
بالفوئۇر خىتابنامىسى --شهرقىي تۇركىستان داۋاسىدا مۇرهسسه 

مۇساباي)  نۇرى(نۇرمهمهت 

.يىلىدىن باشالندى-1949قىلىشى  شغال خىتتايالرنىڭ  ۋهتىنىمىزنى ئى

شهرقىي تۇركىستان داۋاسى خىتتايالر ۋهتىنىمىزنى ئىشغال قىلغان  مۇشۇ كۇندىن بۇيان   
هكداۋام قىلىپ كهلىۋاتىدۇ دهپ قاراش  .ك

شهرقىي .  يىلىدىن بۇرۇن شهرقىي تۇركىستان خىتتاينىڭ مۇستهملىكىسى بولمىغان-1949
تۇركىستان موڭغۇل ۋه  مانجۇالرنىڭ مۇستهملىكىسى بولغان  دهۋىرلهرده  خىتتايالرمۇ 

مۇستهملىكه ئاستىدا .  ئۇيغۇرالرغا  ئوخشاش  بۇ ئىككى ئىپمهرىيهنىڭ مۇستهملىكىسى ئىدى
.قالغان  ئىككى  خهلىق  ئىدۇق

ش ،ئهركىنلىكىمىزنى  ئۆز بىزمۇ ، خىتتايالرمۇ ل ۋهتهنلىرىمىزنى ئازاد قىلىش ئۇچۇن بۇ ئ
ى ئىككى  مپ نهتىجىده خىتتايالر . كۇرهشلهرنى قىلغان، دهۋرىده نۇرغۇن ئۇرۇشالرنىئ

يىلى ئوز -1933بىز ، يىلى مۇستهملىكىدىن قۇتۇلغان بولسا -1911ئامهرىكىنىڭ ياردىمى بىلهن 
.كۇچىمىز بىلهن مۇستهملىكىدىن قۇتۇلغان ئىدۇق
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يىللىرى ئامهرىكىنىڭ ياردىمى بىلهن  ئهمدىلهتىن  مۇستهملىكىدىن قۇتۇلغان  -1940، ئهمما
بىز تاجاۋۇزچى خىتتايغا قارشى كۇرهش .  خىتتايالر بىزنى مۇستهملىكه قىلىشقا ئۇرۇندى

ئهلبهتته سوۋهتلهر ئىتتىپاقىنىڭ . مۇستهقىل جۇمھۇرىيىتىمىزنى ئهالن قىلغان ئىدۇق، قىلىپ 
.ياردىمى بىلهن

كوممۇنىزىم الگىرى بىلهن ، دۇنيا ئۇرۇشى  غالىپلىرىنىڭ ئولجا بولىشىشى-2، ئهپسۇس
كاپىتالىزىم  الگىرىنىڭ باشلىنىش ئالدىدا تۇرغان سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشىنىڭ قۇربانى 

بىز خىتتايغا سوۋغات سۇپىتىده ، ھهر ئىككى تهرهپنىڭ ساتقۇنلىق قىلىشى بىلهن، بولۇپ
.بهرىۋهتىلدۇق

، ئهنقىلىيه، ئامهرىكا، نهتىجىده ئۇرۇش قىلىپ ئوز كۇچى بىلهن كىرهلمىگهن خىتتايالر 
تهھران شهرتنامىلىرى بويىچه ، يالتا، فرانسىيه قاتارلىق غهرىب كۇچلىرىنىڭ يول قويىشى

ماشىنا بىلهن خىتتاي ، سوۋهت ئىتتىپاقىنىڭ ئايرۇپىالن،  كوزلىرىنى كور قىلىۋهلىشى 
ۋهتىنىمىز تۇپراقلىرىغا ئهكىلىپ قويىشى ۋه  ، ئهسكهرلىرىنى خهشى كارىدورىدىن ئوتكۇزۇپ

بۇ ئاچ قالغان ، تهنچلىق بهتىمى دهپ  بىزنىڭ پۇت قولىمىزنى باغالپ بهرىشى بىلهن
موما خهي خىتتاي ئهسكهرلىرى ۋهتىنىمىزگه ،  مهدىنىيهتسىز خهلىقدىن تهشكىللهڭهن

.يىلى كۇز ئايلىرى  ئىدى-1949بۇ كۇن . بهسىپ كىردى

Jjjbk1w4gQybe/youtu.https://

مانجۇالر قۇرغان چىڭ سۇاللىسىنى  خىتتايالر خىتتاي ، موڭغۇلالر قۇرغان مىڭ سۇاللىسىنى
بۇ ئىككى سۇالله بهسىۋالغان ، سۇاللىرىنىڭ بىر پارچىسى دهپ ئهالن  قىلىش ئارقىلىپ

يهرلهرنىڭ ئىگىلىلىك ھوقۇق مىراسخورلىرى خىتتايالردۇر دىگهننى سهپسهتهنى كهڭ 
يىلى ۋهتىنىمىزنى  بهسىۋالغانلىقىنى قانۇنلىق -1949بۇ ئارقىلىق .  تهشۋىق قىلىپ كهلدى

قىلىپ كورسىتىش ئۇچۇن ئوزلىرىنىڭ شهرمهنده مۇستهملىكه  تارىخىنىمۇ شهرهپلىك تارىخ 
، بۇگۇن ئىشغال قىلىپ تۇرىۋاتقان شهرقىي تۇركىستانشۇنداقال. قىلىپ كورسۇتۇپ كهلدى

يوللۇق بىر تاجاۋۇزلىق ، جهنۇبىي موڭغۇلىيهلهرنى خهلقارادا قانۇنلىق بىر ئىشغالىيهت، تىبهت
موڭغۇلالرغا قارىتا ئهلىپ بهرىۋاتقان زۇلۇملىرىنى ، تىبهت، ئۇيغۇر.  دهپ قوغداپ كهلدى

