شهرقىي تۇركىستان داۋاسىدا مۇرهسسه  --بالفوئۇر خىتابنامىسى

نۇرمهمهت )نۇرى( مۇساباي

خىتتايﻼرنىڭ ۋهتىنىمىزنى ئىشغال ﻗىﻠىﺸى -1949يىﻠىدىن باشﻼندى.
شهرﻗىي تۇركىستان داۋاسى خىتتايﻼر ۋهتىنىمىزنى ئىﺸغال ﻗىﻠغان مۇشۇ كۇندىن بۇيان
داۋام ﻗىﻠىپ كهلىۋاتىدۇ دهپ ﻗاراش ك هك.
 -1949يىﻠىدىن بۇرۇن شهرﻗىي تۇركىستان خىتتاينىڭ مۇستهمﻠىكىسى بولمىغان .شهرﻗىي
تۇركىستان موڭغۇل ۋه مانجۇﻻرنىڭ مۇستهمﻠىكىسى بولغان دهۋىرلهرده خىتتايﻼرمۇ
ئۇيغۇرﻻرغا ئوخﺸاش بۇ ئىككى ئىپمهرىيهنىڭ مۇستهمﻠىكىسى ئىدى .مۇستهمﻠىكه ئاستىدا
ﻗالغان ئىككى خهلىق ئىدۇق.
خىتتايﻼرمۇ ،بىزمۇ ئۆز ئهركىنﻠىكىمىزنى ئ ﻠ ش ،ۋهتهنﻠىرىمىزنى ئازاد ﻗىﻠىش ئۇچۇن بۇ
ئىككى ئ مپ ى دهۋرىده نۇرغۇن ئۇرۇشﻼرنى ،كۇرهشﻠهرنى ﻗىﻠغان .نهتىجىده خىتتايﻼر
ئامهرىكىنىڭ ياردىمى بىﻠهن  -1911يىﻠى مۇستهمﻠىكىدىن ﻗۇتۇلغان بولسا ،بىز -1933يىﻠى ئوز
كۇچىمىز بىﻠهن مۇستهمﻠىكىدىن ﻗۇتۇلغان ئىدۇق.
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ئهمما -1940 ،يىﻠﻠىرى ئامهرىكىنىڭ ياردىمى بىﻠهن ئهمدىﻠهتىن مۇستهمﻠىكىدىن ﻗۇتۇلغان
خىتتايﻼر بىزنى مۇستهمﻠىكه ﻗىﻠىﺸقا ئۇرۇندى .بىز تاجاۋۇزچى خىتتايغا ﻗارشى كۇرهش
ﻗىﻠىپ  ،مۇستهﻗىل جۇمھۇرىيىتىمىزنى ئهﻻن ﻗىﻠغان ئىدۇق .ئهلبهتته سوۋهتﻠهر ئىتتىپاﻗىنىڭ
ياردىمى بىﻠهن.
ئهپسۇس-2 ،دۇنيا ئۇرۇشى غالىپﻠىرىنىڭ ئولجا بولىﺸىﺸى ،كوممۇنىزىم ﻻگىرى بىﻠهن
كاپىتالىزىم ﻻگىرىنىڭ باشﻠىنىش ئالدىدا تۇرغان سوغۇق مۇناسىۋهتﻠهر ئۇرۇشىنىڭ ﻗۇربانى
بولۇپ ،ھهر ئىككى تهرهپنىڭ ساتقۇنﻠىق ﻗىﻠىﺸى بىﻠهن ،بىز خىتتايغا سوۋغات سۇپىتىده
بهرىۋهتىﻠدۇق.
