىرىال .  ِىڭذىّٕۇ ئبزىَىپ وەتىۀٍىىىٕي ٍېسىپتۇ
تىٍەِچىٍىرىّۇ جبْ دەپ ئۆزىٕي ئۇرۇپ -ئەِەش، ثەٌىي ئبدەتتىىي ِبڭٍۇر

 دېطە ‘غىٕجبڭغب ثبرىطەْ’ِبٔب ئۀذى ھەتتب لۇراٌٍىك ھەرثىٍىرىّۇ . تۇراتتىىەْ
لورلۇپ ٍېرىُ ٍوٌذا لېچىپ وېتىذىغبْ ئەھۋاٌالر خىتبٍذا ئبدەتتىىي جىٕبٍەتٍەر 

ٔۇرغۇٍٔىغبْ خىتبٍالر ثبال تۇغۇغٕي ثبھبٔە لىٍىپ . ھبٌىغب چۈغۈپ لبٌغبّٔىع
ِۇغۇٔذاق ثىرٔەچچە ٍىً داۋاَ . ثوٌطىّۇ ٍۇرتىغب لېچىپ وېتىػّەوتە ئىىەْ

لىٍىپ ثەرضە، ثۇ ٍەردىىي خىتبٍالر ئوْ ِىٍَؤذىٓ زادىال ئبغبٌّبٍذىغبٔذەن 
ٍېمىٕمي وۈٍٔەردە ٍوغۇرۇْ پبرتٍىتىع ھەرىىەتٍىرىٕىڭ خبراوتېرى . وۆرۈٔىذۇ

ئۆزگىرىػىە ثبغالپ ھۆوۈِەت وبدىرٌىرى، ضبلچىالر، ھەرثىٍەرگە زەرثە ثېرىػىە 
ئبغىٕىٍەر، غۇٔذاق ئوٍالٍّۀىي، ثۇ ئىػالرٔي . لبراپ تەرەلمىٌ لىٍّبلتب دېَىػىذۇ

پىالٍٔىك، تەغىىٍٍىه، ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن لبٔبت ٍبٍذۇراٌىغبٔذا، ئۇزۇٔغب لبٌّبً 
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ھەرلبٔچە . خىتبٍالرٔىڭ ضبٔي رەضّىٌ ئبزىَىػمب لبراپ ٍۈزٌىٕىذىغبٔذەوال لىٍىذۇ
ۋەھػىٍىه لىٍىػتي دېگەْ ثىٍۀّۇ، ثۈگۈٔىي ثىڭتۋەْ ٔوپۇضىّۇ ئبزىَىپ 

لبرىغبٔذا ثۇ ئىػالر ثوٌىذىغبْ . ثۇرۇٔمىطىٕىڭ ٍېرىّىغب وېٍىپ لبٌغبّٔىع
-ھەً ئىطىت، غۇ ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي دېگۀٕىڭ ئبٌذى. ئىػتەوّۇ لىٍىذۇ

ھە؟ ئۀذى ئۇ دەۋىرگە ٍېٕىػىّىس خېٍي -وەٍٕىذە خىتبٍالر ٔېّە دېگەْ ئبز ئىذى
 “. ...ِۈغىۈٌگە توختبٍذىغبْ ئوخػبٍذۇ دەڭال ئبغىٕىٍەر

_ ! ھەرثىٍەر، ھەرثىٍەرٔي لورلۇتۇپ لبچۇرۇظ ئۇٔذاق ئبضبْ ئىع ئەِەش”
خىتبٍٕىڭ ئەڭ وۈچٍۈن ھەرثي _  ٔىڭ ضۆزىٕي ثۆٌذى، ‘خەۋەرچي’، ‘ضبلي’

لىطىٍّىرى غىٕجبڭذا دەڭال، ئۇالرٔىڭ ٔەچچە ِىڭ تبٔىىطي، ٔەچچە ِىڭ ئۇرۇظ 
 “...ئۆٍروپىالٍٔىرى، ٔەچچە ِىڭ زەِجىرىگي، 

ثۇ _ . ثوٌذى لوً ثىسٔي تۇال لورلۇتّبً، ئۇٔىڭغىّۇ ئبِبي لىٍغىٍي ثوٌىذۇ”
‘ ضۇالٍّبْ لبٌپبق’ئەگەر _ ٔىڭ گېپىٕي ثوٌىۋەتتي، ‘ ضبلي’، ‘ِوخوروىچي’لېتىُ 

تىٓ ثىرضي ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، ئۇٔي وېَىۋېٍىپ خبٌىغبْ خىتبً لىطىٍّىرىٕىڭ 
تبٔىىٍىرىٕىڭ، ئىطىىالتٍىرىٕىڭ تۇرغبْ ٍېرىگە -ئىچىگە وىرەتتۇق، ئۆٍروپىالْ

ھەروۈٔي ثىر پوٌىٕي پبرتٍىتىپ ٍولبتمىٍي ثوالتتي دەڭال، . ِىٕب وۆِۈپ چىمبتتۇق
ئۇ ِەغرۇر _ “ . ...ثىر ٍىٍغب لبٌّبً ھېچ ٔېّىطي لبٌّىغبْ ثوالتتي ثۇ گوٍالرٔىڭ

 .ھبٌذا ٍېٕىذىٓ گېسىت لەغىسىٕي چىمىرىپ ٔەغە ئوراغمب وىرىػتي
ِۇ روِىىٕي لوٌىذا ئوٍٕىتىپ ‘ ضبلي’دېذى _ . ِىىروپ دېگىٕە ِىىروپ”

ثىرىٕچي ٔوِۇرٌۇق وېطەٌٍىه ِىىروپىذىٓ تېپىۋاٌطبَ ٔەدە خىتبً _ تۇرۇپ، 
ئۀذى ئۇالر ثبظ لبتۇرۇظ _ “ !ئەضىىرى ٍىغىٍطب غۇ ٍەرگە چېچىۋىتەتتىُ

 .ئورٔىغب خبِخىَبٌغب وىرىػىپ وەتتي
ھبزىر ثىرالال ٔەچچە ِىڭ ئبدەِٕي تەڭ ئۇخٍىتىۋېتىذىغبْ ثىرخىً ”

ئۇٔي چېچىۋېتىپ ئبرلىذىٕال ھەِّىطىٕىڭ لوراٌٍىرىٕي . دورىالرِۇ ثبر دەٍذۇ
 “!ٍىغىۋاالتتۇق دەڭال

. ئوٌتۇرۇغتىىىٍەر ئۀذى زاِبٔىۋى خۇراپبتالر ئىچىگە پېتىػمب ثبغٍىغبٔىذى
خبتب چۈغۈٔۈپ لبٌّبڭ، خۇراپبتمب ثىٍىّطىسٌەرال پېتىپ لبٌّبً، ثۇ تۈردىىي 

ئۀە غۇ ضەۋەپتىٓ ٔۇرغۇْ ئبلىٍٍىرىّىس . ئېٕجىٕېرٌىرىّىسِۇ پېتىپ لبالالٍذىىەْ
ھېٍي خىتبً ئبق وۆڭۈٌٍۈوٍىرىگە، ھېٍي ة د ت وىػىٍىه ھولۇق لبٔۇٍٔىرىغب، 

ھېٍي خىتبٍالرٔىڭ دېّووراتىه ضبٍالَ تۈزۈِىٕي تىىٍىػىگە، ھېٍي دۇَٔب 
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دېگۀذەن خبِخىَبٌالرغب ثېرىٍىپ خەٌمىّىسٔي ... جبِبئەتچىٍىىىٕىڭ ٍبردىّىگە، 
ٍېرىُ ئەضىردىٓ ئبرتۇق ۋالىتتىٓ ثوٍبْ پەپىٍەپ وەٌّىذىّۇ؟ ِبٔب ثۈگۈْ 

خەٌمىّىسٔىڭ خېٍي وۆپ لىطّي چەتئەٌٍەردە جېٕىٕي ئبراْ ثېمىپ ٍۈرگەْ 
ِۇھبجىرٌىرىّىسدىٓ زور ئۈِىذٌەرٔي وۈتۈپ ٍۈرِەِذۇ؟ ثۇ ئوٌتۇرۇغتىىي 

.  ٌەرِۇ ئۀە غۇٔذاق خبَ خىَبٌالر دېڭىسىذا ئۈزۈپ ٍۈرِەوتە ئىذى‘ۋەتۀپەرۋەر’
ھەتتب ئۇالرٔىڭ خبَ خىَبٌٍىرىغب ٍبغبچئبت دەِذۇ، خبضىَەتٍىه گىٍەَ دەِذۇ، 
ضىھىرٌىه چەٍٕەن دەِذۇ، ئىػمىٍىپ چۆچەوٍەردىىي ٔەرضىٍەرِۇ ئبرىٍىػىپ 

 . ...ئوتتۇرىغب تۆوۈٌّەوتە ئىذى
 دوضتٍىرىٕىڭ گېپىٕي ئبراْ توختبتتي، ‘خەۋەرچي’_ ! ئبغىٕىٍەر، ئبغىٕىٍەر”

ئبغىٕىٍەر، ئۇٔذاق ثوٌّىغۇر گەپٍەرٔي لوٍۇپ ثوٌىذىغبٔىراق گەپٕي _ 
 “!لىٍطبڭالرچۇ

 “دېگىٕە ئەِىطە، ٔېّىىەْ ئۇ ثوٌىذىغبْ ئىػالر؟”
ئۇالر دۇَٔبدىىي ئەڭ ! چەتئەٌٍىه، غۇ چەتئەٌذىىي تەغىىالتٍىرىّىس”

ِەْ ئۆتىەْ . وۈچٍۈن دۆٌەتٍەرٔىڭ ھۆوۈِەتٍىرىٕي ئەٍۋەغىە وەٌتۈرىۋېتىپتۇ
ٍىٍالردا ئبٌّۇتىغب ثبرغىٕىّذا ثۇ توغرىطىذا لىٍىٕىۋاتمبْ ٔۇرغۇْ ئىػالرٔىڭ 

رەضىٍّىرى ثىٍەْ ثېطىٍغبْ ئبجبٍىپ . خەۋەرٌىرىٕي گېسىتٍىرىذىٓ ئولۇغبٔىذىُ
ھەتتب ئبِېرىىىٕىڭ پبرالِېٕت لۇرۇٌتىَىغىّۇ وىرىپ ! ئىػۀچىٍىه خەۋەرٌەر دەڭال

ئۇالرٔىڭ ثۇ تۈردىىي ھەرىىەتٍىرى ثۇ . الٍىھىٍىرىٕي ضۇٔبٌىغبٔالر ثبر ئىىەْ
تېخي ٍېمىٕذىال ثىر الٍىھۀي . وۈٍٔەردىّۇ تبزا ئەۋىجىگە چىمىپ راۋاجالّٔبلتىىەْ

ئۇالرٔىڭ پبرالِېٕتىغب ضۇٔغبٔىىەْ، ئبراْ ثىر ئبۋاز وبٍِىك لىٍىپ تەضتىمالّٔبً 
غۇ پىرىسدېٕت ضبٍٍىّي . لبپتۇ دەڭال، ثوٌّىطب لبٌتىص ئىػالر ثوٌۇپ وېتەروۀذۇق

ِبٔب غۇالرٔىڭ ئىػٍىرى چولۇَ ثىسٔي ئبزاد . ثەوال تبلىػىپ لبٌغبْ گەپ
 “. ...لىٍذۇراالٍذىغبٔذەن لىٍىذۇ

 “...ئبڭٍىطبَ پۈتۈْ ئەرەة دۇَٔبضىّۇ ثىسگە ٍبردەَ ثېرىػٕي پىالٔالپ ”
 “...تۈروٍەرچۇ تۈروٍەر، ئۇالرِۇ جىُ تۇرِبً”

“... ...” 
لبضىُ ثىرچەتتە . تبرتىػالر تۈگەٍذىغبٔذەن ئەِەش ئىذى-ثۇخىً تبالظ

. ئوٌتۇرۇپ، ِىَىغىذا وۈٌگىٕىچە ئۇالرٔىڭ لۇرۇق گەپٍىرىٕي ئبڭالپ ئوٌتۇراتتي
پوتوٌىىذىىي ثۇ . ٔىڭ ئبٌذىذىىي پوتوٌىىغب لبراپ لوٍبتتي' ضبلي'پبتال -پبت
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تبالدا ئوثذأال لبراڭغۇ . ھبرالّۇ لېرىػمبٔذەن زادىال تۈگەٍذىغبٔذەن ئەِەش
دوضتٍىرىٕىڭ ضۆھجەتٍىرى ئبجبٍىپ ئبتوَ ثوِجىطي، . چۈغۈپ لېٍىۋاتبتتي

وبئىٕبتتىٓ وەٌگەْ ِەخطۇش ئۇٍغۇرالرغىال ٍبردەَ لىٍىذىغبْ خبضىَەتٍىه ئبدەَ، 
توڭتەً لىٍىۋىتەٌەٍذىغبْ لبٌتىص ثوِجىالر، -ثىر غەھەرٔي ثىرال ۋالىتتب ئوڭتەً

ٍوٌذىٓ تېپىۋاٌىذىغبْ ثىر تبغبر ٔەق پۇي، ئەڭ چىراٍٍىك لىسالر، ئبِېرىىىٕىڭ 
ِىڭٍىغبْ ثوِجبردىّبٔچي ئۆٍرۇپىالٍٔىرىٕىڭ خىتبً ھەرثي ثبزىٍىرىغب ثوِجب 

ٍبغذۇرىۋېتىػي، تەٍۋۀٍىىٍەرٔىڭ چوڭ لۇرۇغٍۇلىغب ھۇجۇَ لىٍىػي، دېّووراتىه 
خىتبٍالرٔىڭ ھبوىّىَەتٕي تبرتىۋېٍىػي، ِوڭغۇٌالرٔىڭ، ِبٔجۇرالرٔىڭ ٍبوي 

تىجەتٍىىٍەرٔىڭ ِۇضتەلىً ثوٌۇپ خىتبٍٕىڭ ثۇ تەرەپٍەرگە وېٍىع ٍوٌىٕي توضبپ 
لوٍۇغي، ھىٕذىطتبٕٔىڭ تىجەت دۆٌىتي لۇرۇپ ثېرىّىس، ِېىّبخۇْ ضىسىغىٕي 

ھەتتب دۆٌىتىّىسٔىڭ ... ئىػمب ئبغۇرىّىس دەپ خىتبٍالرٔي جەٌىپ لىٍىۋېٍىػي، 
ٍېڭي ئىطّي، دۆٌەت ثبٍرىغىّىسٔىڭ ٍېڭي الٍىھېطي، دۆٌەت غېرىّىس، ھۆوۈِەت 

ئىع لىٍىپ ئۇالر ھەِّىٕي ئبرىالغتۇرۇپ، ھېٍي ... غەوٍي، دۆٌەت تۈزۈِىّىس، 
ئبزادٌىك وۈٍٔىرىّىسگە، ھېٍي دۇَٔبغب، ھېٍي جەڭ ِەٍذأٍىرىغب، ھېٍي 

دېگۀذەن ئبرىالغتۇرۇپ ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ ۋەتىٕىّىسٔي ئەتىال ... پبھىػىخبٔىالرغب، 
 . ئبزاد لىٍىۋېتىذىغبٔذەن ھبٌغب وەٌتۈرۈغۈپ ئبٔذىٓ ئوٌتۇرۇغتىٓ تبرلبغتي

 . ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئىٕتبٍىٓ خوغبي، ِەغرۇر لىَبپەتتە ئۆٍذىٓ چىمتي
ئۇالر ’. ئۀذى ئۇالرٔي تبالدا تۈگىّەش تەوػۈرۈغٍەر وۈتۈپ تۇراتتي

 . لبضىّٕىڭ غېّي غۇٔىڭذىال لبٌغبٔىذى‘ضبالِەت ٍېتىپ ثبراالرِۇ؟-ئۆٍٍىرىگە ضبق
ئۇھ خۇداٍىُ، ثېػىُ پبرتالپ وېتىذىغبٔذەوال ثوٌۇپ وەتتي ثۇ ِەضٍەرٔىڭ ”

 “ثۇ ئبغىٕىٍىرىڭىس ٔېّە دېگەْ الۋزا وىػىٍەر ثۇ؟. گېپىذىٓ
جېٕىُ خبضىَەت، ضىس تېخي ثىٍّەً ٍۈرەِتىڭىس؟ ِبٔب ِۇغۇالر ثىسٔىڭ ”

ثىس ئۀە غۇٔذاق ئبدەٍِىرىّىسٔي . ئۇٍغۇر ٍېڭي زىَبٌىٍَىرىٕىڭ تىپىه ئۈٌگىٍىرى
جەِئىَەتتە . لۇتمۇزاالرِىسِىىىٓ دەپ جېٕىّىسٔي لوٌتۇغىّىسغب لىطتۇرۇپ ٍۈرىّىس

لبضىُ وېٍىپ خبضىَەتٕي _ ! ثۇٔىڭذىّٕۇ خبراپ ئبدەٍِىرىّىس وۈرِىڭالرچە ٍېتىپتۇ
جېٕىُ خبضىَەت، ثۇالر ثۈگۈْ ضىسٔي ثبر دەپ خېٍي تۈزۈٌۈپ _ لۇچبغٍىذى، 

لبٌغىٕي، ِۀّۇ ضىسٌەر ثىٍەْ تؤۇغۇغتىٓ ئبۋاي غۇالردىٓ پەرلىُ ٍوق ثىرضي 
ضىسٌەر ثىٍەْ تؤۇغمىٕىّذىٓ وېَىٕال ئبٔذىٓ ھبٍبتىّٕىڭ ِۀىطىٕي ھېص . ئىذىُ

ثىرىٕي -ئۇالر ئىىىىطي خېٍي وۈٍٔەردىٓ ثېرى ثىر_ “ .لىٍىػمب ثبغٍىذىُ
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 . ...وۆرِىگەچىە، چىڭ چبپٍىػىپ ئۇزۇٔغىچە ئوٌتۇرۇغتي
ٍېڭي ئبً ’غۇٔذىٓ ثىرلبٔچە ھەپتە ئۆتىۀذىٓ وېَىٕىي ثىر وۈٔي، 

 . ٔىڭ ثبرٌىك ئەزاٌىرى ٍۀە گۈٌجبھبرٔىڭ ئۆٍىگە ٍىغىٍىػتي‘لوغۇٔي
. ثۈگۈْ ثىس ٔۆۋەتتىىي ھەرىىەت پىالٍٔىرىّىس ئۈضتىذە ِۇزاوىرە لىٍىػىّىس”

دېذى گۈٌجبھبر ئەتىراپىذىىىٍەرگە ثىرلۇر وۆز ٍۈگۈرتۈپ چىمىپ، ئبٔذىٓ _ 
 ِبروىٍىك تبِبوب ‘وبِېً’ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئىػىبۋىٕىڭ تەوچىطىذىٓ ثىر لبپ 

ئبۋاي ئۆزىگە ثىرتبي چىمىرىپ . ئېٍىپ ئبغسىٕي لوپبٌٍىك ثىٍەْ ٍىرتىپ ئبچتي
 غىّۇ ثىرتبٌذىٓ ‘ٍبٔچۇلچي’ئبغسىغب لىطتۇرغىٕىذىٓ وېَىٓ، لبضىُ ثىٍەْ 

گۇٌجبھبرٔىڭ ٔبزۇن ثۇرٔىذىٓ لىسالرغب خبش ثوٌّىغبْ ثىر . چىمىرىپ ئۇزاتتي
ثۇٔىڭغب دىممەت لىٍىپ . غەوىٍذە ئبپپبق تبِبوب ئىطي پۇرلىراپ چىمّبلتب ئىذى

ئوٌتۇرغبْ لبضىُ، لوٌىذىىي تبِبوىطىٕي تۇتبغتۇرِبٍال ئبضتب وۈٌذأغب تىىٍەپ 
گۈٌجبھبر لبضىّٕىڭ ثۇ ھەروىتىٕي ضەزِىذى ئەتىّبٌىُ، پەرۋاضىسالرچە ئۆز . لوٍذى

ثىسٔىڭ ثۇ غوروب ئۆتىەْ ھەپتىذە وېچىٍىه _ . گېپىگە وىرىػىپ وەتتي
رازىۋىتىىغب چىمىپ، خىتبً لۇراٌٍىك پبتىروٌٍىرىٕىڭ ھەرىىەت لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي 

. ٔەتىجىذە ئۇالرٔىڭ ثىرِۇٔچە ئبجىس ٔولتىٍىرىٕىّۇ ضېسىپ وەپتۇ. وۈزۈتۈپ ثبلمبْ
لبرىغبٔذا پىالٍٔىك ۋە ضەگەوٍىه ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىٕىذىغبْ ثوٌطب، خىتبً 

. پبتىروٌٍىرىغب وېچىٍىه زەرثە ثېرىع پۇرضىتىٕىّۇ ٍبرىتىػمب ثوٌىذىغبٔذەن لىٍىذۇ
ثىرضىگە ضېٍىپ -ھەتتب لبراڭغۇ ووچىالردا ئىىىي گۇرۇپ خىتبً پبتىروٌٍىرىٕي ثىر

گۈٌجبھبر وۈٌذأذا تۇرغبْ _ . لوٍۇپ لېچىپ وېتىػىىّۇ  ثوٌىذىغبٔذەن تۇرىذۇ
تېخي تۇتبغتۇرۇٌّىغبْ تبِبوىٕي وۆردى ثوٌغبً ئەتىّبٌىُ، لبضىّغب ٍەر تىگىذىٓ 

لبراپ لوٍۇپ لوٌىذىىي تبِبوىطىٕي لبتتىك ثىر غورىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ تېخي 
_ ٍېرىّىغىّۇ وەٌّىگەْ تبِبوىطىٕي وۈٌذأغب ئىسىپ تۇرۇپ ضۆزىٕي داۋاَ لىٍذى، 

ئۇ خبضىَەت _ . ثۇ پىالٕٔي ئىػمب ئبغۇرۇغمب ضىٍەر ئىىىىڭالر زاٍب وېتىطىٍەر
ٍۀي دېّەوچىّۀىي، ضىٍەر _ ثىٍەْ لبضىّغب لبراپ لوٍۇپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 

زىَبٌىَالرٔىڭ وبالڭپبٍٍىغىڭالردىٓ ثۇٔذاق جىذدى ئىػالرٔي لبِالغتۇراٌّبٍطىٍەر، 
ثىىبرغب تۇتۇٌۇپ ٍبوي -ئبضبٔال ثىٍىٕذۈرۈپ لوٍۇپ، ھېچ ٔېّە لىٍّبٍال ثىىبردىٓ

. ثۇ ئىػالرغب ِۇۋاپىك ئەزا تېپىػىّىسغب توغرا وېٍىۋاتىذۇ. ئۆٌۈپ وېتىطىٍەر
 غوروىّىس ھۆددىگە ئېٍىپ ئىختىَبرىچە ‘ٍبٔچۇلچي’ھبزىرچە ثۇ ئىػالرٔي ثىسٔىڭ 

ٍبوي ضىٍەرٔىڭ ثۇٔذاق ئىػالرغب ئەضمبتمىذەن ثىرەر . ِىذىرالپ تۇرضۇْ
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 “ئەزاٌىرىڭالر ثبرِىذى؟
دەپ ضۆز ئبٌذى _ لبٍطي وۈٔىطي وېچىٍىه رازىۋىتىىغب چىممىٕىّذا، ”

وېچە لبراڭغۇٌۇغىذا ثىرضىٕىڭ ٍېٕىّذىىي ثىر ثىٕبٔىڭ _ ، ‘ٍبٔچۇلچي’
ووچب . ثبٌىىؤىذىٓ ضىرىٍىپ چۈغۈپ لېچىپ وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرۈپ لبٌذىُ

. ثېػىذىٓ وېٍىۋاتمبْ گۇڭگب ٍۇرۇغٍۇلتب ئۇٔىڭ چىراٍىٕي ئېٕىك وۆرۈپ لبٌغبٔىذىُ
 دەپ ضورىغىطي وېٍىپ ئۆزىٕي ئبرأال تۇتۇپ ‘وىّذۇ ئۇ؟’لبضىّٕىڭ ئىچىذىٓ _ 

 تبِبوىطىٕي وۈٌذأغب لېمىپ تۇرۇپ ‘ٍبٔچۇلچي’! ثۇِۇ ثىر ئىٍٍەتتە. تۇراتتي
ئۇٔىڭ ثۇٔذاق . ئۇ ثبٌىٕي ِەْ خېٍي ئوثذأال تؤۇٍّەْ_ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 

ئەتىطي . ئىػالرٔي ئوٍالٍذىغبٍٔىغىٕي پەلەتال خىَبٌىّغب وەٌتۈرِىگەْ ئىىۀّەْ
ئبخػبِذا، ھېٍىمي ثىٕبدا ئوٌتۇرۇغٍۇق ثىر خىتبً چۇجبڭي ئبٍبٌي ۋە ٍبٌغۇز ئوغٍي 

ٍۀە وېٍىپ ئۇ . ثىٍەْ ثىرٌىىتە ثوغۇزٌىٕىپ ئۆٌتۈرۈٌگۀٍىگىذىٓ خەۋەر تبپتىُ
-ئۇ چۇجبڭٕىڭ ئىچي. خىتبٍالرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭال لۇاللٍىرى وېطىۋېٍىٕغبّٔىع

غۇڭب، ثۇ ۋەلۀي ثۇ ٍىٍمي وۆرۈٌگەْ ئەڭ . ثبغرىٕىّۇ ثوغىتىۋەتىۀّىع
غۇٔىڭغب لبرىغبٔذا، ئۇ ثبال ثۇٔذاق . پبجىئەٌىه لبتىٍٍىك ۋەلەضي دېَىػىذىىەْ

ئىالھىُ ثىرەر ٍەرئبضتي لوغۇٔغب ئەزا . ئىػالرغب تبزا ِبش وېٍىذۇ دەپ ئوٍالٍّەْ
 “.ثوٌىۋاٌّىغبٔذۇ

ٌىذىٓ ثبغالپ ئۆزەڭٕىڭ تۇغۇٔذا اِەٍٍي، ئىػۀچ لىالٌىطبڭ، غۇ ة”
 .دېذى گۈٌجبھبر_ “ .لوغۇٔىڭٕي لۇرۇپ ئىع ثبغٍىۋىتەرضەْ

ثۈگۈٔگىچە ثىس رەضّي ثىر غەوىٍذە خىتبً ئەِەٌذارٌىرى تەۋەضىذىٓ ”
گۆرۆگە ئبدەَ ثۇالظ _ دېذى خبضىَەت، _ . گۆرۆگە ئبدەَ لبچۇرۇپ ثبلّىغبٔىذۇق

غەوىٍٍىرى ثىٍەْ خىتبً ئەِەٌذارٌىرىذىٓ ثەزى ٔەرضىٍەرٔي ئۈٔذۈرىۋېٍىػمب 
 “ثوٌّبضّۇدۇ؟

راش دېگۀذەن، ثۇ ٍېمىٕذا ثەزى خىتبً جبٌالتٍىرى ثەوال ھەددىذىٓ ”
ھەتتب ثۇٔذاق ۋەھػىٍىىٍەرگە ثىرلىطىُ ٍەرٌىه ِىٍٍىٌ . ئېػىپ وېتىۋاتىذۇ

ئۇٔذالالرٔىڭّۇ ٔوخوٌىطىٕي تبرتىپ . ِۇٔبپىمالرِۇ ئبالھىذە ٍبردەِچي ثوٌىۋاتىذۇ
ثۇ ئىػالرِۇ خۇددى خبضىَەت دېگىٕىذەن . لوٍۇظ ۋالتي وەٌذى دەپ ئوٍالٍّەْ

ئبدەَ لبچۇرۇظ، ۋاضتىٍىك زەرثە ثېرىع غەوىٍٍىرىذە ِەخطۇش لىٍىػمب 
ِۇٔبپىمالرٔىڭ تەپطىٍي -ِەْ ثۇ ھەلتە ثىرِۇٔچە جبٌالت. ثوٌىذىغبْ ئىػالر

دېذى لبضىُ ٍبٔچۇلىذىٓ ثىر وىچىه لەغەز _ “ .ئبدرىطٍىرىٕي تېپىپ لوٍغبٔىذىُ
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 .پبرچىطىٕي چىمىرىپ تۇرۇپ
. توغرا دەٍطىٍەر، ثىس ثۇ جەھەتتىّۇ ۋەزىپە ثەٌگۈٌەپ ئىجرا لىٍىػىّىس وېرەن”

ثوٌۇپّۇ _ گۈٌجبھبر ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئەزاٌىرىغب وۆز ٍۈگۈرتىەچ دېذى، _ 
خەٌمىّىسٔي ٔبھەق جبزاالغمب پىالْ تۈزۈغۈپ ثېرىۋاتمبٔالر، جبزاالغمب 

لبتٕبغمبٔالرٔي ِىٍٍىتي، جىٕىطي، ۋەزىپىطي، ثىٍىّي، ٍېػي، ئىختىطبدىٌ ٍبوي 
ئىجتىّبئىٌ ئورٔىٕىڭ لبٔذاق ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ھەرگىسِۇ رەھىُ 

لىٍّبضتىٓ ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك چبرىالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئۆزىٕي، 
ئەتىراپىذىىىٍەرٔي ٍبوي ٍېمىٍٕىرىٕي لىطبش ئېٍىع ٍبوي ئبگبھالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ 

ثۇٔذالالرٔي . ِۇتٍەق تۈردە جبزاالغٕي ئىػمب ئبغۇرۇغىّىسغب توغرا وەٌّەوتە
ِۈٌىىگە تېٕىُ -ئېٕىمالپ چىمىپ، ئۇالرغب، ئۇالرٔىڭ ٍېمىٍٕىرىغب، ئۇالرٔىڭ ِبي

لبضىُ، ضىس لوٌىڭىسدىىي تىسىٍّىه ! تبپّبً ئېغىر زىَبٔالرٔي ضېٍىػىّىس الزىُ
ئبضبضىذا تېسٌىىتە ثىر تەپطىٍي جبزاٌىٕىذىغبْ ٔبِساتالر تىسىٍّىگي تۈزۈپ چىمىپ 

 “.وېٍەر لېتىٍّىك ٍىغىٍىػىّىسغب لبٌّبً ِبڭب ثېرىڭ
ثىس ھبزىرچە ِبٔب ِۇغۇ _ دەپ گەپ لىطتۇردى خبضىَەت، _ ِېٕىڭچە، ”

خىٍذىىي ئىػالر ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ، ئۆزىّىسٔي ووچب ھەرىىىتي ثىٍەْ 
غوغۇٌٍىٕىػمب چېٕىمتۇرۇپ، ئبٔذىٓ وېچىٍىه ھەرىىەتٍەرگە ئۆتطەوّىىىٓ 

ثوٌۇپّۇ وېچىٍىه ھەرىىەتٍەردە لۇراٌٍىك ثىۋاضتە تولۇٔۇغۇپ . دەٍّەْ
ئەگەر ِۇِىىٓ ثوٌطب، تىسىٍّىه . لېٍىػالردىّٕۇ ضبلالٔغىٍي ثوٌّبٍذۇ

چىمبرغىٕىّىسدا غۇ پبتىروٌالرٔىڭ ثىر لبٔچىطىٕي تىسىّالپ چىمىػمب تىرىػطىڭىس 
 “لبٔذاق لبضىُ؟

گۈٌجبھبر _ ! ھە-ثىسٔىڭ خبضىَەتّۇ ٍبخػي پىىىرٌەرٔي لىالالٍذىىەْ”
غۇٔذاق لىٍىڭ ئەِىطە لبضىُ، _ خبضىَەتىە لبراپ ثوَ ھىجىَىپ لوٍذى، 

وۈچىّىس ٍەتّەٍذىغبْ ٍبوي ثىسٔىڭ لوٌىّىسدىٓ وەٌّەٍذىغبْ ئوثىىتىپالرٔي 
وېٍەر لېتىٍّىك ِۇزاوىرىذە تبٌالپ چىمىپ خەٌمىّىس ئبرىطىغب تبرلىتىۋىتەرِىس 

دەپ ٍىغىٕٕي خۇالضىالپ، _ “ .ئۇٔذالالرٔىڭ جبزاضىٕي ثبغمىالر ثەرضۇْ. ثوٌّىطب
 .ثەزىٍەرگە ٍۀە ٍېڭي ۋەزىپىٍەرٔي ثېرىپ ٍىغىٕٕىڭ تۈگىگۀٍىگىٕي ئېالْ لىٍذى

ضورۇٔذىىىٍەر ثىرلۇر ٍەڭگىً ٔەپەش ئېٍىػىپ، چۇلۇرۇغۇپ ٍۈرۈپ تبِبلمب 
 .تۇتۇظ لىٍىپ وېتىػتي

ئەِّب جوزىذا ثىرلبٔچە غىػە ئېطىً . ثۈگۈٔىي ضورۇٔذا ھبراق ئىچىٍّىذى
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تۇال لوٍۇٌغبْ ھبٌذا -تبتٍىك ھبرالالر ئبغسى ئېچىٍغبْ، روِىىالرغب ئبز-ۋىطىي
ئۈضتي ثېػىٍىرىغب ئەتتىردەن ضېپىپّۇ ئېٍىػمبچمب، ئۆً ئىچي ضېطىك . تۇردى

جوزىذىىي ھبراق پوتوٌىىٍىرىغب گۈٌجبھبردىٓ . ھبراق پۇرۇلي ثىٍەْ توٌغبٔىذى
ثۇٍبلمب -پەلەت، ثىچبرە گۈٌجبھبر ئۇٍبق. ثبغمىٍىرى زادىال دىممەت لىٍىػّىذى

ئۆتىىٕىذە ثبغمىالردىٓ ٍوغۇرۇٔچە ھبراق پوتوٌىىٍىرىغب ِۇڭٍۇق وۆزٌىرى ثىٍەْ 
 . ...تەٌّۈرۈپ لبراپ، ئېھتىَبت ثىٍەْ تۇتۇپ لوٍبتتي

 
لبضىّٕىڭ ئبغىٕىٍىرى خېٍي ئبٍالردىٓ . ِەٌۇَ ثىر دەَ ئېٍىع وۈٔي ئىذى

ٍذىٓ ثېرى ائۇ، ٍبٌغۇز ئوٌتۇرۇپ ثۇ ثىرلبٔچە ئ. ثېرى ئۇٔي ٍوخالغّىغبٔىذى
توپالپ ٍۈرگەْ ٍېمىٕالغمىٍي ثوٌّبٍۋاتمبْ ٍبوي ئېٕىك ئبدرىطٍىرىٕي تبپبٌّبً 

وېٍىۋاتمبْ لبٔخور جبٌالتالر ھەلمىذە لوٌغب وەٌتۈرگەْ ِەٌۇِبتالرٔي خەٌمي 
ئبرىطىغب تبرلىتىۋېتىع ئۈچۈْ تىسىٍّىىتىىىٍەرٔىڭ تەپطىٍي ئبدرىص ۋە لىطمىچە 

 .جىٕبٍەتٍىرىٕي رەتٍەپ ٍېسىپ ئوٌتۇراتتي
ئەڭ ئبۋاي . وؤب ئۈٌپەتٍىرى ثىر ثېطىپ، ئىىىي دەضطەپ وىرىپ وېٍىػتي

 .ثوٌذى‘ ضبلي’وىرگىٕي پېػمەدەَ 
ئبدەَ ئەتىذىٓ وەچىىچىال لورلۇپ ! ٔېّە دېگەْ زىرىىىػٍىه وۈٍٔەر ثۇ”
ٍب ثىر ٍەرگە ئەروىٓ ثبراٌّىغبْ، ثىرەرضىٕىڭ ئۆٍىذىّۇ ئبراِخۇدا . ٍۈرگەْ

ئۇ، . رەضّىال غۇدۇڭػۇپ لبٌغبٔىذى‘ ضبلي’_ “ .ئوٌتۇرۇپ ثىرەر روِىب ئىچەٌّىگەْ
ئىػتبْ ٍبٔچۇلىذىٓ ثىر پوتوٌىب ٔبچبر ثىر ھبرالٕي چىمىرىپ، دوضٍىرى وەٌگىچە 

ئۇ، تىترەپ تۇرغبْ لوٌٍىرى ثىٍەْ . ثىرٔەچچە روِىب لېمىۋېٍىع ٔىَىتىذە ئىذى
غىػىٕىڭ ئبغسىٕي ِىڭ تەضتە ئېچىپ روِىىغب ضېطىك ھبرالٕي توٌذۇرۇپ گۈپال 

ئۇٔىڭ ئبچچىك ھبرالٕي ٍۇتمبٔذىىي ثۇ تۇرلىٕي لبضىُ ئەِەش، . لىٍىپ ئىچىۋەتتي
ئبٌۋاضتي وۆرضىّۇ لورلۇپ ٍەتتي لبت ئبضّبٕٔىڭ ئۈضتىگە لېچىپ وەتىەْ 

 .ٔىڭ چىراٍىذا ئبدەَ ضىَبلي لبٌّىغبٔىذى‘ ضبلي’! ثوالتتي
لبضىُ دوضتىٕىڭ چىراٍىغب لبراپ _ . ئۇ پوتوٌىبڭٕي ِبڭب تبغالپ لوً ئبداظ”

. ئىػىبۋىّذا خېٍي ٍبخػي ثىر داچۈً ثبردەن لىٍىۋاتبتتي_ ئۇٔىڭغب چىذىّىذى، 
دېگەچ ثېرىپ ئىػىبپتىٓ ئبالھىذە ئىػٍۀگەْ ثىر _ “ .غۇٔي ئېٍىپ ثېرەً ضبڭب

 .ٔىڭ ئبٌذىغب تىىٍەپ لوٍذى‘ ضبلي’پوتوٌىىٕي چىمىرىپ 
_ ! ثۇ ھبرالٕي ثىرەر ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ وۆرِىگۀىذىُ دېگىٕە! پبھ، پبھ، پبھ”
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تىترەپ تۇرغبْ لوٌٍىرى ثىٍەْ ئبٌذىراظ غىػىٕي ئېٍىپ ئبغسىٕي ‘ ضبلي’
پوتوٌىىٕىڭ ئبغسىٕي ئىتتىه ثۇرٔىغب تۇتۇپ چوڭمۇر ثىر . چىػٍەپال ئېچىۋەتتي

ئۇ _ . جىڭ ھبراق دېگەْ ِبٔب ِۇٔذاق ثوٌىذۇ دېگىٕە ئبداظ_ تىٕىپ پۇرىۋاٌذى، 
ئېطىً ’ئۇٔىڭ چىراٍي ثۇ . روِىىٕي توغمۇزۇپ گۈپال لىٍىپ ثىرٔي وۆتۈرىۋەتتي

تبزىّۇ ٍبخػي وەٌذى ثۇ ثىر _ تىّۇ ئبخػبغال ثبٍىمىذەن پۇرٌىػىپ وەتتي، ‘ ھبراق
لبضىُ دوضتىٕىڭ ثۇٔذاق تۈزۈٌۈپ _ ! لبرىّبِطەْ، تۈزۈٌۈپال لبٌذىُ دېگىٕە. روِىب

لبٌغىٕىذىٓ ئۇٔىڭ ئۆٌگەْ چىراٍي تېخىّۇ ٍبخػىرالّىىىٓ دېگۀٍەرٔي 
ئبغىٕىٍىرىّىس _ تبِبوىطىٕي تۇتبغتۇرغبچ دېذى، ‘ ضبلي’. خىَبٌىذىٓ ئۆتىۈزدى

. تۈٔۈگۈْ ضېٕىڭىىگە ٍىغىٍىػٕي دېَىػىۋاٌغبٔىذۇق. ھبزىر وېٍىذۇ ھەلىچبْ
دوضتىّىس ٔەغە دېگەْ غۇ تىسەوتىٓ ‘ ِوخوروىچي’لبرىّبِطەْ ئبداظ، ثىسٔىڭ 
ٍبِبْ ثوٌذى ئۇٔىڭغب، لبٔذاق لىٍطبق ثوالروىٓ ئۇ . تۈگۈغۈپال وەتتي دېّەِطەْ

ئۆزىٕىڭ ھبٌىّۇ ئۇٔچىٍىه ۋاً دېگۈچىٍىگي ‘ ضبلي’_ ‘ ئبغىٕىّىسٔي؟
لبضىُ ثۇ . وۆزى ئىػػىپ، لبرىذاپ ثبغمىچىال ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى-ٍۈز. لبٌّىغبٔىذى

ثۇ ئبرىذا، . ئبغىٕىٍىرىذىٓ پبت ٍېمىٕذا ئبٍرىٍىپ لېٍىػىذىٓ ثەوال ئۀطىرەٍتتي
 .لبٌغبْ ئىىىىطىّۇ وىرىپ وېٍىػتي

دا ئبغىٕىذارچىٍىك دېگەْ ٔەرضە تۈگەپ ‘ ضبلي’دېّىذىّّۇ، ثۇ ”
ئبالھىذە ٍوضۇْ _ “ !ثىسٔي ضبلٍىّبٍال ئىػٕي ثبغٍىۋاپتۇ ئەِەضّۇ. وېتىۋاتىذۇ

 ضۆزٌىگەچ وىرىپ پبٌىػوپىىطىٕي ضېٍىپ ثىر ‘خەۋەرچي’چىمىرىپ وىَىٕىۋاٌغبْ 
ئبغىٕىطىٕىڭ وىَىٍّىرى ِبٍٍىػىپ ‘ ِوخوروىچي’راش دېگۀذەن، . ٍبٔغب لوٍذى

وۆزٌىرى . ضۇر ثوٌۇپ غەٌىتىال وۆرۈٔەتتي-چىراٍىّۇ ضۇپ. پبرلىراپ تۇراتتي
 .چوڭمۇرالپ ئوغرىٕىڭىىذەوال خۇٔۈن پبرىٍذاٍتتي

‘ ِوخوروىچي’ثۇ ئبرىذا . ئۇالر ئۆٍگە وىرىپ ئىچىػىە تەٍَبرالٔذى
ٍبٔچۇلىذىٓ وىچىه ثىر تۈگۈوٕي چىمىرىپ تىترەپ تۇرغبْ لوٌٍىرى ثىٍەْ 

لۇٔبلتەن -ٍېػىپ، ٍېػىً رەڭٍىه ٍبڭبلتەن ثىر ووِۇالچٕي چىمىرىپ ثۇغذاٍذەن
لىٍىپ گېسىت لەغىسىذە ‘ تبرأچي’ئبٔذىٓ . ئۈزۈپ ئبٌمىٕىذا ئۇۋىالغمب ثبغٍىذى

ئورىۋاٌغبْ ٔەٍچە ئىچىگە وۆن تبِبوىطي ثىٍەْ ئبرىالغتۇرۇپ ثىرلبت تبِبوب، 
ئبٔذىٓ ٔەچچە تبي ضەرەڭگە ثىٍەْ . ثىرلبت ووِۇالچ لىٍىپ تىسىپ توغمبزدى

. الپىٍذىتىپ ٍبٌمۇْ چىمىرىپ پۈتۈْ ۋۇجۇدى ثىٍەْ ئىچىگە تبرتىػمب وىرىػتي
 .ئۇٔىڭ چىراٍي تېخىّۇ ثەتتەر ضبغرىپ لورلۇٔۇچٍۇق تۈضىە وىرىۋاتۆتتي
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دوضتىٕىڭ ‘ ضبلي’دېذى _ ! ٔەدىّٕۇ تبپتىڭ غۇ پبضىىٕب ٔەرضىٕي”
ئۆزەڭگە ھبً ثەرِىطەڭ _ ضبِبٔذەن ضبغرىپ وېتىۋاتمبْ چىراٍىغب لبراپ، 

ھېٍىّۇ چىراٍٍىرىڭ ھەٌىّە لورۇلٕىڭىىذەن . تۈگۈغۈپال وېتىطەْ ئبداظ
 “.ثۇ ٔەرضە ضبڭب ٍبراغّىذى. لورلۇٔۇچٍۇق تۈضىە وىرىپ لبپتۇ دوضتۇَ

پەٌىگىٕي ‘ ِوخوروىچي’_ ثۇ وۈٍٔەردە تۈگەغّىگەْ ٍۀە وىُ ثبر دەٍطەْ؟ ”
لبٍتىذىٓ چوڭمۇر ثىر ٔەچچىٕي تبرتىۋېٍىپ، ئبغسىذىٓ تۇتبغّبٍۋاتمبْ ِەغٕىڭ 

ضەْ ِبڭب دېگىچە _ وبٔىَىذىٓ چىمىۋاتمبْ ئىطتەن ئبپپبق ئىص چىمىرىپ تۇرۇپ، 
. ئبۋاي ئۆزەڭٕىڭ چىراٍىغب ثىر لبرىغىٕە، خبڭذىٓ چىممبٔذەوال لبرىذاپ وېتىپطەْ

ٍېمىٕذا ثىس -ِۇغۇ ِېڭىػىڭذا پبت! ضۀّۇ رەضّىال زاثوً ثوٌۇپ وېتىۋاتىطەْ جۇِۇ
 “.ثوٍتبلالر لوغۇٔىغب ئەزا ثوٌىػىڭذا گەپ ٍوق

ثىرٔەچچە ھەپتىذىٓ ثېرى ئۆٍىذە ثوٍتبق ٍبٌغۇز ‘ ضبلي’دېّىطەڭّۇ ثىسٔىڭ ”
چىٕىالرٔي وۆتۈرۈپ - ئبغخبٔب ئۆٍذىٓ چەٍٕەن‘خەۋەرچي’دېذى _ . تۇرىۋاتىذۇ

ثبٌىٍىرىذىٓ ِۇغۇ ھبرالٕىڭ تەِي -ئۇٔىڭغب خوتۇْ_ وىرىۋاتمبْ لبضىّغب لبراپ، 
 “.ثەورەن ِۇھىُ ثوٌۇپ لبٌذى

لوٌىذىىي ‘ ضبلي’دېذى _ ضەْ لبٌذىڭ ئۀذى ِبڭب تەرثىَە لىٍّىغبْ، ”
دېّىطەڭالرِۇ زېرىىىػتىٓ جېٕىُ _ ھبراق روِىىٕي ئبٍالٔذۇرۇپ ئوٌتۇرۇپ، 

ئبغىٕىٍەر، _ دەرھبي گەپٕي ثبغمب ٍبلمب ثۇرىذى، ‘ ضبلي’_ ... چىمبٍال دەپ تۇراتتي
ثۇ وۈٍٔەردە . ئەضٍىذە غۇ تېررورچىالرٔىڭ تۇتمبْ ٍوٌىّۇ خېٍي تۈزۈوتەن لېٍىذۇ

ئبدەَ ٍېّىگەْ ِبٔتىٕىڭ پۇٌىٕي تۆٌەپ ٍۈرگىچە، ثىرەر خىتبٍٕىڭ ِىڭىطىٕي 
 “!چېچىۋېتىپ ثوٌطىّۇ راھەت ئۆٌگەْ ٍبخػىّىىىٓ دەٍّەْ

پۈغمبلتىٓ _ لبضىُ چبً لۇٍغبچ دېذى، _ ٔېّە ثوٌذى ضبڭب ثۇ ٍېمىٕالردا؟ ”
چىممبٔذەوال ئۇ پبراوۀذىچىٍەرٔي ِبختىغىٍي تۇردۇڭغۇ؟ ثۇ ھبٌىڭ ثىٍەْ ثىرەر 

ئۇالرٔي زادىال ٍبخػي وۆرِەٍذىغبْ . تۈوي ٍوق ثبالغب لېٍىپ ٍۈرِىگىٓ ٍۀە
 “.گەپٍەرٔي لىالتتىڭ

لوٌىذىىي ‘ ضبلي’_ ثۇرۇٔمي گەپٍەر وىّٕىڭّۇ ئىطىذە تۇرۇپتۇ دەٍطەْ، ”
_ روِىىٕي وۆتۈرىۋېتىپ ئبغسىٕي لوٌىٕىڭ تەتۈرضي ثىٍۀال ضۈرتىەچ دېذى، 

ئولۇِىذىڭّۇ ھېٍىمي وىتبثالرٔي؟ ھە، راش، . ثۈگۈْ، ثۈگۈٕٔىڭ گېپىٕي لىٍىطەْ
ئۇ وىتبثالرٔي ضبڭب ثېرىّەْ دەپ ثەرِىگۀّىذىُ؟ ئۇ وىتبثتب ثىسدەوٍەرٔي 

لورلۇٔچبق خبئىٕالر دەپ وېطىپال ھۆوۈَ لىٍىۋەتىىٕىٕي دېطەڭ، ئەضٍىذە ثۇ 
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دېّىطىّۇ . لبٌپبلّۇ ثىسدەوٍەرگە خېٍي دۇرۇش وەٍگۈزۈٌگەْ لبٌپبلتەن لىٍىذۇ
ثىس راضتىٕال خىتبٍغب تەخطىىەغٍىه لىٍىپ لۇرضىغىّىسٔي ثېمىپ ٍۈرگەْ ِىٍٍىٌ 

ثىرضىگە -پبرازىتالردىٓ ثوٌّبً ٔېّە؟ راش، ئبخػبَ ئىذارىذىىي خىتبٍالرٔىڭ ثىر
پىچىرٌىػىپ تۇرۇپ دېَىػىەْ گەپٍىرىذىٓ لبرىغبٔذا، خىتبٍالرٔي ثوغۇزالپ، 

پبرتٍىتىپ ٍۈرگۀٍەر ئبرىطىذا ثىرِۇٔچە ئۇٍغۇر لىسٌىرىٕىڭّۇ ثبرٌىغىذىٓ گۇِبْ 
ثىسدەن غۇٔچە وۆپ ئەرٌەر تۇرغبْ ٍەردە، ثۇٔچە خەتەرٌىه . لىٍىػىذىىەْ

ئىػٍىرىّىسغب خۇتۇْ خەلٍىرىّىسٔىّۇ ضېٍىپ لوٍغبْ ثوٌطبق، ثۇ جبٕٔىڭ تبزىّۇ 
خىتبٍالرٔىڭ دېگىٕي راش ثوٌغىٕىذا، ئۇ لىسالرٔىڭ . لىّّىتي لبٌّىذى دەڭال

توۋۋا دېّەً ... ٍۈرىىي ثىس ئەر خەلٍەرٔىڭىىذىٓ خېٍىال ٍۇغبْ ثوٌطب وېرەن؟ 
 “.ثوٌّبٍذۇ ثۇ ئىػالرغب

 “ٔېّىگە توۋۋا دېّەوچىطەْ؟”
ٍب دەٍّۀذە، ٔېّە دېگەْ لورلّبش ٍۈرەوٍىه لىسالردۇ ئۇالر، زادىال ”

 “.ئىػۀگۈَ وەٌّەٍذۇ
_ “ ٍەتتي لىسٌىرىُ، ٔۇزۈگۈَ، رىسىۋأگۈي دېگۀٍەرگىّۇ ئىػۀّەِتىڭَب؟”

 .ئۇٔىڭغب لبراپ دېذى‘ ِوخوروىچي’
ِەْ ضىٍەرگە . ئبغىٕىٍەر، لۇرۇق گەپٕي لوٍۇپ جىُ تۇرۇڭالرچۇ ثىردەَ”

 ‘خەۋەرچي’دېگىٕىچە، _ “ .ئولۇپ ثېرىذىغبٔغب ثىرٔەرضە تېپىپ وەٌگۀىذىُ
ئۇٔي ‘ ضبلي’ٍېٕىذىٓ ثىرۋاراق ٔەرضىٕي چىمىرىپ ئەِذىال ئولۇغمب وىرىػىۋىذى، 

 :ئولۇغتىٓ توختبتتي
ئبٌذىّىسغب ھبرالٕي تىىٍەپ لوٍۇپ دىٕىٌ . لوً، ثوٌذى ئولۇِب ئۇٔي”

ثبٍب دېگىٕىڭذەن . تبرتىع لىٍىػطبق ٍبِبْ ثوٌىذۇ-ِەضىٍىٍەر ھەلمىذە تبالظ
چەتئەٌٍىىٍىرىّىس توغرىطىذىىي ٔەرضەڭ ثوٌطب ٍۀە ئولۇغىٕە، غۇٔي ئېٕىك ثىٍگىُ 

 “.ثبر ئىذى
ثوٌّىطب . ئۇٔچىٍىه خۇدادىٓ لورلىذىغبٍٔىغىڭٕي ثىٍّەپتىىۀّەْ”

 “ٍب؟-ئبٌذىڭذىىي پوتوٌىىٕي ئېٍىۋىتەٍّۇ
. غۇٔذاق دەپ لوٍطبَ ثىر دوِىالپال لبرىُ ثوٌىۋاٌّبڭالر ٍۀە. ثوٌذى، ثوٌذى”

غۇٔذاق دېگۀذەن ‘ ضبلي’_ . ثبٍب ِەْ ضورىغبٔغب ثىرٔېّە دەپ ثبلّبِطىٍەر لېٕي
غۇ _ لىٍطىّۇ ٍۀىال ئبٌذىذىىي پوتوٌىىٕي ئبضتب جوزىٕىڭ ئبضتىغب تىمىپ لوٍذى، 

تەغۋىمبت ۋارىمىذا چەتئەي وۈچٍىرىٕىڭ خىتبٍغب ثېطىُ ئىػٍىتىپ ثىسٔىڭ 
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ئىػٍىرىّىسٔي ھەي لىٍغۇزۇپ ثېرىع دېگۀذەن ِەضىٍىگە ثەوال ئۈِىذۋار 
لبرىغبٔذەن لىٍىػبِذۇ ٔېّە؟ دېّىطىّۇ ثۇ خىتبٍالرٔي غۇٔذاق ثىر وۈچ وېٍىپ 

غۇڭب، ئۇ ِبلبٌىذە . لوغالپ ثەرِىطە، ثىس خەق ثۇٔي زادىال وېٍىػتۈرەٌّەٍّىس
. ٍېسىٍغبْ ضىَبضىٌ جوغراپىَىٕي ئبالھىذە ِۇھىُ دېَىػىٕي ئېٕىك ثىٍگىُ وېٍىذۇ

 “ثۇ ِەضىٍە ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔىڭ جبْ ٍېرى ئەِەضّۇ؟
ٔەغىىەظ دوضتي، ثېػىٕي چۆوۈرۈپ ئوراۋاتمبْ ئىىىىٕچي پەٌەن 

ِوخوروىطىغب ضبٌغبْ ٍېػىً دأىچىٍىرىٕي تەوػىٍەپ تىسىع ثىٍەْ ثوٌۇپ 
 .وەتىۀىذى

ِېٕىڭچە ثوٌغبٔذا، ثۇ ۋارالتب ٍېسىٍغبٔالر چەتئەي وۈچٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىع ”
ئىػىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىس ئۈچۈْ ھەلىمەتۀّۇ ئبالھىذە ِۇھىُ 

دېّىطىّۇ لبٍطي ثىر . ئەھّىَەتىە ئىگە ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىپ ثېرىپتۇ
 دىٓ ئۆچ ئبٌىّىس دەپ ئبِېرىىب ‘لوغىېسەن ثىٕب پبجىئەضي’ٍىٍٍىرىذا َٔۇ ٍوروتىىي 

ئەضىەرٌىرى ئبفغبٔىطتبْ ثىٍەْ ئىرالمب وىرىپ خىتبٍالرٔي ثەوال ئباللسادە 
ثوٌۇپّۇ ثىسٔىڭ جۀوثىٌ لوغٕىّىس ثوٌغبْ پبوىطتبٕٔي خىتبً . لىٍىۋەتىۀىذى

تەضىرىذىٓ ئبٍرىۋېتىػىە تىرىػىۋاتمبٍٔىغي خىتبٍالرٔي ثەوال 
ئۇٔذىٓ وېَىٓ ٍۀە تۈروىَىٕىڭ ئبفغبٔىطتبٔغب ئەضىەر . ھۇٌۇلتۇرىۋەتىۀىذى

وىرگۈزىػي، ئورتب ئبضىَبغب ئبِېرىىىٍىمالرٔىڭ لوغۇْ تۇرغۇزۇغىغب ئۇرۇٔۇغٍىرى، 
غىّبٌي ئبتالٔتىه ئەھذىت تەغىىالتىٕىڭ ثۇٔذىٓ وېَىٕىي پبئبٌىَەت 

ٔىػبٔىطىٕي غەرلمە لبراپ وىڭەٍتىۋاتمبٍٔىغي خىتبٍالرٔىڭ ۋەتىٕىّىسٔىڭ غەرة ۋە 
جۀوة تەرەپٍىرىذىىي ئىتتىپبلتبغٍىرىٕي ٍوٌذىٓ چىمىرىپ لوٍۇظ خەۋىپىٕي 
وەٌتۈرۈپ چىمىرىپ، ۋەتىٕىّىسگە جىذدى غەوىٍذە ھەرثي ٍۆتىەغىە ِەججۇر 

ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي تۈروىَەدە، ٍبۋروپبدا، ئبِېرىىىذا تۇرىۋاتمبْ . ثوٌۇغمبٔىذى
ِۇھبجىر تەغىىالتٍىرىّىس لبٔبت ٍبٍذۇرىۋاتمبْ خەٌمئبراٌىك تەغۋىمبتٍىرىٕىڭ 

- دېّەوچىّۀىي، ثىس ثۇ ٍەردە ثىىبردىٓ. ٔەتىجىطي دېَىع ِۇِىىٓ ئىىەْ
ثىٍىػٍىرىّىسٔىڭ ثېػىغب ثبال تېرىپ -ثىىبرغىال ئۆٌۈپ ثېرىپ، ثىرِۇٔچە تؤۇظ

ٍۈرگىٕىّىسدىٓ، ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ لىٍىۋاتمىٕىذەن چەتئەي وۈچٍىرىٕي 
وۈغىۈرتۈپ خىتبٍالرٔي لورلۇتۇپ ثۇ ٍەردىٓ لبچۇرۇظ ِەخطىذىگە 

غۇٔذاق ثوٌغىٕىذا ثىسدىٓ ھېچىىُ گۇِبٍٔىٕبٌّبٍذۇ، . ٍېتەٌەٍذىغبٔذەن لىٍىّىس
_ “ .خىتبٍالر چەتئەٌٍىه ثىٍەْ ھەپىٍىػىّەْ دەپ ثىسگە چوٌىطي تەگّەً لبٌىذۇ
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 ِەغرۇر لىَبپەتتە ئەتىراپىذىىىٍەرگە ثىرلۇر وۆز ٍۈگۈرتۈپ چىمىپ، ‘خەۋەرچي’
 .غب ئىػبرەت لىٍىپ ثىر روِىب لۇٍذۇرۇپ وۆتۈرىۋەتتي‘ ضبلي’

دېذى _ ! ئبضّبٔذىىي غبزٔىڭ غورپىطىغب ٔبْ چىالپ تۇراٍٍي دېگىٕە”
ٍۀە ٍىرتىك پۇغمبلتىٓ چىممبٔذەوال گەپ لىٍىپ، ئبٔذىٓ ئۇ ‘ ِوخوروىچي’

_ لوٌىذىىي ِوخوروىطىٕي لبتتىك ثىر غورىۋېٍىپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 
دېگۀذەن، ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ لىٍىۋاتمبٍٔىرى توغرا ثوٌغىٕىذا، خىتبٍالر لورلۇپ 

لېچىع ئورٔىغب ٍۇرتىّىسدىىي ئەضىەر ضبٔىٕي ثۇرۇٔمىطىٕىڭ ثىر ھەضطىطىگە 
 “.ٍېمىٓ وۆپەٍتىپ ٔېّە لىالتتي؟ ِبٔب ثۈگۈْ ٔەگىال لبرىطبڭ لۇراٌٍىك خىتبً

ضېٕىڭ ِېڭىٍىرىڭٕي ٔەغىذىٓ ثۇٌغۇٔۇپ پىىىر لىالٌّبش . توغرا دەٍطەْ”
 “لبٔذاق؟- ثوٌۇپ وەتتىّىىىٓ دېطەَ، ئبزراق لبٌغبٔذەوّۇ

ثبٍىمي _ لبضىُ گەپىە ئبرىالغتي، _ . ثوٌذى لىٍىڭالر ثۇ ثوٌّىغۇر گەپٍەرٔي”
غۇ دىٓ توغرىطىذا ٍېسىٍغبٍٔىرىٕىّۇ ثىر ئولۇپ ثبلّبِطەْ؟ ھەرلبٔچە دېگەْ 

 “.ثىٍەْ، ثىس ثەرىجىر ِۇضۇٌّبْ ثبٌىٍىرىغۇ
، روِىىٕي لوٍۇپ ئبٌذىذىٓ ‘ضبلي’لوٌىذىىي روِىىٕي ثوغىتىپ تۇرغبْ 

 :ٍىراغبراق ئىتتىرىپ لوٍذى
ثىسٔي لبٔذالّۇ ِۇضۇٌّبْ دېگىٍي ثوٌطۇْ؟ ! ِۇضۇٌّبْ ثبٌىٍىرىّىع تېخي”

ِۇضۇٌّبْ دېگەْ ! ئىچىػىّىس ھبراق، چېىىػىّىس ٔەغە، لىٍىۋاتمىٕىّىس پبغىۋازٌىك
ثەظ ۋالىت ٔبِىسىٕي تبغٍىّبٍذىغبْ تەلۋادار، ٍبٌغبْ ضۆزٌىّەٍذىغبْ، ِۇالٍىُ، 

ثىسچۇ؟ ثىس . رەھىّذىً، ھبراِغب ٍېمىٓ ٍوٌىّبٍذىغبْ وىػىٍەردىٓ ثوٌىػي وېرەن
ھە، غۇ تېررورچىالرٔي ! دېگەْ خىتبٍالردىّٕۇ ثەتتەرٌىػىپ وەتىۀٍەرِىس

دېّەِطەْ، ثوغۇزالۋاتمبْ، ئۈچەً ثبغرىٍىرىٕي چۇۋىۋېتىپ ثبرغبْ، ثۇٔذاق ئبدەَ 
. لېٍىپىذىٓ چىممبْ ئىػالر ٍۀە غۇ ثىسدىٓ چىمّىذىّۇ؟ ثىس خەلٕي دېّەٍال لوً

دۇَٔبدىىي غۇٔچە وۆپ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لبٍطي ثىرضي ثىسدىٓ تۈزۈگىرەن؟ 
ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال ئبِېرىىىٕىڭ، ٍبۋرۇپبٌىمالرٔىڭ، ھەتتب رۇش، ٍبپوْ، 

خىتبٍالرٔىڭ لوٌىغب لبرىػىپ ٍۈرِەِذۇ؟ ضىٍەردىٓ لبٍطي ثىرىڭالر وۆردۈڭالر 
 دەپ ٍېسىٍغبْ ثىرەر ٔەرضىٕي ‘ِب دې ئىٓ ِۇضۇٌّبْ دۆٌىتي’لېٕي، 

 “...ضېتىۋاٌغىٕىڭالر ٍبوي وۆرگىٕىڭالر ثبرِۇ؟ 
خۇرِب، _ ، ‘خەۋەرچي’ٔىڭ گېپىٕي ثۆٌذى ‘ ضبلي’دەپ _ ِەْ وۆردۈَ، ”

“... 
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 “. ...ِۀّۇ وۆردۈَ، ِب دې ئىٓ تۈروىَە دېگەْ پېچىٕە ثبر ئىىەْ”
ھېٍىّۇ ٍبخػي، _ لبٍتب گېپىٕي تبرتىۋاٌذى، ‘ ضبلي’_ چبخچبلٕي لوٍۇڭالر، ”

ثوٌّىطب . ئۇ ِۇضۇٌّبْ دۆٌەتٍىرىٕىڭ ثىرِۇٔچىطىغب خۇداٍىُ لبراِبٍٕي ثەرگۀىىەْ
ِۇضۇٌّبٔالر، ! تېخىّۇ ۋەٍراْ ثوٌىذىغبٍٔىمي تۇرغبٔال گەپ. ٔېّە لىالر ثوٌغىَذىىىٓ

ثىس خەق ئۆٌگۀذە ٔبِىسىّىسٔي چۈغەرتىع ئۈچۈٔال ِۇضۇٌّبْ ثوٌىۋاٌىّىس ... 
 “!ھەلىچبْ

ثىس پەلەت ئۆٌۈَ _  ئورٔىذىٓ تۇرۇپ، ‘خەۋەرچي’دېذى _ راش دەٍطەْ، ”
گوٍب ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ۋەزىپىطي ئۆٌۈغال . ئۈچۈٔال ِۇضۇٌّبْ ثوٌىۋاٌىّىس
ئەگەر ِۇضۇٌّبٔذارچىٍىك ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ . ثوٌىذىغبٔذەن گەپ لىٍىػىّىس

ئبٔذىٓ ئەضمبتىذىغبْ ثوٌطب، خۇداٍىُ ثۇ دۇَٔبٔي ٔېّىػمب غۇٔچە ِۇرەوىەپ 
لىٍىپ ٍبرىتىپ ثىسگە ئبِبٔەت لىٍذىُ دەٍذۇ؟ غۇٔچە وۆپ پەٍغەِجەرٌەرٔي 

ٔي ٔېّىػمب چۈغۈردى؟ ھېچ ٔېّە لىٍّبً « لۇرئبْ»ٔېّىػمب ئېۋەرتىپ تۇردى؟ 
جۀىّبزدا ئوٌتۇرۇپ ثۇ دۇَٔبٌىك ئىّتىھبٔىغب لبتٕىػىۋاتىّەْ دەٍذىغبْ 

ِۇضۇٌّبٔچىٍىمٕي خۇداٍىّّۇ ٍبخػي وۆرِىطە وېرەن؟ ِېٕىڭچە، ثىس 
 “.ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئېڭىذا ثىر ِەضىٍە ثبردەوال لىٍىذۇ

ئۀذى ثۇ روِىىالرٔي ! ئبغىٕىٍەر، ضىٍەر ثۈگۈْ ئىػٕي ثۇزدۇڭالر جۇِۇ”
ھېچٕېّە لىالٌّىطبلّۇ، دىٓ ئۈضتىذە پبراڭ ثوٌغبٔذا . ٍىغىػتۇرِبً ثوٌّىذى

ئۆزىچە ‘ ضبلي’_ “ .ثوٌطىّۇ ئبٌذىّىسدىٓ ھبرالٕي ئېٍىۋەتىىٕىّىس تۈزۈن
 .روِىىالرٔي ٍىغىػتۇرۇپ ئىػىبپمب تىمىػمب ثبغٍىذى-غۇدۇڭػۇپ ٍۈرۈپ پوتوٌىب

_  ئبغىٕىطىگە لبراپ، ‘خەۋەرچي’دېذى لبضىُ _ . دېگىٕىڭٕىڭ ٍوٌي ثبر”
 “...خۇداٍىُ ثىسٔي ثۇ دۇَٔبغب ٔېّىػمب ئېۋەتتي؟ 

ئبرىّىسدا ئىچّىگەْ ضەْ ثوٌغىٕىڭ . ھە، ئۀذى ئەلٍىڭٕي تبپتىڭ لبضىُ”
لېٕي . ئۈچۈْ ثۇ ھەلتە گەپ لىٍىػمب توغرا وەٌگىٕىذىّۇ ضەْ لىٍىػىڭ وېرەن

جوزىذىىي تبتٍىك ‘ ضبلي’_ “ .دېگىٕە، ثۇ ھەلتە ضېٕىڭ گېپىڭٕي ئبڭالپ ثبلبٍٍي
 .تۇرۇِالردىٓ ٍىگەچ لبضىّغب لبرىذى

راش دېگۀذەن، ثۈگۈٔىي ئىطالَ لبراغٍىرىذا لبٔذالتۇر ثىر چبتبق ثبر ”
ثۇرۇٔمي ئىطالَ لبراغٍىرى ئىٍّىٌ . پبتال ئوٍالپ لبٌىّەْ-دېگۀٕي ِۀّۇ پبت

-ئەِّب ئوْ. تەرەلىَبتٕىڭ ٍۈوطىٍىػىگە ئەگىػىپ ِۇوەِّەٌٍىػىپ ثبرغبٔىىەْ
ئوْ ئىىىىٕچي ئەضىرٌەردىٓ ثبغالپ ئىٍّىٌ تەتمىمبت ئىػٍىرى ٍېڭي ئىسدىٕىع 
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ثبضمۇچىغب ِۇھتبج ثوٌىۋاتمىٕىذا، ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ ئىٍّىٌ تەتمىمبتٍىرى توختبپ 
ٔەتىجىذە، . لېٍىع، ھەتتب چېىىٕىع ثبضمۇچىغب وىرىپ لبٌغبٔذەن وۆرۈٔىذۇ

ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ دىٕىٌ وۆزلبرغٍىرىّۇ ثىرخىً لبتّبٌٍىممب وىرىپ لېٍىپ، تب 
ثبٍىمي ضۇئبٌالرٔىڭ ئەضٍي . ثۈگۈٔگىچە داۋاٍِىػىپ وەٌگۀٍىگىٕي ضەزدىُ

ٍۀي، ثۇ دۇَٔبغب ثىسٔي . ِۀجەضىٕي ِبٔب ِۇغۇ جەھەتتە تەھٍىً لىٍىػمب ثوٌىذۇ
ٔېّىػمب ٍبراتتي؟ ثۇ ِۇرەوىەپ ئەِّب توٌۇق لبٔۇٔىَەتٍىه ثىر دۇَٔبٔي ثىسگە 

ٔېّىػمب رىطك لىٍىپ ئبِبٔەت لىٍىپ ثەردى؟ ثىسٔىڭ ثۇ ِېڭىّىسٔي ٔېّە ئۈچۈْ 
غۇٔچە ِۇرەوىەپ ھۈجەٍرىٍەر ثىٍەْ لۇراغتۇرۇپ ثەرگەْ؟ ثۇ ئبٌەِذىىي 

ِبددىالرٔي ٔېّە ئۈچۈْ ئېٕېرگىَەٌەر ھبٌىتىذە، جىطىّالر ھبٌىتىذە، ِبٌېىۈال، 
الردىٓ ٍبراتتي؟ خۇدا وبئىٕبتمب ثۇ ... ئبتوَ، ٍبدرو زەررىچىٍىرى، فوتوْ، 

ِبتېرىَبٌالرٔي پەٍذا لىٍىپ، ثىسٔي ئۇالردىٓ خبٌىغبٔچە پبٍذىٍىٕىػمب، ئۇالردىٓ 
توٌۇق پبٍذىٍىٕىپ ئىػٍىرىّىسٔي تېخىّۇ ئبضبٔالغتۇرۇغمب ثوٍرۇق لىٍّىذىّۇ؟ غۇ 

ثىر ئەڭ ِۇوەِّەي وبئىٕبتٕي ٍبراتمۇچي ئىىۀٍىىىٕي -ئبرلىٍىك خۇدأىڭ ثىردىٓ
تؤىۋېٍىػىّىس، غۇ ئبضبضتب ئىرادىّىسٔي، ئېتىمبتىّىسٔي ضىٕبغمب ثوٍرۇق لىٍغىٕي 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ خۇدا ثىسگە ئبِبٔەت لىٍغبْ ثۇ ثبٍٍىمالرٔي ثىٍىػىّىس، . ِۇلەررەر
پبٍذىٍىٕىػىّىس ۋە ئىػٍىتىع لبٔۇٍٔىرىٕي، ثىٍىٍّىرىٕي، تېخٕىىىٍىرىٕي 

ثوغبغّبً، ٍېٕىۋاٌّبً، جبپبضىذىٓ لورلّبً ئۆگۈٔۈظ، ثىٍىۋېٍىع، وەغىپ 
ثوٌّىطب خۇداٍىُ لىٍىذىغبٔغب ئىػي ٍوق . لىٍىع ۋە پبٍذىٍىٕىػالرٔي ۋەزىپە لىٍذى

ثۇخىً ئېٕېرگىَىٍەرٔي، ضېىؤتىغب ئۈچ ٍۈز ِىڭ وېٍوِېتردىٓ ئۇچۇپ 
لبٔۇٔىَەتٍىه ھەرىىەت لىٍىذىغبْ ئبتوَ ٍبدرۇضي، ئېٍېىترؤالر، ئۇالرٔىڭ 

ھەرىىەت ئورثىتبٌىرى، فوتؤالرٔي ٍبراتمبْ ثوٌّىغىَذى؟ ۋەٍبوي ئۇالرٔي 
دىٕطىسالر پبٍذىٍىٕىپ خۇداغب ئىػىٕىذىغبْ ثىس ِۇضۇٌّبٔالرٔي ثوزەن لىٍىپ 

ئوٍٕىطۇْ دەپ ثەرِىگۀذۇ؟ ثۇ دېگۀٍىه ِبددىٌ دۇَٔبٔي، وبئىٕبتٕي ئۆگەْ، 
دېّىطىّۇ خۇداٍىُ ثىسگە ثۇ ِىٍَؤٍىغبْ . وەغىپ لىً ۋە ئىػٍەت دېگەْ گەپ

وىتبثالرغب ٍېسىٍىذىغبْ ثىٍىٍّەرٔي ضىغذۇرۇپ وېتەٌىگىذەن ِۇوەِّەي 
ئىػٍەٍذىغبْ ِېڭىّىسٔي ثېػىّىسغب ضېٍىپ ثىر ئۆِۈر وبۋىذەن وۆتۈرۈپ 

... وۈٌىە، -ٍۈرۈغىّىسگە ثەرِىگۀذۇ؟ ٍبوي ثۇ ِېڭىّىسٔي پۇي، ِبي، ئوٍۇْ
دېگۀذەوٍەر ثىٍەْ توٌذۇرۇپ وېٍىڭالر دەپ ثەرِىگەْ ثوٌغىَذى؟ ئۇٔي لۇرۇق 

ھەتتب ئەڭ چوڭ . وۆتۈرۈپ ثبرضبق، ئبخىرەتتە چولۇَ ئۇٔىڭ ضورىمىغب لبٌىّىس
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ئۈضتۈْ لىٍىۋەتىىذەن -ئوٍالپ وۆرۈڭالر، دۇَٔبٔي ئبضتىٓ! ضورىغىذا لبٌىّىس
ثىٍىٍّەرٔي وەغىپ لىٍغبْ ئەٍىٕىػتېَىٕٕىڭ ِېڭىطىّۇ ئۆٌگۈچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمتب 

ئەگەر ئۇٔىڭذەن ِېڭە . ثەظ پىرضۀتي ئىػٍىتىٍگۀىىەْ-ئبرأال ئۈچ
ئىػٍىتەٌەٍذىغبْ ئبدەِذىٓ ثىرال ۋالىتتب ٍۀە ئوْ وىػي ثوٌغىٕىذا ٍۀە لبٔچىٍىه 

ئۆزگىرىػٍەرٔىڭ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ِۆٌچەرٌىَەٌەِطىٍەر؟ ھبٌجۇوي، ثىس 
ثىس ئۇٔچىٍىه ! ٍىگىرِە ِىٍَؤذىٓ غۇٔذاق زاپبش ِېڭىّىس ثبر-ئۇٍغۇرالرٔىڭال ئوْ

وەغپىَبت تۇرِبق، غۇ ئۆٌۈِتۈن خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇغٕىڭ ٍوٌي 
ثۇٔىڭ ئبخىرەتتىىي ضورىغىٕي ئۀذى . ئۈچۈّٔۇ ثۇ ِېڭىٕي ئىػٍىتەٌّەٍۋاتىّىس

 “ھېطبپالپ ثېمىڭالرچۇ؟
ئەضٍىذە ضورۇٌىذىغبْ ھېطبپ . دېگىٕىڭٕىڭ خېٍي جېٕي ثبر گەپٍەر ئبداظ”

-خۇداٍىُ ضۀذىٓ پۇي_ گەپ لىطتۇرۇپ، ‘ ضبلي’دېذى _ . غۇ ثوٌطب وېرەن
ِىڭەڭگە لبچىٍىغبْ خۇدأىڭ ئۇٌۇغٍىغىٕي ئىطپبتالٍذىغبْ . ِېٍىڭٕي ضورىّبٍذۇ

ثىٍىّىڭٕي، ئۇ ثىٍىّذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثبغمىالرغب خۇدأىڭ ئۇٌۇغٍىغىٕي وۆرضىتىپ 
 “!ثۇٔىطي ئېٕىك. ثېرىذىغبْ ٍبخػىٍىمٍىرىڭٕىال ضوراٍذۇ

ئۇٔذاق ثوٌطب، خۇدا ثىسدىٓ تبپػۇرغبْ ثۇ ئبٌەِٕي تؤۇظ، ئۇٔي وەغىپ ”
لىٍىع ۋە ئۇٔىڭذىٓ ٍبخػي ئىػالردا پبٍذىٍىٕىػٕي ثىسگە ئىّتىھبْ لىٍىپ 

ثەرگەْ ثوٌطب، ثىس ثۇٔذاق ثىٍىُ، ثۇٔذاق تېخٕىىىٕي ئۆگۈٔۈظ، وەغىپ 
لىٍىػٕىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك ِۇھىتىٕي ٍبرىتىػىّىس، ئۆزىّىسگە ثۇٔذاق ِۇھىتٕي 

ٍبرىتبٌّىطبلّۇ ئەۋالتٍىرىّىسغب ٍبرىتىپ ثېرىػٕي ثۈگۈٔىي ۋەزىپىّىس لىٍىػىّىس 
 “وېرەن دېطەن توغرا ثوٌّبِذۇ؟

ضەْ ٍۀە گەپٕي ئبٍالٔذۇرۇپ ٍۈرۈپ ۋەتۀٕي دۈغّىٕىڭذىٓ تبرتىپ ”
ئېٍىع ئىػي ثىسٔىڭ ٔۆۋەتتىىي ثىرىٕچي ئورۇٔذىىي ۋەزىپىّىس دېگەْ ٍەرگە 

_  تبِبوىطىٕي چەوىەظ گەپ لىٍذى، ‘ضبلي’_ ئېٍىپ وەٌّەوچىّۇضەْ؟ 
لبرىغىٕب غۇ ھبٌىّىسغب، ثىسدىٓ ثۇ ۋەزىپىٕي ئورۇٔذاغمب الٍىك ثىرەر ضۈپەت 

 “وۆرەٌەِطەْ؟
ھبرالٕي، ٔەغىٕي، تبِبوىٕي ۋەتۀذىٓ ئۈضتۈْ وۆرضەن، ٔۇرغۇْ ”

تبِبغىٕي ۋەتۀٕىڭ -ِبٌٕي، ھبۋاٍي ھەۋەضٕي، ئبثروٍٕي، ئوٍۇْ-وىػىٍەردەن پۇي
. ئبٌذىغب لوٍىۋاٌطبق، ثۇ ۋەزىپىٕي ئورۇٔذاظ الٍبلىتىگە ھەرگىسِۇ ئىگە ثوالٌّبٍّىس

ثبال دېّەٍٍي، ئبثروٍىُ -ِبي دېّەٍٍي، ئۆً، خوتۇْ-ثۇ دېگۀٍىه ئوٍٕىّبٍٍي، پۇي
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ئۆزەِٕىڭ ۋەتىٕىذە ئوٍٕبٍّەْ، ثبً ثوٌىّەْ، ’ثىس . دېّەٍٍي دېگۀٍىىّۇ ئەِەش
ثۇ .  دەٍذىغبْ غبٍىگە وېٍەٌىطەوّۇ ھبزىرچە ٍېتەتتي‘ئبثروٍٍۇق ثوٌىّەْ

لبضىُ ثىر ٍۇتۇَ چبً _ . غبٍىالرٔىڭ ھەِّىطىال ۋەتۀٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍّبلتب
ثۇٔذاق ثىر ۋەتۀٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ، _ ئىچىۋېٍىپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 

ثۇ ۋەتۀٕي ثىسدىٓ تبرتىۋاٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لبٍتۇرۇپ ئېٍىع 
ئۈچۈْ ئبۋاي دۈغّۀٕىڭ ئەڭ ئبجىس ٔولتىٍىرىغب زەرثە ثېرىػتىٓ ئىع ثبغالغمب 

 “...ِەججۇر ھبٌغب وېٍىپ لبٌذۇق، 
 ٔىڭ تەرغىپ لىٍىۋاتمبْ ٍوٌىٕي تۇتبٍٍي ‘ئىسچي ِەْ’گېپىڭٕي ئۇزارتّبً ”
_ ضەْ ٔەٌەردە ٍۈرۈپ ئۇ وىتبثالرٔي ثۇٔچىٍىه پۇختب ئولۇۋاٌذىڭ؟ . دېگىٕە

 “...ضېٕىڭچە ثوٌغبٔذا، ثۈگۈٔىي تېررورچىٍىمٕىڭ _ گەپٕي ثۆٌذى، ‘ ضبلي’
! تېررورچىٍىك ئەِەش، ۋەتۀپەرۋەر پىذائىالر ھەرىىىتي دېّەِطەْ”

ئۆزەڭٕىڭ ٍۇرتىذا تۇرۇپ ضىرتتىٓ وەٌگەْ ٍبت زوِىگەرٌەرٔي لوغالظ 
 “...ھەرىىىتىٕي 

غب ئبٌىَىپ لبراپ لوٍۇپ ‘ ِوخوروىچي’ٌولّب ضبٌغبْ ‘ ضبلي’_ ! ثىٍىّەْ”
 دېگىٕي ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ‘ئىسچي ِەْ’ثۇٔذاق ئىػالرٔي _ دېذى، 

 ‘تېررورٌۇق’دەپ ثېمىڭالرچۇ، غۇ . دەٍذۇ، خىتبٍالر ثوٌطب تېررورچىٍىك دەٍذۇ
 “دېگىٕي زادى لبٔذاق گەپ؟

_  ئەتىراپىذىىىٍەرگە لبراپ دېذى، ‘خەۋەرچي’_ ... تېررور، تېررورٌۇق، ”
لۇراٌطىس ئبدەٍِەرٔي ئۆٌتەرگۀٍەر، ٍبوي ثوٌّىطب لۇراي تۇتۇظ ھولۇلي ثوٌّىغبْ 

پۇخراالرٔىڭ ئبدەَ ئۆٌتۈرۈظ ھەروىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػىغب دەِذىىىٓ 
ِەْ ثىر ئىٕتېرٔېت ثېتىذە ِۇٔذاق ثىر گەپٕىّۇ وۆرگۀذەن لىٍىۋىذىُ، . ھەلىچبْ
تېررورچي دېگەْ ئبتبلمب لبٌّبضٍىك ئۈچۈْ پۇخراالردىٓ پەرق لىٍىذىغبْ ’ئۇٔىڭذا 

وىَىُ وىَىپ ئۇرۇظ لىٍىػي، ھېچ ثوٌّىغبٔذا ٍىرالتىٓ پەرق لىٍىػمب ثوٌىذىغبْ 
پبگؤغب ئوخػبٍذىغبْ ثەٌگىٍەرٔي تبلىۋاٌغبْ ثوٌىػي -ٍەڭ ثەٌگىٍىرى، ئىسٔەن

 “. دەپ ٍېسىپتۇ‘وېرەن
 ئورٔىذىٓ تۇرۇپ جوزىغب ئىىىي لوٌىٕي تىرەپ تۇرۇپ ‘ضبلي’

ئبٔذىٓ وەٍٕي ئۈزۈٌّەش ضۇئبٌالرٔي . ئەتىراپىذىىىٍەرگە ثىرلۇر لبراپ چىمتي
 :لوٍۇغمب ثبغٍىذى

ئۇٔذاق ثوٌطب، ثۈگۈٔگىچە . ٔەدىىي لۇرۇق گەپٍەرٔي تبپىذىىۀطەْ ئبداظ”
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ثوٌىۋاتمبْ ئۇرۇغالردا ٔۇرغۇْ دۆٌەتٍەرٔىڭ غەھەرٌەرٔي ثوِجبردىّبْ لىٍىپ 
ضبٔطىسٌىغبْ لۇراٌطىس پۇخراالرٔي، ھەتتب ٔبرضىذىٍەرٔي ئۆٌتۈرگۀٍىىىگە ٔېّە 

دەٍطىٍەر؟ پبرتىسأٍىك ئۇرۇغالرٔىڭ ھولۇلىٕي وىُ ثېرىذۇ؟ ھۆوۈِەتٍىرىٕي 
ئبغذۇرۇپ تبغالظ، چەتئەي تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالپ چىمىرىع ئۈچۈْ غۇ 

ٍەرٔىڭ پۇخراٌىرى ِەخپي تەغىىٍٍىٕىپ ٍەرئبضتي زەرثە ثېرىع ھەرىىەتٍىرىذىٓ 
ئىع ثبغٍىغبٔالرٔي ٔېّە دېَىػىّىس وېرەن؟ ھەِّە وۆرەٌەٍذىغبْ، ٍىرالتىٓ پەرق 

ھېچٕىّە لىٍّبٍال ! لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ، ئبغىبرە تؤىغىٍي ثوٌىذىغبّٔىع
دۈغّۀگە ئۆزۈڭٕي تؤۇتۇظ، وەٍٕىذىٕال لوٌغب چۈغۈپ ثېرىع دەڭال گەپٕي 

ھبرالتىٓ ھەرلبٔچە ثۇٌغىٕىپ وەتىەْ ثوٌطبِّۇ ثۇٔذاق ! ٍبق. ئبٍالٔذۇرِبً
. ٍبق، ٍبق، غۇ ئىسچىّۀٕىڭ دېگىٕي پۈتۈٍٔەً توغرا. پەتىۋاٌىرىڭغب لوغۇالٌّبٍّەْ

ثىس راضتىٕال ! ئۇٔىڭ دېگىٕىذىٓ ثبغمب لۇتۇٌۇظ چبرىّىس لبٌّىذى ثىسٔىڭ
لبرىغبٔذا وبٌٍىّىسٔي ضىٍىىۋېتىذىغبْ ۋالىت . تۈگىػىپ وېتىۋېتىپتىّىس ئبغىٕىٍەر

 .ئۇ رەضّىال ھبٍبجبٍٔىٕىپ وەتىۀىذى_ “ !وەٌگۀذەن لىٍىذۇ ثىسٔىڭ
 .ھەِّە جىّىپ لبٌذى

.  لوٌىذىىي ٍېرىّي تۈگىّىگەْ تبِبوىطىٕي وۈٌذأغب پبتۇرۇپ ئەزدى‘ضبلي’
ئبٔذىٓ تەِىىٍٕىه ثىٍەْ . ئۀذى ئۇٔىڭ لوٌٍىرى تىتىرىّىگۀذەن لىالتتي

ئبضتب . ثىر تىىىٍىپ لبراپ چىمتي-ئەتىراپىذىىىٍەرگە ثىرِۇ. ئورٔىذىٓ تۇردى
ئۇالرٔي ئېٍىپ . ثېرىپ ئىػىبپمب ضېٍىپ لوٍغبْ پوتوٌىىالرٔي چىمبردى

ئبٌذىرىّبً تۇرۇپ پوتوٌىىذىىي ھبرالٕي ثۇٌذۇلٍىتىپ . ھبجەتخبٔىغب وىردى
ئۇ، . لبٍتىپ وىرىپ لۇرۇق پوتۇٌىىالرٔي جوزىغب تىىٍەپ لوٍذى. تۆوۈپ ثوغبتتي

 .دوضٍىرىغب ِەغرۇر لبرىغىٕىچە، ثىر ئېغىسِۇ گەپ لىٍّىذى
ٔەغىىەغّۇ ئبضتب ئورٔىذىٓ تۇرۇپ، لوٌىذىىي ٍېڭي ئورىغبْ پەٌىگىٕي 

ٍبٔچۇلىذىٓ لبلتەن لىٍىپ ئورىۋاٌغبْ ٍېػىً ثىر . وۈٌذأغب ٍىّىرىپ ئەزدى
ئۇِۇ ِىت لىٍّبً ثۇ ھەرىىەتٍەرٔي . ٔېّىٕي چىمىرىپ وۈٌذأغب ئۇۋۇتۇپ ئەزدى

 . لىٍّبلتب ئىذى
 ِۇ جىُ تۇرِبً، لوٌىذىىي تبِبوىطىٕىڭ تبزا ئبتتىٓ چۈغىەْ ‘خەۋەرچي’

ئەپچىٍٍىه ثىٍەْ ٍبٔچۇلىذىٓ تېخي ٍېڭىال . ٍېرىٕي وۈٌذأغب ٍىّىرىپ ئەزدى
پۇرالپ ثۇٌۇڭذىىي ئەخٍەت -ئېچىٍغبْ تبِبوب پبغىىطىٕي چىمىرىپ ئېسىپ

 .ئۇٔىڭّۇ ئبغسىٕي تىغ ئبچّبش ئىذى. خبٌتىطىغب تبغٍىذى



 324 

 .ھەِّىطىال چبلّبلٍىرىٕي چىمىرىػىپ ئەخٍەت خبٌتىطىغب تبغالغتي
 : ضبٌّبلٍىك ثىٍەْ ئورٔىغب وېٍىپ تۇردى‘ضبلي’
ئبۋازىّۇ . ئۇٔىڭ چىراٍي رەضّي جىذدى تۇضىە وىرگۀىذى_ ! ئبغىٕىٍەر”

. ئبغىٕىٍەر، ثۈگۈٔذىٓ ثبغالپ ئوٌتۇرۇغىّىسدا ھبراق ٍوق_ . جبراڭالپ تۇراتتي
ِۇِىىٓ ثوٌطب ثۇرۇٔمي . ئبئىٍىّىسدىٓ ٍبِبٔالغالر ٍوق. تبِبوب ٍوق. ٔەغە ٍوق

-دىٓ ھەلمىذە تبالظ. ... ثوٌّىطب ئۆٍٍىٕىۋېٍىڭالر. ئبٍبٌىڭالر ثىٍەْ ٍبرىػىۋېٍىڭالر
ئەِّب . ئۇٔىڭغب ٍەتىىذەن ثىٍىّىّىسِۇ ٍوق. تبرتىػالر ثىسٔىڭ ۋەزىپىّىس ئەِەش

ِەٍٍي توغرا ثوٌطۇْ ٍبوي خبتب ثوٌطۇْ، ثۇرۇٔذىٓ وېٍىۋاتمبْ دىٕىٌ ئىجبدەت 
ثۇالر ثۇٔذىٓ وېَىٓ ثىسٔىڭ ! ... لبئىذىٍىرىٕي ٍوغۇرۇْ ئىجرا لىٍىػمب تىرىػىّىس

ثۇٔذىٓ وېَىٕىي . دوضٍۇغىّىسٔىڭ، ثۇٔذاق ئوٌتۇرۇغٍىرىّىسٔىڭ غەرتي ثوٌىذۇ
ضۆھجەتٍىرىّىسِۇ دىٓ، . تبِبلتىٓ ثبغمب ٔەرضە ثوٌّبٍذۇ-ئوٌتۇرۇغٍىرىّىسدا چبً

ضىٍەر لبٔذاق . ئەِّب ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ثوٌطۇْ. ۋەتەْ، ِىٍٍەت ھەلمىذە ثوٌىذۇ
 “لبراٍطىٍەر؟

ثىرضىٕىڭ -تۆت لوي ثىر. ھەِّە ثىردەن ئۆرە تۇرۇپ لوٌٍىرىٕي ئۇزارتتي
لبتبردا لبضىُ دەرھبي ِؤچىغب وىرىپ ٍۇٍۇٔۇپ چىمىپ، ٍبتبق . ئۈضتىگە لبتالٔذى

ئۆٍىگە وىرىپ ثىر ئبق خەضىٕي جۀىّبز لىٍىپ ثىرٔەچچە رەوەت ٔبِبز ئولۇپ 
 .چىمتي
ثبٍىتىذىٓ ثېرىمي _ “ ئبغىٕە، ھبزىر ئۆتىگىٕىڭ لبٍطي ۋالىتٕىڭ ٔبِىسىذى؟”

 . ثۇزدى‘خەۋەرچي’جىّجىتچىٍىمٕي 
ِەْ ٔەدىٓ ثىٍەً، ٍېڭىذىٓ ئبدەَ ثوٌىػىّىسٔي تەثرىىٍەپ ئۆتىگەْ ”

 ثوٌغىٕىڭالر ئۈچۈْ، ضىٍەرگە ‘جۇٔۇپ’ضىٍەر ھبزىر ھبرالتىٓ . ٔبِىسىُ، غۇ
 “.وېَىٓ توٌۇلٍىۋىتەرضىٍەر. تبھبرەت تۇتّبٍذۇ

لبضىُ خوغبٌٍىغىذىٓ ھبٍبجبٍٔىٕىپ ئبغىٕىٍىرى ئۈچۈْ لبٍتىذىٓ دەضتىخبْ 
خېٍي ثۇرۇٔال لبزأغب ضېٍىپ لوٍغبْ گۆغي پىػىپ تبزا ِەً ثوٌۇپ . راضٍىذى

ھەِّىطىگە . لبضىُ ٍبٌغۇز دۇئب لىٍذى. ٌېگۀگە ضېٍىپ چىمتي. وەتىۀىىەْ
ھەِّىطىٕىڭال . ئبتبپ ثىطّىٍال دەپ دوضتٍىرىٕي دەضتىخبٔغب تەوٍىپ لىٍذى

. لىٕىغب پېتىػّبٍتتي-ئۇالر خوغبٌٍىغىذىٓ لىٓ. وبٌٍىطي ضەگەوٍىػىپ لبٌغبٔىذى
ئۇالر تەوەٌٍۈپٍەر . ثبٍراَ وۈٍٔىرىذىىىذەن خوغبي ئىذى-خۇددى چوڭ ھېت

 . ...ثىٍەْ، ٍېرىُ چبخچبلٍىػىپ گۆغىە لوي ئۇزۇتۇغتي
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 ئوْ ئبٌتىٕجي ثبة

 ٍېڭي ئىطالر
 

 “.ئىّبٕٔىڭ جۈٍِىطىذىٕذۇر_ ۋەتەْ ضۆٍۈظ ”          
 ھەدىطٍەردىٓ                                    __                       

 
 ٔىڭ تەٍَبرٌىغبْ ثىر ‘ٍبٔچۇلچي’ دېىىٍەر ‘ٍېڭي ئبً لوغۇٔي’ثۈگۈْ 

 .ٍوغۇرۇْ ئۆٍىذە ٍىغىٍىػتي
دېذى گۈٌجبھبر، ئبٌذىذىىي وۈٌذأغب تبِبوىطىٕىڭ _ ٍىغىٕىّىس ئۇچۇق، ”

ثۇ جەرٍبٔذا . ثىس ثۇ ئۈچ ھەپتىذىٓ ثېرى ٍىغىالٌّىذۇق_ وۈٌىٕي لېمىپ تۇرۇپ، 
ٍۀي، . لوغۇٔىّىس تۆت لېتىٍّىك ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە ھەرىىىتىٕي پەٍذا لىٍذى

ئېٕىمراق دېطەَ ئۆتىەْ ھەپتىذە ضبٔبئەت ئۇٔىۋېرضىتىتىٕىڭ لوغذاظ ثبغمبرِب 
خىتبً ثبغٍىمي ئبئىٍىطىٕىڭ ئۈچ ٔەپەر ئبدىّي ثىٍەْ ثىرگە ئۆٍىذە پبرتالپ 

ئۇٔىڭذىٓ لبٌطب، ئۆتىەْ ٍىٍي ثىرِۇٔچە . تىتّب ثوٌۇپ ئۆٌذى-تىتّب
ضودىگەرٌىرىّىسٔىڭ ٔەچچە ِىٍَوْ ضوَ پۇٌىٕي ئبٌذاپ ئېٍىۋاٌغبْ داڭٍىك 

ئبٌذاِچىالر غىروىتىٕىڭ ِۇدىرى ۋاڭ ووڭجبۋ ٍبتمبْ ئۆٍىذە ئىىىي پبھىػە ثىٍەْ 
ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، ثىر ئبٌىٌ تېخٕىىوِذىىي . ثىرگە ثوغۇزالپ ئۆٌتۈرۈٌذى

ئولۇغۇچىٍىرىّىسدىٓ گۇِبْ لىٍىپ پېَىغب چۈغىەْ ثىخەتەرٌىه ٔبزارىتىٕىڭ 
ئۇٔىڭ ٍبردەِچىطي ثوٌغبْ . جبضۇضٍىرىذىٓ جبڭ خۇٌۇٔىڭ ئۆٍي وۆٍذۈرىۋېتىٍذى

ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىك ئبدىٍٕىڭ ئۈچ ٍبغٍىك لىسى لبچۇرۇٌۇپ ھبزىرغىچە ٍوغۇرۇْ ثىر 
غۇٔىڭذەن ٍۀە گَوٌوگىَە ٔبزارىتىٕىڭ ئبٌىٌ . ٍەردە گۆرۆدە تۇتىٍىۋاتىذۇ

ئېٕجىٕېرى ئبئىٍىطىگە خەت وىرگۈزۈپ ٍۈز تبي ئبپتوِبتىه پىطتبْ تەٍَبرالپ 
ثېرىػي ۋە ٍېڭي پبرتالتمۇچ دورىطي تەٍَبرالغٕىڭ خبِئەغَبٌىرىٕي تېپىپ ثېرىػي 

. ٍۀە ثىرِەزگىً ضبلالپ ثبلىّىس. ثۇٔىڭ تېخي جبۋاثي ٍوق. تەٌەپ لىٍىٕذى
ئەگەر ٍۀىال ثىر جبۋاپ ئبالٌّىطبق، ئەڭ ٍبخػىطي، ئۇٔىّۇ ئۇجۇلتۇرىۋېتىػىّىس 

غۇٔىڭذەن ٍۀە ثەظ . خىتبً زىَبٌىٍَىرىغب ثىر ئىجرەت ثوٌطۇْ ثۇ ئۆٌۈَ. وېرەن
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گۈٌجبھبر تبِبوىطىٕىڭ لبٌذۇغىٕي _ . پبرچە تەغۋىمبت ۋارىمي تبرلىتىٍذى
ئەِّب ئۆتىەْ ئبٍذا _ ئبٌذىذىىي وۈٌذأغب ئېسىپ تۇرۇپ گېپىٕي داۋاَ لىٍذى، 

ثىگۇٔبھ ٍىگىرِە ٔەپەر ٍبظ ئىػچىّىسٔي لوٌغب ئېٍىػمب ئبالھىذە وۈچ چىمبرغبْ 
ضبلچي فېڭ ٌىٓ دېگەْ ثىٍەْ ئۇٔىڭغب ٍبردەٍِىػىپ ثەرگەْ ِۇٔبپىك ضبلچي 

. ئبثذىرىَىُ ٔىَبز ئبئىٍىطىٕي پبرتٍىتىۋېتىع پىالٔىّىسٔي توٌۇق ئىجرا لىالٌّىذۇق
ئەضٍىذە ثۇ ِۇٔبپىمٕىڭ ئبٍبٌي تېخي ثىر ئبً . ثۇٔىڭغب ِەْ ئۆزەَ ضەۋەثچي ثوٌذۇَ

ئبۋاٌال تۇغۇتتىٓ لوپۇپ ئۆٍىگە ٍېٕىپ وەٌگەْ ثوٌغبچمب، ثۇ ئىػمب ھەرلبٔچە 
ثوٌّىطب، لوٌغب ئېٍىٕغبْ غۇ ٍبغالرٔىڭ . غەٍرەت لىٍطبِّۇ لوٌۇَ ثبرِىذى

چبلىطىس لبٌغبْ -چبلىٍىرى ئۆٍىذە ئىگە-ثىرٔەچچىطي لىٍچە وىرىّي ثوٌّىغبْ ثبال
ھەتتب ئۇالرٔىڭ ثىرضىٕىڭ ئۆٍىذە ئىػطىس ئبٍبٌي ثىٍەْ ئىىىي ئبٍٍىك . ئىذى

ِەْ ثىر ئبٍبي وىػي ثوٌغىٕىُ ئۈچۈّٔۇ . ... ٍبٌىڭبچٍىمتب لبٌغبٔىىەْ-ثوۋىغي ئبچ
ٍۀىال ئۇ ِۇٔبپىمٕىڭ ئبئىٍىطىٕي پبرتٍىتىۋېتىػمب وۆڭٍۈَ چىذىّبً . ثىٍّىذىُ

ثوٌّىطب ثۇ ۋەلۀي تەپطىٍي تؤۇغتۇرۇپ ... پەلەت ثوٌّىغبٔذا، . ... تۇرىذۇ
ئۇٔي لبٔذاق لىٍىع ئىػىٕي ثبغمىالر لبرار . خەٌمىّىس ئبرىطىغب تبرلىتىۋىتەرِىس

ھبزىرلي ِەضىٍە، ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىك ئبدىً دېگۀٕىڭ ئۈچ . لىٍىػطۇّٔىىىٓ دەٍّەْ
ٍبغٍىك لىسىٕي تۇتۇپ تۇرغبْ ئۆٍذە ثۇ لىس زېرىىىپ ٍىغالپ ئبۋارە لىٍغىٍي 

لبرىغبٔذا ئبدىً دېگۀّۇ جبضۇضٍۇق ثۆٌۈِىذىىي ۋەزىپىطىذىٓ ئىطتىپب . تۇردى
ئىػۀچىٍىه ثەزى ٍېمىٍٕىرىٕىڭ دېَىػىچە، . ثېرىع غېّىذا ٍۈرگەْ ئوخػبٍذۇ

ضبالِەت لبٍتۇرۇپ ئېٍىع ھېطبۋىغب ئۀچۋۀتىڭٕىڭ ٍېمىٕمي -لىسىٕي ضبق
. ھەرىىەت پىالٍٔىرىذىٓ ثىرلىطّىٕي ئوغۇرالپ ثېرىػٕي ئوٍٍىػىۋاتمبّٔىع

غۇٔذالتىّۇ، ثۇ تۈردىىي ئبدەَ لبچۇرۇظ ئىػي ثەوال ئبۋارىچىٍىك ۋە خەتەرٌىه 
لبرىغبٔذا ثىس ھبزىرچە ثۇٔذاق ئىػالرغب تەٍَبر ئەِەضتەن . ... ثىر ئىع ئىىەْ

 “ ....لىٍىّىس
گۈٌجبھبر ٍۀە ثىرلبٔچە ٔبھىَەدە ٍۈز ثەرگەْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع 

ووچىالردا لبزالىطتبٔذىٓ، . ۋەلەٌىرىذىٓ ثىرلبٔچىطىٕي تۇٔۇغتۇرۇپ ئۆتتي
خىتبٍذىٓ وەٌگەْ ثىرلىطىُ ٍېڭىچە ئبددى ِىٕب الٍىھىٍىرى ثىٍەْ پبرتٍىتىع 

 ‘ٍبٔچۇلچي’ثۇالردىٓ ئىىىىطىٕي . دورا رېتطىپٍىرى ٍوغۇرۇْ تبرلىٍىپ ٍۈرەتتي
خبضىَەتّۇ خىتبٍذا . ئۇٔي لبضىّغب ئۇزاتتي. لوٌغب چۈغۈرۈپ وەٌگۀىىەْ

تؤۇغۇپ لبٌغبْ ثىر خىتبً ووِپَۇتېر ئبٌىٌ ئېٕجىٕېرىذىٓ ئبٌغبْ ٍوغۇرۇْ 
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 . ثەتٍەرگە وىرىع پروگىراِّب ٍۇِػبق دېطىىطىٕي ثەردى
گۈٌجبھبر ثەزى لىَىٓ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ھەي لىٍىٕىع چبرىٍىرى ئۈضتىذە ثىر 

ئبز ِۇزاوىرە لىٍىػمبٔذىٓ وېَىٓ، وبٔىۋېرت ئىچىگە ضېٍىٕغبْ ثىر ئبٍٍىك 
 :ثىردىٓ تبرلىتىپ ثەردى- ۋەزىپىٍەرٔي ثىردىٓ

 “.ئولۇپ ثوٌۇپال دەرھبي ِەغىە ضېٍىپ وۆٍذۈرىۋېتىڭالر”
لبضىُ وؤىۋېرتٕي ئېچىپ لبرىۋىذى، ثۇ لېتىُ ئۇٔىڭغب ئبق لەغەز 

 .ٍۀي، ئۇٔىڭغب ثۇ ئبٍٍىك ئۈچۈْ ٍېڭي ۋەزىپە ثېرىٍّىگۀىذى. چىممبٔىذى
ثۇ ئبرىذا، ثىٕبٔىڭ پەٌەِپەٍٍىرىذىٓ گۈٌذۈرٌىگەْ ئبٍبق تبۋۇغٍىرى، 

-وەٍٕي. ئىػىىٍەرٔي ئۇرۇپ خىتبٍچە ۋارلىراغمبْ ئبۋازالر وېٍىػىە ثبغٍىذى
 .وەٍٕىذىٓ غىچىرالپ ئېچىٍىۋاتمبْ ئىػىىٍەرٔىڭ ئبۋازىّۇ وەٌّەوتە ئىذى

دېذى گۈٌجبھبر ئىتتىه _ ! ثۇ ٍەردىّۇ ثبرىىۀذە ثۇ ئۆً ئبختۇرىذىغبٔالر”
ھېٍىّۇ _ ! دەرھبي ٍىرتىذىغبٕٔي ٍىرتىپ ِەغىە تبغالڭالر_ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ، 

 ئۆٍذىىي پبر ٍبخػي ئىطىتبٌّىذى دەپ ٔېرىمي ئۆٍگە ثىر ‘ٍبٔچۇلچي’ٍبخػي، 
ثبٍىتىذىٓ ثېرى ثۇ . ِەظ لوٍۇپ ئەتىگۀذىٓ ثېرى ئوت ٍېمىغٍىك تۇرغبٔىىەْ

ِەغىە ضېٍىٕغبْ لەغەز پبرچىٍىرى . ِەغتە ئوت گۈٌذۈرٌەپ ٍېٕىپ تۇراتتي
ھەِّە ثىردەن روِىىالرٔي لوٌىغب . گۈرۈٌذەپ وۆٍۈپ ثىردەِذىال ئىسىٕىّۇ لوٍّىذى

ثۇ ئبرىذا گۈٌجبھبر ئبغسىذىىي ھبرالٕي . ئېٍىپ ھبراق ثىٍەْ ئېغىسٌىرىٕي چبٍمبغتي
لېٕي ئەِىطە، . ھەضتب، ثۇ ئىػٕي زادىال ئۆگۈٔەٌّىذىّغۇ تبڭ_ ٍۀە ٍۇتىۋاٌذى، 

ھەِّىڭالر ثىرەر روِىىذىٓ لۇٍۇپ دەرھبي ئۇچبڭالرغب چبٔذۇرِبً پۈروىۋېٍىڭالر، 
 “!دەرھبي، چبلمبْ

گۈٌذۈرٌەپ ئۇرۇٌغبْ . ئبٍبق تبۋۇغٍىرى ثۇ ئىػىىىىّۇ ٍېتىپ وەٌذى
ٍەتتە -ئىػىه ئېچىٍىػي ھبِبْ ئۆٍگە ئبٌتي.  ثېرىپ ئبچتي‘ٍبٔچۇلچي’ئىػىىٕي 

 . ...جبضۇضالر وىرىپ وېٍىػتي-خىتبً ۋە ثىر ئۇٍغۇر ثىٍەْ ثىر ٔەچچە ضبلچي
لبضىُ ثىٍەْ خبضىَەت لبراڭغۇ چۈغىىچە ثىرِۇٔچە تەوػۈرۈظ 

دېگۀذەن، ئۇالر . ٔولتىٍىرىذىٓ ئۆتۈپ ِىڭجىر ثبالالردا ئبراْ ئۆٍىگە وېٍىۋېٍىػتي
ٍېمىٕذا ئۆٍي غەھەر ضىرتىذىراق ثىر ٍەردە تۇرىذىغبْ، خبضىَەتٕىڭ دادىطي 

غۇڭب، ئۇالر . ثىٍەْ ثىر تۈرِىذە ٍبتمبْ ثىر ئىّبِغب ٔىىب لىٍذۇرىۋېٍىپ وەٌگۀىذى
ثىٕبدىىىٍەرٔىڭ ھەِّىطىال دېگىذەن . ثۇ ٍېمىٕذىٓ ثېرى ثىرگە تۇرىۋاتمبٔىذى

ئۇالر ئىىىىطىٕي تؤىغبچمب، ئۇالرغب ثەن دىممەت لىٍىپ وەتّەش ثوٌۇپ 
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 . لبٌغبٔىذى
-ئۇالر ئۆٍگە وىرىپال تبِجبٌٍىرىٕىڭ ئىچىگە ٍۇغۇرۇپ لوٍغبْ چېرتَوژ

 :رېتطىپالرٔي چىمىرىػىپ ئولۇغمب وىرىػتي
 

 (رېتطىپ ئورٔي)
“... ... ... ... ... ... ...” 

 
لبضىّٕىڭ خىَبٌي ثۇ رېتطىپتب ٍېسىٍغبْ دورا ِبتېرىَبٌٍىرىٕي لبٔذاق تېپىػتب 

 . ...لبٌغبٔىذى
 

ئىىىىٍەپ وىرىپ - ئەتىطي چۈغىە ٍېمىٓ لبضىّٕىڭ ئبغىٕىٍىرى ثىرٌەپ
 .وېٍىػتي

. پبتال ٍبٔچۇغىٕي ووالپ ثىرٔېّىٍەرٔي ئبغسىغب ئېتىپ لۇٍبتتي- پبت‘ضبلي’
 ٔىڭ ثوٌطب ئبغسىذا وەِپۈت، ‘خەۋەرچي’ٔىڭ ئېغىسىذا ٌىك ضېغىس، ‘ ِوخوروىچي’

. ئۇالر ئۀذى تبِبوب ئورٔىغب خۇِبرىٕي ثبغمب ٔەرضىٍەردىٓ چىمىرىػمب ِەججۇر ئىذى
ئەِّب ئۇالرٔىڭ چىراٍٍىرى ئبالھىذە تۈزۈٌۈپ لبٌغبْ ثوٌۇپ، ئوثذأال پبرلىراپ 

 . تۇرىػبتتي
ثىسٔىڭ ئبدەَ ثوٌّىغىّىس ثەوال تەضىە _ ، ‘ضبلي’دېذى _ ئبغىٕىٍەر، ”

توختىذى جۇِۇ، لېٕي لبضىُ ضەْ ٔېّىذە تبِبوب خۇِبرىڭٕي ثبضتۇرۇپ 
 “ٍۈرىَطەْ؟

چبً ئبداظ چبً، ئبتٕىڭ لېٕىذەن چبً ثىٍەْ ثبضتۇرۇپ ٍۈرىّەْ دېگىٕە، ”
 .ئۇ وۈٌۈپ لوٍذى_ “ .راضتىٕال تەش ئىع ئىىەْ ثۇ

ھەِّە . ئبڭغىچە خبضىَەت راضب ئوخػىتىپ ضۈتٍۈن چبً دەٍِەپ وىردى
ئۇالرٔىڭ ضۆھجەتٍىرى ضىٍىك . ئوٌتۇرۇپ ثىرلۇر ٔبغتب لىٍغبٔذەن ئىچىػتي

-ثىر. ضىپبٍە، ئەِّب ھېٍىغىچىال ثەوال ٍبضبٌّب لىَبپەتتىٓ لۇتۇٌۇپ وېتەٌّىگۀىذى
ثىرىگە ِبضالغّبٍذىغبْ، لوالغّىغبْ ضۆھجەتٍەر خېٍي ۋالىتالرغىچە ٍوٌىغب 

 .وىرەٌّەً، ھەِّىٕي لىَٕىّبلتب ئىذى
. ئبغىٕىٍەر، توختىطبڭالرچۇ، ھەرلبٔچە ثوٌطىّۇ ثۇٔچە لىَٕىٍىپ وەتّەٍٍىال”

ھەً غۇ ھبراق دېگۀٕي، ئەضٍىذە ئۇ ثىسٔىڭ لۇغمبچ تىٍٍىرىّىسٔىّۇ 



 329 

. ٔىڭ ئىچي ضىمىٍىپ چىذىّبٍال لبٌغبٔىذى‘ ضبلي’_ ! دە-ضۆزٌەتىۈزىۋىتەتتىىەْ
ھەرلبٔچە ثوٌطىّۇ ئەروىٕىرەن ثوٌّبٍٍىّۇ، لىطىٍىپ ئىچىُ ٍېرىٍىپ _ 

 “ضۆزٌەردە ثوٌطىّۇ ئبزادىرەن ثوٌّبٍٍىّۇ؟-گەپ. وېتىذىغبٔذەوال ثوٌۇپ وەتتىُ
 . ٔىڭ گېپىذىٓ وۈٌۈپ وېتىػتي‘ ضبلي’ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال 

ھېٍىمي ئىچىۋاٌغبْ وۈٔىڭذىىي لىَبپىتىڭ ئېطىڭذىّۇ؟ خۇددى دوزالتىٓ ”
 “.ٍېڭي چىممبٔذەوال وۆرۈٔگۀىذىڭ

ِۇٔۇٔي دېّەِطەْ تېخي، چېىىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ چىٕىذىىي چبٍغب لبراپ ”
 “.ضۇغب چبِۈٌەٍٍي دەپ تۇرىۋېٍىػىچۇ

“... ...” 
ئۇالر ثۇرۇٔمي چۈغىۈٍٔۈوتە لبٌغبْ وۈٍٔىرىذىىي وۈٌىىٍىه ھىىبٍىٍىرىٕي 

-ثىرىٕي غبڭخو لىٍىػمب وىرىػىػي ثىٍەْ، ضۆھجەتٍىرىّۇ ئبضتب-ئەضٍىػىپ ثىر
 .ئبضتب جبٍٔىٕىػمب ثبغٍىذى

 ٔىڭ ثەرگەْ ِەٌۇِبتٍىرىذىٓ لبرىغبٔذا، ثۇ ٍېمىٕالردا ثېٍىگە ‘خەۋەرچي’
پبرتالتمۇچ ثوِجىطىٕي تېڭىپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى زىچ ٍەرٌەرگە وىرىپ 

ثىرٌىىتە پبرتالپ غېھىذ ثوٌۇظ ھبدىطىٍىرىٕىڭ ضبٔىّۇ وۆرۈٔەرٌىه وۆپەٍّەوتە 
ئبٌذىٕمي وۈٔىطىال ثىر غەھەردە ئۇٍغۇرالرٔىڭ وىرىػي چەوٍۀگەْ ثىر . ئىذى

چوڭ ِبگىسىٕٕىڭ ئوتتۇرىطىذا وۈچٍۈن ثىر پبرتالظ ٍۈز ثېرىپ، ئوتتۇز ٔەچچە 
خىتبً وۆچّىٕي ٔەق ِەٍذأذا تىتىٍىپ لىَّىذەن توزۇپ وەتىۀىىەْ، ٍبردار 

 .ثوٌغبْ خىتبٍالرٔىڭ ضبٔىّۇ ئەٌٍىىتىٓ وبَ ئەِەضّىع
:  ٔىڭ ثەرگەْ ثىر ئۇچۇرى لبضىّٕي ثەوال لىسىمتۇردى‘خەۋەرچي’ثۇ ئبرىذا 

 لبٍطي وۈٔي ئبخػىّي ئۇٍمىطي لېچىپ دېرىسىطىذىٓ تبالغب لبراپ ‘خەۋەرچي’
خىَبي ضۈرۈپ تۇرغىٕىذا، لبراڭغۇٌۇلتب ثىر وۈٌەڭگە پەٍذا ثوٌۇپ ثىر ئىطتوٌجب 

ثۇ ضبٍە . ثىٍەْ ثىر ثىٕبٔىڭ تېّىغب ثىرٔېّىٍەرٔي چبپالۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرۈپ لبٌىذۇ
ٍبٔذىىي ثىٕبالرٔىڭ ئبرىطىغب وېتىۋاتمىٕىذا، ئۇ ثىٕبالرٔىڭ ثىرضىذىىي ئۆٍذىٓ 

. تۇٍۇلطىس ٍېٕىپ ئبچىەْ چىرالٕىڭ ٍۇرىغىذا ئۇٔىڭ چىراٍىٕي تؤۇپ لبٌغبٔىىەْ
 ٔبِبزغب تبھبرەت ئېٍىپ چىمىۋاتمىٕىذا لبضىّٕىڭ لۇٌىغىغب ‘خەۋەرچي’وېَىٓ 

 :پىچىرالپ دېذى
ھېٍىمي تەغۋىمبت ۋارىمىٕي چبپالۋاتمبٕٔىڭ وىٍّىگىٕي دەپ ثېرەٍّۇ؟ ئۇ، ”

 “.ضېٕىڭ وىچىه ۋالتىڭذىىي ٍېمىٓ ئبغىٕەڭ ئىّىٓ ئىذى
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 گە ‘خەۋەرچي’ئۇ دەرھبي . لىٍىپ ئوٍٕبپ وەتتي‘ جىغ’لبضىّٕىڭ ٍۈرىىي 
 . دەپ لبتتىك جىىىٍەپ لوٍذى‘ ثۇٔي ھېچىىّگە تىٕغۇچي ثوٌّب’

لبضىُ ثبٌىٍىك ۋالتٍىرىذىىي ثۇ دوضتىٕي ضۈرگۈٔذىٓ لبٍتىپ وەٌگەْ 
ئۇٔىڭ تۇٔجي ھەرىىەت ثبغٍىػي . ٍىٍٍىرىذىٓ ثۇٍبْ تۈزۈن ئۇچىراتّىغبٔىذى

ئۀە غۇ ئبغىٕىطىٕىڭ ئۆچىٕي ئېٍىپ ثېرىػتىٓ ثبغالٔغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ئۇ 
 .ئبغىٕىطىغب لبٔذالتۇ ثىر ٍېمىٍٕىك ھېص لىالتتي

. تبِبوىطىس ئۆتىۀىذى-ثۇگۈٔىي ئوٌتۇرۇظ ھەلىمەتۀّۇ ھبراق
‘ ِوخوروىچي’لبرىغبٔذا . ئبغىٕىٍىرىٕىڭ ھەِّىطىال ٔبِبز ئۆتەغٕي ئۇٔۇتّىذى

دوضتي دائىٍّىك ثەظ ۋاخ ٔبِبزٌىك، لبٌغبْ ئىىىىطي وبِىذا وۈٔذە ثىرەر ۋاق ٔبِبز 
ئۇالر وىػىٍەرٔىڭ دىممىتىٕي تبرتّبضٍىك ئۈچۈْ . ئولۇپ تۇرىذىغبْ ثوٌغبٔىىەْ

ثۇ وۈٍٔەردە . ئبضبضەْ ٔبِبزٔي ِەضچىتىە ثبرِبً ئۆٍٍىرىذىال ئۆتىػىذىىەْ
ضۆزٌىرىّۇ خېٍىال تەرتىپىە چۈغۈپ، لىّّىتىّۇ ئبرتىپ -دوضتٍىرىٕىڭ گەپ
 . ...لبٌغبٔذەن لىالتتي

 
غۇ لېتىّمي ئوٌتۇرۇغتىٓ وېَىٓ، لبضىُ چبٔذۇرِبً ضۈرۈغتە لىٍىپ ٍۈرۈپ 

ئبٔذىٓ ئۇ، ئىػتىٓ ثبٌذۇر . دوضتي ئىّىٕٕىڭ ِەھەٌٍىطىٕي ثىٍىۋاٌذى
ئۇ، ثىروۈٔىطي . چۈغىۀٍىرىذە غۇ ِەھەٌٍىگە ثېرىپ ئبٍٍىٕىذىغبْ ثوٌىۋاٌذى

ٔېرىمي ووچب دوخّۇغىذىٓ ٌىك تبۋۇز تىسىٍغبْ لوي ھبرۇۋىطىٕي ئىتتىرىپ 
لبضىُ ئۇٔىڭ ئىّىٓ ئىىۀٍىىىٕي جەزىُ . وېٍىۋاتمبْ ثىرضىٕي وۆرۈپ لبٌذى

ثىچبرە دوضتىٕىڭ چىراٍٍىرى لورۇق ثېطىپ . لىٍىپ چبٔذۇرِبً ٍېٕىغب ثبردى
لبضىُ ئبضتب ثېرىپ ئۇٔىڭ ھبرۇۋىطىذىىي . رەضّىال لېرىپ لبٌغبٔذەن وۆرۈٔەتتي

ئىّىٓ خېرىذارىٕىڭ چىراٍىغب دىممەت لىٍّىغبْ ھبٌذا . تبۋۇزدىٓ ثىرٔي تبٌٍىذى
لبضىّّۇ چبٔذۇرِبً ٍبٔچۇلىذىٓ ٍۈز . تبۋۇزٔي ثىر خبٌتىغب ضېٍىپ لبضىّغب ئۇزاتتي

ضوٍِۇق پۇٌذىٓ ثىرٔي چىمىرىپ ئىّىٕگە تۇتمۇزۇپال وەٍٕىگە ثۇرۇٌۇپ ِبڭّبلچي 
 .ثوٌىۋاٌذى

. توختبپ تۇرۇڭ، ِېٕىڭذە ثۇٔچە چوڭ پۇٌٕي پبرچىٍىغىذەن پبرچە پۇي ٍوق”
“ ...ثىردەَ ھبرۇۋاِغب لبراپ تۇرضىڭىس غۇ ئۇدۇٌذىىي دۇوبٔغب وىرىپ پبرچىٍىتىپ 

ئۇِۇ . ئۇ گېپىٕىڭ لبٌغىٕىٕي ٍۇتىۋېتىپ ئورٔىذا تۇرغىٕىچە لېتىپال لبٌذى_ 
 .ثبٌىٍىك دەۋرىذىىي دوضتىٕي تؤۇپ لبٌغبٔىذى
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ئەھۋاي -ثىرضي ثىٍەْ ضىٍىك ضبالٍِىػىپ لىطمىچە ھبي-ئۇالر ئىىىىطي ثىر
غۇٔذاق لىٍىپ . لبضىُ ئۇٔي تبپبٌّبً ئىطتەپ ٍۈرگۀٍىگىٕي دېذى. ضوراغتي

 :ئىّىّٕۇ دوضتىٕي زورٌىٕىپ ثوٌطىّۇ ئۆٍىگە تەوٍىپ لىٍذى
ثۈگۈْ ئەتىگۀذىٓ ثېرى ئبرأال ثەظ تبي تبۋۇز ... ئەگەر ثوٌّىطب، ”

-ئەگەر ۋالتىڭ ثوٌطب ئۆٍۈِگە وىرىپ ثىردەَ. ثەرىجىر ئىع ٍوق. ضبتبٌىذىُ
 “.ئۆٍۇَ غۇ ئبٌذىّىسدىال. ٍېرىّذەَ ئوٌتۇرۇپ چىك

غۇڭب ئۇِۇ لىٍچە تەوەٌٍۈپ لىٍّبٍال . لبضىّّۇ دەي ثۇ گەپٕي وۈتىۋاتمبٔىذى
 .ئىّىٕگە ئەگەغتي

تۇال ثىرٔەرضىٍەر ئبٌغبٔذىٓ وېَىٓ -ئۇالر ٍوٌذىىي ثىر دۇوبٔغب وىرىپ ئبز
 .ئۆٍگە لبراپ ٍۈرۈپ وەتتي

وىچىه ئىىىي ئېغىسٌىك ثۇ ئۆٍذە ئىىىي . ئىّىٕٕىڭ ئۆٍي ثەوال ٔبچبر ئىذى
تبختبً ضۇپب، ثىر تبِبق جوزىطي، تۆت دأە غىچىرالپ تۇرىذىغبْ تۈز ئورۇٔذۇق، 

ثۇٌۇڭذىىي توِپۇچىىٕىڭ ئۈضتىذە ثىر وؤب ِبروىٍىك رەڭطىس تېٍېۋىسوردىٓ ثبغمب 
ٍۀە ثىر ثۇٌۇڭذا ئىىىي لەغەز ضبٔذۇلتب ٌىك .  ٌىرى وۆرۈّٔەٍتتي‘ئۆً جبثذۇق’

ئەِّب ئىّىٕٕىڭ ئىىىىال ثبٌىطي تېخي وىچىه ثوٌۇپ، ثۇٔچە وۆپ . وىتبة تۇراتتي
ئبٍبٌىٕىڭّۇ رەضّىال ثىر ٍېسا . لېٍىٓ وىتبثالرٔي ئولۇٍبٌىغىذەن ٍبغتب ئەِەش ئىذى

ئىّىٕٕىڭ ضبۋادىٕي لبضىُ . ئبٍبٌي ئىىۀٍىگي ِبٔب ِەْ دەپال چىمىپ تۇراتتي
غۇڭب ئۇ لىسىممىٕىچە ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ٍەغىىتىىي وىتبثالرٔىڭ . ٍبخػي ثىٍەتتي

ثۇ وىتبثالرٔىڭ ھەِّىطىال دېگىذەن . ئۇ تېخىّۇ ھەٍراْ لبٌذى. ٍېٕىغب ثبردى
خىتبٍچە، ئۇٔىڭ ئۈضتىگە پۇرٌىػىپ وەتىەْ ثۇ وىتبثالرٔىڭ وۆپ لىطّي 

فرېئۇدٔىڭ، ئبدٌېرٔىڭ، جَۇڭٕىڭ، فروِٕىڭ، ِبضٍوۋٔىڭ، ٔىتچىَٕىڭ، 
ثۇٔذاق وىتبثالرٔي لبضىّّۇ ثەوال تەضتە . ئبرۇېَتىٕىڭ وىتبثٍىرى ئىذى

ثۇالرٔي ئىّىٕٕىڭ ئولۇٍبٌىػي، ھەرلبٔچە دوضتي دېگىٕىذىّۇ، ثىر . چۈغىٕەٌەٍتتي
-ثەٌىىُ ئبرىالپ ئەضىي’. تبۋۇزچىٕىڭ چۈغىٕەٌىػي ئەضال ِۇِىىٓ ئەِەش ئىذى

 دەپ ئوٍٍىغبچ، وىتبثالر ‘تۈضىە ٔەرضە ٍىغىپ ضبتىذىغبْ ئىػىّۇ ثوٌطب وېرەن
. «ئىجبدىَەتٕىڭ ضىرى»: ئبرىطىذىٓ لېٍىٓ ثىرضىٕي ئېٍىپ ۋارالالپ ثبلتي

پبي -وىتبثٕىڭ ئىچىذىىي ثەزى ثەتٍىرىٕىڭ ٍبٍٔىرىغب ٍېسىٍغبْ ئۇٔىڭغب غىً
ثۇ ٍېسىمالر ! تؤۇظ پوچۇروىذىىي ٍېڭي ٍېسىك خەتٍەر ئۇٔي چۆچىتۈۋەتتي

وىتبة ئىٕتبٍىٓ ئەضتبٍىذىً ! ئىّىٕٕىڭ لەٌىّىذىٓ چىممبْ خەتٍەر ئىذى
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ٍېسىٍغبْ ئىساھبتالر ثۇٔي ئوچۇق . ئولۇٌغبٍٔىغي ِبٔب ِەْ دەپال چىمىپ تۇراتتي
دېّەن، ثۈگۈٔىي ئىّىٓ، لبضىُ تؤۇٍذىغبْ ھېٍىمي . وۆرضەتّەوتە ئىذى

. ثبغالٔغۇچ ِەوتەپٕي پۈتتۈرگەْ وىچىه ۋالتىذىىي دوضتي ئىّىٓ ئەِەش ئىذى
ھەتتب ئبٌذىذا ئوٌتۇرغبْ ثۇ تبۋۇزچي، ئىّىٓ ثوٌّبضتىٓ ئبالھىذە ضىرٌىك ثىرضي 

چبلىٍىرىغب -ئەِّب ئىّىٕٕىڭ ثبٍىتىذىٓ ثېرى ثبال. ئىىۀٍىىىٕي ھېص لىٍذى
ھەرىىەتٍىرىذىٓ رەضّي وېطەن لۇٍۇپ، لۇَ تبضمبپ ٍۈرىذىغبْ -دېگەْ ضۆز

 .ِەدىىبرالردىٓ لىٍچە پەرلي ٍولتەوال لىالتتي
. ئۇالر ئىىىىطي تبِبق ٍىگەچ ۋە تبِبلتىٓ وېَىٓ خېٍي ئۇزۇْ ضۆزٌەغتي

ٍېٕىه ۋەلەٌەر ثىٍۀال -ئۇالرٔىڭ ضۆھجىتي ئبضبضەْ ثېػىذىٓ ئۆتىۈزگەْ ئېغىر
 .چەوٍىٕىپ، رەضّي ِبۋزۇغب وىرىػّىگۀىذى

ضەْ ثىٍىطەْ، دادإِي ئىػتىٓ لوغالپ چىمىرىپ ٍېسىغب ضۈرگۈْ ”
لىٍىۋەتىىٕىذىٓ وېَىٓ، وبِىٕبدا تېرىمچىٍىك، ھۈٔەرۋۀچىٍىه ثىٍەْ وۈٔۈَ 

دادإِىڭ وېطىٍىٕي داۋاٌىتىّەْ دەپ، زادىال ئۆٍٍىٕىع پۇرضىتىُ . ئۆتتي
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ثىر خىتبٍٕي ئۇرۇپ لوٍۇپ تۈرِىگە وىرىپ ئوْ . ثوٌّىغبٔىذى

تۈرِىذىٓ چىمطبَ، داداَ ثىٍەْ ئبٔبَ غۇ ٍېسىذا تۈگەپ . ٍىٍذەن ٍېتىپ چىمتىُ
ٍېسىذىىىٍەر ِېٕي ثۇ ئبٍبٌىُ ثىٍەْ ٔىىبالپ لوٍۇپ غەھەرگە ٍوٌغب . وېتىپتۇ

ثۇ -دەضٍىۋىذە ئۇ ٍەر. لېرىغبٔذا ئىىىي ثبٌىٍىك ثوٌۇپ لبٌذىُ. ضېٍىپ لوٍۇغتي
ئىّىٓ ضەي تۇرۇۋېٍىپ _ ... وېَىٓ، . ٍەرٌەردە ِەدىىبر ثوٌۇپ ئىػٍەپ ٍۈرەتتىُ

ئبٔذىٓ تۇتبغتۇرۇپ چەوىەظ گېپىٕي ٍۀە داۋاَ . ِوخوروىطىذىٓ ئورىذى
غۇ دادإِي ئۇرۇپ ٔبوبر لىٍىۋەتىەْ خىتبٍٕىڭ ... ھېٍىمي غۇ، _ لىٍذى، 

ِىڭىطىٕي ثىرضي چۇۋىۋەتىۀذىٓ وېَىٓ جبھبْ ثبرغبٔطېرى لبالٍّبلبٍٔىػىپ 
. ِىڭ تەضتە ٍبٌۋۇرۇپ ٍۈرۈپ لبٍتب ضۈرگۈْ ثوٌۇغتىٓ لۇتۇٌىۋاٌذىُ. وەتتي

غۇٔذاق لىٍىپ تبپبٌىطبَ ِەدىىبرچىٍىك، تبپبٌّىطبَ ثبلمبٌچىٍىك لىٍىپ ٍۈرۈپ 
. وېَىٓ ٍۀە ٔېّىٍەر ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍەٌّىذىُ. وۈٔۈِٕي ئېٍىپ ٍۈرىّەْ

ئىّىٓ رەضّىال ئېغىرثېطىك دېھمبْ تىٍي _ “ .پىػبٔە دەپ ٍۈرىۋاتىّەْ-تەلذىر
 . ثىٍەْ ضۆزٌەٍذىغبْ ثوٌۇپ لبٌغبٔىىەْ

لبضىّّۇ ثېػىذىٓ ئۆتىۀٍەرٔي لىطمىچىال ضۆزٌەپ ثەرگۀذىٓ وېَىٓ، 
ثۇٍبلتىٓ گەپ ٍورغىٍىتىپ ٍۈرۈپ ئىّىٕٕىڭ دادىطىٕي ٔبوبر -ئۇٍبلتىٓ

لىٍىۋەتىەْ خىتبٍٕىڭ ئۆٌۈِي توغرىطىذا غۇٔچە گەپ ووچىٍىغبْ ثوٌطىّۇ، ئىّىٓ 



 333 

ثۇ گەپٍەرگە زادىال ٍېمىٓ ٍوٌىّبً، ئىٕتبٍىٓ ٔبداْ لىَبپىتىٕي ثۇزِبً 
ئىّىٕٕىڭ ئبغسىذىٓ ثىر ئېغىس گەپ چىمىپ . ئەڭ ئبخىرىذا ثوٌّىذى. ئوٌتىرىۋەردى

 :وەتتي
 “!وبغىي غۇ ئىػٕي لىالٌىغىذەن جبضبرىتىُ ثوٌطىّىغۇ”

لبضىُ، ثۇ گەپٕي ئېٍىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، لىٍچە چبٔذۇرِىغبْ ھبٌذا، 
ثىرخىَبٌىذا ٍوق لىَبپەت ثىٍەْ ٍېٕىذىٓ ثىرۋاراق لەغەزٔي چىمىرىپ ئىچىذە 

ثىر ۋالىتتب ئىّىٓ ئۇ لەغەزٔي وۆرۈپ لېٍىپ . ئولۇغبْ ثوٌۇپ جىُ ثوٌىۋاٌذى
 :ئورٔىذىٓ چبچراپ تۇرۇپ وەتتي

ئىّىٓ _ “ !ثۇٔي ٔەدىٓ ئبٌذىڭ؟ ئەضٍىذە ضەْ ٔېّە لىٍىذىغبْ ئبدەِطەْ؟”
 ‘خەۋەرچي’ثۇ تەغۋىمبت ۋارىمي، لبضىّٕىڭ . ثۇ لەغەزٔي تؤۇپ لبٌغبٔىذى

ٌەلەٍِىه ئبغىٕىطىٕىڭ ھېٍىمي وۈٔي وېچىذە ئىّىٕٕىڭ وەٍٕىذىٓ چىمىپ 
 .تبِذىٓ ضبوۈۋاٌغبْ لەغىسى ئىذى

. ٔېّە ثوٌذى، ٔېّبٔچىۋاال ھۇٌۇلۇپ وېتىطەْ؟ ثبٍب ٍوٌذىٓ تېپىۋاٌغبٔىذىُ”
لبضىُ ِىَىغىذا وۈٌۈپ _ . ٔېّىىىٓ دەپ ِبٔب ھبزىر ئولۇپ ثېمىۋاتىّەْ، غۇ

ئوٌتۇر _ ئىّىٓ رەضّىال چېچىٍغىٍي تۇردى، . ئىّىٕگە ِۀىٍىه لبراپ لوٍذى
_ دېذى لبضىُ دوضتىٕىڭ ِۆرىطىذىٓ تۇتۇپ، _ . ئبغىٕە ئوٌتۇر، ئۆزۈڭٕي ثېطىۋاي

ئۀذى ِەْ ضبڭب ضېٕي ٔېّىػمب ئىطتەپ وەٌگۀٍىگىُ توغرىٍىك ئۇچىغىٕي 
_ ئۇ ئبۋازىٕي ضەي پەضەٍتىپ ضەِىّىٌ ثىر غەوىٍذە ضۆزٌىذى، _ . ئېَتىّەْ

لبٍطي وۈٔي ثىر ئبغىٕەِٕىڭ ئۆٍىذە لؤۇپ لېٍىپ، ئۇٍمۇَ وەٌّەً وېچە 
- لبراڭغۇٌۇغىذا دېرىسىذىٓ ضىرتمب لبراپ تۇرغىٕىّذا، ضەْ ثۇ لەغەزٌەرٔي تبَ

وەٍٕىڭذىٓ چىمىپ ثۇٔي ضوٍۇپ . تۈرۈوٍەرگە چبپالپ ٍۈرگىٕىڭٕي وۆرۈپ لبٌذىُ
ئەضٍىذە ثىرەر ٍىٍذىٓ ثېرى ِۀّۇ ِۇغۇٔذاق ئىػالر ثىٍەْ . ئېٍىۋاٌغبٔىذىُ

ٍبٌغۇزٌۇلتب ثەوال ئىچىُ پۇغۇپ ٍۈرگىٕىّذە ضېٕي وۆرۈپ . ھەپىٍىػىپ ٍۈرەتتىُ
ئەگەر ِبڭب ئىػۀطەڭ، ئىىىىّىس ثىر لوغۇْ ثوٌۇپ ھەرىىەت لىٍطبق، . لبٌذىُ

ئۀذىىي . گەپٕىڭ پوضىبٌٍىطي غۇ ئبغىٕە. دەپ ضېٕي ئىطتەپ ٍۈرگىٕىُ ئىذى
 “.گەپ ضۀذە

ئىّىٕٕىڭ ھۇٌۇلىػي ضەي پەضەٍگۀذەن لىٍطىّۇ، ٍۀىال خبتىرجەَ 
 :ثوالٌّىغبٔىذى

ِەْ، وىچىگىّىسدە ضەْ . ِبڭب لبرا لبضىُ، ضەْ ِېٕي تؤىّبٍطەْ”
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ِەْ ھبزىر ثۇ ئىىىي ثبالِٕي ضبالِەت . ثىٍىذىغبْ ھېٍىمي ثبال ئىّىٓ ئەِەضّەْ
دېگۀٍىرىڭگە . لبتبرغب لوغۇغتىٓ ثبغمب ھېچٕېّىٕي ئوٍٍىّبٍذىغبْ ئبدەِّەْ

ضۀّۇ ثۇٔذاق خىَبٌالرٔي . لبرىطبَ ضۀّۇ ثىر ئوثذأال ئىػىڭ ثبردەن لىٍىذۇ
ئەگەر دېگۀٍىرىڭ راضت . لىٍىپ ٍۈرِەً چىراٍٍىك وۈٔۈڭٕي ئبٌغىٕىڭ ٍبخػي

ثوٌطب، ِېٕىڭ گېپىّٕي ٍەردە لوٍّبٍّەْ دىطەڭ، ثۇٔذاق ثوٌّىغۇر خىَبٌٍىرىڭٕي 
 “!تبغال

لبضىُ ئىّىٕغب غۇٔچە تەۋەوىۈي لىٍىپ راضت گېپىٕي لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، 
ئىّىٓ، ھەتتب ثۇ ثبٌىٍىك دوضتىٕىڭ تۇٍۇلطىسال پەٍذا . ٍۀىال ئىػۀذۈرەٌّىگۀىذى

ثوٌۇپ ثۇٔذاق خەتەرٌىه گەپٍەرٔي لورلّبٍال دېَىػىذىٓ ثەوال گۇِبْ لىٍىۋاتطب 
 وېرەن؟ 

غۇٔذالتىّۇ ئىّىٓ ٍۀىال ٔېّە ئۈچۈٔذۇ ثۇ وؤب دوضتىٕي دەرھبي ضبلچىالرغب 
: ئىّىٓ ئوٍغب پبتتي. تۇتۇپ ثېرىپ ثبالدىٓ لۇتۇٌۇظ ٔىَىتىگە وەٌّىگۀىذى

ئەگەر دېگۀٍىرى راضت ثوٌۇپ لبٌطىچۇ؟ ِېٕي وۆرگىٕىگىّۇ خېٍي وۈٍٔەر ثوٌۇپ ’
غۇ ۋالىتمىچە تۇتۇپ ثەرِىگىٕىگە لبرىغبٔذا راضت گەپ . لبٌغبٔىىەْ

.  ئېّىٕٕىڭ وبٌٍىطىذا ھەرخىً گۇِبٔالر ئبٍٍىٕىپ ٍۈرەتتي‘لىٍىۋاتمبّٔۇدۇ لبٔذاق؟
دەرۋەلە، ئىّىّٕۇ ثۇ ٍېمىٕالردا ثۇ ئىػالر ثىٍەْ ئۆز ئبٌذىغب پىالٔطىس پبئبٌىَەت 

راضت دېگۀذە، ئۇٔىڭغب ِۇغۇٔذاق ثىر . لىٍىپ ثەوال ئىچي ضىمىٍىپ ٍۈرگۀىذى
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، ثۇ دوضتىٕىڭ چىراٍىذىٓ لبرىغبٔذىّۇ . ھەِىرا ثەوال الزىُ ئىذى

غۇٔذالتىّۇ ٍۀىال ئېھتىَبت . ضەِىّىٌ گەپ لىٍىۋاتمبٍٔىغي ثىٍىٕىپ تۇراتتي
 . ئۈچۈْ رەضّي ثىر ٔبداْ لىَبپىتىگە وىرىۋېٍىپ ٍېمىٓ ٍوالتّبً ئوٌتۇرىۋاٌذى

ئىّىٓ، گېپىّٕي ئبڭال، ِېٕىڭ تۇٍۇلطىس پەٍذا ثوٌۇپ ثۇ گەپٍەرٔي ”
ئەگەر ثۇٔذاق گۇِبْ لىٍّىغبْ ثوٌطب . لىٍىػىّذىٓ گۇِبٍٔىٕىػمب ھەلمىڭ ثبر

لبرىغبٔذا ِەْ ضېٕي . ئىذىڭ، ثەٌىىُ ِۀّۇ ضبڭب ئىػۀّىگەْ ثوالتتىُ
ِەْ . ئىػۀذۈرۈظ ئۈچۈْ پبوىت وۆرضەتّىطەَ ثوٌّبٍذىغبٔذەن لىٍىذۇ

تەۋەوىۈي لىٍذىُ ئەِىطە، ِۇغۇ . ٍبٌغۇزٌۇلتب، ضبڭب ئىػىٕىػىە ِەججورِەْ
ثىرٔەچچە وۈْ ئىچىذە غەھەرٌىه تەغۋىمبت ثۇضىٕىڭ ثىر ئبدىّي 

غۇٔىڭذەن ٍۀە، پبت ٍېمىٕذا ضۀّۇ تؤۇٍذىغبْ ثىر ِۇٔبپىمّۇ . ئۇجۇلتۇرىٍىذۇ
لبضىُ ثىر ٍۇتۇَ _ . لبٌغبْ گەپٍەرٔي غۇ چبغذا دېَىػەرِىس ثوٌّىطب. جبٍٍىۋېتىٍىذۇ

. ثۇ گەپٍەرٔي ھبزىرچە ئۇٔتۇپ وەت_ چبً ئىچىۋېٍىپ ئىّىٕذىٓ ضورىذى، 
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. راضت، ِەْ ضېٕىڭ ثىرەر ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇغبٍٔىغىڭذىٓ خەۋىرىُ ٍوق ئىىەْ
 “ثۇٔچە خىتبٍچىٕي ٔەٌەردە ٍۈرۈپ ئۆگۈٔىۋاٌغبٔىذىڭ؟

ِەْ ضېٕىڭ ثىٍەْ ثىرگە ئولۇغبْ غۇ توٌۇلطىس ... راش دەٍطەْ، ”
ئىّىٓ ضەي جىّىپ _ . ئورتىذىٓ ثبغمب ثىرەر ِەوتەپتە ئولۇظ پۇرضىتىُ ثوٌّىذى

ٍىگىرِە ٍىً ئبۋاي ثىر ثىھۇدە ئىع ثىٍەْ ضۇالٔغىٕىّذا، تۈرِىذە ثىر ... _ لبٌذى، 
خىتبٍچىٕي غۇ . خىتبً ِۇئبٌىّي ثىٍەْ ثىر وبِېردا ئۈچ ٍىً ثىرگە ٍبتمبٔىذىُ

 “.خىتبً ِۇئبٌىّذىٓ ئۆگۀذىُ
راضتىٕي دېطەَ، ِەْ ضېٕي ضۈرگۈْ _ دېذى لبضىُ، _ ِۇٔذاق دېگىٕە، ”

ئەضٍىذە، لبٍطي وۈٔىطي وېچىذە . لىٍىٕغىٕىڭالردىٓ ثېرى زادىال ئىطتىّىذىُ
. ضېٕي تؤۇپ لبٌّىغبْ ثوٌطبَ، ثەٌىىُ ضېٕي ثىر ئۈِۈر ئىطتىّىگەْ ثوالر ئىذىُ

ئەگەر ِەْ ضېٕي ئۇٔتۇپ لبٌغبْ . ئەِّب ِېٕي ئۇٔتۇپ لبپتۇ دەپ لبٌّىغىٓ ٍۀە
لوٍغىٕە ... غۇ چوالق خىتبً ۋەلەضىذىٓ ... ثوٌطبَ ھەرگىسِۇ غۇ چوالق خىتبً 

. ثۇ گەپٍەرٔي، لبرىغبٔذا ضەْ ِبڭب ئبضبٍٔىمچە ئىػىٕىذىغبٔذەن لىٍّبٍطەْ
ئەضٍىذە ِەْ ضېٕي غەخطي . غۇٔذالتىّۇ ِەْ ضبڭب چبپالغمىٕىُ چبپالغمبْ

لىطبضىڭٕي ئېٍىۋېٍىػمب ثىۋاضتە لبتٕىػىػىڭٕي ئۈِىذ لىٍىپ ضبڭب ثۇ تەوٍىپٕي 
ئۀذى ضېٕىڭ ئولۇغبْ وىتبثٍىرىڭغب لبراپ پىىىرىّٕي . لىٍىػمب وەٌگۀتىُ

 “. ...ئۆزگەرتتىُ
 “خىتبٍپەرەش ثوٌۇپ وېتىپتۇ دەپ لبٌّىغبٔطەْ ئۀذى؟”
ئۀذى ِەْ، . ٍبلەً، ثۇٔىڭ دەي تەتۈرضىچە ثىر تەوٍىپٕي تەٍَبرٌىذىُ”

ئۆزەڭ ئۈچۈْ ئەِەش، ِىٍٍىتىّىسٔىڭ ئبزادٌىغي ئۈچۈْ ثۇ ھەرىىەتىە لبتٕبغطبڭ 
 “.دېَىع ئۈچۈْ وەٌذىُ

ئىّىٓ خېٍىال _ “ ضەْ ثۇ خىَبٌالرٔي ٔەدىٓ ٍۇلتۇرىۋاٌغبٔتىڭ؟”
 .ِۇالٍىٍّىػىپ لبٌغبٔىذى

لۇرۇق پودا ثوٌطىّۇ ۋەتەْ، ِىٍٍەت ضۆٍگۈضي خېٍي ثۇرۇٔذىٕال ثبر دېطەَ ”
ثىروۈٔىطي ووچىذا ثىر ھبجەتخبٔىغب . ئەِّب ھەرىىەت ٍوق ئىذى. ثوالر

 دېگەْ ثىرضىٕىڭ ٍبزغبْ ئىىىي وىتبۋىٕي ‘ئىسچي ِەْ’وىرگىٕىّذە 
. غۇ وىتبثالرٔي توال ئولۇپ ِۇغۇ خىَبٌغب وىرىپ لبٌذىُ ھەلىچبْ. تېپىۋاٌغبٔىذىُ

“ .ئەٌۋەتتە ضىٍەردەن وىػىٍىرىّىسٔىڭ تبرتمبْ جبپبٌىرىّۇ ثۇٔىڭ ثىر ضەۋەپچىطي
 .دېذى لبضىُ وۈٌۈپ لوٍۇپ_ 
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ئۇ، . ئىّىٓ تبِبوىطىٕي غورىغىٕىچە خېٍي ئۇزۇٔغىچە جىّىپ وەتتي
 :تۇٍۇلطىسال ثېػىٕي وۆتۈرۈپ لبضىّغب لبرىذى

ئىػۀّەٍذىغبْ ثوٌطبَ، پبوىت وەٌتۈرضەڭّۇ ٔېّە پبٍذىطي ثوالتتي؟ تۇتۇپ ”
 “ضېٕىڭ لوغۇٔىڭ ثبرِۇ؟. ... ثېرىذىغبْ ثىرضي ثوٌطبڭ ثەرىجىر تۇتۇپ ثېرىطەْ

 :لبضىُ، تۇٍۇلطىس ضوراٌغبْ ثۇ ضۇئبٌذىٓ رەضّىال تەِتىرەپ لبٌذى
ِېٕىڭ ضۀذىٓ . ِېٕىڭچە ثۇٔي ضۈرۈغتۈرِەٍٍي... ِېٕىڭچە، ”

ضوراٍذىغىٕىُ، ئەگەر ضۀّۇ ثىرەر لوغۇٔغب وىرِىگەْ ثوٌطبڭ ئىىىىّىس ثىرٌىػىپ 
ئۇالر ئىىىىطي خېٍي ئۇزۇٔغىچە جىّىپ _ “ ثىر لوغۇْ لۇرۇپ چىمبٌّبضّىسِۇ؟

 .لېٍىػتي
ئبۋاي ضەْ ِبڭب ثىر _ دېذى ئىّىٓ جىّجىتٍىمٕي ثۇزۇپ، _ لېٕي ئەِىطە، ”

غۇ لبتبردا ضۀّۇ ِېٕي . ِۀّۇ ئۆزەِٕي ثىر ضىٕبپ ثبلبً. ۋەزىپە ثېرىپ ثبلمىٓ
ِۀّۇ _ ئىّىٓ ٍېڭىذىٓ ثىرتبي ِوخوروب ٍۆگەپ چەوتي، _ . ضىٕىغبْ ثۇالرضەْ

ئەضٍىذە . ٔەچچە ٍىٍٕىڭ ئبٌذىذا ضەْ دېگەْ غۇ وىتبثالرٔي ئولۇپ ثبلمبٔىذىُ
 “.ِۀّۇ غۇ خىَبٌالردا ثوٌۇپ ٍۈرەتتىُ

ثۇ گەپٍەرٔي ئبڭٍىغبْ لبضىُ خوغبٌٍىغىذىٓ ئىّىٕٕىڭ لوٌٍىرىٕي ضىمىپ 
 :وەتتي

ئۇٔىڭغب ئبزراق پبرتالتمۇچ . ِۀذە رەضّي ئبپتوِبتىه پىطتبٔذىٓ ثىرضي ثبر”
. دورىطي تبپطبلال ئبپتوِبتىه ۋالىت تېسگىٍٕىَەٌەٍذىغبْ ثىر ِىٕبغب ئبٍٍىٕىذۇ

 “...ثۇٔىڭ ئۈچۈْ پبرتالتمۇچ دورىطي 
دورىٕىڭ غېّىٕي لىٍّب، ِۀذىّۇ ثىرلبٔچە تبي ئبپتوِبتىه ۋالىت ”

ِىٕب . دورىّۇ ٍەتىىذەن ثبر. تېسگىٍٕىَەٌەٍذىغبْ پىطتبْ ثبردەن لىٍىۋاتبتتي
ضەْ ئبۋاي ئۇٔي ٔەگە وۆِۈغۈِٕىال دېطەڭ . ٍبضبغٕىّۇ ئۆگىٕىپ لوٍغبْ ئىذىُ

 “.ٍېتىذۇ
ئۀچۋۀتىڭٕىڭ تېررورچىالرغب زەرثە ثېرىع ئىػخبٔىطي دەٍذىغبْ ”

ئۇٔىڭ ثبغٍىمي ثىڭتۋەْ ضبلچي . ٍوغۇرۇْ ثبغمبرِىطىذىٓ ثىرضي ثبر ئىىەْ
لىطّىذا ثبغٍىك ثوٌۇپ چۆچەوتە تۇرغبْ چېىىذىٓ ئبغمبْ ِىٍٍەتچي، ٍەرٌىه 

ِىٍٍەتٍەرگە ئەغەددى ئۆچّۀٍىىي ثوٌغبْ، جبضۇضٍۇق لىطمب وورۇش ثىٍىّي ثبر 
ئۇ خىتبً جبٌٍىتي ئۆزىٕي ئبالھىذە پۇختب . ۋەھػي، ھىٍىگەر ثىرضي ئىىۀذۇق

ِۇھبپىسەت لىٍىپ ٍۈرگىٕي ئۈچۈْ، ئۇٔىڭغب ثىۋاضتە ٍېمىٍٕىػىع ٍوٌىٕي زادىال 
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ئبڭٍىطبَ ئۇٔىڭ دادىطي ثىٍەْ ئبٔىطي، ثۇ خىتبٍٕىڭ ثىر ثبٌىطي . تبپبٌّىذىُ
ثىٍەْ ضبٔجىذىىي ثىر ووچىذا ئۆزٌىرى ضېٍىۋاٌغبْ ئىىىي لەۋەتٍىه ثىر ثىٕبدا 

 “. ...تۇرىذىىەْ
ئىّىٓ _ گەپٕي ئۇزارتّبً دېگىٕە، غۇالرٔي پبرتٍىتىۋېتىع وېرەوّىذى؟ ”

ِبڭب ئۇ ٍەرٔىڭ تەپطىٍي ئبدرىطىٕي _ ئبغىٕىطىٕىڭ گېپىٕي ثۆٌۈپال دېذى، 
 . ...ئىّىٓ لبضىّغب لوٌىٕي ئۇزاتتي_ “ .ئبۋاي ثېرىپ وۆزىتىپ ثبلبً. ثەرگىٓ

ئىىىي ھەپتىذىٓ وېَىٓ، ھېٍىمي ئۀچۋۀتىڭ چۇجبڭي، ضبٔجىذىىي ئۆٍىذە 
ئبٔىطي، ثبٌىطي، ئبٍبٌي ۋە ئىىىي ٔەپەر خىتبً خىسِەتچىطي ثىٍەْ ثىرگە پبرتالپ 

لبضىُ ثۇ خەۋەرٔي گۈٌجبھبرٔىڭ . تىتّب ثوٌۇپ ئۆٌگۀٍىه خەۋىرى وەٌذى-تىتّب
 .ئبٍٍىك ھەرىىەت دووالتىذىٓ ئبڭالپ، ئەتىطىال ئىّىٕٕي ئىطتەپ ثبردى

ئىّىٓ، ٍۀە غۇ ثۇرۇٔمىذەن پېتىٕي ثۇزِبً لبپىغي تۈرۈن ھبٌذا، خۇددى 
 .ھېچٕېّە ثوٌّىغبٔذەن ئۇٔي ئۆٍىگە تەوٍىپ لىٍذى

دەپ دوضتىٕىڭ _ “ !ِۇثبرەن ثوٌطۇْ ئىّىٓ دوضتۇَ، ضېٕي تەثرىىٍەٍّەْ”
ئىّىٓ ٍۀە غۇ ضەھراٌىك لىَبپىتىٕي ثۇزِبً . لوٌىٕي تۇتۇپ ئۆٍىگە وىردى

ثىرخىَبٌىذا ٍوق، غىچىرالپ تۇرغبْ ئۈضتەٌگە ئۇٔىڭغب دەضتىخبْ راضالظ ثىٍەْ 
 .ئبۋارە ئىذى

 :ھبٍبجېٕىٕي ثبضبٌّبً وېتىۋاتمبْ لبضىُ ئبٌذىراپ وېتىۋاتبتتي
ثۇ پبجىئە، خىتبً . ثۇ ئىػٕي ثەوال ِۇۋەپپەلىَەتٍىه تبِبٍِىذىڭ”

ٔۇرغۇْ جبٌالتالر ئبئىٍىطىٕي ئبٌذىراپ . جبٌالتٍىرىٕي ثەوال ھۇٌۇلتۇرۇپ لوٍذى
ئۇ خىتبٍٕىڭ ضبٔجىغب . خىتبٍغب ٍوٌغب ضېٍىۋېتىع دوٌمۇٔىٕي لۇزغبغّبلتب ئىىەْ

 “ثبرىذىغبٍٔىغىٕي ٔەدىٓ ثىٍىۋاٌغبٔىذىڭ؟
ئىّىٓ ٔېرىمي _ “ ِەْ ٔەدىٓ ثىٍەً، غۇٔذاق توغرا وېٍىپ لبپتۇغۇ تبڭ؟”

ئۆٍىٕىڭ ئىػىىىٕي چىڭ ٍېپىپ لوٍۇپ پېتىٕي ثۇزِبً چېَىٕي ئىچىپ 
 .ئوٌتىرىۋەردى

ثۈگۈٔگىچە ضبٔجي تەۋەضىذە ثۇٔچىٍىه ئېغىر ۋەھىّىٍىه ھەرىىەت ثوٌۇپ ”
ئبڭالغالردىٓ لبرىغبٔذا، ئۇ خىتبً جبٌالتٕىڭ دادىطي غۇ ثىٕبضىٕي . ثبلّىغبٔىذى

زور لوغىۋېٍىپ -ضبٌغىچە لوغٕىطي ثوٌغبْ ثىر تۇڭگبٕٔىڭ ئېغىٍىٕي زورِۇ
ھبزىر ثۇ تۇڭگبٔذىٓ گۇِبْ لىٍىػىپ ئۇٔي پۈتۈْ . ثىٕبضىٕي ضېٍىۋاٌغبٔىىەْ

ثۇ ئىػتىٓ خەۋەر . لىطتبلمب ئېٍىۋاتمبْ ئوخػبٍذۇ-ئبئىٍىطي ثوٍىچە لبِبپ لېَىٓ
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تبپمبْ ضبٔجىذىىي، ھەتتب ئۈرۈِچىذىىي تۇڭگبٔالرِۇ ئەگەر لوٌغب ئېٍىٕغبْ 
توڭتەً لىٍىۋېتىّىس -لېرىٕذاغٍىرىٕي لوٍۇپ ثەرِەٍذىىەْ، ضبٔجىٕي ئوڭتەً

ثۇ تەھذىتتىٓ لورلۇپ . دېَىػىپ، ھۆوۈِەتىە تەھذىت ضېٍىػىپ ٍۈرگۈدەوّىع
وەتىەْ خىتبً ھۆوۈِىتىذىىىٍەر ثىٍەْ ئۀچۋۀتىڭذىىىٍەر ئبرىطىذا 

ئەِّب ٍۀىال ئېھتىَبت ئۈچۈْ ضبٔجىغب ئىىىي . جىذدىچىٍىه پەٍذا ثوٌّبلتب ئىىەْ
وۇچىالرٔي لۇراٌٍىك خىتبً ھەرثىٍىرى ثىٍەْ -پوٌه ئەضىەر وۆپەٍتىپ، ووچب

 “.توغمۇزۇپ ٍۈرگۈدەوّىع
ِۇ لىٍىپ لوٍّبً ثىرخىَبٌىذا ‘ ِىت’ئىّىٓ ثۇ گەپٍەرٔي ئبڭالپ تۇرۇغٍۇق 

ئۇٔىڭذا لىٍچىٍىىّۇ ھبٍبجبْ ٍبوي ھۇٌۇلۇظ . ٍوق چېَىٕي ئىچىپ ئوٌتىرىۋەردى
ٔەق ثىر ٍەر ئبضتي پبرتىسأغب الٍىك ٍېتىػىپتۇ ثۇ ’. دېگەْ ٔەرضە وۆرۈّٔەٍتتي

. لبضىُ ئۇٔىڭغب لبرىغىٕىچە لبٍىً ثوٌغبْ لىَبپەتتە ئىچىذە ئوٍالٍتتي‘ .ئىّىٓ
 :چېَىٕي ئىچىپ ثوٌۇپ دۇئب لىٍىػمبٔذىٓ وېَىٓ، ئىّىٓ زۇۋأىغب وىردى

 “ٍۀە ٔېّە ۋەزىپە ئېٍىپ وەٌذىڭ؟”
 :ئۇ، ئىّىٕگە لبراپ دېذى. لبضىُ ٍۀە تەِتىرەپ لبٌذى

ئۀذى ثىس ئىىىىّىس ثىرٌىػىپ پىالْ تۈزۈپ . ِۇغۇٔچىٍىگي ثۇ ئبٍغب ٍېتەر”
 “ئىىىىّىسٔي ثىر لوغۇْ دەپ ھېطبپٍىطبق ثوٌىذىغبٔذۇ؟. ھەرىىەت لىٍىّىس

 دېگىٕىڭ، ِېٕي ٍۀە ضىٕىّبِطەْ؟ ‘لوغۇْ’غۇٔچىٍىىال ثىر ئىػّىذى ثۇ ”
ئىّىٓ ضەي ھەٍراْ ثوٌغبٔذەن پبرلىراپ تۇرغبْ ثبداَ وۆزٌىرىگە زادىال ِبش _ 

 “.ِبٔب لبرا_ . وەٌّىگەْ ثەوال لۇٍۇق لېػىٕي وۆتۈرۈپ ئۇٔىڭغب لبرىذى
ئۀذى ئىىىىّىس لوغۇْ رەضّىَەتٍىرىٕي ثىجىرىپ لۇٍبٍٍي، ئىىىىّىس ”

تۇتۇپ لەضەَ لىٍىپ لوغۇٔىّىسٔىڭ لۇرۇٌغبٍٔىغىٕي « لۇرئبْ»ثىرٌىىتە 
 “تەثرىىٍىػەٍٍي ثوٌّىطب، لبٔذاق دەٍطەْ؟

لۇرئبْ »ئبٔذىٓ . ئۇالر لبٍتب تبھبرەت ئېٍىپ ثىرٔەچچە رەوەت ٔبِبز ئۆتەغتي
ٔي « لۇرئبْ»ئىىىىطي ثىرٌىىتە . ٔي جەٍٕىّبزٔىڭ ئۈضتىگە لوٍذى« وەرىُ

 . ...تۇتۇپ لەضەَ لىٍىػمب تەٍَبر ثوٌذى
 دېگەْ ٔبِذا ثىر ٍوغۇرۇْ ‘ت ْ ت لوغۇٔي’ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ووچىالردا 

ٍەرئبضتي خىتبً ۋەھىّىطي ٍبرىتىع لوغۇٔىٕىڭ تەغۋىمبت ۋارالٍىرى وۆرۈٌۈغىە 
 . ...ثبغٍىذى
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 ئوْ ٍەتتىٕجي ثبة

 ئىَىِ ھەرىنەتتە
 

تۈٔۈگۈْ . ئۇٔىڭ لوٌىذىٓ لبٌتىص ئىع وېٍىذىغبْ ٔېّە جۇِۇ_ 
 !ئۇٔىڭ ٍۀە ثىر غىېرى گېسىتتب ثېطىٍىپتۇ دېگىٕە

 ئىىىي ئبغىٕىٕىڭ ضۆثىتىذىٓ  __                                           

 
ئىّىٓ، دادىطي وېطەي ۋە ٔبوبر ثوٌغىٕي ئۈچۈْ، وىچىگىذىٓ تبرتىپال ثۇ 

ثوٌۇپّۇ ثەوال ٔبِىرات . ئبئىٍىٕىڭ ٍۈوىٕي ئۈضتىگە ئېٍىػمب ِەججۇر ثوٌغبٔىذى
ٍىراق ٍېسىغب پبالٔغىٕىذىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ ئۈضتىذىىي ٍۈن تېخىّۇ ئېغىرٌىػىپ 

ھېٍىّۇ ٍبخػي، ثۇ ٍېسىذىىي دېھمبٔالر لبٍتب ٔبِىراتٍىػىع ئىّىبٔىّۇ . وەتىۀىذى
لبٌّىغبْ ئەڭ چېىىگە ٍەتىەْ وەِجەغەٌٍىه چىگىرىطىذا ٍبغبۋاتمبٍٔىمىغب 

ئىّىّٕۇ ثۇ . لبرىّبً، ثۇ غەھەرٌىىٍەرٔي لوٌىذىٓ وېٍىػىچە ھىّبٍە لىٍىػمبٔىذى
ٍېسىغب وېٍىپ ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ئەتىرەتٕىڭ غوٌٍۇق ئەِگەن وۈچٍىرى لبتبرىغب 

ئۇ، ٍېسىذا وۆپرەن ٔوِۇر ثېرىذىغبْ ئېغىر ئىػالرٔي تبٌالپ لىٍىػمب . وىرگۀىذى
ثىرلبٔچە ٍىً ئۆتّەٍال، ئىّىٓ ثۇ ٍېسىٕىڭ وؤب ئەزاٌىرىذىٓ ثىرىگە . تىرىػبتتي

ثۇ ٍېسا، خىتبٍالردىٓ ٍىراق ثىر . ئوخػبظ رەضّي دېھمبْ لىَبپىتىگە وىرگۀىذى
ٍېسا ثوٌغبچمىّىىىٓ، ثۇ ٍەردە ھۆوۈِەتٕىڭ ٔۇرغۇْ ضىَبضەتٍىرىّۇ دېگۀذەن 

ئەضٍىذە، ثۇ ٍېسا ھۆوۈِەت تەرىپىذىٓ ئۆٌۈِگە . ئىجىرا لىٍىٕىپ وەتّەٍتتي
تبغٍىۋېتىٍگەْ ثىر ٍەر ثوٌۇپ، ھۆوۈِەتٕىڭ لىٍچىٍىه ثىر دىممىتىٕي تبرتّبً 

ئىّىّٕۇ ثۇ ٍۇچۇلتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئۆٍىٕىڭ . وەٌگەْ وىچىه ثىر وۀت ئىذى
چىۋە ٍبوي وۆن تبِبوب لبتبرىذىىي -تۇال وۆوتبت، ِىۋە-وەٍٕىذىىي ٍېرىگە ئبز

ٔەرضىٍەرٔي تېرىپ ئۆٍىٕىڭ وۈٔذىٍىه ئېھتىَبجىٕي ئبزراق ثوٌطىّۇ ھەي لىٍىػمب 
 .تىرىػبتتي

ثىرلبٔچە ٍىً ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ ثۇ ٍېسىّۇ ووِّۇٔب تبرلىتىع دوٌمۇٔىغب 
ثۇٔي . ئۇچىراپ، ٍەرٌەرٔي ئبزئبٌذىغب وۈتۈرە ئېٍىپ تېرىَذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈٌذى

پۇرضەت ثىٍگەْ ئىّىٓ، ٔەچچە ٍىٍذىٓ ثېرى لبغجىراپ ٍبتمبْ ثىرلبٔچە ِۇ ٍەرٔي 
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ئۇضتب لوغۇٔچىالردىٓ ضوراپ ٍۈرۈپ . تبۋۇز تېرىذى-چبغالپ تۈزەغتۈرۈپ لوغۇْ
ئىّىٓ ئىػەن . تۈجۈپىٍەپ ئىػٍىگەچىە، غۇ ٍىٍىطي ٍبخػي ھوضۇي ئبٌذى

تبۋۇزٌىرىٕي ٍۈوٍەپ ٍېمىٓ ئەتىراپتىىي ثىڭتۋەْ تۇز زاۋۇتىغب -ھبرۇۋىطىغب لوغۇْ
ئىىىي ِبغىٕب ثبغالپ وېٍىپ -وېَىٓ ٍۀە ئۇ ٍەردىٓ ثىر. ئبپىرىپ ضبتتي

ئىّىٓ پۇٌىٕي . تبۋۇزٌىرىٕي ثىرالال توپ ئۆتىۈزىۋەتتي-ئېتىسىذىىي لبٌغبْ لوغۇْ
ئىچىذىٓ خوغبي -ئبٌطب خېٍىال ئوڭػىٍىپ لبٌىذىغبٍٔىمىٕي ِۆٌچەرٌەپ ئىچ

ثۇٔي ثبھبٔە لىٍىپ وۆرضىتىپ -ئەِّب تۇز زاۋۇتىٕىڭ وبضطىرى ئۇٔي. ٍۈرەتتي
ئۇ، لوٌىذا ثبرىٕي ٍەپ . لىع وىرىپ لېٍىۋاتبتتي. پۇٌىٕي ثەرگىٍي ئۇٔىّىذى

. تۈگىتىۋەتىۀٍىگي ئۈچۈْ، ھېٍىمي ثىڭتۋۀٍىه وبضطىرٔي ئىطتەپ ثبردى
ئىّىٓ ٔېّە . غۇٔچە ٍبٌۋۇرۇپ دېگىٕىگە لبرىّبً، پۇٌىٕي ثەرگىٍي ئۇٔىّىذى

ئبلىۋەتتە، . ... لىالرىٕي ثىٍەٌّەً، ثېرىپ ھېٍىمي خىتبٍٕىڭ ٍبلىطىغب ئېطىٍذى
ثىڭتۋەْ ضوتچىٍىرى ئىّىٕٕي ئبدەَ ئۆٌتۈرۈغىە ئۇرۇٔغبْ دەپ، ئوْ ثەظ ٍىٍٍىك 

وېَىٓ . ئىّىٓ تۈرِىذە ئوْ ٍىٍغب ٍېمىٓ ٍبتتي. لبِبلمب ھۆوۈَ لىٍىۋەتتي
 لب ئېرىػىپ ‘ِۇوۆپبت’دېگەْ ‘ ئىپبدىطي ٍبخػي، ئۆزگىرىع ٔىَىتي ثبر’

ئۇ ٍېسىطىغب ثبرغىٕىذا، ئۆٍىذە ھېچىىّي ٍوق، . چىمىرىٍذى' ثبٌذۇر'تۈرِىذىٓ 
ٍېسىطىذىىىٍەر . ئۆٍىّۇ ثىر تبغالٔذۇق ضبِبٍٔىممب ئبٍٍىٕىپ لبٌغبٍٔىمىٕي وۆردى

ئبٔىطىٕىڭ ِبزار ثېػىغب ئبپىرىپ -ئىّىٕٕي ثبغالپ ٍېسا لەۋرىطتبٍٔىمىذىىي ئبتب
ٍېسىطىذىىىٍەر ئۇٔىڭغب تەضەٌٍي ثېرىػىپ، غۇ ٍەردىٓ ثىر ٍېتىُ لىسغب . وۆرضەتتي

 . ...ئۆٍٍۀذۈرۈپ غەھەرگە ٍوٌغب ضېٍىپ لوٍۇغتي
ئۇٔىڭذا ٔە ھېططىَبت، ٔە . ئىّىٓ، رەضّي ثىر تبظ ٍۈرەن ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى

ئۇٔىڭ ثىرەر ٍېمىٓ . ئبرتۇق گەپّۇ لىٍّبٍتتي. ضۆٍگۈ دېگۀٍەر لبٌغبٔىذى
تۈرِىذە  –ئۇٔىڭ ثىردىٓ ثىر دوضتي . دوضتىٕىڭ ثبرٌىغىٕىّۇ ھېچىىُ ثىٍّەٍتتي

ثىر خىتبً پطىخوٌوگىَە ٌېىتورىذىٓ ئۆگۈٔىۋاٌغبْ ٍېڭىچە پطىخوٌوگىَىگە دائىر 
. ئوْ ٍىً ئىچىذە ٔۇرغۇْ وىتبة ئولۇدى-ئۇ، ثۇ ثەظ. خىتبٍچە وىتبثٍىرى ئىذى

ثوٌۇپّۇ پىطىخوٌوگىَە، ضوتطَبٌوگىَە ۋە ِىٍٍىٌ تبرىخىغب دائىر وىتبثالرغب ثەوال 
ثۇ جەھەتتە ھېٍىمي تۈرِىذىػي خىتبً ِۇئبٌىّي ئبالھىذە تەضىر . لىسىممبٔىذى

ثىٍّىگەْ ٍەرٌىرىٕي ثېرىپ غۇ خىتبً تۈرِىذىػىذىٓ ضوراپ . وۆرضەتىۀىذى
ثىر ھېطبپتب، . ئۇ خىتبً ھبزىر ثىر ئېٕىطتىتۇتتب دوتطېٕت ئىذى. ئۆگىٕەتتي

ئىّىٕٕىڭ لبٍتب ضۈرگۈٔگە ئىۋەرتىٍىػىذىّٕۇ غۇ خىتبً ِۇئبٌىُ ٍوي ِېڭىپ ٍۈرۈپ 
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 . ضبلالپ لبٌغبٔىذى
ثىر وۈٔىطي ئىّىٓ ثىر ئۇٍغۇر خېرىذارىٕىڭ ئۆٍىٕي ئبلبرتىۋاتمىٕىذا ثىر 

 ٔىڭ وۆن تبغٍىك وىتبۋىٕي ‘ئىسچي ِەْ’ثۇٌۇڭذا تۇرغبْ وىتبثالر ئبرىطىذىٓ 
ئۇٔي ئولۇپ ٍۈرۈپ ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبت ۋارىمي . تېپىۋېٍىپ ٍبٔچۇلىغب ضېٍىۋاٌىذۇ
ِبٔب ئۀذى وؤب دوضتىٕىڭ ۋاضتىطي ثىٍەْ . تبرلىتىػمب وىرىػىپ لبٌغبٔىذى

ئۇ، لبضىّٕىڭ . رەضّي ثىر ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت لوغۇْ جەڭچىطي ثوٌۇپ لبٌذى
رۇخطىتىٕي ئېٍىپ ثۇرۇٔمي ِەدىىبرچىٍىمتب تؤۇغۇپ لبٌغبْ وىػىٍەر ئبرىطىذىٓ 

ئۇٔىڭ . تبٌالپ ٍۈرۈپ ئۈچ وىػىٍىه ئۆزىگە تەۋە ٍوغۇرۇْ لوغۇٔىٕىّۇ لۇرىۋاٌذى
لوغۇٔىذىىىٍەر ئبالھىذە ئبوتىپ ھەرىىەت لىٍىذىغبْ تەٌۋە پىذائىالر ثوٌۇپ، 

ئىىىي ٍىٍغب لبٌّبٍال، -ثىر. خىتبٍٕي وۆرضە خبَ ٍەۋەتىىذەوال وىػىٍەردىٓ ئىذى
ئۇٔىڭ لوي ئبضتىذىىي تۇغۇٔذا لوغۇْ ئەزاٌىرىٕىڭ ضبٔي ئؤٕەچچىذىٓ ئېػىپ 

ئۇالر ھېچ ثوٌّىغبٔذا ئبٍذا ثىرەر لېتىُ ھەرىىەت پەٍذا لىٍّبً لبٌطب . وەتتي
 . ...وۆزىگە ئۇٍمب وەٌّەٍذىغبٔالردىٓ ئىذى

ثۇ .  ٔىڭ ثبغٍىمي ثوٌغبٔىذى‘ٍېڭي ئبً لوغۇٔي’لبضىُ ئۆتىەْ ٍىٍي 
 ئبۋاي گۈٌجبھبردىٓ ئبٍرىٍىپ ‘ٍېڭي ئبً لوغۇٔي’ثىرٔەچچە ٍىً ِبثەٍٕىذە، 

وەٍٕىذىٕال خبضىَەتّۇ .  دىّٕۇ ئبٍرىٍذى‘ٍبٔچۇلچي’ئۇزۇْ ئۆتّەٍال . لبٌذى
ثىر ھېطبپتب، ٍېڭي ئبً لوغۇٔىٕىڭ ئەزاٌىرىذىٓ ٍبٌغۇز لبضىّذىٓ . لۇرثبْ ثوٌذى

ثبغمب ئەزاالرٔىڭ ھەِّىطي ٍېڭىالر ثوٌۇپ، تۆۋۀذىىي تۇغۇٔذا لوغۇٔالردىٓ 
ثۇ وۈٍٔەردە لبضىُ، لوي . ثىرٔەچچە لېتىُ ئەزا توٌۇلالغمب ِەججۇر ثوٌغبٔىذى

ئبضتىذىىي تۇغۇٔذا لوغۇٔالردا جەِئي لبٔچە ٔەپەر ئەزا ثبرٌىغىٕىّۇ ئېٕىك 
ثۇ . ئىع لىٍىپ ٍۈزدىٓ وبَ ثوٌّىطب وېرەن دەپ گۇِبْ لىالتتي. ثىٍەٌّەٍتتي

ئؤذىٓ ئبرتۇق ئبدىّي تۇتۇٌۇپ . ئبرىذا ٔەچچە ئوْ ئبدىّىذىّٕۇ ئبٍرىٍىپ لبٌذى
ثۇٔىڭ ئىچىذە ثىرٔەچچە تۇغۇٔذا لوغۇٔذا ئىىىي جبضۇش ۋە ثىر خبئىٓ . وەتتي

ثۇ ئىػٕي ثبظ لوغۇٔغب . چىمىپ لېٍىپ، ئۇٔي ثەوال ئبۋارە لىٍىۋەتىۀىذى
ِەججۇرى چىمىرىۋاٌغبْ ئىّىٓ پبظ لىٍىپ تېپىپ چىمّىغبْ ثوٌطب، ئۇٔىڭ ئىػي 

لبضىُ ئوٍٍىٕىپ ثۇ ٍەرگە وەٌگۀذە، ئىّىٕگە وۆپ رەخّەت . تېخىّۇ لىَىٓ ئىذى
ئۇ ثوٌّىطب ئىذى، ثۇ لوغۇٔالرٔىڭ پىالٍٔىك . ئېَتىع وېرەوٍىىىٕي ئوٍٍىذى

ھەرىىەتٍىرىٕي ثۇٔچە ئوڭۇغٍۇق لبٔبت ٍبٍذۇراٌىػىٕي ھەرگىسِۇ وۆز ئبٌذىغب 
 .وەٌتۈرەٌّەٍتتي
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لبضىُ ثۇالرٔي وۆزئبٌذىغب وەٌتۈرگەچ، ئىّىٕگە ئبپىرىپ ثېرىذىغبْ ثىرلبٔچە 
ئۇ، چوڭمۇر . تبي ئبپتوِبتىه پىطتبٕٔي ٍبٔچۇلىغب ضېٍىپ ٍوٌغب چىممبْ ئىذى

خىَبي دېڭىسىغب غەرق ثوٌۇپ وېتىپ، ئبٌذىذىىي ووچب دولّۇغىذا وىػىٍەرٔي 
 . ...توختۇتۇپ ٍبٍٔىرىٕي ئبختۇرىػىۋاتمبْ خىتبً پبتىروٌٍىرىٕي وۆرِەً لبٌىذۇ

 
ِۇلبِىٕىڭ ئبۋازى ثبرغبٔطېرى وۈچىَىپ « ئەجەَ»ٍىرالالردىٓ ئبڭٍىٕىۋاتمبْ 

-لۇاللٕىڭ تۈۋىذىال جبراڭالۋاتمبٔذەن، ثۇ ِۇلبِٕىڭ جبراڭٍىك ئبۋازى لبْ
 .توِۇرالرٔي جوغتۇرىۋاتمبْ ضېسىُ ثەرِەوتە

ٍبق، ئۇٍغۇر ئېٍي ئۇخٍىّىذى، ئۇ ٍېمىٍىپ چۈغىەْ ٍېرىذىٓ تېخي ٍېڭىال ”
 “!تۇرۇپ لبٍتىذىٓ ئۇپۇلمب ثبلّبلتب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 343 

 

 ئوْ ضەوىىسىٕجي ثبة

 ٍوضۇرۇُ ئبرخىپ
 

دەپ پبالٔچي ئبدىّىّىس پووؤچىٕي رەضّىٌ پبوىتالر ثىٍەْ خبئىٓ _ 
 پبظ لىٍىۋاتىذۇ، ثۇ لبٔذاق گەپ؟

ئۇٔي دېطەڭ پووؤچىّۇ ثىر ۋالىتالردا پبالٔچىٕي جبضۇش دەپ _ 
 ئىطپبتٍىغبٔىذىغۇ؟

لوٍطبڭالر غۇ گەپٍەرٔي، ھەِّە ئىػىّىسٔي دۇَٔبغب ئبغىبرە جبوبالپ _ 
لىٍىػٕي ئەڭ توغرا ٍوي دەٍذىغبْ،  ٍوغۇرۇْ ئىػىّىس ٍوق، ھەِّىٕي 

 !خبئىٕٕىڭ ٔېّە ئىػي ثبر- ٌىۋىتىذىغبْ  ٍەردە جبضۇشىئبغىبر
 ضبۋاغذاغالر ئوتتۇرضىذىىي ضۆھجەتٍەردىٓ     __                                              

 
ئۇٔىڭ . ِىھّبٔخبٔب پبرتٍىتىػتب ثىرٌىىتە پبرتالپ ئۆٌذى: گۈىببھبر

ئۇٔىڭ ٔەگە وەتىۀٍىىىٕي . جەضىتىذىٓ ھېچ ٔېّە تېپىٍّىذى
جەِىَەتتىىىٍەردىٓ ٍبوي خىتبً دائىرىٍىرىذىٓ ھېچىىُ ضۈرۈغتە لىٍىپ ثېمىع 

ئەِّب ئۇ، لوغۇْ ئىٕتىساِىغب خىالپ ھبٌذا ئۆزىٕىڭ ئىىىىٕچي . خىَبٌىغب وەٌّىذى
ٔي لۇرۇپ ضبپال ٍوٌذىٓ ئبزغبْ ' غەپمەت ھەِػىرىطي'ٍوغۇرۇْ لوغۇٔي 

ئۇالرِۇ زۀجىرضىّبْ وېڭىَىپ ثىرلبٔچە . لىسالردىٓ ئۈچ ئەزا لوثۇي لىٍغبٔىذى
لوِبٔذأٍىك غىتبثي ' لىسالر روتىطي'تۇغۇٔذا لوغۇْ ھبٌىغب وېٍىپ تب ھبزىرغىچە 

 .ٔبِي ثىٍەْ ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع پبئبٌىَىتىٕي داۋاَ لىٍذۇرِبلتب ئىىەْ
ثوِجىطىٕىڭ ۋالىت تەڭػىگۈچىٕي خبتب تەڭػەپ لوٍۇپ، جبٍىغب : خبسىَەت

. ئۇٔىڭّۇ جەضىذى تېپىٍّىذى. ثبرِبً تۇرۇپال ئبپتوۋۇزدا پبرتالپ تىتىٍىپ وەتتي
ئەِّب ئۇٔي تؤىَذىغبٔالر خبضىَەت چەتئەٌگە لېچىپ وەتىەْ دەپ پەرەز 

ئۇٔىڭ لۇرغبْ ئبٌىٌ ِەوتەپٍەر ئبرا ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع لوغۇٍٔىرى . لىٍىػىذۇ
غىتبثي ئبضتىذا زۀجىرضىّبْ وېڭىَىپ تب ثۈگۈٔگىچە ئبپتوِبتىه ' وۈچ–  ثىٍىُ'

تېسگىٍٕىٕىذىغبْ پبرتالتمۇچ ئۇچۇرى تەٍَبرالظ پبئبٌىَىتىٕي داۋاَ لىٍذۇرۇپ 
 .وەٌّەوتە دېَىػىذۇ

ثىر ۋاگوْ خىتبً . ئۇٔىڭ ئىطّىٕي ھېچىىُ ثىٍەٌّىذى: 'ٍبّچۇقچي'
. جەضىذىٕىڭ وۈٌىّۇ لبٌّىذى. ئەضىىرى ثىٍەْ ثىرگە پبرتالپ وۆٍۈپ وەتتي
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وىػىٍەر ئۇٔي خىتبٍذا ٍبوي ئوتتۇرا ئبضىَبدا ٍبٔچۇلچىٍىك لىٍىپ ھبزىرغىچە 
ئۇٔىڭ لۇرغبْ ٍوغۇرۇْ لوغۇٔىٕىڭ زۀجىرضىّبْ . ٍبغبۋاتىذۇ دەپ ثىٍىذۇ

ئۇزأتىطي ضبپال ئىٕتېرٔەت ثىٍەْ خىتبٍٕي لبالٍّبلبٔالغتۇرۇظ، خىتبً 
ئەِەٌذارٌىرىغب زەرثە ثېرىع ۋە ٍوغۇرۇْ لۇراي رېتطىپٍىرى تەٍَبرالپ تبرلىتىع 

 .ثىٍەْ ثۈگۈٔگىچە ھەپىٍىػىپ وەٌّەوتىىەْ
ثەزى ووچب خەۋەرٌىرىذىٓ لبرىغبٔذا، ھېٍىمي لۇدۇق ئىچىگە ِىٍٍىٌ : قبسىٌ

جىٕبٍەتچىٍەرٔي تىرىه تبغٍىۋىتىذىغبٍٔىغىٕي وۈرۈپ لبٌغبْ ثىر لبزاق ِبٌچي 
ثىٍەْ ثىر ِوڭغۇي لۇدۇق ئىچىگە لېٍىٓ تور ثبغٍىۋېتىپ، لۇدۇلمب ئېتىٍغبٔالردىٓ 

ئۇ . ئۇالرٔىڭ ثىرضي لبضىُ ئىىۀّىع. ٍەتتي وىػىٕي لۇتمۇزۇپ چىمىرىۋاٌغبّٔىع
لۇدۇلتىٓ لۇتۇٌۇپ چىمىپ تەڭرى تبغٍىرى ئىچىذىىي ئورِبٔالردا ٍوغۇرۇْ 

ٍۀە . پبرتىسأٍىك ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ ٍۈرىَذۇ دېگەْ گەپٍەر ئېمىپ ٍۈرِەوتە
چىمىپ ٍۈرۈپ ٍوغۇرۇْ لۇراي ضودىطي -ثەزىٍەر چېگرادىٓ ئوغۇرٌۇلچە وىرىپ

 . لىٍىپ ٍۈرىذۇ دەپ گۇِبّٔۇ لىٍىػىذىىەْ
چوڭ غەھەرٌەر ئەتىراپىذا زۀجىرضىّبْ ٍوغۇرۇْ پبرتىسأٍىك : ئىَىِ

ضەٌەروە توغۇٍذىغبْ ئبپتوِوثىٍالرغب زەرثە ثېرىپ -ئەتىرىتي تەغىىٍٍەپ، ثېٕسىٓ
 .پبئبٌىَەت لىٍىۋاتمبّٔىع

وېَىٕىي وۈٍٔەردە ثەظ وىػىٍىه ِۇضتەلىً ثىر ٍوغۇرۇْ لوغۇْ : 'سبقي'
تەغىىٍٍەپ، ِەخطۇش ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالرغب ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع پبئبٌىَەتٍىرى 

 .ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ ٍۈرىذۇ دېگەْ گەپٍەر ثبر
چېرتىَوژ -ھبزىرغىچە ئۆزى ٍبٌغۇز  تەغۋىمبت، رىتطىپ: ‘خەۋەرچي’

 .ۋارالٍىرىٕي وۆپەٍتىپ ٍۇغۇرۇْ تبرلىتىع ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ ٍۈرەرِىع
لبٍطي ثىر دىٕىٌ تەرىمەتىە لوي ثېرىپ، ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە : 'ٍوخورمىچي'

 .غۇ تەرىمەتىە ئەزا تەرثىَەٌەپ ٍۈرگۈدەوّىع
لبضىّٕي ضوراق لىٍغبٔذىٓ ئۈچ ھەپتە وېَىٓ، تبِبق : دېَومراتچي خىتبً

تۇغۇپ ثەرگەْ گۇٔذىپبٍالردىٓ ثىرضىٕىڭ چېمىپ لوٍۇغي ثىٍەْ لوٌغب ئېٍىٕغبْ 
ۋە ثىر ٍىٍذىٓ وېَىٓ خىتبً ھەرثي ضوتي تەرىپىذىٓ ئۆٌۈِگە ھۆوۈَ لىٍىٕىپ 

لبرىغب ئبٌغۇچي ئەضىەرٌەر ٍېڭي ثوٌغبچمب، ٔىػبٔغب دەي . دەرھبي ئېتىپ تبغالٔغبْ
تەوىۈزەٌّەً ئبٌتي پبً ئولتب ئبراْ جېٕي چىممبْ دېگەْ گەپٍەر ئېمىپ 

 .ٍۈرەرِىع
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ئبغىٕىٍىرى ثىٍەْ ثىرٌىػىپ ٍەرئبضتي ضېٍىطبرٌىك : خبسىَەتْىڭ دادىسي
ئۇضتىخبٔىطىذا ٍوغۇرۇْ لۇراي ٍبضبپ ضېتىع ئىػي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ 

 .ئېٕىك ئەِەش. ثەزىٍەر تۇتۇٌۇپ تۈرِىذە ٍبتىذۇ دېَىػىذۇ. ٍۈرەرِىع
تىرىىٍىگىذىٓ تب ثۈگۈٔگىچە ھېچىىُ -ئۇالرٔىڭ ئۆٌۈن: تۈرٍىدىني ٍبضالر

ئۆتىەْ ئبٍالردا، ثەزىٍەر تۈرِىگە ھۇجۇَ لىٍىپ ئۇالرٔي . خەۋەر ئبالٌّىذى
. لۇتمۇزۇپ چىمىع تەٍَبرٌىمىٕي لىٍىۋېتىپتۇ، دېگەْ گەپٍەرِۇ تبرلبٌغبٔىذى

 .ئبلىۋېتي ِەٌۇَ ئەِەش
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 ئوْ تولمۇزىٕجي ثبة

 ئبخىرقي سۆز ئورّىدا
 

لېٕي دەپجبلە، غۇ پوۋىطتب ضېٕي ئەڭ ثەن _ 
 تەضىرٌۀذۈرگەْ ثىر جۈٍِە لبٍطي؟

 .دېگەْ جۈٍِىطي' !ِېٕىڭ ٔېطىۋەَ لېٕي؟_'
 ئبپتورالر ئوٌتۇرىػىذىٓ   __                            

 
ِۀّۇ دەرھبي ئېپىٕي . دۈغّەْ ئوفىتطېرى ِبڭب لبراپ ئېتىٍىپ وەٌذى... ”

وۆزٌىرىّذىٓ ئۇٔىڭ -ٍۈز. تېپىپ چىػٍىرىّٕي ئۇٔىڭ ثوغۇزىغب پبتۇرىۋاٌذىُ
جېٕىّٕي . گېٍىذىٓ چبچراپ چىمىۋاتمبْ لبٔالر ئېمىپ تۇرضىّۇ لوٍىۋەتّىذىُ

ئۇِۇ ِۀذىٓ ئبجىراپ چىمىپ . ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ تىروىػّەوتە ئىذىُ
ئەِّب ِەْ، گوٍب . جېٕىٕي لۇتۇٌذۇرۇظ ئۈچۈْ ئۈِىذضىسٌىه ثىٍەْ توٌغۇٔبتتي

غبٔجوراپ لبٌغبْ لبۋاْ ئىتتەن چىػٍىرىُ ثىٍەْ ئۇٔىڭ وېىىرتىىىگە چىڭ 
ئبغسىّٕىڭ ئىچي ئۇٔىڭ ثوغۇزىذىٓ چىممبْ لبْ ثىٍەْ . چبپٍىػىپ لبٌغبٔىذىُ

ئۇزۇْ داۋاَ لىٍغبْ ثىر جبْ تبالغمبْ خىمىراغتىٓ وېَىٓ، . توغۇپ وەتتي
ئۇٔىڭ ثوغۇزىٕي چىػٍەپ . لورلۇٔۇچٍۇق ثىر تىترەن ثبضمبٔىذى ئۇٔىڭ ۋۇجۇدىٕي

لۇرتتەن ثىرال دوِىالپ ثېرىپ ئۇٔىڭ لۇراٌىٕي لوٌۇِغب . ضۆوىۋاٌغبٔىىۀّەْ
ثۇ لۇرإٌي ئېٍىپ ئۇدۇٌۇِذىٓ وېٍىۋاتمبْ دۈغّۀٍەرگە تەڭٍەپ . ئېٍىۋاٌذىُ

لۇرإٌىڭ . ئەِّب ثۇ لۇراٌذا ئوق تۈگىگۀىىەْ. تۇرۇپ تەپىىطىٕي ثېطىۋەتتىُ
پەٍٕىگىذە ئەڭ ئبٌذىذا وېٍىۋاتمىٕىٕىڭ ٍۈزىگە لبرىتىپ ثبرٌىك وۈچۈَ ثىٍەْ 

وۈچٍۈن ثىر چىمىراظ ثىٍەْ تەڭ گۈپال لىٍىپ ئبٌذىّغب ِۆوچۈٍۈپ . ئۇردۇَ
وۆزى تىتىٍىپ لبٔغب ثوٍۇٌۇپ ئىٕتبٍىٓ لورلۇٔۇچٍۇق -ئۇٔىڭ ٍۈز. ٍېمىٍىپ چۈغتي

جەڭ تېخي . ٍبق، ئىع ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال تۈگىّىذى. ... ثوٌۇپ وەتىۀىذى
 . ...     ئەِذىال ثبغٍىٕىۋاتمبٔىذى

 “ سۋېِ ھبسسەه                                __                                    
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 ثۇغۇٌغبْ ثوۋاق

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ٍېْىڭ ّېسىۋەً قېْي؟ 
 

 
 (غۇ ٔبٍِىك رۇِبٔذىٓ تبٌالّٔىالر)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ئۈرۈِچي__  ٔەغرىَبتي ضبٍۋاغ
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 ٍىگىرِىٕجي ثبة

 چوڭچىڭدىني ٍوضۇرۇُ پىالُ
 

... ... 
پۈتۈْ ئەتىراپٕي لۇٍۇق تۇِبْ ثېطىپ وەتىەْ ثوٌۇپ، ثەظ ِېتىر 

غۇٔىڭغب لبرىّبً ھەِّە وىػي ئبٌذىراظ، . ٔېرىطىٕىّۇ پەرق لىٍغىٍي ثوٌّبٍتتي
ثەزىٍىرىٕىڭ لوٌىذا خۇرۇِذىٓ، ٍۀە ثەزىٍىرىٕىڭ لوٌىذا چىغذىٓ ئىػٍۀگەْ 

چبِبدأالر، ٍۀە ثەزىٍىرىٕىڭ لوٌىذا ثوٌطب ٍوتمبْ ئەضتىرىگە تۈگۈۋاٌغبْ ثوپىالر، 
ئەِّب ثۇ وىػىٍەرٔىڭ ئورتبق ثىر تەرىپي، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال ثىر لوٌىذا لۇِۇظ 

وىػىٍەر . ٍبوي ِبٍٍىك وىٍىَؤىىذىٓ ٍبضبٌغبْ وۈٍٔۈن وۆتۈرىػىۋاٌغبٔىذى
ئىگىسٌىىتە گوٍب ثۇٌۇت ئىچىذىٓ چىمىپ وېٍىپ، ٍۀە تۆۋۀذىىي ثۇٌۇت ئىچىگە 

پەضىە لبراپ . وېتىػىۋاتمبٔذەن ثىر وۆرۈٔۈپ لوٍۇپال ٍۀە غبٍىپ ثوالتتي
ضوزۇٌغبْ ئىتٕىڭ ئۈچىَىذەن ئىٕچىىە تبظ پەٌەِپەً تەرەپىە لبراپ ٍۀە تۇِبْ 

ئىچىگە چۆوۈپ غبٍىپ ثوٌىۋاتمبْ ثۇ ئبدەٍِەر، ٔېّىذىٕذۇر ثىر ٔەرضىذىٓ 
لېچىػىۋاتمبٔذەن ئەِەش، ثەٌىي ٔەگىذۇر ثىر ٍەرگە ئبٌذىرىػىۋاتمبٔذەن 

 .وۆرۈٔەتتي
دۆڭذىٓ پەضىە ضبڭگىالپ چۈغىەْ تىه ۋە تبر تبظ پەٌەِپەً ئبغسىٕىڭ 

تبلىالر ثىٍەْ توٌغبْ، -ضەي ٍولۇرىطىذىىي تۈزٌۈوتە ٌىك چبِبداْ، ٍۈن
لىسالر ئوٌتۇرۇغمبْ پىىبپالر، لوي -ثەزىٍىرىٕىڭ ئىچىذە ئېطىً وېَىٕگەْ خېٕىُ

پەش پىَبدىٍەر ٍوٌغب -ھبرۇۋىٍىرى، رىىػىىالر، ئەپىەغٍىه ھبِّبٌالر، ئېگىس
تبلىٍىرىٕي -ئبدەٍِەر پەٌەِپەٍٕىڭ ئبغسىغب ٍۈن. پېتىػّبً وېٍىػّەوتە ئىذى

چۈغۈرۈپ ٍۀە ئبٌذىراظ تبظ پەٌەِپەٍذىٓ تۈۋۀگە چۈغۈپ تۇِبْ  ئىچىذە 
. وېٍىۋاتمبْ ثۇ ئبدەٍِەرٔىڭ وەٍٕي ئۈزۈٌىذىغبٔذەن لىٍّبٍتتي. غبٍىپ ثوٌىػبتتي
-ھبرۇۋىالر دۆڭذىىي ِىغىٍذاپ ئبدەَ لبٍٕبپ تۇرغبْ لىطتب-ثوغىغبْ ِبغىٕب

لىطتبڭچىٍىك ئىچىگە غۇڭغۇپ تۇِبٍٔىك تبر ووچىالر ئىچىذە وۆزدىٓ غبٍىپ 
 .ثوٌىػبتتي

ثۇ غەھەر گوٍب خىتبً رىۋاٍەرٌىرىذىىي ضوڭ ۋۇوۇڭٕىڭ ئەرغىگە 
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ھەِّە ئەتىراپ لۇٍۇق تۇِبْ ئىچىذە، ثۇٌۇت . چىممىٕىذەن ِۀسىرىٕي ئەضٍىتەتتي
ئىچىذە وۆرۈٔۈپ لوٍۇپال ٍۀە ٍولۇٌۇپ وېتىۋاتمبْ ِىغىٍذاپ تۇرغبْ ئبدەَ 

دېڭىسى، ئەجەثب ثۇٔچە ٔۇرغۇْ ئبدەَ تبر ثىر پەٌەِپەً ئبغسىغب لىطتىٍىػىپ ٔەگە 
-لبراپ وېتىۋاتىذىغبٔذۇ؟ ئبدەٍِەرٔىڭ وېَىٕىػٍىرىّۇ ھەرخىً، غىۋىٍىرىّۇ ثىر

ثىرضىگە -تۆۋۀذە، چوڭمۇر ثىر ٍەرٌەردىٓ ثىر... ثىرضىذىٓ پەرلٍىك، 
ئوخػىّبٍذىغبْ ئېغىر گۈدۈن ئبۋازٌىرى ضوزۇٌۇپ ھۆوۈرەغّەوتە، دېّەن ثەزى 

ٍبوي ٍېڭىذىٓ پورتمب لبراپ . پبراخوتالر ٍوٌغب چىمىۋاتمبٔذەن لىالتتي
غۇٔىطي ئېٕىمىي، ثۇ . وىرىۋاتبِذىغبٔذۇ؟ ھېچ ٔېّىٕي پەرق لىٍغىٍي ثوٌّبٍتتي

خىتبٍالر لبچمۇْ پبٍتەختي چوڭچىڭٕي ثوغۇتۇپ، وۈْ چىمىع تەرەپٍەرگە لبراپ 
 . ...ئېمىٓ لىٍىػّبلتب

 ...ٍبٌىڭبچ ئبدەٍِەر، -ِىغىٍذاپ تۇرغبْ ثۇ ئبچ
 

تولبً ٍوٌذا وېتىۋاتمبْ پوق لوڭغۇزىغىال -ئورِبٍٔىك ئىچىذىىي ئەگرى
ئوخػبپ وېتىذىغبْ لبرا رەڭٍىه ِەرضەدەش ثېٕچ، تۇِبٍٔىك ٍوٌالردا ھېٍي 

وۆرۈٔۈپ، ھېٍي غبٍىپ ثوٌۇپ دېگۀذەن غۇٍۇٌذاپ ِېڭىپ، ئەتىراپىغب زىچ پوش 
ٍوي . لوٍۇٌغبْ چىراٍٍىك ثىر داچىٕىڭ دەرۋازىطىغب ثۇرۇٌۇپ وىرىپ وەتتي

ثوٍىذىىي تېرەوتەن لبتبر تۇرغبْ پوضالر پىىبپٕي وۆرۈغي ھبِبْ تىه تۇرۇپ 
 . ...چبش ثەرگىٕىچە لېتىپال لبٌذى

ضېٕي تەثرىىٍەٍّەْ، . ھە، لېرىٕذىػىُ جىژ غَوڭ، ٍبخػي وەٌذىڭ_ 
. ئبڭٍىذىُ، ثۈگۈْ ٍۀە ثبٔذىت ِبۋٔي تبزا ثبپالپطەْ... ثۇ، ثۇ، . تەثرىىٍەٍّەْ

ٍبٔذىٓ _ ! غۇٔذاق لىٍىع وېرەن ثۇ ثبٔذىتالرٔي، ئبغسىٕىّۇ ئبچتۇرِبضٍىك وېرەن
توپچىالٔغبْ ئۇغۇلىغىچە چۈغۈپ تۇرىذىغبْ خىتبٍچە ئۇزۇْ لبرا ٍىپەن پەرىجە 

وىَىۋاٌغبْ ئۇرۇق تبلىرثبظ جبڭ وەٍػي ئىػىىتىٓ وىرىپ وەٌگەْ گېٕېراي جبڭ 
جىژجوڭٕىڭ ئبٌذىغب ثېرىپ ئۇٔىڭ لوٌىٕي ئىىىي لوٌالپ تۇتۇپ ئبتىالرچە ضىالپ 

ئۀذى ثىس تېٕچٍىك ئۈچۈْ دەپ ... ٔېّە وۈٍٔەر ثۇ ثىسگە، ثۇ، ثۇ، _ . لوٍذى
 !ضۆزٌەغّىگەْ غۇ ووِّۇٔىطت ثبٔذىتٍىرى لبٌغبٔىذى

چېچىٍّب جبڭسوڭ، لبرىغبٔذا ئىػٍىرىّىس ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال تۈگەٍذىغبٔذەن _ 
ضەْ ضبالِەتٍىگىڭٕي ئبضىراغمب دىممەت لىً، ضەْ ثىسٔىڭ ثبظ . ئەِەش

پبرچە ثوٌۇپ، -ضەْ ثوٌّىطبڭ ثۇ ثۈٍۈن خىتبً ئېٍىّىس پبرچىّۇ. پبٔبٍىّىسضەْ
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جبڭ _ . لىسىً ٍبوي لبرا رەڭٍىه  ثبٔذىتالرٔىڭ لوٌىذا لبٌىذىغبٔذەن تۇرىذۇ
جىژجوڭ ثېػىذىٓ گېٕىراٌٍىك لبضمبْ غەپىىطىٕي ئېٍىپ، ٍۀە ثىر لوٌىذا 

ئبٔذىٓ ئىىىىطي ثېرىپ ئۇدۇٌّۇ ئۇدۇي لوٍۇٌغبْ . وۆزەٍٕىگىٕي تۈزەغتۈردى
 . وىرىطٍودا ٍبْ لبرىػىپ ئوٌتۇرۇغتي

ھېٍىذىٓ ھېٍىغب . جبڭ وەٍػىٕىڭ چىراٍي ثەوال پبراوۀذە وۆرۈٔەتتي
 .ئورٔىذىٓ تۇرۇپ وېتىذىغبٔذەن ئبٌذىغب تەٌّۈرۈپ ئوٌتۇراتتي

ئىذى؟ ِبۋ  تۈگىّەٍذىغبْ ٍۀە ٔېّە ئىػالر ثبر... لېٕي دېگىٕە، ثۇ، ثۇ، _ 
_ زەٍذوڭٕىڭ راضب جبجىطىٕي ثەرگۀذەوال لىٍىۋىذىڭ، ٍۀە ٔېّە گەپ ثوٌذى؟ 

 .جبڭ وەٍػي تبلىر ثېػىٕي ثبرِبلٍىرى ثىٍەْ ضىالپ لوٍۇپ گېٕىراٌىغب تەٌّۈردى
ھە، غۇٔذاق، ئەضٍىذىغۇ تىٍغب ئبٌغۇچىٍىغي ٍوق وىچىىىىٕىال ثىر ئىع _ 

جبڭ جىژجوڭ وۆزئەٍٕىگىٕي لوٌىغب ئېٍىپ لوي ٍبغٍىغىٕي _ . دىطەوّۇ ثوٌىذۇ
غۇ رۇش ئېَىمٍىرى ئىػٕي ثۇزۇپ ٍۈرِىطۇْ _ . چىمىرىپ ضۈرتۈغىە وىرىػتي

ئۇ وۆزئەٍٕىگىٕي لبٍتب تبلىۋېٍىپ _ .دە، غۇٔىڭذىٓ ئۀطىرەپ تۇرىّەْ-دەٍّەْ
 .زوڭتۇڭىغب لبرىذى

ئىچىّٕي پۈغۈرِبً ئوچۇلال دېگىٕە، ٔېّىىەْ ئۇ لېرى رۇش ٍبۋاٍىٍىرى _ 
 لوي ضېٍىۋاٌغىذەن ٍۀە؟

جبڭ جىژجوڭ ٍەرگە لبرىغىٕىچە ضەي جىُ تۇرغبٔذىٓ وېَىٓ، ثېػىٕي 
 :وۆتۈرۈپ جبڭ وەٍػىگە لبراپ دېذى

ئۇ ضەي ھىجىَىػمب تىرىػمبٔذەن لىٍطىّۇ، ... - ئەضٍىذە وىچىه ئىع، _ 
غۇ ھېٍىمي، زو زوڭتبڭ ھەزىرەتٍىرىّىس ثىسگە _ . ٍۈزىگە تەثەضطۇَ وەٌتۈرەٌّىذى

ئېٍىپ ثەرگەْ غەرثي دىَبر ٍېڭي چىگراٍىّىسدا ٍەرٌىه ٍبۋاٍىالر توپىالڭ 
 ...غۇ ئىػالر، . چىمىرىػمبٔىىەْ

الر، ٍۀە  (ئب_ ئەٍطب ثەگٕي دېّەوچي )غۇ ٍىطب ... دېّىذىّّۇ، ثۇ، ثۇ، _ 
 (ئب_ ِەِتىّىٓ ھەزىرەتٕي دېّەوچي )ثىرضىٕىڭ ئېتي ٔېّىذى؟ ھە، ٍىّىڭ 

جبڭ وەٍػي، _ . دېگىٕي، وۆزۈِگە ثەوال تۈرى ٍبِبْ وۆرۈٔگۀىذى ئۇٔىڭ
وەٍٕىگە -گېٕىراٌىٕىڭ گېپىٕي وېطىپ غۇدۇرىغىٕىچە ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئبٌذى

 .ِبڭغىٍي تۇردى
جبڭ جىژجوڭ _ . ئۇالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋىتي ٍوق... ثۇ لېتىّمىطي، . ٍبق، ٍبق_ 

ثۇالرٔىڭ ئىػي ثوٌطىغۇ ئبضبْ گەپ _ . ٍۀە وۆزئەٍٕىگىٕي تۈزەغتۈرىۋاٌذى
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ثەزى گەپٍەردىٓ لبرىغبٔذا، ثۇالرٔي ئۇ ٍەردىىي ثبٔذىتالرٔىڭ ھېچمبٍطي . ئىذى
غۇٔذالتىّۇ . ثۇالرِۇ ئۇالرٔي ٍبخػي وۆرِىطە وېرەن. خبٌىّبٍذىغبٔذەن لىٍىذۇ

ئۇالر ٍۇرتىغب ثېرىپال ئبٌطب ثىرٌىػىۋېٍىػي تۇرغبْ  .ئۇالرغب تبزا ئىػۀگۈَ وەٌّەٍذۇ
ئەضٍىذىٕال ئۇالرٔي ثۇ ئەتىراپالرغب لبِبي لىٍىپ ٍۇرتٍىرىغب لبٍتىػىغب زادىال . گەپ

ئەِّب ئۇ ٍەردىىي ئىػالر ثبغمب ثىر ئىػتەوّۇ . رۇخطەت لىٍّبً وېٍىۋاتىّىس
غىٕجبڭغب ٍېڭىذىٓ ئېۋەرتىٍگەْ گېٕېراي ۋۇٔىڭ تېٍېگراِّىطىذىٓ . لىٍىذۇ

لبرىغبٔذا، ئۇ تەرەپٍەرگە ئۆزۈَ ثىر ثېرىپ وەٌّىطەَ زو ھەزىرىتىّىسٔىڭ روھي 
ئۇٔىڭ ... ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، . ئبٌذىذا ٍۈزىّىس ٍەرگە لبراپ لبٌّىطۇْ دەپ لورلىّەْ

ئۈضتىگە ئۇ ٍەر ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلىذىٓ ِۇداپىئە وۆرۈغىّىسدە زادىال وبَ ثوٌطب 
ٍۀە وېٍىپ ئىػٍىرىّىس تەٍَبر ثوٌۇپ لبٌغىٕىذا، . ثوٌّبٍذىغبْ ثەوال ِۇھىُ ثىر ٍەر

ج ن پ ثبٔذىتٍىرىٕىڭ ئۇ تەرەپٍەرگە لېچىپ ثېرىۋېٍىپ رۇضالرٔىڭ ٍبردىّىگە 
ئېرىػىۋېٍىپ، خۇددى جىڭگبڭطۀگە لېچىپ ثېرىۋاٌغىٕىذەن ثبغمىالتىٓ 

 .وۈچٍىٕىۋېٍىػىٕىڭّۇ ئبٌذىٕي ئېٍىػٕي ئوٍالغّىطبق ثوٌّبضّىىىٓ دەٍّەْ
ضەْ وەتطەڭ ثوٌّبٍذۇ، ثۇ ٍەردە ضەْ ثوٌّىطبڭ ِبۋ ئوغرىٍىرى ... ثۇ، ثۇ، _ 

... ثۇ، ثۇ، . ثبغمب ثىرضىٕي ئىۋەرتەٍٍي. ٍبق، ٍبق... ثىٍەْ وىُ تەڭ وېٍەٌەٍذۇ؟ 
ِەْ ئۇٔي تب ! تېخي ھېٍىمي جۇ ئىٍٕەً دېگىٕىچۇ تېخي، تۈٌىىٕىڭ ٔەق ئۆزى

 . خۋاڭپۇدىىي ۋالتىذىٓ تبرتىپال ٍبخػي ثىٍىّەْ
ِېٕىڭچە ثوٌغبٔذا، ثىس ثۈگۈْ ٍۀئەْ ثبٔذىتٍىرىغب ثەرگەْ _ 

ِەْ ثۇ . تەوٍىپٍىرىّىسٔي ئۇالر لبٍتىپ وېتىپ ثىرِەزگىً غبجىالغّبً لوٍّبٍذۇ
غۇ ثبھبٔىذا، ئۇ . پۇرضەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ غىٕجبڭغب ثىر ثېرىپ وەٌطەَ دەٍّەْ

ٍەرٔىڭ وەٌگۈضىذە ثىسگە لبٔچىٍىه ئەضمبتىذىغبٍٔىغي، پبالوەت ئبضتىذىىي 
ئوْ ِىٍَوْ ثوٌطىّۇ وۆچّەْ ٍۈتىىگىٍي -ئۆٌىىٍىرىّىسدىٓ ئۇٍەرگە ثەظ

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، ئۇ . ٍوق، ئۆز وۆزۈَ ثىٍەْ وۆرۈپ وەٌگىّّۇ ثبر ئىذى-ثوالِذۇ
ِەْ ثبرِىطبَ، ئۇ . ٍەردىىي ئىػالر ثەن ئۇزۇٔغب ضوزۇٌۇپ وېتىػىّۇ ٔبتبٍىٓ

ٍەردىىي ثىرٔەچچە تەرضب گېٕىراٌٍىرىّىس ئىػٕي ثۇزۇپ، زو ھەزىرىتىّىسدىٓ ِىراش 
لبٌغبْ غەرثىٌ دىَبرىّىسٔي رۇضالرغب ٍەَ ثوٌۇغمب تەٍَبرالپ لوٍّىطۇْ دەپ 

 .ئۀطىرەٍّەْ
جبڭ وەٍػي _ ، ئۇ ٍەردىىي ئەھۋاٌالر غۇٔچىٍىه ئېغىرِىىەْ؟ ...ثۇ، ثۇ _ 

ِەٍٍي جىژجوڭ _ . تۇرۇپ وېتىپ تبلىر ثېػىٕي لبغٍىغبٔذەن ضىالغتۇرۇپ لوٍذى
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ثوٌّىطب ثۇ ضەپەر ئىػي . لېرىٕذىػىُ، ثۇ وۈٍٔەردە ضۀّۇ تبزا چبرچبپ وەتتىڭ
ضبڭب ثىر دەَ ئېٍىپ ضبٍبھەت لىٍىپ زىھٕىڭٕي ئېچىپ وېٍىذىغبْ پۇرضەت ثوٌۇپ 

. ثۇٔىڭغب ئبٌٍىمبچبْ ۋالىت وەٌگۀىذى، ثۇٔىڭغب ھەلمىڭ ثبر جىژ غَوڭ. لبالر
ثېرىپ دەَ ئېٍىپ وەٌگىٕىڭذىٓ وېَىٓ ِبۋچىالرغب تېخىّۇ وۈچٍۈن زەرثە 

ئۇ وېٍىپ جبڭ جىژجوڭٕىڭ _ . ثېرەٌەٍذىغبْ ثوٌۇپ وۈچٍىٕىپ وېٍەرضەْ
ھە، ئىػٕي ضىٍىغالغتۇرىّەْ دەپ ٍبۋاٍي ثبٔذىتالرغب _ . ِۆرىطىٕي لېمىپ لوٍذى

ئىػٕي تېس تۈگەت ۋە تېس لبٍتىپ ... ثۇ، ثۇ، ! توٌىّۇ رەھىّذىٍٍىك لىٍىپ وەتّە
 !  وەي

لبضمبْ غەپىىطىٕي وېَىپ ئۈٌگۈرگەْ جبڭ جىژجوڭ، تىه تۇرۇپ ضبالَ 
 :ثەرگەچ، ئىٕتبٍىٓ تەِىىٍٕىه ثىٍەْ تۈۋەْ ئبۋازدا دېذى

 !خبتىرجەَ ثوٌۇڭ، دۆٌەت ئبتىّىس، دېگىٕىڭىسدەن لىٍىّەْ_ 
 

پەش -غەھەرٔىڭ ئېگىس. تۇِبٍٔىك پبٍتەخت رەضّىال ثىىبر لىٍىّٕبلتب ئىذى
تبظ پەٌەِپەٍٍىه وۇچىٍىرى ئۇرۇظ ۋەٍراْ لىٍىۋەتىۀذەن خبٔىۋەٍراْ ثوٌۇپ 

 .وۆرۈّٔەوتە
 

ثىرلبٔچە وۈْ ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ ٍۀە ھېٍىمي داچىذا، ثۇ لېتىُ ضبراً 
ئىچىذە ئەِەش، ئورِبٍٔىك تبغذىىي چىغىر ٍوٌذا جبڭ وەٍػي ثىٍەْ جبڭ 

جىژجوڭ، ھەر ئىىىىطىال ضۈرٌۈن گېٕېراٌالر لىَبپىتىٕي وېَىػىەْ ھبٌذا ثىرى 
جبڭ وەٍػىٕىڭ . ئبٌذىذا، ثىرى وەٍٕىذە ٍولۇرى ئۆرٌىگەچ ضۆزٌىػىۋاتۆتتي

ئۇالر ئىىىىطي ثبِجۇوٍۇق ۋە پبوبر ئورِبْ ثىٍەْ . وۆرۈٔىػي ثەوال خبپب ئىذى
 .پۈروەٌگەْ تبر چىغىر ٍوٌذا ثىر تۇرۇپ، ثىر ِېڭىپ دېگۀذەن خېٍي ضۆزٌەغتي

جبڭ زوڭ، ثۇٔىڭغب رۀجىّە، غىٕجبڭذىىي ۋەزىَەت راضتىٕال ِەْ - ... 
. ئوٍٍىغىٕىّذەن ئۇٔذاق ضەي لبراغمب ثوٌىذىغبْ وىچىه ئىػالردىٓ ئەِەش ئىىەْ

لىٍچىّۇ چبرە . ثىر ھېطبپتب ئۇ ٍەرٔي لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍۇپتىّىس دېطەوّۇ ثوٌغىذەن
. غۇڭب رۇضالرٔي ئبرىغب ضېٍىػمب ِەججورالٔذىُ. لىٍغىذەن ٍېرى لبٌّبپتىىەْ

ثبرِبٍال ثىسِۇ رۇضالر ثىٍەْ ثۇ ئىع ئۈضتىذە خېٍي -ِېٕىڭچە، ٔۀجىڭگە ثبرا
ٍبٌتب لبرارٌىرىٕي ثبھبٔە . ... جىذدى ضۆزٌىػىپ ثبلّىطبق ثوٌّبضّىىىٓ دەٍّەْ

ثوٌّىغبٔذا، . لىٍىپ ثوٌطىّۇ چىڭىراق تۇرۇپ تەٌەپ لىٍىپ ثبلبٍٍىّىىىٓ دەٍّەْ
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ِوڭغۇي ِەضىٍىطىٕي، ھەتتب ٍۀئەْ ثىٍەْ ثوٌغبْ ضۆھجەت ِەضىٍىٍىرىٕىّۇ 
رەضّىٌ -ھبزىرچىغۇ غەٍرى. ضۆرەپ چىمىپ رۇضالرغب ثېطىُ لىٍىپ ثبلطبلّىىىٓ

ٍوٌالر ثىٍەْ دىخۋا رۇش وؤطۇٌي ثىٍەْ وۆرۈغۈپ ئۇرۇغٕي توختۇتۇپ تۇرۇغمب 
ھېٍىّۇ ٍبخػي تەٌىَىّىسگە ٍبِغۇر پەضىٍىگە توغرا وېٍىپ . ۋەدە ئبٌغبٔذەن لىٍذىُ

ئەِّب ثۇ ضەٌٕىڭ ٍۀە . لېٍىپ، ثبٔذىتالرٔىڭ ٍوٌىٕي ضەي تبغمىٕي توضىۋاٌغبٔىىەْ
ئۇ ٍەرٌەر ثەوال لۇرغبق . لبٔچە وۈْ داۋاَ لىٍىپ ثېرەٌىػىٕي وىُ ثېٍىذۇ

پبت ٍېمىٕذىال ضەي توختبپ ٍوٌٍىرى ئېچىٍىپ وېتىپ لبٌطب ئىػىّىس . ٍەرٌەروەْ
رۇش وؤطۇٌىّۇ دۇدۇلالپ وېطىپ ثىرٔېّە . ثەوال چبتبق ثوٌىذىغبٔذەن لىٍىذۇ

ِېٕىڭ گۇِبٔىّچە، ثۇ رۇضالر ثۇ ِبٌىّبتبڭچىٍىمٕي . دېگىٍي ئۇٔىّبً تۇرىۋاتىذۇ
ئۆزٌىرىٕىڭ ثبغمب ئبرزۇٌىرى ئۈچۈْ ووزۇر لىٍىپ ئىػٍىتىپ ثىسگە ثېطىُ لىٍىػٕي 

ئەگەر تېس لبرار لىٍّىطبق، جوڭخۋا ِىٕگؤىڭ . ئوٍٍىػىۋاتمبٔذەوال ثىٍىٕىۋاتىذۇ
جبڭ جىژجوڭ، ئورٔىذا ضەي _ ! غىٕجبڭ دەٍذىغبْ ثىر ٍېرى لبٌّىغىذەن

غىٕجبڭ دېگەْ ثەوال وەڭىرى _ تۇرۇۋېٍىپ ئبۋازىٕي وۈچەٍتىپ لوغۇپ لوٍذى، 
ئۇ ٍەرٔي ٍبٌغۇز ھەرثي ضىتىراتىگىَىٍىه ئورۇْ دەپال . ثىر زېّىٓ ئىىەْ

ئەگەر ئۇ ٍەرٌەرٔي تەرەلمي لىٍذۇراٌىطبق، ضېپىً . لبٌّبضٍىغىّىسٔي ھېص لىٍذىُ
ئىچىذىىي پېتىػّبً وېتىۋاتمبْ ثىرەر ٍۈز ِىٍَوْ ئىػٍەِچىّىسٔي ئۇ ٍەرگە 

دەرھبي ئبِبٌىٕي . ئبپبرضبق ئەروىٓ ضىغذۇرغىٍي ثوٌىذىغبٔذەن وۆرۈٔىذۇ
ئبخىرى ئۇ دۆڭگە _ . لىٍّىطبق زىَبْ ثەوال چوڭ، ثەوال ئېغىر ثوٌۇپ وەتىىذەن

چىمىػتىٓ توختبپ، جبڭ وەٍػىذىٓ ثىرلبٔچە لەدەَ تۈۋەْ ثىر ٍەردە تۇرۇپ 
 .لوٌىذىىي پەٌىَىٕي چىمىرىػمب وىرىػتي

ڭٕىڭ ئۈضتىگە ٍېتىپ ثبرغبْ جبڭ وەٍػي، ثۇٌۇت ثىٍەْ لبپالٔغبْ ثۇ دۆ
 :لبچمۇْ پبٍتەختىگە ئبخىرلي لېتىُ ثىر وۆز ٍۈگۈرتىۋېتىپ تۇرۇپ دېذى

ئبٔذىٓ ئۆزىذىٓ ضەي _ ! ھە-غۇٔچە جبپبٌىك وۈٍٔىرىّىسِۇ ئۆتۈپ وەتتي_ 
... ثۇ، ثۇ، _ پەش تەرەپتە تۇرغبْ جبڭ جىژجوڭغب ِەغرۇر لىَبپەت ثىٍەْ لبرىذى، 

 !ِەٍٍي، ضېٕىڭ دېگىٕىڭذەن ثوٌطۇْ ئەِىطە
ئەضٍىذە جبڭ وەٍػىٕىڭ ثۇ گەپٕي ٔېّىگە لبرىتىپ دېگۀٍىگىٕىّۇ تبزا 

 . ...ئېٕىك ثىٍگىٍي ثوٌّبٍتتي
... ... 
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... ... 
ئىػىىىە تبلبغمىذەوال ئېگىس ثوٍٍۇق پوٌه ووِبٔذىرى ئەرغىذىٓ تۇرپبْ، 

ثبھبٔىطىذا تبرلىٍىپ وەتىەْ ' ضوٌچىالرٔي لوٌالظ'توخطۇْ ۋە پىچبْ تەرەپٍەرگە 
ثۇٔي . تىت ثوٌۇپال ٍۈرەتتي-ئەضىەرٌىرىٕي ثىرٍەرگە ٍىغىپ ثوالٌّبً، ئىچي تىت

ئبز دېگۀذەن، پوٌىٕىڭ ِەججۇرى وۆچۈرتىۋىتىٍگەْ وؤب ئورٔي ثوٌغبْ 
ئۈرۈِچىٕىڭ جۀوثىٌ تبغ ئېتىگىذىىي ئورٔىذىّۇ ثىرِۇٔچە پوٌه ِبٌٍىرى چىرىپ 

ثۇ ٍەردىىي ئەھۋاٌّۇ ئۇٔىڭذىٓ پەرلي ٍوق ثوٌۇپ، پوٌه ثىٕبٌىرى تېخي . ٍبتبتتي
ئوْ -وېرەوٍەر ھەر تەرەپتە چېچىٍىپ ٍبتمبْ، ثۇ ثەظ-توٌۇق ضۇۋاٌّىغبْ، ٔەرضە

تەرثىَە ثېرىع پۇرضىتىّۇ -ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ ئەضىەرٌىرىگە تۈزۈگىرەن ھەرثي تەٌىُ
 .ثوٌّبٍۋاتبتتي

ٍب غۇ ضەٍپىذىٓ ئەزىسِۇ ثىسٔىڭ ثۇ ... ٔېّە ثوٌۇپ وېتىۋاتىذۇ ثۇ ئىػالرغب، ”
ثوٌّىطب ثۇالرٔىڭ ثبغمىچە . پوٌىىّىس ثىٍەْ چبتىغي ٍولال ثوٌۇپ وېتىۋاتىذۇ

 “ٍب؟-غەرەزٌىرى ثبرِۇ
 . پوٌه ووِبٔذىرى دېرىسىذىٓ ضىرتمب لبراپ ئوٍغب پېتىپ تۇرۇپ لبٌذى

ئۆزىچىال چېچىٍىپ . ثۇ وۈٍٔەردە ئبٍبٌىٕىڭّۇ زادىال خوغٍۇغي ٍوق ئىذى
لبٌىذىغبْ، ثىر ثۇٌۇڭغب تىىىٍىپ ئۇزۇٔغىچە جىّىپ ئوٌتۇرۇپ وېتىذىغبْ 

 .ثوٌىۋاٌغبٔىذى
تبغ -ِېٕىڭ وەٍٕىّذىٓ پبالخػىپ تبغّۇ. غۇ ثىچبرىغىّۇ ٔېّە وۈٍٔەر ثۇ”

ئبٍٍىٕىپ ٍۈرگىٕي ٍۈرگەْ، ثىرەر تۇرِۇغٕىڭ ئىططىغىٕي وۆرِەً ِۇغۇ ٍبغمب 
 “!دە، ئىطىت ئۇ ثىچبرىغب-وەٌذى

غۇٔچە ٍەرٌەرٔي ئبٍٍىٕىپ ِىڭ تەضتە ئۈرۈِچىٕىڭ جۀوثىٌ تبغ ئېتىگىذىٓ 
ٍەر ئېٍىپ جبٍٍىػىپ، وۆرِىگەْ ِۈغىۈالتالرٔي تبرتىپ، دۆٌەتتىٓ تۈزۈگىرەوّۇ 

پۇي ئبالٌّبً جەڭچىٍەرٔىڭ وۈچىگە تبٍىٕىپال دېگىذەن ِىڭ تەضتە لۇرۇٌۇظ 
ضېٍىۋاتمىٕىذا، ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي دېگەْ ئىػٕي چىمىرىػىپ، ثىر تبي خىػٕىّۇ 



 355 

ئبخىرى ثوٌّبً جەڭچىٍەر ئۆزٌىرى خۇِذاْ . تبپمىٍي ثوٌّبٍذىغبْ لىٍىۋەتتي
ضېٍىپ خىع لۇٍۇپ پۇغۇرۇپ ٍۈرۈپ دېگۀذەن پوٌىٕي تېخي ئەِذىال ثىر 

ثىچبرە جەڭچىٍەر وۆوتبتتىٓ تبرتىپ ئبغٍىممىچە . چىراٍٍىك ھبٌغب وەٌتۈرگىٕىذى
ئۆزٌىرى تېرىپ ٍېتىػتۇرىۋاتمبْ، ھەتتب گۆغٕىّۇ ئۆزى لوً ثېمىپ تەٍَبرالۋاتمبْ، 

ئۇٔذاق لىٍّىطب لەھەتچىٍىه ٍىٍٍىرىذىىىذەن ئبٍالرغىچە ئبغٍىك ثەرِەٍذىغبْ 
ثۇٔذاق ثىر ھەرثي لىطىّٕي ئەڭ ٍبخػىطي ... ئەھۋاي وۆرۈٌىۋاتمبْ، 

ِبٔب ئۀذى ھەِّە ٔەرضىٕي تەي ! لۇرۇٌۇظ ئەترىتي دېگۀال دۇرۇش-دېھمبٔچىٍىك
لىٍىپ، جەڭچىٍەرٔي ٍېڭي پوٌه ثىٕبٌىرىذا تۇرغۇزۇظ، ثبغمب خىتبً 

لىطىٍّىرىذىىىذەن ٍېڭي لۇراٌالر ثىٍەْ لۇراٌالٔذۇرۇپ ِەغىك لىٍذۇرۇظ ۋالتي 
' ئبرِىَە ضوٌچىالرٔي لوٌالظ خىسِىتي'وەٌگىٕىذە، ٍۀە ٔەدىٓ پەٍذا لىٍذى غۇ 

ضوي ضىَبضەتٕىڭ ٔېّە ئىػىذىىي؟ ئۇالر تەغۋىك -ثۇ ھەرثىٍەرگە ئوڭ! دېگۀٕي
لىٍىع دېگەْ ثبھبٔە ثىٍەْ ٍېسىالرغب تبرلىٍىپ وەتىىٕىذە، تۇٍۇلطىسال پوٌه 

ئۇ ٍەرگە خىتبٍذىٓ . تىەڭالر دېگەْ ثوٍرۇق وەٌذىۆغىتبۋىٕي پۇوبڭغب ً
ثۇ ثىسٔىڭ لبٔچىٕچي لېتىٍّىك . وەٌتۈرگەْ لىطّالرٔي جبٍالغتۇرغىٍي تۇردى

ٍۆتىىٍىػىّىس ئىذى؟ تۆتىٕچىطىّۇ ٍبوي ثەغىٕچىطىذى؟ جەڭچىٍەر ِبٔب ٍۀە 
غۇٔذالتىّۇ ئەضىەرٌەرٔىڭ وۆپ . لبلبضٍىمتب لۇرۇٌۇظ لىٍىػمب وىرىػىپ وەتتي

-لىطّي ٍېسىالردىىي تەغۋىمبت ۋەزىپىطىذىٓ لبٍتۇرۇٌۇپ وېٍىّٕىگەْ، ٍۈن
ِبٔب ئۇٔي . تە-تبلىالرٔي توغۇظ، ٍېڭي لۇرۇٌۇظ ثبغالظ دېگۀٍەرگە ئبدەَ وېرەن

دەپ، ثۇٔي دەپ ٍۈرۈپ ثۇ ٍەردىىي لۇرۇٌۇغٕىّۇ پۈتتۈرىۋاٌغىذەن لىٍغىٕىّىسدا، 
ثوٌۇپّۇ غۇ ٌوڭ غۇجېٓ دېگىٕىٕىڭ . دۆٌەتتىٓ زادىال پۇي وەٌّەش ثوٌۇپ وەتتي

غۇٔىڭذىٓ لبرىغبٔذا، ثۇ ِىٍٍىٌ پوٌىىّىسٔىڭ . ثەوال پەٍٍي ثۇزۇق وۆرۈٔىذۇ
 “ پۇوبڭذا تۇراٌىػىّۇ ئۇزۇٔغب ثبرِىطب وېرەن؟

پوٌىوۋٔىه، دېرىسىطىذىٓ ٍىرالتب لەت وۆتۈرۈپ وۆرۈٔۈپ تۇرغبْ ثوغذا 
 .چولمىطىغب لبراپ ثىر ھبزا تۇرۇپ وەتتي

تەڭرى تېغىٕىڭ ئەڭ ضۆٍۈٍِۈن چولمىطي ثوٌغبْ ثوغذا چولمىطي، گوٍب 
ئۆزىگە ئىگە چىمبٌّبٍۋاتمبْ ثۇ ٍۇرتٕىڭ ئىٕطبٍٔىرىذىٓ رۀجىگۀذەن ثۇٌۇت ثىٍەْ 

 .ئۆزىٕي پەردە لىٍىپ توضىۋاٌغبٔذەن خىرەٌىػىپ وۆرۈّٔەوتە ئىذى
ھەرٔېّە دېگەْ ثىٍەْ جەڭچىٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ٍىغىٍىپ ”
ئۀذى لىع وىرگىچە غۇ تبغمي ضۇۋالالرٔي ثوٌطىّۇ پۈتتۈرىۋاالٌىغبْ . ثوٌذى
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 “...ثوٌطبق، 
 پوٌه ووِبٔذىرى تبزا خىَبٌغب پېتىپ تۇرغىٕىذا، ئىػىىىگە ثىر خەۋەرچي 

ٍۈگۈرۈپ ٍېتىپ وېٍىپ پوٌىوۋٔىىىگە ئىىىي ئىٍىه وىٍىذىغبْ ثىر پبرچە 
ئەرغىذىٓ ئۇٔىڭ لوٌىذىٓ لەغەزٔي ئېٍىپ ئولۇپ چۆچۈپ . لەغەزٔي ئۇزاتتي

 :وەتتي
غبھبدەت، چبلمبْ ثوي، وىَىٍّىرىّٕي تەٍَبرال، وؤب لۇِبٔذأىُ وېٍىپ _ 

ٔېّىػمب ثۇٔذاق، ئبٌذىٓ خەۋەر ”: ئۇ ضەي ھەٍراْ ثوٌغبٔذەن لىٍذى_ ! لبٌذى
ثەرِەٍال وەٌگۀذۇ؟ ٍبوي غۇ ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىٕىڭ ئبٌذىذىىىذەن ثىرەر ئىع 

 “ٍب؟-ثوٌغبّٔۇدۇ
ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىٕىڭ ئبٌذىذىىي ٍىٍٍىرى، ضەٍپىذىٓ ئەزىس، پبرتىىوَ 

ٍبوي ھۆوۈِەت تەۋەضىذە ثىرەر غەخطي توضبٌغۇغب ئۇچرىغبْ ٍبوي ئۆز ِۀپەتىگە 
زىت ثىرەر لبرار ئېٍىػمب ِەججورٌىٕىپ لبٌغىٕىذا دەرھبي ِبغىٕىطىغب ئوٌتۇرۇپ غىپال 

ئەرغىذىّٕۇ ثۇٔي ثبھبٔە لىٍىپ پۈتۈْ . لىٍىپ ِىٍٍىٌ پوٌىمب وېٍىپ ٍېتىۋاالتتي
لىطىّٕي ئىچىي جەھەتتە ئىىىىٕچي دەرىجىٍىه، ضىرتمب لبرىتب ثىرىٕچي 

دە، ثۇ ِىٍٍىٌ پوٌىمب ھېچىىُ -دەرىجىٍىه ئۇرۇظ ھبٌىتىگە ئۆتىۈزۈپ تۇتىۋاالتتي
-ثىرلبٔچە وۈْ ئۆتّەٍال، ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق ھۆوۈِەت. ٍېمىٓ ٍوٌىَبٌّبٍتتي

پبرتىىوِالردىٓ ئەٌچىٍەر وېٍىپ وەچۈرۈَ ضورۇغۇپ، ضەٍپىذىٕٕىڭ دېگىٕي 
ثوٍىچە لبرار چىمىرىٍغبٍٔىغي، ثۇٔذىٓ وېَىٓ ثۇ تۈردىىي ئۇلۇغّبضٍىمالرٔىڭ 

ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىغب وبپبٌەتٍەر ثېرىػىپ ھىٍىگەرٌىه ثىٍەْ ھىجىَىػىپ 
 .وېتىػەتتي

“ ثۇ وۈٍٔەردە ضەٍپىذىٕذە ئۇٔچىٍىه جبضبرەت لبٌّىذى-ٍبق، ٍبق، ثۇ ئبً”
. دەپ ئوٍٍىغبْ ئەرغىذىٓ، لوٌىغب غىتبپٕىڭ ِەخطۇش تېٍېفؤىٕي ئبٌذى

پۈتۈْ جەڭچىٍەر لۇراٌطىس ”: لوٌىذىىي لەغەزگە ٍۀە ثىر وۆز ٍۈگۈرۈپ چىمتي
وېٍىپ چوڭ زاٌغب ٍىغىٍطۇْ، ئۇالرغب لىٍىذىغبْ پەۋلۇٌئبددە ِۇھىُ ثىر ئۇختۇرۇظ 

ئەرغىذىٓ ھەٍرأٍىك ئىچىذە . دېگۀذەوٍەر ٍېسىٍغبٔىذى“ ئەزىسى. ش. ثبر
ِۇھىُ ... لۇراٌطىس ٍىغىٍطۇْ، . لوٌىذىىي ثۇ ئىىىي ئىٍىه لەغەزگە لبراٍتتي

ٍۀە وېٍىپ ... ِېٕىڭ ثىٍۀّۇ ئۇدۇي زاٌغب ثېرىپ وۆرغّەوچي، ... ئۇختۇرۇظ، 
ثۇ ٍېمىٕالردا ضەٍپىذىٕٕىڭ تۆِۈر داۋاِئەت ثىٍەْ ثوٌغبْ جىذىٍىّۇ ئۇٔي 

ھەرلبٔچە ٍبراتّىغىٕي ثىٍەْ، ثەرىجىر ئەرغىذىّٕۇ . ئۀطىرەتّەً لوٍّبٍتتي



 357 

 !دە-تۆِۈرٔىڭ ثىر ٍۇرتٍىغي
وۈتىۋېٍىع ٍىغىٕي ثوٌغبچمب، جەڭچىٍەرٔىڭ ھەِّىطىال زاٌغب لۇراٌطىس 

پەلەت زإٌىڭ وىرىع ئىػىىىگىال رەضّىَەت ئۈچۈْ ئىىىي . ٍىغىٍىػمبٔىذى
ٔەپەر لۇراٌٍىك پوش لوٍۇٌغبْ ثوٌۇپ، ضەٍپىذىٕٕىڭ ئېٍىپ وەٌگەْ خىتبً 
ِۇھبپىسەتچىٍىرى ثۇ ئىىىىطىٕي ئبز وۆردى ئەتىّبٌىُ، دەرھبي ئبپتوِبتٍىك 

ِبٔب ئەِذىال ثىر ھەرثي . ضەوىىس خىتبً ئەضىىرىّۇ لبتبرغب وىرىپ پوضمب تۇردى
ھەِّە ِىٍٍىٌ جەڭچىٍەر ٍىغىٓ زاٌىغب وىرىپ . لىطىُ ٍېرىگە ئوخػىغبٔىذى

ثوٌۇپ، زاي ئىچي جىّجىت ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، ئىػىه تۈۋىذىىي ھېٍىمي 
ضەوىىس ٔەپەر خىتبً ئەضىىرىذىٓ ئىىىىطي ثېرىپ زإٌىڭ ئىػىىىٕي ضىرتتىٓ 

لبٌغبْ ئبٌتي خىتبً ئەضىىرى دەرھبي تۆت لەدەَ وەٍٕىگە چېىىٕىپ . تبلىۋەتتي
 :تۇرۇپ ئبٌذىذىىي ئىىىي ئۇٍغۇر جەڭچىطىگە لوراٌٍىرىٕي ثەتٍەپ ۋارلىراغتي

 !ضىٍەر ئىىىىڭالر دەرھبي لۇراٌىڭالرٔي تبپػۇرۇڭالر! ثوٍرۇق_ 
ٔېّە ۋەلە ثوٌۇپ وەتىۀٍىگىٕىّۇ ئبڭمىراٌّبً خىراِبْ تۇرۇغمبْ ئىىىي 

ئۇٍغۇر جەڭچىطي، ئەتىراپىذىىي ثىٕبالردىٓ وۆتۈرۈٌۈپ چىممبْ پىٍىّوت، 
ئبضتب لۇراٌٍىرىٕىڭ -ئبضتب. ِىٕبِىَوت، تبٔىبئبتبرالرٔىڭ لبتبر ئۇچىٕي وۆرۈغتي

تبضّىٍىرىٕي ثوٍٕىٍىرىذىٓ چىمىرىپ ئەضٍىذىٕال ئولي ٍوق لوراٌٍىرىٕي ئبٌذىغب 
ثۇ ئبرىذا ٍبْ ووچىالردىٓ ٔەچچە ٍۈزٌىگەْ توٌۇق لۇراٌالٔغبْ خىتبً . تبغالغتي

ٍۀە ثىرِۇٔچىٍىرى ئىطىىالت، . ئەضىەرٌىرى زإٌىڭ ضىرتىٕي لورغبغمب ثبغٍىذى
ٍىغىٓ زاٌىٕىڭ ئەتىراپي . ئبغخبٔب، ٍبتبق ثىٕبٌىرى ئەتىراپىغب چېپىپ وېتىػتي

رەضّىٌ ھەرثىٌ ھبٌەت تۈضىٕي ئبٌغبْ ثوٌۇپ، ِىذىر لىٍغبٕٔي ئېتىػمب تەٍَبر ھبٌغب 
 . ...وەٌگۀىذى

ٍىغىٓ زاٌىٕىڭ ئىچىذىىىٍەر ضىرتتب ثوٌىۋاتمبٔالردىٓ پۈتۈٍٔەً خەۋەرضىس، 
جىت ثوٌۇپ ضبلالۋاتمبْ، ِۇٔجەرٔىڭ -جەڭچىٍەر ئۆز جبٍٍىرىغب ئوٌتۇرۇپ جىُ

ئوتتۇرىطىذا ئوٌتۇرغبْ ضەٍپىذىٓ ئەزىس تېخىچىال ئورٔىغب ئەپٍىػىپ 
جبٍٍىػىۋېٍىع، ئبٔذىٓ چېچىٕي ھەۋەش ثىٍەْ ئبٌذىرىّبً تبرىۋېٍىع، 

ئبٔذىٓ . ئىىىىٕي ئوتٍىۋېٍىع ثىٍەْ ِەغغۇي ئىذى-ئبٌذىذىىي چېَىذىٓ ثىر
ئبضتب ٍبٔغب ئېگىٍىپ پوٌه ووِبٔذىرى ئەرغىذىٕگە لىطمىال لىٍىپ ثىرٔېّىٍەرٔي 

چۈچىگۀذەن ئەتىراپىغب ثىرلۇر وۆز . ئەرغىذىٓ ضەي تۇرۇپ لبٌذى. پىچىرٌىذى
 :ٍۈگۈرتۈپ چىمىپ، ِىىرافؤٕي لوپبٌٍىك ثىٍەْ لوٌىغىال ئبٌذى
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رەھجىرىّىس ضەٍپىذىٓ ثۈگۈْ ضىٍەرگە ! جەڭچىٍەر دىممەت-ووِبٔذىر_ 
دەپال ِىىرافؤٕي ضەٍپىذىٓ _ . ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ثىر ثوٍرۇلٕي ئېالْ لىٍىذۇ

ئەزىسٔىڭ ئبٌذىغب ضەي ھۆرِەتطىسٌىه ثىٍەْ دولمىذە لىٍىپ لوٍۇپ ئورٔىغب 
 . ثېرىپ ئوٌتۇرىۋاٌذى

ئۀذى ِىىرافوْ، ئىىىىٕچي لېتىٍّىك ِىٍٍىٌ جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ 
ثىر -دىۋىسىَە لوغۇٍٔىرىذىٓ ئەڭ ئبخىرىذا ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ ثۇ ثىردىٓ-دىۋىسىَە

ِىٍٍىٌ ئبرِىَە پوٌىىٕىڭ ئبٌذىذا ئوٌتۇرغبْ ضەٍپىذىٓ ئەزىسىَٕىڭ ئبٌذىغب 
 .وەٌگۀىذى

ئۆزىٕي ئبالھىذە ٍبخػي وۈتۈغٕي ثىٍىذىغبٍٔىغي ِبٔب ِەْ دەپال ثىٍىٕىپ 
تۇرىذىغبْ ثۇ ئوٌتۇرغبْ ئبق ٍۈزٌۈن، ئىٕچىىە لبڭػبرٌىك ئبدەَ، ئبٌذىذىىي ِىٍٍىٌ 

لوغۇٕٔىڭ لىّّىتىٕي ھەِّىذىٓ ثەن ٍبخػي ثىٍىذىغبْ ضبثىك ئىىىىٕچي 
جۇِھۇرىَىتىّىس ِېٕىطتىرٌىرىذىٓ ثىرضي، ھەتتب ئەخّەتجبْ لبضىُ لبتبرىذىىي 

ِۇھىُ رەھجەرٌىرىّىسدىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ وۈٔذىٓ ئېتىۋارەْ، ثۇ 
جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ ثبظ ِىراضچىطي، ئەٍٕي ۋالتىذا ثىسٔىڭ لبْ ثىٍەْ وەٌگەْ 
جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ پۈتۈْ ھولۇلٍىرىٕي لىٍچە تەِتىرىّەً خىتبً ووِّۇٔىطت 

تبجبۋۇزچىالر لوغۇٔىغب ئىىىي لوٌالپ ضۇٔۇپ ثەرگەْ ثبظ جىٕبٍەتچي، 
ئبٌذىذىىي لبرا ضوِىىطىذىٓ ثىرۋاراق لەغەزٔي ئبٌذىرىّبً چىمىرىپ ئولۇغمب 

 :وىرىػتي
ِەْ ضىٍەرگە ِەروەزى ھەرثي ووِّۇتىتٕىڭ ثبظ لوِبٔذأي ! ٍوٌذاغالر_ 

زاي ئىچي _ . ٍوٌذاظ ٌىٓ ثىَبۋ تەضتىمالپ تبرلبتمبْ ثوٍرۇغىٕي ئېالْ لىٍىّەْ
_ . ئۇٔىڭ چىراٍىذىّٕۇ لىٍچە ئۆزگىرىع وۆرۈّٔەٍتتي. تىّتبش ثوٌۇپ وەتتي

ٍەتتىّىڭ تولمۇز ٍۈز تولطەْ ثەغىٕچي لىطىُ ... ثۈگۈٔذىٓ ئېتىۋارەْ ! ثوٍرۇق'
 ...ئەگەر . ... ئۀذىٓ ئۆچۈرۈٌۈپ تبرلىتىۋېتىٍذى

زاي ئىچىذە ضېىؤتٍۇق ثىر تېڭىرلبظ ھۆوۈَ ضۈرگىٕىذىٓ وېَىٓ، ثىر 
ٍەرٌەردىٓ ھۆڭگىرىگەْ ٍىغب ئبۋازى ثبغٍىٕىػي ثىٍەْ تەڭ، پۈتۈْ زاٌذىىي 
ِىڭذەن ِىٍٍىٌ ئەضىەر زإٌي وۆتۈرىۋەتىىذەن لبتتىك گۈرۈٌذەپ ۋارلىراغمب 

 : ثبغٍىذى
 ! ...ئۇٔذاق ئىع ٍوق! ٍبق! ٍبق_ 

تۆۋۀذە غەزەپتىٓ چبچٍىرىٕي . ثوٍرۇلٕىڭ ئبخىرىٕي ھېچىىُ ئبڭٍىَبٌّىذى
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ٍۇٌىۋاتمبٔالر، غۇالغالپ ِەٍذىطىگە ِۇغالۋاتمبٔالر، چبپبٍٔىرىٕي ٍىرتىپ ِەٍذىطىٕي 
پوٌىىُ ضبلٍىٕىپ ! ِېٕي ئبت، ِېٕي! پوٌىىُ لبٌطۇْ! ِېٕي ئېتىۋىتىڭالر'ئېچىپ 
 ...دېگەْ ضبداالر، ' !لبٌطۇْ

ٍىغىٓ زاٌىٕىڭ ئۈضتىذىىي پۀجىرىٍەرٔي ئبٌٍىمبچبْ ئىگىٍەپ ثوٌغبْ 
خىتبً ھەرثىٍىرى ثۇ ِىٍٍەتٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي لۇراٌٍىك لورچبق پوٌىىٕىڭ ۋەٍراْ 

لىٍىٕغبٍٔىك ِۀسىرىطىٕي وۆرۈپ ھىڭگبڭ چىػٍىرىٕي چىمىرىپ ٍىرگىٕىػٍىه 
وۈٌىػەتتي، ئەِّب ثۇ لوغۇٕٔي لبچبٔذىٓ ثېرى ئۆزٌىرىگە دوش دەپ ھېطبپالپ 

دە، دەرھبي لوٌٍىرىذىىي -وېٍىۋاتمبٍٔىغىٕىّۇ زادىال ئەضٍىرىگە ئبالٌّىذى
 .پىٍىّوتٍىرىغب چىڭ چبپٍىػىػتي

ثەزىٍەرٔىڭ دېَىػىچە، ضەٍپىذىٓ ثۇ ثوٍرۇلٕي ئولۇۋېتىپ تۇرۇپ، وۆزىذىٓ 
ھەر ٔېّە ثوٌطب، غۇٔچە زور تبرىخىٌ خبتىّە ئۈچۈْ ! ثىر تبِچە ٍبظ تۆوىۀّىع

 ! ...ثىرەر تبِچە ٍبظ تۆوىذىغبْ ۋىجذأي ثوٌطىّۇ لبٌغبٔىىەْ
ئەرغىذىٕٕىڭ ئبٍبٌي ثۇ پبجىئەٌىه خەۋەرٔي ئبڭٍىغبٔذىٓ وېَىٓ ثەرداغٍىك 

ھوغىغب وەٌگۀذىٓ وېَىّٕۇ، ثۇ . ثېرەٌّەً دەرھبي ھوغىذىٓ وېتىپ لبٌىذۇ
ئبٍبي، ِىٍٍىٌ پوٌىىٕىڭ پۈتۈْ لبرارٌىك ئەضىەرٌىرىگە ئىٕتبٍىٓ ِىھرىجبٍٔىك 

ثىٍەْ ئبٔىٍىك لىٍىپ ٍېتىػىپ وەٌگەْ ثۇ ئبٍبي، ثىر ئۆِۈرىٕي ِىٍٍىٌ 
، ئەڭ 'غەپمەتٍىه پوٌه ئبٔىطي'ئەضىەرٌەرگە وۆٍۈٔۈظ ثىٍەْ ئۆتىۈزگەْ ثۇ 

ئبخىرلي ِىٍٍىٌ ئبرِىَەضىٕىڭ ٍولۇتۇٌىػىغب ثەرداغٍىك ثېرەٌّەً، ثىر ِەزگىً 
غۇٔذاق جىّغۇرٌىػىپ وەتتىىي، وۈٔذىٓ وۈٔگە روھي ٍىّىرىٍىپ، ئبخىرى 

ئەلٍىٕي ئۆزىٕىڭ ئېتىىبپىغب لبِبپ، لبٌغبْ ئۆِۈرىٕي ئۆزىٕىڭ ٍبرىالٔغبْ روھىٌ 
ثۇ ھەلىمي ئەضىەر ئبٔب ئەلٍىٕي زادىال لبٍتۇرۇپ _ دۇَٔبضىغب ثېغىػٍىذى 

وېٍەٌّىذى ٍبوي لبٍتۇرۇپ وېٍىػٕي زادىال خبٌىّىطب وېرەن؟ ثۇ ِىٍٍىٌ پوٌىٕىڭ 
ضبثىك پوٌه ووِبٔذىرى لۇِۇي، وورال ۋە ضبٔجي لبتبرٌىك جبٍالردىىي تبرِبق 

ئوْ ٍىً ضۆرۈٌۈپ ٍۈرگىٕىذىٓ وېَىٓ، ئۆِۈرىٕىڭ -ھەرثي راٍؤالردا ثەظ
ئبخىرىٕي لبٍطي ثىر ھەرثي راٍؤىٕىڭ ئبتبلتىىي پىٕطىَىگە چىممبْ ِۇئبۋىٓ ثبظ 

 . ...لوِبٔذأي ثوٌۇپ تبِبٍِىغبْ ثوٌذى
 !لېٕي، غۇ ئبٍبٌچىٍىىّۇ ثوٌطب ثوالٌىذۇلّۇ؟! ئىطىت ثىسٔىڭ ئەرٌىرىّىسگە

 
ٍەتتىّىڭ _ ثىسٔىڭ لورچبق ثوٌطىّۇ لبٌغبْ ئەڭ ئبخىرلي ِىٍٍىٌ پوٌىىّىس 
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 .تولمۇزٍۈز تولطەْ ثەغىٕچي لىطىُ تبرلىتىۋېتىٍىپ ٍېرىُ ٍىً ئۆتىۀىذى
. پوٌىتب جۀوپٕىڭ ٍىراق ثىر ٔبھىَىطىذىٓ وەٌگەْ ثىر ئەضىەر ثبر ئىذى

ئىٕتبٍىٓ ٔبِىرات ثىر ٍېسىذا ئبتّىػىٕچي ٍىٍالردىىي ضۇٔئىٌ ئبچبرچىٍىك ٍىٍٍىرىذا 
ئبٔىطي ثبٌىطىغب ئەڭ ئبخىرلي ٔبْ ئۇۋالٍىرىٕىّۇ ٍىذۈرۈپ ثوٌۇپ ئۆزٌىرى -ئبتب

ئبچٍىمتىٓ ئۆٌۈپ وەتىەْ، ئۇالردىٓ ٍېتىُ لبٌغبْ ثۇ ثبال ِىٍٍىٌ پوٌىمب ئەضىەر 
ثوٌۇپ وەٌگىٕىگە تېخي ئەِذىال ثىرەر ٍىً ثوٌغىٕىذا ضۆٍۈٍِۈن پوٌىىذىٓ 

ئبٍرىٍىپ لبٌغبٔذىٓ وېَىٓ، غىخودىىي ثىر خىتبً دىۋىسىَىطىٕىڭ ِەٌۇَ لىطّىغب 
پۇچمبلالردا -ئۇ، ِىٍٍىٌ پوٌىمب وەٌگۀذىٓ وېَىٓ، ثۇٌۇڭ. تبرلىتىۋېتىٍگەْ ئىذى

تۇال وۆزى ئېچىٍىػمب -غىۋىڭ گەپٍەرٔي ئبڭالپ ٍۈرۈپ، ئبز-ثوٌىذىغبْ غىۋىڭ
ثبغٍىغبْ، لىطىّذىىىٍەرِۇ ئۇٔىڭ ۋىجىه تۇرلىغب لبراپ ئىچ ئبغرىتىػىپ، ئۇٔي 

وېَىٓ خىتبً دېۋىسىَىطىگە . پوٌه ئبغخبٔىطىغب تەلطىُ لىٍىپ لوٍغبٔىىەْ
تبرلىتىٍغبٔذىٓ وېَىّٕۇ ٍۀىال ِىٍٍىٌ ۋوزىۋوت ھبٌىذا ضبلٍىٕىپ لبٌغبٔالر ئۈچۈْ 

. ئېچىٍغبْ پوٌىٕىڭ ِىٍٍىٌ ئبغخبٔىطىذا وؤب ئىػىٕي داۋاَ لىٍذۇرىۋەرگۀىىەْ
ئىػىٕي ثەوال . ثۇ ٍىگىت، ثەوال جىّغۇر، ھېچىىّگە ثىر تېٕىك گەپّۇ لىٍّبٍتتي

 چە جەڭچي ‘ٌي فېڭ،  ۋاڭ جَې’ئۇ، ھەلىمەتۀّۇ . ضبدالەت ثىٍەْ ئىػٍەٍتتي
 .ئىذى

. ثۇ ٍېڭي لىطىّذا ھەر ھەپتىٕىڭ ئبخىرىذا چوڭ زاٌذا وىٕو لوٍۇپ ثېرەتتي
ئبدەتتە ئەضىەرٌەر وىٕوغب رەتٍىه تىسىٍىپ وىرىپ، وىٕو تۈگىگۀذە زاي ئبٌذىذا 

تىسىٍىپ لىطىُ ووِبٔذىرٌىرىٕىڭ ٍولٍىّىطىذىٓ ئۆتۈپ ثوٌۇپ ئبٔذىٓ پەٍٍەر 
ثۇ . ثوٍىچە رەتٍىه تىسىٍىپ چوڭ ٍوي ثوٍالپ ٍبتبلمب ئبٍٍىٕىپ وىرىپ وېتىػەتتي

 . ئبرىذا ٍبتبق ٍېٕىذىىي ھبجەتخبٔىغب وىرىپ چىمىذىغبٔالرِۇ وۆپ ثوالتتي
ئۇ وۈٔىطي ئۇٍغۇر جەڭچىٍەر توً ِۇٔبضىۋىتي ثىٍەْ غىخوغب وىرىپ 

ئۇ . وەتىەْ ثوٌۇپ، لىطىّذا ئۇٍغۇر ئەضىەرٌەردىٓ ٍبٌغۇز ھېٍىمي ثبٌىال لبٌغبٔىذى
دېگەْ ٍبڭجۀػي لوٍۇٌىذىغبٍٔىغىذىٓ خەۋەر ' لىسىً چىراق'ٍىگىت غۇ وۈٔىطي 

تېپىپ، خىتبٍچە ئوپىرأي چۈغىٕەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي ثبھبٔە لىٍىپ، ئبغخبٔىٕي 
 . تبزىالٍّەْ دەپ وىٕوغب وىرِەً ٍبتبلتب ٍبٌغۇز لبٌىذۇ

ھەِّە خىتبً جەڭچىٍەر وىٕوغب وىرىپ وەتىىٕىذىٓ وېَىٓ، ثۇ ئۇٍغۇر 
. جەڭچي لۇٍۇٔذەن ٍۈگۈرگىٕىچە روتىطىٕىڭ لۇراي تىسىٍغبْ زاٌىغب لبراپ چبپىذۇ

لوٌتۇلىغىّۇ . ِىٕبالردىٓ ثىرِۇٔچە لبچىالٍذۇ-ئۇ ٍەردىٓ ثىر تبغبرغب گىرأبت
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- ثىرلبٔچە ٍەڭگىً پۇتٍۇق پىٍىّوت ۋە ئبپتوِبتالرٔي لىطتۇرۇپ ھەضىرەپ
ئۇ، ٍبٔچۇلىذىٓ . ھبِۈدىگىٕىچە وٍوثٕىڭ ئۇدۇٌىذىىي چوڭ ٍوي ثوٍىغب وېٍىذۇ

ثوِجىالرٔىڭ پىٍىىٍىرىگە ثبغالغمب -ئىٕچىىە تبرىذەن ٍىپالرٔي چىمىرىپ ِىٕب
ِىٕبالرٔي ٍوي ثوٍىذىىي لۇرۇق ئوتالرٔىڭ ئبرىطىغب -ئبٔذىٓ پبرتالتمۇچ. ثبغالٍذۇ

. ٍۇغۇرۇپ چىمىپ، پىٍىىٍەرگە ثبغالٔغبْ ٍىپالرٔي ٍوٌغب تبرتىپ ثبغٍىۋېتىذۇ
ئبٔذىٓ وېَىٓ، لبٌغبْ ثىرٔەچچە پبرتالتمۇچ ثىٍەْ لۇراٌالرٔي ئېٍىپ ھبجەتخبٔىغب 

ئۇ ٍەردە ثىرِۇٔچە ھەپىٍىػىپ ٍۈرۈپ، پىٍىّوتالرٔىڭ تەپىىٍىرىٕي ٍىپ . وېٍىذۇ
ئبۋاٍالپ ئىػىىٕي ٍېپىپ تەپىە ٍىپٍىرىٕي . ثىٍەْ ثبغالپ ئىػىىىە چېتىپ چىمىذۇ

 . ...ئىػىىىە تەڭػەپ چىڭ ثبغالٍذۇ
ٍوٌذىٓ لبراڭغۇدا ِەغىە دەضطەپ : ۋەزىَەت ثەوال ۋەھىّىٍىه ئىذى

تىتّب -وېٍىۋاتمبٔالر ٍىپالرغب پۇتٍۇغۇپ ئىىىي تەرەپتىىي ِىٕبالرٔي پبرتٍىتىپ تىتّب
ئبچّبٍال -ثوٌۇپ وېتىػي، ٍوي ثوٍىذىىي ھبجەتخبٔىغب وىرگۀٍەرِۇ ئىػىىٕي ئبچبر

لىطمىطي، ثۇ وېچە ئەڭ وبِىذا . پىٍىّوت ئولىذا تىتىٍىپ وېتىػي ِۇِىىٓ ئىذى
 .ثىرەر روتب خىتبً ئەضىىرى جەھۀٕەِگە ٍوٌٍىٕىػي تۇرغبٔال گەپ ئىذى

ثىر ۋالىتالردا وىٕو تۈگەپ وٍوثٕىڭ ئېىراْ ضەھٕىطىگە ثىر ثبتبٌىَوْ 
. ووِبٔذىرى چىمىپ ئەضىەرٌەرٔي ٍولٍىّب لىٍذۇرِبٍال ئىختىَبرى تبرلىتىۋېتىذۇ

ئەضٍىذە، ثۈگۈْ لىطىُ ئەِەٌذارٌىرى ثبظ لوِبٔذأٍىك غىتبۋىغب ٍىغىٕغب 
ئەضىەرٌەر ٍبتبلٍىرىغب چوڭ ٍوٌذىٓ ئبٍٍىٕىپ ِېڭىع ئورٔىغب، . وەتىۀىىەْ

ھەتتب ھبجەتخبٔىغىّۇ . ئۇدۇي ئېتىسٌىمتىٓ ٍۈگۈرۈغۈپ ٍبتبلٍىرىغب تبرلىٍىػمبْ
 .وىرىػّەً، ٍوي ثوٍىغب لوٍىۋېتىپال وېتىػىەْ

دىجژۆرٔىٍىه لىٍىذىغبْ ثىر ئەضىەر لۇراي تىسىٍغبْ ٍەردىىي لۇراٌالرٔىڭ 
ٍولبپ وەتىۀٍىىىٕي ثبٍمىػي ثىٍەْ، جىذدى ضېگٕبي چېٍىٕىپ تەوػۈرۈغىە 

 . ...وىرىػىەْ
. ثۇ ئبرىذا ٍبتبق تەرەپتىٓ ثۇغۇق ثىر دىطىب ئبپتوِبت ئولىٕىڭ ئبۋازى وېٍىذۇ

دەرھبي تەوػۈرگۈچىٍەر ٍېتىپ ثېرىپ لبرىطب، ٍوتمبْ ئىچىذە ثىر ئۇٍغۇر ئەضىىرى 
 .لبرٔىغب ثىر دىطىب ئولٕي ضىرىۋېٍىپ لبْ ئىچىذە ٍبتمىذەن

وېَٓ ِەٌۇَ ثوٌىػىچە، ثىچبرە ثبال پىالٔىٕىڭ ئەِەٌگە ئبغّىغبٍٔىغىٕي ضېسىپ 
 .دەرھبي ئۆزىٕي ئۆٌتۈرىۋاٌغبٔىىەْ

ثۇ ۋەلە، ھەِّىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرغبْ ھبٌذا، ئەڭ ئبخىرلي ِىٍٍىٌ پوٌىىٕىڭ 
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تبرلىتىۋېتىٍىػىگە ثىر ئبغپەز ئەضىەردىٓ وەٌگەْ ٔبرازىٍىك ضبداضي ثوٌۇپ غۇ 
 . ...ٍەردىال تىٕجىپ لبٌذى

... ... 
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 ٍىگىرِە ئىىىىٕجي ثبة

 ز ئبىدىغبۆئببيىس ٍەخسۇً ئ
... ... 