، خىتتاي قانۇنى ئىچىدىكى ئىشالر دهپ تهشۋىق قىلىپ، خىتتاينىڭ ئىچكى تهرىتورىيهسىدىكى
.جىنايهتلهرىنى ھهقلىق قىلىپ كورسىتىش تهشۋىقانى قىلىپ كهلدى

يىلى ۋهتىنىمىزنى ئىشغال قىلغان قوماندان  زوئۇ زوڭ تاڭ  ۋه ئۇنىڭ -1885، گهرچه 
زوئۇ زوڭ تاڭ  مانجۇالر ھوكۇمدار بولغان ،  ئهسكهرلىرىنىڭ كوپ قىسمى خىتتاي بولسىمۇ

.مانجۇالرنىڭ بىر خىزمهتچىسى ئىدى، چىڭ سۇاللىسىنىڭ بىر گهنهراللي

يامان ئىشالر بولغان -ۋهتىنىمىزده مهيلى قانچىلىق ياخشى، مىڭ ۋه چىڭ سۇاللىرى  دهۋرىده 
خىتتاي .  بۇ گۇناھ ۋه  جىنايهتلهرنىڭ بارلىق جاۋابكارى موڭغۇل ۋه مانجۇالردۇر، بولسا

.ئهمهستۇر
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يىلىدىن  بۇيان ۋهتىنىمىز شهرقىي تۇركىستاندا ئهلىپ بهرىلغان  پۇتۇن -1949، ئهمما
، بۇ يهردىكى يهرلىك خهلىقلهرگه سهلىنغان   پۇتۇن زۇلۇم، جىنايهتلهرنىڭ

قىرغىنچىلىقالرنىڭ جاۋابكارى خىتتاي ھوكۇمىتى ۋه ۋهتىنىمىزنى ئىشغال قىلىشقا ياردهمده 
.خىتتاينىڭ سىياسهتلىرىنى قولالپ كهلىۋاتقان ۋهتىنىمىزدىكى خىتتايالردۇر، بولىۋاتقان

.يىلدىن باشلىنىدۇ-1949شۇڭا خىتتايالرغا قارشى ئهلىپ بهرىلىۋاتقان داۋايىمىز 

، يىلدىن كهيىن-1949شهرقىي تۇركىستان داۋاسى  خىتتايالر ۋهتىنىمىزگه بهسىپ كىرگهن 
ۋهتهندىن قهچىپ چىققان ۋهتهنپهرۋهر كىشىلىرىمىز تهرىپىدن  تۇركىيه ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا 

ئارا ۋهزىيهتنىڭ ۋه  ئوزلىرى ياشىغان دوۋلهتلهرنىڭ سىياسىي -جۇمھۇرىيهتلىرىده خهلق
.  بىرده ئاجىز ھالدا ئهلىپ بهرىلدى، تۇزۇلمىسىگه ئۇيغۇن بىر شهكىلده  بىرده كۇچلىك

خىتتاينىڭ ئىشىكنى ئهچىۋهتىش سىياسىي ، يىللىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشالپ -1980
داۋا سهپىگه  . ئىسالھاتى  بىلهن يهڭى بىر تۇركۇم ۋهتهنپهرۋهرلهر چهتهلگه چىقىشقا باشلىدى

.يهڭى قان قوشۇلىشقا باشلىدى، يهڭى بىر ئهۋالدالر 

،  كوممۇنىزىم الگىرى مهغلۇب بولغاندىن كهيىن، يىلى سوۋهتلهر ئىتتىپاقى پارچىلىنىپ-1991 
.ئۇيغۇر داۋاسى جانلىنىشقا باشلىدى --شهرقىي تۇركىستان مۇستهقىللىق داۋاسى

كۇنىگىچه ئىستانبۇلدا ئهچىلگان شهرقىي تۇركىستان  -15كۇنىدىن -12ئاينىڭ -12يىلى -1992
ئۇيغۇرىستان مىللىي قۇرۇلتىيىنىڭ ئهچىلىلىشى  داۋانىڭ  قايتىدىن جانلىنىش نۇقتىسى /

.بولدى

شهرقىي تۇركىستان داۋاسى ئۇيغۇرلۇق . يىلىدىن باشالپ  داۋا ياۋرۇپاغا كوچتى -1994
.داۋاسى  تهرهپكه قاراپ ماڭدى

دهموكراتىيه داۋاسى  ، شهرقىي تۇركىستان داۋاسى  ئىنسان ھهقلىرى، ئهسىردىن باشالپ-21
.تۇسى بىلهن ئامهرىكا قىتتهسىده جانلىنىشقا باشلىدى

يىلىدىن ھهسابلىغاندا ئىككى يىل كام -1992، يىللىق  70يىلىدىن ھهسابلىغاندا -1949، دىمهك
.يىللىق  ئهركىنلىك ئۇچۇن  كۇرهش قىلغان بىر داۋا تارىخى بار 30

.ئوزىمىزنى ۋه خهلىقنى ئالدىغاننىڭ ھىچ پايدىسى يوق-ئوز، ئوزىمىزنى ماختاپ، لهكىن

ئهكسىنچه  ۋهتهننىڭ . يىللىق داۋادا ھىچ نهتىجه بولمىدى 30يىللىق ياكى كهيىنكى  70بۇ  
كوللىكتىپ قىرغىن قىلىنىش ، خهلىق  الگىرالرغا سولىنىپ، ئهھۋالى تهخىمۇ ئهغىرالشتى

بۇ  مىللىي قىرغىنچىلىق دهۋرىده  مىللهت سۇپىتىده يوقىلىپ كهتىشتهك . ھالىغا كهلدى
.خهۋىپلىك بىر  دهۋىرده  تۇرىۋاتىمىز

.  بهلكىم نۇرغۇن سهۋهنلىكلىرىمىز  باردۇر، بهلكىم داۋانى توغرا يولى بىلهن قىاللمىغاندۇق
بهلكىم چهتهللىكلهرنى داۋايىمىزغا ،  بهلكىم  دۇنيا ۋهزىيىتى بىزگه ئۇيغۇن كهلمىگهندۇ