نهتىجىده ئۇرۇش ﻗىﻠىپ ئوز كۇچى بىﻠهن كىرهلمىگهن خىتتايﻼر ،ئامهرىكا ،ئهنقىﻠىيه،
فرانسىيه ﻗاتارلىق غهرىب كۇچﻠىرىنىڭ يول ﻗويىﺸى ،يالتا ،تهھران شهرتنامىﻠىرى بويىچه
كوزلىرىنى كور ﻗىﻠىۋهلىﺸى  ،سوۋهت ئىتتىپاﻗىنىڭ ئايرۇپىﻼن ،ماشىنا بىﻠهن خىتتاي
ئهسكهرلىرىنى خهشى كارىدورىدىن ئوتكۇزۇپ ،ۋهتىنىمىز تۇپراﻗﻠىرىغا ئهكىﻠىپ ﻗويىﺸى ۋه
تهنچﻠىق بهتىمى دهپ بىزنىڭ پۇت ﻗولىمىزنى باغﻼپ بهرىﺸى بىﻠهن ،بۇ ئاچ ﻗالغان
مهدىنىيهتسىز خهلىقدىن تهشكىﻠﻠهڭهن ،موما خهي خىتتاي ئهسكهرلىرى ۋهتىنىمىزگه
بهسىپ كىردى .بۇ كۇن -1949يىﻠى كۇز ئايﻠىرى ئىدى.
https://youtu.be/gQy4w1Jjjbk
موڭغۇلﻼر ﻗۇرغان مىڭ سۇﻻلىسىنى ،مانجۇﻻر ﻗۇرغان چىڭ سۇﻻلىسىنى خىتتايﻼر خىتتاي
سۇﻻلىرىنىڭ بىر پارچىسى دهپ ئهﻻن ﻗىﻠىش ئارﻗىﻠىپ ،بۇ ئىككى سۇﻻله بهسىۋالغان
يهرلهرنىڭ ئىگىﻠىﻠىك ھوﻗۇق مىراسخورلىرى خىتتايﻼردۇر دىگهننى سهپسهتهنى كهڭ
تهشۋىق ﻗىﻠىپ كهلدى .بۇ ئارﻗىﻠىق -1949يىﻠى ۋهتىنىمىزنى بهسىۋالغانﻠىقىنى ﻗانۇنﻠىق
ﻗىﻠىپ كورسىتىش ئۇچۇن ئوزلىرىنىڭ شهرمهنده مۇستهمﻠىكه تارىخىنىمۇ شهرهپﻠىك تارىخ
ﻗىﻠىپ كورسۇتۇپ كهلدى .شۇنداﻗﻼ بۇگۇن ئىﺸغال ﻗىﻠىپ تۇرىۋاتقان شهرﻗىي تۇركىستان،
تىبهت ،جهنۇبىي موڭغۇلىيهلهرنى خهلقارادا ﻗانۇنﻠىق بىر ئىﺸغالىيهت ،يولﻠۇق بىر تاجاۋۇزلىق
دهپ ﻗوغداپ كهلدى .ئۇيغۇر ،تىبهت ،موڭغۇلﻼرغا ﻗارىتا ئهلىپ بهرىۋاتقان زۇلۇمﻠىرىنى
خىتتاينىڭ ئىچكى تهرىتورىيهسىدىكى ،خىتتاي ﻗانۇنى ئىچىدىكى ئىﺸﻼر دهپ تهشۋىق ﻗىﻠىپ،
جىنايهتﻠهرىنى ھهﻗﻠىق ﻗىﻠىپ كورسىتىش تهشۋىقانى ﻗىﻠىپ كهلدى.
گهرچه  -1885 ،يىﻠى ۋهتىنىمىزنى ئىﺸغال ﻗىﻠغان ﻗوماندان زوئۇ زوڭ تاڭ ۋه ئۇنىڭ
ئهسكهرلىرىنىڭ كوپ ﻗىسمى خىتتاي بولسىمۇ ،زوئۇ زوڭ تاڭ مانجۇﻻر ھوكۇمدار بولغان
چىڭ سۇﻻلىسىنىڭ بىر گهنهرالﻠي ،مانجۇﻻرنىڭ بىر خىزمهتچىسى ئىدى.
