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كىرىش سۆز

بىلىــم - ئىنســاننىڭ پىكرىنــى بېيىتىدىغــان، تەپەككۇرىنــى 
قوزغىتىدىغــان، تەســەۋۋۇرىنى كۈچلەندۈرىدىغــان، زېھنىنــى 
كۆزىنــى  يورۇتىدىغــان،  ئەقلىنــى  ئۆتكۈرلەشــتۈرىدىغان، 
ئاچىدىغــان ئەســۋابتۇر. بىلىــم - قوياشــقا ئوخشــايدۇ. ئۇنىــڭ 
كىشــىلەر بىلەن ئۇچراشــقان ۋاقتى قوياشــنىڭ كۆتۈرۈلۈۋاتقىنىغا، 
چاچقىنىغــا،  نــۇر  تەكشــى  قوياشــنىڭ  ۋاقتــى  ئۆزلەشــكەن 
تەپەككۇرغــا ئايالنغــان ۋاقتــى قوياشــنىڭ كېچە قوينىغا ســىڭىپ 

ــايدۇ.  ــە ئوخش كەتكىنىگ
ــاش -  ــە. قوي ــۋار نەرس ــال ئەتى ــقا ئوخشاش ــم - قوياش بىلى
ئوچــۇق يەرگــە نۇرىنــى چاچىــدۇ. دالــدا يەرگــە ســايە تاشــاليدۇ. 
ــۇ قوياشــقا  ــدۇ. بىلىمم ــن يولىماي ــا يېقى ــا بېكىنمــە جايالرغ ئەمم
ئوخشــاش - ئۇنــى قوبــۇل قىلغان كىشــىنىڭ ئەقلىنى يورىتىدۇ. 
ئۇنىڭدىــن يىــراق تۇرغــان كىشــىگە غــۇۋا سايىســى كۆرۈنىــدۇ. 

بىلىــم - دېمــەك ئاڭلىغــان نەرســىنى، كۆرگــەن نەرســىنى 
ــۇر.  ــالش دېمەكت ــى خەزىنىســىگە قاچى ــپ، ئەقل ســۈرەتكە ئېلى
كۆرگــەن ۋە ئاڭلىغــان نەرســە بىلىمگــە ئايالنمىغــان بولســا، 
خەزىنىگە قاچىالنمىدى ياكى ســۈرەتكە ئېلىنىشــتا ئېرەنســىزلىك 

قىلىنــدى دېمــەك. 
ــش  ــە ئايلىنى ــىلەرنىڭ بىلىمگ ــان نەرس ــەن ۋە ئاڭلىغ كۆرگ
جەريانى، پەقەت ئەقىل خەزىنىســىگە قاچىالنغان ســۈرەتلەرنىڭ 
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تۇتــۇش  ئەســتە  كەلگەنلىكىــدۇر خــاالس.  ھالىغــا  ئەندىــزە 
قابىلىيىتــى ناچــار كىشــىلەر كۆپنى كۆرســىمۇ، كۆپنى ئاڭلىســىمۇ 
بــەرى بىــر ئەقىــل خەزىنىســى قۇرۇقدىلىــپ تۇرغاچقــا، يېتەرلىك 

بىلىمگــە ئىگــە بواللمايــدۇ. 
بــۇ كىتابتــا بىلىمگــە ئائىــت نەرســىلەر ئۇچرىمايــدۇ. يەنــى 
ئىلمــى ســاھەگە ئاالقىــدار، ياكــى تەتقىقــات كەســپىگە ئاالقىــدار 
تېمىالر يوق. بىراق، شــۇنداق بولىشــىغا قارىماي كىتابنىڭ باش 
بەتلىرىــدە بىلىــم توغرىســىدا بىــر قانچــە ئۈزۈنــدە يېزىشــىمدىكى 
مەقســەت: ۋەتــەن قۇتقــۇزۇش ھەرىكەتلىرىمىــزدە، سىياســى 
مەســىلىلەردە مىللەت ســۈپىتى بويىچە بىلىمســىزلىكىمىز تۈپەيلى 
زىيــان تارتىۋاتقانلىقىمىزنــى، رونــاق تاپالمــاي، بىــر قــەدەم ئالغــا 
چامدىســاق، مىــڭ قەدەملــەپ ئارقىغــا كېتىۋاتقانلىقىمىزنــى، 
ئۆتكــەن ئىشــالردىن ئىبــرەت ئالمــاي، خاتالىقالردىــن ســاۋاق 
خاتالىقنــى  ئوخشــاش  ئۇســۇلدا،  ئوخشــاش  يەنــە  ئالمــاي، 

ــدۇم. ــى ئەســكەرتمەكچى بول تەكــرارالپ كېلىۋاتقانلىقىمىزن
تــۆۋەن  بــەكال  قابىلىيىتىمىــز  تۇتــۇش  ئەســتە  ئومۇمــەن 
ــاتقۇن،  ــى س ــا، ئارىمىزدىك ــى خىتايغ ــە گۇناھن ــەن. ھەمم ئىك
مۇناپىقالرغــا ئارتىــپ قويــۇش بىلــەن ھېچقانــداق نەتىجىگــە 
ئېرىشــەلمەيدىغانلىقىمىزنى بىلگــەن تۇرۇقلــۇق، ئۆزىمىــز ئىشــنى 
ــالر  ــاي، ئالدىنقى ــپ باقم ــى ئىزدىنى ــنىڭ يولىن ــاپ قىلىش ئوڭش
ســەلبىي نەتىجــە پەيــدا قىلغــان ئىشــنى ئەينــەن داۋامالشــتۇرۇپ 
ئۆزىمىزنىــڭ  چىققانــدا  خاتــا  نەتىجىســى  ماڭىدىكەنمىــز. 
ــپ  ــقا ئارتى ــا، جاسۇس ــە خىتايغ ــەي، يەن ــن كۆرم كالۋالىقىمىزدى
قويــۇپ، قەھرىمانــالر قاتارىغــا كىرىۋېلىشــتىن ئۇيالمايمىــز. نېمــە 

ــۇ!  ــلۇق ب ــوڭ بوش ــەن چ دېگ
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مۇشــۇ يــەردە، بــۇ كىتابتىكــى ماۋزۇالرنــى قىســمەن ئالدىــن 
ئەسكەرتىشــنى اليىــق كــۆردۈم. بــۇ يىــل مارتتىــن باشــالپ 
ــە،  ــان ماقال ــالن قىلىنغ ــوگالردا ئې ــور، بل ــى ت ــان، بەزىس يازغ
ــالپ  ــا ئىخچام ــالپ، 21 بابق ــر قىســمىنى تال ئەســلىمىلەرنىڭ بى
بــۇ كىتابقــا كىرگــۈزدۈم. تېمىالرنىــڭ مۇتلــەق كۆپىنچىســى ئــۆز 
- ئارا باغلىنىشــلىق بولمىســىمۇ، ئوقۇرمەنلەرگە ئاســان بولســۇن 
ــن  ــا 11. بابتى ــم. ئەمم ــپ رەتلىدى ــە ئايرى ــالر بويىچ دەپ، باب
ــاش  ــر تۇت ــەن بى ــالپ كىرگۈزۈلگ ــا تال ــە بابق ــە ئالت 16. بابقىچ
ھادىســىلەر، ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ۋاقتىمــدا ئــۆز بېشــىمدىن 
ــر قىســمىدۇر.  ــاز بى ــۆزەم قاتناشــقان ۋەقەلىكنىــڭ ئ ئۆتكــەن، ئ
مۇشــۇ چېتىشــلىق ئالتــە بابنــى يېزىشــىمدىكى مەقســەتنى، 
يــەردە  بــۇ  بولســاممۇ،  ئۆتكــەن  ئەســكەرتىپ  بابــالردا  شــۇ 
قىســقا بىــر چۈشــەنچە بېرىشــنى مۇھىــم دەپ قارىدىــم. ئەگــەر 
بىــزدە ئەســتە ســاقالش قابىلىيــەت بولغــان بولســا، يەنــى 
ــۇپ ئۆتكەنلەردىــن ئاڭلىغــان، كۆرگەنلىرىمىزنــى  ئۆتمۈشــتە بول
ئۆزلەشــتۈرۈپ، بىلىــم تەرىقىســىدە قوبــۇل قىاللىغــان بولســاق، 
ــۈز  ــز ي ــى ھەرگى ــىيا پاجىئەس ــۇرا ئاس ــى ئوتت 98 - يىللىرىدىك
ــان  ــل بولغ ــە مۇناســىپ ئەقى ــزدە ئادەمگ ــەر بى ــى. ئەگ بەرمەيتت
ئۆلــۈپ  جايــالردا  قاتارلىــق  كەشــمىر  ئافغانىســتان،  بولســا، 
يۈرۈشــكە ھاجــەت چۈشــمەيتتى. ئەگــەر مۇشــۇ ئونبــەش يىللىــق 
ئېغىــر زىيانالردىــن ســاۋاق ئالغــان بولســاق، 2012 - يىللىــرى 
باشــالنغان، ســۈرىيە ھىجرەتچىلىــك پاجىئەســى يــۈز بەرمەيتتى. 
ــاي  ــردە خىت ــان تەقدى ــرى بولمىغ ــچ بى ــەر مۇشــۇالرنىڭ ھې ئەگ
ــا  ــق بان ــتا، خەلقئارالى ــاپ قويۇش ــالپ قام ــى مىليون مىللىتىمىزن

ــى.  تاپالمايتت
ئەســلىدە ئامېرىــكا ۋە غــەرب كۈچلىــرى بىزنىــڭ خىتايدىــن 
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قۇتۇلــۇپ، مۇســتەقىل بولۇشــىمىزغا يــاردەم قىلىشــى كېــرەك 
ــۇزۇش  ــن قۇتق ــى الگىردى ــا، بىزن ــڭ ئورنىغ ــراق ئۇنى ــدى. بى ئى
ــكا ھۆكۈمىتــى قــول تىقىــپ  ئۈچــۈن، ھازىرقــى مەۋجــۇت ئامېرى
ئارىلىشىۋاتىدۇ. ئەمما بۇنىڭ نەتىجىسى قانداق بولىدىغانلىقىنى 
ئالدىــن تەســەۋۋۇر قىاللمايمىــز. لېكىــن بۇنىڭدىــن بىــز ئېتىــراپ 
ــۆز  قىلىدىغــان ھەقىقــەت شــۇكى، ئۆزىمىــز ماڭىدىغــان يولغــا ئ
قولىمىــز بىلــەن ئــورا كــوالپ، ئۇنىڭغــا چۈشــۈپ كەتتــۇق. 
يــاردەم قىلىشــى  ئەســلىدە بىزنىــڭ مەنزىلگــە بېرىشــىمىزغا 
ــراپ  ــقا ئىس ــن چىقىرىش ــى ئورىدى ــەر، بىزن ــان كۈچل زۆرۈر بولغ
بولىۋاتىــدۇ. ئورەكتىــن چىقىرىلســاقمۇ، بارىدىغــان مەنزىلگــە 
ــان  ــا قالغ ــال يىراقت ــل يەنى ــز. مەنزى ــقان بواللمايمى ــەدەم باس ق

ــدۇ.  بولى
كىتابنىــڭ ئىچىدىكــى بىر بابنىڭ ماۋزۇســىنى ئىســىم ئورنىدا 
قولالندىــم. »ئــاق چېدىردىــن ئــاق ســارايغىچە – يىگىرمــە 
بــەش يىــل« بــۇ ھەقىقەتــەن بــەكال يوچــۇن ھــەم چۈشىنىكســىز 
بىلىنىــدۇ. لېكىــن مۇشــۇ چارەك ئەســىردىن بېــرى، چەتئەلدىكى 
ھەرىكــەت ۋە تەشــكىالت ئىشــلىرىمىزدىن تولــۇق خەۋىــرى بــار، 
ياكــى ئــۆزى بىۋاســتە قاتنىشــىۋاتقان كىشــىلەرگە بــەش قولــدەك 
ئايانكــى، ۋەتــەن - مىللەتكە- مەيلى ۋەتەننىڭ ئىچىدىكىلەرگە 
بولســۇن، مەيلــى ســىرتىدىكىلەرگە بولســۇن قىلچــە پايدىلىــق 
نەتىجــە بولمىــدى. پايدىلىــق نەتىجــە بولمىدىــال ئەمــەس، 
بەلكــى خىتــاي خەلقئــارا تېررورچىالرنىــڭ ســېپىگە قېتىۋەتكــەن، 
بىــر قىســىم رادىــكال ئۇنســۇرالرنىڭ پەۋقۇلئــاددە چــوڭ زىيىنــى 
يەتتــى. بۇنــى خىتايغــا ۋە مۇناپىقالرغــا ئارتىــپ قويــۇپ، ھېچكىم 
ئۆزىنــى چەتكــە ئااللمايــدۇ. مۇشــۇ نەتىجىســىز ۋە زىيانلىــق 
»يىگىرمــە بــەش يىــل« جەريانىــدا ئېتــى بــار، ســېپى بــار ھــەر 
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ــداق  ــەر قان ــكىالت ۋە ھ ــداق تەش ــەر قان ــەخس، ھ ــداق ش قان
دەۋاچىالرنىــڭ ئورتــاق جاۋابكارلىقــى بــار. چۈنكــى چەتئەلدىكــى 
تەشــكىالت مىللەتنــى ئىــدارە قىاللىغۇدەك، مىللەتنــى توغرا يولغا 
ــۇ  ــن ئ ــا، ئىچىدى ــەن بولس ــەۋىيىگە كەلگ ــۈدەك س يېتەكلىيەلىگ
قــەدەر چــوڭ كاۋاك ئېچىلىــپ قالمىغــان بولســا، دۈشــمەن ئــەزان 

چىقىــم بىلــەن بىزنــى بــۇ ھالغــا كەلتۈرەلمەيتتــى. 
قىسقىســى بــۇ كىتابنــى ئوقۇشــتا، يىگىرمــە بــەش يىــل 
ــۇ  ــرەت ئېلىشــنى ۋە ب ــى بىلىشــنى، ئىب جەريانىدىكــى رېئاللىقن
كىتابتــا نېمىلەرنىــڭ بارلىقىنــى بىلىــپ بېقىشــنى مەقســەت 
ھەقىقەتلــەر  ئەســىردىكى  چــارەك  مۇشــۇ  كىشــى،  قىلغــان 
ئۈســتىدە، ئــازراق بولســىمۇ توغــرا ئۇچۇرغــا ئېرىشــەلەيدۇ. 

ئابدۇرەھىمجان 
27.09.2019 / مىيونخىن
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بىرىنچى باب

مىللى مەنپەەئت ۋە ھەمكارلىق

كۈچلــۈك ۋە ئاجىــز ھــەر قانــداق دۆلەتنىــڭ، يەنــە بىــر 
دۆلەتكــە باغلىنىدىغــان مەلــۇم بىــر تۈگۈنــى بولىــدۇ. ئەنــە 
شــۇ باغلىنىــش تۈگۈنــى، مەنپەئــەت نۇقتىســىدىن ئېيتقانــدا 
كۈچلــۈك  ھەرقانــداق  چۈشــەندۈرۈلىدۇ.  دەپ   - ھەمكارلىــق 
دۆلەتنىڭمــۇ ئاجىــز دۆلەتكــە باغلىنىــپ قالىدىغان بىــر ئاجىزلىقى 
بولىــدۇ. ئاجىــز دۆلەتلەرنىــڭ كۈچلــۈك دۆلەتلەرگــە باغلىنىــپ، 
بېقىنىــپ تۇرىشــى مۇتلــەق مۇقــەررەر تەرىقىــدە بولســا، كۈچلــۈك 
دۆلەتلەرنىــڭ ئاجىــز دۆلەتلەرگــە ئېھتىياجلىــق بولــۇپ قېلىشــى، 
باغلىنىــپ قېلىشــى ئەلۋەتتــە نىســبى مۇقــەررەر شــەكىلدە بولىدۇ. 
70 - يىللىــرى، ئامېرىــكا ئــەڭ كۈچلــۈك دۆلەت بولۇش ســۈپىتى 
بىلــەن، دۇنيادىكــى قــاالق، نامــرات، ئاجىــز خىتــاي دۆلىتىگــە 
ئېھتىياجلىــق بولغــان. چۈنكــى ئامېرىكىنىــڭ تېخىمــۇ تەرەققــى 
تېپىشــى، تېخىمــۇ باي بولۇپ كۈچلىنىشــى ئۈچــۈن، خىتايدىكى 
ئــەزان خــام ئەشــيا بىلــەن، ئــەزان ئەمگــەك كۈچىنــى قېزىشــى 
كېــرەك ئىــدى. خــۇددى شــۇنىڭدەك، ئامېرىكىنىــڭ تاپاۋىتىدىــن 
ئــۆز ھەسسىســىنى ئېلىــپ كۈچلەنگــەن، ئەمدىلىكتــە تېرىســىگە 
ســىغمايۋاتقان خىتــاي دۆلىتىمــۇ، ئۇيغۇرالردىــن مۇداپىئەلىنىــش 
ــىدا،  ــق نۇقتىس ــارەت ئاجىزلى ــى باستۇرۇشــتىن ئىب ۋە ئۇيغۇرالرن
تاجىكىســتان،  بولغــان  ئاجىــز  ھەسســە  مىــڭ  ئۆزىدىــن 
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دۆلەتلەرگــە  ئوخشــاش  قازاقىســتانالرغا  قىرغىزىســتان، 
ــا.  ــۇپ تۇرماقت ــق بول ئېھتىياجلى

مەلــۇم بىــر دۆلەتنــى كۈچلــۈك دېيىشــتە - ئىقتىســادى 
جەھەتتىــن،  تەرەققىياتــى  تېخنىــكا  زامانىــۋى  جەھەتتىــن، 
نوپــۇس كۆپلۈكــى جەھەتتىــن، ھەربــى قــورال تېخنىكىســى 
ــۈك  ــەڭ كۈچل ــى ئ ــدۇ. ھازىرق ــرا كېلى ــقا توغ ــن قاراش جەھەتتى
ئاتىلىۋاتقــان دۆلەتلەردىــن ئامېرىــكا، رۇســىيە ھەممــە تەرەپتىــن 
دەرىجىدىــن تاشــقىرى كۈچلــۈك بولــۇپ، ئــۇالر دۇنيــا تەرتىۋىنــى 
بېكىتىشــتە ئــۆز - ئــارا ئېغىــر دەرىجىــدە زىددىيەتلىكتــۇر. 
ئامېرىكىغــا ئەگىشــىدىغان ۋە ئامېرىــكا بىلــەن ئىتتىپاقــداش 
بولــۇپ،  مەنســۇپ  ئەللەرگــە  تاپقــان  تەرەققــى  دۆلەتلــەر، 
تەۋەلىــك رايونالردىمــۇ ۋە دۇنيــاۋى مۇناســىۋەتلەردىمۇ بىــر قەدەر 
ــتۇرغاندا  ــا سېلىش ــەردۇر. ئامېرىكىغ ــۈك دۆلەتل ــۇق، كۈچل نوپۇزل
رۇســىيىگە  چۈنكــى  قىلىنىــدۇ.  ھېــس  يالغــۇزراق  رۇســىيە 
ئەگىشــىدىغان دۆلەتلەرنىــڭ مۇتلــەق كۆپىنچىســى ئۈچىنچــى 
دۇنيــا ئەللىرىگــە مەنســۇپ، تەۋەلىــك رايونالردىمــۇ ھــەم دۇنيــا 
مىقياســىدىمۇ ئاجىــز، نامــرات، پاالكــەت دۆلەتلــەردۇر. ئامېرىــكا 
تەرەپدارلىقىدىكــى دۆلەتلــەر ســاپالىق، ســالماقلىق بولۇپ، ســان 
ــى  ــەر ساپاس ــى دۆلەتل ــىيە تەرەپدارلىقىدىك ــاز. رۇس ــە ئ جەھەتت
تــۆۋەن، ۋەزنــى يــوق ئەممــا كــۆپ ســانلىقنى تەشــكىل قىلىــدۇ. 
شــۇنىڭدەك، كۈچلۈكلــەر بىلــەن بوي تالىشــىپ، كۈچلۈكلەردىن 
ئــورۇن تالىشــىپ، خىتايدىــن ئىبــارەت يەنــە بىــر پاالكــەت 

ــى.  ــا چىقت مەيدانغ
خىتــاي دۆلىتــى ئەينىۋاقىتتــا دۇنيادىكــى ئــەڭ نامــرات، ئــەڭ 
قــاالق دۆلــەت بولــۇپ، ئۇنىــڭ تىرىلىشــىدە، قــەد كۆتۈرۈشــىدە 
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ئامېرىكا مۇھىم رول ئوينىغان ئىدى. يەنى 1966 - يىلى ۋېتنام 
ئۇرۇشــىدا ئامېرىــكا كۆزلىگــەن نەتىجىگــە ئېرىشــەلمىگەندىن 
ــدى. 1976 -  ــقا يۈزلەن ــىكىنى ئېچىش ــڭ ئىش ــن، خىتاينى كېيى
ــاردەم  ــا ي ــكا خىتايغ ــاي ئۇرۇشــىدا، ئامېرى ــام - خىت ــى ۋېتن يىل
قىلىــش ئارقىلىــق، ئــون يىللىق دىپلوماتىيىســىنىڭ ســاداقىتىنى 
كۆرســەتتى. بولۇپمــۇ مــاۇ زىــدوڭ ئۆلــۈپ، خىتايغــا دىڭ شــوپىڭ 
ــى  ــڭ دەرۋازىس ــاي دۆلىتىنى ــالپ، خىت ــن باش ــەر بولغاندى رەھب
ئامېرىكىغــا كــەڭ ئېچىۋېتىلــدى. بــۇ مەزگىللــەردە ئامېرىكىنىــڭ 
ئۇرســا  يەيدىغــان،  بەرســە  دۆلىتــى  خىتــاي  نەزىرىدىكــى 
ئۆلىدىغــان، خالىغانــدا مەنپەئەتلىنىــپ، خالىغانــدا تاشــالپ 
قويســا بولىۋېرىدىغــان، ئىســتەك - ســورىقى يــوق شــۇنچىلىك 
تاشــالندۇق، ئېتىبارســىز ھــەم زاپــاس كــۈچ رايونــى ســانىالتتى. 
ئامېرىكىغــا ئەگىشــىپ غــەرب كاپىتالىســتلىرى خىتايغــا كىرىشــكە 
بەسلەشــتى. جەنۇبــى ئافرىقىــدا ئالمــاس قېزىــپ، يەر شــارىنىڭ 
تەكتىنــى تىشىۋېتىشــكە غەيــرەت قىلغــان غەرب كاپىتالىســتلىرى، 
ئاقتــى.  ســەلدەك  خىتايغــا  ئاچقــان  دەرۋازىســىنى  ئامېرىــكا 
ــاي دۆلىتــى غەربلىــك كاپىتالىســتالرنىڭ نەزىرىدىمــۇ ھــەم  خىت
بىلــەن  ئەشــيا  ئــەزان خــام  كاپىتالىســتالرنى  ئەمەلىيەتتىمــۇ 
كۈچــى  ئەمگــەك  ئــەزان  ۋە  بازىــرى  پىــت  تەمىنلەيدىغــان 
ــن خــام  ــكار بازىرىــدۇر. خىتايدى بىلــەن تەمىنلەيدىغــان مەدى
ــەزان باھــادا ســېتىۋېلىپ، ياۋروپاغــا، ئامېرىكىغــا  ئەشــياالرنى ئ
يۆتكــەپ، پىششــىقالپ ئىشــلىگەندىن كــۆرە، ئىشــلەپ چىقىرىش 
ــى  ــپ، خىتايدىك ــەپ كېلى ــا يۆتك ــى خىتايغ ــكا، زاۋۇتالرن فابرى
ئــەزان ئەمگــەك كۈچــى بىلــەن ئىشــلەپ چىقارغــان مەھســۇالت، 
خىتايدىــن غەربكــە يۆتكىگــەن خــام ئەشــيانىڭ تەننەرقىدىنمــۇ 
ئۈچــۈن  پۈتــۈپ چىقىــدۇ. شــۇنىڭ  بىلــەن  تــۆۋەن چىقىــم 
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ئامېرىكىنىــڭ ياۋروپــا دۆلەتلىرىدىكــى دۇنيــاۋى چــوڭ ئىشــلەپ 
چىقىرىــش، ســېتىش فېرمىلىــرى خىتايغــا كۆچتــى. ئۇنىڭغــا 
ئەگىشــىپ ياۋروپالىقالرنىــڭ چــوڭ ۋە ئوتتــۇرا تىپتىكــى ئىشــلەپ 
چىقىرىــش فىرمىلىرىمــۇ بــەس بەســتە خىتايغــا كۆچتــى. ئــۇالر 
توپلىشــىپ خىتاينــى ئاچتــى. خىتاينــى تىرىلــدۈردى. دۇنيــا 
ئەھلىگــە قارشــى، غەربكــە قارشــى، سۇاللىســىدىن بېكىنمــە بىــر 
قىتىغــۇر خەلقنىــڭ كۆزىنــى ئاچتــى. 80 - يىللىرىدىــن، 2000 
- يىللىرىغىچــە، 20 يىــل ئىچىــدە، خىتــاي دۇنيا ســودا بازىرىغا 
كىرگــۈدەك جاســارەتكە، ماغدۇرغــا، تاكتىكىغا ئىگــە بولدى. ئەڭ 
خەتەرلىــك بولغىنــى شــۇكى، غــەرب كاپىتالىســتلىرى خىتاينىــڭ 
ئۈســتىدىن دومىلىتىــپ تېخىمــۇ زور بايلىققــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن 
ــا  ــودا بازىرىغ ــا س ــڭ دۇني ــدە خىتاينى ــا كەلگەن 2002 - يىلىغ
كىرىشــىگە داغــدام يــول ئېچىــپ بــەردى. يەنــى خىتايدا ئىشــلەپ 
چىقارغــان مــال - تاۋارلىرىنــى بىماالل ســېتىش ئۈچۈن، خىتاينى 
دۇنيــا ســودا بازىرىغــا باشــالپ كىرىشــتى. نەتىجىــدە 15 يىلغــا 
يەتمىگــەن قىســقىال بىــر مۇســاپىدە، خىتــاي ئىقتىســادى نەچچــە 
ئــون قاتــالپ ئىلگىرلىــدى. ئۇنىــڭ قارشىســىدا غەرب ئىقتىســادى 
چېكىنــدى ياكــى خىتايغــا كىرىشــتىن بۇرۇنقى سەۋىيىســىدە، بىر 
ئىزىــدا ئايلىنىــپ تــۇردى. بۇنداق بولىشــىدا رول ئوينىغان مۇھىم 
ئامىــل شــۇكى، غەربلىكنىــڭ خىتــاي بىلــەن ئىقتىســادى مۇئامىلە 
قىلىــپ، تاپقــان 100 دولــالر نــەق پايدىســىدىن، بــاج ئارقىلىــق 
دۆلــەت خەزىنىســىگە چۈشــىدىغان نىســبىتى 45 دولــالر بولغانــدا 
مەســىلەن، دۆلــەت ئىقتىســادىنىڭ ئۆسۈشــىگە قېتىلىدىغــان 
ــەرب كاپىتالىســتلىرى  ــڭ غ ــالر دېســەك، خىتاينى قىســمى 1 دول
ــالر نــەق  ــان 100 دول ــە قىلىــپ تاپق بىلــەن ئىقتىســادى مۇئامىل
پايدىســىدىن، بــاج ئارقىلىــق دۆلــەت خەزىنىســىگە چۈشــىدىغان 
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دۆلــەت  دېســەك،  بولىــدۇ  دولــالر   45 ئوخشاشــال  نىســبىتى 
ئىقتىســادىنىڭ ئۆسۈشــىگە قېتىلىدىغىنــى 10 دولالردىــن يۇقىرى 
ــا ئەللىرىدىكــى  بولىــدۇ. چۈنكــى دېموكراتىــك غــەرب ۋە ياۋروپ
سوتسىئالىســتىك تــەڭ تەقســىماتچىلىق، دۆلەتنىــڭ مالىيىســىگە 
قاراشــلىق بولىــدۇ. دۆلــەت مالىيەســى باجدىــن كېلىــدۇ. خىتــاي 
دۆلىتــى نامــدا كوممۇنىــزم، سوتســىئالىزم بولغىنــى بىلــەن، 
ئەمەلىيەتتــە سوتسىئالىســتىك تــەڭ تەقســىماتچىلىق سىســتېمى 
ئىشــلىمىگەنلەر  چىشــلەيدۇ.  ئىشــلىگەنلەر  خىتايــدا:  يــوق. 
كىشــنەيدۇ. دېموكراتىــك غــەرب -كاپىتالىــزم تۈزۈمىــدە بولســا، 
چىشــلەيدۇ.  ئىشــلىمىگەنلەرمۇ  چىشــلەيدۇ.  ئىشــلىگەنلەر 
ئىشــلىمىگەنلەر ئىشــلەپ چىقىرىشــقا قاتناشــمىغان، ئەمگــەك 
قىلىــش مەجبۇرىيىتىنــى ئــادا قىلمىغان بولســىمۇ، ئۇالر ئىنســانى 
ھوقۇقىغــا  چىشــلەش  ئوخشاشــال  تۈپەيلىدىــن  قەدىريىتــى 
ــدە  ــەرب ئەللىرى ــك غ ــدا دېموكراتى ــت ئېيتقان ــدۇر. كونكرې ئىگى
كېســەللىك  سۇغۇرتســى،  »ئىشســىزلىق  ئــادەم  بىــر  ھــەر 
ــى،  ــش سۇغۇرتس ــى، بېقىنى ــش سۇغۇرتس ــى، داۋالىنى سۇغۇرتس
قاتارلىــق،  سۇغۇرتســى«  پېنســىيە  سۇغۇرتســى،  كۈتۈنــۈش 
ســۇغۇرتىغا  تەرەپلەردىــن  نۇرغــۇن  مۇناســىۋەتلىك  ياشاشــقا 
قاتناشــتۇرۇلىدۇ. ئــۆز كۈچىگــە تاينىــپ ئەمگــەك قىالاليدىغانــالر 
ئىشســىزالرنىڭ،  تۆلەيــدۇ.  ئــۆزى  رەســمىيەتلىرىنى  ســۇغۇرتا 
ســۇغۇرتا  يوقالرنىــڭ  ئىمكانىيىتــى  ۋە  ئىقتىــدارى  ئىشــلەش 
ــر ئەمگەكچــى  ــدۇ. بى ــەت مالىيەســى تۆلەي رەســمىيەتلىرىنى دۆل
ئىشــتىن توختىغــان ھامــان، ئىشســىزلىق سۇغۇرتســىدىن مائاشــى 
بەلگىلىنىــدۇ. ئەگــەر ئىشســىزلىق مائاشــى يېتەرلىــك بولمىغاندا، 
كام يېرىنــى تەمىنــات سۇغۇرتســى تولۇقاليــدۇ. بىــر ئەمگەكچــى 
ئىشــلىگەن ۋاقتىدا قانداق چىشــلىگەن بولســا، ئىشــتىن توختاپ 
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قالغاندىمــۇ شــۇنداق چىشلىيەلىشــى كېــرەك. ئەممــا خىتايــدا 
بىــر ئەمگەكچــى ئىشــتىن توختىغــان ھامــان چىشــلەش ھەققــى 
بولمايــدۇ. غەربتــە بىــر ئەمگەكچــى ئىــش ئۈســتىدە يارىالنغــان 
ــدۇ. داۋاالش  ــتىگە ئالى ــى ئۈس ــى داۋاالش سۇغۇرتس ــا، ئۇن بولس
ئىشــلىرى ئۇنىــڭ ســاالمەتلىكىنى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ئۈچۈنــال 
ــدۇ.  ــپ بېرىلى ــال ئېلى ــەت داۋاالش ئۈچۈن ــى پەق ــەس، بەلك ئەم
ــدارى  ــە قاتنىشــىش ئىقتى ــى ســاقىيىپ ئەمگەكك ــۇ مەيل ــى ئ يەن
ــۇپ قالســۇن،  ــۈك مېيىــپ بول ئەســلىگە كەلســۇن، ياكــى ئۆمۈرل
ــى  ــن قۇتۇلۇش ــەت ئازابىدى ــپ، جاراھ ــى داۋالىنى ــم بولغىن مۇھى
كېــرەك. ئەگــەر ســاقايماس دەرىجىــدە جاراھەتلىــك بولغــان 
تەقدىــردە، بېقىنىــش سۇغۇرتســى ۋە دۆلــەت مالىيىســى بىرلىكتــە 
ئۇنىــڭ ئۆلۈمىگىچــە دوختۇرخانىــدا يېتىشــىنى كاپالەتكــە ئىگــە 
قىلىــدۇ. ئەگــەر خىتايــدا بىــر ئەمگەكچــى ئىــش ئۈســتىدە 
داۋالىنىشــى  تۆلــەپ  پــۇل  ئــۆزى  بولســا،  ئۇچرىغــان  قازاغــا 
ــدە  ــا، ئۆيى ــى بولمىس ــۇدەك پۇل ــڭ داۋاالنغ ــەر ئۇنى ــم. ئەگ الزى
يېتىــپ، ۋاقىتنىــڭ ئۆتىشــى بىلــەن ساقىيىشــنى كۈتىــدۇ. نــاۋادا 
ســاقايماس دەرىجىــدە زەخمىلەنگــەن بولســا، ياكــى ساقايســىمۇ 
قايتــا ئەمگــەك قىلىــش ئىقتىــدارى ئەســلىگە كەلمەيدىغــان، ناكا 
بولىدىغانلىقــى كۆرۈلگەنــدە، ئــۇ بىــرەر تــال بۆرىكىنــى ســېتىپ، 
ئائىلىســىنى ۋاقىتلىــق بېقىشــقا مەجبــۇر. ئۇنىــڭ ھاياتلىقــى 
ئۆزىگــە، ئائىلىســىگە تېخىمــۇ ئېغىرچىلىــق كەلتۈرگىــدەك ئەھۋال 
ئاســتىدا، ئۇنىــڭ بــۆرەك، جىگــەر، يۈرەك، ئۆپكــە قاتارلىق پۇلغا 
يارىغــۇدەك بارلىــق ئەزالىرىنــى ســېتىپ، ئۆلۈمــى بەدىلىگــە ھــەم 
ــن  ــىنى قىيىنچىلىقتى ــەم ئائىلىس ــدۇ ھ ــن قۇتقۇزى ــى ئازاپتى ئۆزىن
دۆلەتلىرىنىــڭ  غــەرب  دېموكراتىــك  دېمــەك،  قۇتقۇزىــدۇ. 
خەزىنىســىگە باجدىــن چۈشــكەن مالىيــە كىرىمىنىــڭ ھەممىســى 
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دېگــۈدەك چىقىــم قىلىنىــدۇ. غەربنىــڭ دۆلــەت مالىيىســىگە 
قاراشــلىق ئــەڭ ئېغىــر چىقىــم مائارىــپ خىراجىتــى بىلــەن، 
سوتســىئال تەمنىــات خىراجىتىــدۇر. شــۇڭا دۆلەت ئىقتىســادىنىڭ 
ئۆسۈشــى بــەك ئاســتا، تــۆۋەن مىقتــاردا بولىــدۇ ياكــى پەقەتــال 
ئۆســمەي، بەزىــدە قىزىــل رەقــەم كۆرۈلىــدۇ. ئەممــا خىتاينىــڭ 
مەمــۇرى  كىرىــم،  كەلگــەن  باجدىــن  خەزىنىســىگە  دۆلــەت 
خادىمالرنىــڭ مائاشــى ۋە ئەمەلدارالرنىــڭ ئوغۇرلىشــىدىن باشــقا، 
ــەت خەزىنىســىگە چۈشــكەن  ــدۇ. دۆل ــا ئۇچرىماي زۆرۈرى چىقىمغ
كىرىمنىــڭ تۆتتىــن بىــرى دۆلــەت ئىقتىســادىنىڭ ئۆسۈشــى 

ــدۇ.  ئۈچــۈن رول ئويناي
تەمىــن  ئۆسۈشــىنى  ئىقتىســادى  دۆلىتىنىــڭ  خىتــاي 
ــەرب  ــا غ ــى ۋاقىتت ــارائىت، ئەين ــەۋزەل ش ــداق ئ ــان بۇن ئېتىدىغ
كۆزىنــى  ئــۇالر  كىرمەيتتــى.  چۈشــىگىمۇ  كاپىتالىســتلىرىنىڭ 
غەربچــە  خىتايغىمــۇ  قويماقچــى،  چــەك  خىتايغــا  ئېچىــپ، 
تاڭماقچــى  سىســتېمىنى  تەقســىماتچىلىق  تــەڭ  سوتســىئال 
ــۇرۇن خىتاينىــڭ  بولغانــدا، غەربلىكلەرنىــڭ كېكىردىكــى ئاللىب
كانارىســىغا ئېســىلىپ بولغاچقــا، خىتــاي نېمــە قىلســا ئۆزىنىــڭ 
ئىچكــى ئىشــى بولــۇپ قالــدى. خىتــاي نېمىنــى تەلــەپ قىلســا 
شــۇنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشــكە مەجبۇرالنــدى. غەربلىكلەر خىتاينىڭ 
ئىقتىســادى يۈكسىلىشــىنى تورمــۇزالش ئۈچــۈن، دەســلىۋىدە 
غەربچــە ســەۋىيىدە تۈرلــۈك ســۇغۇرتا تۈزۈملىرىنــى »ئىنســان 
ھەقلىــرى نورمىســى« بويىچــە خىتايغــا تاڭــدى. ئەگــەر خىتــاي 
دۆلىتــى غەربنىــڭ تەلىپىگــە ماقــۇل بولــۇپ، ياۋروپادىكــى ئــەڭ 
كەمبەغــەل دۆلــەت بولغــان بۇلغارىســتاننىڭ سوتســىئال تــەڭ 
تەقســىماتچىلىق ئۆلچىمــى بويىچــە، بىــر مىلىيارتلىــق نوپۇســىنى 
ســۇغۇرتا بىلــەن تەمىنلىگــەن بولســا، داۋاالش خىراجىتىنــى، 
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مائارىــپ خراجىتىنــى، تەمىنــات خىراجىتىنــى دۆلــەت مالىيىســى 
ئۈســتىگە ئالغــان تەقدىــردە، خىتــاي دۆلىتىنىــڭ 35 يىل تاپقان 
تەرگەنلىــرى، بىــر يىللىــق مالىيــە خىراجىتىگــە يېتىشــمەي، 
خەزىنىســى قۇرۇقدىلىــپ قاالتتــى - دە، ھېچنېمە قىلمىغاندەك، 
ھېچنېمــە تاپمىغانــدەك، بۇرۇنقــى ئەبــگاھ ھالىغــا قايتىــپ، 
غەربلىككــە ســاتمىغان بىنالىــرى، ئىجارىگــە بەرمىگــەن يــول - 
ــك  ــى غەربلى ــاي ھۆكۈمىت ــراق خىت ــى. بى ــرى قالمايتت كۆۋرۈكلى
ــەن رەت  ــاۋاب بىل ــاددى ج ــۇنچىلىك ئ ــى ش ــان تەلەپلەرن تاڭغ
قىلــدى: »ئەگــەر ئەمگەكچىلــەر ئۈچــۈن تۈرلــۈك ســۇغۇرتا تۈزۈمى 
يولغــا قويۇلســا، ئىــش ھەققــى ئۆستۈرۈلۈشــى كېــرەك!« ئەگــەر 
ئىــش ھەققــى ئۆستۈرۈلســە، مــال باھاســىمۇ ئۆرلەيــدۇ. ئــۇ چاغــدا 
غــەرب شــىركىتىنىڭ خىتايــدا ئىشــلەپ چىقارغــان مېلــى بىلــەن، 
ــەرق  ــدە چــوڭ پ ــڭ تەنەرقى ــان مالنى ــادا ئىشــلەپ چىقارغ ياۋروپ
ــدۇ.  ــازالپ كېتى ــدا ئ ــان پاي ــك تاپىدىغ ــدۇ- دە، غەربلى قالماي
غەربلىكنىــڭ  بويىچــە  پروگراممىســى«  ھەقلىــرى  »ئىنســان 
ــاي دۆلىتىنىــڭ  تاكتىكىســى ئىشــقا يارىمىغاندىــن كېيىــن: خىت
ــلەپ  ــى ئىش ــى، خىتايدىك ــى بۇلغىغانلىقىن ــارى مۇھىتىن ــەر ش ي
چىقىرىشــالر مۇھىــت ئاســراش ئۆلچىمىــدە ئېلىــپ بېرىلىشــى 
كېرەكلىكىنــى - كۆتــۈرۈپ چىقىشــتى. ئەممــا تــادان تۈلكــە 
تۇمشــۇقىدىن ئېلىنغانــدەك، دۇنيــا بويىچــە ھــەم خىتايــدا ئــەڭ 
ــۇپ،  كــۆپ مۇھىــت بۇلغىغــان دۆلەتنىــڭ بېشــىدا ئامېرىــكا بول
بارلىــق سانائەتلەشــكەن غــەرب دۆلەتلىــرى، يەر شــارى مۇھىتىنى 
بۇلغــاش جىنايەتلىرىگــە بــاش جاۋاپــكار بولــۇپ قالــدى. 2015 
- يىلــى دېكابىــر پارىــژدا چاقىرىلغــان، مۇھىــت ئاســراش 
كېلىشىمنامىســىدە، ئامېرىــكا »CO 2« ئىشلەشــنى دەرھــال 
توختىدىغــان، خىتــاي بولســا تەرەققــى تېپىۋاتقــان دۆلــەت 
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قاتارىــدا ئېتىبارغــا ئېرىشــىپ، 2030 - يىلىغىچــە ئىشــلەپ 
چىقىرىدىغــان بولــۇپ ماقۇلالنــدى. بــۇ كېلىشــم بويىچــە بولغاندا 
كېيىنكــى 15 يىــل ئىچىــدە خىتــاي ئېغىــر ســانائەتتە ئامېرىكىنى 
ئىككــى قاتــالپ ئالغــا باســاتتى. خىتاينــى مۇھىــت بۇلغــاش 
جىنايىتــى بىلــەن ئەيىپلــەپ، ئېغىــر ســانائەتتە چەكلــەش 
ــرى  ــەرب ئەللى ــچىلىقىدىكى غ ــكا باش ــە ئامېرى ــى، گەرچ پىالنىن
ۋەزىيــەت  لېكىــن  بولســىمۇ،  تاڭغــان  الھىيىلــەپ، خىتايغــا 
ــالپ،  ــا شــايكا توپ ــۆز ئەتىراپىغ ــاي ئ پىشــىپ يېتىلگۈچــە، خىت
خىتــاي قانــداق تەلــەپ قىلســا، شــۇ كۈچكــە ئىگــە بولىدىغــان 
شــەكىلدە، مۇھىــت ئاســراش پروگراممىســى تەييارلىغــان ئىكەن. 
ــى  ــكا پرېزىدېنت ــۇ تەڭســىز كېلىشــىمگە شــۇ چاغدىكــى ئامېرى ب
ئوبامــا ئامېرىكىنىــڭ مەغلۇبىيىتىگــە، خىتاينىــڭ غەلىبىســىگە 
ئىمــزا قويغــان ئىكــەن. بــۇ تەدبىردىمــۇ كۈتۈلمىگــەن شــەكىلدە 
خىتــاي زور غەلىبىگــە ئېرىشــىپ، ئامېرىــكا باشــچىلىقىدىكى 
ــۇ  ــتى. ب ــا چۈش ــال ھالغ ــرى ئوس ــەرب ئەللى ــان غ ــى تاپق تەرەقق
كېلىشــم تولــۇق ئىجــرا قىلىنســا، ئامېرىــكا ۋە غەربلىــك ئــۆز 
ــال  ــادى جەھەتتىن ــپ، ئىقتىس ــەن قېزى ــى بىل ــۆز قول ــى ئ گۆرىن
ئەمەس، ھەتتا ئېغىر ســانائەتتىمۇ خىتاينىڭ ئىدارىســى ئاســتىغا 
كىرەتتــى. لېكىــن بــۇ كېلىشــمنى 2017 - يىلــى ئامېرىكىنىــڭ 
ــۇزۇپ تاشــالپ، 2020 -  ــپ ب ــى ترام تەرســا، يېڭــى پرېزىدېنت
ــاراپ  ــا ق ــن قايت ــكا پرېزىدېنــت ســايلىمىدىن كېيى ــى ئامېرى يىل
تــۈزۈپ  قايتىدىــن  پروگراممــا   - پىــالن  چىقىدىغانلىقىنــى، 
ــا  ــر ۋاقىتت ــەن بى ــدى. شــۇنىڭ بىل ــى جاكارلى چىقىلىدىغانلىقىن
ئــۇ ئــۆزى خىتاينىــڭ بىۋاســتە ئىقتىســادى زىيانكەشــلىكىگە 
ئۇچــراپ، ئېغىــر پەچىــم يېگــەن، چــوڭ غــەرب كاپىتالىســتى ۋە 
كۈچلــۈك دۆلەتنىــڭ رەھبىــرى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن، خىتــاي 
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دۆلىتىگــە قارشــى ئىقتىســادى ئۇرۇشــنى باشــلىدى. بــۇ ھەرگىزمۇ 
ئامېرىــكا - خىتــاي ئىقتىســادى ئۇرۇشــى ئەمــەس، بەلكــى 
ئامېرىكىلىــق بىــر چــوڭ كاپىتالىســت بىلــەن، خىتــاي دۆلىتــى 
ــۇ  ــۇرۇش - دېيىشــكە بولىــدۇ. ب ئوتتۇرىســىدىكى ئىقتىســادى ئ
ئۇرۇشــنىڭ داۋاملىشىشــى ياكى ئاخىرلىشىشــى، ھازىرقى ئامېرىكا 
پرېزىدېنتىنىــڭ تەختتــە تۇرىشــى، ياكــى تەختتىــن چۈشىشــىگە 
باغلىــق. يەنــى نۆۋەتتىكــى ئامېرىــكا - خىتــاي ســودا ئۇرۇشــى، 
ئامېرىكىنىــڭ خىتايغــا قارشــى ستراتېگىيىســى بولىشــى ناتايىــن. 
شــۇنىڭ ئۈچــۈن خىتــاي، ترامپنىــڭ تەختتىــن چۈشىشــىنى 
يامانلىشــىپ كەتمەســلىكىگە  كۈتــۈپ، ۋەزىيەتنىــڭ تېخىمــۇ 

ــن. ــى مۇمكى ــان بولىش ــك قىلىۋاتق كاپالەتلى
كېســىپ ئېيتىشــقا بولىدۇكــى، ئەبــگاھ نامــرات خىتــاي 
دۆلىتىنــى، ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئامېرىــكا،  قالغــان  قوغــداپ  زەربىســىدىن  ياپونالرنىــڭ  ۋە 
ئوتتــۇز يىــل كېيىــن ۋېتنامنىــڭ زەربىســىدىن قوغــداپ قالــدى. 
ــگا،  ــرى ئەب ــەرب كۈچلى ــكا باشــچىلىقىدىكى غ ــە شــۇ ئامېرى يەن
نامــرات كوممۇنىســت خىتاينىــڭ قولتىقىدىــن يۆلــەپ تۇرغــۇزۇپ، 
پەللىســىگىچە  بولــۇش  خوجايىنــى  دۇنيانىــڭ  بۈگۈنكىــدەك 

ــدى. ــپ كەل ئېلى
ھازىرقــى ئەھۋالدىــن ئېيتقانــدا، پۈتــۈن دۇنيــا خىتاينــى 
ئــەڭ كۈچلــۈك دۆلــەت دەپ قاراۋاتىــدۇ. ئامېرىكىغــا نىســبەتەن 
خىتــاي دۆلىتــى، ئىقتىســادى ۋە سىياســى جەھەتتىــن تەھدىــت 
بۇنىڭدىــن  خىتــاي  راســت.  بولغىنــى  شــەكىللەندۈرۈپ 
ھەربــى  ئامېرىكىنىــڭ  ھەتتــا  ئىلگىرىــال،  يىلــالر  قىرىــق 
ــا  ــۇپ چىققىنىغ ــام ئۇرۇشــىدىن قۇتۇل ــى ئارقىســىدا، ۋېتن ياردىم
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قارىماســتىن: دۇنيانــى ئىــدارە قىلىدىغــان كۈچلــەر »ئــا س ج« 
ــەن،  ــىدۇ - دېگ ــە ئالمىش ــا« تەرتىۋىگ ــن »ج س ئ تەرتىپىدى
سىياســى تەســەۋۋۇرنى ئوتتۇرىغــا قويغــان ئىــدى. خىتاينىڭ شــۇ 
چاغدىكى تەســەۋۋۇرىچە، يېقىن كەلگۈســىدە ســوۋېت ئىتتىپاقى 
ــە  ــى. دەرۋەق ــن قاالتت ــىش كۈچىدى ــەن رىقابەتلىش ــاي بىل خىت
كېيىنكــى ئەمەلىيەتمــۇ دەل شــۇنداق بولــدى. خىتاي سىياســەتتە 
ــى  ــڭ خىتاين ــدى. »غەربنى ــان بول ــى ئالغ ــڭ ئورنىن ئامېرىكىنى
تىنــچ ئۆزگەرتىۋېتىــش )تىنچلىــق ئۇســۇلى بىلــەن پارچىــالش( 
ستراتېگىيىسى« نى خىتاي بەربات قىلدى. ئىقتىسادى جەھەتتە 
گەرچــە ئىچــى كاۋاك بولىشــىغا قارىماســتىن، دۇنيا ئىقتىســادىنى 
مەلــۇم تەرەپلەردىــن ئاســتىن - ئۈســتۈن قىلىۋاتىــدۇ. ئەممــا 
خىتاينىــڭ ھەربــى كۈچــى ئاجىــز. شــۇڭا ئىچكــى توقۇنۇشــتىن 
ــدۇ.  ــن قورقى ــى مىللەتلەردى ــدۇ. مۇســتەملىكە رايونالردىك قورقى
ــق  ــارا قوراللى ــەر ئ ــن، دۆلەتل ــىدىن كېيى ــام ئۇرۇش ــاي ۋېتن خىت
توقۇنــۇش يــۈز بېرىشــتىن قورقــۇپ كەلمەكتــە. ئەممــا ئامېرىــكا 
بولســا ۋېتنــام ئۇرۇشــىدىن نەتىجىســىز چىققاندىــن بۇيــان، 
دۆلەتلــەر ئــارا ئۇرۇشــتىن چېكىنگىنى يوق. ئامېرىــكا 66 - يىلى 
ۋېتنــام ئۇرۇشــىدىن قايتىــپ چىقىــپ، ئــون يىــل كېيىــن خىتــاي 
- ۋېتنــام ئۇرۇشــىغا قاتناشــتى. پاراللېــل شــەكىلدە ســوۋېت - 
ئافغــان ئۇرۇشــىغا، ئىــران - ئىــراق ئۇرۇشــىغا قاتناشــتى ياكــى 
ــتى.  ــىغا قاتناش ــان ئۇرۇش ــن بالق ــن كېيى ــدى. ئۇنىڭدى يېتەكلى
تالىبــان ھۆكۈمىتىگــە قارشــى ئــۇرۇش قىلــدى. ئۇنىڭدىــن كېيىن 
ئىراققــا باســتۇرۇپ كىــردى. ســۇرىيە ئۇرۇشــىدىمۇ ئامېرىكىنىــڭ 
بىــر چەتتــە قــاراپ تۇرغىنــى يــوق. ئەممــا دۇنيانىــڭ كــۈچ 
تەرتىۋىنــى ئۆزگەرتىــپ، »ج س ئــا« غــا ئالماشــتۇرىمىز دېگــەن 
تەســەۋۋۇرنى، مەلــۇم جەھەتتىــن ئەمەلىيەتكــە ئايالندۇرغــان 
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ــول  ــە ق ــى بىرىگ ــالرنىڭ قايس ــۇر ئۇرۇش ــى، مەزك ــاي دۆلىت خىت
تىقىــپ ئارىالشــتى؟ دېمــەك، خىتاينىــڭ ئاجىــز تەرىپــى قوراللىق 
توقۇنــۇش بولــۇپ، ئۇنىــڭ دۇنيانــى ئىــدارە قىلىــش، دۇنياغــا 
ــىۋەت،  ــادى مۇناس ــا ئىقتىس ــىنى بولس ــۇش چۈش ــن بول خوجايى
دىپلوماتىــك مۇناســىۋەت، سىياســى تاكتىــكا قاتارلىــق يۇمشــاق 
كــۈچ بىلــەن رېئاللىققــا ئاشــۇرماقچى. بــۇ يۇمشــاق مۇناســىۋەتلەر 
خىتاينىــڭ ئــەڭ كۈچلــۈك تەرىپىــدۇر. دۈشــمەننىڭ ئۈســتىدىن 
غەلىبــە قىلماقچــى بولغانــالر، ئۇنىــڭ كۈچلــۈك يېرىگــە ھۇجــۇم 
قىلســا، ھــەر قانــداق چاغــدا يېڭىلىــدۇ. دەرۋەقــە بىزنىــڭ 
چەتئەلدىكــى ۋەتــەن دەۋاســى ئېقىملىرىمىــز ئــۇزۇن يىلالردىــن 
خىتاينىــڭ  بويىچــە،  تــۈرى  ھەقلىــرى«  »ئىنســان  بېــرى 
ئۈســتىدىن شــىكايەت قىلىــپ كەلــدى. ئەســلىدە بــۇ تــۈر بويىچە 
بارلىــق غــەرب كاپىتالىســتلىرى ۋە غەرب سىياســەتچىلىرى خىتايغا 
قارشــى مەغلــۇب بولغــان ئىــدى. چۈنكــى گــەپ ۋە دىپلوماتىــك 
ئۇســۇل خىتاينىــڭ ئــوق ئۆتمەيدىغــان قېلىن ســېپىلى، خىتاينى 
ــڭ  ــدى. بىزنى ــۈك بازىســى ئى ــە ئېرىشــتۈرىدىغان كۈچل غەلىبىگ
ــىغا  ــۈك نۇقتىس ــڭ كۈچل ــدا، خىتاينى ــن ئېيتقان ئەمەلىيىتىمىزدى
ھۇجــۇم قىلىدىغــان، شــۇ ئاغزىمىزدىكــى گەپتىــن باشــقا، ماددى 
ئىمكانىيىتىمىــز بولمىغانلىقىمۇ بىــر ئاجىزلىقىمىزدۇر. ۋەتىنىمىزنى 
خىتاينىــڭ ئىشــغالىيىتىدىن قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن، ئۇرۇشــنىڭ ۋە 
ــق  ــڭ ئاجىزلى ــۇ خىتاينى ــە، بىزم ــى بويىچ ــڭ قانۇنىيىت غەلىبىنى
نۇقتىســى بولغــان، قوراللىــق ئۇرۇشــقا كىرىشــىمىز كېــرەك. 
ئەممــا بــۇ ئۇرۇشــنى قايســى دۆلەتنىــڭ ياردىمــى بىلــەن، قايســى 

دۆلەتنىــڭ ھەمكارلىقــى بىلــەن ئېلىــپ بارىمىــز؟ 
بىــز ئامېرىــكا ۋە غەربنىــڭ خىتــاي ستراتېگىيىســىنى تېخىچــە 
ئىشــىمىزدىمۇ  ئــۆز  بىزنىــڭ  يــوق.  يەتكىنىمىــز  چۈشــىنىپ 
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ســتراتېگىيە بولمىغىنىدەك، باشــقا دۆلەتلەرنىڭ ســتراتېگىيىلىك 
نىشــان، مەقســەتلىرىنى چۈشــىنىپ كېتەلمەيمىــز. ئاخبــارات 
يــۈز بېرىــپ  ئــارا  قــاراپ، دۆلەتلــەر  يۈزىدىكــى ئۇچۇرالرغــا 
تۇرىدىغــان، يېنىــك توقۇنــۇش ۋە كۈندىلىــك ئۆزگىرىشــچان، 
سىياســى ۋەزىيەتلەرگــە قــاراپ تەھلىــل قىلىشــتىن باشــقا، 
ئىســتىخبارات ئېڭىمىــز ۋە ئىســتىخبارات قۇرۇلمىمىــز ھــەم يــوق. 
شــۇنىڭ ئۈچــۈن »ۋەتــەن دەۋاســى« ھالىغــا چۈشــۈپ قالغــان، 
ۋەتــەن قۇتقــۇزۇش ھەرىكەتلىرىمىزمــۇ، شــىكايەت قىلىــش، 
يىغىنچاقالنغــان  دائىرىســىگە  ئورۇنالشــتۇرۇش  پائالىيــەت 
ۋەزىيەتتــە. ھازىرغىچە داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقــان پائالىيەتلىرىمىز، 
يەنــە يــۈز يىــل داۋامالشســىمۇ ۋەتەن مىللەتنىڭ مۈشــۈكى ئاپتاپقا 
ــم سىلكىنىشــىمىزگە  ــر قېتى ــق. شــۇڭا بى ــى ئېنى چىقمايدىغانلىق

ــە.  ــرا كەلمەكت توغ
بىزنىــڭ دۈشــمىنىمىز، دۇنيانــى ئوڭچــە ئىــدارە قىلىــش 
تۇيغۇســىدىن  ئادالــەت  ئىنساپســىز،  كۆرىۋاتقــان،  چۈشــىنى 
مەھرۇم، ئاچ كۆز، شەپقەتســىز ھەم نامەرد بىر دۈشــمەن بولۇپ، 
ــا  ــى ئەتىراپىغ ــاالق دۆلەتلەرن ــرات، ق ــز، نام ــان ئاجى نۇرغۇنلىغ
توپلىــدى ۋە دۇنيانىــڭ سىياســى تەرتىۋىنــى بەلگىلەشــتە ھــەم 
ــى  ــەن نەتىجىن ــن قوغداشــتا مۇئەيي ــى سىياســى ھۇجۇمدى ئۆزىن
قولغــا كەلتــۈردى. ھازىرقــى ئەھــۋال ئاســتىدا، خىتايغــا قارشــى 
تۇرۇشــنىڭ ۋە خىتايغــا ھۇجــۇم قىلىشــنىڭ يولــى ھەرگىزمــۇ 
خىتاينىــڭ غالىــب ۋە كۈچلــۈك نۇقتىســى بولغــان، سىياســى ۋە 
دىپلوماتىيىلىــك شــەكىلدە بولماســلىقى شــەرت. يەنــى خىتــاي 
ئــۆزى قورقىدىغــان، ئۆزىنــى قاچــۇرۇپ كېلىۋاتقــان قوراللىــق 
ــۇش نۇقتىســىدۇر.  ــڭ يوقىتىــش ۋە ھودۇق ــۇش، خىتاينى توقۇن
بىــز چەتئەللەردىكــى ۋەتەننى قۇتقــۇزۇش پروگراممىمىزدا »ئالدى 
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بىلــەن ئۇيغۇرنــى ۋە ئۇيغۇرنىــڭ ئومۇمــى ۋەزىيىتىنــى غــەرب 
ئەللىرىگــە، جۈملىدىــن پۈتــۈن دۇنياغــا تونۇتــۇپ، بىــز بىلــەن 
ھەمكارلىشــىدىغان، بىزگــە يــاردەم قىلىدىغــان كۈچلەرنــى قولغــا 
كەلتۈرگەندىــن كېيىــن، ۋەتەننــى قۇتقۇزۇشــقا نېمــە كېرەكلىــك 
بولســا، شــۇنىڭ بىلــەن ۋەتەننــى قۇتقۇزىمىــز«- دېگەنــدەك، 
ھــەم  كــۆردۇق  ماقــۇل  قاراشــالرنى  كــۆز  پىكىــر،  تەكلىــپ 
شــۇنداق يولنــى تۇتــۇپ كەلــدۇق. بــۇ خىــل ۋاقىتلىــق پروگــرام، 
ــز تارتىــپ،  ــپ، يىلتى ــەن كــەڭ يېيىلى ــڭ ئۆتىشــى بىل يىلالرنى
سىياســى  پىشــمىغان  بىزنىــڭ  ئايالنــدى.  ئاڭغــا  سىياســى 
ــك  ــى ۋە دىپلوماتى ــى سىياس ــا: »ۋەتەنن ــەن ھەتت ــز بىل ئېڭىمى
يــول بىلــەن، تىنچلىــق يولــى بىلــەن مۇســتەقىل قىلىمىــز!« - 
ــۇ 97. ۋە  ــى. بولۇپم ــەكىللىنىپ كەتت ــۇ ش ــان ئېقىمالرم دەيدىغ
98 - يىللىرىدىكــى ئوتتــۇرا ئاســىيا، ئافغانىســتان رايونلىرىــدا 
بىرلىــرى »ئازاتچىــالر قوشــۇنى« بىرلىرى »غازاتچىالر قوشــۇنى« 
تەشكىللىشــىپ، خىتاينــى بىــر ياقتــا قويــۇپ، ئــۆز - ئــارا قــان 
تۆكــۈش ۋەقەلىرىنــى كەلتــۈرۈپ چىقارغاندىــن كېيىــن، ھازىرچــە 
ئۇيغــۇرالر قوراللىــق توقۇنۇشــقا بالدۇركــەن، ۋەزىيىتىمىــز پىشــىپ 
كەيپىياتقــا  ئۈمۈتســىز  دېگەنــدەك،   - چېغــى  يېتىلمىگــەن 
ئەســىر بولــدۇق. بىــز قوراللىــق ھەرىكــەت توغرىســىدا مۇزاكىــرە 
قىلمىــدۇق. قوراللىــق ھەرىكــەت تەشكىللەشــنىمۇ ئويلىشــىپ 
كەتمەيدىغــان بولــۇپ كەتتــۇق. چۈنكــى: قوراللىــق بىــر ئىشــقا 
تۇتۇش قىلســاق، خىتاي ئارىمىزغا جاســۇس كىرگۈزۈپ، ئىشــنى 
بىزنىــڭ زىيىنىمىزغــا باشــالپ كېتىــدۇ - دەپ، تىنچلىــق يولىنى 
تەشــەببۇس قىلىــۋەردۇق. چەتئەللەردىكى مەزكــۇر ئەھۋالىمىزنى: 
ئاجىرلىــق - دەپ قارىغــان خىتــاي دۆلىتــى، ۋەتــەن ئىچــى 
ســىرتىدا ئۆزىنىــڭ نــەق جاســۇس ۋە ســېتىلمىلىرىنى ئىشــقا 
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ســېلىپ: چەئەللەردىكــى دېموكراتچى، مىللەتچــى، ۋەتەنپەرەس 
ئىمانســىزالر، جىھــات قىلىشــتىن قورقىــدۇ؛ ئــۇالر غەربنىــڭ، 
كاپىرالرنىــڭ غالچىســى؛ شــۇڭا ئالــالھ يولىــدا ھەقىقــى جىھــات 
ــا  ــالر، تاغۇتالرغ ــارزۇ قىلىدىغان ــنى ئ ــە كىرىش ــپ جەننەتك قىلى
يېقىــن يولىمــاي، مۇســۇلمانالر جىھــات قىلىۋاتقــان جايالرغــا 
ــى  ــرەڭ، ئېغۋاالرن ــە نەي ــدەك، ھىل ــپ - دېگەن ــى ۋاجى كېتىش
ئىشــقا ســېلىپ، ئافغانىســتان، پاكىســتان، ئىــراق، ســۇرىيە 
ــان،  ــا مىڭلىغ ــان رايونالرغ ــۇرۇش بولىۋاتق ــى ئ ــق، ئىچك قاتارلى
ئــون مىڭلىغــان پىــداكار ياشــلىرىمىزنى يولــالپ، بىھــۇدە ئۆلۈمگە 
مەھكــۇم قىلــدى. ئەگــەر بىــزدە قوراللىــق ئــۇرۇش قىلىش ئېڭى، 
ــمىنىمىز  ــا، دۈش ــەن بولس ــىپ يېتىلگ ــى پىش ــۇرۇش نەزەرىيىس ئ
خىتــاي ئــۇ قــەدەر چــوڭ نەتىجىگــە ئېرىشــەلمىگەن بوالتتــى ۋە 
ــق  ــز تىنچلى ــۇق. بى ــان بوالتت ــى تارتمىغ ــەدەر زىيانن ــۇ ق ــز ئ بى
نەزەرىيىســىنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ داۋراڭ ســېلىۋاتقان ۋە ئۆزىمىزنى 
قوراللىــق ھەرىكەتتىــن يىــراق تۇتىۋاتقان پەيتتــە، خىتاي دۆلىتى 
بىگۇنــاھ ياشــلىرىمىزنى تەشــكىللىك ۋە تەشكىلســىز، ئاممىــۋى 
ھــەم يەككــە ھالــدا، جــەڭ مەيدانلىرىغــا يولــالپ، بىــز قاچقــان، 
بىــز ئېھتىيــات قىلغــان پاجىئەلەرنــى، بىزنىــڭ دۈمبىمىــزدە 
ئۆلتۈرگۈزگــەن  قۇشــخانىلىرىدا  ئــەرەب  قىلــدۇردى.  ئىجــرا 
ئۇيغۇرلىرىمىزنىــڭ جەســىدىنى، بىزنىــڭ ئۈســتىمىزگە يۈكلىدى. 
بىچارىلەرنىــڭ  يۈرگــەن  تېڭىرقــاپ  قۇشــخانىلىرىدا  ئــەرەب 
تېررورچىلىــق تالونىنــى، بىزنىــڭ پىشــانىمىزگە چاپلىــدى. بىــز 
تەســەۋۋۇر قىلىشــتىن، مۇزاكىــرە قىلىشــتىن، تەكلىپ بېرىشــتىن 
ۋە پىالن تۈزۈشــتىن ئۆزىمىزنى قاچۇرۇپ كەلگەن، شــۇ قوراللىق 
ھەرىكــەت، بىزنــى خــۇددى ســايىمىزدەك قوغــالپ ماڭماقتــا. 
ئەگــەر بىــز قورالنىــڭ تەپكىســىنى تۇتۇشــتىن قاچســاق، ئۇنىــڭ 



24

ئــوق ئــۈزۈش نىشــانىغا ئايلىنىمىــز. دەرۋەقــە بولغۇلــۇق شــۇنداق 
بولــدى. كېچىككــەن بولســاقمۇ قايتىدىــن ئىزدىنىشــىمىز كېرەك. 
ھەرىكــەت  قوراللىــق  قارشــى  خىتايغــا  بىــز  ئەگــەر 
قىلماقچــى بولســاق، ئــۇدۇل ئېيتقانــدا ۋەتىنىمىزنــى خىتاينىــڭ 
مۇستەملىكىســىدىن ئــازات قىلىــش ئۈچــۈن ئــۇرۇش قوزغىماقچــى 
بولســاق، بىزگــە قايســى دۆلەت يــاردەم قىالاليدۇ؟ قايســى دۆلەت 
خىتايغــا قارشــى بىــز بىلــەن ھەمكارلىشــااليدۇ؟ - بــۇ ســوئالغا 
ــۇرۇش  ــق ئ ــا قارشــى قوراللى ــاۋۋال، خىتايغ جــاۋاب تېپىشــتىن ئ
قوزغــاش پىكــرى، ئۆزىمىــزدە بولىشــى ھــەم تەييــار تۇرغــان 
ــەت  ــدە پائالىي ــا دۆلەتلىرى ــەرب ۋە ياۋروپ ــەرت. غ ــىمىز ش بولىش
قىلىۋاتقــان ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى، تەشــكىالت نىزامنامىســىگە: 
»شــەرقى تۈركىســتاننى خىتاينىــڭ ئىشــغالىيىتىدىن قۇتقــۇزۇپ، 
مۇســتەقىل دۆلــەت قــۇرۇش ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىمىــز« دېگــەن 
بىــر ماددىنــى كىرگۈزۈشــلىرى الزىــم. بىزنىــڭ خىتــاي دۆلىتىگــە 
قارشــى ئىكەنلىكىمىزنــى، ۋەتىنىمىزنــى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن زۆرۈر 
بولغانــدا ئــۇرۇش قىلىشــقا، جېنىمىــز بىلــەن بــەدەل تۆلەشــكە 
بىلدۈرۈشــىمىز  تــۈردە  تەشــكىلى  ئىكەنلىكىمىزنــى  تەييــار 
ــزدە  ــۇر. بى ــم ھەرىكەتت ــەڭ مۇھى ــان ئ ــز قىلىدىغ ــۇ بى ــم. ب الزى
كۆرگــەن  ئومۇمالشــقانلىقىنى  پىداكارلىقنىــڭ  بىــر  شــۇنداق 
ــاردەم تەلەپلىرىمىزگــە ئىشــىنىدۇ  ــەر، ھەمكارلىــق ۋە ي ئەجنەبىل
ۋە ئېتىبارغــا ئالىــدۇ. ئۇنىڭدىــن كېيىــن خىتايغا قارشــى ئۇرۇشــقا 
ياردەملىشــەلەيدىغان ئېھتىماللىققــا ئىگــە دۆلەتلــەر ئۈســتىدە 
ئىزدەنگىنىمىــزدە، تۆۋەندىكىلەرنــى كۆزدىــن كەچۈرەلىشــىمىز 
لېكىــن  ياپونىيــە.  ھىندىســتان،  ئامېرىــكا،   - مۇمكىــن 
ئامېرىكىنىــڭ ماقۇللىقــى بولمىغــان ئەھۋالــدا ھىندىســتانمۇ، 
ــەك  ــەن ھەمكارلىشىشــى ب ــز بىل ــا قارشــى بى ــۇ خىتايغ ياپونىيىم



25

ــەپ. ــراق گ يى
ــەت  شــۇنى ئەســتىن چىقىرىشــقا بولمايدۇكــى، ئىككــى دۆل
ئارىســىدىكى ھەمكارلىقــالر، مىللــى مەنپەئەتنــى ئاســاس قىلىــپ 
شــەكىللىنىدىغاندەكال، زىددىيــەت ۋە توقۇنۇشــالرمۇ، مىللــى 
ــەت  ــى دۆل ــدۇ. ئىكك ــپ چىقى ــدا كېلى ــق ھال ــە باغلى مەنپەئەتك
ئارىســىدىكى زىددىيــەت دىپلوماتىيــە بىلــەن ھــەل قىلىــش 
باســقۇچىدىن ئۆتــۈپ كەتكەندىــال، قوراللىــق توقۇنۇشــالرنى 
باشــقا  دۆلــەت،  بىــر  ئۈچىنچــى  چىقىرىــدۇ.  كەلتــۈرۈپ 
دۆلەتلەرنىــڭ ئارىســىدىكى زىددىيەتكــە ئارىلىشــىپ، ھەتتــا 
قوراللىــق توقۇنۇشــالرغا كىرىشــى بولســا، ئــۇ ھەرگىزمــۇ خالىــس 
ــان  ــى ئاســاس قىلغ ــال مەنپەئەتن ــق بولماســتىن، يەنى پىداكارلى
بولىــدۇ. مۇشــۇ نۇقتىدىــن ئېيتقانــدا، بىزنىــڭ خىتايغــا قارشــى 
ئېلىــپ بارىدىغــان قوراللىق ئۇرۇشــىمىزغا، ئامېرىكا ئارىلىشــامدۇ؟ 
ئارىلىشــىدۇ دېســەك، بــۇ ئۇرۇشــتا ئامېرىــكا قانــداق مەنپەئەتكــە 
ئېرىشــىدۇ؟ ئامېرىكىنىــڭ بىزنى خىتايدىن قۇتقــۇزۇش ئارقىلىق، 
بىزدىــن ئالىدىغــان مەنپەئەتــى بارمــۇ؟ ياكــى ئامېرىكىنىــڭ 
خىتاينــى پارچىــالش ستراتېگىيىســى بارمــۇ؟ - بىــز يۇقىرىقىــدەك 
بىــر قاتــار ســوئالالرغا ئوبيېكتىــپ جاۋاب تاپمايتۇرۇپ، مەســىلىگە 
ســىرتتىن قــاراپ تەھلىــل قىلســاق، ياكــى ئامېرىكىنىــڭ جەنۇبى 
قىرغىســتاندىكى  يۆتكىگەنــدەك،  ئەســكەر  دېڭىزغــا  خىتــاي 
مانــاس ئايروپورتىغــا ئەســكەر يۆتكىگىنىــدەك غەيــرى نورمــال 
ھەرىكەتلىرىگــە قاراپــال: ھــە مــا، ئامېرىــكا خىتاينــى قورشــاۋغا 
ئالــدى، خىتايغــا قارشــى چوقــۇم ئــۇرۇش ئاچىــدۇ - دېگەندەك، 
ــى  ــى تۇرســاق، ئۆزىمىزن ــا قويغىل ــى ئوتتۇرىغ ــى پەرەزلەرن يۈزەك

ــز.  ئالدىغــان بولىمى
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دېموكراتىــك ئەللەردىكــى تەشــكىالتلىرىمىز، رەھبەرلــەر، 
تەشــكىالت ئاخباراتلىــرى ۋە يەككــە تەشــۋىقاتچىالر، دوكتــور 
- زىيالىيــالر، تەتقىقاتچىــالر… قاتارلىقالرنىــڭ بىــز بىلىدىغــان 
ھەممىســىال، ھازىرغــا قــەدەر ئوتتۇرىغــا قويــۇپ كېلىۋاتقــان، كەڭ 
ــۇرۇپ  ــى ھاڭۋاقت ــى، ئەزاالرن ــىنى، قوللىغۇچىالرن ــق ئاممىس خەل
ــەن  ــىگە يەتك ــۇر دەرىجىس ــالر، ئۇچ ــق مەلۇمات ــان بارلى كېلىۋاتق
ئاڭلىغــان،  ئاخباراتالردىــن  ئوچــۇق  بولماســتىن،  نەرســىلەر 
ــۆز -  ــڭ ك ــەزى مۇتەخەسىســلەرنىڭ، سىياســى ئانالىزچىالرنى ب
قاراشــلىرىدىن ئاڭلىغــان، كۈندىلىــك ئېقىــم مەسىلىســىگە ئائىت 
نەرســىلەردۇر. ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرى، رەھبەرلــەر ھازىرغىچــە 
بىرگــە  ئاڭلىتىــپ،  ئەھۋالىمىزنــى  تونۇشــۇپ،  كۆرۈشــۈپ، 
ــەت رەھبەرلىرىنىــڭ  ــان دۆل ــۇرۇپ رەســىمگە چۈشــۈپ كېلىۋاتق ت
كۆپىنچىســى ئۇيغــۇر - خىتــاي مەسىلىســىگە قارىتــا ۋەزىپىلىــك 
ــەت،  ــۈك دۆل ــرەر كۈچل ــە بى ــى تېخىچ ــەس. يەن ــالر ئەم خادىم
مەسىلىســىگە  خىتــاي   - »ئۇيغــۇر  دەرىجىــدە  مىنىســتىرلىق 
مەســئۇل ئــورگان« تەســىس قىلغىنــى يــوق. ئەگــەر بىــرەر 
رەھبەرلــەر  ئۇيغــۇر  مىنىســتىرلىرى  باشــلىقلىرى،  دۆلەتنىــڭ 
بىلــەن كۆرۈشســە، دەردىگــە قــۇالق سالســا، بۇنىــڭ مەزمۇنــى: 
شــۇ دۆلەتتــە ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇر پۇقراالرنىــڭ دەردىگــە قــۇالق 
ســالغانلىق، شــۇنداقال ئــۆز پۇقرالىرىنىــڭ باشــقا جايدىكــى 
ــەس.  ــە ئەم ــقا نەرس ــن باش ــەللى بېرىۋاتقانلىقتى ــە تەس دەردىگ
ــا  ــىملەرنى ئالبومغ ــكەن رەس ــە چۈش ــۈن ھازىرغىچ ــۇنىڭ ئۈچ ش
ــەكىلدە  ــمى ش ــەن رەس ــەر بىل ــەزى دۆلەتل ــۇپ، ب ــېلىپ قوي س
سۆزلىشىشــىمىز ۋە بىزگــە قانچىلىــك ھــەم قايســى شــەكىلدە 
يــاردەم قىالاليدىغانلىقىنــى بىلىشــىمىز كېــرەك. »خىتايدىــن 
قايســى  بىزنــى  قىلىــپ،  قۇربــان  مەنپەئەتىنــى  ئېلىۋاتقــان 
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دۆلــەت نېمــە ئۈچــۈن ئــازات قىلىــپ قويغىــدەك؟« - دەيدىغــان 
ئــوي پىكىــردە بولۇشــنىڭ ئۆزىــال، تولــۇق تەســلىمچىلىكتۇر 
ــەتنى  ــى سىياس ــىزلىك، مىلل ــن خەۋەرس ــا تەرتىپىدى ــەم دۇني ھ
بىلمىگەنلىكىــدۇر. باشــقىالرنى ئۆزىمىــز بىلــەن مەنپەئەتــدار 
قىلىشــنىڭ يولىنى تاپالىســاق، مەنپەئەتتە ئورتاقالشــقان چاغدا، 
ــە  ــڭ كۈچلۈكلەرگ ــدۇ. ئاجىزالرنى ــپ چىقى ــىش كېلى ھەمكارلىش
ئاجىزالرســىز  كۈچلۈكلەرنىڭمــۇ  چۈشــكىنىدەك،  ھاجىتــى 

ئېھتىياجلىــرى قامدىلىــپ بواللمايــدۇ. 

2019 - يىلى 12 - مارت
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ئىككىنچى باب

ۇئيغۇرالرنىڭ رەھبەرلىرى نېمىشقا ائلدىنىدۇ؟

ــەت  ــارا نىي ــۆزلەر ق ــەن س ــاق« - دېگ ــاق، ئالدانم »ئالدىم
ســاختىپەز بىلــەن گــۆل، ئــاق كۆڭــۈل كىشــىلەر ئارىســىدا يــۈز 
ــى  ــۇش ھادىســىلىرىگە خــاس ئۇقۇمن ــان، تۇرم ــپ تۇرىدىغ بېرى
بىلدۈرىدىغــان، ئىجتىمائىيلىقــى كۈچلــۈك ســۆز تۈركۈملىرىدىــن 
بولــۇپ، بۇنــداق ســۆزلەرنى ئۇيغۇرالردىــن باشــقا مىللەتلــەر 
سىياســى مەزمۇنــدا ئانچــە قوللۇنــۇپ كەتمەيــدۇ. ئەممــا بىــز 
ياشــاۋاتقان ئەللــەردە: »سىياســەتچىلەر ئالدامچــى« دېيىلگــەن 
ــە  ــر دۆلەتنىــڭ باشــلىقلىرى، يەن گەپنىــڭ مەناســى بولســا، بى
بىــر دۆلەتنىــڭ باشــلىقلىرىنى ئالــداپ كېتىــدۇ؛ ياكــى بىــر 
مىللەتنىــڭ باشــلىقلىرى، يەنــە بىــر مىللەتنىــڭ باشــلىقلىرىنى 
ئالــداپ كېتىــدۇ - دېگــەن بولماســتىن، بەلكــى دۆلەتنىــڭ 
ــش  ــۇپ چىقى ــايالمدا ئۇت ــلىقلىرى س ــە باش ــرى، پارتىي رەھبەرلى
ئۈچــۈن، ئــۆز پۇقرالىرىغــا، قوللىغۇچــى خەلــق ئاممىســىغا يالغــان 
ۋەدە بېرىــپ ئالدايــدۇ؛ مەقســىتىگە يېتىــپ بولغاندىــن كېيىــن، 
بەرگــەن ۋەدىســىگە ۋاپــا قىلمايــدۇ - دېگەنلىــك بولىــدۇ. 
يەنــە  بىرســى  دۈشمەنلىشــىپ،  قارشــى   - قارمــۇ  بولۇپمــۇ 
بىرســىنى يوقىتىــش ئۈچــۈن قوراللىــق ئــۇرۇش قىلىدىغــان، 
سىياســى كــۈرەش قىلىدىغــان، ئىككــى دۈشــمەن مىللەتلەرنىــڭ 
رەھبەرلىــرى توغرىســىدا: بىزنىــڭ رەھبەرلىرىمىزنــى دۈشــمەننىڭ 
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رەھبەرلىــرى يالغــان ۋەدە بېرىــپ ئالــداپ كەتكــەن - دېيىــش، 
بــەك نومۇســلۇق گەپتــۇر. بۇنــداق گەپلەرنىــڭ سىياســىۋىلىكى 
يــوق، ساپاســى يــوق، كۈندىلىــك تۇرمۇشــقا ئائىــت گەپلــەردۇر. 
ــڭ  ــپ، جى ــداپ ئاپىرى ــىڭفو ئال ــى ش ــى ل ــۈر خەلىپىن »تۆم
ــاز  ــى خوجانىي ــەت رەئىس ــەن؛ جۇمھۇرىي ــۇپ بەرگ ــۇرىنگە تۇت ش
ھاجىنــى، رۇس كونســۇلى يالغــان ۋەدە بېرىــپ ئالــداپ، شــىڭ 
شىســەيگە تۇتــۇپ بەرگــەن؛ ئەلىخــان تۆرەمنــى ســىتالىن ئالــداپ 
ئېلىــپ كەتكــەن؛ ئەخمەتجــان قاســىمى قاتارلىــق، جۇمھۇرىيــەت 
رەھبەرلىرىنــى ســوۋېت ھۆكۈمىتــى ئالــداپ، ئايروپىــالن قازاســى 
ئىســا  ئەنگىلىيــەدە  بۇغرانــى  مەمتىمىــن  يوقاتقــان؛  بىلــەن 
ــەن؛  ــاش ئەگدۈرگ ــا ب ــپ، گومىنداڭغ ــداپ ئاپىرى ــدى ئال ئەپەن
ــەن  ــە بىل ــدۇڭ ئاپتونومىي ــاۇ زى ــى م شــەرقى تۈركىســتان خەلقىن
ئالــداپ، خىتــاي ھۆكۈمىتــى ۋەدىســىدە تۇرمىغــان …« بــۇ 
ــا قارشــى  ــى يېرىمىدىكــى، خىتايغ ئۆتكــەن ئەســىرنىڭ ئالدىنق
قوراللىــق ئۇرۇشــتا غەلىبــە قىلىــپ، مۇســتەقىل ھۆكۈمەتلــەر 
ــن  ــان مەغلۇبىيىتىمىزدى ــۈز بەرگــەن يالغ ــن، ي ــن كېيى قۇرغاندى
چىقىرىلغان ســاختا يەكۈندۇر. بىز خىتايغا قارشــى مۇســتەقىللىق 
رەھبەرلىرىمىــز  ئەكســىچە  بولمىغــان.  مەغلــۇب  كۈرىشــىمىزدە 
ۋەتەننــى، دۆلەتنى، مىللەتنى، كۈرەش غەلىبىســىنى دۈشــمەنگە 
بېرىۋەتكــەن. ئــۇالر ھېــچ قاچــان ئالدانمىغــان. ئەكســىچە ئــۇالر 
ــان؛  ــى تونىمىغ ــى ئىرادىن ــۇالر مىلل ــەن؛ ئ ــەتنى بىلمىگ سىياس
پەقــەت ئۆزلىرىنــى، ئۆزلىرىنىــڭ ئارزۇلىرىنــى ھەممىدىن ئۈســتۈن 

ــان.  ــدا قويغ ئورۇن
ئــۇرۇش قىلغــان،  دۈشــمەنگە قارشــى قــورال كۆتــۈرۈپ 
دۈشــمىنىنىڭ قېنىنــى تۆككــەن ۋە ئۆزلىرىنىــڭ قېنــى تۆكۈلگــەن 
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بىــر مىللــەت قوشــۇنلىرىنىڭ رەھبەرلىــرى، ياكــى ئۇرۇشــتا ئۆلۈپ 
يوقىلىــدۇ، ياكــى دۈشــمەنگە ئەســىرگە چۈشــۈپ يوقىلىــدۇ. 
ئەممــا قــان تۆكۈشــكەن دۈشــمىنى بىلــەن، شــەھەرنى تــەڭ 
ــم  ــڭ يېرى ــا بىزنى ــدۇ. ئەمم ــاق تۈزمەي ــۈن ئىتتىپ ــوراش ئۈچ س
بولغاندىــن  قىلىــپ  غەلىبــە  بىــز  ئۇرۇشــىمىزدا،  ئەســىرلىك 
كېيىــن، رەھبەرلىرىمىــز دۈشــمەن بىلەن دوســتلۇق، ئىتتىپاقلىق 
ئورنىتىــپ، شــەھەرنى دۈشــمەن بىلــەن تــەڭ ســورىماقچى 
بولغــان. نەتىجىــدە ھەممــە نەرســە قولدىن كەتكەن ۋە دۈشــمەن 

ــان.  ــا ئىشــغال قىلغ ــى قايت ۋەتىنىمىزن
كېســىپ ئېيتىشــقا بولىدۇكــى، بىــرەر مىللەتنىــڭ سىياســى 
ــدۇ.  ــمەنگە ئالدانماي ــرى دۈش ــۇرۇش قوماندانلى ــرى، ئ رەھبەرلى
ئەگــەر ئالدىنىــدۇ دېيىلســە ھــەم ئالدانغــان بولســا، دېمــەك 
ئۇنــداق كىشــىنىڭ رەھبەرلىككــە الياقىتــى توشــمىغان بولىــدۇ. 
چۈنكــى ئالــداش، ئالدىنىــش ھەرىكىتــى ئىجتىمائىــي تۇرمــۇش 
ــۇش سەۋىيىســىدىن  ــي تۇرم ــۇر. ئىجتىمائى ھادىســىلىرىگە ئائىتت
نۇقتىدىــن  سىياســى  مەســىلىگە  چىقالمىغــان،  ھالقىــپ 
قارىيالمىغــان كىشــىلەرنىڭ، مىللەتكــە رەھبەرلىــك قىلىشــىغا 

قابىلىيىتــى يەتمەيــدۇ. 
ــىلىمىزگە  ــكىلى مەس ــى، تەش ــى سىياس ــدى چەتئەلدىك ئەم
ــا،  ــڭ خىتايغ ــى پائالىيەتچىلەرنى ــڭ ياك ــەك، رەھبەرلەرنى كەلس
ياكــى بــەزى ئارىچــى دۆلەتلەرنىــڭ ھىلــە - نەيرەڭلىرىگــە 
ئالدىنىــپ كەتكــەن ئەھۋاللىــرى بولغانمــۇ؟ مېنىــڭ بايقىشــىمچە 
بــۇالر خىتايالرغــا ئالدىنىــپ كەتكىــدەك، گــۆل ئادەملــەر ئەمەس. 
ئــۇالر تۇرمۇشــلىرىدا قىلنــى قىرىق يېرىپ ھېســابلىيااليدۇ. ھەتتا 
ــات  ــڭ ھاي ــى نەۋرىلىرىنى ــۇپ قالغۇس ــىدە تۇغۇل ــراق كەلگۈس يى
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ئەندىزىلىرىنــى كېســىپ، پىالنلىــق، ئېدىتلىــق ياشــايدىغان 
ــىلەردۇر.  كىش

مۇشــۇ يــەردە، چەتئەلدىكــى تىبــەت مەسىلىســىگە قىســقىچە 
چۈشــىنىش  مەســىلىمىزنى  ئــۆز  چىقســاق،  يۈگۈرتــۈپ  كــۆز 

ئاســانراق بولىــدۇ - دەپ قارايمــەن. 
بۇنىڭدىــن 25 يىلــالر ئــاۋۋال، ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئۇيغــۇر 
سىياســەتچىلىرى ئارىســىدا »داالي المانــى خىتــاي دېموكراتلىرى 
كەيپىياتلىــرى  نارازىلىــق  دېگەنــدەك،  كەتتــى«  ئالــداپ 
ئاڭلىنىــپ تۇراتتــى. 80 - يىللىرىنىــڭ ئاخىرلىرىــدا، كــۈن 
ــاي ھۆكۈمىتىنــى  چىقىشــتىن كــۈن پاتارغىچــە كوممۇنىســت خىت
تەنقىدلــەش، ئۇنىــڭ ئۈســتىدىن شــىكايەت قىلىش بــازار تاپقان 
ــان  ــۈرۈش، ق ــن چۈش ــى تەختتى ــدا كوممۇنىزمن ــۇپ، خىتاي بول
چىقارماســتىن خىتــاي دۆلىتىنــى دېموكراتىيىگــە ئۆتكــۈزۈش بىــر 
ــا،  ــا، مەدەنىيەتكــە ئايلىنىــپ قالغــان بولغاچق ــۈك يېڭىلىقق تۈرل
دېموكراتىيىگــە  خىتاينــى  تۆكمەيتــۇرۇپ،  قــان  غەربنىــڭ 
ــق،  ــىر تىنچلى ــى 21 - ئەس ــرى، خىتايدىك ــۈزۈش پىالنلى ئۆتك
پاراۋانلىــق، ئادالــەت شــوئارلىرى ھــەر تەرەپتىــن بىــر ئالغاچقــا، 
ــپ،  ــق توختىتى ــى ۋاقىتلى ــتەقىللىق تەلەپلىرىن ــڭ مۇس تىبەتنى
غــەرب سەۋىيىســىدىكى ئاپتونومىيــە الھىيىســىنى قوبــۇل قىلىــش 
تەكلىپلىرى، داالي الماغىمۇ يېقىپ قالغان بولسا كېرەك. چۈنكى 
ئــۇ: ماقــۇل دەۋەتســە، ئۇنىــڭ بېشــىغا تىنچلىــق شــاھ تاجىســى 
كىيدۈرۈلىدىكــەن ئەمەســمۇ! 88 - يىلــى 4 - ئىيــۇن، ياۋروپــا 
ــا تىبەتنىــڭ مۇســتەقىللىق كۈرىشــىدىن  ــدا، داالي الم پارالمېنتى
تولــۇق ۋاز كېچىــپ، خىتــاي بىلــەن يارىشــىدىغانلىقىنى، تىبــەت 
خىتاينىــڭ ئايرىلمــاس بىــر قىســمى ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ 
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قىلىــپ، خەلقئارالىــق بايانــات ئېــالن قىلــدى. شــۇنىڭ بىلــەن 
ئــۇ: تىنچلىــق ئەلچىســى، پاكلىــق ئەلچىســى، ئــۆزى تەشــەببۇس 
قىلغــان تىنچلىــق ئەقىدىســىگە ئــۆزى ئەمــەل قىلغۇچــى بولــۇپ، 
دۇنيــاۋى شــان - شــەرەپ قازانــدى. بىــر يىلدىن كېيىــن )89 - 
يىلــى دېكابىــر( ئــۇ نوبېــل تىنچلىــق مۇكاپاتىغــا نائىــل بولــدى. 
مۇشــۇ جەريانغــا، شــۇ چاغالردىكــى بىزنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى 
سىياســەتچىلىرىمىزنىڭ قارىشــىچە: خىتــاي دېموكراتلىــرى داالي 
المانــى ئالــداپ، مۇســتەقىللىقتىن ۋازكەچتــۈرۈپ، ئاپتونومىيەچى 
قىلىۋەتتــى - دېســەك، مېنىڭچــە داالي المانــى تونۇمىغانلىــق، 
ياكــى ئۇنــى كىچىــك چۈشــۈرگەنلىك بولــۇپ قالىــدۇ. چۈنكــى 
داالي المــا ھــە دېســىال »ئالدىنىــپ كېتىدىغــان« بىزنىڭ ئۇيغۇر 
رەھبەرلىرىــدەك غېرىــب، كەمبىغــەل، بىلىــم سەۋىيىســى يــوق، 
ــان  ــۇپ قالغ ــلىق بول ــپ باش ــۇدۇل چىقى ــال ئ ــىياتى بىلەن ھېسس
ــق  ــۇ بالىلى ــەر؛ ئ ــا رەھب ــۇ تۇغۇلم ــىچە ئ ــەس. ئەكس كىشــى ئەم
چاغلىرىدىــن باشــالپ، تىبەتنىــڭ مىللــى سىياســەتلىرىنىڭ 
نەزەرىيىســىنى ئوقــۇپ، ئەمەلىيىتىــدە ئىجــرا قىلغــان؛ چەتئەلگــە 
چىققاندىــن كېيىــن غەربچــە ئوقــۇپ، دۇنيــاۋى سىياســەتلەردىن 
مەلۇماتلىــق بولغــان؛ غەربتــە ئېتىــراپ قىلىنغان سىياســى رەھبەر 
ــى  ــداپ كەتت ــالر ئال ــى خىتاي ــۇڭا ئۇن ــدى. ش ــوپ ئى ۋە پەيالس
ــەك  ــۇ تىبەتلىكت ــى ئ ــدۇ. بەلك ــم بارماي ــڭ تىلى ــكە مېنى دېيىش
ــرى  ــتەقىلچى رەھبى ــڭ مۇس ــەق« نى ــق خ ــرات تاغلى ــر »نام بى
ــەۋزەل  ــاۋى شــان - شــۆھرەتنى ئ ــۇپ غېرىپســىنغىچە، دۇني بول
بىلگــەن بولىشــى مۇمكىــن. تىبەتتــەك بىــر قــاالق رايوننىــڭ 
ــدەك،  ــاي دۆلىتى ــن، خىت ــكۈن ئاتاقتى ــەن چۈش ــرى دېگ رەھبى
يېڭىدىــن تەرەققىياتقــا يۈزلەنگــەن، كەلگۈســى ئىســتىقبالى بــار 
بىــر دۆلەتنــى ئۆزگەرتكــەن، خــۇددى ياۋروپالىقنىــڭ دىنــى 
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رەھبىــرى يوھاننىــس پــاۋۇل ئىككىنچىگــە ئوخشــاش، بىــر چــوڭ 
ئاتاققــا ئېگــە بولــۇش ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقىنــى بىــر تامچــە قــان 
تۆكمــەي ئۆزگەرتىۋەتكــەن گورباچوپقــا ئوخشــاش، دۇنيــاۋى 
ــدۇر. بۇنىــڭ باشــقا  ــۇش چۈشــىنى كۆرگەن سىياســى داھــى بول
بىــر ئىزاھاتىنــى تاپالمىدىــم. چۈنكــى داالي المــا 80 مىــڭ 
تىبەتلىكنــى يېتەكلــەپ، چەتئەلگــە قېچىــپ چىققاندىن كېيىن، 
ــتەقىللىق  ــكىللەپ، مۇس ــى تەش ــەرگەردان ھۆكۈمىتىن ــەت س تىب
كۈرىشــىنى، بەزىــدە قوراللىــق، بەزىــدە تىنچلىــق شــەكلىدە 
ــڭ مۇســتەقىللىقىدىن ۋاز  ــۇ تىبەتنى ــل داۋامالشــتۇردى. ئ 30 يى
كېچىــپ، تىنچلىــق يولــى بىلەن ئالــى ئاپتونومىيە تەلەپ قىلىش 
باياننامىســىنى ئېــالن قىلىۋاتقــان مەزگىللــەردە، تىبەتتىكــى»زاڭ 
زۇالر« خــۇددى يېرىــم مۇســتەقىل رايــون خەلقىــدەك ئــۆز بــەگ، 
ئــۆز خــان، دىنــى ئەركىنلىكــى، تىــل ۋە مەدەنىيــەت ئەركىنلىكى 
بىلــەن ياشــاۋاتقان چاغــالر بولــۇپ، تىبەتتــە ئــۈچ دەرىجىلىــك 
ئەمەلدارالردىــن باشــقا خىتايــالر يــوق ئىــدى. خىتــاي قوراللىــق 
ئەســكەرلىرى تىبــەت بىلــەن ھىندىســتان چېگرالىرىدىــن باشــقا 
ــى،  ــى تەمىنات ــەپ ھەرب ــا س ــاي ئارق ــدى. خىت ــوق ئى ــەردە ي ي
ۋە  ئاشــلىق، كىيىــم كېچــەك  ۋەتەندىــن  بىزنىــڭ  تىبەتكــە 
تۇرمــۇش مۇالزىمەتلىرىنــى يۆتكەيدىغــان، تىبەتلىككــە يــول، 
كــۆۋرۈك، مەكتــەپ، دوختۇرخانــا، بۇتخانــا ياســاپ بېرىدىغــان، 
مەدىكارچىلىــق ئىشــلىرىنى قىالتتــى. خىتــاي دۆلىتــى، تىبەتنــى 
ــاي  ــەت، خىت ــى تىب ــى. چۈنك ــەن باقاتت ــز بىل ــڭ رىزقىمى بىزنى
تۇتــۇپ  ئاســتىدا  مۇستەملىكىســى  ۋەتىنىمىزنــى  دۆلىتىنىــڭ 
تۇرۇشــى ئۈچــۈن قورغــان، ۋە ئالدىنقــى ســەپ ھەربــى بازىســى 
ھېســابلىناتتى. بــۇ ھەقتــە خىتــاي رەھبىــرى دىــڭ شــوپىڭ 
مۇنــداق دېگەن:»مەركىــزى كومىتېتتىكــى يــاش كادىــرالردا، 
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جۇڭگونىڭ شــىزاڭنى تۇتۇپ تۇرۇشــىنى ياقتۇرماســلىق خاھىشــى 
ــەن  ــون يۈئ ــۈز مىلي ــدا 7 ي ــىزاڭغا يىل ــى ش ــە؛ چۈنك كۆرۈلمەكت
چىقىــم بولىــدۇ. ئۇالرنــى بىــز باقىمىــز. شــىزاڭدا ئــۇزۇن تااللىــق 
ــوق. شــۇنداق  ــقا ھېچنەرســە ي ــن باش ــان قويدى ــۇڭ چىقىدىغ ي
تۇتــۇپ  تۆلــەپ  بــەدەل  ئىقتىســادى  زور  ئۇيەرنــى  بولســىمۇ 
تۇرۇشــقا مەجبۇرمىــز. چۈنكــى شــىزاڭ بۈگــۈن قولدىــن كەتســە، 
ئەتــە شــىنجاڭ قولدىــن كېتىــدۇ. شــىنجاڭ ئالتــۇن تۇپــراق. 
ــى كۈچــى  ــن كەتســە، يېڭــى جۇڭگونىــڭ ھايات ــەر قولدى ــۇ ي ئ
تۈگەيــدۇ…« )پارتىيــە ياچېكىســى ژورنىلــى 86 - يىللىــق 5. 
ســان - دىڭ شــوپىڭنىڭ جۇڭگو ياشــلىرىغا چاقىرىقى( دېمەك، 
داالي المــا 88 - يىلــى تىبەتنىــڭ مۇســتەقىللىقىدىن ۋازكېچىپ، 
خىتايدىــن ئايرىلماســلىق، خىتــاي دۆلىتىنىڭ بايرىقى ئاســتىدا، 
ئەركىــن ئــازادە خىتــاي پۇقراســى بولــۇپ ياشــاش ۋە خىتاينىــڭ 
ــا  ــىدا، خەلقئاراغ ــش توغرىس ــە قىلى ــى ھىماي ــراق پۈتۈنلىكىن تۇپ
ئېــالن قىلغــا باياناتىنىــڭ، پەقــەت ئۆزىنىــڭ ئالەمشــۇمۇل شــان 
- شــۆھرەتكە ئېرىشــىش بەدىلىگــە، تىبــەت خەلقىنىــڭ مىللــى 
ــڭ  ــەت خەلقىنى ــەپ تاشــلىغانلىقىدىن ۋە تىب ئىرادىســىنى چەيل
ــى  ــقا مەناس ــن باش ــەن يازغانلىقىدى ــى بىل ــۆز قول ــى ئ تەقدىرىن
ــى  ــڭ ئەھۋال ــى تىبەتنى ــن بۈگۈنك ــن كېيى ــى، 30 يىلدى يوقلىق
يانــۋار   -  15 يىلــى   -  95 المانىــڭ  تۇرماقتــا.  ئىســپاتالپ 
فرانســىيەنىڭ »دې لىمــون« گېزىتىــدە ئېــالن قىلغــان 14 
ماددىلىــق تەسلىمنامىســى بىلــەن، چەتئەلدىكــى تىبەتلىك يەبە 
بىــر قېتىــم پارچــە- پارچــە بولۇپ كەتتــى. تۆت نەپــەر تىبەتلىك 
بىــر يەرگــە كېلىــپ، تىبــەت توغرىســىدا سۆھبەتلىشــىپ قالســا، 
ــچ،  ــرى خاۋارى ــرى مۇســتەقىلچى، بى ــرى ئاپتونومىيىچــى، بى بى
ــان  ــۇپ كېتىدىغ ــب بول ــەن راھى ــول ئۈزگ ــن ق ــرى ھەممىدى بى
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ۋەزىيــەت بارلىققــا كەلــدى. بۇنــداق ۋەزىيەتتىن ئۇســتىلىق بىلەن 
ــن  ــان يوچۇقتى ــا ئاچق ــى، داالي الم ــاي دۆلىت ــان خىت پايدىالنغ
ساناقســىز ئىشــپىيون، جاسۇســالرنى كىرگــۈزۈش ئارقىلىــق، 
چېگــرا ئىچــى - ســىرتىدىكى تىبەتلىكنــى ئۈمۈتســىزلەندۈرۈپ، 

ــۇزدى.  چۈشــكۈنلۈككە پاتق
تىبەتلىكلەرنىــڭ  چەتئەلدىكــى  توغرىســىدا،  المــا  داالي 
ــى:  ــە، بەزىس ــز دېس ــى داھىمى ــى، سىياس ــۇ روھان ــى: ئ بەزىس
بــۇرۇن شــۇنداقتى. لېكىــن ھازىــر ۋەتــەن ســاتقۇچ خائىــن 
دېيىشــتىن ئۇيالمايدىغــان بولــۇپ كەتتــى. خىتــاي دۆلىتى داالي 
المانىــڭ ئۆلۈمىنــى كۈتمەكتــە. ئەگــەر ئــۇ ئۆلســە، چەتئەلدىكــى 
تىبەتلىكنــى تېرىقتــەك چېچىــپ، ئــۆز - ئارا دۈشمەنلەشــتۈرۈپ، 
ۋەيــران قىلماقچــى. مۇســتەقىلچى تىبەتلىكمــۇ ئۇنىــڭ ئۆلۈمىگــە 
مۇســتەقىللىقىنى  تىبەتنىــڭ  ئۆلســە،  ئــۇ  ئىنتىــزار. چۈنكــى 
جــاكارالپ، شــۇنىڭغا اليىــق كــۈرەش قىلماقچــى. ئەممــا قايســى 
تەرەپنىــڭ ئۇتــۇپ چىقىشــى تاكتىــكا ۋە تەدبىرگــە باغلىــق. 
قىسقىســى تىبەتنىــڭ مۇســتەقىللىقىدىن ۋاز كېچىشــتىكى بــۇ 
ــەرب  ــا، غ ــەرەپ داالي الم ــكەن ت ــە ئېرىش ــودىدا، مەنپەئەتك س
كاپىتالىســتلىرى ۋە خىتــاي دۆلىتــى بولــدى. زىيانكەشــلىككە 

ــۇرالردۇر.  ــى ۋە ئۇيغ ــەت خەلق ــەرەپ تىب ــى ت ئۇچرىغۇچ
شــۇنى ئەســتىن چىقارماســلىق الزىمكــى، ئىككــى دۈشــمەن 
مىللەتلەرنىــڭ رەھبەرلىــرى ئوتتۇرىســىدا، ئالــداش - ئالدىنىــش 
يــۈز  ســېتىلىش  ۋە  ســېتىۋېلىش  بەلكــى  بەرمەيــدۇ.  يــۈز 
ــداق  ــۇ ســودىنىڭ شــەكلى، ئۇســۇلى، جەريانــى قان ــدۇ. ئ بېرى
بولىدىغانلىقىنــى ئوبيېكتىــپ ۋەزىيــەت بەلگىلەيــدۇ. ئەگــەر بــۇ 
ســودىدا ئالدانغۇچىالرنىــڭ بولىدىغانلىقــى تەســەۋۋۇر قىلىنســا، 
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ئــۇ دەل ئاشــۇ ســېتىلما رەھبەرلىرىگــە ئەگەشــكەن، ئۇالرنــى 
قوللىغــان، ئۇالرغــا بــەدەل تۆلىگــەن خەلــق ئالدانغــان بولىــدۇ. 
ئاساســى  دېگــەن  ئالدانغــان«  خەلىپــە  »تۆمــۈر  بىــز 
يــوق، توقۇلمــا گەپتىــن باشلىســاق، ئارىدىــن بىــر ئەســىر 
ــى  ــە چەتئەللەردىك ــۇ، يەن ــى كۈندىم ــەن بۈگۈنك ــۈپ كەتك ئۆت
ئۆزىمىــز  غــا،  كېتىدىغانلىقــى«  »ئالدىنىــپ  رەھبەرلەرنىــڭ 
بوشــلۇق يارىتىــپ بەرگــەن بولىمىــز. ئالدانــدى دېگــەن بىلــەن، 
ســېتىلدى دېگــەن گەپنىــڭ ئۇقــۇم پەرقــى ئاجايىــپ چوڭــدۇر. 
ــەن  ــق - ئۇقۇشماســتىن، ســەھۋەنلىك بىل ــى ئالدانغانلى چۈنك
بىلىــپ  بولســا -  ئەممــا ســېتىلغانلىق  قىلغانلىقتــۇر.  خاتــا 
ــلىقتىن،  ــۇر. ئۇقۇشماس ــەت قىلغانلىقت ــتەن جىناي ــۇرۇپ، قەس ت
ســەھۋنلىك بىلــەن خاتالىــق ئۆتكۈزگــەن كىشــى دىندىمــۇ، 
قانۇندىمــۇ، ئەخالقــى پرىنســىپتىمۇ كەچــۈرۈم قىلىنىــدۇ. لېكىــن 
بىلىــپ تــۇرۇپ، قەســتەن جىنايــەت ئۆتكۈزگــەن، جىنايەتچىلــەر 
ــاق،  ــز بولس ــوق. بى ــۈرۈم ي ــا كەچ ــدۇ. ئۇنىڭغ ــىنى تارتى جازاس
ــى  ــاتقان، دۆلەتن ــى س ــاتقان، ۋەتەنن ــى س ــى مىللەتن تارىختىك
ھــەر  ســاتقان  قوشــۇنالرنى  پىدائــى  ئەگەشــكەن  ســاتقان، 
قانــداق ســېتىلمىالرنى »ئالدانغــان، خىتــاي ئالــداپ كەتكــەن« 
دەپ، كەچــۈرۈپ كەلگىنىمىــز ئۈچــۈن، بۈگۈنكــى چەتئەلــدە 
بىرلىــرى خىتاينىــڭ دېموكراتىــك، پــاراۋان، بەخــت باياشــاتلىق 
تۈزۈمــى بىلــەن بىزنــى ئالــداپ ساتســىمۇ، بىرلىــرى ئالالھنىــڭ 
ــەرەب  ــدە، ئ ــاال چۆللۈكى ــۇرۇپ، كەرب ــەن قايمۇقت ــى بىل جەننىت

قۇشــخانىلىرىغا ساتســىمۇ، خالىغانچــە ســاتاالۋاتىدۇ. 
ۋەتەندىكــى  بۇيــان،  يىلدىــن  تــۆت  كېيىنكــى  خىتــاي 
 - ئىــز  ئۇالرنىــڭ  ســوالپ،  الگىرغــا  ئاممىــۋى  ئۇيغۇرالرنــى 
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دېرىكىنــى ئېلىشــقا پۇرســەت بەرمىگەنســېرى، چەتئەللــەردە 
ــەم  ــەن خاتىرج ــىۋەتلەر بىل ــۈك مۇناس ــارەت، تۈرل ــۇش، تىج ئوق
ــى ســەكرىتىپ،  ــۈز مىڭالرچــە ئۇيغۇرالرن ــان، ي ياشــاپ كېلىۋاتق
ــى.  ــاپ چىقت ــەكىلدە قوزغ ــر ش ــى بى ــا قارش ــتە خىتايغ كۆرۈنۈش
ــىتى  ــداق مەقس ــڭ قان ــتا، خىتاينى ــا سوالش ــى الگىرغ ئۇيغۇرالرن
بارلىقــى ئايرىــم مەســىلە. ئەممــا چەتئەللــەردە ۋەتــەن قۇتقــۇزۇش 
كۈرىشــى ۋە مۇســتەقىللىق دەۋاسىنىڭ قااليمىقانلىشىپ كېتىشى، 
خىتــاي ئۈچــۈن قوشــۇمچە غەلىبــە بولســىمۇ، بىــز ئۈچــۈن غوللۇق 
ــر  ــەپ قىلمايدىغــان بى ــرە تەل ــى، مۇنازى يوقىتىــش بولىدىغانلىق
ھەقىقەتتــۇر. ئــادەم دېگــەن كۆنگــەك مەخلــۇق بولــۇش بىلــەن 
بىرگــە، چاپچىــپ ئۈركۈيدىغــان، چىــت ۋە قوشــامالرنى بــۇزۇپ 
تاشــاليدىغان، تەلــۋە - تەرســا بىــر جانىــۋاردۇر ۋاقتــى كەلســە. 
ئــۆز بېشــىغا، ئاتــا، ئانىســى ۋە تۇغقانلىرىغــا ھېــچ قانــداق 
خــەۋپ- خەتــەر يەتمىگەن، مىللىتىنىڭ بېشــىغا نېمە باالالرنىڭ 
پاكىــز،  چەتئەلنىــڭ  خەۋەرســىز،  زادىــال  كېلىۋاتقانلىقىدىــن 
جىمغــۇر مۇھىتىدىــن ھۇزۇرلىنىــپ، تاپــاۋەت قىلىــپ، ياكــى 
خاتىرجــەم ئوقــۇپ، يېقىن كەلگۈســىدىكى بەختلىــك كۈنلەرنىڭ 
يــۈز  ھەتتــا  مىــڭ،  ئــون  قانچــە  ســۈرىۋاتقان،  مەززىســىنى 
مىڭلىغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ، ۋەتەندىكــى بىۋاســىتە قانداشــلىرىنى 
تۇتقــۇن قىلىــپ، غايىبالرغــا قېتىۋېتىشــى، كۆنمــەك مۇمكىــن 
بولمايدىغــان بىــر جەھەننــەم ئازابىــدۇر. بــۇ ئازابقــا كۆنەلمىگــەن 
ئۇيغــۇرالر، دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا ئاتــا ئانىســىنىڭ، 
تۇغقانلىرىنىــڭ، بالىلىرىنىــڭ ئىــز -دېرىكىنــى قىلىــپ، خىتايغا 
قارشــى يەككىمــۇ- يەككــە ھالــدا پائالىيــەت قىلىشــقا باشــلىدى. 
خىتــاي  ھەرىكەتلىــرى،  تەشــۋىقات  تۈرلــۈك  ھــەر  ئۇالرنىــڭ 
رەزىــل قىلمىشــلىرىنى، جىنايــى شــۇملۇقلىرىنى  دۆلىتىنىــڭ 
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ــە  ــا ئەھلىگــە ئاشكارىالشــتا، چــوڭ تۆھپ ئىســپاتى بىلــەن دۇني
ــەن  ــا: ھــەر قايســىڭ ۋەت ــر ۋاقىتت ــەن بى قوشــتى. شــۇنىڭ بىل
دەۋاســى قىلــدۇق- دەپ، نېمــە قىلىشــتىڭ؟ يەتمىــش يىلدىــن 
بولدىمــۇ؟  شــۇ  نەتىجىســى  ئىشــلىرىڭنىڭ  قىلغــان  بېــرى 
ئۆلتۈرۈۋاتىــدۇ،  قىينــاپ  الگىــردا  خىتايــالر  ئانىمىزنــى  ئاتــا 
ــنام  ــە- دەش ــدەك، دەكك ــەن! - دېگەن ــەنلەر قۇتقۇزۇشمامس س
بىلــەن، ۋەتــەن دەۋاســى قىلىــپ ئــاران كېتىۋاتقــان، ئۆزىدىــن 
بېشــى چــوڭ، بېشــىدىن قالپىقــى چــوڭ دەۋاگەرلىرىمىزگــە، 
ــتەرلىرىنى  ــدەك نەش ــەن ھەرى ــۈك تەكگ ــۈزدە ئۈشش ــۇددى ك خ
سانجىشــماقتا. ئۇنىڭغــا جاۋابــەن: ســېنىڭ ئاتــا- ئاناڭنــى بىــز 
ــا  ــان خىتايغ ــى ســوالپ قويغ ــا -ئاناڭن ــدۇق؛ ئات ســوالپ قويمى
يــوق.  ئورنــى  دېيىشــنىڭ   - نەشــتىرىڭنى!  سانجىمامســەن 
چۈنكــى خەلقنىــڭ دەردىنــى يىغلىغــان كىشــى، ياخشــى - 

ــم.  ــار تۇرىشــى الزى ــقا تەيي ــى ئۈســتىگە ئېلىش ــان ھەممىن يام
بۇ يەردە شــۇنداق بىر ۋەھىمە ســايە تاشــالپ تۇرماقتا. ئەگەر 
خىتــاي زوراۋانلىــرى الگېردىكــى ئۇيغۇرالرنــى ئۇزۇنغىچــە قويــۇپ 
بەرمىســە، ئۆزىنىــڭ جاســۇس قوللىــرى ئارقىلىــق، چەتئەلدىكــى 
تۇرۇشــلۇق  ئۆزلىــرى  ئۇيغــۇرالر  يولــالپ:  ئاالقــە  ئۇيغۇرالرغــا 
دۆلەتلەردىكــى خىتــاي ئەلچىخانىســىغا ۋەدىنامــە بەرســە، مىللــى 
ــراق  ــڭ تۇپ ــى، خىتاينى ــى تۇرىدىغانلىقىن ــە قارش بۆلگۈنچىلەرگ
پۈتۈنلىكىنــى ھىمايە قىلىدىغانلىقىنــى، ئۇيغۇر رايونى خىتاينىڭ 
ئايرىلمــاس بىــر پارچىســى ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلىــپ، ئــۆز 
قولــى بىلــەن ھۆججــەت بەرســە، ئاتــا- ئانىســىنى، تۇغقانلىرىنى 
قويــۇپ بېرىمىــز - دېســە، ھەتتــا خىتــاي دۆلىتىنىڭ ئۈســتىدىن 
شــىكايەت قىلىــپ بەرگــەن گۇۋالىقلىرىنــى ئىنــكار قىلىــپ، قايتــا 
گۇۋاھلىــق بەرســۇن دېســە، ئۇيغــۇرالر قانــداق قىــالر؟ ئىپــالس 
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نامــەرد خىتايــالر، تىــپ - تىنــچ ھالــدا ئــۆز جېنىنــى بېقىــپ، 
ھېچكىمگــە زەرەر يەتكۈزمــەي، ئۆزىنىــڭ كىشــىلىك ھاياتــى 
ــا  ــالپ الگېرغ ــى، مىليون ــان خەلقىمىزن ــاپ كېتىۋاتق ــەن ياش بىل
ســوالپ قىينىماقتــا. بۇنىــڭ خىتايغــا يېتىدىغــان پايدىســى بىــر 
قاتــالم بولســا، بىزگــە يېتىدىغــان زىيىنــى قانچــە ئــون قاتــالم 
كــۆپ بولىــدۇ. چۈنكــى خىتاينىــڭ بــۇ جىنايىتــى، بىزنىــڭ 
يوقۇتــۇش  ئەجەللىــك  قارىتىلغــان  مەۋجۇتلۇقىمىزغــا  مىللــى 
ــۇپ  ــى قوي ــى ئۇيغۇرالرن ــالر الگېردىك ــەر خىتاي ــدۇر. ئەگ زەربىس
بەرســە، ئۇنىــڭ خىتايغــا ھېچقانــداق زىيىنــى يەتمىگىنىــدەك، 
ــى  ــەم پايدىس ــىمىزغا ھ ــن قۇتقۇزۇش ــى خىتايدى ــڭ ۋەتەنن بىزنى
ــاي فاشىســتلىرى مۇشــۇنداق قوشــۇمچە  ــدۇ. لېكىــن خىت يەتمەي
زۇلــۇم ســېلىش ئارقىلىــق، بىزنــى نىشــانىمىزدىن ئاداشتۇرشــتىن 
ــە.  ــۇرۇپ كەلمەكت ــقا ئاش ــەتلىرىنى ئىش ــل مەقس ــارەت، رەزى ئىب
بىزمــۇ خىتاينىــڭ رەزىــل ئويۇنلىرىغــا چارىســىز ماسلىشــىپ، 
ئەســلىدىكى ۋەتــەن قۇتقــۇزۇش يولىمىزدىــن، نىشــانىمىزدىن 

قېيىــپ كېتىشــكە، ئۇپراشــقا، يوقىتىشــقا مەجبۇرلىنىمىــز. 
رەھبەرلىرىمىزنىــڭ  بــەزى  بىزنىــڭ  ئەللىرىدىكــى  غــەرب 
كېــرەك!  مېڭىشــىمىز  يولىدىــن  تىبەتلىكنىــڭ  دېســە:  ھــەال 
تىبەتلىكنىــڭ »ئوتتــۇرا يــول سىياســىتى« نــى ئۈلگــە ئېلىشــىمىز 
ــڭ  ــاق، خىتاينى ــپ ئولتۇرس ــەپ قىلى ــتەقىللىق تەل ــم، مۇس الزى
توســۇپ  زۇلۇملىرىنــى  ســېلىۋاتقان  خەلقىمىزگــە  ۋەتەندىكــى 
قااللمايمىــز، شــۇنىڭ ئۈچــۈن جىــددى تەدبىــر قوللىنىــپ، 
ــرەك  ــىمىز كې ــا تارتىش ــى خىتايغ ــڭ دىققىتىن ــارا جامائەتنى خەلقئ
- دەپ يۈرگىنىنــى ئاڭاليتتــۇق. ئەممــا تىبەتلىــك، ياكــى داالي 
المــا 88 - يىلــى، 4 - ئىيــۇن ئېــالن قىلىــپ، »ئوتتــۇرا يــول 
ــەت  ــاي دۆل سىياســىتى« دەپ، ئاتىۋالغــان نەرسىســىنىڭ، خىت
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بايرىقــى ئاســتىدا، مۇســتەملىكىدە ياشــايدىغان، تەســلىمچىلىك 
ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ يەتكەندىــن كېيىــن: ئاغزىمىزدىكــى گــەپ 
كېچىشــكە  ۋاز  كۈرىشــىدىن  مۇســتەقىللىق  بولســىمۇ  بىلــەن 
بولمايــدۇ - دەپ، يىلالرچــە تىرەجەشــتۇق. بىــراق 2004 - 
ــتان(  ــتان )ئۇيغۇرىس ــەرقى تۈركىس ــارا ش ــل »خەلقئ ــى ئاپرې يىل
ــان »د  ــا چىقق ــڭ ئورنىغ ــپ، ئۇنى ــى تارقىتىلى ــى قۇرۇلتىي مىلل
ئــۇ ق«، ھېلىقــى تىبەتلىــك مەغلــۇب بولغــان، ئاتالمىــش 
»ئوتتــۇرا يــول« غــا غىپپىــدە كىرىۋالــدى. ئەممــا داالي المــادەك 
ســۆزنىڭ  ئــۇ  بولســىمۇ،  دېمىگــەن   - كېــرەك  ئاپتونومىيــە 
ئۇيغۇرچــە )شــەرقى تۈركىســتان خەلقىنىــڭ ئــۆز تەقدىرىنــى 
ئــۆزى بەلگىلــەش ھوقۇقــى… كىشــىلىك ھوقــۇق … دېگەندەك( 
تەرجىمىســىنى قولالنــدى. بــۇ چاغــدا ۋەتىنىمىــزدە ھــەر قانچــە 
زۇلــۇم بولىۋاتقــان بولســىمۇ، ھــاالل - ھــارام، ئــەزان - نامــاز، 
روزا - زاكات، بــۇرۇت -ســاقال، رومــال - ھىجــاپ دېگەنــدەك 
ئىشــالردا، خەلقىمىــز ئەركىــن ئىــدى. داالي المانىــڭ ئاتالمىــش 
ئوتتــۇرا يولىغــا كىرىۋېلىــپ، ئۇششــاق دەۋا، ئاپتونومىيىلىــك 
دەۋا قىلىۋاتقــان 15 يىلدىــن كېيىــن، ۋەتىنىمىــزدە كوچىــدا 
ئــادەم قالمىــدى. ھەممــە كىشــى تۈرمىــدە، يىغىۋېلىــش الگىرىدا، 
ئاممىــۋى ســوالقتا ياتماقتــا. بــۇ يــەردە: ســەنلەر مۇســتەقىللىقتىن 
ۋاز كەچكــەن بولغاچقــا، خەلقىمىــز شــۇنداق جازاغــا مەھكــۇم 
بولــدى - دېمەكچــى ئەمەســمەن. بەلكــى ســېتىلغاندىن كېيىــن 
نېمىگــە ئېرىشــتۇق؟ - دېمەكچــى. ئەگەر مۇســتەقىللىق كۈرىشــى 
بىلــەن غەلىبــە قىاللمىســا، كۆزلىگــەن نىشــانىغا يېتەلمىســە، 
مۇســتەقىللىقتىن ۋاز كېچىــش ئارقىلىقمــۇ، ئــۆز خەلقىگــە بىــرەر 
مەنپەئــەت ئېلىــپ كېلەلمىســە، ئۇنىڭدىــن كېيىــن قانــداق 
قىلىشــى كېرەك؟ كىشــىلەر ئېيتقاندەك »ئالدانغان« بولغانكىن، 
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ــۇ؟ ياكــى  ــش كېرەكم ــپ بېرى ــان دوقمۇشــقا قايتى ئاشــۇ ئالدانغ
ــا يانســاق  ــدى ئارقىمىزغ ــدۇق، ئەم ــۇ يەرگىچــە كەل ئالدىنىــپ ب
كىشــىلەر نېمــە دەپ قــاالر، شــۇڭا ئالدانغــان پېتىــم كېتىۋېرەيلى 
ــۇ؟ ــڭ تۇرىشــى كېرەكم ــە چى ــدا، خىيانەتت ــا يول - دەپ، خات

قانــداق  كىشــىلەر  چۈشەندۈرســۇن،  قانــداق  مەيلــى 
چۈشىنىۋالســۇن، ئىككــى دۈشــمەن كۈچلــەر ئوتتۇرىســىدىكى 
مەغلۇبىيــەت،  غەلىبــە،  يېڭىلىــش،  يېڭىــش،  كۈرەشــتە 
ســېتىۋېلىش، ســېتىلىش بولىدۇكــى، ئەمما ئالــداش- ئالدىنىش 
دېگــەن ئۇقۇمغــا ئــورۇن يــوق. ئۇنــداق بولســا، دۈشــمەن 
ــرەڭ، توزاقالرنــى نېمىشــقا ئىشــلىتىدۇ؟  كۈچلىــرى ھىلــە - نەي
ــرى  ــمەن كۈچلى ــى دۈش ــى. ئىكك ــى تەب ــوئال قويۇلىش دەپ، س
ئوتتۇرىســىدىكى كــۈرەش، مەيلــى قوراللىــق توقۇنــۇش بولســۇن، 
ــى  ــۇن، قارش ــالر بولس ــك توقۇنۇش ــى، دىپلوماتى ــى سىياس مەيل
تەرەپكــە تۈرلــۈك تۈمــەن ھىلــە - نەيــرەڭ ئىشــقا ســېلىنىدۇ ۋە 
قارشــى تەرەپنــى تۇزاققــا دەسســىتىدۇ. بۇنىــڭ سىياســى مەناســى 
ــى  ــەس، بەلك ــداش ئەم ــپ ئال ــەپ قىلى ــان گ ــمەنگە يالغ دۈش
دۈشــمەننى قايمۇقتــۇرۇپ، ئۇرۇشــتا يېڭىــش دېگەنلىــك بولىدۇ. 
ــۇ  ــلەيدۇ. ئ ــم ئىش ــر قېتى ــى بى ــش تاكتىكىس ــش، يېڭىلى يېڭى
ھەرگىزمــۇ 20 - ئەســىرنىڭ بېشــىدا، قومۇلــدا تۆمــۈر خەلىپىدىن 
باشــالپ، 21 - ئەســىرنىڭ بېشــىدا، مىيونخنــدا قۇرۇلتايغىچــە 
داۋاملىشــىۋېرىدىغان نەرســە ئەمــەس. كۈندىلىــك تۇرمۇشــتا 
يالغانچىغــا ئالدىنىۋەرگــەن كىشــىنى، كالــۋا دەيمىــز. ئەممــا 
ــان  ــدا ئەســىرلەپ ئالدىنىۋېرىدىغ سىياســەتتە، كــۈرەش مەيدانى
كالــۋاالر بولمايــدۇ. ئارقىســىغا بىــر مىللەت خەلقىنى ئەگەشــتۈرۈپ 
ماڭالىغــان كىشــىنى قانداقمــۇ- كالۋالىقىدىــن ئالدىنىۋېرىــدۇ 
ــى بولســۇن؟ سىياســەت بىلمەســلىكى كەســپى مەســىلە،  دېگىل
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لېكىــن سىياســەتتە ئالدانــدى - دېگــەن گەپنىــڭ، ســېتىلدى 
ــوق.  ــى ي ــقا تەرجىمىس ــن باش دېگەندى

كۈرىشــى  مۇســتەقىللىق  يىــل  المــا چەتئەلــدە 30  داالي 
قىلىــپ »نەتىجىگــە ئېرىشــەلمەي«، مۇســتەقىللىق كۈرىشــىدىن 
ۋاز كېچىــپ، يەنــە 30 يىــل ئاپتونومىيىنىــڭ دەۋاســىنى قىلــدى. 
ئەممــا بىــرەر نەتىجىگــە ئېرىشــەلىدىمۇ؟ بوينىغــا ئېســىلغان 
ــە  ــق ئاپتونومىي ــڭ 30 يىللى ــقا، ئۇنى ــن باش ــق مېدالىدى تىنچلى
ــپ  ــە يارىتى ــداق نەتىج ــۈن قان ــى ئۈچ ــەت خەلق ــى، تىب كۈرىش
ــق مۇســتەقىللىق  ــى 30 يىللى ــڭ ئاۋۋالق ــەر ئۇنى ــدى؟ ئەگ بېرەلى
كۈرىشــى نەتىجــە بەرمىگىنىــدەك، ئاپتونومىيــە كۈرىشــىمۇ نەتىجە 
بەرمىگــەن بولســا، ئەگــەر ئۇ ســېتىلمىغانال بولســا، يەنــە نېمىنى 

كۈتىــدۇ؟ 
بىــز بۇنىڭدىــن ئوننەچچــە يىــل ئــاۋۋال، »خەلقئارالىــق 
مۇســتەقىللىق تەشــكىالتى« قۇرماقچــى بولــدۇق. خېلــە تونۇلغان 
ــر  ــتەقىلچى چــوڭ بى ــۇ مۇس ــان. ئ ــەتچىمىز بولىدىغ ــر سىياس بى
ســابىق تەشــكىالتنىڭ باشــلىقى ئىــدى. بىــراق شــۇ كۈنلــەردە ئــۇ 
كىشــى تەشكىلســىزراق، بىــر يانــدا تــۇرۇپ قالغــان. كۆپچىلىــك 
ــالپ  ــايە تاش ــكىالتىمىزغا س ــەن تەش ــۇزى بىل ــىنى نوپ ــۇ كىش ش
بېرىشــىنى ئويلىشــىپ، مېنــى ئەلچىلىككــە تەيىنلەپتــۇ. مــەن ئــۇ 
كىشــى بىلەن تەپســىلى پاراڭالشتىم. شــۇنداق بىر مۇستەقىلچى، 
زۆرۈرلىكىنــى،  قۇرۇلىشــىنىڭ  تەشــكىالتنىڭ  پائالىيەتچــان 
ــالپ، قۇۋۋەتلەيدىغانلىقىنــى  ئۆزىنىڭمــۇ ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا قول
ئېيتىــپ، خەلقئــارادا ســايە تاشــالپ بېرىشــنى رەت قىلــدى. 
ســەۋەبى: يېقىنقــى يىلالردىــن بېــرى، تىبەتلىكلــەر بىلــەن چــوڭ 
يىغىنالرغــا قاتنىشــىپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئوتتــۇرا يولچىســى- دەپ 
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تونۇلــۇپ كېتىپتــۇ. شــۇڭا ئەمدىلىكتــە يەنــە پەدە ئالماشــتۇرۇپ، 
مۇســتەقىلچىلىق بىلــەن ئوتتۇرىغــا چىقســا، غەربلىكنىــڭ ئالدىدا 
ئويۇلىدىكــەن.  كۆرۈنۈشــتىن  بولــۇپ  پۇچــەك  مەيدانســىز، 
يالۋۇرۇشــنىڭ، خىجىــل قىلىشــنىڭ ئورنــى يوقتــە، كۆڭۈلدىــن 

خالىمىغــان ئىشــقا. چىرايلىــق خوشالشــتۇق.
بــۇ »داالي المانىــڭ ئوتتــۇرا يولــى، تىبــەت دەۋاســىنىڭ 
ئاپتونومىيــە  دەل  ئــۆزى،  گەپنىــڭ  دەۋالىدىغــان  مېتــودى« 
ئاغزىدىــن  دەۋاگەرلىرىمىــز  ئۇيغۇرچــە  ئۆزىــدۇر.  دەۋاســىنىڭ 
غەربچــە  دېموكراتىيىنىــڭ  يۈرىدىغــان،  دەپ  چۈشــۈرمەي 
مەزمۇنىمــۇ، مىللى مەســىلە دائىرىســىدە- ئاپتونومىيــە دېمەكتۇر. 
ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگىلەشــنىڭ مەنىســىمۇ ئاپتونومىيــەدۇر. 
ــڭ  ــزى ھۆكۈمەتنى ــدە، مەركى ــا كەلگەن ــۇق قولغ ــە تول ئاپتونومىي
ماقۇللىقــى بىلــەن ئاۋازغــا قويــۇپ، نېمىگە بېلەت كۆپ تاشالنســا 
شــۇ بولىدىغــان گــەپ. ياۋروپــادەك دېموكراتىــك ئەللــەردە، 
بىــرەر مىللەتنىــڭ بېلــەت تاشــالپ تۇپــراق ئايرىــپ چىقىشــىغا، 
بىــر  خىتايــدەك  قويمايۋاتســا،  يولغــا  ھۆكۈمــەت  مەركىــزى 
ئىنسانلىقســىز خەلقنىــڭ مەركىــزى ھۆكۈمىتىنــى قايىــل قىلىــپ، 
بېلــەت تاشــالش ئارقىلىــق مۇســتەقىل شــەرقى تۈركىســتان، 
ياكــى مۇســتەقىل تىبــەت قۇرۇۋالىمىــز دېگەن گەپنــى- رەھبەرلەر 
ئالدىنىــپ كەتكــەن دەپ چۈشىنىشــكە پەقەتــال بولمىغانــدا، 
ــز!  ــپ قالىمى ــەن دەپ چۈشىنىشــكە مەجبۇرلىنى ســېتىلىپ كەتك
ــى ســابىق مۇســتەقىلچى تەشــكىالتنىڭ، ســابىق  ــن ھېلىق لېكى
ــم  ــالپ كەتتى ــدى. ئوي ــم كۆي ــداق دېيىشــكە تىلى باشــلىقىغا ئۇن
ئۇزۇنغىچــە. »دۈگىلــەڭ تــاۋۇز« دېگــەن گــەپ، مەيدانســىز 
دېگــەن گــەپ. بۇمــۇ دېموكراتىك ئەللــەردە: »ئالدىنىپ كەتتى، 
ئالــداپ كەتتــى« دېگــەن گــەپ بىلــەن ئوخشــاش مەنــادا، 
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ئىجتىمائىيلىقــى كۈچلــۈك، كۈندىلىــك تۇرمۇشــتا قوللىنىدىغــان 
ســۆزلەر قاتارىدىــن. دۆگىلــەڭ تــاۋۇز دېگــەن گەپنىــڭ غەربچــە 
ئەممــا  بولىدىكــەن.  دېگــەن  خاراكتېرســىز   - تەرجىمىســى 
ــدا  ــۈرەش مەيدانى ــەتتە، ك ــى سىياس ــلىتىلىش ئورن ــڭ ئىش ئۇنى
ئەمــەس، كۈندىلىــك تۇرمۇشــتا ئىكــەن. چۈنكــى دېموكراتىــك 
پارتىيىــدە يىلــالپ  ئەللــەردە بىــر سىياســەتچى مەلــۇم بىــر 
ــڭ  ــۈرۈپ، كۈنلەرنى ــراپ ي ــراپ، جاقى ــپ، ۋارقى سىياســەت قىلى
ــر  ــەن ئوخشــىمايدىغان، باشــقا بى ــدە، پروگراممىســى تامام بېرى
پارتىيەگــە كىرىــپ، بۇرۇنقىغــا قارمــۇ - قارشــى پروگراممىــدا 
سىياســەت قىلىــپ، يەنــە ۋارقىــراپ كېتىۋېرىدىكــەن. ئۇنــى 
ھېچكىــم دۆگىلــەڭ تــاۋۇز – خاراكتېرســىز- دەپ قالمايدىكــەن. 
ئەجەبــا خىتايغــا قارشــى كــۈرەش قىلىدىغــان ئۇيغۇرنىــڭ، 
تىبەتنىــڭ سىياســى رەھبەرلىــرى كــۈرەش يولىــدا پــەدە يۆتكەپ، 
ئىزدىنىــش قىلســا، نېمىشــقا دۆگىلــەڭ تــاۋۇز بولــۇپ قالغــۇدەك! 
دېمــەك »ئالــداش ۋە ئالدىنىــش« دېگــەن گەپكــە ئېھتىماللىــق 
قالمىغــان ئىكــەن، »ســېتىۋېلىش، ســېتىش ۋە ســېتىلىش« 
دېمەكتىــن باشــقا ئىزاھاتمــۇ قالمىــدى. ئۇنداقتــا رەھبەرلــەر 
نېمىنــى ســاتىدۇ؟ ۋەتەننــى ســاتامدۇ؟ مىللەتنــى ســاتامدۇ؟ 
ســېتىپ نېمىگــە ئېرىشــىدۇ؟ - دېگەنــدەك ســوئالالر، رەددىيــە 
تەرىقىســىدە شــۇنچىلىك ئــاددى تەلەپپــۇز بىلــەن ئوتتۇرىغــا 
تاشــلىنىدۇ. ھەتتــا: ۋەتەننــى بۇرۇنقىالر ســېتىپ بولغان تۇرســا، 
ســېتىلىپ بولغــان ۋەتەننىــڭ يەنــە نېمىســىنى ســاتىدۇ؟ - 
دەپ، تاكاللىشــىدىغانالرمۇ ئــاز ئەمــەس. ئەلۋەتتــە ســېتىلىدىغان 
ۋەتەننىــڭ  ئىرادىســىنى،  مىللەتنىــڭ  بــار.  يەنــە  نەرســە 
تەۋەلىــك ھوقۇقىنــى، كەلگۈســى ئەۋالدالرنــى ســاتىدۇ. ســېتىپ 
ئېرىشــىدىغان نەرســە بەزىلــەر ئۈچــۈن دۇنيــاۋى شــۆھرەت، 
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ساناقســىز بايلىــق بولىــدۇ. خــۇددى تىبەتلىكنىــڭ رەھبەرلىــرى 
ئېرىشــكەندەك. بەزىلــەر ئۈچــۈن كۆرۈنىدىغــان خەلقئارالىــق 
ســەھنىلەر ھــەم بۇرۇتقــا چاپالشــقان ئاشــچىلىك، چــاي پۇلىمــۇ 
يــوق ئەمــەس - ئۇيغۇرالرنىــڭ رەھبەرلىــرى ئېرىشــكەندەك. 
ــر  ــداق بى ــە، ئۇن ــرا كەلس ــقا توغ ــۆز يۇمۇش ــۇ ك ــەر بۇنىڭغىم ئەگ
خەلقنىــڭ ھۆرلۈكــى مەڭگۈلــۈك يوقالغــان بولىــدۇ. ئۇنــداق بىــر 
ــدۇر. ــۈك خــام خىيال ــڭ دۈشــمەندىن قۇتۇلۇشــى مەڭگۈل قوۋمنى

شــۇنداق خۇالسە قىلىشــقا بولىدۇكى: رەھبەرلەر ئالدانمايدۇ، 
بەلكــى ســېتىلىدۇ. ئالدىنىدىغانــالر بولســا، رەھبەرلىرىنىــڭ 

خىيانەتلىرىگــە ســۈكۈت قىلغــان خەلقتــۇر. 

22.03.2019
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ئۈچىنچى باب

مىللەت ۋە مىللى ماائرىپ

ۋاقىــت،  بەلگىلىــك  ئۈچــۈن  مىللەتنىــڭ شەكىللىنىشــى 
ــالر  ــك ئامىل ــا كېرەكلى ــدۇ. ئەمم ــە ســانى ئۆلچــەم قىلىنماي ئاھال
نەزەرىيــە جەھەتتىــن كۆرســىتىپ بېرىلىــش مۇمكىن. مەســىلەن: 
تىــل، ئــۆڭ، كۈندىلىــك تۇرمــۇش ئادەتلىــرى، ئــەن - ئەنىــۋى 
مەدەنىيــەت، ئولتۇراقلىشــىپ ياشــاپ كېلىۋاتقــان تۇپــراق - 

ــەر.  ــق ۋە بىردەكلىكل ــە ئورتاقلى ــر قانچ ــق، بى قاتارلى
مىللــەت  قاراشــلىرىدا،   - كــۆز  ئىنسانشۇناســلىق 
توغرىســىدىكى پرىنســىپالرغا يېڭىچــە ئىزاھاتــالر قوشــۇلماقتا: 
ھادىســە  تەبىئــى  قانداقتــۇر  شەكىللىنىشــى  »مىللەتنىــڭ 
بولماســتىن، بەلكــى ئىجتىمائىــي جەمئىيەتنىــڭ مەھســۇالتى؛ ئــۇ 
شــەكىللىنىدۇ، بارلىققــا كېلىــدۇ ھەم ئۆزگىرىــدۇ ۋە يوقىلىدۇ«- 
ــەڭ  ــىدىكى ئ ــەت قۇرۇلمىس ــدا مىلل ــداق بولغان ــدەك. ئۇن دېگەن
تېــز ئۆزگىرىشــچان تەركىــب: تىــل بىلــەن ئــۆڭ بولــۇپ، بــەزى 
سۆزلىشىشــى،  تىلــدا  بىــر  ئىنســانالرنىڭ  ئۆڭلــۈك  پەرقلىــق 
بــەزى پەرقلىــق تىلــدا سۆزلىشــىدىغان ئىنســانالرنىڭ ئوخشــاش 
ئۆڭلــۈك بولىشــى.... قاتارلىــق ئەھۋالالردىــن قارىغانــدا، دەرۋەقە 
مىللەتنىــڭ شەكىللىنىشــىدە ئىجتىمائىــي جەمئىيەتنىــڭ مۇھىــم 
ئامىــل ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. ئەممــا مىللەتنــى 
ئىجتىمائىــي جەمئىيەتنىــڭ مەھســۇلى دېگەندىمــۇ، يۇقىــرى 
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ــن  ــال تۇخۇمىدى ــر كۈندى ــق، بى ــىتىش ئارقىلى ــىملىق ئىسس بېس
ــان  ــۇپ كېتىدىغ ــەرەپ بول ــر ت ــز بى ــك، تې ــە چىققانچىلى چۈج
مەھســۇالتالردىنمۇ ئەمــەس. شــۇنىڭدەك ئوينــاپ كۈلــۈپ، ناخشــا 
تــوۋالپ يــۈرۈپ شــەكىللىنىپ قالىدىغــان ئېقىــم ھــەم ئەمــەس. 
بەلكــى شــۇ ئىجتىمائىي جەمئىيەتنــى ئىدارە قىلىدىغــان، زوراۋان 
سىياســەت، ياكــى ئادىــل سىياســەتلەرنىڭ تــۈزۈپ چىققــان 
قائىــدە، تەرتىپلىرىنىــڭ ئارقىســىدا، ئــۇزۇن مۇددەتتــە بارلىققــا 
ــدۇر. مىللەتنىــڭ شــەكىللىنىش  ــۋى بىرىكمى كېلىدىغــان، ئاممى
جەريانــى تولىمــۇ ئاســتا خاراكتېرلىــق بولغانلىقــى ئۈچۈن، ئۇنىڭ 
تەبىئىيلىكــى ئــەڭ كۈچلۈكتــۇر. ھەتتــا تەبىئــى ھادىســىدىن 
ئۆزگىرىشــىمۇ،  ۋە  يوقىلىشــى  ئۇنىــڭ  شــۇڭا  پەرقســىزدۇر. 
ــۋى  ــى شــەكىلدە، ياكــى ئاممى ــق تەبىئ ياكــى ئاســتا خاراكتېرلى
ئۆلتــۈرۈپ، ئاممىــۋى جــازاالپ، خــۇددى تەبى ئاپەتكــە ئۇچرىغان 
شــەكىلدە بولىــدۇ. مەيلــى قانداقــال بىــر يوســۇندا بولمىســۇن: 
ــاۋاب  ــوئالغا ج ــەن س ــدۇ؟ - دېگ ــدا بولى ــداق پەي ــەت قان مىلل
بېرىشــتىن ئــاۋۋال، شــۇنى ئەســتە ســاقالش الزىمكــى، مەلــۇم بىر 
ئىدېئولوگىيىگــە ۋە ســىنىپقا مەنســۇپ بولغــان، بۇرۇنقــى زامــان 
ئىنســان شۇناســلىرىنىڭ مىللــەت توغرىســىدىكى ئەندىزىلىــرى، 
ــدۇ.  ــكە بولى ــدى دېيىش ــن قال ــن كۈچىدى ــۇم جەھەتلەردى مەل

ــۇزاق ئۆتمۈشــلەردە ئۇيغــۇرالر ئۈســتىدە، ئېتنولوگىيىلىــك  ئ
تەتقىقــات ئېلىــپ بارغانــالر: »ئۇيغــۇرالر بەســتىلىك، قوڭــۇر 
چاچلىــق، قەھــۋە رەڭ قــوي كۆزلــۈك، ئــات يۈزلــۈك، ئــاق 
ــڭ  ــۇرۇن - بۇرنىنى ــۇش ب ــەم ق ــز ھ ــىرى ئېگى ــماق، قاڭش پىش
ســۈرەتلىگەن.  دەپ،  ئىگىلگــەن«  قــاراپ  تۆۋەنگــە  ئۇچــى 
بۈگۈنكــى كۈندىمــۇ ئاشــۇ ســۈرەتنى كۆتۈرىۋېلىــپ: ھــە، ئۇيغــۇر 
مىللىتــى يوقىلىپتــۇ؛ ئۇنــداق بىــر ئوبرازنــى تاپقىلــى بولمىــدى! 
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- دېگــەن ئادەمنــى، شــۇنىڭدەك ئۇيغۇرالرنىــڭ تىــل قامۇســىدا 
بايــان قىلىنىشــىچە، ئۇيغــۇرالر مۇنــداق ســۆزلەيتتى - دەپ، 
قۇتادغۇبىلىــك، دىنــۋان لۇغــات، دىۋانــى خەمســە قاتارلىــق 
ــڭ  ــتۇرۇپ: ھازىرقىالرنى ــى سېلىش ــى تىلىمىزن ــا ھازىرق كىتابالرغ
تىلــى ئــۇ زاماندىكــى ھېــچ نەرســىگە چۈشــمەيدىكەن، ئۇيغــۇرالر 
يوقىلىــپ كېتىپتــۇ - دېگــەن ئادەمنــى، مىــڭ يىلنىــڭ ئالدىــدا 
يــوق.  ئامــال  دېمــەي  ئادەمكــەن  كونــا  قالغــان،  توختــاپ 
تۇپراقــالر  ياشــايدىغان  كۆپەيگەنســېرى،  ئىنســانالر  چۈنكــى 
تارىيىــدۇ. ئوخشاشــمىغان ئۆڭلۈكلەرنىــڭ ئارىســى يېقىنلىشــىدۇ. 
ــەر  ــدە ئارىلىشــىدۇ. ئۆڭل ــۇ - بەرگى ــالر ئالغ ئوخشاشــمىغان تىل
پەرقلىــق ئەممــا تىــل بىرلىكــى، تىلــى پەرقلىــق ئــۆڭ بىرلىكىدىن 
ئىبــارەت مۇجمەللىــك تۈپەيلــى، مىللــەت ئوبرازنــى بەلگىلەشــتە، 

ــدۇ.  ــپ چىقى ــىزلىقالر كېلى ئېنىقس
دۆلەتلــەردە  كۆپىنچــە  بۇيــان،  زامانالردىــن  يېقىنقــى 
كىملىــك ئۈچــۈن مىللــەت تەۋەلىكىنــى ئەمــەس، بەلكــى دۆلــەت 
تەۋەلىكىنــى يازىدىغــان بولــۇپ كەتتــى. كۆچمــەن كىشــى ئەگــەر 
پۇقرالىققــا ئۆتســە، يېڭــى كىملىكىگــە ھازىرقــى دۆلــەت تەۋەلىكى 
بىلــەن قوشــۇلۇپ، تۇغۇلغــان ئــۆز يۇرتىنىــڭ نامــى بىرگــە 
يېزىلىــدۇ. تۇرۇشــلۇق دۆلەتتــە تۇغۇلغــان يېڭــى نەســىللەرنىڭ 
كېلىــپ چىقىشــى بولمايــدۇ. قانۇنــى جەھەتتىــن سۈرۈشــتە 
ــپ چىقىشــى  ــىنىڭ كېلى ــا - ئانىس ــدا »ئات قىلىنماقچــى بولغان
پاالنــى دۆلەتتىــن« دېگەنچىلىــكال ئۇچــۇر تىلغــا ئېلىنىــدۇ. 
شــۇنداق بولغانــدا، كۆچمەنلەرنىــڭ يېڭــى ئەۋالدلىــرى مىللــەت 
تەۋەلىكىنــى تولــۇق يوقاتقــان بولىــدۇ. بــۇ ئارقىلىــق بىــر تۇپراقتا 
ياشــايدىغان، بىــر خىــل تۇرمــۇش ئادەتلىرىگــە ئىگە، ئوخشــاش 
تىلــدا سۆزلىشــىدىغان، پەرقلىــق ئۆڭلــۈك مىللەتلــەر بارلىققــا 
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ــاراش  ــەت توغرىســىدا كــۆز - ق ــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن مىلل كېلى
تۇرغۇزۇشــتا قەدىمكــى زامــان پەيالســوپ، جەمئىيەتشۇناســالرنىڭ 
پىكرىنــى ئەندىــزە قىلىۋېلىــش توغــرا خۇالســىگە يەتكۈزەلمەيدۇ. 
ــنا  ــلىقلىرىدىن مۇستەس ــپى خاس ــۈك كەس ــوپالرنىڭ تۈرل پەيالس
ھالــدا: ئۆتمۈشــتىكى پەيالســوپالر ۋە ھازىرقــى زامان پەيالســوپالر 
ئۆتمۈشــتىكى  يىغىنچاقلىســاق،  تۈرگــە  ئىككــى  دەپ،   -
پەيالســوپالرنىڭ مۇتلــەق كۆپىنچىســى ئــۆزى ياشــىغان يــۇرت ۋە 
يېقىــن ئەتىراپىدىكــى قوۋملەرنــى نــەزەردە تۇتــۇپ، تەتقىقــات ۋە 
تەجرىبــە قىالتتى. شــۇڭا ئۇالر ئوتتۇرىغا قويغــان ھەقىقەتلەرنى، 
بۈگۈنكــى تارىيىــپ كەتكــەن دۇنيانىــڭ رېئاللىقىغــا ئەندىــزە 
زامــان  ھازىرقــى  مۇمكىــن.  بولماســلىقى  توغــرا  قىلىۋېلىــش 
ــان ھەقىقەتلەرنىــڭ، ســاغالم  پەيالســوپلىرى ئوتتۇرىغــا قويىۋاتق
پەيالســوپالردەك،  ئۆتمۈشــتىكى  چۈنكــى  ناتايىــن.  بولىشــى 
بۈگۈنكــى كۈندىمــۇ ئــۆز پىكــرى ئۈچــۈن، جېنىنــى بېرەلەيدىغان 
بۈگۈنكــى  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ  يــوق.  تېخىمــۇ  پەيالســوپالر 
قوپــۇپ،  يېتىــپ  ئەخلەتخانىــدا  بۇرۇنقىــدەك  پەيالســوپالر، 
ــاش  ــرى مائ ــى يۇقى ــەس. بەلك ــن ئەم ــۇر قىلىدىغانالردى تەپەكك
بىلــەن، دۆلــەت تەرىپىدىــن تەمىنلىنىۋاتقــان ئىكــەن، ئەلۋەتتــە 
چېگراســى  دۆلــەت  ھەقىقەتلەرمــۇ  قويغــان  ئوتتۇرىغــا  ئــۇالر 
ــەت  ــى ئۈچــۈن خىزم ــەت مەنپەئەت ــەت ۋە دۆل ئىچىدىكــى ھەقىق
پارتىيىــۋى  ياكــى  مەجبۇرىيەتلىــك،  پۇقــراۋى  قىلىدىغــان، 
ــن.  ــى مۇمكى ــۇپ قېلىش ــەت بول ــە ھەقىق ــكارلىققا ئىگ تەشەببۇس
 - كــۆز  ئۆزىنىــڭ  پەقــەت  خۇالســىلىرىنى  پەيالســوپالرنىڭ 
قارىشــىنى بېيىتىــش ۋە پىكىــر، نــەزەر دائىرىســىنى كېڭەيتىــش 
ئۈچــۈن پايدىلىنىشــقا بولىــدۇ. ئەممــا ھەقىقەتنىــڭ ئەندىزىســى 
ماھىيىتىنــى  ئوبيېكتىپلىــق  نەرســىلەرنىڭ  قىلىۋالغانــدا، 
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ــى يەكــۈن  ــدۇ ھــەم ئەقل ــپ چىقىشــتا توســقۇنلۇققا ئۇچراي تېپى
چىقىرىشــتا، خاتــا تەســەۋۋۇرغا تاينىــپ قېلىــش ئېھتىماللىقىدىــن 

ــدۇ.  ــى بواللماي خال
ماتېرىيالالرمــۇ،  تارىخــى  يېزىلغــان  توغرىســىدا  مىللــەت 
ــەڭ ســاغالم  ــن. ئ ــە يەتكۈزەلىشــى ناتايى ــى ســاغالم مەنبەگ بىزن
مەنبــە مەدەنــى يادىكارلىقــالر، ھۈنــەر - ســەنئەت بۇيۇملىــرى، 
ئارخىئولوگىيىلىــك ئىــزالر بولــۇپ، ئۇنىڭغــا ئىــش قوشــۇش ۋە 
ساختىالشــتۇرۇش ئېھتىماللىقى يوق دېيەرلىك. ئەمما ســۆزلەنمە، 
ــى،  ــەتلىرىدىن خال ــڭ سىياســى مەقس ــالر، دەۋرىنى ــا تارىخ يازم
ســاغالم بولــۇپ كېتىشــىگە كاپالــەت يېتەرلىــك ئەمــەس. بولۇپمــۇ 
يازمــا تارىخالرنــى ھۆكۈمرانالرنىــڭ پۈتۈكچىلىــرى خاتىرلەيدىغــان 
بولغاچقــا، دەۋرىمىــزدە خاتىرىلىنىۋاتقــان ۋەقەلەرنىــڭ ھەقىقــى 
ــۇ سىياســى  ــدەك، ئۆتمۈشــتىكى تارىخالرم ــۈزى كۆرۈنمەيۋاتقىنى ي
خاتىرلىنىدىغــان  تەرىقىســىدە  بۇيرۇتمىســى  ھۆكۈمرانالرنىــڭ 
بولغاچقــا، بىــرەر مىللەت توغرىســىدىكى يېزىلمىالرنىڭ سىياســى 
تەلەپلەردىــن خالــى، دەۋرى چەكلىمىســىگە ئۇچرىمىغــان پــاك - 
ــۇپ كېتەلىشــى ناتايىــن. شــۇنىڭ  ــز، ســاغالم قولالنمــا بول پاكى
ئۈچــۈن مىللىتىمىــز توغرىســىدا پىكىــر، كــۆز - قاراشــالرنى بايان 
ــەن بىرگــە ياشــاۋاتقانالرنى  ــز بىل ــزدا بى ــۆز ئالدىمى قىلىشــتا، ك
ۋە ئۆزىمىــز ئىچىــدە بولغــان ئومۇمــى ھادىســىلەرنى كــۆزدە 
تۇتــۇپ، ئوبيېكتىپچىــل بولىشــىمىزغا توغــرا كېلىــدۇ. كۈچلۈكلەر 
ــى  دۈمبىمىزگــە يېزىــپ قويغــان، ســاختا تارىخالردىــن ئۆزىمىزن
ئىزدىســەك، جەزمەنكــى ھازىرقــى بىزنىمــۇ يۈتتــۈرۈپ قويىمىــز.

ئاتاشــتا  دەپ  »مىللــەت«  توپلىمىنــى  ئىنســانالر  مەلــۇم 
ئۆلچــەم قىلىنىدىغــان بارلىــق مــاددى، ئىجتىمائىــي ۋە مەنىــۋى 
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تەركىبلەرنــى نــەزەردە تۇتــۇش بىلــەن بىرگــە، ھېچقانــداق 
ــە  ــان، يەن ــا ئېلىنمىغ ــان، ھازىرغىچــە تىلغ ــى بولمىغ ئىلمىيلىك
بىــر نەرســىنى نەزەرگــە ئېلىشــقا توغــرا كېلىۋاتىــدۇ: »دەرد 
قايغۇســى بىــر، شــات خوراملىقــى ئورتــاق، بىرســى ئۈچــۈن 
ــان، ھەممىســى ئۈچــۈن بىرســى  ــان بېرەلەيدىغ ھەممىســى قۇرب
بــەدەل تۆلىيەلەيدىغــان ئادەملــەر توپلىمــى مىللــەت دېمەكتــۇر.« 
بــۇ گەرچــە پۈتۈنلــەي ھېسســىياتقا بېرىلىــپ كەتكــەن مەزمــۇن 
ــەم  ــڭ ھ ــۇپ گۈللىنەلىگەنلەرنى ــەت بول ــن مىلل ــىمۇ، لېكى بولس
مىللــى مەۋجۇتلۇقىدىــن ئەندىشــە قىلمايدىغانالرنىــڭ ئەمەلىيىتى 

ــەتمەكتە.  ــۇنى كۆرس ش
ئادەملــەر توپلىمــى مىللــەت سەۋىيىســىگە يېتىــپ بولغاندىــن 
كېيىــن، ئۇالرنــى يەنــە داۋاملىــق مىللــەت سەۋىيىســىدە تۇتــۇپ 
باشــقىالرغا  بولماســلىقنى،  بــوزەك  باشــقىالرغا  تۇرىدىغــان، 
يىمىرىلىــپ كەتمەســلىكىنى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىدىغــان، يەنــە 
بىــر ئامىــل بولســا: يېڭىچــە مائارىــپ، ياكــى زامانىــۋى مائارىپتۇر. 
زامانىــۋى مائارىــپ دېگەنــدە، كىشــىلەر تېخنىــك تەرەققىياتىغــا 
ئائىــت، كەســپى بىلىملەرنــى ئويــالپ قالىدۇ. ئەســلىدە ئۇنداقمۇ 
ــر  ــى، پىكى ــپ - كىشــىلەرنىڭ زېھنىن ــۋى مائارى ــەس. زامانى ئەم
تەپەككۇر، كۆز - قاراشــلىرىنى دەۋرىمۇ - دەۋر يېڭىلىق بىلەن 
ئۇچــۇرالپ، زامانغــا الياقەتلەشــتۈرۈش خۇسۇســىيىتىگە ئىگــە 
ــز،  ــپ« دېگىنىمى ــى مائارى ــڭ »مىلل ــدۇر. بىزنى ــان مائارىپ بولغ
ــرەر  ــە بى ــۇ ھەقت ــن. ب ــپ بولىشــى مۇمكى ــۋى مائارى مۇشــۇ زامانى
 -  20 بولســاممۇ،  باقمىغــان  كــۆرۈپ  ماتېرىيالــى  تەتقىقــات 
ــدا  ــى يۇرتلىرى ــڭ ھەرقايس ــلىرىدا، ۋەتىنىمىزنى ــىرنىڭ باش ئەس
ئېچىلغــان »يېڭىچــە مەكتــەپ، جەدىتلەر مەكتىپــى« دېگەندەك 
ئوقۇتــۇش  قويۇلغــان  يولغــا  مەكتەپلــەردە،  لەقەملەنگــەن 
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ــم  ــدا، شــۇ كەمگىچــە ۋەتىنىمىزدىكــى بىلى ئۇســۇللىرىغا قارىغان
تەھســىل قىلىــش ئىشــلىرى »مولــالم مەكتىپــى، مەدرىــس« 
كۆرىۋالغىلــى  كۆچىۋاتقانلىقىنــى  مائارىپلىشىشــقا  شــەكلىدىن 
بولىــدۇ. مولــالم مەكتىپىدىكــى ئوقۇتــۇش باشــالنغۇچ شــەكلىدە 
تەۋھىــد  ئۆگىنىدىغانلىــرى،  تالىپالرنىــڭ  ئۆســمۈر  بولــۇپ، 
كەلىمىىســىدىن باشــالپ، بارلىــق ئىمــان ئىســالم كەلىمىلىرىنــى 
يــادالش، ھــاالل - ھــارام، پــەرز، ۋاجىــپ، ســۈننەت قاتارلىــق، 
ــاز،  ــادالش، نام ــى ي ــۇلماندارچىلىقنىڭ زۆرۈرى قائىدىلىرىن مۇس
ئۆگىنىشــكىچە  ئەركانلىرىنــى   - قائىــدە  زاكاتنىــڭ  روزا، 
مولــالم  بۇنــداق  بولــۇپ،  ئوقــۇش  دىنــى  داۋاملىشــىدىغان 
مەســچىتلىرىدە  مەھەللــە  تالىپــالر،  تۈگەتكــەن  مەكتىپىنــى 
ــى  ــك دىن ــڭ كۈندىلى ــك قىلىــش، جامائەتچىلىكنى ئىمامەتچىلى
ئېھتىياجلىرىنــى قامــداش ئىشــلىرىنىڭ ھۆددىســىدىن چىقاتتــى. 
ــەرەب،  ــۇلدا ئ ــى ئۇس ــا، قەدىمك ــۇش بولس ــتىكى ئوقۇت مەدرىس
پارىســچە دەســلەپكى ســاۋادىنى چىقىرىشــتىن باشــالپ، دىنــى 
كىتاپالرنــى ئاغزاكــى تەرجىمــە قىلىــپ، كــەڭ جامائەتلەرگــە ۋەز 
ئېيتىــش، فىقھــى بىلىملىــرى بويىچــە پەتىــۋا ۋە دىنــى ھۆكــۈم 
ــەم  ــەندۈرۈش، ھ ــىلىلىرىنى چۈش ــدە مەس ــقىچە، ئەقى چىقىرىش
ــك  ــقىچە، يېتەرلى ــدارە قىلىش ــەش، ئى ــى يېتەكل ــۇرت خەلقىن ي
بىلىــم ھــەم نوپۇزغــا ئىگــە قىالتتــى. لېكىــن دىنــى ســاھەدىكى 
مەزكــۇر ئوقۇتۇشــالر سىســتېملىق مائارىپالشــمىغان بولغاچقــا، 
ســەنئەت،   - ھۈنــەر  ئىجتىمائىــي،  سىياســى،  مىللەتنىــڭ 
مەدەنىيــەت، تارىــخ، جۇغراپىيــە، ۋەتــەن، مىللــە، دۆلــەت 
ــان  ــى بولمىغ ــەن باغلىنىش ــرى بىل ــم مۇئەممالى ــدەك مۇھى دېگەن
مەكتىپىــدە دىنــى  ئوقۇتۇشــالر - »مولــالم  مەزكــۇر  ئىــدى. 
ــش« دائىرىســىدىن  ــم تەھســىل قىلى ــۇش، مەدرىســدە ئىلى ئوق
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ئىنســانالر  ۋە  تۇپــراق  ياشــاۋاتقان دەۋر،  ئۆزلىــرى  ھالقىــپ، 
بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك بواللمىغــان. شــۇنىڭ ئۈچــۈن 20 - 
ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا دىنــى ســاھەدىن چىققــان ئىســالھاتچى، 
ــى  ــقىرى يېتەكچىلىكىدىك ــس قەش ــر ئابدۇلۋارى ــال ئابدۇلقادى مول
ــى  ــرى، دىن ــپ ھەرىكەتلى ــان مائارى ــپ بارغ شەخســلەرنىڭ ئېلى
مائارىــپ تەرىقىســىدە باشــالنغان. يەنــى تەرتىپســىز قەدىمــى 
مولــال  زىيانلىــق، جانباقتــى  مىللەتكــە  ئوقۇتــۇپ،  ئۇســۇلدا 
قىلىــپ،  بىــكار  ئۇســۇلىنى  ئوقۇتــۇش  نەســىللەندۈرىدىغان 
جاھاننــى چۈشــىنەلەيدىغان، دۇنيانــى كۆرەلەيدىغان، كىتاپتىن 
ســىرتقى رېئــال جەمئىيەتنىمــۇ بىلىدىغــان، تەدبىرچــان، ئەلگــە 
پايدىلىــق ئۆلىماالرنــى تەربىيلــەپ چىقىــش ئۈچۈن، سىســتېملىق 
شــەكىلدىكى دىنــى مائارىپنىــڭ ئەندىزىســىنى تەســەۋۋۇر قىلغان 
ئىــدى. ئۇنىڭغــا يانــداش يېڭىچــە مائارىــپ تەرغىباتچىلىــرى ھەم 
ئەتىراپقــا ئويغىنىــش چاقىرىقىنــى قانــات يايدۇرۇشــقا باشــلىدى. 
مولــال  تەشەببۇســكارلىرى،  مائارىــپ  يېڭىچــە  دەســلەپكى 
ئابدۇلقادىــر ئابدۇلۋارىــس قەشــقەرى بىلــەن زامانداشــالردىن 
ــر،  ــەك نادى ــان دېيىلســە، ب ــۇ بولغ ــن ئاۋۋالم ــۇپ، ئۇنىڭدى بول
ــەت شــۇ كىشــىلەرنىڭ  ــوق، پەق ــۇ، تەســىر كۈچــى ي چېچىالڭغ
ئــارزۇ- ئارمانلىــرى تەرىقىســىدە، ئەمەلــى ھەرىكەتكە ئۆتەلمىگەن 
دېيىشــكە بولىــدۇ. زامانىــۋى مائارىپ تەشــەببۇس ۋە تەرغىباتتىن 
ــەر  ــڭ ھ ــدە ۋەتىنىمىزنى ــان ھەم ــە ئايالنغ ــپ، ھەرىكەتك ھالقى
قايســى يۇرتلىرىغىچــە كېڭەيگــەن ۋاقتــى ئۆتكەن ئەســىرنىڭ 20 
- يىللىرىنىــڭ ئاخىرلىرىغــا توغــرا كېلىــدۇ. مەرىپەتپــەرۋەر خەلق 
تەرىپىدىــن راۋاجلىنىۋاتقــان، زامانىــۋى مائارىــپ ھەرىكەتلىــرى، 
ــى  ــڭ رەھبەرلىك ــتەقىل جۇمھۇرىيەتنى ــان مۇس ــقەردە قۇرۇلغ قەش
مائارىپىغــا  دۆلــەت  شــەكلىدىن  مائارىپــى  خەلــق  بىلــەن، 
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مائارىپچىالرغىمــۇ پەۋقۇلئــاددە  كۆتۈرۈلگــەن بولــۇپ، يەككــە 
جــان كىرگــەن ئىــدى. جۇمھۇرىيــەت رەئىســى خوجانىيــاز ھاجــى 
مۇســتەقىللىقتىن ۋازكېچىــپ، شــىڭ شــى ســەي بىلــەن قۇرغــان 
بىرلەشــمە ھۆكۈمەتكــە مۇئاۋىــن رەئىــس بولغاندىــن كېيىــن، ئــۇ 
ئــۆزى مائارىپقــا مەســئۇل بولــۇپ، ۋەتەننىــڭ بارلىــق يۇرتلىرىــدا 
مەكتــەپ ســالدۇرغان ھــەم مائارىپنــى ئومۇمالشتۇرۇشــقا كــۈچ 
مائارىپىمىزنىــڭ تەرەققىياتلىرىغــا  ئىــدى. گەرچــە  چىقارغــان 
ــەت  ــرى يەتمىگــەن بولســىمۇ، ئىككىنچــى جۇمھۇرىي ــڭ ئۆم ئۇنى
ــدا  ــتېملىق ھال ــۇق سىس ــن، تول ــن كېيى ــى قۇرۇلغاندى ھۆكۈمىت

ــتۇرۇلدى.  ــى ئومۇمالش ــەت مائارىپ دۆل
دېمــەك، يېڭىچــە مائارىــپ 20 - يىللىــرى تەشــەببۇس 
جەھەتتىــن  مــاددى  ســودىگەرلىرىمىزنىڭ  بــاي،  قىلىنىــپ، 
پىداكارلىقــى  زاتلىرىمىزنىــڭ  مۇنــەۋۋەر  ئاڭلىــق  قوللىشــى، 
ئارقىســىدا، خەلــق تەرىپىدىــن شــەكىللىنىپ بارلىققــا كەلگــەن 
ھــەم قىســقا بولســىمۇ ئىككــى قېتىملىــق مۇســتەقىل دۆلــەت 
ھۆكۈمىتىنىــڭ خىزمــەت كۈنتەرتىپىــدە ئىــدارە قىلىنغانلىقــى، 
خىزمــەت  ئىزچىــل  رەھبەرلەرنىــڭ  قىســىم  بىــر  شــۇنىڭدەك 
كۆرسىتىشــى نەتىجىســىدە، 56 - يىلىغىچــە خېلــە مۇكەممــەل، 
سىستېمىالشــقان مائارىــپ دەرىجىســىگە يەتكــەن ئىــدى. خىتــاي 
مۇســتەملىكىچىلىرىگە قارشــى تىغمــۇ - تىــغ سىياســى كــۈرەش 
قىلىــش جەريانىــدا، ۋەتىنىمىزنىــڭ مەمــۇرى ئورنىنــى »شــەرقى 
تۈركىســتان ئاپتونــوم رېسپۇبلىكىســى« ياكــى »ئۇيغۇرىســتان 
ئاپتونــوم رېسپۇبلىكىســى« دەپ، قوبــۇل قىلىشــقا قىســتىغانالر، 
بــۇ يــەر خىتاينىــڭ بىــر ئۆلكىســى ئەمــەس، بەلكــى ئايرىــم بىــر 
تۇپــراق ئىكەنلىكىنــى، فېدېــرال تــۈزۈم قوللىنىشــى كېرەكلىكىنى 
تەلــەپ قىلغانــالر ۋە ھېــچ بولمىغانــدا »مىللــى تېررىتورىيىلىــك 
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ــەن،  ــۇق شــەكلى بىل ــر ھوق ــدەك، بى ــون« دېگەن ــوم راي ئاپتون
خىتــاي تۇپرىقىدىــن ئايرىلىــپ تۇرىدىغــان، ئىگىلىــك ھوقۇقــى 
ئۇيغۇرغــا ئائىــت ئىكەنلىكــى ئــۆز ئۆزىدىــن بىلىنىــپ تۇرىدىغــان 
بىــر  بولســىمۇ،  دېگەنچىلىــك  رايــون«  ئاپتونــوم  »ئۇيغــۇر 
پاســىلنى تۇرغۇزۇشــقا خىتاينى مەجبۇرلىغان مىللــەت كادىرلىرى، 
زىيالىيــالر، مائارىپچىالرنىــڭ ھەممىســى، ئەينــى ۋاقىتتــا مەزكــۇر 
يېڭىچــە مائارىپتــا تەربىيلــەپ يېتىلدۈرۈلگەنلــەر ئىدى. سىياســى 
كۈرەشــتە يېڭىلىــپ مــات بولغــان نامــەرد، پەســەندە خىتايــالر، 
57 - يىلــى »7 - مــاي كادىــرالر مەكتىپــى« نامى ئاســتىدىكى، 
ئاممىــۋى تۇتقــۇن الگېرلىرىغــا، يــۈز مىڭلىغــان مۇنــەۋۋەر ئۇيغــۇر 
ئىســتىداتلىق  مائارىپچىالرنــى،  زىيالىيالرنــى،  كادىرلىرىنــى، 
ئۆلىماالرنــى ســولىدى. ئۇالرنىڭ ئارىســىدىكى خىتايغا ئەجەللىك 
تەھدىــت دەپ قارالغانالرغــا ئۆلــۈم جازاســى ئىجــرا قىلــدى. 
ئــەڭ خەتەرســىز كۆرۈنگەنلەرگىمــۇ ئــۇزۇن يىللىــق، مۇددەتســىز 
قامــاق جازاســى بېرىــپ، »16 - مەيــدان، 17 - مەيــدان، 
18 - مەيــدان« دەپ ئاتىلىدىغــان، جــازا مەيدانلىرىغــا قامىدى. 
يۈرىكــى،  مىللىتىمىزنىــڭ  مېڭىســى،  مىللىتىمىزنىــڭ  ئــۇالر 
مىللىتىمىزنىــڭ قېنــى، مىللىتىمىزنىــڭ يىلىكــى ئىدى. سىياســى 
ــۈزۈپ،  ــازا يۈرگ ــە ج ــالر غالجىرالرچ ــەن خىتاي ــتە يېڭىلگ كۈرەش
مىللىتىمىزنــى مېڭىســىدىن، يۈرىكىدىــن، قېنىدىــن، يىلىكىدىن 
ئايرىــپ تاشــلىدى. 57 - يىلىدىــن 77 - يىلــى مــاۋ ئۆلگەنگــە 
قــەدەر، 20 يىــل ئىچىــدە، پۈتــۈن بىر مىللەت تىرىــك مۇردىنىڭ 

ھالىغــا چۈشــۈپ قالــدى.
خىتاينىــڭ، 80 - يىلــى باشــالنغان ئىســالھاتى ئارقىلىــق، 
ــن  ــازا الگىرلىرىدى ــدا، ج ــالر قاتارى ــەن مەھبۇس ــۇپ بېرىلگ قوي
ــەتكۈچىلىك  ــاناپ كۆرس ــەن س ــاق بىل ــان ۋە بارم ــك چىقق تىرى
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يېزىقچىلىــق  بەزىســى  يېتەكچىلىرىمىزنىــڭ،  ئىگــە  ســانغا 
بىلــەن، بەزىســى مائارىــپ بىلــەن، بەزىســى مەمــۇرى خىزمــەت 
ــا،  ــقا باشلىس ــى ئاقارتىش ــن مىللەتن ــر ياقتى ــەن، بى ــى بىل ئورن
يەنــە بىــر ياقتىــن مىللــى تېررىتورىيىلىــك ھوقــۇق تەلــەپ 
ــر  ــە بى ــالپ داۋامالشــقان سىياســى كۈرەشــتە يەن ــدى - يىل قىل
ــدە  ــا كەلگەن ــالر، 85 - يىلىغ ــەرد خىتاي ــتالغان نام ــم قىس قېتى
ــى  ــك ھوقۇق ــى تېررىتورىيىلى ــا مىلل ــوم رايونىغ ــۇر ئاپتون »ئۇيغ
بېرىلىــدۇ« دەپ، قــارار ماقۇللىــدى. گەرچــە ئۇنــداق بىــر مىللــى 
تېررىتورىيىلىــك ھوقــۇق ئەمەلىيەتتە يولغا قويۇلمىغان بولســىمۇ، 
شــۇ قەغەزدىكــى ســاختا قارارنــى ئاســاس قىلىــپ، خىتــاي 
يانــداش،  تۈرلــۈك سىياســەتلىرىگە  ھۆكۈمىتىنىــڭ  مەركىــزى 
يەرلىــك نىزامنامــە تەرىقىســىدە، قوشــۇمچە ھۆججــەت تارقىتىشــقا 
مەجبۇرلىــدى. شــۇ قاتــاردا »مىللــى مائارىــپ« دېگەن بىــر تۈرمۇ 
پەيدا بولدى. ئەســلىدە بىزنىڭ پېشــقەدەم زىيالىي، مۇتەپەككۇر 
ــا  ــدا، مىللــى مائارىپق ۋە رەھبەرلىرىمىزنىــڭ كۈتكىنىــدەك بولغان
خىتــاي دۆلــەت مائارىپــى دەخلــى - تــەرۈز يەتكۈزەلمەســلىكى، 
ئۇيغۇرالرنىــڭ مەكتەپلىــرى، ئوقۇتــۇش ئۇســۇللىرى، دەرســلىك 
تۈزۈشــلىرى ھەممــە تەرەپتىــن ئۆزلىرىگــە بېرىلىشــى كېــرەك 
ئىــدى. بىــراق مىللــى مائارىــپ دېگــەن نامدىــن باشــقا، ئۇيغــۇر 
ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ دەرس ئۆتۈشــىدىن باشــقا، ھېــچ نەرســە 
بېرىلمــەي، خىتايچــە مائارىپنىــڭ ئۇيغۇرچــە تەرجىمىســى يولغــا 
قويۇلــدى. دەرســلىك كىتاپــالردا ئۇيغۇرالرغــا ئائىــت ماتېرىيالــالر 
بولــۇپ قالســىمۇ، ئۇنىــڭ سىياســى ئارقا كۆرۈنىشــىدە، نىشــانىدا 
خىتــاي دۆلىتىنىــڭ تــۈپ مەنپەئەتــى چىقىــش قىلىنــدى. ئەگــەر 
مۇشــۇ »مىللــى مائارىــپ« دەپ ئاتالغــان مائارىپتــا ئوقــۇپ، 
يېتىلىــپ چىقىــپ، يەنــە ئۇيغۇرالرنىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن 
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ياخشــى ئىــش قىلغــان، ئۇيغــۇر مىللىتىنىڭ بەخت - ســائادىتى 
كۈلپەتلىرىدىــن  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قوشــقان،  ھەسســە  ئۈچــۈن 
ــا  ــى مائارىپت ــش مىلل ــۇ ئاتالمى ــا، ئ ــىلەر بولس ــان كىش قايغۇالنغ
ــدا  ــى يۇقىرى ــڭ نەتىجىســى بولماســتىن، بەلك ــان بىلىمىنى ئالغ
دەپ ئۆتۈلگەنــدەك، ئۆتكــەن ئەســىرنىڭ ئالدىنقــى يېرىمىــدا 
قىســقا ۋاقىــت قانــات يايغــان، يېڭىچــە مائارىپنىــڭ مەشــئىلىنى 
يۈرىكىــدە، زېھنىيەتلىرىــدە توشــۇپ ماڭغــان، ئۈچىنچــى ئــەۋالد 
)ئەدىــب، شــائىر، ئوقۇتقۇچــى، مەمۇر قاتارلىق ھەر ســاھەدىكى( 
پىداكارالرنىــڭ ئــۈن - تىنســىز داۋامالشــتۇرغان خىزمەتلىرىنىــڭ 
مىۋىلىرىــدۇر. شــۇنىڭدەك ئــۆز پەرزەنتلىرىنــى ئــۆزى ئۈچۈنــال 
ئەمــەس، ئەكســىچە مىللــەت، ۋەتــەن ئۈچــۈن بىــر تامچــە 
بولســىمۇ تەر تۆكۈشــنى ئەۋالدالرنىڭ زېھنىيىتىگە ســىڭدۈرگەن، 
مۇنــەۋۋەر ئاتــا - ئانىالرنىــڭ ھىممىتىنىــڭ مىۋىلىرىــدۇر. چۈنكى 
»مىللــى مائارىــپ« دېيىلىدىغــان نەرســىنىڭ، پەقەتــال خىتــاي 
مائارىپــى ئىكەنلىكــى، دەلىــل تەلــەپ قىلمايدىغــان ھەقىقەتتــۇر. 
ئــۇ مائارىپتــا ئۇيغــۇر بولۇشــقا، ئــادەم بولۇشــقا ســەۋەب بولغىدەك 

ھېــچ نەرســە يــوق. 
مائارىــپ ياكــى زامانىــۋى مائارىــپ - دېگەنــدە، ئاساســەن 
تىــل، تارىــخ، ئەدەبىيــات، جۇغراپىيــە، پېداگــوك، ســەنئەت، 
ئەخــالق  كۇرســى(،  )يېزىقچىلىــق  يېزىقچىلىــق  پەلســەپە، 
قاتارلىــق كەســىپلەر نــەزەردە تۇتىلىــدۇ. چۈنكــى ئىنســانالرنىڭ 
ئــاڭ - تەپەككۇرىنــى ئاچىدىغــان، زېھنىنــى ئويغىتىدىغــان، 
دۇنيــا قارىشــىنى يېتىلدۈرىدىغــان بىلىملــەر ھەرگىزمــۇ خېمىيــە، 
فىزىــك، ئالگېبــرا، ماتېماتىــك، تىبابــەت، ماشــىنا ســازلىق، 
ئېلېكترونىــك، يۇمشــاق دېتــال قاتارلىــق كەســىپلەر بولماســتىن 
 - ھېــس  ھاياتىغــا،  ئىجتىمائىــي  ئىنســانالرنىڭ  بەلكــى، 
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تۇيغۇلىرىغــا، ئەقىــل تەســەۋۋۇرىغا ۋە روھــى كەيپىياتلىرىغــا 
بىۋاســىتە مۇناســىۋەتلىك بولغــان ۋە كىشــىلىك تۇرمۇشــتىن، 
كوللېكتىپ ھاياتقىچە قانداق مۇناســىۋەتتە بولۇشــنى كۆرســىتىپ 

بېرىدىغــان كەســىپلەردۇر. 
ــۆز  ــەن س ــەت دېگ ــە مەرىپ ــۆز، ئەرەبچ ــەن س ــپ دېگ مائارى
مەنىســى  ئۇيغۇرچــە  ئــۇدۇل  بولــۇپ،  تومــۇرداش  بىلــەن 
تونۇشۇشــماق دېگــەن بولىــدۇ. يەنــى ئادەملــەر ئۆزىگــە ئاالقىــدار 
باشــقىالر  بەلكــى  ئەمــەس،  چىقىشــال  تونــۇپ  نەرســىلەرنى 
بىلەنمــۇ ئورتــاق بىلىشــىش، ئورتــاق تونۇشــۇش دېگــەن بولۇپ، 
بىــز قولالنغــان ئىســتېمال مەنىســىمۇ ئىجتىمائىــي ئەھــۋال، 
ھادىســىلەرنى ھەممەيلەننىڭ تونۇشــى، ئاز ســاندىكىلەر بىلسە، 
كــۆپ ســاندىكىلەرگە كۇپايــە قىلىــدۇ ئەمــەس، بەلكــى ھەممــە 
ــە  ــا ئىگ ــاق ئاڭغ ــادەم ئورت ــە ئ ــى، ھەمم ــۇپ يېتىش ــى تون كىش
ــى  ــەت ئەزالىرىن ــارەت، مىلل ــن ئىب ــرەك - دېگەندى ــى كې بولىش
ئۆزىدىــن، ئۆزگىدىــن، ئۆزلىرىنىــڭ تارىخىدىــن، سىياســەتتىن، 
دۈشــمەندىن، ئىنســانىيەتكە ئاالقىــدار بارلىــق مۇئەمماالردىــن 

ــۇر.  ــش دېمەكت ــى قىلى ــات ئىگىس ــەكىلدە مەلۇم ــى ش ئىلم
ــى تىكلىشــىدە، ھــۆر  ــەد كۆتۈرۈشــىدە، ئۆزىن ــڭ ق مىللەتنى
ئەركىــن، مۇســتەقىل دۆلــەت قــۇرۇپ، غالىــب ياشىيالىشــىدا 
مائارىــپ ھالقىلىــق رول ئوينايــدۇ. تەرەققــى تاپقــان ئەللەرنىــڭ 
كۆڭــۈل  مائارىپقــا  بىلــەن  ئالــدى  دېگــۈدەك،  ھەممىســى 
بۆلگــەن. بىــز ئۆتكــەن ئەســىرنىڭ 30 - يىللىــرى »ئاقارتىــش 
ــاۋادىنى  ــۇش س ــەت ئوق ــڭ خ ــى« باشــالپ، چوڭالرنى ھەرىكىت
ــى  ــالردا، بۈگۈنك ــەن چاغ ــىپ يۈرگ ــەن ھەپىلىش ــرش بىل چىقى
ياۋروپانىــڭ پــاراۋۇزى ھېســابلىنىدىغان مىللەتلــەر، تولۇق ئوتتۇرا 
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ــەن.  ــان ئىك ــۈزۈپ بولغ ــا كىرگ ــۇرى مائارىپق ــى مەجب مەكتەپلەرن
مائارىــپ بىلــەن ئىنســاننىڭ كــۆزى ئېچىلىــدۇ. مائارىــپ بىلــەن 
مىللەتنىــڭ كەلگۈســى يورۇتىلىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن خىتــاي 
قىلــدى.  مائارىپسىزالشــتۇرۇپ، كۆزىمىزنــى كۆرمــەس  بىزنــى 
خىتــاي دۆلــەت مائارىپــى ئارقىلىــق مېڭىمىزنــى پالــەچ قىلــدى. 
ئۇنــداق مائارىپتــا يېتىلگــەن زىيالىيــالر، ئالىمــالر ســاماندەك 
كۆپەيــدى. لېكىــن مېڭــە خىتاينىــڭ دۆلــەت مائارىپــى ئارقىلىــق 
پالــەچ قىلىۋېتىلگــەن بولغاچقــا، مىللىتىمىزنىــڭ مەنپەئەتــى 
ــداق  ــرى: مۇن ــچ بى ــڭ ھې ــدى. ئۇالرنى ــۈن ھەرىكەتلىنەلمى ئۈچ
بولىــدۇ -  پايدىلىــق  مىللەتكــە  قىلســاق،  مۇنــداق  ئىشــنى 
دېگەنــدەك، بىــرەر ئىناۋەتلىــك ئەندىزىنى كېســىپ چىقالمىدى. 
چۈنكــى ئۆگەنگىنــى، بىلگىنــى خىتــاي دۆلىتىنىــڭ مەنپەئەتىگــە 
ــەم  ــى ھ ــى، قىالاليدىغىن ــا، قىلغىن ــىلەر بولغاچق ــۇن نەرس ئۇيغ
خىتــاي دۆلىتىنىــڭ پايدىســى ئۈچــۈن بولــۇپ قالىدىغــان گــەپ. 
خىتايالرمــۇ ئەزەلدىــن مائارىپســىز، قــۇل، قــاالق، قاششــاق 
ئۆتكــەن نامــرات بىــر خەلــق. لېكىــن خىتايــالر يــۈز يىللىــق 
دۆلــەت تۇتــۇش جەريانىــدا، قانچــە مىــڭ يىللىــق قۇللــۇق 
ھاياتىــدا داۋاملىشــىپ كەلگــەن، ئاغزاكــى ھىلــە - نەيــرەڭ 
ئاساســىدا،  تەلىماتلىــرى  ئەجــداد  تولغــان  رەزىللىككــە  ۋە 
خىتايچــە مائارىــپ شــەكىللەندۈردى. خىتايچــە مائارىــپ ئىلغــار 
ــاي  ــتىن، خىت ــە بولماس ــە نەرس ــانىلىققا ئىگ ــا، ئىنس تەپەككۇرغ
خەلقىنىــڭ شەخســىيەتچىلىكىنى ئومۇمالشــتۇرغان، ئىنســانالرنى 
يېتەكلــەپ،  يەككىلىشىشــكە  ئەمــەس،  كوللېكتىپلىشىشــقا 
ھەربىــر ئادەمنــى دۆلەتنىــڭ باشقۇرۇشــىغا ئــۇدۇل باغاليدىغــان، 
كۆرۈنمــەس زەنجىردىــن باشــقا نەرســە ئەمــەس. خىتــاي يولغــا 
ــپ  ــپ، ئەســلىدىنال مائارى ــش مائارى ــان ئاتالمى ــۇپ كېلىۋاتق قوي
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بولماســتىن، شــەكلى ئۆزگەرتىلگــەن ھۆججــەت ۋە سىياســى 
بۇيرۇقتــۇر. قۇللــۇق تۈزۈمىــدە كوللېكتىپنىــڭ مەنپەئەتــى قانداق 
كاپالەتســىز بولغان بولســا، خىتــاي دۆلىتىدىمــۇ كوللېكتىپچىلىق 
ــى  ــىزدۇر. »ئۆزەڭن ــۇنداق كاپالەتس ــى ش ــڭ مەنپەئەت ۋە ئومۇمنى
بىــل ئۆزگىنــى قــوي، ھــەر كىشــىنىڭ قازىنــى ئــۆز ئۆيىــدە 
قاينايــدۇ…« دېگەنــدەك، شەخســىيەتچىلىكنى، يەككىچىلىكنى 
تەشــەببۇس قىلىدىغــان، كۇڭزىچــە تەلىمــات خىتــاي دۆلىتىنىــڭ 
مائارىپىــدا تولــۇق گەۋدىلەندۈرۈلگەچكــە، »ھەممــە بىــر ئۈچۈن، 
ئۈچــۈن  كوللېكتىــپ  دېگەنــدەك،  ئۈچــۈن«  ھەممــە  بىــر 
يەككىلــەر بــەدەل تۆلەيدىغــان، يەككىلــەر ئۈچــۈن كوللېكتىــپ 
ــدە  ــاي خەلقى ــلەت، خىت ــك خىس ــان ئادىمىلى ــەدەل تۆلەيدىغ ب
بولمىغىنىــدەك، خىتاينىــڭ دۆلــەت مائارىپىــدا ئوقــۇپ يېتىلگــەن 

ــدۇ.  ــۇ بولماي ئۇيغۇرالردىم
چەتئەلــدە »مېنىــڭ ئۈچۈن، ســېنىڭ ئۈچۈن« دېمەســتىن، 
گەرچــە نەتىجىســىز بولســىمۇ »ۋەتــەن، مىللەت ئۈچــۈن« دەپ، 
داۋامالشــتۇرۇپ كېلىۋاتقــان ئاجىزانــە ھەرىكىتىمىزنــى، تۇيۇقســىز 
پارتىــالپ چىققــان كىشــىلىك بــوران - چاپقــۇن »مېنىــڭ 
ــڭ  ــاكام، مېنى ــڭ ئ ــاالم، مېنى ــڭ ب ــام، مېنى ــڭ ئاپ دادام، مېنى
تاغــام« نىــڭ دەۋاســىغا ئۆزگەرتىۋەتتــى. بۇنىڭدىــن بــۇرۇن 
ــۇزۇش ھەرىكىتىمىزدىكــى تەدرىجــى، باســقۇچلۇق  ــەن قۇتق ۋەت
ئۆزگۈرۈشــلەرنىڭ جەريانىنــى كۆزدىــن كەچۈرىدىغــان بولســاق، 
غۇلجــا قىرغىنچىلىقىدىــن كېيىــن چەتئەللــەردە، ھــەر كىشــىنىڭ 
جىھاتچىلىــق  كۈچلىنىــپ،  ئارزۇلىــرى  كېتىــش  جەننەتكــە 
مەيدانغــا چىقىشــى بىلــەن، ئۇيغۇرالرنىــڭ خەلقئــارا تېــررور 
شايكىســى بولــۇپ قالپــاق كېيىشــى، ئۈرۈمچــى قىرغىنچىلىقىدىــن 
كېيىــن، ئۇيغۇرالرنىــڭ دۇنيــاۋى تېــررور بازىســىدا مىــڭالپ 
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ۋەتەننىــڭ  بولســا،  ئېقىمــالردا  سىياســى  بولىشــى،  پەيــدا 
ــىغا،  ــەن دەۋاس ــەپ، ۋەت ــن كىچىكل ــتەقىللىق ھەرىكىتىدى مۇس
كېيىنچــە ئىنســان ھەقلىــرى دەۋاســىغا ئۆزگىرىشــى، الگېرغــا 
ئاممىــۋى ســوالش جازاســى ئارقىلىــق، تېخىمــۇ كىچىكلىتىلىــپ 
ئاتــا - ئانــا، خوتــۇن بــاال، قېرىنــداش دەۋاســىغا ئۆزگىرىشــى 
نېمىدىــن دېــرەك بېرىــدۇ؟ مۇشــۇ جىھاتچىلىقتىــن ئىبــارەت دىــن 
دەۋاســىدىن باشــالپ، ئىنســان ھەقلىــرى دەۋاســى، ئاتــا- ئانــا 
دەۋاســى قاتارلىــق دەۋاالرنىــڭ ھەممىســى، خىتــاي دۆلىتىنىــڭ 
ــى  ــارازى بولغانلىقىن ــن ن ــڭ، ھاكىمىيەتتى ــۇق پۇقرالىرىنى قانۇنل
پۇقراالرنىــڭ  بىلــەن  ھاكىمىيىتــى  دۆلــەت  بىلدۈرىدىغــان، 
ئوتتۇرىســىدىكى تــۈزۈم ۋە سىياســەت دەۋاســىدىن باشــقا نەرســە 
ئەمــەس. يەنــە بىــر ياقتىــن: چەتئەلدىكــى ۋەتــەن- مىللەتنىــڭ 
ئېيتقانــدەك:  دۆلىتــى  خىتــاي  قىلىۋاتقانــالر،  دەۋاســىنى 
ــەن -  ــۇرالر ئىك ــى ئۇيغ ــۇم، بۆلگۈنچ ــر ئۇچ ــاندىكى بى ــاز س ئ
دېگــەن چۈشــەنچىنىمۇ تەســتىقالپ قويىدىغــان بىــر ئىســپاتتۇر. 
مىللەتنىــڭ  ۋەتــەن-  چەتئەلدىكــى  ھەقىقەتــەن  چۈنكــى 
دەۋاســىنى قىلىــپ كېلىۋاتقــان ئۇيغۇرالرغــا قارىغانــدا، ئۆزىنىــڭ 
كىشــىلىك، شەخســى دەۋاســىنى قىلىــپ، خىتــاي ھۆكۈمىتىگــە 
ــون  ــە ئ ــانى، قانچ ــڭ س ــىتىۋاتقان ئۇيغۇرالرنى ــق كۆرس نارازىلى
ــك:  ــان چەتئەللى ــن قارىغ ــۇ ۋەزىيەتتى ــىدۇ. ب ــىدىن ئاش ھەسس
ئەگــەر خىتــاي دۆلىتــى ئۇالرنىــڭ يېقىنلىرىغــا ئەســكى مۇئامىلــە 
ــەن؛  ــىلىقى يوقك ــە قارش ــاي دۆلىتىگ ــڭ خىت ــا، ئۇالرنى قىلمىس
زىددىيــەت  مىللــى  ئوتتۇرىســىدىكى  خىتــاي  ئۇيغــۇر -  بــۇ 
ئەمــەس؛ مۇســتەملىكىچى مىللــەت بىلــەن مۇســتەقىلچى مىللــەت 
ــەن  ــەت بىل ــى دۆل ــەس؛ بەلك ــەت ئەم ــىدىكى زىددىي ئوتتۇرىس
پۇقــراالر ئوتتۇرىســىدىكى زوراۋانلىــق تۈزۈمدىــن كېلىــپ چىققان، 
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ــدۇ.  ــەپ قويى ــى ئىپادىل ــەت ئىكەنلىكىن ــى زىددىي سىياس
چەتئەلــدە، ئەركىــن دۇنيــادا ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇرالر بىلــەن، 
ئىســپانىيەدىن مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلىــپ، كوچىغــا تۆكۈلــۈپ 
كېتىۋاتقــان، ئونمىڭالرچــە كاتالونىيــە خەلقىنــى سېلىشتۇرســاق، 
ھەقىقــى مائارىــپ تەربىيىســىدە ئوقــۇپ، يېتىلگــەن مىللــەت 
ئاھالىســى بىلــەن، قۇللــۇق زېھنىيىتــى ســىڭدۈرۈلگەن مائارىپتــا 
ئوتتۇرىســىدىكى  ئاھالىســىنىڭ  مىللــەت  يېتىلگــەن  ئوقــۇپ، 
پەرقنىــڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى چۈشــىنىۋېلىش ئىمكانىيىتىگە 
ئىگــە بولىمىــز. ئەلۋەتتــە: ئىســپانىيە ئەركىــن، دېموكراتىــك 
ــى  ــۇ دۆلەتكــە قارشــى نامايىــش قىلســا كىمن ــەت تۇرســا؛ ئ دۆل
ســوالپ قوياتتــى؟ دەيدىغانــالر چىقمايــدۇ ئەمەس. مۇســتەقىللىق 
ــق،  ــق، 50 يىللى ــۇ 30 يىللى ــان كاتالونىيەلىكلەرم ــەپ قىلغ تەل
مۇددەتســىز قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنىــپ، ئىســپانىيە 
ــۇپ  ــقا مەســئۇل بول ــتۇرىلىۋاتىدۇ. نامايىش ــان قۇس ــىدە ق تۈرمىس
ــاق  ــالر، ئىســپانىيول ســاقچىلىرىدىن تاي ــك قىلغان ھەيدەكچىلى
ئەركىــن  بىــراق  قامىلىۋاتىــدۇ.  تۈرمىلەرگــە  يــەپ،  توقمــاق 
ــان  ــش قىلغ ــپ، نامايى ــەپ قىلى ــتەقىللىق تەل ــەردە مۇس دۆلەتل
ــە ســوالپ  ــەت تۈرمىگ ــر دۆل ــى، قايســى بى ــر ئۇيغۇرن قايســى بى
قويۇپتــۇ؟ ئۇيغۇرالرنىــڭ »ئــون مىــڭ كىشــىلىك نامايىش، بەش 
مىــڭ كىشــىلىك نامايىــش« ناملىــق ھــەر قانــداق نامايىشــىنىڭ 
تەلــەپ، مۇددىئالىــرى: ئۇيغۇرالرغــا ئىنســان ھەقلىــرى؛ دادامنــى 
قويــۇپ بەرســۇن؛ ئاپامنــى قويــۇپ بەرســۇن! دېگەندىــن باشــقا 
ــان  ــۈرۈپ چىقق ــوئارىنى كۆت ــتەقىللىق ش ــەس. مۇس ــە ئەم نەرس
نامايىشــقا، ھەر خىل باناالرنى كۆرســىتىپ قاتناشــمايدىغانالرنى، 

ــۇ؟ ــان تەشــكىالتالرنى چۈشــىنىش مۇمكىنم قارشــى تۇرىدىغ
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تاپماســلىقالر،  رونــاق  چېكىنىشــلەر،  پۈتــۈن  دەۋادىكــى 
بىــر  بــەزى  تۇرۇشــالر،  يىــراق  تەلەپلىرىدىــن  مۇســتەقىللىق 
چىقىــپ  ۋەتىنىمىزدىــن  »خىتــاي  نامايىشــالردا:  مەخســۇس 
لوزۇنكىالرنــى  دېگەنــدەك  تېررورىســت  خىتــاي  كەتســۇن، 
كۆتۈرمەســلىك، ئۇنــداق قااليمىقــان شــوئارالرنى توۋلىماســلىق، 
نامايىشــالردا كۆك بايراقنى كۆتۈرمەســلىك…« تەشەببۇسلىرى… 
قاتارلىــق مەســىلىلەرنىڭ ئارقىســىدا، ئەگــەر بىۋاســىتە خىتاينىڭ 
پەرمانــى يــوق - دېيىلســە، ئۇنداقتــا ئۇنىــڭ جاۋابــى: ھەقىقــى 
ئىســمى جىســمىغا اليىــق، ئۆزىمىزگــە ئائىــت مىللــى مائارىپنىــڭ 
ــاي  ــۇر - خىت ــى ئۇيغ ــدا، ياك ــمەننىڭ مائارىپى ــى، دۈش يوقلىق
مۇناســىۋىتى بىلــەن ھېچقانــداق ئاالقىســى يوق، يــات ئەللەرنىڭ 

ــىدۇر.  ــڭ نەتىجىس ــۇپ يېتىلىۋاتقانلىقنى ــدا ئوق مائارىپى
مىللىتىمىزنىــڭ ئەســىرلىككە چۈشىشــىدە، ۋەتىنىمىزنىــڭ 
ئىشــغال قىلىنىشــىدا نادانلىــق، بىلىمســىزلىك ســەۋەب بولغــان- 
دەپ قارىغاچقــا، بىلىملىكلەرنىــڭ كۆپلــەپ يېتىشــىپ چىقىشــىغا 
ئىنتىلــدۇق. چۈنكــى بىلىملىكلــەر قانچىكــى كــۆپ بولســا، 
قۇتۇلۇشــىمىز شــۇنچە ئاســان ھــەم تېــز بوالتتــى. بىــراق، 
خىتاينىــڭ 80 - يىلىدىــن باشــالپ يولغــا قويغــان، يېڭــى 
ئىســالھات دەۋرىدىــن كېيىــن، مىللىتىمىز ئاھالىســىدىن ئوقۇپ، 
ــە  ــپى جەھەتت ــان ۋە كەس ــەر، س ــان بىلىملىكل ــىپ چىقق يېتىش
بىــز كۈتكەندىنمــۇ ئارتــۇق بولىشــىغا قارىمــاي، مىللىتىمىــزدە نــە 
ســۈپەت جەھەتتــە، نــە ســاپا جەھەتتــە ئىلگىرىلــەش بولمىــدى. 
ــى  ــن ئاۋۋالق ــە 80 - يىلىدى ــۇرۇپ، يەن ــا ت ــر ياقت ــۇش بى قۇتۇل
ھالغــا كەلتۈرۈلــدى. ئوقۇمىغانــدەك، دوكتــورالر چىقمىغانــدەك، 
ــۇل  ــم تەتقىقاتچــى بولمىغانــدەك، زىيالىــي بولمىغانــدەك، پ ئالى
تاپمىغانــدەك، قىرىــق يىللىــق تارىــخ ئارقىغــا قايتۇرۇۋېتىلــدى. 
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تەتقىقاتچىلىرىمىزنىــڭ،  ئالىــم،  نۇرغــۇن  چەتئەللەردىكــى 
ســولىۋەتكەندىن  الگېرغــا  نەرســىلىرىنى  ھەممــە  ۋەتەندىكــى 
كېيىنكــى ئىنكاســلىرىغا قارىســاقمۇ، خىتاينىــڭ پەيلى يۇمشــاپ، 
ــۇ:  ــا. ھەرگىزم ياخشــى كۈنلەرنىــڭ كېلىشــىنى كۈتــۈش بولماقت
بولــدى بــەس! بــۇ مىللەتنىــڭ خىتايدىــن قۇتۇلۇشــى ئۈچــۈن بىر 
ئىــش قىاليلــى - دەيدىغــان يەردىــن بىــر پىالنــت يىراقلىقتــا. 
دېمىسىمۇ ئۇالرنىڭ ۋەتەندىكى ۋە خىتايدىكى چاغلىرىدا ئوقۇپ 
بىلگەنلىــرى ۋە چەتئەللــەردە ئۆگەنگەنلىــرى، بىلىۋاتقانلىــرى 
ئىچىــدە، خىتايغــا قارشــى پىكىــر مۇالھىــزە قىلىــش، مىللەتنــى 
ــداق  ــچ قان ــداق قىلىــش توغرىســىدا ھې ــۇزۇش ئۈچــۈن قان قۇتق
يــوق تۇرســا. »بىلىملىكلــەر« نىــڭ  ئۆرنــەك  تەشــەببۇس، 
ســائەتلەپ ســۆزلىگەنلىرىدە، »بــۇ ئىشــنى مۇنــداق قىلســاق 
بولغىــدەك« - دەپ، ئەندىــزە ئېلىشــقا اليىــق، بىــرەر پايدىلىــق 
ــرى ۋە  ــڭ ئۇتۇقلى ــب مىللەتلەرنى ــىال غالى ــوق. ھەممىس ــەپ ي گ
كۈچلــۈك دۆلەتلەرنىــڭ نەتىجىلىــرى. مۇنــۇ ئالىمنىــڭ مۇنــۇ 
تەكلىپىگــە ئاساســەن، بــۇ ئىشــنى مۇنــداق قىلســاق بولغىــدەك 
- دەپ، ئەندىــزە قىلىشــقا مۇناســىپ بىــر نەرســە يــوق. ياكــى 
شــۇ ئالىــم، تەتقىقاتچىــالر، زىيالىيــالر بىــرەر كوللېكتىــپ بولۇپ، 
كۆرســەتكەن ئۈلگىمۇ يوق. پۈتۈن مۇشــۇ بۇلۇمســىزلىقالر نېمىشــقا 
ــچ قايسىســى  ــال يېتىــپ ئاشــقىچە؟ چۈنكــى ئۇالرنىــڭ ھې بىزدى
ــزدا ســۆلەپ  ــزدا ئوقۇمىغــان. بىزنىــڭ تىلىمى بىزنىــڭ مائارىپىمى
قويۇۋاتقىنــى بىلــەن، مېڭىگــە قاچىالنغــان پروگراممــا خەقنىــڭ 
بولغاچقــا، مىللەتنىــڭ مەنپەئەتىگــە يارىشــا، بىــرەر ئەمەلــى 