ِەخطۇَ، ئەڭ ئبخىرلي لېتىٍّىك تۈرِىذىٓ چىممىٕىذىٓ ثۇٍبْ، زادىال 
پبتال ثۇرۇٔمي -ئۇٔىڭ خىَبٌٍىرى پبت. ئۆزىٕىڭ زىھٕىگە ئىگە ثوالٌّبً وېتىۋاتبتتي

ئۀە غۇٔذاق وۈٍٔىرىٕىڭ ثىرىذە ئۇٔىڭ خىَبٌىغب . وۈٍٔىرىگە وېتىپ لبالتتي
ئەخّەتجبْ لبضىّٕي تۇٔجي لېتىُ ضۆھجەتٍىػىع ئۈچۈْ ئۆٍىگە چبلىرغبْ ۋالتي 

 :وېٍىپ ِىَىغىذا وۈٌۈپ لوٍذى
ھۇغي جبٍىذا زىرەن ثىر ٍبظ ئىىۀٍىىىذىٓ -ِەخطۇَ، ثۇ ٍىگىتٕىڭ ئەلٍي

ثىتىٕي ثەوال غەٌىتي ثىر ھخېٍي ثۇرۇٔال خەۋەر تېپىپ ثوٌغبچمب، ثۇ لېتىّمي ضۆ
ثىٍەْ ثبغٍىّبلچي ثوٌۇپ، ئۇزۇْ وەتىەْ لوراضىٕىڭ لوظ ' ئىٍىخو چبخچىغي'

لبٔبتٍىك ئىػىىي ئىچىگە ئبرىٍىمٍىرىٕي تەڭػەپ تۇرۇپ ئىىىي تەرەپىە ئىىىي 
ئىىىي وۈٔذىٓ ثېرى تۈزۈن ثىرٔېّە . لبۋاْ ئىتٕي زۀجىرٌەپ ثبغالٍذۇ

ٍېّىگەچىە، ثۇ ئىتالر لوٍىۋېتىٍطە ئبدەَ تۇرِبق دېۋىٕي وۆرضىّۇ تبالپ 
 .ٍەۋەتىىذەن ئېچىمبپ وېتىػىۀىذى

ئەپۀذىّّۇ ئېھتىَبت ٍۈزىطىذىٓ، خىتبً تۈرِىٍىرىٕي ئۆِۈرٌۈن ِبوبْ 
ئەخّەتجبْ . لىٍىۋاٌغبْ ثۇ ۋەتۀپەرۋەرٔىڭ ئۆٍىگە ئۆزىال تېپىپ وەٌگۀىذى

لبضىُ خبدىىتىٓ چبلمبٍٔىك ثىٍەْ ئبتالپ چۈغۈپ، ثېرىپ ئبثٍىس ِەخطۇِٕىڭ 
ئىػىىٕي لبلّبٍال ئۆزى ئېچىپ وىرىػي ثىٍەْ تەڭ، ئىػىىٕىڭ ئىىىي 

لبضٕىغىذىٓ ئېَىمتەن وېٍىذىغبْ ثىرى ضېرىك، ٍۀە ثىرضي لبرا ئىىىي لبۋاْ 
! ئىت ۋەھػىٍەرچە ئېتىٍىپ وېٍىپ ئەپۀذىّٕىڭ ئۈضتىگە تبغالّٔبلچي ثوٌذى

ھەرلبٔچە دېگەْ ثىٍۀّۇ، ثۇٔچە ٍۇغبْ لبۋأالرٔي وۆرگەْ ھەرلبٔذاق وىػىٕىڭ 
ئەپۀذىّّۇ ٔېّە . ٍۈرىىي ئورٔىذىٓ لوزغىٍىپ وېتىػي تۇرغبٔال گەپ

. وۆزى تبتىرىپ ضبغرىپ ثوٌغبٔىذى-وۆرگۀٍىگىٕي پەرق لىٍىپ ثوٌغىچە، ٍۈز
تۇرۇپ . ٍۈرىىىّۇ وۆورىىىذىٓ چىمىپ وېتىذىغبٔذەن دۈپۈٌذەپ ضولۇپ وەتتي

لبٌغبْ ٍېرىذىٓ ٔېّە لىالرىٕي ثىٍەٌّەً ئۇدۇٌىغب لبرىغبٔىذى، تبر ۋە ئۇزۇْ 
لورۇٔىڭ تب ئۇ ثېػىذا تۇرۇۋاٌغبْ ِەخطۇَ، ئەپۀذىّگە لبراپ وۈٌۈپ لوي 
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 :ئىػبرىتي لىٍذى
ئەخّەت ئەپۀذىُ، ضېرىك ئىتمىّۇ لبرىّبً، لبرا ئىتتىّٕۇ لورلّبً ئۇدۇي _ 

 !ز ٍوٌىڭىسغب لبراپ ِېڭىۋېرىڭۆئ
ئەخّەتجبْ لبضىُ غۇ چبغذىال ھوغىٕي ٍىغىۋېٍىپ ِەخطۇِغب لبراپ 

زورٌىٕىۋاراق ثوٌطىّۇ وۈٌۈِطىرىذى ۋە تەِتىرىّەضتىٓ ئۇدۇي ئبٌذىغب لبراپ 
 :ٍۈردى

ئۇضتبزىُ، ثۈگۈٔىي ضۆثىتىّىسٔىڭ تېّىطىٕي ٔبھبٍىتي ٍبخػي تبٌالپ، ئەڭ _ 
ئۀذى ثىسٔىڭ ضىَبضي ضۆثىتىّىسٔي . جبٍٔىك جبۋاثىٕي تەٍَبرٌىغبٔىىۀطىس

ھەرلبٔچە ضۆزٌەغتۇق دېگىٕىّىسدىّۇ . تبِبٍِىذۇق دېطەوّۇ ثوٌغىذەن
ِەْ ئۀذى ضىسدىٓ . ِەخطىذىّىسٔي ثۇٔچىٍىه ئېٕىك ئۇختۇراٌىػىّىس ٔبتبٍىٓ

 . ... ثبغمب تېّىالر ئۈضتىذە دەرش ئبٌّبلچىّەْ
ٍبق، ئەخّەتجبْ لبضىُ ثەزىٍەرٔىڭ دېَىػىىٕىذەن ئۇٔچىٍىه 

ووِّۇٔىطىتپەرەش ثوٌغىٕىذا ئىذى، ضەٍپىذىٓ ئەزىسدەن ووِّۇٔىطتالرٔىڭ 
لوٍٕىغب ئۆزىٕي ئېتىپ ٍبغبغٕي ثىٍەٌّىگىذەن ثىر ئبدەِّىذى؟ ئۇ، 

تبجبۋۇزچىالردىٓ لۇتۇٌۇغٕىڭ ئۀە غۇ پەٌىطەپەٌىه ِۀتىمە لبئىذىطي ثوٍىچە 
دۈغّۀٕي تەھٍىً لىٍىع ٍوٌىٕي ِەخطۇِذەن وىػىٍەردىٓ ئۈگۀگەْ، ثۇ 

ئۇ، . غبٍىطي ئۈچۈْ جېٕىٕي پىذا لىالٌىغىذەن وۆز لبراغٍىرى ئېٕىك ثىرضي ئىذى
ِەٍٍي گوِىٕذاڭ خىتبٍٍىرى ثوٌطۇْ، ِەٍٍي ووِّۇٔىطت خىتبٍٍىرى ثوٌطۇْ، 

ٍبوي رۇش ووِّۇٔىطتٍىرى ثوٌطۇْ ۋەتىٕي ئۈچۈْ دۈغّۀٍىه ٔىَىتىذىىىٍەرٔي، 
ۋەتىٕىّىس خەٌك ئىٕمىالثٕي ووزۇر لىٍىۋېٍىع ٔىَىتىذە ثوٌغبٔالرٔي ٍبخػي 

غۇڭب، ئۇٔىڭ ثۇ ھەلتىىي وۆز لبراغٍىرىٕي . پەرىمٍۀذۈرەٌىگەْ ثىرضي ئىذى
ئبٌٍىمبچبْ ضېسىپ ثوٌغبْ ووِّۇٔىطتالر ئۇٔي ئەڭ زاِبٔىۋى، ئەڭ پبجىئەٌىه ۋە 

ئەڭ پەضىەظ تېررورٌۇق چبرىطىٕي ئىػمب ضېٍىپ ِەخطۇش 
زوِىگەر دۆٌەتٍەر ثىسگە ئبٌٍىمبچبْ ٍوغۇرۇْ _ . ئۇجۇلتۇرىۋېتىػىۀىذى

ئۆٌتۈرۈظ ئۇضۇٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ، ٍۀي ثۈگۈْ ثىسگە تۆھّەت لىٍىپ تېڭىػمب 
ئۇرۇٔىۋاتمبْ تېررورچىٍىك ئۇضۇٌىٕي، ثۇٔذىٓ ٍېرىُ ئەضىر ئبۋاٌال ئۆزٌىرى ثىسگە 

ٍرۇپىالٔغب پبرتالتمۇچ لوٍۇپ ائىػٍىتىپ ثىسٔىڭ ئەڭ ئبٌي دۆٌەت رەھجەرٌىرىّىسٔي ئ
پبرتٍىتىپ ٍبوي ٍوغۇرۇْ لەضت لىٍىپ ئۆٌتۈرىۋېتىپ ۋەتىٕىّىسٔي لوٌغب 

ئۀذى ثىس ٔېّە ئۈچۈْ ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك ! وەٌتۈرۈغٕىڭ ٍوٌىٕي ئبچمبٔىذى
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وۆرضىتىع ئۇضۇٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ۋەتىٕىّىس ئىچىگە وىرىۋاٌغبْ دۈغّۀٍەرگە 
زەرثە ثېرىػتىٓ خۇددى ئۈجۈٍذىٓ لورلمبٔذەن لورلۇپ وېتىّىس؟ ثىسگە ثبغمىالر 
تېررورٌۇق ئۇضۇٌىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ۋەتىٕىّىسٔي لوٌغب وىرگۈزۈغىە ثبغٍىغبْ ۋە 

ھبزىرِۇ داۋاِالغتۇرۋاتمبْ تۇرضب، ئۇالرٔىڭ لىٍغىٕي ٍوٌٍۇق، ئەِّب ثىس ئۆز ئبٔب 
ۋەتىٕىّىسدە ثۇٔىڭغب لبرغي لوٌىّىسدىٓ وېٍىذىغبْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع 

چبرىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىّىس دېطەن ثىسٔىڭ ھەرىىىتىّىس ٔېّىػمب ٔبھەق ثوٌۇپ 
لبٌىذىىەْ؟ ٍبوي ثوٌّىطب ثىس راضتىٕال لورلىۋاتبِذۇق ٍبوي ثىرضىٍىرىٕىڭ 

 ئبرزۇٌىرىغب ثوً ضۇٔۇغٕي تەرغىپ لىٍىۋاتىّىسِۇ؟
ئۇ، تېخىچىال . دەپ ئۆزىچە وۈٌۈپ وەتتي ِەخطۇَ“ !ئەلىٍٍىك ٍىگىت”

ئۆزىٕي ٍوخالپ وەٌگەْ ِىھّبٍٔىرىغب دىممەت لىٍّبً، ثبٍىمىذەن خىَبٌالر ئىچىگە 
توغرىطي، ِەخطۇَ ٍوخالپ وېٍىپ ئبٌذىذا ئوٌتۇرغبٔالرٔي _ پېتىپ لبٌغبٔىذى 

ئۇٔي ٍوخالپ وەٌگۀٍەر، ِەخطۇِٕىڭ ھبزىرچە ئىچىذىٓ _ تېخي وۆرِىگۀىذى 
چىممىٍي ثوٌّبٍذىغبْ تبرىخىٌ خىَبٌالر ئىچىگە پېتىپ وەتىۀٍىىىذىٓ ثىخەۋەر، 

دېَىػىىٕىچە ' توۋۋا'ئۇٔىڭ ئىت ۋەلەضىذىٓ ۋىٍىمالپ وۈٌۈپ وېتىػٍىرىگە لبراپ، 
ِەخطۇَ، ئەخّەتجبْ لبضىُ . ٍبلىٍىرىٕي چىػٍىػىپ چىمىپ وېتىػەتتي

لبتبرىذىىي ثۇ ٍبظ ئەزىّەتٍەرٔىڭ لبپمبٔغب چۈغۈرۈٌۈپ ئۆٌتۈرۈٌگۀٍىىىگە 
ثەزىذە چىذىّبً ٍىغالپ وەتطە، ٍۀە ثەزىذە . ئېچىٕىپ ئىچي ئۆرتىٕەتتي

ثۇِۇ ئۇٔي وۆرگىٍي . جبرلىراپ وېتەتتي-دۈغّىٕىگە غەزەپٍىٕىپ ۋارلىراپ
 .وەٌگۀٍەرگە غەٌىتي تەضىر لبٌذۇرۇغىغب ضەۋەپ ثوٌۇپ لبالتتي

ِەخطۇَ، ثىر ئۆِۈر خىتبً تۈرِىطىذە جىطّبٔىٌ جەھەتتىٓ لبِىٍىپ 
ئبثٍىس : غۇڭب وىػىٍەر ئبرىطىذا غۇٔذاق رىۋاٍەتٍەرِۇ چىممبٔىذى. ٍبتمبٔىذى

ِەخطۇَ، جىڭ غۇرىٕٕىڭ تۈرِىطىذىٓ چىمىپ لبرىطب ٍۀىال ئوخػبظ غېڭ 
ٍبق، ِەْ ٍۀە وىرىپ وەتىىٕىُ 'دېگەْ خىتبً ثۇ ٍۇرتٕي ضوراۋاتمىذەن، 

وېَىٓ ٍۀە . دەپ غېڭ غىطەٍٕىڭ تۈرِىطىذە لبِىٍىپ ٍېتىپتۇ' تۈزۈوىەْ
تۈرِىذىٓ چىمىپ لبرىطب، گوِىٕذاڭ دېگەْ خىتبٍالرٔىڭ ثۇ ٍۇرتٕي 

دەپ لبٍتب ' ٍبق، ِەْ ٍۀە وىرىپ وەتطەَ ثوٌغىذەن'. ضوراۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرۈپتۇ
ئبخىرىذا ٍۀە تۈرِىذىٓ چىممىٕىذا لبرىطب ووِّۇٔىطت . تۈرِىگە وىرىپ ٍېتىپتۇ

وىرىپ 'دېگەْ ئوخػبغال ثىر خىتبً ثۇ ٍۇرتٕي ضوراۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرۈپ ٍۀە 
ئەگەر ثۇ لېتىُ ئۆز زىھٕىگە ئىگە . دەپ تۈرِىگە وىرىپ ٍېتىۋاٌغبٔىىەْ' وېتىّەْ
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 .ثوالٌىطب ئىذى، ثۇ لېتىّّۇ ٍۀە لبٍتب تۈرِىگە وىرىپ ٍېتىۋاالروۀذۇق
ثۇ  ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي دەۋرىذىٓ لبٌغبْ ئبددى دېھمبْ تەضۋىرى غۇٔي 

ئۇچۇق وۆرضىتىپ ثېرىذۇوي، ِەخطۇَ ثىر ئۆِۈر ھەرلبٔذاق خىتبً 
. تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي ئىسچىً ۋە وەضىىٓ پىىىرىٕي ضۆزٌەپ لبِىٍىپ وەٌگەْ
ٔېّىػمىذۇر، ثىسٔىڭ ئبرىّىسدىىي ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي تېٕچٍىك ٍوٌي ثىٍەْ 
ۋەتۀٕي ئبزاد لىٍىػمب ثوٌىذۇ دەپ ئېتىمبت لىٍىذىغبْ وىػىٍىرىّىسٔىڭ داھىٌ 

ضۈپەت ئبدەٍِىرى ِەخطۇِٕي لۇراٌٍىك وۈرەغٕي تەغەثجۇش لىٍىذىغبْ 
ِبٔب ئۀذى . وىػىٍىرىّىس لبتبرىذا ھەر ۋالىت وەِطىتىػىە تەٍَبر تۇرىػىذىىەْ
ئۇٔىڭ روھىٌ . ئۇ، روھىٌ جەھەتتىّۇ دۈغّەْ تۈرِىطىذە لبِىٍىپ ٍبتّبلتب ئىذى

دۇَٔبضي لبِبق ئىچىذە دۈغّىٕي ثىٍەْ، ِىٍٍىتىٕىڭ، ۋەتىٕىٕىڭ دۈغّۀٍىرى 
ثىٍەْ ضىرتمب ئبغىبرىٍىٕىػي چەوٍۀگەْ روھي تۈرِىطي ئىچىذىّۇ ٍۀىال تىُٕ 

پەلەتال ثىسدەن . تبپّبً جەڭ لىٍىػٕي ثىر ِىٕۇتّۇ توختبتّبً وەٌّەوتە ئىذى
 !دەپ وەٌّەوتىّىس' ئەلٍىذىٓ ئېسىپتۇ، ضبراڭ'دۆتٍەر ئۇٔي ضەزِەً، 

ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس ثۇٔذاق تۈرِىگە وىرىپ لېٍىػطب، ئۆزىٕىڭ روھىٌ 
دۇَٔبضىٕي ئبال لوٍّبً دۈغّىٕي ئبٌذىذا ئېچىۋېتىپ، ٍبوي غبٍىطي ئۈچۈْ 

-ِبٔب ِەْ تۈرِىذىٓ ضبق'ئەِىٍىٌ پبئبٌىَەت لىٍىع ٔىَىتىذىٓ ۋاز وېچىپ، 
غۇِىذى ئۇٔذالالرٔىڭ . دەپ ِەغرورٌىٕىپ وېتىػىذىىەْ' ضبالِەت چىمبٌىذىُ

 !روھىٌ ضبلٍىغي؟
ِۇھەثجەت ضۆٍگۈضي دېگەْ ٔەرضە ئۇٔذاق ضۆٍگۈ دۈغّۀٍىرى ثىٍەْ 
خبٌىغبْ ۋالتىذا خبٌىغبٔچە ووپۇراتطىَە لۇراالٍذىغبْ ِبروىطٕىڭ چۈپرۀذە 

ضۆٍگۈ تىىٍىَەٌىگەْ ئبدەَ، ثۇ ضۆٍگۈضي ئۈچۈْ ھەِّىٕي ! تە-ئەخٍىتي ئەِەش
ئۇٔذاق ئبدەَ، ثۇ ضۆٍگۈضي ئۈچۈْ ثبرٌىك ِبددىٌ ٔەرضىٍىرىٕىال . پىذا لىالالٍذۇ

پىذا لىٍىپ لبٌّبً، ھەتتب ئەلٍىٕي، زىھٕىٕي ۋە جېٕىٕىّۇ لىٍچە ئىىىىٍۀّەً پىذا 
ثۇ ! ٍېتەروي ثۇ وىػىذە ئۀە غۇٔذاق ھەلىمىٌ ثىر ضۆٍگۈ ثوٌطۇْ. لىالالٍذۇ

ھەلتە ثۈٍۈن ئبٌىّىّىس ئەٌىػىر ٔبۋاٍي ثۇٔذىٓ ثەظ ئەضىر ئبۋاٌال غۇٔذاق دأب ثىر 
ضۆٍگۈ، ئۇٔذاق خبٌىغبْ ثىرىٍىرى ئېرىػەٌەٍذىغبْ ئبددى ٔەرضە »: ضۆزٔي لىٍغبْ

خۇددى « .ثەوال ئبز وىػىٍەرگە ٔېطىپ ثوٌىذىغبْ ثىر گۆھەر_ ضۆٍگۈ . ئەِەش
ئەڭ ِۇوەِّەي ئبدەَ ثوٌۇغٕىڭ وبَ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ _ غۇٔىڭذەن، ضۆٍگۈ 

. ئبٌذىٕمي غەرتٍىرىٕىڭ ثىرى، ٍۀي وىػىٍىه ھولۇق ئبضبضٍىرىذىٓ ثېرى
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وىٕذىه لېٕي تۆوۈٌگەْ ئبٔب تۇپراق، ئۀە غۇٔذاق پىذاوبرٌىمالرغب ئەرزىَذىغبْ 
ئۇٔىڭ ئۈچۈْ تبرىختىٓ ! ضۆٍگۈ ِۀجەٌىرىٕىڭ ئەڭ ئبٌذىٕمىٍىرىذىٓ ثىرضىذۇر

ٔي ئبٌىّالر زىھٕىٍىرىٕي -دۇَٔبضىٕي ئبٍىّىغبْ، ٔي-ٔي ثبٍالر پۈتۈْ ِبي-ثۇٍبْ ٔي
- ئبٔب ۋە ضۆٍگەْ خوتۇْ-ٔي ثبتۇرٌىرىّىس ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبتب-پىذا لىٍىۋەتىەْ، ٔي

ٔي ۋەتۀپەرۋەرٌىرىّىس لىّّەتٍىه جېٕىٕي -ثبٌىٍىرىذىّٕۇ ۋاز وېچەٌىگەْ، ٔي
غۇڭب، ثۇ تۇپرالالر ثىسٔىڭ ئەجذاتٍىرىّىسغب ۋەتەْ ! ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبتىۋەتىەْ

ھەتتب ثۇ ئبٔب ۋەتىٕي ئۈچۈْ ثبرٌىغىٕي پىذا لىٍىۋاتمبٔالر ھبزىرِۇ ! ثوالٌىغبْ
ثىر تېَىٕذىٓ ٍىغىپ توپٍىغبْ -ثىرلىطىُ تىجبرەتچىٍىرىّىس ثىر تېَىٓ: وۆرۈٌّەوتە

ثبٍٍىمٍىرىٕي لىٍچە ئىىىىٍۀّەً ۋەتەْ ٍوٌىذا جېٕىٕي پىذا لىٍىۋاتىّەْ 
ئۇالر ضبراڭ ثوٌۇپ لبٌغبٔالرِىذى؟ غۇٔچە ٔۇرغۇْ . دېگۀٍەرگە ئبتبغّبلتب

ئۇالر ئەلٍىذىٓ . ثبتۇرٌىرىّىس ثۇ ۋەتەْ ضۆٍگۈضي ئۈچۈْ جېٕىٕي تىىىػّەوتە
ئۇالرٔىّۇ . ئېسىپ لبٌغبٔالرِىذى؟ ٍۀە ٔۇرغۇْ ئوغالٔالر زىھٕىٕي پىذا لىٍّبلتب

 !ضبراڭ دېَىع وېرەوّىذى؟
ثۇٔذىٓ ٍىگىرِە ٔەچچە ٍىً ثۇرۇٔمي ثىر ئبخػىّي، ئۈرۈِچىٕىڭ دوضتٍۇق 
ٍوٌي ثوٍىذىىي ئبپتوۋۇز ثېىىتىگە وۆزٌىرى غەٌىتىال پبرلىراپ تۇرىذىغبْ ثىرضي 

ئبپتوۋۇزغب لىطتىٍىپّۇ ثۇ خىتبٍالرٔىڭ دەردىذە چىمبٌّبً چەتتە لبراپ تۇرغبْ ثىر 
ضىس ِىىرۇضىوپتب وۆرۈپ ”: ٍىگىتٕىڭ ٍېٕىغب وېٍىپ ئۇٔي ٔولۇدى

ٍوٌذا تۇرغبْ ٍبظ ٍىگىت، ثۇ تۇٍۇلطىس . دەپ غەٍرىال ضورىذى_ “ ثبلمبّٔىذىڭىس؟
ضوراٌغبْ ضۇئبٌذىٓ دەضٍىۋىذە ھۇدۇلۇپ وەتىەْ ثوٌطىّۇ، ئەتىراپىغب ثىر 

غەٌىتە وۆزٌۈن ٍۀە “ .ھە، وۆرۈپ ثبلمبّٔەْ”: لبرىۋېٍىپ زورۇلىۋاراق دەٍذۇ
لبراڭ، ”: ِىغ خىتبٍالرٔي وۆرضىتىپ تۇرۇپ دەٍذۇ-ئبپتۇۋۇزغب ئېطىٍىػىۋاتمبْ ِىغ

دەپال _ “ !ِىغ، ٔەق ِىىىروپٕىڭ ئۆزى-ِىغ- ثۇ ئبپتوۋۇزغب ئېطىٍىۋاتمبٔالرٔي، ِىغ
ثۇٔذاق ِۇوەِّەي ئوخػۇتۇظ لبٍطي ضبق . ثۇرۇٌۇپ ٍوٌىغب راۋاْ ثوٌىذۇ

 لبٌغبٔالرٔىڭ ئەلٍىگە وەٌگەْ ثوٌغىَذى؟
لۇغخبٔىٕىڭ ِبي ٍۆتىەظ : ثۇ ۋەلەِۇ غۇ ٍىٍٍىرىغب توغرا وەٌطە وېرەن

ئۇ وىػي تبغ ثوٍىذىىي وؤب . لبٌىذۇ' ئەلٍىذىٓ ئېسىپ'پؤىىتىٕىڭ ثىر ثۇغبٌتىرى 
ئەِّب ضەھەر . ثىر ئېغىسٌىك ٍبٌغۇز ئۆٍىٕىڭ ئبٌذىغب ئبضبٍٔىمچە چىمىپّۇ لوٍّبٍتتي

ضبئەت ٍەتتىذىٓ ضەوىىسگىچە ، چۈظ ۋالتي ضبئەت ئوْ ئىىىىذىٓ ثىرگىچە ۋە 
ثېرى لىٍىۋەتّەً -ئبخػىّي ضبئەت ثەغتىٓ ئبٌتىغىچە ثىر ِىٕۇتّۇ ۋالىتٕي ٔېرى
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دەي ۋالتىذا ھەروۈٔىطي ئۆٍىذىٓ چىمىپ، زىرىىّەً غۇتىطىٕي وۆتۈرۈپ 
ئوڭ لوٌىغب ئىٕچىىە ثىر تىۋىٍغب تبٍىغىٕي . گسىطىگە تىرەپ ئۈضتىگە چىمىذۇۆئ

: ئېٍىۋېٍىپ ٍوٌذا ئىػمب ثېرىپ وېٍىۋاتمبٔالرغب تىّٕبً ٔۇتۇق ضۆزٌەپ چىمىذۇ
خبالٍىك، لبراڭالر غۇ پەضتىىي غەھىرىّىسٔىڭ ھبٌىغب، ثۇ وبپىرالر ھەِّىال ٍەرٔي ”

ئبچ وۆزۈڭٕي ھەً ! ... تبالپ ثوٌذى-ثۇالپ! ثۇٌغبپ پبضىىٕب لىٍىپ ثوٌذى
 “! ...خبالٍىك

_ ئۇرۇپ لىَٕبغتي؛ ضبراڭالر دوختۇرخبٔىطىغب . ئۇٔي ٔۇرغۇْ لېتىُ لبِىذى
ٍېٕىپ چىمىپال . ئبپىرىپ ضوالپ وبرىۋاتمب ثبغٍىۋېتىػتي_ تۆتىٕچي دوختۇرخبٔىغب 

ئۇ ئبخىرلي ئۈِۈرىٕي ئۀە ! لىٍىذىغىٕي ٍۀە غۇ ھېٍىمي ٔۇتۇق ضۆزٌەظ ئىػي
لبراڭ ئۇٔىڭ . ثىٍۀال ئۆتىۈزدى' لبٔۇٔطىس ئەوطىَەتچي ٔۇتۇق ضۆزٌەظ'غۇٔذاق 

-ئۇ ۋالىتالر وىػىٍەرٔىڭ وۈٔذىٍىه ئىػىغب ثېرىپ. ۋالىتمب دىممەت لىٍىػىٕي
 ثۇ وىػىٕي لبٔذالّۇ ضبراڭالردىٓ دىَەٌەٍّىس؟. وېٍىػىگە توغرا وەٌتۈرۈٌگەْ

ئبثٍىس ِەخطۇَ، ئۇِۇ ئۀە غۇ ٍىگىرِە ٍىٍالر ئبۋاي ئۀە غۇٔذاق روھىٌ تۈرِە 
ثوٌّىذى، ثۇٔذاق تەدثىر لوٌالّٔبً جىُ . ئىچىذە ٍبغبۋاتمبْ ۋالىتٍىرى ئىذى

تۈرِىگە . ٍېتىۋېرىع ئۇٔىڭ غبٍىطي ۋە خبراوتېرىگە زادىال توغرا وەٌّەٍتتي
ثۇ . لبِبٌغبْ ثوٌطىّۇ ئۇٔىڭ ۋىجذأي ثۇٔذاق جىُ ٍېتىػمب زادىال ٍوي لوٍّىذى

خەٌك، ۋەتىٕىذە ِىغىٍذاپ وۆپىَىپ وېتىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي 
ئۇ، ھبِىٕي ثىر ئۆٌۈَ دېگەْ لبرارغب . زادىال ھەرىىەت ثبغالٍذىغبٔذەن لىٍّبٍتتي

ضەھەر ئۆٍىذىٓ ئوغۇرٌۇلچە چىمىپ، ضۀذۇڭجىذىٓ ضۀپەڭىودىىي . وەٌذى
وؤب ضۀئەت ِەوتىۋى، ھبزىرلي ئوْ ئىىىىٕچي خىتبً ئوتتۇرا ِەوتىۋى 

ئۇ، ثۇ ٍەرٔىڭ خىتبٍذىٓ . ئبٌذىذىىي تۆِۈرٍوي وۆۋرۈگىٕىڭ ئۈضتىگە چىمتي
ثىر ٍوي ئېغىسى -وېٍىذىغبْ ٍوٌوۋچىالر پوٍىسىٕىڭ ئۆتىذىغبْ ثىردىٓ

ئىىۀٍىىىٕي لبچبٔالردىٓ ثېرى ثىٍىپ ثوٌغبْ؟ ئۇ رەھّەتٍىه ثوۋاً خەٌمىگە 
ثىر ثبغٍىٕىع ٍوٌىٕي -ۋەتەْ ئبزادٌىغىٕىڭ ثىردىٓ_ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ثىر ۋەزىپىٕي 

! وۆرضىتىپ ثېرىع ئۈچۈْ ھبٍبتىٕي پىذا لىٍىػمب لبرار لىٍىپ ثوٌغبٔىذى
. ضەھەرٌىه ضبٌمىٓ ھبۋادىٓ ثبغالپ تۇِۇز ئىططىك ثبغالٔغىچە وۆپ ضبلٍىذى
ضەوطەْ ٍبغٍىك ثىر ضۇّٔبش ئىرادىٍىه ۋەتۀپەرۋەرىّىس ئۆزىٕي ثىٍىٕذۈرۈپ 

لوٍّبضٍىك ئۈچۈْ ھېٍي ئبٌذىغب، ھېٍي وەٍٕىگە ِېڭىپ ٍۈرۈپ، ٍىّەً، ئىچّەً 
 ٔېّىٕي ضبلٍىذى؟ . تۆِۈرٍوي وۆۋرۈگي ئەتىراپىذا ضبلٍىذى
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ئۇ، خىتبٍذىٓ ۋەتىٕىّىسٔي ٍۈتىۋېٍىع ئۈچۈْ وېٍىۋاتمبْ ٍوٌوۋچىالر 
ئۇ ثوۋاً، ثۇ ٍېڭي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەتىٕىٕىڭ . پوٍىسىٕي ضبلٍىّبلتب ئىذى

وەٌگۈضي پبٍتەختي ثوٌغبْ ئۈرۈِچىگە وىرگۈزِەضٍىه ئۈچۈْ ئۆز گەۋدىطي 
ثىٍەْ ثوٌطىّۇ پوٍىسٔىڭ ٍوٌىٕي توضبپ، خەٌمىگە ٍوي وۆرضىتىع لبرارىغب 

چۈٔىي ثۇ پېػمەدەَ ۋەتۀپەرۋەرىّىسگە ِەٌۇَ ئىذىىي، ئۇٔىڭ ئۀذى ! وەٌگۀىذى
ثۇ وىٕذىه لېٕي تۆوۈٌگەْ ئبٔب ۋەتىٕىگە ئبتىَبٌىغىذەن غۇ زەئىپٍىػىپ وەتىەْ 

 ! ...ضەوطەْ ٍىٍٍىك جىطّبٔىَىتىذىٓ ثبغمب لوراٌي لبٌّىغبٔىذى
 !جبۋاپ ثېرىڭالرچۇ، ثۇِۇ ضبراڭٍىمّۇ؟! ھەً خبالٍىك

ثۇ، ئۆِۈرىٕي ۋەتەْ ئبزادٌىمىغب ثېغىػٍىغبْ ثىر روھٕىڭ ۋەتەْ ئۈچۈْ جبْ 
پىذا لىٍىع ئىرادىطىٕي تەغۋىك لىٍىػي، دۈغّۀٕىڭ ئەڭ خەتەرٌىه ضۇٔئىٌ 

وۆپىَىع ئبپىتىٕي خەٌمىغە تؤۇتىػي، ثۇٔىڭغب لبرغي ثۇٔذىٓ ٍىگىرِە ٍىً ئبۋاٌال 
 !!!ئۆز ھبٍبتىٕي پىذا لىٍىپ ھەرىىەت ئۈٌگىطي ٍبرىتىپ ثېرىػي ئىذىغۇ

ئەِّب ثۇٔذاق . ِبلۇٌە، ثۇٔذالالرٔىّۇ ضبراڭ، ئەلٍىذىٓ ئبزغبْ دەپ تۇراٍٍي
ثەوال وۆپ ئۇچۇراٍذىغبْ ئەلٍىذىٓ ئبزغبْ ِىطبٌالردىٓ غۇٔي خۇالضىالغمب 

لەتئىٌ ھەلمىّىس ثبروي، ئبٔب ۋەتەْ ئىػمي، ئىٕطبٔغب ھەِّىٕي پىذا 
لىٍذۇرغۇزغىذەن ضۆٍگۈ ۋەضىٍىطي ثوالٌىغبٔىىەْ، دېّەن ئۇ ثىر ئىٕطبٕٔىڭ ئەڭ 

. تىپىه ۋە ئەڭ تۈپىي ئبدىّىٌ ھەلٍىرىذىٓ ثىرى ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبتالٍذۇ
ثۇٔذاق ثىر وىػىٍىه ھولۇلٕىڭ ضىرتتىٓ وەٌگەْ ٍبت تبجبۋۇزچىالر تەرىپىذىٓ 
تبرتىپ ئېٍىٕىػي، غۇ ۋەتۀٕىڭ ھەرثىر پەرزۀتىٕي ثۇ ھولۇلىٕي لبٍتۇرىۋېٍىع 

ئۈچۈْ لوٌىذىٓ وېٍىذىغبْ ثبرٌىك چبرىالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ، چولۇَ لبٍتۇرۇپ 
ئبٌغۇچە، ثىرى ٍېمىٍطب ٍۀە ثىرضي ئۇٔىڭ ئىسىٕي ثېطىپ جبْ تىىىپ وۈرەظ 

ئۇٔذاق لىٍّىغىٕىذا ٍب ضبراڭ ثوٌۇپ . لىٍىػٕي ِەججۇرى ۋە ھەلمبٔي ۋەزىپە لىٍىذۇ
چۈٔىي ۋەتەْ ئىػمي . تېرىه ۋىذاٌىػىذۇ، ٍب ثوٌّىطب ِۀىطىس ئۆٌۈپ تۈگەٍذۇ

ئىچّەن، تۇراٌغۇ ئۆً، جىٕىطي تەٌەپ، -ئۇٔىڭ ئۈچۈْ خۇددى ھبۋا، ٍېّەن
... ثىخەتەرٌىگي، ئىجتىّبئىٌ تەٌەپٍىرى، ثىٍىُ ئېٍىع ئىػمي، ئەروىٍٕىه ئىػمي، 

ثېٍىمٕي ضۇدىٓ ئبجرىتىپ . لبتبرىذىىي ئبدەَ ثوٌۇغٕىڭ ئەلەٌٍىٌ ئېھتىَبجٍىرىذۇر
دەرختە ٍبغىتىػمب ئۇرۇٔۇظ لبٔچىٍىه ِۀتىمىطىس ثوٌطب، ئبدەِٕىّۇ ٍولۇرىذىىي 

تۈپىي ئېھتىَبجٍىرىذىٓ ئبٍرىپ ئبدەَ ثوٌۇغمب ِەججورالغّۇ غۇٔذاق 
ثۇٔذاق ئبدەَ ثوٌۇغٕىڭ تۈپىي ئېھتىَبجٍىرىذىٓ ئبٍرىۋېتىػمب . ِۀتىمىطىسٌىىتۇر
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ئبدەَ ثوٌۇظ . ئۇرۇٔۇغالر ئەلەٌٍي ئبدەَ ثوٌۇپ ٍبغبغمب ٍوي لوٍّىغبٍٔىك دىّەوتۇر
ئۈچۈْ ٍبغبتمۇزِبٍّەْ دېگۀٍەرگە لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىػىّىس وېرەن؟ ٍبوي 

تېپىرالپ جىّىپ -ضۇدىٓ چىمىرىٍىپ دەرەخمە ئىٍىپ لۇٍۇٌغبْ ثېٍىمتەن تېپىرالپ
 لېٍىع وېرەوّۇ؟ 

ثۇ ٍەردە ٍۀە غۇٔىّۇ ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، ئبدەَ ثوٌۇپ 
ٍبغبتمۇزِبضٍىك ھەرىىىتي دېگۀٍىه، ثوٌۇپّۇ ثىر ئىٕطبٍٔىك جەِئىَىتىٕي 

ثۈگۈٔىي تېررورىسىّچىالرغب ثېرىٍىذىغبْ ئەڭ _ ٍبغبتمۇزِبضٍىك ھەرىىىتي 
غۇٔذاق ئىىەْ، خەٌمىّىسٔىڭ ئبدەِذەن . ِۇوەِّەي ئېٕىمٍىّب ثوٌىػي وېرەن

ٍبغىػىغب ٍوي لوٍّبٍۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ِۇتٍەق تۈردە ضېپي ئۆزىذىٓ 
ثۇٔذاق ثىر تېررورچىالرغب ضۈوۈت لىٍىع، ئۇالر ثىٍەْ ! تېررورچىالردىٕذۇر

ٍبرىػىۋېٍىع ٍبوي ئۇالردىٓ ِۀپەتذار ثوٌۇغٕي تەرغىپ لىٍىع دېگۀٍىه، 
تېررورچىالرغب ٍبردەَ ثېرىع، ئۇالرٔىڭ ھەرىىىتىٕي ئېتىراپ لىٍىع دېگۀٍىه 

ثۇ ٍۀە وېٍىپ دۇَٔب وىػىٍىه ھولۇق لبٔۇٍٔىرىٕي دەپطۀذە لىٍغبٍٔىك، . ثوٌىذۇ
ئەجىجب . ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىع، ھەتتب ئىٕطبٔىَەتىە لبرغي چىمىع دېگۀٍىه ثوٌىذۇ

ثىس ئۇٍغۇرالردا ئىٕطبٔالرٔي لوغذاٍّەْ دەٍذىغبْ ثىر غۇرۇر ٍولّىذۇ؟ لېٕي جبۋاپ 
ثېرىپ ثبلبٍٍي، ئبٌذىّىسدا تۇرغبْ ثۇ تېررورچىالر ثىٍەْ وىٍىػىپ ثىرگە ٍبغبٍّەْ 

وېطىً زەرثە ثېرىپ ئۇالرٔي ئەي -دېَىػٕي تبٌالٍّىسِۇ ٍبوي ئۇالرغب ئۈزۈي
لىٍذۇرۇظ ٍوٌىٕي تبٌالٍّىسِۇ؟ ثۇٔىڭ جبۋاثىٕي ثىسٔىڭ ئبثٍىس ِەخطۇِذەن 

لېٕي غۇ . ئەجذاتٍىرىّىس تبرىختىٓ ثېرى ئەِىٍي ِىطبٌالر ثىٍەْ ثېرىپ وەٌّەوتە
ئەجذاتالرٔىڭ ئەۋالتٍىرى ثۈگۈْ ثبرِۇ؟ ثبر دىَەٌىگۀٍەر لېٕي غۇ ئبثٍىس 

ِەخطۇِذەن، ئبخۇٔوپتەن، زەٍٕىذىٓ ٍۈضۈپتەن، ثبرىٓ لەھرىّبٍٔىرىذەن، غۇٌجب 
ئەِّب ثۈگۈٔىي دۈغّەْ ... پىذائىٍىرىذەن، ٍوغۇرۇْ پىذائىٍىرىّىسدەن، 

تبوتىىىالر ثىٍەْ ئوتتۇرغب -وۈچٍىرىگە ئەڭ ِۇۋاپىك زەرثە ٍبرىتبالٍذىغبْ ئۇضۇي
چىمبالِطىٍەر؟ ئبثٍىس ِەخطۇِذەن غىھىتٍىرىّىسٔىڭ ئىططىك لبٍٔىرى ثۇٔي تەٌەپ 

 !لىٍىذۇ
ٌىرىّىس، ثۇ تۈردىىي ' ثىٍەرِەْ-ِوٍطىپىت'ھبٌجۇوي، ٔۇرغۇْ 

لەھرىّبٍٔىرىّىسٔىڭ تىٍالردا داضتبْ ثوٌغىذەن ثۇ تۈردىىي پىذاوبرٌىمٍىرىٕي 
ئەلٍىذىٓ ئېسىپ ئۆزىٕي ئۆٌتۈرىۋاٌذى، پۇتٍىىبغبڭٍىك 'ٔوِۇش لىٍىػّبضتىٓ 

' ...لىٍذى، خەٌممە زىَبْ ضبٌذى، ئبراِخۇدا ٍبغىػىّىسغب توضبٌغۇٌۇق لىٍذى، 
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' ئەلٍىذىٓ ئبزِىغبْ'ِبٔب لبراڭالر ثىسٔىڭ ثۇ ! دېَىػىپ چبٌۋالبغّبلتب
 !ئەلىٍٍىمٍىرىّىسٔىڭ ھبٌىغب

ئەً ”ثىس ثۇٔذاق ثىىبرتەٌەتٍەرٔىڭ ئبٌذىذا، ئۇضتبزٌىرىّىسغب ۋەدە ثېرىّىسوي، 
ئۇضتبزىّىس ئبثٍىس ِەخطۇَ ئەپۀذىّىس، ضىسدەوٍەرٔىڭ چبچمبْ ئۇرۇغٍىرىڭىس 

! چولۇَ وۆوٍەپ ٍبغٕبٍذۇ، ئۆضۈپ ٍېتىٍىذۇ، ئبخىرى چولۇَ ِېَۋىطىٕي ثېرىذۇ
 “! ...ئۇضتبزالر، ضىٍەر خبتىرجەَ ثوٌۇڭالر

 “!تبپىذۇ ثۇ ئىسٔي ثىروۈٔي ٔەۋرىّىس ٍبوي ئەۋرىّىس”
... ... 
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 ٍىگىرِە ئۈچىٕچي ثبة

 ٍىييىٌ قوضۇّىَىسّىڭ پبجىئەىىرى
 

... ... 
ثۇ گەپٍەر ئېچىٍغبٔىىەْ، ضورۇٔذىىي ثوۋاٍّۇ غۇ ھىٕذىطتبْ چېگرا 

ئۇرۇغىغب لبتٕبغمبٍٔىغي توغرىطىذىىي ۋەلەٌىىٍەر ئېطىگە وېٍىپ ضۆزٌەغىە 
 . وىرىػتي
وېَٕچە ئبڭٍىطبَ، ھە، غۇ ھېٍىمي ثىسٔىڭ ِەٌىذىىي تۇرضۇْ ... _ 

ئۇ تۇرضۇْ، توٌۇق ئورتب ِەوتەپتە . دەٍذىغبْ ثىر ئەلىٍٍىك ثبال ثوٌىذىغبْ
دېگۀٕىڭ ٍبغالر « خەٌك ثىرٔېّە  پبرتىَىطي»ئولۇۋاتمبْ ۋالىتٍىرىذا ٍەرئبضتي 

ئۇٔىڭ دادىطي ٔبھىَىٕىڭ ِۇئبۋىٓ ھبوىّي ثوٌغبچمب، . تەغىىالتىغب لبتٕبغمبٔىىەْ
دادىطىٕىڭ وۆزىگە تۇپب چېچىپ ٍۈرۈپ ثىر ِەھەٌٍىذىٓ ثىر لورأي ئىػٍىتىػىە 

ئۇ ئۆٍٍەرٔي ٔېّە لىٍذى دېّەٍطىٍەر، ئۇالر ثۇ ئۆٍٍەرگە ئؤجەظ تؤٕب . ئېٍىۋاپتۇ
- وېچەن ۋە دورا-وۈزٌۈن ئۈزۈَ، ئەٌٍىه خبٌتب ئبق ئۇْ، ثىرِۇٔچە وىَىُ

ٔېّە لىٍىػمب دەِطىٍەر؟ ئۇ ئبخّبلالر . دارِبٔالرٔي ٍىغىپ ٍوغۇرۇْ ضبلالپتۇ
ٔىڭ خبِخىَبي لىٍىػىغب ئبضبضەْ ھىٕذىطتبٍٔىمالر « خەٌك ئىٕمىالثي پبرتىَىطي»

ثىسٔي ئبزاد لىٍىػمب وېٍىۋاتىذۇ دەپ ئىػىٕىپ، ئۇالرٔىڭ غەٌىجە لىٍىپ وەٌگىٕىذە 
غۇٔچە ! ئبٌذىغب چىمىپ وۈتىۋېٍىع تەٍَبرٌىغىٕي لىٍىػىۋاتمبّٔىع، ۋاً دۆتٍىرەً

ئەلىٍٍىك ثىرٔېّىذەن وۆرۈٔگەْ ثۇ ثبال لبٔذالالرچىطىغب ثۇٔذاق گەپٍەرگە 
ئىػىٕىپ لبٌغبٔىىٓ تبڭ؟ ِەْ ئەضىەرٌىىتىٓ ثوغبپ وەٌگىٕىّذە ئۇ ثبال 

لبرىطبَ ئۇ . ٔەق ئوْ ثەظ ٍىٍذىٓ وېَىٓ پەٍذا ثوٌذى. تۇٍۇلطىسال ٍولبپ وېتىپتۇ
غۇٔذاق ئېطىً ثبٌىالرٔي ئبلّبق لىٍىپ تبٍىٕي ! ثىچبرە ضبراڭمېتىع ثوٌۇپ لبپتۇ

دېگۀٍەر ٔۇرغۇْ « خەٌك پبرتىَىطي»ٍوق گەپٍەرگە لىسىمتۇرۇپ ٍۈرگەْ ھېٍىمي 
ئۇالرٔىڭغۇ ثىرەر ئىػىٕىڭ ئوڭۇغٍۇق . ۋەٍرأچىٍىممب ضەۋەپ ثوٌذى دەڭال

وېَىٓ لەٍەردىذۇ ثىر ٍەرٌەردە ٍۈرگەْ ثىرٌىرى ثۇ . چىممبٍٔىغىٕي ئبڭالپ ثبلّىذىُ
ثىر . پبرتىَىٕىڭ وۈرەظ غەجەرىٍىرى دېگۀذەن ثىر وىتبة ٍبزغبٔىىەْ

ثوً -ئبغىٕەِٕىڭ ئۆٍىذە وۆرۈپ لېٍىپ ھېٍىمي وىتبثٕي ئوغۇرٌۇلچە ثبغتىٓ
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ئۇ پبرتىَە ! راضال غۇٔذاق ئىع ئىىەْ ئەِەضّۇ. ثىرلۇر وۆرۈپ چىممبٔىذىُ
دېگىٕي ِېٕىڭچە ھەرثىر لىٍىذىغبْ ئىػىٕي غەٌىجىگە ئېرىػتۈرەٍٍي دەپ ئەِەش، 

ِەخطۇضال ئېغىر ِەغٍوثىَەتىە ضەۋەپ ثوالٍٍي دەپال پىالٍٔىػىپ لوزغبپ 
ئۇٔي لىٍذۇق، ِەغٍۇپ ثوٌذۇق، ثۇٔي لىٍغبٔىذۇق، . ٍۈرگۀذەوال ثىٍىٕذى ِبڭب

... تۇتۇٌۇپ لبٌذۇق، ثۇٔي پىالٍٔىػىۋاتۆتتۇق، ئىچىّىسدىٓ خبئىٓ چىمىپ لبٌذى، 
ٍبئبٌال، ثۇ دۇَٔبدىىي ھەِّىال پىػىەٌٍىىٍەر غۇالرٔىڭال ئۈضتىذە ئەگىپ ٍۈرگۀّۇ 

_ ثوۋاً گېپىٕي توختۇتۇپ ٍېٕىذىىىٕي ٔولۇدى، _ . لبٔذاق، ضبپال غۇٔذاق گەپٍەر
ئۇ، تبِبوىٕي _ . لېٕي چىمبرضىٕب ھېٍىمي تبِبوبڭذىٓ، خېٍىال تېتىغبٔذەن لىٍذىغۇ

غۇٔذاق ... ھە، ... غۇٔذاق، _ . تۇتبغتۇرىۋىٍىپ لبتتىك ثىر ٔەچچىٕي غورىۋاٌذى
ھوً، ثىرٔېّە دىطەڭالرچۇ، ثبٍب ٔېّە دەۋاتبتتىُ؟ ھە راش، غۇٔذاق ... لىٍىپ، 

لىٍىپ ثەوال لېَىپ وېتىپتۇق دەڭال، گەپ ِەٍەردە ئىذى، غۇٔذاق لىٍىپ ئبٌتبٍذا 
ثىسٔىڭ پوٌىتب . چېگرا لوغذاظ ِىٍٍىٌ پوٌىىذا ئەضىەر ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبٔىذىُ

لبٌغبٍٔىرى لبزاق، لىرغىس، ِوڭغۇي، تۇڭگبْ، . ٍېرىّىّىسدىٓ جىمىرالي ئۇٍغۇردۇق
ِەْ . داغۇر دېگۀٍەرِۇ ثبرِىذى لبٔذاق، پەرق لىالٌّىذىُ-ٍۀە ئبزراق غىۋە

' ثەوال وىچىىىٕتبٍىۀطەْ'ِېٕي ئۇ، . تۇرغبْ روتىٕىڭ ووِبٔذىرى ثىر لبزالتي
ئۇ لبزاق ِېٕي ئىطّىُ ثىٍەْ . ٍېتىّچىٍىىىە ئېٍىۋاٌغبٔىذى-دەپ، ٍېٕىغب ٍۈگۈر

ِەٍٍي ئەِەضّۇ، ٔېّىال دېطە دېّەِذۇ، ئۇ . دەپال چبلىراتتي' ھەً ضبرت'چبلىرِبً، 
ثىچبرە، ئبڭٍىطبَ وېَىٓ دۆرثىٍجىٓ دەِذۇ، چۆچەن . ثەوال ثوٌىذىغبْ لبزالتي

دوِۇالپ -دەِذۇ ئەٍتەۋىر ثىر ٍەرٌەردە رەضّىال زاثوً ثوٌۇپ، ووچىالردا ٍېمىٍىپ
رەضّىال لۇِبٔذاْ ثوٌغىذەن ثىرٔېّە ! ئىطىت، ئىطىت. ٍۈرگىذەن دەپ ئبڭٍىذىُ

ھە، وۈٌىطۀغۇ، ٍۀە لېَىپ وېتىۋاتبِذىُ؟ ئبٌذىرىّبً تۇر تېخي، ! ... دە-ئىذى
غۇٔذاق لىٍىپ، ! ... ئۇزۇٔغب لبٌّبً ِۀذىّٕۇ ثەتتەر ثىرٔېّە ثوٌىطەْ ضۀّۇ
ٔەگە دەِطىٍەر؟ ھېچىىُ . ثىسٔي ثىروۈٔىطي ٍىغىػتۇرۇپال ئېٍىپ ِبڭغىٍي تۇردى

ئۇٍبْ ئبٍالٔذۇرۇپ، ثۇٍبْ چۆگۈٌىتىپ ٍۈرۈپ ئبخىرى ثۇرۇٔمي . ثىٍّەٍذۇ
ِەْ ٔەدىٓ ثىٍەً؟ غۇٔذاق، ٍولبپ . ... پوٌىىّىسِۇ ئۆزىچىال ٍولبپ وەتتي

ٍۀە ثىرِۇٔچە ٍەرٌەردىٓ ِىٍٍىٌ ئەضىەرٌەرٔي ٍىغىپ ... تبڭ؟ -وېتىذىىۀغۇ
وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە، تبزا ضوغۇق وۈٍٔەردە ثىسٔي ئبٌتىػەھەرگە ئېٍىپ . وېٍىػتي
ئۇ ٍەردە ٍۀە وېَىٓ لۇرۇٌغبْ پوٌىىّىسِۇ ٍولۇٌۇپ وېتىپ، ٍۀە . ِېڭىػتي

ثۇ ئبرىذا . ثىرِۇٔچە ئەضىەرٌەر لوغۇٌۇپ ثىرٔېّە لىطىُ ثوٌۇپ ئۆزگەرتىٍذۇق
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ثىسٔىڭ لبزاق ووِبٔذىرىّىسِۇ ثىرٔېّىٍەرٔي لىٍىپ ٍۈرۈپ ٍبلىطىغب ثىر توغىب 
ثىر وۈٍٔىرى وېچىذىال . ئۆزىّۇ ثبتبٌىَوْ ووِبٔذىرى ثوٌۇپ لبٌذى. جىمبٍتىۋاٌذى
خوتۀٍىه . توختىّبً ِېڭىپ لبغىٍىمتىّٕۇ ئۆتۈپ وېتىپتىّىس. ٍوٌغب چىمتۇق

ئۇ ضۆزىٕي توختۇتۇپ _ . ثبٌىالر ثىٍىػىذىىەْ، ثىس ھىٕذىطتبٔغب لبراپ ِېڭىپتىّىس
لوٌىذىىي تبِبوىٕىڭ تبزا ئبتتىٓ چۈغىەْ ٍېرىٕي راضب . ثىر چبً ئوتٍىۋاٌذى

ھبً ثبٌىالر، _ . ثېرىٍىپ تبرتىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ، لبٌذۇغىٕي ٍەرگە دەضطەپ ئەزدى
گەپٕىڭ تبزا ِۇزالٍذىغبْ ٍېرىگە وەٌگۀذە، چبٍٕي . چېَىڭالر ِۇزالپ وېتىپتۇ

ھە غۇٔذاق لىٍىپ، لېٍىٓ ھەرثي . ... ئىططىك ئېچّەٍٍىّۇ-ثوٌطىّۇ ئىططىك
جۇۋىالرغب پۈروۈٔۈپ لبرا ِبغىٕىالردا ئوٌتۇرىّىس، وېتىۋاتىّىس، زادىال ئوٍّبٔغب 

ضبپال . ضبپال دۆڭگە لبراپ ٍبِبغمبٔذەوال لىالتتۇق. ِبڭغىٕىّىسٔي ئەضٍىَەٌّەٍّەْ
ئېگىس تبغالر، ئەضٍىذە تبغ دېگەْ ِۇغۇ ٍەردىىەْ دەڭال ثبٌىالر، ئبٌتبٍذىىي 

تبغالرٔي ثۇالرٔىڭ ئبٌذىذا تبغ دېگىٍي ثوالِذۇ؟ ئۇالرٔي ئەضٍىذە ثىر دۆڭ دېَىػال 
ئبخىرى ثىر . ٍەٍذىغىٕىّىس ضبپال ھەرثي پېچىٕىطي، وؤطىرىۋا. توغرىىەْ

. جىتچىٍىك-ضبپال تبغ، جىُ. وۈٍٔىرى ئۇرۇظ لىٍىذىغبْ ٍەرگىّۇ وېٍىپ لبٌذۇق
ثىر . ئەِذىال ئۇخالۋاتطبق تۇرۇڭالر دەٍذۇ. ٔە دۈغّەْ ثبر، ٔە ئبدەَ وۆرۈٔىذۇ

غۇٔذاق . لبرا تبغٍىمتب ئبٍٍىٕىپ ٍۈرىۋەردۇق. ٍەرٌەرگە لبراپ ِېڭىپ وېتىّىس
ھەرٔېّە دېگەْ ! ئۇف ف ف. ئبٍالرٔىڭ ثىرىذە ثىسٔي ثىر ٍەرگە ئېٍىپ وېٍىػتي

زەِجىرەوٍەرٔىڭ ثوٌطىّۇ ئبۋازىٕي ئبڭٍىَبٌىغىذەن ثوٌذۇق -ثىٍەْ ئبرىالپ توپ
. دەڭال، ئۇرۇظ ثبر ٍەرٔي وۆرِەٍال وېتىپ لبالرِىسِۇ دەپ ثەوال غەِذە لبٌغبٔىذۇق

ئۇرۇغٕي خۇددى . توۋۋا دەٍّەْ، ئبدەَ دېگەْ راضتىٕال لىسىك ٔېّىىۀغۇ تبڭ
وىٕوالردىىىذەن لىسىك ئوٍۇْ دەپ ثىٍطەن وېرەن؟ ھەِّە ئەضىەرٌەر خوغبي، 

ضبراڭالر، وىٕوغب وېتىۋاتىّىس دەِذېىىٓ تبڭ؟ ثىر ۋالتىذا ثىسٔىڭ لبزاق روتب 
ووِبٔذىرىّىس، ٍبلەً، توغرا، ئۇ ھبزىر ثىسٔىڭ ثبتبٌىَوْ ووِبٔذىرىّىس ثوٌۇپ 

دەپ ' !ئبتٍىٕىڭالر'. لبٌغبٔىذى، ثىر ۋالىتالردا ئۇ غىتبپتىٓ ئبٌذىراپ ٍېٕىپ وەٌذى
ثىرەر ضبئەتتىٓ وېَىٓ ثىر . ثوٍرۇق لىٍىػي ثىٍەْ تەڭ ھەِّىّىس ٍوٌغب چىمتۇق

ھە، دېگۀذەن ئۇ ٍەردە ھەرلبٔچە ئېگىس تبغٕىڭ . تبغٕىڭ ئۈضتىگە چىمتۇق
. ئۈضتىگە چىمتۇق دېطەڭّۇ ٍۀىال ثبغمب ئېگىس تبغالرٔىڭ تۈۋىذە لبٌىذىىۀطەْ

زەِجىرەوٍەرٔىڭ گۈِجۈرٌىگەْ ئبۋازٌىرىّۇ ئبڭٍىٕىپ -ئبرىالپ ٍېمىٕالردا توپ
ثىر تبظ لىَبٔىڭ وەٍٕىگە . ثىسدىّۇ ئىىىي دأە ئېغىر پىٍىّوت ثبرىذى. لبالتتي
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ثىرٔەچچە ئەضىىرىّىس، ئۇالرٔي ِەْ تؤۇٍتتىُ، ئۇ تبغٕىڭ . تىىٍەغتي
ېتىۋاتمىٕىذا، تۇٍۇلطىسال ٔېرىمي  ئبرلىطىذىٓ ثۇ تبغٕىڭ وەٍٕىگە ِېڭىپ ن

! تبغٕىڭ ٍبِسىٍىذىٓ ثىر ٍەردىٓ پىٍىّوت تبرالػىپ لوٍىۋەتّەضّۇ ئەٍۇھۀٕبش
ِوٌالق چۈغتي، -ئىىىي ثبٌىّىس ۋاٍجبْ دېَىػىىّۇ ئۈٌگۈرەٌّەً غۇ ٍەرگىال تىه

ئبٌذىغىراق چۈغىىٕىگە ھېٍىغىچىال پىٍىّوت ئولي ٍېغىپ ! ِبٔب ضبڭب ئۇرۇظ
ئىىىي ئەضىىرىّىس ئۇالرغب چىذىّبً . ئۇالر لبْ ئىچىذە توٌغىٕىپ ٍبتبتتي. تۇراتتي

ٍېٕىغب ئۆِۈٌەپ ثبرِبلچي ثوٌىۋىذى، ثىسٔىڭ لبزاق ثبتبٌىَوْ ووِبٔذىرىّىس 
دەپ ! ... ضبرتٕىڭ ثبٌىطي... ئەوېڭٕىڭ : ۋارلىراپ تىٍٍىغىٕىچە توختىتىۋاٌذى

ئۇ ئىىىي ئەضىىرىّىس غۇ تۆت لەدەَ ٔېرىطىذىال توٌغىٕىپ . ثەوال خبپب ثوٌذى
تەرەپتىٓ پىٍىّوتالر -تەرەپ. ھېچىىُ ٍېٕىغب ثبراٌّبٍتتي. جبْ تبٌىػىۋاتۆتتي

ئولالر لۇٌىغىّىسٔىڭ تۈۋىٍىرىذىٕال . تبراخػىپ لۇٔبق لورىغبٔذەن لبٍٕبپ وەتتي
لبٔذاق، -ثۇ ھىٕذىالرٔىڭ ئولٍىرى ثىىبرغب وېٍەِذۇ. ۋىڭىٍذاپ ئۈچۈپ تۇراتتي

ئبرىالپ ِىٕبِىَوتالرِۇ وېٍىپ . لۇرۇق تبغالرغب لبرىتىپ ئېتىۋېرىػىذىىەْ
ِبٔب ئۇرۇظ . رەضّىال ثىر ئبپەتٕىڭ ئىچىذە لبٌذۇق دېذىُ. پبرتالغمب ثبغٍىذى

ئىىىي ئبدىّىّىس ئبٌذىّىسدىال . دېگەْ، تېخي ثىرەر ھىٕذىٕي ثوٌطىّۇ وۆرِىذۇق
ثىرچبغذا . توٌغىٕىپ جبْ تبٌىػىپ ٍبتىذۇ، ھېچ ٔېّە لىالٌّىغبْ ئبدەَ

ئۇدۇٌۇِذىىي ثىر لىَب تبغٕىڭ ٍبِسىٍىغب وىرىۋېٍىپ ئۇدۇٌذىىي تبغٕي دۇرثۇٔىذا 
وۆزىتىپ تۇرغبْ ووِبٔذىرىُ، دۇرثۇٔىذىٓ وۆزىٕي ئۈزِەً تۇرۇپال ِبڭب 

ِۀّۇ ئبٌذىراپ وېتىپ تبغٕىڭ وەٍٕىذىٓ ' _ !ھەً ضبرت، ثېرى وەي': ۋارلىرىذى
غۇٔذالال چىمبً دېۋىذىُ، ِبڭب لبراپ ئۇدۇٌذىٓ ئوق ٍېغىػمب ثبغٍىّبضّۇ، دەرھبي 

. ٍۇڭۇزالٔغبٔذەن ثىرٔېّىٍەر پۇرىغبٔذەوال لىالتتي. ئۆزەِٕي ٍەرگە ئبتتىُ
ھەِّە ٍېرىُ . ثۇٍەرٌىرىٕي ضىالپ ثبلتىُ-چبٔذۇرِىغبْ ثوٌۇپ ثەدىٕىّٕىڭ ئۇٍەر

ِىٍىگىٕىّچە ووِبٔذىرىّٕىڭ ٍېٕىغب _ۋۀٍەپ تۇرۇپ ئ_ضەي ت. پۈتۈٔذەن لىالتتي
ھەً ضبرت، ئېٍىه ئوۋالغمب چىممبْ ثوٌطبڭّۇ ئىگىٍىپ ِېڭىػٕي '. ثېرىۋاٌذىُ

دەپ لۇاللچبِٕي ثېػىّذىٓ ئېٍىپ ئىص چىمىۋاتمبْ ٍەرٌىرىٕي ' _ !ثىٍّەِتىڭ
راش دېگۀذەن، لۇاللچبِٕىڭ ضوي لۇٌىمي تۈۋىذىٕال . ئېسىپ ئۆچۈرۈغىە وىرىػتي

لىً لبپتىىۀّەْ دەڭال وېتىپ ! پىٍىّوت ئولىذا تىتىٍىپ وەتىۀىىەْ ئەِەضّۇ
ووِبٔذىرىُ لۇٌىغىّغب ۋارلىراپ تۇرۇپ ثىرِۇٔچە گەپٍەرٔي لىٍىپ، ثىر . لبٌغىٍي

' !خوپ، ووِبٔذىرىُ'ِۀّۇ . لۇٌىمي ٍوق لۇاللچبِٕي ثېػىّغب چۆوۈرۈپ لوٍذى
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ضبرت، ئېڭىع، لۇاللطىس چبش 'دەپ تىه تۇرۇپ چبش ثېرىػىە تەِػىٍىۋىذىُ، 
دەپ چېىەِگە وۆتۈرۈٌگەْ لوٌۇِٕي تبرتىپ چۈغۈرۈپ، ثىر وۆزىٕي لىطىپ ' !ٍوق

ِۀّۇ دەرھبي پەضىە چۈغۈپ، ووِبٔذىرىّٕىڭ وۆزىٕي لىطىػىٕي . لوٍذى
تبغمب ضەورەپ ٍۈرۈپ ئبۋاي ٍېٕىّىسدىىي تبغ ثبغرىغب -دورىغىٕىّچە تبغتىٓ

ئبٔذىٓ تۈۋۀذىٓ تبغ . جبٍالغمبْ ئۈچۈٔچي روتب ووِبٔذىرىغب ثوٍرۇلٕي ٍەتىۈزدۈَ
ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ ثبظ غىتبپمب ثېرىپ غىتبپ ووِىططبرىغب ووِبٔذىرىّٕىڭ 

. غىتبپ ووِىططبرى ِبڭب ثىرخەرىتىٕي ٍۆگەپ تۇتمۇزدى. تەٌىپىٕي ٍەتىۈزدۈَ
ِۀّۇ ثبٍىمىذەن لوٌۇِٕي لۇٌىمي ٍوق لۇاللچبِٕىڭ چېىىطىگە تىرەپ تۇرۇپ چبش 

ثېػىّذىٓ لۇاللچبِٕي ئېٍىپ . ثېرىۋىذىُ، ووِۇضطبرىّىس ِىَىغىذا وۈٌۈپ لوٍذى
چۆرۈپ لبرىغبٔذىٓ وېَىٓ، ضىرتتب تۇرغبْ ئۈچ ثبٌذالٍىك ثىرضىٕي -ئۆرۈپ

: ئۇٔىڭ لۇاللچىطىٕي ثېػىذىٓ ئېٍىپ ِبڭب وەٍگۈزۈپ لوٍۇپ دېذى. چبلىردى
ھە، ئۇٔىڭغب دېگىٓ، ضبڭب . ِبڭ ثېرىپ ووِبٔذىرىڭغب دېگىٓ، دېگىٕىذەن لىٍطۇْ'

ِۀّۇ خوغبٌٍىغىّذا لبٍتىذىٓ تىه تۇرۇپ ' .ٍۀە ئىىىي ثبٌذاق لوغۇپ ثەرضۇْ
راش دېگۀذەن، ئۇ ۋالىتالردا ثىسٔىڭ . چبش ثېرىپ غىتبپتىٓ ٍېٕىپ چىمتىُ

. ثبتبٌىَؤٍىرىذا ٔېّىػمب تېٍېفوْ ٍولٍىغىٕي ثىٍەٌّىذىُ-ِىٍٍىٌ پوٌىٕىڭ روتب
ِەٍٍي، غۇٔذاق لىٍىپ ثىسِۇ ئۈچ ضىسىمٍىك ثوٌۇپ لبٌذۇق دەڭال، خوغبٌٍىغىّذا 

ئوٍٕبلػىپ ٍۈگۈرۈپ ووِبٔذىرىّٕىڭ ٍېٕىغب ٍېتىپ ثېرىپ، ٍبٍٔىرىغب ثىرِۇٔچە 
غىتبپ ووِىططبرى ضىسٔىڭ ': ئۇٍغۇرچە ٍېسىمالر ٍېسىٍغبْ خەرىتىٕي تبپػۇردۇَ

ئەِّب ئۈٔىۋأىُ توغرىطىذا ثىرٔېّە ' !دېگىٕىڭسدەن ثوٌطۇْ دېذى ووِبٔذىرىُ
ووِبٔذىرىُ لوٌۇِذىٓ خەرىتىٕي ئېٍىۋېتىپ ثېػىّذىىي ٍېڭي . دېگىُ وەٌّىذى

ھوً ضبرت، ِەْ ثەظ ٍىٍذا ئبراْ ': پەٍجبڭالرغب تەۋە لۇاللچبِغب لبراپ دېذى
دەپ ' وەٍگەْ ثۇ لۇاللچىٕي ضەْ لبٔذاق لىٍىپ ثىردەِذىال وېَىۋاٌذىڭ؟

خەرىتىگە ثىردەَ لبرىغبٔذىٓ وېَىٓ، ٍېٕىذىىي ثبغمب . لۇاللچبِغب ئۇرۇپ لوٍذى
ئبٔذىٓ ثۇ دۆڭگە ثىر . روتىالرٔىڭ خەۋەرچىٍىرىگە ثۇٍرۇلالرٔي ثېرىپ ٍوٌغب ضبٌذى

ۋوزىۋوتچە ئەضىەرٔي لبٌذۇرۇپ لوٍۇپ، وەٍٕىذىٓ ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ ٍۀە ثىر 
ئبٔذىٓ ضبئەتىگە لبراپ ثىردەَ تۇرغبٔذىٓ . تبغٕىڭ ئبضتىغب ٍېتىپ وەٌذۇق

وېَىٓ، ئىىىي روتب ئەضىەرٔي تبغٕىڭ ٔېرىمي ٍېٕىذىٓ، ٍۀە ثىر روتب ئەضىەرٔي 
دېَىػي ' !ئبۋاز چىمبرِبً ئبٌغب': ثۇ تەرىپىذىٓ تىه تبغمب ٍبِىػىػمب ثوٍرۇق لىٍذى

ھەضىرەپ ھۆِۈدەپ تبغ چولمىطىغب . ثىٍەْ تەڭ، ھەِّىّىس ٍبِبغمىٍي تۇردۇق
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ثبٍىتىذىٓ ثىسگە ئوق ئېتىۋاتمبْ ! خۇداٍىُ-ئبٌال: ئبرأال ٍېتىپ چىمتۇق
دۈغّۀٕىڭ وەٍٕىذىٕال ثىر ٍەردىٓ چىمىپ لبٌغبٔىىۀّىس دەڭال، ئۇالر وەٍٕىگە 

دەپ ثبٍىتىذىٓ ثىس وەٌگەْ دۆڭگە لبرىتىپ ئوق ئېتىػٕي داۋاَ -لبرىّبً ھە
ِىٍتىمٍىرىّىسدىٓ تەڭال ئوق ٍبغذۇرۇپ دۈغّەْ - پىٍىّوت. لىٍّبلتب ئىذى

لىٍىپ ئۇدۇٌىّىسدىٓ ثىر ' !تىرى-تب'ثىر ۋالىتتب ! دېگۀٕي خبِبٔذەن ضورىۋەتتۇق
ٍەردىٓ ثىسٔىڭىىٍەرٔىڭ ھۇجۇَ وبٔىَي چېٍىٕىػي ثىٍەْ تەڭ، ھەِّىّىس ئبٌذىغب 

تۇڭ ئېتىػىػالر ثىٍەْ ثىردەِذىال ثىرەر ٍۈزدەن -ۋۇڭ، تبڭ- ۋاڭ. لبراپ ئېتىٍذۇق
توۋۋا، ئەي ثوٌۇپ تۇرغبٔالردىٓ ثىر . لبپمبرا ھىٕذىالرٔي ئەضىرگە ئېٍىۋاٌذۇق

ئەٌھەِذۇٌىٍال 'لۇالق ضبٌطبَ، . ٔەچچىطي تىترەپ تۇرۇپ ثىرٔېّىٍەر دېگىٍي تۇردى
ٍېٕىذىىي ! دېگۀذەن ثىرٔېّىٍەرٔي دېَىػىۋاتمبٔىىەْ ئەِەضّۇ' ِۇضۇٌّبْ

ضەي ٔېرى تەرەپتىىي . دەپ وەتتي' ھىٕذى، ھىٕذى'ثىرضىٕي وۆرضىتىپ 
پەضٍىىتە ئېغىر پىٍىّوتالر، ِىٕبِىَوتالر ثىٍەْ لۇراغتۇرۇٌغبْ ئؤٕەچچە ھەرثي 

. ئوٌجىّىس خېٍىال جىك ئىذى. ثۇٍەردە چېچىٍىپ تۇرغبٔىىەْ-جېپالر ئۇٍەر
ثىرەر ِىڭذەن ِىٍٍىٌ ئەضىەر ! ئەِّبزە، ثۇ غەرِۀذىچىٍىىٕي دېّەِذىغبْ

! ئىچىذىٓ ثۇ ئوٌجب ئېٍىٕغبْ پىىبپالرٔي ھەٍذىَەٌەٍذىغبٔغب ثىرضىّۇ چىمّىذى
ثۇ جېپالر ٍەرگە . ئەضىرٌەرٔي ثۇرۇٔال ٍبالپ وېتىػىۀىذى خىتبً چبرٌىغۇچىالر

ِبٔب ئۀذى ئوٍٍىطبَ، ئەضٍىذە ئۇ . چبپٍىۋېتىٍگۀذەوال لىّىرِۇ لىٍّبٍذۇ
-ھۇ دېَىػىپ ئوْ-ئبِبي ٍوق، ھە. جېپالرٔىڭ لوي تورِۇزٌىرى تبرتىٍغبٔىىۀذە

ٍىگىرِىذىٓ ئەضىەرٌەر ثىرٌىػىپ ثۇ جېپالرٔي ئورٔىذىٓ ِىڭ تەضتە 
وۆتەرگىٕىّىسچە ثىرٍەرگە لبتبر لىٍىپ تىسىپ، ئوٌجىٍىرىّىسٔي ِبٔىۋېر لىٍىپ 

! ... ٔېّە دېگەْ غەرِۀذىچىٍىه. وۆرضىتىػىە ثوٌطىّۇ تەٍَبرٌىغبْ ثوٌذۇق
ئەِّب ثۇ لېتىُ دۈغّەْ . وېَىٓ ٍۀە ثىر ٍەردە جەڭگە تەٍَبرالٔذۇق

ئۆٍرۇپىالٍٔىرى ثېػىّىسدا ئۆٍٍىٕىپ ئوق ئېتىپ ثوِجب تبغالپ ۋەتۋەرىگىّىسٔي 
چىمىرىۋەتتي دەڭال، لبزاق ووِبٔذىرىّىس دەرھبي ئېغىر پىٍىّوتالرٔي تىىٍىتىپ 

ئۆٍرۇپىالْ ': ئبٔذىٓ ۋارلىرىغىٍي تۇردى. ئبضّبٔغب ئوق ٍبغذۇرۇغمب ثبغٍىذى
پىٍىّوتچىالر ٍۀە ثىر ٍەغىىٕي ' !ئېتىع ئولي، ئۆٍرۇپىالْ ئېتىع ئولىٕي وەٌتۈر

ووِبٔذىر، ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىال ئۆٍرۇپىالْ ئېتىع ئولي دەپ '. ئېچىپ ئوق ضبٌذى
ٔەدىىىٕي، ئوق ئېتىٍغبٔطىرى ئۆٍروپىالٔالر تېخىّۇ ۋەھػىٍەغىىٍي ' !ٍېسىپتۇ
دەپ ' !ثىرضىگە ئوق تەگذى'ئۇ لبزالٕىڭ وۆزى ثەوال ئۆتىۈر ٔېّە دەڭال، . تۇردى
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ئەِّب ٔەدىىىٕي، ئۆٍروپىالٔالر ئوخػبغال ئەگىپ وېٍىپ ثىسٔي . ۋارلىراپ وەتتي
ووِبٔذىرىّىس ئۆزى وېٍىپ ٍەغىىتىىي ئولالرٔي ٍەرگە . ئولمب تۇتمىٕي تۇتمبْ

ٍۀە ئىىىي ٍەغىىٕىّۇ ئبچتۇرۇپ تۆوۈپ ثوٌۇپ ٍەرگە . تۆوۈغىە ثبغٍىذى
ئۆٍروپىالْ ئېتىع ئولي دەپ ثىسگە ! ٍبپتۇۋاٍّبت لىتبٍالر': تۈوەرگىٍي تۇردى

ضبپال ئبدەتتىىي ئولٕي لبچىالپ ثەرگۀىىەْ ئەِەضّۇ، ثۇ ئبٌذاِچي وبپىر 
ووِبٔذىرىّىس تبزا جىٍي ثوٌۇپ تۇرغىٕىذا ٍۀە ثىر ئەضىەر ٍېڭي ' !لىتبٍالر

ووِبٔذىرىُ، ': ئېچىٍغبْ ثىر ضبٔذۇق ئولٕي وۆرضىتىپ ووِبٔذىرىّىسغب ۋارلىرىذى
غۇ ھېٍىمي ... ' !ثۇ ئولالرٔىڭ ئۇچي ٍوق تۇرىذۇ، ھەِّىطىال ِەغىك ئولٍىرىىەْ

ِەِەتّىذى ئۇٔىڭ ئېتي؟ ٍۀە ثىر خىتبً غىتبثىغب خەۋەر ٍەتىۈزۈغىە وېتىۋېتىپ 
ئبخىرى . تۇِبٍٔىمتب ٍوٌذىٓ ئېسىپ دۈغّەْ تەرەپىىّۇ ئۆتۈپ ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇ

ئۇٔىڭ لورضىمي ئېچىپ ِبڭغىذەوّۇ ِبجبٌي لبٌّبً ئۆِىٍەپ ٍۈرۈپ ثوٌطىّۇ 
ِېڭىپ، ٍوي ثوٍي ئۇ ٍەرگە ثىر ِوخوروب لەغىسىٕي، ثۇ ٍەرگە ثىر ِىػەوٕي، ٍۀە 

ثىر ٍەرگە تبِبوب لۇتىطىٕي ثەٌگە لىٍىپ دېگۀذەن وەٍٕىذىٓ ئىطتەپ 
ئبخىرى ثوالٌّبً ثىرٍەرٌەرگە وەٌگۀذە . وېٍىذىغبٔالرغب ئىس لبٌذۇرۇغمب تىرىػىذۇ

چبرالغمب چىممبْ خىتبً ئەضىەرٌىرى ئۇٔي . ھوغىذىٓ وېتىپ ٍېتىپ لبٌىذۇ
ھوغطىس ٍبتمبْ ٍېرىذىٓ تېپىۋېٍىپ، ھىٕذىطتبٔغب لېچىع ٔىَىتي ثوٌغبْ ثىر 
ئۇٍغۇر ئەضىەرٔي تېپىۋاٌذۇق، ثۇ ئەضىەر ٍوي ثوٍي ھىٕذىالرغب ثەٌگە لوٍۇپ 

ِېڭىپتۇ دەپ، ئۇرۇپ دۇِجبٌىغىٕىچە ئىتٕي ضۆرىگۀذەن ضۆرىػىپ غىتبپمب 
. لىطتبلمب ئېٍىپ ضوراق لىٍىػىذۇ-غىتبپتىىىٍەرِۇ ئۇٔي لبٍتب لىَىٓ. تبپػۇرىػىذۇ

ۋاً ثىسٔىڭ ئبلّبق ئۇٍغۇرٌىرىّىس، ٔەدىال ! ئۇٔىڭ گېپىٕي ئبڭالٍذىغبْ خىتبً ٔەدە
غۇٔذاق لىٍىپ ٍۈرۈپ ئبخىرىذا ثىس ِىٍٍىٌ لىطىّالرٔي ! ثوٌطبق ثىس ثوزەن دەڭال

غۇ ثىر ئۇرۇظ غەٌىجىطىذىٓ وېَىٓ خىتبٍالر . تبغٍىۋەتىۀذەوال لىٍىػتي دەڭال
ثىس ئۇ . ثىر تبغٕىڭ ٍبِسىٍىغب ئبپىرىۋەتتي. ثىسٌەردىٓ ئۈروىذىّۇ لبٔذاق، ثىٍّىذىُ

ھبۋا ضوغۇق، ٍبلىذىغبٔغب . ھېچٕىّە ٍوق تۇرۇپ وەتتۇق- ٍەردە ھېچٕىّىذىٓ
لۇِغب ثېٕسىٓ تۆوۈپ ٍېمىپ، لىسىك . ئبزراق ثېٕسىٕىّىسدىٓ ثبغمب ثىرٔېّە ٍوق

ِۇز ثوٌۇپ . ثۇِۇ ثىردەٍِىه ئىع دەڭال. لۇِغب پۈتىّىسٔي ضېپىپ ئورىٕىۋاٌىّىس
-لوٌٍىرى ئۈغۈپ، ٔۇرغۇٍٔىرىٕىڭ ثبرِبق- ثىچبرە ثبٌىالرٔىڭ پۇت. لېتىپ لبٌىّىس

ئبِبي ٍوق، ٍبۋا ئىػەن . ٍەٍذىغبٔغىّۇ ثىرٔېّە لبٌّىذى. ئبٍبلٍىرى چۈغۈپ لبٌذى
ئۇ تبغالردا، لبزاْ ھەرلبٔچە لبٍٕىغبٔذەن لىٍطىّۇ، . ئوۋالپ ٍېَىػىە ثبغٍىذۇق



 379 

. دە، ئىػەن گۆغىٕىڭ لېٕىّۇ وەتّەٍذىىەْ-تۇخۇِّۇ پىػّبٍذىغبْ گەپىەْ
غىتىىٍىرىّىس -ئبِبي لبٔچە، لىپمىسىً لبْ گۆغٍەرٔي تبرتىپ ضوزۇپ، پىچبق

! ... چبٍٕبظ دېگەْ ٔەدە. ثىٍەْ وېطىپ پبرچىالپ غۇرتال لىٍىپ ٍۈتىذىغبْ گەپ
ئبخىرى . ئۇرۇغّۇ تۈگىذى لبرىغبٔذا. ۈزىۋاٌذۇق$ئۇ وۈٍٔەرٔىّۇ ضبق ئۆته

دەضٍىۋىذە . لەغمەر ووچىٍىرىغب ئەوىٍىپ ثىسٔي تۆوىۋەتتي-ٍەوەْ. لبٍتۇرۇٌذۇق
لبرىطبق . جېٕىّىس ضبق لبٌغبٍٔىغىذىٓ خوغبي ثوٌۇغۇپ تبزا ئوٍٕىۋاٌغبٔىىۀّىس

ثۇٔذاق وۈٍٔەر تۈگەٍذىغبٔذەن ئەِەش، ثىسٔىڭ ثبتبٌىَوْ ووِبٔذىرىّىسِۇ ھە ٔېّە 
دېگەْ ثىٍەْ ثىر ئۇرۇظ ِىذاٌىغب ئىگە ثوٌذى دەپ ٍۈرگۀتۇق، لبٔذاق لىٍىػتي 

ثىٍّەٍال لبٌذۇق، ثىرِۇٔچە خىتبً تەوػۈرۈظ ئۆِۈگىذىىىٍەر وېٍىپ 
. وېتىػىۀذىٓ وېَىٓ، لەغمەردە ثىر وۈٔىطي غەرق ِەش، تىٍالٍذۇ، ۋارلىراٍذۇ

ئەضٍىذە ئۇٔي ٍۀە ثۇرۇٔمي . لبرىطبَ پبگۇٔىذىىي توچىىٍىرى وبِىَىپ لبٌغبٔذەوال
ئەِىٍىٕىّۇ ثۇرۇٔمي روتب ووِبٔذىرٌىمىغب . ئۈٔىۋأىغب چۈغۈرۈپ لوٍۇغمبٔىىەْ

تبغذا لوً ثبلطبِّۇ ثۇٔىڭذىٓ جبخطي . وېتىّۀال دەٍذۇ. چۈغۈرۈپ لوٍۇغۇپتۇ
غۇٔذاق ئبٍٍىٕىپ ثىىبرچىٍىمتب ثىرىّىس زاثوً، ثىرىّىس . دەپ ثىرضىٍىرىٕي تىٍالٍذۇ

پبغىۋاز ثوٌۇپ دېگۀذەن ٍېرىُ ٍىٍٕي -ٔەغىىەظ، ٍۀە ثىرىّىس لىّبرۋاز
ئبخىرى . لبرىطبق ثىسگە ھېچىىُ ئىگە ثوٌىذىغبٔذەن ئەِەش. ئۆتىۈزىۋەتتۇق

ثەزىٍەر  ئۆٍۈِگە ٍېمىٓ وېٍىپ لبپتىّەْ، ثىر ثېرىپ وۆرۈپ وېٍەً دېَىػىپ 
گبزارِىذىٓ چىمىپ ھەپتىٍەپ ٍولبپ . ٍوٌغب چىمطىّۇ غىڭ لىٍىذىغبْ ثىرضي ٍوق
ثىرٌەپ -ئبخىرى گبزارِىالر ثىر. وەتطەوّۇ ضۈرۈغتە لىٍىذىغبْ ثىرضي ٍوق

ئۈچ ِىٍٍىٌ پوٌىتىٓ ٍىغىٍغبْ ثۇ لىطىُ توزۇپ . ئۆزٌىگىذىٕال ثوغىغىٍي تۇردى
خبٌىطبڭالر ئۆٍۈڭٍەرگە لبٍتىپ ٍېڭي 'وېَىٓ ثىروۈٍٔىرى . وېتىۋاتبتتي

. دېگەْ خەۋەر وەٌذى' تەخطىّبتٕي وۈتۈڭالر، خبٌىطبڭالر ضبلالپ تۇرۇڭالر
ِەْ ئۇ ۋالىتالردا پەٍجبڭ ثوٌىۋاٌغىٕىُ . گۈرۈٌذىػىپ ثەوال وۆپ ئەضىەر وېتىػتي

تۇال تەٌەپ لىٍىپ تۇرىۋاٌغىٕىّذىٓ وېَىٓ، ثىر . ئۈچۈْ، ضبلالپ تۇراً دېذىُ
وبدىرى لىٍىپ ٍەرٌىه خىسِەتٍەرگە ٍبردەِچي لىٍىپ ' توتٕي ئېٕىمالظ'ٔبھىَىگە 

لبرىطبَ ٍېڭي ھەرثي وىَىٍّەر . ئۇ ٍەردە ٔەق ئىىىي ٍىً لبٌذىُ. ئىۋەرتىٍذىُ
ِۀّۇ ثېرىپ ٍۆتىىتىۋاالً دەپ ۋىالٍەتتىىي ھەرثي لۇراٌٍىك . چىممىٍي تۇردى

ثبغمبرِىطىغب وىرضەَ، ٍېرىُ وۈٔگىچە ئبرخىپ ئبختۇرۇپ ِېٕىڭ تىسىّىّٕي 
دېّەن غۇٔچە ٍىٍذىٓ ثېرى ھەرثي وىَىّٕي وىَىپ . تبپبٌّبٍذۇ ثۇ خىتبٍالر
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ٍۈرگىٕىُ ثىٍەْ ئىگىچبلىطىس، ئۆزەِچە پەٍجبڭّەْ دەپ ٍۈرىۋەرگۀىىۀّەْ 
ئۇ ٍەردىّۇ . ئۈرۈِچىگە وېٍىپ ھەرثي راٍؤغب وىردىُ. ثۇ ئىع ثوٌّىذى! دەڭال

خىتبٍالر ِبزاق . لبٔذاق ئىع ثۇٌۇپ وېتىۋاتىذۇ ثۇ دەٍّەْ. تىسىّىُ چىمّىذى
ھېٍىّۇ ٍبخػي، ثىر ٍەرٌەردىٓ ھەرثىٍىىىە تىسىّالتمبْ . لىٍىػمبٔذەن وۈٌىػەتتي

ئېتىُ چىمىپ لبٌذى دەڭال، ئۇٔي دەپ، ثۇٔي دەپ ِېٕي ئبغسىّذىٓ چىممىٕي ثوٍىچە 
ِۇئبۋىٓ روتب ووِبٔذىرى دەرىجىطىذىىي وبدىر ھېطبۋىذا ٍەرٌىىىە ثېرىۋېتىذىغبْ 

. ئىطىت دەٍّەْ، ِۇئبۋىٓ ثبتبٌىَوْ ووِبٔذىرى دەپ ثبلمبْ ثوٌطبِّۇغۇ. ثوٌۇغتي
ٔېّە ئىع . ِەٍٍي ئۇٔىڭغىّۇ ِبلۇي دەپ، ھۆوۈِەت وبدىرالر ثۆٌۈِىگە ثبردىُ

غۇ پىىبپالرٔي ِىذىرٌىتبٌّىغىٕىّىس ئېطىّگە وېٍىپ . لىٍىطەْ دەپ ضورىذى
غۇٔذاق لىٍىپ ثىر ِبغىٕب رېّؤت زاۋۇتىغب . ِبغىٕب ثبر ٍەرگە ئىۋەرتىڭالر دېذىُ

ئۇ ٍەرگە لىسىمىپ لېٍىپ، ِبتور ضېخىغب وىرىپال ئىػٍەپ . وۆرۈپ وېٍىػىە ثبردىُ
رەضّىَەتٍىرىڭٕي وەٍٕىڭذىٓ ئىۋەرتىپ ثېرىّىس دېگەْ غەھەرٌىه . وېتىپتىّەْ

وبدىرالر ثۆٌۈِىذىىىٍەر، رەضّىَەتٍىرىّٕي ِبٔب ئۆتەٍّىس، ئۀە ئىۋەرتىّىس دەپ 
ھېٍىّۇ ٍبخػي ھەرثي راٍؤذىٓ خېٍىال . ٍۈرۈپّۇ ثىرەر ٍىٍٕي ئۆتىۈزىۋېتىػتي

ثۇ زاۋۇتتىّۇ دەرىجەڭ ٔېّە دەپ . ئوثذاْ چېىىٕىع پۇٌي ئېٍىۋاٌغبٔىىۀّەْ
ئۇ ٍەردىّۇ . ضورىغىٕىذا پبرچىالپ ئوٌتۇرِبٍال روتب ووِبٔذىرى دەپ لوٍغبٔىذىُ

ثىر ۋالىتالرغب . غىڭ لىٍّبً ئىػٍەپ ٍۈرىۋەردىُ. ووجبڭٍىك ِبئبغىٕي ثېرىۋەردى
ئبڭغىچە ئوثذأال ِبتور . وېٍىپ ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي دېگەْ ٔېّە ثوٌۇپ وەتتي

ِبئبغىُ وبدىر، ئىػىُ ئىػچي، وېَىٓ ثىر گەپ . ئۇضتىطي ثوٌۇپ لېٍىۋاتمبٔىذىُ
ثىر ٍىٍٍىرىغب وېٍىپ ئىٕمىالثي ووِّۇتىتالر لۇرۇٌۇپ، . ثوالر دەپ ٍۈرىۋەردىُ

ئۆزىچىال ِېٕىّۇ لبتبرغب وىرگۈزۈپ، ضېخ ِۇدىرى دەپ ئىىىي ٍۈز ئىػچىٕىڭ 
ضەْ ثۇ 'ثىروۈٔي زاۋۇتٕىڭ ثبغٍىمي چبلىرىذۇ، . ثېػىّۇ لىٍىپ لوٍۇغتي

! ۋاھ'. ووجبڭٍىك ِبئبغىڭٕي ٔەدىٓ تەضتىمٍىتىپ ئبٌذىڭ؟ دەپ ضورىغىٍي تۇردى
دەپ ئۀطىرەغىە ' ٍۀە ٍولبپ وەتىەْ ئوخػىّبِذىُ_ دېذىُ ئىچىّذە، _ 

تەخىر لىٍّبٍال ھۆوۈِەت وبدىرالر ثۆٌۈِىگە ثېرىپ ئىػخبٔىّۇ ئىػخبٔب . ثبغٍىذىُ
ئبجبٍىپ ئىػالردە . ضۈرۈغتە لىٍىپ ٍۀىال وىُ ئىىۀٍىگىّٕي تبپتۇراٌّبً وەٌذىُ

ھەِّىال ٍەردە . ثۇ، ھەتتب ِەْ لبتٕبغمبْ لىطىّالرٔىڭّۇ تىسىٍّىگىٕي تېپىػبٌّىذى
ئۇٔذاق ثىر لىطىُ ثوٌۇپ ثبلّىغبْ، ئبرخىپالردا وۆرۈّٔەٍذۇ ال دېَىػىذۇ ثۇ 

 . ...خىتبٍالر
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ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔىڭ ئبخىرلي تەلذىرى ٔېّە دېگەْ ! ِبٔب لبراڭ
ئەضٍىذىٕال ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي ِىٍٍىٌ ! ئبدەِٕىڭ ئىچىٕي ضېرىۋىتىذۇ ھە

ِىٍٍىٌ . لىطىّالردىٓ لۇتۇٌۇغٕىڭ ئبجبٍىپ غەٌىتە ھىٍىگەرٌىىٍىرى ئىذى
لۇراٌٍىك لوغۇٔىّىسٔىڭ ِۇھىٍّىگىٕي خىتبٍالر ثىسٔىڭ دۆت ئەِەٌذارٌىرىّىسدىٓ 

 ! ...ٍۀي ئۇٔىڭذىٓ ثەوال لورلۇغبتتي. ثەورەن ٍبخػي ثىٍەتتي
... ... 

تېٕچ وۈرەظ 'ِبٔب ثۇالر ثىسٔىڭ ٍېمىٓ ئۆتّۈغىّىسدىىي ! ئىخ، ثىس ئۇٍغۇرالر
ٌىرىّىسٔىڭ ۋەتۀگە لوغمبْ ئەٌٍىه ٍىٍٍىك چوڭ ' چوڭ'ٍوٌىٕي تۇتۇغمبْ ' لىٍىع

ٌىرىّىسٔىڭ تەرثىَىطىذە ثىسٔىڭ خەٌمىّىس لۇرإٌي ' چوڭ'ِبٔب غۇ ! تۆھپىٍىرى
وۆرضە تېررورٌۇق خىَبٌىغب وېٍىذىغبْ، ِىٍٍىٌ لىطىّٕىڭ گېپي چىمطىال 
 ! ...فبغىطتٍىك دەپ لورلۇپ وېتىػىذىغبْ غەٍرى ٔورِبي ھبٌغب وەٌتۈرۈٌذۇق

... ... 
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 ٍىگىرِە تۆتىٕجي ثبة

 ئببدۇرېھىَغب سۆزىەش ّۆۋىتي مەىگەّدە
 

 ... ... 
ئبٔذىٓ ٔېّە . ئبغىٕىالر، ِېٕىڭّۇ ثىر گېپىّگە لۇالق ضېٍىپ ثبلّبِطىٍەر_ 

ئۇ لوٌىذىىي چىٕىطىذىٓ ثىر ٍۇتۇَ چبً ئوتٍىۋېٍىپ _ . دېطەڭالر دەڭالر
ھەرثىٌ _ . ئەتىراپىذىىىٍەرگە ثىر وۆز ٍۈگۈرتۈپ چىمىپ ضۆزگە وىرىػتي

وۈچىّىسدىٓ ِۇتٍەق ئېغىس ئېچىػمب ثوٌّبٍذىغبْ ثۇ غبرائىتتب، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌذۇرۇظ ھەروىتىگە ٍىتەوٍەٍّەْ دەٍذىىۀّىس، 

ھەتتب ِۀذىٓ . ِېٕىڭ دېگۀٍىرىّٕىّۇ چولۇَ ئوٍالّٔىطبڭالر ثوٌّبٍذۇ
ضورىطبڭالر، ثۇٔي تەغىىالتىّىسٔىڭ ٔۆۋەتتىىي تۈپىي ھەرىىەت ضىتىراتىگىَىطي 

ٍۀي، ثىسٔىڭ ثىرىٕچي لەدەِذىىي ۋەزىپىّىس . لىٍىػىّىس غەرت دەپ لبراٍّەْ
ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٔوپۇش ضبٔىٕىڭ وۆپۈٍىػىٕي 
چەوٍىَەٌەٍذىغبْ ھەرىىەتٍەرٔي پىالٔالغتب ئورتبق پىىىرگە وەٌگەْ ثوالٌىطبق، 

 :ِۇتٍەق تۈردە تۆۋۀذىىىچە تبوتىىب ثەٌگىٍىػىّىس غەرت ثوٌىذۇ
ثۇ تبوتىىالرٔي ثەٌگۈٌەغتىٓ ئبۋاي غۇالرٔي ثىر ئىساھٍىػىّغب رۇخطەت _ 
ثىس ثۇ ٍەردە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك جېڭي توغرىطىذا : لىٍىڭالر

ثۇرۇٔالردا ئۇرۇغالر . ضۆزٌىػىۋاتمبٔىىۀّىس، جەڭ دېگۀٕىّۇ ئېٕىك ثىٍىػىّىس الزىُ
ثوٌۇپّۇ . ثىۋاضتە دۈغّەْ ثىٍەْ ضەپتە ئۇچۇرۇغۇظ ئبرلىٍىك ِەٍذأغب وېٍەتتي

ثىسٔىڭ ۋەتىٕىّىسدىىي ئۇرۇغالر ئبضبضەْ غۇخىً غەوىٍذىىي ئۇرۇغالر ثىٍەْ 
ثۈگۈٔىي ئۇرۇغالرٔىڭ . دېگىذەوال ٍىگىرِىٕچي ئەضىرگە وىرىپ وەٌگۀىذى

-ئۇچۇرۇغۇظ ئبرىٍىغي غۇٔچىٍىه ٍىرالٍىػىپ وەتتىىي، ٔۇرغۇْ ئۇرۇغالر توپ
زەِجىرەن، ئۇرۇظ ئۆٍروپىالٍٔىرى ثىٍۀال پۈتۈپ وېتىپ، ئەضىەرٌەر دۈغّۀٕي 

ثۇ ٍەردە ٍۀە غۇٔذاق . زادىال وۆرِەً تۇرۇپ ٍب ئۆٌۈپ ثوٌىذۇ، ٍب غەٌىجە لىٍىػىذۇ
ئۇرۇغتب دۈغّۀٕي ئۆٌتۈرۈپ تۈگۈتۈظ غبٍە : ثىر ِەضىٍىّۇ ئوتتۇرىغب چىمىذۇ

لىٍىٕبِذۇ ٍبوي دۈغّۀٕي ثوً ضۇٔذۇرۇظ غبٍە لىٍىٕبِذۇ؟ رۇغۀىي، ئەضٍىذە 
ثوٍطۇٔذۇرۇظ، وۈچطىسٌەغتۈرۈظ، تەضٍىُ لىٍذۇرۇظ، ئبگبھالٔذۇرۇظ، 
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چېىىٕذۈرۈظ، لورلۇتۇظ، پبراوۀذە لىٍىع، ٔبِبلۇي لىٍىع، چىمىّىٕي 
تۆٌىتىۋېٍىع دېگۀذەوٍەردىٓ ثىر ٍبوي ثىرلبٔچىطىٕي ِەخطەت لىٍىذىغبٍٔىغي 

ثىس ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا، دۈغّۀٕي ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىٓ لوغالپ چىمىرىع . ِۇلەررەر
ئەڭ ئبخىرلي ِەخطىذىّىس ثوٌىػي، ثۇ ٔۇلتىغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ئبۋاي 

لورلۇتۇظ، پبراوۀذە لىٍىع، ئبٔذىٓ وۈچىٕي خورىتىع، غۇ جەرٍبٔذا ثىس 
ئۆزىّىسِۇ وۈچىّىسٔي ئبضىراظ، وۈچٍىٕىع ۋە ثىرلەدەر ِۇلىُ ئبزاد راٍؤالرغب 

تىغ -ئبدەتتە ضەپ تبرتىپ تىغّۇ. ئېرىػىۋېٍىػٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ثوٌىػي الزىُ
جەڭ لىٍىػتب ھەر ئىىىىال ضەپٕىڭ ئەضىەرٌىرى ھەرخىً ثبغمۇرۇظ ٍبوي 

وۆرۈٔۈغٍەردىٓ تەضىرٌىٕىپ جەڭگۋارٌىػىع ٍبوي ئۈِىتطىسٌىٕىع ھبٌەتٍىرىگە 
ئەِّب ٍۇغۇرۇْ ھەرىىەتٍەردە وۆپۈٔچە ھبٌالردا . چۈغۈپ لېٍىػي ِۇِىىٓ

تەغەثجۇضىبرٌىك ٍۇغۇرۇْ پبئبٌىَەت لىٍغبْ تەرەپتە ثوٌىذىغبٍٔىمي، ئبغىبرە 
تۇرغبْ تەرەپ وۆپۈٔچە ھبٌالردا پطىخوٌوگىَىٍىه پبراوۀذىچىٍىه ئىچىگە پېتىپ 

لبٌىذىغبٍٔىمي، ثۇ خىً پبراوۀذىچىٍىىتىٓ وېٍىپ چىمىذىغبْ لورلۇظ ئبغىبرە 
.  تۇرغبْ غەخطىٍەرگە ثىر ٔەچچە ئبٍغىچە چپٍىػىپ لبٌىذىغبٍٔىمي ئىطپبتالٔغبْ

ئۇٔذالتب ثىس لۇرلۇتۇپ پبراوۀذە لىٍىع ئۈچۈْ ٔېّىٍەرٔي لىٍىع ئىّىبٔىغب 
 . ئىگىّىس؟ تۆۋۀذە ِېٕىڭ ئبضبضٍىك توختىٍىذىغىٕىُ ئۀە غۇ ِەضىٍىٍەردۇر

ثىس ئبۋاي ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئورتبق لورلۇتۇظ _ 
ٍۀي ِۇٔذاق ئېَتمبٔذا، ۋەتىٕىّىسٔىڭ . ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتىػمب تىرىػىػىّىس الزىُ

ئەڭ ِۇھىُ ٍەرٌىرىذە خىتبٍالر ئبرىطىذا ئورتبق لورلۇتۇظ ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتىػىّىس 
ثۇٔذاق لورلۇتۇظ ِەخپي ھەرىىىتىٕىڭ ئبغىبرە دۈغّەْ تەرەپىە . وېرەن

وۆرضىتىذىغبْ روھي تەضىرى ئبدەتتە ئۈچ ئبٍغب ٍېمىٓ ئۆزٌىگىذىٓ ضبلٍىٕىپ 
لبٌىذىغبْ تەثىٌ ئبالھىذىٍىىىە ئبضبضالٔغىٕىّىسدا، ثۇٔذاق ِەخپي لورلۇتۇظ 
پبئبٌىَەتٍىرىٕي ئىسچىً تۈردە وبِىذا ئۈچ ئبٍذا ثىر داۋاِالغتۇرۇپ تۇرۇغىّىسغب 

ئەگەر ثۇ ئبرىٍىك ثىر ئبٍغب، ثىر ھەپتىگە ھەتتب ھەر وۈٔي ثىر . توغرا وېٍىذۇ
ھەرىىەت پەٍذا لىٍىػمىچە لىطمبرتىٍغىٕىذا، ئبغىبرە دۈغّۀٕىڭ 
ئەِّب، ثۇٔذاق . پبراوۀذىچىٍىىىٕي وۈٔذىٍىه ئبدەتىە ئبٍالٔذۇراٌىػىّىس ِۇِىىٓ

ئورتبق خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لورلۇغىٕي ٍبرىتبالٍذىغبْ ئوثىىتىپالردىٓ 
ثىرىٕچي ئورۇٔذا تۇرىذىغبْ ئىٕتبٍىٓ پۇختب لوغذۇٔۇپ تۇرىۋاتمبْ ئبپتؤوَ راٍوْ 

دەرىجىٍىه ھۆوۈِەت، لۇرۇٌتبً، پبرتىَە، ئبرِىَە ۋە لبٔۇْ ئورگبٍٔىرىذىىي ِۇھىُ 
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ثۇٔذاق غبرائىتمب . وىػىٍەرگە تەھذىت ٍبرىتىع غبرائىتىگە ئىگە ئەِەضّىس
ئىگىّىس دېَىٍگەْ تەغذىردىّۇ، پەلەتال ئىسچىٍٍىمىغب وبپبٌەتٍىه لىٍغىٍي 

ثەٌىىُ، . ثوٌّبٍذىغبْ لىطمب ۋالىتٍىك چوڭ لورلۇتۇظ ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌىّىس
غۇ ثىرىٕچي لېتىٍّىمىذىٓ وېَىٓ ثۇٔذاق غبرائىتمب زادىال ئېرىػەٌّەً ئۆتۈپ 

ئۇٔذىٓ لبٌطب زەرثە ثېرىپ لورلۇتۇظ پەٍذا لىٍغىٍي . وېتىػىّىسِۇ ِۇِىىٓ
ۋاٌي دەرىجىٍىه -ثوٌىذىغبْ ئىىىىٕچي ئورۇٔذىىي ئوثىىتىپٍىرىّىسدىٓ ٔبزىر

پبرتىَە، ھۆوۈِەت، ئبرِىَە ۋە لبٔۇْ ئورگبٍٔىرىذىىي ئوثىىتىپالرٔي 
تبٌٍىۋېٍىػىّىسِۇ ئەڭ وۆپ ثوٌغبٔذا ٍىٍىغب ثىرەر لېتىٍّىك ثىٍۀال چەوٍىٕىپ 

لېٍىػي، ھەتتب ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ِەڭگۈ ئىػمب ئبغۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ھبٌەت 
ثبغمبرِب ثبغٍىمي -ئۇٔذىٓ وېَىٕىي ھبوىُ. غەوىٍٍىٕىپ لېٍىػىّۇ تۇرغبٔال گەپ

دەرىجىٍىه ٍۇلۇرىمىذەن تۆت خىً تەروىپتىىي ئوثىىتىۋالرغب ثېرىٍىذىغبْ 
زەرثىٍەر ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا ِەٍِىىىتىّىس خبراوتېرىذىىي لورلۇظ ٍبرىتبالٍذىغبْ 

خۇددى غۇٔىڭذەن، ثۇ تۈردىىي ئوثىىتىۋالرِۇ وۆپۈٔچە . ئوثىىتىۋالردىٓ ئەِەش
ضبھەٌەردە ٍېمىٕالغمىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ِۇداپىَىٍىٕىع ھبٌىتىگە ئبتىۋاالٌىػي 

ثوٌۇپّۇ ھەرثي، لبٔۇْ ۋە ٔبھىَە ھبوىٍّىرى ٍۀىال ئبضبْ ٍېمىٕالغمىٍي . ِۇِىىٓ
ئبخىرلي ثىر ئوثىىتىۋ ثوٌغبْ ثۆٌۈَ ثبغٍىمي . ثوٌىذىغبْ ئوثىىتىۋالردىٓ ئەِەش

دەرىجىٍىه خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثوٌۇپ، ثۇ تۈردىىىٍەرٔىڭ ٍىّىرىٍّەش 
ثوٌۇپّۇ چوڭىراق . ِۇداپىَىگە ئۆتىۋاالٌىػي ثەوال تەضىە توختبٍذۇ

پەلەتال . غەھەرٌىرىّىسدىىي ثۇتۈردىىي ئوثىىتىۋالرٔىڭ وۈٔي تېخىّۇ تەش
ھەرثي ۋە لبٔۇْ ئورۇٍٔىرىذىىي لۇراٌغب ٍېمىٓ تۇرىذىغبْ ثۇ تۈرگە ِۀطۈپ 

ئەِّب ئەڭ ِۇھىُ ِەضىٍە، . ئوثىىتىۋالر ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتەضٕب ثوٌىػي ئېھتىّبي
زەرثە ثېرىع ئبرلىٍىك ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن خىتبً ثىرال ٍەردە ثۇٔذاق ئوثىىتىۋالرغب 

غۇٔىڭ . لورلۇظ ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتبٌىػىّىس ئىٕتبٍىٓ وبَ وۆرۈٌىػي ِۇِىىٓ
ئۈچۈْ، ثۇٔذاق ئوثىىتىۋالرغب ثىۋاضتە تەھذىت لىٍىع ضبٔىٕي ئبالھىذە ئۈضتۈْ 

ثۇِۇ ئۇٔذالالرٔىڭ ِۇداپىَىگە ئۆتىۋېٍىع ئېھتىّبٌىٕي . تۇتۇغمب ِەججورٌىٕىّىس
ھەرٔېّە دېگىٕىّىس ثىٍەْ، ٍۇلۇرىمىذەن تۆت تۈرٌۈن . ئبغۇرىۋېتىػي تۇرغبٔال گەپ

ئوثېىىتالرٔىڭ ثىرىٕچىٍىرىگە تەٌەٍگە لبراپ زەرثە ثېرىع غبرائىتىٕي لوٌغب 
وەٌتۈرۈظ، ئىىىىٕچي تۈردىىىٍەرگە ھەردائىُ پبٍالپ ٍۈرۈپ، ئبالھىذە پىالْ 

تۈزۈپ ئبٌذىٓ تەٍَبرٌىك لىٍىپ زەرثە ثېرىع پۇرضەتٍىرى لوٌغب وەٌگەْ ھبِبْ 
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ھەرگىسِۇ لوٌذىٓ ثەرِەضٍىه، ئۈچۈٔچي تۈردىىي ئوثىىتىۋالرٔي تبٌالپ پېَىگە 
چۈغۈپ زەرثە ثېرىػٕي ھەر ۋالىت ئۇٔۇتّبً، پۇرضەتٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ، 
تۆتىٕچي تۈردىىىٍەرگە ِەخطۇش لوغالپ ٍۈرۈپ زەرثە ثېرىػىە تىرىػىع 

غۇٔذالتىّۇ، ثۇ تۈردىىي زەرثە ثېرىع ھەرىىەتٍىرىٕي ٍۀىال . پۇرضىتىگە ئىگىّىس
ئبالھىذە تەجرىجىٍىه، پىػمبْ ِەخطۇش پىذائىٍىرىّىسغب تبٍىٕىپال ئبٔذىٓ لبٔبت 

ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذىّۇ، ھەرىىەتٕىڭ . ٍبٍذۇراٌىػىّىس ِۇِىىٓ
ئوِۇِىالغتۇرۇٌىػىذا ثۇ تۈردىىي ئوثېىتىۋالرغب زەرثە ثېرىػتىٓ ئىػٕي ثبغالظ 

ٍۀىال ٔۇرغۇْ چەوٍىّىٍەرگە ضەۋەپ ثوٌىػي، ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئىسچىٍٍىغي ثەوال 
ئەِّب ثۇ ٍەردە غۇٔذالّۇ ثىر . دوٌمۇٔطىّبٍٔىممب ئىگە ثوٌۇپ لېٍىػي تۇرغبٔال گەپ

ثىس دۈغّۀٕىڭ لورلۇظ : ئېھتىّبٌٍىك ثبرٌىغىٕي ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەن
دائىرىطىٕىڭ ئىّىبٔمەدەر وەڭىرەن ٍېَىٍىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٍٍي دەٍذىىۀّىس، 
زەرثە ثېرىٍىذىغبْ ئوثىىتىۋٌىرىّىس ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثېرىچە ثىرىٕچي دەرىجىٍىه 

ئوثىىتىۋالرغب ثىۋاضتە چېتىٍىذىغبْ ئىىىىٕچي، ئۈچۈٔچي ۋە تۆتىٕچي ئوثىىتىۋالر 
ئەڭ ثوٌّىغبٔذا، ثبغتىىي . ئبرىطىذىٓ تبٌالغمب ئەھّىَەت ثېرىػىّىسگە ثوٌىذۇ

- چەۋرىٍىرى، وېٍىٓ-ئبٔىٍىرى، ٔەۋرە-چبلىٍىرى، ئبتب-ئوثىىتىۋالرٔىڭ ثبال
-ٍېمىٓ دوشثىۋاضتە خىسِەتذاغٍىرى، وۈٍئوغۇٌٍىرى، ٍېمىٓ تۇغمبٍٔىرى، 

ٍبرۀٍىرى، ٍېمىٓ ٍۇرتٍۇق ۋە ضبۋاغذاغٍىرى لبتبرٌىمالر ئبرىطىغب ئېغىر ۋەھىّە 
ٍبرىتىع ئبرلىٍىمّۇ ۋاضتىٍىك ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ۋەھىّە ٍبرىتىع ۋەزىَىتىٕي پەٍذا 

ثۇٔذاق ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع پبئبٌىَىتىٕي وېَىٕىي . لىالٌىػىّىس ِۇِىىٓ
ئوثىىتىپالر ئۈچۈْ، تىپىه جبٌالتٍىرى ئۈچۈْ، تىپىه رازىۋىتچىىٍىرى ئۈچۈْ، 

تىپىه ِۇٔبپىك، جبضۇش ۋە خبئىٕالر ئۈچۈّٔۇ ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك زەرثە 
ٔبھىَە دەرىجىذىىي ئبالھىذە جىذدى -ثېرىػٍەرگىچە وېڭەٍتىع ئبرلىٍىك غەھەر

 . ۋەزىَەت ٍبرىتبٌىػىّىس تەثىئي
ثىس غۇٔىّۇ ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، دۈغّىٕىٕي وۆرِەً _ 

تۇرۇپ جەڭگە ئبتٍىٕىع، ِۇتٍەق تۈردە ئۇچۇلچىٍىمتب تۇرغبٔالرٔىڭ ئىرادىطىٕي 
ثۇ ٔۇلتىذىٓ . ئېغىر دەرىجىذە ضۇٔذۇرىذىغبْ ثىر پطىخوٌوگىَىٍىه لبٔۇٔىَەت

ئەِّب جەڭ . ئبٌغبٔذا، ثىس ئۇالرغب لبرىغبٔذا ضەي تەٌەٍٍىگىرەن دېَىػىّىس ِۇِىىٓ
لىٍىع دېّەن، ٍۇلۇرىذا دېگىٕىّذەن، دۈغّىٕىٕي ثىۋاضتە تؤۇپ، ھەتتب ثىۋاضتە 

ثىۋاضتە تؤىّىغبْ، ٍبوي ثىۋاضتە وۆرِىگەْ . وۆرۈپ تۇرۇپ ئۆٌتۈرۈظ دېّەوتۇر
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دۈغّىٕىگە لبرغي جەڭگە ئبتٍىٕىع، ھەرلبٔذاق ثىر ئىٕطبٕٔي ئەلٍىذىٓ 
ثۇٔذاق زۇٌۇِغب . ۋېتىذۇەرثىگە ئۇچۇرتيئبزدۇرغىذەن ثىر پطىخوٌوگىَىٍىه ز

ثەرداغٍىك ثېرەٌىذى دېگۀٍىرىّۇ، . ثەرداغٍىك ثېرەٌەٍذىغبٔالر ثەوال ئبز وۆرۈٌىذۇ
. پۈتۈٍٔەً تەٌۋە ھبٌىغب چۈغۈپ، ئەلٍىٌ وۈچىذىٓ ئبضبضەْ ِەھرۇَ ثوٌۇپ لبٌىذۇ

ثۇٔذالالر ئەڭ ۋەھػي تېررورچىالرغب ئبٍٍىٕىپ، خەٌمٕي ۋەھػىٍەرچە لبرالۇٍۇلال 
لىطتبلالرغب ئېٍىع، ثىگۇٔبھ ئۆٌتۈرۈظ -زورالظ، تەھذىت ضېٍىع، لىَىٓ

لبتبرىذىىي لبراٍِىك ثىٍەْ لورلۇتۇظ ۋاضتىٍىرىغب تبٍىٕىپ، ۋاضتىٍىك ٍوٌالر 
ثۇٔذاق .  ثىٍەْ ثىۋاضتە تؤۇِبٍذىغبْ ئوثىىتىۋالرٔي تؤىۋېٍىػمب ئۇرۇٔۇغىذۇ

تبجبۋۇزچىالر پۈتۈٍٔەً ئبدىّىٍىگىٕي ٍولبتمبْ ۋەھػي ھبٍۋأالر ثوٌۇپ، ثۇٔذاق 
ھبٍۋأالر پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ئورتبق دۈغّۀٍىرى، ئۇالرٔي لىٍچە رەھىُ 

لىٍّبً، ھەتتب زۆرۈر تېپىٍغبٔذا ئۆزىٕي لۇرثبْ لىٍىع چبرىطىٕي ئىػمب ضېٍىپ 
ِبٔب ثۇ تۈردىىي . ثوٌطىّۇ لەتئىٌ تبزىٍىۋېتىػمب غەٍرەت لىٍىٕىػي غەرت

لبۋأالرٔىّۇ ثىۋاضتە ٍولۇتۇظ پۇرضىتىگە ئېرىػەٌّىگىٕىّىسدە ٍۇلۇرىمىذەن 
 . ۋاضتىٍىك چبرىالر ثىٍەْ زەرثە ثېرىػٕي ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەن

ثىسگە غۇ ٔەرضىّۇ ِەٌۇَ ثوٌىػي وېرەوىي، ھەرلبٔذاق ثىر ئەضىەر، ئۇالر _ 
ئۆزٌىرىٕي ِەٍٍي ٔېّە دەپ ئبتىۋاٌطب ئبتىۋاٌطۇْ، ئۇالر ثەرىجىر ئبدەَ ئۆٌتۈرۈظ 

خۇددى غۇٔىڭذەن، . ئۈچۈٔال ٍېتىػتۈرۈٌگۀٍىگي ِۇتٍەق ثىر ئەِىٍىَەت
ھەرلبٔذاق ثىر ئۇرۇظ لۇراٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىػٕي ئۆگۀگۈچىّۇ ِۇتٍەق تۈردە 

غۇٔىڭ ئۈچۈْ، . ثىر ِەخطەت لىٍغبْ ثوٌىذۇ-ئبدەَ ئۆٌتۈرۈغٕي ثىردىٓ
ھەرلبٔذاق ثىر ئبتىع ِەٍذأىذا، ئۇدۇٌىغب لبٔذالتۇر ثىر تبغٕي، لوٍٕي، ٍبوي ثبغمب 

. ثىر ِەخٍۇلٕي تىىٍەپ ٍبوي رەضىّىٕي چبپالپ لبرىغب ئېتىع ِەغىمي لىٍّبٍذۇ
خۇددى غۇٔىڭذەن، ھەرلبٔذاق ثىر ئبتىع ِەغىمىذە لبرىغب ئبٌىذىغبْ ٔىػبْ 
تبختىطي ِۇتٍەق تۈردە ئبدەِٕىڭ ٔەق ئۆٌىذىغبْ جبْ ٍېرىٕىڭ ضىّوۋۇٌىٕي 

ئۇٔذاق ثوٌّىطب ئىذى، ثىرەر . ِۇتٍەق ئوثىىتىۋ لىٍىپ تەٍَبرالٔغبْ ثوٌىذۇ
لوٌىٕىڭ رەضىّىگىال لبرا ئېٍىپ -ئىػىتٕىڭ، ثىرەر لوٍٕىڭ ٍبوي ثىرەر ئبدەَ پۇت

ٍبردار لىٍىع ئۈچۈْ ٍبوي ٔبوبر لىٍىع ئۈچۈْ دەپ . ِەغىك لىٍغبْ ثوالر ئىذى
. لۇراي تۇتتۇَ دېگىچۈٌەرٔىڭ ھەرلبٔذىغي راش گەپ لىٍىذىغبٔالردىٓ ئەِەش

ئەضٍىذىٕال ثۇٔذاق گەپٍەرٔي ئبضبٍٔىمچە ئبڭٍىغىٍي ثوٌّبٍذۇ ۋە ئۇٔذاق گەپٍەرِۇ 
ثىس ٍۀە غۇٔىّۇ ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، ثىسٔىڭ . ئبخّبلٍىك دەپ لبرىٍىذۇ
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ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لوٌىذا ئۀە غۇٔذاق ئبدەَ ئۆٌتۈرۈغٕىال 
تۈپىي ِەخطەت لىٍىپ وۆتۈرۈپ ٍۈرگەْ ھەرخىً ئۇرۇظ لۇراٌٍىرىذىٓ ٔەچچە 

ئۇالر ِەٍٍي ئۆزٌىرىٕي دۆٌەت ِۇداپىئە ئبرِىَىطي دەۋاٌطۇْ، . ِىٍَوْ تېٍي ثبر
ئەضىەر دەۋاٌطۇْ، ۋەٍبوي ثىڭتۋەْ، ِىٕجىڭ، لبتٕبظ -ٍبوي لۇراٌٍىك ضبلچي

دېَىػىەْ ثوٌطۇْ، ثۇٔذالالرٔىڭ ... ضبلچىطي، ئبِبٍٔىمٕي ضبلٍىغۇچي، 
لوٌىذىىي لۇراٌٍىرىٕىڭ ھەِّىطىال ئۇچىٕي ھەرخىً ثبھبٔىالرٔي تولۇپ چىمىػىپ 

ثوٌطىّۇ ثىس لۇراٌطىس ٍەرٌىىٍەرگە ئەڭ وۆپ لبرىتىػّبلتب ٍبوي ثىس خەلتىٓ ئەڭ 
ِبٔب ثۇ ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لوٌىذىىي ! وۆپ ئۆٌتۈرۈغّەوتە

دەرۋەلە، خىتبً . ھەرخىً ئۇرۇظ لۇراٌٍىرىٕىڭ تۈپىي ئىػٍىتىع ِەخطىذى
تبجبۋۇزچىٍىرى ثىسخەلٕي توٌۇق لىرىپ تۈگىتىۋېتىػٕي ِەڭگۈ ئىػمب 

ئەِّب، ثىسٔي لورلۇتبالٍذۇ، ِەججورٌىَبالٍذۇ، ثبظ ئەگذۈرەٌەٍذۇ ۋە . ئبغۇراٌّبٍذۇ
ِبٔب ثۇ، دۈغّەْ، تبجبۋۇزچي ئىىۀٍىىىٕىڭ . ۋالتىذا ثبضتۇرۇپ تۇراالٍذۇ-ۋالتي

ھبٌجۇوي، ھەرلبٔذاق ثىر ئىٕطبٕٔىڭ ئەڭ چوڭ ٍولبتمبْ . تىپىه ثەٌگىطي
ثۇ ۋەتۀگە تەۋە ثوٌّىغبْ ٍبت ٔەرضىٍىرىّۇ ئۀە غۇ تۈردىىي ئبٔب ۋەتىٕىذە 

لۇراٌٍىك وۈچٍەرٔي، تبجبۋۇزچي ھۆوۈِەتٍەرٔي، ثۇ تبجبۋۇزچي ھۆوۈِەتىە تەۋە 
ٍەرٌىىٍەرٔي ثوزەن لىٍغۇچي ٍبت وۆچّەْ زوراۋأٍىرىٕي وۆرۈظ، ثۇ تۈردىىي 
تبجبۋۇزچىالر تەرىپىذىٓ لورلۇتۇٌۇغي، ِەججورٌىٕىػي، ثبظ ئەگذۈرۈٌىػي ۋە 

ئبغىٕىالر، ثەزى تۇٍغۇالر ثبروي، ئۇ تۇٍغۇالر ئۈچۈْ جبْ ! لبٍٔىك ثبضتۇرۇٌىػىذۇر
چەتئەي تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇظ، لورلبتمۇچىذىٓ . ثېرىػىە ئەرزىَذۇ

لۇتۇٌۇظ، ِەججورٌىغۇچىذىٓ لۇتۇٌۇظ، ثبظ ئەگذۈرىػي ۋە لبٍٔىك 
، ثبضتۇرۇغٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇظ، ۋەتەْ لەھرىّبٍٔىرىٕي جبزاٌىغۇچىالردىٓ لۇتۇٌۇظ

_  ئبرزۇٌىرى ئەڭ ِۇھىّي ٍبت تبجبۋۇزچي وۈچٍەرٔىڭ ھۈوّىرأٍىمىذىٓ لۇتۇٌۇظ
 ثىس خەٌمىّىسگە ئۀە !ئۀە غۇٔذاق جبْ ثېرىػىە ئەرزىَذىغبْ تۇٍغۇالردىٕذۇر

غۇٔذاق ئۇلۇِٕي چۈغۀذۈرىػىّىس، ثۇٔذاق ثبالدىٓ لۇتۇٌۇظ جبضبرىتىٕي 
تەغۋىك لىٍىػىّىس، ثۇٔذاق تـبجبۋۈزچىذىٓ لۇتۇٌۇظ ٍوٌٍىرىٕي وۆرضىتىػٕي 

 !ِەلطەت لىٍىذىغبْ ھەرىىەت پىالٍٔىرىٕي تۈزۈپ پبئبٌىَەت لىٍىػىّىس الزىُ
غۇٔذاق لىٍىپ، ثۇ . ھەِّە دوضالر ئۇٔي تەثرىىٍىػىپ چبۋان چېٍىۋېتىػتي

غب داغ ' تېٕچ پبئبٌىَەت پىرىٕطىپي'ضورۇٕٔىڭ ئبضبضي ئېمىّي ثوٌۇپ وېٍىۋاتمبْ 
 . وۆرۈّٔەوتە ئىذىِۇچۈغىۋاتمبٔذەن
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دېگەْ ثۇ روِبٕٔىڭ ثبغمب ثۆٌۈٍِىرى « ِېٕىڭ ٔېطىۋەَ لېٕي؟»: ئەسنەرتىص

ٔۆۋەتتىىي ۋەزىَىتىّىس ۋە ثۇ روِبٔىّىس ثىٍەْ ِۇٔبضىۋىتي ثوٌّىغبچمب، 
 . لىطمبرتىۋېتىٍذى
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 ئىسچي ِەْ
 
 
 
 
 
 

 

 !ٍب ئۆىۈً__ ٍب ٍۇستەقىييىق 
 

 
دېگەْ « ِۇضتەلىٍٍىغىّىسدىٓ ئۈِىذ ثبرِۇ؟»ثۇ وىتبة، 

وىتبة ثىٍەْ ثىرگە، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ 
ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق پبئبٌىَەت دوٌمۇٔىٕي پەٍذا لىٍىع ۋە ئۇٔي 

ٍولۇرى دوٌمۇٔغب وۆتۈرۈظ ئۈچۈْ ثبرٌىغىٕي ئبتىَبالٍذىغبْ 
 .پىذائىٍىرىّىسغب ثېغىػٍىٕىذۇ

 !ئبٌال ضىسگە جبضبرەتٍىه ئىرادە ئبتب لىٍغبً، ئبِىٓ_           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثەغجبٌىك__  ٔەغرىَبتي ئىذىمۇت
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 قىسقىچە ٍەزٍۇّي
ثىس ثۇ وىتبثتب، ٍېمىٕمي ٍېرىُ ئەضىرٌىه تبرىخّىسدىىي ِەغٍوثىَەتٍىرىّىسٔىڭ 

ئىذىَىۋى ئبضبضٍىرىٕي وۆرضىتىع ثىٍەْ ثىرگە، ٔۆۋەتتىىي دۈغّەْ ۋەزىَىتىٕي 
تەھٍىً لىٍىع ئبرلىٍىك، غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي 

ضۇٔئي خىتبً وۆپىَىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع، ٍەرٌىػىۋاٌغبْ خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالظ ۋە دۈغّەْ لۇراٌٍىك وۈچٍىرىگە زەرثە ثېرىػتىٓ 

لەدەَ لبٔبت ٍبٍذۇرۇغٕىڭ ِۇھىٍّىغي، -ئىجبرەت ئۈچ ثبضمۇچ ثوٍىچە لەدەِّۇ
خىتبً وۆچّەْ _ ثىر چبرىطي -ٔۆۋەتتە خىتبً وۆپىَىػىٕي توضبغٕىڭ ثىردىٓ

تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىغب ئېغىر ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ئبرلىٍىك، ٍېڭىذىٓ 
ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىػمب ئۇرۇٔۇظ ئبٌذىذىىي خىتبٍالرٔي ۋەتىٕىّىسگە ئبٍبق 

ثېطىع ٔىَىتىذىٓ ۋاز وەچتۈرۈظ ھەرىىەت دوٌمۇٔىٕي پەٍذا لىع ئىىۀٍىىىٕي 
. وىتبۋىّىسدا تؤۇغتۇرۇٌىذىغبْ تۈپىي پرىٕطىپ_ ِبٔب ثۇ . ئىطپبتالپ وۆرضىتىّىس

ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغٕي 
ِەلطەت لىٍىذىغبْ ثبرٌىك پبئبٌىَەتٍەر ئۀە غۇ تۈپىي پىرىٕطىپٕي چۆرىذىگەْ 

غۇٔىڭذەن ٍۀە، ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ . ئبضبضتب لبٔبت ٍبٍذۇرۇٌۇغي غەرت
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي ثەٌگىٍىه ثىر غەٌىجىگە ئېرىػتۈرِەً تۇرۇپ، ثبغمب 

-  لبٌغبْ لەدەٌَىپچبرىٍەرگە ِۇراجەت لي-ھەرلبٔذاق ثىر تېٕچ ئۇضۇي
ثبضمۇچالرغب ئبتٍىٕىع ئىّىبٔىَىتي لەتئىٌ ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىٕىّۇ ئىطپبتالپ 

 .وۆرضىتىػىە تىرىػىّىس
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 مىرىص سۆز
ئۇٍغۇر خەٌمي ثۈگۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇپ، ِۇضتەلىً ِىٍٍىٌ 

 دۆٌىتىٕي لبٍتب ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ ئىّىبٔىَەتٍىرىگە ئىگىّۇ؟
ئەگەر ثۇٔذاق ثىر ئىّىبٔىَەتىە ئىگە دېگىٕىّىسدە، ثۇ دۆٌەتٕي لبٍطي . 1

خىً ئۇضۇٌذا، لبٔذاق ثبضمۇچالر ثوٍىچە، لبٔچىٍىه ۋالىتتب، لبٔذاق ثەدەٌٍەرٔي 
 تۆٌەپ ۋە وىُ ئەضٍىگە وەٌتۈرەٌەٍذۇ؟

ئەگەر ثۇٔذاق ئىّىبٔىَەت لبٌّىغبْ ثوٌطب، ِىٍَؤٍىغبْ خەٌمىّىسٔي ئىػمب . 2
لۇرۇق خىَبٌٕىڭ وەٍٕىگە ضېٍىپ ثىىبردىٓ ئبۋارە لىٍىع  ئبغۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ

ئورٔىغب، ثۇ ِىٍٍەتٕي ضبلالپ لېٍىػٕىڭ ئەڭ ئەلەٌٍىٌ چبرىٍىرى ئۈضتىذە 
 .ئىسدىٕىپ وۆرۈغٕىڭّۇ ٍبِىٕي ثوٌّىطب وېرەن

ثىس ثۇ وىتبثتب، ۋەتىٕىّىس غەرلىٌ تۈروىطتبٕٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي 
لوٌغب وەٌتۈرۈغٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي پۇرضىتي لبٌغبْ ثىر دەۋىردە 

تۇرىۋاتمبٍٔىغىّىسٔي، ئەگەر ثۇ پۇرضەتٕي لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍغىٕىّىسدا، ِەججۇرى ۋە 
ِىٍٍىتىّىسٔي ’توٌۇق خىتبٍٍىػىػٕي غەرتطىس لوثۇي لىٍىع ۋاضتىطي ئبرلىٍىمال 

 دەۋرىگە وىرىپ لېٍىػتىٓ لېچىپ لۇتۇالٌّبٍّىس، دەٍذىغبْ ‘ضبلالپ لېٍىع
تبرىخىٌ ِۇلەرەررەرٌىه ثوٌۇپ وۆرىٕىۋاتمبْ ِۆٌچەرگە ئىػۀگەْ ھبٌذا، ِىٍٍىٌ 

ثىر توغرا ٍوٌي دەپ لبرىٍىذىغبْ ئۈچ -ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغٕىڭ ثىردىٓ
ثۇ ِەضىٍە، ثۈگۈٔگىچە . ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت غەوٍىٕي تەھٍىً لىٍىپ ئۆتىّىس

تبرتىع لىٍىّٕىغبْ ثىر تېّب ثوٌغىٕي ئۈچۈْ، -خەٌمىّىس ئبرىطىذا ِەخطۇش تبالظ
ثۇ وىتبثتب ھەرلبٔچە وەڭ ۋە چوڭمۇر تەھٍىً لىٍذۇق دەپ لبرىغىٕىّىسدىّۇ، 

تۆۋۀذە ِۇالھىسە لىٍىذىغبْ تېّىالردا ٍۀىال ٔۇرغۇْ ٍېتەرضىسٌىىٍەرگە، ھەتتب 
ئەِّب . خبتبٌىمالرغىّۇ ٍوي لوٍۇغتىٓ ضبلٍىٕىپ لبالٌىػىّىس ِۇِىىٓ ئەِەش

غۇٔىڭغب ئىػىٕىّىسوي، ثۇ تۈردىىي ِۇٔبزىرىٍىرىّىسٔىڭ چوڭمۇرٌىػىغب ئەگىػىپ 
ۋەتىٕىّىسٔىڭ وەٌگۈضي تەلذىرى ھەلمىذىىي پىىىرٌىرىّىس وۈٔطبٍىٓ 

ِۇوەِّەٌٍىػىپ، پبت ٍېمىٕذا ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىگە 
ثىس ثۇ وىتبثتب ئۀە غۇٔذاق ثىر ئەلىذىٕي . ئبٍالٔذۇراٌىػىّىسغب ئىػىٕىّىس

تىىٍىۋېٍىػىّىس ئۈچۈْ ٍېڭىچە ثىر ھەرىىەت ئۇضٍۇثىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇغمب 
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ثۇ ئۇضۇي، گەرچە ٔۇرغۇْ ئبلىٍٍىرىّىس تەرىپىذىٓ رەت لىٍىٕىپ . تىرىػتۇق
وېٍىۋاتمبْ ۋە ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس تېخي ئىػۀچ لىٍىپ وېتەٌّەٍۋاتمبْ ثىر 

ئۇضۇي ثوٌطىّۇ، ئەِّب ثۇ ئۇضۇي ۋەتىٕىّىسدە ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبْ ضىٕبق لىٍىٕىپ 
ثەٌگىٍىه ِۇۋەپپەلىَەتٍەرگە ئېرىػىىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئىطپبتالپ ثېرىۋاتمبْ 

ثىسٔىڭ تەھٍىٍىّىس ثوٍىچە ئبٌغبٔذا، . ٍېڭي ثىر ئۇضۇٌذۇر-ٍۇِىراْ ھبٌەتتىىي ٍەپ
ثۇ ئۇضۇي ئۇٍغۇر خەٌمىٕي لۇتمۇزۇظ ھەرىىىتىگە ئبتٍىٕىػٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي 

ثۇ وىتبثتب، ئۀە غۇ ِەضىٍە ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثبرىچە ئىٍّىٌ ئۇضۇٌذا . چبرىطىذۇر
تەھٍىً لىٍىٕىپ، ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ زاِبٔىّىسغب ئۇٍغۇْ ھەرىىەت 

 . پرىٕطىپٍىرىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇغمب تىرىػىٍذى
ۋەتىٕىّىس ثۈگۈْ، ئوْ ِىٍَؤذىٓ ئبرتىپ وېتىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچي 

ئبھبٌىطي ۋە ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق ھەرخىً غەوىٍذىىي لۇراٌٍىك خىتبً تبجبۋۇزچي 
. ۋە لورچبق وۈچٍىرىگە توٌغبْ ئىٕتبٍىٓ ئېغىر دۈغّەْ ۋەزىَىتي ئبضتىذا تۇرِبلتب

ثۇ تبجبۋۇزچىالر ئۈضتۈْ ئەضىىرى وۈچىگە تبٍىٕىپ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبرٌىك 
-ضىَبضىٌ، ئىمتىطبدىٌ، ھەرثي، دېپٍوِبتىَە، زاِبٔىۋى ئىػٍەپچىمىرىع ۋە پەْ

تېخٕىىب ضبھەٌىرى ثوٍىچە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭال ِۀپەئەتىٕي وۆزٌەٍذىغبْ 
ِۇتٍەق ئۈضتۈْ زوراۋاْ ئىرلچي ھبوىّّۇتٍەلٍىغىٕي تىىٍەپ پبئبٌىَەت لىٍىع 

ۋەتىٕىّىس دائىرىطىذە ِۇتٍەق ئۈضتۈْ ھۈوّۈراْ ئورۇٔغب . ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتىۋاٌّبلتب
لىػاللالردا -ئېرىػىۋاٌغبْ ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى خەٌمىّىسٔي ثىپبٍبْ ٍېسا

چېىىذىٓ ئبغمبْ ٔبداْ، ٔبِىرات ۋە لۇي ھبٌىتىذە لبٌذۇرغىٕىٕي ئبز دەپ، 
ۋەتىٕىّىسگە تبرتىپ وەٌگەْ لوظ رېٍىطٍىك تۆِۈرٍوي لبتٕىػي ۋاضتىطي ثىٍەْ 

غىذدەتٍىه وۆچّەْ ٍۆتىەظ دوٌمۇٔىٕي پەٍذا لىٍىپ، ۋەتىٕىّىسٔي لىطمب ۋالىت 
ئىچىذىال ٍۈز ِىٍَؤٍۇق ضۇٔئي خىتبً ٍۇرتي ھبٌىتىگە وەٌتۈرىۋېٍىع ئۈچۈْ جبْ 

غىذدەت ثىٍەْ ضۇٔئي ئبرتىپ وېتىۋاتمبْ خىتبً ! جەھٍي ثىٍەْ ئۇرۇّٔبلتب
تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍەر ٔوپۇضي، ٔۆۋەتتە ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِەۋجۇدىَىتىگە 

تەھذىت ضېٍىۋاتمبْ، ھەددىذىٓ تبغمىرى ئېغىر خەۋپ وەٌتۈرىذىغبْ ثىر ئەِەٌىٌ 
غۇٔذاق ئىىەْ، ۋەتىٕىّىس . وۈچ ثوٌىۋاتمبٍٔىغي ھەرثىر ئەلىً ئىگىطىگە ئۆٍبٔذۇر

خەٌمىٕي ئۆز ئبٔب تۇپرىمىذا ضبلالپ لېٍىػتب ثۇ تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍەردىٓ توٌۇق 
لۇتۇٌۇپ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي لبٍتىذىٓ ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ ئىػي، 

-ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِەۋجۇتٍىغي ۋە تەرەلمىَبتىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىذىغبْ ثىردىٓ
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 .ثىر ئبخىرلي چىمىع ٍوٌي ثوٌۇپ ئبٌذىّىسدا تۇرِبلتب
خەٌمىّىس خىتبً ِۇضتەٍِىىىطىگە ئبٍٍىٕىپ وېتىۋاتمبْ ۋەتىٕىٕي خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتمۇزۇپ چىمىع ئۈچۈْ ٍىگىرِىٕچي ئەضىرٔىڭ 
ئوتتۇرٌىرىغىچە ٔۇرغۇْ لېتىُ لبٍٔىك وۈرەغٍەرٔي لوزغىغبْ ثوٌطىّۇ، ٍبتالرٔىڭ 

ئەلىذىطىگە ئېتىمبت لىٍىػمبْ ثىر لىطىُ ضۇٌھىچىٍىرىّىس تەرىپىذىٓ ِىٍٍىٌ 
 ھەرىىەتٍىرىگە ثۇرىۋېتىٍىپ، ئىٕتبٍىٓ ‘تېٕچٍىك’ئبزادٌىك ھەرىىىتىّىس ئبتبٌّىع 

ثوٌۇپّۇ وىػىٕي ئەڭ . پبجىئەٌىه ئېغىر ِەغٍوثىَەتٍەرگە ضەۋەپ ثوٌۇغتي
دېگۀذەن ئۇضۇٌالرٔي ‘ تېٕچ وۈرەظ ٍوٌي’ئېچىٕذۈرىذىغىٕي، ئۆزٌىرىگە ھەرخىً 

ِىساْ لىٍىػىۋاٌغبْ ٍېتەوچىٍىرىّىس ثىٍەْ ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ ۋاضتىٍىك ٍبوي 
 غۇئبرٌىرى، ئەٍٕي ‘تېٕچٍىك’تۈِەْ -ثىۋاضتە ھبٌذا تەرغىپ لىٍغبْ تۈرٌۈن

ۋالتىذىىي ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَەت ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔىڭ ئەٌٍىه ِىڭ وىػىٍىه 
ِۇٔتىسىُ ٍبوي پبرتىساْ وۈچٍىرى ثوٌغبْ ۋەزىَەتتىٓ، ثۈگۈٔىي ثىرِۇ ِىٍٍىٌ 

ثىر ضەۋەثچي ثوٌۇغي -ئەضىىرى ثوٌّىغبْ ۋەزىَەتىە چۈغۈپ لېٍىػىّىسغب ثىردىٓ
 ٌىرىّىسٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ۋەتىٕىّىس ‘تېٕچٍىمچي’ھبٌجۇوي، ثۇ . ئىذى

دائىرىطىگە ٍبِراپ وىرىۋاتمبْ خىتبً تبخبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرىٕىڭ ثۇ خىً 
ضورالطىس وۆپىَىپ وىرىپ وېٍىػىٕي ئەضال خبٌىّبٍذىغبٍٔىغىٕي ھەر لەدەِذە 
دېگىذەن ئېتىراپ لىٍغبٔذەن وۆرۈٔطىّۇ، لىسىك ٍېرى ثۇ تۈردىىي ٍبتالرٔىڭ 
وۆپۈٍۈغىگە لبرىتب لىٍچىّۇ تەدثىر لوٌالّٔبضٍىغي، ھەتتب تەدثىر لوٌٍىٕىػٕي 

پبراوۀذىچىٍىىٕي، ھەتتب تەغەثجۇش لىٍغۇچىالرٔىڭ ٍوٌىٕي توضبپ، ئۇٔذالالرٔي 
 . لٕي تەغۋىك لىٍغۇچىالر دەپ ئىسچىً لبرىالپ وېٍىػىذۇرچىٍيتېررور

ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق تؤۇغمب وېٍىپ لېٍىػىذىىي ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ 
ثۇ تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذى خىتبٍالرٔي تبجبۋۇزچي دەپ _ ضەۋەپٍىرىٕىڭ ثىرى 

ئبِبٌطىس ’لبرىّبً، ئۇالرٔي خىتبً تبجبۋۇزچي ھبوىّىَىتىذىٓ پەرلٍۀذۈرۈپ 
ٍېمىٕمي ٍىٍالردىٓ .  دەپ لبرىػىذا روً ثەرِەوتە‘لبٌغبْ تېٕچ ئىػٍەِچي پۇخراالر

وىػىٍىه ھولۇق، ’ ٌىرىّىسٔىڭ ‘تېٕچٍىمچي’ثېرى ئوتتۇرىغب چىمىۋاتمبْ ٍېڭي 
دېّووراتىَە، دۇَٔب تېٕچٍىغي، ٍەرغبرى ِۇھىتي، ٍەرغبرى ئورتبق گەۋدىطي، ثىر 

 دېگۀذەن ٍبتالرٔىڭ ِۀپەتي ئۈچۈْ ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ‘لۇتۇپٍۇق دۇَٔب تۈزۈِي
غۇئبرٌىرىٕي ثىر وبرٔبٍذا توۋٌىػىپ، ثۇ لېتىّمي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

 دەپ لبرىالپ ‘تېررورچىٍىك’ھەرىىەتٍىرىّىسٔىڭ تۇٔجي ثبضمۇچىٕي 
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 .وۆرضىتىػٍىرىّۇ وىػىٕي ئوٍغب ضبٌّبً لوٍّبٍذۇ
ۋەتەْ ئبزادٌىك ھبرپىطىغب ٍېمىٕالغمبٔذا، ثۇ ۋەتۀٕي ِەٍٍي ئبڭٍىك ٍبوي 

ئبڭطىس ثوٌطۇْ، ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ِۇٔمەرىس ثوٌۇظ ٍوٌىغب ضۆرەپ ِېڭىػي، 
ھەرلبٔذاق ثبھبٔە وۆرضىتىٍىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ئۇچىغب چىممبْ خبئىٍٕىك 

ثوٌۇپّۇ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىممب وۈْ ضبٔبٍذىغبْ . ھەرىىىتي دەپ لبرىٍىػي الزىُ ئىذى
ھبٌەتتىٓ خەٌمىّىسٔي ثۈگۈٔىىذەن تېٕىك تبرتىػمب ثوٌّبٍذىغبْ ئۆٌۈَ گىرداۋىغب 

وەٌتۈرۈغىە ضەۋەپ ثوٌغبْ ھەرلبٔذاق وىػي ٍبوي تەغىىالتٕىڭ ھەرلبٔذاق 
ھەرىىىتي لەتئىٌ تۈردە ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمٍىك، ۋەتەْ ضبتمۇچٍۇق ھەرىىەت دەپ 

دېّىطىّۇ ئۀە غۇ دەۋرٌەرٔىڭ ھەرخىً ِەپىورىذىىي . لبرىٍىػي غەرت ئىذى
 تەرغىجبتچىٍىرى ثۈگۈٔىي ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئبضبضچىٍىرى ثوٌّىذىّۇ؟ ‘تېٕچٍىك’

ھبٌجۇوي، ۋەتىٕىّىس غۇٔچە پبجىئەٌىه ھبٌەتىە وەٌتۈرۈٌگىٕىگە لبرىّبً، ثىسٔىڭ 
ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئۇلۇِۇغٍۇق وىػىٍىرىّىس، ۋەتۀپەرۋەر ٔبِي ئبضتىذىىي وۆپ ضبٍٔىك 

دەپ تېٕچٍىك تەرغىجبتىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ثىرىٕچي ئورۇٔذىىي -تەغىىالتٍىرىّىس ھە
ثۇ وىػىٍىرىّىس ۋەتۀپەرۋەرٌىه . ۋەزىپىطي دەپ تەغۋىك لىٍىػّبلتب

ۋەزىَەت پىػىپ ٍېتىٍّىذى، خەٌك ئۇٍغبّٔىذى، ”چۈِپەردىطىگە ئورۇٔىۋېٍىپ 
خەٌمىّىسدە دۇَٔب ثىٍىُ ضەۋىَىطي، ضىَبضىٌ جۇغراپىَە ضەۋىَىطي ٍوق، ثىھۇدە 

لبْ تۆوۈٌىذۇ، خەٌمئبرا ثىسٔي تؤۇپ ثوالٌّىذى، ئبِېرىىب ثىسٔي لۇتمۇزۇغمب تەٍَبر 
ثوٌۇپ لبٌذى، خىتبً دېّووراتچىٍىرى ثىسٔي ئېتىراپ لىٍىع ئبٌذىذا تۇرِبلتب، 

دېگۀذەن “ ...دۇَٔب زوِىگەرٌىرىٕىڭ ِەھػەر وۈٍٔىرى ٍېمىٍٕىػىپ لبٌذى، 
ِىٍٍىتىّىسٔىڭ تەلذىرى ثىٍەْ لىٍچە ِۇٔبضىۋىتي ثوٌّىغبْ، ٍبتالر تەرىپىذىٓ 

ٍبۋداق ثبھبٔىالرٔي ئۇٍذۇرۇپ چىمىػىپ، -ثۇرِىالٔغبْ ٍبوي پۈتۈٍٔەً ٍبٌغبْ
ھەرخىً ضبھەٌەر ثوٍىچە خەٌمىّىسٔي ثىخوتالغتۇرىذىغبْ، خەٌمىّىسٔي جىُ 

تۇرۇغمب، تېٕچ وۈتۈغىە ِەججورالٍذىغبْ، وەضىىٓ ھەرىىەت غەوىٍٍىرىذىٓ 
پبٍذىٍىٕىپ تبجبۋۇزچي خىتبً وەٌگىٕذىٍىرىٕي لوغالپ چىمىرىع ھەرىىەتٍىرىٕي 

 . دەپ غۇغۇٌالّٔبلتب-پەٍذا لىٍىػمب جۈرئەت لىٍذۇرِبٍذىغبْ تەغۋىمبتالر ثىٍەْ ھە
ثىس غۇٔىّۇ وەضىىٓ ئوتتۇرىغب لوٍىػىّىس وېرەوىي، ۋەتەْ ِۇضتەلىٍٍىمي 

ئۈچۈْ ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىػمب توضبٌغۇٌۇق لىٍىػّۇ ئوخػبغال غەوٍي ئۆزگەرگەْ 
ثۇٔذاق توضبٌغۇ پەٍذا لىٍغۇچىالرٔىڭ پبئبٌىَەتٍىرى ِەٍٍي ! ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمٍىك

تېٕچٍىك چۈِپەردىطىگە ئورىٕىۋېٍىع ٍبوي خەٌمىّىسٔي تبغمي وۈچٍەرٔىڭ 
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ٍبردىّىگە تبِب لىٍغۇزۇظ ثوٌطۇْ، ثەرىجىر ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ 
ِۇضتەلىٍٍىك وۈرەغٍىرىگە ئبتٍىٕىع ھەرىىىتىٕي لوزغىػىغب توضبٌغۇ پەٍذا 

 . لىٍىذىغبْ ِەپىورىالردىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش
ھبٌجۇوي، خىتبٍذا ٍۈرگۈزۈٌگەْ ووِّۇٔىسَ پبجىئەضي ۋەتىٕىّىسدە ھىٍىگەر، 

ۋەھػىَبٔە غوۋىٕىسىُ تۈضىگە وەٌتۈرۈپ ئىجرا لىٍىٕغىٕي ئۈچۈْ، ۋەتىٕىّىس 
خەٌمىٕىڭ ثېػىغب وەٌگەْ ثبالٍي ئبپەتٍەر خىتبٍالرٔىڭ ثېػىغب وەٌگۀٍەردىٓ 

ئەگەر ئۇالرٔىّۇ ٔورىّبي ثىر لوغٕب ئەٌٕىڭ ئەلەٌٍي ثىر ئبدىّي دەپ )
- غۇٔىڭغب لبرىّبً ۋەتىٕىّىسٔي ثۇالڭ. ھەضطىٍەپ ئېغىر ئىذى (تؤىغىٕىّىسدا

تبالڭ لىٍىػمب وەٌگەْ ٔەچچە ِىٍَوْ خىتبً تبجبۋۇزچىطي ئۆزٌىرىٕىڭ چېىىذىٓ 
ئبغمبْ ِىٍٍەتچىٍىه، ئىرلچىٍىك، چېىىذىٓ ئبغمبْ ئېغىر ِۇتەئەضطىپ ۋە 

ٍبۋۇزالرچە فىئوداٌٍىك، ئىٕطبْ لېٍىپىذىٓ چىممبْ فبغىطتىه ۋە چىرىپ 
چۈغىۈٍٔەغىەْ غەخطىَەتچىٍىه غەرەزٌىرىٕي تېخىّۇ ئەروىٓ ئىػمب ئبغۇرۇظ 

ئۈچۈْ، ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە ٍىگبٔە خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىگىال خبش 
ئىمتىطبدىٌ ۋە ضىَبضىٌ ئىطالھبت ئۆزگىرىػٍىرىٕي پەٍذا لىٍىػمب وىرىػىپ، 

خەٌمىّىسٔي ثبرٌىك زاِبٔىۋى ئىػٍەپچىمىرىع پبئبٌىَەتٍىرىذىّٕۇ ضىمىپ چىمىرىػمب 
ئەڭ خەتەرٌىه ثوٌىۋاتمىٕي، ۋەتىٕىّىسٔي تېس ۋالىت ئىچىذە توٌۇق . وىرىػتي

خەٌمىّىسٔي خىتبً ٍۇرتىغب تبرلىتىع خىتبٍالغتۇرۇظ چبرىطي ھېطبپالٔغبْ 
خىتبً ضۇٔئي ئبرلىٍىك ئبٔب ٍۇرت ئۇلۇِىذىٓ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇظ پىالٔي ۋە 

 .ظ ئىػىٕىّۇ جىذدى ئىجرا لىٍىػمب وىرىػىۋاتمبٍٔىغىذۇرپەٍتي وۆىٕئوپۇش
ۋەتىٕىّىس خەٌمي، ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ پبٍذىطي 

ئۈچۈٔال الٍىھىٍۀگەْ ئىمتىطبدىٌ ئىطالھبتىٕىڭ لىطّەْ ٍۇچۇلٍىرىذىٓ 
تۇال ئوڭػىٍىۋېٍىػمب ئۇرۇٔغبْ ثوٌطىّۇ، -پبٍذىٍىٕىپ ئىمتىطبدىٌ جەھەتتە ئبز

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئۀطىرىػي، چەتىە لېمىػي، ِؤوپوٌىَىطي، ثېطىّي، 
تبالڭ لىٍىع، ِۇضبدىرە لىٍىع ۋە -چەوٍىػي ۋە ھەتتب ئبغىبرا ھبٌذا ثۇالڭ

. ثبضتۇرۇغٍىرى ٔەتىجىطىذە ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ٔبِىراتٍىػىػمب لبراپ ٍۈز تۇتّبلتب
ثۇخىً ئېغىر ِىٍٍىٌ زۇٌۇِغب ثەرداغٍىك ثېرەٌّىگەْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ وىػىٍىرىّىس، 
ثوٌۇپّۇ ِىٍٍىٌ ئۈِىذىٕي ٍولبتمبْ ئىرادىطىس، غبٍىطىس ٍبغٍىرىّىس تۇٍۇق ٍوٌالرغب 

ِەججورٌىٕىپ، ِىطٍي وۆرۈٌّىگەْ ئەخاللىٌ ۋە ِىٍٍىٌ ثۇٌغۇٔۇغالرٔي وەٌتۈرۈپ 
ئەخاللىٌ ثۇٌغۇٔۇظ ھبدىطىٍىرىغب چىذىّىغبْ -ثۇخىً ِىٍٍىٌ. چىمبرِبلتب
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ثىرلىطىُ ۋىجذأٍىك وىػىٍىرىّىسٔىڭ ئەلەٌٍىٌ دەرىجىذىىي ھەلمبٔي 
تەٌەپٍىرىّۇ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ ثىۋاضتە لۇراٌٍىك ثبضتۇرۇظ ۋە 

 .لىرغىٕچىٍىمٍىرى ثىٍەْ خۇالضىٍىٕىپ وەٌّەوتە
خەٌمىّىس ثۇخىً پبجىئەٌەرٔىڭ ٍۈز ثېرىػىذىىي ئەڭ تۈپىي ضەۋەپٕىڭ، ئۆز 

ِىٍٍىٌ ۋەتىٕىٕي خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىگە تبرتمۇزۇپ، ئۆزٌىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ 
ھبوىّىَىتي، ِىٍٍىٌ ئبرِىَىطي ۋە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىذىٓ ِەھرۇَ ثوٌۇپ 

لبٌغبٍٔىغىذىٓ وېٍىپ چىمىۋاتمبٍٔىغىٕي تەدرىجي ھبٌذا ھېص لىٍىػىپ، ئوچۇق 
دېگىذەن تەرغىپ لىٍىٕىۋاتمبْ تېٕچ ضىَبضىٌ ٔبرازىٍىك ٍبوي زوراۋأٍىك تۈضىٕي 

ئبٌىذىغبْ ھەرخىً غەوىٍذىىي ٔەتىجىطي وۆرۈٌّەٍذىغبْ ئبغىبرە ِىٍٍىٌ 
ئەپطۇضىي، ثۇخىً . ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَەتٍىرى ئۈچۈْ ئۆزٌىرىٕي ثېغىػٍىّبلتب

ئبغىبرە ٔبرازىٍىك وۆرضىتىع ٍبوي لبرغىٍىك وۆرضىتىع ٍوٌٍىرىٕىڭ ھېچ 
لبٍطىطي ۋەتىٕىّىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىٕىڭ ئۇپۇغىٕي وۆرضىتىپ 

ثېرەٌّىگۀٍىگي، ئۇزۇْ ٍىٍٍىك ثىھۇدە ئۇرۇٔۇظ ۋە ثىھۇدە لۇرثبْ ثېرىػٍەرٔىڭ 
ئىسچىً ِەٍذأغب وېٍىپ تۇرۇغي، ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىسٔي ھبرغۇزۇپ ئوٍغب ضېٍىپ 

ئەجىجب ثىسٔىڭ ِەھىۇٍِىگىّىس پىػبٔىّىسگە پۈتۈٌۈپ وەتىۀّىذۇ؟ : لوٍّبلتب
خەٌمىّىس تبرىخىٌ جبضبرىتي ۋە وۈرەظ ئۀئۀىٍىرىذىٓ پۈتۈٍٔەً ِەھرۇَ ثوٌۇپ 

لبٌغبّٔىذۇ؟ ئۀذى ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىس ئۈچۈْ لوٌىّىسدىٓ وېٍىذىغبْ 
 ھېچمبٔذاق ثىر ئۈٔۈٍِۈن چبرە لبٌّىغبّٔىذۇ؟

ئوْ -ثىسٔي ئۈِىذضىسٌۀذۈرۈپ وېٍىۋاتمبْ ثۇخىً ضۇئبٌالر ٍېمىٕمي ثەظ
. ئبضتب ئۆزىگە جەٌىپ لىٍّبلتب-ٍىً ِبثەٍٕىذە ثىرلىطىُ پىىىر ئىگىٍىرىّىسٔي ئبضتب

ثۇ وىتبثتب ئۀە غۇ خىً ئۈِىذضىس ضۇئبٌالرٔي ئۆزگىچە ثىر ئۇضٍۇپتب تەپطىٍي 
تەھٍىً لىٍىپ، خەٌمىّىسگە ٔۆۋەتتىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسگە ئەڭ 

ئېغىر تەھذىت ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبْ دۈغّەْ وۈچٍىرىٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىٕي، ِىٍٍىٌ 
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ خبتب چۈغۀچىٍىرى، ثۇٔذىٓ وېَىٕىي ِىٍٍىٌ 

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ زۆرۈر ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبْ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك 
ھەرىىىتىّىسٔىڭ ٔۆۋەتتىىي ھەرىىەت پروگراِّىطىٕي تۈزۈپ چىمىػمب ئبضبش 

ثوٌىذىغبْ ھەرىىەت پىرىٕطىپي، ھەرىىەت غەوىٍٍىرى ۋە ثبضمۇچٍىرى، ثۇ 
جەھەتتىىي تەھٍىٍٍىرىّىسٔىڭ ِۇلەررەر ٔەتىجىطي ثوٌغبْ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق 

چبرىٍىرى ھەلمىذە -ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ وؤىىرىتٕي ئۇضۇي
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ِۇضتەلىٍٍىغىّىسدىٓ »ثوٌۇپّۇ . تەپطىٍىرەن ِۇالھىسە ٍۈرگۈزەغىە تىرىػىّىس
دېگەْ لبرا تبغٍىك وىتبۋىّىسدا تەوىتٍۀگەْ ئۆزگىچە وۈرەظ « ئۈِىذ ثبرِۇ؟

جىُ ٍبتطبڭّۇ ئۆٌتۈرىٍىطەْ، ”: ثۇ دېّەن. ٍوٌىٕي ئبالھىذە تەوىتٍەپ وۆرضىتىّىس
“ !ٍب ئۆٌۈَ_ غۇٔذاق ئىىەْ، ٍب ِۇضتەلىٍٍىك . ھەرىىەتىە ئبتالٔطبڭّۇ

 .دېگۀٍىىتۇر
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 ثىرىٕچي ثۆٌۈَ

 ۋەتىْىَىسّىڭ بۈگۈّني ۋەزىَىتي
 

   ّوپۇش ئىطغبىىَەتچىيىگي1.1§
ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرىٕي توٌۇق خىتبٍالغتۇرۇپ ٍۇتىۋېٍىع پىالٔي، خىتبٍٕىڭ 

ئەگەر ثىس . ٍېمىٕمي ٍېرىُ ئەضىرٌىه ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ تبجبۋۇزچىٍىك ضىَبضىتىذۇر
ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ تەھٍىً لىٍىپ وۈزىتىذىغبٔال ثوٌىذىىۀّىس، خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرى جبڭ جىژجوڭٕىڭ ۋەتىٕىّىسگە ئبٍبق ثبضمبْ وۈٔىذىٓ ئېتىۋارەْ، 
ضەۋەپٍەرٔي ئۇٍذۇرۇپ چىمىرىػىپ ضۇٔئي -ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە ھەرخىً ثبھبٔە

غەوىٍذە ِۇتٍەق ئۈضتۈْ خىتبً ٔوپۇضي ٍبرىتىپ، دۇَٔب خەرىتىطي ۋە دۇَٔب 
تبرىخىٌ تىسىٍّىىٍىرىذىٓ ئۇٍغۇر ۋەتىٕي دېگەْ ثۇ ئۇلۇِٕي تبرىخىٌ، ِبددىٌ، 

ٔوپوش ۋە ِۀىۋىٌ جەھەتتىٓ توٌۇق ئۆچۈرۈپ تبغالغمب ثبر وۈچي ِەدۀىٌ، 
 . ثىٍەْ ئۇرۇٔۇپ وەٌگۀٍىگىٕي ئوچۇق وۆرۈپ ئبالالٍّىس

ٍېمىٕمي ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ ئبلىٍٍىرىّىس تەرىپىذىٓ ئىسچىً ضەي 
لبرىٍىپ وېٍىٕىۋاتمبْ ثۇ پبجىئەٌىه ئبلىۋىتىّىسٔي تېخىّۇ ئېٕىك تؤۇپ 

ٍېتىػىّىس ئۈچۈْ، ثىس ئبۋاي غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ٔوپۇضي 
زېّىٓ پەرق لىٍىۋاتمبْ ھەرخىً ضبٍٔىك ِەٌۇِبتالر -ھەلمىذىىي ئبضّبْ
 .تبرتىػالر ئۈضتىذە لىطمىچە توختۇٌۇپ ئۆتەٍٍي-ھەلمىذىىي تبالظ

ٔوپۇش ضىتبتىطتىىب ئۇضۇٌي جەھەتتىٓ ئبٌغبٔذا، ثبغمب ٔۇرغۇْ دۇَٔب 
جبِبئەتچىٍىىىگە ئوخػبظ، ۋەتىٕىّىس خەٌمىّۇ ئەزەٌذىٓ ئۆزٌىرىٕىڭ ئوِۇِىٌ 

ٔوپۇش ضبٔىٕي ئېٕىك ئوتتۇرىغب چىمىرىػمب ئۇٔچىٍىه جىذدىٌ ئېھتىَبجٍىك 
ثوٌۇپ وەتّىگەچىە، ئوْ تولمۇزىٕچي ئەضىرگە وەٌگىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمتب ثۇ 

ٍبوي ٔوپۇش ِەٌۇِبتىٕي جەھەتتە ِۇلىُ ثىر ٔوپۇش ضبٔىٕي ئېٍىع ئۇضۇٌىٕي 
. خۇالضىالپ چىممبٍٔىغي ھەلمىذە ثۈگۈٔگىچە ثىرەر ِەٌۇِبتمب ئىگە ئەِەضّىس

غۇٔذاق ئىىەْ، تبرىختىٓ ثۇٍبْ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ٔوپۇش ضىتبتىطتىىب ضبٍٔىك 
خىتبً -وېَىٓ ِبٔجۇ. ِەٌۇِبتٍىرى ثەوال ِۇجىّەي ثوٌۇپ وەٌگۀىذى
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تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٍېرىُ ِۇضتەٍِىىە ۋە ِۇضتەٍِىىىطي ھبٌىغب وىرىپ لبٌغبْ 
ۋالىتٍىرىّىسدىٓ ثبغالپ، ثۇ جەھەتتىىي ضىتبتىطتىىب لىٍىع ئىػٍىرى پۈتۈٍٔەً 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ راٍىغب لبراپ ئىػٍىٕىپ وېٍىۋاتمبچمب، ۋەتىٕىّىس 
خەٌمىٕىڭ ٔوپۇش ضبٔي ئىسچىً تۈردە وەضىىٓ ئىٕىبر لىٍىٕىع ٍبوي پەۋلۇٌئبددە 

ثوٌۇپّۇ ٍەتّىػىٕچي . ِۇثبٌىغە لىٍىٕىع ئبرىطىذا داۋاٌغۇپ وەٌگەْ ئىذى
ٍىٍالردىٓ ثبغالپ ئۆز وىػىٍىرىّىس تەرىپىذىٓ ٍوغۇرۇْ ئوتتۇرىغب چىمىپ 
ۋاضتىٍىك ٍوٌالر ثىٍەْ ضبٍٔىك ِەٌۇِبتالرٔي توپالپ ضېٍىػتۇرۇظ ۋە لبٍتب 

ھېطبپالغالردىٓ لوٌغب وەٌتۈرگەْ ۋاضتىٍىك ضىتبتىطتىىىٍىك رەلەٍِىرىگە 
ئبضبضٍىٕىپ ِۆٌچەرٌۀگەْ ِىٍٍىٌ ٔوپۇش ضبٔىّىس ثىٍەْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 

ئوْ ھەضطىگە ٍېمىٓ -ئېالْ لىٍغبْ ِىٍٍىٌ ٔوپۇش ضبٔىّىس ئوتتۇرىطىذا ثەظ
ئەِّب غۇٔي وېطىپ ئېَتىػمب ھەلٍىمّىسوي، . پەرلٍەر وۆرۈٌۈپ تۇرِبلتب

لۇٌٍۇق غبرائىتي ئبضتىذا، ۋەتىٕىّىسدىىي ِىٍٍىٌ ٔوپۇش ضبٔىّىس -ِۇضتەٍِىىە
ٍۀي، ثىس خىتبً . ِەڭگۈ ثىر ضىر ھبٌىتىذە ضبلٍىٕىپ وېتىۋېرىذۇ

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لوٌىذا لبٌغىٕىّىسدا، ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ٔوپۇضىّىسدىٓ ھېچىىُ 
 . ئېٕىك ِەٌۇِبت ئبالٌّبٍذۇ

ئۇٔذالتب، ثۈگۈْ ثىسگە ٔوپۇش ضبٔىّىسٔي ئېٕىك ئوتتۇرىغب لوٍۇظ ٔېّە 
 ئۈچۈْ غۇٔچىۋاال زۆرۈر ثوٌۇپ لبٌذى؟

ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ھەلىمىٌ ِىٍٍىٌ ٔوپۇش ضبٔىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇغتب 
وىػىٍىرىّىس ثىرلبٔچە خىً ِەلطەتٍەرگە ٍېتىع خىَبٌي ثىٍەْ ۋاضتىٍىك 

ضىتبتىطتىىىٍىك پبئبٌىَەتٍەرگە ئۆزٌىرىٕي ئۇرۇپ وەٌّەوتە دەپ پەرەز لىٍىػىّىس 
ثۇالرٔىڭ ئىچىذە ئەڭ تىپىه ثوٌغبٍٔىرىذىٓ ِۇٔذاق ثىرلبٔچە خىٍىٕي . ِۇِىىٓ

ئۇالرٔىڭ ثىرضي، خەٌمىّىسٔىڭ ھەلىمي ِىٍٍىٌ : وۆرضىتىپ ئۆتۈغىە ثوٌىذۇ
ئىػچي -ٔوپۇش ضبٔىٕي ئبغىبرىالظ ئبرلىٍىك ئولۇغۇچي لوثۇي لىٍىع، وبدىر

ئېٍىع، ئىختىطبدىٌ ۋە ِەِۇرىٌ تەلطىّبتالردا ئۆزٌىرىگە تېگىػٍىه ثوٌغبْ 
ئەلەٌٍي ھەلمىٕي تەٌەپ لىٍىػٕي ئۆزىگە ئبضبضٍىك ِەخطەت لىٍىػتىٓ ئوتتۇرىغب 

چىممبْ دېَىع ِۇِىىٓ؛ ٍۀە ثىر لىطىُ وىػىٍىرىّىس خەٌمئبراٌىك وىػىٍىه 
ھولۇق لبٔۇٍٔىرىٕىڭ لبٍطي ثىر ِبددىٍىرىذا ئىٕتبٍىٓ ِۇجىّەي لىٍىپ ئوتتۇرىغب 

لۇٍۇٌغبْ ٔوپۇضي ئوْ ِىٍَؤذىٓ وبَ ثوٌّىغبْ ثېمىٕذى ِىٍٍەتٍەرگە ئەروىٓ 
ئبۋازغب لوٍۇظ ٍوٌي ثىٍەْ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىپىٕي تؤۇٍذىىەْ دېگۀذەن 
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خبِخىَبٌالرغب ئۈِىذ ثبغٍىۋېٍىع ٍۈزىطىذىٓ ھەلىمىٌ ٔوپۇش ضىتبتىطتىىىٍىك 
ِەٌۇِبتالرٔي ئبغىبرىالظ ِەلطىتىذە ئوتتۇرىغب چىممبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ؛ ٍۀە 
ثىرلىطىُ وىػىٍىرىّىس ثوٌطب، ٔولۇي ئۆزىٕي چوڭ وۆرضىتىپ پو ئېتىۋېٍىػٕي 

لىسىك ٍېرى، . ِەلطەت لىٍىپ ثۇ ِەضىٍىگە لىسىمىپ لبٌغبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ
 پروگىراِّىطىٕي ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ‘تېٕچ ئەروىٍٕىىىە ئېرىػىع’ئۆزٌىرىگە ٍىگبٔە 

دېگەْ ثۇ ِەضىٍىگە ‘ ٔوپۇش ضبٔي’ھەرىىەت ِىسأي لىٍىػمبْ وىػىٍىرىّىس 
 . لىسىمىػتب ئبالھىذە گەۋدىٍىه ثوٌۇپ ئوتتۇرىغب چىمّبلتب

ئەضٍىذە، خىتبً دائىرىٍىرى پۈتۈٍٔەً ثىر پبرتىَە دېىتۆتۇرٌىغىذىىي 
ٔي ئىجرا لىٍىپ وەٌگەْ  (ضوتطَبٌىسَ)ِەرگەزىٌ دۆٌەتچىٍىه ضىَبضىتي 

ضەوطۀىٕچي ٍىٍالردىٓ ثۇرۇٔمي ئۆٌۈن تەلطىّبتچىٍىك ضىَبضىتىٕي 
ٍۈرگۈزىۋاتمبْ ۋالىتالردا، ِىٍٍىٌ ِۀپەئەتٍىرىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ تېٕچ 

غىىبٍەت لىٍىع ِەلطىتىگە دەٌىً ثوٌطۇْ دەپ، ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە ۋاضتىٍىك 
ئەِّب ثۈگۈٔىي وۈٔذە، خىتبً . ٔوپۇش تەوػۈرۈظ پبئبٌىَىتي ثبغالٔغبٔىذى

دائىرىطىذە ثبزار ئىمتىطبدىٌ ئىگىٍىگي ئبضبضىٌ ئىمتىطبدىٌ ضىَبضەت ثوٌۇپ 
 لب خبِخىَبي ‘تەڭ تەخطىّبتچىٍىك’ئۆزگىرىۋاتمبْ ثىر ۋالىتتب، ٍولۇرلىذەن 

ھبٌجۇوي، خىتبً . لىٍىػٕىڭ لىٍچىٍىىّۇ ئبضبضٍىرى لبٌّىذى دېَىع ِۇِىىٓ
تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي تەدرىجي ٍولۇتۇظ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبرٌىك 

پۇچمبلٍىرىغىچە خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍەر ئېمىّىٕي پەٍذا لىٍىپ، -ثۇٌۇڭ
ۋەتىٕىّىسٔي توٌۇق خىتبً ٍۇرتي ھبٌىغب وەٌتۈرۈغٕي ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ 

غۇڭب، خىتبً . ثىر ِەخطىذى لىٍىپ وەٌّەوتە-ئىسچىً تۈردە ئۆزٌىرىٕىڭ ثىردىٓ
تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ٔوپۇضىٕىڭ ھەلىمي ضبٔىٕي ئبغىبرىالپ، 

ثەزى لبٔۇٍٔىرىذا ثەٌگىٍۀگەْ ئىجتىّبئىٌ ٍبوي ِبددىٌ تەلطىّبتالردا ئۆزٌىرىگە 
ئبرتۇلچە ثبظ ئبغرىمي تېپىۋېٍىع، غۇٔىڭذەن ٍۀە خەٌمىّىسگە ثىر تۈرٌۈن روھىٌ 

جبضبرەت ثېرىپ لوٍۇغٕي ئەضال خبٌىّبً، ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ٔوپۇش رەلىّىّىسٔي 
ثۇٔذاق . ثەٌگىٍىه ثىر ضبٔذا چەوٍەپ تۇتۇغمب جېٕىٕىڭ ثېرىچە ئۇرۇٔىػىذۇ

ئۀە غۇٔذاق . ئۇرۇٔۇظ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب خبش ثوٌغبْ ثىر ِۇلەررەرٌىه
ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ٔوپۇش ضبٔي ئوْ ثىٍەْ لىرىك 
- ِىٍَوْ ئبرىطىذا، ضىتبتىطتىىب لبئىذىٍىرىگە لىٍچە ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبْ ثىر

 . زېّىٓ پەرق لىٍىذىغبْ ضبٔالر ئبرىطىذا داۋاٌغۇپ تۇرِبلتب- ثىرىذىٓ ئبضّبْ
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 ‘ٔوپۇش ضبٔىغب لبراپ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي تؤۇظ’خەٌمئبردىىي 
ِەضىٍىطىگە وەٌطەن، ٍېمىٓ لوغٕىّىس ثوٌغبْ پبوىطتبْ ثىٍەْ ھىٕذىطتبٕٔي 

! دۇَٔب جبِبئەتچىٍىگي ھەرگىسِۇ ٔوپۇش ضبٔىغب لبراپ ِۇضتەلىً لىٍىپ لوٍّىغبْ
خۇددى غۇٔىڭذەن، جۀوثي ئبفرىمب ٔېگىرٌىرى ثىٍەْ پەٌەضتىٓ ئەرەپٍىرى 

تبالپ ٍۈرگەْ جۀوثي ئبفرىمب ئبق تۀٍىىٍىرى ثىٍەْ ئىطرائىً -ئۆزٌىرىٕي ثۇالپ
ٍەھۇدىٍَىرىگە ٔىطجەتەْ ھەضطىٍەپ وۆپ ٔوپۇضمب ئىگە ثوٌۇپ تۇرضىّۇ، تب 

ثۈگۈٔگىچە ِۇضتەلىٍٍىغىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغتە دۇَٔب جبِبئەتچىٍىگىٕىڭ ٔوپۇش 
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، دۇَٔبدا . ضبٔي جەھەتتىىي لبٔۇٔىٌ ٍبردىّىگە ئېرىػەٌىگىٕي ٍوق

ٔوپۇضي ٔەچچە ٍۈزِىڭذىٓ ئبغّبٍذىغبْ ثىرِۇٔچە ِۇضتەلىً دۆٌەتٍەرِۇ ھەرگىس 
ٍۀي، ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ . ٔوپۇش ضبٔىغب ئبضبضەْ ِۇضتەلىً لىٍىٕغبْ ئەِەش

ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە، . ِىٍٍىٌ ٔوپۇش ضبٔي ھەرگىسِۇ ثبھبٔە ثوٌۇپ ثېرەٌّەٍذۇ
ثىرەر تۇپرالٕي تەدرىجي ئىگەٌٍىۋېٍىػٕىڭ ئەڭ چىمىّطىس چبرىطي، ضۇٔئىٌ 

ثۇٔىڭغب تىپىه . ٔوپۇش ٔىطجىتىٕي ئۆزگەرتىۋېتىع ۋاضتىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىػتۇر
تبٌمبْ -لىٍىپ ئىطىرائىً دۆٌىتىٕىڭ ِەٍذأغب وېٍىػي، ثوغٕبق دۆٌىتىٕىڭ وۈوۈَ

لىٍىپ ثۆٌىۋېتىٍىػي، ضىپرۇش ئبرىٍىٕىڭ گىرىىٍەغتۈرۈٌىػي ٍبوي چىچۀىطتبْ 
دېڭىسى  (ھەزەر)لبتبرىذىىي وبپىبز ئەٌٍىرى ثىٍەْ لىرىُ، تبتبرىطتبْ ۋە وبضپي 

ثوٍىذىىي ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئۈضتۈْ رۇش ٔوپوضي ھبٌىغب وەٌتۈرۈٌۈپ رۇضطىَە 
خۇددى . تەۋەضىذە لبٌذۇرۇٌىػي لبتبرٌىمالرٔي ِىطبي لىٍىپ وۆرضىتىع ِۇِىىٓ

غۇٔىڭذەن، ٔۇرغۇٍٔىغبْ غەرلىٌ ٍبۋرۇپب ۋە ئورتب ئبضَب ٍېڭي دۆٌەتٍىرىّۇ ئۀە 
غۇٔذاق ضۇٔئي رۇضالغتۇرۇٌغبْ دۆٌەتٍەر ثوٌغبچمب، تب ھبزىرغىچە ثۇٔىڭ 

 .ضبٔجىغىٕي تبرتىپ وەٌّەوتە
ثىس ثۇ ٍەردە ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ٔوپۇش ضبٔي ۋە ئۇٔىڭ خبراوتېرىٕي 

ثۇ ھەلتە ٔوپۇضىّىسغب . ئىٕچىىىٍەپ ئوٌتۇرۇغٕي ئۆزىّىسگە ۋەزىپە لىٍّبٍّىس
لىسىممۇچي ٔۇرغۇٍٔىغبْ ِۇتەخەضطىص، ضىَبضىَوْ، ئبخجبراتچي ۋە غەخطي 

ثىسٔىڭ ثۇ ٍەردە . لىسىممۇچىٍىرىّىس ٍېتىپ ئبغمىچە ِەٌۇِبتالرٔي ثېرىپ وەٌّەوتە
تەوىتٍەٍذىغىٕىّىس غۇوي، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ٔوپۇضي ِەٍٍي ئوْ 

ِىٍَوْ ثوٌطۇْ ٍبوي لىرىك ِىٍَوْ ثوٌطۇْ، ۋەتىٕىّىسٔي ِۇضتەلىً لىٍىع 
ئۈچۈْ وۈرەغىە ئبتٍىٕىع ۋە ئبخىرلي غەٌىجىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغتە ٍېتىپ 

 ! ئبغمىچە ئبدەَ وۈچىگە ئىگىّىس
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ثۇ ٍەردە، ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۆرۈغىّىس جەرٍبٔىذا، ثەزىٍەر 
خەٌمىّىسٔي لورلۇتۇپ تەرغىپ لىٍىپ ٍۈرۈغىىٕىذەن ھەرگىسِۇ ثىر ِىٍَبردتىٓ 
ئبرتىپ وېتىۋاتمبْ ثبرٌىك خىتبٍالر ثىٍەْ جەڭ لىٍىػمب ِەججورٌىٕىع دەٍذىغبْ 
ِەضىٍىٕىڭ ِەۋجۇت ئەِەضٍىىىٕي، ئەوطىچە ۋەتىٕىّىسگە لبرىتب ٍبِبْ ٔىَەتتە 
ثوٌىۋاتمبْ ٔەچچە ِىٍَوْ، ھەتتب ثەٌىىُ ٔەچچە ٍۈزِىڭال خىتبً تبجبۋۇزچىطي 
ثىٍەْ جەڭ لىٍىذىغبٍٔىغىّىس ۋە ئۇالرٔي چولۇَ ٍېڭىپ چىمبالٍذىغبٍٔىغىّىسغب 

غۇٔىڭذەن ٍۀە ٍولۇرلىذەن ٔوپۇش . لەتئىٌ ئىػىٕىػىّىسٔىال تەوىتٍەٍّىس
ووز لىٍىپ ِىٍٍىٌ ِۀپەتىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە ثوٌىذۇ دەپ -ضبٔىّىسٔىال ووز

تەرغىپ لىٍغۇچىالرٔي ٍېڭىچە تۈش ئبٌغبْ ِۇرەضطەچىٍەرٔىڭ، ثىسگە تەۋە 
ثوٌّىغبْ دېّووراتىَە، وىػىٍىه ھولۇق، دۇَٔب لبٔۇٍٔىرى دېگۀذەوٍەردىٓ تبِبدا 

 وىػىٍىرىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ‘تېٕچٍىمپەرۋەر’ثوٌغۇچي خىَبٌپەرەش 
ھەرىىىتىّىسدە تۇتمبْ ئۆز خەٌمىگە تبٍىٕىػٕىڭ ئەوطىچە چەتئەي وۈچٍىرىگىال 

ئۈِىذ ثبغالٍذىغبْ دەٌالٌالرچە، دۇَٔبٔي ئبٍٍىٕىپ تىٍەِچىٍىه لىٍىع ٍوٌىٕىڭ ثىر 
ھبٌجۇوي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِىٍَوْ . ئىپبدىطي دەپال لبرىػىّىس ِۇِىىٓ

وىػىٍىه ِۇٔتىسىُ لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچي لوغۇٔىغب، ضبٌجىذەن لبدىٍىۋاٌغبْ 
ِىٍَؤٍىغبْ وۆچّەْ لبرالچىٍىرىغب، فبغىطت تبجبۋۇزچي ھبوىّىَىتىگە ٍبٌغۇز 

ٔوپۇش ضبٔىّىسٔي ھەرلبٔچە ووزىر لىٍىپ وۆرضەتطەوّۇ، خىتبً 
 !تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لىٍىّۇ تەۋرەپ لوٍّبٍذۇ

چبرىالردىٓ پبٍذىٍىٕىذىغبٔال -ثىسٔىڭ ٔوپۇضىّىس، ئەڭ ِۇۋاپىك ئۇضۇي
تۈوۈش -ثوٌىذىىۀّىس، ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تەي

 !لوغالپ چىمىرىػىّىسغب ٍېتىپ ئبغىذۇ، خبالش
ِەضىٍىٕىڭ تۈگۈٔي ٔوپۇضىّىسٔىڭ لبٔچىٍىه ضبٔغب ٍەتىۀٍىگىذە ئەِەش، 

ثەٌىي ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لبٔچىٍىه ضبٔغب 
ٍەتىۀٍىگي، ثۇ دۈغّەْ لبٔذاق لىٍىپ ثۇ ھبٌەتىە وېٍىۋاالٌىذى، ئۇالر ٍۀە 

ضۇٔئي وۆپىَىع ئبرلىٍىك ٔەگە ثبرِبلچي، دۈغّىٕىّىسٔىڭ تبرلىٍىع ئەھۋاٌي، 
وەضىپي ئەھۋاٌي، ئىمتىطبدىٌ ئەھۋاٌي، لۇراٌٍىك وۈچ ئەھۋاٌي، ثىٍىُ وۈچي، 

ضۇٔئي ۋە تەثىئي وۆپىَىع ئېھتىّبٌٍىمٍىرى، ئبجىس ٔولتىٍىرى، لورلۇتۇظ 
ٔولتىٍىرى، زەرثە ثېرىػىە ثوٌىذىغبْ ٔولتىٍىرى، ئېھتىَبت لىٍىػمب تىگىػٍىه 

دېگۀذەن ِەضىٍىٍەر ثىس ... ٍەرٌىرى، پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ ئىّىبٍٔىرى، 
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ئۈچۈْ دائىُ دىممەت لىٍىػمب تىگىػٍىه تېخىّۇ ِۇھىُ ضىتبتىطتىىب ِەضىٍىٍىرى 
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئبزادٌىغي ثىسٔىڭ ٔوپۇش ضبٔىّىسغب . ثوٌۇپ ئبٌذىّىسدا تۇرِبلتب

ئەِەش، ثەٌىي دۈغّەْ وۈچٍىرىٕىڭ لبٍطي دەرىجىذە ئىىۀٍىگي، ئۇالرٔي 
لوغالپ چىمىرىع ئۈچۈْ ٔېّىٍەرگە ئېھتىَبجىّىس ثبرٌىغي، خەٌمىّىس ثۈگۈْ ئبۋاي 

لبٍطي دۈغّەْ وۈچٍىرىگە ئوڭۇغٍۇق ۋە ئۆٔۈٍِۈن زەرثە ثېرىع پۇرضەتٍىرىگە 
ئىگە ئىىۀٍىگي، ثۇ دۈغّەْ وۈچٍىرىٕي تەدرىجي لوغالپ چىمىرىػىّىس ئۈچۈْ 

ئىػٕي ئبۋاي ٔەدىٓ ۋە لبٔذاق غەوىٍذە ثبغٍىػىّىس ِۇِىىٍٕىگىٕي تېپىپ 
 .چىمىػىّىسغب زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌۇپ تۇرِبلتب

ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئېٍىپ لبرىغىٕىّىسدا غۇٔىّۇ ئېچىٕىپ تۇرۇپ تەوىتٍەغىە 
ِەججورِىسوي، ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضبٔي ٍېرىُ 

گە ئوٌتۇرۇظ وۈٍٔىرىّىسدە ئەٌٍىه ‘ ئۈرۈِچي تېٕچٍىك ضۆثىتي’ئەضىر ئبۋاٌمي 
ِىڭغىّۇ ٍەتّەٍذىغبْ، ثۇٔىڭ ئەوطىچە خەٌمىّىس ٔوپۇضىٕىڭ ٔەچچە ِىٍَؤالر 
ثىٍەْ ھېطبپٍىٕىپ، تبجبۋۇزچي دۈغّەْ ٔوپۇضىذىٓ ٍۈز ھەضطىذىّٕۇ ئبرتۇق 

ھبٌذا ئىىۀٍىىىٕي ھەضىرەت ثىٍەْ ئەضٍىػىّىس ۋە ثۇ ئىجرەتٍىه خبتبٌىغىّىسٔي 
ثۇٔچە ئبز لبٌغبْ دۈغّۀٕىڭ . ھەرگىسِۇ ئىطىّىسدىٓ چىمبرِبضٍىغىّىس وېرەن

ٔەچچە ٍۈز ھەضطە وۆپىَىپ، ثۈگۈٔىىذەن ئوْ ِىٍَؤذىٓ ئېػىپ وېتىۋاتمبْ 
ئىٕتبٍىٓ خەۋپٍىه ِىٍٍىٌ تەھذىت ھبٌىغب وېٍىپ لبٌغبٍٔىغي ئۀە غۇٔذاق 

 !ٔوپۇش ئوٍۇٍٔىرىغب دەضطەپ وەتىۀٍىگىّىسٔىڭ ئبچچىك پبوىتي
دىٓ ئبۋاي ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً ‘ ئوْ ثىر ثىتىُ’غۇ لېتىّمي 

تبجبۋۇزچىٍىرى ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا ِەِۇرىٌ ئەِەٌذار، ضبلچي، لۇراٌٍىك لوغۇْ، 
 ‘ِبثۀسىخبٔىچي-ئەپَۇٔىەظ’گۆرۆوەظ، ضودىگەر ۋە چىرىگەْ -ھبٍبٔىەظ

ئۇالرٔىڭ لۇراٌٍىك لوغۇٔىّۇ چېگرا ِۇداپىئە . غەوٍىذىال تبرلىٍىپ ٍۈرەتتي
ئەضىەرٌىرى غەوٍىذىال ثوٌۇپ، داال ئبرِىَىطىٕىڭ تبٍىٕي ٍوق، جەِئي ضبٔىّۇ ئوْ 

. ِىڭغب ٍەتّەٍذىغبْ چىرىگەْ، جەڭگىۋارٌىغي ٍوق چېچىالڭغۇ ئەضىەرٌەر ئىذى
لۇراٌٍىك وۈچٍىرىٕىڭ ِۇتٍەق وۆپچىٍىگي جۀوثىٌ ۋە غەرلىٌ ۋىالٍەتٍىرىّىسٔي، 

ئەٍٕي ۋالتىذىىي پبٍتەخت ئۈرۈِچىٕي تىسگىٍٕەپ تۇرۇظ ئۈچۈٔال 
ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ، ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ئبرِىَىطي 

ثۈگۈٔىي وۈٔذە  –ثىٍەْ تىروىػىع ئۈچۈْ ِبٔبش دەرٍبضىٕىڭ غەرلىٌ لىرغىمي 
غب چۈغىۈْ _ ِىٍٍىتىّىسگە ئېغىر ئبھبٔەت ثوٌۇپ تۇرغبْ غىخۀسە غەھىرى 
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تۈزگەْ ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔىڭ لبرغىطىغب ئىۋەرتەٌىگەْ وۈچٍىرى ثەظ ِىڭغىّۇ 
ئەٍٕي ۋالتىذا خىتبٍالر دۆٌىتىذە ٍبپؤالردىٓ ئەِذىال لۇتۇٌىۋاتمبْ . ٍەتّەٍتتي

ثوٌىػىغب لبرىّبً، ئىچىي جەھەتتە ِىٍٍەتچي خىتبٍالر ۋە ووِّۇٔىطت خىتبٍالر 
دەپ ئىىىي دۈغّەْ الگىرىغب ثۆٌۈٔۈپ، ئىچىي ئۇرۇظ پبتمىمىغب پېتىپ لبٌغبچمب، 

خىتبٍذىٓ ۋەتىٕىّىسدىىي تبجبۋۇزچي خىتبٍٍىرى ئۈچۈْ ِەٍٍي چۇڭچىڭ 
تەرەپتىٓ ٍبوي ٍۀئەْ تەرەپتىٓ ثوٌطۇْ ٍبردەِگە ئەضىەر ئىۋەرتەٌىػىّۇ ٔبتبٍىٓ 

 .ثىر ۋەزىَەتتە ئىذى
ئۀە غۇٔذاق پبٍذىٍىك پۇرضەتتە تۇرىۋاتمىٕىّىسدىّۇ، ثىسٔىڭ ثىر لىطىُ 

ئەٌٍىه ِىڭ وىػىٍىه جەڭ وۆرگەْ -تەضىر دائىرىطي ثبر ئەرثبپٍىرىّىس لىرىك
ثىس تۆت ٍۈز ئەٌٍىه ِىٍَوْ ٔوپۇضٍۇق ثۈٍۈن ”ئبرِىَىّىسٔىڭ ثوٌىػىغب لبرىّبً، 

خىتبً ئىّپىرىَىطىگە لۇراي وۈچىّىس ثىٍەْ لبرغي چىمىپ ھەرگىس تەڭ 
ئىىىي ھەپتىٍىىال -دېَىػىپ، خەٌمىّىسٔي ِەغٍۇپ ثوٌىۋاتمبْ، ثىر“ وېٍەٌّەٍّىس

. ئۆِۈرى لبٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ضۇٌھي لىٍىػمب ِەججورالغمبٔىذى
ٍۀي، ئەٍٕي ۋالتىذا ۋەتىٕىّىس ٔوپۇضي ئبٌذىذا ثىر پىرضۀتىىّۇ توغّبٍذىغبْ 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي وۆپتۈرۈپ وۆرضىتىػىپ، ثىس گوٍب خىتبٍغب تبجبۋۇز لىٍىپ 
وىرىپ ٍېرىُ ِىٍَبردلب ٍېمىٓ خىتبٍٕىڭ ئورتبق لبرغىٍىمىغب دۈچ وېٍىپ 

لېٍىۋاتمىٕىّىسدەن لورلۇٔۇچٍۇق خىَبٌي ِۀسىرىٕي ٍبرىتىػىپ خەٌمىّىسٔي ۋە ثىر 
لىطىُ ضبددا رەھجەرٌىرىّىسٔي لورلۇتۇغمبْ ئەرثبثٍىرىّىس، دەي ثۈگۈٔىىذەن 

ثۈگۈّٔۇ ثۇ لىٍىغىٕي تەورارالۋاتمبْ !  ٔي وۆتۈرۈپ چىمىػمبٔىذى‘ٔوپۇش ئوٍۇٔي’
 ئەرثبثٍىرىّىسٔىڭ ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك ‘تبرىخىٌ تېٕچٍىمپەرۋەر’

ثىس ثىر ٍېرىُ ِىٍَبرد خىتبٍٕي ئۆزىّىسگە دۈغّەْ لىٍىۋېٍىپ ”ئەگەغىۈچىٍىرى 
ھېچمبٔذاق ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّەٍّىس، غۇڭب غەرتطىس تۈردە تېٕچٍىك ٍوٌي ثىٍەْ 

دەپ، خەٌمىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ “ ھەرىىەت لىٍىػتب چىڭ تۇرۇغىّىس وېرەن
 ! ِۇضتەلىٍٍىك جەڭگىۋارٌىك روھىٕىڭ ئوٌغبٍتىٍىػىغب ضوغۇق ضۇ ضېپىػّەوتە

ئەجىجب، ثىسٔىڭ ئبرىّىسدا خىتبٍغب تبجبۋۇز لىٍىپ ثىر ِىٍَبرد خىتبٍغب ئۇرۇظ 
 ثبر وىػىٍىرىّىس ثبرِىذۇ؟ ‘ لبرا ٔىَىتي’ئېالْ لىٍىع 

ثىس پەلەت ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ ٔەچچە ِىٍَوْ خىتبً ! ٍبق
ھە دېطىال ِۀتىمىٍەر ثىٍەْ ! تبجبۋۇزچىٍىرىٕىال لوغالپ چىمبرِبلچىّىس
 ئەرثبثٍىرىّىسٔىڭ ٍولۇرىمي ‘تېٕچٍىمچي’خەٌمىّىسٔي ئبگبھالٔذۇرۇپ وەٌگەْ ثۇ 
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: تەھذىتٍىرىٕي ئۇالرٔىڭ ئۆز ِۀتىمىٍىرى ثوٍىچە غۇٔذاق چۈغۀطەن ثۇالِذۇ
ثىس تبرىختب خىتبٍالرغب تەضٍىُ ثوٌۇپ ئىٕتبٍىٓ توغرا ٍوي تۇتمبٔىذۇق، ِبٔب ئۀذى ”

ىّىسدىٓ ٍېٕىۋېٍىع خىَبٌىذا ‘ ئبپپبق ٍوي’ئىػىّىس ئبخىرٌىػبً دەپ لبٌغبٔذا ثۇ 
 “!ثوٌّبٍٍي

 ئەرثبپٍىرىّىسٔىڭ وىٍّەردىٓ تۈرٌىٕىپ ‘تېٕچٍىمچي’ئۀذى ثىس، ثۇ 
 :وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي تېخىّۇ ئېٕىك وۆرِەوتىّىس

ھېچمبچبْ ضبدىر پبٌۋأذەوٍەرگە ِىٍٍىٌ ‘ ٍەتتە لىسٌىرىُ’تبرىختب، 
ئەِّب ضبدىر . جبضبرىتىٕي ثىۋاضتە ۋەضىَەت ثىٍەْ ِىراش لبٌذۇرِىغبٍٔىغي ئېٕىك

پبٌۋاْ ثۇ جبضبرەتٕي ۋاضتىٍىك ٍوٌالر ثىٍەْ ِىراش لىٍىپ داۋاِالغتۇراٌىغبٔىذى؛ 
خۇددى غۇٔىڭذەن، ضبدىر پبٌۋإٔىڭ ئىطّىٕي ئۇخالپ چۈغىذىّۇ ئبڭالپ 

ثبلّىغبْ تۆِۈر خەٌىپىچىٍىرىّىس ثۇ جبضبرەتٕي ٍۀە غۇٔذاق ۋاضتىٍىك ٍوٌالر 
ثىرىطي ثىٍەْ -ثىٍەْ ِىراش لىٍىپ ئېٍىپ داۋاِالغتۇراٌىغبٔىذى؛ ثۇ ِىراش، ثىر

ثىۋاضتە ثبغٍىٕىػي ثوٌّىغبْ ٍبوي ثىۋاضتە ۋەضىَىتي ثوٌّىغبْ ھبٌذا غوجبَ ٔىَبز 
ھبجىچىالر تەرىپىذىٓ، غېٕي ثبتۇرچىالر تەرىپىذىٓ، ئبخۇٔوپچىالر تەرىپىذىٓ، 

ثبرىٓ لەھرىّبٍٔىرى تەرىپىذىٓ، ئۈرۈِچي تۇٔجي ئبپتوۋۇز پبرتالتمۇچىالر 
ثۇ، تبرىخٕىڭ زاِبْ ٔىطپىٍىك . ئىسچىً داۋاِالغتۇرۇپ وېٍىّٕەوتە... تەرىپىذىٓ، 

 دەٍذىغبْ ٍوغۇرۇْ ‘پبراٌٍىٍٍىك لبٔۇٔي’لبٔۇٔىٕىڭ ثىر غەوٍي ثوٌغبْ 
 . لبٔۇٔىَىتىٕىڭ ِۇلەررەر ئىپبدىطي

ثۇٔذاق لبٔۇٔىَەت لبرىغبٔذا ضەٌجىٌ جەھەتٍەردىّۇ ئۆز ئىپبدىطىٕي تبپطب 
وېرەن؟ ئبپپبق غوجب ۋەتەْ خبئىٍٕىغىٕي ھەرگىسِۇ ٔىَبزثەگىە ثىۋاضتە ِىراش 

ئەِّب ئۇٔي ٔىَبزثەگ داۋاِالغتۇراٌىذى؛ . لىٍىپ لبٌذۇرِىغبٍٔىغي ئېٕىك ئىذى
ٔي ضۇٌھىچىالر لبٔذاق لىٍىپ ئۆتىۈزۈپ ئېٍىػتىىىٓ، ‘ ِىراضي’ٔىَبزثەگٕىڭ 

تۆِۈر خەٌىپە دەۋرىذە، ثىرىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذە، ئىىىىٕچي 
-جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذە ۋە ووِّۇٔىطتالر ئىػغبٌىَىتي دەۋرىذىّۇ ثۇ ِىراش ثىر

ثىرضىگە تۈپتىٓ ئوخػىّبٍذىغبْ وىػىٍەر تەرىپىذىٓ داۋاِالغتۇرۇپ 
 ِىراضچىٍىرى خەٌمىّىسٔي ‘ئبپپبق غۇجب’ِبٔب ثۈگۈْ، ئۀە غۇ . وېٍىٕگۀىذى

ِىراضچىٍىرى ‘ ئبپپبق غوجب’ھەتتب ثۈگۈٔىي ! چىڭ لبِبٌالپ تۇتۇپ تۇرِبلتب
دېّووراتىَە، وىػىٍىه ھولۇق، دۇَٔب تېٕچٍىغي، ٍەر غبرى ِۇھىتىٕي ئبضىراظ، ’

لبْ تۆوۈٌۈغىە لبرغي تۇرۇظ، ئىٍىُ ثىٍەْ ئبزاد ثوٌۇظ، پبراۋأٍىك ثىٍەْ ئبزاد 
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ثوٌۇظ، چەتئەي ھىّبٍىطىگە تبٍىٕىپ ئبزاد ثوٌۇظ، خىتبٍغب تبٍىٕىپ ئبزاد ثوٌۇظ، 
ٔوپۇش ضبٔىّىسٔي داۋراڭ لىٍىپ ئبزاد ثوٌۇظ، ئىجبدەت ثىٍەْ ئبزاد ثوٌۇظ، 

-ئەخاللىٌ پەزىٍەتٍىرىّىس ثىٍەْ، ئبق وۆڭۈٌٍۈوٍىگىّىس ثىٍەْ، ِىھّبْ
‘ ...ئۇضۇي ضۀئەتچىٍىگىّىس ثىٍەْ ئبزاد ثوٌۇظ، -دوضتٍىغىّىس ثىٍەْ، ٔبخػب

دېگۀذەن ئبپپبق غوجب ھەرگىسِۇ ئەلٍي ٍەتّەٍذىغبْ زاِبٔىۋى تۈضٍەرگە 
ثىرضىگە تۈپتىٓ ئوخػىّبٍذىغبْ دەرد تۆوىۈچىٍەر گۇروھي ۋە -وەٌتۈرۈپ، ثىر

ئبغىبرە خبئىٕالر گۇروھىذىٓ ئىجبرەت ئىىىي زىت الگىرغب  ثۆٌۈٔۈپ 
 !داۋاِالغتۇرِبلتب

ثوٌۇپّۇ ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ ئبالھىذە داۋراڭالر ثىٍەْ داۋاَ لىٍىپ 
تېٕچٍىك ضۆھجەت ’، ‘ئبپتؤوِىَە ئۇٍۇٔي’، ‘ٔوپۇش ئوٍۇٔي’وېٍىۋاتمبْ ثۇ خىً 

 لبتبرٌىمالر ‘دېپٍوِبتىه پبئبٌىَەت ئوٍۇٔي’، ‘تېٕچ پبئبٌىَەت ئوٍۇٔي’، ‘ئوٍۇٔي
ثىٍەْ خەٌمىّىس لبٍّۇلتۇرۇٌۇپ، ئەٌٍىه ِىڭغىّۇ ٍەتّەٍذىغبْ خىتبً 

تبجبۋۇزچىالر ٔوپۇضىٕىڭ ثۈگۈٔىي ئوْ ِىٍَؤذىٓ ئېػىپ وېتىۋاتمبْ 
لورلۇٔۇچٍۇق ۋاثب ھبٌىغب وېٍىۋېٍىػىغب ئىذىَىۋى ئبضبش ٍبرىتىپ، خەٌمىّىسٔىڭ 

ئىىىىٕچي . ضۈوۈت لىٍىپ ئوٌتۇرۇغىغب ثىۋاضتە ضەۋەثچي ثوٌۇپ ثەردى
تبغمي -جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ ۋالىتٍىك ھۆوۈِىتي دەۋرىذە ھەرخىً ئىچىي

الرٔىڭ ِەججورٌىػي ثىٍەْ چبلّبق تېسٌىگىذە ھۇجۇَ لىٍىپ ‘ ضبالچي-ضۇٌھي’
تېسٌىىتە ئبخىرلي غەٌىجىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغتەن ئۆز دەۋرىٕىڭ ئەڭ توغرا 

ضىتراتىگىَىطىٕي تبٌٍىۋاٌغبْ لۇِبٔذأٍىرىّىسٔي ئۇرۇظ توختىتىپ خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لبٌذۇق وۈچٍىرى ثىٍەْ تېٕچٍىك ضۇٌھىطىگە 

ئوٌتبرغۇزىٍىۋاتمبْ وۈٍٔەر،  خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي ِەھػەر 
ئۇ وۈٍٔەردە ۋەتىٕىّىس ثىٍەْ خىتبً ئبرىطىذىىي ثىر ٍېرىُ ِىڭ . وۈٍٔىرى ئىذى

-وىٍوِېتىرٌىك چۆي ٍوٌىذا تۈزۈگىرەوّۇ ثىرەر تبغَوي ثوٌّىغبْ، ھەِذە ئىچىي
تبغمي ئۇرۇظ پبالوىتىذىٓ لۇتۇالٌّبً وېٍىۋاتمبْ خىتبٍالرٔىڭ ئىمتىطبدىٌ 

ئەھۋاٌىّۇ چېىىذىٓ ئبغمبْ ۋەٍرأە ئەھۋاٌذا تۇرۇۋاتمبچمب، ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز 
لىٍىپ وىرىع ئۈچۈْ ٍوي ٍبضبظ، ٍېتەرٌىه لبتٕبظ ۋاضتىطي ۋە ٍوي خىراجىتي 

غۇٔذاق ئەھۋاي ئبضتىذىىي . تەٍَبرالظ ئىّىبٔىَەتٍىرىّۇ ٍوق دېَەرٌىه ئىذى
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇ ئۇزۇْ ِۇضبپىٕي خىتبٍالرٔىڭ ئۀئۀىطي ھبٌىغب 

وەٌگەْ ئەپىەظ وۆتۈرۈپ پىَبدە ِېڭىػىغب ِەججۇر لبٌغبچمب، تېٕچ دەۋىرٌەردىّۇ 
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تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرىٕىڭ ضبٔي ٍىٍىغب 
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ئەٍٕي ۋالتىذىىي . ٍىگىرِە ِىڭذىٓ ئېػىپ ثبلّىغبٔىذى-ئوْ

ۋەتىٕىّىس ئىمتىطبدىٌ ئەھۋاٌىّۇ ثەوال ٔبچبرالغتۇرىۋېتىٍگۀٍىگي، ۋەتىٕىّىسگە 
- ثبضتۇرۇپ وىرىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕىڭ تۇراٌغۇضي، وىَىُ

ئىچّىگي لبتبرىذىىي ئەلەٌٍىٌ ھبٍبتٍىك تەٌەپٍىرىّۇ توٌۇق -وېچىگي، ٍېّەن
وبپبٌەتىە ئىگە ثوٌّىغىٕي ئۈچۈْ، ۋەتىٕىّىسگە زور وۆٌەٍِەپ ٍەرٌىػىۋېٍىع 

ئەٍٕي ٍىٍالردا ۋەتىٕىّىس خىتبٍالر ئۈچۈْ . ئىّىبٔىَەتٍىرىّۇ ٍوق دىَەرٌىه ئىذى
ٔولۇي ھەرثىٌ ِۇداپىئە ثوغٍۇغي روٌىٕىال ئوٍٕبظ ثىٍەْ چەوٍىٕىپ لبٌغىٕي 

ئۈچۈْ، ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇ زېّىٕذا 
لبٔچىٍىه ٍەر ئبضتي ۋە ٍەر ئۈضتي ثبٍٍىك ِۀجەٌىرىٕىڭ ثبرٌىغىٕىّۇ ثۈگۈٔىىذەن 

غۇ ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ ۋەتىٕىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى . ئېٕىك ثىٍّەٍتتي
تبالڭ لىٍىپ تۇٍۇلطىس ثېَىۋېٍىع، خىتبٍذىىي جىٕبٍي جبزاٌىرىذىٓ -ئۈچۈْ ثۇالڭ

ٍېغىٍىمٍىرىذىٓ، تەثىئي ۋە ضۇٔئي ئبپەتٍەردىٓ لېچىع، -ٍبوي ھەرخىً ئۇرۇظ
ئەِەٌذارٌىك ئبضبضىٕي تىىٍىۋېٍىع لبتبرىذىىي ۋالىتٍىك ِۇدداٌىرى ثىٍۀال 

وېٍىۋاتمىٕي ئۈچۈْ، ۋەتىٕىّىسدە ئەۋالت لبٌذۇرغىچە ِبوبٍٔىػىۋېٍىع خىَبٌىغىّۇ 
غۇ ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ، ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىىي ثۇ . زادىال وېٍىپ ثبلمبْ ئەِەش

خىتبً تبجبۋۇزچي ثۇالڭچىٍىرى ئەٍٕي ٍىٍالردا ضۇٔئي وۆپىَىع ٍبوي تەثىئي 
وۆپىَىػٕىڭ لىٍچە غبرائىتٍىرىغب ئېرىػەٌّەً، ئوِۇِىٌ ضبٔىٕي ھېچمبچبْ 

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ . ٍۈزِىڭغب ٍەتىۈزەٌىگەْ ئەِەش ئىذى
لوٌىذىىي ثبٍٍىمالردىٓ ئۆزٌىرىال پبٍذىٍىٕىػٕي ِەلطەت لىٍغبٍٔىغي ئۈچۈْ، 

ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىىي ٍەرٌىه غبٌچىالرٔي ئۆزٌىرىگە غىرىه لىٍّبق تۇرِبق، ھەتتب 
ٍېڭىذىٓ تبجبۋۇز لىٍىپ وېٍىذىغبْ خىتبً رىمبثەتچىٍىرىٕىڭ ضۇٔئي وۆپىَىپ 

ثۇِۇ ئۇالرٔىڭ ضۇٔئي . وېتىػىگىّۇ لىسغىٕىپ ئەضال ٍوي لوٍۇغّىغبٔىذى
 .وۆپىَىػىٕي ۋاضتىٍىك چەوٍەپ تۇرِبلتب ئىذى

جبڭ جىژجوڭ، ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرىٕىڭ وەٌگۈضي ئىطتىمجبٌىٕي، ٍەر ئبضتي 
ثبٍٍىك ئېھتىّبٌٍىمٍىرىٕي، خەٌمئبراٌىك ضىتراتىگىَىٍىه ئورٔىٕي وۆرگۀذەن 

تۈگىّەش ئۇرۇظ ٍېغىٍىمٍىرى، تەثىئي -ئەڭ ِۇھىّي ۋەتىٕىذە پۈتّەش. لىٍىذۇ
ۋە ضۇٔئي ئبپەتٍەر، ِەِورىٌ ئىمتىذارضىسٌىغىذىٓ پەٍذا ثوٌغبْ ضۇٔئي 

ٔبِىراتچىٍىك لبتبرىذىىي ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ ِىٍَؤٍىغبْ خىتبٍالرٔىڭ 
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ٍۇرتٍىرىغب پېتىػّبً لېٍىۋاتمبٍٔىغىٕىڭ وەٌگۈضي تەھذىتىٕي چۈغۀگەْ ثۇ 
ھېٍىگەر جبٌالت، ھىتٍېرٔىڭ ٔېّىطالرغب ٍېڭي ِىڭ ٍىٍٍىك ھبٍبتٍىك ِبوبٔي 

ئبختۇرغىٕىذەن، ۋەتىٕىّىسٔي خىتبٍٕىڭ ھبٍبتٍىك ِبوبٔي ٍىتەرضىسٌىگي ۋە ٔوپۇش 
ٍۈوىذىٓ لۇتمۇزۇغتب ئەڭ ئىطتىمجبٌٍىك ٍېڭي ِبوبْ ئىىەْ دەپ وەغىپ لىٍىػي، 

غوۋېٕىطت . ۋەتىٕىّىسگە ھەلىمي ئبپەتٕىڭ ثبغٍىٕىع ضېگٕبٌي ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى
جبڭ جىژجوڭ، ۋەتىٕىّىسٔي ٔولۇي ھەرثىٌ ٍبوي دېپٍوِبتىَە ثوغٍۇغي ضۈپىتىذە 
پبٍذىٍىٕىع ِەلطىتىذىٓ ھبٌمىپ، پۈتۈٍٔەً خىتبً ٍۇرتي ھبٌىغب وەٌتۈرىۋېٍىع 

. ِۇدداضي ثوٍىچە ۋەتىٕىّىسٔي توٌۇق ٍۇتىۋېٍىع پىالٔىٕي تۈزۈغىە وىرىػىذۇ
ئەٍٕي ۋالتىذا، ئەڭ خەتەرٌىه دۇَٔبۋى ھەرثىٌ وۈچ ھبٌىتىگە وېٍىۋاتمبٍٔىغي 
وۆرۈٔۈپال تۇرغبْ ضوۋېت رۇضطىَىطىٕىڭ تەھذىتىذىٓ ضبلٍىٕىع، جۀۇثتب 

ئېٕگىٍىس ئىتتىپبلذېػي ثىٍەْ ثىۋاضتە ِۇٔبضىۋەتتە ثوٌۇظ ۋە غبرائىت ٍبر 
ثەرگىٕىذە غەرة دۇَٔبضي ثىٍۀّۇ ئىمتىطبدىٌ ِۇٔبضىۋەت تىىٍەغتە لەدىّمي 

ٍىپەن ٍوٌىذىٓ ٍبوي ئىططىك دېڭىسالرغب ٍېمىٓ ٍوٌذىٓ چىمىػتىٓ پبٍذىٍىٕىع 
ٍۀە ثىر . جەھەتٍەردە ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرى ئەڭ ِۇۋاپىك ٍەر دەپ لبرىالتتي

ِەضىٍە، تبرىخ ثوٍىچە خىتبٍالرٔي ئېغىر دەرىجىذە لورلۇتۇپ، دۇَٔبۋى 
غەرِۀذىچىٍىىٕىڭ ئەڭ ثۈٍۈن ضىّۋوٌي ثوٌغبْ ضەددىچىٓ ضېپىٍىٕي 

ضولتۇرۇغمب ِەججورٌىغبْ ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ثۈگۈٔىي لبٌذۇلٍىرىذىٓ تبرىخىٌ لىطبش 
 .ئېٍىۋېٍىع پۇرضىتىٕىّۇ لوٌذىٓ چىمىرىػٕي ئەضال خبٌىّبٍتتي

ٍولۇرلىذەن ِۇدداالرٔىڭ ثىر ٍەرگە جەَ ثوٌىػي ٔەتىجىطىذە، خىتبً 
-ثبضمۇٔچىٍىرى ئۈچۈْ ۋەتىٕىّىسٔي ٍۇتىۋېٍىع ِەضىٍىطي، ئۇالرٔىڭ ھبٍبت

  ِەضىٍىطي تۈضىگە‘ِىٍٍىٌ تەلذىر’ٔوِۇضىغب ثېرىپ تبلىٍىذىغبْ -ِبِبتىغب ۋە ئبر
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ! لبراپ ئۆزگەرتىع ٍوٌىغب تەدرىجي لەدەَ لوٍّبلتب ئىذى

ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي ِىٍٍەت ضۈپىتىذە توٌۇق تبزىٍىۋېتىپ، ٍۇرتىّىسٔي ضبپ 
. ئىىىىٕچي خىتبً ٍۇرتي ھبٌىغب وەٌتۈرۈۋېٍىع ئىرادىطىگە وېٍىۋاتمبٔىذى

 ئەرثبثٍىرىّىسٔىڭ ئەوطىچە، ھىٍىگەر تۈٌىە ‘ئىٕطبٔپەرۋەر تېٕچٍىمچي’ثىسٔىڭ 
جبڭ جىژجوڭ ثۇ ِۇدداضىغب ٍېتىػي ئۈچۈْ ئەڭ وۈچٍۈن توضبٌغۇٔىڭ 

ِۇضتەلىٍٍىغىٕي ئېالْ لىٍىۋاٌغبْ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس ھۆوۈِىتىذىٓ 
وېٍىذىغبٍٔىغىٕي تؤۇپ ٍېتىپ، ثبرٌىك ٔوِۇضطىس دېپٍوِبتىَىٍىه ۋە 

ئبغذۇرِىچىٍىك پبئبٌىَەتٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ، ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس 
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ھۆوۈِىتىٕي ئىٕىبر لىٍىع، ئۇٔي تېٕچ ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇظ ئۈچۈْ ئبتبٌّىع 
 دەٍذىغبْ ِۇضتەٍِىىە لىٍىع، پەٍت وۈتۈظ ئوٍۇٔىٕي ‘ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت’

لۇراغتۇرۇظ، ئبٔذىٓ جىذدى ئەضىەر وۆپەٍتىپ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس 
ثۇ غەرىسىٕي ئىػمب . ِىٍٍىٌ ئبرِىَىطىٕىڭ تەھذىتىذىٓ لۇتۇٌۇغٕي ٔىَەت لىٍىذۇ

ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ جىذدى ھەرىىەتىە وېٍىپ، ھىٍىگەرٌىه ثىٍەْ ئبغذۇرِىچىٍىك 
پبئبٌىَەتٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ خەٌمىّىسگە ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس ھۆوۈِىتىٕي، 

جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ئبرِىَىطىٕي، جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ ثەزى رەھجەرٌىرى 
ۋە ثەزى لەھرىّبٍٔىرىٕي ِۇتەئەضطىپ، لىسىً پبچبق، دىٕطىس، ٌۈوچەوٍەر 

گۇرۇھي، چەتئەي جبضۇضٍىرى دېگۀذەن ثوھتبٔالر ثىٍەْ لبرىالپ دۈغّەْ 
ٔەتىجىذە ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ضېپىّىسٔي . لىٍىپ وۆرضىتىػىە وۈچەپ ئۇرۇٔۇغتي

پبرچىالظ، ٍېتەوچىٍىرىّىس ئبرىطىغب زىذدىَەت تېرىع، ئىذىَىۋى 
ئۆزٌىرى . لبالٍّبلمبٔچىٍىك پەٍذا لىٍىع پىالٍٔىرىٕي ھەدەپ ئىػمب ضبٌذى

 دېگىٕىگە ‘ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت’ئەضتبٍىذىً تبٌالپ لۇراغتۇرۇپ چىممبْ 
پبْ تۈروچىٍىه، پبْ ’وىرگۈزىۋاٌغبْ ھەرخىً پىىىر ئېمىّىذىىي وىػىٍىرىّىسٔي 

لبتبرىذىىي ِىٍٍىٌ ‘ ...ئىطالِچىٍىك، پبْ ووِّۇٔىطتچىٍىك، چىٓ تۈروچىٍىه، 
تەغذىرىّىس ثىٍەْ لىٍچە ِۇٔبضىۋىتي ثوٌّىغبْ پىىىر زىذىَەتٍىرى ئەتىراپىذا 

تبرتىػمب ضېٍىپ لوٍۇپ، ثۇخىً ئىچىي ضۇٔئي زىذىَەتٍىرىّىسدىٓ -ئۆزئبرا تبالظ
ئۀە غۇٔذاق ضۈٍىمەضت، ئبغذۇرِىچىٍىك . ئىٕتبٍىٓ ئۇضتىٍىك ثىٍەْ پبٍذىالٔذى

ٌىىٍىٍىرىّىسدىىي ۆۋاضتىٍىرى ثىٍەْ ئبرِىَە ۋە ھۆوۈِىتىّىسٔي جۀوثي ئ
ھەتتب لىطمىغىٕە ثىر ٍىً . خەٌمٍىرىّىسٔىڭ ھىّبٍىطىذىٓ ِەھرۇَ لىٍىۋەتتي

 تىٓ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَەت ‘ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت’ئىچىذىال لورچبق 
ۋەوىٍٍىرىّىسٔي توٌۇق تبزىالپ چىمىپ، ۋەتىٕىّىسٔي لبٍتىذىٓ خىتبً لوٌىذا 

ئۀە غۇٔذاق لىٍىپ، ثۇٔذىٓ . تۇتۇپ تۇرۇظ غبرائىتىٕي لوٌغب وەٌتۈرىۋاٌذى
وېَىٓ خىتبٍٕىڭ ھبوىّىَەت غەوٍىذە، ئىمتىطبدىٌ ثبزىص ٍبوي ئۈضتي 

لۇرۇٌّىطىذا ھەرلبٔذاق ثىر ئۆزگىرىع ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ۋەتىٕىّىس 
تۇپرالٍىرىٕىڭ ِەڭگۈ خىتبً لوٌىذا لېٍىػىٕىڭ دەضٍەپىي ھۇٌىٕي تىىٍىۋاٌغبْ 

 . ثوٌذى
ئىػٕىڭ ھەٍراْ لبٌذۇرىذىغبْ تەرىپي، ثۇٔذاق ۋەزىَەتٕىڭ غەوىٍٍىٕىػىذە 

ٌىرىّىسٔىڭ ئوٍٕىغبْ ئبوتىپ روٌي ثوٌۇپ، ‘ ضۇٌھىچي داھىٌ’ثىسٔىڭ ئبتبٌّىع 
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ئۇالر ئىسچىً تۈردە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ِبٍىٍٍىك وۆرضىتىپ، ئىىىىٕچي 
جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر ھەرىىىتىگە لبرغي تەغۋىمبتالردا ثوٌۇپ 

 ئەرثبثٍىرىّىس ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس ٍېتەوچىٍىرىٕي ‘ضۇٌھىچي’! وېٍىػىذۇر
ضوۋېت ووِّؤىطتٍىرىٕىڭ گۇِبغتىطي، ووِّۇٔىسَ غبٌچىٍىرى، ِۇلەددەش 

دىٕىّىسٔىڭ ئەغەددى دۈغّۀٍىرى دەپ لبرىالغتب ئبالھىذە وۈچ چىمىرىػىپ، 
خەٌمىّىسٔي ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىسگە گۇِبْ ثىٍەْ لبراٍذىغبْ ھبٌغب 

ئەجىجب ثۇ ِۇتىۋەرٌىرىّىس ئۆزٌىرىٕىڭ ثىرتبٌّۇ لوراٌي ۋە ثىرِۇ ! وەٌتۈرىۋېتىػتي
ئەضىىرى ثوٌّبً تۇرۇپ خىتبٍذا جبڭ وەٍػىگە ئوْ ٔەچچە ٍىً ٍبٌۋۇرۇپّۇ 

 ھولۇلىٕىڭ ثوٌطىّۇ ‘ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت’ئەِەٌگە ئبغۇراٌّىغبْ لورچبق 
لبٔچىٍىغبْ لۇرثبٍٔىرىّىس ثەدىٍىگە لوٌغب وەٌتۈرۈٌگۀٍىگىٕي ثىرەر لېتىُ خىَبٌىغب 

 رەھجەرٌىرىّىس خەٌمىّىسٔىڭ ئىططىك ‘تېٕچٍىك پەرۋەر’وەٌتۈرۈپ ثبلمبّٔىذۇ؟ ثۇ 
لبٍٔىرى ثەدىٍىگە وەٌگەْ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىسٔي، ثۇ جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ 

ۋەتۀٕي ’ِىٍٍىٌ ئبرِىَىطىٕي ئىسچىً رەت لىٍىپ، خىتبٍالرٔىڭ ھىّبٍىطىذە 
-خبِخىَبٌي ئىچىذە خەٌمىّىسٔي لبٍّۇلتۇرۇپ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ تەي‘ پبراۋاْ لىٍىع

تۈوۈش ِۇٔمەرزٌىگي ئۈچۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ۋاضتىٍىك 
ثۇخىً وىػىٍىرىّىسٔىڭ ئۇخٍىّبً وۆرگەْ چۈغٍىرى . ھەِىبرالغمبْ ثوٌذى

لىطمب ۋالىت ئۆتّەٍال ٍەر ثىٍەْ ٍەوطبْ ثوٌۇپ وەتىىٕىذىٓ وېَىٓ، ٍۀي ئۇالر 
ئۈِىذ وۈتۈپ وېٍىۋاتمبْ ِىٍٍەتچي خىتبً ھبوىّىَىتىٕىڭ ئورٔىٕي فبغىطت 
ووِّۇٔىطت خىتبٍالر تبرتىپ ئبٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، ئۇالر خبِخىَبٌٍىرىٕي ئىػمب 

غەرة :  لىٍىپ ھەرىىەتىە ئبتالٔذى‘وەغىپ’ٍېڭي ثىر ٍوٌىٕي -ئبغۇرۇغٕىڭ ٍەپ
ۋە ئىطالَ ئەٌٍىرىٕىڭ ووِّۇٔىسَ ثىٍەْ چىمىػبٌّبضٍىغىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ، خىتبً 

ئبرلىٍىك دۇَٔب جبِبئەتچىٍىگىٕي ‘ دۇَٔبغب پبظ لىٍىع’ووِّۇٔىطتٍىرىٕي 
 ئبٌغۇزۇظ ‘ھەلىمي ئبپتؤوِىَە’تەضىرٌۀذۈرۈپ، خىتبٍغب ثېطىُ لىٍىپ 

ئۇالر ئۀذى تېٕچ دېپٍوِبتىه چبرىالر ثىٍەْ ۋەتەْ . ھەرىىىتىٕي ثبغٍىذى
ثۈگۈٔىي . ... لۇتمۇزۇظ پروگىراِّىٍىرى ثوٍىچە ھەرىىەت لىٍىػمب وىرىػتي

وۈٔذە، ثۇ ِەپىورىغب ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك ۋارىطٍىك لىٍىػىۋاتمبْ ٍېڭي 
ۋەتىٕىّىسٔي ئب ق ظ ”وۈچٍىرىّىس چەتئەٌٍەردە غۇٔچىٍىه ئبضبش تىىٍىۋاٌغبٔىي، 

لۇتۇٌذۇرىذىغبْ ثوٌذى، ة د ت لۇتۇٌذۇرىذۇ، ئىطالَ ئەٌٍىرى، تۈروىٌ ئەٌٍىرى، 
تۇرأچىالر، پبْ تۈروىطتٍەر، پبْ ئىطالِچىالر، تەٍۋۀٍىىٍەر، دېّووراتىه ِۇضبپىر 
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ٍبۋداق -دېگۀذەن ٍبٌغبْ“ لۇتۇٌذۇرۇپ لوٍىذىغبْ ثوٌذى... خىتبٍالر، 
چۆچەوٍەرٔي لۇراغتۇرۇغۇپ رادىئو، گېسىت، ژورٔبي، وىتبة، ٌېٕتب، ٍۇِػبلذېتبي، 

لبتبرٌىك تەغۋىمبت غەوىٍٍىرى ثىٍەْ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي ... ئىٕتېرٔېت، 
 !لبٍّۇلتۇرۇغتب ھبزىرِۇ چىڭ تۇرِبلتب

ثۇٔىڭ ئەوطىچە، ئۆزٌىرىگە ضوتطىَبٌىطت چۈغۀچىٍىرىٕي ِەپىورا لىٍىپ 
تبٌٍىۋاٌغبْ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس ۋالىتٍىك ھۆوۈِىتىٕىڭ ٍېڭي 

دىٓ وېَىٓ خىتبً تبجبۋۇزچي ئەضىىرى ‘ ئوْ ثىر  ثىتىُ’ٍېتەوچىٍىرىّۇ 
وۈچٍىرىٕىڭ وۆپىَىع ٍوٌٍىرىٕي چەوٍەظ، ٍېڭي ئبزاد راٍؤالرٔي ثەرپب لىٍىع ۋە 

وېڭەٍتىع، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي جەڭٕىڭ ٍېڭي تبوتىىىٍىرىٕي 
پىالٍٔىػىپ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك وۈرىػىّىسٔىڭ ِېۋىٍىرىٕي ِۇضتەھىەٍِەظ ۋە 

وېڭەٍتىع ئورٔىغب، خەٌمئبرا لبٔۇٔالردىٓ، رۇش ٍبوي خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىذىٓ 
ئۈِىذ وۈتۈظ ۋە ھەرخىً ِەپىورىذىىي ثبغمب ِىٍٍىٌ ٍىتەوچىٍەرگە لبرغي 

تەغۋىمبت لىٍىػٕي ئۆزٌىرىگە ِۇھىُ ۋەزىپە لىٍىپ تبٌٍىۋېٍىپ، پۈتۈٍٔەً خبَ 
-ثۇ خىً تبالظ. تبرتىػالر لبٍٕىّىغب پېتىپ وېتىػتي-خىَبٌالر ۋە ئىچىي تبالظ

تبرتىػالرٔي لىٍىذىغبٔغب توٌۇق ِۇضتەلىٍٍىمٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرىۋاٌغىٕىذىٓ 
وېَىٓ، ھەتتب ئۇ وۈٍٔەردىىي ٔبداْ خەٌمىّىس تەرىپىذىٓ ئېغىر جبزاغب تبرتىٍىع 

ئبلىۋەتتە . ثەدىٍىگە ثوٌطىّۇ ۋالىت چىمىراالٍذىغبٍٔىغىٕي زادىال ئوٍالغّىذى
 تەروىۋىذىٓ ۋاضتىٍىك ‘ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت’ئەضٍىذىٕال خبتب تبٌالٔغبْ لورچبق 

غەوىٍذە لوغٍىٕىپ وەتىەْ ثوٌطىّۇ، غەرلتە دۈغّەْ لۇراٌٍىك وۈچٍىرىٕىڭ 
دەپ وۆپىَىپ ثېرىػىٕي تبِبغب لىٍىپ لىٍچىّۇ ئەِىٍىٌ تەدثىر وۆرِەً، -ھە

ئبلىۋەت ئۇالرِۇ ئۈِىذ وۈتىەْ غۇ . ...  ثىٍۀال چەوٍۀگۀىذى‘ۋەزىَەت وۈتۈظ’
ئۇرۇش ٍبوي خىتبٍالر تەرىپىذىٓ، ٍبوي تېخىّۇ ٍبٌىڭبچ ئوتتۇرىغب چىممبْ 

 .ثىر ئۇجۇلتۇرىۋېتىٍذى- تەرىپىذىٓ ثىرِۇ‘تېٕچٍىك تەرەپذارٌىرى’
لىطمىطي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى خەٌمىّىس ئىچىذىىي ٍېتەوچىٍىرىّىسٔىڭ 

- جبضۇش، لىسىٍپبچبق-ثىرىٕي خبئىٓ-دۈغّۀٕىڭ دېپىغب ئۇضۇي ئوٍٕبپ، ثىر
ووِّۇٔىسَ غبٌچىٍىرى دېَىػىپ ئىچىي جىذەٌگە -ِۇتەئەضطىپ، خىتبٍپەرەضت

ثېرىٍىپ وەتىەْ پۇرضىتىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ، ئەٌٍىه ِىڭ وىػىٍىه ئىىىىٕچي 
جۇِھۇرىَەت ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔي ثىر پبٍّۇ ئوق ئبتّبً پۈتۈٍٔەً لوٌغب 

غۇٔىڭ ثىٍەْ . چۈغۈرىۋېٍىػٕىڭ چبرىٍىرىٕي تۈزۈغۈپ ئىع ثبغٍىۋەتىۀىذى
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ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرى خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرىگە داغذاَ ئوچۇق ۋەزىَەت 
 !ٍبرىتىٍىػٕىڭ ھۇٌىٕي ضېٍىۋاٌغبٔىذى

ثىرضي ثىٍەْ ٍىگىرِە -ثىسٔىڭ ۋەتۀپەرۋەرٌىرىّىسٔىڭ دەي ئەوطىچە، ثىر
ٍىٍذىٓ ثېرى لبٍٔىك تۇتۇغۇپ وېٍىۋاتمبْ گوِىٕذاڭ خىتبٍٍىرى ثىٍەْ 

ثىرى -ووِّۇٔىطت خىتبٍٍىرى ِىٍٍىٌ ِۀپەئەتٍىرى ئبٌذىذا ۋەتىٕىّىس ئىچىذە ثىر
گوِىٕذاڭ تبجبۋۇزچي خىتبٍٍىرى . تۈٔطىس ثىرٌىػىپ وەتىۀىذى-ثىٍەْ ئۈْ

ۋەتىٕىّىسٔي خىتبً ِۇضتەٍِىىىطي ھبٌىتىذە تۇتۇپ تۇرۇظ ئۈچۈْ 
وبوبرٌىرىذىىي ئوْ ئىىىي غىۋارٔي لىٍچە ئىىىىٍۀّەٍال ثەظ غىۋارغب 

ٔبداْ خەٌمٕي ئبٌذاظ جەھەتتە ئوتتۇز ٍىٍٍىك تەجرىجىگە ! ئبٌّبغتۇرىۋېٍىػتي
ئىگە خىتبً ووِّۇٔىطت ثبٔذىتٍىرى ِۇٔەۋۋەر وىػىٍىرىّىسٔي ئەوطىٍئىٕمىالپچي، 

گوِىٕذاڭ لبٌذۇغي، زوِىگەر، ئەوطىَەتچي دىٕىٌ ئۇٔطۇر دېگۀذەن لبٌپبلالر 
ثىٍەْ لوٌغب ئېٍىپ لبِبظ، ضۈٍىمەضت لىٍىپ ئۇجۇلتۇرۇظ ۋە لىرىپ 

تۈگىتىػتەن تبجبۋۇزچىٍىك، تېررورٌۇق ھەرىىىتي ثىٍەْ ثىرگە، خەٌمىّىسٔىڭ 
ئىػىه ئبٌذىٍىرىٕي ضۈپۈرۈپ ضۇ ضېپىػىپ ثېرىع، ثبٌىٍىرىّىسغب وەِپىت 

لبتبرىذىىي ھىٍىگەرٌىىٍىرى ثىٍەْ خەٌمىّىسٔىڭ ِېڭىطىٕي ... تبرلىتىع، 
ئۇالر ئبٌٍىمبچبْ ئۆزٌىرىگە لوغۇٌۇپ وەتىەْ . لوچۇغمب وىرىػىذۇ

 دېگەْ ‘گوِىٕذاڭچىالرٔىڭ لبٌذۇلٍىرىٕي تبزىالپ ثېرىپال چىمىپ وېتىّىس’
وۈٌىۈٌىه ثبھبٔىٕي تولۇپ چىمىرىػىپ، خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ِىٍٍەت 

ضۈٍەرٌەرٔي، ثبٍٍىرىّىسٔي، دىٕىٌ زاتٍىرىّىسٔي، ثىٍىٍّىه وىػىٍىرىّىسٔي، 
ضوالپ -ووِّۇٔىسَ ئىذىَىطىٕي ئبغىبرە لوثۇي لىٍّبٍذىغبٔالرٔي ئبال لوٍّبً لىرىپ

لىطمىغىٕە ثىر لبٔچە ٍىً ئىچىذىال خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي . ٍولۇتىۋېتىػتي
ئۆزٌىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۀٍىگىٕي، دىٕىٌ ئېتىمبتىٕي، ئىمتىطبدىٌ  ۋە ضىَبضي 

ھولۇلىٕي، ئەضىىرى وۈچىٕي ھىّبٍە لىٍىذىغبْ ٍبوي ئۇٔىڭ لىّّىتىٕي خەٌمىگە 
-ئولتۇراٌىغىذەوال وىػىٍىرىّىسٔي ۋە ئۇالرٔىڭ ھىّبٍىچىٍىرىٕي زوِىگەر ثبً

دېگۀذەن لبٌپبلالر ثىٍەْ پۈتۈٍٔەً تبزىالپ ... پوِىػػىه، ئەوطىٍئىٕمىالپچي، 
چىمىپ، خەٌمىّىسٔي ِىٍٍىٌ ِۀٍىگىٕي تؤىتىذىغبْ ئبۋأگبرت وىػىٍىرىذىٓ ثىر 

ٍېتەوچىطىس لبٌغبْ خەٌك ثورھبْ غەھىذى، . ئەۋالت ِەھرۇَ لبٌذۇرىۋېتىػتي
ضەٍپىذىٓ ئەزىسى لبتبرىذىىي ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر ثىٍەْ ۋەتەْ ضبتمۇچالرٔىڭ لوٌي 

 !ئبرلىٍىك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لۇي لىٍىپ تۇتۇپ ثېرىٍذى
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غۇٔذالتىّۇ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىسدىٓ لبٌغبْ ِىٍٍىٌ لوغۇٔىّىسغب 
ثۇ وۈچ، ئۇالر ئۈچۈْ ٍۀە ثىر تەھذىت ِۀجەضي . تېخىچىال تىگەٌّەً تۇرغبٔىذى

ئبرىذىٓ ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ٍېڭىذىٓ تەغىىٍٍەپ ثېرىع، ھەرثىٌ . ھېطبپٍىٕبتتي
تەرثىَە ثېرىػىە ٍبردەَ ثېرىع ٍبوي ئىمتىطبدى تەِىٕبتىٕي ھۆددىگە -تەٌىُ

ئېٍىع دېگۀذەن ھەرخىً ئبٌذاِچىٍىمالر ثىٍەْ ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔي ئەضٍي 
تۇرىۋاتمبْ ثبزىٍىرىذىٓ ٍۆتىەپ چىمىپ، گوِىٕذاڭ لبٌذۇلٍىرىغب، ثبٔذىتالرغب زەرثە 

ثېرىع دېگەْ ئۇٍذۇرِىچىٍىك ثىٍەْ ِىٍٍىٌ لوغۇٔىّىسٔي ئىچىي زىذدىَەت ۋە 
ٍەرٌىه وبدىر ’ئبٔذىٓ . ٍەرٌىه لېرىٕذاغالر زىذىَىتي ئىچىگە پبتۇرۇۋېتىػتي

جەڭچىٍىرىّىسٔي - ثبھبٔىطىذا جەڭگىۋار، ثبتۇر ۋە ٍېتەوچي ئوفىتطېر‘ِۀجەضي
ٍۀە ثىر . لىػاللالرغب چېچىۋەتتي-ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسدىٓ ئبٍرىپ ٍىراق ٍېسا

 تىٓ پبٍذىٍىٕىپ ‘دۆڭگە ٍېمىتىع’لىطىٍّىرىٕي ئەضىەرٌىىتىٓ لىطمبرتىپ 
ٍېتەوچىطىس لبٌغبْ ِىٍٍىٌ . ٔبزارەت ئبضتىغب ئېٍىػٕي ئىػمب ئبغۇرۇغتي
دەغتىٍەردە ئبٍالٔذۇرۇپ، ئىرادىطىٕي، -لىطىّالرٔي چېگرا لوغذاظ ثبھبٔىطىذا تبغ

غبٍىطىٕي، ِىٍٍىٌ غۇرۇرىٕي، دىٕىٌ ئېتىمبتٍىرىٕي ضۇضالغتۇرۇظ، 
جەڭگىۋارٌىغىٕي ضۇٔذۇرۇظ، ثۆٌۈپ پبرچىٍىۋېتىع، ِىٍٍىٌ ئبٍرىّىچىٍىمالرٔي 

- پوٌىىٍىرىگە ثىردىٓ-ٍولۇتۇظ ثبھبٔىطىذا خىتبً تبجبۋۇزچي ثبٔذىت دىۋىسىَە
ثىردىٓ چېچىۋېتىع، ھەتتب زۆرۈرىَىتي لبٌّىذى دەپ ثىرالال تبرلىتىۋېتىع 

 . چبرىٍىرىٕي ئىػمب ضېٍىپ، خەٌمىّىسٔي لۇراٌطىسالٔذۇرۇغٕي ئىػمب ئبغۇرىۋاٌذى
ثۇٔىڭ ئەوطىچە، ِىٍٍىٌ لوغۇٔىّىسٔي ٍۆتىەپ چىمىرىۋاٌغبْ ثۇرۇٔمي ئبزاد 

راٍؤٍىرىّىس، ھەرثىٌ ثبزىٍىرىّىس، ِۇھىُ ھەرثىٌ ضىتىراتىگىَىٍىه ٍەرٌىرىّىس، 
ٍېڭي ئۇرۇغتب ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىس غبٌىجىَەت لبزىٕىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىالر -وؤب

ئبرِىَىطي ئېغىر ِەغٍوة ثوٌغبْ وؤب ئۇرۇظ ِەٍذأٍىرىّىس، ِۇھىُ لبتٕبظ 
تۈگۈٍٔىرىّىس، ِىٍٍىٌ ئبھبٌە زىچ جبٍالغمبْ غەھەر ٍېسىٍىرىّىسٔىڭ ئەتىراپٍىرى، 

ِۇھىُ ثبٍٍىك ِۀجەٌىرىّىس ئەتىراپىغب ئىٕتبٍىٓ ٍوغۇرۇْ غەوىٍٍەردە خىتبً 
دەضٍىۋىذە . تبجبۋۇزچي لۇراٌٍىك لوغۇٍٔىرىٕي ٍۆتىەپ وېٍىپ جبٍالغتۇرىۋاٌذى
ِىٍٍىٌ ئبھبٌە زىچ جبٍالغمبْ ٍەرٌىرىّىسگە ثىۋاضتە لۇراٌٍىك وىرىپ 

جبٍٍىػبٌّبٍذىغبٍٔىمىغب ۋە تبجبۋۇزچي ئبرِىَىطىگە خىتبٍذىٓ ٍبوي ٍەرٌىىٍەردىٓ 
-وۈٔذىٍىه ثوٍۇِالرٔي لوٌغب وەٌتۈرەٌّەٍذىغبٍٔىمىغب وۆزى ٍېتىپ، ِۇٔجەت ٍەر
تەثىئي ٍبٍاللٍىرىّىسغب ۋە تەثىئي ثبٍٍىك ِۀجەٌىرىّىسٔي ئىگەٌٍەغىە لوٍۇٌغبْ 
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پوٌىٍىرىٕي لۇغۇِچە -خىتبً تبجبۋۇزچي لۇراٌٍىك لوغۇٍٔىرىٕىڭ دىۋىسىَە
دېھمبٔچىٍىك ٍبوي ثبغمب ئىگىٍىىٍەر ثىٍەْ غوغۇٌالٔذۇرۇپ، تەدرىجي 

ھەرثىٍەغىەْ ضبپ خىتبً ضبٔبئەت ۋە زاِبٔىۋى ٍېسائىگىٍىه راٍؤٍىرىٕي لۇرۇغمب 
ثۇٔذاق ھەرثي ئىػٍەپچىمىرىع راٍؤالر ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ . ٍوغۇرۇْ وىرىػتي

ئىمتىطبدىٕي توٌۇق ٔبثوت لىٍىع دەرىجىطىگە ٍەتىىذەن تەرەلمىٌ لىٍىۋاٌغىٕىذىٓ 
وېَىٓ، ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ھەرثي ثبزا لىٍىٕغبْ ضبپ خىتبً ئىػٍەپچىمىرىع 

‘ ...ئىىىىٕچي غبڭخەً، ئۈچۈٔچي تىَۀجىٓ، ’وورپۇش، دىۋىسىَە ۋە پوٌىٍىرىٕي 
دەثىٍىه ٔبِالر ثىٍەْ ضۇٔئي خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ ۋە ھەرثىٍەغىەْ -دېگۀذەن دەة

 ‘ئىىىىٕچي غبڭخەً’ئەٍٕي ٍىٍالردا . غەھەرٌەر لبتبرىذا ئبغىىبرىالغمب ثبغٍىذى
 ٍېرىُ ھەرثىٌ غەھىرىٕي ‘غىخۀسە’دەپ داۋراڭ لىٍىػمب ثبغٍىغبْ ثۈگۈٔىي 

خىتبٍٕىڭ ’زىَبرەت لىٍىپ وەٌگەْ لبالق ۋە ِۇتەئەضطىپ وىػىٍىرىّىس ئبتبٌّىع 
 ‘غەھەر’ئەضٍىذە ثۇ ئبتبٌّىع .  دىٓ ئبغسى ئېچىٍىپال وېٍىػىۀىذى‘لۇدرىتي

ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔىڭ ئەڭ ئبخىرلي زەپەر ِبرغىٕي ٍبڭرىتىع ئۈچۈْ ِبٔبش 
دەرٍبضىٕىڭ غەرثىٌ لىرغىمىغب چۈغىۈْ لىٍىپ ٔەچچە ئوْ ِىڭ ِىٍٍىٌ 

ِبٔب ثۈگۈْ ئۀە !!! ئەضىەرٌىرىّىس ٍىغىٍغبْ غەرەپٍىه تبرىخىٌ ِبوبْ ئىذى
 دەٍذىغبْ توٌۇق ‘غىخۀسە’غۇٔذاق غەرەپٍىه ِبوبٍٔىرىّىسدا ئبتبٌّىع 

ضۇٔئي ’خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ ِىٍَوْ وىػىٍىه ئەڭ زاِبٔىۋى ۋە ٍېرىُ ھەرثىٌ 
 ! ٔىڭ ئەۋرىػىىطىٕي وۆرِەوتىّىس‘خىتبً دۆٌىتي

ھەرەِجبغ، جىڭ -وۆرە-ثۇٔىڭغب ئوخػىغبْ ِىطبٌالردىٓ غۇٌجب دىۋىسىَە
چىغبٍٔىك ’، ئۈرۈِچي ‘ئۇجبچۈً’، ئۈرۈِچي ‘وۇٍتۇڭ’دىۋىسىَە ئورٔي، غىخو 
، وورال ئۇغػبلتبي، ئبلطۇ ثىڭتۋەْ ‘داخىَەْ’، تۇرپبْ ‘خىّىَە ئوغۇت زاۋۇتي

ئەڭ ئەلەٌٍىطي، . لبتبرٌىمالرٔي وۆرضىتىػىّىس ِۇِىىٓ... دىۋىسىَىٍىرى، 
لەغمەردىىي دېۋىسىَىّۇ ھەرگىس لەغمەرٔىڭ ئىگىٍىگىٕي ٍۈوطەٌتىع ئۈچۈْ 

ئۆوتەثىر خەٌك ٔبِبٍىػي ’ئەِەش، ثەٌىي ضەوطۀىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ثېػىذىىي 
ثۇالرغب !  دىٓ ئۀطىرىػىپ وەٌتۈرۈٌگەْ تبجبۋۇزچىالر ئورگىٕىذۇر‘ۋەلەضي

ئوخػبٍذىغبْ ٍەرٌىرىّىسٔىڭ ھەِّىطىال خىتبٍالرٔىڭ تبرىختب ئەڭ ئېغىر ِەغٍۇپ 
ثوٌغبْ ٍبوي ئەڭ ئۀطىرىگەْ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك جەڭ ِەٍذأٍىرى، ِۇھىُ لبتٕبظ 
تۈگۈٍٔىرى، ِۇھىُ ثبٍٍىك ِۀجەٌىرى، جەڭگىۋارٌىغي وۈچٍۈن ٍۇرتٍىرىّىس ٍبوي 

! ٍەرٌىه ئبھبٌە زىچ ٍەرٌەر ئىىۀٍىىىٕي ھەرگىسِۇ ئۇٔتۇپ لبٌّبضٍىغىّىس وېرەن
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ئەڭ ِۇھىّي، ثۇ خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ ٍېرىُ ھەرثي ٍبوي توٌۇق لۇراٌٍىك ھەرثي 
ضبٔبئەت ثبزىٍىرىٕىڭ ئەٍٕي ۋالىتتىىي خەٌمىّىسٔي ثبضتۇرۇظ ئۈچۈٔال 

ِۆوتۈرۈٌگەْ ھەرثي ثبزىالر ئىىۀٍىىىٕي ھەرثىر ئەۋالدىّىسٔىڭ ِىڭىطىگە 
ئەِەٌىَەتتە ثىسٔىڭ ئەۋالدٌىرىّىس ثۇٔذاق ٍەرٌەر . لوٍىۋېتىػىّىس غەرت ئىذى

ئۈچۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب رەخّەت ئېَتىذىغبْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 
ٍېمىٕمي ٍىٍالردىٓ . لۇدرىتىگە ھەٍراْ لبٌىذىغبْ ِىطبي غەوٍىذە تەرثىَەٌۀذى

ثۇٍبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى خەٌمىّىسدىٓ ئۀطىرەپ وېتىذىغبْ ٍېرى 
خىتبً ثىڭتۋەْ ٍېڭي ’لبٌّىغبٍٔىغىٕي ِۆٌچەرٌەغىىٕىذىٓ وېَىٓ، ثۇخىً ضبپ 

وەٍٕىذىٓ ئبغىىبرٌىػىپ، ٍەرٌىه غەھەرٌەرٔي ئبغىىبرە - ٌىرىٕي وەٍٕي‘غەھەر
خىتبٍالغتۇرۇظ ثبزىٍىرىغب ئبٍالٔذۇرۇپ، لىطمىغىٕە ۋالىت ئىچىذىال ئۈرۈِچي، 

ضبٔجي، ئبٌتبً، چۆچەن، ثۆرىتبال، غۇٌجب، گۇچۇڭ، پۇوبڭ، لۇِۇي، وورال، ئبلطۇ، 
لبتبرىذىىي غەھەرٌىرىّىسٔىّۇ ئۈضتۈْ خىتبً ٔوپۇضي ھبٌىتىگە ... پوضىبَ، 

- ٍېسىٍىرىّىسٔىّۇ وۀت-ھەتتب غىّبٌذىىي ٔۇرغۇْ ٔبھىَە. وەٌتۈرۈۋېٍىػتي
غۇٔي . ِەھەٌٍىٍەر ثوٍىچە ئۈضتۈْ خىتبً ٔوپۇضي ھبٌىتىگە وەٌتۈرۈپ ثوٌۇغتي

ئۇٔۇتّبضٍىغىّىسوېرەوىي، ثۇ جبٍالرٔىڭ ھەِّىطىال وؤب ِىٍٍىٌ ئبزاد راٍؤٍىرىّىس 
ئۇ ! ٍبوي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئېغىر زەرثە ٍېگەْ ئۇرۇظ ِەٍذأٍىرىّىسدۇر

ٍەرٌەر لبٔذالتۇر ثىىبر لبٌغبْ ثوظ ٍەر ٍبوي خىتبً تبجبۋۇزچي ئەضىەرٌىرىٕىڭ 
ئۇ ٍەرٌەر پەلەتال . ئبھبٌە زىچ ٍەرٌەردىٓ لېچىپ ئورۇٔالغمبْ ٍەرٌەر ئەِەش

ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرگە لۇراٌٍىك ِۇداخىٍە ٍۈرگۈزۈغٕىال ِەلطەت لىٍىپ وېَىٓ 
! ئىگەٌٍۀگەْ ھەرثي الگىرالرٔىڭ ئۆزگەرتىٍىػىذىٓ غەوىٍٍۀگەْ، خبالش

چۈغػەن -دېّىطىّۇ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇ ئەتىراپالردا وۆرۈٌگەْ ئۇغػبق
ِىٍٍىٌ ٔبرازىٍىك ھەرىىەتٍىرىٕي لبٍٔىك ثبضتۇرۇغالردا ئۀە غۇ تېررورچي 

ئەۋالتٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ -ثىڭتۋەْ ثبٔذىتٍىرىذىٓ ٍبوي ئۇالرٔىڭ غبگىرت
ِبٔب ئۀذىٍىىتە، ئۀە غۇ ثبٔذىتالر ئبرِىَىطي ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئبضبضٍىك ! وەٌّەوتە

خىتبً ئبھبٌىطي ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىرگە، ئۇالرٔىڭ ۋاضتىطي ثىٍەْ خىتبٍطىس لبٌغبْ 
ٍېسىٍىرىّىسِۇ ِۇتٍەق ئۈضتۈْ خىتبٍالغمبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈٌۈظ -ثبرٌىك غەھەر

 . ئۈچۈْ ضەپەرۋەر لىٍىّٕبلتب
ثۇ ٍەردە ٍۀە غۇٔىّۇ ئبالھىذە تەوىتٍەظ وېرەوىي، ثىسٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ 

-غەرة ئەٌٍىرىذىىي ِۇھبجىرٌىرىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۈضتىذىٓ ٍىغالپ
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لبخػبپ دەرد تۆوىۀٍىرىذە ضبثىك ضوۋېت ئوتتۇرا ئبضىَبضىغب ئوخػىتىپ، 
‘ ِىٍٍىٌ ئبضطىّىالتطىَە ضىَبضىتي’ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ  
غۇٔي ئۇٔۇتّبٍٍىىي، خىتبً . ھەلمىذە ثەوال وۆپ داۋراڭ لىٍىػىذىىەْ

تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە تەخّىٕەْ ئبتّىػىٕچي ٍىٍٍىرىذىٓ ثبغالپال 
ئبضطىّىالتطىَە لىٍىع ضىَبضىتىذىٓ ۋاز وېچىپ، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي ثىۋاضتە، 
ۋاضتىٍىك ٍبوي تەثىئي چبرىٍەر ثىٍەْ ِىٍٍەت ضۈپىتىذە ٍەر ٍۈزىذىٓ تەدرىجي 

ٍولۇتۇظ، ئبخىرىذا لبٌغبٍٔىرىٕي ٍبۋاٍي ِىٍٍەتٍەر لبتبرىذا ٔبداْ، ٔبِىرات 
توٌۇق . لبٌذۇرۇظ ئۈچۈْ پىالْ تۈزۈپ ئىسچىً ئىجرا لىٍىپ وەٌّەوتە

ِۇضتەٍِىىە ھبٌىغب وەٌتۈرۈٌگەْ خەٌمىّىسٔي خىتبٍغب ضىڭذۇرۇظ ھەرىىەت 
 دېگۀٕي وۆتۈرۈپ چىممبٔالر ثۇ ‘ئبضطىّىالتطىَە’. پىالٔي ِبٔب ئۀذىال ثبغالّٔبلتب

ضۆزٔىڭ ئەلەٌٍىٌ ٌوغەت ِۀىطىٕىّۇ ثىٍّەٍذىغبْ ۋە ئبٔب ۋەتىٕىٕىڭ 
پبجىئەٌىرىذىٓ خەۋىرى ثوٌّىغبْ ٍبوي ئۇٔي ِبزاق لىٍىذىغبْ ِۇھبجىرالر ثوٌطب 

 وېرەن؟
ثۇ جەرٍبٔذا ئۀە غۇ ٍوغۇرۇْ ھەرثي ثبزىالر، ثىڭتۋۀٍەر، ئۇالرٔىڭ 

ِۇالزىّەت ٍەرٌىرى، ِەِۇرىٌ ئورۇٔالر، چېگرا -وبٔالر، ضودا-لوٌىذىىي زاۋۇت
ثوٍٍىرى خەٌمىّىسدىٓ ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ تۇتۇٌغبْ ۋە ِىٍٍىٌ لۇراٌٍىك لوغۇٔىّىس 

ثبر ٍىٍالردا ئىٕتبٍىٓ ِەخپي غەوىٍذە ئۈضتۈْ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍەر 
ھەتتب ِەخپي . ٔوپۇضي ٍبرىتىع ٍوغۇرۇْ ثبزىٍىرى لىٍىپ پبٍذىٍىٕىٍغبْ ئىذى

تۈرِىٍەرِۇ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍەر ٔوپۇضي ٍبرىتىع ۋەزىپىطىٕي ئۈضتىگە 
 لۇرۇق گەپ ثىٍەْ ‘ضۇٌھىچي ئەۋٌىَب’ِبٔب ثۈگۈْ ھەرلبٔذاق . ئېٍىػمبٔىذى

خىتبً تبجبۋۇزچىالر ٔوپۇضىٕىڭ وۆپىَىع دوٌمۇٔىٕي لەتئىٌ توضىَبٌّبش ھبٌەت 
ئۇالرٔي توضىَبٌىػي ئۇٍبلتب تۇرضۇْ، خەٌمىّىسٔىڭ غەھەر . غەوىٍٍىٕىپ ثوٌذى

ٔوپۇضي وىرەوطىسٌەر دېگەْ ٔبِالر ثىٍەْ ئبغىىبرە ئىػتىٓ لوغٍىٕىپ، چەت 
 ! ٍەرٌەرگە ضۈرگۈْ لىٍىّٕبلتب

لىطمىطي، ثۈگۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ٍېرىُ ئەضىر ئبۋاٌمي جبڭ جىژجوڭ 
پىالٔالپ چىممبْ ۋەتىٕىّىسٔي توٌۇق خىتبٍالغتۇرۇظ الٍىھېطىٕي ھەلىمي تۈردە 

دۈغّەْ لبٌذۇلٍىرىٕي ’ئۇالر ثۇ ھبٌەتىە ! ئبغۇرۇپ ئورۇٔذاظ ثبضمۇچىذا تۇرِبلتب
ضىٍەرٔىڭ گۈٌٍىٕىػىڭالرغب ٍبردەَ ثېرىّىس، ... تبزىٍىػىپ ثېرىپ چىمىپ وېتىّىس، 

دېگۀذەن ئبٌذاِچىٍىمالر ثىٍەْ ‘ ...ثبٍٍىغىڭالرٔي ئېچىػمب ٍبردەَ ثېرىّىس، ... 
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ثىس، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثۇ خىٍذىىي ئبٌذاِچىٍىمٍىرىغب . ئېرىػتي
ھبٌجۇوي، ! ثەٌىىُ ھبزىرِۇ ئىػىٕىپ ئوٌتۇرِبلتىّىس! ئوٍالّٔبضتىٕال ئىػۀگۀىذۇق

تبرىختىٓ ثۇٍبْ خىتبٍالر گۈٌٍۀذۈرۈپ ’خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي 
!  دەپ ئبٌٍىمبچبْ دۇَٔبغب جبوبرالپ ثوٌذى‘وېٍىۋاتمبْ تىپىه خىتبً ٍۇرتىذۇر

ثۈگۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسگە ئوتتۇز ِىٍَوْ، ئەٌٍىه ِىٍَوْ، ھەتتب 
ٍۈز ِىٍَوْ خىتبً تبجبۋۇزچي تىٍەِچىٍىرىٕي وۆچۈرۈپ وېٍىع ئۈضتىذە جىذدى 

 !ثبظ لبتۇرۇغّبلتب
ئەگەر ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٔوپۇضي خەٌمىّىس 

ئىىىي ھەضطە ئبرتىپال وېتىذىىەْ، خىتبٍالر ۋەتىٕىّىسٔىڭ -ٔوپۇضىذىٓ ثىر
ٔبٍِىرىذا ِۇضتەلىً ثوٌىػىٕىّۇ ھەرگىس ‘ ...پبالٔي جۇِھۇرىَەت، پووۇٔي دۆٌەت، ’

چۈٔىي ۋەتىٕىّىسدە ِۇتٍەق ئۈضتۈْ خىتبً ٔوپۇضىغب . رەت لىٍّبضٍىغي ِۇِىىٓ
ئېرىػىۋاٌغبْ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبرٌىك ضبٔبئەت، ِەِۇرىٌ ھولۇق، لۇراٌٍىك 

وۈچٍىرى، تېخٕىىب وۈچٍىرى ۋە غەھەرٌىرىّىسٔي چبڭگىٍىغب وىرگۈزىۋاٌغبْ ثۇ 
 ‘ضۇٔئي خىتبً دۆٌىتي’خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ِۇضتەلىً ثوٌغبٔذىٓ وېَىّٕۇ 

ئىچىي ’غەوٍىذە ِەڭگۈ ئۈضتۈٍٔۈگىٕي ضبلالپ، ثىسٔىڭ ٍولۇتۇٌۇغىّىسٔي 
ھبٌىتىگە وەٌتۈرىۋاٌىذىغبْ رەضّىٌ خىتبً دۆٌىتي ھبٌىغب وېٍىۋېٍىػي ‘ ئىػالر

ئەٍٕي ۋالتىذا ئەٌٍىه ِىڭ وىػىٍىه خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب تەڭ . ِۇلەررەر
وېٍەٌّەً ۋاضتىٍىك تەضٍىُ ثوٌغبْ خەٌىمىّىس، ئەٌٍىه ِىٍَؤذىٓ ئېػىپ 

رۇغۀىي، دۇَٔبٔىڭ . وەتىەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب زادىال تەڭ وېٍەٌّەٍذۇ
ھەرلبٔذاق ثىر ثۇٌۇڭىذا ثۇ خەٌممە ھېطىذاغٍىك لىٍىپ ئەٌٍىه ِىٍَوْ وىػىٍىه 

چۈٔىي، ثۇ . ثىر تبجبۋۇزچىٕي لوغٍىػىپ ثېرەٌەٍذىغبْ ثىرِۇ وۈچ تېپىٍّبٍذۇ
ئىىىي ِىٍَبرد ٔوپۇضمب ئىگە چوڭ - ٔىڭ ئبرلىطىذا ثىر‘وىچىه خىتبً دۆٌىتي’

ئۇ چبغذا ھەِّىذىٓ لۇرۇق . ثىر خىتبً دۆٌىتي ئۇالرغب ئبرلب تىرەن ثوٌۇپ ثېرىذۇ
لبٌىذىغبْ خەٌمىّىس ضەرگەرداْ ضىگبٔالر ٍبوي ئبِېرىىب ھىٕذىئبٍٔىرىذەن ثىچبرە 

ئورۇٔغب چۈغۈپ لېٍىپ، ھەِّە ِەضخىرە لىٍىػىذىغبْ ۋە پەش وۆرۈغىذىغبْ 
ثەزى ِبتېرىَبٌالردىٓ لبرىغبٔذا، ! ئىٕطبٔىَەت ضۈپىرۀذىٍىرىگە ئۆٍٍىٕىپ لبٌىذۇ

ھېٍىتىٕال ضىگبٔالر ثىٍەْ ھىٕذىئبٔالرٔىڭ وېٍىع ِۀجەضىٕي ئۇٍغۇرالر دەپ 
 خېٍي داڭٍىك دەپ لبراٌغبْ ‘تەتمىمبت ِۇالھىسىٍىرى’لبرىػىذىغبْ غەٌىتي 

ئېتٕوگرافچىالر تەرىپىذىٓ ئوتتۇرىغب لوٍۇٌۇغمب ثبغٍىّبلتب ۋە ئىچىّىسدىىي ثىر 
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لىطىُ ضبددا ئبلىٍٍىرىّىس ثۇٔىڭذىٓ ِەغرۇرٌىٕىپ، ئەضٍىذە ئبِېرىىىٕي ثىس 
 .وەغىپ لىٍغبْ ئىىۀّىس دەپ ِبختبّٔبلتب

ِبٔب ثۇ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٍۈرگۈزىۋاتمبْ ضۇٔئىٌ ٔوپۇش 
ئۈضتۈٍٔۈگي ٍبرىتىع ئبرلىٍىك ئىػغبي لىٍىع ضىَبضىتىٕىڭ ئبخىرلي 

 !ِەخطىذى
رۇضطىَۀىڭ ئوتتۇرا ئبضىَبٔي ثېطىۋېٍىػي، ئېٕگىٍىسالرٔىڭ غەرلىٌ 

جۀوثىٌ ئبضىَبٔي ثېطىۋېٍىػي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثبضمۇٔچىٍىغىذىٓ 
ٍبۋرۇپبٌىمالرٔىڭ ِۇضتەٍِىىە ضىَبضىتي ئېمتىطبدىٌ . تۈپتىٓ پەرق لىٍىذۇ

وېڭەٍّىچىٍىه ئۈضتىگە لۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ، ثبٍٍىك، ھەرثىٌ ثبزا ۋە ثبزار ئبِىٍٍىرى 
ئورٔىذا پبٍذىٍىٕىػٕي ِەخطەت لىٍغبْ ثوٌطب، ثۈگۈٔىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 
ۋەتىٕىّىسٔي ٍۇرتىغب پېتىػّبً وېتىۋاتمبْ خىتبٍٍىرى ئۈچۈْ ھبٍبتٍىك ِبوبٔي 

غۇڭب، ثېرىتبٔىَە ئىّپېرىَىطي ئبضىَبدىىي ! دەپ ثېطىپ ٍبتّبلتب
ِۇضتەٍِىىىٍىرىذىٓ ئبٍرىٍغىٕىذا، رۇضطىَە ئىّپېرىَىطي ئوتتۇرا ئبضىَبدىٓ 
ئبٍرىٍىپ لبٌغىٕىذا خۇددى ئۈضتىذىٓ ئېغىر ثىر ٍۈوٕي ئېٍىپ تبغٍىغبٔذەن 

ثۈگۈٔىي دۇَٔب ئىمتىطبدىٌ پبئبٌىَەتٍىرىّۇ . ٍەڭگىٍٍىه ھېص لىٍىػمبٔىذى
ثۇرۇٔمىطىذىٓ پەرق لىٍغبْ ھبٌذا ثېمىٕذىالر خبَ ئەغَبٔي ئۆزٌىرى ئبٌذىغب 

ئەوىٍىپ ثېرىع، ِبٌٍىرىٕي تبٌىػىپ ضېتىۋېٍىع غەوٍىگە لبراپ ئۆزگىرىۋاتمبْ 
ثوٌغبچمب، ثۇرۇٔمىذەن ئۇٔذاق وەضىىٓ ِۇضتەٍِىىىچي ثبغمۇرۇظ غەوٍىگە 

ئەِّب خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسدىٓ ئبٍرىٍىپ . ھبجىتي لبٌّىغبٔىذى
غۇٔذاق ئىىەْ، خىتبً . لېٍىػٕي ِىٍٍىٌ تەغذىرىٕىڭ زاۋاٌي دەپ چۈغۀّەوتە

تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسدىٓ ھەرگىسِۇ لبٍطي ثىر داھىَّىسٔىڭ، لبٍطي ثىر 
ٔبِبٍىػىّىسٔىڭ، لبٍطي ثىر ئەٌٕىڭ لۇرۇق ضۆزٌىرىذىٓ ٍبوي ثوٌّىطب ٔوپۇش 

ثۇٔذاق ثىر تبجبۋۇزچىٕي ! ضبٔىّىسدىٓ لورلۇپ ئۆزٌىگىذىٓ چىمىپ وەتّەٍذۇ
ٔوپۇش ضبٔىّىسٔي داۋراڭ لىٍىپال ئەِەش، ھەتتب ۋەتىٕىّىسدىٓ ٍىگىرِە ِىڭ 

ئىىىي ئېغىس گەپ لبچۇرۇپ -وېٍوِېتىر ٍىرالتب تۇرىۋاتمبْ ئب ق ظ ٔىڭ ثىر
لوٍۇغٍىرىذىٓ لورلۇپ چېىىٕىػىە ِەججورٌىغي ثوٌىذۇ دەپ ئىػىٕىپ، 

خەٌمىّىسٔىّۇ ثۇٔذاق ثەڭگىٕىڭ خىَبٌٍىرىغب ئىػۀذۈرۈغىە ِەججورالۋاتمبْ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى . ٌىرىّىسغب ئەپطۇضالّٔبً تۇراٌّبٍّىس‘ ِەدۀي زىَبٌىٌ’

پەلەتال ثىۋاضتە زەرثە ثەرگىٍي ثوٌىذىغبْ ئەڭ ِۇۋاپىك ئەِىٍىٌ لۇراٌٍىك 
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ثۇ ٍەردە . وۈرەغٍەرٔىڭ ۋەھىّىطىذىٓ لورلۇپ ۋەتىٕىّىسدىٓ چېىىٕىذۇ
ئبجىس ثوٌىػي، ئۇرۇظ -لۇراٌىّىسٔىڭ دۈغّۀٕىڭىىذىٓ وۈچٍۈن

. تۈۋەْ ثوٌىػي ِۇھىُ ئەِەش-تبوتىىٍىرىّىسٔىڭ دۈغّۀٕىڭىىذىٓ ٍولۇرى
ۋەتىٕىّىس ئىچىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي ئەڭ ِۇۋاپىك _ ِۇھىُ ثوٌغىٕي 

. تبوتىىب غەوٍىٕي ئبٌغبْ ئىسچىً زەرثە ثېرىع ھەرىىىتىٕي پەٍذا لىٍىػتۇر
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇ ھەلىمەتٕي ثىسدىٓ ثبٌذۇر ثىٍىۋاٌغبٍٔىغي ئۈچۈْ، 

غۇ ضەۋەپتىٓ . ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە ثىرِۇ ِىٍٍىٌ پوٌه ضبلٍىػىغب ٍوي لوٍّىذى
خەٌمىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۀٍىگىٕي تؤۇتىذىغبْ، لبٍتب وۈچٍىٕىػىە ضەۋەپ ثوٌۇپ 

ثۇٔذاق ثىر . لبٌىذىغبْ لىٍچىٍىه ئىّىبٔىَەتٍەرٔىّۇ لبٌذۇرِبً ٍولىتىپ وەٌّەوتە
دۈغّۀگە ٔوپۇش ضبٔىّىسٔي ثبھبٔە لىٍىپ وۆرضىتىپ لۇتۇٌۇپ وېتىػٕي 

 !ئوٍالظ، لىٍچىّۇ ئەلىٍغب ضىغّبٍذىغبْ ثىر دۆتٍۈوتۇر
ئەپطۇضىي، ثىسٔىڭ ٔۇرغۇْ ئۇلۇِۇغٍۇق ئەرثبپٍىرىّىس ئبرىطىذىىي 

ثىرلىطىُ وىػىٍەر خەٌمىّىسٔي ٔوپۇش ئوٍۇٔىغب ئوخػبظ ئەھّىَەتطىس ئىػالر 
ئەتىراپىغب جەٌىپ لىٍىۋېٍىپ، خەٌمىّىسٔىڭ ئەڭ ئۆٔۈٍِۈن ۋە ئەڭ ثىخەتەر 

ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع ھەرىىەتٍىرىگە ئبتٍىٕىع لىسغىٍٕىغىٕي ۋە ثۇ ھەلتىىي 
تەغەثجۇضٍىرىٕي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ ثۇرۇْ ثبضتۇرۇظ، چەوٍەظ، 

 گە ‘ِەدۀىٌ غەرة ئەٌٍىرى’ثۇ جەھەتتە . ئۇجۇلتۇرۇغالر ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌّبلتب
 تبجىٕي ‘زاِبٔىّىسٔىڭ ثىٍەرِۀٍىرى’ٍېمىٕذىٓ ثېرى ثېرىپ جبٍٍىػىۋاٌغبْ 

ثىسٔىڭ دۈغّۀٍىرىّىس . وېَگۀٍەر ئبالھىذە تۈرتىىٍىه روٌالرٔي ئوٍٕىّبلتب
ثوٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇ ئەرثبثٍىرىّىسٔىڭ ئەوطىچە، خەٌمىّىس ئبرىطىذا 

ئىذىَىۋى زىذىَەتٍەرٔي وۈچەٍتىذىغبْ ۋاضتىٍىك ٍبوي ثىۋاضتە ئىچىي 
لبالٍّبلبٔچىٍىمالرغب زور وۈچ ثىٍەْ ِەثٍەغ ضېٍىػىپ، ٍولۇرلىذەن پىىىردىىي 

ئۇٔىڭ ثەدىٍىگە . وىػىٍىرىّىس ۋاضتىطىذا خەٌمىّىسٔي تېسگىٍٕەغىە تىرىػّبلتب
ۋەتىٕىّىسگە لوظ رېٍىطٍىك تۆِۈرٍوي تبرتىپ وېٍىػتي، ٔېفىت تەثىئي گبز تۇرثب 
ٍوٌٍىرى ٍبتمۇزۇغٕي ثىخەتەر ئىػمب ئبغۇرِبلتب، ۋەتىٕىّىسدىىي تبجبۋۇزچي خىتبً 
ٔوپۇضىٕىڭ ضۇٔئي وۆپىَىػىٕي تبرىختىىي ئەڭ ٍولۇرى ضەۋىَىذىٓ ھەضطىٍەپ 

 !ئبغۇرىۋېتىػّبلتب
ٍېڭي ثىر لورلۇتۇظ ضۆزىٕي -ئۀذى ثىر لىطىُ ٔوپۇش ئوٍۇٔچىٍىرىّىس  ٍەپ

ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً وۆچّۀٍىرىٕىڭ ضبٔي ”: تەرغىپ لىٍىػمب ثبغٍىذى
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ھەتتب ئەٌٍىه ِىٍَؤغب ٍېمىٕالغتي ! ئبٌٍىمبچبْ ئوتتۇز ِىٍَؤذىٓ ئېػىپ وەتتي
 “!دېَىػىىّۇ ثوٌىذۇ

ثۇالر ئۀذى ٔېّە دېّەوچي؟ ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرى ئبٌٍىّۇ لبچبْ لوغالپ چىمبرغىٍي ثوٌىذىغبْ ضبْ چەوٍىّىطىذىٓ 

ئېػىپ وەتتي، ئۀذى ئۇالر ثىٍەْ تېٕچ ثىرگە ئۆتۈظ ٍوٌىّىسال لبٌذى 
دېّەوچىّۇ؟ ثۇٔذاق ئەِىٍىٌ لبٔۇٔىَەتٍەرگە ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبْ ثەڭگىٕىڭ 

ثۇِۇ ثىرخىً ! ِۀتىمىطي ثوٍىچە لىٍىٕغبْ ھېطبپ ئەٌۋەتتە ئبرتۇق چىمىذۇ
ثىس ثۇٔذاق . ٍوغۇرۇْ ٍبوي ۋاضتىٍىك ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمٍىك ثوٌۇپ ئوتتۇرىغب چىمّبلتب

زىَبٍٔىك ِۇثبٌىغە ٍبراتمۇچىالرٔىڭ خەٌمىّىس ئبرىطىذا تبرلىتىۋاتمبْ ۋەھىّىٍىرىگە 
ئەِىٍىَەت غۇوي، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ! لىٍچە لۇالق ضبٌّبضٍىغىّىس الزىُ

_ ثىر ئبٌذىٕمي غەرتي -ِۇضتەلىٍٍىغىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىّىسٔىڭ ثىردىٓ
! ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىالر ضبٔىٕي ئەٌٍىه ِىڭٕىڭ ئبضتىغب چۈغۈرۈظ

ٍىٍىغب ثىر _ ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ۋەتىٕىّىسدىىي ئەڭ چوڭ دۈغّەْ خەۋىپي 
ضۇٔئي ۋە تەثىئي ئبرتىپ _ ِىٍَؤغب ٍېمىٓ ضۈرئەت ثىٍەْ ئبرتىپ وېتىۋاتمبْ 

 .وېتىۋاتمبْ ئوْ ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىذىٓ وەٌّەوتە
ثىسٔىڭ ٔوپۇش تەرغىجبتچىٍىرىّىس ئەجەثب ثۇ دۈغّەْ ٔوپۇضىٕىڭ 

وۆپۈٍىػىگە ئەِىٍىٌ چەوٍىّە لوٍىذىغبْ لبٍطي ثىر پىالٔىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇپ 
ئۇالر خەٌمىّىسٔي تبجبۋۇزچي دۈغّىٕىگە لبرغي چىمّبً ‘ !تېٕچٍىك’ثېمىػتي؟ 

! تېٕچ تۇرغۇزۇغتىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق ثىر ھەرىىەتىە ٍېتەوٍەپ ثبلمىٕي ٍوق
دىممەت ثىٍەْ وۆرۈپ چىمىذىغبْ ثوٌطبق ئوتتۇرا ئبضىَبدىىي، تۈروىَەدىىي، 

داڭٍىك ... ٍبۋروپبدىىي، ئبِېرىىىذىىي، ئبۋۇضتراٌىَىذىىي، ٍبپؤىَىذىىي، 
ٔىڭ ... ٍىتەوچىٍىرىّىس، زىَبٌىٍَىرىّىس، ثبٍىۋەتچىٍىرىّىس، ثىٍەرِۀٍىرىّىس، 
 دىٓ ‘تېٕچ تۇر’ِۇتٍەق وۆپ لىطّىٕىڭ ئېالْ لىٍغبْ ِبتېرىَبٌٍىرىذا خەٌمىّىسگە 
ھەتتب ئۇدۇي . ثبغمب ھېچمبٔذاق ثىر ھەرىىەت پروگىراِّىطىٕي تۈزۈپ ثەرِىگەْ

ۋەتەْ ئبزادٌىغىٕىڭ ’ثېرىپ ضورىغىٕىڭىسدىّۇ ئەۋٌىَبضي ئوتتۇرىغب چىمىپ 
دەپ ثىرەر ۋاراق ‘ وەٌگۈضي ھەرىىەت پىالٔي، ٍبوي ھەرىىەت پروگىراِّىطي

 ٔىڭ پروگىراِّىطىٕي ‘تېٕچ تۇرۇظ’. ثوٌطىّۇ ثىرٔېّىٕي ئوتتۇرىغب چىمىراٌّبٍذۇ
 ٔىڭ ‘تېٕچ ٍېتىع’دەرۋەلە، ! ثوٌطىّۇ ٍېسىپ وۆرضىتەٌىگەْ ثوٌطىّىغۇ وبغىي

 !تە-پروگىراِّىطي ٍوق
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   قۇراىيىق دۈضَىْىَىس1.2§
ئەڭ ثوٌّىغبٔذا، ثۈگۈٔىي دۇَٔبدا ثىرەر ِىٍٍەتٕي ئۆز ئبٔب ۋەتىٕىذە ثىرالال 

ئبغىبرە لىرىپ تۈگىتىۋېتىػىە پېتىٕبالٍذىغبْ ئېھتىّبٌىك ثۈگۈٔچە ٍوق دېَەرٌىه 
ِۇٔتىسىُ لۇراٌٍىك لوغۇٔىغب تبٍىٕىپ ثوٌغىٕي ئۈچۈْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 

ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي ئبغىبرە ئوتتۇرىغب چىمىپ ثىرالال لىرىپ لۇراٌطىس تۇرغبْ 
غۇٔىطي ثبروي، ثۇ . تۈگىتىۋېتىػىە ِەڭگۈ پېتىٕبٌّبٍذۇ دەپ ئىػىٕىػىّىس ِۇِىىٓ

خەٌك توٌۇق ٍولۇتۇٌّىغىچە ٍبوي ئەڭ ثوزەن ھبٌغب وەٌتۈرۈٌّىگىچە ۋەتىٕىّىسٔي 
لبٔذاق . خبتىرجەَ ھبٌذا خىتبً ٍېرى ھبٌىتىگە وەٌتۈرىۋېٍىع ئىّىبٔىّۇ ثوٌّبٍذۇ

لىٍىع وېرەن؟ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ِۇضتەٍِىىىٍىىٕي ٍوۋاغٍىك ثىٍەْ لوثۇي 
لىٍىػمب تەٍَبر لىٍىٕغبْ خەٌمىّىسٔي تېٕچ ٍولۇتۇغٕىڭ ٍبوي ثبھبٔە ئۇٍذۇرۇپ 

خەٌمىّىسٔي ئۆزٌىرىٕىڭ : پەً ٍولۇتۇغٕىڭ چبرىطىٕي وەغىپ لىٍىػتي-پەٍذىٓ
تبرىخىٌ ۋەتىٕي ثوٌغبْ غەرلىٌ تۈروىطتبْ توپرالٍىرىذىٓ لوغالپ چىمىراٌىغىذەن 

-ثبغمب ٍەرِۇ تبپبٌّىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى، خەٌمىّىسٔي ئۆز ٍېرىذە لېَىٓ
تۆھّەتٍەر، ئىچىي زىذدىَەتٍەر، چىرىىٍەغتۈرۈپ -لىطتبلالر، ثوھتبْ

 الرٔي ‘لوزغىالڭ’ الر، ئۇٍذۇرِب ‘تەغىىالت’ثىھوغالغتۇرۇظ ٍبوي ئۇٍذۇرِب 
ثبھبٔە لىٍىپ ٍولۇتۇظ، ٔبداْ ۋە ٔبِىرات لبٌذۇرۇظ چبرىطىٕي تېپىپ خەٌمىّىسٔي 

ِەضىٍەْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبغىبرە . لىرغىٓ لىٍىپ ٍولۇتۇغمب ئبتالّٔبلتب
تۈروىَەدە، لبزاغىطتبٔذا، ئبفغبٔىطتبٔذا ھەرثي ِەغىك الگېرٌىرىٕي لۇرغبْ، ”ھبٌذا 

پۈتىۈي ِۇھبجىردىىي ئۇٍغۇرالر ۋەتۀگە زوراۋأٍىك وۈچي ثىٍەْ لبٍتىػٕي 
ِەخطەت لىٍىذىغبْ ٔەچچە ئؤٍىغبْ ٍۇرتىغب لبٍتىع لۇراٌٍىك تەغىىالتٍىرىٕي 

لۇرغبْ، ثۇالرٔي ٔەچچە ئوْ ثۆٌگۈٔچي پبرتىَىطي ٍىتەوٍەپ وەٌّەوتە، ثۇ 
تەغىىالت ۋە پبرتىَىٍەرٔىڭ گۇِبغتىٍىرى ئبپتؤوَ راٍؤىّىس ئىچىذە ٍوغۇرۇْ 

ثۇالرغب لىٍچە رەھىُ ... پبئبٌىَەتٍىرىٕي وەڭ وۆٌەِذە لبٔبت ٍبٍذۇرِبلتب، 
لىٍّبضتىٓ، ِىڭي خبتب ئۆٌتۈرۈٌطە ِەٍٍىىي، ثىرضي توردىٓ چۈغۈپ لبٌّىطۇْ 

دەپ “ ! ...دەٍذىغبْ پرىٕطىپ ثوٍىچە لەتئىٌ تۈردە وۈچٍۈن زەرثە ثېرىػىّىس الزىُ
ھىتٍېر فبغىطتٍىرىذىّٕۇ ۋەھػىٍىه ثىٍەْ لىرغىٓ لىٍّبلتب؛ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍۀە 

ٍبۋداق داۋراڭالرٔي تبرلىتىپ، چەتئەٌٍەردىىي ِۇتٍەق تېٕچ ئۇضۇٌالر ثىٍەْ -ٍبٌغبْ
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ۋەتەْ لۇتمۇزىّىس دەپ ٍۈرگەْ تەغىىالتالرٔي ِۇثبٌىغىٍەغتۈرۈپ ۋەتىٕىّىسدىىي 
 .ِىٍٍىٌ وۈچٍىرىّىسٔي جبزاالغمب ثبھبٔە لىٍىػّبلتب

ھبٌجۇوي، چەتئەٌذىىي ھەرلبٔذاق ثىر ِۇھبجىرىّىس ثىرەر پبرتىَە ٍبوي الگېر 
لۇرِبق تۈگۈي، ثېػىٕي تىممۇدەن ٍەرِۇ تبپبٌّبً ٍۈرگەْ ثىچبرە ضەرگەردأالر 

زېرىىىۀٍىرىذە ٍىغىٍىپ ِۇڭذاغمىٍي ٍبوي ! پبدىطىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش
تۇرىۋاتمبْ ئەٌٍەردىىي چەتئەي ضىَبضىٌ تەغىىالتٍىرىٕىڭ خىتبٍذىىي ئەھۋاٌالرغب 

لىسىمىػي ٍبوي خىتبٍغب ووزۇر لىٍىپ وۆرضىتىػي ئۈچۈْ لۇرۇپ چىمىػمبْ 
جەِئىَەت، ۋەخپە، ِەروەز، لۇرۇٌتبً، ئىتتىپبق، ٍىغىٍىع ئورٔي دېگۀذەوٍىرىّۇ 

ئىػپىَوْ دېَىػىپ، غەٍۋەت لىٍىذىغبٔغب ئبدەَ تېپىػبٌّبً -ثىرضىٕي خبئىٓ-ثىر
لبٌغبٍٔىرىذا دادىطىٕىڭ ثوٌطىّۇ غەٍۋىتىٕي لىٍىػىذىغبْ ئوٌتۇرۇظ 

غۇٔچە ٍىٍالردىٓ ثېرى خىتبً . ضورۇٍٔىرىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش
تبجبۋۇزچىٍىرى ئۀە غۇالرٔىڭ گېپىٕي لىٍىػتىڭ دەپ ثبھبٔە لىٍىػىپ 

ۋەتىٕىّىسدە ٔۇرغۇٍٔىغبْ وىػىٍىرىّىسٔي لوٌغب ئېٍىػتي، جبزاالغتي، ضۈرگۈْ 
 !لىٍىػتي ٍبوي ئۆٌتۈرۈپ تۈگىتىػتي

ٍۈوطەن دەرىجىذە تەرەلمي لىٍىۋاتمبْ ثۈگۈٔىي دەۋىردە دۇَٔبدىٓ ثىخەۋەر، 
ئۆز ِىٍٍىٌ ئىگىٍىگي، ئۆز ِىٍٍىٌ ھبوىّىَىتىذىٓ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇٌغبْ، زاِبٔىۋى 

تېخٕىىب ثىٍىٍّىرىذىٓ ثىخەۋەر لبٌغبْ، لۇراٌٍىك وۈچىذىٓ ِەھرۇَ -پەْ
لبٌذۇرۇٌغبْ ھەرلبٔذاق ثىر ِىٍٍەت ئۇزۇٔغب لبٌّبً ٍەر ٍۈزىذىىي ئۆزىٕىڭ ِىٍٍەت 

. دە، ٍولىٍىػمب ٍۈز تۇتىذۇ-ثوٌۇپ ِەۋجۇت ثوٌۇظ غبرائىتٍىرىٕي ٍولبتمبْ ثوٌىذۇ
-ثۇٔىڭ ئۈچۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى خەٌمىّىسٔي زاِبٔىۋى ئۇچۇر ۋە پەْ

تېخٕىىب ثىٍىٍّىرى ثىٍەْ ِەڭگۈ ئۇچۇرىػبٌّبش ھبٌغب وەٌتۈرىۋېتىع، ٍېسىالردا 
ئىپتىذائىٌ ئىػٍەپچىمىرىع لۇراٌٍىرى ئبرلىٍىك ئۈٔۈِي تۈۋەْ، جبپبضي وۆپ، 

ۋالىت ئىطىراپچىٍىغي تۇال لوي ئەِگىگىگە ثبغالپ لوٍۇپ، لورضىمىٕي 
توٍغۇزۇغتىٓ ثبغمىٕي ئوٍٍىَبٌّبش لىٍىۋېتىػىە، غۇ ئبضبضتب ضىگبٔالر ٍبوي 

. ھىٕذىئبٔالردەن ِەڭگۈ ٍۈوطىٍەٌّەش ھبٌغب چۈغۈرۈپ لوٍۇغمب تىرىػّبلتب
خەٌمىّىسٔىڭ غەھەرٌەردىٓ تبزىٍىٕىػي، ئىػچىٍىممب، ھەرثىٍىىىە، ِەِۇرىٌ 

خىسِەتٍەرگە، ضبٔبئەت راٍؤٍىرىغب وىرىػىٕي چەوٍەپ تۇرۇغي، خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ خەٌمىّىسٔي ٍولۇتۇظ ضىَبضەتٍىرىٕىڭ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ 

ۋەتىٕىّىسدىىي لۇراٌٍىك خىتبً . ِەزِؤٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌۇپ وەٌّەوتە
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ثبٔذىتٍىرىٕىڭ ئبضبضٍىك ۋەزىپىطي ئۀە غۇٔذاق ٍولۇتۇٌۇغمب ٔبرازىٍىك 
ثىٍذۈرۈظ ئېھتىّبٌي ثوٌىذىغبْ وىػىٍىرىّىسٔي ئۆٌتۈرۈغٕي ئبضبضٍىك ۋەزىپە 

غۇٔىڭذەن ٍۀە غەھەرٌەر خىتبٍالرغب داغذاَ ئوچۇق ھبٌغب وەٌگىٕىذىٓ . لىٍغبْ
وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ ضۇٔئي وۆپىَىػىٕي دەخٍىطىس ھبٌغب وەٌتۈرۈظ، ئۇالرٔىڭ 

ضبپبٌىك ٍبغىػي ئۈچۈْ ئۇالرٔي -تبالڭچىٍىمي، خبتىرجەَ وەٍپي-خبتىرجەَ ثۇالڭ
ۋەتىٕىّىسدىىي ِىٍَؤالرغب ٍېمىٓ . خەٌمىّىسدىٓ لوغذاغمب ِەججۇر ثوٌىػىذۇ

ثىر ِەلطىذى -ھەرخىً رەضّىٌ لۇراٌٍىك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثىردىٓ
غەھەر، ضبٔبئەت راٍؤٍىرى، ثبٍٍىك ِۀجەٌىرىذە غىذدەت ثىٍەْ ضۇٔئي وۆپۈٍۈپ 

وېتىۋاتمبْ خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ٍەرٌىه خەٌمٕىڭ ٔبرازىٍىك 
. ھەرىىەتٍىرىذىٓ ضبلالپ لېٍىػتىٓ ئىجبرەت ِەلطەتٕي ئۆزٌىرىگە ۋەزىپە لىٍىػتي
ثۇ لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچىالر لوغۇٔي، ِۇٔتىسىُ ئبرِىَە، چېگرا لىطىٍّىرى، لۇراٌٍىك 

زوراۋأٍىممب لبرغي لوغذىٕىع ’ضبلچي لىطىٍّىرى، ٍېڭىذىٓ پەٍذا ثوٌىۋاتمبْ 
ضبلچىٍىرى، ِىٕجىڭالر ثوٌۇپ - ٌىرى، ٍوغۇرۇْ ٍبوي ئبغىبرە جبضۇش‘ئەتىرەت

ثىرەر ِىٍَؤٍۇق لۇراٌٍىك وۈچىە ئىگە ثوٌۇپ، ثۇ لوغۇٔالر ئبدەتتىىي ئۇرۇظ 
خىّىَىٍىه ئۇرۇظ لۇراٌٍىرىغىچە -وئلۇراٌٍىرىذىٓ تبرتىپ تب ئبتوَ ثوِجىطي، ثي

ثۇٔي . ثۇ لوغۇٔالر ھەر ِىٕۇت خەٌمىّىسٔي ثبضتۇرۇغمب تەٍَبر تۇرِبلتب. لۇراٌالٔغبْ
ئبز دەپ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبرٌىك ِۇھىُ ضىتىراتىگىَىٍىه ٍەرٌىرىٕي ئىگىٍەپ ٍبتمبْ 

ٔبِىذىىي ٍېرىُ ِۇٔتىسىُ لۇراٌٍىك فبغىطتالر لوغۇٔىّۇ ‘ ثىڭتۋەْ لىطىٍّىرى’
ئىىىي ِىٍَؤذىٓ ئبغمبْ ئبدەَ وۈچي ثىٍەْ خەٌمىّىسگە خىرىص لىٍىپ لورغبپ 

 . تۇرىۋاتمبْ لۇراٌٍىك دۈغّۀٍىرىّىسدۇر
ٍولۇرلىذەن ھەرخىً لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچي وۈچٍەر ۋەتىٕىّىس ِىٍٍىٌ 

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي توضبپ تۇرىذىغبْ ئەڭ ئبضبضٍىك دۈغّەْ وۈچٍىرى 
خۇددى غۇٔىڭذەن، ثۇ دۈغّەْ وۈچٍىرى ۋەتىٕىّىسٔىڭ . ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ

پۈچمبلٍىرىذا ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە ضۇٔئي خىتبً ٔوپۇضىٕي -ھەرلبٍطي ثۇٌۇڭ
وۆپەٍتىع ۋەزىپىطىٕىّۇ ئۈضتىگە ئبٌغبْ ثوٌۇپ، خىتبٍذا ئەضىەر ثوٌۇپ 

ۋەتىٕىّىسدە وەضىپ ئبٌّبغتۇرۇظ، خىتبٍذا ھەرثىٍىىتىٓ وەضىپ ئبٌّبغتۇرۇپ 
‘ لىطمبرتىٍىع’ۋەتىٕىّىسدە ثىڭتۋەْ لىطىٍّىرىذا ئىػمب جبٍٍىػىع، ئۇ ٍەرٌەردىٓ 

دېگۀذەن ثبھبٔىالر ثىٍەْ غەھەرٌىرىّىسٔي ئىگەٌٍەظ ئبرلىٍىك، غەھەرٌىرىّىسدە 
ئبھبٌە ئبرىطىغب ضىڭىپ زاپبش ئەضىەرٌىه روٌىٕي ئوٍٕبٍذىغبْ دۈغّەْ وۈچٍىرى 
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ثۇ وۈچٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ ئىػٍەپچىمىرىع ضبھەٌىرىذە ثىرلىطىُ . ھبٌىغب وەٌّەوتە
جىذدى تۇرِۇظ ئېھتىَبجٍىرىٕي ئۆزٌىرى ھەي لىٍىع غەوٍىٕي ئبٌغبچمب، ثۇ 

لوغۇٔالرغب ئىمتىطبدىٌ لبِبي لىٍىع غەوىٍٍىرىذىىي تېٕچ زەرثە ثېرىع 
ِۇٔتىسىُ ھەرثي . ھەرىىەتٍىرى تەضىر وۆرضىتەٌّەش ھبٌغب وېٍىپ ثوٌغبْ

لوغۇٍٔىرىّۇ خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ ئىػٍەپچىمىرىع راٍؤٍىرىّىسٔىڭ ئەتىراپىغب 
جبٍالغتۇرۇٌغبٍٔىغي ئۈچۈْ، غەھەرٌىرىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 

غۇ . ثىۋاضتە ئىمتىطبدىٌ ٍبردىّىگە ئېرىػىع ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتىپ ئبٌغبْ
ضەۋەپتىٓ ثۇ دۈغّۀٍەرگىّۇ ھەرلبٔذاق ثىر تېٕچ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ٍبوي 

ئىمتىطبدىٌ لبِبي لىٍىع چبرىٍىرى توٌۇق ئۆٔۈَ ثەرِەش ھبٌغب -ضىَبضي
 .وەٌتۈرۈٌگەْ

ثۇخىً لۇراٌٍىك لوغۇٔالردىٓ ٍەرٌىىىە ئبٌّىػىپ زاۋۇت، وبْ، غىروەت 
ٍبوي ِەِۇرىٌ ئورۇٔالردا ئىػٍەۋاتمبْ تبجبۋۇزچي ثبٔذىت خىتبٍالر زاپبش 