مىڭ ۋه چىڭ سۇﻻلىرى دهۋرىده  ،ۋهتىنىمىزده مهيﻠى ﻗانچىﻠىق ياخﺸى-يامان ئىﺸﻼر بولغان
بولسا ،بۇ گۇناھ ۋه جىنايهتﻠهرنىڭ بارلىق جاۋابكارى موڭغۇل ۋه مانجۇﻻردۇر .خىتتاي
ئهمهستۇر.
2

ئهمما -1949 ،يىﻠىدىن بۇيان ۋهتىنىمىز شهرﻗىي تۇركىستاندا ئهلىپ بهرىﻠغان پۇتۇن
جىنايهتﻠهرنىڭ ،بۇ يهردىكى يهرلىك خهلىقﻠهرگه سهلىنغان پۇتۇن زۇلۇم،
ﻗىرغىنچىﻠىقﻼرنىڭ جاۋابكارى خىتتاي ھوكۇمىتى ۋه ۋهتىنىمىزنى ئىﺸغال ﻗىﻠىﺸقا ياردهمده
بولىۋاتقان ،خىتتاينىڭ سىياسهتﻠىرىنى ﻗولﻼپ كهلىۋاتقان ۋهتىنىمىزدىكى خىتتايﻼردۇر.
شۇڭا خىتتايﻼرغا ﻗارشى ئهلىپ بهرىﻠىۋاتقان داۋايىمىز -1949يىﻠدىن باشﻠىنىدۇ.
شهرﻗىي تۇركىستان داۋاسى خىتتايﻼر ۋهتىنىمىزگه بهسىپ كىرگهن -1949يىﻠدىن كهيىن،
ۋهتهندىن ﻗهچىپ چىققان ۋهتهنپهرۋهر كىﺸىﻠىرىمىز تهرىپىدن تۇركىيه ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا
جۇمھۇرىيهتﻠىرىده خهلق -ئارا ۋهزىيهتنىڭ ۋه ئوزلىرى ياشىغان دوۋلهتﻠهرنىڭ سىياسىي
تۇزۇلمىسىگه ئۇيغۇن بىر شهكىﻠده بىرده كۇچﻠىك ،بىرده ئاجىز ھالدا ئهلىپ بهرىﻠدى.
 -1980يىﻠﻠىرىنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن باشﻼپ ،خىتتاينىڭ ئىﺸىكنى ئهچىۋهتىش سىياسىي
ئىسﻼھاتى بىﻠهن يهڭى بىر تۇركۇم ۋهتهنپهرۋهرلهر چهتهلگه چىقىﺸقا باشﻠىدى .داۋا سهپىگه
يهڭى بىر ئهۋﻻدﻻر  ،يهڭى ﻗان ﻗوشۇلىﺸقا باشﻠىدى.
-1991يىﻠى سوۋهتﻠهر ئىتتىپاﻗى پارچىﻠىنىپ ،كوممۇنىزىم ﻻگىرى مهغﻠۇب بولغاندىن كهيىن،
شهرﻗىي تۇركىستان مۇستهﻗىﻠﻠىق داۋاسى --ئۇيغۇر داۋاسى جانﻠىنىﺸقا باشﻠىدى.
-1992يىﻠى -12ئاينىڭ -12كۇنىدىن  -15كۇنىگىچه ئىستانبۇلدا ئهچىﻠگان شهرﻗىي تۇركىستان
 /ئۇيغۇرىستان مىﻠﻠىي ﻗۇرۇلتىيىنىڭ ئهچىﻠىﻠىﺸى داۋانىڭ ﻗايتىدىن جانﻠىنىش نۇﻗتىسى
بولدى.
-1994يىﻠىدىن باشﻼپ داۋا ياۋرۇپاغا كوچتى  .شهرﻗىي تۇركىستان داۋاسى ئۇيغۇرلۇق
داۋاسى تهرهپكه ﻗاراپ ماڭدى.