3



بىزگه ئىگه ، چهتلهللىكلهرنى بىزنىڭ داۋايىمىزغا ئارىلىشىشقا ، قىزىقتۇرالمىغان بولىشىمىز
ۋه . بىزنىڭ ئىشلىرىمىزغا كوڭۇل بولىشكه قايىل قىاللمىغان بولىشىمىز مۇمكىن، چىقىشقا 

 30مهيلى قانداق بولسۇن چهتهلده ئهلىپ بارغان بۇ .  باشقا سهۋهبلهرمۇ باردۇر ئهلبهتته
.يىللىق داۋايىمىزنىڭ ۋهتهن ئىچىگه  ھىچ تهسىرى بولمىدى

ئهگهر .  ئامهرىكىنىڭ سوت مهھكىمىلىرده مۇنداق بىر ئادهت ياكى قائىده بار ئىكهن 
بۇ دهلونى ، قارلىغۇچىنىڭ  بايانلىرىنى ئاڭالپ بولۇپ، ئاقلىغۇچى، سوتچى بىر دهلونى ئهلىپ

تارىختا مۇشۇنداق بىر دهلو ،  ئامهرىكا قانۇنلىرىنىڭ ھىچ بىر ماددىسىغا چۇشۇرهلمىسه
. بار بولغان بولسا  قانداق ھهل قىلىنغان دىگهن مهقسهتته ئارخىپ ئاختۇرىدىكهن، بولغانمۇ

ۋه تارىختىكى پىشقهدهم سوتچىالرنىڭ ھهل قىلىش ئۇسلۇبى بىلهن بۇ ئامهرىكا قانۇن 
.ماددىلىرىغا چۇشمهيدىغان دهلوالرنى ھهل قىلىدىكهن

دىگهن ؟  مىللهتلهر  بولغانمىدۇ ، مۇشۇ ئۇسلۇب بويىچه   تارىختا بىزدهك دهرتمهن  خهلىق
.بىزدهك دهردمهنلهر بولغان ئىكهن،  سوئال بىلهن تارىخقا قارىساق

.كۇردالر، مهسىلهن يهھۇدىالر

  ”Balfour Declaration “/ ئىسرائىلىيه دوۋلىتىنىڭ قۇرۇلۇشىدا  بالفوئۇر خىتابنامىسى  
.موھىم رول ئوينىغان ئىكهن

، ئىراق ۋه سۇرىيهدىكى كۇردالرنىڭ  ئوز تۇپراقلىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئهلىشىدا 
غهرىب ئهللىرى  ۋه سابىق سوۋهتلهر ئىتتىپاقى بىلهن ، كۇردالرنىڭ دادىللىق بىلهن ئامهرىكا

دۇنيا ۋهزىيىتىنىڭ ئوزگۇرىشىدىن ئوبدان پايدىلىنىشى ،  ماسلىشىشى، مۇرهسسه قىلىشى
.   قاتارلىقالر موھىم رول ئوينىغان ئىكهن

دۇنيا ئۇرۇشى ھارپىسىدا  ئىسرائىلىيه -1بالفوئۇر خىتابنامىسى  بىرىتانىيه ھوكۇمىتى 
مۇنداقچه ئهيتقاندا ئىسرالىيه دوۋلىتى ،دوۋلىتىنىڭ قۇرۇلىشىنى قولاليدىغانلىقىنى

الن يىلى  -1917قۇرۇشنى  ئىپادىلهپ   .قىلغان بىر  خىتابنامه ئىكهنئ

دۇنيا زىئونىستالر قۇرۇلتىيىنى ، ئىسرالىيه دوۋلىتى قۇرۇشنىڭ ئۇلىنى سالغۇچى 
تهشكىللىگۇچى ۋه بىرىنجى پرهزهدهنتى بولغان  يهھۇدىالرنىڭ لىدىرى تھهئودور ھهرزل 

ئىسرائىلىيه . تۇرپرىقى بولىشى ئۇچۇن كوپ تىرىشقان، يهھۇدى ھهلقىنىڭ بىر دوۋلىتى
، دوۋلىتى قۇرۇش ئۇچۇن ئوز دهۋرىدىكى دوۋلهتلهر بىلهن دىپلوماتىك يولالر بىلهن مۇرهسسه

ئابدۇلخامىد بىلهن ئىككى  -2ئۇ ئوسمانلى سۇلتانى سۇلتان . سودىلىشىش ئهئىلىپ بارغان
پالهستىن ،  ئوسمانلى دوۋلىتىنىڭ تاشقى قهرزىنى تولىۋهتىش بهدىلىگه ، قهتىم كورۇشۇپ

لهكىن . سودىالشقان / تۇپرىقىدا بىر ئىسرائىليه دوۋلىتى قۇرۇش ئۇچۇن  مۇرهسسهلهشكهن
ئۇ ئولۇپ ، ئابدۇلخامىدنىڭ رهد قىلىشى بىلهن ئۇنىڭ بۇ ئارزۇسى ئهمهلگه ئاشماي-2سۇلتان 
.لهكىن يهھۇدىالرنىڭ بىر ئىسرائىلىيه دوۋلىتى قۇرۇش ئارزۇسى ئولمهيدۇ.  كهتىدۇ

يىلى فهۋرالدا  برىتانىيهدىكى يهھۇدى بايلىرىدىن لورد روتھسچىلد  باشچىلىقىدىكى -1917   
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ھهم  . بىر تۇركۇم يهھۇدى بايلىرى برىتانىيه ھوكۇمىتى بىلهن مۇرهسسهلهر   ئهلىپ بارىدۇ
بۇ يهھۇدى .  بىرىتانىيه پارالمهنتىغا بىر يهھۇدىنى پارالمهنت ئهزاسى سايالپ كىرگۇزىدۇ