ــدۇ.  ــا كەلتۈرۈشــكە مېڭــە ھەرىكەتلەنمەي ئىشــنى بارلىقق
يىغىــپ ئىيتقانــدا، مىللەتنــى تەنگــە ئوخشاتســاق، مائارىــپ 
ــان  ــك توختىتىدىغ ــى تى ــۇ تەنن ــپ، ئاش ــۋى مائارى ــى زامانى ياك
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مائارىــپ  ئوخشاتســاق،  تەنگــە  مىللەتنــى  جــان دېمەكتــۇر. 
ــۇر.  ــە دېمەكت ــقۇرىدىغان مېڭ ــى باش ــڭ ھەرىكىتىن ــۇ تەننى ئاش
ــى  ــۇ ئۆين ــپ ش ــاق، مائارى ــە ئوخشاتس ــۇ ئۆيگ ــى قاراڭغ مىللەتن
ــە  ــر بەدەنگ ــى بى ــۇر. مىللەتن ــراغ دېمەكت ــان چى ــۇپ تۇرغ يورۇت
ئوخشاتســاق، مائارىــپ شــۇ بەدەندىكــى بــاش دېمەكتــۇر. شــۇ 
مەنىدىــن ئېيتقانــدا، مائارىپســىز قالغــان مىللــەت- جانســىز 
ــىز  ــۈر، باشس ــقان ئۆڭك ــۇ باس ــەن، قاراڭغ ــىز ت ــەۋدە، مېڭىس گ
بــەدەن دېمەكتــۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن مەيلــى دىنــى ئۆلىمــاالر 
زىيالىيــالر بولســۇن  ئالىــم، تەتقىقاتچــى،  بولســۇن، مەيلــى 
چەتئەللەردىمــۇ، ۋەتــەن مىللــەت ئۈچــۈن كېرەكلىــك بولىۋاتقــان 
ئىشــالرنىڭ ھۆددىســىدىن چىقالماســلىقى، ئېھتىياجلىق ســاھەدە 
جانغا ئەسقاتماســلىقى، ئۇالرنى ئەيىبلەشــكە ســەۋەب بواللمايدۇ. 
ــۇرالر  ــدۇ.« ئۇيغ ــە چىلالي ــۇ بىلگىنىچ ــە خورازم ــى »چۈج چۈنك
ئۈچــۈن نېمــە قىلىنىشــى كېرەكلىكىنــى بىلمىگەن كىشــىلەردىن: 
ئورۇنســىزدەك  ئاغىرنىشــمۇ  بەرمىــدى - دەپ  قىلىــپ  ئىــش 

ــدۇ.  تۇرى
شــۇڭا ئىشــنى ئۇلىدىــن ئۆزىمىــز قىاليلــى - دېيىشــىپ، 
چــوڭ ئۈمىــت بىلــەن، شــۇنچىلىك پۇختــا باشــلىغان »مائارىپ« 
ھــال  پۇقاراالردىــن   - پېقىــر  دەســلەپتىال  جەمئىيىتــى، 
ــن  ــا دى ــك بالىالرغ ــە، كىچى ــۋى جەمئىيەتك ــورايدىغان ئاممى س
ئۆگىتىدىغــان يەســلىگە، ئەرەبچــە كىتاپالرنــى تەرجىمــە قىلىــپ 
تارقىتىدىغــان، تەرجىمــە - مەتبەئەخانىغــا، دىنــى تەبلىــغ 
قىلىدىغــان ۋەز - نەســىھەتگاھقا، ئاخىــرى بېرىــپ تۈركىيــە 
ــان  ــىپ بېرىدىغ ــى بېجىرىش ــرالر خىزمىتىن ــڭ، مۇھاجى دۆلىتىنى
ــنى  ــر ئىش ــۇرالر بى ــدى. »ئۇيغ ــپ قال ــا ئايلىنى ــى قاتالمغ ئاساس
ــل  ــە؟« دېيىشــكە تى ــدۇ نېم ــدەك قىاللمام ــۆزى خالىغان ــال ئ زادى
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بارمىســىمۇ، لېكىــن كۆڭۈلنىــڭ چوڭقــۇر قېتىدىــن بىــر ئــۇھ 
ــتىماقتا. ــىنىش قىس س

05.04.2019
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تۆتىنچى باب

خىتايدىن قۇتۇلۇشنىڭ يولى بارمۇ؟

ئۆلمىگەن جاندا ئۈمۈت بار - دېگەن سۆزىمىزگە مەنىداش، 
گېرمــان خەلقىنىــڭ: »يەنــە بىــر چىقىــش يولــى تېپىلىــدۇ« - 
دەيدىغــان ســۆزى بــار. بىــز كۈندىلىــك تۇرمۇشــتا، بــەزى بىــر 
قىيىنچىلىققــا يولۇققــان چاغــالردا، ئۆزىمىزنــى پەپىلەپ تەســەللى 
ــش ۋە  ــەدەت بېرى ــقىالرغا م ــۇنىڭدەك باش ــۈن، ش ــش ئۈچ تېپى
يىقىلغىنىغــا تــەن بەرمەســلىككە ئۈنــدەش ئۈچــۈن، ئۆلمىگــەن 
ــا  ــز. ئەمم ــڭ - دەپ قويىمى ــرەت قىلى ــار، غەي ــۈت ب ــدا ئۈم جان
ــدا،  ــان ئەھۋال ــقا مەجبۇرالنمىغ ــن دەس تۇرۇش ــان يەردى يىقىلغ
ئورنىمىزدىــن تــۇرۇپ، يولنــى داۋامالشتۇرۇشــقا بــەك ئەھمىيــەت 
بېرىپمــۇ كەتمەيمىــز. بىــراق گېرمــان خەلقــى، ئــەڭ ئــاددى 
ســۆز بىلــەن قوراشــتۇرغان ئاشــۇ ئــاددى جۈملىنــى، بېشــىغا 
كەلگــەن ھــەر قانــداق چــوڭ - كىچىــك قىيىنچىلىقتــا ئەســتىن 
چىقارمايدىكــەن ھــەم ئاغزىــدا دېيىــش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، ئەڭ 
ــۇنداق  ــر ش ــدا: تەقدى ــال بولمىغان ــىپ، زادى ــە تىرىش ئاخىرىغىچ

بولســا كېــرەك - دەپ، تــەن بېرىدىكــەن. 
تېمىغــا كىرىشــتىن ئــاۋۋال، گېرمــان خەلقىنىــڭ ھاياتىدىــن 
ــۇ ئىجتىمائىــي  ــاز سېلىشــتۇرما قىلىــپ ئۆتــەي. گېرمانالرم ــر ئ بى
تۇرمۇشــتا ئەن - ئەنىگە مەھكەم ئېســىلىۋالىدىغان، يېڭىلىقالرغا 
قىلىشــتىن  تەقلىــد  باشــقىالرغا  كۆنەلمەيدىغــان،  دەرھــال 



68

قاچمايدىغــان، يەنــە نۇرغــۇن تەرەپلــەردە بىزگــە ئوخشــاپ 
كېتىدىكــەن. يېقىنقــى تارىخالرغىچــە يۇرتۋازلىــق قىلىشــىپ، 
باشــقا يۇرتلــۇق بىلەن دۈشمەنلىشــىپ قالســا، ياتالردىــن مەدەت 
تىلەيدىغــان، باشــقا يۇرتلــۇق دۈشــمىنىنىڭ شــەھىرىگە، يــات 
دۈشــمەنلەر باســتۇرۇپ كەلســە، خــوپ بولــدى! كۈلــۈڭ كۆككــە 
ســورۇلۇپ كېتــەر ئىالھىــم! - دەپ، رەقىبلىرىنىــڭ ۋەيــران 
بولىشــىنى تىلەيدىغــان، ھەتتــا باشــقا يۇرتلــۇق دۈشــمەنلىرىگە 
باســتۇرۇپ كەلگــەن، يــات دۈشــمەنلەرگە ياردەمــدە بولىدىغــان، 
ئــۆز يۇرتىنىــڭ تۇپراقلىرىغــا ھۇجۇمــال قىلمىســا، باشــقا يۇرتنــى 
ــڭ  ــۆز يۇرتىنى ــەك، ئ ــى پەل ــىمۇ پەرۋاي ــان قىلىۋەتس ــۈم تالق كۈك
ــان،  ــچ ئۆتىدىغ ــماي« تىن ــىغا ئارىالش ــڭ ئىش ــدە »خەقنى غېمى
ئۆتمۈشــتىكى  يېقىنقــى  بىزنىــڭ  مىجەزلىرىمــۇ  پەســكەش 
خاراكتېرىمىزگــە كــۇت ئوخشــاپ كېتىدىكــەن. ئەممــا قەھرىمانىغا 
ئەگىشــىپ ئوتقىمــۇ، ســۇغىمۇ كىرىدىغــان: »قەھرىمــان بىزگــە 
چىقىــش يولــى تاپىــدۇ؛ ئــۇ بىزنــى غەلىبىگــە يېتەكلەيــدۇ؛ ئــۇ 
بىــز ئۈچــۈن ئۆزىنــى پىــدا قىلغــان ئىكــەن، ئۇنى يالغۇز تاشــالپ 
كۈندىمــۇ  يامــان  كۈندىمــۇ،  ياخشــى  بولمايــدۇ؛  قويســاق 
دەپ،  كېــرەك!«-  تۇرىشــىمىز  يېنىــدا  قەھرىمانىمىزنىــڭ 
ــان  ــا ج ــەن قەھرىمانلىرىغ ــۇق كۆرگ ــەك، ئۇل ــن يۈكس ئۆزلىرىدى
بىلــەن ســاداقەت بىلدۈرىدىغــان، ھــەم بەرگــەن ۋەدىســىگە ۋاپــا 
قىلىدىغــان خىســلەتلىرى بىلــەن، بىزدىــن پەرقلىنىــپ كەلگــەن 
ــۇق خېلــە  ئىكــەن. گېرمانالرنىــڭ ھازىرقــى مىجەزىــدە قىتىغۇرل
ئېغىــر بولســىمۇ، پۈتــۈن بىر خەلققە ئومۇمالشــقان راســتچىللىقى، 
بۇالرنــى  قىلىــدۇ.  خىجىــل  بىزنــى  بىلەنمــۇ  ســەمىمىلىكى 
يېزىشــتىكى مەقســىتىم، قانداقتۇر ئۆزىمىزنى تۆۋەن كۆرگەنلىك، 
ــى  ــپ قالغانلىقىمن ــۆرۈپ ھاڭۋېقى ــتۈن ك ــقىالرنى ئۈس ــى باش ياك
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بىلــدۈرۈش ئەمــەس. ئەكســىچە بىــز بىلــەن ئوخشاشــلىق، 
بېقىــش  كەچــۈرۈپ  كۆزدىــن  تەرەپلىرىنىمــۇ  تەقدىرداشــلىق 
خىيالىمنــى، قېرىنداشــالر بىلــەن ئورتاقالشــماقچى بولــدۇم. بىــز 
ئۆزىمىزنىــڭ كەچمىشــىمىزنى يېتەرلىــك بولمىســىمۇ، قەدىــر 
ئەھــۋال بىلــدۇق. بىزنىــڭ زاۋاللىققــا يۈزلىنىشــىمىزگە، 17 - 
ئەســىرنىڭ كېيىنكــى يېرىمىــدا، مەلئــۇن ئاپــاق خوجىنىــڭ 
تەخــت تالىشــىش رەزىللىكــى ســەۋەب بولغاندىن ئېتىبــارەن، 18 
- ئەســىرنىڭ كېيىنكــى يېرىمىغىچــە، بىــر ئەســىر داۋامالشــقان 
ئازاتلىــق ئۇرۇشــى ۋە ئىچكــى ئۇرۇشــتا تولــۇق پارچىلىنىــپ، 
ماغدۇرىمىزدىــن ئايرىلغاندىــن كېيىــن، ئىنگلىــز ۋە رۇســالرنىڭ 
مانجۇالرنىــڭ  ئارقىســىدا،  خىيانەتلىــرى  قارشــى  بىزگــە 
بىزنــى  ئېتىبــارەن  شــۇنىڭدىن  چۈشــتۇق.  ئىشــغالىيىتىگە 
مانجــۇالر، رۇســالر ۋە خىتايــالر بــوزەك قىلىــپ كەلــدى. كېيىنكى 
چــارەك ئەســىردىن ئېتىبــارەن خىتايغــا شــىرىك بولــۇپ، بىزنىڭ 
قېنىمىزنــى شــورىمىغان دۆلەتلــەر قالمىدى. بىزگە قارشــى پۈتۈن 
ــى  ــدى. بىزن ــرەك قالمى ــز - دې ــانلىقتىن ئى ــانىيەتتە ئىنس ئىنس
تولــۇق يوقىتىــش ئىجرائاتىنــى يولغــا قويغــان خىتاينــى، پۈتــۈن 
دۇنيــا ئەھلــى قولالۋاتىدۇ. مانجۇ ئىستىالســى بىلەن باشــالنغان، 
تاشــقى  ۋە  ئىچكــى  تارىخىمىزنــى،  تاراشــلىق   - تــاالن 
ئەھۋالىغــا  تارىخــى  خەلقىنىــڭ  گېرمــان  ئەھۋالىمىزنــى، 
سېلىشــتۇرغاندا، كۆپلىگــەن ئوخشاشــلىقالرنى كۆرۈۋاالاليمىــز. 
گېرمــان خەلقىنــى تولىمــۇ ئــۇزۇن ئۆتمۈشــلەردىن باشــالپال رۇم، 
ــىماللىق  ــز، ش ــۇز، ئىنگلى ــان، فرانس ــان، يۇن ــس، ئىتالىي بىزان
پورتــۇگال(،  )ئىســپانىيول،  جەنۇبلــۇق  )ســكاندناۋىيان( 
يوگۇســالۋ، رۇس قاتارلىــق ئەللــەر بــوزەك قىلىــپ كەلگــەن 
ئىكــەن. گېرمــان خەلقىنىــڭ يۇرتــالر بويىچــە پادىشــاھلىق 
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كۈچلــەر  چــوڭ  بېقىنىشــىنىمۇ  ياتالرغــا  بۆلۈنــۈپ  تىكلــەپ، 
بەلگىلــەپ كەلگــەن بولــۇپ، ئــۆز خەلقىنىڭ مەنپەئەتــى ئۈچۈن، 
بىــرەر ئىــش قىلماقچــى بولغــان شــاھالر تازىلىنىــپ تۇراتتىكــەن. 
گەرچــە ناپولېئوننىــڭ ھىمايىســى ئاســتىدا، نۇرغۇنلىغــان يــۇرت 
پادىشــاھلىقلىرى بىرلىشــىپ، »ۋىتتېلســباخ سۇاللىســى« نىــڭ 
ئاســتىدا، چــوڭ بىرلىــك ھــەم مۇســتەقىل پادىشــاھلىق قــۇرۇپ 
چىققــان بولســىمۇ، يەنــە ناپولېئوننىــڭ مەغلۇبىيىتــى ســەۋەبلىك 
رۇســالرنىڭ، ئېنگلىزالرنىــڭ بــوزەك قىلىشــىدىن قۇتۇاللمىغــان. 
ــان  ــدا گېرم ــك تەرەققىياتى ــرى تېخنى 19 - ئەســىرنىڭ ئاخىرلى
ــن  ــر ياقتى ــان بولســىمۇ، بى ــك نەتىجــە ياراتق ــى كۆرۈنەرلى خەلق
تاشــقى دۈشــمەنلەرنىڭ تەھدىتلىــرى، بىــر ياقتىــن دۆلــەت 
ــدا  ــڭ قولى ــۇدى بانكىرلىرىنى ــاد يەھ ــق ئىقتىس ــى بارلى ئىچدىك
ــەن  ــەت بىل ــان مېھن ــۆزى قىلغ ــى ئ ــان خەلق ــى، گېرم بولغانلىق
ئۆزىنــى قامدىيالمايدىغــان دەرىجىدە، ئېغىر ئېكىس پاالتىســيەگە 
پارتىلىشــىنى كەلتــۈرۈپ  ئۇرۇشــىنىڭ  ئۇچــراپ، 1 - دۇنيــا 
ئۇرۇشــنىڭ  كېيىــن،  توختىغاندىــن  ئــۇرۇش  چىقارغــان. 
قوزغىلىشــىدىن مەغلۇبىيىتىگىچە، بارلىق جىنايەت گېرمانىيىنىڭ 
چۈشىشــىگە  تەختتىــن  پادىشــاھنىڭ  يۈكلىنىــپ،  ئۈســتىگە 
ســەۋەب بولغــان. شــۇنىڭدەك پۈتــۈن ئــۇرۇش چىقىمىنــى تۆلــەش 
گېرمانىيىگە يۈكلەنگەن بولغاچقا، گەرچە دۆلەت سانائەتلىشىپ 
تەرەققــى قىلىۋاتقــان بىلــەن، مېھنەتچىلــەر دۆلەتنىــڭ قەرزىنــى 
ــڭ  ــدى. ئۇنى ــۇر ئى ــكە مەجب ــا ئىشلەش ــۈن بىكارغ ــەش ئۈچ تۆل
بولىشــى،  يەھــۇدى  فابرېكاتورنىــڭ  ئىشــلەتكۈچى  ئۈســتىگە 
يەھــۇدى  بانكىرنىــڭ  بولىشــى،  گېرمــان  ئىشــلەمچىلەرنىڭ 
بولىشــى،  گېرمانىيــە  بوغۇلغــان  قەرزگــە  بولىشــى، 
تەشــۋىقاتچىالرنىڭ يەھــۇدى بولىشــى، تەتــۈر تەشــۋىقاتنىڭ 



71

قۇربانلىرىنىــڭ گېرمــان بولىشــى، ئىشــلەپ تۇرۇپمــۇ ئائىلىســىنى 
باقالمــاي، ئــۆي زېمىنلىرىنــى، بارلىــق مــال مۈلۈكلىرىنــى گۆرۆگــە 
ــان بولىشــى، گۆرۆكەشــلەرنىڭ يەھــۇدى  ــڭ گېرم قويغۇچىالرنى
بولىشــى، 1 - دۇنيــا ئۇرۇشــىدا ئۇرۇشــتا زىيانغــا ئۇچرىغــان 
بېلگىيــە دۆلىتىنىــڭ ئارقىســىدا تــۇرۇپ، ئــۇرۇش چىقىمىنــى 
ــرى  ــۇدى بانكىرلى ــڭ يەھ ــەپ ئىگىلىرىنى ــەق تەل تۆلەتكۈچــى ھ
بولىشــى … قاتارلىــق گېرمانىيىنىــڭ ۋە گېرمــان خەلقىنىــڭ 
قازاالرنىــڭ  بــاال-  تۈگەتكۈســىز  ســاناپ  كەلگــەن،  بېشــىغا 
ھەممىســىگە، يەھــۇدى جاۋابــكار بولۇۋاتقانلىقــى قاتارلىــق ھەممــە 
ــا  ــى، ئاشــۇ 1 - دۇني ــنىڭ ئەھۋالىن ــوزەك قىلىنىش ــۇن ۋە ب ئوي
ئۇرۇشــىغا ئاۋســتىرىيە ھەربــى ئىتتىپاقــى الگېرىدىن قاتناشــقان، 
يــاش تەرســا ئوفېتســېر ئادولــف ھىتلېــر، بىــر بىرلــەپ ئىســپاتالپ 
چىقتــى ھــەم ئاۋســتىرىيەدىن مىيونخىنغــا كۆچــۈپ كېلىــپ، 
گېرمــان ۋەتەنداشــلىقىغا ئۆتتــى. ئادولــف ھىتلېــر شــۇ چاغدىكــى 
ــى«  ــىئال مىللەتچــى پارتىي ــن »سوتس ــك پارتىيىلەردى ئىناۋەتلى
گــە ئــەزا بولــۇپ، پارتىيــە گۇرۇپپىلىرىــدا ھــەر تۈرلــۈك پىكىــر - 
تەكلىپلەرنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــقا، بەزىدە قااليمىقان تەرســاالرچە 
ــن،  ــقا باشــلىغاندىن كېيى ــرا تېرىش ســۆزلەپ، ســورۇنالردا ماجى
يەتكــەن  تونــۇپ  ئەلەمنــى   - دەرد  يۈرىكىدىكــى  ئۇنىــڭ 
سىياســىيونالر، مۇتەپەككــۇرالر، زىيالىيــالر ئۇنــى يېنىغــا تارتىپ، 
تەربىيلەشــكە باشــلىدى. ئۇنىڭغــا نۇتــۇق سۆزلەشــنى، قايســى 
ســۆزنى دېگەنــدە، چىرايىــدا قانــداق ئىپــادە كۆرسىتىشــنى، 
قايســى ســۆزنى دېگەنــدە قايســى قولىنــى ئېگىــز كۆتۈرۈشــنى، 
قايســى قولىنــى كىملەرگــە قارىتــا شــىلتىپ، سىلكىنىشــنى 
بىرمــۇ- بىــر ئۆگەتتــى. ئاڭلىغۇچىالرنىــڭ ھېسســىياتىنى قانــداق 
كونتــرول قىلىشــنى ئۆگەتتــى. ئەســلىدە ھىتلېــر ناتىــق ئەمــەس، 
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بەلكــى جاســارەتلىك، تەرســا بىــر مىللەتچــى ئىــدى. ئۇنــى 
ئــۇ سىياســەتچى  ناتىقــالر، مۇتەپەككــۇرالر ياســاپ چىقتــى. 
ــى بىلــەن  ئەمــەس ئىــدى. داڭلىــق سىياســەتچىلەر ئۇنىــڭ قول
ــرى  ــق بى ــۇ ئەقىللى ــر بەكم ــدى. ھىتلې ــرا قىل ــەتنى ئىج سىياس
ئەمــەس ئىــدى. ئۇنــى دەۋرىنىــڭ پەيالســوپلىرى يېتەكلىگــەن. 
مىللــى  تەلۋىلىــك،  قاچمايدىغــان  ئۆلۈمدىــن  ھىتلېــردا 
مەنپەئەتنىــڭ قارشىســىدا ئــادەم تونۇمايدىغــان يۈزســىزلىك بــار 
تونــۇپ  ئارتۇقچىلىقنــى  ئىككــى  مۇشــۇ  ئۇنىڭدىكــى  ئىــدى. 
يەتكــەن ۋە پايدىلىنىشــنى بىلگــەن گېرمــان مۇتەپەككۇرلىــرى، 
ــان  ــۈن گېرم ــپ، پۈت ــى قوللىنى ــالر ئۇن ــەتچىلەر، زىيالىي سىياس
خەلقىنــى ھەرىكەتلەندۈرەلىــدى. ھىتلېــر دەســلەپتىكى ئاممىــۋى 
ســورۇندا نۇتــۇق ســۆزلەپ، نەتىجــە قازانغاندىــن باشــالپ، 
ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى توختىغانغــا قــەدەر، يەنــى گېرمانىيــە 
ئىچكى دۈشــمەننىڭ، قوشــنا دۈشــمەنلەرنىڭ ئۈســتىدىن غەلىبە 
قىلىــپ، دۇنيــا ئۇرۇشــىدا مەغلــۇب بولغانغــا قــەدەر ئۇنىڭغــا 
ــپ، يېتەكلىگــەن  سىياســىيونالر، پەيالســوپالر مەســلىھەت بېرى
ــق  ــەن 40 يىللى ــەتچى: »م ــر سىياس ــداق بى ــچ قان ــدى. ھې ئى
ئاتالمىــش سىياســەتچى تــۇرۇپ، بۇ تەرســانى ئالدىغــا چىقىرىپ، 
ئــۆزۈم ئۇنىڭغــا بويســۇنامتىم!« - دېمىــدى. ھېــچ قانــداق بىــر 
ــروي،  ــۈز ئاب ــەدەر ي ــۇ ق ــەن ش ــوپالر: »م ــۇر، پەيالس مۇتەپەكك
ئىناۋىتىــم بىلــەن مۇشــۇ تەرســا، دىپلومســىز تەلۋىنــى يېتەكلەپ، 
ســەھنىگە چىقىرىــپ قويــۇپ، ئــۆزۈم پەســتە ئولتــۇرۇپ، قانــداق 
چــاۋاك چالىمــەن؟ بــۇ مېنىــڭ شــان - شــەرىپىمگە نومــۇس!« 
دېمىدى. ئادولف ھىتلېر ئۆز بېشــىمچىلىق قىلىپ، ســەھۋەنلىك 
ئۆتكۈزگەندە، پەيالســوپ، مۇتەپەككۇر سىياســى دانىشمەنلىرى، 
ــۇپ،  ــىگە نۇق ــولىۋېلىپ، پېشانىس ــخانىغا س ــۇز ئىش ــى يالغ ئۇن
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يەرنــى تىپىــپ، قاتتىــق دەككىســىنى بەرگــەن چاغــالردا: »مــەن 
3 - ئىمپېرىيىنىــڭ قۇرغۇچىســى، مــەن دۇنيانىــڭ لىدېــرى، 
ســەن كىــم ئىدىــڭ؟ ســېنىڭ توغــرا بولغان بولســا، نېمىشــقا شــۇ 
گۇســتاقلىق  دەپ،  قىلمايســەن!«  ئــۆزۈڭ  ئىشــنى  توغــرا 
قىلمايتتــى. چۈنكــى ئۇنىــڭ يۈرىكىــدە خورالنغــان، غــۇرۇرى 
قىلىنغــان،  بــوزەك  ئەســىرلەپ  قىلىۋېتىلگــەن،  دەپســەندە 
ــاب قىلىنىــپ كەلگــەن  ياۋروپانىــڭ گېزەندىســى! - دەپ، خىت
بىــر مىللەتنىــڭ دەردى بــار ئىــدى. شــۇڭا ئــۇ مىللەتنىــڭ 
غەلىبىســى ئۈچــۈن بــۇ يولغــا كىرگــەن بولغاچقــا، ئۆزىنىــڭ 
قولىدىــن  خاتاالشــتى.  )ھىتلېــر  ئۇنۇتقــان.  شەخســىيىتىنى 
كەلگەنــدە، مىليونــالپ ئادەملەرنــى ئۆلتــۈرۈپ، ئــۆچ ئالــدى. 
ئەگــەر مېنىــڭ قولۇمدىــن كەلســە، مــەن دۈشــمىنىمگە ھىتلېــر 
قىلغاندىــن يــۈز ھەسســە ئاشــۇرۇپ قىلىمــەن. چۈنكــى بــۇ 
ــىدىكى  ــەت ئوتتۇرىس ــى مىلل ــەس. ئىكك ــىلە ئەم ــى مەس سىياس
ــاس  ــى قىس ــى شەخس ــەس. بەلك ــى ئەم ــمەنلىك مەسىلىس دۈش
كىشــىلىك  ئاللىبــۇرۇن  كەتكــەن،  ئايلىنىــپ  مەسىلىســىگە 
ھېسســىيات دائىرىســىگە كىرىــپ كەتكــەن، ۋىجدان مەسىلىســى. 
»قىســاس ئــەڭ تاتلىــق نەرســە!« ئۇنىــڭ بىلــەن جــان، تــەن، 
روھ، ھېــس تۇيغــۇ ئــارام تاپىــدۇ.( ئەممــا گېرمانــالر مىللــى 
دۆلىتىنــى قــۇرۇپ چىقىــش بىلــەن توختــاپ قالمــاي، دۇنيــا 
ئۇرۇشــىغا كىرىــپ خاتــا قىلــدى. ئۇرۇشــتا مەغلــۇب بولــۇپ، يــەر 
بىلــەن يەكســان قىلىۋېتىلــدى. 45 - يىلىدىكــى گېرمانىيــە 
ھازىرقــى ســۇرىيەدىن 50 ھەسســە ئارتۇق خارابىلىققــا ئايالنغان. 
15 ياشــتىن يۇقىــرى ھايــات قالغــان ئەرلەرنىــڭ ھەممىســى 
ئەســىرلەر الگىرىغــا قامالغــان؛ ئۇرۇشــقا قاتناشــقان، ھەربــى ئارقا 
الگېرغــا  ھەممىســى  ئايالالرنىــڭ  يــاش  قاتناشــقان  ســەپكە 
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ــدە  ــەر دەۋرى ــالر، ھىتل ــمۈر بالى ــۈزدە ئۆس ــاال - ت ــوالنغان؛ ت س
دۆلــەت ۋە جەمئىيــەت ئىشــلىرىغا قېتىاللمىغــان ئــۆي ئاياللىــرى، 
بىگۇنــاھ قېرىــالر قالغــان بولــۇپ، گېرمانىيىنــى بۆلــۈپ ئىشــغال 
قىلغــان ئامېرىــكا بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ياردىمــى بىلەن 

قايتا قۇرۇپ چىقتى. 
بىلــەن  ئەھۋالىمىــز  ھازىرقــى  ۋە  ئۆتمۈشــىمىز  بىزنىــڭ 
ھەتتــا  بــار.  مىللەتلــەر  نۇرغــۇن  كېتىدىغــان  ئوخشىشــىپ 
تەقدىرىــال ئەمــەس بەلكــى مىجــەز - خاراكتېرىدىمۇ ئوخشاشــلىق 
ــرى بولســا،  ــال ئوخشــىمايدىغان تەرەپلى ــن زادى ــدۇ. لېكى تېپىلى
ــۇزۇن  ــە ئ ــۇ ھەقت ــەن ب ــدۇر. م ــۇش يوللىرى ــمەندىن قۇتۇل دۈش
يىلــال ئىزدەندىــم. چــوڭ - چــوڭ ئىدېئولوگىيــە ئىنقىالپلىرىنىڭ 
كۈرەش جەريانى، نەتىجىســى، ئەســىرلىكتىن، مۇســتەملىكىدىن 
ئــازات بولغــان مىللەتلەرنىــڭ كۈرەش جەريانى، ئــۆزۈم چەتئەلگە 
ــان  ــۈز بەرگــەن چېچــەن ئۇرۇشــى، تالىب ــن ي ــن كېيى چىققاندى
ئۇرۇشــى، بوســنىيە ئىچكى ئۇرۇشــى، كوســوۋونىڭ مۇستەقىللىق 
ئۇرۇشــى، شــەرقى تېمۇرنىــڭ مۇســتەقىللىقى،ئوتتۇرا شــەرقتىكى 
ئۆزگۈرۈشــلەر، ئىچكــى ئۇرۇشــالر، ھەتتــا بىــز بىلــەن ئوخشــاش 
دۈشــمەنلىككە ئىگــە تىبەتلىكنىــڭ كــۈرەش يوللىــرى، جەنۇبــى 
ياۋروپادىكــى مۇســتەقىلچى مىللەتلەرنىــڭ قوراللىــق كۈرەشــلىرى 
ۋە تىنچلىــق كۈرەشــلىرىگىچە بەزىــدە ئىلھاملىنىــپ، بەزىــدە 
قايغۇلىنىــپ بولســىمۇ، بىزنىــڭ قۇتۇلــۇش كۈرىشــىمىزگە بىــرەر 
ئۆرنەكنىــڭ تېپىلىــپ قېلىشــىنى ئــارزۇ قىلدىــم. ئەممــا ئۆزىمىــز 
ــۈرەش  ــڭ ك ــدەك، بىزنى ــۇز بولغان ــدەك يالغ ــادا تىكەن ــۇ دۇني ب
يولىمىزمــۇ بىزگىــال خــاس، ئۆرنەكســىز ئىكــەن. مېنىــڭ ھەيــران 
قالىدىغىنىــم شــۇكى، بىزنــى مېنىڭــدەك چۈشــىنىپ يەتكەنلــەر 
ــس  ــىز ھې ــەر قانچــە بىلىمس ــى ھ ــەن ئۆزۈمن ــەن. م ــەك ئازئىك ب
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ــاز  ــەنگەنلەرنىڭ ئ ــدەك چۈش ــى مېنىڭ ــن بىزن ــاممۇ، لېكى قىلس
بولىشــىنى بىلگەنلىكىمنــى بىــر چــوڭ بىلىــم قاتارىغــا قويــۇپ، 
ــدۇم.  ــان قىلىۋېرىدىغــان بول كــۆز - قارىشــىمنى خاتىرجــەم باي
بــۇ تېمىــدا ئوتتۇرىغــا قويىدىغــان مەزمۇنالرنــى، تۆۋەندىكىــدەك 

ئــۈچ نۇقتىغــا يىغىنچاقلىدىــم. 
ــا،  ــا قارىس ــڭ ئاغزىغ ــڭ، ۋەزخانالرنى ــى ئۆلىماالرنى 1 - دىن
كىشــىلەرنىڭ دىنــى ھېسســىياتىنى تۇتــۇپ تــۇرۇپ، زامانــدا 
پەرقلىــق،  ئىمكانىيەتتــە  پەرقلىــق،  ماكانــدا  پەرقلىــق، 
دۈشــمەنلىك ئوبيېكتتــا پەرقلىــق بىــر كــۈرەش جەريانىنــى 
ســۆزلەپ، كىشــىلەرنى گاراڭ قىلىــپ قويىــدۇ. دىنــى ۋەزخانــالر 
گەپنــى يۆگــەپ، تۈرمــەل قىلىپ، بىردە ئۇھۇد ئۇرۇشــىغا، بىردە 
خەندەككــە، بىــردە بەدرىگــە يۈگۈرتۈپ يــۈرۈپ، ئاخىرى: گۇناھ 
ئۆزىمىــزدە بولغاچقــا، ئالــالھ مۇشــۇ كۈنگــە قويۇپتــۇ! - دېگــەن 
ــدۇ.  ــۇرۇپ كېلى ــان مەســچىتكە قايت ــپ ئولتۇرغ يەرگــە، ھاڭۋېقى
ئىزدىنىشــنىڭ ئورنىــدا، گۇناھنــى بوينىڭىزغا ئېلىــپ، ئالالھتىن 
مەرھەمــەت تىلەيدىغــان، غېرىــب بىر بەندە بولىســىزدە، ئاخۇنۇم 
يەنــە بىــر قېتىملىــق ۋەز ســۆزلىگىچە گۇناھــكار بەنــدە ســۈپىتىدە 
تىنــچ تۇرىســىز. تــازا چوڭقــۇر ئويلىغاندىــن كېيىــن: »زادى 
ئۇالرنىــڭ نېمــە ئىشــى بــار بــۇ يولــدا؟« - دېگەندەك، ئېنىقســىز 
ســوئال جاۋابســىز قالىــدۇ. چۈنكــى كېيىنكــى 25 يىــل ئىچىــدە 
نۇرغۇنلىغــان مۇســۇلمانالرنىڭ رايونلىرىــدا، دىنــى ۋەزخانالرنىــڭ 
جىھاتچىلىــق تەشەببۇســلىرى، جىھاتچىالرنىــڭ »قــار- قويــۇق 
ئــادەم ئۆلتــۈرۈش« تىــن ئىبــارەت تېررورلــۇق ھەرىكەتلىــرى 
ســەۋەبلىك: ئىســالم ۋە مۇسۇلماندارچىلىق »قاباھەت« شەكلىدە 
ئىنكاســقا اليىــق بولــۇپ قالــدى. نــەدە جىھاتچىــالر ئارىالشــقان 
ئۇرۇشــلىرى  مۇســتەقىللىق  يەردىكــى  شــۇ  بولســا،  ئــۇرۇش 



76

مەغلــۇب بولــدى. چېچەنىســتاننىڭ مۇســتەقىللىق ئۇرۇشــى، 
ئامانلىقــى، ســۇرىيەنىڭ ئەركىنلىــك  ئافغانىســتاننىڭ تىنــچ 
ــا  ــدى. بۇنىڭغ ــۇب بول ــەۋەبلىك مەغل ــالر س ــالۋى جىھاتچى ئىنقى
تــەن بېرىــش الزىــم. ئۆلىماالرنىــڭ، ۋەزخانالرنىــڭ قىلىدىغــان 
ئىشــى مۇســۇلمانالرنى بىلىــم، تېخنىــكا ئۆگۈنۈشــكە، كىشــىلەرگە 
ــۈزەل  ــلىمالرغا گ ــرى مۇس ــەش، غەي ــقا يېتەكل ــىلىق قىلىش ياخش
ئىســالمى ئەخالقنــى چۈشــىنىۋېلىش ئىمكانىيىتــى يارىتىــش، 
ــۈن،  ــى ئۈچ ــق ئامانلىق ــڭ تىنچلى ــانىيەتنىڭ، مىللەتلەرنى ئىنس
دۆلــەت رەھبەرلىرىنــى ئادالەتكــە چاقىرىــش- قاتارلىــق ھــەم 
ۋەزىپىســىنى ھــەم نۆۋەتتىكــى ۋەزىيەتنىــڭ تەقەززاســىنى بەجــا 
كەلتۈرىشــى الزىــم ئىــدى. لېكىــن بىــر تۈركــۈم شــتاتلىق ئۆلىمــاالر 
دۆلــەت رەھبەرلىرىنــى مەدھىيلــەپ، مائاشــقا ئىشلىســە، بىــر 
ــا كۈشــكۈرتۈپ، ئىســالمى  ــىلەرنى جىھاتق ــاالر كىش ــۈم ئۆلىم تۈرك
تىنچلىققــا بۇزغۇنچىلىــق قىلىــپ كەلــدى. ئەســلىدە ھــەر ئىككىال 
ــلىكىنى  ــەت ئەمەس ــى خىزم ــلىرىنىڭ دىن ــەر قىلمىش ئېقىمدىكىل
ئوبدان بىلىشــىدۇ. لېكىن ئۆزلىرىنىڭ سىياســى مەقســەتلىرىنى، 
كىشــىلىك مۇددىئالىرىنــى شــەيتانى پەتىــۋاالر ئارقىلىــق، دىنــى 
نىقــاب بىلــەن ئــوراپ، رەزىللىكلەرنــى قانــات يايــدۇرۇپ كەلدى. 
ــا  ــەيتانى پەتىۋاالرغ ــان ش ــم قىلىنغ ــەن گىرى ــاب بىل ــى نىق دىن
ئالدىنىــپ، ھىجــرەت ۋە جىھاتچىلىــق يولىغا كىرىــپ، ئەڭ ئېغىر 
قۇربانلىــق قىلىۋېتىلگــەن، دۇنيــاۋى زىيان تارتقــان مىللەت يەنە 
بىــز ئۇيغــۇرالر بولــدۇق. ئەمــدى بولســىمۇ ئــۇالر، بــۇ مىللەتنىــڭ 
ــى  ــول ئۈزۈش ــتىن ق ــتىمال قىلىش ــىياتىنى سۈيئىس ــى ھېسس دىن
كېــرەك. بىــز: دۇنيــا خەلقىنىــڭ نەزىرىــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنــى 
شــەكىلدە، تېررورىســت ئاتىلىــپ قېلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئالىمىز - 
دەپ، ئــۇزۇن يىلــالپ پىكىــر يۈرگــۈزدۇق. بىــراق مىللىتىمىزدىــن 
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چىققــان ۋەزخانــالر، ســاددا ئۇيغۇرالرنىــڭ ھېسســىياتلىرىنى 
سۈيئىســتىمال قىلىشــىپ، چەتئەلــدە جىھاتقــا، ۋەتــەن ئىچىــدە 
ھىجرەتكە چاقىرىپ، دۇنيا ئەھلىنىڭ نەزىرىدە »ئۇيغۇرالرنىڭمۇ 
نــەق  ئىكەنلىكىگــە  شايكىســى«  تېررورچىالرنىــڭ  دۇنيــاۋى 
پاكىــت تەييــارالپ بېرىشــتى. بــۇ دەل خىتاينىــڭ ستراتېگىيىســى 
ۋە  جىھــات  يىللىــق   20 مۇناســىۋەتلىك  چەتئەلگــە  بولــۇپ، 
ھىجــرەت باالســى، نــە دىنىمىزغــا، نــە خىتايدىــن قۇتۇلىشــىمىزغا 
قىلچىلىــك تۆھپىســى بولماســتىن، ئەكســىچە ئــەڭ ئېغىــر ھــاالك 
بولىشــىمىزغا يــول ئاچتــى. بــۇ ئاچچىــق ســاۋاقنى ئەســتە تۇتۇپ، 
بۇنىڭدىــن كېيىــن تەبلىغچــى، ۋەزخانــالر ئۇيغۇرالرنــى جىھاتقــا 
ئۈچــۈن  قۇتۇلــۇش  خىتايدىــن  ئۈزســە،  قــول  چاقىرىشــتىن 
چىقىــش يولــى ئىزدىشــىمىزگە پايدىلىــق بولىشــى مۇمكىن. بىزگە 
كاپىرالرنــى ئۆلتــۈرۈپ، ئــۆزى جەننەتكــە كىرىشــنى ئوياليدىغان، 
ــى  ــپ، ۋەتەنن ــەس، بەلكــى دۈشــمەننى يوقىتى ــالر ئەم جىھاتچى
ــۆز -  ــڭ ك ــۇ مېنى ــرەك. ب ــالر كې ــان ئىنقىالبچى ــازات قىلىدىغ ئ
قارىشــىم بولماســتىن بەلكــى 20 يىللىــق تارىخنــى بېســىپ 
ئۆتكــەن جىھاتچىلىــق ئەمەلىيىتــى ئىســپاتلىغان ھەقىقەتتــۇر. 
بىزنىــڭ كۈرىشــىمىزدە، ۋەتــەن مىللەتنىــڭ خىتايدىــن قۇتۇلۇش 
ھەرىكىتــى بىلــەن ئاالقىســى يــوق، بىــر كىملەرنــى ئۆلتــۈرۈپ، 
ئانىســىنى،  ئاتــا -  بەدىلىگــە،  كىرىــش  ئــۆزى جەننەتكــە 
تۇغقانلىرىنــى  ئــۇرۇغ  قېرىنداشــلىرىنى،  بالىســىنى،  خوتــۇن 
شەخســىيەتچى،  قويىدىغــان،  تاشــالپ  ئازابىغــا  دوزاخنىــڭ 

ــم.  ــورۇن بېرىلمەســلىكى الزى نەپســانىيەتچىلەرگە ئ
2 - چەتئەللەردىكــى دوكتــور، تەتقىقاتچــى، زىيالىــي ۋە 
تونۇلغــان، داڭلىــق كىشــىلىرىمىز كۆپىنچــە، ئۆزلىرى ياشــاۋاتقان 
ئۇالرنىــڭ  مۇۋەپپەقىيەتلىرىدىــن،  تارىختىكــى  دۆلەتنىــڭ 
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شــۇنىڭدەك  نەتىجىلىرىدىــن،  يېتەكچىلىرىنىــڭ  ئىنقىالبــى 
كىچىــك ئىشــتىن باشــالپ خەلقئارالىــق چــوڭ كاپىتالىســتقا 
ــۇرۇپ:  ــىتىپ ت ــەك كۆرس ــن ئۆرن ــڭ تاكتىكىلىرىدى ئايالنغانالرنى
ــى قۇتقۇزۇشــنى  ــا، ۋەتەنن ــە قازىنىشــنى خالىس ــۇرالر نەتىج ئۇيغ
ئــارزۇ قىلىدىغــان بولســا، مۇشــۇنىڭدىن پايدىلىنىشــى كېــرەك! 
ئۈلگــە دېگەننــى يېڭىلگەنلەردىــن ئەمــەس، بەلكــى نەتىجــە 
قازىنىــپ، غەلىبــە قىلغانالردىــن ئالىدىغــان نەرســە. پايدىلىنىپ 
قالسۇن دەپ، سۇنىۋاتىمەن - دېيىشلىرى بىر قالتىسى. ئويالپ 
قالىمــەن: بــۇالر ئۇيغــۇر بولــۇپ تۇغۇلــۇپ باقمىغانمىــدۇ؟ ئۇيغــۇر 
بولــۇپ ياشــاپ باقمىغانمىــدۇ؟ ئۇيغــۇر - خىتــاي مۇناســىۋىتىدىن 
شــۇ قــەدەر خەۋەرســىزمىدۇر؟ ياكــى باشــقا پىالنېتتىــن ھېلىراقتــا 
چىقىــپ  تىلــى  ئۇيغۇرچــە  بىردىنــال  چۈشــۈپ،  ســەكرەپ 
قالغانمىــدۇر؟ ئەســلىدە بىلىملىــك كىشــى بىلىشــكە ئىنتىلىــدۇ. 
بىلمىگــەن نەرســىنى بىلدىــم دېمەيــدۇ. ئــۆزى بىلمىگــەن نەرســە 
ئۈســتىدە باشــقىالرغا چۈشــەنچە ســۆزلىمەيدۇ. ئــاۋام خەلقنــى 
ئاغزىغــا قارىتىــپ، كولدۇرلىتىشــنىڭ ھاجىتــى بارمــۇ؟ ئەســلىدە 
ئۇيغۇرالرنــى تېخىمــۇ كــەڭ ئىزدىنىشــكە قويــۇپ بېرىشــى الزىــم 
ئىــدى. مۇشــۇ يــەردە بىــر ھېكايىنــى ئەســلىتىپ ئۆتكــۈم كەلدى. 
15 يىــل ئاۋۋالقــى مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلىدىغان»شــەرقى 
تۈركىســتان مىللــى قۇرۇلتىيــى« نــى تارقىتىۋېتىــپ، ئۇنىــڭ 
تەلــەپ  ھوقــۇق  كىشــىلىك  ھەقلىــرى،  ئىنســان  ئورنىغــا 
قىلغــاچ تۇرىدىغــان »د ئــۇ ق« نــى قــۇرۇپ، شــۇنىڭ بىلــەن 
پروفېسســور، دوكتــور ئەركىــن ئەكرەم ئەپەندىگە »ســتراتېگىيە« 
ــە قىلىنىپتــۇ. ئــۇ كىشــى ئــۇزۇن يىللىــق  تــۈزۈپ چىقىــش ھاۋال
ئىزدىنىشــلىرىدىن، تەتقىقــات نەتىجىلىرىدىــن ھاســىل قىلغــان 
خۇالســە بويىچــە ســتراتېگىيە تــۈزۈپ، رەھبەرلەرگــە تاپشــۇرۇپتۇ. 
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ــن  ــن كېيى ــك يىلدى ــا، ئەللى ــە ماڭس ــتراتېگىيە بويىچ ــۇ س مۇش
2054 - يىلىغــا بارغانــدا »شــەرقى تۈركىســتان مۇســتەقىل 
ــردى.  ــۇر ســتراتېگىيە 15 ياشــقا كى ــر مەزك ــەن«. ھازى بولىدىك
ــەن  ــدى مۇســتەقىل بولىشــىمىزغا« - دېگ ــل قال ــە 35 يى »يەن
گــەپ بــۇ. ســتراتېگىيە تــۈزدى دېگەنلىــك، دەريــا بويىــدا 
ئــۆزى  بېلىــق  قويســا  تاشــالپ  قارماقنــى  ســۇغا  ئولتــۇرۇپ، 
كېلىــپ ئىلىنىــپ قالىــدۇ - دېگــەن گــەپ ئەمــەس. بەلكــى 50 
يىللىــق ســتراتېگىيەنى تۈزگەنىكــەن، ئۇنىــڭ باســقۇچلۇق ئىجرا 
ــش،  ــش قىلى ــدۇ. نامايى ــرى بولى ــان ھەرىكــەت پىالنلى قىلىدىغ
يىغىــن ئېچىــپ كادىر ســايالش، يىلدا بىــر - ئىككى قېتىم »ب 
د ت« يىغىــن زالىــدا خىتاينىــڭ ئۈســتىدىن شــىكايەت قىلىــش، 
ــەر  ــدەك، پائالىيەتل ــۈش دېگەن ــالردا دەرت تۆك ــاق - بۇياق ئۇي
ســتراتېگىيەنىڭ ھەرىكــەت جەريانــى دېيىلســە، ئۇنــداق ئىشــالر 
»د ئۇ ق« پەيدا بولۇشــتىن بۇرۇنمۇ، 50 يىللىق ســتراتېگىيەنى 
تۈزۈشــتىن بۇرۇنمــۇ بــار ئىــدى. تىبەتلىكلــەر ئاتالمىــش »ئوتتــۇرا 
يــول« دەۋالغــان، ئەمەلىيەتتــە تەتــۈر يولدىــن، ئۆزلىــرى چىقىپ 
ــۇ ق« ئۇالرغــا سوڭدىشــىپ كىرىۋالغىلىمــۇ  بواللمايۋاتســا، »د ئ
15 يىــل بولــدى. مۇشــۇمىدى 50 يىللىــق ســتراتېگىيە؟ ئاتالمىش 
كېيىــن،  يىــل   15 تــۈزۈپ  ستراتېگىيىســى«  »قۇتۇلــۇش 
ۋەتىنىمىــز جــازا الگىرىغــا، خەلقىمىــز ئاممىــۋى جىنايەتچىگــە 
تېررورچــى،  ئۇيغــۇرالر:  چەتئەلدىكــى  بولــدى.  ئايلىنىــپ 
رادىــكال، يالغانچــى - قاتارلىــق بەتنامغــا قالــدى. 50 يىللىــق 
ســتراتېگىيەنىڭ يەنــە قالغــان 35 يىلــى توشــقىچە، بــەزى 
ئەندىشــىلەرگە قارىغانــدا ۋەتەنــدە ئۇيغــۇر قالماســمىش. شــۇنىڭ 
ــرى  ــات ئۇچۇرلى ــە تەتقىق ــا تەشــەببۇس، كۆپتۈرم ئۈچــۈن ياغلىم
بىلــەن، ئۇيغۇرالرنىــڭ زېھنىنــى بېخۇتالشتۇرماســلىقى، سىياســى 
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ــرەك.  ــالپ قويماســلىقى كې ــى باغ تەپەككۇرىن
3 - بــەزى ئاكتىــپ مىجــەز كىشــىلەر، قىزىــل خىتايالرنىــڭ، 
كــۆك خىتايالرغــا قارشــى كــۈرەش قىلىــش جەريانىدىكــى شــوئار، 
ــر  ــى بى ــۇددى يېڭ ــلىتىپ، خ ــى ئەس ــەت، تاكتىكىلىرىن ھەرىك
پىالننــى تېپىــپ چىققانــدەك، بىزنىڭمــۇ شــۇنىڭدەك تەدبىرچــان 
بولىشــىمىز كېرەكلىكىنــى تەكىتلــەپ كېتىشــىدۇ. ئالتــە خىتــاي 
كوممۇنىســت  تــۈزۈپ،  پىــالن  ئولتــۇرۇپ  كېمىــدە  پارىــژدا، 
پارتىيىســىنى قۇرۇپتىكــەن؛ بىــز نېمىشــقا قىاللمايمىــز؟ خىتايــالر 
نېمىشــقا  بىــز  بىرلىشــىپتىكەن؛  ئۇرۇشــتا  قارشــى  ياپونغــا 
بىرلىشــەلمەيمىز؟ مۇشــۇنىڭدەك نېرۋىنــى ئۇپرىتىدىغــان ئۇششــاق 
ســۆزلەر، ئۆزىمىزنــى تونــۇپ بواللمىغانلىقتىــن، خىتــاي بىلــەن 
ــدۇ.  ــن تەكرارلىنى ــپ بواللمىغانلىقتى ــى بىلى ــڭ پەرقىن ئۆزىمىزنى
چومــاق بىلــەن شــەھەر ئالىدىغــان چاغالردىكــى، ۋاقتــى ئۆتكــەن 
ــەھەر  ــەن ش ــور بىل ــدەك كومپيۇت ــى، بۈگۈنكى ــا ھېكايىالرن كون
ــە  ــك بىمەن ــنىڭ، قانچىلى ــۆرەپ يۈرۈش ــدا س ــورايدىغان زامان س
ئىكەنلىكىنىمــۇ پــەرق ئېتەلمىســەك، ۋەتــەن - مىللــەت دەپ 
ســۆزلەپ يۈرگــەن گەپلەرنىــڭ ھەممىســى، قــۇرۇق پــاراڭ بىلــەن 

ــدۇ.  ــاي قالى ــى بولم ــن باشــقا مەزمۇن ۋاقىــت ئۆتكۈزمەكتى
دىنــى  بىلىملىكلەردىــن،  ئۇيغۇرالرغــا  چەتئەلدىكــى 
ۋەزخانالردىــن، ئاكتىپچانالردىــن تەقدىــم قىلىنىۋاتقــان ھــەر 
تۈرلــۈك پىكىــر، تەكلىــپ، ئۆرنەكلەرنــى يۇقىرقىــدەك ئــۈچ تۈرگە 
يىغىنچاقلىغانــدا، ھېــچ بىرســىنىڭ جانغا ئەســقاتمايدىغانلىقىنى 
بىلىۋېلىــش قىيىــن ئەمــەس. ھەتتا بۇنداق پىكىر، تەشەببۇســالر 
ئۇيغۇرالرنىــڭ قۇتۇلــۇش ھەرىكەتلىرىگــە زىيانلىــق ئاقىۋەتلەرنــى 
كەلتۈرىشــى مۇمكىــن. كەســكىن تەلەپپــۇز بىلــەن ئېيتىــش 
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ــە،  ــۇش ھەرىكەتلىرىمىزگ ــن قۇتۇل ــڭ خىتايدى ــى، بىزنى الزىمك
باشــقا يەردىــن ئۆرنــەك ئىــزدەش - بىــر چــوڭ ھاماقەتلىكتــۇر. 
ئادولــف ھىتلېرنــى  مــەن يۇقىرىــدا گېرمــان خەلقىنىــڭ 
تىكلــەپ چىقىــش جەريانىنــى، قىســقىچە بايــان قىلىــپ ئۆتتــۈم. 
ئەممــا بىزمــۇ شــۇنداق قىلســاق- دېگــەن خىيالــدا ئەمەســمەن. 
چۈنكــى، ئەگــەر بىزمــۇ ئارىمىزدىــن ئاچچىقــى يامان، تەرســادىن 
بىرنــى تېپىپ تىكلەپ چىقســاق، ئۇ تەرســا دۆڭگــە چىقىۋېلىپ، 
خاتــا قىلغىلــى تۇرغانــدا، ھىتلېرگــە مۇئامىلــە قىلغانــدەك، بىزمۇ 
ئۇنىــڭ پېشانىســىگە نۇقــۇپ، قۇلىقىنــى ســوزىمىز دېســەك، ئــۇ 
قــاراپ تۇرارمــۇ؟: ســەن توغرىســىنى بىلگەنكىــن، مېنــى ئالدىغــا 
چىقىرىــپ قويغۇچــە، ئــۆزۈڭ چىقســاڭ بولمامــدۇ؟ مېنىــڭ ئارقامدا 
پۈتــۈن خەلقىــم بــار. ھەم دۈشــمەنمۇ مېنــى يوقىتىمەن دەۋاتســا، 
ــە  ــالىقىنى بىزگ ــى؟- دەپ، تەرس ــە دېمەكچ ــەن نېم ــدى س ئەم
ئىشلەتســە، خــەپ! - دەپ بارمىقىمىزنــى چىشــلىمەكتىن باشــقا 
ــەن ئىشــالر.  ــن ئۆتك ــۇ تەجرىبىدى ــز. ب ــچ نەرســە قىاللمايمى ھې
ــالىرىغا،  ــان تەرس ــىغان گېرم ــلىرىدا ياش ــىرنىڭ باش 20 - ئەس
21 - ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا ياشــاۋاتقان ئۇيغۇر تەرســالىرىمىزنى 
سېلىشــتۇرالمايمىز. شــۇنىڭ ئۈچــۈن »باشــقىالر قىلىــپ نەتىجــە 
قازىنىمىــز« -  بىزمــۇ قىلســاق چوقــۇم نەتىجــە  قازىنىپتــۇ. 
دەپ، تەقلىدچىلىــك قىلىشــقا بولمايــدۇ. بىــز نېمىــال قىاليلــى 
ئۆزىمىزگــە مۇناســىپ، ئەھۋالىمىزغــا ئۇيغــۇن ئىشــنى قىلىشــىمىز 
كېــرەك. ئەگــەر ئــۆز ئىچىمىزدىكــى تەرســالىرىمىزغا ئىشــىنەلىگەن 
بولســاق، مۇشــۇنداق بوشــلۇقتا لەيلــەپ قېلىۋاتقــان چېغىمىــزدا، 
پۈتــۈن دۇنيانىــڭ كــۆزى بىزگــە تىكىلىــپ: ئۇيغــۇرالر نېمــە 
قىلماقچــى؟ دەپ، ســوئالغا پاتقــان چاغــدا: مانــا مــەن بــۇ 
مىللەتنــى قۇتقۇزىدىغــان ئــادەم!- دەپ، بىــر تەرســا چالۋاقــاپ 
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ئوتتۇرىغــا چۈشســە، ئۇنىــڭ ئارقىســىدىن چوقــان كۆتۈرســەك، 
دۇنيانىــڭ چەرخــى قانــداق ئايالنغىنىنــى كۆرەتتــۇق.

بولمايــدۇ.  قىلغىلــى  ئــازات  بىلــەن  گــەپ  ۋەتىنىمىزنــى 
ــن  ــەن بۇرنىدى ــاي دېگ ــۇق. خىت ــۇپ يەتت ــز تون ــى ھەممىمى بۇن
قــان ئاقمىغۇچــە، قۇلىقــى گــەپ ئاڭلىمايدىغــان، مۇتىھىــم 
خــەق. بولۇپمــۇ بىزنىــڭ ۋەتىنىمىــز قوراللىــق ئۇرۇشســىز ئــازات 
بولمايــدۇ. بىزگــە قــورال الزىــم. ئەســكىرىمىز يېتەرلىــك. بىزنىڭ 
قــورال تۇتالىغــۇدەك ئەســكەرلىرىمىز، خىتــاي دۆلىتىدىن بەشــنى 
يوقىتىشــقا يېتىــدۇ. ئەممــا قورالنــى كىــم بېرىــدۇ؟ ئەســلىدە 
بــۇ ســوئال خاتــا. چۈنكــى قــورال دېگــەن ســېتىش ئۈچــۈن 
ــدۇ.  ــم بېرەلەي ــەر كى ــى ھ ــاۋار. ئۇن ــان ت ــلەپ چىقىرىلىدىغ ئىش
ئەممــا كىمگــە بېرىــدۇ؟ بەرگــەن قورالنىــڭ مەســئۇلىيىتىنى كىــم 
ــان تەرســا ئادەمگــە  ــا چىقارغ ــز ئوتتۇرىغ ــدۇ؟ بى ئۈســتىگە ئاالالي

ــىنەلەمدۇ؟  ــى ئىش ــورال بەرگۈچ ق
ــەۋۋۇرىمىزنى  ــپ، تەس ــا قىلى ــوئالالرنى تۇتق ــى س يۇقىرىدىك
تاينىــپ،  ئۇرۇشــقا  قوراللىــق  باقايلــى:  تاشــالپ  ئوتتۇرىغــا 
ۋەتەننــى خىتايدىــن قۇتقــۇزۇش ھەرىكىتــى تەشــكىللىدۇق؛ 
ــەر قىلىــپ  ــر ئادەمنــى رەھب ــۇ ھەرىكەتنــى يېتەكلەيدىغــان بى ب
ســايلىدۇق؛ ئــۇ رەھبــەر بىزگــە قــورال ســاتىدىغان، ياكــى 
قــورال بېرىدىغــان دۆلــەت خادىمــى بىلــەن سۆزلەشــتى. قــورال 
ئــۇرۇش  بىرىنچــى ســوئال:  بەرگۈچــى خادىــم ســورايدىغان 
پىالنىڭىــز بارمــۇ؟ قانچىلىــك ئادىمىڭىــز بــار؟ - دېگەندىــن 
ئىبــارەت، ئــاددى ئىككــى جۈملــە بولىــدۇ. ئىككىنچــى ســوئال: 
قوراللىــق ئــۇرۇش باشلىســىڭىز، قايســى دۆلەتنىــڭ، قايســى 
كۈچلەرنىــڭ، خىتايغا قارشــى ســىزنى قولــالش ئېھتىماللىقى بار؟ 
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- دېگەندىــن ئىبــارەت ئــاددى بىــر جۈملىگــە يىغىنچاقلىنىــدۇ. 
قورالنــى نەدىــن تاپشــۇرۇپ ئالىســىز؟ پۇلىنــى قانــداق تۆلەيســىز؟ 
ســىز ئۆلــۈپ كەتســىڭىز نىســى پۇلنــى كىمدىــن ئالىمىــز؟- 
دېگەنــدەك گەپلەرنىــڭ ھەممىســى، ســودا جەريانىــدا ئوتتۇرىغــا 
ــەر يالغــان  ــەردۇر. بىزنىــڭ رەھب چۈشــىدىغان، قوشــۇمچە گەپل
گــەپ قىلســا، ياكــى يالغــان گــەپ قىلىۋاتقانــدەك تۇيغــۇ بېرىــپ 
قويســا، ھاياتــى خەتــەر ئاســتىدا قالىــدۇ تېخــى. قوراللىــق 
ــك؟  ــى قانچىلى ــكىالتىمىزنىڭ ئەزاس ــان تەش ــۇرۇش قوزغايدىغ ئ
ياكــى قولاليدىغــان پۇقراالرنىــڭ ســانى قانچىلىــك؟ بۇنىــڭ 

ــدۇ.  ــن ئالى ــى ئەمەلىيەتتى جاۋابىن
چەتئەلــدە بىــر يېرىــم مىليــون ئۇيغــۇر بار - دەپ قارىســاق، 
ــانغانالرغا،  ــا، ياش ــك بالىالرغ ــى كىچى ــر مىليونن ــن بى ئۇنىڭدى
ــۈز  ــەش ي ــپ، ب ــا چىقىرىۋېتى ــى خااليدىغانالرغ ــى تىنچلىقن ياك
ــۇر  ــەنت ئۇيغ ــر پىرس ــۈزدە بى ــەك، ي ــار - دېس ــۇر ب ــڭ ئۇيغ مى
قوراللىــق ئۇرۇشــنى خااليــدۇ - دېســەك، پۈتــۈن چەتئەلدە بەش 
ــان  ــۇرۇش قىلىدىغ ــق ئ ــا قارشــى قوراللى ــۇر، خىتايغ ــڭ ئۇيغ مى
تەشــكىالتىمىزنى، ياكــى يېتەكچــى رەھبەرنــى قوللىيالىســا، 
قــورال بەرگۈچــى خادىــم ھەرگىــز يــاق دېمەيــدۇ. ۋەتەننــى 
ئــازات قىلىــش ئۇرۇشــىغا رەھبەرلىــك قىلىدىغــان تەرســا ئــادەم، 
ــى  ــتۈرەلىگۈدەك نوپۇزن ــى ئەگەش ــڭ ئادەمن ــەش مى ــىغا ب ئارقىس
رابىيــە  ئــۆزى تىكلــەپ چىقاالمــدۇ؟- يــاق. ئۇنــداق نوپــۇز 
خانىمــدا بولغــان ئىــدى. بىــز كۆپتــۈرۈپ: رابىيــە خانىمنــى 
چەتئەلدىكــى بارلىــق ئۇيغــۇرالر قولاليــدۇ؛ رابىيــە خانىمنــى 
ــى  ــن تولىس ــڭ تەڭدى ــى خەلقىمىزنى ــا چەتئەلدىك ــچ بولمىس ھې
قارشــى  قوللىمايدىغانالرمــۇ،  ئىــدۇق.  -دەۋالغــان  قولاليــدۇ 
ــدا  ــچ بولمىغان ــن ھې ــدى. لېكى ــەس ئى ــاز ئەم ــۇ ئ تۇرىدىغانالرم



84

بەشــتىن بىــرى خانىمنــى قوللىغــان. خانىــم چاقىرىــق قىلســا، 
يــۈز مىــڭ ئــادەم ئارقىســىدىن ئەگىشــەتتى. بىــراق خانىــم 
دەۋا يولىــدا ھەرقانچــە كــۆپ ئىــش قىلغــان بولســىمۇ، ئۆزىنــى 
ــدى. ياكــى باشــقىالرغا  ــڭ ۋاكالەتچىســىدەك ھېــس قىل لىدەرنى
شــۇنداق كۆرۈنــۈپ قالــدى. ئۇنىــڭ ئــەڭ پىچىقــى كېســىدىغان 
ۋاقتــى 2006 - يىلىدىــن، 2016 - يىلىغىچــە قــاق ئــون يىــل 
ــۇرالر  ــا ئۇيغ ــدى. ھەتت ــراپ قىلىۋېتىل ــۇز ئىس ــا نوپ ــدى. ئەمم ئ
مۇســتەقىللىق تەلــەپ قىلىــدۇ - دېگــەن گەپنىمــۇ دەۋااللمــاي، 
خىتــاي ئىجــرا قىلىۋاتقــان، كۈندىلىــك زۇلۇمغا قارشــى شــىكايەت 
قىلىــش بىلــەن ۋاقىــت ئۆتكۈزۈلــدى. بــۇ يــەردە ھەرگىــز: رابىيــە 
خانىــم قوراللىــق ئۇرۇشــقا رەھبەرلىــك قىلمىــدى؛ قوراللىــق 
ئــۇرۇش تەشكىللىســە ئوبــدان بوالتتــى - دېگىنىــم يــوق. بەلكى 
بىــر مىللەتنــى قۇتقۇزۇشــتا، يېتەكلەشــتە نوپۇزنىــڭ قانچىلىــك 

ــى.  ــى تەكىتلىمەكچ ــل ئىكەنلىكىن ــم ئامى مۇھى
ئەمىــن  مۇھەممــەد  ئېقىملىرىمىــزدا،  چەتئەلدىكــى  بىــز 
ــم مەشــھۇر، جاســارەتلىك،  ــر قېتى ــە بى ــن، يەن ــن كېيى بۇغرادى
نوپۇزلــۇق رەھبەرنــى رابىيــە خانىمــدا كۆرگــەن بولــدۇق. رابىيــە 
خانىمنــى ئۆرۈمەكچــى بولغانالرمــۇ، )ھوقــۇق تارتىــش نىيىتىدىــال 
شــۇنداق قىلغــان بولســا، ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدا باشــقا بىــر 
كوماندىــر بولمىغــان بولســا( ئۇنــى ئــۆرۈپ بولغاندىــن كېيىــن، 
ئۇنىــڭ قەدرىنــى، يەنــى نوپۇزنىــڭ قانداق نەرســە ئىكەنلىكىنى 
تونــۇپ يەتتــى. ئــۇ يىقىلغاندىــن كېيىــن، »غــەرب ئەللىرىدىكــى 
شــۇنداق  كەتتــى.«  بۇزۇلــۇپ  ئۇۋىســى  دەۋاچىالرنىــڭ 
بولىدىغانلىقىنــى بىلگەچكــە، ئۇنــى قوغــداپ قېلىــش ئۈچــۈن، 
ــۇرۇپ،  ــاي ت ــۇ يىقىلم ــدۇق. ئ ــالپ كــۈچ ســەرپ قىل ــۇزۇن يىل ئ
قۇرۇلتاينــى مۇســتەقىللىق يولىغــا كىرگۈزۈۋېلىشــنى پىالنلىــدۇق. 
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رابىيــە خانىــم تەشــكىلى ســاالھىيىتى بىلــەن: »بىــز خىتاينىــڭ 
ــڭ  ــۇق؛ خىتاينى ــۇنچىلىك كۈتت ــىنى ش ــۇپ قېلىش ــى بول ياخش
يەنــە  كــۆردى؛  ئىنســانىيەت  پۈتــۈن  بەشىرىســىنى  ئەپتــى 
كۈتــۈپ تۇرســاق، ۋەتەنــدە ئۇيغــۇر قالمايــدۇ؛ رايــون تىنچلىقــى 
ئۈچــۈن، ئوتتــۇرا ئاســىيا ئەللىرىنىــڭ تىنچلىقــى ئۈچــۈن، ئۇيغۇر 
ــەت  ــتەقىل دۆل ــە مۇس ــۈن، بىزگ ــى ئۈچ ــڭ مەۋجۇتلۇق خەلقىنى
ــەت چېگراســى  ــزدا دۆل ــڭ ئارىمى ــەن بىزنى ــاي بىل ــرەك! خىت كې
بولمىغۇچــە بىزگــە ئامانلىــق بولمايــدۇ!« - دېگــەن باياناتنــى 
دۇنياغــا ئېــالن قىلىشــى ھەممىدىــن مۇھىــم ئىــدى. مۇشــۇنداق 
ــالپ  ــۇزۇن يىل ــى ئ ــۈن، خانىمن ــش ئۈچ ــەتنى يارىتى ــر پۇرس بى
قوغدىــدۇق. بىــراق 2017 - يىلــى 17 - ئىيــۇل رابىيــە خانىــم، 
تارىخــى خاتالىــق ئۆتكۈزگەن بولدى. مۇھەممــەد ئەمىن بۇغرادىن 
كېيىــن، ئۇيغــۇر مىللىتــى يېرىــم ئەســىر كۈتكــەن نوپــۇز شــۇنىڭ 

ــدى.  ــەن ئاخىرالشــقان بول بىل
تەرەققــى تاپقــان، مەدەنىيەتلىــك غــەرب ئەللىــرى، نوپۇزغــا 
قارىتــا ئــەڭ كالسســىك ئۇســۇلدا مۇئامىلــە قىلىــدۇ. ئــۇالر بىــرەر 
مىللەتنــى قوللىماقچــى، مەبلەغ ســالماقچى بولســا، شــۇ مىللەتكە 
يېتەكچىلىــك قىلىدىغــان نوپۇزلــۇق كىشــىنى تۇتقــا قىلىــدۇ. ئــۇ 
مىللەتنىــڭ باشــقىالر تەرىپىدىــن زۇلــۇم تارتىۋاتقانلىقــى، قىرغىن 
قىلىنىۋاتقانلىقــى غەربلىكنىــڭ يــاردەم قىلىشــىغا، قۇتقــۇزۇپ 
ــر  ــى تەدبى ــن ئەمەل ــا بواللىســىمۇ، لېكى قويىشــىغا ســەۋەب، بان
ــى  ــا ئەپەندىن ــى ئەيس ــدۇ. 69 - يىل ــىغا قىزىقتۇرالماي قوللىنىش
تېشــى  باقســا،  چېكىــپ  خادىملىــرى  ھۆكۈمــەت  ئامېرىــكا 
ــر  ــۇ بى ــا، ش ــەش بولغاچق ــى ل ــەن، ئىچ ــان بىل ــراق تۇرغ پارقى
دانــە ســاختا نوپــۇز تۈپەيلــى ئامېرىــكا ئۇيغۇرالرغــا بولغــان 
قىزىقىشــتىن يالتىيىــپ، ئــۇزۇن يىلــالپ تاشــلىۋەتكەن ئىكــەن. 
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ــن  ــى خىتايدى ــە خانىمن ــەپ، رابىي ــەدەل تۆل ــۇن ب ــن نۇرغ كېيى
ــراق خانىــم ئۆمۈچــۈك تورىنىــڭ ئىچىــدە  ــۇزۇپ چىقتــى. بى قۇتق
بوغۇلــۇپ قېلىــپ، كۈتكــەن يەردىــن چىقالمىــدى. ئەمدىلىكتــە 
ــە  ــپ، بىزگ ــى ياســاپ چىقى ــۇز ئىگىســىدىن بىرن ــك نوپ غەربلى
ئەلۋەتتــە  ياســاپ چىقااليمىزمــۇ؟-  ئۆزىمىــز  ياكــى  تاڭامــدۇ؟ 
باشــقىالر ياســاپ چىقىــپ بىزگــە تاڭغــان كىشــى، بىــز ئۈچــۈن 
ئاخىرىغىچــە كــۈرەش قىلىشــى ناتايىــن. باشــقىالر تىكلــەپ 
بەرگــەن نوپۇزنىــڭ، باشــقىالر تىكلــەپ بەرگــەن رەھبەرلەرنىــڭ 
قانــداق بولىدىغانلىقــى 44 - يىلىدىكــى جۇمھۇرىيەت ئىنقىالبىدا 
ئىســپاتالنغان. يەنــە باشــقىالرنىڭ نوپــۇز ياســاپ بېرىشــىگە 
تەلمــۈرۈپ تۇرســاق، تارىخىمىــز يەنــە تەكرارلىنىشــى ئېنىــق. 
ــز  ــى ئۆزىمى ــپ، رەھبەرن ــاپ چىقى ــز ياس ــى ئۆزىمى ــۇڭا نوپۇزن ش
تىكلــەپ، بىزگــە يــاردەم قىلىدىغانــالر بىلــەن دىپلوماتىيــە 
ــز شــۇنداق قىاللىســاق،  ــم. بى ــز ئېچىشــىمىز الزى ــى ئۆزىمى يولىن

ــز.  ــق بوالاليمى ــۇ اليى ــەت ئېتىبارىغىم ــقىالرنىڭ دىقق باش
گــەپ  خىتايغــا  ھەقلىقمىزكــى،  ئېيتىشــقا  تەكىتلــەپ 
ئاڭلىتىــش مۇمكىــن ئەمــەس. پۈتــۈن دۇنيــا خەلقــى دىپلوماتىيــە 
قىلماســلىق  بــوزەك  ئۇيغۇرالرنــى  كېلىــپ،  ســەپەرۋەرلىكىگە 
توغرىســىدا گــەپ قىلســىمۇ، خىتاينىــڭ قۇلىقــى تىنىــق، گــەپ 
ــان  ــتىدىن يۈرگۈزىۋاتق ــز ئۈس ــڭ مىللىتىمى ــدۇ. خىتاينى ئاڭلىماي
ــى  ــى، ۋەتىنىمىزن ــر چارىس ــن بى ــنىڭ بىردى ــى توختىتىش زۇلۇمن
خىتايدىــن قۇتقۇزۇشــتۇر. ۋەتەننــى خىتايدىــن قۇتقــۇزۇش گــەپ 
ــە ئاشــىدۇ.  ــەن ئەمەلگ ــۇرۇش بىل ــق ئ ــەس، قوراللى ــەن ئەم بىل
ئەممــا مەســىلە قوراللىــق ئۇرۇشــقا تاقالغانــدا، كاللىمىزنىــڭ 
ئىشــنىڭ  شــۇ  بىــز  قالىــدۇ.  قېتىــپ  تېشــىمۇ  ئىچىمــۇ، 
ھۆددىســىدىن چىقااليمىزمــۇ؟ - ئەلۋەتتــە چىقااليمىــز! قوراللىــق 
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ئۇرۇشــقا تەييارلىــق قىلىــش، دۈشــمەننىڭ زۇلمــى ئاســتىدا 
خورلىنىــپ ئۆلگەنچىلىــك قىيىــن ئىــش ئەمــەس. كــۆز ئالدىمىزدا 
ــى. 97 -  ــپ باقايل ــتىدە ئويلىنى ــالر ئۈس ــەن ئىش ــۇپ ئۆتك بول
يىلىدىــن ھازىرغىچــە مىڭلىغــان ياشــلىرىمىز، باشــقىالرنىڭ جەڭ 
مەيدانلىرىــدا ئۆلــۈپ تۈگــەپ كەتتــى. يەنــە مىڭلىغــان جەڭچىلەر 
خەقنىــڭ يېرىــدە ئۆلۈشــكە تەييــار تۇرماقتــا. ئۇالرنــى باشــقىالر 
ئەگــەر  ئىشــلىتىۋاتىدۇ.  تەربىيلــەپ  باشــقىالر  يېتەكلــەپ، 
ــا  ــەدەم ئالدىغ ــر ق ــاي، بى ــۈپ تۇرم ــە كۈت ــىپ ھالەتت ــز پاسس بى
ســىلجىغان بولســاق، ھېــچ بولمىــدى دېگەندىمــۇ، نۇرغــۇن 

ــى.  ــان بوالتت ــدى ئېلىنغ ــڭ ئال زىيانالرنى
خۇالســە قىلىــپ ئېيتقانــدا، غــەرب ئەللىرىــدە بىــر كــۈچ 
بوالمــدۇ،  جىھاتچىلىــرى  ئۇيغــۇر  كېــرەك.  تەشكىللىشــىمىز 
ئىنقىالبچىــالر بوالمــدۇ ئۆزلىــرى ســۆيگەن غايىســى ئۈچــۈن، بىــر 
كۈچنىڭ ئاســتىغا توپلىشــااليدىغانالرنى ئاســاس قىلىپ، ھەربى 
ئىتتىپاقــى قــۇرۇپ چىقىــش، بىزنىــڭ قولىمىزدىــن كېلىدىغــان 
ئىشــتۇر. ھېــچ نېمىنــى قىلمــاي تــۇرۇپ »قىلغىلــى بولمايــدۇ« 
دېمەســتىن، ھازىرغىچــە كۆرگــەن - بىلگــەن تەجىربىلىرىمىزگــە 

ــر قەدەمنــى بېسىشــىمىز الزىــم.  تاينىــپ، يېڭــى بى

12.04.2019
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بەشىنچى باب

بىر مۇددىائ ىئككى ھەرىكەت

ئىنســانى قىممەتلەردىــن تولــۇق مەھــرۇم قىلىۋېتىلگــەن 
بولســىمۇ، تەسۋىرلىگۈســىز زۇلــۇم ئاســتىدا يانچىلىــپ تۇرۇپمــۇ، 
ھۆرلۈككــە، ئازاتلىققــا ئىنتىلىــپ، چەتئەللەردىكــى ھــەر بىــر 
ئەلچىســى  ئازاتلىقنىــڭ  جەڭچىســى،  قۇتۇلــۇش  ئۇيغۇرنــى 
- دەپ، ئۈمــۈت بىلــەن قاراڭغــۇ زىندانالردىــن، چەتئەلگــە 
تەلمۈرىدىغــان ئەســىر خەلقىمىزنىــڭ نەزىرىدىكــى، شــۇنىڭدەك 
ــڭ  ــن دۇنيانى ــدا، ئەركى ــەن ســېغىنىش ئازابى ــەردە ۋەت چەتئەلل
خۇللىقىدىــن ھۇزۇرلىنالمــاي، زارىقىــپ ئۆتىۋاتقــان خەلقىمىزنىــڭ 
نەزىرىدىكــى »بىــز« بىلــەن، رېئاللىقتىكــى »بىز« نــى ئومۇمەن 
تۆۋەندىكىــدەك يىغىنچاقلىشــىمىز مۇمكىــن: بىرىنچــى »يوقتىــن 
ــالر«.  ــۈرەش قىلىدىغان ــۈرۈش ئۈچــۈن ك ــا كەلت ــىنى قولغ ياخش
ــرى.  ــۇق دەۋاگەرلى ــك ھوق ــرى، كۈندىلى ــان ھەقلى ــى ئىنس يەن
يەنــى  كۈچلــەر«.  مۇســتەقىلچى  »ھەرىكەتســىز  ئىككىنچــى 
ــەن،  ــىۋەتلەر بىل ــك مۇناس ــەن، دىپلوماتى ــى بىل ــق يول تىنچلى
ئۈچىنچــى  دەۋاگەرلــەر.  قىلىدىغــان  تەلــەپ  مۇســتەقىللىقنى 
قىلىۋېتىدىغــان  ســادىقە  ئۆزىنــى  جىھاتقــا  »مۇقــەددەس 
جىھاتچىــالر«. يەنــى ۋەتــەن، مىللــەت ئۈچــۈن ئىنقىــالب قىلســا 
ــەھىت  ــە ش ــۈپ كەتس ــتا ئۆل ــداق ئۇرۇش ــدۇ؛ ئۇن ــاۋاب بولماي س
بولمايــدۇ - دەپ، پەقــەت نــەدە بولســا بولســۇن، جىھات قىلىپ 
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ســاۋاب تېپىــش، شــەھىت بولــۇپ جەننەتكــە كېتىشــتىن باشــقا 
ــالر.  ــى يوق ئارزۇس

يۇقىرىدىكــى  خەلقىمىــز  ســىرتىدىكى   - ئىچــى  ۋەتــەن 
ئېقىمالرنىــڭ ھەممىســىدىن زور ئۈمــۈت كۈتىــدۇ. بۇنــى تــۆ-

ۋەندىكىــدەك شەرھلىشــىمىز مۇمكىــن. 
1 - خەلقىمىــز: »رەھبەرلــەر ئىنســان ھەقلىــرى تەلــەپ 
دۇنيــا  پەريادىمىزنــى   - داد  بىزنىــڭ  ئارقىلىــق،  قىلىــش 
ئەھلىگــە ئاڭالتســا، دۇنيــا ئەھلــى خىتايغــا بېســىم قىلســا، 
ئىنســان  يەڭگىللەيــدۇ.  زۇلــۇم  يۈرگۈزىۋاتقــان  ئۈســتىمىزدىن 
ھەقلىــرى نورمىســىنىڭ ئاخىرقــى نەتىجىســى مۇســتەقىللىققىچە 
ــا  ــم ئۇالرغ ــدە ھېچكى ــدۇ. ھەم ــدۇ« - دەپ، قاراي ــپ بارى يېتى
گــەپ  ئېغىزدىكــى  بولغاچقــا،  دېمەيدىغــان  گەپنــى  راســت 
ئارقىلىــق، خىتايغــا قىلغــان بېســىمنىڭ ھېچ قانداق نەتىجىســى 
ــدەك،  ــرى يەتمىگەن ــە دېمىگەنلى ــى خەلقىمىزگ بولمايدىغانلىقىن
تەشــۋىقاتالرنىڭ كۆپتۈرمىســىدە خەلقىمىزنىــڭ كــۆز، قۇالقلىــرى 
پەردىلىنىــپ، خەلقئــارا خىتايغــا بېســىم قىلىۋېتىپتــۇ؛ ۋەزىيــەت 
ھاڭۋېقىــپ  دەپ،  ئوخشــايدۇ  قالىدىغــان  ياخشــىلىنىپ 
ئۆتىدىغانــال گــەپ. خەلقئارالىــق بېســىم پەقەتــال گــەپ. يەنــى: 
»بىــرەر يامــان ئاقىۋەتنىــڭ كېلىــپ چىقىشــىدىن ئەندىشــە 
قىلىۋاتىمىــز؛ بــۇ ئىشــنى مۇنــداق قىلىشــىنى تەۋســىيە قىلىمىــز« 
- دېگەنچىلىــكال بىــر ئــاددى گــەپ. مۇشــۇنچىلىك بىــر ئىككــى 
ئــاددى جۈملىنــى كۆپتۈرمــە قىلىــپ، ئۇيغۇرچــە خــەۋەر ئىشــلەپ 
ــا  تارقاتســا، خەلقىمىــز ھاڭۋېقىــپ كۈتمــەي نېمــە قىالتتــى؟ مان
بــۇ، خەلقىمىزنىــڭ »ئىنســان ھەقلىــرى دەۋاگەرلىــرى« گــە 

ــى.  ــقىچە ئىزاھات ــىنىڭ قىس تەلمۈرۈش
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2 - قورالســىز، ھەرىكەتســىز، گــەپ بىلــەن ۋەتەننــى ئــازات 
قىلىمىــز - دەيدىغــان، مۇســتەقىلچىلەر ئېقىمىدىنمــۇ، خەلقىمىــز 
كــۆپ نەرســىنى كۈتــۈپ: »مۇســتەقىلچى تەشــكىالتلىرىمىز، 
بىلــەن  دۆلەتلــەر  كۈچلــۈك  رەھبەرلىرىمىــز،  مۇســتەقىلچى 
ئەھۋالىمىزنــى  قــۇرۇپ،  مۇناســىۋەتلەرنى  دىپلوماتىــك 
چۈشەندۈرســە، ئــۇالر بىزنىــڭ مۇســتەقىللىقىمىزنى قوللىســا، 
خىتاينىــڭ ۋەتىنىمىزدىــن تىنچ يول ئارقىلىق چىقىپ كېتىشــىنى 
ــز  ــپ كەتســە، بى ــۇل - دەپ چىقى ــاي ماق ــەپ قىلســا، خىت تەل
دىپلوماتىــك ئۇســۇل بىلــەن، ئــۇرۇش قىلمــاي چوقۇم مۇســتەقىل 
باغلىنىــپ  خىيالغــا  خــام  دېگەنــدەك،   - بولىدىكەنمىــز!« 
كېتىــدۇ. خىتــاي دېگــەن، بۇرنــى قانىمىغۇچــە، قۇلىقــى گــەپ 
ئاڭلىمايدىغــان خــەق. خىتــاي دېگــەن ئەزەلدىنــال قــۇل مىجــەز 
بولغاچقــا، يــۈزى يــوق خــەق. باشــقىالرنىڭ نېمــە دەپ قېلىشــى 
خىتــاي ئۈچــۈن بــەرى بىــر. خىتايغــا گــەپ ئۆتمەيدىغانلىقىنــى 
بىلىــپ تــۇرۇپ: دىپلوماتىــك ئۇســۇل بىلــەن، ئەتىراپىمىزغــا كۈچ 
ــاي 49 - يىلــى تارتىۋالغــان دۆلىتىمىزنــى  توپــالپ، ھــەي خىت
قايتــۇرۇپ بــەر - دەپ، مۇنازىرىدە خىتاينى يېڭىپ، مۇســتەقىل 
دۆلــەت قۇرۇۋالىمىــز – دەپ، ئويالمــدۇ مۇســتەقىلچىلەر؟ ئەگــەر 
شــۇنداق ئويالۋاتقــان بولســا، بۇمــۇ بىــر خــام خىيالدىــن باشــقا 
نەرســە ئەمــەس. »ۋەتەننىــڭ مۇســتەقىللىقىنى تەلــەپ قىلىمىــز! 
ــەس!« دېگــەن  ــرەك ئەم بىزگــە مۇســتەقىللىقتىن باشقىســى كې
ھەرىكــەت  ئىككــى  مۇددىئــا،  »بىــر  ئارقىســىدا  شــوئارنىڭ 
پىالنــى« يوشــۇرۇنغان بولســا، ئۇنــى تەقدىرلەشــكە ئەرزىيــدۇ. 
بىــر مۇددىئــا: ھــەر بىــر ئۇيغۇرنىــڭ زېھنىگــە، قەلبىگــە، ئەقلــى 
تەپەككۇرىغــا مۇســتەقىللىق ئېڭىنى ســىڭدۈرۈش، مۇســتەقىللىق 
ئۈچــۈن ياشــاپ، مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن ئۆلەلەيدىغــان، مىللــى 
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ئىرادىنــى يېتىلــدۈرۈش - دېمەكتــۇر. ئىككــى ھەرىكــەت بولســا: 
ــىدىغان ۋە  ــىمىزغا ھەمكارلىش ــۇرۇش قىلىش ــق ئ ــڭ قوراللى بىزنى
ــى  ــان دۆلەتلەرن ــىمىزنى قولاليدىغ ــۇپ چىقىش ــن قۇتۇل خىتايدى
تېپىــش، ھــەر قانــداق دۆلەتلــەر بىلــەن خىتايغــا قارشــى 
دىپلوماتىــك مۇناســىۋەت قىلىــش ۋە شــۇنىڭ بىلەن بىــر ۋاقىتتا، 
قوراللىــق ھەرىكــەت ئەترىتــى تەشــكىللەش - دېمەكتــۇر. ئەگــەر 
مۇشــۇ ئىككــى نۇقتىنــى كــۆزدە تۇتمىغــان، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ھېــچ 
نەرســە قىلمىغــان ئەھــۋال ئاســتىدا، بىزگــە مۇســتەقىللىق كېرەك 
- دېگــەن گــەپ، كىشــىلەرنىڭ ئــارزۇ - ئۈمۈتلىــرى بىلــەن 

ئويناشــقانلىقتىن باشــقا نەرســە ئەمــەس. 
ــى  ــى ھەممىن ــن كۈتىدىغىن ــڭ جىھاتچىالردى 3 - خەلقىمىزنى
بېســىپ چۈشــىدۇ. چۈنكــى مۇجاھىتالرنىــڭ ئوبرازى:»مــال دۇنيــا 
توپالشــتىن يىــراق؛ مەنســەپ ئاتاقنــى قوغالشــمايدۇ؛ ئالــالھ 
رازىلىقىنــى تەلــەپ قىلىــش يولىــدا، جېنىنــى ئاتىغــان؛ ئۆلۈمدىن 
قاچمايــدۇ؛ دۈشــمەندىن قورقمايــدۇ؛ زۇلۇمغــا ئۇچرىغان، بىزدەك 
ئەســىر خەلقنــى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن ھــەر زامــان پىداكارلىــق 
بىلــەن  تەســۋىرلەر  گــۈزەل  دېگەنــدەك،   - كۆرســىتىدۇ« 
بېزەلگــەن. 80 - يىللىرىدىكــى رۇس - ئافغان ئۇرۇشــىدا غەلىبە 
ــتەقىل  ــان ۋە مۇس ــازات قىلغ ــى ئ ــتان دۆلىتىن ــپ، ئافغانىس قىلى
ئافغانىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتىنــى قۇرغــان ئەزىمەتلەرنىــڭ 
ئازاتلىققــا،  بولغاچقــا،  مۇجاھىتلىــرى«  »ئافغانىســتان  نامــى 
بىلــەن  دىلــى  جــان  قۇتۇلۇشــقا  مۇســتەقىللىققا، خىتايدىــن 
تەشــنا خەلقىمىــز، ســۆيۈملۈك ئافغانىســتان مۇجاھىتلىرىنــى ئــۆز 
جانلىرىدىــن قەدىرلىــك بىلەتتى. ھەتتا يېقىــن ئۆتكەن بىرقانچە 
ئاغىنىلــەر، 80 - يىللىرىنىــڭ ئاخىرلىرىدىــن باشــالپ تۇغۇلغــان 
ئوغۇللىرىمىزنىــڭ ئىســمىنى، بــەس - بەســتە »مۇجاھىــد« 
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ــە  ــىتى« بىزگ ــق پۇرس ــن »مۇجاھىدلى ــدۇق. لېكى ــقان ئى قويۇش
ــى  ــى. قورالن ــۈر ئاقت ــەم تەت ــۇ الي ھ ــى س ــدە، ئېرىقتىك كەلگەن
كۆتۈرۈۋېلىــپ، ئىشــتاننى قىســقا، چاچ - ســاقالنى ئــۇزۇن قويۇپ 
»ئالالھــۇ ئەكبــەر« دەپ ۋاقىرىســىالم، مۇجاھىــت بولىۋېرىدىغــان 
ئىــش يوقكــەن. گېرمانالرنىــڭ: بېلىــق بېشــىدىن سېســىيدۇ - 
دەيدىغــان بىــر گېپــى بــار. مۇجاھىدالرنــى يېتەكلەيدىغــان بــاش 
سېســىپ قالغــان بولســا، ئىشــالر بىزنىڭكىــدەك بولىدىكــەن. 
جىھاتنــى خىتايغــا قارشــى قىاليلى! مىللەتنى قۇتقــۇزۇپ، ۋەتەننى 
ئــازات قىاليلــى! - دېســەك، بىزنىــڭ مۇجاھىدلىــق نىقابىغــا 
ئورىنىۋالغــان ســاختىكارالر: مىللەتچىلىــك تاغــۇت، ۋەتەنچىلىــك 
مۇشــرىك، بىــز ئالــالھ يولىــدا خالىــس جىھــات قىلىمىــز - دېدى. 
بىــز: ئالــالھ رازىلىقــى ئۈچــۈن، ۋەتىنىمىزدىــن خىتاينــى قوغــالپ 
چىقىرىــپ، مۇســۇلمان خەلقىمىزنــى قۇتقۇزايلــى! - دېــدۇق. 
ئــۇالر: بۇمــۇ شــەكلى ئۆزگەرگــەن مىللەتچىلىــك. شــەرىئەتتە 
ــۇر.  ــالش تاغۇتت ــمەن تال ــا دۈش ــدۇر. جىھاتت ــك ھارام ھىلىگەرلى
جىھاچىالرنىــڭ مىللىتــى، ۋەتىنــى بولمايــدۇ. دۈشــمىنىمىزنىڭمۇ 
مىللىتــى، ۋەتىنــى بولمايــدۇ. بىز ئالالھقا ئىســيان قىلغــان بارلىق 
ــى  ــز. دۇنيادىك ــات قىلىمى ــۈن جىھ ــش ئۈچ ــەيتانالرنى يوقىتى ش
ئــەڭ چــوڭ شــەيتان ئامېرىــكا! ۋە ئىســرائىلدۇر! – دېــدى. ئــۇالر 
22 يىلدىــن بېــرى شــۇنداق مەۋقەدىــن يانمىــدى. ئۇالرنىــڭ 
ســېپى كېڭەيــدى. خىتــاي دۆلىتــى ئۇالرنىــڭ ســېپىگە ئۇدۇللــۇق 
يېڭــى جانالرنــى چىقارتىــپ بېرىــدۇ. ئــۇالر ئۇيغۇرچــە ســۆزلەيدۇ. 
لېكىــن ئــەرەب مىللەتچىلىكــى ئۈچــۈن قۇللــۇق بەجــا كەلتۈرىــدۇ. 
ئــەرەب دۆلەتلىــرى خىتــاي دۆلىتــى بىلــەن ھەمكارلىشــىدۇ. ئەرەب 
ــۇس،  ــقۇرىدۇ. ئەپس ــى باش ــۇر جىھاتچىلىرىن ــرى ئۇيغ جىھاتچىلى
ئۇيغــۇر جىھاتچىلىرىنىــڭ تانــاۋى ۋاســتىلىك ھالــدا، خىتــاي 
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دۆلىتىنىــڭ قولىــدا ئىكەنلىكىنــى خەلقىمىــز بىلمەيــدۇ. ئۇالردىــن 
كۈتكــەن ئۈمــۈت خــۇددى شــەيتاندىن شــەپقەت تىلىگەنــدەك بىــر 

ئەخمەقلىــق ئىــدى. 
ــار. 80 -  مۇشــۇ يــەردە بىــر سېلىشــتۇرمىغا ئېھتىياجىمىــز ب
يىللىرىدىكــى، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ تاجاۋۇزچــى ئەســكىرىگە 
مۇجاھىدلىرىنىــڭ  ئافغانىســتان  تەشــكىللەنگەن،  قارشــى 
شــوئارى: »ئۆلســەك شــەھىت، قالســاق ۋەتەننــى ئــازات قىلىــپ، 
مۇســتەقىل دۆلــەت قۇرىمىــز« دېگەندىــن ئىبــارەت، ئاخىرەتتــە 
جەننــەت ئۈچــۈن، دۇنيــادا مۇســتەقىل ئافغــان دۆلىتــى ئۈچــۈن، 
ئــۇرۇش قىلىــش روھىغــا ئىگــە ئىــدى. ئۇالرنىــڭ قوماندانلىــرى، 
ئۇالرنىــڭ خوجايىنلىــرى ئۆزلىرىدىــن ئىــدى. ئەممــا ئۇيغــۇر 
جىھاتچىلىرىغــا كەلســەك، جىھــات قىلىــپ ســاۋاب تېپىــش، 
جەڭــدە شــەھىت بولــۇپ جەننەتكــە كېتىشــتىن باشــقا، دۇنيــادا 
بىــرەر ۋەزىپىســى يــوق. ۋەتــەن، دۆلەت نىشــانى يــوق. قوماندان 
ــېتىلغان  ــا س ــۈن بىكارغ ــات ئۈچ ــات، جىھ ــالر ي ــات، خوجايىن ي
قۇلالردىــن پەرقســىزدۇر. ئۇالرنــى خوجايىنــالر نەگــە بېرىــپ 
ئۆلتۈرۈشــكە، ئۆلۈشــكە بۇيرىســا، شــۇنى قىلىــپ ئۆلىــدۇ. ئــەرەب 
دۆلەتلىــرى بىلــەن خىتــاي دۆلىتــى ئىتتىپــاق بولغاچقــا، ئــەرەب 
جىھاتچــى خوجايىنــالر، قۇللىرىغــا خىتــاي دۆلىتىگــە قارشــى 

ــرۇق چۈشۈســۇنمۇ؟ ــات قىلىــش ئۈچــۈن بۇي جىھ
يۇقىرىــدا بايــان قىلغانلىرىــم، ئــۇزۇن يىلالردىــن بېــرى 
كۆپچىلىككــە ئايدىــڭ ئىشــالر بولغــان بولســىمۇ، بــەزى بىــر 
ئېھتىيــات تۇيغۇســى تۈپەيلــى، ئوچــۇق ئوتتۇرىغــا تاشــلىيالماي 
مىللەتنــى  بىــز  ئەگــەر  مەســىلىلەردۇر.  رېئــال  كېلىۋاتقــان، 
قۇتقــۇزۇپ، ۋەتەننــى ئــازات قىلىــپ، مۇســتەقىل ھــۆر، ئەركىــن 
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ــز،  ــز- دەيدىكەنمى ــە بولىمى ــە ئىگ ــا، مۇســتەقىل دۆلەتك ھاياتق
رېئال ئەھۋاللىرىمىزنى كۆرمەســكە سېلىپ، ئۆزىمىزنى ئالدىساق، 
ئۇنىڭ پايدىســى پەقەت دۈشــمەننى پۇرســەت بىلەن تەمىنلىگەن 
بولىمىــز. خەلقىمىزنــى ئالــداپ تاپقــان ئاتــاق، ئابــروي، ھۆرمــەت 
ــان  ــرى تالغ ــۈپ، كۆزلى ــۈت كۈت ــن ئۈم ــدە، بىزدى ــى كەلگەن ۋاقت
مومايالرنىــڭ بىــر تۈكرىكىگــە تــەڭ بولمــاي قالىــدۇ. شــۇڭا 
»ئىنســان ھەقلىرىچــى« گۇرۇپالرمــۇ، راســت گەپنــى خەلقىمىزگە 
ئۆزلىــرى ئاشكارىلىشــى كېــرەك. ياتــالر ئۈچــۈن جىھاتچىلىــق 
ــە  ــى خەلقىمىزگ ــڭ ئەھۋالىن ــا جىھاتچىالرنى ــان، يالالنم قىلىدىغ
مۇســتەقىلچى« گۇرۇپپالرنىــڭ،  بىلدۈرگــەچ، »ھەرىكەتســىز 
قۇتقــۇزۇش  ۋەتــەن  بولىشــىنى،  مۇســتەقىلچى  ھەرىكەتلىــك 
پىدائىلىرىنــى، دۇنيالىقتىمــۇ دۆلــەت قۇرۇشــتىن ئىبــارەت ئۇلــۇغ 
مەقســەت ئۈچــۈن جــەڭ قىلىدىغــان، ھىدايەتلىــك »مۇجاھىدالر 
ــۆز ئىشــىمىزنى  قوشــۇنى« تەشكىللەشــكە ئۈندىشــىمىز الزىــم. ئ

ــز؟ ــز قىلمــاي، كىملەرنىــڭ قىلىــپ بېرىشــىنى كۈتىمى ئۆزىمى
ــڭ  ــتەقىلچى گۇرۇپپىالرنى ــم: مۇس ــدا تەكىتلەيدىغىنى ئاخىرى
ــددى  ــەۋۋۇرىنى، جى ــەت« تەس ــى ھەرىك ــا ئىكك ــر مۇددىئ »بى
ئۇيغۇرنىــڭ  بارلىــق  چەتئەلدىكــى  قويۇشــىدۇر.  مۇزاكىرىگــە 
ــى  ــۇرۇش ئىرادىس ــەت ق ــى، دۆل ــتەقىللىق ئارزۇس ــدە مۇس قەلبى
شــەكىللەنمەيتۇرۇپ، خىتايدىــن قۇتۇلــۇش ئارمانلىرىمىــز ئىچكى 
كاپالەتكــە ئىگــە بواللمايــدۇ. شــۇنىڭدەك، دىپلوماتىيىنى ئۆزىمىز 
قىلمىســاق، قۇتۇلــۇش ھەرىكىتىنــى ئۆزىمىــز تەشكىللىمىســەك، 
مۇســتەقىللىق- دەپ، كولــدۇرالپ يۈرگەنلــەر، ئۆلــۈك ئــارزۇ 

ــدۇ. ــا ئوخشــاپ قالى ــان قاپاقق ــق تولغ ــەن لى بىل
19.04.2019
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ئالتىنچى باب

خەلقائرا قانۇن، قاىئدىلەر ۋە مۇستەقىللىق ھەرىكىتى

دۇنيــاۋى مۇناســىۋەتلەرنى بىــر ئــاز كىچىكلىتىــپ، بىــر ئــاز 
كونكرېتلەشــتۈرۈپ قارىغانــدا، مەھەللىــۋى مۇناســىۋەتلەرنىڭ 
چوڭايتىلمىسىغا ئوخشاپ كېتىدۇ. چۈنكى مەھەللىدە ئاجىزالرنى 
ھىمايــە قىلىدىغــان كۈچلۈكلــەر، پېقىرلەرنى يۆلەيدىغــان بايالر، 
يېتىملەرنىــڭ بېشــىنى ســىاليدىغان كۆيۈمچانــالر بولغىنىــدەك، 
پېقىرلەرنــى  مۇتىھەملــەر،  قىلىدىغــان  بــوزەك  ئاجىزالرنــى 
خوراليدىغــان  يېتىملەرنــى  ھارامخــورالر،  يەيدىغــان  يۇنــۇپ 
قــارا قوســاقالرمۇ بولىــدۇ. ياقــا يۇرتتىــن كەلگەنلەرنــى قوينىغــا 
ئالىدىغــان كــەڭ قوســاقالر بولغىنىــدەك، ناتونۇشــالرنى قاقتــى 
خــۇددى  بولىــدۇ.  نىيەتلەرمــۇ  قــارا  قىلىدىغــان  ســوقتى   -
شــۇنىڭدەك، دۇنيــاۋى مۇناســىۋەتلەردىمۇ ياخشــى - يامــان 
تەرەپلىــرى  پەرقلىــق  ئوخشــىمايدىغان  مەۋجــۇت.  ھەممىســى 
بــار دېيىلســە، دۆلەتلــەر ئــارا، مىللەتلــەر ئــارا مەســىلىلەردە 
ــزالر  ــكار، يېڭىــپ چىققانــالر دەۋاگــەر، ئاجى ــەر جاۋاب يېڭىلگەنل
بەلگىلەنگۈچــى، كۈچلۈكلــەر بەلگىلىگۈچــى، كۈچســىزلەر تۆلــەم 

ــدۇر. ــەپ قىلغۇچى ــەق تەل ــەر ھ ــى، كۈچلۈكل تۆلىگۈچ
»خەلقئارالىــق قانــۇن، خەلقئارالىــق بەلگىلىمــە، خەلقئارالىق 
ــدا  قائىــدە - پىرىنســىپ« - دېگەنــدە، »ب د ت« يىغىنلىرى
ــاۋاز كۆپلىكــى بىلــەن ماقۇللىنىدىغــان خىتابنامــە، باياننامــە،  ئ
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تەلــەپ - تەۋســىيەلەردىن ئىبــارەت سۈرۈشتۈرۈلمىســى بــار، 
ئىجرائاتــى يــوق قــارار ۋە قانــۇن ماددىلىــرى كــۆزدە تۇتىلىــدۇ. 
ئۇنىڭدىــن باشــقا »ناتــو« يىغىنلىرىــدا، ناتوغــا ئــەزا دۆلەتلــەر 
ماقۇلاليدىغــان بەلگىلىمــە، پىرىنســىپالر، »ياۋروپــا ئىتتىپاقــى« 
ئىتتىپاقــى،  »ئافرىقــا  قــارارالر،  قانــۇن،  ماقۇلاليدىغــان 
دېئالــوگ،  ئارىســىدا  دىنــالر  ئىتتىپاقــى،  ئەللىــرى  ئىســالم 
دۇنيــا خىرســتىيان بىرلەشمىســى يىغىنــى، ئــەرەب ئەللىــرى 
بىرلەشمىســى، ئوتتۇرا شــەرق بىرلىكى، شاڭخەي ئىتتىپاقى …« 
- دېگەنــدەك، ســاناپ تۈگەتكۈســىز قۇرۇلمىالرمــۇ ئايرىــم ھالــدا 
»خەلقئارالىــق« - دەپ، ئاتىلىــپ كەلمەكتــە. ئىككــى دۆلــەت 
ئوتتۇرىســىدىكى چېگرادىــن ھالقىغــان توختــام، شــەرتنامىلەرمۇ 
ــۇپ، نۇرغــۇن  خەلقئارالىــق مەســىلىلەر قاتارىغــا كىرىدىغــان بول
ــق  ــش ئارقىلى ــىم ھاســىل قىلى ــارا كېلش ــۆز - ئ ــىۋەتلەر ئ مۇناس
ھــەل بولــۇپ ماڭىــدۇ. رايــون خاراكتېرىنــى ئالغــان خەلقئارالىــق 
خاراكتېرىنــى  ئىدېئولوگىيــە  ياكــى  دىــن  بەلگىلىمىلەرگــە، 
ئالغــان خەلقئارلىــق بەلگىلىمىلەرگــە، »ب د ت« خاراكتېرلىــق 
خەلقئارالىــق بەلگىلىمىلەرگــە بېقىنمايدىغــان ئەھۋالمــۇ مەۋجــۇت. 
ــەنچىمىزدىكى  ــڭ چۈش ــەزەر بىزنى ــىدىن قەتئىين ــداق بولىش قان
»خەلقئــارا« ئەلۋەتتــە »ب د ت« دىــن ئىبــارەت، كۈلىمــى ئــەڭ 

ــان تەشــكىالتتۇر.  ــۆۋەن بولغ ــەڭ ت ــى ئ چــوڭ، ئىجرائات
ئاتالمىــش »ب د ت«  قــۇرۇق  ئۇلــۇق سۇپرىســى  ئېتــى 
ــدۇ؟  ــك كۆرۈنى ــەدەر ھەيۋەتلى ــا شــۇ ق ــە ئۈچــۈن ئۇيغۇرالرغ نېم
- چۈنكــى »ب د ت« خەۋپســىزلىك كېڭىشــىنى دەســلەپتە 
قــۇرۇپ چىققــان بــەش دۆلەتنىــڭ بىــرى ۋە »ب د ت« دىكــى 
نۇرغۇنلىغــان كومىتېتالرنىــڭ قۇرۇلىشــىدا مۇھىــم رول ئوينــاپ 
كەلگــەن دۆلەتلەرنىــڭ بىــرى خىتــاي بولغاچقــا، بىــز خىتاينىــڭ 
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مۇستەملىكىســى بولغاچقــا، خىتــاي ئۆزىنــى »دۇنيــاۋى ھوقــۇق 
ئىمتىيازغــا  نوپــۇز،  پەۋقۇلئــاددە  دادىخاھتــا  بەلگىلەيدىغــان 
ــڭ  ــۇپ، خىتاينى ــۇن بول ــۇ قان ــە ش ــە دېس ــاي نېم ــە، خىت ئىگ
ئاشــىدىغان، خىتايغــا قارشــى  ئارزۇلىــرى ئىشــقا  تەلــەپ - 
ــان  ــۇپ زىي تۇرغۇچىــالر پەقەتــال ھــەق، ھوقۇقتىــن مەھــرۇم بول
تارتىدىغــان، مەغلــۇب بولىدىغــان« بىــر ۋەھىمىنــى ئــۇزۇن 
يىلــالپ داۋامالشــتۇرۇپ، ســاختا تەشــۋىقات ئارقىلىــق مېڭىمىزنــى 
كونتــرول قىلىۋالغــان. شــۇنىڭ نەتىجىســىدە »ب د ت« دېگــەن 
ئورۇننىــڭ ھەيۋىســىنى ھــەر بىــر ئۇيغــۇر بىلىــدۇ. سۇاللىســىدىن 
ــۇپ  ــۆزى تۇغۇل ــا ئ ــان، ھەتت ــالپ باقمىغ ــرا ئات ــە چېگ ھازىرغىچ
ــا  ــە بازىرىغ ــپ، ناھىي ــالقالردىن چىقى ئۆســكەن ســەھرا - قىش
كېلىــپ باقمىغــان پادىچــى، دېھقانالرمــۇ »ب د ت« نىــڭ 
دۇنيــادا  باشــقا،  ئۇيغۇرىســتانلىقتىن  بىلىــدۇ.  ھەيۋىســىنى 
خالىغانچــە كېزىــپ يۈرەلەيدىغــان، خالىغــان يەرگــە ســاياھەت 
قىلىــش ئەركىنلىكىگــە ئىگــە مىلىيارتلىغــان ئىنســانالر، ئەركىــن 
نامنــى  بــۇ  دېيىلىدىغــان  ت«  د  »ب  ئاھالىلىــرى  مىللــەت 
ــەپ  ــا مەكت ــۇ، ھەتت ــان تەقدىردىم ــدۇ ۋە ئاڭلىغ ــاڭالپ باقماي ئ
دەرســلىكلىرىدە ئوقۇغــان بولســىمۇ، ئۇنتــۇپ كېتىــدۇ ھــەم 
ــان  ــەزا بولغ ــا رەســمى ئ ــدۇ. شــۇنىڭدەك »ب د ت« غ قىزىقماي
ــدا  ــەزى كومىتېتلىرى ــڭ ب ــەر »ب د ت« نى ــان دۆلەتل نۇرغۇنلىغ
ــدۇ.  ــراپ قىلماي ــى ئېتى ــە، قانۇنالرن ــارار، بەلگىلىم ــان ق ئېلىنغ
ھەتتــا دۇنيانىــڭ بــەزى جايلىرىــدا »ب د ت« غــا ئــەزا بولمىغان 

ــار.  ــۇ ب دۆلەتلەرم
»خالقئــارا«  ئالەمشــۇمۇل  نەزىرىدىكــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ماقۇلالنغــان  يــەردە  ئــۇ  بولــۇپ،  د ت«  ئاتالمىــش »ب   -
ــا  ــە يولغ ــەر بويىچ ــدەك تەرتىپل ــەر تۆۋەندىكى ــارار، بەلگىلىمىل ق
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قويۇلــۇپ كەلمەكتــە. بىرىنچــى »ب د ت« دا ئېلىنغــان قــارار ۋە 
بەلگىلىمىلەرنــى، كۈچلــۈك دۆلەتلــەر ئاجىــز دۆلەتلەرگــە زورالپ 
ئىجــرا قىلدۇرىــدۇ. ئىككىنچــى خەلقــى ھاكىمىيــەت ئۈســتىدىن، 
قانــۇن ئۈســتىدىن نــازارەت قىالاليدىغــان ھەقىقــى دېموكراتىــك 
ــەر  ــارار ۋە بەلگىلىمىل ــان ق ــەردە »ب د ت« دا ماقۇلالنغ دۆلەتل
تولــۇق يولغــا قويۇلىــدۇ. »ب د ت« نىــڭ تۈرلــۈك كومىتېتلىرىــدا 
ــدە  ــەر ئىچى ــۇن، بەلگىلىمىل ــان قان ــۇپ، ماقۇلالنغ ــا قويۇل ئاۋازغ
ئــەڭ كــۆپ تەكىتلىنىــپ كېلىۋاتقانلىــرى: »ئىنســان ھەقلىرىنــى 
قوغــداش باياننامىســى، ئايالــالر ۋە بالىالرنىــڭ ھوقۇقلىرىنــى 
قوغداش باياننامىســى، جىنايەتچىلەرنى ۋە ئۇرۇش ئەســىرلىرىنى 
جىســمانى، ئەقلــى جەھەتتىــن خورلىماســلىق باياننامىســى، 
باياننامىســى،  قوغــداش  ھوقۇقلىرىنــى  ئەمگەكچىلەرنىــڭ 
ئاســراش  مۇھىــت  باياننامىســى،  قوغــداش  ھايۋاناتالرنــى 
باياننامىســى…«  يادروسىزالشــتۇرۇش  ئاتــوم  باياننامىســى، 
ــا  ــە »ب د ت« غ ــۇر باياننامىگ ــۇپ، مەزك ــەر بول ــق تۈرل قاتارلى
تولــۇق ئــەزا دۆلەتلەرنىــڭ ھەممىســى دېگــۈدەك ئىمــزا قويىــدۇ. 
لېكىــن ئىجرائاتىنــى سۈرۈشــتە قىلىدىغــان بېســىم كــۈچ يــوق. 
كومىتېتلىرىــدا  تۈرلــۈك  نىــڭ  د ت«  ئۈچــۈن »ب  شــۇنىڭ 
ئېلىنغــان قاراالرنىــڭ ۋە باياننامىلەرنىــڭ ھەممىســىگە تولــۇق 
قاتناشــقان ۋە ئىمــزا قويغــان خىتــاي دۆلىتىــدە، بارلىــق ھــەق - 
ھوقۇقــالر دەپســەندە قىلىنىــپ كەلمەكتــە. خىتــاي دۆلىتــى »ب 
د ت« ئېــالن قىلغــان ھېچقانــداق باياننامىنــى كۆزگــە ئىلمايــدۇ.
تىبــەت ئىنســان ھەقلىــرى مەسىلىســىنى »ب د ت« ئىنســان 
ھەقلىــرى كومىتېتىــدا، تۇنجــا بولــۇپ 92 - يىلــى كۈنتەرتىپكــە 
ــپ  ــە قىلى ــى ھىماي ــتاننىڭ خىتاين ــدا، پاكىس ــى بولغان قويماقچ
ئوتتۇرىغــا قويغــان پىكــرى بــازار تاپقانلىقىدىــن، غــەرب ئەللىــرى 
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ــق  ــۈچ يىللى ــڭ ئ ــىمۇ غەربنى ــۇنداق بولس ــدى. ش ــپ قال يېڭىلى
كۆرســەتكەن تىرىشــچانلىقى نەتىجىســىدە، 95 - يىلــى تىبــەت 
ئىنســان ھەقلىــرى مەسىلىســى »ب د ت ئىنســان ھەقلىــرى 
كومىتېتــى« يىغىنىــدا كــۈن تەرتىپكە قويۇلــدى. يىگىرمە نەچچە 
يىلدىــن بېــرى، يىلــدا بىــرەر قېتىــم تىبــەت ئىنســان ھەقلىــرى 
مەسىلىســى »ب د ت ئىنســان ھەقلىــرى كومىتېتــى« يىغىنىــدا 
مۇزاكىــرە قىلىنىــپ كەلمەكتــە. لېكىــن تىبەت مەسىلىســىدە بىرەر 
يېڭىلىــق، نەتىجــە كۆرۈلمىگەچكــە، كونىــراپ، تەمــى قالمىغىلــى 
تۇرغانچــە، ئۇنىــڭ دائىرىســى تارىيىــپ، خــۇددى ئامېرىكا بىلەن 
خىتاينىــڭ ئارىســىدا قىســىلىپ قالغــان، ئىككــى دۆلەتنىــڭ 
ئىچكــى ئىشــىغا ئوخشــاپ قالغىلــى تۇرغانــدا، 2018 - يىلــى 6 
- نويابىــر )ئەســلىدە »ب د ت ئىنســان ھەقلىــرى كومىتېتــى« 
نىــڭ تەييارلىــق گــۇرۇپ يىغىنلىرىــدا، 2001 - يىلــى ئاپرېلدىن 
باشــالپ يىلــدا بىــر، ئىككــى قېتىــم مۇزاكىرىگــە قويۇلــۇپ 
ــى »ب د ت  ــرى مەسىلىس ــان ھەقلى ــۇر ئىنس ــان( ئۇيغ كېلىۋاتق
ــۇش  ــرى كومىتېتــى« نىــڭ كۈنتەرتىپىگــە قويۇل ئىنســان ھەقلى
ــى  ــدى. يەن ــپ قال ــرى يېڭىلى ــەرب ئەللى ــدا، غ ــرە يىغىنى مۇزاكى
خىتــاي دۆلىتــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىنســانى ھوقۇقلىرىغــا دەخلــى - 
تــەرۇز يەتكــۈزدى - دېگــەن پىكىــر 13 كــە قارشــى 130 ئــاۋاز 
بىلــەن رەت قىلىنىــپ، غــەرب ئەللىــرى يېڭىلىــپ قالــدى. ئەگــەر 
ــى  ــىمۇ، قارشىمىزدىكىس ــان بولس ــە قىلغ ــرى غەلىب ــەرب ئەللى غ
خىتــاي دۆلىتــى بولغاچقــا، تىبــەت مەسىلىســىدىكىگە ئوخشــاش 
ھېچقانــداق نەتىجــە چىقمــاي، كونىــراپ كېتىشــىدە گــەپ يــوق. 
چەتئەلدىكــى سىياســى ھەرىكەتچىلىرىمىــز 92 - يىلىدىــن 
ئېتىبــارەن تولۇق، تەشــكىللىك ھالــدا، ئاتالمىــش »خەلقئارالىق 
بەلگىلىمــە ۋە خەلقئارالىــق قانــۇن - قائىدىلــەر« گــە ئىنتىلىــپ 
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كەلــدى. بۇنــداق ئىنتىلىشــلەر دەســلىۋىدە: »بىــز ئالــدى بىلــەن 
ــن  ــرەك؛ ئۇنىڭدى ــا ئەللىرىگــە تونىتىشــىمىز كې ــى دۇني ئۆزىمىزن
ــن  ــن كېيى ــم؛ ئۇنىڭدى ــىمىز الزى ــى ئاڭلىتىش ــن دەردىمىزن كېيى
خىتاينىــڭ بىزگــە ســېلىۋاتقان زۇلۇملىرىنــى بىلدۈرىشــىمىز، شــۇ 
ئاساســتا ئىنســان ھەقلىــرى نورمىســى بويىچــە ھوقۇقلىرىمىزنــى 
كېيىــن،  تىكلىۋالغاندىــن  قەددىمىزنــى  كەلتــۈرۈپ،  قولغــا 
مىللەتلەرنىــڭ ئــۆز تەقدىرىنــى ئــۆزى بەلگۈلــەش قائىــدە - 
خىتايدىــن  بىلــەن  يــول  تىنچلىــق  تايىنىــپ،  قانۇنىيەتكــە 
ــدەك  ــز.« - دېگەن ــەت قۇرۇۋاالاليمى ــتەقىل دۆل ــۇپ، مۇس قۇتۇل
تەپســىلى چۈشەندۈرۈشــلەر بىلەن ئىزاھاتلىناتتى. بۇ ئىنلىتىشنى 
بىــر پۇتىمىــز ئىچىــدە، بىــر پۇتىمىــز تېشــىدا دېگەنــدەك، يــان 
تەرەپتىــن قوللىــدۇق. دېمىســىمۇ يــوق مىلتىقنــى كۆتــۈرۈپ 
ــق  ــازا مۇۋاپى ــش ت ــىپ كىرىۋېلى ــا قاپلىش ــار كوچىغ ــز ت ھەممىمى
ئەمەســتى. بەزىــدە زۆرۈر تېپىلغانــدا، مەزكــۇر ئىنتىلىشــنىڭ 
دۇمبىقىنــى ســارا چېلىشــىپ بەرگەنمــۇ بولــدۇق. ئىزدىنىــپ 
بېقىــش كېرەكتــە! لېكىــن ئۇنــداق ئىنتىلىــش ۋە پىــالن - 
تەكلىپنىــڭ ئاخىــرى چىققىلــى نــەۋاق بولــۇپ كەتســىمۇ، پېتــى 
تۇرىۋالغانالرنــى  غادىيىــپ  ئىشــتاندەك،  چۈشــمىگەن ســارجا 
چۈشــىنىش قىيىــن مەســىلە بولــۇپ قالــدى كېيىنكــى چاغــالردا. 
ــزدە:  ــن كۈنىمى ــن كېيى مەزكــۇر ئاقمــاس پىــالن - تەكلىپلەردى
خەلقئــارادا  ھەرىكىتىمىزنــى  مۇســتەقىللىق  بىلــەن  »ئالــدى 
قانۇنالشــتۇرىۋېلىپ، ئۇنىڭدىــن كېيىــن ئىشــنى باشلىســاق…« 
دېگەنــدەك، يېڭــى بىــر ئــارزۇ ئوتتۇرىغــا چۈشــىۋاتىدۇ. بــۇ 
ئارزۇنــى ئوتتۇرىغــا قويىۋاتقانالرنــى مەن مۇنداق چۈشــەندىم: بىر 
بولســا بــۇ يولغــا يېڭىدىــن قېتىلىۋاتقانــالر كــۆپ بولۇپ، بېســىپ 
ــوق كىشــىلەر؛ ياكــى  ــى ي ــۇق مەلۇمات ــن تول ئۆتۈلگــەن يولالردى
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بولمىســا ئاتالمىــش »خەلقئارالىــق قانــۇن - قائىــدە، باياننامــە 
ۋە بەلگىلىمىلــەر« دېيىلىدىغــان نەرســىنىڭ، زادى قانداقلىقىنى 
ــدا  ــۇ تېمى ــن. ب ــەر بولىشــى مۇمكى ــازا چۈشــىنىپ كېتەلمىگەنل ت
يورۇتماقچــى بولغىنىــم دەل مۇشــۇ مەزمۇننــى چۆرىــدەپ ماڭىــدۇ. 
يۇقىرىــدا »خەلقئارالىــق« دېگــەن گــەپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ 
نەزىرىــدە »ب د ت« دىــن ئىبــارەت ئىكەنلىكىنــى ھــەم ئــۇ 
خىتايغــا  ۋە  بىزگــە  بولىدىغانلىقىنــى،  نېمىلەرنىــڭ  يــەردە 
ئاالقىــدار ۋەزىيەتنىــڭ قايســى دەرىجىــدە ئىكەنلىكىنــى قىســقىچە 
بايــان قىلىــپ ئۆتتــۈم. ئەمــدى: »بىــز ئالــدى بىلــەن ئازاتلىــق 
ھەرىكىتىمىزنــى خەلقئــارادا قانۇنالشتۇرىۋالســاق…« دېگەن ئارزۇ 
ــۇ ســۆزدە  ــى. ب ــاز كەڭــرى پىكىرلىشــىپ باقايل ــر ئ ئۈســتىدە بى
ــۇن يوشــۇرۇنغان بولىشــى  ــۈك مەزم ــدەك ئىككــى تۈرل تۆۋەندىكى
دۆلــەت  بېســىۋېلىنغان  ۋەتىنىمىزنىــڭ  بىرىنچــى:  مۇمكىــن. 
ئىكەنلىكىنــى دۇنياغــا، ياكــى »ب د ت« غــا ۋە شــۇنىڭدەك 
خىتايغــا ئېتىــراپ قىلــدۇرۇپ، بىزنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىمىزنىڭ 
ــۇ  ــن ش ــن كېيى ــاق، ئۇنىڭدى ــى قانۇنالشتۇرىۋالس بولىدىغانلىقىن
ھوقۇقىمىزنــى خىتايدىــن قايتــۇرۇپ ئېلىــش ئۈچــۈن، كېرەكلىك 
ھەرىكەتلەرنــى ئېلىــپ بارســاق، ئــۇ چاغــدا بىزنىــڭ قانۇنلــۇق 
ــاردەم بېرىشــى  ــالپ، بىزگــە ي ــى قول ــا ئەھل كۈرىشــىمىزنى دۇني
مۇمكىــن. ئىككىنچــى: ئىشــغال قىلىنغــان دۆلەت، بېســىۋېلىنغان 
ئۈچــۈن،  ئازاتلىــق  مىللــەت  ئېلىنغــان  ئەســىر  ۋەتــەن، 
مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن قوراللىــق ئــۇرۇش قىلســا بولىــدۇ؛ بۇنــداق 
ھەرىكەتلــەر تېررورلۇققــا ياتمايــدۇ - دېگەنــدەك باياننامىنــى 
ئاندىــن  ماقۇللىتىــپ،  دا  د ت«  دۆلەتلىرىــدە، »ب  غــەرب 
شــۇ ئاساســتا قوراللىــق ئــۇرۇش قوزغىســاق، خىتــاي بىزنــى 
بىــر ئۈلگۈچــە باســتۇرۇپ، يوقىتالمايــدۇ؛ بىزنىــڭ قانۇنلــۇق 
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ــدۇ.  ــاردەم قىلى ــالپ، بىزگــە ي ــى قول ــا ئەھل ئۇرۇشــىمىزنى دۇني
مېنىڭچــە بىرىنچــى مەزمۇنغــا يۇقىرىــدا جــاۋاب بېرىلىــپ 
بولۇپتىكــەن. شــۇنداق بولســىمۇ قىســقىچە ئەســلىتىپ ئۆتــەي: 
ئاتالمىــش »ب د ت« دا ماقۇلالنغــان قــارار، بەلگىلىمىلەرنــى 
كۈچلــۈك دۆلەتلــەر ئاجىــز دۆلەتلەرگــە زورالپ ئىجــرا قىلدۇرىــدۇ. 
ياكــى خەلقــى ھاكىمىيەت ئۈســتىدىن، قانۇن ئۈســتىدىن نازارەت 
ــەردە »ب د ت«  ــك دۆلەتل ــى دېموكراتى ــان، ھەقىق قىالاليدىغ
دا ماقۇلالنغــان قانــۇن، بەلگىلىمىلــەر تولــۇق يولغــا قويۇلىــدۇ. 
شــۇنى ئەســتىن چىقارماســلىق الزىمكــى: »ب د ت« خىتاينىــڭ 
ئىــش بېجىرىــش ئورنىغــا ئايلىنىــپ قېلىۋاتقــان بــۇ كۈنلــەردە، 
ــى »ب د ت« دا  ــەپ ئارزۇلىرىمىزن ــى، تەل ــڭ ھوقۇقىمىزن بىزنى
قانۇنالشــتۇرۇش ئۈچــۈن قايســى دۆلەتلــەر ئــاۋاز بېرىــدۇ؟ شــۇڭا 
ــى  ــم. ئىككىنچ ــش الزى ــۇپ كېتى ــەۋۋۇرنى ئۇنتۇل ــل تەس ــۇ خى ب
مەزمۇنغــا كەلســەك، بىــرەر مىللەتنىــڭ مۇســتەقىللىق ئۇرۇشــىنى 
قائىدىنىــڭ  ماقۇلاليدىغــان  قانــۇن  خەلقئارالىــق  قولــالپ، 
بارلىقىنــى كــۆرۈپ باقمىدۇق. بولۇپمــۇ »ب د ت«، ناتو قاتارلىق 
چــوڭ تەشــكىالتالرغا ئــەزا دۆلەتلەرنىــڭ ئىگەللــەپ تۇرغــان 
تۇپراقلىرىنــى، ئــۆز - ئــارا قوغــداش، ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى 
قانۇنلــۇق دەپ ئېتىــراپ قىلىــش مەجبۇرىيەتلىــرى بولىدىكــەن. 
بۇنــداق ئەھــۋال ئاســتىدا، »دۆلــەت ئىچىدىكــى خەلــق« نىــڭ 
قوراللىــق ئــۇرۇش قىلىــش ئارزۇســىنىڭ قانۇنالشتۇرۇلىشــىنى 

تەســەۋۋۇر قىلىــش، خــام خىيالدىــن باشــقا نەرســە ئەمــەس.
بــۇ يــەردە ئايرىۋېلىشــقا تېگىشــلىك يەنــە بىــر مۇھىــم نۇقتــا 
باركــى، »ب د ت« نىــڭ ھەجمــى ناتودىــن چــوڭ. لېكىــن ناتــو 
ئىجرائــات كۈچىگــە ئىگــە بولــۇپ، بــۇ جەھەتتــە ناتونــى »ب د 



103

ت« غــا سېلىشــتۇرۇش بىمەنىلىــك بولــۇپ قالىــدۇ. ئەســلىدىكى 
پىرىنســىپ بويىچــە: بىــرەر دۆلەتكــە قوراللىــق ھۇجــۇم قىلىــش 
زۆرۈرىيىتى كۆرۈلگەندە، »ب د ت« خەۋپســىزلىك كېڭىشــىنىڭ 
قارارىدىــن ئۆتكەندىــن كېيىــن، ۋەزىپىنــى ناتــو بېجىرىشــى 
كېــرەك. بىــراق »ب د ت« خەۋپســىزلىك كېىڭىشــىدىكى دائىمى 
ئــەزا بــەش دۆلەتنىــڭ بىــردەك ماقۇللىقىدىــن ئۆتىشــى شــەرت. 
ئەممــا ئۇالردىــن ئىككىســى دىكتاتــور، جىنايەتچــى بولــۇپ، 
ــارارى  ــش ق ــرا قىلى ــازا ئىج ــا ج ــە قارىت ــور دۆلەتك ــرەر دىكتات بى
ھەرگىــز ماقۇلالنمايــدۇ. ئەكســىچە دىكتاتــور، زالىــم ھۆكۈمرانــالر، 
مۇســتەملىكىچى قانخــور دۆلەتلــەر، »ب د ت« خەۋپســىزلىك 
ــىتى  ــش« پۇرس ــو قىلى ــڭ »ۋېت ــى زالىمنى ــىدىكى ئىكك كېڭىش
ــاۋاز  ــڭ ئ ــور دۆلەتلەرنى ــەزا دىكتات ــا ئ ــەن ۋە »ب د ت« غ بىل
كۆپلىكــى بىلــەن ھىمايــە قىلىنىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ناتــو 
كۆپىنچــە ھالــالردا »ب د ت« نىــڭ قارارىنــى كۈتمەســتىن، ئــۆز 
ئالدىغــا قــارار چىقىرىــپ، ھەرىكــەت ئىجىــرا قىلىــپ كەلمەكتــە. 
يەنىمــۇ ئايدىڭالشتۇرۇشــقا ئېھتىيــاج ھېــس قىلىنســا، مەيلى 
»ب د ت« نىڭ كومىتېتلىرىدا بولسۇن، ياكى ناتو ئىدارىلىرىدە 
ھەرىكەتلىرىــدە  مۇســتەقىللىق  مىللەتنىــڭ  بىــرەر  بولســۇن، 
ۋە ياكــى بىــرەر دۆلــەت خەلقىنىــڭ ھاكىمىيــەت ئاغــدۇرۇش 
كۈرەشــلىرىدە، قــورال ئىشــلىتىش قانۇنالشــتۇرۇلمايدۇ. قوراللىــق 
ھەرىكــەت قىلىدىغــان مىللــەت ۋە خەلــق گۇرۇپپىلىرىنىــڭ نامــى 
چىرايلىقراق ئاتالســا: بۆلگۈنچى كۈچلەر، ئىســيانكار گۇرۇپپىالر- 
دېيىلىــدۇ. قوپالــراق ئاتالســا: تېررورىســتالر، رادىــكال ئوڭچىــالر 
- دېيىلىــدۇ. ھــەم ھېچقانــداق دۆلــەت ئوچــۇق ئاشــكارە قولالش 
ھەرىكىتىنىــڭ،  مۇســتەقىللىق  بولمايــدۇ.  پوزىتسىيىســىدە 
شــۇنىڭدەك خەلق ئەركىنلىك ھەرىكىتىنىڭ تېررورچىلىق قالپاق 
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كىيىپ قېلىشــى، ئوچۇق - ئاشــكارە قولالشــقا ئېرىشەلمەســلىكى 
ــن  ــە لېكى ــا ئىگ ــاۋى نوپۇزغ ــەس. دۇني ــش ئەم ــۇق ئى قورقۇنچل
تېررورچــى قالپىقــى كىيىۋالغــان، نۇرغۇنلىغان داڭلىق شەخســلەر 
ــۇ،  ــق ھەرىكىتىم ــى زاماندىكــى كوســوۋو ئازاتلى ــان. يېقىنق بولغ
ــڭ  ــان. ئۇنى ــى - دەپ ئاتالغ ــق ھەرىكىت ــىز تېررورچىلى قانۇنس
رەھبىــرى ھاشــىم تاجــى تۇتــۇش بۇيرىقــى چىقىرىلغــان، ۋەھشــى 
ــتەقىللىق  ــى مۇس ــەك مەيل ــى. دېم ــت - دەپ ئاتىالتت تېررورىس
ھەرىكىتــى بولســۇن، مەيلــى خەلــق ئەركىنلىــك ھەرىكىتــى 
بولســۇن قــورال ئىشــلىتىدىكەن، تېررورچىلىــق، بۆلگۈنچىلىــك، 
ئىســيانكارلىق دېگەندەك قانۇنســىزلىق ناملىرى بىلەن ئاتىلىشــى 
پۈتۈنلــەي ئادەتتىكــى ئەھــۋال بولــۇپ، قورقــۇپ كەتكىــدەك 
ۋە ئۆزىنــى ئاقالشــقا تېگىشــلىك جىنايــەت ئەمــەس. ئەممــا 
دىنــى مۇقەددەســلىك ئۈچــۈن، دىنــى ئېتىقــاد ئۈچــۈن ئېلىــپ 
بېرىلىدىغــان ھەرىكەتلــەر، يۇمشــاق كۈچتىن ئىبارەت تەشــۋىقات 
دائىرىســىدىن ھالقىــپ، قوراللىــق توقۇنۇشــقا بېرىــپ يەتســە، ئۇ 
پۈتۈنلــەي چەتكــە قېقىلىــش، چەكلىنىش دائىرىســىگە ئېلىنىدۇ. 
ئەقىــدە ئۇرۇشــىنىڭ قورقۇنچلــۇق، خەتەرلىــك بولىشــىدا تارىخى 
ســاۋاقالردىن باشــقا، ئۇنىــڭ ھــەر بىــر ئىنســانغا چېتىلىدىغــان، 
ھــەر قەدەمــدە قوزغاتقــۇچ روھقــا، مۇرەسسەســىزلىككە ئىگــە 
ــەت  ــى دۆل ــتەقىللىق ئۇرۇش ــڭ مۇس ــدۇر. مىللەتلەرنى بولغانلىقى
قۇرۇشــقىچە، ياكــى مەغلــۇب بولغىچــە داۋاملىشــىدۇ. ئەممــا دىنــى 
ــەت چەكلىســىمى  ــە ۋە مەغلۇبىي ــاد ئۇرۇشــى بولســا، غەلىب ئېتىق
بولمىغــان، ۋەتــەن، دۆلــەت چېگراســىنى تونىمايدىغــان، زامــان 
جەھەتتىــن مەڭگۈلۈككــە ئىگــە، مــاكان جەھەتتىن چەكلىمىســىز 
ھەرىكەتتــۇر. پۈتــۈن دۇنيادىكــى ئىنســانالرنى چــوڭ - كىچىــك 
ــڭ  ــەش مى ــۈپ، ب ــا بۆل ــە، ئۇرۇقالرغ ــە، جامائ ــەت، قەبىل مىلل
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ئارىســىدىكى  ئۇالرنىــڭ  ئايرىســاق،  تۈرگــە  ئېتنىــك  خىــل 
ــڭ  ــۇرۇش ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىۋاتقانالرنى ــەت ق مۇســتەقىل دۆل
ســانى ئەللىكتىــن ئاشــمايدۇ. ئاھالــە ســانى ئــۈچ يــۈز مىليونغــا 
يەتمەيــدۇ. لېكىــن دىنــى مۇقەددەســلىك، دىنــى ئېتىقــاد ئەگــەر 
قوغدىنىــش ئۇرۇشــىغا، ياكــى ھۇجــۇم قوزغــاش باســقۇچىغا 
كىرســە، پۈتــۈن ئىنســانىيەتكە ئاالقىــدار ھالغــا يېتىــپ بارىــدۇ. 
دىنــى مۇقەددەســلىك ئۇرۇشــى يالغــۇز مۇســۇلمانالرنىڭال ئەقىدە، 
ئېتىقاد ۋە ھېسسىياتىغا باغلىق ئىش ئەمەس. بەلكى ھەرقانداق 
دىــن، ھەرقانــداق ئېتىقــاد ئۆزىگــە اليىــق قوغدىنىــش ۋە ھۇجــۇم 
ــر  ــەڭ ئاخىرقــى بى ــۇپ، ئ قىلىــپ كەڭىيىــش روھىغــا ئىگــە بول
تەشــەببۇس  چېكىنمەســلىكنى  ئۇرۇشــتىن  قالغىچــە  نەپىــرى 
قىالاليــدۇ. دۇنيادىكــى ئالتــە مىلىيــارت ئىنســانالرنىڭ ھەربىــرى 
ياكــى ئۆزىنىــڭ ئەقىــدە، ئىمــان ئېتىقــادى ئۈچــۈن، يــا بولمىســا 
ئۆزىنىــڭ دىنســىز، ئەقىــدە ئېتىقادســىز، ئىمانســىزلىقى ئۈچــۈن 
كــۈرەش قىلىــش پىداكارلىقىغــا ئىگىــدۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن دىنــى 
مۇقەددەســلىك ۋە ئېتىقــاد ئۇرۇشــى دۇنيــا بويىچــە چەكلىنىــپ 

كەلمەكتــە.
چېچەنىســتاننىڭ غەلبىگــە يۈزلىنىــپ بولغــان مۇســتەقىللىق 
ئۇرۇشــىنى، رۇس ئىســتىخباراتى ئىنتايىــن ئەپلىــك ئۇســۇل 
بىلــەن، »پۈتــۈن كاۋكازىيــەدە ئىســالم خىالپىتــى قــۇرۇش« 
جىھاتچىلىرىنىــڭ  چېچــەن  يــاش  ئۆزگەرتىــپ،  جىھادىغــا 
ــىغا،  ــە ئېلىش ــى گۆرۆگ ــالنغۇچ مەكتەپلەرن ــى، باش تىياتېرخانىن
يولۇچىــالر ئايروپىالنىنــى گۆرۆگــە ئېلىــپ، ھــاۋا بوشــلىقىدا 
پارتىلىتىشــىغا پۇرســەت يارىتىپ بېرىش ئارقىلىق، چېچەنىســتان 
ــەڭ  ــۇزۇپ تاشــالپ، ئ ــى ب مۇســتەقىللىق ئۇرۇشــىنىڭ ماھىيىتىن
ــۈزدى. 97 -  ــا كىرگ ــتالر قاتارىغ ــى تېررورىس ــك ۋەھش خەتەرلى
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يىلىدىــن باشــالپ، 2007 - يىلىغىچــە 10 يىللىــق جىھــات 
قالپىقىنــى  تېررورچىلىــرى«  ئىســالم  »رادىــكال  ئۇرۇشــىدا: 
كىيگــەن چېچــەن خەلقــى، پۈتــۈن دۇنيــا ئەھلىنىــڭ نەزىرىدىــن 
ــە  ــپ، مەدەنىيەتك ــدارە قىلى ــىيە ئى ــى رۇس ــۈرۈلدى. ئۇالرن چۈش
ــا  ــەن دۇني ــر بىل ــەن پىكى ــرەك! - دېگ ــى كې ــۇرۇپ كېلىش قايت
ئەھلــى، چېچەنلەرنــى رۇســىيەنىڭ ئىــدارە قىلىشــىغا تولــۇق 

ــەردى. ــالپ ب تاش
بــۇ يــەردە بىر پاراللېل مەســىلە باركى، چېچەنىســتان ھەربى 
ــتەقىللىقنىڭ  ــتان مۇس ــايۇپ، چېچەنىس ــامىل باس ــى ش قوماندان
تىنچلىــق  يىللىــق  ئــۈچ  بولغــان،  باســقۇچى  ئالدىنقــى 
ئىســالم  »كاۋكازىيــە  بــۇزۇپ،  يىلــى   -  97 شەرتنامىســىنى 
خىالپىتــى قــۇرۇش« جىھاتچىلىقىنــى باشــلىغان مەزگىلــدە، 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى تۈرمىــدە جــازا ئۆتەۋاتقــان، بىگۇنــاھ تۈرمىگــە 
ــى  ــى ۋەزىچىلەرن ــاش دىن ــۈم ي ــر تۈرك ــان بى ــپ يېتىۋاتق قامىلى
كەلگۈســىدە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  دەل  چىقىرىۋېتىشــى،  چەتئەلگــە 
تەشــكىللىنىش ئېھتىمالــى بولغــان قوراللىــق ھەرىكىتىنــى، دىنى 
جىھاتچىلىــق يولىغــا يېتەكلىتىشــنىڭ ئوچــۇق - ئاشــكارە پىــالن 
- چارىســى ئىــدى. ئەمەلىيەتمــۇ خىتاينىــڭ پىالنىــدەك بولــدى. 
چەتئەلگــە چىقىرىۋېتىلگــەن بىــر تــوپ ئۇيغــۇر جىھاتچىلىــرى 22 
يىلدىــن بېــرى، ئۇيغــۇر مۇســتەقىللىق ھەرىكىتىنىــڭ بولغۇســى 
قوراللىــق قىســمىنى، گاھىــدا چېچــەن تېررورچىلىرىغــا، گاھىــدا 
ــا،  ــدە تېررورچىلىرىغ ــدا ئەلقائى ــا، گاھى ــان تېررورچىلىرىغ تالىب
ــا  ئاخىرىــدا »شــام ئىســالم خىالپىتــى« نامىدىكــى تېررورچىالرغ
ئىســالم ھەرىكىتــى  تۈركىســتان  ماڭــدى. »شــەرقى  باغــالپ 
خەلقئــارا تېررورىزمنىــڭ بىــر قىســمى« دېگــەن چــوڭ قالپاقنىــڭ 
كىيدۈرۈلىشــىمۇ، دەل خىتاينىــڭ پىالنــى بىلــەن ئىشــقا ئاشــتى. 
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ئەمەلىيــەت شــۇنداق بولغــان بولســىمۇ، غــەرب تەتقىقاتچىلىــرى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ »دۇنيــا ئىســالم تېررورچىلىــق ھەرىكىتــى« بىلــەن 
چېتىشــلىقى يوقلىنــى، ئەگــەر ئــۇالر تېررورچىالرنىــڭ ئارىســىدا 
پەيــدا بولغــان بولســا، خىتاينىــڭ زۇلمىدىــن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن 
ئۆلــۈم يولىنــى تاللىغانلىقىدىــن - دەپ، ئاقالش پوزىتسىيىســىدە 

ــە.  ــۇپ كەلمەكت بول
يىغىپ ئېيتقاندا: »ۋەتىنىمىزنى خىتايالرنىڭ بېسىۋالغانلىقىنى، 
بىزنىــڭ مۇســتەقىل دۆلــەت قــۇرۇش ســاالھىيىتىمىزنىڭ بارلىقىنــى 
دۇنيــا ئەھلىگــە، خىتــاي رەھبەرلىكىدىكــى ئاتالمىــش ب د ت 
غــا ئېتىــراپ قىلــدۇرۇش ۋە ئىگىلىــك ھوقۇقىمىزنــى قايتــۇرۇپ 
ــاش  ــۇرۇش قوزغ ــق ئ ــا قارشــى قوراللى ــش كۈرىشــىدە، خىتايغ ئېلى
ــش،  ــە قىلى ــر نەرس ــتۇرۇش« ئۈچــۈن بى ــى قانۇنالش ھەرىكىتىمىزن
كۈتــۈش، يــول مېڭىش زۆرۈرىيىتىمىــز ۋە ئۇنداق بىر مەجبۇرىيىتىمىز 
ھــەم يــوق! خىتايغــا قارشــى ئۇرۇش قىلســاق، تېررورچىلىــق قالپىقى 
ئورۇنســىزدۇر.  پۈتۈنلــەي  قورقــۇش  قاالرمىزمــۇ- دەپ،  كىيىــپ 
قولىمىزغــا قورالنــى ئېلىــپ، قالپاقنــى چۆكــۈرۈپ كىيىــپ، خىتايغــا 
قارشــى جەڭگــە ئاتالنغــان چېغىمىــزدا، بىزنــى قولاليدىغانــالر 
خىتاينىــڭ گۆرىنــى قازىدىغــان بارلىــق ئەســۋاپالرنى بېرىشــكە، ھەر 
ــدە - پىرىنســىپ  ــەت، قائى ــدۇ. قانۇنىي ــا چىقى ــن ئوتتۇرىغ تەرەپتى

دېگــەن مانــا شــۇدۇر. 

07.05.2019



108

يەتتىنچى باب

سىياسى تۆھمەت ۋە ھەققانى كۈرەش

تولــۇق دېموكراتىــك، ئەركىــن سىياســى تۈزۈمگــە ئىگــە 
دۆلەتلــەردە بوغۇلــۇش، ئىچىگــە تىنىــش، ئۇھســىراش بولمايدۇ. 
ــە  ــش ئەركىنلىكىگ ــالش، تاللىنى ــش، تال ــر قىلى ــىلەر پىكى كىش
ــك  ــق رەھبەرلى ــىدىكى بارلى ــەت بېش ــا، ھاكىمىي ــە بولغاچق ئىگ
قاتالملىرىمــۇ پۇقراالرنىــڭ كۆزىتىشــىنى قوبــۇل قىلىشــقا مەجبــۇر 
مەمــۇرى  ئىجرائاتلىــرى،  سىياســى  ھۆكۈمەتنىــڭ  بولىــدۇ. 
ــە ســاھە  ــق ھەمم ــرى قاتارلى ــۇن ئىجرائاتلى ــرى، قان بەلگىلىمىلى
يوشــۇرۇن  قۇلىقىدىــن  كۆزىدىــن،  تىلىدىــن،  خەلقنىــڭ 
پۇقراالرنىــڭ  دۆلەتلــەردە  دېموكراتىــك  تولــۇق  قااللمايــدۇ. 
ھۆكۈمەتنــى قولــالش، ئــۆزى ئــەزا بولمىغــان باشــقا پارتىيەلەرنــى 
قولــالش مەجبۇرىيىتــى يــوق. ھاكىمىيــەت بېشــىدىكى پارتىيــە ۋە 
رەھبەرلەرگــە تىــل - ھاقــارەت، تۆھمــەت قىلمىغــان ئاساســتا، 
قاتتىــق – يىرىــك تەنقىتلــەش، ئوچــۇق – ئاشــكارا قارشــى 
چىقىــش، ئۇالرنىــڭ ھاكىيەتتىــن چېكىنىشــىنى تەلــەپ قىلىــپ 
يىغىــن ئېچىــش، ئاممىنــى قۇترۇتــۇپ نامايىــش تەشــكىللەش، 
قارشــى تەشــۋىقات ۋاراقلىــرى تارقىتىــش، گېزىــت – جورنالالرغــا 
پىكىــر ئېۋەتىــش، ئىكــران ئارقىلىق ئوچۇق ســۆھبەت ئۆتكۈزۈش 
تامامــەن يوللــۇق، قانۇنلــۇق ھەرىكەتلــەردۇر. قولىغــا قــورال 
ئالمىســا، مــاددى بۇزغۇنچىلىــق قىلمىســا، ھېچقانــداق كــۈچ 
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ــى،  ــى، تېررورچ ــىل ئىنقىالپچ ــدۇ. »ئەكس ــقۇنلۇق قىاللماي توس
ئاغدۇرماقچــى  ھۆكۈمەتنــى  دۈشــمىنى،  دۆلــەت  بۆلگۈنچــى، 
بولغــان خەتەرلىــك ئۇنســۇر، چەتئەلگــە ســېتىلغان خائىــن، 
دۈشــمەن دۆلەتنىــڭ غالچىســى« - دېگەنــدەك جىنايــى قالپــاق 

يــوق ھــەم ئۇنــداق قانــۇن ماددىلىرىمــۇ يــوق. 
ــەردە بولســا،  ــور ئەلل ــم دېموكرات ئىككىنچــى تۈردىكــى يېرى
ئىــش تامامــەن باشــقىچە. رۇســىيەدەك نامــدا دېموكراتىــك، 
ئەمەلىيەتتــە دىكتاتــور دۆلەتلــەردە ھاكىمىيــەت مۇقــەددەس، 
سىياســەت مۇقــەددەس، ئەمەلــدارالر ئۇلــۇق، تــۈزۈم ئۇلــۇق، 
پۇقــراالر مۇتلــەق بويســۇنغۇچى ۋە قوبــۇل قىلغۇچىــدۇر. قانۇننــى 
ھاكىمىيــەت  قارشــى،  ھاكىمىيەتكــە  باشــقۇرىدۇ.  سىياســەت 
بېشــىدىكى پارتىيەگــە قارشــى، ئادالەتســىز، تەڭســىز قانۇنغــا ۋە 
سىياســى تۈزۈمگــە قارشــى چىققۇچىــالر »بۇزغۇنچــى، بۆلگۈنچى، 
چەتئەلگــە ســېتىلغۇچى، تېررورچــى« قاتارلىــق جىنايــەت بىلەن 
جازاغــا تارتىلىــدۇ. مەيلــى رۇســىيەدەك نامــى دېموكراتىــك، 
ئەمەلىيەتتــە دىكتاتــور دۆلەتلــەر بولســۇن، مەيلــى تۈركىيــەدەك 
يېرىــم دېموكراتــور دۆلەتلــەر بولســۇن، مەيلــى ئــەرەب ۋە ئافرىقــا 
ئەللىرىدىكىــدەك تولۇق دىكتاتور دۆلەتلەر بولســۇن، ھاكىمىيەت 
سىياســەت،  دۆلــەت،  ئۆزىــال -  چىقىۋالغانالرنىــڭ  بېشــىغا 
قانــۇن، تــۈزۈم بولــۇپ، ئۇالرنــى خالىمىغانــالر، قارشــى تۇرغانــالر 
ــڭ  ــمەن دۆلەتلەرنى ــى، دۈش ــڭ غالچىس ــى، چەتئەلنى جىنايەتچ
چاكارلىــرى - دەپ، جازاغــا تارتىلىــدۇ. ياكــى نــازارەت ئاســتىغا 

ئېلىنىــدۇ ۋە چەتكــە قېقېىلىــپ، زەربــە نىشــانىغا ئايلىنىــدۇ. 
ئۈچىنچــى تۈردىكــى، خىتايــدەك ھــەم دىكتاتــور، ھــەم 
ــى  ــەردە ھاكىمىيەتن ــى دۆلەتل ــەم كېڭەيمىچ ــتەملىكىچى، ھ مۇس
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كىــم ئىگەللىۋالســا شــۇ ئۆزىــال مۇقەددەســتۇر. خىتايــدا مەركىــزى 
ھۆكۈمەتتىــن باشــالپ، ئــەڭ تۆۋەندىكــى مەھەللە ئىدارىســىگىچە 
مەنســەپدارالر »ھوقۇقــدار« - دەپ ئاتىلىــدۇ. بــۇ: مەنســەپدارالر 
ھەممىگــە كۈچــى يەتكۈچى، ھەممىنى قىلىشــقا ھەقلىق كىشــىلەر 
ــە  ــە بىرىگ ــادەم يەن ــر ئ ــدە بى ــاي خاراكتېرى ــۇر. خىت - دېمەكت
بۇيرۇقۋازلىــق قىلســا، دەرھــال قايتۇرىدىغــان ئىنكاســتا: ئــۆزەڭ 
قىلمــاي، مېنــى ئىشــقا بۇيرۇيرىغىلــى قانــداق ھوقۇقــۇڭ بــار؟- 
دېگەندىــن ئېبــارەت »ھوقــۇق« - دەپ، ئاتىلىدىغــان مەنســەپ 
پــەش قىلىنىــدۇ. مەنســەپدار كىشــىنىڭ باشــقىالرنى ئىشــقا 
زورالشــقا، بــوزەك قىلىشــقا ھوقۇقــى بار دېگەن گەپ. مەنســەپنى 
ھوقــۇق دەپ چۈشــىنىش خىتــاي جەمئىيىتىدىكى، ئەلمىســاقتىن 
داۋاملىشــىپ كەلگــەن قۇللــۇق ئېڭىنىــڭ ئىنكاســىدۇر. قۇللــۇق 
جەمئىيەتتــە قۇلــدارالر مۇتلــەق ھوقۇقلــۇق - باشــقۇرغۇچى، 
قۇلــالر مۇتلــەق ھوقۇقســىز- بويســۇنغۇچى بولغاچقــا، خىتايــالر 
ــا  ــە قۇللۇقت ــزم دەۋرىگىچ ــپ، كوممۇنى ــن تارتى ــدا بولغاندى پەي
ياشــاپ كەلگــەن، قــۇل، پەســەندە، يۇندىكەشــلىك خىســلەت 
گېنىغــا ئايلىنىــپ كەتكــەن بىــر خەلــق بولۇپ، يەتمىــش يىللىق 
كوممۇنىــزم خىتــاي خەلقىنىــڭ قۇللــۇق ئېڭىنــى ئۆزگەرتەلمىــدى. 
ئەكســىچە خىتايــالر كوممۇنىزمنــى خىتايچىالشــتۇرۇپ، ئۆزلىرىــدە 
نامىدىــن  كوممۇنىزمنىــڭ  ئېڭىنــى  قۇللــۇق  بولغــان  بــار 
ئۆتمــەي،  كوممۇنىزمغــا  نــاۋادا  خىتايــالر  سىستېمالشــتۇردى. 
دېموكراتىــك تۈزۈمنــى ســاقالپ قالغــان بولســىمۇ، دېموكراتىيــە 
ــڭ  ــۇ، مانجۇرالرنى ــە ئەمەلىيەتتىم ــا ياراشــمايتتى. دەرۋەق خىتايغ
قۇللــۇق ئاســارىتىدىن قۇتقــۇزۇپ، غەربچــە دېموكراتىــك تۈزۈمگــە 
ــارەك  ــى، چ ــە قارش ــڭ ھاكىمىيىتىگ ــەن ئۆزلىرىنى ــپ كەلگ ئېلى
ئەســىر قوراللىــق ئــۇرۇش قىلىــپ، قۇللۇقتىــن قېلىشقۇســىز 
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دىكتاتــور تۈزۈمنــى قــۇرۇپ چىقىشــقان ئىــدى. كۈنلــەر كېلىــپ 
خىتايــالر ئىســالمغا ئۆتــۈپ كەتســىمۇ، ئىســالمنى ئۆزلىرىنىــڭ 
قۇللــۇق گېنىگــە ماسالشــتۇرۇپ قوبــۇل قىلىشــىدا شــۈبھە يــوق. 
ــۈزۈم  ــۇ سىياســى ت ــاي دۆلىتىدىكــى تــۈپ مەســىلە ھەرگىزم خىت
ۋە ھاكىمىيــەت سىســتېمىدە ئەمــەس. بەلكــى خىتــاي خەلقىنىــڭ 
ئۆزىدىكــى زۇلــۇم، زوراۋانلىــق، پەسكەشــلىكتىن ئىبــارەت مىللــى 

ــر مەسىلىســىدۇر.  خاراكتې
بولســا،  مەســىلە  ئارىســىدىكى  خىتاينىــڭ  بىلــەن  بىــز 
بىزگــە  بولــۇپ،  مەسىلىســى  مۇســتەقىللىق  ۋە  مۇســتەملىكە 
خىتاينىــڭ ھېچقانــداق نەرسىســى كېــرەك ئەمــەس. خىتــاي 
قويســا  يولغــا  سىياســەتنى  قانــداق  تۈزۈمنــى،  قانــداق 
قويۇۋەرســۇن، ئۇنىــڭ بىلــەن بىزنىــڭ ئىشــىمىز يــوق. ئەلۋەتتــە 
ــىغا  ــىز ياشــاپ قېلىش ــدە زۇلۇمس ــۆز ۋەتىنى ــڭ ئ ــاي خەلقىنى خىت
بىــز قارشــى ئەمــەس. لېكىــن خىتــاي خەلقىنىــڭ خاراكتېرىــدە 
پەقــەت ئۆزىــال ياخشــى كــۈن كۆرســە، ۋە شــۇنىڭ ئۈچــۈن 
ــز  ــر. بى ــەرى بى ــۇپ كەتســىمۇ ب پۈتــۈن ئىنســانىيەت خــاراپ بول
ئۇيغــۇرالر ئاشــۇنداق بىــر خەلــق ھۆكۈمرانلىقىدىكــى دىكتاتــور، 
زوراۋان دۆلەتكــە قارشــى قۇتۇلۇش كۈرىشــى قېلىــپ كېلىۋاتىمىز. 
خىتاينىــڭ بىزگــە ســېلىۋاتقان زۇلمىنــى ســۆزلەپ تۈگىتىــش 
مۇمكىــن ئەمــەس. بىزمــۇ بىــر ئايرىــم مىللــەت بولغانلىقىمىــز 
ــەت  ــن، دۆل ــز بولغانكى ــۇق ۋەتىنىمى ئۈچــۈن، ئۆزىمىزگــە تەئەلل
تۇتــۇپ ياشــىغان تارىخــى بــار، تەڭداشســىز مەدىنىيەتكــە ئىگــە 
بىــر مىللــەت بولغانكىــن خىتايدىــن قۇتۇلــۇپ، ئــۆز ئالدىمىزغــا 
ــار.  ــز ب ــن ياشــاش ھەققىمى ــتەقىل، ئەركى ــۇرۇپ مۇس ــەت ق دۆل
ــا  ــە خىتايغ ــن كەلگەنچ ــۈن قولىمىزدى ــز ئۈچ ــۇ ھەققىمى ــز ش بى
قارشــىلىق كۆرســىتىپ كەلــدۇق. كېيىنچــە ئــۆز كۈچىمىزگــە 
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تايىنىــپ خىتايدىــن قۇتۇلۇشــقا ئىشــەنچىمىز قالمىغاچقــا، غــەرب 
ئەللىرىدىــن يــاردەم سوراشــقا باشــلىدۇق ھــەم خىتايغــا قارشــى 
ــەت  ــڭ دۆل ــز خىتاينى ــردۇق. بى ــقا چاقى ــە قىلىش ــى ھىماي بىزن
تۇپرىقىنــى پارچىــالش بىلــەن ھەپىلەشــمىدۇق. بەلكــى خىتــاي 
ــازات قىلىــش ئۈچــۈن  بېســىۋالغان ئۆزۈىمىزنىــڭ ۋەتىنىمىزنــى ئ
ــەپ  ــاردەم تەل ــن ي ــا بىزنىــڭ غەربتى ــز. ئەمم كــۈرەش قىلىۋاتىمى
ــپ -  ــە باغلىنى ــالر: »چەتئەلگ ــى خىتاي ــش ھەرىكىتىمىزن قىلى
دۆلەتنــى پارچىالشــقا ئۇرۇنغانلىــق« - دەپ، ئەيىبلــەپ كەلدى. 
خىتاينىــڭ تۆھمەتلىرىگــە يانــداش دىكتاتورالردىــن رۇســىيە 
دۆلــەت ئاخباراتلىرىمــۇ، ئۇيغۇرالرنــى ئەيىبلــەپ: »ئامېرىــكا 
ۋە ياۋروپانىــڭ خىتاينــى بــوزەك قىلىشــى ئۈچــۈن، ئۇيغــۇر 
بۆلگۈنچىلىــرى كــوزۇر بولــۇپ بېرىۋاتىــدۇ« - دېگــەن مەزمۇنالردا 
تەتۈر تەشــۋىقات قىلىپ، رۇس تىللىق ۋە رۇســچە سۆزلىشىدىغان 
ــا  مىللەتلەرنــى بىزگــە قارشــى نەپرەتلەنــدۈرۈپ، خىتايغــا قارىت
ھېسسىداشــلىقىنى قوزغىماقتــا. خــۇددى شــۇنىڭدەك، يېرىــم 
دېموكراتــور تۈركىيــە دۆلىتىدىكــى بەزى سىياســى گۇرۇھالرنىڭ، 
ئىــش  كۈلكىلىــك  بىــر  بولۇشــلىرى  تايــاق  يــان  خىتايغــا 
بولىۋاتىــدۇ. ئۇالرنىــڭ خىتايدىــن قېلىشــمايدىغان تۆھمەتلىــرى، 
تــۈرك خەلقىنىڭ ئامېرىكىغا قارشــى ھېسســىياتلىرىنى غىدىقالپ، 
ــە  ــۈرك خەلقىگ ــى ت ــان ئۇيغۇرالرن ــەت قىلىۋاتق ــەدە پائالىي تۈركىي
يامــان كۆرســىتىش مەقســىتىدە: »تۈركىيــە بىلــەن خىتــاي 
دۆلىتــى ئارىســىدىكى دوســتلۇقنى، ســودا مۇناســىۋەتنى بــۇزۇش 
قونچاقنىــڭ  ئۇيغۇرالرنــى  ئۆلكىمىزدىكــى  ئامېرىــكا  ئۈچــۈن، 
ئورنىــدا ئوينىتىۋاتىــدۇ؛ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئارتــۇق دەردى يــوق؛ ئــاز 
ســاندىكى بۆلگۈنچــى شــەكلىدە پائالىيەت قىلىۋاتقــان ئۇيغۇرالرغا 
ــاي دۆلىتىگــە قارشــى ســەكرىتىپ  ــپ، خىت ــۇل بېرى ــكا پ ئامېرى
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ئوينىتىۋاتىــدۇ؛ بۇنىــڭ ھەممىســى ئويــۇن« - دېگەنــدەك، 
بىرتەرىپــى تۆھمــەت، بىــر تەرىپــى ھاقارەتلىــك ســۆزلەر بىلــەن، 

خىتاينىــڭ تۈركىيەدىكــى زۇۋانــى بولماقتــا. 
بىــر  نــەدە  بولســا،  دۆلــەت  دىكتاتــور  بىــر  نــەدە 
مۇســتەملىكىچى، زوراۋان دۆلــەت بولســا، قارشــى تۇرغــان خەلــق 
ھەرىكىتىنــى، قارشــى تۇرغــان ئەســىر مىللەتنىــڭ مۇســتەقىللىق 
كۈشكۈرتىشــىدىن  دۆلەتلەرنىــڭ  »دۈشــمەن  ھەرىكىتىنــى: 
بولغــان« - دەپ، ئەيىبنــى، جىنايەتنــى باشــقىالرغا دۆڭگەيدۇ. 
ئۆزلىرىنىــڭ قانۇنســىزلىقىنى، زوراۋان دىكتاتورلىقىنــى پاختىدەك 
ئــاق كۆرســىتىپ، ئۆزلىرىنــى تاشــقى دۈشــمەن بىلــەن ئىچكــى 
قىلىــپ  بىچــارە  ئۇچراۋاتقــان  زىيانكەشــلىكىگە  دۈشــمەننىڭ 

ــدۇ.  ــە كىرىۋالى ــەر قىياپىتىگ كۆرســىتىپ، دەۋاگ
خىتاينىــڭ زىيانكەشــلىكىگە بىۋاســتە ئۇچــراپ باقمىغــان 
مىللەتلــەر، خىتايغــا ھېسداشــلىق قىلىشــى تەبىئــى. ئەممــا 
خىتــاي ۋە ئۇنىــڭ تۈرلــۈك يــان تاياقلىرى ئۈســتىمىزدىن تۆھمەت 
قىلىۋاتقانــدەك، بىزنىــڭ ئامېرىكىغــا ياكــى باشــقا بىــرەر غــەرب 
دۆلەتلىرىگــە ھېچقانــداق چاكارچىلىــق قىلغىنىمىــز يــوق. بەلكــى 
ئۇالردىــن خىتايغــا بېســىم ئىشلىتىشــنى، ئۈســتىمىزدىكى زۇلۇمنى 
يەڭگىللىتىــپ بېرىشــىنى ســوراۋاتىمىز. ئەگــەر بىرەر تەشــكىالت، 
بىــرەر ۋەقىــف بىزگــە مــاددى جەھەتتىــن ياردەمــدە بولســا، ئــۇ 
خەلقئارالىــق قائىــدە، پىرىنســىپ ئىچىــدە بولىۋاتقــان، پۈتۈنلــەي 
نورمــال ئىــش ئىكەنلىكىنــى، خىتــاي ۋە ئۇنىــڭ يــان تاياقلىرىمۇ 

بىلىدۇ.  ئوبدان 
بىــز ھازىرغىچــە دېموكراتىــك غــەرب ئەللىرىنىــڭ دەردىمىزگە 
قۇالق سېلىشــىنى، خىتاي بىلەن ســودا مۇناسىۋەت، دىپلوماتىيە 
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ــپ قويىشــىنى  ــز گــەپ قىلى ــۆت ئېغى ــز ئۈچــۈن ت ــدا، بى قىلغان
ــۈن،  ــش ئۈچ ــدە قىلى ــى پاراكەن ــز. خىتاين ــۈپ كېلىۋاتىمى ئۆتۈن
خىتايدىــن قانغــا قــان ئېلىــش ئۈچــۈن، خىتاينــى ۋەتىنىمىزدىن 
قوغــالپ چىقىرىدىغــان ئەجەللىــك زەربــە بېرىــش ئۈچــۈن، بىرەر 
دۆلەتتىــن تېخىچــە يــاردەم تەلــەپ قىلىــپ باقمىــدۇق. چۈنكــى 
ئۇيغــۇر - خىتــاي مەسىلىســىنى دىپلوماتىيــە بىلــەن ھــەل 
قىلىشــنى تالــالپ، قــان تۆكۈلۈشــنى مۇۋاپىــق كۆرمىــدۇق. خىتاي 
بىزنىــڭ دۆلىتىمىزگــە قوراللىــق باســتۇرۇپ كىرمــەي، خەلقئارالىق 
توختــام، شــەرتنامىلەر بىلــەن كىرگــەن بولغاچقــا، يەنە شــۇنداق 
توختــام بىلــەن، تىنچلىــق بىلــەن چىقىــپ كېتىشــىنى كۈتتــۇق. 
بىــراق، خىتاي ئۈســتىمىزدىن ئىجرا قىلىــپ كەلگەن زۇلۇملىرىنى 
ئازايتىــش ئەمــەس، تېخىمــۇ يۇقىــرى پەللىگــە چىقــاردى. خىتــاي 
ۋەتىنىمىزدىــن چېكىنىشــنى ئويالشــمۇ ئەمــەس، ئەكســىچە بىزنى 
تولــۇق ئۆلتــۈرۈپ، ئاسمىالتىســيە قىلىــپ، يوقىتىــش جازاســىنى 
باشــلىۋەتتى. بىــز »ئەمــدى نېمە قىلىشــىمىز كېــرەك؟«- دېگەن 
ســوئالغا جــاۋاب تاپمىســاق بولمايدىغــان يەرگە كېلىــپ قالدۇق. 
قەدىمــى تارىخقــا ئىگــە، كەشــپىياتچان، تەڭداشســىز گــۈزەل 
مەدەنىيەتلىــك بىــر مىللــەت ئاھالىســى، زوراۋان مۇســتەملىكىچى 
ئاســتىدا، خورلۇنــۇپ تۈگــەپ كېتىشــكە  زۇلمــى  خىتاينىــڭ 
ــەرق ۋە  ــى ش ــرى، مەيل ــەرب ئەللى ــى غ ــا. مەيل ــۇم بولماقت مەھك
ئىســالم ئەللىــرى بولســۇن، مەيلــى پۈتــۈن ئىنســانىيەت ئالىمــى 
بولســۇن، ئۈچىنچــى تــەرەپ بولــۇش ســۈپىتى بىلەن بىــز ئۈچۈن 
ھازىرغىچــە نېمــە قىلىــپ بەرگــەن بولســا، بۇنىڭدىــن كېيىنمــۇ 
ئۇنىڭدىــن ئارتــۇق بىــرەر ئىــش قىلىــپ بېرىشــى تەســەۋۋۇردىن 
بارلىــق  قىلىدىغــان  قارشــى  بىزگــە  يىــراق. خىتــاي  بــەكال 
يامانلىقنــى ھەسســىلەپ قىلــدى. ئەممــا بىــز ئۈچىنچــى تەرەپنىڭ 
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ــرەر ھەرىكــەت  ــز بىۋاســتە بى ــۈپ، ئۆزىمى ــا كىرىشــىنى كۈت ئارىغ
زىيانكەشــلىككە  بىــز.  جازاالنغۇچــى  ھەقســىز  قىلمىــدۇق. 
ئۇچرىغۇچــى بىــز. دەۋاگەرمــۇ بىــز. ئەگــەر بــۇ دەۋانــى ســوراپ 
قويغىــدەك ئادىــل ســوتچى بولمىغــان ئەھــۋال ئاســتىدا: قانغــا 
قان، چىشــقا چىش، كۆزگە كۆز- قىســاس ئېلىشــقا تېگىشــلىك 
بولىــدۇ. بىزنــى ئاممىــۋى تۈرمىگــە ســوالپ، قىينــاپ ئۆلتــۈرۈپ، 
كىچىــك بالىالرنــى ئاتــا- ئانىســىدىن ئايرىــپ، پۈتــۈن بىــر 
ــاي  ــۈن، خىت ــۇزۇش ئۈچ ــى ب ــك تەڭپۇڭلىقىن ــڭ ئېتنى مىللەتنى
كىمدىــن رۇخســەت ئېلىپتــۇ! خەلقئارادىكــى قايســى پىرىنســىپ، 
ــە  ــڭ بىزگ ــۇ! - خىتاينى ــەك ئېلىپت ــن ئۆرن قايســى بەلگىلىمىدى
قىلىــپ كەلگــەن جىنايەتلىــرى تولــۇق ئىرقــى قىرغىنچىلىقتــۇر. 
ھەرقانــداق  بارىدىغــان  ئېلىــپ  قارشــى  خىتايغــا  بىزنىــڭ 
ھەرىكىتىمىــز - ئۆزىمىزنــى قوغــداش ۋە ھــەق تەلــەپ قىلىشــتىن 
ئىبــارەت پۈتۈنلەي يوللــۇق قوغدىنىشــتۇر. بىــز ھازىــر شــۇنداق 
بىــر قوغدىنىــش ھەرىكىتىگــە ئۆتمىســەك، خىتاينىــڭ ئىنســاۋىنى 

كۈتســەك، تۈگەشــكەنلىكىمىزنى قوبــۇل قىلغانلىــق بولىــدۇ. 
ئامېرىــكا ســودا مۇناســىۋەتتە، خىتايغــا ئوتتــۇز يىلدىــن 
ئارتــۇق يــول قويــدى. خىتاينىــڭ ئۆزىنــى بىلىشــىگە قارىــدى. 
تېخنىــكا  ئامېرىكىنىــڭ  خىتــاي،  پــەرەس  پۇرســەت  لېكىــن 
ــرون ۋە  مەخپىيەتلىكىنــى ئوغــۇرالپ، يىنىــك ســانائەت، ئېلېكت
يۇمشــاق دېتــال ساھەســىدە، ئامېرىكىنىــڭ نۇرغۇنلىغان ئىشــلەپ 
چىقىرىــش - ســېتىش شــىركەتلىرىنى ۋەيــران قىلىۋەتتــى. 
يۇمشــاق  ئامېرىكىنىــڭ  قارىتــا،  قىلمىشــلىرىغا  بــۇ  خىتــاي 
ئەسكەرتىشــلىرىگە، ئاگاھالندۇرۇشــلىرىغا پــەرۋا قىلمــاي، ھەتتــا 
ئىقتىســادى جەھەتتــە ئامېرىكىنــى يېڭىــپ، دۇنياغــا خوجايىــن 
بولۇش چۈشــىنى كۆرۈشــكە باشــلىغاندىال، خىتاينىڭ ئىقتىسادى 
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زىياكەشــلىكىگە بىۋاســتە ئۇچرىغــان پرېزىدېنــت ترامــپ تاموجنــا 
بېجىنــى ئۆســتۈرۈپ، خىتايغــا قارشــى قوغدىنىــش تاكتىكىســىنى 
ــى،  ــداق بولىدىغانلىق ــى قان ــڭ ئاقىۋىت ــى. بۇنى ــرا قىلماقچ ئىج
بىزگــە قانــداق پايــدا - زىيــان كەلتۈرىدىغانلىقــى ھازىرچــە 
ــاي  ــى: خىت ــەت بارك ــر ھەقىق ــا بى ــراق. ئەمم ــەۋۋۇردىن يى تەس
ــان،  ــەپ ئاڭلىمايدىغ ــى گ ــە، قۇلىق ــى قانىمىغۇچ ــەن بۇرن دېگ

ــم خــەق.  مۇتىھى
بىــرال  دۆلەتكــە،  بىــرال  تۇرۇشــتا  قارشــى  بىــز خىتايغــا 
كۈچكــە قــاراپ قالســاق، بــەك ئاســان يېڭىلىــپ قېلىشــىمىز 
ھــەم بــەك ئــەزان ســېتىلىپ كېتىشــىمىز مۇمكىــن. شــۇڭا باشــقا 
ــرا  ــۇرۇپ، ئىزدىنىشــىمىزگە توغ ــالر بىلەنمــۇ مۇناســىۋەت ق قۇتۇپ
كېلىــدۇ. خىتايدىــن مۇداپىئەلىنىشــكە ئېھتىياجلىــق كۈچلــەر 
بىلــەن، دۆلەتلــەر بىلــەن مۇناســىۋەت قۇرســاق، خىتايدىــن 
قىســاس ئېلىــش نىيتىمىزنىــڭ بارلىقىنــى، قــورال تۇتااليدىغــان 
پىدائىيالرنىــڭ بارلىقىنــى بىلدۈرســەك، يېتىــپ ئۆلگىچــە ئېتىــپ 
ئۆلىدىغــان جەســۇر مىللــەت ئىكەنلىكىمىزنــى چۈشەندۈرســەك، 
ئۈچىنچــى تەرەپلەردىــن ئەلۋەتتــە بىــز كۈتكەنــدەك جــاۋاب 
ــەت  ــە تۆھم ــان تاياقلىرى بىزگ ــڭ ي ــاي ۋە ئۇنى ــز. خىت ئاالاليمى
مااليلىــرى  غەربنىــڭ  چاكارلىــرى،  ئامېرىكىنىــڭ  چاپــالپ، 
ــم  ــى ئىســپاتاليدىغان، كى ــۇ ئۆزىمىزن دېگــەن ئىكــەن، بىزنىڭم
ــكىللىك  ــار. تەش ــز ب ــىتىدىغان ھەققىمى ــى كۆرس ئىكەنلىكىمىزن

ھالــدا ئىزدىنىــپ باقايلــى. 