-21ئهسىردىن باشﻼپ ،شهرﻗىي تۇركىستان داۋاسى ئىنسان ھهﻗﻠىرى ،دهموكراتىيه داۋاسى
تۇسى بىﻠهن ئامهرىكا ﻗىتتهسىده جانﻠىنىﺸقا باشﻠىدى.
دىمهك-1949 ،يىﻠىدىن ھهسابﻠىغاندا  70يىﻠﻠىق -1992 ،يىﻠىدىن ھهسابﻠىغاندا ئىككى يىل كام
 30يىﻠﻠىق ئهركىنﻠىك ئۇچۇن كۇرهش ﻗىﻠغان بىر داۋا تارىخى بار.
لهكىن ،ئوزىمىزنى ماختاپ ،ئوز-ئوزىمىزنى ۋه خهلىقنى ئالدىغاننىڭ ھىچ پايدىسى يوق.
بۇ  70يىﻠﻠىق ياكى كهيىنكى  30يىﻠﻠىق داۋادا ھىچ نهتىجه بولمىدى .ئهكسىنچه ۋهتهننىڭ
ئهھۋالى تهخىمۇ ئهغىرﻻشتى ،خهلىق ﻻگىرﻻرغا سولىنىپ ،كولﻠىكتىپ ﻗىرغىن ﻗىﻠىنىش
ھالىغا كهلدى .بۇ مىﻠﻠىي ﻗىرغىنچىﻠىق دهۋرىده مىﻠﻠهت سۇپىتىده يوﻗىﻠىپ كهتىﺸتهك
خهۋىپﻠىك بىر دهۋىرده تۇرىۋاتىمىز.
بهلكىم داۋانى توغرا يولى بىﻠهن ﻗىﻼلمىغاندۇق ،بهلكىم نۇرغۇن سهۋهنﻠىكﻠىرىمىز باردۇر.
بهلكىم دۇنيا ۋهزىيىتى بىزگه ئۇيغۇن كهلمىگهندۇ ،بهلكىم چهتهلﻠىكﻠهرنى داۋايىمىزغا
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ﻗىزىقتۇرالمىغان بولىﺸىمىز ،چهتﻠهلﻠىكﻠهرنى بىزنىڭ داۋايىمىزغا ئارىﻠىﺸىﺸقا  ،بىزگه ئىگه
چىقىﺸقا  ،بىزنىڭ ئىﺸﻠىرىمىزغا كوڭۇل بولىﺸكه ﻗايىل ﻗىﻼلمىغان بولىﺸىمىز مۇمكىن .ۋه
باشقا سهۋهبﻠهرمۇ باردۇر ئهلبهتته .مهيﻠى ﻗانداق بولسۇن چهتهلده ئهلىپ بارغان بۇ 30
يىﻠﻠىق داۋايىمىزنىڭ ۋهتهن ئىچىگه ھىچ تهسىرى بولمىدى.
ئامهرىكىنىڭ سوت مهھكىمىﻠىرده مۇنداق بىر ئادهت ياكى ﻗائىده بار ئىكهن .ئهگهر
سوتچى بىر دهلونى ئهلىپ ،ئاﻗﻠىغۇچى ،ﻗارلىغۇچىنىڭ بايانﻠىرىنى ئاڭﻼپ بولۇپ ،بۇ دهلونى
ئامهرىكا ﻗانۇنﻠىرىنىڭ ھىچ بىر ماددىسىغا چۇشۇرهلمىسه ،تارىختا مۇشۇنداق بىر دهلو
بولغانمۇ ،بار بولغان بولسا ﻗانداق ھهل ﻗىﻠىنغان دىگهن مهﻗسهتته ئارخىپ ئاختۇرىدىكهن.
ۋه تارىختىكى پىﺸقهدهم سوتچىﻼرنىڭ ھهل ﻗىﻠىش ئۇسﻠۇبى بىﻠهن بۇ ئامهرىكا ﻗانۇن
ماددىﻠىرىغا چۇشمهيدىغان دهلوﻻرنى ھهل ﻗىﻠىدىكهن.