ئىسرالىيه دوۋلىتىنىڭ قۇرۇلىشىنى قولالش ھهققىده  Herbert Samuelپارالمهنت ئهزاسى 
.بىرىتانىيه پارالمهنتىغا بىر تهكلىپ سۇنۇدۇ

زىيالىيلىرىنىڭ خهلى بىر مهزگىللىك ، دۇنيا ۋهزىيىتىنىڭ ئوزگىرىشى ۋه بۇ يهھۇدى بايلىرى
ئاخىرى بىرىتانىيه .  بىرىتانىيه ھوكۇمىتىنى قايىل قىلىدۇ، مۇرهسسهلىشىشى  ئارقلىق

نويابىر -2يىلى -1917ھوكۇمىتىنڭ تاشقى ئىشالر مىنىستىرى ئارتھۇر جامهس بالفوئۇر 
برىتانىيه ، ئىسرالىيه دوۋلىتىنىڭ قۇرۇلىشىنى قولاليدىغانلىقى ھهققىده بىر يازما يهزىپ

نويابىر ئوچۇق شهكىلده ئهالن -9.  يهھۇدىلىرىنىڭ لىدىرى لورد روتھسچىلدقا يولاليدۇ
.بۇ تارىختا  بالفوئۇر خىتابنامىسى  بولۇپ ئاتىلىپ قالىدۇ. قىلىنىدۇ

برىتانىيهنىڭ ئوتتۇرا شهرق ستراگهيهسى ، بالفوئۇر خىتابنامىسى ئهالن قىلىنغاندىن كهيىن 
يىلى -1948نهتىجىده . بىر ئىسرائىلىيه دوۋلىتى  قۇرۇشقا قاراپ ماڭىدۇ، ئوزگۇرۇپ

.ئىسرائىلىيه دوۋلىتى يوقدىن بار بولۇپ قۇرۇلىدۇ

.كۇردالرغا كهلسهك

ئىراقنىڭ شىمالىدىكى ،  قهتىملىق پارىس قولتىقى ئۇرۇشىدىن ئىلگىرى-1يىلى باشلىغان -1990
، كهمسىتىشلىرىگه ئۇچراپ، كۇرتالر ئۇزۇن مهزگىل ساددام ھۇسهيىن ھوكۇمىتىنىڭ زۇلمى

ئاخىرى  ئامهرىكىنىڭ ئوتتۇرا شهرق ستراتهگىيهسىنىڭ بىر ، بىر چىقىش يولى ئىزدهپ
. ئىراق كۇردلىرى بىلهن ئامهرىكا ھوكىمىتى بىر كهلىشىمگه كهلىدۇ.  پارچىسىغا كىرىدۇ

ئىراق كۇردلىرى  ، قهتىملىق پارىس قولتىقى ئۇرىشىدا ساددام مهغلۇب بوالغاندا-1نهتىجىده  
ئامهرىكىنىڭ ھهمايىسىده ئوز ئالىدىغا  ھاكىم ھالدا ياشاش ھالىغا ، ئىراقنىڭ شىمالىنى بولۇپ

.كهلىدۇ

رهب يىلى باشالنغان -2011سۇرىيه كۇردلىرى  ، باھارى توپىلىڭىدىن توقاچ ئوغرىالپئ
ا  ى كۇرد تۇپرىقى دهپ ، رىيهنىڭ شهرقىي قىسمىنى ئايرىپۈس، بىلهن مۇرهسسهلىشىپ ئامې

.ئامهرىكىنىڭ ھهمايىسىده ئوز ئالدىغا ھاكىم ياشاشنى باشاليدۇ، ئهالن قىلىپ

، دهموكىراتىيه، ۋه كۇردالر تارىختا   ئوزلىرىنىڭ داۋاسى ئۇچۇن ئىنسان ھهقلىرىھۇدى 
نۇرغۇن قانلىق ئۇرۇشالرنى ، ئاپتونومىيه دىگهن نامالردا نۇرغۇن پائالىيهتلهر ئهلىپ بارغان

. مۇستهقىل بواللمىغان ئىدى، ئوز كۇچىگه تايىنىپ، ئهمما ئاجىز كهلىپ قهلىپ.  قىلغان ئىدى
دۇنيادىكى كۇچلىكلهرنىڭ ، دۇنيا سىياسىتىنىڭ ئوزگۇرىشى، ئارا ۋهزىيهت -لهكىن خهلىق

بىر كۇچلىك دوۋلهت ، دۇشمهنلىشىشلىرىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئارا رىقابهتلىشىشى-ئوز
.بىلهن مۇرهسسه  قىلىش ئارقىلىق  غهلىبه قىلدى
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؟بىزنىڭ ئهھۋالىمىز بۇ ئىككى خهلىققه ئوخشامدۇ 

.ئهمما دۇشمىنىمىز ئوخشىمايدۇ، ئوخشايدۇلۋهتت ئ

ئارا قانۇنالرنى  -خهلق، ئهتىقادى يوق. بىزنىڭ دۇشمىنىمىز  ئىنسانچىلىق دىگهننى بىلمهيدۇ
.  قانۇنالرغا  ھورمهت ۋه رىئايه قىلمايدىغان  دۇنيادىكى سۇپهر كۇچلهرنىڭ بىرى، تونۇمايدۇ

.بۇ نىجىسالرنىڭ نوپۇسى ھهددىدىن زىياده كوپ 

ئهپسۇس غهرىب خىتتاينى  كاپىتالغا قىزىقتۇرۇپ . ئهمهس ئىدىكۈچلۈك خىتتاي ئهسلىده 
يىلدىن بۇيان  خىتتاينى  40خىتتاينىڭ سهستىمىسىنى ئوزگهرتىمىز دهپ ، باي قىلىش ئارقىلىق

ندىن كېي ، نخىتتاي كۇچله.  نۇرغۇن دهسمىي سالدى، ئىقتىسادىي جهھهتتىن قولالپ گ
ن  شتۈرگ ت .ئاكىلىرى غهرىپ ۋه ئامهرىكىنى  تونىماس بولدىي