17.05.2019
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سەككىزىنچى باب

مەنسەپپەرەسلىكتىكى يوچۇق ۋە جاسۇسلۇق

تەشــكىالتلىرىمىزدا ئىچكــى مەســىلىنىڭ كېلىــپ چىقــى-
شــىدىكى ســەۋەبلەر بــەكال ئېنىقســىز. رەھبەرلەردىــن تارتىــپ 
ئالىدىغــان  ۋەزىپــە  تەشــكىالتالردا  تەشــكىالتچىالرغىچە، 
خادىمالردىــن تارتىــپ، يىلــالپ ۋەزىپــە ئۆتــەپ كېلىۋاتقانالرغىچــە 
ھەممىســىال كەســىپ ئەھلــى بولمىغانلىقىــدەك، ھەتتــا بېشــىدىن 
ئۆتكــەن ئوڭۇشســىز ۋەقەلەردىنمــۇ بىــرەر قېتىــم ســاۋاق ئېلىــپ، 
تەجرىبــە ئەھلــى بواللمايۋاتقاندەك، يەنە كېلىپ بىرەر يېتىشــكەن 
ئىســتىخبارات ئەھلىنىــڭ بولماســلىقى ســەۋەبلىك، قامالشــمىغان 
ــا  ئىشــلىرىمىزنىڭ جاۋابكارلىقىنــى خىتايدىــن ۋە ئۇنىــڭ ئارىمىزغ
كىرگۈزۈۋەتكــەن جاسۇســلىرىدىن ئىــزدەش ئــادەت بولــۇپ كەتتى. 
ئەلۋەتتــە تەشــكىالتالر ئىچىــدە خىتاينىــڭ شــۇمتەكلىرى يوق 
ــى  ــاق دەۋالســاقمۇ، خىتاين ــە كىشــى ســۈتتەك ئ ــەس. ھەمم ئەم
بولىمىــز.  قالغــان  چاغــالپ  بېجىرەكســىز  بىخەســتە،  بــەكال 
خىتاينىــڭ جاســۇس، غالچىلىــرى دەۋا ســېپىدە، تەشــكىالت 
ئىچىــدە بــار - دەپ، جەزىم قىلغاندىن كېيىن، ئۇ جاسۇســنىڭ 
نامايىشــتىغۇ  باقايلــى.  توختىلىــپ  توغرىســىدا  ئىمكانىيىتــى 
كۆپچىلىــك ۋارقىــراپ، جاقىرايدىغــان بولغاچقــا، قېنــى قىزىــپ 
تۇرغانالرنىــڭ ئارىســىغا كىرىۋېلىــپ، نامايىشــنىڭ شــوئارلىرىنى 
بۇزۇۋېتىــش، پىالنســىز ھالــدا، ياكــى قەتئىــي كۈتۈلمىگــەن 
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ئەھۋالــدا بــۇزۇپ چېقىشــقا يېتەكلىۋېتىــش بــەك ئاســان. ئەممــا 
ــكىالتنى  ــش، تەش ــە يېتەكلىۋېتى ــا ھەرىكەتك ــكىالتنى خات تەش
بۇزۇۋېتىــش ئىمكانىيىتــى نەدىــن كېلىــدۇ؟ دائىمىــي كومىتېتىدا، 
دائىمىــي ھەيئــەت قۇرۇلمىســىدا ئوتتــۇز، قىرىــق كىشــى بولغــان 
تەشــكىالتتا، قانچە نەپەر جاســۇس بولىشــى مۇمكىن؟ - بۇ بەك 
قىزىــق نۇقتــا. تەشــكىالتتىكى جاسۇســالرنى تۆۋەندىكىــدەك بىــر 
قانچــە تۈرگــە ئايرىــپ تەھلىــل قىلىشــىمىز مۇمكىــن. بىرىنچــى: 
تەشــكىالت قۇرۇلۇشــىدىنال ئىچىگــە كىرىپ ۋەزىپــە ئېلىۋالىدىغان 
جاســۇس؛ ئىككىنچــى: پائالىيــەت جەريانىــدا، پەيتــى كەلگەنــدە 
ــان جاســۇس؛ ئۈچىنچــى:  ــە ئالىدىغ ــپ ۋەزىپ تەشــكىالتقا كىرى
ــاي گۆرۈگــە  ــەردە، خىت ــان مەزگىلل ــە ئۆتەۋاتق تەشــكىالتتا ۋەزىپ
ئېلىۋالىدىغــان جاســۇس؛ تۆتىنچــى: تەشــكىالتتا ۋەزىپىســى 
يــوق، ئەزامــۇ ئەمــەس. لېكىــن رەھبەرلەرگــە يېقىــن تۇرىدىغــان 
»ئاغىنــە« جاســۇس؛ بەشــىنچى: تەشــكىالتقا ئەزامــۇ ئەمــەس، 
ــپ، ســۇقۇنۇپ  ــپ قىلىنى ــە تەكلى ــاددە ۋەزىپىگ ــن پەۋقۇلئ لېكى
يەنــە  بىــرى  جاسۇســالر  يۇقىرىقــى  جاســۇس.  كىرىدىغــان 
قىلىشــى،  زىيانكەشــلىك  شــەكىلدە  پەرقلىــق  بىرســىدىن 
ــا  ــن. ھەتت ــى مۇمكى ــلىك قىلىش ــە زىيانكەش ــق ۋەزىيەتت پەرقلى
ــن  ــال كاردى ــت كۈتۈپ ــاي، پەي ــلىك قىلم ــداق زىيانكەش ھېچقان
چىقىــپ كېتىدىغانلىــرى بولىشــى مۇمكىــن. ھەممىســىنىڭ ئورتاق 
ۋەزىپىســى مۇســتەقىللىق ھەرىكىتىمىزنــى تۈرلــۈك ئۇســۇلدا، 

ــران قىلىشــتۇر.  ــۈك شــەكىلدە ۋەي تۈرل
زىيانكەشــلىك  جاسۇســالر  ھەرىكىتىمىزگــە  »ئازاتلىــق 
ھۆكۈمگــە  دېگــەن   - بــار.«  جاســۇس  ئارىمىــزدا  قىلىــدۇ. 
ــت،  ــە ئائى ــىنچى تۈركۈمگ ــى ۋە بەش ــدا تۆتىنچ ــۇ تېمى ــا ب قارىت
بــەزى  كەلتــۈرۈپ،  مىســال  قىلمىشــلىرىدىن  جاسۇســالرنىڭ 
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تۆتىنچــى  قويىمــەن.  ئوتتۇرىغــا  پىكرىمنــى  نۇقتىــالردا  بىــر 
تۈركۈمدىكــى ئاغىنــە جاســۇس ۋەقەســى، بەشــىنچى تۈركۈمدىكى 
پەۋقۇلئــاددە ۋەزىپىگــە تەكلىــپ قىلىنغــان جاســۇس توغرىســىدا 
ــكە  ــپ بېرىش ــى ئېچى ــىلىنىڭ يىلتىزىن ــۈرۈپ، مەس ــال كەلت مىس

تىرىشــىمەن. 
تۆتىنچــى تۈركۈمدىكــى »ئاغىنــە« جاسۇســنىڭ مىســالى: 
ئــاۋۋال ئوتتــۇرا ئاســىيا، ئافغانىســتان  بۇنىڭدىــن 22 يىــل 
ئۇيغــۇرالر،  قالغــان »پىــداكار«  يىغىلىــپ  پاكىســتانالرغا  ۋە 
ئايرىلىــپ،  گۇرۇپقــا  غازاتچــى«  ۋە  »ئازاتچــى  ئۆزلىكىدىــن 
ئازاتچىلىــرى قوراللىــق ئىنقىــالپ ئارقىلىــق ۋەتەننــى مۇســتەقىل 
غازاتچىلىــرى  قۇرىدىغــان،  دۆلــەت  دېموكراتىــك  قىلىــپ، 
قوراللىــق جىھــات قىلىــپ، ئىســالم دۆلىتــى قۇرىدىغــان بولۇپتــۇ. 
ئازاتچىــالر: جىھــات قىلىــپ ئىســالم دۆلىتــى قۇرىمىــز - دېســەك، 
غــەرب دۇنياســى بىزنــى قوللىمايــدۇ. غــەرب قوللىمىســا خىتاينــى 
يېڭىــپ دۆلــەت قــۇرۇش مۇمكىــن ئەمــەس. شــۇڭا دېموكراتىــك 
ــرەك -  ــەن ئۇرۇشــى قىلىشــىمىز كې ــز دەپ، ۋەت ــەت قۇرىمى دۆل
ئۈچــۈن  رازىلىقــى  ئالــالھ  جىھــات  غازاتچىــالر:  دەيدىكــەن. 
قىلىنىــدۇ. ئەگــەر بىــز نىيىتىمىزنــى دۇرۇس قىلمىســاق، ئالــالھ 
بىزگــە يــاردەم قىلمايــدۇ. ۋەتــەن - مىللــەت دەپ، ئۇرۇشــتا 
ئۆلگــەن ئــادەم مۇرتــەت ئۆلىــدۇ - دەپ، پەتىــۋا چىقىرىدىكــەن. 
ــۇپ، دۈشــمەننى  ــەرەپ بول ــەر ئىككــى ت شــۇنىڭ بىلــەن ئادەمل
ئــۆز ئىچىدىــن ئىــزدەپ، ئــۆز - ئــارا قەستلىشــىپ يۈرگــەن 
چاغــدا، ئازاتچىــالر گۇرۇپپســى: بىــز كۈچنــى بىرلەشتۈرمىســەك، 
بىزگــە ھېچقانــداق دۆلــەت يــاردەم قىلمايــدۇ. ئــۆز ۋاقتىــدا 
گومىنــداڭ بىلــەن گۇڭســەنداڭچىالر بىرلىشــىپ، ياپونغــا قارشــى 
ئــۇرۇش قىلغــان. بىزمــۇ غازاتچىــالر بىلــەن بىرلىشــىپ، ئالدىــدا 
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ۋەتەننــى ئــازات قىلىۋااليلــى - دەپ، ســۈلھىگە يــول ئېچىپتــۇ. 
غازاتچــى گۇرۇپپىدىكىلەرمــۇ: ئــۆز ۋاقتىــدا پەيغەمبىرىمىــز مەككــە 
مۇشــرىكلىرىگە قارشــى غــازات ئۇرۇشــلىرىدا، يەھــۇدى قەبىلىســى 
مىللەتچــى  »ۋەتــەن،  بىزمــۇ  تۈزگــەن.  ئىتتىپــاق  بىلــەن 
مۇرتەتلــەر« بىلــەن ئىتتىپــاق تــۈزۈپ، جىھاتنــى باشــلىۋااليلى. 
كېيىــن ئىشــنى ئوڭشــاپ كېتەرمىــز - دەپ، پەتىــۋا چىقىرىپتــۇ. 
»بىرلەشــمە  كىشــىنى  بىــر  ئوتتۇرىدىــن  ئەپلىشــىپ،  ئــۇالر 
قوشــۇن« نىڭ باشــلىقى قىلىپ تەيىنلەپتۇ. ئەســلىدە بۇ كىشــى 
ۋەتــەن، مىللەتنــى قۇتقــۇزۇش تەرەپــدارى بولغاچقــا، ئازاتچىــالر: 
بــۇ ئــادەم ۋاقتى كەلگەنــدە، بىزنىڭ مەنپەئەتىمىزگە ماسلىشــىپ 
بېرىــدۇ - دەپ ئوياليدىكــەن. شــۇنىڭدەكال بــۇ كىشــى يېتــۈك 
دىنــى ئۆلىمــا بولغاچقــا، غازاتچىــالر: بــۇ مولــال بولغانكىــن، 
چىقىرىــپ  پەتىــۋا  تــۇرۇپ  تەرەپتــە  بىــز  كەلگەنــدە  ۋاقتــى 
ــتىدىن  ــڭ ئۈس ــەر« نى ــى مۇرتەتل ــەن، مىللەتچ ــدۇ. »ۋەت بېرى
غالىــب كېلىمىــز - دەپ ئوياليدىكــەن. شــۇنداق قىلىــپ، ھــەر 
ئىككىلــى تــەرەپ تــۇڭگان مۇئامىلىســى قىلىپ، ئــاي پالتىلىرىنى 
قوينىغــا ســېلىپ قويــۇپ، ئىتتىپاقلىشــىپ يۈرگــەن كۈنلــەردە، 
)- 98 - يىلــى ئىككىنچــى ئايــالردا( ھــەر ئىككىلــى گۇرۇپپىغــا 
ــەزا ئەمــەس، لېكىــن ھــەر ئىككىلــى تەرەپنىــڭ باشــلىقلىرىغا  ئ
ســودىگەر،  ۋەتەنپــەرۋەر  ئاتالمىــش  ســانىلىدىغان،  ئاغىنــە 
ئاســىيا  ئوتتــۇرا  ئازاتچىالرنىــڭ  يەكەنلىــك ســاتتار ھاجــى، 
قوراللىــق ھەرىكــەت كومىتېتىنىــڭ باشــلىقى ئوبــۇل قاســىمنىڭ 
ــن ســەپنى  ــەر ســىلەر غازاتچــى موللىالردى ــپ: ئەگ ــا كېلى يېنىغ
ئايرىــپ، ئــۆز ئالدىڭالرغــا ۋەتەن قۇتقۇزۇش ئۇرۇشــى قىلســاڭالر، 
ســىلەرگە ئىقتىســادتىن يــاردەم قىلىدىغان ئورۇن بــار؛ غازاتچىالر 
بىلــەن ئىتتىپــاق تۈزگەنلىكىــڭالر بــۇ ياردەمگــە توســقۇن بولــۇپ 
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قالــدى؛ ھازىرچــە يېرىــم مىليــون دولــالر ئەمەلىيلەشــكەن؛ مانــا 
ئالدىــن زاكالــەت ئوتتــۇز مىــڭ دولــالر؛ بۇنــى ئېلىــپ، ئوبــدان 
ئويلىشــىپ باقارســىلەر - دەپ، راســتىنال ئوتتــۇز مىــڭ دولالرنــى 
بېرىپتــۇ. پــۇل بولمىســا ۋەتــەن، مىللەتنىــڭ مۈشــۈكىنىمۇ ئاپتاپقا 
چىقارغىلــى بولمايــدۇ. شــۇڭا ئــۇزۇن ســاقال، كالتــا ئىشــتان 
غازاتچىالرنــى تاشــالپ، نــەق پۇلنــى ئېلىــش كېــرەك - دېگــەن 
پىكىرگــە كەلگــەن ئوبۇلقاســىم، گــۇرۇپ ئىچىــدە غازاتچىالردىــن 
يىــراق تــۇرۇش توغرۇلــۇق بۇيــرۇق بەرگەن چېغى. تۇيۇقســىز ھەر 
ئىككىلــى تەرەپتىــن چىگىــت چاقىدىغــان، گۇڭــۇر - مۇڭــۇرالر 
چىققىلــى باشــلىغاندىن كېيىــن، بىرلەشــمە قوشــۇننىڭ ئورتــاق 
باشــلىقى، ئوبــۇل قاســىم بىلە ئۇچرىشــىپ ئەھــۋال ئىگىلىمەكچى 
ــۇق چۈشــەنچە بېرىــپ:  ــۇل توغرۇل ــى پ ــۇ ھېلىق بولغانىكــەن، ئ
ــق چىقارســىال،  ــۇرۇپ، چاقىرى ــە ت ــز تەرەپت ــرى بى تەقســىر ئۆزلى
غازاتچىــالر قوشــۇنىدىكى بارلىــق پىدائىيــالر ســەپنى ئۆزگەرتىپ، 
بىزگــە تولــۇق قېتىلىــپ كەتســۇن - دەپ، ئىلتىمــاس قىلىپتــۇ. 
ئــۇ باشــلىق كىشــى: ئىتتىپاقلىــق كېلىشــىمگە خىيانــەت قىلســاق 
بولمايــدۇ؛ بىــر تۇتــام پــۇل ئۈچــۈن ئالدىــراپ ئىشــنى بۇزمايلى – 
دەپتــۇ. ئارىدىــن ئىككــى كــۈن ئۆتمــەي غازاتچىــالر گۇرۇپپىنىــڭ 
ئوتتــۇرا ئاســىيا جىھــات ئىشــلىرى مەســئۇلى ئىســمائىل ھاجــى، 
ــڭ  ــان( بىرلەشــمە قوشــۇن ئەمىرىنى ــام قويىۋالغ )ئىســمىنى ئىلھ
ئالدىغــا كېلىــپ: تەقســىر ئۆزلىــرى ئۆلىمــا كىشــى بولغانكىــن، 
ــق  ــۇنىدىكى بارلى ــالر قوش ــىلە؛ ئازاتچى ــپ بەرس ــۋا چىقىرى پەتى
ــز تەرەپكــە ئۆتســۇن؛ ســېپىمىزنى كۈچلەنــدۈرۈپ،  ئازغۇنــالر بى
ئازاتچىالردىــن  بىــز  ئەگــەر  قىاليلــى؛  تەييارلىــق  جىھاتقــا 
ئايرىلىــپ، ئوچــۇق ئاشــكارا مەيدانغــا چىقســاق، ئىقتىســادتىن 
يــاردەم قىلىدىغــان ئــورۇن بــار؛ ھازىرچــە يېرىــم مىليــون دولــالر 
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نەقلىشــىپتۇ؛ ئۇنىڭدىــن ئوتتــۇز مىــڭ دولــالر ئالدىــن زاكالــەت 
ئالدىــم، مانــا پــۇل - دەپ، بىــر باغــالم دولالرنــى كۆرســىتىپتۇ. 
بىرلەشــمە قوشــۇننىڭ ئەمىــرى ھەيــران قالغىنىنــى يوشــۇرالماي، 
ئىســمائىل ھاجىدىــن بــۇ پۇلنــى كىمدىــن ئالغانلىقىنــى سورىســا: 
ــەن،  ــۈن ۋەدە بەرگ ــلىق ئۈچ ــىنى ئاشكارىلىماس ــۇ كىش ــەن ئ م
شــۇڭا ئاشكارىلىســام شــەرىئەتكە خىــالپ بولىــدۇ - دەپتــۇ 
ئىســمائىل ھاجــى. بىرلەشــمە ئەمىــر ئىشــنى ئېنىــق بىلمەيتــۇرۇپ 
پەتىــۋا چىقىرىــپ بەرمەيدىغانلىقىنــى ئېيتىــپ، چىــڭ تۇرۇپتــۇ. 
»دىيانەتلىــك  پۇلنىمــۇ  بــۇ  بولغانكــى،  مەلــۇم  ئاخىرىــدا 
ســودىگەر« ســاتتار ھاجى بەرگەن گەپ. بىرلەشــمە قوشــۇننىڭ 
ئىكەنلىكىنــى  خەتەرلىــك  ئېغىــر  بــەك  ئەھۋالنىــڭ  ئەمىــرى 
ــى بۇزماســلىققا  ــۇل ئۈچــۈن ئىتتىپاقلىقن ــام پ ــر تۇت ــپ، بى ئېيتى
ھــەر ئىككىلــى تەرەپنــى چاقىرىپتــۇ. ئەممــا ھــەر ئىككىلــى 
تەرەپتــە ئــوق يايىدىــن چىقىــپ، قارشــى تەرەپنىــڭ كۆكســىگە 
قادىلىــپ بولغــان ئىكــەن. ئەســلىدىنال ســاختىپەزلىك ئۈســتىگە 
ــن  ــر جاسۇســنىڭ قولىدى ــق، بى ــەيتانى ئىتتىپاقلى ــان ش قۇرۇلغ
ئالغــان ئاتمىــش مىــڭ دولالرنىــڭ كۈچــى بىلــەن، ئىبلىســتەك 
سەتلىشــىپ، بۇرۇنقىدىنمــۇ ئېغىــر دۈشمەنلىشــىپ كەتكــەن 

ئىكــەن. 
ــەۋ- ــىرتىدىن، پ ــكىالت س ــى »تەش ــىنچى تۈركۈمدىك بەش

قۇلئــاددە ۋەزىپىگــە تەيىنلىنىدىغــان« جاسۇســنىڭ مىســالى: 
ــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىــڭ 2009 - يىلــى مــاي، ئامېرىكىــدا  دۇني
ئاشكارىالشــقا  )»ئىســمىنى  يىغىنىــدا،  ئومۇمــى  چاقىرىلغــان 
بولمايدىغــان«( بىرلىــرى ئارىغــا كىرىــپ، بابــۇر مەخســۇتنى 
رابىيــە خانىمغــا تونۇشــتۇرغان. »بــۇ ئــادەم بېجىندىكــى خىتــاي 
يۇقىــرى  سۆزلىشــەلەيدىغان،  بىلــەن  ھۆكۈمىتــى  مەركىــزى 
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دەرىجىلىــك كىشــى بىلــەن يېقىندىــن مۇناســىۋىتى بــار؛ داالي 
المانىــڭ ئوتتــۇرا يــول سىياســىتىدە، شــۇنداق كىشــىلەر ئارىغــا 
كىرگــەن ئىكــەن؛ خىتــاي ھۆكۈمىتــى داالي المانىــڭ ھۆكۈمىتــى 
بىلــەن غەيــرى رەســمى دېئالــوگ ئورنىتىپ، تىبەت مەسىلىســىدە 
ــۇل  ــۇنداق ئۇس ــۇ ش ــە خانىمم ــان؛ رابىي ــەش بولغ زور ئىلگىرىل
قولالنســا، تېخىمــۇ كــۆپ نەتىجــە قازىنااليمىــش« قاتارلىــق، 
ئەپلىــك چارىنــى ئىشــقا ســېلىپ، تەشكىلســىز جاســۇس بابــۇر 
ــىتىپ  ــا كۆرس ــەپقەتچى ئەۋلىي ــا ش ــە خانىمغ ــۇتنى، رابىي مەخس
قويغــان گــەپ. ئەزەلدىنال خىتاي ئەلچىخانىســىنىڭ جاسۇســلۇق 
بۆلۈمــى بىلــەن مەخپــى ئاالقــە ئورنىتىــپ، شىۋىتســىيەدىكى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالىنــى دوكالت قىلىــپ كېلىۋاتقــان جاســۇس، 
رابىيــە خانىمدىــن تەلــەپ قىلىــپ »: بــۇ ئادەم مېنىــڭ ۋەكىلىم، 
ــە  ــەن ئاالق ــرى بىل ــەت خادىملى ــاي ھۆكۈم ــەن خىت ــاڭا ۋاكالىت م
ــە يازدۇرۇۋالغــان.  قىلىــدۇ« - دېگەنــدەك مەزمۇنــدا، ۋاكالەتنام
ئارىدىــن ئىككــى ئايچــە ئۆتــۈپ، جاســۇس بابــۇر مەخســۇت 
شىۋىتســىيە ئىســتىخباراتنىڭ قولىغــا چۈشــكەن چاغــدا، ئــۇ 
ــڭ  ــە خانىمنى ــى، رابىي ــلۇق قىلمىغانلىقىن ــا جاسۇس ــۆز ئالدىغ ئ
ۋاكالەتچىلىكىنــى قىلىۋاتقانلىقىنــى ئېيتقــان بولســىمۇ، ئۇنىڭغــا 
رابىيــە خانىــم ۋاكالەتنامــە يېزىــپ بېرىشــتىن يىلــالر ئاۋۋالدىنــال، 
ــق  ــپ، گۇمانلى ــىۋەت قىلى ــەن مۇناس ــاي ئەلچىخانىســى بىل خىت
دائىرىســىگە ئېلىنغانلىقــى قاتارلىــق پاكىتــالر ئارقىلىــق ئۇنىــڭ، 
رابىيــە خانىمنــى تۇزاققــا چۈشــۈرۈش ئۈچــۈن، خىتــاي ھۆكۈمىتى 
تاپشــۇرغان ۋەزىپىنــى ئۆتىگەنلىــك جىنايىتــى مۇقىمالشــتى. 
خېلــە  ئىناۋىتــى  خانىمنىــڭ  رابىيــە  ســەۋەبلىك  ۋەقــە  بــۇ 
زەخمىلەنگــەن بولســىمۇ، بابۇرنــى تونۇشــتۇرغان، يىالننىــڭ 
بېشــىنى شىۋىتســىيە ئىســتىخباراتىغا، شىۋىتســىيە جىنايى ئىشالر 
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ــى،  ــڭ رەت قىلغانلىق ــە خانىمنى ساقچىســىغا تاپشۇرۇشــنى رابىي
بىــر ســىرلىق ئىــش بولــۇپ قالدى.يۇقىرىدىكــى ئىككــى مىســال، 
خىتاينىڭ جاسۇســالر ئارقىلىق، چەتئەلدىكى تەشــكىالتلىرىمىزغا 

ــپاتىدۇر.  ــەق ئىس ــڭ ن زىيانكەشــلىك قىلىدىغانلىقىنى
ئىجتىمائىــي ئۇچــۇر ۋاســتىلىرىدا: تەشــكىالتالرنىڭ قىلغــان 
ئىشــلىرى ئوچــۇق ئاشــكارا تۇرســا، خىتــاي ئۈچــۈن جاسۇســنىڭ 
نېمــە كېرىكــى؟ ھەممىســى ئۆزىنىــڭ سايىســىدىن ئۈركۈيــدۇ بــۇ 
ئادەملــەر - دېگەنــدەك، ئېيتىلىشــى ســاددا، ئەممــا مەۋھــۇم 
جاسۇســقا ھــەم ۋاســىتىلىك ھالــدا خىتايغــا چاپــان ياپىدىغــان 
ــۈچ  ــى ئ ــدا ئالدىنق ــۇ تېمى ــەن ب ــدۇ. م ــراپ تۇرى ــەر ئۇچ ئىبارىل
تۈرلــۈك جاســۇس، غالچىــالر توغرىســىدا توختالمىدىــم. چۈنكــى 
مۇنــۇ ئاخىرقــى ئىككــى تۈرلــۈك جاسۇســالرنىڭ ماتېرىيالىــدەك، 
تارتىشــنىڭ   - تــاالش  ھــەم  يــوق  قولــدا  پاكىــت  نــەق 
قېلىشــنى خالىمىدىــم.  بولــۇپ  ئاينىــپ كېتىشــىگە ســەۋەب 
ــاق،  ــىگە قارىس ــلۇق ۋەقەس ــالدىكى جاسۇس ــى مىس ــۇ ئىكك مۇش
رەھبەرلەرنىــڭ  ۋە  كەمتــۈك  قانچىلىــك  تەشــكىالتلىرىمىزنىڭ 
ــۇ  ــاق، ئېھتىياتتىنم ــى تۇرم ــتىخبارات ئېڭ ــاددا، ئىس ــەدەر س نەق
بىخــەۋەر، بىغەم ئىكەنلىكىنــى كۆرۈۋاالاليمىز. »ئۆزۈڭنى مەھكەم 
تــۇت، قوشــناڭنى ئوغــرى تۇتمــا« دەيدىغــان پەلســەپەرىمىز بــار 

ــر. ــادا بى ــن بوشــاڭلىقتا دۇني بولمىســا. لېكى
بىزنىــڭ ھەرىكىتىمىزنــى ئۇجۇقتــۇرۇش ئۈچــۈن، دۈشــمەن 
تــەرەپ ھەرخىــل تاكتىــكا، ھەرخىــل چــارە قوللىنىــدۇ. لېكىــن 
ــدۇ  ــپ قويى ــرى ئېچى ــۇنچىلىك كەڭ ــىكنى ش ــەر ئىش بىزنىڭكىل
ياكــى كۆرمەســكە ســېلىپ ئارقــا تەرەپتىــن شــورا ئېچىــپ بېرىدۇ. 
كېيىنكــى يېرىــم يىلدىــن بېــرى، ســۈرگۈندىكى ھۆكۈمــەت 
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ئىچىــدە جېــدەل چىقىۋاتىــدۇ. ئىچىدىكــى تېشــىغا چىقىــپ، 
مىللەتنــى بىئــارام قىلغــۇدەك يەرگــە يېتىــپ قالــدى. گۇناھنــى 
خىتايغــا ۋە ئۇنىــڭ جاسۇســلىرىغا ئارتماقچــى بولســاق، بــۇ 
يەردىكى كېلىشمەســلىكنىمۇ تەشــكىالت ئىچىگە يوشــۇرۇنۇۋالغان 
جاسۇســالر پەيــدا قىلىۋاتامــدۇ؟ بۇنىــڭ جاۋابــى ئۇنــداق ئاســان 
ئەمــەس. ھــەر ئېھتىماللىقنى نەزەردىن يىراق تۇتماســلىق كېرەك. 
ــۈرگۈندىكى  ــەن س ــاي بىل ــاق، قۇرۇلت ــا قارىس ــلى يىلتىزىغ ئەس
ھۆكۈمــەت بىــر غولدىــن ئۆســۈپ چىققــان ئىككــى شــاخ ئىــدى. 
يەنــى »شــەرقى تۈركىســتان )ئۇيغۇرىســتان( مىللــى قۇرۇلتىيــى« 
بىلــەن دۇنيــا ئۇيغــۇر ياشــلىرى قۇرۇلتىيىنــى بىرلەشــتۈرىمىز 
قىلىنىــپ،  سۇيىئىســتېمال  نىيەتلىرىمىــز  ياخشــى  دېگــەن، 
2004 - يىلــى 12 - ئاپرېــل مىللــى قۇرۇلتاينــى تارقىتىۋېتىــپ، 
ــۇر  ــا ئۇيغ ــدا، »دۇني ــاي نامى ــا بىرلەشــمە قۇرۇلت ــڭ ئورنىغ ئۇنى
ــى  ــن، مىلل ــى يىغى ــۇ قېتىمق ــدە ب ــدى. ھەم ــى« قۇرۇل قۇرۇلتىي
قەھرىمــان  رەھبەرلىرىدىــن،  جايالردىكــى  قۇرۇلتاينىــڭ 
غوجامبەردىدىــن باشــقىالر بىراقــال ســىرتتا قالدۇرۇلــۇپ، تــار 
دائىرىــدە چاقىرىلغانلىقــى، نىزام ۋە پروگراممىالردا مۇســتەقىللىق 
تىلغــا ئېلىنمــاي، ئىنســان ھەقلىــرى مۇئەمماســى ئەتىراپىــدا 
ئاپتونومىيەچــى،  مەركىزىنىــڭ  دەۋا  قالغانلىقــى،  توختــاپ 
چىــن تۈركىســتانچىالرنىڭ قولىغــا ئۆتــۈپ كەتكەنلىكــى، شــۇڭا 
مۇســتەقىللىق تەلــەپ، غايىلىرىنــى ئۆچــۈرۈپ تاشــلىغانلىقى … 
قاتارلىق بىرمۇنچە ســەۋەبلەر تۈپەيلى، ئاۋۋالقى تارقىتىۋېتىلگەن 
مۇســتەقىللىق  ۋە  رەھبەرلىــرى  بارلىــق  قۇرۇلتاينىــڭ  مىللــى 
ئىرادىســىنى كۆرسىتىشــكە تىرىشــىدىغانالر توپلىشــىپ، شــۇ 
يىلــى ســېنتەبىر ئايلىرىــدا ســۈرگۈندىكى ھۆكۈمەتنــى ئامېرىكىــدا 
قــۇرۇپ چىقىشــتى. شــۇنىڭ بىلــەن چەتئەلدىكــى سىياســى 
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ئېقىمىمىــز تەشــكىلى جەھەتتىن مۇســتەقىلچى ۋە ئاپتونومىيەچى 
ــۇپ ئىككىگــە ئايرىلــدى. لېكىــن ھــەر ئىككىســىال ســىرىتقا  بول
ئېچىاللمــاي تۇرغــان پەيتتــە، رابىيــە خانىــم تۈرمىدىــن چىقىــپ 
ــا  ــى دۇني ــن، ئۇن ــدا ئەركىنلىككــە ئېرىشــكەندىن كېيى ئامېرىكى
ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىغــا باشــلىق قىلىۋالــدۇق. ئۇنىــڭ ئابرويــى، 
نوپــۇزى، تىرىشــچانلىقى، پىداكارلىقــى ئارقىســىدا قۇرۇلتــاي يــۈز 
تېپىــپ، ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىمۇ، چەتئەللىكلەرنىــڭ نەزىرىدىمۇ، 
كەلگەنچــە،  ھالىغــا  تەشــكىالتى  مەركىــزى  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ســۈرگۈندىكى ھۆكۈمــەت تېخىمــۇ ئىچىگــە بېكىنىشــكە، ئۇيغۇرالر 
تەرىپىدىنمــۇ تونۇلماســلىققا مەھكۇم بولدى. ئۇنــى ئاز دېگەندەك 
ســۈرگۈندىكى ھۆكۈمــەت ئىچىــدە ئەنــۋەر يۈســۈپ كرىزىســى 
كېلىــپ چىقىشــى بىلــەن، ھۆكۈمەتنىــڭ خەلــق ئىچىــدە زادىــال 
ئابرويــى قالمىــدى. ئــۇالر ئــۆز ئىچىدە بىر بىرلىرىنى قارىلىســىمۇ، 
ــڭ  ــۇددى يوقنى ــا، خ ــىرتىدىكىلەر قىزىقمىغاچق ــىمۇ س ئەيىبلىس
نەرقىــدە مەۋجۇتلۇقىنــى ســاقالپ ماڭــدى. ئەممــا قۇرۇلتــاي يــۈز 
تېپىپ مەشــھۇر بولغانســېرى، تېشــىدىن قارشــى چىقىدىغانالرمۇ، 
ــۇ كۆپىيىــپ ماڭســا ماڭدىكــى،  ــن قارشــى تۇرىدىغانالرم ئىچىدى
بولغاندىــن  رەئىــس  خانىــم  رابىيــە  بولمىــدى.  تىنچلىــق 
باشــالپ، رەئىســلىكتىن ئېلىۋېتىلگىچــە، ئىچىدىكــى ماجىــرا 
ــالرمۇ،  ــۇم قىلىش ــىرىتتىن ھۇج ــا، س ــۈك بولس ــك كۈچل قانچىلى
ــڭ  ــدى. قۇرۇلتاينى ــەپ قالمى ــۇ يەڭگىلل ــڭ تۆھمەتلىرىم خىتاينى
تېشــىدىن ھۇجــۇم قىلغانالرنــى خەلــق ئىچىدىكــى ئۆكتىچىلىك، 
ئىغۋاگەرلىــك دەپ قارىغــان بولســاقمۇ، لېكىــن قۇرۇلتاينىــڭ 
ئىچىدىكــى زادىــال بېســىقمايدىغان ماجىرانــى، ســەتچىلىكلەرنى 
خىتاينىــڭ قەلئــە ئىچىدىكــى غالچىلىــرى قىلىۋاتىــدۇ - دەپ 
مەجبــۇرى  قۇرۇلتايدىــن  خانىمنــى  رابىيــە  كەلــدۇق.  قــاراپ 
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بىرمۇنچــە  ھــەم  كېيىــن  چېكىندۈرگەندىــن  بىلــەن  بېســىم 
قۇرۇلتايدىــن  تەشــكىالتالر  يەرلىــك  بىرمۇنچــە  رەھبەرلــەر، 
بىراقــال چېكىنگەندىــن كېيىــن، ئىچىدىكــى ماجىــرا بېســىقتى. 
بىــراق 2018 - يىلــى 6 - نويابىــر »ب د ت« دا ئۇيغــۇر 
ئىنســان ھەقلىــرى مەسىلىســىنىڭ يېڭىلىىــپ قېلىشــى ھــەم 
قۇرۇلتــاي ئەتىراپىدىكــى بــەزى كىشــىلەرنىڭ خەلقئــارا ئاخبــارات 
ۋاســتىلىرىدا »ئۇيغــۇرالر ئاپتونومىيــە تەلــەپ قىلىــدۇ« - دەپ، 
تەتــۈر تەشــۋىقات قىلىشــلىرى، شــۇنىڭدەك قانچــە مىليــون 
ــان  ــۈرۈش يام ــر ي ــق، بى ــا قامىلىشــى قاتارلى ــڭ الگېرغ ئۇيغۇرنى
نەتىجىلــەر تۈپەيلــى، قۇرۇلتاينىــڭ خەلــق ئىچىدىكــى ئىناۋىتــى 
دېمەيتــۇرۇپ،  چۈنكــى »مۇســتەقىللىقنى  كەتتــى.  چۈشــۈپ 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىنســان ھەقلىــرى مۇئەمماســىنى ياخشــىاليمىز«- 
دەپ، پروگراممــا ئۆزگەرتىــپ، قــاق ئــون تــۆت يىــل دەۋا قىلغان 
ــى كۆرگــەن  قۇرۇلتاينىــڭ نەتىجىســىدە، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەھۋالىن
خەلــق، قۇرۇلتايدىــن ئەلۋەتتــە ئۈمۈتنــى ئۈزۈشــى پۈتۈنلــەي 
ــۇرالر  ــۇرۇن ئۇيغ ــدى. شــۇ مۇناســىۋەت ئارقىســىدا، ب ــال ئى نورم
ئۇنتــۇپ كەتكــەن، ئىنــكار قىلغــان، ياكــى ئاڭالپمــۇ باقمىغــان 
يۈزلەنــدى.  قولالشــقا  تونۇشــقا،  ھۆكۈمەتنــى  ســۈرگۈندىكى 
باشــلىنىدۇ.  يەردىــن  مۇشــۇ  مەزمۇنــى  نۇقتىلىــق  تېمىنىــڭ 
ئۇيغــۇرالر »د ئــۇ ق« نــى قوللىغىلــى تۇرغانــدا، ئىچىدىــن 
ــڭ  ــر ئۇنى ــى. ھازى ــالپ تۇراتت ئىســيان، تېشــىدىن ھۇجــۇم پارت
بىلــەن كىشــىلەرنىڭ پەرۋايــى پەلــەك، نېمــە قىلســا بــەرى بىر - 
دېگەنــدەك ۋەزىيــەت شــەكىللىنىپ، توقۇنــاق بــاال ســۈرگۈندىكى 
ــە. ســۈرگۈندىكى  ــدەك تەســىر كۆرۈلمەكت ھۆكۈمەتكــە كېلىۋاتقان
ھۆكۈمــەت ســىرىتقا تېخــى ئېچىلمىــدى. دىپلوماتىيــە جەھەتتىمــۇ 
ــڭ  ــن پەيتنى ــدى. لېكى ــش قىلمى ــر ئى ــۇدەك بى ــە چېلىقق كۆزگ
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ــۆز  ــڭ ك ــپ، مىللىتىمىزنى ــن قىلىنى ــلىكى تەخمى ــراق ئەمەس يى
ــۆز  ــەت ئ ــا ھۆكۈم ــە. ئەمم ــە تىكىلمەكت ــرى ھۆكۈمەتك - قۇالقلى
ئىچىدىــن كىرىزىســكە يۈزلىنىۋاتقاندەك شــەپە چىقىۋاتىــدۇ. زادى 
ــىال،  ــل بولس ــرەك مايى ــكىالتقا كۆپ ــر تەش ــى بى ــۇرالر قايس ئۇيغ
مۇشــۇنداق تەقدىردىــن قېچىــپ قۇتۇاللمــاي كەلمەكتــە. بــۇ 
ئەھۋالغــا نىســبەتەن دىققىتىمىزنــى يىغىــپ نــەزەر سالســاق، 
تەشــكىالت ئىچىدىــن بۇزغۇنچىلىــق قىلىدىغــان، تەشــكىالت 
ســىرىتىدىن ھۇجــۇم قىلىدىغــان جاسۇســالرنىڭ بارلىقىنــى بىــر 
ئېھتىماللىــق دېيىــش بىلــەن بىرگــە، مەنســەپ خۇمارالرنىــڭ 
دىكــى  ق«  ئــۇ  »د  قالدۇرالمايمىــز.  چەتتــە  رەزىللىكىنىمــۇ 
ئــون نەچچــە يىللىــق كىرىزىســمۇ، ھازىرقــى ســۈرگۈندىكى 
ھۆكۈمەتنىــڭ ئىچكى كىرىزىســىمۇ، ئەلۋەتتە ئوخشــاش قېلىپتىن 
چىقىۋاتقانلىقــى بىــر ھەقىقــەت. ھــەر قانــداق تاشــقى ھۇجۇمنىــڭ 
ئىچكــى  ياكــى  بوشــلۇق،  ئىچكــى  بولىشــىدا،  نەتىجىلىــك 
ــا  ــۇملۇقنى خىتايغ ــە ش ــز ھەمم ــدۇ. بى ــم رول ئويناي كاۋاك مۇھى
ۋە ئۇنىــڭ ئارىمىزغــا كىرگۈزۈۋەتكــەن غالچــا، جاسۇســلىرىغا 
دۆڭگــەپ قويۇۋەرســەك، مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنىڭ ئورنىــدا، 
ھېــچ  قارشــى  دۈشــمەنگە  ئۇرۇنســاق،  بۇزۇشــقا  ئىشــىمىزنى 
ــى ۋە تەســلىم  ــەن بەرگىنىمىزن ــا ت نەرســە قىاللمايدىغانلىقىمىزغ
بولغانلىقىمىزنــى ئىســپاتلىغان بولىمىــز. چۈنكــى دۈشــمەن بىزنى 
ھەرگىــز يالغــۇز، ئۆز مەيلىمىزگە تاشــالپ قويمــاي، غالچىلىرىنى، 
ــن  ــىمىزنى ئىچىدى ــپ، ئىش ــرا قىلى ــە ھەم ــلىرىنى بىزگ جاسۇس
بۇزۇشــقا تىرىشــىدۇ. ئەممــا ئۇنىڭغــا بىزدىكــى كاۋاك ماسلىشــىپ 
بەرمىســىال، دۈشــمەننىڭ قولىدىــن ئاالھىــدە چــوڭ بىــر ئىشــمۇ 
كەلمەيــدۇ. مەنسەپپەرەســلىك، قىتىغۇرلــۇق دۈشــمەن ســۇقۇنۇپ 
ــان  ــەت قىلىدىغ ــەم ھەرىك ــوڭ كاۋاك ۋە خاتىرج ــان چ كىرىدىغ
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ــلۇقتۇر.  بوش
قۇرۇلتايــدا بىــرال چــوڭ مەنســەپ بولــۇپ، ئۇنى تالىشــىدىغان 
مەنســەپ پەرەســلەر بەك كۆپ بولســا ئۈچ كىشــىدىن ئاشــمايتتى. 
ــۇرا  ــى ئوتت ــوڭ، ئىكك ــر چ ــا بى ــە بولس ــۈرگۈندىكى ھۆكۈمەتت س
جەمــى ئــۈچ مەنســەپ بولــۇپ، چــوڭ مەنســەپكە خىــرس قىلىپ، 
ئوتتــۇرا مەنســەپنى ياراتمايدىغانــالر ئۈچ كىشــىدىن ئاشــىدىكەن. 
ئوتتۇرا مەنســەپكە ھەۋەس قىلىدىغانالرمۇ بەشــتىن كام ئەمەس. 
ھەرقانــداق تەشــكىالتتا يــۈز بېرىدىغــان ئىچكى كىرىزىســتە، 
خىتاينىــڭ جاسۇســلىرىغا يوچــۇق بەرمەســلىك ئۈچــۈن، يەنــى 
خىتايغــا ئىمكانىيــەت بەرمەســلىك ئۈچــۈن، مەنســەپ خۇمــارالر 
ئۆزلىرىنىــڭ پەســكەش نەپســىنى خەلقىمىــز ئۈچــۈن قۇربــان 
بېرەلىســە، ھەرقانــداق ئىچكــى كرىزىــس خەتەرســىز ھــەل بولۇپ 
كېتەتتــى. ئەگــەر: »مــەن بــەك مۇھىــم ئــادەم، مــەن بولمىســام 
بولمايتتــى!« - دەيدىغانــالر بولســا، ئۆزىنىــڭ مۇھىملىقىنــى 
ــلىھەتچىلەر  ــم »مەس ــەپتىنمۇ مۇھى ــە، مەنس ــۇپ يەتس ــۆزى تون ئ
يۆنۈلــۈش  توغــرا  مەنســەپتىكىلەرگە  تــۇرۇپ،  دە  ھەيئىتــى« 
ــۇق  ــۇ چاغــدا مۇھىملىقىنىــڭ رولىنــى تول كۆرســىتىپ بەرســە، ئ

ــى.  ــارى قىلدۇرااليتت ج
چىقىدىغــان،  مۈچەلدىــن  ھۆكۈمەتنىــڭ  ســۈرگۈندىكى 
مىللەتنــى يېتەكلەيدىغــان پەيتى يېتىــپ كەلدى. ئەمما مىللەتكە 
رەھبەرلىــك قىلىــش ئۈچــۈن قوينىنــى ئېچىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. 
ــقا  ــا ئېلىش ــى قوينىغ ــقا رەھبەرلەرن ــكىالتالرنى، باش ــقا تەش باش
توغــرا كېلىــدۇ. بــۇ: ســەن راســتچىل، ھەقىقــى ئىنقىالبچــى 
بولســاڭ، بىزنىــڭ قوينىمىزغــا يىمىرىلىــپ كىرىســەن!- دېگــەن 
شــەكىلدە ئەمــەس، بەلكــى قولــۇڭالردا نېمــە بولســا ئېلىــپ 
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ــەردە  ــا مۇناســىپ كەلســەڭالر، شــۇ ي ــڭالر؛ قايســى ئورۇنغ كېلى
تــۇرۇڭالر؛ ھەممىمىــز تــەڭ - دېگەنــدەك ئۇســۇلدا بولســا، 
ســىرىتتىن كىرىدىغــان مەنسەپپەرەســلەرمۇ كۆڭلــى - كــۆزى توق 

ــدۇ.  ــەم كىرەلەي ــدا، خاتىرج ھال
ــتىخبارات  ــڭ ئىس ــدا، مىللىتىمىزنى ــپ ئېيتقان ــە قىلى خۇالس
بولســا  بىــر  رەھبەرلىرىــدە  تەشــكىالت  يــوق.  چۈشەنچىســى 
باشــقىالردىن ئورنىنــى قىزغىنىــش ئېغىــر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن 
ئېھتىياجلىــق.  چاپانچىغــا  شــايكىغا،  قولاليدىغــان  ئۆزىنــى 
ــاالپ  ــت ت ــى ئى ــر بولســا كــەڭ قوســاق، پەرۋاســىز. قۇيرىقىن بى
كەتســىمۇ چــاغ دېمەيــدۇ. چۈنكــى ئاغرىيدىغىنــى ئۇنىــڭ جېنــى 
ئەمــەس، قۇيرۇقىنىــڭ جېنــى. يەنــى مىللەتنىــڭ دەۋاســى. 
ھــەر ئىككىــال ئەھــۋال ئاســتىدا بۇزغۇنچىــالر تەشــكىالتقا ھۇجــۇم 
قىلىــش پۇرســىتىگە ئىگــە بوالاليــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن رەھبەرلــەر 
ــالرنىڭ  ــان ئىش ــۇپ كېتىۋاتق ــالرنىڭ، بۇزۇل ــمىگەن ئىش ئەپلەش
ھەممىســىنى جاسۇســالرغا يۈكلــەپ قويــۇپ، ئۆزلىرىنــى كىــر 
قونمىغــان شېشــىدەك كۆرسىتىشــكە ئۇرۇنمــاي، ئۆزلىرىدىكــى 
الياقەتســىزلىكنى كــۆرۈپ يېتىشــى، كەمچىلىكىنــى تۈزىتىــپ، 
مىللەتنىــڭ مەنپەئەتىگــە پايدىلىــق تەرەپتــە تۇرۇشــنى بىلىشــى 

ــم.  الزى

25.05.2019
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توققۇزىنچى باب

ۇئيغۇرالر دۆلەت قۇراالمدۇ؟

ئــەڭ  قۇرۇلمىالرنىــڭ  تەشــكىلى  ئېيتقانــدا،  ئىخچامــالپ 
ئاخىرقــى پەللىســى، ئــەڭ يۈكســەك دەرىجىســى »دۆلــەت« 
دەپ ئاتىلىــدۇ. دۆلــەت دەرىجىســىدىن ھالقىغــان قۇرۇلمىــالر 
ئىمپېرىيــە، فېدېراتســىيە - دۆلەتلــەر بىرلەشمىســى، دۆلەتلــەر 
ئىتتىپاقــى- دېيىلىــدۇ. يەنــە ئاپتونــوم جۇمھۇرىيەتلــەردەك، 
شــەكىللىرىمۇ  كچىكلىتىلمــە  دۆلەتنىــڭ  ئىچىدىكــى  دۆلــەت 
ــرى، سىياســى  ــڭ شــەكلى، سىياســى تۈزۈملى ــدۇ. دۆلەتنى بولى
خاراكتېــرى قانــداق بولىشــىدىن قەتئىينــەزەر، ئــۇ تەشــكىلى 
قۇرۇلمــا ئەكــس ئەتتۈرىدىغان ئابســتراكىت ئۇقۇمدىن ئىبارەتتۇر. 
يەنــى مەلــۇم بىــر تۇپراقنىــڭ دۆلــەت بولغانلىقــى ياكــى دۆلــەت 
ســاالھىيىتىگە ئىگــە بولغانلىقــى، شــۇ تۇپراقتــا ياشــىغان مىللەت 
ــۇر.  ــى تەشــكىللەندى دېمەكت ــەت ئاپپارات ۋە خەلقنىــڭ ھاكىمىي
ــىدۇر.  ــڭ بىرىكمىس ــكىلى ئاپپاراتالرنى ــا تەش ــەت بولس ھاكىمىي
مەلــۇم بىــر تۇپراقتــا ياشــايدىغان مىللــەت ۋە خەلقلــەر، 
ئۆزلىرىگــە تــەۋە بولغــان تېررېتورىيىنــى بەلگىلــەپ، ئىچكــى ۋە 
تاشــقى مۇناســىۋەتلەرنى بېجىرىــپ، مۇنتىزىــم قانــۇن تۇرغــۇزۇپ، 
ــۇ  ــى ئورناتمايدىكــەن، ئ ــش تەرتىۋىن ــدارە قىلى ــاش ئى ــر تۇت بى
يــەر دۆلــەت دەرىجىســىگە يېتەلمەيــدۇ. دۆلــەت - يەرنىــڭ نامــى 
ئەمــەس. شــۇنىڭدەك يەرســىز ھۆكۈمەتمــۇ دۆلــەت ئەمــەس. يــەر 
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بىلــەن شــۇ يەرگــە ئىگىدارچىلىــق قىلىدىغــان مىللــەت قــۇرۇپ 
ــەت  ــى - دۆل ــكىالتىنىڭ بىرىكمىس ــەت تەش ــان، ھاكىمىي چىقق

دېمەكتــۇر. 
ئىــدى.  كــۆپ  ئىنتايىــن  دۆلەتلــەر  زامانــالردا  قەدىمقــى 
بىــر  قۇرالىغــۇدەك،  قەلئــە  مۇســتەھكەم  ئېگىزلىككــە  بىــرەر 
ســااللىغۇدەك  ئۇرۇشــقا  بېقىــپ،  ئەســكەرنى  مىــڭ  قانچــە 
ــۇرت،  ــەن ي ــاپ كەلگ ــرى ياش ــالر، ئۆزلى ــە گۇرۇپپى ــە ئىگ كۈچك
ئايماقالرنــى دۆلــەت قىلىــپ باشــقۇرااليتتى. ھۈنــەر - ســەنئەت 
تەرەققــى قىلىــپ تېخنىكىغــا يۈزلىنىشــى ۋە ئىنســانالر كۆپىيىــپ، 
ــادەت  ــۆڭ، ئ ــل، ئ ــىدا تى ــى ئارقىس ــەنچىنىڭ بېيىش ــاڭ چۈش ئ
كۈچلىنىــش  مىللەتلــەر  قەبىلىلــەر،  ئىگــە  ئورتاقلىقىغــا 
ئېھتىياجىدىن، ئارىلىرىدىكى پاســىلالرنى يىقىتىپ، بىرىكىشــكە 
ۋە ھەممىنىــڭ مەنپەئەتىگــە ئورتــاق ۋەكىللىــك قىلىدىغــان 
ــى قۇرۇشــقا باشــلىدى. كىچىــك دۆلەتلەرنىــڭ  چــوڭ دۆلەتلەرن
ئــۆز - ئــارا بىرىكىــپ، چــوڭ دۆلەتلەرنــى ھاســىل قىلىشــى 
ــى  ــى شــۇ جايالردىك ــەس. بەلك ــان ئەم ــدە بولغ ــل دەۋرى پاراللې
ــك  ــك ۋە دۆلەتچىلى ــلىق، مىللەتچىلى ــانالرنىڭ قەبىلىداش ئىنس
ئــاڭ - چۈشــەنچىلىرىنىڭ ئويغىنىشــىغا، تەرەققــى تېپىــپ ۋايىغا 
يېتىشــىگە باغلىــق بولــۇپ، بــەزى رايونــالردا بــۇرۇن، بــەزى 

ــان.  ــا چىقق ــن روياپق ــالردا كېيى رايون
ئوتتــۇرا ۋە شــەرقى شــىمالى ئاســىيادا - ئۆتۈكــەن، ئالتــاي، 
تەڭرىتــاغ ۋە پامىــر ئېتەكلىرىــدە ياشــىغان ئۇيغــۇرالر بىلەن ئىرق 
ۋە جۇغراپىيــە ئورتاقلىقىغــا ئىگــە بارلىــق مىللــەت ۋە قەبىلىلــەر 
ئىچىــدە، ئــەڭ بــۇرۇن دۆلەتلىشىشــكە، كىچىــك دۆلەتچىلىكتىن 
چــوڭ دۆلــەت قۇرۇشــقا، ئىمپېرىيــە قۇرۇشــقا يۈزلەنگەنلىــرى 
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ئۇيغــۇرالردۇر. ئۇنىڭدىــن كېيىــن ھــون، كــۆك تــۈرك، ئۇنىڭدىن 
ــەت قۇرغانــالر قىرغىــز قاتارلىقــالردۇر. قىرغىزالردىــن  كېيىــن دۆل
كېيىــن تاتار قەبىلىلىرىنىڭ كۈچىگــە تايىنىپ، موڭغۇلالر دۆلەت 
قــۇردى. موڭغۇلالرنىــڭ دۇنياغــا كېڭىيىشــىدە ئۇيغــۇرالر مۇھىــم 
رول ئوينىغان. دۆلەت قۇرۇش دېمەك - تەشــكىللەش ۋە ئىدارە 
قىلىــش دېمەكتــۇر. ئەممــا ئــاق يەرگــە دۆلــەت قــۇرۇش بىلــەن، 
دۈشــمەنلەر ئىشــغال قىلغان دۆلەتنى، مۇســتەملىكە ئاســتىدىكى 
ۋەتەننــى ئــازات قىلىــپ، دۆلــەت قۇرۇشــنىڭ ئوتتۇرىســىدا چــوڭ 
پــەرق بــار. ئــاق يەرگــە دۆلــەت قــۇرۇش دېگەنــدە - باشــقىالر 
دۆلەتلەشــمەي، ئىپتىدائــى ئۇســۇلدا، قەبىلــە تۈزۈمىــدە ياشــاپ 
كېلىۋاتقــان تۇپراقالرغــا ســىڭىپ كىرىــش ياكــى بېســىپ بېرىــش 
ــپ  ــە تايىنى ــۆز كۈچىگ ــە، ئ ــرى بويىچ ــۆز ئىرادىلى ــق، ئ ئارقىلى
ــەت كــۆزدە تۇتىلىــدۇ. شــۇنىڭدەك  ــۇق بىلــەن قۇرغــان دۆل زورل
دۆلەتنىــڭ  يوقىتىــپ،  باســتۇرۇپ،  دۆلىتىنــى  باشــقىالرنىڭ 
ــدا  ــەت پەي ــر ھاكىمىي ــپ يېڭــى بى ــى ئۆزگەرتى ــى، نامىن تۈزۈمىن
قىلىشــمۇ ئــاق يەرگــە دۆلــەت قۇرۇشــنىڭ بىــر تۈرىــدۇر. ئەممــا 
دۈشــمەنلەر ئاغــدۇرۇپ يوقاتقــان دۆلەتنــى، ئىشــغال قىلىۋالغــان 
ــق  ــاكارالش ئارقىلى ــتەقىللىق ج ــپ، مۇس ــازات قىلى ــى ئ ۋەتەنن

دۆلــەت قــۇرۇش بولســا، ھەممىدىــن قىيىنــدۇر. 
ئۇيغۇرالرنىــڭ مانجۇرالرغــا ۋە ئۇنىڭدىــن كېيىــن خىتايالرغــا 
ئەســىر بولــۇپ قېلىشــى، قايتــا مۇســتەملىكە قىلىنىشــى قاتارلىــق 
تارىخــى ۋەقەلــەر بــۇ تېمىــدا تىلغــا ئېلىنمايــدۇ. بىــراق: ھازىرقــى 
قــۇرۇش  دۆلــەت  ئىقتىدارىغــا،  قــۇرۇش  دۆلــەت  ئۇيغــۇرالر 
تــۇرۇپ  بىلــەن  ئەھۋالــى  ھازىرقــى  ئىگىمــۇ؟  مەدەنىيىتىگــە 
بۇنىڭدىــن كېيىــن دۆلــەت قــۇرۇش الياقىتىگــە ئىگــە بوالالمــدۇ؟ 
دېگەنــدەك، ئۇيغۇرالرنىــڭ ھازىرىغــا ۋە كەلگۈســىگە گۇمــان 
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بىلــەن قاراۋاتقــان، جەڭگىــۋار ئەممــا ئۈمۈتســىزلىكتە قايمۇقــۇپ 
قېلىۋاتقــان ياشــالرنىڭ دىققىتىدىكــى، بــەزى چۆكتۈرمىلەرگــە ۋە 

ــەن. ــات بەرمەكچىم ــە ئىزاھ ــەزى كۆپتۈرمىلەرگ ب
تەشــۋىقات ۋە تەرغىباتالردىكى كۆپتۈرمىچىلىك - بىر بولســا 
ــا  ــاش؛ مۈشــۈك ئاپتاپق ــن ئاشــۇرۇپ ماخت ــى، رېئاللىقتى ئۆزىمىزن
چىقمايدىغــان كىچىككىنــە ئىشــنى تاغــدەك قىلىــپ، بىردەمدىــال 
ــش؛  ــدا قىلى ــۇ پەي ــدەك تۇيغ ــۇپ كېتىدىغان ــازات بول ــەن ئ ۋەت
بىــر بولســا خىتاينــى ۋە ئاتالمىــش »خەلقئــارا« نــى ھەددىدىــن 
ئاشــۇرۇپ كۆرســىتىپ، خۇدادىــن باشقىســىنىڭ بــۇ ئىشــنى ھــەل 
ــەكلىدە  ــش ش ــل قىلىۋېتى ــىلەرنى قايى ــا كىش قىاللمايدىغانلىقىغ
ــى  ــۇ دەل مۇشــۇنداق ئىكك ــە. چۆكتۈرمىچىلىكم ــۇپ كەلمەكت بول
تۈرلــۈك ئۇســۇلدا، بىــر بولســا ئۇيغۇرالرنــى يــەر بىلــەن يەكســان، 
تەســۋىرلەش.  ھالــدا  بىچــارە  ئەبــگا،  قۇرۇتىدىنمــۇ  ســازاڭ 
بىــر بولســا خىتاينــى چۈشــۈرۈپ، بىــرال پۈلــەپ، توزغاقتــەك 
توزىتىۋىتىدىغان ھالغا كەلتۈرۈپ قويۇشــتەك، تۇترۇقســىز بايانالر 
ــى  ــى تەپەككۇرىن ــى، سىياس ــڭ ئېڭىن ــاۋام خەلقنى ــق، ئ ئارقىلى
تەشــۋىقاتالر  تەتــۈر  تۈرلــۈك  ئوينايدىغــان، ھــەر  چالغىتىــپ 
ئاينىــپ كېتىۋاتىــدۇ. بىــز مىللىتىمىزنىڭ ئەركىنلىكــى، ئازاتلىقى 
ۋە مۇســتەقىللىقى ئۈچــۈن قەلــەم كۈرىشــى، تەشــۋىقات كۈرىشــى 
قىلىــپ كېلىۋاتىمىــز. كېيىنكــى ۋاقىتالردا پۈتۈن مــاددى، مەنىۋى 
كۈچىمىزنــى، بــوش ۋاقتىمىزنــى، زېھنىمىزنــى، تەپەككۇرىمىزنــى 

تەشــۋىقات ئىشــلىرىغا قاراتتــۇق.
چەتئەللەردىكى پىكىر ئەركىنلىكى بوشلۇقىدا، ئەركىنلىكىمىز 
ئۈچــۈن، مۇســتەقىللىقىمىز ئۈچــۈن، ئاخىرىــدا ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى 
قايتــا قــۇرۇپ چىقىــش ئۈچــۈن كېرەكلىــك پىكىرلەرنــى، ئەركىــن 
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تەشــۋىقات ۋاســتىلىرىدا يورۇتــۇپ كېلىۋاتقىنىمىزغــا يانــداش، 
بىــر تۈركــۈم تەتــۈر تەشــۋىقاتالرمۇ ئاالھىــدە ســالماقنى ئىگىلــەپ 
ماڭماقتــا. »قازاننىــڭ قاينىشــىغا، باالڭنىــڭ ئوينىشــىغا باقمــا« 
تەشــۋىقاتچىالرنى چەكلــەش  تەتــۈر  بــار.  گــەپ  دەيدىغــان 
ئىمكانىيىتىمىــز بولمىســىمۇ، ئەممــا اليىقىــدا ئىزاھــات بېرىــش، 
ــىنى  ــڭ دەككىس ــۇرۇش، تۈزەتمىگەنلەرنى ــە قايت ــدا رەددىي يولى
بېرىــپ قويــۇش مەجبۇرىيىتىمىزنىــڭ بارلىقىنــى ئۇنتــۇپ قالســاق 
بولمايــدۇ. تەتــۈر تەشــۋىقات ئــەڭ كۈچلــۈك مىكروپقــا ئوخشــاش 
يۇقۇمالندۇرىدىغــان، تەپەككۇرنــى زەھەرلەيدىغان ئاكتىپچانلىققا 
ئىگــە بولــۇپ، بىــزدەك قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىۋاتقــان 
دىكتاتــور  زوراۋان،  مۇســتەملىكىچى،  قارشــى  مىللەتلەرگــە 
ــاي  ــدۇر. قانخــور خىت ــەر قوللىنىدىغــان ئەجەللىــك قورال دۆلەتل
زوراۋانلىــرى، بىزنىــڭ چەتئەلدىكــى ھەركەتلىرىمىزنــى قارىــالپ، 
ــدەك، ھــەر  ــاز دېگەن ــى ئ ــدى. ئۇن ــان ئىغۋاســى قالمى تارقاتمىغ
ــى  ــەن ئىچ ــېلىپ، ۋەت ــقا س ــۋىقاتالرنى ئىش ــۈر تەش ــۈك تەت تۈرل
- ســىرتىدىكى ســاددا خەلقىمىزنــى قايمۇقتــۇرۇپ، كەربــاال 
چۆللۈكلىرىــدە خانــە ۋەيــران قىلدۇرىۋەتتــى. تەتۈر تەشــۋىقاتنىڭ 
جاندىــن ئۆتۈۋاتقىنــى شــۇ بولدىكــى، خىتاينىڭ ۋەھشــىلىكىگە، 
زوراۋانلىقىغــا قارشــى چەتئەللــەردە تۈرلــۈك پائالىيــەت ۋە قەلــەم 
بىلــەن  ســۆھبەتلىرى  تارقىتىــش  مەيــدان  نــەق  كۈرىشــى، 
شــۇغۇللىنىپ تــۇرۇپ، ئۆزلىرىنىــڭ خىتايغا قارشــى ئاكتىپچانلىق 
ســاالھىيەتلىرىنى نىســبەتەن تونۇتقاندىــن كېيىــن، ئۇيغۇرالرنــى 
كۆپتۈرۈشــلىرى،  خىتايالرنــى  چۆكتــۈرۈپ،  قىلىــپ،  ئىنــكار 
ــاۋام خەلقنــى مىكروپتــەك زەھەرلىمەكتــە. ئۇالرنىــڭ بەزىلىــرى  ئ
ئادەتتىكــى پائالىيەتچىلەردىــن پەرقلىــق، يوغــان ديپلومغــا ئىگــە 
كىشــىلەر بولغاچقــا، ئــاۋام خەلقتــە قوزغايدىغــان تەســىرىمۇ 
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كۈچلــۈك بولماقتــا. 
چۆكتــۈرۈش  ۋە  قىلىــش  ئىنــكار  ئۇيغۇرالرنــى  ئۇالرنىــڭ 
ھەرىكەتلىرىدىكــى نۇقتىلىــق جۈملىلــەر تۆۋەندىكىچــە: »ئۇيغــۇر 
ــەت،  ــى مەدەنىي ــەس. بەلك ــى ئەم ــڭ نام ــر مىللەتنى ــەن بى دېگ
ــر  ــا ئىگــە، كۆپلىگــەن قەبىلىلەرنىــڭ بى ــە ئورتاقلىقىغ جۇغراپىي
ھۆكۈمرانلىق ئاســتىغا توپالشــقان، سىياســى نام ئىدى؛ ئۇيغۇرالر 
13 - ئەســىردە تارقىلىــپ، يوقالغــان خەلــق؛ بۈيۈك تۈركىســتان 
خەلقىنــى پارچىــالپ باشــقۇرۇش ئۈچــۈن، رۇســالر 24 - يىلــى 
پەيــدا قىلغــان…«. »ئۇيغۇرالر شــۇنچىلىك ساپاســىزكى، ئەگەر 
خىتــاي ۋەتىنىمىزنــى تاشــلىۋېتىپ چىقىــپ كەتســىمۇ، ئــۇ يــەردە 
دۆلــەت قۇرالمايــدۇ؛ بىرەر ســەھرانى باشــقۇرغۇچىلىك قابىلىيىتى 
يــوق«. »ئۇيغــۇرالر بــەك چېچىالڭغــۇ، ئىتتىپاقســىز خــەق؛ بىــر 
- بىرىگــە ئــورا كوالشــنىال بىلىــدۇ؛ بــۇ ھالــى بىلــەن خىتايدىــن 
قۇتۇلــۇپ، مۇســتەقىل بولىشــى خــام خىيــال«. »ئۇيغــۇرالر 
ئــۇرۇش قىلىدىغــان بولســا، پۈتۈنلــەي قىرىلىــپ تۈگەيــدۇ؛ 
»مۇســتەقىل  قوللىمايــدۇ«.  ھېچكىــم  دۇنيــادا  ئۇيغۇرالرنــى 
بولىمىــز دەپ قــۇرۇق گــەپ قىلغۇچە، الگىردىكى قېرىنداشــالرنى 
قۇتقــۇزۇپ باقســۇن قېنــى؛ مۇســتەقىللىق - دەپ، قــۇرۇق 
ــۇپ  ــە تۇت ــى ئۆلۈمگ ــى خەلقىمىزن ــوۋالپ، ۋەتەندىك ــوئارنى ت ش
بەرمەكچــى«. »ئۇيغــۇرالر قوراللىــق ئۇرۇش قوزغىســا، ئــۆز - ئارا 
ئېتىشــىپ بېشــىنى يەيــدۇ«. »مــەن ئۈچــۈن ھەممىدىــن مۇھىمى 
الگىردىكــى ئاتــا - ئانــام، قېرىنداشــلىرىم؛ ئۇالرنــى خىتــاي 
ئۆلتــۈرۈپ بولســا، ئۇنــداق ئادەمســىز تۇپراقنىــڭ مــاڭا كېرىكــى 
ــكار  ــىتىدىغان، ئىن ــى كەمس ــدەك، ئۇيغۇرالرن ــوق!«. يۇقىرىقى ي
قىلىدىغــان، ئۈمۈتســىز تۇيغــۇ بېرىدىغــان تەتــۈر تەشــۋىقاتالرغا 
يانــداش ھالــدا، تۆۋەندىكىــدەك ئىپادىلــەر ئارقىلىــق، بەزىلــەر 
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ئاشۇرۇشــقا  ھەيۋىســىنى  خىتاينىــڭ  كۆپتــۈرۈپ،  خىتاينــى 
تىرىشــىۋاتىدۇ: »خىتــاي دۇنيــا بويىچــە ئــەڭ كۈچلــۈك دۆلــەت 
قاتارىغــا ئۆتكىلــى نــەۋاق؛ دۇنيــا ئىقتىســادىنى خىتــاي ئالقىنىــدا 
ئالدىــدا شۈمشــەرەپ  خىتاينىــڭ  ئامېرىكىمــۇ  ئوينىتىۋاتىــدۇ؛ 
ــى  ــە ئالدىنق ــا بويىچ ــرى دۇني ــڭ قوراللى ــا«. »خىتاينى تۇرماقت
ــە  ــى كۈچىگ ــىغا، ھەرب ــۇرۇش تاكتىكىس ــڭ ئ ــدا؛ خىتاينى ئورۇن
تــەڭ كەلگــۈدەك، دۇنيــادا باشــقا دۆلــەت قالمىــدى؛ خىتاينىــڭ 
دۇنيانــى ســورايدىغان ۋاقتــى كەلــدى«. »بىــز ۋەتەننــى ئــازات 
قىلىمىــز دەپ، چــۈش كــۆرۈپ يۈرگــەن بىلــەن، خىتــاي ھازىــر 
ــدى؛  ــۇرا ئاســىيانى ئىدارىســى ئاســتىغا ئېلىــپ بول پۈتــۈن ئوتت
رۇســىيەمۇ خىتاينىــڭ تەســىرىگە كىرىــپ بولــدى؛ ئۇزۇنغا قالماي 
ــز  ــى كۆرىمى ــغال قىلغانلىقىن ــىيانى ئىش ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت خىتاينى
تېخــى«. »خىتــاي ۋەتەننىــڭ ھەممــە جايلىرىــدا يېتەرلىــك 
الگېرالرنــى تەييــارالپ قويــدى، ئەگــەر ئــۇرۇش پارتــالپ قالســا، 
پۈتــۈن ئۇيغۇرالرنــى يىغىــپ الگېرغــا ســوالپ قىرىپ تاشــاليدۇ«. 
ئېغــۋاالر، ئەســلىدە  تۈرلــۈك  ئىككــى  يۇقىرىدىكــى ھــەر 
خىتاينىــڭ دۆلــەت ئاخبــارات ئورگانلىرىدىــن، ئوچــۇق ئاشــكارا 
كۈچلــەر  دۈشــمەن  تەشــۋىقاتالردۇر.  تەتــۈر  تارقىتىلىدىغــان 
تەرەپنــى  قارشــى  ئارقىلىــق،  تەشــۋىقات  تەتــۈر  ھەرقاچــان 
روھــى  ســېلىپ،  قورقۇنــچ  خۇنۈكلەشــتۈرۈپ،  چۈشــۈرۈپ، 
كەيپىياتىنــى بــۇزۇپ، پاراكەنــدە قىلىشــنى ئالدىنقــى ســەپ 
كۈچلــەر  دۈشــمەن  قويىــدۇ.  ئورۇنغــا  مۇھىــم  ئۇرۇشــىدىنمۇ 
ئۆزلىرىنىــڭ تەتــۈر تەشــۋىقات ۋاســتىلىرىنى قارشــى تەرەپتىكــى 
ــمەن  ــى دۈش ــە، ياك ــە كىرگۈزەلىس ــېپىنىڭ ئىچىگ ــمەن س دۈش
ســېپىدە خىزمــەت قىلىدىغــان خادىمالرنــى ئىشــقا سااللىســا، ئــۇ 
چاغــدا ئــاز چىقىــم بىلــەن كــۆپ غەلىبىنــى قولغــا كەلتۈرەلەيــدۇ. 
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دۈشــمەنلەر بۇنــداق تەتــۈر تەشــۋىقات ئۇســۇلىنى، ئۇيغــۇرالر 
ئىچىــدە ھــەر ئىككــى جۇمھۇرىيــەت ئۇرۇشــىمىزدا جانلىــق ئىشــقا 
ــدە،  ــى مەزگىلى ــەت ئۇرۇش ــى جۇمھۇرىي ــدى. بىرىنچ ــالغان ئى س
ماجۇڭيىڭنــى  ماختايدىغــان،  تۇڭگانالرنــى  ســەپتە  ھەربــى 
ئۇلۇغاليدىغــان، تــۇڭگان ئەســكەرلىرىنىڭ ھەقىقــى تەقــۋادار 
ــۇرۇش  ــڭ ئ ــان، ئۇالرنى ــى مەدھىيىلەيدىغ ــى ئىكەنلىكىن غازاتچ
ــوق  ــاي ئ ــرەر پ ــى، بى ــرى ئىكەنلىكىن ــەك يۇقى ــڭ ب ماھارىتىنى
قىلىــپ،  داۋراڭ  چۈشــمەيدىغانلىقىنى  يىقىلىــپ  تەگســىمۇ 
ئۇيغــۇر ئەســكەرلىرىنىڭ كۆڭلىگــە قورقۇنــچ پەيــدا قىلغــان 
رەھبەرلىرىنىــڭ  جۇمھۇرىيــەت  فېۋرالــدا،  يىلــى   -  34 ھــەم 
پايتەخــت قەشــقەر شــەھىرىنى تاشــالپ، ھــەر تەرەپكــە تارقىلىپ 
كېتىشــىدىمۇ، ھۆكۈمــەت ئىچىدىكــى خادىمالردىــن تۇڭگانغــا 
لەكمىڭلىغــان  تەرەپتىــن  ســېتىلغان خائىنالرنىــڭ: »ئاقســۇ 
تــۇڭگان قوشــۇنلىرى باســتۇرۇپ كېلىۋېتىپتــۇ؛ مۇھىــم رەھبەرلــەر 
ــدەك  ــدۇ« - دېگەن ــا بولماي ــا ئالمىس ــى دالدىغ ــق ئۆزىن ۋاقىتلى
ســېتىلمىلىقلىرى، جۇمھۇرىيەتنىڭ يىقىلىشــىدا ھــەل قىلغۇچ رول 
ئوينىغان. شــۇنىڭغا ئوخشاشــال ئىككىنچى جۇمھۇرىيەت ئۇرۇشــى 
ــاي  ــان، خىت ــەز قىلغ ــى مەرك ــدە، ئۈرۈمچىن ــق دەۋرى ۋە تىنچلى
ئىشــغالچىلىرىنىڭ ســېپىدە غالچىلىــق قىلىدىغــان ئۇلۇســچىالر، 
مۇســتەقىل ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ قۇرۇلۇشــىغا قارشــى بىــر ياقتىــن 
ئەلــەم كۈرىشــى، بىــر ياقتىــن قەلــەم كۈرىشــى ئېلىــپ بارغــان. 
ئۇيغۇر جۇمھۇرىيەت ئەســكەرلىرى ماناس ناھىيىســىگىچە قىســتاپ 
كەلگــەن، جايالردىكــى مەمۇرىــي ۋە ھەربــى خىتــاي ئەمەلدارلىرى 
ــى  ــرى ئۆزلىرىن ــان، قاچالمىغانلى ــە قېچىۋاتق ــاي ئۆلكىلىرىگ خىت
ــان،  ــرى مۇســۇلمان بولۇۋاتق ــان، ئۆلۈمدىــن قورققانلى ئۆلتۈرىۋاتق
خىتاينىڭ پۈتۈن كۈچى ئۈرۈمچى رايونىغىال مۇھاسىرە قىلىنغان، 
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مۇســتەقىل ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ ئۇل - ئەســلىھەلىرى تەق بولغان 
پەيتتىمــۇ، بىــر تۈركــۈم داھــى ســۈپەت خىتــاي پەرەســت، چىــن 
تۈركىســتانچى، مۇناپىق ئۇلۇســچىالر، مۇســتەقىللىقىمىزغا قارشــى 
ئىزچىــل خائىنلىــق قىلغــان. ئۇالرنىــڭ قىلمىــش - ئەتمىشــلىرى 
ئىچىــدە، تۆۋەندىكىــدەك مەزمۇندىكــى ئېغۋالىــرى ئەجەللىــك 
مۇســۇلمان  ئۇلۇســىمىز  »بىزنىــڭ  ئىــدى:  ئوينىغــان  رول 
تۈركتــۇر؛ ئىلــى ئىســيانچىلىرى ۋەتىنىمىــزدە كوممۇنىزمنــى پەيــدا 
قىلىــپ، ئۇلۇســىمىزنى دىندىــن چىقارماقچــى؛ كوممۇنىــزم بــەك 
ــادان،  ــرات، ن ــەك نام ــىمىز ب ــڭ ئۇلۇس ــۇر«. »بىزنى خەتەرلىكت
ئــۆز ئالدىغــا دۆلــەت تۇتالمايــدۇ؛ ئىلــى ئوغۇرلىــرى ئۇلۇســىمىزنى 
ــۇل  ــپ، ئۇرۇســالرغا ق ــن ئايرى ئىســيانغا كۇشــكۇرتۇپ، خىتايدى
قىلىــپ بەرمەكچــى؛ ئىلــى ئوغۇرلىرىنىــڭ نىيىتــى بــەك ياماندۇر؛ 
ئۇالرغــا ئەگەشمەســلىك الزىــم«. »ئۇلۇســىمىز چىنى تۈركىســتان 
مۇختارىياتــى تەلــەپ قىلىــدۇ؛ خىتايالرمۇ زۇلــۇم چەككەن يۇۋاش 
ــدۇ؛  ــن زەرەر يەتمەي ــىمىزغا خىتايالردى ــڭ ئۇلۇس ــق؛ بىزنى خەل
ــەت  ــا دۆل ــۆز ئالدىمىزغ ــپ، ئ ــن ئايرىلى ــز خىتايالردى ــەر بى ئەگ
ــم  ــدەك بىلى ــۇپ تۇرغى ــى تۇت ــزدە دۆلەتن ــەك، بى ــز دېس قۇرىمى
ــى ياكــى  ــز خىتايدىــن ئايرىلســاق، بىزن ــوق؛ بى ۋە ئىقتىســاد ي
ــەپ  ــزالر ي ــى ئىنگلى ــدۇ، ياك ــەپ كېتى كوممۇنىســت ئۇرۇســالر ي
ــەك  ــۇالر مۇســۇلمانالرغا ب ــۇر؛ ئ ــەك خەتەرلىكت ــۇالر ب ــدۇ؛ ئ كېتى
ــەن،  ــۋىقاتلىرى بىل ــۈر تەش ــدەك تەت ــۇالر يۇقىرىقى ــەر«. ئ ئۆچل
مۇســتەقىل ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ روياپقــا چىقىــپ قېلىشــىغا چىــش 

ــدى.  ــان ئى ــەن قارشــى تۇرغ ــرى بىل تىرناقلى
ئۆزگــەردى.  زامــان  ئۆتتــى.  يىلــالر  يەتمىــش  ئارىدىــن 
شــەكىل ئۆزگــەردى. ئىنســانالر ئالماشــتى. دۇنيــا تەرتىپــى، 
مۇناپىقلىقنىــڭ  لېكىــن  ئۆزگــەردى.  قىياپەتلىــرى  دۇنيانىــڭ 
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ــڭ  ــدا خىتاينى ــۆز ۋاقتى ــدى. ئ ــى ئۆزگەرمى ــرى، ماھىيىت خاراكتې
باشقۇرالمايۋاتســىمۇ،  بىزنــى  يەتمەيۋاتســىمۇ،  كۈچــى  بىزگــە 
ــن ئايرىلســاق،  ــز خىتايدى ــۈر تەشــۋىقاتچىالر: »بى ــق تەت مۇناپى
كېتىــدۇ؛  يــەپ  ئۇرۇســالر  كېتىمىــز؛  بولــۇپ  كوممۇنىســت 
ئىنگلىــزالر يــەپ كېتىــدۇ؛ بىزگــە مۇســتەقىللىق كېــرەك ئەمەس؛ 
چىنــى تۈركىســتان ئاپتونومىيەســى كېــرەك! بىــز خىتايدىــن 
ــۇرۇپ  ــۇپ، قايمۇقت ــى قورقۇت ــز«- دەپ، خەلقىمىزن ئايرىلمايمى
خىتاينىــڭ پاچىقىغــا مەھكــەم ئېســىلىۋالغان بولســا، بۈگۈنكــى 
ئەركىــن دۇنيــادا، بىزنىــڭ بايرىقىمىزنــى ئېگىــز كۆتــۈرۈپ، 
خىتــاي يوقالســۇن - دەپ، شــوئار تــوۋالپ تــۇرۇپ: »ئۇيغــۇرالر 
دۆلــەت قۇرالمايــدۇ؛ خىتايــالر بــەك كۈچلــۈك؛ ئۇيغۇرالرنــى 
دۇنيــا ئەللىــرى قوللىمايــدۇ؛ ئۇيغــۇرالر ئــۇرۇش قىلســا، خىتايــالر 
قىرىــپ تاشــاليدۇ.«- دېگەنــدەك، تەتــۈر تەشــۋىقاتنى بازارغــا 
ســېلىۋاتىدۇ. يەتمىــش يىــل بۇرۇنقىــالر چىنــى تۈركىســتان 
ئۇلۇســىنىڭ دەردىنــى يىغلىغان بولســا، بۈگۈنكىلەرمۇ ئوخشــاش 
شــۇ دەرتنــى يىغالۋاتىــدۇ. يەنــى خىتايدىــن ئايرىلماســلىق، 
خىتــاي بېرىدىغــان ئاپتونومىيــەدە خاتىرجــەم ئۆتــۈش. بۇالرنىڭ 
دۆلــەت  مۇســتەقىل  ئۇيغۇرنىــڭ  ئورتاقلىــق،  ئارىســىدىكى 
ــەم قارشــى  ــلىق ھ ــى خالىماس ــلىك ۋە ئۇن ــىغا ئىشەنمەس قۇرۇش
ــەس.  ــە ئەم ــقا نەرس ــن باش ــارەت، مۇناپىقلىقتى ــتىن ئىب تۇرۇش
قىالاليــدۇ.  مۇســتەقىل  ئەلۋەتتــە  ۋەتىنىنــى  ئۇيغــۇرالر 
ــوي-  ــدا، ئ ــدا، روھى ــدە، ۋىجدانى ــەن كۆڭلى ــدى بىل ــا ئال ئەمم
تەپەككۇرىــدا مۇســتەقىل بولىشــى كېــرەك. ئۇيغــۇرالر دۆلــەت 
ــتىدە  ــڭ ئۈس ــە يەرنى ــر پارچ ــەت بى ــۇ دۆل ــن ئ ــدۇ. لېكى قۇراالي
ــەن  ــدى بىل ــى ئال ــۇر دۆلەتن ــر ئۇيغ ــەر بى ــى ھ ــەس، بەلك ئەم
قەلبىــدە، كۆڭلىــدە، مېڭىســىدە، ئېڭىــدا قــۇرۇپ چىقىشــى 
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الزىــم. مۇســتەقىللىق ۋە ئۇيغــۇر دۆلىتــى ھــەر بىــر ئۇيغۇرنىــڭ 
ــەن  ــى بىل ــى، ئىمان ــە ئايلىنىش ــەڭ قىممەتك ــەن ت ــى بىل ھايات
تــەڭ ئەقىدىگــە ئايلىنىشــى كېــرەك. مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن، 
ئۇيغــۇر دۆلىتــى قــۇرۇش ئۈچــۈن ھاياتىنــى بېرەلەيدىغــان، ئاتــا 
- ئانىســىنى، بالىســىنى، قېرىنداشــلىرىنى پىــدا قىالاليدىغــان، 
گېــزى كەلســە جەننىتىدىــن ۋاز كېچەلەيدىغان پىداكار بواللىشــى 
كېــرەك. دادام بىلــەن ئاپامنى خىتــاي ئۆلتۈرۈۋەتكەندىن كېيىن، 
ئۇنــداق تۇپراقنىــڭ مۇســتەقىللىقى مــاڭا كېــرەك ئەمــەس! - 
ــەس.  ــۈ راۋا ئەم ــەت مەڭگ ــتەقىللىق ۋە دۆل ــا، مۇس دەيدىغانالرغ
ئۇنــداق كىشــىلەردىن تەركىــپ تاپقــان مىللــەت خورلۇققــا، 

ــدۇر.  ــە مەھكۇم رىزالەتك
ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتەقىل بولىشــى ئۆزىگــە باغلىــق، ئــۆز 
قولىدىكــى ئىــش. ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتەقىل دۆلــەت قــۇرۇش 
ئارزۇلىرىنــى خىتايدىــن باشــقا ھېچ قانداق دۆلــەت چەكلىمەيدۇ. 
بايراقنــى ئېگىــز كۆتــۈرۈپ، ســەپنىڭ ئالدىــدا خىتاينــى تىلــالپ 
يۈرگــەن بەزىلەرنىــڭ غايىســى، خىتايدىــن قۇتۇلــۇپ مۇســتەقىل 
بولــۇش ئەمــەس. بەلكــى ئــۇالر زۇلــۇم ســېلىۋاتقان كوممۇنىســت 
ئورنىغــا  ئۇنىــڭ  چۈشىشــىنى،  ھاكىمىيەتتىــن  خىتايالرنىــڭ 
ياخشــىراق دېموكراتىــك خىتاينىــڭ كېلىشــىنى ۋە ئۆزلىرىگــە 

ــدۇ.  ــارزۇ قىلى رەھبەرلىــك قىلىشــىنى ئ
ئــارزۇ - تەلەپلىرىڭالرنــى دۇنياغــا ئاڭلىتىــڭالر - دەپ، 
مىكروفوننــى قولىغــا تۇتقــۇزۇپ: ئۇيغــۇرالر مۇســتەقىللىق تەلــەپ 
 - بەرســە،  ســېلىپ  گەپنىمــۇ  ئاغزىغــا  دەپ،   - قىالمــدۇ؟ 
ــە  ــدۇ؛ ئاپتونومىي ــەپ قىلماي ــۇرالر مۇســتەقىللىق تەل ــاق، ئۇيغ ي
ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىۋاتىــدۇ - دەپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتايدىــن 
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ئايرىلمايدىغانلىقىنــى دۇنياغا جاكارالۋاتقان، ئالدىنقى ســەپتىكى 
مۇناپىقالرنىــڭ: »خەلقئارا بەلگىلىمىلــەردە، خەلقئارا دىپلوماتىك 
مۇناســىۋەتلەردە، بىــرەر مىللــەت، مەلــۇم بىر دۆلەتتىــن ئايرىلىپ 
چىقىــپ، مۇســتەقىل دۆلــەت قۇرىمىــز دېيىــش ھوقۇقــى يــوق« 
دېگىنــى، ســېپى ئۆزىدىــن يالغانچىلىــق ۋە مۇناپىقلىقتــۇر. مىللى 
مەســىلىلەر بەلگىلىمىســى - دېيىلىدىغــان، خەلقئارالىــق ئۆلچــەم 
ــەت بولىشــى  ــۈز دۆل ــا مىقياســىدا مۇنچــە ي بىرلىكــى يــوق. دۇني
كېــرەك، ئۇنىڭدىــن ئارتــۇق - كام بولمايــدۇ - دەيدىغــان بىــر 
ســانلىق بەلگىلىمــە يــوق. خەلقئــارا مۇناســىۋەتلەردە مۇنــداق 
مىللــەت دۆلــەت قۇرســا بولىــدۇ، مۇنــداق مىللــەت دۆلــەت قۇرســا 
بولمايــدۇ - دەيدىغــان بىــر مىللــى ئەندىــزە يــوق. مىللــەت 
ئاھالىســى مۇنچــە مىليونغــا يەتســە دۆلــەت قۇرااليــدۇ، ئۇنىڭغــا 
يەتمىســە دۆلــەت قۇرالمايــدۇ - دەيدىغــان بىــر نوپــۇس ئۆلچىمى 
يــوق. دۇنيــا تەرتىۋىــدە، بــۇرۇن دۆلــەت قۇرغــان مىللەتلــەر 
ــەت  ــۇرۇن دۆل ــدۇ، ب ــە بولى ــلىگە كەلتۈرس ــە ئەس ــى يەن دۆلىتىن
قــۇرۇپ باقمىغانالرنىــڭ ئەمــدى دۆلــەت قــۇرۇش ھەققــى يــوق- 
ــز  ــتەقىل بولىمى ــز مۇس ــوق. »بى ــىپمۇ ي ــر پىرىنس ــان بى دەيدىغ
دېسەك، خەلقئارا قوللىمايدۇ« - دەپ، مىللىتىمىزنى ھازىرغىچە 
ئالــداپ كېلىۋاتقــان بايراقــدار، مەشــھۇر مۇناپىقــالر- بىــر بولســا، 
ــەت  ــن مەنپەئ ــۈر تەشــۋىقاتلىرى ئۈچــۈن، خىتايدى شــۇنداق تەت
ئالىدىغــان، بىزنىــڭ ســېپىمىزدە بايراقنــى ئېگىــز كۆتۈرۈۋېلىــپ، 
ــوش  ــان، ق ــۇ پايدىلىنىدىغ ــاپ، بىزدىنم ــان قاغ ــى يالغ خىتاين
مەنپەئەتــدار كەســپى مۇناپىقــالردۇر. بىــر بولســا خىتاينىــڭ 
ــا  ــدۇر. ي ــش خادىملىرى ــش بېجىرى ــۇس ئى ــى مەخس چەتئەلدىك
بولمىســا خالىــس مۇناپىقــالردۇر. پىچــاق ســۆڭەكتىن ئۆتــۈپ 
كەتكەندىمــۇ، كەســپى مۇناپىقالرنىــڭ، خالىــس مۇناپىقالرنىــڭ 
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ئاغزىغــا قــاراپ ئولتۇرمــاي، ھــەر بىــر زىيانالنغۇچــى ئۇيغــۇر 
ئورنىدىــن دەس تۇرۇشــى، مۇســتەقىللىق شــوئارىنىڭ ئاســتىغا 
توپلىنىشــى، قانغــا - قــان، جانغــا - جــان قىســاس ئېلىشــقا 

تەييــار ھالەتنــى كۆرسىتىشــى الزىــم. 
قىلىمىــز؟  نــەدە  ئۇرۇشــنى  قىلىمىــز؟  قانــداق  ئۇرۇشــنى 
قورالنــى كىمدىــن ئالىمىــز؟ دۆلەتنــى قانداق قۇرىمىــز؟ - دېگەن 
ســوئالالرغا جــاۋاب ئىزدەشــنىڭ زۆرۈرىيىتــى يوق. ئۇيغــۇر دۆلىتى 
قــۇرۇش ۋە دۈشــمەندىن قىســاس ئېلىــش ئۇرۇشــىغا تەييــار 

ــۇر.  ــۆزى جاۋابت بولۇشــنىڭ ئ

29.05.2019
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ئونىنچى باب

»شەرقى تۈركىستان كۆپ مىللەتلىك رايون« مۇ؟

ۋاقىتنىــڭ ئۆتىشــى بىلــەن نۇرغــۇن نەرســىلەرنىڭ ســۈپىتى 
ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. ســۈپەت - نەرســىلەرنىڭ تاشــقى كۆرۈنىشــى 
دېمەكتــۇر. كىشــىلەرگە كۆرۈنىدىغــان، تېــز ئۇچــۇر بېرىدىغــان، 
كىشــىلەرنىڭ ئېڭىــدا ئۇقــۇم شــەكىللەندۈرىدىغان نەرســىمۇ، 
ئالــدى بىلــەن تاشــقى كۆرۈنــۈش بولغاچقــا، نەرســىلەرنىڭ 
ماھىيەتلىــرى، ھەقىقەتلىــرى كۆمۈلــۈپ قېلىــپ. بارا، بارا تاشــقى 
ــڭ،  ــالر( ماھىيەتنى ــۇمچە ئىزاھات ــۈپەتلەر )قوش ــلەر، س كۆرۈنۈش
ھەقىقەتنىــڭ ئورنىنــى ئىگىلەيــدۇ. بۇ خىل ئەھۋال كىشــىلەرنىڭ 
ــا ئوخشاشــمىغان  ــدا ئوخشــاش نەرســىگە قارىت ــدە، ئېڭى نەزىرى
ئۇقــۇم، كــۆز - قــاراش شەكىللىنىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــپ، 
قارمــۇ - قارشــى مۇنازىــرە قوزغاشــقا ســەۋەب بولىــدۇ. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن نەرســە بىــر ئەممــا ھەقىقــەت ھەرخىــل بولــۇپ كەلمەكتە. 
ــە  ــر مۇنچ ــق بى ــان پەرقلى ــان قىلىنغ ــا باي ــىگە قارىت ــر نەرس بى
ــاختا،  ــقىلىرى س ــرا، باش ــىال توغ ــەت بىرس ــن پەق ھەقىقەتلەردى
ــىتىلگەن  ــا دەسس ــڭ ئورنىغ ــى ھەقىقەتنى ــان، ياك قايمۇقتۇرۇلغ

قوشــۇمچە، تاشــقى كۆرۈنۈشــلەردۇر. 
ســۈپەتلەرنىڭ  بۇرمىلىنىــپ،  ھەقىقىتــى  نەرســىلەرنىڭ 
ماھىيــەت ئورنىغــا دەسســەپ قېلىشــىدا، كۆپىنچــە تەقلىدچىلىك 
مۇھىم رول ئوينايدۇ. فىقھى شۇناسلىق كەسپىدە »ئەل مۇقەللىد 
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ــر رەددىيــە بولىدىغــان. يەنــى:  كــەل ئەئمــا« دېيىلىدىغــان بى
تەتقلىدچــى ئەماغــا ئوخشاشــتۇر - دېگــەن گــەپ. ئەمــا كىشــى 
يېتىلەككــە ماڭىــدۇ. لېكىــن يولنىــڭ قانداقلىقىنــى بىلمەيــدۇ. 
بىــر مەســىلىدە تەپەككۇرىنــى، ئەقلىنــى ئىشــلىتىپ، ماھىيەتنــى 
تېپىــپ چىقىشــنىڭ ئورنىــدا، باشــقىالرنىڭ ئاغزىغــا قــاراپ گــەپ 
قىلىدىغان كىشــى، باشــقىالرنى دوراپ ئىش قىلىدىغان كىشــى، 
ــا  ــان ئەماغ ــپ ماڭالمايدىغ ــى تېپى ــۆز يولىن ــا ئ ــقىالر بولمىس باش
ــن  ــۇر. شــەيخ جااللىدى ــادەم دېمەكت ــور ئ ــى ك ئوخشــاش، ئەقل
رۇمىنىــڭ مەســنەۋى خىراباتىــدا، تەقلىدچىلەرگــە قارىتــا يازغــان 
بىــر ھەجــۋى مىسراســى بار. ئۇنى مىســالغا ئېلىشــتىن ئۇيۇلىمەن. 
ــا  ــان يازم ــا تارقىتىلىدىغ ــۇق، ئاممىغ ــتى ئوچ ــۇ ئۈس ــى ب چۈنك
بولغاچقــا، ئۇيغۇرالرنىــڭ مەدەنىيىتىــدە ئاممىــۋى ســورۇنالردا 
ســەت گەپلەرگــە ئــورۇن يــوق. لېكىــن رۇمىنىــڭ ئاشــۇ بــەت - 
بەشــىرە ســەت گــەپ بىلــەن، تەقلىدچىلەرنــى قامچىلىغانلىقىــدا 
پۈتۈنلــەي ھەقلىق ئىكەنلىكىنى ئېتىــراپ قىلىمەن. »بىلىدىغان 
كىشــىگە بىلمەيدىغــان كىشــى تــەڭ بواللمايــدۇ.« بىــر نەرســىنى 
ــاراش  ــا ق ــىنىڭ ئاغزىغ ــان كىش ــى، بىلىدىغ ــان كىش بىلمەيدىغ
ــل  ــۇ ئەقى ــان ئىشــالردا، ئۇنىڭم ــا كەســپى بولمىغ ــرەك. ئەمم كې
ــش  ــۇر قىلى ــالش، تەپەكك ــن، ئوي ــدا بولغانكى ــى جايى - ھوش
مەجبۇرىيىتــى بــار. چۈنكــى بــەزى بىلىدىغانــالر بــەزى مەســىلىدە 
ــالر  ــەزى بىلىدىغان ــن. ب ــى مۇمكى ــەن بولىش ــى بىلەلمىگ توغرىن
ســاختىكارلىق قىلغــان بولىشــى مۇمكىــن. شــۇنىڭدەك بــەزى 
دەۋرى  پىكــرى  توغــرا  قويغــان  ئوتتۇرىغــا  بىلەرمەنلەرنىــڭ 
خاراكتېرلىــق، مــاكان خاراكتېرلىــق نىســبىي بولىشــى مۇمكىــن. 
شــۇڭا كەســپى ســاھەدە بىلىدىغانالرغــا، بىلمەيدىغانالرنىــڭ 
ــا  ــل - تەپەككۇرغ ــەت بولســىمۇ، ئەقى ــد قىلىشــى زۆرۈرىي تەقلى
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ئــادەم  بىــر  ھــەر  بىلىملــەردە،  ئوبيېكتىــپ  مۇناســىۋەتلىك 
كاللىســىنى ئىشلىتىشــى كېــرەك. 

ــى »خــۇدا« دەپ  ــرى ھەيكەلن بۇتپەرەســتلەرنىڭ ئەجدادلى
ئۆزلىرىنــى خۇداغــا چاقىرغــان،  ئەكســىچە  چوقۇنماپتىكــەن. 
ھاياتقــا  ئادالەتلىــك  تونۇتقــان،  يامانلىقنــى  ۋە  ياخشــىلىق 
ئۇالرنىــڭ  ئۈچــۈن،  ئەســلەش  ئەۋلىياالرنــى  يېتەكلىگــەن 
ــۇ ھەيكەلنىــڭ ئەتراپىــدا ئولتــۇرۇپ  ــۇرۇپ، ش ھەيكىلىنــى قات
خۇداغــا ســېغىنىپ ئادەتلەنگــەن بولــۇپ، زاماننىــڭ ئۆتىشــى 
تەقلىــد  بوۋىلىرىغــا   - ئاتــا  ئــەۋالدالر  كېيىنكــى  بىلــەن، 
قىلىــپ، خۇدانىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى، ھەيكەللەرنىــڭ نېمــە 
ئىكەنلىكىنــى پەرقئەتمــەي، ئاتــا - بوۋىمىــز چوقۇنــۇپ كەلگــەن 
باشــلىغان.  ئۇرۇشــقا  بــاش  ھەيكەللەرگــە  دەپ،   - خــۇدا 
ــدە قىلغــان، ماھىيەتتىكــى ئەســلى خۇدانــى  ــرى ئەقى ئەجدادلى
ــدە  ــى خــۇدا - دەپ ئەقى ــاي، كۆرۈنۈشــتىكى ھەيكەللەرن تونۇم
ئەممــا  بــار.  ئەقىــل  بۇتپەرەســتلەردىمۇ  ئىكــەن.  قىلىشــقان 
ئەجدادلىرىنىــڭ  ئۆتمۈشــتىكى  ئىشــلەتمەي،  ئەقلىنــى  ئــۇالر 
ــى  ــەر ئەقلىن ــاالس. ئەگ ــدۇ -خ ــد قىلى ــىغا تەقلى ــان ئىش قىلغ
ئىشلەتســە، ئۆزلىرىنىــڭ خاتــا قىلىۋاتقانلىقىنــى بىلەلەيتتــى. 
بىــراق مۇتەئەسســىپلىك، تەقلىدكەشــلىك ئۇالرنــى مايمۇننىــڭ 

نەرخىگــە چۈشــۈرۈپ قويغــان. 
تېمىنىــڭ ئۆزىگــە كەلســەك »شــەرقى تۈركىســتان كــۆپ 
مىللەتلىــك رايــون. ئــۇ يــەر يالغــۇز ئۇيغۇرالرنىــڭال ۋەتىنــى 
ئەمــەس! تۈركــى خەلقلەرنىــڭ ئورتــاق ماكانــى.«- دېگــەن 
شــوئار بىلــەن »شــىنجاڭ ئەزەلدىــن كــۆپ مىللەتلىــك رايــون. 
ئــۇ يــەر يالغــۇز ئۇيغۇرالرنىــڭال ۋەتىنــى ئەمــەس، بەلكــى جۇڭخــۋا 
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ئۆكتەملىكنىــڭ  دېگــەن  ماكانــى.«  ئورتــاق  ئائىلىســىنىڭ 
ئارىســىدىكى پــەرق نېمــە؟ بىرســى »تۈركــى خەلقنىــڭ ئورتــاق 
ئىگىلىــك  بولغــان  ۋەتەنگــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  دەپ،  ماكانــى« 
ھوقۇقىنــى چەتكــە قاقســا، يەنــە بىــرى »جۇڭخــۇا ئائىلىســىنىڭ 
ئورتــاق ماكانــى« دەپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى 
»تۈركــى  تۈركپەرەســتلەرنىڭ  ئاتالمىــش  قاقىــدۇ.  چەتكــە 
خەلقلــەر« دېگىنــى تۈركىيەخەلقىنــى، ئازەربەيجــان خەلقىنــى، 
قازاقىســتانلىقنى،  تۈركمەنىســتانلىقنى،  تاتارىســتانلىقنى 
قىرغىزســتانلىقنى، ئۆزبېكىســتانلىقنى ئــۆز ئىچىگــە ئالمىغــان 
ــدا، پەقــەت ئۇيغۇرىســتاندا ياشــاۋاتقان - ئۇيغــۇر، قــازاق،  ھال
قىرغىــز ۋە ئۆزبېكلەرنىال كۆرســىتىدۇ. ئەممــا خىتاينىڭ »جۇڭخۇا 
تېررىتورىيىســىدىكى  ئــۆز  ئارقىلىــق،  دېيىــش  ئائىلىســى« 
خەلقلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئېلىــش بىلــەن بىرگــە: »ئۇيغۇرىســتان 
خەلقىنــى، قازاقىســتاننىڭ جەنۇبــى، غەربــى پارچىســىدىكى 
خەلقنى، قىرغىزىســتان، ئۆزبېكىســتان، تاجىكىســتان خەلقىنى، 
ئافغانىســتاننىڭ شــەرق ۋە شــىمالى رايونلىرىدىكــى خەلقنــى 
قوشــۇپ، ئورتاق بىر ئائىلە ئەزاســى« - دەپ، دەۋا قىلىۋاتىدۇ. 
تۈركپەرەســتلەرنىڭ تۈركىستان دەۋاســى - جۇغراپىيە جەھەتتە، 
ــن بىرىگــە  ــڭ جۇڭخــۇا ئائىلىســى دەۋاســىنىڭ تۆتتى خىتايالرنى
تــەڭ كەلمەيدۇ. تۈركپەرەســتلەرنىڭ تەقلىدچىلىكىنىڭ زىيىنىنى 
ھازىرغىچــە ئۇيغــۇرالر تارتىــپ كېلىۋاتىــدۇ. لېكىــن كەلگۈســىدە 
قازاقىســتانلىق، قىرغىزســتانلىق ۋە ئۆزبېكىســتانلىقالرمۇ قېچىــپ 
قۇتۇاللمايدۇ. چۈنكى خىتايالر قازاقىســتاندىن، قىرغىزستاندىن، 
بىلــەن  پــۇل  تەتقىقاتچىالرنــى  نوپۇزلــۇق  ئۆزبېكىســتاندىن 
ســېتىۋېلىپ، ئۇالرنىــڭ قولــى بىلــەن ئىلمــى پاكىــت ئويــدۇرۇپ 
تەييــارالپ بولــدى. خىتايــالر تارىــخ نەزەرىيىســىدە: »بــۇ بىپايان 
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تۇپراقــالردا قۇرۇلغــان دۆلەتلــەر، جۇڭخــۇا ئائىلىســىدىكى رەڭگا 
- رەڭلىــك. تارىخــالردا يــۈز بەرگــەن توقۇنۇشــالر قانداقتــۇر 
ئىككــى مىللــەت ئوتتۇرىســىدىكى دۆلــەت ئۇرۇشــى بولماســتىن، 
ــىش  ــەت تالىش ــارا ھاكىمىي ــۆز - ئ ــى ئ ــەت ئىچىدىك ــوڭ دۆل چ
كۈرۈشــى ئىــدى. تــاڭ، ھــون، تــۈرك، ئۇيغــۇر، موڭغــۇل، 
بۇنىــڭ  چىققانلىقــى  تەختكــە  نۆۋەتلىشــىپ  مانجۇرالرنىــڭ 
ئىســپاتىدۇر. ئۆتكۈنچــى تارىخالردىكــى قىســمەن ئايرىملىــق، 
قانداقتــۇر تولــۇق ئايرىلغانلىــق بولماســتىن، مەلــۇم جايالرنىــڭ 
مەركىــزى ھاكىمىيەتتىــن مەلــۇم ۋاقىــت يــۈز ئــۆرۈپ، ئــۆز ئالدىغــا 
دۆلــەت  ئايرىــم  ھەرگىزمــۇ  تىكلىۋالغانلىقــى،  بەگلىكلەرنــى 
قــۇرۇپ، مۇســتەقىل دۆلــەت ئىگىلىكــى تىكلىگەنلىكتىــن دېــرەك 
بەرمەيــدۇ. ھــەر بىرىمىــز جۇڭخــۇا ئائىلىســىنىڭ بىــر ئەزاســى.« 
- دېگەنــدەك سەپســەتىلەرنى توقــۇپ چىقىــپ، ئۆكتەملىــك 
ئۈچــۈن،  ئىســپاتالش  سەپســەتىنى  مۇشــۇ  ھــەم  قىلماقتــا. 
تارىخــى پاكىتالرنــى ھەرقايســى ئەللەردىكــى يەرلىــك خەلقنىــڭ 
خىتايچىلىقنىــڭ  چــوڭ  تارىخلىرىنــى  ئــۆز  تەتقىقاتچىلىــرى، 
تەركىۋى قىســمى شــەكلىدە، خېلە ئىلگىرىلەپ ئىلمىيلەشــتۈرۈپ 
بولــدى. خىتــاي ھۆكۈمىتــى ۋە تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ، بىزنىــڭ 
شــانلىق دۆلەتلىرىمىزنــى كىچىكلىتىــپ، چوڭ ئائىلــە ئىچىدىكى 
كىچىك بەگلىكلەر - دەپ ئاتىشىمۇ، بىزنىڭ مۇستەقىل دۆلەت 
قۇرغانلىقىمىزنــى ئىنــكار قىلغانلىقىــدۇر. شــۇنىڭدەك بىزنىــڭ 
ــان  ــرى يازغ ــۇر تارىخچىلى ــان ئۇيغ ــپ كېلىۋاتق ــى يېزى تارخىمىزن
خاتىرىلەرمــۇ، خىتــاي تارىخىنىــڭ بىــر پارچىســى ســۈپىتىدە 
بايــان قىلىنىــپ كەلمەكتــە. مىــڭ يىلــالپ دەۋران ســۈرگەن 
ســەلتەنەتلىرىمىز ھەققىــدە خاتىــرە يازىدىغــان تارىخچىلىرىمىــز، 
تەتقىقاتچىلىرىمىز سېلىشــتۇرما ۋە دەۋرى قىياســلىما نۇقتىســىدا، 
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تــازا ھالقىلىــق تۈگۈنلــەردە، خىتاينىــڭ ناھىيــە دەرىجىلىــك 
ســۇاللە بەگلىكلىرىنىــڭ يىلناملىرىنــى قەيــت قىلىــپ، بىزنىــڭ 
مەۋجۇدىيــەت  مىللــى  ۋە  ئىقتىســادى  مەدەنىــي،  سىياســى، 
ــڭ پارچــە  ــىنى، خىتايالرنى ــى قۇرۇلمىس ــڭ ئومۇم تارىخلىرىمىزنى
- پــۇرات سۇاللىســىگە بېقىنغــان بىــر ئۇقۇمنــى شــەكىللەندۈرۈپ 
كەلمەكتــە. بــۇ نېمــە ئۈچــۈن دېگەنــدە، تەقــى - تۇرقــى ئۇيغــۇر 
ئەممــا كاللىســىغا قاچىالنغــان بىلىــم ئەســلىدە بىلىــم ئەمــەس، 
بولغاچقــا،  باكتېرىيــە  قويغــان  فورماتــالپ  خىتــاي  بەلكــى 
ــان  ــى تارقىتىشــتىن باشــقىنى قىاللمايدىغ ــۇالر شــۇ باكتېرىيىن ئ
گــەپ. پۈتــۈن مۇشــۇالرنىڭ ھەممىســى خىتاينىــڭ ھازىرقــى ۋە 
كەلگۈســىدىكى مىللى مەنپەئەتىگــە، زوراۋانلىق، كېڭەيمىچىلىك 
مەنپەئەتىگــە خىزمــەت قىلىۋاتقــان چاركارلىقــالردۇر. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن بىــز ئۇيغــۇرالر ئالــالھ بەرگــەن ئەقىلنــى ئېغىلغــا باغــالپ 
قويمــاي، جايىــدا ۋە مىللــى مەنپەئەتىمىــز ئۈچــۈن ئىشلىتىشــكە 
ــۇن  ــاق، نۇرغ ــازات قىلس ــن ئ ــى ئېغىلدى ــايلى. ئەقلىمىزن تىرىش

ــز.  مەســىلىنى يېشــىپ چىقااليمى
»ئەجدادلىرىمىــز شــۇنداق قىلغــان، بىزمۇ ئۇالرنىڭ ئىزىدىن 
ماڭىمىــز.«- دېگەندىــن ئارتــۇق تەقلىدچىلىك بولمىســا كېرەك. 
تۇرمــۇش ئادەتلىرىــدە، ئــەن - ئەنىــۋى ئادەتلــەردە، ھۈنــەر - 
ســەنئەت ۋە يىرىك كەســىپلەردە كېيىنكىلەر ئاۋۋالقىالرغا تەقلىد 
قىلىــپ، بېيىتىــش ئارقىلىــق مەدەنىيەتنــى تىكلــەپ چىقىدۇ ھەم 
تەقلىــدى ئاساســتا ۋارىســلىق قىلىــدۇ. ئەممــا پۈتۈنلىشــىۋاتقان، 
ــى  ــى سىياس ــا ۋەزىيىت ــان دۇني ــى قىلىۋاتق ــان، تەرەقق تارىيىۋاتق
تەدبىرچانلىقنــى چىقىــش قىلىۋاتقان چاغدا، سىياســەت ئەقىلنى 
ــڭ  ــەرۋا قىلماســتىن، ئۇيغۇرنى ــىغا پ ــان بولىش ئاســاس قىلىدىغ
ــۇپ،  ــالپ قوي ــەم باغ ــا مەھك ــۇ ئېغىلغ ــى قاراڭغ ــارە ئەقلىن بىچ
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ئىككــى گەپنىــڭ بىرىــدە »ئەجــدادالر شــۇنداق قىلغانتــى« - 
دېيىشــلىرى بــۇ خەقنىــڭ، ئۆرگىلىــپ كېتــەي. شــۇ چاغدىكــى 
بىزدىــن كىچىــك »ئەجــدادالر« قــان كېچىپ قۇرغان مۇســتەقىل 
ھۆكۈمەتنىــڭ نامىنــى »شــەرقى تۈركىســتان« دەپ ئاتىغانلىقــى 
تارىخــى پاكىتتــۇر. ئۇنىــڭ ئورنىغــا »تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى« 
دەپ ئاتىســىمۇ بوالتتــى. ئەممــا ئــۇالر ھۆكۈمــەت قۇرۇۋاتقــان 
بــۇ تۇپراقــالر تۈركىســتاننىڭ ھەممىســى بولمىغاچقــا، يەنــى 
ــا،  ــر پارچىســى بولغاچق تۈركىســتان رايونىنىــڭ شــەرقىدىكى بى
شــەرقى تۈركىســتان - دەپ ئــات قويــدى. تۈركىســتان دېمــەك 
تۈركــى قوۋملــەر ياشــايدىغان جايــالر دېگەندىــن ئارتــۇق ئۇقۇمغــا 
ــى »ئۇيغۇرىســتان، قازاقىســتان، قىرغىزىســتان،  ــدۇر. يەن ئىگى
تاجىكىســتان، شــىمالى ئافغانىســتان، ئۆزبېكىســتان، قــازان 
- تاتارىســتان« قاتارلىــق قېرىنــداش مىللەتلەرنىــڭ مىللــى 
رايونلىرىنــى بىــر پۈتۈنلەشــتۈرۈپ ئاتىغــان نــام بولــۇپ، بــۇ 
ئادەتتىكــى ئېتنــو جۇغراپىيىلىــك رايونالرنىــال چۈشــەندۈرۈپ 
قالماســتىن، بەلكــى چــوڭ دۆلەتچىلىــك نەزەرىيىســى كۈچلــۈك 
بولغان، سىياســى ئېقىمنىمۇ بىلدۈرەتتى. شــۇڭا تۈركىستانچىلىق 
پىكــرى ئەينىچاغــدا، ئېنگىلىــز ۋە رۇس ئىمپېرىيىلىرىگــە تۇپــراق 
ــە  ــدادالر ئەن ــدى. ئەج ــرس ئى ــەن خى ــپ كەلگ ــى ئېلى تەھدىت
شــۇنداق بىــر تەھدىتكــە قانۇنــى باشــالمچىلىق قىلىپ، شــۇنداق 
نامــدا ھۆكۈمــەت قۇرغــان. ئــۇ شــۇ چاغدىكــى سىياســەت ئىــدى. 
ئەممــا بۈگۈنكــى تەقلىدچىلــەر شــۇنى بىلىشــى كېرەككــى، شــۇ 
چاغدىكــى ئەجــدادالر »شــەرقى تۈركىســتان كــۆپ مىللەتلىــك - 
تۈركــى خەلــق ياشــايدىغان ئورتــاق مــاكان« بولغانلىقــى ئۈچــۈن 
»شــەرقى تۈركىســتان« دەپ ئاتىغــان ئەمــەس. بەلكــى يۇقىرىدا 
چۈشــەندۈرۈلگەندەك، ئومۇمــى تۈركىســتان جۇغراپىيەســىنىڭ 
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شــەرقى پارچىســىنى قۇتقــۇزدۇق، بۇنىــڭ غەربىنىمــۇ قۇتقــۇزۇش 
كېــرەك! - دېگــەن قاراشــتا شــۇنداق ئاتىغــان. بــۇ ھەقىقەتنــى 
تامامــەن  تەقلىدچىلــەر  ئىلمــى  ئاتالمىــش  زامانىمىزدىكــى 
ــەر  ــى قوۋمل ــقىمۇ تۈرك ــن باش ــا ئۇيغۇردى ــۇ تۇپراقت ــالپ: ب بۇرمى
ياشــاپ كېلىۋاتقــان بولغاچقــا، شــەرقى تۈركىســتان دەپ ئاتىغان 

- دېگــەن سەپســەتىنى ئويــدۇرۇپ چىقىشــتى. 
بولغىنــى  ئــەڭ خەتەرلىــك  تۈركىســتانچىلىق چۈشــىنىڭ 
ــۇ خەرىتىگــە كىرگەنلىكــى  رۇســىيىنىڭ يۈرىكــى - قازاننىــڭ ب
ئىــدى. ھەتتــا 19 - ئەســىرنىڭ ئاخىرلىــرى ئــەۋج ئېلىــپ، 
شــەرقتە قەشــقەردىن، شــىمالدا موســكۋا، غەربتــە ئوســمانلىغىچە 
تەســىر قوزغىغان بۈيۈك تۈركىســتانچىلىق مەپكۇرىســى، ئەســلىدە 
قازاندىــن قاينــاپ تېشــىپ، بــۇ كــەڭ زېمىنلەرگــە يېيىلىشــىنىڭ 
ئۆزىــال، تۈركــى مىللەتلەرنىــڭ سىياســى مەۋجۇدلۇقىغــا ئــۆز 
ــدى.  ــانىلىك ئى ــۇم پېش ــر ش ــان بى ــۆر قازدۇرغ ــەن گ ــى بىل قول
بۈيــۈك تۈركىســتان تۇپرىقىنــى دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ كېمىگــە 
قــۇرۇپ  ســۈيى  مەپكۇرىســى  تۈركىســتانچىلىق  ئوخشاتســاق، 
ــۇ  ــۇالر ش ــايتتى. ئ ــا ئوخش ــر ئېرىقق ــە بى ــان كىچىككىن كېتىۋاتق
يوغــان كېمىنــى كىچىككىنــە ئېرىقتــا ئاقتــۇرۇش ئۈچــۈن، كۆمــەل 
تاشــقا كەتمــەن چاپقــان بولــدى. بەلكــى بۇ تۈركىســتانچىلىقنىڭ 
دائىرســى ئــۇ قــەدەر كېڭىيىــپ كەتمــەي، رۇســىيىنىڭ قازىنىنــى 
ئۆزبېكىســتان،  قازاقىســتان،  ھازىرقــى  دېمــەي،  چاقىمىــز 
قىرغىزىســتان، قەشقەرىستان دائىرىســىنى دەۋا قىلغان بولسىمۇ، 
يوغــان تۈركىســتان قۇرىمىــز دېمــەي، ھــەر قايسىســى ئــۆز ئالدىغا 
مىللــى دۆلــەت قــۇرۇش ئۈچــۈن رېئــال يــول تۇتقــان بولســىمۇ، ئۇ 
قــەدەر تېــز ئۇجۇقتۇرۇلمــاس بولغىيتــى. بۈيــۈك تۈركىســتانچىلىق 
مەپكۇرىســىنى قايناتقــان قازانلىقــالر ئــەڭ دەســلەپتە، ئــەڭ ئېغىر 
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جازاســىنى ئۆتــەپ، تۇپراقلىــرى پارچــە - پارچــە، ئۆزلىــرى 
ســۈرگۈنگە مەھكــۇم بولــدى. بــۇ مەپكۇرىنىــڭ ئۆپكىســى كېتىــپ 
ــىلىپ  ــدادالر ئېس ــڭ ئەج ــا بىزنى ــۇ كانايغ ــدا، ب ــى قالغان كانىي
قېلىــپ، ئۆزلىــرى نەپــەس ئااللمــاي بوغۇلۇپ قالدى. سىياســەتتە 
خاتالىــق ئۆتكۈزســە، نەتىجىســى مەغلۇبىيــەت بولــۇپ چىقىــدۇ. 
ــدەك  ــڭ بارىڭى ــدە، ھەشــقى پىچەكنى ــا بۈگۈنكــى كۈن ئەمم
قايســى  ئەجدادالرنىــڭ  تەقلىدچىلــەر،  كېتىۋاتقــان  ئاينىــپ 
مەقســەتتە، قانــداق سىياســەت قولالنغانلىقىغــا قــاراپ ئەمــەس، 
تارىخنىــڭ ئەســلى ماھىيىتىگــە، مەســىلىنىڭ ھەقىقىتىگــە قــاراپ 
ئەمــەس، ئەكســىچە تاشــقى كۆرۈنۈشــىگە، ھەتتــا پۈتۈنلــەي 
مەغلــۇب بولغــان تراگدېيىســىگە ۋارىســلىق قىلىۋېلىشــلىرى: »بــۇ 
ــازاق،  ــى ق ــاي، بەلك ــى بولم ــڭال ۋەتىن ــۇز ئۇيغۇرنى ــراق يالغ تۇپ
قىرغىز، ئۆزبېكلەرنىڭمۇ ئورتاق ۋەتىنى بولغاچقا، ئەجدادلىرىمىز 
ئاتىغــان.« -دېيىشــلىرى، ھېــچ  تۈركىســتان دەپ  شــەرقى 
نېمىنــى بىلمــەس بولىۋېلىــپ، يوغان دەرۋازىنىــڭ بىر قانىتىدەك 
كېنىشــكىلىرىنى قالقــان قىلىشــىپ، بىلمەيدىغــان كىشــىلەرنىڭ 
ئارىســىغا كىرىۋېلىپ، ســۇنى لېيىتىپ بېرىشــلىرى ئەســلىدە بىر 
نومۇسســىزلىقتۇر. ئــۇالر خىتاينىــڭ »شــىنجاڭ كــۆپ مىللەتلىــك 
رايــون« دېگــەن زەھەرخەندىلىــك سىياســىتىنى ئۇيغۇرالرغــا 
تېڭىــش ئۈچــۈن »شــەرقى تۈركىســتان كۆپ مىللەتلىــك رايون« 
دەپ، تەرجىمــە قىلىــپ كەلــدى. خــۇددى »بىــر تۇپراقتــا 
ــڭ  ــۇ مىللەتنى ــراق ش ــۇ تۇپ ــن ئ ــا، ئاندى ــەت ياشىس ــرال مىلل بى
ــدا،  ــان ھال ــداق بولمىغ ــۇق، ئۇن ــى يولل ــەن ئاتىلىش ــى بىل نام
ــر مىللەتنىــڭ نامــى بىلــەن ئاتالســا بولمايــدۇ« دەيدىغــان،  بى
بىــرەر مىللــى ئۆلچــەم بارمىشــتەك. كىچىككىنــە ئالقانچىلىــك 
»قىرغىزســتان« دا بىــر يــۈز ســەككىز خىل قەبىيلــە ۋە مىللەتلەر 
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ياشــايدۇ. قىرغىزىســتان قىرغىزالرنىــڭ ۋەتىنــى بولغانــدەك، 
شــۇ يــەردە ياشــايدىغان باشــقا بارلىــق مىللەتلەرنىڭمــۇ ئورتــاق 
ۋەتىنىغــۇ! قىرغىزىســتان دۆلىتــى شــۇ يــەردە ياشــايدىغان بارلىــق 
مىللەتلەرنىــڭ ئــۆز دۆلىتىغــۇ! قىرغىــز تۇپرىقــى »قىرغىزىســتان« 
ــەت  ــى مىلل ــتاندا قايس ــەۋەپلىك، قىرغىزس ــى س دەپ ئاتالغانلىق

ۋەتەنســىز قاپتــۇ! 
مىللەتلەرنىــڭ  يەرلىــك  ئۇيغۇرىســتاندىكى  بىزنىــڭ 
بېســىپ  ۋەتىنىمىزگــە  كەلســەك،  ئەھۋالىغــا  ئورۇنلىشــىش 
كىرگەنلەردىــن: ســۇغدىيالرنىڭ تاجىــك قەبىلىســى يەرلەشــتى؛ 
موڭغۇلالرنىــڭ جۇڭغــار قەبىلىســى يەرلەشــتى؛ مانجۇرالرنىــڭ 
شــىۋە قەبىلىســى يەرلەشــتى؛ تۇڭگانالرنىــڭ شــوپاڭ قەبىلىســى 
ــپ،  ــاۋۇز قىلى ــە تاج ــا ۋەتىنىمىزگ ــۇالر ئەينىۋاقىتت يەرلەشــتى. ب
پۇقراغــا  كېيىنچــە  بولــۇپ،  دۈشــمەنلەر  كىرگــەن  بېســىپ 
ئايلىنىــپ كەتكەنلــەردۇر. ئۇنىڭدىــن باشــقا قازاقــالر، قىرغىزالر، 
ئۆزبېــك، تاتــار قاتارلىــق قېرىنــداش مىللەتلــەر پاناھلىــق تىلــەپ 
ــالر  ــدى تاجاۋۇزچــى خىتاي ــتى. ئەم ــدى ۋە يەرلەش ــۈپ كەل كۆچ
ــتان دەپ  ــز ئۇيغۇرس ــىۋاتىدۇ. ۋەتىنىمى ــپ يەرلىش ــىپ كېلى بېس
ئاتالســا، قايســى مىللــەت ۋەتەنســىز قالغــۇدەك؟ - ۋەتىنىمىزنــى 
ئۇيغۇرىســتان دەپ ئاتىغاندىــن كېيىــن، ئەگــەر بىــرەر يــات 
ــدۇق  ــەت ۋەتەنســىز قال ــداش مىلل ــرەر قېرىن ــەت، ياكــى بى مىلل
- دەپ داتلىســا، ئۇيغۇرالردىــن بــۇ ۋەتەننــى تولــۇق تارتىۋېلىــپ 
ــالپ  ــى قوغ ــۇن - بالىلىرىن ــڭ خوت ــە، )ئۆزىنى ــا بەرگۈچ ئۇالرغ
چىقىرىۋېتىــپ( ۋەتەنســىز تــاالدا قالغــان شــۇ مىللەتنــى شەخســى 
ئۆيىگــە ئەكىرىۋالســا، ئىــش تۈگىمەمــدۇ! )ھــەي تۇخۇمدىــن 
ــۇدەك -  ــىز قالغ ــقىالر ۋەتەنس ــالر!(. باش ــان باچكى ــۈك چىقق ئۆل
دەپ، بىزنىمــۇ ۋەتەنســىز قىلىۋەتكىلــى، بــۇ مەلئــۇن ئاپپــاق 
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ــار!  ــى ب ــە ھەقق ــزدە نېم ــڭ ۋەتىنىمى غوجىالرنى
ئۇيغۇرچــە ســۆزلەپ تــۇرۇپ، ئۇيغۇرنىــڭ ۋەتىنىگــە خىيانــەت 
قىلىدىغــان زىيالىيــالر، ئۆلىمــا - قارىمــالر، ئۇيغۇرچــە ســۆزلەپ 
تــۇرۇپ، ئۇيغۇرنىــڭ دەردىنــى يىغــالپ تــۇرۇپ، ئۇيغۇرنىــڭ 
ۋەتىنىگــە خىيانــەت قىلىدىغــان دەۋاگەرلــەر- يېقىن كەلگۈســىدە 
ئۇيغۇرالرنــى مەڭگۈلــۈك ۋەتەنســىز قىلىــش ئۈچــۈن كەتمــەن 
چېپىۋاتقــان گۆركەشــلەردۇر. خىتــاي بىزنىــڭ بايرىقىمىزنــى، 
شــوئارىمىزنى، ئەركىنلىــك ھوقۇقىمىزنــى، دىنــى ھوقۇقىمىزنى، 
مەدەنىيــەت ھوقۇقىمىزنــى چەكلــەپ تــۇرۇپ، بىزنــى قانلىــق 
ئۇســۇل  ئىلمــى  ھــەم  جىســمانى  ھــەم  تــۇرۇپ،  باســتۇرۇپ 
بىلــەن بىزنــى تۈپتىــن يوقۇتۇشــنى ئىجــرا قىلىۋاتىــدۇ. خــۇددى 
شــۇنىڭدەك، زىيالىيــالر بىلىــم دەۋايىمىزنــى قىلىــپ تــۇرۇپ، 
ئۆلىمــا - قارىمــالر دىــن دەۋايىمىزنــى قىلىپ تــۇرۇپ، ئەدەبىيات 
- ســەنئەتچىلەر مەدەنىيــەت دەۋايىمىزنــى قىلىــپ تــۇرۇپ، 
دەۋاگەرلــەر بايرىقىمىزنــى ئېگىــز كۆتــۈرۈپ، شــوئارىمىزنى توۋالپ 
تــۇرۇپ، خىتــاي بىلــەن پاراللېــل بىــر ھالەتتــە ئۇيغۇرالرنــى 

ۋەتەنسىزلەشتۈرۈشــكە كۈچەۋاتىــدۇ. 
ــالر،  ــى ئېچىشــىپ كېتىدىغان ــە يۈرىك ــتان - دېس ئۇيغۇرىس
تۈركىســتان دەمدۇ، شــەرقى تۈركىســتان دەمدۇ ياكى موغۇلىستان 
دەمــدۇ )بۇرۇنقــى ئەجدادلىرىــدەك(، خالىغىنىنــى دەۋالســۇن! 
لېكىــن »ئــۇ يــەر يالغــۇز ئۇيغۇرالرنىــڭال ۋەتىنــى ئەمــەس. بەلكــى 
كــۆپ مىللەتلىــك رايــون. شــۇڭا شــەرقى تۈركىســتان دەيمىز« - 
دېگــەن خىيانىتىنــى تەكرارلىغۇچــى بولمىســۇن! بىزمــۇ ئــۇ يەرنى 
يالغــۇز ئۇيغۇرالرنىــڭال ۋەتىنــى دەۋالمىــدۇق. شــۇنى بىلىشــى 
كېرەككى: دۇنيادا قەبىلىســى يوق، ئۇيۇل ســۆڭەككە ئوخشــاش 
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ــۇنىڭدەك  ــۇردۇر. ش ــۇ - ئۇيغ ــار. ئ ــەت ب ــرال مىلل ــقان بى قېتىش
ــەن -  ــرال ۋەت ــان بى ــاز بولغ ــەڭ ئ ــۈرى ئ ــەت ت دۇنيادىكــى مىلل
ئۇيغۇرىســتاندۇر! ئۇيغۇرىســتاندىكى مىللەتلەرنىــڭ تۈرى ئوندىن 
يەرلىــك،  بىــرى  مىللەتلىرىنىــڭ  ئۇيغۇرىســتان  ئاشــمايدۇ. 
توققــۇزى كۆچمــەن. ئەممــا ئۆزىنــى مــەن ئۇيغۇرىســتانلىق - 
ــۆز  ــڭ ئ ــداق مىللەتنى ــاننىڭ، ھەرقان ــداق ئىنس ــەن ھەرقان دېگ

بــەگ، ئۆزخــان ياشــاش ھەققــى بــار. 

2019 .06 .12
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ئون بىرىنچى باب

وئتتۇرا ائسىيادىكى جان بازىرى

ــىدا«.  ــاغ قايغۇس ــاپ ي ــىدا، قاسس ــان قايغۇس ــە ج »ئۆچك
بۇنــداق ســۆزلەرنى ماقــال - تەمســىل - دەپ، شــۇنچىلىك 
ئاددىالشــتۇرۇپ قويغانكەنمىــز. ياكــى ئاتىــالر ســۆزى، ئەقلىيــە 
ســۆزلەر دەپمــۇ ئاتــاپ قويىمىــز. نېمىــال دېســەك بــۇ ســۆزلەرنىڭ 
ــا  ــۈرگەنلىك، ھەتت ــى چۈش ــق، قىممىتىن ــى تونىمىغانلى ھەققىن
مــەن  شــۇڭا  قالىدىكــەن.  بولــۇپ  ئېتىبارسىزالشــتۇرغانلىق 
»پەلســەپە« - دەپ ئاتايدىغــان بولۇۋالدىــم. لېكىــن بــۇ تېمىــدا 
ئۇنىڭــدەك پەلســەپىۋى ســۆز - ئىبارىلەرگــە چۈشــەنچە بېرىــش 
ئۆتىدىغــان  ئەســلىتىپ  تېمىــدا  بولســىمۇ،  يــوق  مەقســىتىم 
ۋەقەلــەردە، ئوقۇرمەنلەرگــە ۋەھىمىلىــك بىــر مەنزىرىنــى ئالدىــن 

ــم. ــنى ئويلىدى كۆرسىتىش
ئىجتىمائىــي  تۇرمۇشــتا،  كۈندىلىــك  ئەجدادلىرىمىــز 
جەمئىيەتتــە ۋە سىياســى ھاياتتــا كۆرگەنلىرىنــى، بىلگەنلىرىنــى 
ئىخچامــالپ، قىممەتلىــك پەلســەپىۋى مەزمۇنالرغــا ســىڭدۈرۈپ، 
بىلىش ئاســان بولســۇن، ئەســتە ســاقالش قوالي بولســۇن، ھەر 
زامــان ئەقىــل بىلــەن ئىــش قىلىشــنى ئادەتكــە ئايالندۇرســۇن - 
دەپ، ئــۆز تەجرىبىلىرىنــى قاپىيىلىــك جۈملىلــەر ئارقىلىــق بىزگە 
ســۇنغان ئىكــەن. ئۆچكــە بىلــەن قاسســاپنىڭ ئارىســىدىكى 
ــات  ــرالپ، ھاي ــى بىرســى جــان ئۈچــۈن تىپى باغلىنىشــنى، يەن
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قېلىشــنىڭ قايغۇســىدا، بىرســى قانچىلىــك گــۆش چىقــار، 
قانچىلىــك مــاي چىقــار، بــۇ ھايۋاندىــن قانچىلىــك پايدىغــا 
ئېرىشــەرمەن دېگەندىــن ئىبــارەت، ھــەر ئىككــى تەرەپنىــڭ ئــۆز 
ــەق غالىــپ،  ــرى مۇتل ــان، بى ــرى چىقىــش قىلىنىۋاتق مەنپەئەتلى
مۇتلــەق مەنپەئەتــدار، يەنــە بىــرى مۇتلــەق مەغلــۇب بولغۇچــى، 
ــان بولغۇچــى،  ــەق قۇرب ــى ئۈچــۈن مۇتل ــقىالرنىڭ مەنپەئەت باش
ئالدىــدا،  ئۆلــۈم  ئۈچــۈن  مەنپەئەتــى  ئۆزىنىــڭ  شــۇنداقتىمۇ 
قاسســاپنىڭ كەســكۈر پىچىقىنىــڭ ئاســتىدا پــۇت تېپىۋاتقان، بىر 
كۆرۈنىشــى رەھىمســىز، يەنــە بىــر كۆرۈنۈشــى بىچــارە مەنزىرىدۇر. 
بىــراق بىــز بــۇ پەلســەپىۋى ســۆزدىن ھېچقاچــان بــۇ مەنزىرىنــى، 
يەنــى ســۆزنىڭ ئــۇدۇل مەنىســىنى مەقســەت قىلمايمىــز. بــۇ 
ســۆزنى ئېيتقــان چېغىمىــزدا قاسســاپ ۋە ئۆچكــە بىلەن ئىشــىمىز 
ــز.  ــەت قىلىمى ــىنى مەقس ــە مەنىس ــڭ كىناي ــى ئۇنى ــوق. بەلك ي
يەنــى ئىككــى كىشــى مەنپەئــەت تالىشــىۋاتىدۇ. ئىككــى مىللــەت 
مەنپەئــەت توقۇنۇشــى قىلىۋاتىــدۇ. ھەتتا ئىككــى دۆلەت، ئىككى 
ئېقىــم مەنپەئــەت ئۇرۇشــى قىلىۋاتىــدۇ. ئۇالرنىــڭ بىــرى ئۆزىنىــڭ 
ــاپتەك  ــىز قاسس ــاي، رەھىمس ــىتە تاللىم ــى ئۈچــۈن ۋاس مەنپەئەت
ۋەھشــىيلىك قىلىــدۇ. ھــەم مۇتلــەق غالىــب. ئۇنىــڭ مەنپەئــەت 
دەپ زورلــۇق قىلىۋاتقــان ھەرىكــەت نىشــانى بولســا، ئۆزىگــە 
ــە  ــى باشــقىالردىن تارتىۋېلىشــتۇر. يەن ــان ھەقلەرن ــەۋە بولمىغ ت
ــى  ــداش، ئۆزىنىڭكىن ــى قوغ ــا ئۆزىن ــى بولس ــڭ مەنپەئەت بىرىنى
قوغــداش ئۈچــۈن، ئۆچكىــدەك پــۇت تېپىۋاتىــدۇ. ئەممــا ئــۇ 
مەغلــۇب بولغۇچــى، قۇربانلىــق قىلىنغۇچــى ۋە يوقىتىلغۇچىــدۇر. 
ئۇيغــۇر مىللىتــى ئۆزىنىــڭ دۆلىتىدىــن ئايرىلىــپ، ئەســىرگە 
سۇاللىســىنىڭ  ســەئىدىيە  يەنــى   - چاغدىــن  چۈشــكەن 
يىمىرىلىشــىدىن باشــالپ مەغلــۇب بولــۇپ كەلــدى. دۆلىتىمىزنــى 
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دەســلىۋىدە موڭغــۇل - تىبەت بىرلەشــمە ھەمكارلىقــى ئاغدۇرغان 
بولــۇپ، كېيىــن مانجــۇالر ئىســتىال قىلــدى. ئۇنىڭدىــن كېيىــن 
رۇســالر، ئىنگلىــزالر تــاالن - تــارچ قىلــدى. ئاخىرىــدا خىتاينىڭ 
ــۈچ  ــۇ ئ ــان مۇش ــز يىقىتىلغ ــتۇق. دۆلىتىمى ــغالىيىتىگە چۈش ئىش
ــان  ــى قىلغ ــمەنلەرگە قارش ــدا، دۈش ــۇق زامان ــن ئارت ــۈز يىلدى ي
ئۇرۇشــلىرىمىز ۋە ئارىالپ مۇســتەقىللىققا ئېرىشــىپ، قىسقا ۋاقىت 
بولســىمۇ دۆلــەت قۇرۇشــلىرىمىز، خــۇددى قاسســاپنىڭ پىچىقــى 
ئاســتىدىكى جــان قايغۇســى قىلىۋاتقــان ئۆچكىنــى ئەســكە 
ســالىدۇ. چۈنكى مۇشــۇ جەرياندىكى بارلىــق ھەرىكەتلىرىمىزنىڭ 
بولغــان  ئائىــت  ئۆزىمىزگــە  پەقەتــال  نىشــانلىرى  مەقســەت، 
ھەققىمىزنــى قايتــۇرۇپ ئېلىــش ۋە ئۆزىمىزنــى قوغــداش ئۈچــۈن 
بولــدى. بىــز ئۆزىمىزنىــڭ چېگرايىمىزدىــن ئاتــالپ چىقىــپ، 
ھېچقانــداق مىللەتكــە، ھېچقانــداق دۆلەتكە ئــۇرۇش ئاچمىدۇق. 
قىلغان - ئەتكەنلىرىمىزنىڭ ھەممىســى ئۆزىمىزنى قوغداشــتىن، 
ھەققىمىزنــى قوغداشــتىن باشــقا نەرســە ئەمــەس. بىــر مىللــەت 
ــى  ــش ئادەتتىك ــى قىلى ــان قايغۇس ــل ج ــۈز يى ــۈچ ي ــۈن ئ ئۈچ
ئىــش ئەمــەس. ئۇپرىــدۇق. ئەســلىمىزنى يوقاتتــۇق. ئەقلىمىزنــى 
ــز ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى  ــۆز مەنپەئەتىمى ــا ئ يوقاتتــۇق. ھەتت
مەنپەئــەت  ئوتتۇرىســىدىكى  قاسســاپنىڭ  بىلــەن  پادىچــى 
ــۇق.  ــپ قاپت ــان ئۆچكىگــە ئايلىنى توقۇنۇشــنى ھــەل قىلىدىغ

ئەمــدى ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى جــان بازىرىغــا كېلەيلــى. 
ئىســمى شــەرىپىنى ئۈرۈمچىدىكــى ۋاقتىمــدا، تەڭرىتــاغ رايونلــۇق 
ــان  ــدا ئاڭلىغ ــەق مەيدان ــى ن ــۈم ئېالنىن ــوتنىڭ ھۆك ــۇرا س ئوتت
ــان بولســىمۇ  ــدە تۇرىۋاتق ــۆزى چەتئەل ــان، ئ ــن ئاڭلىغ ئۇكىالردى
ئۈســتىدىن غايىۋانــە ســوت ھۆكمــى كېســىلگەن بىــر كىشــى 
ئەلچــى بولــۇپ، بىزنــى ئىزدەپ ئالمۇتىدىن بىشــكەك شــەھىرىگە 



159

كەلــدى. ئەھۋالنــى قىســقىچە چۈشــەندۈرۈپ، ئەگــەر اليىــق 
كۆرســەك ئالمۇتىغــا بېرىشــىمىزنى ئېيتتــى. ئۇنىــڭ ئېيتىشــىچە، 
بىزنــى ئىــزدەپ تاپالمــاي ســاراڭ بولــۇپ كېتــەي دەپ قالغانــالر 
بارئىكــەن. بىــز ئــۆز - ئــارا پىكىرلىشــىپ، ئالمۇتىغــا بېرىشــنى 
قــارار قىلــدۇق. لېكىــن بــۇ ســەپەر ئادەتتىكــى ســاياھەت، 
ــدا  ــەر قېتىم ــدى. شــۇڭا ھ ــەس ئى ــى ئۇچرىشــىش ئەم ئادەتتىك
جانغــا تاقىلىدىغــان بىــر مۇدھىــش مەســىلىگە توغــرا كەلســەك، 
بالىالرمــۇ،  قىلىدىغــان  ئۆچلــۈك  مــاڭا  چاغــالردا  ئادەتتىكــى 
ــى  ــى مېن ــى. چۈنك ــەپ قىالتت ــىمنى تەل ــئۇل بولىش ــڭ مەس مېنى
ــى.  ــەت قىالاليتت ــاڭا ئامان ــى م ــا جانلىرىن ــىمۇ ئەمم ــان كۆرس يام
ــى،  ــڭ ئىش ــۇ كۆپچىلىكنى ــى. مەنم ــەنچ قىالتت ــۇنچىلىك ئىش ش
ۋەتــەن - مىللەتنىــڭ ئىشــى بولغاچقــا كۆپچىلىكنىــڭ يــۈز 
بولۇشــۇمنى  مەســئۇل  مېنىــڭ  كۆتــۈرۈپ،  قــول  پىرســەنت 
بولــۇپ،  ماقــۇل  ئىشــالردا  قانــداق  ھــەر  قىلغــان،  تەلــەپ 
ئالدىغــا چۈشــۈپ ماڭاتتىــم. ئۆتكــەن قېتىــم ئىــش ئەپلەشــمەي 
قالغانــدا، ھــە قايســىڭ مــاڭا جاپــا قىلغانتىــڭ، ئەمــدى بۇنــداق 
ئاخمــاق مــەن يــوق! - دەپ، كۆپچىلىككــە ھەرگىــز تەئــەددى 
قىلمايتتىــم. نەتىجىســى قانــداق بولىشــى كېيىنكــى گــەپ، ئەمما 
ــۇ  ــەس، ب ــى ئەم ــىنىڭ غېم ــى نەتىجىس ــم بولىدىغىن ــر الزى ھازى
ئىشــقا بــاش تىقىــپ ماڭىدىغــان، تەۋەككۈلچــى ھــەم ئېدىتلىــق 
بىرســى ئىــدى. باشــقىالر مېنــى اليىــق كۆرگــەن ئىكــەن، ماقــۇل 
ــز  ــۇ گۇرۇپپىنىــڭ ئۆزىمى ــم. ب ــى كەچۈرەلمەيتتى دېمىســەم ئۆزەمن
بېكىتكــەن ئــەن - ئەنىســى بويىچــە، ھەرقانــداق تاشــقى 
مۇناســىۋەتتە كۆپچىلىكنىــڭ تولــۇق قېتىلىشــى بىلــەن بىــر 
كىشــىنى رەئىــس، ئىككــى كىشــىنى ياردەمچــى قىلىــپ ســايالپ 
چىقاتتــۇق. بــۇ قېتىمقــى مۇناســىۋەتتىمۇ مــەن رەئىــس بولــدۇم. 
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دوكتــۇر ئەپەنــدى مۇئاۋىــن رەئىــس، قارىــم قوغدىغۇچــى بولۇپ، 
ئــۈچ كىشــى ۋەزىپىگــە تەيىنلەنــدۇق. كېيىنكــى كۈنــى يەنــى 95 
- يىلــى 7 - مــارت ئالمۇتىغــا يېتىــپ بېرىــپ، بىزنــى ئىزدىگەن 
كىشــىلەر بىلــەن ئۇچراشــتۇق. ئــۇالر ئۆزىنــى تونۇشــتۇردى. 
بەســتىلىك كەلگــەن، چېچىدىــن قــاش، كىرپىكىگىچــە قىزغــۇچ 
ــالم  ــارا ئىس ــادەم »خەلقئ ــۆز ئ ــمان ك ــق، ئاس ــدەك جۇاللى ئالتۇن
تەتقىقــات مەركىزىنىــڭ مۇئاۋىــن مۇدىــرى، ئىســالم تەتقىقــات 
ئىنســتىتۇتىنىڭ پروفېسســورى« ئىكــەن. مــەن چاقچــاق قىلىــپ: 
ــز دېســىمۇ  ــۇرۇس دېســىمۇ، ئىنگىلى ــەرەب دېگۈچــە، ئ ســېنى ئ
ــى  ــن رۇس تىل ــۇنداق، لېكى ــۇ: ش ــم. ئ ــۈدەك - دېدى بولۇۋەرگ
بىلمەيدىغــان يېتەرســىزلىكىم بــار - دېــدى، كۈلۈمســىرەپ. 
رۇس تىللىــق رايونــالردا گاچــا بولۇۋېلىــپ شــەرەت قىلســاڭ 
ــەرەتلەپ.  ــەن ش ــم بىل ــەم بارماقلىرى ــم، ھ ــدۇ – دېدى بولىۋېرى
ئــۆز ۋاقتىــدا گاس - گاچــا بىــر مەھبــۇس بىلــەن ســەككىز 
ــە  ــردا تۇرغــان چېغىمــدا، گاچــا تىلىنــى خېل ــر كامې ئايــدەك بى
ئوبدانــال ئۆگىنىۋالغــان ئىدىــم. شــۇڭا بەكــرەك ئوخشــىتىۋاتقان 
چېغىــم. - ســەن كونــا - يېڭى ئىســتېمالدىن قالغان ســۆزلەرنى 
ــەي، مۇشــۇنداق شــەرەت  قوراشــتۇرۇپ، ئەرەبچــە ســۆزلەپ يۈرم
قىلســاڭ، مەقســىتىڭنى ئوبــدان چۈشەندۈرەركەنســەن - دېــدى 
ئالتــۇن چاچلىــق پروفېسســور، شــۇنچىلىك يېقىملىــق، تەمكىــن 
بىــر ئاھاڭــدا. بــۇ ئاجايىــپ كەلگــەن بىــر كۈلدۈرگــە بولــدى - 
ــم  ــم، مالى ــى ئەپەندى ــان ئەلچ ــە بىلىدىغ ــزدا ئەرەبچ دە، ئارىمى
ھاجىممــۇ بــار ئىــدى. بىــر مەيــدان يۇمۇرالشــتۇق، كۈلۈشــتۇق. 
ســورۇننىڭ تۈســى ئۇيغۇرچىغــا ئايلىنىــپ قالــدى. ئەســلىدە 
ئىنتايىــن ســۈر باســقان، قورقۇنچلــۇق بىــر ســۆھبەت ئۈســتىلى 
بــۇ ســەپىرىمىز  بىزنىــڭ  ئىــدى. چۈنكــى  كېــرەك  بولىشــى 
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ــى  ــۇ ئەتراپن ــا، ب ــا يېقىنالشــتۇرىدىغان بولغاچق ــى ئەزرائىلغ بىزن
ئەزرائىلنىــڭ ۋەھىمىســى قاپــالپ كېتىشــى الزىــم ئىــدى. بىــراق 
يەنىــال ئۇيغۇرلىقىمىزنــى قىلــدۇق. بىــر مەيــدان كۈلۈشــكەندىن 
كېيىــن، تەقــى - تۇرقــى مېنىڭــدەك كەلگــەن، ئازگالــدا چاقناپ 
تۇرغــان كۆزلىرىدىــن قاننىــڭ ھىــدى پۇرايدىغــان، بۇغــداي 
ــۇ  ــى تونۇشــتۇردى. ئ ــادەم ئۆزىن ــراي ئ ــەرەب چى ــۈم ئ ــۈك ت ئۆڭل
سوۋېت - ئافغان ئۇرۇشىغا 16 يىل قاتنىشىپ، پىيادە قىسىمغا 
ــا  ــى قىيم ــۈزى - كۆزلىرىدىك ــەن. ي ــان ئىك ــك قىلغ يېتەكچىلى
-چىيمــا تاتۇقالردىنمــۇ، ئۇنىــڭ ئــۇزۇن يىللىــق ئالدىنقــى ســەپ 
ــتۇرىدىغان  ــى. تونۇش ــۈپ تۇراتت ــى كۆرۈن ــى ئىكەنلىك جەڭچىس
نــۆۋەت بىزگــە كەلگەنــدە، ئىســمىمنى دەپ بولــۇپ ھازىرقــى 
سىياســى ۋەزىپەمنىمــۇ: مــەن رەئىــس - دەپ قېتىــپ قويســام، 
ئالتــۇن چــاچ: ســەن قايســى دۆلەتنىــڭ، قايســى ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ــن جــاۋاب  ــدۇ مەندى ــپ تۇرى ــى پارقىرىتى رەئىســى؟ دەپ، كۆزىن
كۈتــۈپ. رەئىــس دېگــەن گــەپ ئەرەبچــە بولغىنــى بىلــەن، 
ــس  ــلىقلىرىنىال رەئى ــەت باش ــەت ۋە ھۆكۈم ــەر دۆل ــەرەب خەقل ئ
ــر  ــۆزى رەئىــس بولىۋالغانالرنــى- ئەمى دەيدىكــەن. مېنىڭــدەك ئ
دەپ قويىدىكــەن. شــۇنىڭ بىلــەن رەئىىســلىكتىن چۈشــۈپ 
ئەمىــر بولــۇپ قالدىــم بىــر دەمدىــال. مەيلــى ئەرەبنىــڭ ئالدىــدا 
ئەمىــر بولــۇپ قالســاممۇ، ئــۆز ئىچىمىــزدە رەئىســقۇ مــەن - 
دېدىــم كۆڭلــۈم بىــر قىســما بولــۇپ. دوكتورنــى مۇئاۋىــن ئەمىــر، 
قارىمنــى قوغدىغۇچــى- دەپ، تونۇشــتۇردۇم. قارىمنىــڭ چېچــى 
چىمدىمغــا چىقمىغــۇدەكال، پەقەتال ئۆســمەي بىر خىل تۇرۇشــى، 
مــۈرە  چىقىرىــپ،  ئالدىغىــراق  بېشــىنى  يوغــان  ئوتتۇراھــال 
ــە  ــى ئىچىگ ــىغا، بىلەكلىرىن ــى تېش ــى، جەينەكلىرىن كۆرسىتىش
ســەل ئەگمــە قىلىۋېلىشــى، ھازىــرال تۇتۇپ باســىدىغان قۇشــتەك 
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كۆرســىتەتتى. ئۇنىــڭ تۇرقــى كىشــىلەرگە قوغدىغۇچىــدەك تۇيغۇ 
بېرەتتــى. مېنىــڭ ئۆزىمىزنــى تونۇشــتۇرغان گېپىــم ئىككــى 
جۈملىدىــن ئاشــماي تۈگــەپ كېتىۋىدى، ئالتۇن چاچ: ھەممىســى 
شــۇمۇ؟ - دېــدى، مەمنۇنســىز بىــر كەيپىياتتــا. ھەئــە - دېدىــم 

ــپ.  ــەن جــاۋاب بېرى ــۇز بىل كەســكىن تەلەپپ
ــان كىشــىلەر باشــقىالر بولســا  ــز ئىزدەۋاتق ــۇن چــاچ: بى ئالت

ــىلەر.  ــى يوشۇرىۋاتىس ــى ئۆزۈڭالرن ــرەك. ياك كې
مــەن: بىــز دۈشــمەندىنال يوشــۇرۇنىمىز. ئەمما بىزنى نېمىشــقا 
ئىزدىگىنىڭالرنــى، بىــز بىلــەن ئۇچراشــقاندىن كېيىــن - ســىلەر 

ئەمــەس دېگىنىڭنى چۈشــەنمىدىم. 
ئالتــۇن چــاچ: بىــر گۇرۇپپــا ئۇيغــۇر مۇجاھىتلىــرى توغرۇلــۇق 
ئېــالن قىلىنغــان ئاخبــارات ماتېرىياللىرىنــى، يېرىــم يىــل ئــاۋۋال 
كــۆردۇق. ئــۇالر خىتــاي دۆلىتىگــە قارشــى جىھــات قىلىــپ، 
چېگرىــدا قااليمىقانچىلىــق تېرىۋاتقــان ئىكــەن. بىــز شــۇنىڭدىن 
بۇيــان ئۇالرنــى ئىزدەۋاتىمىــز. ئەممــا ســىلەردە ئۇنــداق بىــر 

ــدۇ.  ــك كۆرۈنمەي ئاالھىدىلى
دۆلەتلىرىــڭ،  ســېنىڭ  دە.  مۇنــداق  ھــە،  مــەن: 
ھەيۋىســىدىن  دۆلەتلــەر  كىچىــك  نۇرغۇنلىغــان  دۇنيادىكــى 
قورقــۇپ تىترەيدىغــان، ئامېرىــكا، رۇســىيە ئەيمىنىــپ ســۈكۈتتە 
تۇرىۋاتقــان، دۇنيادىكــى چــوڭ كــۈچ - دەپ ئاتىلىۋاتقــان، 
ــپ كەتكــەن،  ــن تىرىــك قېچى ــڭ قولىدى ــاي دۆلىتىنى شــۇ خىت
قازاقىســتان، قىرغىزىســتان ۋە خىتــاي بىرلىكتــە تۇتالمايۋاتقــان 

ســاالھىتىمىز، ســاڭا كىچىــك كۆرۈنــۈپ قالدىمــۇ؟ 
قالمىســۇن.  بولــۇپ  چۈشــىنىش  خاتــا  چــاچ:  ئالتــۇن 
قولۇڭالردىــن نېمە كېلىدۇ؟ قايســى تىپتىكى ئــۇرۇش قوراللىرىنى 
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ئىشلىتەلەيســىلەر؟ 
مــەن: ئادەتتىكــى يېنىك تىپلىــق قورالالرنى ئىشــلىتەلەيمىز. 
پارتىزانلىــق ھەرىكىتىگــە مۇۋاپىــق، يوشۇرۇشــقا، يۆتكەشــكە 
تۆمــۈر  تاشــالندۇق  ئىشــلىتەلەيمىز.  قورالالرنــى  ئەپلىــك 

پارچىلىرىدىــن بومبــا ياساشــنى، پارتلىتىشــنى بىلىمىــز. 
ئالتــۇن چــاچ: رۇس تىلــى ســەۋىيەرىڭالر قانچىلىــك؟ ياكــى 
قازاقچــە، قىرغىزچــە، ئافغــان، ئۆزبېك تىللىرىدىن بىلەمســىلەر؟ 
بىلمەيمىــز.  رۇســچە  بىلىمىــز.  خىتايچىنــى  بىــز  مــەن: 
ئافغانچىمــۇ بىلمەيمىــز. ئۇنىڭدىن باشــقا ئوتتۇرا ئاســىيا تىللىرى 

ــەس.  ــۇ ئەم ــە ياتم بىزگ
ــەك  ــۈن ب ــز ئۈچ ــىڭالر بى ــى بىلىش ــاچ: رۇس تىل ــۇن چ ئالت

ــدى.  ــم ئى مۇھى
مــەن: ســىلەر ئۈچــۈن مۇھىــم بولغان نەرســىنىڭ بىــز ئۈچۈن 

ئەھمىيەتســىز بولىشى مۇمكىن. 
ئالتۇن چاچ: سەن ئويالنمايال سۆزلەيدىكەنسەن.

مــەن: ســاڭا شــۇنداق تۇيۇلغــان بولســا ئېھتىمــال. ئەمما مەن 
81 - يىلىدىن بېرى ئويغاقال بولســام ئويلىنىمەن. چۈشــۈمدىمۇ 
ئويلىنىمــەن ھەتتــا. شــۇڭا كىــم بىلــەن قانــداق گەپلىشىشــنى 

بىلىمەن. 
ئالتــۇن چــاچ: ھازىــر جــاۋاب بولغانلىقىــڭ ياخشــى. لېكىــن 
ســىلەرنى نېمىشــقا ئىزدىگەنلىكىمىزنىمــۇ ئېتىبارغــا ئېلىشــىڭ 

ــى.  كېرەكت
مــەن: ئېتىبارغــا ئالغاچقــا، جاننــى ئالقانغــا ئېلىــپ قويــۇپ، 

بىشــكەكتىن ئالدىڭغــا كەلــدۇق. 
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ئالتــۇن چــاچ: ئۇنداق بولســا ئــۇدۇل گەپكــە كېلەيلى. بىزگە 
ئالــالھ يولىــدا جىھــات قىلىدىغــان، ھەقىقــى ســالىھ مۇجاھىتــالر 
كېــرەك. شــۇڭا ســىلەرنى ئىزدىگــەن ئىــدۇق. دېڭىزدىــن تــاش 
ــراق ســىلەرنى  ــى. بى ئىزدىســەكمۇ بۇنچىلىــك ۋاقىــت كەتمەيتت

تېپىشــتىن زېرىكمىــدۇق. 
مــەن: رەخمــەت، مەمنــۇن بولــدۇق. بىــز ئالــالھ يولىــدا 
ــەن  ــز بىل ــار. بى ــەن تەيي ــز بىل ــڭ جېنىمى ــقا مى ــات قىلىش جىھ
ھەمكارلىشىشــنى خالىغانلىقىڭالرنــى، ئالالھنىــڭ رەھمىتــى دەپ 

ــز. بىلىمى
ئالتــۇن چــاچ: بىــز بــەك چــوڭ بىــر پىــالن بىلــەن جىھــات 
ســىلەر  پىالننــى  بــۇ  ئەلۋەتتــە  قىلىۋاتىمىــز.  تەييارلىقىنــى 
ــى  ــقا ئۇيغۇرالرن ــن باش ــىلەرنىڭ گۇرۇپتى ــاليمىز. س ــەن باش بىل
ئەگەشتۈرەلەمســىلەر؟ خىتاي چېگرىســىدىن چىقىرىپ سېپىمىزگە 
قېتىشــقا ئىمكانىيــەت بوالمــدۇ؟ ياكــى يەرلىــك ئېتــى مۇســۇلمان 

ــىلەر؟  ــىدا رول ئوينىياالمس ــش ئىش ــەپكە قېتى ــن س خەلقتى
مــەن، ئالتــۇن چاچنىــڭ پىالنىدىــن ئېغىر گۇمانغا چۈشــتۈم. 
بىزنىڭ رۇس تىلى بىلىشىمىزنىڭ مۇھىملىقى، ئافغانچە، ئوتتۇرا 
ئاســىياچە، ئۆزبېكچە بىلىشــىمىزنىڭ نېمىگــە زۆرۈر ئىكەنلىكىنى 
غــۇۋا ســەزگەندەك بولــۇپ، ئۇنــى ئوچۇق سۆزلەشــكە قىســتىدىم. 
ئالتــۇن چــاچ پىالننــى ئىخچامــالپ ئاشــكارىلىدى: »ســوۋېت - 
ــۇب بولۇشــىدا،  ــڭ مەغل ــان ئۇرۇشــىدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنى ئافغ
ئــەرەب جىھاتچىلىــرى مۇھىــم رول ئوينىغــان. بــۇ ئــۇرۇش ئۇزۇنغــا 
ســوزۇلۇپ كەتكەنلىكتىــن، ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھەربــى خىراجەت 
تۈپەيلــى تارقىلىــپ كېتىشــكە مەجبــۇر بولغــان. ئەممــا ســوۋېت 
ئىتتىپاقــى تارقالغاندىــن كېيىــن، كاۋكاز ۋە ئوتتــۇرا ئاســىيادىن 
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ــۆزى  ــى مۇســۇلمان، ئ ــەت ئېت ــدا، پەق ــەڭ زېمىن ــۇ ك ــارەت ب ئىب
كاپىــر خەلــق ئۈســتى ئوچــۇق، دىنســىز ھۆكۈمەتلەرنىــڭ قولىغــا 
تاشــلىنىپ قالغــان. بــۇ زېمىنــالردا ئالالھنىــڭ دىنىنــى ھۆكۈمران 

قىلىــش ئۈچــۈن جىھــات قوزغــاش الزىــم.« 
مــەن: بــۇ دۆلەتلــەردە جىھــات ئۇرۇشــى قوزغىشــىمىزنىڭ 
زۆرۈرىيىتــى يــوق. دىنــى مەكتــەپ ئېچىش، مەســچىت ســېلىش، 
تەبلىــغ قىلىــش، دىنــى ماقالــە يېزىــش، دىنــى كىتابالرنــى 
پائالىيــەت  دىنــى  توپــالش،  جامائــەت  قىلىــش،  تەرجىمــە 
ھەممىســىگە  ئىشــالرنىڭ  دېنــى  قاتارلىــق،  ئورۇنالشــتۇرۇش 
كەڭچىلىــك تۇرســا. نېمىشــقا تىنچلىــق بىلــەن دىــن تارقاتمــاي، 

ــرەك؟  ــىمىز كې ــات قىلىش جىھ
ئالتــۇن چــاچ: بۇالرنىــڭ ئىمانــى بوغۇزىدىــن ئۆتمەيدىغــان، 
ئــۆز ۋاقتىدىكــى ئەرابىالرغــا ئوخشــاش گۇمــران خەلقتــۇر. بۇالرنى 

ئالــالھ يولىــدا قىلىنغــان جىھــات پاكاليــدۇ.
ــن  ــەن نەدى ــى س ــان ئۆتمىگەنلىكىن ــن ئىم ــەن: بوغۇزىدى م

ــەن؟  بىلىس
ــاالل -  ــەن ھ ــى بىل ــۇلمان دېگىن ــز مۇس ــاچ: بى ــۇن چ ئالت
ھارامنــى ئايرىمايــدۇ؛ گۇناھنــى قىلىــدۇ؛ بۇالرنىــڭ پۈتــۈن 
ھاياتــى ئىســالمغا، ئىمانغــا، دىنغــا زىــت؛ شــۇڭا بىــر قېتىملىــق 

ــرەك! ــاكالش كې ــى پ ــەن بۇالرن ــان بىل ــەن، ق ــات بىل جىھ
مــەن: يەتمىــش يىــل دىنسىزالشــتۇرۇلغان بىر خەلــق، تېخى 
يېڭىدىــن مۇســتەقىللىققا ئېرىشــتى؛ ئەســلىنى ئىزدەۋاتىــدۇ؛ بىــز 
بۇالرنىــڭ ئەســلىنى تېپىۋېلىشــىغا يــاردەم قىلماقتا يوق، بېشــىغا 

بومبــا تاشــالپ، نېمىســىنى پاكاليمىز؟
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ئالتــۇن چــاچ: ئىنســان ئالالھنىــڭ، زېمىــن ئالالھنىــڭ، بىــز 
ــڭ  ــى، ئالالھنى ــڭ نۇرىن ــە ئالالھنى ــن يۈزىگ ــانالرغا، زېمى ئىنس
ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىنى ھۆكۈمــران  ۋە  يەتكۈزىمىــز  دىنىنــى 
قىلىــپ، ئالالھنىــڭ ســۆزىنى ھەممىدىــن ئۈســتۈن ئورۇنغــا 

ــز. چىقىرىمى
ــە  ــال دېموكراتىيىگ ــن ئەمدى ــەر كوممۇنىزمدى ــۇ ئەلل ــەن: ب م
ئۆتتــى؛ مۇشــۇ دېموكراتىــك تــۈزۈم ئاســتىدا، بىــز تىنچلىــق 
يولــى بىلــەن خەلققــە دىننــى ئۆگەتســەك، ھاكىمىيــەت ســايالم 
ئارقىلىــق ئالمىشــىدىغان بولغانكىــن، دۆلەتكــە مۇســۇلمانالر 
باشــلىق بولســا، دۆلــەت قــان تۆكمەيتــۇرۇپ، تىنچلىــق بىلــەن 

ــۇ!  ــالمغا ئۆتەلەيدىغ ئىس
ئالتــۇن چــاچ: دۇنيــادا ھېچقانــداق ئىســالم دۆلىتــى يــوق؛ 
دۆلەتــال بولىدىكــەن، »ب م ت« غــا ئــەزا بولىشــى شــەرت؛ 
ئۇيەرگــە ئــەزا بولغانلىقنىــڭ ئۆزىــال ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىگە 
خىالپتــۇر؛ شــۇڭا بىــز تاغۇتالرغــا بويســۇنىدىغان، تاغۇتالرنىــڭ 
ــەس،  ــەن ئەم ــۇرۇش بىل ــەت ق ــان دۆل ــۇل دەيدىغ ــا ماق قانۇنىغ
بەلكــى ئالــالھ پــەرز قىلغــان جىھــات ئارقىلىــق كاپىرالرغــا، 
ــى،  ــڭ كاالمىن ــەن، ئالالھنى ــېلىش بىل ــچ س ــا قورقۇن تاغۇتالرغ

ــز!  ــى قىلىمى ــەرىئىتىنى ئال ــڭ ش ئالالھنى
ئىســالم  ئېيتقانــدا  بىلــەن  مــەن: ســېنىڭ چۈشــەنچىڭ 
دۆلىتــى يوقمــۇ؟ مۇســۇلمانالر دۆلــەت قۇرمــاي، ئۆلتــۈرۈش ۋە 

مەھكۇممــۇ؟  ئۆلۈشــكە 
ــۇن چــاچ: بــۇ مېنىــڭ چۈشــەنچەم ئەمــەس، بەلكــى  ئالت
ــۈم  ــەن ھۆك ــەرىئىتى بىل ــڭ ش ــى؛ ئالالھنى ــڭ ئىرادىس ئالالھنى
قىلمىغانــالر زالىمــدۇر، تاغۇتتــۇر، كاپىــردۇر؛ ســەن دۆلــەت 
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قۇرۇســەن، ئەمما ئالالھنىڭ ھۆكمى بىلەن ھۆكۈم قىاللمايســەن. 
ئەكســىچە ئالالھنىــڭ ھۆكمىگــە قارشــى، كاپىرالرنىــڭ قانۇنىغــا 
ــەن؛  ــۈم قىلىس ــەن ھۆك ــى بىل ــڭ ھۆكم ــۇنۇپ، كاپىرالرنى بويس
ســاڭا دۇنيالىــق نېســىپ بولىشــى مۇمكىــن، ئەممــا ئاخىرەتلىكىڭ 
يــوق؛ شــۇڭا ھەقىقــى مۇســۇلمان دېمەك - ئۆلتــۈرۈش ۋە ئۆلۈش 

دېمەكتــۇر! مانــا بــۇ بىزنىــڭ يولىمىــز. 
بولســا،  ئىــش  قۇرمايدىغــان  دۆلــەت  مۇســۇلمان  مــەن: 
ئۈلگــە  قۇرۇشــقا  دۆلــەت  نېمىشــقا  ئەلەيھىســاالم  مۇھەممــەد 
كۆرســەتكەن؟ نېمىشــقا تــۆت خەلىپــە دۆلــەت تۇتقــان؟ ئــۇالر نېمە 
ئۈچــۈن ئادەملەرنــى ئۆلتــۈرۈپ، ئۆزلىــرى ئۆلۈپــال، يــەر يۈزىدىــن 
ئــادەم ئەۋالدلىرىنــى پۈتۈنلــەي تازىلىۋەتمىگــەن؟ نېمىشــقا مەككە 
يوقىتىۋەتمىگــەن؟  ئۆلتــۈرۈپ  مۇشــرىكالرنى  بولغانــدا  ئــازات 
نېمىشــقا مەدىنــە ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكــى يەھۇدى قەبىلىلىرىنى، 
بەدىۋىلەرنــى ئۆلتــۈرۈپ يوقىتىۋەتمىگەن؟ مۇھەممەد ئەلەيھىســاالم 
نۇرغۇنلىغــان پادىشــاھالرغا خــەت يوللىغاندا، نېمىشــقا ئىســالمنى 
ــى -  ــەپ، تاج ــا، مەنس ــال، دۇني ــان، م ــاڭالر ج ــۇل قىلس قوب
ــى  ــقا ھەممەڭالرن ــەن؟ نېمىش ــدۇ دېگ ــان قالى ــڭالر ئام تەختلىرى
ئۆلتــۈرۈپ، ئۆزىمىــز ئۆلــۈپ، ســىلەرنى دوزاخقــا، ئۆزىمىزنــى 

ــەن؟  ــز!- دېمىگ ــە يوللىۋېتىمى جەننەتك
ئالتــۇن چــاچ: مۇھەممــەد ۋە ئۇنىــڭ تــۆت خەلىپىلىرىنىــڭ 
ھاكىمىيىتــى  ئىســالم  دۆلىتــى،  ئىســالم  كېيىــن  دەۋرىدىــن 
بولمىــدى. ئۇنىڭدىــن كېيىنكــى نامــى ئىســالم ئــۆزى تاغــۇت 

ھاكىمىيەتلــەردۇر؛ ھەممىســى سىياســى ئويــۇن. 
قىلســاڭالر  ئەقىــدە  شــۇنداق  ســىلەر  بوپتــۇ،  مــەن: 
ۋەتىنىمىزنــى  ئۇيغــۇرالر  بىــز  ئەممــا  ئىشــى؛  ئۆزۈڭالرنىــڭ 
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خىتايدىــن ئــازات قىلىــپ، مۇســتەقىل ئۇيغــۇر دۆلىتــى قۇرىمىــز؛ 
ســىلەر بىلــەن مۇشــۇ ئىــش ئۈســتىدە ھەمكارلىشــىش ئارزۇيىمىــز 
بــار؛ ئەگــەر تۈركىســتانى شــەرقىييەنى ئــازات قىلىشــقا، ئــۇ 
يەردىكــى مۇســۇلمان خەلقنىــڭ كاپىــر، زالىــم، كوممۇنىســت 
خىتايدىــن قۇتۇلۇشــىغا يــاردەم قىلغانلىقىڭالرنــى، ئالــالھ يولىــدا 
جىھــات قىلــدۇق – دەپ ئەقىــدە قىاللىســاڭالر، ئالــالھ دۇنياغــا 
ســىغمىغۇدەك ئەجىــر بېــرەر؛ بىــر مۇســۇلمان خەلــق ياشــايدىغان 

ــورايمىز.  ــاردەم س ــىلەردىن ي ــىغا س ــڭ قۇتۇلۇش دۆلەتنى
ئالتــۇن چــاچ: ســەن ئەشــەددى مىللەتچــى، دۆلەتچــى 
ــا  ــان - ئىس ــڭالر بولغ ــا لىدەرى ــىلەرنىڭ تۇغۇلم ــەن؛ س ئىكەنس
كىشــىنىڭكىگە  شــۇ  پىكرىــڭ  ســېنىڭ  بىلىمىــز؛  بەگنىمــۇ 
ئوخشاشــكەن؛ ئــۇ ئــادەم شــۇنچىلىك پاســىق كۆرۈنــدى بىزگــە. 
مــەن: ئۇنىڭغــا ئەقىدەمنــى، پىكرىمنــى، مىللــەت، دۆلــەت 
ئــادەم  ســۆيگۈمنى ئوخشــاتقىنىڭدىن نەپرەتلەندىــم؛ ســىلەر 
تونىمايدىكەنســىلەر؛ ئــۇ قولىدىــن كەلگــەن چاغــدا مۇســتەقىل 
دۆلىتىمىزگــە زىيانكەشــلىك قىلىــپ، خىتــاي تەرەپتــە تۇرغــان؛ 
ســۈرگۈن  قىلغــان؛  خىيانــەت  ۋەتىنىمىزگــە  مىللىتىمىزگــە، 
بولــۇپ چەتئەلگــە چىقىــپ قالغاندىــن كېيىــن، 45 يىلدىــن 
بېــرى ئۆزىنــى لىــدەر قىلىۋېلىــپ، مىللەتنــى ئويناۋاتىــدۇ؛ ئەممــا 
بىــز ۋەتــەن، مىللەتنــى قۇتقــۇزۇش، مۇســتەقىل ئۇيغــۇر دۆلىتــى 

ــەر.  ــان ئادەمل ــدا قىلىدىغ ــى پى ــۇرۇش ئۈچــۈن جانن ق
دېدىــڭ؛  ســەن  ھەممىســىنى  گەپنىــڭ  چــاچ:  ئالتــۇن 

بوالمــدۇ؟ باقســاق  ئــاڭالپ  پىكرىنــى  باشــقىالرنىڭ 
مــەن: ئەلۋەتتــە بولىــدۇ؛ بىــراق ئۇالرمــۇ مــەن نېمــە دېســەم، 
ئەينەن شــۇنى دەيدۇ؛ ئەگەر باشــقىچە بىر نەرســە دېســە، مەن 
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ــا ئايــەت،  ــر بولغاچق ــەن ئەمى رۇخســەت قىلمايمــەن؛ چۈنكــى م
ھەدىــس ئوقــۇپ، مــاڭا ئوخشــاش پىكىر قىلىشــقا مەجبۇراليمەن! 
- گــەپ شــۇ يەرگــە كەلگەنــدە ئۇالرمــۇ، بىزمۇ تەڭال كۈلۈشــتۇق. 
مــەن  ســۆھبەتتە،  بولغــان  بىلــەن  چــاچ  ئالتــۇن  چۈنكــى 
ئۆزەمنىــڭ پىكرىمنــى دېســەم، ئــۇ ھــەر بىــر ئىتىرازىــدا، ياكــى 
ھــەر بىــر تەشەببۇســىدا بىــر ئېغىــز گــەپ قىلســا، ئــون ئايەتنى، 
بــەش ھەدىســنى دەلىــل كەلتــۈرۈپ، ئاغزىمنــى تۇۋاقالشــقا 
ئۇرۇنغــان ئىــدى. ھەتتــا »قۇرئــان ســېنىڭ شەخســى كىتاۋىــڭ 
مــەن  دېمەمســەن؛  گېپىڭنــى  ئۆزەڭنىــڭ  بولمىغاندىكىــن، 
ــى  ــى دېســەممۇ، شەخســى پىكرىڭن ــانىي گەپن ئادەتتىكــى ئىنس
قۇرئــان ئوقــۇپ نىقابالۋاتىســەن؛ بــۇ قىلغىنىڭ قۇرئاننى ســاتقان 
ــم ســەكرىتىۋەتكەن  ــە قېتى ــەن ئوخشــاش« - دەپ، نەچچ بىل
ئىدىــم. شــۇڭا ھازىرقــى تەنــە ســۆزۈم ھەممەيلەنگــە يۇمــۇردەك 
تۇيۇلــۇپ كەتتــى بولغــاي، بىــر ھــازا چاقچاقلىشــىپ كۈلۈشــتۇق. 
ــەپەردىن  ــۇزۇن س ــىلەر ئ ــاچ: س ــۇن چ ــن ئالت ــن كېيى كۈلكىدى
كەلگــەن تۇرۇقلــۇق، دەم ئالدۇرماســتىن، كــۆپ مۇنازىرىلىشــىپ 
چارچىتىــپ قويــدۇق؛ ســۆھبەتنىڭ داۋامىنــى ئىنشــائالالھ ئەتــە 
ــورۇن  ــە ئ ــڭالر- دەپ، بىزگ ــر ئۇخــالپ قېلى دېيىشــەيلى؛ ھازى
ــەن  ــى بىل ــوۋاق بالىس ــم ب ــى ئەپەندى ــەردى. ئەلچ ــارالپ ب تەيي
ــى،  ــالپ قويغانلىق ــۇز تاش ــرى يالغ ــن بې ــۈچ كۈندى ــى، ئ ئايالىن
شــۇڭا ھازىــر ئۆيىگە كېتىــپ، ئەتە ئەتتىگەنــدە كېلىدىغانلىقىنى 
ئېيتىــپ بىــز بىلــەن خوشالشــتى. مالىــم ھاجىــم بىزگــە ھەمــراھ 
بولــۇپ، تــۆت نەپــەر قۇربانلىــق بىــر ئۆيــدە ياتتــۇق. ئۇيقىدىــن 
بــۇرۇن ئــاز - تــوال پىچىرلىشــىپ قويىدىغــان ئۇيغۇرچــە ئــادەت 
بولغاچقــا: باشــتىن ئاخىرغىچــە ئېيتقانلىرىدىــن قارىغانــدا، بــۇالر 
ياكــى ئامېرىكىنىــڭ جاسۇســى، ياكــى ئىســرائىلنىڭ جاسۇســى، 
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ھەتتــا خىتاينىــڭ جاسۇســى بولىشــى مۇمكىــن؛ ھېــچ بولمىغانــدا 
قــورال ســودىگەرلىرىنىڭ دەلالللىــرى بولىشــى مۇمكىــن؛ ھەرگىــز 
پەســرەك  ئاۋازىمنــى  دېدىــم   - ئەمــەس  مۇجاھىتــالر  پاكىــز 
چىقىرىــپ. گېپىــم تۈگــە - تۈگىمەيال مالىم ھاجىم تــۆۋەن ئاۋازدا 
ــال  ــاال تېرىمىس ــى ب ــاي، ب ــان ھ ــاي ئابدۇرەھىمج ــرالپ: ھ پىچى
بېشــىمىزغا؛ بــۇ خــەق تىنــچ خــەق ئەمــەس جۇمــا؛ ئۆيىــدە ھــەر 
خىــل ئۈســكۈنىلەر بولىشــى، ئاۋازىمىزنــى ئېلىشــى مۇمكىن؛ ئەتە 
ــا! - دەپ،  ــۇن يان ــاپ كەتمىس ــلىرىمىز يوق ــە باش ــاڭ ئاتقۇچ ت
راســتىنال ئەنســىرىتىۋەتتى. بىــر باشــتىن ئەندىشــە ئارىــالش يەنە 

يۇمــۇر باشــلىنىپ، بىــر ھــازا پىخىلــداپ كۈلۈشــتۇق.
بالىــالر ئۇيقىغــا كەتتــى. ئەممــا ئالتــۇن چاچنىــڭ تەقــى 
ــال  ــن زادى ــرى قۇلۇقىمدى ــن، ئېيتقانلى ــۆز ئالدىمدى ــى ك - تۇرق
كەتمەيتتــى. ئۇنىــڭ تەمكىــن، غەمســىز ھالىتىنــى ئاغزىدىــن 
ئوتتــورا  لېكىــن  كۆرمىســەممۇ  ئۇيغــۇن  گېپىگــە  چىقىۋاتقــان 
ــم.  ــم قىالتتى ــا جەزى ــى قوزغايدىغانلىقىغ ــۇدا ئۇرۇش ــىيادا خ ئاس
بىــراق ئوتتــۇرا ئاســىيادا خــۇدا ئۇرۇشــىنى بىزنىــڭ قولىمىز بىلەن 
ــى  ــى، قايس ــڭ بارلىق ــىدا كىملەرنى ــڭ ئارقىس ــاش پىالنىنى قوزغ
گــۇرۇھ، قايســى دۆلــەت، قانــداق مەقســەتتە پىالنلىغانلىقــى بىــر 
ــاي  ــىدا خىت ــڭ ئارقىس ــۇ پىالننى ــدى. ب ــماق ئى ــىرلىق تېپىش س
ئىســتىخباراتىنىڭ يوشــۇرۇنغانلىقىنى بــەك ئويــالپ كەتمىســەممۇ، 
ــڭ  ــى بىزنى ــدى. چۈنك ــۈ ئى ــارا كۆلەڭگ ــى ق ــر تەرىپ ــال بى يەنى
داڭقىمىــز ئۆتكــەن يىلــى ئىيــۇل ياپونىيــە پادىشــاھ ئاخباراتىــدا 
ئېــالن قىلىنــدى. ســېنتەبىر ئايلىرىــدا رۇســىيىنىڭ »مېــرا« 
گېزىتىــدە، گېرمانىيىنىــڭ »جەنۇبــى گېرمــان« گېزىتىــدە بەس 
ــدا  ــلى ئورگىنالى ــڭ ئەس ــدى. خەۋەرنى ــالن قىلىن ــتە ئې - بەس
ــن  ــۇزۇپ، ئەركى ــېپىلىنى ب ــاي س ــچىلىرى خىت ــۇر كۈرەش »ئۇيغ
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دۇنياغــا چىقاالمــدۇ؟« دېيىلگــەن بولســا، كۆچمــە ئاخباراتــالردا 
»ئۇيغــۇر قوراللىــق كۈچلىــرى خىتــاي چېگرىســىنى بــۇزۇپ 
چېگــرا  قارشــى  خىتايغــا  ئۇيغــۇرالر  »قوراللىــق  چىقتــى«، 
ــۆزى  ــدەك، ھــەر قايســى ئ ــا« دېگەن ــۇرۇش قىلماقت ياقىســىدا ئ
خالىغانچــە مەزمۇنــدا خــەۋەر تارقىتىشــقان ئىــدى. شــۇنىڭ 
بىلــەن بىرگــە، بىــز چەتكــە چىقىــپ ئارىدىــن ئىككــى ئــاي ئۆتــە 
ــز،  ــالب قوزغايدىغانلىقىمى ــق ئىنقى ــڭ قوراللى ــەي، بىزنى - ئۆتم
چەتئەلدىكــى مىللــى فرونتىدا ھەربــى تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىمىز 
توغرىســىدا، ۋەتــەن ئىچىــدە داۋراڭ ســېلىنىپ، ئۇنىڭغــا مــاس 
ــا  ــرى بېسىقس ــرالر« بى ــەرۋەر كادى ــش »ۋەتەنپ ــدە ئاتالمى قەدەم
ــى  ــپ، بىزن ــۇرا ئاســىياغا چىقى ــن ئوتت ــرى، ئارقىمىزدى ــە بى يەن
ئىــزدەپ تېپىۋاالتتــى - دە، خــۇددى بىــز ۋەتەنــدە ياشــاپ 
خەۋىرىمىــز  زادىــال  ئەھۋالىدىــن  ۋەتەننىــڭ  باقمىغانــدەك، 
خەلقىمىزنىــڭ  جايلىرىــدا  ھەممــە  »ۋەتەننىــڭ  يوقتــەك، 
تەشــكىللىنىپ، ئازاتلىــق ئۇرۇشــىغا تەق بولــۇپ كەتكەنلىكىنى، 
ــى  ــاپ، ۋاقىتن ــەت قوزغ ــق ھەرىك ــىيادا قوراللى ــۇرا ئاس ــز ئوتت بى
كېچىكتۈرمەســتىن ۋەتەنگــە باســتۇرۇپ كىرىشــىمىز الزىملىقىنــى« 
تەلــەپ قىلىشــاتتى. بىزنىــڭ قــاش - كىرپىكىمىزدىــن ۋەتەننىڭ 
چــاڭ - تۇزانلىــرى تېخــى ئۇچــۇپ كەتمىگــەن تۇرســا، بــۇ 
ــق  ــىيادا قوراللى ــۇرا ئاس ــڭ ئوتت ــرالر« بىزنى ــەرۋەر كادى »ۋەتەنپ
ــق قىلىشــىمىزنى تەشــەببۇس  تەشــكىللىنىپ، ئۇرۇشــقا تەييارلى
قىلىشــلىرىنىڭ ئارقىســىدا، جەزمــەن خىتــاي ئىســتىخباراتىنىڭ 
بارلىقــى كۆرۈنۈپــال قاالتتــى. مانــا ئەمــدى ئاتــام كۆرمىگــەن قــارا 
قۇمچــاق، ســېرىق - ســۇرۇقالرنىڭ »بىزنــى يېرىــم يىــل ئىزدەپ 
ــى.  ــۇپ قېلىۋاتاتت ــىرلىق تۇيۇل ــل س ــى« بىرخى ــاران تاپقانلىق ئ
ــىيادا  ــۇرا ئاس ــق ئوتت ــرالر« ئارقىلى ــەرۋەر كادى ــا »ۋەتەنپ ئەجەب
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جىنايەتكــە يېتەكلىيەلمىگــەن ئىپــالس خىتايــالر، ئەمــدى ئەرەب 
ــر  ــڭ بى ــارا تېررورىزمنى ــى خەلقئ ــق، بىزن ــرى ئارقىلى جىھاتچىلى
ــۇرا  ــز ئوتت ــەر بى ــدۇر. ئەگ ــى بولغانمى ــىغا ئايالندۇرماقچ پارچىس
ئاســىيادا ئــەرەب تېررورچىلىرىنىــڭ ســېپىگە قېتىلىــپ قالســاق، 
ــۇدەك  ــە چېلىقق ــەپ، كۆزگ ــا دەسس ــڭ تۇزاقلىرىغ ــى ئۇالرنى ياك
تەشــكىللىك ھالــدا ئوتتۇرىغــا چىقســاق، بۇنىڭدىــن خىتاينىــڭ 
ئالىدىغــان پايدىســى: بىرىنچــى ۋەتەندىــن چىقىــپ ئوتتــۇرا 
ــپ  ــن قېچى ــان، ۋەتەندى ــارەت قىلىۋاتق ــدە تىج ــىيا ئەللىرى ئاس
چىقىــپ ئوتتــۇرا ئاســىيا ئەللىرىدە جــان ســاقالۋاتقان، ۋەتەننىڭ 
مۇســتەقىللىقى ئۈچــۈن بىــرەر پايدىلىــق ئىــش قىلىش ئارزۇســىدا 
ئىككىنچــى  قىلىــش؛  زىيانكەشــلىك  ئۇيغۇرالرغــا  بولىۋاتقــان 
ئۇيغۇرىســتاننىڭ مەسىلىســىنى، خىتاينىــڭ زوراۋانلىقىنــى ئوتتۇرا 
دۇنياغــا  پايدىلىنىــپ،  شــارائىتالردىن  ئەللىرىدىكــى  ئاســىيا 
قىلىــش؛  پەيــدا  توســقۇنلۇق  ئىمكانىيەتلىرىگــە  ئاڭلىتىــش 
ئۈچىنچــى خىتاينىــڭ چېگرا بىخەتەرلىك تۇيغۇســىنى ئاشــۇرۇپ، 
ئۇيغۇرالرنىــڭ كەلگۈســىدە ئېلىــپ بارىدىغــان مۇســتەقىللىق 
ــۈن  ــدا قىلىــش؛ تۆتىنچــى پۈت ھەرىكەتلىرىگــە توســقۇنلۇق پەي
ــك  ــە خەتەرلى ــك خەلقق ــى يەرلى ــۇرا ئاســىيادىكى ئۇيغۇرالرن ئوتت
ئۇيغۇرالرنىــڭ  بەشــىنچى  دۈشمەنلەشــتۈرۈش؛  كۆرســىتىپ 
مۇســتەقىللىق ئىرادىســىنى، خىتايغــا قارشــى مىللــى ئىرادىســىنى 
دۇنيا ئەھلىگە تېررورىســت، خەلقئارا تېررورســتالرنىڭ شايكىســى 
يېتىــم  بويىچــە  دۇنيــا  ئۇيغۇرالرنــى  كۆرســىتىپ،  ھالىتىــدە 
قالــدۇرۇش قاتارلىــق، سانســىزلىغان زىيانكەشــلىكلەرنى، مۇشــۇ 
بىــر ئوچــۇم قاچقۇنالرنىــڭ قولــى بىلــەن ئەمەلگــە ئاشــۇرماقچى 
بولغــان، شــۇم پىــالن بولۇشــى مۇمكىــن ئىــدى. مــەن كېچىچــە 
ئۇخلىيالمىدىــم. ئەگــەر بــۇالر ئامېرىكىنىــڭ ياكــى ئىســرائىلنىڭ 
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ــى  ــن، ياك ــردە، ســوۋېت ئىتتىپاقىدى ــان تەقدى جاسۇســى بولغ
رۇســالرنىڭ ئىشــغالىدىن قۇتقۇزغــان بــۇ تۇپراقالرنــى ۋەيــران 
قىلىــش ئۈچــۈن، جىھــات ئۇرۇشــى قوزغىمــاي، ئىقتىســادى 
ۋە تېخنىــك يولــى بىلــەن ســىڭىپ كىرســە، ئاســتا- ئاســتا 
سىياســى تەســىرىگە ئالســا، بىــر تامچــە قــان تۆكمەيتۇرۇپمــۇ ئــۆز 
مەقســەتلىرىگە يېتەتتىغــۇ. ئېھتىمــال بــۇالر چــوڭ تىپتىكــى قورال 
ــورال ســاتىدىغان كاپىتالىســتالرنىڭ  ــان، ق ئىشــلەپ چىقىرىدىغ
جاسۇســلىرى بولىشــى مۇمكىــن. بــۇ بىپايــان قىپچــاق دەشــتىدە 
خــۇدا ئۇرۇشــنى باشلىۋالســا، پۈتــۈن ئاســىيا قىتئەســىگە قــورال 
ســاتىدىغان بــازار ئېچىلىــدۇ دېگــەن گــەپ. ئەگــەر بــۇالر خىتــاي 
ئىســتىخباراتى بىلــەن ھەمكارلىقــى بولمىغــان تەقدىــردە، خــۇدا 
باشــقا جايــالردا، شــۇنداقال  ئاســىيادىن  ئوتتــۇرا  ئۇرۇشــىنى 
ــدە  ــڭ ئىچى ــان خىتاينى ــمىنىمىز بولغ ــەددى دۈش ــڭ ئەش بىزنى
باشــلىغىلى بولىدۇغــۇ. توغــرا بۇالردىــن بىــر ئىمتىھــان ئېلىــش 
ــرەك! ئۇخــالپ چــۈش كۆرۈۋاتىمەنمــۇ،  ســوئالى تەييارلىشــىم كې
ياكــى ئۇيقۇســىز تــاڭ ئاتقۇزدۇممــۇ، ئىشــقىلىپ، مۇكەممــەل بىــر 
پىــالن - ئىمتىھــان ســوئالى تەييــارالپ چىقتىم. ئەتىســى ســەھەر 
بامــدات نامىزىنــى ئوقــۇدۇق. ئالتــۇن چــاچ ئىمــام بولغــان ئىدى، 
ئۇنىــڭ قىرائەتلىــرى روھىمدىــن ئۆتــۈپ تەنلىرىمنــى خېمىــردەك 
ئاغىنىلەرگــە:  يېنىــپ  نامازدىــن  قويــدى.  كەلتــۈرۈپ  ھالغــا 
ھاياتىمــدا ئىككــى رەكئەتــال نامــاز ئوقۇغانــدەك بولــۇپ قالدىــم - 
دەپ تاشــلىۋېدىم، ئۇالر قاقاقالپ كۈلۈۋەتتى. ئەرەبلەر ســورىغان 
ئىــدى، ئەينــەن تەرجىمــە قىلىــپ بــەردى تېخــى. بۇمــۇ مېنىــڭ 
ئىخالســىمنىڭ يېڭىالنغانلىقىنــى، ھىپنــوز قىلىنغانلىقىمنــى، 
ــا  ســاداقىتىمنى كۆرســىتىش ئارقىلىــق، دېمەكچــى بولغانلىرىمغ
ســەمىمىيەت تۈســى كىرگۈزۈشــكە پايدىلىــق ئۇســۇل بولــۇپ 
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ــڭ  ــىپ مېنى ــائالالھ دېيىش ــائالالھ، ئىنش ــەر ماش ــدى. ئەرەبل قال
بىــز  چىقىرىۋېتىشــتى.  ئەرشــكە  نامىزىمنــى  رەكــەت  ئىككــى 
ناشــتىلىقتىن يېنىپــال مۇزاكىرىنــى باشــلىدۇق. ئەمدىكــى مۇزاكىرە 

ــدى.  ــم ئۈســتىدە بول مېنىــڭ تەكلىپى
خىتــاي ئۆلكىلىرىــدە ئوتتــۇز مىليوندىــن ئارتــۇق مۇســۇلمان 
خىتايــالر بــار. ئۇالرنىــڭ ھېــچ قانــداق مىللــى مەسىلىســى 
يــوق. ئۇالرنىــڭ خىتايدىــن ئايرىلىــپ دۆلــەت قــۇرۇش ئارزۇســى 
بولــۇپ باقمىغــان. خىتــاي مۇســۇلمانلىرىنىڭ ئالالھغــا قۇلچىلىــق 
باشــقا  كېتىشــتىن  جەننەتكــە  تېپىــپ  ســاۋاب  بىلــدۈرۈپ، 
غېمــى يــوق. ئۇالرنىــڭ چىرايــى، تىلــى، كۈندىلىــك تۇرمــۇش 
ــى  ــەت كۆڭلىدىك ــە. پەق ــى خىتايچ ــە نەرسىس ــرى ھەمم ئادەتلى
ئىمانــى، نامىــزى، روزىســى بىلەنــال خىتايدىــن پەرقلىنىــدۇ. 
خىتايــدا بىــر مىليــارد كاپىــر بــار. خىتاينىــڭ دۆلــەت ھاكىمىيىتى 
ياكــى  دىنســىز،  خەلقــى  كاپىــر.  ئەشــەددى  كوممۇنىســت، 
ــا  ــى جىھاتق مۇشــرىك. ئەگــەر خىتايدىكــى مۇســۇلمان خىتايالرن
يېتەكلــەپ كىرەلىســە، قىيامەتكىچــە داۋاملىشــىدىغان خــۇدا 
ئۇرۇشــىنى باشــلىۋالىدۇ. خىتــاي مۇســۇلمانلىرىنىڭ يوشــۇرۇنۇش 
ۋە ســۇقۇنۇپ كىرىــش ئەۋزەللىكــى شــۇكى، ئــۇالر بېشــىغا ئــاق 
ــەن  ــك بىل ــۇ ئەۋزەللى ــۆزى. ب ــڭ ئ ــىال خىتاينى ــما كىيمىس پوس
خىتاينىــڭ ھەرقانــداق جايلىرىــدا ئۈنۈملــۈك جىھــات قىلدۇرغىلــى 
بېرەلەيدىغىنىمىــز،  قىلىــپ  بىزنىــڭ  ئىشــتا  بــۇ  بولىــدۇ. 
جايالردىكــى خىتاي مۇســۇلمانلىرىنىڭ ئولتۇراقلىشــىش ئەھۋالى، 
خــۇدا ئۇرۇشــى قىلىدىغــان خىتــاي مۇســۇلمانلىرىنى يېتەكلــەش 
ئۇســۇلى، چەتئەلدىــن كىرىــپ ئــۇالر بىلــەن مۇناســىۋەت قــۇرۇش 
يولــى، خىتــاي ئىچىگــە كىرگۈزىدىغــان ئادەملەرنــى تالــالپ 
بېرىــش، ئۇالرغــا خىتــاي تىلــى ئۆگىتىــش … قاتارلىقــالر. مېنىڭ 
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شــۇنچىلىك ئۈنۈمگــە ئىگــە، مەڭگــۈ داۋاملىشــىدىغان خــۇدا 
ئۇرۇشــىنىڭ ئەھمىيەتلىرىنى، پىالن - الھىيىســىنى قېتىرقىنىپ 
بايــان قىلغانلىرىمنــى قــۇالق ســېلىپ ئاڭالۋاتقانــدەك قىلســىمۇ، 
لېكىــن زادىــال قىزىقمىغانلىقى بىلىنىــپ تۇراتتى. مەيلى ئۇالرنىڭ 
قۇيرۇقــى خىتاينىــڭ قولىــدا بولســۇن، ياكــى باشــقا بىــر كۈچلــەر 
ــىيا ۋە كاۋكاز  ــۇرا ئاس ــۇالر ئوتت ــۇن، ئ ــان بولس ــدارە قىلىۋاتق ئى
رايونلىرىــدا خــۇدا ئۇرۇشــى قوزغايدىغــان كىشــىلەر ئىكەنلىكــى 
ئېنىــق ئىــدى. ئۇالرنــى، يولــدا كېتىپ بېرىپ، ئاچىمــاق يولالرغا 
كىرىــپ كېتىدىغــان ئۇيغــۇر مولــال - مەخســۇمالرغا، ئۇيغــۇر 
ئىنقىالبچىلىرىغــا ئوخشــاتقىلى بولمايتتــى. چۈنكــى ئۇالرنــى 
پىالنلىــق، ســتراتېگىيىلىك باشــقۇرىدىغان، يېتەكلەيدىغــان 
چــوڭ ئورگانالر بار. شــۇنداقلىقىنى تەســەۋۋۇر قىلىپ تۇرســاممۇ، 
لېكىــن ئۇالرنىــڭ خــۇدا ئۇرۇشــى پىالنىغــا خىتاينــى كىرگــۈزۈش 
ئۈچــۈن تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــتىن يالتايمىدىــم. بىزنىــڭ 
بالىالرمــۇ قىزغىــن ئــاۋاز قوشــۇپ، ھــەر بىــرى خىتايدىكــى ئەۋزەل 
شــارائىتالر ئۈســتىدە پىكىــر قاتناشــتۇردى. ئالتــۇن چــاچ ياقمــۇ 
ــا  ــۇ يېڭــى پىــالن ئۈســتىدە پۇخت دېمــەي، ماقۇلمــۇ دېمــەي، ب
مۇزاكىــرە قىلىدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى. مەيلــى بىــز ئۈچــۈن، 
ــۇ  ــىمۇ، ب ــان بولس ــە چىقمىغ ــرەر نەتىج ــۇالر ئۈچــۈن بى ــى ئ ياك
مۇھاســىرىدىن قۇيرۇقىمىزنــى تۇتقۇزماي، ســاق چىقىۋېلىشــىمىزغا 
ئــازال قالغانــدا، قوغدىغۇچــى قارىــم پىكــرى بارلىقىنــى ئېيتتــى. 
ــن:  ــان يەردى ــدۇق. ئويلىمىغ ــۇل بول ــەرەپ ماق ــى ت ــەر ئىكك ھ
ھازىرقــى  بولــدى؛  ياخشــى  بــەك  ســۆھبەتلەرمۇ  ئاخشــامقى 
پىالنمــۇ بــەك ياخشــى بولــدى؛ مېنىــڭ بىــر تەكلىپىــم، بىزگــە 
ئــۆز ئىچىمىزدىــن ھەربــى قومانــدان تەربىيلــەپ بەرســە تېخىمــۇ 
ياخشــى بوالتتــى؛ بىــزدە يــوق بولغىنــى شــۇ - دېــدى ســەمىمى 
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كەيپىياتتــا. بــۇ گەپنــى تەرجىمــە قىلماســلىقنى، ياكــى يالغــان 
ــاۋاز  ــراق ئاخشــام دېيىشــكەن ئ تەرجىمــە قىلىشــنى ئېيتتىــم. بى
ئالغــۇچ ۋەھىمىســى تۈپەيلــى توغــرا يەتكۈزمىســەك، كىملەرنىــڭ 
ھاياتــى خــەۋپ ئىچىــدە قالىدىغــان بولغاچقــا، ئامالســىز تەرجىمە 
قىلىنىــپ كەتتــى. شــۇنىڭ بىلــەن خىتايــدا خــۇدا ئۇرۇشــى 
قوزغاشــنى ئويلىشــىپ باقىدىغــان يەردىــن بىراقــال ئۆزگىرىــپ، 
بىزگــە ئــۇرۇش قوماندانــى تەربىيلــەپ بېرىدىغــان تەرەپكــە 
ئېغىــپ كەتتــى. تارقىلىــش ئالدىــدا تۇرغــان ســورۇن قايتىدىــن 

ــدى.  تۈزۈل
مــەن: بولىــدۇ، بىزنىــڭ ئــۆز ئادەملىرىمىزدىــن يۇقىــرى 
ھەربــى تېخنىــكا خادىملىــرى تەربىيلــەپ بەرســەڭالر، بۇمــۇ بــەك 
ــا ســەپ  ــەس، ئارق ــدا ئەم ــا جــەڭ مەيدانى ــاردەم؛ ئەمم چــوڭ ي

ــۇن. ــىدا ئۆگىتىلس ــى بازىس ھەرب
ئالتــۇن چــاچ: ئۆيــدە ئۆگىنىدىغىنى قازان بېشــىدىكى ئىش؛ 
ئــۇرۇش ماھارىتــى ئەزەلدىــن جــەڭ مەيدانىــدا ئۆگىتىلىــدۇ؛ 

دېمەكچــى بولغىنىڭنــى چۈشــەنمىدىم.
مەن:چۈنكــى بىزنىــڭ ئادەملىرىمىــز بــەك ئــاز؛ ئۇالرنــى 
جــەڭ مەيدانىغــا يوللىســاڭالر ئۆگىنىــپ بولغىچــە، ئۆلــۈپ تۈگەپ 

كەتســە بولمايــدۇ. 
ئاخشــامدىن ھــەر بىــر ســۆزۈمگە ئايــەت ئوقــۇپ چومــاق 
ســالغان، چاقمــاق كــۆز: »ســىلەر ئــەڭ مۇســتەھكەم يۇلتۇزالرغــا 
بېكىنىۋالســاڭالرمۇ، ئەجىلىــڭالر توشــقاندا، ئۆلــۈم ســىلەرنى 
ســېلىپ  كۆينىكىنــى  ئوقۇپــال،  ئايەتنــى  دېگــەن  تاپىــدۇ« 
تاشــلىدى. ئۇنىــڭ بىلــەك ۋە پاچاقلىرىدىكــى يــارا ئىزىدىــن 
باشــقا، بــاش ۋە گەۋدىســىنىڭ ئۈســتۈن قىســمىدىال 26 يــەردە 
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ئوخشاشــمىغان تاتۇقــالر بارئىكــەن. رۇس - ئافغــان ئۇرۇشــىدا 
ئــوق، بومبىــالر ئارىســىدا ئۆلۈملــۈك يارىــدار بولغــان بولســىمۇ، 
ھايــات قالغــان ئىكــەن. ئــون ئالتــە يىــل جــەڭ مەيدانىــدا 
قانچــە  يىلىغــا  قىلىــش جەريانىــدا،  يېتەكچىلىــك  ئۇرۇشــقا 
ــاڭا  ــۇرۇپ م ــرەپ ت ــۇ تىت ــەن. ئ ــان ئىك ــر يارىالنغ ــۆۋەت ئېغى ن
تەئــەددى قىلــدى: ســەن ئۆلۈمنىــڭ ئالالھدىــن كېلىدىغانلىقىغــا 
ئالــالھ يولىــدا شــەھىد بولغــان كىشــىنىڭ  ئىشەنمەمســەن؟ 
جەننەتكــە كىرىدىغانلىقىغــا ئىشەنمەمســەن؟ دۇنيــادا ئۆلۈمســىز، 
ــپ  ــاۋاب بېرى ــى ج ــا ئىشىنەمســەن؟ قېن ــۈ قالىدىغانلىقىڭغ مەڭگ

ــاق!  ب
ــن  ــم يىلدى ــى يېرى ــدى. بىزن ــەن ئى ــۈم تۈگىگ ــڭ كۈچ مېنى
ئارتــۇق ئىــزدەپ، ئــاران تاپقــان بــۇ كىشــىلەرنىڭ قولىدىــن 
ئۆزىمىزنــى ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىپــالس تەقدىرىنــى قۇتۇلدۇرۇشــقا 
تىپىرلىشــىمنى  بىــر  ئاخىرقــى  بولســىمۇ،  يەتمىگــەن  كــۆزۈم 
ئىشــقا ســېلىپ باقتىــم: بۇنىڭغىمــۇ ماقــۇل؛ ئەممــا بىــز بىشــكەك 
شــەھىرىگە قايتىــپ بېرىــپ، ئادەملىرىمگــە ئەھۋالنــى ئېيتىمەن؛ 
ئەگــەر بــۇ ئىشــقا ئۆزىنــى ئاتايدىغانــالر چىقســا، ســىلەرگە ئاالقــە 

ــە.  ــر ھالەتت ــم، تۈگەشــكەن بى ــز - دېدى قىلىمى
ئالتــۇن چــاچ: ســەن ئادەملىرىڭدىــن سورىمايســەن؛ بەلكــى 

بۇيــرۇق چۈشۈرىســەن!
مــەن: مېنىــڭ ئۇنچىلىــك كۈچــۈم يــوق! بىــز ھــەر قانــداق 

ئىشــنى مەســلىھەت بىلــەن قىلىمىــز. 
ئالتــۇن چــاچ: ســېنى ئەمىــر ســايلىغانالر، نېمىشــقا ئەمرىڭگە 

بويسۇنمايدۇ؟ 
ــك  ــە ۋاكالەتچىلى ــر؛ كۆپچىلىكك ــاق ئەمى ــەن قورچ ــەن: م م
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ــوق.  ــۇق كۈچــۈم ي قىلىشــتىن ئارت
ئالتــۇن چــاچ: مۇنۇ ياردەمچى ئەمىرىــڭ بىلەن قوغدىغۇچىڭ 

سېنى قوللىسىچۇ؟
مــەن: بۇالرنىــڭ قولــالش، قوللىماســلىقىنى بىلمەيمــەن. 
- بىــراق، بــاش كېســەر قاسســاپالر، ئىككــى ئادىمىمدىــن 
مېنــى قولاليدىغانلىــق توغرىســىدا ۋەدە ئالــدى. شــۇنىڭ بىلــەن 
ــڭ،  ــا چۈشــتۇق. يېڭــى رەزىللىكنى ــن تۇزاقق ــان يەردى ئويلىمىغ
دوكتورنــى،  مېنــى،  تــۈزدۇق.  پىالنىنــى  سېتىشــنىڭ  جــان 
بىــر نەپــەر شــوپۇرنى، ئىككــى نەپــەر ھــەم ئاشــپەز ھــەم 
قوغدىغۇچــى بولــۇپ، جەمــى بــەش كىشــىنى چىــم كەنتكــە 
ئورۇنالشــتۇرىدىغان، بىزگــە تاجىكىســتان پاســپورتى ئالىدىغان، 
شــۇڭا چىمكەنتتــە تاجىــك تىلــى ئۆگىنىــپ، تاجىســتانلىق 
ســاالھىيەت بىلــەن ھەرىكــەت قىلىدىغــان، ئادەتتىكــى چاغــالردا 
قــارا كۆزلــۈك مەرســېدېس ماشــىنىدا ماڭســاقمۇ، جىــددى ئەھۋالدا 
مەخســۇس ھېلېكوپتېــر بىلــەن ئۇچــۇپ يۈرىدىغــان، شــوپۇرغا، 
ــق  ــالر ئايلى ــۈز دول ــۈچ ي ــا ئ ئىككــى ئاشــپەز قوغدىغۇچىلىرىمىزغ
مۇقىــم مائــاش بەلگىلەيدىغــان، مۇئاۋىــن ئەمىــر بىلــەن ئىككىمىز 
ئــاق ھۆججــەت ئارقىلىــق پــۇل خىراجــەت قىالاليدىغــان، يەنــى 
پۇلنــى ھېسابســىز چىقىــم قىالاليدىغــان بولــۇپ پۈتۈشــتۇق. ئەمما 
ھەممىدىــن ئــاۋۋال خــۇدا ئۇرۇشــىغا ئــادەم ماڭــدۇرۇش كېــرەك.

ھازىرقــى ئــۇرۇش رايونــى چېچەنىســتان بولــۇپ، مــەن 
يۆتكــەپ،  تاجىســتانغا  غازاتچىالرنــى  ئۇيغــۇر  تاپشــۇرىدىغان 
ئىككــى ھەپتــە قــورال ئېتىشــنى مەشــىق قىلدۇرغاندىــن كېيىــن، 
چېچەنىســتانغا ئېلىــپ كېتىــدۇ. ئــۇالر رۇســىيىنىڭ مۇنتىزىــم 
دۆلــەت ئارمىيىســىگە قارشــى ئالدىنقــى ســەپتە، خــۇدا ئۇرۇشــىغا 
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ــدا  ــان ئەھۋال ــخانىغا ئالدانمىغ ــۇ قۇش ــا ب ــتۇرۇلىدۇ. ئەمم قاتناش
ھېــچ كىــم بارمايتتــى. شــۇڭا پىــالن ئۈســتىدە مۇزاكىــرە قىلــدۇق. 
ــدى:  ــۇزاق ئى ــر، بىرســى ت ــە - مىكى ــڭ ئىككىســى ھىل پىالننى
»ۋەتــەن مىللــەت ئۈچــۈن خىزمــەت كۆرســىتىدىغان ئــۈچ تۈرلــۈك 
ــەت  ــق خىزم ــم ئارقىلى ــدى. بىرىنچىســى بىلى ــەت تېپىل ئىمكانىي
كۆرســىتىش. بۇنىــڭ ئۈچــۈن دوكتورلــۇق دىپلــوم ئالغۇچــە 
ــى  ــدۇ. ئىككىنچىس ــۆۋەن بولماي ــن ت ــەرت. ئۇنىڭدى ــۇش ش ئوق
قاتنىشــىپ،  ئىشــلىرىغا  تىجــارەت  چــوڭ  خەلقئاراالشــقان، 
پــۇل ئارقىلىــق ۋەتــەن - مىللەتكــە خىزمــەت كۆرســىتىش. 
قىلىشــقا  يايمىچىلىــق  ئېچىشــقا،  دۇكان  كىچىــك  بۇنىڭــدا 
بولمايــدۇ. ئۈچىنچــى ئارقــا ســەپ ھەربــى بازىــدا، ھەربــى 
تېخنىــكا ئۆگىنىــش. بــۇ تــۈردە بارلىــق زامانىــۋى قورالالرنــى 
ئىشلىتىشــنى، كىچىــك تىپتىكــى قورالالردىــن تانــكا ئاتــار، 
ئايروپىــالن ســوقارغىچە ئۆگىنىــش. ئــۇرۇش پىالنــى تۈزۈشــنى، 
ئۆگىنىــش.  تۈزۈشــنى  نەزەرىيىســى  ستراتېگىيىســى  ھەربــى 
ــۆز  ــدۇ ۋە ئ ــرال بولى ــى گېنې ــەر ھەرب ــىپنى پۈتتۈرگەنل ــۇ كەس ب
ــا  ــش ئىقتىدارىغ ــك قىلى ــىغا يېتەكچىلى ــەت ئۇرۇش ــا دۆل ئالدىغ
ئىگــە بولىــدۇ. لېكىــن ئوقــۇش، ئۆگىنىــش ۋاقتــى پەقەتــال ئالتــە 
ــرە  ــداش پىالنىنــى يۇقىرىقىــدەك مۇزاكى ــاي.« ئۇيغۇرالرنــى ئال ئ
قىلىــپ، مۇكەممــەل پۈتتــۈردۇق. بىــراق ئادەملىرىمنــى ئالــداش 
ــڭ ســۆز  ــى مېنى ــۇرۇلدى. چۈنك ــدە تاپش ــاڭا ئاالھى ۋەزىپىســى م
قابىلىيىتىــم، قايىــل قىلىــش ئىقتىدارىــم، كىشــىلەرنىڭ ئىچكــى 
دۇنياســىنى بايقــاش پىســخولوگ ھۈنىرىم، مۇنازىرىــدە مەنتىقىگە 
تايىنىــپ قارشــى تەرەپكــە قارىتــا ئۈســتۈنلۈكنى ئىگىلــەش 
ماھارىتىــم بارمىــش. شــۇڭا ئادەملــەر بىلــەن مەنــال گەپلىشىشــىم 
كېرەكمىــش. ھەمــدە ھــەر بىــر ئادەمگــە ئوخشــاش شــەكىلدە، 
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ــن  ــەر بىرىدى ــىپ، ھ ــم گەپلىش ــەن ئايرى ــادەم بىل ــر ئ ــەر بى ھ
باشــقىالرغا دېمەســلىك ئۈچــۈن ۋەدە ئېلىشــىم بــەك مۇھىممىــش. 
چۈنكــى ئىككــى ئــادەم سۆزلىشــىپ، مۇزاكىــرە قىلىشــىپ قالســا، 
چاتــاق  بېشــىدىال  ئىشــنىڭ  گۇمانلىنىشــى،  تېپىــپ  ئەقىــل 
چىقىشــى مۇمكىنمىــش. مۇنــۇ ئىككىســى مەن سۆھبەتلىشــىدىغان 
ــڭ  ــرى مېنى ــردە بى ــڭ بى ــراق تۇرۇشــى، ئادەملەرنى ــن يى جايدى
ئېيتقانلىرىمدىــن ئىككىلىنىــپ، بۇالردىــن ســوراپ قالســا، ئەمىــر 
نېمــە دېســە شــۇ پۈتۈنلــەي توغــرا؛ بىــز خەلقئارالىــق چــوڭ 
ئــورۇن بىلــەن كۆرۈشــتۇق؛ بــۇ ئادەتتىكــى ئىشــالردىن ئەمەس- 
دەپــال، ئىشــنى تېخىمــۇ ســىرلىق كۆرســىتىش ئارقىلىــق، مېنــى 

ــش. ــەپ بېرەرمى قۇۋۋەتل
ــېدېس  ــۇق مېرس ــۆرە كوزۇپل ــى ئ ــەن ئۈچىمىزن ــۇنىڭ بىل ش
جېــپ ماشــىنىغا قاچىــالپ، بىــز قوراملىــق ئىككــى نەپــەر بــاش 

ــەر بىشــكەك شــەھىرىگە ئېلىــپ ماڭــدى. كېســەر ئەرەبل
ــى.  ــڭ ئىسكەنجىســىدە تىپىراليتت ــم چەكســىز ئازابنى يۈرىكى
ۋەتــەن - مىللــەت ئۈچــۈن ۋەتەندىــن ئايرىلىــپ، مانــا ئەمــدى 
ئادىمىلىكتىــن  ۋىجداندىــن،  ســېتىپ  ئــادەم  ئەرەبلەرگــە 
ئايرىلىــش يولىغــا قاراپ كېتىۋاتاتتىم. ئىالھىم شــۇ ئىپالســلىقتىن 
قۇتقۇزســاڭ، بىــر مۆجىــزە كۆرســىتىپ، ئۇيقۇمنــى ئاچســاڭ، 85 
- يىلىــدا ئويغانســام، قەدەمنــى يېڭىدىــن باسســام! يارەببىــم، 
ــۇ ماشــىنىنى ئەزرائىلنىــڭ قانىتــى بىلــەن پاچاقلىتىۋەتســەڭ،  ب
ــۇنداق  ــەن ش ــە!- م ــپ كەتس ــا ئايلىنى ــڭ جىنازىمىزغ ــۇ بىزنى ب
تىلەيتتىــم. مــاڭا جانمــۇ ئېغىــر كەلمەكتــە ئىــدى. ئەرەبلــەر 
خىيالىمنــى بــۇزۇپ، ناخشــا قويۇۋەتتــى. ناخشــىنىڭ تېكىســتى 
گەرچــە ئالــالھ، رۇســۇل، ئىمــان، جىھــات، جەننــەت، ھــۆر 
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پــەرى دېگەنــدەك دىنــى گەپلــەر بولســىمۇ، مۇزىكىســىنىڭ غىــر 
ــار  ــۇزۇن ت ــى، خــۇددى بېشــىغا لېچــەك، ئۇچىســىغا ئ - غىرلىق
ــڭ  ــز، ھەزلەكلەرنى ــەك ھېجىقى ــاز پاين ــان، م ــەك كىيىۋالغ كۆين
غىرمىيىــپ، بېلىنــى تولغــاپ، خــۇدا ئۇرۇشــىدا ئۆلتۈرۈلگــەن 
قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ جەســەتلىرىنى ئايلىنىــپ، نەغمــە - نــاۋا 
ــرە كالالمغــا  ــر مەنزى قىلىۋاتقانــدەك، شــۇنداق يىرگىنىشــلىك بى
كىرىۋالــدى - دە، ئىچىمگــە پاتمــاي ئــاران تۇرغــان ئازابلىرىمنــى 
ناخشــا قىلىــپ، كۇچــار ئاھاڭىــدا »بويالرىــڭ ســاز ۋاي دادەي« 
نــى باشــلىۋەتتىم. ئاغزىمغــا نېمــە كەلســە، بوغۇزۇمغــا يۈتمــەي، 
ــىگە  ــار پەدىس ــر، كۇچ ــەرى بى ــدۇ ب ــدۇ، كەلمەم ــى كېلەم ئاھاڭ
ــدا  ــپ، يېنى ــىنى توختىتى ــەرەب مۇزىكىس ــوپۇر ئ ــم. ش توۋاليتتى
ــپ  ــە قىلى ــامنى تەرجىم ــن ناخش ــڭ دوكتۇردى ــان بىزنى ئولتۇرغ
بېرىشــنى ئۆتۈنــدى. دوكتــور مــاڭا قارىۋىــدى، تولــۇق تەرجىمــە 
ــى  ــەپ توۋلىغىل ــم ۋە تېخىمــۇ ئەزۋەيل قىلىــپ بەرســىلە - دېدى

ــازا.  ــۇردۇم ت ت

»ئاق لەيلى قىزىل لەيلى
ۋاي يارنىڭ بارمىدۇ مەيلى،
ۋاي يارنىڭ بارمىدۇ مەيلى، 

يارنىڭ بولمىسا مەيلى جان بالىخان، 
مەن يارنىڭ قەلەندەرى. 

ئوتىڭىز يامان، سۆزىڭىز يامان، 
ئاھ گۈليارىخان بويالرىڭ ساز ۋاي دادەي. 

ئاخشام كەلدى بەش ئاتلىق 
ۋاي بەشىلىسى بوز ئاتلىق، 
ۋاي بەشىلىسى بوز ئاتلىق. 



182

مېنى ياردىن ئايرىغان ۋاي
كۆڭلى قارا مۇناپىق.

گــۈل يارىخــان ئــاھ ئىشــقىڭ يامــان ۋاي دادەي …« كۇچــار 
ئاھاڭىغا، گەپال بولســا كەلتۈرۈپ توۋلىســا ناخشــا بولۇۋېرىدىغان 
ئاالھىدىلىكىنــى بىلەتتىــم. ئاۋازىــم كەلمىســىمۇ توۋالۋەردىــم. 
شــۇنداق قىلىــپ غــاراڭ - غــۇرۇڭ ئاۋازىــم بىــزار قىلدىمــۇ، 
ماشــىنا ھەيــدەپ ماڭغــان ئــەرەب قــول ئىشارىســى قىلىــپ، 
ناخشــا ئېيتيشــتىن توختاتتــى - دە: ســېنى مۇجاھىتالرنىــڭ 
ئەمىــرى دەۋاتاتتــى - بىزنىــڭ ئەمىرىمىز. ئەمما شــەيتانى ناخشــا 
توۋاليدىكەنســەن - دېــدى، خاپىلىــق يېغىــپ تۇرغــان ســۆرۈن 

تەلەتــى بىلــەن. 
مــەن: ســەن قويغــان ناخشــا پۈتۈنلــەي شــەھۋانە ئىكــەن. 

شــۇنىڭغا ماسالشــتىم. 
شــوپۇر: ھاشــا، ئەئــۇزۇ بىلــالھ، ســۇبھان ئالــالھ، شــەيخ بــۇ 
نېمــە دېگىنىــڭ؟ مــەن قويغــان نەرســە ناخشــا ئەمــەس، ئىالھــى 
قەســىدە. ســەن بىلىپ تۇرۇپ ئۇنى شــەھۋانىي دېســەڭ دۇرۇس 

بوالمدۇ؟
مــەن: ســېنىڭ ئەرەبچــە ئېيتقىنىڭ ئىالھى، باشــقا خەقنىڭ 

ئېيتقىنى شــەيتانى بوالمدۇ؟
شــوپۇر: ئۇنــداق بىلمــەس بولۇۋالمــا! بىزنىــڭ قەســىدىمىزدە 
ئالــالھ، رۇســۇل، جىھــات كۆيلىنىدۇ. ســېنىڭ ئېيتقىنىــڭ ئايال، 
ــڭ قايســى شــەيتانى، قايســى ئىالھــى؟  ســۆيگۈ، ئىشــق، بۇنى

بىلمىگــۈدەك نەرســە ئەمــەس. 
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رۇســۇل، جىھــات،  ئالــالھ،  ئېيتقىنىــڭ  ســېنىڭ  مــەن: 
ئاخىرىدا ساناقســىز خوتۇن! مېنىڭ ئېيتقىنىم ئىنســانى ســۆيگۈ، 
ئىشــق، مۇھەببــەت، بىــرال خوتــۇن. قايســىمىزنىڭ شــەھۋانىي، 
شــەيتانى، قايســىمىزنىڭ رەخمانــى، ئىنســانىي؟ ئىشــقىلىپ 
مەيلــى ســېنىڭكى، مەيلــى مېنىڭكــى ئاخىــرى خوتــۇن. باشــقا 
نەرســە يــوق. ئەممــا مــەن ئالــالھ بىلــەن رەســۇلنى دېگــەن 

ــەن!  ــى دېمەيم ــدا خوتۇنن چېغىم
شــوپۇر بىلــەن يەنــە بىر ئــەرەب قاقاقــالپ كۈلۈۋەتتــى. مەنمۇ 
ــدى.  ــۈپ جىمىۋال ــان كۈل ــدا يالغ ــور مىيقى ــا دوكت ــدۈم. ئەمم كۈل
بىــر ئــاز كۈلكــە - چاقچاقتىــن كېيىــن: شــەيخ، ســەن ئىلمــى 
ســاھەدە قايســى كەســىپتە ئوقۇغــان - دەپ، ســوراپ قالــدى.

: شــەيتان تۇتــۇش كەســپىدە ئوقۇغــان. ئەممــا كەســپىم 
بويىچــە تــۈزۈك بىــر نەتىجــە قازىنالمىدىــم - دېدىــم، چىرايىمنى 
جىــددى تۈســكە كىرگــۈزۈپ. ھــەر ئىككــى ئــەرەب تــەڭال: بىــز 
ئــاڭالپ باقمىغــان كەســىپكەن بۇ، دىنى ســاھەدە ئوقۇغانمىدىڭ 

بــۇ ئىلىمنــى؟ ســورىدى، تېڭىرقــاپ. 
مەن: بۇ كەسىپنىڭ ئېتى پەلسەپە. 