مۇشۇ ئۇسﻠۇب بويىچه تارىختا بىزدهك دهرتمهن خهلىق ،مىﻠﻠهتﻠهر بولغانمىدۇ ؟ دىگهن
سوئال بىﻠهن تارىخقا ﻗارىساق ،بىزدهك دهردمهنﻠهر بولغان ئىكهن.
مهسىﻠهن يهھۇدىﻼر ،كۇردﻻر.
ئىسرائىﻠىيه دوۋلىتىنىڭ ﻗۇرۇلۇشىدا بالفوئۇر خىتابنامىسى Declaration” “ Balfour /
موھىم رول ئوينىغان ئىكهن.
ئىراق ۋه سۇرىيهدىكى كۇردﻻرنىڭ ئوز تۇپراﻗﻠىرىنىڭ ئىگىﻠىك ھوﻗۇﻗىنى ئهلىﺸىدا،
كۇردﻻرنىڭ دادىﻠﻠىق بىﻠهن ئامهرىكا ،غهرىب ئهلﻠىرى ۋه سابىق سوۋهتﻠهر ئىتتىپاﻗى بىﻠهن
مۇرهسسه ﻗىﻠىﺸى ،ماسﻠىﺸىﺸى ،دۇنيا ۋهزىيىتىنىڭ ئوزگۇرىﺸىدىن ئوبدان پايدىﻠىنىﺸى
ﻗاتارلىقﻼر موھىم رول ئوينىغان ئىكهن.
بالفوئۇر خىتابنامىسى بىرىتانىيه ھوكۇمىتى -1دۇنيا ئۇرۇشى ھارپىسىدا ئىسرائىﻠىيه
دوۋلىتىنىڭ ﻗۇرۇلىﺸىنى ﻗولﻼيدىغانﻠىقىنى ،مۇنداﻗچه ئهيتقاندا ئىسرالىيه دوۋلىتى
ﻗۇرۇشنى ئىپادىﻠهپ  -1917يىﻠى ئ ﻼن ﻗىﻠغان بىر خىتابنامه ئىكهن.
ئىسرالىيه دوۋلىتى ﻗۇرۇشنىڭ ئۇلىنى سالغۇچى  ،دۇنيا زىئونىستﻼر ﻗۇرۇلتىيىنى
تهشكىﻠﻠىگۇچى ۋه بىرىنجى پرهزهدهنتى بولغان يهھۇدىﻼرنىڭ لىدىرى تھهئودور ھهرزل
يهھۇدى ھهلقىنىڭ بىر دوۋلىتى ،تۇرپرىقى بولىﺸى ئۇچۇن كوپ تىرىﺸقان .ئىسرائىﻠىيه
دوۋلىتى ﻗۇرۇش ئۇچۇن ئوز دهۋرىدىكى دوۋلهتﻠهر بىﻠهن دىپﻠوماتىك يولﻼر بىﻠهن مۇرهسسه،
سودىﻠىﺸىش ئهئىﻠىپ بارغان .ئۇ ئوسمانﻠى سۇلتانى سۇلتان  -2ئابدۇلخامىد بىﻠهن ئىككى
ﻗهتىم كورۇشۇپ ،ئوسمانﻠى دوۋلىتىنىڭ تاشقى ﻗهرزىنى تولىۋهتىش بهدىﻠىگه  ،پالهستىن
تۇپرىقىدا بىر ئىسرائىﻠيه دوۋلىتى ﻗۇرۇش ئۇچۇن مۇرهسسهلهشكهن /سودىﻼشقان  .لهكىن
سۇلتان  -2ئابدۇلخامىدنىڭ رهد ﻗىﻠىﺸى بىﻠهن ئۇنىڭ بۇ ئارزۇسى ئهمهلگه ئاشماي ،ئۇ ئولۇپ
كهتىدۇ .لهكىن يهھۇدىﻼرنىڭ بىر ئىسرائىﻠىيه دوۋلىتى ﻗۇرۇش ئارزۇسى ئولمهيدۇ.