نهتىجىده   ئامهرىكىنىڭ نهكسون دهۋرىدىكى  تاشقى ئىشالر مىنىستىرى كهسىڭىرنىڭ خاتا  
.يىللىق خىتتاي ستراتهگىيهسى مهغلۇب بولدى 40مهسلىھهتى  بىلهن باشلىغان 

ترۇمپ ھوكۇمىتىنىڭ سابىق باش مهسلىھهتچىسى باننون ستهۋه  خىتتاينىڭ بۇگۇنكى ھالغا  
نىڭ دۇنياغا تهھدىت پهيدا قىلىشىدا ، كهلىپ سسى جاۋابكارىلىقى بار دهپ ك

.تهنقىدلهۋاتىدۇ

بولۇپمۇ ئامهرىكا باشلىق ، بۇ  نوۋهت ۋۇخهندىن تارقالغان خىتتاي ۋىرۇسى بىلهن دۇنيادا 
غهرىپ ئهللىرىده  خىتتاينى ئوزىگه تهھدىت دهپ قاراش ئومۇملىشىشقا قاراپ كهتىپ 

.بارىدۇ

يىلدىن كهيىن  بولسىمۇ دۇنيا خىتتاينىڭ  40ئاخىرى ، ئالالھقا مىڭ قهدره شۇكرى
ئىنسانىيهتكه بىر ، دۇنياغا، خىتتاينىڭ دۇنياغا  تهھدىت ئىكهنلىكىنى.  رهزىللىكىنى بىلدى

.ئاپهت ئىكهنلىكىنى بىلدى

، ۋهتهندىكى خهلقىمىزنىڭ ئهھۋالى ئىنتايىن خهتهرلىك، ھازىرقى ۋهتهننىڭ ھالى بهك ناچار
ئاستا بىز ئۇچۇن  ئوڭ تهرهپكه كهتىپ بارغاندهك -ئهمما دۇنيا ۋهزىيىتىدىكى ئوزگۇرۇش  ئاس

.قىلىدۇ

بىزنىڭ قهد ، بىزنىڭ سودىلىشىدىغان،  نوۋهت بىزنىڭ مۇرهسسه قىلىدىغان، ئىنشائالالھ
.كوتىرىدىغان  دهۋرىمىز كهلدى

ھهساب بىلهن ئىش قىلىدىغاننىڭ  ۋاقتى ، بهلكى پالن بىلهن، ئهمدى قۇرۇق شوئار ئهمهس
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.كهلدى

ئهمما دۇشمىنىمىزنى بىر ، كوپ يىغلىدۇق، يىلدىن بهرى كوپ توۋلىدۇق 30قۇرۇق شوئارنى  
ىممۇ  .يىغلىتىپ باقمىدۇققې

ئۇرۇمچى ، ئىسيانالر-يىللىرىنىڭ باشلىرىدىن تارتىپ  باشالنغان ۋهتهندىكى نامايىش-1980
، ياپونىيه، ياۋرۇپا،  تۇركىيه، كهيىن  ئوتتۇرا ئاسىيا، كوچىلىرىدىكى  نامايىشلىرىمىز

يىل  40ئائۇسترىئالىيه ۋه ئامهرىكا قىتهسىده   شوئار توۋالپ نامايىش قىلىپ  يۇرگىنىمىزگه 
، چۇنكى بۇ نامايىشلىرىمىزنىڭ نىشانى ئهنىق بولمىدى.  ھىچ ئۇمۇمىنى كورمىدۇق.  بولۇپتۇ

غهزهپ بىلهن ئهلىپ ، بىر قهتىملىق ۋهقهنى ئاساس قىلىپ،  ھاياجان بىلهن.  پىالنلىق بولمىدى
ئوخشاش يهرده   ئاغزىمىزنى يوغان ، ئوخشاش كۇنده، ياكى يىللىق كالىندار بويىچه.  بهرىلدى

لهكىن . كوزلىرىمىزدىن يامغۇردهك ياش ئاققۇزۇپ يىغلىدۇق. ئهچىپ شوئارالرنى توۋلىدۇق
.يىغىمىزغا قاراپمۇ قويمىدى، ھىچكىم بىزنىڭ شوئارىمىزغا قۇالق سالمىدى

زوراۋانلىق كوز يهشى ، دۇنيادىكى  زۇلۇم،  چۇنكى دۇنيا قۇرۇق شوئارغا  قۇالق سالمايدىكهن
.بىلهن تۇگىمهيدىلكهن

،  يىغلىتالىغانالرنىڭ دۇنياسى ئىكهن، يىغالڭغۇنىڭ ئهمهس ، دۇنيا كۇچلىكلهرنىڭ ئىكهن 
اتىگى  ست .  ئوينىيالىغانالرنىڭ دۇنياسى ئىكهنئ

ش دۇنيا تهرتىبى  ئوز ئارا مهنپهئهت  ل ش ۋه ئ .ئاساسىدا قۇرۇلغان ئىكهنب

.مهنپهئهت ئاالاليدىكهنسهن، مهنپهئهت بهرهلىسهڭ

بۇ ، شۇڭا ئهمدى ئۇ يهر.  كهچكىچه يىغلىغاننى باشقىالر ھورمهت قىلىپمۇ كهتمهيدىكهن 
.  نىڭ   مهنچه ئهھمىيىتى  قالمىدى“داۋا“  دهرت توكۇدىغان، يهرده يىغالپ

ك  .  يىغلىغۇدهك يىغىمىزمۇ قالمىدى، خهلق يوقاپ كهتتىمىلليون  5 دۇنيا يهنىال خىتتاي ل
.چۇنكى بۇگۇڭىچه  مهنپهئهت ئۇالردىن كهلدى. دوۋلىتىنىڭ گهپىنى قىلىپ يۇرىۋاتىدۇ