لوغۇٍٔۇق روي ئوٍٕبٍذىغبْ، لۇراٌٍىك تەرثىَە وۆرۈپ تۇرىذىغبْ ِىٕجىڭ دېگەْ 
 .ٔبِالردىىي فبغىطتالر لوغۇٔىٕي تەغىىً لىٍّبلتب

خەٌمىّىس ھەرلبٔذاق ثىر غەھەردە، ھەرلبٔذاق ثىر ضبٔبئەت راٍؤىذا 
ِۇوەِّەي تەغىىالتٍىٕبٌىغىذەن، ئىع تبغالظ، ٔبِبٍىع لىٍىع ۋاضتىٍىرى 

ثىٍەْ ئىػٍەپچىمىرىػٕي پبٌەچ ھبٌغب وەٌتۈرىۋىتەٌىگىذەن ٔىطجەتىە ئىگە ھبٌىتىٕي 
ئبتّىػىٕچي ٍىٍالرٔىڭ وىرىػٍىرىذىال لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍغبٍٔىغي، غۇٔىڭذەن ثۇ 

ٔىطجەت وۈٔطبٍىٓ ئبزىَىپ ثىر پىرضۀگىّۇ ٍەتّەش ھبٌغب چۈغۈپ لېٍىۋاتمبٍٔىغي 
خىسِەتچىٍەرگە تبٍىٕىپ -ئۈچۈْ، غەھەرٌىرىّىسدىىي لورچبق ِىٍٍىٌ ئىػچي

ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي تېٕچ لبرغىٍىك وۆرضىتىع پبئبٌىَەتٍىرىٕي 
ِۇۋەپپەلىَەتٍىه لبٔبت ٍبٍذۇراٌىػىّىس ٍبوي تبرىختىىىذەن ئۇٔذاق دۈغّەْ 
لۇراٌٍىك وۈچٍىرىگە جىذدى تەٍَبرٌىك لىٍىپ ِەٍِىىەت ثوٍىچە ثىر تۇتبظ 

پبرتالظ خبراوتېرىذىىي ھۇجۇَ لىٍىپ لىطمب ۋالىت ئىچىذە ثىرالال غەٌىجىگە 
ثۇ ئېھتىّبٌٍىمٕي ئۆتىەْ . ئېرىػەٌىػىّىسٔىڭ لىٍچىّۇ ئېھتىّبٌي لبٌّىذى

ئەضىرٔىڭ ئبتّىػىٕچي ٍىٍٍىرىذا لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍغىٕىّىس ئۈچۈْ، ئۀە غۇ 
 . ۋالىتٕي لبٍتىذىٓ ئبِبي لىٍىپ وەٍٕىگە ٍبٔذۇرۇغمب ِەججورِىس

لىطمىطي، ثۈگۈٔىي وۈٔذە دۈغّەْ لۇراٌٍىك وۈچٍىرىگە، دۈغّەْ ضبٔبئەت 
 .  راٍؤٍىرىغب، غەھەرٌەرگە ئبغىبرە لۇراٌٍىك ھۇجۇَ لىٍىع ئىّىبٔىّىس پەلەتال ٍوق
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ثۇالرغب لوغۇٌۇپ، ئبالھىذە ِۇھىُ لۇراٌٍىك وۈچٍىرىٕي تەغىىً لىٍىۋاتمبْ 
ثۇ دۈغّەْ وۈچٍىرىّۇ خەٌمىّىسٔي . ھەرخىً خىتبً ضبلچىٍىرىذۇر-ٍۀە ثىر وۈچ 

ثبضتۇرۇغتب ئبالھىذە وۈچ چىمىرىۋاتمبْ ئۇچىغب چىممبْ غوۋېٕىطت ۋە تېررورچىالر 
ئەِّب ئۇالر لىطّۀٍىىتە ثوٌطىّۇ پۇخراالر ئبرىطىذا ئبرىٍىػىپ . ئەترىتىذۇر

ٍبغبٍذىغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ئۇالرغب ٍوغۇرۇْ زەرثە پەٍذا لىٍىع ئېھتىّبٌىٕي ٍۀىال 
غۇ لبتبردا ِىٕجىڭ وۈچٍىرىگىّۇ ئىختىَبرى غەوىٍذە . ٍوق دېَىػىە ثوٌّبٍذۇ

 . ِەخپي زەرثە ثېرىع پۇرضەتٍىرىّۇ ِەۋجۇت
ئەِّب ثىس غۇٔي ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە 

تۇرغۇزۇٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ھەرخىً لۇراٌٍىك وۈچٍىرى ِۇتٍەق تۈردە 
ثىر ِەخطەت -ٍەرٌىه خەٌمتىٓ ِۇداپىَىٍىٕىع ۋە ئۇالرٔي ئۆٌتۈرۈغٕي ثىردىٓ

خۇددى غۇٔىڭذەن، ئۇالر لوٌىذىىي ثۇ لوراٌٍىرىٕي . لىٍىپ لۇراي تۇتۇپ تۇرِبلتب
ھەرگىسِۇ ثىسگە ئوٍۇْ وۆرضىتىع ئۈچۈْ، ھبضطب لىٍىع ئۈچۈْ، توغمبْ 

ئوۋالظ ئۈچۈْ ئەِەش، لوٌغب وەٌگەْ تۇٔجي پۇرضىتىذىال ثىسگە لبرغي ئوق 
ٍۀي، ثۈگۈٔىي خىتبً . چىمىرىػمب تەٍَبر تۇرۇظ ئۈچۈٔال وۆتۈرۈپ ٍۈرِەوتە

تبجبۋۇزچي لۇراٌٍىك وۈچٍىرى ِەخطۇش ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي لىرغىٓ لىٍىع 
 !ئۈچۈٔال تۇرىۋاتمبْ فبغىطت وۈچٍەردۇرپۇرضىتىٕي وۈتۈظ 

خۇالضىٍىغىٕىّىسدا، ِۇٔتىسىُ ٍبوي ٍېرىُ ِۇٔتىسىُ لۇراٌٍىك دۈغّەْ 
وۈچٍىرىگە لبرغي خەٌمىّىسدە ثۈگۈْ ھېچمبٔذاق ئۆٔۈٍِۈن چبرە ۋە پبٍذىٍىك 

غۇڭب، ٍولۇرلىذەن دۈغّەْ وۈچٍىرىگە زەرثە . پۈرضەتٍىرى ٍوق ھبٌەتتە تۇرِبلتب
ثېرىع ھەرىىىتىٕي غبرائىت ٍبر ثەرگىٕىذە ٍبوي غبرائىت ٍبرىتىۋاٌغىٕىّىسدىٓ 

ھبزىرچە ئبضبضٍىك زەرثە ثېرىع . وېَىٓ ئبٔذىٓ ِەخطۇش ئوٍٍىٕىػمب ثوٌىذۇ
ئوثىىتىۋٌىرى ئۈچۈْ دۈغّۀٕىڭ تېخىّۇ ئبجىس ٔولتىٍىرىٕي تبٌالپ تۇرۇغمب 

 . ِەججورِىس
 

  خىتبً تبجبۋۇزچي مۆچَەّيىرى1.3§
ۋەتىٕىّىسٔي ئىگىٍەپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕي ٔۇرغۇْ 

ھەتتب ثىر . وىػىٍىرىّىس ِىٍٍىٌ دۈغّىٕىّىس لبتبرىذا تىٍغب ئبٌغۇضي وەٌّەٍذۇ
 خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕي ‘ثىٍەرِۀٍىرى’لىطىُ زاِبٔىّىسٔىڭ 
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لبزاق، ھەتتب -ئەتىۋارٌىػىپ ٍبوي ضەي لبرىػىپ، ئۇالرٔىڭ ئورٔىغب تۇڭگبْ
ثىرضىگە -دېگۀذەن ۋەتۀذاغٍىرىّىسٔي ثىر... لەغمەرٌىه، خوتۀٍىه، تۇرپبٍٔىك، 

ثۇ ! دۈغّەْ لىٍىپ وۆرضىتىػىە جېٕىٕىڭ ثېرىچە وۈچەپ ئۇرۇّٔبلتب
وىػىٍىرىّىسٔىڭ لبرىػىچە، گوٍب ۋەتىٕىّىسگە خىتبً تبجبۋۇزچي 

دوضتبٔە ٍبردەَ، ’وەٌگىٕذىٍىرىٕىڭ وەڭ وۆٌەِذە ثبضتۇرۇپ وىرىػىٕي 
لېرىٕذاغالرچە ٍبردەَ، ٍېمىٓ لوغٕىذارچىٍىك، ھەتتب گۇٔبھطىس ئبلىۆڭۈي 

  لبتبرىذا وۆرضە وېرن؟‘ئىػٍەِچىٍەر
ئەگەر خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرى ۋەتىٕىّىسگە ئۆز 

خەٌمىّىسٔىڭ ثىخەتەرٌىىي ۋە ٔورِبي تەرەلمىَبتىغب دەخٍي وۆرضەتّەً ٔولۇي جبْ 
ضبلالظ ئۈچۈْ ٍبوي خەٌمىّىس ٍىتىػىپ ثوالٌّبٍۋاتمبْ ئىػالردا ثىسگە ٍبردەَ 
ثېرىع ِەلطىتىذە ٍىگبٔە ثىتەرەپ ئىمتىطبدىٌ پبئبٌىَەت وۆرضىتىع ئۈچۈٔال 

 دەپ لبرىّبضٍىممب ھەلٍىك ‘دۈغّەْ’ئېمىٓ لىٍغىٕىذا، ثەٌىىُ ثۇ وىػىٍەرٔي 
غۇٔذالتىّۇ ٍۀىال ثىر ئېھتىّبٌٍىمال : دىممەت لىٍىڭ. ثوٌىػىّىس ئېھتىّبي ئىذى

ئەپطۇضىي ۋەتىٕىّىسگە لۇرۇتتەن ٍبِراپ وىرىۋاتمبْ خىتبً . ثوالٌىػي ِۇِىىٓ
تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرى ھەرگىسِۇ لەھەتچىٍىىتىٓ، ئبچبرچىٍىمتىٓ، ئۇرۇظ 

ثبالٌىرىذىٓ ٍبوي ضىَبضىٌ زۇٌۇِالردىٓ لېچىپ ۋەتىٕىّىسگە پبٔبٌىك تىٍەپ ِىٍٍىٌ 
دىپٍوِبتىَە لبٔۇٔىّىسغب ثوً ضۇٔۇپ وېٍىۋاتمبْ جبْ ضبلٍىغۇچي غېرىپ 

ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە، ثۇ وەٌگىٕذىٍەر ۋەتىٕىّىسٔي . ِۇضبپىرالردىٓ ئەِەش
ئبٍرىٍّبش خىتبً ٍېرى، ثۇ ٍەرٔي ثىس تبرىختىٓ ثۇٍبْ گۈٌٍۀذۈرۈپ ’

 دەپ ئبغىبرە ئېالْ لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ تبجبۋۇزچي دۈغّەْ ‘وەٌّەوتىىۀّىس
ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى پۈتۈٍٔەً ئۆز ھبوىّىَىتىٕىڭ ! ِىٍٍەتتۇر

رىغجەتٍۀذۈرۈغي، ئۆز ِىٍٍىٌ ِۇضتەٍِىىىچي ھبوىّىَىتىٕىڭ لۇراٌٍىك ھىّبٍىطي 
لەدەَ  -ئبضتىذا ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرىٕي پىالٍٔىك، تەغىىٍٍىه ھبٌذا لەدەِّۇ

ئىگەٌٍەغىە ئېۋەرتىٍگەْ ثوٌۇپ، ثۇ تبجبۋۇزچي خىتبً وەٌگىٕذىٍىرى ئۆز 
پبئبٌىَەت دائىرىطي ئىچىذە، تبجبۋۇزچي ِۇضتەثىت ِىٍٍىٌ ِۇضتەٍِىىىچي 

تبالڭ -لەدەَ ٍولۇتۇغمب، ثۇالڭ-ھۆوۈِىتىگە ِبضٍىػىپ خەٌمىّىسٔي لەدەِّۇ
لىٍىػمب، ٔبداْ ۋە ٔبِىرات لبٌذۇرۇغمب، ثبرٌىك ضبھەٌەردىٓ ضىمىپ چىمىرىپ 

چەتىە لېمىػمب، ثوزەن لىٍىػمب، خورالغمب، ٔبزارەت لىٍىػمب، ضۈرگۈْ لىٍىػمب، 
ئۇرۇپ لىَٕبغمب ۋە ۋەھػىٍەرچە ئۆٌتۈرۈغٍەرگە ئبوتىپ لبتٕبغّبلتب ٍبوي 
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ٍۀي، ۋەتىٕىّىسگە چىىەتىىذەن ٍبِراپ وېٍىۋاتمبْ ! ۋاضتىٍىك وۈچ چىمىرىػّبلتب
ثۇ لۇراٌطىس خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي خىتبً ٍېرىگە 

ئبٍالٔذۇرۇغٕي، ِەڭگۈ ئۆزٌىرىٕىڭ لىٍىۋېٍىػٕي ئبٌذىٕمي ِەلطەت لىٍىپ 
وېٍىۋاتمبٔالر ثوٌۇپ، تبجبۋۇزچىٍىك جىٕبٍىتي جەھەتتە ٔۆۋەتتىىي لۇراٌٍىك خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىذىّٕۇ خەۋىپٍىه ثوٌىۋاتمبْ ٍبت ِىٍٍەت تبجبۋۇزچي 
چۈٔىي دۈغّەْ ئبرِىَىطي ئۀە غۇ تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى ! دۈغّىٕىّىسدۇر

ئۀە . لۇدرەتىە، ئبرلب تىرەوىە، ٍبردەِچىطىگە ئىگە-ثوٌغىٕي ئۈچۈٔال وۈچ
غۇالرٔىڭ وبضبپىتىذىٓ خەٌمىّىس غەھەرٌەردىٓ، ثبٍٍىك ِۀجەٌىرىذىٓ، 

ۋالىٍىرىذىٓ، تىگىػٍىه -ضىتىراتىگىَىٍىه ئورۇٍٔىرىذىٓ، ھەتتب ئۆً
غۇٔىڭ ئۈچۈْ خىتبً ! پەرزۀتٍىرىذىٓ ِەججۇرى ئبٍرىٍىپ ضىمىپ چىمىرىٍّبلتب

! وۈضتىطىس تبجبۋۇزچي ِىٍٍىٌ دۈغّۀٍىرىّىسدۇر-تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىّۇ وبَ
ھەتتب ئۇالر ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي ۋەھػىٍەرچە ثبضتۇرۇغتب تبجبۋۇزچي ثبٔذىت 

 !  لوغۇٔىٕىڭ ٍبردەِچىطي ۋە ئۇالرٔىڭ زاپبش ئەضىىرىذۇر
ۋەتىٕىّىسدە تبرلىٍىپ ٍۈرگەْ خىتبً وبضىپٍىرى، ِەدىىبرٌىرى، 

لبتبرىذىىىٍەر لبرىّبلمب ... تىٍەِچىٍىرى، ٍبٍّىچىٍىرى، ضودىگەرٌىرى، 
. ۋەتىٕىّىسگە تەغىىٍطىس ھبٌذا ئۆزٌىرى ئېمىپ وەٌگۀذەن وۆرۈٔىػي ِۇِىىٓ

ئەِّب ئۇالرِۇ ِۇضتەٍِىىىچي ھۆوۈِىتىٕىڭ چبلىرىغي، لىسىمتۇرۇغي، تەغۋىمبتي، 
ٍبوي ئىٍگىرى وېٍىپ جبٍٍىػىۋاٌغبْ ٍۇرتذاغٍىرىٕىڭ لىسىمتۇرۇغي تۈپەٍٍي 

ئورۇٔالغتۇرۇٌۇغٕي وۈتۈغىە تبلەت لىالٌّبضتىٕال ئبٌذىراپ وېٍىۋاٌغبْ 
‘ غوجبٍىٓ’ئۇالرِۇ ۋەتىٕىّىسدە ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ئۆزٌىرىٕىڭ . تبجبۋۇزچىالردۇر

ٍۈٌىگي ثىٍەْ تبجبۋۇزچىٍىك -ٌىغىٕي تؤۇٍذۇ، تبجبۋۇزچي ھۆوۈِىتىٕىڭ ٍبر
 !ئەضٍي تەثىئىتىٕي ئبغىىبرىالٍذۇ ۋە ئبغىىبرٌىّبلتب

ثىر تبرىخىٌ ئبضبضمب ئىگە _ ئۇ . ثىر ِىٍٍىٌ دۆٌەتتۇر_ غەرلىٌ تۈروىطتبْ 
ثۇ تۇپرالالر گەرچە ھبزىر ٍبتالرٔىڭ ئىػغبٌىَىتي ئبضتىذا خىتبً . ِىٍٍىٌ دۆٌەتتۇر

ٍېرى لىٍىپ وۆرضىتىٍگۀذەن لىٍطىّۇ، ثۇ ۋەتۀٕىڭ ھەلىمىٌ لبٔۇٔىٌ ئىگىٍىرى 
ثۇ ۋەتۀگە ھەرلبٔذاق ثىر ثبھبٔە ثىٍەْ وىرىع ! ثىس غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمالرِىس

ئۈچۈْ غۇ تۇپراق ئىگىٍىرى تەرىپىذىٓ لۇرۇٌغبْ ِۇضتەلىً لبٔۇٔي 
ثۇٔىڭطىس . ئورگبٍٔىرىٕىڭ رۇخطىتىٕي ئېٍىپ لبٔۇٔىٌ رەۋىػتە وىرىػي وېرەن

وىرگۈچىٍەرٔىڭ ھەِّىطي تبجبۋۇزچي، ھەِّىطي ِىٍٍىٌ دۈغّەْ ھېطبپٍىٕىػي 
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ھبٌجۇوي، ثۇ دۈغّۀٍەر ئبۋاي ٍەرٌىه خەٌمٕىڭ لبٔۇٔىٌ ! ئەلەٌٍىٌ ِۇلەررەرٌىه
تېرىتورىَە ھولۇلىٕي تبرتىپ ئېٍىپ، لبٔۇٔىٌ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً ھبوىّىَىتىٕي 

ئبغذۇرۇپ تبغالپ ئبٔذىٓ ثبضتۇرۇپ وىرىۋاتمبْ تبجبۋۇزچىالر ثوٌغبچمب، ثۇ 
تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍەرٔىڭ ھەِّىطىگە لەتئىٌ تۈردە تبجبۋۇزچي دۈغّەْ 

ِىٍٍەت لبتبرىذا ِۇئبِىٍە لىٍىػىّىس، ھەرثىر غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمٕىڭ ئىٕطبٔي 
 !!!ھەلمىال ئەِەش، ثەٌىي تبرىخىٌ ۋە ۋىجذأىٌ ثۇرچىذۇر

ثۇ ٍەردە تېّىذىٓ ھبٌمىپ ِۇٔذاق ثىر ِەضىٍىٕي ئبٍذىڭالغتۇرۇپ لوٍۇغٕي 
چەتئەٌٍەردە تۇرىۋاتمبْ : ئۆزىّىسگە ِۇھىُ ثىر ۋەزىپە دەپ لبراٍّىس

ۋەتۀپەرۋەرٌەردىٓ ئورتب ئبضىَبدىىىٍەر ثىٍەْ تۈروىَە ۋە ضەئۇدى ئەرەثىطتبْ 
لبتبرٌىك ئەٌٍەردە تۇرىۋاتمبْ وىػىٍىرىّىس ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىەتٍىرىٕي ثىر 
تۇتبظ لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ ِەلطىذىذە ۋالىتٍىك ثىرٍەرگە وەٌگىٕىذىٓ وېَىٓ، 

ثىرضىذىٓ -ئۇالرٔىڭ ثۇرۇٔمي ئىذىَىۋى زىذىَىتي لبٍتىذىٓ ئبغىبرىٍىٕىپ، ثىر
پەرلٍىك ھبٌذا ثىرلبٔچە خىً ٔبَ ۋە ثبٍرالالر ثىٍەْ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ٔبِىٕي 

ٔەتىجىذە، ۋەتىٕىّىسٔىڭ . ئىپبدىٍەغىە ئۇرۇٔۇظ جېذىٍي ئوتتۇرىغب چىممبٔىذى
« ئۇٍغۇرىطتبْ»ۋە « غەرلىٌ تۈروىطتبْ»ھبزىرلي زاِبْ ئىطىٍّىرىذىٓ ثوٌغبْ 

دېگەْ ئبتبٌغۇالر ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ضىَبضىٌ وۆز لبراغٍىرىذىٓ ثىتەرەپ دۆٌەت 
ٔبِي ثوٌۇغتىٓ وۆرە، ئىذىَىۋى ئەلىذىٍىرىٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ ضىَبضىٌ ٔبَ 

ئەضٍىذە ۋەتىٕىّىسٔىڭ ٔبِي، ثبٍرىغي، گىرىجي، . ھبٌىتىگە ئۆزگەرتىۋېتىٍذى
دۆٌەت غىېرى، ئبضبضىٌ لبٔۇٔي لبتبرٌىمالرٔي ھەرلبٔذاق ثىر غەخص ٍبوي 

تەغىىالتٕىڭ لبرار لىٍىع، تۈزۈتۈظ، ئۆزگەرتىۋېتىع، ئبٌّبغتۇرىۋېتىػمب ھەلمي 
ثۇ تۈردىىي ٔەرضىٍەر خۇددى ثىرىٕچي ۋە ئىىىىٕچي . ٍوق ثوٌىػي غەرت ئىذى

جۇِھۇرىَىتىّىسدىىىگە ئوخػبظ، دۆٌەت لۇرىۋاتمبْ لۇرۇٌتبً ٍبوي ئۇالرٔىڭ 
غۇ ضەۋەپتىٓ، . ِۇتەخەضطىطٍىرى تەرىپىذىٓ لبرار لىٍىٕىػي غەرت ئىذى

ثىرىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذە لوثۇي لىٍىٕغبْ دۆٌەت ثبٍرىغىّىسٔىڭ غەوٍي 
خۇددى تۈروىَە جۇِھۇرىَىتىٕىڭ دۆٌەت ثبٍرىغي غەوٍي ثىٍەْ ئوخػبظ 

. ٍۇٌتۇزٌۇق ثوٌۇپ، پەلەتال رەڭگي غوخ زەڭگەر ئىذى-ئۆٌچەٍِەردىىي ئبً
ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذە لوثۇي لىٍىٕغبْ دۆٌەت ثبٍرىغىّىسِۇ 

. ٍۇٌتۇزٌۇق ثوٌۇپ، ئەِّب رەڭگي غوخ ٍېػىً رەڭذە ئىذى- ٍۇلۇرىمىذەن ئبً
تۈروىَىٕي ئبضبش لىٍىپ تۇرىۋاتمبْ ۋەتۀپەرۋەرٌىرىّىس ئىىىىٕچي 
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جۇِھۇرىَىتىّىسٔي ئېتىراپ لىٍّبٍذىغبْ ئېمىّغب ِۀطۈپ وىػىٍىرىّىسدىٓ 
تەغىىً تبپمىٕي ئۈچۈْ، گەرچە ثۇ وىػىٍىرىّىس ثىرىٕچي جۇِھۇرىَەت لۇرۇٌۇغي 

ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتطىس وىػىٍەر ثوٌطىّۇ، ئۆزٌىرىٕي ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَەت 
-ئېمىّىذىٓ پەرلٍۀذۈرگەْ ھبٌذا ثىرىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس لوثۇي لىٍغبْ ئبً

ٍۇٌتۇزٌۇق وۆن ثبٍرالٕي ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبٍرىغي ضۈپىتىذە دۇَٔبغب تؤۇغتۇرۇغٕي 
ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىسٔي ئېتىراپ . ئىسچىً داۋاِالغتۇرۇپ وەٌگەْ

لىٍىذىغبْ وىػىٍەردىٓ ِۇھبجىر ثوٌۇپ چىمىپ وەتىۀٍەر ئبضبضەْ ضبثىك ش 
ش ش ر تەۋەضىذە لبٌغىٕي ئۈچۈْ، ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَتىّىسٔىڭ دۆٌەت 

ثبٍرىغىٕي خەٌمئبرادا تؤۇغتۇرۇظ تۈگۈي، ھەتتب ئۆز ئىچىذىّۇ تؤۇغتۇرۇظ 
ٍۇٌتۇزٌۇق ٍېػىً ثبٍرىغىّىس ئبضبضەْ ئۇٔتۇٌۇپ -پۇرضىتىگە ئېرىػەٌّەً، ئبً

غۇڭب، ٍېمىٕمي ٍىٍالردىٓ ثېرى ِۇھبجىرٌىرىّىس ثىردەن ثىرىٕچي . وەتىۀىذى
ٍۇٌتۇزٌۇق وۆن ثبٍرالٕي -جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذە لوثۇي لىٍىٕغبْ ئبً

ئەِّب ثبٍرىغىّىسٔىڭ . ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ دۆٌەت ثبٍرىغي دەپ تؤۇپ وەٌّەوتە
ِۇتٍەق ئېٕىك ئۆٌچەٍِەر ثىٍەْ ٍبضىٍىذىغبٍٔىغىٕي ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس 

ٍۇٌتۇزٌۇق وۆن ثبٍرالالر ئۇچۇراپ -غبراٍىپ ئبً-ثىٍّىگەچىە، ثەزىذە ئبجبٍىپ
غۇ ضەۋەپتىٓ ثۇ ٍەردە ثبٍرىغىّىسٔىڭ ئېٕىك ئۆٌچىّىٕي تەرىپٍەپ . لبٌّبلتب

ئەگەر ثبٍرىغىّىسٔىڭ وەڭٍىگي، ٍۀي ئېٕىٕي ثىر ِېتىر : ثېرىػٕي توغرا تبپتۇق
دەپ لوثۇي لىٍغىٕىّىسدا، ثبٍرىغىّىسٔىڭ ئۇزۇٍٔىغي ثىر ٍېرىُ ِېتىر ٔىطجىتىذە 

غۇ ئبضبضتب ھىالي ئبً غەوٍىٕىڭ ثبٍراق ئوتتۇرا ضىسىمىذا تۇرغبْ . ثوٌىذۇ
ضىرىتمي چەِجەر ِەروەزى ثىٍەْ ثبٍراق ضېپي تەرەپ ئبرىٍىغىّۇ ئەٌٍىه 

خۇددى غۇٔىڭذەن ھىالي ئبٍٕىڭ ضىرتمي چەِجەر . ضبٔتىّېتىرگە تەڭ وېٍىذۇ
ھىالي ئبٍٕىڭ . دىئبِېتىرىٕىڭ ئۇزۇٍٔىغىّۇ ئەٌٍىه ضبٔتىّېتىرگە تەڭ وېٍىذۇ

تبغمي چەِجەر ِەروەزىٕىڭ ئورٔي ثبٍراق ثوٍىٕىڭ ٔەق ئوتتۇرىطىذىٓ -ئىچىي
ئۆتىذىغبْ  ئوتتۇر ضىسىغي ئۈضتىذە  (ثبٍراق ئېٕىٕىڭ ٔەق ٍېرىّىغب تەڭ ٍەردىٓ)

ھىالي ئبً غەوٍىٕىڭ ئىچىي چەِجەر ِەروەزى ثبٍراق ئوتتۇرا ضىسىغىذا . ثوٌىذۇ
تبغمي چەِجەر ِەروىسىذىٓ ئبتّىع ئىىىي ٍېرىُ ِىٍٍىّېتر ئبرىٍىك تبغالپ 

ھىالي ئبٍٕىڭ ئىچىي چەِجەر دىئبِېتىرىٕىڭ ئۇزۇٍٔىغي لىرىك . جبٍٍىػىذۇ
ھىالي ئبً ئىچىي چەثىرىٕىڭ ثبٍراق ضېپي تەرەپتىٓ ئبً . ضبٔتىّېتىر ثوٌىذۇ

ٍۀي ئىچىي ئبً )ئۇچٍىرى غەوىٍٍۀگەْ ئبرىٍىممىچە ثوٌغبْ ئۇزۇٍٔىغي 
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چەِجىرىٕىڭ ضبپ تەرەپ ٔۇلتىطىذىٓ ئبً ئىچىگە لبرىغبْ ٍۇٌتۇز چەِجىرى 
ٍۀي ئۈچَۈز ئوتتۇز ئۇچ )ئۈچتەْ ثىر ثبٍراق ئېٕي ئۇزۇٍٔىمىغب  (لىرىغىچە

ٍۇٌتۇز ئۈچۈّٔۇ ثىر وىچىه چەِجەر ضىسىع . تەڭ وېٍىذۇ (ِىٍٍىّېتىر ئەتىراپىغب
ثۇ چەِجەرٔىڭ ِەروەزىٕىّۇ خۇددى ھىالي ئبً چەِجەرٌىرىذىىىذەن .  ِۇِىىٓ

ثبٍراق ئېٕىٕي تەڭ ئىىىىگە ثوٌگەْ ٔۇلتىذىٓ ئۆتىذىغبْ ثبٍراق ئۇزۇٍٔۇغي 
ٍۇٌتۇز چەِجىرىٕىڭ دىئبِېتىر ئۇزۇٍٔۇغي . ئوتتۇرا ضىسىغىذا دەپ ِۆٌچەرٌەٍّىس

. ئۇزۇٍٔۇلىغب تەڭ وېٍىذۇ (ٍۀي ٍىگىرِە ثەظ ضبٔتىّېتىر)تۆتتەْ ثىر ثبٍراق ئېٕي 
ٍۇٌتۇز چەِجىرى ئىچىگە جبٍالغتۇرۇٌىذىغبْ ثەغػىۋارٔىڭ ئبً ئىچىگە ٍۈزٌۀگەْ 

ئۇچي ٔەق ثبٍراق ئوتتۇرا ضىسىمي ئۈضتىذە ۋە ئبً ئۇچٍىرى ثوٍىغب تبلبغمبْ 
ثبٍرالٕىڭ ضبپ تبلىٍىذىغبْ ئبق . لبٌغبْ ئۇچٍىرى غۇ ئبضبضتب ضىسىٍىذۇ. ثوٌىذۇ

ٍۀي ئوتتۇز تۆت ِىٍٍىّېتىر )التىطىٕىڭ وەڭٍىگي ئوتتۇزدەْ ثىر ثبٍراق ئېٕىگە 
ثبٍراق تىگي غوخ . تەڭ ثوٌۇپ، ثۇ ئبرىٍىك ثبٍراق ئۇزۇٍٔۇلىغب لېتىٍّبٍذۇ (ئەتىراپي
ثۇ . ٍۇٌتۇز ئىچي ۋە ضبپ ئورٔي ئبق رەڭذە ثوٌىذۇ-، ئبً(لېٕىك ھبۋارەڭ)زەڭگەر 

-ٔىطجەتٍەر ثوٍىچە خبٌىغبْ چوڭٍۇلتىىي ۋە خبٌىغبْ غەوىٍذىىي ثبٍراق
غەرلىٌ "ثىسٔىڭ ثۇ وىتبۋىّىسدا ئبتىٍىۋاتمبْ . ئىسٔەوٍەرٔي ضىسىپ ٍبضبغمب ثوٌىذۇ

دېگەْ ئىطىُ ثىٍەْ ثۇ ثبٍرالّۇ ٔولۇي ۋەتىٕىّىسٔىڭ ضىّۋوٌي " تۈروىطتبْ
 .ثوٌۇپ، لىٍچە ضىَبضىٌ ثىرتەرەپٍىّىٍىىىە ئىگە ئەِەش

ز گېپىّىسگە وېٍىپ، ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرىٕىڭ  ۆثىس ئۀذى ئ
ۋەتىٕىّىسدىىي ثۈگۈٔىي ئىمتىطبدىٌ ۋە ضىَبضىٌ تبجبۋۇزچىٍىك لىَبپىتىگە ثىر 

 :ٔەزەر ضېٍىپ ثبلبٍٍي
ئۆزٌىرىٕىڭ غوۋېٕىطتىه ۋە فبغىطتىه ھبوىّىَەت وۈچىگە تبٍىٕىپ 

ۋەتىٕىّىسگە ثبضتۇرۇپ وىرىۋاتمبْ ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى ۋەتىٕىّىسدە 
ِۇتٍەق ئۈضتۈْ ِەِۇرىٌ ھولۇلالرٔي لوٌغب وىرگۈزىۋېٍىپ، ھبوىّىَەتٕىڭ ثبرٌىك 

پۈچمبلٍىرىذا ئۆز ِىٍٍىٌ غەرەزٌىرىٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ جبْ جەھٍي -ثۇٌۇڭ
ئۇالر تبجبۋۇزچي . ثىٍەْ تبجبۋۇزچي ھبوىّىَىتىگە خىسِەت لىٍىػّبلتب

ھبوىّىَىتىٕىڭ ئبضبضىٌ ٍبدرۇضي، ٍېتەوچي وۈچي ھېطبپالٔغبْ خىتبً 
ووِپبرتىَە ئورگبٍٔىرىٕي پۈتۈٍٔەً ئۆز چبڭگىٍىذا تۇتۇپ، تبجبۋۇزچي فبغىطت 

ثۇ فبغىطت پبرتىَە . ھۆوۈِىتىٕىڭ پبئبٌىَەتٍىرىگە ثبظ ٔبزارەتچىٍىه لىٍىػّبلتب
ھەرلبٔذاق ثىر خىتبً تبجبۋۇزچي ھۆوۈِەت خبدىّىٕي ئەڭ ِۇوەِّەي غەوىٍذە 
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تەوػۈرۈپ، ئۆزٌىرىٕىڭ تبجبۋۇزچىٍىك پىالٍٔىرىغب لىٍچىٍىه پۇتٍىىبغبڭٍىك 
لىٍّبٍذىغبٔال ئەِەش، ھەتتب پۈتۈٍٔەً ئۆز ِۇدداٌىرى ئۈچۈْ جبْ تىىىپ 
ضبدالىتىٕي وۆرضىتىذىغبْ خىتبٍالرٔي تبٌالپ ۋەزىپىگە لوٍۇغمب ثوٌىذىغبْ 

ثۇ فبغىطت پبرتىَىطي تەرىپىذىٓ تبٌالپ . ٔبِساتالرٔي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ
وۆرضىتىٍگەْ ضبدىك ٔبِساتالر ٍۀىال غۇ پبرتىَە تەرىپىذىٓ تبٌالٔغبْ، ھەتتب غۇ 
فبغىطت پبرتىَە ئورگبٍٔىرىذا لوغۇِچە ۋەزىپىطي ثوٌغبْ وبتىۋاغالر گۇرۇپپىطي 

ثۇ غەوىٍذە تۈگۈِەش . ئىچىذە لبٍتىذىٓ تبٌٍىٕىپ ۋەزىپىگە تەٍىٍٕۀّەوتە
غبٌۋىرالردا تبضمىٍىپ تبٌالٔغبْ خىتبً ِەِۇرىٌ وبدىرٌىرى، تەٍىٍٕۀگەْ ئورٔىٕىڭ 
لبٔذاق ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ِۇتٍەق تۈردە ثۇ پبرتىَىٕىڭ ٍبوي ثۇ تبجبۋۇزچي 

 . فبغىطت ھۆوۈِەتٕىڭ غەرتطىس ضبدىك غبٌچىٍىرى ثوٌۇپ ئىػٍەٍذۇ
ثۇخىً غەوىٍذە تەغىىٍٍۀگەْ تبجبۋۇزچي ھبوىّىَەتٕىڭ ِەِۇرىٌ 

ئورگبٍٔىرىذا ئىػٍەٍذىغبْ ثبرٌىك خىتبً ِەِۇرىٌ چبپبرِۀٍىرى ئبضبضەْ ئبڭٍىك 
غەوىٍذىىي ئەڭ ِىٍٍەتچي، ئەڭ فبغىطت روھىغب ئىگە خىتبً تبجبۋۇزچي 

وەٌگىٕذىٍىرىذىٓ تەغىىً تبپمبٍٔىغي ئۈچۈْ، ۋەتىٕىّىسدىىي ھەرلبٔذاق ثىر 
تبجبۋۇزچي ھۆوۈِەت ئورگبٍٔىرىذا ٍەرٌىه خەٌمٕىڭ ِۀپەئەتىگە ۋەوىٍٍىه 

لىٍىذىغبْ، ئۇالر ئۈچۈْ ئەڭ تۈۋەْ دەرىجىذىىي ھەلٍىرىگە ثوٌطىّۇ وۆڭۈي 
ثۇ ئورگبٔالر ثبرٌىك تبجبۋۇزچي ھبوىّىَەت . ثۆٌىذىغبْ ثىرِۇ خىتبً تېپىٍّبٍذۇ

پەْ ضبھەٌىرى، ثبرٌىك ئىمتىطبدىٌ تەلطىّبت -غىروەتٍىرى، ثبرٌىك ئىٍىُ-ئىذارە
ضبھەٌىرى ثوٍىچە پىالْ تۈزۈغىىٕىذە ٍەرٌىه خەٌمٕي پۈتۈٍٔەً خىتبً دۈغّىٕي 

ثۇ : دەپ ھېطبپٍىػىپ ِۇئبِىٍە لىٍىػىذىغبٍٔىغي ئوچۇق ئىپبدىٍىٕىپ تۇرىذۇ
تبجبۋۇزچىالرٔىڭ تۈزگەْ ثبرٌىك پىالٍٔىرىذا ٍەرٌىه خەٌك ِۀپەئەتٍىرى، 

ھبٍبتٍىك غەرتٍىرى، ٍۀي ثبرٌىك ئەلەٌٍىٌ ئبدەَ لىَبپىتىذە ٍبغبظ پۇرضەتٍىرى 
-ھولۇق، ٍبوي پبٍذا-لىٍچىّۇ ھېطبپمب ئېٍىّٕبٍذۇ؛ ئۇالر ئۈچۈْ ھېچمبٔذاق ھەق

ٔەتىجىذە غەھەر ٔوپۇضىغب . ِۀپەئەت لبٌذۇرۇٌّبضٍىممب جېٕىٕىڭ ثبرىچە تىرىػىذۇ
وىرىع، ئىػچي ئېٍىع، وبدىر ئېٍىع، ئۆضتۈرۈظ، ِۇوۆپبتالظ، ئۆً 

تەلطىٍّەظ، ثىٍىُ ئبغۇرۇظ ۋە ٍېتىػتۈرۈٌۈظ، پبراۋأٍىك ٍبردەَ، ضەھىَە 
ضېٍىك وەچۈرۈٍِىرى، ئبپەتٍەرگە ٍبردەَ، ٔبِىراتالرٔي ٍۈٌەظ، ضوت -ئىػٍىرى، ثبج

لبتبرىذىىي ثبرٌىك ئىع ... ئىػٍىرى، لۇراٌٍىك وۈچٍەر، تبغمي ِۇٔبضىۋەت، 
ضبھەٌىرى ثوٍىچە ٍەرٌىىٍەر ِۀپەئەتذارٌىك ئورٔىغب ھەرگىسِۇ ئېرىػەٌّەٍذۇ، 
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پۈتۈٍٔەً خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍەر ئبھبٌىطي وۆزدە تۇتۇٌۇپ پىالْ 
“ ئبرپىٕىڭ ثبھبٔىطىذا لبرِۇق ضۇ ئىچىپتۇ”. تۈزۈٌىذۇ، لبرار چىمىرىٍىذۇ

دېگۀذەن، زادىال لبچۇرۇغمب ِۇِىىٓ ثوٌّىغبْ، لىپَبٌىڭبچ تەڭطىسٌىه لىالً 
دېطە ئبرتۇلچە لبرغىٍىك پەٍذا لىٍىپ لوٍۇغىذىٓ ئۀطىرەٍذىغبْ ئەھۋاٌالردىال 
ئىٕتبٍىٓ ئبز ضبٔذىىي ٍەرٌىىٍەرگە ٔەپ ثېرىپ لوٍىذىغبٔذەن لىٍطىّۇ، ئۀە غۇ 

گە دائىر “ ضبدالەتطىسٌىگي”ٔىڭّۇ ثىر لىطّىٕي غەخطىٕىڭ “ چەوتە وەٌگەْ”
ٍبتب ھبٌذا -پۇتبلالرٔي چىمىرىػىپ ٍوق لىٍىذۇ ٍبوي ٍېرىُ-ئەرزىّىگەْ ثبھبٔە

ثۇالرِۇ پەلەت خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ پەرلطىس . لىٍىػىذۇ“ تەپّە ھبالي”
“ لۇغۇلتب ضۇٔۇٌغبْ”دەٌذۈغٍەر ٍبوي ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالرغب لىٍىٕىذىغبْ 

خىسِەتچىٍەر، ئەلٍي وبَ -ئبدەتتىىي لورچبق لبرا ئىػچي. ئىٍتىپبتالردۇر
“ غىڭ”ِەِورىچبلالرٔىڭ وۆزىٕي پبرلىرىتىپ تۇرۇپال ھەلٍىرى تبرتىۋېٍىٕطىّۇ 

دەپ “ پبرتىَىگە ٔبرازىٍىك”لىٍىع دېگۀٍىه، “ غىڭ”چۈٔىي . لىٍىػّبٍذۇ
دېّىذە ”تۆھّەت لىٍىٕىپ، ئۀە غۇ ئۆٌّەضٍىه ئۈچۈْ ئبغسىغب تېّىتىٍىذىغبْ 

 .دەن ئبزغىٕە ِبئبغٍىك ئورٔىذىّٕۇ لوغٍىٕىع خەۋىپي ِەۋجۇتتۇر“ ضۈٍي
ٍۇلۇرلىذەن ِەِورىٌ تەلطىّبتالر ٔەتىجىطىذە ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً 

تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرى ئبضبضەْ دۆٌەت ئورگبٍٔىرىذا، دۆٌەت ئىگىٍىگىذىىي 
ئورۇٔالردا، ھېچ ثوٌّىطب دۆٌەتٕىڭ ووپۇراتىۋى غەوٍىذىىي ئورۇٔالرغب 

ئبخىرلي ۋالىتالردا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ). ئورۇٍٔىػىپ وەٌّەوتە
ِۇالزىّەت ئورۇٍٔىرىٕي وۆتۈرە ثېرىع، ھۆددىگە ثېرىع، -ئىػٍەپچىمىرىع

چەتئەٌٍىىٍەرگە ھۆددىگە ثېرىع ۋە ضېتىپ ثېرىع لبتبرٌىك ئىطالھبت 
لىٍىػٍىرىٕىّۇ ٍولۇرىمىذەن ئۈضتۈْ خىتبً ٔوپۇضي ھبٌىغب وېٍىۋاٌغىٕىذىٓ 

وېَىٓ ٍوٌغب لوٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ، ثۇٔذاق ئىطالھبتالردا ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ضىمىپ 
 (لبٍتب رەتٍىگۈچىذىٓ_ چىمىرىٍىػي تېخىّۇ راۋاْ ھبٌغب وەٌتۈرۈٌّەوتە 

ثۇ تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍەر ئبھبٌىطي ِۇضتەٍِىىىچي ھبوىّىَىتىٕىڭ ٍۈز 
. ِىڭ ٍۋۀٍىه تۇراٌغۇ ئۆٍٍىرىذە خۇددى ئۆز ِۈٌىىذەن ئەروىٓ ئوٌتۇرۇغّبلتب

-لىػاللالردا ثىر پبرچە خىع-ثۇٔىڭ ئەوطىچە، ٍەرٌىه خەٌك پبٍبٔطىس ٍېسا
تىٓ ئبالٌّىغبٕٔىڭ ئۈضتىگە، “ ھۆوۈِەت”وېطەوٕىّۇ ثۇ تبجبۋۇزچي 

ئەجذاتٍىرىذىٓ تبرتىپ ئۆزٌىرىگە تەۋە ثوٌۇپ وېٍىۋاتمبْ ٍەرٌىرى ئۈچۈْ 
ئبلمۇٔالرغب پۇي تۆٌەپ ٍەر ضېتىۋېٍىػىپ، ئۆزٌىرى ئۆً ضېٍىپ ئوٌتۇرۇغمب 
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تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍەر زاِبٔىۋى ثىٕبالردا پبرىۋاٍٍىك، ضۇ تۇرثىٍىك، . ِەججورالّٔبلتب
ھەِّە ئېھتىَبجٍىك ئەضٍىھەٌىرى تەي ... ئېٍېىتىرٌىك، ھەتتب ٍېمىٍغۇ گبزٌىك، 

ثۇٔىڭ ئەوطىچە، . ثوٌغبْ ھەغەِەتٍىه غەھەر ئۆٍٍىرىذە خوجبٍىٕالرچە ٍبغىّبلتب
“ ئۆً”ضەپٍەپ ضېٍىۋاٌغبْ ئېغىٍذەن، ئۆڭىۈردەن -ٍەرٌىه خەٌك ئۆزٌىرى ئەپٍەپ

تېسەن لبالپ، وۆٌچەن ضۈٍي ئىچىپ، ئۆِۈر ثوٍي تېٍېۋىسورٔىڭ -ٌەردە ضبِبْ
ٔېّىٍىگىٕي، وىرئبٌغۇ، توڭالتمۇ دېگۀٍەرٔىڭ ٔېّىٍىگىٕي ثىٍّەضتىٓ، ھەتتب 

ئۆزى تېرىپ ئۆضتۈرگەْ وېۋەزدىٓ رۇخطەتطىس تۈزۈوىىٕە ٍوتمبْ تىىىپ 
تبجبۋۇزچي ! ٍېپىٕبٌّبً، ئوتتۇرا ئەضىر لبراڭغۇٌۇغي ئىچىذە ئۆِۈرى ئۆتّەوتە

-وۆچّۀٍەر ئبھبٌىطي ئۆٍذىٓ چىمطىال ئبضپبٌىت ٍوٌالر، ھەغەِەتٍىه دۇوبْ
- ئىػىرەت ضورۇٍٔىرى، ھەر ٍەردە ئبپتوۋۇز-تىَبتىرخبٔىالر، ئەٍػي-ضبراٍالر، وىٕو

وېٍىػتىّۇ ھەلطىس ئىذارە ئبپتوۋۇزٌىرى، ثبٌىٍىرى -تبوطىالر، ھەتتب ئىػمب ثېرىپ
ثوٌىىۋاٍالر، ئبزادە -ئەوىٍىذىغبْ ِەخطۇش ئبپتوۋۇز-ئۈچۈْ ِەوتەپٍەرگە ئبپىرىپ

خىتبٍذا ئۇخالپ چۈغىگىّۇ ... ِەوتەپٍەر، ٍەضٍىٍەر، ثبٌىالر ثبغچىٍىرى، 
پبراغەت -لىّّەت، ئبالھىذە ئىّتىَبزالر، راھەت-وىرِەٍذىغبْ ئەتىۋارچىٍىك، لەدىر

ثۇ ۋەتۀٕىڭ ھەلىمىٌ ! ئىچىذە چىچبڭػىپ ئبضّبٔغب ِۇظ ئېتىپ ٍبغىّبلتب
ئېگىٍىرى ثوٌغبْ ثىسخەلٍەر ثوٌطب وۈٔطېرى ٔبداْ، ٔبِىراتٍىػىپ، ثۈگۈٔىي دەۋر 

-ئۆٍىذىٓ چىمطب ئېتىسٌىك: تەرەلمىَبتىغب پۈتۈٍٔەً ٍبت ثىر ِۇھىتتب ٍبغىّبلتب
جبڭگبي، ئۆٍىّۇ ِبي لوتىٕىذىٓ پەرلي ٍوق ٔبچبر، زەً پۇراٍذىغبْ لبراڭغۇ 

تېسەن ضېطىمي -ئۆڭىۈردەن، ھەتتب ثىر تەرىپىذە ئۇالغٍىرى ٍبتىذىغبْ، لىغ
پبتمبلالردا دوِۇٌىٕىپ ٍۈرگەْ، -چبڭ، لىغ-چبلىٍىرى توپب-دىّبلٕي ٍبرىذىغبْ، ثبال

ئۇالر ٔە غەھەرٔي ثىٍطۇْ، ٔە ٍېسا ثبزىرىٕي، ٔە وۆڭۈي ئېچىع ئورٔىٕي، ھەتتب 
ئولۇٍذىغبْ ِەوتىۋىٕىڭّۇ تبٍىٕي ٍوق، لۇَ ئۈضتىذە تىسٌىٕىپ ئوٌتۇرۇپ خەت 

دۇَٔب جبِبئېتىگە ضۆزٌەپ ئىػۀذۈرگىٍىّۇ ... ٍبزىذىغبْ ثىچبرە ھبٌەتتە، 
ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذىىي ٔبدأٍىك، ئىجتىّبئىٌ لبراڭغۇٌۇق، ٔبِىراتٍىك ئىچىذە 

تبجبۋۇزچي خىتبٍالر ئىع ئۈضتىذە ھۆوۈِىتي ! ئبخىرلي ٔەپىطىذە جبْ تبالغّبلتب
ئۈضىۈٔىٍەرٔي خۇددى دادىطىذىٓ ِىراش -ثەرگەْ ِىٍَوْ ٍۋۀٍىه ِبغىٕب

ئبٌغبٔذەن ئىختىَبرىچە پبٍذىٍىٕىپ ئىػٍەۋاتمبْ؛ ثۇِۇ ئبزٌىك لىٍىپ ئەِگەن 
-ثبرٌىك ئىع وىَىٍّىرىذىٓ تبرتىپ تبوي پەٌەً_ ِۇھبپىسەت ثوٍۇٍِىرى 
ھەِّىطي تەي ۋە ... لەٌىّىذىٓ تبرتىپ لبٍٕبق ضۈٍىگىچە، -ِبضىىٍىرىغىچە، لەغەز
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ثىسٔىڭ دېھمبٍٔىرىّىسٔىڭ ثىر ٍىً ئىػٍەپ تبپمىٕىذىّٕۇ وۆپ پۇٌٕي . ھەلطىس
ئبٍٍىك ِبئبظ لىٍىپ ئبٌغبٕٔي ئبز دەپ، ٍۀە لىػٍىك ئىطىٕىع پۇٌي، ٍبزٌىك 

ضبٌمىٕذاظ پۇٌي، تبزىٍىك پۇٌي، ضبالِەتٍىىٕي ئبضىراظ پۇٌي، ھەلطىس داۋاالظ، 
ھەلطىس ثىٍىُ ئېٍىع، ھەلطىس ضبٍبھەت، ٍۇرتىٕي ھەلطىس زىَبرەت لىٍىع، 

ثبٍراَ دەَ ئېٍىع -ٍەوػۀجە ۋە ھېَت-ضبٔبتورىَەٌەر، پىٕطىَىگە چىمىع، غۀجە
وۈٍٔىرى، چېگرا پۇٌي، ِەخپىَەتٍىه پۇٌي، وەٍٕي ئۈزۈٌّەً وېٍىپ تۇرىذىغبْ 
ِۇوۆپبت پۇي ۋە ثوٍۇٍِىرى، وۆتۈرە ئېٍىع ھولۇلي، غەخطي ِۆٌۈن ۋە وبرخبٔب 

ضبٔبپ تۈگەتىۈضىس ٍبردەَ پۇٌٍىرىذىٓ ثەھرىّەْ ثوٌطب، ... ئېچىع ئەروىٍٕىگي، 
-زېّىٕٕىڭ ئېگىٍىرى ٍەر ثىٕب ثوٌغبٔذىٓ ثېرى ئۆزى ئېمىپ وېٍىۋاتمبْ ضبً

ٌىَەٌّىطە جېرىّبٔە تۆٌەپ، وۈٔطىرى ۆئۆضتەڭٕىڭ ضۈٍىگە پۇي تۆٌەپ، پۇي ت
. ... ئەلەٌٍىٌ ھبٍبتٍىك غەرتٍىرىذىّٕۇ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇٌۇپ ئۆٌۈِگە لىطتبٌّبلتب

ئبٌذاِچىٍىغىٕي ئبغسىذىٓ چۈغۈرِەٍذىغبْ تبجبۋۇزچي “ وۆڭۈي ثۆٌۈظ”
چبرۋۇچىٍىرىّىسغب ٔېّە لىٍىپ ثەردى؟ ئۆزٌىرىٕىڭ -ھۆوۈِەت ثىسٔىڭ دېھمبْ

ھبغبرٌىرىغب ئىػٍىتىع ئۈچۈْ ثوٌطىّۇ ثىرەر وەتّەْ ئېٍىپ ثەرگەْ ٍېرى ثبرِۇ؟ 
ھبغبرٌىرىغب ثېرىپ ئىػٍەپ ثېرىػٍىرى ئۈچۈْ ثىرەر ئېػەن ثېرىپ تۇرغبْ ٍېرى 
ثبرِۇ؟ ثبرٌىك ئۇرۇغٍۇق پۇٌي، ضۇ پۇٌي، ٍەر ثېجي، ِەھطۇالت ثېجي، ئۆً ثېجي، 

-ئبدەِٕىڭ ئەلٍىّۇ ٍەتّەٍذىغبْ تۈگىّەش ئبٌۋاڭ... ثبزار ثېجي، لبْ ثېجي، 
... ضېٍىمالر، ئبتبٌّىع ئىئبٔە توپالغالر، تۈگۈِەش ھبغبرالر، 

“ !ئۆٌتۈرىۋېتىٍّىگىٕىڭگە غۈوۈر لىٍىپ ھبٍبت لبٌغبْ جېٕىڭٕىڭ ھەلمىٕي تبٌە”
 !دېگۀذەن ِەججورىَەتٍەر ثىٍەْ ئىٍىىىّىسٔي ۋە لېٕىّىسٔي غورىّبلتب

ثۇ ۋەتەْ ثىسٔىڭ ئەِەضّىذى؟ ثۇ ثبٍٍىمالر، ثۇ ئىع ئورۇٍٔىرى ثىسگە تەۋە 
ئەِەضّىذى؟ ثۇ ِۀپەئەتٍەر ثىسگە تەئەٌٍۇق ئەِەضّىذى؟ ثىس ٔېّىػمب 

 !ٔبِىراتٍىممب، ٔبدأٍىممب، ئۆٌۈِگە لىطتىٍىّىس؟ ثىس ٔېّە گۇٔبھ لىٍغبٔىذۇق؟
 !ئۇ ثوٌطىّۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً ھبوىّىَىتىّىس: ثىسدە ثىرال ٔەرضە وبَ
دەپ جىُ ٍېتىۋېٍىپ، ِىٍٍىٌ “ تېٕچٍىك”ئۇ ثوٌطىّۇ : ثىسدە ثىرال گۇٔبھ ثبر

ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ ئىسچىً جبْ پىذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرىٕي لبٔبت 
 !ٍبٍذۇرِبضٍىغىّىس

ئۀذى ھېطبپالپ وۆرەٍٍي، خەٌمىّىس تبجبۋۇزچي خىتبٍالردىٓ لبٔچە ھەضطە 
ٌىرى ثىسدىٓ لبٔچىٍىه وۆپ “ پۇخرا”تۈۋەْ تۇرىذىىەْ؟ خىتبً تبجبۋۇزچي 
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ِۀپەئەت ئېٍىۋېتىپتۇ؟ ثىس ثۇٔچە چوڭ ٔبھەلچىٍىىىە لبٔذاق چىذاپ وەٌذۇق؟ 
ثىس ثۇٔچە ئېغىر زۇٌۇِغب ٔېّىػمب لبرغي چىمّبٍّىس؟ تبجبۋۇزچي ٍبت ِىٍٍەتىە 
وېتىۋاتمبْ ثۇ ھېطبپالرٔي ھەرثىر ۋەتۀذىػىّىس ئۆزٌىرى ثىٍگەْ پبوىتٍىرى 

 !ثوٍىچە لبٍتىذىٓ ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍەْ ثىر ھېطبپالپ وۆرضۇْ
تبجبۋۇزچي خىتبً وەٌگىٕذىٍىرى خەٌمىّىسٔىڭ ثۇ خىً خىَبٌالرغب وېٍىپ 

ثۇ خىً خىَبٌالردا ثوٌغبٔالرٔي ھەرلبٔذاق ثىر . لېٍىػىذىٓ ئۆٌگۈدەن لورلۇغّبلتب
خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىطي تۇٍۇپال لبٌىذىىەْ، ھەتتب گۇِبٔال لىٍىذىىەْ، 

دەرھبي فبغىطت ھۆوۈِىتىگە وۆپتۈرۈپ ِەٌۇِبت ثېرىپ جبزاالتمۇزىذۇ؛ لوٌىذىٓ 
! وەٌطىال ھەرلبٔذاق ثىر خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىطىّۇ ئۆزى ثىۋاضتە جبزاالٍذۇ

ئوْ ئۇٍغۇرغب لبرغي ثىر خىتبً گۇۋاٌىمتىٓ ئۆتطىال خىتبٍٕىڭىىٕي راضتمب 
 .چىمىرىپ لبٍتب تەوػۈرۈپ ئوٌتۇرِبٍال جبزاغب تبرتىپ وەٌّەوتە

_ ۋەتىٕىّىسٔي ئىػغبي لىٍىۋاٌغبْ ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى 
ِىىەْ؟ “ لېرىٕذاظ ِىٍٍەت”ِىىەْ؟ “ ئبوب ِىٍٍەت”تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍەر 

، “ثىرىّىسدىٓ ئبٍرىالٌّبٍذىغبْ-ثىر”ِىىەْ؟ “ تېٕچ پۇخراالر”ثىسگە ئوخػبظ 
ِىىەْ؟ ثەزى وىػىٍىرىّىسٔىڭ “ ٍبردەَ لىٍىۋاتمبْ ئبق وۆڭۈي ئبدەٍِەر”ثىسگە 

ئۆز ”ِىىەْ؟ “ گۇٔبھطىس خەٌك”ئىٕطبٔپەرۋەرٌىگي تۇتۇپ وېتىپ دېَىػىىٕىذەن 
ِىىەْ؟ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇ “ وۈٔىٕي ئېٍىپ ٍۈرگەْ ٍۇۋاظ ئىػٍەِچىٍەر

ھبٌەتىە تۇٍۇلطىسال وېٍىپ لبٌغبّٔىذۇ؟ ثىس ٔېّە ئۈچۈْ پەرزۀتٍىرىّىسٔىڭ 
تەلذىرىٕي ثوٌطىّۇ ئوٍالغّبٍّىس؟ ثىس ٔېّىػمب ئەتىّىسٔي ئوٍالغّبٍّىس؟ 

ثۈگۈٔىىذەن ھبٌەت ٍۀە لبٔچىٍىه داۋاٍِىػبر؟ ثۇ ھبٌذا ثىسٔىڭ لىَبِەت 
ٍبوي ثىسٔىڭ وۈچىّىس ٍەتّەِذۇ؟ ... وۈٔىّىسگە ٍۀە لبٔچىٍىه ۋالىت لبٌغبٔذۇ؟ 

ثۇٔي راضتىٕال جبْ پىذا لىٍىپ ضىٕبپ وۆردۇلّۇ؟ ٍبوي ضىٕبق لىٍىپ ثېمىػٕي 
ثىرەر لېتىُ ثوٌطىّۇ ئەضتبٍىذىً تەغۋىك لىٍىپ ثبلتۇلّۇ؟ ئۇٔذالتب تۆِۈر 

خەٌىپىّىس، غوجب ٔىَبز ھبجىّىّىس، ِەِتىّىٓ ثوغرا ئەپۀذىّىس، غېٕي ثبتۇرىّىس، 
ئىػٕي لبٔذاق ... رىسىۋأگۈٌٍىرىّىس، - ئوضّبْ ثبتۇرىّىس، ٍەتتە لىسٌىرىّىس، ٔۇزۈگۈَ

ئبثذۇخبٌىك ئۇٍغۇرىّىس، ِەِتىٍي تەۋپىك ... ثبغٍىغبْ؟ لبٔذاق لىٍغبْ؟ 
ئەپۀذىّىس، ٌۇتۇپۇٌال ِۇتەٌٍىپىّىس، ئبثٍىس ِەخطۇِىّىس، ئبثذۇرېھىُ ئۆتىۈر 

داڭٍىك ۋەتۀپەرۋەر زىَبٌىٍَىرىّىس، ... ئەپۀذىّىس، تۇرغۇْ ئبٌّبش ئەپۀذىّىس، 
ٍوي ثبغٍىغۇچىٍىرىّىس، لەھرىّبْ ئەجذاتٍىرىّىس ثىسگە ٔېّە دەپ چبلىرىك 
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لىٍذى؟ ثىسٔي لبٔذاق ئبگبھالٔذۇردى؟ ئبخۇٔوپ، ِىجىت ضىٍىڭ، ثبرىٓ، غۇٌجب 
لەھرىّبٍٔىرى ۋە ثبغمب ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت لىٍىۋاتمبْ لەھرىّبٍٔىرىّىس ٔېّە 

ئوٍٍىٕىع، پىالْ تۈزۈظ، ... ئۈچۈْ جبْ پىذا لىٍذى ۋە لىٍىۋاتىذۇ؟ 
! تەغىىٍٍىٕىع، دەرھبي ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىع ۋالتىّىس ئبٌٍىمبچبْ وېٍىپ ثوٌذى

ۋەتىٕىّىسگە ثىسدىٓ ثي رۇخطەت وىرىۋاتمبْ ھەرلبٔذاق ثىر خىتبً وەٌگىٕذىطي 
! ِۇتٍەق تۈردە ِىٍٍىٌ تبجبۋۇزچي ثوٌۇپ ئبٌذىّىسدا ثىسگە خىرىص لىٍىپ تۇرِبلتب

ۋەتەْ ثىسٔي ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالپ چىمىرىع ئۈچۈْ دەرھبي 
 !!!وەضىىٓ ۋە ئۆٔۈٍِۈن ھەرىىەت ثبغالغمب چبلىرِبلتب

 

 خىسٍەتچىيىرىَىس-  قورچبق ٍىييىٌ ئىطچي1.4§
ۋەتىٕىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ چبڭگىٍىغب چۈغۈپ لبٌغبْ دەۋرٌەردىٓ 

ثۇٍبْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ھەرگىس ٔولۇي خىتبً ِەِورىٌ خبدىٍّىرىغب 
ثبغمب ھەرلبٔذاق ثىر . تبٍىٕىپال ھبوىّىَەت ٍۈرگۈزۈپ وەٌگەْ ئەِەش

ِۇضتەٍِىىىچي ٍبوي تبجبۋۇزچىغب ئوخػبظ، زو زوڭتبڭذىٓ ثبغالپ تب ثۈگۈٔىي 
ووِّۇٔىطت خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب وەٌگىچە پۈتۈٍٔەً ئۆز ِۀپەئەتي ئۈچۈْ 

خىسِەت لىٍذۇرۇغٕىال ِەخطەت لىٍىذىغبْ ِەوتەپ، وورۇش، ھەرخىً 
ثۇ ئورۇٔالردا . ٔبِالردىىي خبئىٓ ٍېتىػتۈرۈظ ئورگبٍٔىرىٕي تەضىص لىٍىذى

ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك غەوىٍذە ٍېتىػتۈرۈٌگەْ ئبغىبرە ٍبوي ٍوغۇرۇْ ِىٍٍىٌ 
خبئىٕالرٔي، خىتبٍغب ضبدالىتىٕي وۆرضەتىەْ ۋىجذأطىسالرٔي، ئبتېَىسىُ 

ِورتٍىرىٕي، ووِّۇٔىسَ لۇٌٍىرىٕي، ِۀپەئەتپەرەضتٍەرٔي، ٔبدأالرٔي، ٌۈوچەن، 
ٍباللچي، ئەِەٌپەرەش، ئىمتىذارضىس ۋە جبٔجبلبرالرٔي ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ وۈزۈتۈظ 

ۋە تەوػۈرۈغٍەردىٓ ئۆتىۈزۈپ ھەردەرىجىٍىه لورچبق ِەِۇرىٌ ئورگبٍٔىرىذا 
ٍبردەِچي، لۇرۇق ھەٍىەي، ِەضٍىھەتچي، وبتىپ، تەرجىّبْ، ِەخپي پبٍاللچي، 

ٍېتىّچي، ھەرثىٌ ئەِەٌذار، ئەضىەر، ضبلچي ئەِەٌذارى ۋە ضبلچي، -ٍۈگەر
ئەدىپ، -خسِەتچي، ِبئبرىپچي-ئېٕجىٕېر، ئىػچي-ئولۇتمۇچي، تېخٕىه

لبتبرىذىىي لورچبق ... تۀتەرثىَىچي، ٍېسا ۋە ِەھەٌٍە چبپبرِۀٍىرى، -ضۀئەتچي
ٍۀي، ۋەتىٕىّىس . ۋەزىپىٍەر ئۈچۈْ تەرثىَەٌەپ ئىػٍىتىپ وەٌّەوتە

-تۇپرالٍىرىذىىي لورچبق ِەِۇرىٌ ئورگبٔالر، ِبئبرىپ ضبھەٌىرى، ِەدۀىَەت
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وبرخبٔىالر ۋە ثبغمب ئورۇٔالردىىي -تەغۋىمبت ضبھەٌىرى، غىروەت، زاۋۇت، وبْ
ثبرٌىك لورچبق ِىٍٍىٌ خبدىّالر، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ ئەضتبٍىذىً 

تەوػۈرۈٌگۀذىٓ وېَىٓ ۋە ئىػۀچ لىٍىٕغىٕىذىٓ وېَىٓ ِەخطۇش تبٌالپ 
ٍېتىػتۈرۈپ ئىػمب ضېٍىٕغبْ خىتبً ِۇضتەٍِىىىچىٍىرىگە ضبدىك وىػىٍەر 

غۇٔچە ھەغەِەتٍىه ثۇ ثىٕبالردا ٔېّىػمب ”ٍبوي ثىرەرضي چىمىپ . ھېطبپٍىٕىذۇ
دەپ “ ٍۇ، ٔېّىػمب ثىس خەلتىٓ ٍوق؟-خىتبٍالر ئوٌتۇرالٍىػبالٍذۇ ۋە ئىػٍىَەٌەٍذۇ

ضوراپ ثبلبالِذىىەْ؟ ثۇٔي ضورىغۇچي غۇ ھبِبتال تۆت پۇتىٕي ثىر ئۆتۈوتە 
ئەگەر خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تبٌالپ ئىػمب ئبٌغبْ ھەرلبٔذاق ثىر لورچبق ! وۆرىذۇ
خىسِەتچي ئىچىذە خبٌىغبْ ثىرضىٕىڭ خبتب تبٌالٔغبٍٔىغي ٍبوي ضۇلۇٔۇپ -ئىػچي

وىرىۋاٌغبٍٔىغي ئىطپبتالٔغىٕىذا ئۇالرٔي لىٍچە ئىىىىٍۀّەً ۋەزىپىطىذىٓ ئېٍىپ 
ھەتتب ھەرخىً ئۇٍذۇرِب ثبھبٔىالر ثىٍەْ . تبغالٍذۇ ۋە ئىػتىٓ لوغالپ چىمىرىذۇ

خۇددى غۇٔىڭذەن ثۇخىً تبٌالٔغبْ لورچبق . لبٔۇٔىٌ جبزاالرغىّۇ تبرتىػىذۇ
ِىٍٍىٌ خبدىّالرٔىڭ ئىچىذىىي ثەزىٍىرى ئۇزۇْ ِۇددەت ئۆز ئەلىذىطىٕي، 

ِىٍٍىٌ غۇرۇرىٕي ٍۇغۇرۇپ ضبلالپ وەٌگەْ، وېَىٓ ئبغىىبرٌىٕىپ لبٌغبْ ثوٌطب، 
ٍبوي دەضٍىۋىذە ھەلىمەتۀّۇ خىتبٍغب ضبدىك وىػي ثوٌۇپ، ِەٌۇَ ۋالىت 

ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ ئبچچىك ئەِەٌىَەتٍەر تەرثىَىطىذە ِىٍٍىٌ غۇرۇرى ئوٍغۇٔۇپ 
لبٌغبْ ثوٌطب، ثۇ وىػىٍەرٔي ھەرخىً ضىَبضىٌ ھەرىىەتٍەر ئىچىذە ٍوق 

لىٍىۋېتىذۇ، ئىمتىطبدىٌ ثوھتبٔالر ثىٍەْ ئەٍىپٍەپ ٍوق لىٍىذۇ، ٍوغۇرۇْ لىٍتبق 
ثۇخىً تبزىالظ ھەرىىەتٍىرى ٔولۇي ِىٍٍىٌ . لۇرۇظ ئبرلىٍىك ٍوق لىٍىذۇ

خىتبٍذا ئۆزٌىرى پەٍذا . دۈغّۀٍىرىگە زەرثە ثېرىػٕىال ِەزِوْ لىٍىػىّۇ ٔبتبٍىٓ
-لىٍغبْ ھەرلبٔذاق ثىر ھەرىىەتٕي ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە ٍوغۇرۇْ ۋەتەْ

 . ِىٍٍەتطۈٍەرٌەرٔي تبزىالظ ئۈچۈْ ثۇرِىالپ پبٍذىٍىٕىپ وەٌّەوتە
لبٍتب -ثۇخىً غەوىٍٍەردە تبٌٍىٕىپ ٍېتىػتۈرۈٌگەْ، ئىسچىً تۈردە لبٍتب

تەوػۈرۈظ، ضىٕبق لىٍىع، پبظ لىٍىع ھەرىىەتٍىرىذىٓ ئىػۀذۈرگىذەن 
ئۆتەٌىگەْ لورچبق ِىٍٍىٌ خبدىّالر غۆثھېطىسوي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۈچۈْ 

 . تبٌالٔغبْ ضبدىك ِبالٍالر ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ
ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە ھەردەرىجىٍىه پبرتىَە، ھۆوۈِەت، 

ِەدۀىَەت، لبٔۇْ، ئەضىەرى -تەرثىَە، ئىػٍەپچىمىرىع، پەْ-تەغۋىمبت، تەٌىُ
ضبھەٌەردە ئىػٍەٍذىغبْ ِىٍٍىٌ خبدىّالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپچىٍىگي ھەلىمەتۀّۇ 
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خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئبٌذىٕىپ ٍبوي ثىٍّەضتىٓ، ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس، ئبوتىپ 
ٍېرىُ ئەضىرٌىه ِۇضتەٍِىىە، لۇي ! ٍبوي ِەججۇرى ئىػٍەٍذىغبْ لورچبلالردۇر

لىٍىٕىع تبرىخىّىس ۋە ئۇٔىڭذىٓ ثۇرۇٔمي ثىرەر ئەضىرٌىه ٍېرىُ ِۇضتەٍِىىە 
ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس . تبرىخىّىس ثۇٔي ٍېتىپ ئبغمىچە ئىطپبتالپ ثەرِەوتە

« ئوْ ثىر ثىتىُ»دەۋرىذىٓ وېَىٓ، ۋەتىٕىّىسٔي لبراڭغۇٌۇلالرغب ثبغالپ وىرگەْ 
دىٓ ثبغالپ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ غۇٔچە وۆپ ِۇٔەۋۋەر وىػىٍىرىذىٓ ئبٍرىٍىپ 

لېٍىػي، غۇٔچە وۆپ ھەي لىٍغۇچ پۇرضەتٍەرٔي لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍۇغي، ِۇٔتىسىُ 
لۇراٌٍىك ِىٍٍىٌ ئبرِىَىطىذىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػي، ئەڭ ِۇھىّي ئەٌٍىه ِىڭغب 

ٍەتّەٍذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرىٕىڭ ثۈگۈٔىي ئوْ ِىٍَؤٍۇق 
ئبپەت ھبٌىتىگە وېٍىۋېٍىػىغب ئەڭ ِۇھىُ ۋاضتىٍىك ضەۋەثچي ثوٌۇپ روي 

ئوٍٕىغبٔالر ھەرگىسِۇ ئبِېرىىب ٍبوي ضبثىك ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلي ثوٌّبضتىٓ، دەي 
 !خىسِەتچىٍىرىذۇر-غۇ لورچبق ِەِۇرىٌ ۋە دۆٌەت ئىػچي

ثىر ِىٍٍەتٕىڭ تبغمي دۈغّىٕي ثۇ ِىٍٍەتٕىڭ تەرەلمىَبتي، 
غۇ ضەۋەپتىٓ . ِۇضتەھىەٍِىٕىػي ۋە وۈچٍىٕىپ وېتىػىٕي ھەرگىسِۇ خبٌىّبٍذۇ

ئەِّب ثۇخىً . دەپ ئبتىٍىذۇ“ تبجبۋۇزچي، ِىٍٍىٌ دۈغّەْ”ثۇخىً ٍبت وۈچٍەر 
ِىٍٍىٌ دۈغّەْ تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ِەٍٍي خبالپ ٍبوي ِەججۇرى غەوىٍذە 

ھەِىبرٌىػىپ وېٍىۋاتمبْ وىػىٍىرىّىسٔي ٔېّە دېَىػىّىس وېرەن؟ ئىىىىٕچي 
دۇَٔب ئۇرۇغي ِەزگىٍىذە گوِىٕذاڭ پبرتىَىطىٕي لۇرغۇچي داھىٍَىرىذىٓ ثىرى 

ثوٌغبْ ۋاڭ جېٕۋېٌ ۋە ئۇٔىڭ لۇرغبْ لورچبق ھبوىّىَەت خبدىٍّىرىٕي خىتبٍالر 
ئەغەددى ۋەتەْ خبئىٍٕىرى دەپ تب ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىٕىڭ ئبخىرٌىرىغىچە پېَىغب 
چۈغۈپ لبتتىك جبزاالپ تۈگىتىػّىذىّۇ؟ ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلىذىّۇ ٔېّىطالر ثىٍەْ 

ھەِىبرالغمبْ ۋىالضوۋچىالرٔي ۋەتەْ خبئىٍٕىرى دەپ ئېغىر جبزاغب 
تبرتىػّىغبّٔىذى؟ فرأطىَە خەٌمىّۇ ٔېّىطالر ثىٍەْ ھەِىبرالغمبْ دارالْ 

غىّبٌي فرأطىَە ۋىطي لورچبق ھۆوۈِىتىٕي ِىٍٍىٌ خبئىٕالر دەپ ئېالْ 
لىٍىػّىذىّۇ؟ ئۇالرٔي ِىٍٍىٌ دۈغّىٕي ثىٍەْ ِەججۇرى ھەِىبرالغمبٔالر، ٔبداْ 

ثوٌغبٍٔىمىذىٓ ئبٌذىٕىپ ٍبوي لبٍّۇلۇپ ھەِىبرالغمبٔالر، ئبڭطىس ھەِىبرالغمبٔالر، 
جبْ ثېمىع ئۈچۈْ، خەٌمىٕي ثبالدىٓ ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ ئىالجىطىس 

ِەججۇرى ھەِىبرالغمبٔالر دەپ وەچۈرۈَ لىٍىٕغبٍٔىغي توغرىطىذا ثىرەر ِبتېرىَبي 
وۆرگۀٍەر ثبرِۇ؟ ئەجەثب ثىسٔىڭ ئىچىّىسدىٓ چىمىپ ۋەتۀگە خبئىٍٕىك 
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لىٍىۋاتمبٔالرٔي ٔېّە ئۈچۈْ ِىٍٍىٌ دۈغّىٕىگە غبٌچىٍىك لىٍىۋاتمبٔالر دەپ 
 !وېطىپ ھۆوۈَ لىالٌّبٍذىىۀّىس؟

غۇٔي لەتئىٌ وېطىپ ئېَتىػمب ھەلٍىمّىسوي، ۋەتىٕىّىسٔي ِۇٔمەرز 
لىٍىۋاٌغبْ تبجبۋۇزچي ِىٍٍىٌ دۈغّۀٍىرىّىسٔىڭ لوي ئبضتىذا لبٔچىىي ٍولۇرى 

ئەِەي تۇتبٌىغبْ ئىىەْ، ئۇ وىػي ۋەتۀگە غۇٔچە وۆپ دۈغّۀٍىه لىٍغبْ 
غۇ ضەۋەپتىٓ ! ئۇ وىػي غۇٔچە چوڭ ۋەتەْ خبئىٕي ھېطبپٍىٕىذۇ! ھېطبپٍىٕىذۇ

خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ ۋىجذأٍىك وىػىٍىرىّىس ۋەتىٕىّىسٔي خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرى چبڭگىٍىذىٓ لبٍتۇرىۋېٍىع وۈرىػىٕي ثبغالظ جەرٍبٔىذا ئبۋاي 

ِىٍٍىٌ خبئىٕالرغب ئەجەٌٍىه زەرثە ثېرىع ھەرىىىتىٕي ثىرىٕچي ٔوِۇرٌۇق ۋەزىپە 
ثۇٔذاق لبراغالرٔي ثۈگۈٔىي . لىٍىپ ثېىىتىۋېٍىع ئۈچۈْ ئبٌذىراپ وېتىۋاتّبلتب

وۈٔذە وىّّۇ خبتب دېَىػىە جۈرئەت لىالالٍذۇ؟ ثوٌۇپّۇ ثىرِۇ خىتبً 
لىػاللٍىرىّىسدا خىتبً -تبجبۋۇزچىطي ثوٌّىغبْ ضبپ ِىٍٍىٌ ٍېسا

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ ثبضمۇٔچىٍىك ضىَبضەتٍىرىٕىڭ ۋەوىٍي ھەَ ضبدىك 
ئىجراچىطي ثوٌۇپ، ِىٍٍىٌ ثبضمۇٔچىٍىك ھەرىىەتٍىرىگە ِبضٍىػىپ غبٌچىٍىك 

لىٍىػىپ ثېرىۋاتمبْ ثىرلىطىُ ئەتىرەت ثبغٍىمٍىرى، ٍېسىٍىك وبدىرالر، ٔبھىَىٍىه 
وبدىرالر ھەلىمەتۀّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ تەٌىّىگە ثوً ضۇٔۇغۇپ، 

خەٌمىّىسٔي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىّٕۇ ثەتتەر زار لبخػىتىپ وېٍىۋاتمبٍٔىغي 
ثۈگۈٔىي ئبچچىك ئەِەٌىَەت ئەِەضّۇ؟ لبٔۇْ ئورگبٍٔىرىذا، ِەدۀىَەت 

ضبھەٌىرىذە، تەغۋىمبت ئورگبٍٔىرىذا، تەتمىمبت ٍۇرتٍىرىذا، ِبئبرىپ ضبھەٌىرىذە، 
وۀت -وبرخبٔىالردا، ٍېسا-ِەِۇرىٌ ئورگبٔالردا، غىروەت، ِەوتەپ، زاۋۇت، وبْ

تبجبۋۇزچي ھۆوۈِەت خىسِىتي ثىٍەْ ِەغغۇي ثوٌىۋاتمبْ ... ِەھەٌٍىٍەردە، 
ثىرلىطىُ لورچبق ئەِەٌذارٌىرىّىس، خىتبً غبٌچىٍىرى ھەلىمەتۀّۇ ئۆز خەٌمىگە 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىّٕۇ ئبغۇرۇپ زۇٌۇَ ضېٍىۋاتمبٍٔىغي ثۈگۈٔىي ثىر پبوىت 
ثۇٔذاق ِىٍٍىٌ خبئىٍٕىمالر ھەلمىذە ٍوغۇرۇْ ٔبرازىٍىك ! ئەِەضّۇ؟

ثىٍذۈرگۀٍەرٔي ئۀە غۇ تۈردىىي ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر ھەرخىً ثبھبٔىالرٔي 
ئۇٍذۇرۇغۇپ خىتبٍغب پبظ لىٍىپ ثېرىپ لبٍٔىك ثبضتۇرۇٌۇغالرغب ضەۋەثچي 

 !ثوٌىۋاتمبٍٔىغىٕي ھەِّىّىس وۆرِىذۇلّۇ؟
ئەلەٌٍىطي، دۈغّەْ ثىٍەْ ثىرگە تۇرىۋاتمبْ دۈغّۀٕىڭ پىالٔي، 

دۈغّۀٕىڭ تبپػۇرۇغي، دۈغّۀٕىڭ ئورۇٔالغتۇرۇغي ۋە ثوٍرۇغي ثوٍىچە ئىع 
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خىسِەتچىٍىرىّىس، -لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ لورچبق ِەِۇرىٌ وبدىرٌىرىّىس، ئىػچي
تېخٕىىب خبدىٍّىرىّىس، دىٕىٌ ئەرثبپٍىرىّىس ئۆز خەٌمىٕىڭ -زىَبٌىٍَىرىّىس، پەْ

چېىىۋاتمبْ ِىٍٍىٌ زۇٌۇٍِىرىٕي، ِىٍٍىٌ خورٌىٕىػٍىرىٕي، ِىٍٍىٌ ئېسىٍىػٍىرىٕي 
ثەظ لوٌذەن ئېٕىك ثىٍىپ تۇرۇغٍۇق، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي تىٍغب 

ئبٌغۇچىٍىه ثىرەر لبرغىٍىك ھەرىىىتي پەٍذا لىالٌىذىّۇ؟ ئۈرۈِچىذە پبرتٍىغبْ 
-دوغىٍىك ئولۇغۇچىالر ھەروىتىذە لبٔچە زىَبٌىَىّىس، لبٔچە ئىػچي-داغ

خىسِەتچىّىس، لبٔچە ِىٍٍىٌ وبدىرىّىس ئبغىبرە ٍبوي ٍوغۇرۇْ ھبٌذا ئۆز 
پەرزۀتٍىرى تەرىپىذە تۇرۇغمب جۈرئەت لىالٌىذى؟ ئبلطۇدا، ئۈرۈِچىذە، لەغمەردە، 

ٍۈزثەرگەْ تبۋۇت وۆتۈرۈپ ٔبِبٍىع لىٍغبْ خەٌمىّىسگە لبٔچە لورچبق وبدىر، ... 
خىسِەتچي ئبغىبرە ٍبوي ٍوغۇرۇْ ھېطىذاغٍىك لىالٌىذى؟ پەٍسىۋات، -ئىػچي

لبغىٍىك، لبرالبظ، لەغمەر، ثبرىٓ، غۇٌجب خەٌك لوزغىالڭ ٍبوي پبجىئەٌەرگە 
ئبغىبرە ٍبوي ٍوغۇرۇْ ھېطىذاغٍىك لىالٌىغبْ ثىرەرِۇ ِىٍٍىٌ وبدىرى 

- چىمّىغبٍٔىغي، ثىسٔىڭ لورچبق ئەِەٌذار ٍبوي لورچبق ئىػچي
خىسِەتچىٍىرىّىسٔىڭ ھەلىمەتۀّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ضبدىك غبٌچىالر، 

وەٍٕىذىٓ -لورلۇٔچبلالر، ٔبدأالر، ۋىجذأطىسالر، جبْ ثبلبرالر ئىىۀٍىىىٕي وەٍٕي
 !ئىطپبتالپ ثەرِەوتە

ثۈگۈٔىي وۈٔذە ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىىي ٍولۇرى دەرىجىٍىه ِەِۇرىٌ 
ئەِەٌذارالردىٓ تبرتىپ ئبددى ئەتىرەت ثبغٍىمٍىرىغىچە، ئبٌي زىَبٌىٍَىرىّىسدىٓ 

خىسِەتچىٍىرىّىسگىچە، ِىٍٍىٌ ٔوپۇضىّىس ئىچىذە وبَ -تبرتىپ ئەڭ ئبددى ئىػچي
ھېطبپٍىغىٕىّىسدىّۇ ٍېرىُ ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق وىػىٍىرىّىس خىتبٍالرغب ئەڭ ٍېمىٓ 

ۋەتىٕىّىس ئۈچۈْ ۋە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبٌذىذا ثۇ ئبز وۈچ . ٍەرٌەردە تۇرِبلتب
ئەپطۇضىي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي وۈرەظ لىٍىػتب ئەڭ . ئەِەش ئىذى

وۆپ پۇرضەتىە ئىگە ثۇ ٍېرىُ ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق ئىٕطبٔىّىس دۈغّۀگە تەھذىت 
ٍبرىتىػٕىڭ ئورٔىغب، ئۆز خەٌمىّىسگە تەھذىت ضبٌىذىغبْ دۈغّەْ تەرەپىە 

 !ِۀطۈپ وىػىٍەر لبتبرىذىٓ ئورۇْ ئېٍىپ وەٌّەوتە
-ثۇٔذاق دېَىػىّىس ثىٍەْ، ثۇ ٍېرىُ ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق وىػىٍىرىّىس تۇغّۇ

ثىس ئۇٔذاق ٍبخػي ئىػالرٔي لىٍذۇق، ِۇٔذاق پبٍذىٍىك ”تۇغتىٓ لوزغىٍىپ 
ئىػالرٔي لىٍذۇق، دۈغّەْ ثېطىّىگە لبرىّبضتىٓ ئۇٔذاق لىٍذۇق، ِۇٔذاق 

ئۇالر ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك . دېَىػىپ چۇلۇرۇغۇپ وېتىػي ِۇلەررەر“ ...لىٍذۇق، 
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ھەرىىىتىّىس ئۈچۈٔال ئەِەش، ھەتتب ِىٍٍىٌ ِەۋجۇدىَىتىّىسٔي لوغذاپ لېٍىع 
ھەرىىەتٍىرىٕي داۋراڭ -جەھەتتىّۇ لىٍچە ئەِەٌىٌ روٌي ثوٌّىغبْ ثەزى ئىع

لىٍىپ وۆرضىتىۋېٍىػٍىرى “ ۋەتۀپەرۋەر، ِىٍٍەتطۈٍەر”لىٍىػىپ ئۆزٌىرىٕي 
ثۇٔذاق داۋراڭ لىٍغۇچىالرٔىڭ ثېػىذا ھەتتب ثىرىٕچي ٔوِۇرٌۇق . تۇرغبٔال گەپ

ثۇ ٍەردە غەرلىٌ ! ۋەتەْ خبئىٕي ضەٍپىذىٓ ئەزىسٔىڭّۇ ثوٌغبٍٔىغي ضېسىٍّەوتە
ۋەتۀپەرۋەرٌىه، ِىٍٍەتچىٍىه، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك، ”تۈروىطتبٍٔىمالر ئۈچۈْ 

دېگۀذەن “ ...ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي، ِىٍٍىٌ دۈغّەْ، ِىٍٍىٌ خبئىٓ، 
ئۇلۇِالرٔىڭ ٔەلەدەر چبوىٕىالغتۇرىۋېتىٍگۀٍىگي، ٔەلەدەر ثۇرِىٍىۋېتىٍگەْ 

ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەلمىذىىي . ھبٌغب وەٌتۈرۈٌگۀٍىگىٕي ھېص لىٍىػمب ثوٌىذۇ
ثۇخىً چبوىٕىالغتۇرۇٌغبْ ۋە ثۇرِىٍىۋېتىٍگەْ چۈغۀچىٍەرٔىڭ خەٌمىّىس ِىٍٍىٌ 

ِۀٍىگىٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ ثبرٌىك ضبھەٌىرىگىچە ضىڭىپ وىرىپ ثوٌغبٍٔىغىٕي 
ئبالٍٍۇق، دىٕي . ھەرلبٔذاق ھەرىىىتىّىسدە ئۇچۇق وۆرۈپ ئبالالٍّىس

ضۀئەتٍىرىّىسدە، -ئبدەتٍىرىّىسدە، ئەدەثىَبت-ئەلىذىٍىرىّىسدە، ِىٍٍىٌ ئۆرپ
ِبئبرىپ ضېپىّىسدا، ِىٍٍىٌ تبرىخ تەغۋىمبتٍىرىّىسدا، ئىمتىطبدىٌ ۋە ضىَبضىٌ 

پبئبٌىَەتٍىرىّىسدە، ثوٌۇپّۇ تبغمي دۇَٔبدىىي ِۇھبجىر پبئبٌىَەتٍىرىّىسدە ثۇ 
تۈردىىي ثۇرِىالٔغبْ، ئبددىالغتۇرۇٌغبْ، ئبضبٔالغتۇرۇٌغبْ، 

ئەھّىَەتطىسٌەغتۈرۈٌگەْ ۋەتەْ ضۆٍۈظ، ِىٍٍەت ضۆٍۈظ، ئېتىمبت 
 !ئۇلۇٍِىرىٕىڭ وۆرضىتىۋاتمبْ ضەٌجىٌ تەضىرٌىرىٕي ٍېتىپ ئبغمىچە وۆرِەوتىّىس

ئەگەر ئۆتىەْ ٍېرىُ ئەضىرٌىه چېىىٕىع تبرىخىّىسدا ثىس خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي تېٕىُ تبپّبً ھەرىىەت لىٍىپ وەٌذۇق دەپ 

لبراٍذىىۀّىس، ئۇھبٌذا ثىس لبٔذالتۇ ثىرخىً خبتب چۈغۀچىٍەر ئبضبضىذا ھەرىىەت 
لىٍىۋاتمبْ ثوٌىّىس؛ ئەگەر ئۆتىۀىي ٍېرىُ ئەضىرٌىه ِەغٍوثىَەتٍىه 

پبئبٌىَەتٍىرىّىسٔي ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌالٔغبٍٔىغىّىس دەپ 
لبرىغىٕىّىسدا، ثىس ئۆتىەْ ثۇ ٍېرىُ ئەضىر جەرٍبٔىذا پۈتۈٍٔەً ثۇرِىٍىۋېتىٍگەْ 

ئۇٔذاق . ئۇلۇٍِىرى ثوٍىچە ھەرىىەت لىٍىپ وەٌگەْ ثوٌىّىس“ ۋەتۀپەرۋەرٌىه”
ثوٌّىغبٔذا ئىذى، ثىس ئۆتىەْ ٍېرىُ ئەضىر جەرٍبٔىذا ھېچ ثوٌّىغبٔذا خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٍۈز ھەضطىٍەپ وۆپىَىپ وېتىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئبالٌىغبْ ثوالر 
ۋەتىٕىّىس خەٌمي تبرىختب پەۋلۇٌئبددە ئېغىر چېىىٕىع دەۋرىگە وىرىپ . ئىذۇق

لبٌّىغبٔال ثوٌىذىىەْ، ثىرەر ھەرىىەت لىٍغبٍٔىرىذا ھېچمبچبْ ثۇٔچە پبجىئەٌىه 
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 !ِەغٍوثىَەتٍەرگە ئۇچۇراپ ثبلّىغبْ ئىذى
ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ئۆتىەْ ٍېرىُ ئەضىرٌىه تبرىخىّىسٔي 

دەپ داۋراڭ لىٍىػىّىس، ۋەتۀپەرۋەرٌىه “ ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىەت تبرىخىّىس”
دېگەْ ثۇ غەرەپٍىه ئۇلۇِغب لبرا چبپٍىغبْ ثوٌۇپال لبٌّبً، ثەٌىي ئۆز تبرىخىّىسغب، 

ھەِّە ٔېّىّىسدىٓ . ئۆز ئەجذاتٍىرىّىسغب ئېغىر ھبلبرەت وەٌتۈرگەْ ثوٌۇپ لبٌىّىس
ئبٍرىٍىپ لبٌغبٕٔي ئبز دەپ، ئەٌٍىه ِىڭ وىػىگە ٍەتّەٍذىغبْ خىتبً 

تبجبۋۇزچىالر ضبٔىٕي ثۈگۈٔىي ئوْ ِىٍَؤٍۇق ئبپەت ھبٌىتىگە وەٌتۈرۈپ 
ٍېرىُ ئەضىرٌىه ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ”لوٍۇغىّىسٔي 

دەپ وەٌگۈضي ئەۋالتٍىرىّىسغب ٍېسىپ لبٌذۇرۇغىّىس، تبرىخىّىسدىىي “ ٔەتىجىطي
! ئەڭ ٔوِۇضطىس ئەجذاتالردىٓ ثوٌغبٍٔىغىّىسٔي وۆرضەتىۀٍىگىّىس ثوٌىذۇ، خبالش

ئەجەثب غۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرەغٍىرىذە ئىططىك لېٕىٕي تۆوۈپ جېٕىٕي 
پىذا لىٍغبْ غىھىتٍىرىّىس ثۈگۈْ لەۋرىطىذىٓ چىمىپ لبٌغۇدەن ثوٌطب ثىسگە ٔېّە 

 !دەر؟ رۇغۀىي، ثىسٔي ئۇالرٔىڭ لەۋرىطىٕىڭ زارى تۇتىذۇ
خۇالضىٍىغىٕىّىسدا، ثۈگۈٔىي لورچبق ئەِەي ئۈضتىذىىىٍەرٔىڭ، لورچبق 

خىسِەتچىٍەرٔىڭ دۈغّۀگە زەرثە ثېرىع پۇرضەتٍىرى غۇٔچە وۆپ -ئىػچي
تۇرۇغٍۇق، خەٌمىّىسٔي دۇَٔب جبِبئېتىگە تؤۇتبٌىغبٔالر، لوٌىذا ھېچٕېّىطي 

ۋاھبٌۀىي، ۋەتىٕىّىس ! لبٌّىغبْ ئەڭ ٔبِىرات ثبرىٓ لەھرىّبٍٔىرى ثوٌۇپ لبٌذى
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۆرۈغىٕىڭ تۈپىي ِەلطىذى ثىرلبٔچە ِىڭ ثبتۇرىّىسٔي 
لۇرثبْ لىٍىع ھېطبۋىغب دۇَٔب جبِبئەتچىٍىگىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىع ئەِەش، 

ثەٌىي ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي وۆپەٍتىۈزِەضٍىه، ئۇالرٔي 
ِبٔب ثۇ، ِىٍٍىٌ ! تبوۈش لوغالپ چىمىرىػتۇر-ئبزاٍتىع، ئۇالرٔي ۋەتىٕىّىسدىٓ تەي

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ تەلەززاضي، ِبٔب ثۇ، ۋەتۀپەرۋەرٌىىٕىڭ ئەلەٌٍىٌ 
ئۆٌچىّي، ِبٔب ثۇ، ثۈگۈٔىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ تۈپىي 

پىرىٕطىپي، ِبٔب ثۇ ثۈگۈٔىي ِىٍٍىٌ غەھەر ئبھبٌىٍىرىّىسٔىڭ ئۆضتىذىىي ثبظ 
 !تبرتىپ ثوالٌّبٍذىغبْ ۋە غەرەپٍىه ثىرىٕچي ٔوِۇرٌۇق جىذدى ۋەزىپىطي

 

   مالسسىل دۈضَەُ قبرىطىَىس1.5§
ۋەتىٕىّىس خەٌمي ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىگىچە خىتبً 
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تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ِىٍٍىٌ ۋە ئەلىذە دۈغّۀٍىرى دەپ 
غۇ ضەۋەپتىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي ھەرلبٔذاق لوزغىالڭ . ھېطبپٍىػبتتي

پبرتٍىغبْ ھبِبْ، پۈتىۈي خەٌك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىٓ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ . لوغالپ چىمىرىع ئۈچۈْ جەڭگە ئبتٍىٕبتتي

ضۇٌھي لىٍىػمب ِەججۇر لبٌغبٍٔىرىذىّۇ ھەرگىس ئۇالر ثىٍەْ ٍبراغمىٍي ثوٌىذىغبْ 
وىػىٍەر لبتبرىذا ِۇئبِىٍە لىٍّبضتىٓ، ئىالجىطىس وېٍىػىّگە وېٍىػىە ِەججۇر 

غۇڭب پۇرضەت ثوٌطىال ھبِبْ خىتبً . ثوٌغبْ دۈغّۀٍىرى ضۈپىتىذە لبرىػبتتي
تۆوۈش لوغالپ چىمىرىع ھەرىىىتىٕي لبٍتب -تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەتىٕىّىسدىٓ تەي

دۈغّەْ لبرىػي -ٍۀي ئۇ دەۋرٌەردە غەرلىٌ تۈروىطتبٕٔىڭ دوضت. ثبغٍىَبالٍتتي
دەرۋەلە، ئۇ دەۋرٌەردە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي . ثىرلەدەر ئبٍذىڭ ئىذى

جەڭگە ئبتٍىٕىػٕىڭ ثىرىٕچي ئورۇٔذىىي تۈرتىىٍىه تەغۋىمبت وۈچي ضبددا 
ثوٌطىّۇ والضطىه، ئەِّب جەڭگىۋار روھ ثىٍەْ ضۇغۇرۇٌغبْ دىٕىٌ ئەلىذىٍىرىّىس 

 .ئبضبضىغب غەوىٍٍىٕەتتي
ئۇ دەۋرٌەردە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىّۇ ۋەتىٕىّىسٔي ھبٍبتٍىك ِبوبٔي دەپ 

ئەِەش، ثەٌىي ثبٍٍىك توپٍىۋېٍىع، ئەِەٌذارٌىك ھۇٌىٕي ضېٍىۋېٍىع، خىتبٍذىىي 
لەھەتچىٍىه ئبپبتٍىرىذىٓ ٍبوي جىٕبٍي جبزاٌىرىذىٓ لېچىپ -ئۇرۇظ

ٍوغۇرۇٔۇغٕىڭ ئەڭ ثىخەتەر ضورۇٔي دەپال لبرىغبچمب، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 
ۋەتىٕىّىسدە ِەِۇرىٌ ئەِەٌذار، لۇراٌٍىك ئەضىەر ۋە ضبلچي، ئەتىەضچي ۋە 

ثەٌگىٍىه ئەِەي دەرىجىطىگە . ھبٍبٔىەظ غەوٍىذىال ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرغبٔىذى
ٍبوي ثەٌگىٍىه ضبٔذىىي ثبٍٍىممب ئېرىػىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ، خىتبٍذىىي خەۋپ 
تۈگىگۀذىٓ وېَىٓ ٍبوي ثوٌّىطب ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك خەٌك 

وۆپىطىٕي ٍىغىػتۇرۇپ -لوزغىالڭٍىرى پبرتٍىغبْ ھبِبْ، دەرھبي وۈدە
غۇڭب، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسدە . ۋەتىٕىّىسدىٓ چىمىپ وېتىػەتتي

ضۇٔئي ٍبوي تەثىئي وۆپىَىع پۇرضىتىگە ئېرىػىپ ثبلّىغبْ، ھەتتب ثۇٔذاق ثىر 
ئۇالر ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي ئەڭ ۋەھػىَبٔە . خىَبٌغىّۇ زادىال وېٍىپ ثبلّىغبْ ئىذى

لىطتبلمب ئېٍىپ ثبٍٍىك غۈٌىۋېٍىع ثىٍەْ ثىرگە، -ٍوٌالر ثىٍەْ لېَىٓ
ثۇالڭچىٍىمىغب غىرىه ثوٌۇظ ئېھتىّبٌي ثوٌىذىغبْ ھەرلبٔذاق ٍېڭي خىتبٍٕي 

ٔەتىجىذە، ۋەتىٕىّىسٔي . ۋەتىٕىّىسگە وىرگۈزِەضٍىىىە تىرىػىپ وەٌگۀىذى
ثېطىپ ٍبتمبْ ثۇ پۇرضەتپەرەش خىتبً تبجبۋۇزچي ثبٔذىتٍىرى ِۇضتەٍِىىىچي 



 444 

دەٌالٌالر ۋاضتىطي ثىٍەْ -ھۆوۈِەت وۈچي، لۇراٌٍىك وۈچٍىرى، ٍەرٌىه غبٌچب
. تبالڭ لىٍىذىغبْ ثبٔذىتالر ھبٌىغب وەٌگۀىذى- خەٌمىّىسٔي ئبغىبرە ھبٌذا ثۇالڭ

 . ثۇٔذاق دۈغّەْ، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ زادىال ھىّبٍىطىگە ئېرىػەٌّىگۀىذى
ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ تەضٍىّچىٍىه ٍوٌىغب لەدەَ لوٍغبْ 

دەۋرىذىٓ وېَىٓ دۈغّەْ لوٌىذا ٍېتىٍىپ چىممبْ ضۇٌھىچىالر، ضوۋېت ِبالٍٍىرى، 
خىتبٍپەرەضت ئۇٔطۇرالر ۋە ٔبداْ، پۇرضەتپەرەضٍەر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ئىٕمىالثي 

دەپ ‘ تېٕچ پۇخرا ۋە دۈغّەْ خىتبً’ئوثىىتىۋى ثوٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 
 دەپ لبراغالرٔي ‘خىتبٍالرٔىڭ ھەِّىطي تبجبۋۇزچي’ئىىىىگە ئبٍرىپ ثېرىػي، 

ثۇالڭچي ’توضۇغي، ھەتتب جبزاالپ ثېرىػٍىرىذىٓ وېَىٓ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 
ئبضتب ئۆزگىرىػىە -دەٍذىغبْ لبراغالر ِەججۇرى غەوىٍذە ئبضتب‘ ثبٔذىتالر
 . ...ثبغٍىذى

ئبغىبرە دۈغّۀٍىه - خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە ئوچۇق
 وىػىٍىرىّىس ثۇ ‘تېٕچٍىمپەرۋەر’لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ تۇرۇپّۇ، ٔۇرغۇْ 

تبجبۋۇزچي دۈغّۀٍەر، ئۇالرٔىڭ ٍېتەوچىٍىرى ۋە ئۇالرٔىڭ لبچمۇٍٔىرى ثىٍەْ 
. ضۆزٌىػىپ ِەضىٍە ھەي لىٍىػمب ثوٌىذىغبٍٔىمىغب ضبراڭالرچە ئىػىٕىپ وېٍىػتي

ئۇالرغب ثىسٔىڭ تېٕچٍىمپەرۋەرٌىرىّىس ئۆزٌىرىال ئىػىٕىپ لبٌّبضتىٓ، ھەتتب 
تۈگىّەش ٍبٌغبٔالرٔي ئۇٍذۇرۇپ چىمىپ، خەٌمىّىسٔىّۇ ئىػىٕىػىە زورالپ 

پەلەت ئىػۀذۈرەٌّىگۀٍىرىذە، خەٌمىّىسگە دۈغّۀٕي ِۇثبٌىغىٍەغتۈرۈپ . وەٌذى
وۆرضىتىع ۋاضتىٍىرى ثىٍەْ ثوٌطىّۇ لورلۇتۇظ ئبرلىٍىك تېٕچ تۇرۇغمب زورالپ 

 . وەٌذى
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئەتىراپىذا خىتبٍغب ھەرثي تەھذىت : ثىس ئوٍالپ وۆرەٍٍي

ضبالٌىغىذەن ثىرەر دۆٌەتٕىڭ تبٍىٕي ٍوق تۇرۇغٍۇق، ۋەتىٕىّىسگە غۇٔچە وۆپ 
لۇراٌٍىك وۈچٍەرٔي ٔېّىػمب توغۇپ وەٌذى؟ ثۇِۇ ئبزٌىك لىٍىپ خىتبً 

 لوغۇٔىٕي ‘ِىٕجىڭ’تبجبۋۇزچىالر ئبھبٌىطي ئبرىطىذىٓ تبٌالپ لۇراي تبرلىتىپ 
 ئبرِىَىطىٕىّۇ ‘ثىڭتۋەْ’لۇراٌٍىك جەڭ لىالالٍذىغبْ . لۇرۇپ تەرثىَىٍەغّەوتە

ثۇٔذاق . جبْ جەھٍي ثىٍەْ لوغذاپ جەڭگىۋارٌىغىٕي وۈچەٍتىپ وەٌّەوتە
لىٍىػتىىي ِەلطىذى ٔېّە؟ ئەجەثب خىتبٍالر دۇَٔب وۈچٍۈن دۆٌەتٍىرىذىٓ ثوٌغبْ 

، ئۇرۇظ (ئبۋٍبِبتىب)ئبِېرىىب دۆٌەت ئبرِىَىطىٕىڭ ئۆٍرۇپىالْ پبراخوتي 
پبراخوتٍىرى، ثبغمۇرۇٌىذىغبْ ثوِجب لبتبرٌىك ئەڭ زاِبٔىۋى لۇراٌالر ثىٍەْ 
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لۇراٌالٔغبْ ٍۈزِىڭٍىغبْ ئەضىەر تۇرغۇزۇپ وېٍىۋاتمبْ ٍىراق غەرق چېگرا 
ثوٍٍىرىذىىي چبۋغەْ، تەٍۋەْ، ٍبپوْ ۋە فىٍىپىٓ لبتبرٌىك ھەرثي الگىرٌىرىغب 
لبرغي تۇرۇظ ئۈچۈْ تېٕچ ئووىَبْ دېڭىس ثوٍٍىرىغب ۋەتىٕىّىسدىىىذەن وۆپ 

 ئەضىەر تۇرغۇزغبّٔىذۇ؟ 
لبٍتب تەوىتٍەٍّىسوي، ھەرلبٔذاق ثىر ھەرثي لۇرإٌىڭ -غۇٔي لبٍتب

 ! ئىػٍىتىذىغبْ ئورٔي پەلەتال ئبدەَ ئۆٌتۈرۈظ
 (توپىالڭچىالرٔي ثبضتۇرۇظ ئۈچۈْ)ِەْ خىتبٍذىٓ ئەضىەر ثوٌۇپ ... ”

ئۇدۇٌذىىي خبراثە ثىر ٍېسا ئۆٍىٕىڭ ئبٌذىذىٓ ئۆتۈپ ... غىٕجبڭغب وەٌگەْ ئىذىُ 
ئبٌذىّىسدا ِېڭىپ . وېتىۋاتمىٕىّىسدا ثۇ ئۆٍذىٓ ثىر ئبۋاز چىممبٔذەن لىٍذى

تبٍِىرىٕي زادىال ئبپتوِبت ئولي ثىٍەْ ضىرىپ -وەتىۀٍەر ثۇ ئۆٍٍەرٔىڭ ئىػىه
ِۀّۇ ئىػىىىە لبرىتىپ تۆتبتٍىتىپ ئوق . تۈغۈن لىٍىپ ثوٌغبٔىىەْ-ئۆتّە

چىُ رەختىٓ ئۇزۇْ وۆڭٍەن -ٍەردە ئبق چىُ. ضىرىپ تۇرۇپ ئۆٍگە وىردىُ
ئۇٔىڭ . وەٍگەْ ئبق چبغٍىك ثىر ئبٍبي توٌغىٕىپ ٍبتمبْ پېتي جبْ ثەرگۀىىەْ

. لورۇق ثبضمبْ ِبڭٍىَىذىٓ ئبلمبْ لبٔالر تېخي ٍېڭىال لبتمبٔذەن وۆرۈٔەتتي
وبڭٕىڭ ٌىۋىذە ٍۀە ثىر ٍبظ ئبٍبٌٕىڭ لبٔغب ثۇٍبٌغبْ ثېػي پەضىە وەٍٕىچە 

پبي -ضبڭگىالپ لبٌغبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ ٍېرىُ ئوچۇق ضوي وۆوطي ٍبٔذىٓ غىً
ثۇ ئبٍبٌٕىڭ لۇچىغىذا ثىرٔىّە ھەرىىەتٍۀگۀذەن ! دەھػەت. وۆرۈٔۈپ تۇراتتي

: دەرھبي ئبپتوِبتىّٕي ئۇٔىڭغب ثەتٍەپ ثبرِىغىّٕي تەپىىگە لوٍذۇَ. لىٍذى
لورلۇپ ! ئەضٍىذە ئبٔىطىٕىڭ ضوي وۆوطىٕي ئبختۇرىۋاتمبْ ثىر ثوۋاق ئىىەْ

ھۇجۇلۇپ وەتىۀٍىگي چىمىپال تۇرغبْ ثىرەر ٍبغمىّۇ توٌّىغبْ ثۇ ثوۋاق ثېػىٕي 
وۆتۈرۈپ ِبڭب ضەي لبرىغبٔذىٓ وېَىٓ، ثبرىٍٕىمالرغب خبش پبرلىراپ تۇرغبْ ٍۇغبْ 

لوً وۆزٌىرىٕي تىىىپ تۇرۇپ تىسالٔغىٕىچە  تەٌّۈرۈپ ئىىىي لوٌىٕي ِبڭب 
ثۇۋالٕىڭ ثىر لوٌي ئبٔىطىٕىڭ ! ثۇ-ٔېّە دېگەْ ئېچىٕىػٍىك ِۀسىرە. ئۇزاتتي

ئۇ ثوۋاق ِېٕىڭ دۈغّەْ ئىىۀٍىگىّٕي ! لېٕي ثىٍەْ ثۇٌغىٕىپ وېتىپتۇ
 “! ...ثىٍّەٍتتي

 ئۇ ثوۋالٕىڭ لبٔذاق ئۆٌتۈرۈٌگۀٍىگىٕي تەضۋىرٌىّىگىچە ثۇ تبجبۋۇزچي 
وەٌگىٕذىٍەرٔىڭ دۈغّەْ ئىىۀٍىىىگە ئىػۀّەٍذىغبٔالرٔي ٔېّە 

 دەپ ‘ثىچبرە ئىػٍەِچي ِۇضبپىر’دېَىػىّىسوېرەن؟ لوٌىذا لوراٌي ثوٌّىغىٕىذا 
لبرىٍىذىغبْ ِبٔب ثۇ لبٔخور، ۋەتىٕىّىسگە وىرىۋاتمبْ ئبدەتتىىي خىتبٍالرٔىڭ 
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روغۀىي، . ٔورىّبي ثىر خىتبٍٕىڭ لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرى_ تىپىه ئۈٌگىطي 
خىتبٍالرٔىڭ ۋەتىٕىّىسگە توغۇپ وېٍىۋاتمبْ لۇراٌٍىك وۈچٍىرىٕىڭ ئبضبضٍىك 

ثۇ ھەلتە ! ثبضتۇرۇظ ۋە ئۆٌتۈرۈظ ٔىػبٔىطي ثىس غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمالرِىس
 ٌىرىّىس چەتئەٌٍىىٍەر ‘ضىَبضىٌ جۇغراپىَە ِۇتەخەضطىص’ثىسٔىڭ ئبتبٌّىع 

ئبرىطىذىٓ دوضت ئبختۇرۇغمب ثېرىٍىپ وەتّەً، ۋەتىٕىَّىس خەٌمىٕي جەڭگە 
چبرە تېپىػمب تىرىػىػي وېرەن - ئبتالٔذۇرۇغٕي ئەضتبٍىذىً ئوٍٍىٕىپ ئۇضۇي

 . ئىذى
ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي لۇراٌٍىك ثبضتۇرۇغمب، ئىمتىطبدىٌ جەھەتتىٓ ۋەٍراْ 

لىٍىۋېتىػىە، ثىٍىُ جەھەتتىٓ ٔبداْ لبٌذۇرۇغمب، زاِبٔىۋى غەھەر ھبٍبتىذىٓ 
چەوٍەپ تۇتۇغمب، وىػىٍىه ھولۇلٍىرىذىٓ ِەھرۇَ لىٍىۋېتىػىە، تۇپرىغىّىسٔي 

خىتبٍالغتۇرىۋېتىػمب تەٍَبر تۇرغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىسٔىڭ ئەڭ ئەغەددى 
ثۇٔذاق ثىر دۈغّۀٕي خەٌمىّىسگە غۇۋاالغتۇرۇپ زەرثە . ِىٍٍىٌ دۈغّىٕىّىس

ثېرىػىە ثوٌّبٍذىغبْ ثىچبرىٍەر ٍبوي ضۆزٌەغىىٍي ثوٌىذىغبْ رەھىّذىً ئبدەٍِەر 
 ! لىٍىپ تەضۋىرٌەغىە ھېچىىّٕىڭ ھەلمي ٍوق

 

   بۇرٍىالّغبُ ٍىييىٌ ٍۇّبپىق چۈضەّچىيىرىَىس1.6§
-ثۈگۈْ لبراٍذىغبْ ثوٌطبق، خەٌمىّىس ئبرىطىذا ضۆرۈٌۈپ ٍۈرگەْ ثىر

دۈغّەْ، ِىٍٍىٌ دۈغّەْ، خبئىٓ، جبضۇش، ئىػپىَوْ، ِىٍٍىٌ ”ثىرضىٕي 
دەپ تىٍالغالرٔىڭ ھېچ ثىرضي دېگىذەن ٍۇلىرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ “ ...ِۇٔبپىك، 

ھەلىمىٌ ِىٍٍىٌ دۈغّۀٍىرىّىس ٍبوي ۋەتەْ خبئىٍٕىرى ثىٍەْ ثىرەر ِۇٔبضىۋىتي 
دېّەن، خەٌمىّىس ئبرىطىذا ِىٍٍىٌ دۈغّەْ لبرىػىّىسدىىي . ٍوق

ِۇجىّەٌٍىىٍەرگە ئوخػبغال ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىك چۈغۀچىٍىرىّىسِۇ ئېغىر دەرىجىذە 
وۆپٍىگەْ تىپىه ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر . ثۇٌغىٕىپ وەتىەْ ٍبوي ثۇرِىٍىۋېتىٍگەْ

-ئبٌغبْ ثىٍىّىٌ، ئولۇغبْ ِەوتىۋى، ثىٍىُ ئبٌغبْ دۆٌىتي، ئېرىػىەْ ئولۇظ
وەضىپي ئۈٔۋأي، ئېرىػىەْ ِەرتىۋىطي، ئىع لبثىٍىَىتي، وىػىٍىه ِۇٔبضىۋېتي، 

 دەپ ‘خەٌمپەرۋەر، ۋەتۀطۈٍەر، ِىٍٍەتچي’تۇرۇغٍىرىغب لبراپال -ضبالھىتي، ٍۈرۈظ
 . تؤۇٌّبلتب

ئبالٍٍۇق، ضەٍپىذىٓ ئەزىس ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىٕي ۋە 
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ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔي ئبڭٍىك غەوىٍذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثىۋاضتە 
ضېتىۋەتىەْ ثىرىٕچي ٔوِۇرٌۇق ۋەتەْ ضبتمۇچ ئىىۀٍىىىٕي ھەِّە وىػي ثەظ 

لوٌذەن ثىٍىپ تۇرۇغٍۇق، ئۇٔىڭ ثەزى ئەھّىَەتطىس تەرەپٍىرىگە لبراپال 
لىَبپىتىذە تەضۋىرٌەظ خبھىػي ھۆوۈَ ‘ ِىٍٍىٌ داھىٌ’چولۇٔۇغمب ثوٌىذىغبْ 

ثىس غۇٔي ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، خىتبً . ضۈرِەوتە
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٔوپۇضي دەي ضەٍپىذىٓ ھولۇق تۇتمبْ ٍىٍالر ئىچىذە ٍۈز 

ھەضطە ئبرتۇرۇٌغبْ، ثوٌۇپّۇ ِىٍٍىٌ لوغۇٔىّىس دەي غۇ پەٍتٍەردە ثىرِۇ لبٌّبً 
خۇددى غۇٔىڭذەن، خەٌمىّىس ئبرىطىذا ِىٍٍىٌ غۇرۇرى وۈچٍۈن ! ٍولۇتۇٌغبٔىذى

ثوٌغبْ ۋىجذأٍىك، ثىٍىٍّىه، جبضبرەتٍىه دىٕىٌ ئبٌىٍّىرىّىس، ضىَبضىَؤٍىرىّىس، 
ھەرثي ئبٌىُ ۋە ِۇتەخەضطىطٍىرىّىس، ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ غوٌٍۇق 

دەي غۇ ... ثبتۇرٌىرىّىس، -پوٌىوۋٔىىٍىرى، لەھرىّبْ-رەھجەرٌىرى، گېٕېراي
. ضەٍپىذىٓ ھولۇق تۇتمبْ ِەزگىٍٍەر ئىچىذە ئبضبضەْ تبزىٍىٕىپ تۈگىتىۋېتىٍذى

ثۇٔىڭغب ئبددى لىٍىپ ِۇٔۇ رىۋاٍەتٕي ِىطبي لىٍطبلال، ضەٍپىذىٕٕىڭ ھەلىمي 
 : ئەپتي ثەغىرىطىٕي ئېچىپ تبغالغمب ٍېتىپ ئبغىذۇ

ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىس ئۈرۈِچىگە ٍېڭي وىرگەْ ٍىٍالردا، رەھّەتٍىه 
پوٌىوۋٔىىىّىس ِەرھۇَ ئىّىٕوپ ئۈرۈِچىٕىڭ ضتىراتىگىَىٍىه لىّّىتىٕي غۇ 

ٍىٍالردىال ھېص لىٍىپ، ئۈرۈِچىگە ٔوپۇش وۆپەٍتىع چەوٍۀگەْ ثىر ۋەزىَەت 
ئبضتىذا، غەھەر ئەتىراپىذىىي ٍېسىالرٔي جۀوثي ٍۇرتٍىرىّىسٔىڭ ٔبِىرات 

ٍەرٌىرىذىٓ ِەججۇرى ئبھبٌە وۆچۈرۈپ وېٍىع ئبرلىٍىك، ئۈرۈِچىٕي ِىٍٍىٌ 
ئبھبٌە ثىٍەْ ضىرتتىٓ ثوٌطىّۇ لورغبپ تۇتۇظ الٍىھېطىٕي ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە 

ثۇ ئبرىذا، جۀوپتىٓ ئېمىپ وېٍىۋاتمبْ ٔبِىرات . ضەٍپىذىٕگە ِەضٍىھەت لىٍىذۇ
دېھمبٔالرٔي غەھەر ئەتىراپىذىىي ٍېسىالرغب پىالٔذىٓ ضىرت ئورۇٔالغتۇرۇغمب ئۆز 

ثۇ ئىػٕي تېسدىٓ . ئبٌذىغب ثوٌطىّۇ ئبالھىذە وۈچ چىمىرىپ وەٌّەوتە ئىذى
وۈٔگە وۆپىَىپ وېتىۋاتمبْ خىتبً -لبرارالغتۇرۇپ ئىجرا لىٍّىغبٔذا، وۈٔذىٓ

ھەرثىٌ ’ئەضىەرٌىرىٕىڭ ۋاضتىطىذا ۋەتىٕىّىسگە ٍبِراپ وېٍىۋاتمبْ ئبتبٌّىع 
 ٔىمبۋىذا غەھەرٌەر ۋە ئەتىراپىٕي خىتبٍالر ئىگىٍەپ وېتىػي وۆزگە ‘ئبئىٍىٍىرى

ئىّىٕوپٕىڭ ثۇ ِەضٍىھەتىگە ضەٍپىذىٓ ِبلۇي دېّەن . وۆرۈٔۈپال تۇرغبٔىذى
. تۇرِبق، ثۇ ِەضٍىھەتىٕي دەرھبي ووِّۇٔىطت پبرتىىوِىغب دووالد لىٍىۋېتىذۇ

ثۇٔىڭذىٓ غەزەپٍۀگەْ جبٌالت ۋاڭ جىڭ، دەرھبي لبرار چىمىرىپ غەھەر 
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ئەتىراپىغب خىتبٍذىٓ وۆچّەْ ٍۆتىەپ وېٍىػٕي جىذدىٍەغتۈرۈظ ثىٍەْ ثىرگە، 
ثۇ ۋەلەدىٓ ! ثۇ ئىػىٕىڭ توضبٌغۇضي ثوٌغبْ ئىّىٕوپٕي لەغمەرغە ٍوٌٍىۋېتىذۇ

ثەزى . رەھّەتٍىه ئىّىٕوپ ضەٍپىذىٕذىٓ ئىٕتبٍىٓ لبتتىك رۀجىگەْ
لبتبرىذىىي « ئەٌٍىه ثىرچىٍەر ٍىغىٕي»ِەٌۇِبتالردىٓ لبرىغبٔذا، ضەٍپىذىٕٕىڭ 

ِىٍٍىتىّىس تەغذىرىگە ھەي لىٍغۇچ تەضىر وۆرضىتىع ئېھتىّبٌي ثوٌىذىغبْ 
جىذدى ِەضىٍىٍەر ئۈضتىذىىي ضبتمۇٍٔۇق ۋە پىىىر ثىرٌىىي ثوٌّىغبٍٔىغي ئۈچۈْ، 

پوٌىوۋٔىه ئىّىٕوپ ئۆِۈرىٕىڭ ئبخىرىغىچە ضەٍپىذىٕذىٓ ٔبرازى ثوٌۇپ 
ٍۀە ثەزى ئىػۀچىٍىه ِەٌۇِبتالردىٓ لبرىغبٔذا، ِەرھۇَ ئىّىٕوپ . ئۆتىۀىىەْ

لبِبلمب ئېٍىٕغبْ ۋالىتٍىرىٕىڭ ئبخىرلي وۈٍٔىرى ثوٌغبْ ٍەتّىػىٕچي ٍىٍىطي 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ِەرھۇِغب تۈرِىذە ئبچ لبٌذۇرۇپ ئۆٌتۈرۈظ جبزاضىٕي 

ئۇ وۈٍٔەردە، رەھّەتٍىه ئىّىٕوپ، ئبچٍىمتب، پبختىٍىك چبپىٕىٕىڭ . ثەرگەْ
ئەڭ ئبخىرىذا ھبٌىذىٓ . ِېسىٕي چىمىرىپ ٍەپ تۈگەتىۀٍىىي رىۋاٍەت لىٍىٕىذۇ

وەتىەْ ثۇ پېػمەدەَ ھەرثي ئبٌىّىّىسٔىڭ ئەجىٍي ٍېمىٍٕىػىپ لبٌغبٍٔىمىٕي 
ِۆٌچەرٌەغىەْ خىتبٍالر، ِەرھۇِٕي ئۈرۈِچي ئىىىىٕچي دوختۇرخبٔىطىغب 

ثۇ ئبرىذا، ضەٍپىذىٓ وېٍىپ ئۇٔي وۆرگىٍي . ٍوغۇرۇْ ئەوىٍىپ ٍبتمۇزغبْ
وىرگىٕىذە، ئىّىٕوپ ئەڭ ئبخىرلي تىٕىغي لبٌغبْ ۋالتىذا، وۈچىٕي توپالپ 

ضېٕىڭ وبضبپىتىڭذىٓ ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىس پبرات لوغۇٔىٕىڭ : غۇٔذاق دېگۀّىع
خەٌك ِەٍذأىذىىي رەئىص ضەھٕىطىٕىڭ ئبٌذىذىٓ غەرپتىٓ غەرلمە لبراپ پبرات 

دەپ جبْ _ ! لىٍىپ ئۆتۈغىٕي وۆرەٌّەٍذىغبْ ثوٌذۇَ، خۇدا جبجبڭٕي ثەرگەً
 !ئۈزگۀّىع

ثۈگۈٔىي وۈٔذە، ثىسٔىڭ ثەزى وىػىٍىرىّىس ضەٍپىذىٕٕىڭ ٍۇلۇرلىذەن 
جىٕبٍي لىٍّىػٍىرىٕي ئۇٔتۇپ، ئۇٔىڭ تۆِۈر داۋاِئەت، ھبِۇدۇْ ٔىَبز لبتبرىذىىي 

ئىىىىٕچي ئەۋالت ۋەتەْ خبئىٍٕىرى ثىٍەْ چىمىػبٌّبضٍىمىغب لبراپال ئۇٔي 
ٔەتىجىذە، ثۈگۈٔىي . ۋەتۀطۈٍەر، ِىٍٍەتطۈٍەر لىٍىپ تەضۋىرٌەغىە ئۇرۇٔۇغّبلتب

ھەرخىً گۇرۇھالرغب ثۆٌۈٔىۋاٌغبْ ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕي ئۆز ئىچىذىٓ ۋەتۀپەرۋەر 
ھەتتب ثىرلىطىّالر . ٍبوي ۋەتەْ ضبتمۇچ دەپ ضۇٔئي تۈرٌەرگە ئبٍرىػّبلتب

ِۇٔبپىمالرٔىڭ خىتبً ِەروەزىگە ئېٍىپ -ضەٍپىذىٓ لبتبرىذىىي تىپىه خبئىٓ
ئۇالر ئەضٍىذە خبتبٌىغىٕي ”وېتىٍىػي ٍبوي ۋەزىپىطىذىٓ لبٌذۇرۇٌىػىغب لبراپال، 

تؤۇپ ۋەتەْ ئۈچۈْ ئبالھىذە پىالْ تۈزىۋاتمىٕىذا دۈغّەْ ضېسىپ لېٍىپ دۆڭگە 
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دەپ، “ ٍېمىتىع ٍبوي ۋەزىپىطىذىٓ لبٌذۇرۇظ جبزاضىغب ِەھىۈَ لىٍىٕذى
 ! خبئىٕالرغب ِەدھىٍەر ئولۇغّبلتب

ثىس غۇٔي ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، تۆِۈر داۋاِئەت، ھبِۇدۇْ ٔىَبز، 
ئىطّبئىً ئەِەت، جبٔبثىً لبتبرىذىىي ئىىىىٕچي ئەۋالت ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ 

ثۇ ھەلتە . ئۆضتۈرۈٌىػي پۈتۈٍٔەً ضەٍپىذىٕگە ثىۋاضتە ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىذى
تىپىه ئىىىىٕچي ئەۋالت ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىك تۆِۈر داۋاِئەتٕىڭ خبئىٍٕىك 

 :غەجەرىطىٕي ۋاراغالپ وۆرىذىغبْ ثوٌطبلال، ثۇ ٔۇلتىٕي توٌۇق ئىطپبتٍىَبالٍّىس
ھېطبپٍىٕىۋاتمبْ تۆِۈر داۋاِئەت، “ ضەٍپىذىٓ دۈغّىٕي”ثۈگۈْ تىپىه 

ئەضٍىذە توخطۇْ ٔبھىَىطىٕىڭ ئىالٍٔىك ٍېسىطىذىىي ثىر ِۈتىۋەر ٍېسا 
ئەۋالت خىسِەتچىٍىگىٕي داۋاَ ئەتتۈرۈپ - ئبلطبلىٍىٕىڭ ئۆٍىذە ئەۋالتّۇ

تۇغۇٌۇغىذىٕال ئبجىس . وېٍىۋاتمبْ داۋاِئەت ِەزىٕٕىڭ ئۆٌۈِتۈن ئوغٍي ئىذى
تۆِۈردەن ”ثوٌغبْ تۆِۈرٔىڭ ثۇ ئبئىٍىذىىي ھبٍبتىٕي داۋاَ ئەتتۈرۈغىٕي تىٍەپ 

 ئېتىٕي لوٍغىٕىغب لبرىّبً، پۈٌىطە ئۇچۇپ وېتىذىغبْ ‘تۆِۈر’دەپ “ ثەردەَ ثوي
وېطەٌٍىىتىٓ ثبظ وۆتۈرەٌّىگەْ تۆِۈرٔىڭ . پەرۋأىذەن چوڭ ثوٌىذۇ

دېھمبٔچىٍىك ثىٍەْ جبْ ثبلبٌىػىغب وۆزى ٍەتّىگەْ ِەھەٌٍە ئبلطبلىٍي ئۇٔي 
ئەِّب . ئۇٍغۇر ئبلبرتىع ئۇٍۇغّىطي لۇرغبْ ثبغالٔغۇچ ِەوتەپىە ئولۇغمب ثېرىذۇ

ئۆٌۈِتۈن تۆِۈر ثۇ ئولۇغٕىڭّۇ ھۆددىطىذىٓ چىمبٌّبً ٍېرىُ ٍوٌذا توختبپ، 
ئىػەن ضۇغۇرۇغتەن ئىػالر ثىٍەْ ثبٌىٍىك -ِەھەٌٍە ئبلطبلىٍىٕىڭ لورۇضىذا ئبت

خىتبً ووِّؤىطتٍىرىٕىڭ وېٍىػي تۆِۈرگە ثوٌۇپ . ۋالىتٍىرىٕي ئۆتىۈزىذۇ
ٍەرٌىه ِۈتىۋەرٌەرٔي تبزىالظ ئۈچۈْ تىسىّالغمب ثىرِۇ ئبدەَ رازى : ثېرىذۇ

 ثوٌغبْ ‘ضبۋادى’ثوٌّىغبْ ثۇ ٍېسىذا، ئۇٍغۇر ھەرىپٍىرىٕي ئبرأال تىسىپ چىممۇدەن 
ثۇ ٍبظ ِۇٔبپىك خىتبً . تۆِۈر داۋاِئەت خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ٍبراپ لبٌىذۇ

تبجبۋۇزچىٍىرىغب ضبدالەت ثىٍەْ غبٌچىٍىك لىٍىپ، ٔۇرغۇٍٔىغبْ ِۈتىۋەر ثبٍالرٔي، 
ِىٍٍەتطۈٍەرٌەرٔي، دىٕي ئبٌىّالرٔي، لەھرىّبٔالرٔي خىتبٍغب پبظ لىٍىپ ِەٌۇِبت 

تۆِۈرٔىڭ ثۇٔچە ضبدالىتىٕي وۆرگەْ تبجبۋۇزچىالر ثۇ ِۇٔبپىمٕي . توپالپ ثېرىذۇ
ئبۋاي ٍېسىٍىك ھۆوۈِەتىە، ئبٔذىٓ ٔبھىَىٍىه ھۆوۈِەتىە ِەضئوي ئەِەٌذار لىٍىپ 

خەٌك ئۈضتىذىٓ ِبتېرىَبي توپالپ ِۀپەئەت ئېٍىپ ئبدەتٍۀگەْ . ِۇوبپبتٍىػىذۇ
تۆِۈر، خەٌمىٕي ضېتىع جىٕبٍىتىٕي داۋاِئەتتۈرۈظ چبرىطي ئۈضتىذە ثبظ 

لبتۇرۇپ، ئبچبرچىٍىمتب جبْ ئبزاۋى چېىىۋاتمبْ خەٌمىّىسٔي ٍبٌىڭبچالپ لوٍۇغٕىڭ 
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: لورلۇٔۇچٍۇق پىالٔىذىٓ ثىرٔي تۈزۈپ ضەٍپىذىٓ، ۋاڭ ئىّٕبۋالرغب ضۇٔىذۇ
ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەر راٍؤىذا ٍىٍىغب ھەر ”ئبتبٌّىع ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق پبرتىىوِغب 

ٔوپۇش ثېػىغب ئۈچ ِېتىر ئبتّىع ضبٔتىّېتىرٌىه رەخت ٔورِىطي ثەٌگىٍەپ رەخت 
‘ پبوىتالر’دېگەْ الٍىھېطىٕي ئۇٍذۇرۇٌغبْ ضۇٔئي “ ثېٍىتي تبرلىتىٍطب وۇپبٍە

ئەٍٕي ۋالىتتب ثبرٌىك تبجبۋۇزچي ۋە غبٌچي . ثىٍەْ لوغۇپ دووالت لىٍىذۇ
ئەِەٌذارالر خەٌمىّىسگە ٍىٍىغب تبرلىتىٍىذىغبْ ئوْ ئبٌتي ِېتىر رەخت ٔورِىطي 

الٍىھېطىٕي لبٔذاق لىٍطبق ئوْ ئىىىي ِېتىرگە وبِبٍتىپ تبرلىتبرِىس دەپ ثېػي 
لېتىپ تۇرغىٕىذا، خەٌمٕي ئبچ لوٍغىٕي ٍەتّەً ٍبٌىڭبچالپ لوٍىذىغبْ داۋاِئەت 

 ٔي وۆرگەْ ضەٍپىذىٓ ثىٍەْ ۋاڭ ئىّٕبۋ ‘ٍېڭي الٍىھەضي- ٍەپ’ضېىرىتبرٔىڭ 
ثۇ ضورۇٔذا ثىر ئېغىسِۇ خىتبٍچىٕي . جبٌالتٕىڭ گۈٌمەلەٌىرى ئېچىٍىپ وېتىذۇ

ئەپٍەپ ضۆزٌىَەٌّەٍذىغبْ تۆِۈرٔىڭ گېپىٕي ثىۋاضتە ئبڭالپ ئوٌتۇرغبْ 
دەرھبي لبرار ئېٍىػىپ . ضەٍپىذىٓ، ثۇ ضەھراٌىمٕىڭ ئەلٍىگە ئبپىرىٓ ئولۇٍذۇ

خەٌمىّىسگە تبرلىتىٍىذىغبْ رەخت ثىٍەت ٔورِىطىٕي ئوْ ئبٌتي ِېتىرٌىك 
الٍىھەدىٓ لورلّبً ضەوىىس ِېتىرگە چۈغۈرۈپ تبرلىتىػٕي ثەٌگىٍىػىذۇ ۋە 

تۆِۈرٔي ئۆزٌىرىگە تېخىّۇ ضبدالەت وۆرضەتطۇْ دەپ ِەروەزى ِىٍٍەتٍەر 
ئۇٍغۇرچە . ئۇٔىۋېرضىتىٕىڭ ثىر ِەۋضۈٍِۈن تىً وورۇضىغب ئىۋەرتىػىذۇ
« ئۆٌۈن جبٔالر»ھەرىپٍەرٔي تىسىپ چىمىػمىّۇ تۈزۈن ئەلٍي ٍەتّەً تۇرغبْ 

روِبٔىٕىڭ ثبظ لەھرىّبٔي چېچىىوۋٔىڭ لبراضبۋات ِبٌىَىغب ئوخػبظ، 
ثىرضىگە لوغطب گەپ چىمىۋاتمبٍٔىمىغب ئەلٍي ھەٍراْ لېٍىپال -ھەرىپٍەرٔي ثىر

خەت ئولۇٍذىغبْ ثۇ ئۆٌۈِتۈن، خىتبً ِەروەزىذە رەضّىٌ خىتبٍپەرەضت ثىر 
لىطمب تىً وورۇضىذىٓ ! ضبدىك لۇي ھبٌىغب وېٍىػتىٓ ثبغمب ٍۀە ٔەگىّۇ ثبراالٍتتي

لبٍتىپ وەٌگەْ تۆِۈر، ئۇزۇْ ئۆتّەً ٍۀە غۇ ضەٍپىذىٕٕىڭ ِەضٍىھەتي ثوٍىچە 
. ثوظ لبٌغبْ تۇرپبْ ِەروەزى ٔبھىَە پبرتىىوَ ضېىرىتبرٌىمىغب ئۆضتۈرۈٌىذۇ

چبرۋۇچي -ٔىڭ دېھمبْ‘ ئبپتؤوَ راٍوْ’ئبرىذىٓ ئۇزۇْ ئۆتّەً، ئبتبٌّىع 
ۋەوىٍىذىٓ ثوٌغبْ ِۇئبۋىٓ ثبظ رەئىطي ئـۆٌگىٕىذە، ئۇٔىڭ ئورٔىغب چىمىذىغبْ 

چۈٔىي . ٍۀە ثىر دېھمبْ ِۇئبۋىٓ رەئىص ٔبِساتي ضەٍپىذىٕٕىڭ ثېػىٕي لبتۇرىذۇ
ثۇ ئورۇْ ئۆزىٕىڭ ضىسغبْ ضىسىغىذىٓ چىمّبٍذىغبْ ئەڭ ٔبداْ ثىرضي ثوٌۇغي 
وېرەوىي، ھۆوۈِەت لبرارٌىرىغب ئبۋاز ثەرگۀذە غەرتطىس تۈردە ضەٍپىذىٕگە ٍبْ 

ئەضٍىذە ثۇٔىڭ ئۈچۈْ تۇرپبْ ! ثېطىپ ئبۋاز ثېرىذىغبْ ثىرضي ثوٌطۇْ
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ثەغَۇٌتۇزدىىي داڭٍىك ٔەِۇٔىچي، ٌۈوچەن ۋە زاثوً دېھمبْ ئەتىرەت ثبغٍىمي 
ئەِّب ئۇ ثەوال تەرضب . روزى تۇردىٕي ٔبِسات لىٍىپ ئېٍىپ چىمىع وېرەن ئىذى

ٔېّە ثوٌۇپ، ضەٍپَىذىٕگە چەوچىَىػتىّٕۇ تەپ تبرتّبٍذىغبْ ئەٌپبزدىىي ثىرضي 
وۆپ .  غۇڭب ئۇ، دەرھبي ھېٍىمي ضەھراٌىك تۆِۈر داۋاِئەتٕي ئېطىگە ئبٌىذۇ. ئىذى

ئوٍٍىٕىع ئبرلىٍىك ئبخىرى تۆِۈر داۋاِئەتٕىڭ ۋىالٍەت دەرىجىٍىه پبرتىىوَ 
ضېىرىتبرٌىك ۋەزىپىطىٕي ئۆتەپ وېٍىۋاتمبْ، دېھمبْ ئەِەش رەضّي ثىر دۆٌەت 

وبدىرى ئىىۀٍىگىٕىّۇ ئىٕبۋەتىە ئېٍىػّبً، ئۇٔىڭ ضبۋاتطىس ۋە ٔبدأٍىغي دېھمبْ 
ئبتّىع . ۋەوىٍي ثوٌۇظ الٍبلىتىگە توغىذۇ دېَىػىپ، ئۇٔي ٔبِسات لىٍىپ تبٌالٍذۇ

تۆتىٕچي ٍىٍي ئۇٔي تۇرپبٔذىٓ دەرھبي ئۈرۈِچىگە ٍۆتىەپ چىمىپ ِۇئبۋىٓ 
ئبتّىع ثەغىٕچي ٍىٍي ئەتىَبزغىچە، . دېھمبْ رەئىطٍىه تەختىگە چىمىرىذۇ

ئبئىٍىطىٕي توخطۇٔذا لوٍۇپ چىممبْ تۆِۈر داۋاِئەتٕىڭ غوجبوىطي ضەٍپىذىٓ 
غۇٔذالتىّۇ ثۇ ضەھراٌىك ثېَجىڭذىىي . ثىٍەْ ھېچ ثىر تولۇٔۇغي وۆرۈٌّەٍذۇ

ۋالتىذا ضەٍپىذىٕٕىڭ تۆت ئبتٍىك گۇدۇڭ ھبراۋا تبرتبٌّبٍذىغبْ ثۇ ضبالپىتىٕىڭ 
ثېَجىڭذا ھېچ ٔېّىگە ئەرزىّەٍذىغبْ لۇرۇق ضۆٌەت ئىىۀٍىگىٕىّۇ ثىٍىپ 

ثبٌىٍىرىٕي ئۈرۈِچىگە ٍۆتىەپ وەٌگىٕىذىٓ وېَىٓ، ضەھراغب وۆٔگەْ . لبٌغبٔىذى
‘ رەئىطٍەر لوراضي’چبلىطي - ٔبٍٕبق ثبال-ثبغتبق چوڭ ثوٌغبْ ئەروە-ۋە ٍېسىذا ثبظ

غب وىرگىٕىذىٓ وېَىٓ، ئۇزۇٔغب لبٌّبً ثۇ لورأىّۇ رەضّي پبضبڭ لىٍىٕغبْ 
ثۇ ئبرىذا ئبٍىُ ئېسىس، ئبالھىذە پەرۋىع لىٍىپ . ئېتىسٌىمتەن ھبٌغب وەٌتۈرىۋېتىذۇ

توڭتەً -ٍېتىػتۈرگەْ وىچىه ثبغچىطىٕىڭ تۆِۈرچبلالر تەرىپىذىٓ ئوڭتەً
ئبخىرى ثىر وۈٔي ئەخاللطىس . لىٍىۋىتىٍىػىگە زادىال چىذاغٍىك ثېرەٌّەً لبٌىذۇ

 دىٓ لۇاللٍىرىٕي ‘جۀٕىتي’ الرٔي ثۇ وىچىه ‘وىچىه تۆِۈرچبق’ئبٍىُ ئەزىس 
پۇٌٕي وۆرضە رەڭگىذىٓ تؤۇٍذىغبْ ضبۋاتطىس ثىػەَ . ضوزۇپ لوغالپ چىمىرىذۇ

چبلىطىٕىڭ ٍىغىسار لىٍىػىپ وىرىپ وەٌگۀٍىگىگە -خوتۇْ گۈٌسىراخبْ ثبال
چىذىّبً، ٍبۋاٍىالرچە ثېرىپ ئبٍىّٕىڭ ئۈضتىگە تبغٍىٕىپ پوِۇدالٍىػىػمب 

ئوتتۇرىطىغب ئېگىس ضېپىً ‘ رەئىطٍەر لوراضي’ئبخىرى ثۇ جېذەي ! ... ثبغالٍذۇ
ضولۇپ ثۇ ئىىىي ئبئىٍىٕىڭ ٍوٌٍىرىٕي ئبٍرىۋېتىع ثىٍەْ ئبراْ تىٕجىتىٍغبْ 

ثۇٔىڭذىٓ تەضىرٌۀگەْ ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئۈرۈِچىذە لورا توضۇپ . ثوٌىذۇ
 . ...دوٌمۇٔي پەٍذا لىٍىػمب ثبغٍىػىذۇ‘ چېگرا ئبٍرىع’لوغٕىٍىرىذىٓ 

 ! ھە-لبٔذاق پەضىەغٍەرٔىڭ لوٌىغب لبٌغبْ! ئىطىت، ثىچبرە خەٌمىّىس
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 لب ئېرىػىەْ ِەزگىٍٍىرىذە ضەٍپىذىٓ ثۇ ‘تۆت ھولۇق’وېَىٕىي ۋالىتالردا 
 ٔىڭ ئىػىىي ئبٌذىذىٓ ِەڭگۈ ئۆتّەضٍىه ئۈچۈْ، ئىىىىگە ‘ئبئىٍە دۈغّىٕي’

ئبٍرىٍغبْ لورادىّٕۇ وۆچۈپ چىمىپ، ئىػىىي ثىۋاضتە چوڭ ٍوٌغب ئېچىٍىذىغبْ 
ئەِّب پۇرضەت وۈتۈپ . ثبغٍىك ثىر ضبراً ٍبضىتىپ ئبراَ تبپمبٔذەن ثوٌۇۋاالتتي

لبخػبپ -ٍبتمبْ داۋاِئەتٍەرِۇ ثوظ تۇرِبً، ۋاڭ فېڭ جبٌالت وەٌگىٕىذە ٍىغالپ
غىىبٍەت لىٍىػالر ٔەتىجىطىذە ضەٍپىذىٕٕي ثۇ ٍېڭي لوراضىذىّۇ تۇرغۇزِبً 

چبلىٍىرى ثىٍەْ -ثېَجىڭغب لوغالپ، ٍېڭي لورۇدىىي ئبٍىّٕىڭ ثبغٍىرىٕي ثبال
 . ... ثوالتتي‘ئۆچىٕي ئېٍىۋاٌغبْ’وىرىپ چەٍٍەپ 

ٔىڭ ‘ خبٔىػٍىرى’خىتبً غبٌچىٍىرى ‘ غبگىرت-ئۇضتبز’لىطمىطي ثۇ ئىىىي 
 غىچە ضۆرۈغۈپ داۋاَ ‘چوڭ لۇرۇٌتبً’ثبال ئبرىطىغب وىرىپ چىمبرغبْ غەۋغبضىٕي 

 ىٕىڭ ثۇٔذاق ثىر ِۆرىّەش ٌەلۋأىڭ ثىػەَ ‘پەرىسات’ضەٍپىذىٓ : لىٍذۇرىذۇ
لبرا ’ھەر لەدەِذە ثۇ . ئبٍبٌي تەرىپىذىٓ ٍۇڭۇزٌىٕىػىغب زادىال تبلەت لىالٌّبٍذۇ

وۆپ .  ٔي ضىٍىىػٍەغىە، چەتىە لېمىػمب ۋە وۆزگە ئىٍّبضٍىممب تىرىػىذۇ‘ضبۋات
ئۆتّەً لۇرۇٌتبً ۋە ھۆوۈِەت ئىچىذە ِۇئبۋىٓ رەئىطٕىڭ ئبۋاز ثېرىع لىّّىتىٕي 
ثىٍىپ لبٌغبْ غبٌچب تۆِۈر داۋاِئەت، دەرھبي غوجبوىطي ضەٍپىذىٓ ئەزىسدىٓ ٍۈز 

ئۆچ ’ئۆرۈپ، جبٌالت ۋاڭ ئېّٕبۋغب ٍبْ ثېطىپ ئبۋاز ثېرىع ۋاضتىطي ثىٍەْ 
ٔەتىجىذە ۋەتىٕىّىسدىىي ٍەرٌىه خەٌمٍەرگە .  ٍوٌىٕي تېپىۋاٌىذۇ‘ئېٍىع

الٍىھىٍەر ئۀە غۇٔذاق چىرىگەْ، ثىٍىّطىس، -ِۇٔبضىۋەتٍىه ٔۇرغۇٍٔىغبْ پىالْ
 ! ...ۋىجذأطىسالرٔىڭ غەخطي زىذىَەتٍىرىٕىڭ لۇرثبٔىغب ئبٍٍىٕىپ وېتىذۇ

ثۇ ئبددى ِىطبٌذىٓ ِەٌۇِىي، ثىسٔىڭ ثۈگۈٔىي ئىىىىٍەِچي ِىٍٍىٌ 
ِۇٔبپىمٍىرىّىس پۈتۈٍٔەً ضەٍپىذىٓ لبتبرىذىىي ثىرىٕچي ئەۋالت ِىٍٍىٌ 

ئۇالرٔىڭ ثۈگۈٔىي . ِۇٔبپىمالرٔىڭ ثىۋاضتە ٍېتىػتۈرگەْ گۇِبغتىٍىرىذۇر
زىذىَەتٍىرىّۇ ٍولۇرىمىغب ئوخػبپ وېتىذىغبْ ۋەتەْ، ِىٍٍەت تەلذىرى ثىٍەْ 

لىٍچە ِۇٔبضىۋىتي ثوٌّىغبْ غەخطي ئبداۋەتٍىرى تۈپەٍٍىذىٓ ئوتتۇرىغب 
چىمىۋاتمبْ جىذەٌٍىرىٕىڭ ھبضىٍىۋى ئۇزأتىطي ثوٌۇپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇ 

ِۇٔبپىمالرٔىڭ ثۇ خىً غەخطي زىذىَەتٍىرىذىٓ ئۇضتىٍىك ثىٍەْ پبٍذىٍىٕىپ، 
ثىرلبتبر ئىىىىٍەِچي ۋە ھەتتب ئۈچٍەِچي ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر گۇرۇھٍىرىٕي 
ٍېتىػتۈرۈپ خەٌمىّىسٔي لۇتۇٌغۇضىس ضۇٔئي ئىچىي زىذدىَەتٍەر پبتمىمىغب 

ضەٍپىذىٓ زىذىَىتي، -ضەٍپىذىٓ زىذىَىتي، ئېرغبٌي-ھبِۇدۇْ ٔىَبز. پبتۇرىۋەتتي



 453 

... تۆِۈر داۋاِئەت زىذىَىتي، -داۋاِئەت زىذىَىتي، ئىطّبئىً ئەِەت-جبٔبثىً
لبتبرىذىىي زىذىَەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىال ئۀە غۇٔىڭغب ئوخػبپ وېتىذىغبْ غەخطي 

چىرىىٍىه، ِۀپەئەتپەرەضتٍىه، ئبثروٍپەرەضتٍىه، غبٌچىٍىك ِەرتىۋىطي 
. تبٌىػىع، ئۆزىٕي لوغذاپ لېٍىع لبتبرىذىىي جىذەٌٍىرىٕىڭ ئىٕىبضٍىرىذۇر

-ضبۋاتطىسالر، دىٕذارالر-جەِىَىتىّىسدە ئېمىپ ٍۈرگەْ ٍۇرتۋازٌىك، ثىٍىٍّىىٍەر
لبزاق، ھەتتب ِەھەٌٍىٍەر زىذىَىتي -ٍېسىٍىك، ئۇٍغۇر- دىٕطىسالر، غەھەرٌىه

لبتبرىذىىي جىذەٌٍىػىػٍەرٔىڭ ھەِّىطىال دېگىذەن ئۀە غۇخىً ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىك 
وبتتىۋاغٍىرى ئوتتۇرىطىذىىي زىذىَەتٍەرٔىڭ جەِئىَەتتىىي تۈرٌۀذۈرۈٌگەْ 

 !ئۇزأتىٍىرى، خبالش
ثۈگۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى وؤب ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالرغب تبٍبّٔبٍّۇ خەٌمىّىس 

-ئبرىطىذىىي ئبثروٍپەرەضت، ِۀپەئەتپەرەضت، ئبلّبق، ۋىجذأطىس، ئېتىمبت
ئەلىذىطي ٍوق، چىرىگەْ وىػىٍەرٔي ثىۋاضتە ٍېتىػتۈرۈپ تبٌالظ غبرائىتىٕي 

پۈچمبلٍىرىذا چبغمبْ تېۋىػي تۇٍۇٌطىّۇ -ٍبرىتىپ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبرٌىك ثوٌۇڭ
دەپ دووالت لىٍىػىذىغبْ ثبظ وېطەرٌەرٔي “ ٍېڭي ۋەھىّە”غوجبوىٍىرىغب 

پۇچمبلٍىرىذىىي -ۋەتىٕىّىسٔىڭ ھەرثىر ثوٌۇڭ! پبٍاللچي لىٍىپ جبٍالغتۇرِبلتب
ھەرلبٔذاق ثىر ئىػتب، ِەٍٍي ئەخٍەت تبزىالٍذىغبْ ٍبوي ھبجەتخبٔب تبزىالٍذىغبْ 

ئبددى ئىػالردا ثوٌّىطۇْ، ھەتتب ٌۈوچەوٍىه، پبھىػىۋازٌىك، لىّبرۋازٌىك، 
ٔەغەوەغٍىه ئەتىەضچىٍىىٍىرىٕىڭ ھەِّىطىگە دېگىذەن خىتبً -خروئىٓ

تبجبۋۇزچىٍىرىغب ضبدالەت وۆرضىتىذىغبْ غبٌچىالر ٔبزارەت لىٍىذىغبْ ۋەزىَەت 
تۇال ِىٍٍىٌ، دىٕىٌ تۈش -غۇڭب، خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ئبز. غەوىٍٍۀّەوتە

ئبٌغبٍٔىىي پبئبٌىَەتٍەر دۈغّەْ لۇٌىمىغب وۆپتۈرۈٌگەْ ٍبوي ثۇرِىالٔغبْ ھبٌذا 
دووالت لىٍىٕىپ ۋەھػىٍەرچە ثبضتۇرۇٌۇغالرغب ٍبوي چىرىتىٍىػٍەرگە ضەۋەپ 

ٍۀي، خەٌمىّىس ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر دەضتىذىٓ تېٕىك تبرتبٌّبش ھبٌغب . ثوٌّبلتب
 !وەٌتۈرۈٌّەوتە

ِۇٔبپىمالر ٍبِراپ وەتىەْ ثۇٔذاق ِۇضتەٍِىىە ثىر ئەٌذە ھەرخىً -خبئىٓ
ئبدەتٍەر پىالٍٔىك -ئەلىذىٍەر، ھەرخىً ئېتىمبتالر، ھەرخىً غبٍىالر، ھەرخىً ئۆرپ

غەوىٍذە دەپطۀذە لىٍىٕغبچمب، خەٌمىّىس تەدرىجي ھبٌذا ثۇ تۈردىىي 
پەزىٍەتٍىرىٕي ٍۇغۇرۇدىغبْ، ثىرچەتىە لبٍرىپ لوٍىذىغبْ، ھەتتب ئۇٔتۇپ 

ھەتتب ٔۇرغۇٍٔىغبْ وىػىٍىرىّىس ئبرىطىذا . وېتىذىغبْ دەرىجىگە ثېرىپ ٍەتتي
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ضولتي لىٍىع، -غىىبٍەت، لبلتي-خبئىٍٕىك، جبضۇضٍۇق، تۆھّەتخورٌۇق، غەٍۋەت
ھبلبرەت لىٍىع، ھبرالىەغٍىه، پبرىخورٌۇق، زەھەرٌىه چېىىٍّىه، پبغىۋازٌىك، 

ئىػرەت لبتبرٌىمالر ٔوِۇش ضبٔبٌّبٍذىغبْ، ئەوطىچە ھەۋەش -غورۋىچىٍىك، ئەٍػي
لىٍىٕبرٌىك، تەٌپۈٔۈغىە تېگىػٍىه، لىسىمىػمب الٍىك، ئۆزىٕي ثېغىػالغمب 

ِۇٔبپىمٍىمٕىڭ ئېغىر . ئەرزىَذىغبْ غبٍە ھبٌىغب وېٍىػىە لبراپ ٍۈزٌۀّەوتە
دەرىجىذە وېڭىَىػىگە ئەگىػىپ پەرزۀتٍىرىّىس ھبرالمب ثېرىٍىپ لبۋالخبٔىالردا 
ٌەٌەڭػىپ ٍۈرِەوتە؛ وبفىخبٔىالردا پبھىػە لىٍىپ ٍۈرِەوتە، خروئىٓ چېىىپ 

ٍۀە غۇ زاِبٔىّىسٔىڭ ئىىىىٕچي ئەۋالت ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمي . خۇدىٕي ٍولبتّبلتب
چبلىطىال -تۆِۈر داۋاِئەتٍەر ئبئىٍىطىگە لبراٍذىغبْ ثوٌطبق، ثۇ ئبئىٍىٕىڭ ثبال

ٍىگىت ٔەۋرىٍىرىگىچە لبۋالخبٔىالرٔي، -ئەِەش، ھەتتب ئۇالرٔىڭ پۈتىۈي لىس
تبِبوىٕي تبِبق لىٍىػمبْ، -وبفىخبٔىالرٔي ئۆزٌىرىگە ِبوبْ لىٍىػمبْ، ھبراق

ٌۈوچەوٍىه، چىرىىٍىه، لىّبرۋازٌىك، ئبٌذاِچىٍىك، تبِبخورٌۇق، پبھىػىۋازٌىك 
ثۇخىً ِۇٔبپىك . ئىٍٍەتٍىرىگە پېتىپ وەتىەْ چىرىگەْ ھبٌەتٍەرٔي وۆرەٌەٍّىس

ئبئىٍىٍىرىذە ھەتتب لىٍچىٍىىّۇ ئىٕطبٍٔىك پۇرۇغي لبٌّىغبْ ثوٌۇپ، ئۇالر 
چەۋرىٍىرىٕي دەضّبٍە لىٍىپ ثبزارٌىػىپ خەٌمىّىسٔي -چبلب، ٔەۋرە-ئۆزٌىرىٕىڭ ثبال

چىرىتىػىە، غۇ ئبرلىٍىك خەٌمىّىسٔي ثىخوتالغتۇرۇپ، ِىٍٍىٌ جبضبرىتىذىٓ 
ِەھرۇَ لبٌذۇرۇظ، ئبلىۋەت خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضىسغبْ ضىسىغىذىٓ 

چىمبٌّبٍذىغبْ غبٍىطىس، غۇرۇرضىس وىػىٍەرگە ئبٍالٔذۇرۇپ، تبجبۋۇزچي 
غوجبوىٍىرىغب خىسِەت وۆرضىتىع ٍوٌىٕي ثۈگۈٔىي زاِبٔىۋى ِۇٔبپىمٍىك ھبٌىتىگە 

 !وەٌتۈرۈغىە تىرىػّبلتب
ۋەتىٕىّىسدە وۆرۈٌىۋاتمبْ ھەرخىً پبضطىپ ھبدىطىٍەرگە دىممەت لىٍىذىغبْ 

ثوٌطبق، ثۇ تۈردىىي چىرىىٍىػىع، غۇرۇرضىسالغتۇرۇظ ٍوٌىذا وېتىۋاتمبٔالرٔىڭ 
- چبلىٍىرىٕي، ٔەۋرە-ئبٌذىذا ٍۀىال غۇ تىپىه ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ثبال

ئبٔىٍىرىّۇ -ھەتتب ثۇخىً ِۇٔبپىك ئبئىٍىٍىرىٕىڭ ئبتب. چەۋرىٍىرىٕي ئۇچۇرىتىّىس
ِېٕىڭ ثبٌىٍىرىُ ٍېڭي ”چبلىٍىرىٕىڭ ثۇخىً چىرىىٍىگىذىٓ پەخىرٌىٕىپ، -ثبال

دېَىػىپ ئبغىبرە ِبختىٕىػىپ “ !ھە-زاِبٔغب ٔېّە دېگەْ تېس ِبضٍىػبالٍذۇ
ۋەتىٕىّىسدە خبئىٍٕىك گۈزەٌٍەغتۈرۈٌىۋاتمبْ ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئۀە غۇ ! ٍۈرِەوتە

خىً تىپىه ِۇٔبپىمالر ئبئىٍىطىٕىڭ چىرىىٍىػىع، ِىٍٍىتىذىٓ ٍۈز ئۆرۈظ 
ھەرىىەتٍىرى ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئىرادىطىس، غۇرۇرضىس ئبئىٍە -لبتبرىذىىي ئىع
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پەرزۀتٍىرىگە جەٌىپ لىٍىع وۈچىگە ئىگە ئۈٌگە ثوٌۇپ تەضىر لىٍىپ، ثىر 
ِۇٔبپىك ئبئىٍىطي وەٍٕىذە ٍۈزٌەرچە، ھەتتب ِىڭالرچە ضبپ ئبئىٍە پەرزۀتٍىرى 

 !لبراڭغۇٌۇلالرغب لىطتبٌّبلتب
ٍۀي، ثۈگۈْ خبئىٕالر خەٌمىّىسٔي ٔۇلۇي ضىَبضىٌ ثبھبٔىالر ثىٍۀال خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىغب چېمىپ ِۀپەئەت ئېٍىػتىٓ ثبغمب، خەٌمىّىسٔي ئەخالق، ئەلىذە 

جەھەتٍەردە چىرىتىپ پبٌەچ ھبٌغب، ِەضتخوظ ھبٌغب وەٌتۈرۈپ، خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرى ئبٌذىذا تېس پۈوىذىغبْ ۋەزىَەت ٍبرىتىپ خىسِەت وۆرضىتىػٕىڭ 

غۇٔذاق ئىىەْ، ثۈگۈٔىي وۈٔذە ِىٍٍىٌ ! ٍېڭىچە چبرىطىٕي ھەدەپ ئىػمب ضبٌّبلتب
ِۇٔبپىك دېگىٕىّىسدە، ووچىغب چىمىپ خەٌمىّىسدىٓ ثىرەرضىٕي تۇتۇغۇپ ٍبوي 
ئۆٌتۈرۈغۈپ ثەرگۀٍەرٔىال وۆزدە تۇتّبضتىٓ، خىتبٍغب ضبدالەت وۆرضىتىۋاتمبْ 
-ثبرٌىك ِۇٔبپىمالرٔي، ئەخاللطىسالرٔي، ۋىجذأطىسالرٔي، ئۇالرٔىڭ ضبدىك ئۇرۇغ

تۇغمبٍٔىرىٕي، ضبدىك ٍېمىٍٕىرىٕي ۋەتىٕىّىس ۋە خەٌمىّىسگە دۈغّۀٍىه لىٍىۋاتمبْ 
ئەِّب ِىٍٍەت تەلذىرى ئۈضتىذە ثبظ ! ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر دەپ تؤۇغىّىس غەرت

لبتۇرۇغٕي ِەلطەت لىٍىػمبْ وىػي ٍبوي تەغىىالتالر ئىچىذىىي غەخطي 
زىذىَەتٍىرى ثوٌغبْ، پىىىر ثىرٌىىي ثوٌّىغبْ، ئۆزى ثىٍەْ ثىر تەغىىٍذە 

ٍۆگەپ ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىك دەپ -تۇرِىغبْ، ثىر داھىَغب چولۇّٔىغبٔالرٔىّۇ ٍىغىپ
ِۇٔبپىك چۈغەچىطىٕي ثۇٌغبپ، : لبرىغۇچىالرغب لبتتىك ئبگبھالٔذۇرۇظ ثېرىّىس
 !ھەلىمي خبئىٕالرٔي ٍۇغۇرۇغمب ۋاضتىچي ثوٌّب

 

   سوۋېت ئىتتىپبقي تەسىرى1.7§
ئوْ تولمۇزىٕچي ئەضىرٔىڭ ئبخىرٌىرىغىچە چبررۇضطىَىٕىڭ 

ِۇضتەٍِىىىطىگە ئبٍٍىٕىپ ثوٌغبْ ئورتب ئبضىَب تۈروىٌ لېرىٕذاغٍىرىّىس ئىٕتبٍىٓ 
لبالق ئىپتىذائىٌ ھبوىّىَەت غەوٍي ۋە چېىىذىٓ ئبغمبْ لبالق ئىػٍەپچىمىرىع 

غەوٍي ئورٔىغب زاِبٔىطىٕىڭ ثىرلەدەر ٍۈوطەن دەرىجىذە تەرەلمىٌ لىٍىۋاتمبْ 
ٍبۋرۇپب جبھبٔگىرٌىه تۈزۈِي ۋە ٔىطجەتەْ ئىٍغبر وپىتبٌىطتىه ئىػٍەپچىمىرىع 

تېخٕىىىٍىرى لۇراي وۈچي ثىٍەْ ِەججورى دەضطەغىە ثبغٍىػي ثىٍەْ، 
خەٌمٕىڭ ئورتب ئبضىَب خبٍٔىمٍىرىغب ثوٌغبْ ئىػۀچىٍىرى تېس ضۈرئەتتە 

ثوٌۇپّۇ ئېغىر ٔبِىراتچىٍىممب چۈغۈرۈٌگەْ ثۇ خەٌك، . ٍېّىرىٍىػىە ثبغٍىذى
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وەٍٕىذىٓ ئۇٌىػىپال وەٌگەْ رەھىّطىس ۋە ھىٍىگەر، ۋەدىطىذە تۇرِبٍذىغبْ ئىىىي 
ووِّۇٔىسَ . ٍۈزٌىّىچي ووِّۇٔىسَ دوٌمۇٔي ئىچىذە وۆِۈٌۈپال لبٌغبٔىذى

ئەلىذىٍىرى ٍەرٌىه خەٌك ئبرىطىذىىي ووِۇٔىطالرغب تبرتمۇزۇپ لوٍىذىغبٔغب 
ٍبلۇت ثبٍٍىمي ثبر لبالق ۋە -وۈِۈظ، ئۈٔچە-ضبلالپ ٍبتمبْ ٔەچچە ۋاگوْ ئبٌتۇْ

-ِۇضتەثىت ئوتتۇرا ئبضىَب خبٍٔىمٍىرىٕي، ئوتتۇرا ئەضىر خۇراپىٍىمٍىرىٕي، ئبضّبْ
ئىمتىطبدىٌ پەرلٍەرٔي ٍەر ثىٍەْ -زېّىٓ پەرق لىٍىذىغبْ لبٔۇٔىٌ ۋە ئىجتىّبئىٌ

ٍەوطبْ لىٍىۋېتىپ، ھەِّە وىػىٕي ثىر تەوػي ٔبِىرات ھبٌەتىە چۈغۈرۈظ 
ثىٍەْ ثىرگە، پۈتۈْ خەٌمٕي دۆٌەت ۋە ئۇرۇضالردىٓ ثىر ِىٕۇتّۇ ئبٍرىالٌّبش ھبٌغب 

ثۇخىً ضۇٔئىٌ ثبراۋەرٌىه تۈزۈِي ئورتب ئبضىَب خەٌمىٕي . وەٌتۈرىۋەتىۀىذى
ئىٕتبٍىٓ پبضطىپ ھبٌغب چۈغۈرۈپ لوٍغبْ، خەٌك تەدرىجي ھبٌذا تەِەخور، 

-ئىتبئەتّەْ، ِىٍٍىٌ غۇرۇر ۋە ِۀٍىه تۇٍغۇٌىرىذىٓ ئبجىسالغتۇرۇٌغبْ، ئەلىذە
ئبتبغٍىك . ئۀئۀىٍىرىٕي تبغالغمب ِەججورالٔغبْ ثىر ثبضمۇچمب وىرىپ لبٌىذۇ

پبٔتۈرن، ِۇرەضطە تەرغىجبتچىطي ثوٌغبْ گبضپىراٌىذىٓ ثبغالٔغبْ خېٍي وۆپ 
ضبٔذىىي ئورتب ئبضىَبٌىمالر رۇضالرٔىڭ ثۇخىً ضۇٔئىٌ ثبراۋەرٌىه تۈزۈِىذىٓ 

ئبضبضەْ غىىبٍەت لىٍّبٍذىغبْ، ھەتتب ثبرغبٔطېرى رۇضالر ثىٍەْ 
ھەِىبرٌىػىذىغبْ، رۇضالرغب خبالپ تۇرۇپ ثېمىٕىذىغبْ ِەضتخوظ ھبٌەتٕي 

 .غەوىٍٍۀذۈرِەوتە ئىذى
ئورتب ئبضىَبٌىك لېرىٕذاغٍىرىّىس ئبرىطىذا تبجبۋۇزچىالر ثىٍەْ تېٕچ ثىرگە 

 . ...ئۆتۈغٕىڭ ئۈٌگىٍىرى ٍبرىتىٍّبلتب ئىذى
ۋەتىٕىّىسدىىي ثىرلىطىُ ٍېڭي زىَبٌىَالر، زاِبٔىطىٕىڭ ئبٌغب وەتىەْ 

ئبدەٍِىرىّىسِۇ تبجبۋۇزچىالر ثىٍەْ تېٕچ ثىرگە ئۆتۈغٕىڭ ٍوٌٍىرىٕي 
ئبختۇرۇغۇپ، ئبخىرى ئورتب ئبضىَبٌىك لېرىٕذاغٍىرىّىسٔىڭ ئۆز 

ِۇضتەٍِىىىچىٍىرى ثوٌغبْ ئۇرۇضالر ثىٍەْ تېٕچ ثىرگە ئۆتۈظ ٍوٌىغب 
وېتىۋاتمبٍٔىمىغب ئوخػىتىػىپ، خېٍي وېچىىىپ ثوٌطىّۇ ئۆزٌىرىٕىڭ 

ِۇضتەٍِىىىچىٍىرى ثوٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍرىٕىڭ دېّووراتىه تۈزۈٍِىرى 
ئىچىذىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ تېٕچ ثىرگە ئۆتۈظ ٍوٌٍىرىٕي تبپمبٔذەن 

دە، ئەٍٕي ۋالىتتىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثبغٍىرى ثوٌغبْ خىتبً -ثوٌۇغتي
_ ِبٔب ثۇ دەۋر . ٔۀجىڭ ھۆوۈِىتي ثىٍەْ ٍېمىٍٕىػىػمب وۈچەپ ئۇرۇٔۇغتي

ۋەتىٕىّىس خەٌمي ئبرىطىذا دۈغّەْ ثىٍەْ تېٕچ ثىرگە ئۆتۈظ خبِخىَبٌىغب لەدەَ 
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دېّووراتىه چۈغۀچىٍەر ثىٍەْ . لوٍغۇچىالرٔىڭ ثبغالٔغۇچي ثوٌۇپ لبٌذى
ٍېڭىذىٓ تؤۇغىۋاتمبْ ئبز ضبٔذىىي وىػىٍىرىّىس ھەِذە ئەرەة ئىطالَ ئەٌٍىرى، 

پبوىطتبْ لبتبرٌىك ئەٌٍەرٔىڭ تېٕچٍىك غەوٍىذە تبجبۋۇزچىالر ثىٍەْ -ھىٕذىطتبْ
ٍبرىػىع، وېٍىػىع ئبرلىٍىك ِۇضتەٍِىىىچىٍەردىٓ تېخىّۇ وۆپرەن 
ئەروىٍٕىىٍەرگە ئېرىػىع، غۇ ئبضبضتب تەدرىجي تەٌەپٕي ئۆضتۈرۈپ 

لەدەَ لۇتۇٌۇپ چىمىع ئىذىَىطىگە ئىػۀگەْ ثەزى -تبجبۋۇزچىالردىٓ لەدەِّۇ
دىٕىٌ ٍېتەوچىٍەر، دېّووراتچي ئىذىَىگە ِبٍىٍالغمبٔالر، چبوىٕب ِىٍٍەتچىٍەر ۋە 

خىتبٍپەرەضتٍەر جىذدى ثىر غەوىٍذە تېٕچٍىك تەرغىجبتي ثىٍەْ خەٌمىّىسٔىڭ 
 .ثېػىٕي ئبٍالٔذۇرۇظ ٍوٌىغب ئۆزٌىرىٕي ئبتبغّبلتب ئىذى

خەٌمىّىس ئىچىذە ثبرٌىممب وېٍىۋاتمبْ پبْ ئىطالِچىالر، پبْ تۈروچىٍەر ٍبوي 
 ‘چوڭ’وېَىٕىي تۇرأچىالر، چىٕي تۈروىطتبٔچىالر لبتبرىذىىي ئەٍٕي زاِبٕٔىڭ 

ٌىرى ۋە ئىٍغبرٌىرى دۇَٔبٔىڭ ھەرلبٍطي جبٍٍىرىذىىي ضۇٌھىچي ئېمىُ، ِبدارا 
ضۆزٌىػىع ئبرلىٍىك ِىٍٍەتٕي ”تەرەپتبرٌىرىذىٓ ئۈٌگە ئېٍىػىپ، ثۇخىً 

دەپ ثبزارغب ضېٍىػمب -ٍوٌىٕي ۋەتىٕىّىس خەٌمي ئبرىطىذا ھە“ لۇتۇٌذۇرۇظ
ثۇخىً چۈغۀچىٍەرٔي ٔبداْ خەٌمىّىس ئبرىطىذا خبٌىغىٕىچە تبرلىتىع . وىرىػتي

ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتبٌّبٌىك، ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىىي تبجبۋۇزچي ِىٍٍىتبرىطت خىتبً 
وەٌگىٕذىٍىرىگە ئۇلتۇراٌّبضٍىك لبتبرىذىىي ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ، دەضٍەپىي 
دەۋرٌىرىذە ثۇخىً تېٕچٍىك ئبرزۇٌىرىٕي خىتبً ِەروەزىگىچە وۆتۈرۈپ ثېرىپ 

ثىۋاضتە ضۆزٌەظ ٍبوي ثۇٔىڭذىّٕۇ ٔەتىجە چىمىراٌّىغبٍٔىرىذا، ثبغمىالرٔىڭ 
ۋاضتىطي ثىٍەْ خىتبٍغب ثېطىُ ٍبرىتىپ ۋەتىٕىّىسٔي تېٕچ ئەروىٍٕەغتۈرۈغىە 

وۈغىۈرتۈغتىٓ ئۈِىتٍىٕىپ غەرة ٍبوي ئەرەة ئەٌٍىرىٕىڭ، ِۇضۇٌّبْ 
ئەٌٍىرىٕىڭ دەرۋازىطي ئبرىطىذا ئېچىٕىػٍىك دەرد تۆوۈظ پبئبٌىَەتٍىرىٕي 

 .لوزغىۋېتىػتي
ٔەتىجىذە، لىرىمىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ئوتتۇرىٍىرىغب وەٌگىچە ۋەتىٕىّىسدە 

ٍېتىػىۋاتمبْ ٍېڭي زىَبٌىَالر دىٕىٌ ۋە دېّووراتىه چۈغۀچىٍىرىٕي ئبضبش 
لىٍغبْ پبْ ئىطالِىسَ ۋە ِىٍٍەتچىٍىىٕي ئبضبش لىٍغبْ پبْ تۈروىطىسَ ئېمىّىٕي، 
ووِّۇٔىسَ چۈغۀچىٍىرىٕي ئبضبش لىٍغبْ پبْ ضوتطَبٌىسِچىالر ئېمىّىٕي ثبرٌىممب 

تۇال -ثىرىذىٓ ئبز-ثۇ ئېمىٍّەرٔىڭ ٔەزىرىَىۋى ئبضبضٍىرى ثىر. وەٌتۈرِەوتە ئىذى
ثىرىٕي -پەرلٍىٕىذىغبْ ثوٌغبچمب، ئۇالر ثبرٌىممب وەٌگەْ وۈٍٔىرىذىٓ ثبغالپال ثىر
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دۈغّەْ دەپ لبرىػىپ، ھەرلبٍطي ئۆز ضەپطەتىٍىرىٕي ٍورغىٍىتىع ثىٍەْ ثوٌۇپ 
وېتىپ، چوڭ دۈغّىٕىٕي ئبضبضىٌ جەھەتتىٓ ئېطىٍىرىذىٓ چىمىرىػىپ، ئىچىي 

دەرۋەلە، . ئبداۋەتىە وۆپرەن ۋالىت ھەَ زېھٕي لۇۋۋىتىٕي ضەرپ لىٍىػبتتي
ئۆزٌىرىگە لۇٌچىٍىك ئىذىَىطىٕي ئبضبضٍىك پرىٕطىپ لىٍغبْ ضۇٌھىچىالر ئېمىّىّۇ 
ھېچمبچبْ ضەپتىٓ وېَىٓ لبٌّبً، ثەزىذە ِۇضتەلىً، ثەزىذە لبٍطي ثىر ئېمىّالرغب 

ئۇالر خىتبٍالرٔىڭ ئىٕطبپمب وېٍىپ _ ئبرٌىػىپ ضوڭذۇغۇپ وەٌّەوتە ئىذى 
لېٍىػىٕي تبِب لىٍىپ ۋەتۀٕي گۈٌٍۀذۈرۈظ ئەلىذىطي ثوٍىچە ھەرىىەت 
. لىٍىػىذىغبْ چىٕي تۈروىطتبٔچىالر گۇرۇھىٕي غەوىٍٍۀذۈرِەوتە ئىذى

ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ لۇرۇٌۇظ وۈٔىگىچە غەوىٍٍىٕىۋاتمبْ ثۇ خىً 
ٍېڭي پىىىر ئېمىٍّىرى ئۆز پىىىرىگە تۇغمبٔچىٍىغي ثوٌغبْ ھەرلبٔذاق ئىچىي 
تبغمي ئېمىّالر ثىٍەْ ئىتتىپبق تۈزۈغۈپ، ثبغمب پىىىردىىىٍەرگە غىذدەتٍىه 

ٍۀي، چىٓ تۈروىطتبٔچىالر دېّووراتىه . ھبلبرەتٍەر ٍبغذۇرىػبتتي
چۈغۀچىٍىرىذىىي ٍېمىٍٕىغي ثىٍەْ خىتبً ِىٍٍىٌ دېّووراتچىٍىرى ثىٍەْ ئېچ 

دېّووراتىه تبِبٌىرىذىىي ئوخػبغٍىمالر پبْ . تبغموٍۇْ ثوٌىػبالٍتتي- لوٍۇْ
تۈروىطتبٔچىالر ھەتتب لىطّەْ پبْ ئىطالِچىالرٔىّۇ چىٕي تۈروىطتبٔچىالرغب 

ٔەتىجىذە ثۇ ئۈچ ئېمىُ خىتبٍالر ثىٍەْ ٍېمىٍٕىػىػمب . ٍېمىٕالغتۇراالٍتتي
ِبٍىٍٍىغىٕي ئىپبدىٍىػىپ، وىّٕىڭ ھەلىمي چىٕي تۈروىطتبٔچي، وىٍّەرٔىڭ 
پبٔچىالر ثوٌغبٍٔىغىٕىّۇ پەرق لىٍغىٍي ثوٌّىغىذەن ھبٌەتىە وېٍىػىپ، ئۆزئبرا 

ِۇٔبضىۋەتٍىرىذە ھەٍراْ لبالرٌىك دەرىجىذە تۇتبِطىسٌىمىٕي ئىپبدىٍىػىپ وەٌگەْ 
 .ئىذى

ئەِّب ھەرلبٔذاق ئىذىَىۋى ئېمىّغب ِۀطۇپ ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، 
دۈغّىٕي ثىٍەْ ئىتتىپبق تۈزەٌەٍذىغبْ، دۈغّىٕىذىٓ تبِبدا ثوٌىذىغبْ چۈغۀچە 

! ئىگىطي، دۈغّىٕىٕي ھېچمبچبْ چىٓ ِۀىطىذىٓ دۈغّەْ دەپ تؤىػي ٔبتبٍىٓ
ثەن ئۆتۈپ وەتطە دۈغّۀٕىڭ ۋەھػىَبٔە زۇٌۇِىٕي ئۇالرٔىڭ ِۇدداضي ئەِەش، 

خبتب وەتىەْ تەرەپٍىرىٕي تۈزەتطىال ”ٍۀي، . ئۇضۇي ِەضىٍىطي دەپال تؤۇٍذۇ
غۇ . دەپال لبرىػىذۇ“ ...ثوٌذى، ئەضٍي ٔبھەلچىٍىه لىٍىع ٔىَىتي ٍوق، 

لۇرۇٌۇغىذا ئىسچىً تۈردە خىتبٍغب “ ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت”ضەۋەپتىٓ ئبتبٌّىع 
ِبھىَەتتە ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي وؤب خىتبً ! ِبئىٍٍىغىٕي ئىپبدىٍەغتي

 !دەٌالٌٍىرىٕىڭ داۋاِىذۇر، خبالش
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ئەضٍىذە ثۇ تۈردىىي ئىذىَىۋى ئېمىٍّەرٔىڭ وېٍىع ِۀجەٌىرى ئبضبضەْ 
چەتئەي جبھبٔگىرٌىرىٕىڭ ۋەتۀٍىرىذىٓ وەٌگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ئېمىّالر ھەرلبٔچە 

ئىٍغبر تۈضىە وەٌتۈرۈٌۈپ تەضۋىرٌۀّىطۇْ، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي تۇغۇٌغبْ ئۆز ئبٔب 
ٍۇرتٍىرىٕىڭ ِۀپەئەتىٕي ئبٌذىٕمي ئورۇٔغب لوٍىذىغبْ ثىسگە ٍبت چوٌتب ئەلىذىٍەر 

 . ئىذى
ِەضىٍەْ ئبالٍٍۇق، ثۇالرٔىڭ ئىچىذىىي پبْ تۈروىطىسَ ئەلىذىٍىرى 

دېّووراتىه چۈغۀچىٍەر ئبضبضىذا دۇَٔب تۈروٍىرىٕي ثىر گەۋدىگە وەٌتۈرۈغۈپ، 
دۇَٔبدا ٍېّىرىٍّەش تۈرن لېرىٕذاغالر ئورتبق دۆٌىتي ٍبوي ئورتبق گەۋدىطي 

ثۇ، دۇَٔبٔي ثبرِىغىذا . ٍبرىتىع غىرىٓ خىَبٌىٕي ئبضبضىٌ ِەخطەت لىٍىػىذۇ
لۇدرەتىە ئىگە دەۋىرٌىرىذە ئۆز ئبٔب ٍۇرتٍىرىذىىي -ئوٍٕبتمىذەن وۈچ

لېرىٕذاغٍىرىٕىڭ تەغذىرىگە وۆڭۈي ثۆٌۈغٕي خىَبٌىغب وەٌتۈرِەً، ثۇرۇٌۇپ 
غەرلمە وۆز لىرىٕي ضېٍىػٕي ئەضٍىرىذىٓ چىمىرىػمبْ، وېَىٕىي دەۋىرٌەردە 

ٍىّىرىٍىػي ِۇلەررەرٌىػىپ ثوٌغبْ ئوضّبٔىَە ئىّپىرىَىطىٕي لۇتمۇزۇپ 
لېٍىػٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي ئۈِىذى ئبضبضىذا ئوضّبٔىَە ٍېڭي گېٕىراٌٍىرى ئبرىطىذا 

ئىٕتبٍىٓ لبالق ۋە چېىىذىٓ ئبغمبْ . پەٍذا ثوٌغبْ ثىر چۈغۀچە دېَىع ِۇِىىٓ
پبرچە چېچىٍىپ، ثىرِۇٔچە ٍېڭي ئىّپىرىَىٍەرٔىڭ -ٔبِىراتٍىك ئىچىذە پبرچىّۇ

ِۇضتەٍِىىىطىگە ئبٍٍىٕىپ ثوٌغبْ ۋە تۈگىّەش ئىچىي زىذدىَەتٍەر لبٍٕىّىغب 
پبتۇرىۋېتىٍگەْ ثۇ تۈروىٌ خەٌمٍەرٔي ٍىّىرىٍىۋاتمبْ ئوضّبٔىَە ئىّپېرىَىطىٕىڭ 

ئەڭ ئبخىرلي ئىمتىذارضىس ثبظ لۇِبٔذأٍىرىذىٓ ئۀىۋەر پبغبٔىڭ خبَ خىَبٌي 
ثۇٔذاق ثىر خبَ . ثىٍەْ ثىر ٍەرگە وەٌتۈرەٌىػي ئەضال ِۇِىىٓ ئەِەش ئىذى

خىَبٌٕىڭ تۈروىٌ لەۋىّالر ئبرىطىذا ٍېمىٓ وەٌگۈضىذە ئەِەٌگە ئېػىع 
غۇڭب پبٔتۈروىطىسَ خبَ خىَبٌي، ٍىّىرىٍگەْ . ئېھتىّبٌىّۇ زادىال لبٌّىغبْ ئىذى

ئوضّبٔىَە ئىّپېرىَىطىٕىڭ ثۇ ئبخىرلي ثبظ لۇِبٔذأىٕىڭ تبجىىىطتبْ تبغٍىرىذا 
رۇضىَە ووِّۇٔىطتٍىرى تەرىپىذىٓ پبجىئەٌىه غەوىٍذە ئۆٌتۈرۈٌۈغي ثىٍەْ 

. ئبٌٍىمبچبْ پبٔتبزىَىٍىه لىّّىتىٕىّۇ ٍولبتمبْ ثىر چۈغىە ئۆٍٍىٕىپ ثوٌغبٔىذى
ئەپطۇضىي ثىسٔىڭ ئۆزىگە، ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ جەڭگىۋارٌىك جبضبرىتىگە 

ئىػۀّەٍذىغبْ ٍبظ پبٔتۈروچىٍىرىّىس تۈرن دۇَٔبضىٕىڭ ئەتىال ثىرٌىػىپ ثۈٍۈن 
ھەتتب ثۇِۇ . ئىّپېرىَە ھبٌىتىگە وېٍەٌەٍذىغبٍٔىمىغب تەٌۋىٍەردەن ئىػىٕىػەتتي

ٍەتّىگۀذەن لىٍىۋىذى، ثبرٌىك تۈروىٌ تىً ضىطتېّىطىغب ِۀطۈپ ِىٍٍەتٍەرٔي 
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ثىر گەۋدىگە وەٌتۈرۈغٕي خبَ خىَبي لىٍىذىغبْ تۇرأچىٍىك دېگەْ 
ثۇ تۈردىىي پبٔتبزىَىٍىه، رىئبٌٍىك . خبِخىَبٌالرغىّۇ ئۈِىذٌىٕىػىە ثبغٍىذى

لىّّىتىٕي ٍولبتمبْ ئۀە غۇٔذاق تۇتبِي ٍوق ۋە ثىسٔىڭ ۋەتىٕىّىس تەلذىرى ثىٍەْ 
لىٍچە ِۇٔبضىۋېتي لبٌّىغبْ ِۇجىّەي چۈغۀچىٍەرگە چولۇٔىذىغبْ وىػىٍىرىّىس، 

لىٍچە ئىىىىٍۀّەضتىٕال خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ئىتتىپبق تۈزگەْ چىٓ 
 . تۈروىطتبٔچىالر ئېمىّي ثىٍەْ دەرھبي ٍۇغۇرۇٌۇپ وېتەٌىگۀىذى

ثۇ ٍەردە ئېمىُ ثوٌۇپ غەوىٍٍىٕىۋاتمبْ پبْ ضوتطَبٌىسِچىالرغب ِۀطۈپ ٍۀە 
ثىر ئېمىُ ثوٌطب، ِبروطىسَ ئەلىذىٍىرىذىىي ئوخػبغٍىمٍىرى ضەۋىجىذىٓ ضوۋېتٍەر 

ئىتتىپبلىغب ٍېمىٕچىٍىك وۆرضىتەٌىطە، ضوتطىَبٌىطت دېّووراتىه 
چۈغۀچىٍىرىٕىڭ لىطّۀٍىىتە ئوخػبٍذىغبْ ٍەرٌىرىٕىڭ ثوٌىػىٕي وۆزدە تۇتۇپ، 

رۇضالرٔىڭ ۋاضتىطي ثىٍەْ گوِىٕذاڭ خىتبٍٍىرى ثىٍۀّۇ غەرتطىس ئۇرۇظ 
ھەِذە ثۇ تبجبۋۇزچي . توختۇتۇظ ثۇٍرۇغىٕي ثىر تەرەپٍىّە ھبٌذا ئېالْ لىالٌىذى

. دۈغّۀٍىرى ثىٍەْ تەڭطىس وېٍىػىُ غەرتٍىرىٕىّۇ لوثۇي لىالٌىذى
غۆثھېطىسوي، ثۇ چۈغۀچىٕىڭ وېٍىع ِۀجەضي ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلىذا ٍبوي 

خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ لوٌىذا ئولىغبْ وىػىٍىرىّىسٔي ئبضبضي ِۀجە 
لىٍىػمبْ ثوٌۇپ، ضوۋېت ئىتتىپبلي ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىٕىڭ ئبخىرغب 

ٍېمىٍٕىػىۋاتمبْ ِەزگىٍذە ٍبپؤالرٔىڭ ٍوٌىغب تبظ لوٍۇپ توضبٌغۇ پەٍذا لىٍّىطب 
رۇضىَىٍىىٍەر ثۇٔىڭ ِەججورٌىػي ضەۋىجىذىٓ . ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػىذۇ

ۋەتىٕىّىسدىىي ِىٍٍىٌ ئىٕمىالپالرٔي لوٌالغمب ِەججۇر ثوٌۇغي ضوتطَبٌىطتٍىرىّىس 
ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىٕىڭ . ئۈچۈْ ثىر ئبِەت ثوٌۇپ وۆرۈٔگۀىذى

ئبخىرٌىطػىػىغب ئەگىػىپ، ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلي ۋەتىٕىّىسدىىي ثۇ تۈردىىي 
ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ئىٕمىالپالرٔىڭ خبراوتېرىٕي ضوتطَبٌىسَ تۈضىگە ثۇراظ ۋە وېَىٓ 

ئۆز لوٌىذىىي ئورتب ئبضىَبٌىمالرغىّۇ ٍۇلۇپ لېٍىػىذىٓ ئۀطىرىػىپ، خىتبً 
ووِّۇٔىسَ ھەرىىىتي ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرىۋېتىع پىالٔي ثوٍىچە ئىىىىٕچي 

جۇِھۇرىَىتىّىس ۋالىتٍىك ھۆوۈِىتىٕىڭ تەروىۋىٕي ضوتطىَبٌىطتالغتۇرۇغمب 
ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس ۋالىتٍىك ھۆوۈِىتي تەروىۋىٕي . ِەججورالغتي

ضوتطىَبٌىطتالغتۇرۇظ ئىػىٕي ئبضبضەْ تبِبٍِىغبٔذىٓ وېَىٓ، ووِّۇٔىسِٕىڭ 
ئېٕتىرٔبتطىَۇٔبٌىطتىه ئىذىَىطىگە ئبضبضەْ، ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس 
ئىچىذىىىٍەرِۇ ئۆز ئىذىئوٌوگىَىطىٕي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕىڭ ئۈضتىگە 
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دەضطىتىپ، خىتبً ووِّۇٔىطت تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ غەرتطىس ثىرٌىػىػىە 
 .ِبلۇي ثوٌۇغتي

دېّووراتىَە، ضۇٌھي، ”ثىس ثۇ ھبدىطىٍەرگە دىممەت لىٍىذىغبْ ثوٌطبق، 
ثىرضىگە -دېگۀذەن ئورتبق ٔولتىٍىرىٕىڭ ثوٌىػي، ثىر“ تېٕچٍىك، ووِۇٔىسَ

ٍۀي، . ھەرلبٔچە دۈغّەْ ثوٌىۋاتمبْ وىػىٍەرٔىّۇ ئبضبٔال ثىرٍەرگە وەٌتۈرەٌىذى
ئىذىئوٌوگىَىٍىه ِەلطەت ۋەتۀٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمي ِۇدداضىٕىڭ ئۈضتىگە 

چىمىۋاٌغبٍٔىغي ئۈچۈْ، تبرىخىٌ دۈغّىٕىّىس ثىٍەْ ئوخػبظ ئىذىَە ئبضبضىذا 
خەٌمىّىس ئبرىطىذا دۈغّەْ ثىٍەْ . تېٕچ ثىرٌىػىػٕي ئىػمب ئبغۇرۇغتي

ھەِىبرالغمىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمي ھەلمىذىىي خبئىٍٕىك چۈغۀچىٍىرى پەردازٌىٕىپ 
خەٌمىّىس تەرىپىذىٓ ٍبتطىراٌّبٍذىغبْ ھبٌەت ئىىىي خىً لۇتۇپمب ِۀطۈپ 

وىػىٍىرىّىسٔىڭ وەڭ وۆٌەِذە تەغۋىك لىٍىػٍىرى ٔەتىجىطىذە تېسٌىىتە 
 .وېڭىَىػىە ثبغٍىذى

تېٕچٍىك، ضۇٌھي، ”ٔەتىجىذە ٍولۇرىذىىىٍەردەن پىىىر ئېمىّىذىىىٍەر 
وېٍىػىُ، ضۆزٌىػىپ ِەضىٍە ھەي لىٍىع، دېّووراتىَە، وىػىٍىه ھولۇق، 

دېگۀذەن تېخي ِىٍٍىٍەغتۈرۈٌّىگەْ لبراغالردىٓ تۇغۇٌغبْ ٍبتالرٔىڭ “ ووِۇٔىسَ
ئورتبق چۈغۀچىٍىرىٕي پۈتۈْ وۈچ ثىٍەْ تەرغىپ لىٍىػىپ، خەٌمىّىسٔي 

تەدرىجي ھبٌذا تېٕچٍىك ئۈچۈْ ھەِّە ٔېّىطىٕي لۇرثبْ لىٍىۋېتىػىە رازى، 
تېٕچٍىك ئۈچۈْ ئەغەددى دۈغّىٕي ثىٍەْ ھەِىبرٌىك ئورٔۇتۇغمب رازى ضبددا 

خەٌمىّىسِۇ ثۇ خىً . تېٕچٍىمپەرۋەرٌەردىٓ لىٍىپ ٍېتىػتۈرۈغىە ئۇرۇٔۇغتي
تېٕچٍىك تۇِبٍٔىرى ئىچىذە لبٍّۇلۇپ، ھەرلبٔذاق ئىػٕي تېٕچٍىك ئۇضۇٌىذا 

ٍۇِػبلالر -چۈغىٕىػىە، تېٕچٍىك ئۇضۇٌىذا ھەي لىٍىػمب ئۇرۇٔىذىغبْ ٍوۋاظ
ئەڭ ئېچىٕىػٍىك ٍېرى غۇوي، خەٌمىّىسٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ . ھبٌىغب وەٌّەوتە ئىذى

لىطّي ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىػٕىڭ ٍېڭىچە ئۇضۇٌىٕي لوٌٍۇٔۇپ ۋەتىٕىّىسگە 
ثېطىپ وىرىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لبرىذاپ وەتىەْ ثىچبرە چىراٍىغب، 

چۈپتىٓ تبرتىپ -جۇي ٍبِبق وىَىٍّىه ئۇچۇضىغب، ئوت-ئەپىەظ ئبرتىۋاٌغبْ جۇي
لوڭغۇزغىچە ٍەٍذىغبْ ھبٌذىىي ئېچىرلبپ وەتىەْ ثىچبرە لىَبپىتىگە - لۇرت

ثىچبرىالر، غېرىپ ”لبراپال، ئۇالرٔىڭ ٍبِراپ وېتىػىٕي توضبظ ئورٔىغب ئۇالرٔي 
دېَىػىپ، لوراٌىرىذىٓ ئۆً ثېرىػتي، ئۇچىطىغب وىَىُ، “ ِۇضبپىر ئىػٍەِچىٍەر

ھەتتب ثىرلىطىّالر ثۇ تبجبۋۇزچىالرٔىڭ ثېمىع . لبرٔىغب توٍغىچە تبِبق ثېرىػتي
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ئېغىر وەٌگۀٍىىتىٓ تبغٍىۋەتىەْ ثبٌىٍىرى ثىٍەْ ھبراِذىٓ ثوٌغبْ ثبٌىٍىرىٕي 
خىتبً ”ئەجەثب غۇ چبغذا ثېمىۋېٍىػمبْ ! ثبال لىٍىپ ثېمىۋېٍىػمىچە ثېرىپ ٍەتتي

 ثۈگۈْ ئۇالرغب ٔېّە لىٍىپ ثېرىۋاتمبٔذۇ؟“ ثبٌىٍىرى
ثۇ ئىػالر غۇٔىڭٍىك ثىٍۀال تۈگىطە ِەٍٍىذى، خەٌمىّىسگە ضىڭذۈرۈٌىۋاتمبْ 

ۋاضتىطي رەضّىٌ ئبدەت ھبٌىغب “ ِەضىٍىٕي ضۆزٌىػىپ ھەي لىٍىع”ثۇ خىً 
لىٍىػالرٔىّۇ ‘ لوپبٌٍىك’وېٍىپ، خەٌمىّىس ھەرلبٔذاق دۈغّىٕىگە لبرغي ئبزىرالال 

وۆتۈرەٌّەش ھبٌغب وېٍىپ، ئۆزٌىرىٕىڭ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ ٔبھەق 
 ثىٍەْ وۈتىۋاٌىذىغبْ غەٌىتە ِىجەزٌەرٔي ‘تېٕچٍىك’ئۆٌتۈرۈٌىػىٕىّۇ 

ثوٌۇپّۇ ثۇٔذاق ِىجەزدىىي وىػىٍىرىّىسدىٓ چەتئەٌذە ِۇضبپىر . ٍېتىػتۈرِەوتە
تۇال پبراۋاْ تۇرِۇغمب ئېٍىػىپ لبٌغبٔالر ئبرىطىذا ثۇ خىً لۇٌٍۇق -ثوٌۇپ ئبز

 !لبراغٍىرى ئبالھىذە وۆزگە چېٍىمّبلتب
ھەِّە ٔېّىطىذىٓ ئبٍرىٍغبْ خەٌمىّىس ثۈگۈْ ٍۇرتىٕي ثېطىۋاٌغبْ 
خىتبٍالرٔىڭ ھېچمبچبْ ئۆزٌىرىگە دوضتبٔىٍىك لىٍىع ٔىَىتىگە وېٍىپ 

ثبلّىغبٍٔىغىٕي، ئەوطىٕچە ۋەتىٕىّىسگە ئبٍبق ثبضمبْ ثبرٌىك خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئىسچىً تۈردە خەٌمىّىسگە دۈغّۀٍىه لىٍىپ 

ئەِّب دۈغّىٕىٕي تؤۇپ ٍېتىع ۋالتي . وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي تؤۇپ ٍېتىػىە ثبغٍىذى
غۇٔذالتىّۇ خەٌمىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . ثەوال وېچىىىۀىذى

ئبضتب تؤۇپ ٍېتىپ، دۈغّۀگە لبرغي جەڭگە -دۈغّۀٍىه ِبھىَىتىٕي ئبضتب
ئبتٍىٕىػٕىڭ ثۈگۈٔىي ٍوٌٍىرىٕي ئبختۇرۇپ ٍۈرگۀذە، ثىسٔىڭ 

تېٕچٍىمپەرۋەرٌىرىّىس ئۆتّۈغتىىي ئۇضتبزٌىرىٕىڭ روھىغب ۋارىطٍىك لىٍىپ، 
دەرھبي ضەھٕىٍەرگە ٍبِىػىپ خەٌمٕي ئۆٌۈَ ثىٍەْ، ثىھۇدە لبْ تۆوۈٌۈغٍەر 

ثىٍەْ، دۇَٔبدا ٍېتىُ لبٌىذىغبٍٔىمٍىرى ثىٍەْ لورلۇتۇپ لبٍتب جىُ ٍېتىػمب 
 :ھەٍذەوچىٍىه لىٍىع تەغۋىمبتىغب جىذدى وىرىػّەوتە

ة د ت ثىسگە ٍبردەَ لىٍّبلچي، ئب ق ظ ثىسٔي لۇتمبزِبلچي، لوغٕىٍىرىّىس ”
ئەِّب ثۇ ... ثىسگە ٍبردەَ لىٍّبلچي، دېّووراتىه خىتبٍالر ثىسگە رەھىُ لىٍىذۇ، 

ٍبردەٍِەرٔىڭ ھەِّىطي ثىسٔىڭ تېٕچ پبئبٌىَەت لىٍىػىّىسٔي ئبٌذىٕمي غەرت 
 . ...لىٍىػّبلتب

دۇَٔب جبِبئېتي وۈۋەٍتىە ٍبردەَ ثەردى، ثوغٕبلالرغب، ووضوۋاٌىك ثبٌمبْ ”
ئبٌجبٍٔىرىغب ٍبردەَ ثەردى، چېچۀٍەرٔي لوٌالپ لۇۋەتٍىذى، لوغٕىّىس 
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پبت ٍېمىٕذا ثۇٔذاق ٍبردەَ ثىسگىّۇ . ئبفغبٔىطتبٔغىّۇ ٍبردەَ لىٍىپ وەٌّەوتە
ٍېتىپ وېٍىذۇ، غۇڭب ثىس ثۇ ٍبردەٍِەرٔي لبچۇرۇپ لوٍّبضٍىغىّىس ئۈچۈْ 

دۈغّۀگە لبرغي تېٕچ پبئبٌىَەتٍەر ثىٍۀال غوغۇٌٍىٕىػىّىس وېرەوىي، ھەرگىسِۇ 
 دېگەْ تبِغىٕىڭ ئۇرۇٌۇپ ‘تېررورچىالر’لۇراي وۆتۈرۈپ چىمىپ ئۆزىّىسگە 

الر ثىٍەْ ‘ پبوىت’دېگۀذەن ئبتبٌّىع “ لېٍىػىذىٓ ضبلٍىٕىػىّىس غەرت
خەٌمىّىس ثۇ تېٕچٍىمپەرۋەرٌىرىّىسٔىڭ . خەٌمىّىسٔي تىٕجىتىػمب تىرىػّبلتب

‘ دوضت’تەغۋىمبتٍىرىغب ئىػىٕىپ ئۆتىەْ ٍېرىُ ئەضىر جەرٍبٔىذا ئبز دۈغّىٕىٕي 
. ھېطبپٍىػىذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈٌۈپ ھەِّە ٔېّىطىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغبٔىذى

ئۀذى ثۇ خبتبٌىغىٕي تؤۇغمب ثبغٍىغىٕىذا ثىسٔىڭ ضۇٌھىچىٍىرىّىسٔىڭ ثۈگۈٔىي 
ئەضٍي دۈغّىٕىّىس ثوٌغبٔالر خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىذۇر، ”ٌىرى ‘ ئەۋالت’

دېّووراتىه خىتبٍالر ئبلىۆڭۈي دوضتٍىرىّىسدۇر، ِەرگەزدىىىٍەرٔىڭ ٍبِبْ ٔىَىتي 
ٍوق ئىذى، تۈۋۀذىىي لبالق خىتبً ئەِەٌذارٌىرى ئىػٕي ثۇزِبلتب، خىتبً 

پۇخراٌىرىذا گۇٔب ٍوق، ئەضٍي ٍبِبْ ٔىَەتتىىىٍەر ثبغتىىي خىتبً ئەِەٌذارٌىرى، 
- دەٍذىغبْ ثىر“ ...لۇراٌطىسالردا گۇٔب ٍوق، لۇراٌٍىمالر جىٕبٍەت ئىػٍىّەوتە، 

ثىرضىگە زىت ٍېڭي پەتىۋاالرٔي تولۇپ چىمىرىػىپ، خەٌمىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ 
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىع ئبرزۇٌىرىٕي خىتبً دېّووراتىه ھەرىىىتىگە 

ھەتتب دەٍذىغبٔغب ھېچ . لوغۇپ ئېرىتىپ تۈگىتىۋېتىػٕىڭ تەٍَبرٌىمىٕي لىٍىػّبلتب
دېڭ غىَبۋپېڭ ئۆٌگۀذە، غَبڭگبڭ خىتبٍغب لبٍتۇرۇٌغبٔذا، ”گەپ تبپبٌّىغبٍٔىرىذا، 

تەٍۋەْ ھۇجۇَ لىٍغبٔذا، دېّووراتىه خىتبٍالر ھبوىّىَەتٕي ئۆتىۈزۈپ ئبٌغىٕىذا، 
دېگۀذەن “ ...ئبفغبٔىطتبْ غەٌىجە لىٍغىٕىذا، ئبِېرىىب ئىػمب وىرىػىىٕىذە، 

 وە ‘جىُ ٍېتىپ وۈتۈظ’زاِبٔىۋى خۇراپبتالر ثىٍەْ خەٌمىّىسٔي ئبٌذاپ 
 ! ئۈٔذەغّەوتە

غۇٔي ئۇٔۇتّبٍٍىىي، ئبجىس تۇرغىٕىّىسدا دۈغّەْ ثىٍەْ ٍبرىػىػٕي تەرغىپ 
لۇۋىتىگە ئىػۀّەً ٍبتالرغب تبِب لىٍىع - لىٍىع، ئۆز خەٌمىٕىڭ ٍوغۇرۇْ وۈچ

 !تەغۋىمبتٍىرى زاِبٔىۋىالغتۇرۇٌغبْ دەٌالٌٍىك ۋە خبئىٍٕىمٕىڭ تەرغىجبتىذۇر
 

   ٍېڭي ئەقىدىيەر ھەققىدە1.8§
ئۇلۇٍِىرىذىٓ - ِىٍٍىتىّىس ئبرىطىذا تبرلىٍىپ ٍۈرگەْ ٍېڭي زاِبْ ئەلىذە
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ٍىغىپ وەٌگۀذە ِۇٔذاق ثىرلبٔچە خىٍىٕي ئبضبضٍىك ئورۇٔذا تۇرىذۇ دېَىػىّىس 
دېّووراتىَە، ِبروطىسَ، ئىطالِچىٍىك، وىػىٍىه ھولۇق، ئەروىٍٕىه، : ِۇِىىٓ

پۀذە ٍۈوطىٍىع، ئىمتىطبدىٌ تەرەلمىَبت، دېپٍوِبتىَە، -تەڭ ثبراۋەرٌىه، ئىٍُ
ضۇٌھ، تېٕچٍىك، پبْ ئىطالِچىٍىك، پبْ تۈروچىٍىه، تۇرأچىٍىك، پبْ 

-ضوتطَبٌىسِچىٍىك، ِىٍٍەتپەرۋەرٌىه، ۋەتۀپەرۋەرٌىه، ٍېڭىچە ِىٍٍىٌ ئۆرپ
ئبدەت، ٍېڭىچە ئەخاللي پەزىٍەت، دۇَٔب لبراظ، وىػىٍىه تۇرِۇظ، غۇرۇر، 

جبضبرەت، ضۆٍگۈ، تېررورچىٍىك، لۇراٌٍىك وۈرەظ، ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەت، ئبزادٌىك، 
 (رادىىبي)ثۇالر ٍۀە ئۆز ئىچىذىٓ ئورتبھبي، چېىىذىٓ ... ِۇضتەلىٍٍىك، 

ئبغۇرىۋېتىع، زەئىپ، والضطىه، ِۇتەئەضطىپ، ٍېڭىٍىمچي، ضىٕىپالغتۇرۇظ 
تۈرٌىٕىػٍەر ثىٍۀّۇ روً ئبضبضىذىىي ضوٌغب ِبئىً ٍبوي ئوڭغب ِبئىً لبتبرىذىىي 

غۇٔىڭذەن ٍۀە ثىر ٍبوي ثىرلبٔچە خىً ئەلىذىٍەرٔىڭ ھەرخىً . ثېرىػي ِۇِىىٓ
دەرىجىذە ئۆزئبرا ضىڭىػىػي ثىٍۀّۇ ثىرلبٔچە خىً تۇغۇٔذا وۆز لبراغالرٔي 

ثۇ ئەلىذىٍەرٔىڭ ٍبوي لبراغالرٔىڭ ثىرلىطّي . وەٌتۈرۈپ چىمىرىػي ِۇِىىٓ
ئۇضۇي ِبھىَىتىذە ثوٌطب، ثەزىٍىرى ئىذىَە ِبھىَىتىذە، ٍۀە ثەزىٍىرى ضىَبضىٌ 

ئۇلۇِالر ثوٌطب، ٍۀە ثەزىٍىرى ھەرىىەت ئۇضۇٌىغب تەۋە، ھەتتب ِەٌۇَ لىطّي 
ئەٌۋەتتە ئۇالرٔىڭ زاِبْ . تۇرِۇظ ئبدەتٍىرىگە تەۋە ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ

غۇٔذاق ئىىەْ، ثۇ . ئبالھىذىٍىىٍىرىٕىّۇ ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەن
وبتىگورىَىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕىال ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرۈظ 
ھەرىىىتىّىسدە ئەلىذە ٍبوي پرىٕطىپ، ئۇضٍوپ ٍبوي ضتراتىگىَە، چبرە ٍبوي 

خۇددى غۇٔىڭذەن، ثۇالرٔىڭ . تبوتىىب ثوالالٍذۇ دەپّۇ وېطىپ ئېَتبٌّبٍّىس
ثەزىٍىرى ثۈگۈٔچە ئەھّىَەتطىس ثوٌغىٕي ثىٍەْ وەٌگۈضىذە لىّّەتىە ئىگە 

ٍۀە ثەزىٍىرى ِىٍٍىٌ تەغذىرىّىس ثىٍەْ لىٍچە رىَبي . ثوٌۇغىّۇ ئەجەپ ئەِەش
ِۇٔبضىۋېتي ٍوق ئەِّب ئىٕطبٔىَەت ِەدۀىَىتي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌىػىّۇ 

غۇڭب ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثۈگۈٔىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . ِۇِىىٓ
 . ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئىذىَىۋى ٍبوي ھەرىىەت ئبضبضي دەپ لبرىَبٌّبٍّىس

ِەضىٍەْ ئبالٍٍۇق، ثىس ٍۇلىرىذا دېّووراتىَە چۈغۀچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىس 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ھەرىىىتىّىسگە ئۇٍغۇْ 

دېّووراتىَە ۋەتىٕىّىسٔىڭ . وەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي ئىػبرەت لىٍىپ ئۆتىۀىذۇق
 ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغتە ھەلىمەتۀّۇ ئۇٍغۇْ وەٌّەضّۇ؟
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ئوِۇِىٌ خەٌك ضبٍٍىّىٕي ئبضبش لىٍغبْ، وۆپ ضبٍٔىمٕىڭ _ دېّووراتىَە 
ئبۋازىٕي ئبضبش لىٍىذىغبْ ھبوىّىَەت ضىطتېّىطي دېگەْ ٌوغبت ِۀىطىگە ئىگە 

خەٌك وۆرضەتىەْ ۋەوىٍٍەرٔىڭ ”ثوٌۇپ، جۇِھۇرىَەت تۈزۈِىٕىڭ، ٍۀي 
ثۇٔىڭ ئەِەٌىَەتتە ئىجرا . ٔىڭ ئبضبضي ثوٌىذۇ“ ۋاوبٌىتەْ ثبغمۇرۇظ ئۇضۇٌي

جۇِھۇرىَەت _ لىٍىٕىع غەوٍي ئبضبضەْ ئوِۇِىٌ خەٌك ھبوىّىَەت غەوٍي 
ئەگەر ھەلىمەتەْ خەٌمىّىس ئۆزى .  ئىپبدىٍىٕىػي ِۇِىىٓەتۈزۈَ غەوٍي ثوٍىچ

ثبغمۇرىذىغبْ ٍبوي خەٌمىّىس ئۆزىٕىڭ ھەلىمي ئىمتىذارٌىك ۋە ضبدىك ۋەوىٍٍىرىٕي 
توٌۇق ھبوىّىَەت ئۈضتىگە لوٍبالٍذىغبْ ثىر تۈزۈَ لۇراٌىغىذەن ضەۋىَەگە 

ئېرىػىىٕىذە، دېّووراتىَە ئۇلۇِي ثەٌىىُ خەٌمىّىسگە ئەڭ پبٍذىٍىك ئىجتىّبئىٌ 
ئەِّب ِىٍٍىٌ . ثبغمۇرۇظ تۈزۈَ چۈغۀچىٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌۇپ لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ

ئبزادٌىك وۈرىػىٕي ٍىتەوٍەظ ئىػي خەٌمٕي ثىر ٍەرگە توپالپ، ئەروىٓ چەن 
تبغالظ ضبٍٍىّي ئبرلىٍىك لبرار لىٍىٕىذىغبْ ئىػالردىٓ ثوٌّبً، غۇ ئىػٕىڭ 

ِۇتەخەضطىص ٍبوي ئەھٍىٍىرى، جبضبرەتٍىه ثبتۇرٌىرى تەرىپىذىٓ لبرار 
لىٍىٕىپ، غۇالرٔىڭ ٍېتەوٍىػي ئبضبضىذا ئوِۇِىٌ خەٌك ھەرىىەت ئېٍىپ 

ثبرىذىغبْ، ھەتتب ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا خەٌمٕي ِەججورالظ تۈضىٕي ئبٌىذىغبْ 
 . دېَىع ِۇِىىٓ‘ وەضىپي ئىع’ثىر زوراۋأٍىك 

ئەضٍىذە دېّووراتىَە ھەلمىذىىي چۈغۀچىٍەر دۇَٔبدا تب ثۈگۈٔگىچە ئېٕىك 
. ثىر ئېٕىمٍىّىغب ئېرىػەٌّەً وېٍىۋاتمبْ زاِبٔىۋى چۈغۀچىٍەرٔىڭ ثىرىذۇر

دېّووراتىَە ھەلمىذە ضۆز ثوٌغىٕىذا ئبِېرىىب ثىرخىً غەوىٍىٕي تەرغىپ لىٍىػطب، 
ٍبۋرۇپبٌىمالرِۇ ثبغمب ثىر تۈرىٕي وۆوىە وۆتۈرۈغّەوتە؛ ضبثىك ضوۋېت 

ووِّۇٔىطتٍىرى ٍۀە ثىر خىٍىٕي توغرا دېگەْ ثوٌطب، خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىّۇ 
ٔي وۆتۈرۈپ چىمىػّبلتب؛ ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا “ جۇڭگوچىطي”ئۇٔىڭ 

ثىرِۇٔچە ئىطالَ ئەٌٍىرىّۇ ئۆزىگە ٍبرىػب ثىرەر دېّووراتىَە چۈغۀچىٍىرىٕي 
ثۇ خىً چۈغۀچىٍەرگە دىممەت لىٍىذىغبْ ثوٌطبق، . ئوتتۇرىغب لوٍۇغمب تىرىػّبلتب

ثەزى دېّووراتچىالر ٌېجىراٌٍىممب ِبٍىً دېّووراتىَىٕي تەغەثجۇش لىٍطب، ٍۀە 
ثەزىٍىرى ضوتطىَبٌٍىممب ِبئىً دېّووراتىَىٕي تەرغىپ لىٍىػّبلتب؛ ٍۀە ثەزىٍەر 

خبٍٔىك تۈزۈِٕي ضبلالپ لبٌىذىغبْ دېّووراتىَىگە ِبئىً، ثەزىٍىرى دىٕىٌ 
غۇٔىڭذەن . ئەلىذىٍەرٔي ئۆٌچەَ لىٍىذىغبْ دېّووراتىَىٕي ِبلۇي وۆرۈغّەوتە

ٍۀە ِىٍٍىٌ ِەدۀىَەت ئبالھىذىٍىگىٕي ھىّبٍە لىٍىذىغبْ، ئىمتىطبدىٌ لبٔۇٔالرٔي 
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ئبضبش لىٍىذىغبْ، پەٌطەپەٌىه چۈغۀچىٍەرٔي ئبضبش لىٍىذىغبْ ٍۀە ثبغمىچە 
غبخالٔذۇرۇٌغبْ دېّووراتىَە چۈغۀچىٍىرىّۇ ثىرلىطىُ دۆٌەتٍەرٔىڭ ضىَبضىٌ 

 .تۈزۈِي لىٍىپ لوثۇي لىٍىّٕبلتب
ٍىغىپ ئېَتمبٔذا، ھەرلبٍطي ِىٍٍەت، ھەرلبٍطي ئېتٕىه، ضىَبضىٌ ٍبوي 

دىٕىٌ توپٍۇِالر ئۆزٌىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ، ضىَبضىٌ، ئىمتىطبدىٌ، ضىٕىپىٌ ٍبوي دىٕىٌ 
ِۀپەئەتٍىرىگە ئۇٍغۇْ دەپ لبرىغبْ دېّووراتىَە غەوىٍٍىرىٕي ئۆزٌىرىٕي ضبلالپ 
لېٍىع، ئۆزٌىرىٕي وۈچەٍتىع، ئۆز تەضىر دائىرىطىٕي وېڭەٍتىع ٍبوي ثبغمىالرٔي 

ئىمتىطبدىٌ ۋە ضىَبضىٌ -ثوٍطۇٔذۇرۇظ لبتبرٌىك ِەلطەتٍىرى ئۈچۈْ ئىجتىّبئىٌ
. تۈزۈَ ئبضبضي، ھبوىّىَەت ٍۈرگۈزۈظ پىرىٕطىپي ضۈپىتىذە لوٌٍىٕىپ وەٌّەوتە

ۋاھبٌۀىي، لوٌىذا ھولۇق ۋە لوراٌي ثوٌّىغبْ، ۋەتىٕىذە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمي 
ثوٌّىغبْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ خەٌمٍەر ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي دېّووراتىَە ِېۋىٍىرىذىٓ 

پبٍذىٍىٕىع تۇرِبق، وۆپ ھبٌالردا ثۇ تۈردىىي تۈزۈٍِەرٔىڭ ثۇغۇغي ئبضتىذا 
 ! ئېڭىرىّبلتب

ثۇالردىٓ غۇٔي وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذىىي، دېّووراتىَە چۈغۀچىٍىرى ِەٍٍي 
لبٔذاق غەوىً ئېٍىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ھولۇلىٕي لوٌىذا تۇتۇپ تۇراٌىغبْ 
ِىٍٍىٌ وۈچٍەرٔىڭ ِۀپەئەتىٕي لوغذاپ، لۇٌٍۇلمب چۈغۈرۈٌگەْ خەٌمٍەرٔي 

 .ثبضتۇرۇظ لوراٌي لىٍىّٕبلتب
ئەٍٕي ۋالتىذا خىتبً داھىَطي ثوٌغبْ ضۇْ جۇڭطەْ خىتبٍغىال خبش 

رىتىذىٓ ادېّووراتىَە ثبٍرىغىٕي وۆتۈرۈپ چىمىپ خىتبٍالرٔي ِبٔجۇالرٔىڭ ئبش
ئەِّب ِبٔجۇ، ِوڭغۇي، تىجەت لبتبرىذىىي ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه . لۇتۇٌذۇرغبٔىذى

ھولۇلىٕىڭ ثبرٌىك ئبضبضٍىرىٕي خىتبٍالرغب تبرتتۇرۇپ لوٍغبْ ثىسگە ئوخػبظ 
خەٌمٍەر ضۇْ جوڭطەْ تىىٍىگەْ خىتبً دېّووراتىه تۈزۈِىٕىڭ تۆِۈر تبپىٕي 

گوِىٕذاڭ . ئبضتىذا ئېسىٍىػىە، تبرىخ ثېتىذىٓ ئۆچۈرۈٌۈغىە ِەھىۈَ لىٍىٕغبٔىذى
خىتبٍٍىرىٕىڭ تەرغىپ لىٍىػمبْ ِىٍٍىٌ دېّووراتىَە لبراغٍىرىّۇ ٔولۇي خىتبً 

ِىٍٍىتىگىال تەۋە دېّووراتىَە تۈزۈِي ئىذى؛ وېَىٓ ووِّۇٔىطت خىتبٍالر 
ئوتتۇرىغب چىمىپ ٍۀىال غۇ خىتبٍٍىرىٕىال ِۀپەتذار لىٍىذىغبْ ِبروطىسَ 
ِبٔب ثۇ . ٔەزەرىَىٍىرى ئبضبضىغب تىىٍۀگەْ دېّووراتىَە تۈزۈِىٕي ثەرپب لىٍىػتي

دېّەن، . دېگەْ ضۆزٔىڭ تۈپىي ِبھىَىتي“ جۇڭگوچە دېّووراتىه تۈزۈَ”
خەٌمىّىس ثبغمىالر تەرىپىذىٓ تىىٍۀگەْ ھەرلبٔذاق ثىر دېّووراتىه تۈزۈِذىٓ 
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ھەتتب ئۀە غۇ دېّووراتىَىٍەر تۈپەٍٍىذىٓ . لىٍچە ِۀپەئەت ئبالٌّبً وەٌّەوتە
ۋەتىٕىّىس توٌۇق ِۇٔمەرز لىٍىٕىپ، ِىٍٍەت ضۈپىتىذە ٍولۇتۇٌۇظ گىرداۋىغب 

ئۀذى ثۈگۈْ ٍېڭي ضەرگەرداْ خىتبً دېّووراتچىٍىرى ! وەٌتۈرۈٌّەوتە
ئوتتۇرىغب چىمىپ ئبغسىّىسغب ھەضەي تېّىتىػمب وىرىػّەوتە ۋە ٔۇرغۇْ ِۇضبپىر 

ئەِّب ثۇ ٍېڭي ! تەغىىالتٍىرىّىسِۇ ئۇالرٔىڭ ئبرلىطىذىٓ پبٍپبضالپ ٍۈرۈغّەوتە
دېّووراتىَىچي خىتبٍالرِۇ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىپىٕي 

ِىٍٍىٌ زۆرۈرىَەت ئەِەش، ووِّۇٔىسَ زۇٌۇِىغب ٍبوي لبٍطي ثىر ِۇضتەثىت 
ثۇ خەٌمٍەرٔىڭ ”تۈزۈِٕىڭ زۇٌۇِىغب لبرغي ِەججورىَەت دەپ ثۇرِىٍىػىپ، 

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىۋىذە ثوٌىػىٕي ھبزىرچە توغرا چۈغۈٔۈغىە ثوٌىذۇ؛ ئەِّب 
وەٌگۈضىذە ثىس ھولۇلٕي تبرتىپ ئبٌغىٕىّىسدا ثۇ خەٌمٍەرٔىڭ ثۇٔذاق ثىّۀە 

ئۇالرٔىڭ تۇرىۋاتمبْ )چۈٔىي ثىس . تەٌەپٍەردە ثوٌىػىغب لىٍچە ئورۇْ لبٌذۇرۇٌّبٍذۇ
تېخٕىىب ئۈضتۈٍٔۈگي ۋە ئىمتىطبدىٌ -ٍەرٌىرىذە ٔوپۇش، ثىٍىُ، پەْ
ئۇالرٔىڭ ثۇخىً تەٌەپٍەردە ثوٌىػىغب ئىّىبْ  (ئۈضتۈٍٔۈوٍىرىّىسگە تبٍىٕىپ

 دەپ تؤۇٌىۋاتمبْ ‘ئبق وۆڭۈي’ثۇ ضۆزٌەر ئىٕتبٍىٓ . دېَىػّەوتە“ لبٌذۇرِبٍّىس
لبچمۇْ دېّووراتچي خىتبٍالرٔىڭ دېَىػىۋاتمبٍٔىرى ثوٌۇپ، لبٌغبْ خىتبٍالر 

ئۇالرٔي ٍب لىرىپ تۈگىتىۋېتىع وېرەن، ٍب ! ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەت دېگەْ ٔېّە ئۇ”
“ !ثوٌّىطب لۇراي وۈچي ثىٍەْ ِەججۇرى خىتبٍالرغب ضىڭذۈرىۋېتىع غەرت

غۇڭب، ثۈگۈٔىي ھەرلبٔذاق ثىر دېّووراتىه خىتبً ئوتتۇرىغب چىمىپ ! دېَىػّەوتە
خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ لوٌىذا تۇرىۋاتمبْ ثىرلىطىُ ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرگە ”

دېگەْ “ لەتئىٌ تۈردە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇظ ئىختىَبرىٕي ثېرىّىس
ثۇٔىڭ ! تېسىپ ثوٌطىّۇ ئېغىسىذىٓ چىمىرىپ ثبلّىذى-ضۆزىٕي ثىرەر لېتىُ ئېسىپ

دەي ئەوطىچە، ئۇالر ثىسٔي ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبٍٍىرىغب ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن لبرغي 
چىمىػىّىس ئورٔىغب ووِّۇٔىطت ھۆوۈِىتىگە لبرغي تېٕچ پبئبٌىَەتٍەرٔي 

خىتبٍٕىڭ دېّووراتىَىٍىػىع ”خىتبٍٍىرى ثىٍەْ ثىرٌىػىپ لبٔبت ٍبٍذۇرۇپ، 
 . لب ئۈٔذەغّەوتە“ ضۈرئېتىٕي تېسٌىتىپ ثېرىػىە تۆھپە ٍبرىتىع

ئۇوىالردەن ِۇئبِىٍە -وەٌگۈضىذە ثىس ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرگە ھەلىمي ئبوب”
دېگىٕىذىٓ وۆرۈٔۈپ “ لىٍىّىس، ثبرٌىك ئىػالردا ضىٍەر ثىٍەْ زىچ ھەِىبرٌىػىّىس

ضىٍەر ِەڭگۈ ثىسدىٓ ئبٍرىالٌّبٍطىٍەر، ضىٍەرگە ِەڭگۈٌۈن ”تۇرىذىىي، 
 !دېگىٕىذىٓ ثبغمب ٔەرضە چىمّبٍذۇ“ ھۈوّىرأٍىك لىٍىّىس
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ئۇٔىڭ ئۈضتىگە دېّووراتىَىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ پرىٕطىپٍىرىذىٓ ثىرى غۇوي،  
. ثىر ثبظ ِىساْ لىٍىػىذۇر-ئبزچىٍىك وۆپچىٍىىىە لەتئىٌ ثوً ضۇٔۇغٕي ثىردىٓ

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ھەرلبٔذاق لوغۇِچە لبرارالرٔي چىمىرىػّىطۇْ، ھبِىٕي ثۇ ثبظ 
ٍۀي ثىر . پرىٕطىپ ئۈچۈْ ھەرلبٔذاق لبرارٌىرىٕي لەتئىٌ رەت لىٍىۋېتەٌەٍذۇ

خىتبً ِىٍٍىتىٕىڭ  –ٍېرىُ ِىٍَبرد وىػىٕىڭ لبرارىغب لەتئىٌ ثوً ضۇٔۇظ 
ثىسدىٓ وۈتىۋاتمبْ دېّووراتىه ِەٍذأي ثوٌۇپ، ثۇٔىڭ ِۀىطي خىتبً ِىٍٍىتي ۋە 

ئۇالر ثۇٔي ئبتبٌّىع ! خىتبً ِۀپەئەتىگە غەرتطىس ثوً ضۇٔۇظ دېّەوتۇر
ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه، وىػىٍىه ھولۇلالر ثىٍەْ گىرىُ لىٍىپ وۆرضىتىػىە ئۇرۇٔۇپ، 

خەٌمىّىس ئبرىطىذا رەھىّذىٍٍىه، ضېخىٍىه، خوغخوٍٍۇق، تېٕچٍىمپەرۋەرٌىه 
پۇچمبلٍىرىٕي خىتبً -تەرغىجبتٍىرىٕي وەڭ تبرلىتىپ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبرٌىك ثۇٌۇڭ

تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى ثىٍەْ ٌىك توغمۇزىۋېٍىپ تۇرۇپ، ئۈضتۈْ خىتبً 
وۆچّەْ ٔوپۇش ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، ھەرلبٔذاق ثبراۋەرٌىه 

ئبضبضىذىىي دېّووراتىه ضبٍالِالردا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئۈضتۈْ ئبۋازغب 
ئبز ضبٍٔىك ”ئەضٍىذە . ئېرىػىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ غبرائىتىٕي ٍبرىتىع ثوٌىذۇ

ھەتتب خەٌمىّىسٔي . دېگەْ ضۆزٔىڭ تىگىذىّۇ ثۇ ِۀب ٍبتّبلتب ئىذى“ ِىٍٍەت
ثىرىگە ضېٍىع، تەھذىت لىٍىع، پبرا ثېرىع، -لبٍّۇلتۇرۇظ، ئبٌذاظ، ثىر

ثبضتۇرۇظ غەوىٍٍىرى ثىٍەْ خىتبٍغب ئبۋاز ثەرگۈزۈپ، ۋەتىٕىّىسٔي ِەڭگۈٌۈن 
ھبٌىتىگە وەٌتۈرىۋېٍىػٕي ٍېڭي دېّووراتچي خىتبٍالر “ وىچىه خىتبً دۆٌىتي”

ئۆزٌىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ ضىَبضىتي لىٍىپ ثەٌگۈٌىػىذىغبٍٔىغىٕي ھبزىردىٓ تبرتىپال 
ھبٌجۇوي، ٍېڭي دېّووراتچي خىتبٍالر ھبوىّىَەت ثېػىغب . تەرغىپ لىٍىػّبلتب

چىمّبً تۇرۇپال، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ئبۋاي ھەرىىەت ثبغٍىۋېٍىپ، وەٌگۈضىذە 
غەرلىٌ تۈروىطتبٔذا خىتبً تەضىرى لبٌّىغبْ، ٍەرٌىه خەٌك ئۆزٌىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ 

لوغۇٔىٕي لۇرىۋاٌغبْ ۋەزىَەتٕي ثبرٌىممب وەٌتۈرىۋېٍىػىذىٓ، غۇٔىڭ ثىٍەْ 
غەرلىٌ تۈروىطتبٔىّىسغب خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕي ٍۆتىەظ، 

تبالڭ لىٍىع پۇرضىتىٕي لوٌذىٓ ثېرىپ -ثبٍٍىمٍىرىّىسٔي خبٌىغبٔچە ثۇالڭ
غۇ ضەۋەپتىٓ ثىرلىطىُ ٍېڭي دېّووراتچي ! لۇٍۇغىذىٓ جىذدى ئۀطىرەغّەوتە

دىۋىسىَىٍىرى، خىتبً ئبھبٌىطىذىٓ -غىّبٌي غىٕجبڭذا ثىڭتۋەْ لىطىُ”خىتبٍالر 
تەغىىٍٍۀگەْ ئۈضتۈْ ِىٍٍىٌ تەروىۋىّىس ثوٌغىٕي ئۈچۈْ، ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ِەٍٍي 
تېررورٌۇق ۋاضىتە لوٌالٔطۇْ، ِەٍٍي دېّووراتىه ضبٍالَ ئبرلىٍىك ثوٌطۇْ، غىّبٌذا 
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. ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىۋېٍىع ئېھتىّبٌٍىغي ِەڭگۈٌۈن ئبخىرالغتي
ئەِّب جۀۇثتب ثۇ خىً ئۈضتۈْ ٔوپۇش ٔىطپىتىّىسٔىڭ ٍبرىتىٍىػىغب ئىسچىً ضەي 
لبراپ وېٍىٕگەچىە، ئۇ ٍەردىىي خەٌك ھەِىػە زوراۋأٍىك ۋاضتىطي ثىٍەْ ۋەتەْ 

ئەگەر جۀوپمىّۇ جىذدى غەوىٍذە . ثىرٌىگىٕي پبرچىالغمب ئۇرۇٔۇپ وەٌّەوتە
ئبھبٌە وۆچۈرۈپ، ھەرخىً ضبٔبئەت راٍؤٍىرى ثەرپب لىٍىٕطب، ٍەرٌىه خەٌك 

ِەدۀىٌ ھبٍبت ثىٍەْ ئۇچۇراغمىٕىذىٓ وېَىٓ، ئۆز ِىٍٍىٌ داۋاٌىرى ئۈچۈْ 
ۋالىت ئبجرىتبٌّبً پۇي غېّي ثىٍەْ ثوٌۇپ وېتىپ، ِۇضتەلىٍٍىك داۋاٌىرىٕي 

ووِّۇٔىطتالرثۇ جەھەتتە غىّبٌذا ھەلىمەتۀّۇ جۇڭخۋا ! ... ئۇٔتۇپ وېتەتتي
ئەِّب جۀۇثتب ثۇ ھەلتە ئىسچىً . ِىٍٍىتىگە پبٍذىٍىك ئىػالرٔي لىٍىپ ثېرەٌىذى

دېگۀذەن ئىچىي ِۇالھىسىٍىرىٕي لىٍچە تەپ تبرتّبضتىٕال ..." ثوالٌّىذى، 
ثۇ ٍېمىٕمي ٍىٍالردا، ووِۇٔىطت )! تبرتىع لىٍىػّبلتب-ئبغىبرە ئېالْ لىٍىپ تبالظ

خىتبٍالر لەغمەرغىچە تبرتىٍغبْ تۆِۈر ٍوي لبتٕىػي ۋاضتىطي ئبرلىٍىك 
لبٍتب _ دېّوگراتچي خىتبٍالرٔىڭ ثۇ ئبرزۇٌىرىٕي ئىػمب ئبغۇرۇپ ثېرِەوتە 

ھەتتب ثىر لىطىُ دېّووراتچي خىتبٍالر ئبغىبرە ئوتتۇرىغب ضەورەپ  (رەتٍىگۈچىذىٓ
ثىس ٔېّە ئۈچۈْ ثۇ ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەت دېگەْ ٍبۋاٍىالردىٓ غۇٔچە ”چىمىپ، 

ئۀطىرەپ وېتىذىىۀّىس؟ ٔېّە ئۈچۈْ ئۇالردىٓ لورلۇپ وېتىذىىۀّىس؟ ٔېّە 
ثىس ... ئۈچۈْ ئۇالرغب غۇٔچە وۆپ ئېتىۋارچىٍىمالرٔي ضوغب لىٍىػىذىىۀّىس؟ 

لبچبٔغىچە ئۇالردىٓ لورلۇپ تىترەپ ئۇالرٔي ئەتىۋارالظ ضىَبضىتي ثىٍەْ ثورداپ 
ٍۈرىذىىۀّىس؟ ئۇالرٔي ِەججورالٍٍي، ثبضتۇراٍٍي، ئۇالرٔي تىٕىك تبرتبٌّبش 

لىٍىۋېتىع، ِىٍٍىٌ ئبالھىذىٍىگىٕي ِەڭگۈ ئۇٔتۇٌذۇرىۋېتىع ئۈچۈْ ثبرٌىك 
دەپ ِبلبٌىالر ئېالْ لىٍىػىپ، ِوتىذىً “ !چبرىالرٔي توٌۇق ئىػمب ضبالٍٍي

ثۇ خىً ! دېّووراتىه خىتبٍٍىرىٕي ِىٍٍىٌ تەضٍىّچىٍەر دەپ تۀمىت لىٍىػّبلتب
ِبلبٌىٍىرىذىٓ خىتبً ٍېڭي دېّووراتچىٍىرىٕىڭ ووِّۇٔىطتالردىٓ لىٍچىٍىىّۇ 

پەرق لىٍّبٍذىغبْ وەٌگۈضي تبجبۋۇزچىالر ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي توٌۇق وۆرضىتىپ 
ٍۀي خىتبً ٍېڭي دېّووراتچىٍىرى ئۆز ئىچىذە ٍولۇرلىذەن . ثەرِەوتە

غىٕجبڭذىىي ”ِۇٔبزىرىٍەرٔي لىٍىػمىٕي ثىٍەْ، وەٍٕىگە ئۆرۈٌۈپال ثىسگە لبرىتىپ 
خىتبٍٍىرىّىسٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي دېّووراتىَىگە تەغٕب ثوٌىۋاتمبْ 

وىػىٍەردۇر، غۇڭب ضىٍەر ئۇالر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىپ ووِّۇٔىطت تۈزۈِٕي 
ئبغذۇرۇپ تبغالغمب وۈچ چىمىرىع ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػىڭالر ئەڭ ئبلىالٔىٍىك ئىع 
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دەپ، ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ دۈغّىٕىّىسٔي “ ...لىٍغىٕىڭالر ھېطبپٍىٕىذۇ، 
غۇۋاالغتۇرۇظ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي خىتبً دېّووراتىه 

ھەرىىىتىٕىڭ ٍبردەِچي وۈچي لىٍىۋېٍىػمب ئۇرۇٔۇغّبلتب ۋە ثۇٔىڭغب ثىسٔىڭ 
 !ِۇھبجىر داھىٍَىرىّىسِۇ ۋاضتىٍىك لوغۇٌۇپ ثەرِەوتە

ثۈگۈٔىي وۈٔذىىي ثىسٔىڭ خىتبً دېّووراتچىٍىرىغب لوي ثېرىػىپ 
خەٌمىّىسٔي تېٕچ ھەرىىەتٍەرگە رىغجەتٍۀذۈرۈپ وېٍىۋاتمبْ وىػىٍىرىّىسٔىڭ 

ثۇ تۈردىىي دېّوورات . ئىػىٕىۋاتمبْ خىتبٍٍىرى ئۀە غۇ خىٍذىىي خىتبٍالردۇر
ھەۋەضىبرٌىرىّىس ئەٍٕي ۋالىتتب، ِىٍٍىٌ دۆٌەت لۇرۇغىّىسغب ئىسچىً لبرغي چىمىپ 

ضىٍەرٔىڭ توٌۇق ”وەٌگەْ ثۇرۇٔمي خىتبً دېّووراتىه ھۆوۈِىتىگە ٍبٌۋۇرۇپ، 
ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىۋىّىسدە ثوٌىػىّىسدىٓ خبپب ثوٌىذىغبٍٔىغىڭالرٔي ثىٍىّىس، غۇڭب 
ضىٍەردىٓ ئبٍرىٍّبضٍىك غەرتي ثىٍەْ، غەرلىٌ تۈروىطتبٔغب ٍېرىُ ِۇضتەلىٍٍىك 

ھولۇلىٕي  (ِۇضتەٍِىىە، ئبپتؤوِىَە)خبراوتېرىٕي ئبٌغبْ فىذىراتطىَە 
ثېرىػىڭالرٔي ئۆتۈٔۈپ لبٌىّىس، ئۇٔذاق لىٍّىغىٕىڭالردا خەٌمىّىس گېپىّىسٔي 

ئبڭٍىّبش ثوٌىۋېٍىپ، ضىٍەرگە زىَبْ ضبٌىذىغبْ لبٍٔىك وۈرەغٍەرگە وېتىپ 
دەپ ٍىگىرِە ٍىً ٍبٌۋۇرۇپّۇ خىتبً وبتتىۋاغٍىرىٕي “ ...لېٍىػي ِۇِىىٓ، 

ثۈگۈْ ثۇ . ئەٍۋەغىە وەٌتۈرەٌّىگەْ وىػىٍىرىّىسٔىڭ ئىسىٕي ثېطىپ ِبڭّبلتب
وىػىٍىرىّىس ثۇ ئبچچىك ضبۋالالرٔي ئۇٔتۇپ لېٍىػمبّٔىذۇ ٍبوي ئۇٔي ھېٍىّۇ توغرا 

ٍوي دەپ ئوٍٍىػبِذىغبٔذۇ؟ ثىسٔىڭ پېػمەدەَ دېّووراتچىٍىرىّىسٔىڭ 
: دېَىػىۀٍىرىگە ِبضالغمبْ ثۈگۈٔىي ئبتبٌّىع ٍېڭي دېّووراتچىٍىرىّىسِۇ

خەٌمىّىس ثىسٔىڭ توضمىٕىّىسغب ئۇٔىّبً لۇراٌٍىك وۈرەغتىٓ ئىجبرەت ضىٍەرگە ”
دېَىػىپ، “ ...زىَبْ ضبٌىذىغبْ خەتەرٌىه ٍوٌغب لبراپ ِېڭىػمب تىرىػّبلتب، 

خەٌمىّىسٔىڭ جبْ پىذاٌىك ثىٍەْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىگە ئبتٍىٕىع 
 !لىسغىٍٕىغىٕي خىتبٍٍىرىغب داتٍىػىپ ٍۈرِەوتە

ٍۇلىرىذا تەوىتٍەپ ئۆتىىٕىّىسدەن، دېّووراتىَىٕىڭ ئەڭ تۈپىي 
پرىٕطىپٍىرىذىٓ ثىرى غۇوي، وۆپ ضبٍٔىمٕىڭ لبٔۇٍٔۇق ثوٌۇظ ِۀتىمىطىگە 

ۋەتىٕىّىسدە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئوِۇِىٌ ٔوپۇش . غەرتطىس ثوً ضۇٔۇغتۇر
ئىچىذە ِۇتٍەق ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىۋاٌغبْ وۈٍٔىرىذە، ثبرٌىك ِەِۇرىٌ، 

پەْ ضبھەٌىرى ثوٍىچە ھبزىرتىٕال -ئىمتىطبدىٌ، ضىَبضىٌ، ئەضىىرىٌ، ئىٍىُ
ِۇتٍەق زوِىگەرٌىه ئورۇٔغب ئېرىػىۋاٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ٍوي لوٍۇغٕي 
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ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، . ثۈگۈٔىي دېّووراتىَە ھېطبپٍىٕىذۇ_ تەرغىپ لىٍىع 
ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي دېّووراتىَە ئۇضۇٌىذا تېٕچ ئەروىٍٕىىىە ئېرىػتۈرۈغٕي 

تەرغىپ لىٍىع ھەرىىىتىّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەتىٕىّىسدە ضبلالپ لېٍىػمب 
ئۇ ھبٌذا دېّووراتىَە . ئۇرۇٔۇغٕىڭ غەوٍي ئۆزگەرگەْ ثبغمىچە ئىپبدىٍىٕىػىذۇر

ثبٍرىغىٕي وۆتۈرۈپ چىمىپ ئبتبٌّىع ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ 
غوغۇٌٍىٕىۋاتىّەْ دېگۈچىٍەرٔىّۇ ٔۆۋەتتىىي تەضٍىّچىٍەرٔىڭ ٍۀە ثىر خىً 

ۋەتۀگە _ تەضٍىّچىٍىه دېّەن ! غەوىٍذە ئىپبدىٍىٕىػي دەپ لبرىػىّىس غەرت
 !خبئىٍٕىك ثوٌىذۇ

ٍۀي ئىّپورت _ ھبٌجۇوي، ثىسٔىڭ خەٌمىّىس خىتبً دېّووراتىَىطىگە 
لىٍىٕغبْ دېّووراتىَىگە ئەِەش، ثەٌىي ئۆزىٕىڭ ِىٍٍىٌ ئىطتىگىٕي ئەوىص 

ئەتتۈرەٌەٍذىغبْ، ِىٍٍىٌ ِۀپەئەتٍىرىٕىڭ ھىّبٍىطي ئبضبضىغب ثەرپب لىٍىٕغبْ 
غەرلىٌ – ِىٍٍىٌ دېّووراتىَە . ئۆزىگە خبش ِىٍٍىٌ دېّووراتىَىگە ِۇھتبجذۇر

تۈروىطتبْ خەٌمىٕي لەتئىٌ تۈردە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً دۆٌىتي ۋاضتىطي ئبرلىٍىك 
دۇَٔب ضەھٕىطىگە ئېٍىپ چىمىپ، ثبرٌىك ھۆر دۇَٔب ِىٍٍەتٍىرى لبتبرىذا ئورۇْ 

ثۇ ! ثىس ئبرزۇ لىٍغبْ دېّووراتىَە_ ِبٔب ثۇ . ئبٌذۇرۇغٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىذۇ
ھېچجىر زاِبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك _ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، دېّووراتىَە 

ئۇ پەلەتال ِۇضتەلىً ِىٍٍىٌ دۆٌىتىّىسٔىڭ . وۈرىػىّىسٔىڭ ئۇضۇٌي ثوالٌّبٍذۇ
غۇڭب، دېّووراتىَە تبالظ تبرتىػي پەلەت . ضىَبضىٌ تۈزۈِىال ثوالالٍذۇ، خبالش

ِۇضتەلىً ِىٍٍىٌ دۆٌىتىّىس لۇرۇٌغبٔذىٓ وېَىٕال تىٍغب ئېٍىٕىذىغبْ ثىر ضىَبضىٌ 
ِۇضتەٍِىىە ھبٌذا تۇرۇپ دېّووراتىَە تەٌەپ لىٍىّىس . تبٌالظ ھبدىطىطىذۇر

دەٍذىىۀّىس، ِۇتٍەق تۈردە ثىر ٍېرىُ ِىٍَبرد خىتبً ِۀپەتي ئبضبضىذا ثىسگە 
ئۇٔذاق . ئىٍتىپبت لىٍىٕغبْ دەرىجىذىال دېّووراتىَەگە ئېرىػەٌىػىّىس ِۇِىىٓ

 ٔي ئبٌذىٕمي غەرت ‘ِىٍٍىٌ ِۀپەئەتٍىرى’ثوٌّبً، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 
لىٍىػٕي ئبضبش لىٍىذىغبْ ثۈگۈٔىي ٍبوي ثۇٔذىٓ وېَىٕىي ھەرلبٔذاق 

ِۇضتەٍِىىە تۈزۈِي ئبضتىذا، ِىٍٍىٌ دېّووراتىه ِۀپەئەتىّىسٔي وىچىىىىٕە 
ثوٌطىّۇ تىٍغب ئبٌىّىس دەٍذىىۀّىس، ثۇ  ئۇرۇٔۇغىّىس ِۇتٍەق تۈردە خىتبً 

. تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ زىَىٕىغب ٍوي لوٍۇغٕي تەٌەپ لىٍىع ثوٌۇپ روً ثېرىذۇ
دەرۋەلە، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثەزى زۆرۈرىَىتي ثوٌّىغبْ، غۇٔىڭذەن ئۇالر 

ئۈچۈْ ثىھۇدە ثبظ ئبغرىمي تېپىپ ثېرىذىغبْ ثەزى ضۈروۈٌۈغٍەرٔىڭ ئوتتۇرىغب 



 472 

چىمىػىذىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ، خەٌمىّىسگە لىطّۀٍىىتە ثەزى دېّووراتىه 
ئەِّب ثۇ تۈردىىي ٍوي لوٍۇغالر . ھەلٍىرىٕي ثېرىػىىّۇ ِەججۇر لېٍىػي ِۇلەررەر

ٍىپٕي ئۇزۇْ لوٍىۋېتىپ ثېٍىمٕىڭ چوڭىٕي تۇتۇغٕي ِەلطەت لىٍىذىغبٍٔىمىغب 
ٍۀي، ِەٌۇَ ثىر داڭٍىك . ئوخػبظ، وۆرۈٔۈغتىىىال ٍوي لوٍۇظ ثوٌۇپ لبٌىذۇ

پېػمەدەَ ِبتىّبتىىچىّىسٔىڭ تىٍي ثىٍەْ ئوثرازالغتۇرۇپ دېگىٕىّىسدە، 
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِۇضتەٍِىىە لىَبپىتىٕىڭ تېٕچ داۋاٍِىػىپ ثېرىػىٕي ثىر 
وەضىرٔىڭ لىّّىتي دەپ لبرىغىٕىّىسدا، ئۇ ھبٌذا، ثۇ وەضىرٔىڭ ضۈرىتي 
خىتبٍالرٔىڭ دېّووراتىه ھەلمىٕي وۆرضىتىپ ثەرضە، ِەخرىجي ِىٍٍىٌ 

دېّووراتىَىّىسٔىڭ لىّّىتىٕي ئىپبدىٍىگىٕىگە ئوخػبظ، ِەخرەج چوڭبٍطب 
وەضىرٔىڭ لىّّىتي وىچىىٍەپ، ضبرەت چوڭبٍطب وەضىرٔىڭ لىّّىتي چوڭالپ 

ئەِّب ثۇ وەضىرٔي لىّّەتىە ئېرىػتۈرىّەْ دەٍذىىەْ، ِۇتٍەق تۈردە . ثبرىذۇ
غۇٔىڭذەن ثۇ وەضىرٔىڭ لىّّىتىٕي . ِەخرىجىٕي ٔۆٌذىٓ چوڭ تۇتىػي وېرەن

چوڭ تۇتىّەْ دەٍذىىەْ، ِۇتٍەق تۈردە ضۈرىتىٕي چەوطىس چوڭبٍتىػمب، 
 . ِەخرىجىٕي چەوطىس وىچىه تۇتۇغمب تىرىػىع وېرەن

ثۇ ٔۇلتىغب وەٌگۀذە ِۇضتەٍِىىە دېگەْ ثۇ ھبدىطىٕىڭ ِبھىَىتىگە دىممەت 
لىٍىپ ثېمىػىّىس زۆرۈرِۇ لبٔذاق؟ ٍۀي ِۇضتەٍِىىە دېگەْ ٔېّە؟ ثۇ ئبتبٌغۇدىٓ، 
ٍېمىٕمي تبرىختىٓ ثۇٍبْ ثېَىػٕي ِەلطەت لىٍغبْ ثىرلىطىُ وىچىه ٍبوي ئبدىّي 

غبالڭ زوِىگەر ئەٌٍەرٔىڭ ثبغمب دۆٌەتٍەرٔي تىسگىٕي ئبضتىغب ئېٍىپ ئىػٍىتىػي 
ئۇ ھبٌذا، ۋەتىٕىّىسٔي لىرىك . دېگۀگە ِبئىً ثىر ئۇلۇَ چىمىذىغبٔذەن لىٍىذۇ

تولمۇزىٕچي ٍىٍىٕىڭ ئبٌذىذا ِۇضتەٍِىىە ھبٌىتىذە ئىذى دېَىػىە ثوٌّبضّۇ؟ ئەڭ 
وېچىىتۈرگىٕىّىسدىّۇ ئەٌٍىه ضەوىىسىٕچي ٍىٍىذىٓ ثۇرۇٔمي ۋەزىَىتىّىس 

ئەِّب غۇٔذىٓ ئېتىۋارەْ، ۋەتىٕىّىس . ِۇضتەٍِىىە ھبٌىتىٕي ئىپبدىٍىگەْ ثوٌىذۇ
ثىس ثۈگۈْ ِۇضتەٍِىىە ئەِەش، . خىتبً ٍۇرتي لىٍىٕىع ئۈچۈْ ثېطىۋېٍىّٕبلتب
ٍۀي، ثىسٔىڭ ثۈگۈٔىي . ۋەتىٕىٕي خىتبٍالر ٍۇتىۋېٍىۋاتمبْ ثىر خەٌمّىس

ھبٌىتىّىسٔي ھىتٍېر گېرِبٔىَىطىٕىڭ ٍۇتىۋاٌغبْ غەرثي پوٌػبٔىڭ ۋەزىَىتىگە 
ئۇٔذالتب، ثىسدە ِۇضتەٍِىىە ئەٌٍەرگە خبش دېّووراتىَىّۇ . ئوخػۇتۇظ ِۇِىىٓ

 .  ِەۋجۇتٍۇق غەرتٍىرىٕي ٍولىتىپ ثېرىۋاتمبْ ثوٌىذۇ
ثىس ٍۀە ثىر لىطىُ وىػىٍىرىّىسٔىڭ تبرلىتىپ ٍۈرگەْ ِىٍٍىتىّىسگە 

: ھبلبرەتٍىه پەش وۆرۈدىغبْ ثىر پەتىۋاضىٕىّۇ تىٍغب ئېٍىپ ئۈتىػىّىس وېرەن
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ثىرٌەغىەْ دۆٌەتٍەر تەغىىالتىٕىڭ ثىر ٍوغۇرۇْ لبرارىذا ئۆزىٕي ِۇضتەلىً 
ضوراظ ئىمتىذارى ثوٌّىغبْ ٍبوي ثۇٔذاق ئىمتىذارىٕي ٍولبتمبْ ِىٍٍەتٍەرگە 

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇغىغب ٍوي لوٍّبٍذىىەْ، چۈٔىي، ثۇٔذاق 
ئىمتىذارضىس ِىٍٍەتٍەر ِۇضتەلىً ثوٌىۋاٌغبٔذىٓ وېَىٓ دۇَٔب تېٕچٍىمىغب ثبال ثوٌۇپ 

غۇ ضەۋەپتىٓ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ! لبٌىذىغبٍٔىغىذىٓ ئۀطىرىػىذىىەْ
 ! ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپٍىرىگە دۇَٔب چوڭٍىرى لۇالق ضبٌّبٍۋاتمبّٔىع

ثۇ، ضېپي ئۆزىذىٓ ئىرلچي ثىر وۆز لبراظ ثوٌۇپ، خەٌمىّىسٔي ثۇٔذاق دەپ 
ئۇٔذالتب، ضىٍەر ثېرىپ غۇ ة : لبراٍذىغبٔالردىٓ غۇٔي تەٌەپ لىٍىػمب توغرا وېٍىذۇ

“ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِۇضتەلىً ٍبغىَبٌىغىذەن ئەلٍي ٍوق”د ت ٍبوي ئب ق ظ دىٓ 
ثۇٔذاق لبراغتىىي وىػىٍىرىّىس ! دېگەْ دىئبگٕوزدىٓ ثىرٔي لوٍذۇرۇپ وېٍىڭالر

 !ثىٍەْ زاوؤالغمىچىٍىگي ٍوق
ثىس ثۇ ٍەردە وىػىٍىه ھولۇق ِەضىٍىطىّۇ خەٌمىّىسٔىڭ ِېڭىطىٕي لوچۇپ 

. وېٍىۋاتمبْ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثىرى ئىىۀٍىىىٕي تەوىتٍەپ ئۆتۈغىّىس وېرەن
وىػىٍىه ھولۇق ِەضىٍىطىّۇ خۇددى دېّووراتىَە ِەضىٍىطىگە ئوخػبغال ِىٍٍىٌ 

ئبٍرىّىچىٍىمالرٔي تؤۇِبٍذىغبْ ھەِذە ِۇئەٍَەْ ثىر ئىجتىّبئىٌ تۈزۈِٕىڭ 
غۇڭب، . تەروىۋى لىطّي ثوٌۇپ ٔبِبٍبْ ثوالالٍذىغبْ لوغۇِچە ضىَبضىٌ تۈزۈِذۇر

ثۇ ِەضىٍىّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇپ، ِۇضتەلىً ِىٍٍىٌ دۆٌىتىّىس 
لۇرۇٌغبٔذىٓ وېَىٕال لبرارالغتۇرۇغمب ثوٌىذىغبْ ئىجتىّبئىٌ تۈزۈَ تەٌىپىگە لبراپ 

ئبٔذىٓ ئوتتۇرىغب چىمىذىغبْ ِەضىٍە ثوٌغبچمب، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ِۇضتەٍِىىە غبرائىت ئبضتىذا ثۇ ِەضىٍىٕي . ھەرىىىتىّىسٔىڭ چبرىطي ثوالٌّبٍذۇ

تەوىتٍەظ، ثىسٔي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ِەڭگۈ لۇي ثوٌۇغىّىسٔي تەرغىپ 
ٍۀي، وىػىٍىه ھولۇق پرىٕطىپٍىرى . لىٍىذىغبْ ٔەرضىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇ

ِىٍٍەت، دۆٌەت چەوٍىّىطىگە ئۇچۇرىّىغبْ ئبضبضتب، ِۇئەٍَەْ ثىر تۇپرالتب 
ٍبغبۋاتمبْ وىػىٍەرٔي تەڭ ثبراۋەرٌىه وۆزى ثىٍەْ لبراغٕي تەرغىپ لىٍىذىغبْ 

ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىّۇ ئبدەَ، ئۇالرِۇ ثۇ تۇپرالالردا ”ثوٌغبچمب، 
ھولۇلالردىٓ ئىمتىذارىغب لبراپ -ئىمتىذارىغب لبراپ ئبدەِذەن ٍبغىػي، ثبرٌىك ھەق

ئبٌذىٕمي غەرت “ غەرتطىس  پبٍذىٍىٕبٌىػي لەتئىٌ وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىٕىػي
ثۇِۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسٔي ِەڭگۈ ثېطىپ ٍېتىػىٕي . لىٍىٕىذۇ

ثۇٔىڭ . لبٔۇٔالغتۇرۇغمب ٍبردەِچي ثوٌغبٍٔىمٕىڭ ثىرخىً ثبغمىچە وۆرۈٔۈغىذۇر
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 .ئبلىۋىتي ئوخػبغال ۋەتۀگە خبئىٍٕىك لىٍغبٍٔىك ثىٍەْ تەڭ ِۀىگە وېٍىذۇ
ئەضٍىذە وىػىٍىه ھولۇق ِەضىٍىطي ئىجتىّبئىٌ تۈزۈِٕي ئۆزگەرتىع ٍبوي 
ئىطالھبت لىٍىػٕي تەغەثجۇش لىٍىع ٍۈزىطىذىٓ تۇٔجي لېتىُ فرأطىَىذە ٍەتتي 

وىػىٍىه »ز ئىچىگە ئبٌغبْ ۆِبددىٍىك وىػىٍىه ھولۇق خىتبپٕبِىطىٕي ئ
ٔبِىذىىي وىتبثچە ھبٌىتىذە ئوْ ضەوىىسىٕچي ئەضىرٔىڭ ئوتتۇرٌىرىذا « ھولۇق

ئەٍٕي ۋالىتالردا . ٍبۋرۇپبٌىمالرغب رەضّي تؤۇتۇغمب ثبغالٔغبْ ثىر چۈغۀچە ئىذى
فرأطىَە فىۇداي لبٌذۇق ھۆوۈِىتىٕي ئۆز خەٌمىگە ئىٕطبٔذەن ٍبغبغٕىڭ 

ئىجتىّبئىٌ ِۇھىتىٕي ٍبرىتىپ ثېرىػىە ِەججۇر لىٍىع ضۈپىتىذە ئوتتۇرىغب 
لوٍۇٌغبْ ثوٌطىّۇ، فرأطىَە فىۇداي ھۆوۈِىتىٕىڭ لبتتىك چەوٍىػي ثىٍەْ ئېالْ 

لىٍىّٕىغبْ ثۇ وىتبة، وىػىٍىه ھولۇق ِەضىٍىطىٕي خەٌمئبراالغتۇرۇظ ثەدىٍىگە 
ضىرتتىٓ ثېطىُ پەٍذا لىٍىع ِەلطىذىذە ئبِېرىىىٕىڭ تۇٔجي پىرېسدېٕتي 
ۋاغېٕگتؤغب ضوغبت لىٍىٕىع ۋاضتىطي ثىٍەْ ئب ق ظ دا ئېالْ لىٍىٕىع 

 .پۇرضىتىگە ئېرىػەٌىگەْ ئىذى
 جبِبئەتي وىػىٍىه ھولۇق تەٌىّبتٍىرى ثىٍەْ ‘ِەدۀىٌ دۇَٔب’ٍۀي، 

ثۇٔذىٓ ئىىىي ئەضىردىٓ ئبرتۇق ۋالىت ئبۋاٌال تؤۇغۇغمب ثبغٍىغبْ ثوٌطىّۇ، 
تبوي ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىغىچە تۈزۈگىرەن ثىرەر تەضىر لوزغىَبٌّىغبْ ئبجىس 

ثەزى ئىطالَ تەتمىمبتچىٍىرىٕىڭ ھۆوّىگە )تەٌىّبتالردىٓ ثىرى ئىذى 
ئبضبضالٔغىٕىّىسدا، ِۇھەِّەد پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ داڭٍىك ٔوتۇلٍىرىذىٓ ثىرى 

وىػىٍىه ھولۇق ’ِۇ ئەڭ ِۇوەِّەي « ۋىذاٌىػىع خۇتجىطي»ثوٌغبْ 
ئەپطۇضىي ثىس ثۇ تەٌىّبتالرٔىڭ ثۇ خىً . ثوالالٍذۇ دېَىع ِۇِىىٓ‘ خىتبپٕبِىطي

ئبدەَ ِبھىَىتىٕي تەتمىك . (!ِەزِؤىذىٓ ھبزىرغىچە ثىخەۋەر ثوٌۇپ وەٌّەوتىّىس
فرېۇدٔىڭ رىمبثەتچي ۋاضتىٍىك غبگىرتٍىرىذىٓ . لىٍىع ثىٍەْ داڭ چىمبرغبْ ش

ِبضٍوۋ، ئىٕطبٔذىىي تەثىئي ئېھتىَبجالرٔي تەتمىك لىٍىپ لبتبرغب . ثوٌغبْ ئب
تىسىپ، ئىٕطبْ ئوغٍىٕىڭ لبتالٍِىك تۈپىي ئېھتىَبج ٔەزىرىَىطىٕي ئوتتۇرىغب 

لوٍۇپ، وىػىٍىه ھولۇق ِەضىٍىطىٕي ئىٍّىٌ ٔەزىرىَىٍەر ثىٍەْ 
دەپ داڭ “ ئۈچىٕچي ئىذىَىۋى دوٌمۇْ”ِۇوەِّەٌٍەغتۈرۈپ، ثىر ِەزگىً 

چىمبرغبْ ھەرىىەت ھبٌىتىگە ئبٍالٔذۇرۇغمب تىرىػىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، دۇَٔبدا 
خېٍي ئۇزۇْ ۋالىتالردىٓ ثۇٍبْ وىػىٍىه ھولۇلٕي رەضّي ئېتىراپ لىٍىػمب 

ھەتتب وىػىٍىه . پېتىٕبالٍذىغبْ تۈزۈگىرەن ثىرەر دۆٌەت چىمىپ ثبلّىذى
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ھېطبپٍىٕىۋاتمبْ ئبِېرىىىذىّۇ تب ٍەتّىػىٕچي ٍىٍالرغىچە ‘ ئبتىطي’ھولۇلٕىڭ 
ھبزىرِۇ ھەرلبٔچە ئىٍغبر دەپ . ۋەھػي ئېرىمچىٍىك داۋاٍِىػىپ وەٌگۀىذى

 دۆٌەتٍەردە ٍۀىال ئېرلچىٍىك، ِىٍٍەتچىٍىه، دىٕىٌ ‘ِەدۀىَەتٍىه’تؤۇٌغبْ 
ئىػٍىرى ... دۈغّۀٍىه، ٔبدأالرٔي، ئبجىسالرٔي ۋە ٔبِىراتالرٔي خبرالظ، 

گەرچە ثۈگۈْ . لبٔۇٍٔۇق ٍبوي ٍوغۇرۇْ غەوىٍٍەردە داۋاٍِىػىپ وەٌّەوتە
ثىرلىطىُ ئەٌٍەر وىػىٍىه ھولۇلمب ئبالھىذە ئېتىۋار لىٍىذىغبْ لىَبپەتٍەرٔي 

ئىپبدىٍەغىۀذەن لىٍطىّۇ، ئەِّب ٍۀىال ئۀە غۇ ئەٌٍەرٔىڭ لبپ ِەروەزٌىرىذە 
ثوغٕبق ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ، ووضوۋا ئبٌجبٍٔىرىٕىڭ ۋە چېچۀٍەرٔىڭ، پەٌەضتىٓ 

ئەرەپٍىرىٕىڭ، ئىرالٍىمالرٔىڭ، ئبفغبْ ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ، وەغّىر 
ۋەھػىَبٔىٍىك ثىٍەْ ئەڭ ئىٍغبر دەپ تؤۇٌغبْ ئەٌٍەر ... ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ، 

ھۆوۈِەتٍىرى ۋە ئۇالرٔىڭ ھەرثي وۈچٍىرى تەرىپىذىٓ ئەڭ زاِبٔىۋى ئۇرۇظ 
لۇراٌٍىرى ثىٍەْ لىرغىٓ لىٍىٕىۋاتمبٍٔىغي، وىػىٍىه ھولۇق ِەضىٍىطىٕىڭّۇ 

دۇَٔبدا تېخي ئورتبق ثىر چۈغۀچە ھبٌىتىگە وېٍىػتىٓ ثەوال ٍىرالتب تۇرغبٍٔىغىٕي 
ٍۀي، ثۈگۈٔىي دۇَٔبدا وىػىٍىه ھولۇق ِەضىٍىطىٕىڭ . وبرۈۋېٍىع ِۇِىىٓ

ٍۀىال دىٕىٌ، ِىٍٍىٌ، ضىَبضىٌ، ئىمتىطبدىٌ، ئىٍّىٌ، ھەرثي ۋە ئېرلي تۈضٍەرگە 
 . ثېمىٕىذىغبْ ھبٌەتتە تۇرغبٍٔىغىٕي ئۇچۇق وۆرۈپ ئبالالٍّىس

ئۀە غۇٔذاق ھبٌذا تۇرىۋاتمبْ ثىر چۈغۀچىٕي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ خىسِەت لىٍذۇرىّەْ دېَىع، ٍۀە وېٍىپ پۈتىۈي تبرىخي 

ثوٍىچە وىػىٍىه ھولۇق دېگۀگە ِبئىً ھەرلبٔذاق لبراغالرٔي ئبجبٍىپ 
غەٌىتىٍىه ھېص لىٍىذىغبْ، ئۆٌگەْ ئبدەَ تۇرِبق، چبال تۇغۇٌغبْ ثبٌىٍىرىٕىّۇ 

لورۇپ ٍەۋىتىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ وىػىٍىه ھولۇق پىرىٕطىپٍىرىغب 
تبٍىٕىپ تېٕچ ِۇضتەلىٍٍىمٕي ٍبوي لبٔذالتۇر ثىرەر ھۆرٌۈوٕي ئبالالٍّەْ دەپ 

غب ئبپىرىپ لوٍۇغمب تىگىػٍىه وىػىٍەر “ تۆتىٕچي دوختۇرخبٔب”ئىػۀگۈچىٍەرٔي 
 !دەپ گۇِبْ لىٍّبلتىٓ ثبغمب چبرىّىس ٍوق

خوظ، تەڭ ثبراۋەرٌىه ِەضىٍىطىچۇ؟ ٍۀي ثىسٔىڭ ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس 
ثۇ تەڭٍىه . خىتبٍالر ثىٍەْ ھەر جەھەتتە تەڭ ثبراۋەر ثوٌۇغٕي تەٌەپ لىٍىػىذۇ

لبٔذاق ئىپبدىٍىٕىػي وېرەن؟ ھەر ئىىىي ِىٍٍەتٕىڭ ٔوپۇش ضبٔىغب لبراپ 
ٍىٍي خىتبً ثىٍەْ ٍەرٌىه ٔىطجىتي ثىرگە -45تەڭٍىه تەٌەپ لىٍىع ثوٌغىٕىذا، 

غۇڭب ۋەتىٕىّىسدىىي ِۀپەئەتٍەرٔىڭ ٍۈزدە تولطەْ تولمۇزى . ٍۈز ئىذى
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ئەِّب خىتبً . ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ِۀپەتذار ثوٌىذىغبْ تەۋەضىذە تۇرىػي وېرەن ئىذى
ٔوپۇضي ثۈگۈٔگە وەٌگىچە ٔەچچە ٍۈز ھەضطە وۆپىَىپ ٍەرٌىىٍەر ثىٍەْ ٔىطجىتي 

 لىطّي ٍەرٌىىٍەرگە تەۋە 50تەڭٍىػىپ لبٌّبلتب، ٍۀي ِۀپەتذارٌىمٕىڭ ٍۈزدە 
ثوٌۇغمب وبِبٍتىٍىػي وىرەوّۇ؟ وەٌگۈضىذى ٍەرٌىىٍەر خىتبٍٕىڭ ئؤذا ثىرىگە 

چۈغۈپ لبٌغىٕىذىچۇ؟ پۈتۈْ ثىٍىُ ِۀجەضي خىتبٍچە ثىٍەْ ِؤوپوٌىَە لىٍىٕغبْ 
ثىر ئەھۋاٌذا، ضەۋىَىذىىي تەڭٍىه لبٔذاق ئىػمب ئبغۇرىٍىػي وېرەن؟ ثۇٔىڭغب 
ئوخػىغبْ ٔۇرغۇْ ِەدۀىَەت ھبدىطىٍىرىذىىي تەڭٍىه لبٔذاق ئىپبدىٍىٕىػي 
الزىُ؟ خىتبً تۇپرالٍىرىذا ثىسٌەرٔىڭ تەڭٍىه تەٌىۋىّىس لبٔذاق ثوٌىػي وېرەن؟ 
چۇٔىي خىتبٍالر ثىسٔىڭ ۋەتىٕىّىسدە ئەروىٓ پبئبٌىَەت لىالٌىغبْ ئىىەْ، ثىسِۇ 

ئۇالرٔىڭىىذە تەڭ ھولۇلمب ئىگە ثوٌىػىّىس وېرەن ئەِەضّۇ؟ 
ثۇ ھەلتە ثۇٔچە وۆپ گەپ ضېتىػٕىڭ ھبجىتي ٍوق، ِېٕىڭ ۋەتىٕىّذە ٍبتالر 

ثۇ ِېٕىڭ ۋەتىٕىُ، خىتبٍٕىڭ لىٍچە ھەلمي ! ثبراۋەرٌىه ٔىّە لىٍطۇْ-ثىٍەْ تەڭ
ثبراۋەرٌىه ئبضبضىذىىي ِىٍٍىٌ ضىَبضەت دىگەْ ِەضىٍە -دىّەن، تەڭ! ٍوق

ثبراۋەرٌىىٕىڭ -تەڭ_ ۋەتۀٕي خىتبٍغب ثېرىۋېتىع . ئەِەٌىَەتتە ِەۋجۇت ئەِەش
!   ثىر ئبٌذىٕمي غەرتي-ۋەتىٕىّىسدىىي ثىردىٓ

ثۇ ٍەردە ِۇھىت ثۇٌغۇٔۇغالر ھەلمىذە غىىبٍەتٍەرٔىّۇ ِىٍٍەتٕي لۇتمۇزۇظ 
ئۈچۈْ خىسِەت لىٍذۇرۇغمب ثوٌىذۇ دەپ ئىػۀگۈچىٍەرٔي ثبھبالپ ۋالىت زاٍب 
لىٍّبً، ئۇٔذالالرٔي ۋەتۀپەرۋەرٌەر تىسىٍّىىىذىٓ لەتئىٌ چىمىرىپ تبغالغال 

ئەگەر ثۇٔذالالر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈٍٔىرىّىسٔي وۆرەٌىگىذەن . وېرەن
ٍبغىَبٌىطب ھەِذە غۇ چبلمىچە ئىٍغبر ۋە وۈچٍۈن ئەٌٍەرٔىڭ لوٌي ثىٍەْ 

ثۇٌغىٕىۋاتمبْ ٍەر غبرى ِۇھىتي لۇتمۇزۇغمب ثوٌىذىغبْ دەرىجىذە ضبلٍىٕىپ 
تۇال پبٍذىطي -تۇراٌىغىٕىذا، ئۇالرٔي غۇ چبغذا ثىرەر ئىػخبٔب ثېرىپ ئىػٍەتطە ئبز

 .ثىٍّىذۇق-تېگىپ لبالرِۇ
ثۇ ٍەرگە وەٌگۀذە، ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا تېٕچٍىمچي ئەلىذىگە ئىگە 

پبت ئوتتۇرىغب چىمىپ لبٌىذىغبْ -وىػىٍىرىّىس ئبرىطىذا غۇئبر ھبٌىتىذە پبت
تۇرأچىٍىك، پبْ تۈروچىٍىه، پبْ ئىطالِچىٍىك ئۇلۇٍِىرى ھەلمىذىّۇ 

 :ِەٍذأىّىسٔي ئېٕىمٍىۋېٍىػمب ِەججورِىس
ثىس ثۇ وىتبۋىّىسدا ثۇ تۈردىىي ئەلىذىٍەرٔي ھەرىىەت ئىذىَىطي 

ئۇٔذالتب، ثۇ تۈردىىي ئەلىذىٍەر خبتب . لىٍىۋېٍىػٕىّۇ تۀمىتٍەپ ئۆتىّىس



 477 

ئەگەر تۈرن دۇَٔبضي . ئەلىذىٍەرِىذى؟ ٍبق، ئۇٔذاق دېَىػىە ھەلمىّىس ٍوق
غبِبْ -ثۇدىطىت-ِۇضۇٌّبْ تۈروٍەرٔي ئبضبش لىٍىذىغبْ، ٍبوي ِۇضۇٌّبْ

دىٕىگە ئېتىمبت لىٍىذىغبْ ثبرٌىك تۈروي تىٍٍىك تۇراْ خەٌمٍىرىٕي ئىمتىطبدىٌ، 
لبتبرٌىك ضبھەٌەر ثوٍىچە ئورتبق ... ِەدۀىٌ،ئىٍّىٌ، دېپٍوِبتىَە، ثىخەتەرٌىه، 

ھەِىبرٌىػىپ ھەرىىەت لىٍىذىغبْ ئىمتىطبدى، ِەدۀىٌ ٍبوي دېپٍوِبتىه گەۋدە 
ھبٌىتىگە وەٌتۈرەٌىگىٕىّىسدە، خۇددى ئبٔگىٍو ضبوطؤالردەن، ئىطالۋىَبٔالردەن، 

ئىطىبٔذىٕبۋىَىٍىىٍەردەن تۈرن ٍبوي تۇراْ ئورتبق گەۋدىطىٕي 
غەوىٍٍۀذۈرەٌىگىٕىّىسدە، ھەر جەھەتتىٓ تەرەلمىٌ لىٍغبْ لۇدرەتٍىه دۇَٔبۋىٌ 

ثۇ ھەلتە تەتمبتالر . گەۋدە ھبٌىتىگە وىٍەٌىػىّىسدىٓ لىٍچە گۇِبْ لىٍّبٍّىس
ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ ثەزى تۈروۈٌوگالر، تۈرن ٍبوي تۇرأٍىمالر ئۀە غۇٔذاق ثىر 

گەۋدە ھبٌىتىگە وەٌّەً تۇرۇپ وەٌگۈضىذىىي ِەۋجۇدىَىتىگە وبپبٌەتٍىه 
تۈرن لەۋىٍّىرىٕىڭ ٔۇرغۇْ -ئەپطۇضىي، تۇراْ. لىالٌّبٍذۇ دەپ ِۆٌچەرٌەغّەوتە

لىطّي رۇضطىَە تەضىرىذە ثۇٌغىٕىپ وەتىەْ، ٍۀە ثىر لىطّي خىتبً تەرىپىذىٓ 
پبرش دىٕىٌ ئەلىذىٍىرى -ۋەٍراْ لىٍىۋېتىٍگەْ، لبٌغبْ پبرچىٍىرىّۇ لبالق ئەرەة

ئىچىذە ثۇرۇختۇرِب ثوٌۇپ ٍۈرگەْ ثىر ئەھۋاٌذا تۇرغبْ ثوٌۇپ، ئۇالر ئورتبق ثىر 
ئەۋالدىٕىّۇ ئۆٍىگە ضىغذۇرِبٍذىغبْ -گەۋدە ھبٌىتىگە وېٍىع تۇرِبق، ئۇرۇغ

لىتىغۇر ھبٌغب وەٌتۈرىۋىتىٍگەْ ثوٌغبچمب، ئۇالردىٓ ھەرلبٔذاق ثىر ئورتبق گەۋدە 
ٍبرىتىػٕي تبِب لىٍىع، ھەتتب ثۇ ئىػٕي ٍبٌغۇز ئۇٍغۇرالغب ۋەزىپە لىٍىپ تبپػۇرۇغمب 

ٍۀي، ثەزى ئەلىذىٍەر . ئۇرۇٔۇظ، پۈتۈٍٔەً پبٔتبزىَىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش
توغرا ثوٌغىٕي ثىٍەْ، ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ئىّىبٔي لبٌّىغبْ ٍبوي ثوٌّىطب ثۇ ھەلتە 

ئۇٍغۇرالر ثبظ لبتۇرۇپ ھەي لىالٌىغىذەن ئىّىبٔىَەتٍەرٔي لەتئىٌ تەضەۋۋۇر 
لىٍىػمب ثوٌّبٍذىغبْ ثىر خىً چۈغۀچە ثوٌغبچمب، ثۇٔذاق ئەلىذىٍەرٔي ثۈگۈٔىي 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ھەرىىەتٍۀذۈرگۈچي ئىذىَىطي لىٍىػمب 

ھەتتب تبِبخورٌۇلٕي، لۇرۇق ئۈِىذٌىٕىػٕي، . ئۇرۇٔىػىّىسٔىڭ لىٍچە ِۀىطي ٍوق
ثوٌۇپّۇ تېٕچ ضبلالغٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىع ٔۇلتىطىذىٓ ئبٌغبٔذا ئىٕتبٍىٓ 

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ثۇ تۈردىىي . زىَبٍٔىك وۆزلبراظ دەپ ئېَتىػمب ثوٌىذۇ
ئەلىذىٍەرٔىڭ دۈغّۀٍىرى ثۇرۇٔمىذەن ٍبٌغۇز خىتبٍالرال ئەِەش، ثەٌىي ثبرٌىك 

ئىطالَ دۇَٔبضىّۇ ثۇ تۈردىىي ئەلىذىٍەرگە - ئىطالۋىَبْ دۇَٔبضي، ھەتتب ئەرەة
ئۇٍغۇرالر ثۇٔچە وۆپ دۈغّىٕي ثبر ثىر . دۈغّەْ ئىىۀٍىىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىػّبلتب
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ئەلىذىٕي ِىساْ لىٍىپ ئبٌغىٕىذا، ثىر لەدەِّۇ ئىٍگىرٌىَەٌّەٍذىغبٍٔىمىذا غەن 
 !ٍوق

ٍولۇرلىالردىٓ غۇٔي وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذىىي، خەٌمىّىسٔي ئۆزىٕىڭ ثوٌّىغبْ 
دېّووراتىَىگە، خەلٕىڭ لوٌىذىىي وىػىٍىه ھولۇلمب تبِب لىٍذۇرۇظ، 

تېخٕىىب ثىٍىٍّىرىذە -پبراۋأٍىػىۋېٍىپ ئبٔذىٓ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍىع، پەْ
ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىۋېٍىپ تۇرۇپ ئبٔذىٓ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍىع، 

-ِەدۀىَىتىّىسٔي، ضۀئىتىّىسٔي، ِىٍٍىٌ تۀتەرثىَىٍىرىّىسٔي ٍبوي ِىٍٍىٌ ئۆرپ
ئبدەتٍىرىّىسٔي تەرغىپ لىٍىپ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە 

... تىرىػىع، دىٕٕىڭ ثەظ پەرزىٕي ئىجرا لىٍىپ ئبٌالدىٓ ِۇضتەلىٍٍىك تىٍەظ، 
دېگۀذەن پبٔتبزىَىٍىه، ھەتتب ئبخّبلبٔىٍىك تەدثىرٌىرىگە لىسىمتۇرۇغالرٔىڭ 

ھەِّىطي، غەوٍي ئۆزگەرگەْ تېٕچٍىك ٍوٌي ثىٍەْ ۋەتەْ ئبزاد لىٍىع 
تەرغىجبتٍىرى ثوٌۇپ، ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ وۆپىَىػىگە 

خىتبً تبجبۋۇزچىالر ٔوپۇضىٕىڭ ئبرتىپ . لىٍچىٍىىّۇ توضمۇٍٔۇق روٌي ٍولتۇر
وېتىػىگە پىطۀت لىٍّبٍذىغبْ ھەتتب ٍبردەٍِىػىپ ثېرىذىغبْ ثۇٔذاق 

 . چۈغۀچىٍەرگە لىسىممۇچىالرٔي خىتبٍغب ٍبردەَ لىٍىۋاتمبٔالر دەپ لبراغمىال ثوٌىذۇ
ۋەتۀگە _ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ھەرلبٔذاق ۋاضىتە ثىٍەْ ٍبردەَ لىٍىع 

 !!!خبئىٍٕىمتۇر
 

   تېْچيىققب دائىر ٍەسىيىيەر1.9§
ٍۇلىرىذا وۆرضىتىپ ئۆتىىٕىّىسدەن، ۋەتىٕىّىسٔي ِۇضتەلىً لىٍىػمب ھەتتب 

ۋاضتىٍىك ٍبردىّىّۇ تەگّەٍذىغبْ ئۇضۇٌالرٔي ِۇثبٌىغىٍەغتۈرۈپ 
وۆرضەتىۈچىٍەرٔىڭ ئىذىَىۋى ئبضبضٍىرى، تېگي تەوتىذىٓ ئبٌغبٔذا ٍۀىال 