 -1917يىﻠى فهۋرالدا برىتانىيهدىكى يهھۇدى بايﻠىرىدىن لورد روتھسچىﻠد باشچىﻠىقىدىكى
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بىر تۇركۇم يهھۇدى بايﻠىرى برىتانىيه ھوكۇمىتى بىﻠهن مۇرهسسهلهر ئهلىپ بارىدۇ .ھهم
بىرىتانىيه پارﻻمهنتىغا بىر يهھۇدىنى پارﻻمهنت ئهزاسى سايﻼپ كىرگۇزىدۇ .بۇ يهھۇدى
پارﻻمهنت ئهزاسى  Herbert Samuelئىسرالىيه دوۋلىتىنىڭ ﻗۇرۇلىﺸىنى ﻗولﻼش ھهﻗقىده
بىرىتانىيه پارﻻمهنتىغا بىر تهكﻠىپ سۇنۇدۇ.
دۇنيا ۋهزىيىتىنىڭ ئوزگىرىﺸى ۋه بۇ يهھۇدى بايﻠىرى ،زىيالىيﻠىرىنىڭ خهلى بىر مهزگىﻠﻠىك
مۇرهسسهلىﺸىﺸى ئارﻗﻠىق ،بىرىتانىيه ھوكۇمىتىنى ﻗايىل ﻗىﻠىدۇ .ئاخىرى بىرىتانىيه
ھوكۇمىتىنڭ تاشقى ئىﺸﻼر مىنىستىرى ئارتھۇر جامهس بالفوئۇر -1917يىﻠى -2نويابىر
ئىسرالىيه دوۋلىتىنىڭ ﻗۇرۇلىﺸىنى ﻗولﻼيدىغانﻠىقى ھهﻗقىده بىر يازما يهزىپ ،برىتانىيه
يهھۇدىﻠىرىنىڭ لىدىرى لورد روتھسچىﻠدﻗا يولﻼيدۇ-9 .نويابىر ئوچۇق شهكىﻠده ئهﻻن
ﻗىﻠىنىدۇ .بۇ تارىختا بالفوئۇر خىتابنامىسى بولۇپ ئاتىﻠىپ ﻗالىدۇ.
بالفوئۇر خىتابنامىسى ئهﻻن ﻗىﻠىنغاندىن كهيىن ،برىتانىيهنىڭ ئوتتۇرا شهرق ستراگهيهسى
ئوزگۇرۇپ ،بىر ئىسرائىﻠىيه دوۋلىتى ﻗۇرۇشقا ﻗاراپ ماڭىدۇ .نهتىجىده -1948يىﻠى
ئىسرائىﻠىيه دوۋلىتى يوﻗدىن بار بولۇپ ﻗۇرۇلىدۇ.
كۇردﻻرغا كهلسهك.
-1990يىﻠى باشﻠىغان -1ﻗهتىمﻠىق پارىس ﻗولتىقى ئۇرۇشىدىن ئىﻠگىرى ،ئىراﻗنىڭ شىمالىدىكى
كۇرتﻼر ئۇزۇن مهزگىل ساددام ھۇسهيىن ھوكۇمىتىنىڭ زۇلمى ،كهمسىتىﺸﻠىرىگه ئۇچراپ،
بىر چىقىش يولى ئىزدهپ ،ئاخىرى ئامهرىكىنىڭ ئوتتۇرا شهرق ستراتهگىيهسىنىڭ بىر
پارچىسىغا كىرىدۇ .ئىراق كۇردلىرى بىﻠهن ئامهرىكا ھوكىمىتى بىر كهلىﺸىمگه كهلىدۇ.
نهتىجىده -1ﻗهتىمﻠىق پارىس ﻗولتىقى ئۇرىﺸىدا ساددام مهغﻠۇب بوﻻغاندا ،ئىراق كۇردلىرى
ئىراﻗنىڭ شىمالىنى بولۇپ ،ئامهرىكىنىڭ ھهمايىسىده ئوز ئالىدىغا ھاكىم ھالدا ياشاش ھالىغا
كهلىدۇ.