خىتتاي ۋىرۇسىنىڭ تارقىلىشى  بۇگۇڭىچه داۋام قىلىپ كهلگهن غهرىبلىكلهرنىڭ  خىتتاي  
ئىقتىسادىي جهھهتتىكىكى ستراتهگىيهلىك ، بىلهن  ئورتاق ئىقتىسادىي  مهنپهئهتكه ئىگه

ىك  دهۋىر . لهت دهپ  قاراش  ئهنهنىۋى ستراگهيهسىنى ئوزگهرتىدىغاندهك قىلىدۇۆدش
.ئالمىشىدىغاندهك قىلىدۇ

ئالهمده رهسۋا  -ئۇالرنى خهلقى، دۇشمىنىمىزنى يىغلىتىدىغان، ئهمدى بىزنىڭ  بىرلىشىپ
يول ئىزدهيدىغان ۋاقىت ، بۇنىڭ ئۇچۇن تىرىشىدىغان. قىلىدىغان ۋاقتى كهلگهندهك قىلىدۇ

.كهلگهندهك قىلىدۇ
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ئۇنىڭ بۇنىڭ بىلهن كورۇشۇپ  ، ئهمدى ۋىدىئوغا چۇشۇش ئۇچۇن شوئار توۋالپ يۇرىيدىغان
قىپ يۈرمسوتسىيال ئاالقه توپلىرىدا غازاڭدهك ،  رهسىمگه چۇشۇپ خهلقىمىزنىڭ .  ئ

خهلقىمىزنى . ئهمىلىي بىر ئىشنىڭ پهيىدا بواليلى.  ئاغزىغا قۇرۇق ئىمىزگىنى سهلىۋهرمهيلى
.شاتالندۇرايلى، كۇلدۇرهيلى، بىر قهتىم بولسىمۇ خوش قىاليلى

دۇنيا تهڭپۇڭلىقىدىكى ئوزگۇرۇشلهرگه دىققهت ، بىزمۇ خهلق ئارا ۋهزىيهتنىڭ ئوزگۇرىشى
قورقماي . يۇرهكلىك ھالدا چوڭ دوۋلهتلهر بىلهن مۇرهسسه قىلىشقا ئوتهيلى، قىلىپ

ئارزۇلىرىمىزنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا ، تهلهپلىرىمىزنى، مۇرهسسه قىالاليدىغان بواليلى
.  شاخمات تاختىسىغا يۇرهكلىك چۇشىدىغان بواليلى.  قويااليدىغان بواليلى

ىلغى مۇستهقىللىق داۋاسى  ئۇچ خىل شهكىلده تهڭ     لىپ ب .  ياخشىئ

قوراللىق كۇچ) 3، قانۇنىي داۋا) 2، سىياسىي داۋا

ىۋاتقان ھازىرغىچه تهشكىالتلىرىمىزنىڭ   لىپ ب .پۇتۇن پائالىيهتلىرى سىياسىي داۋادۇرئ

.مۇرهسسه قىلىش سىياسىي داۋانىڭ پهللىگه يهقىنالشقانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

.قانۇنى داۋا سىياسىي داۋايىمىزنىڭ  قوللىغۇچىسى

، ئهھدىنامىلهر، قانۇنىي داۋا ۋهتىنىمىزگه مۇناسىۋهتلىك بارلىق تارىخىي ھوججهتلهر
داۋايىمىزنىڭ ھهقلىق بىر داۋا ئىكهنلىكىگه ،  خهلق ئارا قانۇنالر ئارقىلىپ، ئاڭالشمىالر

.  كاپالهتلىق قىلىدۇ

، سىياسىي داۋايىمىزنىڭ ئۇستهل ئۇستىده غهلبه قىلىشىدىكى  ئارقا تىرهك --قوراللىق كۇچ
.بۇ كۇچ بىزده يوق، !ئهپسۇس .  ئاساسىي كۇچدۇر

خىتتاي بىلهن سوھبهت ئۇستىلىگه ،  ماددىلىق بهتىمنىڭ ھاسىل بولىشى 11يىلدىكى -1946
.ئولتۇرىشىمىز  ماناسدا ساقالپ تۇرغان مىللىي ئارمىيهنىڭ كۇچىدىن بولغان

، مهيلى كىچىك بولسىمۇ بىر ئهمهلىي كۇچىمىز بولمىسا، مهيلى ئاجىز، مهيلى كۇچلىك
ئىستهكلىرىمىزنى تولۇق ،  دوستالر بىلهن مۇرهسسهگه ئولتۇرغاندا ئهتىبارىمىز بولمايدۇ

دۇشمهن بىلهن ئهسال ئۇستهلده ئولتۇرالمايمىز  . ئوتتۇرىغا قويالمايمىز

. ئىراق ۋه  سۇرىيهدىكى كۇردالرنىڭ  بۇ ئۇچ خىل شهكىلدىكى پائالىيىتى  ۋه كۇچ بار ئىدى
، رايوندا بولغان  ئوزگىرىشنى پۇرسهت بىلىپ، كۇردالر  ئوزىده بار بولغان كۇچنىڭ سايىسىدا

.قىسقىغىنا ۋاقىتتا ئوزلىرىنىڭ ھاكىميىتىنى تىكلىۋالدى

.يهھۇدىالرنىڭمۇ  ئهينى ۋاقىتتا شۇنداق پائالىيىتى ۋه  ئاكتىپ كۇچى بار بولغان
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يىغلىتااليدىغان ، يىغالتقۇچى بولىدىغان، يىغلىغۇچى ئهمهس، ئهمدى كهچكىچه دهرت ئهيتىپ
كهلىشىم  بىلهن ھهل  قىلىدىغان دهۋىر ، مۇرهسسه بىلهن،  مهسىلىنى ساال بىلهن،  بولىدىغان