‘ ۋەتۀٕي ِۇضتەلىً لىٍىعچەت دۆٌەت وۈچٍىرىگە تبٍىٕىپ تېٕچٍىك ئۇضۇٌىذا ’
ھبٌجۇوي، خىتبً . ئىذىَىطىگە چولۇٔۇغٕي وۆرضىتىپ ثەرِەوتە

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسٔي ِۇٔمەرىس لىٍىۋېٍىػىذا پبٍذىالٔغبْ ئەڭ ئۆٔۈٍِۈن 
ثىسٔىڭ ٔۇرغۇْ ! ئوٍۇٔي ئوٍٕبغتۇر‘ تېٕچٍىك ضۆھجىتي’لۇراٌىّۇ ئوخػبغال 

‘ پبضطىپ لبرغي چىمىع’وىػىٍىرىّىس ثېرىتبٔىَە ئىّپىرىَىطىٕي گۀذىٕىڭ 
ھەرىىىتىگە تەڭ وېٍەٌّەً ھىٕذىطتبٕٔي ِۇضتەلىً لىٍىپ ثەردى دەپ لبرىػىپ، 
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ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىّۇ غۇٔىڭغب ئوخػبٍذىغبْ تېٕچٍىك غەوٍىذىىي جبْ 
غۇٔي ئۇٔۇتّبضٍىك وېرەوىي، ئەٍٕي . ئبغرىتّبٍذىغبْ ھەرىىەتٍەرگە لىسىمتۇرِبلتب

ۋالتىذىىي ٍېرىُ ِىٍَبردلب ٍېمىٓ ٔوپۇضٍۇق ھىٕذى ٍېرىُ ئبرىٍىذا ئبرأال ئىىىىَۈز 
ئەٌٍىه ِىڭ ٔەپەر ئېٕگىٍىس ٔوپۇضي ثىٍەْ ٔەچچە ئؤّىڭذەوال لۇراٌٍىك 

غۇٔىڭذەن، ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغي ِەزگىٍىذە ٔېھرو ۋە . ئەضىىرى ثبر ئىذى
جۀٕبھ لبتبرىذىىي ٔۇرغۇْ داھىَالر رەضّىٌ لۇراٌٍىك وۈرەظ ئبرلىٍىك ِىٍٍىٌ 

ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ پبرتىسأٍىك تەغىىالتٍىرىٕي لۇرۇپ چىمىپ، 
ئۀگىٍىَىٕىڭ ھىٕذى ئووىَبْ ۋە تېٕچ ئووىَبْ ئۇرۇغىغب ئېغىر توضبٌغۇٌۇلالرٔي 

ٍېمىٕمي ٍىٍالردىٓ ثۇٍبٔمي ئورتب ئبضىَب ۋە غەرلي . ٍبرىتىػمب تىرىػّبلتب ئىذى
تېٕچ ’ٍبۋرۇپب ئەٌٍىرىٕىڭ تېٕچ ِۇضتەلىً ثوٌىػىذىىي ئبِىٍالرِۇ ھەرگىس 

 ٌىرىٕىڭ ٔەتىجىطي ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي، رۇضالرٔىڭ پبٍبٔطىس وەتىەْ ‘پبئبٌىَەت
زېّىٍٕەرگە ئۈٔچىذەن چېچىٍىپ وەتىۀٍىىىذىٓ، ٍەرٌىه خەٌمٍەرٔىڭ ٍۈوىٕي 

تەڭ وۆتۈرۈغىە ِەججۇر ثوٌغبٍٔىمىغب چىذىّبً وېٍىۋاتمبٍٔىغىٕىڭ ۋە ئىٕطبْ 
لېٍىپىذىٓ چىممبْ ووِّۇٔىسَ تۈزۈِىذىٓ زىرىىىۀٍىگىٕىڭ ِۇلەررەر 

ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئەھۋاٌي . ٔەتىجىطىذۇر
ٍولۇرلىذىىىٍەرٔىڭ ھېچمبٍطىطىغب ئوخػىّبٍذىغبْ پۈتۈٍٔەً ثبغمىچە ثىر 

خۇددى غۇٔىڭذەن، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ئەھۋاٌىّۇ ئۇ ئەٌٍەردىىي . ئەھۋاٌذۇر
ِۇضتەٍِىىە خەٌمٍەرٔىڭ لوٌىذا ثبر ئىجبثي غبرائىتالرٔىڭ ھېچمبٍطىطىغب ئىگە 

ٍۀي . ثوٌّىغبْ ئىٕتبٍىٓ پبضطىپ ئەھۋاٌذا تۇرىۋاتمبٍٔىغىٕىّۇ ئىٕىبر لىالٌّبٍّىس
تەڭ ئەضىەر ثوٌۇظ، تەڭ ھبوىّىَەت ضوراظ، تەڭ زاِبٔىۋى ئىػٍەپچىمىرىػمب 

لبتبرٌىك ئىّتىَبزالر ثىسدە ... ٔوپۇش ئورٔي چەوٍىّىطي ثوٌّبضٍىك لبتٕىػىع، 
ثۇٔذاق ئەھۋاي ئبضتىذا، ۋەتىٕىّىسدە تېٕچ . ٍوق دېگىذەن ھبٌەتتە ثوٌۇپ وەٌذى

ئۇضۇٌالردا ِىٍٍىٌ ھۆرٌۈن دېگۀذەوٍەرٔي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە ثوٌىذۇ دەپ لبراغالر 
 !پۈتۈٍٔەً ئۇخٍىّبً وۆرگەْ چۈغتىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش

ٍېمىٓ تبرىخىّىسدىٓ ِىطبي ئبٌطبق، گەرچە ۋەتىٕىّىس دائىرىطىذە وېڭىَىپ 
وېتەٌّىگەْ ثوٌطىّۇ، تۆِۈر خەٌىپە لوزغىٍىڭي غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ 

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ ٍىگىرِىٕچي ئەضىر زەپەر ِبرغىٕي ثبغالپ 
ثۇ لوزغىالڭ ئىٕتبٍىٓ توغرا ثىر غبرائىتتب ۋەتىٕىّىسگە خىتبً . ثەرگۀىذى

تبجبۋۇزچىٍىرى ئبٍبق ثبضىذىغبْ دەرۋازىٕي لبِبي لىٍىۋېٍىع ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتىپ 
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لۇِۇٌٍۇلالرٔىڭ غۇرۇر ثىٍەْ تىٍالردا داضتبْ لىٍىذىغبْ ثۇ . ثەرگەْ ئىذى
غەرەپٍىه ھەرىىىتي ثبغمب ٍۇرتٍىرىّىسٔىڭ ئبۋاز لوغۇغىذىٓ ِەھرۇَ ثوٌۇپ 

لبٌغبچمب، ئىالجىطىسٌىمتىٓ پۇرضەت وۈتۈظ ِەلطىتىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 
ۋاھبالٔىي، . تېٕچٍىك ضۆھجەت تەٌىپىگە ِبلۇي ثوٌۇغمب ِەججۇر لبٌغبٔىذى

ۋەتىٕىّىسٔي ِەڭگۈ خىتبً ٍېرى لىٍىۋېٍىػٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇرچي 
ٔي لۇراي لىٍىپ، ‘ تېٕچٍىك ضۆھجىتي’ھېطبپٍىػىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 

تېخي ٍېمىٕمي ! لوزغۇالڭچىٍىرىّىسٔي لبپمبٔغب چۈغۈرۈپ لىرىپ تبغٍىذى
وۈٍٔەرگىچىال ثىرلىطىُ وىػىٍىرىّىس خبتب ِۀتىمىٍەر ثىٍەْ ثۇ غەرەپٍىه 

تۆِۈر خەٌىپە خىتبٍالرٔىڭ ئبٌذىّىغب ئىػىٕىپ ”ھەرىىىتىّىسٔي ثبھبالغمبٍٔىرىذا، 
ئەضٍىذە ِەضىٍە . دېَىػىۀىذى“ ئۇرۇغٕي توختۇتۇپ ضۇٌھىگە ِبلۇي ثوٌغبٔىذى

ئۇٔذاق ثوٌّبً، ئەٍٕي ۋالتىذا تېٕچٍىمچىالرٔىڭ ۋەتەْ ئبزادٌىك ھەرىىىتىذە 
تۇتمبْ خبتب ٍوٌىٕىڭ تۇٔجي ثىخٍىرىٕىڭ تەضىرى ٔەتىجىطىذە، خەٌمىّىس 

تبجبۋۇزچي خىتبٍالرغب لبرغي جەڭگە وىرىػتىٓ ئۆزىٕي لبچۇرۇپ 
 گە دىٓ خەٌمىّىس‘ئبلىٍٍىرىّىس’وەٌگۀٍىگىٕىڭ، توغرىطي ثۇ ھەلتە ئۆز ۋالتىذىىي

لبرىتب ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي توغرىطىذا ثىرەر رىغجەتٍۀذۈرۈظ 
ىغبٍٔىغىٕىڭ ٔەتىجىطىذە لوزغۈالڭٕي ِىٍٍىٌ ىٍەْ غوغۇٌالُٔتەغۋىمبتي ة

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي دەرىجىطىگە ٍۈوطەٌتىع ئىّىبٔي ثوٌّبً لبٌغبٍٔىمىٕي 
ھېچ ثوٌّىغبٔذا، غۇ دەۋرٌەردە ثۈگۈٔىي . تۈپىي ضەۋەپ دېَىع ِۇِىىٓ ئىذى

وۈٔذە تەرغىپ لىٍىٕىۋاتمبْ ئوِۇِىٌ خەٌىك ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىجي ئۈچۈْ 
تېٕچ وۈرەظ لىٍىع ئۇضۇٌٍىرىٕي ھەرىىەت غەوٍي لىالٌىغبْ ثوٌطب، 
 .  ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ وۈچىە ئىگە ثوالالٍتتي دېَىػّۇ ِۇِىىٓ ئىذى

ۇ لېتىّمي ھىّبٍىچىطىس لبٌغبْ ھەرىىىتىذىٓ وېَىٓ، ثبغمب ظلۇِۇي خەٌمي 
. ٍۇرتالردىٓ لوزغىالڭ وۆتۈرۈٌۈغىٕي وۈتۈپ ٍىگىرِە ٍىً چىذاپ تۇرۇپ ثبلتي

ئەپطۇضىي، ثۇ جەرٍبٔذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۆز ئىچىذە غۇٔچە زىذىَەتٍىػىپ 
ثىرىٕي ٍىَىػىۋاتمبْ پبٍذىٍىك پۇرضەتٍەرگە لبرىّبً، ثبغمب ٍۇرتٍىرىّىسدا تىٍغب -ثىر

ئبٌغۇچىٍىگي ثبر ثىرەر لوزغىالڭ ٍبوي ئوِۇِىَۈزٌۈن ھۆرٌۈن تەٌەپٍىرى ِەٍذأغب 
 زاتٍىرىّىسٔىڭ خەٌمىّىس ئبرىطىذا ۋەتەْ ‘تېٕچٍىمپەرۋەر’ثۇٔىّۇ . وەٌّىذى

ِۇضتەلىٍٍىمي ھەلمىذە تەغۋىمبت لىٍىػالردا ِىتّۇ لىٍّبً جىُ 
لبرىغبٔذا ثۇ ۋەزىپە ٍۀىال . ٍېتىۋېٍىػمبٍٔىغىٕىڭ ثىر ٔەتىجىطي دېَىع ِۇِىىٓ
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غوجب ٔىَبز ھبجىُ ثبغچىٍىغىذا . لوِۇي خەٌمىٕىڭ ئبضتىگە چۈغىۀذەن لىالتتي
لبٍتب لوزغبٌغبْ لۇِۇي خەٌمي غۇٔچە ِۇغەلمەتٍىه غبرائىتالرغب لبرىّبً، 

وەٍٕىذىٓ زەپەر ِبرغي ٍبڭرىتىپ ثىرەر ٍىً ثەرداغٍىك -دۈغّۀگە لبرغي وەٍٕي
ثېرىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ، ٍۀىال ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبغمب ٍۇرتٍىرىذىٓ ثۇ ھەرىىەتىە ئبۋاز 

ٍۀي خەٌمىّىس ئبلىٍٍىرىّىس تەرىپىذىٓ لۇراٌٍىك . لوغۇظ تىۋىػي چىمّىذى
وۈرەغتىٓ ئۈِىذضىسٌىٕىذىغبْ، ھەتتب ٍىرگىٕىذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈغىە لبراپ 

ٍىتەوٍىٕىپ وېٍىٕگەچىە، ئىىىىٕچي لېتىٍّىك لۇِۇي خەٌمىٕىڭ خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي لوزغىالڭ وۆتۈرىػىگە ئبۋاز لوغۇظ ئېھتىّبٌي دەضٍەپىي 

ثۇ ھبٌەتٕي ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس ضەزگۀٍىگي ٔبِەٌۇَ، غوجب . ٍىٍىذا وۆرۈٌّىذى
ٔىَبز ھبجىُ ئىػٕي لۇِۇي دائىرىطىذىال چەوٍەپ لوٍغبْ ثىٍەْ ثۇ ٍۇرتٕي 

ئبخىرلي ھېطبپتب خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتمبزغىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي وۆرۈپ 
ٍەتتي ئەتىّبٌىُ، ئۇرۇغٕي ئۆز ئبٌذىغب ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ثبضمۇچىغب 
وۆتۈرۈپ، ثۇ ھەرىىىتىٕي ئەٍٕي ۋالىتتىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٍىغىٍىع 

ئۀە غۇ چبغمب . ِەروەزى ثوٌغبْ ئۈرۈِچي تەرەپىە وېڭەٍتىػىە ئبتٍىٕىذۇ
وەٌگۀذىال، ئىختىطبدىٌ جەھەتتە خىتبٍٕىڭ ٔۇرغۇْ توضبٌغۇٌىرىٕي وۆرگەْ 

ِۇضۇي ھبجىُ ثىٍەْ ِبِۇت ِۇھىذى لبتبرىذىىىٍەر تۇرپبْ خەٌمىٕي غوجب ٔىَبز 
ئەضٍىذىال . ھبجىُ ھەرىىىتىگە ئبۋاز لوغۇغمب رىغجەتٍۀذۈرۈغىە ثبغالٍذۇ

ۋەتىٕىّىس دائىرىطىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِىغىٍذاپ وۆپىَىپ، پۇت 
لوٍغىذەن ٍەرِۇ لبٌّبٍذىغبٍٔىغىٕي ئبٌذىٓ وۆرەٌىگەْ ئبثذۇخبٌىك ئۇٍغۇر 

لبتبرىذىىي جەڭگۇۋار ۋە ئىٍغبر وىػىٍىرىّىس تۇرپبْ خەٌمىٕي خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇظ ھەرىىىتىگە ئبتٍىٕىع ھەلمىذە تەغۋىمبتالر ثىٍەْ 

خۇددى غۇٔىڭذەن، خىتبً . غوغۇٌٍىٕىپ، ثەٌگىٍىه ئبضبش ٍبرىتىپ لوٍغبٔىذى
تبجبۋۇزچىٍىرى ئىٕتبٍىٓ غبالڭ ثوٌغبْ خوتەْ ئەتىراپىذىّۇ ثىرلەدەر ئىٍغبر دىٕي 
زاتٍىرىّىسدىٓ ِۇھەِّەت ئىّىٓ ھەزىرەتٍىرىّۇ خوتەْ خەٌمي ئبرىطىذا ِىٍٍەتٕي 

گەرچە ثۇ )خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇظ ھەرىىىتىگە تەٍَبالۋاتمبْ ثوٌغبچمب 
ھەرىىەت وېَىٕچە ثەزى ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ غوجب ٔىَبز لوزغۇالڭچىٍىرى ثىٍەْ 

، ثۇ ئىىىي ٍۇرت خەٌمي ضەي (دېگۀذەن ِبضٍىػىپ وەتّىگەْ ثوٌطىّۇ
وېچىىىپ ثوٌطىّۇ ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك غەوىٍٍەردە لۇِۇي خەٌمىٕىڭ 

غۇ چبلمب وەٌگىچە خەٌمىّىس ئەڭ زىچ . لوزغۇٌىڭىغب ئبۋاز لوغۇغمب ثبغٍىذى
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جبٍالغمبْ لەغمەر، ئبلطۇ، غۇٌجب، وورال، ئۈرۈِچي تەرەپٍەردە ثۇ تۈردىىي 
تەغۋىمبت ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىذىغبٔالر وۆرۈٌّىگەچىە ٍبوي ثەوال ئبجىس وېٍىپ 

لبٌغبچمب، ئۇ ٍەرٌەردىٓ لۇِۇي ئىٕمىالۋىغب ئبۋاز لوغىذىغبْ لوزغۇالڭالر ئۇرۇظ 
ثوضۇغۇضىغب وەٌّىگىچە ثبغالّٔىذى ٍبوي ثبغالٔطىّۇ ِبضٍىػىػچبٍٔىغي 

ٔەتىجىذە غوجب ٔىَبز ھبجىُ ضىّوۋۇٌٍىغىذىىي ثۇ . دېگۀذەن ثوٌّبً لبٌذى
لوزغىالڭ ئىالجىطىسٌىغىذىٓ ھەتتب خىتبً تەۋەضىذىىي ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ٍبردەَ 

. تىٍەظ دەرىجىطىگىچە چۈغۈپ لېٍىپ، ئبلىۋەتتە ثۇٔىڭ دەردىٕي ٍەتىىچە تبرتتي
ۋەتىٕىّىس خەٌمي تب ئبپپبق غوجب خبئىٍٕىغىٕي وۆرضەتىەْ ٍىٍالردىٓ تبرتىپ 

تېٕچٍىممب ئبدەتٍۀذۈرۈغىە ئۇرۇٔۇٌغبچمب، غۇٔچە ئېغىر ۋەزىَەتىە لبرىّبً، ِىڭ 
ثىر ثبالالردا ۋەتىٕىّىسٔىڭ جۀوثي ئۆٌىىٍىرىگە وېڭەٍتىٍىۋاتمبْ ثۇ ِىٍٍىٌ 

ئبزادٌىك ھەرىىىتي لىَىٕچىٍىك ئۈضتىگە لىَىٕچىٍىمالرغب ۋە ئىچىي جىذەٌٍەر 
لبٍٕىّىغب پېتىپ لېٍىپ، غەٌىجە وۆزگە وۆرۈٔۈپ تۇرضىّۇ خەٌمٕي ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك 

وۈرىػىذىٓ چەوٍەپ تۇرىذىغبْ ِۇھىتٕىڭ ثېطىّي ئبضتىذا ئۈِۈتطىسٌىه 
ۋەھىّىطي ثېطىۋېٍىپ، ۋەزىَەت ئوڭػبٌغىچە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ 

ٍۀي، ئۇ دەۋىرٌەردىٓ تبرتىپال . ئۇرۇظ توختۇتۇپ تۇرۇغمب ِەججورالٔغبٔىذى
خەٌمىّىس ئبرىطىذا جەڭگىۋارٌىك تەغۋىمبتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىذىغبٔالرٔىڭ ئورٔىغب 
تېٕچٍىمٕي ِەدھىٍەٍذىغبٔالرٔىڭ تەغۋىمبتي ئبضبضي ئورۇٔغب ئۆتىۋاتمبْ ثوٌغبچمب، 

غۇٔچە داغذۇغىٍىك خەٌك ئىٕمىالثي غەٌىجە وۆرۈٔىۋاتمبْ ثىر ۋەزىَەتتە 
ھبٌجۇوي، ثۇ . خەٌمىّىسٔىڭ توٌۇق ھىّبٍىطىذىٓ ِەھرۇَ ثوٌۇپ لبٌغبٔىذى

لېتىّمي ھەرىىەتٕىڭ ِەغٍوثىَىتىٕىّۇ ثۈگۈٔىي تېٕچٍىمپەرۋەرٌىرىّىس ئەٍٕي 
ۋالىتتىىي تېٕچٍىمپەرۋەرٌەرٔىڭ تەغۋىمبتىذىٓ ٍبوي ئەٍٕي ٍىٍالردىىي جەڭگىۋار 

تەغۋىمبتالرٔىڭ ٍېتەرٌىه ثوٌّىغبٍٔىغىذىٓ وۆرِەً، ھەِّە ئىػٕي غوجب ٔىَبز 
ھبجىٕىڭ ضۇٌھي لىٍىػىغب ٍبوي رۇضالرٔىڭ ِۇداخىٍىطي ئۈضتىگىال ئبرتىپ 

ھەتتب خېٍي وۆپ لىطىُ . لوٍۇظ خبھىػىٕي ئىپبدىٍىػىپ وەٌّەوتە
تېٕچٍىمپەرۋەر وىػىٍىرىّىس ثۇ خەٌك ئىٕمىالثىٕىڭ ٍىتەوچىطي ثوٌغبْ غوجب ٔىَبز 

ھبجىّٕي گوٍب خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ئىٕمىالپ ثبغالّٔبً تۇرۇپال ٍوغۇرۇْ 
تىً ثىرىىتۈرۈپ ٍۈرگەْ جبضۇضالردىٓ پەرلطىس ھبٌغب وەٌتۈرۈپ تەغۋىك 

 . لىٍىػالرغىچە ثېرىپ ٍەتىۀّۇ ثوٌذى
تېٕچٍىمپەرۋەرٌىرىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسگە ضبٌغبْ 
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زىَىٕي ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذە ئەڭ ٍۇلۇرى پەٌٍىگە ٍەتىەْ ثوٌذى 
ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغي غەرلىٌ تۈروىطتبْ دۈغّۀٍىرىٕىڭ . دېَىع ِۇِىىٓ

ۋەتىٕىٕي ۋە ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلىٕي ئەجەٌٍىه ِەغٍوثىَەتٍەرگە ئۇچراتمبْ 
دەضٍەپىي پبٍذىٍىك پۇرضەتٍەرٔىّۇ ئۀە غۇ خىٍذىىي تېٕچٍىمپەرۋەرٌىرىّىسٔىڭ 

ٍبوي، لۇِۇي . تەغۋىمبتي ٔەتىجىطىذە ثەوال وېچىىىپ لوٌغب وەٌتۈرگۀىذۇق
ئىٕمىالثىذىٓ وېَىٕىي ئوْ ٍىٍذىٓ ئبرتۇق ۋالىت ئىچىذە خەٌمىّىسٔىڭ ئبلىٍٍىرى 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي لۇراٌٍىك وۈرەغىە ئبتٍىٕىع تەغۋىمبتي ثىٍەْ 
غوغۇٌٍىٕىع ئورٔىغب، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ٍبرىػىپ ئۆتۈظ تەغۋىمبتي 

ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػمب ئبالھىذە وۈچ چىمىرىپ وەٌگەچىە، لوٌىذا تۈزۈن ھەرثي 
وۈچىٕىڭ تبٍىٕي ثوٌّىغبْ، خەٌمىّىسٔىڭ ھىّبٍىطىگىّۇ ئېرىػەٌّىگەْ تبٍىٕي 

ٍوق ثىر خىتبً ِىٍٍىتبرىطي ثوٌغبْ جبٌالت غىڭ غىطەٍٕىڭ ئبغسىغب لبراپ ئوْ 
ثۇ لېتىّّۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي . ٍىً جىُ ٍېتىپ ثەرگەْ ثوٌذۇق

ثبغالپ ثەرگەْ ثوٌّبً، وىچىگىذىٓ تبرتىپال ‘ جبھبٕٔي ثىٍىذىغبْ ئبلىٍٍىرىّىس’
تؤۇر ’ثبتۇرٌىرىّىسٔىڭ داضتبٍٔىرىٕي -ضبدىر پبٌىۋاْ لبتبرىذىىي جەڭگىۋار غبئىر

 ئوٌتۇرۇپ ئبڭالپ وەٌگەْ غېٕي ثبتۇرٌىرىّىسدەن ضبددا ثبتۇرٌىرىّىس ‘ثېػىذا
 . ثبغالپ ثەرگۀىذى

خەٍرىَەت، ئېٍي تبغٍىرىذا غېٕي ثبتۇر لوزغۇٌىڭي ثبغٍىٕىپ تېس ئبرىذىال 
چبلّبق . وېڭىَىپ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ئىٕمىالۋىغب ئبٍٍىٕىپ وەتىۀىذى

تېسٌىگىذە غەٌىجىطىرى ئىٍگىرٌەۋاتمبْ ثۇ لېتىّمي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
وۆرۈغىّىسِۇ ۋەتىٕىّىس خەٌمي ئىچىذە ِۇضتەھىەَ ئبضبش ٍبرىتىۋاٌغبْ 

ضۇٌھىپەرەضٍىرىّىسٔىڭ زور وۈچ ثىٍەْ لۇتۇرىتىػي ٔەتىجىطىذە، خىتبً 
 لبپمىٕىغب چۈغۈرۈٌۈپ ثۈگۈٔىي پبجىئەٌەرٔىڭ ھوٌي ‘ضۇٌھي’تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 

 !ٍبرىتىٍغبٔىذى
 ثبٍرىغىٕي وۆتۈرىۋېٍىپ، ۋەتىٕىّىسٔي ‘تېٕچٍىك’خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 

. ِۇٔمەرز لىٍىع جەھەتتە ئبالھىذە ِۇۋەپپەلىَەتٍەرگە ئېرىػىپ وەٌگەْ ثوٌذى
 غبِىٍي چىمىرىػمب ‘تېٕچٍىك’دەپ -غۇ ضەۋەپتىٓ خەٌمىّىس ئبرىطىذا ھە

ضۆھجەت، ”ھەرلبٔذاق ثىر ِىٍٍىٌ زىذدىَەتٕي ھەي لىٍىػتب . ھېرىطّەْ
“ ...تەوػۈرۈظ، ئۆگۈٔۈظ وورۇضي، تەرثىَە ھەرىىىتي، ئېچىٍىپ ضبٍراظ، 

 ئۇضۇٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ خەٌمىّىسٔي ِىٍٍىٌ ‘تېٕچٍىك’دېگۀذەن 
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- جبضبرىتىذىٓ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك غبٍىطىذىٓ، ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك داھىٌ
غىٕجبڭٕي ”. ٍېتەوچىٍىرىذىٓ، ِىٍٍىٌ لەھرىّبٍٔىرىذىٓ ِەھرۇَ لىٍىپ وەٌذى

... ِىٍٍىٌ دۆٌەت ئەرثبپٍىرىٕي ٍېتىػتۈرۈپ ثېرىع، ... ئبزاد لىٍىپ ثېرىع، 
ئىگىٍىه تىىٍىۋېٍىػىگە ٍبردەَ ثېرىع، دۆٌىتىٕي گۈٌٍۀذۈرۈپ ثېرىع، 

دېگۀذەن “ تىٓ وېَىٕال چىمىپ وېتىّىس... ثبٍٍىمٍىرىٕي ئېچىػىپ ثېرىع، 
 ئبٌذاِچىٍىمٍىرىٕىڭ ھەِّىطي ۋەتىٕىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرۈۋېٍىػٕىڭ ‘تېٕچٍىك’

ۋەتىٕىّىسٔي تېٕچ ٍوٌالر ثىٍەْ لوٌغب ! ثبضمۇچٍىرى ئىىۀذۇق، خبالش-تېٕچ لەدەَ
وەٌتۈرىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ئوتتۇرىغب لوٍغبْ غۇئبرٌىرى ثۇٔىڭ پۈتۈٍٔەً 

تېٕچ ثوٌۇظ، ئىتتىپبق ثوٌۇظ، ئىىىىذىٓ ”تەتۈرضىچە ثوٌطىّۇ، ئەِّب ٍۀىال 
دېگۀذەن تېٕچ لۇي لىٍىع غۇئبرٌىرى ثوٌۇپ، خىتبً “ ...!ئبٍرىٍّبضٍىك، 

تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسگە ِىٍَؤالپ ئەضىەر ٍىغىپ تۇرۇپّۇ ثىسدىٓ غەۋغب 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى . لىٍّبً تېٕچ تۇرۇپ ثېرىػىّىسٔي تەرغىپ لىٍىػتي

ثبرٌىك زىذىَەتٍەرٔىڭ ِۀجەضي ثوٌۇپ تۇرۇغٍۇلّۇ ثىسٔي ئۇالر ثىٍەْ ئىتتىپبق 
ئۇالر ھەرثىر ٔولتىذا ثىسدىٓ ئبٌٍىّۇ لبچبْ ئبٍرىٍىپ . تۈزەغىە ِەججورالغتي

وېتىپ تۇرۇغٍۇلّۇ ثىسٔي ئۇالردىٓ ئبٍرىٍّبً ضوڭىذىٓ ئەگىػىپ ِېڭىػىّىسٔي 
 چۈِپەردىطىگە ‘تېٕچٍىك’دېّەن خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . تەرغىپ لىٍىػتي

ئوراٌغبْ ثۇ غۇئبرٌىرى پۈتۈٍٔەً تېٕچ ِۇٔمەرز لىٍىػٕىڭ پىالٍٔىك ھەرىىەت 
ئۇرۇظ لوزغبپ ئېغىر دەرىجىذە ِەغٍۇپ ثوٌۇپ . غۇئبرٌىرى ثوٌۇپ وەٌگۀىىەْ

 ۋاضتىٍىرىٕي ‘تېٕچٍىك’وەٌگەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسدە پەلەت 
ٍۀي خىتبً . لوٌٍۇٔۇپال ھەرثىر غەرەزٌىرىٕي ئوڭۇغٍۇق ئىػمب ئبغۇرۇپ وەٌّەوتە

 ئۇضۇٌٍىرىذىٓ ‘تېٕچٍىك’تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىۋېٍىػتب پەلەتال 
 غوئبرى خىتبً ‘تېٕچٍىك’غۇڭب . پبٍذىٍىٕىپال غەٌىجە لىٍىپ وەٌّەوتە

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىۋېٍىػىذا لوٌٍىٕىپ وېٍىۋاتمبْ ئبضبضٍىك 
ثىسٔىڭ ئەجەپٍىٕىذىغىٕىّىس، ٔۇرغۇْ .  ھبٌىغب وەٌتۈرۈٌگەْ‘ھەرثي لوراٌي’
 دەپ وۈچەپ جبر ضېٍىػي ‘تېٕچ پبئبٌىَەت’ٌىرىّىسٔىڭّۇ ‘ تەغىىالت-داھىٌ’

ثوٌۇپ، ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثۇ تۈردىىي غۇئبرٌىرىغب ِبش ھبٌذا 
 ٍوي تۇتۇغٕي وۈچەپ ‘تېٕچ’خەٌمىّىسٔي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي چىمىػتب 

تەرغىپ لىٍغۇچي ثۇٔذاق وىػىٍىرىّىسٔىڭ ٔىَىتىٕي ثبغمىچە ِەلطەت 
 !ٍوغۇرۇٔغبْ دەپ گۇِبْ لىٍىػمب ھەلمىّىس ٍولّۇ؟
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خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي تېٕچ غەوىٍذە ثبغمۇرۇظ ئۈچۈْ 
تېٕچ تۇرغىٕىّىسٔىڭ ”تىىٍىگەْ ثورھبْ غەھىذى خەٌمىّىس ئىچىذە تب ئۆٌگۈچە 

غۇڭب . دەپ جبر ضبٌغىٕىچە گۆرىگە وىرىپ ئبراْ ئبراَ تبپمبٔىذى“ پبٍذىطي وۆپ
ثىس ئۇٔي تىپىه ۋەتەْ خبئىٕي دەپ جبوبرٌىّبلتىّىس؛ ضەٍپىذىٓ ئەزىسِۇ 
ِەٍٍي )تېرورچىٍىك ۋاضتىطي ثىٍەْ ئۆٍروپىالٕٔي پبرتالتمۇچ لوٍۇپ پبرتٍىتىپ 

ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس  (ثبغمىچە تېررورٌۇق ۋاضىتە لوٌالٔغبْ ثوٌطۇْ
رەھجەرٌىرىٕي ٍولبتمبْ خىتبً ووِّۇٔىطت تبجبۋۇزچىٍىرىغب ۋەتىٕىّىسٔي ئىىىي 

لوٌالپ ضۇٔۇپ ثەرگەْ وۈٔىذىٓ ثبغالپ تبوي ٍۈرىىي ضولۇغتىٓ توختبپ 
لبٌغىچە ثوٌغبْ وۈٍٔىرىگىچە ثبتبرىَە تبلبپ ثوٌطىّۇ ٍۈرىىىٕي لبٍتب لوزغىتىپ 

ثىس . ٔي تەرغىپ لىٍىپ وەٌگۀىذى“ تېٕچٍىمٕىڭ ِۇھىٍّىغي”ٍۈرۈپ خەٌمىّىسگە 
ئەِّب خەٌمىّىس . ئۇٔىّۇ ئەڭ جبھىً ۋەتەْ خبئىٕي دەپ ئېالْ لىٍّبلتىّىس

ئىچىذىىي ٔۇرغۇْ ئبلىٍالرٔىڭ ٍۀىال ثۇ ِەضىٍىگە ئەھّىَەتطىس لبراپ 
خۇددى غۇٔىڭذەن، ٍېمىٕمي زاِبْ تبرىخىّىسدىىي . وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرِەوتىّىس

ئۈچ »ٍوٌىٕي ثبغالپ ثەرگەْ “ تېٕچٍىك ئۇضۇٌىذا ِىٍٍەتٕي لۇتمۇزۇظ”
تېػىذا ئىسچىً -ٔىڭ ثۈگۈٔىي غبگىرتٍىرىّۇ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئىچي« ئەپۀذىچىٍەر

. ٔي وۈچەپ تەرغىپ لىٍىپ وەٌّەوتە“ تېٕچ ِۇضتەلىً ثوٌۇظ ٍوٌي”تۈردە 
ئەجەثب ئۇالرٔي لبٔذاق ثبھبٌىػىّىس وېرەن؟ ۋەتىٕىّىسدىىي ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي 

لورچبق ِەِۇرىٌ وبدىرٌىرىّىس، لورچبق خىسِەتچىٍىرىّىس، ٍبٌالّٔب زىَبٌىٍَىرىّىس، 
ِەدىىبرٌىرىّىسِۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ تېٕچ ئۆتۈظ -ٍبٌالّٔب ئىػچي

تەرغىجبتىغب ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس ثوً ضۇٔۇپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۈچۈْ 
ئۇالرٔي ٔېّە دېَىػىّىس وېرەن؟ ثۇالر ثىٍەْ . چبپبرِۀٍىه لىٍىپ وەٌّەوتە

 ثىٍەْ ‘تېٕچ پبئبٌىَەتٍەر’ثىرٌىىتە، ٍۀە خىتبً دېّووراتچىٍىرىّۇ خەٌمىّىسدىٓ 
ئۇالرغب لبٔذاق لبرىػىّىس وېرەن؟ . غوغۇٌٍىٕىػىّىسٔي جىذدى تەٌەپ لىٍىػّبلتب

خىتبٍذىٓ ٔەپ تبِب لىٍىػىۋاتمبْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ لېرىٕذاظ، دىٕذاظ، ٍېمىٓ لوغٕب 
 ٔي تەٌەپ ‘تېٕچ تۇرۇظ’دۆٌەتٍەرِۇ پۇرضىتي وەٌگەْ ھبِبْ خەٌمىّىسدىٓ 

ئۇالرٔي لبٔذاق ثبھبٌىػىّىس وېرەن؟ ھەتتب دۇَٔبٔي ئبٌمىٕىذا . لىٍىپ وەٌّەوتە
ِىٍٍەت، ٍبوي دىٓ دەپ -تۇتۇپ تۇراٌىغىذەن وۈچٍۈن دۆٌەتٍەرِۇ ثىسدىٓ ۋەتەْ

ئۇالرغب لبٔذاق . توپىالڭ لىٍىپ ٍۈرِەضٍىگىّىسٔي ئبالھىذە جىىىٍەغّەوتە
پوزىتطىَە تۇتىػىّىس وېرەن؟ لىطمىطي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي توٌۇق 



 486 

خۇددى .  لب ثەوال ِۇھتبج ثوٌّبلتب‘تېٕچٍىك’خىتبٍالغتۇرىۋېٍىػتب ٍۀىال ئۀە غۇ 
 ٔي تەٌەپ ‘تېٕچٍىك’ ٌىرىّىسِۇ خۇددى غۇ ‘ۋەتۀپەرۋەر’غۇٔىڭذەن ٔۇرغۇْ 

دەپ ثوٍرۇق لىٍّبلتب؛ “ !تېٕچ تۇر”دۈغّىٕىّىس ثىسگە ھەرۋالت . لىٍىػىۋاتىذۇ
 ٌىرىّىسِۇ دەي غۇ ثوٍرۇلٕي چىمىرىػىذا ئەجەثب ثىرەر ‘ۋەتۀپەرۋەر’ئبتبٌّىع 

 !لبٔذاق؟- ئورتبق پىالٍٔىرى ثبرِۇ
غەرلىٌ _ ثىر ِەخطىذى -ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىردىٓ

تۈروىطتبْ خەٌمىگە تىٕىّطىس ۋەھىّە ٍبرىتىپ، ثۇ خەٌمٕىڭ ئبٔب ۋەتىٕىٕي تبرتىپ 
ئېٍىػٕي ئۆزٌىرىگە ِۇددا لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىىي ثبرٌىك خىتبً 

تۈوۈش لوغالپ چىمىرىپ، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي ھەلىمي تېٕچ -تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تەي
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِەخطىذى ثوٌطب ! تەرەلمىَبت ِۇھىتىغب ئېرىػتۈرۈغتۇر

وۇضتىطىس خىتبً ٍۇرتىغب -ۋەتىٕىّىسٔي ثىرِۇ ٍەرٌىه لبٌّىغبْ وبَ_ 
غۇٔذاق ئىىەْ، ثىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثۇ تۈردىىي ! ئبٍالٔذۇرىۋېٍىػتۇر

 تەٌىپىٕي ھەرۋالىت ئۈِىذضىسٌىىىە، ِەغٍوثىَەتىە، پبراوۀذىچىٍىىىە، ‘تېٕچٍىك’
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالر ! لورلۇغمب ئبٍالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ وۈچ چىمىرىػىّىس غەرت

ثىسدىٓ تېٕچ تۇرۇپ ثېرىػىّىسٔي تەٌەپ لىٍغبٔىىەْ، ثىسِۇ ھەرگىس ئۇالرٔىڭ 
! ئبرزۇضىٕي ئىػمب ئبغۇرۇپ ثېرىذىغبْ ثۇٔذاق تېٕچٍىمٕي ثەرِەضٍىگىّىس غەرت

ئەگەر وىّىىي ثىسٔي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِۇٔمەرزچىٍىه ھەرىىىتي 
جەرٍبٔىذا تېٕچ تۇرۇغىّىسٔي تەٌەپ لىٍىػىذىىەْ، ئۇٔذاق وىػىٍەر ثىسٔىڭ 

. ھېچ ثوٌّىغبٔذا ئۇٔذالالرٔي دوضتىّىس دېَەٌّەٍّىس! دۈغّىٕىّىس ھېطبپٍىٕىذۇ
_ ۋەتىٕىّىسدە تبجبۋۇزچىٍىممب لبرغي ھەرىىەتٍەردە تېٕچٍىمٕي تەٌەپ لىٍىع 

غۇٔذاق ئىىەْ، ثۇخىً تەرغىجبتالر . خىتبٍغب ۋاضتىٍىك ٍبردەَ لىٍىع ھېطبپٍىٕىذۇ
ئبرلىٍىك ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسگە زىَبْ ضبٌىذىغبْ، پۇتٍىىبغبڭٍىك 
پەٍذا لىٍىذىغبْ، ئۈِىذضىسٌىه پەٍذا لىٍىذىغبْ وىػىٍەرٔي لىٍچە ئىىىىٍۀّەً 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لوٌچۇِىغي دەپ لبتتىك ئبگبھالٔذۇرىػىّىس، ھەتتب 
 !ِۆرتي وەٌگۀذە، زۆرۈر تېپىٍغبٔذا لبتتىك جبزاالغمىّۇ تەٍَبر تۇرىػىّىس الزىُ

 

 تەجرىبىيىرىَىس‘ قبرضىيىق مۆرسىتىص’  پبسسىپ 1.10§
خەٌمىّىس ۋەتۀپەرۋەرٌىه ئۇلۇٍِىرىٕي تېٕچ  ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ تەدرىجي 
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ثبغالغتۇرىۋېٍىع ِىجەزى ثىٍەْ ثۇٔذاق پىىىر لىٍىع ئۇضۇٌىٕي ٍۇلتۇرىۋېٍىػمب 
ثبغٍىغىٕىذىٓ ثۇٍبْ، ئبدەتتىىي ئىجتىّبئىٌ پبئبٌىَەتٍىرى تۇرِبق، ھەتتب ئبددىٌ 

-تۇرِۇظ پبئبٌىَەتٍىرى ئۈضتىذە ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر ئىع
دەٍذىغبْ " ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىۋاتىّىس"ھەرىىەتٍىرىٕىّۇ 

 . غەٌىتە ھبٌغب چۈغۈپ لبٌّبلتب
ئبتّىػىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ئبٌذىذا ئىػىىىٕىڭ ئبٌذىذىٓ ثىرەر خىتبً 

تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىطي ئۆتۈپ لبٌطىّۇ، ئۇٔىڭ وەٍٕىذىٓ ثۇ دۈغّىٕىٕىڭ 
ضۇ ضېپىپ تبزىالپ چىمىذىغبْ -ئبٍىغي تەوىەْ ٍەرٌەردىٓ ٍىرگىٕىپ ضۈپۈرۈپ

دەپ ئبٍرىُ ئىطتبوبْ ' خىتبٍالر ئۈچۈْ'خەٌمىّىس، تەدرىجي ھبٌذا ئۆٍٍىرىگە 
ضبلالپ لوٍىذىغبْ، ئۇٔذىٓ وېَىٓ خىتبٍالرٔي تېٕچ ۋاضتىالر ثىٍەْ ٍېڭىپ 

تبغموٍۇْ -چىمىع ٍوٌٍىرى دېَىػىپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ئىچموٍۇْ
لبرغىٍىك 'ثۇ تۈردىىي پبضطىپ . ثوٌۇغمب لبراپ ِبڭىذىغبْ ٍوٌغب ٍۈزٌۀذى

-ھەرىىەتٍىرى لورچبق ِەِۇرىٌ خىسِەتچىٍەر، زىَبٌىَالر، تېخٕىه' وۆرضىتىع
خىسِەتچىٍەر ئبرىطىذا ثبرٌىممب وېٍىپ وۈٔطبٍىٓ ٍېَىٍىػمب -ئېٕجىٕېرالر، ئىػچي

ئىچىگە وىرىۋېٍىپ 'خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي تۇرۇغتب ئۇالرٔىڭ . ثبغٍىذى
ضەپطەتىطىٕىڭ تەضىرىذە، ھەِّە خىتبٍچە ئۆگۈٔۈغىە، ھەتتب ' ھەرىىەت لىٍىع

خىتبً . چبلىٍىرىٕىّۇ خىتبٍچە ِەوتەپٍەرگە ثېرىػىىچە ثېرىپ ٍەتتي-ثبال
تبجبۋۇزچىٍىرى دەضٍىۋىذە، ثۇخىً لىسغىٍٕىمٕي ٍەرٌىىٍەرٔي ئبضطىّىالتطىَە 

لىٍىػٕىڭ ثىر پۇرضىتي دەپ تؤىغبْ ثوٌطىّۇ، وېَىٕچە خەٌمىّىسٔي 
ئبضطىّىالتطىَە لىٍىپ خىتبٍالر ئۈچۈْ ئىػٍىتىػٕىڭ ۋەتىٕىّىسٔي وەڭ وۆٌەِذە 

خىتبٍالغتۇرۇظ ضىَبضىتىگە توضبٌغۇٌۇق ٍبرىتىٍىذىغبٍٔىغىٕي ضەزگۀذىٓ 
وېَىٓ، خىتبً تبجبۋۇزچي وبتىۋاغٍىرى ھەرخىً ثبھبٔىالرٔي وۆرضىتىپ 

. ٍەرٌىىٍەرٔىڭ خىتبٍچە ئۆگۈٔۈغىگە ضۇٔئي چەوٍىّىٍەر پەٍذا لىٍىػمب وىرىػىذۇ
ٍۀي، خىتبٍچە ِەوتەپٍەردە ئولۇٍذىغبٔالر، زاۋۇت، وبْ ۋە وبرخبٔىالردا، ھەرثىٌ 

خىسِەتٍەردە ۋەزىپە ئۆتەٍذىغبٔالرغب پەۋلۇٌئبددە تۈۋەْ ِبئبظ، ھەددىذىٓ 
تبغمىرى تبر ئۆً، خىتبً ئبغخبٔىٍىرىذا تبِبق ٍېَىع، خىتبٍالر ثىٍەْ ثىرگە 

ٍېتىپ لوپۇظ لبتبرىذىىي ضۇٔئي ثبھبٔىالرٔي غەرت لىٍىپ وۆرضىتىػىپ، 
. ٍەرٌىىٍەرٔي ضبٔبئەت ۋە غەھەر تۇرِۇغىذىٓ ٍىرالالغتۇرۇغمب وىرىػىذۇ

دۈغّۀٕىڭ ئىچىگە وىرىۋېٍىپ تۇرۇپ دۈغّۀٕي ٍېڭىپ چىمىع، دۈغّەْ "



 488 

ضەپطەتىطىذىٓ ..." ثىٍەْ پۈتۈْ ضەپٍەر ثوٍىچە رىمبثەتٍىػىپ ئۇتۇپ چىمىع، 
وېٍىپ چىممبْ ثۇخىً پبضطىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع پبئبٌىَەتٍىرى تېس ۋالىت 

ئىچىذىال ئۆزىٕىڭ غبٍىطىٕي ٍولىتىپ، ثۇ ئۇضۇٌٕي جبْ ضبلالغٕىڭ ثىر ۋاضتىطي 
لىٍىۋاٌىذىغبْ، دۈغّىٕىٕي ئبدەتتىىي ئبدەٍِەر، ھەتتب ئبرىٍىػىپ ئۆتۈغىە، 

دوضتٍىػىػمب ثوٌىذىغبْ ئبدەٍِەر دەپ تؤۇٍذىغبْ ھبٌغب ثېرىپ ٍېتىپ، دۈغّەْ 
وۆزلبرغي تەدرىجي ِۇجىّەٌٍىػىپ، ئبخىرى ثېرىپ خىتبٍغب ٍبٌالّٔب ثوٌۇغٕىڭ ثىر 

 . ۋاضتىطىغب ئبٍٍىٕىپ وەتتي
ثۇ تۈردىىي پبئبٌىَەتٍەر ئبضبضەْ پىالٔطىس، تەغىىٍطىس، ٍوغۇرۇْ 

تەغۋىمبتطىس غەوىٍذە تەرغىپ لىٍىٕغبچمب، خىتبٍالر ئبرىطىغب رىمبثەت ئۈچۈْ دەپ 
خىسِەتچىٍەر، زىَبٌىَالر، -وىرگەْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ جەڭگىۋار وبدىرالر، ئىػچي

ٔۇرغۇٍٔىغبْ ٍبظ ئەۋالدالر تەدرىجي غەوىٍذە ِىٍٍىٌ غۇرۇرىٕي، ِىٍٍىٌ 
ئەلىذىطىٕي، ِىٍٍىٌ ئەخاللىٕي ٍولبتمبْ ِۀپەئەتپەرەش، چىرىه، ھەتتب ئۆز 

غەرىپىذىٓ، ِىٍٍىٌ -ِىٍٍىتىٕىڭ ٔبِىذىٓ، ِىٍٍىٌ تبرىخىذىٓ، ِىٍٍىَچە ٔبَ
ئبدەتٍىرىذىٓ، -وېچەوٍىرىگە ئوخػبظ ِىٍٍىٌ ئۆرپ-ئىچّەن، وىَىُ-ٍېّەن

ٍېسىمٍىرىذىٓ، ِىٍٍىٌ ئىجتىّبئي -دىٕىٌ ئېتىمبتٍىرىذىٓ، ِىٍٍىٌ تىً
تەثىمە وىػىٍىرىذىٓ ' ضۇٔئي ِىٍٍەت'ِۇٔبضىۋەتٍىرىذىٓ ئبغىبرە ٍىرگىٕىذىغبْ 

ٔەتىجىذە تب ثۈگۈٔگىچە ئۆز ئبٔب تىٍىذا راۋاْ . ثوٌۇپ ٍېتىػىپ چىمتي
ضۆزٌىَەٌّەٍذىغبٔالر، ئۆزىٕىڭ ئىطّىٕىّۇ ئېٕىك تەٌەپپۇز لىٍىپ ٍبزغىٍي 

ثوٌّبٍذىغبْ ئوْ ٔەچچە ِىڭ خىً خىتبٍچە غەوىٍٍەرٔي خەت دەپ ئوْ ٔەچچە 
ٍىً ۋالىت ضەرپ لىٍىپ ٍبدىالغٕي ثىٍىُ دەپ تؤۇٍذىغبْ ثۇ وىػىٍىرىّىس، ئوتتۇز 

ئىىىي ئبددى ھەرىپتىٓ تەغىىً تبپىذىغبْ ِىٍٍىٌ ٍېسىمىّىس ئۈچۈْ ثىرٔەچچە 
ھەپتىٍىه ۋالتىٕي لۇرثبْ لىٍىػمب ثەرداغٍىك ثېرەٌّەً ثىر ئۆِۈر تؤىّبً ئوتۈپ 

ئۇالرٔىڭ ِېڭىطي غۇٔچىٍىه لوچىۋېتىٍگۀىي، . وېتىػىە رازى ھبٌەتتە تۇرِبلتب
ٍېسىك ٔەچچە ئوْ خىً ِەخطۇش تبۋۇظ ثەٌگىٍىرى ثىٍۀال -ھەرلبٔذاق ثىر تىً

ئىپبدىٍىٕىذۇ دەٍذىغبْ ئەلەٌٍي ضبۋاتٕىّۇ لوثۇي لىالٌّبً، ٔەچچە ئؤّىڭ خىً 
رەضىُ ثىٍەْ ضۆز ئىپبدىٍەغتەن لباللٍىمٕي ِەدۀىَەت، ضەۋىَە دەپ تؤۇٍذىغبْ 

غۇ ضەۋەپتىٓ ثەزى وىػىٍەر خىتبٍچە ضبۋات چىمبرغبٔالرٔي . ھبٌغب وەٌتۈرۈٌگەْ
ثۇ . ئبٍرىُ ِىٍٍەت دەپ تؤۇغٕي تەغەثجۇش لىٍىذىغبْ ھەزىٍٍەرٔىّۇ چىمىرغّبلتب

تۈردىىي وىػىٍىرىّىسٔىڭ ِىٍٍەت تەلذىرىٕي لبٔچىٍىه چۈغۈٔۈپ 
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ثۇ دېگۀٍىرىّىسدىٓ خىتبٍچە . وىتەٌەٍذىغبٍٔىغىٕي ئوٍٍىٕىػمب توغرا وېٍىذۇ
. ثىٍّىگۀٍىه غەرەپ دېگەْ ئولۇِٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىۋاٌّبضٍىغىّىس وېرەن

خىتبٍچە ثىٍّىگەْ ثىرضي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي جەڭ لىٍىػتب ئىٕتبٍىٓ 
ِەضىٍىٕىڭ . ِۇھىُ ثىر لۇراٌذىٓ ِەھرۇَ لبٌغبٍٔىمىٕي ئېتىراپ لىٍىػي الزىُ

پەْ -تۈگۈٔي، ثىس خىتبٍچە ثىٍىػىّىسدە لبٔذالتۇر ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ئىٍىُ
ضەۋىَىطىٕي خىتبٍالرٔىڭ ضەۋىَىطىگە ٍەتىۈزۈغىە ٍبوي ئۇالردىٓ ئۆتۈپ 

وېتىػىە تىرىػىع ئەِەش، ثەٌىي، خىتبً تىٍىذىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب زەرثە 
غۇ ضەۋەپتىٓ . ثېرىػتە ئۆٔۈٍِۈن پبٍذىٍىٕىػٕي تۈپىي ِەخطەت لىٍىػىّىس وېرەن

خىتبً تىٍىٕي راۋاْ ثىٍگەْ وىػىٍىرىّىسٔي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۆرۈغىگە 
. جەٌىپ لىٍىع ئۈچۈْ ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبتٕي وۈچەٍتىػىّىسگە توغرا وەٌّەوتە

غۇٔىڭغب ئىػىٕىػىە ثوٌىذىىي، خىتبٍچە ثىٍىذىغبٔالرٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
وۈرىػىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىگە جەٌىپ لىٍىٕىػي ِۇلەررەر تۈردە 

 . لىَبش لىٍىّٕبش ئۇتۇغالرٔي لوٌغب وەٌتۈرۈغىّىسگە تۈرتىە ثوالالٍذۇ
ئەضٍىذە ثۇ ھبٌەتىە وېٍىػٕىڭ دەضٍىۋى ثەٌىىُ، ثۇٔذاق وىػىٍىرىّىسٔىڭ 

پۀٕىڭ لۇدرىتىگە لىسىمىػىٕي ئبضبضي ِۇددا لىٍىػىذىٓ ثوٌذى دېَىػىىّۇ -ئىٍىُ
ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس ثىرەر ٍۇزِىڭ خىتبً تبجبۋۇزچىطي ثبر ۋالتىذا، . ثوٌىذۇ

ئۇالرٔىڭ ٔوپۇضي ضۇٔئىٌ وۆپىَىپ ٔەچچە ِىٍَؤذىٓ ئېػىپ وېتىذىغبٍٔىغىٕي، 
خەٌمىّىسٔىڭ خىتبً ٍۇرتٍىرىذا ئبٍٍىٕىپ ٍۈرۈپ ئولۇظ پۇرضىتىگە خىتبٍالردەن 

ئېرىػەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي خىَبٌىغىّۇ وەٌتۈرِەً، ثىٍىُ جەھەتتە خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىۋېٍىپ، ئبٔذىٓ خىتبٍالردىٓ ھەق تەٌەپ 

لىٍىع ئبضبضىٕي ٍبرىتىۋېٍىع خبِخىَبٌي ثىٍەْ ثىٍىُ ئۆگۈٔۈغىە ئبتالٔغبْ 
ئبٌالٔىڭ ٍبرىتىع لبٔۇٍٔىرى ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ تەثىئەت . دېَىع ِۇِىىٓ

لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي ئۈگۈٔۈظ، تەدثىك لىٍىع، وەغىپ لىٍىع پبئبٌىَىتي ئىٕطبٔغب 
تەڭذاغطىس روھي ٌەززەت ٍبرىتىذىغبٍٔىغي ئۈچۈْ، وىػىٍىرىّىس تەدرىجي ھبٌذا 

پۀٕىڭ -ٍۀي ئىٍىُ. ِۇدداٌىرىٕي ٔولۇي ئىٍىُ ئۈچۈْ ئىٍىُ ئۆگۈٔۈغىە ثۇرىۋەتتي
ئىٕطبٔىَەت ئورتبق ِبٌىي ثوٌۇغتەن ئەۋزەٌٍىگي ۋە تەثىئەت لبٔۇٍٔىرىغب خىالپ 

-ئبتېَطت ِبتېرىَبٌىطتىه لبراغالرٔىڭ تەضىرىذە، ثۇ وىػىٍىرىّىسٔي ِىٍٍەت
ۋەتەْ تؤۇِبٍذىغبْ ئىٕتېرٔبتطَۇٔبٌىطتالر دەرىجىطىگە وۆتۈرىۋېتىپ، ئىٍّىٌ 
خىسِەتٍىرىٕي ِىٍٍىٌ ھۆرٌۈن، ۋەتەْ ِۇضتەلىٍٍىمي ئۈچۈْ لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ 
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ٔەتىجىذە ئىٍّىٌ پبئبٌىَەتٍەرگە وىُ ٍبردەَ . دەٍذىغبْ ئىطتەوٍىرىٕي ئۇٔۇتمۇزدى
لىٍىۋاتمبْ ثوٌطب ئۇٔىڭ گېپىٕي لىٍىػىذىغبْ، ئۇالرٔىڭ تەٌىجي ثوٍىچە ئىع 

پەْ ضۆٍگۈضي -ئۇالرٔىڭ ئىٍىُ! لىٍىذىغبْ زاِبٔىۋى لۇٌالرغب ئۆٍٍىٕىپ وېتىػتي
ِىٍٍەت ۋە ٍۇرت ضۆٍگۈضىٕىڭ ئۈضتىگە چىمىۋاٌغىٕي ئۈچۈْ، خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ وۆپ پەرق لىٍىپ وېتەٌّەٍذىغبْ ئىٍّىٌ خبدىّالرغب ئبٍٍىٕىپ 
لىرىك ٍبغٕىڭ ئۈضتىذىىي ِىٍٍىٌ خبدىٍّىرىّىس -ثۇ ئەھۋاي ئوتتۇز. وېتىػّەوتە

 !ئبرىطىذا ئبالھىذە گەۋدىٍىه ثوٌۇپ ئىپبدىٍۀّەوتە
ضۀئەت -خەٌمىّىسٔي ئۇٍغۇتۇغتب ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ٍەر ئبٌغبْ ئەدەثىَبت

ئبخىرى تېٕچٍىك پبتمىمىغب -ضبھەضىذىىي ِىٍٍەتچىٍىه ھەرىىەتٍىرىّۇ ثبغتىٓ
پېتىپ لبٌغبچمب، ِىٍٍەتٕي ئۇٍغۇتۇظ ئورٔىغب دۈغّىٕىٕي ِەدىھٍىػىذىغبْ، 

-غۇ ضەۋەپتىٓ لىرىك. ِىٍٍىٌ غۇرۇرىٕي پەش وۆرۈغىذىغبْ تۈضىە وەٌتۈرۈٌذى
روِبٔىغب ئوخػبٍذىغبْ ئىٕتبٍىٓ ئبز « ئوٍغبٔغبْ زېّىٓ»ئەٌٍىه ٍىً ِبثەٍٕىذە 

ضۀئەت ئەضەرٌىرى دېَىػىە -ضبٔذىىي ئىجبدىَەتٍەرٔي ِىٍٍىٌ ئەدەثىَبت
ثوٌطىّۇ، ِۇتٍەق وۆپچىٍىگي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي، ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕي، 

ِىٍٍىٌ غبٌچىالرٔي ِەدىھٍەظ ۋە ِىٍٍىٌ تبرىخىّىسٔي ثۇرِىالظ، ِىٍٍىٌ 
غۇرۇرىّىسٔي، ِىٍٍىٌ ئۀئۀىٍىرىّىسٔي، دىٕىٌ ئېتىمبتٍىرىّىسٔي ِبزاق لىٍىػتىٓ 

ثوٌۇپّۇ ووِّۇٔىطت خىتبٍالرٔىڭ ئىٕطبْ لېٍىپىذىٓ چىممبْ . ٔېرى ثبراٌّىذى
ِۇتەئەضطىپ، لبالق وۆز لبراغٍىرىٕىڭ تەضىرىذە ٔبدأٍىمٕي، ٔبِىراتٍىمٕي، 

ئەلىذىطىسٌىىٕي ِەدھىٍەغتەن دۇَٔبدا ئبز وۆرۈٌىذىغبْ ثىّۀىٍىىٍەرِۇ ِۇتٍەق 
. ضۀئەت ئەضەرٌىرىٕىڭ ئبضبضي تېّىطي ثوٌۇپ وەٌذى-وۆپ ضبٍٔىك ئەدەثىَبت

غۇ ضەۋەپتىٓ تب ثۈگۈٔگىچە دۇَٔبۋى ضەۋىَە تۇرِبق، ئۆز ِىٍٍىتىّىس دائىرىطىذىّۇ 
ثۇٔىڭ . ئوتتۇرىغب چىمىپ ثبلّىذى' ئەضەر'تىٍغب ئبٌغۇچىٍىغي ثبر تۈزۈگىرەن ثىرەر 

ئورٔىغب ِىٍٍىٌ ِەدىٕىَىتىّىسٔي خبراپ لىٍىذىغبْ، خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ، ٍېمىٕمي 
تبرىخىٌ ۋەلە تەضۋىرٌىرىٕي ٍب رۇضالرٔىڭ، ٍب خىتبٍالرٔىڭ،  ھەتتب ثېرىتبٔىَە 

ئىّپېرىَىطىٕىڭ وۈغىۈرتىػىذىٓ پەٍذا ثوٌغبْ، خەٌمىّىسدە ثۇٔذاق ثىر 
لوزغۇٌۇغمب ئېھتىَبجي ٍوق ٍبوي ثۇٔچىٍىه ئەلٍي ثبر ٍېتەوچىٍەر ٍوق ئىذى 

ٌەر ھەِّىال ٍەرٔي لبپالپ وېتىذىغبْ پبجىئەٌىه ۋەزىَەت ' ئەضەر'دەٍذىغبْ 
ھېچ ثوٌّىغبٔذا خەٌمىّىسدىٓ ئۈِىذ لبٌّىغبٍٔىغىٕي ئبضبضي . غەوىٍٍۀّەوتە

ئەضەرٌەر وەڭ ٍبِراپ -ِەزِوْ لىٍىذىغبْ ئۈِىذضىسٌىه پۇراپ تۇرىذىغبْ ِبلبال
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ثىسٔىڭ ٍبزغۇچىٍىرىّىس تەرىپىذىٓ ٍوغۇرۇْ ٍېسىپ تبرلىتىٍىذىغبْ . وەتّەوتە
ۋەتەْ تەلذىرىٕي ھەي لىٍىع توغرىطىذىىي ثىرەر ٔەزىرىَىۋى ئەضەر، روِبْ، 

ثۇٔذاق ثىر . ھىىبٍە ٍبوي ِبلبٌىالرٔي تب ثۈگۈٔگىچە ٍوغۇرۇْ ئۇچۇرىتىػمب ثوٌّبٍذۇ
ئبلىٍالر ِۇھىتىذا، ثۇ خەٌمتىٓ ٍۀە ٔېّىٕي وۈتەٌەٍّىس؟ ٍبوي ثۇٔذاق تەغۋىمبت 

ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك "ِۇھىتٍىرىٕىّۇ خىتبٍالر ٍبرىتىپ ثېرىػي وېرەن دەپ لبراِذۇلَب؟ 
ھەرىىەت ئۇضۇٌىغب دائىر ئەضەرٌەر ٍېسىك غەوٍىذە ٍېسىٍّبٍذۇ، لبٍطي ثىر ئەٌذە 
لبٍطي ثىر ٍوغۇرۇْ تەغىىالت ثۇٔذاق ئەضەرٌەرٔي ٍېسىپ ٍوغۇرۇْ تبرلىتىپ 

ثۇٔذاق غىذىغىٕي وەٌتۈرىذىغبْ ضۆزٌەرٔي ثىسٔىڭ ئبلىٍٍىرىّىسدىٓ " ثېمىپتۇ؟
دۇَٔبدىىي غۇٔچە ٔۇرغۇْ دۆٌەتٍەر ِىٍَؤٍىغبْ ھەرثي . پبتال ئبڭالپ تۇرىّىس-پبت

وۈچٍىرىگە، پەۋلۇٌئبددە ۋەزىپە ئۆتەٍذىغبْ ئەضىەرٌىرىگە، دۆٌەت جبضۇضٍۇق 
تەغىىالتٍىرىغب، ٔۇرغۇْ ئەٌٍەردىىي پبرتىساْ تەغىىالتٍىرىغب وىتبثخبٔىالردا زادىال 

ئۇچۇراتمىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثۇٔذاق ِبتېرىَبي ٍېسىك غەوٍىذە زادىال 
تبرلىتىٍّبضّىذۇ؟ غۇٔچە ٔۇرغۇْ ھەرثي ِەوتەپٍەردە ٔېّە ئولۇتۇٌىذىغبٔذۇ؟ 

ِىٍتىمٕي پبلىرتىع ئۇضۇٌي، ِەغىە دەضطەظ ئۇضۇٌٍىرى، پبراتتىٓ ئۆتۈظ، ضبالَ 
ئۇ ٍەرٌەردە لبٔذاق لىٍغبٔذا ئەڭ ! ثېرىع لبئىذىٍىرىٕىال ئۆگۈتەِذىغبٔذۇ؟ ٍبق

ئۆٔۈٍِۈن غەوىٍذە ئبدەَ ئۆٌتۈرۈغىە ثوٌىذىغبٍٔىمي توغرىطىذىىي تەٌىّبتالر 
ٍبوي ثوٌّىطب ثىسٔىڭ ئبلىٍٍىرىّىسٔىڭ ! ٔوختىٍىك دەرش لىٍىپ ئۆتۈٌىذۇ
ِبتېرىَبٌالر ثوٌغبْ تەغذىردىّۇ ِۇتٍەق تۈردە -دېَىػىچە ثوٌغبٔذا، ثۇٔذاق وىتبة

ِەخطۇش ِەوتەپٍەردىال ئۆگۈتىٍىػي غەرتّۇٍب؟ لېٕي ئەِىطە، غۇ ئبغىٕىٍىرىّىس 
ثۇ تۈردىىي ئبلىٍٍىرىّىس ! ثىسگىّۇ غۇٔذاق ثىرەر ِەوتەپ ئېچىپ ثەرِىطۇّٔۇ؟

جبھبٕٔي ِبٌىّبتبڭ لىٍىۋېتىذىغبْ ثۇٔذاق تەغۋىمبتالرٔي لەتئىٌ "دېّەوچىىي، 
 !"چەوٍىػىّىس وېرەن

 ثىسٔىڭ دىٕىٌ ئەرثبثٍىرىّىسِۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ تبر ثىر 
ثۇٌۇڭغب لىطتبپ لوٍۇٌغبْ دىٕىٌ ئېتىمبت پبئبٌىَەت ضورۇٍٔىرىّىسٔي 

ووِپبرتىَىٕىڭ ئبرزۇٌىرىٕي تەرغىپ لىٍىػىذىغبْ، چېىىذىٓ ئبغمبْ 
ثىر ٍبراتمۇچىّىسٔىڭ ثىسگە ئبِبٔەت لىٍىپ ثەرگەْ -ِۇتەئەضطىپٍىىٕي ۋە ثىردىٓ

ئىٕتبٍىٓ لبٔۇٔىَەتٍىه ھەرىىەت لىٍىپ تۇرىذىغبْ ِبددىٌ دۇَٔبٔي ثىٍىع، 
تەتمىك لىٍىع ۋە پبٍذىٍىٕىع ئىػٍىرىٕي ثىرالال غەٍتبٕٔىڭ ئىػي دەٍذىغبْ 

خەٌمىّىسٔي لبراڭغۇٌۇلالرغب ثبغالپ وېتىذىغبْ لباللٍىمالرٔي دىٓ دەپ تەغۋىك 
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لىٍىذىغبْ، ۋەتەْ ِۇٔمەرزٌىگىٕي، ِىٍٍەتٕىڭ لوٌچىٍىغىٕي، ِۇضتەٍِىىە 
ھەتتب . ئىذىَىٍىرىٕي تەرغىپ لىٍىػىذىغبْ ضورۇٔغب ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍۇغتي

ۋەتۀگە تۆھپە لوغۇظ، خەٌممە خىسِەت لىٍىع لبتبرىذىىي ئىػالرٔىّۇ ثىرالال 
ٔەتىجىذە، ۋەتىٕىّىسدىىي وەڭ . دىٕذىٓ چىممبٍٔىك دەپ ئېالْ لىٍىػّبلتب

ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ٍبرىػىػٕي رەت لىٍىػمب 
پېتىٕبٌّبضٍىك، ئېتىمبتىذىٓ گۇِبْ لىٍىذۇرىذىغبْ ۋە ضوۋۇتۇٌىذىغبْ ِوٌال 

لبراغٍىرىغب رەددىَە ثېرەٌّەٍذىغبْ، ٔبدأٍىك، ٔبِراتٍىك، لۇٌٍۇلمب ئۈٔذەٍذىغبْ 
ٍۀي ئىطالَ . تەغۋىمبتالرغب رەددىَە ثېرەٌّەٍذىغبْ ھبٌەت غەوىٍٍۀّەوتە

دىٕىٕىڭ ئبٌالدىٓ ثبغمب ِەخٍۇلمب لۇٌٍۇق لىٍىػتىٓ چەوٍەٍذىغبْ ثۈٍۈن ثىر 
دىٕٕي پوغىبي ھەلمىگە ئېرىػىع ۋاضتىطىغب ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍۇغۇپ، خىتبٍغب 

تېٕچ تۇرۇپ ثوً ضۇٔۇغٕي ۋاجىپ دەپ تەرغىپ لىٍىذىغبْ ھبٌغب ئبٍالٔذۇرۇظ 
 !ئۈچۈْ تىرىػّبلتب

لىطمىطي، خەٌمىّىس ثۇ ٍېرىُ ئەضىر ئىچىذە تېٕچٍىك تەرغىجبتچىٍىرىٕىڭ 
خەٌمىّىس . تەضىرىذە پۈتۈْ ضەپٍەر ثوٍىچە ٍېّىرىٍىع ھبٌىتىگە وەٌتۈرۈٌّەوتە

دەثىٍىه تېٕچٍىك ِۇثبٌىغىٍىرى ئىچىذە -ھەر تەرەپتىٓ وېٍىۋاتمبْ ثۇٔچە دەة
ثەغىرىٍىرىٕي وۆرۈپ تۇرۇغٍۇلّۇ، -خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ھەلىمىٌ ئەپتي

ئۆتّۈغتىىي دۈغّىٕىگە لبرغي وەضىىٍٕىه ثىٍەْ جەڭگە ئبتٍىٕىذىغبْ 
پىىىرٌىرىگە زادىال ضىغذۇراٌّبً، ئۀگۈغتەر ' ئىٍغبر'غەجەرىٍىرىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ 

دەپ تؤىغبْ ئۇضۇٌالر ثىٍەْ ئۆزىٕي ' تېٕچ ھەرىىەت لىٍىع'لىٍىۋېٍىػمبْ 
وېچەن وېَىػتە چىڭ -ِىٍٍىٌ وىَىُ: ِەضىٍەْ. لوغذاغمب وىرىػىپ وەتتي

تۇرۇظ، ِىٍٍىٌ تىٍذا ضۆزٌىػىػتە چىڭ تۇرۇظ، ِىٍٍىٌ وؤب ٍېسىمتىٓ 
ٔبۋا لىٍىػتب چىڭ تۇرۇظ، ھەتتب -پبٍذىٍىٕىػتب چىڭ تۇرۇظ، ِىٍٍىچە ٔەغّە

لبتبرٌىمالرٔىّۇ ... لوٌىذا پوٌو ٍېَىع، دېرىسىطىگە پەردە، تېّىغب گىٍەَ ئېطىع، 
ۋەتۀپەرۋەرٌىه، ِىٍٍەتطۈٍەرٌىه، ِىٍٍىٌ وۈرەغٕىڭ ئەڭ ئۆٔۈٍِۈن ثىر تۈرى 

ثۇ ھبٌەت تېخىّۇ ! ئىچىگە چۆوۈپ وېتىػتي' وۈرەظ ٍوٌٍىرى'دەٍذىغبْ ثىّۀە 
تەرەلمي لىٍىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبٌذىذا ٔبخػب ئېَتىپ ئۇضۇي ئوٍٕبپ 

ثېرىع، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثېػىغب زورالپ دوپپب وەٍگۈزۈظ، ۋەتىٕىٕي، 
-ئبلىۆڭۈٌٍۈن، ِەرت-ٍۇِػبلٍىك، ضبددا-تەثىئىٌ ثبٍٍىمٍىرىٕي، ٍبۋاظ-ِىٍٍىٌ

ئبدەتٍىرىٕي دۈغّىٕىگە ِبختبپ -ِىھّبٔذوضتٍۇق لبتبرىذىىي ِىٍٍىٌ ئۆرپ
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ثېرىػٍەرٔىّۇ ئبجبٍىپ جبضبرەتٍىه ۋەتەْ لۇتمۇزۇظ ھەرىىىتي دەپ تؤۇٍذىغبْ 
تېخىّۇ ئېچىٕىػٍىك ٍېرىّىس غۇوي، ۋەتۀپەرۋەرٌىه، ! ھبٌغب وېٍىػتي

ِىٍٍەتچىٍىىتىٓ ئىجبرەت ثۇ گۈزەي ئۇلۇَ ثىسٔىڭ دەۋرىّىسگە وەٌگىٕىذە غۇٔذاق 
چبوىٕب دەرىجىگە، ئبضبْ ئىػالر لبتبرىغب، ئبددى ئىػالر ھبٌىغب 

چۈغۈرۈۋېتىٍگۀىي، لبۋالخبٔىالردا ِەضتٍەرٔىڭ ئبغسىذا، خېٍىۋەت لبراڭغۇٌۇلالردا، 
ثۇزۇلچىٍىمٕىڭ ئۇۋىطي ثوٌغبْ ِېھّبٔخبٔىالرٔىڭ ٍبتبلٍىرىذا، زەھەرٌىه 

توغرىطىذىىي ئبھ ' ...ۋەتەْ، ِىٍٍەت، 'چېىىٍّىه چەوىۈچىٍەرٔىڭ ئبغسىذا 
ئۇالر ۋەتەْ، ِىٍٍەت دەردىذە ! ئۇرۇغالر ضۆرۈٌۈپ ٍۈرىذىغبْ ثوٌذى

ۋەتۀپەرۋەرٌىه، ِىٍٍىٌ لۇتمۇزۇظ "دېّەن، ! ئىچىۋاتبرِىع، چېىىۋاتبرِىع
تېٕچ ھەرىىەت 'ئۈچۈْ ثىسٔىڭ ھەِّە وىػىّىس ئۆزىگە ٍبرىػب ثىرخىً " ھەرىىىتي

، 'ۋەتۀپەرۋەر'ٔەتىجىذە ۋەتىٕىّىسدە ھەِّە وىػي دېگىذەن . تېپىۋېٍىػمبْ' غەوٍي
غەٌىتە ' ۋەتۀٕىڭ تەلذىرى ئۈچۈْ ثبظ لبتۇرۇغىۋاتمبْ'ھەِّە وىػي دېگىذەن 
 !ِۀسىرە ثبرٌىممب وەٌگەْ

ثىس ثۇ ٍەردە ٍۀە ِۇٔذالّۇ ثىر ِەضىٍىٕي ئبالھىذە تەوىتٍەپ وۆرضىتىػٕي 
وۈرەظ 'ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ : توغرا تبپىّىس

ۋەتىٕىّىسٔىڭ تەثىئي ثبٍٍىمٍىرىٕي وۈچەپ "دىٓ ثىرضي لىٍىۋېٍىٕغبْ ' ئۇضۇٌٍىرى
تەغۋىك لىٍىع ئبرلىٍىك، دۇَٔب جبِبئېتىٕي ۋەتىٕىّىسٔىڭ تەلذىرىٕي ھەي لىٍىع 

ئۇضۇٌي، ۋەتىٕىّىسگە چەتئەٌٍىىٍەرٔي " پبئبٌىَىتي ئەتىراپىغب جەٌىپ لىٍىع
جەٌىپ لىٍىع ئورٔىغب، تېخىّۇ وۆپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسگە 
ئېمىپ وېٍىػي ئۈچۈْ رىغجەتٍۀذۈرگۈچي ۋاضتىٍىك تەغۋىمبت ثوٌۇپ روي 

ثۇ ِەلطەتتە تەرغىپ لىٍىٕىۋاتمبْ ٍەر ئبضتي ثبٍٍىك زاپىطي . ئوٍٕىّبلتب
ھەلمىذىىي ِەٌۇِبتالر غۇٔذاق چۈچۈتىىذەن ِۇثبٌىغىٍەغتۈرىۋېتىٍگۀىي، گوٍب 

ۋەتىٕىّىسٔىڭ ٍەرئبضتي ٔېفىت ثبٍٍىك زاپىطي، تەثىئي گبز زاپىطي، وۆِۈر، تۆِۈر، 
ِىص، خروَ، ئۇراْ، ضىرەن ِېتبي زاپىطي لبتبرٌىمالر دۇَٔبدىىي ثبغمب ٍەرٌەردىىي 

ئەضٍىذە ثۇ تۈردىىي ! ٍەر ثبٍٍىمي زاپىطىٕىڭ ٔەچچە ھەضطىطىگە تەڭ وېٍەرِىع
ٍەر ئبضتي ثبٍٍىك زاپبضٍىرى ِىٍَؤٍىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي جەٌىپ لىٍىپ 

لىال ئەِەش، ٍەرٌىه خەٌمٍەرٔىڭ وەٌگۈضي ئېھتىَبجىغب ' ثىرٌىىتە پبٍذىٍىٕىع'
. ٍېتىػىذىّٕۇ ئۀطىرەغىە تېگىػٍىه ئبز ئىىۀٍىگي ھەِّىگە ئېٕىك ثىر ئەھۋاي

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ۋەتىٕىّىسٔىڭ جۇغراپىَىٍىه ئورٔىّۇ ثۈگۈٔىي دۇَٔب 



 494 

ضەۋىَىطىذىٓ ئبٌغبٔذا غۇٔذاق ٔبچبر ثىر ئورۇٔغب جبٍالغمبٔىي، ئەتىراپي دۇَٔبدا 
وبَ وۆرۈٌىذىغبْ ئېگىس لبلبش تبغالر ثىٍەْ ئوراٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇ ٍەردىٓ ِەٍٍي 

ثىرەر دېڭىس ثوٍىغب ٍبوي ثىرەر تۈزٌەڭٍىىىە چىمىذىغبْ ٍوي ٍبضبظ ِەضىٍىطىّۇ 
ثۇٔي ئبز دەپ . ثۈگۈٔىي ئىٕطبٔالرٔىڭ لۇرثي ٍېتىذىغبْ دەرىجىذە ئەِەش

ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئىچىي لىطّي دۇَٔبدا وبَ وۆرۈٌىذىغبْ غبرائىتي ٔبچبر چۆٌٍۈن ۋە 
لۇرۇق تبغالر ثىٍەْ لبپالٔغبْ ثوٌۇپ، ثۇٔذاق ثىر زېّىٕذا تېرىمچىٍىك ئىػٍىرى 

ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىّەْ دەٍذىىۀّىس، ٍىگبٔە ٍەر ئبضتي ضۈٌىرىغىال تبٍىٕىػمب ِەججۇر 
ثۇٔذاق ثىر ٍەردە ئىگىٍىىٕي . دېطەن ئبٔچە ِۇثبٌىغە لىٍىۋەتىەْ ثوٌّبٍّىس

تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇپ دۇَٔب ضەۋىَىٍىرىذە ثىر تۇرِۇظ وەچۈرىّەْ دەٍذىىۀّىس، 
تېخٕىىب ثىٍىٍّىرىگە، -پەۋلۇٌئبددە زور ِەثٍەغ ۋە لىَبش لىٍىّٕبش ٍۈوطەن پەْ

غۇٔىڭذەن ٍۀە ِىٍَؤٍىغبْ ٍولۇرى تېخٕىىىٍىك ئىػچي لوغۇٔىغب 
ثۈگۈٔىي لۇٌٍۇلمب چۈغۈرۈٌگەْ ھبٌىتىّىسدە، ِىٍٍىٌ . ئېھتىَبجٍىمّىس

ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرِەً تۇرۇپ ثۇٔذاق زور وۈچىە ئېرىػىّەْ 
دەٍذىىۀّىس، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثبضمۇٔچىٍىمىغب ٍوي لوٍۇظ ثىر 

ٍۀي، ثۈگۈٔىي غبرائىتىّىسدا ۋەتىٕىّىسٔىڭ تەثىئىٌ . ِۇلەررەرٌىه ثوٌۇپ لبٌىذۇ
ثبٍٍىغىٕي ِۇثبٌىغە لىٍىپ وۆپتۈرۈپ وۆرضىتىػىّىس، خىتبً تبجبۋۇزچي ئېمىّىٕي 
ٍېڭي ثىر دوٌمۇْ ھبٌىتىگە وەٌتۈرىۋېتىع روٌىٕىال ئوٍٕبٍذىىي، ھەرگىسِۇ ِىٍٍىٌ 

دېگۀذەن، ئۆتىەْ ٍېرىُ ! ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ پبٍذىطي ثوٌّبٍذۇ
غىٕجبڭ ئەزەٌذىٓ، ثىر ٍبخػي ِبوبْ، ٍەر ثبٍٍىمي ِوي، تۇرِۇظ "ئەضىر جەرٍبٔىذا 

دەپ ئەٌٍىه ٍىً ۋارلىرىػىپ ئەٌٍىه ِىڭغب ٍەتّەٍذىغبْ خىتبً ..." پبراۋاْ، 
ئىػمب "تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضبٔىٕي ئوْ ِىٍَؤٍۇق ئبپەت ھبٌىتىگە وەٌتۈرۈغٕي 

ئۀذى ثۇ ٔبخػىّىسٔي تېخىّۇ ِۇثبٌىغىٍەغتۈرۈپ ئېَتىپ . ثوٌذۇق" ئبغۇرغبْ
ٍۀە لبٔچە ِىٍَؤٍۇق خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕي وەٌتۈرىۋېٍىػىە ئۇرۇٔىۋاتىّىس؟ 

غۇٔي ھەرگىس ئۇٔۇتّبٍٍىىي، دۇَٔب زوِىگەر وۈچٍىرى ئەرەة ٍېرىُ ئبرىٍي 
ئەتىراپىذىىي ئوْ ٔەچچە ِىٍَبرد تؤٕىٍىك ٔېفىت زاپىطي  ثبٍٍىغىذىٓ ئەروىٓ 

پبٍذىٍىٕبٌىػي ئۈچۈْ، وبضپي دېڭىسى ئەتىراپىذىىي ٔەچچە ِىٍَبرد تؤٕىٍىك 
ٔېفىت زاپىطىٕي ئەروىٓ لوٌغب وەٌتۈرەٌىػي ئۈچۈْ، رۇضطىَۀىڭ ئبفغبٔىطتبْ 
ئبرلىٍىك ئىططىك دېڭىسالرغب ٍوي ئېچىۋېٍىپ پبرىص لوٌتۇغي ٔېفىت ثبزىرىٕي 

ٍۈز ِىٍَبردٌىغبْ دوٌالر ... لوٌغب چۈغۈرىۋېٍىػىغب توضبٌغۇٌۇق لىٍىػي ئۈچۈْ، 
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پۇي ضەرپ لىٍىپ غۇ ٍەرٌىه خەٌمٍەر ئبرىطىذا ٔېّە ئۇٍۇٔالرٔي ئوٍٕىّىغبْ ۋە 
لبٔچىٍىغبْ پبجىئەٌەرگە ضەۋەپ ثوٌىۋاتىذۇ؟ ئەجىجب ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىىي 

لىرىك ِىٍَبرد تؤٕب، ھەتتب ثىرەر ٍۈز ِىٍَبرد تؤٕىغب ٍېمىٓ ٍەر ئبضتي -ئوتتۇز'
ٔي دۇَٔب ئىٍغبر وۈچٍىرى خىتبٍچىٍىىّۇ ثىٍەٌّەً لبٌغبّٔۇدۇ؟ ' ٔېفىت زاپىطي

وۆزىٕي 'ٍبوي ثوٌّىطب ئۇالرٔىڭ ثۇ ھەلتىىي ئىػالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئۇچۇرالردىٓ 
تب ثىسٔىڭ تېٕچٍىك تەرغىجبتچىٍىرىّىسٔىڭ ضەۋىَىطي غۇ دۇَٔب ' ئېچىپ لوٍۇظ

ئىٍغبر وۈچٍىرىٕىڭىىذىّٕۇ ئېػىپ وەتىۀّۇدۇ؟ غۇٔي ئۇٔۇتّبٍٍىىي، خىتبٍغب 
ٌىرىال ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي ' ٍەر ئبضتي ثبٍٍىك'الزىُ ثوٌىۋاتمىٕي ٍبٌغۇز ۋەتىٕىّىسٔىڭ 

! ٍۈز ِىٍَؤٍىغبْ خىتبٍٍىرىٕي جبٍالغتۇراٌىغىذەن ثوزەوٍەرگە تەۋە ثىرەر زېّىٕذۇر
_ ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبٍٍىغىٕي تەرغىپ لىٍىع پبئبٌىَىتي 

ِبھىَەتتە خىتبً تبجبۋۇزچي ئېمىٕي ٍبرىتىػٕىڭ ۋاضتىٍىك 
 !رىغجەتٍۀذۈرگۈچىطىال ثوٌۇپ لبٌىذۇ، خبالش

" ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىەتٍىرى"ٍىغىپ ئېَتمبٔذا، ٍولۇرىمىذەن ئبتبٌّىع 
ٔىڭ ئىپبدىٍىرى ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ' تېٕچٍىك ھەرىىەت غەوٍي'ٔىڭ ھەِّىطي 

ئۈچۈْ تېٕچ ' ۋەتەْ لۇتمۇزۇظ پبئبٌىَەتٍىرى'ھەِّىطىال ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇخىً 
ثۇالر خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثىسدىٓ وۈتىذىغبْ ! ِۇھىتمب ثەوال ِۇھتبج

ھەرىىەت غەوىٍٍىرى ئەِەضّۇ؟ ثىس ئۀە غۇ خىٍذىىي ھەرىىەت غەوىٍٍىرىٕي 
تبٌٍىۋاٌغىٕىّىس ئۈچۈٔال خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى لىرىك ثەغىٕچي ٍىٍىذىىي لىرىك 
ِىڭ وىػىٍىه تبجبۋۇزچي ٔوپۇضىٕي ثۈگۈٔىي ئوْ ِىٍَؤٍۇق ئبپەت ھبٌىتىگە 

ثۇ خىً تېٕچ ۋەزىَەتٕي ھەرلبٔذاق ثىر وىػي ! لورلّبً وۆپەٍتىۋاالٌىذى
ثۇزىۋېتىػىە ئۇرۇٔىذىىەْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى دەرھبي ھەرىىەتىە وېٍىپ 

لبتٍىّىذا ' جىٕبٍەتچىٍەر'ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە ۋەتىٕىّىسدىىي ضىَبضي . جبزاالغّبلتب
دەپ لوٍغبٍٔىىي وىػىٍەر، ھەتتب ئۇالرٔىڭ ' ِىٍٍەت-ۋەتەْ'ٍېرىُ ئېغىس -ثىرەر

، "ِىٍٍەتچي"پبغىۋازٌىك ثوٌطۇْ، -لىّبرۋازٌىك ٍبوي ھبرالىەظ-ئىػي ئوغرى
الر ٔبِي ثىٍەْ توغۇپ ' ئىٕمىالپچي'لېپمىسىً " ۋەتەْ ثىرٌىگىٕي ثۆٌگۈچي"

ثۇٔىڭغب ئەگىػىپ، خەٌمىّىس ثۇ خىً . وېتىذىغبْ وۈٌىىٍىه ِۀسىرە غەوىٍٍۀذى
غب وۆچۈرۈغۈپ، ' ٍەرئبضتي'ٔي تېخىّۇ ' تېٕچ ۋەتەْ لۇتمۇزۇظ ھەرىىىتي'

دەپ جۆٍٍۈپ ضېٍىػىذىٓ ئۀطىرىػىذىغبْ، ' ِىٍٍەت-ۋەتەْ'وىػىٍەر چۈغىذىّۇ 
ضۆزٌىرىذىٓ -تۇرۇغي، گەپ-ھەلىمي ۋەتەْ خبئىٍٕىرىّۇ وىػىٍەرٔىڭ ٍۈرۈظ



 496 

! ئوۋالٍذىغبْ ِۀسىرە ثبرٌىممب وەٌذى' ثۆٌگۈٔچي-ِىٍٍەتچي'پۇتبق چىمىرىػىپ 
ِىٍٍەت -ثۇٔىڭ ئبلىۋېتىذە، ٔۇرغۇٍٔىغبْ ۋەتەْ خبئىٍٕىرىّۇ ئبالھىذە ۋەتەْ

ضۆٍگۈچي وىػىٍەر لىَبپىتىگە ئبضبٔال وىرىۋاالالٍذىغبْ ۋەزىَەت غەوىٍٍىٕىپ، 
دېگەْ ئۇلۇِالرٔىڭ لىّّىتي ' ۋەتۀپەرۋەرٌىه، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي'

ثۇٔىڭغب ٍۀە چەتئەٌگە ھەرخىً ضەۋەثٍەر ثىٍەْ ! ٍەر ثىٍەْ ٍەوطبْ لىٍىۋېتىٍذى
لېچىپ چىمىپ وەتىەْ وىػىٍىرىّىس ئبرىطىذىىي تېٕچٍىك ھەرىىەت ئۇضۇٌىغب 

ئوْ ٍىً ِبثەٍٕىذىىي چبوىٕب -چولۇٔىذىغبْ وىػىٍىرىّىسٔىڭ ٍېمىٕمي ثەظ
غۇٔذاق . پبئبٌىَەتٍىرىٕىّۇ ِىطبي لىٍىپ وۆرضىتىػىّىس ِۇِىىٓ' ۋەتۀپەرۋەرٌىه'

دېَىػىە ثوٌىذىىي، ثۈگۈٔىي وۈٔذە پەۋلۇٌئبددە پىذاوبرٌىك، ضەِىّىٍَىه ثىٍەْ 
ئبالھىذە ئەضتبٍىذىٍٍىك تەٌەپ لىٍىٕىذىغبْ ثىر ئۇٌۇغ ھەرىىەت، ٍۀي ِۇلەددەش 

ِىس، ثەزى وىػىٍەرٔىڭ ئىچي پۇغۇغىٕي " ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي"
چىمىرىذىغبْ ٍبوي ئبثروٍپەرەضٍىه لىٍىع ۋە پۇي تېپىػٕىڭ ۋاضتىطي 

 !لىٍىۋېٍىٕغبْ، جبْ ثبلىذىغبْ لوغۇِچە ِەٌىىىطىگە ئبٍالٔذۈرۇٌّبلتب
ٍولۇرىذىىي تەھٍىً لىٍىٕغبْ ھبدىطىٍەردىٓ لبرىغىٕىّىسدا، ثىسٔىڭ 

ئۆتىەْ ٍېرىُ ئەضىرٌىه تبرىخىّىسٔىڭ تېٕچٍىممب لۇرثبْ وەتىەْ تبرىخ 
ثىس ثۇٔذىٓ وېَىّٕۇ لبٔچىىي تېٕچٍىممب . ئىىۀٍىىىٕي ئوچۇق وۆرۈپ ئبالالٍّىس

ِەضتبٔە ثوٌىذىىۀّىس، ِىٍٍەت ضۈپىتىذە غۇٔچە ئېغىر ِەغٍوثىَەتٍەرگە 
ٍۀي، ثۈگۈٔىي غەرلىٌ تۈروىطتبْ دۈغّەْ ۋەزىَىتي ئبضتىذا . ئۇچىراٍّىس

ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي تېٕچٍىك تەرغىجبتٍىرى، ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس خبئىٍٕىمٕىڭ 
 !ٔىمبپالٔغبْ ئىپبدىطي ثوٌىذۇ، خبالش

ئەضٍىذە، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثۇ ٍېرىُ ئەضىرٌىه تېٕچٍىك 
تەرغىجبتٍىرىغب دىممەت لىٍغىٕىّىسدىّۇ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى لبٔچىىي 

دەپ جبر ضبٌغبٔطىرى، ۋەتىٕىّىسگە غۇٔچە وۆپ ' تېٕچٍىك، ِۇلىٍّىمٕي ضبلالظ'
غۇٔچە ئبجىس دۆٌەتٍەر ثىٍەْ . ئەضىەر ٍۆتىەپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ئبالالٍّىس

ٔي ثبھبٔە لىٍىپ ِىٍَوْ ' دۈغّۀذىٓ لوغذاظ'لورغبٌغبْ ۋەتىٕىّىسٔي ئبتبٌّىع 
دىٓ ' چەتئەي تبجبۋۇزى'وىػىٍىه ئەضىەر ٍىغىۋېٍىػي، ھەرگىسِۇ 

ئۀطىرىگۀٍىىي ئەِەش، ثەٌىي خەٌمىّىسٔي ثبضتۇرۇغٕىڭ ۋاضتىٍىك 
ئەڭ چوڭ خىتبً ِىٍٍەتچىطي غوۋېٕىطت جبڭ . ثبھبٔىطىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش

جىژجوڭ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَەت ھۆوۈِىتىّىس ثىٍەْ ضۇٌھىٍىػىع تەٌىپىٕي 
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ئوتتۇرىغب لوٍغبْ وۈٍٔىرىٕىڭ ئۆزىذىال، جىذدى ئۇرۇظ ھبٌىتىذە تۇرىۋاتمبْ 
لوغۇٍٔىرىذىٓ ثىر دىۋىسىَە جبٌٍىتىٕي ئبٌذىٕمي ضېپىذىٓ چېىىٕذۈرۈپ چىمىپ 

ۋەتىٕىّىسگە ٍوٌٍىغبٍٔىغي، ثۇ ثىر دىۋىسىَە ئەضىىرىٕىڭ ۋالتىذا ٍېتىپ 
وېٍەٌّەضٍىگىذىٓ ئۀطىرەپ ئۇرۇظ توختۇتۇظ ئۈچۈْ ئۈرۈِچىذىىي ضوۋېت 

وؤطۇٌىغب وىرىپ ٍبٌۋۇرۇغٍىرى ھەرگىسِۇ ھەلىمىٌ تېٕچٍىك ضۆثىتي ئۆتىۈزۈظ 
ثبغالٔغبْ " ئۈرۈِچي تېٕچٍىك ضۆثىتي. "ٔىَىتىٕىڭ ئىپبدىطي ئەِەش ئىذى

ئؤجىر »وۈٔىذىٓ ئېتىۋارەْ ۋەتىٕىّىسگە ئىسچىً تۈردە لۇراٌٍىك ئەضىەر توپٍىػي، 
ٔىڭ ئەضىەر لىطمبرتىع ِبددىٍىرىٕىڭ تەضتىمٍىٕىػىٕي وەٍٕىگە ضۈرۈپ، « ثىتىُ

ضۆھجەتىە ئوٌتۇرۇظ وۈٔىذىىي ضەوىىس ِىڭ وىػىگە ٍەتّەٍذىغبْ تبجبۋۇزچي 
لوغۇٔىٕي ثىتىّٕىڭ ئىّساٌىٕىذىغبْ ثىرەر ٍىً وېَىٕىي وۈٍٔىرىگە وەٌگىچە 
ٔەچچە ئوْ ِىڭغب ٍەتىۈزىۋاٌغبٍٔىغي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئبٌال ثۇرۇٔال 

خۇددى . تېٕچٍىك خىَبٌىذا ثوٌۇپ ثبلّىغبٍٔىغىٕي ئۇچۇق وۆرضىتىپ تۇراتتي
غۇٔىڭذەن، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئىجتىّبئىٌ تۈزۈِىذە ئۆزگىرىع لىٍغبْ 

وۈٍٔىرىذىّۇ ۋەتىٕىّىسگە ٍۀە ئەٌٍىه ِىڭ ٍېڭي تبجبۋۇزچي ئەضىىرى ثىٍەْ 
ثىرى ثىٍەْ ئوت ثىٍەْ ضۇدەن دۈغّۀٍىػىۋاتمبْ -وىرىپ وەٌگۀٍىىي، ثىر

ئىىىي خىً خىتبً لوغۇٔىٕىڭ ۋەتىٕىّىسٔي لوٌذىٓ چىمىرىپ لوٍّبضٍىك ئۈچۈْ 
غەرتطىس ثىرٌىػىپ، ۋەتىٕىّىسدىىي ئوِۇِىٌ تبجبۋۇزچي خىتبً ئەضىەر ضبٔىٕي 

ثىرەر ٍۈز ِىڭغب ٍېمىٕالغتۇرىۋاٌغبٍٔىمٍىرىّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ھەرلبٔذىغي 
ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە ھېچمبچبْ تېٕچٍىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىع ٔىَىتىذە ثوٌۇپ 

خۇددى غۇٔىڭذەن، ئىىىىٕچي . ثبلّىغبٍٔىغىٕي ئۇچۇق وۆرضىتىپ ثېرىذۇ
جۇِھۇرىَىتىّىس ِىٍٍىٌ ئبرِىَىطىٕىڭ ئەڭ زىچ جبٍالغمبْ غىّبٌي 

ۋىالٍەتٍىرىّىسٔي لوٌغب وىرگۈزىۋېٍىع ئۈچۈْ ثبرٌىك لوغۇٍٔىرىٕي ِىٍٍىٌ 
ئبرِىَىّىسٔىڭ ئبٌذىغب تىىٍەپ لوٍۇغي، ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔي ئبٌذاپ ئورٔىذىٓ 

لوزغىتىۋاٌغبْ ھبِبْ ئۇٔىڭ ئورٔىغب دەرھبي ئۆز لۇراٌٍىك ثبٔذىتٍىرىٕي 
دەپ تؤىغبْ غىّبٌي " ِىٍٍىٌ ئىٕمىالثي ثبزا"جبٍالغتۇرۇپ وەٌگۀٍىىي، 

ۋىالٍەتٍىرىّىسٔي ِەڭگۈ ثبظ وۆتۈرەٌّەش لىٍىۋېتىع ئۈچۈْ ئۇ ٍەرٌىرىّىسٔىڭ 
ثبرٌىك جبڭگبٌٍىمٍىرىٕي خىتبً تبجبۋۇزچي ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ توغمۇزۇپ، 

ثۈگۈٔىي وۈٔذە ِۇتٍەق ئۈضتۈْ خىتبً ٔوپۇضي ھبٌىتىگە وېٍىۋېٍىػىغب ھۇي 
ھبزىرٌىۋېٍىػي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ھەرگىسِۇ تېٕچٍىك خىَبٌىذا ثوٌۇپ 
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خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تب ثۈگۈٔگىچە . ثبلّىغبٍٔىغىٕىڭ پۇالتتەن پبوىتٍىرىذۇر
زاِبٔىۋى لۇراٌالر ثىٍەْ . لۇراٌٍىك وۈچىٕي وۈچەٍتىع ثىٍەْ ھەپىٍەغّەوتە

ٍبوي ثوٌّىطب، خىتبً . لۇراٌٍىٕىػٕي ئبضبضي ِۇدداضي لىٍىػّبلتب
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىس خەٌمي ثىٍەْ تېٕچ ثىرگە تۇرۇظ ٔىَىتىگە وېٍىپ 
تبٔىىٍىرىذىٓ ثىرەر ِىڭىٕي، خەٌمىّىس ئۈضتىذە ھەٍۋە لىٍىپ ئۇچۇرۇپ ٍۈرگەْ 

ئۇرۇظ ئۆٍرۇپىالٍٔىرىذىٓ ثىرەر ٍۈزىٕي، ٍبوي ٔەچچە ئؤٍىغبْ جبٌالت لۇراٌٍىك 
دىۋىسىَىٍىرىٕي ثوٌطىّۇ خىتبٍغب لبٍتۇرۇپ وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرگۀٍەر ثبرِۇ؟ 

دەپ ثوٌطىّۇ ثىسٔي ھەِّە " ئىىىىّىس ئبٍرىٍّبٍٍي"خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 
 !ئىػٍىرىغب ثىرٌىىتە ضۆرەپ ٍۈرگەْ ٍېرى ثبرِۇ؟

" تېٕچٍىك"رۇغۀىي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثىسگە لوٍغبْ 
. تەٌەپٍىرىٕىڭ ھەِّىطىال پەلەت ئۆزٌىرىٕىڭ پبٍذىطي ئۈچۈْ ثوٌۇپ وەٌّەوتە

ِىٍَوْ وىػىٍىه لۇراٌٍىك وۈچ وەٌتۈرۈۋېٍىپ تۇرۇغٍۇق، ثىسگە ثىرەرِۇ ِىٍٍىٌ 
پوٌه تۇرغۇزۇغىّىسغب ٍوي لوٍّبضٍىغي ھەرگىسِۇ تېٕچٍىمٕي ھىّبٍە لىٍىع 

ثىس ثۈگۈْ ثىر تبٌّۇ لۇراٌٍىك وۈچىە ئىگە ثوٌّىغبْ، لىٍچىّۇ . ئىپبدىطي ئەِەش
ئىمتىطبدى ئبضبضىّىسٔي لبٌذۇرِىغبْ، چېىىذىٓ ئبغمبْ ٔبداْ لبٌذۇرۇٌغبْ ھبٌذا 

تۇرغىٕىّىسدا، ھەتتب دۈغّۀگە لىٍچىّۇ تەھذىت ٍبرىتبٌىغىذەن ھبٌىّىس 
" تېٕچ ِۇئبِىٍە لىٍىع"لبٌّىغبٍٔىمىغب لبرىّبً، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ 

ىّىسٔي تەرغىپ لىٍغۇچىالر ۋاضتىٍىك غەوىٍذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ 
ئۇٔىڭ . ھەِىبرٌىك ئورٔبتمبْ وىػىٍەر ئىىۀٍىىىٕي ئوچۇق ئىپبدىٍەغّەوتە

ئۈضتىگە ثىسٔىڭ ثىٍىّذأٍىرىّىس ثىٍەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىرٌىىتە 
ٔي تەٌەپ لىٍىػتىىي تۈپىي ِەلطەت، ثىسٔي ِەڭگۈ " تېٕچٍىك"خەٌمىّىسدىٓ 

 . ثبظ وۆتۈرەٌّەش لىٍىۋېتىػتىٓ ثبغمب ٔەتىجىگە ئېٍىپ ثبراٌّبٍذۇ
دېّەن، ِۇئەٍَەْ ثىر ۋەزىَەتتە ثبراۋەرٌىه، تەڭپۇڭٍۇق " تېٕچٍىك"

ثىرضىگە تەھذىت -ثۇ دېّەن، ئىىىي تەرەپ ثىر. دېگۀذىٓ دېرەن ثېرىػي وېرەن
ضبالٌّىغىذەن ثەٌگىٍىه ضبھەٌەرگە ئىگە ئەۋزەٌٍىىٍەرگە ئىگە دېگۀٍىىتىٓ 

تىرٔىمىغىچە لۇراٌالٔغبْ، ٍۀە ثىر -ھبٌجۇوي، ثىر تەرەپ چىع. دېرەن ثېرىذۇ
" تەڭٍىه، تەڭپۇڭٍۇق"تەرەپٕىڭ لوٌىذا تۆِۈرٔىڭ ضۇٔىمىّۇ ٍوق ثىر ھبٌەتتە، 

دېگۀٍەردىٓ ضۆز ئېچىع ِۇِىىّٕۇ؟ تەڭپۇڭٍۇق ضبلٍىَبٌىغىذەن ھېچٕېّىطي 
ثوٌّىغبْ ثىر تەرەپ ئۈچۈْ تېٕچٍىمٕي تەٌەپ لىٍىع دېّەن، ئبجىس تەرەپٕي 
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_ ثۈگۈْ ثىسدىٓ تېٕچٍىمٕي تەٌەپ لىٍىع ! لۇٌٍۇلمب زورالظ دېگۀٍىه ثوٌىذۇ
ثۇٔذاق تەرغىجبتالرٔي لبٔذالّۇ ! ٍولۇٌۇغىّىسٔي تەٌەپ لىٍىع دېّەوتۇر

ِبٔب ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي خبئىٍٕىك، ! دېگىٍي ثوٌطۇْ" ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي"
ۋەتۀپەرۋەرٌىه، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَىتىٕىڭ پرىٕطىپٍىرى، ئۇالرٔىڭ 
ھۆوۈٍِىرى ئېغىر دەرىجىذە ثۇرِىٍىۋىتىٍگۀٍىىٕىڭ، ثۇٌغىۋىتىٍگۀٍىىٕىڭ 

 !ٔەتىجىطي
خەٌمىّىس ۋەتىٕىّىسدىىي تېٕچٍىك تەرغىجبتچىٍىرىٕىڭ ِبھىَىتىٕي تؤۇپ 

ٍېتەٌّىگەچىە، ھەرلبٔذاق ثىر تەغىىالت لۇرغىٕىذا ٍبوي ھەرلبٔذاق ثىر ٍوغۇرۇْ 
تەغىىالت پىالٔالغمبٍٔىرىذا، تېٕچٍىك تەرغىجبتچىٍىرىذىٓ زەھەرٌىٕىع ثەدىٍىگە 

وەٌگەْ خبئىٍٕىمٕىڭ گۈزەٌٍەغتۈرۈٌۈغي ٔەتىجىطىذە، ئبضبٔال پبظ ثوٌۇپ لېٍىع 
چۈٔىي، تېٕچٍىك تەرغىجبتٍىرى ھۈوۈَ ضۈرگەْ . ثىٍەْ ٔەتىجىٍىٕىپ وەٌّەوتە

. ثىر ۋەزىَەتتە، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ھەِىبرالغمۇچىالر جبزاالّٔبٍذۇ
ثۇٔىڭ ئەوطىچە ئۇالرِۇ ۋەتۀپەرۋەرٌەر لبتبرىذا لبرىٍىپ، ٍوغۇرۇْ تەغىىالتالرغب 

ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ تېٕچٍىك پرىٕطىپٍىرى ثوٍىچە ئىع . لوثۇي لىٍىٕىۋىرىذۇ
ثۇِۇ پبظ . لىٍىػتب، دۈغّىٕىذىٓ ٍۇغۇرىذىغبْ ٔەرضىٍىرىّۇ ئىٕتبٍىٓ ئبز ثوٌىذۇ

ئەڭ . ثوٌۇپ لېٍىػتب ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ۋاضتىٍىك ضەۋەپٍەردىٓ ثىرى ثوٌۇپ ثېرىذۇ
ِۇھىّي، تېٕچٍىمٕي ئبۋاي خىَبٌىغب وەٌتۈرگۈچىٍەرگە ٔىطجەتەْ ئېَتمبٔذا، 

ئۀە غۇٔذاق . ِەخپىَەتٍىه دېگەْ ثىر پرىٕطىپ ئەضال ثوٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش
خبتب چۈغۀچىٍەر گۈزەٌٍەغتۈرۈٌۈپ، ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِۇٔمەرز 

 .ثوٌىػىٕي لىٍچە چەوٍىَەٌّەً وەٌّەوتىّىس
 

   ۋەتەّپەرۋەرىىل ٍەسىيىيىرى1.11§
غەرلىٌ تۈروىطتبْ تۇپرالٍىرى ثۇ زېّىٕٕي ئېچىپ گۈٌٍۀذۈرگەْ، ثۇ 

زېّىٕٕي ٍبتالردىٓ جبْ تىىىپ لوغذاپ وەٌگەْ ھوْ، تۈرن، ئۇٍغۇر، لبراخبٔىالر، 
ضەئىذىَىٍىىٍەر لبتبرىذىىي دۆٌەت ۋە ئىّپىراتورٌۇلالرٔىڭ ثىۋاضتە ئەۋالدى 

ثىسال ثۇ ٍەرٔىڭ تبرىخىٌ ۋە . ثوٌغبْ ثىس غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمالرغىال ِۀطۈپ
ھبٌجۇوي، ثۇ زېّىٓ تبرىختىٓ ثۇٍبْ ثۈگۈٔىي ! لبٔۇٔىٌ ِىراضخورٌىرى ثوالالٍّىس

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئەجذاتٍىرى تەرىپىذىٓ ٍۇتىۋېٍىع تەھذىتىذىٓ 
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غۇڭب ثىسٔىڭ لەھرىّبْ ئەجذاتٍىرىّىس خىتبٍالرٔىڭ . لۇتىالٌّبً وەٌگەْ ئىذى
تبجبۋۇزچىٍىك ھەرىىىتىگە لبخػبتمۇچ زەرثىٍەرٔي ثېرىپال لبٌّبضتىٓ، خىتبٍالرٔي 
ٔەچچە ِىڭ وېٍوِېتىرٌىك ئېگىس ضېپىٍالرٔي ضولۇپ لوغذىٕىػمب ِەججۇر لىٍىپ، 

 . ىذى ۋالىتٍىرىّۇ ثوٌغبْ ئئىػىىىذىٓ تبالغب چىمبٌّبش ھبٌغب وەٌتۈرۈپ لوٍغبْ
ئەپطۇضىي، وېَىٕىي ئەضىرٌەردە خىتبٍالر خەٌمىّىسٔىڭ ثىغەٍِىه ِىجەزى 

-تۈپەٍٍىذىٓ ثىخوتٍىػىپ لبٌغبْ پۇرضىتىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ، ھەرخىً ھىٍە
ٔەٍرەڭٍەر ثىٍەْ ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىپ، ۋەتىٕىّىسٔي ئبخىرى 

ثۈگۈٔىي وۈٔذە . ِۇضتەٍِىىىطي لىٍىۋېٍىع ۋە ٍۇتىۋېٍىػمىچە ثېرىپ ٍەتتي
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۈضتۈْ ٔوپۇش وۈچىگە تبٍىٕىپ ۋەتىٕىّىسٔي پۈتۈٍٔەً 
ٍۇتىۋېٍىع، ثۇ جەرٍبٔذا خەٌمىّىسٔي زاِبٔىۋى ئىگىٍىىٍەردىٓ لوغالپ چىمىرىپ، 

لبالق ۋە ٔبِىرات ھبٌغب وەٌتۈرۈظ ئبرلىٍىك خەٌمىّىسٔي ِىٍٍەت ضۈپىتىذە توٌۇق ۋە 
ثۈگۈْ خىتبً . وېطىً ٍولۇتۇغٕىڭ ثبرٌىك ئبِىٍٍىرىٕي ئىػمب ضبٌّبلتب-ئۈزۈي

تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسگە لوظ رېٍىطٍىك تۆِۈر ٍوي ضېٍىپ، ٍىٍىغب تبجبۋۇز 
لىٍىپ وەٌتۈرىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍەر ضبٔىٕي ٍېرىُ ِىٍَؤذىٓ 

ثۈگۈْ ۋەتىٕىّىسدە ئوْ ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق خىتبً تبجبۋۇزچىطي . ئبغۇرىۋەتتي
تېخٕىىب، ِەدۀىَەت، ھۆوۈِەت، -وبرخبٔب، ِۇالزىّەت، پەْ-ثبرٌىك ضبٔبئەت، وبْ

لبٔۇْ، ِۇٔجەت ٍەرٌەر، ثبٍٍىك ِۀجەٌىرى، چېگرا ثوٍٍىرى لبتبرىذىىي ئبضبضٍىك 
ٍەرٌىرىّىسٔي ئىگەٌٍىۋېٍىپ، ِىٍَوْ وىػىٍىه لۇراٌٍىك ثبٔذىتٍىرىٕىڭ 

تۈوۈش ٍۇتىۋېٍىع، خەٌمىّىسٔي ِىٍٍەت ضۈپىتىذە -ھىّبٍىطىذە ۋەتىٕىّىسٔي تەي
ثوٌۇپّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٍىٍىغب ٍېرىُ . ٍولىتىع جېڭىٕي ثبغٍىۋەتتي

ِىٍَؤذىٓ ضۇٔئىٌ وۆپىَىپ ثېرىػي ۋەتىٕىّىس ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ ئېغىر تەھذىت 
ئەگەر ثۈگۈٔىىذەن وۆپىَىع ضۈرئىتىٕي داۋاِالغتۇرىذىغبٔال ثوٌطب، . ثوٌّبلتب

ٍىگىرِە ثىرىٕچي ئەضىردە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسدە ِۇتٍەق ئۈضتۈْ 
ٔوپۇش ضبٔىغب ئېرىػىۋېٍىپ، خەٌمىّىسٔي ِەڭگۈ ثبظ وۆتۈرەٌّەش ھبٌغب 

ثۇ دېگۀٍىه، غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمىٕىڭ تبرىخ ثېتىذىٓ . وەٌتۈرۈپ لوٍىذۇ
 !ِەڭگۈٌۈن ئۆچۈرۈٌىػي دېگۀٍىه ثوٌىذۇ

دېّەن، ثۈگۈٔىي وۈٔذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضۇٔئىٌ وۆپۈٍىػي، 
غەرلىٌ تۈروىطتبْ ھبالوىتىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىرىٕچي دەرىجىٍىه ئېغىر خەۋپ 

غۇ ضەۋەپتىٓ، خەٌمىّىس ئۆزىٕىڭ ِەۋجۇتٍىمىغب ئېغىر . ثوٌۇپ ئبٌذىّىسدا تۇرِبلتب
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تەھذىت وەٌتۈرىۋاتمبْ ضۇٔئىٌ خىتبً ٔوپۇش وۆپەٍتىع دوٌمۇٔىغب لبرغي 
جەڭگە ئبتٍىٕىػٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ٔۆۋەتتىىي ثىرىٕچي دەرىجىٍىه ۋەزىپىطي لىٍىپ 

ثىس ثۈگۈْ دۈغّۀٕىڭ ضۇٔئىٌ وۆپۈٍىػىٕي . ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىػي غەرت
چەوٍەپ، وەٌگۈضي ئەۋالدٌىرىّىسغب ئوْ ِىٍَوْ وىػىٍىه تبجبۋۇزچىالرغب لبرغي 

جەڭ لىٍىع غبرائىتىٕي ِىراش لبٌذۇراٌىطبلّۇ ٍۈزىّىس ٍەرگە لبراپ لبٌّىغبْ 
-ئەِّب ثىس غۇٔي لەتئىٌ ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، ثۈگۈٔىي ئبتب. ثوالتتي

ثوۋىٍىرىذىٓ ئەٌٍىه ِىڭ وىػىٍىه خىتبً -ثوۋىٍىرىّىس ثۇ ۋەتۀٕي ئۆز ئبتب
. تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي جەڭ لىٍىع غبرائىتي ثىٍەْ ِىراش لىٍىپ ئېٍىػمبٔىذى

ثۇ ئەٌٍىه ٍىً جەرٍبٔىذا ٔۇرغۇٍٔىغبْ خبتبٌىمالرٔي ضبدىر لىٍىپ، ٍىٍىغب ٍېرىُ 
ِىٍَؤذىٓ ضۇٔئىٌ وۆپىَىع ۋە چبرەن ِىٍَؤذىٓ تەثىئىٌ وۆپىَىع پۇرضىتىٕي 

ٍبرىتىۋاٌغبْ ئوْ ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ توٌذۇرۇپ 
ثوۋىٍىرىّىسغب -ئەگەر ثىسِۇ ئبتب! ثىسگە ِىراش لىٍىپ تبغالپ وېتىۋاتّبلتب

تېٕچٍىمٕي لوغذاظ، لبْ تۆوۈٌۈغتىٓ ضبلٍىٕىع، ضۆزٌىػىع "ئوخػبظ 
دېگۀذەن تەضٍىّچي ٍوٌذا ِبڭىذىغبٔال ثوٌطبق، ..." ئبرلىٍىك ئىػٕي ھەي لىٍىع، 

ئۆز ئەۋالتٍىرىّىسغب ضبپ لۇٌٍۇق ۋە تىٍەِچىٍىه ٍوٌىذىٓ ثبغمىٕي ِىراش 
ثەن ثوٌۇپ وەتطە، ثۈگۈٔىىذىٓ ٔەچچە ھەضطە ئېغىر دۈغّەْ ! لبٌذۇراٌّبٍّىس

ٔي ِىراش لبٌذۇرۇغمب ِەججۇر " ۋەتەْ"ۋەزىَىتي لبپٍىغبْ چەوطىس زۇٌّەتٍىه ثىر 
توغرىطي ثىس ئۆز پەرزۀتٍىرىّىسٔي ئۆز لوٌىّىس ثىٍەْ لىٍچە ھبٍبتٍىك ! ثوٌىّىس

لبراڭغۇ دوزالتەن ثىر دۇَٔبدا ئۆٌۈِگە تۇتۇپ ثەرگەْ -غبرائىتي لبٌّىغبْ لبپ
 !ثوٌىّىس

ثىس ئۆز پەرزۀتٍىرىّىسٔي ئۆزىّىس ئۆٌۈِگە تۇتۇپ ثەرِەٍّىس دەٍذىىۀّىس، 
ئۇالرغب ئەلەٌٍىٌ ھبٍبتٍىك غبرائىتىٕي ئۆز لوٌىّىسدا تۇتۇپ تۇرغبْ ئۆز ئبٔب 

ھبٌجۇوي، ثۈگۈْ ثۇ ئبٔب تۇپرىغىّىس ! تۇپرىغىّىسٔي ئۇالرغب ِىراش لىٍىػىّىس غەرت
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ چبڭگىٍىذا ئىىەْ، ئۇٔذاق ھبٍبتٍىك غبرائىتىغب ئىگە 

ئۇ ھبٌذا ثىس ! ثىر ۋەتۀٕي ِىراش لبٌذۇراٌىػىّىس لەتئىٌ ِۇِىىٓ ئەِەش
ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىۋاٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ثىر ئبِبي لىٍىپ لوغالپ 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئبۋاي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئۆزٌۈوطىس . چىمىرىػىّىس وېرەن
ٍۀي، ثىرىٕچي . وۆپۈٍىۋاتمبْ، وۈچٍىٕىۋاتمبْ ٍوٌىٕي وېطىػىە ِەججورِىس

ثبضمۇچتب ۋەتىٕىّىسٔي ٍۇتىۋېٍىػمب وېٍىۋاتمبْ ٍېڭي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 
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خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب وېٍىپ لوغۇٌۇپ . چەوٍىػىّىسگە توغرا وېٍىذۇ
تۇرىۋاتمبْ ثۇ تبغمي وۈچ ِۀجەضىٕي ئۈزۈپ تبغٍىغىٕىّىسدىٓ وېَىٓ، ۋەتىٕىّىسدە 

تۇرىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچٍىرىٕي ئبِبي لىٍىپ لوغالپ چىمىرىػىّىسغب توغرا 
 .وېٍىذۇ

ثۈگۈْ ثىس غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمالرٔىڭ ئبٌذىذا چەوٍىّىطىس وۆپىَىپ 
وېتىۋاتمبْ ٍېڭي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىػىٕي 
توضبپ، ۋەتىٕىّىسدىىي دۈغّەْ وۈچٍىرىٕي ثەٌگۈٌۈن ثىر دائىرىذە ۋە ئىّىبْ ثبر 

ئبز ضبٔذا چەوٍەپ تۇرۇظ؛ ئبٔذىٓ ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 
تۈروۈٍِەپ لوغالپ چىمىرىػٕىڭ ئبضبضىٕي ٍبرىتىػتىٓ ئىجبرەت جىذدى -تۈروۈَ

غۇٔذاق ئىىەْ، غەرلىٌ تۈروىطتبٔذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . ۋەزىپە تۇرِبلتب
ضۇٔئىٌ وۆپۈٍىػىٕي ئەِىٍىٌ تۈردە توضىَبالٍذىغبْ، ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ھەلىمىٌ تۈردە ئبزاٍتبالٍذىغبْ ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ 
! دېَەٌەٍّىس" ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌالٔغبٍٔىك"غوغۇٌٍىٕىػٕىال 

ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ وۆپۈٍىػىٕي توضىَبٌّبٍذىغبْ، 
ھەرگىسِۇ ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي _ ئبزاٍتبٌّبٍذىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر پبئبٌىَەت 

ثۈگۈٔىي ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثىسدىٓ وۈتىۋاتمبْ ثۇ جىذدى ! ھېطبپالّٔبٍذۇ
ئېھتىَبجىٕي تؤۇپ ٍەتىىٕىّىسدىٓ وېَىال ئبٔذىٓ ثۇ ِەججۇرى ۋەزىپىٕي ئىجرا 

ئۆز ئۈضتىّىسگە ئبٌغبْ ثۇ غەرەپٍىه . لىٍىػٕي ئۆزىّىسگە ۋەزىپە لىٍىپ ئبالالٍّىس
ۋەزىپىٕي ئىجرا لىٍىع جەھەتتە ئۈٔۈٍِۈن ھەرىىەت پەٍذا لىالٌىغىٕىّىسدىال 

ئبٔذىٓ ئۆزىّىسٔي ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىۋاتىّەْ، دېَىػىە 
 !ھەلمىّىس ثوٌىذۇ

ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ٔۇرغۇْ ئەرثبپٍىرىّىس ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضۇٔئىٌ وۆپۈٍۈغىٕي توضبغمب، ۋەتىٕىّىسدىٓ خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالپ چىمىرىػمب لىٍچىٍىه ئەِىٍىٌ تەضىر وۆرضىتەٌّەٍذىغبْ 
ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي "ثەزى تبٍىٕي ٍوق ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػٕي 

. دېَىػىپ، ۋەتۀپەرۋەرٌىىٕىڭ لىّّىتىٕي چۈغۈرِەوتە" ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىۋاتىّىس
تبالڭ -ھەتتب ثىرلىطىّالر خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ وۆپۈٍۈغىگە، خبتىرجەَ ثۇالڭ

ئېختىطبدىٌ جۇغراپىَىٍىه -لىٍىػىغب ٍبردىّي ثوٌىذىغبْ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ضىَبضىٌ
لبخػبپ ثېرىۋاتمىٕىذەن تېٕچ پبئبٌىَەت غەوىٍٍىرىٕي -ئەۋزەٌٍىىٍىرىٕي ۋە ٍىغالپ
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ِبختبپ وۆوىە وۆتۈرۈغۈپ ثېرىۋاتمىٕىغب ئوخػبظ ئىػالر ثىٍەْ 
غوغۇٌٍۇٔىػٍىرىٕىّۇ ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌالٔغبٍٔىك دەپ داۋراڭ 

ٔەتىجىذە، جبْ ضبلالظ ئۈچۈْ دۈغّۀگە خىسِەت لىٍىپ ثېرىع، . ضېٍىػّبلتب
ِىٍٍىٌ ئۀئۀىٍەرٔي لوغذاظ ۋاضتىطي ثىٍەْ ۋەتەْ لۇتمۇزۇظ، ئبثروً لبزىٕىع 

ئۈچۈْ لىٍىٕىۋاتمبْ ئىػالر، ۋەتىٕىّىسٔي ِبختبپ ثېرىػٍەر، خىتبٍالرٔي تىٍالپ 
لوٍۇغالر، خىتبٍالردىٓ دەرد تۆوۈغٍەر، ِۇھىت غىىبٍەتٍىرى، تبٍىٕي ٍوق داۋراڭ 
ئۈچۈْ لىٍىٕىۋاتمبْ، ئەِّب خەٌممە تۈگىّەش ثبالالرٔي تېرىپ ثېرىذىغبْ ئبغىبرە 

ٍىغىٍىع، ٔبِبٍىع، ٔبرازىٍىك ھەرىىەتٍىرى لبتبرىذىىي ئىػالرِۇ ئبجبٍىپ 
لەھرىّبٍٔىك وۆرضىتىٍگەْ ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىەتٍىرى دەپ وۆوىە 

 !ثۇ، ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتىگە لىٍىٕغبْ ھبلبرەت. وۆتۈرۈٌّەوتە
غۇٔذاق ئىىەْ، خەٌمىّىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىگە لبتٕىػىػتب، 

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىگە ٍبردەَ ثېرىػٍەردە چىراٍٍىك گەپ 
ضبتمبٔالرٔىڭ، ضۈر وۆرضەتىۀٍەرٔىڭ، ئبغسىذا ۋەتەْ دەپ لوٍىذىغبٔالرٔىڭ 

ئبرلىطىغب وىرىپ وەتّەً، ۋەتىٕىّىسدە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي وۆپىَەٌّەٍذىغبْ 
لىٍىع، ئۇالرٔي ئبزاٍتىع ۋە لوغالپ چىمىرىع جەھەتٍەردە لبٔچىٍىه روي 

ثوٌۇپّۇ ۋەتۀپەرۋەرٌىه تبختىطىٕي . ئوٍٕبۋاتمبٍٔىمىغب لبراپ ِۇئبِىٍە لىٍىػي الزىُ
ئېطىۋېٍىپ پۇي ٍىغىپ جبْ ضبلالپ ٍۈرىذىغبٔالر، ئبثروً ئۈچۈْ ۋەتەْ دەپ 

لوٍغبٔالر، ثىرلىطىُ خىتبٍغب ٍبوي خەٌمىّىسٔىڭ دۈغّۀٍىرىگە جبضۇضٍۇق لىٍىپ 
 !ثېرىۋاتمبْ ئبٌذاِچي تەغىىالتالردىٓ ئبالھىذە ٍىراق تۇرىػىّىس غەرت

 

   ۋەتەّپەرۋەرىىل ھەرىنىتي توغرىسىدا1.12§
ٍۇلىرىذا ثىس ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەلمىذىىي ثۇرِىالٔغبْ لبراغالر ھەلمىذە 

دېّەن ثىس ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەلمىذە ٔۇرغۇْ خبتب چۈغۀچىٍەرگە . توختبٌذۇق
پېتىپ لبٌغىٕىّىس، ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتىذىّۇ ٔۇرغۇْ خبتب چۈغۀچىٍەرٔي 

ٍبوي وېرەوطىس چۈغۀچىٍەرٔي ھەرىىەت ئىذىَىطي لىٍىۋاٌغىٕىّىس ئۈچۈْ 
 . ھېچجىر ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّەً وەٌّەوتىّىس

ئەضٍىذە ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػتب، ئەڭ وبِىذا ثىسگە 
ٔىطجەتەْ ئېَتمبٔذا ثەٌگىٍىه ثىر پەٌىطەپە ئېمىّىغب، ِەٌۇَ ثىر ضىَبضىٌ ئەلىذىگە 
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ثوٌۇپّۇ ثۈگۈٔىي غەرلىٌ تۈروىطتبْ ۋەزىَىتىگە . ئىگە ثوٌىػىّىس غەرت ئەِەش
ٔىطجەتەْ ئبٌغبٔذا، ئوْ ِىٍَؤذىٓ ئېػىپ وېتىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 
ئبٌذىذا خەٌمىّىس غەھەرٌەردىٓ، زاِبٔىۋى ضبٔبئەتتىٓ، ضىَبضىٌ ضبھەٌەردىٓ، 

ِەدۀىَەت ضبھەٌىرىذىٓ، لۇراٌٍىك ِۇداپىئە -لبٔۇْ ضبھەٌىرىذىٓ، پەْ
لىػالق ھبٍبتىغب ِەھىۈَ -ضبھەٌىرىذىٓ ھەٍذىٍىپ، لبالق ئىپتىذائىٌ ٍېسا

لىٍىٕغبْ، دۈغّۀگە لبرغي وۈرەغىە ئبتٍىٕىػتب لوٌىذا تۆِۈرٔىڭ ضۇٔىغىّۇ 
ثوٌّىغبْ، ثىرەر ئبزاد راٍؤىّۇ ٍوق، ثىرەر ھىّبٍىچي دۆٌەت دوضتىّۇ ٍوق، 

تۈزۈگىرەن ثىرەر داھىَطي، ئېٕىمراق ثىرەر ھەرىىەت پروگراِّب تۈزەٌەٍذىغبْ 
تەغىىالتىّۇ ٍوق ثىر ئەھۋاٌذا، ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىەت دوٌمۇٔي ٍبرىتىع ئىػي 

ثۇخىً لېَىٓ ئەھۋاٌذا ھەرىىەت لوزغبظ ئۈچۈْ . ثەوال تەضىە توختبٍذۇ
لبٔذالتۇر ثىرەر ئىذىَىۋى ئېمىّغب، لبٔذالتۇر ثىر تەرەپپبز تەغىىالتمب، لبٔذالتۇر ثىر 

دىٕىٌ ِەزھەپ چۈغۀچىطىگە، لبٔذالتۇر ثىر ضىَبضىٌ ِەضٍەن پىرىٕطىپٍىرىغب 
 .چىڭ چبپٍىػىۋېٍىػىّىسٔىڭ لىٍچە ئەھّىَىتي ٍوق ئىذى

ثىس غۇٔي ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەت 
ھېچمبچبْ ثىر ئىذىَىۋى ئېمىُ، ثىرەر ضىَبضىٌ ئەلىذە ٍبوي ثبغمب لبٔذالتۇر 

ثەٌىي ِەٌۇَ ِىٍٍەت، ِەٌۇَ ئېتٕىه . ِەۋھۇَ چۈغۀچىٍەر ئۈچۈْ لۇرۇٌّبٍذۇ
ر، ثەختىَبر ۆتوپٍۇِي، ئۆز ئەجذاتٍىرىذىٓ ثبغالپ ٍبغبپ وېٍىۋاتمبْ زېّىٕذا ھ

ٔي ثبغمىالرغب تبرتتۇرۇپ لوٍّبضٍىك ِەخطىتىذە دۆٌەت ' لوٌىذىىي ئېػي'ٍبغبظ، 
دۆٌەت ِىٍٍەتٕي ٍبوي ئۇزۇْ ئۆتّۈغٍەردىٓ ثېرى ثىرگە ٍبغبپ . لۇرىذۇ

وېٍىۋاتمبْ ثىر توپٍۇِٕي لوغذاظ، تەرەلمي لىٍذۇرۇظ ۋە دۇَٔب ئىٍغبر وۈچٍىرى 
لبتبرىذىٓ ئورۇْ ئبٌغۇزۇظ ئۈچۈْ خەٌمىٕي ثىر گەۋدە لىٍىپ تۇتۇپ تۇرىذىغبْ 

غۇٔذاق ئىىەْ، ثىسِۇ غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي ئۈچۈْ . ثۈٍۈن لورغبٔذۇر
. دۆٌەتٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرىّەْ دېگەْ ئىرادە ثىٍەْ جەڭگە ئبتٍىٕىػىّىس غەرت

ئىذىَىۋى ئېمىّالر ٍبوي دىٕىٌ ئەلىذىٍەر دۆٌەت لۇرۇغتىٓ وۆرە، دۆٌەتٕي 
 .ثبغمۇرۇغمب الزىُ ثوٌىذۇ

ٍېمىٕمي تبرىخىّىسغب لبراٍذىغبْ ثوٌطبق، غەرلىٌ تۈروىطتبْ ثىرىٕچي 
جۇِھۇرىَىتي ۋە غەرلىٌ تۈروىطتبْ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتي لۇرۇٌۇپ 

ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ئەِەش، ثەٌىي لۇرۇٌۇظ جەرٍبٔىذا ِەغٍوثىَەتىە ئۇچرىغبْ 
ٍۀي، ثىسٔىڭ ٍېتەوچىٍىرىّىس تېخي پۈتۈْ ِەٍِىىەت ثوٍىچە ئوِۇِىٌ . ئىذى
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ٍۈزٌۈن غەٌىجىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈپ ثوٌّبً تۇرۇپال، ِۇئەٍَەْ ثىر دۆٌەت تۈزۈِي 
ئۈضتىذە ئىچىي ِبجىراالرغب ثېرىٍىپ وېتىپ، خەٌك ئبزادٌىك وۈچٍىرىٕىڭ 

ثىرلبٔچە خىً ئىذىَىۋى ئېمىُ ٍبوي ئۇغػبق ئەلىذىٍەرگە پبرچىٍىٕىپ وېتىػىگە 
ِۇضتەلىٍٍىمتىٓ وېَىٓ لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػالرٔي . ضەۋەپ ثوٌغبٔىذى

ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌغب وەٌتۈرِەً تۇرۇپال ھەي لىٍىۋېٍىػمب ئبٌذىراپ وېتىپ، 
تبجبۋۇزچىالرغب لبخػبتمۇچ زەرثە ثېرىع پۇرضەتٍىرىٕي لبچۇرۇپ لوٍۇغۇپ، 

 .ِەغٍوثىَەتىە ضەۋەپ ثوٌۇغمبٔىذى
ئەضٍىٕي ضۈرۈغتە لىٍىپ وەٌطەن، غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك 
وۆرۈغىذە ئوتتۇرىغب چىممبْ ئىذىَىۋى ئېمىّالر ھەرگىسِۇ ِۇضتەھىەَ ِىٍٍىٌ 

ئبٌذىٕمي پبراگراپالردا وۆرضىتىپ . ئىذىَىۋى ئېمىّالردىٓ ثوالٌّىغبٔىذى
ئۆتىىٕىّىسدەن، ثۇ ئېمىٍّەرٔىڭ ثىرلىطّي ئەٍٕي ۋالىتتب وۈٔطبٍىٓ ئبجىسٌىػىپ 

ٍولىٍىػمب ٍۈز تۇتمبْ ئوضّبٔىَە ئىّپىرىَىطىٕي ضبلالپ لېٍىػٕىڭ ئبخىرلي 
ئۈِىذٌىرى ٍبوي ثوٌّىطب وۈٔطبٍىٓ ۋەٍراْ ثوٌۇپ وېتىۋاتمبْ ھەرلبٍطي تۈروىٌ 

ئەٌٍىرىٕي ثىر گەۋدە لىٍىپ لۇتمۇزۇپ لېٍىع لبتبرىذا ئوتتۇرىغب چىممبْ 
چۈغۀچىٍەر ثوٌۇپ، ئۇالرِۇ غەرة دۇَٔبضىذىٓ تەضىرٌىٕىپ ٍبرىتىٍغبْ ضۇٔئىٌ 

غۇڭب ئۇ ئېمىّالر پۈتىۈي ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضىذا ھىّبٍىگە . ئىذىَىٍەر ئىذى
ئېرىػەٌّەٍال لبٌّبضتىٓ، ثەٌىي ئوضّبٔىَە ئىّپېرىَىطي دائىرىطىذىّۇ لىٍچە روٌي 

پبْ ئىطالِىسَ ۋە پبْ تۈروىطىسىُ ثۇالرٔىڭ تىپىه . ثوٌّىغبْ ئېمىّالر ئىذى
غەرة دۈغّۀٍىگي ئبٌذىذا وۈٔطبٍىٓ ئبجىسٌىػىپ وېتىۋاتمبْ . ِىطبٌي ثوالالٍذۇ

ئوضّبٔىَە ئىّپىرىَىطىذىىي ثىرلىطىُ ٍبغالر غەرة دۇَٔبضىذا داۋراڭ لىٍىٕىۋاتمبْ 
لبتبرىذىىي ِودىٍىرىذىٓ ئىٍھبَ ئېٍىپ، ... ، 'پبْ ضالۋىَبٔىسىُ‘، 'پبْ گېرِبٔىسىُ'

ثىردىٓ لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍىۋاتمبْ خەٌىپىٍىىٕي غەرة -ئىطالَ ئەٌٍىرىٕي ثىردىٓ
جبھبٔگىر وۈچٍىرىٕىڭ تبجبۋۇزىذىٓ ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ ثبرٌىك ئىطالَ 

دۇَٔبضىٕي ثىر گەۋدە ثوٌۇپ لوغذاغٕي ٔىػبْ لىٍغبْ چبلىرىك ثوٌۇپ، ئبضبضەْ 
پبرچە ثۆٌۈٔۈپ -ثىرلبٔچە ٍبۋرۇپب جبھبٔگىر ئەٌٍىرىٕىڭ لوٌىغب ئۆتۈپ پبرچىّۇ

ثىرىٕچي . ثوٌغبْ ئەرەة ِۇضۇٌّبٍٔىرى ئىچىذە لىٍچە ھىّبٍىگە ئېرىػەٌّىذى
دۇَٔب ئۇرۇغىذا ئېغىر پەخػە ٍىگەْ ئىّپېرىَە پبْ تۈروچۈٌۈن ثىٍۀّۇ 

ِبٔب غۇٔذاق ئبضبضطىس ٍبوي . لۇتۇٌذۇرىالٌّبً تبرىخمب دەپىٕە لىٍىٕغبْ ئىذى
ئەھّىَىتىٕي ٍولبتمبْ ئېمىّالر ۋەتىٕىّىسگە ثەوال وېچىىىپ وىرگەْ ثوٌطىّۇ، 
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ثىسٔىڭ ٍېڭىذىٓ ِەٍذأغب وېٍىۋاتمبْ ٍبظ زىَبٌىٍَىرىّىس تەرىپىذىٓ گۈھەر 
 .تېپىۋاٌغبٔذەن ئەتىۋارٌىٕىػمب ثبغٍىذى

غبرائىتىذىٓ -ٍولۇرىمىذەن ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرۇظ ۋە ئەِىٍىٍىػىع غەرت
ِەھرۇَ ثوٌغبْ پىىىر ئېمىٍّىرىغب ِبضٍىػىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ 

ِۀپەئەتذار ثوٌۇغٕي تبِب لىٍىذىغبْ وىػىٍەر ئۆزٌىرىگە ِىٍٍەتچي ٔبِىٕي ثەرگەْ 
ۋە خىتبً ھبوىّىَىتىٕىڭ ھبِىٍَىك لىٍىػىٕي تىٍەٍذىغبْ وىػىٍىرىّىس ئۆزٌىرىگە 

چىٕىٌ تۈروىطتبٔچىالر دەپ ٔبَ ثېرىػىپ، خىتبً ھبوىّىَىتىٕي ئبرلب تىرەن 
ثۇِۇ ٍەتّىگۀذەن، ضوۋېت ووِّۇٔىطتٍىرىذىٓ . لىٍىپ ئىػٕي ثۇٌغبپ ٍۈرىػەتتي

 . ...تبِبدا ثوٌغۇچي وىػىٍەرِۇ ٍوغۇرۇْ تىّطىمٍىػىپ ٍۈرىػەتتي
ٌىرى وۆتۈرۈغۈپ چىممبْ ثۇ ' داھىٌ'غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي ئۆز 

ثىرلبٔچە خىً ئىذىَىۋى ئېمىّالر ئىچىذە وىّٕىڭ دېگىٕي توغرا، وىّٕىڭ دېگىٕي 
ثۇ داھىٍَىرىّىسِۇ . خبتب ئىىۀٍىىىٕي ئبڭمىرىپ ثوالٌّبً گبڭگىرىػىپ ٍۈرەتتي

ھەر لېتىٍّىك لوزغبٌغبْ خەٌك لوزغۇالڭٍىرىذىٓ وېَىٓ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً 
دۆٌىتىٕىڭ لۇرۇٌۇپ ثوٌىذىغبْ وۈٍٔىرىگىچە تبلەت لىٍىػبٌّبً، ھبوىّىَەت 
ئۈضتىگە چىمىۋېٍىپ ئۆز ئەلىذىٍىرىٕي ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە ِەججۇرى تېڭىع 

. ِەلطىذىگە ٍېتىع ئۈچۈْ، ھبوىّىَەت تبٌىػىع پبتمىمىغب پېتىپ وېتىػىۀىذى
ثۇ پۇرضەتٕي غۀىّەت ثىٍىػىەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي 

ثىرىگە دۈغّەْ -ثىرىگە ئوخػىّبٍذىغبْ ئىذىَىۋى ئېمىّالرٔي ثىر-ثۇخىً ثىر
لىٍىپ، ئىچىي جىذەٌٍەر لبٍٕىّي ئىچىذە ۋەتىٕىّىسٔي لبٍتىذىٓ لوٌغب چۈغۈرۈپ 

' داھىٌ'دېّەن، ثىسٔىڭ . وەٌگۀٍىىي ھەلمىذە ٍۇلىرىذا توختىٍىپ ئۆتىەْ ئىذۇق
ٌىرىّىس ئۀە غۇٔذاق ئۆز ئەلىذىٍىرىٕي ۋەتۀپەرۋەرٌىه ئۈضتىگە دەضطىتىػىپ، 

وەٍٕىذىٓ ِەغٍوثىَەتٍەرگە -ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىّىسٔي وەٍٕي
ٍۀي، ئۇالر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕي ئىػمب ئبغۇرۇغٕي ئەِەش، . ٍىتەوٍەغىۀىذى

ثەٌىي ئۆزٌىرى ئىػۀگەْ ِەضىٍەوٍىرىٕي ئىػمب ئبغۇرىذىغبْ ئورۇٔغب 
 .ئېرىػىۋېٍىػٕي ئبٌذىٕمي ئورۇٔغب لوٍۇپ پبئبٌىَەت لىٍىػمبٔىذى

دىممەت لىٍىذىغبْ ثوٌطبق، تب ثۈگۈٔگىچىّۇ ئۀە غۇ وۈچٍەرٔىڭ ثىۋاضتە 
ٍبوي ۋاضتىٍىك داۋاِي ثوٌغبْ تەرەپتبرالر ۋەتىٕىّىسدە ثىرلبٔچە گۇروھ، ئورتب 

ئبضىَبدا ثىرلبٔچە گۇروھ ۋە تۈروىَە لبتبرىذىىي غەرة ئەٌٍىرىذە ثىرلبٔچە گۇروھ 
 .ثوٌۇغۇپ، ئۆز ئەلىذىٍىرىٕي ثبزارٌىػىپ خەٌمىّىسٔي لبٍّۇلتۇرِبلتب ئىىەْ
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ثۇالردىٓ غۇٔي ئېٕىك وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذىىي، ھەرلبٔذاق ثىر ئەلىذە، 
ئىذىَىۋى ضىطتېّب ئبٌذىٕمي ِەلطەتال لىٍىۋېٍىٕىذىىەْ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ئەگەر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . ھەرىىىتىّىس چولۇَ تۇٍۇق ٍوٌغب وىرىپ لبٌىذۇ
ھەرىىىتىّىسدە ثۇخىً ھبٌەت وۆرۈٌۈپ، ھەرىىىتىّىسٔىڭ ٔورىّبي 

داۋاِالغتۇرۇٌىػىغب ئېغىر پۇتٍىىبغبڭ ثوٌىۋاتمبٍٔىغي ئېٕىك ضېسىٍگەْ ھبِبْ، 
ٌەرگە چىراٍٍىك ئىطتىپب ِەضٍىھەتي ' ...داھىٌ، لۇِبٔذاْ، ٌىذەر، 'ثۇخىً 

ثېرىٍىػي، ھەتتب زۆرۈر تېپىٍغبٔذا ۋەزىپىطىذىٓ ِەججۇرى لبٌذۇرۇۋېتىع، ئېغىر 
ثۇ غەخىطٕىڭ ثۇرۇٔمي تۆھپىٍىرى . جبزاالظ ئبدەتٍىرىٕي ٍېتىػتۈرىػىّىس غەرت

 .غېھىتٍىه غەجەرىطي ثوٌۇپ ِەڭگۈ خبتىرىّىسدا ضبلٍىٕىپ لبٌغۇضي
ۋەتىٕىّىسٔي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لوٌىذىٓ تبرتىپ ئېٍىع ۋەزىپىطي 

ئوْ ِىٍَؤٍىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تبجبۋۇز لىٍىپ ثېطىۋاٌغبْ ٍېڭي 
ِبِبتٍىك -دىٓ ِەججۇرى ِەھرۇَ لبٌذۇرىذىغبْ ھبٍبت" ھبٍبتٍىك ِبوبٔي"

وەضىىٓ وۈرەظ ثوٌغبچمب، غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي 
لبٍٔىك وۈرەغٍەرٔي ئبضبش لىٍىذىغبْ، ثبغتىٓ ئبخىرى ِۇرەضطە لوثۇي 

لىالٌّبٍذىغبْ، ئۇزۇٔغب ضوزۇٌىذىغبْ وۆپ ثبضمۇچٍۇق ۋە جبپبٌىك وەضىىٓ 
تبٌىػىع " ھبٍبتٍىك ِبوبٔي"ثۇ ھەرىىەت تبجبۋۇزچىالر ئۈچۈٔال . ھەرىىەتتۇر

ِەضىٍىطي ثوٌۇپ لبٌّبضتىٓ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ٔەچچە ئوْ ِىٍَوْ خەٌمي ئۈچۈّٔۇ 
غۇ ضەۋەپتىٓ ثۇ وۈرەظ ھەر . ھبٍبتٍىك ِبوبٔىٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ وۈرىػىذۇر

ئىىىي تەرەپ ئۈچۈٔال ئېغىر لبٍٔىك جەڭٍەرگە ضەۋەپ ثوٌىذىغبْ ِۇغەلمىتي 
چېىىذىٓ ئبغىذىغبْ ِىٍٍىٌ ِەۋجۇدىَىتىّىسٔىڭ تەغذىرىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر 

ثۇٔذاق ثىر جىذدى ۋە ئېغىر وۈرەظ ثۇرۇٔمي وۈرەظ . وۈرەغتۇر
تبرىخىّىسدىىىذەن ثىرلبٔچە ٍىً ئىچىذىال ھەي ثوٌۇپ وېتىذىغبْ ئبددىٌ 

ثەٌىىُ پەٌەضتىٍٕەرٔىڭىىذەن ئۇزۇٔغب ضوزۇٌۇپ وېتىذىغبْ . وۈرەغٍەردىٓ ئەِەش
ثۇٔذاق ثىر . ئۆزگىچە وۈرەظ ثبضمۇچٍىرىغب ئىگە ثىر وۈرەظ ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ

وۈرەظ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر پبرتىَىطي، ھەرلبٔذاق ثىر ئىذىَىۋى ئېمىّي 
ٍبوي لبٍطي ثىر دىٕىٌ ئېمىُ تەرىپىذىٓ ھۆددىگە ئبالالٍذىغبْ ئبضبْ ھەرىىەت 
ثوٌّبً، غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي ئۈچۈْ پۈتۈٍٔەً ئوِۇِخەٌك ھەرىىىتىذىٓ 

غۇڭب ثۇ ھەرىىەتىە . ئىجبرەت ضىَبضىٌ ثىتەرەپ ھەرىىەت ثوٌىذىغبٍٔىمي ِۇلەررەر
لبتٕبغمۇچىالر ئۆز ئەلىذىٍىرىگە ھەرلبٔچە ضبدالەت ثىٍەْ ثبغٍىٕىپ لبٌغبْ 
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وىػىٍەر ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً دۆٌىتىّىسٔىڭ لۇرۇٌغبْ 
وۈٔىگىچە، ٍۀي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ھەرلبٔذاق ثىر تەضىر وۈچي لبٌّىغبْ 

. وۈٔگىچە ھەرگىسِۇ ضىَبضىٌ ِەخطىذىٕي ئوتتۇرىذا ضۆرەپ ٍۈرِەضٍىگي الزىُ
ئبٍرىُ تەغىىالتالرغب ثۆٌۈٔۈپ وەتىەْ -ھەرخىً ضىَبضىٌ ئېمىّالر ئبٍرىُ

ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي جەرٍبٔىذا ئۆزئبرا 
ثىرٌىىطەپ تۈزۈپ، ئورتبق ثىر ِەروەزى لوِبٔذأٍىك ئورگىٕىٕىڭ ٍېتەوچىٍىگىذە 

ٍۀي، . ٍبوي ئورتبق چىمىرىٍغبْ پىالٔي ثوٍىچە ھەرىىەت لىٍىػمب تىرىػىػي الزىُ
خەٌمٕي چەتئەي تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لۇٌٍۇلىذىٓ لۇتۇٌذۇرۇغتىٓ ئىجبرەت ئۇٌۇغۋار 
ۋەزىپە ئبٌذىذا ھەِّە ئىػىّىس خىتبً تبجبۋۇزچي ِىٍٍىٌ دۈغّۀگە زەرثە ثېرىع 

 ! ئۈچۈْ ثوٌىػي غەرت
ثۇٔذاق دېَىع ثىٍەْ خبٌىغبْ غەوىٍذىىي ثىر لوِبٔذأٍىك ِەروەزى 

غىتبثي ئەتىراپىغب ئۇٍۇغۇظ وېرەن ئىىەْ دېگەْ خۇالضىٕي چىمىرىۋېٍىػتىّٕۇ 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىّىسگە ٍېتەوچىٍىه لىٍىذىغبْ . ضبلٍىٕىػىّىس الزىُ

، ضۆھجەتٍىػىع، دۈغّىٕي ثىٍەْ لوِبٔذأٍىك غىتبپ، لەتئىٌ تۈردە تېٕچٍىك
وىٍىػىپ ئىع ھەي لىٍىع، تېٕچ دېپٍوِبتىه پبئبٌىَەتٍەر ۋە چەتئەي 

 ٔبِي ئبضتىذا ئىع وۈچٍىرىذىٓ تبِب لىٍىع پىرىٕطىپىٕي ئبضبش لىٍىع
ثۇزارالردىٓ ٍىراق تۇرىػي ۋە ھەلىمي ۋەتۀپەرۋەرٌىه ئۆٌچىّي ئبضبضىذا ئەڭ 

ِۇۋاپىك وۈرەظ الٍىھېطىٕي ئۆزٌىرىگە ھەرىىەت پىرىٕطىپي لىٍىپ تبٌٍىۋېٍىپ، 
غۇ ئبضبضتب ھەرىىەت ضىتراتىگىَىطي ثىٍەْ ھەرىىەت تبوتىىىٍىرىٕي تۈزۈپ 

ٍۀي . پبئبٌىَەت لىٍذۇرىذىغبْ غىتبپ ثوٌىػىٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىػي الزىُ
ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىۋاتمبْ ٍېڭي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ھەلىمىٌ 
تۈردە توضبغٕي ئىػمب ئبغۇراالٍذىغبْ، ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 

تبوۈش تبزىالپ -ھەلىمي تۈردە ئبزاٍتىپ، وەٌگۈضىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تەي
چىمىرىػمب ھۇي ھبزىرٌىَبالٍذىغبْ ھەرىىەت غەوىٍٍىرى ئبضبضىذا 

ثۇٔذاق . لبرارالغتۇرۇٌغبْ پروگراِّىالرغب ئىگە ثىر ِەروەزى غىتبپ ثوٌىػي غەرت
غەرتىە توغرا وەٌّىگەْ ھەرلبٔذاق ثىرٌىىطەپ ٍبوي ئىتتىپبق، غەرلىٌ 

تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ ِەروەزى لوِبٔذأٍىك غىتبثي 
ِەضىٍەْ ٍېمىٕمي ٍىٍالردا تۈروىَەدە لۇرۇٌغبْ ئبتبٌّىع . الٍبلىتىگە ئېرىػەٌّەٍذۇ

ٔىڭ ٍېتەوچي ئىذىَىطي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ تېٕچ " ِىٍٍىٌ ِەرگەز"
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ھەِىبرٌىمٕي ئبضبش لىٍغبْ ثوٌۇپ، خەٌمىّىسٔىڭ ۋەتەْ ئىچىذە لبٍٔىك 
تىرٔىمىغىچە لبرغي -وۈرەغٍەرگە ئبتٍىٕىػىٕي تەغەثجۇش لىٍىػمب چىع

چىمىذىغبْ خىتبپٕبِىالر ئېالْ لىٍىع، ثۇ ھەلتە ھەرخىً خىتبً تەغىىالتٍىرىغب 
تۈزۈغۈپ لوي لوۇٍۇپ ئېالْ لىٍىع، جەڭگىۋار " غەرتٕبِىالر"ۋەدىٍەر ثېرىػىپ، 

، ئۇٔىڭ "ئىع ثۇزغۇچي ھەرىىەتٍەر"ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىەتٍىرىٕي 
دەپ ھۆوۈَ لىٍىع، ھەتتب خىتبً وؤطۇٌٍىرى " ئىع ثۇزارالر"لبتٕبغمۇچىٍىرىٕي 

ٍوغۇرۇْ ِۇٔبضىۋەتٍەر ئۇٍۇغتۇرۇظ، تىپىه ۋەتەْ خبئىٍٕىرى -ثىٍەْ ئبغىبرە
ثىٍەْ زىچ ھەِىبرٌىمالردا ثوٌۇپ ئۆزئبرا توْ وەٍذۈرۈغۈظ لبتبرٌىمالردىٓ 

ثۇٔىڭغب . دۇر" ِەرگەز"ثبغمىٕي ثىٍّەٍذىغبْ وىػىٍەردىٓ تەروىپ تبپمبْ ثىر 
خۇددى غۇٔىڭذەن . ٌەردىٓ لەتئىٌ ٍىراق تۇرىػىّىس الزىُ" ِەرگەز"ئوخػبظ 

ئبۋاي ثىر ِەرگەزگە ئۇٍۇغىۋاالٍٍي، ئبٔذىٓ ھەرىىەت غەوٍىٕي لبرارالغتۇراٍٍي 
ز ئبٌذىغب ۆٌەرگە توپٍىٕىپ ئبۋارە ثوٌغىچە، ئ" ِەرگەز"دەٍذىغبْ تبٍىٕي ٍوق 

غبرائىتٍىرىٕي لوٌغب وەٌتۈرگۀذىٓ -ھەرىىەت لىٍىپ، ِەرگەز لۇرۇغٕىڭ غەرت
چۈٔىي، ھەلىمي . وېَىٓ ئبٔذىٓ ئىتتىپبلالغطبلّۇ وېچىىىەْ ثوٌّبٍّىس

جەڭگىۋارٌىممب ئىگە ِەروەزى غىتبپ ئەِىٍىٌ ھەرىىەتٍەردە پىػىپ ٍېتىٍگەْ 
زەرثىذارالر لوغۇٍٔىرىذىٓ تەغىىٍٍۀگىٕىذە، ثۇٔذاق ِەرگەزٌەرٔىڭ ھەرىىەت 

لۇدرىتىٕي ٔبِبٍبْ لىالالٍذىغبْ ۋە ئبضبٍٔىمچە پبظ -پىالٍٔىرىّۇ ھەلىمىٌ وۈچ
 .ثوٌّبٍذىغبْ ھەلىمىٌ جەڭگىۋار غىتبپ الٍبلىتىگە ئېرىػەٌەٍذۇ

 

   ۋەتەّپەرۋەرىىل ئىرادىسي توغرىسىدا1.13§
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػتب ۋەتۀپەرۋەرٌىه 

خۇددى غۇٔىڭذەن ۋەتۀپەرۋەرٌىه . ئىرادىطىگە جىذدى ئېھتىَبجىّىس تۇغۇٌىذۇ
-ثۇالر ئىٕطبْ ِىجەز. ئىرادىطي ئۈچۈْ ِىٍٍىٌ غۇرور ۋە جبضبرەت الزىُ

خبراوتېرىگە زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه ھبدىطىٍەر ثوٌغبچمب، پطىخىىب ٔۇلتىطىذىٓ ئېٍىپ 
ئېَتمبٔذا ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ئەھّىَەتىە ئىگە، ھەتتب ثەزىذە ھەي لىٍغۇچ ئبِىٍالر 

 .لبتبرىغىّۇ ئۈتەٌەٍذۇ
خەٌمىّىس گوِىٕذاڭ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى دەۋرىذە ئىٕتبٍىٓ ئبز ضبٔذىىي 

ھەلىمي ِۇضۇٌّبْ ٍېتەوچىٍىرىّىسٔي ھېطبپمب ئبٌّىغبٔذا، ِۇتٍەق وۆپ لىطىُ 
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ٌىرىّىس ئىالھىَەت چۈِپەردىطىگە ئورۇٔىۋېٍىپ خەٌمىّىس ئبرىطىذا ' ئوٌىّب'
لىٍىع تەرغىجبتىٕي وەڭ ٍېَىپ وەٌگەْ " غۈوۈر"دۈغّۀٕىڭ زۇٌۇِىغب لبرىتب 

ثوٌطب، ووِّۇٔىطت خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى دەۋرىذە ٔبداْ ٍبوي پۇرضەتپەرەضت 
ئبتېئىطتچىالر خەٌمىّىسٔي ئبتېئىسىُ زەھىرى ثىٍەْ ئېغىر دەرىجىذە ثۇٌغبپ 

 . وېٍىػتي
ھەِّىگە ِەٌۇَ ثوٌغىٕىذەن، دىٕىٌ ِۇرەضطەچىٍىرىّىس ثۈٍۈن دەضتۇرىّىس 

دا ٍۈزٌەرچە جبٍذا تەورارٌىٕىپ وەٌگەْ، ھەِذە ثىر « لۇرئبْ وەرىُ»ثوٌغبْ 
لېتىٍّىك لىّّىتي ٔەچچە ئوْ ٍىٍٍىك ئىجبدەتتىّٕۇ ئۈضتۈْ تۇرىذىغبْ جىھبد 

لىٍىع توغرىطىذىىي ئبٌال ئەِىرىٕي تىٍغب ئېٍىػّبً، ثبرىغب غۈورى لىٍىع ثىٍەْ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثوً ضۇٔۇغٕي ۋاجىپ دەپ تەرغىپ لىٍىػىپ، 

ۋەتىٕىّىس . خەٌمىّىسٔي دۈغّۀٕىڭ راٍىغب لبراپ تېٕچ ثوٌۇغمب ٍېتىٍەپ ِېڭىػتي
خەٌمي ثۈگۈْ جىھبدلب غۇٔچە ئېھتىَبجٍىك تۇرىۋاتمىٕىغب لبرىّبً، خەٌمٕي 

ئبٌالٔىڭ ٔبِىذىٓ ٍبٌغبٔالرٔي تولۇپ چىمىرىػىپ جىُ ٍېتىػمب زورالٍذىغبْ ضۆزٌەر 
ٔەتىجىذە ِەضچىتٍىرىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ . ثىٍەْ چەوٍەپ وېٍىػتي

ٍبرىػىػمب ئۈٔذەٍذىغبْ ضورۇٔغب، خىتبً ِۇضتەٍِىىە ضىَبضىتىٕىڭ ِەدىھە 
 .ضەھٕىطىگە، ووِپبرتىَە ھۈججەتٍىرىٕىڭ جبوبرخبٔىطىغب ئبٍالٔذۇرۇٌذى

ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ، خىتبً ووِّۇٔىطت تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ پۈتىۈي تەغۋىمبت 
ۋاضتىٍىرى ثىٍەْ ِەججۇرى تېڭىٍىۋاتمبْ ئبتېئىسىُ تەغۋىمبتي پەرزۀتٍىرىّىسٔي، 

- ثوٌۇپّۇ ِبروطىسِٕىڭ دۇَٔبٔي ئىگە. ضبددا وىػىٍىرىّىسٔي ئبزدۇرۇپ وېٍىػتي
چبلىطي ثوٌّىغبْ، ٔەدىٓ وېٍىپ ٔەگە ثېرىػي ِەٌۇَ ثوٌّىغبْ ثىر ئبثىطتراوىت 
ِبددا غەوٍىذە تەضۋىرٌەپ ثېرىػي ٔەتىجىطىذە، ثۇ دۇَٔبٔىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ 

پۈتىۈي ئبٌەِٕىڭ ثىر ٔۇلتىذىٓ ِەلطەتٍىه ھبٌذا ثىر تەڭرى تەرىپىذىٓ 
وبئىٕبتٕىڭ تۇٔجي پبرتٍىػي ٔەزەرىَىطىٕىڭ ئىطپبتي ثوٍىچە )ٍبرىتىٍغبٍٔىغي 

ٔي ئىٕىبر لىٍىع ئەلىذىطي ثبرٌىك  (ئبٌغبٔذىّۇ غۇٔذاق دېَىع ِۇِىىٓ
ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە ئىٕطبٔىَەت . ٍبغٍىرىّىسٔىڭ ِېڭىطىٕي لوچۇپ وەٌّەوتە

ئبٌىّىٕىڭ دىٕىٌ ئەلىذىطي، ئېرلي، ِىٍٍىتي، دۆٌەت تەۋەٌىگي، ئىمتىطبدى 
پىىىرى لبتبرٌىمالرٔي تۈپتىٓ ئىٕىبر لىٍىپ، ئىٕطبٔالر ثۇ دۇَٔبغب -ئەۋزەٌٍىگي، ئبڭ

ھبٍۋأالر ئبٌىّىذىٓ تەدرىجي تەرەلمي لىٍىپ وەٌگەْ، غۇڭب ئۇالردا ثىرِۇٔچە 
ھبٍۋأٍىك خبراوتېرى ئۈضتۈٍٔۈوتە ثوٌۇپ، ئىسچىً رېفٍىىىطٍىك تەرثىَە 
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دېگۀذەن ثىّۀە تەرغىجبتٍىرىٕي ٍېَىپ ... ٔەتىجىطىذىال ئبٔذىٓ ئبدەَ ثوالالٍذۇ، 
وىػىٍىرىّىسٔي ئۈِىذضىس، روھطىس، غبٍىطىس، ھەۋەضطىس، ِېڭىطىس لىٍىپ 

ٍېرىُ ئەضىرٌىه ثۇخىً . ٍېتىػتۈرۈغىە جېٕىٕىڭ ثېرىچە تىرىػىپ وەٌذى
ئبخّبلبٔە تەغۋىمبتالر خەٌمىّىسٔي تەدرىجي ھبٌذا ھېچٕېّىٕي ضەزِەش 

ِەضتخوغالرغب ئبٍالٔذۇرۇپ ٔېّىٕىڭ زۇٌۇَ، ٔېّىٕىڭ ٔبھەلچىٍىه ئىىۀٍىىىٕي 
ئوٍٍىَبٌّبٍذىغبْ، ثۇالرٔي ئوٍالغمىّۇ جبضبرەت لىالٌّبٍذىغبْ، ِىٍٍەت، دۆٌەت، 

پەْ، ِەدۀىَەت، تبرىخ، ۋەتۀپەرۋەرٌىه، -ئبدەت، ئىٍىُ-ئەلىذە، وەغپىَبت، ئۆرۈپە
دېگۀذەن چۈغۀچىٍەردە چېىىذىٓ ئبغمبْ پىىىرى زەئىپ ... ۋەتۀگە خبئىٍٕىك، 

ثۇخىً ثۇٌغۇٔۇغالرغب ٍوٌۇلمبْ خەٌمىّىس دوضت وىُ، . ھبٌغب وەٌتۈرىۋېتىػتي
دۈغّەْ وىُ، لبرغىٍىك وۆرضىتىع دېگەْ ٔېّە، ِۇداپىَەگە ئۆتۈظ لبٔذاق 

ثوٌىػي وېرەن، ِەخپىَەتٍىه دېگۀچۇ؟ دېگۀذەوٍەردىٓ ھېچٕېّىٕي 
غۇرور ِەضىٍىٍىرىذە لبراڭغۇٌۇلتب لېٍىپ، لبرغۇالرچە -ئبڭمىراٌّبٍذىغبْ، ۋىجذاْ

. چۆچەوٍەردىىىذەن پىىىر لىٍىػىذىغبْ غەٌىتە ِىجەزٌىه ھبٌغب وەٌتۈرۈٌّەوتە
دەپ لوٌىٕي ئۇزارتىػىذىغبْ، ' تېٕچٍىك'ثۇٔىڭ ئبلىۋېتىذە، دۈغّۀٕي وۆرضە 

دەپ تؤۇٍذىغبْ پبجىئەٌىه ' تېٕچٍىك پەزىٍىتي'ھەتتب دۈغّىٕىگە تېس پۈوۈغٕىّۇ 
تېخي ٍېمىٕمي وۈٍٔەردىال تەرجىّە لىٍىپ ئېالْ لىٍىٕغبْ )ھبٌغب وەٌتۈرۈٌذى 

ٔىڭ تەضىرىذە، ھەِذە تېٕچٍىمپەرەضتٍىرىّىسٔىڭ " گۀذى تەرجىّە ھبٌي"
دەٍذىغبْ وىتبثٕىڭ « ئەثگب ئۇٍغۇرالر»دەپ تؤۇٌىذىغبْ " وۈرەظ دەضتۇرى"

تبرلىٍىپ ٍۈرۈغىذىٓ وېَىٓ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ ِبزاق لىٍىٕىپ 
غىڭ "ئۆٌتۈرۈٌۈپ ثوزەن لىٍىٕطىّۇ -ئۈضتىگە ٍۇٔذا تبوىۋەتطىّۇ، ثىىبردىٕال ئۇرۇپ

دېگۀذەن تەضٍىّچي روھٕي ِەدىھٍىػىذىغبْ غەٌىتىٍىىٍەر ثەزى " لىٍّبٍٍي
_ ! ضۆھجەت تېّىٍىرىغب ئبٍالّٔبلتب ئىىەْ' غىرىٓ'ئوٌتۇرۇغالرٔىڭ 

 .(تۈزەتىۈچىذىٓ
ضۀئەتچىٍىرىّىس، تبرىخچىٍىرىّىس، -ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا ثىسٔىڭ ئەدەثىَبت

جىُ "ئبٔىٍىرىّىسِۇ پەرزۀتٍىرىگە -ضىَبضىَؤٍىرىّىس، ئولۇتمۇچىٍىرىّىس، ھەتتب ئبتب
دېگۀذەن ئىذىَىٍەرٔي ئبضبش " تۇر، تېٕچ تۇر، غۈورى لىً، ئىتبئەت لىً

. لىٍىذىغبْ تەغۋىمبتالرٔي ئەۋالت تەرثىَىٍەغٕىڭ دەضتۇرى لىٍىپ وېٍىػّەوتە
غبرائىت، "ثەن ئۆتۈپ وەتطە ثۇخىً وىػىٍەر جەڭگىۋار تەغۋىمبتالر ئۈچۈْ 

دېگۀٕي ثبھبٔە لىٍىپ ئۆزٌىرىٕىڭ تەضٍىّچي ئىذىَىطىٕي " پۇرضەت وەٌّىذى
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ئۇالرٔىڭ ٔەزىرىذە ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ . ضبلالپ لېٍىػمب ئۇرۇٔۇغّبلتب
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػىٕىڭ غبرائىتي ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ 

ِىىەْ ثۇ ۋەزىَەت غۇٔچە " ئبثذۇخبٌىمٕىڭ چەِي! "پىػىپ ٍېتىٍّىگۀّىع
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ غبرائىتي ئۆزٌىگىذىٓ ! پىػّبٍذىغبْ

غبپتوال ئەِەش، ئۇٔي ثىس ئۆزىّىس تەدثىر لوٌٍۇٔۇپ پىػۇرىػىّىس، -پىػىذىغبْ ئبٌّب
لبٍٕبۋاتمبْ 'دەپ جىُ ٍېتىۋەرگىٕىّىسدە ' تېٕچٍىك'. ثبرٌىممب وەٌتۈرۈغىّىس وېرەن

 '!چبِغۇرِۇ خېّىغب ٍېٕىپ وېتىذۇ
غب ٍېتەوٍەغٕي چەوٍەپ تۇرىذىغبْ ثۇ ' لۇتۇٌۇظ جېڭي'خەٌمىّىسٔي 

ثىىبرغب لبْ '. تۈردىىي تەغۋىمبت ِىطبٌٍىرىٕي ٍۀىّۇ وۆپ وەٌتۈرۈغىّىس ِۇِىىٓ
تۆوۈٌۈغتىٓ، ثىھۇدە ئۆٌتۈرۈٌۈغٍەردىٓ، خىتبٍغب، چەتئەي جبِبئىتىگە ٍبِبْ تەضىر 

' _ ...پەٍذا لىٍىپ لوٍۇغتىٓ، چەتئەي ٍبردىّىٕي لبچۇرۇپ لوٍۇغتىٓ ضبلٍىٕىع، 
ئەضٍىذە ثۇ تۈردىىي . ِبٔب ثۇ تۈردىىي تەغۋىمبتالرٔىڭ تىپىه ِىطبٌٍىرى

ثبھبٔىالرٔىڭ تېگىذە ٍبتمىٕي ِىٍٍىتىٕىڭ دۈغّۀذىٓ لۇتۇٌۇظ ھەروىتىٕي 
-غەٌىجىگە ئېرىػتۈرەٌەٍذىغبٍٔىمىغب، خەٌمىّىسٔىڭ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تەي

 .وۈش لوغالپ چىمىراالٍذىغبٍٔىمىغب ئىػۀّەضٍىىتىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەشۈت
دېّەن، ئىٕطبٔغب لىٍىٕغبْ خبتب تەرثىَىٍەر ئبدەِٕي ئىٕتبٍىٓ ئۈِىذضىس، 

تەۋەوىۈي لىٍىػتىٓ لورلىذىغبْ لىٍىپ ٍېتىػىپ چىمىػمب ضەۋەپ ثوٌۇپ 
ئەضٍىذە ئبدەِٕىڭ روھي دۇَٔبضي دارۋىٓ تەضۋىرٌىگىٕىذەن ئۇٔذاق . وەٌّەوتە

ئبق 'ھبٍۋأىٌ ثوٌّبضتىٓ ثەٌىي ئبدىّىَذۇر؛ پبۋٌوپ تەضۋىرٌىگىٕىذەن ئۇٔذاق 
. ثوٌّبضتىٓ ثەٌىي ئىٕطبٔىٌ تۈپىي ئېھتىَبج ئىطتەوٍىرى ثىٍەْ توٌغبٔذۇر' ثەت

ئۈچۈٔچي "ٍۀي لىطمىچە ئېَتمبٔذا، ثۇ ھەلتىىي ِبضٍوۋ لبتبرٌىمالرٔىڭ لوزغبتمبْ 
پطىخوٌوگىَىطىذىىي ئبدەَ  (ٍبوي ِەۋجۇدٌۇق)ثبرٌىك _ " پطىخوٌوگىَە دوٌمۇٔي

ئېھتىَبجٍىرىٕىڭ لبتالٍِىك ئوتتۇرىغب چىمىع تەٌىّبتي ثوٍىچە لبرىغىٕىّىسدىّۇ، 
ئبدەَ ثوٌۇظ ئبِىٍٍىرى ئەضٍىذىٕال ِىٍَوْ ٍىٍٍىك ئىٕطبٔىَەت تبرىخي جەرٍبٔذا 

تەدرىجي ِۇلىٍّىػىپ غۇۋا ئېرىطي ثىر غەوىٍذە ئىٕطبْ ئبڭ لبتالٍِىرىذا 
ضبلالٔغبْ ثوٌۇپ، ئۇ ئبِىٍالرٔي ھەرلبٔچە چەوٍەٍّەْ، ٍولۇتىۋېتىّەْ، 

ئۆزگەرتىۋېتىّەْ دېگەْ ثىٍۀّۇ ئۇ ثەرىجىر ئىٕطبْ تەپەوىۈر دائىرىطىٕىڭ ثىر 
ٍەرٌىرىذە ٍوغۇرۇْ ثوٌطىّۇ ضبلٍىٕىپ، ئبدەِٕىڭ پىىىر لىٍىػىغب ثىرلبٔچە 

لبتالٍِىك ۋاضتىٍىك ٔىمبپالٔغبْ ثىر غەوىٍٍەردە ثوٌطىّۇ ئۆزىٕىڭ ئەڭ ئەلەٌٍىٌ 
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ٍۀي ثىر ئبضالْ . ئبدەَ ثوٌۇظ ئېھتىَبجٍىرىٕي ئىپبدىٍەغىە تىرىػىذۇ
تۇغۇٌغىٕىذىٓ ثبغالپ ئۆزىٕي لبٔذالتۇر ثىرەر ٍوٌۋاش لىٍىپ ٍېتىػتۈرۈظ 

ئەِەش، ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە ئۆتۈپ وەتطە ئەڭ ِۇوەِّەي ثىر ِۈغۈن لىٍىپ 
ٍېتىٍذۈرۈغىە تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػتىٓ ثبغمب ئىّىبٔي ثوٌّىغىٕىذەن، ئىٕطبّٔۇ 
ئۆزىٕي ثبغمب لبٔذالتۇر ثىر ِەخٍۇق لىٍىع ئۈچۈْ ئەِەش، ثەٌىي ئەڭ ِۇوەِّەي 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىٕطبٔذا ئۆزىٕي ئبدەَ لىٍىپ . ئبدەَ لىٍىع ئۈچۈٔال تىرىػبالٍذۇ
ٍېتىٍذۈرۈغٕىڭ ٔۇرغۇْ ئىچىي ئېھتىَبج ئىطتەوٍىرىٕي ٍېرىُ ئېرىطي ھبٌذا 

ثۇ غەوىٍذە وېٍىۋاتمبْ ئبدەَ . ثوٌطىّۇ ئبڭ لبتالٍِىرىذا ضبلالپ وەٌگەْ ثوٌىذۇ
-تۈپىي ئېھتىَبجٍىرى ئبدەتتە فىسىئوٌوگىَىٍىه ئېھتىَبجالر، فىسىئو

پطىخوٌوگىَىٍىه ئېھتىَبجالر ۋە پطىخوٌوگىَىٍىه ئېھتىَبجالر دەپ ئۈچ چوڭ 
ثۇ ئۈچ ئېھتىَبج لبتالٍِىرىٕىڭ ئىپبدىٍىٕىػي ئبضبضەْ . تۈرىگە ئبٍرىٍىػي ِۇِىىٓ

ٍولۇرىذىىي تەرتىپ ثوٍىچە ئوتتۇرىغب چىمىپ لبٔذۇرۇٌۇظ ئىطتەوٍىرىٕي ٔبِبٍبْ 
، جىٕىطي (تۇراٌغۇ)ئىچّەن، ھۇزۇرٌۇق ِۇھىت -ثۇ جەرٍبٔذا ھبۋا، ٍىّەن. لىٍىذۇ

ھەۋەش لبتبرىذىىي ضبپ فىسىوٌوگىَىٍىه ئېھتىَبجٍىرى تەرتىپ ثىٍەْ ثىرىٕىڭ 
ثىرضي لبٔذۇرۇٌۇظ ئىطتىگىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىغىٕىذىٓ ثبغمب، ٍېرىُ -وەٍٕىذىٓ

پطىخوٌوگىَىٍىه ئېھتىَبجٍىرىذىٓ ثوٌغبْ ثىخەتەرٌىه، ِۇلىُ تەۋەٌىه 
لبتبرىذىىي ئېھتىَبجٍىرى وۆپۈٔچە ھبٌالردا ِۇھىت چەوٍىّىٍىرىگە لىطّەْ ثوً 

ضۇٔغبْ، ئېٕىك تەرتىپ چېگىرىطي ثوٌّىغبْ ھبٌذا لبٔذۇرۇٌۇظ ئىطتىگىٕي 
ٔبِبٍبْ لىٍىػي؛ ضبپ پطىخوٌوگىَىٍىه ئېھتىَبجٍىرىذىٓ لىسىمىع، ِوٌٍۇق، 
ھەلمبٔىَەتچىٍىه، تەرتىپٍىه، گۈزەٌٍىه، وەغپىَبت، پبوىسٌىك، غۇرۇرٌۇق، 

لبتبرٌىمالر ثوٌطب ئبضبضەْ ... ٍبردەِطۈٍەرٌىه، ئوٍِۇق، ئىختىَبرىٍىك، ئەروىٍٕىه، 
ئىختىَبرى -ِۇھىت چەوٍىّىطىٕي ٔىطپىٌ غەوىٍذە لوثۇي لىٍّبٍذىغبْ، ئەروىٓ

ثىر غەوىٍذە ئىٕطبْ ئىچىي روھىَىتىٕىڭ ھەٍذەوچىٍىگي، تبغمي ِۇھىت 
توضبٌغۇٌىرىٕي ٍېڭىػىە ئىٕتىٍگەْ، ئىجتىّبئىٌ ِۇھىتٕىڭ ئەلىذە دائىرىطىذىٓ 

ِبھبرەت جوغالّٔىطي لبتبرىذىىي -ھبٌمىػمب ئىٕتىٍگەْ ۋە غەخطٕىڭ ثىٍىُ
ئبِىٍالرغب تبٍبٔغبْ، ئبضبضەْ ئۈضتۈْ ئىختىَبرىٍىك ئبضبضىذا ٔىطجەتەْ تەرتىپطىس 

ثىردىٓ لبٔذۇرۇٌۇظ ئىطتىگىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىػي -ئوتتۇرىغب چىمىپ ثىردىٓ
ِەضىٍىٕىڭ تۈگۈٔي غۇ ٍەردىىي، ئىٕطبْ ثبٌىطي . ِۇِىىٓ دەپ ِۆٌچەرٌۀّەوتە

ثۇ تۈردىىي ئېھتىَبجٍىرىٕىڭ خېٍي وۆپ لىطّىٕي، ثوٌۇپّۇ ٍولۇرى دەرىجىٍىه 
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ئبغىبرا ئبڭ )ئېھتىَبجٍىرىٕىڭ وؤىىرىتٕي تەٌەپٍىرىٕي ثىٍىٕگەْ تەپەوىۈرى 
دە ئبڭٍىك ھېص لىٍىپ وېتەٌىػي ٔبتبٍىٓ ثوٌغبچمب، ئبدەِٕىڭ  (پبئبٌىَىتي

ٍېتىٍىع جەرٍبٔىذا ھەرثىر ئېھتىَبج ثبضمۇچٍىرى ئۈچۈْ ِۇتٍەق ثىخەتەر ۋە 
ِۇتٍەق ِۇوەِّەي ئېھتىَبج ضېسىُ ِۇھىتي ثىٍەْ ئېھتىَبج لبٔذۇرۇظ ِۇھىتىٕي 

تىرىػچبْ ۋە پبراۋاْ ثىر ئبئىٍە ِۇھىتي، ئىّىبْ ثبر ئەڭ . ٍبرىتىپ ثېرىػي غەرت
ِۇوەِّەي غبرائىتالرغب ئىگە ثىر تەرثىَىٍىٕىع ِۇھىتي ۋە ئىّىبْ ثبر ئەڭ ئەروىٓ 

ئۆزىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىع ئىجتىّبئىٌ ۋە ِبددىٌ ِۇھىتي ئىٕطبْ پەرزۀتىٕىڭ 
ثۇٔذاق ثىر . ِۇوەِّەي ئبدەَ ثوٌۇغمب ٍىتەوٍىٕىػىٕىڭ ئەلەٌٍي غەرتٍىرىذۇر

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇتٍەق . ِۇھىتٕي ھەرلبٔذاق ثىر غەخص ئبز ئبٌذىغب ٍبرىتبٌّبٍذۇ
تۈردە غۇ ئىٕطبٔالر توپٍىّىغب خبش ئەڭ ِۇۋاپىك ئىجتىّبئىٌ ِۇھىت ثوٌىػي، 
ثۇٔذاق ثىر ئىجتىّبئىٌ ِۇھىت ئۈچۈْ ثوٌطب ٍۀە غۇ تبرىخي توپٍۇِغب خبش 

ئۇٔذاق . ثوٌغبْ ثىخەتەر ۋە ِۇضتەلىً ثىر دۆٌەت ِۇھىتي ثوٌىػي غەرت
ثوٌّبٍذىىەْ، ئىٕطبْ ثبٌىطىٕىڭ ئۆز روھي دۇَٔبضىذىىي ثۇ تۈر ئبدەَ ثوٌۇغٕىڭ 

تۈپىي ئېھتىَبج تەٌەپٍىرىٕي پەرق لىالٌىػي، ئۇٔي لبٔذۇرۇغي توضبٌغۇالرغب 
ئۇچۇراپ، ثەزى ئېھتىَبجٍىرىٕي ٍۇغۇرۇغمب، ثىر ثبضمۇچٍۇق، ھەتتب ثىرلبٔچە 

ھەتتب ثىر . ثبضمۇچٍۇق ٔىمبپٍىٕىػالر ۋاضتىطي ثىٍەْ ئىپبدىٍەغىە ِەججورٌىٕىذۇ
لبتالَ ٔىمبپالغالر ٔەتىجىطىذە، ئۇ ئبدەَ، -ٍەرٌىرىگە وېٍىپ، ثۇ تۈردىىي لبتالِّۇ

ئۆزىٕىڭ ئەضٍىذىىي تۈپىي ئېھتىَبجىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىگىٕىّۇ پەرق 
لىالٌّىغىذەن ھبٌالرغب ئۆزگەرتىۋېتىػي، تېخىّۇ ئېغىرىراق ثوٌغىٕىذا، ھەتتب 

ئۆزىٕىڭ ئبدەَ ثوٌۇغٕىڭ تۈپىي ئېھتىَبجٍىرىٕي خبتب تؤۇپ، ئۆز ئېھتىَبجىغب 
ثەوال ئبز ِۇٔبضىۋىتي ثوٌىذىغبْ، ھەتتب زادىال ِۇٔبضىۋىتي ٍوق غەٍئىٍەرٔي ئبدەَ 

ثۇ ٔۇلتىغب وەٌگەْ ثىر . ثوٌۇغٕىڭ تۈپىي ئېھتىَبجي دەپ تؤىۋېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ
خبراوتېرٌىرى ۋە ئەخاللي -ئبدەَ، ٔورىّبي ئبدەَ ثوٌۇغتىٓ ٍىراغٍىػىپ، ِىجەز

پەزىٍەتٍىرىذىىي ثۇزۇٌۇغالرغب، ئېغىرىراق ثوٌغىٕىذا ئەلىً جەھەتتە 
ِەضىٍەْ، خەٌمىّىس ئۈچۈْ . ٔورىّبٌطىسٌىمالرغب ِەھىۈَ ثوٌۇپ لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ

ئېٍىپ ئېَتمىٕىّىسدا، ثەزى وىػىٍىرىّىسدە وۆرۈٌىذىغبْ ئېچىمبپ وەتىۀذەن 
تبِبلمب ھېرىطّۀٍىىٍىرى، تبپمبْ پۇٌىغب ئۆً ضېٍىػتىٓ ثبغمىٕي ثىٍەٌّىگىذەن 

ٍبدى ٍىگبٔە جىٕىطي ھەۋەش لبٔذۇرۇظ -ھبٌغب وېٍىپ لېٍىػٍىرى، پۈتۈْ ھېص
ئۈچۈٔال ثوٌۇپ وېتىع، ئبچىۆزٌۈن، لىسغبٔچۇلٍۇق، ٍبٌغۇزٌۇق، ثېمىٕذىٍىك، 
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غبٍىطىسٌىه، ئۈِىذضىسٌىه، لۇٌٍۇق ِىجەزٌىرىٕىڭ وۆرۈٌۈغىە ثبغٍىغبٍٔىمٍىرىٕي 
ئۀە غۇخىٍذىىي تۈپىي ئېھتىَبج ثۇٌغۇٔۇغٍىرىٕىڭ ئىپبدىطي دەپ 

ثۇٔذاق ھبٌغب چۈغۈپ لبٌغبْ ثىرضي ٍب ئۇ ِۇھىتتىٓ . ھېطبپٍىػىّىسغب ثوٌىذۇ
لېچىپ ثبغمب ٍېڭي ِۇھىتمب ئۆزىٕي ئبتىػي، ٍبوي ثوٌّىطب تەدرىجي خبراپ ثوٌۇظ 

ثۇ ٍەردە غۇٔىڭغىّۇ دىممەت . ٍوٌىغب وىرىپ ئۆزىٕي ٔبثوت لىٍىػي ِۇِىىٓ
لىٍىػىّىس وېرەوىي، ثەٌگىٍىه ثىر توپٍۇِذىىي غەخطٍەردە ثبرغبٔطېرى وۆپٍەپ 

ئوِۇٍِىػىپ وېتىۋاتمبْ ثۇ تۈردىىي ٔورىّبٌطىسٌىمالر تەدرىجي ھبٌذا غۇ 
خبراوتېرى ھبٌىغب ئبٍٍىٕىپ، ٔورىّبٌطىسٌىك غەخطٍەرٔىڭ -توپٍۇِٕىڭ ِىجەز

-تەٌەپٍىرى، ئبڭ-ِەضىٍىطي ثوٌۇغتىٓ ھبٌمىپ، غۇ ِىٍٍىٌ جەِئىَەتٕىڭ پىىىر
ئبرزۇٌىرى، تۇرِۇظ لېٍىپٍىرى لبتبرىذىىي ئورتبق ثۇزۇٌغبْ -پىىىرٌىرى، غبٍە

 . خبراوتېرى ھبٌىغب ئبٍٍىٕىپ وېتىػىّۇ ِۇِىىٓ
رۇغۀىي، ِىٍٍىتىّىس ثۈگۈْ ٍولۇرلىذەن ئىٕطبْ لېٍىپىذىٓ چىممبْ 

ئىجتىّبئىٌ جەھەتٍەردىال ٍولۇتۇٌۇظ -ئېسىٍىػٍەرگە دۇچبر ثوٌۇپ، ضىَبضىٌ
گىرداۋىغب وېٍىپ لبٌّبضتىٓ، ثەٌىي روھىٌ جەھەتتىّٕۇ تبرىخ ثېتىذىٓ 

ثۇ ِىٍٍەتٕي لۇتمۇزۇپ لېٍىػٕىڭ ثىردىٓ . ئۈچۈرۈٌۈظ خەۋىپىگە دۈچ وەٌّەوتە
ثىر ٍوٌي، ِىٍٍىٌ دۆٌىتىٕي لبٍتب ئەضٍىگە وەٌتۈرىۋېٍىػتىٓ ثبغمىچە ثوٌۇظ 

ٍۀي، غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِۇضتەلىً ِىٍٍي دۆٌەت لۇرۇظ . ِۇِىىٓ ئەِەش
ثىر ھەي -ثىس ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۆزىٕي لۇتمۇزۇپ لېٍىػٕىڭ ثىردىٓ_ ِەضىٍىطي 

لىٍىع چبرىطي ھبٌىغب وېٍىپ، ِىٍٍىٌ تەغذىرىّىسٔىڭ تەلەززاضي ثوٌۇپ 
 !ئبٌذىّىسدا تۇرِبلتب

ثۇ ئبضبضتب تەھٍىً لىٍغىٕىّىسدا، ئبدەَ ھبٍبتٍىمٕىڭ ئەلەٌٍىٌ تەٌەپٍىرىذە 
ِەٌۇَ ثىر . ئەڭ ثىخەتەر دەرىجىذە لبٔذۇرۇٌۇغٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبْ ثىر ِەخٍۇلتۇر
تۈپىي ئبدەَ ثوٌۇظ ئېھتىَبجي ئەڭ ثىخەتەر لبٔذۇرۇٌۇظ پۇرضىتىگە 

ئېرىػىۋاتمبٍٔىغي ِۇلىٍّىػىپ لبٌغىٕىذا، وىػىذە ثۇ ثىخەتەر تەٌەپ لبٔذۇرۇٌۇظ 
ئبضبضىذا تېخىّۇ ٍۇلۇرى لبتالٍِىك ئېھتىَبج ئىپبدىٍىرى ثىرٌىىتە ٔبِبٍۀذە 

ثۇٔذاق ئبدەَ ثوٌۇغٕىڭ تۈپىي ئېھتىَبج لبٔذۇرۇظ تەٌىجي . ثوٌۇغمب ثبغالٍذۇ
وىػىذە ئەڭ ِۇوەِّەٌٍىىىە ئىٕتىٍىع غەوٍىذە ئىپبدىٍىٕىپ تۇرغبچمب، وىػىٍەر 
ثىخەتەر، ِۇوەِّەي ۋە ئىسچىً لبٔذۇرۇٌۇغمب ئىٕتىٍىع، غۇ ئبضبضتب تېخىّۇ ئبٌغب 

ئەڭ ِۇوەِّەي ... ئىگىرٌەظ، تېخىّۇ ٍۇلۇرىغب ٍۈوطىٍىع، ٍېڭىٍىمالر ٍبرىتىع، 
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ئبدەَ ثوٌۇغمب ئبچىۆزٌۈن ثىٍەْ ئىٕتىٍىپ تۇرىذىغبْ ثىر ِەخٍۇق ئىپبدىطىٕي 
ئەگەر ثۇخىً تۈپىي ئىٕطبْ ئېھتىَبجٍىرىٕىڭ لبٔذۇرۇٌىػي ئىسچىٍٍىك . ثېرىذۇ

. توضبٌغۇضىغب ئۇچۇرىغىٕىذا، وىػي دەرھبي ٔبرازىٍىك ئىٕىبضىٕي ثىٍذۈرىذۇ
ثۇٔىڭذىّٕۇ ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّىگىٕىذە لبرغىٍىك وۆرضىتىع چبرىطىٕي ئىػمب 

ثۇٔىڭذىّٕۇ ثىرەر ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّىگۀذەن ھېص . ضېٍىػمب ِەججۇر ثوٌىذۇ
لىٍطب، ۋاضتىٍىك ٍوٌالر ثىٍەْ ئۆزىٕي خبراپ لىٍىع ئبرلىٍىك ئۆزى تەۋە ثوٌۇپ 

تۇرغبْ وىػىٍەر ٍبوي جەِئىَەتتىٓ ۋاضتىٍىك لىطبش ئېٍىػمب ئۇرۇٔىػىّۇ 
ٔەغىگە ثېرىٍىػٍەر، -ئۆزىٕي ئۆٌتۈرىۋېٍىػالر، ٌۈوچەوٍىه، لىّبر، ھبراق. ِۇِىىٓ

پبھىػە، ئەدەپطىسٌىه ھەتتب ٍېمىٍٕىرىغب، تەۋەٌىىىگە، ِىٍٍىتىگە، دۆٌىتىگە 
خبئىٍٕىك، زىَبٔىەغٍىه، ئەلٍي ٍبوي جىطّبٔي ھۇرۇٍٔۇق لىٍىػالر ئۀە غۇ خىً 

ٔورىّبٌطىس لىطبش ئېٍىع ھەرىىەتٍىرىٕىڭ ۋاضتىٍىك ئىپبدىٍىرى ثوٌىػي 
 . ِۇلەررەر

ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس ثۇ ھبٌەتىە چۈغۈپ لبٌغبْ وىػىٍىرىّىسٔي پەلەت غۇ 
وىػىٍىرىّىسٔىڭ ئۆزىذىٕال وۆرۈپ، ئېغىر چەوٍىّە ٍبرىتىپ ثېرىۋاتمبْ 
ِۇضتەٍِىىىچىٍىه ثېطىّىٕىڭ ثۇٔذاق ھبدىطىٍەرگە تۈپىي ضەۋەثچي 

ثۇ تۈردىىي ھبدىطىٍەرٔىڭ وۆپىَىپ . ثوٌىۋاتمبٍٔىغىٕي لەتئىٌ ئوٍالغّبٍذۇ
وېتىػىگە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً دۆٌىتىّىسٔىڭ ثوٌّىغبٍٔىغي ضەۋەپ ثوٌىۋاتمبٍٔىغىٕي 

 !ئەضال ئوٍالغّبٍذۇ
ثەزى ئبٌىّالرٔىڭ تەتمىمبتٍىرىذىٓ لبرىغبٔذا، ئىٕطبْ تۈپىي ئېھتىَبج 

لبٔذۇرۇظ جەرٍبٔىٕىڭ تب تۆرەٌّە ۋالتىذىٓ ثبغالپال ئىػمب وىرىػىذىغبٍٔىغىٕي 
ثۇ جەرٍبْ ئۇ وىػىٕىڭ ئۆِۈرىٕىڭ ئبخىرغىچە داۋاٍِىػىپ . ِۆٌچەرٌەظ ِۇِىىٓ

وىػىٍەردىىي ثەزى ئېھتىَبجالر لىطّۀٍەردە خېٍي ثبٌذۇرال ثىخەتەر . تۇرىذۇ
تبغمي -لبٔذۇرۇٌۇظ ثبضمۇچىغب ئېرىػەٌىطە، ٍۀە ثەزىٍەردە ھەرخىً ئىچىي

ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ خېٍي وېَىىي ٍبغٍىرىذىال ئبٔذىٓ ثۇ ئېھتىَبج لبٔذۇرۇٌۇظ 
غۇڭب، ثەزىٍەردىىي لىطّەْ ٔورىّبٌطىسٌىك . ثبضمۇچىغب لەدەَ لوٍىػي ِۇِىىٓ

ئىپبدىٍىرى وىچىه ۋالتىذا وۆرۈٌگىٕىٕىڭ ئەوطىچە، ٍۀە ثەزىٍەردە خېٍي چوڭ 
ھەتتب ثەزىٍەردە . ٍبغالردا ثۇخىً ٔورىّبٌطىس ئىپبدىٍەر وۆرۈٌىػي ِۇِىىٓ

ثۇرۇٔذىٓ لبٔذۇرۇٌۇپ وېٍىۋاتمبْ ئېھتىَبجٍىرى خېٍي وېَىٕىي دەۋرٌىرىگە 
وەٌگۀذە لبٍتىذىٓ خەۋپىە دۈچ وېٍىػىذىّٕۇ، ثۇرۇٔمي ِىجەزٌىرىٕي ئىپبدىٍەپ 



 517 

غۇ ضەۋەپتىٓ ۋەتۀطىسٌىه ِەضىٍىطي ٍېتىٍىۋاتمبٔالر ئۈچۈٔال . لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ
ِەضىٍە ٍبرىتىپ لبٌّبً، لۇراِىغب ٍېتىپ ثوٌغبْ، ھەتتب ٍبغبٔغبٔالر ئبرىطىذىّۇ 

ٍۀي ۋەتۀطىسٌىه، خەٌمىّىسٔىڭ ثبرٌىك تەثىمىٍىرىگە . ِەضىٍە ٍبرىتىپ وەٌّەوتە
غۇ . ثىر چوڭ ِىٍٍىٌ تەلذىر ِەضىٍىذۇر-ئېغىر تەھذىت ضېٍىۋاتمبْ ثىردىٓ

ضەۋەپتىٓ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي ئوِۇِخەٌك ھەرىىىتي دەپ 
ثۇ ٍۀە وېٍىپ ثبغمىالر تەرىپىذىٓ ئۆٌۈِگە ِەھىۈَ لىٍىۋىتىٍگەْ . لبرىّبلتىّىس

ثىر ِىٍٍەتٕي لۇتۇٌذۇرۇظ ِەضىٍىطي ثوٌغبچمب، ۋەتىٕىّىس خەٌمي ئۈچۈْ ئېٍىپ 
ئېَتمبٔذا ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي ئەڭ تىپىه ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه، وىػىٍىه 

 .ھولۇلٕي لوغذاظ ھەرىىىتي ھېطبپٍىٕىذۇ
ئىٕطبْ پطىخوٌوگىَىطىذىىي ثۇ تۈر ٔورىّبٌطىسٌىمالر ئىٕطبٕٔىڭ ئۆزىٕي 

ثۇٔىڭ . تؤۇغي ۋە ئۆزىٕي جبرى لىٍذۇرۇغىغب ئېغىر توضبٌغۇ ثوٌۇپ روً ثېرىذۇ
ثۇ ٍۀە وېٍىپ وىػىٕىڭ . ئبلىۋېتىذە وىػىٕىڭ ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچي ئبزىَىذۇ

. تەۋەوىۈٌچبٍٔىك روھىٕي ئۆٌتۈرۈپ، جبضبرەتطىس ھبٌغب وېٍىػىگە ضەۋەپ ثوٌىذۇ
ثۇٔذاق ھبٌغب چۈغۈپ لبٌغبْ وىػي دۈچ وەٌگەْ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي پەلەتال 
ثبغمىالر ھەي لىٍىپ ثېرىػي وېرەن دەٍذىغبْ ثۇۋالالرچە ِىجەزگە وىرىپ 

ثىسٔىڭ . لبٌىذىغبْ ثوٌغبچمب، تبِبخورٌۇق ِىجەزى لبٍتىذىٓ ثبظ وۆتۈرىذۇ
ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي ئۆزٌىرى ثىۋاضتە ھەرىىەت 

ثىسٔي ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي، "لىٍىپ لوٌغب وەٌتۈرەٌەٍذىغبٍٔىمىغب وۆزى ٍەتّەً، 
دېگۀذەن " تۈرن دۇَٔبضي، ئب ق ظ ٍبوي ة د ت لۇتمۇزۇپ لوٍطۇْ

" دېّووراتچي"تەٌّۈرۈغٍىرى، ھەتتب دۈغّىٕىٕىڭ ثىر لبٔىتي ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبْ 
خىتبٍالردىٓ ئۈِىذ وۈتىذىغبْ غەٌىتە ثىٕورىّبٌٍىمالرٔىڭ وۆرۈٌۈپ تۇرىۋاتمبٍٔىغي 

پۈتۈٍٔەً ٍولۇرىمىذەن ِىجەزٌىرىّىسٔىڭ ئىجتىّبئىٌ وېطەٌٍىه ھبٌىتىگە 
ئىػۀچىطىس ئىٕطبْ ئەگەر . ئبٍٍىٕىپ وېتىۋاتمبٍٔىغىذىٓ دېرەن ثېرىذۇ

لورلۇٔچبق . جبضبرىتىذىّٕۇ ِەھرۇَ لبٌطب، ئۇٔذاق ثىرضي لورلۇٔچبلٍىػىپ وېتىذۇ
ھەتتب ئۆٌۈِي ھېطبۋىغب ثوٌطىّۇ . ثىرضي تېٕچ ِۇھىتمب ھەۋەش لىٍىذىغبْ ثوٌىذۇ

ثۇ ٍەردىىي تېٕچٍىك، خبتىرجەٍِىىتىٓ . ثۇٔذاق تېٕچ ِۇھىتٕي تبِب لىٍىذۇ
وېٍىۋاتمبْ ئۆزىگە ئىػۀگەْ وىػىٍەرٔىڭ ئبرزۇضىذىىي تېٕچٍىمتىٓ تۈپتىٓ 

ٔەتىجىذە، ۋەھىّىٍىه ِۇھىتتب ٍبغبۋاتمبْ وىػي ئۈچۈْ تېٕچٍىك . پەرق لىٍىذۇ
ئۇٔىڭ . تبِبضي ئۆزىٕي ٔبثوت لىٍىػٕىڭ ثىر چبرىطىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇ
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جەِئىَەتتىىي ئىپبدىطي ثوٌطب ۋەتىٕىگە ٍبوي ِىٍٍىتىگە ۋاضتىٍىك خبئىٍٕىك 
وىػىٍىه _ " تېٕچٍىك"دېّەن، ۋەتىٕىّىس ئۈچۈْ . ثوٌۇپ ئىپبدىٍىٕىذۇ

 !ئېھتىَبجٍىرىذىٓ ئۈِۈدىٕي ئۈزۈپ، ئۆزىٕي ئۆٌتۈرىۋېٍىػٕىڭ ثىر ۋاضتىطىذۇر
ٍۇلۇرىذا وۆرضىتىپ ئۆتىىٕىّىسدەن، ثىر جەِئىَەتٕىڭ خبراوتېرى غۇ 

جەِىَەتٕي تەغىىً لىٍىذىغبْ خۇضۇضي وىػىٍەرٔىڭ، ثوٌۇپّۇ غۇ جەِئىَەتٕىڭ 
ٍېتەوچي ئورٔىذا تۇرىۋاتمبْ وىػىٍىرىٕىڭ ئورتبق خبراوتېرىٕىڭ ئىپبدىطي ثوٌۇپ 

ٍۀي، ئىٕطبٔىَەت ئوِۇِىٍَىمتىٓ لبرىغبٔذا ثىر پۈتۈْ گەۋدە ھبٌىتىذە . وۆرۈٌىذۇ
وۆرۈٔگىٕي ثىٍەْ، ئەِىٍىَەتتە چەوطىس وەتىەْ غەخطٍەرٔىڭ ئبز ئبٌذىغب ئېٍىپ 

غۇ ضەۋەپتىٓ دۇَٔبدىىي ئىٕطبٔالر . ثبرىذىغبْ پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ ٔبِبٍۀذىطىذۇر
ھەرثىٌ -ِىٍٍەتٍەر، ئىمتىطبدىٌ-دۇَٔبۋىٌ ئىتتىپبلالر، دۆٌەتٍەر، راٍؤالر، ئېرق

ثۇالر ئەٍٕي ۋالتىذا ٍۀە ئۆٌىە، غەھەر، ٍېسا، . گەۋدىٍەردىٓ تەغىىً تبپّبلتب
ئبئىٍىٍەردىٓ تەغىىً -ئىذارە، گۇروھ، دوضت-جەِئىَەت، تەغىىالت، غىروەت

. ٍۀي، دۇَٔب ئبلىۋەتتە غەخطي پبئبٌىَەتٍەرٔىڭ ضەھٕىطي ثوٌۇپ ثىٍىٕىذۇ. تبپىذۇ
ئەِّب ثبرٌىك غەخطٍەرٔىڭ ئۆز پبئبٌىَەتٍىرى ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ھبٌذا دۇَٔب 

. ئىٕطبٍٔىرىٕىڭ پبئبٌىَەتٍىرىذە رۇغەْ ئىپبدىطىٕي تېپىپ وېتەٌىػي ٔبتبٍىٓ
ئەگەر ھەرثىر غەخطٕىڭ ئوٍٍىغىٕي، پىالٔي، پبئبٌىَىتي ئىٕطبٔىَەت پبئبٌىَىتىذە 

وۆرۈٔەرٌىه ئورۇْ تۇتبٌىطب ئىذى، دۇَٔبدا پبدىػبھالرٔىڭ، داھىَالرٔىڭ، 
ئبالٍٍۇق، . لەھرىّبٔالرٔىڭ، ئبٌىّالرٔىڭ لىٍچە لىّّىتي لبٌّىغبْ ثوالتتي

ئوغۇزخبْ ثوٌّىغبْ ثوٌطب، تۈرن لەۋٍِىرىٕىڭ ئەضىرٌەر ثوٍي دۇَٔب ضەھٕىطىذىٓ 
ئەگەر َٔۇتوْ . چۈغّەً پبئبٌىَەت لىالٌىػىٕي تەضەۋۋۇر لىالٌّبش ئىذۇق

ثوٌّىغبْ ثوٌطب ئىذى، ھبزىرلي زاِبْ ضبٔبئەت دەۋرىٕىڭ ٍۀە لبٔچە ئەضىر 
-وېچىىىپ ثبرٌىممب وېٍىذىغبٍٔىغىٕي، ئەگەر ئەٍٕىػتېَىٓ ثوٌّىغبْ ثوٌطب، ٍبدرو
. ئېٍېىتروْ دەۋرىٕىڭ لبچبْ ثبرٌىممب وېٍىذىغبٍٔىغىٕي ِوٌچەرٌىّەن تەش ئىذى

لبتبرٌىمالرٔىڭ ... ئىجتىّبئىٌ ھبدىطىٍەردىّۇ ٔبپبٌىَوْ، ھىتٍېر، ِبروىص، 
دۇَٔبۋى داۋاٌغۇغالرٔىڭ ِەٍذأغب وېٍىػىذە پەۋلۇٌئبددە روٌي ثوٌغبٍٔىغىٕي ئىٕىبر 

خۇددى غۇٔىڭذەن، تۆِۈر خەٌىپە، غوجب ٔىَبز ھبجي، غېٕي ثبتۇر . لىالٌّبٍّىس
لبتبرٌىمالر ثوٌّىغبْ ثوٌطب، ٍىگىرِىٕچي ئەضىردىىي غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ 

دەرۋەلە، تۆِۈر . ئبزادٌىك ھەرىىەتٍىرىٕي تەضەۋۋۇر لىٍىػىّىسِۇ تەش ثوالتتي
دوغىٍىك خەٌك لوزغۇٌىڭىٕي جىّىتىپال -خەٌىپىٕىڭ ضەپتىٓ ئبٍرىٍىػي داغ
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لوٍذى؛ غوجب ٔىَبز ھبجي لبتبرٌىك ٍېتەوچىٍىرىّىسٔىڭ ضەپتىٓ ئبٍرىٍىػي ۋە 
ثىرلبٔچە رەھجەرٌىرىّىسدىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػىّىس، ثىرىٕچي ۋە ئىىىىٕچي 

ثۇٔذاق . ... جۇِھۇرىَەت ھەرىىىتىّىسٔي جىّّىتىال ِۇٔمەرز لىٍىپ لوٍذى
ئىجتىّبئىٌ ھبدىطىٍەردە ضەٌجىٌ ئۈٌگىٍەرٔىڭ وۆرضىتىذىغبْ زىَبٍٔىك 

 .تەضىرىٕىّۇ وۆرِەوتىّىس
ثۇالردىٓ غۇٔي ئوچۇق وۆرۈپ ئبالالٍّىسوي، ئىٕطبٔىَەت پبئبٌىَىتىذە ھەرثىر 

ئبدەَ ئبٌىُ، ھەرثىر وىػي لۇِبٔذاْ، خبٌىغبْ ثىرضي داھىٌ دەرىجىطىگە 
 تەڭرىٕىڭ ضىرٌىك لبٔۇٔىَەتٍىرىگە ثبغٍىك ھبٌذا ِەرتىۋەئۇٔذاق . ٍۈوطىٍەٌّەٍذۇ

ئەگەر تۆِۈر خەٌپىّىسدىٓ ئەٍٕي ۋالىتتب . ئىٕتبٍىٓ ئبز وىػىٍەرگىال ٔېطىپ ثوٌىذۇ
ئىىىىطي ثوٌغىٕىذا ئىذى، ثىرضي ئۆٌطىّۇ ٍۀە ثىرضي خەٌمٕي غەٌىجىٍىه 

غوجب ٔىَبز ھبجىذىٓ ٍۀە ثىرضي ثوٌطب . جەڭٍەرگە ٍىتەوٍىَەٌىگەْ ثوالر ئىذى
ئىذى، لبٍتىذىٓ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك وۆرۈغىٕي ثبغالپ ثېرەٌىگەْ ثوالر ئىذى؛ غېٕي 

ثبتۇردىٓ ثىرلبٔچىطي ثوٌغىٕىذا، ثۈگۈْ ثىس ثۇٔچىٍىه پبجىئەٌىه ھبٌەتىە 
دېّەن، پۈتىۈي ئىٕطبٔىَەت ئبٌىّىگە . ... چۈغۈپ لبٌّىغبْ ثوالر ئىذۇق

ئوخػبغال ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس ِۇوەِّەي ثىر ھەرىىەت 
ٍبراتمۇچىطىغب، جبضبرەتٍىه ۋە تەۋەوىۈٌچي لەھرىّبٍٔىرىّىسغب، پبراضەتٍىه 

ٍۀي، ثىس ئوتتۇرىغب چىمىذىغبْ . داھىٍَىرىّىسغب ئېھتىَبجىّىس ثوٌىذۇ-لۇِبٔذاْ
داھىَالرغب ئەگىػىػىّىس، ئۇالرغب ثوً -ئۈٌگىٍەرگە، لەھرىّبٔالرغب، ٍېتەوچي

ضۇٔۇغىّىس، ئۇالرٔىڭ ٍىتەوٍىػىگە غبرائىت ٍبرىتىپ ثېرىػىّىس، ئۇالرٔىڭ 
پبئبٌىَىتىگە ِبضٍىػىپ ثېرىػىّىس، ٔۆۋىتي وەٌگۀذە ئۇالرٔي جبْ تىىىپ 

لوغذىػىّىس، ئۇالرٔىڭ غىھىت ثوٌىػىذا ھەضطىٍەپ لىطبش ئېٍىپ ثېرىػىّىسٔي 
خۇددى غۇٔىڭذەن تۆِۈر خەٌىپىٕي، غوجب ٔىَبز ھبجىٕي، غېٕي . تەلەززار لىٍىذۇ

خەٌمىّىس لۇرۇٌتبً ئېچىپ ضبٍالپ چىمّىغبٍٔىمىغب ئوخػبظ، ثۇٔذىٓ ... ثبتۇرٔي، 
وېَىٕىىٍەرٔىّۇ ثىس ئۆزىّىس خبٌىغبْ پەٍتتە ۋە خبٌىغبْ غەوىٍذە تبٌالپ 

ثۇٔذاق وىػىٍەر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ھەرلبٍطي . ئبالٌّبٍّىس
ثۇ . ثبضمۇچٍىرىذا ئەِەٌىَەتتە ئۆزٌىرىٕي ئىطپبتٍىػىپ ئوتتۇرىغب چىمىػىذۇ

وىػىٍىرىّىس ئەٍٕي ۋالتىذىىي ھەرىىىتىّىسٔىڭ تىپىه ئۈٌگىٍىرى ثوٌۇپال لبٌّبً، 
ئەٍٕي ۋالتىذىىي ِۇئەٍَەْ ثىر ھەرىىەت ئۈضتىذە ثىسٔىڭ ئەڭ ِۇوەِّەي 

ثىس ئەڭ ئۇتۇغٍۇق ثىر تۀھەروەتچىٕي ٍېتىػتۈرۈپ چىمىػىّىس ! ئۈٌگىّىس ثوٌىذۇ
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ئۈچۈْ ضىٕبق لىٍغىٕىّىسدا ثىرەر ٔبوبر وىػىٕي تەرثىَىٍەظ ئۈٌگىطي لىٍىپ 
لىٍچە ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّىگىٕىّىسدەن، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىذىّۇ 

ٍۇِػبلجبظ وىػىٍىرىّىسٔي ئۈٌگە، داھىٌ لىٍىۋېٍىپ، ئۇالرٔىڭ وەٍٕىگە وىرىپ 
ثىسگە ئەڭ ِۇوەِّەي ٍىتەوچىٍەرال داھىٍَىك  . لىٍچە ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّەٍّىس

ثۇٔذاق ثىر داھىَٕىڭ وېٍىپ چىمىػىّۇ ِۇلەررەر ثىر ھەرىىەت . لىٍىػي غەرت
 . جەرٍبٔىذىال وۆرۈٌىذىغبْ ھبدىطە

ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس جەرٍبٔىذا ثۇ تۈردىىي ئىمتىذار 
ئەِّب ثۇ ثىسگە . ئىگىٍىرىذىٓ ٍۈزِىڭذا ثىر، ھەتتب ِىٍَؤذا ثىر چىمىػىّۇ ِۇِىىٓ

ثۇخىً وىػىٍىرىّىس ئۆزٌىرىذىىي تەثىئىٌ ئىمتىذارىٕي ِۇئەٍَەْ . ٍېتىپ ئبغىذۇ
ثىر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەت ثبضمۇچىذا لىٍچىّۇ ثېخىٍٍىك لىٍّبً توٌۇق 
جبرى لىٍذۇرىػي، ئۆزٌىرىذىىي ثۇخىً تەثىئىٌ ئىمتىذارىٕي ھەرگىسِۇ غەخطي 

ِۈٌىي دەپ لبرىّبضٍىغي، ئۇٔي ِىٍٍىتىّىسٔىڭ، خەٌمىّىسٔىڭ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ 
ئورتبق ِۈٌىي، ئورتبق ثبٍٍىمي، جەۋھىرى دەپ تؤۇپ، غەرتطىس پىذا لىٍىػٕي 

خۇددى غۇٔىڭذەن، ۋەتىٕىّىس دائىرىطىذىىي ھەرلبٔذاق ثىر . ثىٍىػي غەرت
ٍۇرتذاظ ئۆزىذە ٔۆۋەتتىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي دوٌمۇْ ھبٌىغب 

وەٌتۈرۈغتە ھەرلبٔذاق ثىر ئىمتىذارغب، پۇرضەتىە، ئىّىبٔىَەتىە ئىگە ئىىۀٍىىىٕي 
خەٌمىّىسٔىڭ -ضەزگەْ ھبِبْ، ثۇ ئبرتۇلچىٍىغىٕي لىٍچە ئىىىىٍۀّەً ۋەتەْ

ثۇ ھەلتە لىٍچىّۇ . وەٌگۈضي ئۈچۈْ پىذا لىٍىع ٍوٌٍىرىٕي ئبختۇرۇغي غەرت
ثەدەي تەٌەپ لىٍّبضٍىغي، ۋەتىٕي ئۈچۈْ پىذا لىٍىػمب ھەرۋالىت تىرىػچبٍٔىك 

ثۇٔذاق وىػىٍەر ئەِەٌىٌ پبئبٌىَەت ضورۇٍٔىرى ٍبرىتىپ، . وۆرضىتىػي الزىُ
ئۆزٌىرىذە ثبر ثوٌغبْ ئبالھىذىٍىىٍەر ئبضبضىذا ھەرىىەت لبثىٍىَىتىٕي 

ٍېتىٍذۈرۈظ، تەغۋىك لىٍىع ۋە غبگىرت ٍېتىػتۈرۈغىە ھەرۋالىت تىرىػىػي 
 !الزىُ

خەٌمىّىس ئبرىطىذا تېپىٍىذىغبْ ثۇٔذاق لبثىٍىَەت ئىگىٍىرى ئۆز 
ئبٍرىُ پبئبٌىَەت ضورۇٍٔىرى ٍبرىتىع -ئبالھىذىٍىگىگە ِبش ضبھەٌەر ثوٍىچە ئبٍرىُ

ۋالتىذا ئۆزئبرا ثبظ -ثىٍەْ ثىرگە، پۇرضەت تبپمبْ ھبِبْ ثبغمىالر ثىٍەْ ۋالتي
لوغۇپ تېخىّۇ ئۆٔۈٍِۈن، تېخىّۇ وۈچٍۈن، تېخىّۇ ِۇوەِّەي پىالْ، ھەرىىەت 

ئۇضۇٌٍىرىٕي لبرارالغتۇرۇپ، ئۆز پبئبٌىَەت دائىرىطي ئىچىذە ھەرىىەت 
ثۇخىً . لىجٍىٕبِىطي لىٍىػٕىّۇ ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇرچي لىٍىػمب ئبدەتٍىٕىػي الزىُ
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ئىمتىذار ئىگىٍىرىّىس غۇٔي ئۇٔۇتّبضٍىغي وېرەوىي، خەٌمىّىس دۈغّۀٕي 
چەوٍەظ، ئبزاٍتىع، تەٌتۈوۈش لوغالپ چىمىرىع جەرٍبٍٔىرىذا ِۇئەٍَەْ 

ئۈٌگىٍەرگە، تەغۋىمبت ئۈٌگىٍىرىگە، ٍىتەوچىٍەرگە، تەغىىٍٍىٕىػىگە، وۈچٍۈن 
 !ئەِەٌىٌ ھەرىىەت پروگىراِّىٍىرىغب ثەوال ِۇھتبج تۇرِبلتب

 

   ۋەتەّپەرۋەر تەضنىالتيىرىَىس1.14§
. ھەرلبٔذاق ثىر ئبدەَ ِۇلەررەر تۈردە ثىرەر ئەلىذىگە ِبئىً ثوٌۇپ ٍبغبٍذۇ

غۇٔذاق ئىىەْ، وىػىٍەر ئۆزئبرا ھەِىبرالغمبٍٔىرىذىّۇ ئورتبق ئەلىذىٍەر ئبضبضىذا 
ثىر ٍەرگە وېٍەٌىطە، ثۇٔذاق تەغىىالتٕىڭ پبئبٌىَەتٍىرىّۇ غۇٔچە 

ئىٕتبٍىٓ _ ثىر تەغىىالت ئىچىذە . ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ٍۈرۈغۈپ وېتەٌەٍذۇ
ٍوغۇرۇْ لبٔبت ٍبٍذۇرۇٌۇغمب، ِىٍَوْ وىػىٍىه زاِبٔىۋى لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچي 
ئبرِىَىطىگە ئىگە ئوْ ِىٍَؤذىٓ ئېػىپ وېتىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب 

- تەغىىالت ئەلىذىطىٕىڭ توغرا_ لبرغي تۇرۇغمب ِەججۇر ثوٌىۋاتمىٕىّىسدا 
تبرتىع لىٍىػمب ثېرىٍىپ وېتىع، ثۇ تەغىىالتٕىڭ -خبتبٌىغىٕي تبالظ

پبرچىٍىٕىپ خبراپ ثوٌۇغي ۋە ئبخىرى پبظ ثوٌۇپ ٍولۇتۇٌۇغىغب ضەۋەثچي ثوٌۇپ 
غۇڭب، ھەرلبٔذاق ثىر وىػي ِۇئەٍَەْ ثىر تەغىىالتمب ِۀطۈپ ثوٌغىٕىذا . لبٌىذۇ

ئەگەر . ِۇتٍەق ئىختىَبرى تبٌالظ ھەلمىذىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕىػمب تىرىػىػي غەرت
ِەٌۇَ ثىر تەغىىالتٕىڭ ئەلىذىٍىرى ثۇ لبتٕبغمۇچىٕىڭ ئەلىذىطىگە زىت 
وېٍىذىغبٍٔىغىٕي ضەزگەْ ھبِبْ ۋە ثۇ غەخص ئۆز ئەلىذىطىٕي تۈپتىٓ 

ئۆزگەرتىػىە ۋىجذأەْ رازى ثوٌّىغىٕىذا، ثۇ غەخص لىٍچە ئىىىىٍۀّەضتىٓ ثۇ 
تەغىىالتمب لبتٕىػىع ٔىَىتىذىٓ ۋاز وېچىػي ٍبوي ثۇ تەغىىالتتىٓ ئىطتىپب 

ئۇٔذاق ثوٌّىغىٕىذا، ثۇ تەغىىالتٕي تۈگىّەش ئىچىي . ضورىػي غەرت
زىذدىَەتٍەر لبٍٕىّىغب ضۆرەپ وىرىپ، ثىر تەغىىالتٕىڭ پبٌەچ ھبٌغب چۈغۈپ 
لېٍىػىغب، ھەتتب ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك غەوىٍذە ثوٌطىّۇ ثۇ تەغىىالتٕىڭ 

پبرچىٍىٕىپ وېتىػي، پبظ ثوٌۇپ ۋەٍراْ ثوٌۇغىغب ضەۋەثچي ثوٌۇپ لېٍىػىّۇ 
ئەگەر لبتٕبغمۇچىٕىڭ تۈپىي ئەلىذىطي ثۇ تەغىىالتٕىڭ پىرىٕطىپٍىرىغب . ِۇِىىٓ

توغرا وەٌّەً لبٌغبٔذەن لىٍطىّۇ، ئەِّب ھەرىىەت ئۇضۇٌٍىرى ٍبوي پبئبٌىَەت 
غەوىٍٍىرىذىٓ لبٍىً ثوٌۇظ ھېططىَبتىغب وېٍەٌىطە، ثۇٔذاق تەغىىالتمب ضىرتتىٓ 
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خۇددى غۇٔىڭذەن، ۋەتەْ . ٍبردەِچي ثوٌۇظ ٍوٌىٕي تبٌٍىۋېٍىػمىّۇ ثوٌىذۇ
تەلذىرىٕي ھەي لىٍىع غبٍىطىٕي ئۆزٌىرىگە تۈپىي ھەرىىەت پىرىٕطىپي لىٍىپ 

-تبٌٍىۋاٌغبْ ھەرلبٔذاق ثىر تەغىىالت ئەزا لوثۇي لىٍغىٕىذا، ئۆز ئەلىذە
پىرىٕطىپٍىرىغب ثەوال ٍىراق لبٌغبْ وىػىٍەرٔي زورالپ لوثۇي لىٍىػتىٓ 

ئىمتىذارى، وەضىپي ٍبوي ئىمتىطبدىٌ ٍبردىّي لبتبرٌىمالرٔي . ضبلٍىٕىػي الزىُ
ثبھبٔە لىٍىپ ئەزا لوثۇي لىٍىع، ثۈگۈٔىي غبرائىتىّىسدا ئىٕتبٍىٓ خەتەرٌىه 

دەرۋەلە، ثۇٔذاق ثىر تەغىىالتٕىڭ . ئبلىۋەتٍەرگە ضەۋەثچي ثوٌۇپ لېٍىػي ِۇِىىٓ
تبغمي ۋەزىَەت ئبضتىذا ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەت لىٍىػمب -ثۈگۈٔىي ئىچىي

ِىٍٍىٌ . ِەججۇر ئىىۀٍىىىٕي ئېتىراپ لىٍّبٍذىغبٔالر ثۇٔىڭذىٓ ِۇضتەضٕب
ِۇضتەلىٍٍىمٕي غبٍە لىٍىذىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر تەغىىالتىّىسٔىڭ ئبغىبرە 

لۇرۇٌۇغىٕي ٍبوي ئبغىبرە پبئبٌىَەت لىٍىػىٕي ثۈگۈٔىي وۈٔذە لىَبش لىٍىع 
ئۆزىٕي ئبغىبرە ئېالْ لىٍىپ لۇرۇٌىذىغبْ ثىر تەغىىالت، . ِۇِىىٓ ئەِەش

ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك تەغىىالتي ئەِەش، ثەٌىي ئەڭ وۆپ ثوٌغىٕىذا ٍۇرتذاغالر ئبرا 
ھەرخىً وەضىپي ِەزِؤالردا پبئبٌىَەت لىٍىذىغبْ ھەِىبرٌىك جەِىَىتىذىٓ ثبغمب 

 . ٔەرضە ئەِەش
ئەِّب غۇٔىّۇ تەوىتٍەظ وېرەوىي، ئۆزٌىرىگە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ھەرىىىتىٕي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغٕي غبٍە لىٍىپ ھەرىىەت پروگراِّىطي تۈزگەْ 
ھەرلبٔذاق ثىر تەغىىالتىّىس، ِۇتٍەق تۈردە ۋە ٍوغۇرۇْ ٔبِالردا تەغىىالتىٕىڭ 

چبلىرىمٍىرىٕي، ۋەزىپىٍىرىٕي، -ئبضبضٍىك ھەرىىەت خىتبپٕبِىطىٕي، ِۇراجەت
خەٌىمٕي رىغجەتٍۀذۈرىذىغبْ، خەٌمىگە جبضبرەت ثېرىذىغبْ تەغۋىمبتٍىرىٕي 

ۋالتىذا خەٌمي ئبرىطىغب ٍوغۇرۇْ ٍوٌالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ تبرلىتىپ تۇرىػي -ۋالتي
ئەگەر ثىر ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك تەغىىالتي ئۆزىٕىڭ تۈپىي ِەلطىذىٕي، . غەرت

خىتبپٕبِىطىٕي، چبلىرىمٍىرىٕي ئۆز خەٌمىذىّٕۇ ٍوغۇرۇْ تۇتمبٔىىەْ، ئۇ ھبٌذا ثۇ 
تەغىىالتٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ئبزادٌىك تەغىىالتي ئىىۀٍىىىذىٓ 

-ئەڭ وبِىذا ثۇ تۈردىىي تەغىىالتالرٔىڭ تبوتىىب. گۇِبٍٔىٕىػىّىس وېرەن
ھەرىىەت ئۇضۇٌي جەھەتتە ثىر ئېغىر خبتب پىالْ تۈزىۋاٌغبٍٔىغىٕي ِۆٌچەرٌەظ 

« ظ ت خ ئي پ»ِەضىٍەْ، ئەگەر وىػىٍەر ئبرىطىذا تبرلىٍىپ ٍۈرگەْ . ِۇِىىٓ
ٔىڭ ِۇٔتىسىُ ثىر ٍوغۇرۇْ ئبزادٌىك پبرتىَە تەغىىالتي ئىىۀٍىگي راضت 

ثوٌغىٕىذا، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ٍېمىٕمي ٍېرىُ ئەضىرٌىه تبرىخذا ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرغبْ 
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ثىر ٍوغۇرۇْ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك تەغىىالتي ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىػي وېرەن -ثىردىٓ
ئەِّب ثۇ تەغىىالت، ئۆزىٕىڭ ٍېرىُ ئەضىرٌىه ھبٍبتي جەرٍبٔىذا تۈپتىٓ . ئىذى
. لبرغي تبوتىىىالر ثىٍەْ ئوتتۇرىغب چىمىۋاتمبٍٔىغىٕي ِۆٌچەرٌەغىە ثوٌىذۇ-لبرِۇ

ٍۀي، ثۇ تەغىىالت ثەزىذە پۈتۈٍٔەً دېگىذەن ئبغىبرە پبئبٌىَەت لىٍىػٕي تبٌالپ 
ئبٌغبْ ثوٌطب، ٍۀە ثەزى دەۋرٌەردە گوٍب ِەۋجۇتٍۇغىٕي ٍولبتمبٔذەن ِۇتٍەق 

ِەضىٍەْ، ئبتّىػىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ثبغٍىرىذا ۋە . ٍوغۇرۇْ ھبٌەتىە ئبتىۋاٌىذۇ
ئبخىرٌىرىذا ئىىىي لېتىُ ئبغىبرە دېگىذەن پبئبٌىَەت لىٍىػٕي تبٌالپ ئېٍىپ، 

ٍۈزِىڭٍىغبْ ئەزاضىذىٓ ِەھرۇَ ثوٌغبْ پبجىئەٌىه پبئبٌىَەتٍەرٔي لىٍغبْ ثوٌطب، 
خۇددى . لبٌغبْ ۋالىتالردا ئۇٔىڭ ِەۋجۇتٍىغىذىٓ گۇِبٍٔىٕىػٕي تۇغذۇرىذۇ

غۇٔىڭذەن ثۇ تەغىىالتٕىڭ خەٌك ئبرىطىغب تبرلىتىذىغبْ ٍوغۇرۇْ چبلىرىمٕبِە 
ٍبوي ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەتٍىرىٕي ووچىالردا ِۇتٍەق ِەخپي غەوىٍٍەردە ثوٌطىّۇ 

ثۇ تەغىىالتٕىڭ خەٌمىّىس ئبرىطىذا ِۇضتەلىٍٍىك غبٍە . ئبضبضەْ ئۇچۇرىتبٌّبٍّىس
تەغۋىمبت تەضىرىٕي ٍولۇرىذىىي ٔىطپي ئبغىبرە پبئبٌىَەت لىٍغبْ ئىىىي 

غۇٔذاق ثوٌغبچمب، ۋەتىٕىّىس . لېتىٍّىمىذىٓ ثبغمب ۋالىتالردا ئبضبضەْ وۆرەٌّەٍّىس
ئەٌٍىه ٍىً جەرٍبٔىذا تەغىىٍٍىه، پىالٍٔىك، پروگىراِّىٍىك -خەٌمي ثۇ لىرىك

وۆرۈٌگەْ . پبئبٌىَەت پەٍذا لىٍىع جبضبرىتىگە ئبضبضەْ ئېرىػەٌّىذى
پبئبٌىَەتٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي خەٌمٕىڭ ئىطتىخىَىٍىه ۋە پروگىراِّىطي 

ثوٌّىغبْ پبئبٌىَەتٍەر ثوٌغبچمب، ھەِّىطىال پبجىئەٌىه ِەغٍوثىَەتٍەردىٓ 
ثۇ دېگۀٍىه، ثۇ ِەغٍوثىَەتٍەرٔىڭ ثبظ ضەۋەپچىطي . ضبلٍىٕىپ لبالٌّىذى

دەي ثۇٔىڭ ئەوطىچە، ثۇ تەغىىالت خەٌمىّىسٔي . دېگۀٕىّۇ ثىٍذۈرِەٍذۇ« خىپ»
 . ٍىتەوٍەغىە ئەھّىَەت ثەرِىذى دېَىع ِۇِىىٓ

ثۇٔىڭذىٓ غۇٔي وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذىىي، ٔۆۋەتتىىي ۋەزىَەتتە خەٌمىّىسٔي 
تەدثىرٌەردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍىذىغبْ -پۈتۈْ چبرە

جبضبرەتىە ئېرىػتۈرۈظ، ئۇالرٔي جبضبرەتٍۀذۈرۈظ ۋە ئۇالرٔي ثىۋاضتە ٍبوي 
. ۋاضتىٍىك ثوٌطىّۇ ٍىتەوٍەظ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ۋەزىپە ثوٌۇپ ئبٌذىّىسدا تۇرِبلتب

ثۇٔي لىالٌّىغبْ ثىر تەغىىالتٕىڭ ِەۋجۇتٍىغىذىٓ ئېغىس ئېچىع ِۇِىىٓ 
دېّەن، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ئوِۇِىٌ خەٌك . ئەِەش

 . ھەرىىىتي ٔەتىجىطىذىال ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌىذىغبْ ئېغىر ۋەزىپە
ئوِۇِىٌ خەٌك ھەرىىىتي ِۇتٍەق تۈردە زاِبٔىطىغب الٍىك ٍوغۇرۇْ 
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تەغۋىمبتالرغب، ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت پروگىراِّىٍىرىغب ۋە ٍوغۇرۇْ ۋاضتىالر ثىٍەْ، 
ئەگەر . ئەِەٌىٌ ئۈٌگىٍەر ثىٍەْ جبضبرەتٍۀذۈرۈٌۈغىە ِۇھتبج ثىر ھەرىىەت

خەٌمٕي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي پبئبٌىَىتىگە ٍوغۇرۇْ ئبتٍىٕىػمب 
رىغجەتٍۀذۈرۈغٕي ئۆزٌىرىگە ۋەزىپە لىٍّىغبٔال ثوٌىذىىەْ، ثۇٔذاق ثىر تەغىىالت، 

دەرۋەلە، ثۈگۈْ ئبغىبرە . خەٌمىگە ئىػۀّەٍذىغبْ ثىر تەغىىالت ثوٌۇپ لبٌىذۇ
ِەٌۇَ ثوٌىۋاتمبْ ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي تەغىىالتٍىرىّىسٔىڭ ئۆز خەٌمىگە، ئۆز 

خەٌمىٕىڭ جبضبرىتىگە ئىػۀّەً، ٍبتالردىٓ ئۈِىذ وۈتىذىغبْ تەغىىالتالر 
غۇٔىڭ ئۈچۈْ ثوٌطب وېرەن، . وەٍٕىذىٓ ئىپبدىٍەپ تۇرِبلتب-ئىىۀٍىىىٕي وەٍٕي

ثىسٔىڭ ٔۇرغۇْ تەغىىالتٍىرىّىس ھەرثىر پبئبٌىَىتىٕي چەتئەي وۈچٍىرىٕي جەٌىپ 
ھەتتب ٔۇرغۇْ . لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍىپ پىالٔالٍذىغبٍٔىغىٕي وۆرۈپ ئبالالٍّىس

تەغىىالتٍىرىّىس خەٌمىّىسٔي ثىرەر پبئبٌىَەتىە ٍىتەوٍىگىٕىذىّۇ، خەٌمىّىسٔىڭ 
ئبغىبرە لوزغىٍىپ ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىػىذىٓ وېَىٕىي  ِۇلەررەرٌىه ثوٌغبْ 

ۋەھػىٍەرچە ثبضتۇتۇٌۇظ ضەھٕىطىٕي دۇَٔب جبِبئىتىگە وۆرضىتىػٕي ِەخطەت 
چۈٔىي، ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەر، . لىٍىذىغبٍٔىغي ِبٔب ِەْ دەپال ثىٍىٕىپ تۇرىذۇ

خەٌمٕىڭ زىَبٔغب ئۇچۇرىّبً ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَىتىگە ٍوغۇرۇْ ئبتٍىٕىػىٕىڭ 
. ثۇٔذاق پىالٔغب ِۇۋاپىك وەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي ھەرثىر تەغىىالت ئوچۇق ثىٍىذۇ

ثىر -ثوٌۇپّۇ چەتئەٌٍەردىىي تەغىىالتٍىرىّىس ئبغىبرە پبئبٌىَەتٍەرٔي ثىردىٓ
تبوتىىب لىٍىپ پبئبٌىَەت لىٍىػىذا، لبٍطي ثىر وىػىٍەردىٓ ٍىٍٍىك پبئبٌىَەت 

دەرد تۆوۈظ پبئبٌىَەتٍىرىٕي ئىمتىطبدى -ِەثٍىغي ٍىغىۋېٍىع، غۇ ئبرلىٍىك ٍىغىٓ
ثۇ . ثىر ِەخطەت لىٍىػّبلتب-جەھەتتىٓ وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىػٕي ثىردىٓ

ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ِۇھبجىر تەغىىالت ٍبوي غەخطٍىرىّىس چىمبرغبْ ۋە تبلىٍىپ 
وەتىەْ غۇٔچە ٔۇرغۇْ ِەتجۇئبت تۈرٌىرىذىٓ ثىرِۇ گېسىت، ژورٔبي، وىتبة 

لبتبرىذىىىٍەر ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەت تەرىپىذىٓ پىچەتٍىٕىع جبزاضىغب ئۇچرىغبْ 
ثوٌّبضتىٓ، پۈتۈٍٔەً دېگىذەن ئىختىطبدى ثوٌّىغبٍٔىغىذىٓ ٍبوي ھىّبٍىچىطي، 

. پىىىر ثىرٌىىي ثوٌّىغبٍٔىغىذىٓ ئۆزٌىگىذىٓ تبرلىٍىپ ٍبوي تبلىٍىپ تۇرِبلتب
روغۀىي، ثۇ ِۇھبجىر تەغىىالتٍىرىّىس ئبضبضەْ خىتبٍغب لبرغي ٍوغۇرۇْ 

 . لبرغىٍىك وۆرضىتىع تەغۋىمبتي ثىٍەْ ئبضبضەْ غوغۇٌالّٔبً وەٌذى
ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَىتىّىس گۀذىٕىڭ دەۋرىذىىي 

ھىٕذىطتبٔذىىىذەن ٔەچچە ئؤّىڭ لۇراٌٍىك دۈغّۀگە لبرغي تۇرىذىغبْ تبر ثىر 
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. ٍېرىُ ئبراٌغب لىطتىٍىپ لبٌغبْ ٍېرىُ ِىٍَبرد خەٌمي ثبر ِۇھىتتب ٍبغبۋاتمىٕي ٍوق
ثىر -ثىس ثۈگۈْ خەٌمىّىسٔي تبرىخ ثېتىذىٓ ضۈپۈرۈپ تبغالغٕي ئۆزٌىرىگە ثىردىٓ

ِۇددا لىٍىۋاتمبْ ِىٍَوْ وىػىٍىه لۇراٌٍىك وۈچىگە ئىگە، ثبرٌىك 
پۇرضەتٍىرىّىسٔي تبرتىپ ئبٌغبْ ٔەچچە ِىٍَوْ تبجبۋۇزچي دۈغّۀذىٓ لۇتۇٌۇظ 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ِىٍٍىٌ ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي، خەٌمئبراٌىك . ِۇھىتىذا تۇرِبلتىّىس
ٔبِبٍىػالر ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ -غىىبٍەت پبئبٌىَەتٍىرى ٍبوي ئبغىبرە ٍىغىٍىع

ثۇٔذاق تبٍىٕي ٍوق . ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي ھەرگىسِۇ لوٌغب وەٌتۈرەٌّەٍّىس
پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػٕي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ دەٍذىغبْ پوضّىغب 
پۈروەغىە ئورۇٔۇظ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَىتىّىسٔىڭ ِۇدداضىٕي ثۇرِىالظ 

 . ھېطبپٍىٕىذۇ
دېّەن، ئۆزٌىرىٕي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچي 

تەغىىالت دەپ ھېطبپٍىػىپ، ثىرلبتبر لىّّىتي ٍوق، ئەِىٍىٌ روٌي ٍوق، لۇرۇق 
-داۋراڭالر ثىٍەْ، ھەتتب زىَبٍٔىك تەرغىجبتالر ثىٍەْ ِۇجّەي پروگىراِّب

ٔىسإِبِىالرٔي تبرلىتىپ خەٌمىّىس ئبرىطىذا لۇرۇق ئۈِىذٌەرٔي ٍېَىپ ٍۈرۈغّۇ ثىر 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەت تەغىىالتي ئىىەْ، ِىٍٍىٌ . جىٕبٍەت

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ ئەِەٌذە ئىجرا لىٍىػمب ثوٌىذىغبْ ۋە ئەِىٍي 
غۇٔىڭذەن ٍۀە . ھەرىىەتٍەرگە ئىگە ثوٌىػي غەرت-تۆھپىطي ثوٌىذىغبْ پىىىر

ۋەتىٕىّىسٔىڭ ٔۆۋەتتىىي جىذدى دۈغّەْ ۋەزىَىتىٕي ثىرچەتىە لبٍرىپ لوٍۇپ، 
وەٌگۈضىذە، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرگىٕىّىسدىٓ وېَىٓ 
لىٍىٕىذىغبْ ئىػالر ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچي تەغىىالتٍىرىّىسٔىّۇ ِىٍٍىٌ 

غۇٔذاق ئىىەْ، ئۇالرٔىڭ . ِۇضتەلىٍٍىك تەغىىالتي دېَىػىّىسگە ھەلمىّىس ٍوق
. چبلىرىك، پبئبٌىَەتٍىرىٕىّۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَەتٍىرى دېَەٌّەٍّىس
ثۇٔذاق ٔبِذىىي تەغىىالتالرٔىڭ ئەتىراپىغب توپٍىػىۋېٍىپ لۇرۇق تبِبالردا 

ثوٌغىٕىّىسدىٓ وۆرە، ئۆز ئبٌذىّىسغب دۈغّۀگە زەرثە ثېرەٌەٍذىغبْ ھەرىىەتٍەر 
 . ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػىّىس تېخىّۇ ئبلىالٔە ئىع لىٍغبٍٔىغىّىس ثوٌىػىذا غەن ٍوق

 

   تبضقي ٍۇّبسىۋەت ٍەسىيىسي1.15§
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغتب چەتئەي 
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وۈچٍىرىٕىڭ خىتبٍغب ثېطىُ لىٍىپ، غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمىغب 
تېٕچ ٍوي لوٍۇغىغب ِەججورالپ ثېرەٌەٍذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىذىغبْ وىػىٍىرىّىسٔىڭ 

ثىسٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ۋەتۀطۈٍەرٌىرىّىس ئۀە . وۆپٍىگي وىػىٕي ھەٍراْ لبٌذۇرىذۇ
غۇخىً لۇرۇق تبِبالردىٓ ئۈِىذ وۈتۈپ ثىر ئۆِۈر لىّّەتٍىه ۋالىتٍىرىٕي زاٍب 

ھەتتب ثۇٔذاق ھبٍبجبٔىٕىڭ ضىرتمب ئىپبدىٍىٕىپ . لىٍىپ ئۇ ئبٌەِگە وېتىػّەوتە
ثۇٔذاق لۇرۇق . ئبپەتٍەرگىّۇ لبٌغبْ ثوٌذى-لېٍىػي تۈپەٍٍىذىٓ تۈگىّەش ثبالٍي

تبِبالردا لوٍىذىغبْ خىَبٌىٌ تەضۋىرٌەر دۇَٔبدا ٍۈز ثېرىذىغبْ ھەرثىر ٍېڭي ۋەلە 
ثوٌۇپّۇ دۇَٔبۋى . ٍبوي ئۆزگىرىػٍەردە ٍېڭىٍىٕىپ ئوتتۇرىغب چىمىپ تۇرِبلتب

ووِّۇٔىسَ ئېمىّىٕىڭ ھبالوىتي ئېالْ لىٍىٕغبْ تولطۀىٕچي ٍىٍالردىٓ ثبغالپ 
ثۇ تۈردىىي تبِبالر لبٍتىذىٓ وۈچىَىپ خەٌمىّىسگە ٍېڭي لۇرۇق ئۈِىذٌەرٔي ۋەدە 

ھبٌىتىٕي " جىُ ٍېتىپ وۈتۈظ"لىٍىپ، خەٌمىّىس ئبرىطىذا لبٍتىذىٓ 
 . غەوىٍٍۀذۈرِەوتە

غەرلىٌ تۈروىطتبٔىّىس ثۈگۈْ پۈتۈٍٔەً خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 
خىتبً . چبڭگىٍي ئبضتىذا تۇرىۋاتمبٍٔىغي ئىٕىبر لىٍىّٕبش ثىر رىَبٌٍىك

تبجبۋۇزچىٍىرى دۇَٔب دېپٍۇِبتىَە ضبھەضىذە ۋەتىٕىّىسگە لىٍچىٍىىّۇ ثىرەر 
پۇرضەت لبٌذۇرِبً، ۋەتىٕىّىس ھەلمىذىىي ھەرلبٔذاق ثىر ئۇچۇرٔي چەوٍەظ، 
ئىٕىبر لىٍىع، ثۇرِىالظ، ھەتتب لوٌىذىٓ وەٌگىٕىذە ثېطىُ لىٍىع، تەھذىت 

ضېٍىع، پبرا ثېرىع ۋاضتىٍىرى ثىٍەْ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ زۇٌۇَ ِەضىٍىطىٕىڭ 
ثىسٔىڭ چەتئەٌٍەردىىي . خەٌمئبرا ضەھٕىطىگە چىمىرىٍىػىٕي چەوٍەپ تۇرِبلتب

ِۇضبپىر ضەرگەردأٍىرىّىسِۇ ھەرخىً ٍىتەرضىسٌىىٍىرى تۈپەٍٍىذىٓ ۋەتىٕىّىسٔىڭ 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىپىٕي خەٌمئبراالغتۇرۇغتب ثەوال ئبجىس تۇرۇۋاتمبچمب، 
تىجەت ۋە تەٍۋۀٍەرگە ئوخػبظ دۇَٔب جبِبئەتچىٍىگىٕىڭ دىممىتىٕي جەٌىپ 

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە دۇَٔب جبِبئىتىٕي . لىٍىػتىٓ ثەوال ئۇزالتب تۇرِبلتب
ئۀطىرەتىىذەن ثىرەر تەھذىت ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىّۇ وۆرۈٌّىگەچىە، ثىسٔىڭ 

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىۋىّىسٔي خەٌمئبراالغتۇرۇظ تبِبٌىرى ثەڭگىٕىڭ 
 .خىَبٌىذىّٕۇ ئىػۀچىطىس ھبٌذا تۇرِبلتب

ئەگەر خبَ خىَبي لىٍىػمب توغرا وەٌطە، ثۈگۈٔىي خەٌمئبراٌىك ِۇھىتٕي 
تەھٍىً لىٍغبٔذىىي ٔەتىجىٍەرگە لبرىغىٕىّىسدا، ۋەتىٕىّىسٔىڭ دۇَٔب جبِبئىتىٕي 
جەٌىپ لىالٌىػي ئۈچۈْ ئبۋاي خەٌمئبرادىىي ثىرەر جەضطۇر دۆٌەتٕي ئبرلب تىرەن 



 527 

لىٍىغبْ ھبٌذا، ۋەتىٕىّىسدە ِۇضتەلىً ھبوىّىَەت لۇرغبْ ۋە لىطّۀٍىىتە 
ثوٌطىّۇ دۇَٔبغب ئۆزٌىرىٕي ھېص لىٍذۇراالٍذىغبْ ِىٍٍىٌ ھۆوۈِەت خبدىٍّىرى، 

وۆپ لىطىُ ھۆوۈِەت ئەزاٌىرىٕي غۇ دۆٌەتىە لبچۇرۇپ چىمىپ پبٔبٌىك تىٍەظ ۋە 
غۇ ئبضبضتب ثىرەر ضەرگەرداْ ھۆوۈِەت لۇرۇظ ئبرلىٍىمال دۇَٔب جبِبئىتىٕىڭ 

ثۇٔذاق پۇرضەت ئىىىىٕچي . ھىّبٍىطىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌىػي ئېھتىّبي ئىذى
جۇِھۇرىَىتىّىس ھۆوۈِىتىٕىڭ تېٕچ ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇٌۇغىذىٓ وېَىٕىي جىُ 

ئىىىىٕچي ثىر ئىّىبٔىَەت . ٍېتىۋېٍىػىّىس ٔەتىجىطىذە تبرىخمب وۆِۈٌۈپ وەتتي
ثوٌطب، ۋەتىٕىّىسدە ضبٔبئەت، پبراۋأٍىك ۋە ھبوىّىَەت خىسِىتىذە ئىػٍەٍذىغبْ 

خىسِەتچىٍەرٔىڭ ضبٔي ِۇتٍەق ئۈضتۈٍٔۈوتە ثوٌۇپ، ثىرتۇتبظ -ِىٍٍىٌ ئىػچي
ئىع تبغالظ ئبرلىٍىك ۋەتىٕىّىسٔىڭ ٔورىّبي ھبٍبتٍىك غەرتٍىرىٕي ئېغىر 

دەرىجىذە پبٌەچ ھبٌغب چۈغۈرىۋىتەٌەٍذىغبْ ئىّىبٔىَەتٍەرگە ئىگە ثوٌىػىّىس 
ئبرلىٍىمال دۇَٔب جبِبئىتىٕىڭ دىممىتىٕي ئۆزىّىسگە جەٌىپ لىٍىع پۇرضىتىگە 

ھبٌجۇوي، ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً . ئېرىػەٌىػىّىس ِۇِىىٓ ثوالتتي
تبجبۋۇزچىٍىرى ثبغمب ِۇضتەٍِىىىچىٍەردەن ئۇٔذاق ٍۆتىىگىذەن ئبرتۇق وۆچّىٕي 

ثۇ تبجبۋۇزچي، ۋەتىٕىّىسٔي پېتىػّبً لېٍىۋاتمبْ ئۆز . ٍوق ثىر تبجبۋۇزچي ئەِەش
ئبھبٌىطي ئۈچۈْ ثىر ھبٍبتٍىك ِبوبٔي ضۈپىتىذە ثېطىۋېٍىػٕي ئۆزٌىرىگە ِۇددا 

غۇڭب ثۈگۈْ، ۋەتىٕىّىسٔي ِۇضتەلىً لىٍىػىّىسدا تېٕچ وۈچ . لىٍغبْ ثىر دۈغّەْ
وۆرضىتىػتەن ثۇٔذاق ثىر ئىّىبٔىَەتتىٓ توٌۇق ِەھرۇَ ثوٌغبْ ثىر ۋەزىَەتتە 

ثۇٔذاق ثىر ۋەزىَەتٕي ثبر دېگىٕىّىسدىّۇ، ئۇِۇ ئوخػبغال تبرىخمب . تۇرِبلتىّىس
ئۈچۈٔچي ثىر . وۆِۈٌۈپ وەتىەْ ئەٌٍىگىٕچي ٍىٍالرغب خبش ثىر ۋەزىَەت ئىذى

ئېھتىّبٌٍىك ثوٌطب، ئبضبٍٔىمچە ٍىّىرىٍّەٍذىغبْ ٔىطجەتەْ ِۇٔتىسىُ ۋە ٔىطجەتەْ 
ِۇضتەھىەَ ئبزاد راٍؤٍىرىغب ئىگە ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔىڭ ئىطىَبْ وۆتۈرىػي 
ئبرلىٍىك، ۋەتىٕىّىسدە ئېغىر ۋەھىّە پەٍذا لىٍىپ دۇَٔب جبِبئىتىٕي ئۆزىّىسگە 

روغۀىي، ثىس ثۇٔذاق پۇرضەتٕىّۇ ئەڭ . جەٌىپ لىٍذۇراٌىػىّىس ئېھتىّبي ئىذى
ۋاھبٌۀىي، . وبِىذا ٍەتّىػىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ثبغٍىرىذىال لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍغبّٔىس

ثۇٔذاق خەٌمئبراٌىك داغذۇغب پەٍذا لىٍىػىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمىّىسغب 
لبٔچىٍىه ئىجبثىٌ روي ئوٍٕىَبالٍذىغبٍٔىمي ِۇٔبزىرە لىٍىػمب تىگىػٍىه ثبغمب ثىر 

 . ِەضىٍە
ئۀذى ثىسگە لبٍطي پۇرضەتٍەر لبٌذى؟ ثەٌىىُ پۈتىۈي خەٌمىّىسٔي ثىرلبٔچە 
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ٔۇلتىغب ٍىغىپ ھەپتىٍەرچە تبرلىٍىپ وەتّەٍذىغبْ ئوِۇِىٌ ٔبِبٍىع، جىُ 
لبتبرىذىىي پبضطىپ لبرغىٍىك ... ئوٌتۇرۇۋېٍىع ٔبِبٍىػي، ئبچٍىك ئېالْ لىٍىع، 

. وۆرضىتىع ٍوٌٍىرىغب ِۇراجەت لىٍىػىّىسٔي پەرەز لىٍىػىّىسِۇ ِۇِىىٓ ئىذى
ھبٌجۇوي، خەٌمىّىس ثۈگۈْ ثۇٔذاق ثىر ھەرىىەتٕي ٍبرىتبٌىغىذەن ضوتطىَبي ۋە 

روھىٌ غەرتٍىرىٕي ھبزىرٌىػىذىٓ ثەوال ٍىراق تۇرغبچمب، ثۇٔذاق ثىر ھەرىىەتٕىّۇ 
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، ئەڭ ِۇھىُ ثوٌغىٕي ! ثەڭگىٕىڭ خىَبٌي دېَىػىّىسال لبٌىذۇ

ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىۋاٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى، ِەٍٍي ئۇ لبٍطي ئەلىذە، لبٔذاق 
ئىجتىّبئىٌ تۈزۈِذىىي خىتبً ثوٌطۇْ، ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىۋېٍىع غبٍىطىٕي 

ئۆزٌىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ تەلذىرى ثىٍەْ چەِجەرچەش ثبغٍىۋاٌغبْ، ثۇٔىڭ ئۈچۈْ لبْ 
وېسىپ ثوٌطىّۇ ۋەتىٕىّىسٔي لوٌىذا تۇتۇپ تۇرۇغٕي پىالٔالپ وېٍىۋاتمبْ ثىر 

دىٓ ' گۀذى ٍوٌي'ثۇٔذاق ثىر دۈغّۀگە لبرىتب ئبتبٌّىع . ۋەھػي تبجبۋۇزچي
پبٍذىٍىٕىػٕي ھەرىىەت ئۇضۇٌي لىٍىپ تبٌٍىۋېٍىع، دۈغّىٕىّىسٔي لەتئىٌ 

ثىسٔىڭ ثۈگۈٔىي ھبٌىتىّىسٔي تەپطىٍي . تؤىّىغبٍٔىمٕىڭ ثىر ئىپبدىطي ثوٌىذۇ
وۈزىتىذىغبْ ثوٌطبق، ثىس ثۈگۈْ ئىٕتبٍىٓ ئبز ضبٔذىىي پىذائىٌ ۋەوىٍٍىرىّىسٔىڭ 

جبْ پىذا لىٍىػىغب تبٍىٕىپ، خىتبً تبجبۋۇزچي ئبھبٌىطي ئىچىگە ئېغىر 
ۋەھىّىٍەرٔي پەٍذا لىالالٍذىغبْ ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەرٔي ئىسچىً داۋاِالغتۇرۇظ 

ئبرلىٍىك، دەضٍىۋىذە ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىۋاتمبْ ٍېڭي تبجبۋۇزچي 
خىتبٍالرٔي لورلۇتۇپ ۋەتىٕىّىسگە ئبٍبق ثېطىػمب جۈرئەت لىالٌّبٍذىغبْ ۋەزىَەت 

غۇٔي ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس . ٍبرىتىع ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىە ِەججورِىس
وېرەوىي، ۋەتىٕىّىسدىىي ضەٌذەن وۆپىَىپ وېتىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 

ضۇٔئىٌ وۆپىَىػىگە چەوٍىّە پەٍذا لىٍىػٕي ئىػمب ئبغۇرۇغتىٓ ثبغمب ٍوٌىّىس 
گەرچە ثۇٔذاق ثىر پۇرضىتىّىسِۇ ئەڭ _ لبٌّىذى ۋە ثۇٔذاق ثىر پۇرضەتتىٓ 

غۇٔذاق . تېخي ِەھرۇَ لبٌّىذۇق_ ئبخىرلي ٔولتىطىغب وېٍىپ لبٌغبْ ثوٌطىّۇ 
ثوٌغبچمب، ثۇ ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەتٕي ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ تبوتىىىالر ثوٍىچە ئۇزۇْ 

ِۇددەت تەغۋىك لىٍىع ۋە ئىسچىً داۋاِالغتۇرۇظ ئبرلىٍىك، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي 
تبجبۋۇزچىالردىٓ لۇتۇٌۇظ ھەرىىىتىگە چبرە تبپبالٍذىغبٍٔىمىغب ئىػۀچ پەٍذا 

ثۇ جەرٍبٔذا ٍۀە جەضطۇر پىذائىالر ٍېتىػتۈرۈظ غبرائىتىٕىّۇ . لىٍىػمب ثوٌىذۇ
غەوىٍٍۀذۈرۈپ، تەدرىجي غەوىٍذە ٍوغۇرۇْ پبرتىسأٍىك ھەرىىەت ثبضمۇچي 

. ئۈچۈّٔۇ تەجرىجىٍىه ٍىتەوچىٍىرىّىسٔي ٍېتىػتۈرۈظ پۇرضىتي ٍبرىتبالٍّىس



 529 

غۆثھېطىسوي، ثۇ ثبضمۇچٕي ئۆٔۈٍِۈن ۋە ئىسچىً داۋاِالغتۇرىػىّىس - غەن
ئبرلىٍىك خىتبً تبجبۋۇزچي ئبھبٌىطىٕىڭ ضۇٔئىٌ وۆپىَىػىگە چەوٍىّە ٍبرىتىپال 

ئۇٔىڭذىٓ . لبٌّبً، ٍۀە تەثىئىٌ وۆپىَىػىٕي چەوٍەظ ۋەزىَىتىٕىّۇ ٍبرىتبالٍّىس
وېَىٕىي دەۋرٌەردە رەضّي پبرتىسأٍىك ئۇرۇظ ثبضمۇچي ۋە ِۇٔتىسىُ ئۇرۇظ 

ئۀە غۇ جەرٍبٔذا خەٌمئبرا . ثبضمۇچٍىرى ئۆزٌىگىذىٓ غەوىٍٍىٕىذۇ
جبِبئەتچىٍىگىٕىڭ دىممىتي ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە ِەرگەزٌىػىذىغبْ ثوٌىذۇ ۋە 

خەٌمىّىسٔىڭ وىٍّىگي، ٔېّە تەٌەپ لىٍىۋاتمبٍٔىغي، ِىٍٍىٌ ئىرادىطي دۇَٔبغب 
ِبٔب ثۇ، ثىسٔىڭ تبغمي ِۇٔبضىۋەت . ھەلىمىٌ تۈردە تؤۇتۇٌغبْ ثوٌىذۇ

 .پبئبٌىَەتٍىرىّىسٔىڭ تۈپىي پروگىراِّىطي
ثۇ ٍەردە غۇٔىّۇ ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، دۇَٔب ضىَبضي جوغراپىَىطي 

ھەرگىسِۇ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَەتٍىرىگە لىٍچە ئەھّىَەت 
ثېرىذىغبْ ھبٌەتتە پىالٔالٔغبْ ٍبوي غۇٔىڭغب ئۇٍغۇٔالغتۇرۇپ تەرەلمي لىٍغبْ 

خۇددى غۇٔىڭذەن، ثىسٔىڭ ثۇ ٍېمىٕالردا ئوتتۇرىغب چىمىۋاتمبْ . ئەِەش
ھەرلبٔذاق ثىر داھىٌ ٍبوي تەغىىالتىّىسدىّۇ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

پبئبٌىَەتٍىرىگە ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ ضىَبضي جۇغراپىَە غبرائىتىٕي ٍبرىتبٌىغىذەن 
- لۇدرەت، ئەلىً-ٍبوي ثۇٔذاق ثىر دۇَٔبۋىٌ ۋەزىَەتىە ٍىتەوٍىَەٌىگىذەن وۈچ

ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئەتىراپىذىىي ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەت، دۇَٔبدىىي . پبراضەت ٍوق
ھەرلبٔذاق ثىر گېپي ئۆتىذىغبْ دۆٌەت ٍبوي تەغىىالتالردا ۋەتىٕىّىس تەغذىرىگە 

ئەڭ وۆپ ثوٌغبٔذىّۇ ئۇالر خىتبً دۆٌىتىذىٓ . دىممەت لىٍىذىغبْ خىَبي ٍوق
ِۀپەتذار ثوٌۇظ ٍبوي ئۇٔي ثىرەر ِۇدداضي ئۈچۈْ ِەججورالظ ئۈچۈْ ثەزى 

ضىَبضىٌ ئوٍۇٔالرٔي ئوٍٕبظ ئۈچۈْ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي وىچىه ثىر ووزۇر 
ثىسٔىڭ ِۇھبجىر تەغىىالتٍىرىّىسٔىڭ تبغمي پبئبٌىَەتٍىرى . لىٍىۋېٍىػي ئېھتىّبي

ئۀە غۇخىً پۇرضەتٍەر وۆرۈٌگەْ ھبِبْ ئۇضتىٍىك ثىٍەْ ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىپ، 
ثۇٔذاق پۇرضەتٍەرٔي ۋەتىٕىّىسٔىڭ پبٍذىطىغب ٍۈزٌۀذۈرۈغىە تىرىػچبٍٔىك 

 . وۆرضىتىع ثوٌىػي وېرەن ئىذى
ھبٌجۇوي، ثىسٔىڭ ِۇھبجىر تەغىىالتٍىرىّىس خەٌمىّىسٔىڭ ئۆز وۈچىگە 

تبٍىٕىپ ۋەتىٕىٕي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ تبرتىپ ئبالالٍذىغبٍٔىغىٕي ئىسچىً 
ثۇٔىڭ ضەۋەثي، ٍۇلىرىذا تەھٍىً . تۈردە لوثۇي لىٍىػّبً وەٌّەوتە

لىٍغىٕىّىسدەن، ئۇالر ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ئۆزىٕي 



 530 

ثۇٔذاق . لۇۋەتىە ئىگە ئىىۀٍىىىگە ئىػۀّەٍذۇ-لۇتمۇزاالٍذىغبْ ٍوغۇرۇْ وۈچ
ثىر لبراغٕي پىىىر لىٍىع ئۇضۇٌي لىٍىۋاٌغبْ وىػىٍىرىّىس، ھەرلبٔذاق ثىر تبغمي 

ِۇٔبضىۋەت پبئبٌىَەتٍەردە ئۆزىگە ئىػۀّەً، ثبغمىالردىٓ تبِبدا ثوٌۇغٕىڭ 
ثىر چىمىع -ئىپبدىطي ثوٌغبْ تبغمي وۈچٍەردىٓ ِەرھەِەت وۈتۈغٕي ثىردىٓ

ثۇٔذاق تۇٍغۇ، ٍولۇرلىذەن لۇٌٍۇق . ٍوٌي دەپال تؤۇپ وەٌّەوتە
پطىخوٌوگىَىطىٕىڭ ِۇلەررەر ٔەتىجىطي ثوٌۇپ، ھەرلبٔذاق ثىر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً 

دۆٌەت لۇرۇظ ئبرزۇضىذىىي وىػىّىس، ثۇٔىڭ ئۈچۈْ جبْ پىذا لىٍىذىغبْ 
 . پىذائىّىس ثۇٔذاق ثىر تۇٍغۇدا لەتئىٌ ثوٌّبضٍىغي وېرەن

ثۇالردىٓ غۇٔي خۇالضىالظ ِۇِىىٕىي، ثۈگۈٔىي غبرائىتتب، ۋەتىٕىّىس 
تەلذىرى ئۈچۈْ ثبظ لبتۇرىۋاتمبْ، ثۇ غبٍىطي ئۈچۈْ تبغمي ِۇٔبضىۋەتٍەر ثىٍەْ 

ثىر ۋەزىپىطي ثوٌغبْ ثىرىٕچي -غۇغۇٌٍىٕىذىغبْ وىػىٍىرىّىس ئۆزٌىرىٕىڭ ثىردىٓ
ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت دوٌمۇٔىّىس ئۈچۈْ تېگىػٍىه تۆھپە لوغۇغٕي ئۆزىٕىڭ 

ِۇدداضي، ھەرىىەت پىرىٕطىپي لىٍىپ پبئبٌىَەت پروگىراِّىطي تۈزۈپ ٍوغۇرۇْ 
ثۇٔذاق تۆھپە لوغبٌّبٍذىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر پبئبٌىَەت، . ھەرىىەت لىٍىػي غەرت

ئۇٔىڭغب ھەرلبٔذاق ثىر ئىطىُ لوٍۇٌغبْ ثوٌىػىذىٓ ۋە ھەرلبٔچە وۆپ وىػىٍەرٔي 
جەٌىپ لىالٌىغبْ ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ھېچمبٔذاق ثىر رىئبي ئەھّىَەتىە ئىگە 

غۇٔذاق ئىىەْ، ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەرٔىّۇ . ۋەزىَەتٕي غەوىٍٍۀذۈرەٌّەٍذۇ
 .ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي دەپ ھېطبپٍىَبٌّبٍّىس

 

   تېْچيىق سۆھبەتيىرى توغرىسىدا1.16§
ٌەرٔىڭ ' تېٕچ ھەرىىەت'ثىس ثۇ ِبتېرىَبٌذا ثبغتىٓ ئبخىرى دېگىذەن 

ۋەتىٕىّىسٔي ِۇضتەلىً لىٍىع ھەرىىىتي ئۈچۈْ پبٍذىطي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي، 
ئەضٍىذە، ۋەتىٕىّىس . ھەتتب زىَبْ وەٌتۈرۈپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي تەوٍىتٍەپ وەٌذۇق

" تېٕچٍىك"خەٌمي ٍېمىٓ تبرىخىّىس جەرٍبٔىذا ٍېتىٍىپ ئېمىُ ھبٌىتىٕي ئېٍىۋاتمبْ 
تەرغىجبتٍىرىٕىڭ زەھەرٌىػي ئبرلىطىذا، تېٕچٍىك پبئبٌىَەتٍىرىگە ثەوال ھىرىطّەْ 

ھەرلبٔذاق ثىر ِەضىٍىگە دۈچ وەٌگىٕىذە دۈغّىٕي ثىٍەْ . ھبٌغب وەٌتۈرۈٌّەوتە
ٔي ئەڭ توغرا ۋە ئەڭ ئبضبْ چبرە دەپ " ضۆزٌىػىع ئبرلىٍىك ئىػىٕي ھەي لىٍىع"

ھبٌجۇوي، دۇَٔبٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر ٍېرىذە . تؤۇٍذىغبْ غەٌىتي ھبٌغب وەٌّەوتە
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تىرٔىمىغىچە لۇراٌالٔغبْ ثىر تبجبۋۇزچىطي ئبٌذىذا -دۈغّىٕي ثىٍەْ، ثوٌۇپّۇ چىع
ِەِۇرىٌ -تېٕچٍىك ضۆثىتي ئۆتىۈزۈغتە لۇراي وۈچي، ٔوپۇش وۈچي ۋە ئىمتىطبدى

ِۇضتەلىٍٍىمي ِۇئەٍَەْ ثىر ٔۇلتىغب وەٌّەً تۇرۇپ ضۆھجەتتە ئۆز تەٌىپىٕي لوثۇي 
غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي . لىٍذۇراٌىغبْ ثىرِۇ ِىطبٌٕي ئۇچۇرىتبٌّبٍّىس

ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتي دەۋرىذە دەضٍەپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تېٕچٍىك 
ضۆثىتىگە ِەججورٌىَبٌىغىٕىذا ئۈضتۈْ ئەضىىرى وۈچىگە، ٍېتەرٌىه دەرىجىذىىي 

ِۇلىُ ئبزاد راٍؤالرغب ۋە ِۇتٍەق ئۈضتۈْ ضبٔذىىي ِىٍٍىٌ ٔوپۇش وۈچىگە 
ئەِّب ئەٍٕي ۋالتىذىىي دۈغّىٕي ۋالىتٍىك ئبجىسالغمبْ دۈغّەْ . تبٍبٔغبٔىذى

ثوٌۇپ، ئبزىرالال پۇرضەت ثېرىٍىػي ھبِبْ خىتبٍذىٓ دەرھبي ٍبردەَ وەٌتۈرۈپ 
. ئۈضتۈْ ئەضىىرى وۈچ ھبٌىتىگە وېٍىۋېٍىع ئېھتىّبٌي ثەوال وۈچٍۈن ئىذى
ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس دۈغّەْ ثىٍەْ تېٕچٍىك ضۆثىتىگە ئوٌتۇرغىٕىذا 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لبٍتب وۈچٍىٕىۋېٍىپ، ضۆھجەت ِبددىٍىرىٕي ثىرتېَىٓ 
. لىٍىۋېتىع ئېھتىّبٌي ھەلمىذە لىٍچە تەٍَبرٌىمتب ثوٌّىغبْ ۋە ثوالٌّبش ئىذى
ٍۀي، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ دۈغّەْ ثىٍەْ ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر 

تېٕچٍىك ضۆثىتي لەتئىٌ تۈردە ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ھەرثىٌ ئۈضتۈٍٔۈگىٕي 
ھبٌجۇوي، . ضبلٍىَبٌىغىٕىذىال ئبٔذىٓ ئىػمب ئبغۇراالٍذىغبْ ثىر ئىع ئىذى

ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذە ثىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ ئەِەش، ثەٌىي 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىسدىٓ ضۇٌھي تەٌەپ لىٍىۋاتمبْ ثىر پبٍذىٍىك پۇرضەتٕي 

غۇٔذاق تۇرۇغٍۇق، ثىس ھەرثي وۈچىّىسٔي وۈچەٍتىع . لوٌغب وەٌتۈرگۀىذى
ئورٔىغب، ٍولۇٌۇظ ثبضمۇچىذا تۇرىۋاتمبْ تبجبۋۇزچىالرٔىڭ لبٍتىذىٓ 

ئېچىٕىػٍىك ٍېرى غۇوي، ثىس ثۇٔذاق . وۈچٍىٕىۋېٍىػىغب پۇرضەت ثېرىپ لوٍذۇق
پبٍذىٍىك پۇرضەتٕي ضۇٌھىذىٓ وېَىٓ ئەِەش، ھەتتب ضۇٌھي ثبغٍىٕىع 

ٔەتىجىذە، ضۇٌھي ِۇزاوىرىٍىرى . وۈٍٔىرىذىال دۈغّىٕىّىسگە تبرتمۇزۇپ لوٍذۇق
ئبخىرغب ثبرِبً تۇرۇپال، ثىس ضۇٌھي تەٌەپ لىٍىذىغبْ پبضطىپ ئورۇٔذىىي ھبٌەتىە 

ئورٔىغب وەٌّەٍذىغبْ ثۇ پبجىئەٌىه تبرىخىّىسٔي لوٍۇپ تۇراٍٍي، . چۈغۈرۈٌذۇق
ضۇٌھي تەٌەپ لىٍىع ثىس تەرەپتىٓ ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ تەغذىردىّۇ، ئۆز 

وۈچىّىسٔي لەتئىٌ ضبلالپ لبٌىذىغبْ ئبٌذىٕمي غەرت ئبضتىذا، دۈغّىٕىّىسٔىڭ 
لبٍتب وۈچىَىۋېٍىػىغىّۇ ٍوي لوٍّبٍذىغبْ ۋەزىَەت ٍبرىتىع ئەلەٌٍي ثىر تبوتىىب 

ثىس غۇٔي ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، ئەگەر ثىس دۈغّىٕىّىسگە . ئىذى
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ھبٍبتي خەۋپ وەٌتۈرەٌەٍذىغبْ ِۇئەٍَەْ ثىر وۈچىە ئېرىػەٌّەً تۇرۇپ، 
دۈغّۀٕىڭ ثىسدىٓ ضۇٌھي تەٌەپ لىٍىػي تۇرِبق، ثىسٔىڭّۇ دۈغّۀذىٓ ضۇٌھي 

ھبٌجۈگۈْ ثىسدە ثۇٔذاق . تەٌەپ لىٍىػىّىس وەضىىٓ رەت لىٍىٕىػي غەرت ئىذى
ۋەزىَەتٕىڭ ثىرەر غەپىطىّۇ ثوٌّىغبْ ئەھۋاٌذا ھەدەپ تېٕچٍىك ٍوٌٍىرىٕي 

ئبختۇرۇپ ٍۈرىذىغبْ وىػىٍىرىّىسگە ئۈِىذ ثبغالپ وېتىػىّىسٔي زادىال ئەلىٍگە 
ثىسٔىڭ ھەرلبٔذاق ضۆھجەت تەٌىۋىّىسٔي ئوٍٍىٕىػمب تەٍَبر . ضىغذۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ

تۇرىذىغبْ ثىر تبجبۋۇزچي، ھەرگىسِۇ لۇراٌطىسالٔذۇرۇٌغبْ خەٌمىّىس ئۈضتىگە 
ثۇٔذاق ! ِىٍَوْ وىػىٍىه ِۇٔتىسىُ زاِبٔىۋى لۇراٌٍىك وۈچٍىرىٕي تىرەپ لوٍّبٍذۇ

ثىر دۈغّۀگە، ضۇٔسى ٍوٌىٕي تۇتمبْ ھىٍىگەر دۈغّۀگە تېٕچٍىك ثىٍەْ 
ئىػىّىسٔي ھەي لىٍىۋېٍىػىّىس ِۇِىىٓ دەپ تبِبدا ثوٌۇغالرٔي وبَ لبٌغبْ 

ئبخىرلي ھولۇلٍىرىٕىّۇ دۈغّىٕىگە ئۆتىۈزۈپ ثېرىػٕي ِەخطەت لىٍىػتىٓ 
ضېپي ئۆزىذىٓ تەضٍىّچىٍىىٕىڭ _ ثۇ ! ثبغمىچە چۈغىٕىع ِۇِىىٓ ئەِەش

 !ئىپبدىطي
 

   ئۈٍىدسىسىىنيەر توغرىسىدا1.17§
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئبدەتتىىي وىػىٍىرىّىس ئبرىطىذىال ئەِەش، ھەتتب ٍۇلۇرى 

ٌىرىّىس ئبرىطىذىّۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ' داھىٌ'دەرىجىٍىه زىَبٌىٍَىرىّىس ثىٍەْ 
ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئبدالمي غەٌىجىطىگە لبرىتب ئۈِىذضىس لبرىػىذىغبْ ئەھۋاي ثەوال 

ثۇ تۈردىىي وىػىٍىرىّىس ثىٍەْ ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍەْ . ئېغىر ضبلالّٔبلتب
ضۆھجەتٍىػىپ وۆرىذىغبٔال ثوٌىذىىۀّىس، ثۇ تۈردىىي وىػىٍىرىّىسٔىڭ 

ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ غەٌىجىگە ئېرىػەٌىػىگە 
گەرچە ئۇالر ثۇخىً لبراغٍىرىٕي . ئىػۀّەٍذىغبْ لبراغالر ئوچۇق ثىٍىٕىپ تۇرىذۇ

ثىٍىّگە تبٍىٕىپ "ئبغىبرە ئېتىراپ لىٍّىغبٔذەن وۆرۈٔطىّۇ، ئەِىٍىَەتتە ئۇالر 
ئوٍغۇتۇغٕي ئبضبش تېٕچ ھەرىىەتٍەر ئۈچۈْ ۋەتۀٕي لۇتمۇزۇظ، خەٌمٕي 

لىٍىع، پۇرضەت وېٍىػىٕي وۈتۈظ، ۋەزىَەتٕىڭ پىػىپ ٍېتىٍىػىٕي وۈتۈظ، 
ٍبت وۈچٍەرٔىڭ ٍبردەَ لىٍىػىٕي وۈتۈظ، ئوِۇِىَۈزٌۈن لوزغۇوٌۇظ ۋەزىَىتىٕي 

ٍبرىتىۋېٍىع، ِىٍٍىٌ ئبالھىذىٍىگىّىسٔي ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈٔال تىرىػچبٍٔىك 
دېگۀذەن ثبھبٔىالر ثىٍەْ خەٌمىّىسٔي وەضىىٓ ھەرىىەت " وۆرضىتىع
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. ثبغٍىػىغب ٍېتەوچىٍىه لىٍىػتىٓ ثبظ تبرتىپ وېٍىۋاتمبٍٔىغي ئىپبدىٍۀّەوتە
ھەتتب ئۇالرٔىڭ تېٕچٍىممب غۇٔچە لىسىمىپ وېتىػىٕىڭ تېگىذىّۇ ثۇ تۈردىىي 

 . ئۈِىذضىسٌىىٕىڭ ٍبتمبٍٔىمىٕي ضېسىۋېٍىػمب ثوٌىذۇ
ثىسٔىڭ ثىٍىٍّىه وىػىٍىرىّىس پۇرضەت ثبر ۋالىتالردا ۋەزىَەتٕي، ثوٌۇپّۇ 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ غەرىسىٕي خبتب ِۆٌچەرٌەپ ئەٌٍىه ٍىٍٍىك 
ِەغٍوثىَىتىّىسگە ۋاضتىٍىك ضەۋەثچي ثوٌغبْ ثوٌطب، ئۀذىٍىىتە ھەددىذىٓ 

ئبرتۇق وۈچٍىٕىپ وەتىەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ وۈچىگە تەڭ وېٍەٌەٍذىغبْ 
ئۀذى پۇرضەتٕي لوٌذىٓ ثېرىپ "ٍوغۇرۇْ وۈچٍىرىّىسٔي ِۆٌچەرٌىَەٌّەً، 

دەٍذىغبْ ٍوغۇرۇْ ئېڭىذىىي خۇالضىٍىرىغب ئبضبضٍىٕىپ، ۋاضتىٍىك " لوٍذۇق
ئەضٍىٕي ضۈرۈغتە . غەوىٍٍەردە ئۈِىذضىسٌىه تەرغىجبتٍىرىٕي وەڭ ٍبٍّبلتب

لىٍغىٕىّىسدا، ثۇ تۈردىىي وىػىٍىرىّىسٔىڭ ئېڭىٕي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ِەخپي 
غۇٔذاق ئىىەْ، . غەوىٍذە پىالٍٔىك تۈردە ٍېتىػتۈرۈپ چىممبْ دېَىػىّىس ِۇِىىٓ

ثۇ تۈردىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىّىسگە ٍېتەوچي ثوٌۇظ 
ثىٍّەٍال دۈغّىٕىّىسٔىڭ پىىىر -ضەۋىَىطىگە ئىگە وىػىٍىرىّىس دۈغّۀٕي ثىٍىپ

لىٍىع ئبرزۇضي ثوٍىچە وۆزىتىپ وېٍىۋاتمبٍٔىغىذىٓ، ثۇٔذاق ئۈِىذضىس خۇالضىٕي 
 .چىمىرىپ وېٍىۋاتىذۇ دېَىع ِۇِىىٓ

دەرۋەلە، ۋەتىٕىّىسٔي ئىػغبي لىٍىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 
ھەلىمەتۀّۇ ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي ھەرىىەت ۋاضتىٍىرى ئبرلىٍىك ئبغىبرە 

ثىسدە خىتبً : لبرغي تۇرۇغمب ثوٌّبٍذىغبْ وۈچىە ئىگە ھبٌەتتە تۇرِبلتب
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لوٌىذىىي ِىٍَوْ وىػىٍىه لۇراٌٍىك وۈچٍىرىگە تبلبثىً 

تۇراٌىغىذەن ھېچمبٔذاق ثىر وۈچىّىس ٍوق؛ ثىسٔىڭ خەٌمىّىسدە خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئىختىطبدىٌ وۈچٍىرىگە تەڭ وېٍەٌىگىذەن ھېچمبٔذاق ثىر 

تېخٕىىب ضەۋىَىطىگە تەڭ وېٍەٌىگىذەن -ئبضبضىّىس لبٌّىذى؛ ئۇالرٔىڭ پەْ
تۈزۈن ئبضبضمب ئىگە ئەِەضّىس؛ ِەِۇرىٌ جەھەتتىّۇ خىتبً تبجبۋۇزچي 

ھۆوۈِىتىذە ئۆزىّىسگە پبٍذىٍىك پبئبٌىَەت لىالٌىغىذەن تۈزۈن وىػىٍىرىّىس ٍوق؛ 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىجتىّبئىٌ ِۇھىتىّىسِۇ تەٍَبر ئەِەش؛ ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ 

ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي لوٌالپ لۇۋەتٍەٍذىغبْ ثىرەر دوضت ئەٌٕىّۇ ئۇچۇرىتبٌّبٍّىس 
ثۇٔذاق ثىر . ٍبوي ثۇٔذاق ثىر ۋەزىَەت ٍبرىتبٌىغىذەن ِۇھبجىر وۈچٍىرىّىسِۇ ٍوق

لىَىٓ ۋەزىَەتتە، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي لبٍطي ٍوي ثىٍەْ لبٔبت 
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چبرىالردىٓ -ٍبٍذۇراٌىػىّىسٔي ئوٍٍىٕىع تۇرِبق، ھەتتب ثۇ ٍوٌغب لبٍطي ئۇضۇي
 .پبٍذىٍىٕىپ ئبتٍىٕبٌىػىّىسٔي ِۆٌچەرٌەغّۇ ھەلىمەتەْ تەش ثىر ئىع

ثۇٔذاق ئۈِىذضىسٌىه چۈغۀچىطي ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىۋاٌغبْ ثىر 
ۋەزىَەتتە، ئۆز خەٌمىٕىڭ ٍوغۇرۇْ وۈچٍىرىگە لبرىتب ئىػۀچىّۇ ٍولۇٌۇپ، 