شــوپۇر: ھە، چۈشىنىشلىك بولدى؛ باياتىنقى گەپلىرىڭنىڭ 
ــرەر  ــە بى ــا ھازىرغىچ ــەندىم؛ ئەمم ــى چۈش ــن كەلگەنلىكىن نەدى

شــەيتاننى تۇتــۇپ باقتىڭمــۇ شــەيخ؟ 
مــەن: كــۆپ شــەيتانالرنى ئۇچراتتىــم. لېكىــن ئــۆزەم يالغــۇز 
بولغاچقــا، تۇتۇشــتا مۇۋەپپىقىيەتســىز بولــۇپ كېلىۋاتىمــەن؛ 
قىسقىســى مۇشــۇ ئاخىرقــى ئىككــى كۈننىڭياقــى ئېلىشــىپ، ئۆزەم 

تۇتۇلــۇپ قالدىــم. 
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شــوپۇر: نەئــۇزۇ بىلــال، ســۇبھان ئالاللــھ، شــەيخ ئىســتىغپار 
تەرەپكــە  باشــقا  پاراڭنــى  ئارىغــا دوكتــور كىرىــپ،  ئېيــت. 
يۆتكىــدى. يۇمۇرالشــتۇق، كۈلۈشــتۇق. لېكىــن شــەيتانالرنىڭ 

ــى. تۇزىقىــدا يۈرىكىــم تىلغىناتت

ــر  ــون بى ــى ئ ــال، پىالندىك ــز بىشــكەك شــەھىرىگە كېلىپ بى
بالىــالر بىلــەن سۆزلىشىشــنى باشــلىۋەتتىم. ھېــچ بىرســىنىڭ 
ھەربــى تېخنىــكا ئۆگىنىمەن دېيىشــىنى ئــارزۇ قىلمايتتىم. لېكىن 
ئۇالردىــن بىرســى: ھازىرغىچــە ئىچىمىزدىــن تــۈزۈك بىر سىياســى 
كەســىپ ئەھلــى چىقماپتــۇ؛ شــۇڭا قىلغــان ئىنقىالۋىمىــز يېرىــم 
ــى  ــارا سىياس ــەن خەلقئ ــەن؛ م ــۇپ كەپتىك ــۇب بول ــدا مەغل يول
مۇناســىۋەت كەســپىدە ئوقــۇي- دېــدى. ئىككەيلــەن: ئىقتىســاد 
مېۋىســىنى  ئىنقىالۋىمىزنىــڭ  قىلغــان  بولمىســا،  يېتەرلىــك 
ســاتىدىغان ئىــش يــۈز بېرىدىكــەن، شــۇڭا مــەن ئىنقىالبنىــڭ 
ــاڭاي –  ــا م ــان يولغ ــەل قىلىدىغ ــى ھ ــادى قىيىنچىلىقىن ئىقتىس
دېــدى. قالغــان ســەككىزەيلەن ھەربــى كەســپى ئۆگىنىشــنى 
ــز  ــى خادىملىرىمى ــەۋىيىدە ھەرب ــارا س ــى خەلقئ ــدى. چۈنك تاللى
ــە  ــى غەلىبىگ ــان ئىنقىالپلىرىمىزن ــە قىلغ ــا، ھازىرغىچ بولمىغاچق
ــۈن  ــۇنىڭ ئۈچ ــەن. ش ــۇپ كەلگ ــران بول ــەي، ۋەي يۈزلەندۈرەلم
ھەقىقــى ۋەتــەن ئۇرۇشــىغا يېتەكچىلىــك قىلىدىغــان ھەربــى 
قومانــدان يېتىشــىپ چىقىشــى بــەك مۇھىــم. ئــۇالر شــۇنداق 

ــتى. ــادە بىلدۈرۈش ئىپ
يالغــان  دەۋاتقانلىرىــم  ئادەملەرگــە  مۇشــۇ  كاشــكى 
ــر  ــى بى ــان ھەقىق ــاردەم قىلىدىغ ــۇنداق ي ــا، ش ــان بولس بولمىغ
ئىتتىپاقداشــالرنى خۇدايىــم يەتكۈزگــەن بولســا، بــۇ پىــداكار 
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ئوغالنالرنىــڭ ۋەتــەن، مىللــەت ئۈچــۈن ئاتــاپ قويغــان ھاياتــى 
ئىســراپ بولــۇپ كەتمــەس ئىدى. لېكىن بۇالرغــا ئېيتقانلىرىمنىڭ 
ھەممىســى يالغــان. ئۇالرنــى جان بازىرىغا، توغرىســى قۇشــخانىغا 
ــۆھبەتنىڭ  ــان س ــپ بارغ ــەن ئېلى ــالر بىل ــەن. بالى تەييارالۋاتىم
نەتىجىســىنى دوكتورغــا ئۇدۇللــۇق مەلــۇم قىلىــپ تۇرىمــەن. ئــۇ 
ئەرەبلەرگــە يەتكۈزىــدۇ. شــۇنداق قىلىــپ ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى 
لەيلــەپ  ھــاۋادا  گېنېرالــالر  بولغۇســى  چىقىدىغــان  قــۇرۇپ 
يۈرەتتــى. يۈزلىرىدىكى ســولغۇنلۇق، ئۈمۈتســىزلىكتىن قىلچىلىك 
ئەســەر قالمىغــان، روھــى كۆتۈرەڭگــۈ، كەيپىياتلىــرى جۇشــقۇن، 
ھازىردىــن باشــالپال ئۆزلىرىنــى گېنېرالــالردەك جەســۇر، مەغــرۇر 
ــەت  ــاڭا ئامان ــى م ــى، ھاياتىن ــام ئۆزىن ــەن بولس ــماقتا. م تۇتۇش
ــەن  ــىپ كەتك ــا چىلىش ــالرنىڭ قېنىغ ــوپ سەپداش ــان بىرت قىلغ
بىــر مەلئــۇن ئىدىــم. بوغۇزۇمدىــن بىــر نەرســە ئۆتمەيتتــى. 
ــۇرت  ــوق. شــۇنداق بولســىمۇ ي ــى ي يىگــۈدەك نەرســىنىڭغۇ تاين
ئەھلــى نەزىــر - چىــراق، مەشــرەپ، ئولتۇرۇشــالردىن قىســىنىپ 
ئەكىلىــپ بېرىدىغــان، يېتىمچىلەرگــە اليىق رىزقىمىــز بار ئىدى. 
ــدەك  ــا مىلەنگەن ــال نەرســە قانغ ــا ئالغان ــش ئۈچــۈن قولۇمغ يېيى
يىرگىنىشــلىك كۆرۈنىــدۇ. ئىچكەن ســۇدىن قــان ھىدى كېلىدۇ. 
ئــۆز قولــۇم بىلــەن پــۇت - قوللىرىنــى تۈشــەپ، بــاش كەســتى 
قاسســاپنىڭ ئالدىــدا ياتقــۇزۇپ بېرىۋاتقــان جاندارالرنىــڭ قېنــى.

ئۈرۈمچىــدە مۆكــۈپ يۈرگــەن چاغلىرىمــدا، ھــەم پــۇل تېپىــپ 
جاننــى باقىدىغــان، ھــەم مۈكىۋالىدىغــان ئەپلىك جاي قۇشــخانا 
بولــۇپ قالغــان ئىــدى. ھــەر بىــر ســۇپىغا يــۈز ئەللىــك ئەتىراپىدا 
ــاش  ــم -دە، ب ــالپ ياتقۇزاتتى ــى باغ ــۇت - قوللىرىن ــڭ پ قوينى
كېســەرنى چاقىرىــپ بۇغۇزلىتاتتىــم. بــۇ مــەن ئۈچــۈن جــان 
 - يــۈزى  كىيىملىرىــم،  ئىــدى.  يولــى  بىــرال  ساقالشــنىڭ 
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كۆزلىرىــم غەقپــەز قانغــا بويۇلــۇپ كەتكەنلىكــى ئۈچــۈن، مېنــى 
ــاج، قايســى  ــدى قايســى ئېھتىي ــا ئەم ــى. مان ــم تونۇمايتت ھېچكى
زۆرۈرىيــەت تۈپەيلــى قانغــا مىلىنىۋاتىمــەن؟ كىيىــم كېچــەك، 
يــۈزى - كۆزلىرىمــدە قــان دېغــى كۆرۈنمىســىمۇ، ئەممــا روھىــم، 
چىلىشــىپ  قانغــا  غىققىــدە  دۇنيارىــم  ئىچكــى  ۋىجدانىــم، 
ــەن  ــپ بەرگ ــاالل قىلى ــش ئۈچــۈن ھ ــالھ يېيى ــى. ئال كېتىۋاتاتت
ــڭ،  ــى ئادەملەرنى ــەس، بەلك ــەن ئەم ــى بىل ــڭ قېن جاندارالرنى
دوســتلىرىمنىڭ، ئىنقىــالۋى سەپداشــلىرىمنىڭ، مــاڭا ئىشــىنىپ 
ئۆزىنــى تاپشــۇرغان ئامانەتلەرنىــڭ قېنــى بىلەن پۈتــۈن ۋۇجۇدۇم 

ــى. ــىپ كېتىۋاتاتت چىلىش
ۋاقىــت يېتىــپ كەلــدى. 95 - يىلــى 13 - مارت، ئەتتىگەن 
ســائەت 11. مېنىــڭ ئادىمىلىكىــم بىلــەن ئىبلىــس بولۇشــۇمنىڭ 
ۋاقىــت چېگراســىنىڭ ئاخىرقــى ســىزىقى. مــەن تۈگەشــتىم. كــۆز 
ئالدىمدىــن ســەككىز نەپــەر قېرىنداشــالرنى قۇشــخانىغا ئېلىــپ 
ماڭــدى. ئۇالرنىــڭ پەقــەت ئىككــى ھەپتىلىــكال ھاياتــى قالغــان 
ئىــدى. مــەن ھويلىدىكــى كۈھنىنىــڭ ئوتتۇرىســىدا جانســىز 
مۇردىــدەك، قىمىرلىماســتىن تــۇرۇپ قالدىــم. بالىالرنىــڭ بىرســى 
ــپ  ــات قايتى ــەر ھاي ــس، ئەگ ــپ: رەئى ــپ كىرى ــىرتتىن قايتى س
كېلەلمــەي قالســام، بــۇ ســىلىگە ئەســلىمە بولــۇپ قالســۇن 
- دەپ، زەنجىــر ھالقىلىــق، كىچىككىنــە تىرنــاق ئالغۇچنــى 
ــەن  ــى. م ــپ كەتت ــدەك چىقى ــدى -دە، ئۇچقان ــا قوي ئالقىنىمغ
ســۆزلىيەلمەيتتىم. چۈنكــى تىلىــم قېتىــپ قالغــان ئىــدى. زۇۋانىم 
ــن  ــان يېرىمدى ــدى. تۇرغ ــپ قال ــرۋام قېتى ــدى. نې ــۇپ قال تۇتۇل

ــم. قىمىرلىيالمايتتى
بۇنىڭدىــن بــەش يىــل ئــاۋۋال تۈرمىدىكــى ۋاقتىمدا شــۇنداق 
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بولغــان ئىدىــم. ئاپتونــوم رايونلــۇق ســاقچى نازارىتىنىــڭ، 
بارىــن »ئەكســىل  رايونلــۇق باشــقارما باشــلىقى،  تەڭرىتــاغ 
ئىنقىــالۋى ھەرىكىتــى« نــى باســتۇرۇش قوماندانلىــق شــتابىنىڭ 
باشــلىقى مەمــەت روزى، ســوراق جەريانىــدا مەقســىتىگە يېتەلمەي 
ــدە  ــەپ، بەزى ــپ، دەسس ــە تېپى ــپ كەتس ــى ئاغرى ــۇرۇپ، قول ئ
قــۇالق تۈيىمگــە قاتتىــق تىگىــپ كەتكەنــدە ھوشســىزلىنىپ 
قالســام، بېشــىمنى ســوغاق ســۇغا چىــالپ ھۇشــۇمغا كەلتــۈرۈپ، 
ــدە، ســوراق  ــڭ بىرى ــەن كۈنلەرنى ــاپ يۈرگ ــۇرۇپ، قىين ــە ئ يەن
ئۈســتىلىگە بىــر چامــادان قىينــاش ئۈســكۈنە، ئەســۋابالرنى 
قاتــار تىــزدى. ســاناپ باقســام ھەممىســى ئوتتــۇز يەتتــە تۈرلــۈك 
بولــۇپ، ئارىســىدا بىــر دانــە تاپانچىمــۇ بــار ئىــدى. ئــۇ قىينــاش 
بۇالردىــن  بولــۇپ:  چۈشــەندۈرۈپ  قىســقىچە  ئەســۋابلىرىنى 
ــېنى  ــادەم، س ــان ئ ــىنىپ قالغ ــەن ياش ــەن؟ م ــىنى تالاليس قايس
ئۇرغــۇدەك ھالىــم قالمىــدى. دېلورىڭنــى تېــزراق تۇرغۇزۇۋېتىــپ، 
كەتمىســەم بولمايــدۇ. ســەندەك دۈشــمەنلەردىن يەنــە يۈزلىگــەن 
ئەبلەخلــەر مېنــى كۈتــۈپ تۇرماقتــا - دېــدى. مەنمــۇ تــازا 
بىرنــى دەپتىمــەن: بۇالرنىــڭ ھېــچ  قامالشــمىغان گەپتىــن 
بىــرى مــاڭا اليىــق ئەمــەس. چۈنكــى مېنىــڭ جىنايىتىــم يــوق! 
ــەن  ــدى. م ــڭ تۈگى ــالش ھەققى ــېنىڭ تال ــا س ــداق بولس - ئۇن
تەلــەي ســىنايمەن - دېگىنىچــە، ئايالنمــا دىســكىلىق تاپانچىنى 
ــى.  ــىنى ئۈســتەلگە تۆكت ــڭ ھەممىس ــى ئوقنى ــپ، ئىچىدىك ئېلى
ئاندىــن بىــر دانــە ئوقنــى دىســكىغا ســېلىپ: مېنىــڭ تەلىيىــم، 
ــۈچ  ــكىنى ئ ــم - دەپ، دىس ــڭ تەلىيى ــڭ، مېنى ــېنىڭ تەلىيى س
قېتىم پىرقىرىتىپ، ئىككى قېشــىمنىڭ ئوتتۇرىســىغا تاپانچىنىڭ 
ــى  ــال تەپكىن ــەخ! -دەپ ــال ئەبل ــۇرۇپ: يوق ــاپ ت ــى نىقت ئۇچىن
بېســىۋەتتى. شــاھادەت ئېيتىشــقىمۇ پۇرســەت بولمىغــان ئىــدى. 
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كۆزۈمنــى ئاســتا ئېچىــپ ئەتراپقــا قارىدىــم. ســوراقخانا ئاجايىــپ 
ســۈرلۈك، قــان ئىچــەر جالالتالرنىــڭ يۈزلىــرى تاتىرىــپ، كۆزلىرى 
چەكچىيىــپ كېتىپتــۇ. قاچــان يىقىلىدىغانلىقىمنــى بىــر ئــاز 
كۈتــۈپ بېقىــپ، قوللىرىمنــى مىدىرالتتىــم. كېيىن پېشــانەمدىكى 
ئــوق ئىزىنــى، ئارقــا دوقامدىــن ســىرغىپ چىقىدىغــان قانالرنــى 
ــرەك.  ــان بولســا كې ــوق چىقمىغ ــن ئ ــم. تاپانچىدى ســىالپ باقتى
ــر  ــە بى ــان يەن ــەدەل بولىدىغ ــا ب ــۆز جېنىمغ ــدا ئ ــراق ھاياتىم بى
مــاز گەپنــى دەپ تاشــلىدىم: »ئاساســى قانۇنغــا، جىنايــى 
ئىشــالر دەۋا قانۇنىغــا ئىگــە بىــر دۆلەتنىــڭ سوراقخانىســىدا 
ئىكەنلىكىمىزنــى، شــۇنىڭدەك ئامېرىكىنىــڭ كاۋبوي فىلىملىرىدە 
رول ئېلىۋاتمىغانلىقىمىزنــى بىلىمــەن.« ۋەھشــى باش قاتىل مەي 
چۈجــاڭ ئــوق چىقمىغــان تاپانچىدىــن يامانــالپ، ئەمدىــال يەرگــە 
پىرقىرىتىــپ تاشــلىغان ئىكــەن. گېپىمنىــڭ ئاخىــرى تۈگىگىچــە 
تاپانچىغــا يۈگۈرىۋېــدى، ھەربــى ســوتتىن كەلگــەن تامــدەك 
ئىككــى ھەربــى ئۇنــى پومداقــالپ پۇرلىغــان پېتــى كۆتــۈرۈپ 
ســىرىتقا ئېلىــپ چىقىــپ كەتتــى. بــۇالر مېنى قورقۇتــۇش ئۈچۈن 
مۇشــۇنچىۋاال ئويــۇن قىلىۋاتقانلىقىنــى ئويلىغىلىۋاتســام، بىــر توپ 
قاتىلالرنىــڭ ئايــاق ئاســتىدا دۇمبالىنىــپ كەتتىــم. ســوراقخانىدا 
ســاقچى نازارىتىدىــن ۋە ھەربــى ســوتتىن ئــۈچ كىشــى؛ تۇرپــان 
ۋىاليەتلىــك ئوتتــۇرا ســوتتىن، ھەربــى ســوتتىن ئىككــى، ئاقســۇ 
ۋىاليەتلىــك ئوتتــۇرا ســوت ۋە ھەربــى ســوتتىن ئىككــى، قەشــقەر 
ــى،  ــۈچ كىش ــوتتىن ئ ــى س ــوت ۋە ھەرب ــۇرا س ــك ئوتت ۋىاليەتلى
كۇچــار ناھىيىلىــك ســاقچى ئىدارىســىنىڭ باشــلىقى، سىياســى 
بۆلۈمنىــڭ باشــلىقى، يەنــە بىــر قانچــە بــاش كېســەر جالالتــالر 
بولــۇپ جەمــى ئــون يەتتە كىشــى بــار ئىدى. ئــۇالر يــەردە ياتقان 
مېنــى دەسســەيتتى، تېپەتتــى: تاپانچىدىــن ئــوق چىقمــاي، 
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تىرىك قالغىنىڭغا شــۈكرى ئېيتماي، كىمنى مەســخىرە قىلىســەن 
گــۇي - دېيىشــىپ، مــەي چۈجاڭنىــڭ قايتىالپ ئېتىۋېتىشــىدىن 
مېنى قوغداپ قالغانلىقىنىڭ شۇكرانىســىگە شــۇنداق دەسســەپ، 
دومىلىتىــپ ئويناۋېتىپتــۇ. ناھىيىلىــك ئىككــى ســاقچى باشــلىقى 
بىــر بۇلۇڭــدا شۈمشــىيىپ قاپتــۇ قورقۇنچتىــن. نېمىشــقىكىن 
شــۇنچىۋاال تىپىــك يەپمــۇ ھوشــۇمدىن كېتەلمىدىــم. ئەممــا 

قاتتىــق خورلىنىۋاتاتتىــم. 
كېيىنكــى كۈنــى ســائەت توققــۇزدا ســوراق يەنــە باشــالندى. 
ــوراق  ــى س ــى كۈنىدىك ــڭ ئالتىنچ ــن كەلگەنلەرنى ــۇ يۇقىرىدى ب
ئىــدى. ئۆزىنــى مــەي چۈجــاڭ دەۋالىدىغــان جالــالت مەمــەت 
روزى مېنىڭدىــن بەتتــەر تۈگۈشــۈپ كەتكەنــدەك كۆرۈنەتتــى. 
ئــۇ: جېنىــم بــاالم، مــەن بوۋاڭــدەك ئــادەم. ياخشــى دېيىشــتۇق، 
تاســقالدىم.  بولغىلــى  زامىــن  جېنىڭغــا  دېيىشــتۇق.  يامــان 
ســەنمۇ ھــارام ئۆلمــە، مېنىمــۇ خۇدانىــڭ ئالدىــدا قاتىــل قىلىــپ 
ــى  ــن. دېلورىڭن ــق دەۋەتكى ــر چىرايلى ــى بى ــا. جىنايىتىڭن قويم
تۇرغــۇزۇپ، مەنمــۇ ئــارام تاپــاي. قېنــى ئەمىســە، ئارىمىــزدا ھېــچ 
نەرســە بولمىغانــدەك، ســوئال - ســوراق يېڭــى باشــالنغاندەك، 
چىرايلىــق پاراڭلىشــايلى. باشــال - دېــدى. مــەن ئادەتتىكىــدەك 
ــرى  ــن بې ــرالر نەچچــە كۈندى ــەدەر كادى ــدا: شــۇ ق ــن ھال تەمكى
مېنىــڭ ئىقــرار قىلىشــىمنى، مەســىلە تاپشۇرۇشــىمنى كۈتــۈپ 
بــەك چارچىــدى. ئەگــەر مېنىــڭ ئىقــرار قىلغــۇدەك جىنايىتىــم، 
تاپشــۇرغىدەك مەســىلەم بولغــان بولســا، مىــڭ جېنىــم ئېتىلىــپ 
كېتىدىغــان ئىــش بولســىمۇ، ھــەر بىرىڭالرنىــڭ يۈزىدىــن، 
ئۆلــەي دەپ  ھەممىنــى دەۋەتكــەن بوالتتىــم. خىجىللىقتىــن 
قېلىۋاتىمــەن. شــۇڭا ئاخىرقــى ســۆزۈم، جىنايىتىمگــە ئائىــت 
ــداق  ــا، ئۈســتۈمدىن قان ــپ ئۇچــى بولس ــداق يى ــۇڭالردا قان قول
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ئاســاس  شــۇنى  بولســا،  تاپشــۇرۇلغان  مەســىلە  شــىكايەت، 
قىلىــپ دېلــو تۇرغۇزســاڭالر، مېنىــڭ ھېچقانــداق ئېتىرازىــم 
دېدىــم.  قىلىمــەن -  قوبــۇل  جازانــى  بېرىلىدىغــان  يــوق. 
مــەي چۈجــاڭ. - ھەئــە،  تۈگىدىمــۇ؟- ســورىدى  گېپىــڭ 
دېدىــم تەســتىقالپ. قورســىقىڭ ئاچمــۇ؟ بىــر نەرســە يەمســەن؟ 
ــاچ، يەيمــەن  ــدا. - ئ ــۇ، شــۇنچىلىك ســەمىمى ھال ســورىدى ئ
- دېدىــم - يېتىــم بالىــدەك بوينۇمنــى قىســىپ. 25 - ئىيــۇل 
تۇتۇلغــان ئىدىــم. بۈگــۈن 16 - ئاۋغۇســت، 22 كۈنلۈك ســوالقتا 
يېگــۈدەك نەرســىنىڭ تاينــى يــوق، ئۆزەمنــى يــەپ بــوالي دەپ 
ــۇنچىلىك  ــك، ش ــۇنچىلىك ھەيۋەتلى ــاش ش ــم. ئېچىرق قالغانتى
ۋەھشــى ھۆكۈمرانكــى، ئــۇ تەختكــە چىقســا ھەممىنىــڭ ئۈســتىدە 
ئولتۇرىدىكــەن. ۋىجــدان، غــۇرۇر، ئىمــان، مېھــرى - شــەپقەت، 
ــى  ــا يولن ــق ھەممىســى ئۇنىڭغ ــق، پوچىلى ــۇق، نوچىلى ھاكاۋۇرل
بوشــىتىپ بېرىدىكــەن. تۈرمــە ئاشخانىســىدا ســاقچى كادىرالرغــا 
يــەپ  يېغىنــى  كۆزنىــڭ  كېــرەك،  بولســا  تاماقــالر  ئەتكــەن 
تۇرىغىــدەك بىــر تەخســە قۇرۇمــا، ئىككــى توغــرام ناننــى شــىرەگە 
قويــۇپ: ئىچىملىكمــۇ؟ چايمــۇ؟ - ســورىدى مــەي چۈجــاڭ، 
ــك  ــۇرۇپ. ئىچىملى ــالپ ت ــول باغ ــدەك ق ــخانا كۈتكۈچىلىرى ئاش
دېدىــم  ئىــدى. شــۇڭا - چــاي  ھــاراق  ئەلۋەتتــە  دېگىنــى 
تارتىنماســتىن. ئــۇ بىــر چاينــەك قىزىــق چــاي ئەكىــردى. ئۇنىــڭ 
قىلىقلىــرى مېنــى مەســخىرە قىلىۋاتقانــدەك تۇيۇلســىمۇ، لېكىــن 
ســوراقخانىدا ئاجايىــپ ســۈرلۈك، جىمغۇرلــۇق ھۆكــۈم ســۈرەتتى. 
يــە بــاالم - دېــدى ئــۇ، پىيالىگــە چــاي قۇيــۇپ ئالدىمــدا 
ــى  ــرام نانن ــى توغ ــەن ئىكك ــا بىل ــە قورۇم ــر تەخس ــاچ. بى قويغ
يــەپ، ئىككــى پىيالــە قىزىــق چــاي ئىچتىــم. بــۇ مــاڭا بېرىلگــەن 
ئۆلــۈم ئالدىدىكــى ئۇزىتىــش تامىقــى ئىكەنلىكىنــى خىيالىمغىمــۇ 
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كەلتۈرمىگــەن ئىكەنمــەن. ئەگــەر شــۇنداق بىــر شــەپىنى ھېــس 
قىلغــان بولســام، ھەرقانچــە ئېچىرقــاپ كەتكــەن تەقدىردىمــۇ، 
ــر  ــن بى ــتىدا، بوغۇزۇمدى ــى ئاس ــك تىرنىق ــڭ ئەجەللى ئەزرائىلنى
نەرســە ئۆتمــەس ئىــدى. قورســىقىڭ تويدىمــۇ؟ - ســورىدى ئــۇ، 
ــەت -  ــدى، رەخم ــپ. توي ــكە كىرى ــك تۈس ــال ھەيۋەتلى بىردىن
ــەي  ــاۋازدا. ئۇنــداق بولســا ئاخىرقــى قېتىــم تەل دېدىــم پــەس ئ
ســىنايمىز - دەپ، تۈنۈگۈنكــى تاپانچىنــى ئېلىپ، دىســكىدىكى 
ئوقنــى ئۈســتەلگە تۆكتى - دە: ســاناپ باقــە، قانچىتال ئوقكەن 
- دېــدى. ئالتــە دانــە ئىكــەن - دېدىــم. ئــۇ دىســكىغا بىــر پــاي 
ئوقنــى ســېلىپ: مېنىــڭ تەلىيىــم، ســېنىڭ تەلىيىــڭ، مېنىــڭ 
تەلىيىــم - دەپ، دىســكىنى ئــۈچ قېتىــم پىرقىرىتىۋېتىــپ، 
تۈنۈگۈنكىــدەكال پېشــانەمگە تېــرەپ تەپكىنــى باســتى. ئــوق 
چىقمىــدى. ئــوڭ چېكەمگــە تېــرەپ تەپكىنــى يەنــە باســتى. ئــوق 
چىقمىــدى. ســوراقخانىدا ۋاراڭ - چــۇرۇڭ، ئوپــۇر - دۈپۈر بولۇپ 
كەتتــى - دە، كۆزۈمنــى ئېچىــپ قارىســام، مەمــەت روزىنى ئاقســۇ 
ۋىاليەتلىــك ســاقچى باشقارمىســىدىن كەلگــەن، ئىســمىنى يــاڭ 
ــە  ــە بىرقانچ ــاي، يەن ــرى خىت ــتۇرغان قې ــن دەپ تونۇش ــۆ مى ش
ســاقچىالر قۇچاقــالپ تۇتۇۋاپتــۇ. مېنــى ناھىيىلىــك ســاقچى 
باشــلىقى ھەمدۇلــال ئابــال، سىياســى بۆلــۈم باشــلىقى كېۋىــر رازى 
ئارىغــا ئېلىــپ ئــوراپ تۇرۇپتــۇ. بىردەملىك پــات - پاراقچىلىقتىن 
ــاالپ  ــا ئېلىــپ، ي ــى ئارىغ ــا ســاقچىالر مېن ــر گۇرۇپپ كېيىــن، بى
مــەن  ســولىۋەتتى.  كامېرغــا  ئەكىرىــپ،  دەرۋازىدىــن  قــارا 
ئويغاقلىقىمنــى، ياكــى چــۈش كۆرىۋاتقانلىقىمنــى ئاڭقىرالمايتتىم. 
بېشــىمنىڭ ئىچىــدە بىــر ســاغۇچ تۇمــان مانايقىــپ تۇراتتــى. 
ــپ چىقىشــتى.  ــر ســوراقخانىغا ئېلى ــن باشــقا بى چۈشــتىن كېيى
ــان ۋىاليەتلىــك ســاقچى باشقارمىســىنىڭ  بــۇ ســوراقخانىدا تۇرپ
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مېنــى  كاالنپــاي  بىــر  دەمــدۇ  گايىــت  تۇرســۇن  باشــلىقى، 
ســوراق قىلماقچىكــەن. ئــۇ گەپنىــڭ بېشــىدىال: كۆردىڭمــا، 
مــەي چۈجاڭنىــڭ ئاچچىقىنــى؟ ھــە ئوبــداراق دىققــەت قىلىــپ، 
جىنايىتىڭنــى ماڭغــا دەپ بــەر - دېــدى. مــەن ئوخشاشــال 
جىنايىتىــم يــوق - دېدىــم. ئــۇ: ھــەي كوتلــەش، بىزنىــڭ 
ــەنداڭغا  ــداپ، گۇڭس ــڭ ياشــالنى ئال ــپ، بىزنى ــا بېرې تۇرپانالغ
ــە!  ــى دېمەمس ــەن جىنايىتىڭن ــز - دېگ ــۇرۇش قىلىمى ــى ئ قارش
گــە قىلــە كوتلــەش! - دېــدى، ئاغزىنــى بــۇزۇپ تۇرپانچــە 
تىلــالپ. شــۇ ئارىــدا پۇتۇمنىــڭ ئۇچىدىــن بېشــىمغىچە، ھــەر بىر 
چاچلىرىمغىچــە ســىرقىرىغان بىــر ســېزىم بىلــەن تىلىــم قېتىــپ 
قالــدى. ئــۇ ۋارقىــراپ ئاغزىنــى بــۇزۇپ تىلالۋاتىــدۇ. زۇۋانىــم 
تۇتۇلــۇپ قالغانلىقىنــى شــەرەت قىلىــپ بىلــدۈرەي دېســەم، 
قوللىرىــم مېڭەمگــە بويســۇنماي، جىمــال تۇرىــدۇ. ئاخىــرى پۈتۈن 
زېھنىمنــى يىغىــپ بىــرال مىدىرلىغانچــە ھېلىقــى مەتونىــڭ ئالدىغا 
ئېتىلىپتىمــەن. ئۇنىــڭ كاتىپــى بىلــەن بىــر قوغدىغۇچــى مېنــى 
ــەكرىمەكتە.  ــالپ س ــم جاالق ــۈن بەدىنى ــراق پۈت ــدى. بى تۇتۇۋال
قارىغانــدا يــۈز - كۆزلىرىمدىمــۇ بىــر ۋەھشــى ئۆزگىرىــش بولغــان 
ھــەي  كېلىــپ:  يېنىمغــا  ســوراقچى  تۇرپانلىــق  ئوخشــايدۇ. 
ئابــدرەم، گــە قىلســانا، نىــم بولــدى ســاڭا؟ - دەپ، پېشــانەمنى 
يېنىــك ســىلىدى - دە، ھــەي ئــوت كېتىپتــو بۇنىــڭ بېشــىغا، 
قانــا قىلىمېــز؟ پوقۋاشــال مىياققــا ئەكەســىنا، بۇنىــڭ بېشــىغا ســۇ 
قۇيايلى - دەپ، ســوراقخانىدىكى ســۇلۇققا بېشــىمنى تۇتۇپ سۇ 
ئېقىتىشــتى. شــۇ ئارىــدا قانــۇن دوختۇرىنــى چاقىرىپتــۇ. ئىككــى 
نەپــەر دوختــۇر بىــر قــۇر تەكشــۈرۈپ چىقىــپ: ھازىرچــە دىئاگنوز 
قويالمايمىــز، تولــۇق تەكشــۈرتۈش ئۈچــۈن چــوڭ دوختۇرخانىغــا 
ئاپىرىــش كېــرەك. ئەممــا ســاالمەتلىكى خەتــەر ئاســتىدا، ســوراق 
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ــدى. ــدۇ - دې قىلىشــقا بولماي
ــم  ــۈن زۇۋانى ــە ك ــر قانچ ــە، بى ــپ قالغانچ ــۇ جىمى ــەن ش م
ئېچىلمىــدى. تىلىــم گەپكــە كەلمــەي قېتىپــال تۇراتتــى. كېينچــە 
ــدا  ــۇت ئەتىراپى ــەش مىن ــپ، ب ــتا ئېچىلى ــتا - ئاس ــم ئاس زۇۋانى
گەپلىشــەلەيدىغان بولــدۇم. زۇۋانىــم تۇتۇلغىلــى باشــلىغاندا 
گەجگمدىن بىر ســوغۇق ســېزىم پەســكە ماڭاتتى. شۇنداق چاغدا 
گەپتىــن توختىۋاالتتىــم. زۇۋانىــم ئــۈچ ئايــدەك تۇتۇلغــان بولۇپ، 
ســوراقالردىن، قىيىــن - قىســتاق، تەھدىــت، تاياقالردىــن 
ــەن  ــا كەتك ــۆزۈم ئۇيقۇغ ــن ك ــاممۇ، لېكى ــان بولس ــۇپ قالغ قۇتۇل
قىلىدىغــان  ئىجــرا  ئۆلــۈم جازاســى  ھامــان ســوراقخانىالردا، 
مەيدانــالردا ئېتىــپ ئۆلتۈرۈۋاتقــان، دادام، ئاپــام، تۇغقانلىرىــم، 
ئايالىــم، نارســىدە ئوغلــۇم، دوســت - ئاغىنىلىرىم، ســاۋاقداش، 
سەپداشــلىرىم جەســىدىمگە ئۆزلىرىنــى تاشــالپ يىغلىشــىۋاتقان، 
ســاقچىالر كېلىــپ: بــۇ تېخــى ئۆلمەپتــۇ، قايتــا ئاتايلــى دەپ، 
جەســىدىمنى ســۆرەپ ئاچىقىــپ يەنــە ئېتىۋاتقــان، شــۇنداق 
قورقۇنچلــۇق چــۈش كۆرەتتىــم - دە، ئىڭــراپ، چىرقىــراپ، 
يېنىمــدا ياتقــان مەھبۇســالرنىمۇ بىئــارام قىالتتىــم. شــۇنداق 
بولســىمۇ ئــۇ چاغــالردا ھايــات قېلىشــىم ئۈچــۈن زۇۋانىمنىــڭ 
تۇتۇلــۇپ قالغانلىقىنــى، ئالالھنىــڭ ھېكمىتــى بولســا كېــرەك - 
دەپ ئويــالپ يۈرگــەن ئىدىــم. مانــا ئەمــدى قاتىــل، تېررورچــى 
ئەرەبلەرنىــڭ ئەپســۇنىغا تاقابىــل تۇرالمــاي: بىــزدە ســەنلەرنىڭ 
قۇشــخاناڭغا بېرىدىغــان ھــارام جــان يــوق - دەپ، قاتتىــق 
رەت قىاللمــاي، ئــۆزەم تاپقــان روھــى، ۋىجدانــى ئازاپتىــن تىلىــم 
ــڭ  ــۇ كىمنى ــدى ب ــى. ئەم ــۇپ قېلىۋاتاتت ــم تۇتۇل ــپ، زۇۋانى قېتى

ــى؟  ھېكمىت
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مــەن گــۆدەك چاغلىرىمدىنــال كىشــىلەرنىڭ روھــى ئازابلىرىغا 
ھەمــدەم بوالتتىــم. تەســەللى بېرەتتىــم. ئۇتۇقلۇققــا، نەتىجىگــە 
ئىشــىنەتتىم.  ئەقلىمگــە  بېرەتتىــم.  مەســلىھەت  ئۈندەيتتىــم. 
ئــادەم ئۆلتۈرمەكچــى بولغــان قاتىلالرنــى نىيىتىدىــن ياندۇراتتىم. 
ئۈمۈتســىزلىنىپ، ئۆزىنــى ئۆلتۈرۈۋالماقچــى بولغانالرغــا ھاياتنىــڭ 
گۈزەللىكــى، گۈزەللىكنىــڭ چەكســىزلىكى توغرىســىدا نەســىھەت 
قىلىــپ، ئۈمىــت بېرەتتىــم. ئــۆزەم گــۆدەك بولســاممۇ چوڭالرنىــڭ 
ئارىســىدا ھــەم ســۆھبەتلىك ئورنــۇم باتتى. ئۆزۈمگە ئىشــىنەتتىم. 
كۈچلــۈك ئىدىــم. ھــەر زامــان يېڭىــپ چىقىشــىمغا ئىشــىنەتتىم. 
ئەمــدى يىقىلغىنىمــدا، مېنــى قۇتقۇزىدىغــان كىم بــار؟ مېنىڭدىن 
كۈچلــۈك كىــم بــار؟ ئادەملىرىم ئۇرۇشــتا ئۆلســە، جاۋابــكارى كىم؟ 
ــن،  ــڭ قىســاس ئوتىدى ــپ كەلگەنلەرنى ــات قايتى ــن ھاي ئۇالردى
ــى  ــدۇ؟ ئۆلگەنلەرنىــڭ تۇغقانلىرىدىــن مېن ــم قۇتقۇزاالي مېنــى كى
ــدا ئۈســتۈمدىن ســوت  ــازات بولغان ــەن ئ ــدۇ؟ ۋەت ــم قۇتقۇزاالي كى
ئېچىلســا، مېنــى كىــم ئاقلىيااليــدۇ؟ ئــۇالر جــەڭ مەيدانىــدا 
ئىكەنلىكىنــى  ئۇيغــۇر  قالســا،  ئەســىرگە چۈشــۈپ  رۇســالرغا 
ــۇر  ــالمچى، ئۇيغ ــكال ئىس ــى: رادى ــا، رۇس ئاخبارات ــرار قىلس ئىق
تېررورىســتلىرى رۇســىيىگە قارشــى خــۇدا ئۇرۇشــى قىلــدى. 
ئــۇرۇش  ئۈچــۈن  مىللىتــى  ۋەتىنــى،  تېررورچىلىــرى  ئۇيغــۇر 
ــدۇ  ــى بۇزى ــا تىنچلىقىن ــتلىرى دۇني ــۇر تېررورىس ــدۇ. ئۇيغ قىلماي
يــۈزى  مىللىتىمىزنىــڭ  تۇرســا،  قىلغىلــى  ســازايى  دەپ،   -
چۈشــۈپ، مۇســتەقىللىق كۈرىشــىمىز يېتىــم قالدۇرۇلســا، پۈتــۈن 
ــم  ــى، كى ــان مېن ــۇپ قالىدىغ ــەۋەبچى بول ــە س ــۇ خىيانەتك مۇش
ئاقلىيااليــدۇ؟ بــۇ جىنايەتتىــن كېيىــن، مــەن يوشۇرۇنۇشــۇم 
كېــرەك! ئۆزەمنىــڭ ئىبلىــس جېنىمنــى قوغــداش ئۈچــۈن، ئەرەب 
تېررورىســتلىرىغا گۆرۈگــە ئېلىنىشــىم كېــرەك! ئــۇالر مېنــى ھېــچ 
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كىــم كۆرمەيدىغــان، ھېــچ كىــم تاپالمايدىغــان يەرگــە يوشــۇرۇپ 
ئۇيغۇرالرنــى  ئۇرۇشــىغا  خــۇدا  نامىمدىــن  مېنىــڭ  قويــۇپ، 
چاقىرىــدۇ. ۋەتەنــدە خىتايغــا قارشــى ھەرىكەتلىرىمىزنىمــۇ خــۇدا 
ئۇرۇشــىغا يېتەكلىتىــدۇ. نــەدە خــۇدا ئۇرۇشــى بولســا، مېنــى شــۇ 
يەرگــە يۆتكــەپ ئىشــلىتىدۇ. مــەن ئىســمى بــار جىســمى يــوق، 
ھەقىقــى ئىبلىســقا ئايلىنىــپ كېتىمــەن. شــۇ تاپتــا مــاڭا يــاردەم 
ــن  ــە ھەممىدى ــر كۈچك ــان بى ــى قۇتقۇزىدىغ ــدى. مېن ــرەك ئى كې
بــەك ئېھتىياجلىــق ئىدىــم. تىلىــم قېتىــپ قېلىــش بىلــەن تــەڭ، 
بەدەنلىرىممــۇ مىدىرلىمايتتــى. ھاياتلىــق پەقــەت خىيالىــم بىلەن 
كۆزۈمدىــال قالغانــدەك، بەدەنلىرىــم مىدىرلىمايتتــى. شــۇ ئارىــدا 
كۈھنىگــە ئاســماندىن چۈشــكەندەك تۇيۇقســىز، قوغدىغۇچــى 
قارىــم پەيــدا بولــۇپ قالــدى. ئــۇ ئەنســىز بىــر جىددىچىلىكتــە: 
ئابدۇرەھىمجــان، ســىلىگە نېمە بولىۋاتىدۇ؟ پۈتۈنلەي تۈگىشــىپ 
كېتىــال - دېــدى. بىردىنــال تىلىــم مىدىــرالپ زۇۋانىــم ئېچىلىــپ 
قالــدى: مــەن تۈگەشــمەي كىــم تۈگىشــەتتى! ئادەملەرنــى ئۆلۈمگە 
ــپ.  ــتۈمگە ئېلى ــى ئۈس ــم، جىنايەتن ــام - دېدى ــان تۇرس يوللىغ
- ھەممــە ئىشــقا ســىلە مەســئۇل بولــال، جاۋابكارلىقىمــۇ ســىلىگە 
ئارتىلىدۇ. ئەگەر زۆرۈر تېپىلســا تەدبىر قوللىنارمىز - دېدى ئۇ، 
شــۇنچىلىك ئۈمۈتســىز، ئىزتىــراپ ئىچىــدە پۇچۇلۇنــۇپ. ئۇنىــڭ 
گېپــى تۈگــە - تۈگىمەيــال كۈھنىدىــن ئۇچقانــدەك چىقىــپ 
كەتتىــم. ئــۇ ئارقامدىــن ھويلىغــا چىقىــپ بولغىچــە، مــەن يولغــا 
چىقىــپ بوپتىمــەن. كۈھنــى ئىســىق ئىــدى. كۆڭلەكچــان، ياالڭ 
ــەن.  ــال يۈگۈرۈپتىم ــۇ تۇرقۇمدى ــش، ش ــدا كېپى ــتاق، پۇتۇم باش
بىــر قــەدەم كېچىكســەم ئادىمىلىكىمدىــن ئايرىلىــپ، ئىبلىســقا 
ئايلىنىدىغــان، شــۇم تەقدىرىــم يېزىلىــدۇ. ئايــاق، چاپــان، 
پوســما كىيىشــكە ۋاقىــت يــوق. تىــزدا قــار. چېپىــپ كېتىۋېتىپ، 
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پــاي  بىــر  تۇرســام  ئورنۇمدىــن  ئاتتىــم.  مولــالق  تېيىلىــپ 
ــر  ــە بى ــدى. يەن ــت قالمى ــى ئىزدەشــكە ۋاقى ــوق. ئۇن كېپىــش ي
ــپ،  ــا چۆرۈۋېتى ــەن قاياقالرغ ــۋا بىل ــر پەش ــنىمۇ بى ــاي كىپىش پ
يۈگۈرۈشــنى داۋام قىلدىــم. ئارقامدىــن كېلىۋاتقــان بىــر ماشــىنا 
ــام، قوغدىغۇچــى  ــۇپ قارىس ــدى، بۇرۇل ــك ســىگنال بېرىۋى يېنى

قارىــم بىــر تاكســى بىلــەن مېنــى قوغــالپ كەپتــۇ.
ســېلىپ  ھۆكۈمىتــى  تۈركىيــە  ئوتتۇرىســىغا  شــەھەرنىڭ 
»ســېنتىرالنى  داۋاملىشــىۋاتقان  ئىنشــائاتى  بېرىۋاتقــان، 
مەســچىت« نىــڭ ئالدىغــا يېتىــپ بــاردۇق. مەســچىتنىڭ چــوڭ 
ــتى  ــۇالپ، ئۈس ــە ئ ــڭ بۇرجىكىگ ــان تامنى ــى ي ــول تەرىپىدىك ي
بىزنىــڭ  الپاســتا،  بىــر  كۆرۈنىدىغــان  قوتانــدەكال  يېپىــق 
گېنېرالــالر پوچــى تۇرۇشــۇپ كېتىپتــۇ. ئــۇالر مېنىــڭ تۇرقۇمنــى 

كــۆرۈپ، چاقچــاق قىلغىلــى تــۇردى. 
مــەن: ھازىــر چاقچاقنىــڭ ۋاقتــى ئەمەس، جــەڭ مەيدانىدىن 

چېكىنىــش ۋاقتــى. ھەممىڭالر تەلمۇ؟
ئــۇالر: رەئىــس، ھەممىمىــز تەل. ئۇرۇش تېخى باشــالنمىدى، 

شۇڭا چېكىنمەيمىز! 
مــەن: بــۇ چاقچــاق ئەمــەس، ھەممىــڭالر ئۆيگــە قايتىســىلەر. 
ــال  ــى ھەپتى ــەت ئىكك ــن پەق ــەك، ھاياتىڭالردى ــەر كېچىكس ئەگ

قالغــان بولىــدۇ.
ــۆزىدىن.  ــت س ــاس، يىگى ــن قايتم ــۋاس يولىدى ــۇالر: يول ئ
بىــز ھــەم يىگىــت، ســەم يولــۋاس. ســۆزىمىزدىنمۇ يولىمىزدىنمــۇ 

قايتمايمىــز! 
مــەن: ئۇنــداق بولســا ئىككــى مەســىلە بــار. شــۇنى قوبــۇل 
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قىلســاڭالر، يولغــا داۋام. بىرىنچــى ســىلەرنىڭ بــۇ ســەپىرىڭالر 
يالغــان  ســىلەرگە  مــەن  بارىــدۇ.  مەيدانىغــا  جــەڭ  ئــۇدۇل 
ســۆزلىگەن. شــۇڭا ســىلەرنى يوللىغــان ئۆلــۈم مەيدانىغــا مەنمــۇ 
بىرگــە بارىمــەن. ئۆلســەك بىرگــە ئۆلىمىــز. ئىككىنچــى بىــز 
چېچەنلەرنىــڭ ئــۇرۇش مەيدانىغــا بېرىــپ جىھــات قىلىمىــز. 
چېچــەن خەلقىنىــڭ مۇســتەقىللىق دۆلــەت ئۇرۇشــىنى، بىزنىــڭ 
قولىمىــز بىلــەن خــۇدا ئۇرۇشــىغا ئۆزگەرتمەكچــى. بــۇ ئۇرۇشــنى 
پۈتــۈن كاۋكازغــا يايماقچــى. ئەگــەر ئۇرۇشــتا رۇســالرنىڭ قولىغــا 
ھايــات چۈشــۈپ قالســاق، مىللىتىمىزنىــڭ يۈزىنــى تۆككــەن 
خائىنالردىــن بولــۇپ كېتىمىــز! بىــز چــوڭ بىــر تۇزاققــا چۈشــۈپ 
قالــدۇق. ئىــش بىزنىــڭ ئۆلۈمىمىــز بىلــەن تۈگىمەيــدۇ. بەلكــى 
مىللىتىمىزنــى تۈگىمــەس باالغــا ســۆرەپ كىرىدىغــان، چــوڭ 
بىــر جىنايەتكــە يــول ئېچىــپ قويىمىــز. ئاغىنىلــەر بىــر دەقىقــە 
ــن  ــۇڭا بۇيەردى ــز. ش ــە قالىمى ــۈك نەپرەتك ــەك، مەڭگۈل كېچىكس

ــرەك!  ــىمىز كې ــرال قېچىش ھازى
بىــر ئــاز دە - تاالشــتىن كېيىن، ھــارام ئۆلۈمنىڭ ئاغزىدىن، 
ھــاالل ھاياتلىققــا قايتىــپ كەلگــەن مەنىــۋى شــەھىدلەر بىلــەن 
ئاڭغىچــە  كەتتــۇق.  قىلىشــىپ  زارە  يىغــا -  قۇچاقلىشــىپ، 
قوغدىغۇچــى قارىــم ئىككــى دانــە تاكســىنى تۇتــۇپ كەپتــۇ. 
بىــز قېچىشــقا تەمشــىلىۋاتىمىز. ئەممــا يەنــە بىــر مەســىلىنى 
ــدا  ــەر يول ــۇر: ئەرەبل ــرەك ئىــدى. شــۇڭا دوكت ھــەل قىلىــش كې

ــز؟  ــداق قىالرمى ــى قان ــۇ. بۇن كېلىۋېتىپت
مــەن: ســىلەر ۋاقتىــدا كەلمىدىــڭالر. ســاقچىالر كېلىــپ ئەمىر 
بىلــەن قوشــۇپ توققــۇز ئادەمنــى تۇتــۇپ كەتتــى. مــەن ئۆزەمنــى 

دالدىغــا ئېلىــپ ئــاران قۇتۇلــدۇم دەيــال.
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دوكتور: كېيىن يالغانلىقى بىلىنىپ قاالرمۇ؟
مــەن: ھازىرقــى جىــددى مەســىلە تۇزاقتىــن قېچىــپ، جاننى 
قۇتقــۇزۇش. كېيىنكــى مەســىلىنىڭ تەدبىرىنى كېيىــن تاپىمىز. 

ئېھتىمالغــا  ھــەر  بولســاقمۇ،  قۇتۇلغــان  دەماللىققــا  بىــز 
قارشــى، شــۇ كۈنــى چۈشــتىن كېيىــن، تــۆت بالىــالر ئالمۇتادىكى 
ھاجىــم ئاكىالرنىــڭ يېنىدىــن پانالىــق ئىــزدەپ يولغــا چىقتــى. 
بىــز  ئەممــا  ئالماشــتۇردۇق.  جايلىرىنــى  تــۇرار  قالغانالرنىــڭ 
ــپورتنى  ــتان »پاس ــارت قىرغىزىس ــن 17 - م ــان يەردى ئويلىمىغ
رېژىــم« ئېــالن قىلــدى. بــۇ ســوۋېت ئىتتىپاقــى دەۋرىــدە، 
ئامانلىــق ســاقالش ئۈچــۈن يۈرگۈزىدىغــان جىــددى ھالــەت 
تۈزۈمــى بولــۇپ، تۇتقــۇن قىلىدىغــان ئوبيېكتنــى ئاشــكارە ئېــالن 
قىلمــاي، بىــر قاچقــۇن ئۈچــۈن مىليونلىغــان بىگۇنــاھ پۇقراالرنى 
تۇتــۇپ، ئــۆي ئاختــۇرۇپ پاراكەنــدە قىلىدىغــان، بىرگــە زەربــە، 
مىڭگــە تەربىيــە سىياســىتى ئىكــەن. ئۆتكەن يىلى ســېنتەبىردىن 
باشــالپ ئــۇدا ئــۈچ قېتىــم »پاســپورتنى رېژىــم« ئېــالن قىلغــان 
ــۇش  ــڭ ئۈســتىمىزدىن تۇت ــاي بىزنى ــدا خىت ــدى. ھــەر قېتىم ئى
نوتــى تاپشۇرغانمىشــلىقىنى ئاڭلىغــان ئىــدۇق. ئەممــا بــۇ قېتىــم 
نوتنــى كىــم تاپشــۇردى؟ تۇتــۇش ئوبيېكتــى كىمــۇ؟ ئۇالرنــى 
قالمىغاچقــا،  ئارامىمىــز  قىلغــۇدەك  تەھلىــل  ئويلىغــۇدەك، 
تېخىمــۇ ۋەھشــى مۆكۈشــتىن باشقىســى بىــز ئۈچــۈن بىــر تىيىــن 
ــۈن  ــدەك، پۈت ــەر قالمىغان ــدەك ي ــدى. كىرگى ــۇپ قالغــان ئى بول
ئالــەم كىچىككىنــە بىــر ھويلىچىلىــك، ھەممــە بۇلۇڭالرغىچــە 
ئاختــۇرۇپ بىزنــى ئىزدەۋاتقانــدەك، شــۇنچىلىك قىســتالغىلى 
تۇرغانــدا، ھاشــىم قازىغــا تېلېفــون قىلىــپ، يــاردەم ســورىدۇق. 
ــدەپ يېتىــپ  ــروژ ماشىنىســىنى ھەي ــۇ دېيىشــكەن يەرگــە، زاپ ئ
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كەلــدى. غالتەكچىلىك ماشــىنىغا بەشــىمىز مۆكــۈپ، كارۋانچىلىق 
ھاياتنى باشــلىۋەتتۇق. شــەھەرگە قارىغاندا ســەھرا خاتىرجەمرەك 
ئوقــۇش  نامــاز  مەســچىتتە  ســەھرادىكى  بىــر  بولىدىكــەن. 
باناســىدا، يەنــە بىــر ســەھرادىكى مەســچىتتە ســوغاق ســۇغا نــان 
چىــالپ يــەپ دېگەنــدەك، ۋاقىتنــى ئۆتكۈزۈشــكە تىرىشــاتتۇق. 
قىزىــق يېــرى شــۇ بولغانكــى، ئەزرائىلنىــڭ سايىســىدىن ئۈركــۈپ 
قېچىــپ يۈرگــەن تۇرۇغلــۇق، شــاھمات تاختىســىنىمۇ قولتۇقــالپ 
قاچقانكەنمىــز. بــاش تىققــۇدەك بىــرەر ئۆيگــە كىرىۋالســاق، 
قــازى  ھاشــىم  باشــاليمىز.  شــاھماتنى  يېيىــپ،  تەزگاھنــى 
ــدە  ــدۇ. بەزى ــۇپ چىقى ــتىن ئۇت ــر باش ــى بى ــتا. بىزن كاداڭ ئۇس
ــدى  ــۇ! ئەم ــوق دېدىمغ ــش ي ــاال قىلى ــالر، س ــاق: گۇي ئۇتىۋالس
ئۇتۇۋېلىشســاڭ ماشــىنىنى ھەيدىمەيمــەن - دەپ، ۋارقىراپمــۇ 
قوياتتــى. شــاھماتنى بىــرال باشلىۋالســاق، بىزنــى ئىزدەۋاتامــدۇ، 
ــە  ــۇ، نېم ــاق ئاچتىم ــۇ، قورس ــۇپ قالىمىزم ــدۇ، تۇتۇل قوغالۋاتام
يەيمىــز، ھەممىنــى ئۇنتــۇپ، ئويۇننىــڭ ئىچىگــە كىرىــپ يۈتــۈپ 

ــۇق.  كېتەتت
بۇ قېتىمقى »پاســپورتنى رېژىم« ئۈچ ھەپتىچە داۋاملىشــىپ، 
ــىياغا  ــۇرا ئاس ــن ئوتت ــدى. لېكى ــىلىپ قال ــە ئوڭش ــەت يەن ۋەزىي
يىغىلىــپ قېلىشــنىڭ ئۆزىــال، يېتەرلىــك دەرىجىــدە خەتــەر 
ــەپ،  ــى بىرل ــۇڭا ئادەملەرن ــدۇق. ش ــان ئى ــى بايقىغ ئىكەنلىكىن

ــا سېلىشــقا باشــلىدۇق.  ــراق ئەللەرگــە يولغ ــەپ يى ئىككىل
)كېيىنكــى بابتــا تەپســىالتى بايــان قىلىنىدىغــان يەنــە بىــر 
قېتىملىــق تــۇزاق( مۇشــۇ ۋەقەدىــن بىــر يىــل كېيىــن، بىشــكەك 
ــپ، جــان  ــن قېچى ــان موســكۋانىڭ تۇزىقىدى شــەھىرىدە قۇرۇلغ
ســاقالش ئۈچــۈن ئالمۇتىــدا پاناھلىنىــپ تۇرىۋاتقــان كۈنلــەردە، 
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ــەن  ــپ، لەغم ــچىتتىن چىقى ــە مەس ــەن بىرگ ــم بىل ــم ھاجى مالى
تۇســاتتىن  كېتىۋاتاتتــۇق.  ئۆيىگــە  بىرســىنىڭ  ئىشتىھاســىدا 
ئــۇ  قالدىــم.  دوقۇرۇشــۇپ  بىلــەن  چــاچ  ئالتــۇن  ھېلىقــى 
بىــر تېڭىرقىپــراق ســاالم بېرىــپ، قولىنــى ئۇزارتتــى. مــەن 
ئۇنىــڭ  دەپ،  دېــال؟-  كاك  ئزدراســتۋىتې،  ھودۇقماســتىن: 
ــۇ؟  ــى تونىمىدىڭم ــۇ: مېن ــم. ئ ــك ئالدى ــچە ئىلى ــالىمىنى رۇس س
بىــز سۆھبەتلەشــكەن؟ - دېــدى ئەرەبچىلــەپ. مــەن: ئىزۋىنىتــې 
پاژالۇســتا! ئارابىســكى نىپوينىمايــۇ - دېدىــم يەنــە رۇســچىالپ. 
ئــۇ مالىــم ھاجىمغــا: مــەن بــۇ ئادەمنــى تونۇيمــەن. لېكىــن ئــۇ 
ئۆزىنــى يوشــۇرىۋاتىدۇ - دېۋىــدى، ھاجىــم مــاڭا قــاراپ، جاۋابقــا 
ــم  ــم ھاجى ــم. مالى ــش؟ - دېدى ــو گاۋارى ــەن: چىت ــدى. م ئۈندى
بىــر نەرســىنى ئاڭقىرغانــدەك بولــۇپ، ئۇنىــڭ گېپىنــى دەرھــال 
تەرجىمــە قىلىــپ بەرگــەن بولــدى. مــەن: كەچــۈرۈڭ ئەپەندىــم، 
تاشــكەنتتىن كەلگىلــى بىــر ھەپتــە بولــدى. بۇنىڭدىــن بــۇرۇن 
ئالمۇتىغــا كېلىــپ باققــان ئەمەســمەن. بىرســىگە ئوخشاتقانســىز 
ــەردى.  ــپ ب ــە قىلى ــا تەرجىم ــم ئۇنىڭغ ــم ھاجى ــم. مالى - دېدى
مــەن يەنــە رۇســچىالپ خوشلىشــىپ كېتىــپ قالدىــم. بىــر 
ئازدىــن كېيىــن مالىــم ھاجىــم مــاڭا يېتىشــىپ: ئــۇ ئىــدەم بــەك 
ھــاڭ - تــاڭ قاپتــۇ ئابدۇرەھىمجــان قالىســال. ســىلى كېتىپتىلــە، 
ئــۇ مۇنــداق دېــدى: يــا مــەن بۇنــى ھېلىقــى ئادەمگــە راســتىنال 
ئوخشــىتىپ قالدىــم، يابولمىســا ھېلىقــى بــۇ بــەك يامــان ئــادەم 
ــىز،  ــۇپ قاپس ــا تون ــتىنال خات ــىز راس ــەن - س ــى، م - دېگەنت
بــۇ تاشــكەنتلىك تىجارەتچــى ناســىروپ بولىــدۇ، ھېلىقــى كىشــى 
ئەمــەس - دېســەم، بىــر كۈزىنــى قىســىپ ئاســمانغا قــاراپ 
خىيــال قىلغىلــى قوپقانتــى، شــۇنىڭ بىلــەن: ئــاۋۇ تىجارەتچىــدە 
ئېلىشــىم باتتــە، ئۇنــى يوقىتىــپ قويســام بولمايــدۇ دەپــالم 
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تىكىۋەتتىــم. ھــاي ئابدۇرەھىمجــان، ئەمــدى قانــداق بــوالر؟ - 
دېــدى ئــۇ ســەل ئەنســىرەپ. - ھېــچ نېمــە بولمايــدۇ ھاجىــم؛ 
ئەگــەر ئــۇ ئىســتىخباراتنىڭ ئادىمــى بولــۇپ قالغــان تەقدىــردە، 
قەبرىگــە  مەخپىيەتلىــك  ئۆزىــال،  تونىمىغانلىقىمنىــڭ  ئۇنــى 
كۆمۈلــدى دېگــەن گــەپ؛ ئــۇالر ئۈچــۈن مېنىــڭ خەتىرىــم يــوق؛ 
شــۇڭا ئەنسىرىمىســەكمۇ بولىــدۇ - دېدىــم، ئۇنــى بەزلــەپ. 
يەنــە بىــرى مېنىــڭ كاناداغــا قاچىدىغــان ۋاقتىممــۇ ئانچــە ئۇزۇن 
ــى  ــراق كېيىنك ــم. بى ــرەك ئىدى ــۇ خاتىرجەم ــا، ئۆزۈمم قالمىغاچق
كۈنــى، ئويلىمىغــان يەردىــن مــاڭا يەنــە بىر خېرىــدار چىقتى. بۇ 
قىرغىزســتاندىكى يېڭىدىــن ئېچىلغان خەلقئارالىــق جان بازىرى. 
مېنــى يەنــە بىــر قاسســاپالرنىڭ كۈتــۈپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى ھېچكىم 

بىلمەيتتــى. مــەن شــۇ بازارنىــڭ تەييارلىقىنــى باشــلىۋەتتىم. 
)داۋامى كېيىنكى بابتا(

)ئىزاھــات: * يىلالردىــن كېيىــن ئاڭلىشــىمچە، 97 - يىلــى 
ســەركىلىرى،  غازاتچىالرنىــڭ  توپالشــقان  ئاســىياغا  ئوتتــۇرا 
ئالتــۇن چــاچ بىلــەن مۇناســىۋەت قۇرغانمىــش. * مۇئاۋىــن ئەمىــر 
دوكتــور ئەپەنــدى- ئەركىــن ئەللــەردە ئىلمــى خىزمــەت قىلىــپ، 
مىللەتنىــڭ ئېھىياجىنــى قامداۋاتىــدۇ. * قوغدىغۇچــى قارىــم - 
ــەردە  ــن ئەلل ــر ئەركى ــۈپ، ھازى ــالر ئۆت ــۇن ئىش ــىدىن نۇرغ بېش
ــدۇ. *  ــەت قىلىۋاتى ــەت ئۈچــۈن خىزم ــاچ، مىلل ــۇش قامدىغ تۇرم
ئىككــى ئاشــپەز كاندېداتلىرىنىــڭ بىرســى ۋەتەنگــە قايتىــپ 
كەتكەنمىش، ئەمما ئىز - دېرىكى يوق. يەنە بىرســى بېشــىدىن 
نۇرغــۇن ئىشــالر ئۆتــۈپ، ھازىــر ئەركىــن ئەللــەردە. * ســەككىز 
نەپــەر پىدائىالردىــن بىرســى 98 - يىللىــرى ئالمۇتىــدا غازاتچىالر 
بىلــەن ئازاتچىــالر ماجىراســغا ئارىلىشــىپ، ئۆلتۈرۈلۈپتــۇ. بىرســى 
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ــۇ.  ــىدا ئۆلتۈرۈلۈپت ــى ماجىراس ــڭ ئىچك ــتاندا غازاتچىالرنى پاكىس
بىرســى ئىــز دېرەكســىز. قالغــان بــەش كىشــى بېشــىدىن نۇرغۇن 
ــەت  ــادا، مىلل ــن دۇني ــر ئەركى ــۈپ، ھازى ــوغۇق ئۆت ــىق س ئىسس
ئۈچــۈن تېگىشــلىك خىزمــەت قىلىۋاتىــدۇ. * ئەلچــى ئەپەندىــم 
ــپ،  ــق بېرى ــۈزۈپ، قۇربانلى ــىدىن ئۆتك ــى بېش ــۇن خەتەرن نۇرغ
ــۈم  ــم ئۆل ــم ھاجى ــتى. * مالى ــە يەرلەش ــن ئەللەرگ ــن ئەركى كېيى

ــۇپ، ئەركىــن ئەللــەردە ياشــاۋاتىدۇ.( خەتىرىدىــن قۇتۇل
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ئون ئىككىنچى باب

وئتتۇرا ائسىيادىكى پېشقەدەملەرنىڭ مەۋقەسى ۋە 
رۇسىيە

ــى  ــەس. بەلك ــېنىڭال ئەم ــول س ــان ي ــىپ ماڭغ »ســەن بېس
كېيىــن  ســېنىڭدىن  بىلــەن  ئۆتكەنلــەر  بــۇرۇن  ســەندىن 

كېلىدىغانالرنىــڭ.« 
مەخپىيەتلىكــى ئاشكارىالنســا باشــقىالرغا، ياكــى ئىنقىــالۋى 
ــى  ــتىدا، ياك ــۋال ئاس ــالمايدىغان ئەھ ــان س ــە زىي ھەرىكەتلەرگ
ئاســتىدا،  ئەھــۋال  قالمىغــان  ئاالھىدىلىكــى  مەخپىيەتلىــك 
باشــقىالرنىڭ ســاۋاق ۋە ئىبــرەت ئېلىشــى ئۈچــۈن ئاشــكارىالش 
كېــرەك. ئىلگىرىكىلەرنىــڭ نېمــە ئىــش قىلغانلىقىنــى، قانــداق 
نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتــۈرۈپ، قانــداق زىيــان ســالغانلىقىنى، 
خاتالىــق  ئىشــتا  قايســى  قىلىــپ،  توغــرا  ئىشــتا  قايســى 
ــتىن  ــى باش ــۇ قەدەمن ــە، كېيىنكىلەرم ــى بىلمىس ئۆتكۈزگەنلىكىن
بېسىشــقا، ئالدىنقىــالر نېمــە قىلغــان بولســا، كېيىنكىلەرمــۇ 
ئەينــەن شــۇنى قىلىشــقا مەجبــۇر بولىــدۇ. بــۇ دەل - تارىخنــى 

تەكــرارالش دېمەكتــۇر. 
ــا  ــك ئۇقۇمغ ــز جۇغراپىيىلى ــدە - بى ــىيا دېگەن ــۇرا ئاس ئوتت
بــەك ئەھمىيــەت بېرىــپ كەتمىگەچكــە، ئادەتتــە قازاقىســتاننىمۇ 
قالدۇرغــان  ســىرتىدا  تاجىكىســتاننى  ئالغــان،  ئىچىگــە  ئــۆز 
ــز.  ــى كــۆزدە تۇتىمى ــز، ئۆزبېــك رايونلىرىن ــازاق، قىرغى ــدا ق ھال
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ــۇرالر  ــان ئۇيغ ــەردە ياشــاپ كېلىۋاتق ــىتىمىز - قوشــنا ئەلل مەقس
توغرىســىدا پىكىــر قىلىــش بولغاچقــا، ئاتالغۇنىــڭ توغــرا - 

ــز.  ــپ كەتمەيمى ــەت قىلى ــەك دىقق ــا ب خاتالىقىغ
تۈرگــە  تۆۋەندىكىــدەك  ئۇيغــۇرالر  ئاســىيادىكى  ئوتتــۇرا 
ئايرىلىــدۇ. بىرىنچــى: قەدىمدىــن ياشــاپ كېلىۋاتقــان ئۇيغــۇرالر. 
ئىككىنچــى: مانجــۇر ئىشــغالىيىتىدىن باشــالپ 19 - ئەســىرنىڭ 
ئاخىرلىرىغىچــە ئۇيغۇرىســتاندىن كۆچــۈپ چىققــان، كۆچۈرۈلــۈپ 
چىققــان، قېچىپ چىققــان ئۇيغۇرالر. ئۈچنىچــى: جۇمھۇرىيىتىمىز 
ــى ۋە 62  ــى، 57 - يىل ــن 51 - يىل ــن كېيى ــۇب بولغاندى مەغل
- يىللىــرى كۆچۈرۈلــۈپ چىققــان، ئۆزلىكىدىــن قېچىــپ چىققــان 
ــۇرالر  ــە مەنســۇپ ئۇيغ ــۇرالر. بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى تۈرگ ئۇيغ
ئۆزلىرىنى »يەرلىكلەر« دەپ، ئۈچىنچى تۈركۈمدىكى ئۇيغۇرالرنى 
»كۆچمەنەلــەر، ئۇياقتىــن چىققانــالر، قاشــقالىقالر، خىتايلىقالر« 
- دەپ ئاتىشــاتتى. ســوۋېت ئىتتىپاقــى پارچىلىنىشــتىن بــۇرۇن، 
يەرلىــك ئۇيغــۇرالر كۆچمــەن ئۇيغۇرالرنــى يــات كۆرەتتــى ۋە خېلە 
ئېغىــر يەكلــەپ كەلگــەن. ئەممــا ســوۋېت ئىتتىپاقــى پارچىلىنىپ 
قازاقىســتان، قىرغىزىســتان، ئۆزبېكىســتانالر رەســمى ھوقۇقلــۇق 
ــان  ــەردە ياشــاپ كېلىۋاتق ــۇ ئەلل ــن، ب ــن كېيى ــەت بولغاندى دۆل
ياكــى كۆچمــەن  ئۇيغۇرالرنــى ئىككىنچــى ســىنىپ،  بارلىــق 
خەلــق قاتارىغــا چۈشــۈرۈپ مۇئامىلــە قىلىشــقا باشــلىدى. ھەتتــا 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ھەممىســىال »خىتايلىــق« دەپ ئاتىلىــپ قــازاق، 
ــدى.  ــان بول ــق دېيىلىدىغ ــەر »يەرلىــك« خەل ــز، ئۆزبېكل قىرغى
بۇنىــڭ نەتىجىســىدە كونــا - يېڭــى، يەرلىــك - كۆچمــەن 
يىپقــا  بىــر  ئۆزلىكىدىــن  ئۇيغــۇرالر  بارلىــق  دېيىشمەســتىن، 
ــە  ــۇن ئوردىغىچ ــە، ئالت ــاش كۆلىگىچ ــۇردى. بالق ــى ت تىزىلىغىل
بىزنىــڭ ئەجدادلىرىمىــز ياشــىغان، بىزمــۇ بۇ يەرلەرنىــڭ يەرلىك 
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ئىگىلىــرى - دېگــەن گــەپ ئاقمىــدى. چۈنكــى ۋەتەننىــڭ 
نامــى، دۆلەتنىــڭ نامــى راســتىنال شــۇ قوۋملەرنىــڭ نامــى بىلــەن 
ــز ياشــىغان  ــا، ئۇيغۇرالرنىــڭ »ئەجدادىمى ــان بولغاچق ئاتىلىۋاتق
ــى ۋە ئېتنىــك  ــەر« دەيدىغــان گەپلىرىنىــڭ سىياســى قىممىت ي
ئاساســى يــوق، قــۇرۇق گــەپ بولــۇپ قالدى. چۈنكــى ئۇيغۇرنىڭ 
ئەجدادلىــرى دۆلــەت قــۇرۇپ شــەھەر ســورىغان بــۇ تۇپراقــالردا، 
ئۇيغۇرنىــڭ نامــى يــوق، باشــقىالرنىڭ نامــى مۆھــۈر بولــۇپ 
بېســىلىپ كەتكــەن ئىــدى. ھېــچ بولمىســا ئورتــاق مەدەنىيــەت 
ــە  ــدە بىرگ ــان كۈنلىرى ــى - يام ــڭ ياخش ــان، تارىخالرنى ياراتق
ئۆتكــەن، ئاتــا كۆرگــەن خەلــق، بىزنىــڭ يېقىنلىرىمىــز، دۆلــەت 
بىزنىــڭ بولســىمۇ ۋەتەنــدە ئۇالرنىــڭ بىــر ئۈلۈش مىراســىي بار - 
دېمەســتىن، ئەكســىچە دۈشــمەنچە مۇئامىلە قىلىشــقا باشــلىدى. 
ھەتتــا: ئۇيغــۇرالر پــان تۈركىزىمچــى. بــۇالر خىتايدىــن قۇتۇلــۇپ 
ــەت قۇرســا، تۈركىســتاننىڭ شــەرقىنى تىكلــەپ  مۇســتەقىل دۆل
ــڭ  ــدۇ. بىزنى ــۇم قىلى ــە ھۇج ــتاننىڭ غەربىگ ــپ، تۈركىس چىقى
ئېتنىــك مىللــى دۆلەتلىرىمىزنــى قانغــا بــۇالپ، بىزنــى يوقىتىدۇ. 
شــۇڭا بۇالرنــى خىتــاي باشــقۇرۇپ، تۇتــۇپ تۇرغىنــى ياخشــى - 

دېگــەن قــاراردا ھەممىســى ئورتاقالشــتى. 
دېگەنلىــرى،  كەچكەنلەرنىــڭ   – ئۆتكــەن  تارىختــا 
قىلغانلىــرى، ئارقىــدا قالــدۇرۇپ كەتكــەن ئىزلىرىنىــڭ ھەممىســى 
كەلگۈســىدىمۇ توغــرا بولىۋەرمەيــدۇ. رېئــال دۇنيــادا ياشــاۋاتقانالر 
رېئــال ئىــش كۆرۈشــى كېــرەك. نەتىجىــدە ئوتتــۇرا ئاســىيا 
ئەللىرىدىكــى پۈتــۈن ئۇيغــۇرالر )ھاشــىر ۋاھىــدى، تارىخچى ئالىم 
ــى  ــۇناس تەتقىقاتچ ــەت ۋە تارىخش ــۋەرى، سىياس ــمائىل ئەن ئىس
ســابىت ئۇيغــۇرى، ئارخىئولوگىيــە ۋە ئېتنولــوگ تەتقىقاتچــى 
ئابــدۇ كېرىــم ســابىت قاتارلىــق يۈزلىگــەن مۇنــەۋۋەر شەخســلەر 
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ــان،  ــپ كېلىۋاتق ــەببۇس قىلى ــالپ تەش ــن باش 86 - يىللىرىدى
ئەممــا ئــاۋام خەلقنىــڭ زور بىــر تۈركۈمــى چەتكــە قېقىــپ، يېقىــن 
يولىمىغــان( »مىللىتىمىــز ئۇيغــۇر، ۋەتىنىمىــز ئۇيغۇرىســتان، ئــۆز 
ــز!«  ــى قۇرىمى ــتان دۆلىت ــپ ئۇيغۇرىس ــازات قىلى ــى ئ ۋەتىنىمىزن
دېگــەن ھەقىقەتنىــڭ ئەتراپىغــا بىــر تۇتــاش ئويۇشــتى. شــۇنىڭ 
بىلــەن پۈتــۈن ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئۇيغۇرىســتانچىلىق تەپەككۇرى، 
ئۇيغۇرىســتانچىلىق سىياســى نەزەرىيســى ئومۇمالشــتى. نەتىجىدە 
92 - يىلــى ئاپرېــل »ئۇيغۇرىســتان ئازاتلىــق تەشــكىالتى« 
قۇرۇلــدى. ئۇنىڭدىــن باشــقا »ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت مەركىــزى«، 
مەركىــزى«،  تەتقىقــات  ســەنئەت   - ئەدەبىيــات  »ئۇيغــۇر 
»ئۇيغــۇر يازغۇچىــالر جەمئىيىتــى«، »جۇمھۇرىيەتلــەر ئــارا ئۇيغۇر 
ــەت  ــۇر مەدەنىي ــك - ئۇيغ ــتان دۆلەتلى ــى«، »قازاقىس ئىتتىپاق
مەركىــزى« قاتارلىــق، ئۇيغۇرچىلىــق نىشــان قىلىنغــان نۇرغــۇن 
تــۇرۇپ،  تۇپراقلىرىــدا  ئانــا  ئــۆز-  قۇرۇلــدى.  تەشــكىالتالر 
ھاكىمىيەت بېشــىدىكى قېرىنداش مىللەتلەرنىڭ كەمسىتىشــىگە، 
چەتكــە قېقىشــىغا ئۇچرىغــان ئۇيغــۇرالر، ئۆزلىرىنىــڭ ئاخىرقــى 
بىــر پارچــە ئانــا ۋەتىنىنــى مىللــى، ئېتنىــك خــاس نامــى بىلــەن 
ئاتاشــقا مەســتانە بولۇشــتى. شــۇنىڭدەك ئەن - ئەنىگە مەھكەم 
ئېســىلىدىغان شەخســلەرمۇ ئەلۋەتتــە يــوق ئەمــەس ئىــدى. مۇشــۇ 
مەزگىللــەردە يەنــە بىــر تۈركۈم پېشــقەدەم تەتقىقاتچــى، زىيالىيالر 
يۈســۈپ بــەگ مۇخلىســى ئەپەندىمنــى ئۆزلىرىگــە يېتەكچــى 
قىلىــپ »خەلقئــارا شــەرقى تۈركىســتان مىللــى كامىتېتــى« 
تەشــكىالتىنى قــۇرۇپ چىقىشــتى. لېكىــن ئۇالرمــۇ ۋەتەننىــڭ 
مۇســتەقىللىقىنى تەلــەپ قىلىدىغــان، كۈرەشــچى ئېقىــم بولــۇپ 
ۋەتەننىــڭ نامىنــى »شــەرقى تۈركىســتان - ئۇيغۇرىيــە« - دەپ 
ــۇر  ــتان ئۇيغ ــەرقى تۈركىس ــدا »ش ــتەقىل بولغان ــنى، مۇس ئاتاش
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جۇمھۇرىيىتــى« - دەپ، ئاتىلىشــىنى تەشــەببۇس قىالتتــى. 
تېمىنىــڭ ئاساســى مەزمۇنــى مۇشــۇ يەردىــن باشــلىنىدۇ. 

ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئۇيغۇر مۇســتەقىلچىلىرى، تەشــكىللىك 
ياكى تەشكىلســىز بولىشــىدىن قەتئىينەزەر ئــاڭ، پىكىر جەھەتتە 
»ئۇيغۇرىســتان ئازاتلىــق تەشــكىالتى« بىلەن »خەلقئارا شــەرقى 
تۈركىســتان مىللــى كامىتېتــى« ئەتىراپىغــا يىغىنچاقلىنىــدۇ. 
»ئۇيغۇرىســتان ئازاتلىق تەشــكىالتى«: ۋەتەننىڭ مۇســتەقىللىقى 
ئامېرىــكا، ياۋروپــا قاتارلىــق دېموكراتىــك غــەرب ئەللىرىنىــڭ 
ــەن ئىشــقا ئاشــىدۇ؛ رۇســىيە بىزگــە  قوللىشــى ۋە ياردىمــى بىل
تارىختىن بۇيان ســەمىمىيەتلىك كۆرســەتمىگەن؛ رۇســالر ئىككى 
ــمەنگە  ــدا دۈش ــا چىققان ــەمرىتىپ پۇلىغ ــى س ــى، بىزن يۈزلىمىچ
ســاتىدۇ - دەپ قارىســا، »خەلقئــارا شــەرقى تۈركىســتان مىللــى 
كامىتېتــى«: ۋەتىنىمىزنىــڭ مۇســتەقىللىق ئاچقۇچى رۇســىيىنىڭ 
قولىــدا؛ رۇســىيە ۋەتىنىمىــز بىلــەن بىۋاســتە چېگرىــداش؛ 
غەربلىكنىــڭ بىــز بىلــەن جۇغراپىيىلىــك مۇناســىۋىتى يــوق؛ 
ــق  ــش ئارقىلى ــا ئايلىنى ــىيىنىڭ كوزۇرىغ ــال رۇس ــز يەنى ــۇڭا بى ش
قارايتتــى.  دەپ   - كەتۈرەلەيمىــز  قولغــا  مۇســتەقىللىقنى 
»ئۇيغۇرىســتان ئازاتلىــق تەشــكىالتى« نىــڭ غەربكــە مايىللىــق 
تەشەببۇســلىرىنى ۋە مىللــى - ئېتنىــك تەســەۋۋۇرلىرىنى ئىلمى، 
ــۇپ  ــن توي ــزدەك جاندى ــاقمۇ، بى ــال - دەپ قارىس ــار، رېئ ئىلغ
قالغــان، خىتايدىــن قىســاس ئېلىشــقا تىكلىنىــپ تۇرىۋاتقانالرغــا 
نىســبەتەن، ھەرىكەتســىز - پاسســىپ كۆرۈنەتتــى. ئۇنىڭغــا 
سېلىشــتۇرغاندا »خەلقئارا شــەرقى تۈركىســتان مىللى كامىتېتى« 
گەرچــە رۇسپەرەســت بولســىمۇ، خىتايغــا قارشــى كۈرەشــكە 
ــم  ــى ئېقى ــەر ئىككىل ــز ھ ــدى. شــۇڭا بى ــپ ئى ــتا ئاكتى چاقىرىش
بىلــەن مۇناســىۋەت باغلىغــان ئىــدۇق. كۆپىنچــە ۋاقىتــالردا 
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»خەلقئــارا شــەرقى تۈركىســتان مىللــى كامىتېتــى« بىزنىــڭ 
بۇيــرۇق  قىلىشــىمىزغا  ھەرىكــەت  قايتىشــىمىزغا،  ۋەتەنگــە 
بېرەتتــى. بىزنىــڭ تەلىپىمىــز بولســا، بىــر قانچــە ئــادەم ۋەتەنگــە 
قايتىــپ، تاينــى يــوق ئىشــالر بىلــەن ئۆلــۈش ئەمــەس، بەلكــى 
قانچــە ئــون مىڭلىغــان مۇنتىزىــم پىدائىيــالر بىراقــال قوزغىلىــپ، 
ۋەتەننىــڭ چېگرىســىدىن مەلــۇم بىــر پارچــە تۇپراقتــا ئىســتىھكام 
ــا  ــۇرۇش باشــلىغانلىقىمىزنى دۇنياغ ــا قارشــى ئ ــۇرۇپ، خىتايغ ق
جــاكارالش ئىــدى. ئارىمىزدىكــى بۇنــداق تەتــۈر تاناســىپ بەزىدە 
بېشــىمىزغا ئېغىــر بــاال - قــازا ياغدۇرۇپمــۇ قوياتتــى. مەســىلەن: 
ۋەتەنــدە خىتايغــا قارشــى بىــرەر ھەرىكــەت يــۈز بەرگــەن ھامــان 
»مىللــى كامىتېــت« نىــڭ ئالقانچىلىــك بىــر بەتلىــك گېزىتىگــە 
بىزنىــڭ بىــر پارچــە ئوپچــە رەســىمىمىزنى چاپــالپ: بــۇ قېتىمقــى 
ــدى - دەپ خــەۋەر  ــرا قىل ــالر ئىج ــى مۇشــۇ قەھرىمان ھەرىكەتن
ــۇل ئاتالمىــش  ــۇ رەســىم 94 - يىلــى ئىي باســاتتى. ئەســلىدە ب
»ياپونىيــە پادىشــاھ ئاخباراتــى« نىــڭ مۇخبىــرى، بىــز توغرۇلۇق 
ــەر  ــۇپ، ھ ــىم بول ــەن رەس ــىگە بەرگ ــارەت خاتىرىس ــان زىي يازغ
يۇقىرىســى  چاپالنســىال،  گېزىتلەرگــە  رەســىم  مۇشــۇ  قېتىــم 
رۇســىيە، تۆۋىنــى خىتايغىچــە ئۈســتىمىزدىن تۇتــۇش بۇيرۇقــى، 
ئىــزدەش ئۇقتۇرۇشــلىرى ئېــالن قىلىناتتــى. »مىللــى كامىتېــت« 
قــا بىــر نەرســە دېســەك: بــۇ ئىنقىــالپ، بەزىــدە ھۇجــۇم، بەزىدە 
ئۆلــۈم بولــۇپ تۇرىــدۇ؛ ســىلەرنى پىــداكار ئىنقىالبچــى دەپ 
بىلىمىــز - دېگەنچىلىــكال جــاۋاب بېرەتتــى. مۇشــۇنداق تاكتىــكا 
ئارقىلىــق، بىزنــى ۋەتەنگــە قايتىشــقا قىســتاۋاتقان بولســا كېــرەك 
- دەپ ئوياليتتــۇق. لېكىــن بۇنــداق قىســتىلىپ، ئامالســىز 
ــۈك  ــر تۈرل ــىچە بى ــەس، ئەكس ــالب ئەم ــش ئىنقى ــە قايتى ۋەتەنگ
ــا  ــىياغا قارىت ــۇرا ئاس ــى ئوتت ــا خىتاين ــراق بولس ــەت، چوڭ خىيان
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ــۈن  ــر ك ــە ئېغى ــەر قانچ ــى. ھ ــۇپ قاالتت ــتۈرۈش بول سەگەكلەش
ــقا  ــۇچ ئۇرۇش ــەل قىلغ ــىگە، ھ ــداپ، كەلگۈس ــكەندىمۇ چى چۈش

ــۇق.  ــت باغالشــتىن ۋاز كەچمەيتت ئۈمى
ئــادەم ئىچىــدە تۇرۇۋاتقانــدا، پەلەكنىــڭ قايســى يۆنىلىشــتە 
ــا  ــەن. ھەتت ــن بولىدىك ــەك قىيى ــش ب ــى بىلى ئايلىنىۋاتقانلىقىن
پــەرق  نەرســىنى  ھېــچ  بولغاچقــا،  چۈگلەۋاتقــان  بىرگــە 
ئېتەلمەيدىكــەن. 95 - يىلــى 17 - نويابىــر، بىــر ئادىمىــم 
ــان  ــۈپ تۇرغ ــەن مۆك ــىزال م ــۇمنى، تۇيۇقس ــر تونۇش ــراق بى كونى
قوروغــا باشــالپ كەپتــۇ. ۋەتەندىكــى چاغــدا ئۇنــى بىــر جەڭچــى 
دەپ بىلەتتىــم. ئۇنىــڭ بىلــەن ئىككــى يىــل ئــاۋۋال ئۈرۈمچىــدە 
تونۇشــۇپ قالغــان. ئۇنىــڭ بىــر جەســۇر»قاتىل« ئىكەنلىكىنــى 
ھــەم قىســمەن بىلەتتىــم. شــۇ چاغــالردا قازاقىســتانغا بىــر قانچــە 
ئاالقــە  بىلــەن  كامىتېــت«  »مىللــى  چىققانلىقىنــى،  قېتىــم 
ئورناتقانلىقىنىمــۇ مــاڭا دەپ بەرگــەن. لېكىــن بىــز چەتكــە 
قاچىدىغانــدا ئۇنىڭغــا دېمىگــەن. بــۇ بىــر چــوڭ مەخپىيەتلىــك 
ــا  ــل« غ ــر »قاتى ــنى، بى ــەن ئىش ــۇ دېمىگ ــا؛ دادىمىزغىم تۇرس
ــەن  ــڭ بىل ــدە ئۇنى ــق ئىچى ــاڭ - تاڭلى ــۇق. ھ ــقا دەيتت نېمىش
قۇچاقلىشــىپ كۆرۈشــتۈم. ئۇنىــڭ تۇنجــا ســۆزى: مېنىڭدىــن 
ھەجــەپ  يېرىنــى!  مۆكۈۋالغــان  كېلىــپ  قېچىــپ  يوشــۇرۇن 
ــرى  ــدى؛ ئاخى ــادا چىقمى ــر س ــچ بى ــاكا؛ ھې ــە ئ ــۇزۇن مۆكتىل ئ
رەھبىرىڭالرنــى ئېلىــپ چىقتىــم! - دېگەنلــەر بولــدى. ئۇ ئېلىپ 
چىققــان مولــالم گەرچــە بىزنىــڭ رەھبىرىمىــز بولمىغان بولســىمۇ، 
ــۆۋەن  ــىمىز ت ــدا بېش ــۇزى ئالدى ــازى، نوپ ــڭ ئىمتىي ــراق ئۇنى بى
تۇرۇشــى كېــرەك ئىــدى. ئــۇ يالغــۇز موللىــال ئەمــەس، بەلكــى 69 
- يىلىدىكــى قاراجۇلدىكــى جــەڭ ئۇرۇشــىدا، دىنى يېتەكچىلىك 
ــق  ــۇزۇن يىللى ــى ئۈچــۈن، ئ ــك جىنايىت ــىنى ئۆتىگەنلى ۋەزىپىس
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نۇرغۇنلىغــان  جەريانىــدا،  قىلىــش  ئــادا  جازاســىنى  قامــاق 
مۇتەپەككــۇر، زىيالىــي ۋە سىياســىيونالر بىلــەن بىرگــە بولــۇپ، 
پىشــىپ چىققــان بىــر قومانــدان ھــەم سىياســى مۇتەپەككــۇر 
بولغاچقــا، ئۇنىــڭ تاللىشــىنى قوبــۇل قىلماســلىقتىن باشــقا 
ــش  ــپ چىقى ــى چەتئەلگــە ئېلى ــل ئۇن ــدى. قاتى ــوق ئى ــۇ ي يولم
ئۈچــۈن، بىــر دېھقاننىــڭ پاســپورتىنى ئالمۇتىغــا ئاچىقىــپ، 
ــۇ  ــلىدە ئ ــەن. ئەس ــپ تەييارالپتىك ــىمىنى چاپلىتى ــڭ رەس ئۇنى
مولــالم بارىــن ئىنقىالۋىنىــڭ مەنىــۋى قۇتراتقۇچىســى دېگــەن 
ــى  ــازا مۇددىت ــىلىپ، ج ــق كېس ــۈچ يىللى ــەن، ئ ــەت بىل جىناي
توشــقاندىن كېيىنمــۇ ئەركىــن قويــۇپ بەرمــەي، ســۈرگۈن قىلىپ 
ــان،  ــىرىتقا چىقمايدىغ ــن س ــر مەھەللىدى ــى بى ــۈر بوي ــەم ئۆم ھ
ــارا  ــۆز ۋاقتىدىكــى ق ــازارەت ئاســتىغا بەنــت قىلغــان ئىــدى. ئ ن
ــان  ــاش ئوينىغ ــر تۇت ــى موســكۋا بى جۇلدىكــى جــەڭ ھەرىكىتىن
ــى  ــەن. ئۇن ــا بارئىك ــى ئارخىپت ــڭ تىزىملىك ــا، مولالمنى بولغاچق
كونــا خوجايىــن زاكاز قىلىــپ ئاچىقتۇرغــان بولســا كېــرەك. بۇمــۇ 
بىــر ھېســابتا تەۋەككــۈل قىلىدىغــان ئىشــتەك بىلىنــدى. لېكىــن 

ــەس.  ــش ئەم ــان ئى ــىناپ باقىدىغ ــىمۇ، س ــە بولس ھەرقانچ
مولــالم بىلــەن بىــر قانچــە ھەپتــە سۆھبەتلىشــىپ، پۈتــۈن 
ئازاتلىــق  »ئۇيغۇرىســتان  ئەھۋالنــى  ئاســىيادىكى  ئوتتــۇرا 
تەشــكىالتى« نىــڭ، »خەلقئــارا شــەرقى تۈركىســتان مىللــى 
كامىتېتــى« نىــڭ ئەھۋالىنــى، ئاتالمىــش »شــەرقى تۈركىســتان 
مىللــى فرونتــى« نىــڭ نامــدا بــار، ئەمەلــدە يــوق ســاختا ئويــۇن 
ئىكەنلىكىنــى، »شــەرقى تۈركىســتان مىللــى قۇرۇلتىيــى« نىڭمــۇ 
ئۇيغۇرالرنــى  غەربنىــڭ  قالغانلىقىنــى،  يېتىــپ  ئىســتانبۇلدا 
تېخــى تونــۇپ يەتمىگەنلىكىنــى، قــازاق، قىرغىــز، ئۆزبېــك 
ــۇپ بواللمىغانلىقىنــى،  دۆلەتلىرىنىــڭ رۇســىيەدىن تېخــى قۇتۇل
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ھــەم ئۇيغۇرالردىــن قورقــۇپ يامــان كۆرىدىغانلىقىنــى تەپســىلى 
كامىتېــت«  مولالمنــى »مىللــى  ئارىــدا  چۈشــەندۈردۈم. شــۇ 
ــردى. ھــەر ئېھتىمالغــا قارشــى، ئەگــەر رۇســىيە  ئالمۇتىغــا چاقى
مۇســتەقىللىقى  ئۇيغۇرىســتاننىڭ  بىلــەن  بىرســى  تەرەپتىــن 
توغرىســىدا ســۆھبەت بولــۇپ قالســا: رۇســىيە ھۆكۈمىتــى قــورال 
ۋە ھەربــى كۈچىدىــن يــاردەم قىلىدىغانلىقــى، ئۇرۇشــنى قاچــان 
باشــالش، قاچــان توختىتىــش، خىتاي بىلەن ســۈلھى قىلىش - 
قىلماســلىق، ئۇرۇش جەريانىدا رۇســىيە قوماندانلىق قىلماســلىقى 
… قاتارلىــق بىــر قــۇر شــەرتلەرنى ئوچــۇق ئوتتۇرىغــا قويۇشــى 
ــالم شــۇنچىلىك  ــم. مول ــپ ئىچىردى ــا ئىزى ــى مولالمغ كېرەكلىكىن
مەمنۇنلــۇق بىلــەن ماقــۇل كــۆرۈپ، ئالمۇتىغــا كەتتــى. ئىككــى 
ــاردەك،  ــان ش ــاۋا تولدۇرۇلغ ــق ھ ــە لى ــن، ئىچىگ ــن كېيى كۈندى
يەتتــە قــات ئاســماننىڭ تۆپىســىدە لەيلــەپ قايتىــپ كەپتــۇ 
ــاال  ــار ئوغامب ــۇ شــۇ قــەدەر ھاياجانكــى: ئۇرۇشــقا تەيي ــالم. ئ مول
بامــا؟ - دېــدى قەشــقەرچە ئاھــاڭ چىقىرىــپ. ئــۇ رۇســىيە 
ھۆكۈمىتىنىــڭ ۋەكىلــى بىلەن كۆرۈشــۈپتۇ. شــەرقى تۈركىســتاننى 
مۇســتەقىل قىلىــپ، خىتايدىــن ئايرىــپ، رۇســىيىنىڭ ئەســكىرى 
ھىمايىســىدە رەســمى ئىتتىپاقداش دۆلەت قىلىپ، پۈتۈن ئوتتۇرا 
ــە  ئاســىيا ۋە قازاقىســتاننىڭ تاشــقى مۇناســىۋەتتىكى دىپلوماتىي
ئىدارىچىلىقىنــى شــەرقى تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى ئۈســتىگە 
ــز.  ــق قىلىدىكەنمى ــىغا تەييارلى ــەت ئۇرۇش ــز دۆل ــەن! بى ئالىدىك
بــۇ گەپلەرنىــڭ بىــر پۇتى دەسســىمەيۋاتقانلىقىدىن گۇمانســىراپ: 
چېچــەن ئۇرۇشــىدا پەشــۋا يەۋاتقــان رۇســىيىنىڭ ئىڭىكىنــى 
تاڭىدىغــان ماتاغــا ئايلىنىــپ قالمىســاق بوالتتــى - دېگىنىمنــى 
بىلىمــەن، مولــالم ئاغزىنــى بــۇزۇپ، ئىتتىــن خــار، تاپتىــن 
سېســىق، ســەت گەپلــەر بىلــەن قەشــقەرچىلەپ تىلــالپ، رەســۋا 
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قىلىۋەتتــى. تىلالپــال توختــاپ قالمــاي: 2 - فېــۋرال موســكۋا 
ۋەكىلــى كەلگەنــدە، يەنــە مۇشــۇنداق جۈيلىســەڭ، دەسســەپ، 
ــا!  ــداپ ســەندەك نەرســىنى قوغــالپ چىقىرىۋېتىمــەن جۇم پېتىق
ئۇنتــۇپ قالمــا - دېمەمــدۇ، ئەرۋاھىــم قىرىــق گــەز ئۈركــۈپ 
ئەتراپىمغــا قارىســام، بالىالرنىــڭ ھەممىســى ئولتۇرغــان يېرىگــە 
مىقلىشــىپ كېتىپتــۇ. بىــر ھــازا ســۈكۈتتىن كېيىــن: بوپتــۇ، 
بۇنــداق ســەت گەپنــى ئاڭلىغۇچــە رۇســىيە ئۈچــۈن ئۆلــۈپ 
كەتســەكمۇ مەيلــى! ئەممــا بــۇ ئىــش 44 - يىلىنــى تەكــرارالپ، 
بولماســلىقى  چۈشــۈرگەندەك  نامىزىنــى  ئېشــەكنىڭ  ئۆلــۈك 
ئۈچــۈن، رۇســىيە ۋەكىلىگــە مىللــەت نامىدىــن قويىدىغــان 
شــەرتىمىز بــار؛ شــۇنى قوبــۇل قىلســا ئاندىــن ئۇرۇشــقا تەييارلىق 
قىلســاق بولىــدۇ - دېدىــم، يۈزۈمنــى چەمــدەك قىلىــپ. مولــالم 
ماقۇللىقىنــى بىلــدۈرۈپ، ئارتــۇق گــەپ قىلمــاي چىقىــپ كەتتــى. 
ئارىدىــن بىــرەر ھەپتــە ئۆتتىمىكىــن بىرىنچــى فېــۋرال كەچقــۇرۇن 
مولــالم ئــادەم ئەۋەتىپتــۇ - ئىپتاردىــن بــۇرۇن پاالنــى ھاجىمنىــڭ 
ئۆيىگــە ئــۆزى يالغــۇز كەلســۇن، ۋەكىــل بىلــەن سۆھبەتلىشــىمىز 

دەپ.  -
مولــالم مېنىڭدىــن خېلــە بــۇرۇن كەلگــەن چېغــى، ئەســنەپ 
قىزغىــن  بولمىغانــدەك،  نەرســە  بىــز ھېــچ  ئولتۇرۇپتىكــەن. 
كەيپىياتتــا ئۆتمۈشــتىكى پاراڭالرغــا چۈشــۈپ كەتتــۇق. نېمىشــقا 
مــاي تارتىــپ قالغۇدەكمىــز ھــە؟ شەخســى ماجىــرا بولمىســا بــۇ. 
بىــر مىللەتنىــڭ قېنــى، بىــر ۋەتەننىــڭ تەقدىــرى ئۈســتىدە 
ــۇ  ــتۇرمايمىز – دە. ش ــا ئارىالش ــى پاراڭغ ــتۇق. شەخس ماجىراالش
ــىيىنىڭ  ــن رۇس ــدى. لېكى ــان كەل ــان مېھم ــز كۈتۈۋاتق ــدا بى ئارى
ۋەكىلــى ئــۆزى كەلمــەي، ۋاكالەتچىســىنى ئەۋەتىپتــۇ. مــەن 
مولالمغــا تىكىلىــپ تــۇرۇپ: تېلېفــون قىلىۋەتمىگــەن بولغىيتىلــە 
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ــز  ــالم: ئاغزىمى ــان مول ــىزلىنىپ تۇرغ ــم، ئوڭايس ــق؟ دېۋىدى تايلى
يۈگــۈرەك بولغــان بىلــەن، ھەرىكىتىمىــز ئاســتاراق جۇمــا- دېدى 
ئۆزىنــى يەڭگىللىتىــپ. ۋاكالەتچــى: قاشــقالىقنىڭ تىلىنىــڭ 
نېمــە؟  راســتمۇ  دەيدىغــان.  بــار  تىلــى  كىچىــك  تەكتىــدە 
ســىكرىتتەك  دېــدى،   - ئاڭقىرالمىدىــم  ھېچنەرســىنى  مــەن 
ــى مەقســەتكە  تىكىلىــپ. يالغاندىــن كۈلۈشــمەك قىلىــپ، گەپن
يۆتكىــدۇق. ۋاكالەتچــى رۇســىيەنى ماختــاپ، ئاغزىدىــن كۆيــۈك 
دېگــەن.  رۇســىيە  بىرمىــش  دۇنيــادا  ســۆزلىدى.  چىققىچــە 
قــورال، سىياســەت، ئىقتىســاد، دۇنيــا سىياســىتىنى، رايــون 
سىياســىتىنى بەلگىلەشــتە ئامېرىــكا نــەدە قالســۇنمىش. ئۇنىــڭ 
ســۆزىنى بۆلــۈپ ئەســلى مەزمۇنغــا يۆتكىدىــم گەپنــى. يەنــە 
ــتىغا  ــى ئاس ــىيىنىڭ قانىت ــپ، رۇس ــق قىلى ــادەم گەپدانلى ــۇ ئ ئ
كىرســەك، بىزگــە دۇنيــادا ھېچكىــم ئالىيىــپ قارىيالمايدىغــان، 
ــى  ــىيىنىڭ شاھزادىس ــان، رۇس ــاڭ قونمايدىغ ــە چ كىرپىكىمىزگ
بولــۇپ كېتىدىغانلىقىمىزنى چۈشەندۈرۈشــكە تىرىشــتى. شــۇنىڭ 
ــۇپ  ــوگ بول ــقىچە دېئال ــدەك، قىس ــزدا تۆۋەندىكى ــەن ئارىمى بىل

ــدى.  قال
دۆلىتىمىزنــى  ئىككــى  پاراللېــل  ئەســىردە   -  19 مــەن: 
مانجــۇر ئىمپېرىيىســىگە ســاتقان، 20 - ئەســىردە ئىككــى قېتىــم 
جۇمھۇرىيىتمىزنــى خىتايغــا ســاتقان رۇســىيىگە ئىشــەنچ قىلىــپ، 

ــدۇ؟  ــم ســاتمايدۇ دېســەك بوالم بەشــىنچى قېتى
ــان  ــۇنداق دەيدىغ ــىيىگە مۇش ــە رۇس ــى: ھازىرغىچ ۋاكالەتچ
بىــر ئۇيغــۇر چىقمىغــان؛ بــەك مۇھىــم ســوئالنى قويدىڭىــز؛ 
رۇســىيە تارىختىــن بۇيــان ئۇيغۇرالرغــا خىيانــەت قىلىــپ كەلگــەن 
بولغاچقــا، بــۇ قېتىــم شــەرقى تۈركىســتاننى قــول تىقىــپ ئــازات 
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ــۇ  ــۈن ئەپ ــى ئۈچ ــان خاتالىق ــا قىلغ ــق، تارىخت ــش ئارقىلى قىلى
ــورىماقچى. س

ــۆزى  ــىنى ئ ــەت ئۇرۇش ــى جۇمھۇرىي ــىيە ئىككىنچ ــەن: رۇس م
قوزغــاپ، بىزنىــڭ قېنىمىــز بىلــەن مۇســتەقىل ھۆكۈمەتنــى ئــۆزى 
قــۇردۇرۇپ، يەنــە خىتايغــا ســاتقانتى. بــۇ قېتىــم يەنــە شــۇنداق 

قىلمايدىغانلىقىغــا كىــم كاپالــەت بېرەلەيــدۇ؟
يەرگــە  بولمايدىغــان  دېمىســەم  ئەمــدى  ۋاكالەتچــى: 
يەتكەنــدەك تۇرىــدۇ؛ شــەرقى تۈركىســتاننى مۇســتەقىل قىلىــش 
- يالغــۇز ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتايدىــن قۇتۇلۇشــى ئۈچۈنــال ئەمەس، 
بەلكــى رۇســىيىنىڭ تــۈپ مەنپەئەتــى ئۈچۈنمــۇ بــەك مۇھىمــدۇر؛ 
ــى  ــڭ يىقىلىشــىدا ئاساســەن ھەرب چۈنكــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنى
خىراجــەت چــوڭ رول ئوينىغــان؛ ھازىــر ئوتتــۇرا ئاســىيا ئەللىــرى 
ــوق؛  ــى ي ــە كۈچ ــرا مۇداپىئ ــەن، چېگ ــى بىل ــتەقىل بولغىن مۇس
رۇســىيىنىڭ خىتايغا قارشــى قوغداۋاتقان چېگرا لىنىيىســى 2600 
كلومېتىــر بولــۇپ، ئەگەر شــەرقى تۈركىســتان مۇســتەقىل بولســا، 
چېگــرا لىنىيىســى 260 كىلــو مېتىرغــا قىســقىرايدۇ؛ رۇســىيىنىڭ 
شــەرقى تۈركىســتاننى ئــازات قىلىــش ئۇرۇشــىغا ئاجراتقــان بارلىق 
خىراجىتــى، ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى بــەش يىل ئىچىــدە تېجىلىپ، 
ــدۇ؛  ــكە يۈزلىنى ــى تىكلەش ــىيە قەددىن ــن رۇس ــن كېيى ئۇنىڭدى
دۆلەتنىمــۇ  قۇدرەتلىــك  قانــداق  ھــەر  خىراجىتــى  ھەربــى 
ــم ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەتەنپەرۋەرلىــك  ــان نەرســە؛ بەلكى ئۇپرىتىدىغ
روھــى كۈچلــۈك، دۆلەتچىلىــك ئېڭــى يۇقىــرى بولغاچقــا، دۆلەت 
مۇداپىئەســى ئۈچۈن رۇســىيە ئاالھىدە خىراجەت ئاجىراتمىســىمۇ، 
ئۇيغــۇرالر ئۆزلىــرى ھۆددىســىدىن چىقااليــدۇ؛ مانــا بــۇ قېتىمقــى 

ئۇرۇشــنىڭ تــۈپ مەقســىتى. 
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ئاخىرالشــتى.  ســۆھبەت  قىلىدىغــان  بىلــەن  ۋاكالەتچــى 
ئەتــە ئەتتىگــەن ســائەت توققــۇزدا، رەســمىيەتلىك ســۆھبەت 
ئۆتكۈزىدىغــان جاينىــڭ ئادرېســىنى ئېلىــپ ئۆيگــە قايتتىــم. 
ئىشــىنىش  پىرســەنت  بىــر  گەپلەرگــە  بــۇ  مــەن  لېكىــن 
ئېھتىماللىقىــدا بولســاممۇ، مېنــى ســاقالپ تۇرغــان بالىالرغــا 
تەپســىلى چۈشــەندۈردۈم. غەيــرى رەســمى كاتىــپ ئــۈچ ماددىغــا 
يىغىنچاقــالپ تەييارلىغــان شــەرتىمىزنى، رەســمى ماتېرىيــال 
ســۈپىتىدە كونكرېتالشــتۇرۇپ كۆچــۈرۈپ چىقتــى. ھاياجانــدا 
ئىــدۇق. رۇســىيىنىڭ قوراللىــرى - كاالشــىنكوۋ، كاتوشــاالر 
توزغاقتــەك  تىتىــپ،  چاپانــدەك  ئەســكى  خىتاينــى  بىلــەن 

كەلمەكتــە.  پۇرســەت  ئالىدىغــان  ئەنتىمىزنــى  توزۇتــۇپ، 
دەل  ســائەت  فېــۋرال   -  2 يىلــى   -  96  - ئەتىســى 
توققــۇزدا، ئەســكەردەك ۋاقىــت ئىنتىزامــى بىلــەن ھېلىقــى قوروغا 
ــە  ــپ ئىچكىرىگ ــادەم چىقى ــر ئ ــا بى ــدۇق. ئالدىمىزغ ــپ كەل يېتى
باشــلىماقچى بولىۋىــدى، خاتــا كېلىــپ قالغــان چېغىمىــز دەپ، 
ئارقىغــا داجىــدۇق. ئــۇ ســىپايىلىك بىلــەن قايتــا - قايتىــالپ: 
قــەدەم  دەمبــەس  ســىلەر  كەلگــەن،  ھازىــرال  مېھمانالرمــۇ 
كەلدىــڭالر، قېنــى ئىچكىرىگە كىرىڭالر - دېدۋىدى، ئاخشــامقى 
ــۇ  ــىنىش ئېھتىماللىقىمم ــەنتلىك ئىش ــر پىرس ــان بى ــە بولغ گەپك
يوققــا چىقتــى. چۈنكــى بــۇ ئــادەم »خەلقئارا شــەرقى تۈركىســتان 
مىللــى كامىتېتــى« نىــڭ قىرغىزســتاندىكى ۋەكىلــى بولــۇپ، 
كامىتېــت بىلــەن بولىدىغــان ئاالقىمىــزدا ۋاســتىچىلىك قىالتتــى. 
ــى  ــى، 95 - يىل ــۇ كىش ــار ب ــرى ب ــن خەۋى ــۇن ئاالقىالردى نۇرغ
ــپ،  ــالر ئېلى ــون دول ــەش مىلي ــن ب ــڭ ھۆكۈمىتىدى ــۇل بېجى ئىي
»تىجارەتچىلــەر  ئاتالمىــش  قۇرۇلغــان  شــەھىرىدە  بىشــكەك 
بىرلەشمىســى« نىــڭ رەھبىــرى ھەيئــەت ئىدارىســىدىن ۋەزىپــە 
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ئالغــان. شــۇنىڭدىن بىــر ئايچــە ئۆتــۈپ، 12 - ئاۋغۇســت 
ــى  ــى يىل ــدى - »ئالدىنق ــۇر كەل ــر ئۇچ ــن بى ــى كامىتېتتى مىلل
قازاقىســتان ۋەتەنداشــلىقىغا ســۇنغان ئىلتىماســىمىز توغرىســىدا 
مۇھىــم يېڭىلىــق بارمىــش؛ شــۇنىڭ ئۈچــۈن چۇقۇرچــاق قەشــقەر 
رېســتورانىغا، ســائەت 12 دە يىغىلىشــىمىز الزىــم ئىكــەن«. 
مــەن يىــراق - يېقىندىكــى بالىالرنــى رېســتورانغا جىــددى 
ــۇز  ــان، ئوتت ــالر ئولتۇرىدىغ ــدە مېھمان ــى ئاالھى ــم. بىزن توپلىدى
كىشــىلىكچە چوڭلۇقتىكــى خــاس كابېنتقــا باشــلىدى. كابېنــت 
ــتىال  ــر كۆرۈنۈش ــۇپ، بى ــەن بول ــەمەتلىك بېزەلگ ــپ ھەش ئاجايى
يۇقىــرى دەرىجىلىكلەرگــە خاســلىقى بىلىنىــپ تۇراتتــى. بىــز 
تــام - تورىســىغا، ئاســتىمىزدىكى ســۆلەت ئورۇندۇقالرغــا قــاراپ 
ــز  ــردى. بى ــاھىبخان كى ــۇ س ــا مۇش ــۇق، كابېنتق كەيىپلىنىۋاتاتت
قازاقىســتان  بىزنىــڭ  ئــۇ  قىلــدۇق.  تۆرگــە تەكلىــپ  ئۇنــى 
بولغانلىقــى، ھازىرچــە  ئىشــلىرىمىزنىڭ ھــەل  ۋەتەنداشــلىق 
ئىككــى كىشــىگە پاســپورت بېرىلىدىغانلىقــى، كېيىنكــى قەدەمدە 
ھەممىمىزگــە تولــۇق بېرىلىدىغانلىقىنــى ئېيتتــى. پاســپورتى ھەل 
بولغــان ئىككــى ئادەمنىــڭ كىملــەر ئىكەنلىكىنــى ســورىدىم. 
ئېلىــش  پاســپورت  نەپــەر  ئىككــى  ئۆزىمىــز  يېــرى  قىزىــق 
ــر  ــەن بى ــز. شــۇنىڭ بىل ــى كۆرســىتىپ بېرىدىكەنمى كاندىداتىن
دەمدىــال پاســپورت كاندىداتلىــق ماجىراســى چىقتــى. »ماجىرانــى 
ــڭ  ــى ســىز كۆرســىتىپ بېرى ــىقتۇرۇش ئۈچــۈن« كاندىداتن بېس
- دېــدى بــۇ ســاھىبخان. مەنمــۇ ئارتۇقچــە ئويلىنىــپ كەتمەيــال 
ئىككــى بالىنــى كۆرســىتىپتىمەن. شــۇنىڭ بىلــەن كۆپچىلىــك: 
كەتمــەن ســاماندىن قورقىــدۇ، باشــلىق ياماندىــن - دېگەن شــۇ 
مانــا - دەپ غەۋغــا كۆتۈرۈشــكىلى تــۇردى. چۈنكــى ئۇ ئىككىســى 
مــاڭا ئۆچلــۈك قىلىدىغــان، گېپىمنــى ئاڭلىمايدىغــان بالىــالر 
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ئىــدى. ئەگــەر ئۇالردىــن باشــقىالرنى كۆرسەتســەم، ئۈســتۈمدىن 
ئىغــۋا تېرىشــى ئېنىــق. ئەممــا باشــقىالرمۇ قارارىمغا ئۆكتــە قوپتى. 
ــاھىبخاندىن  ــلىۋىدى، س ــقا باش ــز بۇزۇلۇش ــال ئارىمى ــر دەمدى بى
ســورىدىم: نېمىشــقا ئىككــى ئادەمگــە ئالدىــن بېرىلىدۇ؟ نېمىشــقا 
ــداق مەســىلە  ــەي، بۇن ــۆزى بىلىــپ بەرم ــەر ئ پاســپورت بەرگەنل
ــتىن:  ــى قىمىلداتماس ــاھىبخان كىرپىكىن ــدۇ؟ س ــدا قىلدۇرى پەي
ــاراڭالردا  ــىچە، ئ ــىنىڭ ئېيتىش ــتان »ك گ ب« ئىدارىس قازاقىس
خىتايغــا باغالنغــان گۇمانلىــق بىر كىشــى باركەن. شــۇنى ســىلەر 
ئاشــكارىالپ بەرســەڭالر، ئاندىــن ھەممىڭالرغــا بىراقال بېرىدىغان 
ــر  ــە، بى ــۇپ بولغىچ ــزى يۇمۇل ــڭ ئاغ ــدا، ئۇنى ــدى - دېمەم بول
شــۇڭغۇپ شــىرەنىڭ ئۈســتىگە ســەكرەپ چىقتىــم - دە، ئۇنىــڭ 
پوكىنىغــا تەپمەكچــى بولۇۋىدىــم، بالىــالر پاچاقلىرىمغا يامىشــىپ 
تۇتۇۋالــدى. تېخــى بىــر ئــاي ئــاۋۋال بېجىــن ھۆكۈمىتىنىــڭ 
بــەش مىليــون دولــالر مەبلىغىنــى ئېلىــپ، بىشــكەكتە قۇرغــان 
رەھبەرلىــك  تەشــكىالتنىڭ  بىرلەشمىســى«  »تىجارەتچىلــەر 
ــى ئۇســۇلغا  ــڭ، بىزن ــۇ مەلئۇننى ــان ب ــورۇن ئالغ ــن ئ ھەيئىتىدى
ــاي  ــەن: خىت ــۇنىڭ بىل ــى. ش ــپ تۇراتت ــېلىۋاتقانلىقى بىلىنى س
خوجايىنىڭدىــن ئالغــان بــەش مىليــون دولالرنىــڭ كۈچىنــى 
ــا  ــزدا خىتايغ ــەر ئارىمى ــق! ئەگ ــەن مۇناپى ــە كۆرسىتىۋاتامس بىزگ
باغالنغــان بىــرى بولســا، ئــۇ دەل ســەن بولىســەن. ئۆزەڭدىــن 
باشــقا يەنــە بىــر مۇناپىقنىــڭ بارلىقىنــى بىلســەڭ، بۈگــۈن 
مۇشــۇ ئۈســتەلدە ئاشــكارىال. بولمىســا قارنىڭنــى يېرىــپ، ئىــچ 
ــرەت  ــا ئىب ــۇپ، خوجايىنىڭغ ــتىگە قوي ــىرە ئۈس ــى ش - باغرىڭن
ھۆركىــرەپ.  يېرىلغــۇدەك  غەزەپتىــن  دېدىــم   - قىلىمــەن 
ــەر،  ــان ئىچ ــۇنداق ق ــە مۇش ــا بىزگ ــۇرۇپ: مان ــن ت ــۇ ئورنىدى ئ
قورقۇمســىز، باتــۇر قەھرىمانــالر كېــرەك! بالىلىرىــم، ھەممىــڭالر 



218

ــىلەردىن  ــلىدە س ــڭالر! ئەس ــن ئۆگىنى ــلىقىڭالرنىڭ روھىدى باش
ئەپەندىــم  ھەكىمجــان  كۈتەتتــۇق؛  ئىنكاســنى  مۇشــۇنداق 
ئولتــۇرۇڭ، بىــز جاۋابقــا ئېرىشــتۇق؛ قازاقالرنىــڭ پاســپورتى 
مۇھىــم ئەمــەس؛ مۇھىــم بولغىنــى مۇشــۇنداق جاســارەت - 
ــادەم  ــۇ ئ ــپ. ب ــا ئۆتۈۋېلى ــڭ ئالدىمغ ــە، مېنى ــۇۋ تۈلك ــدى ق دې
خېلــە ياشــىنىپ قالغــان، يــۇرت ئىچىــدە ئانچــە بــەك يۈزلۈكمــۇ 
ئەمــەس، بىــر پېشــقەدەم زىيالىيالرنىــڭ بىــرى بولــۇپ، ئاكتىــپ 
پائالىيەتچانالردىــن ئىــدى. بىــر تــۇرۇپ بــوۋام ياشــلىق ئادەمگــە 
ئالدىــراپ تىــل ســالدىممۇ دەيتتىــم ئىچىمــدە. ئەممــا يەنىــال 
بۇنىــڭ بىــر ســېتىلما ئىكەنلىكىگــە، مۇشــۇ ســورۇندا خىتايچــە 
ــق  ــۇ ئۆزرىخاھلى ــم. ئ ــم قىالتتى ــا جەزى ــۇن قىلىۋاتقىنىغ ــر ئوي بى
ئېيتقــاچ، بــەش مېتىــر ئۇزۇنلۇقتىكــى شــىرەنى نــازۇ -نېمەتلــەر 
بىلــەن بېزىۋەتتــى. شــىرەدىكى نەرســىلەر كۆزۈمگــە مىللەتنىــڭ 
تــام  خانىنىــڭ  بــۇ  ھەتتــا  ئىــدى.  كۆرۈنمەكتــە  قېنىــدەك 
-تورىســلىرىمۇ قىزىــل مەخمــەل بىلــەن قاپالنغــان بولــۇپ، 
شــىرەگە يېپىلغــان داســتىخان، ئورۇندۇقالرنىــڭ رەختلىــرى 
ئەمدىــال  بېزەلگەنلىكــى،  مەخمەلدىــن  قىزىــل  ھەممىســىال 
ــەت  ــاي ھۆكۈم ــى خىت ــى بېجىندىك ــپ، ئۆزەمن ــە چېلىقى كۆزۈمگ
ئىشخانىســىدا ئولتۇرغانــدەك، شــۇنچىلىك يىرگىنىشــلىك ھېــس 
قىلىشــقا باشــلىدىم. شــۇنىڭ بىلــەن جىــددى بىــر ئىشــىم 
بارلىقىنــى ئېيتىــپ، چىقىــپ كەتتىــم ھــەم مىللــى كامىتېتنىــڭ 
رەھبىــرى يۈســۈپ بــەگ مۇخلىســى ئەپەندىگــە تېلېفــون قىلىپ، 
بۇنىڭدىــن كېيىــن بۇ ئادەمنــى ئاالقىچى قىلماســلىقنى ئۆتۈنگەن 
ــۇ ئىشــىكى  ــۈپ، بۈگــۈن ئ ــم يىلچــە ئۆت ــن يېرى ــم. ئارىدى ئىدى

ــى. ــاھىپخانلىق قىلىۋاتاتت ــە س ــدا بىزگ ئالدى
ئىچكىرىكــى ئۆيــدە ۋاكالەتچــى بىلــەن مولــالم ئەمدىــال 
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كۆرگــەن  بىزنــى  ئىكــەن.  تەرەددۇتلىنىۋاتقــان  ئولتۇرۇشــقا 
ۋاكالەتچىنىــڭ گۈلقەقەلىــرى ئېچىلىپ كەتتــى بولغاي، ئورنىدىن 
تــۇرۇپ تۆرگــە تەكلىــپ قىلــدى. مــەن بىرگــە ئېلىــپ كەلگــەن 
بــەش نەپــەر بالىالرنــى قىســقىچە تونۇشــتۇرغاندىن كېيىــن 
ۋاكالەتچــى: مۇھىــم ئىشــالرنى ئالدىنقــى كۈنى دېيىشــىپ بولدۇق 
مېنىڭچــە؛ ھازىــر دىنــى ئۇســۇلدا بىــر مۇراســىم ئۆتكۈزۈۋەتســەك، 
ئىشــىمىز باشــلىنىپ كېتىــدۇ - دېــدى، ســورۇنغا جىــددى تــۈس 
ــا كىرىــپ ئولتۇرغــان ئىــدى.  كىرگــۈزۈپ. ســاھىپخانمۇ ئارىمىزغ
مــەن ســوغاق ئاھاڭىــدا: ئىشــنى باشالشــتىن بــۇرۇن مۇنــۇ 
ســاھىبخان ئەپەندىــم بىلــەن گەپلىشىۋالســام بوالمــدۇ - دېدىــم 
ــدا، بېجىــن  ۋە رۇخســەتنىمۇ كۈتمــەي: ســىز 95 - يىلــى ئىيۇل
ــان،  ــەن قۇرۇلغ ــالر بىل ــون دول ــەش مىلي ــى بەرگــەن ب ھۆكۈمىت
تىجارەتچىلــەر بىرلەشمىســىنىڭ رەھبىــرى ھەيئــەت ئەزاســىغۇ - 

ــم.  دېدى
ســاھىبخان: شــۇنداق، مــەن ئــۇ تەشــكىالتنىڭ رەھبەرلىــك 

ھەيئىتىــدە ھــەم قۇرغۇچــى رەھبەرلىرىدىــن بىــرى بولىمــەن. 
دولــالر  مىليــون  بــەش  ھۆكۈمىتىدىــن  خىتــاي  مــەن: 

راســتمۇ؟ ئالغىنىــڭالر 
ســاھىبخان: بــەش مىليــون تەســتىقالندى. ئەممــا ھازىرغىچە 

بىــر يېرىــم مىليون ئەمەلىيلەشــتى.
مەن: پۇلنى ئېلىپ نېمىگە ئىشلەتتىڭالر؟

ســاھىبخان: شــۇ پــۇل بىلــەن تىجارەتچىلــەر بىرلەشمىســىنى 
زېمىــن  ئويغانغــان  بىلىكنــى،  قۇتادغــۇ  چىقتــۇق.  قــۇرۇپ 
رومانىنــى، دىــۋان لۇغــەت تۈركنى رۇســچە، ئىنگىلىزچــە تەرجىمە 

ــەردۇق…  ــىرگە ب ــدۇرۇپ نەش قىل
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مــەن: خىتــاي ھۆكۈمىتــى شــىرىك بولــۇپ، تىجــارەت قىلىش 
ــاپ -  ــۇرۇش، كىت ــى تەشــكىالت ق ــان مەبلەغن ــۈن ئاجراتق ئۈچ
كېچــەك نەشــىر قىلىــش بىلــەن بــۇزۇپ - چېچىۋەتســەڭالر، 

كېيىــن ھېســابىنى ســورىمامدۇ؟ 
ساھىبخان: ئارىلىقتا تاپقان پايدىنى ئىشلىتىمىزدە.

مــەن: خىتــاي ســالغان مەبلەغنــى ئىشــلىتىپ، بىــرەر ئىــش 
- تاپــاۋەت قىلمىدىڭالرغــۇ تېخىچــە. زادى نېمــە قىلىــپ بېرىمىــز 

دەپ ئالغــان پــۇل ئــۇ؟ 
ســاھىبخان: ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش فىرمىلىرىنى قۇرۇپ، 
ــن  ــەت تەرىپىدى ــان، دۆل ــۇرا ئاســىيادىكى ئىشســىز قېلىۋاتق ئوتت
ئۇيغۇرالرنــى  نامــرات  قېقىلىۋاتقــان  چەتكــە  يەكلىنىۋاتقــان، 
ــاراۋان تۇرمۇشــقا ئېرىشــتۈرۈش ئۈچــۈن  ــۇزۇش ۋە پ ــەپ تۇرغ يۆل
باشــلىغان ئىــش بــۇ! لېكىــن ئۈســتىمىزدىن غەيۋەتلــەر ئېغىــر. 
بۇنىــڭ ســەۋەبى يۈســۈپ بــەگ مۇخلىســى. ئــۇ ئــادەم مېنىڭدىــن 
ســوراپ، ئەھۋالنــى ئېنىقلىمايتۇرۇپــال، موســكۋادىن كەلگــەن 
ئۇچۇرغــا ئاساســلىنىپ، بىزنىــڭ قىلمىشــىمىزنى ۋەتــەن ســاتقان 
خائىنغــا چىقىرىــپ، گېزىتتــە ئېــالن قىلىۋەتتــى. ســىزنىڭ گــەپ 
- ســۆزلىرىڭىزمۇ شــۇ گېزىتتىكــى خاتــا ئەيىبلەشــنىڭ تەســىرىگە 

ئۇچرىغانلىقىڭىزنــى ئىپادىلەۋاتىــدۇ.
مــەن: يۈســۈپ بەگ مۇخلىســىغا موســكۋادىن ئۇچــۇر كەلگەن 

بولســا، ســىزدىن نېمىشــقا سورىشــى كېرەك ئىدى؟
ــارا شــەرقى تۈركىســتان  ســاھىبخان: چۈنكــى مــەن »خەلقئ
مىللــى كامىتېتــى« نىــڭ قىرغىزســتاندىكى ۋەكىلىغــۇ! بۇنــى 

ســىزمۇ بىلىســىز. 
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مــەن: ســىزنى مىللــى كامىتېتتىــن ئىســتىپا بېرىــپ، ئاندىــن 
خىتــاي ھۆكۈمىتــى بىلــەن شىرىكلەشــتى دەپ قارايتتىــم. 

ســاھىبخان: نېمىشــقا ئىســتىپا بەرگۈدەكمــەن؟ بىزنىــڭ 
ــەن  ــەس، ئەكســىچە ۋەت ــەن ســاتقانلىق ئەم ــز ۋەت قىلىۋاتقىنىمى
- مىللەتكــە خىزمــەت قىلىۋاتىمىــز؛ بۇنىڭدىــن ئىلگىــرى خىتــاي 
ئــۆز يېغىمىــزدا ئــۆز گۆشــىمىزنى قــورۇپ كەلگــەن؛ مانــا ئەمــدى 
ــۆز  ــتۇمىدا ئ ــۆز مۇش ــپ، ئ ــۇلىنى قوللىنى ــڭ ئۇس ــۇ خىتاينى بىزم

ــز!  تۇمشــۇقىنى يارىمى

كىنــو  تىلــدا  بىــر  يــات  قــاراپ،  بىزگــە  كۆپچىلىــك 
بىزنىــڭ  ۋاكالەتچــى  ئولتۇراتتــى.  ھاڭۋېقىــپ  كۆرۈۋاتقانــدەك 
ــالر  ــۆپ ئىش ــان ك ــەن بىلمەيدىغ ــپ: م ــى توختىتى دېئالوگمىزن
باركــەن؛ تىجارەتچىلــەر بىرلەشمىســىنىڭ بېجىــن ھۆكۈمىتــى 
ــن  ــى ۋە خىتايدى ــق ئورناتقانلىقىن ــادى ھەمكارلى ــەن ئىقتىس بىل
پــۇل ئالغانلىقىنــى زادىــال بىلمەيتتىــم؛ قانداقــال بولمىســۇن 
مەلــۇم جەھەتتىــن ئايدىڭالشــتى؛ شــۇڭا بــۇ ھەقتــە ئايرىــم 
پىكىرلىشــەرمىز؛ ھازىــر ئــۆز ئىشــىمىزغا كېلەيلى - دېــدى. مولالم 
بــۇ ئىشــتىمۇ خــۇددى 69 - يىلىدىكىــدەك تۇزاققــا چۈشــۈپ 
ئۈمۈتســىز،  شــۇنچىلىك  قىلدىمىكىــن،  ھېــس  قالغانلىقىنــى 
بارمــۇ -  يولــى  تۇزاقتىــن قۇتۇلۇشــنىڭ  بــۇ  بىچــارە ھالــدا 
دەۋاتقانــدەك ئاجىــز كۆرۈنەتتــى ھــەم نەچچــە ھەپتىدىــن بېــرى 
مــاڭا دېگــەن - ئەتكەنلىــرى ئۈچــۈن ئەپسۇســلىنىۋاتقانلىقىنى، 
تەسۋىرلىگۈســىز ئىزتىراپلىق بىر كەيپىيات ئىچىدە ئىپادىلىمەكتە 
ئىــدى. ئۇنىــڭ ئىككــى پۇتــى گۆرگــە ســاڭگىالپ بولغانلىقىنــى 
تونــۇپ يەتكەنلىكــى بىلىنىــپ تۇراتتــى. ئۇالرنىڭ دىنى مۇراســىم 
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دېگىنــى - قۇرئــان تۇتــۇپ قەســەم قىلىــش ئىكــەن. ۋاكالەتچــى 
قۇرئاننــى مولالمغــا ئۇزارتتــى. مولــالم قۇرئاننــى تۇتىۋاتامدۇ، ياكى 
ئوتنــى تۇتىۋالدىمــۇ، ئۇنىــڭ قوللىــرى تىترەشــكە باشــلىدى. شــۇ 
ئارىــدا مــەن يازمىچــە شــەرتنى چىقىرىــپ ۋاكالەتچىگــە ســۇندۇم 
ھــەم: ئالــدى بىلــەن بۇنىڭغــا ئىمــزا قويــۇپ، ئاندىن مۇراســىمنى 
كاپالەتلىــك  مەنپەئەتىمىزگــە  مىللــى  بــۇ  بــوالر؛  باشلىســاق 
قىلىدىغــان توختــام - دېدىــم. ۋاكالەتچــى خەتنــى ئوقــۇپ 
چىققاندىــن كېيىــن: نېمىشــقا بــۇ قــەدەر زۇغۇيلۇق قىلىــدۇ بۇالر؟ 
- دېــدى مولالمغــا قــاراپ، ســەل تېرىككەنــدەك كەيپىياتتــا. 
گەپنــى يەنــە مــەن تارتىۋالدىم: بىرىنچى رۇســىيىگە ئىشــەنچىمىز 
غەلىبــە  ئۇرۇشــىدا  رۇســىيە چېچــەن  ئىككىنچــى  قالمىغــان. 
قىاللمــاي، ئوســال ھالغــا چۈشــۈپ قالــدى. چۈنكــى رۇســىيىنىڭ 
تىلــى بويىچــە ئېيتقانــدا: چېچــەن ئۇرۇشــىنى ئامېرىــكا، ياۋروپــا 
ــاردەم قىلىۋاتىــدۇ. ئۈچىنچــى رۇســىيە غەربكــە  قولالۋاتىــدۇ ۋە ي
ــپ  ــن تېپى ــىيىنىڭ ھارامدى ــدى. رۇس ــوز قال ــۆزى يالغ ــى ئ قارش
قويغــان بالىســى - خىتــاي ئوتتــۇز يىلدىــن بېــرى ئامېرىكىنىڭ، 
ــۇ  ــەر رۇســىيە ب ــدى. ئەگ ــدى بالىســى بولىۋال ــڭ بېقىن ياۋروپانى
قېتىممۇ خۇددى 44 - يىلىدىكىدەك ئۇيغۇر كوزۇرىنى ئوينىســا، 
خىتــاي غەربتىــن چېكىنىــپ رۇســىيىگە يىلىنىشــكە مەجبۇرلىنىدۇ 
ئاخىرلىشــىدۇ.  يــەردە  ئويۇنــى شــۇ  ئۇيغــۇر  رۇســىيىنىڭ  ۋە 
شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىــز مىللىتىمىزنــى رۇســىيىگە ئويۇنچــۇق قىلىپ 
بەرمــەي، ئەكســىچە رۇســىيىنىڭ ياردىمــى بىلــەن ۋەتىنىمىزنــى 
مۇســتەقىل قىلىۋېلىــش ئويۇنىنــى رەســمى ئوينايمىــز. بــۇ توختام 
شــۇ ئويۇننىــڭ توغــرا ياكــى ســاختا ئىكەنلىكىنــى ئايرىيدىغــان 

ــدۇ.  ئۆلچــەم. شــۇڭا زۇغۇيلىمىســاق بولماي
ــى  ــدۇ ياك ــالم بوالم ــرى مول ــۇ ئىشــنىڭ رەھبى ۋاكالەتچــى: ب
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ســىزمۇ؟ ســىزنى موســكۋا قانچىلىــك بىلىــدۇ؟ ســىز بــۇ ئىشــنىڭ 
قانــداق يېرىــدە؟ زادىــال ئاڭقىرالمىدىــم – دېــدى ئۆپكىــدەپ. 
مــەن: موســكۋانىڭ مېنــى بىلىــپ - بىلمەيدىغانلىقىنــى 
بىلىمــەن.  ياخشــى  موســكۋانى  مــەن  لېكىــن  بىلمەيمــەن. 
ــرى.  ــالر رەھبى ــى ئىش ــڭ ئومۇم ــڭ ۋە مىللىتىمىزنى ــالم بىزنى مول
ئىشــالر  تاشــقى  ۋە  ئىقتىســادى  سىياســى،  ئىنقىالۋىمىزنىــڭ 
يېتەكچىســى. مــەن بولســام بــۇ قېتىمقــى قوراللىــق ھەرىكەتنىــڭ 
ھەربــى باشــلىقى. ئەســكەر ئىشــلىرىنى باشــقۇرۇش، يېتەكلــەش 
 - ئارىلىشــالمايدۇ  ئىشــىمغا  مېنىــڭ  مولــالم  ئائىــت.  مــاڭا 
دېدىــم دادىللىــق بىلــەن. بــۇ مېنىــڭ دادىللىقىممــۇ ياكــى 
ھاكاۋۇرلىقىممــۇ، شــۇ تاپتــا ئۆزۈممــۇ تــازا ئاڭقىرالمايتتىــم. لېكىــن 
مولالمنىــڭ كۆزلىــرى چاقنــاپ، ســۇلغۇن يۈزلىرىنىــڭ جۇاللىنىــپ 
ھېــس  باشــلىقتەك  ھەربــى  بىــر  ئۆزەمنــى  كېتىۋاتقىنىدىــن، 

قىلىــپ، خېلــە ئوبدانــال قېتىۋالدىــم. 
ۋاكالەتچــى: ئىنتايىــن توغــرا پىكىــر قىلدىڭىــز. تولــۇق 
قوشــۇلىمەن. بىــراق مېنىــڭ ۋەزىپــەم پەقــەت ۋاكالەتچىلىــك 
قىلىــش. بــۇ يەرگــە دىنــى مۇراســىم ئۆتكــۈزۈش ۋە بېرىدىغــان 
ــم. شــۇنداقتىمۇ  ــال كەلدى ــش ئۈچۈن ــپ كېتى ــى ئېلى ئادىمىڭالرن
ــەت  ــۇ ھۆكۈم ــەن. ئ ــە يولاليم ــەرتىڭالرنى ۋەكىلگ ــىلەرنىڭ ش س
بىلــەن گەپلىشــىدۇ. نېرىســىنىڭ قانــداق بولىدىغانلىقىنــى مــەن 
بىلمەيمــەن. ھــەر ھالــدا ئــۇرۇش - سىياســى ســتراتېگىيە، 
ســتراتېگىيە،  سىياســى  دېمەكتــۇر.  تەۋەككــۈل  ۋە  تاكتىــكا 
ئائىــت. بىزگــە قالغىنــى تەۋەككــۈل -  تاكتىــكا رۇســىيىگە 
دېــدى، گەپنــى كېســىپ. شــۇنىڭ بىلــەن قۇرئــان تۇتــۇپ 
ــدە قۇرئاننــى  ــاڭا كەلگەن ــۆۋەت م قەســەم بېرىــش باشــالندى. ن
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ــە  ــە، ۋەتىنىمگ ــۇرۇپ: مىللىتىمگ ــن ت ــاي ئورنۇمدى ــا ئالم قولۇمغ
ئاســىلىق قىلمايمــەن. خىيانــەت قىلمايمــەن. لېكىــن بــۇ مېنىــڭ 
قەســىمىم ئەمــەس. ئەكســىچە ۋىجدانىــم! قەســەمنى سىياســەتكە 
ئارىالشــتۇرمايمەن. سىياســەت قەســەم بىلــەن، ۋەدە بىلــەن 
ئەمــەس، توختــام بىلــەن بولىــدۇ. قەســەم بولســىمۇ، ۋەدە 
بولســىمۇ ئوخشاشــال ئاغزىدىــن چىقىدىغــان گــەپ. سىياســەتتە 
گەپكــە ئىشــەنمەيمەن. مېنىــڭ باشــقا پىكرىــم يــوق – دېدىــم. 
كىشــىنى  يەتتــە  بولــۇپ  تۇنجــا  فېــۋرال  ئۈچىنچــى 
تاپشــۇرىدىغان بولــۇپ پۈتۈشــتۇق. ئۇالردىــن بــەش كىشــى 
ــىنى  ــۈچ كىش ــەن ئ ــدى. م ــدا ئى ــى ئالمۇتى ــكېكتە، ئىككىس بىش
بىــر يەرگــە يىغىــپ تۆۋەندىكىــدەك تەلــەپ قىلدىــم: بىــز يەنــە 
ــەن خىتاينىــڭ تۇزىقىغــا چۈشــكەندەك  ــم رۇســىيە بىل ــر قېتى بى
ــۇرا ئاســىيادىكى  ــۈن ئوتت ــم خاتاالشســاق پۈت ــۇ قېتى ــز. ب تۇرىمى
ئۇيغــۇر ۋەزىيىتىنىــڭ ۋەيــران بولىشــىغا ئــۆز قولىمىــز بىلــەن 
ــز. شــۇنىڭ  ــۇپ قالىمى ــەت خائىنــى بول ــان، مىلل كەتمــەن چاپق
ئۈچــۈن بىــز ئوتتۇرىغــا قويغــان ئــۈچ تۈرلــۈك شــەرتنامىنىڭ بىردە 
بىرىگە خىالپلىق قىلىنســا، ســىلەر ئۈچۈڭالر قارشــى تۇرىســىلەر! 
ھەتتــا جېنىــڭالر بىلــەن بــەدەل تۆلــەپ بولســىمۇ، خائىنلىقنىــڭ 

ــرەك!  ــىڭالر كې ــى ئېلىش ئالدىن
ئۈچىنچــى فېــۋرال ئادەملەرنــى ئېلىــپ كەتتــى. شــۇنىڭدىن 
بىــر  كــۈن  ھــەر  يىلــدەك،  بىــر  ســائەت  ھــەر  ئېتىبــارەن 
ــى  ــى ئىكك ــلىدى. يۈرىكىمن ــقا باش ــر تۇيۇلۇش ــەك ئېغى قىيامەتت
نەرســە تىلغايتتــى. - بىــرى ئــۇزۇن ۋاقىــت بىــر تەقدىرگــە 
ــى  ــەڭ مۆككــەن جــان - جىگەرلەرن ــا ت ــر ئۇۋىغ ــان، بى چېتىلغ
قانــداق قىســمەت كۈتىۋاتقانــدۇر دېگــەن تۇيغــۇ. يەنــە بىــرى - 
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ــڭ مەنپەئەتىگــە،  ــەن رۇســىيىنىڭ ۋە خىتاينى ــز بىل ــۆز قولىمى ئ
ــان  ــات قىلىدىغ ــى بەرب ــۇر ۋەزىيىتىن ــىيادىكى ئۇيغ ــۇرا ئاس ئوتت
خيانەتكە شــىرىك بولۇپ، سۈيقەســتچىلەر بىلەن ھەمكارلىشــىپ 

ــدى. ــى ئى ــنىڭ قايغۇس قېلىش
مولــالم بىلــەن ئارىــدا ئىككــى قېتىمچە كۆرۈشــتۇق. ئىشــنىڭ 
نەدىــن چىقىدىغانلىقــى ئۈســتىدە ئەندىشىلەشــتۇق. ئــۇ ئۆزىنىڭ 
تايىنىپــال،  بىلىدىغانلىقىغــا  سىياســەتنى  خىتايچــە  پەقــەت 
رۇســالرنىڭ خىتاي - ئۇيغۇر سىياســىتىنىڭ، سىتراتېگىيىسىنىڭ 
قانــداق بولىدىغانلىقىغــا دىققەتســىزلىك قىلغانلىقــى، ھەتتــا 
ــۇرۇپ،  ــدان قارىمايت ــا ئوب ــال ئەتىراپق ــدى چىقىپ ــن ئەم ۋەتەندى
ئارىغــا  قىلغانلىقــى،  تەۋەككــۈل  خەتەرگــە  بىــر  چــوڭ 
كىرگەنلەرنىــڭ كاززاپ، قــارا يــۈز بولىدىغانلىقــى، ئاتالمىــش 
نىــڭ،  كامىتېتــى«  مىللــى  تۈركىســتان  شــەرقى  »خەلقئــارا 
ــۇپ كەتكەنلىكــى توغرىســىدا  رۇســىيىگە بــۇ قــەدەر باغلىــق بول
قالغانلىقىنــى  ئىچىــدە  ئۆكۈنــۈش  ئېغىــر  ئويلىنىــپ،  كــۆپ 
ــۇم  ــۇ ئۇيق ــدى. مېنىڭم ــەن بول ــرىتىنى بىلدۈرگ ــپ، ھەس ئېيتى
قېچىــپ، چارچــاپ ھالىمدىــن كېتىۋاتقــان كۈنلەرنىــڭ بىرىدە - 
15 - فېــۋرال كــەچ قــۇرۇن ئىپتارغــا يېقىــن كاتىپتىــن تېلېفــون 
ــۇزۇق چىقتــى، ئالمىــدۇق.  ــال ب ــۇ بــەكال ئەنســىز: م ــدى. ئ كەل
ــى  ــە يېڭ ــەن بارغىچ ــن. م ســودىگەرلەر ســېنى ئىزدىشــى مۇمكى
ئۆيگــە كۆچــۈپ تۇرغىــن! - دەپــال تېلېفوننــى قويۇۋەتتــى. مــەن 
مولالمنــى ئىــزدەپ ھــەر تەرەپكــە تېلېفون قىلىپمۇ ئۇلىشــالمىدىم. 
ئاقىۋەتنىــڭ نېمــە بولىدىغانلىقــى قاراڭغــۇ ئىــدى. 17 - فېــۋرال 
چۈشــتىن كېيىنــرەك مولــالم مــەن بــار ئۆيگــە كەلــدى. ئۇنىڭغــا 
كاتىــپ بىلــەن بولغــان ئاالقىنــى دېمەيــال، ئۆزەمنىــڭ يــەر 
ئالماشتۇرمىســام بولمايدىغانلىقــى، مولالمنىــڭ بىــر قانچــە كــۈن 
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ــش  ــۈزۈپ تۇرى ــى ئ ــە ن ئاالقىن ــات قىلىشــى، ســىرت بىل ئېھتىي
كېرەكلىكــى توغرىســىدىال تەۋســىيە قىلدىــم. شــۇ ئارىــدا ئەســىر 
ۋاقتــى كىرىــپ قالغــان بولغاچقــا، گەپنــى قويۇپ تــۇرۇپ نامازنى 
ئوقۇماقچــى بولــدۇق. ســەپنىڭ ئالدىغــا ئۆتــۈپ بولغــان مولــالم 
بىردىنــال: بىــز نېمــە قىلماقچــى ھــازەر؟ - دېــدى مۇغەمبەرانــە 
كۈلۈمســىرەپ - ئەســىر ئوقۇيمىزغــۇ - دېــدى تەكبىــر ئېيتقــان 
بــاال. شــۇنداما؟ ئابىيــام مەســچىتتە ئوقىغىنىمچــا؟ - دېــدى 
ــىن  ــرى پېش ــام ئوقۇغانلى ــۇزدا. ئابي ــر تەلەپپ ــددى بى ــالم جى مول
نامىــزى بولمامــدۇ - دېــدى بىــرى. ھــە شــۇنداما؟ ئانــدا بولســا 
ــدى  ــى - دې ــالڭالر نامازن ــڭالر باش ــۇراي، بىرى ــدا ت ــەن ئارقى م
مولــالم ئارقىغــا يېنىــپ. نامازدىــن كېيىــن شــۇنداق ئالدىــراش: 
ــڭالر -  ــدۇ، ســىلە تېپى ــر ئىــش بولىۋاتى ــدە بى مەمەتجــان، مەن
دېــدى مولــالم كۆزۈمگــە تىكىلىــپ تــۇرۇپ. - مــاڭا قــاراپ تــۇرۇپ 
كىمگــە گــەپ قىلىۋاتىــال؟ مېنىــڭ ئىســمىم مەمەتجــان ئەمــەس، 
بــۇ يــەردە مەمەتجــان دەيدىغــان بىرســىمۇ يوققــۇ - دېدىــم 
ســەل ئەنســىرەپ. ھــە بولــدە، ئــۇ مۇھىــم ئەمــەس. ســىلە 
تاپىدىغــان نەرســە مۇھىــم. شــۇنى تېپىــڭالر دەرھــال - دېــدى 
ئــۇ تىرىكىــپ. مــەن مولــال تاپقــاق ئەمــەس، ئالدىــدا تېپىشــماقنى 
دېســىلە، ئاندىــن تاپــاي - دېدىــم چــاق چــاق ئارىالشــتۇرۇپ. 
مــاڭا قايــالڭال مەمەتجــان: ئــون ئالتــە، بــەش، ئىككى. مۇشــۇنى 
تېپىــپ چىقىــڭالر، جىــددى بولــۇڭالر -دېــدى - مولــالم ئەنســىز 
بىــر كەيپىياتتــا. مــەن ســانغا ئاالقىــدار نەرســىلەرنى بىر باشــتىن 
دېگىلــى تــۇردۇم. ئــۇ بېشــىنى چايقــاپ: يــاق دەيتتــى. رامزاننىڭ 
ئــون ئالتىســى -دېۋىدىــم، ھــە ئــاز قالــدى، يەنــە دەڭال - 
دېــدى. شــۇنداق قىلىــپ كالېندارغــا قــاراش ئەقلىمگــە كېلىــپ 
ــڭالر  ــىمگە: تاپتى ــى - دېيىش ــۋرال كۈن ــۇ - دە، 16 - فې قاپت
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مەمەتجــان. ئەمــدى قالغىنىنــى تاپااليســىلەر - دېدى، كۆزلىرىنى 
ــائەت  ــاق. س ــاق، ي ــوم، ي ــەش س ــاز، ب ــەش نام ــپ. ب چاقنىتى
بــەش - ھــە مانــا تاپتىــڭالر. ئەمــدى ئىككىنــى تاپســاڭالر، 
مېنىــڭ نېمــە بولۇۋاتقىنىمنــى تاپااليســىلەر - دېــدى، بىــر 
خىــل ئۈمۈتۋارلىــق بىلــەن. 16 - فېــۋرال ســائەت بەشــتە ئىپتــار 
ــۇنداق -  ــە، دەل ش ــە ئ ــم. ھ ــۇنداقمۇ؟ - دېدى ــدا، ش قىلغان
ــى  ــاق. ئىكك ــدى؟- ي ــادەم كەل ــى ئ ــتىقالپ. ئىكك ــدى تەس دې
بالىــالر؟ -يــاق! ئىككــى نــان؟ - يــاق، مۇنــەك، ئىككــى تــال 
مۇنــەك يــەپ مۇشــۇنداق بولــدۇق مەمەتجــان - دېــدى كىچىــك 
بالىــدەك ئۈمچىيىــپ. ئىككــى تــال ئالمــا؟ - يــاق. ئىككــى تــال 
ئــۈزۈم؟ - يــاق. ئىچىدىــن سېســىق چىقتــى مۇنەكنىــڭ. - 
ــال چۆچــۈرە؟ -  ــاق. ئىككــى ت سېســىپ قالغــان نەشــپۈت؟ -ي
ئــاز قالدىــڭالر مەمەتجــان، تېپىــڭال. ئىككــى تــال مانتــا؟ - ھــە، 
ئىككــى تــال مۇنــەك. ئىچىدىــن سېســىق چىقتــى. ئۇنــى يــەپ، 
بىــز مۇشــۇنداق بولــدۇق - دېــدى مولــالم ســاقىلىنى تۇتامــالپ. 
بىردىنــال كۆڭلۈمگــە شــۈبھە چۈشــتى - دە: مۇنەكنــى ئۆزلىــرى 
ــۇزۇپ  ــا تۇتق ــى قوللىرىغ ــۆي ئىگىس ــى ئ ــۇ، ياك ــپ يېگەنم ئېلى
قويغانمــۇ - دەپ ســورىۋىدىم - پوچــى ئــادەم قولۇمغــا تۇتقۇزۇپ 
- بۇنــى يەۋېتىــڭ، ھــە بۇنىمــۇ يەۋېتىــڭ دېدى، بىــز يەۋەتتۇق 
- دېــدى مولــالم كىچىــك بالىــدەك بوينىنــى قىســىپ. ئوتتــۇرا 
ئاســىيادىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ قائىدىســىدە، مېھمانــالر تائامغــا قــول 
ئۇزىتىشــتىن ئــاۋۋال، ســاھىبخان مېھماننىــڭ ھۆرمەتلىكىگــە ئــۆز 
ــدى.  ــار ئى ــادەت ب ــر ئ ــان بى ــۈزۈپ قويىدىغ ــەن يېگ ــى بىل قول
مولــالم يېڭــى كەلگەندىــال ئۇنى قوغدايدىغان ھەم ئاشــپەزلىكىنى 
قىلىدىغــان ئىككــى ئادەمنــى ئورۇنالشــتۇرغان ۋە مۇشــۇ ئىككــى 
ئادەمنىــڭ ماقۇللىقىســىز ھېچقانــداق بىرســىنىڭ ئۆيىــدە تامــاق 
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يېمەســلىكنى، چــاي -پــاي ئىچمەســلىكنى قاتتىــق تاپىلىغــان 
ئىدىــم. بىــراق مولــالم چــوڭ ئىــش بىلــەن چېگرادىــن چىققىنىغــا 
قارىمــاي، ئۇيغۇرچىــالپ مېھمــان دوســتلۇققا كۆڭــۈل بــەردى ۋە 
مــەن ئورۇنالشــتۇرغان ئىككــى قوغدىغۇچىنــى ئــون كۈنمــۇ يېنىدا 

ــدى.  ــاي كەتكۈزۈۋەتكــەن ئى تۇرغۇزم
ئىمامــى  مەســچىتىنىڭ  پاكــروۋكا  نــوۋى  دەرھــال  مــەن 
ئابدۇكېــرەم ھاجىمغــا تېلېفــون قىلىــپ، ئالدىنقــى ئاخشــام 
قانــداق  كېيىــن  ئىپتاردىــن  قىلغانلىقىنــى،  ئىپتــار  نــەدە 
ــەت  ــىچە نەغم ــڭ دېيىش ــورىدىم. ئۇنى ــى س ــۋال بولغانلىقىن ئەھ
ــن  ــن كېيى ــى ۋە ئىپتاردى ــار قىلغانلىق ــدە ئىپت ــڭ ئۆيى بازاكوپنى
مەســچىتكە خۇپتــەن نامىــزى، تەراۋىــھ ئوقۇغىلــى كېلىــپ، 
ــپ،  ــن ئېزى ــدە ئايەتتى ــڭ ئىككىنچــى رەكئىتى ــالم خۇپتەننى مول
نامازنــى ئوقىتالمىغانلىقىنــى ئېيتتــى. شــۇنىڭ بىلــەن، مــەن 
خــەۋەر  بايالرغــا  تىجارەتچــى   - ســودىگەر  مۇناســىۋەتلىك 
قىلىــپ، مولالمنــى دوختۇرغــا كۆرسۈتۈشــنى تەلــەپ قىلدىــم. 
كېيىنكــى كۈنــى چۈشــتىن بــۇرۇن ئۇالردىــن بــەش كىشــى 
دەرىجىلىــك  يۇقىــرى  ۋە  مىنىســتىرالرنى  مولالمنــى  كەلــدى. 
ئېلىــپ  دوختۇرخانىغــا  داۋااليدىغــان  خادىملىرىنــى  دۆلــەت 
بــاردۇق. تەكشــۈرۈش جەريانــى بــەش مىنۇتتىــن ئاشــماي، 
پۈتۈنلــەي ســاغالمكەن؛ قــان بېســىمى بىــر ئــاز ئۆرلــەپ قاپتــۇ؛ 
ــا  ــاپ دورىغ ــر ق ــدۇ - دەپ، بى ــاقىيىپ قالى ــەڭال س دورا بەرس
ــپ  ــن قايتى ــى. دوختۇردى ــپ چىقىرىۋەتت ــپ بېرى ــىپ يېزى رېتس
كېلىــپ، كاتىپنىــڭ ئېيتقانلىرىغا بىنائەن، ئورۇن ئالماشــتۇرۇش 
ئۈچــۈن ئامىنــە ھاجىمغــا تېلېفــون قىلىــپ، مولالمنىــڭ ئاغرىــپ 
ــىنى  ــاھىپخانلىق قىلىش ــۈن س ــۆت ك ــەش - ت ــى، ب قالغانلىقىن
ــا مولالمنىــڭ  ــۇر بولغاچق ــزى دوخت ــر قى ــدۈم. ئۇالرنىــڭ بى ئۆتۈن
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ــە  ــكەرتتىم. ئامىن ــۇ ئەس ــەۋەر ئاالاليدىغانلىقىنىم ــىلىدىن خ كېس
ھاجىــم دەرھــال كېلىشــىمىزنى ئېيتتــى. بىــز كوچىغــا چىققانــدا 
ــالم كىچىــك بالىــدەك قىلىــق چىقىرىــپ، بىــردە كالىچىنــى  مول
سېلىۋەتســە، بىــردە ســەرپۇش تۇمىقىنــى ئاســمانغا ئېتىپ تاماشــا 
قىالتتــى. تەلىيىمىزگــە يــول بويــى بىــرەر ســاقچى ئۇچــراپ 
قالمــاي، ھاجىمالرنىــڭ ئۆيىگــە يېتىــپ بېرىۋالــدۇق. ئوبۇلقاســىم 
ھاجىممــۇ ئۆيــدە باركــەن. ئۇنىڭغــا مولالمنىــڭ ئەھۋالىنــى، 
نەتىجىلىرىنــى  تەكشــۈرۈش  دوختۇرخانىســىنىڭ  مىنىســتىرالر 
ــا ئۆيدىــال كۆرســىتىپ،  ــرەر تەجرىبىلىــك دوختۇرغ ئېيتىــپ، بى
كېســىلىگە ۋاقتىــدا دورا قىلىشــنى ئېيتتىــم. ئوبۇل قاســىم ھاجىم 
جىــددى تۇتــۇش قىلىــپ، ســىت ھېشــىپ )ســىيت ھوشــىروپ( 
ئەپەندىنــى ئۆيگــە باشــالپ كەلــدى. ئــۇ »ك گ ب« نىــڭ 
يۇقىــرى دەرىجىلىــك دوختــۇرى بولــۇپ، قىرىــق يىلدىــن ئارتــۇق 
مۇھىــم ئورۇنــالردا ئىشــلەپ، »دەم ئېلىشــقا ھايــات چىقالىغــان« 
تەلەيلىــك دوختۇرالرنىــڭ بىرىكــەن. ســىيت ھېشــىپ، مولالمنــى 
بىــر قــۇر تەكشــۈرۈپ چىققاندىــن كېيىــن، خــۇددى مىنىســتىرالر 
يۇقىرىكــەن،  بېســىمى  قــان  دوختۇرخانىســىدىكىلەردەكال 
ياخشــىلىنىپ قالىــدۇ - دەپ، كەشــىنى توغرىــالپ، شــۇنچىلىك 
ئالدىــراش كەتمەكچــى بولــدى. مــەن ئــۆزەم ئۇزۇتــۇپ قويىدىغان 
بولــۇپ، ئارقىســىدىن دەرۋازىغــا چىقىــپ، ئۇنىڭدىــن راســت 
گەپنــى دېيىشــنى تەلــەپ قىلدىــم. ئــۇ ســەل ھۇدۇقــۇپ: ســەن 
ــەن قەشــقەرلىق؛  ــدى. شــۇنداق م ــك ئەمەســقۇ – دې ــۇ يەرلى ب
بىــر قانچــە كۈندىــن كېيىــن قەشــقەرگە كېتىمــەن؛ مولالمنىــڭ 
كېلىســىنى ســىز بىلدىڭىــز، مــاڭا بولســىمۇ ئېيتىــپ بېرىــڭ - 
دېدىــم يىلىنىــپ. بولىــدۇ مــەن دەپ بېــرەي، ئەممــا ئۆزەڭنىــڭ 
ــدى  ــەن -دې ــى يۇمىس ــىمۇ ئاغزىڭن ــۈن بولس ــى ئۈچ بىخەتەرلىك
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ــۇڭا  ــكەن؛ ش ــادەم ئەمەس ــى ئ ــدەك ئادەتتىك ــۇ كۆرۈنگىنى ۋە: ب
بۇنــى ئىنتايىــن نادىــر ئىشــلىتىلىدىغان زەھــەر بىلــەن جۆنــدەپ 
ــدۇ؛  ــۇپ قالماي ــادەم ســاراڭ بول ــۇ ئ ــا، ب ــۇ؛ ســەن قورقم قويۇپت
تۈگــەپ  تەســىرى  زەھەرنىــڭ  ئەتىراپىــدا  ھەپتــە  ئىككــى 
نورماللىشــىدۇ؛ بىراق خاتىرىســى ئەســلىگە كەلمەيــدۇ؛ يېڭىدىن 
ــلىق  ــەش ياش ــۇرى ب ــدۇ؛ تەپەكك ــىلەرنى ئۆگىنەلمەي ــر نەرس بى
ــدا بــۇ  كىچىــك بالىالرنىڭــدەك بىــر ھالەتتــە بولىــدۇ؛ ھــەر ھال
ئــادەم چــوڭ بىــر يەرلــەر بىلــەن چاتىقــى باركــەن؛ ســەنمۇ 

ــدى.  ــل - دې ــەت قى دىقق
روزا ھېيــت كۈنلىــرى كاتىــپ ئالمۇتىدىــن كېلىــپ، ئەھۋالنى 
بىلدۈرگەندىــن كېيىنــال، تۈگۈننىــڭ ســىرى تولــۇق يېشــىلدى. 
ــان  ــا قىلغ ــوراش، تارىخت ــۇ س ــش ئەپ ــن ئاتالمى ــىيە بىزدى رۇس
خىيانەتلىــرى ئۈچــۈن شــەرقى تۈركىســتاننى مۇســتەقىل قىلىــپ 
بېرىــش، رۇســىيىنىڭ دۆلــەت مۇداپىئــە لىنىيىســىنى ئــون قاتالپ 
قىســقارتىش قاتارلىــق، چــوڭ ھەرىكــەت پىالنــى ئۈچــۈن ئېلىــپ 
كەتكــەن يەتتــە ئادەملىرىمىزنــى، ئالمۇتــا شــەھىرىگە يەتمىــش 
ــۆز ۋاقتىــدا رۇس  ــر كولخــوزدا، ئ كىلومېتىرچــە يىراقلىقتىكــى بى
ئەســكەرلىرى گازارمــا قىلىــپ قولالنغــان بىــر تاشــالندۇق ھەربــى 
ــر  ــى بى ــر كۈن ــا ئورۇنالشــتۇرۇپتۇ. ئەتىســىدىن باشــالپ بى بازىغ
ــۇزۇپ  ــۈرۈپ كېلىــپ، ب ــى كۆت ــە تاپانچىن ــر دان ــادەم بى ــرى ئ قې
بىــر  كۈنــى  بىــر  ئۆگىتىدىكــەن.  قوراشتۇرۇشــنى  چــۇۋۇپ 
پروفېسســور كېلىــپ، بىــر پارچــە ئــاق قەغەزگــە ئەگــرى - 
ــەن.  ــى ئۆگىتىدىك ــۇرۇش خەرىتىس ــپ، ئ ــىزىق تارتى ــرى س بۈگ
باشــقا بىــر كۈنــى بىــر خادىــم كېلىــپ رازۋىــت، كونــت رازۋىــت 
دەپ، بىرىــڭالر دۈشــمەننى رازۋىــت قىلىــپ مارىــالپ ماڭىســىلەر، 
ــدا  ــىلەر. ئالدى ــالپ ماڭىس ــڭالر مارى ــە بىرى ــى يەن ــۇ رازۋىتچىن ئ
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ماڭغىنــى رازۋېتچىــك، ئۇنــى پايالپ ئارقىســىدىن ماڭغىنى كونت 
رازۋىــت دېيىلىــدۇ. دۈشــمەننى مارىــالپ ماڭغــان رازۋېتچىــك 
ســېزىلىپ قېلىــپ قولغــا چۈشــۈپ كەتســە، ئۇنــى بــاش شــتابقا 
كونــت رازۋىــت دوكالت قىلىــدۇ - دېگەنــدەك ھېكايىلەرنــى 
ســۆزلەپ بېرىدىكــەن. شــۇنداق قىلىــپ ئارىدىــن ئىككــى ھەپتــە 
ئۆتمــەي، 15 - فېــۋرال رازۋىــت ھېكايىســى ئوقــۇپ بېرىدىغــان 
پروفېسســور: بۈگــۈن كەچتــە ئىككىدىــن، ئىككىدىــن گۇرۇپپىغــا 
ئايرىلىــپ، پىيــادە خىتــاي چېگرىســىدىن ئۆتىســىلەر؛ تەييارلىــق 
قىلىــڭالر - دەپ بۇيــرۇق چۈشــۈرگىدەك. ھېلىقــى مــەن ئاالھىدە 
تەۋســىيە قىلغــان ئــۈچ بالىالر: باشــلىقىمىز بىلەن توختامالشــقان 
ئــۈچ شــەرتنىڭ ھېــچ بىــرى ئورۇنالنمىــدى، بۇنــداق ۋەزىيەتتــە 
ــراز  ــز؟ - دەپ ئېتى ــە ئىــش قىلىمى ــۈپ نېم ــن ئۆت ــز چېگرادى بى
بىلــدۈرۈپ بېقىپتــۇ. بىــراق پروفېسســور: بــۇ موســكۋانىڭ ھەربــى 
ــۇنۇش  ــا بويس ــەڭالر بۇيرۇقق ــكەر، ۋەزىپ ــىلەر ئەس ــى، س بۇيرۇق
بويســۇنۇپ  ئىككىســى  ئۇالردىــن  تېگىپتــۇ.  قاتتىــق  - دەپ 
كۆپچىلىككــە نېمــە بولســا بىزگىمــۇ شــۇ، باشــقا گېپىمىــز يــوق - 
دەپ جىمىقىــپ قاپتــۇ. ئاخىرىــدا كاتىــپ بىــر ھىلــە ئىشــلىتىپ 
ــا  ــۇنايلى. ئەمم ــا بويس ــز بۇيرۇقق ــدۇ، بى ــۈن: بولى ــش ئۈچ بېقى
ئۆلۈمگــە ھۆكــۈم قىلىنغــان جىنايەتچىنىڭمــۇ ئاخىرقــى ئارزۇســى 
قاندۇرۇلىدىكــەن. مــەن بــۇ يــەردە ئىككــى ھەپتىــدەك لەغمــەن 
يىرالمىدىــم. چېگرادىــن ئۆتــۈپ بواللمــاي ئېتىلىــپ كېتىمەنمــۇ، 
ياكــى چېگرادىــن ئۆتــۈپ تۇتقــۇن بولىمەنمــۇ، تەقدىــر پېشــانە. 
شــۇڭا ئاخىرقــى ھاياتىمــدا بىــر تەخســە لەغمــەن يەۋېلىــش 
ئارزۇيــۇم بــار - دەپ، ھەســرەت بىلــەن ئۆتۈنۈپتــۇ. پروفېسســور 
بىــر ئــاز تىرىكىــپ: ئەزرائىــل بىلــەن جــان تاالشــماي، بىــر 
قاچــا لەغمــەن تالىشــىدىغان ئاخماقالركەنســەن؛ بىــر قاچــا 
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لەغمەننــى دەپ، چېگرادىــن قايتىــپ كېلىشــمە يەنــە. ھەممەڭنى 
لەغمەنگــە تويغــۇزۇپ كېلــەي، مېڭىشــە - دەپ، بالىالرنىــڭ 
ھەممىســىنى ماشــىنىغا بېســىپ ئالمۇتــا شــەھىرىدىكى بىــر ئۇيغۇر 
ئاشخانىســىغا ئېلىــپ كەلگــەن گــەپ. كاتىــپ لەغمەندىــن بىــر 
ئىككــى چــۇكا يەپــال، ئورنىدىــن تــۇرۇپ قازنــاق تەرەپكــە ماڭغان 
ــڭ  ــى قاراۋۇلنى ــەن ئىكك ــاالپ كەلگ ــە ي ــى بىرگ ــەن، ئۇالرن ئىك
بىــرى: ھــەي نەگــە؟ دەپ، ئالدىنــى توســۇپتۇ. كاتىپ: ئاشــنىڭ 
ســۈيى بولمىســا لەغمەننــى يېيەلمەيمــەن. قــازان بېشــىغا ماڭدىــم 
ــۇ  ــى ب ــەن ئايىقىڭن ــڭ بىل ــا، چاپىنى ــداق بولس ــۇ. ئۇن - دەپت
ــاراۋۇل.  ــۇ ق ــرال - دەپت ــن مىدى ــۇپ ئاندى ــېلىپ قوي ــە س يەرگ
كاتىــپ چاپاننــى ســېلىپ ئورۇندۇققــا كىيــدۈرۈپ، ئايىقىنــى 
ســېلىپ ئورۇندۇقنىــڭ ئاســتىغىراق ئىتتىرىــپ: ئوبدانــراق قــاراپ 
ــڭ  ــۇن - دەپ، قاراۋۇلنى ــپ قاچمىس ــرى ئېلى ــەن، ئوغ قويارس
كۆزىگــە تىكىلىپتــۇ ھــەم ئىككــى قــەدەم ئالغــا مېڭىــپ بولــۇپ، 
قاراۋۇلغــا قارىســا بەخىرامــان ئولتۇرغىــدەك. كاتىــپ مىيىقىــدا 
ئوماققىنــە بىرنــى تەبەسســۇم قىلىۋېتىــپ ئىكچىرىگــە كىرگەنچە: 
مېنىــڭ كۆڭلــۈم بىســەرەمجان، ياندۇرمىســام بولمايــدۇ، دېرىزىنى 
ــى  ــزە ئېچىلىش ــپەزلەرگە. دېرى ــۇ ئاش ــڭالر - دەپت ــپ بېرى ئېچى
بىلەنــال قاپالنــدەك شــۇڭغۇپ ســىرتقا ســەكرەپ چىقىــپ، تىــزدا 
تەمشىلىۋاتســا،  يۈگۈرۈشــكە  ئايــاق  يــاالڭ  قارنــى دەسســەپ 
ــۇش  ــۇپ، تون ــىنىنى توس ــۇ ماش ــۇدەك. ئ ــىنا كېلىۋاتق ــر ماش بى
ھاجىــم ئاكىالرنىــڭ بىرســىنىڭ ئۆيىگــە يــول ئاپتــۇ. شــۇ چاغــدا 
ھاجىــم ئاكىنىــڭ ئۆيىــدە مــاڭا تېلېفــون قىلىــپ، قىســقىچە 
خەۋەرلەندۈرگــەن ئىكــەن. ئەپســۇس تەلــەي ئوڭدىــن كەلمــەي 

مولــالم جازادىــن ئامــان قالمىغــان گــەپ. 
كاتىپنىــڭ چاپىنــى بىلــەن ئايىغىنــى بېقىــپ ئولتۇرغــان 
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ــڭ  ــى، ئۆزىنى ــلۇق بولمىغانلىقىن ــنىڭ ئوڭۇش ــور، ئىش پروفېسس
ئاشــخانىدىال  بالىالرنىمــۇ  قالغــان  بىلىــپ،  ئالدانغانلىقىنــى 
تاشــلىۋېتىپ كېتىــپ قاپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن ئۇالرمــۇ ئىشــنىڭ 
ــا  ــى دالدىغ ــدا جېنىن ــان ھال ــى ئاڭقىرالمىغ ــە بولىۋاتقانلىقىن نېم
ــن  ــن كېيى ــۇق بىلگەندى ــى تول ــن ئەھۋالن ــەن كاتىپتى ــۇ. م ئاپت
ــى  ــكۋانىڭ ئويۇنىن ــپ موس ــم: كاتى ــە چىقاردى ــقىچە خۇالس قىس
مەلــۇم  دەرھــال  موســكۋاغا  پروفېسســور  كېيىــن،  بۇزغاندىــن 
قىلغــان؛ موســكۋا دەرھــال ھەرىكەتلىنىــپ، بىشــكەتىكى ھــەم 
ــى  ــك ئاتامان ــلەيدىغان، يۈرەكلى ــكۋاغا ئىش ــەم موس ــا ھ بېجىنغ
نەغمــەت بازاكــوپ )نەغمــەت ھاجــى بوســاقوپ( قــا بۇيــرۇق 
چۈشــۈرۈپ، مولالمنــى زەھەرلەتكۈزگــەن. شــۇڭا بــۇ ئويۇنغــا 
مەســئۇل بولغــان يەنــە بىــر جاۋابــكار - مېنــى تۇتــۇش ئۈچــۈن، 

بۇلــۇڭ - پۇچقاقالرغىچــە تىنتىــش قىلماقتــا ئىكــەن. 
مــەن كىرىۋالغــۇدەك ئېھتىماللىقــى بولغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئۆيىنىــڭ ئەتىراپىــدا ماراقچىالرنىــڭ، ســاقچىالرنىڭ ئىزچىــل 
پايــالپ تۇرۇشــى نەتىجىســىدە، مۆكۈدىغــان بىــرەر ئەســكى 
تاملىقمــۇ قالمىغىلــى تۇرغانــدا، 23 - فېــۋرال ئۇيغۇرىســتان 
مۇســتەقىلچىلىرىدىن مېنىــڭ ئىشــلىرىمغا قارايدىغــان ئاكىمىزغــا 
تېلېفــون قىلىــپ، ۋاقتىمنىــڭ تارىيىــپ كەتكەنلىكىنــى، پەقــەت 
ئەتــە ســائەت 12 دىــن كېيىــن ئاخىرقــى كۈنــۈم بولىدىغانلىقــى 
ئۈچــۈن دۇكان تاقىلىدىغانلىقىنــى ئېيتتىــم. تېلېفونــدا شــۇنداق 
مەخپــى شــىفىرلىق گەپلىشــەتتۇق بــەك جىــددى ئەھۋالــدا. 
ئاكىمىــز دەرھــال كېلىــڭ - دېــدى بۇيــرۇق تەلەپپۇزىــدا. ئۆيىگە 
بارغاندىــن كېيىــن بولــۇپ ئۆتكــەن ئىشــالردىن قىلچىلىكمــۇ 
ســەزدۈرۈپ قويماســتىن، قىرغىزســتاندا تورنىڭ يىغىلغانلىقىنى، 
دەسســىگۈدەك ئالقانچىلىــك يــەر قالمىغانلىقىنى، مېنى ســاقچىالر 
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ھــەم نامەلــۇم بىــر قــارا گۇرۇھالرنىــڭ ئىزدەۋاتقانلىقىنــى، كىمگــە 
تەســلىم بولســام قانــداق ئاقىۋەتلەرنىــڭ كېلىــپ چىقىدىغانلىقــى 
توغرىســىدا بــەك تېڭىرقــاپ قالغانلىقىمنــى ئېيتتىــم. ئــۇ كىشــى 
ئارتــۇق گــەپ قىلمايــال، رەھبەرلــەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ ئەھۋالنــى 
مەلــۇم قىلغىلــى كەتتــى. »ئۇيغۇرىســتان ئازاتلىــق تەشــكىالتى« 
بىزنىــڭ »خەلقئــارا شــەرقى تۈركىســتان مىللــى كامىتېتــى« 
موســكوۋاغىچە  ھەتتــا  يالىشــىپ،  بــۇرۇن   - ئېغىــز  بىلــەن 
بىزنىــڭ  بىلمەيتتــى.  زادىــال  كەتكەتلىكىمىزنــى  تۇتىشــىپ 
ــتە  ــڭ بىۋاس ــاال - قازانى ــداق ب ــان ھەرقان ــىمىزغا كېلىدىغ بېش
خىتايدىنــال كېلىۋاتقانلىقىغــا ئىشــىنەتتى. دەرۋەقــە 94 - يىلــى 
ــالن  ــدە ئې ــارات ياپونىيى ــىلى ئاخب ــق تەپس ــز توغرىلى ــۇل بى ئىي
قىلىنغاندىن باشــالپ، خىتاي ۋە قىرغىزىســتان بىزنى ئىزدەشــنى 
ــپ  ــى چىقىرى ــۇش بۇيرۇق ــتىن تۇت ــر باش ــدى. بى ــلىغان ئى باش
ئۈركۈتــۈش ئارقىلىــق، جاندىــن تويغــۇزۇپ ھەرىكــەت قىلىشــقا 
ــى  ــاش كادىرالرن ــەرۋەر ي ــتىن ۋەتەنپ ــر باش ــە بى ــا، يەن قىستىس
ۋەتەندىــن چىقارتىــپ، قوراللىــق ھەرىكــەت قىلىشــقا دەۋەت 
قىلىــپ، ئــارام بەرمەيتتــى. بــۇ قېتىــم ئويۇننــى رۇســىيە ئوينــاپ، 
مولالمنــى ئاچىقىــش ئارقىلىــق، ئــۆز قولىمىــز بىلــەن رايــون 
بىزنــى  قىلىشــقا،  پەيــدا  دېلوســى  تېــررور  خاراكتېرلىــق 
مەجبۇرلىغــان بولســا كېــرەك. ئەممــا بــۇ قامالشــمىغان ئويۇننىــڭ 
جازاســىنى قانــداق ئۆتەيدىغانلىقىمنــى تەســەۋۋۇر قىاللمايتتىــم. 
ــتىنى  ــڭ راس ــدى. گەپنى ــپ جازالى ــن ئايرى ــۇ ئەقلىدى مولالمنىغ
قىلغانــدا مولــالم بارلىــق ئازاپتىــن قۇتۇلــدى. ئەممــا مــەن قولغــا 
چۈشــۈپ قالســام ئۆلتۈرۈلــۈش بىلەنــال قۇتۇلــۇپ كېتىمەنمۇ، ياكى 
يالغــان دېلــو بىلــەن خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ بەرســە، ســازايى 
موســكۋا  ياكــى  ئۆلتۈرىلىمەنمــۇ!  شــەرمەندىلەرچە  قىلىنىــپ 
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ئويلىمىغــان يەردىــن تېخىمــۇ چــوڭ جىنايەتلەرگــە شــىرىك 
قىلىپ، مىللىتىمىزگە زىيانكەشــلىك قىلدۇرارمۇ. بېشــىم تۈگمەن 
تېشــىدەك پىرقىرايتتــى. ئــۇزۇن ئۆتمــەي ئــۇ كىشــى قايتىــپ 
ــاقالپ  ــە جــان س ــائەت توققۇزغىچ ــەن س ــە ئەتتىگ ــپ: ئەت كېلى
تۇراالمســىز؟ - دېــدى، ئۈمۈتســىز ھــەم ھودۇقــۇش كەيپىياتتــا. 
ئامالىنــى قىــالي - بۈگــۈن ئــەل ياتقۇغىچــە كوچا ئاپتوبۇســلىرىدا 
ــۇس ھــەم ئىسســىق ھــەم  ــەن؛ چۈنكــى ئاپتوب شــەھەر ئايلىنىم
بىخەتــەر؛ كــەچ كىرىــپ ئــەل ئايىغــى بېســىققاندا، ھېلىقــى 
پېچەتلىۋېتىلگــەن ئۆيگــە كىرىــپ مۆكۈمــەن - دېدىــم پىــالن ۋە 
ئىجارىگــە  بىزگــە  چۈشــەندۈرۈپ.  چارىلىرىمنــى  ئاخىرقــى 
ــۇن بولىشــىمىزنى  ــق تۇتق ــر قېتىملى بەرگەنلىكــى ئۈچــۈن ۋە بى
ــى ئۈچــۈن،  ــان ياپقانلىق ــۈزۈپ چاپ ــە يەتك ــۆي ئىگىســى بىزگ ئ
ۋاقىتلىــق پېچەتلىۋېتىلگــەن قــورو ئىــدى ئاخىرقــى بىر كېچىلىك 
جــان ســاقاليدىغان قورغانىــم. ئىلگىــرى بــۇ ئۆيــدە يوشــۇرۇنۇپ 
تۇرىۋاتقــان چاغــالردا، ئۆگزە ئۈســتىدىكى شــىپىر قېتىغــا مۆكۈپ، 
ــەس،  ــىكتىن ئەم ــە ئىش ــش، ئۆيگ ــە تارتىۋېلى ــوتىنى ئۆگزىگ ش
ــىتىپ  ــى بوش ــۆز ئەينەكن ــر ك ــۈن بى ــش ئۈچ ــن كىرى دېرىزىدى
ــە  ــى تەجرىب ــە زۆرۈرىيەتلەرن ــق ھەمم ــش قاتارلى ــق قىلى تەييارلى
قىلغــان ئىــدۇق. دېگىنىمــدەك، كــەچ كىرگىچــە ئاپتوبۇســتا 
جــان ســاقلىدىم. ئــەل ئايىغى بېســىققان مەھەلدە تــار كوچىدىن 
ئىچكىرىلــەپ مېڭىــپ، پېچەتلەنگــەن قورونىڭ ئالدىغــا كەلدىم. 
ئەتىــراپ قەبرىســتانلىقتەك ســۈرلۈك، تىۋىشســىز ئىــدى. پــەم 
پــەس  بىــر  ھويلىغــا چۈشــتۈم.  ئارتىلىــپ  تامدىــن  بىلــەن 
تۇرۇۋېلىــپ، كۈھنــى تەرەپتىكــى دېرىزىنىڭ ئەينىكىنــى ئاۋايالپ 
چىقاردىمــدە، بــاش ئــاران پاتقــۇدەك كاماردىــن ســۇغۇرلۇپ، 
بىخەتــەر  ئىچىمــۇ  ئۆينىــڭ  كىرىۋالدىــم.  ئۆيگــە  ســۈرۈلۈپ 
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ھېســابالنمايتتى. شــۇڭا ســافانىڭ ئالدىغــا ســېلىقلىق گىلەمنــى 
قايرىــپ، تۈڭلۈكتىــن پولنىــڭ ئاســتىغا چۈشــتۈم. ئۇيغۇرالرنىــڭ 
يــەر ئۆيلىرىنىــڭ ئاســتى پــول تاختايلىــق بولــۇپ، پولنىــڭ 
ئاســتىدا ئــادەم ئۆمىلــەپ ماڭغۇدەك، گەمىگە ئوخشــاش بوشــلۇق 
ــى  ــزدەش بورىن ــم ئى ــەر قېتى ــرى ھ ــن ئىلگى ــى. بۇنىڭدى بوالتت
چىققانــدا، بەزىــدە ئۆگزىدىكــى شــىپىرغا، بەزىــدە پــول تايختــاي 
ئاســتىدىكى مۇشــۇ گەمىگــە مۆكــۈپ جــان ســاقالپ ئۆتكــەن 
ئىــدۇق. ھازىــر ئاخىرقــى قېتىــم پولنىــڭ ئاســتىغا چۈشــتۈم. قول 
چىراغنىــڭ يورۇقىــدا تۈڭلۈكنىــڭ قاپقىقىنــى يېپىــپ، بۇرۇنقــى 
ئۇســۇل بويىچــە پولنىــڭ ئارىلىقىدىــن پىچــاق بىلــەن گىلەمنــى 
ــڭ  ــدۇم. يۈرىكىمنى ــان بول ــتىنى ياپق ــڭ ئۈس ــۈرۈپ، قاپقاقنى س
ــداق تىۋىــش، شــەپە  ئەنســىز سوقۇشــلىرىدىن باشــقا ھېــچ قان
كەلمەيتتــى. ئىككــى تــال پىچاقنــى دەرھــال قولۇمغــا چىققــۇدەك 
يــەردە قويــۇپ، ئەدىيالنــى يۆگىنىــپ ياتقــاچ، ئۆزەمنــى ئالالھغــا 
تاپشــۇردۇم. لېكىــن ســوغۇقتا تــوڭالپ قېتىــپ قېلىشــتىنمۇ 
قورقاتتىم - دە، شۇڭا ئۇخالپ قالماسلىق ئۈچۈن ھەسرەتلىك، 
ئازابلىــق كۈنلەرنــى ئەســلەپ ياتتىــم. قورقۇنچلــۇق بىــر كېچــە 
مەڭگۈلــۈك جەھەننەمــدەك چەكســىز ھــەم ئازابلىــق ئىــدى. ئۇزۇن 
- ئــۇزۇن خىيالالردىــن كېيىــن، بىلىكىمدىكــى تــوك ســائەتكە 
قارايمــەن. ۋاقىــت بەزىــدە بــەش مىنــۇت، بەزىــدە ئــۈچ مىنۇتالپ 
شــۇنچىلىك ئاســتا ســىلجىۋاتاتتى. ســائەتكە قاراشــتىنمۇ بىزارلىق 
ئىــش يوقتــەك ھېــس قىلىــپ، ئاســتا ۋاز كەچتىــم. بىــر كەمــدە 
شەپىســى  باشــالنغانلىقىنىڭ  ھايــات  كۈنلــۈك  بىــر  يېڭــى 
ئاڭالنــدى.  ئــاۋازى  موتــور  ســىرتتا  بولــۇپ،  كېلىۋاتقانــدەك 
ســائەتكە قارىســام بــەش بولــۇپ قاپتــۇ. قــول چىراقنــى يورۇتۇپ، 
پــەم بىلــەن ئەدىيالدىــن ســۇغۇرلۇپ چىقتىــم ۋە ئېڭىشــىپ 
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ئوقــۇدۇم.  نامازنــى  بامــدات  قىلىــپ،  تەيەممــۇم  ئولتــۇرۇپ 
ســوغاقتىنمۇ ياكــى بىــر كېچــە مىدىرلىمــاي ياتقانلىقتىنمــۇ، 
تەنلىرىــم ھازىــرال ســۇنۇپ كېتىدىغانــدەك، ســىزىمنىڭمۇ تاينــى 
يــوق، شــۇنچىلىك قېتىشــىپ كېتىپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن پولنىــڭ 
ــاز ئوڭشــالغاندەك  ئاســتىدا بىــر ھــازا ئۆمىلــەپ بەرســەم، بىــر ئ
ــىرتتىن  ــن، س ــن كېيى ــۇزۇن بىزارلىقتى ــدەك ئ ــر يىل ــدى. بى بول
تونۇشــلۇق بەلگــە ئــاۋازى ئاڭالنــدى - دە، چەبدەســلىك بىلەن 
ئاكوپتىــن چىقىــپ، دېرىزىنىــڭ بىــر كــۆز ئەينىكىنــى چىقىرىپ، 
دەرۋازا  چىقتىــم.  شــۇنداق  يەنــە  يەردىــن  كىرگــەن  ئۆيگــە 
ئالدىدكى ماشــىنىدا، ئۇيغۇرىســتان مۇســتەقىلچىلىرىنىڭ ئىككى 
نەپــەر رەھبەرلىــرى ئولتۇراتتــى. ھەتتــا ئۇالرنىــڭ بىرســى يۇقىرى 
دەرىجىلىــك دۆلــەت خادىمــى. مــەن ئۈســت - بېشــىمدىكى چاڭ 
ــر  ــم بى ــۇردۇم. ھېچكى ــىنىدا ئولت ــتۇرۇپ، ماش ــى قېقىش توپىالرن
چىقىــپ،  شــەھەردىن  ماشــىنا  قىلىشــمىدۇق.  گــەپ  ئېغىــز 
ئالمۇتىغــا ماڭىدىغــان چــوڭ يولغــا قايرىلۋىــدى: چېگــرا ئېغىزىــدا 
دېدىــم   - ئاڭلىغانتىــم  كۈچەيتكەنلىكىنــى  تەكشۈرۈشــنى 
ــدى  ــار - دې ــز ب ــول خېتىڭى ــۇڭ، ي ــەم بول ــىرەپ. خاتىرج ئەنس
ــپ.  ــا قىلى ــا ئىم ــەت خادىمىغ ــى دۆل ــەر ھېلىق ــر رەھب ــە بى يەن
شــۇنىڭ بىلــەن دەككــە - دۈككــە، ئەندىشــە يەنــە باشــالندى. 
تەگمــەي  يەرگــە  چاقــى  ئۇچىۋاتقانــدەك،  ھــاۋادا  ماشــىنا 
كېتىۋاتىــدۇ. ئىچىمــدە: ماشــىنا دېگــەن نەرســىنىمۇ تەرەكتۇردەك 
ئاســتا ماڭىدىغــان قىلىــپ الھىيىلىســىمۇ بولىدىغــان گــەپ. 
چاقىنىــڭ يىلــى چىقىــپ كەتســىدى ئىالھىــم، يېرىــم يولــدا بىــر 
ئــاز بولســىمۇ پېشــكەللىككە يولۇقــۇپ، مــەن تۇتىلىدىغــان يەرگە 
كېچىكىــپ بارســاق. موتورغــا ســەنەركە ئۆتۈشــمەي ئاقســاپ 
ماڭىدىغــان بولــۇپ قالســا، بىر دەم بولســىمۇ كېچىكىــپ تۇتۇلۇپ 
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قالســام - دېگەنــدەك، كۆڭۈلســىز تىلەكلــەر ۋۇجۇۇدۇمنــى ئەســىر 
ــراق مېنــى تۇتــۇپ كېتىدىغــان ئالۋاســتىنىڭ  ئالغــان ئىــدى. بى
ئېغىــزى بىــز تەرەپكــە يېقىنــالپ كەلمەكتە. تەكشــۈرۈش ئېغىزىدا 
بىزمــۇ  ئارقىســىغا  ماشــىنىالرنىڭ  كەتكــەن  تىزىلىــپ  قاتــار 
ــەزى  تىزىلــدۇق. چېگــرا ئېغىزىدىكــى ئەســكەر ۋە ســاقچىالر، ب
كىشــىلەرنى ماشىنىسىدىن چۈشــۈرۈپ، قولىغا كىشەن سالغىنىچە 
ئېلىــپ ماڭاتتــى. بەزىلىرىنى بىــر ئاز تەكشــۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋاتاتتى. 
نــۆۋەت بىزگــە كەلگەنــدە دۆلەت رەھبىرى ماشــىنىنىڭ ئەينىكىنى 
ــىتىۋىدى،  ــىنى كۆرس ــەت كېنىشكىس ــۈرۈپ، خىزم ــكە چۈش پەس
ــەدەم  ــۈچ ق ــە ئ ــپ، ئارقىچ ــدا بېرى ئەســكەر ۋە ســاقچىالر كومان
چېكىنــدى - دە، ئــوڭ قولىنــى چېكىســىگە تەڭلــەپ ئەســكەرچە 
ئەمەلــدار  بىزنىــڭ  تۇرۇشــتى.  ھۆرمەتتــە  بېرىــپ  چــاس 
قىرغىزچىــالپ: قىرغىــز جىگىتدېــرى، خىزمەتدېرىڭىزنــى جاقســى 
بېجىرىدېڭىزدېــر. ۋولكېمىــز ســىزدېرگە ئامانــەت! - دېــدى، 
ــن قوزغىلىــپ  ــەپ. ماشــىنا ئالۋاســتى ئېغىزىدى ــى تەقدىرل ئۇالرن
يولغــا راۋان بولىشــىغا، ھەممىمىــز كۈلكىدىــن پارتــالپ كەتتــۇق. 
ــال  ــى ئەمدى ــەن گېپىن ــار دېگ ــز تەيي ــول خېتىڭى ــڭ ي رەھبەرنى
چۈشــىنىۋاتاتتىم. ئــۇ: دۆلەتنىــڭ بىــر رەھبىــرى ھــەم يــول 
خېتىڭىــز ھــەم شــوپۇرىڭىز بولــۇپ، ســىزنى بىــر دۆلەتتىــن يەنــە 
بىــر دۆلەتكــە، ئامــان ئېســەن يۆتكەۋاتقــان مۇشــۇ پەيتتــە 
ئۆزىڭىزنــى قانــداق ھېــس قىلىۋاتىســىز؟ دېمەســما، شــۇنىڭ 
بىلــەن يۇمــۇر باشــلىنىپ كەتتــى. كىمنىــڭ گېپىنــى كىــم 
ئاڭالۋاتىــدۇ، ئىشــقىلىپ، ئۈچىلىمىــز گــەپ قىلىۋاتىمىــز. گەپلــەر 
بىــر بىرىدىــن قىزىــق. تۇرۇپــال ئــاال تاغىــل تــوۋالپ ناخشــا 
ســۈرلۈك  تەرىپىدىكــى  ئــۇ  ئېغىزىنىــڭ  ئالۋاســتى  ئېيتىمىــز. 
ســۈكۈتتىن ئەســەرمۇ يــوق. تۇتقــۇن بولۇشــۇمدىن، قاراڭغــۇ 
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ئۆلــۈم  قىســتاق،  قىيىــن  تايــاق،  ســولىنىش،  كامېرالرغــا 
ئەندىشــىلىرىدىن زادى ھېچنېمــە يــوق. كۈلكــە چاقچاق، ناخشــا 
قوشــاقالر بىلــەن، ســاق ســاالمەت ئالمۇتىغــا بېرىــپ قالــدۇق. 25 
ئازاتلىــق تەشــكىالتى  مېنــى ئۇيغۇرىســتان  ئــۇالر  - فېــۋرال 
مەركىــزى شــتابىغا ئاپىرىــپ، ۋاقىتلىــق ئۆتكــۈزۈپ بــەردى. 
ھەكىمجــان دېگــەن ئىســىم ئالۋاســتى ئېغىزىــدا تاشــلىنىپ، 
ــان ئىشــىم  ــدۇم. قىلىدىغ ــن باشــالپ ســەيدەخمەت بول ھازىردى
تەشــكىالتنىڭ ئارخىپلىرىدىكــى بارلىــق يازمــا ماتېرىيالالرنــى 
رەتلــەش،  ئايرىــپ  تۈرگــە  بويىچــە  تەرتىپــى  ئــاي  يىــل، 
ــارات ماتېرىياللىرىنــى يېزىــش،  تەشــكىالتنىڭ تەشــۋىقات، ئاخب
بېســىش ئىشــلىرىغا ياردەملىشــىش بولــۇپ بېكىتىلــدى. لېكىــن 
ئىككــى ئــاي ســىرتقا چىقمــاي، كــۈن نــورى ۋە ســىرتنىڭ 
ھاۋاســىنى كۆرمىگەچكــە، تەنلىرىمنىــڭ رەڭگــى تېگــى تېگىدىن 
ئۈســتىگە  بىخەتەرلىكىمنــى  مېنىــڭ  باشــلىدى.  كۆكىرىشــكە 
ــپ:  ــە قىلى ــن ئەندىش ــرى ئەھۋالىمدى ــڭ بى ــان رەھبەرلەرنى ئالغ
ســىزنىڭ بىخەتەرلىكىڭىزگە ئوخشاشــال ساالمەتلىكىڭىزمۇ مۇھىم؛ 
ــڭ ســېرىقىنى  ــەر ئورۇنالشتۇرۇشــۇمغا بويسۇنســىڭىز، كۈننى ئەگ
كۆرىدىغــان باشــقا جايغــا يۆتكــەي - دېــدى. مــەن ھــەر قانــداق 
تەدبىرگــە بويســۇنىدىغانلىقىمنى بىلــدۈردۈم. كېيىنكــى كۈنــى ئۇ 
كىشــىنىڭ شەخســى قورۇســىغا يۆتكەلدىم. ســەيدەخمەت دېگەن 
ئىســمىمنى تەشــكىالتنىڭ ئىشخانىســىدا قالــدۇرۇپ، چونچىدىــن 
كەلگــەن دېھقــان غەيرەتچــان بولــدۇم. ئۇالرنىــڭ ھويلىســىنىڭ 
كۈننىــڭ  باركــەن.  ئۇششــاقلىقى  بىــر  كىچىــك  ئارقىســىدا 
يــەر  بىلــەن  گۈرجــەك  ھــاۋادا  ســاپ  كۆرگــەچ،  ســېرىقىنى 
ــە  ــر تەرەپك ــم - دە، بى ــق قىلدى ــا تەييارلى ــدۇرۇپ، تېرىمغ ئاغ
ــپ  ــپ، گــۈل تېرى ــر تەرەپكــە سامســاق تىكى ــپ، بى ــاز تېرى پىي
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دېگەنــدەك، بىــر قانچــە كۈننــى ئۆتكــۈزدۈم. كــۈن كــۆرۈش 
ــدى.  ــرەك ئى ــىم كې ــت بولىش ــەن مىلكى ــش بىل ــر ئى ــۈن بى ئۈچ
ــپ،  ــلىرىنى ئاقارتى ــام تورۇس ــارام، ت ــال ئ ــەن ھوي ــۇنىڭ بىل ش
ــەۋە  ــقا ت ــاچ - تاش ــقىلىپ ياغ ــۋان، ئىش ــزە ئاي ئىشــىك - دېرى
ــكار  ــۆزەم بى ــەي، ئ ــت ئۆتم ــاممۇ ۋاقى ــىنى سىرلىس ــە نەرس ھەمم
بولــۇپ قېلىۋاتاتتىــم. شــۇنىڭ بىلــەن جامائەتنىــڭ ئىچىگــە 
كىرىــپ، بىــر مەزگىــل جــان ساقالشــنى ئېيتتىــم. مېنىــڭ 
ــى  ــدى. مەھەللىدىك ــل بول ــۇ قايى ــاڭالپ رەھبەرم ــى ئ تەدبىرىمن
مەســچىت قىلىۋالغــان كونــا كومىتېــت قورۇســىنىڭ ئورنىغــا، 
پاكىســتانلىق باينىــڭ ياردىمىــدە، ھەشــەمەتلىك بىر مەســچىتنى 
ئاتاخانغــا  دوســتىمىز  بولغــان،  مەســئۇل  قىلىشــقا  بىنــا 
»تاشــكەنتتىن« تېلېفــون قىلىــپ، ســاالمەتلىكىمنىڭ ناچارلىقى 
ــى  ــۇرۇش ئارزۇيۇمن ــدا ت ــڭ يېنى ــل ئۇنى ــر مەزگى ــەۋەپلىك بى س
ــا  ــر كوچ ــپ، بى ــى ئۆتكۈزۈۋېتى ــى كۈنن ــن ئىكك ــم. ئارىدى دېدى
چىقىــپ،  ســۆرەپ  چامدىنىمنــى  قورودىــن  نېرىســىدىكى 
بولــدۇم.  كەلگــەن  تاشــكەنتتىن  ھويلىســىغا  ئاتاخاننىــڭ 
چونچىلىــق دېھقــان غەيرەتچــان دېگــەن ئىســمىمنى تەشــكىالت 
رەھبىرىنىــڭ قورۇســىدا قالــدۇرۇپ، تاشــكەنتتىن كەلگــەن، 
ئۇيغــۇر - ئىســالم تەتقىقاتچىســى، دىنــى كىتــاپ تەرجىمــە 
قىلىدىغــان، ئۇيغــۇر ئىســالم تارىخــى ئۈســتىدە تەتقىقــات ئېلىــپ 
ــچىتكە  ــۇپ مەس ــدى بول ــىروپ ئەپەن ــك ناس ــان، ئۆزبې بارىدىغ
ــادەم  ــان ئ ــا. يالغ ــر دۇني ــىرلىق بى ــك س ــم. جامائەتچىلى كىردى
ئۆزىنــى راســت قىلىــش ئۈچــۈن ھېچكىمگــە زىيــان - زەخمــەت 
مەنتىقلىــق  قويماســتىن،  چانــدۇرۇپ  ھالــدا،  يەتكۈزمىگــەن 
خاتالىــق ئۆتكۈزمەســتىن، ھــەر كۈنــى توقســان توققــۇز يالغاننــى 
ــۇر  ــۇ ئىشىنىشــكە مەجب ــا ئۆزىم ــۇ يالغانالرغ ــۇپ چىقىشــقا، ئ توق



241

ئىــدارە  مەســچىتنىڭ  ئۆتمەيــال  كــۈن  ئىككــى  بولىدىكــەن. 
ھەيئىتــى ئارىغــا ئېلىۋېلىــپ، گــەپ سوراشــقا باشــلىدى. چۈنكى 
بــۇ كۈنلــەردە ئۆزبېــك تالىبانلىرى ھــەر تەرەپتــە تېررورچىلىقنىڭ 
كىشــىلەرنىڭ  بولغاچقــا،  يۈرۈۋاتقــان  چېچىــپ  ئۇرۇقىنــى 

سەزگۈرلىكى ئېشىپ كېتىۋاتاتتى. 
- ســەن ئۆزبېك بولســاڭ نېمىشقا ئۆزبېكچىنى ئۇيغۇرچىدەك 
سۆزلەيســەن؟ - ئۇشــى، مېــن ئۇرۇمچــى ئۇنىۋېرســتېتىدە بــەش 
يىــل ئۇيغــۇر تىــل - ئەدەبىيــوت، تورىــخ كەســپىدە ئوقــۇگان 
مېــن. - ئۇيغــۇر تىــل ئەدەبىيــات كەســپىدە ئوقۇغــان بولســاڭ، 
ــاپ تەرجىمــە قىلىســەن؟ -  ــۇ مەســچىتتە دىنــى كىت نېمىشــقا ب
ئۇشــى، ئۇرۇمچىــدە ئۇنىۋېرســتېت تومومالنانگانــدەن كەيىــن 
ئىســلوم ئىنىســتىتوتىدە بــەش يىــل ئىســلوم دىنــى مۇئاممالــەرى 
ئوقۇگانمېــن. ســوڭرە ئىســلوم تەتقىقــوت دەرگوھىــدا ئىكــى يىــل 
ئىشــلىگان مېــن. - ماقــۇل دەيلــى، لېكىــن ســەن بــەك ئېغىــر 
بىــر دەرتمەنــدەك كۆرۈنىســەن. كەســىلىڭ بارمــۇ؟ ياكــى باشــقا 
ــور. ئۇشــى،  ــە ب ــم ئەلبەتت ــۇ؟ - دەردلەرى ــڭ بارم ــر دەرتلىرى بى
ــڭ  ــۇرگان تۇغقونالرنى ــوپ ت ــدە يوش ــدا ئۇرۇمچى ــۇش زامونى ئوق
ــگان. مېنىــڭ  ــز بول ــن. ئىكــى پەرزانتىمى ــگان مې ــگا ئويلەن قىزى
ئوتــام توشــكەنتگە قەيتىــپ كەلوشــىمنى ئايتىــب باســىم قىلدى. 
مېــن  ئويالىــم توشــكەنتگە كىتمويمېــن دېــپ رەد قىلــدى. 
توشــكەنتگە كەلىــپ ئۇرۇمچىــگا قەيتولمادىــم. خازىــر بىــر بــوالم 
يەتتــە ياشــدە، بىــر بــوالم ئــۇچ ياشــدە. ئولەرنــى كورەاليمونمــى، 
ــان  ــى يالغ ــڭ ھەممىس ــدې. گەپنى ــۇدو بىلى ــى خ كورەلمويمەنم
بولســىمۇ، يەتتــە ياشــقا، ئــۈچ ياشــقا كىرىۋاتقــان ئىككى بــاالم ۋە 
ئايالىمدىــن ئايرىلىــپ كەتكەنلىكىــم راســت ئىــدى ھــەم ئىككــى 
يىلدىــن بېــرى ھېــچ قانــداق ئاالقە بولمىغانلىقى بىــر چوڭ دەرت 
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ئىــدى. گــەپ شــۇ يەرگــە كەلگەندە ئۆزەمنــى تۇتالماي، راســتىنال 
ــى  ــپ يىغلىغىل ــەش قىلى ــاڭا تەڭك ــقىالرمۇ م ــم. باش يىغلىۋەتتى
ــق  ــى جۇدالى ــران دەۋرىلىرىدىك ــڭ قى ــى ئۇالرنى ــۇردى. چۈنك ت
دەردى مېنىڭكىدىنمــۇ ئېغىــر بولغــان ئىــدى. كۈتۈلمىگەندىكــى 
ئازابلىــق كــۆز - يــاش مېنــى ئىشــەنچكە ئېرىشــتۈردى. بىــر 
تەلەيســىز ئۆزبېــك يېتىمچىنىــڭ ھەســرەتلىرىگە مەلھــەم بولۇشــقا 
تەييــار تۇرغــان، ئۇيغــۇر قېرىنداشــالر مــاڭا تەســەللى بەرگــەچ، 
ئىشــلىرىمنى ئورۇنالشــتۇردى. ئايلىقىمغــا ئەللىــك دولــالر مائــاش 
بېرىدىغــان، ئارزۇيــۇم بويىچــە )تېخــى رۇس تىلــى چىقمىغــان( 
كىچىــك بالىالرغــا ســاۋات چىقىرىــش دەرســى ئۆتىدىغــان بولۇپ، 

ئىشــنى پۈتتــۈردۇق. 
جامائەتلــەر بىلــەن ئىچىكىشــىپ، راســت - يالغاننىــڭ 
سۈرۈشتىســى تۈگەپ، ئاتاخان مېنىڭ كاناداغا قېچىشــىم ئۈچۈن 
يــول ئىزدىگىلــى تۇرغــان كۈنلــەردە، 12 - ئىيــۇن بىشــكەكتىن 
ئۇيغۇرىســتان مۇســتەقىلچىلىرىنىڭ يېتەكچىلىرىدىن ئۈچ كىشــى 
ئالمۇتىغــا كەلگــەن ئىكــەن، ئۇالرنىــڭ مېنــى ئىزدەۋاتقانلىقىنــى 
ئــاڭالپ، ئــۇالر بىلــەن ئۇچراشــتىم. بىــر خــوش خــەۋەر باركــەن. 
پۈتــۈن ۋەتــەن خەلقــى ئاغزىدىــن چۈشــۈرمەي زىكــرى قىلىدىغان 
ــۇرا ئاســىياغا  ــڭ ئوتت ــرى كومىتېتىنى »ب د ت« ئىنســان ھەقلى
مەســئۇل بــاش شــىتابى، بىشــكەك شــەھىرىگە قۇرۇلــۇپ، ئىشــنى 
باشــالش ئالدىــدا تۇرۇۋېتىپتــۇ. ئــۇالر ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىنســان 
شــۇڭا  قىلىدىكــەن.  تۇتقــا  مۇھىــم  مۇئەمماســىنى  ھەقلىــرى 
ــۈن  ــى ئۈچ ــڭ ئازاتلىق ــپ، مىللەتنى ــەھىرىگە قايتى ــكەك ش بىش
ــەپ قىلىنــدى.  ــا قاتنىشىشــىم تەل ھەقىقــى، قانۇنلــۇق ئىنقىالبق
بــۇ ھادىســە مېنىــڭ ئۈچــۈن ۋەتەننىــڭ يېرىــم ئازاتلىقــى بولــۇپ 
ھېســابلىناتتى. چۈنكــى »ب د ت ئىنســان ھەقلىــرى كومىتېتى« 
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ــۇل قىلــدى دېگــەن گــەپ، ســەل چاغاليدىغــان  ئۇيغۇرنــى قوب
گەپلەردىــن ئەمەســتە! شــۇنىڭ بىلــەن بىشــكەك شــەھىرىگە 
قايتىدىغــان بولــۇپ جامائــەت بىلــەن خوشلىشــىپ، يىــراق 
- يېقىندىكــى بالىالرنىمــۇ بىرگــە كېتىشــكە دەۋەت قىلدىــم. 
ئىشەنمەســلىك  يەرگــە  دەيدىغــان  ت«  د  ئاتاخاننىــڭ »ب 
ئىيــۇن  قىلىــپ، 14 -  رەت  تەۋســىيەلىرىنى  توغرىســىدىكى 
ئالمۇتىدىــن ئايرىلدىــم. بــۇ قېتىمقى ھەرىكەتتــە، نە خىتايدىن، 
نــە موســكۋادىن كۆرۈشــكە بوشــلۇق قالمىغــان، ھېــچ كىمدىــن 
رەنجىشــكە ئــورۇن يــوق، پەقــەت ئــۆز پېشــانەمدىن كۆرىدىغــان 
ئۆلۈملــۈك بــاال – قازاالرنىــڭ، مېنــى كۈتىۋاتقانلىقــى ئالالھدىــن 

باشــقىغا قاراڭغــۇ ئىــدى. 
بىلگەنلىرىمنــى،  ھاياتىمــدا  يىللىــق   25 چەتئەلدىكــى 
ئاڭلىغانلىرىمنــى، تەســەۋۋۇرلىرىمنى ھازىرغىچــە بىــر قانچــە 
ــر  ــەڭ ئېغى ــى ئ ــم. مىللىتىمىزدىك ــپ تارقاتتى ــاپ قىلى ــە كىت دان
يېتەرســىزلىكنىڭ بىــرى: ئۆتكــەن ئىشــتىن ئىبــرەت ئېلىشــنىڭ 
ئورنىغــا، بولدىــال ئۆتكــەن ئىشــقا ســاالۋات، ئالدىغــا قــاراپ 
ماڭايلىچــۇ! – دەيدىغــان بىغەملىــك مىجــەزى ئىكەنلىكىنــى 
ئىــش  ئوخشــاش  بىغەملىكىمىــز،  شــۇ  چىقتىــم.  بايقــاپ 
تەكــرارالپ  ھاالكەتنــى  قېتىمــالپ  ئوخشاشــمىغان  ئۈســتىدە 
كېلىۋاتقانلىقىمىزنىــڭ ســەۋەبى ئىكــەن. بۇنىڭمــۇ يەنــە بىــر 
مۇھىــم ســەۋەبى بارئىكــەن. بىــز تارىخنــى بىلمەيدىكەنمىــز. 
تارىخنــى ئۆزلەشــتۈرمەيدىكەنمىز. مۇشــۇ كەمچىلىكىمىــز تۈپەيلــى 
ــەن  ــى يېتىلمىگ ــش قابىلىيىت ــاۋاق ئېلى ــالردىن س ــەن ئىش ئۆتك
ــڭ  ــەس. بىزنى ــالردىن ئەم ــان ئىش ــەل قارايدىغ ــۇ س ــەن. ب ئىك
رونــاق تاپالماســلىقىمىز، بىــر قــەدەم ئالدىغــا مىدىــرالپ، بــەش 
قــەدەم ئارقىغــا چېكىنىــپ يۈرىشــىمىز، دۈشــمەننى بىزگە قارشــى 
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پۇرســەت بىلــەن تەمىنلەيدىغــان ئىچىمىزدىكــى كاۋاك، دەل 
تارىخســىزلىقىمىز ئىكــەن. 

ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئــاز كام ئــۈچ يىللىــق ھاياتىمــدا، 
ۋەتــەن مىللەتكــە مۇناســىۋەتلىك، ئىنقىــالۋى ھەرىكەتلىرىمىزگــە 
چېتىشــلىق، بېشــىمدىن ئۆتكەن ھادىســىدىن بۇ يازمىدا بىرنىال 
ئاشــكارىلىدىم. بولۇپمــۇ رۇســىيىگە مۇناســىۋەتلىك، دىپلوماتىــك 
ئىشــالردا ھۆكۈمــەت دوماســىدىن، ياكــى ئــەڭ بولمىغانــدا، 
مىنىســتىرالر كابېنتىدىن تۆۋەن دەرىجىلىك ئىدارە ۋە ئەمەلدارالر 
ــەك  ــى، ب ــى چىقمايدىغانلىقىن ــنىڭ ئىگىس ــان ئىش ــەن قىلغ بىل
ئەسكەرتىشــكە  كېتىدىغانلىقىنــى  بولــۇپ  قۇربانلىــق  ئــەزان 
تىرىشــتىم. ئەممــا نۆۋەتتىكــى رۇســىيە قىزغىنلىقىغــا ســوغاق ســۇ 
ــەس. ئەكســىچە ئىزدىنىــش ۋە ئىشــنى  ســېپىش ئارزۇســىدا ئەم
پۇختــا قىلىــش ئۈچــۈن، ئىبــرەت بولــۇپ قــاالر دېگــەن خىيالــدا. 
رۇســالر سىياســەتنى كۈندىلىــك تاكتىــكا ئورنىــدا قوللىنىدىغــان 
بولســا كېرەك. يەنى ســتراتېگىيىلىك ئىشــالر رۇس مەدەنىيىتىنى 
ۋە رۇس ئەنئەنىســىنى ئاســاس قىلىدىكــەن. رۇس - خىتــاي 
مۇناســىۋەتلىرى ســتراتېگىيىنى ئاســاس قىلغانــال بولســا، بــۇ 
ئىككىســىنىڭ ئارىســىدا ئۇيغــۇر مەسىلىســى تاكتىكىلىــق ۋاســىتە 

بولىشــى تەبىئــي. 
بىــز خىتايغــا قارشــى ھــەم خىتاي بىلــەن ياشــاۋاتىمىز. بىراق 
خىتــاي ئىشــلىرى تەتقىقاتچىمىــز يــوق دېيەرلىــك. رۇســالر بىلەن 
ــوق.  ــز ي ــلىرى تەتقىقاتچىمى ــال رۇس ئىش ــاۋاتىمىز. ئوخشاش ياش
تۈركىيــەدە ياشــاۋاتىمىز. ئەممــا ســەۋىيىمىز دەرنەكچىلىكتىــن 
غەربلىكنىــڭ  ئەپســۇس  ياشــاۋاتىمىز.  غەربتــە  ھالقىمىــدى. 
ئۆزلىرىمــۇ ياقتۇرمايدىغــان بــەزى بىــر چاكىنــا ئادەتلىرىنىــال 
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يۇقتۇرىۋالغىنىمىزدىــن باشــقا، ھېــچ نەرســىنى بىلەلمىــدۇق. 
ــى  ــر. )داۋام ــەك ئېغى ــز ب ــى تەربىيىلەشــكە ئېھتىياجىمى ئۆزىمىزن

ــا(  كېيىنكــى بابت
)ئىزاھات: ساھىبخان - كەرىم قالماق ئەپەندى. 

تەرىپىدىــن  غازاتچىــالر  قاتىــل - كېيىنكــى چاغــالردا   :
خىتاينىــڭ جاسۇســى دەپ تۆھمەتكــە قالغانلىقىنــى ئاڭلىغانتىــم. 

ــوق.  ــى ي ــز - دېرىك ــپ، ئى ــۇپ كېتىلى ــتاندىن تۇت پاكىس
ــتىدا  ــازارەت ئاس ــەن. ن ــان ئىك ــە قايتق ــالم - ۋەتەنگ : مول

ــۇ. ــۈپ كېتىپت ئۆل
ئېتىــپ  پىدائىيســى  چېچــەن   - بازاكــوپ  نەغمــەت   :
ئۆلتۈرگــەن. قاتىلغــا ئۆلــۈم جازاســى ھۆكــۈم قىلىنغــان بولــۇپ، 

ھازىــر قىرغىــز تۈرمىســىدە ھايــات. 
: كاتىــپ - نەغمــەت بازاكــوپ دېلوســىدا قولــى بــار دېگــەن 
تۆھمــەت بىلــەن ئــون ئالتــە يىــل كېســىلگەن ئىــدى. جازاســىنى 

ئۆتــەپ تۈرمىدىــن چىقتــى. ھازىــر ئەركىــن ئەللــەردە ھايــات.( 

2019 .06 .26
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ئون ئۈچىنچى باب

»ب د ت« بىزنى ىئزدەپ كەلسە، بىز ۇئنى تاشالپ نەگە 
باراتتۇق؟

ئۇيغــۇرالر دۇنيادىكــى ھەممــە ئىشــقا قىزىقىــدۇ. دۇنيادىكــى 
تۈرلــۈك مىللەتلەرنــى بىلىــدۇ. قايســى مىللــەت قايســى قىتئــەدە، 
قايســى دۆلەتتــە ياشــايدىغانلىقىنى، قايســى شــەھەر قايســى 
ــان  ــەت قاچ ــى مىلل ــى، قايس ــى ئىكەنلىكىن ــڭ پايتەخت دۆلەتنى
مۇســتەقىل دۆلــەت قۇرغانلىقىنــى بىلىــدۇ. ئۇيغــۇرالر دۇنيانىــڭ 
بــەك  مۇســۇلمانالرغا  قىزىقىــدۇ.  بــەك  ئىشــلىرىغا  سىياســى 
كۆڭــۈل بۆلىــدۇ. پەلەســتىنگە ئىــچ ئاغرىتىــپ، يەھۇدىالرنــى 
قارغايــدۇ. پۈتــۈن ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى قېرىنداشــلىرىنىڭ قاچان 
بىلىــدۇ.  قالغانلىقىنــى  بولــۇپ  مۇستەملىكىســى  رۇســالرنىڭ 
ئۇالرنىــڭ مۇســتەقىل دۆلەتكــە ئېرىشــكەنلىكىدىن چەكســىز 
ســۆيۈنىدۇ. مۇســتاپا كامــال بىلــەن ســتالىننىڭ مۇنازىرىلىرىنــى 
سۆزلىشــىپ، ســتالىننى يــەر بىلــەن يەكســان، مۇســتافا كامالنــى 
بىــراق  سىياســەتۋاز،  ئۇيغــۇرالر  چىقىرىۋېتىــدۇ.  پەلەككــە 
سىياســەتنىڭ قانــداق نەرســە ئىكەنلىكىنــى ئانچــە بىلىــپ 
كەتمەيــدۇ. چۈنكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــۆز ئالدىغــا مۇســتەقىل 
مائارىپــى بولمىغاچقــا، خىتــاي تــۈزۈپ بەرگــەن، مېغىزىنــى 
ئېلىۋېتىــپ، شــاكىلىنى تاشــالپ بەرگــەن يالتىــراق مائارىپتــا 
قويغــان  ئۆگىتىــپ  خىتــاي  بولغاچقــا،  تەربىيىلىنىدىغــان 



247

ســوبيېكتىپ مەپكۇرىنــى ئەندىــزە قىلىپ مەســىلىنى يېشــىدىغان 
ــۇپ  ــا، نەرســىلەرنىڭ تەتــۈر تەرىپىنىــال بىلىدىغــان بول بولغاچق
قالغــان. ئاخباراتالرمــۇ خىتاينىــڭ ســۈزگۈچلىرىدىن ئۆتــۈپ، 
تولــۇق خىتايچىالشــتۇرۇپ يەتكۈزۈلىدىغــان بولغاچقــا، دۇنيــا 
ــۈزگۈچىدىن  ــڭ س ــىمۇ، خىتاينى ــە قىزىقس ــە ھەرقانچ ۋەزىيىتىگ
ئۆتكــەن مەلۇماتالرنــى ئاســاس قىلغاچقــا، بىلــدۇق دېگەندىمــۇ 
ئەھۋالدىــن  بىلىۋالىدىغــان  تەرىپىنــى  تەتــۈر  نەرســىنىڭ 
قۇتۇاللمايــدۇ. ئۇيغــۇرالر دۇنيــا ۋەزىيىتىگــە ئاالقىــدار ھەممــە 
ــۈپ  ــن ئۆت ــڭ تورىدى نەرســىنى بىلىشــكە ئىنتىلســىمۇ، خىتاينى
ــىز نەرســىگە  ــە پايدىس ــا، ئۆزىگ ــان بولغاچق ــى كۆرىدىغ چىققانن

قىزىقىــپ قېلىشــتىن ســاقلىنالمايدۇ. 
تۇراتتــۇق.  تەييــار  بەرگىلــى  ئۆلــۈپ  دېســە  »ب د ت« 
ــي،  ــادى، ئىجتىمائى ــى، ئىقتىس ــدار سىياس ــانىيەتكە ئاالقى ئىنس
دىنــى، مائارىــپ ئىشــقىلىپ پۈتــۈن مەســىلە »ب د ت« دا 
ــۇق. »ب د ت« دىكــى  ھــەل قىلىنىــدۇ - دەپــال چىــڭ تۇراتت
بەشــنىڭ بىــرى خىتــاي ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ تۇرۇقلــۇق، بىــز 
بىلــەن خىتاينىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى مىللــى مەســىلىنى »ب د 
ت« ھــەل قىلىــدۇ - دەپ، ئولتۇرغــان قوپقــان يەرلــەردە، 
چايخانــا پاراڭلىرىــدا، ئۈســتى يېپىــق تــار ســۆھبەتلىرىمىزدە 
غــا  ت«  د  »ب  ســاپالم  نۇقتىســى  مەركىــزى  پىكرىمىزنىــڭ 
باغلىنىــپ ئاخىرلىشــاتتى. گەپنىــڭ قىسقىســى خىتــاي ئۆزىنىــڭ 
بىزگــە  ئورۇننــى،  بــۇ  چالىدىغــان  دۇمبــاق  مەنپەئەتىگــە 
شــاپائەتچى قىلىــپ تاڭغانلىقىنىمــۇ ئاڭقىرالمــاي، »ب د ت« بىر 
ــاي!- دەپ،  ــدۇ، خــەپ خىت ــى بېرى ــڭ ئەدىپىن ــى خىتاينى كۈن
چىشــىمىزنى غۇچۇرلىتىــپ يۈرگەنكەنمىــز. »ئۈرۈمچــى 14 - 
ئوتتــۇرا مەكتەپنىــڭ بىــر ئوقۇتقۇچىســى، ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپــۇس 
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چەكلــەش  تۇغــۇت  ھۆكۈمىتىنىــڭ  خىتــاي  ۋە  ستاتسكىســى 
ــان  ــە ماڭغ ــالپ، ھەرەمگ ــال توپ ــىدا ماتېرىي ــىتى توغرىس سىياس
بىــر ھاجىمنىــڭ بىــر تــوپ يىپــەك رەختىنىــڭ ئىچىگــە ســېلىپ 
ــپ،  ــۈپ كېتى ــا چۈش ــڭ قولىغ ــرادا خىتاينى ــەن؛ چېگ قويغانىك
ھاجىممــۇ كاردىــن چىقىپتــۇ، مالىممــۇ 9 يىللىــق كېســىلىپ 
كېتىپتــۇ، پالىنــى مالىــم شــۇ ئىــدى.« بــۇ تونۇش مالىــم بولغاچقا 
ــڭ  ــا، ماتېرىيالنى ــاپائەتچى بولغاچق ــە ش ــەم »ب د ت« بىزگ ھ
دۈشــمەننىڭ قولىغــا چۈشــۈپ كەتكەنلىكىدىــن، »ب د ت« 
ــا  ــدۇق. مان ــان ئى ــەك ئازابالنغ ــن ب ــپ بارالمىغانلىقىدى ــا يېتى غ
شــۇ »ب د ت« ئۇيغۇرالرنــى ئىــزدەپ، ئوتتــۇرا ئاســىيا بويىچــە 
بىشــكەك شــەھىرىنى مەركــەز قىلىــپ، بــاش شــتابىنى قۇرۇپتــۇ. 
ئــەرزۇ - ھالىمىزنــى ئاڭلىغىلــى ئــۆزى ئالدىمىزغــا كەلســە، بىزگە 

ــار؟  ــە ئىــش ب ــادادا نېم كان
ــن  ــۇن ئالمۇتىدى ــى 14 - ئىي ــپ، 96 - يىل شــۇنداق قىلى
ــن  ــم. ئاالمىدى ــپ كەلدى ــپ، بىشــكەك شــەھىرىگە قايتى ئايرىلى
بولغۇســى  تۇرىۋاتقــان،  يوشــۇرۇن  مەھەللىســىدە  ئەدىــن 
)ســابىق( گۇئانتانامــو مەھبۇســىنىڭ ئۆيىگــە چۈشــكۈن قىلدىــم. 
كېيىنكــى كۈنــى رەھبەرلــەر بىلــەن كۆرۈشــتۇق. بىــز ئالــدى 
بىلــەن قىرغىزىســتان مۇھاجىــرالر مىنىســتىرلىكىگە ئىلتىمــاس 
بــەرى  ئــۇالر  تىلەيدىكەنمىــز.  پاناھلىــق  سىياســى  يېزىــپ، 
ئۇنىڭدىــن كېيىــن  قىلىدىكــەن.  رەت  ئىلتىماســىمىزنى  بىــر 
ئىنســان ھەقلىــرى كومىتېتىنىــڭ بىشــكەكتىكى  »ب د ت« 
تەييــارالپ  يېزىــپ  قىلىدىكەنمىــز.  ئىلتىمــاس  ئىشخانىســىغا 
قويغــان ئىلتىماســتىكى ئىســىم تىزىملىكىگــە ئىمــزا قويــدۇم. 
جەمــى 37 كىشــى ئىــدى. 16 - ئىيــۇن قىرغىزىســتان مۇھاجىرالر 
ــۇن  ــۇردۇق. 21 - ئىي ــنى تاپش ــپ ئىلتىماس ــىغا بېرى ئىشخانىس
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ئىلتىماســىمىزنىڭ رەت قىلىنغانلىقــى توغرىســىدا، قىرغىزىســتان 
ــتان  ــدى. قىرغىزىس ــالن قىلىن ــات ئې ــەۋەر ۋە بايان ــدە خ گېزىتى
مۇھاجىــرالر مىنىســتىرلىكى، بىــز توغرىلىــق بىشــكەكتىكى خىتاي 
ئەلچىخانىســىدىن ســورىغانمىش؛ خىتــاي ئەلچىخانىســى خىتــاي 
ــۇم قىلغانمىــش؛  تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكىگە ئەھۋالنــى مەل
خىتــاي تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىكى: بىــز ئۇنــداق كىشــىلەرنى 
ــز - دەپ جــاۋاپ بەرگەنلىكــى ئۈچــۈن،  ــز، بىلمەيمى تونىمايمى
بۇالرنىــڭ سىياســى پاناھلىــق ئىلتىماســى رەت قىلىنــدى - 
دېگــەن مەزمۇنغــا يەنــە مۇنــداق بىــر تەھلىلنىمــۇ قوشــۇمچە 
ــاي ھۆكۈمىتــى 94 - يىلــى ئىيۇلدىــن  ــۇ: »خىت قىلىــپ قويۇپت
بۇيــان 14 نەپــەر ئۇيغــۇر قاچقۇنلىرىنــى تۇتۇپ قايتــۇرۇپ بېرىش 
توغرىســىدا، قىرغىزىســتانغا كــۆپ قېتىــم بېســىم ئىشــلەتكەن 
ــز- دەپ،  ــىلەرنى تونىمايمى ــداق كىش ــز ئۇن ــدى بى ــدى. ئەم ئى
تېنىۋالــدى. ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونىدىــن قىرغىزســتانغا قېچىــپ 
كېلىــپ، ئىككــى يىلدىــن بېــرى قانۇنســىز تۇرىۋاتقــان، ھــەم ئىز 
- دېرىكــى يوقــاپ كەتكــەن بــۇ 14 ئۇيغــۇر، نــەدە ياشــىغان؟ 
ئەمــدى قانــداق پەيــدا بولــۇپ قالــدى؟ بــۇالر قانداق كىشــىلەر؟« 
تۈرلــۈك  ئۈســتىمىزدىن  گېزىتــالردا  رۇســچە  بىلــەن  شــۇنىڭ 
ئېغــۋاالر، تەھلىللــەر قاينــاپ كەتتــى. بىــز گېزىتنــى »ب د ت« 
ئىنســان ھەقلىــرى ئىشخانىســىغا تاپشــۇرۇپ، سىياســى پاناھلىــق 
تىلىــدۇق. بىزنىــڭ ئىشــىمىزغا مۇشــۇ بۆلۈمنىــڭ مۇدىــرى، ئــۆزى 
ــە  ــدى، يەن ــۇت ئەپەن ــس ھېلم ــان بورى ــارىيەلىك گېرم شىۋىتس
بىــر ئامېرىكىلىــق قــاپ - قــارا زەڭگــى ئــادەم مەســئۇل بولــدى. 
ئۇالردىــن باشــقا ھېــچ كىــم بىلــەن سۆھبەتلەشــمەيدىغان بولۇپ 
كــۆزدە  مەخپىيەتلىكىمىزنــى  بىزنىــڭ  ئېھتىمــال  پۈتۈشــتۇق. 
تۇتقــان بولســا كېــرەك. گەپنىــڭ بېشــىدىال بىــز يــاردەم قىلىشــقا 
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تېگىشــلىك، تەخمىنــەن قانچىلىــك ئۇيغــۇر بــار؟ مەســىلەن 
ــدى. -  ــۇت ئەپەن ــورىدى، ھېلم ــڭ؟ - دەپ س ــۈز مى ــە ي قانچ
قانچــە يــۈز مىــڭ ئەمــەس، يىگىرمــە مىليوندىــن ئارتــۇق نوپۇســقا 
ئىگــە چــوڭ بىــر مىللــەت، ئۇيغــۇر دېگــەن - دېدىــم بىــر قىســما 

ــۇپ.  بول
ئۇيغۇرالرنىــڭ ھەممىســىنى  ھېلمــۇت: ســىز خىتايدىكــى 

دەۋاتامســىز؟
مــەن: خىتايدىكــى ئەمــەس، ئۇيغۇرىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنــى 

دەۋاتىمەن. 
ھېلمــۇت: ھــە، چۈشىنىشمەســلىك بولــۇپ قاپتــۇ. بىزنىــڭ 
دەۋاتقىنىمىــز ئۇيغۇر ئاپتونوم رايوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھەممىســى 
ــق،  ــە ئېھتىياجلى ــپ، ياردەمگ ــپ چىقى ــى قېچى ــەس. بەلك ئەم

قۇتۇلدۇرۇشــقا ئېھتىياجلىــق بولغانــالر. 
مــەن: قېچىــپ چىقالمىغــان ئۇيغۇرالرنىمــۇ قۇتقۇزۇشــقا ياردەم 

قىاللمامسىلەر؟
ھېلمــۇت: خىتاي ھۆكۈمىتى بىزنــى چېگرادىن كىرگۈزمەيدۇ. 

شــۇڭا ئۇالرغــا يــاردەم قىلىشــقا ئامالىمىز يوق.
خىتاينىــڭ  ۋەتىنىمىزنــى   - دەۋاتقىنىــم  مېنىــڭ  مــەن: 
مۇستەملىكىســىدىن ئــازات قىلىــپ، مۇســتەقىل بولىشــىمىزغا 

گەپتــى.  دېگــەن  قىاللمامســىلەر  يــاردەم 
ئىــش  قولىمىزدىــن كېلىدىغــان  بىزنىــڭ  ئــۇ  ھېلمــۇت: 
ئەمــەس. ھــەم بىزنىــڭ ۋەزىپىمىــز سىياســى قاچقۇنالرنــى ھىمايە 
ــۈك  ــا تۈرل ــپ چىققانالرغ ــن قېچى ــۇرۇش رايونلىرىدى ــش، ئ قىلى
مــاددى جەھەتتىــن يــاردەم قىلىــش قاتارلىــق جىــددى ئەھۋالالرغا 
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ــدار ئىشــالر.  ئاالقى
مــەن: ئەگــەر بىزگــە سىياســى پاناھلىــق بەرســەڭالر، قايســى 
ئۇســۇلدا بولىــدۇ؟ ســىلەر بېرىدىغــان پاناھلىــق بىلــەن، ئوتتــۇرا 
پائالىيــەت  ئەركىــن  ياشــاپ،  ئەركىــن  دۆلەتلىرىــدە  ئاســىيا 

ــۇ؟ قىالاليمىزم
ــز.  ــق بېرەلمەيمى ــتە پاناھلى ــىلەرگە بىۋاس ــز س ــۇت: بى ھېلم
ئەكســىچە ماتېرىيالىڭالرنــى دېموكراتىــك دۆلەتلەرگــە يولاليمىــز. 
قايســى دۆلەتتىــن قوبــۇل جاۋابــى كەلســە، شــۇ دۆلەتكــە بېرىــپ 

ئورۇنلىشىســىلەر. 
مــەن: ئــۇ دۆلەتلەرگــە ئۆزىمىــز قاچــاق يولــالر بىلــەن بېرىــپ 
پاناھلىــق تىلىســەك، خىتايغــا قايتــۇرۇپ بېرەمــدۇ، ياكــى قوبــۇل 

قىالمدۇ؟
بەرمەيــدۇ.  قايتــۇرۇپ  خىتايغــا  ئەلۋەتتــە  ھېلمــۇت: 

قىلىــدۇ.  قوبــۇل  جەزمــەن  دۆلەتلــەر  دېموكراتىــك 
پاناھلىــق  قىرغىزســتاندىن  قازاقىســتاندىن،  بىــز  مــەن: 
ــى  ــۇالر بىزن ــن ب ــەت. لېكى ــۇ دېموكراتىــك دۆل ــدۇق. بۇالرم تىلى
تۇتۇپ خىتايغا تاپشــۇرۇپ بېرىمىز دەپ، ھەال دېســە پاســپورتنى 
رېژىــم ئېــالن قىلىــدۇ. ســىلەر يوللىماقچــى بولغــان دۆلەتلەرگــە 

ــۇ؟ بېرىۋالســاق، ئۇالرمــۇ شــۇنداق قىالرم
ھېلمــۇت: يــاق، دۆلەتلەرنىڭ ھەممىســى ئوخشــاش ئەمەس. 
»ب د ت« ئىنســان ھەقلىــرى كومىتېتىنىــڭ قانۇنلىرىغــا ئىمــزا 
قويغــان يۈزدىــن ئارتــۇق دۆلەتلــەر بــار. بىــراق ئۇنىڭغــا تولــۇق 
ئەمــەل قىلىدىغــان ئارانــال ئــون ئىككــى دۆلــەت بــار. ســىلەرنى 

قوبــۇل قىلىدىغــان دۆلەتلەرمــۇ شــۇ. 
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مــەن: ئۇنــداق بولســا، بىــز ســىلەرگە دەپ، ســىلەر ئۇالرغــا 
دەپ، ئۇالردىــن جــاۋاب كېلىشــىنى ســاقالپ يۈرگىچــە، ئۆزىمىــز 
بېرىپــال پاناھلىــق تىلەۋەرســەك بولغىدەكقــۇ! ســىلەرنىڭ ئارىغــا 

كىرىشــىڭالرنىڭ ھاجىتــى يوقتــەك تۇرامــدۇ قانــداق؟
ھېلمــۇت: ئەگــەر ســىزمۇ ئۆزىڭىز بېرىپ ئۆز ئىشــىڭىزنى ھەل 
قىلىۋالســىڭىز، يەنــە بىرســىمۇ، يەنــە باشــقا بىرســىمۇ شــۇنداق 
ــى  ــۇز مەسىلىس ــڭ يالغ ــر ئادەمنى ــدا ھەربى ــۇ چاغ ــا، ئ قىلىۋالس
ھــەل بولغــان بولىــدۇ. ئەگــەر ئەكســىچە ئىــش قىلســاڭالر، بىــر 
مىللەتنىــڭ ئىشــىنى قىلغــان بولىســىلەر. گېپىــم بــەك ئوچــۇق 
بولــۇپ كەتمىگەنــدۇر! - ئــۇ ئۆزىچــە ئېھتىيــات قىلىۋاتقانــدەك، 
ئىككــى ياققــا قــاراپ قويــدى ھــەم يېنىــك كۈلــدى. مەقســەتنى 
كۆپچىلىكنىــڭ  كۈلــدۇق.  بىزمــۇ  بولــۇپ،  چۈشــەنگەندەك 
بىخەتەرلىكىنــى كــۆزدە تۇتۇپ، پەقەت ئىككىال كىشــى ۋاكالىتەن 
سۆھبەتلىشــىدىغان، كىشــىلىك ئەھۋالىمىزنــى چۈشــەندۈرۈش 
توغرىســىدا كېيىنكــى كۈنــى كېلىدىغــان بولــۇپ قايتتــۇق. ئەممــا 
يەنــە بىــر قېتىــم ھــاۋادا لەيلــەپ، كۆڭلىكىمىزنىــڭ يۇقىرىدىكــى 
ــنى  ــاچ، زارېش ــەس ئالغ ــازادە نەپ ــپ، ئ ــى ئېچىۋېتى تۈگمىلىرىن
ئۇيغــۇر مەھەللىســىدىكى، ئۇيغۇر ۋەقپىگــە قاراپ كېتىپ قالدۇق. 
ــان  ــۇنتاغلىق داۋۇتج ــۇش س ــۇپ، ئات ــورۇ بول ــر ق ــوڭ بى ــۇ چ ب
ھاجىــم ئۇيغۇرىســتان ئازاتلىــق تەشــكىالتىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا، 
ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكىگــە ۋەقپــە قىلغــان جــاي ئىكــەن. ھويــال 
ــال  ــتىنى ت ــىدا ئۈس ــڭ ئوتتۇرىس ــەم، ھويلىنى ــۇنچىلىك كۆرك ش
باراڭلىــرى چۈڭكــەپ تۇرغــان يوغــان كارىــۋات، ئۇنىــڭ يېنىدىــال 
بوســتانلىق، بــەش ئالتــە ئېغىــز ئــۆي، يــۈز ئەللىــك ئــادەم نامــاز 
ئوقۇيالىغــۇدەك چــوڭ بىــر زال بولــۇپ، بــۇ يەردىمــۇ جامائەتكــە 
ــان،  ــش ئۈچــۈن ئورۇنالشــتۇرۇپ قويۇلغ ــپ بېرى ــق قىلى ئىماملى
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تۈرگــۈن مىجەزلىــك قــارى، يەنــە مەمتىمىــن قارىــالر باتتــى. 
بۈگۈندىــن باشــالپ مەنمــۇ مۇشــۇ قوروغــا ئورۇنالشــتۇرۇلدۇم. 
ــڭ  ــۇت ئەپەندىنى ــائەتتە ھېلم ــكەن س ــى دېيىش ــى كۈن كېيىنك
ئىشخانىســىغا باردىــم. ئىككــى ۋەكىــل ئايرىم - ئايرىــم باراتتۇق. 
دەســلىۋىدە بىــر قانچــە قېتىــم كىشــىلىك ئەھۋالىمىــز ئۈســتىدە 
سۆزلەشــتۇق. ئىككــى ھەپتــە ئۆتكەندىــن كېيىنكــى ســۆھبەتلەر 
ئومۇمــى مەســىلە ئۈســتىدە ئېلىــپ بېرىلــدى. ئۇيغۇرالرنىــڭ 
مىللــى كىملىكــى توغرىســىدا يىغىنچــاق خۇالســە، خىتايالرنىــڭ 
ئۇيغۇرىســتاننى ئىشــغال قىلىــش دەۋرىدىكــى ۋەزىيــەت، ئىشــغال 
قىلىــش جەريانــى، ئۇنىڭدىــن كېيىنكــى مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن 
ئېلىــپ بېرىلغــان ھەرىكەتلــەر، خىتاينىــڭ زۇلۇملىــرى، بارىــن 
ئىنقىالۋىنىــڭ تەشكىللىنىشــى، قوراللىــق ئــۇرۇش جەريانــى، 
جــازاالر،  كېيىنكــى  ئۇنىڭدىــن  باستۇرۇلۇشــى،  قانلىــق 
ــا ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىرىنىــڭ دۈشــمەنلىك  ئۇيغۇرالرغــا قارىت
پوزىتســىيەلىرى، ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتەقىللىق ھەرىكەتلىرىنىــڭ 
خىتــاي ئىســتىخباراتى تەرىپىدىــن قايمۇقتۇرۇلــۇپ، ھــەر تۈرلــۈك 
يۆلۈنۈشــلەرگە  رادىــكال  ۋە  تېررورچىلىــق  بىلــەن  ۋاســتىلەر 
ــالردا،  ــۇن تېمى ــق، نۇرغ ــرى قاتارلى ــش ئەھۋاللى ــۇراپ كېتىلى ب
ئايرىــم - ئايرىــم ســۆھبەت ئېلىــپ بېرىلــدى. ئىنســان ھەقلىــرى 
ــۇرۇم رۇخســىتى ئېلىشــىمىز  ئىشخانىســى بىزنىــڭ ۋاقىتلىــق ئولت
ئۈچــۈن، تۈرگــۈن قــارى بىلــەن ئىككىمىزنــى قىرغىزىســتان 
مۇھاجىــرالر ئىشخانىســىغا يوللىدى. ئۇالرنىــڭ ۋاكالىتەن ئولتۇرۇم 
بېرىــش مەجبۇرىيىتــى بارئىكــەن. ئولتــۇرۇم ئىســپاتى دەپ، 
ئىككــى بارمــاق كەڭلىكتىكــى، بىــر پارچە باغاقچىغا ئىســمىمىزنى 
يېزىــپ، تامغــا بېســىپ بېرىدىكــەن. بەرگــەن ئولتۇرمىســى 
بەزىــدە بىــر ھەپتىلىــك، بەزىــدە ئــۈچ كۈنلــۈك بولــۇپ، ئەگــەر 
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بىــرەر كــۈن ۋاقتــى ئۆتــۈپ كەتســە، ئولتــۇرۇم ئېلىشــقا كېتىۋاتقان 
يــول ئۈســتىدە ســاقچىالر تۇتۇۋېلىــپ قالىدىغان بولســا، ئىشــىمىز 
چاتــاق. قانۇنســىز تۇرغــان دەپ، بــەش پاتمــان پــۇل جازاســى 

تۆلەيدىغــان گــەپ. 
ــاق«  ــاۋازى - ئىتتىپ ــدان ئ ــۈن »ۋىج ــە ك ــر قانچ ــدا بى ئاي
رېداكسىيىســىدە ماقالــە، خــەۋەر تەھرىرلەشــكە ياردەملىشىشــتىن 
باشــقا، قىلىدىغــان مۇھىــم ئىشــىم بولمىغاچقــا، پەخەســلىكىمىز 
ئېشــىپ، ھــەر كۈنى دېگــۈدەك ئولتۇرۇمخانىغــا بارىمىز. قېچىپ، 
مۆكــۈپ يــۈرۈپ ئىككــى يىلدىــن ئارتــۇق جــان ســاقالپ، تــۈزۈك 
كۆرۈشــكە پۇرســەت بولمىغان بۇ شــەھەرنىڭ چوڭ كوچىلىرىنى، 
تــار كوچىلىرىنــى، ھــەر بىــر مەيدانلىرىنــى، تــازا كۆرگىلــى 
باشــلىدۇق.  كۆرۈشــكە  تەكــرار  كۈندىــال  ئــۈچ  تۇرۇۋېــدۇق، 
»مىــڭ  ئەســلىدە.  شــەھەركەن  بۆكۈمچىلىــك  كىچىككىنــە، 
تۈرلــۈك مالــالر ماگىزىنــى« دېيىلىدىغــان قەۋەتلىــك بىرتــال چوڭ 
دۇكىنــى، ئــاق ئــۆي دەۋالىدىغــان ھۆكۈمــەت بىناســى، قىزىــل 
ــراق دوقمۇشــالرنى  ــر شــەھەركەن. چوڭ ــال بى ــى، چاغلىق مەيدان
ئۆزىچــە بــازار قىلىۋالغــان، قىرغىــز ئاياللىرىنىــڭ قوللىرىــدا بىــر 
ــرەر تەخســە پىشــۇرۇلغان  ــە پىشــۇرۇلغان تۇخــۇم، بى قانچــە دان
توخــۇ پاچىقــى، كىچىككىنە يېشــىكنىڭ ئۈســتىنى دۇكان قىلىپ 
ــپ  ــۇپ چىقى ــان مىلىشــمال، ئۇنىۋېرســىتېت ئوق ــپ قويۇلغ تىزى
ئىــش يــوق، مۇشــۇنداق بــازارالردا توخــۇ پاچىقــى ســېتىپ 
يۈرگــەن قىــزالر، يەرگىــال بىــر- ئىككــى دانــە پايپــاق، پوســما 
تاشــالپ قويــۇپ يايمىچىلىــق قىلىۋاتقــان قېرىــالر، بارلىــق مۇشــۇ 
كۆرۈنۈشــلەردىن، بــۇ دۆلەتنىــڭ قايســى ھالــدا پېقىــر ئىكەنلىكى 
بــەش قولــدەك كۆرۈنــۈپ تۇراتتــى. پۈتــۈن قىرغىزســتاندىكى 
ــۇ  ــۇ بازارم ــال يىغىنچاقلىنىدىكــەن. ب ــق توربازاغى شەخســى بايلى
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قەشــقەر، خوتــەن، ئاتۇشــتىن چىققــان ئۇيغۇرالرنىــڭ بولغاچقــا، 
ــدى. »ب د  ــوق ئى ــال ي ــى پەقەت ــە ئىگىلىك ــڭ يەكك ــۇ ئەلنى ب
ــتىدا،  ــى ئاس ــىنىڭ ھىمايىس ــرى ئىشخانىس ــان ھەقلى ت« ئىنس
ــال،  ــە ئىچىدى ــرەر ھەپت ــەس ئېلىشــقا ئېرىشــىپ بى ــن نەپ ئەركى
كــۆرۈپ،  شــەھىرىنى  مەركىــزى  پايتەخــت  دۆلەتنىــڭ  بىــر 
ئىقتىســادى ئەھۋالىنــى دەڭســەپ بولغــان ئىــدۇق. بۇ يــەر دۆلەت 
بواللماپتــۇ. بــەش تەڭگــە پــۇل بەرگــۈدەك بىــرەر كــۈچ ئوتتۇرىغــا 
چىقســا، بۇيەرنــى ئادەملىــرى بىلــەن، دۆلــەت ھوقۇقــى بىلــەن، 
ــېتىۋااللىغۇدەك.  ــۇپ س ــەن قوش ــكەرلىرى بىل ــت، ئەس پرېزىدېن
ــر  ــاي، بى ــاراپ ئولتۇرم ــز »ب د ت« دەپ ئاســمانغا ق شــۇڭا بى
ياقالرغــا قېچىشــنىڭ ئامالىنىمــۇ قىلغــاچ تۇرمىســاق بولمىغــۇدەك 

ــدۇق.  - دېگــەن تونۇشــقا كېلىــپ قال
ــتان،  ــىيە، قازاقىس ــاڭخەيدە رۇس ــۇن ش ــە 26 - ئىي دەرۋەق
قىرغىزىســتان، تاجىكىســتان، خىتــاي بــەش دۆلــەت رەھبەرلىرى 
يىغىلىــپ »شــاڭخەي ھەمكارلىــق ئىتتىپاقــى« نــى قۇرغانلىقىنــى 
ئاددىالشــتۇرۇپال:  ئاخباراتــالردا  رۇســچە  كــۆردۇق.  خــەۋەردە 
شــاڭخەي بەشــلىكى - دەپ قويىدىكــەن. بــۇ بەشــلىكنىڭ 
ــاق -  ــۇق. »ئىتتىپ ــەۋەر تاپت ــۇ خ ــىلى پروگراممىلىرىدىنم تەپس
ۋىجــدان ئــاۋازى« گېزىتىــدە خــەۋەر، ماقالىــالر ئېــالن قىلــدۇق. 
بىــراق بــۇ بەشــلىكنىڭ ئاساســى ماددىلىرىنىــڭ مەزمۇنىــدا، 
ــار  ــۇ ب ــان توختامالرم ــۈزۈپ بېرىدىغ ــۇپ ئۆتك ــى تۇت بىزدەكلەرن
ئىكــەن. ئىيۇلنىــڭ ئاخىرلىــرى يېڭــى بىــر شــۇم خــەۋەر كەلــدى: 
پۈتــۈن ئوتتــۇرا ئاســىياغا قارىتــا بىشــكەك شــەھىرىگە خىتاينىــڭ 
ــش  ــش بېجىرى ــڭ ئى ــش كومىتېتىنى ــى تەپتى ــك ئال مەمىلىكەتلى
ئورنى ئېچىشــى تەســتىقلىنىپتۇ. خىتاينىڭ قانۇن دائىرىسىدىكى 
ــا  ــپ، قولغ ــرگاۋ قىلى ــۇزۇپ، تې ــو تۇرغ ــەك، دېل ــش دېم تەپتى
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ــۇرۇپ ئېلىــپ كېتىــدۇ - دېگــەن گــەپ. ئالىــدۇ، قايت

بىزنىــڭ ئەندىشــىمىز ئاشــقىلى تۇردى. بىر كۈنــى خىتاينىڭ 
ئەنســىرەۋاتقانلىقىمىزنى  سۆزلىشــىپ،  توغرىســىدا  ئىشــى  بــۇ 
بىلــدۈرۈپ كېلەيلــى دەپ، ھېلمــۇت ئەپەندىنىــڭ ئىشخانىســىغا 
ــخانىغا  ــى ئىش ــەتەڭ، بىزن ــز س ــق قىرغى ــر چىرايلى ــاق، بى بارس
باشــالپ، مۇالزىمــەت قىلىــپ يۈرمەمــدا، بــۇ نېمــە ئىــش بولــۇپ 
كەتتــى ئەمــدى دېدىــم ئىچىمــدە ۋە: ســىز نېمــە ئىــش قىلىســىز 
بــۇ ئىشــخانىدا؟- ســورىدىم تاقەتســىزلىنىپ. - ھــە، كەچىرىــپ 
قويــۇڭ بايــكا، مېنــى دۆلەتتىــن بــۇ ئىشــقانىغا تەرجىمــان 
ــى  ــدۇ - ئۆزىن ــەت دەي ــم فازىل ــتۇرغان، ئاتى ــپ ئورۇندوس قىلى
 - باشــاليدىكەندە  بىزدىــن  ئىشــنى  خىتــاي  تونۇشــتۇرۇپ. 
ــپ  ــمايال كېتى ــۇق پاراڭالش ــز ئارت ــپ. بى ــە تىنى ــم ئىچىمگ دېدى
قالــدۇق. لېكىــن ئەندىشــىمىز ئارتماقتــا. ئۆزىمىــز يــول تاپقانچــە 
ئادەملەرنــى تۈركىيىگــە، مىســىرغا ماڭدۇرغىلــى تــۇردۇق. ئەممــا 
ــق  ــى پاناھلى ــىمىز: سىياس ــر ئىش ــان بى ــك قىلغ ــەڭ خەتەرلى ئ
يالغــان  راســت،  مولالمنىــڭ  تىزىملىكىــدە  تىلىگۈچىلەرنىــڭ 
ئىســىملىرىمۇ بــار ئىــدى. )مولــالم: 12. بابقــا قارالســۇن( بىز كونا 
- يېڭــى ئۇنســۇرالرنى يىپقــا تىزىــپ، دۈشــمەنلىرىمىزنىڭ قولىغا 
تاپشــۇرغانكەنمىز. ئويلىغانســېرى پۈتــۈن جاھــان قەپەســتەك تــار 
كۆرۈنۈشــكە باشــلىدى. شــۇنداق ئوڭۇشســىز كۈنلەردە، قويۇلۇپ 
ــر  ــۈز بەرگــەن بى ــدا ي ــرى، غۇلجى كەتكــەن ســودىگەرلەردىن بى
گېزىتقــا  بىزنىــڭ  ئۇچۇرنــى  توغرىســىدىكى  دېلــو  ســىرلىق 
ســۇنۇپتىكەن. ئۇنــى تەھرىرلــەش مــاڭا قالغاچقا، بىر تەســىرلىك 
دېلــو خاتىرىســى پۈتــۈپ چىقىــپ، گېزىتتــا نەشــىر قىلىنغاندىــن 
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كېيىــن، يازمىنىــڭ ئەســلى ئىگىســى رېداكســىيەگە كېلىــپ 
رەھمــەت ئېيتىپتــۇ. شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن تونۇشــۇپ قالــدۇق. 
ئــۇ كىشــى ئەھۋالىمنىــڭ خەتەرلىــك ئىكەنلىكىنــى بىلگەندىــن 

كېيىــن، ئامېرىكىغــا بىرگــە ئېلىــپ كەتمەكچــى بولــدى.
ئەگــەر مىللەتنىــڭ دەردىنــى »ب د ت« غــا يەتكۈزىدىغانــال 
ئىــش بولســا، ئامېرىكىدىمــۇ ئىشخانىســى بولغانكىن، شــۇ يەرگە 
بېرىــپ دەرت تۆكســىمۇ بولۇۋېرىدىغــان گــەپ. ياكــى »ب د 
ت« ئىشخانىســىنىڭ ھىمايىســى ئارقىلىــق جاننــى قۇتقۇزىدىغــان 
ــال يېتەرلىــك.  ــا بېرىۋېلىشــنىڭ ئۆزى ئىــش بولســىمۇ، ئامېرىكىغ
ئۇنداقتــا ئوتتــۇرا ئاســىيادەك، خىتاينىــڭ ئالقىنىــدا ئۇســۇل 
خەتەرنــى  تۇرۇۋېرىشــنىڭ،  جايــالردا  باشــلىغان  ئويناشــقا 
كۈتۈشــتىن باشــقا مەناســى يــوق. ئامېرىكىغــا كېتىشــنى مۇۋاپىــق 
بىلــەن كېلىشــتۇق. تونــۇش  بالىــالر  بىــر قانچــە  كۆرگــەن 
ســودىگەرلەر ۋىزىنىــڭ يولىغــا مېڭىۋاتاتتــى. بــۇ ئامېرىكىغــا 
كېتىــش ئىشــلىرىمىز بەكمــۇ يوشــۇرۇن بولمىغاچقــا، بىزگــە 
غەمخورلــۇق قىلىۋاتقــان، ئۇيغۇرىســتاننىڭ مۇســتەقىللىقى ئۈچۈن 
ــڭ  ــان تەشــكىالت رەھبەرلىرىنى ــۈرەش قىلىۋاتق ــپ ك جــان تىكى
قۇلىقىغــا يەتكــەن بولســا كېــرەك. ئىشــىمىز پۈتكــەن چاغدىغــۇ 
ئەلۋەتتــە ئاشــكارە سۆزلىشــىپ، خوشلىشــىپ ئاندىــن ماڭاتتــۇق 
بولمىســا. بىــراق تىــزدا يېرىــم پىالندىكــى نەرســىنى دەپمــۇ 
يۈرمىگــەن ئىــدۇق. ئۇالرغــا ســىرتتىن ئاڭالنغــان بولســا كېــرەك، 
ئۇالرنىــڭ كۆڭــۈل يېرىمچىلىقىنــى بىزمۇ ئاڭالپ قالدۇق. شــۇنىڭ 
ــپ،  ــدا توختىتى ــى جايى ــان پىالنن ــا قاچىدىغ ــەن ئامېرىكىغ بىل
ــن  ــۋەردۇق. لېكى ــنى داۋام قىلى ــا قاراش ــڭ يولىغ »ب د ت« نى
ئىيۇلنىــڭ ئاخىرلىــرى ھېلمــۇت ئەپەنــدى بىلــەن ئۇنىــڭ قارىۋاي 
بــەش  بىلــەن  مۇناســىۋىتى  تەتىــل  يازلىــق  ياردەمچىســى، 
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ھەپتىلىــك دەم ئېلىشــقا كەتتــى. بىزنىــڭ ماتېرىيالىمىزنــى دەم 
ــەن.  ــا يولاليدىك ــدە يۇقىرىغ ــپ كەلگەن ــتىن قايتى ئېلىش

بــەش ھەپتــە - تىنــچ، خاتىرجــەم ئىنســانالر ئۈچــۈن 
ــقا  ــن دەم ئېلىش ــا خىزمەتتى ــەس. ھەتت ــت ئەم ــانىغۇدەك ۋاقى س
ماڭغانــالر ئۈچــۈن بــەك قىســقا، خــۇددى بــەش مىنۇتتــەك 
ــىزلىكتە،  ــزدەك جــان قايغۇســىدا، بەختس ــدۇ. بى ــقا تۇيۇلى قىس
چارىســىزلىكتە قېلىۋاتقانالر ئۈچۈن، قىيامەتنىڭ ئۆزى. ســائەت، 
كۈن، ھەپتە ساناشــتىن باشــقا ئامال يوق ئىدى. بىز ئىنتىزارلىق 
ــراق  ــۇ. بى ــپ كەپت ــۇ قايتى ــۇت ئەپەندىم ــەن ھېلم ــەن كۈتك بىل
بىزگــە ئاالقــە قىلمىغاچقــا، چاقىرتمىســىمۇ 9. ســېنتەبىر ئۇنىــڭ 
ئىشخانىســىغا بــاردۇق. تەلەتــى گېرماننىڭكىــدەكال ســۈرۈن: 
ــا قــاراپ چىقىــپ، ســىلەرنى چاقىرغۇچــە،  ماتېرىيالىڭالرغــا قايت
بىــز  قويــدى.  ئۇزىتىــپ  دەپ،   - بولىــدۇ  كەلمىســەڭالرمۇ 
شــۇنچىلىك غەمكىــن، شىكەســت يېدۇقكــى، ئــۆز - ئــارا بىــرەر 
ئېغىــز گەپمــۇ ئېغىــر كېلىۋاتاتتــى. - مېنىڭچــە مۇشــۇ فازىلــەت 
دېگــەن مەينــەت ئىشــنى بۇزدىمىكىــن - دېــدى ئەخمــەت قارى، 
ســۈكۈتنى بــۇزۇپ. بىــز جاننىڭ قايغۇســىدا، ما ئىدەم ســەتەڭنى 
ئويــالپ يۈرگىنىنــى ئەمــدى - دېدىــم ســەل تىرىكىــپ. لېكىــن 
مېنىــڭ ئىنكاســىم بىلــەن چاقچــاق باشــلىنىپ كەتتــى. ئۆزىگــە 
»پىدائىــي« - دەپ تەخەللــۇس قويۇۋالغــان ئەمما بەك نازۇك - 
ئەخمــەت قارىــم يىغلىۋېتــەي دېگەندىال، چاقچاقنــى توختىتىپ، 
ئــۆز غېمىمىزگــە كەلــدۇق. فازىلەتنــى قىرغىز ھۆكۈمىتــى پايالقچى 
قىلىــپ ئورۇنالشــتۇرغىنى راســت. بىــراق ئۇنىــڭ ئۈســتىمىزدىن 
ئەھــۋال ئىگىلــەپ، ھۆكۈمەتكــە يەتكۈزۈشــى، ھۆكۈمــەت بىزگــە 
قارشــى سۈيىقەســت پىالنــالش ئېھتىماللىقــى توغرىســىدا ھېلمۇت 
ــى  ــات قىلماقچ ــۇڭا ئېھتىي ــكەن، ش ــەن پىكىرلەش ــدى بىل ئەپەن
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ــالپ،  ــى قارى ــى بىزن ــاي ھۆكۈمىت ــا خىت ــۇ. ھەتت ــان ئىدۇقق بولغ
ئۈســتىمىزدىن قاتىــل، بۇالڭچــى، ئىقتىســادى جىنايەتچــى- 
ــى  ــى، بىزن ــو تۇرغۇزۇش ــالپ دېل ــى چاپ ــدەك تۆھمەتلەرن دېگەن
تەپســىلى  توغرىســىدىمۇ  كېتىشــى  قايتــۇرۇپ  ئېلىــپ  قولغــا 
سۆزلىشــىپ، ھــەر ئېھتىماللىقنــى نــەزەردە تۇتــۇش كېرەكلىكىنــى 
ئەسكەرتىشــكەن ئەمەســمۇ؟ ئەمدىلىكتــە بىزگــە ئىشــەنمىگەندەك 
مۇئامىلــە قىلىشــىنىڭ ســەۋەبى نېمــە؟ - بىــز تــوال بــاش قاتۇرۇپ 
چارچىــدۇق. شــۇڭاھازىرچە ئاخىــرى چىقمىغــان ئىشــقا ئۆزىمىزنى 
ئۇپراتمايلىچــۇ، بېشــىمىزغا ھەربــاال كەلگەندىمــۇ ئۆلــۈپ قالمــاي، 
بۈگۈنگــە كەلــدۇق؛ بــۇ ئىشــمۇ ئۆتــۈپ كېتــەر، ئېچىلمايدىغــان 
ســىر يــوق - دېيىشــىپ، ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــىگە ھاۋالــە قىلــدۇق. 
ۋاقىــت شــۇنچىلىك ھــورۇن، خــۇددى پۇتىغــا گۇندا ئېســىپ 
قويۇلغان مەھبۇســتەك ســۆرۈلۈپ مېڭىۋاتاتتى. ئارىدا ھېلمۇتنىڭ 
ــز ســاقچىلىرى  ــم بېرىــپ، قىرغى ــر قانچــە قېتى ئىشخانىســىغا بى
ئۈســتىدىن شــىكايەت قىلــدۇق. ســاقچىالر تەلــەپ قىلغــان پۇلنى 
ــت  ــز - دەپ تەھدى ــۇپ بېرىمى ــا تۇت ــى خىتايغ بەرمىســەك بىزن
ســالدى؛ ماتېرىيالىمىزنــى يۇقىرىغــا تېزراق يوللىغان بولســاڭالر- 
دەپ، ئۆتۈنگــەن بولــدۇق. بىــراق ئۇالرنىڭ مۇئامىلىســى ســوغاقال 
ئىــدى. 7 - ئۆكتەبىــر ئولتۇرۇمنى ئۇزارتىــش ئۈچۈن، مۇھاجىرالر 
ئىشخانىســىغا بارســاق، تۇرىۋاتقــان ئادرېــس بىلــەن بىــر پارچــە 
رەســىم تاپشۇرىشــىمىزنى تەلــەپ قىلــدى. بىخەتەرلىكىمىزگــە 
دەخلــى يېتىدىغانلىقىنــى ئېيتىــپ، ئادرېــس بەرمەيمىز دېســەك، 
- ئادرېســىڭالر بولمىســا، ســىلەرنى قوبــۇل قىلىدىغــان دۆلەتلــەر 
قانــداق ئاالقــە قىلىــدۇ؟ بۇ پرىنســىپ، ئەگەر ئادرېــس بەرمەيمىز 
دەپ قارشــىلىق قىلســاڭالر، بىزمۇ ئولتۇرۇم بېرەلمەيمىز- دېدى. 
بىــز ھېلمــۇت ئەپەندىنىــڭ ئىشخانىســىغا بېرىــپ، بــۇ ئەھۋالنــى 
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ئېقىتمــاي تېمىتمــاي مەلــۇم قىلــدۇق. بىــراق دەســلىۋىدە ئادرېس 
بىلــەن رەســىم بەرســەڭالر قەتئىــي بولمايــدۇ، ســىلەرنى قوبــۇل 
قىلىدىغــان ھــەر قانــداق دۆلــەت ئاالقىنــى مــەن بىلــەن قىلىــدۇ 
- دېگــەن ھېلمــۇت ئەپەنــدى، ئەمدىلىكتــە يــۈزى تەتۈرســىگە 
ئۆرۈلــۈپ: ئەگــەر مۇھاجىــرالر ئىشخانىســى ئادرېــس، رەســىم 
ــز  ــى، بى ــڭ ئىش ــز دۆلىتىنى ــۇ قىرغى ــا، ب ــان بولس ــەپ قىلغ تەل
ئارىلىشــالمايمىز - دەپ قــاراپ تــۇردى. شــۇنىڭ بىلــەن پالتــا - 
كەكىمىزنــى قاقتــۇرۇپ، ئولتــۇرۇم خانىغــا يەنــە قايتــا بېرىــپ، 
ئادرېســىمىز بىلــەن بىــر پارچىدىــن رەســىم بــەردۇق. ئىلگىــرى 
بېســىپ  تامغــا  يېزىپــال  ئىســمىمىزنى  قەغەزگــە  ئىككىلىــك 
ــى  ــم ۋاراق قەغەزگــە خــەت دېگەنن ــدى يېرى ــا ئەم ــى. مان بېرەتت
ھــەر يوغــان يېزىــپ، تامغىنــى ئىككــى يەرگــە باســقان گــەپ. 
ــەش  ــۈك، ب ــۈچ كۈنل ــاۋۋال ئ ــت. ئ ــەم - رەســمى دوكۇمېن كۆرك
كۈنلــۈك بېرەتتــى. مانــا ئەمــدى قىرىــق كۈنلــۈك بېرىۋېتىپتــۇ ئالە 
ــڭ  ــە؟ - بىزنى ــدۇ نېم ــۇپ قاالم شــەرىڭنى، ئىشــىمىز ھــەل بول
ــۇالر  ــى ب ــوق. بىزن ــەن ئىشــى ي ئىشــىمىزنىڭ قىرغىزىســتان بىل
ــدە  ــى كۈن ــان ئىكك ــا. ھەقاچ ــان تۇرس ــلىۋىدىال رەت قىلغ دەس
بىــر ئولتۇرمىغــا يــول مېڭىــپ جاپــا تارتىــپ كەتتــى دەپ، ئىــچ 
ئاغرىتىــپ بەرگــەن نەرســىدۇ تايىنلىــق. نېمــە بولســا بولســۇن، 
قولىمىــزدا رەســمى دوكۇمېنــت بــار. مۇھىمــى شــۇغۇ. بىــز خــوش 
خەۋەرنــى يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن »ئىتتىپــاق رېداكسىيىســى« گــە 
كەلــدۇق. ئــۇالر بىزدىنمــۇ بەكــراق خوشــال بولــۇپ، تەشــكىالت 
رەھبەرلىرىگــە يەتكــۈزدى تېلېفــون ئارقىلىــق. قولىمىزدىكــى 
ــز  ــەس، بەلكــى قىرغى ــڭال خۇشــاللىقى ئەم ــم ۋاراق قەغەزنى يېرى
دۆلىتىنىــڭ ئۇيغــۇر قاچقۇنلىرىغــا ئىشــىكنى قانــۇن بويىچــە 
ئاچقانلىقىمــۇ بىــر چــوڭ غەلىبــە ئىــدى. بىــز پو ئاتقىلى تــۇردۇق: 
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قىرغىزســتاننى دېموكراتىيىگە ئۆتكۈزگەن يىگىتلەر - دەپ، ئاق 
ئــۆ ينىــڭ ئالدىغــا ھەيكىلىمىزنــى تىكلــەش كېــرەك! بــۇ شــەرەپ 
ــى 37  ــاق تىزىملىكت ــۇپ! ي ــا مەنس ــلەپتىكى 14 قاچقۇنالرغ دەس
ئۇيغۇرغــا مەنســۇپ. يــاق زەيــدۇن يۈســۈپكە مەنســۇپ! - تــوۋا 
گــەپ دېگەننــى دەۋەرســە بولۇۋېرىدىكــەن. بــەك زېرىكىــپ 
قالغــان بــەزى كۈنلىــرى رەســىملىرىمنى يېيىــپ قويــۇپ: ۋەتــەن 
ئــازات بولغانــدا قايســى رەســىمنى پۇلغــا چاپالتســام بــوالر، زادى 
تالــالپ بواللمايۋاتىمــەن - دەپ، ئاغىنىلەرنــى ســاز قىلىــپ، 
تېرىكتۈرەتتىــم. ھازىرمــۇ چاقچــاق شــۇ تەرەپكــە كېتىــپ قالــدى: 
يازدۇرســاق  قانــداق  ئىســمىمىزنى  ھەيكىلىگــە  دېموكراتىيــە 
ــۇنى  ــا ش ــمى چىقس ــڭ ئىس ــاليلى، كىمنى ــەك تاش ــوالر؟ - چ ب
ئــەڭ يۇقىرىغــا يازدۇرايلــى. - يــاق بالىــالر، چەكتىــن تەلىيىــم 
يوقلىقىنــى بىلىمــەن؛ شــۇڭا ئىش ئوچۇق بولىۋەرســۇن؛ ئىســمىم 
ئــا بىلــەن باشــالنغانكىن، يىلــالپ پىكىــر- ماقالــە يېزىــپ ئەجىر 
ســىڭدۈرگەنكىن، ھەيكەلنىــڭ پېشانىســىگە مېنىــڭ ئىســمىمنى 
رەســمى  دېدىــم،   - بــوالر  بىرگــەپ  قالغىنــى  يازدۇرايلــى. 
تالىشــىپ. بالىالرمــۇ تولــۇق ماسلىشــىپ تارتىشــقىلى تۇرۇۋېــدى، 
ــىيەدىكى  ــان رېداكس ــۇ دېيىشــىپ بېرىۋاتق ــە- ھ دەســلىۋىدە ھ
ئاغزىنــى ئېچىــپ قاراپــال  رۇس مىجەزلىــك قېرىنداشــلىرىمىز 
قاپتــۇ. ئارىدىــن بىــر ئــاق كۆڭــۈل ئاكىمىــز: ســىلەرنى بۇنــداق 
ئەمــەس دەپ ئوياليتتىــم ئۇكىــالر؛ ئابدۇرەھىمجــان ســىزنى بــەك 
خالىــس، مىللــەت ئۈچــۈن قۇربــان بېرىۋاتىــدۇ دەپ قارايتتــۇق؛ 
ــۇپ قالســا، يۇقىرىنــى تالىشــىپ بىــر ئىشــالر  ــازات بول ۋەتــەن ئ
 – ئۇكىــالر  قىلماڭالرچــۇ  ئۈمۈتســىز  مېنــى  نېمــە؟  بوالمــدۇ 
ــدۇق.  ــدا. ئىمــم دەپــال قال دېمەمــدۇ، شــۇنچىلىك غەمكىــن ھال
ــا چاقچــاق دېگىلــى بولمايــدۇ. چۈنكــى: بىزنــى مۇشــۇنداقمۇ  ي
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بــوز كــۆز كۆردۈڭالرمــۇ؟ - دەپ، تېخىمــۇ رەنجىيدىغــان گــەپ. 
ھەيكەلمــۇ  قاتۇرىدىغــان  ئەمــدى!  بولدىمــۇ  بەلــەن  ھــە   -
تاپــا  ئــارا  ئــۆز -  يــوق بولــدى!  ماڭىمــۇ  يــوق، ســاڭىمۇ، 
ــۇپ،  ــىماقچى بول ــى ئوڭش ــەم ۋەزىيەتن ــتۇق - ھ ــە قىلىش -تەن
ــۇر سۆزلەشــكە  ھەممــە كىشــى چۈشــىنەلەيدىغان، ئاممىبــاب يۇم
ــدى.  ــى ئى ــەك ياخش ــەن ب ــات ئومۇم ــا كەيپىي ــلىدۇق. ئەمم باش
ســىرتتا تۇيۇقســىز ھــاۋا گۈلدۈرلــەپ، چاقمــاق چېقىــپ، ئــاۋۋال 
يامغــۇر، كېيىــن مۆلــدۈر، ئاخىرىــدا قــار يېغىۋەتتــى. - بــۇ 
بولىۋاتســاق،  خاتىرجــەم  ئــاران  ئەمــدى،  ســۇرى  نېمىنىــڭ 
ــوق  ــۇ ي ــز دېســەك، بۇم خاتىرجــەم كۈننىــڭ ســېرىقىنى كۆرەرمى
ــر  ــۇق. 9 - ئۆكتەبى ــا قايتت ــىپ، تۇرالغۇمىزغ ــدۇ - دېيىش بوالم
گېزىتنىــڭ  نۆۋەتتىكــى  ماڭدىــم،  رېداكســىيەگە  ئەتىگەنــدە 
نەشــرىگە بېرىلىــش ۋاقتــى قىســتاپ قالغــان ئىكــەن. شــۇڭا 
تەھرىراتتىكىلــەر ئىشــخانىدا ناشــتا قىلماقچــى بولغــان ئىــدۇق. 
ئۆتــەر يولدىكــى رەيىــس پولكــوم مەھەللــە بازىرىــدا نــاۋاي 
ئەتىگەندىــال تونۇردىــن ناننــى قوماغىلى تۇرۇپتىكەن، ناشــتىلىق 
ئۈچــۈن بىــر قانچىنــى ئېلىۋالدىــم. بــاش رېداكتــور ئەپەندىدىــن 
باشــقىالر تــەل بولــۇپ، ئىشــنى باشلىماســتىن ناشــتىغا تۇتــۇش 
قىلغىلــى تۇرســاق، رېداكتــور ئەپەنــدى ئىشــخانىغا كىرىــپ 
كەلــدى ۋە: ناشــتىنى ئــاز قىلىــپ، ئىشــتىھانى ســاقالپ، ئىشــنى 
كــۆپ قىاليلــى! چۈشــلۈك تامــاق نىجــات ھۈســەيىن ئەپەندىنىــڭ 
ئۆيىدە، زىياپەتكە ئورۇنالشــتۇرۇلدى - دېدى، خوشــال، تېتىك 
ھالــدا. ئۇنــى بــۇ قــەدەر خوشــال قىلىۋەتكــەن نەرســە بىزنىــڭ 
پىداكارلىقىمىزنىــڭ نەتىجىســىدە، قىرغىزســتاننى دېموكراتىيەگــە 
يېقىنالشــتۇرغانلىقنىڭ شەپىســى ئىــدى. چۈشــلۈك زىياپەتنــى 
ئــاڭالپ ناشــتىلىقنى توختاتتىــم. مېنىــڭ قىلىقىــم بــەك قىزىــق 
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تۇيۇلــۇپ كەتتىمــۇ، ياكــى »ب د ت« ئارقىلىــق بىــر دۆلەتنىــڭ 
دەرۋازىســىنى ئۇيغۇرالرغــا ئېچىۋاتقــان غەلىبىنىــڭ شــاتلىقىمۇ 
قالمىغانــدەك  ئــورۇن  باشقىســىغا  چاقچاقتىــن  ئىشــقىلىپ، 
شــاتلىق ھــەم خــۇش كەيپىياتتــا ئىشــنى باشــالپ كەتتــۇق. 
ــدى  ــەيىن ئەپەن ــى ھۈس ــڭ دادىس ــدى نىجاتنى ــور ئەپەن رېداكت
ھۈســەيىن  بــەردى.  ســۆزلەپ  مەلۇمــات  نۇرغــۇن  توغرىســىدا 
ئەپەنــدى ئــۆز ۋاقتىدىكــى جۇمھۇرىيــەت رەھبەرلىرىدىــن بولــۇپ، 
پىزىــكا پەنلىــرى دوكتــورى ئابدۇرەشــىد ھۈســەيىن، ئۇيغــۇر 
نائىلــە  مەرھۇمــە(  )كېيىــن  خىزمەتدېشــىمىز  ئاكتىپلىرىدىــن 
ھۈســەيىن، نەتىجىلىــك بايالردىــن نىجــات ھۈســەيىنلەرنىڭ 
دادىســى ئىكــەن. بىــز چۈشــكە يېقىــن زىياپەتكــە بېرىۋالــدۇق. 
شــەھەرنىڭ ئىچىــدە، كــەڭ كەتكــەن تېرىلغۇنىــڭ ئوتتۇرىســىغا 
جايالشــقان ئىمارەتكەن نىجات ھۇســەيىننىڭ قورۇسى. قارىغاندا 
يېڭىدىــن جــاي قۇرۇلــۇپ، يېڭىدىــن ســېلىنغان ئىمــارەت بولســا 
كېــرەك. بىــر قانچــە پەلەمپەيدىــن يۇقىــرى ئۆرلــەپ، قەســرىگە 
خانىدىكــى  مېھمــان  تۇرىدىغــان  قامىشــىپ  كــۆز  كىــردۇق. 
ــر بــوۋاي تەكىيگــە يانپــاش  داســتىخاننىڭ تۆرىــدە، گــەۋرى بى
ــڭ  ــۇ. بىزنى ــپ ئولتۇرۇپت ــاپ ئىچى ــۇز دوغ ــۆزى يالغ ــپ، ئ يۆلىنى
گۇرۇپپىدىكــى ئەربابــالر: ۋاي ئازىــز نارىنبايېــپ ئــاكا، ئوبدانــال 
تۇرۇپســىز - دېيىشــىپ ھــال ســورىغاندىن كېيىنــال بىلدىمكــى، 
ــالر  ــون دول ــەش مىلي ــن ب ــن ھۆكۈمىتىدى ــى بېجى ــى يىل ئالدىنق
ئېلىــپ، بىشــكەكتە قۇرۇلغــان ھېلىقى ئاتالمىــش »تىجارەتچىلەر 
بىرلەشمىســى« ئۆزلىرىگــە پەخــرى رەھبــەر قىلىۋېلىــپ، ئوتتــۇز 
مىــڭ دولالرلىــق مېرســېدېس تەقدىــم قىلىنغــان كىشــى دېمــەك. 
تەنقىدىــي  ئوقۇرمەنلەرنىــڭ  بىلــەن  مۇناســىۋەت  شــۇ  ھــەم 
ئىنكاســلىرى ئەكــس ئەتتۈرۈلــۈپ يېزىلغــان ماقالىنــى مــەن 
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تەھرىرلىگــەن بولغاچقــا، ئىچىمــدە بىــر ئاچچىــق ســاقلىنىپ 
قاپتىكــەن بــۇ كىشــىگە. تۇيۇقســىز: ســىز ھېلىقــى رىۋايەتتىكــى 
ــۇپ  ــن باي ــز نارى ــى ئەزى ــى ئالىم ــوۋېت ئىتتىپاق ــوپ، س پەيالس
ئەپەنــدى شــۇمۇ؟ ياكــى يېڭىســىمۇ؟- دەپ، ســوراپ تاشــلىدىم. 
ــۇ: رىۋايەتتىكىســىمۇ، يېڭىســىمۇ ھەممىســى مــەن شــۇ؛ ئاممــا  ئ

ــن بىلىســەن؟  رىۋايەتتىكىســىنى ســەن نەدى
ــل  ــدا نەقى ــڭ كىتابلىرى ــاس ئەپەندىنى ــۇن ئالم ــەن: تۇرغ م
ئېلىنغــان مەنبەلەردىــن بىلگــەن. ئــۇ: ھــە قاشــقالىق، گــەپ - 
ســۆزۈڭدىن بىلىــپ قالدىــم، ھېلىقــى تەنقىــد بىلــەن ســېنىڭ 
ئاالقــەڭ بــار، شــۇنداقمۇ؟ مــەن: نەدىــن بىلدىڭىــز ئاالقەمنــى؟ 
ئــۇ: كونىســىمۇ يېڭىســىمۇ دەپ، قىمىزنىــڭ ئاســتىدىن ســۇ 
يۈگۈرتتىــڭ قاشــقالىق. »خىتــاي پەرەســتلەردىن يىــراق تۇرغــان 
ــڭ ســېپىگە كىرســىڭىز يېڭىســى،  بولســىڭىز كونىســى، ئۇالرنى
كونىســى بواللمايســىز« - دېدىڭغــۇ! بــۇ گەپنــى مــاۋۇ بىزنىــڭ 
بالىــالر دەرەلمەيــدۇ، ســېنىڭدەك قاشــقالىق دېمىســە؛ يەنە بىرى 
شــۇ چاغــدا بالىــالر گېزىتنــى كۆتــۈرۈپ كەپتىكــەن داد ئېيتىــپ. 
شــۇنداقال قارىســام، تىلىدىــن تارتىــپ مەزمۇنىغىچــە بۇياقنىــڭ 
ئەمــەس، گېزىتتــە قاشــقالىق بارمــۇ - دەپ سورىســام، بىلمەيمىز 
دەپ قاراپ تۇرغانتى ئۇالر. ســېنى يازغانمىكىن دېســەم، ئىچىدە 
بۇياقتىكــى كــۆپ نەرســىلەر بــار، ئورامىدىــن قارىســام قاشــقالىق 
يازغــان. مــەن: ئــۇ ماقالىنــى مــەن تەھرىرلىگــەن. ئــۇ: ھــە مانــا، 
بىزنىڭكىلەرمــۇ ئۇســتا سىياســەتچى، ئوتنــى قاشــقالىقنىڭ قولــى 
بىلــەن تۇتۇپتــۇ - دە، ئازىــز ئــاكا بىلىپ قالمىســۇن دەپ. مەن: 
ئــۆز ۋاقتىــدا پاچىقىڭىزغــا ئــوق تەگكەندە، داد دېمەپتىكەنســىز، 
ئەمــدى خەلقتىــن كەلگــەن بۇنچىلىــك گەپكــە خاپا بولمىغانســىز 
ــا ئــوق تەگكەنــدە يــاش ئىــدۇق، ھــەم  ھەقاچــان. ئــۇ: پاچاقق
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ــەن.  ــۇڭا داد دېمىگ ــەن، ش ــن ئۆتك ــى ياندى ــمەننىڭ ئوق دۈش
ئەمــدى قېرىغانــدا دوســتالر ئاتقــان ئــوق يۈرەككــە تېگىــپ 

جاندىــن ئۆتــۈپ كەتتــى قاشــقالىق! 
ئۇنىــڭ چاقچاقلىرىدىــن كۈلــۈپ تېلىقىــپ كېتىۋاتاتتــۇق ئــۇ: 
مــاۋۇ - خەلقتىــن كەلگــەن نارازىلىققــا چىدىمــاي داد دېســەك، 
ــا  ــپ ئوتق ــى يىرتى ــەن نامالرن ــور دېگ ــم، دوكت ــوپ، ئالى پەيالس
تاشــالش كېــرەك؛ ماڭىمــۇ ئــاز دەڭالر، خىتايپەرەســتلەرنىڭ 
ماشىنىســىغا مىنگەنكىــن … »كــۈل بىلگــە قاغــان خىتايالرنىــڭ 
ــەن«  ــاڭالر دېگ ــۈزەل، ئالدانم ــى گ ــاق، ھەدىيىس ــۆزى يۇمش س
ــپ،  ــى ئېلى ــەن دىپلومن ــم دېگ ــپ، ئالى ــس يېزى - دەپ، تېزى
ئاندىــن خىتاينىــڭ ھەدىيەســىگە مولــالق ئاتقــان ســاڭا ئــاز - 
دەۋاتقانســەن قاشــقالىق! داســتىخان ئاجايىــپ قىزىــق چاقچــاق 
ســورۇنىغا ئايلىنىــپ كەتتــى. كۈلۈشــتۇق، كۈلــۈپ بواللمــاي 
كۆزلىرىمىزدىــن ياشــمۇ ئېقىــپ كەتتــى. شــۇ ئارىــدا پەيالســوپ 
ئەزىــز نارىــن بايــۇپ بىــر ئىســتاكان دوغاپنــى ماڭا ســۇنۇپ: ئىچە 
باالم، ســەن قاشــقالىققۇ دوغاپتىن باشــقىنى بىلمەيســەن، لېكىن 
بــۇ دوغــاپ ئەمــەس قىمىــز - دېــدى. مــەن ئىســتاكاننى قولۇمغــا 
ئېلىــپ: قىمىــز ئىچىــپ باقمىغان، شــۇڭا ئىچمىســەم كۆڭلىڭىزگە 
كەلمــەس - دېدىــم. ئــۇ: مانــا دېدىمغــۇ، بۇ قاشــقالىق دوغاپتىن 
باشــقىنى بىلمەيــدۇ - دەپ، ئىچــە بــۇ ھــاراق ئەمــەس - دېــدى 
- دە، ئارقــا ئارقىدىــن ئىككــى ئىســتاكان ئىچتۈرىۋەتتــى. تەمــى 
دوغاپقــا ئوخشــاپراق قالىدىغــان، بىر ئاز چۈچۈك ھەم قاڭســىقراق 
ــز  ــەي قىمى ــەن: ۋايي ــۇنىڭ بىل ــى. ش ــز دېگىن ــىكەن قىمى نەرس
دەپ ئاغزىدىــن چۈشــۈرمەيتتى غۇلجىلىقــالر، ئېچىــپ قالغــان 
دوغاپكەنغــۇ بــۇ - دەپ تاشــالپتىمەن. داســتىخان ئەھلى كۈلۈپ 
چــاڭ چىقىرىۋەتتــى. ئــۇ: قــارا بــاالم بــۇ بىــر خاتىــرە؛ تۇرغــۇن 
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ــل ئاپتىكــەن؛  ــن نەقى ــۇرۇپ كىتاۋىمدى ــى كۆرمەيت ئالماســقۇ مېن
ــر  ــان، بى ــز تۇتق ــاڭا قىمى ــاڭ - م ــپ قالس ــەردە يېزى ــر كۈنل بى
يارايــدۇ.  ئېلىشــقا  نەقىــل  دەپ   - ئولتۇرغــان  داســتىخاندا 
ــۇ كىتاۋىڭىزدىــن  ــر ئالىــم، ئ مــەن: تۇرغــۇن ئالماســقۇ چــوڭ بى
نەقىــل ئالغۇچىلىكــى بــار ئــادەم؛ ئەممــا مــەن نەقىــل ئالســام، 
كىشــىلەر - ئەزىــز نارىــن بايىــپ چاغلىقمــۇ نېمــە، مۇنۇ ســولتەك 
بىلــەن قىمىــز ئىچىشــىپتۇ - دەپ قاالرمىكىــن. ئــۇ: خــەق نېمــە 
ــان؛  ــەن بواللىغ ــا بۈگۈنكــى م ــاالر - دېمىگــەن بولغاچق دەپ ق
ھەممىمىــز ئوخشاشــال خەققــۇ؛ مۇھىمــى مەيدانىدا تىــك تۇرۇش؛ 
ئەممــا مېنىڭــدەك قېرىــپ قالغانــدا ئىككــى ياققــا ئىرغىــپ 
ــۇ  ــى گېپىگىم ــڭ ئاخىرق ــەس. ئۇنى ــش ئەم ــب ئى ــىمۇ ئەيى قالس
ــوق،  ــۇق، ش ــۇنچىلىك مەزمۇنل ــالر ش ــتۇق. چاقچاق ــازا كۈلۈش ت
ھېچكىمنــى زېرىكتۈرمىگــەن، ھېچكىمنــى رەنجىتمىگــەن ئىــدى. 
نــازۇ - نېمەتلەرگىمــۇ تويۇنــدۇق. رېداكتــور ئەپەندىــم ئىجــازەت 
ســورىدى. بىــز ئورنىمىزدىــن تــۇرۇپ خوشلىشــىۋاتاتتۇق: ھــەي 
نىجــات بىــرەر تــاۋاق زەللە قىلىپ بەر، قاشــقالىق دېگــەن زورالپ 
تۇرمىســا يېمەيدىغــان خــەق؛ مۇنــۇ كــۆپ بىــر نەرســە يېمىــدى؛ 
رېداكســىيەگە بارغانــدا تولۇقلىۋالســۇن - دېۋىــدى نارىن بايۇپ، 
يەنــە بىــر قېتىــم كۈلكــە - چاقچــاق كۆتۈرۈلــدى. بىــز ئىككــى 
ــەك،  ــپ كەلس ــىيەگە قايتى ــپ رېداكس ــى ئېلى ــك زەللىن قەۋەتلى
ئەخمــەت قــارى بىلــەن مەمتىمىــن قارىــم ســاقالپ تۇرغانىكــەن. 
ئەســلىدە بۈگــۈن چۈشــتىن كېيىــن قىشــلىق كىيىمنىــڭ غېمىنــى 
قىلىــش ئۈچــۈن، دۇكان ئايالنماقچىــدۇق. رېداكتــور ئەپەندىــم 
قىلــدى.  تەكلىــپ  تېگىشــكە  ئېغىــز  زىياپەتتىــن  ئۇالرنىمــۇ 
شــۇنىڭ بىلــەن داســتىخاننى ئېچىــپ، كۆپچىلىــك ئەمدىــال 
ــۇل  ــدى ئوب ــول ئۇزىتىشــىغا، ســىرتتىن ســۆلەت ئەپەن ــا ق تاماقق
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ــدى. ئۇالرنــى داســتىخانغا  قاســىمنى ئەگەشــتۈرۈپ كىرىــپ كەل
تەكلىــپ قىلغــاچ رېداكتــور ئەپەندىــم ســورىدى: بــۇ يىگىــت كىم 
ــۇ  ــڭ ســوئالى بەكم ــات كىشــى ئەمەســتۇ؟ ئۇنى ــەك ي ــدۇ؟ ب بولى
ــىز  ــىيەگە مۇناسىۋەتس ــە رېداكس ــدى. ئادەتت ــەس ئى ــال ئەم قوپ
ــراق  ــدى. بى ــرەك ئى ــەر كىرمەســلىكى كې ــۇش ئادەمل ــەم ناتون ھ
ســۆلەت ئەپەنــدى: بــۇ يىگىــت ھەقىقــى ئىــش قىلىدىغانالردىن؛ 
مۇنــۇ ئابدىرىمــالردەك بىــكار يــەپ ياتىدىغانالردىــن ئەمــەس - 
دېــدى، گەپنــى چىشــلەپ، دىمىغىدىــن چىقىرىــپ تــۇرۇپ. 
مــەن ئوبــۇل قاســىمغا قارىدىــم. ئــۇ يوغــان بەســتى بىلــەن 
يەرگــە مىقلىشــىپ كەتكــەن ئىــدى. رېداكتــور ئەپەنــدى: ھــاي 
ھــاي، ئۇنــداق دېمــەڭ، ئابدۇرەھىمجانالرمــۇ ئىــش قىلىۋاتىدۇ - 
دېــدى، ســەل تېرىكىــپ. ســۆلەت ئەپەنــدى: بۇنــى بىلىمىزغــۇ 
قەغەزنــى تىتمىــالپ يۈرىــدا؛ بۈگۈنكــى كۈنــدە قەغــەز قەلەمدىــن 
بىــر ئىــش چىقمايــدا؛ ئىــش دېگــەن باشــقا. شــۇ ئارىــدا ئەخمەت 
قــارى ئورنىدىــن تــۇرۇپ: ســىلەر مۇڭدىشــىپ تۇرارســىلەر، بىــز 
نوقــۇپ. شــۇنچىلىك  مېنــى  چىقايلــى، قوپســىال - دېــدى 
كۆڭۈلســىزلىك ئىچىــدە رېداكســىيەدىن چىقىپ كەتتۇق. ســۆلەت 
ئەپەنــدى بىزنىــڭ قىيىنچىلىقىمىزغــا ئــاز تــوال كۆڭــۈل بۆلەتتــى. 
قىلىشــىمىزنى،  تەييارلىــق  ئۇرۇشــقا  ياتمــاي،  بىــكار  بىــراق 
ــى كەلســە ھەرىكــەت قوزغىشــىمىزنى تەشــەببۇس قىلىــپ،  ۋاقت
ئارىمىزدىكــى بــەزى بالىالرنــى ئــاالڭ - بــۇالڭ قىلىــپ قوياتتــى. 
بىزنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادا قوراللىق تەشكىللىنىشــكە تەشــەببۇس 
قىلىــش ئۈچــۈن ۋەتەندىــن چىقىــپ تۇرىدىغــان، »ۋەتــەن 
پــەرۋەر كادىــرالر« مــۇ، ســۆلەت ئەپەنــدى ئارقىلىــق بىزنــى 
ــى  ــى تېخ ــان قىلغىل ــتىدىن گۇم ــا ئۈس ــۇڭا، ي ــى. ش تېپىۋاالتت
ــى  ــپ تېخــى ئىشــەنچ قىلغىل ــن چىقىرى ــا يۈرەكتى ــان، ي بولمىغ
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بولمىغــان، ئاجايىــپ كىشــىلەردىن ئىــدى. بىــز بىــردەم دۇكان 
ئايلىنىــپ ئۆيگىــال قايتىــپ كەتتــۇق.

10 - ئۆكتەبىــر ھــاۋا شــۇنچىلىك ئوچــۇق، قويــاش بىلــەن 
تــەڭ تومــۇز ئاپتىپىــدەك كۆيدۈرگۈچــى ئىسســىق ھــەم دىمىــق بىر 
كــۈن باشــالندى. ناشــتىدىن كېيىــن ھويلىدىكــى بوســتاننىڭ 
ــۈر  ــۈك تەت ــى كۈنل ــلىدىم. ئىكك ــقا باش ــەۋەر ئېلىش ــن خ ھالىدى
ــىپ  ــۇلۇپ، سۇلىش ــدا س ــار ئازابى ــدۈر، ق ــۇر، مۆل ــۇن، يامغ قۇي
ــى قىرقىــپ، يىرىلىــپ كەتكــەن  كەتكــەن گــۈل - چېچەكلەرن
تــال باراڭنىــڭ نوتــا شــاقلىرىنى كېســىپ دېگەندەك، بىر ئىشــالر 
ــە  ــر نەرس ــى بى ــراق ئىچىمن ــەن. بى ــت بولۇۋاتىم ــەن مىلكى بىل
تاتىاليــدۇ. يۈرىكىمــدە بىــر نەرســە بــار. نەپىســىم يېتىشــمەيدۇ. 
تۇرۇپــالم زۇۋانىــم يەنــە تۇتۇلــۇپ قالىــدۇ. نەچچــە كۈننىڭياقــى 
ــوۋا.  ــدۇ ت ــاپ قالغانمى ــى بوش ــاتلىق خەزىنىس ــۈپ، ش ــوال كۈل ت
پىژغىرىــم ئاپتــاپ، گــۈزەل كــۆك ئاســمان، لېكىــن كۆڭلــۈم بــەك 

پەرىشــان. ۋاقىــت شــۇنداق زېرىكىشــلىك.
بىــرەر  چاقىرىپتــۇ.  تاماققــا  چۈشــلۈك  قوشــنىمىز  يــان 
ــم  ــرەر قېتى ــدا بى ــەن. كوچى ــىپمۇ باقماپتىكەنم ــم ساالملىش قېتى
ــە  ــڭ ئۆيىگ ــان خەقنى ــەن. تونىمىغ ــۇپمۇ قالماپتىكەنم دوقۇرۇش
ــە تۈرگۈنلىكىنــى  ــم يەن ــدى دېســەم، تۈرگــۈن قارى چىقمــاي بول
قىلــدى. يــان قوشــنا ئوچــۇق چىــراي شــۇنداق ئوڭلــۇق خەقكەن 
بولمىســا. نارىــن، پولــو، يەنــە نېمىلەر ئىشــقىلىپ تاماقالر كۆزنى 
ــدۇ.  ــر نەرســە تېتىماي ــا بى ــراق تىلىمغ ــدۇ. بى ــتۇرۇپ تۇرى قاماش
تاماقــالر مېنــى يــەپ كېتىۋاتقانــدەك، ئىشــتىھايىم يــوق. نــاز 
قىلىــپ ئولتــۇرۇپ ئۇنىڭدىــن بۇنىڭدىــن بىــر ئاز يېدىــم بولغاي. 
قايتىــپ چىققانــدا تۈرگــۈن قارىــم: مېھماندارچىلىقتــا پەيزىلىــرى 
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باتتىغــۇ، بۈگــۈن ھەجــەپ ھــال تارتىــپ قاپــال، بــەك جىمغــۇر. 
تۈنۈگــۈن ســۆلەت ئەپەنــدى ئەلــەم قىلــدى دەۋاتاتتىلــە، شــۇنىڭ 
خاپىلىقــى تۇتــۇپ قالدىمــۇ يابولمىســا؟ - دېــدى، ئۇدۇلــال. - 
ئۇنچىلىــك گەپلــەر يېنىمغىمــۇ كەلمەيتتــى؛ ئۇنىــڭ گەپلىرىمــۇ 
ھېــچ بىــر تەســىر قىلغانــدەك ئەمــەس، ئۆزۈممــۇ بىلمەيمــەن - 

دېدىــم خــوش ياقمىغانــدەك قىياپەتتــە. 
پېشــىن نامىزىنــى ئوقــۇپ بولــۇپ، مۇســتاپا مەھەللىســىدىكى 
ــى  ــاي، ھېلىق ــپ باق ــە بېرى ــڭ ئۆيىگ ــوالت ھاجىمكامنى ــاش پ ت
»ئــەل ئىكــرام« قويمىچــى توڭالتقۇمىزنــى ئەكىلىــپ بەردىمىكىن 
ــۇم  ــىيەت قىلغ ــە ۋەس ــپ، ئۆزۈمچ ــن تۇرۇۋېتى - دەپ، ئورنۇمدى
كــەپ قالــدى: ئەگــەر مــەن قايتىپ كەلمىســەم، بــۇ ماقالىنى ئەتە 
رېداكســىيەگە تاپشــۇرۇپ بەرســىلە؛ مــەن زادىــال كەلمەيدىغــان 
ــەن ئېــالن قىلســۇن؛ ئەگــەر  ــۆز ئىســمىم بىل ــۇپ قالســام، ئ بول
مېنــى خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ بېرىــش ئېھتىماللىقــى بولــۇپ قالســا، 
ئېــالن قىلســۇن؛ مۇشــۇ گــەپ  بىلــەن  يەنــە تەخەللۇســۇم 
ســىلىگە ئامانــەت. ئــۇ ماقالىنــى قولىغــا ئالغــاچ: مــاڭا قارىســىال، 
ــىگە  ــتاپا مەھەللىس ــاۋۇ مۇس ــال، ئ ــپ باماي ــە كېتى ــىلە ھەرەمگ س
كېتىۋاتىــال؛ الغايــالپ ماڭســىلىمۇ بىــر ئــاش پىشــمىلىق يــەر - 

دېــدى تەنــە ئارىــالش كۈلــۈپ. 

ئارىــالپ، بەزىــدە ئۆســتەڭ  يــول بويــى بەزىــدە دەرەخ 
بويــالپ، الغايــالپ يــۈرۈپ، تــاش پــوالت ھاجىمنىڭكىگــە يېتىــپ 
باردىــم. بىــراق قويمىچىدىــن خــەۋەر يوقكــەن. بىــردەم ھال مۇڭ 
بولغــاچ ئەســىر نامىزىنــى ئوقــۇدۇق. ئىچىمدىــن بىــر ۋەســىيەت 
تۇيغۇســى قىســتاپ ئــارام بەرمەيتتــى: بــۇ توڭالتقــۇ تۆمــۈر يــول 
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ئىدارىســىغا ئائىــت بولــۇپ، دۆلەتنىــڭ مۈلكى ئىكــەن؛ ئاغىنىلەر 
ئۇقۇشماســتىن قويمىچىغــا ئارىيەتكــە بېرىــپ قويۇپتــۇ؛ كېيىــن 
ــان  ــۇل تۆلەيدىغ ــان پ ــەش پاتم ــا، ب ــۇپ قالس سۈرۈشتىســى بول
ئىــش؛ بىزگــە ياخشــىلىق قىلغــان ئاكىالرغــا بىزدىــن زەرەر 
يېتىــپ قالمىســا بوالتتــى؛ مــەن كېلەلمــەي قېلىشــىم مۇمكىــن؛ 
ــت  ــىيەدىكىلەرگە ھاي ــىڭىز، رېداكس ــۇر ئالس ــن ئۇچ قويمىچىدى
دەۋېتەرســز ھاجىــكا - دېدىــم ئۆتۈنــۈپ. مــەن تاشــپوالت ھاجىــم 
بىلــەن خوشلىشــىپ، كەلگــەن يــول بىلــەن ئــۆي تەرەپكــە 
قايتىــپ ماڭدىــم. كــەچ كىرگەنچــە ھــاۋا تېخىمــۇ دىمىــق، 
ســەگىدەپ  سايىســىدا  دەرەخ  تۇرغــان،  بوغۇلــۇپ  نەپــەس 
ئولتۇرىدىغــان بىرمــۇ ئــادەم يــوق. ئەتــراپ قەبرىســتانلىقتەك 
شــۇنچىلىك ســۈكۈتتە. كېتىۋېتىــپ تــازا بىــر ۋارقىراپ بىر نەرســە 
دەپ باقســام، ئىچىمدىكــى بوشــاپ كېتەرمۇيــا - دېدىــم - دە: 
ھــەي دەرەخلــەر مــەن ھايــات تۇرســام، ســىلەر نېمىشــقا ماتــەم 
تۇتىســىلەر! ھــەي ياپراقــالر، مــەن ئۆلمىگــەن تۇرســام، ســىلەر 
ئۇســۇل ئوينىمــا، نېمىشــقا تەزىيــە تۇتىســىلەر! ھــەي جىــم جېــت 
مەھەللــە مــەن تىرىــك تۇرســام، ســىلەر نېمىشــقا قەبرىســتانلىققا 
ئايلىنىــپ كەتتىــڭالر! بىــراق گەپلىرىــم قاپىيىلىشــىپ، ئۆزۈمگــە 
كۆڭلــۈم   - كەتتىــدە  تۇيۇلــۇپ  مەرســىيەدەك  ئوقۇلۇۋاتقــان 
ــال  ــم. ۋەتەندىكــى چاغلىرىمدى ــۇ ئوساللىشــىپ يىغلىۋەتتى تېخىم
ــۇپ  ــان بول ــپ يىغلىۋالىدىغ ــە بېرى ــۇز يەرگ ــام، يالغ ــەپ تاپس ئ
قالغــان ئىدىــم. خــۇددى مېنــى ســوراقخانىدا ئېتىۋەتكەنــدەكال، 
يېقىنلىرىمنىــڭ بەزىســى ئېتىلىــپ كەتكــەن، بەزىســى جــەڭ 
مەيدانىــدا شــەھىد بولغــان، بەزىســى ئــۇزۇن مۇددەتلىــك قامــاق 
بەتتــەر  مېنىڭدىنمــۇ  بەزىســى  بولغــان،  مەھكــۇم  جازاســىغا 
ۋەيرانچىلىقتــا كــۈن كۆرەلمەيۋاتقــان، مىللەتنىــڭ ھالــى تېخىمــۇ 
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بەتتەرلىشــىپ كېتىۋاتقــان، بىــز مۇشــۇنچىۋاال مەغلۇبىيــەت ۋە 
ــان بولدۇقمــۇ؟ مۇشــۇ جــازاالر ئۈچــۈن  يوقىتىشــالر ئۈچــۈن قۇرب
بــەدەل تۆلەتكۈزدىمــۇ؟ پەردىنىــڭ ئارقىســىدا كىــم بــار؟ چەكســىز 
غايــە ئۈچــۈن تەربىيىلىنىــپ، چەكســىز يوقىتىــش ئۈچــۈن بەدەل 
تۆلىنىپ كەتســە، دەردنى كىشــىلەرگە چۈشــەندۈرگىلى بولمىسا، 
ــەن، ئىچىدىكــى  ــى بىل ــۈك دەۋالغىن ــەن كۈچل ــى م ــادەم ئۆزىن ئ
ئاجىزلىــق كۆزىدىــن مۇنچاقتــەك ســەكرەپ چىقىدىغــان گەپكەن. 
ئۆســتەڭ بويىغــا چۈشــۈپ بىــر ھــازا يىغلىغاندىــن كېيىــن، 
ــۈن  ــتۈم. ك ــا چۈش ــە يولغ ــپ، يەن ــى يۇيۇۋېتى ــۈز- كۆزلىرىمن ي
ئولتــۇرۇپ گۈگــۈم باســقىلى تۇرغانــدا مەھەللىگــە يېتىــپ كەلدىم. 
ئادەتتىكــى چاغالردىمــۇ كــەچ كىرىشــتىن بۇرۇنــال ســۈكۈتكە 
چۆمىدىغــان بــۇ مەھەللــە، ھازىــر قەۋەتــال ســۈرلۈك كۆرۈنەتتــى. 
ھويلىنىــڭ  بىزنىــڭ  كىرىۋېتىــپ،  ئىچكىرىلــەپ  مەھەللىگــە 
ئالدىدىكــى ماشــىنىالرنى كــۆرۈپ بويــۇم تىكەنلىشــىپ كەتتــى. 
دەرۋازىنىــڭ ئىككــى قانىتىــدەك، ھــەر تەرەپتــە ئۈچتىــن ئىككــى 
قانــات ماشــىنا تۇراتتــى. مــەن مېڭىشــىمدا ھېچقانــداق ئۆزگىرىش 
قىلمــاي ئــۇدۇل كېتىۋەردىــم. بىــراق ئارقــام تەرەپتىــن: ســتايات، 
رۇكاۋېــرخ! -دېگــەن رۇســچە كومانــدا بىلــەن تــەڭ، شــاراقالپ 
ــى  ــۈن چىقىرىۋەتكىل ــن تۈت ــاۋازى مېڭەمدى ــورال ئ ــەن ق بەتلەنگ
تــاس قېلىــپ: يــاق، ئــۇالر مېنــى ئۆلتۈرۈۋەتمەيــدۇ؛ »شــاڭخەي 
ئۆتكــۈزۈپ  قىرغىزســتاندىن  نىــڭ  تەشــكىالتى«  ھەمكارلىــق 
بېرىدىغــان تۇنجــا قۇربانلىقــى تۇرســام، مېنىــڭ تىرىكىــم الزىــم؛ 
ئەممــا مىدىرلىســامال پاچاقلىرىــم ئۆتمــە تۆشــۈك بولــۇپ كېتىشــى 
مۇمكىــن. مــەن چاقمــاق تېزلىكىــدە شــۇالرنى ئويلىدىــم ۋە 
جايىمدىــن قىمىرلىمــاي، ئارقامغىمۇ بۇرۇلمــاي، قولمۇ كۆتۈرمەي، 
ــۇپ ئاچقۇچــە ئەتراپىمنــى  ــم. كۆزنــى يۇم ــدەك قېتىۋالدى ھەيكەل
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ئالتــە - يەتتــە قــارا كىيىملىــك ئاپتوماتچىــالر قورشــاپ، قولۇمنى 
ئارقىغــا قايرىــپ كىشــەن ســالغاندىن كېيىــن، جالالتــالر پۈتــۈن 
بەدەنلىرىمنــى ســىالپ تەكشــۈرۈپ چىققاندىــن كېيىــن، ئىككــى 
ــىنىغا  ــاق ماش ــر ئ ــپ بى ــەپ ئاپىرى ــن يېتىل ــاقچى قولتۇقىمدى س
ئولتۇرغــۇزدى. ئۇالرمــۇ ئىككــى يېنىمــدا ئولتــۇرۇپ، بىــر قولىــدا 
جەينىكىمدىــن مەھكــەم تۇتــۇپ، بىــر قولىــدا مۈرەمدىــن بېســىپ 
شــۇنچىلىك جىــددى ۋەزىيــەت شەكىللەندۈرۈۋېلىشــتى. - قولۇم 
ئارقىغــا باغالقلىــق بولغانكىــن بۇنچىــۋاال قورقۇشــنىڭ ھاجىتــى 
بارمــۇ؟ - دېدىــم بىــر ئــاز تېرىكىــپ. بــۇ پرىنســىپ - دېــدى 
ســول يېنىمدىكىســى قوپــال تەلەپپــۇزدا. شــوپۇرنىڭ يېنىدىكــى 
ئورۇنــدا ئولتۇرغــان بىرســى: كېــرەك يــوق، قويۇۋېتىڭالرچــۇ - 
ــان  ــپ قالغ ــتى. مۈكچىيى ــى تارتىش ــال قوللىرىن ــدى، دەرھ دېۋى
ئــادەم  تۇرۇشــۇمغا، ھېلىقــى  ئوڭشــاپ  ئــاز  بىــر  گەۋدەمنــى 
تۇرىســىدىكى المپىنــى يورۇتتــى. يېنىمدىكىلەرگــە قارىســام، 
يىرتىــق تېرىنىــڭ تۆشــۈكىدەك كىچىككىنــە يۇمــۇق كۆزلىــرى 
بىلــەن بۇرنىنىــڭ ئۇچىغــا قــاراپ، غادىيىۋاپتــۇ. ئــۇالر ســاقچى 
فورمىســى كىيىۋالغىنــى بىلــەن، تۇرقىدىــن ئەســكەر ئىكەنلىكــى 
ــر  ــى بى ــادەم قولىدىك ــى ئ ــدى ئورۇندىك ــى. ئال ــپ تۇراتت بىلىنى
ۋاراق قەغەزگــە ســىنچىالپ قارىۋېتىــپ مــاڭا بۇرۇلــدى. ئــۇ گېزىنە 
يــۈز، قــارا مالتــاق، ئوتتــۇرا ياشــتىن ھالقىغــان ئــادەم بولــۇپ، 
ــۇ  ــۇ تېخىم ــى. ئ ــپ تۇراتت ــۇملۇق يېغى ــۇق، ش ــن قۇۋل چىرايىدى
ئېنىــق مۇقىمــالش ئۈچــۈن، قەغەزگــە ســىنچىالپ يەنــە بىــر 
ــم.  ــۇ قارىدى ــى ســوزۇپ مەنم ــقا بوينۇمن ــدى، قىس ــم قارىۋى قېتى
ــەن  ــاڭا بەرگ ــىدىن م ــرالر ئىشخانىس ــى مۇھاجى ــڭ قولىدىك ئۇنى

ــۆزى ئىكــەن. ــڭ دەل ئ ــى دوكۇمېنتنى ئاخىرق
: بايــكا قولىڭىزدىكىســى مېنىــڭ يانچۇقۇمدىكــى دوكۇمېنتقۇ 
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مېنىــڭ  بــۇ  ئــۇ:  بولۇۋېلىــپ.  ئەجەبلەنگــەن  دېدىــم،   -
 - يانچۇقىڭىــزدا  ھازىرمــۇ  ســىزنىڭكى  يانچۇقۇمدىكىســى، 
ــپ.  ــارەت قىلى ــى ئىش ــۆش يانچۇقىن ــڭ ت ــدى، كۆڭلىكىمنى دې
ــاۋۋال مۇھاجىــرالر ئىشخانىســى  ــۈچ كــۈن ئ ــاڭا تېخــى ئ مــەن: م
ياســاپ بەرگــەن. ئــۇ: ســىزگە ياســاپ بەرگــەن كۈنــى، ماڭىمــۇ 
بىرنــى ياســاپ بەرگــەن. مــەن: دوكۇمېنــت مېنىــڭ تۇرســا، 
ــن  ــۈچ يىلدى ــى ئ ــۇ: چۈنك ــدۇ؟ ئ ــقا ياســاپ بېرى ســىزگە نېمىش
بېــرى ســىزنى تۇتالمىدىــم؛ خىتــاي ئېغىــر بېســىم قىلــدى؛ 
كەتتــى  تۆكۈلــۈپ  يــۈزى  دۆلىتىمىزنىــڭ  تۇتالمــاي  ســىزنى 
بايــكا؛ ئاڭلىســاق »ئىنســان ھەقلىــرى ئىشخانىســى« نىــڭ 
ياردىمــى بىلــەن، بىزنىــڭ مۇھاجىــرالر ئىدارىســىدىن دوكۇمېنــت 
ــدى؛  ــق بول ــۆپ قىيىنچىلى ــز دەپ ك ــىزنى تۇتىمى ــىز؛ س ئېلىپس
ــى  ــۇ تاكتىكىن ــدا ب ــدۇق؛ ئاخىرى ــۇپ قال ــى تۇت ــا ئادەملەرن خات
مۇھاجىــرالر  ئەســلىدە  ئالــدۇق؛  ئادرېســىڭىزنى  ئىشــلىتىپ، 
ــۈچ  ــىزنى ئ ــان؛ س ــز زاكاز قىلغ ــەن، بى ــز دېگ ــىغا بى ئىشخانىس
يىــل تۇتالمىغــان ئىــدۇق، بــۇ تاكتىــكا بىلــەن ئــۈچ كۈنــدە 
ــەن  ــىز، م ــان دەيس ــل تۇتالمىغ ــۈچ يى ــى ئ ــەن: مېن ــۇق. م تۇتت
كەلگىلــى ئىككــى يېرىــم يىــل بولــدى؛ ســاقچىالر كــۆپ قېتىــم 
ــۇپ  ــى قوي ــدا ئەللىــك، ئاتمىــش ســوم بەرســەم، مېن تۇتۇۋالغان
بېرەتتىغــۇ؛ ســىز ئېيتقانــدەك، ئەگــەر مېنــى ئــۈچ يىلدىــن بېــرى 
ئىزدىگــەن بولســىڭىز، ھــەر قېتىــم تۇتقــان ســاقچىلىرىڭىز مېنــى 
ســىزگە تاپشــۇرۇپ بەرمــەي، ئەللىــك ســومغا ئۆزۈمگە ســاتاتتىمۇ؟ 
ئــۇ: بايــكا ســىزنى بىــز ئىزدىمىــدۇق؛ خىتــاي دۆلىتــى تەلــەپ 
قىلغــان؛ ســاقچىالرنىڭ مائاشــى تــۆۋەن، ئۇالرنىڭمــۇ ئائىلىســى 
بــار، ســىزدىن ئالغــان پــۇل بىلــەن جــان باقىــدۇ؛ بۇنــى توغــرا 
چۈشــۈنۈپ كېتىڭچــۇ! مــەن: ســاقچىلىرىڭىزنىڭ ئۈســتىدىن 
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پۇلۇمنــى ئېلىۋالغــان دەپ شــىكايەت قىلىۋاتمىدىــم؛ ئۇالرغــا 
رەھمــەت ئېيتىمــەن؛ توغــرا چۈشــىنىدىغان كىشــى ســىز؛ چۈنكى 
مېنىــڭ ئــۈچ يىــل قوغــالپ تۇتقــۇدەك خاتالىقىــم يــوق؛ پەقــەت 
خاتالىقىــم  تۇرغــان  ۋىزىســىز  دوكۇمېنتســىز،  قىرغىزســتاندا 
ــەپ  ــاي تەل ــم، خىت ــەن ئىزدىمىدى ــىزنى م ــكا س ــۇ: باي ــار. ئ ب
ــۇ:  ــز. ئ ــا تۇتتىڭى ــى خات ــن مېن ــەن: لېكى ــۇ! م ــدى دېدىمغ قىل
ــى  ــەن يېنىڭىزدىك ــت بىل ــى دوكۇمېن ــەس، قولۇمدىك ــا ئەم خات
دوكۇمېنــت ئوخشــاش؛ توغــرا ئادەمنــى تۇتتــۇم. مــەن: ئادەمنــى 
ــم!  ــز - دېدى ــا تۇتتىڭى ــا ۋاقىتت ــم؛ خات ــز دېمىدى ــا تۇتتىڭى خات
ئــۇ: ئاخشــامدا تۇتمــاي كۈنــدۈزى تۇتســام توغــرا ۋاقىــت بوالمتــى؟ 
مــەن: يــاق، بــۇ كۈندىلىــك ۋاقىتنىــڭ گېپــى ئەمــەس؛ 22 - 
ــىز  ــزدە قانۇنس ــىڭىز، دۆلىتىڭى ــان بولس ــۇرۇن تۇتق ــن ب ئىيۇندى
ئولتــۇرۇم  قانۇنلــۇق  ھازىــر  ئەممــا  ئىــدى؛  ۋاقتىــم  تۇرغــان 
ــىدىكى  ــڭ ھىمايىس ــە »ب د ت« نى ــەن؛ يەن ــەن تۇرۇۋاتىم بىل
ۋاقتىمــدا تۇتقــان بولــۇپ، دۇنيــا ئىنســان ھەقلىرى پرىنســىپىغا، 
دېموكراتىــك پرىنســىپقا، »ب د ت« ئىنســان ھەقلىــرى قانۇنىغا 
ــۇپ  ــى قوي ــىز؛ شــۇڭا مېن ــۇپ قالىس ــان بول ــش قىلغ قارشــى ئى
بېرىشــىڭىز كېــرەك! ئــۇ: 22 - ئىيۇندىــن بــۇرۇن ســىزنى 
ــدۇق؛  ــۇ تۇتالمى ــالن قىلىپم ــم« ئې ــزدەپ، »پاســپورتنى رېژى ئى
ئەمــدى مــەن قۇرغــان تۇزاققــا ئۆزىڭىــز دەسسســىدىڭىز؛ بــۇ 
ئىشــنىڭ خاتــا - توغرىســىنى ســىز بەلگىلىمەيســىز، ئەكســىچە 
بىــز قىرغىــز ئېلــى بەلگىلەيمىــز. مــەن: ئىشــنىڭ قانداق بولىشــى 
كېرەكلىكىنــى »ب د ت« بەلگىلەيــدۇ بايــكا؛ مېنــى خاتــا تۇتۇپ 
قالدىڭىــز؛ قويــۇپ بېرىشــىڭىز كېــرەك! ئــۇ: باشــقا دوســتلىرىڭىز 
نــەدە تۇرىــدۇ؟ بــۇ ئۆيــدە ســىزدىن باشــقا قانچــە كىشــى بــار؟ 
مــەن: بــۇ ئۆيــدە ئىككىــال ئــادەم بــار؛ باشــقىالر باشــقا جايــالردا 
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ــۆزىڭىز  ــقا س ــز؛ باش ــاقچىغا بارىمى ــر س ــز ھازى ــۇ: بى ــدۇ. ئ تۇرى
بارمــۇ؟ مــەن: بــۇ ئۆيدىكــى دوســتۇمغا ئېيتىــپ قويســام بوالمــدۇ؟ 
ئــۇ: ھاجىتــى يــوق؛ دوســتىڭىزنى تۇتــۇپ كەتتــۇق. مــەن: 

ــكا.  ــوق باي ــم ي ــداق بولســا باشــقا گېپى ئۇن
ئىكەنلىكىمنــى  مــەن  توغــرا   - مېنىــڭ  ســاقچىخانىدا 
ــول ســائىتىمنى،  ــى، ق ــن كەمەرن ــن كېيى قىســقىچە ئېنىقلىغاندى
ــر  ــى بى ــە ۋاراقن ــە پارچ ــر قانچ ــان بى ــاق يېزىۋاتق ــېئىر- قوش ش
پالســتىك خالتىغــا ســېلىپ، ئىســمىمنى يازغاندىــن كېيىــن، 
ئۇزۇنلىقــى  ۋە  كەڭلىكــى  تاقاشــمىغۇدەك،  بــاش  ئېگىزلىكــى 
ئىككــى قــەدەم كېلىدىغــان، ســاندۇقتەكال بىــر تۆمــۈر ئۆيگــە 
ســوالپ قويــدى. كــۆزۈم قاراڭغۇلۇققــا كۆنــۈك بولســىمۇ، بــۇ 
قەپەســنىڭ ئىچــى شــۇنچىلىك قاراڭغــۇ ئىدىكــى، كۆزۈمنــى 
ــا ســىڭىپ  ــۆزەم چەكســىز قاراڭغۇلۇقق ــدەك، ئ ــۇپ ئېلىۋەتكەن ئوي
ــاۋۋال بېشــىمنى تۇتــۇپ باقتىــم.  ــۇپ قالدىــم. ئ كەتكەنــدەك بول
كېيىــن بەدەنلىرىمنــى سىالشــتۇرۇپ، ئۆزەمنىــڭ قاراڭغۇلــۇق 
ئىچىــدە تــوزۇپ كەتمىگەنلىكىمنــى ھېــس قىلدىــم. ئاندىــن 
قولۇمنــى يۇقىرىغــا ئۇزراتماقچــى بولۇۋىدىــم، قولــۇم ئۆگزىگــە 
قاتتىــق تېگىــپ كەتتــى. دېمــەك ئۆگــزە بېشــىمنىڭ ئۈســتىدىال 
ئىكــەن. ئارقامغــا بىــر قــەدەم داجىســام ئىشــىككە تاقاشــتىم. 
تامالرنــى سىالشــتۇرۇپ، بىــر دوقمۇشــتىن يەنــە بىــر دوقمۇشــقا 
ئۈســۈپ، يۈرەتتىــم، بــۇ قەپەســنىڭ قانچىلىــك چوڭلىقىنــى 
بىلىــش ئۈچــۈن. توســاتتىن يۇمشــاق بىــر نەرســىگە پۇتــۇم 
تېگىــپ كەتتــى. ئويالپتىمــەن بــۇ ماتراســمىدۇ، يــاكا ســافامىدۇر. 
بىــراق داق تۆمــۈر يــەردە ياتقــان ئــادەم ئىكــەن ھېلىقــى. ئۇنىــڭ 
ــا  ــرى بولس ــەن بى ــن، ئۆلگ ــكاس قىلمىغانلىقىدى ــداق ئىن ھېچقان
كېــرەك دەپ ئويلىدىــم - دە، ئاســتا ئېڭىشــىپ دىققــەت قىلســام 
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ــپىيوندىن  ــكە ئىش ــۇ قەپەس ــەي، ب ــۇ. ھ ــىلداپ يىغالۋېتىپت مىش
بىرنــى ســوالپ قويــۇپ، مەندىــن گــەپ ئالغىلــى تەييارلىــق 
كۆرۈپتىكــەن - دە، بــۇ قەقەشــلەر - دېدىــم ئىچىمــدە. شــۇنىڭ 
بىلــەن ئاســتا ســۈرۈلۈپ تامغــا يۆلىنىــپ ئولتــۇردۇم. بىــر ئازدىــن 
كېيىــن: كىتــو ئېتــا؟ دېــدى ئــۇ، شــۇنداق جانســىز بىــر ئــاۋازدا. 
ــالپ.  ــم، ئۇيغۇرچى ــەن - دېدى ــچە بىلمەيم ــۇر، رۇس ــەن ئۇيغ م
ــا قازاقچــە چۈشىنەمســەن؟  ــداق بولس ــە، ئۇن ــالپ: ھ ــۇ قازاقچى ئ
مــەن: ئــازراق چۈشــىنىمەن. ئــۇ: ســەن قەيەرلىــك ئۇيغــۇر؟ 
مــەن:  ئــاز چۈشىنىســەن.  قازاقچىنــى  بىلمەيســەن،  رۇســچە 
ئۇيغۇرىســتانلىق بولىمــەن، شــۇڭا. ئــۇ: ســېنى نېمىشــقا ســوالپ 
ــى  ــڭ ۋاقت ــم؛ ۋىزامنى ــودىگەرچىلىك قىالتتى ــەن: س ــدى؟ م قوي
ئۆتــۈپ كەتكــەن؛ شــۇڭا ســوالپ قويدى. ســەن قازاقىســتاندىنما؟ 
ئــۇ: يــاق، كوزاكىســكى ئوبلوســتتىن. مــەن: ســەن قازاقمــۇ. ئــۇ: 
يــاق، مــەن كــوزاك؛ بىزنىــڭ كوزاكىســكى ئوبلۇســتتا ئــۆز ۋاقتىــدا 
ســتالىن ســۈرگۈن قىلغــان ھــەر خىــل مىللەتلــەر ياشــايدۇ؛ 
بىزنىــڭ رايوندىمــۇ قازاقىســتاندىن ســۈرگۈن قىلىنغــان قازاقــالر 
كــۆپ؛ مېنىــڭ كىچىكىمدىــن بىرگــە ئوينىغــان، مەكتەپتــە، 
ئۇنىۋېرســتېتالردا بىرگــە ئوقۇغــان، قــازاق دوســتلىرىم كــۆپ؛ 
شــۇڭا قازاقچىنىمــۇ رۇســچىغا ئوخشــاش بىلىمــەن. مــەن: ســېنى 
بــۇ ســاندۇققا نېمىشــقا ســوالپ قويــدى؟ ئــۇ: مېنىڭ ئىككــى قازاق 
ــۇالر  ــەن؛ ش ــۈپ كەتك ــا كۆچ ــەن ئالتايغ ــى بىل ــتۇم ئائىلىس دوس
مېنــى ئوينــاپ كەتكىــن، بــەك ســېغىندۇق دەپ چاقىرغــان؛ مــەن 
ئالتايغــا بېرىــپ، قــازاق دوســتلىرىم بىلــەن چۆچەككــە باردىــم؛ 
بىــر ئــاي ياخشــى ئوينىــدۇق؛ قايتىشــىمدا ئالمۇتىــدا ئــۈچ كــۈن 
ــازاق دوســتلىرىم بىلــەن  ــۇردۇم؛ ئۇيەرگــە كۆچــۈپ كەتكــەن ق ت
ئــۈچ كــۈن بىرگــە ئويناپ، ئەمدى قىرغىزســتاننىمۇ كــۆرۈپ كېتەي 
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دەپ، بۇ يەرگە كەلگەن؛ ئاپتوۋوگزالدا پاســپورت تەكشــۈرىدىغان 
ســاقچىالر ۋىــزاڭ يوقكــەن دەپ، بــۇ ســاقچىخانىغا ئەكىلىــپ 
قويــدى؛ بــۇ يەردىكىلــەر خىتايغــا نېمىشــقا باردىڭ؟ قىرغىســتانغا 
ــدەك  ــاڭ، ھازىرقى ــپىيون بولمىس ــەن ئىش ــڭ؟ س ــقا كەلدى نېمىش
ۋاقىتتــا نېمىشــقا بۇنــداق يــول مېڭىــپ يۈرىســەن - دەپ ســوالپ 
ــۇ:  ــى؟ ئ ــوالپ قويغىل ــدى س ــۈن بول ــە ك ــەن: قانچ ــدى. م قوي
ــەن  ــۇ، م ــل بولدىم ــر يى ــۇ، بى ــۈن بولدىم ــر ك ــەن؛ بى بىلمەيم
ــى  ــەن؛ مېن ــىنى بىلمەيم ــچ نەرس ــن، ھې ــى كۆرەلمىگەنكى ۋاقىتن
ــەك  ــە ب ــدى، يەن ــوغاق بول ــەك س ــان ب ــن بۇي ــوالپ قويغاندى س
ــر  ــەم بى ــۇ؛ ھ ــۈپ كەتتىم ــالر ئۆت ــى؛ يىل ــۇپ كەتت ــىق بول ئىسس
نەرســە يېمىدىــم، ئىچمىدىــم، شــۇڭا بىــر كــۈن بولدىمــۇ، ھېــچ 
نېمىنــى بىلمەيمــەن؛ ئۆلــۈپ ئاســمانغا تــوزۇپ كەتتىممىكىــن 
ھايــات  گەپلىشــىپ،  بىلــەن  ســەن  ئويلىغانتىــم،  دەپمــۇ 
ئىكەنلىكىمنــى بىلىۋاتىمــەن. مــەن: ســېنى قايســى كۈنــى ســوالپ 
ــر  ــى 7 - ئۆكتەبى ــورۇدۇڭ، مېن ــى س ــە، ياخش ــۇ: ھ ــان؟ ئ قويغ
چۈشــكە يېقىــن ســوالپ قويغــان؛ بۈگــۈن قايســى ۋاقىــت؟ مــەن: 
10 - ئۆكتەبىــر ئاخشــام ســائەت 10 بولدىمىكىــن. ئــۇ: رەھمــەت 
ــۇپ  ــەك بول ــۆزەم يوقت ــپ، ئ ــۇدا يېتى ــۈن قاراڭغ ــۈچ ك ــاڭا؛ ئ س
قالدىــم؛ مــەن ئۇنىۋېرســېتنى ئالدىنقــى يىلــى پۈتتۈرگــەن؛ 
ــە  ــۇ ئالەمگ ــۇنداقال قاراڭغ ــدى مۇش ــتا؛ ئەم ــە ياش ــە يەتت يىگىرم
ســىڭىپ يوقــاپ كېتەرمەنمــۇ؟ بــەك قورقۇپ كېتىۋاتىمــەن. ئۇنىڭ 
ئــاۋازى بارغانچــە سۇســالپ كېتىۋاتاتتــى. بېشــىنى تۇتۇپ باقســام، 
ــۇ. ئەتراپنــى سىالشتۇرســام ئۇنىــڭ  ــۇپ كېتىپت ــوت بول قىزىــپ ئ
ــالپ  ــم - دە قات ــى تاپتى ــراق چاپىنىن ــدەك قېلىن ــلىق چاپان قىش
بېشــىغا قويــدۇم ھــەم پېشانىســىنى يېنىــك ئۇۋىلىدىــم. ئــۇ بىــر 
ئازدىــن كېيىــن ئۇخــالپ قالــدى. مــەن قاراڭغۇلۇقتــا ئــۆزەم يالغــۇز 
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لەيلــەپ قېلىۋاتاتتىــم. كۆزۈمنــى ئاچســاممۇ، يۇمســاممۇ ئوخشاشــال 
ــۇق. كالالمنىــڭ ئىچىمــۇ بىــر قاراڭغــۇ ئۈڭكــۈردەك، نــە  قاراڭغۇل
ئۆتكــەن كۈنلەرنــى ئويلىيالمايتتىــم، نــە كەلگۈســى ئۈســتىدە 
ــچ  ــەممۇ، ئى ــاالي دېس ــالپ ق ــا ئۇخ ــم. ھەتت ــال قىاللمايتتى خىي
بولغاچقــا،  كەتكــەن  ســىڭىپ  قاراڭغۇلۇققــا  تــۈم  تېشــىم   -
ــوزاك  ــى. ك ــن يولىمايتت ــدەك، يېقى ــن قورقۇۋاتقان ــۇ مېنىڭدى ئۇيق
بالىنىــڭ: ماموچــكا، ماموچــكا - دەپ، ئاپىســىنى چاقىرىــپ 
جۈيلۈشــلىرىال، مــاددى دۇنيــادا ئىكەنلىكىمنــى ئەســكە ســېلىپ 
ــم -  ــدە تىتى ــۇق ئىچى ــىز قاراڭغۇل ــۇنداقتىمۇ چەكس ــى. ش تۇراتت
تىتىــم پارچىلىنىــپ، توزغاقتــەك تــوزۇپ كېتىۋاتاتتىــم. تۇيۇقســىز 
تۆمــۈر ســاندۇقنىڭ ئىشــىكى ئەنســىز ئېچىلىــپ، ئىككــى ســاقچى 
كىردىــدە - قولتۇقۇمدىــن قاماللىغىنىچــە ھەيــۋەت كۆرســەتكەچ، 
نېــرى  ئۈســتەلنىڭ  ئىشــخانىدا  كىــردى.  ئېلىــپ  ئىشــخانىغا 
ــر  ــاالپەتلىك بى ــۇق، س ــز بويل ــراي، ئېگى ــۇر چى ــدە ئۇيغ تەرىپى
ســاقچى ئــۆرە تۇراتتــى. ئــۇ مېنــى ئولتۇرۇشــقا ئىشــارەت قىلــدى. 
ــز  ــر ئېغى ــم - دە، بى ــەرەز قىلدى ــلىنىدىغانلىقىنى پ ــوراق باش س
ــرە  ــن بەھ ــىپ، يورۇقلۇقتى ــراق سۆزلىش ــىمۇ ئارتۇق ــى بولس گەپن
ئېلىۋېلىشــنى ئويلىغــاچ، ئۇنىــڭ قارشىســىدا ئولتــۇردۇم. ســاقچى 
شــىرەنىڭ تاتمىســىدىن پالســتىك خالتىنــى ئېلىــپ ئالدىمغــا 
قويــدى ۋە ئابدۇرەھىــم بايكا، بۇ ســىزنىڭ نەرســىڭىز، ھەممىســى 
بارمىكــەن قــاراپ بېقىــڭ - دېــدى. خالتىنىــڭ ئىچىدىكــى 
ــۈپ:  ــۆز يۈگۈرت ــۇر ك ــر ق ــا، بى ــۈپ تۇرغاچق ــە نەرســە كۆرۈن ھەمم
ھەممىســى باركــەن، بــەك مۇھىــم بىــر نەرســىمۇ يوقتــى - 
دېدىــم ئۇيغۇرچىــالپ. ئــۇ: قىرغىزشــە بىلمېيســىڭبە؟ - دېــدى، 
چۈسۈنبەيســىزبە  ئۇيغۇرشــەنى  مــەن:  تــۈرۈپ.  قوشۇمىســىنى 
تۇرۋايبېنمــې،  ئويــالپ  دەپ  ئۇيغــۇر  ســىزنى  مېــن  بايــكا؟ 
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كەچــۈرۈپ قويــۇڭ بايــكا - دېدىــم ۋە ھەممــە نەرســەمنىڭ 
تولــۇق ئىكەنلىكىنــى ئېيتتىــم. ئــۇ ئالقانچىلىــك بىــر جەدۋەلنــى 
ئالدىمغــا قويــۇپ: بۇنىڭغــا ئىمــزا قويــۇڭ - دېۋىــدى ئىچىمگــە 
ــۈزۈپ  ــا ئۆتك ــى خىتايغ ــەي مېن ــدى - ھ ــچ كىرىۋال ــر قورقۇن بى
بېرىدىغــان توختــام بولســا كېــرەك؛ مەيلىتــى مۇشــۇ قاراڭغــۇ تۆمۈر 
ســاندۇقتا يېتىــپ جازاالنســاممۇ. خىتايغــا قايتــۇرۇپ بەرمىســىال، 
ــۇزۇپ:  ــى ب ــۇ خىيالىمن ــى. ئ ــە مەيلىت ــازا كەلس ــداق ج ــەر قان ھ
ــدى  ــۇڭ - دې ــزا قوي ــا ئىم ــۇ دوكۇمېنتق ــكا، مۇن ــم باي ئابدۇرەھى
ــەن؟  ــزا قويىم ــت؟ نېمىشــقا ئىم ــداق دوكۇمېن ــۇ قان ــرار. - ب تەك
- ســورىدىم مــۇز چىــراي بىــر ئاھاڭــدا. - ســاقچىخانىدىكى 
بايــكا؛  دوكۇمېنــت  دېگــەن  ئالدىــم  تولــۇق  نەرســىلىرىمنى 
نەرســىلىرىڭىزنى ســىز ئالىســىز، بــۇ دوكۇمېنــت مەنــدە قالىــدۇ - 
ــۈر ســاندۇقتا ھــارام  ــۇ چۈشــەندۈرۈپ. بىــر ئاخشــام تۆم دېــدى ئ
ياتقــۇزدۇڭ، قــارا قورســاق قىرغىــزالر؛ ئەســلىدە ئاخشــامال ئۆينىڭ 
ئالدىــدا ماشــىنىدىن چۈشۈرۈۋەتســە تۈگەيدىغــان گەپتــى؛ خەپ، 
»ب د ت« قوبــۇل قىلىــپ، ئەركىــن دۇنياغــا يۆتكىلىــپ بولســام، 
ــا دەپ،  ــپ، ئاخبارتچىالرغ ــەرز قىلى ــتۈڭدىن ئ ــەنلەرنىڭ ئۈس س
چاۋاڭنــى چىتقــا يايمىســام خــەپ - دەيتتىــم ئىچىمــدە. قانداقــال 
بولمىســۇن، ھازىــر ئىمزانــى قويۇۋېتىــپ بــۇ ئىتنىــڭ ئۇۋىســىدىن 
ــپ  ــش ئۆزگىرى ــا ئى ــرەك، بولمىس ــىم كې ــپ كېتىش ــزراق چىقى تې
قالمىســۇن يەنــە - ئىمزانــى قويــۇپ بولــۇپ، خالتامنــى كۆتــۈرۈپ 
ســىرتقا ماڭدىــم. ســاقچى: ئابدۇرەھىــم بايــكا، قاياققــا يۈردىڭىــز 
- دېــدى ئەنســىز كەيپىياتتــا. قويــۇپ بەردىڭىزغــۇ، ئۆيگــە 
ــكا،  ــاقچى: جــوق باي ــاپ. س ــەل تېڭىرق ــم، س ــم - دېدى ماڭدى
ــۈڭ، رىســكولۇپ  ــاز كۈت ــر ئ ــۇپ بېرگــەن جــوق؛ بى ســىزنى قوي
بايــكام ســىزنى تۈرمىگــە ئېلىــپ كېتىــدۇ. مــەن: نېمىشــقا تۈرمىگە 
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ئېلىــپ كېتىــدۇ؟ مېنىــڭ جىنايىتىــم يوققــۇ! ســاقچى: مــەن 
ــدى؛  ــۇنداق دې ــاڭا ش ــكام م ــكولۇپ باي ــكا؛ رىس ــەن باي بىلمەيم

ــۇ كېلىــدۇ.  ــاز كۈتســىڭىز ئ بىــر ئ
ئاخشــام مېنــى تۇتقــان گېزىنــە يــۈز، قــارا مالتــاق، قالمــاق 
چىــراي ئــادەم رىســكولۇپ ئىكــەن. ئــۇ ئىشــخانىغا كىرگــەن 
پېتــى ئالدىمغــا كېلىــپ: ئابدۇرەھىــم بايــكا، مــەن ئاخشــام 
ئۇزاققىچــە ئۇخلىيالمىدىــم؛ ســىز توغرىلىــق يۇقىــرى بىلــەن 
كــۆپ سۆزلەشــتىم؛ ســىزنى قويــۇپ بېرىشــنى تەلــەپ قىلدىــم؛ 
چۈنكــى مېنى تەســىرلەندۈردىڭىز؛ ئېيتقانلىرىڭىزنىڭ ھەممىســى 
توغــرا؛ مــەن ســىزدەك ئادەملەرنــى ياخشــى كۆرىمــەن؛ ســىزنىڭ 
گۇناھســىز ئىكەنلىكىڭىزگــە ئىشــىنىمەن؛ ئەممــا يۇقىرىنىــڭ 
بۇيرۇقىغــا قارشــى مېنىڭمــۇ ئامالىــم يــوق؛ مېنىڭمــۇ ئائىلــەم 
بارغــۇ، خىزمــەت قىلىــپ مائــاش ئالمىســام جاننــى باقالمايمەنغۇ؛ 
ــىزگە  ــەن س ــكا؛ م ــڭ باي ــۈنۈپ كېتى ــرا چۈش ــى توغ ــۇڭا مېن ش
ھۆرمــەت قىلىمــەن؛ ســىزگە ئىشــىنىمەن؛ ئاخشــام خىزمــەت 
ــدى؛  ــى قىلمى ــېلىپ ياخش ــەن س ــا كىش ــەر قولىڭىزغ بېجىرگەنل
ئــۇالر يۇقىرىدىــن كەلگــەن مۇھىــم كىشــىلەر ئىــدى؛ ھازىــر 
ئۇنــداق قىلمايمىــز؛ ماشــىنىدا ئەركىــن ئولتۇرىســىز؛ ســىزنى 
تۈرمىگــە ئاپىرىــپ قويــۇپ، يۇقىــرى بىلــەن يەنــە ئېتىشــىمەن؛ 
ســىزنى تۈرمىدىــن ئــۆزەم چىقىرىمــەن - دېــدى. كــۆز ئالدىمــدا 
ســېيىت نوچــى بىلــەن ماتىتەينىــڭ ئوبــرازى گەۋدىلىنىــپ 
ــوڭ  ــن چ ــۇر، قولۇمدى ــۆزەم جەس ــك، ئ ــۇم كىچى ــى. چۇغ تۇراتت
ئىــش كەلمىســىمۇ، چاچنــى مۈرىگىچــە قويۇپ، بۇرتنــى يىمىرىپ 
الچىــن قانىتــى چىقىرىۋېلىــپ، كۆڭلەكنىــڭ پېشــىنى بوغــۇپ، 
تۆشــنى ئېچىــپ قويــۇپ، ئــوڭ تەرەپكــە چۆيــۈن مۇشــت، 
ســول تەرەپكــە يېڭىســار پىچىقىنــى ئېســىۋېلىپ، بــەش - تــۆت 
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بېغىشــلىغان چاغلىرىمىــز  غــۇرۇر  يۇرتىمىزغــا  بىلــەن  بالىــالر 
ــۇرت  ــى. ي ــالر ئەيمىنەتت ــاق، خىتاي ــا چىقس ــان. كوچىالرغ بولغ
ــۇزۇن يوللــۇق ئاپتوبــۇس بىلــەن مېڭىــپ قالســاق،  ــا ئ - يۇرتق
ــمى  ــە رەس ــى. گەرچ ــۈپ قاالتت ــتىدىال چۈش ــول ئۈس ــالر ي خىتاي
ــەن،  ــز بىل ــاقمۇ، تىلىمى ــاپ قىلمىس ــۇر- چ ــەردەك، ئ لۈكچەكل
ھەيۋىمىــز بىلــەن: بىــز بــۇ دەۋرىنىڭ ئىگىســى!- دەپ ياشــىغان 
ــى  ــېيىت نوچــى، ئالدىمدىكىس ــۆزەم س ــدى ئ ــا ئەم ــدۇق. مان ئى
ماتىتــەي. ســېيىت نوچىغــۇ ئۈچتۇرپاندىــن قەشــقەرگە بارغۇچــە، 
ئۆلــۈم خېتىنــى تــۆش يانچۇقىــدا ئىككــى ھەپتــە ســاقالپتىكەن. 
ئەممــا مــەن ئۆلــۈم خېتىمنــى تــۆش يانچۇقۇمــدا ئــاران ئــۈچ كــۈن 
ســاقلىيالىدىم. بەلكــى تەرەققــى تاپقــان بــۇ زامانــدا ھەممــە 
ــان  ــپ كېتىدىغ ــۇنداق ئىخچاملىنى ــش مۇش ــە ئى ــە، ھەمم نەرس
ــا  ــېيىت نوچىغ ــى س ــن ئۆزەمن ــر تەرەپتى ــن بى ــايدۇ. لېكى ئوخش
ــم ســاال  ــا ھېچكى ــى ئۇنىڭغ ــى. چۈنك ــاتقۇم كەلمەيتت دەل ئوخش
قىلمىغــان، ھېچكىــم ئارىغــا كىرمىگــەن. ئۇچتۇرپاندىكــى خىتاي 
ــۈرۈپ دار  ــۆزى كۆت ــى، ئ ــۈم خېتىن ــەن ئۆل ــپ بەرگ ــال يېزى ئامب
ــقا  ــا قېچىش ــن كاناداغ ــەن ئالمۇتىدى ــدى. م ــان ئى ــا بارغ ئالدىغ
يــول ئىزدەۋاتســام، بىشــكەكتىن كەلگــەن پېشــقەدەم رەھبەرلــەر، 
دوكتــور، زىيالىيــالر تەكلىپ، تەۋســىيە قىلىپ، مېنىڭ شەخســى 
يولدىــن توختــاپ، مۇشــۇ يولغــا مېڭىشــىمنى راۋا كۆرگــەن. 
بىشــكەكتىن ئامېرىكىغــا قېچىشــنىڭ يولىنــى قىلىۋاتقاندا بولســا، 
تەشــكىالت رەھبەرلىــرى، »ب د ت« ئىشخانىســى، بورىســت 
ھېلمــۇت ئەپەنــدى ئارىغــا كىرىــپ، ئۆزەمنــى قۇتقــۇزۇش ئۈچۈنــال 
ئەمــەس ۋەتەننىــڭ، مىللەتنىــڭ تەقدىــرى ئۈچــۈن پىداكارلىــق 
كۆرسىتىشــىمنى تەۋســىيە قىلغــان. مــاڭا كەلگــەن بــۇ ئۆلــۈم 
جازاســى ئۆزەمنىــڭ تاللىشــىم ۋە شەخســى تۇرمۇشــۇم، شەخســى 
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ئارزۇيۇم ئۈچۈن باســقان قەدەمنىڭ نەتىجىســى ئەمەس! شــۇنداق 
خىيالــالر بىلــەن ئۆزەمنــى روھلــۇق تۇتۇشــقا تىرىشســاممۇ، يەنــە 
ــى:  ــرى قۇترايتت ــدە ئېچىنىــش تۇيغۇلى ــر يەرلىرى ــڭ بى كۆڭلۈمنى
مــاڭا يېزىلغــان بــۇ مۇدھىــش ئۆلــۈم تەقدىــرى بىلــەن مــەن 
يوقىلىمــەن؛ مېنــى بالىلىرىممــۇ تونىيالمــاي چــوڭ بولىــدۇ؛ ئــۇالر 
مېنــى دادىمىــز ئىــدى – دەپ، تىلغــا ئېلىشــتىن قورقــۇپ، 
ــڭ  ــەن دادام - ئاپامنى ــىدۇ؛ م ــلىككە تىرىش ــۈك بىلمەس مەڭگۈل
ئۆلۈمــى بىلــەن، تۇغقانلىرىمنىــڭ، ئايالىمنىــڭ، يېقىنلىرىمنىــڭ 
ھەســرىتى بىلــەن كۆمۈلــۈپ تۈگەيمــەن؛ ھېچكىــم ئەســلىمەيدۇ؛ 
دۇنياغــا يارالمىغانــدەكال، ئىــز - دېرەكســىز يوقۇلــۇپ كېتىمــەن! 
لېكىــن ۋىجدانىمــدا تــاش ئابىــدەم تىكلىنىــدۇ؛ ئالالھنىــڭ 
ئــۆزى  شــۇنىڭ  خاتىرىلىنىــدۇ؛  يۈزلۈكــۈم  ئــاق  دەپتىرىــدە 
ھېچنېمــە  ئۈچــۈن  ۋەتىنىــم  مىللىتىــم،  بىــراق  يېتەرلىــك؛ 
ــارزۇ  ــۈن ئ ــم؛ پۈت ــاس ئااللمىدى ــمەندىن قىس ــم؛ دۈش قىاللمىدى
ــدۇم؛  ــۈپ كېتىدىغــان بول ــا كۆمۈل ــەن تۇپراقق ــم بىل - ئارمانلىرى

ــدى!  ــرەك ئى ــداق بولماســلىقى كې ــر بۇن تەقدى
مېنــى ئىككــى ســاقچى قولتۇقــالپ ئېلىــپ چىقىــپ، ســاقچى 
قورۇســىدىكى بىــر ماشــىنىغا ئولتۇرغــۇزدى ھــەم ئۇالرمــۇ ئىككــى 
ئالــدى  رىســكولۇپ  قالمــاي  ھايــال  ئولتۇرۇشــتى.  يېنىمــدا 
ئورۇندۇقتــا پەيــدا بولــدى. ماشــىنا قوزغىلىشــقا تەمشــىلىۋاتقاندا، 
ــز؛  ــكا، ســىزگە ھۆرمــەت قىلىمى ــوڭ يېنىمدىكــى ســاقچى: باي ئ
 - چۈشىنىســىزغۇ  قويمىــدۇق؛  باغــالپ  قولىڭىزنــى  شــۇڭا 
ــان  ــدەك. - قىاللمايدىغ ــار قىلغان ــدى، ســەمىمىيىتىنى ئىزھ دې
ــكام  ــى رىســكولۇپ باي ــادەم ئىكەنلىكىمن ئىشــنى قىلمايدىغــان ئ
يارايســىز  كۈلــۈپ. -  يالغــان  دېدىــم،  بىلىــدۇ -  ياخشــى 
ئابدۇرەھىــم بايــكا، ســىز ئەقىللىــق ئــادەم - دېــدى رىســكولۇپ 
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باشــمالتىقىنى چىقارغــاچ ھــەم ئارقىغــا بۇرۇلــۇپ كۈلۈمســىرىدى. 
گەرچــە ھەممىمىزنىــڭ كۆڭلىــدە ئايرىــم خەۋپسىرەشــلىرىمىز 
بولســىمۇ، ئۆزىمىزنــى پەرۋاســىز كۆرسىتىشــكە تىرىشــىپ، يالغــان 
كۈلۈشــەتتۇق. شــوپۇرنى قوتقانــدا بىرگــە قارشــى تــۆت ھــەم 
ــۆت  ــەن ت ــق ئاتارم ــە قارشــى، قوراللى ــىز بىرگ ــىز، كۈچس قورالس
ــەدەر ئۇششــاق ئىــش قىلىــپ  ــۇ ق دۈشــمەنگە چېقىلىدىغــان، ئ
يۈرىدىغــان دۈشــمەندىن ئەمەســلىكىمنى ئىپادىلــەپ تۇرســاممۇ، 

ــى. ــە قىالتت ــال ئەندىش ــۇالر يەنى ئ
ماشــىنا ســاقچى قورۇســىدىن ئايرىلىــپ، كوچىغــا چىقتــى. 
ــرەك،  ــا كې ــان بولس ــتۇرۇپ قويغ ــن كاتتاڭالش ــات يۈزىدى ئېھتىي
ماشــىنا ســاقچى قورۇســىنىڭ ئالدىدىــن چــوڭ يولغــا چىققۇچــە، 
خــۇددى ســەھرا يولىــدا كېتىۋاتقــان كاال ھارۋۇســىدەك، ئىككــى 
كېتىۋاتاتتــى.  ســىلكىنىپ  ســەكرەپ،  ئىرغــاڭالپ،  تەرەپكــە 
ــاقچىالر  ــۇ س ــدەك، مۇن ــدە ئولتۇرغان ــڭ ئىچى ــى جىنازىنى ئۆزەمن
بولســا مېنــى قەبرىســتانلىققا ئېلىــپ كېتىۋاتقــان گۆركەشــلەردەك 
تۇيغۇغــا كېلىــپ قالدىــم. ئەتراپقــا تويمــاي قارايتتىــم. يــول 
ياقىســىدىكى ھەربىــر بىناغــا، ھــەر بىــر دەرەخكــە، ئادەملەرگــە 
قارايتتىــم. گەرچــە ئــۈچ يىلغــا يېقىــن بــۇ ئەلــدە قورقۇنــچ 
ئىچىــدە، يــۈرەك ئالــدى بولــۇپ ئۆتكــەن بولســاممۇ، ئاتــا- 
ئانامدىــن چــارە بىلگــۈدەك، ئــاكا، ئاچىلىرىمدىــن قېلىشقۇســىز، 
ــۈن -  ــۇنداق ئ ــەي، مۇش ــوش دېيەلم ــا خ ــان ئۇيغۇرالرغ مېھرىب
ــز  ــى. قىرغى ــۆزۈم قىيمايتت ــكە ك ــۇپ كېتىش ــپ بول ــىز غايى تىنس
خەلقىنىمــۇ يــات ھېــس قىلىــپ باقمىدىــم. قىرغىــز ئېلىنــى يــات 
تۇپــراق دېگــەن تۇيغــۇدا بولــۇپ باقمىدىــم. چۈنكــى بــۇ خەلــق 
ــا ئىگــە ئىــدى.  ــاق تارىخق ــر مەدەنىيەتكــە، ئورت ــز بىلــەن بى بى
بــۇ ئەلــدە ئەجدادلىرىمىزنىــڭ ســۆڭەكلىرى، ســەلتەنەتلىرى 
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ــم  ــكە رايى ــرى دېيىش ــڭ يې ــۇ ياتنى ــا، قانداقم ــەن تۇرس كۆمۈلگ
بارســۇن ھــە! مېنــى تۇتــۇپ، دۈشــمەنگە ســاتقىلى ئېلىــپ 
ــان بولســاممۇ،  ماڭغــان بــۇ ئادەملەردىــن قاتتىــق نەپرەتلىنىۋاتق
ئۇالرنــى ئــۇرۇپ يىقىتىــپ قويــۇپ، ئۆزەمنى قۇتقــۇزۇش قولۇمدىن 
كەلمەيدىغــان بولغاچقــا، قىســمەت شــۇ بولســا كېــرەك - دەيتتىم 

ــا( ــى كېيىنكــى بابت ــۆز ئۆزۈمگــە. )داۋام ئ
)ئىزاھــات: * ســابىق مەھبــۇس - 97 - ۋە 98 - يىللىــرى 
ئوتتــۇرا ئاســىيادا بولــۇپ ئۆتكــەن ئازاتچىــالر بىلــەن غازاتچىالرنىــڭ 
ئىچكــى ماجىراســىدىن كېيىــن، پاكىســتاندىن گۇئانتاناموغــا تۇتقــۇن 
قىلىنغــان. ھازىــر ئەركىــن دۇنيــادا ياشــاۋاتىدۇ. * ئەخمــەت قارىــم 
پىدائىــي - ئازاتچىــالر مەغلــۇب بولغاندىــن كېيىــن، پاكىســتانغا 
يىغىلغــان غازاتچىالرنىــڭ ســېپىگە قېتىلىــپ، ئۇالرنىــڭ ئىچكــى 
ماجىراســىدا، 2000 - يىلى قىش پەســلى ئۆلتۈرۈلۈپتۇ. * مەمتىمىن 
قارىــم - ھېــچ قايســىنىڭ ســېپىگە قېتىلمــاي، ھايات قالغــان، ھازىر 
ــاالمەت  ــىدىن س ــز تۈرمىس ــم - قىرغى ــۈن قارى ــەدە. * تۈرگ گېرمانىي
چىقىــپ گېرمانىيەگــە كېلىۋالغــان. * زىيان تارتقان ســودىگەر - شــۇ 
چاغــدا ئامېرىكىغــا كەتكــەن، ھازىرمــۇ تۇرمــۇش قامــداپ ياشــاۋاتىدۇ. 
* ســۆلەت ئەپەنــدى - ئازاتچىــالر بىلــەن غازاتچىالرنىــڭ ئىشــىدىن 
ــىم  ــاۋاتىدۇ. * ئوبۇلقاس ــادا ياش ــن دۇني ــۇپ، ئەركى ــاالمەت قۇتۇل س
- باشــتا غازاتچىالرنىــڭ، كېيىــن ئازاتچىالرنىــڭ ســېپىدە خىزمــەت 
كۆرســىتىپ، كېيىــن ئازاتچىالرنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا ئەمىــرى بولغان، 
قىرغىزســتاندا 14 يىللىــق كېســىلگەن ۋە تۈرمىــدە زەھەرلىنىــپ، قان 

راكــى بىلــەن 2006 - يىلــى 7 - ســېنتەبىر ۋاپــات بولــدى.(

 05.07.2019
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ئون تۆتىنچى باب

قىرغىزىستاندىكى ۆئلۈم قىسمەتلىرى

»قازا كەلسە ئەقىلنىڭ كۆزى كۆرمەس«

ئىنســانالر ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىغا تەن بېرىشــنى رەت قىلغاندا، 
جاۋابكارلىقنــى تەقدىــر - قىســمەتكە ئارتىــپ قويىــدۇ. ئاجىــزالر 
ئۆزىنىــڭ خاتالىقىنــى تونۇشــىنى رەت قىلغانــدا، جاۋابكارلىقنــى 
كۈچلۈكلەرگــە ئارتىــپ قويۇشــقا بانــا ئىزدەيــدۇ. ئىنســانىي 
ــالھ بەرگــەن،  ــدا - ئال ھاياتلىــق ئەقىــدە نۇقتىســىدىن ئېيتقان
پەلســەپىۋى  ئامانەتتــۇر.  ئالىدىغــان  قايتــۇرۇپ  ئالــالھ  يەنــە 
نۇقتىدىــن ئېيتقانــدا- زىددىيەتنىــڭ بىرىكمىســىدۇر. يەنــى 
ھايــات - كــۈرەش دېمەكتــۇر. بــۇ نۇقتىنى ھازىرقىــدەك مەغرىبتە 
ئــاچ قالغانالرغــا، مەشــرىقتىكىلەر نــان ئەۋەتىــپ بېرىدىغــان 
ــۇز  ــى، م ــن بۇرۇنق ــوت دەۋرىدى ــەي، ئ ــن يېشــىمەن دېم زاماندى
دەۋرىدىــن بۇرۇنقــى، تــاش قورال دەۋرىدىن بۇرۇنقى، قىسقىســى 
ئىپتىدائــى ئادەملــەر دەۋرىدىكــى ھاياتلىقنىــڭ قانــداق شــەكىلدە 
داۋامالشــقانلىقىنى تەســەۋۋۇر قىلىــش ئارقىلىــق يەشــكەندە، 
ھايــات - چىــن مەنىســىدىن كــۈرەش ئىكەنلىكىنــى چۈشــىنىش 
كــۆرۈش  ئارقىلىــق  ئېكــران  شــۇنىڭدەك  ئەمــەس.  قىيىــن 
تىرپىنىشــالرمۇ  دۇنياســىدىكى  ھايۋاناتــالر  ئىمكانىيىتىمىــزدە، 
ــى  ــىش ئىكەنلىكىن ــپ ئېلىش ــان تىكى ــال ج ــڭ پەقەت ھاياتلىقنى
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چۈشــەندۈرۈپ بېرىــدۇ. بىــر مەنىدىــن ئېيتقانــدا ئىنســانالرمۇ 
ھايۋاناتالرنىــڭ بىــر تــۈرى. قوغــالش، ئــوۋالش ئىقتىــدارى 
كۈچلــۈك ھايۋانــالر يېتەرلىــك ئوزۇقلىنالىغانــدەك، قېچىــش، 
ــى ســاقالپ  ــۇ ھاياتىن ــدارى يېتەرلىــك ھايۋانالرم يۈگــرەش ئىقتى
قاالاليــدۇ. ئۇسســۇزلۇقنى قانــدۇرۇش ئۈچــۈن بۇرنــى قۇلىقىغىچــە 
ســۇغا دۈم چۈشــكەن كىيىــك، تىمســاخقا يەم بولىــدۇ. ئېچىرقاپ 
ــىنىڭ  ــەي نەپس ــىنى كۆتۈرم ــن بېش ــك، ئوتالقتى ــەن كىيى كەتك
باالســىدا قالغانــدا، قاپالنغــا يــەم بولىــدۇ. ئادەملــەر دۇنياســىمۇ 
ئوخشــاش- بىــرى ئۆلمىســە يەنــە بىــرى كــۈن كۆرمــەس. بــۇ - 
ــوق،  ــەن باغلىنىشــى ي ــەت بىل ئەقىــل، ئەخــالق، دىــن، دىيان
تەبىئىــى خىســلەتتۇر. ئادەملــەر دۇنياســى تەرەققــى قىلدى. تاش 
قــورال دەۋرىدىكىــدەك بىــرى ئۆزىنىــڭ ئېھتىياجــى ئۈچــۈن يەنــە 
بىرســىنى قەســتلەپ ئولتۇرمەيــدۇ. بەلكى ھېچقانــداق ئېھتىياجى 
يوقىتىــدۇ،  باشــقىالرنى  ئاســتىدا  ئەھــۋال  بىــر  چۈشــمىگەن 
جىــددى  باشــقىالرنىڭ  يوقىتىــدۇ.  ئاممىــۋى  يوقاتقاندىمــۇ 
ئېھتىياجىدىــن ســىرت، يوقىتىلىۋاتقــان ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ بىــر 
گــۇرۇپ پەرزەنتلىــرى، يوقىتىشــنىڭ بىۋاســتە نىشــانىغا ئېلىنغان 
تىزىملىكىگــە  ئېھتىيــاج  زۆرۈرى  يوقىتىــش  بىزنــى  ئىــدۇق. 
كىرگۈزۈلگــەن بولــۇپ، قۇتۇلۇشــنىڭ ئاخىرقــى يولىغــا كىرگــەن 
ــۇق.  ــۈپ كەتت ــە چۈش ــان ئورەكك ــۇر قېزىلغ ــزدا، چوڭق چېغىمى
ياكــى ئۇســتىلىق بىلــەن قۇرۇلغــان تۇزاققــا دەسســىۋالدۇق. 
ــڭ  ــە كۈچلۈكلەرنى ــن. ھازىرچ ــى ناتايى ــمەت بولىش ــۇ - قىس ب

ــى.  ــۆرۈپ تۇرايل ــۇملۇقىدىن ك ش
ئۆكتەبىرنىــڭ 11. كۈنــى ســاقچى ئىدارىســىدىكى تۆمــۈر 
ــەۋەت  ــى ق ــى ئىككىنچ ــم. مېن ــە يۆتكەلدى ــاندۇقتىن، تۈرمىگ س
توققۇزىنچــى كامېرىغــا ســوالپ قويــدى. كامېــردا بىــرى ئــورۇس، 
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ــى  ــۇالر مېن ــەن. ئ ــۇس بارئىك ــە مەھب ــى يەتت ــازاق جەم ــرى ق بى
قارشــى ئېلىشــىپ ئۆزلىرىنــى تونۇشتۇرۇشــتى. ھەممىســىال مــەن 
قوراملىــق ياشــالر بولــۇپ، قازاقنىــڭ ئىســمى ئارمــان بېــك 
ئىكــەن. ئــۇ قازاقىســتان گېرراجدانــى بولۇپ، تارىــخ فاكۇلتېتىنى 
پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن، ئىشــقا ئورۇنلىشــالماي، ئالدى - ســاتتى 
دەپ  تىجــارەت  ئۇنىــڭ  شــۇغۇللىناتتىكەن.  بىلــەن  ئىشــالر 
ئاتىۋالغــان ئىشــى ئاشــلىق بازىرىــدا بۇغــداي، قونــاق، كېپــەك، 
دان دېگەنــدەك نەرســىلەرنى ئېلىــپ - ســېتىش قاتارلىــق، 
كۈندىلىــك رىزقىنــى ئــاران تېپىــپ يــەپ، خۇداغــا شــۈكرى 
شــەھىرىدە  بىشــكەك  ئىكــەن.  كەچۈرمەكتــە  كــۈن  ئېيتىــپ 
تۇرۇشــلۇق ۋىزىســىنىڭ ۋاقتــى ئۆتــۈپ كەتكەنلىكــى ئۈچــۈن 
ســوالپ قويۇپتــۇ. تاالســلىق تۆلكــە بــاي ئىســىملىك بىــر قىرغىــز 
ــاقالپ  ــان س ــپ، ج ــق قىلى ــدا دانچىلى ــلىق بازىرى ــۇ، ئاش بالىم
يۈرگــەن بولــۇپ، بىشــكەك شــەھەرلىك ســاقچى ئىدارىســىغا 
ئەنگــە ئالدۇرمىغانلىقــى ئۈچــۈن، قاچــاق تۇرغانلىــق جىنايىتــى 
بىلــەن ســوالپ قويۇلۇپتــۇ. ئولتــۇرۇم ئېلىــش ئاســان ئىــش 
ــس بېرىشــى  ــق ئادرې ــەس. خــۇددى بىزگــە ئوخشــاش ئېنى ئەم
كېــرەك. ئۇيغــۇرالر كۆيۈمچــان بولغاچقــا، بېشــىغا كېلىدىغان باال 
- قــازاالر بىلــەن ھېسابالشــماي، ئۆزىنىــڭ قېرىنداشــلىرىغا ئىگە 
ــاچ قېلىــپ،  ــەر بىركىمنىــڭ ئ ــەن، باشــقا مىللەتل ــى بىل بولغىن
ــەك. بېــك  ــۈپ كېتىشــى بىلــەن پەرۋايــى پەل ــاالدا قېلىــپ ئۆل ت
بــوالت ئىســىملىك بىــر قىرغىــز باال ئوشــتىن بولــۇپ، بۇالڭچىلىق 
تۆھمىتــى بىلــەن ســوالققا چۈشــۈپ قاپتۇ. ئازىز ئاپىنا ئىســىملىك 
بىــر قىرغىــز بــاال گۇمانلىــق قاتىــل ئىكــەن. ئالېكســاندېر ئىــۋان 
ئىســىملىك، رۇســىيىلىك ئــورۇس گۇمانلىــق ئىشــپىيون دەپ 
ســوالپ قويۇلۇپتــۇ. ئــۇالر بىــر قــۇر ئۆزلىرىنــى تونۇشــتۇرۇپ 
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كېلىپ: ســىز نېمىشــقا كىرىپ قالدىڭىز؟ ئىســمىڭىزنى سورىســاق 
ــر خىــل ئۆكۈنــۈش  ــان بېــك، بى ــكا - دېــدى ئارم ــدۇ باي بوالم
ئىچىــدە. مــەن ئۆزۈمنىــڭ ئۇيغۇرىســتاندىن كەلگــەن تىجارەتچــى 
ــۈز  ــە ي ــپ، ئالت ــۈپ كېتى ــى ئۆت ــڭ ۋاقت ــى، ۋىزىنى ئىكەنلىكىمن
دولــالر جازانــى تۆلــەپ بواللمــاي ســوالققا چۈشــكەنلىكىمنى 
بىلدۈرۈشــتى.  ھېسداشــلىق  ھەممىســى  بەردىــم.  ئېيتىــپ 
كامېرىنىــڭ ئىچــى تــار، ئۇزۇنچــاق بولــۇپ، ئىككــى قەۋەتلىــك 
ــۇپ، بىــر  تۆمــۈر كارىۋاتــالر ئىككــى تامغــا تاقــاپ قويۇلغــان بول
ــە  ــم مېتىرچ ــدا يېرى ــىكنىڭ يېنى ــەگا، ئىش ــە پ ــۇالچ كەڭلىكت غ
كۆتۈرمــە قىلىنغــان ئوچــۇق خاالجــاي، ئــۇدۇل تامــدا كوچــا 
ــار  ــرە ب ــز، كىچىــك پەنجى تەرەپكــە قارىتىلغــان، بويدىــن ئىگى
ــۇ پەنجىرىنىــڭ يېنىــدا ئۈســتۈنكى  ئىــدى. بېــك بــوالت مۇش
ئــۆزى  بېرىــپ،  مــاڭا  ئورنىنــى  ئــۇ  ياتاتتىكــەن.  قەۋەتتــە 
ئاســتىدىكى كارىۋاتقــا چۈشــتى. بېــك بوالتنىــڭ مەنىســى بــەگ 
بولىــدۇ - دېگەنلىــك ئىكــەن. جاپاكــەش ئاتــا - ئانىــالر 
بالىســىنىڭمۇ ئۆزلىرىگــە ئوخشــاش جاپاكــەش بولــۇپ قېلىشــىنى 
ــات  ــارزۇ قىلمــاي، بەگكــە ئوخشــاش باياشــاتلىق ئىچىــدە ھاي ئ
كەچۈرۈشــنى تىلــەپ قويغــان ئىســىم. ئەممــا ئــۆز دۆلىتىــدە، ئــۆز 
ھۆكۈمرانلىرىنىــڭ رەھبەرلىكىــدە، قۇلدىــن بەتتــەر خورلۇقتــا 
قېلىۋاتقــان بەختســىزلەر. كارىــۋات دېگىنــى ئۇزۇنلىقــى بىــر يېرىم 
مېتىــر، كەڭلىكــى ئاتمىــش ســانتا، ھــەر بــەش ســانتا ئارىلىــق 
ــداق قىلىــپ ياســالغان، تــەن  قويــۇپ، ئــۈچ قىرلىــق تۆمــۈر بال
ــۈر بالداقالرنىــڭ  ــى ئىكــەن. تۆم ــۈك قورال ــر تۈرل جازاســىنىڭ بى
ئۈســتىدە ھېــچ نەرســە يــوق، يالىڭاچــال ئىدى. ئۆزۈمچــە: بەلكىم 
ئالماشــتۇرۇش  كۆرپىلىرىنــى  يوتقــان،  ياكــى  ماتراســلىرىنى، 
ئۈچــۈن يىغىشــتۇرۇۋەتكەن بولســا كېــرەك - دەپ ئويلىۋاپتىمەن. 
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ھەممىمىز ئاســتىنقى كارىۋاتالردا ئولتۇرۇپ تونۇشــلۇق بېرىشــىپ، 
ــوالت  ــك ب ــن، بې ــقاندىن كېيى ــۇڭ بولۇش ــال - م ــقىچە ھ قىس
ــى ســېلىپ  ــاالڭ چاپىنىن ــك ئۇچىســىدىكى ي ــان بې ــەن ئارم بىل
ــەك  ــكا، ب ــم باي ــدى - دە: ئابدۇرەھى ــا ياي ــڭ كارىۋىتىمغ مېنى
چارچــاپ كېتىپســىز، بــۇ چاپاننىــڭ ئۈســتىدە يېتىــپ بىــر ئــاز 
ئۇخلىۋېلىــڭ، تۆمــۈردە ياتســىڭىز بەدەنلىرىڭىــز ئاغرىپ كېتىدۇ، 
ئۇخلىيالمايســىز - دېــدى. ئۇالرنىــڭ چاقچــاق قىلىۋاتقانلىقىنى، 
ياكى راســتىن ماڭا كۆيۈنۈۋاتقانلىقىنى ئاڭقىرالماي: قېرىنداشــالر، 
غەمخورلۇقنــى ســوالپ قويغانــالر قىلىشــى كېرەكقــۇ، ســىلەرنىڭ 
ســەل  دېدىــم،   - چۈشــىنەلمىدىم  قىلغىنىڭالرنــى  بــۇ 
ئوڭايســىزلىنىپ. - بايــكا بىزگــە ھېچكىم غەمخورلــۇق قىلمايدۇ. 
بــۇ تۆمۈرلــەر بىزنــى ئازاباليدىغــان جــازا قوراللىــرى. بىــز ئــۆز - 
ئــارا ئۆزىمىزنــى ئاســرايمىز - دېــدى ئارمــان بېــك، نــۇرى 
ئۆچكــەن كۆزلىرىنــى مۆلدۈرلىتىــپ. مــەن ئۇالرنىــڭ ياخشــى 
ــاممۇ،  ــان بولس ــىنىپ كېتەلمەيۋاتق ــە چۈش ــى تېخىچ كۆڭۈللىرىن
رەھمــەت ئېيتىــپ، كارۋىتىمغا چىقتىم -دە، چاپاننىڭ ئۈســتىدە 
ــاراڭ -  ــدە ت ــر كەم ــەن. بى ــا كېتىپتىم ــپ ئۇيقۇغ ــۈپ يېتى تۈگۈل
تــۇرۇڭ قىلغــان ئاۋازدىــن ئويغۇنــۇپ كەتتىــم. چۈشــلۈك ۋاقتــى 
ســائەت بىــردە قايناق چاي بېرىلىدىكــەن. بىزنىڭ كامېردىكىلەر 
ئىشــىككە قــاراپ، قاتــار تىزىلىشــقا باشــلىدى. مەنمــۇ كارىۋاتتىــن 
چۈشــۈپ ئۆچىرەتكــە قېتىلدىم. قوشــنا كامېردىكىلــەر تۈگىگەندە 
نــۆۋەت بىزگــە كېلىدىكــەن. تونــكا قاچىــدا بىــر لىتىــر قاينــاق 
ــابلىنىدىكەن.  ــەت ھېس ــش جىناي ــەن. تۆكۈۋېتى ــاي بېرىدىك چ
ئەممــا ئاغزىــم كۆيــدى دېيىشــكە ۋاقىــت يــوق، قاينــاق چاينــى 
بىــر مىنــۇت ئىچىــدە ئىچىــپ بولــۇش الزىمكــەن. ئادەتتــە بىــر 
لىتىــر ســوغاق ســۇنىمۇ بىــرەر مىنۇتتــا ئىچىۋېتىــش خېلــى قىيىــن 
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گــەپ. ئەممــا پورۇقالپ قاينىغــان چاينى پۈلىمەيتۇرۇپ ســۈمۈرۈپ 
ئىچىۋېتىــش تەســەۋۋۇرغا ســىغماي قالىــدۇ. نــۆۋەت بىزنىــڭ 
كامېرىغــا كەلــدى. ئىشــىكنى تولــۇق ئېچىۋېتىــپ، تونــكا قاچىغــا 
چاينــى ئۇســۇپ تارقىتىشــقا باشــلىدى. دەرۋەقە ئالدىــدا تۇرغانالر 
ــدا  ــۈك ئازابى ــدۇ. كۆي ــال ئىچىۋاتى ــەردە كۆتۈرۈپ چاينــى ئالغــان ي
ۋارقىــراپ، جارقىــراپ تــۇرۇپ ئىچىۋاتىــدۇ. مەنمــۇ چېيىمنــى 
ئېلىــپ كۆزۈمنــى يۇمــۇپ گېلىمغىــال قۇيــدۇم - دە، بېرىلگــەن 
ۋاقىــت ئىچىــدە ئىچىــپ تۈگەتتىــم. ھەممىمىزنىڭ ئاغــزى ئاپتاپتا 
قالغــان بېلىقنىــڭ ئاغزىــدەك ئېلىــپ قالغــان، ھاۋانى ســۈمۈرۈپ، 
ئىچىمىزنــى ســوۋۇتۇش بىلــەن مەشــغۇل. »دوزىخىيلەر ئۇسســاپ 
كەتتــۇق دەپ نالــە قىلىــدۇ، ئۇالرنىــڭ ئاغزىغــا زوقــۇم قۇيۇلىــدۇ، 
ئــۇالر ئازابقا چىدىماي ئېشــەكتەك ھاڭراپ كېتىــدۇ« دېگەندەك، 
ئۆلمەيتۇرۇپــال دوزاخنىــڭ ئازابىغــا گىرىپتــار بولغانلىقىمغا ھەيران 
ــقا  ــۇق دېمىســەك، نېمىش ــاپ كەتت ــز ئۇسس ــا بى ــم. ي قېلىۋاتاتتى
بۇنــداق بــوزەك قىلىدىغانــدۇ؟ مۇشــۇنداق قاينــاق چــاي بىلــەن 
ھــەر كۈنــى قەرەللىــك ئــۈچ قېتىــم ئازاباليدىكــەن - تــوۋا. 
ســەھەر ســائەت بەشــتە بىــر قېتىــم، چۈشــلۈك ســائەت بىــردە بىر 
قېتىــم، ئاخشــام ســائەت توققــۇزدا بىــر قېتىــم، شــۇنداق قاينــاق 
چــاي بىلــەن ئىــچ - باغرىمىزنى داغــالپ چىقىدىكەن. ئەتتىگەن 
ســائەت توققــۇزدا ئىككــى قوشــۇق كاشــا، چۈشــتىن كېيىــن 
ســائەت ئۈچتــە يېرىــم تــال ئالمىــدەك، قــارا بولكىنىــڭ يېرىمىنــى 
بېرىدىكــەن. كامىرداشــلىرىم چۈشــەندۈرگەندەك، ســائەت ئۈچتە 
كارىــدور گۈلــدۈر تاراقالشــقا باشــالپ، بىزنىــڭ كامېرىنىــڭ 
ــكا  ــى بول ــۇن، مەيل ــاي ئەكەلس ــى چ ــدى. مەيل ــىكى ئېچىل ئىش
ئەكەلســۇن، ئىككــى نەپــەر نۆۋەتچــى ســاقچى، ئىككــى نەپــەر 
قوراللىق ئەســكەر بىرگە كېلىدىكەن. بۇ تۈرمىنىڭ بىخەتەرلىكى 
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ئۈچۈنمــۇ ياكــى مەھبۇســالرغا ھەيۋە كۆرســىتىش ئۈچۈنمــۇ، ئۇنى 
ــان  ــۇ قالمىغ ــدەك ھالىمم ــال قاتۇرغى ــا كال ــدەك، ئۇنىڭغ ئويلىغى
ئىككــى  يېرىمىنــى  بولكىنىــڭ  قــارا  كىچىككىنــە  ئىــدى. 
ــۇرۇپ  ــىالپ ئولت ــى جىپس ــپ، بارماقلىرىمىزن ــى ئېچى ئالقىنىمىزن
يەيدىكەنمىــز. كامېرىدىكــى مەھبۇســالرنىڭ كونىســى بــەش 
ــان بېــك، يېڭىســى مــەن ئىكەنمــەن.  كۈنلــۈك بولغــان - ئارم
مــەن بولــكا يېيىشــتىكى ئەھۋالنــى تۈرمە قائىدىســى بولســا كېرەك 
دەپ ئويلىدىــم. كــەچ ســائەت توققــۇزدا ئاخشــاملىق قاينــاق چاي 
كەلــدى. چايدىــن كېيىــن ئەتتىگەنكىگــە ئوخشــاش ئاغزىمىزنــى 
يوغــان ئېچىــپ ھــاۋا ســۈمۈردۇق يېرىــم ســائەتچە. ھېچكىــم 
ئۈنلــۈك گــەپ قىلمايتتــى. ئۇنىمــۇ تۈرمە قائىدىســى بولســا كېرەك 
دەپ ئويلىدىــم. 13 - ئۆكتەبىــردە ئەتتىگەنلىــك بېرىلىدىغــان، 
بىلدۈرۈلــدى.  قىســقارتىلغانلىقى  كاشــانىڭ  قوشــۇق  ئىككــى 
ــۇ  ــۈن، ب ــى ئۈچ ــۇپ كەتكەنلىك ــۆپ بول ــالر ك ــى مەھبۇس چۈنك
ئايلىــق كاشــا نورمىســى تۈگــەپ بولۇپتــۇ. شــۇڭا بۈگۈندىــن 
ئېتىبــارەن كاشــا يــوق. كاشــا دېگىنــى رۇســچە تامــاق بولــۇپ، 
ســەت،  كۆرۈنىشــىمۇ  ئېتىلىدىغــان،  يارمىســىدىن  بۇغــداي 
تەمســىز، قويــۇق شــويلىغا ئوخشــاپ قالىدىغــان تامــاق ئىكــەن. 
رۇســچە ئۇماچ دېگەن گەپ بولســا كېرەك. تەمســىز تاماقالرنىمۇ، 
شــۇنىڭدەك مەزمۇنســىز زېرىكىشــلىك گــەپ - ســۆزلەرنىمۇ كاشــا 
دەپ قويىدىغــان ئادىتــى بــار ئىكــەن. تەمســىز بولســىمۇ ئىككــى 
قوشــۇق بولســىمۇ، ئېچىــپ كېتىۋاتقــان قورســاق ئۈچــۈن ھــاي 
بېرەلمىســىمۇ لېكىــن - ئەتتىگــەن ســائەت توققــۇزدا تامــاق 
كېلىــدۇ - دېگەنــدەك، كۆڭۈلدىكــى بىــر ســاننىڭ ئۆچۈرۈلــۈپ 
ــا  ــۈرۈپ چىقارماقت ــنى كەلت ــر ئېچىرقاش ــۇ ئېغى ــى، تېخىم كېتىش
ــى.  ــا پاتت ــۇر قايغۇغ ــى چوڭق ــالرنىڭ ھەممىس ــدى. كامېرداش ئى
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ھېچكىــم بىــر ئېغىــز گــەپ قىلمايتتــى. كاشــا ۋاقتىدىــن بىــر ئــاز 
ئۆتكەنــدە، كارىدوردىــن بىرســىنىڭ ئــاۋازى كېلىۋىــدى: پــوالت 
بېــك بايــكام، بۈگــۈن دېجۈرنــى بولۇپتــۇ - دېــدى تۆلكــە بــاي 
ــا  ــۇش كەيپىياتق ــل خ ــر خى ــقىالرمۇ بى ــراپ. باش ــپ ياي ئېچىلى
چۆمۈلگەنــدەك بولۇشــتى. ئــۆز ۋاقتىــدا ســوالنغان تۈرمىلەردىمــۇ 
ــم نۆۋەتچــى  ــدە ئىككــى قېتى ــاي، ھەپتى ــرەر ياخشــى گۇندىپ بى
بولــۇپ قالغىنىــدا، تۈرمــە ئىچــى شــاتلىققا تولىدىغــان. ســېپىل 
ئۈســتىدىكى قاراۋۇللــۇق قىلىدىغــان ئەســكەرلەرنىڭ ئىچىدىمــۇ، 
ئادىمىگەرچىلىكىنــى قولدىــن بەرمىگــەن ئۇيغــۇر ئەســكەرلىرىنى 
ــان،  ــەت قاچق ــلىۋەتكەن، بەرىك ــالھ تاش ــۇق. ئال ــۆرۈپ تۇراتت ك
ــۇ  ــش جايدىم ــى مۇدھى ــۇ ئەلدىك ــان ب ــانىيلىق يوقىلىۋاتق ئىنس
چارىســىز، غېرىــب مەھبۇســالرنىڭ كۆڭــۈل چىراقلىرىغــا يــاغ 
ــەن. دەل  ــار ئىك ــۇ ب ــى گۇندىپايم ــان ياخش ــدۇرۇپ تۇرىدىغ تول
كاشــادىن ئايرىلغــان ۋاقتىمىــزدا پــوالت بېكنىــڭ نۆۋەتچــى 
ــڭ  ــوالت بېكنى ــا. پ ــى تەســەللى بولماقت ــازراق روھ ــۇ ئ بولغىنىم
ئــاۋازى كارىــدوردا ئاڭلىنىــپ ھايــال ئۆتمەي، بىزنىــڭ كامېرانىڭ 
ئىشــىكىدىكى، ئىزدىنىــش رومانىــدەك چوڭلۇقتىكــى كۆزنــەك 
ــورا  ــەل ئ ــالىق، س ــۇالق، قاڭش ــۈزى يۇم ــدى. ي ــى ئېچىل قاپقىغ
كۆزلــۈك، يــاش قورامى يىگىرمــە بەش ئەتىراپىدىكــى گۇندىپاي، 
كامېرداشــلىرىمنىڭ ئىســمىنى بىــر بىرلــەپ ئاتــاپ ئامانلىــق 
ســورىغاندىن كېيىــن: بايــكا ســىز يېڭــى كىردىڭىزمــۇ؟ مېنىــڭ 
ئاتىــم پــوالت، ئېتىڭىزنــى دەپ بېرەمســىز؟ - دېــدى شــۇنچىلىك 
يېقىملىــق تەلەپپــۇزدا. مــەن كىرگــەن كۈنۈمنــى، ۋىزامنىڭ ۋاقتى 
ئۆتــۈپ كەتكەنلىكتىــن ســوالققا چۈشــۈپ قالغانلىقىمنــى، ئىســىم 
- فامىلەمنــى دەپ بەردىــم. ئــۇ: رەھمــەت، ســىزنى قاشــقارلىق 
بايــكام دېســەم رەنجىمســىز؟ - دېــدى، تەبەسســۇم يېغىــپ 
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تۇرغــان چىرايىنــى كۆزنەكتىــن كۆرســىتىپ. مــەن: ئەلۋەتتــە 
بولىــدۇ پــوالت بېــك بايــكا - دېدىــم مەمنۇنلــۇق بىلــەن. ئــۇ: 
يــاق بايــكا، مــەن ســىزنى قاشــقارلىق ئابدۇرەشــىد بايــكا- دەپ 
چاقىــراي، ســىز بىلىســىزغۇ - دېــدى پەســرەك ئــاۋازدا. ئارمــان 
ــڭ  ــكا، بىزنى ــك باي ــوالت بې ــز پ ــرا دېدىڭى ــدى توغ ــك: ئەم بې
ســۇلتانىمىزنى ئەســكە ســالىدۇ - دېــدى چاقچــاق قىلىــپ. 
ھەممىمىــز كۈلۈشــتۇق. گۇندىپــاي پــوالت بېــك بىــز بىلــەن 
قوشــنا  كېيىــن،  تاقىغاندىــن  كۆزنەكنــى  خوشلىشــىپ، 
كامېردىكىلــەر بىلــەن ھــال - مــۇڭ بولۇشــنى داۋام ئەتتــۈردى. 