.  مۇرهسسه قىلىشنىڭ يولىنى ئىزدهيدىغان  ۋاقىت كهلدى.  كهلدى

.  ئهگهر يهنه كهچىكسهك  بهلكىم داۋا قىلغۇدهك بىر داۋامۇ قالمايدۇ

ھهممىمىزنى ئهتتراپىغا ،  چۇنكى پۇلىمىز يوق،  بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش قهيىن 
ئىتتىپاقلىقتا تۇرغان تۇزۇك بىر ئۇيغۇر  –بىرلىك،  توپلىيالىغىدهك بىر تهشكىالتىمىز يوق

.جامائهتىمىزمۇ  يوق

,Theodor Herzl ,Lord Rothschildبىزنىڭ  بۇگۇنكى ۋهزىيىتىمىز خۇددى يهھۇدىالرنىڭ  
ئائىلىلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ ، شهخسلهر الردهك  Barzani ,Talibaniكۇردالرنىڭ 

.ھهركهتكه ئوتىدىغان  بىر دهۋرى

ئۇيغۇرالرمۇ ،  بىلىملىك كىشىلىرىنى ھورمهتلىگىنىدهك، ھهر قانداق مىللهت نوپۇزلىق
.ئۇيغۇر مىللىتىدىن چىققان نوپۇزلۇق كىشىلىرىنى  ھورمهتلهيدۇ

كوپ سانلىق خهلقىمىز ، ئهگهر  ئۇيغۇرالرنىڭمۇ يۇقارقىدهك كىشىلىرى  ھهركهتكه ئوتسه 
خهلىقنى ئارقىغا ئالغان كىشىلهر شۇ مىللهتنىڭ ھهقىقى .  ئۇالرنىڭ ئارقىسىغا يىغىلىدۇ

.ھهقىقىي لوببىچى بوالاليدۇ،  ۋهكىلى سۇپىتىده مۇرهسسهچى بوالاليدۇ

دوۋلهت  ھازىرچه بىزنىڭ مۇستهقىللىقىمىزنى ئوچۇق ، دۇنيادا ھىچ بىر جهميهت 
كهيىنچه ، بىزنى يوشۇرۇن،  ئهمما ئوزلىرىنىڭ مهنپهئهتلىرىگه تاقىشىپ قالسا.  قوللىمايدۇ

ئىراق ۋه  ؛  خۇددى ئامهرىكا ئافغانىستاندا  مۇجاھىدالرنى پهيدا قىلغاندهك.   ئوچۇق قولاليدۇ
بۇگۇنكى تۇركىيه سۇرىيهدىن قاچقان سۇنئى ئارابالرنى ؛  سۇرىيهده كۇردالرنى قوغدىغاندهك

بىزنى .  بىزنىمۇ بىرلىرى قولاليدۇ، ئوزلىرىنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇيغۇن كهلسه، قوللىغاندهك
.قوللىشىدا  بىزده ئۇچ خىل ئهۋزهللىك بار

فىت ۋهتىنىمىزده .بايلىقلىرىمىز .1 تهخنىكىلىق -گازدىن باشقا بۇگۇنكى ئىلغار پهنن
.  ئۇسكىنىلهرگه الزىم بولىدىغان   دۇنيادا ئاز ئۇچرايدىغان  ھهر تۇرلىك ماددىالر بار

بايلىقلىرىمىزغا قىزىقىدىغانالرنى ، بىز ۋهتىنىمىزدىكى بۇ  بايلىقالرنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ
قىلغان ياردىمىنى . مهنپهئهت يهتكۇزۇشنى ۋهده قىلىپ  مۇرهسسه قىلىمىز، بايلىق ۋهده قىلىپ

.قايتۇرااليمىز

ئهگهر ئىستراتهگىيهلىك .  هتىنىمىزنىڭ ستراتىگهيىلىك ئورنىنىڭ موھىملىغىۋ.2
ۋهتىنىمىزنىڭ ئورنىدىن پايدىلىنىش ۋهدىلىرىنى ، ئورنىمىزنىڭ موھىملىقىغا قىزىقىدىغانالرغا 

، كۇچلىكلهرنىڭ رىقابىتىده دۇنياغا ھوكۇمدار بولۇش ئۇچۇن. بهرىپ مۇرهسسه قىلىمىز
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.ستراتهگىيهلىك ئورۇنالر موھىمدۇر

خىتتاينىڭ   .سادىقلىقى، ئۇيغۇرالرنىڭ  دوستلىرىغا  نىسبهتهن سهمىمىيلىكى.3
خىتتاينى ، خىتتاينى ئوزلىرىگه دۇشمهن دهپ قارايدىغان ، كۇچلىنىشىنى ئىستىمهيدىغانالر 

پارچىالشنى ئىستهيدىغان دوۋلهتلهرگه ئۇيغۇرالرنى ئۇالرنىڭ ياخشى بىر ئىتتىپاقدىشى 
بىز خىتتايغا قارشى ھهرقانداق . بوالاليدىغانلىقىغا ۋهده بهرىش ئارقىلىق مۇرهسسه قىلىمىز

.ئالدىنقى سهپتىكى ياخشى كۇچ، بىر ھهركهتته

خىتتايدىن باشقا . پىالنىمىز يوق، بىزده خىتتايدىن قۇتۇلۇشتىن باشقا ئارزۇيىمىز، چۇنكى
.دۇشمىنىمىز يوق

، يۇقۇردىكى ئۇچ خىل ئهۋزهللىكىمىزنى دۇنيا ۋهزىيىتىنىڭ ئوزگۇرۇشىگه ماسالشتۇرۇپ
كۇردالر ،  خۇددى  يهھۇدىالر ئهڭىلىيهنى قايىل قىلغاندهك،   جايىدا قوللىنىشنى بىلسهك