ئۈِىذىٕي چەتئەي وۈچٍىرىگە ثبغالپ لوٍىذىغبْ ئىجتىّبئىٌ ِۇھىتٕىڭ 
ھبٌجۇوي، ثۈگۈٔىي خەٌمئبراٌىك ِۇھىت . غەوىٍٍىٕىػىّۇ ثىر ِۇلەررەرٌىه

خەٌمىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمىغب لىسىمىذىغبْ ئەِەش، ھەتتب ثۇٔذاق ثىر 
ئبرزۇدا ثوٌىۋاتمبْ ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ٍۀە وېٍىپ . ئبرزۇٌىرىٕي ئۆزٌىرىگە زىَبٍٔىك دەپ لبراٍذىغبْ ئەھۋاٌذا تۇرِبلتب
ۋەتىٕىّىس ئىچىذىّۇ خەٌمىّىس تەرىپىذىٓ دۇَٔبٔي لىسىمتۇراٌىغىذەن ئۇٔذاق ثىر 

ٍىگىرِە ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ -خىتبٍّۇ ٍېمىٕمي ئوْ. ھەرىىەت تېخي ثبغالّٔىذى
ئىختىطبدىٌ ئىطالھبت ثبھبٔىطىذا دۇَٔبغب ئېچىٍغبْ دۆٌەت ثوٌۇغمب لبراپ 

غۇٔذاق . ٍۈزٌىٕىۋاتمبٍٔىغي ئۈچۈْ، غەرة دۇَٔبضىٕي ئۆزىگە جەٌپ لىٍّبلتب
ئىىەْ، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي ئەروىٍٕىىىە ئىٕتىٍىع 

پبئبٌىَەتٍىرى خىتبً ۋەزىَىتىذىىي تېٕچطىسٌىممب ضەۋەپ ثوٌىذىغبْ ھەرىىەتىە 
ئبٍٍىٕىپ لېٍىػىذىٓ ئۀطىرەغٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىپ، ثىسٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر 

دەپ لبرىٍىػىذىٓ خبٌي ' تېررورٌۇق'ئەروىٍٕىه تەٌەپ لىٍىع ھەرىىىتىّىسٔي 
 . ثوالٌّبضٍىغىّىس ِۇِىىٓ

ئۆز خەٌمىٕىڭ ئۆزىٕي لۇتمۇزاالٍذىغبْ جبضبرەتىە وېٍەٌەٍذىغبٍٔىمىغب 
ئىػۀّەً وېٍىۋاتمبْ ثىسٔىڭ ٔۇرغۇْ ئبلىٍٍىرىّىس ئۀە غۇٔذاق ئېھتىّبٌٍىمالرٔي 

وۆزدە تۇتۇپ، دۇَٔب جبِبئېتىٕىڭ چىػىغب تىگىپ لوٍىذىغبْ ھەرلبٔذاق 
ثۇ . پبئبٌىَەتىە خەٌمىّىسٔي ٍېمىٓ ٍوالتّبضٍىممب ثبر وۈچي ثىٍەْ تىرىػّبلتب

ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذىّۇ، ثىسٔىڭ تېٕچٍىمپەرۋەرٌىرىّىسٔىڭ ِۇدداضىٕي خەٌمىّىسٔىڭ 
ِىٍٍىٌ ئبزادٌىغىٕي وۆزدە تۇتىذىغبْ ئەِەش، ثەٌىي خەٌمئبرا جبِبئەتچىٍىىٕىڭ 
. ِۀپەئەتىٕي ئبٌذىٕمي ئورۇٔغب لوٍىذىغبْ دەٌالٌالر ئەلىذىطي دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ

روغۀىي، ثۇٔذاق ثىر ئەلىذە ھەرگىسِۇ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِۀپەئەتىگە ئۇٍغۇْ 
ئەگەر ثىس تبرىخىٌ ئۀئۀىٍىرىّىسگە ۋارىطٍىك لىٍىپ، خەٌمىّىسٔي . وەٌّەٍذۇ

ئۆٔۈٍِۈن ثىرەر ھەرىىەت غەوٍي ثىٍەْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىگە جەٌىپ 
لىٍىع ٍوٌٍىرىٕي وۆرضىتىپ ثېرەٌەٍذىغبٔال ثوٌىذىىۀّىس، ثىسٔىڭ ئبلىٍٍىرىّىسٔىال 
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ئەِەش، ھەتتب خەٌمىّىسٔىڭ لبٍتىذىٓ جبٍٔىٕىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌىػىّىس، 
ئبخىرىذا ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئبخىرلي غەٌىجىطىگە ثوٌغبْ 

 .ئىػۀچىٕي لبٍتب تىىٍىَەٌىػىّىس ِۇِىىٓ
ئەضٍىٕي ضۈرۈغتە لىٍغىٕىّىسدا، ثۇٔذاق ئۈِىذضىسٌىىٍەرٔي تبرلىتىپ 

 ‘وۆزى ئېچىٍغبْ’ٍۈرگۀٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي خىتبٍذىٓ تەرثىَە ئېٍىپ 
وىػىٍىرىّىس ثوٌغبچمب، ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك تەپەوىۈر غەوىٍٍىرىّۇ ِۇضتەٍِىىىٍىىىە 
ثوٍۇْ ئېگىع، لۇٌٍۇلمب غۈورى لىٍىػتىٓ ئىجبرەت غوجبوىطىٕىڭ تەٌىّبتٍىرىغب 

ئبڭطىس غەوىٍذە ثوً ضۇٔۇپ وېٍىۋاتمبٍٔىغىذىٓ ثبغمىچە ثوٌىػي ِۇِىىٓ 
ِبٔب ثۇ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِۇضتەٍِىىىچي ِىٍٍىٌ ِبئبرىپ . ئەِەش

 ! ھەرىىىتىٕىڭ ٔەتىجىطي
 

  تېررورچىيىق ۋە تېررورچىالر توغرىسىدا1.18§
ثۇ ٍېمىٕالردا، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىذىٓ ئۈِىذ ئۈزىۋاتمبْ 

وىػىٍىرىّىس ئبرىطىذا ٍۀە ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىەتٍىرى 
ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىع تەغۋىمبتٍىرىٕي لبرىالٍذىغبْ ئەھۋاٌالرِۇ خېٍي وۆپىَىپ 

دەپ ثبپٍىػي ئۈچۈْ ضبپ ' تېررورچي'ئبراْ تۇرغىٕىّىسدا، ئۀذى ثىسٔي . "ثبرِبلتب
چىمىرىپ ثەرگەْ ثوٌىّىس، ھبزىر پۈتۈْ دۇَٔب تېررورچىالرغب لبرغي تۇرىذۇ، غۇڭب 

 !"  ئۇٔذاق لبٍٔىك ھەرىىەتٍەرگە لەتئىٌ ٍوي لوٍّبضٍىغىّىس وېرەن
ثۇٔذاق دەٍذىغبْ وىػىٍىرىّىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ثىٍەْ 

تېررورٌۇلٕىڭ پەرلىٕي ثىٍّىطە وېرەن؟ ئۇٔىڭ ئۈضتىگە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 
ثۈگۈٔگىچە خەٌمىّىسٔىڭ ئەروىٍٕىه تەٌەپٍىرىٕي لبٍٔىك ثبضتۇرۇپ وېٍىػتە 

ثۆٌگۈٔچي، ئەوطىً ئىٕمىالپچي، ٍەرٌىه ِىٍٍەتچي، ئوڭچي، چەتئەٌگە ثبغالٔغبْ "
دېگۀذەن ٔبِالر ثىٍەْ لبرا چبپالپ لىرغىٕچىٍىك ..." ئۇٔطۇر، ثبٔذىت، ٌۈوچەن، 

لىٍىع، لبِبلمب ئېٍىع، ٔبزارەت ئبضتىغب ئېٍىع ۋە ضۈرگۈْ لىٍىػالر ثىٍەْ وەڭ 
دەپ " تېررورچىالر"غوغۇٌٍىٕىپ وەٌّىگۀّىذى؟ ئۀذى ثۈگۈْ ئۇالر ثىسٔي 

ثوھتبْ لىٍىپ ثبضتۇرۇغمب ثبھبٔە لىٍىػي ٍېڭىٍىك ثوٌۇپ لبپتۇِۇ؟ خىتبً 
ضەۋەپٍەردىٓ -تبجبۋۇزچىٍىرى ثىسٔي ٍولۇتۇظ ئۈچۈْ ئەزەٌذىٓ پۈتۈْ ثبھبٔە

ثۇ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئۆزگەرِەش . توٌۇق پبٍذىٍىٕىپ وەٌّەوتە
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 .تەثىَىتي
دېگەْ ئۇلۇِالرٔي " تېررورچىٍىك، تېررورچي"غۇٔذالتىّۇ ثىس ثۇ ٍەردە 

 .ئبٍذىڭالغتۇرىۋېٍىػىّىس وېرەن
ثۈگۈٔىي دۇَٔبدا، تېررور توغرىطىذا تەتمىك لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ ٔۇرغۇْ 

ئبٌىّالر تېررورچىٍىك توغرىطىذا ٔۇرغۇٍٔىغبْ لبراغٍىرىٕي ئوتتۇرىغب -ضىَبضىَوْ
ئودېرا ئورۇوب . ِەضىٍەْ پبۋۇي ۋىٍىىٕطوْ، ٔوۋاَ چبِطىىٌ، ھ. لوٍۇپ وەٌّەوتە

چۈغۀچىٍىرىٕي " تېررورىسىُ"لبتبرىذىىي داڭٍىك پروففىططورالر ثۈگۈٔىي 
ھەرخىً ٔولتىالردا تۇرۇپ تەھٍىً لىٍىپ، تېررورىسىُ دېگۀگە ئېٕىمٍىّب ثېرىػىە 

 .تىرىػّبلتب
لىطمىچە ئبٌغبٔذا، ھۈوّۈرأٍىك وۈچىگە ئىگە ھەرلبٔذاق ثىر گۇروھ ٍبوي 

-ھبوىّىَەت، ئۆزىٕىڭ ھۈوّۈرأٍىغىٕي ضبلالپ لېٍىع ٍبوي رىمبثەتچي
ئۆوتىچىٍىرى ثۇٔذاق ھۈوّۈرأٍىمٕي لوٌغب وىرگۈزىۋېٍىع ئۈچۈْ وىػىٍىه 

ھولۇق لبٔۇٍٔىرىٕي ثىر چەتىە لبٍرىپ لوٍۇپ، وۈچي ٍەتطە ئبغىبرە ثبضتۇرۇظ، 
وۈچي ٍەتّىطە ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع غەوىٍٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغي تەرەپىە 

ثۇ تۈردىىي ئۇرۇغالرٔىڭ ھۈوّۈراْ تەرىپي . ئۇرۇظ ئېالْ لىٍىپ وەٌّەوتە
ثوٌۇپّۇ . ھەلٍىك، ئۆوتىچي ٍبوي ئبجىس لبٌغبْ تەرىپي ھەلطىس دېَىٍّەوتە

ثىرضي ثىٍەْ ئبغىبرە تىروىػىذىغبْ ئىىىي -ثۈگۈٔىي وۈٔذە، دۇَٔب ِىمَبضىذا ثىر
ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ ئبرتۇق لۇتۇپالرغب ثۆٌۈٔگەْ دۈغّەْ وۈچٍەر ثوٌّىغبچمب، 

ھەِّىٕي ثىر لۇتۇپتىٓ تېسگىٍٕەظ ئبرزۇضي ثوٍىچە، لبٌغبْ راٍوْ، دۆٌەت، 
ِىٍٍەت ٍبوي دىٕي ئەلىذە غەوٍىٕي ئبٌغبْ ثبرٌىك ئۆوتىچي وۈچٍەرٔي 

غۇٔذاق ئىىەْ، رەضّي . تېررورچىالر دەپ ثېىىتىۋېتىع ثىر ِودا ثوٌۇپ لبٌذى
پبرتىسأٍىك لوغۇْ تىىٍىَەٌىگەْ پەٌەضتىٍٕىىٍەرگە ئوخػبظ تەغىىالتالرٔىال 

ئەِەش، ثىسگە ئوخػىغبْ تېخي ئبرزۇ ھبٌىتىذە تۇرىۋاتمبْ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك 
ھەروىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىع خىَبٌٍىرىّۇ تېررورٌۇق لىٍىع ئېھتىّبٌي ثبر 

 .ٔبِساتالر لبتبرىذا لبرىٍىٕىػي ثىر ِۇلەررەٌىه
ثىس ثۈگۈْ ئب ق ظ ٍبوي ة د ت تەرىپىذىٓ لبرىٍىٕىپ لبٌغۇدەن ثوٌطبق، 

ئۇالرٔىڭ لبرىٍىػىٕي ھەرگىسِۇ خبتبٌىػىپ ھۆوۈَ چىمبرغبٍٔىك دېَىػىە 
ثىر لۇتۇپٍۇق دۇَٔب، ثىسٔي ھبِىٕي ثىر وۈٔىطي غۇٔذاق دەپ لبرىٍىػي . ثوٌّبٍذۇ
ئىت ھبۋغىۋېرىذۇ، وبرىۋاْ "ئەِّب غۇٔىّۇ ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، . ِۇلەررەر
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ھەتتب ثىسٔي خەٌمئبرا تەغىىالتالرٔىڭ ثىرٔېّە دەپ لبرىالغٍىرىٕي !" وېتىۋېرىذۇ
ثىسٔي ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچىالر "تەرجىّە لىٍىپ 

دەپ ' تېررورچىالر'ٍۀي، ثىسٔي ثۈگۈْ . دېطەوّۇ خبتب ثوٌّبٍذۇ" دېَىػىۋاتىذۇ
تۆھّەت لىٍىپ لېٍىػىذىٓ ئبٔچە ثەن ئۈروۈپ وەتّەً، ثۈگۈٔىي زاِبٔىۋى 

لبراظ ثوٍىچە ئبٌغبٔذا، ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۆرۈغىّىسٔي ثۇرۇٔالردا 
..." ثبٔذىتٍىك، ٍەرٌىه ِىٍٍەتچىٍىه، ثۆٌگۈٔچىٍىه، ئەوطىٍئىٕمىالپچىٍىك، "

دەپ ئبتبغمب " تېررورچىٍىك"دېگۀذەن ئبتبپ وەٌگەْ ثوٌطب، ئۀذى ثۇ ئبتبٌغۇٔي 
 .ئبٌّبغتۇرىۋاٌغبْ دەپ لبرىطبلّۇ ثوٌىۋېرىذۇ

  

  ۋەزىَەت قبچبُ پىطىپ ٍېتىيىدۇ؟1.19§
ثىس ثۇ ٍەرگە وەٌگىچە ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ لبٔذاق ثىر ھبٌەتتە 

تۇرىۋاتمبٍٔىغىٕي، ثۇ جەرٍبٔذا ضبدىر لىٍغبْ تۈپىي خبتبٌىمٍىرىّىس ۋە ئۇٔىڭ 
ٍۀي، ثىس ثۇ . ئىذىَىۋى ئبضبضٍىرىٕي وۆرضىتىپ ثېرىػىە تىرىػمبْ ثوٌذۇق

ٍەرگىچە ثوٌغبْ ِۇالھىسىٍىرىّىسدىٓ غۇٔي خۇالضىالٍّىسوي، غەرلىٌ تۈروىطتبْ 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىذە دۈغّىٕىّىس ثىٍەْ ِۇرەضطە لىٍىع، ئۇالر 

ثىٍەْ ضۇٌھي لىٍىع ۋە ھەِىبرٌىمتب ثوٌۇغمب ئورۇٔۇغالرٔىڭ ھەِّىطي 
تەضٍىّچىٍىه، ئەڭ ثوٌّىغبٔذا خبتب ٍوي تۇتمبْ ھەرىىەتٍەرٔىڭ ئىپبدىطي 

غۇٔذاق ئىىەْ، ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ . ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىػىە تىرىػتۇق
خەٌمىّىسٔي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ ئەِىٍي ھەرىىىتىگە جەٌىپ 

لىٍىٕىػىغب لبرغي تەرغىجبت لىٍغۇچىالرٔي لەتئىٌ تۈردە ضېپىّىسگە ٍېمىٓ 
خۇددى غۇٔىڭذەن، خەٌمىّىسٔي تېٕچ ضىَبضىٌ، . ٍوالتّبضٍىغىّىس غەرت

ئىمتىطبدىٌ، ئىٍّىٌ، ِىٍٍىٌ ۋە دىٕىٌ ضبھەٌەردىىي ِوتىذىً ھەرىىەتٍەر ثىٍۀال 
" ثبضمۇچالر ثوٍىچە تېٕچ ِۇضتەلىً لىٍىع-ۋەتىٕىّىسٔي لەدەَ"چەوٍەپ تۇرۇپ، 

ٔبِي ئبضتىذىىي تەرغىجبتٍىرىٕىّۇ غەوٍي ئۆزگەرگەْ تەضٍىّچىٍىه 
 !تەرغىجبتٍىرى دەپ لبراپ، لەتئىٌ رەت لىٍىػىّىس غەرت

ثىس غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي ئۇزۇٔغب ضوزۇٌغبْ لبٍٔىك وۈرەغٍەرٔي لبٔبت 
 !ٍبٍذۇرِبً تۇرۇپ، ھەرگىسِۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرەٌّەٍّىس

 !ِۇضتەلىٍٍىك_ ٍب 
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 !ئۆٌۈَ_ ٍب 
 تۇپراق ضۇ ثىٍەْ ٍۇغۇرۇٌطب وېطەن ثوٌۇر،
 .تۇپراق لبْ ثىٍەْ ٍۇغۇرۇٌطب ۋەتەْ ثوٌۇر

ثىر ۋە ئبخىرلي -غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمىٕىڭ ِبڭىذىغبْ ثىردىٓ_ ِبٔب ثۇ 
 !ٍوٌي

ئېچىٕىع ثىٍەْ غۇٔي وۆرِەوتىّىسوي، ثىسٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ تېٕچٍىمچي 
ئەرثبپٍىرىّىس ئەتىراپىغب ِىڭالرچە، ھەتتب ٍۈزِىڭالرچە خەٌمىّىسٔي جەٌىپ 

لىٍىۋېٍىپ، ثۈگۈْ دۈغّەْ ثىٍەْ وەضىىٓ تۇتۇغۇظ ھەرىىىتىگە ئبتٍىٕىع 
غبرائىتىّىس ٍوق، ثۇٔىڭغب ۋەزىَەت تېخي پىػىپ ٍېتىٍّىذى دەپ جبر ضېٍىػىپ، 

خەٌمىّىسٔىڭ جەڭگىۋار ئىرادىطىگە، جبْ پىذا لىٍىع جبضبرىتىگە ضوغۇق ضۇ 
ثۇخىً ضوغۇق ضۇ ضېپىع ھەرىىەتٍىرى تۆِۈر خەٌىپە ! ضېپىػّەوتە

لوزغىٍىڭىذىّۇ ئوتتۇرىغب چىممبٔىذى، ٔەتىجىذە ھىّبٍىچىطىس لبٌغبْ تۆِۈر 
دەپ دۈغّەْ ثىٍەْ " ۋەزىَەت پىػىپ ٍېتىٍگىچە ضبلالپ ثبلبٍٍي" خەٌىپىّىس

ضۇٌھي لىٍىػمب ِەججۇر لىٍىٕغبٔىذى، ئبلىۋىتي ئىٕتبٍىٓ پبجىئەٌىه 
ٍىگىرِە ٍىً تېٕچ ضبلالپ ثبلمبْ لوِۇي خەٌمي ۋەزىَەتٕي ئۆزٌىرى ! ٔەتىجىٍۀذى

ئۈچۈْ، غوجب ٔىَبز ھبجىّٕي لۇِبٔذاْ لىٍغبْ ھبٌذا " ئوت ٍېمىپ پىػىرىع"
لبٍتىذىٓ ئۆز ثېػىغب جەڭگە ئبتٍىٕىپ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي پۈتۈْ 

ِەٍِىىىتىّىس ثوٍىچە وېڭەٍتىع ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتىپ ثەرگەْ ثوٌطىّۇ، ٔۇرغۇْ 
ۋەزىَەت پىػّبً تۇرۇپال ثبٌذۇر "ٌىرىّىس ئوتتۇرىغب چىمىػىپ، " ثىٍەرِەْ"

ٌىگىذىٓ غىىبٍەت لىٍىػىپ، خەٌمىّىس ئىچىذە " لوزغىۋېتىٍگەْ ھەرىىەت
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي . تۈگىّەش ئىچىي زىذٍەتٍەرٔي پەٍذا لىٍىۋېتىػتي

ئۇرۇظ ھەي لىٍغۇچ پەٍتىگە وىرگىٕىذە، ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ئىٕمىالثي ئىچىي 
ئۇرۇظ پبتمىمىغب پبتۇرىۋېتىٍىپ، غۇجب ٔىَبز ھبجي ٔېّە لىالرىٕي ثىٍەٌّەً، 

. دۈغّەْ ثىٍەْ ضۇٌھي لىٍىػمب ِەججورالٔغبٔىذى" ۋەزىَەت پىػىپ ٍېتىٍگىچە"
غېٕي ثبتۇر ! ثۇٔىڭّۇ ئبلىۋىتي ئوخػبغال پبجىئەٌىه ئۆٌۈَ ثىٍەْ تبِبِالٔذى

ثبغچىٍىغىذا لوزغبٌغبْ ئىٍي لوزغىٍىڭىّۇ لىطمب ۋالىت ئىچىذىال ِىطٍىطىس 
غەٌىجىٍەرٔي لوٌغب وەٌتۈرۈپ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىذىٓ گۇِبْ 

لىٍّىغىذەن ھبٌغب وەٌتۈرۈٌگىٕىذىّۇ، ٔۇرغۇٍٔىغبْ تېٕچٍىمچىٍىرىّىس ثۇ ِىٍٍىٌ 
ۋەزىَەت پىػّبضتىٓ "ئبزادٌىك ئىٕمىالثٕي ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن لبرىالپ وۆرضىتىپ، 
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دېَىػىپ، ئبخىرى ثۇ ئىٕمىالۋىّىسٔىّۇ پبجىئەٌىه " ثبٌذۇر ثبغٍىۋاٌغبْ ھەرىىەت
ثىرٌەغّە "ئبتبٌّىع ! ِەغٍوثىَەتٍەر ثىٍەْ خۇالضىٍىٕىػىغب ضەۋەثچي ثوٌۇغتي

دېگىٕي پۈتۈٍٔەً خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۇٍذۇرۇپ چىممبْ لورچبق " ھۆوۈِەت
ثوٌۇپ، ثۇ ھۆوۈِەتٕي ِەدىھٍىػىپ وۆوىە وۆتۈرۈغىۀٍەرٔىڭ " ھۆوۈِەت"

ثىسٔىڭ ۋەتىٕىّىس چېگراضي ئىچىذە، . ھەِّىطي ئۀە غۇ تېٕچٍىمچىٍىرىّىس ئىذى
دېگەْ " ثىرٌىػىپ تەڭ ضوراٍذىغبْ ھۆوۈِەت لۇردۇق"خىتبً دۆٌىتي ثىٍەْ 

ثۇ ِۀتىمىطىس لۇرۇٌغبْ ھۆوۈِەت تەروىۋىذىٓ ِىٍٍىٌ ! لبٔذاق گەپ؟
ھۆوۈِىتىّىسٔىڭ ۋەوىٍٍىرى ۋاضتىٍىك غەوىٍذە تبزىالٔغبْ ۋە پۈتۈٍٔەً خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ، ئۇالرٔىڭ گۇِبغتىٍىرى ثوٌغبْ ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ ۋە 
تېٕچٍىمچىٍىرىّىسٔىڭ لوٌىغب ئۆتۈپ وەتىىٕىذىّۇ، ئۀە غۇ تېٕچٍىمچىٍىرىّىس ثۇ 

لورچبق ھۆوۈِەتٕي ِىٍٍىٌ ھۆوۈِىتىّىسٔىڭ ئۈضتىگە لوٍۇپ، خىتبً 
. تبجبۋۇزچىٍىرىغب ٍبخػىچبق ثوٌۇپ ئەِەي ئۈضتىذە لىٍىػمب وۈچەپ ئۇرۇٔۇغتي

ۋەزىَەت پىػىپ "ھەتتب ثۇ وىػىٍەر توٌۇق ۋەٍراْ ثوٌغبْ وۈٍٔىرىگىچە 
دېگەْ لبرىػىٕي لەتئىٌ " ٍېتىٍّىگەچىە، خىتبٍالردىٓ ئبٍرىٍىػىّىسغب ثوٌّبٍذۇ

 !ئۆزگەرتىػّىذى
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىٕي ثبغالظ ۋەزىَىتي ئەٍٕي 

 ِىذى؟" پىػىپ ٍېتىٍّىگەْ"ٍىٍالردا ھەلىمەتۀّۇ 
تبغمي جەھەتٍەردە ئېغىر ثوھرأغب -تۆِۈر خەٌىپە دەۋرىذە دۈغّەْ ئىچىي

ئۇ . پېتىپ لېٍىپ، پۈتۈْ ضەپ ثوٍىچە ٍىّىرىٍىع ھبٌىتىذە تۇرِبلتب ئىذى
دەۋىرٌەردە خىتبٍذا پبرتٍىغبْ غىڭخەً ئىٕمىالثي ِبٔجۇ خبٔذأٍىغىٕي ئبغذۇرۇپ 
-تبغالپ، خىتبً دۆٌىتي پۈتۈْ ضەپ ثوٍىچە ِىٍٍىتبرىطالرٔىڭ لوٌىغب ئۆتۈپ، ثىر

ۋەتىٕىّىسدىىي . ثىرى ثىٍەْ ٍەر تبٌىػىپ ئىچىي ئۇرۇظ دەۋرىگە وىرىۋاتمبٔىذى
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىّۇ خىتبٍذىٓ وېٍىذىغبْ ھۆوۈِەت ٍبردىّىذىٓ ئۈزۈٌۈپ 

چبلىطىسٌىك ئىچىذە ئۆٌۈِٕي وۈتىۋاتمبْ ٔەچچە ئؤّىڭ وىػىٍىه -لېٍىپ ئىگە
تۆِۈر خەٌىپە لوزغىٍىڭي ئۀە غۇٔذاق ثىر ۋەزىَەتتە . ٔوپۇش ھبٌىتىذىال ئىذى

ئبٌذىغب  زۆخىتبٍذا ٍۈز ثېرىۋاتمبْ داۋاٌغۇچالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتطىس ھبٌذا ئ
ٌىرىّىسٔىڭ ' ۋەزىَەت پبٌچي'ئەپطۇضىي، . ئىطتىخىَىٍىه پبرتٍىغبٔىذى

دەپ تەرغىپ لىٍىػىۋاتمبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىّىسٔىڭ ئەڭ " پىػّىذى"
ِۇۋاپىك پەٍتي ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ٍبردىّىگە ئېرىػەٌّەً لوٌذىٓ ثېرىٍىپ، 
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. خەٌمىّىس تېخىّۇ ۋەھػي جىٓ غۇرىٓ جبٌالتٕىڭ لوٌىغب تبغالپ ثېرىٍذى
ثىرىٕچي جۇِھۇرىَەت ئىٕمىالۋىّىسِۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕي ثبٔذىتالر 

ئۇرۇغي ۋە ٍبپوْ ثىٍەْ ئۇرۇظ پبتمىمىغب پېتىپ لبٌغبْ ئىٕتبٍىٓ پبراوۀذىچىٍىه 
ثىر ۋەزىَەتتە لوِۇي خەٌمي تەرىپىذىٓ ئىطتىخىَىٍىه ھبٌذا پبرتٍىغبْ ثىر 

" پىػّىغبْ ۋەزىَەت"ئۀە غۇٔذاق پۇرضەتٕىّۇ . ِۇضتەلىٍٍىك ئىٕمىالثي ئىذى
دەپ تەرىپٍەغىەْ تېٕچٍىمچىٍىرىّىس، ھەرخىً ۋاضتىالر ثىٍەْ خەٌمىّىسٔي 

ٔەتىجىذە . ئىچىي زىذدىَەتٍەر پبتمىمىغب پبتۇرۇغتب پبئبي وۈچ چىمىرىػمبٔىذى
خەٌمىّىس تېخىّۇ ۋەھػي ۋە ھىٍىگەر غىڭ غىطەً جبٌالتٕىڭ لوٌىغب تبغالپ 

ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَەت ئىٕمىالثي دەۋرىّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ! ثېرىٍذى
ۋەتىٕي تبرىختىىي ئەڭ ئېغىر ئۇرۇظ لبٍٕىّىغب وىرىپ لېٍىپ، ھېٍي ٍبپوْ ثىٍەْ 

ئۇرۇظ لىٍىػمب، ھېٍي لورچبق ۋاڭ جىٕۋېٌ ھۆوۈِىتي ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍىػمب 
ٍبوي ھېٍي گوڭطۀذاڭچىالر ئبرِىَىطي ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍىػمب ِەججۇر لبٌغبْ ثىر 

ٍۀە وېٍىپ ثۇ دەۋىر ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغي ئەڭ . ۋەزىَەتتە پبرتٍىغبْ ئىذى
جىذدىٍەغىەْ ثىر ۋالىت ثوٌۇپ، ۋەتىٕىّىسدىىي ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ئىٕمىالۋىغب 

ئۀە غۇٔذاق . توضبٌغۇٌۇق لىٍىذىغبٔغب ثىرِۇ چەتئەي ھۆوۈِىتي لبٌّىغبْ ئىذى
ئبخىرى خەۋىرى ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبْ تېٕچٍىمچىٍىرىّىس، -ۋەزىَەتتىٓ ثبغتىٓ

ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە دۈغّەْ ئەھۋاٌىذىٓ ِەٌۇِبت ثېرىع ئورٔىغب خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىغب لۇراٌٍىك وۈچىّىسٔىڭ ِەۋجۇدىَىتي لەتئىٌ تىٍغب ئېٍىّٕىغبْ 

تۈزۈپ ثېرىع ثىٍەْ ثوٌۇپ وېتىپ، " ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت لۇرۇظ الٍىھېطي"
ِىٍٍىٌ ھۆوۈِىتىّىسٔي ئەڭ غەرِۀذىٍەرچە ضۇٌھي ئۈضتىٍىگە ئوٌتۇرۇغمب ضەۋەپ 

" ۋەزىَەت لبْ تۆوۈٌۈغٕي وۆتۈرەٌّەٍذۇ"ثۇ تۈر ضۇٌھىچىالرٔىڭ . ثوٌۇغتي
دېگۀذەن تەرغىجبتٍىرى، ٔىطجەتەْ ِۇٔتىسىُ تۈش ئبٌغبْ ۋە تبجبۋۇزچىالر ئبٌذىذا 

ِەغٍۇپ ثوٌۇغىٕي لىَبش لىٍىػمىّۇ ثوٌّبٍذىغبْ ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔي ئۇرۇظ 
ٔەتىجىذە لىطمب ۋالىت ئىچىذىال . توختۇتۇغمب ۋاضتىٍىك زورالپ ثېرىػىۀىذى

ئؤّىڭ وىػىٍىه خىتبً تبجبۋۇزچي لۇراٌٍىك لوغۇٔىٕىڭ تېس ضۈرئەتتە -ثەظ
وۆپىَىپ ثۈگۈٔىي ِىٍَوْ وىػىٍىه ئبپەت ھبٌىغب وېٍىۋىٍىػىغب ھۇي 

ئەڭ پبجىئەٌىه ٍېرى، خەٌمىّىسٔىڭ ِۇضتەھىەَ ! ھبزىرٌىػىپ ثەرگەْ ثوٌذى
ئبزاد راٍؤٍىرىٕىڭ، ضبٔبئەت راٍؤٍىرى ۋە خبَ ئەغَب ثبزىٍىرىّىسٔىڭ ئوْ ِىٍَوْ 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لوٌىغب ئۆتۈغىگە غىڭ لىٍّبً جىُ ٍېتىپ ثېرىػٕي 
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تەرغىپ لىٍىػٍىرى، تېٕچٍىك تەرغىجبتچىٍىرىٕىڭ ِۇدداٌىرىٕي ئوچۇق وۆرضىتىپ 
 . ثەرِەوتە

ۋەزىَەت "ثۇٔچە وۈچٍىٕىپ وەتىەْ دۈغّەْ ۋەزىَىتي ئبضتىذا، ثىسٔىڭ 
ئۇالرٔىڭ ! ٌىرىّىس ٍۀىال ۋەزىَەتٕىڭ خبٍِىغىٕي تەرغىپ لىٍىػّبلتب" پبٌچي

ٍىگىرِە ِىڭ خىتبً تبجبۋۇزچىطي ثبر ۋالتىذىىي تۆِۈر خەٌىپە -لبرىػىچە، ئوْ
لىرىك ِىڭ خىتبً تبجبۋۇزچىطي لبٌغبْ ۋالتىذىىي ثىرىٕچي -دەۋرى، ئوتتۇز

ئؤّىڭ ئەضىىرى لبٌغبْ -جۇِھۇرىَەت ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەروىتي دەۋرى، ثەظ
پۇخراضي لبٌغبْ ۋالتىذىىي ئىىىىٕچي ثۇالڭچي لىرىك ِىڭ وىػىٍىه -ئوتتۇز

. دەپ لبراٌغبٔىذى" پىػّىغبْ ۋەزىَەت"جۇِھۇرىَەت ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك دەۋرىٍىرىّۇ 
ثۈگۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ٍىٍىغب ِىٍَوْ وىػىذىٓ ضۇٔئىٌ ۋە تەثىئىٌ 

وۆپىَىع غبرائىتىغب ئېرىػىۋاٌغبْ ئوْ ِىٍَؤذىٓ ئېػىپ وېتىۋاتمبْ ثىر 
ۋەزىَەتتىّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالپ چىمىرىع ھەرىىىتي ئۈچۈْ 

ثوٌطب، ٍىگىرِە ثىرىٕچي ئەضىرٔىڭ ئەٌٍىگىٕچي ٍىٍٍىرىغب " ۋەزىَەت پىػّىغبْ"
ثبرغبٔذا خەٌمىّىس ٔوپۇضي ئبٔب تۇپرالٍىرىذا ئوْ پىرضۀتتىّٕۇ ئبزىَىپ وەتىىٕىذە، 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۈگۈٔىىطىذىٓ ھەضطىٍەپ وۈچىَىپ ۋە ئبرتىپ 
وەتىىٕىذە ئبٔذىٓ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي لوزغبظ ئۈچۈْ ۋەزىَەت 

ثۇٔذاق ثىر ۋەزىَەت، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ تبرىخ ثېتىذىٓ ! ثوالِتي؟" پىػمبْ"
 !ِەڭگۈٌۈن ئۆچۈرۈٌگەْ دەۋرىذۇر

ثۈگۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي ثىرٍېرىُ ِىٍَبرد خىتبٍٍىرى 
ئۈچۈْ ھبٍبتٍىك ِبوبٍٔىرىذىٓ ثىرى دەپ دۇَٔبغب ئېالْ لىٍىػىپ، ۋەتىٕىّىسٔي 

ٍۇتىۋېٍىع ِەضىٍىطىٕي ِىٍٍىٌ ِەۋجۇدىَەت دەرىجىطىگىچە وۆتۈرۈپ 
ِىٍٍىٌ ِەۋجۇدىَىتىگە ثبغالغتۇرىۋاٌغبْ ۋەتىٕىّىسگە ئەضىەر ! ئېٍىػّبلتب

وۆپەٍتىػي، ئبھبٌە وۆچۈرۈغي ھەرگىسِۇ ۋالىتٍىك خىَبٌٍىرى ئبضبضىغب لۇرۇٌغبْ 
پىالْ ثوٌّبضتىٓ، خەٌمىّىسٔي توٌۇق ٍولۇتۇظ، تبجبۋۇزچي ئبھبٌىطىٕي 

ثىر لبٔۇٔىٌ ئىگىٍىرى ھبٌىتىگە وەٌتۈرۈغٕي ِەلطەت -ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثىردىٓ
تون -ثۇ ھبٌەت ھېچمبچبْ ئىىىي تون. لىٍغبٍٔىغي ثەظ لوٌذەن ئبٍذىڭ

ئبدەِٕىڭ ضۇٌھي، تېٕچٍىك تەٌىجي ثوٍىچىال ھەي ثوٌۇپ وېتىذىغبْ ھبٌەت 
ثىس ثۇ ئەھۋاٌالردىٓ غۇٔي ِۆٌچەرٌىَەٌەٍّىسوي، ثۈگۈْ خەٌمىّىسٔي . ئەِەش

دەپ جىُ تۇرۇغمب، ضۇٌھىگە، غەرتٕبِىالرغب، تېٕچ " ۋەزىَەت پىػىپ ٍېتىٍّىذى"
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پبئبٌىَەتٍەرگە، دېپٍوِبتىه وۈچٍەرٔىڭ ٍبردىّىگە، دۇَٔب دېّووراتچىٍىرىٕىڭ 
ٍبردەَ لىٍىػىغب، دۇَٔب ئىطالَ ئەٌٍىرىٕىڭ، تۈروىٌ ئەٌٍىرىٕىڭ ٍبردىّىگە تبِب 
لىٍذۇرۇپ تېٕچ تۇتۇپ تۇرۇغي، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي توٌۇق ٍولۇتۇظ ئۈچۈْ 

لىرغىٕچىٍىممب ئبتالٔغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ۋاضتىٍىك ٍبردەَ لىٍغبٍٔىمتىٓ 
ثۇ . ثبغمب ٔەتىجىگە ئېٍىپ وىٍەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي ئوچۇق وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذۇ

ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ۋەزىَەتٕىڭ پىػّىغبٍٔىغىٕي ثبھبٔە لىٍىپ خەٌمىّىسٔي 
خبٌىغبْ ثىر تېٕچٍىك ھەرىىىتىگە، خبٌىغبْ ثىر چەتئەي وۈچٍىرىذىٓ تبِبدا 

ثوٌۇغمب، خبٌىغبْ ثىر خىتبً گۇروھىٕىڭ ٍبردەَ لىٍىػىغب تبِب لىٍذۇرۇغمب 
ئورۇٔىۋاتمبْ، خەٌك لوزغىالڭٍىرىٕي ھبلبرەتٍەۋاتمبْ، چەوٍەغىە ئۇرۇٔىۋاتمبْ 

. وىػىٍەرٔي ۋەتەْ خبئىٍٕىرى دەپ ھۈوۈَ لىٍىػتىٓ ثبغمىچە ثبھبٌىَبٌّبٍّىس
ٔىڭ ھەِّىطىال دېگىذەن دۈغّەْ ثىٍەْ، " تېٕچٍىمچىالر"ئەِەٌىَەتتىّۇ ثۇخىً 

ۋەتەْ خبئىٍٕىرى ثىٍەْ تىً ثىرىىتۈرۈغٕىڭ لىٍچىٍىه پۇرضىتىگە ئېرىػىەْ 
ٔبِىٕي ضېتىپ ئۆزٌىرىگە " غەرلىٌ تۈروىطتبْ"ھبِبْ دەرھبي ھەرىىەتىە وېٍىپ، 

ٍېمىٍٕىػىۋاتمبْ ھەرلبٔذاق خىتبً ٍبوي ھەرلبٔذاق تىپىه ۋەتەْ خبئىٍٕىرى 
ثىٍەْ ضۇٌھي لىٍىػىع، وېٍىػىُ تۈزۈظ، ئۆزئبرا ِەٌۇِبت ثېرىػىع، ئۆزئبرا 

ئبغىبرە پبرا ئېٍىپ -ِۀپەتذار لىٍىػىع، ثىرثىرىگە ٍبردەَ لىٍىع، ھەتتب ئوچۇق
ثۇ جەرٍبٔذا جەڭگىۋارٌىمٕي، ! توْ وېَىػىپ ٍۈرغتىٓ ثېرى وەٌّەً ٍۈرِەوتە

پىذاوبرٌىمٕي تەرغىپ لىٍغۇچي، ھەرىىەت لىٍغۇچي، ھىّبٍە لىٍغۇچي وىػىٍەرٔي 
لىٍچە تەپ تبرتّبضتىٓ دۈغّەْ دەپ ئېالْ لىٍىپ لبرىالغمب ھەرزاِبْ تەٍَبر 

 !تۇرۇغّبلتب
ثىس غۇٔي لەتئىٌ ئېتىراپ لىٍىػىّىس وىرەوىي، ثۈگۈْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ھەرىىىتىّىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتىگە ئبتٍىٕىع 
ٍۀي، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق _ پۇرضىتىّىس 

ھەرىىىتىگە ئبتٍىٕىع ۋەزىَىتىّىس ئبتّىػىٕچي ٍىٍالردىال غەوىٍٍىٕىػىە ثبغالپ، 
ئەڭ ثوٌّىغبٔذا . ٍەتّىػىٕچي ٍىٍالردا جىذدى تەلەززار ھبٌىتىگە وېٍىپ ثوٌغبٔىذى

ضەوطۀىٕچي ٍىٍالردا ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت دوٌمۇٔىغب ئبتٍىٕىػىّىس 
ٍېڭي . تولطۀىٕچي ٍىٍالردا ثەوال وېچىىىپ لبٌغبْ ھېطبپٍىٕبتتۇق. وېرەن ئىذى

ئەضىرٔىڭ وىرىع وۈٍٔىرىذە ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرىگە جبْ 
پىذاٌىك ثىٍەْ ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ئبتالّٔىغىٕىّىسدا، ٍىگىرِە ثىرىٕچي ئەضىرٔىڭ 
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 ئىىىىٕچي ثۆٌۈَ

 !ٍب ئۆىۈً- ٍب ٍۇستەقىييىق 
 

   ٍىييىٌ ٍۇستەقىييىق ھەرىنەتيىرىَىس2.1§
ٍولۇرىمي ثوٌۈِذە توختىٍىپ ئۆتىىٕىّىسدەن، ئەٌٍىه ٍىً ئبۋاٌمي غەرلىٌ 

ئۇ دەۋرٌەردە . تۈروىطتبْ ۋەزىَىتي ثۈگۈٔىىذىٓ تۈپتىٓ پەرق لىالتتي
خەٌمىّىسٔىڭ دۈغّەْ لبرىػىّۇ ثۈگۈٔىىذىٓ پەرلٍىك، دۈغّەْ وۈچٍىرىّۇ 

ئۇ دەۋىرٌەردە خەٌمىّىسٔىڭ ئىجتىّبئىٌ . ثۈگۈٔىىذىٓ وۆپ ئبجىس ھبٌەتتە تۇراتتي
ضەۋىَىطي ثۈگۈٔىىذىٓ وۆپ تۈۋەْ ثوٌطىّۇ، ئەِّب خەٌمىّىسٔىڭ دۈغّەْ 

ٍۀي، ئۇ وۈٍٔەردە خەٌمىّىس ھەرخىً ٍېڭىچە دۇَٔب . لبرىػي ثىرلەدەر ئېٕىك ئىذى
لبراغالرٔىڭ ثۇٌغۇٔىػىغب ئبٔچە وۆپ ئۇچۇرىّىغبْ ثوٌۇپ، ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي 

ِۇتەپەوىۈرٌىرىّىس ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا والضطىه ثۇخبرا ِەدرىطىطي ئىطالَ 
ئەلىذىٍىرى ئبضبضىذا پىىىر ٍۈرگۈزۈپ ئىجتىّبئىٌ ِەضىٍىٍەرٔي چۈغۀذۈرۈغىە 

غۇٔىڭذەن ضەي ٍېڭىٍىممب ِبئىٍالغمبْ ثوِجبً ئىطالَ ئەلىذىٍىرىّۇ . تىرىػبتتي
ئۇ دەۋىرٌەردىىي جەِىَىتىّىسدە لبزاْ، . ئۆزىٕىڭ روٌىٕي وۆرضەتّەوتە ئىذى

ئىطتبٔجۇي تەرەپٍەردىٓ وەٌگەْ زىَبٌىٍَىرىّىسٔىڭ زاِبٔىۋى پىىىرٌىرىٕىڭ 
 . تەضىرىّۇ ِەدرىطە ضىرتىذىىي ٍبغالر ئبرىطىذا روي ئوٍٕبغمب ثبغٍىّبلتب ئىذى

ئەِّب ئۇ دەۋىرٌەردە ھبزىرلي زاِبْ زىَبٌىَالر لوغۇٔي تېخي ٍېتىػىپ 
چىمّىغبْ ثوٌغبچمب، خەٌك ھەرىىەتٍىرى ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا والضطىه دىٕىٌ 

چۈغۀچىٍەرٔىڭ ٍېتەوچىٍىگىذە تۇرىۋاتمبٍٔىغي ئۈچۈْ، دىٕىٌ ئوٌىّبٌىرىّىسٔىڭ 
تەضىرى ٍۀىال ئبضبضٍىك ئورۇٔذا تۇرۇپ، زاِبٔىۋى ِىٍٍەتچىٍىه دۇَٔبلبراظ 

وۈچٍۈن دىٕىٌ . ئېمىٍّىرى تېخي ھەي لىٍغۇچ تەضىر وۆرضىتىپ وىتەٌّىگۀىذى
پۇرالمب ئىگە چبلىرىمالر ئۇ دەۋىرىىي خەٌمىّىسٔي ٍىتەوٍەٍذىغبْ ئبضبضٍىك روھىٌ 

وۈچ ثوٌۇپ تۇرغبچمب، خەٌك ئىٍغبر ۋە جەڭگىۋار دىٕىٌ ئوٌىّبٌىرىّىسٔىڭ 
ثۇٔذاق ثىر . چبلىرىمٍىرىغب دەرھبي ئەگىػىپ ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىپ وىتەٌەٍتتي

ِۇھىتتب ئوتتۇرىغب چىمىذىغب خەٌك لەھرىّبٍٔىرىّىس ٍبوي لوزغىالڭ 
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ٍىتەوچىٍىرىّىسِۇ ئبضبضەْ ثۇ والضطىه ئەلىذىگە ِبٍىً وىػىٍىرىّىسدىٓ 
ثوٌغبچمب، خەٌمىّىسِۇ ثۇٔذاق ٍىتەوچىٍىرىّىسٔىڭ چبلىرىمٍىرىغب دەرھبي ئبۋاز 

 . لوغۇپ ِبڭبالٍتتي
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئەٍٕي ۋالتىذىىي دۈغّىٕي ثوٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىّۇ 

ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا ِۇتەئەضطىپ خىتبً وۈچٍىرىٕىڭ تېسگىٕىذە تۇرغبچمب، ٍەرٌىه 
ئبغىبرە چېگرا ئبجراتمبْ ھبٌذا زوِىگەرٌىه تۈزۈِي ثىٍەْ -ِىٍٍەتٍەرگە لبرىتب ئبپ

ثۇٔذاق ثىر تبجبۋۇزچي، خەٌمىّىس . ھۈوۈِىرأٍىك لىٍىپ وەٌّەوتە ئىذى
غۇٔذاق ثوٌغبچمب، . تەرىپىذىٓ ھېچمبچبْ ھىّبٍە لىٍىٕىػىغب ئېرىػەٌّەٍتتي

-ئبزىرالال ثىر پۇرضەت تبپمبْ ھبِبْ، دەرھبي لوزغىالڭ ثبغالپ، ثىرلىطىُ ٍېسا
لىػاللٍىرىّىس، ھەتتب ثەزىذە وىچىه ٍبوي ئوتتۇرا دەرىجىٍىه غەھەرٌىرىّىسٔىّۇ 

تبجبۋۇزچىالردىٓ تبزىالپ چىمىپ ٔىطجي ئبزاد راٍؤٍىرىٕي ثەرپب لىٍىع 
ھەتتب ثىرلىطىُ چېگرا ثوٍٍىرىٕىّۇ لوٌغب . غبرائىتىٕىّۇ ٍبرىتىپ ئبالالٍتتي

رەضّي ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي -وىرگۈزىۋېٍىپ، چەتئەٌٍەر ثىٍەْ ثىۋاضتە تۈردە غەٍرى
ئورٔىتىپ، ئۆز پبئبٌىَەتٍىرىٕي دۇَٔب خەٌمىگە ئۇلتۇرۇپ، ثەزىٍىرىذىٓ ثىرلىطىُ 

. ِبددىٌ ٍبردەٍِەرٔي ئېٍىع پۇرضىتىٕىّۇ ئبضبٔال لوٌغب وەٌتۈرۈپ وەٌگۀىذى
غۇٔىڭغب ِبش ھبٌذا ۋەتىٕىّىسدىىي دۈغّەْ وۈچٍىرىّۇ ئەضىىرى، ِەِۇرىٌ، 

ئىمتىطبدى ۋە ٔوپۇش جەھەتٍەردە ثەوال ئبجىس تۇرۇۋاتمبچمب، خەٌك لوزغۇالڭٍىرىٕي 
ثۈگۈٔىىذەن ئۈضتۈْ ئەضىىرى وۈچ ثىٍەْ لبِبي لىٍىپ تبرِبر لىٍىع ۋە 

لۇراٌٍىك ۋەھىّە پەٍذا -ثبضتۇرۇظ، خەٌك ئبرىطىذا ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ئېغىر ضىَبضي
ثىرضىگە دۈغّەْ لىٍىۋېتىع غبرائىتىغىّۇ ئىگە ئەِەش -لىٍىپ خەٌمٕي ثىر

ِەضىٍىطىّۇ ثۈگۈٔىىذەن تۇراغٍىك ' ضىَبضىٌ جۇغراپىَە'ئۇ دەۋرٌەردىىي . ئىذى
ھبٌەتتە ثوٌّبضتىٓ، دۇَٔبۋىٌ وىرىسىطٍەر ٍبوي خىتبٍذىىي تەثىئىٌ ۋە ضۇٔئىٌ 

پبتال ثىسگە پبٍذىٍىك ۋەزىَەتٕي غەوىٍٍۀذۈرۈپ -وىرىسىطٍەر تۈپەٍٍىذىٓ پبت
 . ثېرەتتي

ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ ِۇٔمەرز ثوٌۇظ ھبرپىٍىرىغىچە ثوٌغبْ 
تبغمي ۋەزىَىتي، خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ -ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئىچىي

ئىػغبٌىَىتىذىىي ٔىطپي تۇراغٍىك ۋەزىَەتىە لبرىغبٔذا ثىسگە ٔۇرغۇْ 
ئەۋزەٌٍىىٍەرٔي ٍبرىتىپ ثەرگەچىە، خەٌمىّىس ھەرلبٔچە ئبجىس تۇرىۋاتمىٕي ثىٍەْ، 

دۈغّۀگە لبرغي لۇراٌٍىك وۈرەغٍەردە چبلّبق تېسٌىگىذە غەٌىجە لىٍىع 
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ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا، ئۇ دەۋرٌەردە خەٌمىّىسٔىڭ . پۇرضىتىٕي ٍبرىتبالٍتتي
ئىجتىّبئىٌ ضەۋىَىطي ئبزىرالال ئۈضتۈْ ثوٌطب ئىذى، ثەٌىي لۇراٌطىس پبضطىپ 

لبرغىٍىك وۆرضىتىع ئۇضۇٌي ثىٍۀّۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ 
ئەِّب . پۇرضىتىگە ئېرىػىع ئېھتىّبٌي ثبرِىذى، ثىر ٔېّە دېّەن تەش

خەٌمىّىسٔىڭ ئۇ دەۋرٌەردىىي ضەۋىَىطىذىٓ ۋە ئەوطىَەتچىً، ِۇتەئەضطىپ، 
ۋەھػي تبجبۋۇزچي خىتبٍالرغب لبرغي تۇرۇغمب ٔىطجەتەْ ئبٌغبٔذا، چبلّبق 

زوراۋأٍىك وۈچ ۋاضتىطىذا ئبزادٌىك ٍوٌىغب ئبغىبرە تېسٌىگىذە ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىپ 
 . ئبتٍىٕىػىٕىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك چبرە ھېطبپٍىٕىذىغبٍٔىغي ئېٕىك ئىذى

تبغمي -ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس ھۆوۈِىتىٕىڭ ش ش ش ر ۋە ئىچىي
ضۇٌھىچي وۈچٍەرٔىڭ داِىغب چۈغۈپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ تېٕچٍىك 

تبغمي -ثىٍەْ ِەضىٍە ھەي لىٍىع لبرارىغب وەٌگەْ وۈٍٔىرىذىىي ئىچىي
ۋەزىَەت، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك وۈرىػي ئۈچۈْ تېسٌىىتە ضەٌجىٌ تەضىر 

ثوٌۇپّۇ ِۇضتەٍِىىىچىٍىرى . وۆرضىتىذىغبْ ۋەزىَەتىە لبراپ ئۆزگەرِەوتە ئىذى
تەرەپتبرٌىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ ' تبغىۀت ئېمىّي'ثىٍەْ ٍبرىػىع ئۈٌگىطىٕي ٍبراتمبْ 

ئىٕمىالۋىّىسٔي تېسگىٕىگە وىرگۈزىۋېٍىػي، رەھجەرٌىرىّىس ئبرىطىذا رىئبٌٍىممب 
ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبْ ثىرخىً ئۈِىذۋارٌىمٕي غەوىٍٍۀذۈرۈپ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ 

ٍۀي، ئۇ . تەلذىرى ئۈچۈْ ثىر پبالوەت پوتىٕطَبٌي ثوٌۇپ ثىخالّٔبلتب ئىذى
ضىَبضىٌ 'دەۋىرٌەردە ۋەتىٕىّىسٔىڭ دۈچ وېٍىۋاتمبْ ِۇھىتي ئىٕتبٍىٓ پبٍذىطىس 

ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىٕىڭ : گە وىرىپ لېٍىۋاتبتتي' جۇغراپىَە ِۇھىتي
غبٌىپٍىرىذىٓ ثوٌغبْ ثېرىتبٔىَە ثىٍەْ ئب ق ظ، ئوتتۇرا ۋە جۀوثىٌ ئبضىَبدىىي 

ثىرلىطىُ تەضىر دائىرىطىٕي ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلىغب ئۆتىۈزۈپ ثېرىۋاتمبْ، گوِىٕذاڭ 
خىتبٍٍىرىّۇ وۈٔطبٍىٓ ئبجىسٌىػىپ، خىتبٍذىىي ھبوىّّۇتٍەلٍىغىٕي تەدرىجي 

خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىغب ثوغىتىپ ثېرىۋاتمبْ، ٔەتىجىذە، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئبضبضٍىك 
ئوتتۇرىطىذا لبپطىٍىپ لېٍىۋاتمبْ، جۀوپتىىي ' ووِّۇٔىسَ الگىرى'چېگراٌىرى 

پبٍذىٍىٕىع لىّّىتي ثوٌّىغبْ چېگراٌىرىّۇ ئەِذىال ِىٍٍىٌ ئبزادٌىغىٕي لوٌغب 
ثۇٔذاق ثىر . وەٌتۈرىۋاتمبْ ئبجىس دۆٌەتٍەرگە چىگراداظ ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبْ ئىذى

ِۇھىتتب، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئىجتىّبئىٌ تۈزۈِي ھەلىمەتۀّۇ خەٌمٕىڭ ھىّبٍىطىگە 
ئېرىػەٌّەٍذىغبْ ضوتطَبٌىسِذىٓ ثبغمب چىمىع ٍوٌي ٍوق دېگىذەن ثىر ئەھۋاٌذا 

ثۇٔذاق ثىر غبرائىتتب، ۋەتىٕىّىسٔىڭ تەلذىرى ئەڭ ِۇۋاپىك چىمىع ٍوٌي . ئىذى
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دېَىٍگىٕىذىّۇ تبغمي ِوڭغۇٌىَىٕىڭ تۇتمبْ ٍوٌىذىٓ ٔېرىطىغب ئۆتەٌىػي تەش 
تبغمي ِۇھىت ئبضتىذا، ۋەتىٕىّىسدىىي ِىٍٍىٌ -ثۇٔذاق ثىر ئىچىي. ئىذى

داھىٍَىرىّىسٔىڭ تۇتىذىغبْ ٍوٌىّۇ ِۇتٍەق تۈردە ئۆزئبرا پىىىر ثىرٌىىي ثىٍەْ 
ِۇضتەلىٍٍىمٕي ثىرىٕچي ئورۇٔغب لوٍۇپ ئورتبق ھەرىىەت لىٍىع ثوٌىػي وېرەن 

ئەپطۇضىي، ئۇ دەۋردىىي داھىٍَىرىّىسٔىڭ ِەپىورىطي ۋەتەْ تەغذىرىٕىڭ . ئىذى
. ئۈضتىگە چىمىۋاٌغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ثۇٔذاق ثىر ئۇٍۇغۇغمب ئىّىبٔىَەت ثەرِىذى

ٔىڭ ' ثۇخبرا ئېمىّي'خۇددى غۇٔىڭذەن، ثۇٔذاق ثىر ِۇھىتتب، والضطىه 
پبئبٌىَەتٍىرىّۇ تبرىخمب ئبٍٍىٕىپ، لىٍچىٍىه تبغمي ٍبردەَ ۋە ھىّبٍىگە ئېرىػىع 

 . پۇرضەتٍىرىگىّۇ ئىگە ئەِەش ئىذى
ثۇٔذاق ثىر ِۇھىت، ئەٍٕي ۋالتىذىىي جەڭگىۋارٌىممب ٍىتەوٍىَەٌەٍذىغبْ 

والضطىه دىٕىٌ ئەلىذىٍەرگە ئورۇْ لبٌذۇرِبً، ٍېڭىذىٓ ثىخٍىٕىۋاتمبْ 
خَبٌپەرەضت زاِبٔىۋى ئەلىذە وۈچٍىرىّىسٔي غەرة دېّۇگراتىَە ئەلىذىطي ثىٍەْ 

-ووِّۇٔىسَ ئەلىذىٍىرىذىٓ ئىجبرەت ٍبتالرٔىڭ ئىذىَىطىٕي لۇراي لىٍىپ ثىر
تېٕچٍىك ٍوٌي ثىٍەْ ۋەتەْ 'ثىرىگە تۈپتىٓ زىت ئىىىي ثبغتىٓ ئوتتۇرىغب چىمىپ 

 . ٍوٌىغب ضۆرەپ وېتىػىگە پۇرضەت ٍبرىتىپ ثەردى' تەلذىرىٕي ھەي لىٍىع
ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە ئىجتىّبئىٌ ِۇھىت ٍبرىتىع پۇرضىتىگە توٌۇق ئېرىػىپ 

ثوالٌّىغبْ ثۇ  ئىىىي زىت لۇتۇپٍۇق ئەلىذىٍەر، ئبضبضەْ چەتئەي تبجبۋۇزچي 
ٍېڭي ثىر ۋەزىَەتىە ِەججۇرى -وۈچٍىرىٕىڭ ھىّبٍىطي ئبضتىذا خەٌمىّىسٔي ٍەپ

ٔەتىجىذە، ثۇ ئەلىذە ئىگىٍىرىٕىڭ ِۀتىمىطىس . ضۆرەپ وىرىپ وەٌذى
ِۇرەضطەچىٍىه تۇِبٍٔىرى، زىَبٍٔىك ِەپىورىالر تەغۋىمبتي ئىچىذە خەٌمىّىس 

ۋەزىَەتٕىڭ تەلەززاضي ثوٌغبْ لۇراٌٍىك وۈچىە تبٍىٕىپ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
وۈرىػىٕي داۋاِالغتۇرۇظ ئورٔىغب، تەضٍىّچىٍىىٕىڭ ضىّۋوٌي ثوٌغبْ ِۇرەضطە 

 .لىٍىع پبتمىمىغب پېتىػمب ثبغٍىذى
خەتەرٔي ئەِذىال ھېص لىٍىۋاتمبْ رەھجەرٌىرىّىسٔىڭ -ثۇٔذاق خەۋپ

ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلي ثىٍەْ خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ ٍوغۇرۇْ تىً ثىرىىتۈرۈپ 
ثۇالپ وېتىٍىػي ۋە تېررورٌۇق ۋاضىتە لوٌٍۇٔۇپ ئۆٍرۇپىالْ پبرتٍىتىع ۋەلەضىذە 

ٍولۇتىٍىػي ٔەتىجىطىذە، لىً ئۈضتىذە تۇرىۋاتمبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
 . ...ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئەڭ ئبخىرلي ئۈِىذٌىرىٕىّۇ ٍوق لىٍىۋەتتي

خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىػي ئۀە 
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. غۇٔذاق زاِبٔىۋى تېررورچىٍىك ۋەزىَەت ٍبرىتىع ئبرلىٍىك ئىػمب ئبغۇرۇٌغبٔىذى
غۇٔىڭ ثىٍەْ، ِىٍٍىٌ ئىٕمىالپ ضېپىذىىي لبرا ٔىَەتچىٍەر، پۇرضەتپەرەضتٍەر، 

خىتبً . ئەِەٌپەرەضت، ئبثروٍپەرەضت ۋەتەْ خبئىٍٕىرىغب پۇرضەت ٍبرىتىٍذى
پۇچمبلالرغىچە ٍبِراپ وىرىػتە ئۀە غۇ خىتبً -تبجبۋۇزچىٍىرى ثبرٌىك ثۇٌۇڭ

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى . پەرەضتٍەر، ئبثروٍپەرەضتٍەر ۋاضتىطىذىٓ پبٍذىالٔذى
خەٌمىّىسٔي ئبٌذاظ ۋە ثبضتۇرۇغتىٓ ئىجبرەت ئىىىي ٍۈزٌىّىٍىه ۋاضتىالر ثىٍەْ 

خەٌك، ثۇ ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ . تېس ئبرىذىال ۋەتىٕىّىسٔي ئىگىٍەپ ثوٌذى
ضبتمۇٍٔىغي ٔەتىجىطىذە لبٍتىذىٓ لۇراٌٍىك وۈرەغىە ئبتٍىٕىع پۇرضەتٍىرىذىٓ 

ثبرغبٔطېرى ِەھرۇَ لېٍىپ، ھەِّە ئىػتب تېٕچٍىك ضۆثىتي ۋاضتىٍىرىذىٓ 
تېٕچٍىك ئۇضۇٌذا ِىٍٍەت 'ۋەتىٕىّىسدە . پبٍذىٍىٕىپ ِەضىٍە ھەي لىٍىػمب زورالٔذى

خىتبً ! ئىذى' ِېۋىطىٕي ثەرِەوتە'ثبضمۇچي رەضّي ' تەلذىرىٕي ھەي لىٍىع
ووِّۇٔىسَ ئىطتىالضىذىٓ ثۇٍبٔمي ٍېرىُ ئەضىرٌىه دەۋرىّىس، ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا 

ثۇ . ئۀە غۇ ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ ٍېتەوٍىػي ثىٍەْ ثوٌغىٍىٕىپ وەٌّەوتە
ۋەزىَەتتىٓ ٔبرازى ثوٌغبْ ثىرلىطىُ ثبتۇرٌىرىّىس دۈغّۀگە ئبغىبرە ئۇرۇظ ئېالْ 

-لىٍىع ٍوٌىغب ئبتٍىٕىپ، ئۈضتۈْ دۈغّەْ ِۇھىتي ئبضتىذا ھەرىىەتٕي ثبغالر
ثۇخىً . ثبغٍىّبش ئىٕتبٍىٓ پبجىئەٌىه ثبضتۇرۇغالرغب ئۇچۇراپ وەٌّەوتە

ٌىرىّىس، ' تېٕچٍىمپەرۋەر'ِەغٍوثىَەتٍىه لۇراٌٍىك لوزغۇالڭالرٔي ثبھبٔە لىٍىػمبْ 
وەضىىٓ جەڭٍەرٔي تۈپتىٓ ئىٕىبر لىٍىع تەرغىجبتىٕي وۈچەٍتىپ، خەٌمىّىسٔي ٍب 

 .غىىبٍەت لىالٌّبٍذىغبْ، ٍب جبْ پىذا لىالٌّبٍذىغبْ پبضطىپ ھبٌغب چەغەرِەوتە
ئەضٍىذە، ِۇوەِّەي ثوٌّىطىّۇ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس ِىٍٍىٌ 
ئبرِىَىطىذىٓ لبٌغبْ ثىرەر وورپۇش ئبرِىَىطي ثبر ۋالىتٍىرىذا، ِۇۋاپىك 

تبوتىىىالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبٍتىذىٓ ٍېڭي ئبزاد راٍؤالرٔي ثەرپب لىٍىع پۇرضىتي 
- ئەڭ ثوٌّىغبٔذا، ئبتّىع. تب ئبتّىػىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ثبغٍىرىغىچە ِەۋجۇت ئىذى

دەۋرٌىرىذە ِۇۋاپىك ' ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي'ٍەتّىػىٕچي ٍىٍالر، ثوٌۇپّۇ 
تبوتىىىالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ٍوغۇرۇْ پبرتىسأٍىك ھەرىىەتٍەرٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ 

ئەِّب ۋەتىٕىّىسدە ِەججۇرى ئېمىُ ثوٌۇپ . پۇرضەتٍىرىٕىّۇ ٍوق دېگىٍي ثوٌّبٍتتي
غبِىٍىٕىڭ تەضىرىذە، خەٌمىّىس ' تېٕچ ئۇضۇٌالردا پبئبٌىَەت لىٍىع'غەوىٍٍۀگەْ 

دۈغّۀگە لبرغي وەضىىٓ پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىع جەھەتتىىي 
ٍىتەوٍىٕىػٍەردىٓ ِەھرۇَ ثوٌۇپ لبٌغبچمب، ثۈگۈٔىىذىٓ وۆپ پبٍذىٍىك ٔۇرغۇْ 



 549 

ئەڭ ِۇھىّي، تب ضەوطۀىٕچي ٍىٍٍىرىٕىڭ . پۇرضەتٍەرٔي لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍذى
ثبغٍىرىغب وەٌگىچە ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئوِۇِىٌ ٔوپۇضي 

ثۈگۈٔىىطىذىٓ ٔەچچە ھەضطە ئبز ثوٌغىٕي ئۈچۈْ، ِۇۋاپىك ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەر 
تېٕچ 'ئبتبٌّىع . ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػتب ٍۀىال ٔۇرغۇْ پۇرضەتٍەرگە ئىگە ئىذى

 .تەرغىجبتٍىرى ثۇٔىڭغىّۇ ٍوي لوٍّىذى' ھەرىىەت
ضەوطۀىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ثبغٍىٕىػىذا، خەٌمىّىس پروگىراِّىطىس ثوٌطىّۇ 

دىٓ پبٍذىٍىٕىپ تۇرۇظ ' تېٕچ پبئبٌىَەت ئۇضۇٌي'ئۈزٌىگىذىٓ ھەرىىەتىە وېٍىپ، 
ئۈچۈْ لوزغىغبْ ئبغىبرە ٔبرازىٍىك ھەرىىەتٍەرگە ئبتٍىٕىع دوٌمۇٔي، چبرەن 

: ئەضىرٌىه ثۇرۇختۇرِب ثوٌۇپ ئۆتىەْ ۋەزىَەتىە خبتىّە ثېرىػىە ثبغٍىذى
ئبلطۇدىٓ ثبغالٔغبْ تبۋۇت وۆتۈرۈپ ٔبِبٍىع لىٍىع دوٌمۇٔي ضەوطۀىٕچي 
ئوْ "ٍىٍالرٔىڭ ثبغٍىرىغىچە پۈتۈْ ۋەتىٕىّىس دائىرىطىذە وېڭىَىپ، ئەڭ ئبخىرى 

دا ئەڭ ٍولۇرى پەٌٍىگە " ئىىىىٕچي دىىبثىر ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇغۇچىالر ٔبِبٍىػي
ثۇ ھەرىىەت، غەخطي ٔىَەت ئۈچۈْ ضۈٍىئىطتىّبي لىٍىٕغبٍٔىغي )ٍەتتي 

ثۇ . (لبٍتب تۈزەتىۈچىذىٓ_ . ھەلمىذىّۇ ثەزى غەپىٍەر ضېسىٍّەوتە
ھەرىىەتٍەرٔىڭ ھېچمبٍطىطي ئېٕىك ثىرەر ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّىگەْ ثوٌطىّۇ، 
خەٌمىّىس ئبرىطىذا ثىرِەزگىً تىٕجىپ لبٌغبْ ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه ئىطتىگىٕي 

لىسىً ئۈچۈٔچي روتب "ثۇ جەرٍبٔذا، . لبٍتىذىٓ جبٔالٔذۇرۇپ ثەرگەْ ثوٌذى
پەٍسىۋات ٍبغالر "، "ِىجىت ضىٍىڭ ھەرىىىتي- ئبخۇٔوپ"، "ھەرىىىتي
، ثوٌۇپّۇ خەٌمىّىسگە ئبالھىذە جبضبرەت "لبغىٍىك دىٕىٌ ھەرىىىتي"، "لوزغىٍىڭي

لبتبرىذىىي ٔىطپي ئبغىبرە لۇراٌٍىك " ثبرىٓ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك لوزغىٍىڭي"ثەرگەْ 
" وېٍىػىع ٍوٌي"لوزغۇالڭالر خەٌمىّىس ئبرىطىذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرىتب 

ثىٍەْ ِەضىٍە ھەي لىٍىػمب ثوٌّبٍذىغبْ ئەغەددى ِىٍٍىٌ دۈغّەْ ئېڭىٕي 
غۇٔىڭذەن ٍۀە، ثۇ تۈردىىي ٔىطجي ئبغىبرە . تىىٍىػىگە تۈرتىە ثوٌۇپ ثەردى

وەضىىٓ پبئبٌىَەتٍەر خەٌمىّىسگە ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي تېٕچ پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ 
ئبغىبرە لۇراٌٍىك پبئبٌىَەتٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىع ئىّىبٔىَىتىٕىڭ ٍولٍىغىٕىّۇ 

ٔەتىجىذە، تولطۀىٕچي ٍىٍالرٔىڭ وىرىػىذىٓ . وۆرضىتىپ ثەرِەوتە ئىذى
ثبغالپ خەٌك ئبرىطىذا پىالٔطىس، تەغىىٍطىس ثوٌطىّۇ ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە 

ٍبرىتىع پبئبٌىَەتٍىرىگە ئبتٍىٕىع ضىٕىغي وۆرۈٌۈغىە ثبغالپ، ۋەتىٕىّىسدە 
 !ٍېڭي ٍوٌىٕي ئېچىپ ثەردى-خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي وۈرەغٕىڭ ٍەپ
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ثۈگۈٔىي وۈٔذە، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرەظ ٍوٌىغب 
دەي ِۇغۇٔذاق خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي _ ئبتٍىٕىػٕىڭ تۇٔجي لەدىّي 

ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە ٍبرىتىع پبئبٌىَەتٍىرىذىٓ ئىع ثبغالغٕي تەلەززار 
 !لىٍّبلتب ئىذى

ئەِّب ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس ۋەتىٕىّىسدىىي دۈغّەْ وۈچٍىرىٕىڭ ثۈگۈٔىي 
ھبٌىتىٕي ئېتىراپ لىٍغۇضي وەٌّەً، ٍۀىال غۇ والضطىىالغمبْ ھەرىىەت 
غەوىٍٍىرىذىٓ ئۈِىذٌىٕىپ ثىرلبتبر تېٕچ ٔبِبٍىع ٍبوي ئبغىبرە دېگىذەن 

لۇراٌٍىك تولۇٔۇظ وۈرەغٍىرىٕي ھىّبٍە لىٍىع ضىٕىغىٕىّۇ داۋاِالغتۇرۇغمب 
ٔۆۋەتتىىي دۈغّەْ ۋەزىَىتىٕي ئېتىۋارغب ئبٌّبً ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثۇ . ئۇرۇّٔبلتب

تۈردىىي ئبغىبرە پبئبٌىَەتٍەرٔىڭ ئبچچىك ِەغٍوثىَىتىٕي وۆرگەْ ثىرلىطىُ 
دەپ لەھرىّبٍٔىك ثىٍەْ ئېٍىپ ثېرىٍغبْ -تېٕچٍىك تەرەپتبرٌىرىّىس، ھە

ثوٌۇپّۇ تۈروىَۀي ِەرگەز . وۈرەغٍىرىّىسٔي لبرىالپ وۆرضىتىػىە وىرىػتي
لىٍغبْ ِۇرەضطەچي وىػىٍىرىّىس ثۇ تۈردىىي خەٌك لوزغۇالڭٍىرىٕي پۈتۈٍٔەً 

ئىٕىبر لىٍىع تەرىپىذە تۇرۇپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ چەتئەٌٍەردىىي 
ٌىرىگە ئىّسا لوٍۇظ، " تېٕچٍىك وېٍىػىُ"دەپ -ۋاضتىٍىك گۇِبغتىٍىرى ثىٍەْ ھە

ئۆزٌىرىگە . الر ئېالْ لىٍىػمب وىرىػىپ وەتتي" ثىرٌەغّە ئبخجبرات"
دەپ ئبت لوٍۇغىۋاٌغبْ ثۇ تۈردىىي ئەرثبپٍىرىّىس، غەرلىٌ ' تېٕچٍىمپەرۋەر'

تۈروىطتبْ ۋە دۇَٔب ۋەزىَىتىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ لۇٌٍۇق دۇَٔب لبرىػي ثوٍىچە تەھٍىً 
تېٕچ ضىَبضىٌ تەٌەپ پبئبٌىَەتٍىرى ۋە تېٕچ دېپٍوِبتىَىٍىه غىىبٍەت "لىٍىػىپ، 

ثىر -پبئبٌىَەتٍىرى غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ ثىردىٓ
ثۇٔذاق تەرغىجبتالر ٍېرىُ . دەپ، خەٌمٕي لبٍّۇلتۇرۇغمب ئبتالٔذى" چىمىع ٍوٌي

ئەضىردىٓ ثېرى ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئىطتىجذاتٍىك ۋە غۇرۇرٌۇق جەضطۇر وىػىٍىرىّىسٔي 
 .ثىھۇدە زىٕذأالردا چىرىپ تۈگىػىگە ئبضبضىٌ ضەۋەپ ثوٌغبٔىذى

ثۇٔچە ِۇضتەھىەَ ئبضبش تىىٍىۋاٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغتب، ثىسٔىڭ ٔۇرغۇْ ئەرثبپٍىرىّىس 

ثۇ خەٌمٕىڭ وۈچىگە "ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ثۈگۈٔىي تبغمي لىَبپىتىگە لبراپال 
دەپ خۇالضە چىمىرىػىپ، " تبٍىٕىپ ثىرەر ٔەتىجىگە ئېرىػىع ِۇِىىٓ ئەِەش

ۋەتىٕىّىسٔي خەٌمئبرا وۈچٍىرىٕىڭ ٍبردىّىگە تبٍىٕىپ ئبزادٌىممب ئېرىػتۈرۈغٕي 
ثىر چىمىع ٍوٌي دېگەْ خبِخىَبٌالر ئىچىذە، خەٌمٕي تبغالپ غەرة -ثىردىٓ
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ثۇ تۈردىىي وىػىٍىرىّىس غەرلىٌ . دۇَٔبضي ئىچىگە چۆوۈپ وېتىػّەوتە
تۈروىطتبْ خەٌمىٕىڭ تبرىخىٕي ثىٍّەٍذىغبْ ٍبوي ئىٕىبر لىٍىذىغبْ وىػىٍەر 

ثوٌۇپ، ئۇالر ِبھىَەتتە خەٌمىّىسٔىڭ ئۆزىٕي ئۆزى لۇتمۇزۇظ ٍوٌىٕي 
تبپبالٍذىغبٍٔىمىغب ۋە ثۇٔىڭ ئۈچۈْ خەٌمىّىسٔىڭ جبضبرەتىە وىٍەٌەٍذىغبٍٔىمىغب 

ثبغمىالر "ثەٌىىُ ثۇ وىػىٍىرىّىس وەٌگۈضىذە . ئىػۀّەٍذىغبْ وىػىٍەردۇر
خەٌمىّىسٔي تبِبق ٍېَىػٕىّۇ " تەرىپىذىٓ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىممب ئېرىػتۈرۈٌگەْ

ۋېٍىىٍىرى ثىٍەْ خەٌمىّىس ئبغسىغب -ثىٍەٌّەٍذۇ دېَىػىپ، ٍبۋرۇپبٌىمالرٔىڭ لوغۇق
غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمىٕي ! تبِبق ضېٍىپ لوٍۇغىٕىّۇ تبِب لىٍىػطب وېرەن؟

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي ھەي لىٍغۇچ جەڭٍەرٔي لىالٌّبٍذۇ دەپ 
لبرىغۇچىالرٔي، غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىك دەپ لبراغمىّۇ ثوٌّبٍذىغبْ زاِبٔىۋى 

تۈرن ئۇرۇغىٕي -ثۇ دۇَٔبدا ھوْ. چەتئەي دەٌالٌٍىرى دەپال لبراغمب توغرا وېٍىذۇ
چېچىپ، جبھبٔػۇِۇي ئىّپىرىَىٍەرٔي لۇراٌىغبْ، ئىطالَ دۇَٔبضىٕي ٍىگىرِىٕچي 
ئەضىرگىچە ٍىتەوٍەپ، ئىطالَ دىٕىٕىڭ ِۇلىُ دۆٌەت تۈزۈِي غەوٍىذە تبرلىٍىع 

ھپىٍەر ۆۋە ِۇضتەھىەٍِىٕىػىٕي ثۈگۈٔىي ھبٌەتىە وەٌتۈرۈغٍەر ئۈچۈْ ثۈٍۈن ت
غبي تىتىرىتىپ ٔەچچە ِىڭ وىٍوِېترٌىك -لوغمبْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي غبي

ئېگىس ضېپىٍالرٔي ضولۇپ لوغذىٕىػمب ِەججورٌىَبٌىغبْ ثۈٍۈن ئىٕطبٔالرٔىڭ 
ثىۋاضتە ئەۋالدى ثوٌغبْ غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمالرٔىڭ تبرىخىٌ جبضبرىتي، ِىٍٍىٌ 

خەٌمىّىسٔىڭ ثۈگۈٔىي پبجىئەضي ٔەچچە ِىڭ ! غۇرۇرى ھەرگىسِۇ ٍوق ثوٌّبٍذۇ
خەٌمىّىس . ٍىٍٍىك تبرىخذىىي ئىٕتبٍىٓ وىچىه ئوڭۇغطىسٌىمتىٕال ئىجبرەت

ھېچمبچبْ چەتئەي وۈچٍىرىگە تبٍبّٔبً تۇرۇپّۇ، ٔوپۇضي ثۈگۈٔىىذىٓ ئؤالرچە 
ھەضطە ئبز ۋالىتٍىرىذىّۇ ئۆزىذىٓ ھەضطىٍەپ وۆپ ضبٔذىىي دۈغّەْ 

وۈچٍىرىذىٓ غەٌىجە لىٍىپ وېٍەٌىگەْ ۋە ثۈٔذىٓ وېَىّٕۇ چولۇَ غەٌىجە 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍېڭي زاِبٕٔىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك تبوتىىب ۋە ! لىالالٍذۇ

ضىتىراتىگىَىٍىرى ثىٍەْ ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىذىغبْ غوجب ٔىَبزٌىرى، غېٕي 
 !وەٌطىال وۇپبٍە" ثۆرىٍىرىٕىڭ ھۇۋالٍذىغبْ ۋالتي"ثبتۇرٌىرىغب ئوخػبٍذىغبْ 

 غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي ثۈگۈٔىي دۈغّەْ ۋەزىَىتىگە ئبضبضەْ ئەڭ 
ِۇۋاپىك، ئەڭ وۈچٍۈن، ئەڭ ثىخەتەر، ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن، ئەڭ ئبضبْ ۋە ئەڭ ئەرزاْ 

چبرىالرٔي ئبضبش لىٍغبْ ٍېڭىچە تبوتىىىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ جەڭگە -ئۇضۇي
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ثۇٔذاق ! ئبتٍىٕىذىغبٔال ثوٌىذىىەْ، دۈغّىٕىٕي ٍەڭّەً لوٍّبٍذۇ
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ثىر ھەرىىەت ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە پبراوۀذىچىٍىه تۇغذۇرۇغال ثوٌىذۇوي، 
ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب پبئبٌىَەتٍەرٔىڭ ھەِّىطي دۈغّۀگە ئەِىٍىٌ تەضىر 

خۇددى غۇٔىڭذەن، خەٌمىّىس ثۇ ئىػمب دەرھبي ئبتالّٔبٍذىىەْ، . وۆرضىتەٌّەٍذۇ
ۋالىتٕىڭ ئۆتىػىگە ئەگىػىپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە تېخىّۇ 

وۆپىَىپ ۋە وۈچٍىٕىپ وېتىپ، ھەرلبٔذاق ثىر لبرغىٍىك وۆرضىتىع 
ۋاھبٌۀىي، ثۈگۈٔىي غەرلىٌ تۈروىطتبْ . ئىّىبٔىَىتىٕىّۇ لوٍّبضٍىغي ِۇلەررەر

تەڭذاغطىس ھەرثىٌ ۋە ئىمتىطبدى وۈچىە ئىگە "خەٌمي ئبٌذىذىىي دۈغّەْ 
ٍۀە وېٍىپ . ٍبوي غۇٔىڭغب ئوخػبپ وېتىذىغبْ دۈغّۀٍەردىٓ ئەِەش" ئبِېرىىب

ثۈگۈْ خەٌمىّىس خىتبٍالرغب ٔەچچە ِىڭ وىٍوِېتىرٌىك ضېپىً ضولتۇرۇغٕي ٍبوي 
رىّالرغىچە ئىطتىال لىٍىػٕي، ۋە ٍبوي پۈتىۈي ئىطالَ دۇَٔبضىٕي -غەرپتە ۋىېٕب

لوٌىذا تۇتۇپ تۇرىذىغبْ خەٌىپىٍىه لۇرۇپ چىمىػٕي ئۆزىگە ۋەزىپە لىٍىع 
-خەٌمىّىسٔىڭ ٔۆۋەتتىىي ۋەزىپىطي ئۆز تۇپرالٍىرىذىىي ثەظ. ٔىَىتىذىّۇ ئەِەش

تۆوۈش لوغالپ چىمىرىػتىٕال -ئوْ ِىٍَوْ خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕي خىتبٍغب تەي
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىسگە تبرىختىىي ئبتىٍال، ئوغۇزخبْ، ثۇغراخبٔالردەن . ئىجبرەت

ثىسگە ثۈگۈْ . جبھبٔػۇِۇي ثۈٍۈن ئىطتىالچي داھىَالر ثوٌۇغي غەرت ئەِەش
زاِبٔىّىسغب الٍىك ضبدىر پبٌۋاْ، تۆِۈر خەٌپە، غوجب ٔىَبز ھبجي، غېٕي ثبتۇرالردەن 

ثۈگۈٔىي . پبٌۋأالر، ثبتۇرالر، لەھرىّبٔالر، ٍوٌجبغچىالرٔىڭ ثوٌىػىال ٍېتەرٌىه
دەۋرىّىسگە خبش تبوتىىب ۋە ضىتراتىگىَەٌەرٔي تۈزۈپ خەٌمىّىسٔي غەٌىجىگە 

لۇِبٔذأٍىرىّىس ئەِەٌىٌ وۈرەظ جەرٍبٔىذا چولۇَ -ٍىتەوٍەپ ِبڭبالٍذىغبْ داھىٌ
 !ٍېتىػىپ چىمىذۇ

ثىس ثۈگۈْ ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىّەْ دەٍذىىۀّىس، ثىسٔىڭ ثبرٌىك تەغىىالت ۋە 

پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ثبرٌىك پبئبٌىَەتٍىرى، پۈتۈْ چبرىالردىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕىپ 
ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضۇٔئىٌ وۆپىَىػىگە چەوٍىّە 
پەٍذا لىٍىع، غۇ ئبضبضتب ۋەتىٕىّىسدىىي دۈغّەْ وۈچٍىرىٕي ئىّىبْ ثبر ئەڭ 
تۈۋەْ ضبٔذا چەوٍەپ تۇتۇپ، وەٌگۈضىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئبزاٍتىع ۋە 

توٌۇق لوغالپ چىمىرىػمب ھۇي ھبزىرالغٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ئۆزىّىسٔي 
پروگىراِّىٍىػىّىس، ثۇ ۋەزىپە ئبضبضىذا ھەرىىەت پىالٔي تۈزۈپ چىمىػىّىس، ثۇ 

ِبٔب ثۇ، ثۈگۈٔىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . پىالْ ثوٍىچە پبئبٌىَەت لىٍىػىّىس غەرت
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ِبٔب ثۇ،  ثىسٔىڭ ثۈگۈٔىي وۈٔذىىي ِىٍٍىٌ . ھەرىىەتىّىسٔىڭ تۈپىي پىرىٕطىپي
 !ثىر ئۆٌچىّي- ِۇضتەلىٍٍىك، ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىردىٓ

 

  دۈضَەّْىڭ بۈگۈّني ئبجىس ّوقتىيىرى2.2§
ثىسٔىڭ ئۆتىەْ ٍېرىُ ئەضىرٌىه تبرىخىّىس ھەلىمەتۀّۇ ثىر چېىىٕىع، 

ثىس ئۇ دەۋىرٌەردە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي . ئوڭۇغطىسٌىك تبرىخي ئىذى
تۇٍۇق ٍوٌالرغب ثبغالپ ِبڭىذىغبْ پۈتۈٍٔەً خبتب تبوتىىب ۋە خبتب ضىتراتىگىَەٌەر 

ثىس ئۇ ٍىٍالردا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىپ وەٌگۀىذۇق
ٔوپۇش ئۈضتۈٍٔۈگي ٍبرىتىۋېٍىپ ۋەتىٕىّىسٔي ٍۇتىۋېٍىع پىالٔىغب ئىسچىً ضەي 

ثىس دۈغّۀگە لبرغي جەڭگە ئبتٍىٕىػتب ئەڭ ِۇۋاپىك . لبراپ وەٌگۀىذۇق
چبرىالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ دۈغّۀٕىڭ ئبزىَىػىٕي ئىٍگىرى ضۈرىذىغبْ ئەڭ ئبجىس 

ٔولتىٍىرىٕي تېپىپ ئىسچىً زەرثە ثېرىػتىٓ ئىجبرەت ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ پبرتىسأٍىك 
ھەرىىەتٍىرى ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىع ئورٔىغب، دۈغّەْ ثىٍەْ تېٕچ غەوىٍذە 

ضىَبضىٌ تىروىػىع ٍبوي ئبغىبرە تېٕچ لبرغىٍىك وۆرضىتىػتىٓ ئىجبرەت خبتب 
ثىر ھەي لىٍىع چبرىطي دەپ -ٍوي ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىػٕي ثىردىٓ

 .ھېطبپٍىذۇق
غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچي 
ھېطبپٍىٕىذىغبْ دۈغّۀٕىڭ ضۇٔئي ٍوٌالردا وۆپىَىػىٕي چەوٍەظ ھەرىىىتىّىس 
پۈتۈٍٔەً ئۆز وۈچىّىسگە تبٍىٕىپ ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ، لوٌىّىسدىٓ وېٍىذىغبْ، 
ئۆٔۈِي ٍولۇرى، خەتىرى تۈۋەْ، تېس تەضىر وۆرضىتەٌەٍذىغبْ، ئبضبْ، ئەرزاْ ۋە 

غۇٔىڭذەن ٍۀە ثىس . تەدثىرٌەرگە تبٍىٕىذىغبْ ھەرىىەتتۇر-ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ چبرە
ثۇ ثبضمۇچتب خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ئبغىبرە تىروىػىع ۋەزىَىتي ٍبرىتىػٕي 

ثۇ ثبضمۇچتب دۈغّۀٕىڭ ضۇٔئي وۆپىَىع . ھەرگىسِۇ ِەخطەت لىالٌّبٍّىس
ٍوٌٍىرىغب ثىۋاضتە ٍبوي ھەرخىً ۋاضتىٍىك چەوٍىّە ٍبرىتىع ۋەزىَىتىٕي پەٍذا 

_ لىٍىع ئبرلىٍىك، وەٌگۈضىذىىي لۇراٌٍىك پبرتىسأٍىك ھەرىىەت ثبضمۇچىّىس 
ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تەدرىجي ئبزاٍتىػٕي ِەلطەت لىٍىذىغبْ 

ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ لەھرىّبْ جەڭچي ٍېتىػتۈرۈظ ۋە 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لىطّەْ ٔوپۇضي ئبزىَىپ ثبرىذىغبْ پبٍذىٍىك ۋەزىَەت 
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ۋەزىَەت ٍىّىرىٍّەش . ٍبرىتىۋېٍىػٕي ئبضبضي ِەلطەت لىٍىػىّىس وېرەن
پبرتىسأٍىك ھەرىىەتٍەرٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب ثوٌىذىغبْ ئىىىىٕچي ثبضمۇچٕي 

تەلەززار لىٍغبْ وۈٍٔەردە، دۈغّۀٕىڭ ثىخوت لبٌغبْ لۇراٌٍىك تبرلبق وۈچٍىرىگە 
تۇٍۇلطىس زەرثە ثېرىپ لېچىپ وېتىع لبتبرىذىىي پبراوۀذە ضېٍىع 

ھەرىىەتٍىرىٕي وەڭ لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب وىرىػىپ، ٔىطپي ِۇلىُ پبرتىسأٍىك 
راٍؤالر ۋە لىطّەْ تۇراغٍىك ئبزاد راٍؤالرٔي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە تىرىػىػىّىس 

ثۇٔذاق ٔىطپي ئبزاد راٍؤالرٔي ئىّىبْ لەدەر ِۇۋاپىك لوغٕب ئەٌٍەر . ِۇِىىٓ
لىطىّالرٔي لۇرۇپ -چېگراٌىرىغىچە وېڭەٍتىپ، ٔىطپي ِۇٔتىسىُ لۇراٌٍىك ئەتىرەت

ثۇ ثبضمۇچٕىڭ . چىمىع غبرائىتىٕي ٍبرىتىػمب تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىّىس ِۇِىىٓ
ئبخىرى، ِۇلەررەر تۈردە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئۈچىٕچي 
ثىس غۇ . ثبضمۇچي ثوٌغبْ ٔىطپي ِۇٔتىسىُ ئۇرۇظ ھبٌىتي ۋەزىَىتىگە ئېٍىپ ثبرىذۇ

ثىرىذىٓ ئبالھىذە پەرلٍىٕىپ -چبغالردىال ثىسگە لوغٕب ثوٌغبْ ئؤغب ٍېمىٓ ثىر
تۇرىذىغبْ لوغٕىٍىرىّىسدىٓ ھەرخىً ِۇددا ٍبوي ھەرخىً غەوىٍٍەردە ِبددى ۋە 

ئۀە غۇ چبغذا، دېپٍوِبتىه پبئبٌىَەتٍەر . ِۀىۋى ٍبردەِگە ئېھتىَبجىّىس تۇغۇٌىذۇ
ئۇٔىڭذىٓ ثۇرۇٔمي ثبضمۇچالردا، . ھەلىمي ئەھّىَىتىٕي وۆرضىتەٌىػي ِۇِىىٓ

ثىسٔىڭ ثبرٌىك تبغمي پبئبٌىَەت ٍبوي ثبرٌىك لوغۇِچە ۋەتۀپەرۋەرٌىه 
پبئبٌىَەتٍىرىّىس پەلەتال ثىرىٕچي ۋە ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ھەرىىەتٍىرىّىس ئۈچۈْ ثىۋاضتە ٍبردىّي تېگىذىغبْ پبئبٌىَەت تۈرٌىرىٕي ئۆزىٕىڭ 
 . ِۇدداضي لىٍىػي الزىُ

ثۇٔذاق دېَىع ثىٍەْ ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔي 
ثىس ثۇ ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔي . ئۇٔچىٍىه ئبضبْ دەپ لبرىّبضٍىغىّىس وېرەن

ثبغالظ وۈٍٔىرىّىسدە، ٍىٍىغب ٍېرىُ ِىٍَؤذىٓ ضۇٔئىٌ وۆپىَىپ وېتىۋاتمبْ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ وۆپىَىع ٍوٌٍىرىٕي ۋاضتىٍىك ٍوٌالر ثىٍەْ توضبظ 
ھەرىىىتىّىسٔي ِىٍَوْ وىػىٍىه لۇراٌٍىك خىتبً تبجبۋۇزچي لوغۇٍٔىرىذىٓ 

ثۇٔىڭ . ئۆزىّىسٔي داٌذىغب ئبٌغبْ ھبٌذا ئىسچىً لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب ِەججورِىس
ئۈچۈْ ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ تۈرٌەردىىي ۋەھىّە ٍبرىتىع پبئبٌىَەتٍىرىذىٓ توٌۇق 

ٍۀي، ثۇ ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔي ھەرلبٔذاق ثىر . پبٍذىٍىٕىػمب توغرا وەٌّەوتە
تبغمي ٍبردەِٕي ئۈِىذ لىٍّىغبْ ئبضبضتب، ھەتتب خەٌمىّىسدىّٕۇ ثىرەر ٍبردەَ تەٌەپ 

لىٍىع پۇرضىتي ثوٌّىغبْ ھبٌذا لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب ِەججۇر ثوٌىذىغبٍٔىغىّىس 
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ئۈچۈْ، ئىّىبٔمەدەر ئبددى، ئەرزاْ ۋە ھەِّىال ٍەردە تبپمىٍي ثوٌىذىغبْ 
ٔەرضىٍەرٔي لۇراي لىٍىپ لبٔبت ٍبٍذۇرۇغٕي جىذدى ئوٍٍىٕىػىّىسغب توغرا 

ثۇٔذاق ئبددى لۇراٌالر، دۈغّۀٕىڭ ھەرلبٔذاق ثىر لۇراٌٍىك وۈچىگە . وەٌّەوتە
زەرثە ثېرىػتە ئېغىر لىَىٕچىٍىمالرٔي تۇغذۇرۇپ ثېرىذىغبٍٔىغي ِۇلەررەر ثوٌغبچمب، 

ثىسٔىڭ زەرثە ثېرىذىغبْ ئوثىىتىپٍىرىّىسِۇ ئىٕتبٍىٓ ئبجىس، ئىٕتبٍىٓ ثىخبراِبْ، 
داڭٍىك ٍبوي ثىچبرە لبتبرىذىىي وۈچٍۈن ۋەھىّىٍىه تەضىرٌەرٔي پەٍذا 

لىالالٍذىغبْ، ئبضبْ زەرثە ثەرگىٍي ثوٌىذىغبْ دۈغّەْ وۈچٍىرى ثوٌىػي، ثۇٔذاق 
ھەرىىەتٍەرٔي پەٍذا لىٍىذىغبْ پىذائىٍىرىّىسِۇ ھەرۋالىت ۋەلە پەٍذا لىٍىع 
غبرائىتىگە ئىگە لىٍچە گۇِبْ پەٍذا لىٍّبٍذىغبْ دۈغّەْ ئىچىذە تۇرىۋاتمبْ 

پەٍذا لىٍىذىغبْ ھەرىىەتٍىرىّىسِۇ . وىػىٍەردىٓ تەغىىً تېپىػي غەرت
ئىٕتبٍىٓ ئېچىٕىػٍىك ۋەھىّىٍەرٔي ٍبرىتبالٍذىغبْ ھەرىىەت غەوىٍٍىرىذىٓ 

ثوٌىػي الزىّىي، خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرى ثۇ ھەرىىەتٍىرىّىسدىٓ 
 .ئۈروۈپ لېچىػٕي وەٌتۈرۈپ چىمىراالٍذىغبْ ثوٌطۇْ

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس لەتئىٌ تۈردە 
دۈغّەْ زىچ جبٍالغمبْ ٍەرٌەردە، دۈغّەْ ئەڭ ثىخبراِبْ ٍۈرىذىغبْ ٍەرٌەردە، 

ثۇ . لۇراٌٍىك لوغذىٕىػي ثوٌّىغبْ ئبجىس دۈغّەْ ٔىػبٔغب ئېٍىٕىػي الزىُ
دېگۀٍىه، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەھػي جبٌالت ئبئىٍە تەۋەٌىرىٕي، ئۇالرٔىڭ 

تۇغمبٍٔىرىٕي، ٍېمىٓ وىػىٍىرىٕي، ضۆٍگەْ ئبدەَ ۋە ٔەرضىٍىرىٕي، ھەددىٕي -ئۇرۇغ
چبپبرِۀٍىرىٕي زەرثە -ثىٍّەً لبٌغبْ ئۇغػبق تبجبۋۇزچي ِەِۇرىٌ وبدىر

ثۇ جەرٍبٔذا . ثېرىذىغبْ ئوثىىتىپ لىٍىپ تبٌٍىۋېٍىع دېگۀٍىه ثوٌىذۇ
ۋەتىٕىّىسٔي ِۇضتەٍِىىە لىٍىع ۋە ثېطىۋېٍىػتب، خەٌمىّىسٔي ثوزەن لىٍىػتب، 

ثبضتۇرۇغتب، تۆھّەت لىٍىپ تۇتۇپ ثېرىػتە، ٔبزارەت لىٍىػتب، ٍەرٌىىٍەرٔي 
ٍەوٍەپ ئۆز خىتبٍٍىرىٕي غەھەر ٔوپۇضىغب ۋە ئىػمب ئورۇٔالغتۇرۇغمىال ثېرىٍىپ 

وېتىػٍەردە ئبالھىذە ئبوتىپ روي ئوٍٕىغبٔالر ِەٍٍي لېرىپ دەَ ئېٍىػمب چىمىۋاٌغبْ 
ٍبوي داۋاٌىٕىۋاتمبْ ثوٌۇغىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ئۇالر ۋە ئۇالرٔىڭّۇ ثبرٌىك ٍېمىٍٕىرى 

ثىس ثۇ ثبضمۇچتب . زەرثە ثېرىٍىذىغبْ ٔبِساتالر لبتبرىذىٓ ئورۇْ ئېٍىػي وېرەن
ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وەٌگەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئۆٌتۈرۈظ ٍبوي 

ثۇرۇٔمي جىٕبٍەتٍىرى ئۈچۈْ لبٍٔىك لىطبش ئېٍىػٕي ئۆزىّىسگە ۋەزىپە 
. ئەضٍىذىال ثۇٔذاق ۋەزىپىٕي ئورۇٔذاظ پۇرضىتىگىّۇ ئىگە ئەِەضّىس. لىالٌّبٍّىس
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ثىس پەلەت ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 
لورلۇتۇپ وەٌتۈرِەضٍىه، ۋەتىٕىّىسدىىي تبجبۋۇزچي خىتبٍالرٔي لورلۇتۇپ 

غۇٔذاق ئىىەْ، لبٍطي . دۆٌىتىگە لبچۇرۇظ ئۈچۈٔال ۋەھىّە پەٍذا لىٍىػىّىس الزىُ
خىً دۈغّۀگە زەرثە ثەرگىٕىّىسدە دۈغّۀٕي ئەڭ ثەن لورلبتمىٍي 

ثوٌىذىغبٍٔىمي، ئەڭ وۆپ لورلۇتۇپ لبچۇرغىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىغب لبراپ زەرثە ثېرىع 
ئەگەر زەرثە ثېرىٍىذىغبٔغب ئبۋاي تبٌٍىۋېٍىٕغبْ . ئوثىىتىۋىٕي تبٌٍىػىّىس الزىُ

دۈغّۀگە لبرىغبٔذا ٍۀە ثىر دۈغّۀٕىڭ زەرثىگە ئۇچۇرىػي تېخىّۇ وۆپ خىتبً 
تبجبۋۇزچىطىٕي لبچۇراالٍذىغبْ ٍبوي تېخىّۇ ثىخەتەر زەرثە ثەرگىٍي 

. ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ِۆٌچەرٌىطەن، ئۇ ھبٌذا وېَىٕىىطىٕي تبٌٍىۋېٍىػىّىس الزىُ
. دۈغّۀگە زەرثە ثېرىػتە ٔولۇي لبْ تۆوۈغٕىال ِەخطەت لىٍّبضٍىغىّىس الزىُ

ِۈٌىىگە زىَبْ -ئەگەر دۈغّۀٕي لبچۇرۇظ روٌىال ثوٌىذىىەْ، ئۇالرٔىڭ ِبي
 . ضبٌطبلّۇ ِەخطەتىە ٍەتىەْ ثوٌىّىس

ثۇ . ثىس غۇٔي ٍۀە ثىر لېتىُ تەوىتٍەٍّىسوي، ثۇ ۋەتەْ ثىسٔىڭ ۋەتەْ
ۋەتۀگە ھەرلبٔذاق ثبھبٔىالر ثىٍەْ وەٌگەْ خىتبٍالرٔىڭ ھەِّىطي تبجبۋۇزچي، 

غۇ ضەۋەپتىٓ، ثۇ تبجبۋۇزچىالرٔىڭ خەٌمىّىسگە، . ِىٍٍىٌ دۈغّىٕىّىسدۇر
ۋەتىٕىّىسگە وەٌتۈرگەْ زىَىٕىٕي ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس، ئبوتىپ ٍبوي ِەججۇرى 

ثۇ تبجبۋۇزچىالرٔىڭ لىٍغبْ . پەٍذا لىٍىۋاتىذۇ دەٍذىغبْ ِەضىٍە ِەۋجۇت ئەِەش
ھەرثىر ئىػي، ۋەتىٕىّىسدە ثبضمبْ ھەرثىر لەدىّي ۋەتىٕىّىسٔي ٍۇتىۋېٍىع، 

ئۇالرٔي ھەرلبٔذاق ثبھبٔىالر ثىٍەْ ھىّبٍە . خەٌمىّىسٔي ٍولۇتۇظ ئۈچۈٔذۇر
لىٍىذىغبْ، ئېچ ئبغرىتىذىغبٔالرٔىڭ ھەِّىطي ۋەتەْ ئېڭي ثوٌّىغبْ لۇٌالر ٍبوي 

 . ۋەتەْ خبئىٍٕىرىذۇر
ثۇ ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس ِۇتٍەق تۈردە ئىسچىٍٍىمىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىٕىػي 

ئۀە غۇ چبغذىال، ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ۋەتەْ لۇتمۇزۇظ . الزىُ
ئىسچىٍٍىك، لوٌغب چۈغۈپ . ھەرىىىتىّىس ئبخىرلي ِەخطىذىگە ٍېتەٌەٍذۇ

ئبضبْ تۇتۇٌۇپ لبٌّبضٍىك . لېٍىػتىٓ ضبلٍىٕىػىّىسٔي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىذۇ
ئۈچۈْ لەتئىٌ تۈردە دۈغّۀٕىڭ ئەڭ ثىخوت ۋە ئەڭ ئبجىس ٔولتىطىغب ئەڭ 

 .ِەخپي غەوىٍٍەر ثىٍەْ زەرثە ثېرىػىّىسٔي تەٌەپ لىٍىذۇ
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  ھەرىنەت پەٍدا قىيغۇچي مۈچيىرىَىس2.3§
ثىس ٍۇلىرىذا وۆرضىتىپ ئۆتىىٕىّىسدەن، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب زەرثە 

ثېرىػٕىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك غبرائىتىغب ئىگە ثوٌغبْ وىػىٍىرىّىس، دۈغّەْ ثىٍەْ 
-ثىرگە ئىػٍەۋاتمبْ ِىٍٍىٌ لورچبق ِەِۇرىٌ خبدىّالر، لورچبق ئىػچي

خىسِەتچىٍەر، ِىٍٍىٌ غەھەر ئبھبٌىٍىرىذىٓ تەغىىً تبپىذىغبٍٔىغىٕي وۆرۈپ 
ھبٌجۇوي، ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي . ئبالالٍّىس

ثبضمۇچىٕي ئىػمب ئبغۇراالٍذىغبْ ثۇ غەھەر ئىچي وۈچٍىرىّىس تېٕچٍىمپەرەضتٍىه 
ئەلىذىٍىرىٕىڭ تەضىرىذە، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىٕي پەٍذا لىٍىذىغبْ 

ئبوتىپ وۈچٍەر لبتبرىذا ئەِەش، ثەٌىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثبظ ئېگىع، 
ئۇالرغب لۇٌٍۇق لىٍىع، ئۇالرٔىڭ تبپػۇرغبْ ۋەزىپىٍىرىٕي ضبدالەتّۀٍىه ثىٍەْ 

ثۇ وىػىٍىرىّىس دۈغّىٕىگە، . ئىجرا لىٍىع ِەٍذأىذا تۇرۇپ وەٌّەوتە
ۋەتىٕىّىسدىىي تبجبۋۇزچي وۈچٍەرگە ِەٍٍي ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس خىسِەت لىٍغبْ 
ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِۇٔمەرز ثوٌىػىغب ھېچمبچبْ وۆرۈٔەرٌىه 

ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثۇ وۈچٍىرىّىس . توضبٌغۇ ٍبرىتىع ھەرىىىتىذە ثوٌۇپ ثبلّىذى
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي لىّّىتي ثبر ثىرەر ھەرىىەت پەٍذا لىٍىع تەرىپىذە 

ثۈگۈْ ئۇالرٔىڭ ۋەتىٕي ئۈچۈْ خىسِەت وۆرضىتىذىغبْ . ثوٌۇپ ثبلّىذى
ئۀذى ثۇ وىػىٍىرىّىس ئۆتىۀگە ضبالۋات دەپ، ثۇ . ئبخىرلي پۇرضىتي وەٌذى

 . غەرەپٍىه ۋىجذأي ۋەزىپىطىٕي ئۈضتىٍىرىگە ئېٍىػي الزىُ
ئەِّب غۇٔىّۇ ئېتىراپ لىٍىػىّىس الزىّىي، ثىس ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ 

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەت ثبضمۇچىٕي ٍولۇرى پەٌٍىگە وۆتۈرۈغتە پۈتۈٍٔەً 
. ثۈگۈٔىي لورچبق ئورۇٔذا تۇرىۋاتمبْ غەھەر خەٌمىّىسگە تبٍىٕىػمب ِەججورِىس

ٌىك ھبٌىتىذىٓ لۇتۇٌۇغٕىڭ " لورچبق"ثىسٔىڭ ثۇ غەھەر خەٌمىّىسِۇ ئۆزٌىرىٕىڭ 
ثۇ ھەرىىەتىە ثىۋاضتە لبتٕىػىپ ۋەھىّىٍىه زەرثىٍەرٔي _ ثىر ٍوٌي -ثىردىٓ

لىػاللالردىىي لېرىٕذاغٍىرىّىسدا -ثىسٔىڭ ثىپبٍبْ ٍېسا. ٍبرىتىػمب وۈچ چىمىرىػتۇر
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق دەۋرىگە 

لەدەَ لوٍغىٕىذىال ئبٔذىٓ ھەلىمي روٌىٕي جبرى لىٍذۇرۇظ پۇرضىتي 
لىػاللٍىرىّىسدىىي لېرىٕذاغٍىرىّىس -غۇڭب، ثىسٔىڭ ٍېسا. غەوىٍٍۀگەْ ثوٌىذۇ

غەھەر خەٌمىٕىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت دوٌمۇٔي ٍبرىتىػىغب ۋاضتىٍىك 
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ٍۈٌەوتە ثوٌىػي ثىٍەْ ثىرگە، ئبضبضٍىغي -غەوىٍٍەر ثىٍەْ ٍېمىٕذىٓ ٍبر
ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت دوٌمۇٔي ئۈچۈْ ئۆزٌىرىٕي ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ 

لىػالق خەٌمىّىسٔي ثىھۇدە چىمىّذار -ئەِّب ٍېسا. غەوىٍذە تەٍَبرٌىػي الزىُ
لىٍّبضٍىك ئبٌذىٕمي غەرتي ئبضتىذا، ثبغمىچە ئەِەٌىٌ پبئبٌىَەتٍەرٔي پەٍذا 

ثوٌّبضٍىغي ھەلمىذە -لىٍىػمب جەٌىپ لىٍىػٕىڭ ئۆزگىچە ٍوٌٍىرىٕىڭ ثوٌۇظ
ثۈگۈٔگىچە وۆرۈٌگەْ . ٍۀىال ئەضتبٍىذىٍٍىك ثىٍەْ ئىسدىٕىپ وۆرۈغىّىس ِۇِىىٓ

- وۆپ ضبٔذىىي داغذۇغىٍىك ھەرىىەتٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ئبضبضەْ ٍېسا
. لىػاللٍىرىّىسدىىي لېرىٕذاغٍىرىّىسٔىڭ ھەرىىىتىٕي ئبضبش لىٍىپ وەٌگۀىذى

روغۀىي، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ تۇٔجي ثبضمۇچي ئۈچۈْ ِىٍٍىٌ 
غەھەر ئبھبٌىّىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ لبتٕىػىػي ثوٌّبً تۇرۇپ، وۆرۈٔەرٌىه ٔەتىجىگە 

 .ئېرىػىع ئىّىبٔىغب ئىگە ئەِەضّىس
-ثىسٔىڭ غەھەرٌىرىّىسدىىي لورچبق ِەِۇرىٌ خبدىٍّىرىّىس، ئىػچي

ئىگىٍىه -وبضىپٍىرىّىس، تىجبرەتچي-خىسِەتچىٍىرىّىس، ئىػطىسٌىرىّىس، ِەدىىبر
توٌۇق -تىىٍىگەْ وىػىٍىرىّىس، زىَبٌىٌ، تېخٕىه، ئېٕجىٕېر، ئولۇتمۇچي

ئوتتۇراِەوتەپ ۋە ئۇٔىڭذىٓ ٍولۇرى دەرىجىٍىه ِەوتەپٍەرٔىڭ ٍولۇرى ٍىٍٍىك 
ئولۇغۇچىٍىرى، ھەتتب ٍوٌذىٓ ئېسىۋاتمبْ ٍبغٍىرىّىسِۇ پۇرضەت تبپبٌىطب ئەڭ 

ٍوغۇرۇْ غەوىٍٍەردىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك خۇضۇضي ھەرىىەتٍىرىگە 
ئبتٍىٕىػي ٍبوي ئەڭ ثىخەتەر غەوىٍٍەردە تەغىىٍٍۀگەْ زۀجىرضىّبْ 

تەغىىالتالرغب ئۇٍۇغۇپ، پۇرضەت تبپبٌىطب ٍوغۇرۇْ ھەِىبرٌىك ئبضبضىذىىي زەرثە 
ھەرىىەتٍىرى ِۇتٍەق تۈردە . ثېرىع ھەرىىەتٍىرى ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػي وېرەن

ۋەھىّىٍىه ثوٌىػىٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىػي ۋە پبظ ثوٌۇپ لبٌّبضٍىممب توٌۇق 
ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەر ئبددى لۇراٌالر ثىٍەْ ئبضبْ زەرثە . وبپبٌەتٍىه لىٍىػي الزىُ

غۇٔىڭذەن ھەرىىەتٍەر ثىر . ثەرگىٍي ثوٌىذىغبْ ئوثىىتىپالرغب لبرىتىٍىػي الزىُ
غەھەر ٍبوي غۇ غەھەر راٍؤىذا ئىسچىً داۋاٍِىػىپ تۇرۇغىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىػمب 

ثۇٔذاق ھەرىىەت پەٍذا لىٍىػٕي وۆڭٍىگە . تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػي الزىُ
ئبٌذىغب ٍبٌغۇز ھەرىىەت  زۆپۈوىەْ وىػىٍىرىّىس ِەٍٍي تەغىىٍٍىه ٍبوي ئ

لىٍىػمب ئبتالٔغبٍٔىرىذا، ئۆتّۈغتە ضبدىر لىٍغبْ خبتبٌىمٍىرى، ھەتتب ِىٍٍىتي 
ھەِذە ۋەتىٕىگە لبرىتب جىٕبٍەت ئىػٍىگۀٍىىٍىرىٕي لەتئىٌ ئېطىذىٓ چىمىرىپ 

ئۇالرٔىڭ ِىٍٍىتىگە، ۋەتىٕىگە وۆرضەتىەْ وېَىٕىي ھەرثىر . تبغٍىػي الزىُ
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تۆھپىطي، ئۆتّۈغتىىي خبتبٌىمٍىرىٕي، جىٕبٍەتٍىرىٕي، ھەتتب خبئىٍٕىك 
ئەڭ وبِىذا ۋىجذأي ئبالھىذە . غەجەرىٍىرىٕىّۇ ٍۇٍۇپ تبغالغمب ٍېتىپ ئبغىذۇ

ثىسٔىڭ غەھەرٌەردىىي ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس خىتبً . راھەتٍىػىپ لبٌىذۇ
تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ئبڭٍىك تۈردە ھەِىبرٌىػىذىغبْ ھېچمبٔذاق پبئبٌىَەتٍەرگە 

ئەِّب ثىسٔىڭ غەھەر . لبتٕبغّىغبٍٔىغىذىٓ پەخرىٍىٕىپ ضۆزٌىػي ِۇِىىٓ
ئبھبٌىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ئبڭٍىك تۈردە ھەِىبرالغّىغبٍٔىغىذىٓ 

ئەِەش، ثەٌىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئبوتىپ زەرثە ثەرگۀٍىگىذىٓ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب زەرثە ثېرىػٕىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك . پەخىرٌىٕىػي الزىُ

غبرائىتىغب ئىگە ثوٌۇپ تۇرۇغٍۇق جىُ ٍېتىۋېٍىػٕىڭّۇ غەوٍي ئۆزگەرگەْ 
خۇددى غۇٔىڭذەن، ٔۆۋەتتىىي . ِۇٔبپىمٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئۇٔۇتّبضٍىك الزىُ

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىغب لىٍچە ٍبردىّي 
تەگّەٍذىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر ھەرىىەت ثىٍەْ غوغۇٌالٔغبٍٔىغىّىسٔىّۇ 

ثىس . ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٔالٔغبٍٔىك دېَىػىە ثوٌّبٍذۇ
ئۆتّۈغتىىي ضبدىر لىٍغبْ خبتبٌىمٍىرىّىسٔي، ٍوٌذىٓ ئبزغبٍٔىغىّىسٔي، ھەتتب 

ِىٍٍىٌ ِۀپەئەت ئبٌذىذا جىٕبٍەت ئۆتىۈزگۀٍىگىّىسٔي ئبلٍىّبلچي 
وىػىٍىه ھەرىىەت  ثوٌىذىىۀّىس، ۋەتەْ ئبزادٌىغي ئۈچۈْ لەتئىٌ تۈردە ثىر

لىٍىذىغبْ ئىػىّىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ . لىٍىػىّىس الزىُ
ثىرىٕچي ثبضمۇچي ئۈچۈْ زىَىٕي ثوٌّبٍذىغبْ ئەِەش، لەتئىٌ تۈردە پبٍذىطي 

ثۇ جەھەتتە . ثوٌىذىغبْ ئىػالردىٓ ثوٌىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىّىس الزىُ
لوٌىّىسدىٓ ٔېّە وەٌطە لىٍچە ئىىىىٍۀّەضتىٓ غۇ ئىػٕي لىٍىػمب تىرىػچبٍٔىك 

ئبالٍٍۇق، ِىٍٍىتىّىسگە ِۀپەئەت ثەرِەضتىٓ خىتبً . وۆرضىتىػىّىس الزىُ
تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ضەِىرىتىۋاتمبْ ثىرەر ئىطىىالت، ثىرەر دۇوبْ، ثىرەر وبرخبٔب، 

ثۇٔىڭغىّۇ . ثىرەر ثىٕب، ثىرەر ئىع ِەروەزىٌ ثىٕبٌىرىغب زىَبْ ضبالٌىطبلّۇ ثىر ئىع
چېرتَواٌىرى، رىتطىپٍىرى، ٍبضىٍىع -پۇرضەت تبپبٌّىطبق، زەرثە ثېرىع لۇراي

تېخٕىىىٍىك ثىٍىٍّىرى ثىٍەْ ٍوغۇرۇْ تەِىٍٕەظ، ثۇالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه 
ِبتېرىَبي ِۀجەٌىرى، زەرثە ثېرىػىە ِۇۋاپىك ٍېڭي دۈغّەْ ٔولتىٍىرى ۋە 

ٔبِساتٍىرى، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِۇداپىَەٌىٕىع، لىطبش ئېٍىع پىالٍٔىرى، 
خبئىٕالر تىسىٍّىىٍىرى، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ تەپطىٍي جبٍٍىػىع 

خەرىتىٍىرى لبتبرٌىمالرٔي ئەڭ ِۇۋاپىك تەغۋىمبت لۇراٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ 
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ثۇخىً . خەٌمىّىسگە ٍوغۇرۇْ تبرلىتىپ تۇراٌىطبلّۇ ثىر تۆھپە ھېطبپٍىٕىذۇ
تەغۋىمبتٍىرىّىس ئبِّىجبپ خەرىتە، رىتطىپ، چېرتَوژ، تېخٕىه ئۇضۇٌٍىرى، خەۋەر، 

ئبگبھالٔذۇرۇظ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تەھذىتىە ضېٍىع لبتبرىذىىي 
ھېچ ثوٌّىغبٔذا تۇرىۋاتمبْ غەھىرىّىس، ِەھەٌٍىّىس، . غەوىٍٍەرٔي ئېٍىػي ِۇِىىٓ

ئەتىراپىّىس، ئىػٍەۋاتمبْ ٍېرىّىس لبتبرٌىمالرٔىڭ دۈغّەْ ئەھۋاٌي، ئىمتىطبدىٌ، 
ضىَبضىٌ، جىٕبٍىٌ، ِۇداپىئە ئەھۋاٌٍىرىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ھەرخىً 

-ِەٌۇِبتالرٔي ثوٌطىّۇ چۈغىٕىػٍىه، ئبضبْ تبرلىٍىذىغبْ ۋە ئەڭ ٍېڭي ئۇضۇي
. چبرىالر ثىٍەْ ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبت ِبتېرىَبٌي غەوٍىذە تبرلىتىۋېتىػىّىس ِۇِىىٓ
تىپىه خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ پبئبٌىَەت دائىرىطي، جىٕبٍەتٍىرى، ئبدەتٍىرى، 

ئبجىس ٔولتىٍىرى، دائىُ ثبرىذىغبْ ٍبوي دائىُ ئۆتىذىغبْ ٍەرٌىرى، ئبئىٍىطىٕىڭ، 
ٍېمىٍٕىرىٕىڭ ئبدرىص ۋە دائىُ پبئبٌىَەت لىٍىذىغبْ ٍەرٌىرىٕي ۋالىت ضبئەتٍىرى 

لوٌىّىسدىٓ وەٌطە، ئۆز وەضىپي . ثوٍىچە ٍوغۇرۇْ تبرلىتىپ تۇرضبلّۇ ثىر ئىع
ئبالھىذىٍىىٍىرىّىسگە ئبضبضەْ ٍېڭي، ئەرزاْ، ئبددى، وۈچٍۈن زەرثە ثېرىذىغبْ، 

چېرتَوژٌىرى، رېتطىپٍىرى، -ئەپٍىه ٍەرٌىه لۇراٌالرٔىڭ ٍبضىٍىػي، ضىخىّب
تېخٕىىىٍىرى لبتبرٌىمالرٔىّۇ ئۆزىّىس ٍوغۇرۇْ الٍىٍەظ، ئوغرىالظ، ضېتىۋېٍىع 
ئبرلىٍىك ٍولۇرلىذەن ئۇضۇي ۋە غەوىٍٍەردە خەٌمىّىس ئبرىطىغب تىّٕبً ٍوغۇرۇْ 

تبرلىتىپ تۇرضبلّۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچي 
ثۇٔذاق ِبتېرىَبٌالرٔي ثبغمب ٍۇرتٍىرىّىسغب . ئۈچۈْ ئبالھىذە تۆھپىّىس ثوٌىذۇ

تبرلىتىع، گوٍب ثبغمب ٍۇرتٍىرىّىسدىىي پىذائىٍىرىّىس ئىۋەرتىپتۇ لىٍىپ ثبرٌىك 
پۇچمبلالرغىچە تبرلىالالٍذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈپ تبرلىتىػمىّۇ دىممەت -ثۇٌۇڭ

خەٌمىّىس ئىچىذىىي تەۋەوىۈي لىٍىػمب جۈرئەت لىالالٍذىغبْ . لىٍىػّىس الزىُ
وىػىٍىرىّىسگە دۈغّۀگە ۋەھىّىٍىه زەرثە ثېرىع ئىّىبٍٔىرىٕي ثېرەٌەٍذىغبْ 

ثۇخىً ِبتېرىَبٌالرٔي ئۆٍٍىرىذە، ئىع ئورٔىذا، ووچىالردا، ثىىەتٍەردە، ھەتتب 
ئەخٍەتخبٔىالردىّۇ ئۇچۇراتمىٍي ثوٌىذىغبْ ۋەزىَەت ٍبرىتىۋېتىػىّىس -ھبجەتخبٔب

ثۇٔذاق ئىطتىخىَىٍىه ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبتٍىرىّىسٔىڭ دەرھبي ٔەتىجىطي . الزىُ
ثىروۈٔي ثوٌّىطب ثىروۈٔي ثۇٔذاق . وۆرۈٌّەضٍىگىذىٓ لىٍچە ئۀطىرىّەٍٍي

ِبتېرىَبٌالر ئىػٍەتىۈچي پىذائىّىسٔىڭ لوٌىغب چۈغۈپ ِۇتٍەق تۈردە ٔەتىجىطىٕي 
دۈغّەْ ئبھبٌىطىٕىّۇ ثۇٔذاق تەغۋىمبتالردىٓ ئۆٌگۈدەن لورلۇپ، . وۆرضىتىذۇ

ٔۇرغۇْ ئبدەَ ۋە ِبددىٌ وۈچ ضەرپ لىٍىپّۇ پبظ لىالٌّبٍذىغبْ جىذدىچىٍىه 



 561 

ثۇرۇٔمي پبئبٌىَەتٍىرىّىسدە ثۇٔذاق . ٍبرىتىػمب ئبالھىذە وۈچ چىمىرىػىّىس وېرەن
گوٍب ھەِّە . ئبِّىۋى پبئبٌىَەت غەوىٍٍىرىگە پەلەتال ئەھّىَەت ثەرِىگەْ ئىذۇق

ئىػٕي ِەْ لىٍذىُ، ِۀال لىالالٍّەْ، ِەْ لىٍغبٍٔىغىّٕي ثىٍطۇْ دېگۀذەن 
ٔەتىجىذە ٍب خەٌمىّىس ثۇٔذاق . لىَبپەتٍەر ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىػمب ئۇرۇٔذۇق

تەغۋىمبتالردىٓ ِەھرۇَ لبٌذى، ٍب ثوٌّىطب ِۀّۀچىٍەر تەرىپىذىٓ ٍىپ ئۇچي 
ثىس لىالالٍذىغبْ ئىػالرٔىڭ . چىمىپ لېٍىپ پبجىئەٌىه ِەغٍۇپ ثوٌذى

چبرىٍىرى ٍبوي -ٔەتىجىطىٕي، لىالٌّبٍذىغبْ ئىػٍىرىّىسٔىڭ ئۇضۇي
چبلىرىمٍىرىٕي، خەٌمٕي رىغجەتٍۀذۈرىذىغبْ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت 

چبلىرىمٍىرىٕي تىّٕبً تەغۋىك لىٍىذىغبْ ئبدەتٕي ٍېتىٍذۈرۈغىە تىرىػچبٍٔىك 
دېّەن، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ ثىرەر . وۆرضىتىػىّىس الزىُ

تۆھپە لوغبٍچۇال دەٍذىىۀّىس، ثىس لىالالٍذىغبْ ئىػالر ئەتىراپىّىسدا توٌۇپ 
تېخٕىىب ٍۈوطەن تەرەلمي لىٍىۋاتمبْ، -ثۇٔذاق ئىػالرٔي ثۈگۈٔىي پەْ. ٍېتىپتۇ

ثبرٌىك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى پۇي دېطە دۈَ چۈغىذىغبْ ۋەزىَەتتە تېخىّۇ 
 .ئبضبْ، تېخىّۇ ِۇوەِّەي ۋە تېخىّۇ ثىخەتەر لبٔبت ٍبٍذۇراٌىػىّىس ِۇِىىٓ

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىذا ِىٍٍىٌ غەھەر 
ثۇ . ئبھبٌىٍىرىّىسٔىڭ روٌىٕي ھەرگىسِۇ تۈۋەْ ِۆٌچەرٌىّەضٍىگىّىس الزىُ

ثبضمۇچتب، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ زۇٌۇِىغب، وەِطىتىػىگە چەتىە لېمىػىغب 
ثىۋاضتە ئۇچۇراۋاتمبْ، ھەِذە ۋەتۀپەرۋەرٌىه چۈغۀچىٍىرىّىسدىىي خبتب 

لبراغٍىرىّىس ضەۋىجىذىٓ ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس، ثىٍىپ ٍبوي ثىٍّەً، ئىختىَبرى 
ٍبوي ِەججۇرى غەوىٍٍەردە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ تېٕچ ثىرگە ٍبغبپ 

وەٌگەْ غەھەر خەٌمىّىس، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغتب 
ئۆزٌىرىٕىڭ ئۈضتىگە چۈغىەْ غەرەپٍىه ِەججورىَىتىٕي جبْ پىذاٌىك ثىٍەْ ئبدا 

لىٍىپ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىّىسٔىڭ ئبۋأگبرتٍىرىذىٓ ثوٌۇغمب ثەي 
 !ثبغالٍذىغبٔال ثوٌىذىىەْ، لوٌىّىسدىٓ ھېچمبٔذاق ئىع لېچىپ لۇتۇالٌّبٍذۇ

ثوٌۇپّۇ ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ئۈِىذضىسٌىه ئىچىذە ٍوٌذىٓ ئېسىۋاتمبْ 
ٍبغٍىرىّىس، دۈغّۀگە زەرثە ثېرىػٕىڭ ئىٕتبٍىٓ وۆپ پبٍذىٍىك غبرائىتٍىرى 

خۇددى غۇٔىڭذەن ثۇخىً . ئىچىذە ٍبغبۋاتمبٍٔىغىٕي تؤۇپ ٍېتىػي وېرەن
وىػىٍىرىّىس ئىٕتبٍىٓ تەۋەوىۈٌچي ۋە جبضبرەتٍىه وىػىٍەر توپٍىّي 

ثۈگۈْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . ئىىۀٍىگىٕىّۇ ئېٕىك تؤۇپ ٍېتىػي وېرەن
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ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىذا ئۀە غۇٔذاق تەۋەوىۈٌچىٍىه ۋە لورلّبش 
ثۇ تۈردىىي . جبضبرەتىە ئىگە وىػىٍىرىّىسگە ثەوال ِۇھتبج ثوٌّبلتىّىس

ثۇ تۈردىىي وىػىٍىرىّىس غۇٔىّۇ . ۋىجذأال وۇپبٍە-وىػىٍىرىّىسگە ئبزراق غۇرۇر
ئۇٔۇتّبضٍىغي وېرەوىي، دۇَٔبدىىي ۋە ۋەتىٕىّىسدىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ خەٌك 

لوزغۇالڭٍىرىٕىڭ ثبغالٔغۇچىٕي ٍبرىتىپ ثەرگۈچي تۇٔجي لەھرىّبٔالرٔىڭ وۆپ 
لىطّي ئۀە غۇٔذاق ثىر ِەزگىً غۇرۇرىٕي ٍولىتىپ لوٍغبْ ٍوٌذىٓ چىممبْ 

دېّەن، ثۇخىً وىػىٍىرىّىسٔىّۇ ضەي چبغالپ . وىػىٍەر ئبرىطىذىٓ چىممبٔذۇر
غۇٔىّۇ ئۇٔۇتّبٍٍىىي، ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە . چەتىە لېمىػتىٓ ضبلٍىٕىػىّىس الزىُ

ۋەتىٕىّىسٔي خىتبٍغب ضېتىپ خەجٍەۋاتمبٔالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ضەٍپىذىٕگە 
ئەخاللي جەھەتتىٓ ثۇزۇٌۇظ ئىمتىذارىغىّۇ ئىگە ثوٌّىغبْ "ئوخػبٍذىغبْ 

دىٓ تەغىىً تبپمبْ ثوٌۇپ، ئەخاللي جەھەتتىٓ ثۇزۇٌۇظ " ِەٌۇِبتٍىك وىػىٍەر
غۇٔذاق ئىىەْ، ثۇٔذاق . ھەِّە ئۈِىذٔىڭ تۈگىگۀٍىگىذىٓ دېرەن ثەرِەٍذۇ

ٍبغٍىرىّىسٔي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ پبٍذىٍىٕىپ ' ٍوٌذىٓ چىمىۋاتمبْ'
وېتىػىگە تبغالپ لوٍۇغتىٓ ضبلٍىٕىػىّىس، ئۇالرٔىّۇ غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىك، 

ئۇالرِۇ ئبٔب ۋەتىٕىّىسٔىڭ پەرزۀتٍىرى، ئۇالرٔىڭ توِۇرٌىرىذىّۇ ئبتىٍال، 
ئوغۇزخبْ، ٍەتتىمىسٌىرىُ، ضبدىرپبٌۋاْ، تۆِۈر خەٌپە، غوجب ٔىَبز، غېٕي ثبتۇر، 

 .ٔۇزۇگۈَ، رىسىۋأگۈٌٍەرٔىڭ لېٕي ئېمىۋاتىذۇ دەپ تؤۇغىّىس الزىُ
ثىر وىػىٕىڭ ئىچىٍّىىىە، زەھەرٌىه چېىىٍّىىىە ثېرىٍىپ وېتىػي ئۇٔىڭ 

. چۈٔىي، خۇدا ئىٕطبٕٔي پبن ۋە تەڭ ٍبراتمبٔذۇر. تۇغّب ثۇزۇلٍىغىٕي وۆرضەتّەٍذۇ
ثىرىذىٓ پەرلٍىك تۇغّب -غۇٔىڭذەن ئبدەَ ثبٌىطىٕي ٍبراتمىٕىذا ھەر ثىر ئبدەِگە ثىر

ئۇٔىڭ تەثىئي ئىمتىذارىٕىڭ ثبغمب . لبثىٍىَەتٍىرىٕىّۇ ثىرگە لوغۇپ ثەرگەْ
ٍەرٌەرگە لېَىپ وېتىػي تبغمي ِۇھىتٕىڭ تەضىرىذىٓ ثوٌۇپ، ِۇۋاپىك 

ئبدەَ ئۆزىذىىي ثەزى تۇغّب . ٍىتەوٍۀطە ٍۀىال توغرا ٍوٌىٕي تېپىۋېٍىػي ِۇِىىٓ
ٍبوي ثوٌّىطب لبٍطي ثىر ئبدەَ ثوٌۇغٕىڭ تۈپىي ئېھتىَبج )لبثىٍىَەت 

ٌىرىٕي ثەٌگىٍىه ثىر  (تەٌەپٍىرىذىٓ ئوتتۇرىغب چىمىذىغبْ ٍوغۇرۇْ ئىمتىذار
ضبھەٌەر ثوٍىچە چېٕىمتۇرۇغمب، ٍېىتػتۈرۈغىە ۋە تەرەلمي لىٍذۇرۇغمب ثەوال 

ئەگەر ئبدەَ ثبٌىطي ثۇخىً ٍوغۇرۇْ لبثىٍىَەتٍىرىٕي ۋالتىذا . ئېھتىَبجٍىك
ئىپبدىٍەظ پۇرضىتىگە ئېرىػەٌّىگىٕىذە، ئۇ ئبدەِذىىي ثۇ ئىمتىذار ٍبوي 

ٍوغۇرۇٔغبْ لبثىٍىَەت وۈچي ئۇ وىػىٕىڭ روھي دۇَٔبضىذا ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە 
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ۋاضتىٍىك لىَبپەتٍەرگە پۈروىٕىپ ئوتتۇرىغب چىمىػمب ئۇرۇٔۇپ، پبرتالظ 
ئەگەر ثۇ وىػي . ئبٌذىذىىي ۋوٌمبٔذەن ثۇ وىػىٕي ھەرگىسِۇ ئبراِىغب لوٍّبٍذۇ

ئۆزىٕىڭ ئىچىي تۇغّب ئىمتىذار وۈچىٕي ئىسدىٕىع، ئىپبدىٍەظ، تەرەلمي 
لىٍذۇرۇغتب ھەرلبٔذاق ثىر تبغمي ِۇھىتٕىڭ توضبٌغۇضىغب ٍوٌۇلمىٕىذا، ثۇ تبغمي 
ِۇھىت توضبٌغۇضىغب لىٍچە ئىىىىٍۀّەضتىٓ تبلبثىً تۇرۇغمب، لبرغي چىمىػمب، 

ثۇخىً توضبٌغۇ ئۇٔىڭغب ِەٍٍي ئبئىٍىطىذىٓ ٍبوي . ئۇٔي ٍېڭىپ چىمىػمب ئۇرۇٔىذۇ
. جەِئىَەتتىٓ وەٌگەْ ثوٌۇغىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، لەتئىٌ لبرغىٍىك وۆرضىتىذۇ

تۇغّب ئېھتىَبج لبٔذۇرۇظ توغرا ٍوٌغب وىرگىٕىذە، ئبدەتتىىي وىػىٍەر ثىر ئۆِۈر 
لىالٌّبٍذىغبْ ئىػالرٔىّۇ لىطمب ۋالىت ئىچىذە ئبضبٔال لىالالٍذىغبْ ھبٌغب 

وەٌتۈرەٌەٍذىغبْ ثۇخىً خبراوتېر ئېغىر توضبٌغۇغب ٍوٌۇلمىٕىذا، ھەتتب وىػىٕي 
تۇٍۇق ٍوٌالرغب ِەججورالپ جەِىَەتىە زىَبْ ضبٌىذىغبْ ٍبوي ئۆزىٕي ۋەٍراْ 

ئۆزىٕي ٔبثوت لىٍىع . لىٍىذىغبْ ٍوٌالرغب ِۇراجەت لىٍىػتىّٕۇ ثبظ تبرتّبٍذۇ
تبِبوب، زەھەرٌىه -ھېطبۋىغب لىطبش ئېٍىۋاٌىذىغبْ ثۇخىً ِىجەز ھبراق

چېىىٍّىه، لىّبر، ئوغۇرٌۇق، ٌۈوچەوٍىه، ئەخاللطىسٌىك لبتبرىذىىي 
تەۋەوىۈٌچىٍىه تەٌەپ لىٍىذىغبْ لبراڭغۇٌۇلالردىىي ۋاضتىالر ئبرلىٍىك، ئىچىي 

ٍۀي . ئېھتىَبج تەٌىۋىذىٓ وەٌگەْ ھېطَبتىٕي ثبضتۇرۇظ ئبرلىٍىك ئبراَ تبپىذۇ
ٍولۇرىمىذەن ۋاضتىالر ئبرلىٍىك ٔورىّبي پىىىر لىٍىع ئورٔىغب خىَبٌي دۇَٔب 

ٍبرىتىپ، چۈغىذىىىذەن ثۇ خىَبٌي دۇَٔبضىذا لىٍچە توضمۇٍٔۇق ھېص 
ضېىىرتبرالر ٍوق دۇَٔبضىذا خبٌىغبٔچە -لىٍّبٍذىغبْ، ضىَبضەتٍەر، لبٔۇٔالر، ضبلچي

خىَبي ضۈرۈپ، ئىچىي ھېطَبتىٕىڭ داۋاٌغۇغىٕي لىطمب ثىر ِەزگىٍٍىه ثوٌطىّۇ 
ئەگەر ثۇخىً تۇٍۇق ٍوٌغب وېتىۋاتمبْ ئبدەِذىىي خىَبٌي . پەضەٍتىپ ئبراَ تبپىذۇ

خبرەوتېر ھبٌىغىچە تەرەلمي لىٍّىغبٔال ثوٌىذىىەْ، -ئبراَ تېپىۋېٍىع ھبٌىتي ِىجەز
ئۇھبٌذا، . ئۇالرٔي لبٍتىذىٓ توغرا ٍوٌغب لبٍتۇرۇظ ئىّىبٔىٕي ٍبرىتىػمب ثوٌىذۇ

ثۇخىً وىػىٍەرٔىڭ ئىچىي تۇغّب لبثىٍىَىتىٕي ئىػمب ضېٍىع ئىطتىگي ِىٍٍىٌ 
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ ٍىتەوٍۀگىٕىذە، ئبجبٍىپ ثبتۇرٌۇق ٍبوي 

لۇضۇرضىس چبرىالرغب ئبٍٍىٕىپ، ئەڭ ِۇوەِّەي ِىٍٍىٌ لەھرىّبٔالرغب ئبٍٍىٕبٌىػي 
 .ِۇِىىٓ

ثۇالردىٓ غۇٔي وۆرىۋېٍىع ِۇِىىٕىي، ئبڭطىس دوراِچىٍىك لىٍىع، 
ھۇرۇٍٔۇق، ٍبوي ِەججورٌىٕىع لبتبرىذىىي ضەۋەثٍەر ثىٍۀال تۇٍۇق ٍوٌغب وىرىپ 
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لبٌغبٔالرٔي ھېطبپمب ئبٌّىغبٔذا، ئىچىي ئىمتىذار دۇَٔبضىٕىڭ ثېطىّىغب چىذىّبً 
تۇٍۇق ٍوٌغب وىرىپ لبٌغبْ وىػىٍىرىّىس خەٌمىگە، ۋەتىٕىگە پبٍذىٍىك ئىع لىٍىع 
ٍوٌىغب ٍېتەوٍۀطە، ثۇ ٍوٌغب ئىػۀچ ٍبرىتىپ ثېرەٌىطە، ئۇالر ئۈچۈْ ھېچمبٔذاق ثىر 

ئىذىَىۋى ئېمىُ تەضىر لىالٌّبٍذۇ، ئۇالرٔىڭ ِىٍٍىٌ ئىٕمىالپ ٍوٌىذا ٍبرىتىذىغبْ 
. ٍېڭىٍىمٍىرى لىَبش لىٍىّٕبش ٔەتىجىٍەرٔي ٍبرىتىػمب ضەۋەپ ثوالٌىػي ِۇِىىٓ

ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذا، ثبغمىالر ثىر ئۆِۈر ھەپىٍىػىپّۇ ھەي لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ 
لىَىٓ ِەضىٍىٍەر ئوٍۇْ ھبٌىغب وېٍىپ، ثەوال ئبضبْ ھەي لىٍىع چبرىٍىرىٕي 

ثۇٔذاق وىػىٍەر ھەرىىەتىە ئبتالٔغىٕىذا گوٍب لەھرىّبٍٔىك . تېپىپ چىمبالٍذۇ
غبي تىتىرىتىذىغبْ، خەٌمٕي -ئۈچۈٔال ٍبرىتىٍغبٔذەن، دۈغّۀٕي غبي

 .جبضبرەتٍۀذۈرىذىغبْ ئبۋأگبرتالرغب ئۆٍٍىٕبٌىػي ِۇلەررەر
لىطمىطي، دۈغّەْ ئىچىذە ٍبغبۋاتمبْ ٍېرىُ ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق وىػىٍىرىّىس 

ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ . ئبرىطىذا ھەلىمەتۀّۇ ئىمتىذارٌىك وىػىٍىرىّىس ضبلالّٔبلتب
ئىمتىذار وۈچٍىرىٕي ثوغىتىع ٍوٌىٕي تبپبٌّبً ٍۈرگەْ ئىٕتبٍىٓ ئىطتىمجبٌٍىك 

ثىس ئۇالرغب ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي لبٔبت . وىػىٍىرىّىسدۇر
 .ٍبٍذۇرۇظ ِۇھىتىٕي پەٍذا لىٍىپ ثىرەٌىطەوال وۇپبٍە

 

  ئىدىَىۋى ئېقىَالر ۋە ٍىييىٌ ٍۇستەقىييىق2.4§
ٍۇلىرىذا تەپطىٍي تەھٍىً لىٍغىٕىّىسدەن، ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەتٕىڭ 

ئىذىَىۋى ئېمىّالر ئۈچۈْ ئەِەش، ثەٌىي خەٌمي، ِىٍٍىتي ئۈچۈْ 
لۇرۇٌىذىغبٍٔىغىٕي، ئىذىَىۋى ئېمىّالر دۆٌەت لۇرۇظ ئۈچۈْ ئەِەش، ثەٌىي 

لۇرۇٌۇپ ثوٌغبْ تۇراغٍىك ثىر دۆٌەتٕي ثبغمۇرۇظ ئۈچۈْ الزىُ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي 
ٔۆۋەتتە ئبٌذىّىسدا ھەِّىٕي ثېطىپ چۈغۈپ ِىجىپ دەضطەپ . وۆرۈپ ئبالالٍّىس

ئۆتۈپ وېتەٌەٍذىغبٔذەن ئەٌپبزدا ثىسگە خىرىص لىٍىپ تۇرىۋاتمبْ ئبپەتٍىه 
لبراغٍىرىّىسٔىڭ -خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تۇرغىٕىذا، ئۆز ئەلىذە

ئوخػىّبضٍىغىذىٓ، ئېٕىغىرالي، وەٌگۈضىذە ئەضٍىگە وېٍىذىغبْ دۆٌىتىّىسٔىڭ 
لبٍطي ئىجتىّبئىٌ تۈزۈَ ثىٍەْ ثبغمۇرۇٌۇغىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىػالرٔي، 

غەوٍىٕي ھەِذە وەٌگۈضي ئەضٍىگە وەٌتۈرۈٌىذىغبْ -ثبٍرىغىّىسٔىڭ رەڭگي
ثىرىّىسگە دۈغّەْ -تبرتىع لىٍىپ ثىر-ۋەتىٕىّىسٔىڭ ٍېڭي ئىطّىٕي تبالظ



 565 

ثوٌۇغىّىس، پۈتۈٍٔەً ثبٌىالرچە ٔبدأٍىغىّىسٔىڭ ئىپبدىطىذىٓ ثبغمب ٔەرضە 
گوٍب ثىسٔىڭ ثۈگۈٔىي پبجىئەٌىه ھبٌىتىّىس، ثۈگۈٔىي غبرائىتىّىس ۋە . ئەِەش

ضبپبضي ٍوق لبراغٍىرىّىس ثىٍەْ ۋەتىٕىّىس ئەتىال ِۇضتەلىٍٍىغىٕي لوٌغب 
وەٌتۈرۈپ، ئىجتىّبئىٌ تۈزۈَ ِەضىٍىطي ثۇرٔىّىسغب تبلىػىپ ئبٌذىراپ 

لبٌىذىغىٕىّىسدەن، ٔۇرغۇٍٔىغبْ ۋالىت ۋە زىھٕىّىسٔي ضەرپ لىٍىپ ثۇ ھەلتە 
تبرتىع لىٍىپ ٍۈرۈغىّىس، ثىسٔىڭ لبٍتىذىٓ تۇٍۇق ٍوٌغب وىرىپ -تبالظ

ئەضٍىذە ثىس ثۇ ھەلتە غۇٔذاق . وىتىۋاتمبٍٔىغىّىسٔي ئوچۇق وۆرضىتىپ تۇرِبلتب
ِەْ جېٕىّٕي تىىىپ وۈرەظ لىٍىپ ۋەتىٕىُ "ِەرتٍىه وۆرضىتىػىّىس وېرەوىي، 

ِۇضتەلىً ثوٌغبٔذىٓ وېَىّٕۇ ئەٍٕي ۋالىتتىىي خەٌمىّٕىڭ تەٌىجي ثوٍىچە ِەٍٍي 
لبالق پبدىػبٌىك تۈزۈَ ثىٍەْ دۆٌەت ثبغمۇرۇظ تۈزۈِىٕي تىىٍىۋاٌغبْ ثوٌطۇْ، 

ِەٍٍي لورلۇٔۇچٍۇق وبپىتبٌىسىُ ثىٍەْ ثبغمۇرىذىغبْ ثوٌطۇْ، ھەتتب ئۆز 
ِىٍٍىتىّٕىڭ ئبدەٍِىرىذىٓ تەغىىً تبپمبْ فبغىطتىه ووِّۇٔىسَ ثىٍەْ 

ثبغمۇرىذىغبْ ثوٌطۇْ، ِۇضتەلىً ثوٌطىال رازىّەْ، ثۇٔىڭ ئۈچۈْ جبْ پىذا 
ئەگەر ھبٍبت لبٌطبَ، ئىذىَىۋى ! لىٍغبٍٔىغىّذىٓ لەتئىٌ پۇغّبْ لىٍّبٍّەْ

لبراغٍىرىّذىىي ئوخػىّبضٍىمالر ضەۋەثىذىٓ ئۆز دۆٌىتىّٕىڭ ضوتچىٍىرى ِېٕي 
ئۆٌۈَ جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍغىٕىذىّۇ، ئۆز ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً دۆٌىتىّٕىڭ ِىٍٍىٌ 
ضوتچىٍىرى ثوٌغبٍٔىمىذىٓ پەخرىٍىٕىپ ثېػىّٕي خوغبٌٍىك ثىٍەْ جبدىطىغب 

 !دەٍذىغبْ روھٕي تىىٍەپ جەڭگە ئبتٍىٕىػىّىس غەرت!" تۇتۇپ ثېرىّەْ
ثىسٔىڭ ثۈگۈْ لۇتۇٌّبلچي ثوٌىۋاتمىٕىّىس ھەرگىسِۇ ضوتطَبٌىسَ تۈزۈِي، 

ثىسٔىڭ لۇتۇٌّبلچي . دىٕطىسالر تۈزۈِي ٍبوي لبٍطي ثىر فبغىطتىه تۈزۈِال ئەِەش
ثۇ خىتبً ! ثوٌىۋاتمىٕىّىس ئەغەددى ثىر ِىٍٍىٌ دۈغّەْ، غبٌجىر تبجبۋۇزچىالردۇر

تبجبۋۇزچىٍىرى خۇددى ئوْ ئىىىي ثبي ٍەر تەۋرەغىە، ھەِّە ٍەرٔي ثېطىپ 
وېتىذىغبْ ضۇ ئبپىتىگە، پۈتۈْ ئبدەٍِەرٔي تېسدىٓ وېرەوتىٓ چىمىرىذىغبْ، 

ئۆٌۈِگە ٍوٌالٍذىغبْ ثىرىٕچي ٔوِۇرٌۇق ٍۇلۇٍِۇق وېطىٍىگە ئوخػبظ ثىر 
ثۇٔذاق ثىر ئبپەت، ِىٍٍىٌ ئەلىذىٍىرىّىسٔي ھەرگىسِۇ تؤىّبٍذۇ، ِىٍٍىٌ ! ئبپەتتۇر

ِۀپەتٍىرىّىسٔي ھەرگىسِۇ ئېتىراپ لىٍّبٍذۇ، ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه دېگۀٕي ئەضال 
ثىر چىمىع ٔۇلتىطي -ئۇ پەلەت ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ ِۀپەئەتىٕي ثىردىٓ! ثىٍّەٍذۇ

لىٍغبْ، ثۇ ٔىػبْ ئۈچۈْ ئبٌذىغب وەٌگەْ ھەِّىٕي چەٍٍەپ ئۆتۈغٕي ئۆزٌىرىگە 
تۈپىي پرىٕطىپ لىٍغبْ، ئبجىس تۇرغبٔالرٔي ٍۇتىۋېٍىع، وۈچٍۈوٍەر ثىٍەْ ِبدارا 
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لىٍىپ، پۇرضەت تبپبٌىغبْ ھبِبْ ھەِّىٕي ٍبٌّبپ ٍۇتىۋېٍىػٕي غبٍە لىٍغبْ 
ھەتتب ئەڭ ۋەھػي تۈزۈٍِەردىّۇ ثىرضي ئۈچۈْ ئؤٕي ! لورلۇٔۇچٍۇق ثىر ئبپەت

خبتب جبزاٌىطبق ِەٍٍي دەپ ٍوغۇرۇْ لبرار لىٍىػمىٕىغب ضېٍىػتۇرغبٔذا، خىتبً 
جبٌالتٍىرى، ھەتتب ئۇالرٔىڭ دۆٌەت وبتىۋاغٍىرى لىٍچە تەپ تبرتّبضتىٓ ثىر 

 لورلّبضٍىمىّىس وىرەن دەپ ئبغىبرە ئىالْ ْئۈچۈْ ِىڭٕي خبتب جبزاالپ لوٍۇغتي
ئۀە غۇٔذاق چوڭ ! لىٍىپ ئوتتۇرغب چىممبْ دۇَٔبدىىي ئەڭ ٍبۋاٍي ۋەھػىٍەردۇر

" ضەْ ئبلتبغٍىك، ِەْ لبرا تبغٍىك، ضەْ ئۇچي ِەْ ثۇچي"ئبپەت ئبٌذىذا -ثبالٍي
دەپ تبٌىػىپ تۇرىػىّىس ئۆزىّىسٔي ئۆٌۈِگە تۇتۇپ ثېرىػىّىسدىٓ ثبغمب ئبلىۋەتىە 

ثىرضىٕي -ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ وىػىٍىرىّىسٔىڭ ثىر. ئېٍىپ ثبراٌّبٍذۇ
جبضۇش دەپ ئۆزئبرا ھۇجۇَ لىٍىػٍىرى، لۇرۇٌّىغبْ دۆٌىتىٕىڭ ئىطّىٕي، -خبئىٓ

تۈزۈِىٕي تبٌىػىػٕي ثىرىٕچي ٔوِۇرٌۇق ۋەزىپە لىٍىۋېٍىػي، تىىٍۀّىگەْ 
ثىرضىگە دۈغّەْ ثوٌۇغٍىرىٕي -ثبٍرىغىٕىڭ رەڭگي ٍبوي غەوٍىٕي تبٌىػىپ ثىر

ئبخّبلٍىك، ثۇ ھەلتە چىڭ تۇرىۋاٌغبٔالرٔي غەوٍي ئۆزگەرگەْ ۋاضتىٍىك 
 !خبئىٍٕىك دېَىػىّىس وېرەن

ثۈگۈْ غەرلىٌ تۈروىطتبٔىّىس، غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمىّىس ھەرلبٔذاق ثىر 
ئىجتىّبئي تۈزۈِگە ئەِەش، ثەٌىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇغمب ِۇھتبج؛ 

لبٍطي ثىر دۆٌەت ئىطّىگە ئەِەش، ثەٌىي ِۇضتەلىٍٍىممب ئىگە ِىٍٍىٌ دۆٌىتىگە 
ِۇھتبج؛ لبٍطي ثىر رەڭذىىي ثبٍرىمىغب ئەِەش، ثەٌىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ 

 !تبزىالٔغبْ ِىٍٍىٌ دۆٌىتىگە ِۇھتبج
غۇ ضەۋەپتىٓ، ھەرلبٔذاق ثىر ئىذىَىۋى ئېمىُ، دىٕىٌ ِەزھەپٍەرگە ِۀطۈپ 

وىػىٍەردىٓ ثوٌىػىّىسدىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ئۆزئبرا چىمىػبالٍذىغبٍٔىىي وىػىٍەر 
ثىٍەْ زىچ ئۇٍۇغۇپ، دۈغّۀگە لبرغي ئەڭ ِۇۋاپىك، ئەڭ وۈچٍۈن، ئەڭ 

ئۆٔۈٍِۈن، ئەڭ ثىخەتەر، ئەڭ ئەرزاْ ۋە ئەڭ ئبضبْ زەرثە ثېرىع چبرىٍىرىٕي 
ثىر ئەلىذىطي لىٍىػىّىس -تېپىپ چىمىپ جەڭگە ئبتٍىٕىػٕي ئۆزىّىسٔىڭ ثىردىٓ

تبرتىػالرٔي لىٍىع ئۈچۈْ ِىٍٍىٌ -ئىجتىّبئىٌ تۈزۈَ، ئىذىَىۋى تبالظ! غەرت
ِۇضتەلىً دۆٌىتىّىس لۇرۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ ٍېتىپ ئبغمىچە ۋالىت 

ئەگەر ثىس ثۇٔذاق غبرائىتمب ! تبپبالٍذىغبٍٔىمىّىسغب لەتئىٌ ئىػىٕەٍٍي
ئېرىػەٌّىطەن، ثىسٔىڭ ئەۋالتٍىرىّىس چولۇَ ثۇ ۋەزىپىٕي ثىس ئۈچۈْ ئبدا لىٍىپ 
 .ثېرەٌەٍذۇ، ھەتتب ثىسدىّٕۇ توٌۇق ئورۇٔذاپ ثېرەٌەٍذىغبٍٔىمىذا لىٍچە گۇِبْ ٍوق
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-ِبھىَىتىٕي ضۈرۈغتە لىٍغىٕىّىسدا، ھەرخىً ئىذىَىۋى ئېمىُ تبالظ
تبرتىػىغب ھەۋەش لىٍغۇچىالر ثۇخىً خۇِبرٔي ئۆتّۈغتىىي پبْ تۈروىطىسىُ، پبْ 

تبرتىػٍىرىذىٓ ِىراش لىٍىۋاٌغبْ -ئىطالِىسَ لبتبرىذىىي ئېمىٍّەرٔىڭ تبالظ
ئىٍٍەتٍىرى ثوٌۇپ، ثۇٔي ٔبدأٍىمٕىڭ، ثىٍىّطىسٌىىٕىڭ، ٍىرالٕي 
_ ثۇخىً خۇِبر . وۆرەٌّەضٍىىٕىڭ، خىَبٌپەرەضٍىىٕىڭ ِەھطۇٌي دېَىع ِۇِىىٓ

ئىٍّىٌ ِەضىٍىٍەر "ئىذىَىۋى ئېمىُ ِۇٔبزىرىچىٍىرىّىسٔىڭ ئۆزٌىرىٕي خۇددى 
لىٍىپ وۆرضىتىػىە " ِۇٔبزىرە لىالالٍذىغبْ ئۇلۇِۇغٍۇق وىػىٍەر-ئۈضتىذە ثەش

ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ، غەرة . ھەۋەش لىٍىػٕي پطىخىىىٍىك ِۀجە لىٍىػّبلتب
ئەٌٍىرىٕىڭ دېّۇگراتىه تۈزۈِىذە دۆٌىتىٕىڭ ھۈوّىرأٍىك ئورٔىٕي تبٌىػىع 

ئۈچۈْ لىٍىٕىذىغبْ ضبٍالَ رىمبثىتىگە ئوخػىغبْ تەغۋىمبت ئوٍۇٍٔىرىذىٓ، 
پبي خەۋەردار ثوٌۇپ -ئۆوتىچىٍىه ضېپي ئۇٍۇغتۇرۇظ ئبالھىذىٍىىىذىٓ غىً

-لېٍىػي ثىٍۀال ھەِّىٕي ثىٍىپ وەتىىٕىذەن لىَبپەتىە وېٍىػىپ ئىذىَە تبالظ
ئەڭ ِۇھىّي، . تبرتىػٍىرىغب ھەۋەش لىٍىذىغبٔالرِۇ وۈٔطبٍىٓ وۆپىَىپ ثبرِبلتب

ۋەتىٕىّىسگە خىتبً ووِّۇٔىطت تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٍبِراپ وىرىػي ٔەتىجىطىذە 
تبرتىػالرٔىڭ -ٍېَىٍىػمب ثبغٍىغبْ ِبروطىسَ ئىذىَىطي ثۇخىً ضۇٔئىٌ تبالظ

ووِّۇٔىسِٕىڭ ئبضبضىٌ . ٍۈوطەن پەٌٍىگە وۆتۈرۈٌىػىگە ضەۋەپ ثوٌّبلتب
ھېطبپالٔغبْ ِبروطىسَ پەٌىطەپەضي ئۆزىٕىڭ تۇتبِطىسٌىغي، خىَبٌپەرەضتٍىگي ۋە 

ِۇجّەٌٍىگي تۈپەٍٍىذىٓ، ئۆز ئىچىذە ٔۇرغۇْ ئېمىّالرغب پبرچىٍىٕىپ وەتىەْ 
ثۇ ئەِەٌگە ئبغّبٍذىغبْ، رىَبٌٍىمي ٍوق ئوتوپىَىٍىه خىَبٌي پەٌىطەپە . ئىذى

ئېمىٍّىرى ۋەتىٕىّىسگە تبرلىٍىػمب ثبغٍىغىٕىذىٓ وېَىٓ، گوٍب ھەِّە وىػي 
پەٍالضوپالرغب ئبٍٍىٕىپ وەتىىٕىذەن ثۇ ٍېڭي ئەلىذىگە تبٍىٕىپ پىىىر لىٍىع 

ھەتتب ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك چۈغۀچىٍىرىٕىّۇ . ئبدىتىٕي پەٍذا لىٍىػمب ثبغٍىذى
. ِبروطىسَ ئەلىذىٍىرى ثوٍىچە تەھٍىً لىٍىع دوٌمۇٔىٕي ٍبرىتىػمب ئۇرۇٔۇغتي

ِبروطىسَ ھەرىىىتي وۈچٍۈن ضبٔبئەت ئىػچىٍىرىغب تبٍىٕىپ وىػىٍىه 
. ثىر ئبٌذىٕمي غەرتي لىٍىػبتتي-ئەروىٍٕىىىە لبرغي چىمىػٕي ئۆزىٕىڭ ثىردىٓ

لبرغي ضىٕىپالرٔي -ثىرىگە دۈغّەْ تۈضىٕي ثېرىذىغبْ لبرِۇ-ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىر
ۋەتىٕىّىسدىىي ثىرلىطىُ ئبتبٌّىع . ٍبضبپ چىمىػىپ ھەرىىەت لىٍىػبتتي

پەٍالضوپالر خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ غەرلىٌ تۈروىطتبٔىّىسدا ثىرِۇ ِىٍٍىٌ 
ضبٔبئەت ئىػچىطي لوٍّبضٍىغي ئۈچۈْ ۋەھػي چوڭ ِىٍٍەتچىٍىه ضىَبضىتي 
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پىالٍٔىػىۋاتمبٍٔىمىغب پىطۀت لىٍىػّبً، ئبتبٌّىع ضىٕىپىٌ وۈرەظ زەھىرىٕي 
تبرلىتىػىپ، ئۆز ئەلىذىٍىرىٕىڭ وبپبٌىتي ھېطبپٍىٕىذىغبْ، ۋەتىٕىّىسدە غىذدەت 
ثىٍەْ ضۇٔئىٌ ئبرتىپ وېتىۋاتمبْ چەتئەي تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضبٔبئەت لوغۇٔىٕي 

ثىر لۇتمۇزغۇچي ضىٕىپىٌ لېرىٕذاظ لىٍىپ -ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە ثىردىٓ
وۆرضىتىػىە وۈچەپ ئورۇٔۇغۇپ، ۋەتىٕىّىسگە خىتبً تبجبۋۇزچىالر ٔوپۇضىٕىڭ 

-ٍۀي، ثۈگۈٔىي ئىذىَىۋى تبالظ. ئېمىٓ لىٍىػىٕي ٍۇغۇرۇپ ۋە ئبلالپ وېٍىػتي
تبرتىػالرٔىڭ ثۈٍۈن ثىر لبٔىتي ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبْ ِبروطىسَ ئېمىُ ِورتٍىرى، 

پەٌىطەپە ٔۇلتىطىذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ تېٕچ ثىرگە ئۆتۈغٕىڭ ٍېڭىچە 
تبرتىػالرٔىڭ -ٍۀي، ثىسدىىي ئىذىَىۋى تبالظ. ئۇضۇٌىٕي وەغىپ لىٍىػتي

ھېچمبٍطىطي ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثۈگۈٔىي ۋەزىَىتىگە ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ 
غۇٔىڭذەن ٍۀە، ثۇ چۈغۀچىٍەرٔىڭ خېٍي وۆپ . چۈغۀچىٍەردىٓ ئەِەش

 .لىطّي تۇتبِي ٍوق چوٌتب، ۋالتي ئۆتىەْ، ٍبوي خبتب چۈغۀچىٍەردۇر
ثۇالردىٓ وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذىىي، غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي ئبرىطىذا 

تبرتىػي ٍبرىتىع ھەرىىىتي، غەرلىٌ -ئبتبٌّىع ئىذىَىۋى ئېمىّالر تبالظ
تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي لوٌغب وەٌتۈرىذىغبْ وۈٔىذىٓ ثۇرۇْ ثىر 

ثۈگۈْ غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ . جىٕبٍي ھەرىىەت دەپ لبرىٍىػي الزىُ
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغتب لبٍطي ثىر ئىذىَىۋى ئېمىُ 

ئۈضتۈٍٔىگي ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىع ئەِەش، ثەٌىي دۈغّۀٕي لوغالپ 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ . چىمىرىع ئۆٔۈِىٕي ثىرىٕچي ئورۇٔغب لوٍۇغىّىس وېرەن

لوٌىّىسدىٓ وەٌطە وەڭ دائىرىٍىه ئىتتىپبلذاغٍىك تۈزۈظ، ئىّىبْ ثوٌّىغبٔذا 
ئۆز ئبٌذىغب خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع پبئبٌىَەتٍىرى 

ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ، دۈغّۀٕي ئبجىسالغتۇرىذىغبْ، ھېچ ثوٌّىغبٔذا دۈغّۀٕىڭ 
خبتىرجەَ وۆپىَىػىگە توضبٌغۇٌۇق ٍبرىتبالٍذىغبْ پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ تىٕىُ تبپّبً 

 .غوغۇٌٍىٕىػىّىس الزىُ
 

  بىرىْچي ببسقۇچيۇق ھەرىنەت تەضۋىقبتي2.5§
ھەرلبٔذاق ثىر ھەرىىەتٕي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغتب ئبۋاي خەٌمٕي ئىػۀذۈرەرٌىه 

ثۇخىً تەغۋىمبتالرٔي . تەغۋىمبتالر ثىٍەْ وەڭ غوغۇٌٍىٕىػمب توغرا وېٍىذۇ



 569 

ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثۈگۈٔىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئوڭۇغٍۇق زەرثە ثېرىع 
. ۋەزىَىتىگە ِۇۋاپىمالغتۇرۇپ لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ئەھّىَەتىە ئىگە
ئەپطۇضىي، ثۈگۈْ ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ 

ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىٕي ئوِۇِالغتۇرۇظ ئۈچۈْ ئبغىبرە ئوتتۇرىغب 
چىمىپ خەٌممە ثىۋاضتە تەغۋىك لىٍىع، وورۇش ئېچىع، ٔوتۇق ضۆزٌەظ، 

ژورٔبي، رادىئو، -ٍىغىٍىع ۋە ٔبِبٍىػالرٔي ئۇٍۇغتۇرۇظ، وىتبة، گېسىت
تېٍېۋىسىَە، ئوچۇق تورثەت لبتبرٌىك تەغۋىمبت ۋاضتىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئبغىبرە 

غۇڭب ثۇ ۋەزىپىٕي ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ . تەغۋىك لىٍىع غبرائىتىّىس پۈتۈٍٔەً ٍوق
 .ۋاضتىالرغب تبٍىٕىپ خەٌممە ٍەتىۈزۈغىە ِەججورِىس

ثۈگۈْ غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي 
ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىٕي لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ تەغۋىمبتىٕي ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ 

ئۇضۇٌالردا تەغۋىك لىٍىع ثىٍەْ ثىرگە، ئىّىبْ لەدەر وۆپ وىػىٍەرٔي خەۋەردار 
لىالالٍذىغبْ، تېس خەۋەردار لىالالٍذىغبْ، چوڭمۇر تەضىر پەٍذا لىالالٍذىغبْ 

چبرىالرٔي تىٕىُ تبپّبً تەتمىك لىٍىػىّىسغب، ئىسدىٕىػىّىسگە ۋە ضىٕبق -ئۇضۇي
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ِۇِىىٓ ثوٌطب ئەڭ ِۇوەِّەي . لىٍىػىّىسغب توغرا وېٍىذۇ

پىرىٕطىپالر ئبضبضىذا ئەڭ ٍوغۇرۇْ تەغىىالت ھۈجرىٍىرىٕي ثەرپب لىالالٍذىغبْ 
تەغىىالتٍىرىّىس لەٌەَ وۈچي ئىٕتبٍىٓ -ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي پبرتىَە

وۈچٍۈن ثوٌغبْ ۋىجذأٍىك ۋە جبضبرەتٍىه وىػىٍىرىّىسٔي تەغىىٍٍەپ، ٍوغۇرۇْ 
ۋەھىّە ٍبرىتىع، ئىرادە تەغۋىمبتىٕي ِەزِوْ لىٍغبْ ھەجّي لىطمب، 

ئەِەٌىَبتچبٍٔىغي وۈچٍۈن تەغۋىمبت ِبتېرىَبٌٍىرىٕي تەٍَبرالپ، تەغۋىمبت ۋارىمي 
ش د تەخطىٍىرى -غەوٍىذە، ئۈٔئبٌغۇ ٌېٕتىطي غەوٍىذە، ووِپَۇتېر ٍۇِػبق دېتبي

تەغۋىك ۋارالٍىرىٕي . تىٕىُ تبپّبً تبرلىتىپ تۇرىػىّىس الزىُ... غەوٍىذە، 
چبپالظ، تبرلىتىع، غبِبي وۈچىذە، وېتىۋاتمبْ ئبپتوِوثىٍالر ۋاضتىطىذە 

تبرلىتىع، ھەتتب ئېتىسٌىك، ئەخٍەتخبٔىالردىّۇ ئۇچۇرىتىػمب ثوٌىذىغبْ ۋەزىَەت 
تبرلىتىٍىذىغبْ تەغۋىمبت ِبتېرىَبٌالرٔىڭ ئىّىبٔمەدەر . ٍبرىتىػمب تىرىػىع الزىُ

خەٌمٕىڭ لوٌىغب ثىخەتەر ٍېتىپ ثېرىػىٕىڭ ثبرٌىك تەدثىرٌىرىٕي ئىسدىٕىپ 
ئەگەر ٍوغۇرۇْ تەغىىالتٍىرىّىس ثۇ ۋەزىپىٕي ثېجىرەٌّىگىٕىذە . ٍبرىتىػىّىس الزىُ

ٍبوي ٍېتىػتۈرەٌّىگىٕىذە، ھەرلبٔذاق ثىر ِىٍٍىٌ غۇرۇرى ثبر وىػىّىس ئىسدىٕىع، 
چبرىالرٔي تېپىپ چىممىٕىذا ھېچمبٔذاق -تەتمىك لىٍىع ئبرلىٍىك پبٍذىٍىك ئۇضۇي
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پبرتىَە، تەغىىالت ٍبوي ِەٌۇَ ثىر ھەرىىەت گۇرۇپپىطىٕىڭ تبپػۇرۇغىطىسال ئۆزى 
تبپمبْ چبرىالرٔي ثېطىپ وۆپەٍتىپ تبرلىتىۋەتطە تېخىّۇ ثىخەتەر ۋە تېخىّۇ 

تەغۋىمبتالر ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت چبلىرىغي، . ئۆٔۈٍِۈن ثوٌىذۇ
خىتبپٕبِىالر، ِۇراجەتٍەر، ئبگبھالٔذۇرۇغالر، چۈغۀذۈرۈغٍەر، دۈغّۀٕىڭ 

ثبضتۇرۇظ پىالٍٔىرى، دۈغّەْ تبرلىٍىع ئەھۋاٌي، دۈغّۀٕىڭ ئبٌذاِچىٍىمٍىرى، 
تىپىه دۈغّۀٍەرٔىڭ دائىٍّىك پبئبٌىَەت ئورۇٍٔىرى ۋە دىممەتطىس ٔولتىٍىرى، 
پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ھەرىىەت ٔەتىجىٍىرى، ٍېڭىچە ھەرىىەت ئۇضۇٌٍىرى، ٍېڭي، 

... چېرتىَوژٌىرى، - رېتطىپ-ئبددى، ئەرزاْ ٍەرٌىه زەرثە ثېرىع لۇراي
غۇٔىڭذەن ٍۀە ھەِّە وىػىٕىڭ . لبتبرٌىمالرٔي ئۆز ئىچىگە ئېٍىػي ِۇِىىٓ

لوٌىذىٓ وېٍىذىغبْ ئبددى، ثىخەتەرٌىگي ٍولۇرى، ۋەھىّە ٍبرىتىع وۈچي 
وۈچٍۈن، ئەرزاْ ۋە ھەِّە ٍەردە تېپىٍىذىغبْ لۇراٌالر، دۈغّۀٕي ئباللىسادىٍىممب 

ضېٍىپ، خەٌمىّىسگە جبضبرەت ثېغىػٍىَبالٍذىغبْ ئەِەٌىٌ ھەرىىەت ئۈٌگىٍىرىٕي 
تؤۇغتۇرۇپ ِەخپي تبرلىتىۋېتىع لبتبرٌىمالرِۇ ئبالھىذە وۈچٍۈن تەغۋىمبت 

 .غەوىٍٍىرىذۇر
ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغتب جىذدى ئەھۋاٌالردا 

ئۆزىٕي تۇتىۋېٍىع ئۇضۇٌٍىرى، ۋەھىّىٍىه وۆرۈٔۈغٍەرگە وۆٔۈظ چبرىٍىرى، 
ۋەھىّىٍىه ھەرىىەت ٍبرىتىػمب چېٕىمىع ئۇضۇٌٍىرى، لېچىع، ٍوغۇرۇٔۇظ ۋە 

ِەخپىَەتٍىه ِەغىمٍىرى، لوٌغب چۈغۈپ لبٌغبٔذا، لورغبۋدا لبٌغبٔذا، ٍبرىالٔغبٔذا، 
لىطتبلمب ئېٍىٕغبٔذا، ئۆٌۈَ ئبٌذىذا لبٔذاق لىٍىع وېرەوٍىگي ھەلمىذىىي -لېَىٓ

تەجرىجىٍەر، ثىٍىٍّەرٔي ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ۋاضتىالر ثىٍەْ تبرلىتىۋېتىػتىٓ ثبغمب 
ٍوغۇرۇْ پبرتٍىتىع، ٍوغۇرۇْ زەھەرٌەظ، . تەغۋىك لىٍىع پۈرضىتىّىس ٍوق

ٍوغۇرۇْ ئوت لوٍۇظ، ٍوغۇرۇْ ئۆٌتۈرۈظ لبتبرىذىىي ھەرخىً تېخٕىىىالرٔي 
ھەتتب ئۇغػبق . ئۆگۈٔۈظ ثىٍەْ ئوپچە غوغۇٌٍىٕىع ئىّىبٍٔىرىّىسِۇ ٍوق

ثۇالرٔىّۇ ئەڭ . تەرثىَە ثېرىػّۇ ئبٔچە ثىخەتەر ئەِەش-گۇرۇپپب غەوٍىذە تەٌىُ
ثۈگۈٔىي . ٍبخػىطي ِبتېرىَبي غەوٍىگە وەٌتۈرۈپ ٍوغۇرۇْ تبرلىتىع الزىُ

وۈٔذە لوٌٍىٕىٍىۋاتمبْ ھەرخىً تېخٕىىىٍىك ئىػٍەپچىمىرىع لۇراٌٍىرى، 
تەتمىمبت لۇراٌٍىرى، ئبئىٍە ضبٍّبٍٔىرى، ِەدۀىٌ ثۇٍۇِالر، ھەرخىً -ئولۇتۇظ

ئوٍۇٔچۇلالرٔي ئۆزگەرتىع، ثىرٌەغتۈرۈظ، ۋاضىتە لىٍىع ئۇضۇٌٍىرى ثىٍەْ 
لۇراي ھبٌىتىگە وەٌتۈرۈغٕي ھەرزاِبْ تەتمىك لىٍىپ، تەجرىجىٍەرٔي دەرھبي 
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ھەتتب ثىرلىطىُ لىَىٓ ِەضىٍىٍەرٔي ھەي . ٍوغۇرۇْ تبرلىتىػمب تىرىػىػىّىس الزىُ
لىالٌّىغىٕىّىسدا ثۇخىً ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىع چبرىٍىرىٕي ضوراظ ئۈچۈْ، 
ثەزى الٍىھىٍىرىّىسٔىڭ ٍېرىّىذا لبٌغبْ لىطّىٕي توٌۇلالتمۇزۇظ ئۈچۈْ تەٌەپ 

لىٍىٕغبْ ِبتېرىَبٌالرٔىّۇ ٍوغۇرۇْ تبرلىتىۋېتىپ، ئۇٔىڭ جبۋاثىٕي ٍۀە ٍوغۇرۇْ 
لىطمىطي، ثۈگۈٔىي . تبرلىتىٍغبْ تەغۋىمبتالردىٓ ئۆگۈٔەٌىػىّىسِۇ ِۇوىٓ

تېخٕىىب ۋاضتىٍىرىذىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕىذىغبٔال ثوٌىذىىۀّىس، ئەڭ ثىخەتەر، ئەڭ 
ئۆٔۈٍِۈن، ئەڭ وۈچٍۈن تەغۋىمبت ئۇضۇٌٍىرى ثىٍەْ ھەرىىەت غەوىٍٍىرىٕي 

 .وۆپٍەپ تېپىپ چىمبالٍّىس
ثىس غۇٔي ئەضتىٓ چىمبرِبضٍىغىّىس الزىّىي، ثىسٔىڭ ھەرىىىتىّىس 

ھەرلبٔذاق ثىر چەتئەي ھۆوۈِەتٍىرىٕىڭ، خەٌمئبرا تەغىىالتالرٔىڭ، ھەرثىٌ 
وۈچٍىرىٕىڭ، ھەتتب چەتئەٌذە لۇرۇق غۇئبرغب تبٍىٕىپ جبْ ثېمىپ ٍۈرگەْ ئۆز 

وەٍٕىذىٓ -وىػىٍىرىّىسٔىڭّۇ ھىّبٍىطىگە، لوٌٍىػىغب ئېرىػەٌّەٍذىغبٍٔىغي وەٍٕي
ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئۆزٌىرىٕىڭ لبٍطي ثىر ِۀپەئەتىٕي چىمىع . ئىطپبتالّٔبلتب

ٔۇلتىطي لىٍغبْ ھبٌذا ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَىتىّىسگە ِۇئبِىٍە 
ئەگەر ئۆز ِۀپەئەتىگە لىٍچىٍىىال زىَىٕي وۆرۈٌۈظ ئېھتىّبٌي . لىٍىػّبلتب

ِوٌچەرٌىٕىذىىەْ، ثىسٔىڭ جبْ پىذا لىٍىپ داۋاِالغتۇرىذىغبْ ِىٍٍىٌ 
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي لبرىالظ، رەت لىٍىع، چەوٍەظ، ھەتتب خىتبٍالر 

ثىسٔىڭ ثۇ غەرەپٍىه ھەرىىىتىّىس . ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىع ٍوٌىٕي تۇتۇپ وەٌّەوتە
ثبضتۇرۇٌۇظ غبرائىتىذىٓ ھبٌمىپ چىمّىغىچە، ثىس ثۇٔذاق ٍبت وۈچٍەرٔىڭ 

غۇ ضەۋەپتىٓ ثىس ثۇ ِۇغىۈي . ھەرلبٔذاق ئەِەٌىٌ ھىّبٍىطىگە ئېرىػەٌّەٍّىس
ھەرىىىتىّىسٔي پۈتۈٍٔەً ئۆز وۈچىّىسگە تبٍىٕىپ، ئىّىبٔىَەت ٍبر ثەرضە 

ٍەوىىذىٓ -ٍوغۇرۇْ ٍەرئبضتي لوغۇٍٔىرى ثوٍىچە، ئىّىبْ ثوٌّىطب ٍەوىە
ئەِّب ثىس . چبرىالرغب تبٍىٕىپ لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب ِەججورِىس-ِۇتٍەق ِەخپي ئۇضۇي

ھېچمبچبْ، ھېچمبٔذاق ثىر چەتئەٌٍىىٕىڭ ِۀپەئەتي ئۈچۈْ ٍبوي چەتئەٌذە 
. ٍۈرگەْ لبٍطي ثىر تېٕچٍىمچىٍىرىّىسٔىڭ ِۀپەئەتي ئۈچۈْ ھەرىىەت لىٍّبٍّىس

" ِىراش"ثىس وەٌگۈضي ئەۋالدٌىرىّىسغب ئىّىبٔمەدەر ھبزىرلىذىٓ ئبز دۈغّەْ 
غۇڭب ثىس ئىٕتبٍىٓ ئۈِىذۋارٌىك ثىٍەْ . لبٌذۇرۇظ ئۈچۈْ ھەرىىەت لىٍىّىس

ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىػىّىس، لۇرۇق گەپٕي ئبز لىٍىپ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ھەرىىىتىّىسگە پبٍذىطي تېگىذىغبْ ئەِىٍىٌ ئىػٕي وۆپ لىٍىػمب تىرىػچبٍٔىك 



 572 

ثۇ جەرٍبٔذا ھبٍبتىّىس تەھذىت ئبضتىذا لبٌغبٔذا، . وۆرضىتىػىّىس الزىُ
ٍوغۇرۇٔۇغمب ِەججۇر لبٌغىٕىّىسدا ٍبوي دۈغّەْ لوٌىغب چۈغۈپ لبٌغىٕىّىسدا 

ثىسٔي لۇتمۇزۇپ چىمىػمب جۈرئەت لىالالٍذىغبْ، ثىسگە، ثىسٔىڭ ٍېتىُ لبٌغبْ، 
ئبٔىّىسغب ٍبردەَ لىالالٍذىغبْ -ثبلىذىغبْ ئبدىّي لبٌّىغبْ ئبئىٍىّىسگە ۋە ئبتب

ئۀە غۇالرٔىّۇ وۆز . ھېچىىّىّىس ٍولٍىغىٕىّۇ ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس الزىُ
ئبٌذىّىسغب وەٌتۈرگەْ ھبٌذا ئۆٌۈِٕي ثوٍٕىّىسغب ئېٍىپ تۇرۇپ ھەرىىەتىە 

ئۀە غۇٔذاق لېَىٓ ئەھۋاٌغب چۈغۈپ لبٌغىٕىّىسدا . ئبتٍىٕىػمب ِەججورالّٔبلتىّىس
ئەھۋاٌي ثىسدىّٕۇ لېَىٓ وۈٍٔەردە لبٌغبْ، -ثىھۇدە پۇغّبْ لىٍىػٕىڭ ئورٔىغب، ھبي

چبلىٍىرى ئۆٌتۈرۈٌگەْ ٍبوي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ لوٌغب -ئىگە
لىطتبلالردا -ٍبٌىڭبچٍىمتب، لېَىٓ-چبلىالرٔىڭ ئبچ-ئبٔىالرٔىڭ، ثبال-ئېٍىٕغبْ ئبتب

- ھبٍۋأذىّٕۇ ثەتتەر لېَىٓ وۈٍٔەردە جبْ تبٌىػىۋاتمبٍٔىغىٕي، ثىپبٍبْ ٍېسا
لىػاللٍىرىّىسدىىي ِىٍَؤٍىغبْ خەٌمىّىسٔىڭ ئۇچىطىغب ئىططىك وىَىُ، لبرٔىغب 

لبراڭغۇ زۇٌّەتٍىه وۈٍٔەر ئىچىذە -ثىرەر ۋالىت توٍغىذەن تبِبلّۇ ٍىَەٌّەً لبپ
ِەْ ئۀە غۇ . "ٍبغبۋاتمبْ پبجىئەضىٕي وۆز ئبٌذىّىسغب وەٌتۈرۈغىّىس الزىُ

ھېچٕېّىٕىڭ راھىتىٕي وۆرەٌّەً ھبٍۋأذىٓ ثەتتەر ٍبغبۋاتمبْ ثەخىتطىس خەٌمىُ، 
ئىسزەت ٔەپىطىّىس، وەٌگۈضي ئەۋالدٌىرىّىسٔىڭ ئىطتىمجبٌي ئۈچۈْ ھەرىىەت 

لىٍذىُ، ثۇ ِەْ ئۈچۈْ ئەڭ چوڭ غەرەپ، ثۇ ئەڭ چوڭ ضبۋاپٍىك ئىع، ثۇٔىڭ 
دەرۋەلە، . دىَەٌەٍذىغبْ ئىرادىگە وېٍىػىّىس الزىُ!" ئۈچۈْ لىٍچە پۇغّىٕىُ ٍوق

ثىسٔىڭ ثۇ ھەرىىىتىّىسگە ھېچىىُ ھەق ثەرِەٍذۇ؛ ِۇوۆپبت ثېرىػّەٍذۇ؛ ثۇٔىڭ 
ئەوطىچە، ٔبدأالغتۇرۇٌغبْ، غبٍىطىسالغتۇرۇٌغبْ خەٌمىّىس ٔبدأٍىمىذىٓ، 

غۇرۇرىٕي ٍولىتىۋاٌغبٔالر ۋىجذأطىسٌىغىذىٓ، ئەِّب ثۇٔي ھەرگىس ئېتىراپ -ۋىجذاْ
دىٓ، دۈغّۀگە " ئەلىٍٍىمٍىغي"لىٍىػّبً ئۆزىٕي ئەلىٍٍىك چبغالٍذىغبٔالر 

ضېتىٍغبٔالر ِبالٍٍىك ثۇرچي ٔۇلتىطىذىٓ ثىسٔي ِەضخىرە لىٍىػي، چەتىە لېمىػي، 
ھبلبرەت لىٍىػي، روھىٌ، ئىمتىطبدىٌ ۋە ئىجتىّبئىٌ جەھەتتىٓ زەرثە ثېرىػي 

ثىس ئۇٔذالالرغب پىطۀت لىٍّبضتىٓ، پەلەتال ئەۋالدٌىرىّىس ئۈچۈْ . تۇرغبٔال گەپ
ئۆزىّىسٔي پىذا لىٍىۋاتمبٍٔىغىّىسٔي ھەرگىسِۇ ئېطىّىسدىٓ چىمبرِبضٍىغىّىس 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىع ئىرادىطىگە . غەرت
وەٌگەْ ئىىۀّىس، ئىّىبٔجبر وۆپ دۈغّۀٕي ٍولۇتۇظ، ئىّبوبٔجبر وۆپ 

ثىرىٕچي . دۈغّۀٕي لبچۇرۇظ ئۈچۈٔال تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىّىس الزىُ
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ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەتتە ثىسٔىڭ ئبٌىذىغبْ ِۇوۆپبتىّىس ٍولبتمبْ دۈغّەْ ضبٔي، 
دۈغّۀٕىڭ ئبزىَىػىغب تۆھپە . لبچۇرغبْ دۈغّەْ ضبٔي ثوٌىػي وېرەن

لوغبٌىغبٍٔىغىّىسٔي ھېص لىالٌىػىّىس، ثىسٔىڭ ئەڭ چوڭ تەضەٌٍىَىّىس، ئەڭ چوڭ 
ثۇ ھەرىىىتىّىس . ِۇوۆپبتىّىس، ئەڭ چوڭ ِۀىۋىٌ ٌەززىتىّىس ھېطبپٍىٕىػي غەرت

ئۈچۈْ ثىسٔي ھېچىىُ ِەڭگۈ ِۇوۆپبتٍىَبٌّبٍذۇ، لىٍغبْ ئىػىّىسٔىّۇ ِەڭگۈ 
ئەِّب وەٌگۈضي ئەۋالتٍىرىّىسغب لبٔچىىي ئبز . ثىرضىگە ِبختىٕىپ ضۆزٌىَەٌّەٍّىس

لبٌذۇراٌىطبق، ِبٔب ثۇ ثىسٔىڭ ِۇرادىّىس، ئبرزۇٍىّىسٔىڭ " ِىراش"دۈغّۀٕي 
غۇڭب ِۆرتي وەٌگۀذە، چبرىطىس لبٌغىٕىّىسدا لىٍچە ئىىىىٍۀّەً . ِېۋىطىذۇر

دۈغّەْ ئىچىگە ثبضتۇرۇپ وىرىپ دۈغّەْ ثىٍەْ ثىرگە پبرتالپ ئۆٌۈغىە، 
چبرىطىس لبٌغىٕىّىسدا ثىرپبً ئولٕي، ثىر ٍۇتۇَ زەھەرٔي، ثىر ثوالق پبرتالتمۇچٕي 

 .ئۆزىّىسگە ئبتبپ لوٍۇغمىّۇ جۈرئەتٍىه ثوٌىػىّىس الزىُ
ثۈگۈٔىي دۈغّىٕىّىس ثىسگە ضېٍىػتۇرغبٔذا تېرىطىگە پبتّبً ٍۈرگەْ 

وۈچٍۈن دۈغّەْ ثوٌغبچمب، ثىسٔي لوٌغب چۈغۈرگىٕىذە ئەڭ ۋەھػي ئۇضۇٌالر 
لىطتبلالرغب ئبٌىذىغبٍٔىغىٕي، لىٍچە رەھىُ لىٍّبٍذىغبٍٔىغىٕي ۋە -ثىٍەْ لېَىٓ

. ئبخىرى ثەرىجىر ئۆٌتۈرىۋېتىذىغبٍٔىغىٕي ھەرگىسِۇ ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەن
دېّىطىّۇ ثىسٔىڭ رەلىجىّىس لىٍچىّۇ ئىٕطبْ لېٍىپي ثوٌّىغبْ، ٍىرتمۇچ 

ثىسِۇ ئۆزىّىسٔىڭ ھەرلبٔچە جبضبرەتٍىه ! ھبٍۋأذىّٕۇ ۋەھػي فبغىطتالردۇر
-ثوٌىػىّىسدىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، خبَ ضۈت ئەِگەْ ئبدەَ ئىىۀٍىگىّىسٔي، لېَىٓ

لىطتبلالرغب ھەرۋالىت ثەرداغٍىك ثېرىپ وېتەٌىػىّىسٔىڭ ٔبتبٍىٓ ئىىۀٍىىىٕي، 
ھەتتب چىذاغٍىك ثېرىع وۈچىّىس تۈگەپ دۈغّۀگە دوضتٍىرىّىسٔي پبظ لىٍىپ 

غۇڭب، . لوٍۇظ ئېھتىّبٌىّىسٔىڭّۇ ٍوق ئەِەضٍىىىٕي ئۇٔۇتّبضٍىغىّىسوېرەن
ھەرثىر ھەرىىىتىّىسدە ئىّىبٔجبر وۆپرەن دۈغّۀٕي ٍولۇتۇغمب، ئىّىبٔجبر 

دۈغّۀٕي وۆپرەن زىَبٔغب ئۇچىرىتىػمب، ئىّىبٔجبر دۈغّۀگە وۆپرەن ۋەھىّە 
ثىس غۇٔي ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، . ضېٍىػمب تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىّىس الزىُ

ثىسٔىڭ ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ ھەرثىر ھەرىىىتىّىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئىىىىٕچي ۋە ئۈچۈٔچي ثبضمۇچٍىرى ئۈچۈْ تبغالٔغبْ 

ئۆٌۈِذىٓ لورلىذىغبٔالر، چىمىّذىٓ . غەٌىجىٍىه ثىر لەدەَ ثوٌۇپ لبٌىذۇ
لورلىذىغبٔالر، ثىسگە تەۋە ثوٌّىغبْ ٍبتالرٔىڭ تېٕچٍىك، ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه، 
دېّووراتىَە دېگۀذەن دۈغّەْ ئەلىذىٍىرى ثىٍەْ ئەلٍىٕي ثۇٌغىۋاٌغبٔالر 
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ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ ئۇالر ثۇ . ھېچمبچبْ ثۇ غەرەپٍىه لەدەِٕي ثبضبٌّبٍذۇ
ثىس ئۀذى . لەدەِٕي ثبضّبق تۈگۈي، ئەوطىچە پۈتۈٍٔەً ئبرلىغب چېىىٕذى

لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍغبْ پۇرضەتٍىرىّىسٔي لبٍتىذىٓ ئەضٍىگە وەٌتۈرۈپ، ِىٍٍىٌ 
-ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي ئبٌغب ئىٍگىرٌىتىع ئبرلىٍىك ۋەتىٕىّىسگە غبْ

 !غەرەپ وەٌتۈرۈغىە تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىّىس الزىُ
 

  ٍەخپىَەتيىل توغرىسىدا2.6§
ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ِۇتٍەق ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىۋاٌغبْ 

ثۈگۈٔىي وۈٔذە، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي ٍۇلىرىذا تەوىتٍەپ 
ئۆتىىٕىّىسدەن تەخّىٕەْ ئبٌغبٔذا ئۈچ ثبضمۇچ ثوٍىچە لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب 

ٍۀي، ٔەچچە ِىڭٍىغبْ ئۇرۇظ ئۆٍرۇپىالٍٔىرى، تبٔىىالر، زەِجىرەوٍەر، . ِەججورِىس
خىّىَەٌىه، ھەتتب ٍبدرو لۇراٌٍىرى ثىٍەْ -خىّىَەٌىه، ثىئوٌوگىَەٌىه، ثىئو

لۇراٌالٔغبْ، ئوْ ِىٍَؤٍۇق تبجبۋۇزچي ئبھبٌىطىٕىڭ ٍبردىّىگە، ثىرٍېرىُ 
ِىٍَبردٌىك خىتبٍالرٔىڭ ئبرلب تىرىىىگە ئىگە ثىرِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق ِۇٔتىسىُ 

پوجبڭسا دورىٍىرى، ھبغبرەت -لۇراٌٍىك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي ضەرەڭگە
توخّبلالر ثىٍەْ لۇراٌٍىٕىپ جەڭگە -ئىطپىرتالر، ھەتتب پىچبق-دورىٍىرى، ثېٕسىٓ

ئبتٍىٕىػمب، ثۇٔىڭ ثەدىٍىگە ِۇتٍەق تۈردە ئبخىرلي غەٌىجىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە 
ثۇٔذاق ثىر ھەرىىەتٕىڭ ثبغٍىٕىػي ِۇتٍەق تۈردە لەتئىٌ ! ِەججۇر ثوٌّبلتىّىس

ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەرٔي ئبضبش لىٍىذىغبْ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس 
ثىس ثۇ ِۇغەلمەتٍىه ۋە غەرەپٍىه ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي . ثوٌىػي ِۇلەررەر

ثبضمۇچىٕي دۈغّەْ ئەڭ وۈچٍۈن، ئەڭ غبٌجىرالغمبْ ۋالتىغب توغرا وەٌتۈرۈپ 
ثبغالغمب ِەججۇر ثوٌىۋاتمبٍٔىغىّىسٔي، ثۇ جەرٍبٔذا خەٌمىّىسِۇ ثۇ ثبضمۇچٍۇق 

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىگە ئبتٍىٕىػمب جبضبرەت لىالٌّبٍۋاتمبْ، ئىٕتبٍىٓ 
ئبزضبٔذىىي پىذائىٍىرىّىسگىال تبٍىٕىپ ھەرىىەت ثبغالغمب ِەججۇر 

ثوٌىۋاتمبٍٔىغىّىس ئۈچۈْ، ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔي ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ 
ٍۀي خەٌمىّىسٔي . ٍبٌغۇزدىٓ ئېٍىپ ثېرىػمب ِەججورِىس-غەوىٍٍەردە، ھەتتب ٍبٌغۇز
تۈوۈش لۇتمۇزۇپ چىمىػٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ۋىجذأي -لۇٌٍۇق ئبضبرىتىذىٓ تەي

لەرزى دەپ ھېطبپالٍذىغبْ ئىمتىذارٌىك، جبضبرەتٍىه پىذائىٍىرىّىس ھېچمبٔذاق 
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تبغمي ٍبردەِٕي تبِب لىٍّبضتىٓ، خەٌمٕىڭ ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن لوزغۇٌىػىٕي 
 .ز ئبٌذىغب ھەرىىەت لوزغبغمب ِەججوردۇرۆوۈتّەضتىٓ ئۆزٌىرى پىالْ تۈزۈپ، ئ

ثۇخىً ھەرىىەت خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەھػىَبٔە لبرغىٍىمىغب 
ئۇچۇراپال لبٌّبً، ئۆزٌىرىگە ھەرخىً غەوىٍٍەردىىي تېٕچٍىك ضەپطەتىٍىرىٕي 

ٌىرىّۇ ھەرخىً " لوٍرۇق"ٌىرىّىس ۋە ئۇالرٔىڭ " ئۇٌۇغ"ئەلىذە لىٍىۋېٍىػمبْ 
ئۇٍذۇرۇغۇپ لبرغي تۇرۇغىغىّۇ " ئبضبش"ضەۋەثٍەر ثىٍەْ ضۆزٌىرىگە -ثبھبٔە

ٍوٌىذا " تېٕچٍىك"ثۇٔذاق ئەِەٌىٌ ھەرىىەتٍەر ئۇالرٔىڭ . ئۇچۇرىػىّىس تەثىئي
پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ وۈرضىٕي چۈغۈرۈپ ثىر تىَىٓ " جبٔجبلبر"ئېٍىپ ثبرىذىغبْ 

لىٍىۋېتىذىغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەرٔىڭ ِەٍذأغب وېٍىػي، ثوٌۇپّۇ 
دىٓ تبغمىرىذا روً ثېرىػي تەثىئىَىي، ئۇالرغب " دأب رەھجەرٌىگي"ئۇالرٔىڭ 

ئۇالر ٍبلتۇرِبضٍىك ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبً، ھەرتۈرٌۈن ئۇضۇٌالر . ٍبلّبٍذۇ
ِېٕىڭ دېگىٕىُ ثوٍىچە ثوٌّبً، "ئۇالر . ثىٍەْ پۇتٍىىبغبڭ تۇغذۇرۇغي ِۇلەررەر

ضېٕىڭ دېگىٕىڭ ثوٍىچە ثوٌىذىغبْ ئىع ثوٌطب، ئۇٔذاق ِۇضتەلىٍٍىغىڭٕي 
دەٍذىغبْ لىتىغۇر پوزىتطىَە ثىٍەْ ھەتتب دۈغّۀٕي ئۆزىگە " توزۇتۇپ تبغالٍّەْ

ئىٕمىالثىٌ "چەتئەٌٍەردىىي ! ٍبردەِچي لىٍىپ لبرغىٍىك لىٍىػتىّٕۇ ٍبّٔبٍذۇ
تىرٔىمي ثىٍەْ لبرغي چىمطىّۇ، ۋەزىَەت -ٌىرىّىس دەضٍەپ چىع" تەغىىالت

لبرغي چىمىػمب ئىّىبٔطىس ھبٌغب وەٌگىٕىذە گوٍب ثۇ تۈردىىي ھەرىىەتٍەر دەي 
ئۇالرٔىڭ وۆڭٍىذىىىذەن ثوٌىۋاتمبٔذەن، ھەتتب ئۇالرٔىڭ ثبغالِچىٍىغىذا ۋۇجۇتمب 

ثۇ "ٍۀي، وىػىٍەردە . چىمىۋاتمىٕىذەن وۆرەڭٍىػىپ ئوتتۇرىغب چىمىػىّۇ ِۇِىىٓ
ئىػالر ِۇغۇالرٔىڭ رەھجەرٌىىىذە، ِۇغۇالرٔىڭ ئورۇٔالغتۇرۇغي ثىٍەْ ۋۇجۇتمب 

. دېگەْ تۇٍغۇ پەٍذا لىٍىذىغبْ لىٍىمالرٔي لىٍىػىذۇ" وېٍىۋاتمبْ ثوٌطب وېرەن
ئۇالر ھەرثىر ھەرىىىتىّىسدىٓ وېَىٓ دەرھبي ٍىغىٕالرٔي ئېچىپ غۇ ھەرىىەتتىىي 

وۆز لىٍىػىپ، ئوتتۇرىغب چىممبْ خەٌمئبراٌىك داۋراڭالرٔي، -غېھىتٍىرىّىسٔي وۆز
غېھىتالرٔىڭ لېٕىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ ٔوپوزىٕي ٍۈوطەٌتىذىغبْ ۋاضىتە لىٍىۋېٍىع 

ئۇالر ۋەتىٕىّىسدىىي . تۇغتىٓ تېپىرٌىػىپ وېتىػي تۇرغبْ گەپ-ووٍىذا تۇغّۇ
ٔەق "ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە پەٍذا لىٍىٕغبْ ۋەلەٌەرٔي چەتئەي ئبگٕېتٍىمٍىرىغب 

ووٍىذا تەپطىٍي ئبدرىطٍىرى، ٔەق " ئۇختۇرۇظ"ثوٍىچە " ِەٍذاْ پبوىتٍىرى
لىٍىپ وۆرضىتىپ " پبوىت"ئىطىٍّىرى ۋە لبتٕبغمۇچىٍىرىٕىڭ ٍېمىٍٕىرىٕي 

ۋەتىٕىّىس ئىچىذە ئېغىر تۇتمۇْ ۋەزىَىتي ٍبرىتىٍىػمب ۋاضتىٍىك ضەۋەثچي ثوٌّبٍذۇ 
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غۇڭب، ئۇٔذالالرٔىڭ ئبٌذىّىغب چۈغۈپ، ۋەتەْ ئىچىذىىي ٍوغۇرۇْ . دېَەٌّەٍّىس
 .ھەرىىەتٍىرىّىسدىٓ خەۋەردار لىٍىػتىٓ ضبلٍىٕىػىّىس الزىُ

خەٌمىّىس ثۇ ٍېرىُ ئەضىر ِبثەٍٕىذە تبرىخىٌ ئۀئۀىٍىرىذىٓ، 
جەڭگىۋارٌىغىذىٓ، ثبتۇرٌىغىذىٓ، دۈغّۀگە ثوٌغبْ ئۆچّۀٍىىىٕي ئەِەٌي 

ھەرىىەتىە ئبٍالٔذۇرۇظ ئبدىتىذىٓ ئبضبضەْ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇٌغبْ ثوٌطىّۇ، 
- تۆوۈْ، ٔەزىر-ئىچّەن، توً-وىچەن، ٍىّەن-تبرىخىٌ ئۀئۀە ھەرگىسِۇ وىَىُ

-چىرالٍىرىّىسدىال ٍبوي ثبغمب ھەرخىً ِەدۀىٌ ئۆرٔەوٍىرىّىس، ئۆرپ
ئبدەتٍىرىّىسدىال ضبلٍىٕىپ لبٌّبً، دۈغّۀگە لبرغي جەڭ لىٍىػتىىي 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ غۇرۇرٌۇق، . جبضبرەتٍىرىّىسدىّۇ چولۇَ لبٍتب ئۆزىٕي وۆرضىتىذۇ
ۋىجذأٍىك، جبضبرەتٍىه تەۋەوىۈٌچي ٍىگىتٍەرگە، ثىٍىٍّىه چۈغۀچە 

ئىگىٍىرىگە، لەھرىّبْ، ثبتۇر ٍىتەوچىٍىرىّىسٔىڭ خەٌمىّىسٔي لبٍتب ئۇٍغۇتۇغىغب، 
ئەِەٌىٌ ھەرىىەت ئۈٌگىٍىرى ثىٍەْ ٔەِۇٔە ثوٌۇغىغب جىذدى ئېھتىَبجٍىك 

ثۇ ٍەردە تەوىتٍۀگەْ جبضبرەت، لەھرىّبٍٔىك لبتبرٌىمالر ثىرخىً . ثوٌّبلتب
خبراوتېرىذىىي روھىٌ تۇٍغۇ ثوٌۇپ، ثىر ٍىتەوٍىگۈچىٕىڭ " ٍۇلۇٍِۇق"

لەھرىّبٍٔىك ئۈٌگىطي، تەغۋىمبتىٕىڭ وۈچي، چوڭمۇر ئېڭىّىسدىىي زوراۋأٍىمتىٓ 
ئۆزىٕي ِۇداپىَەگە ئېٍىع ئۈچۈْ وۆرضىتىذىغبْ لەھرىّبٍٔىك 

ئىطتەوٍىرىّىسٔىڭ ئۇٍغۇٔىػىٕي تېسٌىتىپ، دۈغّۀٕىڭ زۇٌۇَ ئبرلىٍىك لىطتىػي 
لبتبرىذىىي ئبِىٍالر تۈپەٍٍىذىٓ ئوتتۇرىغب چىمىذىغبْ جبضبرەت، لەھرىّبٍٔىك 

 . خبراوتېرٌىرى خەٌمىّىس ئبرىطىغب تېسدىٓ وېڭىَەٌەٍذۇ
ثىر وىػىذىىي جبضبرەتٍىٕىع ئىمتىذارى ثەٌگىٍىه جەھەتتە ئىچىي 

ئىمتىذارىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ھبٌەت ثوٌۇپ، ھەرلبٔذاق ثىروىػي خبٌىغبْ ۋالىتتب 
ٔۇرغۇْ . خبٌىغبْ ثىر ئىع ئۈضتىذە ئوخػبظ جبضبرىتىٕي وۆرضىتەٌىػي ٔبتبٍىٓ

" تۇغّب"– وىػىٍەر ِۇئەٍَەْ ثىر ھەرىىەتتە تۇٔجي جبضبرەتٍىه وىػىٕىڭ 
غۇ . جبضبرەت ئىگىٍىرىٕىڭ جبضبرەت ئۈٌگىطي ٍبرىتىپ ثېرىػىگە ِۇھتبجذۇر

. ضەۋەپتىٓ خەٌك لەتئىٌ تۈردە ئۈٌگىگە، ٍېتەوٍىٕىػىە، ئىٍھبِالٔذۇرۇغمب ِۇھتبج
غۇٔىڭذەن ٍۀە ٔۇرغۇْ جبضبرەت پەٍذا لىالالٍذىغبْ وىػىٍىرىّىسِۇ ئۆز 

جبضبرىتىٕي جبرى لىٍذۇراٌىػي ئۈچۈْ ثىرلەدەر ئۇٍغۇْ ئىجتىّبئىٌ ِۇھىتمب 
ٍۀي، ئىمتىذارٌىك ثىر ثوٌغۇضي لەھرىّبٔىّىس ِۇئەٍَەْ ثىر . ئېھتىَبجٍىك ثوٌىذۇ

ثۇخىً ھەرىىەت . ھەرىىەت ِۇھىتىغب، ثەٌگىٍىه ثىر ھەرىىەت دوٌمۇٔىغب ِۇھتبج
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ِۇھىتي دېگۀذەن ِۇۋەپپەلىَەتىە ئېرىػەٌّەً وېٍىۋاتمبْ ھەرىىەت تۈضىٕي 
ئەھّىَەتٍىه ثوٌغىٕي ِۇئەٍَەْ ثىر . ئبٌغبْ ثوٌۇغىّۇ ئەھّىَەتٍىه ئەِەش

ٍېمىٕمي تبرىخىّىسدا ثىر لىسىّىسٔىڭ خىتبٍغب ِەججۇرى . ھەرىىەت ِۇھىتىذۇر
تېڭىٍىػي، ثىر وىػىّىسٔىڭ ثىھۇدە ئۆٌتۈرۈٌىػي، دۈغّۀٕىڭ ٔبھەق ضېٍىمٍىرى 

لبتبرىذىىي ئبددى پبجىئەٌەر ِىطٍىطىس ئىٕمىالپالرٔىڭ پبرتىٍىػىغب ضەۋەپ ... 
غۇ ضەۋەپتىٓ ثىرلىطىُ . ثوٌغبٍٔىغىذەن ِىطبٌالرٔي وۆپٍەپ وۆرضىتىپ ئۆتەٌەٍّىس

وىػىٍىرىّىس ٍېڭي ھەرىىەتىە ئبتالٔغىٕىذا دەرھبي لەھرىّبٍٔىرىّىسٔىڭ، 
. ٍېتەوچىٍىرىّىسٔىڭ ِەٍذأغب وەٌّەً لېٍىػىذىٓ ئۀطىرەپ وەتّەضٍىگي الزىُ

ثۇخىً ھەرىىەتٍەرٔي ئىسچىً پەٍذا لىٍىپ تۇرىذىغبٔال ثوٌىذىىۀّىس، ثۇ 
-ھەرىىەتٍەردە ئبضبضٍىك روي ئوٍٕبٍذىغبْ، ٍېتەوچىٍىه لىالالٍذىغبْ لۇِبٔذاْ

غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي . داھىٍَىرىّىس جەزِەْ ثىروۈٔي ئوتتۇرىغب چىمىذۇ
الرٔي تۇغبٌىغبْ دۇَٔبۋىٌ ئۇٌۇغ ... تبرىختب ئبتىٍال، ئوغۇزخبْ، ثۇغراخبْ، 

غۇڭب خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ٍوغۇرۇْ ئىمتىذار . خەٌمٍەرٔىڭ ثىۋاضتە ئەۋالتٍىرىذۇر
ثىس ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەلەٌٍىٌ . ئىگىٍىرى چولۇَ ثىروۈٔي ئوتتۇرىغب چىمىذۇ

 . ھەرىىەت ِۇھىتي ٍبرىتىپ تۇراٌىطبلال وۇپبٍە
لىطمىطي، ۋەتىٕىّىسدە خەٌمىّىس ئبرىطىذىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي 

ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت دوٌمۇٔي پەٍذا لىالالٍذىغبْ لەھرىّبٍٔىرىّىس چولۇَ 
 !ثبرٌىممب وېٍىذۇ

ثۇٔذاق ثىر ھەرىىەتٕىڭ ثبغٍىٕىػي ِۇتٍەق تۈردە ٍوغۇرۇْ لبٔبت 
ٍۀي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ . ٍبٍذۇرۇٌىػي ثىر ِۇلەررەرٌىىتۇر

ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ٍۇلۇرى دوٌمۇٔىٕي ۋۇجۇتمب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ئۆزىٕي 
ثېغىػالٍذىغبْ ھەرثىر لەھرىّبٔىّىس، ئۆزىٕىڭ جبضبرىتىگە لەتئىٌ ئىػىٕىػي 

ثىٍەْ ثىرگە، دۈغّۀگە لبرغي ئۇزۇٔغب ضوزۇٌىذىغبْ وۈرەغىە تەٍَبر ثوٌىػي، 
خەٌممە ئىسچىً تۈردە ئۈٌگە ثوٌۇغٕي توختبتّبضٍىغي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب 

ئىّىبٔمەدەر وۆپ زەرثە ثېرىػىە وبپبٌەتٍىه لىٍىػي ئۈچۈْ ھەرثىر ھەرىىىتىٕي 
. دېگۀذىال پبظ ثوٌۇپ لېٍىػتىٓ لەتئىٌ ضبلٍىٕىػي غەرت-پۇختب پىالٔالپ، ھە

ئبخىرى ِەخپىَەتٍىىىە ئبالھىذە -ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ھەرثىر ھەرىىىتىذە ثبغتىٓ
. ئەھّىَەت ثېرىذىغبْ ئبدەتٕي ٍېتىٍذۈرۈغىە زور وۈچ چىمىرىػي الزىُ

ثەٌگىٍىه ثىر دەۋردە ۋە ثەٌگىٍىه _ ثىخەضتەٌىه لىٍىپ ثىھۇدە لۇرثبْ ثوٌۇظ 
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ثىر دائىرىذە وىػىٍىرىّىسٔي ئۈِىذضىسٌىىىە پبتۇرۇپ لوٍۇظ، ھەرىىىتىّىسٔىڭ 
تېس ضۈرئەتتە وېڭىَىپ وىتەٌّەضٍىىىگە ضەۋەپ ثوٌۇپ لېٍىػىذىٓ ضبلٍىٕىػي 

 . الزىُ
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىٕي ٍولۇرى دوٌمۇٔغب 

ئېرىػتۈرەٌەٍذىغبْ پىذائىٍىرىّىسٔىڭ خەٌمىّىس ئىچىذە ئىٕتبٍىٓ ئبز لىطّىٕي 
ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق . تەغىىً لىٍىذىغبٍٔىغىٕي ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىك الزىُ

ھەرىىىتىّىسٔي ھەرىىەت ھبٌىتىگە وەٌتۈرگۈچي ھەرثىر لەھرىّبٔىّىس، ئۆزىٕىڭ 
خەٌمىّىس ئىچىذە ِىڭذە ثىر، ھەتتب ئوْ ِىڭذا ثىر ٔىطجەتٕي تەغىىً 

لىٍىذىغبٍٔىغىٕي، ئۆزٌىرىٕىڭ ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ ثۇ غەرەپٍىه ھەرىىىتىٕىڭ ِىڭ 
وىػىّىس ئۈچۈْ، ھەتتب ئوْ ِىڭ وىػىّىس ئۈچۈْ ۋاوبٌىتەْ ئېٍىپ ثېرىۋاتمبْ 

غۇ ضەۋەپتىٓ ئۆزىٕىڭ . ثىر ھەرىىەت ئىىۀٍىىىٕي ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىغي الزىُ
ثىھۇدە لۇرثبْ ثوٌۇپ وېتىػىٕىڭ ئوْ ِىڭ وىػىّىسٔىڭ ثىھۇدە لۇرثبْ ثوٌۇپ 

وېتىػي، ئۆزىٕىڭ ثەوال ئەرزاْ لۇرثبْ ثوٌۇپ وېتىػىٕىڭ خەٌمىّىسدىٓ ئوْ ِىڭ 
ٍۀي، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . وىػىّىسٔىڭ ثىھۇدە ئۆٌتۈرۈٌىػي دەپ تؤۇغي غەرت

ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىگە ثبغالِچي ثوٌىۋاتمبْ 
لەھرىّبٔىّىس ئۆزىٕىڭ ئوْ ِىڭ وىػىٕىڭ ۋەزىپىطىٕي ئۈضتىگە ئېٍىۋاتمبْ 

غەرەپٍىه ثىر ئىٕطبْ ئىىۀٍىىىٕي، خەٌمي، ۋەتىٕي ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ۋە 
ئىٕتبٍىٓ لىّّەتٍىه ثىر ئىٕطبْ ئىىۀٍىىىٕي تؤۇپ ٍېتىػي، غۇٔىڭ ئۈچۈْ ثۇ 

ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەتٍەرٔىڭ ِۇتٍەق ِەخپي لبٔبت ٍبٍذۇرىٍىذىغبْ ھەرىىەت 
 . ئىىۀٍىىىٕي تؤۇپ ٍېتىػي غەرت

ثۇٔذاق ثىر غەرەپٍىه ئورۇٔذا تۇرىۋاتمبْ ِەخپي ۋەزىپە ئبدا لىٍغۇچي 
لەھرىّبٔىّىس، ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ھەرىىەت لىٍىػي ئۈچۈْ ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت 

لبٍتب وۆڭٍىذە ضىٕبق لىٍىپ -ثبضمۇچٍىرىٕي پۇختب وۆزدىٓ وۆچۈرۈپ، لبٍتب-لەدەَ
ئبٔذىٓ ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىػي، لىٍّبلچي ثوٌىۋاتمبْ ھەرىىىتىٕي وۆزدىٓ 

وۆچۈرگىٕىذە ئۆزىٕي ثىر خىتبً ضبلچىطي ئورٔىغب لوٍۇپ تۇرۇپ تەوػۈرۈپ 
وۆرۈغي، لىٍىذىغبْ ئىػىذا خىتبً ضبلچىٍىرىٕىڭ ضېسىپ لېٍىع ئېھتىّبٌي 

ثوٌىذىغبْ لبٔذاق ٍوچۇق، لبٔذاق ٍىپ ئۇچي لبٌذۇرۇظ ئېھتىّبٌي 
ثوٌىذىغبٍٔىمٍىرىٕي ئەضتبٍىذىً تەوػۈرۈپ چىمىػىٕي ئۆزىگە ئبدەت لىٍىۋېٍىػي 

 .غەرت
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ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىردىٓ 
ثبرٌىك لبرغىٍىك وۆرضىتىع پبئبٌىَەتٍىرىّىسٔي ِۇتٍەق _ ثىر خبراوتېرى 

ٍوغۇرۇْ لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ پرىٕطىپٍىرى ئبضبضىذا پىالٍٔىٕىپ ئىػمب 
ھبٌجۇوي، ثىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب دائىر ِەٍٍي . ئبغۇرۇٌىذىغبٍٔىغىذۇر

ئوِۇِىٌ پرىٕطىپ جەھەتتىٓ ثوٌطۇْ ٍبوي ۋەتىٕىّىسگە خبش ئۆزگىچە 
. ئۇضۇٌٍىرى جەھەتتىٓ ثوٌطۇْ، رەضّىٍەغىەْ ثىرەر ھەرىىىت پروگراِّىّىس ٍوق

ثۇ ِەضىٍە، خەٌمىّىسٔىڭ، ثوٌۇپّۇ ثۇ ھەلتە پبئبٌىَەت لىٍىػٕي پىالٔالۋاتمبْ 
پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ھەرۋالىت تەتمىك لىٍىپ ئىسدىٕىػىگە توغرا وېٍىۋاتمبْ ِۇھىُ 

 . ۋەزىپىٍەرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ ئبٌذىّىسدا تۇرِبلتب
ثىس ثۇ ِبتېرىَبٌٕىڭ ئبٌذىٕمي ثۆٌۈٍِىرىذە ثۇ ھەلتىىي پبئبٌىَەتٍىرىّىسگە 

ِۇٔبضىۋەتٍىه ِەخپىَەتٍىه ِەضىٍىٍىرى ئۈضتىذە دىممەت لىٍىػىّىس 
ثىس ثۇ ٍەردە ٍۀە غۇٔي . وېرەوٍىىىٕي ئبالھىذە تەوىتٍەپ ئۆتىەْ ئىذۇق

تەوىتٍەٍّىسوي، تېٕچٍىك تەٌىجي ثوٍىچە پبئبٌىَەت لىٍىػٕي ئبرزۇ لىٍغىٕىّىسدا 
دۈغّۀٍىػىۋاتمبْ ئىىىي تەرەپ ئۈچۈْ ضۇٌھي ثىٍەْ ئىع لىٍىػٕي تېٕچٍىك 

پەۋلۇٌئبددە ئبجىس تۇرىۋاتمبْ  تەرەپ . ھەرىىەت پرىٕطىپٍىرى تەلەززار لىٍىذۇ
. ئۈچۈْ ضۇٌھي ٍوٌىغب ِېڭىع، ِۇلەررەر تۈردە تەضٍىّچىٍىىىە ئېٍىپ وېٍىذۇ

تەضٍىّچىٍىه دېّەن، ٍبٌغۇز لۇراي تبغالظ ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبضتىٓ، 
دۈغّەْ تەرەپ تەٌەپ لىٍىۋاتمبْ ھەرلبٔذاق ِەخپىَەتٍىىٍەرٔي لبٌذۇرِبً 

ِەخپىَەتٍىىٕي تۈپتىٓ _ ٍۀي، تەضٍىّچىٍىه . تبپػۇرۇظ دېگۀٍىه ثوٌىذۇ
ثىس ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ تېٕچ ھەرىىەتٍەر دەپ ئبتىۋاٌغبْ ئۀە . ئىٕىبر لىٍىذۇ

غۇخىً ۋاضتىٍىك تەضٍىّچىٍىه ٍوٌىغب وىرىپ لبٌغىٕىّىس ئۈچۈْ، 
. دۈغّىٕىّىسدىٓ ٍوغۇرۇْ تۇتۇظ ئبدىتىٕي ئبضبضەْ ٍولبتمبْ ھبٌذا تۇرِبلتىّىس
تېخىّۇ لىسىك ٍېرى، خەٌمىّىسگە ۋەزىپە لىٍىپ تبپػۇرۇٌۇغمب تېگىػٍىه ٔۇرغۇْ 

جىذدى ۋەزىپىٍەر دۈغّۀذىٓ ئەِەش، خەٌمىّىسدىٓ ٍوغۇرۇْ تۇتۇٌۇظ، 
خەٌمىگە ثىٍذۈرۈغتىٓ ئبالھىذە لورلۇپ، دۈغّىٕىٕىڭ ثىٍىپ لېٍىػىذىٓ ئبٔچە 
ثەن ئۀطىرەپ وەتّەضٍىىتەن غەٌىتىٍىىٍەرِۇ ئبضبضي پبئبٌىَەت غەوٍي ثوٌۇپ 

غۇڭب، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىذا . وەٌّەوتە
ِەخپىَەتٍىه پىرىٕطىپٍىرىغب ئبالھىذە ئەھّىَەت ثېرىذىغبْ ئبدەتٍەرٔي 

ثۈگۈٔىىذەن ِەخپىَەتٍىىٕي ثىٍّەش ھبٌذا . ٍېتىٍذۈرۈغىە ِەججورِىس
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تۇرىۋاتمىٕىّىسدا، ئۆزىّىسٔي لەتئىٌ ِەججورٌىغبْ ئبضبضتب، لىٍىذىغبْ ئىػىّىسٔىڭ 
پىرىٕطىپىذا " ئۆزىّىسگىّۇ پىچىرالپ لوٍّبضٍىك"پىالٔىٕي ثبغمىالر تۇرِبق، ھەتتب 

لىٍىذىغبْ ھەرىىىتىّىس، ھەرىىىتىّىسدىىي . لەتئىٌ چىڭ تۇرۇغىّىس غەرت
وبالڭپبٍٍىغىّىسدىٓ پبظ ثوٌۇپ لبٌطب لبٌطۇٔىي، ھەرگىسِۇ ِەخپىَەتٍىىٕي پبظ 

لىٍىپ لوٍىذىغبْ ٍىپ ئۇچي لبٌذۇرۇغتىٓ پبظ ثوٌۇپ لبٌّبضٍىممب وبپبٌەتٍىه 
ثىس ھەرلبٔذاق ثىر ھەرىىەتٕي پىالٍٔىغىٕىّىسدا، ھەتتب ثۇ . لىٍىػىّىس غەرت

ھەرىىەتٕي ئىٕتبٍىٓ ِۇۋەپپەلىَەت ثىٍەْ تبِبِالپ، ئبجبٍىپ زور ٔەتىجىٍەرگە 
ئېرىػىپ، خەٌمىّىس ئبغسىذا ِەڭگۈ داضتبْ ثوالٌىغىذەن ھەرىىەتٍەرٔي پەٍذا 

لىٍغبْ ۋالىتٍىرىّىسدىّۇ، ثبغمىالرٔىڭ ِبختبغٍىرى، ثۇ ٔەتىجىّىسٔي ثبغمب ثىر 
" غىڭ"وىػىگە ِۀطۈپ لىٍىپ ِبختبغٍىرى ئبٌذىذا چىػىّىسٔي چىڭ چىػٍەپ 

ھەرگىسِۇ ِبختبٔچبلٍىك لىٍىپ . لىٍّبضٍىممب ئۆزىّىسٔي ئبدەتٍۀذۈرىػىّىس الزىُ
لەدىٕبش دوضتۇَ، ِەْ : "ئۈچۈْ دەپ ثوٌطىّۇ" تېخّۇ پۇختب پىالٍٔىۋېٍىع"ٍبوي 

ئبغىٕىالر، ضىٍەر "ٍبوي ..." ِۇٔذاق ثىر ئىػٕي پىالٔالۋاتىّەْ، ضېٕىڭچە 
دېگۀذەن ۋەضۋەضىٍەرگە ھەرگىس " ِبختبۋاتمبْ غۇ ۋەلۀي ِەْ پەٍذا لىٍغبٔىذىُ

ثىرەر ئوغاللّۇ ِبختىٕىػٕي "دەرۋەلە، ئبدەَ تۇرِبق، . وىرىپ لبٌّبضٍىغىّىس غەرت
غبْ ثىر ٍەردە، ئبدەَ ثبٌىطىٕىڭّۇ تۆھپىٍىرى ئۈچۈْ ھەلىمەتۀّۇ " ٍبخػي وۆرىذۇ

ثۇ ھەلتە پەلەت ئۆزىگىال . ِبختىٕىػمب، ِۇوۆپبتٍىٕىع، تەغذىرٌىٕىػىە ھەلمي ثبر
تىگىػٍىه ثوٌغبْ ثۇ ھەلٕىڭ ثبغمىالرغب تەۋە ثوٌۇپ لېٍىۋاتمبٍٔىمىغب چىذاغٍىك 

ثوٌۇپّۇ ئوتتۇرٌۇلتب ثىرلىطىُ لۇتىراتمۇٌۇق . ثەرِەن ھەلىمەتۀّۇ تەش
ئەِّب، ضىس ئوْ ِىڭٍىغبْ . لىٍىذىغبٔالر ثوٌغىٕىذا ثۇٔىڭغب چىذىّبق تېخىّۇ لىَىٓ

ئبدىّىّىسٔىڭ ھبٍبتىٕي ئۆزىڭىسگە ِۇجەضطەَ لىٍغبْ ثىرضي ئىىۀٍىگىڭىسٔي 
ٍېرىُ غۇرۇرى -ضىسٔي ئبغىٕىٍىرىڭىس ئبرىطىذىىي ثىردە! ھەرگىس ئۇٔتۇپ لبٌّبڭ

ٍولالرال ئەِەش، ھەتتب ئۆزٌىرىٕي رەضّىٌ ۋەتۀپەرۋەر ئىٕمىالپچي دەپ ئېالْ 
. لىٍىپ ٍۈرگەْ وىػىٍەرِۇ ئبڭطىسٌىك ثىٍەْ ۋاضتىٍىك ضېتىۋېتىػي ِۇِىىٓ

ٔىڭ دوضتٍىرىڭىس ئبرىطىذا " ئبق وۆڭۈي ئىٕمىالپچىالر"ثۇٔذاق 
ثۇ تەغىىالت لۇرۇق داۋراڭالر "تېپىٍّبٍذىغبٍٔىمىغب وىُ وبپبٌەتٍىه لىالالٍذۇ؟ 
لبراڭالر، پبالٔي تەغىىالت جىُ . ثىٍەْ ثوٌۇپ وېتىپ ھېچمبٔذاق ئىع لىٍّىذى

" ِۇٔۇ ئىػالرٔي ٍوغۇرۇْ ئەِەٌگە ئبغۇراٌىذى-ٍۈرگۀذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ِۇٔۇ
پبالٔي ۋەلۀي، پووؤي ئىػالرٔي "دېگۀذەن غەٍۋەتچىٍەرٔىڭ داِىغب چۈغۈپ، 
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تەغىىالتىّىسٔىڭ پبالٔي ٍەردىىي پۇضتبٔچي وىػىٍىرىّىس ٍوغۇرۇْ ئىػمب 
دەپ ِبختىٕىپ ثىرِۇٔچە وىػىٍىرىّىسٔىڭ ثىھۇدە تۇتۇٌۇپ وېتىػىگە " ئبغۇردى

ضەۋەپ ثوٌغبْ ٍېمىٕمي ٍىٍالردىىي ئبچچىك ضبۋالالرٔي ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس 
 .وېرەن

غۇٔىڭ ئۈچۈْ، ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەت 
_ ِەخپىَەتٍىه "دوٌمۇٔي پەٍذا لىٍىػمب ئۆزىٕي ثېغىػالٍذىغبْ لەھرىّبٔىّىس 

ھبٍبت؛ ھبٍبتٕىڭ ئۆزى تېخىّۇ _ تۆھپە؛ ِەخپىَەتٍىه _ غەٌىجە؛ ِەخپىَەتٍىه 
دېگەْ غۇئبرٔي ئۆزىگە لىجٍۀبِە لىٍىۋېٍىػي !" وۆپ دۈغّۀگە زەرثە ثېرىع

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ِەخپىَەتٍىه ثىٍىٍّىرى، ِەخپىَەتٍىه ِەغىمٍىرى، . غەرت
لبئىذىٍىرى، -ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت غەوىٍٍىرى، ٍوغۇرۇْ تەغىىالت پرىٕطىپ

... ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت تېخٕىىىٍىرى، ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت تۇرِۇظ ئبدىتي، 
لبتبرٌىمالر ھەرثىر ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت لىٍغۇچي لەھرىّبٍٔىرىّىسٔىڭ ثىر وۈّٔۇ 

 !ثوغبغّبً ٍوغۇرۇْ ئىسدىٕىپ ِەغىك لىٍىذىغبْ ئبدىتىگە ئبٍٍىٕىػي غەرت
ِەخپىَەتٍىه ِەضىٍىطىذە ٍۀە ثىر ثىخەضتەٌىگىّىس غۇوي، ٔۇرغۇْ 
وىػىٍىرىّىس ھەددىذىٓ ئبرتۇق ھبٍبجبْ ۋە ئىػىٕىپ وېتىع ٔەتىجىطىذە 

خوتۇْ ضۆٍگۈضي -ئەر. لوٍٕىذىىي ئبٍبٌىغب ٍبوي ضۆٍگىٕىگە تەضٍىُ ثوٌىذۇ
ھەرلبٔچە ضبدالەت ئىپبدىٍىگۀذەن لىٍطىّۇ، ئبضبضەْ جىٕىطي تەٌەپ ئېھتىَبج 
ثبضمۇچىذىٓ ٍولۇرى ئۆرٌەپ وېتەٌّەٍۋاتمبْ خەٌمىّىسگە ٔىطجەتەْ، ثۇ تۈردىىي 
تۈۋەْ ئېھتىَبج ثبضمۇچىذىىي وىػىٍىرىّىسدە ئېھتىَبج لبٔذۇرۇٌۇغٕىڭ ھەردائىُ 

ثىخەتەر ثوٌّبً لېٍىػىذىٓ ئۀطىرەغتەن غەخطىَەتچىٍىه ئۈضتۈٍٔۈوتە 
تۇرىذىغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ضۆٍگۈٔىٕىڭ ِۇتٍەق ئۆزىگىال تەۋە ثوالٌّبً لېٍىػىذىٓ 

ئۀطىرەپ ٍبوي لىسغىٕىپ، ٍوٌذىػىٕىڭ ثبرٌىك پبئبٌىَەتٍىرىٕي ئۆز تىسگىٕي 
غۇٔذاق ئىىەْ، ثىر تەرەپ ِىٍٍىٌ . ئبضتىذا تۇرۇغىٕي ئبرزۇ لىٍىپ تۇرىذۇ

ِۇضتەلىٍٍىك ٍوغۇرۇْ ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىۋاتمىٕىذا، ئۆز ضۆٍگۈٔي ثىٍەْ 
ثۇ ئىػٕي ضەِىّىَەتٍىه ثىٍەْ ثىرٌىىتە پىالٔالپ لىٍىػّىغبٔال ثوٌىذىىەْ، 

ئۇٔذاق لىٍّىغىٕىذا، . لبرغي تەرەپتىٓ ثۇ ئىػٕي ِەڭگۈ ٍوغۇرۇْ تۇتىػي غەرت
ٍوٌذىػي ٍبوي ضۆٍگۈٔىٕىڭ ئۇٔىڭغب ھەددىذىٓ ئبرتۇق وۆٍۈٔىع ھېططىَبتي 

تىٓ تبرتىپ چىمىرىپ ئۆزى ثىٍەْ تېٕچ، ھۇزۇر " خەتەرٌىه ئىع"ئۇٔي ثۇ 
ثىرضىٕي ئبرىغب ضېٍىپ " ئبثروٍٍۇق"ئىچىذە ٍبغىػي ئۈچۈْ ئۆزى ٍبوي ثىرەر 
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ثوٌۇپّۇ ثۇٔذاق ئىػالر . ثوٌطىّۇ ثۇ ئىػتىٓ چىمىرىۋېٍىػمب تىرىػىػي ِۇلەررەر
ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچي تەرەپ ئبٍبي تەرەپ ثوٌۇپ لبٌغىٕىذا ئەھۋاي تېخىّۇ 

ِبٔب غۇٔذاق ئۆز ئىػىڭىسغب ِۇٔبضىۋەتطىس توضبٌغۇ ۋە ثبظ . خەتەرٌىه تۈش ئبٌىذۇ
ئبغرىغىٕىڭ  وۆپىَىپ وېتىػي، ٍوغۇرۇْ ھەرىىىتىڭىسٔي ثىٍىذىغبٔالر ضبٔىٕىڭ 

ئبرتىپ وېتىػي ۋاضتىٍىك ھبٌذا دۈغّەْ رازىۋىتچىىٍىرى ئۈچۈْ تېپىٍّبش ٍىپ 
ئىع پبظ ثوٌۇغمب ٍۈزٌۀگىٕىذە، چوڭىٕي . ئۇچي ثوٌۇپ ثېرىػي ِۇِىىٓ

توٌۇق "وىچىىٍىتىع، ئبزىٕي ٍوق لىٍىپ وۆرضىتىع ئورٔىغب، ئۇ ٍېمىٕىڭىس 
غب " لۇتۇٌۇپ وېتىع ئۈچۈْ ھېچٕىّىٕي ئبٍىّبً ِەضىٍە تبپػۇرۇغىڭىس

ضىسگە وۆٍۈٔۈپ ِەضىٍە "ِەججورالٍذىغبْ، ھەتتب ئۆزى ثىٍگەْ ئەھۋاٌالر ثوٍىچە 
ثۇ ھەلتە . ئەھۋاٌٍىرىّۇ وۆرۈٌىػي ِۇِىىٓ" تبپػۇرۇغىڭىسغب ٍبردەٍِىػىپ ثېرىع

غۇڭب، ِەخپىَەتٍىه . خەٌمىّىس ئبرىطىذا ٔۇرغۇْ رىۋاٍەتٍەر تبرلىٍىپ ٍۈرِەوتە
ِەضىٍىطىذە ھبٍبجبٔغب ثېرىٍىپ وېتىع ٍبوي ثەن ئىػىٕىپ وېتىػٍەرٔىڭ 

 .ھەِّىطىال ثىۋاضتە ثېػىڭىسغب ثبال ثوٌىذۇ
ضىر ضبلالظ ئىػي ھەرگىسِۇ لبرغي تەرەپىە ئىػۀّەضٍىه، لبرغي تەرەپٕي 

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك _ ضىر ضبلالظ . وەِطىتىع ِەلطىذىذە ثوٌىػي ٔبتبٍىٓ
ثۇٔىڭغب . ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت پرىٕطىپٍىرىذىٓ ثىرى

. ضەي لبراغٕي ھەرىىەتىە ثۇزغۇٔچىٍىك، ھەتتب خبئىٍٕىك دەپ تؤۇغىّىس غەرت
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىٕىڭ ِۇۋەپپىمىَىتي 

. ھەلىمەتۀّۇ لبتٕبغمۇچي پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ضىر ضبلٍىَبٌىػىغب ثبغٍىك
خەٌمىّىسٔىڭ ضىر ضبلالظ جەھەتتە ئېغىر دەرىجىذە پطىخىىىٍىك ثۇزۇٌۇغمب ٍۈز 

ئۇوىالرغىّۇ راضت گەپٕي لىٍغىٍي -ئبٔب، ئبوب-تۇتمبٍٔىغىٕي، ھېچىىّگە، ھەتتب ئبتب
ثوٌّبٍذىغبْ دەرىجىذە ثۇٌغىٕىپ وەتىۀٍىگىّىسٔي ھەرگىس ئېطىّىسدىٓ 

 .چىمبرِبضٍىغىّىس الزىُ
ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ _ خۇالضىٍىغىٕىّىسدا، ِەخپىَەتٍىه 

ثۇ جەھەتتە تەجرىجىطي، ! ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ غبٌىجىَەت ئبضبضي
ثىٍىّي ثوٌغبْ ھەرثىر لېرىٕذىػىّىس ئۆز وىػىٍىرىّىسٔي لورلۇتۇغمب ضەۋەپ 

ثوٌّبٍذىغبْ غەوىٍٍەر ثىٍەْ ئەڭ ٍېڭي ِەخپىَەتٍىه ثىٍىُ ۋە تەجرىجىٍىرىٕي 
 .تىّٕبً ِەخپي تەغۋىك لىٍىػمب تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػي الزىُ
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  ٍوضۇرۇُ ھەرىنەت ئۇسۇىيىرى2.7§
غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچي 
ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەتٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىغب 

ثۇٔىڭ . ۋەھىّە پەٍذا لىالالٍذىغبْ ھەرىىەت غەوىٍٍىرىذىٓ تەغىىً تبپىذۇ
ئۈچۈْ ِەخپىَەتٍىه ثىٍىٍّىرى ۋە ِەخپىَەتٍىىىە وبپبٌەتٍىه لىالالٍذىغبْ 

 .ھەرىىەت غەوىٍٍىرىگە ثەوال ئېھتىَبجىّىس چۈغىذۇ
ثىس ٍۇلىرىذا ثۇٔذاق ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەرٔىڭ ثىرىٕچي غەرتي ئېغىسٔي 

خىتبً . چىڭ تۇتۇظ ئىىۀٍىىىٕي ئبالھىذە تەوىتٍەپ وۆرضەتىەْ ئىذۇق
تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىغب ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع پىالٔىٕي تۈزگىٕىّىسدە، 

ھەرىىەت غەوىٍىٕىڭ ِەخپىَەتٍىىٕي ضبلالظ غەرتىگە وبپبٌەتٍىه لىالالٍذىغبْ 
غەوىٍٍەرٔي تبٌٍىۋېٍىع ثىٍەْ ثىرگە، تۈزگەْ ھەرىىەت پىالٔىّىسٔي ثبغمىالر 

غۇڭب ھەرلبٔذاق . تۇرِبق، ھەتتب ئۆزىّىسگىّۇ پىچىرالپ لوٍّبضٍىغىّىس غەرت
ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتىٕي ثبغٍىغىٕىّىسدا ئىّىبٔجبر ٍبٌغۇز 

-ھەرىىەت لىٍىػمب، ئىّىبٔجبر ئەرزاْ، ئبضبْ تبپمىٍي ثوٌىذىغبْ ئەضۋاپ
ۋەتەْ . ئۈضىۈٔىٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىػمب تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىّىسگە توغرا وېٍىذۇ

ئىىىي ٍىً ٍبٌغۇز ھەرىىەت -ِۇضتەلىٍٍىمي ئۈچۈْ، خەٌك ئبزادٌىغي ئۈچۈْ ثىرەر
لىٍىع، ھەتتب ئەگەر ئۆزىگە ٍبراپ لبٌطب ۋە ثبغمىالر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىػٕي 

ثىخەتەر ئەِەش دەپ ئىػۀچ لىالٌّىغىٕىذا، لوٌىذىٓ وەٌطە تبوي ۋەتەْ توٌۇق 
ثۇ ٍەردە ِەٌۇَ . ئبزاد ثوٌغبْ وۈٔىگىچە ٍبٌغۇز پبئبٌىَەت لىٍىػٕىڭّۇ زىَىٕي ٍوق

ثىر گۇرۇپپىغب لبتٕىػىع، ثەٌگىٍىه ثىر پبرتىَىٕىڭ ئەزاضي ثوٌۇظ ِەخطەت 
لىٍىّٕبضٍىغي، ثەٌىي دۈغّۀٕي ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرىذىٓ تېس، توٌۇق لوغالپ 

ئۇ ھبٌذا ِۇغۇ ِەلطەت ئۈچۈْ . ثىر ِەلطەت لىٍىٕىػي الزىُ-چىمىرىع ثىردىٓ
ٔېّە پبٍذىٍىك ثوٌطب غۇٔي لىٍىػىّىس، لبٍطي ٍوي ئۆٔۈٍِۈن ثوٌطب غۇ ٍوٌٕي 

ثۇ جەھەتتە ثەزى وىػىٍىرىّىسٔىڭ جبھىٍٍىك . تۇتمىٕىّىس ئەڭ ِۇۋاپىك چبرە
ثىٍەْ چىڭ تۇرىۋاٌغىٕىذەن، ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەر دۇَٔب جبِبئىتىٕىڭ ھىّبٍىطىگە 

ئېرىػەٌّەٍذۇ، ثۇ تۈردىىي ھەرىىەتٍەر ثۇٔذاق ِبتېرىَبي غەوٍىذە 
تبرلىتىٍّبضٍىغي وېرەن، ثۇٔذاق ئۇضۇٌالر تەغۋىك لىٍىّٕبضٍىغي الزىُ دەٍذىغبْ 

ھەرھبٌذا، ثۇٔذاق دېگۈچي . ضەپطەتىٍىرىگە لەتئىٌ لۇالق ضبٌّبضٍىغىّىس الزىُ



 584 

وىػىٍىرىّىس ھەرلبٍطي ئەٌٍەردىىي ِەخپي ۋەزىپە ئورگبٍٔىرى ٍبوي ٍوغۇرۇْ 
ھەرىىەت تەغىىالتٍىرىٕىڭ ئۆز غبرائىتىغب ِۇۋاپىك ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت تېخٕىىب 

ِەوتەپٍىرى، ٍوغۇرۇْ دەرضٍىىٍىرىٕي تۈزۈپ ئبدەَ ٍېتىػتۈرۈپ ٍۈرگۀٍىگىذىٓ 
خەۋىرى ثوٌّىطب وېرەن؟ ٍبوي ثوٌّىطب ثۇ وىػىٍىرىّىس ثۇ تۈردىىي 

پبئبٌىَەتٍەرٔىڭ ِۇتٍەق تۈردە لبٔۇٍٔۇق ۋە ئبغىبرە ِەوتەپٍەردىال ئۆگۈتۈٌىػي 
الزىُ ثوٌىذىغبْ ئىػالر دەپ لبرىػىپ، ثىسگە ئۀە غۇٔذاق پبئبٌىَەتٍەرٔي 

ضەۋىَەٌىه ئولۇغۇچي ٍېتىػتۈرۈپ ثېرەٌەٍذىغبْ ئبٌي ثىٍىُ "لىالالٍذىغبْ 
 ٔي ئېچىپ ثېرىػٍىرىٕي ضبلالپ تۇرۇغمب ئۈٔذىّەٍذىغبٔذۇ؟" ٍۇرتٍىرى

ثىس خىتبً . ثىس ئۇٔذاق ِۀتىمىطىس تېٕچٍىمچىٍىرىّىسگە پەرۋا لىٍّبٍٍي
تبجبۋۇزچىٍىرىغب تەھذىت پەٍذا لىالالٍذىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر ھەرىىەت پىالٔىٕي 

تۈزۈپ ٍوغۇرۇْ تۇتمىٕىّىسدىٓ وېَىٓ، ثۇٔذاق ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەر ئۈچۈْ ثىر 
ٍۀي ضىرتمي . لبتبر ٍوغۇرۇْ لبئىذىالرٔي تۈزۈپ چىمىػىّىس زۆرۈر ثوٌىذۇ

وۆرۈٔۈغىّىسٔي ٍوغۇرۇظ، ھەرثىر ٍوغۇرۇْ ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي 
غۇ ضەۋەپتىٓ ۋەھىّە ھەرىىىتىٕي ئبدەَ وۆرِەٍذىغبْ . ئورۇٔذىىي وبپبٌىتي

ٍەرٌەردە، تېس لېچىػمب ثوٌىذىغبْ، تېس ٍوغۇرۇٔۇغمب ثوٌىذىغبْ، تېس لۇتۇٌۇپ 
وىچەن، -غۇٔذالتىّۇ وىَىُ. وېتىػىە ثوٌىذىغبْ ٍەرٌەردە ئېٍىپ ثېرىع وېرەن
ثۇٔذاق ٔىمبپ ِبتېرىَبٌٍىرىٕىڭ . ٍۈز ٔىمبپٍىرىغب ئبالھىذە دىممەت لىٍىػىّىس وېرەن

ئبِّىجبپ ٔەرضىٍەردىٓ ثوٌىػىغب دىممەت لىٍىػىّىس، ِەخطۇش لىَبپەتٍەردىٓ 
ثۇ جەھەتتە تەجرىجىّىس ٍبوي غبرائىتىّىس ٍېتەرضىس . ضبلٍىٕىػىّىس غەرت

ۋالىتالردا ھەرىىەت لىٍىػمب ِەججۇر لبٌغىٕىّىسدا لبراڭغۇ وېچىٍەرٔي، 
تؤۇِبٍذىغبْ ثبغمب ِەھەٌٍىٍەرٔي، ھەتتب پەۋلۇٌئبددە ئبدەَ وۆپ ٍەرٌەرٔي 

تبٌٍىۋېٍىػمب، ئىػٍىتىذىغبْ لۇراٌٍىرىّىسِۇ ئۆزى پبرتالٍذىغبْ، ۋالىت 
تېسگىٍٕەغىە ثوٌىذىغبْ ٍبوي ٍىرالتىٓ تېسگىٍٕەغىە ثوٌىذىغبْ لۇراٌالردىٓ 

ثوٌۇغمب، ۋەٍبوي پەلەتال ئبدەَ وۆرِەٍذىغبْ ٍەرٌەردىىي ئبجىس دۈغّەْ 
ِۈٌۈوٍىرىگە تەھذىت ضبٌىذىغبْ ھەرىىەتٍەرٔي تبٌالغمب -ٔولتىٍىرى، ِبي

ثۇ ھەلتە وؤىىرىت ئەھۋاٌغب لبراپ دۈغّەْ رازىۋىتچىىٍىرى . تىرىػىػىّىس الزىُ
پبظ لىالٌّبٍذىغبْ ھەرىىەت تۈرٌىرىٕي تبٌٍىۋېٍىػمب ئبالھىذە ئەھّىَەت 

 .ثېرىػىّىس وېرەن
ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەتٍەرٔىڭ ھەر لبٔذىغىذا ئىس لبٌذۇرۇپ لوٍۇظ، ٍوغۇرۇْ 
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ثبرِبق -ِەضىٍەْ ئبٍبق. ھەرىىەتٍەرٔىڭ ئەڭ چوڭ دۈغّۀٍىرىذىٓ ثىرىذۇر
-ِىۋە لبٌذۇلٍىرى، تبِبوب لبٌذۇلي، لبْ-ئىسٌىرى، تۈوۈرۈن، غۈٌگەً، ٍىّەوٍىه

ضبلبي ۋە تىرٔبلٍىرىّىس، ئۆزىّىسگە -پۇراق لبٌذۇلٍىرى، چبچ-تەر ئىسٌىرى، تەَ
وېچەن لىَبپەتٍىرىّىس -ئۈضىۈٔىٍەر، ِەخطۇش وىَىُ-ِەخطۇش ثوٌغبْ ئەضۋاپ

ئبٍبق . لبتبرىذىىىٍەر دۈغّۀگە پبظ لىٍىع ٍىپ ئۈچي ثوٌۇپ ثېرىػي ِۇِىىٓ
وىچەن تىۋىػي، ئبۋاز ئبالھىذىٍىگىّىس لبتبرٌىمالرِۇ -تىۋىػي، وىَىُ

خۇددى غۇٔىڭذەن، ٍولۇرىمىذەن ئىسالرٔىڭ زەرثە . ِەخپىَەتٍىىٕىڭ دۈغّىٕىذۇر
دۈغّۀگە . ٍىگەْ دۈغّەْ تەرەپتىٓ ثىسگە لېٍىػىّۇ ئىٕتبٍىٓ خەتەرٌىه

تؤۇۋېٍىع ٍبوي ئىس لبٌذۇرۇظ پۇرضىتي ثەرِەضٍىه ئۈچۈْ، زەرثە ثېرىٍىذىغبْ 
پبوىس ئوجۇلتۇرۇغمب تىرىػىػىّىس -دۈغّۀٕي ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثبرىچە توٌۇق، پبن

ثۇ ثبضمۇچتب ِۇتٍەق ثىخەتەر ۋە پەۋلۇٌئبددە زۆرۈرىَەت ٍۈزىطىذىٕال گۆرۆگە . الزىُ
ٍبوي ئىػٍىتىػىە ئبدەَ لبچۇرۇغتىٓ ثبغمب، ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثبرىچە ثۇخىً 

تەثىئىَىي، ئەضىر ئېٍىع ئىػي ِۇتٍەق ثىخەتەر . ھەرىىەتٍەردىٓ ضبلٍىٕىع الزىُ
غۇڭب، ثىرىٕچي . ئبزاد راٍوْ ٍېمىٍٕىرىذىال ئىػمب ئبغۇرۇٌىذىغبْ ئىػالردۇر

 .ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەتٍەردە، ئەضىر ئېٍىع دەٍذىغبْ ِەضىٍە ِەۋجۇت ئەِەش
دۈغّەْ جبضۇضٍۇق ئورگبٍٔىرىٕىڭ ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍىرىّىسٔي پبظ 

لىٍىع ئۇضۇٌٍىرى ثىٍەْ رازىۋىتىب تېخٕىىىٍىرىذىٓ ھەردائىُ خەۋەردار ثوٌۇپ 
تۇرۇغمب دىممەت لىٍىػىّىس، ئىّىبٔىَىتي ثبرالر ضەثذاغٍىرىغب ٍوغۇرۇْ ٍوٌالر 
ثىٍەْ خەۋەر ثېرىع، ئۆگۈٔۈظ ِبتېرىَبٌي تبرلىتىۋېتىع غەوىٍٍىرى ثىٍەْ 

دۈغّەْ . ھەِّە وىػىٍەرٔي خەۋەردار لىٍىپ تۇرۇغمب تىرىػىع الزىُ
. رازىۋىتچىىٍىرىٕي ٍوغۇرۇْ وۈزىتىػىە ھەردائىُ دىممەت لىٍىع الزىُ

دېگۀذەن ھبٍۋأالردىٓ، تەوػۈرۈظ ... چبغمبْ، - دۈغّۀٕىڭ ئىت
ئبپبراتٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ دېٍو پبظ لىٍىػتب لبٔذاق ئبالھىذىٍىىٍەردىٓ 
پبٍذىٍىٕىذىغبٍٔىمىغب دائىر ِبتېرىَبٌالرٔىّۇ ھەرۋالىت ٍوغۇرۇْ تبرلىتىپ، 

دۈغّەْ ئبپػبروىٍىرىٕىڭ ٔېّىگە ئبضبضەْ گۇِبٍٔىك ٔىػبٔالرٔي ِۆٌچەرٌەپ 
چىمىراالٍذىغبٍٔىمىٕي، ئۇالرٔىڭ ضەزگۈ ئەزاٌىرىٕي لبٔذاق لىٍغبٔذا ئبٌذاپ 

ئۆتىۋېٍىػمب ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي تەتمىك لىٍىپ ئىسدىٕىع، ثىٍگۀٍىرىّىسٔي دەرھبي 
ثۇ جەھەتتە ثىۋاضتە . ثبغمب ضەثذاغالرغب ٍوغۇرۇْ تبرلىتىۋېتىػىّىس الزىُ

وۆزۈتۈظ ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لبٌّبً، فىسىىب، ثىئوٌوگىَە، ِىذىتطىٕب لبتبرىذىىي 
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ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىٍىُ ئەھٍىٍىرىّىسٔىڭ ئىٍّىٌ ٍبردىّىٕي ۋاضتىٍىك ئېٍىع 
ثوٌۇپّۇ لبٔۇْ ضبھەٌىرىذە ئىػٍەٍذىغبْ . ٍوٌٍىرىٕىّۇ ئىسدىٕىپ تۇرىػىّىس الزىُ

وىػىٍىرىّىس ثۇ ھەلتىىي ِبتېرىَبٌالر ثىٍەْ ٍوغۇرۇْ تەِىٍٕەغٕي ئۆزٌىرىٕىڭ 
 .ِەججۇرى ۋەزىپىطي لىٍىۋېٍىػي الزىُ

پوچۇروب ِەضىٍىطىّۇ ئىٕتبٍىٓ جىذدى خەتەر پەٍذا لىٍىذىغبْ 
غەوٍىٕي ئۆزگەرتىپ ٍبزدىُ، ضوي لوٌۇِذا ٍبزدىُ، "ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ، 

دېگۀذەن ..." ثبغمىالرغب ٍبزدۇردۇَ، ثبغمىالرٔىڭ پوچۇروىطىٕي دوراپ ٍبزدىُ،
ضىس لبٔذالال ٍبزِبڭ، پوچۇروبغۇٔبضالر ئبٌذىذا لىٍچە . ئبددى لبرىّبضٍىغىّىس الزىُ

ھەتتب ھەرخىً ئۆزگىچە تىٕىع ثەٌگىٍىرى . پەرق لىٍّبٍذىغبٍٔىغىٕي ئۇٔۇتّبڭ
ئىسالرِۇ ِەخطۇش ِەٌۇِبت ثېرەٌەٍذىغبْ ئبالھىذىٍىىٍەر ثوالٌىػي -ٍبوي داغ
. غۇڭب، زاِبٔىۋى ٍېسىمچىٍىك لۇراٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىػمب تىرىػىع الزىُ. ِۇِىىٓ

ئولۇتمۇچىالر -ٔەغرىَبت ئورۇٍٔىرىذا لوي ٍبزِىطي ثوٌىذىغبٔالر ٍبوي ئولۇغۇچي
ھەتتب ٍېسىٍغبْ ِبتېرىَبٌىٕىڭ جۈٍِە . ئىّىبٔجبر لوٌذا ٍبزِبضٍىممب تىرىػىػي الزىُ

تۈزۈٌۈغي، ثبغٍىغۇچىالردىٓ، لوغۇِچىالردىٓ پبٍذىٍىٕىع ئبالھىذىٍىىٍىرىّۇ 
لىطمىطي، دۈغّۀگە ضبپ . پبظ لىٍىع ِبتېرىَبٌي ثوٌۇپ لېٍىػي ِۇِىىٓ

تۇتمۇزِبضٍىك ئۈچۈْ دىممەت لىٍىػمب تېگىػٍىه ھەرلبٔذاق ٔۇلتىغب ضەي 
 .لبرىّبضٍىغىّىس الزىُ

ِەخپي ۋەھىّە ضېٍىع پبئبٌىَىتىگە لبتٕبغمۇچي پىذائىٍىرىّىس ئبدەتتىىي 
ۋالىتٍىرىذا دۈغّەْ ئبرىطىذا ثۇرۇْ لبٔذاق ِىجەزدە ثوٌغبْ ثوٌطب غۇٔذاق 

ھبٍبجبٍٔىٕىع، ثىھۇدە ئېھتىَبتىبرٌىك، . ٍبغبغمب وبپبٌەتٍىه لىٍىع الزىُ
ئۆزىٕي تەثىئىٌ تۇتۇظ، . ٔورىّبٌطىس ٔىمبپٍىٕىػالردىٓ لەتئىٌ ضبلٍىٕىع وېرەن

تۇرۇغٍىرىٕي داۋاٍِىك ضبلالظ، ضۆز، ھەرىىەت، چىراً -ٔورىّبي ِېڭىع
غەوىٍٍىرىٕىڭ ئىپبدىطي، وۆز ئىپبدىٍىرى لبتبرٌىمالردا غەٍرى ئىپبدىٍىرىذىٓ 
ضبلٍىٕىع، غەٍرى لىٍىمالر چىمىرىپ لوٍۇپ، دۈغّۀٕىڭ دىممىتىٕي جەٌىپ 

دۈغّۀٕىڭ ضوراق، رازىۋىتىىٍىرىذا ِەڭذەپ . لىٍىۋېٍىػتىٓ ضبلٍىٕىع الزىُ
وەتّەضٍىه، دۈغّۀٕىڭ تەخّىٕي ضۇئبي ضوراغتەن ئبٌذاَ خبٌتىطىغب چۈغۈپ، 

چېىىپ وۆرۈغٍىرىٕي تۇٍۇپ لبٌغبْ ئوخػبٍذۇ دەپ ئوٍٍىّبضٍىك، تەِتىرەپ، 
ضوراٌغبْ ضۇئبٌالرغب ئىّىبٔجبر ئەھّىَەتطىس . ھوٌۇلۇپ وېتىػتىٓ ضبلٍىٕىع الزىُ

جبۋاپ ثېرىػىە، ئىسچىً جبۋاپالرغب، ِۀتىمىٍىك جبۋاپ ثېرىػىە دىممەت 
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لىٍىٕىػي، ئوخػىّبٍذىغبْ جبۋاپالر ضەۋەثىذىٓ دۈغّۀگە ٍىپ ئۇچي ثېرىپ 
 . لوٍۇغتىٓ ضبلٍىٕىع الزىُ

ئەڭ خەتەرٌىه ضورالالر پطىخوٌوگىَىٍىه ھۇجۇِالر ثوٌۇپ، ئەروىٓ 
ضۆزٌىػىع، تبوتىىىٍىك ضورالالر، ھەددىذىٓ ئبرتۇق ضۇٔئي چبرچبتمۇزۇظ، 

ئىسچىً ئۇٍمىطىس لبٌذۇرۇظ، ئىسچىً تەْ جبزاضي ثېرىع، ئبچ، ضۇضىس، ھبۋاضىس 
لبتبرىذىىي ۋاضتىالر ئبرلىٍىك ئبدەِٕي ضورالمب تەٍَبرالغالردا، ... لبٌذۇرۇظ، 

ِەخطۇش تەرثىَە وۆرگەْ پطىخورازىۋىتچىىالرغب ٍوٌۇلمبٔذا ئبڭطىس جبۋاپالردا 
ٍبٌغبْ ِبغىٕىطىٕىڭ ئەۋزەٌٍىگي ئۇٔىڭ لبْ . ئىسچىٍٍىممب ئبالھىذە تىرىػىع الزىُ

ھەرىىىتي، ٍۈرەن ضولۇغي، ٔەپەش رېتىّي، ِىڭە ھبٍبجىٕي لبتبرٌىمالردىٓ ھبضىً 
ثوٌغبْ ئېٕېرگىَە ئۆزگىرىػىذىىي ٔورىّبٌطىسٌىمالرغب تبٍىٕىپ ئبٔبٌىس ٍۈرگىسىػي 

ثوٌۇپ، ثۇٔذاق ئەھۋاٌالردا ئۆزىّىسٔي لبٔچىىي ٔورىّبي ھېص لىٍىذىغبْ ھبٌەتىە 
ثۇ تۈردىىي ِەخطۇش ضوراق . وەٌتۈرەٌىطەن غۇٔچە ئبضبْ لۇتۇٌۇپ چىمبالٍّىس

رازىۋىتىىالر وۆپ ھبٌالردا دېٍو پبظ لىٍىع ئىػي توضبٌغۇغب دۈچ وېٍىپ لبٌغىٕىذا 
چبرىطىٕي " ئوتٕي ئۆرۈپ ئىالٕٔي ئۈروىتىع. "وۆپ لوٌٍىٕىذىغبْ ئىػالردۇر

ئىػمب ضېٍىػىذىٓ ضەگەن ثوٌۇغمب ئبالھىذە دىممەت لىٍىع، دۈغّەْ تۇٍۇپ لبپتۇ 
دەپ ضەورەپ وەتّەضٍىه، ئۇدۇي وېٍىپ لبٌغبْ ٍبٌغبْ پبظ لىٍىٕىػالرٔي 

ٔي غەرەزٌىه ٍبوي ' پبظ لىٍغۇچي'لەتئىٌ ئىٕىبر لىٍىع ۋە ثۇٔذاق ۋالىتالردا 
خىتبً . غەرەزضىس چىػٍەپ تبرتىػتىّٕۇ لەتئىٌ ضبلٍىٕىع الزىُ

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ھەرلبٔذاق ثىر ضورالچىطىغب ٍوٌۇلمبٔذا لەتئىٌ تۈردە ثىھۇدە 
ضۆزٌەپ ٍېمىٍٕىػىع پۇرضىتي ثەرِەضٍىه، غۇٔىڭذەن ثەن ئۈروۈپ دۈغّۀٍىه 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى . لىَبپىتىٕي ئبغىىبرىالپ لوٍۇغتىّٕۇ ضبلٍىٕىع الزىُ
ئبٌذىذا لبٔچىىي وۆپ ضىر ثەرضىڭىس، غۇٔچە وۆپ پبالوەتىە لبٌىذىغبٍٔىغىڭىسٔي 

ھەتتب ئىالجىطىس لبٌغبْ دۈغّەْ ضىسٔي ئۇزۇْ ِەزگىً ثوظ . ھەرگىس ئۇٔۇتّبڭ
ٍۇِػىغبْ . ٍوٌىٕي تۇتىػىّۇ ِۇوىٓ' چەِٕي ضۇغب چىالپ ٍۇِػىتىع'لوٍىۋېتىپ، 

چەِٕي خبٌىغبْ غەوىٍذە ئوٍٕىتىع ِۇِىىٓ ثوٌغىٕىذەن، ثىرِەزگىً ثوظ 
لوٍىۋەتىىٕىذىٓ وېَىٓ تۇٍۇلطىس ضورالمب تبرتىٍغىٕىذا ثۇرۇْ ثەرِىگەْ ضىرالرٔي 

 .ثېرىۋېتىع خەۋىپىڭىس ئبرتىپ وېتىذىغبٍٔىغىٕىّۇ ئۇٔۇتّبڭ
ثىر ضەۋەپچىطي، ٍب ئۆزىّىس ٍىپ ئۇچي -پبظ ثوٌۇپ لېٍىػىّىسٔىڭ ثىردىٓ

. لبٌذۇرۇپ لوٍىػىّىسدىٓ ٍبوي ثوٌّىطب ٍېمىٍٕىرىّىسٔىڭ پبظ لىٍىػىذىٓ ثوٌىذۇ
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ئەگەر ثىس ھەرىىەتٍىرىّىسٔي ئىّىبٔمەدەر ٍبٌغۇز ئىٍىپ ثبرغبْ ثوٌطبق ٍبوي ئەڭ 
ئبز وىػىٍەر ثىٍەْ ھەِىبرٌىك ئبضبضىذا لىٍغبْ ثوٌطبق، ثبغمىالر تەرىپىذىٓ پبظ 

ئەِّب وۆرۈٔەرٌىه ئىس لبٌذۇرۇپ لوٍىػىّىس . لىٍىٕىػتىٓ ضبلٍىٕىپ لبالالٍّىس
دەرۋەلە، ٍېڭي ھەرىىەت ثبغٍىغىٕىّىسدا تەجرىجىطىسٌىه ۋە . ثەوال خەتەرٌىه

ٍۈرىىىّىسٔي توختىتىۋاالٌّبً لېٍىػىّىس تۈپەٍٍىذىٓ، ثەوال وۆپ ٍىپ ئۇچي ۋە ئىس 
ثۇٔىڭذىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ ئىّىبٔجبر ئبز ئبدەَ . لبٌذۇرۇپ لوٍىػىّىس ِۇِىىٓ

ثىٍەْ ئۇچۇرىػىذىغبْ ٍبوي ثىۋاضتە ۋەلە ئۈضتىذە تۇرِبٍذىغبْ ھەرىىەتٍەردىٓ 
تەجرىجىٍىه . پبٍذىٍىٕىپ ئۆزىّىسٔي تەدرىجي چېٕىمتۇرىػىّىسغب ثوٌىذۇ

غۇڭب، . ثوٌغىٕىّىسدىٓ وېَىٓ ثۇٔذاق خەۋپ ئەڭ تۈۋەْ دەرىجىگە چۈغىذۇ
ئىّىبٔجبر ئبضبْ ئىس لبٌّبٍذىغبْ ھەرىىەتٍەرٔي تبٌالپ لىٍىػمب ئبالھىذە ئەھّىَەت 

ِەخپىَەتٍىه ِەغىمٍىرىٕي وىٕوالردىٓ، وىتبثالردىٓ، تېٍېۋىسىَە . ثېرىػىّىس الزىُ
وبِىذا ثىرەر ٍىً ٍبٌغۇز . ٔوِۇرٌىرىذىٓ ئۈٌگە ئېٍىپ ِەغىك لىٍىػمىّۇ ثوٌىذۇ

ئوْ لېتىُ ٍبٌغۇز ھەرىىەت لىٍّبً - ھەرىىەت لىٍّبً تۇرۇپ، ٍۀي وبِىذا ثەظ
ٍۇلىرىذا . لب ئبٌذىراپ وەتّەضٍىگىّىس الزىُ" غبگىرت ٍېتىػتۇرۇظ'تۇرۇپ، 

توختبٌغىٕىّىسدەن، ئبغسىّىسٔي چىڭ تۇتىػىّىس ثەوال ِۇھىُ ثوٌۇپ، ثىرەر 
ھەرىىەت لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ثۇ ھەرىىىتىّىسٔىڭ ھبٍبجىٕىٕي لەتئىٌ ئېطىّىسدىٓ 
چىمىرىپ تبغٍىػىّىس، ئۇٔتۇپ وېتىع ِبھبرىتىّىسٔي ٍېتىٍذۈرۈغىّىس، ئىّىبْ ثبر 

چۈٔىي ثىس ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق . گۆرىّىسگىچە ضىر تۇتۇغمب تىرىػىػىّىس الزىُ
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەت غەجەرىٍىرىّىسٔي ِۇضتەلىً ثوٌغبٔذىٓ وېَىّٕۇ 

 .تبرىخ لىٍىپ ٍبزاٌّبٍّىس
ثۇ تەھٍىٍٍەردىٓ وېَىٓ، ِەخپىَەتٍىه ھەلمىذە تۇال ثەن ئۈروۈپ 

ئبٌذى ثىٍەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئۇزۇْ . وېتىػىّىسٔىڭّۇ ھبجىتي ٍوق
ٍىٍٍىك ثىٍىّگە ھۆرِەت لىٍّبضٍىك تبرىخي، ثىٍىّطىسٌەر ھبوىّىَەت ضوراظ ۋە 

چىرىىٍىػىع تبرىخي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي رازىۋىتىب ضبھەضىذە چېىىذىٓ 
ھېچ ثوٌّىغبٔذا . ئبغمبْ لبالق ۋە ٍبۋاٍي لېٍىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبٍٔي ثىر پبوىت

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . ئۇالرٔىڭ ثۇ ھەلتىىي تەجرىجىطىسٌىگىّۇ ثىر ئبجىسٌىك
تېخي ٍېمىٕمي ٍىٍالردىال لۇرۇٌىۋاتمبْ جبضۇضٍۇق ئورگبٍٔىرى ثىٍىّطىس، 

لبرأىَەت، تەِەخور، چىرىه، ئبرلب ئىػىىتىٓ وىرىپ وەٌگەْ، پبرا ثېرىپ وىرگەْ 
ئىمتىذارضىسالر ثىٍەْ توغمۇزۇٌغبٍٔىغىٕي، ثۇالرٔىڭ ھەرلبٔچە تەجرىجىطي ئبغتي 
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دېَىٍگەْ ثىٍۀّۇ ئۇالردا ٍۀىال ٔۇرغۇْ ئبجىسٌىمالرٔىڭ ضبلالٔغبٍٔىغىٕي ھەرگىس 
غۇٔذاق ئىىەْ، وىٕوالردا ٍبوي روِبٔالردا تەضۋىرٌۀگەْ . ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس الزىُ

ژورٔبٌٍىرىذا تەضۋىرٌۀگەْ ھەرخىً -ضۇٔئىٌ جبضۇضٍۇق ھىىبٍىٍىرى، گېسىت
ٍېرىُ لېتىُ پبئبٌىَەت -جىٕبٍي ۋەلەٌەرٔىڭ تەجرىجىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثىرەر

لىٍطبلّۇ، خىتبً تبجبۋۇزچي رازىۋىتچىىٍىرىٕىڭ دەرھبي دىممەت لىٍىپ وېتىػي 
ئەڭ ِۇھىّي، ۋەھىّە پەٍذا لىٍىذىغبْ ھەرىىەتٍەرٔىڭ زىچ، ئىسچىً . ٔبتبٍىٓ

داۋاَ لىٍىپ تۇرۇغي، ئۇٔىڭ پبظ ثوٌۇظ پۇرضىتىٕي غۇٔچە 
تۈۋۀٍىتەٌەٍذىغبٍٔىمىذەن ثىر ئبالھىذىٍىىتىٓ پبٍذىٍىٕىػمب دىممەت لىٍىػىّىس 

ئىػىٕىػىە ثوٌىذىىي، پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ھەرىىەت ضبٔىٕىڭ ئبرتىپ . الزىُ
ثېرىػىغب ئەگىػىپ ئۇالرٔىڭ تەجرىجىطىّۇ وۈٔطبٍىٓ ئبرتىپ، ئەڭ زاِبٔىۋى 
لۇراٌالردىٓ ئۇضتىٍىك ثىٍەْ پبٍذىٍىٕىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئباللسادە 

 .لىٍىپ گبڭگىرىتىۋىتەٌەٍذىغبٍٔىمىذا غەن ٍوق
 

  بىرىْچي ببسقۇچيۇق ھەرىنەت ئبّبىىسى2.8§
ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ لبٔبت ٍبٍذۇرۇٌىذىغبْ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ 

وىچىه ثوٌطىّۇ لەتئىٌ تۈردە ئېٕىك -ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس وىچىه
ٍۀي، ثۇ ھەرىىىتىّىس . ٔەتىجىٍەرٔي ٍبرىتىپ تۇرۇغىٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىذۇ

ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ِۇلەررەر ثبضمۇچٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبْ ٍوغۇرۇْ 
ھەرىىەت پبئبٌىَىتىگە ٔىطجەتەْ ئىػۀچ تۇرغۇزۇظ، ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتىە 

ئىطتىخىَىٍىه لبتٕبغمۇچىالر ضبٔىٕي وۆپەٍتىع، ھەرثىر پىذائىّىسٔىڭ ٍىٍٍىك 
ئوتتۇرىچە ھەرىىەت پەٍذا لىٍىع ضبٔىٕي ئبغۇرۇظ، ثۇ جەرٍبٔذا دۈغّەْ 

ئبرىطىذا ۋەھىّە ٍبرىتىع، ۋەتىٕىّىسگە وېٍىذىغبْ ٍېڭي تبجبۋۇزچي خىتبٍالرٔىڭ 
ئېمىٕىٕي ئبزاٍتىػٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ، لېچىع غبرائىتي ثبر ٍبوي ئۈِىذضىس 
تۇرىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئىّىبٔجبر توٌۇق لبچۇرۇظ لبتبرىذىىي 

تەضىرٌەرٔي پەٍذا لىالالٍذىغبْ ھەرىىەت ثبضمۇچٍىرى ئبرلىٍىك، ۋەتىٕىّىسدىىي 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضۇٔئىٌ وۆپىَىػىگە ئەِىٍىٌ چەوٍىّە پەٍذا 

لىالالٍذىغبْ ھەرىىەتٍەرٔي ِۇتٍەق تۈردە ئەِەٌىَەتىە ئبٍالٔذۇرىػىّىسٔي 
ھەرىىەت پەٍذا لىٍغۇچي پىذائىٍىرىّىسٔىڭ . ئۆزىٕىڭ ئبضبضٍىك ۋەزىپىطي لىٍىذۇ
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ضبٔي ۋەتىٕىّىس دائىرىطي ئىچىذە ثىرلبٔچە ِىڭ وىػىگە ٍەتىىٕىذىٓ وېَىٓ، 
دۈغّۀٕىڭ ئبجىس ٔولتىٍىرىغب زەرثە ثېرىع ھەرىىەت لېتىُ ضبٔىٕي ئبغۇرۇپ، 

ئىىىي لېتىُ ۋەلە پەٍذا لىٍىذىغبْ ھبٌەتتىٓ، ھەر -ھەرثىر پىذائي ٍىٍىغب ثىر
ثۇ . ِەۋضۈِذە، ھەرئبٍذا ثىر ۋەلە پەٍذا لىٍىػٕي ئىػمب ئبغۇرۇغمب تىرىػىع الزىُ

دېگۀٍىه، ٍىٍىغب ٔەچچە ئوْ ِىڭ لېتىٍّىك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالظ 
ثۇ ٍۀە ٍىٍىغب ٔەچچە ٍۈزِىڭ خىتبً . ۋەھىّىطي پەٍذا لىٍىع دېّەوتۇر

تبجبۋۇزچىطىٕىڭ ۋەتىٕىگە چېىىٕىػىٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ ثىٍەْ ۋەتىٕىّىسگە 
ٍېڭىذىٓ تبجبۋۇز لىٍىع ٔىَىتىگە وەٌگەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ ٔەچچە 

 !ٍۈزِىڭٕي ئبزاٍتىع دېگۀٍىه ثوٌىذۇ
دېگەْ وىتبۋىّىسدا ثبٍبْ « ِۇضتەلىٍٍىغىّىسدىٓ ئۈِىذ ثبرِۇ؟»ثىس 

لىٍىٕغىٕىّىسدەن ٍبٌغۇز وىػي ثوٍىچە، چىٍٍىه غەوٍىذە، پراِىذاٌىك ئبددى 
پىرگىرىططىَە غەوىٍٍىرىذە ٍبٌغۇز وىػىٍىه، ئىىىي وىػىٍىه، تۆت وىػىٍىه 

ِۇضتەلىً ٍبوي زۀجىرضىّبْ ھەرىىەت گۇرۇپپىٍىرىذىٓ ھەرلبٍطي ِۇھىُ 
غەھەرٌىرىّىسدە ثىرەر ِىڭ وىػىّىس ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع ھەرىىىتي ثىٍەْ 

ھەرثىر پىذائىَىّىس ٍىٍىغب ئىىىي : غوغۇٌٍىٕىۋاتىذۇ دەپ ِۆٌچەرٌەپ ثبلبٍٍي
لېتىّذىٓ ھەرىىەت لىٍىپ جەِئي ثەظ خىتبً تبجبۋۇزچىطىغب زەرثە 

ثېرەٌىگىٕىذە، ٍىٍىغب ئەڭ وبِىذا ئوْ ِىڭ خىتبً تبجبۋۇزچىطي ٍولۇتۇٌغبْ 
ھەرثىر زەرثە ٍىگەْ خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕىڭ پبجىئەضىذىٓ لورلۇپ . ثوٌىذۇ

دۆٌىتىگە لبچىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضبٔىٕي وبِىذا ٍىگىرِە وىػي 
تولطەْ ئىىىىٕچي ٍىٍي ئۈرۈِچىذىىي ثىر لېتىٍّىك )دەپ ِۆٌچەرٌىگىٕىّىسدە 

خىتبً چبغىٕي پبجىئەضىذە  ٍۈزِىڭذىٓ ئبرتۇق خىتبً تبجبۋۇزچىطي وەٌّەضٍىه 
ئۈچۈْ لېچىپ وەتىەْ ۋە غۇ ٍىٍىطي ٍېڭىذىٓ وېٍىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي 

، (!وۆچّۀٍەر ئېمىٕي ئۆتىەْ ٍىٍٍىرىذىىىطىٕىڭ ئؤذا ثىرضىگە چۈغۈپ لبٌغبْ
ۋەتىٕىّىس غۇ ٍىٍي ئىىىي ٍۈز ِىڭذىٓ ئبرتۇق وؤب خىتبً تبجبۋۇزچىطىذىٓ، 

ثۇ ! ھەِذە ٍۀە غۇٔچىٍىه ٍېڭي خىتبً تبجبۋۇزچىطىذىٓ لۇتۇٌغبْ ثوٌىذۇ
ھبٌەتٕي ئۇدا ئوْ ٍىٍال داۋاِالغتۇرۇپ ثەرگىٕىّىسدە، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ھەرىىىتىّىسٔىڭ پبرتىسأٍىك ئۇرۇغٕي ئبضبش لىٍىذىغبْ ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق 
غۇٔىڭذەن، ۋەتىٕىّىسٔىڭ . ھەرىىەت دەۋرىگە لەدەَ لۇٍبٌىػىّىسدىٓ دېرەن ثېرىذۇ

لۇرغبق چۆٌٍۈن ثوٌىػي، ئبرىٍىك ئۇزۇْ، خىتبٍالر ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋەتٍىرىذە 
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ثىرضىگە ئوخػىّبٍذىغبْ ٔۇرغۇْ ئەٌٍەر ثىٍەْ ثىۋاضتە چېگىراداظ ثوٌۇغتەن -ثىر
ئۆزگىچە ئەۋزەي جۇغراپىَىٍىه ئبالھىذىٍىىٍىرىذىٓ توٌۇق پبٍذىالٔىغىٕىّىسدا، 
ئۇزۇٔغب لبٌّبً ئۈچىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەت دەۋرىٕىّۇ 

 . لوٌغب وەٌتۈرەٌىػىّىس ِۇِىىٓ ثوٌىذۇ
لېٕي لىسىپ تۇرغبْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ تۇال دەغٕبَ ٍەپ ٔېّە 

لىالرىٕي ثىٍەٌّەً ٍۈرگەْ پىذائىٍىرىّىسٔي ھەر ٍۈز وىػىّىسدىٓ ثىرضي چىمىذۇ 
دېگىٕىّىسدە، ٔوپۇضىّىسٔي ئوْ ِىٍَوْ دەپ ئبٌغىٕىّىسدىّۇ ٍۈزِىڭ پىذائي 

ثىس ثۇ ضبٕٔي ئوْ ھەضطە ئبزاٍتىپ ٍىٍىغب ئوْ . ئوتتۇرىغب چىمىذۇ دېگەْ گەپ
ٍۈز ِىڭ - ِىڭ پىذائي ھەرىىەت لىالالٍذۇ دېگىٕىّىسدىّۇ، ٍىٍىغب ئەٌٍىه

ٍۀي، ھەرثىر پىذائىَىّىس ! لېتىٍّىك ۋەھىّە ٍبرىتىع ھەرىىىتىذىٓ دېرەن ثېرىذۇ
ھەرىىەت لىٍىپ  (!ھەر ٍۈز وۈٔذە ثىرەر لېتىّذىٓ)ئۈچ لېتىّذىٕال -ٍىٍىغب ئىىىي

ئۈچتىٓ دۈغّۀگە زەرثە ثېرىپ تۇرضىال -لوٍطىال، ھەر لېتىّذا ئىىىي
ۋەتىٕىّىسدىىي ٍىٍىغب پوٍىسالرغب پېتىػّبً لبچىذىغبْ ثىرەر ِىٍَوْ دۈغّۀٕىڭ 

ئوٍالپ وۆرەٍٍي، ثىسٔىڭ ثۇ پىذائىٍىرىّىسغب ھەر ٍۈز ! ئبزىَىػىذىٓ دېرەن ثېرىذۇ
وۈٔذە ثوٌطىّۇ ثىرەر لېتىُ ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە ٍبرىتىػمب وېرەوٍىه ِبتېرىَبي ۋە 
پۇرضەت چىمّبضّۇ؟ ئۇالرغب ھەر ٍۈز وۈٔذە ثىرەر ثىخبراِبْ ۋە ئبجىس دۈغّەْ 

ئۇچۇرىّبضّۇ؟ وېطىپ ئېَتبالٍّىسوي، ئەگەر پېَىغب چۈغىذىغبٔال ثوٌطبق، ھەرثىر 
پىذائىَىّىس ئۈچۈْ ٍىٍذا ٔۇرغۇْ لېتىٍّىك ھەرىىەت پۇرضىتي وېٍىپ 

پەلەت ئىّىبٔىَەت ثوٌّىغبٔذا، پۇرضەت وۈتۈپ تۇرۇپ . تۇرىذىغبٍٔىمىذا غەن ٍوق
ٍۈزٌەرچە وۈچٍۈن دۈغّەْ وۈچٍىرىگە جبْ پىذا لىٍىپ ثوٌطىّۇ ثىرالال زەرثە 

ئۀە غۇٔذاق پىذاوبرٌىك . ثېرىػٕىّۇ ئوٍٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ ئۇضۇٌالردۇر
وۆرضىتىذىغبٔال ثوٌىذىىۀّىس، ٍىٍىغب ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ئۈچۈْ 

ئوْ ِىڭ پىذائىَىّىسٔىڭ پىذاوبرٌىغي ٔەتىجىطىذە، ثىرىٕچي -ئبتالٔغبْ ثەظ
ئوْ ٍىٍغب لبٌّبٍال -ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي ثەظ

ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەتىە ئبٍالٔذۇرۇظ غبرائىتىٕي ٍبرىتبٌىػىّىس 
لېٕي، ۋەتۀپەرۋەرِەْ دەپ ئوٍالٍذىغبْ ھەرثىر وىػىّىس ثۇ تۈردىىي . ِۇِىىٓ

ِۆٌچەرىٕي ئۆزٌىرى ثىٍگەْ پبوىتالر ثوٍىچە لبٍتب ثىر ھېطبپالپ وۆرۈغىە ثوٌطىّۇ 
 جبضبرەت لىالالِذۇ؟