كاشانىڭ يوقلۇق پىراقىنى بىر ئاز بولسىمۇ ئۇنۇتتۇق. 
چۈشــكە يېقىــن كامېرىنىــڭ ئىشــىكى ئېچىلىــپ، پــوالت 
بېــك: قاشــقارلىق ئابدۇرەشــىد بايــكا، ســىزگە ســوراق كەلــدى. 
ــر  ــان بى ــۇنچىلىك كۆيۈمچ ــدى، ش ــۈرۈڭ - دې ــەن ي ــەن بىل م
ــتىم.  ــا ئەگەش ــۈپ، ئۇنىڭغ ــن چۈش ــەن كارىۋاتتى ــا. م كەيپىياتت
كەلگەنــدە:  پەلەمپەيگــە  چۈشــىدىغان  قەۋەتكــە  پــەس 
ئابدۇرەشــىد بايــكا، تۈرمىنىــڭ ئەھۋالىنــى كۆردىڭىــز، بۈگۈندىن 
باشــالپ كاشــا بېرىلمەيــدۇ. كۈنــدە بىــر قېتىــم قــارا بولــكا 
بېرىلىــدۇ. بىلەمســىز بايــكا، يــۈز ئەللىــك گراملىــق، ئالمىــدەك 
بىــر كىشــىگە  ئوتتۇرىســىدىن كېســىپ،  بىرتــال بولكىنىــڭ 
ــۈپ  ــدۇ. كىشــىلەرنىڭ ئۆل ــاق بېرىلى ــرام تام ــەش گى يەتمىــش ب
كەتمەســلىكى ئۈچــۈن، ئۈچەيلىــرى يەملىشــىپ، ئېغىــر كېســەل 
بولــۇپ قالماســلىقى ئۈچــۈن، كۈنــدە قەرەللىــك ۋاقىتتــا قاينــاق 
چــاي بېرىلىــدۇ. مەھبۇســالر بــۇ تۈرمىــدە ئــەڭ ئــۇزۇن بولســىمۇ 
مۇقىمالنغــان جىنايەتچىلــەر،  دېلوســى  تۇرىــدۇ.  ئــاي  ئــۈچ 
نورمــال تۈرمىگــە يۆتكىلىــدۇ. ئــۇ يــەر ياخشــى. ياردىمىــم كېــرەك 
دېــدى،   - قىلىمــەن  كەلگىنىنــى  قولۇمدىــن  دەڭ،  بولســا 
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كونــا تونۇشــالردەك ھــەم ئىنتايىــن ســەمىمىيىتىنى كۆرســىتىپ. 
ــە  ــا ئەلۋەتت ــۇپ قالس ــم بول ــاچ: ئېھتىياجى ــەت ئېيتق ــەن رەھم م
ســىزگە ئېيتىمــەن - دەپ قويــدۇم - يــۇ، لېكىــن - يارەببىــم 
بولــدۇم.  قۇتۇاللمايدىغــان  پايالقچىالردىــن  يەردىمــۇ  مۇشــۇ 
كامېرىدىكىلەرنىــڭ قايســي ئايغاقچــى، قايســى پايالقچــى ئۇنــى 
ــى  ــاي چىقت ــا ئەمــدى گۇندىپ ــى بولمايۋاتســا، مان تېخــى بىلگىل
ئوتتۇرىغــا - دەيتتىــم ئىچىمــدە ئالالھقــا داتــالپ. چۈنكــى 
ــەن  ــر تۈرمىگــە سوالنســام، م ــال بى ــالردا قانداق ۋەتەندىكــى چاغ
بــار كامېرىغــا بىــر- ئىككــى پايالقچىنــى ســوالپ قوياتتــى. ھەتتا 
ــى  ــۇ پايالقچ ــنا كامىرىغىم ــۈن قوش ــلىق ئۈچ ــدۇرۇپ قويماس چان
ئورۇنالشــتۇرۇپ، مېنىــڭ بىلــەن گەپلىشــىش، مېنىڭدىــن گــەپ 
ئېلىــش پۇرســىتى يارىتىــپ بېرەتتــى. بىــر تەرەپتىــن ئۆزەمنىــڭ 
چاغلىرىمدىــن  كىچىــك  ھــەم  پەخەســلىكىم،  پەۋقۇلئــاددە 
باشــالپال جەمــەت تۇغقانلىرىمىزنىــڭ، ئائىلىــۋى يېقىنلىرىمىزنىڭ 
پاجىئەلىرىنــى  قىســمەت،  توغرىســىدىكى  ھاياتلىــرى  تۈرمــە 
كــۆپ ئــاڭالپ كەتكەنلىكىــم، دادام ئاپامنىــڭ بېشــىغا كەلگــەن 
زۇلــۇم، قاچقۇنلــۇق ھاياتتــا يوشــۇرۇنۇش، ئۆزىنــى قوغــداش 
تەدبىرىلىرىگــە شــىرىك بولــۇپ ئۆســكەنلىكىم، مــاڭا ســېلىنغان 
پايالقچىالرغــا كېپــەك ئالدۇرمايدىغــان قابىلىيىەتنى يېتىلدۈرگەن 
تايــاق  ئېتىلســاممۇ،  تۈرمىلەردىغــۇ  ۋەتەندىكــى  ئىكــەن. 
يېســەممۇ لېكىــن تۇزاققــا چۈشــمىگەن ئىدىــم. ئەممــا مۇنــۇ »ك 
ــتىن  ــمەتنى باش ــداق قىس ــەن قان ــەر بىل ــەن خەقل گ ب« دېگ
كەچۈرەرمــەن؟ ئــۆز ۋاقتىدا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كىنولىرىدا »ك 
گ ب« نىــڭ قىلمىشــلىرىنى كۆرگــەن. ئۇغــۇ توقۇلمــا نەرســىلەر. 
ســوۋېت  يــۈرۈپ،  مۆكــۈپ  ئۈرۈمچىــدە  بولســىمۇ،  شــۇنداق 
چاغلىرىمــدا،  ئىزدەۋاتقــان  يولىنــى  چىقىشــنىڭ  ئىتتىپاقىغــا 
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پېشــقەدەم كىشــىلەرنىڭ: ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەرەپلــەردە »ك گ 
ب« دەيدىغــان ئالۋاســتىالرنىڭ قولىغــا تىرىك چۈشــۈپ قېلىشــقا 
بولمايــدۇ - دېگەنــدەك تەۋســىيەلەرنىمۇ كــۆپ ئاڭلىغان. بۇياققا 
كەلگەندىــن بۇيــان كىشــىلەردىن »كا گــې بــې« نىــڭ نەقــەدەر 
ــاڭالپ،  ــىز ئ ــاز- ئامانس ــۇ ئ ــورۇن ئىكەنلىكىنىم ــر ئ ــى بى ۋەھش
قــۇالق گاس، يــۇرەك تەپمــەس بولــۇپ كەتكــەن. ھەتتا »كا گې 
بــې« دېســەك، ئــۇالر دېيىشــىۋاتقان گەپنى بىلىــپ قالىدۇ دەپ، 
»ئــۈچ ھــەرپ« دېگــەن نامنــى ئىجــات قىلغــان ئىكــەن. ئەمما بۇ 
گــەپ بارلىــق مىللەتلەرگــە يــات ئەمــەس، مەخپىيەتلىكىمۇ يوق، 
ئاشــكارا مەخپىيەتلىــك بولــۇپ كەتكــەن بولســىمۇ، ھــەر قايســى 
ــە  ــاپ، ئۆزلىرىچ ــەرپ« دەپ ئات ــۈچ ھ ــدا »ئ ــۆز تىلى ــەت ئ مىلل
ــۇددى  ــەن خ ــپ كېتىپتىك ــقا ئادەتلىنى ــى ساقالش مەخپىيەتلىكن
ســوۋېت ئىتتىپاقىدىكــى قايســى مىللــەت »ك گ ب« نــى، 
ئــۈچ ھەرپكــە ئايالنــدۇرۇپ، قانــداق ئاتايدىغانلىقىنــى »كا گــې 
بــې« خادىملىــرى بىلمــەي قالىدىغانــدەك. قانداقــال بولمىســۇن 
مــەن ھازىــر ئاشــۇ ھەيۋەتلىــك، ۋەھشــى »ئــۈچ ھــەرپ« نىــڭ 
ئالقىنىغــا تىرىــك چۈشــۈپ قالغــان ئىدىــم. ئويلىغــۇدەك ئارامىــم 
يــوق ئىــدى. پــوالت بېــك مېنــى يــەر قەۋەتكــە ئېلىــپ چۈشــۈپ، 
بىــر ئىشــخانىغا باشــالپ كىــردى ۋە: مۇشــۇ كىشــى توغرىمــۇ 
- دەپ، ســورىدى. ســوراق ئۈســتىلىنىڭ نېــرى تەرىپىــدە، 
ئىشــىككە ئارقىســىنى قىلىــپ ئولتۇرغــان بىــر ئــادەم، پىرقىرىمــا 
ئورۇندۇقنــى ئايالنــدۇرۇپ، يۈزىنــى كۆرســەتتى - دە: ھــە، شــۇ 
مېنىــڭ ئابدۇرەھىــم بايــكام - دېــدى. ســوراقچى يەنــە شــۇ 
رىســكولۇپ ئىكــەن. پــوالت بېــك ئىشــىكتىنال ئارقىغــا قايتتــى. 
مــەن رىســكولۇپنىڭ قارشىســىدا ئولتــۇردۇم. ئادەتتــە ســوراقچى 
يالغــۇز كەلمەيــدۇ. ئۇنىــڭ يېنىــدا بىــر نەپــەر پۈتۈكچىســى 
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جاۋابنــى،  ســوئال  كۆرۈنۈشــتە  پۈتۈكچــى  بولىــدۇ.  بىرگــە 
ــر  ــە بى ــن يەن ــى. لېكى ــۇق خاتىرلىگۈچ ــى تول ــوراق جەريانىن س
ۋەزىپىســى ســوراقچى بىلــەن جاۋابكارنــى نــازارەت قىلىدىغــان، 
ــان  ــوراقچىمۇ بىلمەيدىغ ــك، س ــم ۋەزىپىلى ــوراقچىدىنمۇ مۇھى س
پەۋقۇلئــاددە ئورۇنغــا باغلىــق بولىــدۇ. شــۇڭا بــەزى چــوڭ دېلوغــا 
مەســئۇل بولغــان ســوراقچىالر، دېلــو ئاغــدۇرۇش جىنايىتــى 
ــول  ــۇ ق ــالر، ئاش ــان ئەھۋال ــپ كېتىدىغ ــر جازالىنى ــەن ئېغى بىل
ئاســتىدىكى پۈتۈكچىنىڭ يوشــۇرۇن خىزمىتىنىڭ نەتىجىســىدۇر. 
ــۇ،  ــۇ؟ - ســورىدى ئ ــكا، ياخشــى ئۇخلىدىڭىزم ــم باي ئابدۇرەھى
قوۋلــۇق بىلــەن ھىجىيىــپ.: بــۇ يــەردە ئۇخالشــتىن باشــقا ئىــش 
يوققــۇ - دېدىــم، ئۆزەمنىــڭ خاتىرجــەم ئۇخــالپ ياتقانلىقىمنــى 
بىــر  ســىزگە  بايــكام  ســاقچى  ئــۇ:  بولــۇپ.  بىلدۈرمەكچــى 
نەرســە دېدىمــۇ؟ - ئۇنىــڭ بــۇ ســوئالى كالالمدىــن تۈتــۈن 
چىقىرىۋەتكىلــى تــاس قالــدى - »كا گــې بــې« بــەك يامــان، 
ــەپ  ــەن گ ــەر دېگ ــى زەھ ــۈر، تىل ــۆزى ئۆتك ــۇالق، ك ــۇزۇن ق ئ
راســتمۇ نېمــە! ئىككىنچــى قەۋەتتىكــى پەلەمپەينىــڭ بېشــىدا 
دېگــەن گەپنــى ئــاڭالپ قاپتــۇ - دە، ئەتراپقــا كــۆز يۈگۈرتتــۈم. 
لېكىــن بىــرەر كۆزىتىــش ئاپپاراتىــدەك نەرســىمۇ يــوق، قانــداق 
بىلىــپ قالغانــدۇ؟ ياكــى ئىككىســى دېيىشــىۋالغان گــەپ بولســا، 
ــە؟  ــدۇ نېم ــش چىقىرام ــر ئى ــن بى ــپ، ئارىدى ــى كولدۇرلىتى مېن
بېشــىم گاراڭ، ئۇنىڭغــا جــاۋاب بېرىشــنىمۇ ئۇنتــۇپ قاپتىمــەن.: 
ئابدۇرەھىــم بايــكا، ســۆزۈمنى ئاڭلىمىدىڭىزمــۇ؟ ســاقچى ســىزگە 
ــكا،  ــكولۇپ باي ــم رىس ــەن: ئاڭلىدى ــۇ؟ م ــە دېمىدىم ــر نەرس بى
ــۇ  ــپ ب ــىدىن مېڭى ــدى، ئارقىس ــدى - دې ــوراق كەل ــىزگە س س
ــۇ: ۋاي  ــۇ. ئ ــە دېمىدىغ ــر نەرس ــقا بى ــم. باش ــخانىغا كەلدى ئىش
ئابدۇرەھىــم بايــكا، مېنىــڭ ســورىغىنىم مۇشــۇ. ســاقچى ســىزگە 
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خاتــا ئېيتىپتــۇ. بــۇ ســوراق ئەمــەس، ســۆھبەت. ئىككىمىــز 
دەۋاتقــان  بىلــەن  قوۋلــۇق  ئۇنىــڭ  ئۆتكۈزۈمىــز.  ســۆھبەت 
گېپىنىــڭ ئارقىســىدا قانــداق شــۇملۇقنىڭ يوشــۇرۇنغانلىقىنى 
تەســەۋۋۇر قىالاليتتىــم. 90 - يىلــى 13 - ئاۋغۇســت كۇچــار 
دەپ  چۈجــاڭ  مــەي  ئۆزىنــى  سوراقخانىســىدا،  تۈرمىســىنىڭ 
ئاتىۋالىدىغــان بــاش قاتىــل مەمــەت رۇزى: ئابدۇرەھىمجــان باالم، 
گەپنــى باشالشــتىن بــۇرۇن ســاڭا دەيدىغــان مۇھىــم نەرســە بار- 
ــەن بولىدىغــان  ســوراقنى تالالمســەن، ســۆھبەتنىمۇ؟ ســەن بىل
مۇئامىلەمنىــڭ خاراكتېرىنــى ئــۆزەڭ تالاليســەن - دېــدى. مــەن: 
ســوراق قانــداق بولىــدۇ، ســۆھبەت قانــداق بولىــدۇ؟ دەپ، ھېــچ 
نېمىنــى بىلمىگــەن قىياپەتتــە ســورىدىم. ئــۇ: ســوراقنى قوبــۇل 
قىلســاڭ، مــەن ســورايمەن، ســەن پەقەتــال جــاۋاپ بېرىســەن. 
ــدۇ. ئەگــەر  ــڭ بولماي ــۇق گــەپ قىلىــش ھەققى ــز ئارت ــر ئېغى بى
ســۆھبەتنى قوبــۇل قىلســاڭ، مــەن بىرنــى دېگۈچــە ســەن 
ئوننــى دېيەلەيســەن، ئۆزەڭنــى ئاقــالش، گۇڭســەنداڭنىڭ خاتــا 
ــەش، زۇكۇملىشــىش،  ــش، تەنقىدل ــاش قىلى سىياســەتلىرىنى پ
مۇنازىرىلىشــىش ھەققىــڭ بولىــدۇ. ئەگــەر ســېنىڭ ئېيتقانلىرىڭ 
لوگىكىلىق بولســا، مېنى يېڭىۋېتەلىســەڭ، تۈرمىدە بىر ســائەتمۇ 
ــىلى  ــدى، تەپس ــەن - دې ــۇپ بېرىم ــال قوي ــەن، دەرھ قالمايس
چۈشــەندۈرۈپ. مــەن: بىــر ئــاز ئويلىنىــپ جــاۋاب بەرســەم 
بوالمــدۇ؟ ئــۇ: دەل كۈتكىنىمــدەك بولــدى. بــاالم ســەن بۈگــۈن 
ــك  ــڭ يېتەرلى ــالن. ۋاقتى ــە ئوي ــاڭ ئاتقۇچ ــە ت ــە، ئەت كەچكىچ
ــە ئەتتىگــەن ســەككىز يېرىمــدا كۆرىشــەيلى، ئوبــدان  ــار. ئەت ب

ــن. ئويالنغى
مــەن كەچكىچــە، يېرىــم كېچىگىچــە ئويالندىــم. خىتاينىــڭ 
رەزىــل سىياســەتلىرى، ئــادەم جازاالشــتىن باشــقا مەناســى يــوق 
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ســاختا قانۇنلىــرى، مەركىــزى ھۆكۈمــەت بۆكىنــى ئەكــەل دېســە، 
بېشــىنى كېســىپ ئاپىرىدىغان يالالنمــا ئەمەلدارالرنــى تەنقىدلەپ 
ــدا  ــل دۈشــمەننىڭ ئالدى ــۇ رەزى ــم. ب ــق قىلدى ــۇن تەييارلى نۇرغ
ــى زەرداب  ــە، يۈرىكىن ــازاب تارتقۇچ ــەپ ئ ــاق ي ــپ، تاي خورلىنى
قىلىۋېتىدىغــان گەپلەرنــى دەپ، ئۆلگــەن مىــڭ ئــەال ئەمەســمۇ! 
ــىغىلى  ــل ياش ــڭ يى ــان، مى ــان ج ــر ئۆلىدىغ ــۇپ بى ــر تۇغۇل بى
بولمايدىغــان قىســقا ھايــات، شــۇڭا تىــك تــۇرۇپ، دۈشــمەننىڭ 
يۈرىكىگــە خەنجــەردەك قادىلىــپ شــەرەپ بىلەن ئۆلــۈش كېرەك! 
ــتى.  ــن ئاش ــە يېرىمدى ــم. كېچ ــق قىلدى ــى تەييارلى ــەن ۋەھش م
ئەمــدى يۈرىكىــم تــوق، تــازا راھــەت بىلــەن ئۇخــالپ كەتمەكچــى 
بولــۇپ كۆزۈمنــى يۇمۇۋېدىــم، كالــالم باشــقا تەرەپكــە چۆگىلــەپ، 
خىيالىمغــا تامامــەن باشــقا نەرســىلەر كېلىۋالــدى: تــوۋا خۇدايىم، 
ــەھنە  ــقا س ــام، نېمىش ــەھنىدە رول ئېلىۋاتمىس ــر س ــا بى ــەن ي م
قەھرىمانلىقىنــى قىلىشــىم كېــرەك ھــە؟ بــۇ دۈشــمەنلەردە يــا بىــر 
ۋىجــدان بولمىســا، تــوۋا دۆلەتتىمــۇ ۋىجــدان بوالمــدا؟ ئــۇالر يــا 
بىر ســۆزىدە، ۋەدىســىدە تۇرمايدىغان تۇرســا، توۋا سىياســەتتىمۇ 
ۋەدە بوالمــدا؟ مــەن بــۇالر بىلــەن زۇكۇمالشســام، بىرنــى دېســە 
ئوننــى دېســەم، يۈرىكىمدىكىنــى، تەپەككۇرىمدىكىنــى ئاشــكارە 
يېيىــپ بەرســەم، بــەش پاتمــان توقۇنــاق باالنــى ئارتىــپ، 
ــۆزەم بىلــەن كەتمــەي، پۈتــۈن  ــو تۇرغۇزســا، ئ ئۈســتۈمدىن دېل
ــا تاشــلىغان بولمايمەنمــۇ! دېمەكچــى  ئەتراپىمدىكىلەرنىمــۇ ئوتق
بولغانلىرىمنىــڭ ھەممىســىدىن سەســكىنىپ كەتتىــم. ســوراقنى 
ــاۋاب  ــداق ج ــا، مۇن ــداق سورىس ــم. ئۇن ــش الزى ــتۈمگە ئېلى ئۈس
تــاڭ  قىلىــپ  تەييارلىــق  باشــقىچە  مــەن  كېــرەك!  بېرىشــىم 
ئاتقۇزۇۋەتتىــم. كۆزۈمگــە ئۇيقــۇ كەلمەيتتــى. بېشــىم يوغــان 
تونــۇردەك، بېشــىمنىڭ ئىچىــدە ئىــس تۈتەكلــەر مانايقىــپ، 
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ئــۆزۈم ئەمەســكە ئايلىنىــپ قالغــان ئىدىــم. 
كېيىنكــى كۈنــى دېگــەن ۋاقتىــدا مېنــى ســوراقخانىغا ئېلىــپ 
ــم ئىششــىپ  ــاش -قاپاقلىرى ــپ، ق ــم قىزىرى چىقىشــتى. كۆزلىرى
پولتىيىــپ قاپتىمىــش. قانداق، چاپاننــى ئوڭ كېيىپ چىقتىڭمۇ؟ 
- ســورىدى مــەي چۈجــاڭ، ســەل ئۈمۈتســىز كەيپىياتتــا. مــەن 
ئــوڭ  تۈزەشــتۈرگەچ:  ياقىســىنى  پەشــلىرىنى،  چاپىنىمنىــڭ 
كىيىپتىمەن - دېدىم ئەمما، تىل - ھاقارەت، مۇشــت، پەشــۋاغا 
كۆمۈلــۈپ كەتتىــم. ئــۇ ئاغــزى - ئاغزىغــا تەگمــەي تىلالۋاتىــدۇ، 
مۇشــتۇمى - مۇشــتىغا يېتىشــمەي، بوكســۇرچىدەك دۇمباالۋاتىدۇ: 
نەۋرەمچىلىــك بىــر ھارامزادە مېنى بىر ســوتكا ئەخمەق قىلدىڭما! 
مــەن كىــم! ســېنىڭدەك ئەكســىل ئىنقىــالۋى ئۇنســۇرالردىن 
ــەن!  ــادەم م ــى يانچۇقۇمدىكــى ئ ــالس جېن ــڭ ئىپ قانچــە يۈزىنى
ســەن نېمــە كۆرۈۋاتىســەن؟ ســېنىڭدەك دىــن دۈشــمەنلىرىنى، 
ۋەتــەن خائىنلىرىنــى، دۆلىتىمىزنــى، كوممۇنىزمنــى ئاغدۇرماقچــى 
بولغــان، دۆلىتىمىزنــى پارچىالشــقا ئۇرۇنغــان ســېنىڭدەك، تــۆت 
- بــەش نەپــەر بــۇزۇق ئۇنســۇرالرغا تېتىيالمىســام، مــەن مەمــەت 
روزى بولمــاي - ئىــت، ئېشــەك بولــۇپ كېتــەي! ئوتتــۇز بــەش 
يىللىــق خىزمــەت ســتاژىمنى، يىگىرمــە يەتتــە يىللىــق خىزمــەت 
ســېنىڭدەك  مېدالىمنــى  شــەرەپ  قەھرىمانلىــق  كۆرســەتكەن 
ــام،  ــۇزۇپ قويس ــا تارتق ــاۋان توڭگۇزالرغ ــە ق ــەش دان ــۆت - ب ت
ئانامنىــڭ ســۈتى ھــارام بولســۇن! مــەن ئــادەم بولمــاي كېتــەي! 
)بــۇ مېڭەمنــى چەنلــەپ ئېتىشــتىن ئــۈچ كــۈن ئىلگىــرى، تۇنجــا 
ســوراق ســائەتلىرىدە بولغــان ماجىــرا ئىــدى.( بــۇ قانخــور جالالت 
ســوراقنىڭ بىسمىلالســىدىال، نېمىشــقا بۇنچىــۋاال ئەسەبىيلىشــىپ 
كەتكەنلىكىنــى، خــۇددى شەخســى ئىــش بىلــەن ئۇرۇشــۇپ 
قالغــان لۈكچەكلــەردەك، قانــۇن خادىمىغــا اليىــق كەســپى 
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خاراكتېرىنــى يوقىتىــپ، غالجىرلىشــىپ كەتكەنلىكىنى ئۇزۇنغىچە 
چۈشــىنىپ يېتەلمىگــەن ئىدىــم. كېيىــن ئۈرۈمچىگــە قېچىــپ 
ــازاالش  ــڭ ج ــالردا، ئۇنى ــەن چاغ ــاقالپ يۈرگ ــان س ــپ ج بېرى
ســابىق  ئىنقىــالۋى  پېشــقەدەم  ئۇچرىغــان  ئىنسكەنجىســىگە 
مەھبۇســالردىن ئاڭلىشــىمچە، سىياســى مەھبۇســالرنى ســۆھبەت 
قىلىمىــز دەپ ئالــداپ، تۇزاققــا چۈشــۈرۈش - مەمــەت روزىنىــڭ 
كەســپى ھىلىســى ئىكــەن. ئۇنىــڭ »چاپاننــى ئــوڭ كەيدىڭمۇ؟« 
دېگىنــى- مېنىــڭ تۇزىقىمغــا دەسســىىدىڭمۇ دېگــەن بوالرمىــش. 
ــالش ئۈچــۈن،  ــۆھبەتنى تال ــى س ــوراقنى ياك مەھبۇســالرنىڭ س
»ئويلىنىــپ باقــاي« دېگىنــى بــاش ئەگكەنلىكىنــى، ياكــى 
خىزمەتنــى  ئــۇ  بىلدۈرىدىكــەن.  دەسســىگەنلىكىنى  تۇزاققــا 
خىزمــەت تەرىقىســىدە ئەمــەس، بەلكــى ئۆزىنىــڭ كىشــىلىك 
بىلــەن، كىرىشــىپ  بەجانىدىللىــق  تەرىقىســىدە  خاراكتېــرى 

ــلەيدىكەن. ئىش
ئالمۇتىــدا تۇرىۋاتقــان چېغىمــدا، ئۇيغۇرىســتان ئازاتلىــق 
تەشــكىالتىنىڭ شــۇ چاغدىكــى مۇئاۋىــن رەئىســى )مەرھــۇم( 
ســابىت ئۇيغــۇرى ئەپەنــدى بىلــەن، مــەي چۈجــاڭ توغرىســىدا 
ھەپتىلــەپ پاراڭالشــقان ئىــدۇق. ئۇنــى غۇلجىدىكــى ئىنقىــالۋى 
ئالماشــتۇرۇپ  ئۈچــۈن، خوتەندىــن  باســتۇرۇش  ھەرىكەتنــى 
كېلىــپ بــاش كېســەرلىككە ســالغان بولــۇپ، ســابىت ئۇيغۇرىنــى 
63 - يىلىدىــن 70 - يىلىغىچــە قــاق يەتتــە يىــل قىينــاپ 
ســوراق قىلغــان ئىكــەن. ئــۇ نۇرغۇنلىغــان مۇنــەۋۋەر ئىنقىالپچــى 
ياشــالرنى، ســوراقخانىدىال ئېتىۋەتكــەن ئىكــەن. غۇلجىــدا ئــون 
ــاقچى  ــن، س ــەتكەندىن كېيى ــى كۆرس ــتۇرۇش خىزمىت ــل باس يى

ــەن.  ــەن ئىك ــە يۆتكىگ ــتۈرۈپ، ئۈرۈمچىگ ــە ئۆس نازارىتىگ
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مانــا ھازىــر ئارىدىــن ئالتــە يىــل ئۆتكەندىــن كېيىــن، 
مــەي چۈجاڭغــا ئوخشــاش يەنــە بىــر قاتىلنىــڭ ســۆھبىتىگە 
دۇچ كېلىۋاتاتتىــم. ۋەھشــى »ك گ ب« نىــڭ ســۆھبىتىدىن 
ــۆھبەتنى  ــى س ــەڭ ياخشىس ــن. ئ ــلىقىم مۇمكى ــات چىقالماس ھاي
ــۇ  ــۈرۈپ قويۇڭچ ــپ: كەچ ــا كېلى ــەن قارارغ ــالي - دېگ رەت قى
دۆلەتنىــڭ  ئەربــاب،  بىــر  چــوڭ  ســىز  بايــكا،  رىســكولۇپ 
ــىز  ــۇڭا س ــارە. ش ــر بىچ ــك بى ــەن كىچى ــدارى. م ــرى ئەمەل يۇقى
بىلــەن سۆھبەتلىشــەلمەيمەن - دېدىــم كەســكىن تەلەپپــۇز 
بىلــەن. ئــۇ: ئابدۇرەھىــم بايــكا، ســۆھبەت قىلســاق ســىز 
ــاق  ــوراق قىلس ــىز. س ــى قۇتقۇزااليس ــى، ئۆزىڭىزن ــۈن ياخش ئۈچ
دېلــو تۇرغۇزۇلــۇپ قالىــدۇ - دېــدى، جىــددى تۈســكە كىرىــپ. 
قىلســىڭىزمۇ دېلــو  مېنــى ســوراق  بايــكا  رىســكولۇپ  مــەن: 
تۇرغۇزۇلمايــدۇ. چۈنكــى مــەن ھېچقانــداق جىنايــەت قىلمىدىــم. 
ئــۇ: مــەن ســىزگە قىســقا چۈشــەندۈرەي: ئەگــەر ســوراق قىلســام 
- ئــۈچ يىلدىــن بۇيــان قىرغىزســتاندا، ياكــى پۈتــۈن ســوۋېت 
تۇپراقلىرىــدا قايســى تەشــكىالتالر بىلــەن بىرلىشــىپ، خىتايغــا 
قارشــى قانــداق ئىشــالرنى قىلدىڭىــز؟ بىزنىــڭ دۆلەتتــە تــۇرۇپ 
پىــالن تــۈزۈپ خىتايغــا كىملەرنــى قاچــان كىرگۈزدىڭىــز؟ ئــۇالر 
قانــداق جايالرنــى پارتالتتــى؟ كىملەرنــى ئۆلتــۈردى؟ ســىز مۇشــۇ 
ــو  ــۇالر دېل ــا ب ــز؟ مان ــى قايســى مەقســەتتە قىلدىڭى جىنايەتلەرن
ــڭ؟  ــالپ بېقى ــىلە. ئوي ــورايدىغان مەس ــىزدىن س ــۇزۇپ، س تۇرغ
ســوراق ســىز ئۈچــۈن ياخشــى بوالمــدۇ ياكــى ســۆھبەتمۇ؟ مــەن: 
ــدا  ــوۋېت ئىتتىپاقى ــتاندا، س ــەن قىرغىزس ــكا، م ــكولۇپ باي رىس
پەقەتــال مۆكــۈپ يــۈردۈم. ھېــچ قانــداق تەشــكىالت بىلــەن 
ــدا  ــان چاغ ــالر پارتلىغ ــر جاي ــتاندا، بى ــوق. ئۇيغۇرىس ــەم ي ئاالق
مــەن شــۇ ۋەتەنــدە ئىدىــم. خىتايــالر مېنــى تۇتــۇپ، تەكشــۈرۈپ 
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ــىڭىز، »ب  ــا ئىشەنمىس ــەر ئېيتقانلىرىمغ ــەن. ئەگ ــۇپ بەرگ قوي
ئــۇالر ســىزگە  بولىــدۇ.  ئىشخانىســىدىن سورىســىڭىز  د ت« 
ماتېرىيالىمنــى بېرىــدۇ. مــەن قىرغىزســتاندا قىلغــان ئىشــلىرىمنى 
شــۇالرغا ئېيتىــپ بەرگــەن. ئــۇ: ئابدۇرەھىــم بايــكا، ســىز مېنــى 
تۇزاققــا چۈشــۈرمەكچىمۇ؟ ســىزنى يوشــۇرۇن تۇتــۇپ كەتتىــم. 
ــىم  ــان ئىش ــام قىلغ ــىدىن سورىس ــدى »ب د ت« ئىشخانىس ئەم
ئاشــكارە بولــۇپ قالمامــدۇ! مــەن: ئۇنــداق بولســا، فازىلــەت 
يەتكــۈزۈپ  ســىزگە  ماتېرىيالىمنــى  ئــۇ  ســوراڭ.  خانىمدىــن 
بېرىــدۇ. ئــۇ فازىلەتنىــڭ ئىســمىنى ئــاڭالپ ئــازراق ھۇدۇققانــدەك 
قىلىــپ يەنــە چاندۇرماســلىققا تىرىشــتى: ئابدۇرەھىــم بايــكا مــەن 
ــقا  ــى باش ــەن. ئۇن ــىنى بىلمەيم ــەن بىرس ــم دېگ ــەت خانى فازىل
ئىــدارە ئورۇنالشــتۇرغان بولســا كېــرەك. ياخشــى بولىدىغىنــى 
ئۆزىمىزنىــڭ ســۆزىمىزگە كېلەيلــى. ســۆھبەت قانــداق بولىــدۇ، 
بۇنىمــۇ چۈشــەندۈرۈپ قويــاي: مەســىلەن - ســىز پرېزىدېنتىمىــز 
ــەپ قىلىســىز؟ مــەن: ئاقايېپتىــن  ئاســكار ئاكايېپتىــن نېمــە تەل
قىرغىــز گراژدانلىــق تەلــەپ قىلىمەنغــۇ، كــۆپ قېتىــم ئــەرز خــەت 
يازدىــم. ئەممــا ھازىرغىچــە گاراژدانلىقمــۇ يــوق، جاۋابمــۇ يــوق. 
ئــۇ: بــۇ يىــل ئىيۇنــدا گازىتتــا خــەۋەر چىقتىغــۇ، ســىزنىڭ 
ــاۋاب  ــەن ج ــاڭا بەرگ ــەن: م ــدۇق دەپ. م ــى رەت قىل ئەرزىڭىزن
ــا  ــداق بولس ــۇ: ئۇن ــرى. ئ ــت خەۋەرلى ــۇ گازى ــكا، ئ ــەس باي ئەم
گاراژدانلىقنــى ئاكايېپتىــن تەلــەپ قىلمايســىز، ئۇنىڭدىــن چــوڭ 
ئىشــالرنى تەلــەپ قىلىســىز ئابدۇرەھىــم بايــكا. مــەن: گراژدانلىق 
مېنىــڭ ئۈچــۈن چــوڭ ئىشــقۇ. ئــۇ: ۋەتىنىمنــى ئــازات قىلىمــەن، 
خىتايغــا قارشــى يــاردەم قىلىــڭ - دېگەنــدەك چــوڭ ئىشــالرنى 
ئىــش.  كىچىــك  گاراژدانلىــق  پادىشــاھالردىن.  سورايســىز 
ــۇ.  ــم يوقق ــەن دېگىنى ــازات قىلىم ــەن ئۇيغۇرىســتاننى ئ ــەن: م م
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خىتاينىــڭ زۇلمىدىــن قېچىــپ چىقىــپ، قىرغىزســتانغا گــراژدان 
ــق  ــىزگە گاراژدانلى ــۇ: س ــم. ئ ــايمەن دېدى ــن ياش ــۇپ ئەركى بول
الزىــم بولســا مــاڭا ئېيتمامســىز، ئۇنى مــەن بېرەلەيمــەن. ئاقايېپ 
چــوڭ ئىشــالرنى قىلىــدۇ. مــەن: ئۇنــداق بولســا مــاڭا گاراژدانلىق 
بېرىڭچــۇ رىســكولۇپ بايــكا، مــەن ئەركىــن ياشــاپ قــاالي. ئــۇ: 
مانــا ئابدۇرەھىــم بايــكا، مانــا بــۇ ســىز بىلــەن قىلىدىغــان 
ســۆھبەت. مــەن ســىز بىلــەن مۇشــۇ توغرىســىدا ســۆھبەت 
قىلماقچــى. مــەن ھازىــر قايتىمــەن. ئەتــە ياخشــى بىــر ســۆھبەت 
قىاليلــى، گاراژدانلىــق مېنىــڭ قولۇمدىكــى كىچىــك ئىشــالر. ئۇ، 
مېنــى پــوالت بېككــە تاپشــۇرۇپ بېرىــپ ئــۆزى تۈرمىدىــن چىقىــپ 
كەتتــى. بىــز ئىككىنچــى قەۋەتكــە چىققانــدا پــوالت بېــك: 
ئابدۇرەشــىد بايــكا، مۇنــۇ ســەككىزىنچى كامېرغــا بىــر قاشــقارلىق 
بايكامنــى يېڭىدىــن ســوالپ قويۇپتــۇ. ئۇنــى تونۇمســىز؟ - دەپ 
ــاي - دەپ  ــم بولمىغ ــۈن قارى ــان تۈرگ ــدى. ھەقاچ ــوراپ قال س
ئويــالپ: تونۇيمــەن - دېدىــم. ئۇنىڭغــا ئېيتىدىغــان ســۆزىڭىز 
بارمــۇ - دېــدى ئــۇ، گۇمانىمنــى تېخىمــۇ قوزغــاپ. يــاق، 
رەھمــەت بايــكا - دېدىــم ئۇنىڭغــا، ســەمىمى كۆڭلۈمدىــن. 
مەيلــى ئــۇ پايالقچىلىــق قىلىۋاتقان بولســىمۇ، تۈرگــۈن قارىمنىڭ 
ــاردەم  ــى بىلىۋېلىشــىمغا ي ــام قوشــنا ئىكەنلىكىن ــەن ت ــەن بىل م
قىلغــان ئىــدى. باشــقا كــۈن چۈشــكەن چاغدىكــى تېرىقچىلىــك 
ياخشــىلىق تاغــدەك مىننەتدارلىقنــى قوزغىتااليدىكــەن. مــەن 
كامېرىغــا كىرىــپ غــول تامدىكــى ســۇ تۇربىســىنى تاراقشــىتتىم. 
تامنــى تېشــىپ ســۇ تۇربىســى ئۆتكۈزگــەن يــەردە بىــر ئــاز 
بوشــلۇق بولۇپ، كامىرداشــالر يان قوشــنىالر بىلەن ئااقىلىشــىپ 
ســەككىزىنچى  قولالندىــم.  ئۇســۇلنى  شــۇ  مەنمــۇ  يۈرەتتــى. 
كامېرىدىــن ئىنــكاس كەلگەندىــن كېيىــن: بايــكا قاشــقارلىق 
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ــدا.  ــۈش ئاھاڭى ــم ئۆتۈن ــپ قويۇڭچــۇ - دېدى ــى چاقىرى بايكامن
ــڭ  ــدى. ئۇنى ــاۋازى ئاڭالن ــڭ ئ ــۈن قارىمنى ــاي تۈرگ ــال قالم ھاي
تېخــى ســوراققا چىقمىغانلىقىنــى بىلدىــم - دە: ئەگــەر ســوراققا 
ــان  ــەن، تەرجىم ــل بىلمەيم ــقا تى ــن باش ــىال ئۇيغۇرچىدى چىقس
كېــرەك دەپ چىــڭ تۇرســىال. بولمىســا بىزنــى ھېچكىــم بىلمەي، 
ۋەتەنگــە كېتىــپ قالىمىــز، ئەھــۋال چاتــاق دېدىــم. شــۇنچىلىك 
بىــر ئاالقىنىــڭ ئۆزىمــۇ، شــىرىك مەھبۇســچىلىقتا ئوينايدىغــان 

ــدۇ. ــپ چــوڭ بولى ــى ئاجايى رول
كېيىنكــى كۈنــى كاشــا ۋاقتىــدا كامېرىنىــڭ ئىشــىكى ئەنســىز 
ئېچىلىــپ، قولىــدا رەزىنكــە كالتــەك كۆتۈرۈۋالغــان بىــر قىرغىــز 
قالغــۇدەك  تاقىشــىپ  بېشــى  ئىشــىككە  بىلــەن،  گۇندىپــاي 
شــۇنداق بەســتىلىك، ئاپتومــات كۆتۈرۈۋالغــان بىــر ئــورۇس 
گۇندىپــاي ھەيــۋە كۆرســىتىپ تۇراتتــى. ئــورۇس گۇندىپــاي 
ــدا  ــۇرۇش! دەپ كومان ــن ت ــڭ ئورنۇڭدى ــەن ھەممى ــەزەپ بىل غ
بــەردى. كارىۋاتنىــڭ ئۈســتۈنكى قەۋەتلىرىدىكــى ماغدۇرســىز 
تەنلــەر ئۆزىمىزنــى ئوڭشــاپ يەرگــە چۈشــۈپ بولغىچــە، ھېلىقــى 
ــورۇس ئاغزىنــى بــۇزۇپ ئاناڭنــى پــاالن، ھەزىلــەك، كۆتلــەر،  ئ
ئۇنىــڭ  بولــۇش- دەپ، شــۇنچىلىك ھاقارەتلىۋەتتــى.  تېــز 
ئەلپازىدىــن قــاراپ: كامىردىــال ئېتىــپ تاشــلىنىدىغان بىرلىــرى 
ــى  ــر ســوغاق تەشــۋىش بەدىنىمن ــدەك بى ــە - دېگەن ــۇ نېم بارم
مۇزلىتىــپ ئۈلگۈرۈۋاتســا، ئــۇ قولىدىكــى قەغەزگــە قــاراپ - 
ئابدۇراخىــم ئابدۇراشــىد! ســىرتقا چىــق! - دېــدى تېخىمۇ ھەيۋە 
كۆرســىتىپ. ھېلىقــى ئېتىلىــپ كېتىدىغىنــى مەنكەنمــەن - دە. 
ھــەي ئىسســىت، خىتــاي ئۆلۈكۈمنــى تەلــەپ قىلغــان چېغــى - 
قايتــۇرۇپ  ئۆلۈكىنــى  مانــا  ئېتىۋېتىپتــۇ،  ھۆكۈمىتــى  قىرغىــز 
كەلــدۇق - دەپ، بىــر ئويۇنغــا دەســمى قىلماقچــى بولســا 
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كېــرەك. مــەن ســىرتقا مېڭىۋېتىپ ئارقىمغا بۇرۇلۇپ، كامېرداشــالر 
بىلــەن نۇرســىز كــۆزۈم ئارقىلىــق خوشالشــتىم. ئۇالرنىــڭ ئىككــى 
قانــات تىزىلىــپ، قــول باغــالپ تۇرۇشــلىرى، خــۇددى نامىزىمنــى 
ــا  چۈشــۈرۈۋاتقان جامائەتتــەك بىلىنىــپ كەتتــى. مــەن كارىدورغ
چىقىۋىدىــم، قىرغىــز گۇندىپــاي ئالدىمــدا يــول باشــالپ ماڭــدى. 
گۇندىپــاي  ئــورۇس  ھېلىقــى  قارىســام  ئارقامغــا  كېتىۋېتىــپ 
ئاپتوماتنــى مــاڭا تەڭلــەپ كېلىۋېتىپتــۇ. پــۇت قوللىرىــم ئۆزەمنىڭ 
ــەپ  ــى لەيل ــۇ، ياك ــەپ مېڭىۋاتىمەنم ــە دەسس ــتەك، يەرگ ئەمەس
ئۇچىۋاتىمەنمــۇ، يۈرىكىمنىــڭ قااليمىقان سوقۇشــى ۋە كالالمنىڭ 
زۇقۇلداشــلىرىدىن باشــقا، ھاياتلىقىمدىــن دېــرەك قالمىغــان 
ــداق چۈشــكەنلىكىمنىمۇ ئاڭقىرىــپ  ــەس قەۋەتكــە قان ــدى. پ ئى
تۈنۈگۈنكــى  گۇندىپــاي  قىرغىــز  كېتىۋاتاتتىــم،  بواللمــاي 
ســوراقخانىنىڭ ئالدىغــا كېلىــپ توختىــدى. ئــۇھ - دېدىــم ئىــچ 
ئىچىمدىــن ھــاردۇق چىققانــدەك، قايتــا جانلىنىــپ. بىــراق يەنــە 
ــەڭ  ــدى: »ك گ ب« نىــڭ ئ ــر تەشــۋىش كالالمنــى چىرمىۋال بى
چوڭــى كەلگــەن بولســا، كۆرگۈلۈكــۈم بارمــۇ نېمــە؟ شــۇ ئەســنادا 
ــىمگە  ــە كىرىش ــپ ئىچكىرىگ ــىكنى ئېچى ــاي ئىش ــز گۇندىپ قىرغى
ــخانىغا  ــدا ئىش ــوق ھال ــۈم ي ــىكتىن كىرگ ــدى. ئىش ــەرەت قىل ش
ــن  ــدۇ، خــۇددى يېقى ــە شــۇ رىســكولۇپ ئولتۇرمام قارىســام، يەن
بىــر ئادىمىمنــى كۆرگەنــدەك ســۆيۈنۈپ كەتتىــم ھــەم: ئاسســاالمۇ 
ئالەيكــۇم رىســكولۇپ بايــكا - دەۋېتىپتىمــەن ســاالمنىڭ چوڭىنى 
بېرىــپ. ئۇمــۇ خــۇش كەيــپ قارشــى ئالــدى. مــەن ئۇنىــڭ 
ســۆھبەتنى  بايــكا،  ئابدۇرەھىــم  ئولتــۇردۇم.  قارشىســىدا 
باشــاليلى  ھالــدا.  تەمكىــن  ئــۇ  ســورىدى   - باشــاليمىزمۇ؟ 
رىســكولۇپ بايــكا - دېدىــم خاتىرجەملىكىمنــى بىلــدۈرۈپ. ئــۇ: 
ئابدۇرەھىــم بايــكا، ســۆھبەت بــەك قىســقا بولىــدۇ. ئوچــۇق 
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مېنىــڭ  ســىزمۇ  بېرىمــەن.  گاراژدانلىــق  ســىزگە  دېســەم، 
دېگىنىمنــى قىلىــپ بېرىســىز. مــەن: ســىزغۇ گاراژدانلىقنــى 
ســومكىڭىزدىن چىقىرىــپ بېرەلەيســىز. لېكىــن مېنىــڭ قولۇمدىن 
ــۇ: ســىزنىڭ قولىڭىزدىــن بــەك كــۆپ ئىشــالر  نېمــە كېلىــدۇ؟ ئ
كېلىــدۇ. مەســىلەن تىزىملىكتىكــى قالغــان ئوتتۇز بەش كىشــىنى 
تاپشۇرىســىز. مــەن: مېنــى تۈرمىگــە ســوالپ قويســىڭىز ئۇالرنــى 
قانــداق تاپشــۇرۇپ بېرىمــەن؟ ئــۇ: ســىز ئۇالرنىڭ ئادرېســىلىرىنى 
ــڭ  ــەن: ئۇالرنى ــەن. م ــۇپ كېلىم ــۆزۈم تۇت ــىز، ئ ــپ بېرىس ئېيتى
تۇتماقچــى  راســتىنال  ئۇالرنــى  بىلمەيمــەن.  ئادرېســلىرىنى 
ــەن  ــڭ. م ــۇپ بېرى ــپ، قوي ــق بېرى ــاڭا گاراژدانلى بولســىڭىز، م
ــۇنداق  ــۆزلەيمەن. ش ــى س ــق ئالغانلىقىمن ــا گاراژدانلى ئۇيغۇرالرغ
قىلســاق تىزىملىكتىكــى ئۇيغــۇرالر مۆكۈۋالغــان جايدىــن چىقىدۇ. 
شــۇنداق ئاســان تۇتىۋالىســىز. ئــۇ: يــاق ئابدۇرەھىــم بايــكا، 
ئالــدى بىلــەن ئۇالرنــى پــاش قىلىســىز، شــۇنىڭ بەدىلىگــە 
گاراژدانلىــق ئالىســىز. مــەن: ســىزنىڭ مەقســىتىڭىز پەقــەت مــاڭا 
ئۇيغۇرالرنــى  تىزىملىكتىكــى  ياكــى  بېرىشــمۇ  گاراژدانلىــق 
تىزىملىكتىكــى  ئەلۋەتتــە  ئــۇ:  مۇھىــم؟  قايســى  تۇتۇشــمۇ؟ 
كىشــىلەرنى تۇتــۇش مــەن ئۈچــۈن مۇھىــم، گاراژدانلىــق ئېلىــش 
ســىز ئۈچــۈن مۇھىــم. مــەن: مــاڭا گاراژدانلىــق بېرىــش ســىزگە 
بــەك ئاســان، مېنىــڭ ئىشــىم ھازىــرال پۈتىــدۇ. ئەممــا مــەن 
تۈرمىــدە تــۇرۇپ ئىشــىمنى قىلىــپ بېرەلمەيمــەن. ئالــدى بىلــەن 
مېنــى قويــۇپ بېرىــڭ. مــەن ھېچيەرگــە قېچىــپ كەتمەيمــەن. 
ھــەر  تۇتىۋالىســىز.  ئادەملىرىمنــى  قىلســىڭىز  شــۇنداق 
ئىككىلىمىزنىــڭ ئىشــى پۈتىدۇ ئەمەســمۇ! ئــۇ: ئابدۇرەھىم بايكا، 
مــاڭا تــۇزاق قۇرۇۋاتامســىز، ياكى كىچىــك بالىدەك كۆرۈۋاتامســىز؟ 
ــالپ  ــل قوغ ــۈچ يى ــىزنى ئ ــۇ، س ــم ئېيتتىمغ ــۆپ قېتى ــىزگە ك س
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يــۈرۈپ ئــاران تۇتتــۇم - دەپ! باشــقىالرنى تۇتىمــەن دەپ، 
ئەمــدى ســىزنىمۇ قويىۋەتســەم، ســىزنىمۇ باشــقىالرنىمۇ تۇتالمــاي 
قالســام مېنىــڭ بېشــىم كېتىــدۇ. شــۇڭا ســىزنى مۇشــۇ تۈرمىــدە 
توختۇتــۇپ قويــۇپ، باشــقا ئادەملىرىڭىزنى تۇتۇۋېلىشــىم كېرەك! 
ســىزگە گاراژدانلىــق بېرىــش قىيىــن ئىــش ئەمــەس. مــەن: 
بولىــدۇ مــەن ئادەملىرىمنىــڭ نەدە تۇرۇۋاتقانلىقىنــى دەپ بېرەي. 
لېكىــن تولــۇق ئادرېســىنى بىلمەيمەن - ئىككى ئۇيغۇر بىشــكەك 
ــون  ــدۇ. ئ ــدۇ. بــەش ئۇيغــۇر ئىســتانبۇلدا تۇرى شــەھىرىدە تۇرى
بــەش ئۇيغــۇر ئالمۇتىــدا، قالغــان ئــون بىــر ئۇيغــۇر تاشــكەنت 
شــەھىرىدە. مــەن قەســەم قىلىــپ بېرىمەنكــى ئۇالرنىــڭ ئېنىــق 
ئادرېســىنى بىلمەيمــەن. بىــز شــۇنداق يوشــۇرۇنغاچقا، ســىز ئــۈچ 
يىــل ئىــزدەپ تۇتالمىغــان. ئاخىــرى ســىز قۇرغــان تۇزاققــا 
ــۈچ كــۈن  ــادەم ئادرېســىمىزنى بەرســەك، ئ چۈشــۈپ، ئىككــى ئ
ئىچىــدە تۇتىۋالدىڭىــز. ئــۇ: ئابدۇرەھىــم بايــكا ســۆھبىتىمىز 
ياخشــى بولمىــدى. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســىزدىن ســورايدىغان بىــر 
قانچــە ســوئال بــار. جــاۋاب بېرەمســىز؟ مــەن: ئەلۋەتتــە جــاۋاب 
ــز؟ - 94 - يىلــى 7  بېرىمــەن.: قىرغىســتانغا قاچــان كەلدىڭى
ــكىالت  ــى تەش ــەن قايس ــەر بىل ــتاندا كىمل ــۇن.: قىرغىزس - ئىي
ــڭ  ــاق جەمئىيىتىنى ــۇر ئىتتىپ ــز؟ - ئۇيغ ــە قىلدىڭى ــەن ئاالق بىل
ــە  ــم.: نېم ــە قىلدى ــەن ئاالق ــۇپ بىل ــەت كەنجىي رەئىســى نۇرمەم
ئۈچــۈن ۋە قانــداق ئىشــالرنى بىرگــە قىلمــاق ئۈچــۈن؟ - مــاڭا 
قىرغىزىســتان گاراژدانلىقــى ئېلىــپ بېرىــش ئۈچــۈن ئاالقــە 
كەنجىيوپنىــڭ   - بولــدى؟  قانــداق  نەتىجىســى  قىلدىــم.: 
دېيىشــىچە قىرغىزىســتان خىتايدىــن قورقىدىكــەن، شــۇڭا مــاڭا 
گاراژدانلىــق بەرمەيدىكــەن.: كەنجىيــوپ بىلــەن قاچــان ئاالقــە 
قىلغان؟ 94 - يىلى 9 - ئىيۇن.: قايسى ئورۇندا كۆرۈشتۈڭالر؟ 
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نىــڭ  كومىتېتــى«  ئىتتىپاقــى  مىللەتلــەر  »قىرغىزىســتان   -
ــىدا  ــڭ ئىشخانىس ــاق جەمئىيىتىنى ــۇر ئىتتىپ ــىدىكى، ئۇيغ بىناس
كۆرۈشــكەن.: كېيىــن قانــداق ئاالقىــدا بولدىڭىــز؟ - ئۇنىڭدىــن 
قانــداق  بىلــەن  مۇزەپپەرخــان قۇربــان  كېيىــن كۆرمىدىــم.: 
ئاالقىــدا بولدىڭىــز؟ ئۇنــى قاچــان تونىغــان؟ - ئۇنــى 9 - 
چاغــدا  شــۇ  كۆرگــەن،  ئىشخانىســىدا  ئىتتىپاقنىــڭ  ئىيــۇن 
تونۇشــقان. ئۇنىــڭ بىلەنمــۇ 96 - يىلــى 22 - ئىيۇنغىچــە 
يــاردەم  مــاڭا  چۈنكــى   - نېمىشــقا؟  قىلمىغانتىــم.:  ئاالقــە 
ــۇڭا  ــدى، ش ــىپ بەرمى ــى ئېلىش ــز گاراژدانلىق ــدى، قىرغى قىلمى
ئۇالرنــى ياقتۇرمىدىــم.: 22 - ئىيــۇن قانــداق ئاالقــە قىلدىڭىــز؟ 
»ب د ت« ئىنســان ھەقلىرى ئىشخانىســىدا تەرجىمانلىق قىلىپ 
بېرىــش ئۈچــۈن.: قازاقىســتاندا قايســى تەشــكىالت بىلــەن ئىــش 
بىلــەن ھېچنېمــە  تەشــكىالت  قانــداق  قىلدىڭىــز؟ - ھېــچ 
قىلمىدىــم.: ئۇنــداق بولســا، ئــۈچ يىــل قەيــەردە قانــداق ياشــاپ 
يۈردىڭىــز؟ - 94 - يىلــى ئىيۇلدىــن 95 - يىلــى مارتقىچــە 
توربازانىــڭ يــان تەرىپىدىكــى ئاشــخانىالردا ئىشــلىدىم. كىمنىــڭ 
ئاشخانىســىدا ئىشــلىدىڭىز؟ - ئايشــەمخان لەڭمەنچىنىڭكىــدە.: 
ئــۇ يەردىكــى ئاشــخانىالر تاقىلىــپ كەتتىغــۇ. - شــۇنداق، 
ــپ  ــۇالپ كەتكەچكــە، ئاشــخانا تاقىلى ــم ب ــەر كــۆپ قېتى رېگىتل
كېيىــن  ئۇنىڭدىــن   - كېيىنچــۇ؟  ئۇنىڭدىــن  كەتتــى.: 
ئۆكتەبىرگىچــە پاالنــى بازاردىكــى پاالنــى ھاجىنىــڭ رېســتۇرانىدا 
ئاشــپەزلىك قىلدىــم.: ئۇنىڭدىــن كېيىنچــۇ؟ - 95 - يىلــى 
ئۆكتەبىردىــن 96 - يىلــى فېۋرالغىچــە تاشــكەنت شــەھىرىدىكى 
ئىفــادرۇم بــازاردا تــاۋار ســېتىپ، ســودىگەرلەرنىڭ دۇكىنىــدا 
ــا  ــدا ئالمۇتىغ ــن؟ - 96 - فېۋرال ــن كېيى ــلىدىم.: ئۇنىڭدى ئىش
كېلىــپ، زىۋېىلــن بــازاردا ئاشــخانىدا ئىشــلىدىم؛ 14 - ئىيــۇن 
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بىشــكەك شــەھىرىگە قايتىــپ كېلىــپ، قىرغىزىســتان مۇھاجىــرالر 
مىنىســتىرلىكىگە گاراژدانلىــق ئــەرزى ســۇندۇم. ئــۇالر رەت قىلغان 
ئاخبــارات  ئوچــۇق  گېزىتتــە  بەرمەســتىن،  مــاڭا  جاۋابنــى 
قىلىۋەتتــى. شــۇنىڭ بىلــەن ھاياتىــم خەتــەر ئاســتىدا قالغاچقــا، 
»ب د ت« ئىنســان ھەقلىــرى ئىشخانىســىدىن پانالىــق تىلىدىم. 
ھەممىســى مۇشــۇ. )قولغــا چۈشــۈپ قالســام، بــۇ ئەللــەردە نېمــە 
ئىــش قىلىــپ يۈرگەنلىكىــم ئۈچــۈن، ئايمــۇ ئــاي، يۇقىرىقىــدەك 
تەييارلىــق قىلىــپ تۇراتتىــم.(: ئېيتقانلىرىڭىزنىــڭ توغــرا ياكــى 
خاتــا ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالش ئۈچــۈن، بىــر گۇۋاھچىنــى 
چاقىرىمــەن. ئــۇ ســىز ئېيتقــان پاالنــى بازارغــا مەســئۇل ســاقچى 
ھاجىنىــڭ  پاالنــى  ئېيتقــان  ســىز  ھــەم  ئــۇ  ئاكتيابېــر.   -
رېســتورانىدىن ھــەر كۈنــى ئىككــى قېتىــم تامــاق يەيــدۇ. ئەگــەر 
ســىزنى تونۇمىســا، ئېيتقانلىرىڭىزنىڭ ھەممىســى يالغان بولىدۇ. 
ــى  ــۇ گېپىن ــدۇ. ئ ــىپ قالى ــەك يامانلىش ــىڭىز ب ــدا ئىش ــۇ چاغ ئ
توختىتىپــال تېلېفــون قىلىــپ، ئۆكتەبىــر ئىســىملىك ســاقچىنى 
چاقىــردى. مــەن ئالالھتىــن تىلىگــەچ تەييارلىــق قىلدىــم. بىــر 
ــر  ــز بى ــۋا ئىگى ــكەن، زىل ــى كېلىش ــوي تۇرق ــن ب ــن كېيى ئازدى
ســاقچى ئىشــخانىغا كىرىۋېــدى، مــەن: كېلىــڭ ئۆكتەبىــر بايــكا 
- دېدىــم ئورنۇمدىــن تــۇرۇپ. تەلىيىمگــە ئــۇ راســتىنال ئۆكتەبىــر 
ئىكــەن. بىــراق ئــۇ: ســىز مېنــى قانــداق تونۇيســىز؟ مــەن ســىزنى 
كۆرگىنىــم يوققــۇ - دېــدى تېڭىرقــاپ. مــەن: ســىز مېنــى 
كۆرمەيتتىڭىــز. ئەممــا مــەن ســىزنى ھــەر كۈنــى نەچچــە قېتىــم 
كۆرەتتىــم. ســىز پاالنــى ھاجىنىــڭ رېســتۇرانىدا تامــاق يەيتتىڭىز. 
كاۋاب، سامســا، لەڭمەننــى بــەك ياقتۇراتتىڭىــز. ئــۇ: توغــرا 
ئېيتتىڭىــز. لېكىــن ئــۇ رېســتۇراندا ســىزنى كۆرگىنىم يــوق. مەن: 
شــۇنداق، ســىز كەلگەنــدە مــەن ئاشــخانىنىڭ تامــاق ئېتىدىغــان 



310

ئىچكىرىكــى بۆلۈمدىــن چىقمايتتىم. چۈنكــى مېنىڭ دوكۇمېنتىم، 
ۋىــزام بولمىغاچقــا ســاقچىالردىن قورقاتتىــم. ئــۇ: رىســكولۇپ 
بايــكا، بــۇ كىشــى راســت ئېيتىۋاتىــدۇ. مېنىــڭ يەيدىغــان 
تاماقلىرىمنىمــۇ بىلىدىكــەن. رىســكولۇپ: ئاكتىيابىــر ســىزگە 
رەھمــەت، ۋاقتىڭىــز بولســا بىــر ئــاز كۈتســىڭىز بىرگــە چىقايلــى 
- دېــدى ئۆكتەبىــر ياندىكــى ئورۇندۇقتــا ئولتۇردى. رىســكولۇپ: 
ــۇ  ــدە. ئ ــر دوســتىڭىز مۇشــۇ تۈرمى ــە بى ــكا، يەن ــم باي ئابدۇرەھى
قىرغىزچــە ياكــى رۇســچە بىلەمــدۇ؟ - دېــدى ئىشــىمنى يەنــە بىر 
قېتىــم ئاسانالشــتۇرۇپ. مــەن: يــاق رىســكولۇپ بايــكا. ئــۇ 
ســىز  ئــۇ:  بىلمەيــدۇ.  باشــقىنى  ئۇيغۇرچىدىــن  دوســتۇم 
قىرغىزچىنى ياخشــى سۆزلەيســىز. دوســتىڭىز نېمىشــقا بىلمەيدۇ؟ 
مــەن: ســىزگە ئېيتتىمغــۇ مــەن ئاشــخانىالردا، رېســتۇرانالردا 
ئىشــلىدىم. شــۇڭا قىرغىزچىنــى ياخشــى چۈشــىنىمەن، ياخشــى 
ســۆزلەيمەن. ئــۇ دوســتۇم ئۇيغــۇر مەســچىتىدە ئىماملىــق قىلىدۇ، 
شــۇڭا ئــۇ قىرغىزچــە بىلمەيــدۇ. رىســكولۇپ: ئۇنــداق بولســا 
ئۇيغــۇر  مــەن:  سۆزلىشــىمەن؟  قانــداق  بىلــەن  دوســتىڭىز 
ــۇ  ــدۇ. ســىلەرنىڭ ب ــاق، بولماي ــۇ: ي تەرجىمــان كەلتۈرۈڭچــۇ! ئ
يــەردە ئىكەنلىكىڭالرنــى ســىرتتىكىلەر بىلىــپ كەتســە بولمايــدۇ. 
ئۆكتەبىــر: مۇنــۇ بايــكام تەرجىمــە قىلىــپ بەرســۇنچۇ رىســكولۇپ 
بايــكا - دېــدى، تۈرمىــدە ســاقالپ ئولتۇرۇشــنى خالىمىغانــدەك. 
باشــقا  ئۆكتەبىــر:  چۈشــمەيدۇ.  پرىنســىپقا  بــۇ  رىســكولۇپ: 
ئامالىڭىــز بارمــۇ؟ رىســكولۇپ: ئۇنــداق بولســا ئابدۇرەھىــم بايــكا 
ســىز تەرجىمانلىــق قىلىــپ بېرىــڭ. لېكىــن ماڭا تۇزاق قويســىڭىز 

ياخشى بولمايدىغانلىقىنى بىلىسىز. 
بىلمەيدىغانلىــق  قىرغىزچــە  قارىمنىــڭ  تۈرگــۈن 
تاكتىكىمىزدىكــى چــوڭ مەقســەتكە يېتەلمىگــەن بولســاقمۇ، 
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لېكىــن گەپنىــڭ بىــر يەردىــن چىقىشــىغا پۇرســەت يارىتىۋالغــان 
ــن،  ــن كېيى ــپ كىرگەندى ــا ئېلى ــى ســوراق خانىغ ــدۇق. ئۇن بول
رىســكولۇپ: ئابدۇرەھىــم بايــكا ســىز دوســتىڭىزغا چۈشــەندۈرۈڭ، 
يالغــان سۆزلىســە ئۆزىگــە زىيانكەشــلىك قىلغــان بولىــدۇ. مــەن 
ســورىغان گەپكــە توغــرا جــاۋاب بېرىشــى كېــرەك - دېــدى. 
ــۈن  ــەممۇ تۈرگ ــپ بەرمىس ــە قىلى ــۆزىنى تەرجىم ــڭ س ــەن ئۇنى م
قــارى چۈشــۈنەتتى. ئەممــا تاكتىكىدىــن پايدىالنــدۇق. قارىمنىڭ 
رىســكولۇپ:  تۈگىــدى.  ئاشــماي  مىنۇتتىــن  بــەش  ســورىقى 
قىلمىدىڭىــز.  ياخشــى  ئۆزىڭىزگــە  ســىز  بايــكا  ئابدۇرەھىــم 
ئادەملەرنــى تاپشــۇرمىدىڭىز. دۆلىتىمىــزدە قايســى تەشــكىالت 
ۋە كىملــەر بىلــەن نېمــە ئىــش قىلغانلىقىڭىزنــى ئېيتمىدىڭىــز. 
ــەن ئامالســىز  ــق بېرىشــتە م شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســىزگە گاراژدانلى
كەلمەيمــەن.  مــەن  كېيىــن  بۇنىڭدىــن  مۇمكىــن.  قېلىشــىم 
بىلــەن  بايــكام  رســكولۇپ  كەلســە  ئېغىرچىلىــق  بېشــىڭىزغا 
سۆزلىشــىمەن دېســىڭىز، مــاڭا يەتكۈزىــدۇ. خۇداغــا ئامانــەت - 
دېــدى، مەقســىتىگە يېتەلمىگــەن قاتىلــدەك، بــەت - بەشــىرە 

چىرايىنــى يوشــۇرالمىغان ھالــدا. 
كامېرغــا قايتىــپ كىرگەندىــن كېيىــن ئۇنىــڭ ئاخىرقــى 
ــن  ــم قىلىشــقا باشــلىدىم - بېشــىمغا بۇنىڭدى ــى ھەزى گەپلىرىن
باشــقا نېمــە كېلەتتــى؟ ئاخىرقــى ھېســابتا خىتايغــا تاپشــۇرىدۇ. 
ــۇزاق قــۇرۇپ مېنــى تۇتقانمــۇ، تۈرمىگــە ســولىغانمۇ، خىتايغــا  ت
تــۇرۇپ،  ئــۆزى  قاتىلنىــڭ  مۇشــۇ  بېرىدىغانمــۇ  ئۆتكــۈزۈپ 
بېشــىمغا كېلىدىغــان يەنــە باشــقا يامانلىــق بولســا، مۇشــۇنىڭ 
قولىدىــن كېلىدىغــان تــۇرۇپ، دەۋاتقــان بــۇ گېپىنىــڭ مەناســى 
ــرەر  ــى قۇتقۇزۇشــنىڭ ۋەسۋېســىدە، بى ــال جېنىمن ــە؟ ئېھتىم نېم
مەخپىيەتلىكنــى ئېيتىــپ بېرىشــىمنى كۈتكەنــدۇر تايىنلىــق. 
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ــى  ــدا 91 - يىل ــوراقخانىلىرىنىڭ تاملىرى ــە س ــى تۈرم ۋەتەندىك
15. يانۋاردىــن ئىلگىــرى »ئىقــرار قىلغانالرغــا كەڭچىلىــك، 
جاھىللىــق قىلغانالرغــا ئېغىــر جــازا« دېگــەن لەۋھــە ئېســىغلىق 
ــرار  ــا بېرەتتــى: »ئىق ــداق مەن ــا مۇن ــۇپ، مەھبۇســالر ئۇنىڭغ بول
قىلســاڭ كەڭچىلىــك، قانچىلىــك دېســەڭ شــۇنچىلىك.« ئېغىــر 
جازالىنىــپ كېتىدىغانالرنىــڭ كۆپىنچىســى، تۈرمىگــە گۇمانلىــق 
ئىقــرار قىلىــپ كەڭچىلىككــە  بولــۇپ كىرىــپ،  جىنايەتچــى 
ئېرىشــىش نىيىتىــدە، ھېچكىــم بىلمەيدىغــان، يىــپ ئۇچــى 
بولمىغــان مەخپــى جىنايەتلىرىنىمــۇ پاش قىلىۋېتىــپ، ئۆزىنىمۇ، 
باشــقىالرنىمۇ ئوتقــا تىقىــپ قويىــدۇ. بەزىلىــرى ئۆلگىچــە تايــاق 
ــرار قىلمىغــان جىنايەتلىرىنــى،  يەپمــۇ بەرداشــلىق بېرىــپ، ئىق
كامېرداشــلىرىنىڭ ئارىســىغا كىرگــۈزۈپ قويۇلغــان پايالقچىغــا 
دەپ قويــۇپ، ھەتتــا بېشــىدىن كېتىدىغــان ئەھۋالالرمــۇ بولــۇپ 

ــدۇ. تۇرى
مــەن خىتايغــا ئــۆچ، خىتاينــى دۈشــمەن كــۆرۈپ چــوڭ 
بولغانلىقىــم ۋە كىچىــك چاغلىرىمدىنــال ئائىلــە، جەمــەت بويــالپ 
خىتاينىــڭ جازاســىغا ئۇچــراپ، زىيانالنغۇچىالرنىڭ بىر پەرزەنتى 
ئىكەنلىكىمنــى بىلگــەن، خىتاينىــڭ زۇلمىدىــن ھەســرەتلىك 
يۈرەكنىــڭ ئىگىســى بولغانلىقىــم ئۈچــۈن، گــۆدەك چاغلىرىمدىنال 
خىتايغــا قارشــى ھەرىكــەت قىلىــش غــۇم بىلــەن، ھــەر ئېھتىمالغا 
قارشــى تەييارلىقنىمــۇ يېتىلدۈرگــەن ئىدىــم. شــۇڭا ســوراق 
جەريانىــدا، كامېــر ئىچىــدە بولىدىغــان قايمۇقتــۇرۇش، ھىلــى، 
تۇزاقــالر توغرىســىدا ســابىق مەھبۇســالرنىڭ ھېكايىلىرىنــى ئــۆز 
ــم.  ــان ئىدى ــە ئايالندۇرغ ــم ئادىتىمگ ــنى مۇھى ــن ئاڭالش ئاغزىدى
82 - يىللىرىدىــن باشــالپ نەشــىر قىلىنغىلــى تۇرغــان تۈرلــۈك 
نەزەرىيىــۋى، ھــەم ئۆگىنىــش كىتابلىــرى ئارىســىدا »جىنايــەت 
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لوگىكىســى، جىنايەتچىلــەر پىسخىكىســى، دېلــو ۋە قانــۇن« 
ــن ســاۋات،  ــى، قانۇندى ــو قانۇن ــى، »جۇڭگ ــق كىتابالرن قاتارلى
ــك  ــۇق يەرلى ــوم رايونل ــۇر ئاپتون ــى، ئۇيغ ــى ئىشــالر قانۇن جىناي
قانــۇن نىزامنامىلىــرى، دېلــو ۋە رازۋېــت قىلىــش ئۇســۇلى، 
ئادوكاتــالر قولالنمىســى« قاتارلىــق قانۇنغــا ۋە قانــۇن تەتقىقــات، 
تەدبىقاتلىرىغــا ئائىــت كىتابالرنــى پۇختــا ئوقــۇپ، دۈشــمەننىڭ 
قولىغــا چۈشــكەندە نېمــە قىلىــش، نېمــە قىلماســلىق توغرىســىدا 
يېتەرلىــك بىلىــم قۇرۇلمىســىغا، ئەقلــى، روھــى تەييارلىققــا ئىگــە 
بولغاچقــا، ئالــالھ مــاڭا بەرگــەن ئەقىلنــى، ۋاقىتنــى توغرا ســەرپ 
قىلغاچقــا، مــەي چۈجاڭــدەك ۋەھشــى قاتىلنىــڭ تۇزاقلىرىدىــن 
ئامــان قالغــان ئىدىــم. ئۇنىڭغــا سېلىشــتۇرغاندا، ئاتالمىــش 
ــى  ــرەڭ، ئەقل ــى، نەي ــاڭا ئىشــلەتكەن ھىل ــڭ م »ك گ ب« نى
تاكتىكىلىــرى كىچىــك بالىنىــڭ ئويۇنچۇقــى ئىــدى. لېكىــن 
ــەن جازاســى  ــۇلدا ت ــى ئۇس ــە قايس ــقا، يەن ــن باش ئاچارچىلىقتى
بېرىدىغانلىقــى بىــر ۋەھىمــە بولــۇپ قېلىۋاتاتتى. ئەگــەر بەدەنگە 
ئۇنــداق ياكــى مۇنــداق نەرســىلەرنى ســانجىپ قىينايدىغــان 
ئىــش بولمىســىال، تايــاق، توقمــاق دېگــەن چاغلىــق نەرســە - 
چۈنكــى ئــادەم بەدىنــى تايــاق تېگىشــتىن ئىلگىــرى ئاغرىيــدۇ. 
ئەممــا تايــاق تېگىــش بىلــەن تــەڭ ئاغرىقنىــڭ كۈچــى تۈگــەپ 
بولىــدۇ. ئۇنىــڭ »بېشــىڭىزغا بېــرەر ئېغىــر ئىــش كەلســە …« 
دېگــەن ســۆزىنىڭ ۋەھىمىســى كالالمنــى پاراكەنــدە قىالتتــى. 

كۈنلــەر جەھەننەمنىــڭ مىــڭ يىلىــدەك ئازابلىــق ئۆتمەكتــە. 
بــۇ تۈرمىگــە قامالغىلــى بۈگــۈن يەتتــە كــۈن بولــدى. ســىرتتىن 
بىــرەر شــەپە يــوق. 15 - ئۆكتەبىردىــن باشــالپ رەســمى قىــش 
بولــۇپ كەتتــى. قــار يېغىــپ، يــەر جاھاننــى مــۇز قاپــالپ 
ــڭ ئۈســتىدە  ــق كارىۋاتنى ــۈر بالداقلى ــق تۆم ــۈچ قىرلى ــى. ئ كەتت
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كېچىلــەپ، كۈندۈزلــەپ زوڭزىيىــپ ئۇلتۇرىدىغانــال گــەپ. كېچــە 
بوالمــدۇ، كۈنــدۈز بوالمــدۇ ئۇيقــۇ باســقاندىال تۈگۈلــۈپ يېتىــپ 
ــۇ ســوغاق ھــەم رەھىمســىز  ــدا ب ــا كەتمىســە، باشــقا چاغ ئۇيقۇغ
تۆمــۈر بالداقنىــڭ ئۈســتىدە ئــۇزۇراپ يېتىــش مۇمكىــن ئەمــەس. 
ھېــچ كىــم گــەپ قىلمايــدۇ. گەپنىمــۇ قوســاق تــوق بولســا 
دەيدىغــان ھــەم ئاڭاليدىغــان نەرســە ئوخشــايدۇ قارىغانــدا. 
ــۇ  ــەك تىرىشــچان. ئ ــاي ب ــڭ ئارىســىدا تۆلكــە ب كامېردىكىلەرنى
ھــەر كۈنــى ئوخشــاش قەرەلــدە، بولــكا بېرىدىغــان ۋاقىتقــا 
ــەپ  ــالپ ئۆمۈل ــى بويىچــە، شەپكىســىنى قات ــدا ئادىت ــاز قالغان ئ
يــۈرۈپ، ئوتتۇرىدىكــى بــوش يەرنــى بىــر قېتىم ســىپاپ چىقىدۇ. 
كامېرىغــا ســوالنغان دەســلەپكى كۈنلــەردە تۈرمىنىــڭ قائىدىســى 
ئوخشــايدۇ - دەپ ئويــالپ قالغــان بــەزى ئىشــالرنى چۈشــۈنۈپ 
ــە  ــڭ بەزىســىدە »ئالت ــم. ۋەتەندىكــى تۈرمىلەرنى ــەن ئىدى يەتك
مەجبۇرىيــەت، ئالتــە چەكلىمــە« دېيىلىدىغــان، تۈرمــە تۈزۈمىنــى 
تاختايغــا يېزىــپ، كامېرىنىــڭ غــول تېمىغــا ئېســىپ قوياتتــى. 
ياكــى كونــا مەھبۇســالر يېڭــى مەھبۇســالرغا ئاغزاكــى ئۆگىتىــپ 
قويىدىغــان تۈرمىلەرمــۇ بــار ئىــدى. ئەممــا بــۇ تۈرمىــدە ئۇنــداق 
بىــر قائىدىنــى نــە تاختايــدا، نــە مەھبۇســالردىن ئاڭلىمىغاچقــا، 
بــەزى يوچــۇن ئىشــالرنى ئۆزۈمچــە تۈرمــە قائىدىســىمىكىن دەپ 
ئويلىغان ئىكەنمەن. تۆلكە باينىڭ يەرنى سىپاپ چىقىشى تۈرمە 
قائىدىســى بولماســتىن، بەلكــى بىز يەيدىغــان تۇخۇمچىلىك قارا 
ــىراقلىرى  ــك قاس ــڭ قانىتىچىلى ــەك، چىۋىننى ــڭ تېرىقت بولكىنى
يەرگە چۈشــۈپ كەتســە، پاكىز يەرگە چۈشســۇن- دەپ شــۇنداق 
قىلىدىكــەن. ئــاھ خــۇدا! تۇخۇمچىلىــك قــارا بولكىدىــن چاچراپ 
كەتكــەن، تېرىقتــەك چېپىنــداق ئۈچــۈن ئۆمۈلــەپ يــۈرۈپ، 
يەرگــە داســتىخان تەيياراليدىغــان گــەپ. بولــكا يېگەندە ئىككى 
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ئالقاننــى جۈپلــەپ، بارماقالرنــى جىپســىالپ، خۇداغــا دۇئــا 
ــن  ــىرىنى ئەمدىلەتى ــڭ س ــۇرۇپ يەيدىغاننى ــدەك ئولت قىلىۋاتقان
بولماســتىن  قائىدىســى  تۈرمــە  بــۇ  باشــلىدىم.  چۈشىنىشــكە 
بەلكــى بىــر كۈنلــۈك رىزقىنىــڭ تېرىقچىلىــق چېپىندىقىنىــڭ 
قاڭقىــپ چۈشــۈپ غايىــپ بولۇپ كەتمەســلىكى ئۈچۈن، شــۇنداق 
ــۇق  ــداق زورل ــداق قىلىشــقا ھەرقان ئاۋاياليدىغــان ئىشــكەن. بۇن
كۈچىدىنمــۇ، ئىســراپ قىلســاڭ يامــان بولىــدۇ- دېگــەن دىنــى 
تەشەببۇســتىنمۇ، ئىســراپخورنى ئالــالھ ياخشــى كۆرمەيــدۇ - 
ــۈچ  ــر ك ــۈر بى ــۈك، ئۆتك ــۇ كۈچل ــى تەھدىتلەردىنم ــەن دىن دېگ
زوراليدىكــەن. ئــۇ بولســىمۇ ئاچارچىلىــق، ئېچىرقــاپ كېتىشــتىن 
كېلىــپ چىققــان كــۈچ. لېكىــن قورســاقنىڭ ئېچىــپ كېتىشــىدىن 
باشــقا ئەقىلنىــڭ، روھنىــڭ ئېچىرقــاپ كېتىشــىگە ھېــچ قانــداق 
تەھدىت تەڭ كېلەلمىســە كېرەك. تۇخۇمچىلىك بىر پارچە بولكا 
ئېچىرقــاپ كەتكــەن ئــادەم ئۈچــۈن، تاغنىــڭ ئۈســتىگە تېرىقنــى 
تاشــلىغانچىلىك ۋەزنى بولمايۋاتســا، ئۇنىڭدىــن چاچراپ چىقىپ 
يەرگــە چۈشــۈپ كەتكــەن، تېرىقچىلىــك چېپىنداقنىــڭ ۋەزنــى 
ــا  ــى قەرەللىــك ۋاقىتت ــاي ھــەر كۈن بولســۇنمۇ! بىچــارە تۆلكــە ب
يــەردە ئۆمۈلــەپ يــۈرۈپ، ئاشــۇ تېرىقچىلىــك چېپىنــداق ئۈچــۈن 
خــۇددى داســتىخان ســالىدۇ. قايســى بىرىمىزنىــڭ چېپىندىقــى 
قاڭقىــپ كەتســە: بولكام يەرگە چۈشــۈپ كەتتــى، قىمىرلىماڭالر، 
تېپىــۋاالي - دەپ ئۆتۈنىمىــز. پــەس قەۋەتتىكىلەرغــۇ قىينالمايــال 
چېپىندىقىنــى ئىزدىيەلەيــدۇ. لېكىــن ئۈســتۈنكى قاتتىكىلەرنىــڭ 
يەرگــە چۈشــمىكى، چېپىندىقىنــى تاپقاندىــن كېيىــن يۇقىرىغــا 
ــما  ــاش پىش ــر ئ ــدە بى ــەققەتلىك. بەزى ــە مۇش ــى ئالەمچ چىقىش
يــەردە ئۆمۈلــەپ يۈرۈپمــۇ چېپىندىقىنــى تاپالمــاي، كۆڭلى يېرىم، 
ئۈمۈتســىز ھالــدا يۇقىــرى قەۋەتكــە يامىشــىدۇ. نېمىشــقىدۇر 
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كۈندىــن كۈنگــە كامېرىنىــڭ ئىچــى خىرەلىشــىپ، ھەممــە نەرســە 
ــى  ــەن چېپىندىقىمىزن ــۇپ كەتك ــا ئۇچ ــە. ئەمم ــۇۋا كۆرۈنمەكت غ
تۆلكــە بــاي بــەك قىينىلىــپ كەتمەيــال تاپااليــدۇ. بىــز ئۇنىڭدىــن 
ئــۇ  دېســەكال،   - كەتتــى  ئۇچــۇپ  بولــكام  ئۆتۈنمىســەكمۇ: 
ئــۆزى ئۆمۈلــەپ يــۈرۈپ تېپىــپ بېرىــدۇ. كامېرىدىكــى ھېچبىــرى 
يەۋالمايــدۇ.  چېپىندىقىنــى  كەتكــەن  ئۇچــۇپ  باشــقىالرنىڭ 
ــە  ــر دان ــڭ ئاپىســى بى ــك بوالتنى ــەردە بى ــر كۈنل شــۇنداق ئېغى
ئــاق نــان كىرگۈزۈپتــۇ. - ئۇيغــۇر نېنــى! قاشــقار نېنــى - دەپ، 
ــى  ــىپ كەتت ــدۇرالپ سايرىش ــڭ ھەممىســى چۇل كامېرىدىكىلەرنى
ھــەم ناننــى قولدىــن قولغــا ئېلىپ، پۈتــۈن دۇنيانــى دەم تارتىپ 
يۈتىۋەتكــۈدەك ئىشــتىھا بىلــەن ســۈمۈرۈپ پــۇراپ چىقتىــۇق. 
ــن  ــدۇرۇپ پۇرىۋالغاندى ــم ئايالن ــە قېتى ــر قانچ ــدە بى ــۇ تەرىقى ش
ــى  ــپ كۆپچىلىكن ــە يېيى ــى يەرگ ــاي چاپىنىن ــە ب ــن، تۆلك كېيى
زىياپەتكــە تەكلىــپ قىلــدى. ھەممىمىــز شــۇنچىلىك ئېچىرقــاپ 
كەتكــەن بولســاقمۇ، ئــۇ تەخســىچىلىك بىــر تــال نانغــا شــېرىك 
بولۇشــقا رايىمىــز يــوق ئىــدى. بىــر ئــادەم بولســىمۇ قــوۋزى 
ــر نەرســە يەۋېىلىشــى  توشــقىدەك، ئاشــقازىنىغا چۈشــكىدەك بى
ھەممىمىزنــى مەمنــۇن قىالتتــى. بىــراق ســاھىبخان تۆلكــە بــاي: 
ــەن، ســىلەر  ــۇرۇپ چىقارتىۋاتىم ــى قايت ســىلەر يېمىســەڭالر نانن
مەرتلىــك  دەپ،  ئۆتەمــدۇ؟ -  بوغۇزىمدىــن  نــان  يېمىگــەن 
قىلىــپ تۇرۇۋالغاچقــا، كۆپچىلىــك يەرگە چۈشــۈپ، داســتىخاننى 
چۆرىــدەپ يۈكۈنــۈپ ئولتــۇردۇق. تۆلكــە بــاي ئېھتىيــات بىلــەن 
ــدى. مۈشــۈكنىڭ  ــى ســەككىز پارچىگــە بۆل ــر نانن ئوشــتۇپ، بى
ــز  ــۇپ، بىگى ــا ئېلىــپ بول ئالقىنىچىلىــك نانلىرىمىزنــى قولىمىزغ
بارمىقىمىزنــى تىلىمىزغــا تەككــۈزۈپ نەمــدەپ، چاپانــدا قالغــان 
نــان ئۇۋاقلىرىنــى پــەم بىلــەن يەۋەتتــۇق. ئاندىــن ناننــى 
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ــن  ــپ بوغۇزىمىزدى ــا ئېرى ــزدەك چىشــلەپ، ت ــزدەك - مېغى مېغى
ــۇزۇن  ــن - ئ ــەي، ئۇزۇندى ــاي، يۈتم ــە چاينىم ــۈپ كەتكۈچ ئۆت

نــان يېــدۇق. 
مــەن ئاســتا يامىشــىپ كارۋىتىمغــا چىقىــپ، قاتمــۇ قــات 
تۆمــۈر رېشــاتكا ۋە قويــۇق ســىم تــور بىلــەن قاپلىۋەتكــەن 
ــاپ، پۈتــۈن جاھــان  ــار توخت ــم. ق پەنجىرىدىــن ســىرتقا قارىدى
ئــاق يوپۇقنىــڭ ئاســتىغا كۆمۈلگــەن، كۆزنىــڭ نــۇرى يەتكــۈدەك 
ئەتراپنــى كۆرگىلــى بولغــۇدەك بولــۇپ قاپتۇ. ئۇزۇندىــن - ئۇزۇن 
قارىغاندىــن كېيىــن، يېقىنــال ئەتراپتىكــى ئېتىزنىڭ ئوتتۇرىســىدا 
ــاڭا  ــۇ م ــدى. ب ــڭ قورۇســى كۆرۈن نىجــات ھۈســەيىن ئەپەندىنى
شــۇنداق كۆرۈنۈۋاتامــدۇ، ياكــى راســت شــۇ قورۇمــۇ بىلمەيتتىــم. 
ئەممــا كــۆز ئالدىمــدا ھېلىقــى زىياپــەت داســتىخانلىرى يېيىلىــپ 
ــە -  ــاق! كۈلك ــە - ي ــەر، يەمس ــازۇ نېمەتل ــۈك ن ــى. تۈرل ياتاتت
چاقچاقــالر، يانچۇقتــا قانۇنلــۇق دوكۇمېنــت بــار. يــۈرەك تــوق، 
ــازا  ــى نېمىشــقىمۇ ت ــوق. شــۇ تاماقالرن ــچ ي ــن قورقۇن ھېچكىمدى
يەۋالمىغــان بولغىتىــم؟ يــان قوشــنىالرنىڭ ئۆيىــدە ھېلىقــى 
ئېســىل تائامالرنــى تىلىمغــا تېتىمىغــان بولســىمۇ زورالپ تــۇرۇپ، 
نېمىشــقا قارنىــم يېرىلىــپ كەتكۈچــە يەۋالمىغــان بولغىتىــم؟ 
تاماقلىرىنىمــۇ  ئاپامنىــڭ  تارتىــپ،  چاغلىرىمىدىــن  كىچىــك 
ــدى.  ــار ئى ــم ب ــان ئادەتلىرى ــا يېمەيدىغ ــۇپ قالس ــىز بول گۆشس
تۇنجــا قېتىــم تۈرمىگــە قامالغانــدا، ئــۈچ ئــاي ئــاچ قويۇلغاندىــن 
كېيىنمــۇ تامــاق تالــالش مىجەزىــم ئۆزگەرمىگــەن ئىكــەن. تەمســىز 
تاماقنــى ھەتتــا مېھماندارچىلىقتــا بولســىمۇ يېمەيتتىــم. تىلىمغــا 
تېتىمىغــان تاماقنــى زورالپ يېگۈچــە ئــاچ قورســاقلىقنى ئــەۋزەل 
تاماقالرنىــڭ  دۇنيادىكــى  پۈتــۈن  ھازىــر  بىــراق  بىلەتتىــم. 
تەمىنــى، ســۈپىتىنى تاللىمــاي يەۋاتىمــەن. ھېــچ تويىدىغانــدەك 
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ــم  ــە چىقتى ــوڭ كۆلگ ــىدىكى چ ــڭ يۇقىرىس ــەس. يۇرتىمىزنى ئەم
ــقازانغا  ــە داش ــۆل بىردان ــوڭ ك ــەن. چ ــەر بىل ــە ئاغىنىل بىرمۇنچ
ئايالنــدى. يايالقالردىكــى بارلىــق قــوي، كاال، ئۆچكىلەرنــى 
بوغــۇزالپ، ســويۇپ داش قازانغــا تاشــالپ پىشــۇردۇق. بىــر 
باشــتىن يەۋاتىمــەن. ســۆڭەكلەر تاغــدەك دۆۋىلىشــىپ كەتتــى. 
ــەللەر  ــۈت، ھەس ــەس. س ــدەك ئەم ــىقىم تويىدىغان ــن قورس لېكى
دەريــاالردا ئېقىۋاتىــدۇ، ئىچىــپ قانمايۋاتىمەن.ئــاچ قالغانــدا، 
ســوغاق بەدەننــى بــەك چاقامــدۇ، ياكــى ســوغاق بەدەننــى بــەك 
ــى  ــڭ ئازابىن ــدۇ؟ - بۇنى ــەك چاقام ــى ب ــق ئازاب ــدا ئاچلى چاققان
ھــەم ئېچىرقــاپ كەتكــەن ھــەم ســوغۇقتا قالغــان كىشــى بىلىــدۇ. 
ئاچلىــق بەدەننىــڭ ئىچىدىــن چاقىــدۇ. ســوغاق بەدەننىــڭ 
ــق  ــە قىرلى ــۇراي دېس ــە، ئولت ــاي دېس ــدۇ. يات ــىرتىدىن چاقى س
ھــەم ســوغاق تۆمــۈر بالداقــالر ســۆڭەككىچە پېتىــپ كېتىۋاتقــان. 
ــا  ــەن جانغ ــوق. ت ــدۇر ي ــك ماغ ــە تۇرغۇچىلى ــۇراي دېس ــۆرە ت ئ
يــۈك، جــان تەننــى تاشــالپ چىقىــپ كەتمــەي، ئازابقــا باغــالپ 
تۇرغــان. پۈتــۈن دۇنيــادا ئىسســىق بىــر ئاخشــام، يۇمشــاق بىــر 
كېچــە، ئېغىــز تولغــۇدەك بىــر لوقمــا تامــاق بارمىــدۇر؟ دوزاخمــۇ 
ــق ھــە!  ــەدەر قاتتى ــەدەر ســوغاق، نەق ــا نەق ســوغاقمىدۇر؟ دۇني
ــى  ــۈن، تېرىلىرىن ــدۇرۇش ئۈچ ــس قىل ــى ھې ــا ئازابن دوزىخىالرغ
يېڭىاليدىكەن. ئالالھ قۇدرىتىنى ئىشــلىتىپ مېنىڭ تېرىلىرىمنى 
ســەزمەس، ئەتســىز بەدەنلىرىمنــى، ســۆڭەكلىرىمنى ئاغرىمــاس، 
ســوغۇقنى بىلمــەس قىلىۋەتســە، يېگۈدەك رىزقــى بەرمىگەنكىن، 
قورســىقىمنى ئاچمــاس قىلىۋەتســە، ئــارزۇ - ئارمانلىرىمدىــن 
مەھــرۇم قىلغانــدەكال، مېڭەمنــى ئويلىنالمايدىغــان قىلىۋەتســە، 
ــە  ــدەك ھېســلىرىمنىمۇ توڭلىتىۋەتســە نېم ــى توڭالتقان تەنلىرىمن
بــوالر ئىــدى! خالىغىنىمــدەك ياشاشــقا پۇرســەت بەرمىگەنكىــن، 



319

كۈنلــەر  مۇشــۇ  ئەھمىيىتــى؟  نېمــە  ھاياتلىقىنىــڭ  بەرگــەن 
ــاق، بۇنىــڭ  ــق قىســمەتمىدۇر؟ - ي ــدۇر؟ مۇشــۇ خارلى تەقدىرمى
تەقدىــر- قىســمەت بىلــەن ئاالقىســى يــوق. تەقدىــر- قىســمەت 
بــۇ قــەدەر مەنىســىز نەرســە ئەمــەس. ئالــالھ بــۇ قــەدەر تۇتامســىز 
ئىشــالرغا بــاش قاتــۇرۇپ، ئاجىــز قۇلالرنــى تېخىمــۇ بىچــارە 
ــكەش  ــان پەس ــىتىپ ھۇزۇرلىنىدىغ ــپ، قاخش ــپ، دادلىتى قىلى
ئىنســانالرغا ئوخشــىمايدۇ! قىسقىســى مېنىڭ بۇ ئازابلىق كۈنلىرىم 
بىلــەن ئالالھنىــڭ جاۋابكارلىقــى يــوق. ئالالھنىــڭ قىلىدىغــان 
ــەن  ــقا. م ــلىرىم باش ــان ئىش ــڭ قىلىدىغ ــقا. مېنى ــلىرى باش ئىش
»ب د ت« نىــڭ قولــى بىلــەن مۇشــۇ كۈنگــە قېلىــپ، ئەمــدى 
ھېســابىنى ئالالھقــا ئارتىــپ قويســام، ئالــالھ بەرگــەن ئەقىلگــە 
ئــۇۋال قىلغــان بولمايمەنمــۇ! لېكىــن ئەقىلنىــڭ ئىشــقا يارىغۇدەك 
نېمىســى قالــدى؟ ئەقىــل ئىشــلىگەن بولســا، ســېيىت نوچىــدەك 
ئۆلــۈم خېتىمنــى تــۆش يانچۇقۇمــدا كۆتــۈرۈپ يۈرەتتىممــۇ! ئىچىــم 
ــم  ــلىق بەرگۈچىلىكى ــا بەرداش ــان ئازابق ــىمدىن قىيناۋاتق ۋە تېش
قالمىغــان ئىــدى. مېنــى مۇشــۇ ئازابقــا تاشــالپ قويغــان »ب د 
ت« دىــن باشــقا، مېنــى بــۇ ئازابتىــن چىقىرىدىغــان كىشــى يــوق 
ئىــدى. مــەن بوينۇمنــى يۇمشــاق قىلىشــىم كېــرەك! دۈشــمەنگە 
مەرتلىــك ئىشــلىمەيدۇ. دۈشــمەن ھىلىگەر، نامــەرد بولغانىكەن، 
ئۇنىڭغــا ئــۆز تىلــى بىلــەن ســۆزلەش كېــرەك! مــەن بارلىــق 
ئىمكانىيەتلەرنــى ئويــالپ چىقىــپ، قولۇمدىــن كېلىدىغــان، ئەڭ 

ــدۇم.  ئاخىرقــى بىــرال چارىنــى ئىشــقا ســالماقچى بول
بىــز ســاقچىالردىن ئېھتىيــات قىلىــپ، يانچۇقلىرىىمىزغــا بىــر 
ئــاز پــۇل ســېلىپ قوياتتــۇق. تۇتىۋالغــان ســاقچىغا يانچۇقتىكــى 
پۇلنىــڭ ھەممىســىنى بېرىــپ بولســاقمۇ، يەنــە بىــر نەرســە 
ئۈندۈرىمــەن دەپ، قويــۇپ بەرمەيتتى. شــۇ چاغدىال ناســكاينىڭ 
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ــى  ــان ئاخىرق ــپ قويغ ــا تىقى ئىچىگــە، ئىشــتاننىڭ پۇچقاقلىرىغ
پۇلنىمۇ بېرەتتۇق - دە، شۇ چاغدىال ھېچنەرسىمىز قالمىغانلىقىغا 
ــا  ــۇ پۇخت ــەن ئۇنىڭدىنم ــى. م ــۇپ بېرەتت ــەت قىلىــپ، قوي قانائ
ئۇســۇلنى قوللىنىــپ، ئاياغلىرىمنىــڭ ئىــچ چەمىنىــڭ ئاســتىغا، 
ــەن  ــز پالســتىك بىل ــى نىپى ــۈز ســوملىقتىن بىرن ھــەر بىرىگــە ي
ئــوراپ، ئورۇنالشــتۇرۇپ، ئاياغنىــڭ چەمىنــى يىلىــم بىلــەن قايتــا 
ــان  ــپ قويغ ــق قىلى ــا قارشــى تەييارلى ــەر ئېھتىمالغ ــەپ، ھ يەمل
ئىدىــم. بۈگــۈن - 21 - ئۆكتەبىــر كەچلىــك ئىســمېنىدا پــوالت 
بېــك يەنــە بىــر ئــورۇس گۇندىپــاي بىلــەن نۆۋەتچــى ئىكــەن. 
مــەن ئىككــى يــۈز ســوم پۇلنــى ئاياغنىــڭ چەمىدىــن چىقىرىــپ، 
پــوالت بېكنىــڭ تېــزراق كېلىشــىنى كۈتتــۈم. ئــۇ ئىشــقا چۈشــۈپال 
ئادىتــى بويىچــە ئىشــىكتىكى كۆزنەكنىــڭ قاپقىقىنــى ئېچىــپ، 
مەھبۇســالر بىلــەن ساالملىشــاتتى. ئــۇ قوشــنا كامېرىدىكــى 
مەھبۇســالر بىلــەن ساالملىشــىۋاتقاندا، ئىشــىكنىڭ يېنىغــا بېرىپ 
ســاقالپ تــۇردۇم. ئــۇ بىزنىــڭ ئىشــىك كۆزنىكىنــى ئېچىــپ مېنــى 
كــۆردى ۋە: ئابدۇرەشــىد بايــكا، ســىزگە بىــر ئىــش بولدىمــۇ؟ - 
دەپال ئىشــىكنى ئېچىشــقا تەمشــىلىۋىدى: ياق، ئەندىشــە قىلماڭ 
پــوالت بېــك بايــكا. يېنىڭىــزدا بىرســى بارمــۇ - دەپ ســورىدىم. 
ئــۇ ئىككــى يېنىغــا قارىۋېتىــپ: يــاق، مــەن بــۇ قەۋەتتــە يالغــۇز 
ــى مەھكــەم ســىقىمدىۋالغان مۇشــتۇمىمنى  ــەن پۇلن ــدى. م - دې
كۆزنەكتىــن چىقىرىــپ، قولۇمــدا بىــر نەرســە بــار، ئالقىنىڭىزنــى 
ــى  ــى. پۇلن ــى ئاچت ــۇ ئالقىنىن ــرالپ. ئ ــم پىچى ــڭ - دېدى ئېچى
ــپ  ــەك قىينىلى ــەر ب ــۇ كامېرىدىكىل ــۇپ: ب ــا قوي ــڭ ئالقىنىغ ئۇنى
كەتتــۇق. بــۇ ئاقچىنــى قانداقــال قىلســىڭىز مەيلــى، بىزگــە بىــر 
ــرەك  ــم تىت ــڭ - دېدى ــپ بېرى ــان ئەكىرى ــۇدەك ن ــم تويغ قېتى
ــۇق.  ــال تۇراتت ــەك تىترەپ ــۇ بەزگەكت ــپ. ئادەتتىم ــاۋازدا يېلىنى ئ
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ئــۇ: ئابدۇرەشــىد بايــكا مېنــى خىجىــل قىلمــاڭ. خىزمەتتىكىلــەر 
 - بولمايــدۇ  بەرســە  ئەكىرىــپ  نەرســە  بىــر  مەھبۇســالرغا 
دېــدى تەمكىــن چۈشــەندۈرۈپ. مــەن: ئۇنــى بىلىمــەن، بىــرەر 
ــۇ:  ــۇ. ئ ــە بولىدىغ ــپ بەرس ــۇ ئەكىرى ــىڭىز ش ــتىڭىزغا دېس دوس
ــز، شــۇنداق قىلســاقمۇ بولىدىكــەن. ھــە راســت  ــرا دېدىڭى توغ
ــۇ  ــەن: مېنىــڭ دوســتلىرىم ب ــۇ؟ م ســىزنىڭ دوســتلىرىڭىز يوقم
يــەردە ئىكەنلىكىمنــى بىلمەيدىغــان تۇرســا، ھــەم قانــداق ئاالقــە 
قىلىمــەن؟ مــەن بىرســىنىڭ نومۇرىنــى بەرســەم، ســىز تېلېفــون 
قىلىــپ ئېيتىــپ قوياالمســىز؟ ئــۇ: ســىزنى دىجۈرنى ئىشخانىســىغا 
ئېلىــپ چىقســام، ئۆزىڭىــز تېلېفــون قىلســىڭىز بوالمــدۇ؟ مــەن: 
ئۇنــداق قىلســاق تېخىمــۇ ياخشــى بولىــدۇ، ســىزگە كــۆپ 

رەھمــەت.
پــوالت بېــك مېنــى دىجۈرنــى ئىشخانىســىغا ئېلىــپ كىــردى. 
مــەن ئــەڭ مۇھىــم دەپ يادلىۋالغــان نومۇرالردىــن ئۈچىنچــى 
كىشــىگە ئــاران ئۇلىشــالىدىم. ئــۇ كىشــى ئۇيغۇرىســتان ئازاتلىــق 
مەســئۇل  ئەھۋالىمىزغــا  تۇرمــۇش  بىزنىــڭ  تەشــكىالتىدىن، 
خادىــم ئىــدى. ئۇنىڭغــا بىزنىــڭ تۈرمىــدە ئىكەنلىكىمىزنــى، 
بــەك ئــاچ قالغانلىقىمىزنــى، بىزنــى خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ بېرىــش 
ئېھتىماللىقىنــى، شــۇڭا ھاياتىمىزنىــڭ ئاخىرىــدا بىــر قېتىــم 
كىرگــۈزۈپ  كاۋاپ  سامســا،  نــان،  ئۈچــۈن  تويىۋېلىشــىمىز 
ت«  د  »ب  كېتىشــىمىزدە  تۇتۇلــۇپ  بىزنىــڭ  بېرىشــىنى، 
ئىشخانىســىنىڭ ســەۋەبچى ئىكەنلىكىنــى ئېيتتىــم. »ســەۋەب 
قۇتۇلــۇپ  تۈرمىدىــن  توختايــدۇ.«  ســۇ  ســېۋەتتە  قىلســاڭ 
چىقالىشــىمىز ناتايىــن. لېكىــن بىزنىــڭ تۈرمىــدە ئىكەنلىكىمىــز 
ئۇنچىلىــك  يالماپــال  بىــر  بىزنــى  كەتســە،  ئاشــكارىلىنىپ 
ئاســان يۈتىۋېتەلمەيتتــى. مــەن دۈشــمەنلەرنىڭ بىــر چــوڭ 
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مەخپىيەتلىكىنــى ئاشــكارىلىۋەتتىم. قورســىقىم ئــاچ بولســىمۇ 
كۆڭلــۈم تــوق، جىســمىم مۇزالپ كېتىۋاتقان بولســىمۇ، ھېســلىرىم 
قاينــاق ئىــدى. قانــداق نەتىجىنىڭ يــۈز بېرىدىغانلىقىنى ئالدىن 
تەســەۋۋۇر قىاللمايتتىــم. ئۆزەمنــى ئالالھقــا تاپشۇرۇشــتىن باشــقا، 

ــدى.  ــان ئى ــىم قالمىغ ــان ئىش ــر قىالاليدىغ ــە بى يەن
مۇشــۇ يېقىندىــن بېــرى، ھــەر كۈنــى كاشــا ۋاقتــى بىلــەن 
بىزنىــڭ كارىــدوردا دۈم، گــۈم، تــاڭ، تــۇڭ قىلغــان يېقىمســىز 
ــچە  ــالپ رۇس ــدى. ئارى ــان ئى ــۇپ قالغ ــان بول ــاۋاز ئاڭلىنىدىغ ئ
تىــل - ھاقارەتمــۇ ئاڭلىناتتــى. لېكىــن چۈشىنىكســىز تەرىپــى: 
غىــق، ھېــق قىلغاندىــن باشــقا ئالــال- تــوۋا، ۋايجــان دېگەندەك 
دادالش ئاڭالنمايتتــى. تۈرمىــدە مۇشتلىشــىش مۇمكىــن ئەمــەس. 
بولۇپمــۇ گۆرىدىــن يېڭــى قېچىــپ چىققــان روھ ئەرۋاھتــەك، 
بۈگــۈن  مۇشتلىشالىســۇن.  قانداقمــۇ  مەھبۇســالر  ماغدۇرســىز 
كاشــا ۋاقتــى بىلــەن، بىزنىــڭ كامېرىنىــڭ ئىشــىكى ھەيۋەتلىــك 
ــورۇس ئوفىتســېر  ــر ئ ــەت - بەشــىرە بى ــپ ب ــپ، ئاجايى ئېچىلى
ــەن  ــدى. م ــق دې ــا چى ــپ، كارىدورغ ــڭ ئىســمىمنى چاقىرى مېنى
ــم.  ــا چىقتى ــۈپ، كارىدورغ ــن چۈش ــادا كارىۋاتتى ــر جاپ ــڭ بى مى
مېنىڭدىــن باشــقا يەتتــە كىشــى تامغــا ســىرتىنى قىلىــپ تىــك 
ــم. ئىككــى قوشــۇق  ــا تىزىلدى ــۇ ئۇالرنىــڭ يېنىغ ــۇ. مەنم تۇرۇپت
كەمــەر  تــۆت  مۇشــتۇم،  ئــۈچ  ئورنىغــا  نورمىســىنىڭ  كاشــا 
يەيدىكەنمىــز. بەســتىلىك ئوفىتســېر بىــر ياقتىن ئاغزىنــى بۇزۇپ 
تىللىغــاچ، ھــەر بىرىمىزنىــڭ مەيدىمىزگــە ئــۈچ مۇشــت ئېتىــپ 
چىقىدىكــەن. مۇشــت تەگكەنــدە غىــق، ھېــق قىلىــپ، بوغۇلــۇپ 
قالىدىكەنمىــز. مۇشــتۇم نورمىســىدىن كېيىــن، كەمەرنــى قاتــالپ 
تــۇرۇپ، ھــەر بىرىمىزنــى تــۆت قېتىــم ئــۇرۇپ چىقىدىكــەن. 
تاياقتىــن كېيىــن بىــر قىرغىــز گۇندىپــاي ئالدىمىزغــا چۈشــۈپ، 
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ــتى.  ــپ چۈش ــە ئېلى ــتى قەۋەتك ــەر ئاس ــتۈرۈپ ي ــى ئەگەش بىزن
بــۇ يــەردە مۇزغــا دەسســەيدىكەنمىز. يــا رەببىــم! كىچىــك 
چاغلىرىمــدا دادامنىــڭ، ئاپامنىــڭ تۇغقانلىرىنىــڭ ۋە دادامنىــڭ 
ــالپ  ــدا ئاي ــوراق جەريانى ــتلىرىنىڭ س ــن دوس ــە يېقى ــر قانچ بى
مۇزغــا دەسســىتىلگەن، زۇلۇملــۇق كەچمىشــلىرىنى ئۇالرنىــڭ 
ئاغزىدىــن كــۆپ ئاڭاليتتىــم. بۈگــۈن - 96 - يىلــى 25 - 
ئۆكتەبىــر ئەتتىگــەن ســائەت توققــۇز ئەتراپىــدا ئــۆزەم مۇزغــا 
مــۇز  ياكــى چىرىمــدان  ئارقىســى،  پىچــاق  دەسســەۋاتىمەن. 
تۇتۇپتــۇ دەيتتــۇق، قىــش يېڭــى باشــلىنىپ جاھــان مۇزلىغــان 
دەســلەپكى كۈنلــەردە. مــەن كىچىــك چاغلىرىمــدا ئويــالپ 
چىقىرىــپ  ئۈســتىگە  مۇزنىــڭ  كۆمــەل  يوغــان  قالغانــدەك، 
قويمايدىكــەن. ئەســلىدىنال مــۇزالپ كەتكــەن جىســمىمىزنى 
بۇنچىلىــك مۇزغــا دەسســىتىپ يەنــە قانــداق توڭلىتااليدىغانــدۇ؟ 
ــائەتكىچە  ــم س ــراق يېرى ــاق! بى ــان تۇرس ــىزمۇ توڭالۋاتق بۇنىڭس
ئاســتىمىزدىكى مۇزنىــڭ توڭالتقانلىقــى بىلىنمەيدىكــەن. يېرىــم 
ســائەتتىن كېيىن پۇتنىڭ ئالقىنىدىن باشــالپ ســوغاق چېقىشــقا 
باشــاليدىكەن. بىــرەر ســائەتتىن كېيىــن ئاغرىق ئارىالش ســوغاق 
ــە  ــوغاق تۆمۈرگ ــالر س ــۇت- پاچاق ــەپ، پ ــە ئۆرل ــېزىم تىزغىچ س
دەسســىگەندەك شــۇنچىلىك يېقىمســىز ئاغرىيدىكــەن. ئۇنىڭدىن 
كېيىــن ســوغاق ســېزىم ئاســتا - ئاســتا يوقىلىــپ، پۇتنىــڭ 
ئالقىنىدىــن كىرگــەن يىپتــەك بىــر ئىنچىكــە قىزىقلىــق مېڭىگىچە 
ســىلكىنىۋاتقان،  جاالقــالپ  بــەدەن  پۈتــۈن  ئۆرلەيدىكــەن. 
ســۆڭەكنىڭ ئىچىــدە قىزىتىلغــان زىقنــى ماڭغۇزىۋاتقانــدەك بىــر 
ســېزىم ئادەمنــى غەلىتــە بىــر ھالغــا كەلتــۈرۈپ قويىدىكــەن. 
مۇزداشــلىرىمنىڭ بەزىلىرىگــە ئــۈچ كــۈن، بەزىلىرىگــە بــەش 
كــۈن بولۇپتــۇ. جىنايىتىنــى ئىقــرار قىلمىغانالرنــى قىينايدىغــان 
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ئۇســۇلمىش. ئاســتىمدا مــۇز لېكىــن مېڭەمدىــن تۈتــۈن چىققىلــى 
تۇرغانــدا، مۇزخانىنىــڭ ئىشــىكى ئېچىلىــپ، بىزنــى يۇقىــرى 
قەۋەتكــە ئېلىــپ ماڭــدى. بىــراق پۇتــالر ئەيۋەشــكە كەلمەيتتــى. 
ھېلىمــۇ ياخشــى پەلەمپــەي بــار ئىكــەن. بىــز گۆرىدىــن قېچىــپ 
ــرى  ــەپ، يۇقى ــن ئۆمۈل ــالردەك پەلەمپەيلەردى ــان مۇردى چىقىۋاتق
قەۋەتكــە چىقتــۇق. ئاڭغىچــە پــۇت - پاچاقــالر بىــر ئــاز يۇمشــاپ 
قاپتــۇ. تــام ياقىــالپ مېڭىــپ ئۆلــۈم جاپــادا كامېرىالرغــا كىرىــپ 
كەتتــۇق. مېنــى ئارمــان بېــك بىلــەن تۆلكــە بــاي يۆلــەپ 
ــاق  ــۇزۇپ تۇرۇشــىغا، چۈشــلۈك قاين ــا ئولتۇرغ ئەكىلىــپ كارىۋاتت
ــپ،  ــى ئىچىۋېتى ــا چېيىمن ــر قاچ ــڭ بى ــدى. ئۆزەمنى ــاي كەل چ
يەنــە ئىككــى مەھبۇســالرنىڭ يېرىــم چايلىرىنىمــۇ ئىچىۋەتتىــم. 
لېكىــن يەنىــال جاالقــالپ تىترەيتتىــم. ئارمــان بېــك بىلــەن تۆلكە 
بــاي كارىۋاتتــا ئولتــۇرۇپ، پاچاقلىرىمنــى قۇچاقلىــدى. ئۇالرنىــڭ 
بەدەنلىرىــدە مېنــى ئىسســىتالىغۇدەك قىزىقلىــق بولمىســىمۇ، 
ســوغاق بەدەنلىــرى بىلــەن مېنــى ئىسسىتىشــقا تىرىشــاتتى. 
كامېرىداشــالر نۆۋەتلىشــىپ پــۇت - پاچاقلىرىمنــى قۇچاقاليتتــى. 

ــدى.  ــلىرىممۇ توختى ــە تىترەش ــكا ۋاقتىغىچ بول
دەسســەش  مۇزغــا  توقمــاق،  تايــاق،  قەرەللىــك 
ــەچ  ــن، ك ــن كېيى ــى بولكىدى ــى كۈن ــىۋاتاتتى. ئۈچىنچ داۋاملىش
قــۇرۇن ســوراققا چىقتىــم. ســوراقخانىدا بىــرى ســوراقچى ئورۇس، 
بىــرى تەرجىمــان ھــەم كاتىــپ قىرغىــز بولۇپ ئىككى ســاقچى بار 
ئىكەن. ئۇالر مېنىڭ قىرغىزســتاندا، ســوۋېت ئىتتىپاقىدا خىتايغا 
قارشــى كىملــەر بىلــەن قانــداق ھەرىكەتلەرنــى قىلغانلىقىمنــى، 
قايســى جىھاتچــى تېــررور ئېقىمــى بىلــەن قانــداق جىنايــەت 
قىلغانلىقىمنى ســورىدى. رىســكولۇپقا بەرگەن جاۋابىمنى ئەينەن 
ــى  ــى مەخپىيەتلىكن ــن تۈرمىدىك ــن كېيى ــم. ئۇنىڭدى تەكرارلىدى
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قايســى مەقســەتتە »ب د ت« ئىشخانىســىغا يەتكۈزگەنلىكىمنى، 
ــم ياردەملەشــكەنلىكىنى ســورىدى. چۈنكــى »ب د  ــدە كى تۈرمى
ــەر  ــۇت ئەپەندىل ــىدىن ھېلم ــرى ئىشخانىس ــان ھەقلى ت« ئىنس
يوشــۇرۇن  بىزنــى  ئەيىبلەپتىمىــش.  ھۆكۈمىتىنــى  قىرغىــز 
تۇتــۇپ كېتىشــى دېموكراتىيىگــە قارشــى، قانۇنســىزلىقمىش. 
ــاش  ــى پ ــۇ مەخپىيەتلىكن ــپ، ب ــون قىلى ــن تېلېف ــەن تۈرمىدى م
قىلىۋېتىپتىمىشــمەن. قىرغىــز دۆلىتىنــى »ب د ت« نىــڭ ئالدىدا 
يامــان كۈنگــە قويۇپتىمىشــمەن. مــەن پەقــەت نــان كىرگــۈزۈپ 
بېرىــش ئۈچــۈن تېلېفــون قىلغانلىقىمنــى، بىــر ئــورۇس ســاقچى 
مــاڭا ئىــچ ئاغرىتىــپ تېلېفــون قىلىشــىپ بەرگەنلىكىنــى ئېيتتىم. 
قايســى كۈنــى، قانــداق ۋاقتــى ئىكەنلىكىنــى ئۇنتــۇپ قالدىــم، 
تۈرمىگــە كىرىــپ ئەتىســى ئەتتىگــەن بولســا كېــرەك - دەپ 
ھۆشــۈيۈپ تــۇردۇم. )پــوالت بېــك بىلەن شــۇنداق دېيىشــىۋالغان 
ئىــدۇق.( ئەگــەر راســتىمنى ئېيتمىســام ھــەر كۈنــى تايــاق يــەپ، 
ــۇ-  ــم مۇش ــەيدىكەنمەن. بىلىدىغىنى ــا دەسس ــى مۇزغ ــەر كۈن ھ
دەپ، ئۇالرغــا يالــۋۇرۇپ باقتىــم. لېكىــن كېيىنكــى كۈنــى يەنــە 
ئوخشــاش تەكرارالنــدى. كامېرىداشــلىرىممۇ ھەركۈنــى ئوخشــاش 
ئۇســۇلدا مــۇزالپ قالغــان جىســمىمنى ئېرىتەتتــى. بىــراق جاھــان 
تېخىمــۇ ئېغىــر مــۇز دەۋرىگــە كىرمەكتــە. بــۆرەك، ئۆپكــە، 
ــۆت كىشــى  ــى قوغــداش ئۈچــۈن ت ــق ئەزالىرىمىزن ــۈرەك قاتارلى ي
ــدا  ــائەت ئەتراپى ــم س ــىمىز. يېرى ــۇپ قۇچاقلىش ــەك بول ــر كالل بى
دۈمبىنــى دۈمبىگــە چاپــالپ، يەنــە يېرىــم ســائەت ئەتراپىــدا 
ھېچكىمنىــڭ  قوغدىنىمىــز.  قۇچاقلىشــىپ  ئۇكىــالردەك  ئــاكا 
ــە  ــدۇ. گەرچ ــىقلىق چىقماي ــق ئىسس ــان چاغلى ــن ئىلم بەدىنىدى
ــىگە  ــۈپ كېتىش ــە ئۆت ــوغاقنىڭ ئىچىمىزگ ــاقمۇ، س ئىسسىنالمىس

ــرەك.  قارشــى قوغدىنىشــمىز كې
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نويابىرمــۇ يېتىــپ كەلــدى. ئىككى قوشــۇق كاشــا نورمىســىغا 
ئىشــتىھا ســاقالۋاتاتتۇق. بىــراق يىللىــق كاشــا نورمىمىــز تۈگــەپ 
بولغانمىــش. ئىككىنچــى نويابىــر كاشــا ۋاقتى بىلــەن پوالت بېك 
ئىشــىكنىڭ كۆزنىكىنــى ئېچىــپ: قاشــقارلىق ئابدۇرەشــىد بايــكا، 
يــان كامېرىدىكــى قاشــقارلىق دوســتىڭىزغا نــان كەلگەنتــى، 
ــۇق  ــتىگە قوي ــەردى - دەپ، ئۈس ــى ب ــر نانن ــۇ بى ــىزگە مۇن س
ھەســەل ســۈرتۈلگەن بىــر ناننــى كۆزنەكتىــن كىرگــۈزدى. ناننــى 
قايتــا قايتىــالپ پــۇراپ چىقتــۇق. ھەســەل ئارىــالش نــان پۇرىقىغا 
تــازا قېنىۋېلىــپ، ســەككىز كىشــى بىــر توغرامدىــن پارچىــالپ، 
ســائەتلەرچە شــۈمدۇق. تۇربــا يولــى ئارقىلىــق تۈرگــۈن قارىمغــا 
ــاكا كىرگۈزگــەن  رەھمــەت ئېيتتىــم. ئاقســاقال ســېلىم ھاجىــم ئ
ــز ئۇيغــۇر  ــدە ئىكەنلىكىمى ــان ئىكــەن. دېمــەك بىزنىــڭ تۈرمى ن

جامائەتلىرىگىمــۇ ئاڭلىنىــپ كەتتــى دېگــەن گــەپ. 
بەشــىنچى نويابىــر ئەتتىگــەن تايــاق يېيىــش ۋە مۇزغــا 
دەسســەش ۋاقتــى بىلــەن تۇيۇقســىز ســوراققا چاقىرىلدىــم. 
ئولتۇرۇپتــۇ.  كاتىپــى  بىــر  بىلــەن  رىســكولۇپ  ســوراقخانىدا 
بىرســىنىمۇ  يەنــە  تەلــەت:  ســوغاق  شــۇنچىلىك  رىســكولۇپ 
ئالىــپ كېلىــڭ - دېــدى، گۇندىپايغــا بۇيــرۇق چۈشــۈرۈپ. 
ئېلىــپ  ســوراقخانىغا  قارىنىمــۇ  تۈرگــۈن  ئۆتمــەي  ھايــال 
ــدەك  ــارام بولىۋاتقان ــى بىئ ــكولۇپ ئۆزىن ــقىدۇر رىس كىردى.نېمىش
كۆرسىتىشــكە تىرىشــىۋاتاتتى. ئېھتىمــال »ب د ت« ئىنســان 
ھەقلىــرى ئىشخانىســى ئەدىۋىنــى بەرگەنــدۇر. ياكــى بارلىــق 
جــازا قوراللىــرى كارغــا كەلمىگەچكــە، ھېچنەرســە چىقىرالمــاي، 
قــورۇپ  گەجگىســى  يــوق،  بەرگۈســى  تــەن  يېڭىلگىنىگــە 
قالغانــدۇر. كىــم بىلىــدۇ، تۈرمىگــە ســوالپ قويغــۇدەك گۇنــا 
مــەن  تېخــى.  مەجبۇرالندىمــۇ  بېرىشــكە  قويــۇپ  تاپالمــاي، 
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شــۇالرنى ئويالۋاتاتتىــم، ئــۇ تۇيۇقســىز: ئابدۇرەھىــم بايــكا، مــەن 
ســىزنى قۇتقۇزۇشــقا تىرىشــتىم. لېكىــن ئۆزىڭىــز قۇتۇلۇشــنى 
ــتىڭىزنىمۇ  ــۇ دوس ــەس، مۇن ــۇزال ئەم ــىز يالغ ــز. س رەت قىلدىڭى
بىرگــە ئوتقــا تاشــلىدىڭىز. ســىلەرنى قايتــۇرۇپ كېتىــش ئۈچــۈن 
خىتايدىــن ســەككىز نەپــەر ئەمەلــدارالر، ســاقچىالر كەلــدى. ئۇالر 
چەتئەلگــە چىقىــپ باقمىغــان كىشــىلەر بولغاچقــا، بىــرەر ھەپتــە 
تاماشــا قىلماقچــى بولۇپتــۇ. ســىلەرنى 12 - نويابىــر تاپشــۇرۇپ 
بېرىمىــز. بۇنىڭدىــن كېيىــن مەن كەلمەيمەن. ســىلەرنى خىتايغا 
ــۇ  ــم. مۇن ــارالپ كەلدى ــى تەيي ــان دوكۇمېنتن ــۈزۈپ بېرىدىغ ئۆتك
دوكۇمېنتقــا ئىمــزا قويىســىلەر، مــەن بۇنــى يۇقىرىغــا تاپشــۇرۇپ 

ئىشــىمنى تۈگىتىمــەن - دېــدى.
بۇنــداق بىــر شــۇملۇقنىڭ بېشــىمىزغا كېلىدىغانلىقــى مۇقەررەر 
ئىــدى. شــۇنداق بولســىمۇ راســت - يالغــان ئۈمىــت بىلــەن خــام 
- خىيالدىنمــۇ ۋاز كەچمىگــەن. بىــراق ھازىــر قىســمەت يېزىلىــپ 
بولــدى. تايــاق يېســەممۇ، مۇزغــا دەسسەتســىمۇ، ئېچىرقــاپ 
تۈگىشــىپ كەتسەممۇ، توڭالپ قېتىپ كېتىۋاتساممۇ، كۈنىمىزنىڭ 
ســاناقلىق قالغانلىقىنــى بىلمىگەن بولغاچقــا، ھاياتتىن ئۈمۈتلىك 
ئىدىــم. ئەمــدى ھەممــە ئىــش مۇشــۇ يەردە ئاخىرالشــتى. شــۇنداق 
بولســىمۇ جــان تاتلىققــۇ! پۇتلىــرى تۈشــىلىپ، قاسســاپنىڭ 
پىچىقــى ئاســتىدا ياتقــان ئۆچكىمــۇ تىپىــرالپ باقىــدۇ. بەلكــى بــۇ 
رىســكولۇپنىڭ ئاخىرقــى تاكتىكىســىدۇر. يالــۋۇرۇپ باقايلــى! بىــز 
رىســكولۇپقا يېلىندۇق. يىغالمســىراپ ئۆتۈندۇق. ئۇيغۇر - قىرغىز 
قېرىنــداش، قېرىندىشــىمىزدىن پاناھلىــق تىلىســەك، بىزنــى 
دۈشــمىنىمىزگە تاپشــۇرۇپ بەرســە، ئۆلۈمدىــن قاتتىــق ئاھانــەت 
قىلغــان بولىــدۇ! بىــز ئۇنىڭغــا يالۋۇرىۋاتســاق، ئــۇ ھېلىقــى بىــز 
ئىمــزا قويىدىغــان دوكۇمېنتنــى ئوقۇۋاتقانــدەك قىالتتــى، لېكىــن 
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ــەن: رىســكولۇپ  ــۇ. م ــى توســۇۋېلىپ مىشــىلدىغىلى تۇرۇپت يۈزىن
بايــكا، ســىزگە نېمــە بولــدى؟ يىغالۋاتامســىز؟ - ســورىدىم، 
ئۇنىــڭ يەنــە قانــداق ھىلــى قىلىۋاتقانلىقىنــى بىلمەكچــى بولۇپ. 
ئــۇ قولىدىكــى قەغەزنــى شــىرەگە قويۇۋىــدى، كۆزلىــرى قىزىرىــپ 
كېتىپتــۇ. ياشــلىرى مەڭزىنــى بويــالپ زاڭىقىدىــن تامچىغىلــى 
ــۇ:  ــز؟ ئ ــقا يىغلىدىڭى ــكا نېمىش ــكولۇپ باي ــەن: رىس ــۇ. م تۇرۇپت
ئۇيغــۇر - قىرغىــز قېرىنــداش دېدىڭىــز ئابدۇرەھىــم بايــكا. 
ئۇيغــۇرالر ئاغىمىــز تــۇرۇپ بىزنــى قوغدىمىســاڭالر، بىــز كىچىــك 
ــەپ  ــەدەل تەل ــن ب ــز؟ بىزدى ــداق قوغدايمى ــىلەرنى قان ــۇرۇپ س ت
تۆلىمەيســىلەر.  بــەدەل  ئۈچــۈن  بىــز  لېكىــن  قىلىســىلەر، 
قېرىندىشــىڭالر ئۈچــۈن قۇربــان بولۇشــنى خالىمايســىلەر. بىزنىمۇ 
ــكا  ــكولۇپ باي ــەن: رىس ــىلەر؟ م ــا رازى بوالمس ــالر بېسىۋالس خىتاي
ئۇنــداق بولســا بىزنــى خىتايغــا بەرمەيدىغــان، ھــەم خىتاينىــڭ 
ئالدىــدا قىيىــن كۈنگــە قالمايدىغان باشــقا بىر ئامالىنى قىلســىڭىز 
بولمامــدۇ؟ ئــۇ: قانــداق ئامالىڭىــز بــار؟ مــەن: قىرغىزىســتاندا 
ــىغا  ــاق جازاس ــۈن، قام ــز ئۈچ ــىغانلىق جىنايىتىمى ــىز ياش قانۇنس
ھۆكۈم قىلســاڭالر، ھاياتىمىزنى قوغداپ قالغان بولىســىلەرغۇ! ئۇ: 
ئابدۇرەھىــم بايــكا، ســىزنىڭ ئېيتقىنىڭىــز ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ 
ــەن:  ــوق. م ــداق زاكــۇن ي ــر ئۇن ــدى. ھازى زاكۇنىدىكــى جــازا ئى
قىرغىزىســتاننىڭ يېڭــى زاكۇنــى يوققــۇ. بارلىــق زاكۇنــالر ســوۋېت 
ئىتتىپاقىدىــن قالغــان كونــا زاكۇنغــۇ! ئــۇ: بىــراق بۇ يىــل ئىيۇن، 
ــاي  ــۈزدى. خىت ــۇن ت ــمە زاك ــەت بىرلەش ــەش دۆل ــاڭخەيدە ب ش
ــزا  ــا ئىم ــتۇرۇش توختامىغ ــۇن ئالماش ــتان قاچق ــەن قىرغىزىس بىل
قويۇشــقان. شــۇڭا ســىزگە كونــا زاكــۇن بىلــەن بــۇ ياقتــا جــازا 
ھۆكــۈم قىلســاق، خىتــاي ئۇنىڭغــا رازى بولمايــدۇ. )ئــۇ ئاخىــرى 
راســت گېپىنــى ئېيتقــان ئىــدى.( مــەن: ئەگــەر دوكۇمېنتقــا ئىمــزا 
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ــىلەرنىڭ  ــۇ: س ــىز؟ ئ ــۇرۇپ بېرەلەمس ــا تاپش ــاقمۇ خىتايغ قويمىس
ئىمــزا قويۇشــۇڭالر پەقــەت مېنىــڭ خىزمىتىمگــە ئاالقىــدار ئىــش. 
خىتــاي  ســىلەرنى  ھۆكۈمىتــى  قىرغىــز  قويمىســاڭالرمۇ  ئىمــزا 
دېلېگاتسيىســىگە تاپشــۇرۇپ بېرىــدۇ. مــەن: ئۇنــداق بولســا ئىمــزا 
قويــۇپ بېرەيلــى، ســىزمۇ خىزمــەت كۆرســەتكەن بولــۇپ قېلىــڭ 

رىســكولۇپ بايــكا! 
ــپ  ــا قايتى ــۇپ كامېرغ ــۇپ بول ــزا قوي ــە ئىم ــۈم خېتىمىزگ ئۆل
كىرگەندىــن كېيىــن، كارىۋاتقــا چىقمــاي ئەتتىگەنلىــك تاياقنــى 
ــا  ــى مۇزغ ــۇ ياك ــائەتكىچە تاياقتىنم ــرەر س ــا بى ــاقلىدىم. ئەمم س
ئاســتا  بىلــەن  دەسسىتىشــتىنمۇ شــەپە كەلمىــدى. شــۇنىڭ 
كارىۋاتقــا يامىشــىپ، يۇقىرىغــا چىقماقچــى بولۇۋىدىــم، ئــوڭ 
بېقىنىــم بىلــەن ئــوڭ يانپىچىــم خــۇددى ھــەرە چېقىۋالغانــدەك 
ئېچىشــىپ كەتتــى. كۆڭلىكىمنىــڭ تۈگمىســىنى پــەم بىلــەن 
ــۈپ  ــەك ئېجىرىملىــق كۆرۈن ئېچىــپ بېقىنىمغــا قارىســام، بارماقت
قالغــان قۇۋىرغىلىرىمدىــن ئىككــى دانىســى تىرنــاق چوڭلۇقىــدا 
ئېچىلىــپ قاپتــۇ. ئىشــتاننى بىــر ئــاز تۆۋەنگە ســېرىپ يانپىچىمغا 
ســۆڭەكنىڭ  چانــاق  قالغــان  پولتىيىــپ  ئەتســىز  قارىدىــم. 
ئۈســتى، تەڭگــە چوڭلۇقىــدا ئېچىلىــپ قاپتــۇ. يېغىرىمنــى 
كامېرىداشــلىرىمنىڭ ھەممىســى كــۆرۈپ چىقىشــتى. ئاچلىــق 
ئازابــى، ســوغاق ئازابــى، تايــاق ئازابــى، مۇزغــا دەسســەش ئازابى 
يەتمىگەنــدەك، ئەمدىلىكتــە ســۆڭەكلىرىم ئېچىلىــپ قالغــان 
ئىــدى. دېمــەك، خىتــاي ئۆلتۈرمىســىمۇ، ئۆلــۈم ئــۆزى يېقىنــالپ 
ــا( ــى بابت ــى كېيىنك ــى. )داۋام ــۈپ تۇراتت ــى كۆرۈن كېلىۋاتقانلىق
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ئون بەشىنچى باب

قىرغىزىستاندا - گۆر ائغزىدىن قايتىش

جان قىينىالمدۇ ياكى تەن ئازابلىنامدۇ؟
ھــەر بىــر ئــادەم ئــۆز ئۆمرىنىــڭ چەكلىــك ئىكەنلىكىنــى 
بىلســىمۇ، چەكســىز ئــارزۇ - ئارمانالرغــا ئەگىشــىدۇ. بىــر مەندىن 
ئېيتقانــدا ھاياتلىــق دېمــەك - ئــارزۇ - ئارمــان دېمەكتــۇر. ئادەم 
ھەممە نەرســىدىن ئايرىلىپ، ھاياتلىقتىن ئۈمىت ئۈزۈلگەندىمۇ، 
ــان  ــارزۇ - ئارم ــە ئ تەندىــن جــان چىقىــپ كەتمىگــەن مۇددەتت
ــدۇ.  ــاس قىلى ــى ئاس ــت رېئاللىقن ــدۇ. ئۈمى ــقان بولماي ئاخىرالش
ئەگــەر يەتمەكچــى بولغــان نىشــان رېئاللىققــا ئۇيغــۇن بولمىغــان 
ئەھۋالــدا ئۈمىــت ئۈزۈلگەن بولىدۇ. ئەمما ئارزۇ - ئارمان رېئاللىق 
بىلــەن ئەمــەس بەلكــى شــىرىن خىيالــالر بىلــەن بېزەلگەنلىكــى 
ئۈچــۈن، ئــۆز يولىنــى داۋام ئەتتۈرىــدۇ. ئىنســان تەن قۇرۇلمىســى 
جەھەتتىــن جانلىقــالر ئارىســىدىكى ئاجىزالرنىــڭ بىــرى. ئۇنــى 
ــال،  ــت، خىي ــدراك، ئۈمى ــل، ئى ــل ئەقى ــان ئامى ــۈك قىلغ كۈچل
ئــارزۇ- ئارمانــالردۇر. ئەگــەر بىــر ئــادەم مۇشــۇ ئامىلالردىــن تولۇق 
ئايرىلىــپ قالســا، ئــۇ قاراڭغــۇ ئۆڭكۈردىــن بەتتــەر قورقۇنــچ 
ئىچىــدە قالىــدۇ. قورقۇنچلــۇق بولغىنى ئادەمنىڭ قارشىســىدىكى 
ھەيــۋەت ئەمــەس. ئەكســىچە ئادەمنىــڭ ئىچىدىكــى قاراڭغــۇ 
ــن  ــرى پەللىســى، چەكتى ــەڭ يۇقى ــڭ ئ ــۈردۇر. قورقۇنچىنى ئۆڭك
ــق  ــى بارلى ــۇ تەرىپىدىك ــڭ ب ــدۇر. ئۆلۈمنى ــرى ئۆلۈم ــقان يې ئاش
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قورقۇتقۇچــى ۋاســىتە ئىنســان بىلــەن ئۆلۈمنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى 
باقمىغــان  قورقــۇپ  قورقمايدىغــان،  ھاياتىــدا  پەلەمپەيــدۇر. 
ــۈپ كېتىشــىدىن  ــادەم بولمايــدۇ. ئابرويلۇقــالر يۈزىنىــڭ تۆكۈل ئ
قېلىشــتىن  ئايرىلىــپ  ئورنىدىــن  مەنســەپدارالر  قورقىــدۇ. 
قورقىــدۇ. پۇلــدارالر پېقىــر بولــۇپ قېلىشــتىن قورقىــدۇ. ئادەمــال 
ئىنســاننىڭ  ياشــىيالمايدۇ.  خالــى  قورقۇنچتىــن  بولىدىكــەن 
بارلىــق قورقۇنچلىــرى ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن ئۆتــۈپ كېتىدۇ. 
ــۈم  ــن ئۆل ــدۇ. لېكى ــدۇ، يېنىكلەي ــڭ تەســىرى يوقاي ــى ئۇنى ياك
قورقۇنچىســى ئۇدۇلــالپ كېلىۋاتقانــدا، ئۇنىڭ ۋەھىمىســى پەقەت 
ئۆلــۈم بىلــەن ئاخىرلىشــىدۇ. ئۆلۈمدىــن قورقــۇش دېگەنلىــك - 
ــەس.  ــك ئەم ــۇش دېگەنلى ــداق چىقىشــىدىن قورق ــڭ قان جاننى
ــڭ،  ــڭ، شــىرىن خىيالالرنى ــارزۇ - ئارمانالرنى ــق ئ ــى بارلى بەلك
ھەرىكــەت،  ئىــش  قالغــان  قىاللمــاي  بولغــان،  قىلماقچــى 
دېمەكتــۇر.  ئۆكۈنــۈش  يوقىلىشــىدىن  بىراقــال  پىالنلىرىنىــڭ 
ئىنســان ئۆلــۈم بىلەنــال بــۇ دۇنيادىــن يوقىلىــپ كېتىــدۇ. ئــۆزى 
قىاللمىغــان ئىشــلىرى، قىلىۋاتقــان ئىشــلىرى نىشــانغا يەتمەيــال 
تــوزۇپ كەتكــەن بولىــدۇ. شــۇڭا ئىنســان ئۆلۈشــنى خالىمايــدۇ، 
ئــارزۇ قىلمايــدۇ. بۇخىــل خاھىــش - ئۆلۈمدىــن قورقــۇش دەپ 
ئاتىلىــپ كەلگــەن. ئۇنــى مــەن ئۆلتۈرمىســەم ئۇ مېنــى ئۆلتۈرىدۇ، 
مېنىــڭ ھاياتىــم ئۇنىــڭ ئۆلۈشــىگە باغلىــق - دەپ، دۈشــمەن 
بىلــەن تىغمــۇ تىــغ ئېلىشــىپ تــۇرۇپ ئۆلــۈش بولســا، مۇرادىغــا 
يەتكــەن، ئارمانســىز ئۆلۈشــتۇر. ئەممــا مــاڭا ئوخشــاش پۈتۈنلــەي 
كانارىغــا  باغلىنىــپ  قوللىــرى  پــۇت  ئىمكانسىزالشــتۇرۇلغان، 
ــۇس ئۈچــۈن  ــر مەھب ــى بى ــۈم ئالدىدىك ــان، ئۆل ئېســىپ قويۇلغ
ئېيتقانــدا، ئۆلــۈم چەكســىز ھەســرەتتۇر، چەكســىز ئازابتــۇر. مــەن 
ئــۆزەم ئۈچــۈن ياشــاپ، ئــۆزەم ئۈچــۈن ئۆلۈشــكە بېغىشــالنمىغان. 
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ــم ئۈچــۈن ئۆلۈشــكە  ــم ئۈچــۈن ياشــاپ، مىللىتى بەلكــى مىللىتى
ــر نەرســە كەلمىگەننــى  ــراق قولۇمدىــن بى ئۆزەمنــى ئاتىغــان. بى
ئــاز دېگەنــدەك، ياخشــى ئىــش قىلىدىغــان بولــدۇم - دەپ 
تــۇرۇپ، تۇزاققــا دەسســەپ، قەپەســكە كىرىــپ قالغانلىقىم بولســا 

چىــداپ بولغۇســىز نادامــەت، ھەســرەت ئىــدى. 
بەشــىنچى نويابىردىن باشــالپ ھەر بىر نەپىســىممۇ، ئالەمگە 
ــازاب،  تــەڭ قىممەتلىــك بىلىنمەكتــە. ئەســلىدە جــان تەنگــە ئ
تــەن جانغــا يــۈك بولــۇپ قالغــان بولســىمۇ، بــۇ قــەدەر ئاجىزلىقتا 
ئــۈن - تىنســىز ئۆلتۈرۈلــۈش ھەممىدىــن ئېغىــر يــۈك ئىــدى. بــۇ 
يۈكنــى كۆتۈرۈشــكە تاقىتىــم يــوق، تولــۇق تۈگەشــمەكتە ئىدىــم. 
»ب د ت« خادىملىرىنىــڭ ئاتالمىــش ياردىمــى بىلەن قەپەســگە 
ــىدە  ــەت دائىرىس ــۇالرنىڭ خىزم ــە ش ــاممۇ، يەن ــوالنغان بولس س
ــن  ــالپ، قولۇمدى ــى ئوي ــۇش ئىمكانىيىتىن ــتىن قۇتۇل ــۇ قەپەس ب
كەلگــەن ئاخىرقــى ئىمكانىــم بىلــەن ھەرىكــەت قىلدىــم. ئۇنىــڭ 
نەتىجىســىدە، قــاق ئــون كــۈن سامســا ئورنىغــا مۇشــت، كاۋاپ 
ئورنىغــا كەمــەر يېدىــم ۋە ئىللىــق تۆشــەك ئورنىغــا كۈنــدە تــۆت 
ســائەتلەپ مۇزغــا دەسسىســدىم. ئەگــەر قايتــۇرۇپ كېتىش ئۈچۈن 
خىتــاي ئەمەلدارلىــرى كەلمىگــەن بولســا، ئــۆز ئىمكانىيىتىــم 
بىلــەن تاپقــان بــۇ قوشــۇمچە جازانىــڭ، يەنــە قاچانغىچــە 
داۋاملىشــىدىغانلىقى بىــر دەھشــەت ئىــدى. ھېلىمــۇ ياخشــى 
جالالتالرنىــڭ كەلگىنــى بــۇ قوشــۇمچە ئەممــا قاتتىــق جازانىــڭ 
توختىتىلىشــىغا ســەۋەب بولغــان چېغــى. بىــراق بــۇ - ئۆلۈمنىــڭ 
يېقىنــالپ كېلىشــىغۇ! مــەن ئۈچــۈن ئــەڭ ئاخىرقــى، ئــەڭ قاتتىق 
جــازا يوقۇلــۇش ئەمەســمىدى؟ مۇزغــا دەسسەتســىمۇ، كۈنــدە 
تايــاق يېســەممۇ، ھاقارەتلەنســەممۇ، جــان تەندىــن چىقىپــال 
كەتمىســە، بىــر يوچــۇق ئېچىلىــپ قالســا، ئــۆز ئىــرادەم بىلــەن 
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ــش  ــق ئى ــرەر پايدىلى ــالىدىغان، بى ــقا س ــى ئىش ــۇت - قولۇمن پ
ــى  ــڭ كېلىش ــان كۈننى ــە يېتىدىغ ــڭ دەردىگ ــپ، مىللەتنى قىلى
مۇمكىــن ئىــدى. مــەن ئاخىرقــى نەپىســىم توختىغىچــە شــۇ كــۈن 
ئۈچــۈن ھايــات قېلىشــىم كېــرەك ئىــدى. ئەمــدى كۈندىلىــك جازا 
توختىغــان بىلــەن مەڭگۈلــۈك يوقىلىــش باشــالنماقتا! تــوۋا بــۇ 
ــم ئۈچــۈن  ــڭ قايســى جىنايىتى ــە؟ مېنى ــن كەلگــەن ۋەھىم نەدى
ئۆلتــۈرەر؟ مــەن خىتاينىــڭ بۆكىنــى ئېلىــپ قاچتىممــۇ؟ ۋەتەننى، 
مىللەتنــى تاشــالپ بېرىــپ، ئۆزەمنىــڭ شەخســى جېنىمنــى، 
ئۆزەمنىــڭ ئاجىــز تېنىمنــى ئېلىــپ قاچتىمغۇ! بۇنىڭــدا خىتاينىڭ 
ھەققــى بارمىتــى؟ يا ئون يىللىق كېســەر، يا مۇددەتســىز كېســەر! 
ئەممــا خىتــاي كەســكەن بــۇ ھۆكۈمگــە پۈتــۈن بىــر مىللــەت 
قــاراپ تۇرارمــۇ؟ خىتاينىــڭ ۋەتىنىمىــزدە يەنــە ئــون يىــل، ئــون 
بــەش يىــل، بىــر ئــەر ئۆمــرى تۇرۇشــقا ھەققــى بارمىتــى؟ ئــۇرۇش 
قوزغالماســمۇ! خىتايغا باش ئەگمىگەن، »ك گ ب« گە تەســلىم 
بولمىغــان، چەتئەلدىــن تىرىــك تۇتــۇپ ئەكەلگــەن مېنىڭــدەك 
بىــر ئوغلىنــى باتــۇر جەڭچىلىرىمىــز قۇتقۇزمامــدۇ! خىتاينىــڭ 
قولىــدا نېمىشــقا شــۇنچە ئــۇزۇن تاشــالپ قويغــۇدەك ھــە. بولــدى 
ئەمــدى قايغۇرمايمــەن. يــاق، ئەگەر ئوتتــۇرا ئاســىيادا ئۇيغۇرالرغا 
يۆلــەپ تــۇرۇپ، بــۇ تۇپراقــالردا قوراللىــق ھەرىكــەت قوزغــاش، 
خــۇدا ئۇرۇشــى قوزغــاش جىنايەتلىــرى مــەن گۇمــان قىلغانــدەك، 
مېنــى شــۇ ئىشــقا قىســتىغاندەك راســتىنال خىتاينىــڭ نۆۋەتتىكــى 
تــۈپ سىياســىتى بولغــان تەقدىــردە، مــەن بــۇ جىنايەتكــە 
باشــتىن ئاخىــرى توســقۇنلۇق قىلىــپ، خىتاينىڭ سۇيىقەســتىنى 
بەربــات قىلىۋەتكــەن تۇرســام، مېنــى تۇتۇشــقا شــۇ قــەدەر كــۈچ 
ســەرپ قىلغــان خىتــاي، مېنــى جازالىــدۇق - دەپ، خۇدانىــڭ 
ــاق،  ــۇ؟ ي ــان بېرىــپ باقارم ــاش ن ــۇپ، ئ ــى كېســىپ قوي كۈنىن
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ــڭ  ــانە! خىتاينى ــان شــۇم پېش ــۇم بولغ ــقا مەھك ــەن يوقىتىلىش م
ــۇ  ــۇپ تاشــلىدى. ب ــدى يۇل ــى ئەم ــق. مېن ــان مى كۆزىگــە قادالغ
ــەر  ــان جىگ ــڭ ج ــدۇ. مېنى ــى قىلى ــاي خالىغىنىن ــا خىت تۇپراقت
سەپداشــلىرىم خىتاينىــڭ تۇزاقلىرىغــا چۈشــىدۇ. ئــۇالر ئــۆز 
قوللىــرى بىلــەن بــۇ تۇپراقالرنــى ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن دوزاخقــا 
ــۇدەك،  ــات قىلغ ــتىنى بەرب ــڭ سۇيىقەس ــدۇ. خىتاينى ئايالندۇرى
ــۇز -  ــۇ يالغ ــاق، ب ــم؟ ي ــۈك ئادەممىتى ــۇنچىلىك كۈچل ــەن ش م
مەنــال ئەمــەس! بەلكــى ئاخباراتچىــالر پەيــدا قىلغــان، خىتــاي ۋە 
ســوۋېت كۈچلىــرى ئــۈچ يىــل ئىــزدەپ تاپالمىغــان بىــر گــۇرۇپ 
ــۇرا ئاســىيا  »تەكلىمــاكان يولۋاســلىرى.« ھــەم خىتاينىــڭ ئوتت
ئۇيغــۇر تېررورىســتلىرىنى قوراشــتۇرۇش سىياســىتىنى بــۇزۇپ 
كېلىۋاتقــان بــاش جىنايەتچــى! خىتاينىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادا 
خــۇدا ئۇرۇشــى ۋە قوراللىــق ھەرىكــەت قوزغــاش پىالنىغــا قارشــى 
ــدى.  ــە قامال ــم تۈرمىگ ــال، ئاكىلىرى ــم ئۈچۈن ــۇرۇپ كەلگەنلىكى ت
كومىتېتلىرىــدا  مەھەللــە  ئاچىلىرىــم  ئايالىــم،  ئاپــام،  دادام، 
تارتىــپ چىقىرىلىــپ، تىــل - ھاقارەتكــە، دەككــە - دەشــنامغا 
مەھكــۇم بولــدى. دادام، ئاپــام يىلــالپ، ھەر كۈنى ســاقچىخانىدا 
توختىتىــپ قويۇلــدى. ســوراقالرغا تارتىلــدى. مېنىڭــدەك بالىنــى 
چــوڭ قىلغىنىغــا داد دېگــۈزدى. بىــراق مــەن »ب د ت« نىــڭ 
ــى  ــۇ ئەلدىك ــڭ ب ــكىچە، خىتاينى ــا چۈش ــەن قولغ ــى بىل ياردىم
ــۈن  ــەت ئۈچ ــەن، مىلل ــەن ۋەت ــمىدى. م ــا ئاش ــى رېئاللىقق چۈش
دادام، ئاپامنــى، ئائىلەمنــى، خوتــۇن بالىلىرىمنــى، بىــر قوســاق 
قېرىنداشــلىرىمنى پىــدا قىلغــان ئىدىــم. ئۇالرنىــڭ تىنــى مېنىــڭ 
شــۇملىقىمدىن ئازابلىنىۋاتاتتــى. ئۇالرنىــڭ جېنــى مــەن ئۈچــۈن 
قىينىلىۋاتاتتــى. ئەمدىلىكتــە قەپەســكە چۈشــتۈم. تۆلەنگــەن 
بەدەللــەر مۇشــۇنداقال بىكارغــا كېتەرمــۇ؟ ئەگــەر مېنــى خىتايــالر 
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قايتــۇرۇپ ئېلىــپ كەتســە، مېنىــڭ مۇشــۇ تۈگەشــكەن ھالىمنــى 
ســازايى قىلســا، دۈشــمەنلەرگە شاتلىق بېغىشلىســا، مىللىتىمگە، 
دوســتالرغا، مېنىڭدىــن ئۈمىــت كۈتكەنلەرگــە چەكســىز ئــازاب ۋە 
ــۇن،  ــۇالر يۈزۈمگــە تۈكۈرمەســمۇ! ھــەي مەلئ ــدۇ! ئ ــە بولمام زەرب
مۇشــۇ ھالغــا چۈشــۈپ تىرىــك تۇتۇلغىچــە ئۆلۈۋالســاڭ بولمامــدۇ! 

ــەت ئېيتماســمۇ! - دەپ، لەن
ئىچىمدىكــى ئاچلىــق ئازابىغــا يەنــە چەكســىز روھــى ئازابــالر 
ــا،  ــۈر ئازابىغ ــق تۆم ــوغاق ۋە قاتتى ــىمدىكى س ــا. تېش قېتىلماقت
ــەن  ــم بىل ــۇ ھالى ــا. ب ــى قېتىلماقت تەنلىرىمنىــڭ تىتىلىــش ئازاب

ــەن.  ــۇس قىلىم ــقا نوم ــا چىقىش دۈشــمەننىڭ ئالدىغ
ــر  ــدا، باشــتىن ئاخى كۇچــار تۈرمىســىدىكى ســوراق جەريانى
ــال  ــلىقى ھەمدۇل ــىنىڭ باش ــاقچى ئىدارىس ــان س ــى بولغ گۇۋاھچ
رازى،  باشــلىقى كېۋىــر  بۆلۈمنىــڭ  بىلــەن، سىياســى  ئابــال 
ــى 29 -  ــن )90 - يىل ــن كېيى ــر مەزگىلدى ــەپ بى ــوراق تۈگ س
ئاۋغۇســت( تۈرمــە سوراقخانىســىغا مېنــى چاقىرتىپتــۇ. ئەســلىدە 
ســوراق تۈگــەپ بولغــان ھــەم 13 - ئاۋغۇســتتتىن كېيىــن، مېنى 
ناھىيىلىــك ســاقچى ئىدارىســىنىڭ ســوراق قىلىــش ھەققــى يــوق 
ــاق  ــۇ ي ــۇ. ئ ــپ ئولتۇرۇپت ــى بېزىرى ــخانىدا ئىككىس ــدى. ئىش ئى
بۇياققــا قارىســام، باشــقا ئورۇندۇقمــۇ يوقكــەن. تامغــا يۆلىنىــپ 
زوڭزىيىپــال ئولتۇرۇۋېدىــم: نېمــە قىلىۋاتىســەن؟ بىــز ئولتــۇر 
ــۈرۈپ،  ــىنى ت ــال قوشۇمىس ــال ئاب ــدى، ھەمدۇل ــا؟ - دې دېدۇقم
ھەيــۋە كۆرســەتكەچ. - بىــر كىــم بۇيــرۇق چۈشۈرمىســىمۇ ئــۆزەم 
ــۆزەڭ  ــۇ: ئ ــدا. ئ ــم پەرۋاســىز ھال بىلىــپ ئولتۇرااليمــەن – دېدى
خالىغاننــى قىلىــپ بولغــان ئەھۋالىــڭ مۇشــۇ. يەنــە نېمــە بــوالي 
دەيســەن! مــەن: ئەھۋالىــم ھېچقانــداق بولــۇپ قالمىــدى. مــەن 
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ــم.  ــپ كىرىۋالمىدى ــى قىلى ــۆزەم خالىغانن ــەم ئ ــوالقخانىدا، ھ س
ــۇ:  ــوق. ئ ــم ي ــڭ جىنايىتى ــدۇڭالر. مېنى ــولىتىپ قوي ــىلەر س س
ــۇ، ئىشــەنچىڭ  ــڭ يوغانغ ــۇ گېپى ــا چۈشــۈپ تۇرۇپم مۇشــۇ ھالغ
بارمــۇ قانــداق! مــەن: ئۆزەمنىــڭ گۇناھســىز ئىكەنلىكىمگــە 
ئىشــەنچىم بــار. مەنمــۇ ســىلەرگە ئوخشــاش خەلقنىــڭ بىــر 
ئادىمــى. ئــۇ: ســېنى مــەي چۈجــاڭ نېمــە دېگــەن - ســەن 
دۈشــمىنى،  كوممۇنىزمنىــڭ  ســەن  دۈشــمىنى،  خەلقنىــڭ 
ســەن سوتســىيالىزمنىڭ دۈشــمىنى، ســەن جۇڭگــو خەلقىنىــڭ 
دۈشــمىنى، ســەن دىننىــڭ، ۋەتەننىــڭ، مىللەتنىــڭ دۈشــمىنى 
- دېگــەن ئىدىغــۇ! ئۇنتــۇپ قالدىڭمــا؟ مــەن: بىرســى چىقىپــال 
قولىدىكــى كۈچتىــن پايدىلىنىــپ، يەنــە بىرســىنى نېمىــال دېســە 
دېيەلەيــدۇ. ئەممــا بىرســى دەپ قويغانغىــال ئەمەلىيــەت شــۇنداق 
بولــۇپ قالمايــدۇ. ســىلەرنىڭ مېنــى بــوزەك قىلىــش ھەققىــڭالر 
يــوق. مــەن جاۋابــكار بولســام، ئاپتونــوم رايونلــۇق ســاقچى 
نازارىتــى، ياكــى قەشــقەر ۋىاليەتلىــك، تۇرپــان ۋىاليەتلىــك 
ســاقچى ئىدارىســى مېنىــڭ دېلورىمنــى باشــقۇرىدۇ. ســىلەرنىڭ 
ۋەزىپــەڭالر مېنىــڭ بىخەتەرلىكىمگــە، ھاياتلىقىمغــا، تۈرمىدىــن 
قېچىــپ كەتمەســلىكىمگە مەســئۇل. ھازىــر مــاڭا ھەيــۋە قىلىــش، 
قىلــدۇرۇش  ئىقــرار  تىلــالش مەجبۇرىيىتىــڭالر،  قورقۇتــۇش، 
ھوقۇقــۇڭالر يــوق. ســىلەر بىلگــەن قانۇننــى مەنمــۇ بىلىمــەن. 
ئــۇ: مۇنــى قانــداق قىلىۋەتســەم بــوالر كېۋىــر رازى! ھەجــەپ 
چــوڭ ســۆزلەيدىيا، ئۆلۈمدىــن ئېشــىپ قالغــان ئەبلــەخ! ئــۇ 
غەزەپتىــن تىتــرەپ كېتىۋاتاتتــى. كېۋىــر رازى: ھەمدۇلالخــۇن، بۇ 
گۇيغــا ئۆزىنــى كۆرســىتىپ، ئۆپكىســىنى بېســىقتۇرۇپ قويايلــى. 
بىــر دانــا ئەينــەك ئەكىرىــڭالر - دېــدى، بۇيــرۇق تەلەپپۇزىــدا. 
ھەمدۇلــال ئابــال تامــدەك بويــى، قوتــازدەك بەســتى بىلــەن 
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ئىككــى تەرەپكــە تەۋرىنىــپ، ئورنىدىــن ئــاران تۇرغىنىچە ســىرتقا 
ــال  ــۇرالماي: ھەمدۇل ــى يوش ــران قالغانلىقىمن ــەن ھەي ــدى. م ماڭ
ئابــال باشــلىقلىقتىن چۈشــۈپ كەتتىمــۇ، ياكــى ئىككىــڭالر بــەك 
يېقىــن ئاغىنىمــۇ؟ - دەپ، ســوراپ تاشــلىدىم. كېۋىــر رازى: 
قانــداق؟ باشــلىقلىقتىن چۈشــۈپ كەتكەنــدەك تۇرامــدا؟ - دېدى 
ــىنىڭ  ــاقچى ئىدارىس ــۇ س ــەن: ئ ــۇرۇپ. م ــوئال قايت ــوئالغا س س
بىــر بۆلۈمنىــڭ  ئاســتىدىكى  باشــلىقى، ســىز ئۇنىــڭ قــول 
باشــلىقى. لېكىــن ئۇنــى ئىشــقا بۇيرىســىڭىز غىــڭ قىلمــاي 
مېڭىۋاتىــدۇ. شــۇڭا ئويلىنىــپ قالدىــم. ئــۇ: نامــدا ئــۇ باشــلىق، 
ــداق كۆرۈمســىز يۈرســەك، ئۆزەڭچــە  ــز باشــلىق. مان ــدە بى ئەمەل
پوچىلىــق قىالتتىــڭ. ئەمــدى بىلىۋالغانســەن. غوجــاكاڭ ۋىاليەت 
ــۆت ناھىيىنىــڭ بىخەتەرلىــك  ــۇق ئىگىســى. ت دەرىجىلىــك ھوق
ئىشــلىرى مېنىــڭ قولۇمدىــن چىقىــدۇ. ئــۇ تــازا كۆرەڭلەۋاتقانــدا 
ھەمدۇلــال ئابــال يوغانــال بىــر ئەينەكنــى ئېلىــپ كىــردى - دە: 
قــاراپ باقــە ئۆزۈڭنــى تونۇياالمســەن - دەپ، ئەينەكنــى يۈزۈمگە 
تۇتتــى. ئەينەككــە قاراپــال شــۈركۈنۈپ كېتىپتىمــەن. ئــۇالر ھــەر 
ــر رازىنىــڭ  ئىككىلىســى پۇخادىــن چىققۇچــە كۈلۈشــتى ۋە كېۋى
ئاغــزى ئېچىلىــپ كەتتــى: ئابدۇرەھىمجــان قانــداق تۇرۇپســەن؟ 
ســېنى بۇنــداق كۆرۈشــنى بىزمــۇ ئويلىمايتتۇق ھــەم خالىمايتتۇق. 
ئۆزەڭگــە قىلدىــڭ. ھــەر كىــم قىلســا ئۆزىگــە دېگــەن مانــا 
مۇشــۇنداق گــەپ. ســېنى 88 - يىلــى فېۋرالدىــن باشــالپ 
ــۈن  ــلىقىڭ ئۈچ ــپ قالماس ــا كىرى ــان يولغ ــاچ، يام ــوراق قىلغ س
ئاگاھالنــدۇرۇپ كەلــدۇق. بىــراق ئۆردەككــە ســۇ يۇقمىغانــدەك، 
ئۆزۈڭنى ســۈتتىن پاكىز، پاختىدىن ئاق كۆرســىتىپ، بۇرۇتىمىزغا 
ــۈپ  ــىغا چۈش ــدام خالتىس ــقالىقالرنىڭ ئال ــڭ. قاش ــاڭگا تىزدى چ
ــزدا چــوڭ  ــۇق، ئالدىمى ــر يۇرتل ــز بى ــڭ. بى مۇشــۇ كۈنگــە قالدى
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بولــدۇڭ. ئۆتكــەن يىلــى ئۆكتەبىردىــن باشــالپ يۇرتىمىزدىكــى 
گۇمانلىقالرنــى، خەتەرلىكلەرنــى نــازارەت ئاســتىغا ئالغانــدا، 
ســەنمۇ شــۇالرنىڭ قاتارىــدا ئىدىــڭ. يۇقىرىدىــن كەلگــەن 
ــى،  ــە بۆلگۈنچىلىــك قۇتراۋاتقانلىق ــە- قەشــقەر تەرەپت ھۆججەتت
قارانىيــەت،  ســېنىڭدەك  بولىشــىمىز،  ھۇشــيار  بىزنىــڭ 
ــدە،  ــىمىزنى بىلدۈرگەن ــتىدا تۇتۇش ــب ئاس ــالرنى تەقى قاپاقباش
ســېنىڭدەك بىــر قانچــە قــارا يۈزلەرگــە ئاگاھالنــدۇرۇش قىلغــان 
ھــەم يۇقىرىغــا يۇرتىمىزنىــڭ تىنــچ، مۇقىــم ئىكەنلىكىنى دوكالت 
قىلغــان ئىــدۇق. بىزدىــن يوشــۇرغان بىلــەن ئۆزەڭنىــڭ قانــداق 
ئــادەم ئىكەنلىكىــڭ ئاپتونــوم رايونلــۇق ئورۇنالردىــن، خــۇددى 
ئەســكى پاالســتەك چۇۋۇلــۇپ چىقتــى. ئەمــدى ئۆزەڭنىڭ ھەقىقى 
يۈزۈڭنــى كــۆرۈپ بــاق. قانــداق خۇنــۈك، نەقــەدەر قورقۇنچلــۇق 
ــك  ــڭ زەھەرخەندىلى ــەن! ئۇنى ــى كۆرىس ــۇق ئىكەنلىكىڭن مەخل
ئازابــالش ئۈچــۈن دېگــەن گەپلىــرى، ھــەم  مېنــى  بىلــەن 
چىرايىدىــن چىقىــپ تۇرغــان ھەســرەتلىرىدىن، ئۇنىــڭ تېخىمــۇ 
يۇقىرىغــا ئۆســۈش ئارمانلىرىنىــڭ، يۇرتتىكــى بىــر قانچىمىــز 
ــداپ  ــۇ چى ــى ئۈچــۈن ئ ــۇپ كەتكەنلىك ــات بول ســەۋەپلىك بەرب
بواللمايۋاتقانلىقــى بىلىنىــپ تۇراتتــى. ئۇنىڭ تىــل ھاقارەتلىرىنى 
ئەپلىــك ئۇســۇل بىلــەن ئۆزىگــە قايتــۇرۇپ بەرمەكچــى بولــدۇم: 
بارىنــدا شــۇنداق بىــر قوراللىــق توقۇنۇشــنىڭ پارتاليدىغانلىقىنى 
يۇقىرىدىكىلــەر بىلىــپ تــۇرۇپ، ئــۇ ئىشــنىڭ ئالدىنــى ئالمــاي، 
ھەقاســىڭالرنى پەخــەس بولۇشــقا بۇيــرۇپ، بېلىقنىــڭ چوڭىنــى 
تۇتىمىــز دەپ بولغــان ئىشــكەنغۇ بــۇ! ئىشــنى كىچىــك ۋاقتىدىــال 
يۇغۇشتۇرىۋەتســە بولىدىكــەن ئەســلىدە. كېۋىــر رازى: گــەپ 
يۇقىرىنىــڭ قانــداق تەدبىــر قوللىنىشــىدا ئەمــەس، بەلكــى 
ســېنىڭدە. ئەگەر ســەن خــەۋەر تاپقان چاغدىــال بىزگە يەتكۈزۈپ 
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قويغــان بولســاڭ، ھالىــڭ بۈگۈنكىــدەك ئەمــەس، مەمۇرىــي 
كادىــرالردەك، قولۇڭنــى قاياققــا سۇنســاڭ، شــۇ ياققــا يەتكــۈدەك 
ــۇپ قاالتتىــڭ. بېشــىڭغا قونغــان  ھەشــەمەتلىك شــەخس بول
ــۆزەڭ ئۈركۈتــۈپ قويغــان كالــۋا گۇيســەن،  ئامــەت قۇشــىنى ئ
بىلدىڭمــا! مــەن: دەرۋەقــە شــۇ چاغــدا مــەن ســىلىگە دەپ 
قويغــان بولســام، ســىلە ئــۆز قوللىــرى بىلــەن ئاپتونــوم رايونغــا 
يەتكۈزگــەن بولســىال، ئورۇنلىــرى ۋالــى دەرىجىســىدىن ئۆســۈپ، 
ئاجايىــپ  بولســىال،  كەتكــەن  كۆتۈرۈلــۈپ  دەرىجىگــە  نازىــر 
ــۇپ  ــۇالرنى دەپ بول ــەن ش ــەن. م ــەت كېلەتتىك ــوڭ ئام ــر چ بى
ئۇنىڭغــا قارىســام، ئىچىــدە مىــڭ چايــان قۇترىغانــدەك، يۈزلىرى 
تاتىرىــپ، قــاش- قاپاقلىــرى مىدىرلىغىلى تۇرۇپتۇ. بېشــىمغا باال 
ــدۇم:  تېپىشــتىن ئەنســىرەپ ۋەزىيەتنــى رېمونــت قىلماقچــى بول
ســىلىغۇ ئۆســۈپ نازىر بولۇپ كېتەتتىلە. بىراق ھالۋىنى ھېكىم، 
تاياقنــى يېتىــم يەيدىغــان ئىــش بولــۇپ قاالتتى شــۇ چاغــدا دەپ 
قويغــان بولســام. چۈنكــى ئۇالرنىــڭ باشــلىقلىرىنى ئــۈچ يىللىق، 
بــەش يىللىــق كېســىپ تۈرمىگــە ســوالپ قويســاڭالر، تورغــا 
چۈشــمىگەن ئەســكەرلىرىگە بۇيــرۇق چۈشــۈرۈپ، مېنــى، خوتــۇن 
باللىرىمنــى، ئاتا ئانامنى، ئۇرۇق تۇغقانلىرىمنى ئۆلتۈرگۈزىۋەتســە 
ــى.  ــۇۋال بوالتت ــاڭا ئ ــدا م ــۇ چاغ ــۈردۇق دەپ، ئ ــى ئۆلت خائىنن
مەيلــى تۈرمىــدە ياتســاممۇ، ئىشــقىلىپ خاتىرجــەم يېتىۋاتىمــەن 
ھــەم خائىــن دېگــەن قالپاقتىنمــۇ پاكىــز ياشــايمەن بۇنىڭدىــن 
ــى  ــاۋۇ دەلت ــىيدۇ م ــوال كاپش ــداق ت ــر رازى: نېمان ــن. كېۋى كېيى
گــۇي! كىــم كىمنــى خائىــن دەپ ئۆلتۈرەلەپتــۇ؟ بەگــدەك ياشــاش 
ئۈچــۈن جاســارەت بولــۇش كېــرەك. مانــا ئــاكاڭ قارغايــدەك! 
غادىيىۋاپتــۇ.  مەغــرۇر  تۇتــۇپ،  تىــك  بېشــىنى  ئۆزىچــە  ئــۇ 
چۈنكــى 64 - يىللىــرى ۋەتــەن مىقياســىدا تەشــكىللەنگەن 



340

مۇســتەقىللىق ھەرىكەتلىرىگــە، كۇچــار ناھىيەســىدىنمۇ مۇھىــم 
كىشــىلەر قاتناشــقان ئىكــەن. ئۇالرنىــڭ كۆپىنچىســى ھۆكۈمــەت 
خىزمەتچىلىرى بولۇپ، كۇچارناھىيە ســاقچى ئىدارىســىدىكىلەرمۇ 
تەشــكىالت شۆبىســىنى قۇرغــان. ســاقچى باشــلىقى جۈمــە ســاۋۇت 
ئەپەنــدى ئــۆزى شــۆبە تەشــكىالتقا باشــلىق بولــۇپ، مۇنــۇ 
كېۋىــر رازى ئۇنىــڭ قــول ئاســتىدا ئىشــلەيدىغان ســاقچىالردىن 
ــدا، كۇچــار  ــۇپ قالغان ــاش بول ــزى تەشــكىالت پ ئىكــەن. مەركى
شۆبىســىنى مۇشــۇ كېۋىــر رازىنىــڭ پــاش قىلغانلىقىنــى كىچىــك 
چاغلىرىمدىنــال ئاڭلىغــان. 82 - يىلــى جۈمــە ســاۋۇت ئەپەنــدى 
ئــازات بولــۇپ تۈرمىدىــن چىققانــدا، ئۇنىــڭ بىلــەن مۇشــۇ ھەقتە 
سۆھبەتلەشــكەن ئىدىــم. كېۋىــر رازى شــۆبە تەشــكىالتنى پــاش 
قىلىــپ خىزمــەت كۆرســەتكەنلىكى ئۈچــۈن، ســاقچى ئىدارىســىدا 
تۈرلــۈك ۋەزىپىلەرگــە ئۆســتۈرۈلگەن ھــەم خېلــە يۇقىــرى ئورۇنــالر 
ــەن.  ــار ئىك ــى ب ــى ۋەزىپىس ــى، مەخپ ــتە ئاالقىس ــەن بىۋاس بىل
مانــا بۈگــۈن ئــۇ ئۆزىنــى كۆرســىتىپ، قىلمىــش خائىنلىقىنىــڭ 
بەدىلىگــە كەلگــەن مەنســىپىدىن پەخىرلىنىــپ ئولتۇرماقتــا. مــەن 
قىســقىال: زامــان ئۆزگــەردى، ئــۇ چاغدىكىگــە ھازىــر ئوخشــىمايدۇ 
- دېدىــم، كۆزىگــە تىكىلىــپ تــۇرۇپ. ئۇنىــڭ چىرايــى ئۆڭــۈپ 
قارىــداپ كەتتــى ۋە: يۇرتىمىزدىكــى ســاڭا ئوخشــاش ياشــالرنى 
ئــاز  ئەبلەخلــەر  قېــرى  ئىنقىالپچــى  زەھەرلىگــەن، ئەكســىل 
ئەمەس. بىز ســەنلەرنى زەھەردىن تازىاليمىز. يەنە باشــقىالرنىمۇ 
زەھەرلەشــكە يــول قويمايمىــز. ياكــى زەھەردىــن تازىلىنىــپ، 
بىزگــە بويســۇنۇپ خاتىرجــەم ھاياتقــا ئېرىشىســەن. ياكــى زەھــەر 
بىلــەن ئۆلــۈپ تۈگەيســەن. مــەي چۈجــاڭ ئېيتقانــدەك ئۆلۈمىڭنى 
كۈتمىســەڭمۇ بولىــدۇ. ھىلىگــەر قۇۋلىقىڭدىــن بــۇ قېتىــم توردىن 
ــق  ــاڭا ئامانلى ــە س ــاش ئەگمىگۈچ ــا ب ــڭ. ئەمم ــۈپ قالدى چۈش
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ــز. بەرمەيمى
زىقتــەك  يۈرىكىگــە  ئۇنىــڭ  گېپىــم  ئېغىــز  بىــر  مېنىــڭ 
ئــۇ،  ئىــدى.  ئۆرلىتىۋەتكــەن  قادىلىــپ، ئۇنىــڭ ئوغىســىنى 
بىزنىــڭ نــەدە تــۇرۇپ، نــەدە يۈرىدىغانلىقىمىزنــى، كىــم بىلــەن 
قــارا  ۋە  بىلىــش  ئىكەنلىكىمىزنــى  ئېقىمــداش  پىكىــرداش، 
تىزىملىككــە كىرگــۈزۈپ، خوجايىنىغــا خىزمــەت كۆرســىتىش 
ئۈچــۈن ئەتراپىمىزغــا يىلــالپ پايالقچىالرنــى ســېلىش ئارقىلىــق 
ئىرادىســى ئاجىــز، قورقۇنچــاق، ئەقىــل - تەپەككــۇرى كەمتــۈك 
بىــر تۈركــۈم يېقىنلىرىمىزنــى يولدىــن چىقىرىــپ، مۇناپىقــالر 
قاتارىغــا قېتىۋېتەلىگەندىــن باشــقا، كۈتكىنىــدەك نەتىجىگــە 
ــن  ــڭ دەردىمىزدى ــڭ دەردى بىزنى ــدى. ئۇنى ــەلمىگەن ئى ئېرىش
ئېغىر بولىشــى تەبىئىى. چۈنكى ئۇ ئۆرلىمەكچى بولغان مەنســەپ 
ئۈچــۈن، بــۇ قېتىــم ھېچقانداق دەســمىگە ئېرىشــەلمىگەن ئىدى. 
ــدۇم: بارىندىكــى ئەكســىل  ــازراق دەۋالماقچــى بول ــە ئ ــەن يەن م
ــن  ــر يۇقىرىدى ــى نويابى ــالر توغرىســىدا، ئۆتكــەن يىل ئىنقىالپچى
ئۇقتــۇرۇش چۈشــۈرگەن بولســا، دېمــەك شــۇنداق بىــر قوراللىــق 
تۇپىالڭنــى بىلىــپ تــۇرۇپ، ئالدىنــى ئالماســلىقتا، تورنى كەڭرى 
ــەن ســىلىگە  يېيىــپ بېلىقنىــڭ چوڭىنــى تۇتماقچــى، ئەگــەر م
ــەن بولســىال،  ــا يەتكۈزگ ــام، ســىلە يۇقىرىغ ــان بولس دەپ قويغ
ــىلىنىڭ  ــەن دەپ، س ــاش قىلىۋەتك ــى پ ــم مەخپىيەتلىكن بەلكى
يۇقىرىدىكــى تەرســاالر مېنى يوقىتىۋېتىشــى مۇمكىــن ئىدى. زادى 
بــۇ قوزغىالڭــدا ســىلىنىڭ يۇقىرىدىكىلەردىــن باشــقا ھېچكىمگــە 
نــەپ تەگمەيدىغانلىقــى، باشــتىنال ئېنىــق ئىــدى. مېنىــڭ گېپىم 
تۈگــە تۈگىمەيــال كېۋىر رازى ئورنىدىــن چاچراپ تۇرغىنىچە: نېمە 
قااليمىقــان كوتۇلدايــدۇ مــاۋۇ ئۆلگــۈر، ھېلــى بىــكار مېڭىســىدىن 
ئىــس چىرىقىرىمــەن! تۇرغــان تۇرقىــڭ ئەخلەتخانىــدا ياتىدىغــان 
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دىۋانىنىــڭ ئــۆزى. جاسارەتســىزلىكىڭدىن يــا ئۇرۇشــقا قاتنىشــىپ 
بــۇ  ئۇنــى قىلســام  ياشــىيالماي،  ئادەمــدەك  يــا  ئۆلەلمــەي، 
ــەن  ــى - دەپ، كۆرگ ــۇ ئۆلتۈرەتت ــام ئ ــى قىلس ــى، بۇن ئۆلتۈرەتت
كۈنــۈڭ شــۇ بولــدى! ئۆلــۈش ئۈچۈنمــۇ، ئادەمــدەك ياشــاش 
ــۇ  ــە ئۆلۈمم ــەندەك ئەبلەخلەرگ ــرەك. س ــارەت كې ــۇ جاس ئۈچۈنم
ئارتــۇق!- ئۇنىــڭ پەيلــى بۇزۇلغــان ئىــدى. ئەزەلدىنــال قانســىز، 
ــە  ــۇپ، غەلىت ــان تول ــە ق ــپ، كۆزلىرىگ ــرى تاتىرى ــۇ يۈزلى ياداڭغ
ــدا  ــەت روزىنىــڭ قولى ــاش قاتىــل مەم ــۇپ قالغــان ئىــدى. ب بول
ــدا  ــىنىڭ قولى ــڭ غالچىس ــدى ئۇنى ــپ، ئەم ــان قېلى ــەي ئام ئۆلم
ــى  ــە. ئىككىس ــۆز ئۆزۈمگ ــم ئ ــە؟ - دەيتتى ــۇ نېم ــارام ئۆلىمەنم ھ
نۆۋەتلىشــىپ تىلــالپ، ھاقارەتلــەپ، ھېرىــپ قالغانــدا مېنــى 

ــدى. ــا تاپشــۇرۇپ بەرگــەن ئى گۇندىپايغ
ئەينەكتــە مېنــى چۆچۈتۈۋەتكــەن تۇرقــۇم خىيالىمدىــن زادىــال 
ــوپۇنالپ  ــر س ــدە بى ــى كۈن ــى ئىكك ــاچ دېگەنن ــى. چ كەتمەيتت
يۇيــۇپ، كۈنــدە ئــون قېتىــم تــاراپ تۇرمىســا بولمايدىغــان 
نەرســە ئوخشــايدۇ. تېخــى بــەش ھەپتــە ئاۋۋالقــى كۈنلەرگىچــە 
باشــقىال ئــادەم ئىدىــم. چاچلىرىممــۇ ئۆسكەنســېرى قوچقــار 
مۈڭگۈزىــدەك تۈرمەللىشــىپ، يۇقىرىغــا ئۆرلــەپ تۇراتتــى. ســاتراچ 
ئاغىنىلىرىــم ئىككــى كۈنــدە بىــر بۇرۇتۇمنــى تۇمارچــە ئايرىــپ، 
ئۇچىنــى يۇقىرىغــا يۆگىمەچلــەپ الچىــن قانىتــى قىلىــپ ياســاپ 
قوياتتــى. ئەمــدى چاچلىرىــم پەتىلــە- پەتىلــە، يۈزلىرىمنــى 
ــۆزى  ئەخلــەت چــاۋا بېســىپ كەتكــەن، ماكانســىز دىۋانىنىــڭ ئ
ــەپ  ــالپ، ھاقارەتل ــالر تىل ــر رازى ــم. كېۋى ــان ئىدى ــۇپ قالغ بول
كەتكەندىــن ئېتىبــارەن ھەپتىــدە ئىككــى قېتىــم، بــەش - ئالتە 
نەپــەر ســاقچى گۇرۇپپســى تۈرمىگــە كېلىــپ، مېنــى ســوراقخانىغا 
بولۇۋېلىشــتى.  قىلىدىغــان  كۇرســىيە  ئېكىــس  ئاچىقتــۇرۇپ 
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ــى  ــپ ئاغزىن ــۇپ كېلى ــر قانچىســى چــاال مەســت بول ــدە بى بەزى
بــۇزۇپ ھاقــارەت قىالتتــى. ئەينــى چاغــدا، بــوش ۋاقىتىــم 
ــم.  ــى ئايلىناتتى ــەن شــەھەر كوچىلىرىن ــم بىل بولســىال يېقىنلىرى
بــاغ سەيلىســى قىالتتــۇق. نەگىــال بارمايلــى، بىــر گۇرۇپپــا 
ســاقچىالر ســايىمىزدەك دوقۇرشــۇپال تۇرىدىغــان. ئەســلىدە ئــۇالر 
ــەن. شــۇڭا  ــەن ئىك ــە ئۆتىگ ــكە مەســئۇل ۋەزىپ ــى كۆزىتىش بىزن
ھازىــر مېنىــڭ بىچــارە ھالىمنــى كــۆرۈپ پۇخادىــن چىقىــش 
ئۈچــۈن تۈرمىگــە كەلگەنلىرىمىــش. مــەن ســوراقخانىدا تامنىــڭ 
بۇلۇڭىــدا زوڭزىيىــپ ئولتۇرىمــەن. ســاقچىالر ئۈســتۈمدىن يۇمــۇر 
توقــۇپ كۈلۈشــمەك قىلىشــىدۇ. ســائەتلەپ تىلاليــدۇ، يــۈرەك 
پارتــالپ كەتكــۈدەك ئەلەملىــك تىــل بىلــەن ھاقارەتلەيــدۇ. 
ــى  ــۆز ۋاقتىدىك ــە ئ ــەن نەرس ــەدەر غەزەپلەندۈرگ ــۇ ق ــى ب ئۇالرن
»ئــۇزۇن چاچلىقــالر گۇرۇھــى« ئىكــەن. دەرۋەقــە يۇرتىمىزنىــڭ 
ــە  ــى. بىزگ ــن قاچمايتت ــرى بىزدى ــرى، شــاش ئوغۇللى لۈكچەكلى
ھۆرمــەت قىالتتــى. چۈنكــى بىزنىــڭ تەشەببۇســىمىزدا دىــن 
دىيانــەت بولســا تەقــى تۇرقــى، كىيىــم قىياپەتكــە قارشــى 
جامائەتتىــن،  نەپــەر  يــۈز  بــەش  مەســچىتتىكى  ئەمــەس. 
كوچىدىكــى ســەكرەپ قوپــۇپ كالــال قويااليدىغــان، بىــر نەپــەر 
تەرســانىڭ دەۋرىمىــز ئۈچــۈن مۇھىملىقىنــى تەرغىــپ قىالتتــۇق. 
ســاقچىالرنىڭ نەزىرىــدە لۈكچەكلــەر زاپاس كــۈچ ئىكەن. ئۇالرنى 
كىــم قولغــا كىرگۈزىۋالســا غەلىبــە شــۇنىڭ بوالرمىــش. مــەن 
ــمەن.  ــڭ سەركىسىمىش ــەھەر لۈكچەكلىرىنى ــق ش ــۇزۇن چاچلى ئ
ئەمــدى مۈڭگۈزلىرىمنــى ســۇندۇرۇپتىمىش. دۈشــمەنلەرنىڭ روھى 

ــم. ــان ئىدى ــۇم بولغ ــالپ مەھك ــىگە ئاي زەربىس
ئۇالرنىــڭ  كەتكەنلىكىــم،  قېچىــپ  چەتئەلگــە  مېنىــڭ 
ــۇرا  ــڭ ئوتت ــى، ئۇالرنى ــالپ تۇتالمىغانلىق ــڭ يىل خوجايىنلىرىنى
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ئاســىيادىكى ھــەر تۈرلــۈك سۈيقەســتلىرىنى بەربــات قىلغانلىقىــم، 
ئۇالرنىــڭ تۇزاقلىرىنــى بىــت - چىــت قىلغانلىقىــم، ئــۇالر 
ــۆت  ــە ت ــەم ئىــدى. ئۆزلىرىنىــڭ يىگىرم ــر ئەل ــەك ئېغى ئۈچــۈن ب
ســائەتلەپ نازارەتلىــرى ئاســتىدىن قېچىــپ چىقىــپ، چەتئەلــدە 
ــۈچ يىــل يوشــۇرۇنۇپ، قولغــا  - يەنــى چېگراســىنىڭ يېنىــدا ئ
ــدى.  ــىزلىك ئى ــوڭ نەتىجىس ــۈن چ ــۇالر ئۈچ ــمىگەنلىكىم ئ چۈش
ــن  ــى بولســا گۆرىدى ــر دۈشــمەننىڭ بۈگۈنكــى ھال چــوڭ بى
يېڭــى قېچىــپ چىققــان مۇردىدىــن پەرقســىز. بېقىنىم، يانپىشــىم 
ــۇ  ــوق. ب ــۇ - ي ــان بارم ــە ج ــر ھەپتىگىچ ــە بى ــىلگەن. يەن تېش
ئالالھنىــڭ دەپتىرىدىكــى ئىــش. بىــراق بۇزۇلغــان بــەدەن، 
چىرىگــەن تــەن بىلــەن دۈشــمەننىڭ ئالدىغــا بىــر زەمبىــل 
ســۆڭەك بولــۇپ بارىدىغــان گــەپ. چەتئەلگــە قېچىــپ كەتكــەن 
داڭــدار ســەركىنىڭ، چەتئەلــدە بولــۇپ قالغــان ھالــى! كــۆرۈڭالر 
مىللــى  بۇنىڭــدەك  ئېلىــڭالر! چەتئەلــدە  ئىبــرەت  خااليىــق! 
بۆلگۈنچــى ئۇنســۇرغا كــۈن يــوق! چەتئەلدىكــى جــازا قوراللىرىمىز 
بۇنــداق خەلــق دۈشــمەنلىرىنى، دۆلــەت دۈشــمەنلىرىنى، دىــن 
دۈشمەنلىرىنى، كوممۇنىزمنىڭ، سوتسىيالىزمنىڭ دۈشمەنلىرىنى 
ــق! –  ــۆرۈڭالر خااليى ــەپ تاشــاليدۇ! ك ــپ چەيل ــپ، ئېزى يانجى
ــت  ــن ئۈمى ــۇرۇن مېنىڭدى ــن ب ــدۇ. بۇنىڭدى دەپ، ســازايى قىلى
كۈتكــەن، ئەمــدى بــۇ ھالىمنــى كۆرگــەن ھەرقانــداق بىــر 
كىشــى: لەنــەت ســاڭا، تۈپــى يۈزۈڭگــە! مۇشــۇ ئەھۋالىــڭ بىلــەن 
دۈشــمەننىڭ قولىغــا تىرىــك چۈشــكىچە بوغۇلــۇپ ئۆلســەڭ 

ــق.  ــالس - دېيىشــكە ھەقلى ــەي ئىپ ــدۇ! ھ بولمام
مــەن ئالالھدىــن تىلەشــكە، ئالالھقــا يالۋۇرۇشــقا باشــلىدىم. 
ئىشــنىڭ  بىــر  ئاخىرقــى  كېلىدىغــان  قولۇمدىــن  چۈنكــى 
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نەتىجىســىنىمۇ كــۆرۈپ بولغــان ئىدىــم. »ب د ت« ئىشخانىســى 
مېنــى تۇتــۇپ بەرمىگــەن ھالەتتىمــۇ، قۇتقــۇزۇش قولىدىــن 
ئالالھقــا  ئەمــدى  ئىــدى.  مۇقىمالشــقان  كەلمەيدىغانلىقــى 
ــەردە  ــدى. كېچىل ــان ئى ــە قالمىغ ــچ نېم يالۋۇرۇشــتىن باشــقا ھې
تۆمــۈر بالداقنىــڭ ئۈســتىگە بــاش قويــۇپ ئالالھقــا تېۋىنەتتىــم. 
دوســت ۋە دۈشــمەننىڭ ئالدىغــا چىقالىغــۇدەك، بېشــىمنى تىــك 
تۇتــۇپ ماڭالىغــۇدەك ئىمكاننــى بەرمىگــەن ئالــالھ، دۈشــمەننىڭ 
قولىــدا رەســۋاالرچە ئۆلۈشــتىن ئــاۋۋال جېنىمنــى ئالغىــن! ياكــى 
مــاڭا ياردەمچــى ئەۋەتكىــن. مــەن ســاڭا ئىشــەندىم، ســېنى 
ســۆيدۈم. ئەگــەر بىلىــپ تــۇرۇپ ســاڭا ئىســيان قىلغــان بولســام، 
ســاڭا ســەجدە قىلىشــتىن بــاش تارتقــان چاغلىرىــم بولغــان 
بولســا، بــۇ ســەن تاشــلىۋەتكەن ناتىــۋان مىللىتىمنــى، ســېنىڭ 
بەندىلىرىڭنــى ســۆيگەنلىكىمدىن بولغــان. مېنــى ئەپــۇ قىــل! بۇ 
ھالىــم بىلــەن دوســت ۋە دۈشــمەنلىرىمنىڭ ئالدىغــا چىقىشــتىن 
توســۇپ قالغىــن! يارەببىــم ســەنال قالدىــڭ، ئەگــەر ســەنمۇ 
يوقالســاڭ، ســېنىڭدىن يانغانلىقىــم ئۈچــۈن مېنــى دوزاخقــا 
تاشلىســاڭ ئادالەتســىز خــۇدا بولــۇپ قالىســەن! مــەن زۇلۇمنىــڭ 
ئــەڭ ئاخىرقــى چېكىــدە تۇرۇۋاتىمــەن. ئېيتقانلىرىمدىن رەنجىمە! 
مېنــى دۈشــمەنلەرنىڭ ئالدىــدا خورلىنىــپ ئۆلۈشــتىن قۇتقۇزغىن! 
كۈنلــەر ئۆتۈۋاتىــدۇ. خورلــۇق ۋە شــەرمەندىلەرچە ئۆلــۈم 
يېقىنــالپ كېلىۋاتىــدۇ. كېيىنكــى ئون كۈندىن بېرى كامېرداشــالر 
كۆزۈمگــە غەلىتــە كۆرۈنىدىغــان بولــۇپ قالغــان ئىــدى. ئەســلىدە 
ــات  ــرى ســوزۇنچاق ئ ــڭ يۈزلى ــە باينى ــەن تۆلك ئالېكســاندىر بىل
يۈزلــۈك بولــۇپ، باشــقىالرنىڭ ھەممىســى يۇمىالق گېزىنــە يۈزلۈك 
ــردەك  ــم مېتى ــرى يېرى ــىنىڭ يۈزلى ــاۋۇ ئىككىس ــراق ئ ــدى. بى ئى
ســوزۇلۇپ كېتىۋاتىــدۇ. قالغانالرنىــڭ يۈزىمــۇ ســوزۇلۇپ، يانــاق 
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تۇمشــۇقلىرى  تۆۋەنگــە،  زاڭاقلىــرى  يۇقىرىغــا،  ســۆڭەكلىرى 
ئالدىغــا ئۇچلىيىــپ، كۆزلــەر گەجگىســىگە يېقىــن ئازگالــدا، 
ئاجايىــپ قورقۇنچلــۇق كۆرۈنمەكتــە. ياكــى مــەن تاماقنىــڭ 
ئورنىغــا ناشــتىدا تايــاق يەۋېرىــپ، مۇزغــا دەسســەپ كالالمدىــن 
چاتــاق چىقىۋاتامــدۇ؟ ياكــى بېقىنىــم، يانپىشــىمدىكى ئېچىلىــپ 
كۆرۈشــتىن  زەھەرلىنىــپ،  قېنىــم  ســەۋەبلىك  يــارا  قالغــان 
مەســىلە چىقتىمــۇ؟ ئىچىمگــە يېڭــى بىــر قورقۇنــچ كىرىۋالــدى. 
ئاخىــرى بولمــاي ئارمــان بېككــە دېدىــم: مېنىــڭ كۆزۈمگــە بىــر 
ــەكال ســەت  ــۈزى ب ئىــش بولغــان ئوخشــايدۇ. ھەممىڭالرنىــڭ ي
كۆرۈنــۈپ كېتىۋاتىــدۇ. ئارمــان بېــك: مــەن شــۇنداق كۆرىۋاتقــان 
ئوخشــايمەن دەپ ئويلىغان، ئابدۇرەھىم بايكا. باشــقىالر قانداق 
كۆرۈۋاتقانــدۇ؟ - دېــدى بىــر خىــل ھودۇقــۇش ئىچىــدە. بىزنىڭ 
پىچىــرالپ قىلغــان گەپلىرىمىزنــى باشــقىالر ئــاڭالپ قاپتــۇ. 
ئەســلىدە ھەممىســىنىڭ كۆزىگــە شــۇنداق كۆرۈنگــەن بولســاقمۇ، 
ــەن  ــىرەپ يۈرگ ــى دەپ، ئەنس ــان چېغ ــاق چىقق ــن چات كۆزۈمدى
ئىكــەن. دېمەك مەســىلە كۆزدە ئەمــەس، يۈزۈمىزدە ئىكەنلىكىنى 
بىلگەندىــن كېيىــن، ئالېكســاندىر مىشــىلداپ يىغــالپ كەتتــى. 
ــل  ــۇ يى ــۇپ، ب ــتى بول ــز دوس ــر قى ــق بى ــەك چىرايلى ــڭ ب ئۇنى
دېكابىــردا تۇغۇلغــان كۈنــى تــوي قىلماقچــى بولــۇپ پۈتۈشــكەن 
ئىكــەن. شــۇڭا مــەن ئەمــدى ســىلەردەك سەتلىشــىپ كەتكــەن 
بولســام، قىــز مېنــى تاشــلىۋېتەرمۇ؟ دەپ، بارغانچــە ئىڭــراپ 
يىغلىغىلــى تۇرۇۋېــدى، تۆلكــە بــاي ئاياغلىرىنــى ســېلىپ، ئىــچ 
چەمىنىــڭ ئاســتىغا يوشــۇرۇپ قويغــان، بۇغــداي چوڭلۇقىدىكــى 
ــۆل  ــۈپ، ئالېكســاندىر ئۈچــۈن ت ــە تاشــنى تۆك ــر دان ــق بى قىرى
تارتقىلــى باشــلىدى. ئــۇ تاشــالرنى ئالقىنىغــا قويــۇپ ئورۇســنىڭ 
ئىســمىنى، دادىســى ۋە ئاپىســىنىڭ ئىســمىنى، تۇغۇلغان ۋاقتىنى 
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دەپ، پېشانىســىگە تېۋىــپ يەرگــە قويىــدى. دەســلىۋىدە ئۈچكــە 
ــە  ــۆت دان ــن ت ــر بۆلەكتى ــەر بى ــن ھ ــن كېيى ــپ، ئۇنىڭدى ئايرى
تاشــنى قالدۇرۇپ، قالغىنىنى تۆۋەنگە ســېرىپ چۈشــۈرىدى. شــۇ 
ئۇســۇل بويىچــە ئــۇدا ئــۈچ قېتىــم تــۆل تارتىــپ: ســەن ئــۈچ كۈن 
ئىچىــدە ئۆيۈڭگــە قايتىدىكەنســەن - دېــدى ئالېكســاندىرغا. بــۇ 
بىچــارە نېمــە دەيدىغانــدۇ ئەمــدى. ئــۆزى قولــى بىلەن تاشــالرنى 
ئايرىــپ، ئۆزىچــە غايىبقــا جۆيلــۈدى - دەيتتىــم ئىچىمــدە. بىراق 
ــاندىرنى  ــدا ئالېكس ــاز قالغان ــا ئ ــكا ۋاقتىغ ــن بول چۈشــتىن كېيى
ئېلىــپ چىقىــپ كېتىــپ، بــەش مىنــۇت ئۆتمــەي خوشــال قايتىپ 
كىرىپتــۇ، بىــز بىلــەن خوشالشــقىلى. نېمــە ئويۇنــالر بولىۋاتىــدۇ 
ئەمــدى؟ ئورۇســنى ئىشــپىيون دەپ ســوالپ قويۇپتىكــەن. تۆلكــە 
بــاي ماسلىشــىپ، مــاڭا تــۇزاق قۇرمىغاندۇ - دەپ، ئويالۋاتســام، 
ئالېكســاندىر: مېنىــڭ دادام كەپتىكــەن، ھازىــر گاسنېســتا مېنــى 
ســاقالۋېتىپتۇ. ئــۇ مــاڭا قىشــلىق كىيىــم ئالغــاچ كەپتــۇ. شــۇڭا 
ــا  ــەي، ســېنىڭ ياراڭغ ــدۇرۇپ كېت ــى قال ــلىق پوپايكامن ــۇ قىش ب
ــاڭا  ــېلىپ م ــىنى س ــاالر - دەپ، پوپايكىس ــۇپ ق ــى بول دالدىس
بېرىۋەتتــى. بــۇ كامېرىــدا ھاۋانىــڭ ياخشــى كۈنلىــرى مېنىڭــدەك 
كۆڭلەكچــان تۇتۇلــۇپ قالغــان يەنــە ئىككــى قىرغىزمــۇ بــار 
ئىــدى. بىــراق مېنىــڭ يارامنــى بانــا قىلىــپ، پوپايكىســىنى مــاڭا 
بەرگىنى ســەل ســىرلىق تۇيۇلۇشــقا باشــلىدى. شــۇنداق بولســىمۇ 
ــز  ــم. بى ــەت ئېيتتى ــە رەھم ــۈرۈپ مىڭالرچ ــېپى كەلت ــى ش خۇدان
ئالېكىســنى ئۇزۇتــۇپ: ساشــا بەختلىــك بــول! ساشــا ئامەتلىــك 
بــول! دەپ ئۇزۇتــۇپ قويــدۇق. ئــۇزۇن ئۆتمــەي بولكىمىز كەلدى. 
ــر  ــرالپ بى ــا پىچى ــە بايغ ــك تۆلك ــان بې ــن ئارم ــن كېيى بولكىدى
نەرســىلەرنى دېۋىــدى، ئــۇ: ئابدۇرەھىــم بايــكا، ســىز بــەك ئېغىر 
كېســەل بولــۇپ كېتىۋاتىســىز. ســىزگىمۇ بىــر تــۆل تارتىــپ باقــاي 
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- دېمەمــدۇ، - پايالقچىالرنىــڭ ئىشــى ئەمــدى باشــلىنامدۇ 
قانــداق؟ بــەرى بىــر تــۆت كۈنلــۈك ۋاقتىــم قالغــان تۇرســا، بــۇ 
ئىپــالس »كا گــې بــې« الر يەنــە قانــداق ئويۇننى ئىشــقا ســاالر؟ 
بىچــارە مەھبۇســالرنى پايالقچىلىققــا ســالغانمىدۇر، ياكــى بــۇالر 
مــەن بىلــەن تــەڭ ئازابلىنىــپ، خىزمــەت بېجىرىدىغــان يۇقىــرى 
دەرىجىلىــك جاســۇس خادىمالرمىدۇر ئەجەبــا! بىراق كامېرىدىكى 
مەھبۇسداشــالرنىڭ ھەممىســىال، مــاڭا تــۆل تارتقــۇزۇش ئۈچــۈن 
ئارىغــا كىــردى. ئىشــەنمەيمەن دېســەم ئارمــان بېــك: بــۇ تــۆل 
ــا  ــۇ قىرغىزالرغ ــى. بىزم ــڭ ئۇدۇم ــش قىرغىزالرنى ــان ئى تارتىدىغ
تــۆل تارتقۇزىمىــز - دەپ، ســاال قىلىــپ ئــارام بەرمىــدى. بوپتىــال 
بــۇ مەرەزلەرگــە ئالدانغــۇدەك نېمــەم قالغــان - دەپ، تۆلكە بايغا 
كىشــىلىكىمنى دەپ بەردىــم. ئــۇدا ئــۈچ قېتىــم پــال ســالغاندىن 
ــن چىقىدىكەنســىز،  ــكا، ســىز تۈرمىدى ــم باي ــن: ئابدۇرەھى كېيى
ئەممــا كۆڭلىڭىزگــە كەلمىســۇن ئۆيىڭىزگــە قايتالمايدىكەنســىز. 
تــۆل شــۇنداق چىقىــپ قالــدى - دېــدى، مەيــۈس ھالــدا 
ــۇ  ــم: ئ ــدە شــۇالرنى دەيتتى ھېسداشــلىقىنى كۆرســىتىپ. ئىچىم
پــال سالمىســىمۇ مېنىــڭ ئۆيۈمگــە بارالمايدىغانلىقىمنــى بىلىــدۇ. 
ــە،  ــى ئۆگەتتىكىن ــداق ھۈنەرن ــە قان ــرى يەن ــڭ خوجايىنلى بۇنى
قېنــى قــاراپ باقارمىــز. ئۇنىڭغــا ئاغزىمنىــڭ ئۇچىدىــال رەھمــەت 

ــدۇم. دەپ قوي
پالچىنىــڭ  دېگەنــدەك،  بــار -  يــەردە جىــن  قورققــان 
ئويۇنــى تۈگــەپ، تارىخچــى ئويۇننــى باشــلىدى. ئارمــان بېــك 
»مــۇ دۆلىتــى« ئەپســانىلىرىدىن باشــالپ، قەشــقەرىيە ۋە ئىلــى 
ئۇيغــۇر ســۇلتانلىقىغىچە، ئىخچــام ئېدىتلىــق ھالــدا ئۇيغۇرالرنىڭ 
ــاپ  ــەن توخت ــڭ بىل ــۆزلىۋەتتى. ئۇنى ــى س ــەت تارىخىن ھاكىمىي
بــار  ســۆزلىگۈم  شــۇڭا  يــوق،  ئورۇســمۇ  ئارىمىــزدا  قالمــاي: 
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ئــازات  ئۇيغۇرىســتان  قىلىــپ  نېســىپ  خــۇدا  قېرىنداشــالر، 
بولغانــدا، ئارىمىزدىكــى چېگرىالرنــى ئېلىۋېتىــپ، ئــۈچ دۆلــەت 
ــز. ئۇيغۇرىســتان بىزنىــڭ  ــەت بولىمى ــرال قوشــما جۇمھۇرىي فېدې
ئاغىمىــز، قىرغىزىســتان، قازاقىســتان ئۇكىســى بولىــدۇ. ئۇيغۇرالر 
بۇرۇنقىــدەكال بىزنــى خىتايالردىــن، رۇســالردىن قوغدايــدۇ. شــۇ 
چاغدىــال ئۇيغــۇر، قــازاق، قىرغىــز ھەقىقــى بەختلىــك مىللــەت 
بولىمىــز - دېــدى، شــۇنچىلىك كەســكىن سىياســى تەلەپپــۇزدا. 
ئىچىمــدە ئالالھقــا دۇئــا قىالتتىــم - ئەمــدى ئۆلــۈم ۋاقتىمغــا تــۆت 
كــۈن قالغانــدا، يەنــە قايســى تۇزاققــا چۈشــەرمەن؟ ئالــالھ ئــۆزەڭ 
ساقلىغايســەن! بىــراق مــەن ســۈكۈت قىلىــپ ئولتۇرســام، بەلكــى 
ئويلىمىغــان يەردىــن بىــر بــاال - قــازا چىقىشــى مۇمكىــن. شــۇڭا: 
ئارمان بېك بايكا ســىز تارىخ فاكۇلتېتىنى ئۈرۈمچىدە ئوقۇغانمۇ؟ 
ياكــى ئالمۇتىــدا ئوقۇغانمــۇ؟ قازاقــالر تارىخــى توغرىســىدا ھېــچ 
ــز!  ــى ســۆزلەپ كەتتىڭى ــڭ تارىخىن ــەي، ئۇيغۇرالرنى نەرســە دېم
ئــۇ: ئابدۇرەھىــم بايــكا بــۇ نېمــە دېگىنىڭىــز؟ ئوتتــۇرا ۋە شــىمالى 
ئاســىيا تارىخىنــى 17 - ئەســىرگىچە قېزىــپ چىقارســىڭىز، 
مەيلــى سىياســى، مەدەنىيــەت ۋە ئىقتىســادى جەھەتتــە ھــەر بىــر 
تاشــنىڭ ئاســتىدىن ئۇيغــۇر چىقىــدۇ. باشــقا مىللەتلەر قوشــۇمچە 
ــالردا  ــى زامان ــالرمۇ يېقىنق ــە. رۇس ــا ئىگ ــق تارىخق ــى ۋاقىتلى ياك
ئوكرائىنىيەدىــن كۆچــۈپ كەلگــەن ســالۋىيان قەبىلىلىــرى ئىدى. 
مــەن ئوقۇغانلىرىمنــى ئېيتتىــم. ئــۇ ھاياجانلىنىــپ كېتىۋاتاتتــى. 
تۇزاققــا  بىــر  يەنــە  قالغانــدا،  ئۆمــرۈم  كۈنلــۈك  تــۆت  مــەن 
دەسسىۋېلىشــتىن قورقاتتىــم. چۈنكــى خىتــاي بېلىقنىڭ چوڭىنى 
تۇتىمىــز دەپ، يىلالرچــە تــور ياســىغان. ئەمدىلىكتــە قىرغىزالرمۇ 
ــقا  ــى تۇتۇش ــڭ چوڭىن ــىپ، بېلىقنى ــەن ھەمكارلىش ــاي بىل خىت
كۈچەۋاتىــدۇ. ئەســلىدە بېلىقنىــڭ چوڭــى دەپ بىــر نەرســىمىز 
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يــوق. بــار دېيىلســە بىزگــە خــاس بولغــان دەۋرى ۋە سىياســى 
ۋەزىيــەت بــاردۇر. خىتاي ئاشــۇ دەۋرىنى بىزگــە زىيانلىق تەرەپكە 
ئاغدۇرالىســا، بىزنــى بەربــات قىلىدىغــان سىياســى ۋەزىيــەت 
يارىتالىســا، بىزنىــڭ بېلىقىمىزنىــڭ كىچىكىمــۇ، چوڭىمــۇ تورغــا 
چۈشــكەن بولىــدۇ. مېنــى تۇتــۇپ چەتئەلدىــن قايتۇرۇپ كىرســە، 
مــەن گەرچــە بىــر بىچــارە بولغىنىــم بىلــەن، مېنىــڭ ئۈســتۈمدىن 
ــق  ــى يوقىتىــش ئارقىلى ــدۇ. مېن ــۇپ چىقى ــر ســاختا دەۋر توق بى
ــە بېرىــدۇ.  ئۇيغۇرالرنــى قايمۇقتۇرىــدۇ، روھــى جەھەتتىــن زەرب
»ۋەتەنپــەرۋەر كادىــرالر« ئارقىلىــق، ئــەرەب جىھاتچىلىرىنــى 
ئارىغــا كىرگــۈزۈش ئارقىلىق، موســكۋا »ك گ ب« ئىدارىســىنىڭ 
قولــى ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــۇرالمىغان بولســىمۇ، ئەممــا رايــون 
كېســىپ،  تالونىنــى  تېررورچىلىــق«  »ئۇيغــۇر  خاراكتېرلىــق 
مېنىــڭ پېشــانەمگە چاپاليــدۇ. خىتــاي بۇ مەقســىتىگە »ب د ت« 
ئىشخانىســىنى ۋاســتە قىلىــش ئارقىلىــق يەتكــەن بولىــدۇ. ئۆلــۈم 
ۋاقتىــم يېقىنالشــقانچە كامېرىدىكــى مەھبۇســالرال ئەمــەس، ھەتتا 
تۆمــۈر كارۋانالرنىــڭ ھــەر بىــر بالداقلىرىمــۇ خىتايغا ئىشــلەۋاتقان 
جاسۇســتەك كۆرۈنمەكتــە ئىدى. ئالالھقا ســېغىنىپ يالۋۇرۇشــتىن 

باشــقا قىلغــۇدەك خىيالىممــۇ قالمىــدى. 
ئۆلــۈم كۈنــى قىســتاپ كەلمەكتــە! 11 - نويابىــر بولــكا 
ۋاقتىغــا ئــاز قالغانــدا، پــوالت بېك ئىشــىكنى ئېچىپ: قاشــقارلىق 
ئابدۇرەشــىد بايــكا، ســىزگە زىيارەتچــى كەلــدى. مــەن بىلــەن 
يۈرەمســىز؟ - دېــدى، شــۇنچىلىك ھۆرمــەت بىلــەن. باشــقا 
چاغــالردا ئــۇ ئۆزىنىــڭ مېھرىبانلىقىنى ئىپادىلەيتتــى. ئەمما ھازىر 
يۇقىــرى ھۆرمــەت بىلــدۈرۈپ، ئىشــىك ئالدىــدا تىــك تۇرماقتــا. 
ئۇنىــڭ تۇرقىدىــن قارىغانــدا، ســىرتتىكى چــوڭ باشــلىقالرنىڭ 
ھۆرمىتــى مۇشــۇ يەرگىچــە كەلگەن گەپ. دېمــەك بىر كۈن بۇرۇن 
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تاپشــۇرۇپ بېرىدىغــان ئوخشــايدۇ - دەيتتىــم ئىچىمــدە. شــۇڭا 
ئالېكىســتىن مىــراس قالغــان پوپايكىنــى، مېنىڭــدەك كۆڭلەكچان 
قالغــان ئىككــى قىرغىزغــا ســۇنۇپ: قېرىنداشــالر مــەن قايتىــپ 
كىرســەم ئۆزۈمگــە بېرىــڭالر، كىرمىســەم ئىككىــڭالر نۆۋەتلىشــىپ 
كېيەرســىلەر دېدىــم، شــۇنچىلىك ئېزىلگــەن بىــر ھالــدا. چۈنكى 
ــاڭا قويۇلغــان جاسۇســالر« بولســىمۇ،  بۇالرنىــڭ ھەممىســى »م
ــدى.  ــالر ئى ــان قېرىنداش ــازاب تارتىۋاتق ــىز ئ ــن قېلىشقۇس مەندى
مــەن ھــەر بىــرى بىلــەن قۇچاقلىشــىپ خوشالشــقاندىن كېيىــن 
كارىدورغــا چىقتىــم. پــوالت بېــك ئىشــىكنى تاقــاپ بولــۇپ، يــان 
قوشــنا كامېرىدىكــى تۈرگــۈن قارىنىمــۇ ئېلىپ چىقتــى. تۆمۈردەك 
پۇختىــال ئــادەم بولىدىغــان، ئۇمــۇ ئىســكېلتقا ئايلىنىــپ قاپتــۇ. 
چىرايــى جەۋەنــدە نانــدەك ســېرىق، تاتارغــان يــۈز، ئولتۇرۇشــۇپ 
كەتكــەن كۆزلــەر. ئىككىمىــز قولتۇقلىشــىپ ئىككىنچــى قەۋەتتىن 
ئۆلــۈم جاپــادا پەســكە چۈشــتۇق. پەلەمپەينىــڭ ھــەر بىــر بالدىقى 
ــدۇ.  ــز بىلىنى ــۈۋاتقاندەك ئېگى ــە چۈش ــن يەرگ خــۇددى ئۆگزىدى
پــوالت بېــك بىزنــى تۈرمــە باشــلىقىنىڭ ئىشخانىســىغا ئەكىرىــپ 
ــەن  ــلىقى بىل ــە باش ــخانىدا تۈرم ــى. ئىش ــپ كەتت ــۇپ چىقى قوي
ــۋاش  ــۈك، ئاق ــۇر يۈزل ــراي، ئۇيغ ــان چى ــالرىدىن ھالقىغ ئاتمىش
بىــر كىشــىمۇ بــار ئىكــەن. ئــۇ كىشــى بىزنــى قايتــۇرۇپ كېتىــش 
ئۈچــۈن ۋەتەندىــن چىققــان ئەمەلــدار بولســا كېــرەك - دەپ 
ئويــالپ: چەتئەلدىكــى تاماشــارىڭالر بىــر كــۈن بــۇرۇن تۈگــەپ 
كېتىپتــۇ - دە، دېدىــم ســوغاق تەلەپپــۇزدا. لېكىــن ئــۇ: بايــكا 
مــەن ئۇيغۇرچــە چۈشــەنمەيمەن - دەپ قــاراپ ئولتۇرىــدۇ. شــۇ 
ئارىــدا تۈرمــە باشــلىقى بىــر ۋاراق قەغەزنــى ئېلىــپ: ئابدۇرەھىــم 
ــە  ــەن قەغەزگ ــدى، م ــۇ - دېۋى ــزا قويۇڭچ ــا ئىم ــكا بۇنىڭغ باي
ئىمــزا  ســىز  ئــادەم:  ئاقــۋاش  ھېلىقــى  ئۇزاتســام،  قولۇمنــى 
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قويمايســىز بايــكا، مېنىــڭ ئاتىممــۇ ئابدۇرەھىــم، ســىلەرنى 
تۈرمىدىــن ئېلىــپ كەتكەنلىــك ئىســپاتىغا مــەن ئىمــزا قويىمــەن 
- دېــدى، كۈلۈمســىرەپ. ئــۇ ئىمــزا قويــۇپ بولغاندىــن كېيىــن: 
ئىككىــڭالر تۈرمىنىــڭ چــوڭ دەرۋازىســىدىن چىقىــپ، ســولغا 
قارىســاڭالر تــۆت دوقمۇشــتا بىــر قــارا مېرســېدېس ماشــىنا بــار، 
مــەن كەلگۈچــە ماشــىنىدا ســاقالپ تۇرىســىلەر - دېــدى، پــەس 
ئــاۋازدا. ئىشــخانىدا بىزنــى باغــالپ، يــاالپ ماڭىدىغــان ھېچكىــم 
يــوق ئىــدى. شــۇڭا: ئۆزۈمىــز مۇشــۇنداقال چىقىۋەرســەك بوالمــدۇ؟ 
- دېدىــم، ئۇنىــڭ گېپىنــى چۈشــىنەلمىگەندك، تېڭىرقــاپ. 
ــۇ،  ــدى ئ ــەن - دې ــن بارىم ــەن ئارقاڭالردى ــكا م ــۇنداق، باي ش

چىقىشــىمىزغا ئىمــا قىلىــپ. 
قــار  لەپىلــدەپ  ئىدىكــى،  ســوغاق  شــۇنچىلىك  تــاال 
يېغىۋاتىــدۇ. بىــر ياقتىــن شــىۋىرغان. تاالغــا قارىغانــدا ســوغاق 
قانچــە.  ئامــال  لېكىــن  ياخشــىكەن.  ھەسســە  مىــڭ  كامېــر 
ــەن  ــۆز ئىشــى بىل ــالر ئ ــر قانچــە گۇندىپاي ــە ھويلىســىدا بى تۈرم
مىلكىــت، بىزگــە قارايدىغــان ھالــى يــوق. دەرۋازىدىــن ســىرتقا 
چىقتــۇق. تامنىــڭ ئۈســتىدە ئاپتومــات كۆتــۈرۈپ قېتىۋالغــان 
ئىككــى ئەســكەردىن باشــقا، ئىنــس جىــن يــوق. ئارقىمىزدىــن 
ــىۋىرغاندا  ــوق. ش ــۇ ي ــرەر ئىتم ــاق، بى ــادەم تۇرم ــان ئ چىقىدىغ
ئۇچــۇپ كېتىدىغانــدەك لەيلــەپ، پۇتلىرىمىــز ئەيۋەشــكە كەلمەي 
ــەن  ــم بىل ــەس. تۈرگــۈن قارى ــدەك ئەم ــداپ، ماڭااليدىغان دىرىل
ــزدا  ــول ياقىســى تى ــۇق. ي ــا چىقت ــز قولتۇقلىشــىپ يولغ ئىككىمى

ــۇز. ــل م ــۇق غى ــار، ئوتتۇرل ق
ھېلىقــى ئاقــۋاش ئېيتقانــدەك، يــۈز قەدەمچــە نېرىراقتىكــى 
دوقمۇشــتا بىــر قــارا ماشــىنا كۆرۈنــۈپ تۇراتتــى. تۈرگــۈن قــارى 
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ــم، قىرغىزچــە  ــەن: قارى ــدۇ. م ــپ كېتىۋاتى ســول تەرەپكــە تارتى
بىلمەيــدۇ دەپ قويســام، ئەمــدى ئــوڭ بىلــەن ســولنىمۇ بىلمــەس 
بولىۋالمىســىال. بــۇ يــەردە قىرغىــز يوق - دېدىم ئۆلــۈم يولىدىمۇ، 
ئاخىرقــى چاقچىقىمنــى ئايىمــاي. ئــۇ: مــەن ئــوڭ بىلــەن ســولنى 
ھېچكىــم  ماڭغــان  تۇتــۇپ  بىزنــى  بولىۋالمىدىــم،  بىلمــەس 
بولمىغانكىــن، ئۆلۈمنىــڭ ئالدىغــا ماڭغۇچــە، مايزىگــە قاچايلــى 
دەۋاتىمــەن - دېــدى مېنــى ســۆرىگەچ راســتىنال قېچىــپ. مــەن: 
ــز  ــۇ ھالىمى ــاراپ تۇرســا، ب ــق ئەســكەر ق ئۈســتىمىزدە ئاپتوماتلى
بىلــەن يەتتــە قەدەممــۇ قاچالمايمىــز. ئوق ئارقىمىزدىــن تېگىدۇ، 
ــدەك،  ــش بولســىمۇ، ســېيىت نوچى ــان ئى ــە ئۆلىدىغ ــەر قانچ ھ
دۈشــمەننىڭ ئالدىــدا كۆكــرەك كېرىــپ ئۆلەيلــى، ماڭســىال ئــوڭ 
تەرەپكــە! - دېدىــم زەردىــم بىلەن. ئۇ شــۇنچىلىك ئېچىنىشــلىق 
بىــر تۇيغــۇ ئىلكىــدە ئامالســىز مــەن بىلــەن ئوڭ تەرەپكــە ماڭدى. 
چۈشــىدىغاندەك  تىــك  بولغىچــە،  يۆتكىلىــپ  قەدەملىرىمىــز 
ــىمىزنى  ــمەنلەر تاماش ــىنىدا دۈش ــى ماش ــز. ئالدىمىزدىك قورقىمى
كۆرۈۋاتىــدۇ. تۈرگــۈن قارىمنــى بولســىمۇ قاچقىلــى قويمــاي 
ســۆرەپ ماڭغىنىمدىــن ئۆكۈنــدۈم – دە: قارىــم، مېنىڭدىــن 
رازى بولــۇپ كەتســىلە. بــۇ يــەردە قاچقــان بىلــەن بــەرى - 
بىــر قۇتۇاللمايمىــز. ئەســكەرلەر ئېتىۋېتىــپ قالســا، ســىلىگە 
ئــۇۋال بولىــدۇ. چۈنكــى ســىلە كەلگىلــى بىــر يىلــدەك بولــدى. 
كــۆپ ئىشــالرغا چېتىشــلىق ئەمــەس. خىتاينىــڭ ســورىقى يېرىــم 
بەتتىن ئاشــمايدۇ. ئۈســتىمىزدىن »ب د ت« ئىشخانىســىغا ئەرز 
قىلىپســەن دېســە، مــەن ئەســلىدە مەســچىتتە ئىماملىــق قىلىــپ 
يۈرگــەن، ئابدۇرەھىمجــان دېگــەن ئــاداش ئالمۇتىدىــن كېلىپ، 
ئىنســان ھەقلىرىگــە ئىلتىجــا قىاليلــى، يېرىــم يىلــدا پاســپورت 
چىقىــدۇ. ۋەتەنگىمــۇ، دۇنيانىــڭ ھەممــە يېرىگــە بارااليمىــز 
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ــا  ــتمىكىن دەپ، ئۇنىڭغ ــەن راس ــۇ. م ــى ئازدۇرۇپت - دەپ، مېن
ئەگىشــىپ ئىلتىجــا قىلىپتىمــەن. ئــۇالر خىتايغــا قارشــى قىلغــان 
جىنايىتىڭىــز يوقكــەن، ۋەتىنىڭىزگــە كەتســىڭىزمۇ بولغىــدەك - 
دەپ، قىرغىــز ســاقچىلىرىغا تۇتــۇپ بــەردى - دەيــال. ســىلىگە 
ئــۈچ يىللىــق، ئېشــىپ كەتســە بــەش يىللىــق كېســىم كېلىــدۇ. 
تۈرمىدىــن چىققانــدا، ئۈرۈمچــى لىۇداۋاندىكــى شــەھىتلىككە 
بېرىــپ، مــاڭا دۇئــا قىلىــپ قويــاال. مــەن بــۇ گەپلەرنــى راســتىن 
دەۋاتاتتىــم. لېكىــن تۈرگــۈن قارى چاقچاق دەپ چۈشــۈنۈپ قاپتۇ 
- دە: پادۋالدا مۇزغا دەسســەپ ســوغلىرى ئېشــىپ كەتمىگەندۇ؟ 
ھەجــەپ بىــر ياتىدىغــان شــەھىتلىكنىمۇ بەلگىلىۋاپــال. مانــداق 
ئۆلۈمگــە قــاراپ كېتىۋاتقانكىــن، چاقچاقنــى قويــۇپ، شــاھادەت 
ئوقۇغــاچ ماڭايلــى - دېمەمــدا، ئىــم دەپ قالدىــم. ماشــىنىغا 
ئــون قەدەمچــە يېقىنــالپ قاپتىكەنمىــز، بىــر ئــادەم ماشــىنىدىن 
ــدۇ.  ــرەپ كېلىۋاتى ــەك يۈگ ــە ئوقت ــز تەرەپك ــى بى چۈشــكەن پېت
قولىــدا ئىككــى تــال پاختىلىــق چاپــان. يېقىــن كەلگەنــدە 
مانــداق قارىســام ئاكادېمىيــە قارىمكــەن. ئۇمــۇ تۇتۇلۇشــى كېــرەك 
بولغــان 37 ئادەمنىــڭ تىزىملىكىــدە باتتــى. ئــۇ كىشــىنىڭ 
ئىســمىنى ئالمۇتۇدىــن قايتىــپ كەلگەنــدە، ھېلىقــى »ب د ت« 
ئىشخانىســىغا تاپشــۇرىدىغان تىزىملىكتــە كــۆرۈپ تونۇشــقان ھەم 
تــۆت - بــەش قېتىمچە كۆرۈشــكەن ئىدىم. نېمە ئىش قىلماقچى 
قــۇرۇپ،  ئاكادېمىيىســى  ئىســالم  ئاســىيادا  ئوتتــۇرا  دېســەم: 
ئىســالمنى ئالتــۇن دەۋرىگــە قايتــۇرۇپ كېلىــش ئۈچــۈن خىزمــەت 
قىلىمىــز دېگەنتــى، خىتــاي پاســپورتى بىلــەن بــۇ ئەللــەردە 
ســودىگەرچىلىكتىن باشــقا ھېچنەرســە قىلغىلــى بولمايــدۇ. بــەك 
چــوڭ ئىــش قىاللىســىال مەســچىتتە ئىماملىــق قىالاليــال قارىــم - 
دېســەم، مــاڭا يــان قــاراپ قاپتىكــەن. شــۇنىڭدىن كېيىــن يــوق 
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يېرىــدە ئاكادېمىيــە قارىــم دەۋاالتتىــم. ھازىــر ئاشــۇ ئاكادېمىيــە 
قارىــم ئۈســتى بېشــىمىزغا پاختىلىــق چاپاننــى ئارتىــپ، بىزنــى 
ســۆرەپ  تەرەپكــە  ماشــىنا  قىســتۇرۇپال  قولتۇقىغــا  ئىككــى 
كېتىۋاتىــدۇ. مــەن تېخىمــۇ بەك ســۆرىلىۋېلىپ:قارىم توختىســىال، 
ئــاۋۇالر يــوق يــەردە گەپلىشــىۋااليلى. ســىلىنىمۇ ئەكەلدىمــا؟ - 
دېدىــم جىددىيلىشــىپ. ھەئــە، مەنمــۇ بىرگــە كەلدىــم - دېــدى 
ئــۇ، ھېچنېمــە بولمىغانــدەك. مــەن: بىزنــى تۇتــۇپ كەتكەنلىــك 
خەۋەرنــى ئاڭلىغانكىــن، تۈركىيــە تەرەپلەرگــە قېچىــپ كەتســىلە 
بېرىســەن  تۇتــۇپ  تىزىملىكتىكــى ھەقاســىڭالرنى  بولمامــدۇ؟ 
دەپ، تۈرمىــدە قىلمىغىنــى قالمىغــان. بىرســىمىز بولســاقمۇ قولغا 
چۈشمىســەك بولماســمىدى؟ ئــۇ: بەزەنلەرنــى يولغــا ســېلىۋەتتىم 
تۈركىيــە تەرەپلەرگــە. ســىلەرنى قويــۇپ بېــرەر دەپ كۈتــۈپ 
تۇرغــان. لېكىــن خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ بېرىدىكــەن دېگــەن گەپلەر 
چىققىلــى تــۇردى. ئىككــى كۈننىــڭ ياقــى كــۆزۈم يۇمۇلســىال 
ســىلەرنى چۈشــەيمەن. خىتايــالر قىينــاپ ئۆلتۈرىۋاتقــان، ســىلەر 
قۇتقــۇزۇڭالر دەپ نالــە قىلىۋاتقــان. بۈگــۈن ئەتتىگــەن بازاردىــن 
ــر كېچــە  ــى بى ــم، ئاخىرق ــان ئالدى ــق چاپ ــال پاختىلى ئىككــى ت
بولسىمۇ ئىسسىق يېتىۋالسۇن دەپ. يىگىرمە دانە سامسا، ئىككى 
ــم بولســىمۇ تويۇۋالســۇن - دەپ.  ــر قېتى ــان ئالغــان، بى ــال ن ت
ھالىڭالردىــن خــەۋەر ئااللمىــدۇق، رەنجىمــەڭالر قېرىنداشــلىرىم. 
مــەن: ســىلىنى ســاقچىالر تۇتــۇپ ئەكەلمــەي، ئۆزلىــرى بىزنــى 
يوقــالپ كېلىشــلىرى بوالمــدۇ بــۇ؟ ئــۇ: شــۇنداق ئابدۇرەھىمجان، 
مــەن ئــۆزۈم كەلدىــم. ماشــىنىغا چىقســىال بــەك تــوڭالپ كېتىپــال. 
مــەن: ئۇنــداق بولســا بىزنــى خىتاي ســاقچىلىرىغا كىم تاپشــۇرۇپ 
بېرىــدۇ؟ بىزنــى ئۆتكــۈزۈپ بېرىدىغانــالر ماشــىنىنىڭ ئىچىدىمــا؟ 
ئــۇ: يــاق، ئابدۇرەھىمجــان يــاق. ســىلىگە ھېــچ نەرســىنى 
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ــر  ــەن. ھازى ــپ كېتىم ــەن ئېلى ــىلىنى م ــەندۈرەلمىدىم. س چۈش
تۈرمىدىــن قېچىۋاتىســىلەر. ئەممــا بــۇ يولدىــن ئالــالھ بىر چىقىش 
يولــى بېــرەر، ھازىرچــە قۇتۇلــدۇڭالر. ئۇنىــڭ ســۆزلىرى مــۇزالپ، 
ــى تاســال  ــى ســىماپتەك ئېرتىۋەتكىل ــپ كەتكــەن تەنلىرىمن قېتى
ــۇپ، ماشــىنىغا  ــدەك بول ــم پىرقىرىغان ــر قېتى ــدى. بېشــىم بى قال
يۆلىنىــپ ئــاران توختىۋالدىــم. بىــز ماشــىنىغا چىقتــۇق. ماشــىنىدا 
بىــر شــوپۇردىن باشــقا ھېچكىــم يوقكــەن. مــەن ئالدىراشــلىقتا: 
ئۇنــداق بولســا قاچايلــى - دەۋەتتىــم ھاياجېنىمنــى باســالماي. 
ئاقۋاشــنى  ھېلىقــى  ســۆزلەپ،  ئارىــالش  ئۆزبېكچــە  شــوپۇر 
ــى. شــوپۇر قەشــقەر دەريالىقكــەن.  ســاقاليدىغانلىقىمىزنى ئېيتت
ــڭ  ــق ئۇيغۇرالرنى ــقەر دەريالى ــۈن قەش ــال پۈت ــڭ دەۋرىدى لېنىننى
مەجبــۇرى  بوۋىلىرىنــى  ئاتــا  ئۇنىــڭ  ئىچىــدە  قىســمىتى 
ئۆزبېكلەشــتۈرىۋەتكەن ئىكــەن. ئــۇ دەردىنــى تۆكۈۋاتاتتــى، مــەن 
بىزگــە ئەكەلگــەن سامســىنى يېيىشــكە باشــلىدىم. تۈرگــۈن قارى 
گېلىمدىــن ھېچنەرســە ئۆتمەيــدۇ دەپ، يېگىلــى ئۇنىمىــدى. 
ئەممــا بىــر كەمــدە ئاكادېمىيــە قارىــم - بولــدى ئابدۇرەھىمجــان 
دەپ، قولۇمنــى تۇتۇۋاپتــۇ. ئىچىدىغــان بىــر يۇتــۇم ســۇمۇ يــوق، 
بىــر قولۇمــدا سامســا، بىــر قولۇمــدا نــان يــەپ، كۆزنــى يۇمــۇپ 
ئاچقۇچــە 13 دانــە سامســا بىلــەن بىــر تــال ناننــى قــۇرۇق يۈتــۈپ 
بولۇپتىمــەن. شــۇ ئارىــدا ئاقــۋاش كادىر كېلىپ ماشــىنىغا چىقتى 
ۋە: »ئابدۇرەھىــم بايــكا، مــەن بۈگــۈن دەم ئالغــان ئىدىــم. 
چۈنكــى ئەتــە ســىزگە مۇناســىۋەتلىك قىلىدىغان مۇھىم ئىشــىمىز 
بولغاچقــا. دوســتلىرىڭىزنىڭ ئېھتىياجــى چۈشــۈپ مــاڭا زۇۋانــت 
ــا ئاقچــا ئېلىــپ  ــۇالر بىــر خالت قىلــدى. مــەن ئۆيــدە دېدىــم. ئ
كەپتــۇ - دولــالر، ســوم، خىتــاي ئاقچىســى ھەممىســى بــار. 
ســاناپ كــۆردۈم، ئــون بــەش مىــڭ دولــالر بولىدىكــەن. مېنىــڭ 
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ــرا چۈشــۈنۈپ كېتىســىزغۇ.  ــار، ســىز توغ ــم ب ــا ئېھتىياجى ئاقچىغ
مائاشــىمىز ئــاز، ئامېرىكىــدا بىــر قىزىــم ئوقۇشــتا. ئۇنىڭغــا 
ــر  ــم ســىلەرنى ھازى ــى ئالدى ــەن ئاقچىن ــرەك. م ــا كې ــۆپ ئاقچ ك
ــەن  ــە ئەتىگ ــراق ئەت ــم. بى ــۇپ بەردى ــە قوي ــائەت ئۈچت ــا س مان
ســائەت ســەككىزدىن بــەش مىنــۇت ئۆتكەنــدە ســىلەرنى ئــۆزۈم 
ــەن.  ــۇرۇپ بېرىم ــا تاپش ــاقچى كادىرالرغ ــق س ــۇپ، خىتايلى تۇت
دوســتلىرىڭىز بىلــەن شــۇنداق سۆزلەشــتۇق. ســىزمۇ بىلىــپ 
ــتان  ــۇ قىرغىزىس ــى تونۇشــتۇرغاچ. ئ ــدى، ئۆزىن ــڭ« - دې قېلى
دۆلەتلىــك »ك گ ب« ئىدارىســىنىڭ مۇئاۋىــن باشــلىقى ئىكەن. 
لېكىــن مــەن ئۇنىڭغــا پــو ئېتىــپ: بىزنــى ھەرگىــز تۇتالمايســىز 
ئابدۇرەھىــم بايــكا، ئەمــدى قولغــا چۈشــمەيمەن - دەپتىمــەن. 
ئــۇ: ســىلەرنى خىتايغــا تاپشــۇرۇش مېنىــڭ ۋەزىپــەم. شــۇڭا ئۆزۈم 
تۇتمىســام بولمايــدۇ. مــەن تۈرمــە ئىشخانىســىدا ئولتــۇرۇپ بارلىــق 
ــپ  ــىرتىغا چىقى ــڭ س ــۈردۈم. ئۆلكىنى ــرۇق چۈش ــا بۇي چېگراالرغ
كېتەلمەيســىلەر. ســىلەر بارىدىغــان بارلىــق جايالرغــا تــۇزاق 
ــە ئەتتىگــەن ســائەت ســەككىزدىن بــەش  ــدۇم. ئەت ــۇرۇپ قوي ق
مىنــۇت ئۆتكەنــدە، ســىلەرنى ئــۆزۈم تۇتــۇپ خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ 
بېرىمــەن. ھازىرچــە خۇداغــا ئامانــەت، ئەتــە كۆرۈشــەيلى! مــەن 
يەنــە پــو ئاتقىلىۋاتســام، شــوپۇر ئاقــۋاش ئەپەندىگــە: خاتىرجــەم 
بولــۇڭ بايــكا، بۇالرنــى ســىز تۇتىۋالىســىز. مۇھىــم بولغــان ئىــش 
ئاقچىســىنى ئالــدۇق - دەپ، كۆزىنــى قىســىپ قويــدى. شــۇنىڭ 
ــە  ــوپۇر: تۈرمىگ ــىگە ش ــۈپ كىتىش ــىنىدىن چۈش ــۇ ماش ــەن ئ بىل
ــۇزۇپ  ــاران قۇتق ــېنى ئ ــېنىڭ؟ س ــۇ س ــۇڭ بارم ــپ كىرىۋالغ قايتى
ــۇ  ــەن سىپورتلىشــىپ كېتىپســەن. ئ ــالت بىل ــۇ جال ــاق. ئ چىقس
مــەن  دەيســەن.  تۇتالمايســىز  ســەن  دەيــدۇ،  تۇتىۋالىمــەن 
ــۆزۈڭ  ــدى ســېنى ئ ــن دەپ. ئەم ــم يېنىۋاالمدىكى ــۇپ كەتتى قورق
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ــە  ــەردە ئەت ــان يەرگــە ئاپىرىــپ قويىمــەن. ئەگــەر شــۇ ي خالىغ
ســائەت ســەككىزگىچە تــۇرۇپ قالســاڭ، ســېنى تۇتقىلــى مەنمــۇ 
بىرگــە كېلىشــىم مۇمكىــن. چۈنكــى مېنىڭمــۇ ئائىلــەم، ئــۈچ بــاالم 
بــار. قولغــا چۈشــۈپ قالمــاي دېســەڭ ماشــىنامدىن چۈشــۈۋالغان 
جايدىــن بۈگــۈن ئاخشــامغىچە يوقۇلــۇپ كــەت. ئــۇ بىزگــە 
كۆيۈنۈۋاتاتتــى. بىــراق بىــز نەگــە بېرىشــنى بىلمەيتتــۇق. بىــردەم 
ــان  ــا بارىدىغ ــۇپ كەتكــەن قورۇغ ــى تۇت مەسلىھەتلىشــىپ، بىزن