ئامهرىكىنى ئوزىگه جهلىپ قىلغاندهك بىزمۇ  كامىدا بىر دوۋلهتنى ئوزىمىزگه جهلىب 
سۇرىيه  ۋه ئىراق كۇرتلىرى  ئامهرىكا ئۇچۇن ياخشى بىر ئىتتىپاقداش .  قىالاليمىزل
كهلهچىگىمىزنى ۋهده  قىلغان ھهر قانداق بىر ، بىزمۇ بىزنىڭ مهنپهئهتلىرىمىزنى. بولغاندهك

.دوستى  بوالاليمىز، دوۋلهتنىڭ ياخشى بىر ئىتتىپاقدىشى

چوڭ ۋه كۇچلىك ،   ئامهرىكا ۋه غهرىب بىلهن ياخشى مۇناسىۋهت قىلىش بىلهن بىرگه
-بىلىپ.  خوشنىمىز بولغان  روسسىيه بىلهن يهقىنلىشىش يوللىرىنى ئىزدىنىشىمىز كهرهك

روسسىيهنى  ، شهيتانالرنىڭ ئوينىغا كهلىپ، بىلمهي خاتا تهرهپلهرده تۇرۇپ قهلىپ
تارىختىكى دۇشمهنلىك ئوتۇپ .  ئوزىمىزگه قارشى قىلىۋهلىشتىن ساقلىنىشىمىز كهرهك

مهڭغۇلىك ، دۇشمهنلىك  ئوتكۇنچى، دۇنيادىكى  دوستلىق. تارىخ تارىخ بولۇپ قالدى، كهتت
.  مهنپهئهت  ۋه خهۋىپلهرگه ئاساسهن دوست ۋه دۇشمهنلىك ئالمىشىپ تۇرىدۇ.   ئهمهستۇر

بهلكىم روسالرنىڭ بىز بىلهن قايتا دوست .  ئهمدى يهڭى تارىخ يازىدىغان ۋاقىت كهلدى
.بولىدىغان ۋاقتى كهلدۇر

شۇنداقتىمۇ بىزنىڭ بۇگۇنكى  ھالغا چۇشۇپ . ھهممه  ئىشالرنىڭ ئىجادكارى ئالالھدۇر
كهلگۇسىده مهسىلىمىزىنىڭ ھهل ،  قهلىشىمىزغا سهۋهب بولغان روسسىيه بولغىنىدهك

چۇنكى بىزنىڭ دۇنيا بىلهن . بولىشىدا   روسسىيه يهنىال ئهڭ ئاكتىپ سهۋهب قىلغۇچىدۇر
روسسىيه  بىزگه  بىۋاسته  .  بولغان  ئاالقه يولىمىز يهنىال  روسسىيهنىڭ كونتىروللىقىدا

.سۇپهر كۇچى-2دۇنيانىڭ .  تهسىر قىالاليدىغان چوڭ خوشنىمىزدۇر

،  روسسىيه تهۋهسىدىكى خىتتايالرنىڭ ۋىرۇس باھانىسىدا روسسىيهدىن قوغلىنىشى 
روسسىيهنىڭمۇ خىتتاينى كهلگۇسىدىكى  تهھدىت دهپ بىلگهنلىكىنىڭ بىر ئىپادىسى بولىشى 

، نهچچه قهتىم ساتقىنىدهك، بهلكىم تارىختا روسسىيه بىزنى نهچچه قهتىم قولالپ.   مۇمكىن
.   ئهمدى  قولاليدىغا نوۋهت كهلگهندۇر

. ئىزدىنىش كهرهك، تىرىشىشكۆپ بىرهر دوۋلهتنى ئوزىمىزگه جهلىپ قىلىش  ئۇچۇن    
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، ئۇمۇد بىلهن ماسلىشىپ ئىش قىلساق.   مۇرهسسه قىلىشقا جۇرهتلىك بولىشىمىز كهرهك
.  ئىنشائالالھ   قىلغىلى بولىدۇ

اتىگى  تۈزۈلۈپ بهلكىم دۇنيادا  خىتتايغا قارشى بىر    ست .  بولغان بولىشى مۇمكىنئ
. خىتتاينى ئاجىزلىتىشنىڭ خهرىتىلىرى سىزىلىپ  بولغان بولىشى مۇمكىن، خىتتاينى پارچىالش

بۇنىڭ ئۇچۇن بىزنى . خهرىتىنى  ئىجرا قىلىشقا ئوتۇشى مۇمكىن، ئهمدى  ئۇ ستراتهگىيهنى
شۇڭا بىز مىللىي .  ئىزدهپ كهلىدىغان  ياكى بىز ئۇالرنى ئىزدهپ بارىدىغان ۋاقىت كهلدى

مهنپهئهتىمىزنى ئاساس قىلغان  مۇرهسسهنى قىاللىشىمىز  ئۇچۇن ھهممه جهھهتتىن تهييار 
.بولىدىغان ۋاقىت كهلدى

، نهتىجىسى بار ئهمىلىي  بىر ئىش قىلىمىز دهيدىكهنمىز، مىللهت ئۇچۇن   ئهھمىيىتى، ۋهتهن 
.  ياخشى مهسلىھهتلىشىشىمىز كهرهك،  ياخشى ئويلىنىپ، سالماق قهدهم بىلهن

ئارا -ئوز، سىياسىي پائالىيهتچىلهرگه يارىشا ئاڭ بىلهن،  ئوتمۇشتىكى ئىختىپاپالرنى ئۇنتۇپ
.ھهمكارلىق ئورنۇتىشىمىز كهرهك،  ئىتتىپاقلىق

بىسمىلال دهپ ،   بىرىنجى ئورۇنغا قويۇپ خهلقىم دىگهننى، ۋهتىنىم، پاك نىيهت بىلهن 
نهتىجىنى بهرگۇچى ،  نىيهت دۇرۇس بولسا، توغرا سهۋهب قىلىنسا، قهدهم بهسىلسا

.ئالالھدۇر

.ۋىتى بىزگه كهلگهندۇرۆغهلىبه ن! ئىنشائاالھ

 Balfour Declaration توۋهندىكىسى 
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