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ئەگەر ثۇ تۈردىىي ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ئۈچۈْ 
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ئۆزىٕي ئبتىَبالٍذىغبْ پىذائىٍىرىّىسدىٓ تۇٔجي ٍىٍي ثىرەر ٍۈز ئبدەَ ھەرىىەت 
ثبغالپ، ھەرلبٍطي غەھەرٌىرىّىسدە تۇٔجي ٍىٍي ثىرٔەچچە ِىڭ دۈغّۀٕي ئەڭ 

پبجىئەٌىه غەوىٍذە ٍولۇتۇظ ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتىپ ثېرەٌەٍذىغبٔال ثوٌطب، 
ئىىىىٕچي ٍىٍىذىٓ ثبغالپ ثۇ پېػمەدەَ پىذائىٍىرىّىس ئەزا وۆپەٍتىػىىال 

ٍېڭي ئۈٌگە ئبٌىذىغبٔالرِۇ ھەضطىٍەپ وۆپىَىػي -وىرىػىپ لبٌّبً، ٍېڭي
دۈغّەْ ئبرىطىذا ۋەھىّىٍىه ٍوغۇرۇْ پبجىئەٌەرٔىڭ وۆپىَىػىگە . ِۇلەررەر

ئەگىػىپ ۋەتىٕىگە لبراپ لبچىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضبٔىّۇ تېس 
ضۈرئەتتە ئبرتىپ وېتىػي، ٍېڭىذىٓ وېٍىذىغبٔالرٔىڭّۇ لورلۇپ وېٍىػتىٓ ِەڭگۈ 

ثۇ تۈردىىي پبئبٌىَەتٍەرٔىڭ ئىسچىً داۋاِالغتۇرۇٌىػي . ۋاز وېچىػي تەثىئي
ٔەتىجىطىذە، ثۇٔذاق ئبزىَىع لبٍتب ئەضٍىگە وەٌّەٍذىغبْ ئىسچىً ئبزىَىع 

 .ھبدىطىطىگە ئبٍٍىپ وېتىذۇ
ثەزى وىػىٍىرىّىس خەٌمىّىسٔىڭ لېٕىذا ئەزەٌذىٓ ثبر ثوٌغبْ ۋەتۀپەرۋەرٌىه 

ثىسدىٓ ثۇٔىڭذەن خەتەرٌىه، جبْ وېتىذىغبْ 'ئبِىٍٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىػىپ، 
ٍۀە . دېَىػّەوتە' ھەرىىەتٍەرگە ئۆزىٕي ثېغىػالٍذىغبْ وىػىٍەر چىمّبٍذۇ

خەٌمٕي ثىھۇدە ئۆٌۈِگە تۇتۇپ ثېرىذىغبْ، 'ثەزىٍەر ثۇ تۈردىىي پبئبٌىَەتٍەرٔي 
. دەپ لبراغّبلتب' ثىھۇدە ئبدەَ ئۆٌۈغىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذىغبْ خبتب ھەرىىەت

ٍەتتي لىسٌىرىُ، ضبدىر پبٌىۋأالرٔىڭ جبْ : ثىس ثۇ وىػىٍىرىّىسدىٓ ضوراپ ثبلبٍٍي
پىذا لىٍىپ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىگە ئبتٍىٕىػي خبتب ثوٌۇپ لبٌغبّٔىذى؟ 
تۆِۈر خەٌىپە، غوجب ٔىَبز ھبجي دەۋرىٍىرىذىىي خەٌك ھەرىىەتٍىرىّۇ خبتب ثوٌۇپ 

لبٌغبّٔىذى؟ ۋەتەْ ئۈچۈْ جبْ پىذا لىٍىپ جەڭ لىٍغبْ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَەت 
لۇرغۇچىٍىرىّىسٔىڭ لۇراٌٍىك جەڭگە ئبتٍىٕىع تەغۋىمبتٍىرىّۇ خبتب ثوٌۇپ 

لبٌغبّٔىذى؟ روغۀىي، دۈغّۀگە لبرغي وەضىىٓ ھەرىىەت لوزغبغمب ٔبرازى 
تېٕچٍىك ۋە ! ثوٌىۋاتمبٔالرٔىڭ ھېچمبٍطىطىذا ۋەتەْ دەٍذىغبْ ثىر ئبغك ٍوق

تەضٍىّچىٍىه ئەلىذىٍىرىگە پېتىپ لبٌغبْ ئۇٔذاق وىػىٍەر ئبرىطىذىٓ 
ھەلىمەتۀّۇ ۋەتەْ ئۈچۈْ جبْ پىذا لىٍىذىغبْ پىذائىالرٔىڭ چىمىػي ِۇِىىٓ 

ٍىراق تبرىخٕي . ئەِّب خەٌمىّىسدىٓ ثۇٔذاق پىذائىالر لەتئىٌ تېپىٍىذۇ! ئەِەش
لوٍۇپ، تېخي ٍېمىٕذىال ثوٌۇپ ئۆتىەْ ثبرىٓ ئىٕمىالثىٕىڭ لەھرىّبٍٔىرى، 

ئۈرۈِچي چبغبْ ۋەھىّىطىٕي پەٍذا لىٍغۇچي پىذائىٍىرىّىس، غۇٌجب ٔبِبٍىػىٕي 
. لوزغىغبْ لەھرىّبٍٔىرىّىس ئۀە غۇٔذاق پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ئبۋأگبرتٍىرىذۇر
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ئۇالرال ئەِەش، ثەٌىي ثبرٌىك خەٌمىّىسدە ثۇٔذاق پىذاوبرٌىمٕىڭ ٍىپ ئۈچٍىرى 
ئبالٍٍۇق، ثىسٔىڭ خەٌمىّىس ئبرىطىذا ثبٌىٍىرىغب . ھبزىرِۇ وەڭ ضبلالّٔبلتب

جىّتۇر، ٍۇۋاظ، تەضٍىّچي، ضۇٌھ، ئىتبئەت، 'ئەتىۋارالپ لوٍغبْ ئىطىّالر ئبرىطىذا 
دېگۀذەن لۇٌٍۇق ۋە لورلۇٔچبلٍىمٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ ثىرِۇ ئىطىّٕي ' ...ثبغئەگ، 
ثبتۇر، لەھرىّبْ، وۈرەظ، ئبزاد، ئەروىٓ، 'ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە، . تبپبٌّبٍّىس

دېگۀذەن ' ...دوٌمۇْ، ئۆروەظ، ئۆتىۈر، ٍوٌۋاش، غىرئەٌي، ئبرضالْ، 
لەھرىّبٍٔىك، ِۇضتەلىٍٍىك ئبرزۇٌىرى ٔبِبٍبْ لىٍىٕغبْ، ھەتتب ئىٕتبٍىٓ وۆپ 

لىطىُ ئىطىّالر پەٍغەِجەرٌىرىّىسٔىڭ، ضبھبثىٍەرٔىڭ، ثبتۇر، لەھرىّبٍٔىرىّىسٔىڭ 
روھىٕي ضبلالپ لېٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبْ ئىطىّالرٔي خەٌمىّىس ھەرگىسِۇ ئىطىُ 

ٍۈزِىڭٍىغبْ وەٌىّىٍىه ضۆز ! تبپبٌّبً دوراپ لوٍىۋاٌغبْ ئىطىّالر ئەِەش
جىگەر ثبٌىٍىرىغب ھەرگىسِۇ چبخچبق ئورٔىذا ئىطىُ -ثبٍٍىمىغب ئىگە خەٌمىّىس جبْ

ثبٌىٍىرىّىسِۇ ئۆزٌىرىٕىڭ ثىر ئۆِۈر ئۆزگەرتىػٕي خىَبٌىغىّۇ ! لوٍغبْ ئەِەش
وەٌتۈرِەً پەخرىٍىٕىپ ئبتىٍىػىٕي ضبلالٍذىغبْ ثۇتۈردىىي ئىطىٍّىرىّۇ ھەرگىس 

ثۇخىً جەڭگىۋار، ! لوٍغىٍي ٌەلەَ تبپبٌّبً ضبلالپ وېٍىۋاتمبْ ئىطىّالر ئەِەش
غبٍىٍىرىٕي ثىر ئۆِۈر ھەِرا -لەھرىّبٍٔىك، ِىٍٍىٌ، دىٕي ئەلىذىٍىرى، ئبرزۇ

لىٍىػىٕي، ثۇ غبٍىگە ٍېتىػٕي ثىر ِىٕۇتّۇ ئۇٔتۇپ لبٌّبضٍىغىٕي ئېرىطي غەوىٍذە 
 !ئەضٍەپ وېٍىۋاتمبٍٔىغىٕىڭ ٔەتىجىطي ثوٌّبً ٔېّە؟

خەٌمىّىس ئبزادٌىممب، ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىػمب، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً 
دۆٌىتىٕىڭ ئەضٍىگە وېٍىػىگە لېٕىغب ضىڭىپ وەتىەْ ھبٌذا تەغٕبٌىغىٕي 

ثۈگۈٔىي خەٌمىّىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . ھەرِىٕۇت ٔبِبٍۀذە لىٍّبلتب
ھەرىىىتىگە ئبتٍىٕىػمب تۆِۈر خەٌىپە دەۋرىذىٓ، ثىرىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس ۋە 

ئۀە . ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذىٓ تېخىّۇ وۆپ تەغٕب ھبٌذا تۇرِبلتب
غۇٔذاق ثىر خەٌمٕي ئۇخالۋاتىذۇ، ئۇٍۇغۇپ لبٌغبْ، ِۀٍىگىٕي ٍولبتمبْ، وېطەي، 

دېگۀذەن ثەدٔبِالر ثىٍەْ پەش وۆرۈظ، ... لورلۇٔچبق، جبضبرىتي ٍوق، 
خەٌمىّىس ثىر ئەضىردىٓ ثېرى . خەٌمىّىسگە لىٍىٕغبْ دۈغّۀچە ھبلبرەتتۇر

ئۇالرغب ھەرىىەت ثبغالظ پىالٔي، ھەرىىەت غەوٍي، ھەرىىەت . ئوٍغبّٔبلتب
ثۈگۈٔىي ئېغىر ۋەزىَەتتە، ئىٕتبٍىٓ خەتەر ! ئۈٌگىطي، ھەرىىەت ثوٍرۇلىال وېرەن

ئبضتىذا تۇرغىٕىغب لبرىّبً، خبتب پىالٔالٔغبْ، خبتب ِۆٌچەرٌۀگەْ، خبتب 
ٍېتەوٍۀگەْ ثوٌۇغىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، جېٕىٕي ئبٌمىٕىغب ئېٍىپ لبتٕىػىۋاتمبْ 
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ئىسچىٍٍىمي ٍوق، خەتىرى چوڭ ھەرىىەتٍەردە خەٌمىّىسٔىڭ ئبٌٍىمبچبْ ئوٍغىٕىپ 
 !ثوٌغبٍٔىغىٕي ئوچۇق وۆرۈپ ئبالالٍّىس

ئەگەر ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت غەوىٍٍىرى ثىٍەْ ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ٍىٍىغب ثىرلبٔچە ٍۈزِىڭذىٓ ئبزاٍتىع ۋەزىَىتىٕي 

ٍبرىتبٌىغىٕىّىسدا، تەخّىٕەْ ئوْ ٍىً ئۆتىۀذە ۋەتىٕىّىسدىىي تبجبۋۇزچي خىتبً 
ٍۀي، ۋەتىٕىّىسدىىي . ئۈچ ِىٍَوْ ئبزاٍتبٌىػىّىس ِۇِىىٓ-ئبھبٌىطىٕي ئىىىي

ثۇخىً . غەھەرٌىرىّىس ٔىطپي ئبزاد راٍوْ ھبٌىغب وەٌتۈرۈٌگەْ ثوٌىذۇ-وىچىه ثبزار
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئىىىىٕچي ثبضمۇچي _ ۋەزىَەت 

ھېطبپالٔغبْ ٔىطپي ٍبوي ِۇلىُ پبرتىسأٍىك ھەرىىەت ثبضمۇچىغب وىرگۀٍىگىذىٓ 
غۇ وۈٍٔەرگە ثبرغبٔذا ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت ثوٌغبْ . دېرەن ثېرىذۇ

ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت ثبضمۇچي ئبضبضٍىك ھەرىىەت غەوٍي ثوٌۇغتىٓ 
تەدرىجي ھبٌذا لوغۇِچە ھەرىىەت غەوٍىگە ئۆتۈپ، لىطّۀٍىىتە دۈغّۀٕىڭ 

ئەڭ ئبجىس لبٌغبْ لۇراٌٍىك تبرلبق وۈچٍىرىگە ئۇغتۇِتۇت زەرثە ثېرىػٕي ئبضبش 
لىٍىذىغبْ غەھەر ئەتىراپي پبرتىسأٍىك ھەرىىەت غەوٍي ئبضبضٍىك ئورۇٔغب 

پبرتىسأٍىك ھەرىىەتٍىرىّىسٔىڭ ِۇۋەپپەلىَەتٍىه داۋاَ لىٍىػىٕىڭ . وۆتۈرىٍىذۇ
ِۇلىُ ئبزاد راٍؤٍىرى ثوٌغبْ، ِۇٔتىسىُ ِىٍٍىٌ _ ِۇلەررەر ٔەتىجىطي 

ئبرِىَىّىسٔىڭ لۇرۇٌۇغىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذىغبْ ئۈچىٕچي ثبضمۇچٍۇق 
 .ھەرىىىتىّىس ثوٌىػىذا گەپ ٍوق

دېّەن، ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغىّىس 
ثىس ثۇ ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ئەھّىَەتىە ئىگە

ھەرىىىتىّىسٔي ئوڭۇغٍۇق لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ ئۈچۈْ، خەٌمىّىس ئبرىطىذا خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالظ ئۈچۈْ ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ 

ثۇٔىڭ . غوغۇٌٍىٕىع ئىرادىطىٕي تىّٕبً تەغۋىك لىٍىػىّىسغب توغرا وەٌّەوتە
ئۈچۈْ ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەرٔىڭ ئەھّىَىتي، ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت غەوٍي، 

ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت لۇراٌٍىرى، ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت ِەغىمٍىرى، ٍوغۇرۇْ زەرثە 
ثېرىع ٔىػبٍٔىرى، ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت لىٍىذىغبْ تەغىىالتالرٔي لۇرۇظ 

تەغۋىمبتٍىرى لبتبرٌىمالرٔي ٍوغۇرۇْ وىتبة، ٍوغۇرۇْ خەت، ٍوغۇرۇْ ٌېٕتب، 
ٍوغۇرۇْ ٍۇِػبق دېتبي، ش د تەخطىٍىرى، ٍوغۇرۇْ ئىٕتېرٔېت تورٌىرى ٍبوي 

ئىٍخەت لبرتبرىذىىي ثبغمب ۋاضتىالر _ غەخطي ئىٕتېرٔېت ضبٔذۇق ئبدرىطٍىرى 
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ثىٍەْ وەڭ وۆٌەِذە تبرلىتىع ثىٍەْ ثىرگە، ثىرلىطىُ ئەِەٌي ھەرىىەت 
غەوىٍٍىرى ثوٍىچە خەٌممە ئۈٌگە تىىٍەپ ثېرىػىىّۇ ئبالھىذە ئەھّىَەت 

 .ثېرىٍىػي الزىُ
چبرىالرغب -ثىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبتىّىس چولۇَ ئەڭ ثىخەتەر ثوٌغبْ ئۇضۇي

تبٍىٕىع ثىٍەْ ثىرگە، تەغۋىمبتٍىرىّىس چولۇَ خەٌمىّىسٔىڭ لوٌىغب ئەڭ ثىخەتەر 
ثىس ثبرٌىك . ٍوٌالر ثىٍەْ ثىۋاضتە ٍېتىذىغبْ، ثىۋاضتە وۆرەٌەٍذىغبْ ثوٌىػي غەرت

خەۋەرٌىػىع ۋاضتىٍىرىذىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕىپ ٍېرىُ ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق ِىٍٍىٌ 
غەھەر ئبھبٌىٍىرىّىس ئبرىطىغب ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت تەغۋىمبتىٕي ٍەتىۈزۈغىە وۈچ 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ھەرلبٍطي پىذائىالر، ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت . چىمىرىػىّىس الزىُ
لوغۇٍٔىرىّىس ئىسچىً تۈردە ٍوغۇرۇْ تەغۋىمبت چبرىٍىرىٕي تەتمىك لىٍىپ 

چبرىالرٔي ٍېڭىالپ، تەدرىجي ِۇوەِّەٌٍەغتۈرۈپ -چىمىػي، ھەردائىُ ئۇضۇي
ٍبزِب ثوٍۇِالر ئەڭ ٍبخػىطي ووِپَۇتېر ٍبوي زاِبٔىۋى ِبغىٕىىالر . ثېرىػي وېرەن

ثىٍەْ ٍېسىٍىػي، لەغەزٌەرگە لوي ئىسى لبٌذۇرِبضٍىممب تىرىػىع ۋە تبوي 
ئۆز . تبرلىتىع ٔىػبٔىغب ٍەتىىچە ئوچۇق لوي ثىٍەْ تۇتّبضٍىممب تىرىػىع وېرەن
ئبٌذىغب پبئبٌىَەت لىٍغۇچىالر ئۆزى ثىٍگەْ ئۇضۇٌالر، ئۆزىذىىي ِبتېرىَبٌالر، 

ضبٍّبٔالرٔي ثبغمب لېرىٕذاغٍىرىغب ٍوغۇرۇْ ثەرِەوچي ثوٌغىٕىذا ثىۋاضتە -لۇراي
ثېرىػتىٓ ئىّىبٔمەدەر ضبلٍىٕىػي، ئەڭ ٍبخػىطي ئۆزٌىرى ثىٍىذىغبْ ٍەرٌەرگە 

ثوٌۇپّۇ . لوٍۇپ وېتىع لبتبرىذىىي ثىخەتەر چبرىالردىٓ پبٍذىٍىٕىع وېرەن
غۆھرەت لبزىٕىع، تبرىخ لبٌذۇرۇظ، ئبرخىپ لبٌذۇرۇظ، پبوىت ضبلالظ 

دېگۀذەن ثبھبٔىالر ثىٍەْ ِەخپي ھەرىىەت پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر 
ثۇٔذاق ِبتېرىَبٌالرٔي . ِبتېرىَبٌىٕي ضبلالپ لوٍۇغتىٓ ئبالھىذە ضبلٍىٕىػىّىس الزىُ

 . چەتئەٌذىىي ِۇھبجىرٌىرىّىسغب ئىۋەرتىپ ثېرىػّۇ ئوخػبغال خەۋەپٍىه
ِىٍٍىٌ غەھەر ئبھبٌىٍىرىّىس ئبرىطىذا ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ ٍوغۇرۇْ 

. ھەرىىەت تەغۋىمبتي ئەِەٌىٌ ھەرىىەت ئۈٌگىٍىرىگىّۇ جىذدى ئېھتىَبجٍىك
غۇڭب ھەرثىر پىذائي، ھەرثىر جەڭچي دۈغّۀٕىڭ ئبجىس ٔولتىٍىرىغب ئەڭ 

ٍوغۇرۇْ، ئەڭ ثىخەتەر، ئەڭ ۋەھىّىٍىه، ئەڭ وۈچٍۈن زەرثە ثېرىع ئەِەٌىٌ 
ھەرىىەتٍىرى ئبرلىٍىك خەٌممە ئۈٌگە وۆرضىتىػٕي ئۆزىٕىڭ جىذدى ۋەزىپىطي 

خەٌك ئەِەٌىٌ زەرثە ثېرىع ھەرىىەت ئۈٌگىٍىرىذىٓ . لىٍىۋېٍىػي الزىُ
ثۇخىً تەغۋىمبتالر . ھبٍبجبٔالٔطۇْ، جبضبرەت ئبٌطۇْ، ئۈٌگە ئبالالٍذىغبْ ثوٌطۇْ



 596 

ثۇخىً . ِەخپىَەتٍىه ثىٍىٍّىرىگىّۇ ئبالھىذە ئەھّىَەت ثېرىٍىػي غەرت
ھەرىىەت ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچىالر ِەڭگۈ پبظ ثوٌۇپ لبٌّبضٍىك، ِەڭگۈ لوٌغب 

چۈغۈپ لبٌّبضٍىمٕي ئۆزٌىرىگە پرىٕطىپ لىٍىػي، لبتتىك تەٌەپچبْ ثوٌىػي 
خۇددى غۇٔىڭذەن، ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع ھەرىىىتىّىسگە لبتٕبغمۇچىالر، . غەرت

ِۇِىىٓ ثوٌغىٕىچە ٍبٌغۇز پبئبٌىَەت لىٍغۇچىالر لبٔچىىي وۆپ ثوٌطب، زەرثە ٍېگەْ 
دۈغّەْ لبٔچىىي وۆپ ثوٌطب، لېتىُ ضبٔي لبٔچىىي وۆپ ثوٌطب، دۈغّۀٕىڭ 

لىطبش ھەرىىەتٍىرىّۇ وۆپىَىپ وېتىذىغبٍٔىغىٕي، ئەِّب ئۇ ثىسٔي لورلۇتۇغتىٓ 
ئىجبرەت روٌىٕي ٍولىتىپ، غەزەپ ۋە لبرغىٍىمٕي تېخىّۇ وۈچۈٍتىۋېتىذىغبٍٔىغىٕي 

ئەگەر ثىس ئبزىرالال ھەرىىەت لىٍىپ لوٍۇپ، ئۇزۇٔغىچە جىُ . ثىٍىػىّىس وېرەن
ٍېتىۋاٌطبق، ئىٕتبٍىٓ ئبز ھەرىىەت لىٍىپ، ئىسچىٍٍىمىغب ئەھّىَەت ثەرِىطەن، 
ھەر لېتىٍّىك ھەرىىىتىّىسٔي تۈپتىٓ ئوخػىّبٍذىغبْ ئۇضۇٌالر ثىٍەْ ئېٍىپ 

ثىھۇدە . ثبرِىطبق، دۈغّۀٕىڭ لىطبش ئېٍىع پۇرضىتي غۇٔچە وۆپىَىپ وېتىذۇ
غۇڭب، . ئۆٌتۈرۈٌگەْ ئبدەٍِىرىّىس خەٌمىّىسگە ئۈِىذضىسٌىه ئېٍىپ وېٍىذۇ

ئىّىبٔجبر وۆپ ھەرىىەت، ئىّىبٔجبر وۆپ زەرثە ثېرىع ھەرىىىتىگە وبپبٌەتٍىه 
لىٍىػىّىس، دۈغّۀٕي ثىروۈّٔۇ ئبراِىغب لوٍّبً، ئىسچىً پبراوۀذە ھبٌىتىذە 

 .تۇتۇغمب تىرىػىػىّىس الزىُ
غۇٔي ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس 

غۇڭب دۈغّۀٕىڭ . ھەرگىسِۇ ئۆز خەٌمىّىسٔىڭ ٍولۇٌۇغىٕي ِەخطەت لىٍّبٍذۇ
لىطبش ھەرىىەتٍىرى ھەددىذىٓ ئبغمبٔذا دۈغّەْ ئەڭ زىچ تۇرغبْ جبٍالرغب 

ئۆزىّىسٔي لۇرثبْ لىٍىع ھېطبۋىغب ثوٌطىّۇ لبٍتبرِب لىطبش پبئبٌىَەتٍىرى ثىٍەْ 
 .خەٌمىّىسگە جبضبرەت ثېرىپ، دۈغّۀگە ثېطىُ ھېص لىٍذۇرۇغىّىس الزىُ

ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس ھەرگىسِۇ دۈغّۀٕي ئۆٌتۈرۈپ 
ئۆزىّىسٔي ئۆٌۈِگە تۇتۇپ ثېرىػٕي تېخىّۇ . تۈگىتىػٕي ِەلطەت لىٍّبٍذۇ

ثىس ثۇ ثبضمۇچتب ئەڭ تىپىه، ئەڭ ۋەھىّىٍىه پبجىئەٌەرٔي . ِەخطەت لىٍّبٍّىس
پەٍذا لىٍىپ دۈغّۀٕي ۋەتىٕىّىسگە ئبٍبق ثېطىػتىٓ لورلىذىغبْ، ٍەرٌىػىۋاٌغبْ 

ز دۆٌىتىگە لبچىذىغبْ ۆخىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەتىٕىّىسدە ثەخۈدۈن تۇراٌّبً ئ
غۇڭب ھەرىىىتىّىس ئىّبوبْ لەدەر . ۋەزىَەت ٍبرىتىػٕي ئۆزىّىسگە ِەلطەت لىٍىّىس

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ دۈغّۀٕىڭ ئەڭ ضۆٍۈٍِۈن، ئەڭ . ۋەھىّىٍىه ثوٌىػي غەرت
ئەتىۋارٌىك، ئەڭ داڭٍىك، ئەڭ ثىچبرە، ئەڭ ئۇتۇغٍۇق تەثىمىٍىرىگە تبٌالپ زەرثە 
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خۇددى غۇٔىڭذەن، ٍوغۇرۇْ زەرثە . ثېرىػىە ئبالھىذە ئەھّىَەت ثېرىػىّىس الزىُ
ثېرىع ھەرىىەت تەجرىجىٍىرىّىس ٍېتەرٌىه ثوٌّىغبْ ثۈگۈٔىي ئەھۋاٌىّىسدا 

ھەرگىسِۇ تۀتەوٍىىىە ٍوي لوٍّبضٍىغىّىس، وۈچىّىس ٍەتّەٍذىغبْ، لۇتۇٌغىٍي 
ثوٌّبٍذىغبْ، ئەھّىَىتي ثوٌّبٍذىغبْ، ئبضبْ پبظ ثوٌۇپ لېٍىػمب ضەۋەپ 

ۋەتىٕىّىسگە . ثوٌىذىغبْ ھەرىىەتٍەردىٓ ئۆزىّىسٔي تبرتىػمب تىرىػىػىّىس الزىُ
ئبٍبق ثبضمبْ ثىر ئبلمۇْ، ثىر خىتبً تىٍەِچىطي ۋەتىٕىّىسدە ثىرەر ٍىً ثەخۇدۇن 

جبْ ثبلبٌىذى دېّەن، ٍۈزٌەرچە ئبلمۇْ، ِىڭالرچە خىتبً ٍېڭي تىٍەِچي 
ۋەتىٕىّىسدە ئبٍٍىٕىپ . ٍۇرتذىػىغب ٍېسىٍغبْ چبلىرىك لەغىسى ثوٌۇپ لبٌّبلتب

ٍۈرگەْ ھەرثىر ٍبِبلچي، ھەرثىر ضودىگەر خىتبً ٍۈزِىڭالرچە ٍۇرتذىػىغب 
ثىس ئۆِۈر ثوٍي ھبٍبتىٕىڭ ثىرەر خىً . تەوٍىپ لەغىسى ئىۋەرتىىٕىگە تەڭ ثوٌّبلتب

- ئېرىك، جبڭگبٌالردا ئۆٌۈپ تۈگەپ وېتىۋاتمبْ ئبتب-راھىتىٕي وۆرِەً ئېتىس
لىغالرغب ِىٍىٕىپ چوڭ ثوٌىۋاتمبْ، ٔە -ِوِبٍٍىرىّىسٔىڭ، توپب-ئبٔىٍىرىّىس، ثوۋاً

ثبٌىالرغب خبش ھېچمبٔذاق ٔەرضىذىٓ ... ٍەضٍي، ٔە ثبٌىالر ثبغچىطي، ٔە ئوٍۇٔچۇق، 
ثىٍّەٍال تېسەن تېرىپ، ِبي ثېمىپ، -ثەھرىّەْ ثوالٌّبً، ئېطىٕي ثىٍەر

پبرچە ٍۈوىٕي ثبٌىٍىك ۋۇجۇدى ثىٍەْ وۆتۈرۈپ ئۆضىۋاتمبْ  ئبئىٍىطىٕىڭ ثىر
ٔبرضىذە ثبٌىٍىرىّىسٔىڭ، تۇغۇٌۇغمب تەٍَبر ثوٌۇپ لبٌغبْ ئبٔب لۇرضىغىذىىي 

ثبٌىٍىرىّىسٔي تبرتىپ چىمىرىپ ثوغۇپ ئۆٌتۈرىۋاتمبٍٔىغىٕىڭ، ھبِىٍىٍىرىّىسٔىڭ 
لبْ ۋە جبْ لىطبضىٕي ھەرثىر ھەرىىىتىّىسٔىڭ ھەرىىەتٍۀذۈرگۈچي وۈچي 

ئبٌذىّىسغب چىممبْ ھەرلبٔذاق ثىر خىتبً تبجبۋۇزچىطي، ئۇ ِەٍٍي . لىٍىػىّىس الزىُ
وىچىه ثوٌطۇْ، ٍبوي لېرى ثوٌطۇْ، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ٍب ئۆتّۈغتە ثىسگە 

زۇٌۇَ ضبٌغبْ ثىر تبجبۋۇزچي ٍبوي خەٌمىّىسٔىڭ ثىر پەرزۀتىٕي ئۆٌۈِگە زورالپ 
. ئۇٔىڭ ِۀپەتي ئۈضتىذە ٍبغبۋاتمبْ ثىر ۋاضتىٍىك جبٌالت ٍبوي ئۇٔىڭ ئەۋالدىذۇر
ثىسٔىڭ ِىڭٍىغبْ، ِىٍَؤٍىغبْ ثىھۇدە ئۆٌتۈرۈٌىۋاتمبْ ٔبرضىذىٍىرىّىس، ِېھرىجبْ 

ئبٔىٍىرىّىس، ضۆٍۈٍِۈن ئبتىٍىرىّىس، زىَبٌىٍَىرىّىس، تېخٕىىٍىرىّىس، ئىػچي، دېھمبْ 
ۋە وبضىپٍىرىّىس تبجبۋۇزچي خىتبٍالر ئبٌذىذا ئۆٌۈَ جبزاضىغب تبرتىٍغىذەن ٔېّە گۇٔب 

ئۇالر ھبوىّىَەت وۈچي، ضىَبضي ھەرىىەت وۈچي، لۇراٌٍىك وۈچي ! لىٍغبٔىذى؟
ثىٍەْ ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك، ئبغىبرە ٍبوي ٍوغۇرۇْ، تبجبۋۇزچىالرٔىڭ 
ِۀپەئەتي ئۈچۈْ تۈزۈٌگەْ لبٔۇْ ثبھبٔىطي ٍبوي ضىَبضىٌ ِەلطەتٍەردە 

ٍبالڭبچ -ئۆٌتۈرۈٌطە، ئېغىر جبزاالرغب تبرتىٍطب، ضۈرگۈْ لىٍىٕطب، لبِبٌطب، ئبچ



 598 

لبٌذۇرۇٌطب، ثىٍىّطىس، ضبۋاتطىس، ئىػطىس لبٌذۇرۇٌطب گۇٔب ثوٌّبٍذىىۀۇ، ثىس 
ئۇالرٔي ئۆز دۆٌىتىگە چېىىٕذۈرىّىس دېطەن ثىسٔىڭ ٔبھەق ثوٌۇپ لبالِذىىەْ؟ 

ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ھەرلبٔذىغي دېگىذەن ئبدەَ 
ِۈٌىىٕي چبڭگىٍىغب -ثېػىغب ٍۈزِىڭالرچە ٍۋەْ لىّّىتىذىىي ۋەتىٕىّىس ِبي

تبراج لىٍطب ئۇالرٔىڭ ھەلٍىك ثوٌىذىىۀۇ، خەٌمىّىس ئۆز -وىرگۈزىۋېٍىپ تبالْ
ِېڭىٕي خبتب "ٍۇرتىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ ثۇ ھەلٍىرىٕي تەٌەپ لىٍطب 

دەٍذىغبْ دۇَٔب " ئۆٌتەرضەوّۇ ِەٍٍىىي، ثىرضي توردىٓ چۈغۈپ لبٌّىطۇْ
تبرىخىذا زادىال وۆرۈٌۈپ ثبلّىغبْ ۋەھػىَبٔە فبغىطتٍىك ٍوٌالر ثىٍەْ ثىسٔي 

ٍولۇتۇغمب ئبتالٔطب، ثىس ئۇالرغب ۋەھىّە ٍبرىتىّىس دېطەن ٍۀە ثىسٔىڭ خبتب ثوٌۇپ 
 !لبالِذىىەْ؟

غۇٔذاق ئىىەْ، ثىسٔىڭ ھەرىىىتىّىس، پەٍذا لىٍىذىغبْ ھەرثىر ۋەھىّىٍىه 
ھەرىىىتىّىس ئؤالپ، ھەتتب ٍۈزٌەپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەتىٕىّىسدىٓ لېچىپ 

ئەگەر . وېتىػىگە تۈرتىە ثوالالٍذىغبْ پبجىئەٌەردىٓ تەغىىً تېپىػي غەرت
ثىسٔىڭ ئىػمب ئبغۇرىذىغبْ ھەرىىىتىّىس دۈغّۀٕىڭ ضەٌذەن ئېمىٓ لىٍىػىٕي 

توضبپ لبالٌّبٍذىىەْ، ۋەتىٕىّىسدىىي ۋەھػي خىتبً تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرىٕي 
لبچۇرۇظ روٌىٕي ئوٍٕىَبٌّبٍذىىەْ، پەٍذا لىٍىۋاتمبْ ھەرىىىتىّىسٔىڭ دېگۀذەن 

غۇڭب ثىس ھەرثىر ھەرىىىتىّىسدە . ۋەھىّىٍىه ثوٌّبٍۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرضىتىپ ثېرىذۇ
 .دۈغّۀگە ۋەھىّە ضېٍىػمب ئبالھىذە وۈچ چىمىرىػىّىس غەرت

ثەظ -ثىس ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە تېس ئبرىذا ھەرىىەت ثبغالپ ئەڭ وبِىذا ئۈچ
ِىٍَوْ خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕي ۋاضتىٍىك ثوٌطىّۇ لوغالپ چىمبرِبً تۇرۇپ، 
ھەرگىسِۇ ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ۋەتەْ، خەٌمىّىسگە ئۆزىٕي . ئبضبش تىىٍىَەٌّەٍّىس
. ثېغىػٍىَبالٍذىغبْ ثىرلبٔچە ِىڭ جبضبرەتٍىه زاِبٔىۋى پىذائىالرغب ِۇھتبجّىس

غۇٔىڭغب لەتئىٌ ئىػىٕىػىە ثوٌىذىىي، تبرىختب ئوغۇزخبْ، ئبتىٍال، ثوغراخبٔالرٔي، 
ٍەتتە لىسٌىرىُ، ٔوزۇگۇَ، رىسىۋأگۈي، تۆِۈر خەٌىپە، غوجب ٔىَبز، غېٕي ثبتۇرالرٔي، 

پەٍسىۋات، ثبرىٓ، غۇٌجب، ووچب لەھرىّبٍٔىرىٕي تۇغبٌىغبْ خەٌمىّىس ٍۀە ۋەتەْ، 
خەٌمي ئۈچۈْ ثبرٌىغىٕي پىذا لىالالٍذىغبْ ٔەچچە ئؤّىڭ دەۋرىّىس پىذائىٍىرىٕي 

ثۇ ٔەچچە ِىڭ پىذائي غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ! چولۇَ ٍېتىػتۈرۈپ چىمبالٍذۇ
 !ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ِۇلەددىّىطىٕي ٍبڭراتمۇچىالردىٓ ثوٌۇپ لبٌىذۇ
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وبئىٕبت ۋە ئۇٔىڭ ئىٕتبٍىٓ وىچىه ثىر تەروىۋى ثوٌغبْ ٍەرغبرىّۇ 

ٔۇرغۇٍٔىغبْ تەثىئىٌ لبٔۇٔىَەتٍەر ثىٍەْ ئەڭ ِۇوەِّەي غەوىٍذە ٍبرىتىٍغبْ 
ثوٌۇپ، ئىٕطبٔالر ثۇ ٍبرىتىٍىع لبٔۇٔىَەتٍىرىگە ثوً ضۇٔۇغي جەرٍبٔىذا 

ھبٍبتٍىمٕىڭ ھەرلبٍطي ضبھەٌىرى ثوٍىچە ثىرلبتبر تەثىئىٌ لبٔۇٔىَەت 
ئەگەر ثىس ھەرلبٔذاق ثىر ئىػٕي تەثىئىٌ . ِۀتىمىٍىرىٕي تۈزۈپ چىمّبلتب

ِۀتىمىطي ثوٍىچە ئىػٍىّىگىٕىّىسدە، تەثىئىٌ لبٔۇٔىَەتٍەرگە لبرغي ئىع لىٍغبْ 
 .ثوٌۇپ لبٌىّىس

ھبٌجۇوي، ئىٕطبٔالر ٍەوۈٍٔەپ چىممبْ ِۀتىمىٍەرٔىڭ ھبٍبتي وۈچي تەثىئىٌ 
ۋاھبٌۀىي، ئىٕطبٔالر تۈزۈپ . ثوٌّبضٍىمىغب ثبغٍىك-لبٔۇٔىَەتٍەرگە ئۇٍغۇْ ثوٌۇظ

چىممبْ ِۀتىمىٍەرٔىڭ ھەِّىطىال تەثىئىٌ لبٔۇٔىَەتٍەرگە ھەرۋالىت، ھەرٍەردە 
غۇ ضەۋەپتىٓ ھەرثىر ئىػٕىڭ . پۈتۈٍٔەً ئۇٍغۇْ ثوٌۇپ وېتەٌىػي ٔبتبٍىٓ

ِۀتىمىطي ئۆزىگە خبش دائىرە ۋە زاِبْ ئىچىذىال ھەلىمىٌ لىّّىتىٕي ضبلالپ 
خۇددى غۇٔىڭذەن، ئىجتىّبئىٌ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ِۀتىمىٍىرى تېخىّۇ . لبالالٍذۇ

-ِۇجىّەي ثوٌۇپ، ئوخػبظ ثىر ھبدىطە ئۈچۈْ ھەرخىً زاِبْ ۋە ِبوبٔذا ئبٍرىُ
ِەضىٍەْ، دۇَٔبغب زوِىگەر ثىر وۈچٕىڭ ھەرىىەت . ئبٍرىُ ِۀتىمىٍەر لوٌٍۇٔىٍىذۇ

ِۀتىمىٍىرى ھەرگىسِۇ ِۇضتەٍِىىە ئبضتىذا تۇرىۋاتمبْ خەٌمٍەرٔىڭ 
خۇددى . ِۇضتەٍِىىىذىٓ لۇتۇٌۇظ ھەرىىەت ِۀتىمىطىگە ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذۇ

غۇٔىڭذەن، زوِىگەر ِىٍٍەتٕىڭ تۈزۈپ ثەرگەْ ھەرىىەت ِۀتىمىٍىرىّۇ ِۇتٍەق 
تۈردە غۇ زوِىگەر ِىٍٍەتٕىڭ ِۀپەئەتىگە ئۇٍغۇْ وېٍىػىٕي ئبٌذىٕمي غەرت 

 .لىٍىذۇ
ثۇٔىڭذىٓ غۇٔي وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذىىي، ِۇضتەٍِىىە ئبضتىذىىي ئېسىٍگەْ 

ِىٍٍەت ئەزگۈچي، زوِىگەر، تبجبۋۇزچي ِىٍٍەتٕىڭ ِۀتىمىطي، پىرىٕطىپي، 
! ھەرىىەت پروگىراِّىطي ثوٍىچە ھەرىىەت لىٍىپ ئۆزىٕي ِەڭگۈ لۇتمۇزاٌّبٍذۇ

ثىسٔىڭ ٍېرىُ ئەضىرٌىه تبرىخىّىس ئبضبضەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ٍبوي دۇَٔب 
زوِىگەرٌىرى تەرىپىذىٓ تەرغەپ لىٍىٕىۋاتمبْ تېٕچ ھبٍبتٍىك ِۀتىمىطي ثوٍىچە 

دۈغّەْ ِۀتىمىطي، ٍبوي ثىسٔي دەپطۀذە . پبئبٌىَەت لىٍغبْ دەۋرىّىس ئىذى
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_ لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍغبْ ٍبتالرٔىڭ ِۀتىمىطي ثوٍىچە پبئبٌىَەت لىٍىع 
غۇٔذاق ئىىەْ، دۈغّەْ . دۈغّۀگە ثوٍطۇٔۇغىّىسٔي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىذۇ

غەرلىٌ . ۋاضتىٍىك تەضٍىّچىٍىه ھەرىىىتىذۇر_ ِۀتىمىٍىرىگە ثوٍطۇٔۇظ 
تۈروىطتبٍٔىمالر ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ دۈغّۀگە تەضٍىُ ثوٌۇظ تەرغىجبتي ٍوٌىذا 

 .ئۆزىٕي ٔبثوت لىٍىپ وەٌّەوتە
ثبغتىٓ ئبٍبق تەورارالپ وېٍىۋاتمبْ تۈپىي خبتبٌىمٍىرىّىسدىٓ ثىرى غۇوي، 
ثىسٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ تەضىرى ثبر دىٕىٌ، پۀٕىٌ، ِىٍٍىٌ، ئىٕطبٔىٌ ئەلىذىٍەرگە 

ئۆزىٕي ئبتىغبْ وىػىٍىرىّىس ئىسچىً تۈردە ھەرخىً غەوٍي ئۆزگەرگەْ تېٕچٍىك، 
دېگۀٍەردە چىڭ ... ِۇلىٍّىك، ضۇٌھي، ضۆھجەت، ضۆزٌىػىع، وېٍىػىُ تۈزۈظ، 

تۇرۇپ، لۇراٌٍىك وۈرەغٍەرگە، وەضىىٓ تەضىر پەٍذا لىالالٍذىغبْ زوراۋأٍىك 
ِەٍٍي تبرىختىىي ضوۋېت ئىتتىپبلي . ھەرىىەتٍەرگە ئىسچىً ٔەپىرەتٍىٕىپ وەٌذى

ثوٌطۇْ، ِەٍٍي خىتبً گوِىٕذاڭي ٍبوي خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى ثوٌطۇْ، غەرلىٌ 
تۈروىطتبْ خەٌمىٕىڭ جىُ ٍېتىػىٕي، ھەرلبٔذاق ثىر ِەضىٍىذە ئۇالرٔىڭ 

ِەضٍىھەتي ثوٍىچە، ضىسغبْ ضىسىغىذىٓ چىمّبً ھەرىىەت لىٍىػىّىسٔي، 
ىّىسٔي، ئىسچىً ' جېذەي لىٍّبضٍىك'ضۆزٌىػىپ ِەضىٍە ھەي لىٍىػىّىسٔي، لەتئىٌ 

ٍۇِػبق ثوٌۇغىّىسٔي تەٌەپ -ئىتتىپبق ثوٌۇپ، ٍۇۋاظ-تۈردە ئۆزٌىرى ثىٍەْ تېٕچ
ثىسٔىڭ ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس ئۀە غۇٔذاق دۈغّىٕىٕىڭ ئىرادىطي . لىٍىپ وەٌذى

ثىر توغرا چىمىع ٍوٌىّىس دەپ تەرغىپ لىٍىپ -ثوٍىچە لۇي ثوٌۇغىّىسٔي ثىردىٓ
غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي ئۀە غۇٔذاق دۈغّەْ ِۀتىمىطي، ! وەٌّەوتە

. تبجبۋۇزچىالرٔىڭ ِۇدداضي ئبضبضىذا پبئبٌىَەت لىٍىػمب ِەججورالّٔبلتب
دۈغّەْ ِۀتىمىطي ثوٍىچە ِەڭگۈ جىُ ٍېتىػىّىسٔي تەٌەپ _ ئوچۇغىرالي 

 :لىٍىػّبلتب
غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىذىٓ ھەلىمىٌ ئبپتؤوِىَە "

تەٌەپ لىٍىع ھەرىىىتىٕي تەۋرۀّەً تېٕچ ٍوٌالر ثوٍىچە، لبٔۇٔىٌ ٍوٌالر ثوٍىچە 
ئىسچىً تەٌەپ لىٍىپ تۇرۇغي، دۇَٔب جبِبئەتچىٍىىىگە ثۇ دەردىّىسٔي ئۇلتۇرۇغتب 
ئىسچىً چىڭ تۇرۇغىّىس، چەتئەٌٕىڭ ٍبوي دېّووراتىه خىتبٍالرٔىڭ ٍبردىّىگە، 
ھىّبٍىطىگە، لوٌٍىػىغب ئېرىػىػٕىڭ ثبرٌىك تېٕچ ٍوٌٍىرىٕي لەتئىٌ ئىسدىٕىػىّىس 

 !"غەرت
ثۇ ضۆزٌەر ثۈگۈٔىي ِۇھبجىر تەغىىالتٍىرىّىسٔىڭ ئورتبق لوثۇي لىٍىػمبْ 
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دېگەْ " ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرۈغىّىسدىىي تۈپىي ٍوٌىّىس"
ثۇ ضۆزٌەردە، ثۇ لبرارٌىرىذا ھېچمبچبْ غەرلىٌ ! پىرىٕطىپالغتۇرۇٌغبْ غۇئبرىذۇر

ئەوطىچە، . تۈروىطتبْ خەٌمىٕىڭ ھبٍبتٍىك پبئبٌىَەت ِۀتىمىطي ئىپبدىٍۀّىگەْ
ۋەزىپىٍەردە پۈتۈٍٔەً خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى -غۇئبرالغتۇرۇٌغبْ ثۇ تۈردىىي لبرار

ِۀتىمىطىگە ثوً ضۇٔۇغٕىڭ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئىسچىً لۇي ھبٌىتىذە 
ۋاضتىٍىك خبئىٍٕىك _ ثۇ ! لېٍىػىّىسٔىڭ ِۀتىمىطي ئىپبدىٍۀّەوتە

ئەپطۇضىي، ٔۇرغۇٍٔىغبْ خەٌمىّىس ئۀە غۇخىً لۇٌٍۇق . تەغۋىمبتىذۇر
ِۀتىمىٍىرى ئبضبضىذا ئوتتۇرغب لوٍۇٌىۋاتمبْ چبلىرىمالردىٓ ئۈِىذٌىٕىپ ئۇالرغب 

 .ئەگەغّەوتە
لبٍطي ِۀتىمىغە ئۇٍغۇْ؟ خىتبً " دۈغّەْ ئىرادىطي ثوٍىچە ئىع لىٍىع"

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسگە غۇٔچە ٔۇرغۇْ ئەضىەر وەٌتۈرۈغي، ثىرِۇ 
ئەضىىرى ثوٌّىغبْ خەٌمىّىسگە لبرغي ِىڭٍىغبْ ئۇرۇظ ئۆٍرۇپىالٍٔىرى، 

زەِجىرەوٍەرٔي وەٌتۈرۈغي لبٍطي -ثروۋٔىىالر، ضبٔطىسٌىغبْ توپ-ِىڭٍىغبْ تبٔىب
ِۀتىمىطىگە ئۇٍغۇْ وېٍىذۇ؟ خەٌمىّىسٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر ٔبرازىٍىك ' تېٕچٍىك'

ھەرىىەتٍىرىٕي ثبضتۇرۇظ ئۈچۈْ ثۇ لۇراٌٍىك وۈچٍىرىٕي توٌۇق ئىػمب ضېٍىػي 
_ لبٍطي ِۀتىمىگە توغرا وېٍىذۇ؟ ثۇالر پەلەت ثىرال ِۀتىمىگە ئۇٍغۇْ وېٍىذۇ 

تبجبۋۇزچىٍىك ِۇدداضي ئۈچۈْ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي ٍەر ٍۈزىذىٓ ضۈپۈرۈپ 
غىىبٍەت لىٍىع، ٍبٌۋۇرۇظ، دەرد "ثۇٔذاق ثىر تبجبۋۇزچىغب لبرغي ! تبغالظ

پروگىراِّىٍىرىٕي تۈزۈپ " تۆوۈظ، ھەِىبرٌىػىع، ضۆزٌىػىپ وېٍىػىّگە وېٍىع
چىمىع لبٍطي ِۀتىمىگە ئۇٍغۇْ؟ ثىسٔىڭ ثۈگۈٔگىچە ِىٍٍىٌ لۇتمۇزۇظ 

پبئبٌىَەتٍىرى ٔبِىذا ھەرىىەت لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ ھەرخىً ضىَبضىٌ، ِىٍٍىٌ، 
دىٕىٌ ئەرثبپ ٍبوي تەغىىالتٍىرىّىس ئبضبضەْ ئۀە غۇٔذاق ِۀتىمىطىسٌىه 

ثوٍىچە، توغرىطي خىتبً تبجبۋۇزچٍىرىٕىڭ خەٌمىّىسگە تېڭىۋاتمبْ ِۀتىمىطي 
 .ثوٍىچە پبئبٌىَەت لىٍىػىپ خەٌمىّىسٔي لبٍّۇلتۇرۇپ وەٌّەوتە

ئەٌٍىه ِىڭ تبجبۋۇزچي ٔوپۇضىٕىڭ ! ئەٌٍىه ٍىٍٍىك ئىسچىً ِەغٍوثىَەت
ثۈگۈٔىي ئوْ ِىٍَؤٍۇق ئبپەت ھبٌىتىگە وېٍىػىگە ضۈوۈت لىٍىع، ئەٌٍىه ِىڭ 

تۈٔطىس ئبٍرىٍىپ لېٍىػىّىس، -وىػىٍىه ِىٍٍىٌ لۇراٌٍىك وۈچٍىرىّىسدىٓ ئۈْ
دۈغّەْ ... ِىٍَؤٍىغبْ خەٌمىّىسٔىڭ دۈغّەْ لوٌىذا ثىھۇدە ئۆٌۈپ تۈگىػي، 
ِۀتىمىطي ثوٍىچە ھەرىىەت لىٍىۋاتمبْ ئەرثبپٍىرىّىس غۇٔچە چوڭ 
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ثۇ ٍوٌىّىسدا لەتئىٌ "دېَىػىپ، " غەٌىجىٍىه وۈرەظ تبرىخىّىس"ِەغٍوثىَەتٍەرٔي 
ثۇ ئەرثبپٍىرىّىس ! دەپ لبرارالر ئېٍىػّبلتب!" تەۋرۀّەً ئبٌغب ئىٍگىرٌىػىّىس غەرت

ھەِّە ئىسچىً ئېتىراپ لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ ٔەچچە ِىٍَوْ خەٌمىّىسٔىڭ 
تبجبۋۇزچىالر تەرىپىذىٓ ثىھۇدە ئۆٌتۈرۈٌۈغىگە لبرغي لىطبش ئېٍىع ھەرىىىتي 

 !ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىع چبلىرىمٍىرىٕىّۇ ِۀتىمىطىسٌىه دەپ ھۆوۈَ لىٍىػّبلتب
ئۀذى ثۇخىً خبتب ِۀتىمىٍەر ثوٍىچە ھەرىىەت لىٍىػمب چەن 

ثىسٔىڭ ثۈگۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ . لوٍۇغىّىسٔىڭ ۋالتي وەٌذى
 : لۇتۇٌۇغىّىس ئۈچۈْ پەلەت ثىرال ٍوٌىّىس لبٌذى

 !ٍب ئۆٌۈَ__ ٍب ِۇضتەلىٍٍىك 
خەٌمىّىس لبچبٔىي ثۇ ِۀتىمىگە ئەِەي لىٍىپ ھەرىىەت ثبغالٍذىىەْ، 

 !خەٌمىّىس ئبٔذىٓ ئۆزىٕي لۇتمۇزۇغٕىڭ ٍوٌىغب وىرگەْ ثوٌىذۇ
 

  ئۇزۇّغب سوزۇىىدىغبُ ٍوضۇرۇُ ھەرىنىتىَىس2.10§
ثۇ غۇئبرٔىڭ غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمىٕىڭ _ !" ٍب ئۆٌۈَ_ ٍب ِۇضتەلىٍٍىك "

ثىر ِۀتىمىطي ئىىۀٍىىىٕي ھەتتب خىتبً -ثوً ضۇٔۇغىغب تېگىػٍىه ثىردىٓ
غۇ ضەۋەپتىٓ . تۈٔطىس ئېتىراپ لىٍىػمب ِەججۇر ثوٌّبلتب-تبجبۋۇزچىٍىرىّۇ ئۈْ

ثىر توغرا ٍوٌٕي تېپىۋېٍىػىذىٓ ئۆٌگۈدەن -خەٌمىّىسٔىڭ ثۇخىً ثىردىٓ
لورلۇغۇپ، ھەرخىً تەدثىرٌەرٔي لوٌٍۇٔۇپ خەٌمىّىسٔي وۈرِىڭ خىً غەوىً 

ھەرىىەتٍىرىگە لىسىمتۇرۇظ ٍوٌٍىرىٕي ئبختۇرۇپ " تېٕچ پبئبٌىَەت لىٍىع"ئبٌغبْ 
خىتبً تبجۋۇزچىٍىرى، گوٍب غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ . ٍۈرۈغّەوتە

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ ئبتبٌّىع تېٕچ ٍوٌالر ثىٍەْ لبٔبت ٍبٍذۇرۇٌۇغىذىٓ 
لبتتىك ئۀطىرەغىەْ لىَبپەتىە وىرىۋېٍىپ، ثۇ ضبھەدىىي تېٕچ پبئبٌىَەت 

پبت چىػىغب تىگىپ لوٍۇظ ثىٍەْ، تېٕچٍىمچىٍىرىّىسٔي -لىٍغۇچىالرٔىڭ پبت
خەٌمىّىسٔىڭ وەضىىٓ ھەرىىەتٍەرگە لېَىپ وېتىػىذىٓ ضبلالٍذىغبْ ۋاضىتە 

-ثۇ جەرٍبٔذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي ثبرٌىك ئبِبي. لىٍىػمب ئۇرۇّٔبلتب
چبرىالر ثىٍەْ توٌۇق تېسگىٍٕەغىە تىرىػىپال لبٌّبضتىٓ، ثبرٌىك پۇرضەتٍەردىٓ 

. پبٍذىٍىٕىپ تبجبۋۇزچي وۆچّەْ ئبھبٌىطي ثىٍەْ توٌذۇرىۋېٍىػمب ئبٌذىرىّبلتب
ۋەتىٕىّىس خەٌمي ھبٍبتٍىك ِۇھىتىذىٓ توٌۇق ِەھرۇَ لبٌذۇرۇٌۇغٕىڭ ئەڭ 
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ٍب ِەھىۈٍِۈوتە _ ئبخىرلي ٔولتىطىغب وېٍىپ لبٌغبْ ِۇغۇٔذاق جىذدى پەٍىتتە 
ٍولۇٌۇظ، ٍب لبرغىٍىك وۆرضىتىپ لۇتۇٌۇغتىٓ ثىرىٕي تبٌٍىۋېٍىػمب توغرا 

خەٌمىّىس ئۆز ِۀتىمىطي، غۇٔذالال ثبرٌىك _ وېٍىۋاتمبْ جىذدى ثىر پەٍىتتە 
ئېسىٍگۈچىٍەرٔي ِۇضتەلىٍٍىممب، ھۆرٌۈوىە ئېرىػتۈرۈپ وېٍىۋاتمبْ ِۀتىمە ثوٍىچە 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي وەضىىٓ جەڭ لىٍىػٕىڭ ئەڭ ِۇۋاپىك ٍوٌٍىرىٕي 
 .تېپىپ چىمىػي زۆرۈر

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۆزىٕىڭ ٔەچچە ئوْ ِىٍَؤٍۇق تبجبۋۇزچي 
ٔي ۋەتىٕىّىسگە توغۇپ وېٍىػتە ۋەتىٕىّىسٔي ِەڭگۈٌۈن خىتبً " ئبھبٌىطي"

ٍۇرتىغب ئبٍالٔذۇرىۋېٍىػٕىڭ ئىجتىّبئىٌ ئبضبضىٕي ٍبرىتىۋېٍىػٕي تۈپ ِەخطەت 
غۇٔذاق ئىىەْ، ثىسِۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثۇ تۈردىىي . لىٍىػّبلتب

دەي تبلبثىً تۇرۇظ ٍوٌىٕي تۇتىػىّىس، ٍۀي دۈغّۀٕىڭ ثۇ -غەرىسىگە دەٌّۇ
غەرىسىٕي ئىػمب ئبغۇرغۇزِبضٍىك ئۈچۈْ تىرىػىػىّىس، ئۇٔي چەوٍىػىّىس، ھەتتب 

 . ئۇالرٔي چېىىٕذۈرۈظ ھەرىىىتىگە دەرھبي ئبتٍىٕىػىّىس الزىُ ثوٌّبلتب
ِىٍَوْ وىػىٍىه زاِبٔىۋى لۇراٌٍىك وۈچٍىرىٕىڭ ھىّبٍىطىذا ئېٍىپ 

گە لبرغي لبٔذاق تەدثىر " تېٕچ ثېطىۋېٍىع ھەرىىىتي"ثېرىٍىۋاتمبْ ثۇخىً 
 لوٌٍىٕىػىّىس وېرەن؟

لوٌىّىسدا تۆِۈرٔىڭ ضۇٔىغىّۇ ٍوق ثۈگۈٔىي ئەھۋاٌىّىسدا، دەضٍىۋىذە 
دۈغّۀٕىڭ ثىۋاضتە ئبرلب ضېپي ثوٌىۋاتمبْ، ۋەتىٕىّىسٔي خىتبً ٍۇرتي ھبٌىغب 

ثىر ئبِىً ثوٌىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىگە چەن -وەٌتۈرۈغتە ثىردىٓ
لوٍۇظ ٍوٌىٕي تبٌالپ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق 

ثىس دۈغّۀٕىڭ وۆپىَىػىٕي ھەلىمىٌ . ھەرىىەت دوٌمۇٔىٕي لوزغبغمب ِەججورِىس
تۈردە توضىَبالٍذىغبْ ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ ئىسچىً غوغۇٌٍىٕىع ئبرلىٍىك 

ۋەتىٕىّىسدىىي تبجبۋۇزچىالر ئبھبٌىطىٕي ثۈگۈٔىي ضبٔىذىٓ وۆپەٍتىۈزِەً تۇتۇپ 
تۇرۇغمب وبپبٌەتٍىه لىالٌىغبْ دەۋرىّىس، ۋەتىٕىّىسدىىي دۈغّەْ ٔوپۇضىٕي 

ٍۀي، ثىرىٕچي . ئبزاٍتىع ٍوٌىغب تبغالٔغبْ ثىرىٕچي لەدىّىّىس ثوٌۇپ لبٌىذۇ
ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضۇٔئىٌ وۆپىَىػىٕي توضبظ 

ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت دەۋرىگە لەدەَ . دەۋرى ثوٌۇپ لبٌىذۇ
ثبضمىٕىّىسدا، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ٍوغۇرۇْ لورلۇتۇظ ھەرىىىتىّىس تەدرىجي 

غەوىٍذە ئۆزگىرەپ، غەھەرٌەر ئبرىطي ھەرىىەتچبْ پبرتىسأٍىك ھەرىىەتٍىرىگە 
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ثۇ ثبضمۇچتب، دۈغّەْ ئبھبٌىطىٕي ۋەتىٕىّىس . لىطّەْ غبرائىت ٍبرىتىٍغبْ ثوٌىذۇ
تۇپرالٍىرىذىٓ لوغالپ ئبزاٍتىػٕي ئبضبضىٌ ِەخطەت لىٍغبْ پبرتىسأٍىك 

ھەرىىەتٍەرٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ ئبرلىٍىك، خىتبً تبجبۋۇزچىالر ئبھبٌىطىٕي 
لۇراٌٍىك لوغذىٕىػي ثوٌّىغبْ ھبٌذا ئىػمب ثېرىپ وېٍەٌّەٍذىغبْ، ضىرتالرغب 

. ئەروىٓ چىمبٌّبٍذىغبْ ۋەھىّىٍىه ۋەزىَەت ٍبرىتىػٕي ئبضبضي ِەخطەت لىٍىّىس
ثۇٔذاق ھبٌەت، دائىٍّىك ھەرثىٌ ھبٌەت ھۆوۈَ ضۈرگەْ لورلۇٔۇچٍۇق ھبٌەت 

تبراج ئورٔىغب ھەرثىٌ ھبوىّىَەت دەضطىگەْ -ئىمتىطبدىٌ تبالْ-ثوٌۇپ، ِەِورىٌ
ثۇٔذاق ثىر ئەٌذە، . پبراوۀذىچىٍىه ھەرثىٌ ھبٌەت دەۋرى ثبغالٔغبْ ثوٌىذۇ

تبجبۋۇزچىالر ئبھبٌىطي ئۇزۇْ ِەزگىً لېٍىع ٔىَىتىذىٓ ۋاز وېچىپ، ئبزىرالال 
پۇرضەت تبپبٌىطب دۆٌىتىگە لبراپ لبچىذىغبْ، ٍېڭىذىٓ وەٌّەوچي ثوٌىۋاتمبٍٔىرىّۇ 

ثۇ ھبٌذا دۈغّەْ ئبھبٌىطي . ئۇزۇْ ِەزگىً لېٍىػٕي ئوٍٍىّبٍذىغبْ ثوٌىذۇ
دۈغّەْ ئبھبٌىطىٕىڭ ئبزىَىػي ۋاضتىٍىك . ئىسچىً ئبزىَىػمب لبراپ ٍۈزٌىٕىذۇ

غەوىٍذە ئىػٍەپچىمىرىػٕي ئبضتىٍىتىع، ئبزاٍتىع ۋە پبٌەچ ھبٌغب وەٌتۈرۈغىە 
لبٌغبْ دۈغّەْ ئبھبٌىطىّۇ تەدرىجىٌ ھبٌذا ثىخەتەر ۋە ِۇھىُ . ئېٍىپ وېٍىذۇ

دەپ لبراٌغبْ غەھەرٌىرىّىسگىال لبپطىٍىپ لېٍىپ، خەٌمىّىسٔىڭ غەھەرٌەر ئبرا 
پبرتىسأٍىك ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػي ئۈچۈْ تېخىّۇ ئوڭۇغٍۇق غبرائىت 

ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە، ٍوغۇرۇْ پبرتىساْ لوغۇٍٔىرىّىس تەدرىجىٌ . ثبرٌىممب وېٍىذۇ
وۆپىَىپ ۋە ِۇٔتىسىٍّىػىپ، لىطّۀٍىىتە تۇرالطىس ئبزاد راٍؤٍىرىّىسٔىڭ، 

ِەخطۇش ئبزاد راٍؤٍىرىّىسٔىڭ ۋە ئبخىرىذا لوغٕب ئەٌٍەر ثىٍۀّۇ چېگراٌىرى 
ئېچىٍغبْ ۋالىتٍىك ھۆوۈِەت راٍؤٍىرىٕىڭ ثەرپب لىٍىٕىػىغىچە وېڭىَىع 

ثۇ دەۋر، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئەڭ . غبرائىتي ثبرٌىممب وېٍىذۇ
ئبخىرلي ثبضمۇچي ثوٌغبْ لىطّەْ ِۇٔتىسىُ داال ئۇرۇغٍىرىٕي لىالالٍذىغبْ ِىٍٍىٌ 

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . ئبرِىَە دەۋرىگە وىرگۀٍىگىّىسدىٓ دېرەن ثېرىذۇ
ۋەتىٕىّىسدىٓ خىتبً تبجبۋۇزچي لۇراٌٍىك _ ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئۈچىٕچي ثبضمۇچي 

ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . لوغۇٍٔىرىٕي تبزىالظ ثبضمۇچي ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ
ھەرىىىتىّىس ِبٔب غۇٔذاق تەخّىٕىٌ ئۈچ ثبضمۇچ ئبضبضىذا ضىتراتىگىَىٍىه ۋە 

تبوتىىىٍىك پىالٔالر ئبضبضىذا پروگىراِّىٍىٕىػي، غۇ ِەخطەتتە پىالٍٔىك 
ضۇٌھىچىٍىك لبراغٍىرى ثۇٔذاق ضىطتېّىٍىك ئېٕىك . ھەرىىەت لىٍىٕىػي الزىُ

الٍىھە ثوٍىچە ئىع لىالٌّىغىٕي ئۈچۈْ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەروىتي جەھەتتە 



 605 

ئۇالرٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر ضىتراتىگىَىطي ٍبوي تبوتىىىٍىرىٕىڭ ثوٌىػي ِۇِىىٓ 
 .ئەِەش

ٍولۇرىمىذەن ئۈچ ثبضمۇچ ثوٍىچە ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ثىرىٕچي ثبضمۇچ ثوٌۇپ، ثىرىٕچي _ ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئەڭ ِۇھىُ ثبضمۇچي 

ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس تېسٌىىتە لبٔبت ٍبٍذۇرۇٌّىغىٕىذا، لبٌغبْ ثبضمۇچالردىٓ 
خۇددى غۇٔىڭذەن، ئەگەر ثىس ثىرىٕچي ثبضمۇچٕي . ضۆز ئېچىع ِۇِىىٓ ئەِەش

تېسٌىىتە ثبغٍىۋەتّىگىٕىّىسدە، خىتبً تبجبۋۇزچىالر ئبھبٌىطىٕىڭ ضۇٔئىٌ 
وۆپىَىع ضۈرئىتي ۋەتىٕىّىسدىىي تۆِۈر ٍوي ۋە لبتٕبظ ٍوٌٍىرىٕىڭ 

تەثىئىٌ گبز تۇرثب ٍوٌٍىرىٕىڭ وۆپىَىػىگە ئەگىػىپ، -تورالغتۇرۇٌىػىغب، ٔېفىت
ۋەتٕىّىسٔىڭ خىتبً ئبھبٌىطي ئبضبضىذا ضبٔبئەتٍىػىػي تېخىّۇ وۈچٍۈن 

ثۇٔذاق ثىر ۋەزىَەتتە، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضبٔي . ئبضبضالرغب ئېرىػىۋاٌىذۇ
دە، ئۇالرٔي لوغالپ چىمىرىػٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي -پەۋلۇٌئبددە ئبرتىپ وېتىذۇ

ثەزىٍەر ثۇٔذاق ثىر ۋەزىَەتٕي ئىٕتبٍىٓ . پۇرضەتٍىرىٕىّۇ لوٌذىٓ چىمىرىپ لوٍىّىس
ۋەتىٕىّىسٔىڭ زاِبٔىۋىالغتۇرۇٌۇغي ئەڭ : "ئوڭۇغٍۇق ۋەزىَەت دەپ لبراغّبلتب

ٍولۇرى ثبضمۇچالرغب وىرگىٕىذە، خەٌمىّىسٔىڭ وۆزى ئېچىٍىپ، ضەۋىَىطي 
ئبرتىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالپ چىمىرىع ئىجتىّبئىٌ ۋە ئىمتىطبدىٌ 

ثىسٔىڭ ثۇ تېٕچٍىمچىٍىرىّىس گوٍب خوڭىوڭٕىڭ تەلذىرىٕي !" ئبضبضىغب ئېرىػىذۇ
. ثىسٔىڭّۇ تەغذىرىّىس ثوٌىػي ِۇِىىٓ دەپ ئۈِىذٌىٕىۋاتمبْ ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ

ئۇٔۇتّبٍٍىىي، خوڭىوڭغب ئوخػىغبْ تبجبۋۇزچىالر تەرىپىذىٓ تەرەلمىٌ 
لىٍذۇرۇٌۇپ، ئبخىرى ئۇ ٍەر خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ 
تەٌىپىگە ِەججۇرى ِبلۇي ثوٌۇظ ئەھۋاٌي ئېٕگىٍىس، فرأطوز، ٔېّىص لبتبرىذىىي 

ئبھبٌىطي ئبز، ثىٍىُ جوغالّٔىطي ٍولۇرى، ئىمتىطبدىٌ وبپىتبي جوغالّٔىطي 
ٍېتەرٌىه تبجبۋۇزچىالرغب ِۇۋاپىك وەٌگىٕي ثىٍەْ، ۋەتىٕىّىسٔي ئبھبٌىطي ثوٍىچە 

توٌۇق خىتبٍالغتۇرىۋېٍىپ ئبٔذىٓ زاِبٔىۋىالغتۇرۇظ ٍوٌىغب لبراپ وېتىۋاتمبْ 
خىتبً . خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۈچۈْ ھەرگىسِۇ پەرەز لىٍىػمب ثوٌّبٍذۇ

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثبضمۇٔچىٍىغي ئبضتىذىىي ثىسٔىڭ تەغذىرىّىس، ثەئەٍٕي 
ئبِېرىىب ھىٕذىئبٍٔىرىٕىڭ تەلذىرى ثىٍەْ ئوخػبظ ثوٌۇپ، ثىس ِۇتٍەق تۈردە 

ضبٔبئەت، ئېمتىطبت، ثىٍىُ، ھبوىّىَەت ضبھەٌىرىذىٓ ضىمىپ چىمىرىٍىپ، 
. ئىپتىذائىٌ ئبھبٌىطي غەوٍىذە جبٍٔىك تبرىخ ِوزىٍَىرىذە لبپطىٍىپ لبٌىّىس
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ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئوِۇِىٌ ضبٔي خەٌمىّىس ٔوپۇضىذىٓ 
ئبرتىپال وېتىذىىەْ، ثىسٔىڭ غەھەرٌەردە لېٍىع پۇرضىتىّىس تۈگەپ، ثىرىٕچي 

ثۇ . ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت دوٌمۇٔىغب ئبتٍىٕىع پۇرضىتىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىّىس
غب ئبٍٍىٕىپ ثوٌغبٍٔىغىّىسٔىڭ ثىػبرىتي " ھىٕذىئبٍٔىرى"ھبٌەت، ثىسٔىڭ خىتبً 

جىطّىغب الٍىك ئىىىىٕچي وىچىه خىتبً -ئىطّي_ ثۇٔذاق ثىر ئەي . ثوٌۇپ لبٌىذۇ
 ! ٍۇرتي دېّەوتۇر

ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە ٍبرىتىع ھەرىىىتىّىسٔىڭ 
ئبضبضىٌ ِەلطىذى خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضۇٔئىٌ وۆپىَىپ وېتىػىٕي 

توضبظ ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىرگە، ٍۀە ۋەتىٕىّىسدىىي لورلۇٔچبق ۋە لېچىع 
پۇرضىتىٕي تبپبالٍذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ دۆٌىتىگە لېچىع دوٌمۇٔىٕىّۇ 

-وېطەٌٍىرىٕي، خوتۇْ-ئبٔىٍىرىٕي، لېرى-ثوٌۇپّۇ ئبتب. پەٍذا لىٍىپ ثېرەٌەٍذۇ
ئوغرىٍىرىٕي -ثبٌىٍىرىٕي، ضبٍبھەتچىٍىرىٕي، ۋالىتٍىك ھۈٔەرۋۀٍىرىٕي، تىٍەِچي

لورلۇتۇپ لبچۇرىذىغبْ ئبالھىذىٍىگىّۇ ثوٌغبچمب، ئۇالر دۆٌىتىگە لېچىپ 
ئبڭٍىغبٍٔىرىٕي لورلۇٔۇچٍۇق تۈضٍەرگە -ثېرىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، وۆرگەْ

وەٌتۈرۈپ ھىىبٍە لىٍىػٍىرى ٔەتىجىطىذە، ۋەتىٕىّىسگە وېٍىػٕي ٔىَەت 
لىٍىػىۋاتمبْ ٍۈزِىڭٍىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي ٔبِساتٍىرىٕي تبجبۋۇزچىٍىك 

ٔىَىتىذىٓ لبٍتۇرۇظ روٌىٕىّۇ لوغۇِچە ئوٍٕبپ، ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً 
ٍۀە ثىر . تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضۇٔئىٌ وۆپىَىػىٕي تېس ضۈرئەتتە ئبزاٍتىپ ثېرەٌەٍذۇ

تەرەپتىٓ، ثبزار ئىگىٍىىىگە لبراپ تېسٌىىتە ئىطالھبت لىٍىۋاتمبْ خىتبٍالر، ثۇٔچە 
ثۇِۇ . ۋەھىّىٍىه ثىر ٍەرگە ِەثٍەغ ضېٍىػٕي تەدرىجي لىطمبرتىػمب ِەججورٌىٕىذۇ
ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىالر ٔوپۇضىٕىڭ ضۇٔئىٌ وۆپىَىػىگە ئېغىر 

ئەڭ ِۇھىُ روٌي غۇ ٍەردىىي، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي . توضبٌغۇ پەٍذا لىٍىذۇ
جبضبرەتٍۀذۈرەٌەٍذىغبْ ٍوغۇرۇْ ھەرىىەت جەڭچىٍىرىّىسٔىڭ ضبٔي تېسٌىىتە 

ئبرتىپ، ۋەتەْ ئۈچۈْ جبْ پىذا لىٍىػٕىڭ ئەھّىَىتىگە ثوٌغبْ ئىػۀچي 
لبٍتىذىٓ ئەضٍىگە وېٍىپ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىگە ثوٌغبْ لىسغىٍٕىك 

ثۇٔذاق ثىر ِۇھىت ئبضتىذا، ِىٍٍىٌ . ِۇھىتي ثبرٌىممب وېٍىػىە ثبغالٍذۇ
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ئۈچۈْ ثىرەر پۇرضەت تبپبٌّىغبٔالرٔي ھېطبپمب ئبٌّىغبٔذا، 

خەٌمىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ تېٕچ ثىرگە ئۆتۈغىە ِەججورٌىٕىع 
ثۇ، ئەٍٕي ۋالىتتب پىذائىٍىرىّىسٔىڭ . چۈغۀچىٍىرىٕي چۆرۈپ تبغالغمب ثبغالٍذۇ
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ثۇٔذاق ثىر ِۇھىت ئىچىذە، ۋەتەْ . وۈٔطبٍىٓ ئبرتىپ ثېرىػىٕي ئىٍگىرى ضۈرىذۇ
خبئىٍٕىرىٕىڭ ٍبِراپ وېتىػىگىّۇ ٔۇرغۇْ چەوٍىّىٍەر پەٍذا ثوٌۇپ، ۋەتەْ 

خەٌمىّىسِۇ لىّّىتي ثوٌّىغبْ . خبئىٍٕىرى ٍبٌىڭبچ ئوتتۇرىغب چىمىپال لبٌىذۇ
غەٍۋەتخورٌۇق، لۇرۇق گەپ توغۇظ، ئەٍػي ئىػىرەتٍەرگە پېتىپ لېٍىع لبتبرٌىك 

پبضطىپ ھبٌەتٍەردىٓ ئۆزٌىگىذىٕال ئۆزىٕي تبرتىذىغبْ، ھەِّە وىػي ۋەتەْ 
تەلذىرىٕي ھەي لىٍىع چبرىٍىرى ئۈضتىذە ئىسدىٕىذىغبْ، ٍېڭي ھەرىىەت 

لۇراٌٍىرى ھەلمىذە، دۈغّەْ رازىۋىتچىىٍىرىگە تبلبثىً تۇرۇظ ھەلمىذە ثبظ 
ثۇٔذاق ِۇھىتٕىڭ . لبتۇرىذىغبْ ِۀسىرىٕي غەوىٍٍۀذۈرۈغىە ثبغالٍذۇ

تەرەلمىَبتي ِۇلەررەر تۈردە ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ ھۇي 
ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔىڭ . ھبزىرالغٕي غەوىٍٍۀذۈرۈپ ثېرىذۇ

غەٌىجىٍىه تەرەلمي لىٍىػىغب ئەگىػىپ، پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ وۈرەظ 
تەجرىجىٍىرىّۇ ئېػىپ، ٍۈرىىي توختىغبْ لبثىٍىَەتٍىه لەھرىّبٍٔىرىّىسٔىڭ 

وۆپىَىپ ثېرىػىٕي، ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس ئۈچۈّٔۇ لبثىٍىَەتٍىه 
تەغىىالتچي پبرتىساْ ٍىتەوچىٍىرىٕي وۆپٍەپ ٍېتىػتۈرۈپ ثېرىع ِۇھىتىٕي 

ثۇٔذاق ثىر ۋەزىَەتىە ئېرىػىەْ ۋەتىٕىّىسٔىڭ . ھبزىرالپ ثېرىػىە ثبغالٍذۇ
خەٌمئبرادىىي ضبداٌىرىّۇ دۇَٔب جبِبئەتچىٍىگىٕىڭ لۇٌىمىغب خوغَبلىذىغبْ، ثىسگە 

دىممىتىٕي ثېرىػىە ثبغالٍذىغبْ، ھەتتب ئۆزٌىگىذىٕال دۇَٔب ضەھٕىٍىرىذە 
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ۋەزىَىتي، تەلذىرى ھەلمىذە ِۇھبوىّىٍەر لىٍىػىذىغبْ ھبٌەتٍەرِۇ 

ئەڭ ِۇھىّي، ئبدەتتىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىذا . وۆرۈٌىػي ِۇِىىٓ
ئۆزٌىرىٕىڭ تبجبۋۇزچىٍىك ِبھىَىتىٕي تؤۇٍذىغبْ، خەٌمىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ 

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىگە ئەِىٍىٌ تۈردە ھېطىذاغٍىك لىٍىذىغبْ ئىٕطبپمب 
 . ...وەٌگەْ وىػىٍىرىٕىّۇ پەٍذا لىٍىپ ثېرەٌىػي ِۇِىىٓ

ثۇ ِۇالھىسىٍىرىّىسدىٓ غۇٔي وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذىىي، ٔۆۋەتتە ثىرىٕچي 
ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي دوٌمۇْ ھبٌىتىگە وەٌتۈرەٌىػىّىس 

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ رىئبي ۋە تبرىخىٌ ئەھّىَەتىە ئىگە
ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىٕىڭ خبراوتېرى دۈغّۀٕىڭ تەڭ 

وەٌگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ لۇراٌٍىك وۈچٍىرى ثىٍەْ تولۇٔۇغۇپ لېٍىػتىٓ 
ثىسٔىڭ ثۇ ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس جەرٍبٔىذا . ضبلٍىٕىػٕي ئبالھىذە تەوىتٍەٍذۇ

لوٌىّىسدىٓ وېٍىذىغبْ ئىػىّىس پەلەتال خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىغب ئېغىر 
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ۋەھىّىٍەرٔي پەٍذا لىٍىۋېتىع ثوٌۇپ، تەڭ وەٌگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ دۈغّەْ 
وۈچٍىرىگە تېگىپ لوٍۇپ پبجىئەٌىه ِەغٍۇپ ثوٌۇظ ٍبوي ثىھۇدە لۇرثبْ ثوٌۇپ 
وېتىػٍەر ثىسٔىڭ ثۇ ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسگە ثوٌغبْ غبٌىجىَەت ئىػۀچىطىٕي 

ٍۀي، ثىھۇدە ِەغٍوثىَەتٍەر ۋە . ئبجىسالغتۇرۇظ روٌىٕي ئوٍٕبپ لېٍىػي ِۇِىىٓ
ئورۇٔطىس لۇرثبْ ثېرىػٍەر خەٌمىّىسگە ئېغىر ئۈِىذضىسٌىه ئېٍىپ وېٍىع ثىٍۀال 
لبٌّبً، ثۇخىً ھەرىىەتٍىرىّىسٔىڭ لبٍتب دوٌمۇْ ھبٌىتىگە وېٍىػىٕي ٍۀە ئۇزۇْ 

ئىٕطبٔغب جۈرئەت، _ غەٌىجە . ِەزگىً وەٍٕىگە چېىىٕذۈرىۋېتىػي ِۇِىىٓ
ٍېڭي ئىجبدىَەت، -ِۇۋەپپەلىَەت ئىٕطبٔغب ٍېڭي. جبضبرەت ثېغىػٍىَبالٍذۇ-غەٍرەت

وەغپىَبت ئىٍھبِي، ضىٕبق لىٍىع، تەۋەوىۈي لىٍىع جۈرئىتي ثەخىع 
غۇڭب، ثۇ ثبضمۇچتب توٌۇق ٔەتىجىطي وۆرۈٌىذىغبْ ئىػۀچىٍىه . ئېتەٌەٍذۇ

ھەرىىەت تۈرٌىرىٕىال تبٌالپ پبئبٌىَەت لىٍىع، ئىّىبٔجبر ئبضىٕىٕي تبٌالپ 
ھەرىىەت لىٍىع، وۈچٍۈن دۈغّۀذىٓ، وۆپ دۈغّۀذىٓ، ِەخطۇش 

ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ ثۇ . لۇراٌالٔغبْ دۈغّۀذىٓ ئۆزىّىسٔي تبرتىػىّىس وېرەن
ٍبراغ ئىّىبٔىَەتٍىرىّىسٔىڭ ئبضبضي -ِەزگىٍذە ثىسٔىڭ ھېچمبٔذاق لۇراي

ضېٍىّٕىغبْ ھبٌەتتە تۇرغىٕىّىس ئۈچۈْ، ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثبرىچە ئبددى 
ئىػٍەپچىمىرىع لۇراٌٍىرى ۋە تۇرِۇظ ثوٍۇٍِىرىذىٓ، وۆڭۈي ئېچىع ۋە 
ثۇٔذاق . ئوٍۇٔچبق ثوٍۇِالردىٓ ئۆزگەرتىٍگەْ لۇراٌالردىٓ پبٍذىٍىٕىػمب ِەججورِىس

ئۇغػبق ھەرىىەت -ثىر ِۇھىتتب ئىػٕي ثەن وىچىىتىٓ ثبغالپ، ئۇغػبق
ٔەتىجىٍىرى ثىٍەْ ئۆزىّىسگە ئىٍھبَ ثېرىػىّىس، ئۆزىّىسٔي غەٍرەتٍۀذۈرۈغىّىسگە 

 .توغرا وېٍىذۇ
گەپ ئىسچىً ۋەلە . لىٍغبْ ئىػىّىسٔىڭ وىچىه ثوٌىػي ِۇھىُ ئەِەش

چىمىرىپ تۇرۇظ ۋە ھەِّە ٍەردە ھەِّە خىتبٍالر ھېص لىٍىپ تۇرىذىغبْ ئەڭ 
ثوٌۇپّۇ . ۋەھىّىٍىه ۋەلەٌەرٔي پەٍذا لىٍىپ تۇرۇغمب وبپبٌەتٍىه لىالٌىػىّىسدا

ھۇ ثىٍەْ، ھۇرراالر ثىٍۀال پۈتۈپ -ثىسٔىڭ ثۇ ھەرىىىتىّىس ھەرگىسِۇ ھە
وېتىذىغبْ ثىردەٍِىه ئبضبْ ئىػالردىٓ ثوٌّبضتىٓ، ئۇزۇٔغب ضوزۇٌىذىغبْ 

ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا، . ٔۇرغۇْ ثەدەي تۆٌەغىە ِەججورالٍذىغبْ ثىر ھەرىىەتتۇر
ثىسٔىڭ تبرىختىىي ئىٕمىالپٍىرىّىسٔىڭ وۆپىٕچىطي تۇٍۇلطىس لوزغۇٌۇپ تېس غەٌىجە 

غۇڭب خەٌمىّىسدە ثىر . لىٍىع خبراوتېرىذىىي ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ ثبغٍىٕبتتي
ئەِّب ئۇ . ٍۈگىرەظ ثىٍۀال ئىػٕي پۈتتۈرىۋېتىع ئبدىتي غەوىٍٍىٕىپ لبٌغبْ
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دەۋرٌەر ثىسٔىڭ دۈغّىٕىّىس ئىٕتبٍىٓ ئبجىس ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىرگە، ضبْ جەھەتتىّۇ 
ثەوال ئبز، ۋەتىٕىّىسٔي ثۈگۈٔىىذەن خىتبً ۋەتىٕي لىٍىۋېٍىع ٔىَىتىّۇ ٍوق ثىر 

ثۇٔذىٓ ئەٌٍىه ٍىً ثۇرۇٔمي ۋەزىَىتىّىسدە، ۋەتىٕىّىسدىىي . ئەھۋاٌذا ئىذى
وەٌگىٕذى دۈغّەْ ضبٔي وىػي ثېػىغب ثىرەردىٓ تۇرِبق، ھەر ٍۈز وىػىّىسگىّۇ 

ھبٌجۈگۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . ثىرەردىٓ توغرا وەٌّىگىذەن ئبز ئىذى
وۈچي ِىطٍىطىس ئبرتىپ وېتىع ثىٍۀال لبٌّبً، وىػي ثېػىغب ثىردە ٍېرىّذىٓ 

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ثۈگۈٔىي . توغرا وەٌگىذەن ئبرتىپ وەتىەْ ۋەزىَەتتە تۇرِبلتب
جوغراپىَەٌىه غبرائىتىّىسِۇ ئەٍٕي ٍىٍالردىىىذىٓ ثىسگە وۆپ پبٍذىطىس ھبٌەتتە 

ئەٍٕي ٍىٍالردا پبرتىسأٍىرىّىس ئبتٍىك ٍبوي پىَبدە تبغالردا دۈغّۀذىٓ . تۇرِبلتب
-ئەِّب ثۈگۈْ لبتٕبظ لۇالٍٍىمٍىغي تۈپەٍٍىذىٓ، ئبت. لېچىپ لۇتۇالالٍتتي

غۇڭب ثۇ لېتىّمي . ئىػەوٍىه لېچىپ لۇتۇٌۇغٕي لەتئىٌ لىَبش لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي ئۇزۇٔغب ضوزۇٌىذىغبْ ۋە ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ 

ثۇٔىڭ . ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ وۈرەظ دەپ تەٍَبرٌىك لىٍىػىّىسغب توغرا وەٌّەوتە
ئۈچۈْ دەضٍەپىي ھەرىىىتىّىسٔىڭ غەٌىجىٍىه تەرەلمىٌ لىٍىػىغب وبپبٌەتٍىه 

لىٍىػىّىس ئۈچۈْ، ثىرال ھەرىىەت ثىٍەْ تۇتۇٌۇپ لېٍىع تۈپەٍٍىذىٓ 
. تەجرىجىٍىه پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ٍېتىػەٌّەضٍىگىذەن ھبٌەتتىٓ ضبلٍىٕىػىّىس الزىُ
ئەگەر ھەرثىر پىذائىَىّىس ٔەتىجىطي ثوٌىذىغبٍٔىمي ۋە تۇتۇٌۇپ لبٌّبٍذىغبٍٔىمىغب 

توٌۇق ئىػۀچ لىالالٍذىغبْ پبئبٌىَەتٍەرٔي تبٌالپ لىٍىذىغبٔال ثوٌىذىىەْ، ئۇدا 
. ثىرلبٔچە لېتىُ ھەرىىەت لىٍىع پۇرضىتىٕي ٍبرىتىپ، تەجرىجىطي ئېػىپ ثبرىذۇ

تەجرىجىٍىه ثىر پىذائىَىّىس تەِىىٓ ھەرىىەت لىالالٍذىغبٍٔىغي ئۈچۈْ، 
وەٌگۈضىذە تېخىّۇ چوڭىراق ۋە تېخىّۇ ۋەھىّىٍىه ھەرىىەتٍەرٔي پەٍذا لىٍىع 

ھەرثىر وىػىٕىڭ لىالالٍذىغبْ ئىػٍىرىّۇ ٔبھبٍىتي . پۇرضىتىگىّۇ ئېرىػەٌەٍذۇ
ئەگەر ثىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ . وۆپ ئۇچۇراپ تۇرىذۇ

لىّّىتي ثبر ثىرەر پبئبٌىَەت ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػٕي ٔىَەت لىٍىذىغبٔال 
ثوٌىذىىۀّىس، ثىسگە ئىٕتبٍىٓ چوڭ ۋەھىّە ٍبرىتىپ ثېرەٌەٍذىغبْ ئىٕتبٍىٓ ئبددى 

غۇٔىڭذەن . ۋە ثىخەتەر ھەرىىەت پۇرضەتٍىرى ھەردائىُ ئۇچۇراپ تۇرىػي ِۇِىىٓ
ثىسٔىڭ ئۆتىۀذىىي دۈغّەْ لبرىػىّىسدىىي خبتب تؤۇغالرِۇ ثىسٔي ھەرىىەت 

ثىس ثۇرۇْ پەلەت لۇراٌٍىك جبٌالت خىتبٍالرٔي . لىٍىػتىٓ چەوٍەپ وەٌگۀىذى
ٍبوي ٍولۇرى دەرىجىٍىه رەھىّطىس، ھىٍىگەر، ۋەھػي خىتبً ئەِەٌذارٌىرىٕىال 
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ھەتتب ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس پەلەت ۋاڭ جىٓ، . دۈغّەْ دەپ لبراپ وەٌگۀىذۇق
ۋاڭ ئىّٕبۋ لبتبرىذىىىٍەرٔىال جبزاالغمب تېگىػٍىه دۈغّەْ دەپ لبراپ 

ئۀذى ثىس ۋەتىٕىّىسگە ئبٍبق ثبضمبْ ھەرلبٔذاق ثىر خىتبٍٕىڭ . وەٌگۀىذى
غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ دۈغّىٕي ئىىۀٍىىىٕي تؤۇپ 

غۇٔذاق ئىىەْ، ثىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع . ٍەتّەوتىّىس
ِۇضتەلىٍٍىغىّىسدىٓ »ثۇ ھەلتە . پۇرضىتىّىسِۇ زور دەرىجىذە وۆپەٍگەْ ثوٌىذۇ

دېگەْ وىتبثتب ۋە ثۇ وىتبۋىّىسٔىڭ ئبٌذىٕمي ثۆٌۈٍِىرىذە خېٍي « ئۈِىذ ثبرِۇ؟
ثىس غۇ ئبضبضتب زەرثە ثېرىذىغبْ ٔىػبٔىّىس . تەپطىٍي توختۇٌۇپ ئۆتىۀىذۇق

ئۈچۈْ ئەڭ ئبجىس، ئەڭ ثىخوت، لوغذىٕىع وۈچي ثوٌّىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي 
 . وۆچّۀٍىرىٕي تبٌالپ زەرثە ثېرىػتىٓ ئىػٕي ثبغٍىػىّىس وېرەن

ثۇ تۈردىىي ھەرىىەتٍىرىّىسٔي ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ئېٍىپ ثبرغىٕىّىسدىٓ 
ٍبٌغۇزدىٓ ھەرىىەت پەٍذا لىٍىػمب -تبغمىرى، ئەڭ ِۇھىّي ِۇِىىٕمەدەر ٍبٌغۇز

ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ِەخپىَەتٍىه ئېڭىّىس ھەددىذىٓ تبغمىرى . ئبدەتٍىٕىػىّىس وېرەن
ِەْ دېگۀٍەرِۇ ثىروۈٔي ٍېمىٍٕىرىٕي -زەئىپ تۇرغىٕي ئۈچۈْ، ھەرلبٔچە ِەْ

ٍبٌغۇز لىٍىٕغبْ ھەرىىەتٕىڭ پبظ لىٍىٕىع . چىػٍەپ تبرتّبٍذۇ دېَەٌّەٍّىس
ئۆزىّىس ِبختبٔچبلٍىك لىٍىپ ثىرضىٍىرىگە دەپ . ئېھتىّبٌي ئەڭ تۈۋەْ ثوٌىذۇ

ھەرىىەت لېتىُ . ضبٌّىطبلال، ثبغمىالر تەرىپىذىٓ ئبضبْ پبظ لىٍىّٕبٍّىس
ضبٔىٕىڭ ئبرتىپ ثېرىػىغب ئەگىػىپ، ِەخپىَەتٍىه ئېڭىّىسِۇ ئبدەتىە ئبٍٍىٕىػمب 

ثبغالٍذۇ ۋە تەدرىجي ھبٌذا غبگىرت ٍېتىػتۈرۈظ غبرائىتىٕىّۇ لوٌغب 
- غۇٔذالتىّۇ ثىۋاضتە ثىٍىذىغبْ غبگىرتٍىرىّىسٔىڭ ضبٔىٕي ئۈچ. وەٌتۈرەٌەٍّىس

-تۆتتىٓ ئبغۇرِبضٍىممب تىرىػىػىّىس، ئۇالرغب ۋەزىپە تبپػۇرغىٕىّىسدىّۇ ثىر
ثىرضىذىٓ ٍوغۇرۇْ ۋەزىپە تبپػۇرۇغٕي ئىػمب ئبغۇرۇغىّىس، ئىّىبٔجبر ئورتبق 

. ئىػمب ئبغۇرۇٌىذىغبْ ھەرىىەتٍەردىٓ ئۆزىّىسٔي لبچۇرۇغىّىس الزىُ
ھەرىىەتٍىرىّىسٔىّۇ ئىّىبٔجبر لبراڭغۇ وېچىٍەردە، جىّجىت ٍەرٌەردە، ئبرلب 

ووچىالردا ئىػمب ئبغۇرۇغتىٓ ثبغالپ، تەدرىجي ھبٌذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 
ئولۇتۇظ ئورۇٍٔىرىذا، -غىروەتٍەردە، تەتمىمبت-ئبضبش لىٍىذىغبْ ئىذارە

ِۇالزىّەت ٍەرٌىرىذە، ثبغچب، -ضىَبضىٌ ئورگبٔالردا، ئىػٍەپچىمىرىع-تەغۋىمبت
ئىػىرەت ٍەرٌىرى، -تبٔطىخبٔب، ئەٍػي-ثبزار، ضبٔبتورىَە، دوخۇرخبٔب، وبفىخبٔب

زاۋۇتالر، -ٍبتبق ثىٕبٌىرى، ھەرخىً ئىطىىالت-وۆڭۈي ئېچىع زاٌٍىرى، ئبئىٍىٍىه
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ٍېمىٍغۇ ئىطىىالتٍىرى، گەرەجٍەر، -ٍوي ئېغىسٌىرى، ثېٕسىٓ-ھەرخىً وۆۋرۈن
پوٍىسالر، ِبً -تەثىئىٌ گبز ٍوٌٍىرى، ئبپتوِوثىً-ٍوٌالر، تۆِۈرٍوٌٍىرى، ٔېفىت

لىطمىطي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي ثۇالپ ... توغۇظ وبٌؤٍىرى، 
تبالغتب ۋاضىتە لىٍىۋاتمبْ ثبرٌىك ٍەرٌەرگىچە وېڭىَتىپ ئېغىر ۋەھىّە پەٍذا 

 .لىٍىع لبثىٍىَىتىّىسٔي ٍېتىٍذۈرۈغىّىس الزىُ
ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔىڭ تۈپىي ِەلطىذى دۈغّۀٕىڭ ضۇٔئىٌ 
وۆپىَىػىگە چەوٍىّە پەٍذا لىٍىع ثوٌغىٕي ئۈچۈْ، ھەرثىر لىٍغبْ ھەرىىىتىّىس 

خىتبٍذا ۋەتىٕىّىسگە ھەۋەش لىٍىۋاتمبْ ٍۈزِىڭالرچە، ھەتتب ِىٍَؤالرچە وەٌگۈضي 
چىت -خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسگە ئبٍبق ثېطىع پىالٍٔىرىٕي ثىت

لىٍىپ تبغٍىَبٌىغىذەن وۈچٍۈن تەضىر پەٍذا لىالالٍذىغبْ ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ 
ثۇٔذاق تەضىرٔي ۋەھىّىٍىه ۋە ئىسچىٍٍىك ئبرلىٍىمال . غوغۇٌٍىٕىػىّىس الزىُ

وۆپ -خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئبز ٍولۇتۇظ. ئەِەٌگە ئبغۇرغىٍي ثوٌىذۇ
ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتىّىسٔىڭ . ٍولۇتۇغّۇ ِۇھىُ ئبِىً ئەِەش

ئبٍىغي ئۈزۈٌّەً داۋاَ لىٍىپ تۇرضب، ۋەھىّىطىٕي ھەرثىر خىتبً تبجبۋۇزچىطي 
ھېص لىٍىپ تۇراٌىطب، ۋەھىّىطي توختبپ لبٌّىطب، ئۇالرغب وۆڭۈي تىٕذۇرغىذەن 

خىتبً . لىٍچىٍىىّۇ پۇرضەت ثەرِىطەوال، وۆزٌىگەْ ٔەتىجىگە ئېرىػەٌەٍّىس
تبجبۋۇزچىٍىرى ھەِّە ٍەرٔي لبپٍىغبْ ثۇٔچە ۋەھىّىٍىه پبجىئەٌەر تەضىرىذە، 

ئۆٍٍىرىذە ئبراِخۇدا ئۇخٍىَبٌّىطب، خبتىرجەَ ئىػمب ثېرىپ وېٍەٌّىطە، لورلّبضتىٓ 
ثىرەر ئبپتوۋۇزغب چىمبٌّىطب، ثىرەر ثىٕبغب وىرەٌّىطە، تبغمىرىغب چىمبٌّىطب، ٍب 

ئبٔىطىٕىڭ ثىخەتەرٌىگىذىٓ زادىال خبتىرجەَ -چبلىطي، ئبتب-ئوٍٕىَبٌّىطب، ثبال
لىطمىطي ٍىگبٔە خىتبً ِىٍٍىٌ ِۀپەئەتي ئۈچۈٔال ٍبغبغمب ِەججۇر ... ثوالٌّىطب، 

چبلىطىٕي دۆٌىتىگە لبچۇرىۋېتىپ خبتىرجەَ -ئبٔىطىٕي، ثبال-لبٌغىٕىذا، ئبتب
ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٍبٌغۇزٌۇلٕىڭ دەردىذە رەضّىٌ گبراڭ ھبٌغب . ثوٌۇغٕي ئوٍالٍذۇ

. چۈغۈپ لېٍىپ، ِۇضتەٍِىىىچي ھۆوۈِىتىگىّۇ ثىر ئبرتۇلچە ٍۈن ھبٌىغب وېٍىذۇ
غېغىٍذەن ئبددى -لبرىّبلمب ثۇ ئىػالر ئبٍىمىغب پېتىۋاتمبْ ِىخ ئۇچي ٍبوي لۇَ

ھبٌجۇوي، ثىسٔىڭ . وۆرۈٔگىٕي ثىٍەْ، ئۇٔي ثىر ِىٕۇتّۇ ئبراِىذا لوٍّبٍذۇ
تەغەثجۇضىّىس ئبددى ِىخ ئەِەش، لبْ تېّىپ تۇرىذىغبْ رەضّىٌ لىطبش 

ثۇ پبجىئە ئەتىال ئۇٔىڭّۇ ثېػىغب وەٌّەٍذۇ دەپ ھېچىىُ وبپبٌەتٍىه . ھەرىىىتىذۇر
 .لىالٌّبٍذىغبْ ثىر لورلۇٔۇچٍۇق پبجىئەدۇر
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ۋەتىٕىّىسدە ثۇخىً غەوىٍذە ٍولۇتۇٌىذىغبْ ھەرثىر خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕىڭ 
ٍىگىرِە ٔەپەر ٍەرٌىػىۋاٌغبْ خىتبً -پبجىئەضي ئەڭ ئبز دېگۀذىّۇ ئوْ

تبجبۋۇزچىطىٕي دۆٌىتىگە لبچۇرىذىغبْ، ثۇ لبچمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 
غەھەرٌىرىگە تبرلىٍىپ ثېرىپ ھەلىمەتۀّۇ -خىتبٍٕىڭ ھەرلبٍطي ئۆٌىە

دېگۀذەن " ھەپىطىذىٓ غەپىطي چوڭ"ۋەھىّىٍىه ھىىبٍىالرٔي تبرلىتىػىپ، 
تەضىرٌەرٔي پەٍذا لىٍىپ، وەٌّەوچي ثوٌىۋاتمبْ ِىٍَؤٍىغبْ خىتبٍٕي ٔىَىتىذىٓ 

غۇٔىڭ ئۈچۈْ پىذائىٍىرىّىسٔىڭ پەٍذا . ٍبٔذۇرۇپ لوٍىذىغبٍٔىمىذا گەپ ٍوق
لىٍىذىغبْ ھەرثىر ۋەھىّىطي، پبجىئەٌەر غۇٔذاق چېىىذىٓ ئبغمبْ دەھػەتٍىه 

تۈضٍەرٔي ئېٍىػي وېرەوىي، وۆرگەْ ئبدەِٕىڭ تۈگۈي، ئبڭٍىغبْ ئبدەِٕىڭّۇ 
ثۇٔىڭ . ٍۈرىىي ٍېرىٍغۇدەن دەھػەتٍىه ثوٌىػىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىٕىػي الزىُ

ئۈچۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٔېّىذىٓ ثەورەن دەھػەتىە چۈغىذىغبٍٔىغىٕي 
داۋاٍِىك ئىسدىٕىپ ۋەھىّە ضېٍىع ھەرىىەت تۈرٌىرىٕي ھەر دائىُ ٍېڭىالپ 

ئەٍٕي ۋالىتتب دۈغّەْ ٔېّىذىٓ ثەورەن لورلطب، غۇخىً . تۇرۇغىّىس وېرەن
ثۇ تۈردىىي . ۋەلەٌەرٔي وۆپرەن پەٍذا لىٍىػمب تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىّىس الزىُ

ھەرىىەتٍىرىّىس، ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئىّىبٔجبر لىطمب 
ۋالىت ئىچىذە تبِبٍِىٕىػي ۋە ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ 

 .غبرائىت ٍبرىتىپ ثېرىػىّىسٔي ئىٍگىرى ضۈرىذۇ
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىذا ۋەھىّە ٍبرىتىع ئىػي ھەِّىال وىػىٕىڭ 

غۇڭب، ثۇخىً ھەرىىەتىە ئۆزىٕي . لوٌىذىٓ وېٍىذىغبْ ئبددى ئىػالردىٓ ئەِەش
ثېغىػٍىغبْ پىذائىٍىرىّىس ئەڭ ئبخىرلي تېٕىغي لبٌغىچە ئەڭ وبِىذا ئوْ لېتىُ، 
ٍۈز لېتىُ، ھەتتب ِىڭ لېتىُ ۋەلە تۇغذۇرۇپ ئۆٌۈپ وەتطەپ رازىّەْ دەٍذىغبْ 

: ثۇ ھەلتە ِۇٔذاق ئىىىي ِىطبٌٕي وەٌتۈرۈغىّىس ِۇِىىٓ. ٔىَەتىە وېٍىػي وېرەن
خەٌمىّىس ئىٕتبٍىٓ ئېغىر وۈٍٔەردە ٍبغبۋاتمبْ ٍەتّىػىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ئبخىرٌىرىذا، 

تىغ جەڭ -ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ تىغّۇ
لىٍىػمب لبتٕبغمبْ ثىر لەھرىّبٔىّىس ئەڭ ئبخىرلي تېٕىغي لبٌغبْ وۈٍٔىرىذە، 
ِەْ "ئەٍٕي ٍىٍالردىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەت تبرىخىٕي ئەضٍەپ وېٍىپ

ھبٍبتىّذىٓ ٍۀىال رازىّەْ، چۈٔىي ِەْ خەٌمىّٕىڭ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ئىػٍىرى 
ئۈچۈْ ئۆزەِٕي پىذا لىٍىۋاتمبْ ئۇ ٍىٍٍىرى ضبٔبپ تۇرۇپ ٍۈز ضەوىىس ٔەپەر 

وبغىي ھەِّە . خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕي جەھۀٕەِگە ٍوٌٍىَبٌىغبْ ئىذىُ
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ثىس ھەلىمەتۀّۇ . دېگەْ ئىذى..." ٍۇرتذىػىُ غۇٔذاق ئىرادىغب وېٍەٌىگەْ ثوٌطب، 
ئۀە غۇٔذاق ئەِەٌي ھەرىىەتٍەرٔي ئىسچىً داۋاَ لىٍىذىغبْ ئىرادىگە وېٍىػىّىس 

تولطۀىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ئبخىرىذا غۇٌجىذا خەٌك ٔبِبٍىػىٕي ثبضتۇرۇغمب . غەرت
لبتٕبغمبْ ثىر خىتبً تبجبۋۇزچي ضبثىك لۇراٌٍىك ئەضىەر، ِەش ثوٌۇپ لبٌغبْ ثىر 

ِەْ : "وېچىطي ئبغىٕىٍىرى ثىٍەْ ئوٌتۇرۇپ ِەززە لىٍىپ غۇٔذاق ئەضٍەپ ثېرىذۇ
ثىڭتۋۀٕىڭ ثىر . وىچىه ۋالتىّذا ثۇ پەضۀذى ٍۇرتمب داداَ ثىٍەْ وەٌگۀىذىُ

ثۇ ٍېسىٕىڭ ٍېٕىذا وىرضىٓ چىرىغي ٍېمىپ . ٍېسىطىغب وېٍىپ ئورۇٔالغتۇق
. زاِبٕٔىڭ وەٍٕىذە ٍبغبۋاتمبْ ٍبۋاٍي ئۇٍغۇرالر ِەھەٌٍىطىذىٓ ثىرضي ثبر ئىذى

. ثىروۈٔىطي ثېمىۋاتمبْ توڭگۇزىّىس لېچىپ ثېرىپ ئۇالرٔىڭ ثېغىٕي چەٍٍىۋېتىپتۇ
. ثۇٔي وۆرگەْ ٍبۋاٍىالر توڭگۇزىّىسٔي وەتّەْ ثىٍەْ چېپىپ ئۆٌتۈرىۋەتىۀىىەْ

ثىڭتۋەْ ئبغٍىك ئىطىىالتىذا لبراۋۇٌٍۇق لىٍىپ تۇرىۋاتمبْ داداَ ثۇٔىڭذىٓ خەۋەر 
تېپىپ دەرھبي ئۇ ٍېسىغب وىرىپ ھېٍىمي ئۇٍغۇرٔي ِىٍتىك ثىٍەْ ئېتىپ 

-ثۇٔىڭذىٓ چىچبڭػىپ وەتىەْ ثۇ ٍېسىذىىي ٔەچچە تون. ئۆٌتۈرىۋەتىۀىىەْ
. توخّبْ لىٍىػمب ثبغالپتۇ-تون ٍبۋاٍي ئۇٍغۇرالر ٍۇپۇرٌۇپ وېٍىپ دادإِي ئۇر

ثىرگە ثبرغبْ دادإِىڭ ضەثذىػي لېچىپ وېٍىپ ثىڭتۋۀذىٓ لۇراٌٍىك ئبدەَ 
دادإِىڭ ثىر پۇتي . ثبغالپ ثېرىپ دادإِي ئبراْ لۇتمۇزۇپ چىمىرىۋاٌغبٔىىەْ

ِەْ ھەرثىٍىىتىٓ . ثىٍەْ ضوي ثىٍىگي ضۇٔۇپ وەتىەچىە، ٔبوبر ثوٌۇپ لبٌذى
ثۇ . دەَ ئېٍىع ئېٍىپ ئۆٍگە وەٌطەَ، دادإِىڭ لىَبپىتي ثەوال ئېچىٕىػٍىك ئىذى

دېگىٕىّچە غەزەپ ثىٍەْ ! ٍېسىذىىي ثبرٌىك لېرى ئۇٍغۇرالرٔي لىرىپ تبغالٍّەْ
ثىر وؤب ئبپتوِبتٕي ئېٍىپ ئىػىىىە لبراپ ئېتىٍغىٕىّذا داداَ ٍبٌۋۇرۇپ 

ثۇٔذاق ئۇچۇق ثبرضبڭ ضېٕي . ثىر ئۇرۇغۇِطەْ-ضەْ ِېٕىڭ ثىردىٓ: توضىۋاٌذى
ضبلالپ . ئۆٌتۈرۈپ لوٍىذۇ، لىطبش ئۈچۈْ لىرىك ٍىً وېچىىىەْ ھېطبپالّٔبٍذۇ

ئىالجىطىس ِۀّۇ دادإِي ثبٌٕىطمب تبغالپ لوٍۇپ لىطىّغب . دەپ ٍبٌۋۇردى! تۇر
تەٌىَىّگە غۇ ٍىٍٍىرى غۇٌجىذا ٍبۋاٍىالر ھۆوۈِەتىە ٔبرازى ثوٌۇپ . لبٍتتىُ

ئۇالرٔي ثبضتۇرۇظ ۋەزىپىطي دەي ثىسٔىڭ لىطىّغب ثېرىٍىپ، . ٔبِبٍىػمب چىمىپتۇ
غۇٌجىغب . غىۋرىغبٔغب لبرىّبً وېچىچە ٍوي ٍۈرۈپ غۇٌجىغب وىرىپ وەٌذۇق-لبر

وىرِەٍال ھەِّىّىسٔىڭ وىَىٍّىرىٕي لۇراٌٍىك ضبلچي لىطىُ وىَىّىگە -وىرەر
ھەِّىّىس دېگىذەن لبرا غالٔىب ئىچىگە ٌوَ تۆِۈر ئۆتىۈزۈپ . ئبٌّبغتۇرغۇزدى

ِېٕىڭ دادإِي ٔبوبر لىٍغبْ ٍبۋاٍىالر ضۀّىذىڭ، . ِەٍذأغب وىرىپ وەتتۇق



 614 

دەپ ۋارلىرىغىٕىّچە ثۇ لېرى ! توڭگۇزىّىسٔي ئۆٌتۈرگۀٍەر ضۀٍەرِىذىڭ
ئۇٍغۇرٌىرىٕىڭ داداِذەن لېرىٍىرىٕي، وىچىه ثبٌىٍىرىٕي تبٌالپ تۇرۇپ ئۇرۇپ 

ِوٌالق چۈغىىٕىٕي -لبٔچىطىٕىڭ تبٍىغىّذىٓ تىه. ... چەٍٍەغىە ثبغٍىذىُ
ِېٕىڭ تبٍىغىّٕي ٍىگۀٍەردىٓ ضبق ! ئۇر-ضبٔبپ ثوالٌّبٍّەْ، ئۇرە

لبٌىذىغبٔالرٔىڭ ثوٌىػىغب ئىػۀّەٍّەْ، ھېچ ثوٌّىغبٔذا توڭالپ ثوٌطىّۇ 
ِبٔب ثۇ ۋەتىٕىّىسگە وىرىپ وەٌگەْ ئەڭ ! ..." ئۆٌگۀذۇ ثۇ لېرى ئۇٍغۇرالر

ئۇٔۇتّبٍٍىىي، لبٌغبْ . ئبدەتتىىي ثىر خىتبٍٕىڭ ثىسگە تۇتىۋاتمبْ پوزىتطىَىطي
-خىتبٍالرٔىڭ ھەِّىطىال ئۀە غۇ خىتبٍذەن ٍبۋاٍىٍىك ثىٍەْ ۋەتىٕىّىسدە ثۇالڭ

تبالڭچىٍىك لىٍىپ ٍۈرِەوتە؛ خەٌمىّىسگە ثىرِۇ ِەوتەپ، ثىرِۇ ئىػچىٍىك ئورٔي، 
... ثىرِۇ ِەِۇرىٌ ئورۇْ، ثىرِۇ ثىٕب ئۆً، ثىرِۇ ئبپتوِوثىً، ثىرِۇ غەھەر ٔوپۇضي، 

ثەرِەضٍىه ئۈچۈْ، پۇرضەت تبپمبْ ھبِبْ خەٌمىّىسٔي لىرىپ تۈگىتىۋېتىع 
ثۇٔذاق ثىر تبجبۋۇزچي ئبھبٌىغب رەھىُ لىٍىع ! ئۈچۈْ تەٍَبر تۇرغبْ جبٌالتالردۇر

وېرەوّۇ؟ ثۇٔذاق ثىر تبجبۋۇزچي وەٌگىٕذىٍىرىذىٓ ِىھىر تىٍەظ ِۇِىىّٕۇ؟ 
 !ثۇٔذاق وەٌگىٕذى تبجبۋۇزچىالرٔي ۋەتىٕىّىسدە ضبلالپ لېٍىع الزىّّۇ؟

ثىس ثۈگۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىغب لبٔچىىي ئېغىر، لبٔچىىي وۆپ 
ۋەھىّە تېرىَّەْ دەٍذىىۀّىس، ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔي غۇٔچە 

ثۇ ثبضمۇچ، ثىسٔىڭ لۇرۇق . ٍوغۇرۇْ لبٔبت ٍبٍذۇرۇغىّىسغب توغرا وېٍىذۇ
ھبٍبجبٍٔىٕىػىّىسٔي، لۇرۇق ِبختىٕىػىّىسٔي، لۇرۇق داۋراڭ لىٍىػىّىسٔي، وەڭ 
وۆٌەٍِىه ھەِىبرٌىك ئبضبضىذىىي ثىرتۇتبظ ھەرىىەت لىٍىػىّىسٔي، لبٔذالتۇ 

ثىرەر پبرتىَە، ثىرەر تەغىىالت، ثىرەر ثبغمۇِبٔذأٍىك غىتبپالرٔىڭ وەضىىٓ 
لبرارٌىرى، ثىرتۇتبظ پىالٍٔىرى ثوٍىچە پبئبٌىَەت لىٍىع دېگۀذەن لۇرۇق 

ِىٍٍەت ئۈچۈْ -ٍبٌغۇز خۇدا ٍوٌىذا، ۋەتەْ_ ثۇ ثبضمۇچ . گەپٍەرٔي وۆتۈرەٌّەٍذۇ
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ غۇٔچە . وۆپرەن ھەرىىەت پەٍذا لىٍىػىّىسٔي تەٌەپ لىٍىذۇ

ٍوغۇرۇْ، غۇٔچە دەھػەتٍىه، غۇٔچە ئىسچىً ھەرىىەت لىٍىػىّىسٔي ئبٌذىٕمي 
ثىسٔىڭ ھەرثىر ھەرىىىتىّىس لبٔچىىي ٔەتىجىٍىه ثوٌىذىىەْ، . غەرت لىٍّبلتب

خەٌمىّىسگە غۇٔچە وۈچٍۈن ِەدەت، غۇٔچە وۈچٍۈن تەغۋىمبت ثوٌۇپ تەضىر 
لىٍىذۇ؛ خەٌك ضىسدىٓ غۇٔچە پەخرىٍىٕىذۇ؛ خەٌك ضىسدىٓ غۇٔچە وۆپ ئۈٌگە 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىّۇ ضىسٔىڭ ھەرلېتىٍّىك ٔەتىجىٍىه . ئېٍىػمب تىرىػىذۇ
ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتىڭىسدىٓ ئبٌغبْ زەرثىٍەر ٔەتىجىطىذە، غەرلىٌ 
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تۈروىطتبٍٔىمالردىٓ غۇٔچە چۈچىذىغبْ، ثۇ تۇپرالالردىٓ غۇٔچە لورلىذىغبْ 
 !ھبٌەتٕي غەوىٍٍۀذۈرىذۇ

خەٌك ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەتٍەرگە جەٌىپ لىٍىٕغىٕىذا 
دۈغّۀٕىڭ تەھذىتٍىرى غۇٔچە تەضىر لوزغىَبٌّبش ھبٌغب چۈغۈپ لبٌىذۇ، 

تېٕچٍىك . جبضۇضالرِۇ غۇٔچە ٍبٌىڭبچ ئوتتۇرىغب چىمىپ لبٌىذۇ-خبئىٓ
تەرغىجبتچىٍىرىٕىڭ تەرغىجبتٍىرىّۇ ۋەتىٕىّىسدە ٍبوي چەتئەٌٍەردە غۇٔچە ثبزىرى 

 .وبضبتٍىػىپ وېتىذۇ
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچي لبچبْ 

ئبخىرٌىػىذۇ؟ ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسگە لىطّەْ غبرائىت تۇغۇٌۇغمب 
ثبغٍىغبْ دەۋرٌەردىٓ ثبغالپ تەدرىجي ھبٌذا ئبضبضٍىك ھەرىىەت غەوٍي 

ثوٌۇغتىٓ لوغۇِچە ھەرىىەت غەوٍي ثوٌۇغمب ئۆزگىرەپ، ئۈچىٕچي ثبضمۇچٍۇق 
ثۇ . ھەرىىىتىّىسٔىڭ غەپىطي وۆرۈٌگەْ دەۋىرٌەردە ئبضبضەْ تبِبِالٔغبْ ثوٌىذۇ

دەۋرٔىڭ وېٍىػي ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔي لبٔچىىي 
. ۋەھىّىٍىه، لبٔچىىي زىچ، لبٔچىىي ئىسچىً داۋاَ لىٍذۇراٌىػىّىسغب ثبغٍىك

ۋەھىّىٍىه ھەرىىەتٍەرٔي پەٍذا لىٍىع ئۈچۈْ ئۆزىّىسٔي چېٕىمتۇرۇغىّىسغب، 
خەٌمٕي ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەرگە وۆپرەن جەٌىپ لىٍىػمب ۋە غبرائىت ٍبر ثەرگىٕىذە 

ِۇتٍەق ئىػۀچىٍىه ضىٕبلالر ئبرلىٍىك وۆپرەن غبگىرت ٍېتىػتۈرۈغىّىسگە توغرا 
گۇروھٍىرىّىسِۇ تېٕچٍىك وۈرەظ ٍوٌي -ھەرلبٍطي ٍوغۇرۇْ پبرتىَە. وېٍىذۇ

دېگەْ ثىّۀە ٍوٌغب گۈھەر تېپىۋاٌغبٔذەن چىڭ چبپٍىػىپ لبٌّبً، خەٌمىّىس 
تەدثىرٌىرى، ئبددى -ئبرىطىذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ۋەھىّە ضېٍىػٕىڭ چبرە

چېرتَوژٌىرىٕي، دۈغّۀٕىڭ ئبجىس ٔولتىٍىرىٕي، -ٍبراغ، رىتطىپ-لۇراي
غبٌىجىَەتٍىه ھەرىىەت ئۈٌگىٍىرىّىسٔي تىٕىُ تبپّبً تەغۋىك لىٍىػي، ثۇٔىڭ 
ئۈچۈْ ٍوغۇرۇْ ئبدەَ تەغىىٍٍەپ ئەِەٌىٌ ئۈٌگىٍەر وۆرضىتىػىە تىرىػىػي 

 !غەرت
ثىس ھەِّە پبئبٌىَىتَىّىسٔي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي 

ثبضمۇچٍۇق ٍولۇرى دوٌمۇٔىٕي ٍبرىتىػمب، ئىسچىً داۋاِالغتۇرۇغمب ئبتىَبٌىطبق، 
ئبٔذىٓ ۋەتۀپەرۋەر، ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىەتٍىرى ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىۋاتمبْ 

ئۀە غۇ چبغذىال ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي ئىٍگىرى . ھېطبپٍىٕىّىس
 !ضۈرۈغىە تۆھپە لوغىۋاتىّەْ دىَەٌەٍّىس
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  تەضنىالت پبئبىىَەتيىرىَىس2.11§
. ئىسچىٍٍىممب ثبغٍىك_ ثىرەر ئبِّىۋىٌ ھەرىىەتٕىڭ ئبدالمي غەٌىجىطي 

ئىسچىٍٍىممب وبپبٌەتٍىه لىٍىػمب ثوٌّبٍذىغبْ ھەرلبٔذاق خەٌك ھەرىىىتي ئبخىرلي 
ئەِّب ئىطتىخىَىٍىه ۋە خۇضۇضىٌ غەوىٍٍىه . ٔەتىجىطىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌّەٍذۇ

ٍۀي، . وبَ ئبخىرلي غەٌىجىطىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌەٍذۇ-خەٌك ھەرىىەتٍىرى وبِذىٓ
ٔۇرغۇٍٔىغبْ خەٌك لوزغۇالڭٍىرى دەضٍىۋىذە ئىطتىخىَىٍىه ثبغالٔغبْ 

تەغذىردىّۇ، ئەگەر چبلّبق تېسٌىگىذە غەٌىجىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌّەٍذىىەْ، 
ئۇزۇٔغب ضوزۇٌۇظ ئېھتىّبٌي . ھەرگىسِۇ ئىسچىٍٍىمىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىػمب ثوٌّبٍذۇ

وۈچٍۈن ثوٌغبْ ثىر ھەرىىەت، ِۇلەررەر تۈردە ِۇئەٍَەْ ثىر تەغىىالتٕىڭ توغرا، 
ِەلطەتٍىه، پىالٍٔىك ۋە ضىطتېّىٍىك ٍېتەوٍىػي ئبرلىٍىمال ئبخىرلي غەٌىجىٕي 

ئۇٔذاق ثوٌّبٍذىىەْ، ئىطتىخىَىٍىه ثىر . لوٌغب وەٌتۈرۈظ وبپبٌىتىگە ئېرىػەٌەٍذۇ
خەٌك ھەرىىىتي ٔۇرغۇٍٔىغبْ ِەھەٌٍىۋىٌ ِەزھەپٍەرگە ٍبوي ثىرلبٔچە 

ِىٍٍىتبرىطتالرغب پبرچىٍىٕىپ وېتىپ، ثىرتۇتبظ ۋە پىالٍٔىك ھەرىىەتىە 
-ٌىرىذەن ثىر" ثبٔذىت"ئبٍٍىٕبٌّبً، ٍىگىرِىٕچي ٍىٍالردىىي ئوتتۇرا ئبضىَب ِىٍٍىٌ 

ثىرٌەپ تبرِبر لىٍىٕىپ، ِىڭ تەضتە ٍېتىػىپ چىممبْ خەٌك ھەرىىىتي لبٍتىذىٓ 
ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . ٔۆٌذىٓ ثبغالظ ھبٌىتىگە چېىىٕىپ وېتىذۇ

ھەرىىىتىّىس ٍىٍىغب ٍېرىُ ِىٍَؤذىٓ ضۇٔئىٌ وۆپىَىپ وېتىۋاتمبْ ۋە چبرەن 
ِىٍَؤذىٓ تەثىئىٌ وۆپىَىع غبرائىتىگە ئېرىػىۋاٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 

تبوۈش لوغالپ چىمىرىػمب ِەججۇر ثوٌىذىغبْ -ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرىذىٓ تەي
پەۋلۇٌئبددە ِۇغەلمەتٍىه ۋە ئۇزۇٔغب ضوزۇٌىذىغبْ ھەرىىەت ثوٌغبچمب، ثىردەٍِىه 

ٍېرىُ وۆرۈٌۈپ لبٌىذىغبْ ھەرخىً تبرلبق ئبغىبرە ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ، -ٍبوي ثىردە
غۇٔىڭذەن ثبغتىٓ ئبخىرغىچىال ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ھەرىىەتٍەرگە تبٍىٕىپ ئېٍىپ 

ثېرىٍىذىغبْ وۈرەغٍەر ثىٍۀّۇ لەتئىٌ تۈردە ئەڭ ئبخىرلي ٔەتىجىٕي لوٌغب 
 .وەٌتۈرگىٍي ثوٌّبٍذۇ

ثوٌۇپّۇ ئىطتىخىَىٍىه ثبغالٔغبْ ثىر خەٌك ھەرىىىتي توغرا ٍېتەوچىٍىه 
لىٍىذىغبْ ثىرەر تەغىىالتٕىڭ لوِبٔذأٍىك غىتبثي ئبضتىذا ٍىتەوٍۀّىگىٕىذە، 

ھېچمبچبْ ئەڭ ئبخىرلي غەٌىجىطىگە ئېرىػەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي ثىرىٕچي 
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چۈٔىي ئىطتىخىَىٍىه ھەرىىەتٍەر . جۇِھۇرىَەت ئىٕمىالۋىذىال وۆرگەْ ئىذۇق
غەزەپٕىڭ تۇٍۇلطىس پبرتىٍىػىٕىڭ ِەھطۇٌي ثوٌىذىغبٍٔىمي، پىالٍٔىك، تەغىىٍٍىه 

ھەرىىەت ثوٌّىغبٍٔىغي ئۈچۈْ، تەثىئىَىي غەزەپ وۈچي لبٔبئەت تبپمىٕىذا ٍبوي 
ئبضتب ئۆچۈپ -پەضەٍگىٕىذە، ۋالىتٕىڭ ئۇزۇراپ وېتىػىگە ئەگىػىپ ئبضتب

لبٌىذىغبْ، ھېچ ثوٌّىغبٔذا غەٍرى ِەخطەتٍەرگە لبراپ ثۇرِىٍىٕىپ وېتىپ 
ِەغٍوثىَەتىە پېتىپ لبٌىذىغبْ ئىسچىٍٍىمىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىػمب ثوٌّبٍذىغبْ 

ھەرىىەتٕىڭ ئىسچىٍٍىمىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىع ئۈچۈْ ئەِەٌىٌ . ھەرىىەتتۇر
وۈرەظ جەرٍبٔىذا ٍېتىػىپ چىممبْ ۋە وۈٔطبٍىٓ ِۇوەِّەٌٍىػىپ ثبرىذىغبْ 

ھبٌجۇوي، ِىٍٍىٌ . ئىمتىذارٌىك لوِبٔذأٍىك غىتبثىٕىڭ ٍىتەوٍىػىگە ِۇھتبج
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىذا ھە دېگۀذىال ثۇٔذاق ثىر 

ئەِّب ھەرىىەت لىٍغۇچىالر ثىٍەْ ثىۋاضتە . غىتبپتىٓ ئۈِىذ وۈتەٌّەٍّىس
ِۇٔبضىۋىتي ثوٌّىطىّۇ، ھەرخىً تەغۋىمبت غەوىٍٍىرى ثىٍەْ ثۇخىً تبرلبق 

پىذائىٍىرىّىسٔي رىغجەتٍۀذۈرۈظ، ٍوي وۆرضىتىع، ٍىتەوٍەظ لبتبرىذىىي 
ۋاضتىالر ثىٍەْ خەٌك ئبرىطىذىٓ ٍېتىٍىپ چىممبْ ٍوغۇرۇْ پىذائىٍىرىّىسٔىڭ 

ئىسچىً ھەرىىىتىٕي ضبلالپ لېٍىع غبرائىتىٕي ۋاضتىٍىك لوٌغب وەٌتۈرۈظ 
ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔىڭ خبراوتېرىگە ئبضبضەْ، . ِۇِىىٓ

پىذائىٍىرىّىسٔي ٍەوىە ھەرىىەتٍەرٔي لبٔذاق لىٍغبٔذا غەٌىجىٍىه داۋاِالغتۇرغىٍي 
ثوٌىذىغبٍٔىمي، لبٔذاق لىٍغبٔذا وېڭەٍتىػىە ثوٌىذىغبٍٔىمي لبتبرٌىمالر ھەلمىذە 

ۋاضتىٍىك ٍبردەٍِەردە ثوٌۇظ، ثۇ جەرٍبٔذا ثبغمب پىذائىالرٔىڭ ٔەتىجىٍىه 
تەجرىجىٍىرىٕي ِەخپي تەغۋىك لىٍىپ تؤۇغتۇرۇظ، ثۇ ھەرىىەتٍەردىٓ خىتبً 

وۀذىٍەغىەْ ِۀسىرىطىٕي تؤۇغتۇرۇغالر ۋە خەٌمٕىڭ اتبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ پبر
لىسغىٍٕىغي ھەلمىذىىي خەۋەرٌەرٔي تبرلىتىع ٍوٌٍىرى ئبرلىٍىك، 

ٍىگبٔە ئەِەضٍىىىٕي، لىٍىۋاتمبْ ئەجرىطىٕىڭ -پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ٍەوىە
ھەلىمەتەْ ِېَۋىٍىرى وۆرۈٌىۋاتمبٍٔىغىٕي وۆرضىتىپ رىغجەتٍۀذۈرگىٕىذە، ٍەوىە 

ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ . ھەرىىەتٍەرٔىڭ ئىسچىٍٍىمىٕي ضبلالپ لېٍىػمب ثوٌىذۇ
پېػمەدەَ پىذائىالر ئۈچۈْ غبگىرت ٍېتىػتۈرۈظ ٍوٌٍىرىٕي ئۆگۈتۈظ ۋاضتىٍىرى 

ئبرلىٍىك، ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرىٕي تەدرىجي غەوىٍذە 
تۆت وىػىٍىه لوغۇٔالر ئبضبضىذىىي زىٕجىرضىّبْ ٍوغۇرۇْ ثبغٍىٕىػٍىك -ئۈچ

گۇرۇپپىٍىرىغب ئۇٍۇغۇظ تەٌىّبتٍىرىٕي ثېرىپ، -پبرتىسأالر ئەتىرەت
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تەغىىٍٍىٕىع دېگۀذە ھە دېطىال ثىر . تەغىىٍٍىٕىػىگە ٍىتەوٍەظ ِۇِىىٓ
ٍەرگە ٍىغىٍىۋېٍىپ تۈگىّەش ٍىغىٕالرٔي ئېچىػمب ثوٌىذىغبْ ۋە ضەْ ئۇٔي لىً، 

ضەْ ثۇٔي لىً دەپ ئۇدۇي تەٌىّبتالر ثېرىػىە ثوٌىذىغبْ ۋەزىَەتٕي 
ثىر ھەرىىەتٕىڭ پىالٍٔىك ثىر غەوىٍذە . غەوىٍٍۀذۈرۈغٕىال ئوٍٍىّبضٍىك الزىُ

ثىرضىگە وۆرىٕىذىغبْ ٍبوي -ئىسچىٍٍىمىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىع ئۈچۈْ ئىٍالوي ثىر
ٍوٌَورۇلالرٔي ثېرەٌەٍذىغبْ داھىَطي، -ثىرىگە ثوٍرۇق-لۇرۇٌتبٍالر ئېچىپ ثىر

خەٌمىّىس ِىٍٍىٌ . ضېىرىتبرى ئېٕىك تەغىىالت ثوٌۇغي غەرت ئەِەش
ِۇضتەلىٍٍىك ِەضىٍىطىذە ئورتبق غبٍىغب ئىگە ثوٌغبچمب، ثىرەر تەغىىالت ئۆز 

ثىرىٕي وۆرِەً ٍبوي تؤۇغّبً تۇرۇپّۇ -ئەزاضي ثوٌّىغبْ پىذائىالرغىّۇ ثىر
لبراڭغۇٌۇلتىىي "پەلەت ثۇٔذاق . تەغىىٍٍىه پبئبٌىَەت لىٍذۇراٌىػي ِۇِىىٓ

. ِۇتٍەق توغرا ٍوي وۆرضىتىػىە وبپبٌەتٍىه لىٍىذىغبْ ثوٌطىال وۇپبٍە" ِۇٔبضىۋەت
زادى تؤۇِبٍذىغبْ ۋە ثەٌىىُ ِەڭگۈ تؤۇغّبً ئۆتۈپ وېتىع ئېھتىّبٌي ثوٌغبْ 

ٍەوىە ھەرىىەت لىٍغۇچي پىذائىالرِۇ ِەڭگۈ ئۇچۇرىػبٌىػي ٍبوي ِەڭگۈ 
ٔىڭ " لبراڭغۇٌۇلتىىي لوِبٔذأٍىك غىتبپ"تؤۇغبٌىػي ِۇِىىٓ ثوٌّبٍذىغبْ ثۇ 

ثوٍرۇلٍىرىٕي خوغبٌٍىك ثىٍەْ ئىجرا لىٍىذىغبْ ۋەزىَەتٕي ٍبرىتىػىذا لىٍچە 
لبراڭغۇٌۇلتىىي لوغۇْ ۋە لبراڭغۇٌۇلتىىي "ثەٌىىُ ثۇخىً . گۇِبْ لىٍّبٍّىس

ِۇٔبضىۋىتي ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك " لوِبٔذأٍىك غىتبپ
 .غەوٍي ثوٌۇپ لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ" تەغىىالت"ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئەڭ ِۇوەِّەي 

ئەگەر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىگە ئۆزىٕىڭ تېگىػٍىه ھەضطىطىٕي 
لوغۇغٕي ئوٍالۋاتمبْ ثىر پىذائىَىّىس ثىرەر پىذائي لوغۇْ لۇرۇغٕي ثىخەتەر 

لبراڭغۇٌۇلتىىي تەغىىالت ۋە لبراڭغۇٌۇلتىىي "وۆرِىگىٕىذە ۋە ثۇٔذاق 
ٌىرىغب ئېرىػەٌّەً لبٌغىٕىذىّۇ " ثوٍرۇق"ٔىڭ توغرا وۆرگەْ " لوِبٔذأٍىك غىتبپ

لىٍچە ِەٍۈضٍۀّەضتىٓ، ئۆز ۋىجذأىٌ ثۇرچىٕىڭ ھەٍذەوچىٍىگىذە پبئبٌىَىتىٕي 
" ٍىتەوچىطىس"ثەٌىىُ ثۇٔذاق . ئىسچىً داۋاِالغتۇرۇغمب غەٍرەت وۆرضىتىػي الزىُ

ھەرىىەتٍەرٔىڭ ثىرلىطّي پىالٔطىس، ئەھّىَەتطىس، ھەتتب لىطّۀٍىىتە زىَبٍٔىك 
چۈٔىي . ھەرىىەتٍەر ثوٌۇپ وۆرۈٔگىذەن ثوٌغىٕىذىّۇ ئۀطىرىّەضٍىگي الزىُ

لىطّۀٍىىتە ٍەوىە ھەرىىەت لىٍغۇچىالرٔىڭ پبئبٌىَەتٍىرى تەرتىپطىس، 
پىالٔطىسدەن وۆرۈٌگىٕي ثىٍەْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثوٌغبْ تەضىرى ِۇتٍەق 

. ثىسگە غۇٔىڭ ئۆزىال ٍېتەرٌىه. تۈردە لبٔۇٔىَەتٍىه ثوٌۇپ روً ثېرىذۇ



 619 

غۇٔذالتىّۇ، ٍەوىە ھەرىىەتٍەردە وۆپۈٔچە ھبٌالردا ٍبٌغۇزٌۇق ھېص لىٍىپ 
ئەِّب ئۆزىّىس ئبڭٍىغىراق . ھبدىطىطي وۆرۈٌىػىّۇ ِۇِىىٓ" ھېرىپ لېٍىع"

تىٓ وېَىٓ، ِۇتٍەق تۈردە لبٍتىذىٓ " ھېرىپ لېٍىع"ثوٌطبلال، لىطمب ِەزگىٍٍىه 
ئەگەر ھەلىمەتەْ . جبٍٔىٕىپ ھەرىىىتىّىسٔي داۋاِالغتۇراٌىػىّىس ِۇِىىٓ

ٍبٌغۇزٌۇق ھېططىَبتي ضەۋەثىذىٓ لىَٕبٌغىٕىّىسدا، ئۆزىٕىڭ ٔەتىجىٍىه 
پبئبٌىَەتٍىرىٕي ٍېسىپ ِبختبپ ٍبٌغبْ ئىطىّالر ثىٍەْ خەٌك ئبرىطىغب ٍوغۇرۇْ 

ثۇٔذاق . ِۇِىىٓ" خېٍي ئبراَ تېپىپ لېٍىػىّىس"تبرلىتىۋېتىع ٍوٌي ثىٍۀّۇ 
دېگۀذەن، ھەَ ئۆزىّىسٔي خوغبي " ثىر چبٌّىذا ئىىىي پبختەن"لىٍغبٔذا 

 .لىٍىۋېٍىع، ھەَ خەٌمٕي رىغجەتٍۀذۈرۈظ ِەلطىذىگە ٍېتەٌەٍّىس
ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس ثىۋاضتە لۇِبٔذاْ ٍبوي داھىٌ 

ئەِّب ٍوغۇرۇْ وۆرۈّٔەش لۇِبٔذاْ ۋە داھىَالرٔي . ٍېتىػتۈرۈپ ثېرەٌّەٍذۇ
ثىر لبرىطىڭىس، ضبٔجىذا ثىر ھەرىىەتٕي پەٍذا . ٍېتىػتۈرۈپ ثېرەٌىػي ِۇِىىٓ

ئىّساضىٕي ثەرگۀٕىڭ ئۆزىذە، ئبلطۇدا ثىر ۋەلە ئوتتۇرىغب " لبراغۇجب"لىٍىپ 
ئىّساضىٕي تبغالپ لوٍغبْ؛ ئۈرۈِچىٕىڭ ٍېمىٍغبٔتبظ " لبراغۇجب"چىمىپ ٍۀە غۇ 

ئىّساضىٕي تبغالپ لوٍغبٕٔىڭ " لبراغۇجب"راٍؤىذا ثىر ۋەھىّىٕي پەٍذا لىٍىۋېتىپ 
" لبراغۇجب"ئۆزىذە، غبِبٌجبغذا ثىر ھەرثي ِبغىٕىطىٕي پبرتٍىتىۋېتىپ ٍۀە غۇ 

ٔەتىجىذە خەٌمىّىس ھەرلبٔذاق ثىر خىتبً لوغالظ ... ئىّساضىٕي تبغالپ لوٍغبْ؛ 
ٔىڭذىٓ غۇرۇرالٔطب، " ئۇ"پەٍذا لىٍغبْ دەپ لبرىػىپ، " لبراغۇجب"ۋەلەضىٕي 

ِېٕي وب ال "خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىّۇ ۋەھىّىٍىه پبرتالغتىٓ ئۆِىٍەپ وېتىۋېتىپ 
ثۇٔذاق ئورتبق لەھرىّبْ ئىطىّي ثىٍەْ . دېَىػي ِۇِىىٓ" گو جَب پبرتٍىتىۋەتتي
ىّىسِۇ خەٌمىّىسٔىڭ خىتبً " ٍىگبٔە ٍېتەوچي ثبتۇر"ۋۇجۇتمب وېٍىذىغبْ 

" وۆرۈّٔەً ٍېتەوچىٍىه لىٍىع"تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالظ ھەرىىىتىگە 
ِىسٔىڭ ِىص " لبراغۇجب"ھەتتب وەٌگۈضىذە ِۇضتەلىٍٍىك ِەٍذأىّىسغب ثۇ . ِۇِىىٓ

 .ھەٍىىٍىٕي لبتۇرىذىغبٔالرٔىّۇ چىمّبٍذۇ دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ
وۆرۈٔىذىغبْ لۇِبٔذأىّىس ٍبوي داھىَّىس ثەٌىىُ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئىىىىٕچي ثبضمۇچ ئوتتۇرىٍىرىذىٓ وېَىٕال ئبٔذىٓ ئوتتۇرىغب 
غۇڭب، ھە دېگۀذىال ِۇوەِّەي ثىر . چىمىع ئىّىبٔي ثبرٌىممب وېٍىػي ِۇِىىٓ

دېّىطىّۇ، . داھىٌ، ِۇوەِّەي ثىر لۇِبٔذاْ خىَبٌىٕي لىٍىػىّىس ھبجەتطىس
لەدەَ -ئوفىتطېرٌىرىّىسِۇ ثىرالال ئۈچ ٍۇٌتۇزٌۇق ثوٌۇپ ئوتتۇرىغب چىمّبً، لەدەِّۇ
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ٍۈوطىٍىپ ئوتتۇرىغب چىمىذۇ؛ خۇددى غۇٔىڭذەن ھە دېگٕذىال تۆت ٍۇٌتۇزٌۇق 
. ثىر ٍۇٌتۇزدىٓ لوغۇٌۇپ ٍېتىػىپ چىمىذۇ-گېٕېراي پەٍذا ثوٌّبضتىٓ، ثىر ٍۇٌتۇز

" ِبرىػبي"ٌىرىّىسدا ثىرالال " تەغىىالت-پبرتىَە"ئەِّب ثۈگۈٔىي ثەزى 
ئىتٕىڭ ثېػىغب ئۇرضىّۇ ثىر "ثۇٔىڭ ئبلىۋېتىذە . ثوٌىۋاٌىذىغبٔالر وۆرۈٌّەوتە

ۋەزىَەت غەوىٍٍىٕىپ، لبٍطي ثىرضىگە "چىمىذىغبْ " گېٕېراي-ِبرىػبي"
 !ثىٍذۈرۈغٕىّۇ ثىٍگىٍي ثوٌّبش لىٍىۋەتتي" ئېھتىراَ"

ئەِّب ثىس غۇٔىڭغب ئىػىٕىػىّىس وېرەوىي، ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع 
ھەرىىىتىٕي ئىسچىً لبٔبت ٍبٍذۇرىذىغبٔال ثوٌىذىىۀّىس، ھەرىىەت جەرٍبٔىذا 

ئوِۇِىٌ ئېتىراپمب ئېرىػەٌىگەْ ٔوپۇزالر ِەٍذأغب وېٍىپ، ھەرىىىتىّىس تەرتىپىە 
ثۇٔذاق غبرائىتمب ئېرىػىع . وىرىػي، تەغىىٍٍىه ھەرىىەتىە ئبٍٍىٕىػي چولۇَ

ئۈچۈْ ھەرىىەتٕىڭ ثىرئبز ثوٌطىّۇ ئبِّىۋىٌ تۈش ئېٍىػي، ٔوپۇز ثىخٍىرىٕىڭ 
ئبغىىبرىٍىٕىپ خەٌمىّىسٔىڭ تؤىػىٕي تەلەززار لىٍىذىغبْ ۋەزىَەت 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەڭ وبِىذا ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت . غەوىٍٍىٕىػي وېرەن
ِەٌۇِىي، ثىرىٕچي ثبضمۇچىّىسدا ھەِّە . دەۋرىٕي وۈتىػىّىسگە توغرا وېٍىذۇ

غۇرۇرى ثوٍىچە ھەرىىەت پەٍذا لىٍىپ تۇرىػي، ئەڭ -پىذائىٍىرىّىس ئۆز ۋىجذأىٌ
وۆپ ثوٌغبٔذىّۇ ٍۇلىرىذا تەضۋىرٌىگىٕىّىسدەن ئىرادىّىسٔي ئۆزىذە ِۇجەضطەَ 

وۆرۈّٔەش "تىپٍىرىّىسگە ثوً ضۇٔىػىّىس ٍبوي ھېٍىمىذەن " لبراغۇجب"لىٍغبْ 
ٌىرىّىسٔىڭ ثوٍرۇلٍىرىغب وۆٔۈپ " تەغىىالت، وۆرۈّٔەش لوِبٔذأٍىك غىتبپ

ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ "غۇٔىطي ئېٕىمىي، ثۈگۈٔگىچە لۇرۇٌغبْ . تۇرۇغمب ِەججورِىس
پەلەت پبظ ثوٌّىذى . ٌىرىّىسدىٓ پبظ لىٍىّٕىغىٕي ٍوق" پبرتىَە-تەغىىالت

لۇرۇٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ئۆزىٕي ھېچىىّگە ئۇلتۇرِبً ھەرىىەتطىس "دېگۀٍىرىّۇ 
ٌەر ثوٌۇپ، ثۇٔذاق پبرتىَەٌەرٔي ِبھىَەتتە ٍوق دېَىػىّىس " جىُ ٍېتىۋاٌغبْ پبرتىَە

تەغىىً لۇرۇظ ۋە -ٍۀي ثىسدە ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ئەھۋاي ئبضتىذا پبرتىَە. ِۇِىىٓ
ثۇ تەغىىٍگە تبٍىٕىپ خەٌمىّىسٔي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍەرگە ٍېتەوٍەظ 

غۇٔذاق ئىىەْ، ھبزىرچە ِەخطۇش پبرتىَە لۇرۇغمىّۇ . تەجرىجىٍىرىّىس ٍوق
پۇچمبق "ئبۋاي لىٍىذىغبْ ئىػىّىسغب . ئبٌذىراپ وېتىػىّىسٔىڭ ھبجىتي ٍوق

تەغىىٍٍىرىّىسٔىڭ ھەِّىطىال -ھبٌجۇوي، ٔۆۋەتتە ثبر پبرتىَە. ثبلبٍٍي" تۈرۈپ
تەغىىٍىٕىڭ ئىذىَىطي ٍبوي -دېگىذەن ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك غبٍىّىسدىٓ پبرتىَە

الر ثوٌۇپ ئوتتۇرىغب " تەغىىالت"ضىٕىڭ ئبثروٍىٕي ئۈضتۈْ لوٍىذىغبْ ' داھىٌ'
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غۇٔذاق ئىىەْ، تەغىىٍٍىٕىع ِەضىٍىطي، ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق . چىمّبلتب
پبئبٌىَەتٍىرىّىسدە ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ تەغىىالتٍىٕىع ۋە ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ئەِەٌي 

پبئبٌىَەتٍەرگە ٍېتەوچىٍىه لىٍىع لبثىٍىَىتىگە ئېرىػەٌەٍذىغبْ ثوٌغبٔذىال 
لىّّەتىە ئىگە ثوٌۇپ، ثۇ ثبضمۇچتب، تەغىىً لۇرۇظ ِەضىٍىطىذىٓ ھەرىىەت 

لىٍغۇچي غەخطي ٍبوي ئۇغػبق گۇرۇپپب پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ روٌىٕي ئۈضتۈْ 
 .وۆرۈغىّىس الزىُ

 
  ٍۇھبجىر تەضنىالتيىرىَىسّىڭ ۋەزىپىيىرى2.12§

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسدە تەغىىٍٍىٕىع، ِۇلىُ ثىرەر تەغىىالت 
ئەِّب ثۈگۈٔىي . ٍبوي پبرتىَەگە ئۇٍۇغۇظ ھەلىمەتەْ ِۇھىُ ئەھّىَەتىە ئىگە

ئەھۋاٌىّىسدىٓ لبرىغبٔذا، ۋەتىٕىّىسدىىي ۋەھػي خىتبً تبجبۋۇزچىالر 
غۇڭب، . تېررورچىٍىغي ئبضتىذا ثۇٔذاق تەغىىٍٍىٕىع ئىػي ثەوال لىَىٕغب چۈغىذۇ

ئبالھىذە ٍېتىػىەْ پىذائىٍىرىّىس ثوٌّبً تۇرۇپ، ثۇٔذاق ثىر تەغىىالتٕي ۋۇجۇتمب 
ئەِّب ثەزى ئەٌٍەرگە ِۇھبجىر ثوٌۇپ چىمىپ وەتىەْ . وەٌتۈرۈظ ثەوال ِۈغىۈي

ٍبوي لېچىپ وەتىەْ ٍۇرتذاغٍىرىّىس ئبرىطىذا ۋاضتىٍىك ٍبوي ثىۋاضتە ٔبِالردا 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي ئىٍگىرى ضۈرىذىغبْ تەغىىالتالرٔي لۇرۇظ 

ثوٌۇپّۇ چەتئەٌٍەردە ئەھّىَەتطىس . ئىّىبٔىَەتٍىرىّىسٔي ٍوق دېَىػىىّۇ ثوٌّبٍذۇ
ٔبِالردا پىالوبتٕي ئېطىپ تۇرۇپ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَەت تەغۋىمبتٍىرى 

ثىٍەْ ٍوغۇرۇْ غوغۇٌٍىٕىع، ِۆرتي وەٌگىٕىذە ۋەتىٕىّىس ئىچىذىىي 
ھەرىىەتٍەرگە ِۇتٍەق ِەخپي چبرىالر ثىٍەْ لوِبٔذأٍىك لىٍىع ئبرلىٍىك 

 .ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئىسچىٍٍىمىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىػٕىڭ ئىّىبٔىَەتٍىرى ٍۀىال وۆپ
ئەپطۇضىي، ثۈگۈٔىي وۈٔذە ِۇھبجىردىىي تۇتبِطىس ئبغىبرە 

-تەغىىالتٍىرىّىسٔىڭ ضبٔي غۇٔذاق وۆپىي، گوٍب ئبدەَ تبپبٌّىغبٍٔىرىذا ثبال
لۇِذەن تۇال ثۇ . لۇرىۋاٌغبٔذەن تەضىرات ثېرىذۇ" تەغىىالت"چبلىٍىرىٕي ٍىغىپال 

تەغىىالتالر ئۆز ئبٌذىغب تۈزۈگىرەن ثىرەر ئىػٕي ۋۇجۇتمب چىمىراٌّبً، ئبرىذا ثىر 
ثىرضىٕي ثبغٍىك ضبٍالٍذىغبْ ٍىغىٍىػالرٔي ئۆتىۈزۈغۈپ، ئبتبٌّىع -ٍىغىٍىپ ثىر

ثۇ . دېگۀٍەرٔي لۇرۇپ چىمىػىذىىەْ" ... ئىتتىپبق، ِەرگەز، لۇرۇٌتبً، غىتبپ"
ضۇٔئىٌ ثىرٌەغىەْ گۇرۇھالر ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمىغب لىٍچە 
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ِۇٔبضىۋىتي ثوٌّىغبْ، ھەتتب ثەزىذە زىَبٍٔىك ئىػالرٔي ئۆزٌىرىگە ۋەزىپە لىٍىپ 
ثېىىتىػىپ، ھەِّە ٍەردە تەرٌەپ تۇرۇپ تەغۋىك لىٍىػىپ خەٌمىّىسٔي ضىرتتىٓ 

ثۇ تەغىىالتٍىرىّىس ئۆزٌىرىٕي ۋەتۀپەرۋەر . جەٌىپ لىٍىػمب ئۇرۇٔىػىذىىەْ
دېَىػىذىىۀۇ، وەضىىٓ ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىەتٍىرىٕىڭ تەغۋىمبتٍىرىذىٓ 

ئۆٌگۈدەن لورلىػىذىىەْ؛ ثىتەرەپّىس دېَىػىذىىۀۇ، ئۆزٌىرىٕىڭ تېٕچٍىك 
ِەپىورىطىغب توغرا وەٌّىگەْ ھەرلبٔذاق ۋەتۀپەرۋەرٌىه چۈغۀچىٍىرىٕي لەتئىٌ 

ھبٌجۇوي، ئۇالرٔىڭ ئبتبٌّىع ٍىغىٍىػٍىرىغب ھەرخىً . ٍېمىٓ ٍوٌىتىػّبٍذىىەْ
ضبالھىَەتٍەردىىي خىتبٍالر ئەروىٓ لبتٕىػبالٍذىىۀۇ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب 

الٍىھىٍەرٔي ئوتتۇرىغب لوٍغۇچىالر ٍبوي تەغىىالتالر ثۇخىً -لبرغي پىالْ
ٍىغىٍىػالرغب ٍېمىٓ وەٌتۈرۈٌّەٍذىىەْ؛ ئۇالرٔىڭ ۋەتەْ ھەلمىذىىي داۋراڭ 

لىٍىػىٕي ِەلطەت لىٍىػىذىغبْ خەۋەرٌىرى ثىٍەْ ئۆزٌىرىٕىڭ ٍىغىٓ، لۇرۇٌتبً 
ٍبوي غۇٔىڭغب ئوخػىغبْ پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ ِبختبغالر ثىٍەْ توٌغبْ خەۋەرٌىرىٕي 

ژورٔبٌٍىرىذا خىتبٍالرٔىڭ ضۆزٌىػىگە، تەضٍىّچىٍەرٔىڭ -ئبضبش لىٍىػمبْ گېسىت
ِبلبٌە ثېرىػٍىرىگە، ھەتتب ووِّۇٔىطت خىتبٍالرٔىڭ ضۆزٌىػىگىّۇ ئورۇْ 

چىمىذىىۀۇ، ۋەتىٕىّىسدىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تبزىالغمب دائىر ضۆزٌەر لەتئىٌ 
ثىرىٕي -ثۇ تەغىىالتالر ھەرخىً ثبھبٔىالر ثىٍەْ ئۆزئبرا ثىر. ِۀئي لىٍىٕىذىىەْ

جبضۇش دېَىػىپ تبزىالغمب رۇخطەت لىٍىػىذىىۀۇ، خىتبً -خبئىٓ
ئىع "تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تبزىالظ ھەرىىىتىگە دائىر پبئبٌىَەت ٍبوي تەغۋىمبتالرٔي 

 . ...دەپ لبرا چبپٍىػىذىىەْ" تېررورچىالر"، ھەتتب "ٌۈوچەوٍەر-ثۇزارالر، خۇٌىگەر
ئبپتؤوِىَە "ِۇھبجىردىىي تەغىىالتٍىرىّىسٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي 

، خەٌمئبراٌىك لبٔۇٔالر، خىتبً دېّووراتىه ھەرىىەتٍىرىٕىڭ "لبٔۇٍٔىرى
پىرىٕطىپٍىرىغب تبٍىٕىپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ٍبٌۋۇرۇظ، خەٌمئبراغب ٍىغالپ 

" ئەروىٍٕىىىە ئېرىػتۈرۈظ"لبخػبظ لبتبرٌىمالر ئبرلىٍىك خەٌمىّىسٔي 
غب لبراپ " ضۆھجەت، لبرارٌىرى"تبِبضىذىىي وىػىٍىرىّىس ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ ثەزى 

ئۇالرٔي خۇددى دۇَٔب دۆٌەتٍىرىٕىڭ ثبغٍىمٍىرى ثىٍەْ ثىرگە تۇرۇپ، ثىرگە 
. ئوٌتۇرىذىغبْ ضبالھىَەتٍىه چوڭٍىرى ثبر وىػىٍەرِىىىٓ دېگىطي وېٍىذۇ
ضۆھجەت، ئەھۋاي تؤۇغتۇرۇغٍىرى ثىٍەْ خەٌمئبرأىڭ ٍبردىّىٕي لوزغبظ 

ئۈچۈْ دېپٍوِبتىَە ئەِەٌذارٌىرى، ِىٕىطتىرالر، دۆٌەت ثبغٍىمٍىرى ثىٍەْ 
ئۇٔذاق ثوٌّىطب، . وۆرۈغەٌەٍذىغبْ ضبالھىَەتٍىه ئبدەٍِىرى ثوٌىػي وېرەن
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ۋاضتىطي " دوضتٍىرىٕىڭ دوضتىٕىڭ دوضتي"ئۇالرٔىڭ تبزىٍىك ئىػچىٍىرىٕىڭ 
ئۇالر ۋەتىٕىّىسدىىي لبْ . ثىٍەْ خەٌمىّىسٔىڭ تەٌىپىٕي ئۇختۇرۇپ ثوٌّبٍذۇ

تۆوۈپ جەڭ لىٍغبْ غېھىتٍىرىّىسٔىڭ لېٕىٕي داۋراڭ لىٍىػىپ ثەزى ضورۇٔالرغب 
وىرەٌىگىٕىذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ، ئۇالرٔىڭ ھېچمبٍطىطي لبْ تۆوۈٌىذىغبْ 

غۇٔىڭغب لبرىّبً، ئۇالر . ھەرىىەتٍەرٔي ھىّبٍە لىٍىذىغبْ خىَبٌذا ثوٌۇپ ثبلّىغبْ
ٍۀە ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي لبالق، ھېچٕېّىٕي ثىٍّەٍذىغبْ ئبلّبق لبتبرىذا 

غۇٔىڭ ئۈچۈّٔۇ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئبزادٌىغىٕي ئۆز خەٌمىٕىڭ جبضبرىتىگە . وۆرۈغىذۇ
. ئەِەش، چەتئەٌٍىىٍەرٔىڭ ضبخبۋىتىگە تبٍىٕىپ لوٌغب وەٌتۈرۈغٕي لۇۋەتٍىػىذۇ

ھەتتب ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ِۇھبجىر تەغىىالتٍىرى وىػىٍەرٔي جەٌىپ 
لىٍىذىغبْ داۋراڭالر ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ، ٍىٍٍىك تۇرِۇظ خىراجىتىٕي ٍىغىۋىٍىع 

 .ئۈچۈٔال لۇرۇٌغبٔذەن لىٍىذۇ
غۇٔذاق ثوٌغبچمب، ۋەتىٕىّىسدىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ 

ثىرىٕچي ثبضمۇچىٕي لوزغبغمب ئۆزىٕي پىذا لىٍّبلچي ثوٌغبْ ھەرثىر پىذائي، 
چەتئەٌذىىي ھەرلبٔذاق ثىر ِۇھبجىرٔىڭ ٍبوي تەغىىالتٍىرىٕىڭ ئبغسىغب 

لىٍىپ " داپ"ئۇالر ضىسٔىڭ ئبلمۇزغبْ ئىططىك لبٍٔىرىڭىسٔي . لبرىّبضٍىغي وېرەن
تۇال ئورۇْ تبپمبٔذەن لىٍىػطىّۇ، ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ چەتئەٌٍىىٍەرگە -چېٍىپ ئبز

 .دەپ تىٍٍىػىپ ثېرىذۇ" تېررورچي"چىراٍٍىك وۆرۈٔۈظ ئۈچۈْ ضىسٔي 
ئوٍالپ وۆرەٍٍي، ئۆز ئۆٍىڭىسدە ئوٌتۇرغىٕىڭىسدا، ئۆٍىڭىسٔي تبرتىۋېٍىػٕي 

ئبغىبرە ئېالْ لىٍىپ وىرىپ وەٌگەْ لبرالچىالرغب لوپبٌٍىك لىٍطىڭىس لبٔذالطىغب 
-تېررورٌۇق لىٍغبْ ثوٌۇپ لبٌىذىىۀطىس؟ ھبٌجۇوي، ثۇ لبرالچىالر چىع

. تىرٔىمىغىچە لۇراٌٍىٕىپ ضىسٔي ئۆٍىڭىسدىال ئۇجۇلتۇرىۋېتىػىە تىرىػّبلتب
-چىۋىٓ دورىطي، ضەرەڭگە-توخّبلالر، چبغمبْ-ضىسٔىڭ لوٌىڭىسدا ئبددى پىچبق

ثۇٔذاق ثىر غبرائىتتب، خىتبً . ىڭىس ٍوق" لۇراي"ثېٕسىٕذىٓ ثبغمب ھېچجىر 
-تبجبۋۇزچىٍىرى ئبددىٌ ھەرثىٌ لۇراٌٍىرىذىٓ تبرتىپ، ئۆٍرۇپىالْ، تبٔىب

زەِجىرەوٍەرگىچە، ھەتتب ئبتوَ لۇراٌٍىرىغىچە لۇراٌٍىٕىپ ضىسٔي ئۇجۇلتۇرۇغمب 
توخّبلالر ثىٍەْ ھۇجۇَ -وېٍىۋاتمبْ دۈغّەْ تۇرۇغٍۇق، ئۇالرغب لبرغي پىچبق

غب لبرغي " ئىٕطبٔىَەت ئەخاللي"لىٍىػمب تىرىػطىڭىس، ضىس ٍۀە تېررورٌۇق ثىٍەْ 
ثۇٔذاق دېگۈچىٍەرٔي ٍبوي ثۇٔذاق ثبھبالرغب ضۈوۈت . چىممبْ ثوٌۇپ لبٌىطىس

 لىٍغۇچىالرٔي غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىك دەپ وىّّۇ ئېتىراپ لىالالٍذۇ؟
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ثىس ثۇ ٍەردە ٍۀە غۇٔي ئبالھىذە تەوىتٍەپ ئۆتىّىسوي، غەرلىٌ تۈروىطتبْ 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىذا ثىس ثبرٌىك دېپٍوِبتىه 

غۇ ضەۋەپتىٓ ثىس ثۈگۈْ ھەرلبٔذاق ثىر . ھولۇلالردىٓ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇٌغبّٔىس
ثىس ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئىىىىٕچي . خەٌمئبرا تەغۋىمبتالردىٓ لىٍچىّۇ ٔەپ ئبالٌّبٍّىس

ثبضمۇچىٕىڭ ئوتتۇرىٍىرىغب ثبرغبٔذىال ئېھتىّبي ثەزى دېپٍۇِبتىَىٍىه 
دۇَٔب . ضەھٕىٍەرٔىڭ ثىرەر ثۇٌۇڭىذا ئوٌتۇرۇظ الٍبلىتىگە ئېرىػەٌىػىّىس ِۇِىىٓ

ثىس . جبِبئىتىّۇ ئۀە غۇ دەۋردىال ثىسٔي وۆزگە ئېٍىػىە ِەججۇر ثوٌىػي ئېھتىّبي
تبرىختب ئەٌٍىه ِىڭ وىػىٍىه ِىٍٍىٌ لۇراٌٍىك لوغۇٔىّىسغب ئىگە ثوٌّىغبْ 
ثوٌطبق، خىتبً ھۆوۈِىتي ۋەتىٕىّىسگە جبڭ جىژجوڭٕي ئىۋەرتەرِىذى؟ غۇ 

ثىر ئبِىً توٌۇق -ۋالىتتىىي ضبالھىتىّىسٔي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىۋاتمبْ ثىردىٓ
لۇراٌالٔغبْ ئەٌٍىه ِىڭ وىػىٍىه ِىٍٍىٌ لوغۇٔىّىس ۋە ٍىّىرىٍىػىٕي تەضەۋۋۇر 

ثۈگۈْ لوٌىذا تۆِۈرٔىڭ ! لىٍىػمب ثوٌّىغىذەن ئبزاد راٍؤىّىسٔىڭ ثوٌىػىذۇر
ضۇٔىمىّۇ لبٌّىغبْ خەٌمىّىسٔىڭ دېپٍوِبتىَىٍىه ضورۇٔالردا لىٍچىٍىىّۇ 

غۇڭب ثۇٔذاق لۇرۇق تەرغىجبتالرٔىڭ ئبرلىطىغب وىرىپ گۆي . ٔېطىۋىطي ٍوق
ثوٌّبً، ئبۋاي دۈغّۀٕي لورلۇتبٌىغىذەن وۈچىە ئىگە ثوٌۇغٕىڭ چبرىطي ھەلمىذە 

ثبظ لبتۇرىػىّىس ۋە ثۇ جەھەتتە ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە لوٌىذىٓ وېٍىػىچە ِەخپي 
 .ٍبردەَ لىٍىػىّىس وېرەن

ثىسٔىڭ ِۇھبجىردىىي تەغىىالتٍىرىّىسٔىڭ ھەرىىەت ِۇدداضي _ ِبٔب ثۇ 
ئەگەر ِۇھبجىردىىي ۋەتۀذاغٍىرىّىس ھەلىمەتەْ ِىٍٍىٌ . ثوٌىػي وېرەن

ِۇضتەلىٍٍىغىّىس ئۈچۈْ ثىرەر تۆھپە لوغۇظ ٔىَىتىگە وەٌگىذەن ثوٌطب، ھە دىطە 
دۈغّەْ ثىٍەْ ضۆزٌىػىػىىال ھەۋەش لىٍّبً، ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىىي ٍوغۇرۇْ 

ھەرىىەتٍەر ئۈچۈْ ِۇۋاپىك وېٍىذىغبْ ئبددى ۋە ئۆٔۈٍِۈن ھەرىىەت ئۇضۇٌٍىرى، 
ھەرىىەت تبوتىىىٍىرى، ھەرىىەت چبلىرىمٍىرى، تەغىىٍٍىٕىع ۋە تەرثىَىٍىٕىع 

ثىٍىٍّىرىٕي، ئەرزاْ، ئبددى، وۈچٍۈن ۋە ئەڭ ثىخەتەر ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع 
چېرتَوژٌىرى -ئىػٍىتىع ئۇضۇٌٍىرى، رىتطىپ-لۇراٌٍىرىٕىڭ ٍبضىٍىع

. لبتبرٌىمالرٔي تەٍَبرالپ ۋەتۀگە ٍوغۇرۇْ ٍوٌالر ثىٍەْ وىرگۈزۈپ تۇرضۇْ
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىذا خەٌمىّىس ِۇھبجىر 

 !تەغىىالتٍىرىّىسدىٓ ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثىر ٔەرضە تەٌەپ لىٍّبٍذۇ
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ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىذا دۈغّەْ 

وۈچٍىرى پەۋلۇٌئبددە ئۈضتۈْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ خورىگي ئۆضۈپ 
وەتىەْ، خەٌمىّىسٔىڭ جەڭگىۋارٌىك ئىرادىطي تېخي توٌۇق لوزغبٌّىغبْ، 

ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرى ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچي پىذائىالر 
ضبٔي ئىٕتبٍىٓ ئبز، ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەت تەجرىجىٍىرىّۇ ثەوال 

ٍىتەرضىس لبتبرىذىىي ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ، لبٔبت ٍبٍذۇرىٍىۋاتمبْ ٍوغۇرۇْ 
لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرىّىسٔىڭ ۋەھىّە ٍبرىتىع دەرىجىطىّۇ ٍېتەرٌىه 

ثوٌّبضٍىك، ھەرىىەت ضبٔي ئبز ثوٌۇظ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئەضەثىٍىگي 
ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌذا، دۈغّەْ . ھەددىذىٓ ئبغمبْ ئەھۋاٌالر وۆرۈٌىػي ِۇلەررەر

وۈچٍىرى ھەرثىٌ، لۇراٌٍىك ضبلچي، ئبِبٍٔىك لوغۇٍٔىرى، ئبدەتتىىي ضبلچىٍىرى، 
ثىڭتۋەْ ثبٔذىتٍىرى، ِىٕجىڭ ثۇالڭچىٍىرى، تبجبۋۇزچي ھۆوۈِەت وبدىر 

گۇِبغتىٍىرى، فبغىطت ووِپبرتىَە ئەزاٌىرى، ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر، 
تۇغتىٓ -ِۀپەئەتپەرەضتٍەر لبتبرىذىىي تبجبۋۇزچي وۈچٍىرىٕي تۇغّۇ

ھەرىىەتٍۀذۈرۈپ، لبراٍِىك ۋە گۇِبْ ثىٍەْ تۇتمۇْ لىٍىع ھەرىىىتي، لبرا 
تىسىٍّىىتىىىٍەرٔي تبزىالظ ھەرىىىتي، ھەتتب دىتىغب ٍبلّىغبْ، وۆزىگە ضەت 

وۆرۈٔگەْ، لىسغىٕىذىغبْ وىػىٍىرىّىسدىٓ تبرتىپ ثبرٌىك ثىگۇٔبھ خەٌمىّىسٔي 
جبزاالظ، ضورالمب تبرتىع، لىَٕبظ، ٔەزەرثۀت لىٍىع، لبِبي لىٍىع، ضۈرگۈْ 

لىٍىع لبتبرىذىىي فبغىطتىه جىٕبٍەت ئىػٍىرى ثىٍەْ وەڭ غوغۇٌٍىٕىػي 
 .تۇرغبْ گەپ

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇخىً ئبدەَ لېٍىپىذىٓ چىممبْ ۋەھػىَبٔە چبرىالر 
ثىٍەْ خەٌمىّىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرىگە ئبتٍىٕىع 

ئوچۇق ثىھۇدە -ئىرادىطىگە ۋاضتىٍىك توضبٌغۇٌۇق لىٍىػٕي پىالٔالپ، ئوچۇلتىٓ
ئۆٌۈَ جبزاٌىرىٕىّۇ وۆپەٍتىۋېتىػي ئبرلىٍىك، خەٌمىّىس ئبرىطىذا ھەلىمەتۀّۇ 

 .پبضطىپ تەضىرٌەرٔي پەٍذا لىالٌىػي ِۇِىىٓ
ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتىگە ئۆزىٕي ثېغىػٍىغبْ خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىغب تەھذىت ضبٌغۇچي ٍوغۇرۇْ پىذائىٍىرىّىس دۈغّۀٕىڭ ثۇخىً 
فبغىطتىه جبزا ھەرىىەتٍىرىذىٓ تەِتىرەپ لبٌّبً، ئۆزىٕي تېخىّۇ 
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تەِىىٍٕەغتۈرۈپ، دۈغّۀٕىڭ جىذدىٍەغىەْ ھبٌىتىٕي ۋەھىّە ھبٌىتىگە 
. ٍۈوطەٌذۈرۈظ ئۈچۈْ تېخىّۇ پبجىئەٌىه ۋەلەٌەرٔي تۇغذۇرۇغمب تىرىػىػي الزىُ

ثوٌۇپّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تېخىّۇ ئېغىر ئباللىسادىٍىىىە ضېٍىۋېتىع ئۈچۈْ 
غەرلتىٓ غەپە ثېرىپ لوٍۇپ، غەرپتىٓ تېگىع، دۈغّۀٕي ئوڭغب ٍۈگۈرتۈپ 
لوٍۇپ ضوٌذىٓ زەرثە ثېرىع، تىپىه جبٌالتالرٔىڭ، تىپىه چبپبرِۀٍەرٔىڭ، 

-ٍبرۀٍىرى، ئۇرۇغ-ئبٔىطي، دوش-چبلىطىغب، ئبتب-تىپىه خبئىٕالرٔىڭ ثبال
تۇغمبٍٔىرىغب زەرثە ثېرىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئېغىر ۋەھىّە ئىچىذە 

ثىگۇٔبھ . تەِتىرىتىۋېتىع ھەرىىٍەتٍىرىٕي جىذدى لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ الزىُ
ئۆٌتۈرۈٌگەْ ۋەتۀذاغٍىرىّىس ئۈچۈْ ثىرگە ئؤالپ لىطبش ئېٍىػمب ثبر وۈچىّىس 

 .ثىٍەْ تىرىػىػىّىس الزىُ
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ جبزا ھەرىىىتي وۈچىَىپ وېتىذىغبْ دەضٍەپىي 
دەۋرٌەردە پبضطىپ ھبٌەتتە تۇرىۋاتمبْ خەٌمىّىس ئبرىطىذا ئۀطىسٌىه وۈچىَىپ، 

ثۇخىً ٍوغۇرۇْ لىطبش ئېٍىع ھەرىىەتٍىرىّىسٔي لبرىالٍذىغبْ تەغۋىمبتالر 
ھەتتب ثۇخىً پبضطىپ تەغۋىمبتالرغب ئۆتىۀذىىي . ئۇٌغۇٍۇپ وېتىػىّۇ ِۇِىىٓ

ھەرىىەتٍىرىّىسدە وۆرۈٌگىٕىذەن داڭٍىك ئىٍّي، دىٕىٌ، ئەتىۋارٌىك زاتٍىرىّىسٔي 
. ئبٌذىغب ضېٍىۋېٍىپ ثىسٔي ھەرىىىتىّىسدىٓ ٍبٔذۇرۇغمب تىرىػىػىّۇ تۇرغبٔال گەپ

-چبلىٍىرى، ھەدە-ئبٔىٍىرى، ثبال-ھەتتب لبرا تىسىٍّىىىە چۈغۈپ لبٌغبٔالرٔىڭ ئبتب
ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضەتىۈچي . ضىڭىٍٍىرىٕىّۇ ضۆرەپ چىمىػي ِۇِىىٓ

پىذائىٍىرىّىس ثۇخىً پبجىئەٌەرٔىڭ وۆرۈٌۈغىگە ئىّىبْ ثبر ٍوي ثەرِەضٍىگي، 
. ئىالجىطىس لبٌغىٕىذا ثۇٔذاق ئىٕىبضالرغب ئىّىبْ ثبر پىطۀت لىٍّبضٍىغي وېرەن

ثىس غۇٔي ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالظ ٍوغۇرۇْ 
ھەرىىىتىگە ٍېڭىذىٓ ئبتالٔغىٕىّىسدا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ٔېّە لىالرىٕي 

ثىٍەٌّەً، ئۆزٌىرىٕىڭ ۋەھىّىطىٕي، ئۀطىسچىٍىگىٕي، تبجبۋۇزچي ئبھبٌىطي 
ئبرىطىذىىي پبراوۀذىچىٍىگىٕي ٍېپىع ئۈچۈْ ھەرخىً لبراِالرچە غبٌجىرٌىمالرغب 

ئەضٍىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ غبٌجىرالغمبْ . ِۇراجەت لىٍىػي تەثىئي ھبي
پەٍتي ئۇالرٔىڭ ئېغىر پبراوۀذە ثوٌىۋاتمبْ، ئىچىي ضبراضىّىگە چۈغىۋاتمبْ 

ۋالىتٍىرى ثوٌۇپ، ثۇخىً ۋەزىَەتتە لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرى پىالٔطىس لبراٍِىمتىٓ 
ثۇخىً ھبٌەتتە تۇرغبْ دۈغّۀٕي ئىسچىً پبراوۀذە لىٍىػمب . ثبغمب ٔەرضە ئەِەش

وبپبٌەتٍىه لىٍىذىغبٔال ثوٌطبق، خىتبً تبجبۋۇزچىٍرىذىىي ثۇخىً ئەضەثىٍىه 
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لورلۇغمب ئبٌّىػىپ، دۆٌىتىگە لبراپ لبچىذىغبٔالرٔي وۆپەٍتىپ ٍبوي ثىخەتەر دەپ 
ئۀطىسٌىه ئىچىگە چۈغۈپ . لبرىغبْ جبٍالرغب ٍىغىٍىۋېٍىػىٕي ئىٍگىرى ضۈرىذۇ

لېٍىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثىر ٍەرگە ٍىغىٍىۋېٍىػي لبٔچىىي وۆپىَىپ 
_ ِبٔب ثۇ . ثبرىذىىەْ، دۈغّۀٕىڭ پبراوۀذىچىٍىگىّۇ غۇٔچە وۈچىَىپ وېتىذۇ

ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع غەوٍىٕي ئبٌغبْ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ 
. ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئوڭۇغٍۇق وىتىۋاتمبٍٔىغىٕىڭ ثىػبرىتي

ھەرلبٔذاق ثىر ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع ھەرىىىتي ِۇتٍەق تۈردە دۈغّۀٕي 
خۇددى غۇٔىڭذەن، ٔەدىٓ ۋە وىّذىٓ زەرثە . پبراوۀذىچىٍىىىە ئېٍىپ ثبرىذۇ

ٍىگۀٍىگىٕي ثىٍەٌّىگەْ دۈغّۀّۇ ھوٌۇلۇظ ئىچىذە وىّگە زەرثە ثېرىػٕي 
ثىٍەٌّەً لبراِالرچە زوراۋأٍىك ھەرىىەتٍەر ئبرلىٍىك پۈتىۈي خەٌمىّىس ئبرىطىذا 

خۇددى ئۆزٌىرىٕىڭ ثېػىغب وەٌگىٕىذەن، ھەتتب ئۇٔىڭذىّٕۇ ئېغىر پبراوۀذىچىٍىه 
ضېٍىع ئبرلىٍىك، پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەتٍىرىٕي لورلۇتۇٌغبْ 

ٍۀي . خەٌمىّىس ۋاضتىطي ئبرلىٍىك ثېطىُ ٍبرىتىپ ئۇجۇلتۇرۇغمب تىرىػىذۇ
. پبراوۀذىچىٍىىٕي تېخىّۇ وۈچٍۈن پبراوۀذىچىٍىه ثىٍەْ ٍەڭّەوچي ثوٌىػىذۇ

ثۇ ِبھىَەتتە دۈغّۀٕىڭ ئەضەثىٍەغىۀٍىگي ۋە ئەلٍىذىٓ ئبزغبٍٔىغي ثوٌۇپ، 
ئۆزٌىرىٕىڭ تىسگىٕي ئبضتىذا تۇرىۋاتمبْ ثىر جەِىَەتٕي لبالٍّبلبْ لىٍىّەْ 

دېَىع ثىٍەْ، ِبھىَەتتە ئۆزٌىرىگە ھەضطىٍەپ پبراوۀذىچىٍىه پەٍذا 
ئەگەر پىذائىٍىرىّىسِۇ دۈغّۀٕىڭ ثۇخىً . لىٍىۋىتىع ثىٍەْ خۇالضىٍىٕىذۇ

پطىخوٌوگىَىٍىه ئبجىسٌىمىغب ئبضبضەْ، دۈغّۀگە تېخىّۇ وۈچەٍتىپ ئېغىر 
ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ثىٍەْ جبۋاپ ثېرىپ تۇرغىٕىذا، ٍۀي دۈغّۀٕىڭ 

ئەضەثىٍىگي لورلۇغمب ئبٌّبغمىچە پبراوۀذە لىٍىػٕي تېخىّۇ وۈچەٍتىپ 
داۋاِالغتۇرۇپ ثېرىػىە تىرىػمىٕىذا، ِۇتٍەق تۈردە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 

چۈٔىي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . ئەضەثىٍىگىٕي لورلۇغمب ئبٍالٔذۇرغىٍي ثوٌىذۇ
تبالڭ لىٍىػمب وۆٔۈپ لبٌغبْ -ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ تېٕچ ۋە ثەخۈدۈن ثۇالڭ

وەٌگىٕذىٍىرىّۇ، پبراوۀذىچىٍىىتىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ ئۆز ھۆوۈِىتىگە ثېطىُ 
پىذائىٍىرىّىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع . لىٍىػٕي پەٍذا لىالالٍذۇ

ھەرىىەتٍىرى ئۀە غۇ ِۀتىمە ثوٍىچە وؤىىرىتٕي ئەھۋاٌالرغب لبراپ ۋەھىّە 
ضېٍىع پبئبٌىَەتٍىرىٕىڭ ضبٔىٕي ۋە لورلۇٔۇچٍۇق دەرىجىطىٕي دوٌمۇٔطىّبْ 

ثۇٔىڭ . ٍۈوطەٌتىع ٍبوي پەضەٍتىع غەوىٍٍىرىذە ئىسچىً داۋاَ لىٍذۇرۇغي الزىُ
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ئۈچۈْ ئەڭ لورلۇٔۇچٍۇق پبجىئەٌەرٔي پەٍذا لىٍىع، ئەڭ ۋەھىّىٍىه پبرتالغالر، 
ئەڭ ۋەھىّىٍىه ئوت وېتىػٍەر، ھەتتب زۆرۈر تېپىٍغبٔذا ئەڭ پبجىئەٌىه 

ِۀسىرىٍەرٔي پەٍذا لىالالٍذىغبْ ثىرٌىىتە پبرتالپ ئۆٌتۈرۈظ ۋەلەٌىرىٕي توٌۇق 
 . ئىػمب ضېٍىع الزىُ ثوٌىذۇ

غۇٔىڭغب دىممەت لىٍىع وېرەوىي، ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت جەرٍبٔىذا 
دۈغّەْ ثېطىّىذىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ ئبچٍىك ئېالْ لىٍىع، جىُ ئوٌتۇرۇۋېٍىع 

ٔبِبٍىػي لىٍىع ٍبوي ثبغمب تېٕچ ٔبِبٍىع، ئۆزىٕي وۆٍذۈرىۋېٍىع 
غەوىٍٍىرىذىىي ئۆزىٕي تؤۇتۇپ ثېرىذىغبْ ئبخّبلبٔە پبضطىپ لبرغىٍىك 

وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرىذىٓ لەتئىٌ ضبلٍىٕىع ۋە ثۇٔذاق ھەرىىەت پىالٍٔىرىٕي 
 .لەتئىٌ چەوٍىػىّىس غەرت

ثىس ثۇ ٍەردە غۇٔي ٍۀە لبٍتب تەوىتٍەپ وۆرضىتىّىسوي، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ٔەق ِەٍذا وۆپٍەپ 

ثىسٔىڭ پەٍذا لىٍىذىغبْ . ٍولۇتۇغٕي ئۆزىّىسگە ِەخطەت لىٍىۋاٌّبضٍىغىّىس الزىُ
ھەرثىر ۋەھىّىّىس دۈغّەْ ئبھبٌىطي ئبرىطىذا چېىىذىٓ ئبغمبْ ئېغىر 

لورلۇٔۇغٕي پەٍذا لىٍىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثىسگىال ِۀطۈپ ثوٌغبْ ثۇ 
وەٍٕىگە -ۋەتۀذە تۇرۇپ لېٍىػىذىٓ زېرىىىع، ئبزىرالال پۇرضەت تبپبٌىطب ئبٌذى

ثىر -لبرىّبضتىٓ ئۆز دۆٌىتىگە لبراپ لېچىع ۋەزىَىتىٕي پەٍذا لىٍىػٕي ثىردىٓ
غۇٔذاق ئىىەْ، خىتبً . ِەخطەت لىٍىذىغبٍٔىغىّىسٔي ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىك الزىُ

تبجبۋۇزچىٍىرى لبٔچىىي ئەضەثىٍەغىۀطىرى، غۇٔچە ئېغىر ۋەھىّە پەٍذا لىٍىػمب 
ئەگەر دۈغّەْ ئەضەثىٍەغّىگەْ ئىىەْ، دېّەن . تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىع الزىُ

پەٍذا لىٍىۋاتمبْ ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرىّىسٔىڭ دېگۀذەن 
ۋەھىّىٍىه، ٍېتەرٌىه زىچٍىمتب ٍبوي ٍېتەرٌىه ضبٔذا ثوٌّبٍۋاتمبٍٔىغىٕي 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ھەرۋالىت ئەڭ پبجىئەٌىه ۋەھىّىٍەر پەٍذا لىٍىع . وۆرضىتىذۇ
ھەرىىەت ئۇضۇٌٍىرىٕي ئىسدىٕىػىّىس، ضىٕبق لىٍىػىّىس ۋە وېڭەٍتىػىّىسگە توغرا 

پەٍذا لىٍغبْ ۋەھىّىّىس دۈغّۀگە لبٔچىىي ئېغىر لورلۇتۇظ ضبالٌىطب . وېٍىذۇ
خۇددى غۇٔىڭذەن لبٔچىىي ئېغىر پبجىئەٌىه . غۇٔچە ئۇتۇق لبزأغبْ ثوٌىّىس

وۆرۈٔۈغٍەرٔي ٍبرىتبٌىطبق، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب غۇٔچە ئېغىر ۋەھىّە 
ثۇ دېگۀٍىه، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسدە ثەخۇدۇن . ضبالٌىغبْ ثوٌىّىس

تۇراٌىػي، ۋەتىٕىّىس چېگراضىذىٓ دادىٍٍىك ثىٍەْ ثېطىپ وىرەٌىػىگە غۇٔچە 
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 .وۈچٍۈن توضبٌغۇ پەٍذا لىٍىٕغبْ ثوٌىذۇ
ثۈگۈٔىي خەٌمىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە ٍۈز 

ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ ضېٍىۋاتمبْ لىرغىٕچىٍىك ۋە زۇٌۇٍِىرىذىٓ ئەلەٌٍىٌ لىطبش 
ثۇخىً ئەلەٌٍىٌ . ئېٍىع تۇٍغىطىٕىّۇ ئۇٔۇتمبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈٌگۀٍىگي ئېٕىك
_ ثىر چبرىطي -لىطبضىبرٌىك روھىٕي لبٍتب ئەضٍىگە وەٌتۈرۈغٕىڭ ثىردىٓ

خىتبً . خەٌمىّىسگە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەھػي لىَبپىتىٕي ئبغىىبرٌىتىع
لۇٔبق توغراٍذىغبْ جبدىالردىٓ -تبجبۋۇزچىٍىرى خەٌمىّىسگە لبرىتب ضبِبْ

پبٍذىٍىٕىپ چېپىپ توغراغتىٓ لىٍچە تەپ تبرتّىغبْ، داڭٍىك ئەرثبپٍىرىّىسٔي 
پبرچە لىٍىپ توغراغتىٓ لىٍچە چېىىّٕىگەْ، ثبغٍىرىٕي وېطىۋېٍىپ -پبرچىّۇ

ئبٍالرچە ضبزاٍي لىٍىػتىٓ لىٍچە تەپ تبرتّىغبْ، خەٌمىّىسٔي تۈروۈٍِەپ لىرىپ 
ثبغرىٍىرىٕي دەرەخٍەرگە ئېطىۋېتىػتىٓ تەپ تبرتّىغبْ، -تبغالپال لبٌّبً ئۈچەً

داھىٍَىرىّىسٔي ئەڭ زاِبٔىۋى تېررورٌۇق ئۇضۇٌالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ 
ثۇ تبجبۋۇزچىالرٔىڭ . ئۆٌتۈرۈغٍەردىٓ وېَىٓ لبٌّىغبْ تبجبۋۇزچىالردۇر

ئۇالرٔىڭ ! ئەۋالدٌىرى دەي ثۈگۈٔىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ دەي ئۆزىذۇر
ٍېمىٕمي ٍېرىُ ئەضىر ِبثەٍٕىذە خەٌمىّىسگە ٍۈرگۈزگەْ ئبغىبرە ٍبوي ٍوغۇرۇْ 

-لىطتبلالرغب ئېٍىػٍىرى، ضۈرگۈْ لىٍىػٍىرى، ثۇالڭ-جبزاٌىرى، ۋەھػي لېَىٓ
تبالڭ لىٍىػٍىرى، ِۇضبدىرە لىٍىػٍىرى، ھبلبرەت لىٍىػٍىرى، ثبرٌىك ئىگىٍىه، 

... ثبرٌىك ِەِورىَەت، ثبرٌىك ھەرثىٍىىٍەردىٓ خەٌمىّىسٔي چەوٍەپ وېٍىػي،
ثۇالرٔي خەٌمىّىسگە ھەرۋالىت ئەضٍىتىپ تۇرىػىّىس، خەٌمىّىسِۇ لىٍچىٍىه 

پۇرضەت تبپبٌىغبْ ھبِبْ، ئۇچۇرىغبٔال ثىر خىتبً تبجبۋۇزچىطىغب ئەٍٕي جبزاالرٔي 
ثېرىػىە ھەلمي ثبرٌىغىٕي ثىٍذۈرۈپ تۇرىػىّىس، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ھەرثىر 

ئۆٌتۈرۈٌگەْ ئەزاضىٕىڭ لىطبضي ئۈچۈْ ثوٍي ثىٍەْ تەڭ ئبٌتۇْ ثەرضىّۇ 
ٍەتّەٍذىغبٍٔىغىٕي، ھەرثىر ئۆٌتۈرۈٌگەْ لېرىٕذىػىّىسٔىڭ جېٕي ئؤالرچە خىتبً 
تبجبۋۇزچىطىٕىڭ جېٕىذىّٕۇ لىّّەتٍىه ئىىۀٍىىىٕي دائىُ ئۇختۇرۇپ تۇرىػىّىس 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ھەرلبٔذاق ثبھبٔە وۆرضىتىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، . غەرت
خەٌمىّىسٔىڭ خبٌىغبْ ثىر ئەزاضىغب لبٔچىىي ئبغىبرە ۋەھػىٍىه لىٍىذىىەْ، 

خەٌمىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەھػي ِبھىَىتىٕي غۇٔچە ئوچۇق وۆرۈپ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثۇخىً . ئبالالٍذۇ ۋە غەزىۋىّۇ غۇٔچە ئبرتىپ ثبرىذۇ

ۋەھػي جبزاٌىرى ِەٍٍي ثىۋاضتە ئۆزٌىرى تەرىپىذىٓ ئىجرا لىٍىٕطۇْ، ٍبوي ِىٍٍىٌ 
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ِۇٔبپىمالر ۋاضتىطىذا ئىجرا لىٍىٕطۇْ، ِۇتٍەق تۈردە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىّىسٔىڭ ئۇپۇغىٕي وۆرىۋاتمبْ . ۋەھػىٍىگىذۇر

ثۇ . خەٌمٕىڭ غەزىۋى ِۇلەررەر تۈردە وۈرەظ دوٌمۇٔىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ
ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا ٍوغۇرۇْ پىذائىالر لوغۇٔىٕىڭ ھەرثىر ئەزاضىٕىڭ پەٍذا 

لىٍىذىغبْ ھەرىىەتٍىرى ۋاضتىٍىك ھبٌذا خەٌمٕي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت دوٌمۇٔىغب ئبتٍىٕىػمب 

غۇ ضەۋەپتىٓ ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك . رىغجەتٍۀذۈرۈظ روٌىٕىّۇ ئوٍٕىغبْ ثوٌىذۇ
وۆرضىتىع ھەرىىىتىّىسٔىڭ پىذائىٍىرى ھەرخىً لىطبش ئېٍىع ھەرىىەتٍىرىٕي 

ئبۋأگبرتٍىك ثىٍەْ ثبغالپ ثېرىػي، ئەگەر ِەٌۇَ ٍەردىىي خەٌمىّىس جۈرئەت 
لىٍىپ وېتەٌّىگىٕىذە، ئۇالر ئۈچۈْ لىطبش ئېٍىػىپ ثېرىع ئبرلىٍىك 

 !خەٌمىّىسٔي جبضبرەتٍۀذۈرۈغىّىس الزىُ
 

  ٍىييىٌ ٍۇّبپىقالرغب قبرضي جبزا ھەرىنەتيىرىَىس2.14§
ثىس ئبٌذىٕمي لىطىّالردا ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىك دېگۀٕىڭ وىٍّەرگە لبرىتىٍىػي 

ثۈگۈٔىي ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر گەرچە ۋەتىٕىّىسٔي . وېرەوٍىىىٕي وۆرۈپ ئۆتىۀىذۇق
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثىۋاضتە ضېتىۋەتىەْ ثىرىٕچي ئەۋالد ۋەتەْ ضبتمۇچٍىرى 

ثوٌّىطىّۇ، ۋەتىٕىّىسٔي خىتبٍالغتۇرۇغتب تۈرتىىٍىه روي ئوٍٕبۋاتمبْ، ھەِذە 
ثىرىٕچي ئەۋالد ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك ٍېتىػتۈرىػي 

ثۇ تۇغّب ۋەتەْ . ٔەتىجىطىذە ئوتتۇرىغب چىممبْ تۇغّب ۋەتەْ خبئىٍٕىرىذۇر
خبئىٍٕىرى ۋەتىٕىّىسدە زوِىگەرٌىه ۋە ثبضمۇٔچىٍىك لىٍىۋاتمبْ خىتبً 

تبجبۋۇزچىالر ھبوىّىَىتىٕىڭ ثبرٌىك لبتالٍِىرىغب تبرلىٍىپ خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثبضمۇٔچىٍىك ھەرىىەتٍىرىگە ٍبردەِچي ثوٌىۋاتمبْ ٍبوي 

ئۇڭبٍٍىك ٍبرىتىپ ثېرىۋاتمبْ تۇغۇٔذا خبئىٕالر ثوٌۇپ، ئۇالر دەضٍىۋىذە ثىرىٕچي 
ئەۋالد ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ لوٌتۇلىغب وىرىۋېٍىپ ۋەتەْ ضبتمۇچٍۇق جىٕبٍەتٍىرى 

ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ وەٌگەْ ثوٌطب، ئۀذىٍىىتە تبرىخىٌ خبئىٍٕىك ۋەزىپىطىٕي 
تۈگەتىەْ ثىرىٕچي ٍبوي ئىىىىٕچي ئەۋالد ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ ئورٔىغب دەضطەپ 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثىۋاضتە غبٌچىٍىك لىٍىذىغبْ تۇغّب ۋەتەْ خبئىٍٕىرىغب 
ثۇ ۋەتەْ خبئىٍٕىرى ئىرادىطىس، . ئبٍٍىٕىپ وەتىەْ ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالردۇر
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ِۀپەئەتپەرەضت، ٔبداْ، ئبلّبق، غبٍىطىس، ئبثروٍپەرەضت، چىرىه ۋە پەضىەظ 
ِۇٔبپىمالرٔي تبٌالپ چىمىپ ئەتىراپىغب توپٍىۋېٍىپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب تېخىّۇ 

ضبدالەتّۀٍىه ثىٍەْ غبٌچىٍىك لىٍىع رىمبثىتىٕي پەٍذا لىٍىۋاتمبْ خبئىٕالر 
 .گۇروھىٕي لۇرۇپ پبئبٌىَەت لىٍىػّبلتب

ثۇخىً ئىىىىٍەِچي ٍبوي ئۈچٍەِچي ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ خېٍي وۆپ 
ٍبرۀٍىرى، ٍۇرتذاغٍىرى، ئۇرۇغذاظ ۋە -تۇغمبٔالر، دوضت-لىطّي ثىۋاضتە ئۇرۇغ

ضبۋاغذاغٍىرى لبتبرٌىمالردىٓ تەغىىً تبپىذىغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ھەرخىً خبئىٕالر 
گۇروھىذىىي ِۇٔبپىك غبٍىىٍىرى ھەرخىً لبتالِالردىىي خەٌمىّىس ئبرىطىذا 

رىمبثەتچي گۇروھ ِۇٔبپىمٍىرىٕي لبرىٍىػىپ، گوٍب ئۆزٌىرى خەٌمي ئۈچۈْ ئەڭ 
ٍبخػي خىسِەت لىٍىۋاتمبْ وىػىٍەر چۈِپەردىطىگە ئورۇٔىۋېٍىپ خەٌمىّىسٔي 

ئەتىراپىغب رىمبثەت گۇروھي توپالظ ئىمتىذارى ثوٌّىغبْ . لبٍّۇلتۇرۇپ وەٌّەوتە
ٔبداْ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ثىرلىطّي ثىۋاضتە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ضبدالىتىٕي 

وۆرضىتىع ٍوٌي ثىٍەْ ِەرتىۋىگە ئېرىػىذىغبْ ثىۋاضتە ئبغىبرە ِۇٔبپىمٍىك ٍوٌىذا 
 .ِېڭىػّبلتب

غۇڭب ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالرغب ثبھب ثېرىػتە پبالٔچي ٍبخػىراق، پووۇٔچي 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي . ٔبچبرىراق دەٍذىغبْ ِەضىٍە ِەۋجۇت ئەِەش

ۋەتۀپەرۋەرٌىه پبئبٌىَىتىٕي پەٍذا لىٍىپ ثبلّىغبْ ھەر ثىر لورچبق ئەِەٌذار ٍبوي 
. ئۇالرٔىڭ غبٌچىٍىرى، ثۈگۈٔىي وۈٔذىىي تىپىه ۋەتەْ ضبتمۇچالر ھېطبپٍىٕىذۇ

ثۇخىً . ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىك ئىىەْ، ئۇ خبئىٓ چولۇَ جبزاضىٕي چېىىػي غەرت
ِەٍٍي ئبغىبرە ثوٌطۇْ _ ِۇٔبپىمالرٔىڭ ئۆزىٕي ئبلالغتب لبٌغبْ ثىردىٓ ثىر ٍوٌي 

ٍبوي ٍوغۇرۇْ ثوٌطۇْ، ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئبزاٍتىذىغبْ، 
ئۇالرٔي لوغالپ چىمىرىذىغبْ ئەِەٌىٌ ھەرىىەتٍەرٔي پەٍذا لىٍىػال ثوٌىذىىي، 

ٍۀي، ھەرلبٔذاق ثىر ِىٍٍىٌ . ئۆزٌىرىٕي ئبلالظ ئۈچۈْ ثبغمب ٍوٌي لبٌّىذى
ِۇٔبپىك خەٌمىٕىڭ جبزاضىذىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 

تۈوۈش -وۆپىَىػىٕي توضبظ، دۈغّۀٕي لبچۇرۇپ ئبزاٍتىع ۋە دۈغّۀٕي تەي
ئۇٔذاق . تبزىالغمب ثىۋاضتە لبتٕبغمبْ ثوٌىػي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىٕىذۇ

ثوٌّبٍذىىەْ، ثۇ خبئىٕالرٔي پبالٔچىٕىڭ ثبٌىطي ٍبوي ٔەۋرىطي ئىذى، ۋەٍب 
وۈٍئوغٍي ئىذى دېگۀذەن ثبھبٔىالرٔي وۆرضىتىپ لوغذاپ لېٍىػمب -وېٍىٓ

ئورۇٔغۇچىالرٔي ۋەتەْ خبئىٍٕىرى ثىٍەْ ثىرلبتبردا تېگىػٍىه جبزاضىٕي 
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خۇددى غۇٔىڭذەن ثۇ خبئىٕٕىڭ ئەۋالدىغب ٍبوي ٍېمىٍٕىرىغب . ثېرىػىّىس وېرەن
زەرثە ثېرىع ئبرلىٍىك ثۇ خبئىٕغب ۋاضتىٍىك زەرثە ثېرىػىە ِەججۇر لبٌغىٕىّىسدىّۇ، 

ضىڭىٍٍىرىٕي، -ئۇوىٍىرىٕي ۋە ھەدە-ئبٔىطىٕي، ئبوب-ثۇ خبئىٕٕىڭ ئبتب
وۈٍئوغۇٌٍىرىٕي، ئەڭ ٍېمىٓ -وېٍىٓ-ئبئىٍىطىذىىىٍەرٔي، ٔەۋرە

ضەۋەپٍەرٔي وۆرضىتىپ -ٍولۇرلىغب ئوخػبٍذىغبْ ثبھبٔە... ھەِىبرالغمۇچىٍىرىٕي، 
ٍولۇرلىذەن خبئىٓ ٍېمىٍٕىرى ثۇ خبئىٕٕىڭ . لوغذاپ لېٍىػمب لەتئىٌ ثوٌّبٍذۇ

ئبدەتتىىي خبئىٍٕىك پبئبٌىَەتٍىرى ئۈچۈْ وۆڭۈي ئبراِجەخىػٍىگي ٍبوي 
ِەضٍىھەتچىطي ثوٌۇپ ۋەزىپە ئۆتەپ وەٌگەْ ثوٌۇپ، ثۇ خبئىٕٕىڭ -ٍبردەِچي

ھەرلبٔذاق ثىر ٍېمىٕىغب ثېرىٍىذىغبْ ئېچىٕىػٍىك زەرثە، ثۇ خبئىٕٕىڭ پبراوۀذە 
پبراوۀذە ھبٌەتىە چۈغۈپ لبٌغبْ ثىر خبئىٕٕىڭ . ثوٌۇغىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ

ِۇٔبپىمٍىك ھەرىىەتٍىرىّۇ ِەٌۇَ ۋالىتتىٓ وېَىٓ توضبٌغۇغب ئۇچىراپ، 
غۇڭب، . خبئىٍٕىمتىٓ لبٍتىع ٍبوي چەوٍىٕىػىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىراٌىػي ِۇِىىٓ

ھەرلبٔذاق ثىر تىپىه خبئىٓ ئەتىراپي لەتئىٌ ئىىىىٍۀّەضتىٓ تبزىٍىٕىع ٍبوي 
 .جبزاٌىٕىع ئوثېىتىۋى لىٍىپ تبٌٍىٕىػمب ٔبِساتتۇر

 :ئۀذى ثىس ثۇ ِۇٔبپىمالرغب ثېرىٍىذىغبْ جبزاالرٔي وۆرۈپ ثبلبٍٍي
ثۈگۈْ ۋەتىٕىّىسدە ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالرغب جبزا ٍۈرىػي لىٍىع ھەرىىىتي 

غۇ ضەۋەپتىٓ . ھبزىرغىچە ثىر ئبدەت ٍبوي دوٌمۇْ ھبٌىغب وەٌتۈرۈٌّەً وېٍىّٕەوتە
ئبغىبرە خبئىٍٕىك ھەرىىەتٍىرى ثىٍەْ -ۋەتىٕىّىسدىىي ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر ئبپ

غوغۇٌٍىٕىػتب لىٍچە تەپ تبرتّبٍذىغبْ ھبٌغب وېٍىپال لبٌّبً، ھەتتب ٔۇرغۇْ 
غۇٔذاق ئىىەْ، . ۋىجذأطىسالرٔي ھەۋەضٍۀذۈرىذىغبْ روٌٕىّۇ ئوٍٕبپ وەٌّەوتە

چۈغػەن وەِطىتىع، چەتىە -ثۇٔذاق تىپىه ۋەتەْ خبئىٍٕىرىغب لبرىتب ئۇغػبق
لېمىع، ئبثروٍطىسالغتۇرۇظ، ٍېتىُ لبٌذۇرۇظ دېگۀذەن تېٕچ پبئبٌىَەتٍەر لىٍچە 

ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمٍىك خەٌمىٕي، ِىٍٍىتىٕي، . تەضىر وۆرضىتەٌّەش ھبٌغب وەٌّەوتە
ۋەتىٕىٕي، ۋەتىٕىٕىڭ ثبٍٍىغىٕي تبجبۋۇزچىالرغب ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك غەوىٍٍەر 

خەٌمىّىسگە دۈغّۀٍىه -ثىٍەْ ضېتىع ھەرىىىتي ثوٌغىٕي ئۈچۈْ، ۋەتەْ
ۋەتۀگە دۈغّۀٍىه لىٍىع ھەرىىىتي ِەٍٍي . ھەرىىىتي ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ

. ثىۋاضتە ٍبوي ۋاضتىٍىك ثوٌطۇْ، ئوخػبغال ِىٍٍىٌ دۈغّۀٍىه ھېطبپٍىٕىذۇ
ِىٍٍىٌ دۈغّەْ ئىىەْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبٔذاق غەوىٍذە زەرثە 

ثېرىذىىۀّىس، ثۇ ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر گۇروھىغىّۇ ئوخػبظ غەوىٍذە زەرثە 
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ٍۀي، ثىر ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىممب زەرثە ثېرىػتە ئىّىبْ ثبر . ثېرىػىّىسٔي تەلەززار لىٍىذۇ
ثىۋاضتە زەرثە ثېرىع، ثىۋاضتە زەرثە ثېرىع ئىّىبٔىٕي تبپبٌّىغىٕىّىسدا، ثۇ 

ضىڭىٍٍىرىغب، ئبئىٍە ئەزاٌىرىغب، -ئبٔىطىغب، ئبوب ئۇوىٍىرىغب، ھەدە-خبئىٕٕىڭ ئبتب
وۈٍئوغۇٌٍىرىغب، ٔەۋرىٍىرىگە، ئەڭ ٍېمىٓ ٍبردەِچي ۋە پىىىرداغٍىرىغب، -وېٍىٓ

ِۈٌىىگە -ٍېمىٓ ئۆتىذىغبْ لوغٕىٍىرىغب، ٍبوي ئۇالرٔىڭ خبٌىغبْ ثىرضىٕىڭ ِبي
ئېغىر پبجىئە، ئبپەت خبراوتېرٌىك جبزاالغالرٔي لىٍچە ئىىىىٍۀّەً، لىٍچە تبٌالپ 

ئوٌتۇرِبً ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ، لبٍطي ئبضبْ ثوٌطب ئبۋاي غۇٔىڭغب زەرثە ثېرىع 
زەرثە ثېرىع لبٔچىىي ئېچىٕىػٍىك، لبٔچىىي پبجىئەٌىه، لبٔچىىي . وېرەن

لورلۇٔۇچٍۇق ثوٌطب، ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر گۇروھىغب غۇٔچە ئېغىر زەرثە ثوٌۇپ تەضىر 
لبٔچىىي ئېغىر زەرثە ثېرەٌىطەن، ثۇ ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر گۇروھىٕي غۇٔچە . لىٍىذۇ

لورلۇٔچبق، پبراوۀذە ئىچىذىىي . لورلۇتمبْ، غۇٔچە پبراوۀذە لىٍغبْ ثوٌىّىس
ِۇٔبپىمالر گۇروھي لىطمب ۋالىت ئىچىذىال خبئىٍٕىممب چەن لوٍۇغمب، ئىچىذىٓ 

 .پبرچىٍىٕىػمب، ھەتتب خبئىٍٕىمتىٓ چېىىٕىپ چىمىػمب ِەججۇر ثوٌىذۇ
ثىس ثۇٍەردە غۇٔي ئبالھىذە تەوىتٍەپ ئۆتىّىسوي، ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالر گۇروھي 

ھەرلبٔذاق ثىر گۇرۇھمب تەۋە ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، خىتبً تبجبۋۇزچىالر 
ھبوىّىَىتي ئىچىذە لبٔچىىي ٍولۇرى ِەرتىۋىگە، لبٔچىىي ِۇھىُ ۋەزىپىگە 

ئېرىػەٌىگەْ ثوٌىذىىەْ، ثۇخىٍذىىي ِۇٔبپىمالر ٍبوي ئۇالرٔىڭ ٍېمىٍٕىرى ئەڭ 
ئبۋاي، ئەڭ پبجىئەٌىه زەرثە ثېرىٍىذىغبْ خبئىٕالر ئوثىىتېۋى لىٍىپ تبٌٍىٕىػمب 

 .ئبالھىذە وۈچ چىمىرىػىّىس الزىُ
ئبخىرىذا غۇٔىّۇ وۆرضىتىپ ئۆتۈظ وېرەوىي، خەٌمىّىس، ۋەتىٕىّىس ئىٕتبٍىٓ 
ئېغىر ۋەزىَەت ئبضتىذا تۇرغىٕىذا، ھەِّە وىػي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي 

تەدثىرٌىرىٕي ئبختۇرۇپ ٍۈرگۀذە، ثىرلىطىُ غۇرۇرىٕي، -لبٔبت ٍبٍذۇرۇغٕىڭ چبرە
ئىػرەت لبٍٕىّي ئىچىگە -ۋىجذأىٕي، ئەخاللىٕي، ٔوِۇضىٕي ٍولبتمبٔالرٔىڭ ئەٍػي

. چۆوۈپ وېتىػىّۇ ۋەتۀگە خىَبٔەت لىٍغبٍٔىمٕىڭ ثبغمىچە ئىپبدىطىذۇر
ِەضىٍەْ، ۋەتىٕىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ ئېغىر دەپطۀذە 

لىٍىٕىۋاتمبْ ثۈگۈٔىي وۈٔذە، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ِۇھەثجەتٍىػىع، 
ئىػرەت لىٍىپ، لۇچبغٍىػىپ ٍۈرۈغٍىرى، خىتبٍالر ثىٍەْ -ئۇالر ثىٍەْ ئەٍػي

توً لىٍىع، زەھەرٌىه چېىىٍّىه ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىع، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 
ثىٍەْ لىّبر ئوٍٕبظ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئىچ ئبغرىتىپ ئۇالرٔي ئۆٌۈِذىٓ 
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لۇتۇٌذۇرۇغمب ئورۇٔۇظ، ٍوغۇرۇپ لېٍىػمب ئورۇٔۇظ ۋە ثېمىۋېٍىع لبتبرٌىك 
ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچىالرٔىڭ ھەِّىطي ۋەتۀگە ھبلبرەت - ئىع

غۇڭب ثۇخىً چىرىه ئبدەٍِەرٔىّۇ جىٕىطي، ِەرتىۋىطي، . لىٍغبٍٔىك ھېطبپٍىٕىذۇ
وېٍىپ چىمىػي، ثىٍىُ ضەۋىَىطي، ٍېػي لبتبرٌىك ئبالھىذىٍىىٍىرىٕي ضۈرۈغتە 

لىٍّبً، پۇرضەت وەٌگەْ ھبِبْ ئىجرەت ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ئەڭ پبجىئەٌىه 
ثۇخىً ٔوِۇضطىسٌىمالرغب . غەوىٍٍەردە جبزاغب تبرتىػتىّٕۇ چېىىّٕەضٍىگىّىس الزىُ

ھەٍذەوچىٍىه لىٍىذىغبْ، ٍبردەِچي ثوٌىذىغبْ، ھىّبٍە لىٍىذىغبْ، 
لىسىمتۇرىذىغبْ، ِەججورالٍذىغبْ ھەرلبٔذاق وىػىٕىّۇ ثەٌگىٍىه ئىجرەت 

 .جبزاٌىرىغب تبرتىػىّىس غەرت
 

  قوضْب دۆىەت خەىقيىرى بىيەُ ٍۇّبسىۋەتيىرىَىس2.15§
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثۈگۈٔىي دۈغّەْ ۋەزىَىتىٕي ئەضتبٍىذىً تەھٍىً لىٍىذىغبْ 
ثوٌطبق، ھەلىمەتۀّۇ ئۇزۇٔغب ضوزۇٌىذىغبْ ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع 

ثبزارالر ئەتىراپي پبرتىسأٍىك ھەرىىەت ثبضمۇچي ۋە -ھەرىىەت ثبضمۇچي، غەھەر
ثبزارالر ئبرىطي ٍولۇتۇظ جېڭي ھەرىىەت ثبضمۇچٍىرىذىٓ ئىجبرەت ئۈچ -غەھەر

ئبضبضٍىك ثبضمۇچ ثوٍىچە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب 
ثۇ جەرٍبٔذا ھەرلبٍطي ھەرىىەت . ِەججۇر ثوٌىذىغبٍٔىغىّىسٔي ِۆٌچەرٌەغىە ثوٌىذۇ

ثبضمۇچٍىرىغب ِۇٔبضىپ ھەرخىً خىتبً تەثىمىٍىرى ثىٍەْ، ھەرخىً ئېسىٍگەْ 
ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ، لوغٕىٍىرىّىس ثىٍەْ، تۈروىٌ دۆٌەتٍىرى ثىٍەْ، ئىطالَ ئەٌٍىرى 

تەغىىالتالر ثىٍەْ ئېٕىك -ثىٍەْ ۋە تەرەلمىٌ لىٍغبْ ئەٌٍەر، خەٌمئبراٌىك گۇروھ
ثۇخىً ِەلطەتٍەر . ثىر ِەخطەت ئبضبضىذا ِۇٔبضىۋەت لىٍىػىّىسغب توغرا وېٍىذۇ

ھەرلبٍطي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسگە لەتئىٌ تۈردە ئېٕىك 
. ٍبردىّي ثوٌۇغىٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىذىغبْ پىرىٕطىپىغب رىئبٍە لىٍىػي وېرەن

ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس تېخي 
ِۇوەِّەي ثىر دوٌمۇْ ھبٌىتىگە ئبٍٍىٕبٌّبً تۇرغىٕىذا، ثۇخىً ِۇٔبضىۋەتٍەرٔىڭ 

. ئۆزگىچە ئبالھىذىٍىىىگە لەتئىٌ دىممەت لىٍىپ ِۇئبِىٍە لىٍىػمب ِەججورِىس
ثۈگۈٔىي ئەھۋاٌىّىسدىٓ لبرىغبٔذا، ثۇٔذاق ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي ثەٌگىٍىػىّىسدە 

ئبضبضٍىغي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ثىۋاضتە ِۇٔبضىۋىتي ثوٌغبْ ِۇضتەٍِىىە 
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ئبضتىذىىي ِىٍٍەتٍەر ثىٍەْ لوغٕب ئەٌٍەر ئبرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٍىرىّىسٔي 
 . ثەٌگىٍىۋېٍىع ِۇھىُ ئەھّىَەتىە ئىگە

 ثۈگۈٔىي وۈٔذە خىتبً :تىبەتيىنيەر بىيەُ بوىغبُ ٍۇّبسىۋىتىَىس. 1
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ھۈوّىرأٍىغي ئبضتىذا تۇرىۋاتمبْ ِۇضتەٍِىىە ٍبوي خىتبٍذىٓ 
ضبٔي ئبز ِىٍٍەت خەٌمٍىرى ئبرىطىذا تىجەتٍىىٍەرٔىڭ غبرائىتي ئەڭ ئەۋزەي ھبٌذا 

ٍۀي، تىجەتٕىڭ جۇغراپىَىٍىه ئۆزگىچىٍىگي تۈپەٍٍىذىٓ خىتبً . تۇرِبلتب
. تبجبۋۇزچىٍىرى ٔىطجەتەْ ئبٌغبٔذا ئەڭ ئبجىس تۇرىۋاتمبْ ِۇضتەٍِىىىطىذۇر

خىتبً تبجبۋۇزچي ئبھبٌىطي تىجەت ئىگىسٌىگىذە ھېچمبچبْ ئۆز ئىختىَبرى ثىٍەْ 
تىجەت، خىتبً ِۇضتەٍِىىىچىٍىرىگە ٔىطجەتەْ . ِەڭگۈ لېٍىػٕي خبٌىّبٍذۇ

دۇَٔبۋى زوِىگەرٌىه ۋە ِۇضتەٍِىىە ضىَبضىتىٕىڭ ئىسچىٍٍىمىغب وبپبٌەتٍىه 
دەرۋەلە، ٍېمىٕمي . لىٍىذىغبْ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ جوغراپىَەٌىه ئبِىٍالرٔىڭ ثىرىذۇر

ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ تىجەتّۇ خىتبٍالرغب ئبھبٌە وۆچۈرۈظ ٍېرى ۋە خبِئەغَب ِۀجەضي 
ئەگەر خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تىجەتٕي لوٌذىٓ ثېرىپ . ھبٌىتىگە ئۆزگىرىپ ثبرِبلتب
ٍۈٕٔەْ ئەتىراپىذىىي ھىٕذىچىٕي -لوٍغىٕىذا جۀۇثتب گۇۋاڭػي

ِۇضتەٍِىىىٍىرىٕىڭ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ٍبوي ئبٔب ۋەتۀٍىرى ثىٍەْ 
ثىرٌىػىۋېٍىع ھەرىىىتي ئۈچۈْ ٍوچۇق ئېچىٍىپ لبٌطب، غەرپتە ۋەتىٕىّىسٔىڭ 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ پبٍذىٍىك ثىخەتەر پبئبٌىَەت 

وەڭطۇ ضبھەضىذىىي -خۇددى غۇٔىڭذەن، وۆوٕۇر. غبرائىتي غەوىٍٍىٕىپ لبٌىذۇ
تۇڭگبْ خەٌمىٕىڭ خىتبٍذىٓ ئبٍرىٍىپ ٍبغبظ ٍبوي خىتبٍذىٓ تېخىّۇ ئەروىٓ 

ھولۇلالرٔي تەٌەپ لىٍىع تەٌىجي ئۈچۈْ پۇرضەت ٍبرىتىٍىذۇ؛ غىّبٌذىّۇ جۀوثي 
ِوڭغۇٌالرٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىك ٍبوي غىّبٌي ِوڭغۇٌىَە ثىٍەْ ثىرٌىػىپ وېتىػٍەرٔي 

ثۇٔذاق ئەھۋاي ئبضتىذا، غەرلىٌ . ئبضبٔالغتۇرۇپ ثېرىع ئېھتىّبٌي تۇغۇٌىذۇ
ثۇخىً ئەھۋاي ئبضتىذا خىتبً . غىّبٌذىىي ِبٔجۇالرٔىّۇ جىُ ٍبتىذۇ دېَىع تەش

خبِئەغَب ِۀجەضىگە -ِۇضتەٍِىىىچىٍىگىٕي ئىمتىطبدىٌ ئبضبضمب ۋە ئېٕېرگىَە
ئىگە لىٍىپ تۇرغبْ ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرى، ِوڭغۇي داالٌىرى ۋە ِبٔجۇرىَە ئېغىر 

ضبٔبئەت ثبزىطىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىذىغبْ خىتبٍٕىڭ تېس ئبرىذا ٍىّىرىٍىپ ثىرلبٔچە 
غۇ . ئۇغػبق خىتبً دۆٌەتٍىرىگە پبرچىٍىٕىپ وېتىػىذىٓ دېرەن ثېرىذۇ

ضەۋەپتىٓ، خىتبً ِۇضتەٍِىىىچىٍىرى تىجەتٕىڭ لوٌذىٓ وېتىػىٕي 
جۇغراپىَىٍىه ٔۇلتىذىٓ خىتبٍٕىڭ ِىٍٍىٌ ٍولۇٌۇغي دەپ ھېطبپٍىػىپ، تىجەتٕي 
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ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا تىجەت، . جبْ تىىىپ چىڭ لبِبٌالپ ٍېتىػىغب تىرىػّبلتب
ھەرثىٌ ئەھّىَەتىە -خىتبً ِۇضتەٍِىىىچىٍىرى ئۈچۈْ ئەڭ ِۇھىُ ضىَبضىٌ

 .ئىگە جوغراپىَەٌىه راٍوْ ھېطبپٍىٕىذۇ
تىجەت، : ثىسگە ٔىطجەتەْ تىجەتٕىڭ ئەھّىَىتي ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال تۈگىّەٍذۇ

خىتبٍالرٔي تىجەت ئىگىسٌىگىٕىڭ ئەڭ ئېگىس تبغٍىرى ثوٌغبْ ھىّبالٍب تبغ تىسِىطي 
ثۇٔىڭ . ئبرلىٍىك ئۆزٌىرىٕي ھىٕذىطتبٕٔىڭ تەھذىتىذىٓ ضبلالپ تۇرِبلتب

ٔەتىجىطىذە، ھىٕذىطتبْ دۈغّىٕي ثوٌغبْ پبوىطتبْ ثىٍەْ زىچ ھەِىبرٌىك 
ثۇ تەرىپي ثىس ئۈچۈْ ثەٌگىٍىه . ئورٔىتىع غبرائىتىٕي ٍبرىتىپ ثەرِەوتە

ٍۀي، ثىر ِۇضۇٌّبْ دۆٌىتي ثوٌغبْ . توضبٌغۇالرٔي پەٍذا لىٍىپ وەٌّەوتە
پبوىطتبٕٔىڭ ئۆز دۆٌىتىٕىڭ ثىخەتەرٌىگي ئۈچۈْ ھىٕذىطتبٔغب خىتبٍٕي ووزۇر 

لىٍىپ وۆرضىتىع خبھىػي، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي ٍب پبوىطتبٔغب ٍېمىٍٕىػبٌّبٍذىغبْ، 
ٍبوي ھىٕذىطتبٔغب ٍېمىٍٕىػبٌّبٍذىغبْ توٌغبلٍىك ۋەزىَەتٕي غەوىٍٍۀذۈرۈپ 

 .ثەرِەوتە
ٍۀە ثىر ِەضىٍە، تىجەتٕىڭ ضەرگەرداْ ھۆوۈِىتي خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ دېپٍوِبتىَە ضبھەضىذە ثېػىٕي ئبغرىتىپ وېٍىۋاتمبْ ئەڭ زور 
تەھذىت ھېطبپٍىٕىپ وېٍىۋاتمبچمب، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ھەرخىً دېپٍوِبتىَە 
ھىٍىگەرٌىىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ تىجەت ضەرگەرداْ ھۆوۈِىتىٕي لىرىك ٍىٍذىٓ 

ثۇٍبْ ۋاضتىٍىك ثىر غەوىٍذە تېٕچ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَەتٍەر دائىرىطىذە چەوٍەپ 
ثۇٔىڭغب لوغۇٌۇپ، داالً الِبٔىڭ ئبٌغبْ ٔوثېً تېٕچٍىك ِۇوۆپبتي، . وەٌّەوتە

تىجەتٍىىٍەرٔىڭ لۇراٌٍىك وۈرەظ ئبرلىٍىك ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي 
ئىٍگىرى ضۈرۈغىٕي چەوٍەپ، تېٕچ ِۇضتەلىٍٍىمب ئېرىػىع ھەۋىطىٕي ئبالھىذە 

ئەِّب تىجەتٕىڭ ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبٔمي ئۇٍغبٔغبْ ٍبظ ئەۋالدٌىرى . وۈچەٍتىپ ثەردى
ئبرىطىذا، ثۇخىً تېٕچٍىك ئوٍۇٍٔىرىٕىڭ ھەلىمىٌ ِبھىَىتىٕي تەدرىجي تؤۇپ 

ٍېتىپ، داالً الِبٔىڭ پۈتۈْ ئىٕطبٔىَەت ضۆٍگۈضىٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ تەٌىّبتي 
ئبضبضىذىىي تېٕچ دېپٍوِبتىَە ٍوٌٍىرى ثىٍەْ ِۇضتەلىٍٍىممب ئېرىػىع 

پىالٍٔىرىٕىڭ رىَبٌٍىغي ثوٌّىغبْ ئوتوپىَەٌىه پبٔتبزىَە ئىىۀٍىىىگە 
ٔەتىجىذە تەدرىجىٌ غەوىٍذە لۇراٌٍىك پبرتىسأٍىك . ئىػۀذۈرۈغىە ثبغٍىّبلتب

 . وۈرىػىگە ھەۋەضٍىٕىذىغبْ ٍبظ تىجەتٍىىٍەر وۈٔطبٍىٓ ئبرتىپ ثبرِبلتب
تېٕچٍىك تەرغىجبتىٕىڭ زىَىٕىٕي ٍېتىپ ئبغمىچە وۆرگەْ خەٌمىّىس لەتئىٌ 
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تۈردە تىجەت لۇراٌٍىك وۈرەظ تەغەثجۇضچىٍىرى ثىٍەْ زىچ ھەِىبرٌىك ئورٔىتىع 
ثۇخىً ھەِىبرٌىمٕي خىتبً تەۋەضىذىىي . ٍوٌٍىرىٕي تېپىپ چىمىػي الزىُ ثوٌّبلتب

ثوٌۇپّۇ تىجەتٍىىٍەرٔىڭ . ئەۋزەٌٍىىٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب ثوٌىذۇ
ثىسگە ئوخػبظ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتي 

ثىٍەْ ئىع ثبغالظ زۆرۈرىَىتي ثوٌّىغبچمب، ئۇالرٔي ٔىطپي ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەتٍەر 
ئبرلىٍىك ثىرالال ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەت 

ثبضمۇچىّىسغب ئوخػبپ وېتىذىغبْ پبئبٌىَەتٍەرگە تىجەتٍىىٍەرٔي لىسىمتۇرۇغىّىس 
غۇٔذاق ثوٌغبچمب، تىجەت تېٕچٍىمچىالر گۇروھي ثىٍەْ ٍېمىٍٕىػىػٕىڭ . ِۇِىىٓ

 .لىٍچە ئەِىٍىٌ ئەھّىَىتي ٍوق، ھەتتب زىَبٍٔىك ثوٌىػىّۇ ِۇِىىٓ
پۈتۈْ ِوڭغۇي دۆٌىتىٕي  ثىر: ٍوڭغۇىالر بىيەُ بوىغبُ ٍۇّبسىۋىتىَىس. 2

تبغمي ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ -لۇرۇغي الزىُ ثوٌغبْ ِوڭغۇٌالر ھەرخىً ئىچىي
ٍٍىٕىپ وەتىەْ اخىتبً ِۇضتەٍِىىىطىگە ئ. ئىىىىگە ثۆٌۈٔگەْ ھبٌذا تۇرِبلتب

جۀوثىٌ ِوڭغۇٌالرٔىڭ ِبٔجۇرىَىذىٓ تبرتىپ تب ۋەتىٕىّىس چېگرىطىغىچە ثوٌغبْ 
چەوطىس وەتىەْ ٍبٍاللٍىرى ئبرىطىذا ئىٕتبٍىٓ ِوي تۆِۈر ۋە ٔېفىت ِۀجەٌىرىٕىڭ 

خىتبٍغب ئىٕتبٍىٓ . ثوٌىػي، جۀوثي ِوڭغۇٌالر ئۈچۈْ ئېغىر ئبپەت ثوٌۇپ لبٌّبلتب
لىػاللٍىرىٕي تېسٌىىتە -ٍېمىٓ تۇرغبْ ثۇ خبِئەغَب ِۀجەٌىرى ِوڭغۇي غەھەر

ضۇٔئىٌ خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ ٍەرٌەرگە ئبٍالٔذۇرۇغٕىڭ ھەرىىەتٍۀذۈرگۈچي ئبِىٍي 
ٔەتىجىذە، جۀوثىٌ ِوڭغۇي تۇپرالٍىرىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچي . ثوٌۇپ ثەردى

وەٌگىٕذىٍىرىٕىڭ زىچٍىغي ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىالر 
ضۇڭب، ِوڭغۇي خەٌمىٕىڭ خىتبً . زىچٍىغىذىٓ وۆپ ئۈضتۈْ تۇرِبلتب

تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇپ چىمىع ھەرىىىتىٕي ثبغٍىػىذا تىجەت خەٌمىگە 
. ئوخػبظ ثىۋاضتە پبرتىسأٍىك ھەرىىەتٍىرىٕي ِۇلەددىّە لىٍىػي ئۇٍغۇْ ئەِەش

ئۇالرِۇ خۇددى ثىسگە ئوخػبظ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالظ ئۈچۈْ 
ھبٌجۇوي، . ٍوغۇرۇْ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرىٕي ئبضبش لىٍىػمب ِەججۇر

خىتبً ِۇضتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ ھەرخىً ھىٍىگەر لبٍّۇلتۇرۇغٍىرى ۋە ۋاضتىٍىك 
ٍوٌالر ثىٍەْ تەضىر وۆرضىتىػٍىرى ٔەتىجىطىذە، ِوڭغۇٌالر ئبرىطىذىّۇ ٔۇرغۇْ 

وىػىٍەر ۋەتىٕىٕي تېٕچ غەوىٍذە ِۇضتەلىً لىٍىع خبِخىَبٌىذا خەٌمىٕي 
ٍېمىٕمي ٍىٍالر ِبثەٍٕىذە تىجەت ۋە غەرلىٌ . ثىخوتالغتۇرۇپ وەٌّەوتە ئىذى

تۈروىطتبْ خەٌمٍەردىٓ ئىٍھبَ ئېٍىپ لۇراٌٍىك وۈرەغىە ئىرادە تىىٍەۋاتمبْ ٍبظ 
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ثۇ ٍبظ . لوغۇٔي تەدرىجي غەوىٍذە وۈچىَىپ وەٌّەوتە' چىڭگىسخبٔچىالر'
ھەددىذىٓ تبغمىرى وۈچٍىٕىپ وەتىەْ خىتبً ' چىڭگىسخبٔچىالر'

تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي چىڭگىسخبْ روھي ثىٍەْ لبٍٔىك جەڭگە ئبتٍىٕىع ٍوٌىٕي 
 .تەغۋىك لىٍىػمب وىرىػّەوتە

ٍۇلىرىذا وۆرضىتىپ ئۆتىىٕىّىسدەن، ِوڭغۇي ۋەزىَىتىٕىڭ جىذدىٍىػىػي 
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچي 

ھېطبپٍىٕىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ٔوپۇضىٕىڭ ضۇٔئىٌ ۋە تەثىئىٌ 
ئۇٔىڭ . وۆپىَىػىٕي چەوٍەظ جەھەتتە ئىجبثىٌ روي ئوٍٕبٍذىغبٍٔىغي ِۇلەررەر

ئۈضتىگە ِوڭغۇي خەٌمىٕىڭ ٍوغۇرۇْ لۇراٌٍىك لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتىٕي 
لبٔبت ٍبٍذۇرىػىذا غەرتطىس ٍبردەَ لىالالٍذىغبْ ضەوطەْ ٍىٍٍىك ِۇضتەلىً 

ِوڭغۇٌىَە جۇِھۇرىَىتي ئۇالرغب ئەڭ ٍېمىٓ ۋە ئەڭ ئىػۀچىٍىه ئبرلب تىرەن ثوٌۇپ 
غۇڭب ِوڭغۇٌالرٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىك . ثېرەٌەٍذىغبْ ئەۋزەي تبغمي غبرائىتي ِەۋجۇت

وۈرىػي، ثوٌۇپّۇ پبرتىسأٍىك وۈرەظ ثبضمۇچىغب وۆتۈرىٍىػىذىٓ وېَىٕىي 
 .ۋەزىَىتي ثىسٔىڭىىگە لبرىغبٔذا ٍۀىال ٔۇرغۇْ ئەۋزەٌٍىىٍەرگە ئىگە

ِوڭغۇٌالر ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتىّىسدە، ۋەتىٕىّىسدىىي ٍۈزِىڭٍىغبْ 
ِوڭغۇي ۋەتۀذاغٍىرىّىس ِوڭغۇٌىَىٕىڭ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىگە ئبوىتىپ 

ٍبردەِچي ثوٌۇظ ثىٍۀال لبٌّبً، ئورتبق دۈغّىٕىّىس ثوٌغبْ ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي وۈرەظ لىٍىػتىّۇ ثىس ثىٍەْ ثىرٌىػىپ وىتەٌەٍذىغبٍٔىغي 

غۇ ضەۋەپتىٓ ثىس ۋەتىٕىّىسدىىي ِوڭغۇٌالر ۋاضتىطي . ثىر تبرىخىٌ پبوىت
ئبرلىٍىك ِوڭغۇٌىَىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىگە ھېطىذاغٍىك ۋە 

ثوٌۇپّۇ ئوخػبظ ھەرىىەت تەغذىرىگە . رىغجەتٍۀذۈرۈغٍەردە ثوٌۇغىّىس ِۇِىىٓ
ثىرىّىسگە تەجرىجە تؤۇغتۇرۇظ جەھەتٍەردە جەڭگىۋار -لبٌغىٕىّىس ئۈچۈْ، ثىر

 .ِوڭغۇٌالر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىػٕىڭ ئەھّىَىتي ئىٕتبٍىٓ زور
تۇڭگبٔالرٔىڭ ئەھۋاٌي ضەي : تۇڭگبّالر بىيەُ بوىغبُ ٍۇّبسىۋىتىَىس. 3

ثبغمىچە ثوٌۇپ، خىتبً ِۇضتەٍِىىىچىٍىرى تەۋەضىذىىي تۇڭگبٔالر ئىٕتبٍىٓ 
دېگۀذىال ثىرەر ِۇضتەلىً تۇڭگبْ -تبرلبق جبٍالغمبْ ثوٌغبچمب، ئۇالرٔىڭ ھە

. دۆٌىتي لۇرۇظ ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍىع ئىّىبٔىَىتي ٍوق دېگىذەن وۆرۈّٔەوتە
گەرچە وەڭطۇ ئەتىراپىذا، ضۀػي، ٔىڭػَب ۋە وۆوٕۇر ئىگىسٌىگي ئەتىراپىذا 

تۇڭگبٔالرٔىڭ زىچٍىغي ٔىطجەتەْ ٍولۇرى وۆرۈٔگۀذەن لىٍطىّۇ، ئەِّب ثۇ ٍەرٌەر 
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ئوِۇِەْ ِۇتٍەق ئۈضتۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىالر ٔوپۇضىغب ئىگە ٍەرٌەر ثوٌغبچمب، 
ھەِذە ثۇ ٍەرٌەر پەۋلۇٌئبددە ٔبِىرات تبغٍىۋېتىٍگۀٍىگي ئۈچۈْ، تۇڭگبٔالرٔىڭ ثۇ 

ٍەرٌەردىّۇ ھەرلبٔذاق ثىر وۈرەظ ٍوٌىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ پبئبٌىَەت لىٍىػىذىٓ 
لەتئىٌ ٔەزەر، ِۇضتەلىً تۇڭگبْ دۆٌىتي لۇرۇپ چىمبٌىػىٕي ھبزىرچە لىَبش 

ئەِّب تۇڭگبٔالر ثبرٌىك خىتبً غەھەرٌىرىگىچە تبرلىٍىپ ٍبغبپ . لىٍّبق تەش
وەٌگۀٍىىي ئۈچۈْ، خىتبٍٕىڭ غەرثىذە ثىرلەدەر ئەروىٓ تۇڭگبْ فىذىراتطىَەضي 

دېگۀذەن ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىگىٕي وبپبٌەتىە ئېرىػتۈرەٌەٍذىغبْ ۋە خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ثۇٔذاق ئەروىٍٕىىٕي ثېرىػىگە ِەججورالٍذىغبْ ٍوغۇرۇْ 
ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرىٕي ئىٕتبٍىٓ ئوڭۇغٍۇق لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ 

ۋەٍبوي تۇڭگبٔالر، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . غبرائىتىگە ئىگە دېَىػىە ثوٌىذۇ
ِوڭغۇي، ھەتتب -تۇڭگبْ-تۇڭگبْ، تىجەت-چبڭگىٍىذىٓ لۇتۇٌۇپ چىمىپ، تىجەت

تۇڭگبْ غەوىٍٍىرىذىىي ئىتتىپبق تۈرٌىرىگە ئىٕتىٍىپ -غەرلىٌ تۈروىطتبْ
 .وۆرۈغٍىرىّۇ ِۇِىىٓ

ھەرلبٔذاق غەوىً ئېٍىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، تۇڭگبْ خەٌمي خىتبٍذا تبرلبق 
جبٍالغمبٍٔىغي، خىتبً تىٍي، خىتبً ٍېسىغي ئورتبلٍىغي ۋە لىطّەْ خىتبً 

تۇرِۇظ ئبدەتٍىرىذىىي ئوخػبغٍىمٍىرى لبتبرٌىك ئەۋزەٌٍىىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ، 
خىتبٍالر ئبرىطىغب ثەن گىرىُ لىٍىپ وەتّەٍال وىرىپ وېتەٌەٍذۇ ۋە ۋەھىّىٍىه 

ثوٌۇپّۇ . ھەرىىەتٍىرىٕىّۇ ئبضبٔال لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ ئىّىبٍٔىرىغب ئىگە
ۋەتىٕىّىسدىىي ٔەچچە ٍۈزِىڭ تۇڭگبْ ۋەتۀذاغٍىرىّىس ۋاضتىطي ئبرلىٍىك خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىغب ۋەھىّە تېرىع ھەرىىەتٍىرىٕي تۇڭگبْ ٍۇرتٍىرىغىچە 
ئۆز خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي . وېڭەٍتىع تەرغىجبتي ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػىّىسغب ثوٌىذۇ

ئىتتىپبلٍىممىّۇ رازى ثوٌۇغّبٍذىغبْ، ئەِّب ھەرخىً ثبھبٔىالرٔي وۆرضىتىػىپ 
ھەرخىً خىتبً گۇروھٍىرى ثىٍەْ ثىرٌىىتە پبئبٌىَەت لىٍىػٕي لۇۋەتٍىػىذىغبْ 

ئەِّب . ثىرلىطىُ ئبتىىبچىٍىرىّىسغب ثۇٔذاق ضۆزٌەر لەتئىٌ ٍبلّبضٍىغي تەثىئي
ثىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ . ئۇٔذالالرغب پىطۀت لىٍىػىّىسٔىڭ ھبجىتي ٍوق

لۇتۇٌۇغٕىڭ ثبرٌىك چبرىٍىرىغب ِۇراجەت لىٍىػتب ھەرگىسِۇ ئۆزىّىسگە چەوٍىّە 
ھبٌجۇوي، ثۇٔذاق ِەضىٍىٍەرگە لبرغي چىممۇچىالرٔىڭ . لوٍىۋاٌّبضٍىغىّىس وېرەن

ثىٍەْ ھەِىبرٌىك ئىّساٌىرىٕي ئىّساالغالرغب " دېّووراتچىٍىرى"ِەپىورىطي خىتبً 
 .ئۇٔچىٍىه ٍىرگىٕىپ وەتّەٍذىغبْ وىػىٍەر ئىىۀٍىگي ِەٌۇَ
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ثۇٔذاق : خىتبً چبڭگىيىدىني ببضقب ٍىييەتيەر بىيەُ ٍۇّبسىۋىتىَىس. 4
ٔي تىٍغب جۋاڭالر ۋە ٍبّجۇالرِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئىچىذە ئەڭ تىپىه ثوٌغبٍٔىرىذىٓ 

ثۇ خەٌمٍەرٔىڭ ٍۇرتٍىرى لۇتۇٌغۇضىس دەرىجىذە ضۇٔئىٌ . ئېٍىپ ئۆتۈظ ِۇِىىٓ
خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ، خەٌمىّۇ ئېغىر دەرىجىذە ئبضطىّىالتطىَەٌەغتۈرۈٌگەْ ثوٌۇپ، 

ئۇالرٔىڭ ثىۋاضتە ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي غوئبرى ئبضتىذا ھەرىىەت ئېٍىپ 
. ثبراٌىػىٕي لىَبش لىٍىع، ئەڭ وبِىذا ثۈگۈٔىي ۋەزىَىتىذىٓ ئبٌغبٔذا ثەوال تەش

غۇٔذالتىّۇ خىتبٍٕىڭ فىذىراٌٍىػىع ٍبوي پبرچىٍىٕىپ وېتىع پۇرضىتي 
وەٌگىٕىذە ٔىطجەتەْ وۆپرەن ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىىىە ئېرىػەٌىػىٕي لىَبش لىٍىع 

غۇڭب ثۇ خەٌمٍەرٔىڭ ئەروىٍٕىه ھەرىىەتٍىرىگە ھېطىذاغٍىك . ِۇِىىٓ
ئەِّب ثۇٔذاق . لىٍىػىّىس، ِۇِىىٓ ثوٌغىٕىچە رىغجەتٍۀذۈرىػىّىس ِۇِىىٓ

ِىٍٍەتٍەردىٓ ثوٌغبْ خەٌمٍەرٔىڭ ۋەتىٕىّىسدىىي تبرلىٍىػي ثەوال ئبز ثوٌغىٕي ۋە 
ئۇالرٔىڭ ٍۇرتٍىرى ۋەتىٕىّىسدىٓ ثەوال ٍىرالالردا ثوٌغىٕي ئۈچۈْ، ئۇالر ثىٍەْ 

ھەتتب ثۇ . ثىۋاضتە ھەِىبرٌىػىع دەٍذىغبْ ثىرەر ئېھتىّبٌٍىمٕي لىَبش لىالٌّبٍّىس
ٍەردە دىممەت لىٍىػمب تىگىػٍىه ثىر ِەضىٍە غۇوي، ۋەتىٕي لبٔچىىي ئېغىر 

خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ، خەٌمي لبٔچىىي ئېغىر ئبضطىّىالتطىَەٌەغتۈرۈٌگەْ ثوٌطب، 
ثۇخىً خەٌمٍەر ئبرىطىذىىي ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمالرِۇ غۇٔچە وۆپ چىمىػي ثىر 

غۇڭب، ثۇٔذاق خەٌمٍەر ثىٍەْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . ِۇلەررەرٌىه
پبئبٌىَەتٍىرىّىسگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىػالردا ِۇٔبضىۋەت لىٍىػمب توغرا وەٌگىٕىذە 

 .ئبالھىذە ھۇغىَبر ثوٌىػىّىسغب توغرا وېٍىذۇ
 خىتبً ثىٍەْ زىتٍىػىپ ھىْدىستبُ گەرچە :جەّوبىٌ قوضْىيىرىَىس. 5

وېٍىۋاتمبْ ثوٌطىّۇ، چېگرا ثوٍٍىرىّىسٔىڭ خىتبً لۇراٌٍىك ئبرِىَىطي تەرىپىذىٓ 
لبتتىك لبِبي لىٍىۋېٍىػي، چەوطىس لۇرۇق تبغالر ثىٍەْ ئبٍرىٍىپ تۇرۇغي 

تۈپەٍٍىذىٓ، ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسدە ھىٕذىطتبٔذىٓ لىٍچە ئۈِىذ 
وېَىٕىي ثبضمۇچالردا ۋەزىَەتٕىڭ لبٔذاق تەرەلمىٌ لىٍىذىغبٍٔىغىٕي . وۈتەٌّەٍّىس

ِۆٌچەرٌىّەن ثەوال ئەتىگەْ ثوٌغبچمب، ھبزىرچە ئۇالر ھەلمىذە ثبظ 
ئەِّب غۇٔىطي ئېٕىمىي، . لبتۇرۇغىّىسٔىڭ ھبجىتي ٍوق دەپ لبراٍّىس

ھىٕذىطتبٔذىٓ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچىذا 
ھەتتب . وۆرۈٔەرٌىه ثىرەر توضبٌغۇ وۆرۈظ ئېھتىّبٌىٕىّۇ ٍوق دەپ ئېَتبالٍّىس

چىگرادىٓ لېچىپ چىمىػتب ھىٕذىطتبٕٔي ٔىطجەتەْ ثىخەتەر ِبوبْ ضۈپىتىذە 
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پبٍذىٍىٕىع ئۈچۈْ ِۇھبجىرالر ۋاضتىطىغب تبٍىٕىپ غبرائىت ٍبرتىع ئۈچۈْ 
 .تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىّىسٔىڭّۇ زىَىٕي ثوٌّىطب وېرەن

 ِەضىٍىطي ٍۀە ثىر چىگىع ِەضىٍە ثوٌۇپ، ھىٕذىطتبْ پبمىستبُ
تەھذىتىذىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ خىتبٍٕىڭ ٍبردىّىگە ئېرىػىع ئۇالر ئۈچۈْ ئەڭ 

غۇڭب ئۆز ثىخەتەرٌىگي ئۈچۈْ ثىرەر غەپىطي . ِۇھىُ ِەضىٍە ھېطبپٍىٕىذۇ
وۆرۈٌّەٍۋاتمبْ ۋەتىٕىّىسدىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەۋىطىذە ثوٌىۋاتمبٔالرغب 

ھېطىذاغٍىك لىٍىّەْ دەپ خىتبٍٕىڭ ھىّبٍىطىذىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػٕي ھەرگىسِۇ 
ئەِّب پبوىطتبْ خەٌمي ِۇضۇٌّبْ خەٌك ثوٌغبچمب، لىطّۀٍىىتە . لوثۇي لىالٌّبٍذۇ

ٍوغۇرۇْ ٍبوي غەٍرى رەضّي ٍوٌالر ثىٍەْ ثىسگە ھېطىذاغٍىك ثىٍذۈرغىٕىّۇ ٍوق 
غۇٔذالتىّۇ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . دېَىػىە ثوٌّبٍذۇ

ھەتتب . ھەرىىىتىّىس جەرٍبٔىذا پبوىطتبٔذىّٕۇ ھەرلبٔذاق ثىر ئۈِىذتە ثوالٌّبٍّىس
ئەِّب ئۇ . دىممەت لىٍّىغىٕىّىسدا ثىسگە تەھذىت ثوٌۇپ لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ

غەخطي ۋاضتىالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ لېچىپ ٍۇغۇرۇٔۇظ ٍوغۇرۇْ ٍەرٌەردىّۇ 
 .ِۇھىتي ٍبرتىع ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػىە ئەرزىَذۇ

تبغمي ئۇرۇغتىٓ ثېرى وېٍەٌّەً -، تب ثۈگۈٔگىچە ئىچىيئبفغبّىستبُ
وېٍىۋاتمبْ ھەددىذىٓ ئېغىر ٔبِىراتٍىك لبپالپ وەتىەْ ثىر ئەي ثوٌۇپ، ئۇالرٔىڭ 

لبالٍّبلبٔچىٍىغىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثەزى ٍوغۇرۇْ ِبي وىرگۈزۈظ ٔىَىتىذە 
ثوٌغىٕىّىسدىّۇ، ئېگىس لۇرۇق تبغالر ثىٍەْ ئبٍرىٍىپ تۇرىذىغبْ چېگراٍىّىسدا 

تۈزۈگىرەن ثىخەتەر لبتٕبظ ٍوٌىّۇ ثوٌّىغبچمب، ئۇالردىٓ ثىرەر ئۈِىذتە ثوٌۇغّۇ 
ھەتتب ٍېمىٕمي ٍىٍالردىٓ ثېرى دۇَٔب زوِىگەر وۈچٍىرىٕىڭ لبتتىك . ثىھۇدىٍىه

چىػىغب تىگىپ لوٍغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ئۇ ٍەرٌەر خەٌمئبراٌىك دۈغّەْ ِۇھىتي ھبٌىغب 
 .وېٍىپ لبٌغبٍٔىمىٕىّۇ ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس الزىُ

 ھبزىرغىچە ئىچىي تبجىنىستبَّۇتبرىخىٌ ٍېمىٓ لوغٕىّىس ثوٌغبْ 
تېٕچٍىمىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌّەً وېٍىۋاتمبْ ثىر ئەي ثوٌغبچمب، ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق 

. ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس جەرٍبٔىذا ئۇالردىّٕۇ ئۈِىذ وۈتّەن لېَىٓ
خۇددى غۇٔىڭذەن، ئۇالرِۇ ئۆز لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي ھەي لىٍىػتب خىتبٍذىٓ ئۈِىذ 

وۈتىذىغبْ ھبٌذا تۇرۇۋاتمبچمب، ئۇالرِۇ خۇددى پبوىطتبٔغب ئوخػبظ، دۆٌەت 
 .ٔۇلتىطىذىٓ ثىسگە خەۋپٍىه ثىر ئەي ثوٌۇپ لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ

ثۇ جۇِھۇرىَەتٍەر : ئورتب ئبسىَب تۈرمىٌ جۇٍھۇرىَەتيەر بىيەُ ٍۇئبٍىيە. 6
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لېرىٕذاغٍىك -ثىٍۀّۇ ۋەتىٕىّىس خەٌمي چوڭمۇر تبرىخٌ ئورتبلٍىمالرغب ئىگە لبْ
ئىىىي ئەضىر ِبثەٍٕىذىال -ِۇٔبضىۋىتي ثوٌغىٕي ۋە تېخي ٍېمىٕمي ثىر

ئبٍرىّىچىٍىمالرٔىڭ ئوتتۇرغب چىممىٕي ثىٍەْ، ئۇالرِۇ ثۈگۈٔىي ئبجىسٌىمٍىرى 
تۈپەٍٍىذىٓ ٍب خىتبٍذىٓ ٍبردەَ وۈتىذىغبْ، ٍبوي ثوٌّىطب ئۇالردىٓ 

ئۀطىرەٍذىغبْ ھبٌەتتە تۇرغبٍٔىغي ئۈچۈْ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق 
. ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَەتٍىرىذىٓ ئۈروۈپ تۇرىذىغبْ ھېططىَبتتب تۇرِبلتب

غب ٔىطجەتەْ، ثۈگۈٔىي ۋەزىَەتتە ثىسٔىڭ تەغذىرىّىسٔي ٍبخػىالظ رئۇال
پبئبٌىَەتٍىرىذە ثوٌغىٕىذىٓ وۆرە، خىتبٍالر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىػٕي تبٌٍىۋاٌغبٍٔىغي 

غۇڭب، ئۇالردىّٕۇ ھە دېگۀذە ثىرەر ئۈِىذ وۈتىػىّىس . وۆپرەن وۆرۈّٔەوتە
ھەتتب ئۇالردىٓ وۆپرەن ئېھتىَبت لىٍىػىّىس تېخىّۇ ئبلىالٔىراق . ِۇِىىٓ ئەِەش

ئەِّب غۇٔىطي ثىر پبوىتىي، دۇَٔبدا . ئىع لىٍغىٕىّىس ثوٌۇپ ھېطبپالٔطب وېرەن
خەٌمىّىسٔىڭ تەغذىرىگە ئورتب ئبضىَب خەٌمٍىرىذەن لىسىمىذىغبْ ثبغمب ثىر خەٌك 

غۇڭب، ئۇ ٍەرٌەردە ِۇضبپىر ثوٌۇپ ٍۈرگەْ ٍۇرتذاغٍىرىّىس دۇَٔبٔىڭ . ٍوق
ثۇ . ھەرلبٔذاق ثىر راٍؤىغب لبرىغبٔذا ھەضطىٍەپ وۆپ ھبٌەتٕي ضبلالپ وەٌّەوتە

ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ئورتب ئبضىَب ئەٌٍىرىٕىڭ ِۀپەتىگە لىٍچە تەھذىت ٍبراتّبضٍىك 
ئبٌذىٕمي غەرتي ئبضتىذا، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك پبئبٌىَەتٍىرىّىسٔىڭ تەٍَبرٌىك 

ئىػٍىرىٕي ثۇ ئەٌٍەردە ِۇتٍەق ٍوغۇرۇْ لبٔبت ٍبٍذۇرۇغٕي ھەرگىس ئۇٔتۇپ 
 . لبٌّبضٍىغىّىس غەرت

 جۇِھۇرىَىتي ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋىتىّىسٔىّۇ ئېٕىك ٍوڭغۇىىَەثۇ ئبرىذا 
ھەرھبٌذا ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . چۈغۀذۈرەٌّەٍّىس

پبئبٌىَەتٍىرىّىسگە ِوڭغۇٌىَۀىڭ لىٍچىٍىه ٍبردەَ لىٍىع ٔىَىتىذە ثوٌّبضٍىغي 
ئەِّب ئۇالر ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئىچىي ئىػٍىرىغب ئبرىٍىػىپ، خەٌمىّىسگە زىَبْ . تەثىئي

 . وەٌتۈرىذىغبْ ھەرلبٔذاق پبئبٌىَەتٍەردە ثوٌىػىٕىّۇ لىَبش لىالٌّبٍّىس
ِۇ ثىسٔىڭ ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ رۇسسىَەخۇددى غۇٔىڭذەن، 

. ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسگە توغرا ِۇئبِىٍە لىٍىپ وېتىػي ٔبتبٍىٓ دەپ لبراٍّىس
ئۇالرٔىڭ خىتبٍالر ثىٍەْ ثوٌغبْ ئەزەٌي زىذىَىتىذىٓ پبٍذىٍىٕىع ئىّىبٔىٕىڭ 

. ثىرىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىس جەرٍبٔىذا ثوٌىػىذىٓ ثوٌّبضٍىمي وۆپىرەن
وېَىٕىي ثبضمۇچالردا ئبالھىذە ئۇضتىٍىك ثىٍەْ ٍېمىٕالغمىٕىّىسدىال ثەزى 

ٍوق، ئۇٔي غۇ ۋالتىىي ۋەزىَەت ۋە غۇ -ھىّبٍىٍىرىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە ثوالِذۇ
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ئەِّب تبرىخٌ تەجرىجىٍەردىٓ . ۋالتىىي ٍىتەوچىٍىرىّىسٔىڭ ئىمتىذارى ثەٌگىٍەٍذۇ
لبرىغبٔذا، ھەتتب ھەردائىُ دىممەت ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىػىّىسٔي تەٌەپ لىٍىذىغبْ 

 .خەتىرى چوڭ ثىر لوغٕىّىس ثوٌۇپ لېٍىػي ئېھتىّبي
ثۇ ِەضىٍە، : موٍَۇّىسٍغب قبرضي خىتبٍالر بىيەُ بوىغبُ ٍۇّبسىۋەت. 7

ٔۆۋەتتە دىممەت لىٍىػىّىسغب تېگىػٍىه ئىٕتبٍىٓ ٔبزۇن ۋە جىذدى ِەضىٍىٍەرٔىڭ 
ثۇ ھەلتە ئبٌذىٕمي لىطىّالردا خېٍي وۆپ توختبٌغبْ .  ثىرى ھېطبپٍىٕىذۇ

ثوٌطبلّۇ، ثىرلىطىُ ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ چۈغۀچىٍىرىذىىي لبالٍّبلمبٔچىٍىك 
ئەگەر ثىس ٍېڭي خىتبً ئېمىُ . تۈپەٍٍىذىٓ، لبٍتب توختۇٌۇغٕي الزىُ تبپىّىس

تەرەپذارٌىرى ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىػتب لبرىطىغب ِېڭىپ وېتىذىغبْ ثوٌطبق، 
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِەڭگۈ خىتبً ٍۇرتي ھبٌىتىگە وېٍىپ لېٍىػىٕىڭ ئبٌذىٕي 

ثىس ئۇالر . ئبٌىذىغبْ ئەڭ ئبخىرلي پۇرضەتٍىرىذىّٕۇ ئبٍرىٍىپ لېٍىػىّىس ِۇِىىٓ
ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍغىٕىّىسدا ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ ٍەرٌىػىۋاٌغبْ خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ ثىرضىٕىّۇ لوثۇي لىالٌّبٍذىغبٍٔىغىّىسٔي ۋە ِۇتٍەق تۈردە 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ لۇتۇٌۇپ، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇظ ئۈچۈْ 

وۈرەظ لىٍىذىغبٍٔىغىّىسٔي غەرتطىس لوثۇي لىٍذۇرۇغٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍغبْ 
ئبضبضتىال ئۇالرٔىڭ ھەِىبرٌىك تەوٍىپٍىرىٕي ئوٍٍىٕىپ وۆرۈغىّىسگە ثوالر دەپ 

غۇٔذالتىّۇ ئۇالرٔىڭ ثىسگە ھەِىبرٌىػىپ ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ . لبراٍّىس
ٍۇرتذاغٍىرىٕىڭ غەرتطىس چېىىٕىع دوٌمۇٔي ٍبرىتىپ ثېرىػي ۋە ثىسٔىڭ خىتبً 

ٍبراغ ۋە -تبجبۋۇزچي ھبوىّىَىتىٕي ئبغذۇرۇپ تبغٍىػىّىس ئۈچۈْ ِبددى، لۇراي
دېپٍوِبتىَىٍىه ٍبردەٍِەردە ثوٌىػىٕي وۆرگىٕىّىسدىٓ وېَىٓ ئبٔذىٓ ئوٍٍىٕىػمب 

ھبٌجۈگۈْ، ئۇالر ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىك ئبرزۇضىغب . ثوٌىذىغبْ ئىػالردۇر
لەتئىٌ ٍېمىٓ ٍوٌىّبً، ثىسٔىڭ ثۇ تەٌىۋىّىسٔي لەتئىٌ رەت لىٍىع 
 .پوزىتطىَىطىٕي تۇتۇپ وېٍىۋاتمبٍٔىغي ئىٕىبر لىٍىّٕبش ثىر پبوىت

خىتبٍالر ھەرلبٔذاق ئىجتىّبئىٌ فورٍوزا، خوڭنوڭ، ٍبمبئبۋىىق ئبالٍٍۇق، 
تۈزۈَ ھۆوۈَ ضۈرىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ضۆھجەتٍەر ئېالْ -تەٌىپىٕي لەتئىٌ رەت لىٍىع الزىٍّىغي ھەلمىذە ئىسچىً ِبلبٌە
ئۇالر ثۈگۈْ خەٌمىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىذىٓ . لىٍىپ وەٌّەوتە

پبٍذىٍىٕىپ خىتبً ووِّۇٔىطتالر ھبوىّىَىتىٕي ئبجىسالغتۇرىۋېٍىػٕي ۋاضتىٍىك 
وۆزدە تۇتمبٍٔىرىذىّۇ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي لەتئىٌ تېٕچ ِۇئبِىٍە 
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لىٍىػىّىسٔي، ھەتتب ئۇالر ثىٍەْ ٍېمىٕذىٓ ھەِىبرٌىمتب ثوٌۇغىّىسٔي ئىسچىً 
ئۇالرٔىڭ تبتٍىك ۋەدىٍىرىٕىڭ ھەِّىطىال ئۀە غۇ ئبٌذىٕمي . تەوىتٍەپ وەٌّەوتە

. لبٍتب تەوىتٍەپ وۆرضىتىػّەوتە-غەرت ئبضتىذا ئىػمب ئبغۇرۇٌىذىغبٍٔىغىٕي لبٍتب
دەرۋەلە، ئۇالرٔىڭ ثبٍبغبت ٍبغبظ ِۇھىتىغب ئېرىػىۋاتمبْ ئوْ ِىٍَؤٍۇق 

خىتبٍٍىرىٕىڭ ثۇ ٍەردىٓ لوغٍىٕىػي ۋە پەۋلۇٌئبددە زور ئېٕېرگىَە ِۀجەضىٕىڭ 
لوٌذىٓ وېتىپ لېٍىػىٕي ھەرگىس خبٌىّبً وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ھەرۋالىت ئىپبدىٍەپ 

ثۇ جەھەتتە ۋەتىٕىّىسگە ِەثٍەغ ضېٍىع ئىػٍىرىذا ئبالھىذە روغەْ . وەٌّەوتە
غۇڭب ئۇالر ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىػتىّۇ ٍۇلىرىذا تەوىتٍۀگەْ . وۆرۈٌّەوتە

ثىر ٍېمىٍٕىػىع غەرتي لىٍىػتب لەتئىٌ چىڭ تۇرىػىّىس -تەٌىۋىّىسٔي ثىردىٓ
 .غەرت

ئۇالرِۇ ھەردائىُ .  ثۇالردىٓ پەرلي ٍوقٍېڭي دېَومراتىل خىتبٍالرٍۇ
ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ تبجبۋۇزچي ۋەتۀذاغٍىرىٕي دېّووراتىَۀي ھىّبٍە 

لىٍغۇچىالر، ئۇالرغب تەگّەڭالر دېگۀٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىپ ثىسگە تەھذىت 
ئۇالرٔىڭ ضوتطىَبٌىطتىه تۈزۈَ ثىٍەْ ٍېمىٕذىٓ ِۇٔبضىۋەتٍىرى . ضېٍىػّبلتب

ثوٌغبْ وىػىٍەر ثوٌغىٕي ئۈچۈْ، ئۇالرٔي ۋەتىٕىّىس ِەضىٍىطىذە پۈتۈٍٔەً 
ووِّۇٔىطت خىتبٍٍىرى ثىٍەْ ئوخػبظ ِەٍذأذا تۇرىذىغبٔالردىٓ دەپ لبراظ 

ثىر -ۋە ثەٌىي ئۇالرٔىڭ ثىس ثىٍەْ ٍېمىٍٕىػىػمب ئىٕتىٍىػتىىي ثىردىٓ. ِۇِىىٓ
ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبٍٍىرىغب لبرغي پبراوۀذىچىٍىه ٍبرىتىػىّىسٔي _ ِەلطىذى 

ئۇالر ثىسٔىڭ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي . توضبظ ئۈچۈٔال ثوٌىػي ِۇِىىٓ
ثۇ . دەپ وېطىپال ئېالْ لىٍىػّبلتب" تېررورٌۇق"ھەرىىەت لىٍىع ئبرزۇٍىّىسٔي 

تۈردىىي خىتبٍالر لوٌىذىٓ ھېچ ثىر ئىع وەٌّەً تۇرىۋاتمبْ ثۈگۈٔىي وۈٔذە 
تۇال وۈچٍىٕىپ -ثىسگە ثۇٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ ئىىەْ، وەٌگۈضىذە ئبز

لبالٌىغىذەوال ثوٌىذىىەْ، ثىسٔي لۇراٌٍىك ثبضتۇرۇغمب ئبتٍىٕىذىغبٍٔىغىذىٓ لىٍچە 
 .گۇِبْ لبٌّبٍذۇ

توٌۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك، خەىقئبرا ٍۇّبسىۋەتيەردىَۇ ثۇالردىٓ ثبغمب 
ۋەتىٕىّىسدىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي توٌۇق تبزىالغٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىپ 

ثوٌۇپّۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ . ِۇئبِىٍە لىٍىػىّىس غەرت
ھەرلبٍطي ثبضمۇچٍىرىذىىي ِۇدداٌىرىّىسغب ِۇتٍەق ٍبردىّي تېگىع ئبٌذىٕمي 

 .غەرتي ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىػىّىس غەرت
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  ئەقىدە ٍىييىٌ ٍۇستەقىييىغىَىس ئۈچۈ2.16ُ§
ئۆزىگە خوجب ِۇضتەلىً ِىٍٍىٌ دۆٌەت ھبٌىغب -خەٌمىّىسٔي، ۋەتىٕىّىسٔي ئۆز

وەٌتۈرۈپ، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي دۇَٔبدىىي ِىٍٍەتٍەر لبتبرىغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ 
وۈرەظ لىٍىػٕي ئۆزٌىرىگە غبٍە لىٍغبْ ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس، ئۆزٌىرىگە ھەرخىً 

ثىر ئەلىً ئىگىطىٕىڭ ثىرەر . ئەلىذىٍەرٔي لۇراي لىٍىپ پبئبٌىَەت لىٍىػّبلتب
ئىذىَىۋى ئېمىّغب ِۀطۈپ ثوٌّبضٍىمىٕي تەضەۋۋۇر لىٍّبق ھەلىمەتەْ ئەلىٍغب 

غۇٔذاق ئىىەْ، تەغىىالتٍىرىّىسٔىڭ ثىرەر ئەلىذىگە ِۀطۈپ وىػىٍەر . ضىغّبٍذۇ
توپىذىٓ تەغىىً تېپىػي ٔورىّبي ھبدىطە دېَىػىّىس، ھەتتب زۆرۈرى ھبدىطە دەپ 

ثىر -ئەِّب ثۇخىً ئىذىَىۋى ئېمىٍّەرٔىڭ ھەِّىطىال ثىردىٓ. لبرىػىّىس وېرەن
توغرا ئەلىذە ٍبوي خەٌمىّىسٔي توٌۇق جەٌىپ لىالالٍذىغبْ ئەلىذىٍەردىٓ ثوٌۇپ 

ھەتتب ِەٌۇَ ثىر ئىذىَىٕي ئەلىذە لىٍىػمبْ وىػىٍىرىّىس ثبغمب . وېتىػىّۇ ٔبتبٍىٓ
ثىر ئىذىَىۋى ئەلىذىگە ِۀطۈپ وىػىٍەرٔي ئىچىي دۈغّەْ دەپ لبرىػىّۇ 

غۇٔذاق ئىىەْ، ٔۆۋەتتىىي ئورتبق ۋە جىذدى ئېھتىَبجىّىس . ٔورىّبي ئەھۋاي
ثوٌغبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ئبرزۇٍىّىس ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍىػتب ثۇخىً ئىذىَىۋى 

ئېمىّالرغب ِۀطۈپ وىػىٍىرىّىسٔىڭ ھەِّىطي ثىر ِەرگەزگە توپٍىٕىپ، ثىر 
ئەِەٌىَەتتىّۇ ثۇخىً . لوِبٔذأٍىك غىتبپمب ثوً ضۇٔىػىٕىّۇ تەٌەپ لىالٌّبٍّىس

ثۇٔذاق ھبدىطە . ثىرٌىػەٌّەضٍىه ھبدىطىٍىرىٕي ھەردائىُ وۆرۈپ تۇرِبلتىّىس
 .ثىسگىال خبش ثوٌۇپ لبٌّبً، ئبضبضەْ ثبرٌىك ِىٍٍەتٍەردە ئورتبق ثىر ئەھۋاٌذۇر

ئەِّب غۇِۇ ثىر ئىٕىبر لىٍىّٕبش پبوىتىي، ھەرلبٔذاق ثىر ئېمىّغب ِۀطۈپ 
وىػىٍەر ٍبوي تەغىىالتالرغب ثۆٌۈٔۈپ وېتىػىّىسدىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، ثىر ۋەتەْ 

ئىچىذە ٍەتّەوچي ثوٌغبْ غبٍىٍىرىذا ٍبوي ثۇ غبٍىٍىرىگە ٍېتىع ٍوٌٍىرىذا چولۇَ 
ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئورتبق ٔولتىالرٔىڭ، ھەتتب ئبۋاي لوٌغب وەٌتۈرىۋېٍىػمب تېگىػٍىه 

ئەگەر ھەرلبٔذاق ثىر . ئەڭ ِۇھىُ ئورتبق ۋەزىپىٍىرى ثوٌىػىّۇ ثىر ِۇلەررەرٌىه
پىىىر ئېمىّىغب ِۀطۈپ ثىر تەغىىالت، ئۆز غبٍىطىٕي ئىػمب ئبغۇرىػي ئۈچۈْ 

ٍبٌغۇز ھەرىىەت لىٍىپ ئبخىرلي ٔەتىجىگە ٍېتەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕي ضەِىّىٍىه 
ثىٍەْ ئېتىراپ لىٍغىٕىذا، ئبۋاي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە تېگىػٍىه ٔۇلتىغب ٍېتىع 

ئۈچۈْ ئوخػىّىغبْ پىىىردىىي ثبغمب تەغىىالتالر ثىٍەْ ۋالىتٍىك وېٍىػىع 
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ئبرلىٍىك ئورتبق ھەرىىەت پروگىراِّىطي ثوٍىچە پبئبٌىَەت لىٍغىٕىذا، ئۇالرٔىڭ 
ثۇ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا، . ئۆز غبٍىٍىرىغب ٍېتىع ضۈرئىتىٕىّۇ تېسٌىتىپ ثېرەٌەٍذۇ

ۋەتىٕىّىس خەٌمي ئبرىطىذا تبرلىٍىپ ٍۈرگەْ ِۇتٍەق وۆپ لىطىُ 
تەغىىالتٍىرىّىسٔىڭ خۇضۇضي غبٍىٍىرى ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌغب وەٌتۈرۈپ 

ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٕال ئبٔذىٓ ئىػمب ئبغۇرۇغمب ثوٌىذىغبْ غبٍىٍەردىٓ تەغىىً 
غۇٔذاق ئىىەْ، ثۇ تەغىىالتٍىرىّىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك غبٍىطي ئۈچۈْ . تبپىذۇ

ضەِىّىٍىه ثىٍەْ ثىرٍەرگە وېٍىپ، ئورتبق ھەرىىەت پروگىراِّىطي تۈزۈپ 
ئورتبق ھەرىىەت پروگىراِّىطىٕي . چىمىع ئۈچۈْ ئىتتىپبق تۈزۈغىە ِەججۇر

تۈزۈپ ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، ئۆزٌىرى تەخطىُ لىٍىػمبْ ثۇ ۋەزىپىطىٕي ئورۇٔذاغمب 
ئەگەر . ھەِىبرٌىك ئبضبضىذا، ٍبوي ئبزئبٌذىغب ِۇضتەلىً پبئبٌىَەت لىٍىػىغب ثوٌىذۇ

وېڭىػىػتە ئورتبق پىىىر ثىرٌىىىگە وېٍەٌّىگىٕىذە، ئورتبق ھەرىىەت لىٍىّىس 
ثىرضىٕىڭ ھەرىىىتىگە -دەپ چىڭ تۇرىۋاٌّبً، پىىىر ثىرٌىىىگە وەٌگىچە ثىر

. توضبٌغۇٌۇق لىٍّىغبْ ئبضبضتب ئۆز ئبٌذىغب پبئبٌىَەت لىٍىػىٕىڭّۇ زىَىٕي ٍوق
ئەگەر وېڭىػىپ ئورتبق پروگراِّب ثوٍىچە پبئبٌىَەت لىالالٍذىغبْ ثوٌغىٕىذا، 

وەٌگۈضىذىىي لۇرۇٌغۇضي ِىٍٍىٌ ھۆوۈِەتٕىّۇ غۇ ئبضبضتب وېڭىػىپ ثىرٌىىتە 
 . لۇرۇپ چىمىع ئبضبضىٕي تىىٍىَەٌىگەْ ثوٌىذۇ

ئەضٍىٕي ضۈرۈغتە لىٍغىٕىّىسدا، ثۇ تەغىىالتٍىرىّىس، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
غبٍىطي ثوٌغبْ تەغىىالتٍىرىّىس، ھەرىىەت ئۇضٍۇثي ٍبوي ئىع تەخطىّبتي، 

ئىمتىطبدىٌ ٍۈن، ھەرىىەت ٍېتەوچىطي لبرتبرٌىك جەھەتٍەردىال پىىىر ثىرٌىىىگە 
وېٍەٌّەضٍىگىذىٓ ثبغمب، ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا، تب ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌغب 

ثىرضي ثىٍەْ -وەٌتۈرۈپ ثوٌۇپ، ئىجتىّبئىٌ تۈزۈِٕي ثەٌگىٍەظ وۈٍٔىرىگىچە ثىر
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىّٕۇ ئېػىپ چۈغىىذەن دۈغّۀٍىىتە ثوٌۇغٍىرىغب لىٍچە 

غۇٔذاق ئىىەْ، ئوخػىّىغبْ پىىىر ئېمىّىغب ِۀطۈپ وىػىٍەر . ئبضبضٍىرى ٍوق
ئورتبق دۈغّىٕي ثوٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئىّىبٔجبر تېس، ئىّىبٔجبر ئبضبْ، 

ثىرضي -ئىّىبٔجبر ئبز چىمىُ ثىٍەْ تبزىالپ چىمىرىع جەھەتتە ِۇتٍەق تۈردە ثىر
ثىرضىگە توضبٌغۇٌۇق لىٍّبضٍىممب -ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىػىمب، ھېچ ثوٌّىغبٔذا، ثىر

ئەگەر ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئبضبضي دۈغّىٕىٕي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئەِەش، . ِەججۇر
ثەٌىي لبٔذالتۇ ئبِېرىىب ئىذى، لباللٍىك ئىذى، دېّووراتچىالر ئىذى، ئىطالِچىالر 
ئىذى دەپ چىڭ تۇرىۋاٌىذىغبْ، ھەتتب لبٔذالتۇ تۇڭگبٔالر، لبزالالر، لەغمەرٌىىٍەر، 
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تۇرپبٍٔىمالر دۈغّىٕىّىس دېگۀذەن ثىّۀە لبراغالردا چىڭ تۇرىۋاٌىذىغبٔالر 
ثوٌىذىىەْ، ئۇٔذالالر خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي وۈرەغتە وۆرۈٔەرٌىه 

پۇتٍىىبغبڭ تېرىپ ثەرگىٕىذە، ئۇالرٔىّۇ ۋەتەْ خبئىٍٕىرى لبتبرىذا 
 .ثېطىمتۇرىۋېتىػمب تەٍَبر تۇرۇظ وېرەن

ھبٌجۇوي، ثۈگۈٔىي وۈٔذە ۋەتىٕىّىسٔىڭ لۇتۇٌۇغىغب تېگىػٍىه ئەڭ ِۇھىُ 
ثۇ . ئورۇٔذا تۇرىۋاتمبْ ئورتبق دۈغّىٕي غەوطىس ھبٌذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذۇر

دۈغّەْ غۇٔذاق وۈچٍۈن خىرىص لىٍىپ ئبٌذىّىسدا دېۋەٍٍەپ تۇرِبلتىىي، ثۇ 
دۈغّۀگە لبرغي جەڭگە ئبتٍىٕىػتب ۋەتىٕىّىسدىىي ھەرلبٔذاق ثىر ئېمىُ 

تەرەپتبرٌىرىٕىڭ ٍبٌغۇز ثېػىغب ھەرىىەت لىٍىپ غەٌىجە لبزىٕبٌىػي لەتئىٌ ِۇِىىٓ 
غۇٔذاق ثوٌغبچمب خەٌمىّىس ثبرٌىك ئىّىبٔىَەتٍەردىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕىپ . ئەِەش

. ثىر ِەرگەزگە توپٍىٕىپ وەضىىٓ ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ پبئبٌىَەت لىٍىػمب ِەججۇر
ئەڭ ثوٌّىغبٔذا، پىىىرٌىرىذە ثەوال چوڭ پەرق لىٍىذىغبْ تەغىىالتٍىرىّىس 
ثىرٍەرگە وېٍىپ تۈگىّەش زىذدىَەتٍەر ئىچىگە پېتىپ لبٌغىٕىذىٓ وۆرە، 

ئورتبلٍىغي ثوٌّىغبْ پىىىرٌىرىٕي ضۆرەپ ٍۈرِەً، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
-ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ ئورتبق پىىىرٌىرىٕىال ِۇزاوىرە لىٍىػمب تىرىػىػي، ثىر

ثىرضي ثىٍەْ ئۇچۇرۇغۇپ لېٍىػتىٓ ضبلٍىٕىع -ثىرضىگە دەخٍي لىٍّبضٍىك، ثىر
ئۇٔۇتّبٍٍىىي، خىتبً . غەرتي ئبضتىذا ئبٍرىُ پبئبٌىَەت لىٍغىٕي تۈزۈن

پبضبت تېرىپ، ِىٍٍىٌ ثىرٌىىطېپىّىسٔي -تبجبۋۇزچىٍىرىّۇ ھەردائىُ ئبرىّىسغب پىتٕە
 .پبرچىالظ، ئىچىي جىذەٌگە پبتۇرىۋېتىع ئۈچۈْ پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ تىرىػّبلتب

ثۇ ٍەردە، ثىسٔىڭ ھەرخىً غبٍىغب ئىگە تەغىىالتٍىرىّىسدىٓ غۇٔذاق ثىر 
پىذاوبرٌىك تەٌەپ لىٍىّٕبلتىىي، ئۇالر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي ئۈچۈْ 

تەغىىالتىٕىڭ ئەلىذىٍىرىٕي ثىرچەتىە لبٍرىپ لوٍبٌىغىذەن پىذاوبرٌىك 
ثۇ جەھەتتە ھەرگىسِۇ لبٍطي ثىر وىػىٍەرٔىڭ . وۆرضىتىػىە تەٍَبر تۇرىػي الزىُ

ئەجٕەثىپەرەضتٍەر ... ِەْ ٔېّىػمب ھبرالىەغٍەر ئۈچۈْ، "ۋاالخػىپ ٍۈرگىٕىذەن 
پووؤي ٍۇرتٍۇلالر ... پبالٔي ِىٍٍەت ئۈچۈْ، ... خۇراپىالر ئۈچۈْ، ... ئۈچۈْ، 
" ۋەتۀٕي ئبزاد لىٍىّەْ دەپ ثىىبردىٓ جبْ پىذا لىٍىذىىۀّەْ... ئۈچۈْ، 

-دېگۀذەن ئبخّبلبٔە خىَبٌذا ثوٌّبً، ۋەتىٕىّىسدىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تەي
تبوۈش لوغالپ چىمىرىع ئۈچۈْ ثبرٌىغىّىسٔي ئبتبٍذىغبْ پىذاوبرٌىمٕي 

ئوْ ٍىٍٍىك پىذاوبرٌىمىّىس -ئۇٔىڭ ئۈضتىگە، ثىسٔىڭ ثەظ. وۆرضىتىػىّىس الزىُ



 648 

ئۇٔذاق پۇرضەتٍەرٔي . ثىٍۀال ۋەتىٕىّىس ئبزاد ثوٌۇپ وېتىذىغبْ ئبضبْ ئىػّۇ ٍوق
ثىس . ئبٌٍىمبچبْ لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍغبٍٔىغىّىسٔي ثوٍٕىّىسغب ئېٍىػىّىس الزىُ

ثىرلبٔچە ئەۋالتٍىك پىذاوبرٌىمٕي وۆز ئبٌذىّىسغب وەٌتۈرۈپ جەڭگە ئبتٍىٕىػىّىس 
 . الزىُ

لىطمىطي، ۋەتەْ ئبزادٌىغي ئۈچۈْ ئۆز ئەلىذىٍىرىّىسٔي ۋالىتٍىك ثوٌطىّۇ 
 !لۇرثبْ لىٍىػمب تەٍَبر تۇراٍٍي

ئەِّب ثۇخىً ئىذىَىۋى پىذاوبرٌىك ھەرگىسِۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕي 
" تېٕچٍىك"ثوٌۇپّۇ . ِەخطەت لىٍّبٍذىغبْ ئەلىذىٍەر ئۈچۈْ ثوٌّبضٍىغي غەرت

ٔىمبۋى ئىچىگە ئورىٕىۋېٍىپ ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىمٍىك " ضۆھجەت"چۈِپەردىطي، 
لىٍىۋاتمبٔالر، ٔولۇي ِبددى ِۀپەئەت، غەخطي ئبثروٍي ئۈچۈْ ِىٍٍەتچي، 

ۋەتۀپەرۋەر ثوٌىۋاٌغبٔالر ئۈچۈْ پىذاوبرٌىك لىٍىػتىٓ لەتئىٌ ضبلٍىٕىػىّىس 
ثىس ۋەتۀپەرۋەرٌىه ئۆٌچىّىگە ئۇٍغۇْ غەوىٍذە پبئبٌىَەت لىٍىۋاتمبْ . غەرت

. تەغىىالتٍىرىّىس ئەتىراپىغب ِەرگەزٌىػىػىە ئبالھىذە دىممەت لىٍىػىّىس الزىُ
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ئۈچۈْ وؤىىرىتٕي ۋە ئېٕىك ھەرىىەت 

پىروگىراِّىطي، ٔىسإِبِىطي ۋە ھەرىىەت پىالٔي ثوٌّىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر 
تەغىىالت ٔۆۋەتتە ِەرگەز، ثىرٌىىطەپ، لۇرۇٌتبً، ۋالىتٍىك ھۆوۈِەت، غىتبپ 

ھەتتب ثۇخىً پبضطىپ تەغىىالتالر . لبتبرٌىمالرٔي لۇرۇظ الٍبلىتىگە ئىگە ئەِەش
خەٌمىّىسٔي تۇٍۇق ٍوٌغب ثبغالپ وېتىذىغبْ غەوٍي ئۆزگەرگەْ خبئىٕالر گۇروھي 

ٍبوي لبٍطي ثىر دۆٌەتٕي ۋاضىتە لىٍىۋاٌغبْ ھبٌذا ھەرخىً خىتبٍالر ثىٍەْ 
ھەرخىً ِەلطەتٍەردە ھەِىبرٌىػىپ ٍۈرگەْ ِۇھبجىرٌىرىّىس ثوٌۇغىّۇ 

 .ئېھتىّبٌذىٓ ٍىراق ئەِەش
 

  ٍىييىٌ ٍۇستەقىييىق ھەرىنەتيىرىَىسگە تۆھَەتيەر2.17§
ثۈگۈْ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي ئۈچۈْ تبٌالپ 

ئبٌغبْ ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي لۇراٌٍىك ھەرىىەت ئۇضۇٌىٕي خىتبً 
دەپ " تېررورٌۇق"ووِّۇٔىطتٍىرىال ئەِەش، ھەتتب خىتبً ٍېڭي دېّووراتچىٍىرىّۇ 

خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى ثىسٔىڭ ٍوغۇرۇْ لۇراٌٍىك جەڭگە . ئېالْ لىٍىػّبلتب
ئىتتىپبق ۋەزىَەتىە ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍغبْ -تېٕچ"ئبتالٔغبْ ثبتۇرٌىرىّىسٔي 
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غىٕجبڭذىىي "دېطە، خىتبً دېّووراتچىٍىرى " ثىرئۇچۇَ ثۆٌگۈٔچي ئۇٔطۇرالر
خىتبٍالرِۇ ضىٍەرگە ئوخػبظ ووِّۇٔىطتالردىٓ زېرىىىەْ، ئەروىٍٕىىٕي تەٌەپ 
لىٍىذىغبْ وىػىٍەر، ئۇالرغب لبرغي لۇراٌٍىك ھەرىىەت لىٍىػىڭالر تېررورچىٍىك 