بولــۇپ، شــوپۇرغا يولنــى ئېيتىــپ بــەردۇق.
ــر  ئەســلىدە قىســمەت يېزىلىــپ بولغــان ئىــدى. بۈگــۈن بى
ــدى. ھېســابات  ــەس ئى ــە كــۈن ئەم ــال كەتســە، ئەت كــۈن ئۆتۈپ
بوغۇلــۇپ بولغــان. بىــراق تەقدىــر بەتلىرىنىــڭ يەنــە باشــقا 
يۈزىگــە يېزىلغانــالر بــار ئىكــەن. ئاكادېمىيــە قارىــم مۇنــداق 
چۈشــەندۈردى: بۈگــۈن ئەتتىگەنــدە توربازىغــا بېرىــپ سامســا، 
نــان، ئىككــى دانــە پاختىلىــق چاپاننــى ئېلىــپ، بىزنــى يوقالش 
ــر  ــلىدە بى ــۇ. ئەس ــۈل قىلىپت ــقا تەۋەكك ــە بېرىش ــۈن تۈرمىگ ئۈچ
قاچقــۇن يەنــە بىــر تۇتقۇننــى يوقــالپ تۈرمىگــە بېرىــش دېمــەك، 
قۇشــخانىغا ئــۆز ئايىغــى بىلــەن بــاردى دېمەكتــۇر. لېكىــن قارىــم 
ــەن، قىســمەت شــۇنداق پۈتۈلگــەن  ــى كۆرەرم بېشــىمغا كەلگەنن
بولســا، تــەڭ كۆرەرمىــز- دەپ، ئۆزىنــى ئاتــاپ قويــۇپ، يولغــا 
چىقىــپ تاكســى توســۇپتۇ. بىــراق بىرمــۇ تاكســى تۈرمىگــە 
ماقــۇل دېمــەي، ســائەتلەپ يــول ياقىســىدا تاكســى توسۇشــتىن 
يالتايماپتــۇ. كۆڭــۈل تازا يېرىم بولۇپ، ئۈمىتســىزلىنىپ تۇرغاندا، 
بــۇ ســۆلەت ماشــىنا ئۇنىــڭ ئالدىغــا كېلىــپ توختاپتىكــەن، مېنى 
تۇتقىلــى كەلگەنلــەر بولســا كېــرەك - دەپ ئەندىكىــپ كېتىپتــۇ. 
ئەممــا شــوپۇر ماشــىنىدىن بېشــىنى چىقىرىــپ: ئاخــۇن ئەكــە، 
ــا بارماقچىســىز؟-  ــان، ماشــىنىغا ئولتىرىــڭ، قاياقق ســوغوق يام
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دەۋاتقىــدەك. قارىــم ماشــىنىغا تارتىنىپــراق چىقىپتــۇ - دە، 
كىرگــۈزۈپ  نەرســىلەرنى  بــۇ  دوســتىغا  ئىككــى  تۈرمىدىكــى 
بېرىدىغانلىقىنــى ئېيتىپتــۇ. شــوپۇر: تۈرمىگــە نەرســە كىرگــۈزۈپ 
يۈرگىچــە دوســتلىرىڭىزنى تۈرمىدىــن چىقىرىۋالســىڭىز بولمامــدۇ؟ 
قارىــم: ئۇالرنــى ئەتە خىتايغا قايتــۇرۇپ بېرىدىكەن. قولىمىزدىن 
بىــر ئىــش كەلمىــدى. شــوپۇر: ئاقچــا بولســا قولىڭىزدىــن ھەممــە 
ــە، ماشــىنىدىن چۈشــۈڭ.  ــدۇ. جــۈرۈڭ ئاخــۇن ئەك ــش كېلى ئى
ئۇيغــۇر ســودىگەرلەردىن ئاقچــا يىغىمىــز! شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇالر 
توربازارغــا كىرىپتــۇ. قارىمنــى يېنىــدا تۇرغۇزۇۋېلىــپ، شــوپۇر 
ــڭ  ــر دۇكاننى ــپ، ھــەر بى ــى ئېچى ــر پالســتىك خالتىن ــۆزى بى ئ
ــى  ــدى، زاكىتىڭالرن ــالپ قال ــزان يېقىن ــدە: رامى ــا كەلگەن ئالدىغ
بېرىۋېتىــڭالر! بــۇ يىلنىــڭ زاكىتىنــى، كېلــەر يىلنىــڭ زاكىتىنــى 
بېرىۋېتىــڭالر! ھــارام ئۆلگىلىۋاتقــان قېرىندىشــىڭالرنىڭ ھاياتىنى 
بــۇ ھــاالل پۇلــۇڭالر بىلــەن ســېتىۋالىمىز! ســېخىلىك قىلىدىغــان 
كــۈن پەقــەت بۈگۈنــدۇر. ئەتــە الزىم ئەمــەس، غەيــرەت قىلىڭالر! 
- شــوپۇر ئاجايىــپ گەپــدان ئادەمكــەن. ئاكادېمىيــە قارىمنىــڭ 
ــراق  ــى. بى ــا يارايتت ــا پۇلغ ــر خالت ــە بى ــۈز خاتىرىســىمۇ ئەلۋەتت ي
كىشــىلەرنىڭ كۆڭــۈل دەرۋازىســىنى گــەپ بىلــەن ئېچىــش بىــر 
چــوڭ ماھارەتكــەن. ئــۇالر يېرىــم ســائەت ئىچىدىــال بىــر خالتــا 
پۇلنــى يىغىــپ بولــۇپ، شــوپۇر ھېلىقــى باشــلىققا تېلېفــون 
ــپ  ــالر ئېلى ــا دول ــر خالت ــكا ســىزگە بى ــم باي ــپ: ئابدۇرەھى قىلى
كېلىۋاتىمىــز، ئاقچــا كېرەكمــۇ؟ - دەپتــۇ. ئىــش مانا شــۇنچىلىك 
تاســادىپىي باشــلىنىپ، بىزنىــڭ ئۆلۈمدىــن قۇتۇلىشــىمىزنى 
ئەھۋالنــى  قارىــم  ئاكادېمىيــە  قويۇپتــۇ.  مۇقەررەرلەشــتۈرۈپ 
تەپســىلى چۈشــەندۈرۈپ بولــۇپ: ئىككىڭالردىــن ئۆتۈنىدىغىــم، 
ــىلەر  ــە، س ــۆزۈم دېمىگۈچ ــى ئ ــڭ قىلغانلىقىمن ــنى مېنى ــۇ ئىش ب
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ھېچكىمگــە تىنمــاڭالر. جاھــان تىنــچ ئەمــەس، ئۆلمىســەك 
ــدا  ــم يول ــەن خوشلىشــىپ، يېرى ــز بىل كۆرۈشــەرمىز - دەپ، بى

ماشــىنىدىن چۈشــۈۋالدى. 
ۋەقپىســى  ھاجىمنىــڭ  داۋۇت  قىلىنغــان،  تۇتقــۇن  بىــز 
ئالدىــدا شــوپۇر بىلــەن خوشالشــتۇق. ھويلىغا كىرســەك، پەقەت 
مەســچىت زالىنىڭ ئىشــىگىدىن باشــقا ھەممە ئۆيلەرنىڭ ئىشــىك 
- دەرىزىلىرىنــى »ك گ ب« پېچەتلــەپ قويۇپتــۇ. بىــز يولنىــڭ 
ئــۇ يېقىدىكــى ئەمــەت ئەيســا ئاكىمىزنىڭ قورۇســىغا كىــردۇق پانا 
تارتىپ. ئەمەت ئەيســا ئاكا 34 - يىللىرى تۇڭگانالرغا ئەســىرگە 
ــا،  ــڭ ئات ــۇپ، ئۇنى ــقەرلىق بول ــك قەش ــەڭ كىچى ــكەن ئ چۈش
ــالر ئۆلتۈرۈۋەتكــەن  ــالر، خىتاي ــى تۇڭگان ئانىســىنى، تۇغقانلىرىن
بېقىــپ  ئېتىنــى  مىلىتارىســتلىرىنىڭ  تــۇڭگان  ئــۇ  ئىكــەن. 
ــۇپ، كېيىــن شــىڭ خىتاينىــڭ مىلىتارىســتلىرىغا،  يۈرگــەن بول
كېيىــن گومىنــداڭ مىلىتارىســتلىرىغا ئەســىرگە چۈشــۈپ، كېيىــن 
ســۇپاخۇن پولكوۋنىــك ئۇنــى بــاال قىلىۋالغــان ئىكــەن. ئــۇ ئاغزى 
يۇمشــاق، قۇلىقــى يۇمشــاق ئايىغــى چەبــدەس، ھۇشــيار بولغاچقا 
ســۇپاخۇن ئــۆز يېنىــدا ئېلىــپ يۈرەتتىكــەن. ئــۇ ئونبــەش يــاش 
چېغىدىــن باشــالپ ئالدىنقــى ســەپتە جەڭگــە قاتناشــقان، 
شــەرقى تۈركىســتان ئازاتلىــق ئارمىيــە ســېپىدە، جەنۇبــى فرونتتا 
ــە  ــىمالىدىكى قىزىلغىچ ــڭ ش ــەن كۇچارنى ــى بىل ــاي براگادىس ب
ــر  ــە قاتناشــقان ئىكــەن. ھازى ــق جەڭلەرگ ــان قانلى ــازات قىلغ ئ
ئۇيغۇرىســتان ئازاتلىــق تەشــكىالتىنىڭ پىداكارلىرىدىــن بولــۇپ، 
بىزنــى كــۆز قارىچۇقىــدەك ئاســرايتتى. ئــۇ بىزنىــڭ ئاســماندىن 
چۈشــكەندەك پەيــدا بولــۇپ قالغىنىمىزدىــن قــەۋەت ســۆيۈندى. 
ــان  ــپ كەتمەكچــى بولغ ــا بىرگــە ئېلى ــى ئامېرىكىغ ــى مېن ھېلىق
ســودىگەر ئاغىنــە، تاشــكەنتكە كېتىدىغــان ۋاقتىــدا، ئــۆزى 
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ــۈن  ــز ئۈچ ــىنى بى ــق ئىجارىس ــى ئايلى ــڭ ئىكك ــان ئۆينى ئولتۇرغ
تاپشــۇرۇپ قويغان بولۇپ، ئەگەر بىز تۈرمىدىن چىقىپ قالســاق، 
شــۇ ئۆيــدە تۇرۇشــىمىزنى تاپىــالپ، ئــۇ ئۆينــى مەمتىمىــن قــارى 
بىلــەن ئەخمــەت قــارى پىدائىيدىــن باشــقا ھېچكىــم بىلمىســۇن 
دەپ، ئامانــەت قىلغــان ئىكــەن. ئەمــەت ئەيســا ئاكىمىــز بىزگــە 
ئەتكــەن چــاي تەييــارالپ بېرىــپ، ئــۆزى ئەخمــەت قــارى بىلــەن 
مەمتىمىــن قارىنىــڭ يېنىغــا چاپتــى. بىــز قوســاقنىڭ غېمىــدە تازا 
ــن  ــۇ. مەمتىمى ــپ كەپت ــۇ يېتى ــاق، ئۇالرم ــۈك قىلىۋاتس ــاچ كۆزل ئ
قارىــم مېنــى باغرىغــا بېســىپ شــۇنداق بىــر يىغلىۋېــدى، بىــرەر 
كېلىشمەســلىك بولغان چېغى دەپ ئويلىۋاپتىمەن - دە: ســەبرە 
قىلســىال قارىم، بىزگىمۇ كېلىدۇ نۆۋەت بىلەن دەپ - تەســەللى 
بەرگىلــى تۇرســام، تېخىمــۇ يىغالپ كېتىۋاتىــدۇ. ئەخمەت قارىمغا 
ــۇرۇپ: ســىلىگە  ــۇ ئۈمچىيىــپ ت ــدە. ئۇم ــم ســوئال نەزىرى قارىدى
ــڭ  ــال. شــۇندىال يۈزۈمنى ــدى ئاران ــز - دې ــپ يىغالۋاتىمى ئېچىنى
ســوزۇلۇپ، ئــۈچ بۇرجــەك بولــۇپ قالغانلىقىنــى ئېســىمگە ئالدىــم 
ھــەم: قېرىنداشــالر ھازىــر ھــازا تۇتىدىغــان چــاغ ئەمــەس بەلكــى 

قاچىدىغــان ۋاقىــت! - دېدىــم قېچىشــقا ئالدىــراپ.
ــۇق  ــا ئەمەســكەن. قوي ــۇ يىراقت ــۆي بەكم ــان ئ ــز مۆكىدىغ بى
بەشــىنچى  مەھەللىــدە،  جايالشــقان  بىناســى  ئائىلىلىكلــەر 
چەكســىز  ئالالھغــا  ئۆيكــەن.  ئىسســىق  ئــازادە،  قەۋەتتىكــى 
شــۇكرىكى، تېخــى بىــر قانچــە ســائەت ئىلگىــرى ئاخىرقــى بىــر 
كۈنلــۈك ھاياتىــم بىلــەن خوشلىشــىۋاتاتتىم. ئەممــا بىــر ئــاي 
ئــۈچ كــۈن ســەمىمىيىتى بىلــەن، مــاڭا مېھرىنــى بەرگــەن، 
ســوغاق بەدەنلىــرى بىلــەن مېنــى ئىسسىتىشــقا تىرىشــقان بارلىــق 
مەخپىيەتلىكىمىزنــى  تۈرمــە  بىزنىــڭ  ۋە  كامېرىداشــلىرىمدىن 
ســىرىتقا چىقىرىشــتا ياردەملەشــكەن پــوالت بېكتىنمــۇ خاتا گۇمان 
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ــورىدىم.  ــۇ س ــە ئەپ ــن غايىبان ــۈپ، ئۇالردى ــا ئۆكۈن قىلغانلىقىمغ
ــۈن  ــش ئۈچ ــارەت ئېلى ــدە، تاھ ــۇش نىيىتى ــاز ئوق ــۇكران نام ش
ھاممامغــا كىرىــپ، شــۇنداق ســەت چۆچۈدىمكــى، ئالدىمدىكــى 
ئەينەكتــە بىــر ئــەرۋاھ مــاڭا چەكچىيىپ تۇراتتى. ئالتــە يىل ئاۋۋال 
كۇچــار تۈرمىســىدە كېۋىــر رازى ئەينەكتــە كۆرســىتىپ، يۈرىكىمنى 
ــى  ــان، ھېلىق ــۇندۇرماقچى بولغ ــى س ــپ، روھىمن ــەت قىلى جاراھ
مەندىــن، ھازىرقىســى قانچــە ھەسســە بەتتــەر ئىــدى. ئۆزۈمدىــن 
ئالمــاي، ھاممامدىــن قېچىــپ چىقىپــال،  ئۈركــۈپ تاھارەتمــۇ 
كالالمغــا بىــر غىدىقلىمــا پەيــدا بولــۇپ قاپتــۇ: »ســىلەر بارىدىغان 
بارلىــق جايالرغــا تــۇزاق قــۇرۇپ قويــدۇم، ئەتــە ئەتتىگــەن ســائەت 
ســەككىزدىن بــەش مىنــۇت ئۆتكەنــدە، ســىلەرنى ئــۆزۈم تۇتــۇپ 
خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ بېرىمــەن.« بــۇ جۈملــە كالالمــدا گۈلدۈرمامــا 
ئۈچــۈن  قېچىــش  تۇزاقتىــن  بىلــەن  شــۇنىڭ  ياڭرىتاتتــى. 
تەدبىــر ئېلىشــقا جىــددى تۇتــۇش قىلــدۇق. كۆپچىلىــك بىلــەن 
مەسلىھەتلەشــتىم. ھەقىقەتــەن جىــددى تۇتمىســاق بولمايتتى. بۇ 
ــەن، مۆكــۈپ يۈرگــەن  ــز بىل ــان ئىككىمى ــن قاچق ــدە تۈرمىدى ئۆي
ئىككىســى بولــۇپ جەمــى تــۆت كىشــى توپالشــقان ئىــدۇق. بىــراق 
بىزنىڭ بىخەســتەلىكتە قالغان، غەپلەت باســقان ئەقلىمىز بىلەن 
ئالغــان جىــددى تەدبىــر، بىزنــى تۇزاققــا ئۇالشــتۇرۇپ قويۇپتــۇ. 
شــۇ تاپتــا بىــزدە ئىشــلىگۈدەك ئەقىــل قالغانمىــدى گەپنــى ئۇدۇل 
ئېيتقانــدا؟ تېخــى بىــر قانچــە ســائەت ئىلگىــرى ھاياتلىــق بىلــەن 
ۋىدالىشــىپ بولغــان تۇرســاق! ۋا دەرىخــا، قاچقۇنــالر ئۈچــۈن بــۇ 

دۇنيــا نەقــەدەر تارچىلىــق ھــە! )داۋامــى كېينكــى بابتــا(

25.07.2019
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ئون ئالتىنچى باب

يەردە قاپقان ائسماندا تور

»جاھاننىڭ ئېتىكى كەڭرى. جان بولسا جاھان، ئاش 
بولسا قازان« 

بىــز زاماننىــڭ بــەكال ئارقىــدا قالغــان بولغاچقــا، ياكــى بىزنى 
كېيىنكــى يېرىــم ئەســىردىن بېــرى خىتــاي مۇســتەملىكىچىلىرى 
بۇرۇختــۇم قىلىــپ دۇنيادىــن، زاماندىــن ئايرىــپ تاشــلىغان 
بولغاچقــا، كالسســىك ئاتــا ســۆزلىرىنى ئىلغىماســتىن، پەرقىنــى 
كەلتــۈرۈپ،  نەقىــل  كەلگىنىچــە  ئاغزىمىزغــا  ئايرىماســتىن 
ئۇنىڭدىــن مەزمــۇن چىقىرىــپ، تۇرمۇشــىمىزغا، ھايــات يولىمىزغــا 
ئەندىــزە قىلىۋالىدىغــان ئادىتىمىــز بــار. »ئۆلۈككــە گــۆر تېپىــالر، 
تىرىككــە ئــۆي.« بــۇ قاچانقى ســۆزلەر؟ بۈگۈنكــى كۈندە تىرىككە 
ئــۆي تېپىلىــش تۇرمــاق، ئۆلۈكنىــڭ ئۈســتىگە تاشــلىغىلى يەتتــە 
كەتمــەن توپىنــى تاپماقمــۇ قىيىــن قىيامــەت بولۇپ قالــدى. جان 
بولســىال جاھــان بولىۋەرمەيدىكــەن بــەزى چاغــالردا. »مۇســاپىر 
بولمىغۇچــە مۇســۇلمان بواللماپتــۇ« دېگــەن ســۆز، تېخىچــە 

ئۆزىنىــڭ پەلســەپىۋى قىممىتىنــى يوقاتمىغــان چېغــى. 
ــالم  ــزدا، تاالغى ــان ۋاقتىمى ــپ قالغ ــتانغا چىقى ــز قىرغىزىس بى
چىقىــپ قالغــان ئىــدۇق. ئــۇ چاغالردا ئوتتــۇرا ئاســىيا ئەللىرىدە، 
بولۇپمــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ جەمئىيىتىــدە خىتاينىــڭ پىتنىســى تېخــى 
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ــى  ــۇرالر ۋەتەندىك ــىيادىكى ئۇيغ ــۇرا ئاس ــۈرمىگەن، ئوتت ــخ س بى
ئۇيغۇرالرغــا تەلپۈنــۈپ تۇرغــان، ۋەتــەن قۇتقــۇزۇش غايىلىرىگــە 
تېخــى ئېغىــر توســقۇنلۇقالر كەلمىگــەن، كەڭچىلىــك بىــر زامانالر 
بولىدىغــان«،  جاھــان  بولســا  دەرۋەقــە »جــان  بولغاچقــا، 
»تىرىككــە ئــۆي تېپىلىدىغــان« مەمۇرچىلىــق زامانــالر ئىكــەن. 
قويمــاي،  تــاالدا  قويمــاي،  تاشــالپ  ئــۆز ھالىمىزغــا  بىزنــى 
ــاش  ــپ، ئ ــۆي بېرى ــدى - ئ ــان ئى ــا ئالغ ــز قوينىغ ئۇيغۇرلىرىمى
نەرســىنى  ئېھتىياجلىــق ھەممــە  زۆرۈرى  ھاياتلىقتــا  بېرىــپ، 
بېرىــپ، بىزگــە ئاتىدارچىلىــق قىلغــان ئىــدى. ئــۈچ يىلغا يېقىن 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ھىمايىســى ئاســتىدا جــان ســاقالپ كەلــدۇق. 
شــۇ چاغــالردا ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىرىدىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئامانلىقــى، ئۇيغۇرىســتانلىقالر ئۈچــۈن بــەك مۇھىــم ئىكەنلىكىنــى 

ــدۇق.  ــۇپ يەتكــەن ئى تون
قۇرۇلغــان  ئۈچــۈن  مەنپەئەتــى  سىياســى  خىتاينىــڭ 
»شــاڭخەي ھەمكارلىــق تەشــكىالتى« نىــڭ توختاملىرى بويىچە، 
ــلەپكى  ــان دەس ــۇرۇپ بېرىلىدىغ ــا قايت ــتاندىن خىتايغ قىرغىزىس
قۇربانلىــق ســۈپىتىدە، ئۈســتۈمىزدىن ھۆكــۈم كېســىلىپ، 96 - 
يىلــى 12 - نويابىــر بېكىتىلىــپ بولغــان ئىــدى. بىــراق، تەقدىر 
باشــقىچە بولســا كېرەك. پەقەت ئويلىمىغان يەردىن بىر ئىشــىك 
ئېچىلىــپ، 11 - نويابىــر چۈشــتىن كېيىــن ســائەت ئــۈچ بىلــەن 
ــۇق.  ــن قايتت ــۆر ئاغزىدى ــى گ ــۇق. يەن ــپ كەتت ــن چىقى تۈرمىدى
باشــقا،  ئورۇنالشتۇرۇشــىدىن  ئالالھنىــڭ  ئارقىســىدا  بۇنىــڭ 
بەندىنىــڭ بارمىقــى يــوق ئىــدى. بارلىــق تــۇزاق ۋە قاپقانچىــالر 
ئــۆز ۋەزىپىلىرىنــى ئۆتــەپ بولغــان. بىزنــى جالــالت خىتــاي 
دۆلىتىگــە ئۆتكــۈزۈپ بېرىــش مۇراســىمىنى كۈتۈۋاتقــان ئاخىرقــى 
كۈنــدە، ئىــش پۈتۈنلــەي باشــقىچە بولــۇپ كەتتــى. لېكىــن 
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ــاي،  ــۇق شــەكىلدە چىقىرىلم ــق، ھوقۇقل ــن ھەقلى ــز تۈرمىدى بى
ــالر  ــر كېچىلىــك ســىرتتا قېلىشــىمىز 15 مىــڭ دول ئەكســىچە بى
پۇلغــا ســېتىۋېلىنغان ئىــدى. بىزنــى ســېتىۋالغان بىرســى يــوق. 
ئەممــا ســاتقۇچى بــار. بىزنــى غەيــرى رەســمى ســاتتى. بــۇ ســودا 
ھــەم ئالدامچىلىــق، ھــەم بۇالڭچىلىــق ئىدى. مۇنداقچــە ئېيتقاندا 
بىزنــى ســېتىۋالغۇچى بولمىغاچقــا، ئــۆز جېنىمىزغــا ئۆزىمىــز 
خېرىــدار ئىــدۇق. بىــز ئورۇنالشــتۇرۇلمىدۇق. بۇنىڭدىــن بۇرۇنقى 
ھــەر بىــر قىيىــن كۈنلىرىمىز تەشــكىللىك ھــەل قىلىناتتى. بىراق 
بــۇ قېتىــم ئىگــە چاقىســىز، ئالالھنىڭ ئاســمىنى ئاســتىغا چىقىپ 
قالغــان ئىــدۇق. بۇالڭچىــالر پۇلنــى باشــقىالردىن ئېلىــپ، بىزنى 
ئۆزىمىزگــە ســاتقان بولــدى. يولــدا »قىرىــق قاراقچىــالر« مارىالپ 
ياتىــدۇ. ئۇالردىــن قوغــداپ، بىزنــى تەشــكىالت ئورۇنالشتۇرۇشــى 
ــە  ــرەك! ئەت ــۇش كې ــددى تۇت ــنى جى ــۇڭا ئىش ــدى. ش ــم ئى الزى
ئەتىگــەن ســائەت ســەككىزدىن بــەش مىنــۇت ئۆتكەنــدە، بىزنــى 
تۇزاققــا چۈشــۈرۈپ تۇتىۋالىــدۇ. بىــز مەســلىھەتنى پۇختــا قىلــدۇق 
- دە، تەشــكىالت رەھبەرلىرىدىــن بىرســىگە تېلېفــون قىلدىــم. 
ئــۇالر مۇزاكىرىلىشــىپ بىــر ئازدىــن كېيىــن جــاۋاب بــەردى. ئەتــە 
ئەتىگــەن »ب د ت« ئىنســان ھەقلىــرى ئىشخانىســى ئىشــقا 

چۈشــكەندە، شــۇالر بىلــەن بىرگــە كېلىدىغــان بولۇپتــۇ. 
ئايدىــڭ، ئىسســىق ئــۆي. يۇمشــاق تۆشــەك. دۇنيــا تېخــى ئۇ 
قــەدەر مــۇزالپ كەتمىگــەن، ئــۇ قــەدەر قېتىــپ كەتمىگــەن. مــەن 
كۆپىنچــە مۇشــۇنداق كۆڭۈللــۈك، تۇيۇقســىز كېلىــپ قالغــان 
ئامــەت، چــوڭ ئۆزگىرىشــلەرنى چۈشــەپ قالىمــەن. بەلكــى بۇمــۇ 
بىــر قانچــە مىنۇتلــۇق چــۈش بولۇپ قالمىســا بوالتتــى! ئويغۇنۇپ 
كېتىدىغــان ئىــش بولســا، ئۇنىمــۇ ۋاقتىــدا كۆرەيچــۇ - دەپ 
ئويلىدىــم. مەمتىمىــن قارىــم يامــان ئېســىل تۇرىۋالىــدۇ. تۈرگــۈن 
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ــم  ــي قارى ــەت پىدائى ــاش. ئەخم ــز ئوخش ــەن دەردىمى ــم بىل قارى
بىلــەن چاقچاقلىشــىپ قويىدىغــان ئادىتىمىــز بــار. ئۇنىــڭ 
ــا  ــاي قولۇمغ ــا چىدىم ــم، ئاغرىقق ــىز مۇرىۋېدى ــى تۇيۇقس بىلىكىن
شــاپىالق بىلــەن بىرنــى قويۇۋېتىــپ: جېنىــم ئابدۇرەھىمجــان، 
خاپــا بولمىســىال، مــەن ئاغرىقنىــڭ دەردىدە ئۆزۈممۇ سەزمەســتىن 
ــىز،  ــۇ ئەتس ــۈپ. ئ ــدى ئۆتۈن ــالدىم - دې ــۇرۇپ س ــا ئ قوللىرىغ
چىۋىقتــەك بارماقلىرىنــى يۈزىگــە يېقىــپ ئەپــۇ ســورايتتى. - 
ئىنكاســلىرى  چىمدىغانتىــم،  ئويــالپ  شــۇنى  مــەن  قارىــم 
چــۈش  مــەن  شــۈكرى  خۇداغــا  بولــدى.  كۈتكىنىمــدەك 
كۆرۈۋاتماپتىمــەن. بــۇ رېئاللىــق ئىكــەن - دېدىــم مەقســىتىمنى 
ــەن  ــدۇق. م ــال ئى ــا خوش ــۇ دۇني ــا، ب ــۇ دۇني ــەندۈرۈپ. ئ چۈش
بېقىنىمدىكــى يارىغــا بىــر ئامــال قىلىــش ئۈچــۈن، كۈھنىدىكــى 
توڭالتقۇدىــن بىــر ئــاز قــوي يېغــى تاپتىــم - دە، ئەخمەتقارىغىال 
پىچىــرالپ ياردەملىشىشــنى ئېيتتىــم. بىــز قــوي يېغىنــى ئوچاقتــا 
دەم  بىــر  دەســلىۋىدە  داغلىــدۇق.  يېغىرلىرىمنــى  قىزىتىــپ، 
ئاغرىــپ، ئېچىشــىپ بىراقــال بېســىقتى. چىرايلىقمــۇ بىــر ئۆيكــەن 
ــپ،  ــاراپ چىقى ــاي ق ــە قانم ــر بۇلۇڭلىرىغىچ ــەر بى ــى. ھ ھېلىق
يۇمشــاق ئۇيقىنــى باشــلىۋەتتىم. ئەتىســى ســەھەر تــۇرۇپ بامــدات 
نامازنــى ئوقــۇپ، جاينامــازدا ئولتــۇرۇپ ئالالھقــا بىــر دەم شــۈكرى 
ــى  ــتا قىلىۋااليل ــە ناش ــەر كەلگۈچ ــن، رەھبەرل ــن كېيى ئېيتقاندى
دېيىشــىپ، چــاي - پــاي قاينىتىــپ، شــىرەگە توپلىشــىپ 
ــپ  ــىز چېلى ــۇنداق ئەنس ــى ش ــىكنىڭ زىل ــىمىزغا، ئىش ئولتۇرۇش
ــان  ــەر كېلىدىغ ــم، رەھبەرل ــە يېرى ــى. ســائەت تېخــى يەتت كەتت
ــل  ــان زى ــىپ كېلىۋاتق ــالپ داۋاملىش ــەم يىل ــەس. ھ ــت ئەم ۋاقى
چېلىــش بەلگىمىــز بــار. مــەن ئەنســىزلىك ئىچىــدە دېرىزىنىــڭ 
پەردىســىنى قىيــا ئېچىــپ پەســكە قارىســام، ھــەر قوراللىــق 
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ــاق  ــە پايپ ــك، يۈزىگ ــارا كىيىملى ــەر ق ــىملىرى، ھ ــاقچى قىس س
كېيىۋالغــان مەرگەنلــەر، ئەســكەرلەر يېغىــپ كېتىپتــۇ. بالال ئىش 
ــەت  ــىراپ. ئەخم ــم يىغالمس ــدۇق - دېدى ــاۋدا قال ــاق! قورش چات
قارىــم بىلــەن تۈرگــۈن قارىــم ئىككىســى يوتقــان تېشــىنى، 
ــالپ،  ــۇنى باغ ــۇ: مۇش ــى تۇرۇپت ــى يىغقىل ــۋات كىرلىكلىرىن كارى
ئارقــا دېرىزىدىــن پەســكە چۈشــۈپ قېچىــپ كېتەيلــى - دەپ. 
قورقــۇپ تىترەۋاتاتتىــم، لېكىــن ئۇالرنىــڭ پىالنىغــا قــاراپ كۈلۈپ 
كېتىپتىمــەن ئۆزۈمچــە. ئەخمــەت قــارى: دېرىزىنىــڭ پەردىســى 
خېلــە پۇختىكــەن، ئۇنىمــۇ باغاليلــى دەيــدۇ چىڭىغــان چىقىــپ. 
ــر  ــز، يابى ــودا رول ئېلىۋاتمايمى ــز كىن ــال بى ــەن: بال شــۇنىڭ بىل
جېمېــس بونــد ئەمــەس بىــز. شــۇڭا مانــداق ئىشــنى قىلمايلــى. 
بۇ بەشــىنچى قەۋەت تۇرســا، يا بىزدە ئېســىلىپ ســاڭگىلىغۇدەك 
ئۆلــۈك  چىقمايــال  چىقــا-  دېرىزىدىــن  بولمىســا،  ماغــدۇر 
بــەك  پوككىــدە چۈشــۈپ،  يەرگــە  ئۆلۈكىمىــز  قۇشــقاچتەك، 
ســەتچىلىك بولىــدۇ - دېدىــم راســتىنال تېرىكىــپ. ھــەم ئارقــا 
دېرىزىدىــن پەســكە قارىســام، بىنانىــڭ ئارىلىرىــدا چــارالپ 
يۈرگــەن بىرمۇنچــە مەرگەنلــەر باركــەن تېخــى. »تۇزاقتىــن 
ــون  ــە تېلېف ــكىالت رەھبەرلىرىگ ــام تەش ــز« دەپ، ئاخش قاچىمى
قىلىــش ئارقىلىــق، تۇزاقنىــڭ ئۆزىگىــال دەسســەپتىمىز. خىتــاي 
ساقچىلىرىغا ئوخشاش سوۋېت ساقچى، »ك گ ب« ئىدارىسىمۇ 
تېلېفــون تىڭشــايدىغانلىقىنى ئاجايىــپ ياخشــى بىلەتتــۇق. 
ئەپســۇس ئاخشــام ئەقلىمىزنــى تۇپــا باســقان ئىكــەن. ئەســلىدە 
بىزدىكــى ئەقىلنىــڭ ئىشــلىگۈدەك بىرەر ھۆجەيرىســىمۇ قالمىغان 
ئىــدى. قورقۇشــتىن باشــقىنى بىلمەيتتــۇق. بىزنــى ســاتقان 
ــۇزاق  ــىگە ت ــڭ ھەممىس ــان يەرلەرنى ــىلەر بارىدىغ ــۋاش: »س ئاق
قــۇرۇپ قويــدۇم« دېگىنــى مۇشــۇ ئىكــەن. يەنــى بىــز بــۇ 
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جىددىچىلىكتــە تەشــكىالت رەھبەرلىرىگــە تېلېفــون قىلىشــىمىز، 
ــدى. شــۇڭا ســاناقلىق  ــە ئى ــاددى مەنتىق ــى ئ ــو تەرتىپىدىك دېل
كىشــىلەرنىڭ تېلېفــون ئاالقىســىگە ئايرىــم تىڭشــاش ســىگنالى 
ئورنىتىــپ قويغــان گەپ. ئىشــىكنى ئېچىشــىمىز كېرەك. بولمىســا 
چېقىــپ كىرىدىغانلىقىنــى دەپ، ســاقچىالر ھەيــۋە قىلىۋاتىــدۇ. 
بىــز قورقۇنچتىــن تىترىگــەچ ئۆزىمىز دەسســىگەن تۇزاق ئۈســتىدە 
ــى  ــەدە ئىكەنلىكىن ــڭ ن ــرى تۇزاقنى ــز. ئاخى ــل قىلىۋاتىمى تەھلى
تېپىــپ چىقىــپ، يەنــە شــۇ يەرگــە تېلېفــون قىلــدۇق. ئۇالرغــا 
ئەھۋالنــى تولــۇق چۈشــەندۈردۇق. ئــۇالر ئىنســان ھەقلىــرى 
ئىشخانىســىنىڭ بىزگــە مەســئۇل خادىمــى ھېلمــۇت ئەپەندىنىــڭ 
باغلىنىــپ  تــەرەپ  ئــۈچ  قىلــدى.  ئاالقــە  تېلېفونىغــا  قــول 
سۆزلىشــىپ تۇرۇۋاتىمىــز. ئىشــىكنى قەتئىــي ئاچمــاڭالر، ئەگــەر 
ئىشــىكنى چېقىــپ ئۆيگــە كىرســە، ھەممىــڭالر گىرەلىشــىپ 
قارشــىلىق كۆرسىتىپ، سىرتقا ئېلىپ چىقىشىنى كېچىكتۈرۈڭالر. 
ــالت  ــى ســاتقان جال ــۇالر. بىزن ــدى ئ ــۇق - دې ــا چىقت ــز يولغ بى
ــدۇ. ســائەت  ــاز قېلىۋاتى ــت توشۇشــقا ئ ــەن دېيىشــكەن ۋاقى بىل
ــۇت،  ــەش مىن ــى ب ــەڭ ئاخىرق ــاقچىالر: ئ ــدى. س ــەككىز بول س
ئەگــەر ئىشــىكنى ئاچمىســاڭالر بىــز ئۆيگــە باســتۇرۇپ كىرىمىــز! 
ئۆزۈڭالر تەســلىم بولســاڭالر ھايات قالىســىلەر! بۇ ســىلەر ئۈچۈن 
ياخشــى - دەپ، تەھدىــت سېلىشــقا باشــلىدى. بىــز تېلېفــون 
ئارقىلىــق ئۇالرغــا يەتكــۈزۈپ تــۇردۇق. ھېلمــۇت ئەپەنــدى: بىــز 
ئــۈچ مىنــۇت ئىچىــدە بىنانىــڭ ئالدىغــا بارىمىــز! ئــۇالر ئىشــىكنى 
چېقىــپ كىرســە مەيلــى، نــەق مەيدانــدا قىرغىــز ھۆكۈمىتىنىــڭ 
يولســىزلىقىنى ئىســپاتاليمىز - دېــدى، ئۈنلــۈك ۋارقىراپ. ۋاقىتمۇ 
دەل توشــتى. بىز ئۆز - ئارا رازىلىق ئېلىشــىپ، ئەپۇ سورىشــىپ 
ئولتــۇردۇق. شــۇ ئارىــدا پۇشــتەك چېلىنغانــدەك قىلــدى. بىــراق 
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ئىشــىك چېقىلمىدى. تەھدىتمۇ يوق. شــەپىمۇ يوق. دېرىزىنىڭ 
ســاقچىالر،  قارىســام  پەســكە  قايرىــپ  ئاســتا  پەردىســىنى 
قانــداق  تۇزاققــا  دېمــەك  تۇرۇپتــۇ.  قاچقىلــى  ئەســكەرلەر 
ــن  ــەن تۇزاقتى ــۇل بىل ــۇ ئۇس ــە ش ــاق، يەن ــىۋالغان بولس دەسس
چىقىپتىمىــز. ئارىدىــن بىــر ئــاش پىشــىم ئۆتكەندىــن كېيىــن، 
ئىشــىكنىڭ زىلــى شــەرتلىك بەلگــە بىلــەن چېلىنــدى. كۆزدىــن 
قارىســام ئىشــىك ئالدىــدا ھېلمــۇت بورىــس، يوغــان كامېــرا 
ــكىالت  ــال، تەش ــق ئاي ــۇن چاچلى ــر ئالت ــە بى ــان يەن كۆتۈرۈۋالغ
رەھبىرىمىــز، جامائــەت ئاقســاقاللىرىدىن ســەلىم ھاجىــم، بــارى 
ھاجىمــالر تۇرىــدۇ. ئىشــىكنى ئاچتــۇق. ھەممىنىــڭ ئالدىــدا 
كامېــرا كۆتۈرۈۋالغــان ئايــال كىرىــپ، ئــۆي ئۆينــى كىنوغــا ئېلىــپ 
يۈرىــدۇ. ھېلمــۇت: قېنــى ســاقچى، ئەســكەرلەر؟ بىرســىمۇ يوققۇ؟ 
مــەن: ســىز ئاخىرقــى گەپنــى دېگــەن چېغىڭىــزدا پۇشــتەك 
چالغانــدەك بىــر ســىگنال ئاڭالنغانتــى. شــۇنىڭ بىلــەن ئۇالرنىڭ 
ھەممىســى قېچىــپ كەتتــى. ھېلمــۇت: بــەك ئەپســۇس، ئۇالرنــى 
قاچــۇرۇپ قويماســلىق كېــرەك ئىــدى. بىــز نــەق مەيداننــى 
مــەن:  كەلگەنتــۇق.  قىلغىلــى  ئىســپات  ئېلىــپ  فىلىمگــە 
ئۇنداقلىقىنــى بىلگەن بولســاق، ئىشــىكنى ئېچىپ، ســاقچىالرنى 
كىرگىلــى قوياركەنمىــز تــازا. ئەممــا بــەك قورقــۇپ كەتكەنلىكتىن 
ئىشــىكنى  ھېلمــۇت:  كەچــۈرۈڭالر.  تۇرىۋاپتىمىــز،  ئاچمــاي 
ئاچمىغىنىــڭالر ســىلەر ئۈچــۈن بــەك ياخشــى بولدى. بىــز پەقەتال 
نــەق مەيداندىــن ئىســپات توپاليتتــۇق. ســىلەرنى تۇتۇپ ماڭســا، 
گــەپ  قىزىــق  مــەن:  قااللمايتتــۇق.  قوغــداپ  ئوخشاشــال 
ــالپ خــەۋەر  ــت توپ ــدان پاكى ــەق مەي قىلىدىكەنســىز، ســىلەر ن
ئىشــلەيدىغان كوررېســپوندېتالرمۇ، ياكــى خىتايغــا، »ك گ ب« 
غــا ئىشــلەيدىغان ئاشــكارە خادىمالرمــۇ؟ بىزنــى تۇتــۇپ كەتكــەن 



370

ــز  ــۇت: بى ــاتاتتىڭالر؟ ھېلم ــە س ــىنى كىمگ ــدان خاتىرىس نەقمەي
»ب د ت« ئىنســان ھەقلىــرى كومىتېتىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىنســانىي ھوقۇقلىرىغــا مەســئۇل خادىملىــرى. 
قىاللمىــدۇق.  يــاردەم  دەردىڭالرنــى چۈشــىنىمەن. ســىلەرگە 
لېكىــن ئۈســتىمىزدىن ئېيتقانلىرىڭىــز توغــرا ئەمــەس. مــەن: 
ئۇنــداق بولســا، بىزنــى قايســى ھــەق ھوقــۇق فورمىســى بىلــەن 
قىرغىزىســتانغا تۇتــۇپ بەردىــڭالر؟ بىزنــى شــاڭخەي ئىتتىپاقــى 
كېلشــىمىگە قۇربانلىــق قىلىــش ئۈچــۈن، بىزنــى خىتاينىــڭ 
فورمىســىنى  ھوقــۇق  قايســى  ئۈچــۈن،  كېتىشــى  تۇتــۇپ 
ــز تۈرمىــدە ئازابالنــدۇق. ســىلەرگە  ــدۇڭالر؟ بى قوغدىماقچــى بول
ئۇچــۇر يەتكۈزگەنلىكىــم ئۈچــۈن، ئــون كــۈن مۇزغــا دەسســەپ، 
تايــاق يــەپ جــازا ئۆتىدىــم. ســىلەردىن بۇنىــڭ ھېســابىنى 
ســورىمايمەن. ئەممــا بىــز ئىنســانىي ھوقۇقلىــرى دەپســەندە 
قىلىنىۋاتقــان ئۇيغــۇر مىللىتىگــە ۋەكىللىــك قىلىــپ، ســىلەر 
بىلــەن ھەمكارالشــتۇق. بىــراق بىزنــى قايســى ھوقــۇق نورمىســى 
ــە  ــز ھۆكۈمىتىگ ــەن قىرغى ــى بىل ــداق ســودا توختام ــەن، قان بىل
تۇتــۇپ بەردىــڭالر؟ ھېلمــۇت: بىزنىــڭ ئىشــنى توغــرا يۆنىلىشــتە 
خاتــا  ياكــى  ئىشــنى  خاتــا  بــار.  مەجبۇرىيىتىمىــز  قىلىــش 
كىشــىلەرنى قوغــداپ قالســاق، بىزنىمــۇ جاۋابكارلىققــا تارتىدىغان 
ئــورۇن بــار. مــەن: بىزنىــڭ قىلغــان قايســى ئىشــىمىز خاتــا 
ئىكەن؟ باشــتىال ســىز بىلەن ئوچۇق دېيىشــكەن، ئۈســتىمىزدىن 
خىتــاي ســاختا پاكىــت توپــالپ، ســاختا دېلو تۇرغــۇزۇپ تۆھمەت 
چاپلىســا، ئۇنىڭغــا قارشــى ســىلەردە تەييارلىــق بولىشــى كېــرەك 
تەلــەپ  بىزنــى ســىلەردىن  ئېيتىــڭا، خىتــاي  ئەمەســمىدى؟ 
قىلغاچقــا قىرغىــز ھۆكۈمىتىگــە تۇتــۇپ بەردىــڭالر، شــۇنداق 
ئەمەســمۇ! ھېلمــۇت: بىــز ئىســپاتنى، پاكىتنــى ئاســاس قىلىمىــز. 
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ســىلەرنى خىتايمــۇ، قىرغىــز ھۆكۈمىتىمۇ بىزدىــن تەلەپ قىلغىنى 
يــوق. ھــەم ســىلەرنى بىــز تۇتــۇپ بەرمىــدۇق. ســىلەرنىڭ خىتاي 
پۇقراســى ئىكەنلىكىڭالرغــا ئىشــەندۇق. خىتاينىــڭ ســىلەرگە 
بىۋاســتە زۇلــۇم ســالغانلىقىغا، گەرچــە قولــۇڭالردا يازمــا ئىســپات 
بولمىســىمۇ، ئاغزاكــى ئىپادەڭالرغــا ئىشــەندۇق. ســىلەرنى قوبــۇل 
قىلىــپ، ماتېرىيــال تۇرغــۇزدۇق. »ب د ت« ئىدارىســىدىكى 
ــە  ــەن بىرگ ــۇنىڭ بىل ــى، ش ــخانىمىزغا يوللىماقچ ــزى ئىش مەركى
دۆلەتلەرگــە  دېموكراتىــك  قىالاليدىغــان  قوبــۇل  ســىلەرنى 
يوللىماقچــى ئىــدۇق. ئەممــا بىــز يازلىــق دەم ئېلىشــتىن قايتىــپ 
كېلىــپ، ئىشــقا چۈشــكەن ۋاقىتتــا، ئۇيغۇرالرنىــڭ ياۋروپــادا 
ــەن  ــكەك شــەھىرىگە كەلگ ــدەرى بىش ــۇق لې تۇرۇشــلۇق، نوپۇزل
ئىكــەن. ئــۇ كىشــى بىــز بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــەت  ــەر دىقق ــى، ئەگ ــەپ ئىكەنلىكىن ــەك مۇرەكك ــلىرىنىڭ ب ئىش
قىلمىســاق كوممۇنىســت خىتايــالر قۇرغــان تۇزاققا دەسســىۋېلىپ، 
تۆكۈلىدىغانلىقىنــى،  يۈزىمىــز  ئالدىــدا  دۆلىتىنىــڭ  خىتــاي 
يــوق  تېررورچىالرنىڭمــۇ  رادىــكال،  ئارىســىدا  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئەمەســلىكىنى، خىتايغــا ئىشــلەيدىغان جاسۇســالرنىڭمۇ ئــاز 
ئەمەســلىكىنى ئەســكەرتتى. بــۇ تامامــەن توغــرا، دانــا تەۋســىيە 
ــز  ــال تەجرىبىمى ــز ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا پەقەت ــا ھــەم بى بولغاچق
ئۇيغــۇرالر   - ئۆتۈنــدۇق  لىدەرىڭالردىــن  ئــۇ  بولمىغاچقــا، 
توغرىســىدا كىملــەر بىلــەن مۇناســىۋەت قىلىشــىمىز كېرەكلىكىنــى 
ــلىرىنى  ــۇر ئىش ــتاندىكى ئۇيغ ــى قىرغىزىس ــۇ كىش ــورىدۇق. ئ س
ئىلــدان ئابباســوپ بىلــەن، پۈتــۈن ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئۇيغــۇر 
ــى،  ــەن قىلىدىغانلىقىمىزن ــوپ بىل ــەت بازاك ــىنى نەغم مەسىلىس
مــاڭا خىتــاي زۇلــۇم ســالدى، مــەن پاناھلىــق تىلەيمــەن - دەپ، 
بىزگــە كەلگــەن ھەرقانــداق بىــر ئۇيغۇرنــى ئاشــۇ ئىككــى كىشــى 
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ــن باشــقا كىشــىلەر،  ــرەك، ئۇنىڭدى ــۇپ بېرىشــى كې بىزگــە تون
دەپ   - ئىناۋەتســىز  بەرســە  ئىســپات  تەشــكىالتالر 
ــن  ــق ئۇالردى ــىلەر توغرىلى ــكەرتتى. س ــى ئەس قارايدىغانلىقىمىزن
گۇۋاھچــى بولمىغاچقــا، ماتېرىيالىڭالرنــى قايتــا قــاراپ چىقىمىــز 
دەپ، توختىتىــپ قويغــان. ئەممــا ســىلەرنى قىرغىــز ســاقچىلىرى 
مەخپــى تۇتــۇپ كېتىــپ، تۈرمىگە ســوالپ قويغانلىقىنى، خىتايغا 
ــن ســىرتقا  ــى ســىز تۈرمىدى ــى بارلىقىن ئۆتكــۈزۈپ بېرىــش خەۋپ
يۇقىرىغــا،  ماتېرىيالىڭالرنــى  بىــز  كېيىنــال،  چىقارغاندىــن 
ــرا  ــى توغ ــدۇق. بىزن ــال يوللى ــە دەرھ ــىۋەتلىك دۆلەتلەرگ مۇناس

چۈشۈنۈپ كېتىشىڭالرغا ئىشىنىمەن. 
دەرۋەقــە، بىشــكەك شــەھىرىدە خەلقئارالىــق مېھماندارچىلىق 
ئويناۋاتقــان ھېلىقــى ئەپەندىــم، ســەككىزىنچى ئاۋغۇســت كــەچ 
ــى  ــتۇرانىغا بىزن ــا- رېس ــوپنىڭ تويخان ــدان ئابباس ــۇرۇن، ئىل ق
چاقىرتىــپ، ئىلداننىــڭ شــوپۇرىنى ئەۋەتىپتــۇ. بىــز يەتتــە 
كىشــى توپلىشــىپ بــاردۇق. ئىلــدان ئابباســوپ ئــۆزى يوقكــەن. 
ئۇنىــڭ غوجىــدارى غۇپــۇر قۇتــا دەمــدۇ بىــر كىشــى ســاھىبخانلىق 
ــۇ  ــىدا ئ ــڭ ئارىس ــاز گەپلەرنى ــمىغان م ــەن. قامالش قىلىۋېتىپتىك
ــان »ب د ت«  ــى قۇرۇلغ ــەھىرىگە يېڭ ــكەك ش ــم: بىش ئەپەندى
ئىنســان ھەقلىــرى ئىشخانىســىغا بېرىــپ، ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا 
مەلۇمــات بەرگەنلىكىنــى، بىزنىڭمــۇ شــۇ ئىشــخانىدىن سىياســى 
گۇۋاھچــى  ئابباســوپنى  ئىلــدان  ھــەم  تىلىســەك  پاناھلىــق 
بىرمۇنچــە  توغرىســىدا  بولىدىغانلىقــى  ئوبــدان  قىلىۋالســاق 
ــز - دەپ  ــۇنداق قىالرمى ــە ش ــز ھ ــا بى ــان ئەمم ــىيە قىلغ تەۋس
ــا ئارىدىــن  ــر نەرســە دېمىگــەن ئىــدۇق. مان قويــۇپ، باشــقا بى
ئــۈچ ئــاي ئۆتكەنــدە بىزگــە زىيانكەشــلىك كىمدىــن كەلگەنلىكى 
ئايدىڭالشــماقتا ئىــدى. ھېلمــۇت ئەپەندىگــە خېلــە قاتتىــق 
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تەگدىــم: نەغمــەت بازاكوپنىــڭ ھــەم بېجىنغــا، ھەم موســكۋا »ك 
گ ب« ئىدارىســىغا قــوش قاناتلىــق ئىشــلەيدىغان، خەتەرلىــك 
ئــادەم ئىكەنلىكىنــى بــۇ شــەھەردىكى ھــەر بىــر ئۇيغــۇر بىلىــدۇ. 
ئىلــدان ئابباســوپ 95 - يىلــى ئىيــۇن بېجىــن شــەھەرلىك 
خىاتــي ھۆكۈمىتىدىــن، بــەش مىليــون دولــالر ئېلىــپ، ئوتتــۇرا 
ــاختا  ــۈن، س ــش ئۈچ ــرول قىلى ــى كونت ــىيادىكى ئۇيغۇرالرن ئاس
تىجارەتچىلــەر بىرلەشمىســى تەشــكىالتى قۇرغــان ئــادەم. ئۇنىــڭ 
بــۇ قىلمىشــى ھەممــە ئۇيغۇرغــا ۋە قىرغىــز ھۆكۈمىتىگــە ئاشــكارا 
ــەر  ئىــش. راســت گەپنــى قىلســام مۇشــۇ »ب د ت« دېگــەن ي
ــۇ؟ ياكــى  ــا ۋە رۇســىيىگە ئىشــلەيدىغان ئىدارىم ــەت خىتايغ پەق
خەۋپســىزلىك كېڭىشــىدىكى ئامېرىــكا، ئەنگلىيــە، فرانســىيە 
قاتارلىــق دېموكراتىــك دۆلەتلەرنىڭمــۇ نوپــۇزى بارمــۇ؟ ھېلمــۇت: 
ئەلۋەتتــە بــۇ ئــورگان خىتــاي بىلــەن رۇســىيىنىڭ ئىشــىنىال 
بېجىرىدىغــان جــاي ئەمــەس. ئىككىگە قارشــى ئــۈچ دېموكراتىك 
دۆلەتلەرنىڭمــۇ نوپــۇزى يۇقىــرى. مــەن: ئۇنــداق بولســا خىتــاي 
- ئۇيغــۇر مەسىلىســىدە، نېمىشــقا خىتاينىــڭ بــۇ يەردىكــى 
ۋەزىپىلىــك خادىملىرىدىــن بىــز ئۈچــۈن گۇۋاھلىــق تەلــەپ 
قىلدىــڭالر؟ ھېلمــۇت: بىــز ئۇيغــۇرالر توغرىســىدا ھېچقانــداق 
تەجرىبىمىــز يــوق. ھېلىقــى ئۆزىنــى ســۈرگۈندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ 
لىدېرىمــەن دېگــەن كىشــىنىڭ تونۇشتۇرۇشــىغا ئاساســەن، بىــز 
ــال  ــى دەرھ ــز. شــۇڭا ماتېرىيالىڭالرن ــا قىلغانىكەنمى ئىشــنى خات
يوللىۋەتتــۇق. ئــەڭ كېچىككەندىمــۇ ئــۈچ ئــاي ئىچىــدە ســىلەرگە 
ئىگــە بولىدىغــان دۆلەتلەردىــن خــەۋەر كېلىــدۇ. مــەن: بىــز 
مۇشــۇ ســائەتتە يەنــى 12 - نويابىــر ســائەت ســەككىزدە قىرغىــز 
دۆلىتىنىــڭ دەپتىرىدىــن ئۆچۈرۈلــۈپ، خىتايغا تاپشــۇرىلىۋاتىمىز. 
ئىككــى دۆلــەت ئۈســتىمىزدىن رەســمىيەت بېجىرىۋاتىــدۇ. بىزنــى 
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ھېچكىــم قوغــداپ قااللمايــدۇ. ھېچكىــم بــۇ يەردىــن ئېلىــپ 
ــى -  ــا كېلەيل ــر قارارغ ــز بى ــۇ ئىككىمى ــۇڭا مۇن ــدۇ. ش كېتەلمەي
دېدىــم ۋە تۈرگــۈن قارىمغــا مەســلىھەت ســالدىم. مېنىڭچــە 
بولســا ئىنســان ھەقلىــرى ئىشخانىســىنى رەت قىلمــاي، ئۇالردىــن 
ــۈپ  ــى كۈت ــداق چىقىدىغانلىقىن ــڭ قان ــۇرۇپ، جاۋابنى ــراق ت يى
باقســاق بوالتتــى. لېكىــن تۈرگــۈن قارىــم: بۇنــداق ئىمانســىزالرغا 
قارىغــۇدەك كۆزۈممــۇ يــوق ھازىــر. بولــدى قىاليلــى بۇالرنــى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  باشــقا  بىلــەن  دېــدى كېســىپال. شــۇنىڭ   -
ــۇ ئىككىمىزنىــڭ ئىشــىمىزنى  ــا ئىشلەشــنى، ب ماتېرىيالىنــى قايت

ــۇق.  ــنى ئېيتت توختىتىۋېتىش
ھېلمــۇت ئەپەنــدى بىلــەن بىزنىڭ شەخســى مەســىلىمىزدىن 
باشــقا، يەنــە ئۇيغــۇر ۋە خىتــاي مۇناســىۋەتلىرى، ئۇيغــۇر ۋە 
ئوتتــۇرا ئاســىيا مۇناســىۋەتلىرى، ئۇيغــۇر ۋە غەرب مۇناســىۋەتلىرى 
ــكىن  ــالردا كەس ــى تېمى ــى، تارىخ ــە سىياس ــر قانچ ــق بى قاتارلى
مۇنازىــرە، ســۆھبەت قاينــاپ كەتتــى. ئەتىگــەن ســائەت ســەككىز 
يېرىمــدا باشــلىغان پــاراڭ، چۈشــتىن كېيىــن ئىككــى يېرىمغىچــە 
ــا  ــدۇق. ئەمم ــۈك ئى ــا كۆن ــۇ ئاچلىقق ــى. بىزغ ــىپ كەتت داۋاملىش
ئولتۇرغىــدەك  تاتىرىــپ،  چىرايلىــرى  باشــقىالرنىڭ  بىزدىــن 
ھالــى قالمىغىلــى تۇرغانــدا، ھېلمۇتالرنىــڭ ھىمايىســى ئاســتىدا، 
بىزنــى  ئــازدۇرۇپ،  پايالقچىالرنــى  چۈشكۈســى  ئارقىمىزغــا 
بىخەتــەر جايغــا يۆتكىمەكچــى بولــدۇق. ئىنســان ھەقلىــرى 
ئىككــى ماشــىنىدا، ئۇيغــۇرالر ئۈچ ماشــىنىدا بىشــكەك شــەھىرىنى 
ــاپ  ــۈش ياس ــلەۋاتقاندەك كۆرۈن ــو ئىش ــۇددى كىن ــپ، خ ئايلىنى
ــى،  ــەن ئىككىمىزن ــم بىل ــۈن قارى ــن تۈرگ ــامغا يېقى ــۈرۈپ، ش ي
تەشكىالت رەھبىرىمىز چۇقۇرچاقتىكى قەشقەر رېستۇرانىغا ئېلىپ 
كەلــدى. بــۇ يــەردە بــاي، ســودىگەرلەر بىلــەن بىــز توغرىلىــق 
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مۇزاكىــرە قىلىــپ، ۋاقىتلىــق »ماخمــۇت قەشــقىرى مەســچىتى« 
گــە ئورۇنالشــتۇرۇپ قويىدىغــان بولۇشــتى. بــۇ مەســچىتنى 
ۋەتەندىــن چىقىــپ تىجارەت قىلىۋاتقان ســودىگەرلەردىن بىرســى 

ــدى.  ــدا ئى ــۇش ھالى ــۇپ، تېخــى قۇرۇل ســالدۇرىۋاتقان بول
ياتــار ۋاقتــى بىلــەن مەســچىتكە ئەكىلىــپ دەرۋازىۋەنگــە 
ــەن  ــەي بىل ــە پەلەمپ ــر قانچ ــى بى ــۇ بىزن ــەردى. ئ ــۇرۇپ ب تاپش
چىقىدىغــان، دەريــادەك يوغــان بىــر زالغــا ئەكىرىــپ، مەشــەدە 
يېتىــپ قوپىســىلەر - دەپ، تاشــالپ قويــۇپ چىقىــپ كەتتى. بۇ 
زال ھەم كۆتۈرمە ھەم بەك چوڭ بولغىنىدىن قارىغاندا مەســچىت 
بۆلۈمــى ئوخشــايدۇ. نېرىقــى بىــر بۇلۇڭــدا تــۆت - بــەش ئۆزبېك 
ــدا  ــراق يورۇقى ــن چى ــان جى ــرى تالىب ــر قې ــالر، بى ــاش تالىبان ي
كۇسۇرلىشــىپ بەزمــە قــۇرۇپ ئولتۇرۇشــۇپتۇ. ئــۇالر بىزگــە بىرتــال 
كۆرپــە بــەردى. ئۇنــى توغرىســىغا ســېلىپ، كىگىــز جاينامازالرنــى 
ئۈســتىمىزگە يېپىنىــپ يېتىــپ ئۇخــالپ كېتىپتىمــەن. بىرمۇنچــە 
ئــازاب، قورقۇنچلــۇق كۈنلەردىــن كېيىــن، بىرخوشــاللىق، يەنــە 
قايغــۇ، يەنــە قېچىــپ يــۈرۈش مېنــى بــەك ھــاردۇرۇپ قويغــان 
ئوخشــايدۇ. ســىماپتەك ئېرىــپ ئۇخالۋاتســام، قۇلىقىمغــا بىرســى 
ــۇۋا  ــدى. غ ــارام بەرمى ــال ئ ــپ زادى ــرالپ، بېشــىمنى ئىرغىتى پىچى
ئۇيقىغــا  يەنــە  دەپ  ئىشــمىكىن  چۈشــۈمدىكى  ئويغىنىــپ، 
كېتىۋاتســام، تۈرگــۈن قارىــم مېنــى ئويغاتقىلــى تۇرۇپتۇ. قوپســىال 
بىــز بــۇ يەردىــن قاچايلــى دەۋېتىپتــۇ قــۇالق سالســام. نېمىشــقا 
قاچىمىــز؟ بىــر كېچــە تىنــچ ئۇخلىۋااليچــۇ دېدىــم ئۆتۈنــۈپ. 
ئــۇ: ئابدۇرەھىمجــان مــەن بــەك يامــان چــۈش كــۆرۈپ قالدىــم، 
ــدى.  ــرالپ تۇرىۋال ــى دىخمى ــدۇ - دەپ، مېن ــاق بولماي قاچمىس
چۈشــلىرىنى دېســىلە، ئاڭالپ باقاي، قاچقۇدەك بولســا قاچارمىز 
قېنــى - دېدىــم شــۇنچىلىك ئېرەنســىز ھالــدا. ئۇ چۈشــىنى دەپ 
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بــەردى: ھېلىقــى دەرۋازىــۋەن تاشــقىرىقى ئىشــىكنىڭ ســىرتىدىن 
قۇلۇپــالپ قويــۇپ، ســاقچى باشــالپ كەپتىمىــش. ســاقچىالر 
دېرىزىدىــن قاراۋاتقــۇدەك، دەرۋازىــۋەن بىزنــى كۆرســىتىپ بىــر 
نەرســىلەر دەۋېتىپتــۇ. ئــاۋۇ ســاقاللىق قېــرى تالىبانمــۇ ئۆينىــڭ 
ــاڭالپ،  ئىچىــدە ئۇالرغــا ماسلىشــىۋاتقۇدەك. ئۇنىــڭ چۈشــىنى ئ
تىنىــم تىكەنلىشــىپ، ئۇيقــۇم ئېچىلىــپ كەتتىــدە - چۈشــلىرى 
راســت بولســا، تاشــقىرقى ئىشــىكنى ئېچىــپ باقامــال؟- دېدىــم 
ئىســىق ئورۇندىــن قوپــۇش خــوش ياقمــاي. ئۇ ئاســتا پــەم بىلەن 
ئىچكىرىكــى ئىشــىكتىن چىقىــپ كېتىپ دەرھــال قايتىپ كىردى. 
تاشــقىرىقى ئىشــىك راســتىنال تېشــىدىن قۇلۇپالقلىقكــەن. مــەن 
ئۆزۈممــۇ ئىشــىكنى مىدىرلىتىــپ باقتىــم. بــۇ ۋەتــەن پەدىســىگە 
ياســالغان ئىمارەت بولغاچقا، چوڭ ئىشــىكنىڭ تېشــىغا كالالمدەك 
ئــورۇس قۇلپىســىدىن بىرنــى ســېلىپ قويۇپتــۇ. شــۇنىڭ بىلــەن 
قارىمغــا كايىــپ: بۇنــداق چۈشــنى كۆرگۈچــە تــۈزۈك بىــر چــۈش 
كۆرســىلە مۇشــۇ ئىــش يــوق. ئەمــدى قانــداق قاچىمىــز - دېدىــم 
ئۇقتاســىغا  چــۈش  تۇرســاق  قــاراپ  بىئارامچىلىقتــا.  قاتتىــق 
كېلىــپ قالســىچۇ! دېرىزىدىــن قېچىــش ئىمكانــى بارمىكىــن 
دېســەك، ســاپال ســىرتقى قاپقاقنىــڭ ئىچىدىــن قۇلۇپالقلىقكــەن. 
ــدى.  ــپ قال ــىز چىقى ــە قۇلۇپس ــزە تەلىيىمىزگ ــر دېرى ــرى بى ئاخى
بىــر نەرسىســى ئاجــراپ كېتىپتىكــەن تەلىيىمىزگــە. قاتــالپ 
قويغــان كىگىــز، گېلــەم جاينامازالرنــى دېرىزىنىــڭ يېنىغــا 
ــزە  ــا دېرى ــۇق. ئەمم ــىپ چىقت ــلىكتە يامىش ــاران تەس ــۇپ، ئ قوي
ســىرتتىنمۇ ئــۆي بويــى ئېگىزكــەن. ھــەم قۇرۇلــۇش قىلغــان 
ــان ئىكــەن.  ــى تىندۇرمىغ ــڭ تۈيىدىكــى ئازگالالرن ــى، تامنى پېت
شــۇنداق بولســىمۇ خــۇدا تەۋەككــۇل دەپ، ئاســتا ســېرىلىپ 
ئۆزەمنــى پەســكە قارىتىــپ قويــۇپ بەرســەم، پوككىــدە يۇمشــاق 
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قارنىــڭ ئۈســتىگە چۈشــۈپ، توختــاپ قالمــاي ئــادەم بويــى 
قارنىــڭ ئىچىگــە چۆكۈپــال كەتتىــم. ھېچقانــداق خېيىــم خەتــەر 
ــتى.  ــېرىلىپ چۈش ــۇ س ــۈن قارىمم ــەن تۈرگ ــۇنىڭ بىل ــوق. ش ي
تامنىــڭ تۈيــى خەندەككــە ئوخشــاش باشــتىن بويغــا ســوزۇلغان 
ــۇپ، شــىۋىرغانالر قارنــى ئۇچۇرتــۇپ كېلىــپ خېلــە  ــازگال بول ئ
ئوبدانــال تىنــدۇرۇپ قويغــان گــەپ. ئۆمۈلــەپ، تېيىلىــپ يــۈرۈپ 
ــىپ  ــى كېس ــى ئوچۇقچىلىقن ــدۇق. ئارقىدىك ــن چىقىۋال ئازگالدى
ــز.  ــا چىقىدىكەنمى ــى يولغ ــتەڭ بويىدىك ــاق، ئۆس ــال ماڭس ئازراق
مــەن چاقچــاق ھــەم تاپــا تەنــە ئارىــالش قارىمدىــن ســورىدىم: 
بىــر ئوبــدان ئىسســىق ئورۇندىــن تۈزلەڭلىككــە چىقىرىــپ قويــال. 
ــق  ــر قېتىملى ــىال بى ــاڭا قارىس ــۇ: م ــز؟ ئ ــۇ بارارمى ــدى نەگىم ئەم
ــە  ــدى يەن ــەردە. ئەم ــۇ ي ــوق ب ــان ي ــان ج ــا بېرىۋاتىدىغ ئۇيقۇغ
ــى  ــۇدۇل پاكروپكىدىك ــال. ئ ــۇپ قال ــن قۇتۇل ــم ئۆلۈمدى ــر قېتى بى
ــە  ــۇ يەرگ ــن ئ ــۇ يەردى ــەن: ب ــدى. م ــز - دې مەســچىتكە بارىمى
قانــداق بارغىلــى بولىــدۇ؟ ئــۇ: پاالنــى يەردىــن پاالنــى كوچىغــا، 
ئــۇ كوچىدىــن پاالنــى يولغــا چىقىپ، مانــداق، مانداق ماڭســاق، 
چىقىمىــز.  بويىغــا  ئۆســتەڭ  چــوڭ  مەھەللىســىنىڭ  مۇســتاپا 
تۈرگــۈن قارىمنىــڭ يــول تەخمىــن قىلىدىغــان ئارتۇقچىلىقــى بــار 
ــم.  ــاي، قولتۇقلىشــىپ ماڭدى ــەپ قىلم ــۇق گ ــەن ئارت ــدى. م ئى
قــار غــەزەپ بىلــەن يېغىۋاتىــدۇ. بەزىــدە ئازگالغــا دەسســىۋېلىپ 
يىقىلىــپ چۈشــىمىز. بەزىــدە مۇزغــا تېيىلىــپ ئوڭــدا چۈشــىمىز. 
لېكىــن تەندىكــى جاننــى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن ئالغــا سىلجىشــتىن 
باشــقا ئامــال يــوق. ئۇچىمىــزدا تۆنۈگــۈن ئاكادېمىــك قارىــم 
كىيــدۈرۈپ قويغــان پاختىلىــق چاپــان. ئۇمــۇ نىپىــز، ســوغۇققا 
ئايــاغ.  يازلىــق  پۇتتــا  ئىشــتان،  يــاالڭ  بواللمايــدۇ.  دال 
ــەپ.  ــى گ ــەن نەدىك ــدۇر دېگ ــدە ماغ ــاچ، تەن ــە ئ ــاق يەن قوس
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دوختۇرخانىالردىكــى ئــۇزۇن كارىــدورالردا ماڭايمــۇ، ماڭمايمــۇ 
دېگەنــدەك، ئىرغىنىــپ يۈرىدىغــان كېســەللەرنى كۆرەتتــۇق، 
كېســەل يوقــالپ بارغانــدا. بىــز ئەنــە شــۇنداق كېتىۋاتىمىــز. بــۇ 
مېڭىــش بىلــەن قاچــان بارارمىــز مەنزىلگــە! ئىشــقىلىپ بىر كېچە 
مېڭىــپ، تۇتۇلۇپمــۇ قالمــاي، بامــدات نامىزىغــا يېقىــن پاكروپــكا 
مەســچىتىگە بېرىــپ قالــدۇق. يــول ياقىســىدىكى دەرەخ ئارىــالپ 
ــاتكىلىق  ــۋەن مەســچىتنىڭ رېش ــىمىزغا، دەرۋازى ــردەم ساقلىش بى
ــچىتنىڭ  ــۆزى مەس ــپ، ئ ــالڭ ئېچىۋېتى ــىنى ھال ــۈر دەرۋازىس تۆم

ئىچىگــە كىرىــپ كەتتــى.
ھويلىنىــڭ باغچــا تەرىپىدە قاتىرىســىغا ســېلىنغان بىر قانچە 
ئېغىزلىــق ئــۆي بولــۇپ، ئىچكىــرى تاشــقىرى ئىككــى ئېغىزلىــق 
ئۆينــى، كەلگــەن - كەتكــەن مۇســاپىرالرغا ئاتاپ ياســاپ قويغان 
ئىكــەن. بــۇ ئۆيلــەردە بىزنىــڭ بىــر قانچــە بالىلىرىمىــز ئىككــى 
يىلدىــن بۇيــان تۇرىۋاتقــان ئىــدى. ئــۇالر جامائەتنىــڭ ئىشــلىرى 
ــى  ــۇ ئۆين ــز ش ــدى. بى ــغۇل ئى ــەن مەش ــۇش بىل ــاال ئوقۇت ۋە ب
ــن  ــىكنى ئىچىدى ــە ئىش ــدۇق. تەلىيىمىزگ ــەن ئى ــەپ كەلگ كۆزل
تاقىماپتــۇ. ئىچكىركــى ئۆيدىــن خــورەك ئاڭلىنىــپ تۇرىــدۇ. 
ئۆيگــە كىرىــپ بىردەمدىــن كېيىــن تــوك چەينەكنــى تېپىۋالدىــم 
نەرســە  بىــر  يېگــۈدەك  قاراڭغــۇدا  قايناتتىــم.  - دە، چــاي 
ئىــزدەپ يۈرســەم، ئىچىدىكــى ئۆيدىــن: كىمــو، ئۆيــدە كىــم بــار؟ 
ــۇ رىشــىت پەشــۋا )رەسســام،  ــدى. ئ ــاۋاز كەل دېگــەن ئەنســىز ئ
خەتتــات ئابدۇرىشــىت( ئىــدى. بىــز! مېھمــان كەلــدى، قورقمــاڭ 
ــپ:  ــن چىقى ــى ئۆيدى ــۇ ئىچكىرىك ــاۋازدا. ئ ــەس ئ ــم پ - دېدى
ۋاي بــۇ چۈشــۈممۇ نېمــە؟ ھــەي بالــال تۈرمىدىــن راســتال قېچىــپ 
ــم  ــە كەتكەنتى ــىنىڭ ئۆيىگ ــەن بىرس ــۈن م ــۇ؟ تۈنۈگ كەتتىڭالرم
ھېلىمــۇ ياخشــى. ســاقچىالر ســىلەرنى ئىــزدەپ مەســچىتنىڭ 
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قېچىــپ  تۈرمىدىــن  تــوۋا،  خۇدايىــم  تىتىۋېتىپتــۇ.  ئىچىنــى 
كەتكىنىڭالرغــا ھەيرانمــەن. ئــۇ ئــۆز قۇلىقىغــا ئىشــىنەلمەي، 
ــز توســىۋالدۇق. شــۇنىڭ  ــدى، بى ــى يورۇتماقچــى بولىۋې چىراقن
بىلــەن ئــۇ: ئاغىنىلــەر، ســىلەر يەيدىغاننــى يــەپ، ئىچىدىغاننــى 
ئىچىــپ، ئۇنىڭدىــن كېيىــن ئىــچ قارنىڭالرنــى بوشــىتىپ، 
ياندىكــى تېــرە ئىســكىالتىغا مۆكــۈپ تۇرىســىلەر. مــەن بۇ ئىشــنى 
ــال  ــر ئام ــكام بى ــل ھاجى ــەن. جېلى ــا دەيم ــل ھاجىمكامغ جېلى
تاپىــدۇ - دېــدى بــاش قېتىنچىلىقىنــى يەڭگىللىتىــپ. بىــز 
ئــۇ دېگەنــدەك قىلــدۇق. ئــۇ تېــرە ئىســكىالتىغا بىزنــى ســوالپ 
قويــدى. بىــز قاتتىــق تېرىلەرنىــڭ ئاســتىغا كىرىــپ ئىسســىنغاچ 
ــەزان  ــا ئ ــن بامداتق ــن كېيى ــر ئازدى مۆكۈشــنى باشــلىۋەتتۇق. بى
ــڭ  ــدى. تېرىنى ــان ئى ــاز قالغ ــقا ئ ــاڭ ئېتىش ــەك ت ــى. دېم چىقت
ئارىســىدا بەدەنلىرىــم ئىسســىپ، تــازا ئۇيقۇغــا كېتىپتىكەنمــەن، 
گۇڭــۇر - مۇڭــۇر ئــاۋاز بىلــەن ئويغىنىــپ كېتىپ قۇالق سالســام، 
رىشــىت پەشــۋا: ئۇ ئىككىســىنى ئۆزەم مۇشۇ ئىســكىالتقا ئەكىرىپ 
چىقىــپ  نەدىــن  ســېلىۋاتقان.  قۇلــۇپ  تېشــىدىن  قويــۇپ، 
كېتەلەيــدۇ؟ دېرىزىلــەردە تۆمــۈر رېشــاتكا تۇرســا، چىقىپ كېتىش 
مۇمكىــن ئەمــەس - دەۋاتىــدۇ. جېلىــل ھاجىــم: بــەك ئۇخــالپ 
ــدۇ ســېنى؟ بالىالرنىــڭ  ــار بېســىپ قالمىغان كېتىــپ شــۇنداق ق
ــى  ــاق، چىراقن ــۇ؟ - ي ــراق تۇرۇپت ــۇ؟ قانداق ــى كۆردۈڭم چىرايىن
يورۇتمــاڭ، خــەق بىلىــپ قالمىســۇن دېگەنتــى. شــۇڭا ئۇالرنــى 
تــۈزۈك كۆرەلمىدىــم. جېلىــل ھاجىــم: ســېنى قــار بېســىپ قاپتــۇ. 
دۇئــا ئوقۇتســاق بولغــۇدەك. گــەپ شــۇ يەرگە كەلگەنــدە ئۆزەمنى 
تۇتالمــاي كۈلــۈپ تاشــلىغاچ، تېرىنىــڭ ئاســتىدىن ســۇغۇرۇلۇپ 
چىقتىــم. تېرەخانــا يــورۇق ئىــدى. تۈرگــۈن قارىممــۇ پەيــدا 
ــى  ــەس، بەلك ــى ئەم ــان بىزن ــرى تونۇيدىغ ــۇالر ئۆزلى ــدى. ئ بول
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گۆرىدىــن قېچىــپ چىققــان ئىككى جەســەتنى كۆرۈپ شــۈركۈنۈپ 
كېتىشــتى ھــەم جېلىــل ھاجىــم ئۆزىنــى ئــاران تۇتۇۋالغــان ھالدا: 
بالىــالر، ھاياتكەنســىلەر، بىزگــە شــۇ يېتەرلىــك. ھازىــر كالــالم 
قېتىــپ قالــدى. نېمــە قىلىشــنى بىلمىدىــم. داۋۇت ھاجــى 
ــەق.  ــان خ ــدا يام ــۇنداق چاغ ــەن مۇش ــلۇق دېگ ــان، ئاتۇش يام
ســىلەر تېرىنىــڭ ئاســتىغا كىرىــپ يەنــە يوقــاپ تــۇرۇڭالر. مــەن 
ــدۇ.  ــى تاپى ــر ئامالىن ــۇ بى ــەن. ئ ــا دەيم ــى داۋۇت ھاجىغ ئەھۋالن
ــە مۆكــۈپ  ــز يەن ــى. ئىككىمى ــپ كەتت ــن چىقى ــۇالر تېرەخانىدى ئ
تــۇردۇق. بىــرەر ســائەتتىن كېيىــن رىشــىت پەشــۋا تېــرە خانىنــى 
ئېچىــپ: ئاغىنىلــەر تېــز بولــۇڭالر، داۋۇت ھاجىــكام ماشىنىســىنى 
مەســچىتنىڭ ھويلىســىغىال توختاتتــى. ســىلەرنى باشــقا يەرگــە 
جىددىيچىلىــك  ئىنتايىــن  دېــدى   - قويىدىكــەن  ئاپىرىــپ 

ئىچىــدە.
بىزنىــڭ تۇرقىمىزنــى كۆرگــەن داۋۇت ھاجىــكام شــۇنچىلىك 
كــۆز-  ئەلەملىــك  كەلمــەي،  گەپمــۇ  ئاغزىغــا  ئېچىندىكــى، 
بىــر  بىزمــۇ  قوزغىــدى.  ماشىنىســىنى  ســۈرتكەچ  يېشــىنى 
ئېغىــز گــەپ قىلمىــدۇق. ئــۇ بىزنــى ئاپتوۋاگــزال - ئــۇزۇن 
ــان  ــا كېتىدىغ ــدا، ئامېرىكىغ ــى ئەتىراپى ــاش بېكىت ــۇق قاتن يولل
ســودىگەرلەرگە ئىجارىگــە بەرگــەن ئۆيىگــە ئېلىــپ كەلــدى. بىــر 
ئېگىــز، ئائىلىلىكلــەر بىناســىنىڭ يەتتىنچــى قەۋىتىدىكــى، ئالتە 
ئېغىزلىــق ئۆيىنــى ئىجارىگــە ئالغــان ســودىگەرلەردىن بىرســى، 
تۇرىۋاتقــان  تاشــكەنتتە  ئۈچــۈن  ئېلىــش  ۋىزىســى  ئامېرىــكا 
ــۇن-  ــدى. ئ ــتۇرۇپ قوي ــە ئورۇنالش ــۇ ئۆيگ ــى ش ــەن. بىزن ئىك
گــۈرۈچ، گــۆش - يــاغ قاتارلىــق يېمــەك - ئىچمىكىمىزنــى ئــۆزى 
ــدە ئىككــى قېتىمچــە  ــن ســىرت، ھەپتى ــپ بەرگەندى ــەل قىلى ت
ئۆيىدىــن مېزىلىــك تاماقالرنــى ئەكىلىــپ تۇرىــدۇ. بىــراق ئىككــى 
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ــن  ــى. ۋەتەندى ــىپ كەتت ــت بېس ــى پى ــن بىزن ــن كېيى ھەپتىدى
چىققاندىــن بۇيــان بــۇ ئەللــەردە پىــت كۆرمىگــەن بولمىســا. 
كىيىملىرىمىزنــى قاينــاق ســۇغا بېســىپ باقتــۇق. يۇيۇنــۇپ 
پىــت  بولســىمۇ.  بەدىنىــم جاراھەتلىــك  تــۇردۇق،  تارىنىــپ 
يوقايدىغانــدەك ئەمــەس. ئەممــا تــوال يۇيۇنغاچقــا يارامنىــڭ 
ــت  ــدەك پى ــر ئاي ــى. بى ــپ كېتىۋاتاتت ــا يېنى ــى ئارقىغ ساقىيىش
ــىدىن  ــۆرۈپ قېلىش ــودىگەرلەرنىڭ ك ــپ، س ــەڭ قىلى ــەن ج بىل
ئۆلگــۈدەك نومــۇس قىلىــپ تۇرۇۋاتســاق، بــۇ ئۆيــدە ئولتۇرغــان 
كىشــى قايتىــپ كېلىدىغانلىقىنــى ئالدىــن خــەۋەر قىلىپتــۇ. 
بىــز جېلىــل ھاجىمغــا تېلېفــون قىلىــپ، مەســچىتكە ئەكىلىــپ 
قويۇشــىنى ئېيتتــۇق. ئــۇ ئەھۋالنــى بىلگەندىــن كېيىــن بىزنــى 
ئالدىــدا ئۆزىنىــڭ ئۆيىگــە ئەكەلــدى - دە، تــاش مۇنچىســىنى 
ــەم  ــى. ھ ــىمىزنى ئېيتت ــا سېلىش ــى ھورداقق ــپ، ئۆزىمىزن قىزىتى
ــى  ــلىۋېتىپ، يېڭ ــى تاش ــە كىيىمىمىزن ــپ ھەمم ــن تارتى ئاياغدى
كىيىــم تەييــارالپ بــەردى. شــۇنىڭ بىلــەن پىتنىــڭ باالســىدىن 
قۇتۇلــۇپ كەتتــۇق. كۈندۈزلىــرى تېرەخانىغــا مۆكــۈپ، كــەچ 
قۇرۇنلىــرى بەزىــدە جېلىــل ھاجىكامنىــڭ ئۆيىدە، بەزىــدە داۋۇت 
ھاجىكامنىــڭ ئۆيىــدە تامــاق يــەپ، كېچىلىــرى غىپپىــدە كىرىپ، 
رىشــىت پەشــۋانىڭ ئۆيىــدە ئۇخــالپ دېگەنــدەك، جــان ســاقالپ 

ــدۇق. ــپ قال ــە چېلىقى ــڭ كۆزىگ ــۈرۈپ، جامائەتلەرنى ي
شــۇنچىلىك بىــر ئــۆم مەھەللــە ئەھلــى بىــز توغرىلىــق 
ئىككــى پارچىگــە بۆلۈنــۈپ كەتتــى. داۋۇت ھاجىــم، جېلىــل 
ھاجىــم قاتارلىــق ئاقســاقالالر بىزنــى مۇشــۇ مەســچىت ئەتىراپىــدا 
بــۇ  بىزنىــڭ  كىشــىلەر  تۈركــۈم  بىــر  يەنــە  ســاقاليدىغان، 
ــى.  ــرا چىقت ــۇپ، ماجى ــى بول ــىمىزگە قارش ــە دەسسىش مەھەللىگ
چۈنكــى قارشــى تۇرغانــالر: بــۇ ئادەملــەر تۈرمىدىــن قېچىــپ 
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كېتىپتــۇ، بۇالرنــى دۆلەتكــە قارشــى بىــز قوغــداپ قااللمايمىــز. 
ئۇيغۇرنــى  ئىككــى  قالســا،  تۇتۇلــۇپ  مەھەللىــدە  بىزنىــڭ 
قوغدىيالمــاي، خىتايغــا تۇتــۇپ بەرگــەن – دەپ، بىزگىمــۇ 
ســەتچىلىك. يەنــە ھۆكۈمەتنىــڭ ئالدىــدا جاۋابكارلىقىنــى كىــم 
ئۈســتىگە ئالىــدۇ؟ ھازىــر »كا گــې بــې« ســاقچىلىرى ئــۆي 
بېســىپ دېگــۈدەك - كۆرســەك تۇتــۇپ بېرىمىــز دېگــۈزۈپ، 
ــاال تېپىــپ بېرىــدۇ. شــۇڭا  ۋەدە ئېلىۋاتســا، بــۇالر بېشــىمىزغا ب
مەھەللىدىــن يوقالســۇن- دەيــدۇ. بىزنــى قوغداۋاتقانالرنىــڭ 
دېگــۈدەك مۇھىــم ســۆزى يوق. شــۇ ئارانــال: بۇالر قېرىندىشــىمىز، 
قىرغىزغــا بەرمەيمىــز، خىتايغــا بەرمەيمىــز، باشــقا كەلگەننــى تەڭ 
كۆرۈمىــز - دەيــدۇ. بارغانچــە ھــەر نامازدىــن كېيىن مەســچىتنىڭ 
ــەش  ــى ب ــر كۈن ــتى. بى ــۇپ كېتىش ــىدىغان بول ــدا توۋلىش ئالدى
ئالتــە كىشــى، رىشــىت پەشــۋانى بــوزەك قىلىــپ، تېرەخانىنىــڭ 
ئاچقۇچىنــى ئېلىۋاپتــۇ - دە، تۇيۇقســىز ئىشــىكنى ئاچقــان پېتــى 
باســتۇرۇپال كەلمەمــدۇ. ئادەملــەر بــەك تەرســا، كۆزلىــرى قىزىرىپ 
كەتكــەن. چاچــراپ قوپــۇپ تېرىنىــڭ ئــۇ تەرىپىگــە قېچىپتىمــەن 
ئــۇر كالتــەك قىلىدىغــان ئوخشــايدۇ - دەپ. ئۇالردىــن بىرســى: 
مەســچىت  قىلغــان  ۋەقپــە  ھاجىــم  داۋۇت  گۇيالرنــى  ســەن 
قورۇســىغا ئورۇنالشــتۇرۇپ قويســا، خىروئىــن ســېتىپ تۇتۇلــۇپ 
قېلىشىپســەن. تۈرمىــدە جازايىڭنــى ئۆتەشــمەي قېچىــپ چىقىپ، 
بىزنىــڭ مەســچىتتە نېمــە قىلماقچــى؟ - دېمەســمۇ، نېمــە 
دېيىشــىمنى بىلمــەي قېتىپــال قاپتىمــەن. يەنــە بىرســى: ســېنى 
ئۇرمايمىــز، ســاقچىغا تۇتــۇپ بەرمەيمىــز، بىزدىــن قورقمــا. بىراق 
ســەن بــۇ مەلىدىــن كېتىشــىڭ كېــرەك - دېــدى، ۋارقىــراپ 
تــۇرۇپ. مــەن دەرھــال كېتىدىغانلىقىمنى ئېيتىــپ، تېرەخانىدىن 
چىقتىــم ھــەم رىشــىت پەشــۋاغا: مــەن ئــۆزەم كېتىدىغــان بولدۇم، 
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باشــقىالرغا شــۇنداق دەپ قويــۇڭ - دېدىــم - دە، ئــەڭ يېنىــك 
ھــەم جاســارەتلىك ھالــدا، چــوڭ يولغــا چىقىــپ شــەھەر تەرەپكە 
قــاراپ ماڭدىــم. تۈرگــۈن قارىــم ھورداققــا چۈشــۈش ئۈچــۈن 
جېلىــل ھاجىكامنىــڭ ئۆيىگــە چىقىــپ كېتىپتىكەن. مــەن ئۇدۇل 
زارېشــنىدىكى ئەمــەت ئەيســانىڭ ئۆيىگــە باردىــم. مېنــى كۆرۈپــال 
ئۇنىــڭ كۆزلىــرى چەكچىيىــپ كەتتــى. ئــۇ كېلىنــى بىلــەن 
نەۋرىلىرىنــى بىــر ئۆيگە ســوالپ، تاالغا چىقماســلىقنى تاپىلىدى. 
ئاندىــن پىچىــرالپ: ســېنى تۇتــۇپ بېرىمــەن دەپ »ك گ ب« 
گــە ۋەدە بېرىۋاتســاق، ئۆلۈكۈڭنــى ســاتقىلى كەلدىڭمــا - دەپــال 
ــى ھــەم دەرھــال يىغىســىنى توختىتىــپ: مېنىــڭ  يىغــالپ كەتت
يۇرتلىقىمنىــڭ يېتىۋالــدى دەيدىغــان لەقىمــى بــار ئىــدى. مــەن 
بىلــەن بىــر قانچــە ئــاي پاراڭلىشــىپ، بــۇ لەقــەم ســاڭا يۇقۇپتــۇ 
- دەپ، يوتىســىغا شــاپىالقالپ تــازا كۈلــدى. ئۇنىــڭ مىجــەزى 
ــوت  ــدەك ئ ــىمدا خامان ــن بېش ــىمۇ، لېكى ــلۇق بولس ــاڭا تونۇش م
كۆيۈۋاتقــان بولغاچقــا، ئۇنىــڭ چاقچىقىغــا ماسلىشــىپ بەرمىدىم. 
ــدۇ.  ــۆي بېســىپ ئىزدەۋاتى ــۇ ســەل ئوڭايســىزلىنىپ: ســېنى ئ ئ
ئۇيغــۇرالر ياشــايدىغان مەھەللىلــەردە ئۈســتۈڭالردىن تارقاتمىغان 
ئېغــۋا قالمىــدى. »مەســچىت قورۇســىدا يېتىــپ - قوپــۇپ 
ــۆز -  ــۇپ قاپتــۇ، مەســچىتتە ئ خىروئىــن، نېشــە ســېتىپ تۇتۇل
ــان  ــۇ، ئافغ ــۇپ كېتىپت ــاقچىالر تۇت ــىپتىكەن، س ــارا مۇشتلىش ئ
تالىبانلىــرى بىلــەن تېررورچىلىــق مۇناســىۋەت قۇرۇپتىكــەن، كا 
ــە  ــۈك پىتن ــەر تۈرل ــدەك، ھ ــۇ« دېگەن ــۇپ كېتىپت ــې تۇت ــې ب گ
ــۇڭا  ــدى. ش ــۈپ بول ــى تۆك ــپ، يۈزۈڭالرن ــى تارقىتى - ئېغۋاالرن
دىققــەت قىلمىســاق بولمايــدۇ. چۈنكــى بــۇ كالــۋا خەقلــەر ئــاق 
- قارىنــى پــەرق ئەتمــەي، ك گ ب خادىملىــرى ۋە خىتاينىــڭ 
غالچىلىــرى تارقاتقــان ئېغۋاالرغــا ئىشــىنىدۇ. شــۇڭا كىلىنىــم 
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بىلــەن نەۋرىلىرىمنــى ئىچكەركــى ئۆيگــە كىرگۈزۈۋەتتىــم. ئۇالرغــۇ 
ــن دەپ  ــنىالرغا دەپ قويامدىكى ــن قوش ــاتمايدۇ. لېكى ــېنى س س
ئەنســىرىدىم. بــۇ مەھەللىــدە نامراتــالر، بىلىمســىز، دىيانەتســىز 
كىشــىلەر كــۆپ. ســېنى بــەش تەڭگىگــە ســېتىپ قويمايــدۇ 
دېيەلمەيمــەن. پاكروپكىــدا بايــالر كــۆپ. ئاڭلىقالرمــۇ كــۆپ. 
ئــۇالر ســېنى ســېتىۋەتمەيدۇ. ســەن بۇنــداق الغايــالپ يــۈرۈپ، 
ئۆلۈكۈڭنــى ســاتما. ســېنى ئۆيۈمدىــن تۇتــۇپ كەتســە، خەقنىــڭ 
تۆھمەتلىرىنــى كۆتۈرەلمەيمــەن. ھازىــر ســېنى تىلالۋاتقانــالر ئەتە 
ــل جــان  ــر مەزگى ــاي بى ــن چىقم ــى سېســىتىدۇ. پاكروپكىدى مېن

ســاقالپ تۇرغىــن. 
ئۇنىــڭ گەپلىــرى ھــەم چاقچــاق ئارىــالش ھــەم شــۇنچىلىك 
ئېدىتلىــق ئىــدى. مــەن پاكروپكىدىكــى بىــر قىســىم جامائەتنىــڭ 
پەيلىنــى، بۈگــۈن مۆكۈۋالغــان تېرىخانىغا كىرىــپ تىللىغانلىقىنى 
بىــر قــۇر ئېيتتىــم. مەســچىتتە خىروئىن ســېتىپ تۇتۇلــۇپ قالغان 
- دەپ تىللىــدى دېســەم، ئــۇ پىخىلــداپ كۈلــۈپ تېلىقىــپ قاپتۇ 
ــۇ مەھەللىــدە بــاي خــەق كــۆپ، ئەگــەر ئەپلەشــتۈرۈپ  ھــەم: ئ
ساتالىســاڭ، بــەك تېــز بېيىــپ، كۆتۈرۈلۈپ كېتىســەن دېمەســمۇ، 
غــەم بېســىپ ھالىــم قالمىغــان بولســاممۇ، تــازا كۈلۈپتىمــەن 
ئۇنىڭغــا تەڭكــەش قىلىــپ. بىــز بىــر ھــازا كۈلۈشــكەندىن 
كېيىــن، ئــۇ: مــەن ئوخشــىتىپ ئەتكــەن چــاي قىــالي، ئاڭغىچــە 
ســەنمۇ كالالڭنــى ئىشــلەتكەچ تۇرغىــن. ئىككىمىــز بىــر ئامالىنــى 
تاپارمىــز - دېــدى چايغــا تۇتــۇش قىلىــپ. مــەن: كالالمنــى 
ــەم  ــە ئىشلەتس ــام، يەن ــان تۇرس ــە قالغ ــۇ كۈنگ ــلىتىپ مۇش ئىش
ــتەك  ــالم تاش ــەم كال ــن. ھ ــاي قاالرمىكى ــۇ تېپىلم ــى گۆرم ياتقىل
ــۇ  ــۇ: بوپت ــدا. ئ ــۈش ئاھاڭى ــم، ئۆكۈن ــدى - دېدى ــپ قال قېتى
ــالڭ ئىشلىمىســە، ئۆزەمنىــڭ كالالمنــى ئىشــلىتىپ باقارمــەن  كال
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- ســېنىڭدىن قۇتۇلــۇپ كېتىــش ئۈچــۈن. چــاي پىشــقىچە 
يۇمشــاق كۆرپىــدە ســوزۇلۇپ يېتىــۋال - دېــدى، كۆزلىرىنــى 
ياتتىــم.  تاشــالپ  كۆرپىگــە  ئۆزەمنــى  مــەن  چىمچىقلىتىــپ. 
ھېچنېمىنــى ئويلىمــاي، تۇرۇســقا قــاراپ، بىــر نۇقتىغــا تىكىلىــپ 
ياتاتتىــم. چۈنكــى نېمــە قىلىــش مېنىــڭ قولۇمــدا بولمىغاچقــا، 
ــەپ  ــى ي ــش ئەندىشىســى يۈرىكىمن ــە كېلى ــىمغا نېم ــى بېش ھېل
كېتەتتــى. ياكــى بېشــىمدىن ئۆتىۋاتقانالر خىيالىمغــا كىرىۋېلىپ، 
كۆڭلۈمنــى تېخىمــۇ پاراكەنــدە قىالتتــى. ئانچــە ئــۇزۇن ئۆتمــەي: 
ــەت  ــدى، ئەم ــتى - دې ــاي پىش ــەن چ ــدى، ئەتك ــە يېتىۋال قوپ
ئــۇ  قويغــاچ.  چىنىلەرنــى  ئاپقــۇر  شــىرەگە  ئــاكا،  ئەيســا 
ئەتكــەن چــاي دېگەندىــن  بىلــەن،  بولغىنــى  توققۇزاقلىــق 
ئىــس چىقىرىۋېتەتتــى. ئۇنىــڭ ئەتكــەن چېيىنــى ئىچســەم، 
ســۆڭەكلىرىمگىچە ســىڭىپ كەتكەنــدەك، شــۇنچىلىك كۆڭۈللۈك 
ھېــس قىالتتىــم. چاينىــڭ ئۈســتىدە لەيلــەپ تۇرغــان پىششــىق 
ــا،  ــەن چېيىغ ــڭ ئەتك ــم. ئۇنى ــۈك قىالتتى ــا ئاچكۆزل قايماقلىرىغ
يېڭــى ياققــان شــىرمەن ناننــى چىــالپ يەپ تويمايۋاتســام: ســەن 
ــەن  ــۇر چــاي بىل ــۈچ ئاپق بىســمىلال دېمەپســەندە، ھازىرغىچــە ئ
ــۇپ  ــىقىمنى تۇت ــمۇ، قورس ــڭ - دېمەس ــى يەۋەتتى ــى نانن ئىكك
باقســام، ھېــچ بىــر نەرســە يېگەنــدەك ئەمــەس. مېنىــڭ قىلىقىــم 
ــىپ  ــە چاقچاقلىش ــاي، يەن ــى بولغ ــپ كەتت ــەك يېقى ــا ب ئۇنىڭغ
ــۇ؟ -  ــە كەلدىم ــر نەرس ــا بى ــالپ: كالالڭغ ــەپ ئارى ــۇق. گ كەتت
ــدى؟  ــە كەل ــەم، نېم ــدى - دېس ــە، كەل ــورىغانتى: ھەئ دەپ س
دەپ باقــە دەيــدۇ. مۇشــۇ ئەتكــەن چــاي - دېدىــم، شــۇنچىلىك 
بىغــەم ھالــدا. ئۇ: ســەن ئىچىپ قانمايســەن، يەپ تويمايســەن، 
ئۇنــى بىلىمــەن. بىــرەر پىــالن تاپتىڭمــۇ دەۋاتىمــەن. مــەن: 
ــى  ــان يېرىمن ــدۇ، مۆكۈۋالغ ــە كەلمەي ــن ھېچنېم ــاق، قولۇمدى ي
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خــەق بىلىــپ قاپتــۇ. ئەمــدى نەگــە بېرىشــنى بىلمەيمــەن. 
ــاق،  ــەن: ي ــۇ؟ م ــە قىلدىڭم ــەن ئاالق ــۇ: تەشــكىالتتىكىلەر بىل ئ
ھازىــر ئۇالرنىــڭ قولىدىنمــۇ بىــر ئىــش كەلمەيــدۇ. ئۇالرمــۇ ئېغىــر 
نازارەت ئاســتىدا. ئۇنىڭ ئۈســتىگە »ئىنســان ھەقلىرى ســىلەرنى 
مېڭىۋاتســا،  يــول  ئۈچــۈن  چىقىرىــش  قانۇنلــۇق  تۈرمىدىــن 
ــىنىڭ،  ــتا ك گ ب ئىدارىس ــۇ ئىش ــۇزدى؟ ب ــم ب ــنى كى ــۇ ئىش ب
ياكــى خىتاينىــڭ قولــى بولىشــى مۇمكىــن. ســىلەرنى تۈرمىدىــن 
ــۇ:  ــۇ. ئ ــپ قاپت ــۇزدى« دەپ، تېرىكى ــىمىزنى ب ــپ ئىش چىقىرى
ســىلەرنى تۈرمىدىــن قاچــۇرۇپ چىققــان ئادەمنــى دەپ بەرســەڭ 
بوالتتىغــۇ! مــەن: يــاق، ئــۇ ئــۆزى دېيىشــتىن ئــاۋۋال ھېچكىمگــە 
دېمەســلىكىمىزنى ئۆتۈنگــەن. شــۇڭا بــاش كەتســە مەيلــى، ســۆز 
كەتمىســۇن، ئۆلســەممۇ دېمەيمــەن. ئــۇ: شــۇڭا ســېنى ياخشــى 
ــدى. بۇنــى ســەن  ــر پىــالن كەل كۆرىمــەن. مېنىــڭ كالالمغــا بى
بېجىرەلەيســەن. مــەن: دەپ بېقىــڭا قانــداق پىــالن؟ ئــۇ: ســەن 
پاكروپــكا مەســچىتىگە بارىســەن. مــەن: يــاق، ئــۇ يەرگــە بارســام 
بولمايــدۇ. جامائەتلــەر مېنــى تىلــالپ قوغلىۋەتكــەن تۇرســا. ئــۇ: 
قىرغىــزالر بىــر ئــاي ئــاچ قويــۇپ، مۇزغــا دەسســىتىپ، ئۇرۇپمــۇ 
ســېنىڭ مىجەزىڭنــى ئوڭشــىيالماپتۇ. گېپىــم تۈگىگىچــە ئــاڭالپ، 
ئاندىــن ئىنــكاس قىلمامســەن! مــەن: پاكروپكىغــا بارىســەن 
دەپ قويــۇپ، كۆزىڭىزنــى چىمچىقلىتىــپ ئولتۇرمــاي، ھەممىنــى 
دېمەمســىز ئۇنــداق بولســا. ئــۇ: ســېنى جامائەتنىــڭ ھەممىســى 
قوغلىۋەتمىــدى. بەلكــى بېشــىمىزغا بــاال تېپىــپ بېرىــدۇ- دەپ، 
ســەندىن قورقــۇپ كەتكــەن بىــر تۈركــۈم كىشــىلەر قوغلىۋەتتــى 
ــە قىلىدىغانــالر كــۆپ. ســەن شــۇالرنىڭ  ــارا. ســىلەرنى ھىماي ق
يېنىغــا بارىســەن. مــەن: بىــر ئەپلىــك ئۆتىدىغــان جامائــەت 
بىــز توغرىلىــق ئىككىگــە ئايرىلىــپ، ماجىرالىشــىپ كەتكــەن 
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ــۇ؟  ــا ب ــان گەپم ــى بولىدىغ ــاش ئاغرىق ــە شــۇالرغا ب تۇرســا، يەن
ــە  ــاڭال. ئۆگۈنلۈكك ــپ ئ ــەبرە قىلى ــدى، س ــم تۈگىمى ــۇ: گېپى ئ
تۈنــەك بولىدىكــەن. تۈنىگىلى مەســچىتكە يىغىلغــان جامائەتكە، 
قارىالرنــى  رامزانــدا  چــوڭالر  قىلىدىغــان  ھىمايــە  ســىلەرنى 
ــەن  ــەت دېگ ــى بەرســۇن. جامائ ــۇزۇش تەكلىپىن ــە تۇرغ خەتمىگ
ــۇ  ــراق. ب ــقا ئام ــا، ســاۋاب تېپىش ــۆپ خــەق بولغاچق گۇناھــى ك
تەكلىپكــە ھېچكىــم يــاق دېمەيــدۇ. جامائەتنى ماقــۇل قىلىۋېلىپ 
بولغاندىــن كېيىــن، مۆكــۈپ يۈرگــەن مەمتىمىــن قارىــم بىلــەن، 
كالتــە ئىشــتانغىچە دەزمالــالپ كىيىدىغــان، نــازۇك ئەخمــەت 
قارىمنــى خەتمىگــە تۇرغــۇزۇپ، يەنــە بىــر ئىماملىــق قىلىدىغــان 
قارىمنى رامزاندا تەبلىغ قىلىدىغان ئىشــقا قويســا، ئۈچ كىشىنىڭ 
ئىشــى پۈتىــدۇ. ســەن ئۇالرنىــڭ ئــاش تامىقىنــى ئېتىــپ، كىــر 
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــەن. ش ــى قىلىس ــۇپ، غالچىلىقىن ــى يۇي قاتلىرىن
ــۆت كىشــىنىڭ بېشــى  ــاق ت ــۇن، ئىككــى مۆكۈۋالغ ئىككــى قاچق
ئوڭشــىلىدۇ. مــەن: كالــال دېگەن نەرســىنى ئىشــلىتىۋەرمەي، بىر 
بۇلۇڭغــا تاشــالپ قويســىمۇ بولىدىغــان گەپكــەن ھە، مۇشــۇنداق 
مۇھىــم چاغــدا جانغــا ئەســقاتىدىغان بولســا - دېدىــم، ئۇنىــڭ 
بەرگــەن مەســلىھەتىدىن ســۆيۈنۈپ. ئــۇ: ســەن كالــال ئىشــلەتتىم 
ئىشــلىتىۋېرىپ،  قااليمىقــان  باشــنى  بەرگــەن  خــۇدا  دەپ، 
تــاس قالدىــڭ بېشــىڭنى يېگىلــى. ئەمــدى بولســىمۇ كالالڭنــى 
ــۇ كىچىكىدىــن  ــۈرۈپ. ئ ــدا ئىشــلەت - دېــدى، دەل كەلت جايى
يېتىمچــى، بــاال ئەســكەر، ئەســىر، ســۈرگۈن قاتارلىــق ھاياتالرنى 
ــەڭ،  ــى ك ــى - كۆكس ــا، كۆڭل ــەن بولغاچق ــىدىن كەچۈرگ بېش
باغــرى ئىللىــق، تىلــى يۇمشــاق مېھرىبــان بىــر ئــادەم ئىــدى. ئــۇ 
ھازىــر ئۈســتۈمدىكى تاغنــى غۇللىتىۋەتكــەن بولــۇپ، شــاتلىقىمنى 
باســالمايتتىم. بىــز چاقچاقالشــتۇق، كۆلۈشــتۇق. ئــۇ كۈلكىســىنى 
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توختىتىــپ: كەتمەمســەن ئەمــدى، قوپــە - دېــدى جىــددى بىــر 
ــۇپ  ــى ئوق ــدى، نامازن ــا ئازقال ــام نازمازغ ــەن: ش ــۇزدا. م تەلەپپ
ــۇ: شــام،  ــدا. ئ ــان ھال ــم، بەخىرام ــەن - دېدى ــن كېتەرم ئاندى
ــدى ســېنىڭ. بۈگۈنكــى  ــڭ تۈگىمى ــر نامىزى پېشــىن دەپ، يابى
بىــر ۋاق نامازنىــال ئەمــەس، ئەتىكــى بــەش ۋاق، ئۆگۈنكــى ئــون 
ــداق  ــاڭ، ئۇن ــال بولس ــۇ! ھايات ــىڭ كېرەكق ــى ئويلىش ۋاق نامازن
ــەت،  ــر ك ــۇڭا ھازى ــەن. ش ــەپ ئوقۇيس ــە تۈمەنل ــامدىن قانچ ش
ھاياتىڭنــى ئوڭشــا. مــەن: ھازىــر تاالغــا چىقســام خــەق تونــۇپ 
قالىــدۇ. شــۇڭا نامــاز شــامنى ئوقــۇپ، گۈگــۈم چۈشــكەندە 
كۆرســەتمەي  كەلگەنــدە خەققــە  ئــۇ:  دەۋاتىمەنغــۇ!  كېتــەي 
ئۇچــۇپ كەلگەنمــا؟ مــەن: مېڭىــپ كەلگــەن بىلــەن جــان ئېغىــر 
ــىزنىڭ  ــدى س ــم. ئەم ــا چىققانتى ــە ئوتتۇرىغ ــپ، باتۇرالرچ كېلى
ــى  ــاي جانن ــم ئ ــر يېرى ــا بى ــچ بولمىس ــەن، ھې ــز بىل ياردىمىڭى
قويىدىغــان يەرگــە ئېرىشــكىلىۋاتىمەن. شــۇڭا ئــاز بولســىمۇ بــۇ 
ــا.  ــۇ: ۋاي گەپچىلىــك قىلم ــدۇ. ئ ــى قوغدىمىســام بولماي نېمەتن
ــى  ــە كىش ــېنى ھەمم ــاڭ، س ــولغا ماڭس ــپ س ــن چىقى دەرۋازىدى
تونۇيــدۇ. ســەن كــۆپ ماڭغــان بۇياققــا. ئەممــا ئوڭغــا ماڭســاڭ، 
ــى  ــۇ ئادەمن ــەن بىرم ــېنى كۆرگ ــن س ــن كېيى ــك قەدەمدى ئەللى
دوقمۇشــتىن  تۆۋەندىكــى  مېڭىــپ  ئــۇدۇل  ئۇچرىتالمايســەن. 
ــۈز قەدەمچــە ماڭســاڭ، توكۇلتــاش مەھەللىســىنىڭ  ســولغا ئۈچي
ــا  ــپ يۇقىرىغ ــن ســولغا قېيى ــۇ يەردى تۇتاشمىســىغا بارىســەن. ئ
مېڭىۋەرســەڭ، ســەن بىلىدىغــان يولغــا بېرىــپ قالىســەن. تېــز 
ــت  ــەن پى ــڭ بىل ــۇ ھالى ــا تاپشــۇردۇم. ســېنىڭ ب ــول، ئالالھق ب
مېڭىشــىدا مېڭىــپ، يولــدا قېتىــپ قاالمدىكىــن دەپ قورقىمــەن. 
ســەنمۇ تۈگمەننىــڭ نورىدىــن تىرىــك چىقىدىغــان نەرســە، 

خــۇدا ساقلىســۇن!
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ياتقۇغــا  ئــەل  مېڭىــپ،  بويىچــە  كۆرسەتمىســى  ئۇنىــڭ 
يېقىــن پاكروپــكا مەھەللىســىگە يېتىــپ باردىــم. قەھرىتــان 
ــول  ــراق ي ــەس. بى ــۇ ئەم ــدا قېلىنم ــم اليىقى ــوغاق، كىيىملىرى س
بويــى تەرلــەپ، تەپچىــرەپ ماڭدىــم. تــوۋا دەيمــەن - ئەســلىدە 
ــرەك.  ــا كې ــدە بولس ــڭ ئىچى ــەس، ئادەمنى ــىدا ئەم ــوغاق تېش س
قىرىــق بــەش كۈنلــۈك جــان ســاقالش ئىمكانىيىتىنىــڭ ئاغزاكــى 
يالقۇنلىــرى  ھاياتلىــق  الۋىلداۋاتقــان  ئىچىمــدە  پىالنىدىــن، 
مېنــى تەرلىتىۋەتكــەن ئىــدى. مەســچىتكە يېقىنــالپ كېلىــپ 
قەدىمىــم تېخىمــۇ ئاســتىالپ قالــدى. نەگــە مۆكۈمــەن؟ كىمنىــڭ 
ــدە، يۇمشــاق  ــەن؟ كىشــىلەر ئىسســىق ئۆيلىرى ئىشــىكىنى قاقىم
ــەن  ــدە م ــۇ كېچى ــەن ب ــا چۆمگ ــىرىن ئۇيقۇغ ــەكلىرىدە، ش تۆش
كىمنــى پاناقايمــەن؟ بېشــىمنىڭ ئىچىمــۇ، تېشــىمۇ تــازا قېتىــپ 
كېتىۋاتاتتــى، يــول ياقىســىدىكى دەرەخلەرنىــڭ ئارىســىدىن بىــر 
كۆلەڭگــۈ ســوزۇلۇپ يولغــا چىقتــى - دە، شــۇنچىلىك ئەنســىز 
ھالــدا: ئابدۇرەھىمجــان كەلدىڭىزمــۇ؟ بــۇ ياققــا مېڭىــڭ، جېلىل 
ــن  ــپ قاالمدىكى ــىزنى كېلى ــز. س ــە كىرىمى ــڭ ئۆيىگ ھاجىكامنى
دەپ، نېكــەم مەشــەدە ســاقالۋاتقىلى - دېــدى رىشــىت پەشــۋا 
- رەسســام خەتتــات ئابدۇرىشــىت. ئۈســتۈمدىن يەنــە بىــر تــاغ 
غــۇالپ چۈشــكەندەك يېنىكلــەپ قالدىــم. تۈرگــۈن قارىمــۇ جېلىل 
ھاجىكامنىــڭ ئۆيىــدە ئىكــەن. مــەن ئەمــەت ئەيســا ئاكىمىزنىــڭ 
تەكلىپىنــى تەپســىلى دېدىــم. جېلىــل ھاجىكامنىــڭ جىگــەر رەڭ 

ــى خۇشــاللىقتىن.  ــراپ كەتت ــرى پارقى يۈزلى
دېگەنــدەك، تۈنــەك ئاخشــىمى خەتمىگــە تۇرىدىغــان ئىككى 
ــڭ  ــۈن قارىنى ــان تۈرگ ــپ بېرىدىغ ــغ قىلى ــەن تەبلى ــم بىل قارى
قىرىــق بــەش كۈنلــۈك مەسىلىســى ھــەل قىلىنىپتــۇ. لېكىــن 
ــات ئىشــلىرىنى جامائەتچىلىــك  ــر ق ــاق، كى ــاش تام ئۇالرنىــڭ ئ



390

ئــۆي  تاماقلىرىنــى  زولــۇق  ۋە  ئىپتــار  ئالىدىغــان،  ئۈســتىگە 
ئۆيگــە ئورۇنالشــتۇرىدىغان، شــۇڭا ئارتــۇق ئاشــپەزگە ئېھتىيــاج 
بولمىغاچقــا مېنــى بــۇ يەرگــە دەسســەتمەيدىغان مۇزاكىرىلــەر 
بولۇپتــۇ. داۋۇت ھاجىــم بىلــەن جېلىــل ھاجىــم شــۇنچىلىك 
بىئــارام ھالــدا ئەھۋالنــى مــاڭا ئېيتىــپ، بىــر ئامالىنــى قىلىمىــز، 
ئەنســىرىمەي تۇرغىــن دېــدى. مــەن: بــۇ ئىــش پۈتــۈپ قاپتــۇ، 
ئەمــدى ئىككــى قارىــم مېنــى قۇتقۇزىــدۇ. ئۇنىــڭ ئامالىنــى مــەن 
قىــالي - دېدىــم خاتىرجــەم ھالــدا. مــەن قارىمــالر بىلــەن 
گەپلەشــتىم. بــۇ مــەن ئۈچــۈن ئاخىرقــى تەدبىــر ئىــدى. ئىشــقا 
يــاراپ قالــدى. قارىمــالر جامائەتنىــڭ مۇتىۋەللــى گۇرۇپپىغــا: 
»بىــز ئــۆي - ئۆيگــە بېرىــپ تىلەمچىــدەك، ياكــى مېھمانــدەك 
لەيلــەپ يۈرســەك، قۇرئاننــى تەكــرارالپ تەييارلىــق قىلىشــقا 
ۋاقىــت چىقمايــدۇ. شــۇڭا ئــاش تاماقنــى ئۆزىمىزنىــڭ ياتىقىــدا 
يــەپ، بــوش ۋاقىتنىــڭ ھەممىســىدە قۇرئــان تەكراراليمىــز. 
شــۇنىڭغا كۆنســەڭالر مەســچىتىڭالردا خەتمىگە تۇرىمىز. بولمىســا 
باشــقا مەھەللىدىكــى مەســچىتكە كېتىمىــز.« - قارىمالردىــن 
ــاق دېيەلمــەي،  ــۇ ي ــۇ گەپنــى ئاڭلىغــان مۇتەۋەللــى ئەربابالرم ب
ئاغزاكــى توختاملىشــىپ، بۈگۈندىــن باشــالپ روزا ھېيتنىــڭ 
ئۈچىنچــى كۈنىگىچــە مۇشــۇ مەســچىتتە تۇرىدىغــان، ھېيتنىــڭ 
تۆتىنچــى كۈنــى يوقىلىدىغــان بولــۇپ پۈتۈشــۈپتۇ. كېيىنكــى 
كۈنــى جېلىــل ھاجىــم، داۋۇت ھاجىــم، يىگىــت بېشــى تۇرســۇن 
بەراجىــم قاتارلىــق يــۇرت ئاقســاقاللىرى يېرىــم توپاقنىڭ گۆشــىنى 
ئەكىلىــپ: بۇنــى توڭلىتىپ ســاقاليمىز دېمەي، رامــزان كىرگىچە 
يــەپ بولــۇڭالر. رامزانــدا ھېچكىم ئــاش تاماق ئەتمەيــدۇ. ئىپتارغا 
ــز. خاتىرجــەم  ــپ كېلىمى ــۇ ئېلى ــن زورلۇقۇڭالرنىم ــان ئۆيدى بارغ

ــتۇرىۋەتتى.  ــمانغا تاقاش ــىمىزنى ئاس ــۇڭالر- دەپ، بېش بول
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تۈرمىدىكــى ئاچارچىلىــق ۋاقتىــدا، ھەرخىــل تاماقالرنــى 
ئويــالپ ياتقــان بولغاچقــا، مانــا ئەمــدى يېرىــم توپــاق ۋە يەنــە 
ئــۇ ياقتىــن، بۇياقتىــن كېلىۋاتقــان پۇتــالپ پاخالن گۆشــلىرىدە، 
خىيالىمدىكــى تاماقالرنــى ئەتكىلــى تــۇردۇم. ۋاھ، ئاجايىــپ 
ــدەك  ــەپ تويمايمــەن. قارىمــالر ســەمىرىپ كەتكەن مېزىلىــك، ي
كۆرۈنســىمۇ، مېنىــڭ چىرايىمغــا چىقىدىغاندەك ئەمــەس. ئالالھقا 
شــۈكرى، مىللىتىمىزنىــڭ مىللەتچىلىــك ئېڭــى بولمىســىمۇ، 
قۇرئانغــا بولغــان سۆيگۈســى بىزنىــڭ بىــر يېرىــم ئايلىــق ياتــار 
ئىچىدىغــان  يــەپ -  چىققــۇدەك  بۇرنىمىزدىــن  ۋە  جايىمىــز 
رىزقىمىزنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلــدى. ئەگــەر بــۇالردا قۇرئانغىمــۇ 

ــە!  ــۇق ھ ــۇ باراتت ــردە، نەگىم ــان تەقدى ســۆيگۈ بولمىغ
شــۇ كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە مەســچىتنىڭ ئالدىغــا ســۆلەت 
ئەپەنــدى قــارا مېرســېدېس بىلــەن پەيــدا بولــۇپ، تۈرگــۈن قارى 
بىلەن مېنى چاقىرغۇزۇپتۇ. مەن چىقمايمەن، ســىلى گەپلىشــىپ 
كىرســىلە - دېدىــم تۈرگــۈن قارىمغــا. ئــۇ ھايال ئۆتمــەي قايتىپ 
ــمەكچىكەن.  ــەن كۆرۈش ــز بىل ــىم ئىككىمى ــۇل قاس ــپ: ئوب كىرى
ســۆلەت ئەپەنــدى بىزنــى ئالغىلــى كەپتــۇ. يــاق دېمىســىلە، 
كۆرۈشــۈپ كېلەيلــى - دېــدى، مۇھىــم بىــر ئىــش بــاردەك 
تەلەپپــۇزدا. مــەن بارمايدىغانلىقىمنــى ئېيتتىــم. ئــۇ ســەل نــارازى 
قىياپەتتــە چىقىــپ كەتتــى. ئــۇ كــەچ قــۇرۇن قايتىــپ كېلىــپ: 
ســىلىگە دەيدىغــان بــەك مۇھىــم گــەپ بــار، ئايرىم گەپلىشــەيلى 
- دېــدى قۇلىقىمغــا پىچىــرالپ. شــۇنىڭ بىلــەن مەســچىتتە شــام 
نامىزىنــى ئوقــۇپ بولــۇپ، بىــر بۇلۇڭــدا يالغــۇز كۇسۇرالشــتۇق. 
»ئوبــۇل قاســىم ۋەتەنگــە بارغــان ئىكــەن. ھەســەن مەخســۇم ۋە 
ــەن كۆرۈشــۈپتۇ. ئۇالرنىــڭ ئېيتىشــىچە  ــر ياپچــان بىل ئابدۇقادى
پــات يېقىنــدا بىــر تــوپ كىشــىلەر ئوتتــۇرا ئاســىياغا چىقىدىكــەن. 
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شــۇڭا ســىلە باشــقا تەرەپكــە كەتمــەي، قىيىــپ - قېچىــپ 
ــۇ  ــال. ب ــالپ تۇرىدىكەن ــداكار قېرىنداشــالرنى توپ ــان پى يۈرۈۋاتق
ــارام  ــر ئ ــالر ھەجــەپ بى ــەن: ئىپــالس خىتاي ــەت ســۆز.« م ئامان
بەرمــەي ســوالپ كەتتــى ئۇالرنــى. تېخــى بىــر قانچــە ئــاي ئــاۋۋال 
ســوالقتا دەپ ئاڭلىغانتىــم، قاچــان قويــۇپ بەرگەنــدۇ؟ تۈرگــۈن 
قارىــم: قويــۇپ بەرمەپتــۇ، ئوبــۇل قاســىم بىــر قانچــە يېقىنلىــرى 
ــەن،  ــدە يوقالپتىك ــى تۈرمى ــپ، ئۇالرن ــە بېرى ــەن ئۈرۈمچىگ بىل
ــۇ  ــى گەپكەنغ ــەي، خىيال ــەن: ۋاي خۇدايىم ــۇ. م شــۇنداق دەپت
بــۇ. نىجىــس خىتايــالر تۈرمىگــە ســوالپ، قىيناۋېرىــپ، ئۇالرنىمۇ 
خــام خىيالچــى قىلىۋېتىپتــۇ - دە، دېدىــم ئۆكۈنــۈپ. ئــۇ: خــام 
خىيــال ئەمەســمىكىن دەيمــەن. ئوبــۇل قاســىم ئىشــەنچلىك گەپ 
قىلىۋاتىــدۇ. مــەن: ھــە راســت، بىزنــى تۇتــۇپ كېتىشــتىن بىــر 
كــۈن ئىلگىــرى، )13. باپقــا قارالســۇن( ســۆلەت ئەپەنــدى ئۇنــى 
رېداكســىيەگە باشــالپ كىرىپتىكــەن. تونۇشــلۇق بەرگەنــدە - بۇ 
يىگىــت ئابدىرىمــالردەك يــەپ ياتىدىغانالردىــن ئەمــەس، ئەمىلى 
ئىــش قىلىدىغانالردىــن - دەپ، كۆڭلۈمنــى بــەك پاراكەنــدە 
قىلغانتــى. دېمــەك ئــۇ شــۇ چاغــدا ۋەتەنگــە بارغــان گــەپ. 
ــېتىۋالدىم  ــپورتى س ــز پاس ــۇ: قىرغى ــدۇ؟ ئ ــداق بارغان ــا قان ئەمم
دەۋاتاتتــى، بەلكىــم قىرغىــز بولــۇپ باردىمىكىــن. مــەن: ئوبــۇل 
قاســىممۇ سىياســى پاناھلىــق تىلىگەنلەرنىــڭ تىزىملىكىــدە بــار 
ئىــدى. يۈرىكىنــى قاپتــەك، يۈزىنــى داپتــەك قىلىــپ، نېمــە 
ــەر  ــز. ئەگ ــاراپ باقارمى ــى ق ــۇ: قېن ــۇالر. ئ ــەن مەشــغۇلدۇر ب بىل
ئوبــۇل قاســىم ســىلە بىلــەن كۆرۈشــىمەن دېســە قانــداق قىلىــال؟ 
ــر  ــەك ئېغى ــا ب ــوراپ قالس ــىلىدىن س ــمەيمەن، س ــەن: كۆرۈش م
ئاغرىــپ يېتىــپ قالــدى. تۈرمىــدە بەدىنــى زەخمىلىنىپتىكــەن، 

ھېچكىــم بىلــەن كۆرۈشــمەيدۇ - دەپــال تۈگەتســىلە. 
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ــازۇ-  ــى ن ــار زىياپىتىدىك ــى. ئىپت ــلىنىپ كەتت ــۇ باش رامزانم
ــچ  ــەممۇ ھې ــە يېس ــالپ زورلۇققىچ ــن باش ــى، ئىپتاردى نېمەتلەرن
تويىدىغانــدەك ئەمــەس. جامائــەت بىلــەن شــۇنداق چىقىشــىپ 
كەتتــۇق. تىلاليدىغــان ئادەممــۇ يــوق. ئىككــى قارىــم خەتمىگــە 
تۇرىــدۇ، تۈرگــۈن قارىــم بىلــەن ئىككىمىزنــى بــەزى ئاخشــاملىرى 
ــۇددى  ــپ، خ ــز ئېچىلى ــدۇ. كۆڭلىمى ــا ئاپىرى ــرەپكە ئىپتارغ مەش
يەرلىكلــەردەك ھېــس قىلىدىغــان بولۇۋالــدۇق. كۈندۈزلىــرى 
ــمان  ــىدىال ئاس ــى ھەپتىس ــڭ بىرىنچ ــراق رامزاننى ئۇخاليمەن.بى
كــۆز، ئالتــۇن چاچ، ئۇيۇلتاشــتەك خولتەكال، قىرىق ياشــالردىكى 
بىــر تــۈرك، بىزنىــڭ ئارىمىزغــا قېتىلىــپ قالــدى. ئۇنــى بىشــكەك 
شــەھىرىدىكى تۈركىيــە ئەلچىخانىســى، بىــر ئايلىــق دىنــى 
خىزمــەت بىلــەن مۇشــۇ مەســچىتكە تەقســىم قىلغانمىــش. يۇرتــى 
بودۇرۇملــۇق، ئىســمى ئاھمــەد ســەپەر دوغــان. ئــۇ تــوال چاغــدا 
ئۇيقۇمنــى بــۇزۇپ، سۆھبەتلىشــەيلى دەپ يېنىمغــا كىرىۋالىــدۇ. 
ــدە  ــپ مەكتىپى ــام خاتى ــڭ ئىم ــىچە تۈركىيىنى ــڭ ئېيتىش ئۆزىنى
ئوقــۇپ، ئالــى مەكتەپنــى جورنالىســت كەســپىدە پۈتتۈرگەنمىش. 
مەنمــۇ ھــە دەپ قويــدۇم. ئۇنىــڭ ئــاۋازى بــەك يېقىملىــق، 
نامازالرغــا ئــەزان تــوۋالپ بېرىــدۇ. بەزىــدە شــام، بامــدات نامىزىغا 
ــى  ــۇ ئۇن ــەر دەپ زورالپ تۇرىۋالىمــەن. جامائەتم ــۇپ ب ــام بول ئىم
ياقتــۇرۇپ قالــدى. مــەن بولمىســام ئــۇالر چۈشىنىشــەلمەيدۇ. 
بەزىــدە ئاھمــەد بىلــەن جامائــەت ئارىســىدا تەرجىمانلىــق قىلىــپ 
بېرىدىغــان بولــدۇم. بىزنىــڭ مالىــم بالىــالر بــۇ يەردىــن قېچىــپ 
كەتمىگــەن ئــاۋات چاغــالردا، ئۇالرنىــڭ قولىــدا ئــاز- تــوال دىنــى 
ــە  ــى ئاھمەدك ــز - ئوغۇلالرن ــان، قى ــاۋاتلىق بولغ ــان س ۋە قۇرئ
يىغىــپ بــەردى. ئــۇ بالىالرغــا دىنى ۋەز ســۆزلەپ بېرىــپ، ئۇيغۇر 
مەھەللىســىگە خېلە ئوبدانال چۆكۈشــكە باشــلىدى. بىراق ئۇنىڭ 
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كەســپىگە ئائىــت بولمىغــان ســاھەلەرگە قىزىقىشــى، مېنىڭدىــن 
ئىچكىرىلــەپ ئەھــۋال ئىگىلىشــى مېنــى گۇمانغا ســالغىلى تۇردى. 
باشــتا ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخــى، دىنــى، مەزھىپــى، تۇرمــۇش 
ــانائەتلىرى  ــەر - س ــەنئەت، ھۈن ــەت - س ــرى، مەدەنىي ئادەتلى
توغرىســىدا، شــۇنداق ياخشــى چۈشــەنچە بېرىــپ، ئۆزۈممــۇ 
ــەپ،  ــۇ بارغانچــە ئىچكىرىل ــن ئ ــم. لېكى ــۇپ قالغانتى خــوش بول
ئوتتۇرا ئاســىيادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ســانى، تۇرۇشــلۇق دۆلەتتىكى 
ئىمكانىيەتلىرى، سىياســى، ئىقتىســادى ئورنى، ئۇيغۇرىستاننىڭ 
ــىتىش  ــىلىق كۆرس ــا قارش ــڭ خىتايغ ــى، ئۇيغۇرالرنى جۇغراپىيىس
ــۈش  ــەر ئۆت ــن بىخەت ــرى، چېگرادى ــرى ۋە ئىمكانىيەتلى خاراكتې
ئىمكانىيەتلىرىگىچــە قىزىققىلــى تۇرۇۋېــدى، كۆڭلۈمگــە جىــن 
ــەرەب  ــان ئ ــى قوزغايدىغ ــۇدا ئۇرۇش ــلىۋىدە خ ــدى: دەس كىرىۋال
جىھاتچىلىــرى قــول ســېلىپ، نەتىجــە چىقىرالمىغــان. ئۇنىڭدىــن 
كېيىــن موســكۋا »ك گ ب« ئىدارىســى مايمــۇن ئويۇنــى قويــۇپ 
مەقســەتكە يېتەلمىگــەن، ئەمــدى تۈركىيــە ئىســتىخباراتىنىڭ 
قولىــدا قايســى كۈننــى كــۆرەر بــۇ بىچــارە مىللــەت! ئەممــا قىزىــق 
ــى ســۇاليمان  ــە پرېزىدېنت ــەردە تۈركىي ــى دەل مۇشــۇ كۈنل تەرىپ
ئىقامەتســىز  تۈركىيــەدە  ياقــى  يىلنىــڭ  ئــۇزۇن  دېمــرەل، 
قىينىلىۋاتقــان ئۇيغۇرالرنــى، ئــۆز ئىشخانىســىدا قوبــۇل قىلىــپ، 
ــر  بىرمۇنچــە كىشــىلەرنىڭ ۋەتەنداشــلىقىنى ھــەل قىلىشــىمۇ بى

غەيــرى ئىــش ئىــدى.
بىركۈنــى ئاھمەدكــە شــۇنداق دېدىم: تۈركىيــە ئۆزىنى - بىز 
دېموكراتىــك دۆلــەت دەۋالغىنــى بىلــەن، بەئەينــى كوممۇنىســت 
ــەت. مــەن بېرىــپ باقمىغــان بولســاممۇ ئەممــا  تۈزۈمىدىكــى دۆل
كوممۇنىســت  قىزىقىمــەن.  بــەك  سىياســىتىگە  تۈركىيىنىــڭ 
دۆلەتلــەردە ھــەر قانــداق بىــر سىياســى، مەمۇرىــي خادىــم 
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ئىســتىخباراتقا باغلىــق بولىــدۇ. بولۇپمــۇ چەتئەلگــە خىزمــەت 
بىلــەن چىقىرىلغانــالر تېخىمــۇ شــۇنداق. ئاھمــەد مېنىــڭ نېمــە 
دېمەكچــى بولغىنىمنــى چۈشــىنىپ يەتكــەن چېغــى: ئابدۇراھىــم 
خوجا، ســانا باشــىندان سۆيلەمىشــتىميا - مەســلەگىم گازېتېجى 
دىيــە. مەســلەك ئىشــتە بــۇ - دېــدى قىزىرىــپ تاتىرىــپ. مــەن: 
توغــرا، ســېنىڭ جــۇپ مەســلىكىڭ بــار. ئەممــا ســېنى بــۇ يەرگــە 
ئەۋەتكەنلەر بىرال ۋەزىپنى تاپشــۇردى. ئۇمۇ ســېنىڭ مەســلىكىڭ 
ــز.  ــەڭ. مەســلەك نېمــە بولســا، شــۇنى قىلىۋەرمەيمى ھــەم ۋەزىپ
بەلكــى ۋەزىپىنــى قىلىمىــز. مېنىڭمــۇ بىرقانچــە مەســلىكىم بــار. 
لېكىــن ۋەزىپــەم قاچقۇنلــۇق ۋە مۆكــۈش. مەســلىكىم بىلــەن 
ۋەزىپىلەنمىگــەن بولغاچقــا، مەســلەككە ئائىــت ھېچنەرســىگە 
قىزىقمايمــەن. ئــۇ: ئابدۇراھىــم خوجــا ســەن بــۇ قــەدەر ســەزگۈر 
بىــرى تــۇرۇپ، نېمىشــقا تورغــا چۈشــۈپ قالغانســەن؟ مــەن: 
بىــزدە - تــادان تۈلكــە تۇمشــۇقىدىن ئېلىنــار- دەيدىغــان بىــر 
پەلســەپە بــار. مەنمۇ شــۇ تەقدىرنىــڭ قۇربانى. ئاھمەد راســت - 
يالغــان كۈلــۈپ ۋەزىيەتنــى ئوڭشاشــقا تىرىشــتى. مەنمــۇ ئۇنىڭغــا 
ماسلىشــىپ بەردىــم. بىــر قېتىملىــق ســوغاق مۇناســىۋەتتىن 
ــتىدە  ــالر ئۈس ــك ئىش ــەي كۈندىلى ــۆھبىتىمىز پۈتۈنل ــن، س كېيى
داۋاملىشــىدىغان بولــدى. بىــراق تۈرگــۈن قارىمنــى ھېلىقــى قــارا 
ــپ  ــۇ قايتى ــدى. ئ ــان بولىۋال ــپ كېتىدىغ ــالپ ئېلى ــىنا ئارى ماش
ــى  ــەن سۆھبەتلىشــىپ كەلگەنلىكىن ــدە ئوبۇلقاســىم بىل كەلگىنى
ئېيتىــدۇ. مەنمــۇ ھــە دەپ قويۇپــال ئارتــۇق گــەپ ســورىمايمەن. 
رامــزان شــۇنچىلىك كۆڭۈللــۈك ئۆتمەكتــە ئىــدى. روزا ھېيتىغا 
ئىككــى كــۈن قالغانــدا، خىتايــالر غۇلجىــدا تۈنۈگۈنكــى كۈنــدە 
قانلىــق قىرغىنچىلىــق ئېلىــپ بارغانلىق خەۋىــرى كەلدى. ھېيت 
خۇشــاللىقى قايغۇغــا ئايلىنىــپ كەتتــى. ۋەتەندىــن ھېيتلىــق مال 
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ــپ  ــەر قېچى ــەن تىجارەتچىل ــا كەتك ــۈن، غۇلجىغ ــش ئۈچ ئاچىقى
ــى.  ــى يەتكۈزەتت ــر ئىكەنلىكىن ــەك ئېغى ــڭ ب ــپ، ئەھۋالنى چىقى
ھېيــت كۈنلىــرى جامائەتلــەر خىتــاي ئەلچىخانىســىنىڭ ئالدىــدا 
نامايىــش قىلــدى. ھېيتنىــڭ ئۈچىنچــى كۈنــى مەســچىتنىڭ 
ئىمامــى ئابدۇكېرىم ھاجىمغــا: بۈگۈن بىزنىڭ ئاخىرقى كۈنىمىز، 
لېكىــن بارىدىغــان يېرىمىــز يــوق. بــۇ يــەردە تۇرۇۋېرىشــكە تېخى 
بولمايــدۇ. شــۇڭا جامائەتكــە چۈشەندۈرســىڭىز، قارىمــالر غۇلجىدا 
ــى  ــارە قۇرئانن ــۇز پ ــچىتتە ئوتت ــۈن مەس ــالر ئۈچ ــەھىد بولغان ش
خەتمــە قىلســۇن. مــەن ئاقايوپقــا، مىنىســتىرالرغا ئىلتىمــاس 
يــازاي. شــۇنداق قىلســاق ھــەم ســاۋاب بولىــدۇ ھــەم بىزگــە يەنــە 
بىــر قانچــە كــۈن تــۇرۇپ قېلىــش پۇرســىتى بولىــدۇ - دېدىــم 
ئۆتۈنــۈش تەرىقىســىدە. ئۇمــۇ شــۇنچىلىك مەمنــۇن بولــدى. 
پېشــىن نامىزىــدا جامائەتكــە مېنىــڭ تەكلىپىمنــى ئۇقتۇرغــان 
ئىــدى، كۆڭلــى ســۇنۇق، كــۆزى ياشــلىق قېرىنداشــالرنىڭ 
ھەممىســىال قوبــۇل قىلىشــتى. ئەتىســىدىن باشــالپ قارىمــالر 
قۇرئــان تىــالۋەت قىلىــدۇ. مــەن ئىككــى كۈنــدە بىــر پارچــە 
ئىلتىماســنى پۈتتۈرىمــەن. ئــۇالر قىرغىزچــە، رۇســچە تەرجىمىگــە 
بېرىــدۇ. شــۇنداق قىلىــپ، بىزنــى ھېچكىــم قوغلىمايدىغــان 
بولــدى. ئەكســىچە ھــەر كۈنــى بىــر ئۆيــدە مېھمــان قىلىــدۇ. 

تاالدىــن  پەشــۋا  رىشــىت  بىرىــدە  كۈنلەرنىــڭ  شــۇنداق 
ئابدۇرەھىمجــان  كىرىــپ:  يۈگــۈرۈپ  ســاالداپ  ھــاالداپ، 
ئىككىڭالرغــا يــول چىقتــى - دېمەمــدۇ، خــۇددى ۋەتــەن ئــازات 
بولۇپتــۇ- دېگەنــدەك، يايــراپ كەتتىــم يــۇ، ئەممــا توردىــن 
قانــداق چىقااليمــەن؟ - دېدىــم يېرىــم بولــۇپ. ئــۇ: خاتىرجــەم 
بولــۇڭ، ئــۇ ســىزنى بىلىدىكــەن. مــەن: كىــم بىلىدىكــەن مېنى؟ 
تولــۇق دەڭا. ئــۇ: ئايــەدە بىــر ئــادەم بــار ئىكــەن. ئۇنىــڭ 
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تورىســتىك فېرمىســى باركــەن. ئــۇ ئادەمنىــڭ قولىــدا ســىزنىڭ 
رەســىمىڭىز چاپالنغــان تۇتــۇش ئېالنــى باركــەن. شــۇڭا ســىزنى 
باشــقا دۆلەتكــە قاچۇرىۋېتــەي، مۆكۈپ تۇرۇۋەرســە ئۇزۇنغا قالماي 
تۇتۇلــۇپ قالىــدۇ. مەنمــۇ بىــر ئۇيغــۇر بولغانكىن، ئۇنىڭغــا ياردەم 
قىلغــۇم كەلــدى، مېنىڭدىــن قورقمىســۇن - دەيــدۇ. كــۆپ 
ئويلىنىشــنىڭ ھاجىتىمــۇ قالمىغــان ئىــدى. ياكــى قۇتۇلــۇش 
ئۈچــۈن يولغــا چىقىــپ تۇتۇلىدىغــان گــەپ، ياكى مۆكــۈپ يېتىپ 
تۇتۇلىدىغــان گــەپ. قىســمەت شــۇ بولســا كېــرەك! بىــراق مېنىــڭ 
ســېتىۋالغان پاســپورتۇم بــار ئىــدى - مىللىتىــم ئۆزبېــك، قىرغىــز 
ــۇ پاســپورتنى ئىلــدان ئابباســوپ »ك گ ب« گــە  گراژدانــى. ئ
ــۇم قىلىــپ، ئۆلتۈرگۈزىۋەتكــەن. ھازىــر پاســپورت ئالغــۇدەك  مەل
پۇلمــۇ يــوق. كىمدىــن يــاردەم ســورارمەن؟ - غــەم قىلماڭــە 
ئابدۇرەھىمجــان - دېــدى رىشــىت پەشــۋا مەســلىھەت بېرىــپ. 
بىــز ئۇنىــڭ مەســلىھەتى بىلــەن، ئۆلگــەن پاســپورتۇمنى ھېلىقــى 
تورىســتچى كىشــىگە يەتكــۈزۈپ بــەردۇق. لېكىــن تۈرگــۈن قــارى 
يۈرىكىــم ئاغرىــپ كېتىۋاتىــدۇ قېچىشــنى ئويلىســامال، مــەن يولــدا 
ــال  ــقا زادى ــەن - دەپ، قېچىش ــتىن قورقۇۋاتىم ــۇپ قېلىش تۇتۇل
ــىم  ــال ئوبۇلقاس ــۇق. ئېھتىم ــپ زىرىكت ــاال قىلى ــۇلمىدى. س قوش
ــەن  ــان بىل ــر ياپچ ــى ئابدۇقادى ــىپ، تۈرمىدىك ــەن پاراڭلىش بىل
بولىشــى  كۈتكــەن  كېلىشــىنى  مەخســۇمالرنىڭ  ھەســەن 
ــە  ــر پارچ ــۈن بى ــزا ئۈچ ــە. ۋى ــۆز ئۆزۈمگ ــم ئ ــن - دەيتتى مۇمكى
رەســىم، ئاتمىــش دولــالر تاپشــۇرىدىكەنمەن. ئــۈچ ئــاي بۇرنــى 
قۇلىقىمدىــن چىققــۇدەك يــەپ، ئىچىۋاتىمــەن. لېكىــن گۆردىــن 
ــى  ــەن ھازىرق ــىمىم بىل ــپورتتىكى رەس ــدەك، پاس ــر چىققان ھازى
تۇرقۇممــۇ ئوخشــىمايدۇ. شــۇنداق بولســىمۇ رەســىمگە چۈشــۈپ، 
تەلــەپ قىلغــان نەرســىلەرنى تاپشــۇردۇق. مېنــى قاچــۇرۇپ 
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ــۋا  ــىت پەش ــدا رىش ــم. ئارى ــەن كۆرمىدى ــى م ــان ئادەمن قويىدىغ
ماڭىــدۇ. ئۈچىنچــى مــارت رىشــىت پەشــۋا - خەتتــات، رەسســام 
ئابدۇرىشــىت ۋىــزا چاپالنغــان پاســپورت بىلــەن ئايروپىــالن 
بېلىتىنــى كۆتــۈرۈپ كىرىپتــۇ، ئاغــزى چارەكتــەك ئېچىلىــپ، 
شــۇنچىلىك خوشــال. چۈنكــى ئــۇ ئۆزىمــۇ مــەن بىلــەن بىرگــە 
قاچىدىكــەن. بېلــەت پۇلىغــا يــۈز ئاتمىش دولــالر تۆلەيدىكەنمىز. 
تۈركىيىگــە  ئەســلىدە  مــەن  كېتىدىكەنمىــز.  گېرمانىيىگــە 
كەتمەكچــى ئىدىــم. بىــراق بىزنى ھىمايە قىلىۋاتقــان جامائەتلەر، 
قىرغىــز ھۆكۈمىتىگــە: ئۇالرنىــڭ تۈركىيىگــە قېچىــپ كېتىدىغــان 
پىالنــى بارمىــش، تۈركىيەدىمىــش - دەپ، دىققەتنــى تۈركىيىگە 
تىنــچ  چېگرىســىدىن  قىرغىــز  ئۈچــۈن،  قويغانلىقــى  بــۇراپ 
ئۆتــۈپ كەتســەممۇ، تۈركىيىگــە كىرەلمەســلىكىم، قىرغىزىســتانغا 
قايتۇرۇۋېتىــش خەۋپــى ئېغىــر بولغاچقــا، تورىســتچى ئــادەم 
ــۇ.  ــالپ قويۇپت ــى گېرمانىيىگــە توغرى ــال يولن ــا تارتىپ ــۆز ئالدىغ ئ
ماڭىدىغــان ۋاقتىمىــز ئېنىــق 97 - يىلــى 7 - مــارت. شــۇنىڭ 
بىلــەن 5 - مــارت »ئىتتىپــاق -ۋىجــدان ئــاۋازى رېداكسىيســى« 
بىلــەن  رەھبەرلىــرى  تەشــكىالتى  ئازاتلىــق  ئۇيغۇرىســتان  ۋە 
خوشالشــتىم. شــۇ كۈنى قىرغىزىســتان ســەنئەت ئەربابى ســابىت 
ــۆز ئۆيىــدە قونــدۇرۇپ  ــر كېچــە ئ باباجــان ئەپەنــدى، مېنــى بى
قالــدى. ئۇ ئۈچىنچى ســىنىپتىكى ۋاقتىــدا، مەكتەپتىن كانىكولغا 
چىققانــدا ســىزغان بىــر پارچــە ســەھرا مەنزىرىســىنى، ھازىرغىچــە 
كەتكــەن  ســېغىنىپ  بــەك  ۋەتەننــى  كېلىۋېتىپتــۇ.  ســاقالپ 
كۈنلىــرى، ئاشــۇ رەســىمگە قــاراپ ئولتــۇرۇپ يىغاليدىكــەن. 
ئەتىســى رەسىمخانىســىغا بــاردۇق. بىــر توپالمنــى ۋاراقــالپ، 
دوكتــور نەبىجــان تۇرســۇن ئەپەندىنىــڭ »موســكۋاخىياللىرى« 
نــى ئېچىــپ: ئــۇكام مۇشــۇ ئەســەرنى ئوقــۇپ بېرىــڭ ئىشــىمنى 
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تۈگىتىۋالغۇچــە - دېــدى، غەمكىــن بىــر كەيپىياتتــا. مــەن 
ــاھىلىغا  ــزى س ــاش دېڭى ــۇپ، بالق ــى ئوق ــي خاتىرىن ــۇ ئەدەبى ب
كەلگەنــدە، ئۆزۈمنــى تۇتالمــاي يىغــالپ تاشــلىدىم. ئەســەر 
ــات  ــدا ئ ــاش بويى ــى بالق ــۇ، ياك شــۇنداق تەســىرلىك يېزىلغانم
كۆرۈۋاتقــان  بۈگــۈن  ئەۋالدلىــرى،  ئۇيغۇرالرنىــڭ  چاپتۇرغــان 
ــىرىمۇ،  ــڭ تەس ــس – تۇيغۇلىرىنى ــق ھې ــمەتلەرنىڭ ئازابلى قىس
ــزدەپ، ئاخىرقــى ھېســابتا ئېنىقســىز  ــى ئى ــۇش يول ياكــى قۇتۇل
بىــر قاراڭغۇلۇققــا تەۋەككــۈل قىلغانلىقىمنىــڭ ئەتــە بېشــىمغا 
كېلىدىغــان خــەۋپ - خەتىرىنىــڭ قايغۇلىرىدىنمــۇ، ئىشــقىلىپ 
كۆز- ياشــلىرىم مۇنچاقتەك ســىرغىيتتى. مەن كۆز - ياشلىرىمنى 
ســۈرتۈۋېتىپ، بېشــىمنى كۆتۈرســەم، ســابىت باباجــان ئــاكا ماڭا 
قــاراپ ئولتۇرغــان ئىكــەن. ئــۇ ئىشــىنى پۈتتــۈرۈپ بولغانلىقىنــى 
ئېيتىــپ، رامكىدىكــى پورترېتنــى ئالدىمغــا تىكلــەپ قويۇۋېــدى، 
ــان  ــى بولغ ــڭ قىلماقچ ــۇ. ئۇنى ــىزىپ قويۇپت ــى س ــام مېن قارىس
ــرە  ــر خاتى ــەن بى ــى بىل ــۆز قول ئىشــى مۇشــۇ ئىكــەن. دېمــەك ئ
ئۈچــۈن  نىشــان  بىــر  سىرداشــقان،  يىلــالپ  قالدۇرماقچــى، 
كۈرەشــكەن، ئاخىرىــدا ئۆلــۈم دەرگاھىغــا يېقىنــالپ قالغــان، 
ــرە.  ــى خاتى ــش ئالدىدىك ــر قېرىندىشــىدىن ئايرىلى ــۋان بى ناتى
يولغــا چىقىــش ۋاقتىمىــز يېتىــپ كەلــدى. ئوچــۇق ئېيتقانــدا 
ئىــدى.  توشــقان  ســائەت  بارىدىغــان  ئالدىغــا  ئەزرائىلنىــڭ 
ــەي،  ــە بىلدۈرم ــز ھېچكىمگ ــۇ. بى تۇرىســتچى خــەۋەر كىرگۈزۈپت
غىپپىدىال مەســچىتنىڭ ھويلىســىغا چىقىپ تۇرىدىكەنمىز. بىراق 
دەل شــۇنداق قىلىۋاتســاق جېلىــل ھاجــى ئــاكا، ئىبراھىــم ئــاكا 
بىلــەن كېلىــپ قالــدى. ســەزگۈر ئادەم ئىدى مەرھــۇم: تىزىلىڭالر 
رەســىمگە چۈشــۈۋااليلى - دېــدى كۆزىگــە يــاش ئالغــان ھالــدا. 
رەســىمگە چۈشۈپ تۇرســاق تۇرىستچى ماشىنىسىنى يول ياقىسىدا 
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ــىپ  ــەن خوشلىش ــالر بىل ــەردى. قالىدىغان ــە ب ــپ بەلگ توختىتى
ماشــىنىغا چىقتــۇق. ماشــىنىدا ناتونــۇش ئىككى ئــادەم بارئىكەن. 
تورىســتچى ئۆزىنــى تونۇشــتۇرغاندىن كېيىــن: يېىنمدىكــى ئاكاڭ 
يۇرتتــا ئىشــەنچىلىك ئــادەم. ئۆزۈمگــە گۇۋاھچىلىققــا ئېلىۋالدىــم. 
چۈنكــى ســېنىڭ بىخەتەرلىكىــڭ ئۈچــۈن، قولۇمدىــن كېلىدىغان 
بــەك  ســەپىرىڭ  لېكىــن  قىلدىــم.  ھەممىســىنى  ئامالنىــڭ 
خەتەرلىــك بولغاچقــا، بېشــىڭغا بىــرەر يامانلىــق كېلىــپ قالســا، 
مــەن قارىغــا كېتىــپ قالىمــەن. شــۇڭا مۇنــۇ ئــادەم مېنىــڭ نېمــە 
قىلغانلىقىمغــا، ســەن بىلــەن دېيىشــكەن گەپلىرىمگــە گۇۋاھچى 
بولــۇپ، مېنــى ئاقاليــدۇ. خــۇدا ئىشــىمىزنى ئــوڭ قىــالر - 
دېــدى، ئــۇھ تارتىــپ. مــەن: بۈگــۈن ئاخىرقــى كۈنــۈم بولــۇپ 
قېلىشــى مۇمكىــن. نىشــانغا يەتمەيتــۇرۇپ ســىزگە رەھمــەت 
دېمەيمــەن. ئەگــەر ياردىمىڭىــز بىلــەن قۇتۇلۇپ قالســام، ســىزگە 
ئۆمــۈر بويــى رەھمــەت قەرزىــم بارلىقىنــى بىلىــپ قېلىــڭ!- 
دېدىــم، ئۆزەمنىــڭ بــۇ ســەپەردىن ئۈمىتســىزلىكىمنى ئىپادىلەپ. 
ئايروپورتقــا كىرگەنــدە، ئوتتــۇز قەدەمچــە نېرىراقتــا بىزگــە قــاراپ 
ــۇق  ــز بويل ــالردىكى، ئېگى ــك ياش ــان، ئەللى ــىرەپ تۇرغ كۈلۈمس
زىلــۋا بىــر رۇس ئايالنــى تونۇشــتۇردى. ئــۇ موســكۋالىق ۋېكتورىيــا 
خانىــم بولــۇپ، ئۇنىــڭ چــوڭ ســاياھەت شــىركىتى بارئىكــەن. 
بىزنىــڭ ســاالمەت ئۆتۈشــىمىزنى شــۇ ئايــال ئۈســتىگە ئالغانمىش. 
يەنــى ۋېكتورىيــا خانىمنىــڭ گېرمانىيىگــە يولاليدىغــان تورىســت 
ــدە ئىســمىمىز بارئىكــەن.  ئۆمىكىدىكــى كىشــىلەرنىڭ تىزىملىكى
قىرغىــز  تەكشــۈرىدىغان  پاســپورت  ھازىــر  ۋېكتورىيــا خانىــم 
خادىــم بىلــەن گەپلىــك بولــۇپ، تىزىملىكنىــڭ بىر نۇسخىســىنى 
ئۇنىڭغــا بەرگــەن ئىكــەن. شــۇڭا ھــەر بىــر پاســپورتنى قولىغــا 
ئالغانــدا، ۋېكتورىيــا خانىمغــا قارايدىكــەن. ئــۇ بــاش لىڭشىتســا 
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ــە  ــا گېرمانىيىگ ــىدىكەن. بولمىس ــا باس ــاراپ تامغ ــە ق تىزىملىكك
نېمىشــقا ماڭدىــڭ؟ پــاالن - پۇســتان، بــەش پاتمــان رۇســچە 
ــڭ  ــا خانىمنى ــز ۋېكتورىي ــەن. بى ــاۋارە قىلىدىك ــوراپ ئ ــەپ س گ

بــاش ئىشــارىتى بىلــەن تەكشۈرۈشــتىن ئۆتــۈپ كەتتــۇق.
مىيونخىــن شــەھىرىدە بېــرى- يوقــى ئاتمىشــتەك ئۇيغــۇرالر 
بارئىكــەن. ئــۇالر ئــۈچ تەشــكىالت ئارىســىدا تاالشــتا قالغــان 
بولــۇپ، مــەن بــۇ ۋەزىيەتنــى ئانچــە ياقتۇرمىدىــم. گېرمانىيىنىــڭ 
ئۆزىمــۇ دۇنيــا ۋەزىيىتىدىــن بىــر تــەرەپ، ئىشــلەپ چىقىرىــش، 
ســېتىش دۆلىتــى بولغاچقــا، ۋەتــەن - مىللــەت ئۈچــۈن بــۇ 
يەردىــن نــەپ چىقمايدىغانلىقــى ئايــان ئىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە 
يــا بىــر تىجــارەت قىلىشــقا ئەپســىز بولغاچقــا، بــۇ يــەردە ئىشــلەپ 
كېتىدىغانلىقىمىــز  ئۆتــۈپ  بىلەنــال  بېقىــش  ئــاران  جاننــى 
ۋىزىســىنىڭ  گېرمانىيــە  كۈنلــۈك،  ئــون  مــەن  مۇقــەررەر. 
ــدۇم.  ــى بول ــە كېتىۋالماقچ ــتە، تۈركىيىگ ــۈپ كەتمەس ــى ئۆت ۋاقت
ــە  ــار، بېلەتك ــالر ب ــش دول ــۈز ئاتمى ــاران ي ــدا ئ ــن يانچۇقۇم لېكى
يەتمەيــدۇ. تونۇيدىغانالردىــن قــەرز ســورىدىم، ھېچكىــم مېنىــڭ 
ــدى.  ــاردەم قىلمى ــەم ي ــۇلمىدى. ھ ــىمگە قوش ــە كېتىش تۈركىيىگ
چۈنكــى تۈركىيىــدە ئۇيغۇرالرنــى تۇتمايمىــش، تۈرمىگــە ســوالپ 
قويمايمىــش، خىتايغــا ســاتمايمىش، ئەركىــن ياشاشــقا پۇرســەت 
بېرەرمىــش دېگــەن گەپلەرنىــڭ ھەممىســى، پەقــەت ئۇيغۇرالرغىــال 
ــا پارتالتقۇچــى  ــاق، ھەتت ئەمــەس، ھەرقانــداق كىشــىلەرگە ئورت
تېررورىســتالر پۇشــمان قىلدىــم، تــۆۋە قىلدىــم دېســە، شــۇالرغىمۇ 
ئەركىنلىــك بېرىدىغان دۆلەتمىــش. ئەمما تۇرمۇش قىيىنچىلىقى، 
تىجارەتچىلەرنىــڭ دەردىنىــڭ كۆپلۈكــى، مالنــى نــەق ئېلىــپ 
نېســىگە ســېتىپ، قويۇلۇپ كېتىدىغانلىقى، بىر يەردە جىســمانى 
مېھنــەت قىلىــپ جاننــى بېقىــش ئاســانغا توختىمايدىغانلىقــى 
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قاتارلىــق بولۇمســىز تەرەپلىرىنــى ســۆزلەپ، مېنــى تۈركىيىگــە 
كەتمەســلىككە قايىــل قىلىشــتى. دەرۋەقــە كىشــىلەر تۈركىيىدىــن 
ــن تۈركىيىگــە  گېرمانىيىگــە كېلەلمەيۋاتســا، مېنىــڭ گېرمانىيەدى
كېتىمــەن دېيىشــىم، بــەكال تەتۈرلــۈك بولىدىكــەن. مېنىڭچــە 
بولغانــدا ســاقچى تۇتمايدىغــان، تۈرمىگــە ســوالپ قويمايدىغــان، 
ــۆز ئىختىيارىــم  خىتايغــا تاپشــۇرۇپ بەرمەيدىغانــال يــەر بولســا، ئ
ــۈپ قالســاممۇ  ــۈن ياشــاپ ئۆل ــر ك ــۆزەم خالىغانچــە بى ــەن، ئ بىل
ئارمىنىــم يوقتــەك، شــۇنچىلىك بوغۇلغــان ۋە ئۆزخاھىشــىمنى 
ئەركىــن  تۈركىيــەدەك  بولغاچقــا،  ســېغىنغان  شــۇنچىلىك 
دۆلەتتــە ھامماللىــق قىلســاممۇ، ئەركىنلىكىــم دۆلــەت تەرىپىدىــن 
پەلــەك  پەرۋايىــم  ئىشــالرغا  ھەرقانــداق  باشــقا  بۇغۇلمىســىال، 
ئىــدى. بىــراق گېرمانىيىگــە تۈركىيىدىــن كەلگــەن ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ۋە تۈركىيەدىكــى قاتتىقچىلىقتىــن خەۋىــرى بــار ئۇيغۇرالرنىــڭ 
تەۋســىيەلىرىنى قوبــۇل قىلىــپ، گېرمانىيىــدە قېلىشــنى تاللىدىم. 
يېقىنلىرىــم  ئىدارىگــە  تىلەيدىغــان  پانالىــق  سىياســى 
رەســمىيەتلىرى  ئۆتكۈزۈۋېلىــش  ئــۇالر  قويــدى.  ئاپىرىــپ 
بــار  ئىچكــى كېســەللىكنىڭ  ۋە  تاشــقى كېســەللىك  بويىچــە 
يوقلىقىنــى تەكشــۈرىدىكەن. تــەن ســاغالملىقىمدا بېقىنىــم ۋە 
يانپىشــىمدا تېخــى تولــۇق ســاقىيىپ بواللمىغــان يــارا ئىــزى ھــەم 
ــان، ســۆڭەكلەر ھــەر دوقمۇشــتىن  ــم ســانىلىپ تۇرغ قۇۋىرغىلىرى
پولتىيىــپ تۇرغــان، بوينــۇم جەينەكچىلىــك، بېشــىم چېلەكتــەك 
شــۇنچىلىك ئەبــگاھ، تــەن ئېغىرلىقىــم ئەللىــك بىــر كىلــو ئىككى 
ــدا  ــال ئەھۋال ــرى نورم ــداق غەي ــەن بۇن ــرام. شــۇنىڭ بىل ــۈز گى ي
ــۈپ، تەكشۈرۈشــكە  ــى ھەرىكەتكــە ئۆت ئىچكــى كېســەللىك بۆلۈم
چىقىــپ،  تەكشــۈرۈپ  ئەزالىرىمنــى  بارلىــق  تېگىشــلىك 
ــر  ــەك ئېغى ــا، خىتايالرنىــڭ ب ــداق كېســەللىك بولمىغاچق ھېچقان
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ــتاندىكى  ــەن قىرغىزىس ــدى. م ــېلىۋەتكەنلىكى دەلىللەن ــۇم س زۇل
تۈرمــە ئەھۋالىنــى ئېيتمىدىــم. چۈنكــى قىرغىزىســتاندا »ب د 
ت« ئىنســان ھەقلىــرى ئىشخانىســىغا خىتاينىــڭ ئۈســتىدىن 
شــىكايەت قىلىــپ، ئۆلۈمىمنــى كۆرگــەن بولغاچقــا، ئەمــدى 
قىرغىزىســتاننىڭ ئۈســتىدىن شــىكايەت قىلســام، تېخىمــۇ ئېغىــر 
كۈنگــە قالىدىغانــدەك بىــر ئەندىشــە ئاغزىمنــى تۇتىۋالغــان ئىدى. 
مــەن قىرغىزىســتان دۆلىتىنــى ئەيىبلىيەلىســەممۇ، لېكىــن »ب د 
ــا  ــرى ئىشخانىســىنىڭ قىلمىشــلىرىنى، ئارىغ ت« ئىنســان ھەقلى
ــدان  ــڭ، ئىل ــۇر لىدېرنى كىرگــەن ئاتالمىــش ســۈرگۈندىكى ئۇيغ
چۈشــەندۈرۈپ  زىيانكەشــلىكلىرىنى  قىلغــان  ئابباســوپالرنىڭ 
قورقتــۇم.  قېلىشــىمدىن  كۈنگــە  يامــان  تېخىمــۇ  بواللمــاي، 
كەلگۈچــە  گېرمانىيىگــە  چىقىــپ،  تۈرمىدىــن  قىرغىزىســتاندا 
ئــۈچ يېرىــم ئــاي بــوداپ بېقىلغاندىــن كېيىنكــى جىســمانىيىتىم 
ھېلىقىــدەك ئىــدى. بېشــىمنى بــەش مىنــۇت تىــك تۇتــۇپ 
تۇرالمايتتىــم. ماڭســاممۇ، ئولتۇرســاممۇ بېشــىم يانغــا قىيســىيىپ، 
ياكــى ئالدىغــا ئېڭىشــىپ ســاڭگىالپ تۇراتتــى. بوينۇمدا بېشــىمنى 
ــان  ــىلەر: ئابدۇرەھىمج ــدى. كىش ــوق ئى ــدۇر ي ــۈدەك ماغ كۆتۈرگ
ــىز.  ــن يۈرىدىكەنس ــم غەمكى ــېلىپ، دائى ــۆۋەن س ــىڭىزنى ت بېش
بــەزى ئىشــالر قولىمىزدىــن كەلمىگەنكىن، ســەبرە قىلىــش كېرەك 
- دەپ، مــاڭا كۆيۈنــۈپ تەســەللى بەرگەنلىرىــدە: ياقــەي، چــوڭ 
غېمىــم يــوق، يەرگــە ئېڭىشــىپ ماڭســام پــۇل تېپىۋالىدىكەنمــەن 
ــم  ــۈدەك ئازابلىرى ــاغ كۆتۈرەلمىگ ــم، ت ــاق قىالتتى - دەپ، چاقچ
كۆتۈرەلمەيۋاتقىنىنــى  بېشــىمنى  بوينۇمنىــڭ  ئەممــا  بولســىمۇ. 

ــەم.  ــۇراتتىم ھ يوش
مــەن گېرمانىيىگــە كېلىــپ بىــر ئــاي كېيىــن تۈرگــۈن 
قارىمــۇ كەلــدى. ھەنىــم بولســا ئازابلىــق تەقدىرگــە چېتىشــلىق 
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دەپ،  بولــدۇق -  ئۆتىدىغــان  بىرگــە  ئارامخــۇدا  كىشــىلەر، 
خوشــال ئىدىــم. ئەپســۇس ئــۆزەم بــۇ ئەلــدە تــۇرۇپ قالىدىغــان 
بولغاچقــا، ئۆزەمنىمــۇ بــۇ يەردىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ بىــر ئەزاســى 
دەپ ئويلىۋېلىــپ، »ئەللىــك بىــر كىلــو ئىككــى يــۈز گىراملىــق 
ئىشــالر  مــاز  قامالشــمىغان  بــەزى  قارىماســتىن،  ۋەزنىمگــە« 
ئۈســتىدە پىكىــر قىلىــپ قويۇپتىكەنمــەن، )»ئۇيغــۇرالر يوقىلىپ 
كېتەمدۇ« ناملىق كىتاپ، 442 - بەتلىرىگە قارالسۇن( سۈرگۈن 
قىلىنىــپ كەتكىنىمــدە، ھېچكىم ۋە ھېچقايســى تەشــكىالت ئىگە 
ــراق،  ــەن ســۈرگۈندە، ئۇيغۇرالردىــن يى بولمىــدى. شــۇنىڭ بىل

ــۇ.  تۈركلەرنىــڭ ئارىســىدا ياشاشــقا نېســىپ بولۇپت
ئىيۇننىــڭ ئاخىرلىــرى بولســا كېــرەك، بىــر كۈنــى تــۈرك 
ــالپ  ــاپ ۋاراق ــۇز كىت ــۆزۈم يالغ ــىدا، ئ ــڭ ئىشخانىس جەمئىيىتىنى
ئولتۇرســام، تېلېفــون چالــدى. تېلېفونغــا ئىنــكاس قىلىــش 
ــم -  ــەزى، ئابدۇراھى ــۈر مەرك ــالم كۈلت ــە: ئىس ــى بويىچ قائىدىس
مەرھابــا - دېســەم، قارشــى تەرەپتىــن- بــەن ئابدۇراھىــم خوجــا 
بىلــەن قونۇشــاجاق - دېگــەن ئــاۋاز كەلــدى. بــۇ تۈرگــۈن قــارى 
ئىــدى. كونــۇش كاردېشــىم، نــې دەردىــن ۋار؟ كونــۇش ھــادى 
- دېدىــم، چاندۇرمــاي. ئۇمــۇ ئاۋازىمنــى تونــۇپ قاپتــۇ. تىنچلىــق 
ئامانلىق ســورىغاچ بىر دەم چاقچاقالشــقاندىن كېيىن: ئابدۇقادى 
ــون قىلىپتىكــەن، شــۇ  ياپچــان بىلــەن ھەســەن مەخســۇم تېلېف
توغرىســىدا ســىلى بىلــەن گەپلەشــمەكچىتىم، يانلىرىغــا بارســام، 
ئــۇالر  مــەن:  تومتاقــال.  ئــۇ،  تاپااليمەنمــۇ؟ دەيــدۇ  ســىلىنى 
تۈرمىدىــن تېلېفــون قىلىپتىمــا؟ - دېدىــم، ســەل ئىككىلىنىــپ. 
ئــۇ: يــاق، بىشــكەكتىن تېلېفــون قىلىپتــۇ. بىرمۇنچــە ئاغىنىلەرمــۇ 
چەتكــە چىقىــپ بولغــان ئوخشــايدۇ گەپتىــن قارىغانــدا. مــەن: 
ھــە ياخشــى بولۇپتــۇ ئۇنــداق بولســا. مېنىــڭ يېنىمغــا نېمىشــقا 
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كەلمەكچىتىلــە؟ ئــۇ: دەيدىغــان مۇھىــم گــەپ بــار، شــۇڭا. 
مــەن: ئۆزلىرىنىــڭ شەخســى گېپىمــۇ، ياكــى باشــقىالرنىڭ ســاالم 
خېتىمــۇ؟ ئــۇ: ئاشــۇالرنىڭ گېپىتــى. مــەن: ئــۇالر تېلېفونــدا 
ــرى  ــەي، ئۆزلى ــاڭا دەۋەرم ــدا م ــى ســىلە تېلېفون دەۋەرگــەن گەپن
ــدا  ــدۇ. تېلېفون ــن چىقى ــى شــۇ يەردى كەلســىلە، ئىشــنىڭ چاتىق
دېيىشــكەن گەپنىــڭ بىــر ئۇچــى ھەرىكەتكــە ئايالنمىغۇچــە، 
دۆلەتلــەردە.  -دېموكراتىــك  سۈرۈشــتۈرۈلمەيدۇ  جاۋابكارلىقــى 
ئېقىتمــاي،  ســىلىمۇ  بولســا،  دېگــەن  نېمــە  ئــۇالر  شــۇڭا 
تېمىتمــاي مــاڭا دەۋەرســىلە. ئــۇ: ئابدۇرەھىمگــە ئېيــت، قايتىــپ 
كېلىدىغانــالر بولســا ھەممىنــى ئېلىــپ، تېــز كېلىــڭالر- دەيــدۇ. 
قولىمىــزدا پاســپورت يــوق، بارالمايمىــز دېســەم، پاســپورت چــوڭ 
مەســىلە ئەمــەس! تۇرۇشــلۇق دۆلەتتىكــى تــۈرك ئەلچىخانىســىدىن 
ھــەل قىلىمىــز دەيــدۇ. مــەن: بىزنــى خىتايغــا ئۆتكــۈزۈپ بەرگىلى 
چىقىپتىمــا؟ ياكــى ھەممىمىــز توپلىشــىپ قىرغىز تۈرمىســىدە بىرگە 
ياتامدىكەنمىــز؟ ئــۇ: بــۇ چاقچــاق ئەمــەس ئابدۇرەھىمجــان. 
ئــۇالر »ال ئىالھــە ئىللەلــال« دېگــەن ئۇيغۇرالرنىــڭ ھەممىســىنى 
تەۋھىــت بايرىقــى ئاســتىغا توپــالپ، چــوڭ ئىــش قىلماقچىكــەن. 
مــەن: ھــە مۇنــداق گەپمىكــەن؟ مەدرىــس ئاچىدىغــان ئىــش 
دېســىلە! ئــۇ: ۋاي يــاق، تەۋھىــت بايرىقىنــى ئــاق ســارايغا، 
قادىمىغۇچــە  مەيدانىغــا  تيەنئەنمېــن  ئاخىرىــدا  قۇددۇســقا، 
ــالر تۈرمىگــە  ــى خىتاي ــۇ ئادەمن ــەن: ب ــدۇ. م ــز - دەي توختىمايمى
ســوالپ قىيناۋېرىــپ، خېمىرىنــى پېتىرگــە ياندۇرىۋەتتىمــۇ نېمــە؟ 
ئۆيىنىــڭ يېنىدىكــى ھېيتــگاھ مەســچىتىگە قادىيالمىغــان التىنى، 
ئەمدىــزە ئــاق ســاراي، كــۆك ســارايغا قادامدىكــەن؟ چىچىــپ 
ــك  ــر دەم تى ــى، بى ــاداپ باقســۇن قېن ــال شــام ق ــر ت ــا بى پوقىغ
تۇرامدىكــەن. ياكــى كاللىســىدىن چاتــاق چىقمىغانــدۇ تايىنلىــق؟ 
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ــىلىگە دەپ  ــى س ــەن گېپىن ــۇ: دېگ ــۆزى؟ ئ ــەپ س ــراق گ قانداق
بەردىــم، تەقــى تۇرقىنــى تېلېفونــدا كۆرگىلــى بولمىغانكىــن، 
قانــداق بولــۇپ قالغانلىقىنــى بىلگىلــى بولمىســا. مــەن: ئۇنــداق 
بولســا مېنىــڭ تەكلىپىمنــى يەتكــۈزۈپ قويســىال: بىرىنچــى ئــۇالر 
قااليمىقــان ئىــش قىلىــپ، ۋەزىيەتنــى بۇزمــاي، ئىســتانبۇلغا 
ئورۇنلىشــىپ، دەســلەپكى قەدەمــدە ســەئۇدىنى ئىقتىســادى بــازا 
ــۆز  ــى ئ ــۇن. ئىككىنچ ــى ئاچس ــڭ يولىن ــتا ئۆزىنى ــان ئاساس قىلغ
ۋاقتىــدا يەنــى 85 - يىللىــرى قىاللمىغــان مۇھىــم ئىشــلىرى 
بــار ئىــدى. ئەمــدى پۇرســەت ئــۆز قولىغــا كېلىپتــۇ. شــۇ ئىشــنى 
باشلىســۇن. ھېــچ بولمىغانــدا، قەشــقەرلىق ۋە خوتەنلىــك بايــالر 
ــى  ــەر، دېگىنىن ــار. ب ــۇزى ب ــىلىك نوپ ــڭ بىركىش ــىدا ئۇنى ئارىس
ــى ئىســراپ قىلىۋەتمىســۇن.  ــڭ نوپۇزىن ــدۇ. ئۆزىنى ــۇپ ئاالالي يۇل
ئۈچىنچــى بارالىغــۇدەك بىخەتــەر دۆلەتلەرنــى بىــر قــۇر ئايلىنىــپ 
چىقســۇن. تەشــكىالتلىرىمىز بىلــەن تونۇشــۇپ چىقســۇن. ۋەتــەن 
- مىللــەت ئۈچــۈن پايدىلىــق ئىشــنى قىلىدىغــان ۋاقتــى كەپتــۇ. 
ــۇ  ــەن: ســىلە ئ ــۇ ئۆتمۈشــتىكى ئىــش؟ م ــداق ئىشــتى ئ ــۇ: قان ئ
ــۈزۈپ  ــەن يەتك ــى ئەين ــەن گەپن ــەن دېگ ــورىماي، م ــنى س ئىش
ــال  ــڭ كاللىســىنى چېلىۋەتمىگەن ــالر ئۇنى ــەر خىتاي قويســىال. ئەگ
ــال  ــەر يەنى ــدۇ. ئەگ ــۇپ قالماي ــز ئۇنت ــنى ھەرگى ــۇ ئىش ــا، ئ بولس
چالغۇچنــى تەتــۈر چېلىــپ، ئــاق ســاراي، پــوق ســاراي دەپ 
يۈرســە، بــۇ مىللىتىمىزنىــڭ بېشــىغا كېلىۋاتقــان بىــر چــوڭ 

ــارىتى.  ــۇملۇقنىڭ بېش ش
تونۇشــمىغان  يېقىندىــن  بىلــەن  ياپچــان  ئابدۇقادىــر 
ئوتــى  مىللەتنىــڭ   - ۋەتــەن  يۈرىكىــدە  ئۇنىــڭ  بولســاممۇ، 
يالقۇنــالپ تۇرىدىغــان، بــاش ئەگمــەس مىللەتچــى ئىكەنلىكىنــى 
ئاڭلىغــان ھــەم شــۇنداق قارايتتىــم. لېكىــن ئۇنىــڭ پىكــرى 
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كۈندىلىــك ھېسســىيات دەرىجىســىدە ئىكەنلىكىنــى بايقىغاندىــن 
كېيىــن، يىــراق تۇرۇشــنى تاللىغــان. مېنىــڭ ســېرىق تۈكــى 
ئەمدىــال چۈشــىۋاتقان، بــاال مىللەتچــى ئىكەنلىكىمنــى ئۇمــۇ 
كىشــىلەردىن ئاڭلىغــان بولســا كېــرەك. مېنــى يىراقتىــن كۆزىتىــپ 
يېقىــن  بــەك  ئۇنىــڭ  ۋە  ئاغىنــەم  مېنىــڭ  يۈرگەنلىكىنــى، 
مۇرىتلىرىدىــن - پوچــى ئــاداش مــاڭا دەپ قويغــان ئىــدى. 
ــۇ  ــى بىزم ــم. چۈنك ــەك قىزىقمايتتى ــە ب ــۇ ئادەمگ ــەن ئ ــن م لېكى
ــى  ــك مىللەتچ ــقەدەم يەرلى ــال پېش ــۆدەك چاغلىرىمىزدىن ــە گ خېل
زىيالىيالرنىــڭ، ســابىق ئەكســىل ئىنقىالبچىالرنىــڭ ئۈلپىتىــدە 
تەربىيــە كۆرگــەن، ئىنقىــالپ - يــورۇق ســەھنىدە ئەمــەس، ئــاي 
قاراڭغۇســىدا، ھەممــە خەقنىــڭ كۆزىــدە ئەمــەس، يــەر ئاســتىدا 
پىچىــرالپ يــۈرۈپ قىلىدىغــان ئىــش- ئىكەنلىكىنــى بىلگەچكــە، 
ــەك ۋاي  ــە ب ــىلەرنى ئانچ ــكارە كىش ــۆزى ئاش ــۇق، ئ ــۆزى ئوچ س
دەپ كەتمەيتتــۇق. چۈنكــى كۆزىمىــز تــوق ئىــدى. 85 - يىلــى 
نويابىــر ئايلىرىــدا، بىــر كۈنــى مېنىــڭ بىــر يېقىنىــم »بــەك 
مۇھىــم بىــر چــوڭ ئىــش ئۈســتىدە، بــەك مۇھىــم بىــر شەخســلەر 
تەرىپىدىــن ئەلچــى« بولــۇپ، كىرگۈزۈلۈپتــۇ. ئــۇالر مېنى ئاســاس 
ــى  ــۇرۇپ، بىزن ــى ق ــالر گۇرۇپپىن ــر ئوقۇغۇچى ــۇرۇپ، بى ــپ ت قىلى
چەتئەلگــە ئوقۇشــقا چىقىرىدىكــەن. مــەن ئوقۇغۇچــى ئەترىتىگــە 
مەســئۇل بولىدىكەنمــەن. بىزنىــڭ بارلىــق چىقىملىرىمىزنــى شــۇ 
كىشــىلەر ئۈســتىگە ئالىدىكــەن. لېكىــن بــۇ ئىــش تەشــكىللىك 
ئېلىــپ بېرىلىدىغــان بولغاچقــا، مــەن ماقــۇل بولغاندىــن كېيىن، 
پروگراممىنــى  قــۇرۇپ،  تەشــكىالت  بىــر  شەخســلەر  ھېلىقــى 
تۈزىدىكــەن. بىــز ئوقــۇپ كىرگەندىــن كېيىــن شــۇ تەشــكىالتنىڭ 
رەھبەرلىكىــدە خىزمــەت قىلىدىكەنمىــز. ئوقۇيدىغــان كەســىپلەر 
خەلقئــارا سىياســەت، ئىقتىســاد ۋە ھەربــى ئىشــالر ساھەســى 
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ئىكــەن. مــەن شــەرت ئاســتىدا ماقــۇل بولىدىغانلىقىمنــى ئېيتتىم: 
بىرىنچــى ئوقــۇش پۈتكەندىــن كېيىــن، چەتتــە قېلىــپ خىزمــەت 
كۆرســىتىش، ياكــى ۋەتەنگــە قايتىــپ خىزمــەت كۆرســىتىش شــۇ 
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ شــۇ چاغدىكــى ئەمەلىي ئەھۋالىغــا قارىتا ئەركىن 
بولىشــى كېــرەك. ئىككىنچــى بــۇ ئىشــقا مەســئۇل بولىدىغــان 
كىيمىگــەن،  قالپىقىنــى  ئىنقىالبچــى«  »ئەكســىل  كىشــىلەر 
ئارقىســىدىن پايالقچىــالر مارىــالپ يۈرمەيدىغــان بولىشــى كېــرەك. 
ئەكچىســە بولغانــدا قىلىدىغــان ئىشــىمىز بېلىقنىــڭ چوڭنــى تورغا 
ــدە  ــى چەتئەل ــدۇ. ئۈچىنچ ــۇپ قالى ــۈك بول ــۈرىدىغان يەمچ چۈش
تەشــكىالتنىڭ  كېيىــن،  كىرگەندىــن  پۈتتــۈرۈپ  ئوقــۇش 
پروگراممىســىنى قايتــا تــۈزۈش، تەشــكىالتنىڭ ئىــدارە ھەيئىتىنــى 
قايتــا تەرتىپكــە ســېلىش الزىــم. چۈنكــى كىچىــك رامكىنىــڭ 
ــدە ئوقــۇپ  ــەن، چەتئەل ــا بىل ــۈزۈپ قويغــان پروگرامم ــدە ت ئىچى
ــىلەرنى قارىغۇالرچــە  ــك كىش ــەن بىلىملى ــا كۆرگ ــەن، دۇني كەلگ
مەجبــۇرالپ ئىشــقا سېلىشــقا بولمايــدۇ. ئوقۇغــان، بىلگەنلــەر 
بىلىمىنىــڭ كۆرسەتمىســى بىلــەن نېمىنــى قىلىــش، نېمىنــى 
قىلماســلىقنى بىلىــپ ئىــش قىلىمىــز دېســە، بــۇالر قوپــۇپ 
ــىمىز  ــۈل قىلىش ــال تەۋەكك ــز ئالالھقى ــار، بى ــان ب ــزدا قۇرئ قولىمى
كېــرەك، قالغىنــى شــەيتاننىڭ ۋەسۋىســى دەپ كاجلىــق قىلســا، 
ئــۇ چاغــدا چەتئەلگــە ئــادەم چىقارتىــپ ئوقۇتــۇپ كىرگەننىــڭ بىر 

ــدۇ.  ــى بولماي ــق پايدىس تىيىنلى
ــاڭا  ــى م ــەپ، يازغانلىرىن ئەلچــى جاۋابىمنــى يازمىچــە خاتىرل
كۆرســەتكەندىن كېيىــن چىقىــپ كەتتــى. ئارىدىــن ئىككــى ھەپتە 
ئۆتكەندىــن كېيىــن ئۇنــى چاقىرتىــپ كېلىــپ، نەتىجىســىنى 
ــدى -  ــال بېســىلىپ قال ــۆز جايىدى ــش ئ ــۇ ئى ــۇ: ب ســۈيلىدىم. ئ
ــر  ــى ئابدۇقادى ــلەرنىڭ بېش ــم شەخس ــۇ مۇھى ــى ئ ــدۇ. چۈنك دەي
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ياپچــان ئىكــەن. ئــۇ- ئــون بــەش يــاش چېغىــدا خىتايغا قارشــى 
قوراللىــق ئــۇرۇش قىلىمەن دەپ، كەنتتىكى قورال ئىســكىالتىدىن 
مىلتىــق، گراناتالرنــى يۆتكــەپ، ئۆڭكۈرگــە توپالۋاتقانــدا تۇتۇلۇپ 
قېلىــپ، بــاال »ئەكســىل ئىنقىالبچــى« بولــۇپ جازاالنغــان، جــازا 
مۇددىتى توشــۇپ جەمئىيەتكە چىققاندىن كېيىنمۇ، خىتاينىڭ ۋە 
غالچــا قورچــاق، كوممۇنىســتالرنىڭ كۆزىگــە زىــق، يۈرىكىگــە مىق 
ــان، ســەھنىلەرنى قولدىــن بەرمــەي،  ــۇپ قادىلىــپ كېلىۋاتق بول
ــر  ــان جۇشــقۇن بى ــپ كېلىۋاتق ئاغزاكــى تەشەببۇســالرنى ياڭرىتى
ئــادەم بولغاچقــا، ئۇنىــڭ بارغــان - تۇرغــان يەرلىرىــدە، ئالدى - 
ئارقىســىدا ماراقچىــالر، پايالقچىــالر ســايىدەك ئەگىــپ يۈرىدىغــان 
گــەپ. شــۇڭا يېپىــق قازاننىــڭ يېپىــق پېتىــم قالغىنــى ياخشــى 
بولغــان ئىكــەن. مــەن شــۇ چاغــدا تېخــى يىگىرمــە بىــر ياشــنىڭ 
قارىســىنى ئەمدىــال ئېلىۋاتقــان بىــر گــۆدەك بولســاممۇ، ئوقۇغــان 
مەكتەپلىرىمنــى تىلغــا ئالغۇچىلىكــى بولمىســىمۇ، لېكىــن ئوقۇغان 
نەزەرىيەلىرىــم، كۆرگەنلىرىــم، ئاڭلىغانلىرىــم، چوڭالردىن ئالغان 
تەربىيــە تەلىملــەر مېنــى شــۇ دەۋرىگــە اليىــق نېمىنىــڭ توغــرا، 
نېمىنىــڭ خاتــا ئىكەنلىكىنــى بايقاپ، قــارار بەرگــۈدەك ئىقتىدارغا 
ئىگــە قىلغــان ئىــدى. مانــا ئەمــدى ئارىدىــن ئــون ئىككــى يىــل 
ئۆتــۈپ، ۋەتــەن ســىرتىدا بــۇ ئادەمدىــن يەنــە بىــر قېتىــم ئەلچــى 
ــى  ــل قىلغانلىقىمن ــى قايى ــدا ئۇن ــۆدەك چېغىم ــەن گ ــدى. م كەل
ئويــالپ، ئەمــدى جاھــان كۆرگــەن، »ب د ت« نــى، دۇنيــا 
ۋەزىيىتىنــى تونىغــان - مــەن ئەلۋەتتــە ئۇنــى قايىــل قىالاليمــەن 
- دەپ ئوياليتتىــم. بىــراق ئــۈچ كۈندىــن كېيىــن تۈرگــۈن 
قارىمدىــن يەنــە تېلېفــون كەلــدى. ئــۇالر مۇنــداق دەرمىــش: 
ــە ۋە  ــەئۇدى، تۈركىي ــتان، س ــال پاكىس ــن چىقىپ ــز ۋەتەندى »بى
ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىرىنــى ئايالنــدۇق. ئۇيغۇرالرنىــڭ 64 دانــە 
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ــار ئىكــەن. قىلىدىغــان بــەك چــوڭ ئىشــى، ھــەم  تەشــكىالتى ب
شــۇنىمۇ قىاللىســا ئايــدا- يىلــدا بىــر پارچــە گېزىــت چىقىرىــپ، 
ئۆزلىرىنىــڭ رەســىملىرىنى چاپــالپ، كۆرگەزمــە قىلىدىكــەن. 
شــۇنىمۇ ھەممىســى قىاللمايدىكــەن تېخــى. بىــز كــۆرەپ ھــۆ 
ھەقىقەتنــى  بــۇ  شــۇڭا  چەتئەلدىكىلەرگــە.  كەتتــۇق  بــوالپ 
تاللىــدۇق. بــۇ يولــدا شــەھىد بولۇشــتىن باشــقا ئارمانىمىــز يــوق. 
ــەيتاننىڭ ۋەسۋىســى.«  ــقا ھەممىســى ش ــالھ رىزاســىدىن باش ئال
ــان  ــى بولغ ــاۋۋال قىلماقچ ــل ئ ــى يى ــون ئىكك ــى ئ ــەن: ھېلىق م
ئىشــى توغرىســىدا بىــر نەرســە دېمىدىمــۇ؟ ئــۇ: ســىلى دېگەنــدەك 
ئەســكەرتتىم. ياپچــان كۆلــۈپ كېتىــپ: ئــۇ دېگــەن ۋاقتــى ئۆتــۈپ 
كەتكــەن ئوششــاق ئىشــالر، ھازىــر ۋەتــەن - مىللــەت دەپ، 
كىچىــك ئىشــالر بىلەن ئەمــەس، ئالالھ يولىدا دۇنياۋى ئىشــالرنى 
قىلىشــقا بــەل باغلىــدۇق. ئىمانــى ئەركــەك ئادەملــەر ســېپىمىزگە 
قېتىلســا ئەلۋەتتــە خــوش بولىمىــز - دەيــدۇ. ســىلىنىڭ تېلېفــون 
نومۇرلىرىنــى ســورىغانتى، ئەگــەر مۇۋاپىــق كۆرســىلە ئــۇالر بىلــەن 
ــاق، مېنــى ســوراپ قالســا، باشــقا  گەپلىشــىپ باقامــال؟ مــەن: ي
ئۆلكىگــە كۆچــۈپ كەتكــەن ئوخشــايدۇ، تۇرىۋاتقــان جايدىكىلــەر 
شــۇنداق دېــدى دەپ قويســىال. ئۇالرنــى ھازىردىــن باشــالپ 
تونۇمايمــەن. چۈنكــى ئەمــدى ئــۇالر تالىبانالرغــا، ئوتتۇرا ئاســىيادا 
قــان پــۇراپ يۈرگــەن ئــەرەب تېررورىســتلىرىغا چېتىلىــدۇ. خىتــاي 
ئۇالرنىــڭ قولــى بىلــەن ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى ئۇيغــۇر ۋەزىيىتىنــى 
بەربــات قىلىــدۇ. ئــۇالر تالىبانــالر بىلــەن، ئــەرەب تېررورچىلىــرى 
بىلــەن بىرســەپتە تــۇرۇپ، غەربكــە قارشــى جىھــات قىلىــدۇ. ئــاق 
ســارايغا بايــراق قادايمىــز دەپ، پۈتــۈن بىــر مىللەتنــى خەلقئــارا 
ــڭ  ــارە مىللەتنى ــدۇرۇپ، بىچ ــىغا ئايالن ــڭ شايكىس تېررورچىالرنى
يۈزىگــە قــارا داغ ســۈرتىدۇ. بۇنــداق ئادەملەرگــە دەيدىغــان 
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ــۇپ  ــۋاال چــوڭ ئىشــالرمۇ بول ــە ئۇنچى ــۇ: مېنىڭچ ــوق. ئ ــۆزۈم ي س
كەتمــەس. ئــۇالر گەپنــى يوغــان قىلغــان بىلــەن، قولىدىــن 
بىــر ئىشــالر كەلمەســمىكىن دەيمــەن. مــەن: يــاق، قارىــم ســىلە 
ــڭ  ــاي بىزنى ــەن. خىت ــۈز بەرگ ــالر ي ــۇن ئىش ــان نۇرغ بىلمەيدىغ
قولىمىــز بىلــەن بىــر چــوڭ شــۇملۇقنى ئەمەلگــە ئاشــۇرماقچىتى. 
ھەقلىــرى«  »ئىنســان  يېتەلمــەي،  مەقســىتىگە  ئاخىــرى 
ئىشخانىســىنىڭ ۋاستىســى بىلــەن بىزنــى ئوتتۇرىغــا چىقىرىــپ، 
قىرغىــز »ك گ ب« ئىدارىســىنىڭ قولــى بىلــەن بىزنــى تۇتقــۇن 
قىلىــش ئارقىلىــق، بىزنــى توزىتىۋەتتــى - مەيــدان بوشــاپ 
بولغىچــە ســاقلىماي بۇالرنــى چىقــاردى. بۇالرنىــڭ ئــۆز قولىدىــن 
ئۈچــۈن  دۈشــمەن  ئۆزىــال  نامىنىــڭ  كەلمىســىمۇ،  ھېچنېمــە 
ــم؟  ــال قارى ــداق ئويالۋاتى ــىلە قان ــدۇ. س ــمى بولى ــك دەس يېتەرلى
ئــۇ: ســىلىچە ئــۇالر قىلىدىغــان ئىــش راســتىنال مىللــەت ئۈچــۈن 
ــۇرا ئاســىيادا شــۇنداق  ــز ئوتت ــەن: بى ــۇ؟ م ــق بوالرم ــەك زىيانلى ب
ــى  ــا، ئۆلۈمن ــان بولغاچق ــان ۋە قارشــى تۇرغ ــنى قىلمىغ ــر ئىش بى
كــۆردۇق. ئەگــەر بىزمــۇ جىھــات قىلىمىــز دەپ، كانــاي تــوۋالپ، 
لەشــكەر توپــالپ يۈرگــەن بولســاق، ئىشــىمىز باشــقىچە بوالتتــى. 
لېكىــن خىتاينىــڭ ھىلىســىنى، رۇس »ك گ ب« ئىدارىســىنىڭ 
ــە بىلــەن خۇالســىالندۇق.  ــا، تۈرم ئويۇنلىرىنــى بۇزغــان بولغاچق
ئــۇ: بىــر مەزگىــل كۈننىــڭ ســېرىقىنى كۆرۈپ تــۇراي. ئەگــەر ئۇالر 
ۋەتەنگــە رەســمى ئــۇرۇش ئاچســا شــۇ چاغــدا قېتىلىــپ كېتەرمىــز. 
ــۇرا ئاســىيادا »ئۆزلىكىدىــن«  ــدە ئوتت ــاي ئىچى ــر قانچــە ئ بى
ئــۇرۇش  قوراللىــق  بىرلىــرى  شــەكىللىنىپتۇ.  گــۇرۇپ  ئىككــى 
قىلىــپ، ۋەتەننــى ئــازات قىلىمىــز - دېســە، بىــر پىرقــە ۋەتــەن- 
ــۆش  ــل گ ــر زەمبى ــە، بى ــپ ئۆلس ــۇرۇش قىلى ــۈن ئ ــەت ئۈچ مىلل
بولىــدۇ. شــۇڭا ئالــالھ يولىــدا جىھــات قىلىمىــز، كاپىرالرنــى 
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ئۆلتۈرىمىــز دەيدىكــەن. ئارىدىــن بىــر يىــل ئۆتــۈپ، ئــۇ ئىككــى 
پىرقــە ئــۆز - ئــارا تىللىشــىپ، قاغىشــىپ تارقاتقــان ئاۋازلىــق 
ــن  ــا ئەيىبلەشــلەر ياڭراشــقا باشــلىدى. ئۇنىڭدى ــەر، يازم تەبلىغل
ــەر  ــى تەرەپتىكىل ــە، قارش ــت كىرگۈزس ــە مۇجاھى ــن ۋەتەنگ كېيى
خىتايغــا چېقىــپ قويــۇپ، مۇجاھىتــالر تۇتۇلــۇپ كېتىپتــۇ، ئوتتــۇرا 
ئاســىيادا ئــۆز - ئــارا ئۆلتۈرۈشــۈپ كېتىپتــۇ - دېگــەن خەۋەرلــەر 
ــى  ــدى ئۇالرن ــە كەلمى ــن ھېچنېم ــكە باشــلىدى. قولىمىزدى كېلىش
يولغــا كىرگۈزۈشــكە. چۈنكــى ئۇالرنىــڭ قولىــدا قــورال، پــۇل بــار 
ئىكەن. ئۇالرنىڭ ئارقىســىدا ئىســتىخباراتنىڭ يوشــۇرۇن كۈچلىرى 

ــەن.  بارئىك
ئازاتچىــالر گۇرۇپپســى 99 - يىلــى ئەتىيــازالردا ئوتتــۇرا 
ئاســىيا ئەللىرىــدە تۇتقــۇن بولــۇپ، قېچىــپ دېگەنــدەك، تولــۇق 
تارقىلىپ كەتتى. غازاتچىالر گۇرۇپپســى پاكىســتان، ئافغانىســتان 
تەرەپلەرگــە يىغىلىــپ، ئــۆز - ئــارا مۇرتــەت، مۇناپىــق، كاپىــر- 
دەپ قوغلىشــىپ يۈرۈپ، ئابدۇقادىر ياپچان، ھەســەن مەخسۇم، 
ئىســمائىل ھاجــى قاتارلىــق چوڭلىــرى قېچىــپ، تۇتقــۇن بولۇپ، 
ئۆلتۈرۈلــۈپ، مىڭلىغــان ئەگەشــكۈچىلىرى ھېچكىــم كۆرمىگــەن، 
ئېتــى يوق، ســېپى يــوق كىشــىلەرنىڭ قولىغا قالدى. شــۇالرنىڭ 
ــەرقى  ــان دەۋادا »ش ــاي ئاچق ــپ خىت ــاس قىلى ــىنى ئاس ماركىس
ــررور ھەرىكىتىنىــڭ  ــارا تې تۈركىســتان ئىســالم ھەرىكىتــى خەلقئ
بىــر  مىللىتىمىزنىــڭ  قالپــاق،  دېگــەن  قىســمىدۇر«-  بىــر 
پارچىســىغا كىيدۈرۈلــدى. شــۇنىڭ داۋامىــدا ۋەتەندىكــى ھــەر بىر 
ئۇيغــۇر »رادىــكال تېررورچــى« قالپىقــى كىيىشــكە مەجبۇرالندى. 
ئۇنىــڭ داۋامــى بۈگۈنكــى كۈنــدە خىتاينىــڭ ئۈســتىمىزدىن 
ئېــالن قىلىــپ: »ئۇيغــۇرالر رادىــكال مىللــەت، بۇالرنــى ئاممىــۋى 
تەربىيىلــەش ئارقىلىــق ئىلغــار، ياخشــى ئىنســانغا ئۆزگەرتىمىــز« 
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- دېگــەن ھۆكــۈم نامىســى دۇنيــاۋى قولالشــقا ئېرىشــمەكتە. 
خىتــاي تــۈزۈپ بەرگــەن مائارىپىتــا ئوقۇغــان ھــەر بىــر ئۇيغــۇر، 
مۇنــداق بىــر سەپســەتىنى ياخشــى بىلىــدۇ: »تارىخنــى قەھرىمــان 
جەمئىيەتنىــڭ،  كاپىتالىســتىك  گــەپ،  دېگــەن   - يارىتىــدۇ 
ســاختا  كۆرىدىغــان  تــۆۋەن  خەلقنــى  جەمئىيەتنىــڭ  فېئــودال 
قەھرىمــان قارىشــىدۇر. دىئالىكتىــك تارىــخ قارىشــىدا تارىخنــى 
قەھرىمــان ئەمــەس بەلكــى خەلــق ئاممىســى يارىتىــدۇ.« بــۇ قاراش 
خىتــاي دۆلىتىنىــڭ خەلقنــى، بولۇپمــۇ ئەســىر مىللــەت خەلقىنــى 
قايمۇقتۇرۇش، قەھرىمان چۈشەنچىســىنى بۇرمىالش ئۈچۈن تۈزۈپ 
چىققــان سىياســى سۈيقەســتىدۇر. ئەســلىدە مىللەتنىــڭ، ۋەتەننىڭ 
تارىخىنــى قەھرىمانــالر يارىتىــدۇ. خەلــق دېگــەن ســەركىنىڭ 
ــۇزان چىقىرىــپ  ئارقىســىدىن ماڭغــان پادىغــا ئوخشــاش، چــاڭ ت
بېرىدىغــان قوشــۇمچە كۈچتــۇر. كۆپىنچــە قەھرىمانــالر تەلۋە تەرســا 
بولىدىكــەن. ھەتتــا ئۆزلىرىنىــڭ تارىــخ يارىتىۋاتقانلىقىنىمــۇ پــەرق 
ــى  ــا رول ئېلىۋاتقانلىقىن ــڭ تارىخت ــەر ئۆزىنى ــەن. ئەگ ئېتەلمەيدىك
بىلىپ قالســا، ئۇنىڭ قانداق نەتىجە بەرگەنلىكىدىن قەتئىينەزەر، 
كــۆپ  تېخىمــۇ  قالىدىغانلىــرى  پاتمــاي  ئىشــتىنىغا  كۆرەڭلــەپ 
بولىدىكــەن. قەھرىمــان دېگــەن تارىخنىــڭ بۇرۇلــۇش نۇقتىســىدا 
ــۇ،  ــەلبىي ئوبرازىم ــڭ س ــۇر. ئۇنى ــى دېمەكت ــان كىش رول ئالىدىغ
ئىجابىــي ئوبرازىمــۇ بولىــدۇ. تۈركلەرنىــڭ: كېيىنلىكىنــى ئويلىغــان 
قەھرىمــان بواللمايــدۇ« دەيدىغــان بىــر ســۆزى بــار. ھــەر قانــداق 
ئىشــنى »يەتتــە ئۆلچــەپ بىــر كــەس« بىلــەن قىلىدىغــان كىشــى، 
ــا  ــال قەھرىمانغ ــز يەنى ــن بى ــەن، لېكى ــان ئىك ــان بواللمىغ قەھرىم
ئېھتىيــاج ھېــس قىلغــان ئىكەنمىــز، دېمــەك مىللەتنىــڭ تەقدىــرى 
ئەســىرلىكتىنال ئەمــەس، ھەتتــا پاالكەتچىلىكتىــن، نەســچىلىكتىن 

قۇتۇلمىقــى بەســى مۈشــكۈل. 
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ئاخىرقى سۆز

ئارقىلىــق،  يازمــا  تۇتــاش  بىــر  بۆلۈنگــەن  بابقــا  ئالتــە 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  قويــدۇم:  ئوتتۇرىغــا  خۇالســىنى  تۆۋەندىكــى 
يوللــۇق  پاجىئەلەرنىــڭ  ئېغىــر  بۈگۈنكــى  كەلگــەن  بېشــىغا 
شــەكىلدە خەلقئاراالشتۇرۇلۇشــى، خىتاينىڭ ئۈســتىمىزدىن ئىجرا 
قىلىۋاتقــان جىنايەتلىــرى يوللــۇق قوغدىنىش ۋە توغرا سىياســەت 
ســۈرئەتلىك  تېــز  خىتاينىــڭ  قىلىنىشــى،  قوبــۇل  بولــۇپ 
ئارقىلىــق  ئىقتىســاد  ھالدىكــى  نۇقــۇل  ۋە  سىياســىتىنىڭ 
كــۆز بويامچىلىقىنىــڭ نەتىجىســىال ئەمــەس. بىزگــە قارشــى 
يۈرگۈزۈلۈۋاتقــان رايــون خاراكتېرلىــق، دۇنيــاۋى خاراكتېرلىــق 
جازاالرنىــڭ ئارقىســىدا، خىتاينىــڭ ئالــداپ كېتىۋاتقانلىقىنــى 
تىلغــا ئېلىــش، مېنىڭچــە سىياســى چۈشــەنچە ئەمــەس. ئەگــەر 
بۈگۈنكــى پاجىئەلىرىمىــزدە، خىتــاي دۇنيانــى ئالــداپ كەتتــى- 
دەپ قارىســاق، ئــۇ چاغــدا بــۇ ئالدىنىشــالرنىڭ، ئــەڭ ئــاز 
بولغانــدا چــارەك ئەســىرلىك تارىخــى ئارقــا كۆرۈنۈشــلىرىنىمۇ 
كۆزدىــن قاچــۇرۇپ قويۇشــقا بولمايدىغانلىقىنــى، بــۇ يازمىلىرىــم 
دەپ،  بولىــدۇ-  چۈشىنىۋېلىشــقا  بولســىمۇ  غــۇۋا  ئارقىلىــق 
ئوياليمــەن. يەنــى خىتــاي دۇنيانــى راســتىنال ئالداۋاتقان بولســا، 
بىــر نەرســە كۆرســەتمەيتۇرۇپ، گــەپ بىلەنــال ئالــداپ كېتەلىشــى 
ناتايىــن. خىتاينىــڭ قولىــدا بىزگــە قارشــى كىشــىلەرنى ئالــداپ 
كېتەلىگــۈدەك بىــر نەرســە بــار دېگــەن گــەپ. ئــۇ بولســىمۇ 
خىتايغــا ماسلىشــىپ، ئــۆز مەنپەئەتىمىزگــە قارشــى ئۆزىمىــز 

ئىشــلىگەن دۇنيــاۋى جىنايەتلىرىمىــزدۇر خــاالس.
ــڭ  ــرى ئۇيغۇرالرنى ــىيادا 98 - يىللى ــۇرا ئاس ــات: ئوتت ئىزاھ
ئــۆز - ئــارا توقۇنۇشــۇپ، ئۆتكۈزگــەن جىنايەتلىــرى بىلــەن 
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گېرمانىيىگــە  مــەن  يــوق.  باغلىنىشــىم  ھېچقانــداق  مېنىــڭ 
ــىيادا  ــۇرا ئاس ــن، ئوتت ــن كېيى ــى ئايدى ــپ، ئىكك ــپ كېتى قېچى
يېڭــى بىــر قوشــۇن پەيــدا بولــۇپ، كېيىنچــە بــۇ قوشــۇنالر 
ھەســەن مەخســۇم باشــچىلىقىدا »غازاتچىــالر ئېقىمــى« مەمتىمىن 
ــۇپ، ئىككــى  ــى« بول ــالر ئېقىم ــەزرەت باشــچىلىقىدا »ئازاتچى ھ
ئاســىيا،  ئوتتــۇرا  ئۇالرنىــڭ  ئىكــەن.  ئايرىلغــان  ســەپكە 
پاكىســتان ۋە ئافغانىســتان قاتارلىــق دۆلەتلەرگــە يىغىلىــپ، 
چېگــرا ھالقىغــان قوراللىــق گــۇرۇپ تەشكىللىشــىدە، ئىمكانىيەت 
بىلــەن تەمىنلىگــەن كۈچلــەر: خىتــاي، رۇســىيە، قازاقىســتان، 
قىرغىزىســتان، ئافغانىســتان - تالىبان ھۆكۈمىتى ۋە پاكىســتان، 
تۈركىيــە قاتارلىــق دۆلەتلــەردۇر. ئارىدىــن يىگىرمــە يىــل ئۆتــۈپ 
بۈگۈنكــى كۈنــدە يەنــە شــۇ دۆلەتلــەر خىتاينىــڭ يېنىــدا تۇرۇپ، 
ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئۈســتىدىن جازا يۈرگۈزەشــتە ئورتاقالشــماقتا. 
بــۇ ھەرگىزمــۇ كۈندىلىــك سىياســەتنىڭ مەھســۇلى ئەمــەس. 
ــڭ  ــۇ دۆلەتلەرنى ــۇر ۋە ب ــىتراتېگىيىلىك ئىجرائاتت ــۇ س ــى ب بەلك
ــە قۇرۇشــتىن،  ــى بىرگ ــق تەشــكىالتى« ن »شــاڭخەي ھەمكارلى
»يېڭــى يىپەك يولى ھەمكارلىقــى« ئەھدىنامىلىرىگىچە، يىگىرمە 
ــەر،  ــدۇر. پائالىيەتچىل ــلىقىنىڭ داۋامى ــق ئىتتىپاقداش ــۈچ يىللى ئ
دەۋاگەرلــەر ئۆزلىرىنــى ۋە خەلقمىزنىــڭ ئېڭىنــى كۈندىلىــك 

ــم.  ــول قىلىۋالماســلىقى الزى ــارات رامكىســىدا مانىپ ئاخب

04.08.2019
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ئون يەتتىنچى باب

داپكەشلەر

بىــر كىشــى گــەپ قىلىۋاتســا، ئۇنىــڭ يېنىــدا تــۇرۇپ: ھــە - 
ھــۇ - دېيىشــىپ بېرىدىغــان يەنــە بىرىگــە - داپكــەش، دەپ 
قويىدىغــان بىــر ئادىتــى بار ئىدى چوڭالرنىڭ. ياخشــى ســۆزنى، 
ياخشــى ھەرىكەتنــى قولــالپ، قۇۋۋەتلــەش تامامــەن يوللــۇق ھەم 
ئەخالقــى، ئادىمــى، دىنــى مەجبۇرىيەتتــۇر. لېكىــن ئۆزىنى مەلۈم 
ــۇرۇپ،  ــدە ت ــان كىشــىنىڭ تەرىپى ــە يەتكۈزىدىغ ــر مەنپەئەتك بى
ــالپ،  ــەزەر قول ــۇ قەتئىين ــۇ، خاتام ــى توغرىم ــڭ قىلىۋاتقىن ئۇنى
مــەدەت بېرىدىغــان خۇلــق ئەســلىدىنال ناچــار كەيپىياتتــۇر. ئــۇ 

چىــن مەنىســىدىن داپكەشــلىكتۇر. 
ئەمــدى بــۇ داپكــەش دېگــەن گەپنىــڭ مەنىســىگە كەلســەك، 
بىزنىــڭ ناخشــا، مۇزىكىلىرىمىــزدا، مەشــرەپلىرىمىزدە، تــوي - 
تۆكۈنلىرىمىــزدە چالىدىغــان، مۇزىــكا ئەســۋابالر ئارىســىدىكى 
بەلكــى  بولماســتىن  دېگــەن  كىشــى  چالىدىغــان  داپنــى 
ــرى دىنــى مۇراســىمالردا  ــەردە، شــامان مۇرىتلى كالسســىك دەۋرل
داپ  چىلــالپ،  ئەرۋاھالرنــى   - روھ  كۈيلــەپ،  خۇدانــى 
چالىدىغــان بىــر ئېتىقــادى يوســۇنى بــار بولــۇپ، كېيىنچــە 
ــى،  ــۇرۇق يېتەكچىلىرىن ــە - ئ ــە، جامائ ــاق، قەبىل ــۇرت، ئايم ي
ئــۇرۇش قومانــدان، قەھرىمانلىرىنــى خۇدانىــڭ ۋەكىلــى، ئۇلــۇغ 
روھالرنىــڭ ئىجرائاتچىلىــرى - دەپ، ئېتىقــاد قىلىــش، قولــالش 
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تۈرتكىســىدە ئۇالرنىــڭ پۇقراالرغــا، جەڭچىلەرگــە كۆرۈنىدىغــان، 
ســۆزلەيدىغان ۋە بۇيــرۇق چۈشــۈرىدىغان ئوچــۇق مەيدانــالردا، 
ــان  ــۈرۈپ، داپ داراڭلىتىدىغ ــپ ي ــدا ئايلىنى ــڭ ئەتىراپى ئۇالرنى

ــەن.  ــەكىللەنگەن ئىك ــۇ ش ئادەتم
ئىســالمى ۋە باشــقا ســاماۋى دىنــالردا، بىلىــم ئەھلىلىرىدىــن 
چىققــان دانــا كىشــىلەر رەھبەرلەرگــە مەســلىھەتچى بولغىنىــدەك، 
شــامانالردا داپكەشــلەرمۇ مەســلىھەتچى ئورنىــدا، روھــى ئالەمدىن 
كەلگــەن غايىــب ئۇچۇرالرنــى يەتكــۈزۈپ بېرىــش ۋەزىپىســنى 

بېجرەتتىكــەن. 
شــامان داپكەشــلىرىنىڭ ۋەزىپىلىــرى ئىچىــدە، غايىپتىــن 
ســۆزلەش،  ئۇچــۇر  كەلگۈســىدىن  يەتكــۈزۈش،  ئۇچــۇر 
قىلىــش  داپكەشــلىك  ئاشــۇرۇپ  كۆركىنــى  يېتەكچىلەرنىــڭ 
كەســپىگىمۇ  مانقۇرتالشــتۇرۇش  كىشــىلەرنى  بىرگــە،  بىلــەن 
مەســئۇل ئىكــەن. يەنــى باشــلىقىغا بويســۇنمايدىغان باتۇرالرنى، 
دۈشــمەن قوشــۇنلىرىدىن ئەســىرگە چۈشــكەنلەرنى تۆرۈككــە 
مەھكــەم باغــالپ قويــۇپ، ھــەر تۈرلــۈك قاڭســىق پۇراقلىــق 
دۇتــالپ  ئارقىلىــق،  ئىســرىقالش  كۆيــدۈرۈپ  نەرســىلەرنى 
ھوشســىزالندۇرۇش، ھوشــىغا كەلگەنــدە بولســا، ئەتراپىــدا داپ 
داراڭلىتىــپ ئايلىنىــش، ســەكرەش، ۋارقىــراش قاتارلىــق ۋەھىمە 
ــرار  ــالش، تەك ــرار دۇت ــپ، تەك ــۇلالرنى قوللىنى ــى ئۇس بەرگۈچ
ــى  ــڭ ئەســلى ئۆزلىكىن ــدا، مەھكۇمنى ــش جەريانى داپ داراڭلىتى
ئۇنتۇلــدۇرۇپ، شــامان باخشــى نېمىنــى سۆزلىســە شــۇنى قوبــۇل 
قىلىدىغــان ھالغــا كەلتۈرىدىكــەن. شــامان خەلقىنىــڭ باشــلىق 
ۋە يېتەكچىلىــرى داپكەشــلەرنىڭ ياردىمىــدە، ھەتتــا چــوڭ 

غەلىبىلەرگىمــۇ ئېرىشــىپ كەلگــەن ئىكــەن.
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ۋە  باشــلىق  ئۆتمۈشــتىكىدەك  گەرچــە،  كۈنىمىــزدە 
رەھبەرلەرنىــڭ داۋرىڭىنــى قىلىدىغــان، پۇقراالرنــى ۋە بــاش 
ئەگمىگەنلەرنــى مانقــۇرت قىلىدىغــان داپكەشــلىك بولمىســىمۇ، 
لېكىــن دىكتاتــور دۆلەتلــەردە، ھاكىمىيەتكــە بىۋاســتە قاراشــلىق 
تەشــۋىقات ۋاســتىلىرى ئارقىلىــق، پۇقراالرنى قايمۇقتــۇرۇپ ئىدارە 
قىلىــپ كەلمەكتــە. شــۇنىڭدەك يېرىــم دېموكتاتــور دۆلەتلــەردە 
قويغــان  يولغــا  شــەكلەن  ئەركىنلىكــى  تەشــۋىقات  پىكىــر، 
بولســىمۇ، لېكىن خۇسۇســىي تەشــۋىقات ۋاستىلىرىنى ھاكىمىيەت 
قاتالملىرى ئاســتىرىتتىن ئىدارە قىلىدىغان بولغاچقا، كۆرۈنۈشــتە 
تەرەپســىز ئەممــا خىزمەتلىــرى ھاكىمىيەتنىــڭ، رەھبەرلەرنىــڭ، 
پارتىيــە، تەشــكىالتالرنىڭ داپكەشــلىكىنى قىلىشــتىن خالــى 
ئەمــەس. بۇنــداق تەرەپســىز كۆرۈنىدىغان خۇسۇســىي تەشــۋىقات 
ۋاســىتىلىرىنىڭ داپكەشــلىكتە ئوينايدىغــان رولــى، ھاكىمىيــەت 
ۋاســىتىلىرىدىن  تەشــۋىقات  قاراشــلىق  بىۋاســتە  قاتالملىرىغــا 
نەچچــە ھەسســە ئارتــۇق بولىشــى مۇمكىــن. چۈنكــى پۇقراالرنىــڭ 
نەزىرىــدە ھاكىمىيەتكــە قاراشــلىق تەشــۋىقاتالر، ھاكىمىيــەت 
ــال داپكەشــلەردۇر.  ــان ئېنىق ــى قىلىدىغ ــڭ داۋرىڭىن قاتالملىرىنى
بىــر  كۆرۈنۈشــتە  ۋاســتىلىرى  تەشــۋىقات  خۇسۇســىي  ئەممــا 
تــەرەپ بولغاچقــا، ئۇنــداق كانايدىــن چىققــان ئاۋازغــا پۇقــراالر 
ــىنىپ  ــە ئىش ــرا ئىكەنلىكىگ ــڭ توغ ــالىدۇ - دە، ئۇنى ــۇالق س ق
قالىــدۇ. شــۇڭا تەرەپســىز، تەشكىلســىز، پارتىيىســىز خۇسۇســىي 
تەشــۋىقات ۋاســتىلىرىنىڭ داپكەشــلىك رولــى پەۋقۇلئــاددە چــوڭ 
ۋە ئۈنۈملــۈك بولىــدۇ. كۆپىنچــە يېرىــم دېموكتاتــور دۆلەتلــەردە 
ــتىلىرىنى  ــۋىقات ۋاس ــىي تەش ــرى، خۇسۇس ــەت قاتالملى ھاكىمىي
تۈرلــۈك ئىمكانىيــەت ۋە ئىقتىســاد بىلــەن يوشــۇرۇن تەمىنلــەپ، 

ــالىدىكەن. ــلىكىگە س ــڭ داپكەش ئۆزلىرىنى
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تۈركىيــەدە خۇسۇســىي تەشــۋىقات ۋاســتىلىرى خېلــى كــۆپ 
بولــۇپ، كېيىنكــى يىلــالردا ھاكىمىيەتكــە تەنقىدىــي قارىغانلىرى 
ــۇق  ــا مەيدانىنــى تول ــەپ چەكلىنىــپ كەتتــى. ئەمم ــر - بىرل بى
ــقانلىرىمۇ  ــۇق ھەمكارالش ــەن ئوچ ــەت بىل ــپ، ھاكىمىي ئۆزگەرتى
ــت،  ــر جورنالىس ــىملىك بى ــت ئىس ــۇت يىگى ــەس. بۇل ــوق ئەم ي
ــاق پارتىيــە ھاكىمىيىتىگــە قارشــى، ئۆزىنىــڭ  ــۇزۇن يىلــالپ ئ ئ
ــراق  ــەن. بى ــپ كەلگ ــر قىلى ــدا پىكى ــور قاناللىرى ــىي ت خۇسۇس
2013 - يىلىدىــن باشــالپ تولــۇق ئۆزگىرىــپ، ئــاق پارتىيەنــى، 
بولۇپمــۇ ئەردوغاننــى قولــالش پوزىتســىيىدە ئوتتۇرىغــا چىقتــى.
بۇلــۇت يىگىــت دەســلىۋىدە »ت ر ت« كەســپى جورنالىســتى 
نامــى بىلــەن 12 مىــڭ لىــرا ئايلىــق مائــاش ئالغانلىقــى مەلــۇم. 
بىــر قانچــە ئــاي ســىناقتىن ئۆتكەندىــن كېيىــن، ئۇنــى رەســمى 
يوســۇندا باش مىنىســتىرنىڭ ئىقتىســاد مەسلىھەتچىســى قىلىپ، 
ــۇ. ئۇنىــڭ ئەســلى كەســپى  قوشــۇمچە داپكەشــلىككە تەيىنلەپت
ئىقتىسادشــۇناس بولســا كېــرەك. ئــاق پارتىيــە ھۆكۈمىتىنــى 
ــە  ــۇ پارتىي ــەن ب ــدا، ئاساس ــەن چاغلىرى ــپ يۈرگ ــت قىلى تەنقى
ــدۇ - دەپ،  ــران قىلى ــن ۋەي ــادى جەھەتتى ــى ئىقتىس تۈركىيەن
ستاتىســتىكا بايــان قىالتتىكەنمىــش. كېيىن ئۆزگىرىش ياســاپ، 
ئىقتىســادىنىڭ  تۈركىيــە  قىلغانــدا«  قوبــۇل  »ھەقىقەتنــى 
ئىقتىســادى 2017  ياۋروپــا  راۋاجلىنىۋاتقانلىقــى،  پەۋقۇلئــاددە 
- يىلــى تولــۇق چۆكــۈپ، ئورنىنــى رۇســىيە ئالىدىغانلىقــى، 
2019 - يىلىغــا بارغانــدا ئامېرىــكا ئىقتىســادى ۋەيــران بولــۇپ، 
رولىنــى  ئىقتىســادى  ۋە  سىياســى  دۇنيادىكــى  ئامېرىكىنىــڭ 
ــان  ــەرب دەيدىغ ــن غ ــن كېيى ــى، بۇنىڭدى ــاي ئالىدىغانلىق خىت
بىــر گەپنىــڭ ئاغزىدىــال قېلىــپ، ئەمەلىيەتتــە غــەرب كۈچلىــرى 
ــاي  ــىيە ۋە خىت ــڭ رۇس ــى، تۈركىيىنى ــەي يوقىلىدىغانلىق پۈتۈنل
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ئــۈچ  بارغانــدا،  يىلىغــا  تۇرۇشــى، 2023 -  يېقىــن  بىلــەن 
غــەرب  ئالماشــتۇرۇش،  ئىقتىســادى  سىياســى،  قىتئەدىكــى 
ــە  ــاش، تۈركىي ــى ئوين ــەن شــەرق ئارىســىدا مۇرەسســە رولىن بىل
ئوســمانلىنىڭ كۈچلــۈك دەۋرىگە قايتىشــى، تۈركىيــە خەلقىنى بۇ 
گــۈزەل كۈنلەرگــە يەتكۈزىدىغــان كــۈچ ئــاق پارتىيــە ۋە ئەردوغان 
ــتىكىالرنى  ــادى ستاتىس ــق سىياســى، ئىقتىس ــى قاتارلى ئىكەنلىك
بايــان قىلــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن بۇلــۇت يىگىــت ئەردوغاننىڭ 
دانىشــمەنلەر كومىتېتىنىــڭ بــاش دانىشــمەنلىكىگە، پەۋقۇلئاددە 
خــاس مەســلىھەتچىلىكىگە تەيىنلىنىــپ، ئايلىق مائاشــى ئاتمىش 

مىــڭ لىراغــا چىقىرىلغــان بولســا كېــرەك. 
ئىقتىســادى  ئالەمشــۇمۇل  يۇقىرىقىــدەك  بۇلــۇت  يىگىــت 
ــۈرك  ــرو ت ــر ئوي ــېلىۋاتقاندا، بى ــتىدە داۋراڭ س ــتىكا ئۈس ستاتىس
لىراســىدا ئىككــى لىــرا سەكســەن قــۇرۇش ئىــدى. 2019 - 
ــر  ــالردا بى ــۇ چاغ ــتى. ئ ــا ئۇالش ــە لىراغ ــرۇ يەتت ــر ئوي ــى بى يىل
ئامېرىــكا دوللىــرى تــۆت يۇئــان بولغــان بولســا، 2019 - يىلىغــا 
ــا  ــەر دۇني ــى. ئەگ ــىپ كەتت ــن ئېش ــە يۇئاندى ــدە، يەتت كەلگەن
ــۇرۇش خاراكتېرلىــق جىــددى ئەھــۋال، تۇيۇقســىز  ۋەزىيىتىــدە ئ
ــىيە  ــە رۇس ــا بارغىچ ــە، 2023 - يىلىغ ــۈز بەرمىس ــش ي ئۆزگىرى
بىلــەن خىتاينىــڭ ئەھۋالــى قانــداق بولىــدۇ، بــۇ ئالدىمىزدىكــى 
گــەپ. ئەممــا يىگىــت بۇلۇتتــەك داپكەشــلەرنىڭ مەســلىھەتى 
بىلــەن، پۈتــۈن غەربكــە قارشــى چاپاننــى تەتــۈر كىيىــپ، 
ئۈچــۈن،  قېلىــش  ســاقالپ  ھاكىمىيەتنــى  پارتىيەلىــك  بىــر 
دىكتاتورلــۇق يولىنــى تاللىۋالغــان ئــاق پارتىيــە ھۆكۈمىتــى، 
ــۆردى.  ــەۋزەل ك ــنى ئ ــا بېقىنىش ــن خىتايغ ــادى جەھەتتى ئىقتىس
»ئالماقنىــڭ بەرمىكــى بــار« دېگەنــدەك، خىتايدىــن پۇلنــى 
ئالغــان ئىكــەن، خىتايغــا بىــر نەرســىنى بېرىشــى كېــرەك! ئەممــا 
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ــوق.  ــەك كۈچــى ي ــەزان ئەمگ ــۈدەك ئ ــا بەرگ ــەدە خىتايغ تۈركىي
يەنــى خىتاينىــڭ ئەمگــەك كۈچىگــە ئېھتىياجــى يــوق. تۈركىيەدە 
ــە  ــا تۈركىي ــوق. ئۇنداقت ــۇ ي ــام ماددىالرم ــۈدەك خ ــا بەرگ خىتايغ
نېمىنــى بېرىــدۇ؟ - ئــاق پارتىيەنىڭ سىياســى مەســلىھەتچىلىرى 
بىلــەن خىتــاي بىخەتەرلىك ئىدارىلىرى بىرلىكتە ياســاپ چىققان 
»ئــون مىــڭ چاقىرىملىــق ھىجرەتچــى قوشــۇنالر« نىــڭ ســۈرىيە 
قۇشــخانىلىرىغا يېتىــپ كېلىــپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ دۇنيــاۋى رادىكال 
تېــررور قالپىقىنــى كىيىشــىگە ئىمــكان يارىتىــپ بەرگەنلىكــى ھەم 
ئــۇ يــەردە ئۆلۈمدىــن ئېشــىپ تۈركىيەگــە كېلىــپ قالغانالرنــى، 
ــۈزۈپ  ــا ئۆتك ــىنى خىتايغ ــۆت، بەش ــىنى، ت ــر ئىككىس ــدا بى يىل
بېرىــپ، چەتئەلدىكــى ئۇيغۇرالرنــى پاراكەنــدە قىلىــپ بەرســىال 
بولــدى، خىتاينىــڭ تەلــەپ قىلىدىغىنى شــۇنچىلىك. تۈركىيەگە 
ــىنى  ــڭ ھەممىس ــڭ ئۇيغۇرنى ــون مى ــە ئ ــان قانچ ــپ قالغ يىغىلى

ــدۇ.  ــەپ قىلماي ــۇ تەل ــدۇ ھــەم خىتايم ــۇرۇپ بەرمەي قايت
شــۇنچە گــۈزەل بىــر دۆلەتنــى خەلقئاراغــا مــاس ھالــدا، 
ــەر  ــر قانچــە نەپ ــا، بى ــەن باشقۇرۇشــنىڭ ئورنىغ سىياســەت بىل
پېرىخــۇن داپكەشــلەرنىڭ ســۈف - كۆچلىــرى ئارقىلىــق، خەلقنى 
مانقۇرتالشــتۇرۇپ ئېرىشــكەن ئورنــى، بىــر دۆلەتنــى خىتاينىــڭ 

ــدى. ــا ئوخشــىتىپ قوي كىچىــك خوتۇنىغ
ئۇيغۇرالرنىــڭ بۈگۈنكىــدەك كۈنگــە قېلىشــىدىمۇ، ئالــالھ 
 - پېرىخــۇن  ئىشلەتمەســتىن،  ئازراقمــۇ  ئەقىلنــى  بەرگــەن 
بىلىــپ،  مۇقــەددەس  داپكەشــلەرنىڭ ســۈف - كۆچلىرىنــى 
ئۆزىنــى مانقۇرتالشتۇرۇشــقا تۇتــۇپ بەرگەنلىكىنىــڭ جازاســىدۇر. 
مېنىــڭ بــۇ يــەردە تۈركىيەنــى ئەيىبلــەش مەقســىتىم يــوق. 
پەقــەت بىــر مىســال تەرىقىســىدە ئانچىكــى كۆرســىتىپ قويــدۇم. 
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بۈگۈنكىــدەك ئاڭلىــق دەۋرىدىمــۇ، مىــڭ يىــل ئاۋۋالقــى ۋاقتــى 
ئۆتــۈپ كەتكــەن شــامان داپكەشــلىكىنى قوللىنىــپ، پۇقراالرنــى 
مانقۇرتالشــتۇرغاننىڭ ئاقىۋېتىــدە، نەتىجــە ئېتىبــارى بىلــەن 
ئېيتســاق بىچــارە خەلــق ئۆزىنىــڭ شــور پېشانىســى بىلــەن بەدەل 
ــز،  ــر ئاجى ــۇردەك بى ــەي، ئۇيغ ــال كەتم ــڭ بىلەن ــدۇ. ئۇنى تۆلەي
ئەســىر مىللەتنــى قېرىندىشــىم دەپ تــۇرۇپ، ئارقىســىدىن پىچاق 

ئۇرۇشــقا مەجبــۇر بولــۇپ قالىــدۇ. 
پىكىــر ئەركىنلىكــى تولــۇق يولغــا قويۇلغــان دۆلەتلەردىكــى 
خۇسۇســىي تەشــۋىقات ۋاســتىلىرى، ھېچقاچــان ھاكىمىيەتنىــڭ، 
خەلقنــى  ئــۇالر  قىلمايــدۇ.  داپكەشــلىكىنى  رەھبەرلەرنىــڭ 
ئــاۋازى  خەلقنىــڭ  ئەكســىچە  بەرمەيــدۇ.  مانقۇرتالشــتۇرۇپ 
ســۈپىتىدە، ھاكىمىيەتنــى، رەھبەرلەرنــى ئاگاھالندۇرىــدۇ ۋە 
خەلقنىــڭ كۆزىنــى ئېچىــپ، غەپلەتتىــن ئويغىتىــش رولىنــى 

ئوينايــدۇ. 
گەپنىــڭ نۆۋىتــى كەلگەنــدە ئۇنىمــۇ دەپ ئۆتــەي: بىزنىــڭ 
ــىدىنمۇ  ــڭ تېرىس ــى داپنى ــڭ تېرىس ــلىرىمىزنىڭ يۈزىنى داپكەش
قېلىــن بولســا كېــرەك. تېخــى ئۇالرنىڭمــۇ ئۇششــاق داپكەشــلىرى 
بولىدىكــەن: ئالــالھ رازى بولســۇن! چــوڭ ئىشــالرنى قىلىۋاتىســىز 
- دەپ، ھــەر تەرەپتىــن داپ داراڭلىتىــپ، ئىســرىق ســېلىپ، 
كىشــىلەرنى دۇتــالپ تۇرىدىغــان. يــا بىــر دەۋانىــڭ تەرتىپىــدە 
ــدە ياخشــىلىنىش  ــا مىللەتنىــڭ تەقدىرى ــوق. ي ياخشــىلىنىش ي
يــوق. كۈندىــن كۈنگــە بەتتــەر - يىلدىــن يىلغــا بەربــات. 
غەلۋىســى  داپكەشــلەرنىڭ  قارىماســتىن  بولىشــىغا  شــۇنداق 
قۇالقنــى گاس قىلغىلــى تۇرىــدۇ. ھەتتــا ســەھنىدە ئۇســۇل 
ــن  ــر قىيى ــەن داپكەشــلىرىنى پەرقئېتىشــمۇ بى ــالر بىل ئويناۋاتقان
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گــەپ بولــۇپ قېلىغلىــق. چۈنكــى ســەھنىدىكىلىرىمۇ ئۆزلىــرى، 
ــىنىڭ  ــا، ھەممىس ــرى بولغاچق ــۇ ئۆزلى ــلىك قىلىۋاتقىنىم داپكەش

ــە.  ــەن ھالەتت ــىلىنىپ كەتك ــى تەكش رەڭگ
كۆپىنچىلىــرى تەكلىپنــى قوبــۇل قىلمايدىغــان، پەقــەت 
داپكەشــلىكنىال ياقتۇرىدىغــان بولغاچقــا، كىشــىلەرمۇ تەكلىپتىــن 
يالتىيىــپ، تەنقىــت قىلىدىغــان بولۇۋاپتــۇ. تەنقىتمــۇ ئەســلىدە 
دەرمەكنىــڭ  دورا -  بېرىدىغــان  تېتىــم  تاماققــا  ئوخشــىغان 
ــن  ــل. لېكى ــم ئامى ــان مۇھى ــا بولمايدىغ ــى، كام بولس ئورنىدىك
ئــۇالر داراڭلىتىــپ داپكەشــلىك قىلىدىغانالرنىــال ياقتۇرىدىغــان، 
تەنقىــت قىلغۇچىالرنــى ســەتلەپ تىلاليدىغــان بولغاچقــا، مانــا 
ئەمىســە - دەپ، كىشــىلەرمۇ ئۇالرنىڭ يارامســىزلىقىنى تېپىۋالسا، 

ــۇ.  ــۇپ قاپت ــان بول ــۇزۇپ ھاقارەتلەيدىغ ــى ب ئاغزىن
سەھنىدىكىلەرنىڭ ھەممىسىال پاك - پاكىز مىللەتچىلەردىن 
بولــۇپ كەتمىگىنىــدەك، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىمۇ ھــەر تۈرلــۈك 
تائىپىلەردىــن بولغىنىــدەك، ئۇالرنــى ھاقارەتلەيدىغانالرنىــڭ 
بولــۇپ  جاسۇســالر  غالچىلىــرى،  خىتاينىــڭ  ھەممىســىال 
كەتمەســلىكى، ھەتتــا مىللەتكــە ســادىق جــان پىــدا كىشــىلەرمۇ 
خۇداســى  كىمنىــڭ  بىــر  ســەن  مۇمكىــن.  بولىشــى  كــۆپ 
بولمىغانكىــن، ســېنى ياقتۇرمىغانالرنــى دوزاخقــا تاشــاليدىغان، 
ــۈك  ــق - چۈچ ــڭ ئاچچى ــۇل ئوينىغاننى ــەھنىدە ئۇس ــەنمۇ س س
ــالر  ــاڭا داپكەشــلىك قىلغان ــە. س ــە كۆنىشــىڭ كېرەكت تەملىرىگ
ــانەڭگە  ــىزلىكىڭنى پېش ــېنىڭ الياقەتس ــى، س ــڭ ئادىم مىللەتنى
قويغانالرنــى خىتاينىــڭ ئادىمــى - دەپ، ئۆزۈڭنــى سىياســى 

ــوق. ــڭ ي ــش ھەققى ــا قويۇۋېلى ــڭ ئورنىغ ھايۋاننى
ــپ  ــىمگە كېلى ــە ئېس ــر ۋەق ــۋان« دەپ، بى ــى ھاي »سىياس
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چاغــالردا  كىچىــك  بىــز  ئۆتــەي:  دەپ  ئۇنىمــۇ  قالــدى. 
ــڭ مەســچىتى« -  ساقســاقنىڭ دوقمۇشــىدىكى »ئىســالم باينى
دەپ، ئاتىلىدىغــان، ھەشــەمەتلىك مەســچىتتىمۇ ئۆزىمىزگــە 
ــپ،  ــوزەك قىلى ــلەرنى ب ــۇق. ھاراقكەش ــۇن تاپاتت ــلۇق ئوي چۇش
ھــاراق ياســايدىغان مەخســۇم، خەلپەتلەرنــى بــوزەك قىلىــپ 
ــان  ــادەت قىلىۋالغ ــدا ئ ــۇن قاتارى ــك ئوي ــنىمۇ، كۈندىلى ئويناش
ئىكەنمىــز. مەســچىتنىڭ تاشــقىرى بۆلۈمىنــى ھــاراق ياســايدىغان 
زاۋۇت، ئىچكىــرى بۆلۈمىنــى ھــاراق، تامــاق ســاتىدىغان ئاشــخانا 
قىلىــپ، بــۇ ئىشــقا ئــۆز ۋاقتىــدا مۇشــۇ مەســچىتتە دىنــى خىزمەت 
قىلغانالردىــن ئابدۇلھەمىــت مەخســۇم، ئايــۇپ خەلپىتىــم قاتارلىق 
دىنــى ئۆلىماالرنــى مەســئۇل قىلغــان ۋە باشــقا نۇرغۇنلىغــان 
ــەن.  ــالغان ئىك ــقا س ــقا، سېتىش ــاراق ياساش ــى ھ ــى زاتالرن دىن
مەســچىتنىڭ ئــۆز ۋاقتىدىكــى ئاتخانىســىنى توڭگــۇز قوتىنــى 
قىلىۋېلىپتــۇ. ئــون - ئونبــەش توڭگۇزمــۇ بىزنىــڭ بــوزەك 
تــام  بىــر كۈنــى  ئىــدى.  قاتارىدىــن  نەرســىلەر  قىلىدىغــان 
تۆپىســىگە چىقىۋېلىــپ توڭگۇزالرغــا چالمــا ئاتقىلــى تۇرســاق، بىر 
ــادەم: بالىــالر بــۇ نىجىــس ھايۋانغــا چالمــا ئېتىــپ  ياشــانغان ئ
ــوراپ،  ــى قەغەزگــە ئ ــل مۇچن يوقىتالمايســىلەر. ســوقۇلغان قىزى
ــپ  ــەكرەپ قېچى ــن س ــى تامدى ــاڭالر، ھەممىس ــا تاشلىس قوتانغ
كېتىــدۇ. ســوقۇلغان قىزىــل مــۇچ بــۇ نىجىــس ھايۋاننىــڭ 
كېيىنكــى  بىلــەن  شــۇنىڭ  قويــدى.  دەپ   - كۈشەندىســى 
كۈنــى كەچقــۇرۇن بىــر قانچىمىــز ســوقۇلغان قىزىــل مۇچنــى 
قەغەزگــە ئــوراپ ئەكىلىــپ، قوتانغــا تاشــلىۋېدۇق، بىــر دەمدىــن 
كېيىــن توڭگــۇزالر چىرقىراشــقا باشــلىدى. بىزمــۇ ئاللىبــۇرۇن 
ھەممىســى  توڭگۇزالرنىــڭ  ئاڭلىســاق  ئەتىســى  تىكىۋەتتــۇق. 
قادىــر  تەرەپتىكــى  پــەس  ســەكرەپ،  تېمىدىــن  قوتاننىــڭ 
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قازاننىــڭ قۇيمىچىلىــق قىلىدىغــان، چــوڭ مەيداندىــن كېســىپ 
ئۆتــۈپ قېچىــپ كېتىپتــۇ. بىــز تــازا خۇشــال يۈرۈپتــۇق. لېكىــن 
بۇنىــڭ ئۇۋالىغــا ئابدۇلھەمىــت مەخســۇم بىلەن، ئايــۇپ خەلپىتىم 
ــىغا  ــىپ، بېش ــاي ئېس ــا تاخت ــڭ بوينىغ ــەپ. ئۇالرنى ــان گ قالغ
ــا  ــدۈرۈپ: ماۋجۇشــىنىڭ سىياســى ھايۋانلىرىغ ــۇال كىي ــۇزۇن ك ئ
سۈيىقەســت قىلغــان، سىياســى ھايۋانغــا ئۆچمەنلىــك قىلغــان، 
سىياســى ھايۋاننــى ســەت كــۆرۈپ، ھۆرمەتســىزلىك قىلىــپ، 
قوتاندىــن قاچۇرىۋەتكــەن - دەپ، ســازايى قىلىشــقا باشــالپتۇ. 
بىــز سىياســى دېگــەن گەپنىمــۇ بىلمەيتتــۇق. بىــراق توڭگۇزنــى 
ــىنىپ  ــايدۇ - دەپ، چۈش ــان ئوخش ــۋان دەيدىغ ــى ھاي سىياس
قالغانكەنمىــز. كېيىنچــە بىلســەك: خىتــاي دۆلىتــى پەرمــان 
چىقىرىــپ، بىــر ئىشــنى قىلىشــقا بۇيرىســا، ياكى بىــرەر ھايۋاننى 
بېقىشــنى، بىــرەر زىرائەتنــى تېرىشــنى بۇيرىســا، ئــۇ دۆلەتنىــڭ 
سىياســىتى بولىدىكــەن. ئۇنىڭغــا ســۇس قارىغانالرغــا، قارشــى 
قارشــى  سىياســىتىگە  دۆلەتنىــڭ  بولغانالرغــا:  پوزىتســىيىدە 
تۇرغــان، ئەكســىل ئىنقىــالۋى بــۇزۇق ئۇنســۇر- دېگــەن قالپــاق 
ــا  ــۇ ئۇيغۇرالرغ ــەن. توڭگۇزنىم ــا تارتىلىدىك ــۈپ، جازاغ كىيدۈرۈل
زورالپ باقتۇرغــان بولغاچقــا، ئۇنىــڭ نامىنــى سىياســى ھايۋان - 

ــەن.  ــان ئىك دەپ ئاتىۋالغ
بىزنىــڭ دەردىمىــز بــەك ئېغىر، بــەك ئازابلىــق. ھېچكىمنىڭ 
ئارامــى يــوق. ئۇنىڭ ئۈســتىگە مىللەتنىڭ دەردىگــە داۋا بولىمەن 
- دەپ، ئوتتۇرىــدا چېپىــپ يۈرگــەن كىشــىلەرمۇ، ئاۋام خەلقتىن 
ــدۇ.  ــالر كەلمەي ــۆپ ئىش ــن ك ــەس. قولدى ــق ئەم ــە پەرقلى ئانچ
ــك ئىشــلىرىنى، تېخــى نەتىجىســى  ــڭ تېرىقچىلى ــراق ئۇالرنى بى
ئالەمنــى بېشــىغا  چىقمىغــان رەســىملىرىنى داۋراڭ ســېلىپ، 
كىيىدىغــان بولغاچقــا، ئۇالردىــن پۇقــراالر بەك چــوڭ ئۈمىتلىنىپ 
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كېتىدىغــان بولغاچقــا، ناھايىتــى ئــۇزۇن يــول قــاراپ، كۆزلىــرى 
ــراق  ــەن قاتتىق ــىزلىك بىل ــدە سەۋرس ــن، بەزى ــن كېيى تالغاندى
ئىنــكاس قىلىــپ قويۇشــى نورمــال ئەھــۋال. بىــراق داپكەشــلەر 
ســەكرەپ چىقىــپ: ســەن نېمــە قىلغــان؟ بىزنىــڭ رەھبەرلىرىمىــز 
يېمــەي، ئىچمــەي، ئۇخلىمــاي، ئوينىمــاي مىللەتنىــڭ دەردىنــى 
يىغالۋاتقانــدا، ســەن كىمنىــڭ ئاســتىدا قالغانتىــڭ؟ ســەن 
بــەش تەڭگــە بەرگەنمــۇ؟ ســەن خىتاينىــڭ ئادىمــى، خىتاينىــڭ 
ــە بېرىۋاتىســەن!-  ــا زەرب جاسۇســى، شــۇڭا ئىــش قىلىۋاتقانالرغ
دېگەنــدەك ھاقارەتلەرنــى ياغــدۇرۇپ، كىشــىلەرنىڭ ئوغىســىنى 
كۆرمىگــەن  داپكەشــلەردىن  ھاقارەتلەرنــى  بــۇ  ئۆرلىتىــدۇ. 
خەلــق، رەھبەرلەرنىــڭ ئۆزىنــى قوغــداش ئۇســۇلى، ئــۇالر ئىــت 
ئاپشــاركىلىرىنى تاالشــقا چىقــاردى - دەپ ئويلىۋېلىــپ، تېخىمــۇ 
ئەسەبىلىشــىدىغان، تىلغــا تىــل قايتــۇرۇپ، داپكەشــنى ئەمەس، 
ئەۋجىگــە  ۋەزىيــەت  ھاقارەتلەيدىغــان  ئۆزىنــى  رەھبەرنىــڭ 

چىقىــدۇ.
ئىزدەيمــەن،  دەرمــان  دەردىگــە  مىللەتنىــڭ  ســەن: 
ــۆز - يېشــىنى ســۈرتىمەن - دېگــەن بولســاڭ،  ــڭ ك خەلقىمنى
ئەلۋەتتــە داپكەشــلىرىڭنىڭ داۋراڭلىرىغــا چۇشــلۇق، قولۇڭدىــن 
چوڭــراق نەتىجىلــەر كەلمىگەن بولســا، خەلقنىــڭ تەنقىتلىرىنى، 
تەكلىپلىرىنــى چۈشىنىشــىڭ كېــرەك. ئۆزۈڭنــى مــاۋ زېدوڭنىــڭ 
سىياســى ھايۋانلىرىنىــڭ ئورنىغــا قويۇۋېلىــپ: مــاڭا ئااليغاننــڭ 
كېســىمەن!  تىلىنــى  قىلغاننىــڭ  گــەپ  ئويىمــەن،  كۆزىنــى 
چۈنكــى مــەن مىللەتنىــڭ دەردىنــى يىغالۋاتىمــەن! - دېســەڭ، 

ــەن! ــىدىن قۇتۇاللمايس ــاش- چالمىس ــڭ ت پۇقراالرنى
ئەســلىدىال قىلنــى پىلــدەك، تېرىقنــى تاغــدەك كۆرســىتىپ، 
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مىللەتنى قۇرۇق ئۈمىتلەندۈرىدىغانالر داپكەشــلەردۇر. پېرىخۇن، 
جىنكــەش، داپكەشــلەر ئىســرىق ســېلىپ، دۇتــالپ خەلقنــى 
مانقۇرتالشــتۇرۇپ، شــۇ ھالغــا كەلتۈرگەنكــى، بىرلىــرى مىللــەت 
ئاھالىســىنى جەتننــەت بىلــەن ئالــداپ، ئــون مىــڭ چاقىرىملىــق 
ئــۇزۇن ســەپەرگە پىيــادە ماڭدۇرســا، ئــەر - ئايــال، قېرىــش - 
ــارام  ــدە ھ ــاال چۆللۈكى ــر دېمەســتىن، كەرب ــاي - پېقى ــاش، ب ي
ــەر بىلــەن  ئۆلۈمگــە تۇتــۇپ بەرســە، بىرلىــرى ۋاي بىــز چــوڭ ي
كۆرۈشــتۇق، ئاجايىــپ ياخشــى ئىشــالر ئالدىمىــزدا - دەپ، 
مىللەتنــى ھاڭۋاقتــۇرۇپ ئەخمــەق قىلســا، ئۇالرنىــڭ ئەتىراپىــدا 
ھــەر تۈرلــۈك شــەكىلدىكى داپكەشــلەر پېــرە ئوينــاپ، خەلقنىــڭ 
بېشــىنى قوچۇســا، بــۇ مىللــەت مۇشــۇنداق بەتتەر كۈنگــە قالماي 

قانــداق بولماقچــى؟
يۇمشــاق دېتالنىــڭ تەرەققىياتىغــا ئەگىشــىپ، داپكەشــلىرى 
ــدۇ.  ــاپ كېتىۋاتى ــە يوق ــى بارغانچ ــڭ پەرق ــەن رەھبەرلىرىنى بىل
تېخــى خالىــس داپكەشــلەرمۇ كىچىــك پېرىخونــالر تەرىپىدىــن: 
»مىللــەت ئۈچــۈن چوڭ ئىش قىلىۋاتقان« - دەپ كۆرۈكلىنىپ، 
بىــر  قېلىۋاتقىنــى  ئوخشــاپ  ئۇالرنىــڭ ھەقىقــى قەھرىمانغــا 
ــا.  ــۇپ ھاڭۋېقىــپ قالماقت ســېھرلىك. مىللەتمــۇ بۇرۇختــۇم بول
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ئون سەككىزىنچى باب

چاپانچىالر

ھۆرمەتكــە اليىــق ئۇســتازالرنىڭ، بىلىملىــك مۆتىۋەرلەرنىڭ، 
يــۇرت چوڭلىرىنىــڭ، ياشــانغانالرنىڭ، ئاتــا - ئانىالرنىــڭ، 
ســالدۇرۇپ  چاپىنىنــى  مېمانالرنىــڭ  چوڭالرنىــڭ،  ئۆزىدىــن 
ئىجتىمائىــي  ئۇيغــۇر  قويــۇش  كىيــدۈرۈپ  كۆتۈرۈۋېلىــش، 
ئەخالقىنىــڭ بىر پارچىســىدۇر. غــەرب مەدەنىيىتىــدە چاپانچىلىق 
يەنــى چاپاننــى كۆتۈرۈۋېلىــش، ياكــى چاپــان ســالدۇرۇش، 
كىيــدۈرۈپ قويــۇش، مېھمــان كۈتۈشــلەرنىڭ ئىشــىكىدە تــۇرۇپ، 
قايتىشــىدا  ســالدۇرۇپ،  چاپىنىنــى  كىشــىلەرنىڭ  ئاالھىــدە 
ــالردا  ــن - چۇغۇن ــۈن، يىغى ــوي - تۆك ــۇش، ت ــدۈرۈپ قوي كىي
مېھمانالرنىــڭ چاپىنىنــى ســالدۇرۇش، كىيــدۈرۈش ئىشــلىرى 
ئۆگىتىلگــەن  ئاالھىــدە  ھېســابلىنىپ،  كەســپ  مەخســۇس 
كىشــىلەرال قىالاليدىغــان، مۇھىــم خىزمەتلەرنىڭ بىرىــدۇر. غەرب 
ئەللىرىــدە چاپــان كۆتــۈرۈش خىزمــەت تۈرىنىــڭ بىــرى بولغاچقا، 
بۇنــداق خىزمەتكــە ئورۇنالشــتۇرۇلمىغان كىشــى ھېچكىمنىــڭ 
چاپىنىنــى كۆتۈرمەيــدۇ. ئەممــا ئەرلــەر ئايالىنىــڭ چاپىنىنــى 
مەدەنىيىتىنىــڭ  غــەرب  قويۇشــمۇ  كىيــدۈرۈپ  ســالدۇرۇپ، 
ــۈرۈش  ــان كۆت ــۋى قىســمىدۇر. بىزدىكــى چاپ ــر تەركى ــم بى مۇھى
ھۆرمەتلەشــتىن كېلىــپ چىققــان، ئەخــالق مەدەنىيىتىنىــڭ بىــر 
ــان  ــۆيۈپ قىلىدىغ ــن س ــىلەر كۆڭلىدى ــا، كىش ــمى بولغاچق قىس
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ــابلىنىدۇ.  ــش ھېس ــس ئى خالى
بىزنىــڭ مەدەنىيىتىمىزدىكــى چاپــان كۆتۈرۈشــنىڭمۇ، يەنــە 
ــا،  ــەپدارالرغا، بايالرغ ــە. مەنس ــار ئەلۋەتت ــى ب ــان تەرىپ ــر يام بى
مۇشــتۇمزور لۈكچەكلەرگــە خۇشــامەت قىلىــش يۈزىســىدىن چاپــان 
كۆتــۈرۈش بولســا، ئەخالقنىــڭ بۇزۇلغــان قىســمىدۇر ۋە رەزىــل، 

پەسكەشــلىكتۇر.
ئــادەم  ئىككــى  تۇرمۇشــىدا،  كۈندىلىــك  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
مۇشتلىشــىپ قالغانــدا، چاپاننــى ســېلىپ تاشــاليدىغان ئــادەت 
بولــۇپ، دەل شــۇنداق پەيتتــە كەيپىياتــى ئۈســتۈن بولىشــى 
ــم رول  ــەك مۇھى ــان بىرســى ب ــى كۆتۈرۈۋالىدىغ ئۈچــۈن، چاپانن
ــا،  ــى بولمىس ــان ئادىم ــان كۆتۈرۈۋالىدىغ ــەر چاپ ــدۇ. ئەگ ئويناي
يېڭىلىــپ  يېتىــپ،  تەســىر  كەيپىياتىغــا  مۇشتالشــچىنىڭ 
بەلكــى  ئەمــەس،  تەننىــال  زەربىســى  تاياقنىــڭ  ۋە  قېلىشــى 
روھــى تۇيغۇلىرىنىمــۇ زېــدە قىلىشــى مۇمكىــن. شــۇڭا لۈكچەكلــەر 
ئەتىراپىــدا بىــر قانچــە چاپانچىالرنى ئەگەشــتۈرۈپ يۈرىدۇ. ئەگەر 
ــۇپ  ــۇز بول ــۆزى يالغ ــوق، ئ ــرى ي ــان ئادەملى ــان كۆتۈرىدىغ چاپ
قالســا، ئانچــە كۆرەڭلــەپ كەتمــەي، يولنىــڭ چــەت ياقىلىرىدىن 

ــدۇ.  ــپ قالى ــاق كېتى ــۇۋاش- يۇمش ــۈپ، ي ئۆت
چاپانچــى - دېگــەن ســۆز ئەســلى ھەرىكــەت مەنىســىدىن 
باشــقا، تۇرمــۇش تىلىمىــزدا ھــەق- ناھەقنــى ئايرىماســتىن، 
بىرلىرىگــە يــان بېســىپ، باشــقىالرغا ئۆكتەملىــك قىلىدىغــان، 
ــپ  ــۇ قوللىنى ــۈپەتلەش ئۈچۈنم ــى س ــق ئادەمن ــار خاراكتېرلى ناچ
كەلمەكتــە. بۇخىــل مەنىدىكــى چاپانچىلىــق چەتئەلچىلىكتە ھەر 
قەدەمــدە كۆزگــە چېلىقىپــال تۇرىــدۇ. بۇنداق بولۇشــتا كىشــىلىك 

مەنپەئــەت مۇھىــم رول ئويناۋاتقــان بولۇشــى مۇمكىــن.
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ئىنســان - جىســمانى ھــەم ۋىجدانــى جەھەتتىــن ئاجىــز 
يارىتىلغــان مەخلۇقاتالردىــن بولســا كېــرەك. كىشــىلىك ئېھتىيــاج 
ۋەتەندىــن  بولۇپمــۇ  قىلىۋېتىــدۇ.  مەنپەئەتپــەرەس  ئىنســاننى 
ئىجتىمائىــي  ۋە  مــاددى  بارلىــق  بىرگــە  بىلــەن  ئايرىلىــش 
پىيــازدەك  ســويغان  ئايرىلىــپ،  بىراقــال  مۇناســىۋەتلەردىن 
بولــۇپ قالىدىغــان گــەپ. قىسقىســى كۈندىلىــك تۇرمۇشــنىڭ 
يولدىــن  قايســى  ھەتتــا  چىقالمايدىغــان،  ھۆددىســىدىنمۇ 
مېڭىــپ نەگــە بېرىشــتىمۇ، كىمگــە نېمــە دېيىشــتىمۇ باشــقىالرغا 
ھاجەتمــەن بولــۇپ، شــۇنچىلىك بىچــارە ھالــدا ھاياتــى يېڭىدىــن 
باشــلىنىدىغان بولغاچقــا، باشــقىالردىن ئايرىلىــپ بىــر كۈنمــۇ 
ئــۆرە تۇرالىشــىدىن گۇمانســىرايدىغان، ئېچىنىشــلىق كەيپىياتنىــڭ 
ــال  ــۆزى پەقەت ــن ئ ــاج تۈپەيلىدى ــدۇ. ئېھتىي ــىدە قالى ئىسكەنجىس
ياقتۇرمايدىغــان ئادەمگىمــۇ يېقىملىــق كۆرۈنۈشــكە تىرىشــىدىغان، 
ئۇنىــڭ قــاش - قاپىقىغــا قارايدىغــان بولــۇپ قالىــدۇ. قولىدىــن 
بىــر ئــاز ياخشــىلىق كېلىدىغانالرنىــڭ ئالدىدا ئۆزلىكىنــى ئۇنتۇپ، 
ــەك بولۇشــقا  ــدە خــەپ! - دېســىمۇ، چاندۇرماســتىن پايپېت ئىچى
ئايلىنىــپ كېتىــدۇ.  تەييــار تۇرىدىغــان، تونۇغۇســىز بىرىگــە 
چۈنكــى قولىدىــن ياخشــىلىق كېلىدىغانالرنىــڭ ھــەم يامانلىقمــۇ 
كېلىــدۇ- دە. بىــر كىمنىــڭ ياخشــىلىقىغا، ياردىمىگــە ئېرىشــىش 
بىــر خىــل مەنپەئــەت بولســا، ئۇنىڭدىــن يامانلىــق كۆرمەســلىكمۇ 
يەنــە بىــر خىــل مەنپەئــەت ھېســابلىنىدۇ. چەتئەلگــە بىــر پاتمــان 
ــپ  ــە تايىنى ــڭ كۈچىگ ــۇ، يانچۇقىنى ــەن چىقىدىغانالرغ ــۇل بىل پ
ئىشــلىرىنى بېجىرتەلەيــدۇ. ئەممــا قــاق ســاپا ھالــدا پانالىــق 
ئىــزدەپ، ياردەمگــە بويــۇن قىســىپ كېلىدىغــان مىڭلىغــان، ئــون 
مىڭلىغــان ئىلتىجاچىــالر پەقەتــال مۇھتاجلىقنىــڭ تاپىنــى ئاســتىدا 
يانچىلىدىغــان بولغاچقــا، قوش قاناتلىق مەنپەئەتپەرەس بولۇشــقا 
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ــۇ،  ــى بارالرغىم ــۇ، ئىش ــى بارالرغىم ــەپ. يول ــان گ مەجبۇرلىنىدىغ
ــان  ــق كۆرۈنىدىغ ــۇ ئېھتىياجلى ــى بارالرغىم ــۇ، پۇل ــى بارالرغىم تىل
ــا  ــقا تىرىشمىس ــدە ساقالش ــى ئىچى ــڭ ئۆزلىكىن ــا، ئۆزىنى بولغاچق
ــەم  ــى ھ ــەڭ چوڭ ــىلىقنىڭ ئ ــە ياخش ــدۇ. كۆپىنچ ــال بولماي پەقەت
يامانلىقنىڭمــۇ ئــەڭ چوڭــى ئەمەلدارالرنىــڭ قولىدىــن بەكــراق 

ــدۇ.  كېلى
چەتئەلگــە چىققاندىــن كېيىــن بىــر دۆلەتكــە ئورۇنلىشــىپ، 
قولىدىن ياخشــىلىق كەلگۈدەك ســەۋىيىگە يەتكۈچە، نۇرغۇنلىغان 
ــقىالرغا  ــان، باش ــىدىن ئۆتكۈزىدىغ ــوغاقالرنى بېش ــىق- س ئىسس
ــا،  ــان بولغاچق ــۇالق چىقىدىغ ــن ب ــۇپ بۇرنىدى ــق بول ئېھتىياجلى
كۈرمىــڭ قېتىمــالپ: خــەپ - دەپ كەتكــەن بولغاچقــا، ئۆزىمــۇ 
ســەزمىگەن ھالــدا باشــقا مۆھتاجالرغــا نىســبەتەن، خوجايىنلىــق 
ئېڭىنــى شــەكىللەندۈرۈۋالىدىغان ئوخشــايدۇ. يەنــى بىر مۇھتاجغا 
ــاز  ــر ئ ــپ، ئىشــلىرىنى راۋانالشــتۇرۇپ، بېشــىنى بى ــاردەم قىلى ي
ــر  ئوڭشــاپ قويغــان بولســا، شــۇ مۇھتــاج كىشــىنى ئۆزىنىــڭ بى
ــاج  ــى مۇھت ــن ھېلىق ــدۇ - دە، كېيى ــس قىلىۋالى قىســمىدەك ھې
ئــۆز يولىنــى ئــۆزى تېپىــپ ماڭغــۇدەك بولــۇپ كەتســىمۇ، ئۇنىــڭ 
ئايلىنىــپ،  ئەتراپىــدا  كۆرمــەي،  راۋا  ياشىشــىنى  مۇســتەقىل 
ــال  ــارزۇ قىلىش ــدۇ. ئ ــارزۇ قىلى ــىنى ئ ــۈرۈپ يۈرۈش ــى كۆت چاپىنىن
ــەن  ــە م ــېنى بۈگۈنگ ــۇق: »س ــن ئوچ ــى ئوچۇقتى ــەس بەلك ئەم
يەتكۈزگــەن. ئــۆز ۋاقتىــدا مەنمــۇ باشــقىالرغا مۇھتــاج بولغانــدا، 
مــاڭا يــاردەم قىلغانالرنــى ھازىرمــۇ بېشــىمغا ئېلىــپ كۆتۈرگــۈدەك 
ــڭ.  ــى بىلمىدى ــڭ قىلغىنىمن ــا ســەن مېنى ــەن. ئەمم ھۆرمەتلەيم
دېگەنــدەك،  نەزىــر  نەرســە  پــاالن  ئۆتۈۋېلىــپ  كۆۋرۈكتىــن 
ــىز  ــا ئالغۇس ــر پۇلغ ــىتىپ بى ــېنى سېس ــڭ. س ــىزلىك قىلدى يۈزس
ــۆزلەرنى  ــەددى س ــە - تەئ ــدەك، تەن ــەن!« - دېگەن قىلىۋېتىم
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ــق  ــى قاتارلى ــۋا قىلىش ــىچە رەس ــن كېلىش ــەم قولىدى ــى ھ ئېيتىش
تۇتۇمــالر، تەبىئــي ھالــدا چاپانچــى يېتىشتۈرۈشــنىڭ ئامىللرىدىــن 

ــۇپ قالىــدۇ. بول
پىكــرى  مۇســتەقىل  ئۆزىنىــڭ  ياكــى  كىشــىلەر  نۇرغــۇن 
يېتىلمىگــەن، ئــۆز ئالدىغــا ســاغالم كــۆز - قارىشــى تۇرغۇزۇلمىغان 
ــاردەم قىلىــپ  كىشــىلەر، بېشــىغا كــۈن چۈشــكەندە ئانچىكــى ي
كۆرۈنىۋالغانالرنىــڭ  قىلغانــدەك  يــاردەم  ياكــى  قويغانالرنىــڭ 
چاپانچىســىغا ئايلىنىــپ كېتىغانلىقىمــۇ تاالشســىزدۇر. پانالىــق 
تىلــەپ كەلگــەن دۆلەتلــەردە ئۆزىنــى ئىســپاتلىغۇدەك ماتېرىيــال 
قولىــدا بولمىغــان ئەھــۋال ئاســتىدا، تەشــكىالت رەھبەرلىرىنىــڭ 
يېرىــم بــەت كاپالــەت يېزىپ بېرىشــىگە بېقىنىپ قالســا، شەخســى 
ــەر  ــدۇ. ئەگ ــن باشــلىنىپ كېتى ــى شــۇ يەردى ــڭ يېرىم قىيامەتنى
ــان  ــدا يالغ ــپ، ئىلتىجاخانى ــۆزىگە كىرى ــچىلەرنىڭ س سۈيىقەتس
ــول، يالغــان  - يېپىنــداق كىملىــك توقۇغــان بولســا، يالغــان ي
ۋەقــە ئويــدۇرۇپ چىققــان بولســا، بىــر ئۆمــۈر تۇزاقتىــن چىقالمــاس 
ــەس  ــال ئەم ــدا چاپاننى ــۇ چاغ ــدۇ. ئ ــان بولى ــا چۈشــۈپ قالغ ھالغ
ــۇ شەخســى  ــدۇ. ب ــقا مەجبۇرلىنى ــتاننىمۇ كۆتۈرۈۋېلىش ــا ئىش ھەتت
چاغدىكــى  ئــۇ  دېمــەك.  يېــرى  پۈتۈنلەشــكەن  قىيامەتنىــڭ 
كېســەر  ســېكىرتارلىرىدەك،  پارتىيــە  ۋەتەندىكــى  رەھبەرلــەر 
پىچــاق ھالــدا كۆرۈنۈشــكە باشــاليدۇ. ياخشــىلىققا ياخشــى جــاۋاب 
قايتــۇرۇش ئەلۋەتتــە ئادىمــى خىســلەتتۇر. بىــراق ياخشــىلىق 
ئايلىنىــپ  ئىشتانچىســىغا  چاپانچىســىغا،  كىشــىنىڭ  قىلغــان 
كېتىــش بولســا، ئۇنىــڭ رەزىللىكتىــن باشــقا تەرجىمىســى يــوق. 
ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئاســىيادىن ســىرت، ھەر قايسى ئەللەرگە 
ــەش  ــق تىل ــۈدەك پاناھلى ــەن دېگ ــى ئاساس ــىش ئەھۋال ئورۇنلىش
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بىلەن ئىشــقا ئاشــىدۇ. شــۇ ســەۋەپتىن ھەر بىر يېڭىدىن كەلگەن 
كىشــى، ئۆزىدىــن ئىلگىــرى كەلگەنلەرگە، دەرنــەك، جەمئىيەت ۋە 
ــى تۇنجــى كۈنىدىــن  تەشــكىالت باشــلىقلىرىغا مۇھتاجلىــق ھايات
باشــالنغان بولىــدۇ. دەســلىۋىدە ئاڭاليدىغىنى: »باشــقىالرنىڭ ۋە 
بولۇپمــۇ باشــلىقالرنىڭ ئىشــىغا ئارىالشــماي، ھــە - دەپ قويــۇپ، 
ئــۆز ئىشــىڭىزغا پۇختــا بولــۇڭ. ھەتتــا كېيىنلىكىڭىزنــى، ۋەتەنــدە 
ــى  ــش ئارزۇس ــى، كېلى ــان ئائىلىڭىزن ــى بولغ ــان ئەكەلمەكچ قالغ
ــە  ــق، ۋەھىم ــرەك!« قاتارلى ــى ئويلىشــىڭىز كې ــار تۇغقانلىرىڭىزن ب
باســقان تەۋســىيەلەر بولىدۇ. ھەم باشــلىقنىڭ ئىشــىغا ئارىلىشــىپ 
قويــۇپ پېشــكەللىككە ئۇچراتقۇزۇلغــان بــەزى مىســالالرمۇ، كۆپىنچە 
كىشــىلەردە ياخشــى - يامــان ھەممىگــە ســۈكۈت قىلىدىغــان 
ــۆز ئىشــىغا  ــن ئ ــدۇ. لېكى ــدۈرۈپ قويى ــى يېتىل ــۇر كەيپىياتن جىمغ
پۇختــا بولــۇپ، جىمغــۇر بولــۇپ كەتســىمۇ بىــر ئۇلــۇغ ئىــش. 
بىــراق تــەرەپ تۇتۇشــقا ئۆزلۈكســىز مەجبۇرلىنىــپ قالىدىغــان، 
ياكــى مەجبــۇرى تــەرەپ تۇتقۇزىدىغــان يېــرى يامــان. تــەرەپ 
ــەرەپ  ــدۇ. ت ــىغا قالى ــڭ باالس ــن كۈللەمچىلىكنى ــن كېيى تۇتقاندى
ھالالردىكــى  كۆپىنچــە  ياكــى  كۆپىنچىســى،  تۇتىدىغانالرنىــڭ 
تــەرەپ تۇتقۇچىــالر ئۆزىنىــڭ مەنپەئەتىنــى چىقىــش قىلىــدۇ. 
ــە  ــەردە، ھــەر تاشــنىڭ ئاســتىدىن يەن ــال ئارىالشــقان ي مەنپەئەت

ــەپ چىقىدىغــان گــەپ. شــۇ ئوخشــاش چاپانچىــالر ئۆمۈل
چىقىــپ  چەتئەلگــە  ئۆتۈلگىنىــدەك،  دەپ  يۇقىرىــدا 
ئورۇنالشــقان ماكان مەيلى تولۇق دېموكراتىك دۆلەتلەر بولســۇن 
مەيلــى يېرىــم دېموكتاتــور دۆلــەت بولســۇن، يېڭىدىــن كېلىــپ 
قالغــان بىچــارە تېنىگــەن ئۈچــۈن ھەممــە نەرســە يــات بولغاچقــا، 
باشــقىالرغا بېقىنــدى، يېتىلەنــدى بولۇپ قالىدۇ. يــەردە يىلتىزى 
ــەك،  ــان توزغاقت ــەپ قالغ ــوق لەيل ــۇزى ي ــماندا يۇلت ــوق، ئاس ي
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ئۆزىنىــڭ بۇرۇنقــى ئۆزلۈكــى يوقىلىــدۇ. ۋەتەنــدە مۇنــداق ئىدىم، 
تۆتنىــڭ بىــرى ئىدىــم - دېگــەن گەپنىــڭ ھەممىســى تامامــەن 
باشــقا بىــر جۇغراپىيىگــە ئائىــت، ۋاقتــى ئۆتــۈپ كەتكــەن نەرســە 
ئۆتمۈشــىگە  ماكانــدا  بولغــان  قالماقچــى  ياشــاپ  بولغاچقــا، 
يــات، ناتونــۇش ئۆزلۈكنــى قوبــۇل قىلىشــقا مەجبۇرلىنىــدۇ. بىــر 
مىســال: تاجاخــۇن ۋەتەندىكــى چاغــدا ھەقىقەتــەن مەردانــە 
كىشــى ئىــدى - يىلــالر ئــاۋۋال چەتئەلگــە چىقىــپ كەتكــەن. ئــۇ 
بارغــان يېرىــدە ماكانلىشــىپ، مەھەللىســىگىچە داڭقــى يېتىــپ 
بارغــان. ئۇنــى ياخشــى تونۇيدىغــان يەنــە بىــر يېڭــى كەلــدەك 
دەســلىۋىدە: تــوۋا ئاجايىــپ نوچــى ئوغــۇل بــاال ئىــدى. بۇنداقمۇ 
ياقىســىنى  دەپ،   - دېگــەن؟  ئــادەم  كېتەمــدۇ  ئۆزگىرىــپ 
چىشــلەپ قالىــدۇ. لېكىــن ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن ئادەمنــى 
چاپانچــى  پەســكەش،  رەزىــل،  چىقىرىــپ  ئادىمىيلىكتىــن 
قىلىــپ قويىدىغــان رېئاللىقالرنــى كۆرگەنچــە، تاجاخۇننــى توغــرا 
چۈشىنىشــكە، ئۆزىمــۇ تــەن بېرىشــكە باشــاليدۇ. ئەگــەر نابــاب 
ئىشــالرنى كۆڭلىگــە، كۆزىگــە ســىغدۇرالمىغانالردىن بىــرەر - 
ئىككىســىنىڭ نوخلىســىنى ئالــدۇرۇپ قويســا، خــۇددى خىتايچە: 
ــىدەك،  ــۈش - تاكتىكىس ــى ئۈركۈت ــۇزالپ مايمۇنن ــى بوغ توخۇن
ــەن  ــۈپ كەتك ــدۇ - دە، ئۈرك ــۇپ كېتى ــرەت بول ــقىالرغا ئىب باش
مايمۇنــالردەك، ھــورى بېســىقىدۇ. ھــورى بېسىقىۋەرســە كېيىنچــە 
قاينىمايدىغــان،  ئىچىدىــن  ســوۋۇپ،  تەكتىدىنــال  تېگــى 
نائەھلىنىمــۇ، خىيانەتچىنىمــۇ، مىللەتنىــڭ خائىنلىرىنىمــۇ توغــرا 
چۈشــىنىدىغان بولــۇپ قالىــدۇ. دېموكراتىــك ئەللەردە ئىنســانىي 
قەدىــر - قىممەتتىــن بۇرنــى قۇلىقىغىچــە بەھرىمــەن بولــۇپ 
تــۇرۇپ، ئىككــى قولــى مىللەتنىــڭ قېنــى بىلــەن بويۇلــۇپ 
كەتكــەن نــۇر بەكرىــدەك ســېتىلمىالرنىڭ قىلمىشــلىرىنىمۇ توغــرا 
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چۈشــىنىۋاتقانالر بولســا، ئــۇالر ياكــى تۇخۇمىدىــن ئۆلــۈك چىققان 
خىتاينىــڭ باچكىلىــرى، ياكــى ئەركىــن دۇنيــادا ياشــاپ تــۇرۇپ 
ھېلىقىــدەك ھــورى بېســىقىپ كەتكەن پەســكەش چاپانچىالردۇر. 
تۇرمۇشــىنى  كىشــىلىك  چىقىــپ،  ســىرتىغا  ۋەتــەن 
ئورۇنالشــتۇرغىچە بولغــان ئارىلىقتــا، ھــەر تۈرلــۈك مۆھتاجلىقــالر 
تۈپەيلى، باشــقىالرنىڭ ياخشــىلىقىغا ئېرىشــىش ۋە يامانلىقىدىن 
ســاقلىنىش جەريانىــدا، ئۇيغۇرلــۇق تەبىئىتىدىــن ئايرىلىــپ 
ــا  ــاق، پارنىكت ــتۇرۇپ ئېيتس ــى ئوبرازالش ــان پاجىئەلەرن قېلىۋاتق
ئۆســتۈرۈلگەن كۆكتاتالرغــا ئوخشــاش، كۆرۈنۈشــىدىن باشــقا 
ئىچكــى ماھىيەتلىــك ئاالھىدىلىكلىــرى ئاساســەن غايىب بولىدۇ. 
شــۇڭا كىشــىلەردىكى ۋەتەننــى سېغىنىشــنىڭ ئەســلى مەناســى 
ئىــس - تۈتــەك قاپلىغــان، چــاڭ - توزانلىق يۇرتنى سېغىنىشــال 
ئەمــەس، بەلكــى ئاشــۇ تۇپراقتىكــى ئەســلى ئۇيغۇرلــۇق ماھىيىتى 

ــۇر.  ــەن ياشــاۋاتقان كىشــىلەرنى ســېغىنىش دېمەكت بىل
ھەممىدىــن بەكــراق قولىدىــن ياخشــىلىق ھــەم يامانلىــق 
كېلىدىغانالرنىــڭ، پۇقراالرنــى گۆرۈگــە ئېلىۋېلىــپ ئەســىرلىكتە 
تۇتــۇپ تــۇرۇپ چاپانچىلىققــا سېلىشــىدۇر. باشــقىالرغا ياخشــىلىق 
قىلىــش ئارقىلىــق بېقىندۇرۇپ، باشــقىالرنى قورقۇتــۇش ئارقىلىق 
ئارقىلىــق  ئېلىۋېلىــش  گۆرۈگــە  باشــقىالرنى  بېقىنــدۇرۇپ، 
بويســۇندۇرۇپ چاپانچــى قىلىۋالىدىغــان خۇمســىالر، ھــەر قايســى 
ئەللەردىكــى ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا يېتىــپ ئاشــقۇچە بــار. بۇنــداق 
رەزىللىكلــەر بىــر قېتىــم نەســىل ئالماشــمىغۇچە داۋاملىشــىپ 
كېتىــدۇ. ۋەتــەن ئــازات بولــۇپ، قايتىــپ كېتەلىســەكال ئۇالرنىــڭ 
ــز  ــال بولىدىكەنمى ــز. چەتئەلدى ــۇپ كېتەلەيمى شــەررىدىنمۇ قۇتۇل
ــن  ــر تۈركــۈم گۆرۆكەشــلەرنىڭ رەزىللىكدى ئىــش بېشــىدىكى بى
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ۋە چاپانچىالرنىــڭ شــۇملۇقىدىن قۇتۇلــۇش خىيالــى بىــر گــەپ. 
قىلمىشــىنىڭ  چاپانچىــالر  قىســىم  بىــر  ئــاز  ئىنتايىــن 
نائەھلىلىــك ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ، پەقەت ئــۆز مەنپەئەتى 
ئۈچۈنــال چاپــان كۆتۈرۈۋاتقــان بولســا، يۈزلىگــەن ھاماقەتلــەر ئــاق 
- قارىنــى پــەرق ئەتمەســتىن، باشــقىالر كۆتۈرۈپتــۇ - دەپــال 
چاپاننىــڭ مەينــەت ياكــى پاكىزلىقىغــا قارىماســتىن كۆتۈرۈۋالىــدۇ. 
خائىنالرغــا،  خىيانەتچىلەرگــە،  كۆپلۈكىدىــن  چاپانچىالرنىــڭ 
ئېيتقانــالر  گەپنــى  راســت  ئېغىــز  تــۆت  قارشــى  بۇزۇقالرغــا 
بولىشــىچە  رەزىللىكنــى  ئــۇالر  ھەتتــا  قالىــدۇ.  يېتىمســىراپ 
قىلىــپ، ھەقىقــى ۋەتــەن ســۆيەرلەرنى قــان قۇســتۇرۇپ بولــۇپ: 
»ئۇيغــۇر دېگــەن ۋاپاســىز خــەق، رەھبىرىنــى ھىمايــە قىلمايــدۇ، 
ــان« -  ــم قالدۇرغ ــەدە يېتى ــۇ تۈركىي ــن بۇغرانىم ــەد ئەمى مۇھەمم
دېگەنــدەك، مىللەتنىــڭ ئۈســتىدىن ئېغۋاالرنــى توقــۇپ چىقىــدۇ. 
شــۇ كىشــىنىڭ يالغــۇز قېلىشــىدا، تاشــلىنىپ قېلىشــىدا دەۋانــى 
ــەرەس چاپانچىالرنىــڭ  ــەن، مەنپەئەتپ ــالر بىل ــول قىلىۋالغان مونوپ
رولــى چــوڭ بولغــان ئىــدى. ھېســابىنى ســورايدىغان ئوغــۇل بــاال 
بولمىغاچقــا، ئۆزلىرىنىــڭ رەزىللىكىگــە مىللەتنــى جاۋابــكار تۇتــۇپ 

ــەن.  كەلگ
ــتىدە  ــەت ئۈس ــى، ھەققانىي ــش الزىمك ــق ئايرىۋېلى ــۇنى ئېنى ش
تىــك تــۇرۇپ، خىيانەتســىز، خائىنلىقســىز مىللەتنىــڭ ئىشــىنى 
ــى- ــاردەم قىل ــس ي ــقىالرغا خالى ــالش ۋە باش ــى قول قىلىدىغانالرن

دىغانالرنــى قولــالش، مــەدەت بېرىــش ھەرگىزمــۇ چاپانچىلىــق 
ئەمەس. ئەكســىچە ئادىمىيلىك ۋە ھەقىقى ئۇيغۇرنىڭ ماھىيىتىدۇر. 

15.08.2019
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ئون توققۇچىنچى باب

تۆھپەكەشلەر

ــا  ــدراك، ۋىجدانغ ــل، ئى ــۇ، ئەقى ــس، تۇيغ ــان - ھې ئىنس
ئىگــە بولــۇش بىلــەن بىرگــە يەنىــال مەنىــۋى جەھەتتىكــى 
مۇكەممەلســىزلىكتىن خالــى بواللمايــدۇ. ھــەر قانــداق ئىنســاننىڭ 
ئۆزىگــە چۇشــلۇق كەمچىلىكــى، نۇقســانلىرى بولىــدۇ. ئۆزىنىــڭ 
كۆرۈنۈشــكە  مۇكەممــەل  باشــقىالرغا  يوشــۇرۇپ،  ئەيىبلىرىنــى 

تىرىشىشــمۇ، ئــەڭ چــوڭ مۇكەممەلســىزلىكنىڭ بىرىــدۇر. 
قەدىمكــى زامانــالردا پەيالســوپالر، ئەۋلىيــاالر كۆپىنچــە يالغۇز 
ياشــاپ ئۆتەتتىكــەن. چۈنكــى ئۇالرنــى ئــاۋام خەلــق بــەك چــوڭ 
بىلگەچكــە، ئۇالرنىــڭ كىچىــك بىــر ئەيىبلىــرى كۆرۈنــۈپ قالغان 
ھامــان: پەيالســوپ دېگــەن بۇنــداق بولماســلىقى كېــرەك! ئەۋلىيا 
دېگــەن بۇنــداق بولســا بولمايــدۇ! - دېيىشــىپ، ئۇالرنىــڭ 
ئەۋلىيــاالر  پەيالســوپالر،  كېتەتتىكــەن.  تېزىــپ  ئەتراپىدىــن 
خالىمايدىغــان،  يوشۇرۇشــنى  ئەيىبلىرىنــى  نۇقســانلىرىنى، 
ــۈزۈك  ــان، س ــۈپ تۇرىدىغ ــىغا كۆرۈن ــا تېش ــە بولس ــدە نېم ئىچى
شېشــىدەك بولغاچقــا، يەنــى كىشــىلەرگە باشــقىچە كۆرۈنۈشــنى 
خالىمايدىغان، ســاپ ئىنســانالر بولغاچقا، يالغۇزلۇق قىســمىتىگە 

مەھكــۇم بوالتتىكــەن. 
ــۆھ- ــرەك؟ - ش ــۈن كې ــم ئۈچ ــىزلىق كى ــا نۇقسانس ئۇنداقت

پائالىيەتچانــالر  مەنســەپدارالر،  ئابرويلۇقــالر،  رەتلىكلــەر، 
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ــدۇ.  ــم بىلى ــەن ســۇدەك مۇھى نۇقسانســىز كۆرۈنۈشــنى ھــاۋا بىل
بولۇپمــۇ تۆھپىكەشــلەر ئەيىبســىز كۆرۈنۈشــنىال ئەمــەس بەلكــى 
ــدۇ.  ــۇق ھــار ئالى ــن ئارت ــۈپ قېلىشــنى ئۆلۈمدى تۆھپىســىز كۆرۈن
مەنىســى،  قورقىشــىنىڭ  نۇقســاندىن  ئەيىپتىــن،  ئۇالرنىــڭ 
ئاشــۇ ئاشــكارىلىنىپ قالغــان نۇقســان تۈپەيلــى، تۆھپىلىرىنىــڭ 
يۇيۇلــۇپ كېتىشــىدىن ئەنسىرەشــتۇر. شــۇڭا مىڭلىغــان تۆھپىســى 
بولســىمۇ، تېرىقچىلىــك بىــر ئەيىبىنــى باشــقىالرنىڭ كــۆرۈپ 
قېلىشــىدىن قورقــۇپ، تاغــدەك بــەدەل تۆلەشــكە تەييــار تۇرىــدۇ.

ــالردا  ــە ۋاقىت ــرى، كۆپىنچ ــز تومۇرلى ــلەرنىڭ ئاجى تۆھپىكەش
دۈشــمەننىڭ قولىغــا چۈشــۈپ قالىــدۇ. دۈشــمەن ئۇالرنىــڭ 
گۆرۈگــە  قېتىمــال  بىــر  بىلــەن  يارامســىزلىقى  كىچىككىنــە 
ئېلىۋالســا، بولــدى ئاخىرىغىچــە تولــۇق پايدىلىنىــپ كېتەلەيــدۇ. 
دۈشــمەن ئۆزلىرىنىــڭ تۇزىقىغــا چۈشــۈپ قالغان تۆھپىكەشــلەرگە 
توســقۇنلۇق قىلمــاي، ئەكســىچە داغــدام يــول ئېچىــپ بېرىــپ، 
داۋرىڭىنــى چىقىرىــدۇ. كۆركــەم ســەھنىلەردە نۇرلــۇق چىراغالرنى 
ئانچــە  خەلــق  تۆھپىكەشــلەرنى  ئۇنــداق  بېرىــدۇ.  يېقىــپ 
قوللىمــاي سۇسلىشــىپ قالســا، دۈشــمەن ئۇنىــڭ نامىــدا يېڭــى 
ــى  ــڭ قىزغىنلىقىن ــپ، خەلقنى ــارالپ چىقى ــى تەيي ــر نومۇرالرن بى
ئاشۇرۇشــقا باشــاليدۇ. چۈنكــى گۆرۈگــە ئېلىنغــان تۆھپىكەشــلەر 
دۈشــمەنگە قارشى ســەپنى تارمار قىلىشتا، ئاۋامنى قايمۇقتۇرۇشتا 
ــەل  ــۈك ھ ــىدىنمۇ كۈچل ــەپ ئارمىيىس ــى س ــمەننىڭ ئالدىنق دۈش

ــدۇ.  ــۇچ رول ئوينىياالي قىلغ
ــى  ــەك، سىياس ــىلىمىزگە كەلس ــۆز مەس ــى ئ ــز چەتئەلدىك بى
ئېقىمدىــن دىنــى ســاھەگىچە، خەقنىــڭ يېرىدىكــى ئۇيغــۇر 
ــاق  ــە، تارم ــىلىك دەۋاگەرلەرگىچ ــۇز كىش ــن، يالغ جىھاتچىالردى
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ھەممىســىال  تەشــكىالتالرغىچە  مەركىــزى  تەشــكىالتالردىن 
پائالىيەتچــى ۋە تۆھپىكــەش بولــۇپ كەتتــى.

ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى چاغلىرىمــدا »ۋەتەننــى ئــازات قىلىمىز، 
ئازاتلىــق ھەرىكىتــى« دېگــەن ســۆز، جۈملىلەرنــى ئاڭاليتتىــم. 
گېرمانىيىگــە كەلگەندىــن كېيىــن »ۋەتــەن دەۋاســى« دەيدىغان 
قىلمــاي،  ھەرىكــەت  تەرەپلــەردە  غــەرب  ئــاڭالپ:  گەپنــى 
يۈرســەكال،  قىلىــپ  بويىچــە دەۋا  پىرىنســىپالر  دېموكراتىــك 
بېرىدىغــان  ئېلىــپ  خىتايدىــن  ۋەتەننــى  ئەللىــرى  غــەرب 
ئىــش ئوخشــايدۇ - دەپ، ئويــالپ قاپتىكەنمــەن. كېيىنچــە 
ــا  ــۇ گــەپ، ئۇيغۇرچىدىكــى دەۋاغ ــان ب بىلســەم - دەۋا دەيدىغ
ئوخشــىمايدىغان، پەقــەت تۈركچىدىــال مەزمۇنى بار، باشــقا تىلدا 
ــە  ــى ئۇيغۇرچ ــەر ئۇن ــەن. ئەگ ــان گەپك ــى بولمايدىغ تەرجىمىس
گــەپ دېســەك، ياكــى ســۆز مەنىســىنىال چۈشەنســەك: ئــۇ يەرگە، 
بۇيەرگــە بېرىــپ، خىتاينىــڭ ئۈســتىدىن قاخشــاپ، دەرد تۆكۈپ 
يۈرىمىــز - دېگــەن بولىدىكــەن. ئەمەلىيەتتىمــۇ شــۇنداق. شــۇڭا 
كۆپىنچــە: بىزنىــڭ دەۋاگەرلىرىمىز - دەۋالىدىغــان بولدۇم. ھېچ 
بىرىنىــڭ ئاغزىدىــن ۋەتەننــى ئــازات قىلىمىــز، مۇســتەقىل دۆلەت 
قۇرىمىــز، بىزگــە يــول كۆرســىتىڭالر، بىزگــە يــاردەم قىلىــڭالر - 
دېگــەن گــەپ چىقمايــدۇ. نەگىــال بارســا: خىتــاي بىزنــى بــوزەك 
ــن  ــاڭالر- دېگەندى ــپ قويس ــەپ قىلى ــا گ ــدۇ، خىتايغ قىلىۋاتى
باشــقا، قۇالققــا خــۇش ياققــۇدەك يېڭىلىــق يــوق. بەزىلــەر: دەۋا 
قىلىۋاتىــدۇ دېمــەي، دىپلوماتىيــە قىلىۋاتىــدۇ دېســەك - توغــرا 
ــە  ــا دىپلوماتىي بوالمدىكىــن دەيدىكــەن، سىلىقالشــتۇرۇپ. ئەمم
دېگــەن: ســەن بىرنــى ئــال، مەنمــۇ بىرنــى ئــاالي. ئەگــەر 
ــاالي -  ــىمۇ ئ ــى بولس ــدا يېرىمىن ــچ بولمىغان ــاق دېســەڭ، ھې ي
دېيەلەيدىغــان يەرگــە ئىشــلىتىدىغان ســۆز تۇرســا. دەرد تۆكــۈپ 
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قاخشــىغان ئىشــنى دەۋا دېمــەي، قانداقمــۇ دىپلوماتىيــە دېگىلى 
بولســۇن. تېخــى شــۇنچىلىك قاخشــايدىغان ئىشــتىنمۇ ئۆزىگــە 
يارىشــىملىق تۆھپــە يارىتىۋالىدىغانــالر يامــان كــۆپ. تۆھپىنىــڭ 
ــۇپ -  ــاڭا مەنس ــى م ــى چوڭ ــەن، ياك ــال ئالىم ــىنى مەن ھەممىس
دەپ، باشــقا تۆھپىچىلەردىــن تالىشــىپ، قىلمىغــان ئەســكىلىكى 
قالمايــدۇ ھەتتــا. چىۋىننىــڭ قانىتىچىلىــك بىــر تۆھپــە ئۈچــۈن 
قىلىدىغانلىرىمــۇ  قەســت  جېنىغــا  كىشــىنىڭ  قانچــە  بىــر 
يــوق ئەمــەس. تۆھپــە باشقىســىنىڭ بولــۇپ كەتمىســۇن - 
ئاالقىــدار ھەرىكەتنىمــۇ  زىــچ  مىللەتنىــڭ تەقدىرىگــە  دەپ، 
بەربــات قىلىۋېتەلەيــدۇ. ئــون يىــل ئــاۋۋال )2009 - يىلــى( 
ــرى  ــان ھەقلى ــۇر ئىنس ــۇنۇلغان »ئۇيغ ــە س ــكا ھۆكۈمىتىگ ئامېرى
قانۇنــى اليىىھەســى« نىــڭ توســقۇنلۇققا ئۇچرىتىلغىنىــدەك، 
ــدۇ.  ــت كېتى ــە ۋاقى ــاناپ بولۇشــقىمۇ خېل ــى س چــوڭ خائىنلىقن
تۆھپىنــى رابىيــە قادىــر خانىمدىــن قىزغىنىــپ، ئاجايىــپ چــوڭ 
زىيانكەشــلىكلەرنى قىلغانــالر، ھازىرمــۇ تۆھپــە تالىشــىپ، ھــەر 

ــۇرۇپ يۈرۈشــمەكتە.  ــۇزاق ق دوقمۇشــتا ت
ــمەنگە  ــۈن دۈش ــش ئۈچ ــاس ئېلى ــن قىس ــدە خىتايدى ۋەتەن
ئــۆز ھاياتــى بىلــەن ھۇجــۇم قىلغــان، ســەبى قىــز خەلچەمــدەك 
ھەقىقى مۇجاھىتالرنى »بىز تەربىيىلىگەن« - دەپ، پاكىستاندا 
ئولتــۇرۇپ تېــررور باياناتــى ئېــالن قىلغانالرنــى، ئەگــەر »خىتايغا 
تۆھپــە  پەقــەت  دېمىگەنــدە،  خائىــن«  نــەق  ئىشــلەۋاتقان 
تالىشــىش ئۈچــۈن ختايغــا كــوزۇر تەييارالپ بــەردى - دېمەكتىن 
ــر  ــاي مىللىتىمىزنىــڭ ئۈســتىدىن بى ــوق. خىت باشــقا مەناســى ي
تۇتــاش تېررورچــى - دەپ ھۆكــۈم چىقىرىــپ، مىليونلىغــان 
قېرىنداشــلىرىمىزنى قىينــاپ ئۆلتۈرۈۋاتســا، قېنــى ھېلىقى يۈزىگە 
پايپــاق كىيىۋېلىــپ بايانــات ئېــالن قىلىدىغانــالر؟ نېمىشــقا بىرەر 
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خىتاينىــڭ بۇرنىنــى قانىتىــپ، بايانــات ئېــالن قىلمايــدۇ؟ 
ۋاستىســى  يارىتىشــنىڭ  تۆھپــە  ھەرىكــەت  خىزمــەت، 
بولــۇپ قالســا، دىــن، دىيانــەت تۆھپىنــى قولغــا كەلتۈرۈشــنىڭ 
ــەت  ــنى پەق ــە ئىش ــا ھەمم ــا، ھەتت ــپ قالس ــىگە ئايلىنى ۋاستىس
تۆھپــە ئۈچۈنــال قىلىدىغــان، تۆھپىكارلىــق ئۈچۈنــال قىلىدىغــان 
خەلقىنىــڭ  مىللــەت  بىــر  ئــۇ  ئومۇمالشســا،  ئەخــالق  بىــر 
مەدەنىيىتىگە ئايلىنىپ كەتســە، دېمەك باشــقىالر كۆرمەيدىغان، 
باشــقىالرغا كۆرســەتكىلى بولمايدىغــان، ياكــى باشــقىالر كۆرســە 
ئالقىشــلىمايدىغان ئىشــالرنى قىلىدىغــان ھېچكىــم چىقمايدىغــان 
ۋەزىيــەت بارلىققــا كېلىــدۇ. تۆھپىچىلەرنــى ئالقىشــالپ تۇرمىســا، 
ــنىمۇ  ــم ئىش ــەڭ مۇھى ــان ئ ــن كېلىدىغ ــا قولىدى ــالپ تۇرمىس ياغ
قىلمايدىغــان بولىۋالىــدۇ. تۆھپــە يارىتىــش قەھرىمانلىقتــۇر. 
لېكىــن تۆھپىكــەش بولــۇپ قېلىــش شــەيتانلىقتۇر ئاخىرقــى 

ــدە. نەتىجى
تولىمــۇ ئــۇزۇن يىلــالر ئــاۋۋال، تەشــكىلى ئىشــلىرىمىزنى 
كۆزەتكۈچــى بالىالردىــن بىرســى، ئــۆزى ياخشــى كۆرىدىغــان 
بىردانــە باشــلىقنى ماختىغــاچ، ئۆزى ياقتۇرمايدىغان يەنە بىرســى 
توغرىســىدا مۇنــداق خۇالســىنى ئېيتقــان ئىــدى: »ئەگــەر بىزنىڭ 
رەئىســنىڭ تۆھپىســى بىلــەن ۋەتــەن ئــازات بولــۇپ كېتىدىغــان 
ئىــش بولــۇپ قالســا، ئۇنىــڭ ئالدىنقــى شــەرتى بىردانــە ئاتــوم 
بومبىســىنى پارتىلىتىــش كېــرەك بولــۇپ قالســا، بومبىنىــڭ 
كۇنۇپكىســى مۇنــۇ كىشــىنىڭ ئىلكىــدە بولــۇپ قالســا، تۆھپىنــى 
قىزغىنىــپ ئاشــۇ كۇنۇپكىنــى ھەرگىــز باســمايدۇ. ۋەتــەن ئــازات 
بولمىســىمۇ مەيلــى، تۆھپــە ئۇنىــڭ تەشــكىلى رەقىبىگــە كېتىــپ 
قالمىســۇن. مانــا بــۇ شــۇنچىلىك رەزىــل كىشــى.« ئارىدىــن 
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يەنــە ئــۇزۇن يىلــالر ئۆتكەندىــن كېيىــن بــۇ گەپنىــڭ راســتلىقىغا 
قايىــل بولــدۇم. چۈنكــى ئامېرىــكا »ئۇيغــۇر ئىنســان ھەقلىــرى 
ــىدا  ــالر ئارىس ــقۇنلۇققا ئۇچراتقان ــى توس ــى« ن ــى اليىىھەس قانۇن

شــۇ كىشــىمۇ بــار ئىكــەن. 
ئەتكەنلىرىنــى،  قىلغــان،  ئىلگىــرى  يىــل  ئــون  تېخــى 
چىققــان ســەھنىلىرىنى، ياندىشــىپ رەســىمگە چۈشــۈۋالغان 
چاغــالردا  شــۇ  ئىــدى.  ئىمكانســىز  كۆرســىتىش  ئەربابالرنــى 
بىــر ئەپەندىمنىــڭ غەيۋىتىنــى ئاڭلىغــان ئىدىــم. ئــۇ باشــقا 
ئىككــى  بارســا،  قىلىــپ  زىيــارەت  ئۇيغۇرالرنــى  دۆلەتتىكــى 
چاماداننــى ســۆرەپ يۈرەتتىكەنمىــش. چامادانــالردا لىــق رەســىم 
ــۇپ،  ــپ قوي ــىملەرنى يېيى ــۇ رەس ــدا ش ــال جاي ــش. بارغان بارمى
ئىزاھــات بېرەتتىكــەن. بــۇ رەســىملەر ئــۇ ئەپەندىمنىــڭ قىلغان، 
ئەتكەنلىرىنىــڭ كۆرۈنۈشــلىرى بولــۇپ، مىللــەت ئۈچــۈن قولغــا 
كەلتۈرگــەن تۆھپىلەرنىــڭ جانلىــق ئىســپاتى ھېســابلىنىدىكەن. 
ــىدە،  ــات سايىس ــڭ تەرەققىي ــاق دېتالنى ــدە يۇمش ــى كۈن ھازىرق
تۆھپىلەرنــى كۆرگەزمــە قىلىــش بــەك ئاسانلىشــىپ كەتتــى. 
بۇرۇنقىــدەك تەشــكىالتنىڭ ئايــدا بىــرەر قېتىــم چىقىدىغــان 
چىقىدىغــان  قېتىــم  ئىككــى  بىــرەر،  يىلــدا  گېزىتلىرىگــە، 
جورناللىرىغــا رەســىم چاپلىتىدىغــان، خــەق كۆرمــەي قالغانمىــدۇ 

- دەپ، ئەنســىرەيدىغان كۈنلــەر قىيامەتكــە كەتتــى. 
ــىنى  ــە نەرس ــىتىمىز - دەپ، ھەمم ــە كۆرس ــى خەقق تۆھپىن
قولغــا  ئىشــى،  قىلىۋاتقــان  بولغاچقــا،  تورغــا چىقىرىدىغــان 
تــۇرۇپ  كەلتۈرمەكچــى بولغــان تۆھپىســى ئاشــۇ ياندىشــىپ 
بىــر قېتىــم رەســىمگە چۈشۈۋېلىشــال بولغانــدەك، رەســىمگە 
ــىملەرگە راســت -  ــمەيتۇرۇپال رەس ــەھنىدىن چۈش ــكەن س چۈش
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يالغــان كۆپتۈرمــە ئىزاھاتالرنــى يېزىــپ، تورغــا چىقىرىۋېتىدىغــان 
چېۋەرلىــك تۈپەيلىدىــن، ئــۇ رەســىمنىڭ كېيىنكــى نەتىجىســى 

ــدۇ.  ــات قىلىنى ــال بەرب ــۇ يەردى ش
ئەركىــن  ئېكــران ســۆھبىتىدە، دوكتــور  بىــر قېتىملىــق 
ــان  ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــر مەزمۇنن ــداق بى ــدى مۇن ــرەم ئەپەن ئەك
ئىــدى: »مىنىســتىرالر، ھۆكۈمــەت رەھبەرلىــرى بىــر ئىشــنى 
قىلىــپ بېرىمىــز - دەپ، ۋەدە بېرىدىكــەن. لېكىــن كېيىــن 
سۈيلىســەك، بىــر نەرســە دېمىگەنــدەك جىمىپ كېتىــدۇ - دەپ، 
رەنجىيدىكەنســىلەر. بــۇ يــەردە مۇنــداق بىــر ئىــش بــار. ســىلەر 
ــلىق  ــۇ باش ــدا، ئ ــال ئېيتقان ــەن كۆرۈشــۈپ ھ ــلىق بىل ــر باش بى
ــۆز  ــۇڭا س ــى. ش ــپ بېرەلەيتت ــىلەر ئۈچــۈن قىلى ــنى س ــر ئىش بى
بەرگــەن. بىــراق ســىلەر ئۇنىــڭ ئىشخانىســىدىن چىقىپــال بىرگــە 
چۈشــكەن رەســىمنى تورغــا چاپــالپ، بــۇ كىشــى بىزگــە مۇنــداق 
قىلىــپ بەرمەكچــى - دەپ، ئاشــكارىلىغاندىن كېيىــن، خىتــاي 
ھۆكۈمىتــى ھەرىكەتكــە ئۆتــۈپ قارشــى بېســىم قىلىــدۇ. شــۇنىڭ 
ــۇ باشــلىق قىلىــپ بېرەلەيدىغــان ئىشــىنى قىاللمــاس  بىلــەن ئ
بولــۇپ قالىــدۇ.« بــۇ پۈتۈنلــەي توغــرا خۇالســە. ئۇيغــۇرالر 
ــوق.  ــى ي ــەت قىلىۋاتقىن ــدە پائالىي ــتەقىل دۆلىتى ــڭ مۇس ئۆزىنى
ئۇيغــۇرالر تۆھپــە تالىشــىپ، ئــەزا كۆپەيتىــپ، ســايالمدا بېلەتنــى 
كــۆپ يىغىــپ، ھاكىمىيــەت بېشــىغا چىقماقچــى ئەمــەس. بەلكــى 
ــدۇ.  ــەڭ قىلىۋاتى ــى ج ــمەنگە قارش ــدۇ. دۈش ــالپ قىلىۋاتى ئىنقى
بېســىۋېلىنغان، ئىشــغال ئاســتىدىكى ۋەتەننىڭ ئازاتلىقى ئۈچۈن 
كــۈرەش قىلىۋاتىــدۇ. لېكىــن ئىنقىــالپ، ئازاتلىــق - دېگــەن بــۇ 
ئۇلۇغــۋار غايــە »دەۋا« ناملىــق مۇجمــەل ســۆزگە ئورۇن بوشــاتقان 
ئىشــلىرىنى،  قىلىۋاتقــان  ئۆزلىرىنىــڭ  دەۋاچىــالر  ئىكــەن، 
بەئەينــى مۇســتەقىل ئەللەردىكــى پارتىيــە، دەرنەكلەرنىــڭ ئىــش 
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پائالىيەتلىرىگــە تەقلىــد قىلىــپ، يىڭنىچىلىــك بىــر نەرســىدىن 
ئۇچــۇر كەلســە، تۆگىــدەك كۆرسىتىشــكە، ئۆزىنىــڭ تۆھپىســىنى 
بازارغــا سېلىشــقا ئادەتلىنىــپ كەتتــى. قىلىۋاتقــان ئىشــىدىن 
ئۇچــۇر بېرىــپ، خەلقنــى ســۆيۈندۈرۈش پۈتۈنلــەي يوللــۇق. 
چۈنكــى ئۈمىتســىزلىكتە بېشــى قېتىــپ كېتىۋاتقــان بىــر خەلقنــى 
خــۇش خــەۋەر بىلــەن ئۈمىتلەنــدۈرۈش ئەســلىدە ســاۋابلىق 
ئىــش. بىــراق تۆھپــە تالىشــىش، كۆرســەتكەن تۆھپىســىنى پەش 
قىلىــپ، مەنســەپكە مــەن اليىــق - دەپ، ئــورۇن تالىشــىش 
ئۈچــۈن كۆرگەزمــە قىلىــش ئــەڭ ئاخىرقــى رەزىللىكتــۇر. چۈنكــى 
سىياســى،  ســىرتىدىكى  ۋە  ئىچــى  ۋەتــەن  مىللىتىمىزنىــڭ 
ســۇدا  كېتىۋاتقــان،  كۆيــۈپ  ئوتتــا  ئەھۋالــى  ئىجتىمائىــي 
ــان،  ــپ ئۆلۈۋاتق ــڭ ئاســتىدا يانجىلى ــان، تامنى ــپ كېتىۋاتق ئېقى
قۇتقــۇزۇڭالر! - دەپ، نالــە قىلىۋاتقــان بىمارغــا ئوخشــايدۇ. 
ــارا  ــۆز - ئ ــا ئ ــنىڭ ئورنىغ ــەم سۈرتۈش ــىغا مەلھ ــڭ يارىس ئۇالرنى
تۆھپــە تالىشــىپ، رىياكارلىــق قىلىشــىپ ۋاقىتنــى، پۇرســەتلەرنى 

ــەس.  ــن ئەم ــى چۈشــىنىش مۇمكى ئىســراپ قىلســا، ئۇالرن
ۋەتــەن قۇتقــۇزۇش ھەرىكەتلىرىمىــز پائالىيەتچىلەرنىــڭ، 
قۇتۇلمىغىچــە،  قولىدىــن  تۆھپىكەشــلەرنىڭ  دەۋاچىالرنىــڭ، 
ۋەتەننــى قۇتقــۇزۇش ئارزۇيىمىــز خىيالغــا ئوخشــاپ قالىــدۇ. 

17.08.2019
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يىگىرمىنچى باب

ائدىمىيلىك ساپا ھەممىدىن مۇھىم

»بىــز مۇســۇلمان تــۇرۇپ ئىســالم دۆلىتــى قۇرالمىســاق، 
ــڭ  ــز كوممۇنىزمنى ــى؟ بى ــە ئەھمىيىت ــڭ نېم مۇســتەقىل بولغاننى
زۇلمىــدا ئېزىلگــەن تــۇرۇپ، دېموكراتىــك دۆلــەت قۇرالمىســاق، 
مۇســتەقىل بولغاننىــڭ نېمــە ئەھمىيىتــى؟ شــۇ قــەدەر كۈچلــۈك 
دۈشــمەنگە قارشــى نېمــە بىلــەن ئــۇرۇش قىلىــپ، قانــداق 

مۇســتەقىل بوالاليمىــز؟« 
ئىنســانالر ئۈچــۈن ھەممىدىــن بــۇرۇن ھاياتلىــق مۇھىمــدۇر. 
ئۇنىڭدىــن كېيىــن باشــقا ئىجتىمائىي ھادىســىلەرنىڭ مۇھىملىقى 
مۇستەملىكىســى  دۈشــمەننىڭ  ئــۆزى  قىلىنىــدۇ.  تەســەۋۋۇر 
ئاســتىدا، ۋەتىنــى ئىشــغال قىلىنغــان ئەســىر مىللــەت ئۈچــۈن، 
ھاياتلىقتىنمــۇ مۇھىــم ۋە زۆرۈرى بولغىنــى ئازاتلىقتــۇر. ئەگــەر 
قــەدرى  ئىنســانىي  ئۆلتۈرۈلۈۋاتقــان،  ئاســتىدا  مۇســتەملىكە 
دەپســەندە قىلىنىۋاتقان، ئىپپەت - نومۇســى يەر بىلەن يەكسان 
بولىۋاتقــان، بىــر ئەســىر مىللەتنىــڭ ئاھالىلىــرى، خــۇددى 
بىزدىكىگە ئوخشــاش بىرلىرى مۇســۇلمانلىق دەۋاســىنى، بىرلىرى 
دېموكراتىيــە دەۋاســىنى قىلىــپ، ئــۆز - ئــارا زىددىيەتلەشســە، 
ــا،  ــان بولس ــىپ قالغ ــاي دۈشمەنلىش ــەل قىاللم ــى ھ زىددىيەتن
ئــۇالر ئوۋچىنىــڭ نىشــانى ئاســتىدا تۇرۇپمــۇ، تــاپ تالىشــىۋاتقان 
ياۋايــى ھايۋانالردىــن پەرقســىز ھالغــا چۈشــكەن بولىــدۇ. چۈنكى 
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ئــادەم مۇرەسســە قىالاليــدۇ. ئــادەم ئــۆزى ئۈچــۈن نېمىنىــڭ 
ــدۇ.  ــى بىلى ــم ئىكەنلىكىن ــدە مۇھى ــەس دەرىجى ۋازكېچىلم

ئاھالىســى،  مىللــەت  ئاســتىدىكى  مۇســتەملىكە  ئەگــەر 
ئۇيغــۇرالردەك زۇلۇمغــا ئۇچــراپ، ئۆزىنىڭ ئەقىل - تەپەككۇرىغا، 
كــۈن ۋە تۈنىگــە، ئۆزىنىــڭ تېنىگــە، ئايالىغــا، بالىلىرىغــا، 
ئۆزىنىڭ مۈلكىگە ئىگە بواللمىســا، ئاتا- ئانىســىنى، بىر تۇغقان 
قېرىنداشــلىرىنى ھىمايــە قىاللمىســا، مۇناســىۋەت دائىرىســىدىكى 
كىشــىلەرگە ھېسداشــلىق قىاللمىســا، ئــۇ چاغــدا باغالقتىكــى 
قۇلنىــڭ ئورنىغــا چۈشــكەن بولىــدۇ. قۇللــۇق سىســتېمى ئىككــى 
تۈرلــۈك بولــۇپ، بىــرى يەككــە خوجايىنالرغــا ئاتــا مىــراس مۈلــۈك 
بولــۇپ داۋاملىشــىدۇ. يەنــە بىــرى ئۇرۇشــتا يېڭىلىــپ، ئاممىــۋى 
ئەســىرگە چۈشــۈش ئارقىلىــق، ئەســىر ئالغــان دۈشــمەننىڭ 
قۇلىغــا ئايلىنىــدۇ. ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ ۋەتــەن ئىچىدىكــى 
ئاھالىســى ئەســىرلىكتىن، مۇســتەملىكىدىن ھالقىــپ، تولــۇق ۋە 
ئاممىــۋى شــەكىلدە قــۇل قىلىۋېتىلــدى. قۇللــۇق تۈزۈم قائىدىســى 
بويىچــە ئېيتقانــدا قۇلــالر بىلــەن ھــۆر، ئازات ئىنســانالر ئارىســىدا 
ــاھەلىرىدە  ــى س ــى ۋە قانۇن ــدۇ. سىياس ــوڭ بولى ــەك چ ــەرق ب پ
ئىنســانالرغا  ئــازات  بولســۇن  ئەھكامــالردا  دىنــى  بولســۇن، 
قارىتىلغــان بەلگىلىمىلــەر قۇلالرغــا توغــرا كەلمەيــدۇ. قــۇل ئەگــەر 
ھەممــە جەھەتتىــن ھۆر، ئازات ئىنســانالرغا تەڭلىشــىمەن - دەپ 
ــرەك.  ــازات قىلىشــى كې ــى ئ ــەن ئۆزىن ــدى بىل ــارزۇ قىلســا، ئال ئ
ئىنســان ئۆزىنىــڭ ھۆرمــۇ، ياكــى قۇلمــۇ؟ قايســى تەبىقىگــە تــەۋە 
ــە  ــاپاغا ئىگ ــق س ــە اليى ــش ئۈچــۈن، ئادەمگ ــى بىلى ئىكەنلىكىن
بولۇشــى تەلــەپ قىلىنىــدۇ. ئەگــەر ئۆزىنىــڭ قــۇل ئىكەنلىكىنــى 
بىلمــەي، ئــۆز خاھىشــى بىلــەن ئىش قىلىمەن دېســە، ئــۇ چاغدا 
قۇلدىنمــۇ تــۆۋەن، بەلكــى ئىنســانلىقىنى ئۇنۇتقــان، قوتاندىكــى 
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تــۆت پۇتلۇقالردىــن پەرقســىز ھالغــا چۈشــكەن بولىــدۇ. چۈنكــى 
ــۇالر ئۆزىگــە نېمىنىــڭ مۇناســىپ  قۇلالردىمــۇ ئەقىــل بولىــدۇ. ئ
ئىكەنلىكىنــى بىلىــدۇ. ئەممــا ھايۋاناتــالر خالىســا ئۈســىدۇ، 
خالىســا تېپىــدۇ، خالىســا كىشــنەيدۇ، خالىســا چىشــلەيدۇ. 
پەقــەت يارىتىلمىســىدىكى تەبىئەتنــى ئاشــكارىاليدۇ خــاالس. 
ئىنســانمۇ جانلىقــالر دۇنياســىدىكى بىــر تــۈر. ئەممــا ئىنســانالرنى 
باشــقا جانلىقالردىــن ئۈســتۈن، قىممەتلىــك قىلغــان بەلگــە 
ــق  ــە، مەنتىقىيلى ــق خۇالس ــۇر، مەنتىقىيلى ــق تەپەكك مەنتىقىيلى
ــا،  ــپ قويس ــۇ بەلگىســىنى يوقىتى ــانالر ب ــەر ئىنس ــاراردۇر. ئەگ ق
ــەۋە  ــە ت ــڭ بىرىگ ــىدىكى تۈرلەرنى ــەت دۇنياس ــدا تەبىئ ــۇ چاغ ئ

ئىكەنلىكىدىــن باشــقا ئاالھىــدە ئايرىملىقــى قالمايــدۇ. 
 -  34 يىللىرىدىــن   -  14 ئەســىرنىڭ  ئۆتكــەن  بىــز 
 -  49 يىللىرىدىــن   -  44 ۋە  داۋامالشــقان  يىللىرىغىچــە 
يىللىرىغىچــە داۋامالشــقان ئــۇرۇش دەۋرىمىزنــى تــازا ئوبــدان 
تەھلىــل قىلســاق ۋە ھازىرقــى ئەھۋالىمىزغــا سېلىشتۇرســاق، 
ئادىمىيلىــك ســاپارىمىزدا ئۆزگىرىش، ئىلگىرىلــەش بولغانلىقىنى 
يولىدىــن  »ئەجدادلىرىمىزنىــڭ  ئەمــەس.  مۇمكىــن  كــۆرۈش 
ــاق  ــز!«- دېگــەن پايپ ــا ۋارىســلىق قىلىمى ــز! ئەجدادالرغ ماڭىمى
شــوئارنىڭ مەزمۇنىنــى يېشــىپ قارىســاق: »ئــۇرۇش قىلىــپ 
ــوق  ــۈپۈرۈپ ي ــېرىپ س ــى س ــەن نەتىجىن ــا كەلگ ــز، قولغ ئۆلىمى
قىلىمىــز! زامــان ئەجدادالردىــن بىزگــە قانــداق يېتىــپ كەلگــەن 
ــز!« -  ــۈزۈپ بېرىمى ــۇنداق ئۆتك ــىگە ش ــۇ كەلگۈس ــا، بىزم بولس
دېگەندىــن باشــقا يېڭــى مەنىســى بارمــۇ؟- توغــرا »ئەجــداد«- 
دەپ، شــوئار توۋالۋاتقانالرنىڭ قىلمىشــلىرىمۇ، دەل شــۇنى ئىقرار 
ــرى دۈشــمەنگە قارشــى  ــڭ بىرلى ــا. ئەجدادالرنى ــپ تۇرماقت قىلى
ــاق  ــىدىن پىچ ــڭ ئارقىس ــرى ئۇنى ــە بىرلى ــا، يەن ــۇرۇش قىلس ئ
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ــز-  ــەت قۇرىمى ــرى دۆل ــقان. بىرلى ــمەنگە ماسالش ــۇرۇپ، دۈش ئ
دەپ ئــۇرۇش قىلســا، بىرلىــرى ئــۇرۇش غەلىبىســىنى دۈشــمەنگە 
بىكارغــا ســاتقان. ھازىرقــى ئەجدادچىــالر ئۇنــداق قىلمايۋاتامــدۇ 
ــۈش  ــدا ئۆل ــاش كانارى ــالپ، ئوخش ــا ئوت ــاش يايالقت ــا؟ ئوخش ي
ھايۋاننىــڭ خاســلىقى. ئەممــا ئىنســان بولغــان ئىكــەن، ئۇنىڭــدا 
ئۆزگىرىــش بولىشــى كېــرەك ئەمەســمۇ! يەنــى ئــەڭ ئــاز بولغانــدا 
ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى »ئۇرۇش ۋە تىنچلىق، 
ــۈزۈل-  ــن ئ ــۇش، خىتايدى ــدار بول ــۇرۇش ياكــى ئەمەل ــەت ق دۆل
كېســىل قۇتۇلــۇش ياكــى خىتايغــا بېقىنىــش« قاتارلىق سىياســى 
ــرا  ــەن، توغ ــەر بىل ــق ئۆتكۈزگەنل ــل خاتالى ــالردا، ئىزچى تالالش
يولــدا ماڭغانالرنــى پەرقلەنــدۈرۈپ، تارىخــى خۇالســە چىقىرىــش 
ــى،  ــى جىنايەتچىلەرن ــش، تارىختىك ــرەت ئېلى ــن ئىب ۋە تارىختى
ســەھۋەنلىك  تەنقىدلــەش،  خىيانەتچىلەرنــى  خائىنالرنــى، 
ــى،  ــول تۇتقانالرن ــرا ي ــاراش، توغ ــي ق ــە تەنقىدى ئۆتكۈزگەنلەرگ
مۇئەييەنلەشــتۈرۈش  قەھرىمانالرنــى  ئوينىغــان  رول  ئىجابىــي 
قاتارلىــق، كۈنىمىــزدە بىــز ئۈچــۈن زۆرۈر بولغــان ئىشــنىمۇ 
قىلمىغىنــى يەتمىگەنــدەك، قــارا - قويــۇق: ئەجدادالرنىــڭ 
ئىزىدىــن ماڭىمىــز - دېگــەن شــوئارنىڭ مەنىســى نېمــە؟ ھەتتــا 
مىللەتكــە، ۋەتەنگــە، مۇســتەقىل دۆلەتچىلىككــە قارشــى تۇرغــان 
مۇناپىقــالر توغرىســىدا، نارازىلىــق پىكىــر ئوتتۇرىغــا چۈشــۈپ 
قالتىســى  رەددىيەلىــرى  ئەجدادچىالرنىــڭ  ھېلىقــى  قالســا، 
بولىــدۇ. »ئــۇ چاغــدا ۋەزىيــەت شــۇنداق ئىــدى، ئۇالرغىمــۇ ئامــال 
يوقتــى« - دەپ، تارىختىكــى خائىنالرنى ئاقاليدۇ. ئاقالمچىالرغا 
ئەمــەس،  ۋاقتــى  ئۇنىــڭ  ھازىــر  ماسلىشــىپ:  چاپانچىــالر 
ــدۇ،  ــا باھــا بېرىلى ــدا بۇنىڭغ ــازات بولغان ــەن ئ كەلگۈســىدە ۋەت
بىزنىــڭ بىــر نەرســە دېيىــش ھەققىمىــز، ســاالھىيىتىمىز يــوق - 
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دەپ، غەۋغــا كۆتۈرۈشــىدۇ. مەقســىتى ئۆزلىرىنىــڭ خىيانــەت ۋە 
خائىنلىقلىرىغــا يوچــۇق ئېچىــش ھــەم ئاۋامنىــڭ ئېڭىنــى يۇيۇپ، 
قىلمىــش جىيانەتلىرىگــە زېمىــن تەييــارالپ قويۇشــتۇر. ۋەتــەن 
خائىنلىقىنىــڭ، مىللــەت خائىنلىقىنىــڭ، دۆلەتنــى يىقىتىشــنىڭ 
ســەۋەبى بوالمــدۇ؟ ئۆزرىســى بوالمــدۇ؟ - ئەســلىدە خائىنالرنىــڭ 
مۇنــداق بىــر سەپسەتىســى بولىدىكــەن: »بــۇ خىيانەتنــى مــەن 
قىلمىســاممۇ، يەنە بىرســى قىالتتى. ئۇ قىلمىســىمۇ يەنە بىرســى 
قىالتتــى. چۈنكــى ۋەزىيــەت شــۇنداق قىلىشــقا قىســتىغان. شــۇڭا 
بــۇ ئىــش يــۈز بېرىــپ قالغــان.« - باشــقىالر ۋەتــەن ئۈچــۈن، 
ــان  ــۈن ج ــۇرۇش ئۈچ ــەت ق ــتەقىل دۆل ــۈن، مۇس ــەت ئۈچ مىلل
بەرســە بولىدىكــەن، ئەممــا ســەن خائىــن ئۇنىــڭ قــان بەدىلىگە 
ــڭ ســۈتى  ــى ســېتىپ خەجلىمىســەڭ، ئاناڭنى كەلگــەن غەلىبىن

ــالس!  ــەن ئىپ ــوغۇلۇپ كېتەمدىك س
كەيپىيــات  ئوقۇيدىغــان  ئۈچــۈن  ھۇزۇرلىنىــش  تارىخنــى 
تەڭشــەش ئەرمىكى ئەمەس. ياكى ئۆتمۈشــتە قانداق ئىشــالرنىڭ 
يــۈز بەرگەنلىكىنــى بىلىش ئۈچــۈن ئوقۇيدىغان ئۇچۇر خالتىســى 
ــىگە  ــپ، كەلگۈس ــرەت ئېلى ــىدىن ئىب ــى ئۆتمۈش ــەس. بەلك ئەم
توغــرا قــەدەم بېســىش ئۈچــۈن قوللىنىدىغــان ئەندىزىــدۇر. 
ئەقىلســىز ھايۋانالرمــۇ ئۆتمۈشــتىن ئۆزىگــە اليىــق ھالــدا ئىبــرەت 
ــدا  ــا، ئۇنىڭ ــان بولس ــرەت ئالمىغ ــۇرۇپ ئىب ــان ت ــدۇ. ئىنس ئالى
كەملىــك قىلىۋاتقــان نەرســە ئادىمىيلىكتــۇر. ئادەمگــە اليىــق 
ــازات قىلغــان  ــى قەشــقەرنى ئ ــدۇر. 33 - يىل ســاپانىڭ يوقلىقى
غــازى تۆمــۈر ئەلــى، ســوۋېت ئىتتىپاقــى ھەمكارلىــق ئورنىتىــش 
ئۈچــۈن ئېۋەتكــەن ئەلچىگــە: رۇســالر دىنســىز، خۇدداســىز 
ئېلىــش،  يــاردەم  ئۇالردىــن  بولشــىۋىكالردۇر.  كوممۇنىســت، 
ئــۇالر بىلــەن دوســتلۇق ئورنىتىــش دۇرۇس بولمــاس. بولشــىۋىك 
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ئۇرۇســالر بىزنىڭ تۈركىســتاندىكى مۇســۇلمان قېرىنداشــلىرىمىزغا 
ســالمىغان زۇلۇملىــرى قالمىــدى. ئــۇالر بىزنىــڭ دۈشــمىنىمىزدۇر 
– دەپ، قاتتىــڭ رەددىــە قىلغــان ئىكــەن. ئەنگىلىيىدىــن 
ناســارا،  ئىنگىلىــزالر  تەكلىپىنىمــۇ:  ھەمكارلىــق  كەلگــەن 
كاپىــرالردۇر - دەپ، رەت قىلغــان ئىكــەن. ئىككــى رەكــەت 
نامازنــى جۆنــدەپ ئوقۇيالمايدىغــان بىــر ئادەمنىــڭ، پەقــەت 
ــۇپ قالغانلىقــى  قــورال كۈچىگــە تايىنىــپ قەشــقەرگە ئەمىــر بول
ئۈچۈنــال، ھەتتــا دىننــى پــەش قىلىــپ ئېيتقــان چــوڭ ســۆزىنىڭ 
ئاقىۋىتــى، مىڭلىغــان قەشــقەرلىكنىڭ قېنىغــا زامىــن بولغــان 
ئىــدى. 44 - يىلــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھىمايىســى ئاســتىدا، 
مىللىتىمىــز قــان كېچىــپ دۆلــەت قــۇرۇش جېڭىنــى قىلىۋاتســا، 
ئاتالمىــش »ئــۈچ ئەپەندىلــەر« باشــچىلىقىدا بىــر گــۈرۈپ ۋەتەن 
ســاتتىالر، خىتايالرنىــڭ پاچىقىغــا ئېســىلىپ: »چەنتوالرنــى 
قىلغاننــى  ياخشــىلىق  ئەقىلســىز،  ئــۇالر  قىلىــڭالر.  ئەپــۇ 
تاشــالپ  كوممۇنىســتلىرىغا  رۇس  بىزنــى  ســىلەر  بىلمەيــدۇ. 
ــى  ــىز چەنتوالرن ــۇ ئەقىلس ــەڭالر. ســىلەر تاشلىۋەتســەڭالر ب بەرم
كوممۇنىســت رۇســالر بىلــەن، ئىنگلىــزالر يــەپ كېتىــدۇ. چىنلىق 
بىلــەن چەنتــو تۈركلىرىنىــڭ تارىخــى ئالغــۇ - بەرگىلىــرى بــار. 
ــاڭالر«  ــالپ قويم ــى تاش ــىمۇ بىزن ــىدىن بولس ــۇنىڭ خاتىرىس ش
تىرنىقىغىچــە  چىــش  مۇســتەقىللىققا  ۋە  يالۋۇرغــان  دەپ،   -
قارشــى كۈچىگــەن ئىــدى. ئارىدىــن يەتمىــش، سەكســەن يىــل 
ــەردە  ــقا ئەلل ــى باش ــاش، تېخ ــە ئوخش ــن يەن ــن كېيى ئۆتكەندى
خەقنىــڭ مىلتىقىنــى كۆتۈرۈۋالغــان بىــر گــۇرۇپ ئۇيغــۇرالر: »بىــز 
مۇســۇلمان تــۇرۇپ ئىســالم دۆلىتــى قۇرالمىســاق، مۇســتەقىل 
بولغاننىــڭ نېمــە ئەھمىيىتــى؟« دېســە، يەنــە بىــر گــۇرۇپ 
ــۇرۇپ،  ــەن ت ــدا ئېزىلگ ــڭ زۇلمى ــز كوممۇنىزمنى ــۇرالر: »بى ئۇيغ
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بولغاننىــڭ  مۇســتەقىل  قۇرالمىســاق،  دۆلــەت  دېموكراتىــك 
ــەدەر  ــرى: »شــۇ ق ــە بىرلى ــە، يەن ــى؟« - دېس ــە ئەھمىيىت نېم
ــپ،  ــۇرۇش قىلى ــەن ئ ــە بىل ــى نېم ــمەنگە قارش ــۈك دۈش كۈچل
قانــداق مۇســتەقىل بوالاليمىــز؟« دېيىشــىپ، تىــل تېپىشــالماي، 
دۈشــمەن  يەردىــن  يــوق  چىشلىشــىپ،  بەتتــەر  ھايۋاندىــن 
تىكلــەپ چىقىشــىدۇ. تېخىمــۇ بەتتــەر بولۇۋاتقىنــى، چەتئەلدىكى 
غوللــۇق بىــر قىســىم ئۇيغــۇرالر تەشــكىللىك ۋە تەشكىلســىز 
ھالــدا، ســۈتكە ئۆگەنگــەن پاقالنــدەك، خىتايالرنىــڭ چاترىقىغــا 
ــى  ــەك، ۋەتەندىك ــز دېس ــتەقىل بولىمى ــز مۇس ــپ: »بى كىرىۋېلى
خەلقىمىــز پۈتۈنلــەي قىرىلىپ كېتىدۇ. شــۇڭا خىتــاي دۆلىتىنىڭ 
دېموكراتىيىگــە ئۆتۈشــى ئۈچــۈن كــۈچ چىقىرىــپ، دېموكراتىــك 
ــۇ  ــاق، ش ــك ئالس ــى ئەركىنلى ــن مىلل ــتىدا خىتايدى ــۈزۈم ئاس ت
ــى ســاقالپ قېلىــپ، كېيىنچــە  ــاۋۋال مەۋجۇتلىقىمىزن ئاساســتا ئ
ــز.  مۇســتەقىل بولۇشــنىڭ شــەرتىنى ھازىرلىســاقمۇ كېچىكمەيمى
ھازىــر مۇھىــم بولۇۋاتقىنــى مىللەتنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى ســاقالپ 
ئايرىلماســلىقنىڭ  زادىــال  خىتايدىــن  دەپ،   - قېلىشــتۇر!« 
 -  44 ئەينىنــى  ئــۆز  گەپنىــڭ  مۇشــۇ  چالماقتــا.  دېپىنــى 
يىلىدىــن 49 - يىلىغىچــە خىتايپەرەســتلەرنىڭ ئەجدادلىــرى 
بولغــان ئاتالمىــش »ئــۈچ ئەپەندىلــەر« گۇرۇھىمــۇ گېزىــت، 
جورنالــالردا يازمىچــە ئېــالن قىلغــان. مەســچىت، مەدرىســلەردە 
قاۋاقخانىــالردا،  تــاۋكاالردا،  قىمارخانــا  قىلدۇرغــان.  تەبلىــغ 
ــادەم  ــقىلىپ ئ ــلىرىدا، ئىش ــازار دوقمۇش ــالردا، ب ــز - ئېرىق ئېتى
ــدى.  ــالدۇرغان ئى ــورۇنالردا داۋراڭ س ــق س ــىدىغان بارلى توپلىش
پەقــەت كوممۇنىســت ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ھىمايىســى ئاســتىدا 
مۇســتەقىل دۆلــەت قۇرۇلــۇپ قېلىشــىغا قارشــىال ئەمــەس، بەلكــى 
بــۇ تۇپراقنىــڭ خىتايدىــن ئايرىلىــپ كېتىشــىنى خالىمىغانلىقتىن 
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ئەگــەر  چۈنكــى  ئىــدى.  كۆرســەتكەن  قارشــىلىق  شــۇنداق 
ــالر  ــۈم مۇناپىق ــر تۈرك ــە، بى ــۇپ كەتس ــتەقىل بول ــەل مۇس ــۇ ئ ب
ــۇالر ھېــچ  ــۇپ قاالتتــى. ئ مەنسەپســىز، نامســىز، شەرەپســىز بول
ــن  ــى مۇقىملىشــىپ بولغاندى ــڭ مەغلۇبىيىت بولمىســا گومىنداڭنى
كېيىــن، ئۆزلىــرى بېســىپ ياتقــان يەتتــە ۋىاليەتنــى مۇســتەقىل 
جۇمھۇرىيەتكــە قېتىــپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ھىمايىســىگە 
ــەدەر  ــۇ ق ــمەت ب ــر - قىس ــا، تەقدى ــەن بولس ــۈن ئۆتك ــر پۈت بى
پاجىئەلىــك بولــۇپ كەتمەيتتــى. لېكىــن مەنســەپنى غۇلجىدىكــى 
ھۆكۈمەتكــە بەرمــەي، كوممۇنىســت خىتايالرغــا تاشــالپ بېرىــپ، 
ــن  ــە بۇنىڭدى ــتى. مىللەتك ــپ كېتىش ــە قېچى ــرى چەتئەلگ ئۆزلى

ــۇ؟  ــان بارم ــەت قىلغ ــۇق خىيان ئارت
ئاپپــاق  خــۇددى  ســاتقۇنالرنى،  تارىخىمىزدىكــى  بىــز 
غوجــا ئىشــاننى پــاش قىلغانــدەك پــاش قىلىــپ، قاتتىــق 
خائىــن،  كەلگۈســىدىكى  ۋە  ھازىرقــى  قامچىلىيالىســاقال، 
مۇناپىقالرنىــڭ يۈرىكىنــى تىترىتەلەيمىــز. شــۇنداق دادىــل ۋە 
تىــك تۇرالىســاق، خائىنــالر، ســاتقۇنالر، مۇناپىقــالر مىللەتنىــڭ 
تەقدىرىنــى ئويناشــتىن قورقىدىغــان بولىدۇ. ئەكســىچە المزەللە، 
ســاتقۇنالرنىڭ  مىللــەت  بىچــارە  بولىۋەرســەك،  پاختىــۋاش 

مىراســلىق مۈلكىنىــڭ ئورنىغــا چۈشــۈپ قالىــدۇ. 
ســاپانى  ئادىمىيلىــك  بويىچــە  ســۈپىتى  مىللــەت  بىــز 
ئۆستۈرۈشــىمىز الزىــم. ســاپالىق خەلقتىــن ساپاســى يۇقىــرى 
يېتەكچــى چىقىــدۇ. يەنــى بىــزدە يــۈرەك بولســا، بىــزدە ئەقىــل 
بولســا، بىــزدە ئــاق بىلــەن قارىنــى پــەرق ئەتكــۈدەك ھېــس - 
تۇيغــۇ بولســا، ياخشــى بىلــەن ياماننــى تونىيالىغــۇدەك ئىــدراك 
ــا،  ــارەت بولس ــۆزلىيەلىگۈدەك جاس ــى س ــا، بىلگەنلىرىمىزن بولس
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دېگــەن گېپىمىزنىــڭ ئارقىســىدا تۇرالىغــۇدەك غــۇرۇر بولســا شــۇ 
چاغدىــال بىزنىــڭ ئادىمىيلىــك ســاپارىمىز يېتىلگــەن بولىدۇ. بىز 
ســاپالىق بولســاقال مىللەتنــى يېتەكلەيدىغانالرنىــڭ ساپاســىزلىق 
قىلىشــىغا ئىمكانىيــەت قالمايــدۇ. ئــۇالر ئۆزىنــى ئوڭشاشــقا، توغرا 

ــدۇ.  ــدا مېڭىشــقا مەجبۇرلىنى يول
ــاۋۋال  ــاپادىن ئ ــپى س ــداق كەس ــەر قان ــۈن ھ ــان ئۈچ ئىنس
ئادىمىيلىــك ســاپا بــەك مۇھىمــدۇر. بىــر كىشــىدە ئادىمىيلىــك 
ســاپا تولــۇق يېتىلمىگــەن بولســا، ئۇنىــڭ مىللەتكــە يــۈك 
بولغاندىــن باشــقا قىممىتــى بولمايــدۇ. شــۇنىڭدەك بىــر مىللــەت 
ئاھالىســىدىكى يېتەكچــى قوشــۇنلىرىنىڭ ئادىمىيلىــك ساپاســى 
يوقســۇل بولســا، پۈتــۈن بىــر مىللەتنىــڭ تەقدىــر - قىســمىتى 
بەربــات بولىــدۇ. بۇنــى پاكىتــى بىلــەن بىلمەكچــى بولغــان 
كىشــى، ئۇيغۇرالرنىــڭ بىــر ئەســىرلىك سىياســى ۋە ئىجتىمائىــي 
ئەھۋالــى ئۈســتىدە تەتقىقــات ئېلىــپ بارســا، ئوچــۇق دەلىللەرگــە 

ــەلەيدۇ.  ئېرىش

22.08.2019
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يىگىرمە بىرىنچى باب

ائق چېدىردىن ائق سارايغىچە - يىگىرمە بەش يىل

كۆپىنچــە كىشــىلەر ئىنســانالرنىڭ ئاســتا خاراكتېرلىــق، ياكى 
نەتىجىســىز ئىــش - ھەرىكەتلىرىنــى، تاشــپاقىنىڭ مېڭىشــىغا، 
قىلىۋالىــدۇ.  مىســال  ئوخشــىتىپ،  مىدىرلىشــىغا  قۇلۇلىنىــڭ 
بىــراق ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى ئىــرادە پەرقــى تىلغــا ئېلىنمايــدۇ. 
بىلــەن،  ھەرىكەتلىــرى   - ئىــش  ئادەملەرنىــڭ  قارىغانــدا 
ــەدەم مۇســاپىلىرى ئارىســىدىكى ئوخشىتىشــتا،  ــڭ ق جانلىقالرنى
تاشــقى كۆرۈنۈشــىال كــۆزدە تۇتۇلىدىغــان بولســا كېــرەك. ئەگــەر 
دېڭىــز ســاھىلىدىكى قۇملۇقتــا ئەركىــن ھەرىكــەت قىالاليدىغــان 
تاشــپاقا، قۇلۇلــە ئەتراپــى توســۇپ قويۇلغان جايغــا، ئاكۋارىيۇمغا 
ئايرىلغــان  ئىرادىســىدىن  ئــۆز  ئۇالرنىــڭ  قويۇلســا،  ســوالپ 
قىمىرالشــلىرى ھېچقانــداق مۇســاپىنى ئارقىــدا قالدۇرالمايــدۇ. 
يەتكــەن مەنزىلىمــۇ بولمايــدۇ. ئىنســانالرنىڭ نەتىجىســىز ياكــى 
بــەك ئاســتا قەدەمــدە كېتىۋاتقــان ئىــش - ھەرىكەتلىــرى، نۇقۇل 
ھالــدا تاشــپاقىنىڭ، قۇلۇلىنىــڭ قىمىرالشــلىرىغا ئوخشىتىلســا، 

ــن.  ــەپ بېرەلمەســلىكى مۇمكى مەقســەتنى يېتەرلىــك ئىپادىل
ئوتتــۇز يىــل ئــاۋۋال ئامېرىكىنىــڭ »ماندىنگــو جەڭچىلىرى« 
فىلىمىنــى  تەرجىمــە  تېلېۋىــزور  قىســىملىق  كــۆپ  ناملىــق، 
تارىخــى  ناملىــق  »يىلتىــز«  فىلىــم  ئــۇ  ئىــدۇق.  كۆرگــەن 
رومانغــا ئاساســەن ئىشــلەنگەن بولــۇپ، ئامېرىكىدىكــى قــارا 
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جەنۇبــى  تەنلىكلــەر  ئــاق  ئەجدادلىرىنــى،  تەنلىكلەرنىــڭ 
ــەر  ــان ۋەقەل ــۇل قىلغ ــپ ق ــۇپ كېلى ــۋى تۇت ــن ئاممى ئافرىقىدى
ــا  ــان قىلىنغــان. شــۇ فىلىمــدە تەسۋىرلىنىشــىچە، ئامېرىكىغ باي
تۇتــۇپ كېلىنگــەن بىرىنچــى ئــەۋالد زەڭگــى قۇلالرنىــڭ قېچىــپ 
كەتمەســلىكى ئۈچــۈن، زەنجىــر بىلــەن باغالپ قويۇلىــدۇ. ئۇزۇن 
يىللىــق باغالقتىــن كېيىنمــۇ قۇللۇققــا كۆنمــەي، يەنــە قېچىشــقا 
ئۇرۇنغــان بــاش ئەگمــەس، شاشــلىرىنى مەڭگــۈ قاچالمــاس 
قىلىۋېتىــش ئۈچــۈن، بىــر پۇتىنىــڭ بارماقلىرىنــى پالتــا بىلــەن 
چانــاپ، دىڭگــۇكالپ ماڭىدىغــان قىلىــپ قويىــدۇ. ئۇنىڭدىــن 
باســالمىغاچقا،  مۇســاپىنى  ھېچقانچىلىــك  قاچســىمۇ  كېيىــن 
ــن  ــى جەھەتتى ــە روھ ــۇالر كېيىنچ ــدۇ. ئ ــۇپ قالى ــانال تۇتۇل ئاس
قۇللۇققــا كۆنمىســىمۇ، جىســمانى مېيىپلىــك تۈپەيلــى، چارىســىز 
ــى ئىككىنچــى ســىنىپ،  ــۇپ، بۈگۈنك ــۇر بول ــقا مەجب بويسۇنۇش
ئامېرىكىلىــق قــارا تەنلىــك پۇقراالرنىــڭ شەكىللىنىشــىگە مەنبــە 
ھەرىكــەت  مېيىپلىــك  جىســمانى  دېمــەك،  قالىــدۇ.  بولــۇپ 
نەتىجىسىزلەشــتۈرىدىغان  ئاســتىلىتىدىغان،  مۇساپىســىنى 
ئىچكــى ئامىلنىــڭ بىرىــدۇر. ئــادەم ئــۆز ئىرادىســى بىلــەن 
ئىلگىرلىمەكچــى، نەتىجىلىــك ھەرىكــەت قىلماقچــى بولســىمۇ، 
ــا،  ــۈرۈپ چىقارغاچق ــك ئىمكانســىزلىكنى كەلت جىســمانى مېيىپلى
ئۇنىــڭ ئىرادىســى توســقۇنلۇققا ئۇچرايــدۇ. خــۇددى ئاكۋارىيۇمغــا 
ــك مىدىرلىســىمۇ،  ــە قانچىلى ــان تاشــپاقا، قۇلۇل ســوالپ قويۇلغ
ئىلگىرىلــەش  مۇساپىســىدىن  ئايلىنىــپ  يــەردە  ئوخشــاش 
نەتىجىســى چىقمىغاندەك. جىســمانى جەھەتتىكى مېيىپلىك ھەر 
كىشــىنىڭ ئۆزىگــە مۇناســىۋەتلىك، يەككــە ئىرادىگە توســقۇنلۇق 
كەلتــۈرۈپ چىقىرىــپ، پايــدا - زىيــان شــۇ ئادەمنىــڭ ئۆزىگىــال 
ــى-  ــدە روھ ــپ ئىچى ــر كوللېكتى ــن بى ــدۇ. لېكى ــدار بولى ئاالقى
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ۋىجدانــى مېيىپلىــك كۆپىيىــپ كەتســە، ياكــى كوللېكتىــپ 
ئەزالىرىنىــڭ كۆپىنچىســى روھــى - ۋىجدانــى مېيىــپ بولســا، ئــۇ 
چاغــدا ئىــش - ھەرىكەتنىــڭ نەتىجىســىنى تەســەۋۋۇر قىلىــش 
ھاجەتســىزدۇر. ئــاق تەنلىكلــەر ماندىنگودىــن تۇتــۇپ كەلگــەن 
قــارا قۇلالرنــى جىســمانى جەھەتتىــن مېيىــپ قىلىــش ئارقىلىــق 
ئەركىنلىككــە ئېرىشــىش ئىرادىســىنىڭ ئالدىنــى ئالغــان. گەرچــە 
ــىمۇ،  ــە يارىمىس ــمانى ئەمگەكك ــالر جىس ــەۋالد مېيىپ ــى ئ بىرىنچ
ــلىم  ــى تەس ــىدىنال روھ ــان، تۇغۇلىش ــا تۇغۇلغ ــڭ قۇللۇقت ئۇالرنى
بولغــان، ۋىجدانــى مېيىــپ ئەۋالدلىــرى قۇللۇققــا يارايتتــى. 
شــۇڭا بىرىنچــى ئــەۋالد قۇلالرنــى جىســمانى مېيىــپ قىلىۋېتىــش 
ــان ئىككىنچــى  ــرادە ئۈچــۈن يارىتىلىدىغ ــۇق ئى ــق، قۇلل ئارقىلى
ــان  ــەۋالدالر مەقســەت قىلىنغ ــن باشــالپ كېيىنكــى ئ ئەۋالدالردى

ــدى.  ئى
ئاھالىســىنىڭ،  مىللەتلــەر  ئەســىر  مۇســتەملىكىچىلەرمۇ 
بىرىنچــى ئــەۋالد كىشــىلىرىنى ھــەم جىســمانى ھــەم روھــى 
قىلىشــتىن  ھەرىكــەت  بىلــەن  ئىرادىســى  ئــۆز  جەھەتتىــن 
چەكلەيــدۇ. چەكلىمىگــە، توســقۇنلۇقالرغا بويســۇنمىغانالرنى 
جازااليــدۇ. بىرىنچــى ئــەۋالدالر چەكلىمىگە مەجبۇرى بويســۇنغان 
ــاالپ  ــەن خ ــى بىل ــۆز ئىختىيارلىق ــەۋالدالر ئ ــى ئ ــا، كېيىنك بولس
تــۇرۇپ بويســۇنىدۇ. ئىنســانالرنىڭ جىســمانى، ئەقلــى ۋە روھــى 
جەھەتتىــن ھەرىكــەت قىلىــش، تالــالش ئىرادىســى توســقۇنلۇققا 
ئاكۋارىيۇمدىكــى  مېھنەتلىــرى  بارلىــق  ئىكــەن،  ئۇچرىغــان 
تاشــپاقىنىڭ مېڭىشــى بىلــەن ئوخشــاش تەقدىرگــە مەھكــۇم 

ــدۇ. بولى
ئۇيغــۇر مىللىتــى ۋەتــەن ئىچىــدە خىتاينىــڭ مۇستەملىكىســى 
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ئاســتىدا، ئــۆز ئىرادىمىــز ۋە مىللــى ئىرادىمىــز بويىچــە ھەرىكــەت 
تالــالش،  ســىرتىدىمۇ  ۋەتــەن  ئوخشــاش،  قىاللمىغىنىمىزغــا 
خــاالش ئەركىنلىكىگــە تولــۇق ئىگــە بولــۇپ كېتەلمەيمىــز. يەنــى 
ئۆزىمىــز تۇرۇشــلۇق دۆلەتلەرنىــڭ تۈپ سىياســىتىگە بويسۇنۇشــقا 
ــان  ــۈن قىلىدىغ ــى ئۈچ ــڭ ئازاتلىق ــز. ۋەتىنىمىزنى مەجبۇرلىنىمى
ــە  ــۈپ مەنپەئەتىگ ــڭ ت ــز، شــۇ دۆلەتنى ــش - ھەرىكەتلىرىمى ئى
كېــرەك.  بولىشــى  مىقــداردا  ئۇيغــۇن  شــەكىلدە،  ئۇيغــۇن 
ئوچۇقــراق ئېيتقانــدا، ھــەر بىــر ئۇيغــۇر يەككــە ھالــدا ئەركىــن 
ــق  ــە باغلى ــڭ تەقدىرىگ ــەن، مىللەتنى ــن ۋەت ــك. لېكى ئىرادىلى
بولغــان، تەشــكىلى ئىشــالردا شــۇ دۆلەتنىــڭ مۇستەملىكىســىگە 
ئوخشــاش، مىللــى ئىرادىمىــز چەكلىمىگــە ئۇچــراپ تۇرىــدۇ. 
تۇرۇشــلۇق دۆلەتلــەر يــول قويغــان دائىرىــدە، دېموكراتىــك 
پىرىنســىپالردىن، يوچۇقالردىــن تولــۇق پايدىلىنىــپ، ۋەتــەن - 
مىللەتنىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىۋېلىــش پۇرســىتى، 
كۆپىنچــە ۋاقىتــالردا ياكــى كۆپىنچە ئەللەردە ھەرىكەت ئىرادىســى 
ــپ  ــى مېيى ــان روھ ــۈپ قالغ ــە چۈش ــن گۆرۈگ ــاي تەرىپىدى خىت
كىشــىلىرىمىز تەرىپىدىنمــۇ يوشــۇرۇن توســقۇنلۇققا ئۇچــراپ، 
ــپاقىنىڭ  ــى تاش ــى ئاكۋارىيۇمدىك ــى كۆرۈنۈشــى، نەتىجىس ئومۇم
باشــقا  ئۇنىڭدىــن  قالىــدۇ.  ئوخشــاپ  مۇساپىســىگە  قــەدەم 
ئاڭســىزلىق، ساپاســىزلىق، مەنسەپپەرەســلىك، كۆرەلمەســلىك، 
ــۇ  ــق يەككــە خاراكتېرىم تۆھپىكەشــلىك، ھەســەتخورلۇق قاتارلى
ئــۆز - ئــارا ئــورا كــوالپ، ئالغــا ئىلگىرىلەشــكە توســقۇنلۇق پەيدا 

ــدۇ.  قىلىــپ تۇرى
توختىتىــپ،  يــەردە  مۇشــۇ  مۇقەددىمىســىنى  گەپنىــڭ 
چەتئەلدىكــى  كېلەيلــى.  مەقســەتكە  ماۋزۇدىكــى  ئەســلى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ كېيىنكــى يىگىرمــە بــەش يىــل ئىچىــدە باســقان 
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دۆلەتنىــڭ  مەسىلىســى  ئۇيغــۇر  مۇساپىســىدە،  سىياســى 
يۇقىــرى دەرىجىلىــك ئورۇنلىرىــدا تىلغــا ئېلىنىــش ئەھۋالــى 
بىزگــە نىســبەتەن خــۇددى بىــر مۆجىزىــدەك بىلىنىــدۇ. »ئــاق 
چېدىردىــن ئــاق ســارايغىچە« يىگىرمــە بــەش يىــل ئۆتتــى. بــۇ 
يىگىرمــە بــەش يىــل ئىچىــدە، ئۇيغۇرالرنىــڭ مەسىلىســى باشــتا 
قىرغىزىســتان دۆلىتىنىــڭ ھۆكۈمــەت كابېنتىغــا، ئەمدىلىكتــە 
ئــاق ســارايغا كىــردى. ئەلۋەتتــە بــۇ ئىككــى دۆلەتنىــڭ ئورنىنــى 
سېلىشــتۇرغىلى بولمايــدۇ. چۈنكــى قىرغىزىســتان خىتاينىــڭ 
بىــر ۋىاليىتــى بولۇشــقا ئىنتىلىــپ تۇرغــان بولســا، ئامېرىــكا 
خىتاينىــڭ گەجگىســىگە دەسســەيمەن دەۋاتقــان دۆلەتتــۇر. 
ئەينــى چاغــدا ئۇيغــۇر مەسىلىســىنىڭ ئــاق چېدىرغــا كىرىشــىدە 
قىرغىزســتاندىكى ئۇيغــۇرالر مۇھىــم رول ئوينىغــان بولســا، ھازىــر 
ــىدىكى  ــاي ئوتتۇرىس ــكا - خىت ــىدە ئامېرى ــارايغا كىرىش ــاق س ئ
ئىقتىســادى ئۇرۇشــنىڭ، سىياســى كىرىزىســكە كۆتۈرۈلىشــىدىكى 
قوشــۇمچە تەرەققىياتــالر مۇھىــم رول ئوينىغــان بولىشــى مۇمكىــن. 
ئىككــى دۆلەتكــە ئاالقىــدار مەســىلىمىز ئۈســتىدە، قىســقىچە 
ــەس.  ــۇپ كەتم ــەپ بول ــۇق گ ــز ئارت ــۈزۈش ھەرگى ــر يۈرگ پىكى
ئىســالھات  قــۇرۇش«  »قايتــا  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت 
سىياســىتى باشــلىنىپ، 80 - يىللىرىنىــڭ ئاخىرىغــا كەلگەنــدە 
شەپىســىنى  مۇســتەقىللىقنىڭ  جۇمھۇرىيەتلــەر  مىللەتلــەر، 
ئېلىۋاتقــان، تەۋرىنىشــچانلىق ۋەزىيــەت بارلىققــا كەلگــەن ئىــدى. 
بولۇپمــۇ مۇســتەقىللىق جېنىدىــن ئۆتــۈپ كېتىۋاتقــان ئۇيغــۇرالر، 
خــۇددى يــەر ئاســتىدىكى يىالننىــڭ تىنىقىنــى ئاڭلىغانــدەك 
شــۇنچىلىك ســەزگۈر بولغاچقــا، ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا چــوڭ 
بىــر سىياســى ئۆزگىرىــش يــۈز بېرىــپ قالســا، ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
مۇســتەقىل بولىشــىغا پۇرســەت كېلىــدۇ - دەپ، قارايتتــى. 
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چۈنكــى مۇســتەقىل ئۇيغــۇر دۆلىتىگــە ئالدىنقــى ئەســىردە رۇس 
ــى دۈشــمەنلىك  ــىردە ســوۋېت ئىتتىپاق ــۇ ئەس ــاھلىقى، ب پادىش
قىلغــان. شــۇڭا رۇســالر يىقىلمايتــۇرۇپ، ئۇيغــۇر دۆلىتىنىــڭ 
ــۈن،  ــى ئۈچ ــراق- دەپ قارىغانلىق ــەۋۋۇردىن يى قۇرۇلۇشــى تەس
قــۇرۇش«  »قايتــا  ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  نۆۋەتتىكــى 
سىياســىتىدىن ئۇيغــۇرالر زور ئىلھاملىنىــپ، ئۇيغۇرىســتاننىڭ 
باشــلىدى.  قىلىشــقا  تەييارلىــق  كۆڭۈلــدە  مۇســتەقىللىقىغا 
قابىلىيەتلىــك ياشــالرنى ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى تونــۇپ چىقىشــقا 
ســەپەرۋەر قىلــدى. چــوڭالر ياشــالرنى يېتەكلــەپ، ئۆملــۈك 
شــەكىللەندۈرۈلدى. كۆرۈنگــەن تــاغ يىــراق ئەمــەس دېگەنــدەك، 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى تارقىلىــپ، قىرغىزىســتان دېموكراتىــك، 
كــۆپ پارتىيىلىــك مۇســتەقىل جۇمھۇرىيــەت بولغانلىقىنــى ئېــالن 
قىلىــش بىلــەن تــەڭ، بــۇ ئەلدىكــى ئــاز ســانلىق مىللــەت 
پارالمېنتىغــا  باشــلىدى. دۆلــەت  خەلقلىــرى تەشكىللىنىشــكە 
پارتىيىســىز ئاممىنىڭمــۇ مىللــەت ۋەكىلــى كىرگۈزۈش پرىنســىپىگە 
ئاساســەن، ئۇيغۇرالردىــن پارالمېنتقــا مىللەت ۋەكىلى ســايالندى. 
ئۇيغــۇرالر تېخىمــۇ ئىلھاملىنىپ كېتىپ »قىرغىزســتان ئۇيغۇرلىرى 
ئىتتىپــاق جەمئىيىتــى« نــى قــۇرۇپ چىقتى. ئۇيغــۇرالر زور ئۈمىت 
بىلــەن ئالغــا قــاراپ ئىلگىرىلىــدى. ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەكىلــى ئــاق 
چېدىرغــا كىرگــەن چاغــدا، قىرغىــز ھۆكۈمىتىنــى خىتاينىــڭ 
ئاگاھالنــدۇرۇپ،  ھەدىيەلىرىدىــن  قەرزىدىــن،  ئۆسۈمســىز 
ــرەت  ئۇيغۇرالرنــى قولالشــقا، ئۇيغۇرىســتاننىڭ تەقدىرىدىــن ئىب
ئېلىشــقا چاقىرغــان بولســىمۇ، قىرغىــز ھۆكۈمىتــى ئۇالرنىــڭ 
ســۆزلىرىنى رەت قىلىــپ، ھەتتــا ئۇيغــۇر ۋەكىللىرىنــى خىتايدىــن 
ــدى.  ــان ئى ــە مەجبۇرلىغ ــان خىزمەتك ــەل قىلىدىغ ــۇل ھ ــەرز پ ق
ــز  ــر قىرغى ــى. ھازى ــۈپ كەتت ــل ئۆت ــەش يى ــە ب ــن يىگىرم ئارىدى
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دۆلىتــى خىتايغــا شــۇنداق ئېغىــر قەرزگــە بوغۇلدىكــى، بــۇ 
دۆلەتنــى خىتايغــا بىرقانچــە ئەســىرلىك بېرىۋەتســىمۇ قەرزدىــن 
قۇتۇاللمايــدۇ. ئــۇ دۆلــەت ھازىــر خىتاينىــڭ غەيــرى رەســمى 

ــدى.  ــپ بول ــىگە ئايلىنى ــۇمچە مۇستەملىكىس قوش
ــاق ســارايغا كىرگەنلىكــى  ــۇر مەسىلىســىنىڭ ئ ــدى ئۇيغ ئەم
دونالــد  پرېزىدېنتــى  ئامېرىــكا  بــۇ  توختالســاق،  ئۈســتىدە 
ترامپنىــڭ قــارارى بىلــەن كۈنتەرتىپكــە كېلىۋاتقــان مەســىلىدۇر. 
بــۇ ھەقتــە ھازىرغىچــە ئۇيغــۇر ئاخباراتلىرىــدا، ئىجتىمائىــي 
ئۇچــۇر ۋاســتىلىرىدا قىســقىچە تەبرىكلەشــتىن باشــقا: »بــۇ 
ئىشــنى پاالنــى تەشــكىالتنىڭ رەئىســى بېجىــردى، مۇنــۇ لوبىچــى 
ئەپەندىــم - خانىــم ئارىغــا كىرگــەن. بــۇ ئىشــتا مېنىــڭ تۆھپــەم 
ئىپــادە  ئېغىزمــۇ  بىــر  مەزمۇنــالردا،  دېگەنــدەك   - كــۆپ« 
بىلدۈرۈلمىــدى. ئەگــەر ســەل كىچىكــرەك ۋەقــە بولغــان بولســا، 
ئامېرىكىنىــڭ بىــرەر مىنىســتىرلىكىدە تىلغا ئېلىنغــان مۇزاكىرىلەر 
بولغــان بولســا: بۇنىڭغــا، بىــز يــول مېڭىــپ ھــەل قىلغــان 
- دېيەلىشــى مۇمكىــن ئىــدى. ياكــى باشــقا بىــر دۆلەتنىــڭ 
پرېزىدېنــت كابېنتىــدە مۇزاكىــرە بولــۇپ قالغــان بولســىمۇ، شــۇ 
دۆلەتتىكــى دەرنەكچىلــەر، پائالىيەتچىلەر مەيدىســىگە مۇشــتالپ: 
بــۇ بىزنىــڭ ئــۇزۇن يىللىــق ئەمگىكىمىزنىــڭ مىۋىســى - دېســىمۇ 
بولىۋېرەتتــى. ھــەر تەرەپتىــن تۆھپىكەشــلەر چىقاتتــى تالىشــىپ. 
ھەتتــا بوغۇشــۇپ كېتەتتــى. ئەممــا بــۇ مەســىلنىڭ ئاق ســارايدەك 
ــۇ  ــەم ب ــى، ھ ــۈز بېرىۋاتقانلىق ــدا ي ــرى ئورۇن ــاددە يۇقى پەۋقۇلئ
مەســىلىگە تەرســا پرېزىدېنــت ئــۆزى بىۋاســتە ئارىلىشــىۋاتقانلىقى 
ــدى. الم  ــلەپ قال ــى چىش ــك تىللىرىن ــىلەر كىچى ــۈن، كىش ئۈچ
ــان  ــەن. يالغ ــا ئادەمك ــەكال تەرس ــۇ ب ــى ئ ــوق. چۈنك ــم ي - جى
زەردى  قويىدىغــان  ئــۇرۇپ  يــۈرۈپ  قوغــالپ  ســۆزلىگەنلەرنى 
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باركــەن تېخــى. 
ئــاق ســاراينىڭ دەرۋازىســى ئۇيغۇرالرغــا ئېچىلىــپ، ئارىدىــن 
ــم  ــە، ھېچكى ــى كۈنلۈكت ــەن بۈگۈنك ــل ئۆتك ــەش يى ــە ب يىگىرم
خىيالىغىمــۇ كەلتۈرۈپ باقمىغان ئەھۋالدا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ 
تۇيۇقســىز ھــەم جىــددى تۈســتە، ئۇيغۇر مىللىتىنىــڭ پاجىئەلىك 
قىســمەتلىرىگە كۆڭــۈل بۆلــۈش ۋەقەســى ئۇيغۇرالرنىــال ئەمــەس، 
ھەتتــا ئۇيغۇرنىــڭ ۋە ئامېرىكىنىــڭ دۈشــمىنى بولغــان خىتاينىمۇ 
ــپ  ــى يەمچــۈك قىلى ــدۇردى. شــۇنىڭدەك بىزن ــاڭ قال ــاڭ - ت ھ
بېلىــق تۇتىدىغــان دۆلەتلەرنــى، بىزنــى ســېتىپ خەجلەيدىغــان 
قېرىنــداش دۆلەتلەرنــى، بىكاردىنــال بىزگــە قارشــى بولــۇپ 
ئۆچمەنلىــك  ئامېرىكىغــا  دۆلەتلەرنــى،  رۇســىيەدەك  قالغــان 
ــان  ــا قويۇۋالغ ــمەن قاتارىغ ــۇ دۈش ــىدىن، بىزنىم ــش يۈزىس قىلى
ســالپا ســاياق دۆلەتلەرنــى، ئىشــقىلىپ دوســتىمىز بوالمــدۇ، 
قويــدى.  قىلىــپ  گاراڭ  ھەممىســىنى  بوالمــدۇ  دۈشــمىنىمىز 
دۇنيــاۋى  ۋەقەســى  ســاراي  ئــاق  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قارىغانــدا 

ــرەك. ــا كې ئىشــالردىن بولس
ئۇيغــۇرالر تۇنجــا بولــۇپ قىرغىــز دۆلىتىنىــڭ ئــاق چېدىرىغــا 
ۋەكىــل كىرگۈزگەندىــن بۇيــان، ئارىدىــن يىگىرمــە بــەش يىــل 
ئۆتكىچــە، بىــرەر دۆلەتنىــڭ رەئىــس كابېنتىغــا تاشــقى مەســىلە 
ــا  ــى. ئەمم ــەن ئاڭالنمىغانت ــى ئاساس ــپ باققىن ــۈپىتىدە كىرى س
كىرســىمۇ دەرد تۆكــۈپ، ھــال ئېيتىــپ، رەســىمگە چۈشــۈپ 
دەرد  ئەســىر  چــارەك  ســارايغىمۇ  ئــاق  كىرەتتــى.  چىققىلــى 

ــا.  ــەن بولمىس ــى كىرگ تۆككىل
بىــزدە دونالــد ترامپشــۇناس تۇرمــاق، بىــرەر ئامېرىكاشــۇناس 
كەسىپ ئەھلى بولمىغاچقا، ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدىكى 
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جىــددى خاراكتېرلىــق ئۆزگىرىشــلىرى توغرىســىدىكى »ئــاق 
ســاراي ۋەقەســى« نــى چۈشىنىشــكە ئامالســىز قالــدۇق. 

ئــاز  دەپ،   - بــوالي  تۈركىيەشــۇناس  ئىلگىــرى  مــەن 
دېگەنــدە بــەش يىلنــى بىكارغــا ئۆكۈزىۋېتىپتىمــەن. كېيىــن 
قارىســام تۈركىيەنىــڭ ئىچكــى سىياســىتى، تاشــقى سىياســىتى- 
كېمىگــە  يەلكەنســىز  يــوق،  سىياســىتى  تۇراقلىــق  دەپ، 
كەچكــەن  ۋاز  دۆلەتكــەن.  بىــر  بــار  ھۆكۈمىتــى  ئوخشــاش 
ــالپ  ــەن - دەپ، يىل ــۇپ قاالرم ــۇناس بول ــم. گېرمانىيەش ئىدى
قىزىقتىــم. تارىخىنــى، بۈگۈنىنــى پۇختــا ئۆگەندىــم. ئەممــا بۇمــۇ 
قىســىلچاقتىكى بىــر دۆلەتكــەن. ئىچكــى سىياســىتى مۇقىــم 
ــا  ــڭ جېنىمىزغ ــۈدەك، بىزنى ــەت دېگ ــقى سىياس ــىمۇ، تاش بولس
ئەســقاتقۇدەك يېــرى يوقكــەن. گېرمانىيەنىــڭ تاشــقى سىياســىتى 
ــەپ  ــدە پەپىل ــالپ، بەزى ــدە تاتى ــش - بەزى ــى ئوينىتى تۈركىيەن
دېگەنــدەك. ئاندىــن ئىــران بىلــەن ئىســرائىلنىڭ ئارىســىدا، 
ئىــران بىلــەن ئامېرىكىنىــڭ ئارىســىدا ئەلگەكچىلىــك قىلىشــتىن 
باشــقا، تىلغــا ئالغــۇدەك ئاالھىدىلىكــى يوقكــەن. شــۇڭا ئــۆزەم 
ــەن  ــتىدە، ئاساس ــڭ ئۈس ــان ئۇيغۇرالرنى ــى بىلىدىغ ــەڭ ياخش ئ
ــەي - دەپ  ــرەك ئىزدىن ــتىدە كۆپ ــۇرالر ئۈس ــى ئۇيغ چەتئەلدىك
ئويلىدىــم. ئەممــا بايقىغانلىرىمنىــڭ كۆپىنچىســى بولۇمســىزلىق، 
بىزگــە  تەقدىــرى  ئەھۋالىمىزنــى  بىزنىــڭ  نەتىجىســىزلىك. 
ئوخشــاش، ياكــى مىللى مەسىلىســى بــار ھەر قانــداق مىللەتنىڭ 
ئەھۋالىغــا سېلىشــتۇرغىلى، ياكــى ئۇالردىــن ئۆرنــەك ئالغىلــى 
بولمايدىكــەن. بــۇ ھەقتــە »مۇســتەقىللىق ھەرىكىتىمىــز ئۈچــۈن 
ــق  ــدۇ؟ ناملى ــۇپ كېتەم ــۇرالر يوقۇل ــدۇ؟« )ئۇيغ ــەك تېپىالم ئۆرن
كىتاپقــا قارالســۇن( ناملىــق ماقالەمــدە بىــر ئــاز توختالغــان 
مىســالغا  يەھۇدىيالرنــى  كۆپىنچــە  قېرىنداشــلىرىمىز  ئىدىــم. 
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ئــۆم،  بىــر  يەھۇدىيــالردەك  بىزمــۇ  ھاياجانلىنىــدۇ.  ئېلىــپ 
ــۇق -  ــە قىالتت ــاق غەلىب ــچان بولس ــاق، تىرىش ــق بولس ئەقىللى
ــان  ــپ بولىۋالىدىغ ــد قىلى ــۇ دوراپ، تەقلى ــا ئ ــى. ئەمم دېمەكچ
ئىــش ئەمــەس. مــەن ئامېرىكىنىــڭ يېقىنقــى زامــان داڭلىــق 
ــپ،  ــىدا ئىزدىنى ــپ چىقىشــى توغرىس سىياســەتچىلىرىنىڭ كېلى
ھەيــران قالغــان ئىدىــم. كېننېــدى، كلىنتــون، ئوبامــا، دونالــد 
ــۈدەك خــان  ــڭ ھەممىســى دېگ ــقا پرېزىدېنتلەرنى ــن باش ترامپتى
جەمەتىگــە تۇتىشــىدىغان، تۇغقانالردىــن ئىكــەن. ئۇنىڭدىــن 
باشــقا ئامېرىكىنىــڭ يېقىنقــى زامان تاشــقى سىياســەتلىرىدە چوڭ 
ــىڭېر  ــىدا كېسس ــىلەر ئارىس ــق كىش ــان ۋە داڭلى ــالرنى قىلغ ئىش
)كېســىنگېر( ئولبرايــت خانىمــدەك كىشــىلەر، جــون كېررىــدەك 
داڭلىــق سىياســىيونالر گېرمانىيەدىــن، ياۋروپادىــن قاچقــان 
ــن  ــتاين گېرمانىيەدى ــن ش ــەر ئاي ــەن. ئەگ ــن ئىك يەھۇدىيالردى
قاچمىغــان بولســا، ئامېرىــكا ۋاقتىــدا ئاتومغــا ئېرىشــەلمىگەن 
بولمايتتــى.  مەۋجــۇد  ئامېرىــكا  كۈچلــۈك  بۈگۈنكــى  بولســا، 
ئەكســىچە دۇنيانىــڭ سىياســى، ئىقتىســادى، كۈلتــۈر مەركىــزى 
بېرلىــن بوالتتــى. ياۋروپانىــڭ دۆلەتلــەر خەرىتىســى بۈگۈنكىدەك 
ســىزىلمىغان بوالتتــى. ئامېرىكىنــى ســىرتتىن بارغانــالر قــۇرۇپ 
ــپ  ــىتىنىمۇ قېچى ــقى سىياس ــڭ تاش ــى ئامېرىكىنى ــان. يېڭ چىقق
كەلگــەن يەھۇدىــالر بەلگىلىگەن. دۇنياۋى ئىجادىيەتلەرنى پەيدا 
قىلىــپ، ئامېرىكىغــا تىرلىيونــالپ پايــدا تېپىــپ بېرىۋاتقانالرمــۇ 
يەھۇدىــالر. شــۇڭا ئامېرىــكا يەھۇدىالرنــى بــەك ياخشــى كــۆرۈدۇ. 
بــۇ: ئــۆز ئۆزىنــى ياخشــى كــۆرۈدۇ - دېگەنــدەك تۇيۇلىدىكــەن. 
ــى  ــى ياخش ــەن كىش ــاي، بەرمىگ ــى بولم ــى ياخش ــەن كىش بەرگ

ــە؟  ــى ئەمىس بوالمت
ئىنقىالپچــى  مۇنــەۋۋەر  پېشــقەدەم  تەھلىلچــى،  سىياســى 
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ســىدىق ھاجىــروزى ئەپەندىــم مۇنــداق دېگەن ئىــدى: »ئامېرىكا 
بىرنەرســە ئېلىــپ كەلگەنلەرنــى ياخشــى كــۆرۈدۇ.« ئۇنــداق 
بولســا ئۇيغــۇرالر ئامېرىكىغــا نېمــە ئېلىــپ كەلگــەن؟ - ئۇيغــۇرالر 
ئامېرىكىغــا خىتاينىــڭ بوينىنــى يىــپ بىلــەن باغــالپ ئەكەلگەن. 
ــى  ــكا خەلق ــۈن ئامېرى ــە، پۈت ــى بىلس ــكا ھۆكۈمىت ــەر ئامېرى ئەگ
ئىشــلىمەي، ئۆمــۈر بويــى يېتىــپ يېســىمۇ تۈگىمــەس بېلىقنــى، 
ئۇيغــۇرالر تورغــا ســۇالپ ئامېرىكىغــا ئەكىلىــپ بەرگــەن. لېكىــن 
جاپاكــەش بېلىقچــى بــەك ئەبــگاھ بولغاچقــا، ئــۆزى بېلىقنىــڭ 
سېســىق پۇرىقىنىــال پــۇراپ، ئۇنىڭدىــن بىــر لوقمــا نېسىۋىســىنى 

ئااللمىــدى. 
ئۇيغــۇرالر بۈگــۈن ئامېرىكىغــا تىرلىيونــالپ قىممــەت يارىتىــپ 
بېرىدىغــان بايلىقتــۇر. ئۇيغــۇر مەسىلىســى ئامېرىكىنىــڭ تاشــقى 
سىياســىتىگە ئائىــت بولۇپــال قالماســتىن، بەلكــى ئــاق ســارايغا 
ــا،  ــد ترامــپ ســودىگەر بولغاچق كىرگــەن ئەڭگۈشــتەردۇر. دونال
خىتايدىــن بىۋاســتە ئىقتىســادى زىيــان تارتىۋاتقــان كاپىتالىســت 
ــتەرنى  ــۇ ئەڭگۈش ــارەت ب ــىدىن ئىب ــۇر مەسىلىس ــا، ئۇيغ بولغاچق
ــپ  ــش قىلى ــر ئى ــۈن بى ــۇرالر ئۈچ ــڭ ئۇيغ ــدى. ئۇنى ــا ئال قولىغ
بېرەلىشــىنى كۈتەلمەيمىــز. ئۇيغــۇرالر يىگىرمــە بــەش يىــل ئــاۋۋال 
ئــاق چېدىرغا كىرگەندىمۇ شــۇنداق بولغــان. بىراق ئاق چېدىرغا 
كىرىــش بىلــەن ئــاق ســارايغا كىرىشــنىڭ ئارىســىدىكى پەرقنــى 
قايتــا سۆزلەشــنىڭ ھاجىتــى يــوق. لېكىــن بىــز چۈشــىنىدىغان 
مۇھىــم نەرســە شــۇكى: ئامېرىــكا بــۇ قېتىــم ئۇيغۇرنىــڭ ئاغــزى 
بىلــەن خىتاينىــڭ يۈزىگــە تۈكــۈردى. ئامېرىكا قازىنىــپ، خىتاي 
يوقاتســا بۇمــۇ بىزنىــڭ غەلىبىمىــز. مەســىلىمىزنىڭ ئــاق ســارايغا 
كىرىشــى بىلــەن، خىتايــالر ۋە نۇرغۇنلىغــان خىتايچــى دۆلەتلــەر 
يىغــالپ كەتتــى. بىــز كۈلــۈپ تۇرايلى. ئەمما بىز دىققەت قىلىشــقا 
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ــۇكى، يازمىنىــڭ بېشــىدا ئــاق چېدىــر  تېگىشــلىك نەرســە ش
ھېكايىســىنى ئەسكەرتىشــىمدىكى مەقســەت، ئۇيغــۇر مەسىلىســى 
مەيلــى ئــاق چېدىرغــا كىرســىمۇ، مەيلــى ئاق ســارايغا كىرســىمۇ، 
ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللــى ئىرادىســى ۋە ئــۆز كۈچىگــە تايىنىــپ 
كىرمەيدىغــان، باشــقىالرنىڭ مەنپەئــەت توقۇنىشــىغا ۋاســتە 
بولــۇپ كىرگۈزۈلىدىغــان بولغاچقــا، بۇ كىرىشــلەرنىڭ ئۇيغۇرالرغا 
مەنپەئــەت يەتكۈزەلىشــى ناتايىــن. ئەگــەر نۆۋەتتىكــى بــۇ ۋەقــە 
خىتايغــا بــەك ھــار كېلىــپ، زادىــال چىــداپ بواللمىســا، ئامېرىــكا 
ھۆكۈمىتــى بىلــەن يــەڭ ئىچىــدە كېلىشــىپ، يوشــۇرۇنچە بــاش 
ئېگىشــى مۇمكىــن. ئۇچاغــدا ئامېرىكىنىــڭ ئۈســتىدىن قاقشاشــنى 

باشــاليمىز. ياكــى ســۈكۈتتە نــۆۋەت كۈتىشــىمىز مۇقــەررەر. 
باشــقىالردەك  نېمىشــقا  بىــز  سېلىشــتۇرۇپ،  ئۆزىمىزنــى 
ــن  ــا، بىزدى ــنىڭ ئورنىغ ــالىق قىلىش ــز - دەپ، تەرس قىاللمايمى
نېمىشــقا شــۇنداق كىشــىلەر كــۆپ چىقمايــدۇ؟ بىــز نېمىشــقا 
باشــقا مىللەتلــەردەك بواللمايمىــز؟- دېگــەن ســوئالنى كــۆپ 
ــۇمچە  ــر قوش ــك بى ــەردە كىچى ــۇ ي ــرەك. مۇش ــىمىز كې تەكرارلىش
مىســالنى كۆرســىتىپ ئۆتــەي. تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ياۋروپــا 
ئىتتىپاقىغــا تولــۇق ئــەزا بولــۇش چۈشــى، يېرىــم ئەســىرگە يېقىن 
داۋامالشــقان بولــۇپ، بــۇ چۈشــنىڭ رېئاللىققــا يۈزلىنىــش يولــى 
ــدى.  ــان ئى ــال ئېچىلغ ــە ئوبدان ــدە خېل ــا ك پ« رەھبەرلىكى »ئ
تۈركىيــە  شــەرتلەرنى  بارلىــق  قويۇلغــان  تەرەپتىــن  ياۋروپــا 
ــان  ــۇل قىلىــپ، ياۋروپانىــڭ ئىشــىكى ئېچىلىۋاتق ھۆكۈمىتــى قوب
ــتىن  ــنى ئاس ــەر ئىش ــەن ئەرمەنل ــىيىدىكى كۆچم ــە، فرانس پەيتت
- ئۈســتىن قىلىۋەتتــى. يەنــى تۈركىيــە ياۋروپــا ئىتتىپاقىغــا ئــەزا 
بولــۇپ كىرىشــتىن ئــاۋۋال، ئوســمانلى دەۋرىدىكــى »ئەرمــەن 
ئىرقــى قىرغىنچىلىقــى« نىــڭ جاۋابكارلىقىنــى ئۈســتىگە ئېلىشــى 
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ئــاۋاز  پارالمېنتىــدا  فرانســىيە  دەســلىۋىدە  قىلىنــدى.  شــەرت 
كۆپلۈكــى بىلــەن ماقۇلالنغــان شــەرتنىڭ مەزمۇنــى، كېيىنچــە 
ــدە -  ــۈپ: كىم ــا كىرگۈزۈل ــازا قانۇنلىرىغ ــا، ج ــۈك قانۇنالرغ تۈرل
كىــم قانۇنــى ۋە سىياســى جەھەتتىــن ئوســمانلىنىڭ، ئەرمەنلــەر 
ئۈســتىدىن ئىجــرا قىلغــان جىنايەتلىرىنــى ھىمايــە قىلســا، ئۇنىڭ 
ۋارىســى بولغــان تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتىنــى جاۋابكارلىقتىــن ئاقــالپ 
ھىمايــە قىلســا، ئــۈچ يىلغىچە قاماق جازاســىغا مەھكۇم بولىدىغان 
قانۇننــى ماقۇللىــدى. ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىڭ قائىدىســىدە يېڭىدىن 
بىــر دۆلەتنــى ئەزالىققــا ئالماقچــى بولســا، ھازىرغىچــە ئــەزا بولــۇپ 
كېلىۋاتقــان دۆلەتلەرنىــڭ ۋېتــو ھوقۇقىدىــن ئۆتكۈزۈلۈشــى كېرەك 
ــان  ــدات بولغ ــا، كاندى ــەت قېتىلمىس ــرال دۆل ــەر بى ــەن. ئەگ ئىك
دۆلەتنىــڭ ئەزالىــق ئىشــى بېجىرىلمەيدىكــەن. فرانســىيەدىن 
كېيىــن ھولالندىيــە )گولالندىيــە( ئوخشــاش قارارنــى ماقۇللىــدى. 
چۈشــى  ياۋروپــا  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  تۈركىيــە  بىلــەن  شــۇنىڭ 
ــا  ــۈردە ياۋروپ ــق ت ــە داۋاملى ــدى. ئەگــەر تۈركىي ئاخىرالشــقان بول
ئىتتىپاقىغــا كىرىشــتە چىــڭ تۇرســا، ئوســمانلى دەۋرىدىكــى 
ئەرمــەن ئىرقــى قىرغىنچىلىقىنــى جىنايــەت - دەپ تونۇشــى، 
تۆلــەم تۆلىشــى الزىــم. شــۇڭا تۈركىيــە ياۋروپاغــا كىرىشــتىن 
يالتىيىــپ، ئەپســۇس تۈركلــەر 10 - ئەســىردىن بۇيان ئارقىســىغا 
بۇرۇلــۇپ قارىمىغــان، يىراقتــا قالغــان ئاســىيا تەرەپكــە يۈزلەندى. 
ياۋروپاغــا كىرمىســىمۇ مەيلــى، ئەممــا يامانلىشــىپ كەتمىســە، 
خىتاينىــڭ قۇچىقىغــا كىرمىگــەن بولســا، تۈركىيــە ئۈچۈنمــۇ، 
ــان  ــى قىلغ ــۇ ياخش ــۇرالر ئۈچۈنم ــۇ، ئۇيغ ــى ئۈچۈنم ــۈرك خەلق ت
بوالتتــى. دېمــەك تۈركىيەنــى ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ بوسۇغىســىدا 
ــدەك:  ــەتچىلىرى كۆتۈرۈۋالغان ــۈرك سىياس ــل، ت ــۇۋالغان ئامى توس
ياۋروپالىقالرنىــڭ تۈركىيــە دۈشــمەنلىكىال - ئەمــەس. بەلكــى 
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ــڭ تاشــقى سىياســەتلىرىدە كــۈن تەرتىپكــە  ــا دۆلەتلىرىنى ياۋروپ
ــىدۇر. ــى مەسىلىس ــڭ مىلل ــەن ئەرمەنلەرنى كەلگ

ئەرمەنلەرنىــڭ، تۈركلــەر بىلــەن بولغــان تارىخــى مەســىلى-
ھەتتــا  گېرمانىيــەدە،  ھولالندىيــەدە،  فرانســىيەدە،  ســىنى 
ــپ  ــۈن تەرتى ــەتلىرىدە ك ــقى سىياس ــڭ تاش ــدا دۆلەتنى ئامېرىكى
شــەكىللەندۈرەلىگۈدەك دەرىجىــدە تەســىرگە ئىگــە ئىكەنلىكــى، 
يەھۇدىيالردىــن  ئەمــەس.  ئىشــمۇ  مەخپــى  بىلىنمىگــۈدەك 
كېيىنــال ئەرمەنلــەر غــەرب تەشــۋىقاتلىرىغا ســىڭىپ كىرگــەن 
ئىكــەن. غــەرب ئەللىرىدىكــى ئەرمەنلــەر گەرچــە يەھۇدىيــالردەك 
ئەممــا  بولمىســىمۇ،  بــاي  قىلغــۇدەك  كونتــرول  ئىقتىســادنى 
تەشــۋىقاتالرنى كونتــرول قىاللىغــۇدەك تىرىشــچان، ئەقىللىــق 
ــكەن  ــە ئېرىش ــتا غەلىبىگ ــى توسۇش ــڭ يولىن ــەن. تۈركىيەنى ئىك
كــۈچ، غەربتىكــى ئەرمــەن زىيالىيلىرىــدۇر. ئــۇالر غەربتــە ئوقــۇپ، 
تۈركچــە،  ئىســىملىرى  بولســىمۇ، ھەتتــا  يېتىلگــەن  غەربچــە 
ــۈرك  تۇرمــۇش - ئادەتلىــرى تۈركچــە ئارىــالش ھــەم قىســمەن ت
تىلىــدا سۆزلىشــىپ ياشىســىمۇ، يۈرىكــى ئەرمەن ئۈچۈن ســوقۇپ، 
مېڭىســى ئەرمــەن ئۈچــۈن ھەرىكەتلىنىدىغان بولغاچقــا، ئۆزلىرىمۇ 
ئەرمــەن ئۈچــۈن تىرىشــقاندەك، ئەۋالدلىرىنىمــۇ ئەرمــەن ئۈچــۈن 
ــپ  ــەن قىلى ــق ئەرم ــى ســاپ قانلى ــان، ھەقىق ــەت قىلىدىغ خىزم
بــار.  دۆلىتــى  بىــر  مۇســتەقىل  ئۇالرنىــڭ  يېتىشــتۈرىدىكەن. 
ــا  ــرى »ناھــەق ئۆلتۈرۈلگــەن« ئات ــۈن دەۋا- تەلەپلى ــن پۈت لېكى
- بوۋىلىرىنىــڭ قــان قىساســىنى يــەردە قويماســلىق بولــۇپ، بــۇ 
ــڭ  ــتۇرىدىكەن. تۈركىيەنى ــەۋالد داۋامالش ــۇ - ئ ــى ئەۋالدم دەۋان
يېرىــم ئەســىرلىك ياۋروپــا چۈشــىنى، ياۋروپانىــڭ قولــى بىلــەن 
ــىتىلىرىدىن  ــۋىقات ۋاس ــۈچ، تەش ــلى ك ــان ئەس ــات قىلدۇرغ بەرب
باشــالپ سىياســى، مەمۇرىــي ئورۇنالرغىچــە ســان ئىگىلىگــەن 
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ــدۇر. ــي ۋە دەۋاگەرلىرى ــەن زىيالى ــق ئەرم ياراملى
ئاخىرىدا ئەســكەرتمەكچى بولغىنىم بىر ئاچچىق ئەمەلىيەتتۇر. 
يىگىرمــە بــەش يىــل ئىلگىــرى، ئۇيغــۇر مەسىلىســى قىرغىزىســتان 
دۆلەتلىــك مەركىــزى ھۆكۈمەتكــە ســۇنۇلغاندا، ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ 
ــاق  ــر ئ ــا، ھازى ــان بولس ــى ئىرادىســى يېتەكچــى رول ئوينىغ مىلل
ــە  ــى، ن ــى ئىرادىس ــە مىلل ــڭ ن ــىدا ئۇيغۇرالرنى ــارايغا سۇنۇلىش س
رەھبەرلىرىنىــڭ رولــى، ۋاســتىچىلىكى يــوق، پەقــەت ئامېرىــكا 
»يوقىتىلىشــقا  ھەرىكەتلىنىــپ  بىۋاســتە  ئــۆزى  ھۆكۈمىتــى 
مەھكــۇم بولىۋاتقــان ئۇيغۇرالرنــى قوغــداش« پوزىتسىيىســىنى 
بىلدۈرمەكتــە. »ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىنســانىي ھوقۇقىنــى قوغــداش 
قانۇنــى« الھىيىســى، بــۇ يىــل 11. ســېنتەبىر، ئامېرىــكا كېڭــەش 
ــى.  ــتىقتىن ئۆتت ــەن تەس ــى بىل ــاۋاز كۆپلۈك ــڭ ئ ــا ئەزالىرىنى پاالت
بۇنىڭدىــن ئــون يىــل ئــاۋۋال، 2009 - يىلــى 5 - ئىيۇل ئۈرۈمچى 
قىرغىنچىلىقــى مەزگىلىدە، ئاق ســاراي ئۆزلىكىدىن ھەرىكەتلىنىپ 
مەزكــۇر قانــۇن الھىيىســىنى ئوتتۇرىغــا قويغانــدا، ئامېرىكىــدا 
تۇرۇشــلۇق بىــر تۈركــۈم بايراقــدار ئۇيغــۇر ئاكتىپلىــرى توســقۇنلۇق 
قىلغــان ئىكــەن. بۇغــۇ ئــون يىلدىن كېيىن ئاشــكارىلىنىپ قالغان 
جىنايــەت. ئەممــا پەقەتــال ئاشــكارىالنمايدىغان يەنــە قانــداق 
خائىنلىقالرنىــڭ يــۈز بېرىــپ تۇرىدىغانلىقىنــى، كــۆك بايراقنىــڭ 
ــان شــوئارنىڭ ئارقىســىدا  ــا قارشــى توۋلىنىدىغ ئاســتىدا، خىتايغ
يــۈز بېرىدىغانلىقىنــى جەزىــم قىلىــش ئادەتتىكــى گــەپ. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن »ئــاق چېدىــر« بىلــەن »ئــاق ســاراي« ئارىســىدا چــارەك 
ئەســىرنىڭ نەتىجىســىز ئۆتــۈپ كېتىشــى ھەيــران قالغــۇدەك ئىــش 

ئەمــەس. 
2019 .09 .25
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ائخىرقى سۆز

ئەينــى ۋاقىتتــا يــۈز بەرگــەن ۋەقەلەرنىڭ بەزىســى بــۇ كىتابتا 
بايــان قىلىنغىنىــدەك، ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان تەشەببۇســالرمۇ، 
بولغــان  تېگىشــلىك  بېرىشــكە  يــۈز  كەلگۈســىدە  يېقىــن 

رېئاللىقالرنىــڭ بىــر پارچىســىدۇر. 
بــەزى بابــالردا ۋەتەننىــڭ ئازاتلىقــى ئۈچــۈن قــورال كۈچىگــە 
تايىنىشــنى تەشــەببۇس قىلدىــم. بــۇ بىزنىــڭ پېشــانىمىزگە 

ــن.  ــى بولىشــى مۇمكى پۈتۈلگىن
ــان  ــم رول ئوينىغ ــىدا مۇھى ــڭ تارقىلىش ســوۋېت ئىتتىپاقىنى
ــۇرا  ــدە ئوتت ــدى. نەتىجى ــى ئى ــان ئۇرۇش ــل، رۇس - ئافغ ئامى
ئاســىيا ۋە شــەرقى ياۋروپادىكــى نۇرغــۇن دۆلەتلــەر رۇســيىەنىڭ 
مۇستەملىكىســىدىن تىنچلىــق، سىياســى يــول بىلــەن قۇتۇلغــان 
ــدى. ئەگــەر ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئىرانغــا كىرىــش پىالنىنــى  بول
پارتلىمــاي،  ئۇرۇشــى  ئافغــان   - رۇس  بولســا،  تۈزمىگــەن 
ــرى  ــڭ بى ــىيال جۇمھۇرىيەتلىرىنى ــوۋېت سوتس ــتانمۇ س ئافغانىس
بولــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن ئىــدى ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقىمۇ تىنچلىق 
ــوۋېت  ــدى. س ــن ئى ــى ناتايى ــپ كېتىش ــەن پارچىلىنى ــول بىل ي
ئىتتىپاقىنىڭ ئىدارىســى ۋە مۇستەملىكىســى ئاســتىدىكى نۇرغۇن 
دۆلەتلەرنىــڭ، ئۇرۇشســىز مۇســتەقىللىققا ئېرىشــىپ قېلىشــىنىڭ 
ئافغــان   - رۇس  نەرســە،  ھازىرلىغــان  شــەرتىنى  ئالدىنقــى 
قوراللىــق توقۇنۇشــى ئىكەنلىكىنــى ھېچكىــم چەتكــە قاقالمايــدۇ. 
قــورال كۈچــى ئىشــلەتمەيتۇرۇپ، گــەپ بىلــەن ئىــش ھــەل 
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ــدۇر.  ــا ئەللىرى ــك ياۋروپ ــەت دېموكراتى ــون پەق ــان راي قىلىدىغ
ــەن  ــڭ گــەپ بىل ــرەر تۇپراقنى ــن بى ــا دۆلەتلىرىدى ــراق ياۋروپ بى
ــەۋۋۇر  ــىنى تەس ــەت بولىش ــتەقىل دۆل ــپ، مۇس ــپ چىقى ئايرىلى

ــدۇ.  ــدەك تۇيۇلى ــۈش كۆرىۋاتقان ــۇددى چ ــش، خ قىلى
قوراللىــق  پارچىلىنىشــىدا،  دۆلىتىنىــڭ  خىتــاي  ئەگــەر 
توقۇنــۇش ھــەل قىلغــۇچ رول ئوينايــدۇ- دېســەك، بــۇ ئۇرۇشــقا 
ئۇيغــۇرالر كىرمەســلىكى الزىــم، ئالدى بىلەن خىتاينىڭ ئىشــغالى 
ھۆكۈمرانلىقىنــى  كوممۇنىــزم  مىللەتلــەر،  باشــقا  ئاســتىدىكى 
ــۇش قىلســا، خــۇددى  ــق توقۇن ــالر قوراللى ــان خىتاي خالىمايدىغ
ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىــرى رۇســيىەنىڭ ئىشــغالىدىن تىنچلىــق 
ئــۇرۇش  ئۇيغۇرالرمــۇ  كەتكەنــدەك،  چىقىــپ  بىلــەن  يولــى 
قىلماســتىن خىتاينىــڭ مۇستەملىكىســىدىن تىنــچ ئــازات بولىشــى 
الزىــم - دەپ ئويلىســاق، ھــەم شــۇنداق بولســا، ئۇچاغــدا بىــز 
ــە دۇچ  ــنىيەنىڭ تەقدىرىگ ــىز بوس ــى تەييارلىقس 94 - يىلىدىك

ــن. ــىمىز مۇمكى كېلىش
ئۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە، بېشــى بــوش قالغاچقــا نــەدە 
ئۆلىدىغــان يــەر بولســا شــۇ يەرگــە بېرىــپ ئۆلگەننــى ئــاز دەپ، 
ــۇق  ــە يوچ ــۈرتىدىغان جىنايەتلەرگ ــارا س ــە ق ــڭ يۈزىگ مىللەتنى
قويماســلىق ئۈچۈنمــۇ، چەتئەلــدە پۇختا بىر قوراللىق تەشــكىالت 
بارلىققــا كېلىشــى مۇھىمــدۇر. بىــز قورالدىــن ئۆزىمىزنــى تارتىــپ 
تۇرســاق، ئۇنــى دۈشــمەنلەر قولىمىزغــا تۇتقــۇزۇپ قويــۇپ، 
قاتىللىــق جىنايىتىگــە، تېررورچىلىــق جىنايىتىگــە جاۋابــكار 

ــدۇ.  ــپ قويى قىلى
ۋەتىنــى ئىشــغال قىلىنغــان، خەلقــى قىرغىــن قىلىنىۋاتقــان 
بىزگــە ئوخشــاش مىللەتلەرنىــڭ بىــرەر قوراللىــق تەشــكىالتىنىڭ 
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بولماســلىقى، دۇنيانىــڭ سىياســى مەنتىقىســىگە پەقەتــال ئۇيغۇن 
كەلمەيدىغــان، نورمالســىز ئەھۋالــدۇر. ۋەتــەن - مىللەتنىــڭ 
ئازاتلىقــى ئۈچــۈن جېنىنــى ئاتــاپ قويااليدىغــان، ھەقىقــى 
ــۈم  ــەر ئۆل ــزدا 500 نەپ ــۈم كوماندىســى تەشــكىللەپ، ئارقىمى ئۆل
كوماندىســى ئەزالىــرى بــار، قىرغىــن قىلىنىۋاتقــان خەلقىمىزنــى 
قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن بىزگــە يــاردەم كېــرەك! - دەپ، ئوتتۇرىغــا 
ــرى قايتىدىــن ئېچىلىــدۇ.  ــان كۈنــى، تەقدىرنىــڭ دەپتى چىقق
ئۆزىمىــزدە، ئۆزىمىــز ئۈچــۈن كۆكــرەك كېرىــپ مەيدانغــا 
ــز  ــقىالر بى ــا، باش ــوق بولس ــەك ي ــەر لۈكچ ــۆت نەپ ــۇدەك ت چىقق
ئۈچــۈن مۇشــت ئېتىــپ بەرمەيــدۇ. بىــز مىلتىــق تۇتۇشــتىن 
يۈرگەنچــە،  تۆكــۈپ  دەرد  غىرمىيىــپ،  قورقــۇپ،  ئۆلگــۈدەك 
 - پەرىــز«  قىلىــش  تەييارلىــق  نامىدىــن »جىھاتقــا  ئالــالھ 
ــداكار ياشــلىرىمىزنى  ــۈرەك پى ــوت ي ــپ، ئ ــۋا چىقىرى دەپ، پەتى
ــى  ــپ، ئۆلگەنلىرىن ــخانىلىرىغا ئەۋەتى ــڭ قۇش ــەرەب، ئافغاننى ئ
ئىــز - دېرەكســىز يوقىتىۋەتتــى، ھايــات قالغانلىرىغــا تېررورچــى 
قالپىقىنــى كەيــدۈرۈپ، دۇنيانــى ھــارام قىلــدۇردى. بىــز مۇشــۇ 
كــۆز ئالدىمىــزدا يــۈز بەرگــەن پاجىئەلەردىــن ئىبــرەت ئېلىــپ، 

ــرەك. ــىمىز كې ــك بولىش تەدبىرلى
قولالنمىغــان  بىــز  ئۈچــۈن  مەنپەئەتــى  مىللىتىمىزنىــڭ 
تەدبىرنــى، دۈشــمىنىمىز بىزگــە قارشــى قوللىنىــپ كەلــدى. ھــەر 

ــوق.  ــى ي ــاق زىيىن ــىپ باقس ــپ، تىرىش ــدا ئىزدىنى ھال
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