دەپ، ثىسٔي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ثىرگە ووِّۇٔىطتالردىٓ " ثوٌىذۇ
ثىسٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ . لۇتۇٌىذىغبْ وۈٕٔي تېٕچ ضبلٍىػىّىسٔي تەٌەپ لىٍىػّبلتب

لبْ "ِبدارىچي، ضۇٌھىچي، تېٕچٍىمچي، دېّووراتچي، دىٕچي وىػىٍىرىّىسِۇ 
..." تۆوۈٌىذىغبْ ھەرىىەتٍەر ثىسٔىڭ خەٌمئبرادىىي ئىٕبۋىتىّىسٔي چۈغۈرىۋېتىذۇ، 

دېگٕەدەن پەتىۋاالرٔي تولۇغۇپ، ثىسٔي تېٕچ پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ داۋاٍِىك 
ٍېمىٕمي زاِبْ ئۇٍغۇرٌىرىٕىڭ لبچبٔالردىٓ )غوغۇٌٍىٕىػىّىسٔي تەٌەپ لىٍىػّبلتب 

ثېرى خەٌمئبرادا چۈغۈپ وېتىػتىٓ ئۀطىرىگىذەن ئىٕبۋەتىە ئېرىػىپ لبٌغبٍٔىغي 
دۈغّىٕىّىس ثىسٔي تېٕچٍىممب زورٌىّبلتب؛ دېّووراتچي خىتبٍالرِۇ . (!ئېٕىك ئەِەش

ئۇالر ۋەتىٕىّىسدىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػىٕي . ثىسٔي تېٕچ ضبلٍىػىّىسٔي تەٌەپ لىٍّبلتب
خبٌىّىغبچمب، ئۆزٌىرىگە زىَبْ وەٌتۈرىذىغبْ وەضىىٓ ھەرىىەتٍىرىّىسٔي ئىسچىً 

ئەپطۇضىي، ثىسٔىڭ ئىچىّىسدىّۇ دۈغّەْ ثىٍەْ ئوخػبظ . لبرىالپ وەٌّەوتە
ئەجەثب ثۇ . ِۇلبَ توۋالٍذىغبٔالرٔىڭ ثوٌىػي وىػىٕي ھەلىمەتۀّۇ ئېچىٕذۇرىذۇ

وىػىٍىرىّىس ثىٍّەضتىٓ غۇٔذاق داۋراڭ ضېٍىػىپ ٍۈرەِذىغبٔذۇ ٍبوي خىتبً 
 تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ثىس ثىٍّەٍذىغبْ ثىرەر ٍوغۇرۇْ وېٍىػىٍّىرى ثبرِۇ؟
ثىر ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىٕىڭ ھەردائىُ دۇَٔب جبِبئەتچىٍىىىٕىڭ 

ِەضىٍەْ دۇَٔب جبِبئىتىٕىڭ خېٍي وۆپ . ھىّبٍىطىگە ئېرىػىپ وىتەٌىػي ٔبتبٍىٓ
لىطّي چېچۀٍەرٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕي تېررورٌۇق دەپ ئېالْ 

لىٍىػتي؛ زاِبٔىۋى لۇراٌالر ثىٍەْ لىرغىٓ لىٍىۋاتمبْ ئىطىرائىً تبجبۋۇزچىٍىرىغب 
توخّبلالر ثىٍەْ تىروىػىۋاتمبْ پەٌەضتىٓ ئەرەپٍىرىٕىّۇ غۇٔذاق -لبرغي تبظ
ِۇلەررەروي، ثىسٔىّۇ پبت ٍېمىٕذا دۇَٔب ضەھٕىٍىرىذە تېررورچىالر . ... دېَىػّەوتە

ثۇ وىتبثٕىڭ ئېالْ لىٍىٕىػىذىٓ ثىر ٍىً )دەٍذىغبْ لبراغالرٔي چولۇَ ئبڭالٍّىس 
وېَىٓ غەرلىٌ تۈروىطتبْ تەغىىالتٍىرىٕي تېررورچىالر دەٍذىغبْ ھۈوۈَ ئب ق ظ 

 .(لبٍتب تۈزەتىۈچىذىٓ_ پبرالِىٕتي ۋە ة د ت دا لوثۇي لىٍىٕذى 
دېگەْ ٔېّە؟ تۆِۈر خەٌىپىّىسٔىڭ ئۆٌتۈرۈٌۈغي، ِەِتىٍي تەۋپىك " تېررور"

ئەپۀذىٕىڭ ئۆٌتۈرۈٌۈغي، ئبثذۇخبٌىك ئۇٍغۇرٔىڭ ئۆٌتۈرۈٌۈغي، غوجب ٔىَبز، 
ضبۋۇت داِوٌال، ٌۇتپۇٌال ِۇتەٌٍىپٍەرٔىڭ ئۆٌتۈرۈٌۈغي، ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَەت 



 650 

رەھجەرٌىرىّىسٔىڭ ئۆٍرۇپىالْ پبجىئەضي ٍبوي ثبغمب ضۈٍىمەضت پەٍذا لىٍىٕىپ 
ئۆٌتۈرۈٌۈغي، ووِّۇٔىطت خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ھەرخىً ثبھبٔىالرٔي، 

ضورالطىس ٍوغۇرۇْ ئۆٌتۈرۈپ -ھەرخىً ثوھتبٔالرٔي ئۇٍذۇرۇپ، ضوتطىس
ٍىتەوچىٍىرىّىسٔىڭ ئۆٌۈِي خىتبً -تۈگىتىۋەتىەْ غۇٔچە ٔۇرغۇْ زىَبٌىٌ

تېررورچىٍىغىٕىڭ ٔەتىجىطي ثوٌّبضتىٓ ئىٕطبٔىَەتچىٍىه ثىٍەْ ئۆٌتۈرۈٌگەْ 
ئبٌذىٕمي ثبپتب توختبٌغىٕىّىسدەن، تېررورچىٍىك دېگەْ ثۇ ئۇلۇَ ! ثوالِذىىەْ؟

ھەلمىذىّۇ تب ثۈگۈٔگىچە ِۇلىُ ئېٕىمٍىّب ئوتتۇرىغب لوٍۇٌّىغبْ ثوٌۇپ، ئبدەتتە 
دۇَٔب جبِبئەتچىٍىگي ئېتىراپ لىٍغبْ دۆٌەتٕىڭ ِەۋجۇت لبٔۇٍٔىرىغب لبرغي 

ٔبِىذا جبزاالٔذۇرۇٌّبلتب ۋە " تېررورٌۇق"وەضىىٓ ھەرىىەتٍەر ئبضبضەْ 
ئەضٍىذە تېٕچ ئبھبٌىطىغب غەخطي ِۀپەئەتٍىرى ئۈچۈْ زىَبْ . ئەٍىپٍۀّەوتە

-ضبٌىذىغبْ ھەرىىەتٍەر، ِەضىٍەْ پۇي ئۈچۈْ خروئىٓ ئەتىەضچىٍىگي، لۇراي
ٍبراق ئەتىەضچىٍىگي، ِەھەٌٍٍىۋىٌ زوِىگەرٌىىٍەر تېررورچىٍىك دېَىٍىػي وېرەن 

ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ٔورىّبي ھبٍبتٍىك پبئبٌىَەتٍىرىگە وبپبٌەتٍىه لىٍىع ٔبِىذا . ئىذى
ھەرثىر دۆٌەت ئۆزىگە ٍبرىػب ثىر لبتبر لبٔۇٔالرٔي تۈزۈپ چىمىع ثىٍەْ ثىرگە، ئۆز 

ِىٍٍىٌ ِۀپەئەتي، ئۆز ضىٕىپىٌ ِۀپەئەتي، ئۆز دىٕىٌ ِۀپەئەتىگە وبپبٌەتٍىه 
-ٔىساِالرٔي تۈزۈپ چىمىػمبْ ثوٌۇپ، ثۇ لبٔۇْ-لىٍىع ئۈچۈّٔۇ ثىرلبتبر لبٔۇْ

ٔىساِالر ئۆزىگە پبٍذىٍىك ثوٌّىغبْ ھەرىىەتٍەرٔي، ئۆز ِۀپەئەتىگە توضبٌغۇٌۇق 
لىٍىۋاتمبْ ِىٍٍەت، ضىٕىپ، ئەلىذە ئىگىٍىرىٕىڭ ھەرىىەتٍىرىٕي چەوٍەظ 

-ثۇٔذاق خۇضۇضىٌ تۈضٍەرگە وەٌتۈرۈٌگەْ لبٔۇْ. ئۈچۈّٔۇ خىسِەت لىٍذۇرِبلتب
ٔىساِالر لبرغي پىىىرٌىه وىػىٍەرٔي ثبضتۇرۇغٕي تۈپىي ِەلطەت لىٍغىٕي 

ئۈچۈْ، ثۇ لبٔۇٔالرٔىڭ زەرثىطىگە ثەرداغٍىك ثېرەٌّىگەْ ٍبوي ثۇ تۈزۈٍِەردىٓ 
ٔبرازى ثوٌغبْ خەٌمٍەر ئۆز ئەروىٍٕىگي ئۈچۈْ ثۇ لبٔۇٔالرٔىڭ ثېطىّىذىٓ 

ئەِّب ثۇ تۈردىىي ئەروىٍٕىه، ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك، . لۇتۇٌۇغمب ِەججۇر ثوٌّبلتب
ئېتىمبت ئەروىٍٕىگي لبتبرىذىىي ئىطتەوٍىرىٕىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ٔۆۋەتتىىي 

دۇَٔب ھۆوۈِىرأٍىرىٕىڭ تېٕچٍىمىغب دەخٍي ٍەتىۈزىۋاتمبچمب، ثۇخىً ھەرىىەتٍەرٔي 
دەپ لبرىٍىػىپ، غەرتطىس لىرىپ تۈگۈتۈظ " تېررورٌۇق"لبٔۇٔغب خىالپ 

ثۇ دېگۀٍىه، ٔبھبلچىٍىىىە لبٌذۇرۇٌغبٍٔىغي . ضىَبضىتىٕي ئىجرا لىٍىػّبلتب
ِۇلىٍّىػىپ لبٌغبْ ئبجىس خەٌمٍەرٔىڭ ِەڭگۈ ٔبھەلچىٍىىىە ِەھىۈَ ثوٌىػىٕي 

ۋاھبٌۀىي، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ لوغالپ . ِۇلىّالغتۇرۇظ دېگۀٍىىتۇر
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چىمبرِبلچي ثوٌغىٕي چەتئەي تبجبۋۇزچىٍىرى ثوٌۇپ، تبرىختب فرأطىَە ھىتٍېر 
گېرِبٔىَىطىٕىڭ ۋەتىٕىٕي ثېطىۋېٍىػىغب ٔبرازى ثوٌۇپ لبٍٔىك جەڭٍەرٔي 

لىٍغىٕىذەن، ٍبۋرۇپب خەٌمىٕىڭ فبغىطىسىُ تبجبۋۇزىذىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ لبٍٔىك 
جەڭٍەرگە ئبتالٔغىٕىذەن، ثىسِۇ ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىۋاٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 
. ۋەتىٕىّىسدىٓ لوغالپ چىمىرىع ئۈچۈْ ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىع ئبٌذىذا تۇرِبلتىّىس

ئەٍٕي ۋالتىذىىي ھىتٍېر گېرِبٔىَىطىٕي لوغالپ چىمىرىع ئۈچۈْ 
ٍبۋرۇپبٌىمالرٔىڭ، ئەٍٕي ۋالتىذىىي ٍبپؤالرٔي لوغالپ چىمىرىع جېڭىگە 

ئبتالٔغبْ خىتبٍالرٔىڭ تبجبۋۇزچىٍىممب لبرغي لبٍٔىك جەڭ لىٍىػي لبٔچىٍىه 
ھەلمبٔي ثوٌىذىىەْ، ثىسٔىڭ ھەرىىىتىّىسِۇ ئەڭ وبِىذا غۇالرچىٍىه ھەلمبٔي 

 . ھەرىىىتىّىس ثوٌىذۇ
ثۈگۈْ دىممەت لىٍىذىغبْ ثوٌطبق، دۇَٔب زوِىگەرٌىرى ئېٕېرگىَە ِۀجەضىٕي 

. تبٌىػىپ پبرىص لوٌتۇغىٕي تۈگىّەش ئۇرۇظ لبٍٕىّي ئىچىگە ضۆرەپ وىرِەوتە
رۇضطىَە ئىططىك دېڭىسالرغب چىمىۋېٍىع ئۈچۈْ ئبفغبٔىطتبٔغب تبجبۋۇز لىٍىپ 

وىرگۀىذى، ثۇٔىڭ ئبٌذىٕي ئبٌىّىس دەپ ئب ق ظ ھۆوۈِىتي ٔبِىرات 
ھەتتب . ئبفغبٔىطتبٕٔي چبرەن ئەضىردىٓ ثۇٍبْ ئۇرۇظ ئوتي ئىچىگە ضېٍىپ لوٍذى

ثەزى ئەٌٍەر رۇضطىَىٕىڭ ھەزەر دېڭىس ثوٍي ئەٌٍىرىٕىڭ ٔېفىتىٕي لبرا دېڭىسغب 
توغۇظ ٍوٌىغب توضبٌغۇٌۇق لىٍىع ئۈچۈْ چېچۀىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ھەرىىىتىٕي ٍب غەٌىجە لىالٌّبٍذىغبْ، ٍب تىٕجىّبٍذىغبْ پبراوۀذىچىٍىه ئىچىگە 
لىطمىطي زوِىگەرٌەر ئۆز ِۀپەئەتي ئۈچۈْ ٔېّىال لىٍطب ھەق، . ... پبتۇرىۋېتىػتي

زۇٌۇَ ئبضتىذا لبٌغبْ ِۇضتەٍِىىە خەٌمٍەرٔىڭ ئبزادٌىممب ئېرىػىع ئۈچۈْ 
دېّەن، دۇَٔب ئىٕطبٔىَەت .  لىٍىۋاتمبْ وۈرەغٍىرى تېررورٌۇق ثوٌۇپ لبٌّبلتب

ِۀپەئەتي ئۈچۈْ ئەِەش، ثەٌىي پۈتۈٍٔەً ئۆزٌىرىٕىڭ لبٍطي ثىر ِۀپەئەتٍىرى 
غۇٔذاق ئىىەْ، ۋەتىٕىّىس . ئۈچۈْ ھەرخىً رەزىً زوِىگەرٌىىٍەرٔي لىٍىػّبلتب

خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرى توٌۇق غەٌىجە لىٍغبْ وۈٔىگىچە 
دۇَٔب، لبٔۇْ چۈِپەردىطىگە ئورىٕىۋېٍىپ . دۇَٔبٔىڭ لبرىٍىػىذىٓ لۇتۇالٌّبٍذۇ

ئۆز ِۀپەئەتي ئۈچۈْ زوِىگەرٌىه لىٍىۋاتمبْ ثۈگۈٔىي وۈٔذە، خەٌمىّىس ئۇالرٔىڭ 
ثبھبٌىػي، لبرىٍىػي، دۈغّۀٍىه لىٍىػٍىرىغب پىطۀت لىٍّبً، ِىٍٍىٌ 

ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي ئۈچۈْ لوٌىذىٓ ٔېّە وەٌطە غۇ ئۇضۇي ثوٍىچە جبْ تىىىپ 
. وۈرەظ لىٍىػٕي ثىروۈّٔۇ ثوغبغتۇرۇپ لوٍّبضٍىك ئىرادىطىگە وېٍىػي الزىُ
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ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ! ئىت ھبۋغۇپ لبٌىۋېرىذۇ، وبرۋاْ توختىّبً وېتىۋېرىذۇ
ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئۈچ ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتي ئۈچۈْ، ثوٌۇپّۇ ٔۆۋەتتىىي ثبضمۇچي 

ثوٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لورلۇتۇپ لوغالظ ٍوغۇرۇْ ھەرىىىتي ئۈچۈْ 
ھەرلبٔذاق لبرىٍىٕىػالرغب پىطۀت لىٍّبً، پۈتۈْ ئىّىبٔىَەتٍىرىّىسٔي توٌۇق 

ئىػمب ضېٍىپ، ٍوغۇرۇْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەت دوٌمۇٔىغب دەرھبي 
 :ثىسٔىڭ غۇئبرىّىس! ئبتٍىٕىػىّىس غەرت

 !ٍب ئۆٌۈَ__ ! ٍب ِۇضتەلىٍٍىك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 653 

 

 ئىسچي ِەْ
 
 
 
 

 

 ٍۇستەقىييىغىَىسدىِ ئۈٍىد ببرٍۇ؟
 

ثۇ وىتبثتىٓ پبٍذىالٔغۇچىالر تەپطىٍي ثىٍىُ ئېٍىػٕي، تەغۋىك لىٍىػٕي، تەغىىً 
لۇرۇغٕي، ئەِەٌىٌ ھەرىىەت ثبغالغٕي ٍبوي ثۇ ھەلتە ئوٍٍىٕىپ وۆرۈغٕي ئبرزۇ 

 .لىٍغىٕىذا، ثۇ وىتبثٕي وۆرۈپ چىمطب ثوٌىذۇ
لبٍطي ٔۇلتىغب لبئىً ثوٌطىڭىس . ثۇ وىتبثٕي توٌۇق لبٍئىً ثوٌۇپ ئولۇظ غەرت ئەِەش

غۇ ٔۇلتىٕي لوثۇي لىٍىۋاٌطىڭىس ثوٌىذۇ؛ لبٍطي تېّب الزىُ ثوٌطب غۇ ٍەرٔي ئەضتبٍىذىً 
ئەگەر خبٌىطىڭىس ثۇ وىتبثٕىڭ ئبضبضىٌ روھي ثوٌغبْ . وۆرۈپ چىمطىڭىس ثوٌىذۇ

ِەخپي لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتي ِەزِؤىٕي ضبلالپ لبٌغبْ ئبضبضتب خبٌىغبْ 
غەوىٍگە ئۆزگەرتىپ، وىڭەٍتىپ، لىطمبرتىپ، لبٍتب تۈزۈپ، ھەرخىً ٌېٕتب غەوٍىگە 

 .تبرلىتىػىڭىسغب ثوٌىذۇ (تۈزەتىۈچي_ ووِپَۇتېر تەخطىطىگە ئېٍىپ )وەٌتۈرۈپ، 
ئەگەر ثۇ وىتبثتب لبٍىً ثوٌّىغبْ ٔۇلتىالرغب دۈچ وەٌطىڭىس، ئۇ ٍېرٌەرٔي ئولۇِبً 

ئبتالپ ئۆتۈغىە ٍبوي لەتئىٌ لبئىً ثوٌّىغىٕىڭىسدا ِەخپي غەوىٍذە ثبغمب ثىرضىگە 
. ثېرىۋىتىػىە تىرىػىڭ

 !ئبٌال ضىسگە جبضبرەتٍىه ئىرادە ئبتب لىٍغبً، ئبِىٓ                                  

 
 
 
 
 

 
 تۇرپبْ__  ٔەغرىَبتي وبرىس
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 مىرىص سۆز

ثۇ وىتبثٕي ئولۇغتىٓ ثۇرۇْ ئبٍذىڭالغتۇرىۋېٍىػىّىسغب تېگىػٍىه ئىٕتبٍىٓ 
ِۇھىُ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثىرى غۇوي، خەٌمىّىسٔىڭ، لەھرىّبٍٔىرىّىسٔىڭ، 

لۇِبٔذأٍىرىّىسٔىڭ، داھىٍَىرىّىسٔىڭ، غۇٔىڭذەن ھەرخىً ئۇلۇِۇغٍۇق 
وىػىٍىرىّىسٔىڭ ٍېمىٕمي تبرىخّىسدا لوٌغب وەٌتۈرگەْ ٔىطپىٌ ٔەتىجىٍىرى ثىٍەْ 

ئۇالرٔىڭ ضبدىر لىٍغبْ تبرىخىٌ خبتبٌىمٍىرىٕي ثبھبالپ ئوٌتۇرۇغىّىسغب ثۈگۈْ 
تبرتىػالرٔي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً دۆٌىتىّىس -ثەوال ئەتىگەْ ثوٌۇپ، ثۇ خىً تبالظ

لۇرۇٌۇپ ٍوٌغب چۈغۈپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئبٔذىٓ ِەخطۇش ئبٌىٍّىرىّىسٔي ٍىغىپ 
چۈٔىي، . تەِىىٍٕىه ثىٍەْ ئوتتۇرىغب لوٍطبلّۇ ھەرگىس وېچىىىەْ ثوٌّبٍّىس

ثۈگۈْ ثىس تبرىخىّىسغب ثبھب ثېرىػىە ئەِەش، ثەٌىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ھەرىىىتىّىسدە ٔەدە خبتب لىٍىۋاتمبٍٔىغىّىسٔي ئبٍذىڭالغتۇرىۋېٍىػمب ئەڭ وۆپ 

خۇددى غۇٔىڭذەن، ثىس ِۇضتەلىً ِىٍٍىٌ دۆٌىتىّىسٔي لبٔذاق . ئېھتىَبجٍىمّىس
غەوىٍذە وەٌگۈضي ئەۋالتٍىرىّىسغب ِىراش لبٌذۇرۇغٕي ۋە ئۇالرغب وەٌگۈضىذىىي 

ِۇضتەلىً ثوٌغبْ وۈٍٔىرىذە لبٔذاق لىٍىػٍىرى وېرەوٍىىىٕي تەتمىك لىٍىپ 
ۋەضىَەت لىٍىػمىّۇ زادىال ئېھتىَبجىّىس ٍوق ۋە ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەضٍىذىٕال 

چۈٔىي، ثۈگۈْ ثىس ئۇٔذاق ثىر ۋەتۀٕي . ضبالھىَىتىّىسٔي ٍولىتىپ ثوٌذۇق
لبٌذۇرۇظ پۇرضىتىٕي توٌۇق لوٌذىٓ چىمىرىپ لوٍغبْ ھبٌەتتە ‘ ِىراش’

ثىس ثۈگۈْ وەٌگۈضي ئەۋالدٌىرىّىسغب ِۇضتەلىً ِىٍٍىٌ دۆٌەت . تۇرِبلتىّىس
ھبوىّىَىتىّىسٔي ِىراش لبٌذۇرۇظ، ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثۈگۈٔىي دۈغّەْ 

وۈچٍىرىٕي توال ثەن وۆپەٍتىۋەتّەً، ثۈگۈٔىي خىتبً تبجبۋۇزچىالر ضبٔي ثوٍىچە 
لبٌذۇرۇغمب غەٍرەت وۆرضىتەٌىطەوّۇ ٍۈزىّىس ٍەرگە لبراپ لبٌّىغبْ ‘ ِىراش’

ھبٌجۇوي، وەٌگۈضي ئەۋالدٌىرىّىسغب ثۈگۈٔىىذىٓ ٔەچچە ھەضطە ئبرتۇق . ثوالتتي
 ٔي ِىراش لبٌذۇرىذىغبٍٔىغىّىس وۆرۈٔۈپال ‘ۋەتەْ’دۈغّەْ لبپالپ وەتىەْ ثىر 

 !تۇرِبلتب
ثىس ثۈگۈْ، ھېچ ثوٌّىغبٔذا وەٌگۈضي ئەۋالدٌىرىّىس ئۈچۈْ ثوٌطىّۇ ثىرەر 

 . ئىع لىٍىع ئۈچۈْ ئبتٍىٕىػىّىس غەرت
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثۈگۈْ ثىس ٔېّىٍەرٔي لىٍىػىّىس وېرەوٍىىىٕي 
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ئبٍذىڭالغتۇرىۋېٍىػىّىس ئۈچۈْ، ٔېّىٍەرگە ثەورەن ئېھتىَبجىّىس ثبرٌىمىغب دىممەت 
ثىس ۋە وەٌگۈضي ئەۋالدٌىرىّىس دۇَٔبدىىي ئىٕطبٔالر ثىٍەْ تەڭ : لىٍىپ ثبلبٍٍي

ثۇ ئبرزۇٍىّىس ھېچمبچبْ . دەرىجىذە ٍبغبظ غبرائىتىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىّىس غەرت
. خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ چبڭگىٍىذا لېٍىع ثىٍەْ ِەڭگۈ ئەِەٌگە ئبغّبٍذۇ
ثوٌۇپّۇ ثۈگۈٔىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئەٌپبزىغب لبراٍذىغبْ ثوٌطبق، ثىس 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ چبڭگىٍي ئىچىذە لىٍچىّۇ ئىٍگىرٌىَەٌّەٍال لبٌّبضتىٓ، 
دېّەن، ثىس ! ھەتتب ٍەر ٍۈزىذىٓ توٌۇق ٍولۇتۇٌۇغٕىڭ ثوضوغىطىغب وەٌتۈرۈٌذۇق

ئبدەِذەن ٍبغبغٕي ئبرزۇ لىٍىذىىۀّىس، لوٌىّىسدىىي ئبدەِذەن ٍبغبغٕىڭ ثبرٌىك 
ئەلەٌٍىٌ ئبِىٍٍىرىٕي تبرتىپ ئېٍىۋېٍىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ توٌۇق 

ٍۀي، ثۈگۈْ خەٌمىّىسٔىڭ ئبدەِذەن ٍبغىَبٌىػىٕىڭ . لۇتۇٌىػىّىسغب توغرا وېٍىذۇ
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ توٌۇق لۇتۇٌۇپ، ِىٍٍىٌ _ ثىر ئبٌذىٕمي غەرتي -ثىردىٓ

ٔۆۋەتتىىي ثۇ ۋەزىپىّىسٔي . ِۇضتەلىً دۆٌىتىٕي لبٍتب لۇرۇپ چىمىع
ِەْ ثۇ ۋەزىپىٕي ئورۇٔذاغمب لبٔچىٍىه »ئبٍذىڭالغتۇرۇپ ئبٌغىٕىّىسدىٓ وېَىٓ، 

دەپ ئەضتبٍىذىً ئوٍٍىٕىػىّىسغب ۋە ئۆزىّىسگە ۋەزىپە « ھەضطە لوغبالٍّەْ
 .ثەٌگىٍەپ ئەِىٍي ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىػىّىسغب توغرا وېٍىذۇ

ثۇ وىتبة ئۀە غۇ ِەلطەتتە تەٍَبرالٔغبْ ثوٌۇپ، وىتبثتب لبٍطي ثىر خبتب 
لبراغٍىرىّىس تۈپەٍٍىذىٓ ثۇ ھبٌغب چۈغۈپ لبٌغبٍٔىغىّىس ۋە ثۇ خبتبٌىغىّىسٔي لبٍتب 

تەورارٌىّبضٍىك ئۈچۈْ لبٔذاق لىٍىػىّىس وېرەوٍىگي ئۈضتىذە توختىٍىع ئۈچۈْ، 
ثىر لىطىُ تبرىخىٌ ٍبوي ٔۆۋەتتىىي ِەضىٍىٍەر ئۈضتىذىّۇ لىطمىچە توختىٍىػمب 

تبرتىػالر لبٍٕىّىغب -ِەججۇر ثوٌغبٍٔىغىّىسغب لبراپ، ھەر خىً وېرەوطىس تبالظ
ثىسٔىڭ ثۈگۈٔىي لىٍىذىغبْ ئىػىّىس . وىرىپ لبٌّبضٍىغىڭىسٔي تەۋضىَە لىٍىّىس

« ۋەتەْ، خەٌمىُ ئۈچۈْ ٔېّىٍەرٔي لىالالٍّەْ ۋە ٔېّىٍەرٔي لىٍىػىُ وېرەن؟»
دېگەْ ئبضبضتب ئۆزىّىسگە ۋەزىپە تېپىپ چىمىػٕي ئبضبضىٌ ِەلطەت لىٍىػىّىس 

 .الزىُ
 

 
 
 
 



 656 

 

ٍىييىٌ ٍۇستەقىييىغىَىسّي قوىغب مەىتۈرۈضْىڭ .1
 ئىَنبّىَەتيىرى ببرٍۇ؟

 

 ۋەتىْىَىس ٍۇستەقىو بوىۇپ ببققبَّىدى؟
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِۇضتەلىً دۆٌىتىٕي لبٍتب 

ئەضٍىگە وەٌتۈرىۋېٍىػىذىٓ لورلۇپ، تبرىخىٌ ِۀجەٌىرىّىسٔي تۈپ ٍىٍتىسىذىٓ 
لۇرۇتۇظ، ئۇلۇِۇغٍۇق وىػىٍىرىّىس ۋە ِىٍٍىٌ لەھرىّبٍٔىرىّىسٔي توٌۇق 

ٍولۇتۇظ، خەٌمٕي ِەزِۇت دەضطەپ تۇرۇغمب ئىّىبْ ثېرىذىغبْ ثبرٌىك ِبددىٌ 
ئبضبضٍىرىذىٓ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇظ، خەٌمىّىسٔىڭ ئۆز ضبالھىَەت ۋە ِۀٍىگىٕي 

ئەضٍىتىپ تۇرىذىغبْ تبرىخىٌ ِۀجەٌىرى، دىٕىٌ ئېتىمبدى، ِىٍٍىٌ ئۆرپ 
ئبدەتٍىرى، لېرىٕذاظ لوغٕب ئەٌٍەر ۋە چەتئەٌٍەر ثىٍەْ ثوٌغبْ ئباللىٍىرىٕي توٌۇق 

ئۈزۈپ تبغالظ، ھەِذە ھەر ثىر لەدەِذە خىتبً تبجبۋۇزچي ثبٔذىتٍىرىغب لبٍىً 
ثوٌۇظ، ئۇالرغب ِەججۇرى ثبغٍىٕىع، لۇٌٍۇلمب غۈورى لىٍىػىّىسٔي ئىػمب 

ٔەتىجىذە خەٌمىّىس . ئبغۇرۇظ جەھەتٍەردە جېٕىٕىڭ ثېرىچە ئۇرۇٔۇپ وەٌّەوتە
. ئبرىطىذا ھەلىمەتۀّۇ ثىر لىطىُ ئۈِىذضىس وىػىٍەرٔي ٍېتىػتۈرەٌىگەْ ثوٌذى

دېگۈچىٍەر خىتبً « ثۇٔچە وۆپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئۀذى تەڭ وېٍەٌّەٍّىس»
تبجبۋۇزچىٍىرى ۋاضتىٍىك ٍبوي ثىۋاضتە ٍوٌالر ثىٍەْ ٍېتىػتۈرۈپ چىممبْ 

ثۇٔىّۇ ئبز دەپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى خەٌمىّىس ئبرىطىذا . لورلۇٔچبلٍىرىّىسدۇر
غىٕجبڭ ئەزەٌذىٓ ِۇضتەلىً ثوٌۇپ ثبلّىغبْ، ئۇٍغۇرالر تبرىختىٓ ثۇٍبْ »

دېگۀذەن تبرىخمب خىالپ  « خىتبٍالرٔىڭ ثبغمۇرۇغىذا ٍبغبپ وەٌگەْ
ثىس »ضەپطەتىٍىرىٕي تبرلىتىػىپ، خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ثىر لىطىُ وىػىٍەرگە 

دېگۀذەن گۇِبٔالرٔىّۇ پەٍذا « ھەلىمەتۀّۇ ِۇضتەلىً ثوٌۇپ ثبلمبّٔىذۇق؟
 .لىالٌىغبْ ثوٌذى

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تبرىختىٓ ثۇٍبٔال ۋەتىٕىّىسٔىڭ تبرىخىٌ 
ئەجذاتٍىرىٕي، ٍۀي ھؤالرٔي، تۈروٍەرٔي، ئۇٍغۇرالرٔي، لبراخبٔىالرٔي، 
ضەئىذىَەٌىىٍەرٔي ثوً ضۇٔذۇراٌّبٍال لبٌّبضتىٓ، ئەوطىچە ثىسٔىڭ ۋە 
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ئەتىراپىذىىي ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئەجذاتٍىرىذىٓ ئۆٌگۈدەن لورلۇپ دۇَٔب تبرىخىذا 
ئۈٌگىطي وۆرۈٌّىگەْ غەرِۀذىٍەرچە لورلۇٔچبلٍىمٕىڭ ئەڭ ثۈٍۈن ضىّۋوٌي 

ثوٌغبْ ٔەچچە ِىڭ وىٍوِېتىرٌىك ضەددىچىٓ ضىپىٍىٕي ضولۇپ دۆٌەت 
ئۇ دەۋرٌەردە ثىسٔىڭ ثىۋاضتە . چىگراضىٕي لوغذاغمب ِەججۇر ثوٌۇغمبْ ئىذى

-ئەجذاتٍىرىّىس ثوٌغبْ ھؤالر، تۈروٍەر، ئۇٍغۇرالر، دۇَٔب تبرىخىذا ثۈٍۈن غبْ
ٍبۋرۇپبٔي ئۆز -غەرەپٍەرٔي لوٌغب وەٌتۈرگەْ ئىّپىرىَىٍەرٔي لۇرۇپ، ئبضىَب

ثوٌۇپّۇ ئۆزٌىرىگە ئىطالَ دىٕىٕي تبٌالپ . تېسگىٕىذە تۇتۇپ وېٍەٌىگەْ ئىذى
ئبٌغبْ  ثىۋاضتە ئەجذاتٍىرىّىس ثوٌغبْ ئوتتۇرا ئەضىر تۈروٍىرى ۋە لبراخبٔىالر 

ِەدۀىَەت تبرىخىذا ۋە ئىطالَ دۇَٔبضىذا تۈروٍەرٔىڭ ئەضىرٌەر -دۆٌىتي دۇَٔب پەْ
ثوٍىچە داھىٍَىك  لىالٌىػىٕىڭ ئبضبضىٕي ضبٌغۇچي ثۇخبرىٌ، فبراثىٌ، ئىجٕي ضىٕب 

، ئەٌجەثرى، ٍۈضۈپ خبش ھبجىپ، ِەھّۇت لەغمىرى لبتبرىذىىي (ئبۋىطىٕب)
دۇَٔب، چىڭگىسخبٕٔىڭ ئوتتۇرىغب . پەٍالضوپالرٔي ٍېتىػتۈرەٌىگەْ ئىذى-ئبٌىُ

ٍبۋرۇپب ٍىپەن ٍوٌىٕىڭ ئورٔىغب دېڭىس -چىمىػي ضەۋىجىذىٓ ئۈزۈٌۈپ لبٌغبْ ئبضىَب
ٍوٌٍىرىٕي وەغىپ لىٍغىٕىذىٓ وېَىٓ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ئەٍٕي ۋالىتالردىىي تبرىخىٌ 

ئورٔي زور دەرىجىذە ئبجىسٌىػىپ، خۇددى ئوتتۇرا ئبضىَبدىىي ٔۇرغۇْ ٍەرٌەرگە 
ئوخػبظ ٔىطپىٌ تۇرغۇٍٔۇق دەۋرىگە وىرىپ لېٍىپ، وۆپ ئبجىسٌىػىپ وەتىەْ 

دەۋرٌىرىذىّۇ ئەجذاتٍىرىّىس خىتبٍالرٔىڭ دۆٌەت ضېپىٍىذىٓ ھبٌمىپ چىمىپ 
 .غەرپىە ٍبِراپ وېتىػىٕي ئۆٔۈٍِۈن توضبپ لېٍىػمب لبدىر ثوالٌىغبْ ئىذى

دېّەن غۇ ٔەرضە ئېٕىمىي، ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرى ٍېمىٕمي زاِبْ تبرىخىغب 
وەٌگىچە ئىسچىً تۈردە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي لوٌىذا تۇتۇپ ٍبغبپ وەٌگەْ 

 . غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمالرٔىڭ ِۇضتەلىً ِبوبٔي ئىذى
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىس خەٌمىگە ثۇ غبٍٔىك تبرىخىّىسٔي 

ئۇٔۇتمۇزۇظ ئۈچۈْ ثبرٌىك تبرىخىٌ پبوىتٍىرىّىسٔي ٍوق لىٍىۋېتىػي ٍەتّەً، 
ثۈگۈٔىي غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالرٔىڭ ئبضبضىٌ لىطّي ثوٌغبْ ئۇٍغۇرالرٔي 

ھؤالردىٓ، تۈروٍەردىٓ، ئۇٍغۇر دۆٌىتي، ئۇٍغۇر ئىذىمۇتٍۇغي، ئۇٍغۇر لبراخبٔىالر 
ئەِّب ثۇ . خبٍٔىغي، ضەئىذىَە خبٍٔىغىذىٓ ئبٍرىۋېتىػىە وۈچەپ ئۇرۇٔۇغتي

تبرىخىٌ ٔەق پبوىتالرٔي وۆِىۋېتىػىە وۆزى ٍەتّىگۀذىٓ وېَىٓ، خەٌمىّىسٔي 
پۀذىٓ، ئېتىمبتىذىٓ ۋە ِىٍٍىٌ -تۇروىٌ لېرىٕذاغٍىرىّىسدىٓ، دۇَٔبدىٓ، ئىٍىُ

ئبدەتٍىرىذىٓ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇغمب، غۇ ئبرلىٍىك ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً ٍبغىغبْ -ئۆرپ
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-تبرىخىّىسدىٓ ۋە دۇَٔبدىىي لېرىٕذاغٍىرىّىسدىٓ خەۋەرضىس لبٌذۇرۇغمب جبْ
ھەتتب ھؤالر تبرىخىٕي تؤۇغتۇرۇپ وېٍىپ، . جەھٍي ثىٍەْ ئۇرۇٔۇپ وەٌّەوتە

گوٍب ھؤالر ئبضّبٔغب چىمىپ وەتىىٕىذەن، ھؤالرٔىڭ تبرىخىٌ داۋاِي ثوٌغبْ 
تۈروٍەر ثىٍەْ ثوٌغبْ ئىسچىٍٍىمىٕي لەتئىٌ تىٍغب ئبٌّبً ٍوغۇرۇغمب ئۇرۇٔۇپ 

خۇددى غۇٔىڭذەن ئۇٍغۇرالرٔىڭّۇ تۈروٍەرٔىڭ ثىر تبرىخىٌ داۋاِي . وېٍىػتي
ثەغجبٌىك ئۇٍغۇر دۆٌىتىٕي، ئۇٔىڭ ثىۋاضتە -ئىىۀٍىىىٕي ٍوغۇرۇپ ثوالٌّبً، لۇجۇ

داۋاِي ثوٌغبْ لبراخبٔىالر ئۇٍغۇر دۆٌىتىٕي، ئۇٔىڭ ثىۋاضتە داۋاِي ثوٌغبْ 
ضەئىذىَە ئۇٍغۇر خبٍٔىغىٕي، ئۇٔىڭ داۋاِي ثوٌغبْ ٍبلۇپجەن ئۇٍغۇر دۆٌىتىٕي 
لەتئىٌ ِەخپي تۇتۇغمب ٍبوي تۈپتىٓ ثۇرِىالپ وۆرضىتىػىە ھە دەپ ئۇرۇٔۇپ 

لىطمىطي، ثۈگۈٔىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ  . وېٍىػّەوتە
ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇپ تېخي ٍېمىٕمي ئەضىرٌەرگىچىال ٍبغبپ وەٌگۀٍىگىٕي، 

ھەِذە ثۇٔي لبٍتب داۋاِالغتۇرۇظ ئۈچۈْ ثىرىٕچي ۋە ئىىىىٕچي غەرلىٌ 
تۈروىطتبْ زاِبٔىۋى جۇِھۇرىَەتٍىرىٕي لۇرغبٍٔىغىٕي ئىسچىً تۈردە ٍوغۇرۇپ 

 !ٍبوي ئىٕىبر لىٍىپ وەٌّەوتە
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى، ثۇ تبرىخٕي ئىسچىً ۋە ضىطتېّىٍىك ھبٌذا 

ئبغىىبرىالپ ثەرگەْ ِەرھۇَ ٍىتەوچىّىس ۋە تبرىخػۇٔبش ئبٌىّىّىس ِەِتىّىٓ 
. ثۇغرا ھەزىرىتىّىسٔي ئبٔب ۋەتىٕىگە وېٍىػتىٓ ِەڭگۈٌۈن چەوٍەغىەْ ئىذى

خۇددى غۇٔىڭذەن ثۇ تبرىخىّىسٔي خىتبٍالرٔىڭ ئۆز تبرىخچىٍىرىٕىڭ ٍېسىپ 
لبٌذۇرغبْ تبرىخىٌ ِۀجەٌىرى ئبضبضىذا پبظ لىٍىپ ئېچىپ تبغٍىغىٕي ئۈچۈْ 

تۇرغۇْ ئبٌّبش ئەپۀذىّىسٔىّۇ ثىر ئۆِۈر تۈرِىٍەر ۋە ٔبزارەت ئبضتىذا تۇتۇپ 
ٍېمىٕمي زاِبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً جۇِھۇرىَەت لۇرۇظ . لىَٕبپ وەٌگەْ ئىذى

وۈرەظ تبرىخىّىسٔي ئېچىپ ثېرىع ثىٍەْ، ٍبغٍىرىّىسغب ثۇ غەرەپٍىه 
ۋەزىپىطىٕي ئىػبرەت لىٍىپ وۆرضىتىپ ثەرگىٕي ئۈچۈْ ئبثذۇرېھىُ تىٍەغۈپ 

ئۆتىۈر ئەپۀذىّىسٔىّۇ ثىر ئۆِۈر تۈرِە ۋە ٔەزەرثۀتٍەردە لىَٕبپ ئۆٌتۈرىۋېتىػىەْ 
ھەتتب وەضىپي زۆرۈرىَەت ثىٍەْ ۋەتىٕىّىس ِىٍٍىٌ تبرىخىٕي ۋاضتىٍىك . ئىذى

ٍوٌالر ثىٍەْ ئوتتۇرىغب چىمىرىػمب ِەججۇر لبٌغبْ ٔۇرغۇْ تىٍػۇٔبضٍىرىّىس ٍبوي 
ثوٌّبضٍىغىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، -تبرىخچىٍىرىّىسِۇ ۋەتۀپەرۋەر ثوٌۇظ-ئەدەثىَبتچي

ھبٌجۇوي، تبرىخ ھەرگىسِۇ . ضۈرگۈٍٔەردىٓ ثېرى وىٍەٌّىذى-ثىر ئۆِۈر تۈرِە
ثىس ئەجذاتٍىرىّىسٔىڭ ! ِبرجبْ ئەِەش-ٍوغۇرغىٍي ثوٌىذىغبْ ئۈٔچە
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ِۇضتەلىٍٍىك وۈرەظ روھي ۋە لەھرىّبٍٔىك ئىسٌىرىٕي ثۈگۈْ ثوٌّىطب ئەتە، ئەتە 
ثوٌّىطب ئۆگۈْ چولۇَ تبپىّىس، ھەتتب جبھبٔغب ِبش ثىر ئۆٔۈٍِۈن غەوىٍذە 

ئەگەر ثىس تبپبٌّىطبق ثبٌىٍىرىّىس ٍبوي ئەڭ وېچىىىۀذىّۇ ئۇالرٔىڭ ! تبپبالٍّىس
ثوراْ وۆِۈۋىتەٌّىگەْ ئىىەْ، خىتبً -ثۇ ئىسٔي لۇَ! ٔەۋرىٍىرى چولۇَ تبپىذۇ

تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇ غەرەپٍىه زېّىٕغب تۈٔۈگۈْ پەٍذا ثوٌۇپال ھەرگىسِۇ 
 !ثىس ِۇضتەلىً ِىٍٍىٌ دۆٌىتىّىسٔي چولۇَ ئەضٍىگە وەٌتۈرەٌەٍّىس! ٍولۇتبٌّبٍذۇ

 

 بىغەٍيىل مېسىيىَىس
ٔۆۋىتي وەٌگۀذە، ثۇ جەرٍبٔذا خەٌمىّىسدە پەٍذا ثوٌغبْ، ثۈگۈٔگىچە ضەٌجىٌ 
تەضىرىٕي ٍولبتّىغبْ ثىر ِىجەزىّىسٔىڭ وېٍىع ِۀجەضىٕي تىٍغب ئېٍىپ ئۆتطەن 

 .زىَىٕي ثوٌّبش
ثىس غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالرٔىڭ لەدىّمي ئەجذاتٍىرى ھوْ ثوٌۇظ ثىٍەْ 

ثىرگە، ھؤالر ئىچىذە ئەڭ ئەتىۋارٌىك ھوْ لەثىٍىٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبچمب، 
ھؤالرٔىڭ ئبٔب ٍۇرتي ثوٌغبْ ۋەتىٕىّىس دائىرىطىذىىي ثىپبٍبْ زېّىٕالر ئىسچىً 

تۈردە ثۈگۈٔىي غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالرٔىڭ ثىۋاضتە ئەجذاتٍىرى ثوٌغبْ ثىسٌەرگە 
ِىراش لبٌذۇرۇٌۇپ، ثۇ زېّىٕغب ثبغتىٓ ئبخىرى ئىگىذارچىٍىك لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ 

ثۈگۈٔىي وۈٔذە خەٌمىّىس ئىچىذە ئەڭ وەڭ ئوِۇِالغمبْ، ٍولۇرى . ئىذۇق
دەپ ئبتبپ وېٍىۋاتمبٍٔىغىّىس « ئبخۇْ»ِەرتىۋىٍىه، ثىٍىٍّىه وىػىٍىرىّىسٔي 

ئبخۇْ ضۆزىٕىڭ ئەضٍىذە ئبق ھۇْ . ثۇٔىڭ تەثىئىٌ ئىطپبتٍىرىذىٓ ثىرضي
ئبق ھۇٔالر ئەٍٕي . ٍبْ ثوٌطب وېرەنادېگەْ ضۆزدىٓ وەٌگۀٍىىي ھەِّىگە ئ

ۋالتىذا ھؤالرٔىڭ ٍولۇرى تەثىمىٍىرىذىٓ ثوٌغبْ ئبق ضۈڭەن تەثىمىطىٕي 
ھؤالر ئۆزٌىرىٕي . ثىس ئۀە غۇ ئبق ھۇٔالرٔىڭ ئەۋالدٌىرىّىس. تەغىىً لىالتتي

تۈرن دەپ ئبتبپ وەٌگىٕىذىٓ ثبغالپ، خىتبً ضەددىچىٓ ضېپىٍىٕىڭ ضىرتىذىٓ 
ثبغالپ ثۈگۈٔىي ئوتتۇرا ئبضىَب تۇپرالٍىرىذا ٔۇرغۇْ لېتىُ ثۈٍۈن ئىّپىرىَىٍەرٔي 

ثوٌۇپّۇ تۈروٍەر ئۆزىٕي وۆن ثۆرى ئەۋالدى دەپ ئبتىػىپ غەرپىە . لۇرغبْ ئىذى
لبراپ ٍېڭي زېّىٓ ئبختۇرۇپ وېتىۋاتمبْ دەۋرٌىرىذىّۇ، ثىسٔىڭ ئەجذاتٍىرىّىس 

تۈروٍەرٔىڭ ئەڭ ئىٍغبر تەروىۋى ثوٌغبْ ئۇٍغۇرالر غەوٍىذە ٍۀىال ثۈگۈٔىي 
ثىر ِىراضخور ثوٌۇپ -تۇپرالٍىرىّىس ضبھەضىٕي ئبضبش لىٍغبْ زېّىٕگە ثىردىٓ
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ثبغمب تبرىخىٌ پبوىتالرٔي لوٍۇپ تۇراٍٍي، ثۈگۈٔىي . ٍبغبپ وەٌگەْ ئىذى
دېگەْ ٌەلەَ  (ثۆرى ثبٌىٍىرى)« الڭ ۋا زا»خىتبٍالرٔىڭ ثىس ئۇٍغۇرالرٔي ھبزىرغىچە 

خەٌمىّىسدىىي ثۇ خىً . ثىٍەْ ئبتبپ وېٍىػٍىرى ئۀە غۇٔىڭذىٓ وەٌّەوتە
ِىراضخورٌۇق ئۆزگۈچىٍىه ثىسگە ئۆزىگە تەِۀٕب لوٍۇظ، ئۆزىٕي چوڭ تۇتۇظ، 

ثۇ خىً ِىجەزٌەر . ئبثروٍغب ئېتىۋار ثېرىع ِىجەزٌىرىٕي ضىڭذۈرۈپ وەٌگەْ ئىذى
ئەٍٕي ۋالىتالردا ثىسٔىڭ ئەجذاتٍىرىّىسغب ھەلىمەتۀّۇ غۇرۇر ثېرىپ وەٌگەْ 

ثۇ خىً غۇرۇر، ثىسٔي تەدرىجىٌ ھبٌذا ھېچٕېّىذىٓ ئۀطىرەپ . ئىذى
ثۇ ثىغەٍِىه، ئەٍٕي . وەتّەٍذىغبْ ثىغەَ ِىجەزٌىه ھبٌەتىە وەٌتۈرگەْ ئىذى

زاِبٔالردا ثىسگە غۇرۇر ثېرىپ وەٌگەْ ِىجەزٌەردىٓ ثوٌۇپ، ھەر جەھەتتىٓ 
وبرۋاْ ٍوٌي ثبزىرى رؤبق _ ئۈضتۈٍٔۈوىە ئىگە لىٍىپ تۇرىۋاتمبْ ٍىپەن ٍوٌي 

تبپمبْ ئەٍٕي ۋالىتالردىىي ثۇ ثبٍبغبت ٍۇرتىّىسدا، ثۇ خىً ِىجەزىّىسٔىڭ ثوٌىػي 
ئەِّب ثۇ ِىجەزىّىس ثىسگە وېَىٕچە . ثىر غۇرۇرالٔذۇرغۇچي ِۇلەررەرٌىه ئىذى

 . ضەٌجىٌ تەضىر وۆرضىتىع دەۋرىگە وىردى
چىڭگىسخبْ ۋەلەضىذىٓ وېَىٓ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ غەرة ثىٍەْ غەرلٕي 

ثبغٍىغۇچي وبرۋاْ ٍوٌي خەٌمئبرا ثبزىرىٕىڭ تۈگۈٔي ثوٌۇغتەن ئەۋزەٌٍىگىٕي 
تىجبرەت وىرىّي ِەڭگۈٌۈن ئۈزۈٌۈپ -وبرۋاْ ٍوٌي ضودا. ٍولۇتۇغمب ثبغٍىذى

غۇٔىڭغب لبرىّبً خەٌمىّىس ثىغەٍِىه ِىجەزىٕي لەتئىٌ تبغٍىّبً . لبٌذى
غەَ لىٍّبٍٍي، ضبلالپ تۇرضبق ِبي ضبتىذىغبْ »: داۋاِالغتۇرۇپ وەٌذى

ثىس ثۇ تۈردىىي . دەپ ٍېتىۋەردۇق« ضودىگەرٌەر چولۇَ لبٍتب ثۇ ثبزاردا پەٍذا ثوٌىذۇ
ھبِبْ ثىر وۈٔي ثۇ ضودا ٍوٌي . غەَ ٍىّەضٍىىتىٓ ئەضىرٌەر ثوٍىچە زېرىىّىذۇق

ثىسٔىڭ غۇ ! لبٍتب ئېچىٍىذۇ دەپ، ثىغەٍِىه ثىٍەْ ضبلالپ ٍېتىپ وەٌگۀىذۇق
دەۋرٌەردىىي ضودا ئىػٍىرىغب ِبھىر ئبالھىذىٍىگىّىس پەلەت ٌەلەَ ئورٔىذىال 

دەپ ثۈگۈٔگىچە  (ضېتىمچىالر، ضودىگەرٌەر- ضبتبرالر )« ضبرتالر»ضبلٍىٕىپ، 
. ئەِّب ھېٍىمي ثىغەٍِىه ِىجەزىّىسٔي زادىال تبغٍىّىذۇق. ٍبغبپ وەٌذۇق

ِوڭغۇٌالر وەٌذى، ئۇالر ثەرىجىر وېتىذۇ دەپ ثىغەَ ٍېتىۋەردۇق؛ ِبٔجۇالر، خىتبٍالر 
وەٌذى، ئۇالرٔىّۇ ئىػٍىرىٕي تۈگىتىپ ثەرىجىر وېتىذۇ دەپ، ٍۀىال ثىغەَ 

ھەتتب ثۇ تۈردىىي تبجبۋۇزچي دۈغّۀٍەرٔي تبرىختىىي . ٍېتىۋەردۇق
ضودىگەرٌەرگە ئوخػىتىپ ثىغەٍِىه ثىٍەْ تەوٍىپ لىٍىػمبْ ۋە ئبالھىذە 

ضودىگەر ِىٍٍەت، ئەضٍىذىٕال ضۇٌھىچي، ! وۈتىۋېٍىػمبْ ۋالىتٍىرىّىسِۇ ثوٌذى
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وېٍىػتۈرِىچي ثىر ِىٍٍەت ثوٌغبچمىّىىىٓ، ثۈگۈٔىي وۈٔذىّۇ ثۇ تۈر تېٕچٍىك 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئىػٍىرى پۈتّەن . ئەرۋاھىذىٓ لۇتۇٌۇپ وېتەٌّىذۇق

تۇرِبق، ئەوطىچە جىذدى ئېمىُ لىٍىػمب ثبغٍىغبٔذىّۇ، ثىس ٍۀىال ثىغەَ ھبٌذا 
 !ٍېتىػىّىسٔي ئۆزگەرتّەً ثۈگۈٔگىچە ضبلالپ وەٌذۇق

ِىذىر لىٍغىذەن . وۈٔگە ئېغىرٌىػىػمب ثبغٍىذى-ئەھۋاٌىّىس وۈٔذىٓ
ٍېرىّىسِۇ، ئبثذۇخبٌىك ئۇٍغۇرٔىڭ ثۇٔذىٓ ضەوطەْ ٍىً ثۇرۇٔال ئبگبھالٔذۇرۇپ 

دېَىػي ثوٍىچە خىتبً دەضتىذىٓ پۇت لوٍغىذەن ٍەرِۇ تبپبٌّىغىذەن ھبٌغب 
ئبثذۇخبٌىك ئۇٍغۇر لبتبرىذىىي ! ئۆٌۈَ ثوضوغىّىسغب وېٍىپ لبٌذى. چۈغّەوتىّىس

ِۇتەپەوىۈرٌىرىّىسٔىڭ، ئبلىٍٍىرىّىسٔىڭ جېٕىٕي پىذا لىٍىپ ثوٌطىّۇ لىٍغبْ 
 . ئبگبھالٔذۇرۇغٍىرى، ئوٍغۇتۇغٍىرىغب پىطۀت لىٍّىذۇق

ثىسٔىڭ تبرىختىىي ئبثروٍىّىس، ئەتىۋارٌىك ئورٔىّىسدىٓ ئەضەرِۇ 
لبٌّىغبٍٔىمىغب لبرىّبً، ثىس تبرىختب ئۇٔذاق ئىذۇق، ِۇٔذاق ئىذۇق دەپ، تبرىختىىي 

ئبثروٍىّىسٔي ثۈگۈْ ئۈچۈّٔۇ وۈچىە ئىگە دەپ داۋا لىٍىػمب وۈچەپ ئۇرۇٔذۇق، 
ھەتتب ثىس ئەڭ وۆزگە ئىٍّبٍذىغبْ خىتبٍالر تەرىپىذىٓ دەپطۀذە . ئبلّىذى

ئۀذى ھبٍبتىّىسدىّٕۇ ئۀطىرەغىە . لىٍىٕىپ، چېىىذىٓ ئبغمىچە خبرٌىمتب لبٌذۇق
ثىس ثۈگۈْ ثىغەٍِىىتىٓ . ثبغٍىذۇق، ثىسٔي ئۀطىسچىٍىه لبپالغمب ثبغٍىذى

. ئۀطىسچىٍىه ِىجەزدىىي ثىر ِىٍٍەتىە لبراپ ئۆزگىرىػىە ثبغٍىّبلتىّىس
ئۀطىسچىٍىه ئىچىذە ئەتىراپىّىسغب لبراٍّىس، ھەِّە ثىسگە دۈغّەْ ثوٌىۋاتمبٔذەن، 

ھەِّىذىٓ گۇِبْ لىٍىذىغبْ ئۇچىغب چىممبْ گۇِبٔخورٌۇق پبتمىمىغب پېتىػمب 
 . ...ثبغٍىذۇق

ثۇٔي ! ثىس غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالرٔىڭ ثۈگۈٔىي ھەلىمي لىَبپىتي_ ِبٔب ثۇ 
ثىس لبٔذالّۇ ئېتىراپ لىالالٍّىس؟ ثۇ ِىجەزىّىسٔي ئېتىراپ لىٍىع ثىسگە ھەرلبٔچە 

ئەِّب غۇٔىطي ثبروي، ثىغەٍِىه وېطىٍىّىسگە ! ئېغىر وەٌطىّۇ، ئۇ ثەرىجىر پبوىت
چۈٔىي ثىغەٍِىه . لبرىغبٔذا ئۀطىسچىٍىه روھىٌ ھبٌىتىّىس ثىرلەدەر ٍبخػىراق

تۇٍغۇٌىرىّىسٔي، ثۈگۈٔىي رىئبٌٍىمٕي ثوٌطىّۇ -ثىسٔىڭ وۆزٌىرىّىسٔي، ھېص
ئۀطىسچىٍىه روھىٌ . ئەروىٓ تەپەوىۈر لىٍىػىّىسٔي پەردىٍەپ تۇرغبْ ئىذى

ھبٌىتىّىس ثوٌطب ثۇ خىً پەردىٍەرٔي ئبزراق ثوٌطىّۇ ٍىرتىپ تبغالپ، ثۈگۈٔىي 
رۈۋېٍىػىّىسغب ئىّىبٔىَەت ۆپبجىئەٌىه ئەِەٌىَىتىّىسٔي ئبزراق ثوٌطىّۇ ئېٕىمراق ن

 .ثەرِەوتە
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 قۇىيۇق ٍىجەزىىرىَىس_ ٍۇستەٍيىنە 
ثۈگۈْ ثىغەٍِىه دەۋرىّىسدىٓ وەٌگەْ ئبثروٍپەرەضتٍىه، ِبختبٔچبلٍىك 

ِىجەزٌىرىّىسگە ئۀطىسچىٍىىتىٓ وەٌگەْ گۇِبٔخورٌۇق ئبدەتٍىرىّىس لوغۇٌۇپ، 
ثۇٔي ئبز دېگۀذەن خىتبً . ئەلٍىّىسٔي ئىػٍىتىػىە ئېغىر توضبٌغۇ ثوٌّبلتب

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثىۋاضتە ٍبوي ۋىجذأطىس خبئىٕالرٔىڭ ۋاضتىطي ئبرلىٍىك 
ضىڭذۈرۈٌۈغىە ثبغٍىغبْ ئۈِىذضىسٌىه، ٍۇرتۋازٌىك، لەثىٍىۋازٌىك، ِەزھەپجبزٌىك 
لبتبرىذىىي ئىٍٍەتٍەر خەٌمىّىسٔي ثىر ِەخطەت، ثىر ٔىَەت، ثىر ٔۇلتىغب توپالغمب 

ثۇالرٔىڭ تەضىرىذە خەٌمىّىس ئبرىطىذا غەٌىتە ثىر غەوىٍذە . ئېغىر توضبٌغۇ ثوٌّبلتب
ِۇضتەٍِىىە، لۇٌٍۇق پەٌىطەپەضي ئوِۇٍِىػىػمب ثبغالپ، ھەرلبٔذاق ثىر تەتمىمبت، 

ٍۀي، خەٌمىّىس . پىالْ، غبٍىالرٔي ئىػمب ئبغۇرۇغىّىسغب توضبٌغۇ ثوٌّبلتب
ئبرىطىذىىي ھەرلبٔچە ثىٍىٍّىه، غۇرۇرٌۇق، ئېتىمبتٍىك دەپ تؤۇٌغبْ 

وىػىٍىرىّىسِۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ ضىڭذۈرۈٌۈغىە ثبغٍىغبْ 
ٍٍىٕىپ، الۇٌٍۇق ئىٍٍەتٍىرىٕىڭ ئىطتىخىَىٍىه لۇرثبٍٔىرىغب ئ-ِۇضتەٍِىىە

ئۈِىذضىس پىىىرٌەر، خىَبٌي پەرەزٌەر، ئوتوپىَىٍىه غبٍىالرٔىڭ ئوتتۇرىغب چىمىػىغب 
ٔەتىجىذە ثۇ وىػىٍىرىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثىس غەرلىٌ . ضەۋەپ ثوٌّبلتب

ثبٌذاق ٍوق لىٍىػىٕىڭ پىالٔي ثوٌغبْ ضۇٌھي پىالٔي، -تۈروطتبٍٔىمالرٔي ثبٌذالّۇ
دېگۀذەن ئبٌذاَ خبٌتىٍىرىغب ... ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت پىالٔي، ئبپتؤوِىَە پىالٔي، 

ثۇ خىً غەرتٕبِىالر، لبٔۇٔالر ئەضٍىذە ٍبخػي تۈزۈٌگەْ ئىذى، ئۇالرٔي »چۈغۈپ، 
دەپ، ئبڭطىسٌىك ثىٍەْ خىتبً «  ئىجرا لىٍذۇرۇغتب ثىس ئۆزىّىس چىڭ تۇراٌّىذۇق

 .تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِبالٍٍىرىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌّبلتىّىس
ثىرىٕجي جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذە ئۀە غۇٔذاق ِۇضتەٍِىىە، لۇٌٍۇق 

ِىجەزٌىرىّىسٔىڭ لۇرثبٔي ثوٌۇپ، غەٌىجىٍىه وېتىۋاتمبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ئىىىىٕجي . وۈرىػىّىس پبجىئەٌىه ِەغٍوثىَەتٍەرگە دۇچبر لىٍىٕغبٔىذى

جۇِھۇرىَىتىّىسدىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ضۇٌھي تەٌەپ لىٍىػمب ِەججۇر 
لبٌغىٕىذىّۇ ثىسٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئىٍغبر وىػىٍىرىّىس، جەڭگىۋار وىػىٍىرىّىس، 
دىٕىٌ ئوٌىّبٌىرىّىس ئۀە غۇ خىً ِۇضتەٍِىىە، لۇٌٍۇق پەٌىطەپەضىٕىڭ داِىغب 

چۈغۈپ، ئەڭ ِۇوەِّەي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ِەغٍوثىَىتىگە 
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ٔەتىجىذە، ضۇٌھي ثبھبٔىطىذا خىتبً . ئورتبق ضەۋەثچي ثوٌغبٔىذى
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لبٍتىذىٓ وۈچٍىٕىۋېٍىػىغب پۇرضەت تۇغذۇرۇپ ثېرگەْ 

 .ئىذى
« ئوْ ثىر ِبددىٍىك ثىتوَ»ئەضٍىذە جبڭ جىژجوڭ ئەٍٕي ۋالتىذا ھەرگىسِۇ 

-تبرتىع لىٍىػمب وەٌّىگەْ، ئەوطىٕچە ئۇرۇظ توختىتىپ لىرىك-ٔي تبالظ
ئەٌٍىه ِىڭ وىػىٍىه ٍۇرتذېػىٕي ِەغٍوثىَىتىذىٓ لۇتۇٌذۇرۇپ تېٕچ لبچۇرۇپ 

خۇددى . وېتىػٕىڭ ثىرەر چبرىطي تېپىٍىپ لبالرِۇ دەپ وەٌگەْ ئىذى
پەدەزٌۀگەْ « ئىٕتبٍىٓ پۇختب»غۇٔىڭذەن، خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىّۇ خەٌمىّىسگە 

ئبپتؤوِىَە لبٔۇٍٔىرىٕي ضوغب لىٍغىٕىذا، ثۇ لبٔۇٔالرٔي ئىجرا لىٍىػٕي ِەلطەت 
لىٍغبْ ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔي ٍوق لىٍىع، ِىٍٍىٌ 

ئىگىٍىگىّىسٔي ٍوق لىٍىع، ِىٍٍىٌ غۇرۇرىّىسٔي ٍوق لىٍىػٕي ئۆزٌىرىگە ِەلطەت 
ٍۀي، ثۈگۈٔىي پبجىئەٌىه ھبٌىتىّىسٔي وەٌتۈرۈپ چىمىرىػٕي . لىٍىػمبْ ئىذى

ئۇٍغۇر )« ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍوْ»ِەلطەت لىٍىپ ثىس غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالرغب 
 .دېگەْ پوضّىٕي وەٍگۈزگەْ ئىذى (!ئۆزىٕي ئۆزى ثبغمۇرىذىغبْ راٍوْ

ئەپطۇضىي، ثۈگۈٔىي وۈٔذىّۇ خېٍي ئۇلۇِۇغٍۇق دېگەْ وىػىٍىرىّىسٔىڭ 
... فىذىراتطىَە، ... ثىسگە ھەلىمىٌ ئبپتؤوِىَە، ئبٌي ئبپتؤوِىَە،»ئبغسىذىٓ 

ثۇ . پبت ئبڭالپ تۇرىۋاتىّىس-دېگۀذەن لورلۇٔۇچٍۇق ضۆزٌەرٔي پبت« ثەرضۇْ
تۈردىىي وىػىٍىرىّىس ئۆزٌىرىٕي گوٍب خىتبٍالرٔىڭ، ھەتتب دۇَٔبٔىڭ داھىَطي 

ختبٍالر غەرلىٌ تۈروطتبٔغب تېٕچ ٍوي ثىٍەْ »ثوٌۇپ لبٌغىٕىذەن ھېص لىٍىػىپ، 
ِۇضتەلىٍٍىك ثەرضۇْ، دۇَٔب جبِبئەتي ثىسگە خىتبٍالردىٓ تېٕچ ٍوي ثىٍەْ 

ِۇضتەلىٍٍىك ئېٍىپ ثەرضۇْ، غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالر ِۇضتەلىٍٍىغىٕي لەتئىٌ 
« لبْ تبوّەً، پۈتۈٍٔەً ضىَبضىٌ ٍوٌالرغب تبٍىٕىپ لوٌغب وەٌتۈرۈغي وېرەن

ثۇ . دېگۀذەن ِۀتىمىطىس، ھەٍراْ لبالرٌىك ثۇٍرۇلالرٔي چىمىرىػّبلتب
وىػىٍىرىّىسٔي ئەلىٍطىسالر دېگۀذىٓ وۆرە، ِۇضتەٍِىىە، لۇٌٍۇق پەٌىطەپەضىٕىڭ 

ثۇٔىّۇ ئبز دەپ ! ئىطتىخىَىٍىه لۇرثبٍٔىرى دېّەً ٔېّە دېَىػىّىس وېرەن؟
ئبٌذىرىّبٍٍي، تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍّبٍٍي، غەَ »ثىسٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ وىػىٍىرىّىس 

ٍىّەٍٍي، خىتبً دۆٌىتي ھبِىٕي ثىر وۈٔي پبرچىٍىٕىذۇ، خىتبً دېّووراتچىٍىرى 
پبت ٍېمىٕذا خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىٕي ئبغذۇرۇپ تبغالپ ھبوىّىَەتٕي لوٌغب 

ئبٌىذۇ، غۇ چبغذا ثىس غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمالرغب ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي ضوغب 
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دېگۀذەن تېخىّۇ « ...لىٍىۋېتىذۇ، ثۇٔىڭغب ئىذىَىذە تەٍَبرٌىٕىپ تۇرضبلال وۇپبٍە، 
ثىّۀە ضۆزٌەرٔي لىٍىػىپ خەٌمىّىسٔىڭ جەڭگىۋارٌىك ئىرادىطىگە ضوغۇق ضۇ 

ھەتتب دۇَٔبدىىي لبٍطي ثىر دۆٌەت، لبٍطي ثىر تەغىىالتالردىٓ . ضېپىػّەوتە
ئۈِىذ وۈتۈظ، دېڭ غَبۋپېڭٕىڭ ئۆٌۈِي، غَبڭگبڭٕىڭ خىتبٍغب لبٍتۇرۇٌۇغي، 

تەٍۋۀٕىڭ خىتبً چوڭ لۇرۇغٍۇلىغب لبٍتبرِب ھۇجۇَ لىٍىػي، ئۈچىٕچي دۇَٔب 
ئۇرۇغىٕىڭ پبرتٍىػي، ئبفغبٔىطتبٕٔىڭ غبٌىجىَىتي، لبٍطي ثىر پەرىػتىٕىڭ 

ٍبردىّي، دېگۀذەن خبَ خىَبٌالر ۋاضتىٍىرى ئبرلىٍىك ِۇضتەلىٍٍىممب ئېرىػەٌەٍّىس 
ثۇ خىً ! دەٍذىغبْ وۈٌىىٍىه زاِبٔىۋى خۇراپبتالرٔىّۇ تەرغىپ لىٍىػّبلتب

ثۇ خىً ِۀتىمىطىس، ! ئەلىٍٍەرگە وۈٌۈظ وېرەوّۇ ٍبوي ٍىغالظ وېرەوّۇ؟
خىَبٌي، خۇراپىٌ ۋە ئوتوپىَىٍىه پىىىرٌەر ثۇ وىػىٍىرىّىسٔىڭ ئەلٍىگە ٔەدىٓ 

 ! وەٌگۀٍىىىگە ئبدەَ ھەٍراْ لبٌىذۇ
ئەضٍىذە ثۇ ثىچبرىالردىٓ تۇال ثەن ئبغرىٕىپ وېتىػٕىڭّۇ ھبجىتي ٍولتەن 

چۈٔىي، ئەضٍىذە ثۇ خىً زاِبٔىۋى خۇراپبتالر غۇ خىً وىػىٍىرىّىسگىال . لىٍىذۇ
ِۀطۈپ ثوٌۇپ لبٌّبضتىٓ، ثەٌىي پۈتىۈي خەٌمىّىسٔىڭ وبٌٍىطىذا ھۆوۈِىراْ 

ئورۇٔغب ئبتىۋاٌغبْ لۇٌالرچە پىىىر لىٍىػتىٓ وېٍىپ چىمىۋاتمبْ ثىّۀە 
ٍۀي، ثۇ خىً ئەلىٍگە ضىغّبٍذىغبْ پىىىرٌەر . لبراغالردىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش

ثىغەٍِىه، ئۀطىسچىٍىه، ئەلىذىطىسٌىه ۋە ِۇضتەٍِىىە ھبٍبتىّىس ثەخىع 
. ئېتىۋاتمبْ لۇٌٍۇق ِىجەزىّىسٔىڭ خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ضەٌجىٌ ئىٕىبضٍىرىذۇر

ئىٕطبْ ثبٌىطي ثىغەٍِىىىە گىرىپتبر ثوٌۇپ لبٌغىٕىذا، ئۀطىسٌىه ِىجەزىگە 
گىرىپتبر ثوٌغىٕىذا، لۇٌٍۇق روھىٌ ھبٌىتىذە لبٌغىٕىذا ئۆزىگە ئىػىٕىع ئۇلۇِىٕي 

ثۇ دېگۀٍىه، ئبدەَ ئۆزىگە ثوٌغبْ ئىػۀچ، جبضبرىتىٕي . ٍولبتمبْ ثوٌىذۇ
 . ٍولىتىذۇ دېگۀٍىىتۇر

خەٌمىّىسٔىڭ ثۇ تۈردىىي پبضطىپ ِىجەزٌىه ثوٌۇپ لېٍىػىغب ئىٕتبٍىٓ 
ِۇھىُ تەضىر وۆرضىتىۋاتمبْ ٍۀە ثىر ئبِىٍّۇ ثوٌۇپ، ثۇ ئبِىٍٕىّۇ وۆزدىٓ ضبلىت 

 .لىٍىػمب ثوٌّبٍذۇ
ۋەتىٕىّىس غەرلىٌ تۈروطتبْ ئىٕتبٍىٓ ئۆزگىچە تەثىئي جوغراپىَەٌىه 

ئورۇٔغب ئىگە ثوٌۇپ، تبرىُ ئەتىراپىذىىىٍەر ھبٍبتٍىك ِۀجەضي ثوٌغبْ ضۇ 
ِەضىٍىطىذە ئېگىس لبرٌىك تبغالردىٓ ئېرىپ ئېمىپ وېٍىذىغبْ لبر ضۈٍىگىال 

ئەگەر لبرٌىك تبغالردىٓ ضۇ ٍېتەرٌىه دەرىجىذە ئېرىپ وەٌّىطە، ثبغمب . لبراغٍىك
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غۇٔىڭذەن ِىراضخورٌۇق ِىجەزى ثۇ . ھېچمبٔذاق ٍەردىٓ زاپبش ضۇ تېپىٍّبٍذۇ
ثۇ ٍەردە ثىغەٍِىه . خەٌمٕي ثبغمب ٍەرٌەرگە وۆچۈپ وېتىػىگىّۇ ٍوي لوٍّبٍذۇ

غەَ لىٍّبٍٍي، ثىرەر ٍىً چىذاپ ئۆتطەن »: ِىجەزىّىس ٍۀە ئوتتۇرىغب چىمىذۇ
ثۇ خىً تەثىئىٌ ئۆزگىچىٍىه خەٌمىّىسٔىڭ ! «وېٍەر ٍىٍي چولۇَ ضۇ وېٍىذۇ

ضۇ وېٍىػي . ثىغەٍِىه ِىجەزىٕىڭ تېخىّۇ وۈچىَىپ ثېرىػىغب تۈرتىە ثوٌىذۇ
ثەن وېچىىىپ وەتطە، ثبغمب ٍەرٌەرگە وۆچۈپ وېتىػتىٓ وۆرە، غۇ ٍەردىٓ ووالپ 

ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە ِىڭالرچە وبرىسٔىڭ . ضۇ ئىسدەغٕي ئەۋزەي وۆرۈغىذۇ
ثۇ خىً ِىجەز غەھەر ئبھبٌىطي ۋە . ئوتتۇرىغب چىمىػىغب ضەۋەپ ثوٌىذۇ

ئەتىراپىذىىي دېھمبٔچىٍىك راٍؤٍىرىّىسغىال خبش ثوٌۇپ لبٌّبضتىٓ، ٍبٍاللالردىىي 
ثۇ ٍەردە ٍبٍالق لۇرۇپ وەتطە : چبرۋۇچىٍىرىّىسدىّۇ ئۆزىٕي وۆرضەتّەوتە ئىذى

ئبٌتبً تبغٍىرى ئبرىطىذا ئبٍٍىٕىپ -ٔېرىطىغب وۆچۈپ ثبراٍٍي دېَىػىپ، تەڭرى تبغ
 .ٍۈرىۋەردۇق

ئۆزگىچە ضىَبضىٌ : ثۇ ٍەردە ٍۀە ثىر ِۇھىُ ِەضىٍە ئوتتۇرىغب چىمىذۇ
جوغراپىَەِۇ ثىس غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالرٔىڭ ثىغەٍِىه ِىجەزىٕي وۈچەٍتىپ 

غەرلىٌ تۈروطتبْ خەٌمي وبرۋاْ ٍوٌىذىٓ ِەھرۇَ ثوٌۇپ لبٌغىٕىذىٓ . ثەردى
زىٍگە ضبٌغىذەن -وېَىٓ، دۇَٔبدىٓ ٍىرالٍىػىپ وەتىەْ ثۇ زېّىٕذا دۇَٔبٔي زىً

ثۇ دەۋرٌەردە غەرة . تۈزۈن ثىرەر داغذۇغىٍىك دۇَٔبۋىٌ ئۇرۇغالر وۆرۈٌّىذى
دۇَٔبضىذا ئىطالَ دۇَٔبضي وۈچەٍگەْ، ثبثۇر، ئوضّبْ ئىّپىرىَىٍىرى، ئۀگىٍىَە، 

ۋېٕگر لبتبرىذىىي ثىر ِۇٔچە ئىّپىرىَىٍەر دۇَٔبغب -فرأطىَە، پرۇضطىَە، ئبۋۇضترو
ئبضتۈْ -وېٍىپ ۋە ئۆزئبرا تىٕىّطىس ئۇرۇغالرٔي لىٍىػىپ، غەرپٕي ئبضتىٓ

غۇڭب غەرة دۇَٔبضي تبوي ٍېمىٕمي ئەضىرٌەرگىچە ئوتتۇرا . لىٍىۋېتىػىۀىذى
ۋەتىٕىّىس ثۇ دەۋرٌەردە ٔىطپىٌ تېٕچ . ئبضىَبٔي ئەضٍىرىذىٓ چىمىرىػمبْ ئىذى

ھبٍبت ئىچىذە ٍبغبپ وەٌگۀذەن لىٍطىّۇ، دەۋرٔىڭ ٍېڭي ثىٍىٍّىرىذىٓ 
خەۋەرضىس خەٌمىّىس لۇرغبلچىٍىك، ثوراْ لبتبرىذىىي تەثىئىٌ ئبپەتٍەردىٓ ثبظ 

ثىرى ثىٍەْ جېذەي -وۆتۈرەٌّەً، ئىٕتبٍىٓ لبالق ۋە ٔبِىراتٍىك ئىچىذە ثىر
ثۇِۇ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي تبجبۋۇزچىالردىٓ ثىغەَ لىٍىػمب . لىٍىػىپال ئۆتىەْ ئىذى
 .ضەۋەثچي ثوٌغبْ ئىذى

ئوْ تولمۇزىٕجي ئەضىردىٓ ثبغالپ غەرپتە چبررۇضىَۀىڭ، جۀۇثتب 
تۇال ھەٍراْ -ثېرىتبٔىَۀىڭ، غەرلتە خىتبٍٕىڭ وۆرۈٌىػي خەٌمىّىسٔي ئبز
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لبٌذۇرغبٔذەن لىٍطىّۇ، ٍۀىال ثىغەٍِىه ئىچىذە ئىچىي ِبجىراالر ثىٍەْ ئبۋارە 
ثوٌۇپ، ھەر ثىر ٍۇرت وۇٔذىٓ وۇٔگە ٔبچبرٌىػىپ وېتىۋاتمبْ ِۇھىتىذىٓ لۇتۇٌۇپ 

گەرچە . چىمىع ئۈچۈْ ئۆز ثېػىّچىٍىك ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىػىۋاتمبْ ئىذى
ٍبلۇپجەگ ثۇ خىً چېچىالڭغۇ ھبٌەتٕي ئۆزگەرتىع ئۈچۈْ ئوْ ٔەچچە ٍىٍذىٓ 

ئبرتۇق ھەپىٍىػىپ، ۋەتەْ ثىرٌىگىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ وۆرۈٔەرٌىه 
لەدەٍِەرٔي تبغٍىغبْ ثوٌطىّۇ، تبغمي دۈغّۀگە تبلبثىً تۇراٌىغىذەن غبرائىتٕي 

ثۇ راٍوْ، ئەٍٕي ۋالتىذىىي ئۈچ چوڭ ئىّپېرىَىٕىڭ . توٌۇق تەٍَبرٌىَبٌّىغبْ ئىذى
ثىرىگە ٍىرالتب تۇرۇپ خىرىص لىٍىػىذىغبْ ٔىطپي ضىَبضىٌ ثوغٍۇق -ثىر

ثۇ خىً ٔىطپي ضىَبضىٌ ۋاووئوٍِۇق ۋەزىَەتٕي . ھبٌىتىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ ئىذى
ثۇٔىڭذىٓ تۈزۈن ثىر ئەوص تەضىر . ئبخىرى چبررۇضىَە چىمىپ چېىىپ وۆردى

ِبٔجۇ ئىّپىرىَىطىّۇ، تېٕچ ئووىَبْ -چىمّىغبٍٔىمىٕي وۆرگەْ خىتبً
ثوٍٍىرىذىىي ئېغىر ِەغٍوثىَىتىٕىڭ ئورٔىٕي توغمۇزۇظ ئۈچۈْ زو زۇڭتبڭٕىڭ 
ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه تەٍَبرٌىغىذىٓ وېَىٓ، زور وۆٌەٍِىه ئەضىىرى وۈچ ثىٍەْ 

ثىرضي ثىٍەْ -ٍىراق غەرلتە ثىر! غەرلىٌ چېگراٍىّىسدىٓ ثبضتۇرۇپ وىردى
ِبٔجۇ ئىّپېرىَىطي ثىٍەْ -لبٍٔىك جەڭٍەرگە وىرىػىپ وەتىەْ خىتبً

چبررۇضىَە ئىّپېرىَىطي، ٍېڭي ِۀپەئەتٍىرى ۋە ئورتبق دۈغّىٕي ثوٌغبْ 
ثېرىتبٔىَە ئىّپىرىَىطىگە تەھذىت ضېٍىع ِەلطىذى ثىٍەْ، ثەدەۋٌەت 

ھبوىّىَىتىّىسٔي ئۀگىٍىَە گوِبغتىطي دېگەْ ثوھتبْ ثىٍەْ ٍولۇتۇغمب 
دەرۋەلە تېس ئبرىذىال ۋەتىٕىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثېمىٕذىطىغب . وىرىػتي

ثۇ جەرٍبٔذا لبرىّبلمب چەتئەي تبجبۋۇزچي وۈچٍىرى . ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ ئىذى
ئۈضتۈْ روي ئوٍٕىغبٔذەن وۆرۈٔطىّۇ، ئەضٍىذە خەٌمىّىس ئبرىطىذا وۈچىَىپ 
 . وەتىەْ ثىغەٍِىه روھىٌ ھبٌىتي دۈغّۀگە ٍوچۇق ئېچىپ ثەرگەْ ئىذى

زو زۇڭتبڭ، خەٌمىّىسٔىڭ ثۇ خىً ئەھۋاٌىٕي وۆرۈپ، ثۇ زېّىٕٕي ِەڭگۈ 
ثۇ لبٔخور جبٌالت،  . خىتبً ٍېرىگە لوغىۋېٍىع خىَبٌىغب وەٌگەْ ئىذى

ۋەتىٕىّىسدە ِىٍَوْ وىػىٍىه چوڭ لىرغىٕچىٍىك ٍۈرگۈزگىٕىذىٓ وېَىٓ، 
غەرلىٌ تۈروطتبٕٔىڭ ئىطّىٕي خىتبٍچىالغتۇرۇظ، خەٌمىّىسٔىڭ ثبرٌىك لۇراٌٍىك 

وۈچٍىرىٕي ۋە ثبرٌىك ئۇلۇِۇغٍۇق زاتٍىرى ثىٍەْ ثبٍٍىرىٕي لىرىپ تۈگىتىع، 
تبالظ، پۈتىۈي ھبوىّىَەت ئبِىٍٍىرىٕي -وۈِۈغٍىرىٕي ثۇالپ-ثبرٌىك ئبٌتۇْ

خىتبٍالغتۇرۇظ، ضبلٍىٕىۋاتمبْ ثبرٌىك ِەدۀىٌ ِىراضٍىرىّىسٔي وۆٍذۈرۈظ 
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لبتبرىذىىي زوراۋأٍىمالر ثىٍەْ، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي خېٍي ئۇزۇْ ِەزگىٍگىچە ثبظ 
خەٌمىّىسِۇ ٔېّە ۋەلە ثوٌغبٍٔىغىٕي پەرق لىٍىپ ثوٌغىچە . وۆتۈرەٌّەش لىٍىۋەتتي

ئەتىراپىٕي ٍۈزِىڭٍىغبْ تبجبۋۇزچي ئەضىەرٌىرىٕىڭ لورغبپ ثوٌغبٍٔىغىٕي 
ئۀە غۇ ۋالىتتىٓ . وۆرگىٕىذە، ٔېّە لىالرٔي ثىٍەٌّەً ھبڭۋېمىپال لبٌغبْ ئىذى

ثبغالپ وؤب ئىجتىّبئىٌ وېطەٌٍىىٍىرىّىسگە لۇٌٍۇق ئىٍٍەتٍىرى لوغۇٌۇغمب 
خەٌمىّىسدىىي ئۀطىسٌىه ِىجەزى تەدرىجي ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىػىە . ثبغٍىذى

 . ...ثبغٍىغبْ ئىذى
ٍېڭي ئىجتىّبئىٌ - خەٌمىّىسٔىڭ ٍېرىُ ِۇضتەٍِىىە ھبٍبتي ٍولۇرىمىذەن وؤب

ِىجەز ئىٍٍەتٍىرىٕىڭ ثىرٌىػىػي ٔەتىجىطىذە دوٌمۇٔطىّبْ تەرەلمي لىٍىپ، 
. ثۈگۈٔىي پبجىئەٌىه ھبٌەتىە وېٍىػىّىسٔىڭ تبرىخىٌ ئبضبضىٕي ٍبراتمبْ ثوٌذى

ئەضٍىذە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگەْ 
ۋالىتٍىرى دۇَٔبٔىڭ ئەڭ لبالٍّبلبْ دەۋرٌىرىگە توغرا وېٍىۋاتمبْ ثوٌۇپ، غەرلتە 

تبغمي ئۇرۇغالر تۈپەٍٍىذىٓ ئەڭ ئبخىرلي -ِبٔجۇ ئىّپېرىَىطي ئىچىي-خىتبً
ِەھػەر وۈٍٔىرىٕي ٍبغبۋاتمبْ، وەٍٕىذىٕال وېٍىذىغبْ تۈگىّەش ئىچىي 

لىرىُ ئۇرۇغٍىرى، -ئۇرۇغالرٔىڭ ئبِىٍٍىرى ٍېتىٍىۋاتمبْ، غەرپتە ثبٌمبْ
وەٍٕىذىٕال پبرتٍىغبْ ثىرىٕجي دۇَٔب ئۇرۇغي ِەٍذأغب وېٍىپ فرأطىَە، پرۇضطىَە، 

دەثىٍىه - ِبٔجۇ ۋە ئوضّبٔىَە لبتبرىذىىي دەة-ۋېٕگر، چبررۇضىَە، خىتبً-ئبۋضترو
ئەِّب . ئىّپىرىَىٍەر ثىرال ۋالىتتب ئبغذۇرۇٌغبْ ثىر ۋەزىَەت داۋاَ لىٍىۋاتمبْ ئىذى

ۋەتىٕىّىس خىتبً ِۇضتەٍِىىىطىگە ئبٍٍىٕىپ لېٍىۋاتمبْ ثوٌطىّۇ، ٍۀىال ٔىطپىٌ 
ضىَبضىٌ ثوغٍۇق ئەۋزەٌٍىگىٕي ضبلالپ، ۋەتىٕىّىس خەٌمي ٍۀىال دۇَٔبدىٓ ثىخەۋەر 

ثۇٔىڭغب ئەگىػىپ وۈٔطبٍىٓ . ھبٌذا ثىغەٍِىگىٕي داۋاِالغتۇرِبلتب ئىذى
وۈچٍىٕىپ وېتىۋاتمبْ ئۀطىسچىٍىه ِىجەزِۇ خەٌمىّىسٔي ثۇٌغبغمب ثبغٍىغبْ 

 .ئىذى
ٍىگىرِىٕجي ئەضىرٔىڭ وىرىػي ثىٍەْ، خەٌمىّىس گەرچە خىتبً 

تبغمي پبراوۀذىچىٍىگىذىٓ ئىطتىخىَىٍىه -تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئىچىي
پبٍذىٍىٕىپ ئىىىي لېتىٍّىك ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىگە ئبتالٔغبْ ثوٌطىّۇ، 

پبٌال وۆرضىتىپ لوٍۇپ ٍۀە جىّىپ -ثىرىٕجي جۇِھۇرىَەت دەۋرىّىسٔي غىً
 . وەتىەْ ئىذى

ئىىىىٕجي دۇَٔب ئۇرۇغي ثىس ئۈچۈْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي ئەضٍىگە 
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رۇش ووِّۇٔىسِي : وەٌتۈرۈغٕىڭ تېپىٍّبش پۇرضىتىٕي ٍبرىتىپ ثەرگۀىذى
ٍىّىرىٍىع خەۋىپي ئبضتىذا لبٌغبْ، ثېرىتبٔىَە جۀوثىٌ ئبضىَبدىىي 

ِۇضتەٍِىىىٍىرىذىٓ ئبٍرىٍىػمب ِەججۇر لېٍىۋاتمبْ ثوٌۇپ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ غىّبي، 
. غەرة ۋە جۀوة تەرىپىذىٓ ھېچمبٔذاق ِۇداخىٍە تەھذىتي لبٌّىغبْ ئىذى

ثوٌۇپّۇ خىتبً دۆٌىتي ٍبپؤالرٔىڭ لوٌىغب چۈغۈپ لېٍىۋاتمبْ، ثۇٔي ئبز دەپ 
تۈگىّەش ئىچىي ئۇرۇظ ٍېغىٍىمىغب پېتىپ لېٍىۋاتمبْ ئىٕتبٍىٓ خبٔىۋەٍراْ 

غۇڭب خىتبٍالرٔىڭّۇ ۋەتىٕىّىسدىىي تبجبۋۇزچي لوغؤٍىرى ئۈچۈْ . ھبٌەتتە ئىذى
 .ٍبردەَ لوٌىٕي ئۇزارتىػمب ھېچمبٔذاق ئىّىبٍٔىرى لبٌّىغبْ ئىذى

ئۀطىس ِىجەز ثبضمۇچىغب لەدەَ لوٍىۋاتمبْ خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ثىر لىطىُ 
تەۋەوىۈٌچي وىػىٍىرىّىس غېٕي ثبتۇر لبتبرٌىمالر ٍېتەوچىٍىگىذە ئبۋراي داۋأٍىرىذا 

ثۇ . خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئىطتىخىَىٍىه تەۋەوىۈٌچىٍىه ھەرىىىتىٕي ثبغٍىذى
ھەرىىەت دەرھبي ٔەتىجىگە ئېرىػىپ، تېسٌىىتە وېڭىَىپ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

ضبۋالالرغب ئىگە خەٌمىّىس ثۇ -ٔۇرغۇْ تەجرىجە. ھەرىىىتىگە ئبٍالٔغبْ ئىذى
ئبزادٌىك ھەرىىىتىٕي تبرىختب وۆرۈٌّىگەْ ثىر تەغىىالتچبٍٔىك، ئىتتىپبلٍىك، 

ئبزاد راٍؤٍىرىّىسدىىي ئبٔىٍىرىّىس . پىالٍٔىك تۈردە لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب ثبغٍىذى
« دۈِجەڭذىٓ ئوق ٍىطەڭ ثبالَ ثوٌّبً وېتىطەْ»ضۆٍۈٍِۈن پەرزۀتٍىرىٕي 

دېگۀذەن ۋەتۀپەرۋەرٌىه روھي ثىٍەْ ئۇرۇغمب ٍوٌغب ضبٌغبْ تەضىرٌىه 
ئىىىىٕجي جۇِھۇرىَىتىّىس ۋالىتٍىك ھۆوۈِىتىّۇ . ِۀسىرىٍەرٔي ٍبراتمبْ ئىذى

ئۇرۇظ لبٍٕىّىغب پېتىپ لبٌغبْ ضوۋېت ئىتتىپبلىٕي ئەٍۋەغىە وەٌتۈرۈپ ثىر 
ٔەتىجىذە ٍۈز . لىطىُ ٍبردەٍِەرگە ئېرىػىىذەن ۋەزىَەتٕىّۇ ٍبرىتبٌىغبْ ئىذى

ِىڭغب ٍېمىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ثىر ٍىٍغب ٍەتّىگەْ لىطمب ۋالىت ئىچىذىال 
ھەتتب جبڭ جىژجوڭٕىڭ . پىرەڭ لىٍىپ، لىرىك ِىڭذىّٕۇ ئبزاٍتبٌىغبْ ئىذى-تىرە

ئېتىراپ لىٍىػىچە ۋەتىٕىّىسدىىي لبٌذۇق خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لۇراٌٍىك 
وۈچٍىرى ئبراْ ضەوىىس ِىڭ ئەتىراپىذىال لبٌغبْ ثوٌۇپ، ثۇٔىڭ ئىچىذىىي ئەڭ 

ئورٔىغب چۈغىۈْ لىٍغبْ « غىخۀسە»جەڭگىۋار دەپ لبراٌغبْ وۈچٍىرىّۇ ثۈگۈٔىي 
ٔەچچە ئوْ ِىڭ ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسگە لبرغي ِبٔبش دەرٍبضىٕىڭ غەرلىٌ 

ئىىىي ِىڭذەن تەغىىٍطىس ئەضىەرٌەردىٓ -لىرغىمىغب ئىطتىھىبَ لۇرغبْ ثىر
ئۇالر ئۈرۈِچىٕي لوغذاظ ئۈچۈْ ھەرثىٌ ِەوتەپ . ئىجبرەت ئىذى

ئۈچ ِىڭ -ئولۇغۇچىٍىرىٕي ئبضبش لىٍغبْ ئۇرۇظ تەجرىجىطىّۇ ٍوق ئىىىي
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ٍىغىٕذى تبجبۋۇزچىٍىرىغىال تبٍىٕىػمب ِەججۇر لبٌغبْ ثوٌۇپ، ِىٍٍىٌ 
ِۇضتەلىٍٍىمىّىس ثىر غىذدەتٍىه ھەي لىٍغۇچ ھۇجۇِغىال ثبغٍىك ثوٌۇپ لبٌغبْ 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ وبتىۋېػي جبڭ جىژجوڭ ثوٌطب، ۋەتىٕىّىسدىىي . ئىذى
ضبالِەت -لىرىك ِىڭذىّٕۇ ئبزىَىپ وېتىۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچي ئبھبٌىطىٕي ضبق

دۆٌىتىگە چېىىٕذۈرۈپ وېتىػٕىڭ چبرىطىٕي لىٍىػتىٓ ثبغمب ثىر ئىع ئەلٍىگە 
ئۇ دەرھبي تېٍېگراِّب ثېرىپ ثىر دىۋىسىَە . وەٌّەش ھبٌغب وېٍىپ ثوٌغبْ ئىذى

لۇراٌٍىك لوغۇْ وەٌتۈرۈغىە ثوٍرۇق لىٍىع ثىٍەْ ثىرگە، ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔىڭ 
ثبٌذۇر ھۇجۇَ ثبغٍىۋېٍىػىٕي توختۇتۇپ تۇرۇظ ئۈچۈْ ئبٔىطىٕي ضېتىۋېتىػىىّۇ 

ئۇ ئەڭ ئبخىرلي ھەرلبٔذاق غەرِۀذە ! تەٍَبر ھبٌەتىە وېٍىپ ثوٌغبْ ئىذى
ئۇٔىڭ خىَبٌىغب ئىىىىٕجي دۇَٔب ئۇرۇغي . چبرىالرٔي ضىٕبق لىٍىػمب تەٍَبر ئىذى

غبٌىپٍىرىٕىڭ ثىرىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ ضوۋېتٍەر ئىتتىپبلىٕىڭ ئۈرۈِچىذىىي 
دە، خىتبٍذا ووِّۇٔىطت خىتبٍٍىرى ۋاضتىطي ئبرلىٍىك ضوۋېتٍەر -وؤطۇٌي وەٌذى

ثىٍەْ ئىتتەن دۈغّۀٍىػىپ تۇرغبٍٔىمىغب لبرىّبً، ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔىڭ  ثبٌذۇر 
ھۇجۇَ لىٍىۋېٍىع ۋالتىٕي ئبزراق ثوٌطىّۇ وەٍٕىگە ضۈرۈظ ئۈچۈْ ئۇالرغب 

ئۆز ِۀپەئەتىٕي ثىرىٕجي ئورۇٔغب لوٍىذىغبْ ضوۋېت . ٍبٌۋۇرۇغمب ِەججۇر ثوٌذى
جبھبٔگىرٌىگىّۇ ئوتتۇرا ئبضىَب تۈروىٌ ِۇضتەٍِىىىٍىرىٕىڭ ٍېٕىذا وەٌگۈضي 

ئىجتىّبئىٌ تۈزۈِىٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغي ٔبِەٌۇَ ثوٌۇپ تۇرىۋاتمبْ ۋە ووِّۇٔىسِٕي 
رەت لىٍىع ئېھتىّبٌي ثەوال وۈچٍۈن ثوٌۇپ وۆرۈٔىۋاتمبْ ثىر تۈروىٌ 

غۇ ضەۋەپتىٓ ئۇالرِۇ خىتبٍالر . جۇِھۇرىَىتىٕىڭ پەٍذا ثوٌىػىٕي ئەضال خبٌىّبٍتتي
ثىٍەْ ثوٌغبْ دۈغّۀٍىىٍىرىٕي ثىر چەتىە لبٍرىپ لوٍۇغۇپ، جبڭ جىژجوڭغب 

ئىىىىٕجي جۇِھۇرىَىتىّىس ۋالىتٍىك ھۆوۈِىتىٕي ئۇرۇظ توختۇتۇپ خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضۇٌھي تەٌىپىٕي لوثۇي لىٍذۇرۇغمب زورالٍذىغبٍٔىك ۋەدىطىٕي 

دېگۀذەن ئۇزۇْ ئۆتّەٍال ئىىىىٕجي جۇِھۇرىَىتىّىس ھۆوۈِىتىٕىڭ . ثېرىػىذۇ
ضۇٌھي لوثۇي لىٍىع ئۈچۈْ ثىر تەرەپٍىّە ھبٌذا ئۇرۇظ توختبتمبٍٔىغي 

 ! ئبغىىبرىالٔذى
 پەلەت خىَبٌىغب وەٌتۈرۈپ ثبلّىغبْ ثۇ ئۇرۇٔۇغىٕىڭ ثۇٔچە زور ٔەتىجىگە 
ئېرىػىۀٍىگىذىٓ گۈٌمەلەٌىرى ئېچىٍىپ وەتىەْ جبڭ جىژجوڭ، ٔېّە لىالرىٕي 

ثىٍەٌّەً دەرھبي خىتبٍغب لبٍتىپ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي لبٍتب لۇي لىٍىع ۋە 
ۋەتىّىسدىىي پبٍبٔطىس تۇپرالٍىرىّىسٔي خىتبٍٕىڭ ھبٍبتٍىك ِبوبٔي لىٍىۋېٍىػٕىڭ 
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« ئۈچ ئەپۀذىٍەر»ثۇ ھەلتە . چبرىطي ئۈضتىذە پىالْ تۈزۈپ ھەرىىەتىە ئبتالٔذى
تەرىپىذىٓ تۈزۈٌگەْ ئوْ ثىر ِبددىٍىك رەضّىٌ ثىر ضۇٌھي تەٌەپ لىٍىع 

ِبددىٍىرىٕىڭ تەپطىٍي الٍىھېطي خىتبً وبتىۋىػي جبڭ جىژجوڭغب ضۇٔۇٌغبٔذا، 
ٍەرٌىه لۇراٌٍىك وۈچٍەر ھەلمىذە ثىرِۇ ِبددا ثوٌّىغبْ ثۇ ضۇٌھي الٍىھېطىٕي 

وۆرگەْ جبڭ جىژجوڭ، ئۇٔي وۆپ ئۆزگەرتّەٍال خىتبً تەرەپ ضۇٌھي الٍىھېطي 
چۈٔىي ثۇ الٍىھىذە ئۇٔىڭ ثېػىٕي . ضۈپىتىذە دەرھبي ئۈرۈِچىگە ئېٍىپ وەٌذى

ئەڭ ثەن لبتۇرغبْ ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔىڭ تەلذىرى ثىٍەْ ِىٍٍىٌ 
غۇڭب ثۇ . ھۆوۈِىتىّىسٔىڭ تەلذىرى ھەلمىذە لىٍچىٍىىّۇ گەپ ثوٌّىغبْ ئىذى

ثىتي جەرٍبٔىذا ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ثىٍەْ ھخىتبً وبتىۋىػي ئۈرۈِچي ضۆ
تەٌەپٍەرگە لەتئىٌ ٍوي -ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىس ھەلمىذىىي ھەرلبٔذاق پىىىر

ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىٕي . لوٍّبضٍىك جەھەتتە ئبخىرغىچە تىروىػىپ وۆردى
لۇراغتۇرىۋېٍىپ ئبٔذىٓ ثۇ ِەضىٍىٕي « ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت»چىمىراٌّبً، ئبۋاي 

. غب لوي لوٍذى« ئوْ ثىر ثىتىُ»ِۇزاوىرە لىٍىع دەٍذىغبْ پەتىۋأي چىمىرىپ 
ھبٌجۇوي، ثۇ جەرٍبٔغىچە ۋەتىٕىّىسگە توٌۇلالپ وىرگۈزىۋاٌغبْ خىتبً لۇراٌٍىك 

تبجبۋۇزچي لوغۇٔىٕىڭ ضبٔىٕىّۇ ئبٌٍىمبچبْ ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىس ثىٍەْ 
 !تىروىػەٌىگىذەن ِىمتبرغب وەٌتۈرىۋاٌغبْ ئىذى

ٔىڭ ثبرٌىك غەرتٍىرى پۈتۈٍٔەً « ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت»ئبتبٌّىع لورچبق 
ٍۀي، ثۇ لورچبق ثىرٌەغّە . جبڭ جىژجوڭٕىڭ وۈتىىٕىذەن ثوٌغبْ ئىذى
پىرەگي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋە ۆھۆوۈِەت تەروىۋىذىىىٍەرٔىڭ ٍېرىّىذىٓ ن

. ئۇالرغب ضبدالەت وۆرضىتىذىغبْ خىتبً غبٌچىٍىرىذىٓ تەغىىً تبپمبْ ئىذى
ھەتتب ثۇ لورچبق ثىرٌەغّە ھۆوۈِەتٕىڭ تەروىجىگە وىرگەْ ثىر لىطىُ 

وىػىٍەرٔي گەرچە جبڭ جىژجوڭ ٍبخػي وۆرۈپ وەتّىطىّۇ، ئەِّب ئۇالرٔىڭ وۆپ 
لىطّي ِىٍٍىٌ ھۆوۈِىتىّىس رەھجەرٌىرى ثىٍەْ لەتئىٌ چىمىػبٌّبٍذىغبْ 

وىػىٍەردىٓ تەروىپ تبپمبٍٔىغىٕي ضەزگەْ ثۇ ھىٍىگەر خىتبً، غىڭ لىٍّبً 
ٔەتىجىذە ثۇ لورچبق ھۆوۈِەت ئىچىٕي تۈگىّەش زىذدىَەتٍەر . ِبلۇي ثوٌذى

لبٍٕىّي ئىچىگە پبتۇرىۋېتىپ، ئۇزۇٔغب لبٌّبً ثۇ رەھجەرٌىرىّىس ئبرىطىذا 
« ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت»ٍبراغتۇرغىطىس پبرچىٍىٕىػالر پەٍذا ثوٌۇپ، ئبتبٌّىع 

دېَىٍىذىغبْ لورچبق ھۆوۈِەت پۈتۈٍٔەً خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ تىسگىٕي 
 . ...ئبضتىغب وىرىپ ثوٌذى
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ٍېمىٕمي زاِبْ تبرىخىّىسدا ئەڭ ِۇوەِّەي غەوىٍذە لۇرۇٌۇپ زورىَىۋاتمبْ 
ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىس ثىٍەْ ئىىىىٕجي جۇِھۇرىَىتىّىس ئۆزٌىرىٕي خەٌمپەرۋەر، 

ِىٍٍەتطۈٍەر، دىٕىٌ ئبٌىُ دەپ ئبتىػىۋاٌغبْ وىػىٍىرىّىس ئبرىطىذىىي، ھەتتب 
ئۆزٌىرىّۇ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ئېٕىك ثىٍىپ وېتەٌّىگەْ ئبتبٌّىع ئىذىَىۋى 

تبرتىػٍىرى ئىچىذە، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋە ئۇالر ٍېتىػتۈرگەْ -ئېمىّالر تبالظ
ئۇ وۈٍٔەردىىي . ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ ثۇزغۇٔچىٍىغي ٔەتىجىطىذە ِەغٍۇپ ثوٌذى

ثىسٔىڭ داھىٍَىرىّىس ئۆزٌىرى ئېتىمبت لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ ئىذىَىۋى ئېمىّالرغب 
ِۀطۈپ ثوٌّىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر داھىَٕىڭ ٍېٕىغب ٍېمىٓ ٍوٌىّبضتىٓ، خىتبً 

! تبجبۋۇزچىٍىرىغب ٍبوي رۇش ووِّۇٔىطتٍىرى ثىٍەْ ٍېمىٓ تۇرۇغٕي تبٌٍىۋېٍىػتي
ثۇ داھىٍَىرىّىس ئۆز ئەلىذىٍىرىگە ثوٌغبْ ضبدالىتىٕي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىسدىٓ 

ئبلىۋەتتە، ۋەتىٕىّىس ضەٍپىذىٓ ئەزىس ۋە ثورھبْ غەھىذى ! ئۈضتۈْ وۆرۈغتي
ٍۀي، . لبتبرىذىىي ۋەتەْ خبئىٍٕىرىٕىڭ لوٌي ثىٍەْ خىتبٍغب ضېتىۋېتىٍذى

ثىغەٍِىه پەٍذا لىٍغبْ ئبثروٍپەرەضتٍىه ثىٍەْ، ِۇضتەٍِىىىچىٍىه پەٍذا لىٍغبْ 
 !لۇٌٍۇق ئىذىَىطي ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىپ وەتتي

 

 ٍۇستەٍيىنىچىيەر
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ھەرگىسِۇ ثىسٔىڭ ثىٍەرِۀٍىرىّىسدەن ئەلىذىطىٕي 
ۋەتەْ ِۀپەئەتي ئۈضتىگە دەضطىتىۋاٌغبْ ثوٌّبضتىٓ، ِىٍٍىٌ ِۀپەئەتي ئۈچۈْ 

ٍىگىرِە ٍىٍٍىك لبٍٔىك جەڭ لىٍىػمبْ دۈغّۀٍىىٍىرىٕي لىٍچە ئىىىىٍۀّەضتىٓ 
چۆرۈپ تبغٍىػىپ، ِىٍٍىٌ ِۀپەئەتي ئۈچۈْ ئۆز ئەلىذىٍىرىٕي لۇرثبْ 

ثىرضىگە ثىرەر غېرىچّۇ -لىرىك ثەغىٕجي ٍىٍىٕىڭ وۈز ئۆٍٍىرىذا ثىر. لىٍىۋېتىػتي
ٍېرىٕي تبرتمۇزۇپ لوٍۇغمب چىذىّبً لبٍٔىك جەڭٍەرٔي ثبغالتمبْ گوِىٕذاڭ 
خىتبٍٍىرى ثىٍەْ گوڭطۀذاڭ خىتبٍٍىرى ۋەتىٕىّىسدىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌّبضٍىك 

ئۈچۈْ، وەڭطۇ وورىذورىذىىي ئۇرۇظ ھبٌىتىٕي پەضەٍتىػىپ، 
گوِىٕذاڭچىالرٔىڭ ثىر دىۋىسىَە لوغۇٔىٕىڭ ئۇرۇغتىٓ چېىىٕذۈرۈٌۈپ 

ۋەتىٕىّىسگە ثبضتۇرۇپ وىرىع لبرارىٕي ئېٍىػمبْ ثوٌطب، لىرىك تولمۇزىٕجي ٍىٍي 
ۋەتىٕىّىسگە لېچىپ وېٍىۋاٌغبْ ٔەچچە ئوْ ِىڭ گوِىٕذاڭ لوغؤي لىٍچە 

ئىىىىٍۀّەضتىٓ وبوبرٌىرىذىىي ئؤئىىىىػىۋارٔي ثەغػىۋارغب ئبٌّبغتۇرۇپ، 



 672 

 .ووِّۇٔىطت خىتبٍٍىرىغب تەضٍىُ ثوٌۇظ لبرارىٕي ئبالٌىغبْ ئىذى
گوِىٕذاڭ »خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى ئۆزٌىرى ثىٍەْ غەرتطىس ثىرٌىػىۋاٌغبْ 

دېگەْ ئبٌذاِچىٍىغي ثىٍەْ « لبٌذۇلٍىرىٕي تبزىالپ ثېرىپال چىمىپ وېتىّىس
خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕىڭ لىّّىتىٕي تؤۇظ ئېھتىّبٌي 

ثوٌىذىغبْ دىٕىٌ داھىَالر، ٍېڭي زىَبٌىَالر، دېّوگراتىه پىىىر ئېمىّىذىىىٍەر، 
ِۇضتەلىٍٍىمٕي ھىّبٍە لىٍغۇچي ۋە ووِّۇٔىسِٕي خبٌىّبٍذىغبْ وىػىٍىرىّىسٔي 

. دېگەْ لبٌپبلٕي وەٍگۈزۈپ لىرىپ تبغالغتي« گوِىٕذاڭ لبٌذۇلٍىرى»
جەڭچىٍىرىٕي خىسِەت گۇرۇپپىطي -وەٍٕىذىٕال ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔىڭ ئوفىتطېر

ٔبِىذا ِىٍٍىٌ لوغۇٔىّىسدىٓ ئبٍرىۋېٍىپ ھەرلبٍطي جبٍالرغب تبرلبلالغتۇرۇپ، 
ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔي ٍېتەوچىطىس ۋە ئبزاد راٍؤذىٓ ِەھرۇَ ھبٌغب چۈغۈرۈپ 

ثۇالردىٓ ئېػىپ لبٌغبْ ثىر لبٔچە ِىٍٍىٌ پوٌىىٍىرىّىسٔىّۇ . لوٍۇغمب تىرىػتي
ۋىجذأي، غۇرۇرى ثوٌّىغبْ ٍبغبچ لبپبق وىػىٍەرٔىڭ لوٌىغب تۇتمۇزۇپ ھېٍي 
ئبٌتبً، ھېٍي لۇِۇي، ھېٍي خوتۀٍەرگە ٍورغۇٌىتىپ، ئبزاد راٍوْ ئبضبضىذىٓ 

خەٌمىّىسٔىّۇ ئۆز لوغۇٍٔىرىٕي، خىتبً تبجبۋۇزچىالر . پۈتۈٍٔەً ئبٍرىۋېتىػتي
لوغۇٔي ئىچىگە تبرلىتىۋېتىٍگەْ ثوٌطىّۇ ٍۀىال ئەڭ لەدىرٌىه لوغذىغۇچىٍىرى 

ٔەدە لوپىۋاتمبٍٔىغىٕي -دەپ تؤۇٍذىغبْ ِىٍٍىٌ پوٌىٍىرىّىسٔىڭ ٔەدە تۇرۇپ
« ھىٕذىطتبْ چېگرا ئۇرۇغي»ئبتبٌّىع . ثىٍەٌّەش ھبٌغب وەٌتۈرىۋاٌذى

لىطىٍّىرىّىسٔي ٍىغىپ ٍېڭي ثىر لىطىُ لىٍىپ تىجەت -ثبھبٔىطىذا پوٌه
ئىگىسٌىگىذىىي لۇرۇق تبغالر ئبرىطىغب چېچىۋېتىپ تەثىئي لىرىٍىپ تۈگىػىٕي 

ثبزارالرغب -ئۇ ٍەرٌەردىّٕۇ ضبق لبٌغبٔالرٔي لبٍتۇرۇپ وېٍىپ غەھەر. وۈتىەْ ئىذى
دەَ ئبٌذۇرۇظ ثبھبٔىطىذا تبرلىتىۋېتىپ، جەڭگىۋارٌىغىٕي پۈتۈٍٔەً ٍولبتمبْ 

ئەڭ ئبخىرىذا لبٌغبْ ثىر . ھبٌغب وەٌتۈرۈغۈپ، ئبخىرى جىّّىتىال تبرلىتىۋېتىػتي
ِىٍٍىٌ پوٌىىّىس ثوٌغبْ ٍەتتي ِىڭ تولمۇز ٍۈز تولطەْ ثەغىٕجي ِىٍٍىٌ 

پوٌىىّىسٔىّۇ ٌوڭ غۇجىٕٕىڭ زورٌىػي، ٌىٓ ثىَبۋٔىڭ تەضتىمٍىػي ۋە 
ضەٍپىذىٕٕىڭ ثىۋاضتە ئېالْ لىٍىػي ثىٍەْ پۇوبڭذا خىتبً لۇراٌٍىك لىطىٍّىرىٕي 

 !ئبپىرىپ لورغبپ تۇرۇپ تبرلىتىۋېتىػتي
ثۇ جەرٍبٔذا چىػىٕىڭ ئېمىٕي وۆرضىتىپ ٍۈرگەْ خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى 
جبڭ جىژجوڭٕىڭ ِەضٍىھەتي ثىٍەْ پۈتىۈي تبرىُ ۋادىطىٕىڭ توغرالٍىمٍىرىغب، 

غوجب ٔىَبز ھبجىُ لوغۇٍٔىرى ثىٍەْ ئۇرۇغتب ئېغىر ِەغٍۇپ ثوٌغبْ ۋە ئىىىىٕجي 
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جۇِھۇرىَىتىّىس ِىٍٍىٌ ئبرِىَىطىذىٓ ئېغىر زەرثە ٍىگەْ وؤب ئۇرۇظ 
ِەٍذأٍىرىغب، ِۇھىُ لبتٕبظ تۈگۈٍٔىرىگە، ِۇھىُ ِىٍٍىٌ ئبھبٌە راٍؤٍىرىّىس 
ئەتىراپي ۋە وؤب ئبزاد راٍؤٍىرىّىسغب ھېطبپطىس ِۇٔتىسىُ خىتبً تبجبۋۇزچي 

لۇراٌٍىك لوغۇٍٔىرىٕي ِۆوتۈرۈپ، خەٌمىّىسٔىڭ لوزغىالڭ لىٍىع ئېھتىّبٌىٕي 
ثۇ لوغۇٍٔىرىٕي ِىٍٍىٌ راٍؤالردىٓ ِەخپي تۇتۇظ . ثبضتۇرۇغمب تەٍَبر لىٍىٕذى

دەپ -ئۈچۈْ ئىمتىطبدىٌ لىَىٕچىٍىمٍىرىٕي ئۆز ٍېرىذە ھەي لىٍىع ِەلطىتىذە ھە
خىتبٍذىٓ ٍبردەَ وەٌتۈرگىذەن . دېھمبٔچىٍىك ئىػٍىرى ثىٍەْ وەڭ غوغۇٌالٔذى

ھبٌغب وېٍىۋاٌغبْ ۋە ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسٔىڭ تەھذىت لىٍىػىذىٓ لۇتۇٌغبْ ثۇ 
تبجبۋۇزچي لوغۇٍٔىرىٕي زور ِەٍِەغ ثىٍەْ تەِىٍٕەپ، ۋەتىٕىّىس ِىٍٍىٌ 
ئىگىٍىگىٕي ضۇٔذۇرىذىغبْ ِەخطۇش خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ ٍېڭي ضبٔبئەت 

ئۇ ٍەرٌەر ئۈچۈْ . غەھەرٌىرىگە ئبٍالٔذۇرۇغمب ِەخپي تۇتۇظ لىٍىػتي
ٍېتىػّىگەْ ئەِگەن وۈچىٕي ِەخطۇش خىتبً وۆچّۀٍىرى ٍۆتىەظ ثىٍەْ 

ٍېرىُ ئىػٍەپچىمىرىع -توٌذۇرۇپ، ٔەچچە ِىٍَوْ وىػىٍىه ٍېرىُ ِۇٔتىسىُ
پوٌه ِەٍذأٍىرىٕي ثەرپب -غەھەر« ثىڭتۋەْ»خبراوتىرىذىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ 

ثۇ تۈردىىي ضۇٔئي خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ ِەخپي ھەرثي غەھەرٌىرى . لىٍىۋېٍىػتي
ئبرلىٍىك ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ئىگىٍىگىٕي توٌۇق ۋەٍراْ لىٍىع ِەلطىذىگە 

ٍەتىىٕىذىٓ وېَىٓ، ھەرخىً ثبھبٔىالر ثىٍەْ ِىٍٍىٌ غەھەرٌىرىّىسٔي 
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ۋەتىٕىّىسٔىڭ تبرىخىٌ ِىٍٍىٌ . ... ئىگەٌٍەغىە وىرىػتي

غەھەرٌىرىّىسدىىي ثبرٌىك ضبٔبئەت ۋە ضودا ٍەرٌىرىٕىڭ ھەِّىطي دەضٍىۋىذە 
گەرەجٍەر ٔبِىذا -ثىڭتۋەْ ئباللىٍىػىع پؤىىتي، ِىھّبْ وۈتۈظ، ئۆتەڭ

غەھەرٌىرىّىسگە ضىڭىپ وىرىۋاتمبْ ھەرثي ٍبوي ثىڭتۋەْ ٔولتىٍىرىٕىڭ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۀە غۇ خىً . وېڭەٍتىٍىػىذىٓ ثبرٌىممب وەٌگەْ ئىذى

ِۇتٍەق لۇراٌٍىك وۈچٍىرى ۋاضتىطي ثىٍەْ ۋەتىٕىّىسٔي خىتبٍالغتۇرۇغٕي ئىػمب 
ِبٔب ثۈگۈْ ثۇٔذاق ِەخپي ٔوپۇش وۆپەٍتىػىە ھبجىتي . ئبغۇرۇپ وەٌگەْ ئىذى

لبٌّىغبچمب، ھەرلبٔذاق ثىر ٍېڭي ضبٔبئەت، وبْ، فېرِب، ِەٍذاْ، ضودا، ھەرثىٌ 
ئبغىبرە -ضبٔبئەت، لبتٕبظ ئەضٍەھەٌىرى لۇرۇٌۇغي ثبھبٔىطىذا خىتبٍذىٓ ئوچۇق

دەضٍىۋىذە ئەپىەظ وۆتۈرۈپ ٍوٌغب چىممبْ ثۇ خىتبً . وۆچّەْ وەٌتۈرۈغّەوتە
تبجبۋۇزچىٍىرى ِبٔب ثۈگۈْ تۆِۈر ٍوي لبتٕىػي ۋاضتىطي ثىٍەْ ٍىٍىغب ِىٍَوْ 

، «غىخۀسە»ئەِّب خەٌمىّىس . وىػىٍىه ضۇٔئي وۆپىَىع غبرائىتىگە ئېرىػىۋاٌذى
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داخىَەْ »، «ئبتوَ ٍبدرو ضىٕبق راٍؤي-ئۇغػبلتبي ھەرثىٌ ضبٔبئەت»، «وۇٍتۇڭ»
دېگۀذەوٍەرٔي، ئۇٔذىٓ ... ، «ئۇجبچۈً ھەرثىٌ غەھىرى»، «لبتٕبظ تۈگۈٔي

دىۋىسىَە راٍؤٍىرىٕىڭ لبٔذاق ِەخطەتتە ثبرٌىممب -ثبغمب ثبرٌىك ثىڭتۋەْ
وەٌتۈرۈٌگەْ ضۇٔئي خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ ٍەرٌەر ئىىۀٍىىىٕي ثىرەر لېتىّّۇ ئوٍالپ 

ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي ۋەتىٕىّىسٔي خىتبٍالغتۇرۇغٕىڭ، ۋەتىٕىّىس ! لوٍۇغّىذى
. خەٌمىٕي لبٍٔىك ثبضتۇرۇغٕىڭ پىالٍٔىك، ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه پىالٍٔىرى ئىذى
ۋەتىٕىّىس ثۈگۈْ ئۀە غۇ تۈردىىي خىتبً وۆچّەْ وۈچٍىرىٕىڭ لۇرثبٔىغب 

غۇٔذاق وېطىپ ئېَتىػمب ثوٌىذۇوي، ئەگەر وەٌگۈضىذە . ئبٍٍىٕىپ وەتّەوتە
ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىّىس ھەي لىٍغۇچ غبٌىجىَەت ثبضمۇچىغب وىرگەْ دەۋردە، 

ثىڭتۋەْ ٍەرٌىرى ثىسگە ئەڭ ئېغىر -ئۀە غۇ ضۇٔئي خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ غەھەر
ثەدەي تۆٌىتىذىغبْ ٔولتىالر ثوٌۇپ لبٌىذىغبٍٔىغىذىٓ ھېچىىُ گۇِبْ لىٍىػّىطب 

 !وېرەن؟
ِۇٔذاق لبراغتب وىػىٕي لبٍىً لىٍىع ۋە ئىػۀذۈرۈظ وۈچىگە ئىگە 

« ئبتبٌّىع ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤي_ ئۇٍغۇر ئۆزىٕي ئۆزى ثبغمۇرۇظ راٍؤي »
لبٔۇٍٔىرىٕىڭ تۈزىٍىػي، ٍولۇرىمىذەن ۋەلەٌەرٔىڭ ِەٍذأغب چىمىػىغب پۈتۈٍٔەً 

ثۈگۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ خەٌمىّىسدىٓ . لبٌمبْ ثوٌۇپ ثەرگەْ ئىذى
غۇڭب ثۇ لبٔۇٔالردىىي . لورلۇپ ئۇٔذاق لبٌمبْ تۇتىػىغب زادىال ھبجىتي لبٌّىذى

ٔي « غىٕجبڭ»ئىطّىٕىڭ ئورٔىغب خىتبٍٕي ۋەوىً لىٍىپ وۆرضىتىذىغبْ « ئۇٍغۇر»
دەضطىتىػٕي ۋە غۇٔىڭذەن ثىر لىطىُ ئبخّبلالرٔي لوٌىذا تۇتۇپ تۇرۇظ ئۈچۈْ 

ٌىرىٕي تۈزىػىپ خەٌمىّىسگە « ئبپتؤوِىَە لبٔوْ»تېخىّۇ پەدازٌىٕىپ پبرچىالٔغبْ 
ئبلّبق ئۇٍغۇرالر ثۇ لبٔۇٔالرٔي ئىجرا لىٍذۇرىّىس دەپ ئبۋارە ثوٌۇپ ». ضۇّٔبلتب
دېَىػىەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسگە لوظ رېٍىطٍىك « تۇرضۇْ

تۆِۈرٍوي ٍبتمۇزۇغۇپ تبجبۋۇزچي وۆچّەْ ئبھبٌىطىٕي ٍۈز ِىٍَؤغب ٍەتىۈزۈظ، 
گبزىّىسٔي ٍۈز ِىٍَوْ تؤٕىغب -گبز تۇرثب ٍوٌي ٍبضبپ توغۇٌىذىغبْ ٔېفىت-ٔېفىت

 !ٍەتىۈزۈظ ئۈچۈْ جىذدى تۇتۇظ لىٍّبلتب
 

 تېْچيىق مېسىيىَىس
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى خەٌمىّىسٔي تېٕچ پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ ِەٌىىە لىٍىپ 
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لبٌمىٕي ثىٍەْ ئۆز ِەلطىذىگە ئېرىػىپ « ئۇٍغۇر ئبپتؤوِىَە»تۇتۇپ تۇرىذىغبْ 
تەٌەپ « ئبپتؤوِىَە»ھبٌجۇوي، ثىسٔىڭ ثىر لىطىُ وىػىٍىرىّىس ٍۀە . وەٌّەوتە

لىٍىػٕي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئبٌذىٕمي غەرتي دەپ داۋراڭ 
ٔي ضىس ِەلطەت لىٍغىٕىڭىس ثىٍەْ، خىتبً « ئبپتؤوِىَە»! لىٍىػّبلتب

تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي تېخىّۇ توٌۇق ئىگەٌٍىۋېٍىع، خەٌمىّىسٔي تېخىّۇ تېس 
غۇ ضەۋەپتىٓ ! ٍولۇتۇغٕىڭ  ئەڭ ئىػۀچىٍىه ۋاضتىطي لىٍىپ وەٌّەوتە

ئبپتؤوِىَە، ئبٌي ئبپتؤوِىَە، خىتبٍٕىڭ »خەٌمىّىس ھەرلبٔذاق ثىر 
دېگۀذەن تەٌەپٍەرٔىڭ ھەِّىطىال ثۈگۈٔىىذىٓ لىٍچە پەرلي « فېذىراتطىَىطي

ثوٌّبٍذىغبْ، ھەِذە ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىٕي ۋاضتىٍىك 
چەوٍەپ ۋە تۇٍۇق ٍوٌغب ثبغالپ وېتىذىغبْ ئبِىٍالر ئىىۀٍىىىٕي لەتئىٌ تؤۇپ 

 !ٍېتىػىّىس غەرت
وىُ ثىٍىذۇ، ثۇ خىً تەٌەپٍەرٔي غۇئبر ھبٌىتىگە وەٌتۈرىۋاٌغبْ ئۇلۇِۇغٍۇق 

وىػىٍىرىّىس ئېھتىّبي ثۈگۈٔىي ئبپتؤوِىَە لورچبق ھۆوۈِىتي ئۈضتىذىىي 
خبئىٕالرٔىڭ ئورٔىغب ٍېڭي لورچبق ئەِەٌذار ثوٌىۋېٍىػٕي ووڭٍىگە پۈوىۀّۇ 

ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍۀە ٔېّە ِەلطەتىە ٍېتەٌىػي ِۇِىىٓ؟ دىممەت ثىٍەْ ! تېخي
وۈزىتىذىغبْ ثوٌطبق ٍبڭ زىڭػىٓ، جىڭ غۇرىٓ، ثوٌۇپّۇ غېڭ غىطەً 

گە « فىذىراتطىَە»ھۆوۈِىرأٍىك لىٍىۋاتمبْ دەۋرٌەر ۋەتىٕىّىس غەوىٍذە ثوٌطىّۇ 
ئېرىػىەْ ھېطبپالّٔبِذۇ؟ ئۇ دەۋىرٌەردە ۋەتىٕىّىسدىىي فىذىراتطىَە تۈزۈِي 

خەٌمىّىس ثۇ خىً . غەوىً جەھەتتىٓ ئبضبضەْ لۇرۇٌۇپ ثوٌغبْ ئىذى
فىذىراتطىَەٌەردىٓ ٔېّە ِۀپەئەت ئبالٌىذى؟ ئۇ چبغالردا ۋەتىٕىّىس خەٌمي تېخىّۇ 
ۋەھػي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِىٍٍىتبرىص تېررورى ئبضتىذا ئېسىٍّىگۀّىذى؟ 

ثۇ ِىٍٍىتبرىطالر لوٌىذىٓ وەٌطە، وۈچي ٍەتىىٕىذە ثىۋاضتە لىرغىٕچىٍىك لىٍذى، 
وۈچي ٍەتّىطە چەتئەي وۈچٍىرىٕي چبلىرىپ وېٍىپ ثوٌطىّۇ خەٌمىّىسٔي 

تبالڭ لىٍىع ثىٍۀال -لىرغۇزغبْ ئەِەضّىذى؟ ۋەتىٕىّىس ئىچىذە خبٌىغبٔچە ثۇالڭ
لبٌّبً، خەٌمىّىس ئبرىطىغب لىّبر، ئىچىٍّىه، زەھەرٌىه چېىىٍّىه، 

فبھىػىچىٍىه ئىٍٍەتٍىرىٕي وەڭ تبرلىتىپ خەٌمىّىسٔي ثوزەن لىٍىع ۋە 
ئبثذۇخبٌىك . جبضبرىتىذىٓ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇغتب چېىىذىٓ ئبغۇرىۋەتىەْ ئىذى

ئۇٍغۇرىّىس، ِەِتىٍي تەۋپىك ئەپۀذىّىس، تۆِۈر خەٌپىّىس، غوجب ٔىَبز ھبجىّىّىس، 
ئۀە غۇ دەۋرٌەردە ئەڭ ۋەھػي ٍوٌالر ... ضبۋۇت داِوٌٍىّىس، ٌۇتۇپۇٌال ِۇتەٌٍىپىّىس، 
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ئەٌٍىه ِىڭغب ٍەتّىگەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثبر ! ثىٍەْ ئۆٌتۈرۈٌّىذىّۇ؟
ۋالتىذا ئېرىػەٌىگەْ فىذىراتطىَە ھولۇلىّىس ئۀە غۇٔچىٍىه ثوٌغبٔىىەْ، 

ثۈگۈٔىي ئوْ ِىٍَؤٍۇق خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ ئبٌىذىغبْ فىذىراتطىَە 
 !ھولۇلىّىس ٔېّە ثوٌّبلچي

ثېَجىڭ ھۆوۈِىتىٕىڭ ثىسگە تۇتمبْ پوزىتطىَىطي ٍبخػي ئىذى، ئەِّب »
ثۇ، ٔەلەدەر _ « !تۈۋۀذىىي خىتبً چىرىه ئەِەٌذارٌىرى ئىػىّىسٔي ثۇزِبلتب

ٍبڭ زىٕػىٕٕي، جىڭ غۇرىٕٕي، غېڭ ! وۈٌىىٍىه ۋە ئبخّبلبٔىٍىك لبراظ
غىطەٍٕي، ۋۇ جوڭػىٕٕي، جبڭ جىژجوڭٕي، ۋاڭ جىٕٕي، ۋاڭ ئىّٕبۋٔي، ٌوڭ 

ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ثبرٌىك خىتبً ... غۇجىٕٕي، ٍبڭ ٍوڭٕي، ۋاڭ فېڭٕي، 
ٌىرىٕي ثىس غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالر ئىختىَبرى « گوثىرٔبتور»تبجبۋۇزچي، جبٌالت 

-تبٌٍىۋاٌغبّٔىذۇق؟ ئۇالرٔي، ئۇالر ٍۈرگىسىپ وەٌگەْ فبغىطتىه ِۇضتەٍِىىىچي
پوزىتطىَىطي ٍبخػي خىتبً »لۇي لىٍىع ضىَبضەتٍىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي غۇ 

ھولۇلىٕىڭ ئۆزٌىرىگە پبٍذىطىس « ئبپتؤوِىَە»پىالٔالپ ثەرِىذىّۇ؟ « ِەروەزى
تەرەپٍىرى وۆرۈٌگەْ ھبِبْ، ئۀە غۇ خىتبً ِەروەزى ثۇ تۈردىىي ئبپتؤوِىَە 

ضىَبضەتٍىرىٕي ثىر چەتىە لبٍرىپ لوٍۇپ، ضۇٔئي جىذدىچىٍىه ۋەزىَىتىٕي 
ئۇٍذۇرۇپ چىمىپ، ٔەق ئەوطىٍئىٕمىالپچىالرغب، زوِىگەرٌەرگە، گوِىٕذاڭ 

لبٌذۇلٍىرىغب، ئوڭچىالرغب، ٍەرٌىه ِىٍٍەتچىٍەرگە، ئۈچ لىسىً ثبٍرالمب لبرغي 
چىممبٔالرغبر لبرغي ھەرىىەت، توتٕي ئېٕىمالظ، ضوتطَبٌىسِغب وۆٔذۈرۈظ 

ھەرىىىتي، ِەدۀىَەتٕي ئىٕىبر لىٍىع ھەرىىىتي، وۈرەظ لىٍىع، تۀمىذٌەظ ۋە 
ئۆزگەرتىع لىرغىٕچىٍىمي، ٌَۇ غىَبۋچىٕي،  ٌىٓ ثىَبۋٔي، دېڭ غىَبۋپېڭٕي 

ِىڭسى گوِبغتىٍىرىٕي تبزىالظ -تۀمىذٌەظ، ھەتتب ئبتبَ ثىٍّىگەْ ووڭسى
ھەرىىىتي لبتبرىذىىي فبغىطتىه ھەرىىەتٍەرٔي ئورۇٔالغتۇرۇپ، ئۆزٌىرى 

چىمبرغبْ ِىٍٍىٌ ئبپتؤوِىَە لبٔۇٍٔىرىٕي ۋالىتٍىك ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇپ 
وەٌّىذىّۇ؟ ثۇٔذىٓ وېَىٓ ٍۀە ثۇٔذاق فبغىطتىه ئوٍۇٔالرٔىڭ 

 !ئوٍٕبٌّبٍذىغبٍٔىمىغب وىُ وبپبٌەتٍىه لىالالٍذۇ؟
لبٔۇٍٔىرىغب ئىػۀگەْ داڭٍىك -ثۇ خىً رەزىً تبجبۋۇزچىالر ضىَبضەت

ئەرثبپٍىرىّىس پۈتۈٍٔەً لۇٌٍۇق پبتمىمىغب پېتىپ لېٍىپ پىىىر لىٍىػىۋاتمبْ 
دۈغّەْ ۋەزىَىتي تۈپتىٓ ئۆزگەرگەْ ثۈگۈٔىي ! وىػىٍىرىّىسگە ِۀطۈپتۇر

تۇال - وۈٔذە، ثىسٔىڭ ثۇ خىً داڭٍىك ئەرثبپٍىرىّىس ٍۀىال غۇ وؤب ِۇلبٍِىرىٕي ئبز
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پەردازالپ ثبزارغب ضېٍىپ، خەٌمىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك جەڭگىۋار 
ثۈگۈٔىي ! ھەرىىەتٍەرٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ لىسغىٍٕىمىغب ضوغۇق ضۇ ضېپىػّەوتە

دۇَٔب ثىسدىٓ تېٕچ ٍېتىپ ثېرىػىّىسٔي، جېذەي چىمىرىپ ئۇالرغب ثبظ ئبغرىمي 
ٍۀي، دۇَٔب جبِبئىتي ثىسٔي ثىٍّەٍذۇ ! تېپىپ ثەرِەضٍىگىّىسٔي تەٌەپ لىٍّبلتب

ئۇالر ثۈگۈْ ٍەتتي لبت ئبضّبٔذا تۇرۇپ ٍەر . ئەِەش، ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي ثىٍىذۇ
- ٍۈزىذىىي لبٍطي ثىر ٍەردە تۇرغبْ ثىرەر ئبدەِٕىڭ ضبلىٍىٕي چۈغەرگەْ

چۈغەرِىگۀٍىىىگىچە ثىٍەٌەٍّىػىۀۇ، ثىسٔىڭ تبرتىۋاتمبْ ٔبھەق ئبزاۋىّىسٔي 
ثىٍەٌّەً لبالرِۇ؟ ٍبق، ئۇالرغب ئۇٔچىٍىه ئبق وۆڭۈٌٍۈن ثىٍەْ ئىػىٕىپّۇ 

ئىػۀّىطىڭىس لېٕي . وەتّەٍٍي، ئۇالر ھەِّىٕي ثىٍىذۇ، ئەوطىٕچە لىسىمّبٍذۇ
ئبِېرىىب تەۋەضىگە لبرغي ثىرەر ئېغىس گەپ ثوٌطىّۇ لىٍىپ داۋراڭ لىٍىپ ثېمىڭ 

ضىسٔي لبٔذاق ثىٍىۋېتىذىغبٍٔىمىٕي غۇ . ٍبوي غۇٔذالالر تەرەپتە تۇرۇپ ثېمىڭچۇ
ئبِېرىىىٕىڭ وۇثب ئبراٌٍىرى ٍېٕىذىىي تۈرِىطىذە لبِىٍىپ ٍبتمبْ )! چبغذا وبرىطىس

! ئۇٍغۇرالر ثۇٔىڭ ثۇ ِبلبٌە ٍېسىٍىپ ثەظ ٍىً ئۆتىۀذىٓ وېَىٕىي تىپىه پبوىتي
   (لبٍتب تۈزەتىۈچىذىٓ_ 

لىطمىطي، ثۈگۈٔىي دۇَٔب ثىسدىٓ زۇٌۇِغب ھىجىَىپ تۇرۇپ ثەرداغٍىك 
ثۈگۈٔىي دۇَٔب جبِبئەتي . ثېرىپ ئۆٌۈِگە رازى ثوٌۇغىّىسٔي تەٌەپ لىٍىػّبلتب

غۇٔىڭ ثىٍەْ تەڭ ٍۀە لبٍطي ثىر ھبٍۋاْ، لبٍطي ثىر ھبغبرەت ۋە ٍبوي لبٍطي ثىر 
گىَبٔىڭ ٔەضىٍي لۇرۇپ وېتىۋاتىذۇ دەپ ئۀطىرىػىپ، ِىٍَبردٌىغبْ دوٌالر 

ثىرەر جبٔىۋار دوضتىّىس ئۇچۇراپ لبالرِۇ دېگەْ . خەجٍىػىپ لوغذاغمب ئبتالّٔبلتب
ئەِّب . تبِبالر ثىٍەْ ِىٍَبردٌىغبْ دوٌالر خەجٍەپ وبئىٕبتٕي ئبختۇرۇپ ٍۈرِەوتە

تبپىٕىٕىڭ ئبضتىذا ئېڭىراۋاتمبْ ثىس غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالرغب لبراپ لوٍذىّۇ؟ 
-ثىسٔىڭ ٔەچچە ئوْ ِىٍَؤٍىغبْ خەٌمىّىس ثىر تبي گىَبچىٍىه، ثىر تبي لۇرت

لوڭغۇزچىٍىه وۆرۈٔذىّۇ؟ تېٕچٍىك، دېّووراتىَە، وىػىٍىه ھولۇق، ِۇھىت 
ئبضىراظ دېگۀذەن جبراڭٍىك غۇئبرالرٔي توۋالپ ٍۈرگەْ دۇَٔب جبِبئىتي ثىسٔىڭ 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ چبڭگىٍىذا گۆر ئبزاۋىٕي تبرتىۋاتمبٍٔىغىّىسغب لبراپ 
لوٍذىّۇ؟ ئۆز ۋالتىذا ھىٕذىطتبْ خەٌمي ئۀگىٍىَىٍىىٍەرٔىڭ چبڭگىٍىذىٓ 
لۇتۇٌّبلچي ثوٌغىٕىذا، جۀوثىٌ ئبفرىمب ٔېگىرٌىرى ئىرلچىالرٔىڭ زۇٌۇِىذىٓ 

لۇتۇٌۇغٕي تەٌەپ لىٍغىٕىذا، پەٌەضتىٓ خەٌمي ۋەتىٕىٕي تەٌەپ لىٍغىٕىذا، 
تىجەتٍىىٍەر ِۇضتەلىٍٍىغىٕي تەٌەپ لىٍىپ ھەرىىەت ثبغالغمب تەٍَبرٌىٕىع 
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ئبٌذىذا ئۀە غۇ دۇَٔب جبِبئىتي ثۇ خەٌمٍەرٔىڭ ئېتىمبت لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ 
خەٌمىڭٕي زۇٌۇِغب ثەرداغٍىك ثېرىپ جىُ ٍېتىپ ئۆٌۈِٕي وۈتۈغىە »داھىٍَىرىغب 

دەپ ٔوثېً تېٕچٍىك « ِەججورالغتب ئىٕطبٔىَەتىە لوغمبْ تۆھپەڭ ئۈچۈْ
ثەورەن . ِۇوۆپبتىٕي ثوٍٕىغب ئېطىپ ئبغسىٕي تۇۋالالغمب ئۇرۇٔۇغمبْ ئىذى

ھەددىذىٓ ئبغمىٕىّىسدا ثۇٔذاق ئۇضۇٌٕي ثىسگە لوٌٍىٕىػتىّٕۇ ثبظ تبرتّىطب 
 وېرەن؟

ثۈگۈٔىي وۈٔذە ۋەتىٕىّىسٔىڭ غەرثىٌ ۋە غىّبٌىٌ لىطىٍّىرى ووِّۇٔىسَ 
ٔۇرغۇْ تبرىخي لېرىٕذاظ ۋە لوغٕىٍىرىّىس ِىٍٍىٌ . لورغبۋىذىٓ لۇتۇٌذى

ثۇٔىڭذىٓ روھالٔغبْ ثىر . دۆٌىتىٕي دەضٍەپىي لەدەِذە ئەضٍىگە وەٌتۈرىۋېٍىػتي
پبت ٍېمىٕذا خىتبٍذىّۇ »لىطىُ ئۇٌۇغ ئەرثبثٍىرىّىس دەرھبي ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىپ، 

ووِّۇٔىسَ ھبالن ثوٌىذۇ، ئۇٔىڭ ئورٔىغب دەضطەٍذىغبْ ئبق وۆڭۈي دېّووراتىه 
دېَىػىپ، ئبتبٌّىع « خىتبٍالر ثىسگىّۇ ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي ضوغب لىٍىۋېتىذۇ

دېّووراتچي خىتبٍالرغب دادىطىغب ئىػۀگۀذەن ئىػىٕىپ خەٌمىّىسٔي جىُ ٍېتىپ 
ثۈگۈٔىي خىتبٍالر دۇَٔبٔي لورلۇتبٌىغىذەن لۇراي ۋە »! ثېرىػىە زورٌىّبلتب

ئېمتىطبدى وۈچىە ئېرىػىۋاٌذى، غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالر پەلەت تېٕچٍىك ٍوٌي 
ثۇ خىً !!! « ...ثىٍۀال ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىگىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌىػي ِۇِىىٓ، 

لبراغتىىي وىػىٍىرىّىسٔىڭ ئۇضتبزٌىرى ثۇٔذىٓ ٍېرىُ ئەضىر ئبۋاٌّۇ غۇ 
ضەپطەتىطي ثىٍەْ خەٌمىّىسٔي لبٍّۇلتۇرۇپ، لىرىك ِىڭغب ٍەتّەٍذىغبْ خىتبً 

تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى ثىٍەْ ضۇٌھي لىٍىػٕي ثبر وۈچي ثىٍەْ تەرغىپ 
لىٍىػىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثۈگۈٔىي ئوْ ِىٍَؤٍۇق ئبپەت ھبٌىغب 

لىرىك ِىڭغب ٍەتّەٍذىغبْ . ثىر ضەۋەثچي ثوٌغبْ ئىذى-وېٍىۋېٍىػىغب ثىردىٓ
خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرى ثىسگە تېٕچٍىك ٍوٌىذا ِۇضتەلىٍٍىمىّىسغب ٍوي 
لوٍۇغّىغبْ ئىىەْ، ثۈگۈٔىي ئوْ ِىٍَؤغب ٍېتىۋاٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 

-لوٌىذا ِىٍَوْ وىػىٍىه زاِبٔىۋى لۇراٌٍىك لوغۇٔي، ِىڭالرچە تبٔىب
زەِجىرەوٍىرى ۋە ئۇرۇظ ئۆٍروپالٍٔىرى، ھەتتب ئبتوَ ثوِجىٍىرى ثبر تۇرۇغٍۇق، 

ۋەتىٕىّىسدىىي تۈگىّەش ٔېفىت ثبٍٍىغىّىسٔي، ھەرخىً وبَ تېپىٍىذىغبْ وبْ 
ئوتتۇرا غەرلمە چىمىع -ثبٍٍىمٍىرىّىسٔي، ثىپبٍبْ تۇپرالٍىرىّىسٔي، ٍبۋرۇپب

لۇرۇغٍۇق ٍوٌىٕي وۆرۈپ تۇرۇپ ثىس غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمالرغب تېٕچ ٍوٌالر ثىٍەْ 
ِۇضتەلىٍٍىغىّىسٔي ضوغبت لىٍىػىٕي لىَبش لىٍىع ِۇِىىّٕۇ؟ ئەٌٍىه ٍىً 
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ثۇرۇٔمي خىتبٍالر دېّووراتچي ئەِەضّىذى؟ ثۈگۈٔىي دېّووراتچي خىتبٍالر 
ۋەتىٕىّىسگە ِىمتەن لبدىٍىۋاٌغبْ ئوْ ِىٍَؤذەن تبجبۋۇزچي ٍۇرتٍۇلٍىرىٕي ئۆز 

دۆٌىتىگە تېٕچ ۋە غەرتطىس لبٍتۇرۇپ وېتىػىگە رازى ثوالرِۇ؟ خىتبً 
دېّووراتچىٍىرىٕىڭ داھىٍَىرىذىٓ ٍەْ جَبچي لبتبرىذىىىٍەر ثۇٔي ھېٍىتىٕال 

دۇَٔبٔىڭ ھەر ثىر پبرچە ٍېرى دۇَٔب »: وەضىىٍٕىه ثىٍەْ رەت لىٍىپ وەٌّەوتە
خىتبً « ئبق ٔىَەتٍىه»ِبٔب ثۇ، ثۈگۈٔىي ئەڭ _ « !ئىٕطبٍٔىرىٕىڭ ئورتبق ِۆٌۈوي

دېّووراتچىٍىرىٕىڭ، ئىٕطبٔپەرۋەرٌىرىٕىڭ، وىػىٍىه ھولۇق تەرەپتبرٌىرىٕىڭ 
ھەرھبٌذا ثۇ خىتبٍالر دۆٌىتىذە ھبوىّىَەتٕي تبرتىپ ). ثىر وۆز لبرىػي-ثىردىٓ

ئبالٌىغىذەن ثوٌغىٕىذا ۋەتىٕىّىس پۇلراٌىرىٕىڭ ئۇالرٔىڭ ئېٍىگە ثېرىپ لبٌغبٍٔىرىذا، 
ثۈگۈٔىىذەن ئبددى ثىرەر ٍبتبلٕىّۇ ثەرِەً لوغالپ چىمىرىػٍىرىٕي ئۆزگەرتەٌەٍذۇ 

ٍۀي، غەرلىٌ  (!دەپ ئىػىٕىذىغبٍٔىرىّىسدىٓ ئبٔچە وۆپ وىػي ثوٌّىطب وېرەن؟
! تۈروطتبٍٔىمالرٔىڭ تۇپرىغىٕي خىتبٍالرغىّۇ ئورتبق ِۆٌۈن دېّەوچي ثوٌىػىذۇ

ئەِىٍىَەتتە ثۇٔىڭذىّٕۇ ئبغۇرىۋېتىپ، ثۇ تۇپرالالر تبرىختىٓ ثۇٍبْ ثىس 
گۈٌٍۀذۈرۈپ وېٍىۋاتمبْ خىتبً تۇپرالٍىرى، ثۇ زېّىٕگە ئۇٍغۇرالر ثەوال وېَىٓ 

ثۇٔذاق ثىر ! وىرىپ لبٌغبْ دېگەْ ضەپطەتىٕي ئبغىبرا ئېالْ لىٍىػىپ ٍۈرِەِذۇ
دېّووراتچي خىتبٍالر ثىٍەْ خىتبً ووِّۇٔىطت فبغىطتٍىرى ئوتتۇرىطىذا ثىرەر 

 !پەرق ثبرِۇدۇ؟
 

 ۋەتىْىَىسدىني خىتبً تبجبۋۇزچىيىرىْىڭ بۈگۈّني قىَبپىتي
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى زو زۇڭتبڭذىٓ ثبغالپ تب ثۈگۈٔگىچە ۋەتىٕىّىسٔي 

ئۇالرٔىڭ . ھەرخىً ثبھبٔىالر ثىٍەْ، ھەرخىً ِەلطەتٍەر ثىٍەْ ثېطىپ ٍبتّبلتب
تبجبۋۇزچىٍىك لبرا ٔىَىتي وۈٔطبٍىٓ ٍېڭىٍىٕىپ ثبرغبٔطېرى ۋەھػي تۈضٍەرگە 

خەٌمىّىس ثۇ جەرٍبٔالردا ٔۇرغۇْ لېتىُ ئبغىبرا لۇراٌٍىك لوزغۇالڭالرٔي ! وىرِەوتە
لوزغبپ، دۈغّۀگە لبرغي ضەپٍەرٔي تۈزگەْ، ٔۇرغۇْ لېتىُ ضىَبضىٌ ٔبِبٍىع، 
ٍىغىٍىع، غىىبٍەتٍەرٔي لىٍىپ وۆرگەْ، ٔۇرغۇْ لېتىُ ضۇٌھىٍەرگە ئوٌتۇرۇپ 

ثۇ تۈردىىي ھەرىىەتٍىرىّىسگە لبٍتىذىٓ ٔەزەر ضبٌىذىغبْ ثوٌطبق، خىتبً . ثبلمبْ
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لۇراٌٍىك وۈچي ئۈضتۈْ ۋالىتٍىرىذا خەٌمىّىس ئۈضتىذە لىٍچە 

ئىىىىٍۀّەً ئبغىبرا لىرغىٕچىٍىك لىٍغبٍٔىغىٕي، ئبجىسٌىػىپ لبٌغبٍٔىرىذا 
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ئۆزٌىرىگە ئەڭ ئەغەددى دۈغّەْ ثوٌۇغىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر رۇضالر ثىٍەْ، 
گوڭطۀذاڭ ثىٍەْ ۋەتىٕىّىسٔي ٍۇتىۋېٍىػتب لىٍچە ئىىىىٍۀّەً، -گوِىٕذاڭ

ثبرٌىك ئىذىَوٌوگىَىٍىه زىذىَەتٍىرىٕي ثىر چەتىە لبٍرىپ لوٍۇپ ثىرٌىػىپ 
لەتئىٌ ئىّىبٔي لبٌّىغىٕىذا ضۇٌھي . وەتىۀٍىىىٕي ئېٕىك وۆرِەوتىّىس

ثبھبٔىطىذا ۋالىتٕي لوٌغب وەٌتۈرۈپ لبٍتب وۈچٍۈٔۈپ ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىپ 
پۇرضەت تبپبٌىطب ئبغىبرا ثبضتۇرۇظ، پۇرضەت تبپبٌّىطب . وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرىّىس

ضۇٌھي ئوٍۇٔي ثىٍەْ لبٍتب وۈچٍىٕىپ پۇرضەت ٍبرىتىع، تۆھّەتٍەرٔي ئۇٍذۇرۇپ 
ٍبٌۋۇرۇپ، ٍبٌغبْ -ثبضتۇرۇغمب ثبھبٔە چىمىرىع، جىذدى ۋەزىَەتٕي ھىجىَىپ

ۋەدىٍەر لىٍىپ پەضەٍتىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٓ، ۋالتىٕي ئۇزارتىع، ئۇٔتۇٌذۇرۇظ، 
ئبٔذىٓ لوٌغب ئېٍىع، ٔبزارەت لىٍىع، ضۈرگۈْ لىٍىع ٍوٌٍىرىٕي تۇتۇپ 

لىطمىطي ۋەتىٕىّىسٔي لوٌىذا تۇتۇپ تۇرۇظ ئۈچۈْ ھەرلبٔذاق رەزىً . وەٌّەوتە
 !ٍبوي ۋەھػي چبرىالردىٓ پبٍذىٍىٕىػتب لىٍچە ئىىىىٍىٕىپ ثبلمبْ ئەِەش

ثۇالردىٓ لبرىغبٔذا، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىرىٕچي لەدەِذە ۋەتىٕىّىس 
خەٌمىٕي ِىٍٍىٌ ضىَبضىٌ ھبوىّىَىتىذىٓ ۋە ِۇٔتىسىُ لۇراٌٍىك لوغۇٔىذىٓ 

ئبٔذىٓ ثبرٌىك ۋەتۀپەرۋەر . ئبٍرىۋىتىػٕىڭ ثبرٌىك ئۇضۇٌٍىرىذىٓ پبٍذىالٔذى
وۈچٍىرىّىسٔي ھەر خىً ضىَبضىٌ تۆھّەت ۋە ئىچىي زىذدىَەت ٍوٌٍىرىذىٓ 

ئبرلىذىٕال ِۇضتەٍِىىە ھبٍبتمب رازى ثوٌّىغبْ وىػىٍىرىّىسٔي . پبٍذىٍىٕىپ ٍولبتتي
ثۇٔذىٓ ثبغمب ِىٍٍىٌ . ھەرخىً رەزىً چبرىالر ثىٍەْ خەٌمىّىسدىٓ ئبٍرىپ ٍولبتتي

دۆٌىتىّىسٔي پەٍذا لىٍىع ئېھتىّبٌي ثوٌغبْ ثبرٌىك تبرىخىٌ ئىسالرٔي، 
ِبتېرىَبٌٍىرىّىسٔي ٍوق لىٍىپ، ثبرٌىك ِەدۀىٌ، ِىٍٍىٌ، دىٕىٌ ئبدەت ۋە 

ثىر ِىٍٍەت ضۈپىتىذە ِەۋجۇت ثوٌىػىٕىڭ ثبرٌىك . ئەلىذىٍىرىّىسگە زەرثە ثەردى
ئىمتىطبدىٌ، ضىَبضىٌ، دېپٍوِبتىه، ِەدۀىٌ، تبرىخىٌ، زاِبٔىۋى ثىٍىٍّەر، 

ضبٔبئەت، غەھەر ھبٍبتي لبتبرٌىمالردىٓ خەٌمىّىسٔي لەتئىٌ ئۇچۇراتّبضٍىمٕىڭ 
ثۇ جەرٍبٔذا خەٌمىّىس ئبرىطىذا ئېغىر زىذدىَەت ! ثبرٌىك تەدثىرٌىرىٕي ئىػمب ضبٌذى

ثىرىّىسگە دۈغّەْ لىٍىپ ِىٍٍىٌ، ۋەتەْ تەغذىرىّىسگە -ٍبرىتىپ ثىر
ِۇٔبضىۋەتٍىه چۈغۀچىٍەر ھەلمىذە لبٍتب ئۇٍغۇٔۇپ لبٌّبضٍىغىّىس ئۈچۈْ ثبرٌىك 

چبرىالر ثىٍەْ خەٌمىّىس ئبرىطىذا ئېغىر ۋەھىّە ِۀسىرىطي ٍبرىتىپ، خەٌمىّىسٔي 
ھەتتب ئبرىالپ . ِىٍٍىٌ ئەروىٍٕىه پىىىرٌىرىذىٓ ِەھرۇَ ھبٌغب وەٌتۈرىۋېتىػتي

ٍبٌغبْ تەغىىالتالرٔي لۇراغتۇرۇظ ٍبوي ئۇٍذۇرۇپ چىمىرىع، ئەھّىَەتطىس 
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پبئبٌىَەتٍەرٔي تەغىىالت پبئبٌىَىتي لىٍىپ وۆرضىتىع ۋاضتىٍىرى ثىٍەْ ِۇددەت 
 . ثوٍىچە خەٌمىّىسٔىڭ ئۇٍغبٔغبْ تەثىمىٍىرىٕي ٍولىتىپ وەٌذى

ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە خەٌمىّىسٔىڭ تەغىىٍٍىٕىػىٕي، لۇراٌٍىٕىع 
ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب . ئىّىبٍٔىرىٕي توٌۇق ٍولۇتىۋاٌذى

لبرغي وۈرەغٕي ھەرلبٔذاق ثىر غەوىٍذىىي ئبغىبرا لۇراٌٍىك لبرغىٍىك، ئبغىبرا 
ٔبِبٍىع، ئبغىبرا ٍىغىٍىع، ئبغىبرا غىىبٍەت، ئبغىبرا ھەق تەٌەپ پبئبٌىَەتٍىرى 

ثۇٔي ٍېمىٕمي ثىر لبٔچە . لبتبرىذىىي ھەرىىەتٍەرگە ِۇتٍەق ئىّىبٔىَەت لبٌّىذى
ثۇ ھەلتە غۇٔذاق وېطىپ . ٍىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىّىس توٌۇق ئىطپبتالپ چىمتي

ئېَتبالٍّىسوي، ثىس ثۇ جەرٍبٔذا خەٌمىّىسٔىڭ ھەرىىەت تەجرىجىطىٕىڭ ٍېتەرٌىه 
ثوٌّىغبٍٔىغىذىٓ ئەِەش، ثەٌىي دۈغّەْ ۋەزىَىتىگە ثۇ خىً ھەرىىەت 

 .غەوىٍٍىرىٕىڭ لەتئىٌ ئۇٍغۇْ وەٌّىگۀٍىگىذىٓ ِەغٍۇپ ثوٌّبلتىّىس
خەٌمىّىس ئبغىبرە لوزغۇٌۇپ لۇراٌٍىك ھەرىىەت ثبغٍىغىٕىذا ۋەتىٕىّىسدىىي 

ٍۇرتٍىرىّىس ئبرىطىٕىڭ ثەن ٍىرالٍىغي، ضۇضىس چۆٌٍىرىّىس، لۇرغبق تبغٍىرىّىس، 
خەٌمىّىس ئىچىذىىي ضۇٔئىٌ ئۀطىسچىٍىه لبتبرٌىمالر تېسٌىىتە ٍۆتىىٍىع، لېچىپ 

ٍوغۇرۇٔۇظ، ئۆزئبرا ٍبردەِگە وېٍىع ئىّىبٔىَەتٍىرىّىسٔي ئېغىر دەرىجىذە 
ثۇ خىً تەثىئي ۋە ضۇٔئي توضبٌغۇالردىٓ ثۈگۈٔىي ئەھۋاٌىّىسدا . چەوٍەپ تۇرِبلتب

ئەتىراپىّىسدىىي لوغٕىٍىرىّىسٔىڭ . ثۆضۈپ ئۆتەٌىػىّىس ِۇِىىٓ ئەِەش
ھەِّىطي دېگىذەن ثىس ثىٍەْ دىٕىٌ، ئىرلىٌ ٍبوي تبرىخىٌ ثبغٍىرى ثوٌغىٕي 

ثىٍەْ، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئىٕتبٍىٓ ئبجىس ٍبوي ٍېڭىذىٓ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي لوٌغب 
وەٌتۈرگەْ دۆٌەتٍەر ثوٌغبچمب، ھەتتب خىتبً ثىٍەْ تېٕچ ھەرثىٌ، دېپٍوِبتىَە، 

غۇ ضەۋەپتىٓ . ضىَبضىٌ، ئىمتىطبدىٌ ھەِىبرٌىمٍىرىغب ثەوال ِۇھتبج ھبٌذا تۇرِبلتب
ثۇ لوغٕىٍىرىّىسٔىڭ ثىسگە ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي ٍبردەَ لوٌىٕي 

ئۇالر ھبزىرچە ثىتەرەپ تۇرۇپ ثېرەٌىطىال . ئۇزارتىػٍىرىذىٓ ئۈِىذ لىالٌّبٍّىس
 .ثىسگە ئەڭ چوڭ ٍبردەَ لىٍغىٕي ثوٌىذۇ

ثىسگە ئەڭ زور خەۋىپ ۋە توضبٌغۇ غۇوي، ۋەتىٕىّىسگە جبٍٍىػىپ ئبٌغبْ 
ِىٍَوْ وىػىٍىه ِۇٔتىسىُ، زاِبٔىۋىالغمبْ لۇراٌٍىك خىتبً تبجبۋۇزچىالر لوغۇٔي 

ثىٍەْ، ٍېرىُ ِۇٔتىسىُ ثىڭتۋەْ لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچىالر، ِەھەٌٍە ضبلچىٍىرى 
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبرٌىك غەھەرٌىرىٕي، ِۇھىُ لبتٕبظ تۈگۈٍٔىرىّىسٔي، ثبرٌىك چېگرا 

ثوٍٍىرىّىسٔي ِۇتٍەق ِەخپي ھبٌذا، خبٌىغبْ ٍەرٌىرىّىسگە ئۆٍروپىالْ، ئبپتوِوثىً، 
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ئۇالرٔىڭ لۇراٌٍىرىغب، . پوٍىسالر ثىٍەْ دەرھبي ٍېتىپ ثبراالٍذىغبٍٔىغىذۇر
ثروۋٔىىٍىرىگە تبلبثىً تۇرۇغٕىڭ ھەرلبٔذاق -زەِجىرەن، تبٔىب-ئۆٍروپىالْ، توپ

ٍبوي ثوٌّىطب تۇرالطىس ثوٌطىّۇ . ثىر ئبغىبرە ئىّىبٔىَىتي ٍوق ھبٌذا تۇرِبلتب
ئبغىبرا پبرتىسأٍىك لوغۇْ تەغىىٍٍەپ ثۈگۈٔىي ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرى ٍبرىتىۋاٌغبْ ضۇٔئي ٍبوي تەثىئي توضبٌغۇالرٔي ثۆضۈپ 
ئۆتەٌىػىّىس، ثىرەر ثبزا تىىٍەپ ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه لۇراٌٍىك لبرغىٍىك ھەرىىىتي 

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ چبرە لوٌٍىٕىپ ِۇۋاپىك . ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕبٌىػىّىس ِۇِىىٓ ئەِەش
 .غبرائىت ٍبرىتىػىّىسغب توغرا وېٍىذۇ

 

 خبتب ھەرىنەتيىرىَىس
ثىس ثۈگۈٔگىچە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئەِەٌىٌ وۈچ ئەھۋاٌي ۋە 

ئۆزىّىسٔىڭ ئبجىسٌىمٍىرىٕي وۆزدە تۇتّىغبْ ثىر لبتبر خبتب ھەرىىەتٍىرىّىسٔي 
. ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ثىٍەْ غوغۇٌالٔغبٍٔىغىّىس دەپ پەظ لىٍىپ وەٌذۇق

ثىس ثۇٔذىٓ وېَىٓ ئەِەٌىٌ ۋەزىَىتىّىسٔي توٌۇق تؤۇغىّىس ۋە ئۇٔي ئېتىراپ 
ئبضبضىغب توغرا ۋە ئەِەٌىٌ روٌي ثوٌىذىغبْ ھەرىىەت ئۇضۇٌىٕي تېپىپ  لىٍىػىّىس

 .چىمىپ پبئبٌىَەت لىٍىػىّىسغب توغرا وېٍىذۇ
ثىس ئبۋاي ٍېسا لىػاللٍىرىّىسغب لبراٍذىغبْ ثوٌطبق، ثىسٔىڭ ثبرٌىك 

غەھەرٌىرىّىسٔىڭ ئەتىراپي ۋە ئبھبٌىّىس زىچ ٍېسىٍىرىّىسٔىڭ ئەتىراپٍىرى، ثبرٌىك 
ِۇھىُ ٔولتىٍىرىّىس توٌۇق لۇراٌالٔغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋە ٍېرىُ ھەرثي 

غۇ ضەۋەپتىٓ ثۈگۈٔىي ۋەزىَەت . ثىڭتۋۀٍەر ثىٍەْ لورغبٌغبْ ۋەزىَەتتە تۇرِبلتب
ئبضتىذا تۆِۈر خەٌپىّىس، غوجب ٔىَبز ھبجىّىس، غېٕي ثبتۇرىّىس پبٍذىالٔغبْ 

ئۇغتۇِتۇت ھۇجۇَ، توٍۇلطىس لوزغىٍىپ لورغبۋغب ئېٍىع غەوىٍٍىرى ثىٍەْ 
غەھەرٌىرىّىسٔي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى لوٌىذىٓ تبرتىپ ئېٍىع ئىّىبٍٔىرىّىس 

ثىپبٍبْ ٍېسىٍىرىّىسدىّۇ ِەخپي لۇراٌٍىٕىع پۇرضەتٍىرىّىس ٍوق . تۈگىذى
دىَەرٌىه، ھەِذە ٍېسىٍىرىّىسٔي ئبضبش لىٍىذىغبْ لۇراٌٍىك ئبزاد راٍوْ 

ھەرىىەتٍىرىٕي ٍبرىتىػمب ئۇرۇٔۇغىّىس دۈغّۀٕىڭ زاِبٔىۋى لۇراٌالر ثىٍەْ 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ . لورغبپ ٍولۇتۇغىغب پۇرضەت ٍبرىتىپ ثەرگىٕىّىس ثوٌۇپ لبٌىذۇ

دۈغّەْ لۇراٌٍىك وۈچٍىرىٕىڭ ٍېسىٍىرىّىسغب ئبضبٍٔىمچە ٍېمىٓ ٍوٌىَبٌّبٍذىغبْ 
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ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ٍېسىٍىرىّىسدا . ۋەزىَەت ٍبرىتىػىّىسٔي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍّبلتب
-ٍبراق، ئوق-زاِبٔىۋى لۇراٌالٔغبْ دۈغّۀگە ئىسچىً زەرثە ثېرەٌەٍذىغبْ لۇراي

دورا، جىذدى تۇرِۇظ ثوٍۇٍِىرى، ئەلەٌٍىٌ لبتٕبظ ۋاضتىٍىرى، وبَ ثوٌطب 
ثوٌّبٍذىغبْ داۋاالظ ثوٍۇٍِىرى لبتبرىذىىي ئەلەٌٍىٌ غبرائىتالرٔي تەٍَبرالظ 

ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا ضەٌذەن ثبضتۇرۇپ وېٍىذىغبْ دۈغّۀگە . ئىّىبٔىَەتٍىرىّۇ ٍوق
ھەرثىر ۋەتۀپەرۋەر ثۇ . ئىسچىً زەرثە ثېرىع ٍبوي چېىىٕىػىە ئىّىبٔىّىس ٍوق

 . ئبچچىك پبوىتالرٔي لەتئىٌ ئۇٔۇتّبضٍىمي الزىُ
غەھەرٌىرىّىسگە لبراٍذىغبْ ثوٌطبق، ٍېڭىذىٓ غەوىٍٍۀگەْ توٌۇق 

ھەرثىٌ غەھەرٌەردە ھەرلبٔذاق ثىر پبئبٌىَىتىّىس -خىتبٍالغتۇرۇٌغبْ ثىڭتۋەْ
ثۇٔذاق ٍەرٌەرگە زەرثە ثېرىع ئۈچۈْ ثەٌىىُ ئۇ . ئۈچۈْ زادىال غبرائىتىّىس ٍوق

تۈروۈَ ضىرتمب چىمىرىع چبرىطىٕي -ٍەرٌەردىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تۈروۈَ
غۇڭب ٍۀىال خىتبً . تېپىپ زەرثە ثېرىع غبرائىتىٕي ٍبرىتىػمب ِەججورِىس

تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ٔىطپىٌ ئبرىٍىػىپ تۇرىۋاتمبْ غەھەرٌىرىّىسگە 
ثۇٔذاق غەھەرٌىرىّىسگە لبراٍذىغبْ . دىممىتىّىسٔي تبرتىػمب ِەججۇر ثوٌّبلتىّىس

ثوٌطبق، ئۇ ٍەرٌىرىّىسدىىي ثبرٌىك دۆٌەت ئىگىٍىگىذىىي ٍبوي ووپىراتىپ 
-ئورگبٔالر، ٔبزارەتٍەر، غىروەتٍەر، زاۋۇتالر، وبْ-خبراوتىرىذىىي ثبرٌىك ئىذارە

ضودا ٍەرٌىرى، ھۆوۈِەت ئورگبٍٔىرى، -ِەٍذأالر، ِۇالزىّەت-وبرخبٔىالر، فېرِب
وۆڭۈي ئېچىع ٍەرٌىرىٕىڭ ھەِّىطىال -ِەدۀىَەت، ِبئبرىپ، تەتمىمبت، دەَ ئېٍىع

دېگىذەن خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ ئىگەٌٍۀگەْ ثوٌۇپ، ثۇ خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ۋەتىٕىّىسگە لۇراٌٍىك ۋەزىپە ئۆتەغىە 

وەٌگەْ ھەرثىٍەردىٓ وەضىپ ئبٌّبغتۇرغبْ زاپبش ئەضىەرٌەردىٓ تەروىپ 
ٍۀي غەھەرٌىرىّىسٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي لۇراٌطىس زاپبش خىتبً . تبپّبلتب

-ثۇالر ٍۀە داۋاٍِىك ھەرثىٌ تەٌىُ. ئەضىەرٌىرى تەرىپىذىٓ ئىگەٌٍىٕىۋېٍىٕغبْ
تەرثىَە وۆرۈپ تۇرىذىغبْ ِىٕجىڭالر لوغۇٔىٕىڭ ٍبوي ٍەرٌىه خەٌمٕىڭ 

ٔبرازىٍىغىٕي ثىۋاضتە ثبضتۇرغۇچي زوِىگەرٌەر لوغۇٔي، رازىۋىتچىىالر 
ثۇٔذاق ثىر . گۇرۇپپىٍىرى لبتبرٌىمالرٔىڭ ئبضبضىٌ لىطّىٕىّۇ تەغىىً لىٍّبلتب

ِۇھىتتب غەھەر ئىچىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي توٍۇلطىس لوزغىالڭ 
وۆتۈرۈپ ئۇغتۇِتۇت ئبغىبرا زەرثە ثېرىع غەوٍي ثىٍەْ لبرغي چىمىػىّىس 

خۇددى غۇٔىڭذەن ثۇٔذاق دۈغّۀٍىه ئېڭىغب ئىگە زاپبش . ِۇِىىٓ ئەِەش
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دۈغّەْ ئەضىەرٌىرىگە لبرغي غىىبٍەت، ٔبِبٍىع، ئبچٍىك ئېالْ لىٍىع، 
لبتبرىذىىي تېٕچ ضىَبضىٌ ۋاضتىالر ثىٍەْ ... ٍىغىٍىع، ِەتجۇئبت، 

دۈغّۀٍىىٍىرىذىٓ ٍبٔذۇرۇغٕي خىَبي لىٍىػّۇ پۈتۈٍٔەً خىَبٌپەرەضتٍىىتىٓ 
دېّەن، غەھەرٌىرىّىسدە تېٕچ ھەرىىەتٍەر ٍبوي . ثبغمب ٔەرضە ئەِەش

ئبغىبرىٍىٕىپ لبٌىذىغبْ ِۇٔتىسىُ لۇراٌٍىك غەوىٍٍەردىىي لبرغىٍىك وۆرضىتىع 
 . ھەرىىەتٍىرىّىسدىٓ ئۈِىذ وۈتىػىّىس ثۈگۈْ ِۇتٍەق ِۇِىىٓ ئەِەش

ئىجتىّبئىٌ ٔۇلتىذىٓ ئبٌغىٕىّىسدىّۇ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىس 
خەٌمي ئبرىطىذا ٍۇرتۋازٌىك، لەثىٍىۋازٌىك، تبر ِىٍٍەتچىٍىه، ئبثروٍپەرەضتٍىه، 

ِۀپەئەتپەرەضتٍىه، دىٕىٌ ئبٍرىّىچىٍىك جەھەتٍەردە تۈگىّەش ضۇٔئي 
ثىرىّىس ثىٍەْ ئورۇْ تبٌىػىع، ِۀپەئەت -زىذىَەتٍەرٔي پەٍذا لىٍىپ، ثىر

تبٌىػىع ھبٌىتىٕي پەٍذا لىٍىۋەتىۀٍىگي ئۈچۈْ، غەھەر ئىچىذىىي خەٌمىّىس 
ئبرىطىذا ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي ِۇضتەھىەَ تەغىىالتالرغب ئۇٍۇغۇظ 

ئۀطىسٌىه، ئىػۀّەضٍىه، ئۈِىذضىسٌىه، . ئىّىبٍٔىرىّىسٔىّۇ لوٍّىذى
گۇِبٔخورٌۇق ئىٍٍەتٍىرى خەٌمىّىس ئبرىطىذا ثەوال چوڭمۇر ٍىٍتىس تبرتىپ 

ثىرىّىسٔي ۋاضتىٍىك ٍبوي -وەتىەچىە، ئبزغىٕب ثىر زىذدىَەت پەٍذا لىٍىٕطىال ثىر
تۇال تەرثىَە وۆرگەْ -ثۇالرغب ئبز. ثىۋاضتە غەوىٍذە ئۇڭبٍال پبظ لىٍىپ لوٍىّىس

خبئىٕالر ئبرىٍىػىپ لبٌغىٕىذا ئەھۋاٌىّىس تېخىّۇ پبجىئبٌىه تۈضىە -جبضۇش
 .وىرىپ لبٌىذۇ

خەٌمىّىسٔىڭ ٔىطپىٌ ئىطتىخىَىٍىه ھبٌذا تەغىىٍٍىٕىپ ِەٌۇَ ثىر 
ٔبھەلچىٍىىىە ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرۈظ، ِەٌۇَ ثىر ھەلمبٔىٌ تەٌەپتە ثوٌۇظ 

ٔبِبٍىػٍىرىٕي ئۇٍۇغتۇرغىٕىذا لىطّەْ ثوٌطىّۇ ئبچچىغىٕي چىمىرىۋېٍىع 
ھەرىىەتٍىرىذە ثوٌىػي، لبرىّبلمب خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئۀطىرىتىپ لوٍغبٔذەن 

وۆرۈٔۈغٕي ثەرگۀذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ، ِبھىَەتتە ثۇ خىً ھەرىىەتٍىرىّىسٔىڭ 
ئوتتۇرىغب چىمىػي ٍوغۇرۇْ ِىٍٍەتچىٍىرىّىس، ٍوغۇرۇْ ٍېتەوچىٍىرىّىس 

لبتبرٌىمالٔىڭ تؤۇٌۇپ لېٍىػي ئۈچۈْ دۈغّۀگە تېپىٍّبش پۇرضەتٍەرٔي ٍبرىتىپ 
ثۇ خىٍذىىي ھەرىىەتٍىرىّىس لوزغبٌغبْ ھبِبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى . ثەرِەوتە

. دەرھبي ثبرٌىك جبضۇضٍىرىٕي ئىػمب ضېٍىپ ثىر ِەزگىً ِەخپي وۈزىتىػىذۇ
ئبٔذىٓ ضۆھجەتىە رازى ثوٌغبْ لىَبپەتٍەر ثىٍەْ ئبۋأگبرتٍىرىّىسٔي تېخىّۇ 

ھەتتب ثەزىذە لىٍچە روٌي ثوٌّبٍذىغبْ ثىر . ِۇلىّالغتۇرۇپ ثەٌگە لوٍۇپ چىمىذۇ
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لبتبر غەرتٍەرگىّۇ لوي لوٍغبْ لىَبپەتىە وىرىۋېٍىپ، رەھجەرٌىرىّىسٔىڭ ئوتتۇرىغب 
ئبٔذىٓ خەٌمٕىڭ ھبٍبجىٕي ثىر . چىمىػىٕي جبضبرەتٍۀذۈرِەوچي ثوٌىػىذۇ

ٔۆۋەت خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثبضتۇرۇغىغب وېٍىپ، . ِەزگىٍٍىه ثېطىٍىذۇ
پۇچمبلالردىٓ تبرتىپ ثۇ خىً ئبغىبرا ضىَبضىٌ ھەرىىەتٍەرگە -ثبرٌىك ثوٌۇڭ

. لبتٕبغمبٔالرٔي تەوػۈرۈغىە، ٔبزارەت لىٍىػمب، لوٌغب ئېٍىپ جبزاالغمب ثبغالٍذۇ
ثوٌۇپّۇ ٍېتەوچىٍىه لىٍغبٔالرٔي، لوزغۇغىچىالرٔي، لوٌٍىغۇچىالرٔي تېپىپ 

ئبلىۋەتتە، خەٌمىّىسٔىڭ لىّّەتٍىه . چىمىػمب ئبالھىذە وۈچ ضەرپ لىٍىػىذۇ
ثۇ ٔۇلتىذىٓ ! ھېططىَبتٍىرى ِىطٍىطىس دەرىجىذە زەرثىگە ئۇچىراپ خۇالضىٍىٕىذۇ

ئبٌغبٔذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇ خىً ئبغىبرا ضىَبضىٌ ٔبِبٍىع ٍبوي ٍىغىٍىع 
ھەرىىەتٍىرىٕي ئبضتىرتتىٓ ئبرزۇ لىٍىػىذۇ، ھەتتب ثۇٔذاق ئبرزۇضي خەٌمىّىسٔىڭ 

ئبغىبرە لۇراٌٍىك لوزغۇٌۇغمب ئبتٍىٕىػىٕي تبِب لىٍىع ٍبوي وۈغىۈرتىػتىّۇ 
 . وۆرۈٌىػي ِۇِىىٓ

ز ھبٌىّىسٔي ئىٕبۋەتىە ئبٌّبً ھەرىىەت ۆٍولۇرلىالر دۈغّەْ ئەھۋاٌي ۋە ئ
ثۇالردىٓ غۇٔي خۇالضىالغمب ثوٌىذىىي، . لىٍىػٍىرىّىسٔىڭ زىَبٍٔىرىذۇر

ٔۆۋەتتىىي غەرلىٌ تۈروطتبْ ۋەزىَىتي ئبضتىذا ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ ھەرلبٔذاق 
غەوىٍذىىي ئبغىبرا لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرىّىس ۋە ئبغىبرا ھەق تەٌەپ 

ضىَبضىٌ ھەرىىەتٍىرىّىس ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتّىسٔي 
لبٔبت ٍبٍذۇرىػىّىسٔىڭ ثبغٍىٕىع دەۋرىٍىرىگە لىٍچىّۇ ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبْ، 

ثۇٔىڭغب . ھەتتب زىَبٍٔىك ھەرىىەت غەوىٍٍىرى ثوٌۇپ ھېطبپٍىٕىذۇ
چەتئەٌٍەردىىي ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ وۆوىە وۆتۈرۈغۈپ ٍۈرگەْ دېپٍوِبتىَەٌىه 

ھەرىىەتٍەرٔي ئبضبش لىٍىع الزىُ دەٍذىغبْ تەرغىجبتٍىرىّۇ تىپىه ِىطبي 
 .ثوالالٍذۇ

 

  دېگۈچىيەرگە‘بىيىٌ ھەٍَىْي ھەه قىيىدۇ’
« ثىٍىُ ھەِّىٕي ھەي لىٍىذۇ»ثۇ جەرٍبٔذا ٔۇرغۇْ ثىٍەرِۀٍىرىّىس 

پەْ ضەۋىَىطىٕي ٍولۇرى -دەٍذىغبْ تەٌىّبتمب چولۇٔۇپ، ئبۋاي خەٌمىّىسٔىڭ ئىٍىُ
وۆتۈرگىٕىّىسدە، خەٌمىّىس ئۆزٌىگىذىٓ ئوٍغىٕىپ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىگە 

پەْ ئۈضتۈٍٔۈگي ثىٍەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي -ئبتٍىٕبالٍذۇ ٍبوي ئىٍىُ
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رىمبثەتتە ٍېڭىپ چىمىپ خىتبٍٕي ضوراٍذىغبْ ھبٌغب وېٍىػىە ثوٌىذۇ دەپ تەرغىپ 
ثۇٔذاق . دىٓ ثوٌۇپ وېتىػتي« ثىٍىُ ضەۋداٌىرى»لىٍىػىپ، ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس 

وىػىٍىرىّىس غۇٔي ئۇٔتۇپ لېٍىػتىىي، ۋەتىٕىّىسدىىي ثىٍىُ ٍۇرتٍىرىذا خىتبً 
ِىٍٍەتچىٍىگي ثېطىّي ئبضتىذا ٍولۇرى ثىٍىُ ئېٍىع چەوٍىّىطىٕىڭ لەدەِذە ثىر 

وۆرۈٌۈپ تۇرىذىغبٍٔىمي ۋە خىتبٍٕىڭ ھەرلبٍطي ثىٍىُ ٍۇرتٍىرىذىٓ ضەٌذەن ئېمىٓ 
لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ خىتبً وەضىپ ئەھٍىٍىرىٕىڭ ثۇٔذاق رىمبثەتتە ٍەرٌىىٍەرٔي 

غۇٔذاق . زادىال ثبظ وۆتۈرتىۈزِەضٍىگىٕي لىٍچە ئىٕبۋەتىە ئېٍىػّىذى
ئىػۀگەْ وىػىٍىرىّىس ئبرىطىذىٓ تب ثۈگۈٔگىچە وۆزگە وۆرۈٔگىذەن ثىرەر 

ثۇٔىڭ ئەوطىچە، . پەْ ٔەتىجىطي ٍبرىتبٌىغبٔالرٔي زادىال ئۇچۇراتّىذۇق-ئىٍىُ
پەْ - خىتبٍغب لۇٌٍۇق لىٍىذىغبْ، ھەتتب ۋەتەْ خبئىٕي ثوٌۇپ وەتىەْ ئىٍىُ

 . دىٓ خېٍي وۆپ ئۇچۇراتّبلتىّىس« ِەضتبٔىٍىرى»
ضەۋىَىطىٕي ئۆضتۈرۈظ ئبضبضىذا ِۇٔتىسىُ ِىٍٍىٌ -خەٌمٕىڭ ئبڭ

پۈتۈٍٔەً ئەِەٌگە _ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي پبئبٌىَىتىگە ئبضبش ضېٍىع تەٌىّبتي 
ثىسٔىڭ ِۇضتەلىً . ئبغّبٍذىغبْ پبٔتبزىَىٍىه خبَ خىَبٌذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش

خەٌمىّىسٔي زاِبٔىۋى _ ثوٌۇغىّىسدىىي ئەڭ ِۇھىُ ِەلطەتٍىرىّىسدىٓ ثىرى 
غۇٔذاق ئىىەْ، خىتبً . ثىٍىّگە ئىگە لىٍىػٕىڭ ِۇھىتىٕي ٍبرىتىۋېٍىع

ھەرھبٌذا . تبجبۋۇزچىٍىرى ثىسگە ثۇٔذاق پۇرضەتٕي ِەڭگۈ ثەرِەضٍىىىە تىرىػىذۇ
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئۆزٌىرىٕي لوغالپ چىمىرىع ئۈچۈْ ثىسٔي ٍېتىػتۈرۈپ 

چىمىػمب رازى ثوٌّىطب وېرەن؟ ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ٍۈوطەن ثىٍىّگە تبٍىٕىپ 
ٔولۇي ثىٍىُ ئۈضتۈٍٔۈگي ھەِّىٕي . ِۇضتەلىً ثوٌغبْ ثىرِۇ ِىٍٍەتٕي ثىٍّەٍّىس

-ھەي لىالٌىطب ئىذى، دۇَٔب تەثىئىٌ پۀٍەر ٔوثېً ِۇوۆپبتىٕىڭ ٍۈزدە ئبتّىع
ٍەتّىع لىطّىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌىگەْ ٍەھۇدىَالر دۇَٔبٔي لوٌىذا تۇتۇپ تۇراٌىطب 

ھبٌجۇوي، ٔۇرغۇْ ٔوثېً ِۇوۆپبتىغب ئېرىػىەْ ٍەھۇدىٌ ئبٌىٍّىرى . ثوالتتي
ھەتتب ثۇ . ٍېڭىذىٓ لۇراغتۇرۇپ چىمىرىٍغبْ ِىٍٍىٌ دۆٌىتىگە لبراپّۇ لوٍۇغّىذى

ٍېڭي دۆٌەت وىچىىىىٕە پەٌەضتىٓ پبرتىسأٍىرىٕىڭ پبراوۀذىچىٍىىىذىٓ 
ثىسگە وەٌطەن، . لۇتۇالٌّبً تب ثۈگۈٔگىچە ئۇرۇغتىٓ ثېرى وېٍەٌّەً ٍۈرِەوتە

پەْ -خەٌمىّىس ثۈگۈٔىي ئەھۋاٌىذا دۇَٔب ئېتىراپ لىٍغىذەن ثىرەر ئىٍىُ
ٔەتىجىطىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌىگىذەن ئىجتىّبئىٌ، ِبددىٌ ۋە ئىٍىّىٌ ئبضبضالرغب 

ثىٍىُ جەھەتتىىي ئۈضتۈٍٔۈگىّىس، ِىٍٍىٌ . ئېرىػەٌىػي ھەرگىس ِۇِىىٓ ئەِەش
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ِۇضتەلىً دۆٌىتىّىس ئەضٍىگە وەٌتۈرۈٌگۀذىٓ وېَىّٕۇ خېٍي ئۇزۇْ ثىر 
ِەزگىٍٍەرگىچە خبِخىَبٌىّىس ھبٌىتىذە لبٌىذىغبٍٔىمىّۇ وۆزگە وۆرۈٔۈپال تۇرغبْ 

غۇڭب ثىس ثىر لىطىُ وىػىٍىرىّىسٔىڭ ثىٍىُ پوضّىطىغب . ثىر ِۇلەررەرٌىه
ئورۇٔىۋېٍىپ لىٍغبْ تەتۈر تەغۋىمبتٍىرىغب ھەرگىسِۇ ئبٌذىٕىپ ٍۈرِەضٍىگىّىس 

ثىر ئبٌذىٕمي -ثىٍىٍّىه ثوٌۇغىّىسٔىڭ ثىردىٓ_ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . الزىُ
ثۇ ٔۇلتىذىٓ . غەرتي ئىىۀٍىىىٕي ھەرگىسِۇ ئۇٔتۇپ لبٌّبضٍىغىّىس غەرت

ئبٌغبٔذا، ثىٍىّٕي ثبھبٔە لىٍىپ ٍۈرىذىغبٔالرٔىڭ خېٍي وۆپ لىطّي ئۆزٌىرىٕىڭ 
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىگە ثىۋاضتە لبتٕىػىپ لېٍىػىذىٓ ئۀطىرەغٍىرىٕي 

 .ِەلطەت لىٍىػمبٔالر دېَىع ِۇِىىٓ
 

  دېگۈچىيەرگە‘پۇه ھەٍَىْي ھەه قىيىدۇ’
ٍۀە غۇٔىڭذەن خېٍي وۆپ وىػىٍىرىّىس ثېَىع ئبرلىٍىك ِىٍٍىٌ 

. ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسگە ئبضبش ضېٍىۋېٍىػىّىسٔي تەرغىپ لىٍىػّبلتب
ثۇٔذاق دېگۈچىٍەردىّۇ ئىمتىطبتٕي ثبھبٔە لىٍىػىپ ئۆزىٕي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

 .وۈرىػىگە چېتىٍىپ لېٍىػتىٓ لبچۇرۇظ ھېططىَبتي ٍوغۇرۇٔغبٍٔىمي ِۇلەررەر
پۀگە ئوخػبغال ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ھبٍبت لېٍىػي ۋە -ئىٍىُ_ ئىمتىطبت 

غۇٔذاق ئىىەْ، خىتبً . وۈچٍىٕىػىذىىي ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ئبِىٍالرٔىڭ ثىرى
تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسدە ثىر وۈْ ِەۋجۇت ثوٌىذىىەْ، ئۆزٌىرىٕي لوغالپ 

چىمىرىػمب ئبضبش ٍبرىتىپ ثېرىذىغبْ ثۇ پۇرضەتٕىّۇ لەتئىٌ ثەرِەضٍىىىە 
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ثۈگۈٔىي وۈٔذە ِەٍٍي ۋەتىٕىّىس ئىچىذە ثوٌطۇْ ٍبوي . تىرىػىذۇ

چەتئەٌٍەردە ثوٌطۇْ، ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ وېرەوٍىه ئىمتىطبدىٌ 
ثبر . ئېھتىَبجىٕي ئۆز ئۈضتىگە ئېٍىػٕي خبالٍذىغبْ ثىرِۇ ِىٍَؤېرىّىس ٍوق

دېَىػىە توغرا وەٌگىٕىذىّۇ، ئۇٔذاق وىػىٍىرىّىس ئىٕتبٍىٓ ثېخىً، ئىٕتبٍىٓ 
غەخطىَەتچي، لىٍچىّۇ ۋەتەْ، ِىٍٍەت ضۆٍگۈضي ثوٌّىغبْ ئبثروٍپەرەضت ٍبوي 

ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ئبتبٌّىع ِىٍٍەتچي ٍبوي . چىرىگەْ وىػىٍەردۇر
ۋەتۀپەرۋەرٌەرٔىڭ خېٍي وۆپ لىطّي ۋەتۀپەرۋەرٌىىٕي تىجبرەتٕىڭ ۋاضتىطي 

تۇال دەضّبٍىطىٕي خىتبً -ھەتتب ئۇالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ئبز. لىٍىػىۋاٌغبْ
ِېٍىغب تبٍىٕىپ لوٌغب وەٌتۈرگەْ ثوٌغبچمب، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ وۆزىگە 
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ضەت وۆرۈٔىذىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر ھەرىىەتتىٓ ئۆزىٕي چەتىە ئبٌىذىغبْ 
ثوٌۇپّۇ ئۇالرٔىڭ وۈٔذىٍىه تۇرِۇظ راضخوتىغب دىممەت لىٍىذىغبٔال ! وىػىٍەردۇر

ثوٌطبق، ئۇالرٔىڭ ئۆز ھبٍبتي ئۈچۈْ ٔەلەدەر ثېرىٍىپ وەتىەْ چىرىگەْ وىػىٍەر 
ئۇالرٔىڭ ئىالجىطىس ۋەتۀپەرۋەرٌىه ٔبِىذا . ئىىۀٍىىىٕي ئوچۇق وۆرۈپ ئبالالٍّىس

لىٍغبْ ٍبردەٍِىرىگە لبرىغىٕىّىسدا، ۋەتۀپەرۋەرٌەرگە گوٍب ثىر تىٍەِچىگە تۇتمبْ 
غۇڭب ثېَىغبٔذىٓ وېَىٓ ھەرىىەت لىٍىع . پوزىتطىَۀي تۇتۇپ وېٍىػّەوتە

ۋاھبٌۀىي، ِۇضتەلىً . ضەپطەتىطىگە لەتئىٌ ئىػۀّەضٍىگىّىس الزىُ
پۈتۈْ خەٌمىّىسٔي _ ثوٌۇغىّىسٔىڭ ٍۀە ثىر ِۇھىُ ِەلطەتٍىرىٕىڭ ثىرىطي 

غۇٔذاق ئىىەْ، ثىس ئبۋاي ثېَىػٕي ئەِەش، . ثېَىتىع غبرائىتىغب ئىگە لىٍىع
 .ئبۋاي ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي ِەلطەت لىٍىػىّىس وېرەن

 

 بۇرٍىالّغبُ ئەقىدىيىرىَىس 
ٍولۇرلىالردىٓ ثبغمب دىٓ ھەلمىذىىي تەغۋىمبتالرغىّۇ ئبالھىذە دىممەت 

دىٓ ِەضىٍىطي ئىٕتبٍىٓ ٔبزۇن ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ، . لىٍىػىّىس وېرەن
ٍېمىٕمي زاِبْ تبرىخىّىسدا ثۇ ِەضىٍە ئىٕتبٍىٓ لبرِۇلبرغي چۈغۀچىٍەرٔىڭ 

ھەتتب دىٕىّىسٔىڭ زاِبٔىۋى دۇَٔب لبرىػي . ئوتتۇرىغب چىمىػىغب ضەۋەثچي ثوٌّبلتب
ِەضىٍىطي پۈتىۈي ئىطالَ دۇَٔبضي ضبھەضىذىّۇ ئېٕىك ثىر ئىجتىّبئىٌ لبراغالرغب 

. ئېرىػەٌّىگەْ ثوٌۇپ، ثۇ ھەلتە ثىر ٔېّە دېَىػىّىس ثىس ئۈچۈْ ثەوال ئەتىگەْ
ئەِّب ئۆزٌىرىٕي ئىطالَ دىٕىٕىڭ ئوٌىّبضي دەپ ئبتىػىۋاٌغبْ ثىر لىطىُ دىٕىٌ 
پىىىر ئىگىٍىرىٕىڭ پەٍذا لىٍىۋاتمبْ زىذىَەتٍەرگە ئبالھىذە دىممەت لىٍىػىّىس 

ئەضٍىذە ِىڭ ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ ئېتىمبت لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ ئىطالَ دىٕىّىس . وېرەن
ئەزەٌذىٓ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇغىّىسٔىڭ ئەڭ وۈچٍۈن ھىّبٍىچىطي 

ئەِّب ثىر لىطىُ ٍبٌغبْ ئىّبٍِىرىّىس دىٕىٌ ئېتىمبتىّىسٔي . ثوٌۇپ وەٌگەْ ئىذى
ضۈٍىئىطتىّبي لىٍىپ لۇٌٍۇق ئىذىَىطىٕي ۋاضتىٍىك، ھەتتب ثىۋاضتە تەرغىپ 

ئىطالَ دىٕي ثۀذىٕىڭ ثۀذىگە لۇي ثوٌۇغىٕي ھەرگىس ھىّبٍە . لىٍىپ وەٌّەوتە
ھەتتب ثۇ جەھەتتە ھەر ثىر ِۇضۇٌّبٕٔي جبْ تىىىپ لوغذىٕىػمب . لىٍّبٍذۇ

ٌەر ھەلمىذە تەتمىمبتىّىس « ھەدىص غەرىپ»، «لۇرئبْ وەرىُ». چبلىرىك لىٍىذۇ
. ثەوال ٍۈزەوي ثوٌغبچمب، ثۇ ھەلتە تەپطىٍي پىىىر ثبٍبْ لىٍىػمب ئبجىسٌىك لىٍىّىس
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ئەِّب ثۇ دېگۀٍىىتىٓ ئىطالَ ئەلىذىٍىرىگە ئەھّىَەت ثەرِىطەوّۇ ثوٌىذىىەْ 
دا ھەرخىً ِۇدداالر « لۇرئبْ»ثىس . دېگەْ خۇالضىٕي چىمىرىۋاٌّبضٍىغىّىس غەرت

لىٍىع ھەلمىذە ئبٌتي ٍۈزگە ٍېمىٓ ٍەردە  (جىھبد)ثوٍىچە دۈغّۀگە لبرغي جەڭ 
غۇڭب، ئىّىبٔي ثبرالر . توختبٌغبٍٔىغىٕي ھەرگىس ئۇٔتۇپ لبٌّبضٍىمىّىس وېرەن

ئىطالَ ئەلىذىٍىرىذىٓ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس ئۈچۈْ لىجٍۀبِە 
ثىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . ضۈپىتىذە پبٍذىٍىٕىػمب ئەھّىَەت ثېرىػٍىرى وېرەن

ٍٕىغبْ اھەرىىىتىّىس جەرٍبٔىذا خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثىسٔىڭ ثىر لىطىُ ئ
دىٕىٌ وىػىٍىرىّىس ۋاضتىطىذا خەٌمىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسگە 

 !ضوغۇق ضۇ ضېپىػىذىٓ ئبالھىذە ھۇغَبر ثوٌىػىّىس الزىُ
 

 بۈگۈّني پۇرسەتيىرىَىس
ٍۇلىرىذا ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي ھەرىىەتٍىرىّىسدىىي ثىر لىطىُ خبتب 

ثۇ خىً ئەھۋاٌذا ثىس ِىٍٍىٌ . چۈغۀچىٍەر ھەلمىذە لىطمىچە توختبٌذۇق
ِۇضتەلىٍٍىمٕي لبٍتب ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ لبٔذاق لىٍىػىّىس وېرەن؟ ثۇٔىڭ 

ئۈچۈْ ثىسدە لبٔچىٍىه ئىّىبٔىَەتٍەر لبٌذى؟ تبرىختب ٔەتىجە ٍبرىتبٌىغبْ 
ھەرىىەت غەوىٍٍىرىٕي ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئىجرا لىٍىع ئىّىبٔىَەتٍىرىّىس ھبزىرچە 

ٍوق ئىىەْ، ئۇٔذالتب ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىّىسٔي لبٔبت ٍبٍذۇرىػىّىسٔىڭ 
 لبٔذاق ئىّىبٍٔىرى لبٌذى؟

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تبرىختب ثىسٔىڭ ئەجذاتٍىرىّىسدىٓ لورلۇپ، ٔەچچە 
ِىڭ وىٍوِېترٌىك ئېگىس ضەددىچىٓ ضېپىٍىٕي ضولۇپ دۆٌىتىٕىڭ چېگراضىٕي 

ٍۀي، خىتبٍالر ثۈگۈٔىي . ثىسدىٓ لوغذاغمب ِەججۇر ثوٌغبٍٔىغىٕي ھەِّىّىس ثىٍىّىس
ثۇ ھەلتە ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي . دۇَٔبدىىي ئەڭ لورلۇٔچبق ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ثىرى

ثوٌۇپّۇ ٍېمىٕمي . ٍۇرتذاغٍىرىّىسٔىڭ ثىۋاضتە تەجرىجىٍىرىّۇ ٍوق ئەِەش
ثۆرىتبالالردىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لېچىع -تبرىخىّىسدا وۆرۈٌگەْ غۇٌجب

ثۇ خىً ھبدىطىٍەر ٍېمىٕمي وۈٍٔەرگىچىّۇ ئبرىالپ . ۋەلەضي ھەِّىّىسٔىڭ ئېطىذە
وىچىىىىٕە پەٍساۋات ٍبغالر ھەرىىىتي ۋە ثبرىٓ . وۆرۈٌۈپ تۇرِبلتب

ِۇجبھىتٍىرىٕىڭ ئۈضتىگە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئۇرۇظ ئۆٍروپىالٍٔىرى، 
ٔەچچە دىۋىسىَە ئەضىەر وەٌتۈرۈغٍىرى، غۇٌجب خەٌك ٔبِبٍىػىٕي ثبضتۇرۇظ 
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ئۈچۈْ ئوْ ِىڭالرچە لۇراٌٍىك لوغۇٕٔي ئىػمب ضېٍىػي، ھەر لېتىٍّىك ِەخپي 
پبرتالظ ۋەلەٌىرىٕي پبظ لىٍىع ئۈچۈْ ٍۈز ِىڭالرچە جبضۇضٕي ئىػمب ضېٍىپ 

ِىٍَؤٍىغبْ خەٌمىّىسٔي ئبٍالرغىچە ھەتتب ٍىٍالرغىچە تەوػۈرۈغىە ِەججۇر 
ووچىالرٔي لۇراٌٍىك چبرٌىغۇچي ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ -ثوٌىػي، ووچب

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٔەلەدەر لورلۇٔچبق ٔەرضىٍە ... توٌذۇرىۋېتىػي، 
ٍۀي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي . ئىىۀٍىىىٕي توٌۇق ئىطپبتالپ ثەرِەوتە

 .لورلۇتۇظ ئىّىبٍٔىرىّىس ھېٍىّۇ ٍېتىپ ئبغمىچە ضبلالّٔبلتب
چبرۋۇچىٍىرىّىس ئبضبضەْ خىتبٍطىس -ثىسٔىڭ ِىٍَؤٍىغبْ دېھمبْ

-ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە ثۇ تۈردىىي ضبپ ِىٍٍىٌ ٍېسا. ِەھەٌىٍەردە ٍبغبٍذۇ
وۀتٍىرىّىس ۋە ِىٍَؤٍىغبْ خەٌمىّىس - لىػاللٍىرىّىسدا ئوْ ِىڭٍىغبْ ِىٍٍىٌ ٍېسا

ثۇ خەٌك ئۆزىٕىڭ ِىٍٍىٌ ضۆٍگۈضي، ٍۇرت ضۆٍگۈضي ۋە دىٕىٌ ضۆٍگۈٌىرى . ثبر
تۈگىّەش ئبرلب - ثۇ ثىسٔىڭ پۈتّەش. ثىٍەْ ئۆزٌىرىٕي ضبلالپ ٍبغبپ وەٌّەوتە

ٔۆۋىتي وەٌگۀذە ئۇالر ٍوي ئېغىسٌىرىذا، تبغالردا، . ضەپ لوغۇٔىّىس ثوالالٍذۇ
چۆٌٍەردە، غەھەر ئەتىراپٍىرىذا ئەڭ ِەخپي تۈردە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب 

پبراوۀذىچىٍىه ضبالالٍذۇ ٍبوي ِەخپي لۇراٌٍىك لبرغىٍىك وۆرضىتىع 
 .ھەرىىەتٍىرىگە ٍبردەِچي ثوالالٍذۇ

ثىسٔىڭ غەھەرٌىرىّىس، وبْ راٍؤٍىرىّىس ۋە ضبٔبئەت راٍؤٍىرىّىسدىىي 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبضبضەْ ٍەرٌىه خەٌمىّىسدىٓ ئبٍرىُ ٍەر ٍبوي ثىٕبالردا 

وبرخبٔىٍىرى، ضودا -ئۇالرٔىڭ ئبئىٍىٍىه ثىٕبٌىرى، زاۋۇت، وبْ. ٍبغبٍذۇ
ِبئبرىپ - غىروەتٍىرى، تەتمىمبت ئورۇٍٔىرى، ِەدۀىٌ-ئورۇٍٔىرى، ئىذارە

دەَ ئېٍىع ٍەرٌىرى -ضەھىَە ئورۇٍٔىرى، ضبٍبھەت-ئورۇٍٔىرى، ضبلٍىمٕي ضبلالظ
ئبضبضەْ خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ تەغىىً تبپمبْ ثوٌۇپ، ئبدەتتە پوش 

ئۇ ٍەرٌەردە ثىرەر ۋەلە . لوٍۇٌّىغبْ، لوغذاظ وۈچي ئبجىس ٔولتىالر دېَىع ِۇِىىٓ
پەٍذا لىٍىٕطب پەلەتال خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثىۋاضتە زەرثە ثېرىع ئىّىبٍٔىرىّىس 

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ِۇتٍەق وۆپ ضبٍٔىك خىتبً تبجبۋۇزچي . ھېٍىّۇ ِەۋجۇت
. گبز ثبر-غبراپالر ِەۋجۇت، ئېٍېىتر-وۆچّۀٍىرىٕىڭ ئوٍٍىرىذە گبز تۇڭي، ھبراق

ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ئبپتوِوثىً، ئبپتوۋۇز، پوٍىسالر ئبضبضەْ خىتبً تبجبۋۇزچي 
ئۇالردىٓ ئبضبضەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثەھرىّەْ . وۆچّۀٍىرىٕىڭ لوٌىذا

ثۇخىً ثېٕسىٍٕىه ئوپچە لبتٕبظ ۋاضتىٍىرى ۋە ئۇالرٔىڭ ٍېمىٍغۇ . ثوٌّبلتب
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ِۀجەٌىرىگە ِەخپي ھۇجۇَ لىٍطبلّۇ ئبضبضەْ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىگە 
ثوٌۇپّۇ خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . زەرثە ثېرىع ِەلطىذىگە ٍېتەٌەٍّىس

- ئبئىٍىطىذە ئەِەش، رېطتۇراْ، تبٔطىخبٔب، ئبغخبٔىالر، وبفىخبٔىالر، وىٕو
تىَبتىرخبٔىالردا وۆڭۈي ئېچىع ئبدىتىٕىڭ ثوٌۇغي ئۇالرغب ِەخطۇش زەرثە ثېرىع 

 .پۇرضەتٍىرىّىسٔي تېخىّۇ وۆپەٍتىپ ۋە ئبضبٔالغتۇرۇپ ثېرەٌەٍذۇ
 

 بىسّىڭ مۈچيىرىَىس
 ثۇ خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىغب وىُ ۋەھىّە ضبالالٍذۇ؟

ئبضبضٍىغي ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ غەھەر ئبھبٌىٍىرىّىس ئىچىذىٓ چىمىذىغبْ 
ٍۀي ٍۇلىرىذا . ۋەتۀپەرۋەر پىذائىٍىرىّىس ثۇ ۋەزىپىٕي ئۈضتىگە ئېٍىػي وېرەن

دېَىٍگەْ خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى ِەروەزٌەغىەْ ٍەرٌەرٔىڭ ِۇتٍەق 
خىسِەتچىٍىرىّىس ثىرگە -وۆپ لىطّىذا ئبز ضبٔذا ثوٌطىّۇ ِىٍٍىٌ لورچبق ئىػچي

ثۇ تۈردىىي غەھەر ئبھبٌىٍىرىّىسٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي خىتبً . تۇرِبلتب
تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕىڭ ثىۋاضتە زۇٌۇِي، ھبلبرىتي، وەِطىتىػي ۋە زەرثىطىگە 

ئۇچرىغبْ ثىر لەدەر غەزەپٍىه وىػىٍىرىّىس ثوٌغبچمب، ئۇالر ئۆزٌىرىگە ئىػۀچ 
تۇرغۇزاٌىطب، خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى ئبرىطىغب ئەڭ ئبضبْ ۋە ئەڭ 

. ۋەھىّىٍىه پبراوۀذىچىٍىىٍەرٔي پەٍذا لىٍىع ئىّىبٍٔىرىغب ئىگە
غەھەرٌىرىّىسدە ئوٌتۇرالالغمبْ ئىػچي، تېخٕىه، ِەِۇرىٌ خبدىُ، ِۇالزىّەتچي، 

- وبضىپالر، ئىػطىسٌىرىّىس ۋە ئولۇتمۇچي-تىجبرەتچي، ِەدىىبر، ھۈٔەرۋەْ
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب زەرثە ثېرەٌەٍذىغبْ ئەڭ ِۇۋاپىك ... ئولۇغۇچىٍىرىّىس، 

ثوٌۇپّۇ دۆٌەت ئورگبٍٔىرىذا ئىػٍەٍذىغبْ وىػىٍىرىّىس . وۈچىە ئبٍٍىٕبالٍذۇ
ئبزىرالال ِىٍٍىٌ غۇرۇرىغب تبٍىٕىذىغبٔال ثوٌىذىىەْ، خىتبً وۆچّەْ 

 . تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىذا ٍەتىىچە ۋەھىّە پەٍذا لىالٌىغىذەن غبرائىتالرغب ئىگە
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ۋەتىٕىّىسٔىڭ غەھەرٌىرىذە خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرى 

-ثىٍەْ ثىرگە ئىػٍەٍذىغبْ ِىٍٍىٌ ِەِۇرىٌ وبدىر، تېخٕىه، ئېٕجىٕېر، ئەدەثىَبت
ئەضىەرٌىىتىٓ - ئەِەٌذار ۋە لورچبق ھەرثىٌ-ضۀئەتچي، تۀتەرثىَەچي، ضبلچي

تېخٕىىب -وەضىپ ئبٌّبغتۇرغبْ وىػىٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ وەضىپي ئبالھىذىٍىگي، ثىٍىُ
ضەۋىَىطي، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ وۆرىۋاتمبْ ثەزى ئىّىبٔىَەتٍىرى، ئۇالر 
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پەضٍىىٍەردە ھېص - ثىٍەْ ِۇئبِىٍىٍەردە، ئىمتىطبدىٌ ئەھۋاٌىذىىي ئېگىس
لىٍىذىغبْ تەڭطىسٌىىٍىرىگە ئبضبضەْ ِىٍٍىٌ ھېططىَبتٍىرى، دىٕىٌ 

ِىٍٍەت ضۆٍگۈٌىرى، ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ئبرزۇٌىرىذا -ئېتىمبتٍىرى، ۋەتەْ
_ ئەِّب ئۇالرٔىڭ ئورتبق ثىر ئبالھىذىٍىگي . ثەٌگىٍىه پەرلٍەر وۆرۈٌىػي ِۇِىىٓ

ھەر ۋالىت خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ وەِطىتىٍىپ تۇرۇغي ثوٌۇپ، 
ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕىڭ دېگىذەن ٔۆۋىتي وەٌگۀذە ثەٌگىٍىه دەرىجىذە 

ثۇ خىً ھېططىَبتالر وۆپۈٔچە ھبٌالردا . ھېططىَبتٍىك پەٍىتٍىرى ثوٌىذۇ
خۇضۇضىٌ ضۆھجەت ضورۇٍٔىرىذا ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس ثىر غەوىٍذە ئىپبدىٍىٕىپ 

ئەِّب ئۀطىسٌىه روھىٌ ھبٌىتىٕىڭ تەضىرىذە ئۆزىگە، ئۆز ئەتىراپىذىىي . تۇرىذۇ
وىػىٍەرگە ئىػۀچ لىالٌّبضٍىمتەن ئبالھىذىٍىگي ئۈضتۈْ ئورۇٔذا تۇرۇپ 

وەٌگەچىە، ئۆزى پىالْ تۈزۈپ ِۇضتەلىً ثىرەر ھەرىىەت لىٍىع جبضبرىتي ٍوق 
 .دىَەرٌىه

لىٍىذىغبْ ئىػىٕىڭ ٔەتىجىطىٕي لىَبش لىالٌّىطب، ثۇٔذاق ئىػمب _ ئبدەَ 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ تەۋەوىۈٌچىٍىه روھىغب ئىگە . ئبضبٍٔىمچە جبضبرەتّۇ لىالٌّبٍذۇ

غۇٔىڭذەن ثۇ وىػىٍەر ھەر ثىر ھەرىىىتىذىٓ وېَىٓ ئۆزىٕىڭ . ثوٌۇغي وېرەن
ئىجتىّبئىٌ ئورٔىذا ثىرەر وۆرۈٔەرٌىه خەتەرٌىه ئۆزگىرىػٕىڭ ثوٌّبضٍىمىٕي، 

ثوٌۇپّۇ ٔورىّبي ئىع ۋە تۇرِۇغىغب تەھذىت ٍبرىتىذىغبْ ئبلىۋەتٍەرٔىڭ 
ٍۀي ثۇ وىػىٍەر ٔۆۋەتتە لىٍىۋاتمبْ ئىػىذىٓ . ثوٌّبضٍىمىٕي ئبرزۇ لىٍىذۇ

غۇڭب لىٍىذىغبْ تەۋەوىۈٌچىٍىه . ئبٍرىٍىپ لېٍىػىذىٓ ثەوال ئۀطىرىػىذۇ
ھەرىىىتىٕىڭ دۈغّۀگە ئەِىٍىٌ تەضىر ٍبرىتبٌّبً لېٍىػىذىٓ ۋە ثىھۇدە لوٌغب 

ئۇالردىىي ثۇ ئۀطىسٌىه ھەرثىر . چۈغۈپ لېٍىػىذىٓ ثەوال ئۀطىرىػىذۇ
وىػىذىٓ گۇِبْ لىٍىذىغبْ گۇِبٔخور ِىجەزٔي ٍېتىػتۈرگەْ، ئەتىراپىذىىي 
وىػىٍەردىٕال گۇِبْ لىٍىپ لبٌّبً، ھەتتب ئۆزىٕىڭّۇ ثىرەر ئىػٕي ئوڭۇغٍۇق 

لىالٌىػىذىٓ گۇِبٍٔىٕىذىغبْ ھبٌەتىە ثېرىپ ٍەتىەچىە، جبضبرىتي ثەوال تۈۋەْ 
 .وىػىٍەردۇر

ئەِّب ئىٕطبْ ثبٌىطىذىىي جبضبرەت وۈچي ئەلىٍگە، ثىٍىّگە ثىۋاضتە ثبغٍىك 
ثوٌّىغبْ ۋە ِەڭگۈٌۈوّۇ ثوٌّىغبْ ثىر خىً ۋالىتٍىك ھېططىَبت پوتىٕطىَبي 

غۇڭب ئىٕطبٕٔىڭ جبضبرىتي ثەٌگىٍىه تبغمي ِۇھىت . ھبدىطىطىذىٓ ئىجبرەت
ئبضتىذا ئبجىسٌىػىع ثىٍەْ ثىرگە، ٍۀە ِۇئەٍَەْ تبغمي غبرائىتالردا لبٍتىذىٓ 
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ثىر لىطىُ وىػىٍىرىّىسدە ثۇ خىً جبضبرەت . وۈچىَىپ وېتىػىّۇ ِۇِىىٓ
ھبٍبتىذىىي ئەڭ زور ٔەتىجىگە ئېرىػىەْ پەٍتٍەردە ئبالھىذە وۈچىَىپ ئوتتۇرىغب 

ثۇ ئەھۋاٌذا ثۇ غەخطٕىڭ جبضبرىتي ئەلىً ثىٍەْ ئىػمب ضېٍىٕطب، لىَبش . چىمىذۇ
لىٍىّٕىغىذەن ٍېڭي پىىىر ۋە ٍېڭي چبرىالرٔي ٍبرىتىذىغبْ وۈچىە ئبٍٍىٕىػي 

ئەِّب ٍۀە ثىر خىً ئەھۋاٌالردا ئىٕتبٍىٓ ئۈِىذضىس ھبٌالردا ئوتتۇرىغب . ِۇِىىٓ
چىمىپ، ئۆز جبضبرىتىٕي ئەلىٍطىسالرچە، لبراِالرچە ئىػمب ضېٍىپ ثىر ِۇٔچە 

ٍۀە ثەزىذە ھبراق . خەتەرٌىه ھەرىىەتٍەرگە جبضبرەت لىالٌىػىّۇ ِۇِىىٓ
لبتبرىذىىي ٔېرۋىٕي تورِۇزٌىغۇچي ِبددىالر ۋاضتىطىذىّۇ ضۇٔئىٌ ۋە ۋالىتٍىك 

ثۇِۇ ئەلىٍطىسٌىك ثىٍەْ ئوتتۇرىغب چىمىذىغبْ . جبضبرەتىە ئېرىػەٌىػىّۇ ِۇِىىٓ
ئبدەتتە وىػىٍەردىىي جبضبرەت ِەٍٍي تەثىئي . ضۇٔئىٌ جبضبرەت ھېطبپٍىٕىذۇ

ئوتتۇرىغب چىمىذىغبْ ٍبوي ضۇٔئي ئوتتۇرىغب چىمىذىغبْ تەٌۋىٍەرچە جبضبرەت 
ثوٌطۇْ، ثىرەر وەضىىٓ ھەرىىەت لىٍذۇراالٍذىغبْ جبضبرەت ثوٌغبچمب، ھەر 

جبضبرەت ٍۀە تۇٔجي لېتىُ . ئىىىىطىال پبٍذىٍىك ھبٌەتىە ئبٍٍىٕبٌىػي ِۇِىىٓ
ثىرەر تەۋەوىۈٌچىٍىه ھەرىىىتىگە ضەۋەپ ثوالٌىػي ثىٍەْ تەڭ ٍۀە، 

ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئىػٍۀگەْ ثۇ تەۋەوىۈٌچىٍىه ھەرىىەت لبٍتب ثىر جبضبرەتٕي 
 .ئوتتۇرىغب چىمىرىػٕىڭّۇ تۇرتىىطي ثوٌۇپ لبالٌىػي ِۇِىىٓ

ثوٌۇپّۇ جبضبرەتٕىڭ ثىر ِۇھىُ ئبالھىذىٍىگي غۇوي، ئۇ وۈٌىىگە ئوخػبظ 
خبراوتېرگە ئىگە ثوٌغبچمب، ثىر غەخىطتە ئبالھىذە گەۋدىٍۀگەْ « ٍولۇٍِۇق»

جبضبرەت ئەتىراپىذىىي غەخطٍەرٔىّۇ جبضبرەتىە وەٌتۈرىۋىتەٌەٍذىغبْ 
ئبدەِذىىي ثۇخىً جبضبرەت ھەِّىذىٓ ِەھرۇَ لبٌغبْ . خۇضۇضىَەتٍەرگە ئىگە

وىػىٍەردە، ئېغىر ٔبھەق زەرثە ٍىگەْ پەٍىتتىىي وىػىٍەردە، ھبٍبتىذىٓ ئۈِىذى 
لبٌّىغبْ پەٍىتتىىي وىػىٍەردە، لىّبرۋازالردا، ئوغرىالردا، ووچب ٔوچىٍىرىذا، 

ئەگەر ثۇٔذاق ھبٌەتتىىي . ٍبغالردا ئەڭ وۆپ ِەٍذأغب وېٍىع ئىّىبٔىَىتىگە ئىگە
وىػىٍەرٔىڭ جبضبرىتي ئۆزٌىرى پۈتۈْ ۋۇجۇدى ثىٍەْ ئېتىمبت لىٍىذىغبْ ئەلىذە 

ٍبوي وىػىٍەر تەرىپىذىٓ ئەلىً ۋە پىالٍٔىك تۈردە ٍېتەوٍۀطە، ئبدەَ لىَبش 
ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا، ھەرلبٔچە . لىالٌّىغىذەن ٔەتىجىٍەرٔي ٍبرىتىع ِۇِىىٓ

ضىرٌىك وۆرۈٔگىٕىذەن لىٍطىّۇ، ھىتٍېر خبراوتېرىذىىي وىػىٍەرٔي ئىٕطبٔالر 
ئبرىطىذىىي جبضبرەتىە تەٍَبر تۇرغبْ وىػىٍەرٔي پەرق لىالالٍذىغبْ ۋە ثۇٔذاق 

جبضبرەت ِۀجەضىٕي لوزغىتىپ ئەتىراپىذىىي وىػىٍەر ئبرىطىغب تېسٌىىتە 
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ٍبتالرٔىڭ گېپىٕي لوٍۇپ تۇراٍٍي، . تبرلىتىػمب ِبھىر وىػىٍەر دېَىع ِۇِىىٓ
ثىسٔىڭ ٍېمىٕمي تبرىخىّىسدىىي غوجب ٔىَبز ھبجىُ، ئەٌىخبْ تۆرەَ، ئەخّەتجبْ 

لبضىُ لبتبرىذىىي وىػىٍىرىّىس تبر دائىرىٍىه ثوٌطىّۇ خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي 
خۇددى غۇٔىڭذەن، . جبضبرەتٕي ئوٍغۇتبالٍذىغبْ وىػىٍىرىّىس دېَىع ِۇِىىٓ

غېٕي ثبتۇر لبتبرىذىىي وىػىٍىرىّىس ثوٌطب جبضبرىتىٕي ئەڭ ئبضبْ جبرى 
خەٌك جبضبرەتىە ئېرىػىىٕىذە، . لىٍذۇراالٍذىغبْ وىػىٍىرىّىس ھېطبپٍىٕىذۇ

ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذىىي دۈغّۀّۇ غۇٔچە ئبجىس ثوٌۇپ وۆرۈٔىذۇ، ئۇالرٔىڭ ئەڭ 
غۇڭب جبضبرىتي . ئبجىس ۋالىتٍىرى ۋە ئبجىس ٔولتىٍىرىّۇ ئەڭ ئبضبْ ضېسىٍىذۇ

دورىالر پەلەتال -ٍبراق، ئوق-ئۇٌغبٍغبْ وىػىٍەر ئۈچۈْ ثىٍىُ، ئىمتىطبت، لۇراي
. ۋاضىتە ثوٌۇظ روٌىٕي ئوٍٕبپ، ھېچمبچبْ ِەلطەت دەرىجىطىگە وۆتۈرىٍەٌّەٍذۇ

غۇٔذاق ثوٌغبچمب، ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ثىرەر ئىػمب جبضبرەت لىٍغبٍٔىرىذا، ثۇ ئىػمب 
ٍبراق ٍبوي ئىمتىطبتٕي ثەوال ئبضبْ ھەي لىالالٍذۇ -ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىٍىُ، لۇراي

ثۇ ھەلتە . ٍبوي ثۇ تۈردىىي ئېھتىَبجالرٔي ئەڭ تۈۋەْ دەرىجىگە چۈغۈرىۋىتەٌەٍذۇ
چۈٔىي . ثىر ئىػمب جبضبرەت لىٍغبْ ئىىۀطەْ، ئۇ ئىػمب دەرھبي ئبتالْ»گَوتي 

دېگەْ « جبضبرەتٕىڭ ئبضتىذا ئەلىً، وۈچ ۋە تەۋەوىۈٌچىٍىه ٍوغۇرۇٔغبْ ثوٌىذۇ
غۇ ضەۋەپتىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي . ِەغھۇر ضۆزىٕي لبٌذۇرغبْ ئىذى

ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىػتب لوٌىذا ئىمتىطبدى ثبر، ثىٍىّي ثبر وىػىٍەرٔىڭ ئبغسىغب 
لبراپ لبٌّبضٍىك ٍبوي ثۇ تۈردىىي غەرتٍەرٔي تەٍَبرٌىغبٔذىٓ وېَىٓ ئبٔذىٓ 

ثەوال زۆرۈرىَەت ثوٌىغىٕىذا، ثۇ . ھەرىىەت لىٍىّەْ دەپ ضبلالپ ٍبتّبضٍىك الزىُ
تۈردىىي غبرائىتي ثبر وىػىٍەرٔي زورالظ ٍبوي ئۇجۇلتۇرۇظ ئبرلىٍىك ھەرىىەت 

ئەڭ ِۇھىّي، خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي . ئېھتىَبجىغب ئېرىػطىّۇ زىَىٕي ٍوق
جبضبرەتٕي ئوتتۇرىغب چىمىراالٍذىغبْ وىػىٍەرٔي ھەرىىىتىّىسگە جەٌىپ لىٍىع 

 .ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػتۇر
ثىس غۇٔىّۇ ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، ۋەھىّىٍىه پبئبٌىَەتٍەر خەٌمىّىس 

ئبرىطىذا رەضّىٌ ثىر دوٌمۇْ، ھەرىىەت ھبٌىتىگە وېٍىػىگە ئەگىػىپ، خەٌمىّىس 
ئبرىطىذىىي غەٍۋەتخورٌۇق، چېمىّچىٍىك، لورلۇٔچبلٍىك لبتبرىذىىي پبضطىپ 

خۇددى غۇٔىڭذەن ثىسٔىڭ . ئىٍٍەتٍىرىّىسگىّۇ تەدرىجي  ئورۇْ لبٌّبٍذۇ
ٍۇرتٍىرىّىسدىىي ئۆزگىچە تبرىخي ۋە ِىجەز ئەۋزەٌٍىىٍىرى، ئۆزگىچە 

جوغراپىَەٌىه ئبالھىذىٍىگي، ئۆزگىچە پىطىخوٌوگىَىٍىه ئبالھىذىٍىگي، 
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ئبً لبتبرٌىمالرٔىڭّۇ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىّىسٔي -ھەرلبٍطي ِەۋضۈَ
لوزغبظ، وېڭەٍتىع ۋە داۋاِالغتۇرۇظ جەھەتٍەردە پبٍذىٍىٕىػالرٔىّۇ 

 .ئەضتبٍىذىً تەتمىك لىٍىپ وۆرۈغىە ئەرزىَذۇ
ثىس تبرىخىّىسدىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىّىسٔىڭ تۇٔجي 

پبرتىٍىػىغب ضەۋەپ ثوٌغبْ ۋەلەٌەرگە دىممەت لىٍىذىغبْ ثوٌطبق، تۆِۈر خەٌىپە، 
... غوجب ٔىَبز ھبجي، غېٕي ثبتۇر، ثبرىٓ لەھرىّبٍٔىرى، غۇٌجب غېھىتٍىرى، 

لبتبرىذىىىٍەرٔىڭ ھېچمبٍطىطي ثبٍالردىٓ، زىَبٌىَالردىٓ، دىٕىٌ ئوٌىّبالردىٓ 
ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي ئەڭ ٔبِىرات، ئەڭ ئېغىر وۈٍٔەردە لبٌغبْ، ئەڭ ثىٍىّطىس 

ثۇ ھەرىىەتٍەرِۇ ِەخطۇش پىالٍٔىٕىػتىٓ . وىػىٍەردىٓ ئىىۀٍىىىٕي وۆرەٌەٍّىس
ٍبوي ثىرەر رەضّىٌ تەغىىالتٕىڭ ثىۋاضتە لوزغىتىػي ثىٍەْ ئبِّىۋى ھەرىىەت 

ھبٌىتىگە وەٌگەْ ئەِەش، ثەٌىي تۇٍۇلطىس لوزغبٌغبْ ئىطتىخىَىٍىه 
ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەردىىي . ھەرىىەتٍەردىٓ ثبرٌىممب وەٌگۀٍىگىٕي وۆرەٌەٍّىس

داڭٍىك، ثىٍىٍّىه ٍبوي ثبً وىػىٍەرٔىڭ وۆپىٕچىطي ھەرىىەت تەرەلمىَبتىٕىڭ 
ثەٌگىٍىه ثبضمۇچٍىرى، ھەتتب ئبخىرلي دەۋرٌىرىذىال ئوتتۇرىغب چىمىػمب 

ثۇ خىً داڭٍىك وىػىٍىرىّىسٔىڭ ثەزىٍىرى . ثبغٍىغبٍٔىغىٕي ھەِّىّىس ثىٍىّىس
لىطمىطي، . ھەرىىەتىە ِەججۇرى لبتٕبغتۇرۇٌغبٍٔىغىّۇ رىۋاٍەت لىٍىّٕبلتب

تبرىخىّىسدا ٍۈز ثەرگەْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىّىس ثىٍىُ ضەۋىَىطي، 
دىٕىٌ ضەۋىَىطي، ئىمتىطبدىٌ ھبٌىتي، جۇغراپىَىٍىه ئبالھىذىٍىگي، دۈغّەْ 

وۈچٍىرىٕىڭ ئەھۋاٌي لبتبرٌىك ئبِىٍالر ثىٍەْ ثىرەر لبٔۇٔىىَەتٍىه ثېمىٕذىٍىغي 
ٍۀي ثۇ خىً ھەرىىەتٍەرٔي ثىر لبرىّبلمب خبٌىغبْ ٍەردە خبٌىغبْ پەٍتٍەردە، . ٍوق

خبٌىغبْ غەوىٍٍەردە، خبٌىغبْ ۋەلە ئۇچمۇٍٔىرى ۋە خبٌىغبْ وىػىٍەر تەرىپىذىٓ 
ئەِّب ھەر لېتىّمي ھەرىىەت غەوٍي . لوزغبغمب ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي وۆرضەتّەوتە

چولۇَ ئەٍٕي ۋالىتتىىي دۈغّۀگە زەرثە ثېرىػتە ھەلىمي روٌي ثوٌىػي ِۇھىُ 
غۇ ضەۋەپتىٓ ھەرثىر ۋەتۀذىػىّىس ئۆزىٕي ٍەتتي لىسٌىرىُ، .  ئەھّىَەتىە ئىگە

دەپ ... ضبدىر پبٌۋاْ، تۆِۈر خەٌپە، غوجب ٔىَبز ھبجي، غېٕي ثبتۇر، رىسۋأگۈي، 
تؤۇپ، خبٌىغبْ ۋالىتتب، خبٌىغبْ ٍەردە ۋە ئەڭ ِۇۋاپىك دەپ لبرىغبْ 

غەوىٍٍەردىىي ھەرىىەت ئۇضۇٌٍىرى ثىٍەْ ثەٌگىٍىه ثىر دۈغّۀگە لبرغي 
ثەٌىىُ ثۇ خىً ھەرىىەتٍەرٔىڭ ِەٌۇَ ثىرضي ئوِۇِىٌ . جەڭگە ئبتٍىٕىػي وېرەن

ھەلىمەتۀّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي . ۋەزىَەتىە ئبٍٍىٕىپ وېتىػي ِۇِىىٓ
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غوجب ٔىَبز ھبجي لبراتبغذا تۇٔجي ئولىٕي ئبتمىٕىذا، غېٕي ثبتۇر ئبۋراي تبغٍىرىذا 
دۈغّەْ ِبغىٕىطىغب تۇٔجي ئولىٕي ئبتمىٕىذا ئۇزۇٔغب لبٌّبً ثىر ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك 
ئىٕمىالثىٕىڭ، ثىر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً جۇِھۇرىَىتىٕىڭ، ثىر ِىٍٍىٌ ئبرِىَىطىٕىڭ 

پەٍذا ثوٌىذىغبٍٔىمىغب ضەۋەثچي ثوٌۇغىٕي ھەرگىسِۇ لىَبش لىالٌىغبْ ئەِەش 
غۇڭب ھەرثىر ۋەتۀپەرۋەرىّىس، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب زەرثە ثېرىع ئۈچۈْ ! ئىذى

ثىر . ثىر وىػىٍىه ھەضطە ثوٌطۇْ دېگەْ ئۈِىذ ثىٍەْ ھەرىىەت ثبغٍىػي الزىُ
لېتىّىذا ئەپٍەغتۈرەٌّىطە، ٍۀە ثىر لېتىُ ھەرىىەت لىٍطۇْ، ثۇ لېتىّمىطىذا 

. ئەِىٍىٌ تەضىرى وۆرۈٌّىطە ٍۀە ثىر لېتىُ ھەرىىەت لىٍىپ ثبلطۇْ
 !ھەرىىىتىٕىڭ ئىسچىٍٍىمىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىػمب تىرىػطۇْ

ٍولۇرىذىىي ِۇالھىسىٍەردىٓ ِەٌۇِىي، ۋەتىٕىّىسدە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب 
زەرثە ثېرىػٕىڭ ٍۀىال ٔۇرغۇْ ئىّىبٔىَەتٍىرىٕي ٍبرىتىع پۇرضىتىگە ئىگە 

 .ئىىۀٍىگىّىسٔي وۆرۈپ ئبالالٍّىس
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دۈضَەّْىڭ ئبجىس ّوقتىيىرىدىِ قبّداق . 2
 پبٍدىيىْىص مېرەك؟

 
ٍۇلىرىذا ثىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذا ٔۇرغۇْ ئبجىس ٔولتىالرٔىڭ 

ثوٌىذىغبٍٔىمي، ثىسِۇ ٔۇرغۇْ زەرثە ثېرىع پۇرضەتٍىرىگە ئىگە ئىىۀٍىگىّىسٔي ۋە 
ثۇ ئىع ئۈچۈْ پىذائىٍىممب تەٍَبر وۈچٍىرىّىسٔىڭ ثبرٌىمىٕي، ِۇۋاپىك ھەرىىەت 

ئۇضۇٌىذىٓ پبٍذىٍىٕىذىغبٔال ثوٌىذىىۀّىس، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالپ 
ثىس ثۇ ٍەردە . چىمىرىع دوٌمۇٔىٕي پەٍذا لىالالٍذىغبٍٔىغىّىسٔي وۆرۈپ چىمتۇق

دۈغّۀٕىڭ وىٍّىگي، ئۇٔىڭ ئبجىس ٔولتىٍىرى، ئۇالرغب زەرثە ثېرىػٕىڭ 
 .ئۇضۇٌٍىرىٕي ِۇھبوىّە لىٍىپ چىمىّىس

 

 ٍەخپي ۋەھىَە پەٍدا قىيىص
ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ھەرلبٔذاق ثىر ضبھە 

ثوٍىچە تەتمىك لىٍىپ وۆرىذىغبْ ثوٌطبق، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ دۇَٔبدىىي 
 .ئەڭ لورلۇٔچبق وىػىٍەر توپٍىّي ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبتالپ چىمبالٍّىس

ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىپ تۇپرىغىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ ثۇ خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لەدىّمي ئەجذاتٍىرىٕىڭ لورلۇٔچبلٍىمتب دۇَٔبدا تەڭذىػي ٍوق 

ئۇالرٔىڭ دۇَٔبدا ثىر ثوٌغبْ _ ٔېّىٍەر ئىىۀٍىگىٕىڭ ئەڭ تىپىه ئىپبدىطي 
ٔەچچە ِىڭ وىٍوِېترٌىك ضەددىچىٓ ضېپىٍىٕي ضولۇپ ئۆز دۆٌىتىٕىڭ 

ثۇ ضېپىٍىٕي ِبختىٕىع ثىٍەْ ثۈگۈٔگىچە ٔوِۇش . چېگراضىٕي ئوراپ چىمىػىذۇر
ثۈگۈٔىي خىتبٍالرٔىڭ لورلۇٔچبلٍىمىٕي _ لىٍّبً ضبلالپ وېٍىۋاتمبٍٔىغي 

ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال . ئىرىطىٌ غەوىٍذە ِىراش لىٍىپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرضىتىذۇ
 (ضېرىك)تبرىختىٓ ثۇٍبْ خىتبٍالرٔي لورلۇتۇپ وەٌگەْ خۇۋاڭخې : لبٌّبٍذۇ

ثىسٔي ثبغمۇرىذىغبْ، ثىسگە »دەرٍبضىٕي تېسگىٍٕەپ ثوالٌّبً ئۇٔىڭذىٓ لورلۇپ 
دەپ تؤۇپ، ئۇٔي لورلۇٔۇچٍۇق ئەجذەرھبغب ئوخػىتىپ « ھبٍبت ثەرگەْ دادىّىس

چولۇٔۇپ وېٍىۋاتمبٍٔىغىّۇ ئۇالرٔىڭ لورلۇٔچبلٍىغىٕىڭ تبرىخىٌ ٍوغۇرۇْ ئېڭىغب 
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ئۇٔچىٍىه ٍىراق تبرىخالرغب وەتّەٍٍي، . ضىڭىپ وەتىۀٍىىىٕي وۆرضەتّەوتە
تېخي ٍېمىٕمي ٍىٍالردىال ٍەتتي ِىڭ وىٍوِېتر ٍىرالتىىي ۋىېتٕبَ چېگرىطىذا 

غۇٌجىذىىي خىتبً -ئۇرۇظ ثوٌىۋاتمىٕىذا  ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثۆرىتبال
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لورلمىٕىذىٓ زىّىطتبْ ضوغۇلتب ثوۋاق ثبٌىٍىرىٕىّۇ ئبٌّبً 

ٍوٌالردا ِۇز ئۈضتىگە تبغٍىۋېتىپ ِبغىٕىالرغب ئېطىٍىپ ثوٌطىّۇ دۆٌىتىگە لبراپ 
لېچىػٍىرى، چېگرا ثوٍي غەھەرٌىرىّىسدىٓ ئبپتوۋۇز ثىٍەتٍىرىٕي ٔەچچە ئوْ 

ھەضطە لىّّەت ثوٌغبْ ۋېٍىطىپىت ٍبوي وىَىُ تىىىع ِبغىٕىٍىرىغب تېگىػىپ 
لېچىػٍىرى، ئۈرۈِچي پوٍىس ئىطتبضىطىذا لىطتبلچىٍىمتب لوٌىذا ثېٍىتي ثبر 

تۇرۇغٍۇق پوٍىسغب چىمبٌّبً ئۇٍغۇر ثبٌىٍىرىغب ٍبٌۋۇۇپ ٔەچچە ئوْ ٍۇۋۀذىٓ ھەق 
... ثېرىپ پوٍىس دېرىسىطىٓ ئىتتىرىپ وىرگۈزىۋېتىٍىػىٕي تەٌەپ لىٍىػٍىرى، 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ٔېّە دېگەْ لورلۇٔچبق ثىر ِەخٍۇلالر ئىىۀٍىىىٕي 
ئۇالرٔىڭ ثۇ  خىً لېچىػي ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇ ۋەتۀگە . توٌۇق وۆضىرتىپ ثەرِەوتە

تەۋە وىػىٍەر ئەِەضٍىىىٕي، ثۇ ۋەتۀگە دۈغّۀٍىه ثىٍەْ وەٌگۀٍىگىٕي، 
تبجبۋۇزچىٍىك جىٕبٍىتىذىٓ لورلۇپ لېچىپ وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي ئبڭطىسٌىك ثىٍەْ 

 .ثوٌطىّۇ ئېتىراپ لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ئىطپبتٍىّبلتب
ثىسٔىڭ تۇٔجي ھۇجۇَ _ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىىي ثۇ خىً ئبجىس ٔۇلتب 

تولطەْ . لىٍىػىّىسٔي ضبلالٍذىغبْ ثىر ثوغٍۇق ثوٌۇپ لېٍىػي ِۇلەررەر
وەٍٕىذىٓ پبرتٍىغبْ -ئىىىىٕجي ٍىٍي خىتبً چبغبْ ثبٍرىّي ئبخػىّىطي وەٍٕي

ئىىىي پبرتالتمۇچ ضبداضي ثىر ٍىٍٍىك تبجبۋۇزچىٍىمىذىٓ وەٌگەْ غۀىّەتٍىرىٕي 
جۇۋاۋا لىٍىپ تۈگۈپ ئۆٌگۈدەن ٍىَىػىَۋاتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئباللسادە 

ثەزى ِەخپي ِەٌۇِبتالردىٓ لبرىغبٔذا، غۇ ثىر لېتىٍّىك ِەخپي . لىٍىۋەتتي
پبرتالظ ۋەلەضىذىٓ لورلۇپ دۆٌىتىگە لبراپ لبچمبْ ختبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 

ئەگەر ثۇ خىً ِەخپي پبرتٍىتىػالر ئۇدا ئوْ ! ضبٔي ٍۈز ِىڭذىٓ ئېػىپ وەتىەْ
لېتىُ، ٍۈز لېتىُ، ِىڭالرچە لېتىُ ٍۈز ثېرىپ تۇرغبْ ثوٌطب لبٔذاق ۋەزىَەت ثبرٌىممب 

وەٌگەْ ثوالتتي؟ ئۇٔىّۇ لوٍۇپ تۇراٍٍي، غۇ ثىر لېتىٍّىك ئبٔچە 
ٔي پبظ « جىٕبٍەتچىطي»ِۇۋەپپىمىَەتٍىىّۇ ثوٌّىغبْ پبرتالظ ۋەلەضىٕىڭ ثبظ 

لىٍىع ئۈچۈْ ٔەچچە ٍۈز ِىڭ خىتبٍٕي ئبٌتي ئبً ئىػمب ضېٍىپ، ئىىىي 
ثىر تەوػۈرۈپ -ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق خەٌمىّىسٔي دۈغّەْ دەپ ھېطبثالپ ثىرِۇ

ثۇٔي ئبز دەپ ئبٍالرغىچە ئبپتوۋۇز ثىىەتٍىرىٕي ۋە ئبدەَ ! چىمىػمب ِەججۇر ثوٌغبْ
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وۆپ جبٍالرٔي ٔەچچە ئوْ ِىڭ خىتبً لۇراٌٍىك ثبٔذىت ئەضىەرٌىرىگە 
ثۇ خىً . ضبلٍىتىپ، ثبرٌىك ٍۇرتذاغٍىرىّىسٔىڭ ٍېٕىٕي ئبختۇرۇپ چىمىػمبْ

ِەخپي پبرتٍىتىع ۋەلەٌىرى ئىسچىً داۋاَ لىٍىپ وېتەٌّىگەْ ثوٌطىّۇ، ٍېمىٕمي 
ثۇ جەرٍبٔذىّۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى . وۈٍٔەرگىچە ئبرىالپ وۆرۈٌۈپ تۇرِبلتب

ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا ثۇ خىً . ٍەتىىچە ئۀطىسچىٍىىىە پېتىپ لېٍىػّبلتب
ِەخپي ۋە وۆرۈّٔەش ھەرىىەتٍەرٔىڭ پەٍذا لىٍىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي 
وۆچّۀٍىرى ئبرىطىغب ۋەھىّە ضېٍىع تەضىرى، ٔەچچە ِىڭ ثبتۇرىّىسٔىڭ 

لۇراٌٍىك تەغىىٍٍىٕىپ دۈغّۀگە ئبغىبرا ئۇرۇظ ئوتي ئبچمبْ ثبرىٓ 
ھبٌجۇوي، ثبرىٓ ئىٕمىالثي . ئىٕمىالۋىذىىىذىّٕۇ زور ثوٌذى دېَىػىە ثوٌىذۇ

ثبھبٔىطىذا ٔەچچە ٍۈز ثبتۇرىّىس غېھىت ثوٌغبْ ثوٌطب، ِەخپي پبرتٍىتىع 
ثۇ ئىىىي . ۋەلەٌىرىذە ھېچ لبٔچە چىمىُ تبرتّىذۇق دېَىػىە ثوٌىذۇ

ضېٍىػتۇرِىذىٓ غۇٔي ئېٕىك وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذىىي، ٔۆۋەتتىىي ِىٍٍىٌ 
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ِۇھىُ ٔولتىطىٕي ٍېسىٍىرىّىسغب ئەِەش، ثەٌىي 

خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى زىچ جبٍٍىػىۋاٌغبْ غەھەرٌىرىّىسگە 
 . ِەرگەزٌەغتۈرۈغىّىسٔىڭ توغرا ٍوي تۇتمبٍٔىك ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئىطپبتٍىّبلتب

ئەِّب غەھەرٌىرىّىسدە دۈغّەْ ثەوال وۈچٍۈن، خەٌمىّىس ثەوال ئبجىس ھبٌەتتە 
ثوٌغبچمب، دۈغّەْ زىچ جبٍالغمبْ ٍەرٌەردە ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي ئبغىبرە 
لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرى ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىع ئىّىبٍٔىرىغب ئىگە 

غۇٔذاق ئىىەْ، ئەڭ ِەخپي غەوىٍٍەردە، ئەڭ ۋەھىّىٍىه ۋەلەٌەرٔي . ئەِەضّىس
پەٍذا لىٍىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىغب لورلۇٔۇظ ضېٍىػىّىسغب توغرا 

 .وېٍىذۇ
 

 دۈضَەُ مۆز قبرىطىَىس
ئۀذى ثىس، خەٌمىّىس ئبرىطىذا ثەوال ِۇجىّەٌٍەغتۈرىۋېتىٍگەْ دۈغّەْ 

ثەزىٍەر خەٌمىّىسٔي : دېگەْ ثۇ ضۆزٔىڭ ِۀىطىگە دىممەت لىٍىپ وۆرەٍٍي
ثىۋاضتە جبزاٌىغبْ ٔەق لبتىً خىتبً وەٌگىٕذىٍىرىٕىال دۈغّەْ دەپ 

ثەن ئۆتۈپ وەتطە لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچي خىتبً ئەضىەرٌىرىٕي، . لبرىػىذىىەْ
لبٌغبْ خىتبً وەٌگىٕذىٍىرىٕي . ئەِەٌذارٌىرىٕىال دۈغّەْ دەپ لبرىػىذىىەْ
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 . ثىگۇٔبھ خەٌك دەپ ھېطبپٍىػىذىىەْ
غۇٔي ئېطىّىسدىٓ چىمبرِبضٍىغىّىس الزىّىي، ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ 

تەوتي -ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ تېگي
ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگەْ لۇراٌٍىك خىتبً فبغىطتٍىرىٕىڭ وەضىپ 

ئبٌّبغتۇرىػىذىٓ، ثىڭتۋۀٍەرگە، ٍەرٌىىىە ئۆزگەرتىٍىػىذىٓ غەوىٍٍەگەْ زاپبش 
ز دۆٌىتىذە ھەرثىٌ ۋەزىپە ئۆتەپ، ۋەتىٕىّىسدىىي ۆئبز ثىر لىطّىّۇ ئ. ثبٔذىتالردۇر

ئورگبٍٔىرىغب وەضىپ ئبٌّبغتۇرۇپ -ثىڭتۋەْ، ھۆوۈِەت، زاۋۇت، غىروەت، ئىذارە
تېخىّۇ ئبز ثىر . وەٌگەْ زاپبش تبجبۋۇزچي ئەضىەرٌىرىذىٓ تەغىىً تبپّبلتب

ٍبرۀٍىرى ثوٌۇپ، ثۇالرِۇ توٌۇق - لىطّي ثۇالرٔي پبٔب تبرىتپ وەٌگەْ دوضت
تبجبۋۇزچىٍىك روھىٕي ضىڭذۈرۈپ ۋەتىٕىّىسگە وەٌگەْ زاپبش ثبٔذىت لوغۇْ 

ئەگەر ثۇ خىتبٍالر ئبق ٔىَەتٍىه، ثىگۇٔبھ خەٌك ھېطبپالٔغىٕىذا، . وبٔذىذاتٍىرىذۇر
ئبٍبق ثبضمبْ . ۋەتىٕىّىس ثوضوغۇضىغب ھەرگىسِۇ ئبٍبق ثبضّىغبْ ثوالتتي

تەغذىردىّۇ خبتب لىٍغبٍٔىمٍىرىٕي تؤۇپ دەرھبي جبٍۈگۋەْ لۇۋۇلىغب لبراپ 
ۋەتۀذاغٍىرىغب تەضىر وۆرضىتىپ ثىرٌىىتە « ٍبِبْ ٔىَەتٍىه»چېىىٕگەْ، لبٌغبْ 

ثۇٔذاق ئبق ٔىَەتٍىه خىتبٍالردىٓ ۋەتىٕىّىسدە . چىمىپ وەتىەْ ثوالر ئىذى
« ثىگۇٔبھ»ثىرەرضىٕي ثوٌطىّۇ ئۇچۇراتمبٔالر ثبرِۇ؟ ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە ئۀە غۇ 

لىَبپىتىگە وىرىۋاٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔي ِۇضتەٍِىىە لىٍىػتب 
ئبوتىپ روي ئوٍٕىغبٍٔىك غەجەرىطىگە ئىگە ٍبوي ھەرخىً ضىَبضىٌ ثېطىّالرٔي، 
ھەرخىً ثوھتبٔالرٔي تولۇپ چىمىپ خەٌمىّىسٔي زار لبخػىتىپ، پۈتۈْ رەزىً ۋە 

ٍبۋۇزٌۇق چبرىٍىرىٕي تبٌالپ ئوٌتۇرِبً ئىػمب ضېٍىپ خەٌمىّىسگە لبرغي ۋاضتىٍىك 
دەي ئۀە . ٍبوي ثىۋاضتە ئۇرۇظ ئېچىپ وېٍىۋاتمبْ تبجبۋۇزچي جىٕبٍەتچىٍەردۇر

غۇ تبجبۋۇزچىالر ئبھبٌىطي ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ غەھەرٌەردىىي، زاۋۇتالردىىي، 
پەْ، ِەدۀىَەت، ھبوىّىَەت ضبھەٌىرىذىىي ثبرٌىك -وبْ راٍؤٍىرىذىىي، ئىٍىُ

-چبلىٍىرى، دوضت-ئبٔىٍىرى، ثبال-پۀپەئەتٍىرىٕي تبرتىپ ئېٍىپ ئۆزٌىرى، ئبتب
ئۀە غۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى خەٌمىّىس . ٍبرۀٍىرى ئۈچۈْ خىسِەت لىٍذۇرِبلتب

ئبرىطىغب تۈگىّەش ثۆٌگۈٔچىٍىىٍەرٔي تېرىپ، ثىرىّىسٔي ثىرىّىسگە دۈغّەْ 
لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچي ئەضىەرٌەر، . لىٍىپ ئىچىي جىذەٌگە ِۇپتبال لىٍىػّبلتب

لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچي ضبلچىالر، ٍولۇرى دەرىجىٍىه ئەِەٌذارٌىرى دەي ئۀە غۇ 
خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕىڭ ئبرزۇضىٕي ئىػمب ئبغۇرۇپ « گۇٔبھطىس»
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غۇٔذاق ئىىەْ، ۋەتىٕىّىس چېگرىطىذىٓ ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ . ثەرِەوتە
ِۇضتەلىً تبغمي ئىػالر ٔبزارىتي تبرلىتىذىغبْ ۋىسا تەضتىمىٕي ئبٌّبً وىرگەْ 

ثبرٌىك خىتبٍالر، ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگەْ جىٕبٍىتي ثىٍەْ جبزاٌىٕىػي 
ئەڭ ثوٌّىغبٔذا ۋەتىٕىّىسگە ثبضتۇرۇپ وىرىۋاتمبْ ثۇ خىتبً وۆچّەْ ! غەرت

تبجبۋۇزچىٍىرى، ئۆز ۋەتىٕىذە ھبٍبتي خەۋىپ ئبضتىذا لېٍىپ ۋەتىٕىّىسگە پبٔبٌىك 
ثەٌىي ِىٍَؤٍىغبْ لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچي . تىٍەپ وەٌگەْ ِۇضبپىر خىتبٍالر ئەِەش

لوغۇٍٔىرىٕىڭ ھىّبٍىطىذە، ۋەتىٕىّىسٔي ئىػغبي لىٍىع ئۈچۈْ، ئەڭ ثوٌّىغبٔذا 
تبالڭ لىٍىع، خەٌمىّىسٔىڭ ھبٍبتٍىك ِۀجەضىٕي تبرتىپ -ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي ثۇالڭ

ثۇ ھۆوۈِگە رازى ! ئېٍىع ئۈچۈٔال وەٌگەْ ٔەق تبجبۋۇزچي جىٕبٍەتچىٍەردۇر
ثوٌّبٍذىغبٔالر ثوٌطب، ۋىسا ئبٌّبً تۇرۇپ خبٌىغبْ ثىر دۆٌەتىە لۇراٌٍىك ٍبوي 

خىتبً وۆچّۀٍىرىٕي . لۇراٌطىس وىرىپ ضىٕبپ ثېمىػىٕي تەۋضىَە لىٍىّىس
تبجبۋۇزچي دۈغّەْ دەپ تؤۇِبٍذىغبْ ثۇٔذاق لبراغتىىي وىػىٍىرىّىس ثەٌىي 

خىتبً دۆٌىتىگە ثېرىپ غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىك ثوٌغىٕي ئۈچۈٔال ئبددى ثىر 
! ٍبتبلمىّۇ ئېرىػەٌّەضٍىگىٕىڭ زۇٌۇِىٕي چېىىپ ثبلّىغبْ ثوٌطب وېرەن؟

 !رۇخطەتطىس چەتئەٌگە چىمبٌىػي ئەضال ِۇِىىٓ ئەِەش
ۋەتىٕىّىسدىىي ھەرثىر خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕي تبجبۋۇزچي دۈغّەْ دەپ 

وىچىه دېّەً، -ٍېڭي دىّەضتىٓ، چوڭ-لبرىغبْ ئىىۀّىس، ثۇ دۈغّۀٍەرگە وؤب
-لۇراٌطىس دېّەً، ئەر-ئىػچي دىّەً، لۇراٌٍىك-ئەِەٌذار دىّەً، ئبٌىُ-تىٍەِچي

غۇٔذاق ئىىەْ، ثۇ ! ئبٍبي دېّەً ھەِّىطىٕي دۈغّەْ دەپ تؤىػىّىس غەرت
دۈغّۀٍەرٔي لىٍچە پەرلٍۀذۈرۈپ ٍۈرِەً، وەٌگۈضىذە ثىسگە ئەضمېتىپ لبٌطب 

ھەجەپ ئەِەش دېگۀذەن ئبخّبلبٔە خبَ خىَبٌالردا ثوٌّبً، لەتئىٌ ئىىىىٍۀّەً 
غەرتطىس ھبٌذا جَب ٍۈً گۋەْ لۇۋۇلىذىٓ خىتبٍغب لوغالپ چىمىرىۋېتىػىّىس 

 !غەرت
 

 ھەرىنەت ضەميي
ز دۆٌىتىگە ثىسٔىڭ ئبغساوي ئىٍتىّبضٍىرىّىسٔي ۆئەپطۇضىي، ثۇ دۈغّۀٍەر ئ

ثۇٔىڭ . لوثۇي لىٍىپ تېٕچ چىمىپ وېتىػىٕي ھەرگىس لوثۇي لىٍىػّىذى
ئەوطىٕچە، ۋەتىٕىّىسدىٓ چىمىپ وەت دەپ لوٍغىٕي ئۈچۈٔال خىتبً 
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تبجبۋۇزچىٍىرى تەرىپىذىٓ ثىسٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئوغالٍٔىرىّىس ئۇ ئبٌەِگە ٍوٌغب 
ئۀذىىي چبرە ئۇالرٔي ثىر ئبِبي لىٍىپ لوغالپ چىمىرىػىّىسدىال ! ضېٍىٕذى

لبٔذاق چبرە ثىٍەْ لوغالپ چىمىراٌىػىّىس ِۇِىىٓ؟ ئۇالردا ھەِّە زاِبٔىۋى . لبٌذى
ئۇرۇظ لۇراٌٍىرى تەي، ٍېتىپ ئبغمىچە ِەخپي ئبپػبروب وۈچٍىرىگە ئىگە، 

ۋەتىٕىّىسٔىڭ ثبرٌىك ِۇھىُ ضىَبضىٌ، ئىمتىطبدىٌ، لبتٕبظ تۈگىٕي، چېگرا 
ثىسِۇ لوٌىّىسدا تۆِۈرٔىڭ ضۇٔىمىّۇ . ثوٍٍىرىّىسٔي توٌۇق ئىگىٍەپ ثوٌذى

ئۆز ٍېرىّىسدىٓ ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىرەرِۇ ئۇرۇظ . ثوٌّىغبْ ھبٌغب چۈغۈرۈٌذۇق
ھەتتب ثۇٔىڭغب . چەتئەٌٍەردىٓ ئېٍىػمىّۇ لۇرۇثىّىس ٍەتّەٍذۇ. لوراٌي تبپبٌّبٍّىس

 .جۈرئەت لىالالٍذىغبْ ثىرەرِۇ ٍېمىٓ دوضت دۆٌەتّۇ ٍوق
ئەِّب خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لورلۇتطبق دۆٌىتىگە لبراپ لبچىذىغبٍٔىغىٕي 

 ئۇٔذاق ثوٌطب لبٔذاق لورلۇتىػىّىس وېرەن؟. ٍۇلۇرىذا وۆرضىتىپ ئۆتىەْ ئىذۇق
ٍېمىٕمي زاِبْ تبرىخىّىسدا زو زۇڭتبڭ ۋەتىٕىّىسگە ثبضتۇرۇپ وىرگىٕىذە 

چوڭالر تۇرِبق ثوۋالٍىرىّىسٔىڭّۇ ٍۈرىىىٕي ضۇغۇرۇپ چىمىرىپ لورۇپ ٍىَىػىەْ 
جىٓ غۇرىٓ ! ٍبڭ زېڭػىٓ خەٌمىّىسٔي تىرىه وۆِۈپ ئۆٌتۈرگەْ ئىىەْ! ئىىەْ

غېڭ غىطەً خەٌمىّىسٔي جبدىغب ! خەٌمىّىسٔي وۆٍذۇرۇپ ئۆٌتەرگەْ ئىىەْ
ِەھەٌە خەٌمىّىسٔي -ۋاڭ جىّٕۇ ِەھەٌە! ثېطىپ توغراپ ئۆٌتۈرگەْ ئىىەْ

ۋاڭ ئېّٕبۋِۇ خەٌمىّىسٔي ! ثۈغىگىذىىىٍەرٔىّۇ لوٍّبً لىرىپ تۈگەتىەْ ئىىەْ
تۈرِىٍەردە تۇٔجۇلتۇرۇپ ئۆٌتۈرگىٕي لبٌّبً، ٔەچچە ئوْ ِىڭ خەٌمىّىسٔي 

ھەتتب ٍېمىٕمي ٍىٍالردىال ثبرىٓ خەٌمىٕي ! ئبچبرچىٍىممب لوٍۇپ ئۆٌتۈرگەْ ئىذى
! ثوۋاق ثبٌىطىٕىّۇ لوٍّبً ِۇٔتىسىُ ئەضىەرٌىرى ثىٍەْ ثېطىپ لىرىپ تۈگەتتي

ِبٔب ثۈگۈْ خەٌمىّىسٔي تېررورچىالر دېگەْ ثوھتبْ ثىٍەْ ئبغىبرا ھبٌذا لبراپ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى خبٌىطب ! تۇرۇپال لوٌغب ئېٍىپ لىرىپ ئۆٌتۈرۈغّەوتە

ئبغىبرە لۇراٌٍىك لىرغىٓ لىٍىع، خبٌىطب ِەخپي لىرغىٓ لىٍىع، خبٌىطب لوغالپ 
ضۈرگۈْ لىٍىع، خبٌىطب ِەخپي ئۆٌتۈرۈظ لبتبرىذىىي ثبٔذىتٍىك، فبغىطتٍىك، 

ئۆٌتۈرۈپ، -تېررورچىٍىك ئۇضۇٌٍىرىذىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕىپ خەٌمىّىسٔي لىرىپ
ثۇٔىڭ ! ضۈٍىمەضت لىٍىپ، لبِبپ، ضۈرگۈْ لىٍىپ ٍبوي ٔبزارەت لىٍىپ وەٌّەوتە

ثىٍۀّۇ لبٌّبً، تېخي تۇغۇٌّىغبْ ثوۋالٍىرىّىسٔي ئبٔب لبرٔىذىٓ ضۇغۇرۇپ ئېٍىپ 
لۇرۇتۇپ ئبٍبٌٍىرىغب تبٌمبْ لىٍىپ ثېرىع، ئۆٌتۈرگەْ ئبدەٍِىرىّىسٔىڭ ٍۈرىىىٕي 

ٍېرىپ لورۇپ ٍىَىع، ئەزاٌىرىٕي وېطىپ خىتبٍالرغب ئۇالظ، تىرىه تۇرغۇزۇپ 
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تەجرىجە ھبٍۋىٕي ئورٔىذا تەجرىجىٍەردە ئۆٌتۈرۈظ، رادىئوئبوتىپٍىك، خىّىَەٌىه 
 ! ...ضىٕبق ھبٍۋىٕي ئورٔىذا ئىػٍىتىػٍىرىٕي تىٍغب ئبٌّبٍال لوٍبٍٍي

دۈغّەْ ضبڭب لبٔچىٍىه زۇٌۇَ لىٍطب، ضۀّۇ غۇٔچىٍىه زۇٌۇَ ثىٍەْ ...»
ثىس ٍۀىال ! ثۇ تەٌىّبت جبٔبثي ئبٌالدىٓ وەٌّەوتە« ...لبرغىٍىك ثەر 

. دۈغّىٕىّىسٔىڭ ثىسگە ضبٌغبْ ثبرٌىك زۇٌۇٍِىرىٕي ئۇالرغب توٌۇق راۋا وۆرەٌّەٍّىس
ٍۀي ثىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئوخػبظ ئۇالرٔىڭ ثبٌىٍىرىٕي لورۇپ تبٌمبْ 

ئۇٔىڭچىٍىه ۋەھػىٍىه . ... ٍۈرىىىٕي ضۇغۇرىۋېٍىپ لورۇٍبٌّبٍّىس. لىالٌّبٍّىس
غۇٔذالتىّۇ لبٌغبْ خىتبً وۆچّەْ ! ثىسٔىڭ لوٌىّىسدىٓ وەٌّەٍذۇ

تبجبۋۇزچىٍىرىغب ئىجرەت ثوٌطۇْ، ثۇ ٍەردىٓ دەرھبي چىمىپ وەتطۇْ، لبٍتب 
تبجبۋۇز لىٍىپ وەٌّىطۇْ دېطەن، ثىر لىطىُ تبجبۋۇزچي لبٔخورالرٔىڭ 

چبلىٍىرى تۇرغبْ ٍەرٌەردە ۋەھىّىٍىه -ٌوخۀٍىرى، تەٍتەٍٍىرى، خوتۇْ، ثبال
ھەرىىەتٍەرٔي پەٍذا لىٍىپ لىطبش ئېٍىع ٍبوي ۋاضتىٍىك جبزاالظ ئۇضۇٌٍىرىٕي 

خىتبً ... ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ٍۀە لبٔذاق لىالر؟ ... ئىػمب ضبٌطبق، 
وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرى ثۇٔچىٍىه ۋەھىّىٍەر ئىچىذە لبٌغبْ ۋە ثۇٔذاق 

ۋەھىّىٍەرٔي ھەر ٍەردە ھەر وۈٔي وۆرۈپ ٍبوي ئبڭالپ تۇرغىٕىذا لبٔذاق ثوٌۇپ 
وېتەر؟ ئۇالر ثۇٔچە ۋەھىّىٍىه ۋەلەٌەر ئىچىذە ٍۀە خەٌمىّىسٔي ثوزەن لىٍىػمب 

تبالڭ لىٍىپ -ئەروىٓ پېتىٕبالرِۇ؟ ثۇٔذاق ۋەھىّىٍىه ئىچىذە ثىخبراِبْ ثۇالڭ
ٍبغىَبالرِۇ؟ ئوٍالپ وۆرەٍٍي، ثىر پبرتالغتب، ھەتتب ئىٕتبٍىٓ ِەخپي تۇتۇٌغبْ ئبٔچە 

ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ثوٌّىغبْ ثىر پبرتالغتب ٍۈز ِىڭالپ خىتبً تبجبۋۇزچي 
وەٌگىٕذىطي ۋالىتٍىك ثوٌطىّۇ دۆٌىتىگە لبراپ لېچىپ وەتىەْ، ٍېڭىذىٓ ثېطىپ 

وېٍىػٕي ٔىَەت لىٍىپ ٍۈرگۀٍەرِۇ ٔىَىتىذىٓ ٍېٕىۋاٌغبْ ثىر ئەھۋاٌذا، ثۇٔچە 
تبالڭ لىالالر؟ خەٌمىّىسٔي ٍۀە -وۆپ لورلۇٔۇچ ئىچىذە لبٔذالّۇ خبتىرجەَ ثۇالڭ

ھەر ثىر ... غۇٔذاق ثوزەن لىالالرِۇ؟ غۆثھېطىسوي، ئۇالر دۆٌىتىگە لبراپ لبچىذۇ، 
ۋەھىّىٍىه ھەرىىىتىّىسدىٓ لورلۇپ ئەڭ ئبز دېگۀذە ئوْ خىتبً وۆچّىٕي 

ۋەتىٕىّىسدىٓ دۆٌىتىگە لبراپ لبچىذۇ، ئەڭ وبِىذا ئوْ خىتبً ۋەتىٕىّىسگە 
ٍۀي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىس ! تبجبۋۇز لىٍىع ٔىَىتىذىٓ ٍېٕىۋاٌىذۇ

ثۇ ثىر ئۇتۇق ئەِەضّۇ؟ ! تەۋەضىذە وبِبٍطب وبِىَىذىىي، ھەرگىسِۇ وۆپىَەٌّەٍذۇ
ثۇ ثىر ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتىّىسٔىڭ ٔەتىجىطي ئەِەضّۇ؟ غۇٔىڭغب وەضىىٓ 
-ھۆوۈَ لىٍىػىّىس وېرەوىي، ثۈگۈٔىي ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتىّىسٔىڭ ثىردىٓ
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ۋەتىٕىّىسدە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ضبٔىٕىڭ وبِبٍغبْ ئېٕىك _ ثىر ئۆٌچىّي 
ثۇٔذاق ٔەتىجىگە ئېرىػتۈرەٌّەٍذىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر ! ۋەزىَىتىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ

 !پبئبٌىَەت ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي دېگەْ ٔبِغب ئېرىػەٌّەٍذۇ
ئوٍالپ وۆرەٍٍي، ثۈگۈْ ثىس ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئۀە 
غۇٔذاق ئۇضۇٌالر ثىٍەْ وبِبٍتىػتىٓ ثبغمب ٍۀە لبٔذاق ئىّىبٍٔىرىّىس لبٌذى؟ 

پوٌه ِۇٔتىسىُ لۇراٌالٔغبْ ئەضىەرٌىرىّىسٔي لبتبر تىسىپ -ٍبوي ھە دېگۀذىال پوٌه
ىّىسال ۋەتۀپەرۋەرٌىه « ئوغۇي ثبٌىذەن ِەٍذأذا ِەرتٍەرچە جەڭ لىٍىع»لوٍۇپ، 

: ھېطبپٍىٕبِذۇ؟ ثۇٔذاق خبَ خىَبٌذا ثوٌغۇچىالرغب ِۇٔذاق ثىر تەۋىطىَىّىس ثبر
خەٌمىّىسٔي ئبلّبق لىٍىػمب، لبٍّۇلتۇرۇغمب ئۇرۇّٔبً، ئبضتب ضىَىپ وىرىپ 

 !ئۇخالپ لېٍىڭ
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خىتبً تبجبۋۇزچىيىرى ئبرىسىغب ۋەھىَە سېيىص . 3
 قۇراىيىرى

 
ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لورلۇٔچبلٍىمتىٓ ئىجبرەت ثۇ ئبجىس 

ٔولتىطىغب زەرثە ثېرىػتە لبٔذاق لۇراٌالردىٓ پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي پەرەز 
 :لىٍىپ وۆرەٍٍي

ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثۈگۈٔىي ۋەزىَىتىٕي 
وۈزەتىىٕىّىسدە، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ِەخپي پبراوۀذە ضېٍىع 

ھەرىىەتٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لورلۇتۇپ لوغالغتىٓ ثبغمب ئۆٔۈٍِۈن چبرىّىس 
ھەٍراْ لبالرٌىك ٍېرى، ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس . لبٌّىغبٍٔىغىٕي ئوچۇق  وۆرەٌەٍّىس

ثۇ پبوىتٕي ئېتىراپ لىٍغۇضي وەٌّەً، ۋەھػىٍىىتە دۇَٔبدا وبَ وۆرۈٌىذىغبْ ۋە 
ئۇچمبٔذەن تېسٌىىتە وۆپىَىپ، وۈچىَىپ وېتىۋاتمبْ ثىر تبجبۋۇزچىغب ثىر ثوٌطب 

ئبغىبرا لۇراٌٍىك تولۇٔۇظ چىمىرىپ لوغالپ چىمىراالٍذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىذۇ، ٍبوي 
ثوٌّىطب ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە ئبغىبرا تېٕچ ٔبِبٍىع، تېٕچ غىىبٍەت، ٍىغىٍىع، 

ضىَبضي پبئبٌىَەت، دىٕىٌ ئېتىمبت دېگۀذەن تېٕچ تەغۋىمبتالرغب تبٍىٕىپ -ِەدۀىٌ
خىتبً فبغىطتٍىرىٕي ئىٕطبپمب وەٌتۈرۈپ چېىىٕذۈرۈغىە ثوٌىذىغبٍٔىمىغب، چەتئەي 
ضىَبضىٌ دېپٍوِبتىَىٍىه ثېطىّي ٍبرىتىع پبئبٌىَەتٍىرى ثىٍەْ وەڭ غوغۇٌٍىٕىپ 

ضىرتتىٓ ضىَبضىٌ، ئىمتىطبدىٌ ٍبوي ھەرثىٌ ثېطىُ پەٍذا لىٍىپ چېىىٕذۈرۈظ 
ثۇ ٍەردە غۇٔي لەتئىٌ وېطىپ . لبتبرٌىك ثىّۀىٍىىٍەرگە ئىػىٕىپ وېٍّەوتە

ئېالْ لىٍىػىّىس وېرەوىي، ثۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى، ھەرلبٔذاق ثىر تېٕچ ثېطىُ 
ٍبوي ئبغىبرە پبئبٌىَەت تەھذىتٍەردىٓ لورلۇپ لبچىذىغبْ ھبٌەتتە تۇرىۋاتمبْ 

ثىسِۇ ئۇالرٔىڭ لوٌالٔغبْ ئۇضۇٌٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌغبْ . دۈغّەْ ئەِەش
ئەخّەتجبْ لبضىُ ئەپۀذىّىس لبتبرىذىىي رەھجەرٌىرىّىسٔي ِەخپي ئۇجۇلتۇرۇظ، 

ئىّىٕوپ ھبِۇتٕي لىَٕبپ ئۆٌتۈرۈظ، ثبرىٓ ثوۋالٍىرىٕي ثبغۈگىذە تۇرغۇزۇپ 
لىرىپ ٍولۇتۇظ لبتبرىذىىي تېررورٌۇق ئۇضۇٌٍىرىغب ِۇلبثىً، ئۇالرٔىڭ داڭٍىك 

ئبدەٍِىرىٕي، ۋەھػي جبٌالتٍىرىٕي، وبتىۋاغٍىرىٕي، ضبدىك غبٌچىٍىرىٕي، ئۇالرٔىڭ 
تۇغمىٕي، ٍېمىٓ وىػىٍىرىٕي ِەخپي -ثبٌىطي، ئۇرۇغ-ئبٔىطي، خوتۇْ-ئبتب
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ِۈٌىىگە، ئىػٍەپچىمىرىع ۋاضتىٍىرىگە، ثىٕبٌىرىغب، -ئۇجۇلتۇرۇظ، ئۇالرٔىڭ ِبي
وۆڭۈي ئېچىع ضورۇٍٔىرىغب ئبپەت تېرىع ۋاضتىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ -ِۇالزىّەت

ۋەھىّە پەٍذا لىٍىپ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەتىٕىّىسدە ئبراِخۇدا 
ِىٍٍىٌ ! ٍبغىَبٌّبٍذىغبْ ۋەزىَەت ٍبرىتىػمب دەرھبي ئبتٍىٕىػىّىس غەرت

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ِۇتٍەق ِەخپي ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ثۇ ثىرىٕجي 
ثبضمۇچي ثىسٔي چولۇَ ئەروىٕىرەن پبئبٌىَەت لىالالٍذىغبْ پبرتىسأٍىك ھەرىىەت 
ثبضمۇچىغب، ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٍۀە وەڭ وۆٌەٍِىه زەرثە ثېرىع پبئبٌىَەتٍىرىٕي 

لبٔبت ٍبٍذۇرۇغمب ثوٌىذىغبْ ِۇٔتىسىُ ئۇرۇظ لىالالٍذىغبْ دەۋرٌەرگە ثبغالپ 
 !ثبراالٍذۇ

ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىسگە ئۇرۇظ ئۆٍرۇپىالٍٔىرى، ثبغمۇرۇٌىذىغبْ ثوِجىالر، 
ِىٕبالردىٓ -ھەتتب ِەخطۇش گىرأبت. زەِجىرەوٍەر وېرەن ئەِەش-تبٔىب

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ھەرلبٔذاق ثىر خوغبٌٍىغىٕي . پبٍذىٍىٕىػّۇ غەرت ئەِەش
ئبغىبرە ضېتىۋاالٌىػىّىس - دېّەن پوجبڭسىٕي ئوچۇق. پوجبڭسا ئېتىپ تەثرىىٍىػىذۇ

غۇڭب ثىسِۇ ثۇ خىً پوجبڭسا دورىٍىرىذىٓ . ٍبوي ئبضبٔال تبپبٌىػىّىس ِۇِىىٓ
ثىرەر ثوالق پوجبڭسا دورىطىٕي توپالپ پوڭسەن لىٍىپ، . پبٍذىٍىٕبٌىػىّىس ِۇِىىٓ

-لؤبلتەن تبظ-ئەتىراپىٕي ٍىٍىُ ٍبوي ضۇٔئي چبپٍىغۇچي ٌېٕتىالر ثىٍەْ لبلتەن
ضبلىالرٔي ئوراپ چبغّب ثوِجب تەٍَبرٌىۋېٍىػىّىس ِۇِىىٓ؛ -غېغىً، ئەضىي غبرەن

. ثىر لبٔچە ثوالق ضەرەڭگە ثېػىٕي توپالپ ئبددى پبرتالتمۇچ تەٍَبرٌىػىّىس ِۇِىىٓ
ئبزىرالال ثىٍىّگە ِۇراجەت لىٍطبق گۈڭگۈرت، پوضپور، ٔىتراتٍىك ئوغوتالر 

گىئوٌوگىَە، خىّىَە، . ٍبردىّىذە ئبددى پبرتالتمۇچالرٔي تەٍَبرٌىَبالٍّىس
-ثىٕبوبرٌىك، ضۇ لۇرۇٌۇغي لبتبرىذىىي وەضىپي ضبھەٌەردە ئولۇغبْ تېخٕىه

ئېٕجىٕېرٌىرىّىسگە تبٍىٕىپ ثېٕسوي، توٌوي، ضوٌفبت وىطالتبضي، ٔىترات 
وىطالتبضي، ٔىتروٌۇق، پوضفورٌۇق، ضوٌفورٌۇق ِبددىالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ رەضّىٌ 

پبرتالتمۇچ دورىالرٔىّۇ ٍبضىَبٌىػىّىس ِۇِىىٓ؛ ھبغبرەت دورىٍىرى، دېسىٕفىىطىَە 
ئوغوتٍىرى لبتبرٌىمالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ زەھەرٌىگۈچي - دورىٍىرى، دېھمبٔچىٍىك دورا

ئوٍۇٔچۇلالر، - ضىگٕبٌٍىك لوي ضبئەت. گبز ثوِجىٍىرىٕىّۇ ٍبضىَبٌىػىّىس ِۇِىىٓ
ھېطبپالظ -تېٍېۋىسور، تېٍېفوْ- ئۈضىۈٔىٍەر، رادىئو-ئېٍېىترؤٍۇق ئەضۋاپ

ِبغىٕىطي لبتبرىذىىي ئبددى وۈٔذىٍىه تۇرِۇظ ثوٍۇٍِىرىٕىڭ زاپچبضٍىرىٕي 
پەٌال ئۆزگەرتىع ئبرلىٍىك ضىگٕبي ئورٔىغب لىً ۋوٌفراَ لبتبرٌىك ضىّالرٔي -ضەي
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ئبٌّبغتۇرۇپ، ثىر لبٔچە تۈگّە ثبتبرىَە تىسِىطي ثىٍەْ وۈچەٍتىپ ئبپتوِبتىه 
پبرتىالٍذىغبْ، ۋالىت تېسگىٍٕەغىە ثوٌىذىغبْ، ٍىرالتىٓ تېسگىٍٕەغىە ثوٌىذىغبْ 

ئېٍېىتروْ -ثۇ ھەلتە فىسىىب. پىطتبٔالرٔي تەٍَبرٌىَبٌىػىّىس ِۇِىىٓ
ئېٕجىٕېرٌىرىّىس ٍوغۇرۇْ تەغۋىك لىٍىع -وەضىپٍىرىذىٓ خەۋىرى ثبر تېخٕىه

ئبددى پبرتٍىغۇچالرٔي ئبپتوِبتىه . غەوٍي ثىٍەْ ٍبردەِچي ثوالٌىػي ِۇِىىٓ
ئىطپىرتالر ثىٍەْ ثىر گەۋدە -پىطتبٔالر ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرظ، پبرتالتمۇچٕي ثېٕسىٓ

دېسىٕفىىطىَە دورىٍىرى ثىٍەْ ثىر گەۋدە -لىٍىع، ثۇالرٔي گبزالٔغۇچي ھبغبرەت
لىٍىع، ثۇالرٔي وؤطىرىۋا لۇتىطي، ئوٍۇٔچۇق، وىتبة، ِىۋە غىرٔە لۇتىطي 

غەوىٍٍىرىگە وەٌتۈرۈپ تەٍَبرٌىػىّىس، ثۇالرٔي ئوغۇرٌۇلچە ئبپتوِوثىٍالرٔىڭ 
چبلٍىرى، ثېٕسىٓ ثبوٍىرى ٍېٕىغب تبغالپ لوٍۇظ، ئبپتوۋۇزالرغب، ۋاگؤالرغب، گبز 

پۇچمبلالرغب ٍوغۇرۇپ جبٍالغتۇرۇپ ۋەلە پەٍذا لىٍىػٕي تېخىّۇ -تۇڭٍىرىغب، ثوٌۇڭ
وىُ ثىٍىذۇ، ثىٕبوبرٌىك، لۇرۇٌۇظ، . ۋەھىّىٍىه ھبٌغب وەٌتۈرەٌىػىّىس ِۇِىىٓ

ترأطىپورت، ِبغىٕبضبزٌىك، ئېٍېىتروْ، ٍېسائىگىٍىه، -دورىگەرٌىه، لبتٕبظ
لبتتىك دېتبٌچىٍىك، -وبٔچىٍىك، ضۇ لۇرۇٌۇغي، رادىئوئبوتىپٍىك، ٍۇِػبق

لبتبرىذىىي ... ئېٕېرگىَە، خىّىَە ضبٔبئېتي، ھەرخىً ئۆتىۈر پۀٍەر، 
وەضىپٍەردىٓ خەۋىرى ثبر ۋەتۀپەرۋەرٌىرىّىس ٍۀە لبٔذاق ئوٍٍىّىغبْ تېخىّۇ 

چبرىالرٔي - ئبددى، تېخىّۇ ئەرزاْ، تېخىّۇ وۈچٍۈن، تېخىّۇ ئەپٍىه ئۇضۇي
ئۇضتۇرا، -ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثىر تبي پىچبق، ثىرىتىۋا! ... تېپىپ چىمىراالٍذۇ تېخي

وېطەوٍەرٔىّۇ -ٌېٕتب، ثىرەر پبرچە تبظ- ثىرەر تبي تولّبق، ثىرەر تبي ئبرلبْ
ئۇخالۋاتمبْ، ٍبٌغۇز لبٌغبْ، . ئبجبٍىپ ثىخەتەر لۇراي ئورٔىذا ئىػٍىتىع ِۇِىىٓ

داۋاٌىٕىۋاتمبْ، دەَ ئېٍىۋاتمبْ، لبرغىٍىك وۆرضىتىع وۈچي ثوٌّىغبْ خىتبً 
پۇچمبلالردا، ئبدەَ وۆرِەٍذىغبْ ٍەرٌەردە ئۇرۇپ -تبجبۋۇزچي ثبٔذىتٍىرىٕي ثوٌۇڭ

ثبغرىٕي تۆوىۋېتىع -ِىجىمىٕي چىمىرىۋېتىع، پبرچىٍىۋېتىع، ثوغۇظ، ئىچ
 . ئۈچۈْ ثۇ تۈردىىي لۇراٌالر ثەوال ئەپٍىه ثوٌىذۇ

ثۇالرغب لبراپ، ِەخپي ۋەھىّە ٍبرىتىع ھەرىىەتٍىرىٕي ثەوال ئبددى ثوٌۇپ 
راضت، ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتي ئۀە غۇٔذاق داۋراڭ . وەتتي دەپ ئوٍالٍذىغبٔطىس

ٍبوي ثەوال پبجىئەٌىه ثوٌۇپ . لىٍىػمىّۇ ٔوِۇش لىٍغىذەن ئبددى ثىر ئىع
وەتتي دەپ ئوٍالِطىس ٍب؟ ئۇ ھبٌذا ضىس دۈغّىٕىڭىسٔىڭ ئەھۋاٌىٕي تېخي 

ثىٍّەٍذىىۀطىس، ٍبوي ثوٌّىطب ِىٍَؤٍىغبْ خەٌمىّىسٔىڭ ثىگۇٔبھ 
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ئۆٌتۈرۈٌىۋاتمبٍٔىغىٕي، ِەخپي تۇتمۇْ لىٍىٕىپ ئۇجۇلتۇرىٍىۋاتمبٍٔىغىٕي، 
ۋەٍبوي خىتبً ! ۋەھػىٍەرچە ئبزاپٍىػىۋاتمبٍٔىغىٕي ثىٍّەٍذىىۀطىس

تبجبۋۇزچىٍىرىٕي دۈغّىٕىّىس دەپ لبرىّبٍذىغبْ، ئۇالرغب ضبدىك خبئىٕغب ِبئىً 
 !ثىرضي ئىىۀطىس

ئوٍالپ وۆرەٍٍي، دۈغّۀگە لبرغي جەڭگە ئبتٍىٕىع ئۈچۈْ ثېخىً 
ثبٍۋەتچىٍىرىّىسٔىڭ، توخو ٍۈرەن، ثىر زاغرا ئۈچۈْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لۇٌٍۇق 

لىٍىػٕي راۋا وۆرىذىغبْ ثىٍىّذأٍىرىّىسٔىڭ لوٌىغب لبراپ لبٌغۇدەن ٍېرى 
دەپ ثىىبرغب دېّىگەْ، لبٔچىٍىه « ٍوتمبٔغب ثېمىپ پۇت ضۇْ»ثبرِىىەْ؟ 

. ئىّىبٔىّىس ثوٌطب غۇٔچىٍىه ِەخپي ھەرىىەت لىٍغىذەن پۇرضىتىّىس تېپىٍىذۇ
دېگەْ تەِطىٍىٕىڭ ئەضٍي « ضەۋەپ لىٍطبڭ ضىۋەتتە ضۇ توختبٍذۇ»ھەتتب 

ئەگەر ثبظ لبتۇرۇپ ئىسدىٕىذىغبٔال : ِۀىطىٕىّۇ ئوٍٍىٕىپ لوٍۇغىّىس وېرەن
ثوٌىذىىۀّىس، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالپ چىمىرىع ھەرىىىتىٕي ثبغالغٕىڭ 

 !تېخىّۇ وۈچٍۈن، تېخىّۇ ئبضبْ چبرىٍىرىٕي چولۇَ تېپىپ چىمبالٍّىس
ثىس ثبٍىتىذىٓ ثېرى ضۆٌەتۋاز ثبٍۋەتچىٍىرىّىسگە ثەوال وۆپ تىگىپ ئبتتۇق، 

ئەگەر تىجبرەتچىٍىرىّىس ثۈگۈٔىي غبرائىتىذا . ئۇالر ٍۀە رۀجىپّۇ لبٌّىطۇْ
تۇال ثوٌطىّۇ غوغۇٌٍىٕىپ ثبلبٍچۇال -ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىەتٍىرى ثىٍەْ ئبز

دەٍذىىەْ، ئۇالرٔىڭ لوٌىذىىي ثبٍٍىمي ثىٍەْ ثىر پوٌىمب تەڭ دېگىذەن 
پىذائىٍىرىّىسٔىڭ پبئبٌىَەت راضخوتىٕي تەِىٍٕىگۈچىٍىگي ثبرالردىٓ ِىڭالرچىطي 

ٍۇلىرىذا ِىطبي لىٍىپ ئۆتىەْ لۇراٌالرٔي ِەخپي تەٍَبرالظ ئۈچۈْ ثىر لبپ . ثبر
تبِبوب پۇٌي، ثىر پوتوٌىب ھبراق پۇٌي، ثىر ۋالىتٍىك تبِبق پۇٌي ٍبوي ثبٌىٍىرىغب 

ضىس ئۆزىڭىس ثىۋاضتە . ثېرىذىغبْ ثىر لېتىٍّىك خەجٍەٍذىغبْ پۇٌىال ٍېتىپ ئبغىذۇ
ثىر ئىع لىالٌّىطىڭىس، لىالالٍذىغبْ پىذائىالرٔي ِەخپي غەوىٍذە تەغىىٍٍەپ 

ھېچ ثوٌّىغبٔذا پۇٌۇڭىسغب ئبدەَ ضېتىۋېٍىپ ثوٌطىّۇ ِەخپي . ٍبردەَ لىٍىڭ
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي تبرىخىذا ضودىگەردىّٕۇ . لىٍذۇرۇڭ

 !ثىرەر ۋەتۀپەرۋەر ثبغالِچي، لەھرىّبْ ٍبوي داھىٌ چىمىپ ثبلطۇْ
ٔبِىراتچىٍىك ئىچىذە توٌغىٕىپ ٍۈرگەْ ٍۇرتذاغٍىرىّىسغىّۇ چبلىرىك 

ٔبِىراتچىٍىمتىٓ لۇتۇٌۇغٕىڭ غېّي ئىچىگە پېتىپ لبٌّبً، ٍىٍذا ثىرەر : لىٍىّىس
لېتىُ ثوٌطىّۇ ثىر وىٍو گۆغٕي ئبز ٍەپ ئۇٔىڭ پۇٌىغب ِەخپي ۋەھىّە پەٍذا 

ۋاگوْ ِبٌالرٔي خىتبٍالردىٓ -لېرىٕذاغٍىرىّىس ئىچىذە ۋاگوْ. لىٍىػمب تىرىػىڭ
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-لەۋەت ثىٕبالرغب ئوغۇرٌۇلچە وىرىپ تېٍېۋىسور-ئبٌذاپ وىتەٌەٍذىغبْ، لەۋەت
ئۇالرِۇ . گىٍەٍِەرٔي ئوغۇرالپ چىمبالٍذىغبْ ئىمتىذارٌىك وىػىٍىرىّىس ئبز ئەِەش

ھە دېطىال پۇي غېّىذا ٍۇرتذاغٍىرىٕىڭال ِېٍىغب تېگىع خىَبٌىذا ثوٌّبً، غېٕي 
ثبتۇرٔي ئۈٌگە لىٍىپ پبرتالتمۇچ دورىٍىرىٕي، پىطتبٔالرٔي ئوغۇرالپ چىمىپ ِەخپي 

ئەگەر لوٌىذىٓ وەٌطە، . تبرلىتىۋەتطۇْ ٍبوي ثوٌّىطب ِىٕب وۆِۈپ چىمطۇْ
ثىخەتەرٌىىىگە وبپبٌەتٍىه لىالٌىغىٕىذا ثۇ تۈردىىي ِبتېرىَبٌالرٔي ئوغۇرالپ 

ثۇ ! وېٍىپ ۋەتۀپەرۋەرٌەرگە ِەخپي ضېتىپ پۇٌىٕي خبٌىغىٕىچە خەجٍىۋاٌطۇْ
ِبتېرىَبٌالرٔي، لۇراي، چېرتىَوژ، رېتطىپالرٔي خىتبً -تۈردىىي دورا

تېخٕىىٍىرىٕىڭ -ئەِەٌذارٌىرىٕىڭ، خىتبً ئىطىىالتچىٍىرىٕىڭ، خىتبً ئېٕجىٕېر
ِۈٌىىگە، ٍېمىٓ وىػىٍىرىگە، ضبدىك -ئبٔىطىغب، ِبي-چبلىطىغب، ئبتب-ئۆزىگە، ثبال

ِۆٌۈوٍىرىگە -تۇغمبْ ۋە ِبي- چبپبرِۀٍىرىگە، ثبغٍىمٍىرىغب ٍبوي ئۇالرٔىڭّۇ ئبئىٍە
تەھذىت ضېٍىع، زىَبْ ضېٍىع، لبچۇرۇظ لبتبرىذىىي ۋاضتىالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ 

ثوٌطىّۇ ھەي لىٍىػمب، پۇرضەت ٍبرىتبٌىطب ئۇٔذالالرٔي لبچۇرۇپ وېتىپ ِەخپي 
تەدثىرٌەرٔي - ثۇٔىڭغب ئوخػبٍذىغبْ چبرە. ِەججورالپ ئىػٍىتىػىىّۇ ثوٌىذۇ

ئەِىٍىٌ ! خەٌمىّىس ھەرىىەت جەرٍبٔىذا چولۇَ وۆپٍەپ تېپىپ چىمبالٍذۇ
ۋەتۀپەرۋەرٌىه ِەخپي ھەرىىەت ِۇھىتىّىس ثىر ئىع لىٍّبضٍىمتىٓ، ثۇٔذاق 

ثىرەر ئىػٕي . پبئبٌىَەتٍەرٔي لىٍىػمب ِەخپي تەغۋىك لىٍّبضٍىمتىٓ لبٌّبلتب
 .ثبغالٍچۇال دەٍذىىۀّىس، ثۇ ئىع ئۈچۈْ چولۇَ چبرە تبپبالٍّىس

لىطمىطي، ۋەتىٕىٕي دۈغّەْ لوٌىذىٓ تبرتىپ ئېٍىػٕي ئوٍالپ جبضبرەتىە 
وەٌگەْ ھەر ثىر ۋەتۀپەرۋەر ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا، لۇراي ِەضىٍىطي 

 !ۋەتۀپەرۋەرٌىىٕىڭ توضبٌغۇضي ثوالٌّبٍذۇ
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 ٍەخپي ھەرىنەت قبّداق ئېيىپ بېرىيىدۇ؟. 4
 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئبجىس ٔولتىٍىرىٕي تېپىپ لبٔذاق لۇراي ثىٍەْ 
لبٔذاق ثىر تەرەپ لىٍىػٕي ثىٍىۋاٌغىٕىّىسدىٓ وېَىٓ رەضّىٌ ھەرىىەتىە لەدەَ 

دېّەن ثىس ٔۆۋەتتىىي ۋەزىَىتىّىسدە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب زەرثە . ثبضبالٍّىس
ئەڭ ِەخپي ئۇضۇٌالر ثىٍەْ خىتبً _ ثېرىػتىىي ئەڭ ئبخىرلي چبرىّىس 

تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىغب ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ئەڭ لورلۇٔۇچٍۇق ۋەھىّىٍەر پەٍذا 
 !لىٍىػتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي ثبغٍىۋېتىع

. ئبدەَ دەضٍىۋىذە دۈغّىٕىٕي ئۆٌتۈرۈغىە ھەلىمەتۀّۇ جۈرئەت لىالٌّبٍذۇ
ثوٌۇپّۇ جېٕي چىمىۋاتمبْ ثىرضىٕي وۆرگىٕىذە ئۇزۇٔغىچە روھىٌ ضبراضىّىگە 

ثۇٔذاق ھبٌەت ئۇ وىػىٕىڭ لبٍتب ھەرىىەت لىٍىػىغب . چۈغۈپ لېٍىػي ِۇِىىٓ
ئېغىر توضبٌغۇ ثوٌۇپال لبٌّبً، ئۆزىٕىڭ روھىٌ ھبٌىتىگە ئىگە ثوالٌّبً پبظ ثوٌۇپ 
لېٍىع خەۋىپىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذىغبْ ھەرىىەتٍەرٔي ئىپبدىٍەپ لوٍۇغتىّٕۇ 

غۇٔىڭ ئۈچۈْ دەضٍەپىي وۆٔۈظ ثبضمۇچىغب ئبالھىذە دىممەت . ضبلٍىٕبٌىػي تەش
ئەگەر غبرائىت ٍبر ثەرگىٕىذە تەجرىجىٍىه ثىرضي ثىٍەْ ثىر . لىٍىػي وېرەن

ثۇٔذاق ئىّىبٔىَەت ثوٌّىغىٕىذا، دەضٍەپىي . ِەزگىً ئۆزىٕي وۆٔذۈرۈظ وېرەن
ھەرىىەتٍەرٔي ۋالىت تېسگىٍٕىٕىذىغبْ، ٍىرالتىٓ تېسگىٍٕىٕىذىغبْ، ئۆزى ثىۋاضتە 

ٔەق ِەٍذأذا ثوٌّبٍذىغبْ ھەرىىەتٍەردىٓ ثبغالغمب دىممەت لىٍىػي، ثۇ خىً 
ھەرىىەتٍەرٔي ھە دېگۀذىال دۈغّەْ زىچ ٍەرٌەردىٓ ثبغالغمب ئبٌذىراپ وەتّەً، 

ھېچىىّگە . ِبددىٌ ثوٍۇٍِىرىغب ھۈجۈَ لىٍىػتىٓ ثبغالغٕىّۇ ئوٍٍىٕىع الزىُ
ثىٍذۈرِىگەْ ئبضبضتب چەتئەٌٍەرٔىڭ ۋەھىّىٍىه، رازۋىتىىالر تەضۋىرٌۀگەْ 
وىٕوٌىرىٕي وۆرۈپ چېٕىمىع، پۇرضەت ثوٌطب ھبٍۋأالر ثىٍەْ ضىٕبق لىٍىپ 

ِۇھىّي دۈغّۀگە ثوٌغبْ غەزىۋىٕي ئەڭ ِەخپي غەوىٍذە . چىمىػمىّۇ ثوٌىذۇ
ئىچىذە ضبلالپ، ثۇ غەزىۋىٕي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ِەخپي لوغالپ چىمىرىع 

 .ھەرىىىتي ئۈچۈْ وۈچ لىٍىػي الزىُ
ئبدەتتە ھەرىىەت لىٍغۇچي وىػي ئۆزىٕىڭ ثۇرۇٔمي لىَبپىتىٕي لىٍچە 

ئۆزگەرتّەضٍىىىە تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػي، ئەتىراپىذىىي خىتبً 
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تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ثوٌغبْ ثۇرۇٔمي ٔورىّبي ِۇٔبضىۋىتىٕي لىٍچە 
ئۆزگەرتّەضٍىگي، ِەخطۇش ثىر ِەخپي ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع لوغۇٔىغب ئەزا 
ثوٌّىغبْ ئەھۋاٌذا پىالٔىٕي، لىٍىۋاتمبْ ۋە لىٍىپ ثوٌغبْ ۋەھىّىطىٕي ھەتتب 
ثىر . ئۆزىگىّۇ ضۆزٌەپ لوٍّبضٍىمتەن ِۇتٍەق ِەخپي تۇتۇغمب ئبدەتٍىٕىػي وېرەن

لىطىُ ئىػۀگەْ وىػىٍىرىّىس ھبٍبجبٔالٔغىٕىذا ثۇ خىً ھەرىىەتٍىرىڭىسدىٓ 
خوغبٌالٔغبٍٔىغىٕي ئىپبدىٍىگۀذەن لىٍطىّۇ، ئىػٍىرى ئوڭۇغٍۇق ثوٌّىغبٍٔىرىذا 
ٍبوي ئىچي پوغمىٕىذا ثۇ پبئبٌىَەتٍىرىڭىسٔي ِبختبپ ٍبوي تۀمىتٍەپ وىػىٍەرگە 

ھىىبٍە لىٍىپ ثېرىػي، ثەزى ئوڭۇغطىس ھبٌٍىرىذا ھەتتب ئۆزىذىىي ثۇ 
ئوڭۇغطىسٌىمالرٔىڭ ضەۋەثىٕي ضىسٔىڭ غۇ ھەرىىەتٍىرىڭىسدىٓ وۆرۈپ ثبغمىالرغب 

روھي ئبجىسالغمبْ ئبدەِٕىڭ ئىرادىطي . غىىبٍەت لىٍىپ لوٍۇغىّۇ ِۇِىىٓ
ِۇضتەھىەَ ثوٌّىغبچمب، ِەخپىَەتٍىىٕي ِەڭگۈ ضبلالغمىّۇ ثەرداغٍىك ثىرەٌىػي 

وىُ ثىٍىذۇ ئۇ وىػىٕىڭ روھىٌ ئبجىسٌىػىپ لبٌغبْ پەٍىتٍىرىٕىڭ لبچبْ . ٔبتبٍىٓ
ئوتتۇرىغب چىمىذىغبٍٔىغىٕي ۋە ٔېّىٍەر دەۋىتىذىغبٍٔىمىٕي؟ غۇڭب، ِەخپي 

ھەرىىەت ھىىبٍىٍىرىٕي ثىۋاضتە ضۆزٌەپ ٍۈرۈغتىٓ ِەڭگۈ ضبلٍىٕىػي، ھەتتب 
ئەگەر ثبغمىالرغب ! ئىّىبْ ثبر ِەڭگۈٌۈن ئۇٔتۇپ وېتىػىە تىرىػىع غەرت

تەجرىجە تؤۇغتۇرۇظ ٍبوي ثبغمىالرٔي رىغجەتٍۀذرۈظ ِەلطىتىذە تەغۋىك 
لىٍىػمب توغرا وەٌگىٕىذىّۇ، ِۇتٍەق ِەخپي تەغۋىمبت ئۇضۇٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ 

 .لىٍچىّۇ ٍىپ ئۇچي لبٌذۇرِىغىذەن ھبٌەتىە وەٌتۈرۈپ تەغۋىك لىٍىع الزىُ
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ئبرىطىغب پەٍذا لىٍىٕىذىغبْ ِەخپي زەرثە ثېرىع 

ھەرىىىتي، دۈغّۀٕىڭ ِەخپي ھەرىىەتٍىرىٕي پبظ لىٍىع ئىمتىذارىٕىڭ دۇَٔب 
ضەۋىَىطىذىٓ وۆپ تۈۋەْ تۇرىذىغبٍٔىغىٕي، ھەرىىەتىە لبتٕىػىذىغبْ ھەرلبٍطي 

ِەخپي پىذائىالر لوغۇٔي ئىچىذىىي ئەزا ضبٔىٕىڭ ئبزٌىغي ۋە ِەخپىَەتٍىه 
تۈزۈِىٕىڭ ٍوٌغب لوٍۇٌىػي جەھەتتىىي ئۇڭبٍٍىغي، ھەرىىەت چىمىّىٕىڭ ئبزٌىغي، 
ھەرىىەت غەوٍىٕىڭ ئبددىٍىغي ۋە ھەرىىەت تەضىرىٕىڭ وۈچٍۈوٍىگي لبتبرٌىمالر 

ضەۋىجىذىٓ، ۋەتىٕىّىسدە ٔۆۋەتتىىي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ 
ثبغالٔغۇچ دەۋرىذە ئەڭ ِۇۋاپىك ھەرىىەت غەوٍي دەپ لبراٍذىغبٔالر وۈٔطبٍىٓ 

 . وۆپەٍّەوتە
ثۇ خىً ھەرىىەتٍەرگە ثبغالِچىٍىك لىٍغۇچي وىػي دەضٍىۋىذە ثەوال 
لورلۇپ ھەرىىەت لىٍغبْ ثوٌطب، تەدرىجي چېٕىمىع ٔەتىجىطىذە ئىٕتبٍىٓ 
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غۇٔذالتىّۇ پبظ ثوٌۇپ . جەڭگىۋار، تەجرىجىٍىه ۋە تەِىىٓ ھبٌەتىە وېٍەٌەٍذۇ
. لېٍىع، لوٌغب چۈغۈپ لېٍىع، ئبغىىبرٌىٕىپ لېٍىػالردىٓ خبٌي ثوٌۇظ تەش
غۇڭب ثۇ خىً ھەرىىەتٍەرگە ئۆزىٕي ثېغىػٍىغۇچي لەھرىّبٔىّىس ئۆٌۈَ ئبٌذىذا 

جبْ ئبزاۋى چېىىۋاتمبْ ٔەچچە ئوْ ِىٍَوْ ۋەتۀذىػىٕىڭ خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ وۆرىۋاتمبْ زۇٌۇٍِىرىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈغي، ھەر لېتىٍّىك 
ھەرىىىتىذە ئەڭ ۋەھىّىٍىه ۋەلەٌەرٔي پەٍذا لىٍىػمب ئبالھىذە وۈچ چىمىرىػي، ئبز 
ثوٌطىّۇ ۋەھىّىٍىه ھەرىىەت ثوٌىػىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىػي، خەٌمىّىسگە جبضبرەت 

ثېرىذىغبْ ۋە ئۈٌگە وۆرضىتىذىغبْ پبئبٌىَەتٍەرگە ئبالھىذە ئەھّىَەت ثېرىػي 
ئەگەر لوٌغب چۈغۈپ لېٍىػتىٓ لۇتۇٌۇظ ئىّىبٔىَىتي ثوٌّىغىٕىذا، زىچ . الزىُ

تۇرغبْ دۈغّەْ ئبرىطىغب وۈچٍۈن پبرتالتمۇچ لبتبرىذىىي لۇراٌالر ثىٍەْ 
ثبضتۇرۇپ وىرىپ دۈغّەْ ئىچىذە لەھرىّبٔالرچە غېھىذ ثوٌۇغمب، جېٕىٕي پىذا 

 .لىٍىػمب ھەر زاِبْ تەٍَبر تۇرۇغي الزىُ
ثۇ تۈردىىي ھەرىىەتٍەرگە ئۆزىٕي ئبتبٍذىغبْ پىذائىٍىرىّىس ھەرىىەت ئېٍىپ 
ثېرىع جەھەتتە توٌۇق پىػىپ ٍېتىٍگۀٍىگىٕي ھېص لىٍغىٕىذا، ئۆزىٕىڭ ِەخپي 

لوغۇٔىٕي لۇرۇپ چىمىػٕىّۇ ئۆزىگە ِۇھىُ ۋەزىپە لىٍىػي، غۇ ئبرلىٍىك ِەخپي 
ھەرىىەت ضېپىٕي وېڭەٍتىپ، لوغۇْ ئەزاٌىرىٕي چېٕىمتۇرۇغمب تىرىػچبٍٔىك 

غۇٔىڭ ثىٍەْ ثىرگە، ھەرلبٔذاق ثىر ِەخپي لوغۇْ . وۆرضىتىػي الزىُ
ئەزاضىٕىڭ پەٍذا لىٍىذىغبْ ھەرىىىتىٕي ِەخپي تەغۋىك ۋارىمي، ِەخپي خەت 

ٍبوي زاِبٔىۋى ۋاضتىالر ثىٍەْ ئەڭ لورلۇٔۇچٍۇق غەوىٍٍەرگە وەٌتۈرۈپ 
غۇٔىڭذەن ٍۀە خەٌمىٕي دۈغّىٕىذىٓ . تبرلىتىػمب ئبالھىذە وۈچ چىمىرىع الزىُ

ئبگبھالٔذۇرۇظ، خەٌممە ٍېڭي، ئبددى، وۈچٍۈن، ئەرزاْ لۇراٌالرٔىڭ ٍبضىٍىػي، 
ئىػٍىتىع ئۇضۇٌي ھەلمىذىىي ثىٍىٍّەرٔي ِەخپي تەغۋىك ۋاضتىٍىرى ثىٍەْ 

 .خەٌك ئبرىطىغب تبرلىتىۋېتىػىىّۇ ئەھّىَەت ثېرىٍىػي الزىُ
تەٍَبرٌىك جەرٍبٔي ۋە ھەرىىەتتىٓ وېَىٕال ِۇھىُ _ ِەخپىَەتٍىه ِەضىٍىطي 

ئەھّىَەتىە ئىگە ثوٌۇپال لبٌّبً، ھەرىىەت جەرٍبٔىذىّۇ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ 
ئەھّىَەتىە ئىگە، ٍۀي ِەخپي ھەرىىەت ئېٍىپ ثبرغۇچي پىذائىَىّىس ئىس 

پۇراق ئىسٌىرى -لبٌذۇرِبضٍىممب ئبالھىذە دىممەت لىٍىػي، ثبرِبق، ئبٍبق، تەر
لبٌذۇرۇپ لوٍۇغتىٓ، ئۆزىگە خبش ھەرلبٔذاق ئىسالرٔي لبٌذۇرۇغتىٓ، ھەرلبٔذاق 

. وىػىگە وۆرۈٔۈپ ٍبوي تؤۇٌۇپ لېٍىػتىٓ ضبلٍىٕىػمب ئبالھىذە تىرىػىع الزىُ
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ضبۋالٍىرىٕي  ئۆزىال -چبرىٍىرى ثىٍەْ تەجرىجە-ثۇٔذاق پبئبٌىَەتٍەرٔىڭ ئۇضۇي
ثىٍىپ لبٌّبضتىٓ، ثبغمب پىذائي ھەرىىەتچىٍىرىگىّۇ تەجرىجە تؤۇغتۇرۇظ 

 .غەوٍىذە تەٍَبرالپ ِەخپي تبرلىتىۋېتىػىە تىرىػىع الزىُ
ِەخپي ھەرىىەتىە لبتٕبغمۇچي لەھرىّبٔىّىس ھەرىىىتىٕىڭ ئەِىٍي ئۆٔۈِي 

دەرھبي وۆرۈّٔەً لېٍىع لبتبرٌىمالردىٓ زېرىىىع ٍبوي ھوٌۇلۇپ لبٌّبضٍىغي، 
تەغىىالتٍىرىّىسٔىڭ، ئىٕطبٔپەرۋەر لىَبپىتىگە -ئبتبغٍىك داھىٍَىرىّىسٔىڭ، پبرتىَە

وىرىۋاٌغبْ وىػىٍىرىّىسٔىڭ، دېّووراتىَە ثىٍەْ ئۆزىٕي پەدەزٌىۋاٌغبٔالرٔىڭ، 
ئىٍّىٌ خبدىٍّىرىّىسٔىڭ، دىٕىٌ زاتٍىرىّىسٔىڭ، غەرىئەتچىٍىرىّىسٔىڭ، لبرا 

لۇرضبلالرٔىڭ تۀمىتٍىػي، لبرىٍىػي، ٍوٌَورۇق ثېرىػي، ثۇرِىالغٍىرىغب ھەرگىس 
ثوٌۇپّۇ چەتئەي خەۋەرٌىرىٕىڭ، ھەرلبٔذاق ثىر . پىطۀت لىٍّبضٍىغي الزىُ

خەٌمئبرا تەغىىالتالر، ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەت، ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەتتىىي 
پبرتىَەٌەرٔىڭ، ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەتتىىي ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ ثبھبٌىػي، تۀمىت 

لىٍىػي، تەھذىت لىٍىػي، ئبرٌىػىۋىٍىػي ٍبوي ئۆزىٕىڭ لىٍىۋېٍىػٍىرىغب لەتئىٌ 
ثۇ ھەرىىەتٕي ثىس ۋەتىٕىّىسدە ئەڭ ئبخىرلي ثىر خىتبً ! لۇالق ضبٌّبضٍىغي غەرت

تبجبۋۇزچىطي لبٌغبٔغب لەدەر لەتئىٌ داۋاَ لىٍذۇرىذىغبْ ئىرادە ثىٍەْ ھەرىىەت 
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ھبٍبتىٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي . لىٍىػتىٓ ھەرگىس لبٍتّبضٍىغىّىس الزىُ

. ثىر ِىٕۇتىغىچە ئىّىبٔجبر وۆپ ۋەھىّە پەٍذا لىٍىػمب ئىرادە تىىٍىػي الزىُ
ھەرىىەت جەرٍبٔىذىّۇ ئبٌذىرالطبٍٔىممب ٍوي لوٍّبضٍىغىّىس، زور تەضىر 

چۈغػەن ۋەھىّە پەٍذا -ٍبرىتبالٍذىغبْ ھەرىىەتٍەرٔىال ئوٍالپ ئوٌتۇرِبً، ئۇغػبق
. لىالالٍذىغبٍٔىىي ئىػالرٔىّۇ ضەي لبراپ ھەرگىس لبچۇرۇپ لوٍّبضٍىغىّىس الزىُ

چۈغػەن ۋەھىّىٍەرٔىڭ پەٍذا لىٍىذىغبْ تەضىرى تېخىّۇ -ھەتتب ثۇٔذاق ئۇغػبق
 .وەڭ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ھەرگىسِۇ ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس الزىُ

غۇٔي ئېطىّىسدىٓ چىمبرِبضٍىغىّىس وېرەوىي، دۇَٔب ئبٌىٍّىرى 
ئىٕطبٔالرٔىڭ ثۈگۈٔىي ئوتتۇرىچە وۆپىَىع ضۈرئىتي ثوٍىچە وۆپىَىپ ثبرغىٕىذا، 

ٍىگىرِە ثىرىٕچي ئەضىرٔىڭ ئبتّىػىٕچي ٍىٍٍىرىغب ثبرِبٍال دۇَٔب ٔوپۇضي ئوْ 
ضەوىىس ِىٍَبردلب ٍېتىپ ثبرىذىغبٍٔىغىٕي، ئەِّب ٍەر ٍۈزىٕىڭ ثۈگۈٔىي تەرەلمىَبت 

ضۈرئىتي ثوٍىچە ھېطبپٍىغبٔذا ٍەر غبرى ئبرأال ئو ثىر ِىٍَبرد ئىٕطبٕٔي ثېمىپ 
غۇڭب ۋەتىٕىّىسٔي تېسٌىىتە خىتبً . وىتەٌەٍذىغبٍٔىغىٕي پەرەز لىٍىػّبلتب

تبجبۋۇزچىٍرىٕىڭ لوٌىذىٓ تبرتىپ ئبٌّىغىٕىّىسدا، ثۇ ۋەتۀٕي خىتبً 
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تبجبۋۇزچىٍىرىال ئەِەش، ثەٌىي خبٌىغبْ ثىر دۇَٔب زوِىگىرى تبرتىپ ئېٍىػمب 
ئبتٍىٕىع ئېھتىّبٌىٕي ٍبوي خىتبٍالرٔىڭ دۇَٔبغب ٍبِراپ وېتىػىٕىڭ ئبٌذىٕي 
ئبٌىذىغبْ ثىر ثوغٍۇق لىٍىپ ثېىىتىۋېتىػىّۇ ئېھتىّبي ئىىۀٍىىىٕي تؤۇپ 

 !ٍېتىػىّىس الزىُ
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 پراٍىدا ضەميىدىني ٍەر ئبستي قوضۇّي. 5
 

 تەضنىييىْىطْىڭ ئەھَىَىتي
ۋەتىٕىّىسٔىڭ ٔۆۋەتتىىي دۈغّەْ ۋەزىَىتىٕي تەھٍىً لىٍغىٕىّىسدا، 

ۋەتىٕىّىس ئىچىذە خېٍي ئۇزۇْ ثىر ِەزگىٍگىچە خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 
لوغالظ ِۇتٍەق ِەخپي ھەرىىەتٍىرىگە تبٍىٕىپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 

لورلۇتۇپ، ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىع خىَبٌىٕي لۇرۇغىۋاتمبْ ٍېڭي خىتبً 
تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕي جَبٍۈٍگۋۀذىٓ ۋەتىٕىّىسگە لبراپ ئبٍبق ثبضبٌّبش 
لىٍىۋېتىع ۋە ٍەرٌىػىۋاٌغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لورلۇتۇپ جَبٍۈٍگۋۀگە 

ثىر -ثىسٔىڭ ثىردىٓ_ لبراپ لېچىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ۋەزىَىتىٕي ٍبرىتىع 
ثۇ خىً لبٔبت ٍبٍذۇرىٍىذىغبْ خىتبً . چىمىع ٍوٌىّىس ھېطبپٍىٕىذۇ

تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لورلۇتۇپ ئبزاٍتىع ھەرىىىتىٕي ِەٌۇَ ِەزگىٍگىچە 
داۋاِالغتۇرۇپ، ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕي ثەٌگىٍىه ثىر 

ضبٔذا چەوٍەپ تۇرۇپ، وەٌگۈضي ۋەزىَەتٕىڭ تەرەلمىَبتىغب لبراپ ِىٍٍىٌ 
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ وېَىٕىي ثبضمۇچٍىرى ثوٌغبْ پبرتىسأٍىك ئۇرۇظ 

ٍۀي . ۋە ِۇٔتىسىُ لۇراٌٍىك ئۇرۇظ ۋەزىَىتىٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرىۋېٍىػىّىس ِۇِىىٓ
ثبٍرىغىٕي وۆتۈرىۋېٍىپ، خىتبً « تېٕچٍىك»ئۆتىەْ ٍېرىُ ئەضىر جەرٍبٔىذا 

لەدەَ تەضٍىُ ثوٌۇغمب ِەججورٌىٕىپ لوٌذىٓ ثېرىپ -تبجبۋۇزچىٍىرىغب لەدەِّۇ
ثبضمۇچ لبٍتب ئەضٍىگە وەٌتۈرۈغىە -لوٍغبْ پبٍذىٍىك غبرائىتىّىسٔي ثبضمۇچّۇ

 .ِەججورِىس
ئبۋاي ثىس غۇٔىڭغب دىممەت لىٍىػىّىس وېرەوىي، ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ 

ثۈگۈٔىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِەٍٍي خىتبٍذا ثوٌطۇْ ٍبوي دۇَٔبٔىڭ 
ھەرلبٔذاق ثىر ٍېرىذە ٍۈز ثېرىذىغبْ خبٌىغبْ ثىرەر زور داۋاٌغۇغالرغب لبرىّبً، 
ۋەتىٕىّىسدىٓ تېٕچ چېىىٕىپ چىمىپ وېتىع لبرارىٕي ئېٍىػي ٍبوي ۋەتىٕىّىس 

خەٌمىگە تېٕچ غەوىٍذە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي ثېرىػي ھەرگىسِۇ لىَبش لىٍىػمب 
ثوٌّبٍذىغبْ ئەھۋاي ثوٌۇپ، ثۇٔذاق تبِبدا ثوٌۇغٕي پۈتۈٍٔەً ئۇخٍىّبً چۈظ 

ثۇٔىڭغب ئوخػبپ وېتىذىغبْ خبَ خىَبٌالرٔىڭ وەٍٕىگە . وۆرۈظ دېَىػال وېرەن
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. وىرىپ خەٌمىّىس ٍېرىُ ئەضىرٌىه لىّّەتٍىه پۇرضەتٍىرىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌذى
ھبي ثۈگۈٔىي وۈٔذە ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ ثبرٌىك خىتبً وۆچّەْ 

تبجبۋۇزچىٍىرى ۋە ئۇالرٔىڭ لۇراٌٍىك فبغىطت لوغۇٍٔىرى ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي 
ھەرخىً ۋاضتىالر ثىٍەْ تېس ئبرىذا پۈتۈٍٔەً ٍوق لىٍىۋىتەٌەٍذىغبٍٔىمىغب توٌۇق 

ئەغۀچ ثىٍەْ ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىع ۋالتي وەٌذى دەپ ئەضەثىٍەرچە 
غۇ ضەۋەپتىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ . ئىػىٕىۋاتمبْ ۋەزىَىتىذە تۇرِبلتب

تبرىختب ضبدىر ثوٌغبْ خبئىٍٕىك _ ھەرلبٔذاق غەوىٍذىىي تبِبالردا ثوٌۇظ 
ثۈگۈْ . ۋەلەٌىرىٕي لبٍتب تەورارالغتىٓ ثبغمىچە ٔەتىجىگە ئېٍىپ ثبراٌّبٍذۇ

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب _ ثىر ۋە ئەڭ ئبخىرلي ٍوٌىّىس -ثىسٔىڭ ِبڭىذىغبْ ثىردىٓ
لبرغي ئەڭ ِەخپي ۋە ئەڭ ۋەھىّىٍىه غەوىٍٍەردە ئۇرۇظ ئېالْ لىٍىپ، 

وەٌگۈضي پبرتىسأٍىك ۋە ِۇٔتىسىُ ئبزادٌىك ھەرىىىتىّىسگە ئبضبش تىىٍەظ، ھېچ 
ثوٌّىغبٔذا وەٌگۈضي ئەۋالتٍىرىّىسغب ثۈگۈٔىىذىٓ ئبزراق ثوٌطىّۇ خىتبً 

. لبٌذۇراٌىطبلّۇ ثىر ٔەتىجە ھېطبپٍىٕىػي ِۇِىىٓ« ِىراش»تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 
ۋەتىٕىّىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي ٍوٌغب ضېٍىػتب ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب 

 .ئىّىبٔىّىس لبٌّىغبٍٔىمىٕي خەٌمىّىسگە ئوچۇق تؤۇتۇپ ثېرىػىّىس غەرت
ثۇ غبٍىّىسٔي ئىػمب ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ وەڭ وۆٌەٍِىه 

ٍەوىىذىٓ ٍبوي ئۇغػبق ِۇضتەلىً پبئبٌىَەت لىالالٍذىغبْ -لوزغىٍىپ ٍەوىە
پىذائىالر لوغۇٍٔىرى غەوٍىذە، ۋەٍبوي ٔىطپي ِۇضتەلىً پبئبٌىَەت لىالالٍذىغبْ 

زىٕجىرضىّبْ ئەڭ ئبز وىػي ثىٍىىذىغبْ ِەخپي لوغۇٔالر غەوٍىذە خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىغب ِۇتٍەق ِەخپي ئېغىر ۋەھىّە ضېٍىع ھەرىىەتٍىرىٕي ئۇزۇْ ثىر 

ثۇ ِەلطەتتە ھەرىىەت . ِەزگىً تىّٕبً لبٔبت ٍبٍذۇرۇغىّىسغب توغرا وېٍىذۇ
ئېٍىپ ثېرىػالردا ئبدەتتە ٍبٌغۇز وىػىٍىه ٍبوي توٌۇق ِۇضتەلىً ھەرىىەت 

لىالالٍذىغبْ ئۇغػبق لوغۇٔالر ثوٍىچە ِەخپي ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرى 
ثىٍەْ وەڭ غوغۇٌٍىٕىػتب ئېٕىك ئورتبق ثىرەر ٔىسإِبِىالرٔي تۈزۈپ ھەرىىەت 

ثۇٔذاق پىذائىٍىرىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ . لىٍىػىّىسٔىڭ ھبجىتي ٍوق
لوٌىغب چۈغۈپ لبٌّبضٍىك ۋە دۈغّۀگە تېخىّۇ ئۆٔۈٍِۈن زەرثە ثېرىػٕي ئبٌذىٕمي 

ئۆز ئبٌذىغب پىالْ تۈزۈپ ھەرىىەت . غەرت لىٍىپ ھەرىىەت لىٍىػىال وۇپبٍە
لىٍغۇچي پىذائىٍىرىّىس لوٌىذىٓ وېٍىذىغبْ ثبرٌىك چبرىالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ 

پۇرضەت تبپبٌىغبْ ھبِبْ ئۆزٌىرىٕىڭ وۆزى ٍېتىذىغبْ غەخطي پىالٔي ثوٍىچە 
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ئەِّب ئۆزئبرا زىٕجىرضىّبْ تبق ثبغٍىٕىػٍىك . خبٌىغبٔچە پبئبٌىَەت لىٍىػىغب ثوٌىذۇ
ئۇغػبق ۋە ٔىطپي ِۇضتەلىً ھەرىىەت لىٍىذىغبْ ِەخپي لوغۇْ غەوٍىذە 

ثۇ خىً زىٕجىرضىّبْ . پبئبٌىَەت لىٍىػىٕىڭّۇ ٔۇرغۇْ ئەۋزەٌٍىىٍىرى ثوٌىذۇ
ِەخپي لوغۇٔالرغب ئۇٍۇغۇپ ھەرىىەت ئېٍىپ ثبرغبٔذا، ثىر وىػي ٍبوي ئبز وىػي 
ئوٍالپ ٍېتەٌّىگەْ ٔۇرغۇْ ٍىتەرضىسٌىىٍەر ۋە ثىر لىطىُ خەتەرٌەردىٓ ضبلٍىٕىپ 
لبٌغىٍي ثوٌۇپال لبٌّبً، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب زەرثە ثېرىػٕىڭ پىالٍٔىرى تېخىّۇ 

ئۇٔىڭ . توٌۇق ۋە تېخىّۇ وۈچٍۈن ۋەھىّە لوزغىَبالٍذىغبْ ثوٌىػي تەثىئي
ئۈضتىگە ئبدەَ ضبٔي ئبز ثوٌطىّۇ ثىرەر تەغىىً لوٍٕىذا ٔىطپەتەْ پىالٍٔىك ۋە 

ھەِىبرٌىك ئبضبضىذا تەغىىٍٍىه ھەرىىەت لىٍىع وىػىگە ئۈِىذ ۋە 
خبتىرجەٍِىه، ئىػۀچ ۋە غەٍرەت ئبتب لىالالٍذىغبْ ثوٌغبچمب، ثۈگۈٔىي 

دەرۋەلە، ثۇ . خەٌمىّىسٔىڭ ئىچىي ِىجەز ھبٌىتىگىّۇ ِۇۋاپىك وېٍىػي ِۇلەررەر
تۈردىىي لوغۇٔالر ھەرلبٔچە ِەخپي ھەرىىەت لىٍذۇق دەپ لبرىغىٕىذىّۇ، ٍۀىال 

غۇڭب ثۇ خىً . ثىر لىطىُ ئىس لبٌذۇرۇپ لوٍۇغالردىٓ ضبلٍىٕىع ثەوال تەش
لوغۇٔالر ئبالھىذە ئەروىٓ پىالْ تۈزۈظ ۋە ئىختىَبرى ھەرىىەت لىٍىع 

ھولۇلىغب ئىگە ثوٌۇغىٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىػي ثىٍەْ ثىرگە، ِۇوەِّەي 
زىٕجىرضىّبْ تەغىىٍي تۈزۈٌۈغىٕي تۈزۈپ پبئبٌىَەت لىٍىػي ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ 

 .ئەھّىَەتىە ئىگە
دۇَٔبدا ثۈگۈٔگىچە ھەرخىً غەوىٍذىىي ِەخپي ھەرىىەت لىٍىذىغبْ 

تەغىىالت ئۈٌگىٍىرى ئوتتۇرىغب لوٍۇٌۇپ ِەخپي پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىپ 
وەٌگەْ ثوٌطىّۇ، ئەِّب ئۇالرٔىڭ تۈپىي ِەلطەتٍىرى ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا ٔىطجەتەْ 

پىالٍٔىك، ٔىطجەتەْ وۈچٍۈن تەضىر لوزغىَبالٍذىغبْ ۋە ئبضبٍٔىمچە پبظ ثوٌۇپ 
ثىسِۇ . تبرلىٍىپ وەتّەٍذىغبْ ثوٌۇغىٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىپ وەٌذى

دۈغّىٕىّىسگە ئبغىبرا ئوتتۇرىغب چىمىپ لبرغي تۇرۇغمب وۈچىّىس ٍەتّەٍذىغبْ 
لىَىٓ غبرائىتتب تۇرىۋاتمبٍٔىغىّىس ئۈچۈْ، ثۇ تۈردىىي ِەخپي تەغىىٍي غەوىٍٍەر 

ئىچىذىٓ ئۆزىّىسٔىڭ پبئبٌىَەت لىٍىذىغبْ ِبوبٔىّىس ۋە زاِبٔىّىسغب الٍىك ثوٌىذۇ 
دەپ لبرىغبْ، غۇٔىڭذەن ٔۆۋەتتىىي ۋەزىپىٍىرىّىسگە ئبضبضەْ ئەڭ ِۇۋاپىك دەپ 
لبرىغبْ ِەخپي تەغىىٍٍىٕىع غەوىٍٍىرىذىٓ ثىرىٕي تبٌالپ ئىػمب وىرىػىػىّىس 

 . ِۇِىىٓ
ثىس ثۇ ٍەردە پبظ لىٍىٕىع ئېھتىّبٌىٕي ئەڭ ئبزغب چۈغىرەٌەٍذىغبْ ۋە 
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تبرىختب ثبغمب ِىٍٍەتٍەر ھەرخىً ِەلطەتٍەردە پبٍذىٍىٕىپ ثىر لەدەر ثىخەتەر ۋە 
ِۇۋەپپىمىَەتٍىه پبئبٌىَەت لىالالٍذىغبٍٔىمي ئىطپبتالٔغبْ پراِىذا غەوىٍٍىه تبق 

ثبغٍىٕىػٍىك ٍەر ئبضتي ِەخپي لوغۇْ تۈزۈٌۈغىٕي تبٌالپ لىطمىچە 
ثۇ خىً ِەخپي لوغۇٔالرغب ئۇٍۇغۇپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب . تؤۇغتۇردۇق

لبرغي ِەخپي زەرثە ثېرىع ھەرىىەتٍىرى ثىٍەْ غوغۇٌالٔغىٕىّىسدا، غۆثھېطىسوي 
. ِەخپي لوغۇْ ھەرىىىتىّىسٔي تېخىّۇ ٔەتىجىٍىه لبٔبت ٍبٍذۇراالٍّىس

غۇٔذالتىّۇ ثۇ خىً ِەخپي لوغۇْ غەوٍي ثىٍەْ پبئبٌىَەت لىٍغبٔذا ثىرلەدەر 
وۆپ وىػىٍىه پىالْ تۈزۈظ ۋە لىطّەْ تەغىىٍٍىه ۋە پىالٍٔىك ھەرىىەت 
لىٍىػمب وبپبٌەتٍىه لىٍىػمب ثوٌغىٕىذىّۇ، پبرتىسأٍىك لوغۇٔالردىىىذەن وۆپ 

وىػىٍىه تەڭ ھەِىبرٌىك ئبضبضىذا پبئبٌىَەت لىٍىع ئىّىبٍٔىرى ثوٌّبضٍىمي ۋە 
. لوغۇٔالر ئبرا ثبغالرٔىڭ ئبضبٔال ِەڭگۈٌۈن ئۈزۈٌۈپ لېٍىع ئېھتىّبٌي ثەوال ئېغىر

ئەِّب . غۇڭب ثۇ جەھەتتە تەدرىجي ِۇوەِّەٌٍەغتۈرۈغىە توغرا وېٍىذۇ
خەٌمىّىسٔىڭ ِۇتٍەق ِەخپي لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەت تەجرىجىٍىرى 

ٍېتەرٌىه ثوٌّبضٍىمي، ِەخپىَەتٍىىٕي ضبلالظ ئبدەتٍىرىٕىڭ ئېغىر دەرىجىذە 
ثۇٌغىۋىتىٍگۀٍىگي ئۈچۈْ، ِەخپي لوغۇْ ئەزاٌىرىٕىڭ ثىخەتەرٌىىىگە 

وبپبٌەتٍىه لىٍىع، لوغۇْ ئەزاٌىرىٕىڭ ِەخپىَەتٍىه ئبدەتٍىرىٕي ٍېتىٍذۈرۈظ، 
ۋەھىّە ٍبرىتبالٍذىغبْ ٍۈرىىي توختىغبْ لوغۇْ ئەزاٌىرىٕي وۆپەٍتىع جەھەتتە 

 .ثۇ خىً لوغۇْ غەوٍي ٍۀىال ِۇھىُ ئەھّىَەتىە ئىگە
ۋەتىٕىّىسدە لۇرۇٌىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالپ چىمىرىػٕىڭ 

ِەخپي ھەرىىەت لوغۇٔىٕىڭ ئبضبضي ِەلطىذى خەٌمىّىس ئبرىطىذا خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي ھەرىىەت لىٍىػمب ثوٌىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ئەِەٌىٌ 
پبوىتالر ثىٍەْ تەغۋىمبتٕي لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ، خەٌمٕىڭ وۈچٍۈن دۈغّەْ 

ۋەزىَىتي ئبضتىذا دۈغّۀگە زەرثە ثېرىع جبضبرىتىٕي تىىٍىۋېٍىػىغب 
ھەٍذەوچىٍىه لىٍىع، غۇٔىڭذەن ٍۀە وەٌىۈٔذەن وۆپىَىپ وېتىۋاتمبْ خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضۇٔئي ٔوپۇش وۆپىَىع ئېمىٕىٕي چەوٍەظ ۋەلەٌىرىٕي 
دادىٍٍىك ثىٍەْ لبٔبت ٍبٍذۇراالٍذىغبْ ٍېڭي زاِبٕٔىڭ غوجب ٔىَبز ھبجىٍىرى، 

غۇ ئبضبضتب ٍېڭي ۋەزىَىتىّىسگە ِبش . غېٕي ثبتۇرٌىرىٕي ٍېتىػتۈرۈپ چىمىػتۇر
وېٍىذىغبْ ثۇ خىً خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي لوغالظ ھەرىىىتىّىسٔي توختبۋضىس 
لبٔبت ٍبٍذۇرۇپ، رەضّىٌ پبرتىسأٍىك ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ 
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ۋەزىَەت ٍبرىتىع، لىطّەْ ئبزاد راٍوْ لۇرۇٌۇغٍىرىغب ئبضبش تىىٍەغٕىّۇ 
ِىٍٍىٌ _ ثۇالرٔىڭ ِۇلەررەر ٔەتىجىطي . وۈٔتەرتىپىە لوٍۇغمب ثوٌىذۇ

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئبخىرلي ثبضمۇچي ثوٌىذىغبْ ٔىطجەتەْ 
ِۇٔتىسىٍّىػىپ ثبرىذىغبْ ِىٍٍىٌ ئبرِىَە ھەرىىىتي ثبضمۇچىغب ٍۈوطەٌتىػتىٓ 

 .ئىجبرەت
غۇٔىڭغب ئىػىٕىػىە ثوٌىذۇوي، ثۇ تۈردىىي ِەخپي ھەرىىەت 

پبئبٌىَەتٍىرىٕي ئوِۇِالغتۇرۇظ ئبرلىٍىك، خەٌمىّىسٔىڭ ثۈگۈٔىي ئۈِىذضىس 
روھىٌ ھبٌىتىٕي تۈپتىٓ ئۆزگەرتىػىە، ثىر ِوِب ئۈچۈْ خبئىٓ ثوٌۇپ وېتىذىغبْ 

ۋىجذأطىسالرٔي ئبگبھالٔذۇرۇغمىال ثوٌۇپ لبٌّبضتىٓ، خىتبً تبجبۋۇزچي 
تەرەپٍىرىگىّۇ وۈچٍۈن ئبگبھالٔذۇرۇظ ثەرگەْ ثوٌىّىس؛ خەٌمئبراغىّۇ ۋەتىٕىّىس 
خەٌمىگە ثوٌغبْ لبراغٍىرىٕي تۈپتىٓ ئۆزگەرتىػىە ِەججورالٍذىغبْ خەۋەرٌەرٔي 

غۇٔذاق ئىىەْ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەھىّىگە ضېٍىع . ٍوٌٍىغبْ ثوٌىّىس
ِەخپي لوغۇْ ئەزاٌىرى ھەرىىەت جەرٍبٔىذا ھەرلبٔذاق ثىر ئىذىَىۋى ئېمىُ، 

ھەرلبٔذاق ثىر چەتئەي ھۆوۈِىتي، ھەرلبٔذاق ثىر پبرتىَە، ھەرلبٔذاق ثىر 
- جەِئىَەت، ھەرلبٔذاق ثىر داھىٌ ٍبوي ئبٌىُ، دىٕىٌ ئوٌىّبٌىرىّىسٔىڭ ثوٍرۇق

پەلەتال ئۆز ضەثذاغٍىرىغب ثوٌغبْ ضبدالىتىٕي . ٍوٌَورۇلٍىرىغب ثېمىّٕبضٍىغي غەرت
ضبلالظ ۋە ئۆز لوغۇْ ٍىتەوچىٍىرىٕىڭ ۋەزىپىطىٕىال لوثۇي لىٍىػمب تىرىػىػي 

ثۇ خىً ِەخپي لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتىگە لبتٕىػىع ثىر خىً . الزىُ
ۋىجذأىٌ ۋەزىپە ئبضبضىذا ئىػمب ئبغۇرۇٌىۋاتمبٍٔىغي ئۈچۈْ، لوٌغب چۈغۈپ 

چبلىطي خەتەرگە -ئبٔب، ثبال- لبٌغىٕىذا، پبظ لىٍىٕغىٕىذا، ئۆٌۈَ ئبٌذىذا، ئبتب
ٍوٌۇلمىٕىذا، ھەتتب وەٌگۈضىذىىي رەضّي پبرتىسأٍىك لوغۇٔىغب ئەزا ثوٌغىٕي، 
ِىٍٍىٌ ھۆوۈِىتىگە خىسِەت لىٍىۋاتمبٍٔىرىذىّۇ ئۆزىٕىڭ ِەخپي ھەرىىەت 

ِەخپي لبرغىٍىك وۆرضىتىع ! ھىىبٍىٍىرىٕي لەتئىٌ ضىر لىٍىپ تۇتىػي غەرت
ھەرىىىتىّىس دۈغّۀگە پۈتۈٍٔەً ئبغىبرە لبرغي تۇرۇغمب ثوٌىذىغبْ ِۇٔتىسىُ 
ِىٍٍىٌ ئبرِىَە لۇرۇٌۇظ دەۋرىذىال تەدرىجي غەوىٍذە ئۆزٌىگىذىٓ تبرلىٍىپ 

ِەخپي لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتىّىسگە لبتٕبغمبٔالر ِەڭگۈ ئبرخىپ . وېتىذۇ
ضبلٍىّبٍذۇ، ِەڭگۈ ِۇوۆپبت تەٌەپ لىٍّبٍذۇ، ِەڭگۈ ضۇٌھي تەٌەپ لىٍّبٍذۇ ۋە 

ضۇٌھي لوثۇي لىٍّبٍذۇ، ِەڭگۈ ئەضىر ئبالٌّبٍذۇ، ثوٌۇپّۇ ھەرىىەت جەرٍبٔىذا 
ِەخپي لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچىالر ئۆزىٕىڭ 
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 .ضبالھىَىتىٕي ئبغىبرىالغمب ِەججورالٍذىغبْ ھەرلبٔذاق ھەرىىەتىە لبتٕبغّبٍذۇ
 

 زىْجىرسىَبُ ٍەخپي قوضۇُ تۈزۈىۈضي
ِەخپي لبرغىٍىك وۆرضىتىع زىٕجىرضىّبْ ٍەر ئبضتي لوغۇٔي ِۇٔذاق 

 :تۈزۈٌىذۇ
ٍۀي . ثىر لەدەر تەجرىجىٍىه وىػي تۇٔجي لوغۇٔىٕي تۈزۈغىە وىرىػىذۇ

توٌۇق تەوػۈرۈغٍەردىٓ ئۆتۈپ ئىػۀچىگە ئېرىػەٌىگەْ، ٍېػي ئوْ ئبٌتىذىٓ 
ئبغمبْ، ۋەتىٕىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ئىػٍىرىغب جبْ پىذا لىٍىػٕي 

غەرتطىس لوثۇي لىٍىذىغبْ، خىتبً ِىٍٍىتىذىٓ ثوٌّىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر غەرلىٌ 
تۈروىطتبٍٔىك جىٕىطي، ئىرلي، ٍۇرتي، دىٕىٌ ئېتىمبدى، پەٌطەپەٌىه لبرىػي، 

وەضىپي، ثىٍىُ ضەۋىَىطي، ئىمتىطبدىٌ ئەھۋاٌي، ئىجتىّبئىٌ ئورٔي، پبرتىَە 
تەۋەٌىگي، تىٍي، ٍېسىمىٕىڭ لبٔذاق ثوٌۇغىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر، خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذىٓ توٌۇق لوغالپ چىمىرىع ِەخپي ھەرىىەت 
تبٌالٔغبْ ثۇ وبٔذىذات ئەزا، ثىر لبٔچە . لوغۇٔىغب وبٔذىذات ئەزا ثوالالٍذۇ

لېتىٍّىك ِەخپي لبرغىٍىك وۆرضىتىع ئەِەٌىٌ ھەرىىەت ضىٕبلٍىرىذىٓ 
 .ئۆتىۈزۈٌۈپ رەضّىٌ ئەزاٌىممب لوثۇي لىٍىٕىذۇ

ثىر ِەخپي ھەرىىەت لوغۇٔىذا ئەڭ وۆپ ثوٌغىٕىذا تۆت ئەزا ۋە ثىر لوغۇْ 
-ثۇ لوغۇٔذا لوغۇْ ثبغٍىمي ئەزا تبٌالظ، ھەرىىەت پىالْ. ثبغٍىمي ثوٌىذۇ

الٍىھىٍىرىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇظ، لبرارالغتۇرۇٌغبْ ۋەزىپىٍەرٔي ئۆز ئەزاٌىرىغب 
ِەخپي ئورۇٔالغتۇرۇظ، ٍىغىٍىع ۋالتي ۋە ئورٔىٕي ثەٌگىٍەظ لبتبرٌىك 

ثۇ لوغۇٔذا ھەرلبٍطي ئەزاالر ھەرىىەت الٍىھېطي . ۋەزىپىٍەرٔي ئۆز ئۈضتىگە ئبٌىذۇ
الٍىھىٍىرىٕي ِۇزاوىرە لىٍىع، ھەرىىەت غەوٍي، -ضۇٔۇظ، ھەرىىەت پىالْ

ھەرىىەت لوراٌي، ھەرىىەت ئوثىىتىۋى، ھەرىىەت ٔۇلتىطي، ھەرىىەت ۋالتي 
تبرتىع لىٍىپ -لبتبرٌىمالرٔي لوغۇْ ثبغٍىغىٕىڭ ٔبزارىتي ئبضتىذا ئەروىٓ تبالظ

ِەخپي ئبۋاز لبتبرىذىىي غەوىٍٍەر ثىٍەْ ھەرىىەت پىالٔىٕي لبرارالغتۇرغىٕىذىٓ 
وېَىٓ، ثۇ ۋەزىپىٍەرٔي لوغۇْ ثبغٍىمي ئۆزى ِۇۋاپىك وۆرگەْ ئەزاضىغب ئىّىبْ 

ثبر ٍوغۇرۇْ غەوىٍذە تبپػۇرىذۇ ۋە ثۇ ۋەزىپىٕىڭ ئىجرا لىٍىٕىػي پەلەت ِۇِىىٓ 
ثوٌّبً لبٌىذىغبْ ۋەزىپىٍەرٔي لبٍتب ِۇزاوىرىگە لوٍۇپ ئۆزگەرتىع ٍبوي ثىىبر 
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لوغۇٕٔىڭ . لىٍىۋېتىپ ٍېڭىذىٓ ۋەزىپە ثەٌگىٍەظ تەوٍىپىٕي ثېرىذۇ
ثۇ لوغۇْ ئەزاٌىرى . ئباللىٍىػىع پبروٌىٕىّۇ لوغۇْ ثبغٍىمي ثىۋاضتە ثەٌگىٍەٍذۇ

ِۇضتەلىً تەغىىٍٍىػىذىٓ تۇغۇٔذا ثوٌۇپ غەوىٍٍۀگەْ تۇغۇٔذا لوغۇٔالرٔىڭ 
وبٔذىذات ثبغٍىمي ثىٍەْ پبروي ئبرلىٍىك ِۇٔبضىۋەت لىٍىع، ٍولۇرى 

لوغۇٔالردىٓ ئبٌغبْ پىالٔالرٔي ئۆز ئەزاٌىرىغب ۋەزىپە لىٍىپ تبپػۇرۇظ لبتبرٌىك 
 .ئىػالرٔىّۇ لوغۇْ ثبغٍىمي ئۆز ئۈضتىگە ئبٌىذۇ

ثىر لوغۇٔذىىي ئەزاالر، لوغۇْ ثبغٍىغىٕىڭ تبپػۇرغبْ ۋەزىپىطىٕي 
ھەرىىەت تەجرىجىطي ئبرتىپ ثبرغبٔذىٓ وېَىٓ، لوغۇْ . غەرتطىس لوثۇي لىٍىذۇ

ثبغٍىمىٕىڭ ِبلۇٌٍىغىٕي ئېٍىپ ئەزا ضبٔي تۆتتىٓ ئبغّبضٍىك غەرتي ثىٍەْ 
لوغۇْ . ئۆزىگە ثىۋاضتە لبراٍذىغبْ تۇغۇٔذا لوغۇْ تەغىىٍٍەغىە ھولۇلٍۇق

ئەزاضي تەغىىٍٍىگەْ تۇغۇٔذا لوغۇْ ئەزاٌىرىٕىڭ ثبرٌىك ضبالھىَىتىٕي ِۇتٍەق 
ئۆزىال ثىٍىع غەرتي ئبضتىذا، ٍولۇرى لوغۇْ ثبغٍىمىغب پەلەت ئەزا ضبٔي ثىٍەْ 

وبٔذىذات لوغۇْ ثبغٍىمي ثىٍەْ ِۇددەتٍىه ئباللىٍىػىپ تۇرۇظ پبروٌىٕىال ِەٌۇَ 
غۇٔذالتىّۇ ثۇ وبٔذىذات ثبغٍىك ئبٌذىٕمي لوغۇْ ثبغٍىمي ثىٍەْ . لىٍىپ لوٍىذۇ

پەلەت لبٍتب ئۆزگەرتىٍگەْ پبروي ئبرلىٍىمال ثبرٌىمىٕي ثىٍذۈرۈپ تۇرۇغتىٓ ثبغمب 
ثۇ تۇغۈٔذا لوغۇْ تەغىىٍي تۈزۈِي ۋە پبئبٌىَەت . ِەٌۇِبت ثېرىع ھەلمي ٍوق

تۇغۇٔذا . ٔىساٍِىرى ئبضبضەْ ئبٌذىٕمي لوغۇٕٔىڭىي ثىٍەْ ئوخػبظ تۈزۈٌىذۇ
لوغۇْ ثبغٍىمي ئبٌذىٕمي لوغۇْ ثبغٍىمىذىٓ ئبٌغبْ ۋەزىپىٍەرٔي ئۆزى ئىجرا 

لىٍىػمب ٍبوي لوي ئبضتىذىىي تۇغۇٔذا لوغۇٔىٕىڭ ِۇۋاپىك دەپ لبرىغبْ ئەزاضىغب 
ثۇ تۇغۇٔذا لوغۇٔذا پىالٔالٔغبْ . تبپػۇرۇپ ئىجرا لىٍغۇزۇغمىّۇ ثوٌىذۇ

ۋەزىپىٍەرٔي ٍولۇرى لوغۇٔىغب ِەٌۇَ لىٍّبً، ئۆزٌىرى ثىۋاضتە لبرار لىٍىػىپ 
پەلەت ھەرىىەت ٔەتىجىطىٕىال ٍولۇرى لوغۇْ ثبغٍىمىغب . ئىجرا لىٍىػي وېرەن

ئەگەر تۇغۇٔذا لوغۇٔذىىىٍەر ٍولۇرىذىٓ ئبٌغبْ . ِەٌۇَ لىٍىپ لوٍطب وۇپبٍە
ۋەزىپىٕي ئورۇٔذاغمب پۇرضەت تبپبٌّىغبٍٔىرىذا، ثۇ ۋەزىپىٕي وېچىىتۈرِەً ٍولۇرىغب 

 .لبٍتۇرۇپ ثېرىػي غەرت
وبٔذىذات ثبغٍىك ئبٌذىٕمي لوغۇْ ثبغٍىمي ثىٍەْ ثىۋاضتە ئباللىٍىػىع 

پەلەت ئۆز ثبغٍىمي لۇرثبْ ثوٌغبْ ٍبوي ٍېتەوچىٍىه . ھەلمىگە ئىگە ئەِەش
لىٍىع ئىمتىذارىذىٓ ِەڭگۈٌۈن ئبٍرىٍغبْ ۋالتىذىال ٍولۇرلي لوغۇْ ثبغٍىمىٕىڭ 

ئەگەر . پبروي ئبرلىٍىك وۆرۈغۈظ تەوٍىپي ئبرلىٍىك ثىۋاضتە وۆرۈغەٌەٍذۇ
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ئبٌذىٕمي لوغۇْ ثبغٍىمي ثۇ تۇغۇٔذا لوغۇْ وبٔذىذات ثبغٍىمىغب ئىػۀچ 
تىىٍىَەٌىطە، ئۇٔي ضىٕبق لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ئۆز لوغۇٔىذىىي وبِبٍغبْ ئەزاضي 

ثۇ چبغذا، تۇغۇٔذا لوغۇٔىٕىڭ ثۇ وبٔذىذات . ئورٔىغب توٌۇلٍىۋېٍىػمب ثوٌىذۇ
ثبغٍىمي ئبٌذىٕمي لوغۇٔغب رەضّي ئەزا ثوٌۇظ ثىٍەْ ثىرگە، تەثىئي ھبٌذا ثۇرۇٔمي 

ئەزا ثوٌغبْ تۇغۇٔذا لوغۇٔىٕىڭ رەضّي ثبغٍىمي ۋەزىپىطىٕىّۇ ئۆز ئۈضتىگە 
 .ئبٌىذۇ

ھەر لبٍطي لوغۇْ ئەزاٌىرىّۇ ئۇچراتمبْ پبٍذىٍىك پۇرضەتٍەرٔي لوغۇْ 
رەھجىرىٕىڭ تەضتىمٍىػىغب ضۇّٔبً تۇرۇپال ئۆزى ثىۋاضتە پىالْ تۈزۈپ ھەرىىەت 

پەلەت ھەرىىەت ٔەتىجىطىٕىال لوغۇْ ثبغٍىمىغب ِەٌۇَ . لىٍىع ھولۇلىغب ئىگە
ئەگەر لوغۇٔىذا خبٌىغبْ ثىرضىٕىڭ خبئىٍٕىك ٍبوي جبضۇضٍۇق . لىٍىپ لوٍىذۇ

ھەرىىىتي ضېسىٍگىٕىذە، دەرھبي ئۆز ثبغٍىمىغب ِەخپي دووالت لىٍىػي، ئۆز 
. ثبغٍىمىذىّٕۇ گۇِبْ لىٍىپ لبٌغىٕىذا وبٔذىذات ثبغٍىمىغب ِەٌۇَ لىٍىػي غەرت

ئۇالر ثۇ ئەزاضىٕىڭ خبئىٍٕىك ٍبوي جبضۇضٍۇق ھەرىىىتىٕي ھەلىمي تۈردە 
ئىطپبتالپ چىممىٕىذىٓ وېَىٓ، ثۇ خبئىٓ ٍبوي جبضۇضٕي ثىر تەرەپ لىٍىع 

ئىػىٕي ٍولۇرى دەرىجىٍىه لوغۇْ ثبغٍىمىغب ِەٌۇَ لىٍىػي، ٍولۇرى دەرىجىٍىه 
لوغۇْ ثبغٍىمي ثۇ وىػىٕي لبٍتب تەوػۇرۇپ چىمىپ ِۇلىّالغتۇرغىٕىذىٓ وېَىٓ، 

 . دەرھبي لوي ئبضتىذىىي وىػىٍەر ۋاضتىطي ثىٍەْ ئۇجۇلتۇرىۋېتىػي غەرت
ئەگەر خبٌىغبْ لبتالِذىىي لوغۇْ، ٍولۇرى دەرىجىٍىه لوغۇْ ثىٍەْ 

ثوٌغبْ ئباللىطىٕي ئۈزۈپ لوٍغىٕىذا، ئۆز لوغۇٔىٕي خۇددى ٍولۇرىذىىي تۇٔجي 
لوغۇٔذەن ھېص لىٍىپ، لوي ئبضتىذىىي تۇغۇٔذا لوغۇٔالرغب ٍېتەوچىٍىه 

 .لىٍىػٕي لەتئىٌ داۋاِالغتۇرىػي غەرت
ھەرثىر لوغۇٔذىىي ئەزاالر ئۆز لوغۇٔىذا ھەرىىەت الٍىھېطي ضۇٔۇظ، 

ِۇزاوىرىٍەرگە لبتٕىػىع، ئبۋاز ثېرىع، ٍېڭي تېخٕىىب، ٍېڭي ئۇضۇي، دۈغّەْ 
ضبۋالالرٔي لوغۇْ -ئەھۋاٌي، تەغۋىمبت ِەزِؤي ۋە غەوىٍٍىرى، پبٍذىٍىك تەجرىجە

ئەگەر خبٌىغبْ ثىر لوغۇْ ئەزاضي . ِۇزاوىرىطىگە ضۇٔۇپ تۇرىػي الزىُ
ئىػٍىتىػتە پبظ ثوٌۇپ لبٌّبٍذىغبْ ثىرەر ئىمتىطبدىٌ ئوٌجىغب ئېرىػىپ لبٌغىٕىذا، 

ِەخپىَەتٍىىىە وبپبٌەتٍىه لىٍىع غەرتي ئبضتىذا لوغۇٔىغب راضخوت لىٍىع 
 .ٍبوي خبٌىغبْ ئىػىغب ئىػٍىتىع ھەلمىگە ئىگە

ئۀە غۇ غەوىٍذە ھەر ثىر ئەزا ئۆزى ثىۋاضتە ٍېتەوٍەپ ِبڭىذىغبْ تۆت 
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وىػي ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ ئبز ئۆز ئەزاضي ثبر ثىردىٓ تۇغۇٔذا لوغۇْ لۇرۇپ پبئبٌىَەت 
ٍۀي، تۇٔجي لوغۇٔذا ثەظ وىػي، ئۇٔىڭ تۆت ئەزاضىذا . لىٍىع ھەلمىگە ئىگە

ئەڭ وۆپ ثوٌغبٔذا تۆتتىٓ جەِئي ئوْ ئبٌتي وىػي، ثۇ ئەزاالرٔىڭ لوٌىذا ٍۀە 
تۆتتىٓ ئبتّىع تۆت ئەزا، ثۇ تۇغۇٔذا لوغۇْ ئەزاٌىرىٕىڭ لوٌىذا ٍۀە تۆتتىٓ 

. دېگۀذەن داۋاٍِىػىپ وېتىۋېرىػي ِۇِىىٓ... ئىىىي ٍۈز ئەٌٍىه ئبٌتي ئەزا، 
غۇٔىڭذەن ثۇ تۈردىىي لوغۇٔالر چوڭىراق غەھەرٌىرىّىسدە ثىر لبٔچىذىٓ، ۋىالٍەت 

غەھەرٌىرىّىسدە ثىرەردىٓ ثوٌطىّۇ لۇرۇٌغىٕىذا، ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىغب ِەخپي ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتىّىس رەضّي وۈٔتەرتىپىە 

ئەگەر ثۇ لوغۇٍٔىرىّىسدىىي ثبرٌىك ئەزاالر ٍىٍىغب پەٍذا . وىرگەْ ثوٌىذۇ
تۆت - لىٍىذىغبْ ِەخپي ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرىٕي وبِىذا ٍىٍذا ئۈچ

لېتىّذىٓ ئىػمب ئبغۇرۇغمب وبپبٌەتٍىه لىٍىذىغبٔال ثوٌىذىىەْ، ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ 
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىّىسٔىڭ ثىرىٕجي ثبضمۇچي رەضّىٌ ثىر ھەرىىەت 
ھبٌىتىگە وەٌگەْ ثوٌۇپ، ئۇزۇٔغب لبٌّبً خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضۇٔئي 

ئۇ وۈٍٔەرگە وەٌگىٕىذە وېَىٕىي . وۆپىَىػىٕي تېسگىٍٕىَەٌەٍذىغبْ ثوٌىّىس
ثبضمۇچالر ھەلمىذە وؤىىرىتٕي تەٍَبرٌىك لىٍىذىغبْ پىالٔچىٍىرىّىس چولۇَ 

 !ٍېتىٍىػىە ثبغالٍذۇ
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 :تەضۋىقبت ئۈىگىيىرى
 

 !!!ٍب مۆرۈً__ ٍب ئۆىۈً 
 

غەرلىٌ تۈروطتبْ خەٌمي دۇَٔب جبِبئەتچىٍىگىٕىڭ، دۇَٔب 
ئىٕطبٔپەرۋەرٌىرىٕىڭ، دۇَٔب دېّووراتچىٍىرىٕىڭ، ثبرٌىك خەٌمئبراٌىك 

تەغىىالتالرٔىڭ، ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەت ھبوىّىَىتىٕىڭ، غەرة دۇَٔبضي، ئىطالَ 
دۇَٔبضي، تۈرن دۇَٔبضي، لوغٕب ئەٌٍەر، خىتبً ٍېڭي دېّووراتچىٍىرىٕىڭ 

. ئەزەٌذىٓ ٍبردىّىگە، ھىّبٍىطىگە، ئېتىۋار ثېرىػىگە ئېرىػىپ ثبلمبْ ئەِەش
دۇَٔب جبِبئېتي لبٍطي ثىر ٔېفىتٍىىٕىڭ، لبٍطي ثىر ثبٍٍىك ِۀجەضىٕىڭ، لبٍطي 

ثىر ضودا ثبزىرىٕىڭ، لبٍطي ثىر ئۆز ِۀپەئەتىٕىڭ پېَىذا ِىٍَبردٌىغبْ دوٌالر 
خەجٍەپ ٍۈرگەْ ثوٌطىّۇ، ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ئىػٍىرىغب لىٍچە 

ھەتتب دۇَٔب ئىٍغبرٌىرى لبٍطي . ٔەزىرىٕي ضېٍىع ٔىَىتىگە وېٍىپ ثبلمبْ ئەِەش
ثىر ھبٍۋاْ، لبٍطي ثىر ھبغبرەت، لبٍطي ثىر گىَبٔىڭ ٔەضىٍىٕي ضبلالپ لبالٍٍي 

دەپ ِىٍَبردالرچە دوٌالر خەجٍىگىٕي ثىٍەْ، ئوتتۇز ِىٍَوْ غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىك 
ثىرەر ! ئىٕطبٕٔىڭ ضۇٔئي ٍوٌالر ثىٍەْ ئۆٌتۈرۈٌىۋاتمبٍٔىمىغب لبراپّۇ لوٍۇغّىذى

جبٍٔىك ئۇچۇراپ لبالرِۇ دېگەْ تبِبدا وبئىٕبتٕي لېسىپ ٍۈرگەْ دۇَٔب جبِبئېتي 
تبپىٕي ئبضتىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچىالر تەرىپىذىٓ ٔبھەق ئۆٌتۈرۈٌىۋاتمبْ 

دۇَٔب جبِبئېتي ! خەٌمىّىسٔىڭ ضۇٔئي ٍولۇتۇٌۇغىٕي تبِبغب لىٍىپ ئوٌتۇرۇغّبلتب
دېگۀٍەر ثىسٔي ثىرەر گىَبچىٍىه، ثىرەر ھبغبرەتچىٍىه وۆرِىگەْ ئىىەْ، 

ثىسٔىڭّۇ دۇَٔب جبِبئەتچىٍىگي تەرىپىذىٓ ئبوطَۇِب ھبٌىتىگە وەٌتۈرۈٌىۋاتمبْ ثىر 
لبتبر وىػىٍىه ھولۇق، تېٕچٍىك، ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه، دېّووراتىَە، ئبدەِگەرچىٍىه، 

ٔىساٍِىرىغب، -دېگۀذەن ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىگىال پبٍذا لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ لبٔۇْ... 
ثىسٔىڭ ثوً ضۇٔىذىغبْ ثىرال ! ِۀتىمىٍىرىگە ثوً ضۇٔۇغىّىس غەرت ئەِەش

 : ھبٍبت لېٍىػىّىس ئۈچۈْ_ ِۀتىمىّىس لبٌذى 
 !ٍب ِۇضتەلىٍٍىك_ ٍب ئۆٌۈَ 
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ثىسٔىڭ چەتئەٌٍەردىىي ِۇھبجىرٌىرىّىسِۇ ٍېرىُ ئەضىردىٓ ثۇٍبْ لىٍچە 
ئەھّىَىتي ثوٌّىغبْ ئبتبٌّىع ۋەتۀپەرۋەرٌىه پبئبٌىَەتٍىرى ئىچىگە چۆوۈپ، 

ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي لۇرۇق ئۈِىذ، لۇرۇق تبِبالردا لوٍىذىغبْ، وۆپتۈرۈپ 
ثۇ ! ِۇثبٌىغىٍەغتۈرۈٌگەْ دۇَٔب خەۋەرٌىرى ثىٍەْ ثىخوتالغتۇرۇپ وەٌّەوتە

ِۇھبجىرٌىرىّىسٔىڭ ثىر لىطّي گوٍب دۇَٔبدىىي لبٍطي ثىر دۆٌەت، لبٍطي ثىر 
چەتئەي تەغىىالتىٕىڭ خىتبٍغب ثېطىُ ئىػٍىتىپ ۋەتىٕىّىسٔي ئەتىال ِۇضتەلىً 

ٍۀە ثىر ! لىٍذۇرۇپ ثىرەٌەٍذىغبٍٔىمىغب دادىطىغب ئىػۀگۀذەن ئىػىٕىػّەوتە
ٔبِبٍىػالر -لىطىُ ِۇھبجىرٌىرىّىس ۋەتىٕىّىسٔي خەٌمئبراٌىك ضىَبضىٌ غىىبٍەت

ثىٍەْ، خىتبً دېّووراتچىٍىرىغب تبٍىٕىع ثىٍەْ تېٕچ ئبزاد لىٍىػمب 
! ثوٌىذىغبٍٔىمىغب ۋەھىگە ئىػۀگۀذەن ئىػىٕىپ پبئبٌىَەت لىٍىپ وېٍىػّەوتە

ٍىغىپ ئېَتمبٔذا ثىسٔىڭ ثۇ تۈردىىي ِۇھبجىرٌىرىّىس ئبٔب ۋەتەْ خەٌمىٕي لوٌىذىٓ 
ھېچ ئىع وەٌّەٍذۇ، ثىسٔي چەتئەٌٍىىٍەر لۇتمۇزۇپ لوٍىذۇ، ثىسٔي تېٕچ 

ئۇالر ئبٔب ! ھەرىىەتٍەر، تېٕچ دېپٍوِبتىه پبئبٌىَەتٍەر لۇتمۇزاالٍذۇ دەپ لبرىػىذۇ
ۋەتەْ خەٌمىگە ئەزەٌذىٓ ئىػۀگەْ ئەِەش ۋە ھبزىرِۇ ئىسچىً تۈردە ئىػۀّەً 

پبي وۆرۈٔۈپ لبٌىذىغبْ -ئۇالر خەٌمئبرادىىي ثەزى ئەٌٍەردە غىً! وەٌّەوتە
-ژورٔبي، رادىئو-ضەھىپە توغمۇزۇظ ئۈچۈْ ئېالْ لىٍىپ لوٍۇغمبْ گېسىت

تېٍېۋىسىَە خەۋەرٌىرى، خىتبٍغب، ٍىپەن ٍوٌىغب، ضىرٌىك لبٌغبْ ۋەتىٕىّىس تبرىخىغب، 
تۈروىٌ خەٌمٍەرگە ھەٍراْ لېٍىػىپ ئوٍۇغتۇرغبْ ثەزى ئىٍّىٌ ِۇھبوىّە 

ٍىغىٍٕىرىذا تىٍغب ئېٍىٕىپ لبٌغبْ ۋەتىٕىّىس خەٌمي ھەلمىذىىي خەۋەرٌەرٔي، ثەزى 
ٍىغىٍىػالرٔي ِۇثبٌىغە لىٍىع، ٔۆۋەتتىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب -ٔبِبٍىع

لىٍچىّۇ ئەِەٌىٌ تەضىر وۆرضىتەٌّەٍذىغبْ، ئىٕتبٍىٓ ئېھتىَبت ثىٍەْ، ھەتتب 
وۆڭۈي ئېچىػمب لبتٕىػىۋاتمبٔذەن ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثەزى پبئبٌىَەتٍىرىٕي ٔبِبٍىع، 

ثۇٔي ئبز ! ٍىغىٍىع دەپ وۆوىە وۆتۈرىػىپ خەٌمىّىسٔي پەپىٍەپ وېٍىػّەوتە
-ثىرضىٕي خبئىٓ-دەپ تۈگىّەش ئېمىُ، گۇروھ، تەغىىالتالرغب ثۆٌىٕىۋېٍىپ، ثىر

جبضۇش دەپ جېذەي لىٍىػٍىرىٕىّۇ ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتىّىس دەپ داۋراڭ 
 !لىٍىػّبلتب

چىمىرىػىپ « جېذەي»ِبھىَەتتە، ثۈگۈٔىي دۇَٔبدا ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕىڭ 
دۇَٔب تېٕچٍىمىغب تەھذىت پەٍذا لىٍىػىٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبْ ثىرِۇ دۆٌەت ٍبوي 

ٔي ثۇزىذىغبٔذەن « تېٕچٍىك»تىجەتٍىىٍەر ثۇ خىً . خەٌمئبراٌىك تەغىىالت ٍوق
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دۇَٔب تېٕچٍىمىٕي »وۆرۈٔىۋىذى، دۇَٔب جبِبئېتي دەرھبي ھەرىىەتىە وېٍىػىپ، 
لوغذاظ ۋە تبجبۋۇزچىالر تەرىپىذىٓ ٍولۇتۇٌۇغۇڭالرغب ثەرداغٍىك ثېرىػتە دۇَٔبغب 

دەپ داالً الِبغب ثىر ٔوثېً تېٕچٍىك « ئۈٌگە تىىٍەپ ثەرگىٕىڭالر ئۈچۈْ
دۇَٔب ثۇ خىً ئوٍۇٕٔي ٍېمىٓ . ِۇوۆپبتىٕي ثېرىػىپ ئبغسىٕي ئەتىەْ ثوٌذى

تبرىختب ھىٕذىطتبٍٔىمالرغب، پەٌەضتىٍٕىىٍەرگە، جۀوثىٌ ئبفرىمب ٔېگىرٌىرىغىّۇ 
! ِۆرتي وەٌگۀذە ثۇ ئوٍۇٕٔي ثىسگىّۇ ئوٍٕبغتىٓ ثبظ تبرتّبٍذۇ. ئوٍٕىغبْ ئىذى

! غۇڭب ثىس ھەرلبٔذاق چەتئەي خەۋەرٌىرىگە لۇالق ضېٍىپ وەتّەضٍىگىّىس غەرت
ئەگەر ئىػىٕىػىە توغرا وەٌطە، ثبرىٓ لەھرىّبٍٔىرى، ِەخپي ۋەھىّە ٍبراتمۇچي 

پىذائىٍىرىّىس، غۇٌجب لەھرىّبٍٔىرىّىسٔىڭ وۆرضەتىەْ ٍوٌٍىرىغب ئىػىٕىػىّىس 
 !الزىُ

ٔۆۋەتتە ثىسٔىڭ ئبٌذىّىسدا ِۇٔذاق ثىر ئەِەٌىٌ خەۋىپ ثىسگە تەھذىت ثوٌۇپ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسگە ئوْ ِىٍَؤالپ وۆچّۀٍىرىٕي : تۇرِبلتب

ٍۆتىەپ جبٍالغتۇرۇظ ثىٍەْ ثىرگە، پۈتۈْ غبٌجىرٌىمالرٔي ئىػمب ضېٍىپ ئوِۇِىٌ 
ٍۈزٌۈن ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىپ ثىس غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالرٔي ٍەر ٍۈزىذىٓ ضۈپۈرۈپ 

 !تبغالغمب پۈتۈْ ضەپٍەر ثوٍىچە ئبتالٔذى
لۇٌالرچە ئۆٌطەوّۇ ئۆٌىّىس، : ثىسٔىڭ ئبٌذىّىسدا پەلەت ثىرال ٍوي لبٌذى
ثىسٔي ھبِبْ ثىر ئۆٌۈَ . ثبتۇرالرچە جەڭ لىٍىپ لۇرثبْ ثوٌطبلّۇ ئۆٌىّىس

دەپ جبٕٔي ئبٌمبٔغب ئېٍىپ دۈغّەْ « !ٍب وۆرۈَ_ ! ٍب ئۆٌۈَ»وۈتىۋاتمبْ ئىىەْ، 
ھەتتب ثۇ ٍوٌىّىسِۇ ! ثىٍەْ تىروىػىػتىٓ ثبغمب چىمىع ٍوٌىّىس لبٌّىذى

 !وۈٔطبٍىٓ تبراٍّبلتب
پىچبلالرٔي ئېٍىپ خىتبً -وۈٔذۈزدە لوٌىّىسغب ئوغبق-ثۇ دېگۀٍىه، وۈپ

-تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِۇٔتىسىُ لۇراٌٍىك لوغۇٔىغب، خىتبً گېطتبپو ضبلچي
ثىس . جبضۇضٍىرىغب ئبغىبرا ئۇرۇظ ئوتي ئبچبٍٍي دەپ داۋراڭ لىٍغىٕىّىسِۇ ئەِەش

ِىجىت ثبتۇرٌىرىّىس، -ثۇ خىً ئبغىبرا ٍوٌالرٔي ئوضّبْ ثبتۇرىّىس، ئبخۇٔوپ
غۇٌجب غېھىتٍىرىّىس ئبرلىٍىك وۆپ -لبغىٍىك لەھرىّبٍٔىرىّىس، ثبرىٓ-پەٍساۋات

ثۇ ٍوٌالرٔىڭ ھەِّىطىال ۋەتىٕىّىسٔي ئبزاد . لېتىُ ضىٕبق لىٍىپ ثبلمبْ ئىذۇق
لىٍّبق تۇرِبق، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ۋەھىّە ضېٍىپ لبچۇرۇظ روٌىٕىّۇ 

 .ئوٍٕىَبٌّىذى
ِىڭ تولمۇزٍۈز تولطەْ ئىىىىٕجي ٍىٍي، زىّىطتبْ لىع وۈٍٔىرىٕىڭ 
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تبالڭ لىٍىػمبْ -ثىرىذىىي خىتبً چبغبْ ثبٍرىّىٕىڭ ئبخػىّي، ثىر ٍىٍٍىك ثۇالڭ
ئىػىرەت لبٍٕىّي -وۆز لىٍىػىپ تېرىطىگە پېتىػّبً ئەٍػي-غۀىّەتٍىرىٕي وۆز

ئىچىگە چۆوۈپ وەتىەْ ئۈرۈِچىذىىي خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرى وېٍەر 
-تبالڭ، لىرغىٕچىٍىك، ھىٍە-ٍىٍي ٍۀە ئۇٍغۇرالرٔي ٍۇلۇتۇظ ئۈچۈْ ثۇالڭ

وەٍٕىذىٓ توٍۇلطىس پبرتٍىغبْ - وەٍٕي_ ٔەٍرەڭٍەرٔي پىالٍٔىػىۋاتمىٕىذا 
پبرتالتمۇچ ضبداضي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئىػىىىذىٓ تبالغب چىمبٌّبش 

ئىٕتبٍىٓ ئبددى ٍبضبٌغبْ ثۇ پبرتالتمۇچالرٔىڭ پبرتٍىػي خىتبً ! لىٍىۋەتتي
وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئبٍالرغىچە ثىر ٍەرگە ٍىغىالٌّبش، ثىرەر غەرلىٌ 

تۈروطتبٍٔىمٕىڭ ٍېٕىغب ٍوٌىَبٌّبش، ئبپتوۋۇزالرغب ئەروىٓ چىمبٌّبش لىٍىۋېتىپال 
لبٌّبضتىٓ، ٍىٍالرغىچە ٔەچچە ِىٍَوْ خەٌمىّىسٔي دۈغّەْ دەپ لبرىػىپ، ٔەچچە 

ئەگەر ثۇ ! ٍۈزِىڭ جبضۇضٍىرىٕي ئىػمب ضېٍىپ تەوػۈرۈغىە ِەججورالٔغبْ ئىذى
خىً پبرتالغالر ثىر ٍەردە، ثىر غەھەردە ئەِەش، ٔەچچە ئوْ ٍەردە ۋە ٔەچچە 

غەھەردە ثبرٌىممب وەٌگەْ ثوٌطب لبٔذاق ئەھۋاي ِەٍذأغب وەٌگەْ ثوالتتي؟ ئەٍٕي 
ۋالىتتىىي پىذائىٍىرىّىس تبوي ثۈگۈٔگىچە ِەخپي لبرغىٍىك وۆرضىتىع 

ثۇ خىً ِەخپي ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع . ھەرىىەتٍىرىٕي ئۈزۈپ لوٍغىٕي ٍوق
ئەِّب خەٌمىّىس ! ھەرىىەتٍىرى ھەتتب خىتبً دۆٌىتىٕىڭ ٍۈرىىىگىچە ٍېتىپ ثبردى

ئبرىطىذا ثۇ تۈردىىي ھەرىىەتٍەرٔي تەرغىپ لىٍىع ئورٔىغب، ثۇ تۈردىىي ئۆٔۈِي 
ٍولۇرى ھەرىىەت غەوىٍٍىرىٕي دۈغّۀٍەر ثىٍەْ ثىرگە لبرىٍىػىپ ٍبوي 

ٌىرىّىس تەرىپىذىٓ وەڭ « داھىٌ»ۋاضتىٍىك چەوٍىػىپ ثېرىذىغبْ تەغۋىمبتالر 
تەرغىپ لىٍىٕىۋاتمبچمب، ثۇ تۈردىىي ھەرىىەتٍەردىٓ ئۈٌگە ئېٍىػمب 

 .پېتىٕبالٍذىغبٔالر تب ثۈگۈٔگىچە ثەوال ئبز وۆرۈٌّەوتە
ثىس غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالردا ِىٍَوْ وىػىٍىه ِۇٔتىسىُ لۇراٌالٔغبْ خىتبً 

فبغىطت تبجبۋۇزچي لۇراٌٍىك لوغۇٍٔىرىغب تەڭ وېٍەٌىگىذەن ثىرِۇ ِۇٔتىسىُ 
ئەضىىرىّىس، ثىرِۇ زاِبٔىۋى لۇراٌىّىس، ھەتتب ثىر تبٌّۇ ِىٍتىغىّىس ثوٌّىغبْ 

ئەھۋاٌذا لبٔذاق ھەرىىەت غەوٍىذىٓ پبٍذىٍىٕىػىّىس وېرەن؟ خىتبً 
ضبلچىٍىرىغب، جبضۇضٍىرىغب، -تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لۇراٌٍىك وۈچٍىرىگە، ئەِەٌذار

خبئىٕالرغب ثىۋاضتە زەرثە ثېرىع ئىّىبٔىَىتىّىس ثوٌّىغبْ ثۈگۈٔىي ئەھۋاٌىّىسدا 
ٔېّە ئۈچۈْ ۋاضتىٍىك ٍوٌالرٔي ئبختۇرۇپ وۆرِەٍذىىۀّىس؟ ئەڭ ئۆٔۈٍِۈن خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىغب ِەخپي زەرثە ثېرىع غەوٍي ئىىۀٍىگي ۋە ئەڭ ثىخەتەر، ئەڭ 
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ئبددى، ئەڭ ئەرزاْ ھەرىىەت غەوٍي ئىىۀٍىگي ئىطپبتٍىٕىپ ثوٌغبْ ِەخپي 
ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع ھەرىىەتٍىرىٕي ٔېّىػمب وېڭەٍتەٌّەٍّىس؟ ثىس خىتبً 

-تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ وبتىۋاغٍىرىغب، لۇراٌٍىك فبغىطت ئەضىەرٌىرىگە، ضبلچي
-جبضۇضٍىرىغب ثىۋاضتە زەرثە ثېرىع ئىّىبٍٔىرىغب ئېرىػەٌّىطەن، ئۇالرٔىڭ ئبتب

- لوغٕىٍىرى، دوضت-ثبٌىٍىرى، ٍېمىٍٕىرى، ٍېمىٓ خوٌۇَ- ئبٔىطي، خوتۇْ
ٍبرۀٍىرىگە ئەڭ لورلۇٔۇچٍۇق ۋەھىّىٍەرٔي ضېٍىع لبتبرىذىىي ۋاضتىالر ئبرلىٍىك 

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە . زەرثە ثېرىع ئىّىبٍٔىرىغب ئىگە ئىىۀٍىگىّىس ھەِّىگە ئبٍبْ
ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگەْ ِۇتٍەق وۆپ ضبٍٔىك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى، 

ۋەتىٕىّىسٔي ثبضتۇرۇظ ئۈچۈْ وەٌگەْ لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچىالرٔىڭ وەضىپ 
ئۇالرٔىڭ ٍېرىُ ِۇٔتىسىُ . ئبٌّبغتۇرىػىذىٓ ثبرٌىممب وەٌگەْ زاپبش لىطىّالردۇر

تبجبۋۇزچي ئبرِىَىطي ثوٌغبْ ثىڭتۋەْ فبغىطتٍىرى ۋە ئۇالردىٓ ٍەرٌىىىە 
ئبٌّىػىپ وەٌگۀٍەر ۋەتىٕىّىسٔي توٌۇق خىتبً ٍۇرتىغب ئبٍالٔذۇرۇغٕي ئۆزىٍىرىگە 

ھەتتب ئۇالرٔىڭ . ثىر ِەلطەت لىٍىػمبْ ئەڭ ۋەھػي تېررورچىالردۇر-ثىردىٓ
ثۇ ! ِبڭٍۇرٌىرىّۇ ثىرەر ٍىٍغب لبٌّبً غوپۇر، ئىػچي، وبدىر ثوٌّبلتب-تىٍەِچي

چبلىٍىرىّۇ ۋەتىٕىّىسٔي خىتبً تۇپرىمي، -خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ثبال
ثۈگۈٔگىچە  ثىرەر خىتبً . خەٌمىّىسٔي خىتبً ھىٕذىئبٍٔىرى دەپ ئۆگۀّەوتە

وۆچّىٕي ثوٌطىّۇ تبجبۋۇزچىٍىغىذىٓ ۋاز وېچىپ دۆٌىتىگە ئىختىَبرى چېىىٕىپ 
وېتىۋاتمبٍٔىغىٕي وىُ وۆرۈپتۇ؟ ۋەتىٕىّىسدىىي ثبرٌىك خىتبً وۆچّۀٍىرى، 
ۋەتىٕىّىسگە ٍېڭىذىٓ ثبضتۇرۇپ وىرىۋاتمبْ ثبرٌىك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 

غۇڭب ثىس ! ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىۋاتمبْ ٔەق ِىٍٍىٌ دۈغّۀٍىرىّىس
گۇٔبھطىس چبٍبْ، جبٌالت چبٍبْ؛ ئبق ٔىَەتٍىه ثۇالڭچي، لبرا ٔىَەتٍىه »

دېگۀذەن ِۀتىمىطىس ضىٕىپالغتۇرۇظ وېطىٍىگە گىرىپتبر ثوٌّبً، « ثۇالڭچي
ھەرثىر خىتبً تبجبۋۇزچىطىٕي، ئۇالرٔىڭ ثۇۋاق ثبٌىٍىرىذىٓ تبرتىپ 

تەٍتەٍٍىرىگىچە، وبدىرٌىرىذىٓ تبرتىپ تىٍەِچىٍىرىگىچە، -ضبٔبتورىَىذىىي ٌوخەْ
ٍېسائىگىٍىه ئىػچىٍىرىغىچە، ئولۇتمۇچىٍىرىذىٓ تبرتىپ -ضبٔبئەت ئىػچىٍىرىذىٓ

ئبٌي ئېٕجىٕېرٌىرىغىچە ثوٌغبْ -ثبلمبٌٍىرىغىچە، ئۇضتىٍىرىذىٓ تبرتىپ پروفېططور
ثبرٌىك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەتىٕىّىسگە لۇراٌٍىك ئبرِىَىطىٕىڭ ھىّبٍىطىذە 

ۋەتىٕىّىسٔي ٍۇتىۋېٍىع ئۈچۈْ وەٌگەْ ِىٍٍىٌ دۈغّۀٍىرىّىس ئىىۀٍىىىٕي 
ئەگەر ئۇالر دوضتىّىس ثوٌطب ئىذى، ثۇ تۇپرالالر ! لەتئىٌ تؤۇپ ٍېتىػىّىس غەرت
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خىتبٍغب تەۋە ٍەر ئەِەش، ِەْ ثۇ ٍەرگە ۋىسا ئبٌّبً لبٔۇٔطىس وىرىپ وەٌذىُ دەپ، 
دەرھبي دۆٌىتىگە لبٍتىپ وەتىەْ، ئۆز دۆٌىتىگە ثېطىُ ئىػٍىتىپ ۋەتىٕىّىس 

ثۇٔذاق خىتبً . خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ئىػٍىرىغب ٍبردەِچي ثوٌغبْ ثوالر ئىذى
ثەٌىىُ ثىسٔىڭ ئەجذاتٍىرىّىسدىٓ لورلۇپ ٔەچچە ِىڭ ! ثۇ دۇَٔبدا تۇغۇٌغىٕي ٍوق

وىٍوِېتىرٌىك ئېگىس دۆٌەت ضېپىٍٍىرىٕي ضولۇپ ئۆزٌىرىٕي لوغذاغمب ِەججۇر 
ثوٌغبْ خىتبٍالرٔىڭ ٔەچچە ٍۈز ٍىً ثۇرۇٔمي ئەجذاتٍىرى ئبرىطىذا تۇغۇٌغبْ 

ئەِّب ثۈگۈٔىي خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرى ۋەتىٕىّىسٔىڭ . ثوٌىػي ِۇِىىٓ
ضېپي ئۆزىذىٓ ئبغىبرا تبجبۋۇزچي دۈغّىٕىگە ئبٍٍىٕىپ ثوٌغبْ تبجبۋۇزچي 

 .ِىٍٍەتتۇر
دۈغّەْ ئىىەْ، ئبغىبرە ِىٍٍىٌ دۈغّەْ ئىىەْ، ئۇالرٔي لىٍچە 

ثۇ دۈغّۀٍەرٔي ۋەتىٕىّىسدىٓ لوغالپ ! ئىىىىٍۀّەضتىٓ ٍولۇتۇغىّىس غەرت
ئبغىبرا ضەپ تبرتىپ لۇراٌٍىك ھۇجۇَ لىٍىپ لوغالپ ! چىمىرىػىّىس غەرت

چىمىرىع ئىّىبٔىَىتىَّىس ٍوق ئىىەْ، ئۇضۇي تبٌالپ ئوٌتۇرِبضتىٓ لوٌىّىسغب 
چىممبٍٔىىي ٔەرضىٕي لۇراي لىٍىپ دۈغّۀگە ئەڭ ِەخپي غەوىٍٍەردە، ئەڭ 

تىّٕبً ھەرىىەت ! لورلۇٔۇچٍۇق زەرثىٍەرٔي تېٕىُ تبپّبً ثېرىپ تۇرىػىّىس غەرت
لىٍىع ئبرلىٍىك رەضّي لۇراٌٍىك ھۇجۇَ لىٍىع ئۈچۈْ غبرائىت ٍبرىتىػىّىس 

دۇَٔبدا لورلۇٔچبلٍىمتب تەڭذىػي ٍوق، لورلۇٔچبلٍىمٕىڭ ئەڭ ثۈٍۈن ! غەرت
ضىّۋوٌي ثوٌغبْ ضەددىچىٓ ضېپىٍىٕي ضولۇپ لورلۇٔچبلالر دۇَٔب رىىورتىٕي 

خىتبً چېگرا ئۇرۇغىذىٓ -ٍبراتمبْ، ٍەتتي ِىڭ وىٍوِېتىرٌىك ٍىرالتىىي ۋىېتٕبَ
چبلىطىذىٓ تبرتىپ ِۇز ئۈضتىگە تبغٍىۋېتىپ دۆٌىتىگە لبراپ لبچمبْ -لورلۇپ ثبال

! خىتبً تبجبۋۇزچىالر پبدىطىٕىڭ لورلۇٔچبلٍىك ئبجىسٌىمىذىٓ توٌۇق پبٍذىٍىٕبٍٍي
ثىر لېتىٍّىك ِەخپي ئىػمب ئبغۇرۇٌغبْ ۋەھىّە ھەرىىىتىّىسٔي پبظ لىالٌّبً 

ٍىٍالرچە ئبۋارە ثوٌغبْ، ثۇ ئىػتىٓ گۇِبٍٔىٕىپ ِىٍَؤٍىغبْ خەٌمىّىسٔي دۈغّەْ 
دەپ گۇِبٍٔىٕىپ تەوػۈرۈغىە ِەججۇر ثوٌغبْ، ھەتتب ثۇِۇ ٍەتّەً لبٌغبٔذەن 

 ! چەتئەٌٍەردىٓ گۇِبٍٔىٕىپ ئبختۇرۇپ ٍۈرگەْ ئىمتىذارضىسٌىمىذىٓ پبٍذىٍىٕبٍٍي
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى لەغمەرىَە دۆٌىتىّىسٔي ثبضتۇرۇظ ئۈچۈْ 

ِىٍَؤٍىغبْ خەٌمىّىسٔي ثىگۇٔبھ لىرىپ ٍولبتمبٍٔىمىٕي؛ تۆِۈر خەٌىپە 
جەڭچىٍىرىٕي ِىڭالپ تىرىه وۆِگۀٍىگىٕي؛ غوجب ٔىَبز ثبتۇرىّىسٔي؛ ضبثىت 

داِوٌٍىٕي، ئبثذۇخبٌىك ئۇٍغۇرىّىسٔي، ٌۇتۇپۇٌال ِۇتەٌٍىپىّىسٔي، ئەخّەتچبْ لبضىُ 
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دىٕىٌ ئوٌىّبٌىرىّىسٔي، ئبٌىٍّىرىّىسٔي، ... لبتبرٌىمالرٔي، ئىّىٕوپ ھبِۇتىّىسٔي، 
ٍېتەوچىٍىرىّىسٔي، لەھرىّبٍٔىرىّىسٔي، ِىٍَؤٍىغبْ ثىگۇٔبھ خەٌمىّىسٔي، ثبرىٓ، 

ئىٕطبْ لېٍىپىذىٓ چىممبْ ئەڭ ۋەھػي تېررورٌۇق _ ... غۇٌجب خەٌمىّىسٔي، 
ۋاضتىٍىرى ثىٍەْ چبٔبپ ئۆٌتۈرگۀٍىىىٕي، تۈرِىٍەرگە لبِبَ ۋەھػىٍەرچە لىَٕبپ 

ٍولبتمبٍٔىمىٕي، وۆٍذۈرۈپ، ِەخپي پبرتٍىتىپ، ِەخپي زەھەرٌەپ 
ئۆٌتۈرگۀٍىىىٕي، ضۈرگۈْ لىٍىۋەتىۀٍىىىٕي، لبٌپبق وەٍگۈزۈپ ضبزاٍي لىٍىپ 

لىَٕبپ ۋە ثىر ئۆِۈر ٔبزارەت ئبضتىغب ئبٌغبٍٔىمٍىرىٕي ھەرگىس ئېطىّىسدىٓ چىمىرىپ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىۋېٍىع پىالٔىٕي ھەرخىً ! لوٍّبٍٍي

رەزىً دۆٌەت تېررورٌۇق ئۇضۇٌٍىرىٕي ئىػمب ضېٍىپ ئەِەٌگە ئبغۇرۇپ 
وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي، ٔۇرغۇْ داھىٌ، رەھجەرٌىرىّىس، لۇِبٔذأٍىرىّىس، 

لەھرىّبٍٔىرىّىس، ثبتۇرٌىرىّىس ۋە ِىٍَؤٍىغبْ ثىگۇٔبھ خەٌمىّىسٔي ِەخپي 
تېررورٌۇق ۋاضتىطي ثىٍەْ ئۇجۇلتۇرۇپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ھەرگىس ئۇٔتۇپ 

 !لبٌّبٍٍي
تەدثىرٌەر ثىٍەْ، ئۇالر - ثىسِۇ ئۇالرٔي لوٌىّىسدىٓ وېٍىذىغبْ ثبرٌىك چبرە

ثىسٔي ٍولۇتۇغتب پبٍذىٍىٕىپ وەٌگەْ ۋەھػي، رەزىً ٍولۇتۇظ چبرىٍىرىگە 
ئوخػبظ ئۇضۇٌالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي وۆرگەْ ٍەردە، 

پۇرضەت وەٌگەْ ٍەردە لىٍچە ئىىىىٍۀّەً ثۇغۇپ، زەھەرٌەپ، پبرتٍىتىپ ۋە 
ثىسِۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى زىچ ئوٌتۇرالالغمبْ ٍەرٌەرٔي ! وۆٍذۈرۈپ ئۆٌتۈرەٍٍي

ثبرىٓ ٍېسىطىذا ! تۈز لىٍىۋېتىػىە تىرىػبٍٍي-ئۇالر لىٍغبٔذەن پبرتٍىتىپ تۈپ
ثۈغۈوتىىي ثبٌىٍىرىّىسٔىّۇ ئبٍىّبً لىرىپ ٍولبتمىٕىذەن، تەجرىجە ھبٍۋىٕي 

ئورٔىذا پبرچىالپ ئۆٌتۈرگىٕىذەن، رادىئوئبوتىپٍىك، ئبتوَ لۇراٌٍىرى، خىّىَەٌىه، 
خىّىَەٌىه، لىرغۇچي لۇراٌالر ثىٍەْ خەٌمىّىسٔي لىرىپ -ثىئوٌوگىَەٌىه، ثىئو

ثىسِۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ٍەتّىع ! ٍولبتمىٕىذەن ٍولۇتۇغمب ئبتٍىٕبٍٍي
پىرضۀذىٓ وۆپ جبٍالغمبْ ٍەرٌەردىىي ھەرلبٔذاق ثىر خىتبً تبجبۋۇزچي 

وۆچّۀٍىرىٕي ئەڭ ۋەھىّىٍىه، ئەڭ لورلۇٔۇچٍۇق، ئەڭ پبجىئەٌىه ئۆٌۈٍِەر 
ثۇٔذاق ِەخپي ! ثىٍەْ لورلۇتۇپ دۆٌىتىگە لبچۇرۇظ چبرىٍىرىٕي ئىػمب ضبالٍٍي

ثۇ ! ۋەھىّە ھەرىىىتىّىسٔي تىٕىُ تبپّبً ئىسچىً پەٍذا لىٍىػمب تىرىػبٍٍي
ھەرىىىتىّىسٔي رەضّي ۋە توختبۋضىس ئوِۇِىٌ خەٌك ھەرىىەت ھبٌىتىگە 

 ! ئبٍالٔذۇرۇظ ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتەٍٍي
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-ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىسگە ٔېّە وېرەن؟ ثبغمۇرۇٌىذىغبْ ثوِجىالر، تبٔىب
گرأبتالر وېرەوّۇ؟ رەضّي پبرتالتمۇچالر، رەضّي -زەِجىرەوٍەر وېرەوّۇ؟ ئبپتوِبت

خىّىَەٌىه، ثىئوخىّىَەٌىه زەھەرٌىگۈچي ئۇرۇظ لۇراٌٍىرى ثوٌّىطب 
ئىطپىرت، -ضەرەڭگە دورىطي، ثىر وىٍو ثېٕسىٓ-لىالٌّبٍّىسِۇ؟ ثىر ثوالق پوجبڭسا

ثىرەر غىػە ھبغبرەت دورىطي، ثىرەر پوتوٌىب وۈچٍۈن دىسىٕفىىطىَە دورىطي ثىر 
لېتىٍّىك ۋەھىّىٍىه ھەرىىەت پەٍذا لىالٌّبضّۇ؟ ثۇ ٔەرضىٍەرٔي ِۇۋاپىك ئوراپ 

ثىرٌەغتۈرضەن تېخىّۇ ۋەھىّىٍىه ۋەلەٌەرٔي ثىرال ۋالىتتب پەٍذا لىالالٍذىغبْ 
لۇراٌالرٔي ٍبضىۋېٍىػمب ثوٌّبضّۇ؟ ثۇ تۈردىىي ٔەرضىٍەرٔي ئبددى ئېٍېىترؤٍۇق 

زاپچبضالر ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈغىە ثوٌّبضّۇ؟ ثۇ خىً ئبددى لۇراٌالر ثىر غىػە 
ھبراق پۇٌىڭىس، ثىرەر ۋالىتٍىك تبِبق پۇٌىڭىس، ثىر لبپ تبِبوب پۇٌىڭىس، ثبٌىڭىس 

ثۇزۇپ چېچىۋېتىذىغبْ ثىر لېتىٍّىك خەجٍەٍذىغبْ پۇٌىذىٓ ۋاز وەچطىڭىسال 
ۋەتەْ ئۈچۈْ ئوٌتۇرۇغالرٔي ئبزراق لىٍطبلال، ۋەتەْ ئبزادٌىمي ! تەٍَبر ثوٌىذۇ
تۆوۈٍٔەرگە خەجٍەٍذىغبْ پۇٌىّىسدىٓ ئبزراق تىجەپ -چىراق، توً-ئۈچۈْ ٔەزىر

! لبٌطبلال ٔۇرغۇْ خىتبٍٕي لوغالپ چىمىرىػمب ثوٌىذىغبْ لۇراٌغب ئېرىػەٌەٍّىس
ھەتتب داۋراڭ ضېٍىػمىّۇ ٔوِۇش . ۋەتۀپەرۋەرٌىه ئۀە غۇٔچىٍىىال ثىر ئىع

ئەِّب غۇ ثىر لېتىٍّىك ئبددى ۋەھىّە ضېٍىع ! لىٍغىذەن ئبددى ثىر ئىع
ھەرىىىتىذە، ثۇ تۈردىىي ۋەھىّە ضېٍىع ھەرىىەتٍىرىٕىڭ ئىسچىً پەٍذا لىٍىٕىپ 
تۇرغبْ غەھەرٌىرىّىسدە خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرى لبٔذاق ھبٌەتىە چۈغۈپ 

لبالر؟ ثۇٔذاق ِۀسىرىٕي ثىر وۆرۈپ ثېمىػٕي خبٌىّبِطىس؟ ٍبوي ثۇٔچە ئبددى 
 !ٍب؟-لۇراٌالرٔي تەٍَبرالغمىّۇ وۈچىڭىس ٍەتّەِذۇ

ِبٔب ثۇالر ثىس غەرلىٌ تۈروطتبٍٔىمالرٔىڭ خىتبً وۆچّەْ تبجبۋۇزچىٍىرىٕي 
! ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرىذىٓ لوغالپ چىمىرىػمب ئبتٍىٕىػٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي چبرىطي

ثىس ثۇ خىً ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ ئۇدا ثىر لبٔچە ٍىً غوغۇٌٍىٕىذىغبٔال ثوٌطبق ثبغمب 
ٍوغۇرۇْ ! تەجرىجە، پۇرضەت، ٍېتەوچي ۋە ٍبردەٍِەغىۈچىٍەرگىّۇ ئېرىػەٌەٍّىس

زەرثە ثەرگۈچي ثبتۇرٌىرىّىسدىٓ، ِەخپي لوغۇٔالرغب، ئۇالردىٓ ٔىطپي ِەخپي 
پبرتىسأٍىك لوغۇٍٔىرىغب، ٔىطپي ئبزاد راٍؤٍىرىغب، ٔىطپي ِۇٔتسىُ ِىٍٍىٌ 

فىسىىب، خىّىَە، ثىٕبوبرٌىك، وبٔچىٍىك، دورىگەرٌىه، ! ئبرِىَىّىسگە ئېرىػەٌەٍّىس
چبرۋۇچىٍىك، تۀتەرثىَە، ئېٍېىتروْ، ووِپَۇتېر، تىججي پۀٍەر لبتبرٌىك وەضىپٍەر 

ثىٍەْ غوغۇٌالٔغۇچي وىػىٍىرىّىس ھەرىىەت جەرٍبٔىذا تېخىّۇ ئبددى، تېخىّۇ 
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ئەرزاْ، تېخىّۇ وۈچٍۈن لۇراٌالرٔي الٍىھىٍەپ خەٌمىّىس ئبرىطىغب ٍوغۇرۇْ 
زۆرۈر تېپىٍغبٔذا خىتبً تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرى ئبرىطىذىىي ! تبرلىتىۋىتەٌەٍذۇ

لبتبرىذىىىٍەرٔي ئېٍىپ ... تېخٕىه ئۇضتىالر، ئېٕجىٕېرالر، ئبٌىّالر، ئولۇتمۇچىالر، 
ئبغىٕىٍىرى، ٍېمىٓ -ئبٔىطي، ٍېمىٓ تۇغمبٍٔىرى، ئەي-چبلىطي، ئبتب- لېچىع، ثبال

ِۈٌۈوي لبتبرٌىمالرغب ئېغىر تەھذىت ضېٍىع ۋە زىَبْ ضېٍىع -گۇِبغتىٍىرى، ِبي
ۋاضتىٍىرى ئبرلىٍىك وىرەوٍىه چېرتَوژ، رېتطىپ، دورا ۋە ثبغمب الزىٍّىمالرغىّۇ 

ئەڭ ِۇھىّي ئۀە غۇ خىً ۋاضتىالر ئبرلىٍىك لەھرىّبْ، . ئېرىػەٌىػىّىس ِۇِىىٓ
 !ٍۈرەوٍىه، چەثذەش جەڭچىٍىرىّىسگە ئېرىػەٌەٍّىس

ِەخپي ۋەھىّە ضېٍىع پبئبٌىَىتي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذىغبْ لەھرىّبْ 
پىذائىٍىرىّىسٔىڭ پېَىغب چۈغىەْ، پبظ لىٍغبْ ۋە خبئىٍٕىك لىٍغبٔالرٔىّۇ 

خۇددى غۇ غەوىٍذە ٍولۇتبٍٍي، ئۆزىٕي ٍولۇتبٌّىطبق ئۇالرٔىڭ ۋە ئۇالرغب 
ئەۋالتٍىرى، ٍېمىٓ -چبلىطي، ئۇرۇغ-ئبٔىطي، ثبال-ِۇٔبضىۋەتٍىه وىػىٍەرٔىڭ ئبتب

وىچىىٍىىىگە، وەضىپىٌ ئبالھىذىٍىىىگە، -ٍباللچىٍىرى لبتبرىذىىىٍەرٔي چوڭ
تۈۋەْ ثوٌىػىغب لبرىّبً ثىردەن جبزاالظ -ئبثروٍىغب، ضىَبضىٌ ئورٔىٕىڭ ٍولۇرى

 .ٔبِساتي لىٍىپ لىطبش ئېٍىػمب ھەر ۋالىت تەٍَبر تۇرىػىّىس الزىُ
ۋەھػىٍەغىەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئۆچ ئېٍىع ۋە ثبضتۇرۇظ 

ھەرىىەتٍىرى ئۈچۈّٔۇ ثىر وىػىّىسٔىڭ جبْ لىطبضي ئۈچۈْ ئؤالپ ھەتتب 
ئۈرۈِچىذىىي . ٍۈزٌەپ لىطبش ئېٍىػمب ھەردائىُ تەٍَبر تۇرۇغىّىس الزىُ

غېھىذٌىرىّىس ئۈچۈْ لبرىّبٍذا، ئبٌتبٍذىىي غېھىذٌىرىّىس ئۈچۈْ ئبلطۇدا، 
ثۆرىتبالدىىي غېھىتٍىرىّىس ئۈچۈْ لۇِۇٌذا لىطبش ئبٌطبلّۇ ثوٌىۋېرىذۇ، ۋەتىٕىّىس 

 !دائىرىطىذىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثوٌطۇْ ٍېتەرٌىه
ِۇٔتىسىُ لۇراٌالٔغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب، لۇراٌٍىك ِىٕجىڭٍىرىغب، 

لۇراٌٍىك ثىڭتۋەْ جبٌالتٍىرىغب، فبغىطىت لۇراٌٍىك ضبلچي ۋە ئبدەتتىىي 
جبٌالتٍىرىغب، لوغذىٕىع ئبضتىذىىي - ضبلچىٍىرىغب، خۇٌىگەر جبضۇش

ئەِەٌذارٌىرىغب، لۇراٌٍىك لوغذىٍىذىغبْ ٍەرٌىرىگە ھۇجۇَ لىٍىػمب ئبٌذىراپ 
ئبپتوِبت، ٔبگبْ، گرأبتالر ثىٍەْ ھۇجۇَ لىٍىػٕي خىَبي لىٍىپ تبِب . وەتّەٍٍي

ثوٌۇپ « چبپبق- ئبپپبق»وۈٔذۈزى خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ! لىٍىپ ٍبتّبٍٍي
پۇچمبلالردا، ثىخەتەر ٍەرٌەردە ھۇلۇغتەن ھەرىىەت - وۆرۈٔۈپ، وېچىٍەردە، ثوٌۇڭ

وىٕوالردا تەضۋىرٌۀگۀذەن ِەخپي زەرثە ثېرىع ھەرىىەتٍىرىٕي، ! لىالٍٍي
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پەٌەضتىٍٕەر ۋە چىچۀٍەرٔىڭ ھەرىىەتٍىرىٕي ئۈٌگە لىٍىپ ۋەھىّە ضېٍىػمب وۈچ 
 !چىمىراٍٍي، ئۆزىّىسٔي ِەخپي زەرثە ثېرىع ھەرىىەتٍىرىگە ٍېتىػتۈرەٍٍي

خىتبً پبرچىالٔطب ئىػىّىس لبْ _ ٍېمىٕذا ئبرىّىسدا تبرلىٍىپ ٍۈرگەْ 
تۆوۈٌّەً ھەي ثوٌىذۇ، ة د ت ثىسگە فېذېراتطىَە ئېٍىپ ثېرىذۇ، ئب ق ظ ثىسگە 

! ٍبۋداق چۆچەوٍەرگە ھەرگىس ئىػۀّەٍٍي- دېگۀذەن ٍبٌغبْ_ ٍبردەَ ثېرىذۇ 
-ئىػىرەت ئىچىذە ٍۈرگەْ ئەرەة-پۇٌىٕي خەجٍەٍذىغبٔغب ٍەر تبپبٌّبً ئەٍػي

لورضىمىٕي توٍغۇزاٌّبً خىتبٍالردىٓ ! ئىطالَ دۆٌەتٍىرىذىٓ ئۈِىذ وۈتّەٍٍي
 !لورلۇپ تىترەپ تۇرغبْ لوغٕب ئەٌٍەردىٓ، تۈروي ئەٌٍەردىٓ ئۈِىذ وۈتّەٍٍي

دۇَٔبدا ثىس غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمالردىٓ ثبغمب دوضتىّىس ٍولٍىغىٕي ھەرگىس 
 !ثىسٔي ثىس ئۆزىّىسال لۇتمۇزاالٍّىس! ئۇٔۇتّبٍٍي

ثبرىٕذىىي، غۇٌجىذىىي ۋە ثبغمب جبٍالردىىي ۋەتەْ ئۈچۈْ ئۆز ھبٍبتىٕي 
-تەغذىُ لىٍىپ وۈرەظ لىٍىۋاتمبْ غىھىتٍىرىّىس، لەھرىّبٍٔىرىّىس ٍبغبغٕي، ئبتب

ئۇالرِۇ ! چبلىٍىرىٕي ثېمىػٕي ھەِّىّىسدىّٕۇ ثەورەن ئبرزۇ لىٍىػبتتي-ئبٔب، ثبال
ئولۇپ وەضىپ ئەھٍي، ثىٍىٍّىه وىػىٍەردىٓ ثوٌۇغٕي، ئىػٍەپ ثبٍبغبت 

ئۇالر ثۇ دۇَٔبدا دۈغّۀگە لۇي ثوٌۇپ ! ٍبغبغٕي ثىسدىّٕۇ ثەورەن ئبرزۇ لىٍىػبتتي
جىُ ٍېتىپ گۇٔبھىبر ثوٌۇغتىٓ وۆرە، لەھرىّبٔالرچە وۈرەظ لىٍىپ غىھىت 

 !ثوٌۇظ ٍوٌىٕي تبٌٍىذى
 !  ِۇضتەلىٍٍىك__ ٍب 
 !ئۆٌۈَ__  ٍب 

 !ٍبغىطۇْ غەرلىٌ تۈروطتبْ خەٌمي
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 بىسّىڭ بۈگۈّني ۋەزىپىيىرىَىس
 

ٍېمىٕمي ٍىٍالردىٓ ثېرى ۋەتىٕىّىس خەٌمي غەرلىٌ تۈروىطتبْ تۇپرالٍىرىذىٓ 
تۆوۈش لوغالپ چىمبرِىغىچە ئبدەِذەن ٍبغبظ -خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تەي

پۇرضىتىگە ِەڭگۈ ئېرىػەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي، ھەتتب جىُ ٍېتىۋەرگىٕىذە ثۇٔذىٓ 
وېَىٕىي ئىٕتبٍىٓ لىطمب ثىر دەۋىر ئىچىذە غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمىٕىڭ ٍەر 

ٍۈزىذىٓ ِەڭگۈ ضۈپۈرىٍىپ تبغٍىٕىذىغبٍٔىغىٕي ثبرغبٔطېرى ئېٕىك تؤۇپ 
ثىس گەرچە ثۇ تەغذىرىّىسٔي ثەوال وېچىىىپ پەرق لىالٌىغبْ . ٍېتىػىە ثبغٍىذى

ثوٌطبلّۇ، پبجىئەٌىه ئۆتىەْ ٍېرىُ ئەضىرٌىه دەۋرىّىسگە ٔىطجەتەْ ئېَتمبٔذا 
خەٌمىّىس . ئۆزىّىسٔي لۇتمۇزۇظ ٍوٌىغب ئبتٍىٕىػتب ٍۀىال وەچ لبٌغبْ ثوٌّبٍّىس

ثۈگۈْ، پۈتۈْ ضبھەٌەر ثوٍىچە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرۈغٕىڭ 
. تەدثىرٌىرى ئۈضتىذە ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ئىسدىٕىع ثبضمۇچىغب لەدەَ لوٍّبلتب- چبرە

ثىسٔىڭ ئۆتىۀذىىي ٍېرىُ ئەضىرٌىه تبرىخىّىس دەي ثۇخىً ئىسدىٕىع ئىرادىطىٕي 
-ٍولبتمبْ پبضطىپ، لبرىٍىٕىػمب تىگىػٍىه، تبرىخ ضەھىپىٍىرىّىسدىٓ ضىرىپ

خەٌمىّىسٔىڭ ثۇخىً . ضۈپۈرىٍىػىگە تىگىػٍىه لبراڭغۇٌۇق دەۋرىّىس ئىذى
 .ئىسدىٕىػىە وېچىىىپ ثوٌطىّۇ ئبتالٔغىٕىذىٓ پەخرىٍىٕىػىّىس وېرەن

ثىس غۇٔىڭغب لەتئىٌ ئىػىٕىػىّىس وېرەوىي، ئىچىّىسدىىي ثىر ئۇچۇَ 
غۇرۇرىٕي، ئىرادىطىٕي، ئۀئۀىطىٕي ٍولبتمبْ ۋەتەْ ضبتمۇچ خبئىٓ ئۇٔطۇرالرٔي 

تىٍغب ئبٌّىغبٔذا، خەٌمىّىس ئبضبضەْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لۇي ثوٌۇغٕي 
ئەِّب خەٌمىّىس ئۆزىٕىڭ ئورتبق ئىرادىطىذىٓ ۋە . ئەزەٌذىٓ خبٌىّبً وەٌذى

ئورتبق جبضبرىتىذىٓ ۋالىتٍىك ِەھرۇَ ثوٌۇپ لبٌغبچمب، ثىرِەزگىً تېڭىرلبظ، 
لبٍّۇلۇظ ۋە ئۈِىذضىسٌىٕىع دەۋرىٕي ثبغتىٓ وەچۈرۈپ، ٔۇرغۇٍٔىغبْ 

غۇ ضەۋەپتىٓ ثۈگۈٔىي . لىّّەتٍىه پۇرضەتٍەرٔي لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍغبٔىذى
پبجىئەٌىه ۋەزىَەت ئىچىذە ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىٕي لبٍطي وۈچ ۋە لبٔذاق 

ئۇضۇٌالر ثىٍەْ لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ وېرەوٍىگي ھەلمىذە ئېٕىك ثىر چۈغۀچىگە 
ئەٌۋەتتە ثۇخىً ھبٌەتىە چۈغۈپ لېٍىػىّىسدا . وېٍەٌّەً تېڭىرلبپ لبٌّبلتب

ثىسٔىڭ ثىرلىطىُ وىػىٍىرىّىس تېگىػٍىه ِەضئوٌىَەتٕي ئۈضتىگە ئېٍىػٍىرى 
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ئبالٍٍۇق، لىرىغىٕچي ٍىٍالرٔىڭ ئوتتۇرٌىرىذا دۈغّەْ وۈچٍىرىٕىڭ ئېغىر . وېرەن
ئبجىسالغمبْ پۇرضىتىذىٓ ئىطتىخىَىٍىه پبٍذىالٔغبْ خەٌمىّىس غەرلىٌ 

تۈروىطتبٕٔىڭ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىٕي ثەرپب لىٍىع وۈرىػىٕي 
ثبغٍىۋەتىىٕىذە، ثىسٔىڭ ثىرلبتبر پىػمەدەٍِىرىّىس ئەٍٕي ۋالتىذىىي دۇَٔبۋى 
ضۇٌھي دوٌمۇٔىذىٓ ھۇجۇلۇپ لېٍىپ ۋە ئۆزٌىرىٕىڭ ِۇضتەھىەَ ٔەزىرىَىۋىٌ 
ئبضبضي ثوٌّىغبْ غەخطي ئەلىذىٍىرىگە تبٍىٕىپ ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي لۇراٌٍىك 

-ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي ئورٔىغب، تېٕچٍىك ئبضبضىذىىي ضىَبضي ٍوٌالر ثىٍەْ لەدەَ
ثبضمۇچٍۇق ھبٌذا ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمىّىسٔي لوٌغب وەٌتۈرۈظ دەٍذىغبْ تۇٍۇق 

لەدەَ ثبضمۇچالر ثوٍىچە تېٕچٍىك ٍوٌىذا "ثۇخىً . ٍوٌىغب ثبغالپ وىرگۀىذى
ھەرىىىتىّىس، ئبۋاي ئىىىىٕچي " ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ

خىتبً گوِىٕذاڭي -جۇِھۇرىَەت ھۆوۈِىتىّىس ئورٔىغب غەرلىٌ تۈروىطتبْ
لىطمب ۋالىت ئىچىذىال . ثىرٌەغّە ھۆوۈِىتىٕي خەٌمىّىسگە زورالپ تېڭىپ ثەردى

ئورٔىغب تبر ِۀىذىىي غەرلىٌ " ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت"پبرچىالٔغبْ ثۇ لورچبق 
خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى ئبضبضىذا لۇراغتۇرۇٌغبْ ئىىىىٕچي لورچبق -تۈروىطتبْ

" ئبپتؤوِىَە ھۆوۈِىتي"غەوٍي ثوٌغبْ ئبتبٌّىع " ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت"
پبتمىمىغب " تېٕچٍىك ٍوٌىذا ِۇضتەلىٍٍىممب ئېرىػىع"خەٌمىّىس . دەضطىتىٍذى

دەۋرى، تېٕچ ضىَبضىٌ " ثىرٌەغّە ھۆوۈِەت"پبتۇرۇٌغبْ ثۇ ئىىىي لېتىٍّىك 
ھولۇق تبٌىػىع ھەرىىەتٍىرىگە تەٍَبرٌىمطىس تۇرغبْ خەٌمىّىسٔي ِىطٍىطىس 

 . دەرىجىذە ثەدەي تۆٌەغىە ِەججورٌىذى
ثۇ ِەغٍوثىَەتٍىه ھەرىىەتٍەرٔىڭ ضەۋەپٍىرىٕي وەٌگۈضي ِىٍٍىٌ 

غۇڭب ثىس . تبرىخچىٍىرىّىس چولۇَ تەپطىٍي تەتمىك لىٍىپ تېپىپ چىمبالٍذۇ
پبجىئەٌىه ٍېرىُ ئەضىرٌىه ِەغٍوثىَەت تبرىخىّىسٔي ۋالىت ئىطىراپ لىٍىپ 

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە پۈتۈٍٔەً خبتب ۋە چوٌتب . تەھٍىً لىٍىػىّىسٔىڭ ھبجىتي ٍوق
غەخطي دۇَٔب لبراغالر ئبضبضىذا ٍبرىتىٍغبْ ثۇ پبجىئەٌىرىّىسدىٓ ثىرەر تەجرىجە 

چۈٔىي، ئۇ دەۋرٌەر ئەضٍىذىٕال . ٍەوۈٍٔەپ چىمىراٌىػىّىسِۇ ِۇِىىٓ ئەِەش
ئبٍذىڭالغتۇرىۋېٍىػمب تېگىػٍىه ثىرەر ٔۇلتب . تىپىه خبتب ٍبرىتىٍغبْ دەۋر ئىذى

ثبر دېَىٍطە، ثۇ ٔۇلتب ئەٍٕي ۋالتىذىىي ھەرخىً چۈِپەردىٍەرگە ئورۇٔىۋاٌغبْ 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ تۈپىي ۋە ئۆزگەرِەش ِەلطىذىٕىڭ ۋەتىٕىّىس غەرلىٌ 
تۈروىطتبْ زېّىٕىٕي ِەڭگۈٌۈن خىتبً ٍېرىگە ئبٍالٔذۇرىۋېٍىع ۋە خەٌمىّىسٔي ثۇ 
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لەدەَ ٍولۇتىۋېتىع پىالٔىٕي ۋالتىذا وۆرۈپ ٍېتەٌّىگۀٍىگىّىس - زېّىٕذا لەدەِّۇ
 !ثوٌىػي وېرەن

' ۋەتۀپەرۋەر ٍېتەوچي'ئەپطۇضىي، ثۈگۈْ خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي ثىرلىطىُ 
-تېٕچ ٍوٌالر ثىٍەْ غەرلىٌ تۈروىطتبٕٔي لەدەَ"ٌىرىّىس ٍۀىال غۇخىً پبضطىپ 

غوئبرى ثىٍەْ خەٌمىّىسٔي لبٍّۇلتۇرۇپ " ثبضمۇچالر ثوٍىچە ِۇضتەلىً لىٍىع
والضطىىالغمبْ ثۇ تېٕچٍىك تەرەپتبرٌىرىّىس، خەٌمىّىسٔي تېٕچٍىك . وەٌّەوتە

ٍوٌىذىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق وۈرەظ ٍوٌىٕىڭ غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي 
 .ۋۇجۇتمب چىمىراٌّبٍذىغبٍٔىمىغب ئىػۀذۈرۈغىە وۈچىٕىڭ ثبرىچە تىرىػّبلتب

ثىس غۇٔي ھەرگىس ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وېرەوىي، ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ 
ثۈگۈٔىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ٍېمىٓ وەٌگۈضىذە خىتبً ھبوىّىَىتىٕي 
لوٌغب ئېٍىػىٕي خبِخىَبي لىٍىػىۋاتمبْ خىتبً دېّووراتىه وۈچٍىرى ھەرگىسِۇ 

ثۈگۈٔىي . ٍېرىُ ئەضىر ئبۋاٌمي ِۇتەئەضطىپ، لبالق ۋە ئبجىس خىتبٍالردىٓ ئەِەش
غەرلىٌ تۈروىطتبٔذا تۇرىۋاتمبْ ھەرلبٔذاق ثىر خىتبً تبجبۋۇزچىطي، ۋەتىٕىّىس 

خەٌمىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىٕي تەٌەپ لىٍىػىغب ئەلٍي ھەٍراْ لبٌىذىغبْ 
غۇ ضەۋەپتىٓ خەٌمىّىسٔي ھەرلبٔذاق ثىر . غوۋېٕىطتىه روھىذا تۇرِبلتب

ئىذىئوٌوگىَىٕي ئبضبش لىٍىذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِەرھىّىتىٕي 
وۈتۈغىە ئۈٔذىّەن، غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمىٕي تېس ئبرىذا تبرىخ ثېتىذىٓ 

ثۇ پبجىئۀي . ئۆچۈرۈٌىػىگە ضەۋەپ ثوٌىػىذىٓ ثبغمب ٔەتىجىگە ئېرىػتۈرەٌّەٍذۇ
 .ثۈگۈٔگىچە ئبرتۇغي ثىٍەْ ئبغىبرە وۆرِەوتىّىس

ثىسٔىڭ ٍۀە ثىرلىطىُ ۋەتۀپەرۋەرٌىرىّىس تبرىخىّىسدىىي ثۇ 
ِەغٍوثىَەتٍىرىّىسٔي ئبددى غەوىٍذە ٍۈزەوي تەھٍىً لىٍىپال، ثۈگۈٔىي خىتبً 

تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕىّىسدىىي ضىَبضىٌ، ئىمتىطبدىٌ، ئەضىىرى، ئىجتىّبئىٌ 
ۋە جۇغراپىَىٍىه ئۈضتۈٍٔۈوٍىرىگە لىٍچە ئەھّىَەت ثەرِەضتىٓ، خەٌمىّىسٔي 

جىذدى تەٍَبرٌىك وۆرۈپ ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن لۇراٌٍىك پبرتالپ چىمىع ثىٍەْ خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي ھەي لىٍغۇچ جەڭ لىٍىػٕي ئۈِىذ لىٍىپ ھەرىىەتىە 

دەرۋەلە، خەٌمىّىس ثۈگۈٔىىذەن ئۈِىذضىس تۇرىۋاتمبْ ئېغىر ثېطىُ . ئبتالّٔبلتب
ئبضتىذا لىطمب ِۇددەتٍىه ھەي لىٍغۇچ جەڭگە ئبتٍىٕىػتىٓ ثەوال ئۈِىذ وۈتۈپ، 

خبتب پىالٔالٔغبْ ثۇخىً ھەرىىەتٍەرگە ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ھبٌذا ئۆزٌىرىٕي پىذا 
خەٌمىّىسٔىڭ ئبزادٌىممب تەغٕب ثۇخىً روھىذىٓ پەخرىٍۀّەً . لىٍىػّبلتب
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ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا ئبخۇٔوپ، ئۈچۈٔچي روتب، لبغىٍىك، پەٍساۋات، . تۇراٌّبٍّىس
ثبرىٓ، غۇٌجب ھەرىىەتٍىرىّىس، غۇٔىڭذەن ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا ئبلطۇ، لەغمەر، 

ئۈرۈِچي ضىَبضىٌ ٔبِبٍىػٍىرىّىسٔىّۇ ثۇخىً تۇٍۇلطىس لوزغۇٌۇپ دۈغّۀگە 
ثىرالال زەرثە ثېرىػٕىڭ ئىىىي خىً لۇتۇپتىٓ وەٌگەْ ئۈٌگىٍىرى دېَىػىّىس 

ئەروىٍٕىىىە تەغٕب خەٌمىّىس ِۇلىُ ثىر ھەرىىەت پىالٔي ثوٌّىغبْ . ِۇِىىٓ
ثۈگۈٔىي ئەھۋاٌىذا دۈغّۀگە لبرغي ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ٍوغۇرۇْ وۈرەظ لىٍىع 

دوغىٍىك ئبغىبرە ھەرىىەتٍەرگە ئبتٍىٕىػٕي ئەۋزەي -ٍوٌىذىٓ وۆرە، ثۇخىً داغ
ٍۀي، خەٌمىّىس وۆرىۋاتمبْ زۇٌۇٍِىرىذىٓ ثىرالال لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ جبْ . وۆرىذۇ

دوغىٍىك ثبغالٔغبْ ھەرىىەتٍەرگە دەرھبي لبتٕىػىپ -ئېتىپ تۇرغبچمب، ثۇخىً داغ
 .وېتەٌەٍذۇ

ئەِّب غەرلىٌ تۈروىطتبٕٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمي ھبٍبجبْ پەٍذا 
لىٍىذىغبْ، خەٌمئبراٌىك ِەدھىٍەرگە ضەۋەپ ثوالالٍذىغبْ ثۇ تۈردىىي ئەِەٌىٌ 

دوغىٍىك ھەرىىەت لېتىُ ضبٔي ثىٍەْ لوٌغب -ٔەتىجىطي ثوٌّبٍذىغبْ ئبغىبرە داغ
ثەٌىي، ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمىّىس ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ . وەٌّەٍذۇ

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ئبجىسالغتۇراالٍذىغبْ ھەرىىەت لېتىُ ضبٔي 
ٍۀي، ثىسٔىڭ ھەرلبٔذاق ثىر ئبزادٌىك . ٔەتىجىطىذىال ئەِەٌگە ئبغۇرۇٌىذۇ

وۈرىػىّىس دۈغّۀگە ھەلىمي زەرثە پەٍذا لىٍىپ، ئۇالرٔي وۆپىَەٌّەٍذىغبْ، ئۆز 
دۆٌىتىگە لبراپ لېچىػىٕي تېسٌەغتۈرۈپ ثېرىذىغبْ، ۋەتىٕىّىسدە ثەخۈدۈن 

تۇراٌّبٍذىغبْ ۋەزىَەتٕي غەوىٍٍۀذۈرەٌىػىّىس، ثۇ جەرٍبٔذا خەٌمىّىسِۇ ھەرىىەت 
جەھەتتە ئبضبٍٔىمچە ئۆزىٕي تۇتمۇزۇپ لوٍّبٍذىغبْ، ئۆز غبرائىتىغب ئبضبضەْ 

ھەِّە وىػىٕىڭ لوٌىذىٓ وېٍىذىغبْ ئبددى، ئەرزاْ، تېس تەضىر وۆرضىتىذىغبْ 
. چبرىالرغب تبٍىٕىػىّىسٔي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍىذۇ-ثىخەتەر ۋە ئۆٔۈٍِۈن ئۇضۇي

دۈغّۀٕي ئبزاٍتبٌّبٍذىغبْ، دۈغّۀٕي لبچۇراٌّبٍذىغبْ، خەٌمىّىسٔىّۇ ثىھۇدە 
ثبالالردىٓ ضبلالپ لبالٌّبٍذىغبْ ئبغىبرە لۇراٌٍىك وۈرەظ ٍبوي ئبغىبرە ضىَبضىٌ 

ٔبِبٍىػالردەن ھەرىىەتٍىرىّىس ھەرگىسِۇ ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتىّىس تبرىخىذا 
 .تېگىػٍىه ئورۇٔغب ئېرىػەٌّەٍذۇ

ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب، خەٌمىّىسٔي ھەرگىسِۇ ئۆز تېسگىٕىذە تۇتبٌّبٍذىغبْ 
خەٌمئبرأىڭ ھىّبٍىطىگە ئېرىػتۈرۈغٕي، خىتبٍالرٔىڭ ھىّبٍىطىگە 

ئېرىػتۈرۈغٕي، لوغٕب ئەٌٍەرٔىڭ ۋە دىٕذاظ ئەٌٍەرٔىڭ ٍبردىّىگە ئېرىػتۈرۈغٕي 
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تەرغىپ لىٍىػالر، ھەتتب لبٔذالتۇ دېڭ غَبۋپېڭٕىڭ ئۆٌۈِىذىٓ وېَىٕىي 
خىتبٍالردىٓ، خىتبٍٕىڭ ئىچىي پبرچىٍىٕىػىذىٓ، خوڭىوڭٕىڭ خىتبٍغب 

لبٍتۇرۇٌىػىذىٓ وېَىٕىي ۋەزىَەتتىٓ، خىتبً دېّووراتچىٍىرىٕىڭ ھبوىّىَەتٕي 
تبرتىۋېٍىػىذىٓ، لبٔذالتۇ ثىر تەٌەً ٍبوي ثىر پەرىػتىذىٓ ئۈِىذ وۈتۈغىە 

ثۇ ئۈِىذٌەرٔىڭ ھېچجىرىذە ثىسٔىڭ خەٌمىّىس ھەرىىەت ثبغٍىغىٕىذا )ئۈٔذەٍذىغبْ 
چۈٔىي ثۇ لبراغتىىىٍەر . ئۇٔذاق ثوٌىذۇ، ِۇٔذاق ثوٌىذۇ دەٍذىغبْ ئۈِىذ ٍوق

ھەتتب . خەٌمىگە ئىػۀّەٍذىغبٔالر ثوٌغبچمب، ثبغمىالردىٓ ئۈِىذٌىٕىپال ٍۈرىػىذۇ
ئىىىي ِىڭ ضەوىىسىٕچي ٍىٍي خىتبٍذا ئوٌىّپىه ِۇضبثىمىطي ئۆتىىسىٍگۀذىٓ 

وېَىٓ ووِپبرتىَە دەرھبي غۇالپ چۈغىذۇ، غۇ چبغذا ۋەتىٕىّىس ئبزاد ثوٌىذۇ 
ثۇالرغب ٍۀە گۀذىٕىڭ . دەٍذىغبْ ٍېڭي خۇراپي تبپمبلٍىمالر تبرلبٌّبلتب ئىىەْ

ئۈضتىگە ھبجەتخبٔب ٍۇٔذىطىٕي تۆوۈپ خبرٌىطىّۇ غىڭ لىٍّبً جىُ تۇرۇپ 
ثېرىػىٕي ئبالھىذە ئۇتۇغٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرەظ ئۇضۇٌي دەپ تەرغىپ 

زاِبٔىۋى   (لبٍتب تۈزەتىۈچىذىٓ_ . لىٍىذىغبٔالرٔىّۇ لوغۇپ وۆرضىتىع ِۇِىىٓ
خۇراپبت تەغۋىمبتٍىرىٕىڭ ھەِّىطي ئۈِىذضىسٌىه، ھۇرۇٍٔۇق، لورلۇٔچبلٍىك، 

پبضطىپٍىمٕىڭ ئىپبدىٍىرى ثوٌۇپ، ثۇخىً تەغۋىمبتالرٔىڭ ھەِّىطىال خەٌمىّىسٔي 
خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ لوٌىذا ِەڭگۈ لبٌذۇرۇغتىٓ ثبغمب ٔەتىجىگە 

غۇڭب ثۇ تۈردىىي خۇراپي تەغۋىمبتالرغب خبئىٕالرٔىڭ، . ئېرىػتۈرەٌّەٍذۇ
جبضۇضالرٔىڭ، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ تەغۋىمبتىٕي ِەدىھٍەپ وۆرضەتىۀٍەر 

 .دەپ لبرىػىّىس وېرەن
ثۇ دېگۀٍىرىّىسدىٓ ھەرگىسِۇ خەٌمىّىسٔىڭ پىذاوبرٌىك ثىٍەْ ئېٍىپ 

ثبرغبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەت غەجەرىٍىرىٕي ئىٕىبر لىٍىع 
ئەِّب ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك . خۇالضىطىٕىّۇ چىمىرىۋاٌّبضٍىغىّىس الزىُ

ھەرىىىتىّىسٔىڭ ِبھىَىتىٕي ثۇرِىالپ لبرا چبپالغالرغىّۇ ٍوي لوٍّبضٍىغىّىس 
ثۇ ھەلتە ٔۆۋەتتىىي ئبچچىك پبوىتالرغب ثىرلۇر وۆز ٍۈگۈرتىپ چىمىذىغبٔال . وېرەن

ثوٌطبق، ثەٌىىُ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىگە ثېرىٍىذىغبْ ئەڭ توغرا 
 :ھۆوۈِٕىڭ ٔېّە ثوٌىػي وېرەوٍىىىٕي تېخىّۇ ئوچۇق وۆرۈپ ئبالالٍّىس

" ئؤجىر ثىتُ"ثىسٔىڭ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس ۋالىتٍىك ھۆوۈِىتىٕىڭ . 1
ضۆثىتىگە ئوٌتۇرۇظ لبرارىٕي ئبٌغبْ وۈٍٔىرىذە، ۋەتىٕىّىسدىىي لبٌغبْ ثبرٌىك 

غۇ وۈٔذىٓ ئېتىۋارەْ . خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضبٔي لىرىك ِىڭغىّۇ ٍەتّەٍتتي



 739 

" تېٕچ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىس"ئېٍىپ ثبرغبْ ٍېرىُ ئەضىرٌىه 
ٔەتىجىطىذە، ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىالر ئوِۇِىٌ ضبٔي ئوْ 

ثۇ وۆپىَىع ثۈگۈْ توضبٌغۇضىس ھبٌەتىە ٍېتىپ، ! ِىٍَؤذىٓ ئېػىپ وەتتي
لوپبر ھبٌەتىە -ٍىٍٍىك ضۇٔئىٌ ٍبوي تەثىئىٌ وۆپىَىػىال ِىٍَؤغب ٍېتىپ

غۇڭب ۋەتىٕىّىسٔي ئىگىٍەپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضبٔىٕي . وەٌّەوتە
پبت ٍېمىٕذا ٔەچچە ئوْ ِىٍَوْ ثىٍەْ ئەِەش، ٔەچچە ٍۈز ِىٍَوْ ثىٍەْ 

 ثۇ ثىر ٔەتىجىّۇ؟. ھېطبپالظ ئۈچۈّٔۇ داغذاَ ٍوي ئېچىٍغبٍٔىغىٕي وۆرەٌەٍّىس
ضۆھجەت ھبرپىطىذا ۋەتىٕىّىسدىٓ لېچىع ' ئوْ ثىرثىتُ'ٍۀە غۇ . 2

ٍوٌٍىرىٕي ئبختۇرۇپ ٍۈرگەْ خىتبً لۇراٌٍىك تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ضبٔي ئوْ 
ھەتتب جبڭ جىژجوڭٕىڭ ثەرگەْ ِەٌۇِبتىذىٓ لبرىغبٔذا، . ِىڭغىّۇ ٍەتّەٍتتي

دەپ ئبتىٍىۋاتمبْ ِبٔبش دەرٍبضىٕىڭ غەرثىٌ لىرغىمىغب " غىخۀسە"ثۈگۈٔىي 
ٍىغىٍغبْ ٍىگىرِە ِىڭ وىػىٍىه ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىسگە تبلبثىً تۇرۇظ ئۈچۈْ 

ِبٔبش دەرٍبضىٕىڭ غەرلىٌ لىرغىمىغب ئېۋەرتەٌەٍذىغبْ خىتبً تبجبۋۇزچي 
ثىسٔىڭ ئەٌٍىه ٍىٍٍىك . ئەضىەرٌىرىٕىڭ ضبٔىّۇ تۆت ِىڭغب ٍەتّەضىۀذۇق

-ٔەتىجىطىذە، ثۈگۈْ ۋەتىٕىّىس تەۋەضىذە ئبتوَ" ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىّىس"
زەِجىرەوٍىرى ثىٍەْ -ثبوتېرىَە لۇراٌٍىرى، ئۇرۇظ ئۆٍرۇپىالْ ۋە تبٔىٍىرى، توپ

لۇراٌالٔغبْ ٍېرىُ ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق ِۇٔتىسىُ خىتبً تبجبۋۇزچىالر ئبرِىَىطي، 
چبرەن ِىٍَؤذىٓ ئبرتۇق لۇراٌٍىك ضبلچي لوغۇٔي، ِىٍَؤٍىغبْ ٍېرىُ ِۇٔتىسىُ 

ثىڭتۋەْ لۇراٌٍىك لوغۇٔي، ھەرخىً ضبلچىٍىرى، لوغذىٕىع ثبٔذىت 
ئىػپىَؤٍىرى، -ضبٔبلطىس جبضۇش- ئەتىرەتٍىرى، ثۇالڭچي ِىٕجىڭٍىرى، ضبٔطىس

لبتبرٌىك ٔەچچە ِىٍَوْ لۇراٌٍىك دۈغّەْ ثىسگە ... ۋەتەْ خبئىٍٕىرى، 
ثۇالرِۇ ثىسٔىڭ ٍېرىُ ئەضىرٌىه غەٌىجىٍىه . تبغٍىٕىػمب تەٍَبر ھبٌەتتە تۇرِبلتب

 !ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرەظ غەجەرىٍىرىّىسٔىڭ ٔەق پبوىتٍىرىّۇ؟
ئەٍٕي غۇ ضېٕتەثىر ئبٍٍىرىذىىي ثۇرۇٌۇظ وۈٍٔىرىذە، ئىىىىٕچي . 3

جۇِھۇرىَىتىّىسٔىڭ ئەٌٍىه ِىڭذەن ِۇٔتىسىُ ٍبوي ٍېرىُ ِۇٔتىسىُ ِىٍٍىٌ 
ئبرِىَىطي ثۈگۈٔىي غىخۀسە دەپ ئبتىٍىۋاتمبْ ٍەردە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى 

تۆوۈش لوغالپ چىمىرىػٕىڭ ئەڭ -لبٌذۇلٍىرىٕي ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرىذىٓ تەي
ثىسٔىڭ ثۇ غەرەپٍىه ئەٌٍىه ٍىٍٍىك . ئبخىرلي ضىگٕبٌىٕي وۈتۈپ تۇراتتي

ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتىّىس ٔەتىجىطىذە ثۇ لوغۇٔىّىس دۈغّۀگە لبرىتىپ ثىر 
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ثۇالرِۇ . پبٍّۇ ئوق ئېتىع پۇرضىتىگە ئېرىػەٌّەً ثىرضىّۇ لبٌّبً ٍولۇتۇٌذى
 !!ثىسٔىڭ ئەٌٍىه ٍىٍٍىك ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىىتىّىس ثوالِتي؟

4... ... . 
ئىٕىبر لىٍىّٕبش "ٔوِۇش لىٍّبً ٍۀە ضبٔبپ ثبلبٍٍىّۇ ثۇ ئەٌٍىه ٍىٍٍىك 

ثۇالرٔي ثىس لبٍطي ٍۈزىّىس ثىٍەْ ! ٔي؟ ثەش" ۋەتۀپەرۋەرٌىه ھەرىىەتٍىرىّىس
دەپ تبرىخ ثېتىگە " ٍېرىُ ئەضىرٌىه ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرەظ ٔەتىجىٍىرىّىس"

ٍېسىپ وەٌگۈضي ئەۋالدٌىرىّىسغب ضۇٔبالٍّىس؟ ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ پىذاوبرٌىك 
ئۀئۀىّىس ئۀە غۇٔذالّىذى؟ تۆِۈر خەٌپىّىس، ئبثذۇخبٌىك ئۇٍغۇرىّىس، ثىرىٕچي 

ۋە ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىّىس غېھىذٌىرى ئۀە غۇٔىڭ ئۈچۈْ ِەرتٍەرچە 
دۈغّەْ جبدىطىغب ثېػىٕي تۇتۇپ ثەرگۀّىذى؟ ئۀە غۇٔذاق ھەرىىەت 

لىٍغۇچي ئەۋالدٌىرى ئۈچۈْ وۆورىىىٕي دۈغّەْ پىٍىّوت ئولىغب تۇتۇپ 
ثىس غۇٔذاق دېَىػىە ِەججورِىسوي، ثىس ئۆتىەْ ٍېرىُ ... ثەرگۀّىذى؟ 

ئەضىرٌىه تبرىخىّىسدا ثىر ثوٌطب دۈغّۀگە لبرغي لىٍچە ھەرىىەت لىٍّبً جىُ 
. ٍېتىۋاٌذۇق، ٍبوي ثوٌّىطب پۈتۈٍٔەً خبتب ٍوٌالر ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىپ وەٌذۇق

ئبفرىمب ٔېگىرٌىرى، ! ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي ھەرگىسِۇ ئۇٔذاق ثوٌّبٍذۇ
ِىٍٍىٌ ... التىٓ ئبِېرىىب خەٌمٍىرى، ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي، ۋېتٕبٍِىمالر، 

ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ثىٍەْ ئۀە غۇٔذاق غوغۇٌالٔغبّٔىذى؟ ئبفغبٔالر، 
چېچۀٍەر، ثوغٕبلالر، ووضوۋا ئبٌجبٍٔىرى، پەٌەضتىٓ ئەرەپٍىرى ئۀە غۇٔذاق 
وۈرەظ لىٍغبّٔىذى؟ ٍبوي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػي دېگىٕىّىس ئۇضۇي 

ئوٍٕبپ، ٔبخػب ئېَتىپ ثېرىع، پۇخبدىٓ چىممۇدەن ثىر ۋالىت تبِبق ٍەۋىٍىع، 
زارٌىك، -وۆڭۈٌذىىىذەن ثىرلۇر وىَىُ وىَىۋېٍىػّۇ؟ ٍبوي ٍېرىُ ئەضىرٌىه ٍىغب

لۇرۇق غىىبٍەتٍەر، ٍبٌۋۇرۇغالر، ئۆزىٕي ئبلالغالر ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي 
 ثىٍەْ غوغۇٌالٔغبٍٔىك ھېطبپٍىٕبِذۇ؟

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي دېگىٕىّىس، ئەڭ وبِىذا ِەٌۇَ ثىر ِىٍٍەتٕىڭ 
تبرىخىٌ ئبٔب ۋەتىٕىٕي، تبرىخىٌ خەٌمىٕي، تبرىخىٌ ِىراضٍىرىٕي ٍبتالرٔىڭ 

دەپطۀذە لىٍىػي، ٍوق لىٍىػىذىٓ ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈْ ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ، 
غەٌىجىگە ئېرىػتۈرۈغىە جېٕىٕي ئبتبٍذىغبْ، وەٌگۈضي ئەۋالدٌىرىغب تىٍالردا 
! داضتبْ ثوالٌىغىذەن لەھرىّبٍٔىك غەجەرىٍەرٔي لبٌذۇراالٍذىغبْ ھەرىىەتتۇر

تېٕچٍىك دەپ ۋەتىٕىٕي دۈغّىٕىگە تبغالپ ثېرىذىغبْ، ئبٌذىٕمي ئەۋالدىذىٓ 
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چبلىٍىرىغب -ئۆتىۈزىۋاٌغبْ دۈغّەْ ضبٔىٕي ٔەچچە ٍۈز ھەضطىٍەپ وۆپەٍتىپ ثبال
تبغالپ وېتىۋاتمبْ خبئىٍٕىمٕىڭ ٔۇضخىطي ثىسدىٓ ثبغمب خەٌمٍەردە ثەوال وبَ 

ثىسٔىڭ ئۈضتىّىسگە چىمىۋاٌغبْ غۇ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ۋەتىٕي ! تېپىٍىذۇ
ٍبپؤالرٔىڭ لوٌىغب وىرىۋاتمىٕىذا خىتبً خەٌمىٕىڭ لبٔذاق لبرغىٍىك 

خىتبً ۋەتەْ خبئىٕي ۋاڭ جىٕۋېَذىٓ . وۆرضەتىۀٍىگىٕي ھەِّىّىس ئبڭٍىذۇق
ثبغمب خىتبٍالر ٍبپؤالر ثىٍەْ تېٕچٍىمتب ثىرگە تۇرۇغٕي خبٌىّبضتىٓ، لىٍچىٍىه 

پۇرضەت تبپمبْ ھبِبٔال لبٍٔىك جەڭٍەرٔي لىٍغبْ، ۋەتىٕىگە ثېطىپ وىرگەْ 
لىس دېّەضتىٓ وۈچي ٍەتىەْ، -ثوۋاق دېّەضتىٓ، خوتۇْ-تبجبۋۇزچىالرٔي لېرى

پۇرضەت تبپمبٍٔىىي ٍەرٌەردە لىٍچە رەھىُ لىٍّبً ئۆٌتۈرگەْ، ھەتتب غەزىۋىگە 
ثبغرىٕي تىرىه تۇرغۇزۇپال -ھبً ثېرەٌّىگۀٍەر ٍبپؤالرٔي تۇتۇۋېٍىپ ٍۈرەن

ئبرِىَىطي ثوٌغىٕىذا لۇراٌٍىك ! ضۇغۇرىۋېٍىپ ٍېۋىتىػٍەرگىچە ثېرىپ ٍەتىۀىىەْ
ئۇرۇظ ثىٍەْ، لۇراٌطىس لبٌغىٕىذا ٍوغۇرۇْ پبرتٍىتىػالر ثىٍەْ، پەلەت ثوٌّىغبٔذا 

خىتبٍالر . توخّبلالر ثىٍەْ ثوٌطىّۇ ٍبپؤالرٔي ئۆٌتۈرۈپ ِبڭغبٔىىەْ-پىچبق
ٍبپؤالرغب لبرغي جەڭگە ئبتالٔغىٕىذا، ثىسٔىڭ ثۈگۈٔىي ئەرثبپٍىرىّىسدەن، ئۇرۇظ 

ئېالْ لىٍّبً جەڭگە چىمطبق ھبراَ ثوٌىذۇ، ٔبِەرتٍىه ثوٌىذۇ، دۈغّۀگە، 
ثوٌىذۇ دېگەْ " تېررورچىٍىك"دۈغّەْ ئبئىٍىطىگە ٍوغۇرۇْ زەرثە ثېرىع 

ئوٍالرغب وېٍىپ ثبلمبّٔىذۇ؟ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى لوٌىذا تۆِۈرٔىڭ ضۇٔىمي ٍوق 
زىَبٌىٍَىرىّىسٔي، دىٕي زاتٍىرىّىسٔي، ثبٍىۋەتچىٍىرىّىسٔي، ھەتتب ٔبرضىذىٍىرىّىسٔي 
چېپىپ چەٍٍىگۀٍىرىذە، وۆٍذۈرگۀٍىرىذە، ئېتىپ ئۆٌتۈرگۀٍىرىذە، ئبچ لبٌذۇرۇپ 

تېرِىٕىٕي ئېطىگە ئېٍىپ " ٔبِەرتٍىه"ئۆٌتۈرگۀٍىرىذە ثىرەر لېتىُ ثوٌطىّۇ 
ثبلمبّٔىذۇ؟ ِبۋ زەٍذوڭٕىڭ ثبرٌىك ئەضەرٌىرى ِەخطۇش تېررورچىٍىك تەغۋىمبتي 

دەپ، ِبۋ زەٍذوڭٕىڭ غۇ " ِۇضتەٍِىىە ِىٍٍەتٍەرگە ٍبردەَ"ئەِەضّىذى؟ 
تېررورٌۇق ھەرىىەت ئۇضۇٌٍىرىٕي ئبفرىمب ۋە التىٓ ئبِېرىىىطىذا ئبغىبرە تەغۋىك 

 لىٍىػّىذىّۇ؟
دۇَٔبٔىڭ ٍبردىّىذىٓ، خەٌمئبرأىڭ ھىّبٍىطىذىٓ، ئبلىۆڭۈي "ھبٌجۈگۈْ 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىّىس، ضەت وۆرۈٔۈپ لبٌىّىس، 
دېگۀذەن خبئىٍٕىك ٍوغۇرۇٔغبْ لۇرۇق ..." دۈغّىٕىّىسٔي وۆپەٍتىۋاٌىّىس، 

پەتىۋاالر ثىٍەْ خەٌمىّىسٔي جبْ پىذا لىٍىذىغبْ وۈرەظ ٍوٌٍىرىذىٓ 
غۈروىٕىذىغبْ لىٍىۋېتىع، ھەتتب لورلىذىغبْ لىٍىۋېتىع تەغۋىمبتٍىرىغب ثىسٔىڭ 
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ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە . ثبرٌىك داڭذار ئەرثبپٍىرىّىس ثبغالِچي ثوٌۇپ لبتٕبغّبلتب
دەپ ئب ق ظ غب، ة د ت " خىتبً چبڭگىٍىذىٓ ثىسٔي لۇتمۇزۇپ لوٍطبڭالر"ثىسِۇ 

غب، ٍبۋرۇپبغب، ئىطالَ ئەٌٍىرىگە، خىتبً دېّووراتچىٍىرىغب، تۈروىٌ ئەٌٍەرگە، لوغٕب 
خۇددى ثىس . ئەٌٍەرگە ٍبٌۋۇرۇپ ٍىغالغتەن غەٌىتە لىٍىمالرٔي لىٍىپ وەٌّەوتىّىس

تېٕچٍىممب، ضۇٌھىغب تەغٕب ھبٌذا تۇرىۋاتمىٕىّىسدەن، ھە دېطىال تېٕچٍىك 
ثىس . ھەرىىەتٍىرىٕي تەرغىپ لىٍىپ، لۇراٌٍىك ھەرىىەتٍەرٔي لبرىالپ وەٌّەوتىّىس

گوٍب ئەٌٍىه ٍىً ِبثەٍٕىذە دۇَٔب جبِبئېتىٕىڭ ھۆرِىتىگە، ھىّبٍىطىگە ئېرىػىپ 
وېٍىۋاتمىٕىّىسدەن، ۋە ٍبوي ۋەتىٕىّىس تۇپرالٍىرىذا چەتئەي تبجبۋۇزچىٍىرى ئەِەش 

ثەٌىي ئۆز ئىچىّىسدىٓ چىممبْ لبٔذالتۇ ثىر فبغىطت ھۆوۈِەت ھۆوۈَ 
ضۈرىۋاتمىٕىذەن ھە دېطىال تېٕچٍىك، وىػىٍىه ھولۇق ٍبوي دېّووراتىَە 

غۇٔي ئۇٔۇتّبٍٍىىي، ثىسٔىڭ . پبئبٌىَەتٍىرىٕي تەرغىپ لىٍىپ وەٌّەوتىّىس
ئەضٍىذە ! ۋەتىٕىّىس ثۈگۈْ چەتئەي تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئىػغبٌىَىتىذە تۇرِبلتب

دۇَٔب جبِبئېتىّۇ ثىسٔي ثىرىٕجي ۋە ئىىىىٕجي جۇِھۇرىَىتىّىس دەۋرىذە خېٍي وۆپ 
ئەِّب ٍېرىُ ئەضىردىٓ ! ئەضىە ئېٍىػمبْ، خېٍي وۆپ گېپىّىسٔي لىٍىػمبْ ئىذى

ئبرتۇق تېٕچٍىك ھەرىىىتىّىس جەرٍبٔىذا دۇَٔب ثىسٔي لۇٌالر، ئۆٌۈِتۈوٍەر، 
چۈپىرۀذىٍەر دەپ تؤۇٍذىغبْ، ھەتتب ثبرغبٔطېرى ئېطىذىٓ چىمىرىػىذىغبْ 

ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە ثبرىٓ، غۇٌجب لبتبرٌىك ! ھبٌەتىە وېٍىپ لبٌّبلتىّىس
پۇچمبلٍىرىذا ثوٌطىّۇ ثىسٔي - لوزغۇالڭچىٍىرىّىسال دۇَٔب خەۋەرٌىرىٕىڭ ثىرەر ثوٌۇڭ

 !ئەضٍەپ لوٍۇظ پۇرضىتىٕي ٍبرىتىپ ثەردى
ثۈگۈْ ثىسٔىڭ خەٌمىّىس تېٕچٍىممب غۇٔچە ئېھتىَبجٍىمّۇ؟ خەٌمىّىس 

تېٕچٍىمٕي لۇٌٍۇلمب چۈغۈپ لېٍىػتىّٕۇ ثەورەن ٍبخػي وۆرەِذۇ؟ ثىس دىممەت 
ثىٍەْ وۆزۈتىذىغبْ ثوٌطبق، ئبدەتتىىي پۇخراٌىرىّىسِۇ ئۆز پەرزۀتٍىرىگە ِىٍٍىٌ 

لەھرىّبْ، ثبتۇر، وۈرەظ، ٍوٌۋاش، »ئبزادٌىمٕىڭ تەغٕبٌىمىٕي ئىپبدىٍەٍذىغبْ 
دېگۀذەن ئىطىّالرٔي لوٍۇظ ئبرلىٍىك « ...غىرئەٌي، ئبزاد، ئەروىٓ، ھۆرىَەت، 

ٍبوي ثۇٔىڭ ئەوطىٕچە . ئۆز ئبرزۇٌىرىٕي پەرزۀتٍىرىگە ِىراش لىٍىػمب تىرىػّبلتب
ضۇٌھي، لۇي، تەضٍىُ، ئەٌجوي، تېٕچ، »خەٌمىّىس ئبرىطىذا ئۆز پەرزۀتٍىرىگە 

 دېگۀذەن ئىطىّالرٔي لوٍغبٔالرٔي وۆرگۀٍەر ثبرِۇ؟« ...جىّتۇر، 
ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىپ ٍبتمبْ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ِىٍَوْ وىػىٍىه 

زاِبٔىۋى لۇراٌالر ثىٍەْ لۇراٌالٔغبْ فبغىطت لوغۇٍٔىرىٕي ۋەتىٕىّىسگە ئېٍىپ 
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وىرىػتە جىُ ٍېتىپ ِوِب ٍېَىػٕي ِەلطەت لىٍىػمبّٔىذى؟ ٍبوي لبٔذالتۇ ثىرەر 
زوِىگەر دۆٌەتتىٓ ثىسٔي لوغذاپ ثېرىع ئۈچۈْ وەٌتۈرۈٌگۀّىذى؟ ثىسٔىڭ 

ِۇضتەلىٍٍىممب، ئەروىٍٕىىىە ئېرىػىع ئۈچۈْ ئبتالٔغبْ ئبخۇٔوپ، ثبرىٓ، غۇٌجب 
لەھرىّبٍٔىرىّىس خىتبً دۆٌىتىگە ثېرىپ تەھذىت ضېٍىۋاتمبْ تبجبۋۇزچىالرِىذى؟ 

خىتبً تبجبۋۇزچي لۇراٌٍىك ثبٔذىتٍىرى خەٌمىّىسٔي ثبضتۇرۇغتب ئۇرۇظ 
تبٔىىٍىرىٕي ضۈرەپ وېٍىپ ثبضتۇرۇپ وېٍىۋاتمبٍٔىغي، ثۇ -ئۆٍرۇپىالْ

لوغۇٍٔىرىٕي پەلەت ثىسٔي ثبضتۇرۇظ ئۈچۈٔال تۇتۇپ تۇرىۋاتمبٍٔىغىٕىڭ ثىر 
دەٌىٍي ئەِەضّۇ؟ خىتبً فبغىطت لۇراٌٍىك وۈچٍىرى ۋەتىٕىّىسگە ھەرگىسِۇ 

تېٕچٍىك، ضۇٌھي ئۈچۈْ وەٌتۈرۈٌگەْ ثوٌّبضتىٓ، تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕىڭ 
-وۇغبدە ثۇالڭ-تېخىّۇ ثىخەتەر، توٌۇق تېٕچ غبرائىت ئبضتىذا ثۇ ۋەتۀٕي وەڭ

تبالڭ لىٍىۋېٍىػي، ٍۇتىۋېٍىػي، خەٌمىّىسٔي توٌۇق ٍولۇتىۋېتىػي ئۈچۈٔال 
وەٌتۈرۈٌگەْ ضېپي ئۆزىذىٓ خەٌمئبراٌىك تېررورچىالر، ۋەھػي فبغىطت 

ثىر -ثۇ دۈغّۀٍەر ۋەتىٕىّىس خەٌمىٕي لىرىپ تۈگىتىػٕي ثىردىٓ! تبجبۋۇزچىالردۇر
ئەجەثب، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ! ِەلطەت لىٍىۋاتمبْ فبغىطت تبجبۋۇزچىالردۇر

دورىالر ثىٍەْ ئوْ ِىٍَؤٍىغبْ خەٌمىّىسٔي -ِىٍَؤالرچە لۇراي، تؤٕىالپ ئوق
تېٕچٍىك ئۈچۈْ، ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه ئۈچۈْ، دۇَٔب »لىرىپ تۈگىتىػىە ئبتالٔطب 

ثوٌىذىىۀۇ، خەٌمىّىس ثۇ ۋەھػي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب « تېٕچٍىمي ئۈچۈْ
ثوٌغبْ « لوراٌي»لبرغي ئۆزىٕي لوغذاظ ئۈچۈْ لوٌىغب ئبٌغبْ ئەڭ ئبخىرلي 

ضەرەڭگە دورىٍىرى ثىٍەْ -ئىطپىرتالر، پوجبڭسا-تولّبق، ثېٕسىٓ-پىچبق
ئىٕطبْ »لۇراٌٍىٕىپ ھەلمبٔي لوغذىٕىع ھەرىىىتىگە ئبتٍىٕىػٕي ئبرزۇ لىٍىػطب 

ٍبوي ! ثوٌۇپ لبالِذىىەْ؟« لېٍىپىذىٓ چىممبٍٔىك، ۋەھػىٍىه، تېررورچىٍىك
الر ثىٍەْ ئبغىبرا ئوتتۇرىغب ضەورەپ « لۇراي»ثوٌّىطب خەٌمىّىس ثۇٔذاق ئىپتىذائي 

چىمىپ لبتبر تىسىٍىپ زاِبٔىۋى دۈغّەْ لۇراٌٍىك وۈچٍىرى ثىٍەْ ِەٍذاْ 
ئۇرۇغي لىٍغبْ ثوٌطب ئبٔذىٓ توغرا ثوالِتي؟ خەٌمىّىس ِىٍٍىٌ زۇٌۇِذىٓ، ِىٍٍىٌ 

لبٔۇٔطىسٌىك، »خورٌۇلتىٓ لېچىپ ثىرەر دۆٌەت چېگرىطىذىٓ لېچىپ چىممىٕىذا 
جىٕبٍىتي ثىٍەْ ئەٍىپٍىٕىپ جبزاغب تبرتىٍىۋاتمبْ ثۈگۈٔىي « تبجبۋۇزچىٍىك

دۇَٔبدا، خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ِىٍَوْ وىػىٍىه لۇراٌٍىك « ئبداٌەتٍىه»
لوغۇٔي ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرىپ ثېطىۋېٍىپ خەٌمىّىسٔي خبٌىغبٔچە 

لىرغىٓ لىٍىػطب لبٔۇٍٔۇق ثوالِذىىەْ؟ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ھەرىىىتىٕىڭ لبٔۇٔىٌ 
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 ٍوٌي دېگەْ زادى ٔېّە؟
 !لەدىرٌىه ۋەتۀذاغالر

ثىس لبچبٔغىچە لبرغىٍىك وۆرضەتّەً جىُ ٍبتىذىىۀّىس، ھەرگىسِۇ 
ثىس ئۆزىّىس جبْ پىذا لىٍىپ خىتبً ! ھەلمىّىسٔي، لبٔۇٔىٌ پبئبٌىَەتٕي تبپبٌّبٍّىس

! تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي جەڭگە ئبتالّٔىطبق، ثىسگە ھېچىىُ ٍبردەَ لىٍّبٍذۇ
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئەڭ ِەخپي غەوىٍٍەردە، ئەڭ ۋەھىّىٍىه، ئەڭ ئەرزاْ ۋە ئەڭ 
ثىخەتەر ھەرىىەت غەوىٍٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي 

ثىسِۇ لوٌىّىسدىٓ وېٍىذىغبْ ثبرٌىك چبرىالرٔي ! ِەخپي جەڭ لىٍىػىّىس غەرت
توٌۇق ئىػمب ضېٍىپ خەٌمىّىسٔي ٍوغۇرۇْ خىتبً لوغالظ ھەرىىەتٍىرىگە 

ٍىتەوٍەٍٍي، خەٌمىّىسگە خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لبرغي ٍوغۇرۇْ جەڭ ئېالْ 
لىٍىػٕىڭ ھەرخىً وۈچٍۈن ۋە ئبددى چبرىٍىرىٕي تەغۋىك لىالٍٍي، خىتبً 
تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ ئەڭ ثىخوت، ئەڭ ئبجىس ٔولتىٍىرىٕي تېپىپ تىٕىُ تبپّبً 

ئۀە غۇ چبغذىال ئۆزىّىسٔي خەٌمئبراغب، خىتبً ! ٍوغۇرۇْ ھۇجۇَ لىالٍٍي
 !تبجبۋۇزچىٍىرىغب ھەلىمي تؤۇتمبْ ھېطبپٍىٕىّىس

ثىسٔىڭ ثبرٌىك پبئبٌىَەتٍىرىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي ۋەتىٕىّىسدە 
وۆپىَەٌّەٍذىغبْ، دۆٌىتىگە لبراپ لبچىذىغبْ ۋە ئۇالرٔي لوغالپ چىمىرىذىغبْ 

 !ھەرىىەتٍەرٔي ِەلطەت لىٍىذىغبْ ثوٌىػي وېرەن
 !ۋەتۀپەرۋەرٌىىٕىڭ ثۈگۈٔىي ئىپبدىطي_ ِبٔب ثۇ 
 !ثىسٔىڭ ثبظ تبرتىپ ثوٌّبٍذىغبْ ثۈگۈٔىي ۋەزىپىّىس_ ِبٔب ثۇ 
 !ثىسٔىڭ پەرزۀتٍىرىّىسگە لبٌذۇراالٍذىغبْ ِىراضىّىس_ ِبٔب ثۇ 

 !ئۆٌۈَ_ ٍب ! ِۇضتەلىٍٍىك_ ٍب 
 !ٍبغىطۇْ غەرلىٌ تۈروطتبْ خەٌمي
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 !ھەٍَە ٍىييىٌ ٍۇستەقىييىق ئۈچۈُ
 

 !لەدىرٌىه ۋەتۀذاغالر
ٍېمىٕمي ٍىٍالردىٓ ثېرى ۋەتىٕىّىس خەٌمي غەرلىٌ تۈروىطتبْ زېّىٕىذىٓ 

خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕي تەٌتۈوۈش تبزىالپ چىمّىغىچە ئبدەِذەن ٍبغبظ 
پۇرضىتىگە ئېرىػەٌّەٍذىغبٍٔىغىٕي، ھەتتب ثۇرۇٔمىذەن جىُ ٍېتىۋەرگىٕىذە، 

ئىٕتبٍىٓ لىطمب ۋالىت ئىچىذىال غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمىٕىڭ ٍەر ٍۈزىذىٓ 
ِەڭگۈ ضۈپىرىٍىپ تبغٍىٕىذىغبٍٔىغىٕي ثبرغبٔطېرى ئېٕىك تؤۇپ ٍېتىػىە 

ئەضٍىذە ثۇ . ثىس ثۇ پبجىئۀي تېخي ئەِذىال ئېٕىك تؤۇپ ٍەتّەوتىّىس.  ثبغٍىذى
پبجىئە ثۇٔذىٓ ٍېرىُ ئەضىر ئبۋاٌال پىالٍٔىٕىپ ئەِىٍىٍەغتۈرۈغىە ثبغالٔغبْ 

ثىس ثۇ پبجىئۀي تؤۇظ ۋالتىّىس ثەوال وېچىىىپ لبٌغبْ ثوٌطىّۇ، . پبجىئە ئىذى
 .ٍۀىال ئەڭ ئبخىرلي پۇرضىتىّىسٔي لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍغبْ ھېطبپالّٔبٍّىس

 !لەدىرداْ ٍۇرتذاغالر
ثىس غۇٔىڭغب لەتئىٌ ئىػىٕىػىّىس وىرەوىي، ئبرىّىسدىىي ثىر ئۇچۇَ 

غۇرۇرىٕي، ئىرادىطىٕي، ئۀئۀىطىٕي ٍولبتمبْ ۋەتۀطبتمۇچ ِىٍٍىٌ ِۇٔبپىك 
ئۇٔطۇرالرٔي ھېطبپمب ئبٌّىغبٔذا، ئبضبضٍىك خەٌمىّىس خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب لۇي 

ئەِّب خەٌمىّىس ئۆزىٕىڭ ئورتبق . ثوٌۇغٕي ئەزەٌذىٓ خبٌىّبً وەٌگەْ ئىذى
ئىرادىطىذىٓ، ئورتبق ٍىتەوچىٍىرىذىٓ ِەھرۇَ لبٌذۇرۇٌغبچمب، ثىر ِەزگىً 

تېڭىرلبظ، لبٍّۇلۇظ ۋە ئۈِىذضىسٌىٕىع دەۋرىٍىرىٕي ثبغتىٓ ئۆتىۈزۈپ، ِبٔب 
ئەِذىال ئۆزٌىرىٕي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ تۆِۈر چبڭگىٍىذىٓ ئبزاد لىٍىع 

غۇ ضەۋەپتىٓ ثۇ ٍېڭي ھەرىىىتىّىسدە ِىٍٍىٌ . ٍوٌىٕي تبٌالپ ئېٍىػمب ثبغٍىذى
ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىّىسٔي لبٍطي غەوىً ۋە لبٍطي وۈچٍەر ثىٍەْ لبٔبت 

ٍبٍذۇرۇغىّىس توغرىطىذا ئېٕىك ثىرەر پىىىرگە وېٍەٌّەً ٍىگىرِە ٍىٍغب ٍېمىٓ 
ئەٌۋەتتە ثۇ ھبٌەتىە چۈغۈپ لېٍىػىّىسدا . ۋالىتٕي ثىھۇدە ئۆتىۈزىۋەتىەْ ئىذۇق

ئبرىّىسدىىي ٍۇِػبق وۆڭۈٌٍۈن وىػىٍىرىّىسٔىڭ ئوٍٕىغبْ ضەٌجىٌ روٌىٕي تۈۋەْ 
غۇٔذالتىّۇ، ثىس ثۈگۈْ ۋەتىٕىّىسٔي ِۇضتەلىً لىٍىػٕىڭ . ِۆٌچەرٌىَەٌّەٍّىس

ثىس ثۈگۈْ . ئېٕىك ثبضمۇچٍۇق پروگراِّىطىغب، ھەرىىەت غەوىٍٍىرىگە ئىگىّىس
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ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغتب خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ 
وۆپىَىع ٍوٌٍىرىٕي ۋاضتىٍىك چەوٍەغٕىڭ ِەخپي ھەرىىەت ٍوٌٍىرىٕي ثىٍىّىس؛ 

ثۇ ثبضمۇچٍۇق ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئبخىرلي ِەلطىذى ۋەتىٕىّىسدە خىتبً 
تبجبۋۇزچي وۆچّۀٍىرىٕىڭ وۆپىَىػىٕي توختۇتۇپ، ِەخپي پبرتىسأٍىك ھەرىىەت 

ۋەزىَىتي ٍبرىتىػتىٓ ئىجبرەت ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ھەرىىەت دوٌمۇٔىغب ئبضبش 
ٍبرىتىع ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي، ئىىىىٕچي ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 

 .ھەرىىىتىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ئبرِىَە دەۋرىٕي ٍبرىتىع ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىّىس
 !ئېسىٍگەْ ۋەتۀذاغالر

ثىس ثۇ ئۈچ ثبضمۇچٍۇق ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىّىسٔىڭ ئەڭ ھەي 
ثىس ثۇ . لىٍغۇچ ثبضمۇچي ثوٌغبْ ثىرىٕچي ثبضمۇچىٕي ثبغالظ ئبٌذىذا تۇرِبلتىّىس

ثىس ثۇ پىالٕٔي لوٌغب . ھەرىىەت پىالٍٔىرىٕي ئۇٔچىٍىه ئبضبْ لوٌغب وەٌتۈرِىذۇق
وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ ضەوطۀىٕجي ٍىٍالرٔىڭ ثبغٍىرىذىىي تبۋۇت وۆتۈرۈپ 

ئوْ ئىىىىٕچي دىىبثىر »ٔبِبٍىع لىٍىع دوٌمۇٔي، ضەوطەْ ثەغىٕجي ٍىٍىذىىي 
ثبرىٓ پىذائىٍىرى »دوٌمۇٔي، تولطەْ ثىرىٕچي ٍىٍىذىىي « ئولۇغۇچىالر ھەرىىىتي

، تولطەْ «غۇٌجب ۋەلەضي»، تولطەْ ٍەتتىٕجي ٍىٍىذىىي «ھەرىىىتي
ضەوىىسىٕجي ٍىٍىذىىي ِۇھبجىرالر ھەرىىىتي لبتبرىذىىي پبجىئەٌىه 

ھەرىىەتٍىرىّىسدىٓ ئبٌغبْ لبٍٔىك ضبۋالالر ئبضبضىذا ۋە تولطەْ ئىىىىٕجي ٍىٍي 
ۋەھىّە ‘ چبغبْ ثبٍرىّي’ثەغىٕجي فېۋراي »ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ضىٕبق لىٍىٕغبْ 

تەجرىجىٍىرىّىس ئبضبضىغب ٔۇرغۇْ ئەِەٌىٌ ضىٕبلالرٔي « پەٍذا لىٍىع ھەرىىىتي
ئبخىرىذا ثۇ ئۈچ ثبضمۇچٍۇق . ثبغتىٓ ئۆتىۈزۈظ ئبرلىٍىك لوٌغب وەٌتۈردۇق

ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەت پىالٔىّىسٔىڭ ۋەتىٕىّىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك 
ثۇ . ھەرىىىتىگە ئەڭ ئۇٍغۇْ ھەرىىەت غەوٍي ئىىۀٍىىىٕي تؤۇپ ٍەتّەوتىّىس

ثىس ثۇ پۇرضەتٕي لوٌذىٓ ثەرِەً، . ثىسٔىڭ لوٌىّىسدىىي ئەڭ ئبخىرلي پۇرضەت
ۋەتىٕىّىسدىىي خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىٕىڭ وۆچّۀٍەر ضبٔىٕي تەدرىجي غەوىٍذە 

تولطۀىٕجي، ضەوطۀىٕجي، ٍەتّىػىٕجي ۋە ئبتّىػىٕجي ٍىٍالردىىي ضبٔغب 
لبٍتۇرۇپ، ۋەتىٕىّىسدە پبرتىسأٍىك وۈرەظ ثبضمۇچي ۋە ِىٍٍىٌ ئبرِىَىّىس ثوٌغبْ 

ِۇٔتىسىُ ئۇرۇظ ثبضمۇچٍىرىٕي لبٍتب ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ ئۈچۈْ دەرھبي 
 .ھەرىىەتىە ئبتٍىٕىػىّىس الزىُ

 !لەدىرٌىه غەرلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي
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ثىسٔىڭ ثۇ غەرەپٍىه ھەرىىىتىّىس ھەلىمەتۀّۇ ئىٕتبٍىٓ ئېغىر لىَىٕچىٍىك 
ثۇ ھەرىىىتىّىس . ۋە خەتەرٌىىٍەر ثىٍەْ توٌغبْ ۋەزىَەتىە توغرا وەٌّەوتە

جەرٍبٔىذا ثىس ھەرلبٔذاق ثىر خەٌمئبرا جبِبئەتچىٍىگىٕىڭ ھىّبٍىطىگە 
ۋەتىٕىّىس ئىچىذىّۇ ئوِۇِىٌ خەٌك ھەرىىىتي ثوٍىچە ھەرىىەت . ئېرىػەٌّەٍّىس
ثىس چېىىذىٓ ئبغمبْ خىتبً دۆٌەت تېررورٌۇق ثېطىّي ئبضتىذا، . لوزغىَبٌّبٍّىس

ثىر تىَىٍٕىك ئىمتىطبدىٌ ئبضبضىّىس ٍوق، ثىر تبٌّۇ ئۇرۇظ لۇراٌىّىس ٍوق، 
ئبغىبرىٍىٕىپ لبٌطبق لبچبٌىغىذەن ثىرەر ئبزاد راٍؤىّىس ٍبوي ھىّبٍىچي ثىرەر 

دوضت دۆٌەتّۇ ٍوق، ٍوغۇرۇٔغىذەن ثىرەر ِېتىر ٍېرىّىسِۇ ٍوق، ئەروىٓ 
ِەضٍىھەتٍەغىىذەن ئىػۀچىٍىه ثىرەر ئبدىّىّىس، ٍېتەوچىٍىه لىالٌىغىذەن ثىرەر 

لۇِبٔذأىّىسِۇ ٍوق، ثىر تەرەپتىٓ خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرى ثىٍەْ ثىرگە ئىػٍەپ 
ثۇٔذاق ثىر ھەرىىەتٕىڭ  ِۇتٍەق ِەخپي . ٍۈرۈپ پبئبٌىَەت لىٍىػمب ِەججورِىس

پبئبٌىَەت لىٍىذىغبْ جېٕىٕي ئبٌمىٕىغب ئبالالٍذىغبْ ئىٕتبٍىٓ ئبز ضبٔذىىي 
پىذائىٍىرىّىسغىال تبٍىٕىپ ئېٍىپ ثبرغىٍي ثوٌىذىغبْ ھەرىىەت ئىىۀٍىىىٕي 

 . تؤۇپ ٍېتىػىّىس الزىُ
ثىس غۇٔىڭغب توٌۇق ئىػىٕىّىسوي، خەٌمىّىس ئبرىطىذا خەٌمىّىسٔي لوزغبظ 
ئۈچۈْ ئۆزىٕي ئۆٌۈِگە تۇتۇپ ثېرىپ ثوٌطىّۇ تەغۋىك لىٍىذىغبْ ئبثذۇخبٌىك 
ئۇٍغۇرىّىسدەن، ِەِتىٍي تەۋفىك ئەپۀذىّىسدەن، ٌۇتپۇٌال ِۇتەٌٍىپتەن، ئۆتىۈر 
ئەپۀذىذەن، تۇرغۇْ ئبٌّبضالردەن زاِبٔىّىسغب الٍىك ِەخپي تەغۋىمبتچىٍىرىّىس 

تۆِۈر خەٌىپىّىسدەن، غوجب ٔىَبز ھبجىّذەن، ِەِتىّىٓ ! چولۇَ ئوتتۇرىغب چىمىذۇ
ثوغرا ئەپۀذىّذەن، غېٕي ثبتۇرىّىسدەن، زەٍٕىذىٓ ٍۈضۈپٍەردەن زاِبٔغب ِبش 

 !لەھرىّبْ ِەخپي ۋەھىّە پەٍذا لىٍغۇچىٍىرىّىس چولۇَ ٍېتىػىپ چىمىذۇ
 !لەدىرٌىه ۋە پىذاوبر ٍۇرتذاغالر

ِەخپي پبئبٌىَەت ۋاضتىطي ئبرلىٍىك خىتبً تبجبۋۇزچىٍىرىغب ثىر ِىٕۇتّۇ 
 ! تېٕچٍىك ثەرِەٍذىغبْ ۋەھىّىٍىه ۋەزىَەت پەٍذا لىٍىػمب ئۆزىّىسٔي پىذا لىالٍٍي

ثىس وەٌگۈضي ئەۋالتٍىرىّىسغب ثۈگۈٔىىذىٓ ئبزراق تبجبۋۇزچي ِىراش 
 ! لبٌذۇرۇظ ئۈچۈْ ثوٌطىّۇ ثبرٌىغىّىسٔي ثېغىػالٍٍي

ھەِّە ئىع ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىغىّىس ئۈچۈْ دەپ، ِەخپي جەڭگە دەرھبي 
 !ئبتٍىٕبٍٍي

 !ثىسٔىڭ ھەرىىىتىّىس ھەلمبٔي ھەرىىەت



 748 

ثىس ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىّىسٔىڭ ئەڭ ئبخىرلي غەٌىجىطىٕي چولۇَ 
 !لوٌغب وەٌتۈرىّىس

 !ٍب ئۆٌۈَ_ ٍب وۆرۈَ 
 ! ٍبغىطۇْ غە رلىٌ تۈروىطتبْ خەٌمي
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: قوضۇٍچە
 

 ئۇٍغۇرالر ئىَبُ ۋە
 

ثۇ ِبلبٌە، ۋەتۀپەرۋەرٌىه ثىٍەْ ئېتىمبت ئوتتۇرضىذىىي 
ِۇٔبضۋەتٍەرٔي ئىساھالظ، غۇٔىڭذەن ثۇ ثىر ٍۈرۈظ وىتبپالر 

ئۈضتىذە دىٕي جەھەتتىٓ ثېرىٍگەْ رەددىَەٌەرگە جبۋاپ 
ضۈپىتىذە ٍېسىٍغبْ ثوٌۇپ، پبٍذىٍىٕىع ئۈچۈْ ثۇ وىتبپمب 

. لوغۇِچە لىٍىٕذى

 
ِەْ ثۇ ٍەردە ئۀئۀىۋىٌ ئىطالَ ئەلىذىٍىرىگە ِەھىەَ ثبغٍىٕىپ، غۇ ئبضبضتب 

ئۆز دىٕىٌ ۋەزىپىٍىرىٕي ئورٔىغب وەٌتۈرىػىە تىرىػىپ وىٍىۋاتمبْ والضطىه 
ِۇضۇٌّبْ ئەلىذىطىگە ئەِەي لىٍىذىغبْ خەٌمىّگە خىتبپ لىٍىػٕي ِەلطەت 

ِەْ ثۇ ٍەردە توختبٌّبلچي ثوٌغىٕىُ، ۋەتىٕىّىس ِىٍٍىٌ . لىٍغبْ ئەِەضّەْ
ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىذە ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ئورۇْ تۇتىذىغبْ ئىطالَ 

ئەلىذىٍىرىٕىڭ زاِبٔىّىسدا لبٔذاق چۈغىٕىٍىػي وىرەوٍىگىٕي ثىٍەٌّەً ٍۈرگەْ 
-ۋە ئىطالَ دىٕىٌ چۈغۀچىٍىرى ثىٍەْ ئۇچۇرىػىع پۇرضىتي ثوٌّىغبْ، ٍبوي ئبز

تۇال ئىطالَ والضطىه ئەلىذىٍىرىذىٓ خەۋەردار ثوٌغىٕىذىّۇ، ئۆگۀگەْ ئىٍىُ 
تېخٕىىب ثىٍىٍّىرى ثىٍەْ ئبڭالپ وىٍىۋاتمبْ ئىطالَ -پەْ، ھەرخىً پەْ

ئەلىذىٍىرىٕي وىٍىػتۈرەٌّەً، ئىطالَ دىٕىذىٓ گۇِبٍٔىٕىپ ٍبوي ئىتىمبدىٕي 
ٍبظ ئۇٍغۇرٌىرىّىس ثىٍەْ ئىطالَ دىٕىٕي ' ثىٍىٍّىه'ِۇضتەھىەٍِىَەٌّەً ٍۈرگەْ 

-ئەروىٓ ِۇالھىسە لىٍىپ، ثۇ ھەلتىىي پىرىٕطىپبي ِۇجّەٌٍىىٍەر ئۈضتىذە تبالظ
. تبرتىع لىٍىػٕىال ِەلطەت لىٍذىُ

ئۇ ِەٍٍي ِبتېرىَبٌىسىّٕي ئبضبش _ ِېٕىڭ لبرىػىّچە، ھەرلبٔذاق ثىر ئەلىذە 
لىٍطۇْ ٍبوي ئىذىئبٌىسىّٕي ئبضبش لىٍطۇْ، ِۇتٍەق تۈردە ئەڭ ِۇوەِّەي ثىرەر 

پىىىر لىٍىع ضىطتېّىطي ئبضبضىذا تەتمىك لىٍىػمب ثوٌىذىغبْ پەٌطەپەٌىه 
ئەضىردىٓ ثېرىمي دۇَٔب ئۀە -18ئەڭ ثوٌّىغبٔذا . ئبضبضمب ئىگە ثوٌىػي غەرت

غۇٔذاق ثىر پىىىر لىٍىع لۇراٌىغب ئبضبضەْ ئۆز ئەلىذىٍىرىٕي ثەٌگىٍەغىە 
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. تىرىػىپ وەٌّەوتە
ئۇچۇغىراق ئېتمبٔذا، ٍېمىٕمي ئىىىي ئەضىرٌىه دۇَٔب ئىٕطبٍٔىرىٕىڭ ئەڭ 

زاِبٔىۋىٌ لىطّي وبئىٕبتٕىڭ ِۇتٍەق ضىطتېّىٍىك لبٔۇٔىَەتٍەر ثىٍەْ ھەرىىەت 
ثۇ خىً تؤۇظ، . لىٍىپ وىٍىۋاتمبٍٔىغىٕي وۇٔطبٍىٓ چوڭمۇر تؤۇپ ٍەتّەوتە

وبئىٕبتٕىڭ ٍبراتمۇچىطىٕي ثىۋاضتە تؤىَبٌىػي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتطىس ھبٌذا 
ھەتتب وبئىٕبتٕىڭ ٍبراتمۇچىطىٕي ثىۋاضتە . ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئبٌغب ئىٍگىرٌىّەوتە

تؤىَبٌىذۇق دىگۈچىٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ثۇ وبئىٕبتٕىڭ ِۇتٍەق 
ضىطتېّىٍىك ثىر غەوىٍذە ھەرىىەت لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي تؤۇغتب ثەوال وېَىٓ 

ثۇ جەھەتتە وبئىٕبتٕىڭ ثىۋاضتە ٍبراتمۇچىطي دەپ . لبٌّبلتب دىَىع ِۇِىىٓ
چولۇٔۇپ وىٍىۋاتمبْ ھەرخىً ٍبراتمۇچي ھەلمىذىىي ئەلىذىٍەرگە ئىگە وىػىٍەر 

توپٍىّي ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن ھبٌذا وبئىٕبتٕىڭ ِۇتٍەق ضىطتېّىٍىك تەثىئىٌ 
لبٔۇٔىَەتٍەر ثوٍىچە ھەرىىەت لىٍىۋاتمبٍٔىغىٕي وەغىپ لىٍىع پبئبٌىَەتٍىرىٕي، 
لبٔذالتۇ ئۆزٌىرى چولۇٔۇپ وىٍىۋاتمبْ ٍبراتمۇچىطىغب خبئىٍٕىك لىٍغبٍٔىك دەپ 

ھىطبپالغتب ئبڭٍىك ٍبوي ئبڭطىس غەوىٍذە چىڭ تۇرۇپ وىٍىۋاتمبٍٔىغي ثىر 
ثوٌۇپّۇ ثىس ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي ثۇ جەھەتتە . ئوِۇِىٌ ھبي ثوٌۇپ ئىپبدىٍۀّەوتە

 قئبالھىذە وۆزگە چېٍىمّبلتىّىس دىطەن ئۆزىّىسٔي وەِطىتىەْ ھىطبپالّٔىطب
. وىرەن دەپ ئوٍالٍّەْ

ئەضٍىذە، ئىٕطبٔىَەتّۇ وبئىٕبتٕىڭ ضىطتېّىٍىك ھەرىىەت لبٔۇٔىَەتٍىرىگە 
غەرتطىس ثوً ضۇٔۇغمب ِەججور ثوٌىذىغبْ ئۆزگىچە ثىر ِەۋجۇدىَەت ثوٌغىٕي 

ئۈچۈْ، ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ھەرخىً تەثىئىٌ پەْ پبئبٌىَەتٍىرىال ثۇ ِۇوەِّەي 
ٍبرىتىٍىپ لبٔۇٔىَەتٍىه ھەرىىەت لىٍىۋاتمبْ وبئىٕبت ھەرىىىتىىڭ ثىر تەروىۋى 
لىطّي ثوٌۇپال لبٌّبً، ثەٌىي ئۇالرٔىڭ ثبرٌىك ئىجتىّبئىٌ پبئبٌىَەتٍىرىّۇ ئۀە غۇ 

 وبئىٕبتٕىڭ ثىر تەروىۋى ْئەڭ ِۇوەِّەي لبٔۇٔىَەتٍەر ثىٍەْ ھەرىىەت لىٍىذىغب
غۇڭب، ئىٕطبٔىَەتٕىڭ ثبرٌىك تەثىئىٌ پەْ . لىطّي ئىىۀٍىگي ِۇلەررەر

پبئبٌىَەتٍىرىگە ئوخػبغال ثبرٌىك ئىجتىّبئىٌ پبئبٌىَەتٍىرىّۇ ِۇتٍەق ضىطتېّىٍىك 
ۋە لبٔۇٔىَەتٍىه روً ثېرىػىٕي ھەرگىس ئىٕىبر لىٍىػمب ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي 

ٍۀي، ثبرٌىك ئىجتىّبئىٌ پبئبٌىَەتٍىرىّىسٔي تەثىئەتتىٓ . وۆرىۋېٍىػمب ثوٌىذۇ
ئبٍرىپ تەتمىك لىٍىػىّىس، گوٍب وبئىٕبتٕىڭ ٍبرىتىٍىع لبٔۇٔىَەتٍىرىگە خىالپ 

غۇٔذاق ئىىەْ، غەرپ ئەي خەٌمٍىرى . ھەرىىەت لىٍىػىّىسدىٓ دىرەن ثەرِەوتە
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چىروبۋٌىرىٕىڭ خبتب تەٌىّبتٍىرىغب پىطۀت لىٍّبً، خۇددى ثبرٌىك تەثىئىٌ پەْ 
ِۇ ٍېمىٕمي ثىر لبٔچە ىٔەتىجىٍىرىگە ئوخػبغال، ئىجتىّبئىٌ پەْ تەتمىمبتٍىرىذ

ئەضىر ِبثەٍٕىذە تۈپٍۈن ثىر ٍۈوطىٍىػٕي ثبرٌىممب وەٌتۈرگەْ ثوٌۇپ، ثۇ جەرٍبٔذا 
. ئۇالر ِۇلەررەر ثىر ضىطتېّىٍىػىع دەۋرىگە لەدەَ ثبضتي دىَەٌىػىّىس ِۇِىىٓ

دەرۋەلە، ثۇ تۈردىىي ضىطتېّىٍىػىع، ِۇتٍەق وۆپ جەھەتٍەردە وؤب ئىجتىّبئىٌ 
پەْ ئەلىذىٍىرىٕي ٍبوي تەتمىمبت ئۇضۇٌٍىرىٕي رەت لىٍىع ٍبوي ئىطالھبت 

ھبٌجۇوي، ِۇضۇٌّبْ ئوٌىّبٌىرى ثۇ ٔولتىٕي . لىٍىع ثىٍەْ ثبرٌىممب وەٌّەوتە
ثىر توغرا ٍوي دەپ تؤۇپ -لەتئىٌ لوثۇي لىٍىػّبً، ئۆزٌىرىٕىڭ ثىردىٓ

وېٍىۋاتمبْ وؤب ئىجتىّبئىٌ ئەلىذىطي ثىٍەْ تەتمىمبت ئۇضٍوثٍىرىذا چىڭ تۇرۇپ 
ئۇالرٔىڭ ثۇ خىً چىڭ تۇرىۋېٍىع ئىپبدىطي ئىجتىّبئىٌ تەتمىمبت . وەٌّەوتە

جەھەتٍەردىال روً ثېرىپ لبٌّبضتىٓ، تەثىئىٌ پەْ تەتمىمبتٍىرى ضبھەضىذىّۇ، 
ھەتتب ئىٕطبٔىَەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه ثبرٌىك پبئبٌىَەت ضبھەٌىرىذە وۆرىٕەرٌىه 

ھەتتب ھبزىرلي زاِبْ تەثىئىٌ پەْ لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي . ئىپبدىٍۀّەوتە
چۈغۀذۈرۈغتە ثۇ وؤب لبراغمب چىڭ ئېطىٍىۋاٌغبْ وىػىٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ لوٌىذىىي 

تبپبٌّبً، " دەٌىً"تىسىٍّىىٍىرى ئىچىذىٓ تۈزىىىرەن ثىرەر " لبٔۇٔىَەت"ثبرٌىك 
زاِبٔىۋىٌ وەغپىَبتالرٔي ثىر ئبِبٌالرٔي لىٍىپ ئىٕىبر لىٍىػمب پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ 

زادىال ئبِبٌي لبٌّىغبٔذا، ثەزى وەغپىَبتالرٔي ئۆز دىٕىٌ . تىرىػىپ وەٌّەوتە
ِېٕىڭ . ئەلىذىٍىرى ثىٍەْ ٍبراغتۇرىۋېٍىع ئۈچۈْ ثوٌطىّۇ وۈچ چىمبرِبلتب

وۈزىتىػىّذىٓ لبرىغبٔذا، ئىطالَ پىرىٕطىپٍىرىٕي ھبزىرلي زاِبْ تەثىئىٌ ٍبوي 
ئىجتىّبئىٌ پەْ وەغپىَبتٍىرى ثىٍەْ ثىر ئبِبٌالرٔي لىٍىپ ٍبراغتۇرۇغمب ثوالرِۇ 

دەي ثۇٔىڭ ئەوطىچە، ثۈگۈٔىي ئىٍىُ پەْ . دەٍذىغبْ ِەضىٍە ِەۋجۇت ئەِەش
ثىرضىٕي ئىطپبتالپ -وەغپىَبتٍىرى ثىٍەْ ئىطالَ ئەلىذىٍىرى پۈتۈٍٔەً ثىر

ٍۀي، تېخىّۇ وەضىىٕىرەن ئېتمبٔذا، لۇرئبْ تەٌىّبتٍىرى ئىٍىُ پەْ . وەٌّەوتە
وەغپىَبتٍىرىٕي توٌۇق رىغجەتٍۀذۈرىذىغبْ تەٌىّبتالر ثىٍەْ توٌغبْ دەپ ھۆوۈَ 

! لىٍىػمب ھەلٍىمّىس
 ئەضىرگە ٍېمىٓ ۋالىتتىٓ ثۇٍبْ لۇرئبْ وەرىّٕي 15ئۇٔذالتب، تەخّىٕەْ 

لوٌىذا تۇتۇپ وېٍىۋاتمبْ ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي لبٔذاق لىٍىپ غۇٔچە وەٍٕىذە 
ضۆرۈٌۈپ ٍۈرىذىغبْ ھبٌەتىە چۈغۈپ لبٌذى؟ ِەْ ثۇ ٍەردە ِۇغۇ جەھەتتىىي 

ثۇٔىڭغب لبٔذاق ٔبَ ثەرضە ' _ ِۇضۇٌّبٍٔىك'لىطمىچە ِۇھبوىّەَ ئبرلىٍىك ئىٍّىٌ 
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دەرۋەلە،  .لبرىػىٕي تەضۋىرٌەپ ثېرىػىە تىرىػىّەْ_ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍەٌّىذىُ 
ئەڭ وبِىذا ِېٕىڭ _ ثۇ جەھەتتىىي تەٍَبر تەتمىمبت ِبتېرىَبٌٍىرىٕىڭ ٍولٍىغي 

تۈپەٍٍىذىٓ، ثىر لىطىُ پىرىٕطىپبي خبتبٌىمالرٔي ضبدىر _ ٍولٍىمي ئۈچۈْ 
غۇٔىڭغب ئىػىٕىػىە ثوٌىذىىي، ثۇ جەھەتتىىي . لىٍىػالردىّٕۇ ضبلٍىٕبٌىػىُ تەش

تەتمىمبتٍىرىّىسٔىڭ وېڭىَىػي ۋە چوڭمۇرٌىػىػىغب ئەگىػىپ، ئورۇٔطىس ضبدىر 
ثۇ جەھەتتە، ئبٌال  .لىٍىٕىذىغبْ خبتبٌىمالرِۇ وۈٔطبٍىٓ ئبزىَىپ ثېرىػي ِۇلەررەر

. ِېٕي وەچۈرەر دەپ تىٍەوتە ثوٌىّەْ
ثۈگۈٔىي ئۇٍغۇر والضطىه ِۇضۇٌّبْ لبرىػىذىىي وىػىٍىرىّىسٔىڭ ِۇتٍەق 

تەثىمىطىٕي چىٓ دىٍىذىٓ ' لبٌغبْ ئۇٍغۇرالر ِەوتەپ ٍۈزى وۆرۈپ'وۆپ لىطّي 
ھەتتب ئۆزٌىرىٕي ئىطالَ ثىٍىٍّىرى . ِۇضۇٌّبْ دەپ ئىتىراپ لىٍغۇضي وەٌّەٍذۇ

دەپ تؤۇٍذىغبٔالرٔىڭ ِۇتٍەق ' ئبٌىُ، داِوٌال، ئبخۇٔۇَ، ئىّبَ، ِورت'جەھەتتە 
پەْ ضبۋادىٕي ئبٌغبْ، ثىرەر زۆرۈرىَەت  وۆپ لىطّي ھبزىرلي زاِبْ ئىٍىُ

 ٔبِبز ئولۇِبٍذىغبْ، زاوبت ٍبوي دىٕىٌ ،ثوٌّىطىال ِەضچىتٍەرگە ٍوٌۇلّبٍذىغبْ
ئىٕئبٔىالر ثەرِەٍذىغبْ، روزى تۇتّبٍذىغبْ، ِەوىىگە ثېرىپ ھبجي ثوٌۇپ 

وېٍىػٕي ئوٍالپّۇ لوٍّبٍذىغبْ، ھەتتب چبچ لوٍىۋېٍىپ، ھبراق ئىچىپ ٍۈرىذىغبْ 
وۆزىٕي ثوٍبپ چبچٍىرىٕي پبخپبٍتىپ ٍبالڭجبغتبق ٍۈرىذىغبْ ئبٍبٌالرٔي -ئەرٌەر، ٍۈز

. دەپ ھۆوۈَ لىٍىػىذۇ" وبپىر"وۆرضە لىٍچە تەِتىرىّەضتىٕال ئۇالرٔي 
ھەتتب ثىس ئۇٍغۇرالرٔىڭ دېَىػىّىس ثوٍىچە _ ِۇضۇٌّبٍٔىمٕىڭ ثەظ غەرتي __ 

! ٔي ئبدا لىٍّىغبٔالر ِۇضۇٌّبْ ثوالٌّبٍذۇ _ ىثەظ پەرز
ثىس ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذا ثۇٔذاق دىٕىٌ وۆز لبراغالرغب لبرغي ثوٌىذىغبٔالر ئبٔچە 

وۆپ ثوٌّىطب وىرەن؟ ٍۀي، ثىسٔىڭ خېٍي وۆپ وىػىٍىرىّىس ٍولۇرلىذەن 
تۈٔطىس ئىتىراپ لىٍىپ تۇرۇغٍۇلّۇ -ٔي ئۈْ' تۈپىي غەرتٍىرى'ِۇضۇٌّبٍٔىمٕىڭ 

ئەِەي لىٍىػّبٍذۇ ٍبوي ئەِەي لىٍّىغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ تۇرۇغٍۇلّۇ ئۀطىرىػىپ 
ضەْ "تبرتىپ تۇرۇپ ثىر چەتىە ئەِّب ضىس ئۇالرٔىڭ ٍېڭىذىٓ . وەتّەٍذۇ

دەپ ضورىغىٕىڭىسدا، ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال دىگىذەن لىٍچە " ِۇضۇٌّبّٔۇ؟
دېّىطىّۇ ثۇ تۈردىىي ! دەپ جبۋاپ ثېرىػىذۇ" ِەْ ِۇضۇٌّبّٔەْ"ئىىىىٍۀّەً 

ئۇٍغۇرالر توڭگۇز گۆغي ٍىّەٍذۇ، ٍبت دىٕذىىىٍەر ثىٍەْ توً لىٍىػّبٍذۇ، وۆپ 
ۋالىتالردا ثىطّىٍال ئېَتىػٕي، ئەضطبالِۇ ئەٌەٍىۇَ دەپ ضبالَ ثېرىػٕي ئۇٔۇتّبٍذۇ، 

ئوغۇٌٍىرىٕي لەتئىٌ ضۈٕٔەت لىٍذۇرىذۇ، ئىّبِغب ٔىىب لىٍذۇرِبً توً 
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لىٍىػّبٍذۇ، ٔبِىسىٕي چۈغەرتىۈزِەً ِىَىتىٕي وۆِّەٍذۇ، دىٕي ِۇراضىّالردىٓ 
لىطمىطي ثۇ تۈردىىي . ... چىراق، ھېَتالرٔي ھەرگىسِۇ لوٌذىٓ ثەرِەٍذۇ-ٔەزىر

ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھەرلبٔذىغي ِوٌال چبلىرىپ ئەزاْ توۋالپ لوٍذۇرغبْ ِۇضۇٌّبٔالرغب 
ۋاڭ، جبڭ، "خبش ئىطّىٕي ثبغمب ثىر دىٕذىىي ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئىطىٍّىرىغب، ٍۀي 

دىگۀذەوٍەرگە ئۆزگەرتىۋېٍىػٕي خىَبٌىغىّۇ ..." ئبٌىىطبٔذىر، جؤطۇْ، 
ھەتتب ضبپ ووِۇٔىطت ! وەٌتۈرِەً ثىر ئۆِۈر پەخرىٍىٕىپ ضبلٍىػىذۇ

ھىطبپٍىٕىذىغبْ ضەٍپىذىٓ ئەزىس، تۆِۈر داۋاِئەت لبتبرىذىىىٍەرِۇ ٔبِىسى 
ئەگەر ئۇالر وبپىر، دىٕطىس ! چۈغۈرىٍّەً وۆِۈٌىػىٕي ھەرگىسِۇ خبٌىّبٍذۇ

ثوٌغىٕىذا ٔىّە ئۈچۈْ خىتبٍالردەن ئبدەتٍەرٔي توٌۇق لوثۇي لىٍىػّبٍذۇ؟ ٍبوي 
ثوٌّىطب خرىطتَبٍٔىك دەِذۇ، ثۇددىطتٍىك دەِذۇ ئىع لىٍىپ لبٍطي ثىر ئېتىمبتٕي 

تبٌٍىۋېٍىػّبٍذۇ؟ ثۇالر لبٔذاق ِۇضۇٌّبٔالر؟ ثىس ثۇ وىػىٍىرىّىسٔي ثىرالال وبپىر 
دەپ لبتبردىٓ چىمىرىۋەتطەن لبٔذاق ثوالر؟ ِۇضۇٌّبٍٔىمٕىڭ ئەضٍي غەرتٍىرى 

زادى ٔىّە؟ 
ئۇٔىڭ . ثۇ تۈردىىي ئۇٍغۇرٌىرىّىسٔىڭ ضبٔىٕي ئبز ِۆٌچەرٌەغىىّۇ ثوٌّبٍذۇ

ئۈضتىگە ثۇ تۈردىىي وىػىٍىرىّىسٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي غەھەرٌەردە 
ِەدۀىَەت -ئوٌتۇرالالغمبْ ثوٌۇپ، ثىر لەدەر ثىٍىٍّىه ٍبوي ھبزىرلي زاِبْ پەْ

ٍۀي، ثۇ تۈردىىي . ثىٍىٍّىرىذىٓ خەۋىرى ثبر وىػىٍەر دىَىػىّىس ِۇِىىٓ
وىػىٍىرىّىس ِىٍٍىتىّىسٔىڭ تەغذىرىگە ئبالھىذە چوڭ تەضىر وۆرضىتەٌەٍذىغبْ 

 .وىػىٍىرىّىس ھىطبپٍىٕىػي ِۇِىىٓ
ئۀذى ثىس ثۇ وىػىٍەرٔىڭ ئىچىگە وىرىپ چىمىذىغبْ ثوٌطبق، ثۇ تۈردىىي 
وىػىٍەرٔىڭ خېٍي وۆپ لىطّي دىٓ توغرىطىذا ثەوال پبضطىپ لبراغالرغب ئىگە 

ٍۀي، ثۇ وىػىٍىرىّىسٔىڭ خېٍي وۆپ . وىػىٍەر ئىىۀٍىگىٕي وۆرۈپ ئبالالٍّىس
لىطّي خەٌمىّىس ئبرىطىذىىي دىٕىٌ ئبٌىُ، دىٕىٌ ئۇٌېّب دەپ تؤۇٌىذىغبْ 

وىػىٍىرىّىسٔىڭ لبراغٍىرىٕي ئبضبضەْ ِۇتەئەضطىپٍىه، خۇراپىٍىك، 
دېّىطىّۇ ثۇ تۈردىىي وىػىٍىرىّىس زاِبٔىۋىٌ . دەپ ثبھبٌىػىذۇ... ثىٍىّطىسٌىه، 

ِەوتەپٍەردە ئولۇغبْ ثىٍىٍّىرى ثىٍەْ ِوٌٍىٍىرىّىسٔىڭ دىگۀٍىرى ئوتتۇرضىذا 
ثىرضىگە -تۈزۈوىرەن ثىرەر ئورتبلٍىمٕىڭ ٍولٍىغىٕي، ھەتتب ٔۇرغۇْ جەھەتٍەردە ثىر

ئەِّب ئولۇغبْ ثىٍىٍّىرىٕىڭ ئبضبضەْ . زىت وېٍىذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػىذۇ
ئبٌغبٔذا تەثىئەت لبٔۇٔىَەتٍىرىگە ئۇٍغۇْ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕىّۇ ئىٕىبر لىٍغۇدەن 
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ئۇٔذالتب، ِىٍَؤٍىغبْ ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ ئۆزگەرِەً . وۈچىىّۇ ئىگە ئەِەش
وېٍىۋاتمبْ ثۇ تەثىئەت لبٔۇٍٔىرىٕي ثىر لىطىُ وىػىٍەرٔىڭ دۇئب لىٍىپ تىٍىػي 

ثىٍۀال ئۆزگەرتىۋېتىػىە، ٔبِبزدا ئوٌتۇرۇپ تەٌەپ لىٍىػي ثىٍەْ لوٌغب 
وەٌتۈرۈغىە ثوالرِۇ؟ دىٕىٌ زاتٍىرىّىسٔىڭ تەغۋىمبتىذىىي ئۀە غۇٔذاق 

. تەثىمىذىىىٍەر زادىال ئەلٍىٕي ٍەتىۈزەٌّەٍذۇ' ثىٍىُ ئولۇغبْ'تەٌىّبتٍىرىغب ثۇ 
دىٓ خەۋىرى ثوٌغبْ ' ثىٍىُ'تۇال -ٍولۇرىمىذەن ِۇجّەٌٍىىٍەر ثىسٔىڭ ئبز

وىػىٍىرىّىسٔي ِوٌٍىٍىرىّىسٔىڭ دىگۀٍىرىگە ئىػۀّەضٍىه، ٔەتىجىذە ئىطالَ 
ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌذا . دىٕىغىّۇ گۇِبْ ثىٍەْ لبرىػىٕي وەٌتۈرۈپ چىمبرِبلتب

ٔي ئبدا لىٍىػىذىٓ ئۈِىذ وۈتىػىە " ثەظ پەرزى"ئۇالردىٓ ئىطالَ دىٕىٕىڭ 
پەْ ثىٍىٍّىرىٕىڭ تېخىّۇ چوڭمۇرالپ  ثوالرِۇ؟ ھەتتب ئۇالر ئۆگۀگەْ ئىٍىُ

ثېرىػىغب ئەگىػىپ، ئۇالرٔىڭ دىٕغب ئەھّىَەت ثەرِەضٍىه خبھىػٍىرى تېخىّۇ 
' پەرز'ثۇٔذاق ثىرضىذىٓ ِوٌٍىٍىرىّىسٔىڭ تەٌەپ لىٍىذىغبْ . وۈچىَىپ وېتىذۇ

 ئۇٔىڭ ئۈضتىگە .ٌىرىٕي ثىجب وەٌتۈرۈغٕي تەٌەپ لىٍىع تېخىّۇ تەضىە توختبٍذۇ
ٔي " ِۇضۇٌّبْ ثوٌۇغٕىڭ ثەظ پەرزى"ِوٌٍىٍىرىّىس تەرغىپ لىٍىپ وېٍىۋاتمبْ 

دىممەت ثىٍەْ وۈزىتىذىغبْ ثوٌطبق، ثۇ پەرزٌەرٔىڭ ھېچ لبٍطىطي ٔبھەق 
جەِىَەتىە لىٍچە تەضىر لىالٌّبٍذىغبْ، ٔولۇي ھبٌذا ئۇ دۇَٔبغىال ئەضمبتىذىغبْ، 

ثەن ثوٌۇپ وەتطە ئەخاللىٌ پەزىٍەتٍەرگە خبش غەخطىە خبش غەرتٍەردىٓ 
ئىطالَ دىٕىٕىڭ ثىر ئىجتىّبئىٌ دىٓ . تەغىىً تبپمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ئبالالٍّىس

ثوٌىػىذى لبرىغبٔذا، ئۇٔىڭ غەرتٍىرىّۇ ئىجتىّبئىٌ ِۇھىتمب ئەِەٌىٌ تۆھپىطي 
غۇٔىڭذەن ٍۀە . ثوٌىذىغبٍٔىمىٕىّۇ ئۆزىگە غەرت لىٍغبْ ثوٌىػي الزىُ ئىذى

غەرت دىگەْ ضۆزٔىڭ ئەلەٌٍىٌ ٌوغەت ِۀىطىّۇ ئۇٔىڭغب ئىتبئەت لىٍغبٔذا توغرا 
ثوٌىذىغبْ، ئىتبئەت لىٍّىغبٔذا ٍبوي وبَ ئىتبئەت لىٍغىٕىذا خبتب ثوٌىذىغبْ ثىر 

ثۇ ٔولتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ثۇ . ھۆوۈَ ِۀىطىگە ئىگە ضۆز ثوٌىػي وىرەن ئىذى
ئەِّب ئەِەٌىَەتتە ئۇٔىڭ . غەرتٍەر لەتئىٌ ئەِەي لىٍىٕىػي غەرت ثوٌىػي وىرەن

ثىرىٕچي غەرتىذىٓ ثبغمىٍىرى ِۇئەٍَەْ غبرائىتالرغب ثبغٍىك ئەِەي لىٍىٕىذىغبْ 
ئەِّب ثىرىٕچي غەرتي ثوٌغبْ . ٔىطپي غەرتٍەر ئىىۀٍىىىٕىّۇ وۆرۈپ ئبالالٍّىس

 وەٌىّە غبھبدەت وەٌتۈرۈظ غەرتي ھەلىمىٌ غەرت –ئىّبْ ئېَتىع ِىسأي 
ٍۀي، ضەپەر ئۈضتىذە، ٔبِىراتٍىك ئەھۋاٌالردا، جىطّبٔي جەھەتتە . ھىطبپٍىٕىذۇ

ضبغالَ ثوٌّبً لبٌغبٍٔىرىذا ٍبوي ھەددىذىٓ ئېغىر لىَىٓ غبرائىت ئبضتىذا 
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لبٌغبٍٔىرىذا ثىرەر لېتىُ ثوٌطىّۇ رەت لىٍىۋېتىع ِۇِىىٍٕىىىٕي ھەرگىسِۇ لىَبش 
ئەِّب لبٌغبْ .  پەرز ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىذۇ–ِبٔب ثۇ ھەلىمىٌ غەرت . لىالٌّبٍّىس

ثۇ ٔولتىّۇ . تۆرت ۋەزىپىٕىڭ ئۇٔچىٍىه وەضىىٓ ۋەزىپە ئەِەضٍىىىٕي وۆرەٌەٍّىس
ثۇ تۈردىىي . ئىطالَ غەرتٍىرىگە لبرىتب ِۇجىّەٌٍىىٍەرگە ضەۋەپ ثوٌّبلتب

وىػىٍىرىّىس ٍۀە ھەرخىً تەغۋىمبت ۋاضتىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ دۇَٔبٔي 
وۆزىتىع ٔەتىجىطىذىّۇ ِوٌٍىٍىرىّىسدىٓ ئبڭٍىغبْ دىٓ چۈغۀچىٍىرىگە ثوٌغبْ 

دۇَٔبدا ئىطالَ دىٕىغب : "ئىػۀچىطىسٌىگي تېخىّۇ ئبرتىپ وەتّەوتە
ئىػۀّەٍذىغبْ ئەٌٍەرٔىڭ ئىٍىُ پەْ تەرەلمىَبتي غۇٔچىٍىه ٍۈوطەن پەٌٍىٍەرگە 

ِەْ دىگەْ ئىطالَ ئەٌٍىرىّۇ ئۀە غۇ -ٍەتىۀىي، دۇَٔبدىىي ھەرلبٔذاق ِەْ
دەپ تؤۇٌىذىغبْ غەرپ ئەٌٍىرىٕىڭ لوٌىذىىي ئۇٍۇٔچبلمب ئبٍٍىٕىپ ' وبپىر'

غۇٔچە ِوي ٔېفىت ثبٍٍىمىٕي لوٌىذا تۇتۇپ تۇرغبْ، ئەڭ ثبً ِۇضۇٌّبٔالر . لبٌّبلتب
تېخٕىىب -دەپ لبرىٍىۋاتمبْ ئەرەپ ئەٌٍىرىٕىڭ ھېچمبٍطىذا ثىرِۇ پەْ

وۆرۈٌّەٍذىال ئەِەش، وىچىىىىٕە ئىطرائىً دۆٌىتىگە . وەغپىَبتچىطي وۆرۈٌّەٍذۇ
ئۇالر . وۈچي ٍەتّەً، پەٌەضتىٓ ئەرەپٍىرى خبٔىۋەٍراْ ھبٌەتتە تۇرِبلتب

ئىطرائىٍٍىمالرٔىڭ ئۆزٌىرى ثىٍەْ ئوخػبظ ثىر چۆي ئىچىذە تۇرغىٕىغب لبرىّبً 
توخّبلالر ثىٍەْ لبرغي -تبٔىىٍىرىغب لبرغي تبظ-ٍبضبپ چىمبٌىغبْ ئبٍرۇپىالْ

ٔىّىػىە ِۇضۇٌّبْ ئەٌٍىرىذە ھەِّە ! تۇرىذىغبْ پبجىئەٌىه ھبٌەتتە تۇرِبلتب
ٔەرضە تەي، ھەتتب ئۆزٌىرىّۇ ھەرگىس ئېغىسىذىٓ چۈغەرِەٍذىغبْ ئەڭ توغرا 

ھەلىمەت ثوٌغبْ لۇرئبْ وەرىُ لوٌىذا تۇرۇغٍۇق، ثىرەرضىّۇ ئىٍىُ پۀذە دۇَٔبغب 
تؤۇٌغىذەن ھبزىرلي زاِبْ وەغپىَبتٍىرىٕي ٍبرىتبٌّبٍذۇ؟ دىّەن، ِۇضۇٌّبٔالر ئۇ 

پۀٕي ئېتىراپ -ٍەرٌەردىّۇ ثىسٔىڭ ِوٌٍىٍىرىّىسغب ئوخػبظ ئىٍىُ
ئۇٔذالتب ثۇ ئىطالَ دىٕىذا ثىر ئەجەٌٍىه وەِچىٍىه، ھەتتب ! لىٍىػّبٍذىىۀذە

!" ئېغىر خبتبٌىك ثوٌىػي ِۇلەررەر
ھېٍىّۇ ٍبخػي، ۋەتىٕىّىسدە ِەدۀىَەتطىس خىتبٍالرٔىڭ ھۆوّىراْ ثوٌۇپ 

لبٌغىٕي، ئەگەر غەرپٍىىٍەردەن تەرەلمىٌ لىٍغبْ ثبغمب دىٕذىىي وىػىٍەر 
ۋەتىٕىّىسٔي ثېطىۋاٌغبْ ثوٌطب، ثۇٔچە ئۈِىذضىس دىٕىٌ لبراغالرغب ئىگە ثوٌۇپ 
تۇرىۋاتمبْ ثۇ وىػىٍىرىّىس ئبٌٍىّۇ لبچبْ ئىطالَ دىٕىذىٓ چىمىپ ئۆزٌىرىگە 

لبرىغبٔذا، ثۇ ! خرىطتَبٍٔىك دەِذۇ ئەٍتەۋىر ثبغمب ثىرەر دىٕٕي تبٌٍىۋاالروۀذۇق
ٍېمىٕالردا غەرپ ِەدۀىَىتىٕي ثىۋاضتە وۆرۈپ لبٌغبٔالر ئىچىذە ثۇٔذاق 
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لىٍغبٔالرٔىّۇ ٍوق دىَىػىە ثوٌّىطب وىرەن؟ 
ثىسٔىڭ دىٕىّىسدا، ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثىسٔىڭ ِوٌٍىٍىرىّىس تەرغىپ لىٍىػىۋاتمبْ 

ثۇ . ... دىٕىٌ ئەلىذىٍەردە چولۇَ ثىر تۈپىي خبتب چۈغىٕىۋېٍىع ثوٌىػي وىرەن
خبتبٌىك ٔەدە؟ 

ۋەتىٕىّىسدىىي ثىس ثىٍىذىغب ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ِوٌٍىٍىرىّىس، ئىطالَ 
دىٕىٕي ٍىگبٔە والضطىه ئىطالَ تەتمىمبت ئۇضۇٌي ثىٍۀال چەوٍەپ تۇتۇغٕي 

ٍۀي، ثۈگۈٔىي  .ثىر ِۇدداضي لىٍىػتب چىڭ تۇرۇپ وەٌّەوتە-ئۆٌىرىٕىڭ ثىردىٓ
ئىطالَ ئوٌىّبٌىرى والضطىىالغمبْ ئىطالَ دۇَٔب لبرىػي ثوٍىچە وبئىٕبتٕي تؤۇظ، 
ئۇٔي تەتمىك لىٍىع ۋە ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىع پبئبٌىَەتٍىرىٕي ِۇضۇٌّبٔچىٍىمٕىڭ 

ٔەتىجىذە،  .ثىر ئىٍّىٌ تەتمىمبت ٍوٌي دەپ لبراغتب چىڭ تۇرۇپ وەٌّەوتە-ثىردىٓ
ثۇٔذىٓ ئوْ، ھەتتب ئوْ ٔەچچە ئەضىر ئبۋاٌمي ئىٕطبٔالرٔىڭ وبئىٕبتٕي، دۇَٔبٔي ۋە 
ِبددىٕي تؤۇظ چۈغۀچىٍىرى ئبضبضىذا ثبرٌىممب وەٌگەْ والضطىه ئىطالَ دۇَٔب 
لبرىػي ثوٍىچە تەثىئەتٕي تؤۇظ ۋە ئىجتىّبئىٌ پىىىر ٍۈرگىسىع ئۇضۇٌىذا چىڭ 

تۇرۇظ، ھەتتب ثۇ ئۇضۇي ثوٍىچە ئبٌالٔي، لۇرئبْ وەرىّٕي چۈغۀذۈرۈغٕي 
لىٍىػىپ، غۇ ئبضبضتب وەٌتۈرۈپ چىمىرىٍغبْ ئىتىمبت،  (ٌىپېق)ئۆزٌىرىگە ئۀذىسە 

ئىجبدەت، ئەخالق ۋە ئىٍّىٌ پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ غوغۇٌٍىٕىع وۆز لبراغٍىرىٕي 
وىُ ثۇ ِىسأغب -ئەگەر وىّذە .ئۆزٌىرىگە ِىساْ لىٍىپ وەٌّەوتە دىَىع ِۇِىىٓ

ثوً ضۇّٔبٍذىىەْ ٍبوي لبرغي چىمىذىىەْ، ئۇٔذاق وىػىٍەر چىٓ لەٌجىذىٓ 
وبپىر، دىٓ 'وەٌىّە غبھبدەت وەٌتۈرگەْ ثوٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر دەرھبي 

خۇددى غۇٔىڭذەن، والضطىه . دەپ ئېالْ لىٍىّٕبلتب' دۈغّىٕي، دىٕگە لبرغي
ئىطالَ ئبٌىٍّىرىٕىڭ دەضتۈرٌىرىذە ثوٌّىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر ِبددا ٍبوي دۇَٔب 
لبراظ تەتمىمبتىغب لىسىمىػالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثىرالال دىٕطىسٌىك دەپ ھۆوۈَ 

لىٍىػىپ، تبرىختىىي ئىپتىذائىٌ ئىٍىُ پەْ تەٌىّبتٍىرىٕي ئۀگۈغتەر ئورٔىذا 
ثۇ جەھەتتە والضطىه ِىٍٍىٌ  .ھبزىرغىچە دەضتۈر لىٍىپ ضبلالپ وەٌّەوتە

تىجبثەت تەٌىّبتٍىرىغب چولۇٔۇغمب ئوخػبٍذىغبْ ضبھەٌەردە ئبالھىذە گەۋدىٍىه 
.  ئىپبدىٍىٕىذىغبٍٔىمي ثۇٔىڭ تىپىه ثىر ِىطبٌي

ثىس ثۇ ٍەردە تەوىتٍەٍذىغىٕىّىس، ثۈگۈٔىي ئىطالَ ئوٌىّبٌىرىٕىڭ تىپىه ئىٍّىٌ 
ٍۀي تىجبثەتچىٍىىتە ئبالھىذە وۆزگە _ لبراظ دەپ لوثۇي لىٍىۋاٌغىٕي 

تۆت »چېٍىمىذىغبْ ئىپتىذائىٌ ئىٍّىٌ تەٌىّبت لبرىػي دەپ لبرىٍىذىغبْ 
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دىگۀذەن ٔبِالردا « ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي ٍبوي ئبٌخىّىَە، ضىَّبگەرچىٍىه تەٌىّبتي
ۋاضتىٍىك ئبتىٍىپ وىٍىۋاتمبْ تەٌىّبت، والضطىه ئىطالَ دۇَٔب لبرىػىٕىڭ 

تۈپىي جەۋھىرى لىٍىپ وىٍىٕگۀٍىىي، ثۈگۈٔىي ئىطالَ دۇَٔب ثوٌطىّۇ 
لبرىػىٕىڭّۇ تۈپىي پىرىٕطىپي لىٍىپ وېٍىٕىۋاتمبٍٔىمي ثۈگۈٔىي ئىطالَ دۇَٔب 

 .لبرىػي ۋە تەپەوىۈر ئۇضۇٌي جەھەتتىىي ئەڭ ئەجەٌٍىه ٔولتب ثوٌىػي وىرەن
غبْ ىذىثويدەپ لبراغمب ئىطالَ پەٌطەپەضي ۋاضتىٍىك ھبٌذا دەرۋەلە، 

 خىً 4تەضەۋۋۇپچىٍىك پىرىٕطىپٍىرىٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ ئبضبضٍىرىذىٓ ثوٌغبْ 
تۆت »تەتمىمبت ضبھەضىٕىڭ ثىرى ثوٌغبْ ِبددىٌ تەتمىمبت ضبھەضي دەي غۇ 

. غب تبٍىٕىذىغبٍٔىمىٕي غەرت لىٍغبْ« ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي
« تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي_ ئبٌخىّىَە تەٌىّبتي »ثۇ ٍەردە تىٍغب ئېٍىٕىۋاتمبْ 

دىگىٕىّىس، لەدىّمي ٍؤبْ ئىٍىُ پەْ تەٌىّبتٍىرىٕي ئبضبش لىٍغبْ ھبٌذا 
ئوتتۇرىغب چىممبْ ثىر تەٌىّبت ثوٌۇپ، پۈتۈْ جبھبٕٔي ئېغىر خۇراپبتٍىمالر لبپالپ 

وەتىەْ ئۇ دەۋىٍەردە، وبئىٕبتتىىي ِەۋجۇدىَەتٍەرٔىڭ رىَبي ِبددىٌ ئبضبضمب ئىگە 
ثەٌگىٍىه ئېٍېّېٕت ئبتوٍِىرىذىٓ لبٔۇٔىَەتٍىه ثىر غەوىٍذە ثبرٌىممب 

ھەلىمەتۀّۇ لىَبش لىٍىّٕبش ثىر دەۋىر ثۆٌگۈچ _ وەٌگۀٍىىىٕي ئېتىراپ لىٍىع 
ئىٕمىالپ خبراوتېرىذىىي ۋەلە، دەۋىر ثوٌگۈچ ثۇرۇٌۇظ ٔولتىطي دەپ لوثۇي 

. لىٍىػىّىسغب ثوٌىذۇ
ثۇ ٍەردە ِبۋزۇ ضىرتىذا غۇٔىّۇ ھەٍرأٍىك ثىٍەْ ئوٍٍىٕىػىّىس ِۇِىىٕىي، ثۇ 

دەۋىر ثوٌگۈچ ِبددا لبرىػىٕىڭ ئوتتۇرىغب لوٍۇٌىۋاتمبْ دەۋرٌەر، تەخّىٕەْ ئبٌغبٔذا 
ئەٍطب پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ پەٍغەِجەرٌىه دەۋرىٍىرىگە ثەوال ٍېمىٓ وىٍىػي ثوٌۇپ، 

ئەجەثب، ثۇ تەٌىّبتٕىڭ ثبغٍىٕىع ئۈٔذۈرِىٍىرىّۇ ئەٍطب پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ 
ئىٕطبٔالرٔي ھەددىذىٓ تبغمىرى خۇراپبتٍىك پبتمىمىغب پېتىپ وېتىػىذىٓ 

وۆچٍەر ثىٍەْ، ثۇتالردىٓ تىٍەظ ثىٍەْ -لۇتمۇزۇظ ئۈچۈْ، دۇَٔبٔىڭ ضۈف
ثبرٌىممب وەٌّەً، ٍىگبٔە ئبٌالٔىڭ ٍبرىتىػىذىٓ وەٌگۀٍىىىگە ئىػۀذۈرۈظ 

 ٔەتىجىطي ثوالٌّبضّۇ؟ ئەگەر راش  ۋاضتىٍىكئۈچۈْ ثەرگەْ تەٌىٍّىرىٕىڭ ثىرەر
غۇٔذاق ثوٌغىٕىذا، ثۇٔذاق ثىر ٍېڭي ِبددا تەٌىّبتىٕىڭ ثبغٍىٕىع ٔولتىطىٕي 

پەٍغەِجەرٌىرىّىسٔىڭ روٌىذىٓ ئبٍرىپ ٔولۇي ٍؤبْ ئبٌىٍّىرىٕىڭ ئەلٍىذىٓ 
. ... وەٌگەْ تەٌىّبت دەپال وىطىپ ئېَتىع ئبٔچە ِۇۋاپىك ثوٌّىطب وىرەن

ثۇ ٔولتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ئەٍٕي ۋالىتالردىىي . ثىس ٍۀىال ئۆز گېپىّىسگە وىٍەٍٍي



 758 

دىٓ ئىجبرەت ثۇ دەۋىر ثۆٌگۈچ ِبددا لبرىػىذىٓ، ھەق « تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي»
ئبٌالدىٓ وەٌگەْ ئىطالَ دىٕىگە ئىتىمبت لىٍغبْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ چەتتە لېٍىػىٕي 

دىگۀذەن، ئۇٔذىٓ وېَىىي تبرىخىٌ ئەِەٌىَەتّۇ  .لىَبش لىٍىع ِۇِىىٓ ئەِەش
ثۇٔذاق چەتتە لېٍىػٕىڭ ِۇِىىٓ ئەِەضٍىگىٕي ئبرتۇغي ثىٍەْ ئىطپبتالپ 

لەدىرٌىه ِۇھەِّەد پەٍغەِجىرىّىس خۇدأىڭ ۋەھىٍىرىٕي ئىٕطبٔالرغب : ثەرِەوتە
ٍەتىۈزۈغىە ثبغٍىػىذىٓ وېَىٓ، ِۇضۇٌّبْ ئبٌىٍّىرى ئوتتۇرغب چىمىػمب ثبغالپ، 
ِۇضۇٌّبْ ئبٌىٍّىرى ئبرىطىذا ئۀە غۇ دەۋىر ثوٌگۈچ ِبددا لبرىػي ئۈٔذۈرِىٍىرى 

ثەش ثىٍەْ تەتمىك -تۇغتىٓ ثەش-ئبضبضىذا خۇدا ٍبراتمبْ وبئىٕبتٕي تۇغّۇ
ثىس غۇٔي ھەرگىس ئىٕىبر لىالٌّبٍّىسوي، لۇرئبْ .  ثبرٌىممب وېٍىذۇىلىٍىع دوٌمۇْ

جىّىٌ ھەِذۇضبٔب "وەرىّٕىڭ ثىرىٕچي ضۆرىطىٕىڭ ثىرىٕچي ئبٍىتي ثوٌغبْ 
دىگەْ خىتبۋى، ٍىگبٔە ئبٌالٔي " ئەٌەٍِەرٔىڭ پەرۋەردىگبرى ئبٌالغب خبضتۇر

ھبٌجۇوي، ئبٌالٔىڭ ئۇٌۇغٍىغي ئىٕطبٔالرٔىڭ . ِەدھىٍەغٕىال ِەلطەت لىٍّبٍذۇ
ثۇ ئبٍەتٕىڭ ئەڭ ِۇھىُ ِۀىطي، ثۇ وبئىٕبتٕي، ثۇ  .ِەدھىطىگە لبراغٍىك ئەِەش

وبئىٕبتتىىي ثبرٌىك ِبددىالرٔي ٍىگبٔە ئبٌالٔىڭ ٍبٌغۇز ئۆزىال ٍبراتمبٍٔىمىٕي، ثۇٔىڭ 
ئۈچۈْ ھېچمبٔذاق ثىر ٍبردەِچي ِەۋجۇت ئەِەضٍىىىٕي، غۇٔىڭذەن ثۇ 

وبئىٕبتتىىي ِەۋجۇتٍۇلالرٔي ٍبٌغۇز ئبٌال لىٍچە لۇضۇر تبپمىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ئەڭ 
ِۇوەِّەي غەوىٍذە ٍبراتمبٍٔىمىٕي، ئەگەر ئىٕطبٔالر خۇدأىڭ ھەلىمىٌ 

ئۇٌۇغٍىغىٕي تؤۇٍّەْ دەٍذىىەْ، ِبٔب ثۇ ِبددىٌ دۇَٔبٔي تؤۇغمب ِەججور 
ئىىۀٍىىىٕي، ثۇ ِبددىٌ دۇَٔبٔي لبٔچىىي توٌۇق تؤۇپ ٍەتىىٕىذە، خۇدأىڭ 

ئۇٌۇغٍىمىٕي غۇٔچە توٌۇق تؤۇپ ئبالالٍذىغبٍٔىمىٕي، ۋە ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە پۈتۈْ 
ئىٕطبٔىَەت ئبٌىّىٌ پۈتىۈي تبرىخىٌ جەرٍبٔي ثوٍىچە ثۇٔچە ئۇٌۇغ ئبٌالدىٓ ثبغمب 

تؤۇپ ... ِەدھىٍەغىە ئەرزىگىذەن ثىرەر ِەخٍۇلبتٕىڭ ثوالٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي، 
ٍۀي، ثۇ  .ٍىتىع ٍوٌىغب ثبغالٍذىغبٍٔىمىٕي ئەڭ ئبٌذى ثىٍەْ وۆرضىتىپ ئۆتىەْ

ئىٕطبٔالر ئۈچۈْ ئبٌغبٔذا، ئبٌالٔي تؤۇغٕىڭ ئەڭ ٍېمىٓ ۋە ئەڭ ئبضبْ ثىس ضۆرە 
ٍوٌىٕىڭ وبئىٕبت ئىچىذە ئبٌال ٍبراتمبْ ِبددىٌ ِەۋجۇدىَەتٍەرٔي تەتمىك لىٍىػتىٓ 

ثبغٍىٕىذىغبٍٔىمىٕي ئەڭ ِۇوەِّەي ۋە ئەڭ ئىخچبَ جۈٍِە ثىٍەْ ثبٍبْ لىٍىپ 
غۇٔىڭذەن ٍۀە، ثۇ ضۆرىٕىڭ لبٌغبْ ئبٍەتٍىرىذە  ؛ٌىىىٕي وۆرۈپ ئبالالٍّىسثەرگەْ

ئبٌالٔىڭ ٍبراتمبْ ِبددىٌ دۇَٔبضىٕي تەتمىك لىٍىع، ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىع 
ٍوٌٍىرىٕىڭ ئىٕطبٔالرٔي لورلۇتمىذەن ئۇٔچىٍىه تەش ئىػالردىٓ ئەِەضٍىىىٕي، 
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ثۇ ھەلتىىي ئىسدىٕىع ۋە تەتمىمبت جەرٍبٔىذا ئىٕطبٔالر ئبٌال ٔىّەتٍىرىذىٓ 
ثەھرىّەْ ثوٌۇظ ٍوٌٍىرىٕىّۇ ئبضبٔال لوٌغب وەٌتۈرەٌەٍذىغبٍٔىمىٕي، ثۇ ھەلىمەتتىٓ 

ٍۈز ئۆرۈظ ٍبوي ئۇٔي ثۇرِىالظ، ئىٕطبٕٔي ئەڭ خەتەرٌىه تۇٍۇق ٍوٌغب ثبغالپ 
وىتىذىغبٍٔىمىٕي تەوىتٍەپ وۆرضەتىەْ دەپ چۈغىٕىػىّىسگە ثوٌّبضّۇ؟ ئۆز 

ۋالتىذىىي پەٍغەِجىرىّىس ِورتٍىرىذىٓ ثوٌغبْ ِۇضۇٌّبٔالر، لوٌىذا لىٍچىّۇ ئىٍّىٌ 
تەتمىمبت ئبضبضٍىرى ٍبوي لۇراٌٍىرى ثوٌّىغبْ ثىر غبرائىتتب ئۆز ۋالتىذا تەٍَبر ثبر 

تۆت »ثىر لۇراٌي ثوٌغبْ -ثوٌغبْ ئەڭ ئىٍغبر وبئىٕبتٕي تەتمىك لىٍىػٕىڭ ثىردىٓ
ٔىڭ دەضٍەپىي ثىخٍىرىٕي ِبددا تەتمىمبتىٕىڭ ثبغالٔغۇچ « ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي

. لۇراٌي لىٍىپ وبئىٕبتٕي وەغىپ لىٍىع دوٌمۇٔىٕي ثبغٍىۋەتىەْ دىَىع ِۇِىىٓ
ىػىذا ئوْ ئەضىردەن تۇٍۇق ٍوٌغب وىرىپ لبٌغبْ ئىٕطبٔىَەت، ردەرۋەلە، ِبددا لب

ئۀە غۇ ۋالىتتىٓ ثبغالپ ئۇزۇٔغب ثبرِبٍال ئەي رازى، فبراثي ۋە ئىجٕي ضىٕب 
ثۇ ئبٌىّالر پۈتۈْ ۋۇجۇدى ثىٍەْ جبْ . لبتبرىذىىي ئبٌىّالرغب ئېرىػەٌىذى

« تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي»لىٍىع ئبرلىٍىك، ' جىھبت'پىذاٌىك وۆرضىتىپ ئىٍّىٌ 
دىٓ ئىجبرەت ثۇ ٍۇِراْ ِبددا تەتمىمبت تەٌىّبتىٕي ِىساْ لىٍىػىپ وبئىٕبتٕي 

وەغىپ لىٍىع جەھەتتە ثۇ تەٌىّبت ۋاضتطي ئبرلىٍىك ٍەتىىٍي ثوٌىذىغبْ ئەڭ 
ئۀذىىي ۋەزىپە،  .ٍۈوطەن ٔولتىطىغب، ھەتتە ئەڭ ئبخىرلي چېىىگە ٍەتىۈزەٌىذى

ثۇٔىڭذىّٕۇ ِۇوەِّەي ثىر تەٌىّبت ٍبرىتىپ وبئىٕبتٕي تەتمىك لىٍىع دەۋرىٕي 
لبٔذالتۇ ثىر ٍەرٌىرىذە « ېّېٕت تەٌىّبتييتۆت ئې»ٍۀي،  .ٍبرىتىػتىال لبٌغبْ ئىذى

 ىوبئىٕبتٕي چۈغۀذۈرۈغىە وبٍِىك لىٍىۋاتمبٔذەن، ھەتتب ئىجٕي ضىٕبٔىڭ ئبخىرق
تەتمىمبت ٍىٍٍىرىذا ثۇ تەٌىّبتٕىڭ ئېغىر خبتب ثىر تەٌىّبت ثوٌۇظ ئېھتىّبٌي 

ثبرٌىمىٕي ۋاضتىٍىك پبوىتالر ثىٍەْ وۆرضىتىػىذىٓ وېَىٓ، ثۇ تەٌىّبت ثوٍىچە 
ئبٌال ٍبراتمبْ ِبددىٌ دۇَٔبٔي چۈغۀذۈرۈظ ئىػٍىرى ئېغىر لبتّبٌٍىك ئىچىذە 

ئەپطۇضىي، ثۇ دەۋىرگە وەٌگۀذە . توختبپ لېٍىع گىرداۋىغب وېٍىپ لبٌغبْ ئىذى
تەٌىّبتي غۇٔچىٍىه « ضىَّبگەرٌىه»ثۇ تەٌىّبت ئبضبضىذا ِۇوەِّەٌٍەغىەْ »

دىگۀٍىه، ئىطالَ « تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي»ٌگۀىي، ۋىتيوۆوىە وۆتۈرى
. تەٌىّبتٍىرىٕىڭ ثىر پبرچىطي دەٍذىغبْ دەرىجىگىچە ٍۈوطەٌتىٍگەْ ئىذى

غۇٔذاق ثوٌغبچمب، ثۇ تەٌىّبتتىٓ گۇِبٍٔىٕىع دىّەن، ئىطالَ دىٕىذىٓ 
ئۀە غۇ ضەۋەپتىٓ، ثۇ تەٌىّبتمب گۇِبْ ثىٍەْ  .گۇِبٍٔىٕىع دەپ لبرىالتتي

لبراغٕىڭ ۋاضتىٍىك پبوىتٍىرىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئىجٕي ضىٕبٔي وبپىر، ئبٍٕىغبْ 
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ئەگەر ئەٍٕي  .دەپ ئەٍىپٍەظ، ھەتتب تەھذىت ضېٍىػالرٔىڭّۇ وۆرۈٌگۀٍىىي ِەٌۇَ
ۋالىتالردىىي ِۇتەئەضطىپ وۆز لبراغالرٔىڭ چېىىذىٓ ئبغمبْ توضبٌغۇٌىرى 
ثوٌّىطب ئىذى، تۇٍۇق ٍوٌغب وىرىپ لبٌغبْ تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي ئبضبضىغب 

تەٌىّبتىٕىڭ پىرىٕطىپبي خبتبٌىمٍىرى « ضىَّبگەرٌىه_ ئبٌخىّىَە »تىىٍۀگەْ 
' تۆت ئېٍېّېٕت'ئوتتۇرىغب لوٍۇٌۇپ، خىَبٌي پەرەزٌەر ئبضبضىغب تىىٍۀگەْ خىَبٌىٌ 

ئورٔىغب وبئىٕبتٕي تەغىىً لىٍغبْ رىئبي ئېٍېّېٕت تەٌىّبتٍىرىٕىڭ ئوتتۇرىغب 
ئەضىرٌەردىال ثبغٍىٕىپ، ثۈگۈٔىي تىٍالردا داضتبْ لىٍىٕىپ - 11~10لوٍۇٌىػي 

' گبٌېٍي'الر، ِۇضۇٌّبْ ' ووپېرٔىه'ٍۈرگەْ وەغپىَبتچىالرغب ئوخػبظ ِۇضۇٌّبْ 
الر ۋە ' ِبوطىۋېً'الر، ِۇضۇٌّبْ ' داٌتوْ'الر، ِۇضۇٌّبْ ' َٔۇتوْ'الر، ِۇضۇٌّبْ 

ئەضىرٌەردىال - 13~12ٌەر ئەڭ وېچىىىۀذىّۇ ... '  ِېىٕذېٍىَېۋ'ِۇضۇٌّبْ 
الر، ھەتتب ' ئەٍٕىػتېَىٓ'الر، ِۇضۇٌّبْ ' پالٔىه'ئوتتۇرىغب چىممبْ، ِۇضۇٌّبْ 

ئبٌىٍّىرىّۇ غۇ ئەضىرٌەردىٓ ثبغالپال ثبرٌىممب پەْ زاِبٔىۋىٌ ِۇضۇٌّبْ ئىجتىّبئىٌ 
ئەضىرٌەردە ئەزھەر ئۇٔىۋېرضىتىتي ثۈگۈٔىي - 14وېٍىپ، ئەڭ ثوٌّىغبٔذا 

، لەغمەر خبٍٔىك 'ئووطفورد'، ثۇخبرا ئۇٔىۋەرضىتىتي ثۈگۈٔىي 'ِبٔچېطتىر'
دەپ تؤىٍىپ، ثۈگۈٔىي لبھىرە، ثبغذات، ... ' خبرۋارد'ِەدرىطىطي ثۈگۈٔىي 

ئىطتبٔجۇي، ثۇخبرا، ضەِەرلۀت ۋە لەغمەر لبتبرىذىىي ِۇضۇٌّبْ غەھەرٌىرىّۇ 
زاِبٔىّىسٔىڭ ئىٍىُ پەْ ِەروەزٌىرىگە ئبٍالٔغبْ، پۈتۈْ دۇَٔب ثۇ ٍەرٌەرگە 

دەرۋەلە، ئىطالَ دىٕىٕي لوثۇي ...تەٌپۈٔىذىغبْ ۋەزىَەت غەوىٍٍۀگەْ ثوالر ئىذى 
لىٍّىغبْ، ئىطالِٕىڭ گۇٔبھ ثوٌىذۇ دەٍذىغبْ چەوٍىّىٍىرىٕي ثىٍّەٍذىغبْ غەرپ 

پەْ دەپ  ئبٌىٍّىرى ئۀذۈٌۈضٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالر لوٌىذىٓ وېتىػىذىٓ ثبغالپ ئىٍىُ
ئۇالر ئۇ ٍەردە ئەي رازى، فبراثي ۋە . وؤب ئىطپبٔىَىگە ئېمىٓ لىٍىػمب ثبغالٍذۇ

ئبٌىٍّىرىٕىڭ ئەضەرٌىرى ثىٍەْ ئۇچۇرىػىپ « ئبٌخىّىَە»ئىجٕي ضىٕب لبتبرىذىىي 
دىٓ « ئبٌخىّىَە»ئۇالرٔىڭ ٔەتىجىٍىرىٕي تەتمىك لىٍىع ۋە ئىجٕي ضىٕبٔىڭ 

گۇِبٍٔىٕىػي لبتبرىذىىي لبراغٍىرىٕي لبٍتب ٔەچچە ئەضىر تەتمىك لىٍىع ئبرلىٍىك 
.  ثۈگۈٔىي غەرپ ِەدۀىَىتىٕىڭ ھۇٌىٕي ھبزىرٌىۋېٍىػمبْ ئىذى

لىطمىطي، ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي ئىٍّىٌ ِبددا لبرىػي، زاِبٔىۋىٌ دۇَٔب لبرىػي 
جەھەتتە دۇَٔبٔىڭ ئبۋأگبرتٍىرىذىٓ ثوٌۇظ پۇرضىتىٕي ثۇٔذىٓ ئوْ ئەضىرگە 

غۇ  .ٍېمىٓ ۋالىت ثۇرۇٔال لوٌذىٓ ثېرىپ لوٍۇغمب ثبغٍىغبْ دىَىع ِۇِىىٓ
دەۋىردىٓ ثبغالپال وبئىٕبت ۋە دۇَٔب لبراظ جەھەتٍەردە ئېغىر لبتّبٌٍىممب، 
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_ تۇرغۇٍٔۇلمب وىرىپ لبٌغبْ ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي تب ثۈگۈٔگىچە ثۇ تۇرغۇٍٔۇلتىٓ 
. توغرىطي چېىىٕىػتىٓ لۇتۇالٌّبً وەٌّەوتە

ثۇ ٍەردە غۇٔىّۇ ئبالھىذە تەوىتٍەپ وۆرضىتىػىّىس الزىّىي، ئبٌالٔىڭ 
لۇضۇرضىس لبٔۇٔىَەتٍەر ثىٍەْ ٍبراتمبْ وبئىٕبتي، ئۇٔي تەغىىً لىٍغبْ ئەڭ 

ِۇوەِّەي ھۇي زەررىٍىرى ثوٌغبْ پروتوْ، ٔىتروْ، ئېٍېىتروْ، پوزىتروْ، فوتوْ، 
ۋە ثۇ ِبددىٌ زەررىچىٍەرٔي تىسگىٍٕەپ تۇرغبْ ھەرخىً ِبددا ھەرىىىتي ... 

توغرىطىذىىي  (تەغذىرٌەر؟)ئورثىتب لبٔۇٍٔىرىغب ئوخػبظ ثبرٌىك لبٔۇٔىَەتٍەر 
لبراغالر ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ دۇَٔب لبراظ ِەضىٍىٍىرىٕىڭ ِبددىٌ ئبضبضٍىرى ثوٌۇپ، 

ثۇ تۈردىىي ِەضىٍىٍەردە تۇٍۇق ٍوٌغب وىرىپ لېٍىع، روغۀىي، وبئىٕبتٕىڭ 
ثىر ٍبراتمۇچىطي ثوٌغبْ خۇدأي تؤۇغتىىي ئېغىػٕي وەٌتۈرۈپ -ثىردىٓ

! چىمىرىذۇ ۋە غۇٔذاق ثوٌّبلتب
دۇَٔب لبراظ ِەضىٍىطي پىىىر ٍۈرگۈزۈغٕىڭ ئەڭ ِۇوەِّەي دەپ لبراٌغبْ 

ِۇوەِّەي پەٌطەپە ضىطتېّىطىغب زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه ِۇھىُ _ ضىطتېّىطىغب 
ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ، ِۇضۇٌّبْ ئىجتىّبئىٌ پەْ ئبٌىٍّىرى ثۇ جەھەتتە 
. تەخّىٕەْ ئوْ ئەضىردىٓ ثېرى ئېغىر لبتّبٌٍىك ئىچىذە توٌغبّٔبلتب دىَەٌەٍّىس

گەرچە ِۇضۇٌّبْ ئبٌىٍّىرى ئىپتىذائىٌ ئىطالَ پەٌطەپەضىٕي ثبرٌىممب وەٌتۈرۈغتە 
ِەٌۇَ ِۀىذىٓ ئبٌغبٔذا _ خېٍي ثۇرۇٔال تىرىػچبٍٔىك وۆرضەتىەْ ثوٌطىّۇ 

ثۈگۈٔىي وۈٔذە ثىرخىً تۇرِۇظ لېٍىپي ھبٌىتىگە چۈغىرىۋېٍىٕغبْ ئىطالَ 
تەضەۋۋۇپ تەٌىّبتٍىرىٕىڭ ِبھىَتىٕي ئىطالَ پەٌطەپەضىٕىڭ تۇٔجي 

ضىطتېّىٍىػىػىٕىڭ ثبغٍىٕىع ٔولتىطي دەپ لبراظ ِۇِىىٓ ثوٌغبٔذىّۇ، ثۇ 
' تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي'تەضەۋۋۇپ تەٌىّبتٍىرىّۇ ٍۇلۇرىذا تىٍغب ئېٍىٕغبْ خىَبٌي 

تەٌىّبتىٕىڭ ئىطىۀجىطي ئبضتىذا لېٍىپ، ' ئبٌخىّىَە'ئبضبضىغب تىىٍۀگەْ 
ئىٍّىٌ ئىطالَ پەٌطەپەضي ٍۈوطەوٍىىىگە وۆتۈرىٍەٌّەً ۋە ئىطالَ ئبٌىٍّىرىٕىڭ 

ئىتىراپ لىٍىذىغبْ دۇَٔب لبراظ ۋە پىىىر لىٍىع ضىطتېّىطىغب ئبٍٍىٕبٌّبً، 
ضوپىچىالرٔىڭ ئېٍىىذە لېٍىپ خۇراپبتٍىمٕىڭ ِۀجەٌىرىذىٓ ثىرىگە ئبٍٍىٕىپ 

' ئېٍېّېٕت'ٔىڭ ھۇٌي ثوٌغبْ خىَبٌىٌ ' تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي'ئەضٍىذە،  .لبٌذى
الر ضۇ، ھبۋا، ئوت ۋە تۇپرالتىٓ ئىجبرەت ثوٌۇپ، ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىال ئېٍېّېٕت 

ِبٍذىغبْ ثىرىىّە، ئبرىالظ ِبددا ٍبوي ئېٕېرگىَە يثوٌۇظ غەرتٍىرىٕي ھبزىرٌىَب
ٔىڭ ' ئبٌخىّىَە'. وۆرۈٔۈظ غەوىٍٍىرىذىٓ ئىجبرەت ِەۋجۇدىَەتٍەردىٓ ئىذى
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ثىرضي ثىٍەْ ثەٌگىٍىه - تەٌىّبتي ثوٍىچە ثۇ ِبددا ٍبوي ئېٕېرگىَە غەوٍىٕىڭ ثىر
غبرائىتالردا ِۇئەٍَەْ ِىمتبرالردا ثىرٌىػىپ وبئىٕبتٕي تەغىىً لىٍغۇچي ھەرخىً 
ِبددىالرٔي غەوىٍٍۀذۈرگۀٍىىىگە لىطّۀٍىىتە ِبش وىٍىپ لېٍىػي، ئبضبضەْ 

وبئىٕبتٕي . ئبٌغبٔذا پەۋلۇٌئبددە توغرا وېٍىپ لېٍىػتىٓ ثبغمب ئەھۋاي ئەِەش ئىذى
غەوىٍٍۀذۈرگەْ ھەرلبٔذاق ثىر ِبددا ئېٕىك ثىر ئېٕېرگىَە ھبٌىتىگە، ئېٕىك 

ھەرىىەت لبٔۇٔىَىتىگە، ثەٌگىٍىه ھەرىىەت ئورثىتبٌىرىغب، ئۆزگىچە 
ئەِّب ثۇٔذىٓ . خۇضۇضىَەتٍەرگە ۋە ِۇلىُ ثىر ئېغىرٌىك ٍبوي ِبضطىغب ئىگە ئىذى

ثىرەر ِىڭ ٍىً ئبۋاٌمي ۋالىتالردا ثۇ تۈردىىي ِبددا خۇضۇضىَەتٍىرىٕي پەرق لىٍىع 
ثوٌۇپّۇ ئۇ دەۋىرٌەردە ھەرلبٔذاق ثىر ئېٍېّېٕت . ئىّىبٔىَەتٍىرى تېخي ٍوق ئىذى

ثۇٔذاق . ئبتوِىٕىڭ ئىچىي تۈزۈٌۈغٍىرىٕي تؤۇپ ٍەتىىذەن ثىٍىّّۇ ٍوق ئىذى
ثىر غبرائىتتب ئېٍېّېٕتالرٔي ئۀە غۇٔذاق پبٔتبزىَىٍىه خىَبٌالر ئبضبضىذا پەرەز 

ِەضىٍىٕىڭ تۈگۈٔي ثۇٔذاق پەرەز . لىٍىپ تۇرۇغتىّٕۇ ثبغمب چبرە ٍوق ئىذى
ثۇ . لىالٌّبضٍىمتب ئىذى-ثوٌّبضٍىمىذا ئەِەش، توغرا پەرەز لىٍىع-لىٍىػمب ثوٌۇظ

دىگۀٍىه پەرەز لىٍىٕىپ ئوتتۇرىغب لۇٍۇٌغبْ ثۇ تۈردىىي ئېٍېّېٕت ئبتوٍِىرىٕىڭ 
ثبرٌىك خۇضۇضىَەتٍىرى رىئبٌٍىمٕي ثىرلەدەر ِۇوەِّەي ئىپبدىٍەپ وۆرضىتەٌىػىذە 

ئېٍېّېٕت 'ثوٍىچە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ ' ئبٌخىّىَە تەٌىّبتي'ھبٌجۇوي، . ئىذى
رىئبٌٍىممب ثەوال ئبز ِبش وىٍىذىغبْ خۇضۇضىَەتٍەرٔي ئىپبدىٍىّەوتە ' ئبتوٍِىرى

ئبتوٍِىرى ئبضبضەْ رىئبٌٍىمتىىي ِبددىالرٔىڭ ' تۆت ئېٍېّېٕت'توغرىطي . ئىذى
. تۈپىي خۇضۇضىَەتٍىرىٕي ئىپبدىٍەپ ثىرەٌّەتتي ٍبوي چۈغۀذۈرۈپ ثىرەٌّەتتي

ٔەتىجىذە، ئبٌخىّىىالر ئەِەٌىَەتىە ِبش وەٌّەٍذىغبْ خىَبي ئىچىذە ثىرەر 
ِبددىٕىڭ خۇضۇضىَىتىٕي چۈغۀذۈرۈغىە ٍبوي ئۇالردىٓ ٍېڭي ثىرەر ِبددا 

غەوىٍٍۀذۈرۈغىە ثىھۇدە ئۇرۇٔۇپ ئۆِۈرىٕي ضەرىپ لىٍغبْ ثوٌطىّۇ، لىٍچە 
. ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّەً ئوْ ٔەچچە ئەضىر ۋالىت ئۆتۈپ وىتىذۇ

ثىس غۇٔي ئۇٔۇتّبضٍىغىّىس وىرەوىي، خۇدا وبئىٕبتٕي ٍبراتمىٕىذا ھەرگىسِۇ 
ئۇٔذاق خىَبٌىٌ پەرەزٌەر ئبضبضىذا ِبددىالرٔىڭ ئبضبضىٌ زەررىىٍىرىٕي ٍبراتمبْ 

ٌەر ئبضبضىغب ثىرال ھۆوۈَ ثىٍەْ  (تەغذىر)ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي ِۇتٍەق لبٔۇٔىَەت 
. دىٓ ئبضبضىٌ زەررىچىٍەرٔي ثبرٌىممب وەٌتۈرگەْ (لۇدرىتي-وۈچ)ئېٕېرگىَىطي 

غۇٔذاق . ٔەزەرىَىطىّۇ ئىطپبتالپ تۇرِبلتب« وبئىٕبتٕىڭ تۇٔجي پبرتىٍىػي»ثۇٔي 
ئىىەْ، ثىسِۇ ھەرلبٔذاق ثىر ِبددىٕي تەتمىك لىٍغىٕىّىسدا غەرتطىس تۈردە 
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ٌىرىگە لەتئىٌ ثوً  (تەغذىر)خۇدأىڭ تەثىئەتىە ئبپرىذە لىٍغبْ لبٔۇٔىَەت 
ھبٌجۇوي، ئۇ دەۋىرٌەردە ئىٕطبٔالر . ضۇٔغبْ ھبٌذا پبئبٌىَەت لىٍىػمب ِەججورِىس

ئبٌالٔىڭ تەثىئەتىە ئبپرىذە لىٍغبْ لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي تؤۇظ ثبضمۇچىغب تېخي 
ئۀذىال لەدەَ لوٍىۋاتمبْ ثوٌغبچمب، ِبددىالرٔي ھەلىمىٌ تەثىئەت لبٔۇٔىَەتٍىرى 

ئۀە غۇٔذاق . ئبضبضىذا تەتمىك لىٍىػتىٓ ئېغىس ئېچىع ِۇِىىٓ ئەِەش ئىذى
_ ثىر ئەھۋاي ئبضتىذا، خۇدأىڭ تەثىئەتىە ئبپىرىذە لىٍغبْ تەغذىر 

لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي وەغىپ لىٍىع ئۈچۈْ ئۀە غۇ تۈردىىي ِۆٌچەرٌەر ثىٍەْ ئىع 
ثبغالغمب ِەججور ثوٌۇظ، ئىٍّىٌ تەتمىمبت تبرىخىٕىڭ ِۇلەررەر ثىر ثبضمۇچي 

ھبٌجۇوي، ئۇ دەۋىرٌەردىىي ِۇضۇٌّبٔالر ثۇٔذاق ئىسدىٕىع ثبضمۇچىٕىڭ . ئىذى
ثىس ئبٌال ٍبراتمبْ وبئىٕبتٕىڭ ثبرٌىك لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي "تېخي ثېػىذا تۇرۇپال، 

ئىگەٌٍەپ ثوٌذۇق، ثىس ثىٍەٌّىگەْ لبٌغبْ ھبدىطىٍەر ثوٌطب ئبٌال تەرىپىذىٓ 
تەغذىرٌەرگە ثبغٍىك ثوٌۇپ، ئۇالرٔي  (خبٌىغىٕىچە ئۆزگەرتىپ تۇرىذىغبْ تۇرالطىس)

. دەپ ھۆوۈَ لىٍىۋىتىػىذۇ." ئەضال ثىٍەٌّەٍذۇ (ئىٕطبٔالر)ئبٌالدىٓ ثبغمىطي 
ٔەتىجىذە، ئەٍٕي ۋالىتالردا خۇدأىڭ تەثىئەت دۇَٔبضىغب ئبپىرىذە لىٍغبْ 

تەغذىرٌەرٔي ئىسدىٕىػٕىڭ ٍوٌي وىطىۋىتىٍىپ، ئبٌالٔىڭ ئۇٌۇغٍىٕي _ لبٔۇٔىَەت 
وۆرضىتىذىغبْ تەثىئەت لبٔۇٍٔىرىٕي وەغىپ لىٍىع پبئبٌىَىتىگە چەن 

ثۇ ٔولتىذىٓ ئبٌغبٔذا، تەثىئەت لبٔۇٔىَەتٍىرىٕي وەغىپ  .لوٍىۋىتىػىەْ ئىذى
لىٍىع پبئبٌىَىتي لۇرئبْ وەرىُ ٍبوي ھەلىمىٌ ھەدىص غەرىپٍەردە 

چەوٍىۋىتىٍگەْ ثوٌّبضتىٓ، ثەٌىي خۇدأىڭ لۇدرىتىٕي تؤۇغتب تۇٍۇق ٍوٌغب 
وىرىپ لبٌغبْ ِۇضۇٌّبْ ئوٌىّبٌىرى تەرىپىذىٓ توضبپ لوٍۇٌغبْ دىَىػىە 

. ھەلٍىمّىس
لبراٍذىغبْ ثوٌطبق، ئەضٍىذە ثۇ تبرىخٕي ئوثرازالغتۇرۇپ ئۀذى ثۈگۈْ 

دەۋرىذە خۇدأىڭ وبئىٕبتمب ئبپىرىذە لىٍغبْ لبٔۇٔىَەت ۋە " ئبٌخىّىَە"ئىٕطبٔالر 
دىگەْ وۆزئەٍٕەوىە ئىرىػىپ، ثۇرۇْ ئبددىٌ ' ئبٌخىّىَە'ِبددىٍىرىٕي وۈزىتىػتە 

وۆز ثىٍەْ ئۇچۇق وۆرەٌّەٍۋاتمبْ ٔەرضىٍەرٔي ثىر لەدەر روغەْ وۆرگىذەن ھبٌغب 
َٔۇتوْ وەغپىَبتٍىرى ئىٕطبٔالرٔي ئوپتىه -وەٌتۈرۈٌگەْ ثوٌطب، گبٌىٍىٌ

ِىىروضىوپمب ئىرىػتۈرۈپ، ئبدەتتىىي ٌېٕسىالردا وۆرۈظ ِۇِىىٓ ثوٌّىغبْ 
. ٔەرضىٍەرٔىّۇ ِىڭ ھەضطە چوڭبٍتىپ ئوچۇق وۆرەٌەٍذىغبْ ھبٌەتىە ٍەتىۈزدى

ٔىطپىٍىه ٔەزىرىَىطي ٍبوي وۋأت _ ئۇٔىڭذىٓ وېَىٕىي ئبتوَ دەۋرى 
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ِىخبٔىىىطي دەۋرى ثوٌطب ئىٕطبٔالرٔي ئېٍېىتروْ ِىىروضىوپمب ئىرىػتۈرۈپ، وۆز 
ثىٍەْ وۆرۈغىە ثوٌّبٍذىغبْ ِىىرو زەررىچىٍەرٔي ٔەچچە ِىٍَوْ ھەضطە 

چوڭبٍتىپ وۆرەٌەٍذىغبْ غبرائىتمب ئېرىػتۈردى دەپ تەضۋىرٌىطەن ئبٔچە خبتب 
روغۀىي، وۆزدىٓ ٔەچچە ئوْ ھەضطە ئېٕىك وۆرىذىغبْ وۆزئەٍٕەن . ثوٌّبٍذۇ

 ئەضىردىٓ 10ِۇضۇٌّبٔالرٔي ٔەچچە ھەضطە تېس تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇپ دۇَٔبدا 
ئبرتۇق ھۈوّىراْ ئورۇٔغب ئىرىػتۈرگەْ ثوٌطب، َٔۇتوْ دەۋرى ئۀگىٍىَىٍىىٍەرٔي 

ئوپتىه ِىىروضىوپمب ئىرىػتۈرۈپ ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ِىڭالرچە لەدەَ ئبٌغب 
وۇۋأت دەۋرى -ئۇٔىڭ وەٍٕىذىٕال ثبرٌىممب وەٌگەْ ٔىطجىٍىه. ضىٍجىتىۋەتتي

-غەرپ ئەٌٍىرىٕي ٔەچچە ِىٍَوْ ھەضطە ئېٕىك وۆرەٌەٍذىغبْ ضىپىىترو
دۇَٔبٔي ثبرِىغىذا ئىٕتبٍىٓ لىطمب ۋالىت ئىچىذىال ِىىروضىوپمب ئىرىػتۈرۈپ، 

غۇٔذاق ثوٌىػىغب لبرىّبً، ثىس ِۇضۇٌّبٔالر تب . ئوٍٕىتىذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈردى
ئىجٕي ضىٕبدىٓ ِىراش لبٌغبْ وۆزئەٍٕەن ثىٍەْ -ثۈگۈٔگىچە ھېٍىمي فبراثي

ئېٍېىترؤالرٔىّۇ ئبتوَ ٍبدروضىٕي ۋە جبٍٔىمالرٔىڭ ھۈجەٍرىٍىرىٕي ئەِەش ھەتتب 
. چولۇَ وۆرەٌەٍذىغبْ ثوالالٍّىس دەپ تىروەغّەوتىّىس

ثۇ خىً ئوثرازالغتۇرۇٌغبْ ئبددى تەضۋىر ثوٍىچە ئبٌغىٕىّىسدا، ثىس 
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ دۇَٔب لبرىػىّىس ئۀە غۇ ئبددىٌ وۆزئەٍٕەن دەۋرىذە لېتىپ 

.  دىَىػىە ھەلٍىمّىسلبٌغبْ
ٍولۇرلىذەن لىطمىچە ِۇالھىسىٍەردىٓ غۇٔذاق خۇالضىالغمب ثوٌىذۇوي، ثىس 

ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضىٕىڭ وبئىٕبتٕي وەغىپ لىٍىع پبئبٌىَەتٍىرىذە وەٍٕىذە 
دىٓ ' ئبٌال پۈتىۋەتىەْ تەغذىر پىػبٔىّىس'لېٍىػىّىسٔىڭ ضەۋەثي ھەرگىسِۇ 

ئەِەش، ثەٌىي ثۇٔىڭ دەي ئەوطىچە، ئبٌالٔىڭ ثەرگەْ ٔىّّەتٍىرىٕي تەتمىك 
توغرا پىىىر لىٍىع، توغرا تەپەوىۈر لىٍىع _ لىٍىذىغبْ تەتمىمبت لۇراٌىّىسٔي 

ئۇضۇٌىٕي خبتب تبٌٍىۋاٌغىٕىّىسدىٓ، خبتب ئىىۀٍىىي ئبٌٍىّۇلبچبْ ئىطپبتالٔغبْ 
ٔي روھىّىسغب ضىڭذۈرىۋاٌغىٕىّىسدىٓ ثۈگۈٔىي ھبٌەتىە ' تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي'

ثۇٔىڭذىٓ غۇٔي ئوچۇق وۆرىۋېٍىػىّىس ِۇِىىٕىي، ثىس ثۈگۈْ ثىسٔي  .لبٌّبلتىّىس
ٔىڭ ' تۆت ئېٍېّېٕت تەٌىّبتي'تۇٍۇق ٍوٌغب ثبغالپ وىتىػىە ضەۋەپچي ثوٌغبْ 

ھۈوّىرأٍىمىذىٓ توٌۇق لۇتۇٌۇپ، ئبٌالٔي، لۇرئبْ وەرىّٕي، پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ 
لبٔۇٔىَەتٍىرىگە، - ِىراضٍىرىٕي ئبٌالٔىڭ ثۇ وبئىٕبتمب ئبپىرىذە لىٍغبْ تەغذىر

ھبزىرغىچە وەغىپ لىٍىٕغبْ ٔىطپىٍىه ٔەىرىَىطي، وۋأت ئۇضۇٌي دىگۀذەن 
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وبئىٕبت تەغذىر لبٔۇٔىَەتٍىرى ئبضبضىذا، ۋە ثۇٔذىٓ وېَىٓ تب زاِبْ ئبخىرغىچە 
ٍېڭي تەثىئەت لبٔۇٍٔىرىغب ئبضبضەْ -وەغىپ لىٍىپ تۈگەتىىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ٍېڭي

. چۈغۀگىٕىّىسدە، ثىس ِۇضۇٌّبٔالر ٍۀىال لبٍتىذىٓ رۇٔبق تبپبالٍّىس
ثىسگە ٍۈوطەن ئىٍىُ ٔەزەرىَىٍىرى __ " ئەٌھەِذۇٌىٍالھي رەثجىً ئبٌەِىٓ"

' جىھبت'ثىٍەْ لۇراٌٍىٕىپ وبئىٕبتٕي تؤۇظ، خۇدأىڭ لۇدرىتىٕي تؤۇغتەن 
ٍوٌىغب چبلىرىٍغبْ غەرەپٍىه ۋەزىپىٕي ثىرىٕچي ئورۇٔذىىي ۋەزىپە لىٍىپ 

ثۇ ٔولتىذىٓ ئبٌغبٔذا، ثىس ھبزىرلي ئىطالَ پەٌطەپەضىٕىڭ ! ئبٌذىّىسغب لوٍّبلتب
ھۇٌي ثوٌغبْ والضطىه تەضەۋۋۇپ پىرىٕطىپٍىرىٕي تۈپتىٓ ضۈپۈرۈپ تبغالپ، 

ئۇٔىڭ ئورٔىغب ثۇ تەثىئەتٕىڭ لبٔۇٍٔىرى ئبضبضىذا تىىٍۀگەْ ھەلىمىٌ ِۇضۇٌّبْ 
ٔي ٍبرىتىع ۋە غۇ ثۇٍىچە پىىىر لىٍىع ئبدىتىٕي ' تەضەۋۋۇپ ٔەزەرىَىطي'

پەْ ٔەزىرىَىٍىرىٕىڭ -ٍىتىػتۈرىذىغبٔال ثوٌطبق، تەثىئەت لبٔۇٍٔىرىٕىڭ، ئىٍىُ
لۇرئبْ تەٌەپ لىٍىۋاتمبْ وەغپىَبتالر ئىىۀٍىىىٕي، ئۇٔىڭغب ثوً ضۇٔۇغىّىس 

 . الزىٍّىغىٕي ثىٍەٌەٍّىس
ثۇالردىٓ ِەٌۇِىي، ثىسٔىڭ ضبۋاتطىس ثىچبرە ِوٌٍىٍىرىّىسدىٓ رۀجىػىّىسٔىڭ 

ئبٍەتٍىرىذىٓ ٍۀە لبٔچىٍىغبْ -وىُ ثىٍىذۇ، لۇرئبٕٔىڭ لبٌغبْ ضۆرە. ھبجىتي ٍوق
ثۇٔذىٓ . لىطّىٕي چۈغۀّەً وىٍىۋاتىّىس ٍبوي خبتب چۈغۈٔۈپ وىٍىۋاتىّىس

وېَىٓ لۇرئبٕٔي ئىٍّىٌ ثىر غەوىٍذە ئۆزىّىس ئولۇپ ئۆگىٕەٍٍي، لۇرئبْ 
تەٌىّبتٍىرىٕي تۇرِۇغىّىسغب تەدثىك لىالٍٍي، ثبغمىالرٔىڭ خبتبٌىمىذىٓ لىَذاپ 

-ئۆزىّىسٔي تۇٍۇق ٍوٌغب زورٌىّبً، خۇدأىڭ ئۇٌۇغٍىغىٕي ئىطپبتالٍذىغبْ ٍېڭي
ٍېڭي وەغپىَبتالرٔي ثىسِۇ وەغپ لىالٍٍي، خۇدأىڭ ثىسٔىڭ ئىػٍىرىّىسٔي 

ٍېڭي -ئبضبٔالغتۇرۇپ ثېرىع ئۈچۈْ ٍبراتمبْ ِبددىٌ دۇَٔبضىذىٓ ٍېڭي
ھېچ ئىػٕي لىالٌّىغىٕىّىسدا، وەٌگۈضي . تېخٕىىىالرٔي ثىسِۇ ئىجبت لىالٍٍي

ئۀە غۇٔذاق ثىر ِۇھىت ٍبرىتىع ئۈچۈْ جبْ پىذا ئەۋالدٌىرىّىس ئۈچۈْ ثوٌطىّۇ 
 ثىس ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ئىَتمبٔذا، وەٌگۈضي ئەۋالتٍىرىّىسٔي .لىٍطبلّۇ ئەرزىَذۇ

ئبٌالٔي تؤۇغٕىڭ ئەڭ ئەلەٌٍىٌ ضورۇٔي ثوٌىذىغبْ ۋەتۀگە ئىگە لىٍىع ٍوٌىذا 
 !ثىر ۋەزىپىّىس دىگۀٍىىتۇر-ثبرٌىمىّىسٔي ئبتىػىّىس ٔۆۋەتتىىي ثىردىٓ
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