سۇرىيه كۇردلىرى -2011يىﻠى باشﻼنغان ئ رهب باھارى توپىﻠىڭىدىن توﻗاچ ئوغرىﻼپ،
ئامې ى ا بىﻠهن مۇرهسسهلىﺸىپ  ،سۈرىيهنىڭ شهرﻗىي ﻗىسمىنى ئايرىپ ،كۇرد تۇپرىقى دهپ
ئهﻻن ﻗىﻠىپ ،ئامهرىكىنىڭ ھهمايىسىده ئوز ئالدىغا ھاكىم ياشاشنى باشﻼيدۇ.

ھۇدى ۋه كۇردﻻر تارىختا ئوزلىرىنىڭ داۋاسى ئۇچۇن ئىنسان ھهﻗﻠىرى ،دهموكىراتىيه،
ئاپتونومىيه دىگهن نامﻼردا نۇرغۇن پائالىيهتﻠهر ئهلىپ بارغان ،نۇرغۇن ﻗانﻠىق ئۇرۇشﻼرنى
ﻗىﻠغان ئىدى .ئهمما ئاجىز كهلىپ ﻗهلىپ ،ئوز كۇچىگه تايىنىپ ،مۇستهﻗىل بوﻻلمىغان ئىدى.
لهكىن خهلىق -ئارا ۋهزىيهت ،دۇنيا سىياسىتىنىڭ ئوزگۇرىﺸى ،دۇنيادىكى كۇچﻠىكﻠهرنىڭ
ئوز-ئارا رىقابهتﻠىﺸىﺸى ،دۇشمهنﻠىﺸىﺸﻠىرىدىن ياخﺸى پايدىﻠىنىپ ،بىر كۇچﻠىك دوۋلهت
بىﻠهن مۇرهسسه ﻗىﻠىش ئارﻗىﻠىق غهلىبه ﻗىﻠدى.
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بىزنىڭ ئهھۋالىمىز بۇ ئىككى خهلىققه ئوخﺸامدۇ ؟
ئ لۋهتت ئوخﺸايدۇ ،ئهمما دۇشمىنىمىز ئوخﺸىمايدۇ.
بىزنىڭ دۇشمىنىمىز ئىنسانچىﻠىق دىگهننى بىﻠمهيدۇ .ئهتىقادى يوق ،خهلق -ئارا ﻗانۇنﻼرنى
تونۇمايدۇ ،ﻗانۇنﻼرغا ھورمهت ۋه رىئايه ﻗىﻠمايدىغان دۇنيادىكى سۇپهر كۇچﻠهرنىڭ بىرى.
بۇ نىجىسﻼرنىڭ نوپۇسى ھهددىدىن زىياده كوپ .

خىتتاي ئهسﻠىده كۈچﻠۈك ئهمهس ئىدى .ئهپسۇس غهرىب خىتتاينى كاپىتالغا ﻗىزىقتۇرۇپ
باي ﻗىﻠىش ئارﻗىﻠىق ،خىتتاينىڭ سهستىمىسىنى ئوزگهرتىمىز دهپ  40يىﻠدىن بۇيان خىتتاينى
ئىقتىسادىي جهھهتتىن ﻗولﻼپ ،نۇرغۇن دهسمىي سالدى .خىتتاي كۇچﻠهنگ ندىن كېي ،
ي ت ﺸتۈرگ ن ئاكىﻠىرى غهرىپ ۋه ئامهرىكىنى تونىماس بولدى.
نهتىجىده ئامهرىكىنىڭ نهكسون دهۋرىدىكى تاشقى ئىﺸﻼر مىنىستىرى كهسىڭىرنىڭ خاتا
مهسﻠىھهتى بىﻠهن باشﻠىغان  40يىﻠﻠىق خىتتاي ستراتهگىيهسى مهغﻠۇب بولدى.
ترۇمپ ھوكۇمىتىنىڭ سابىق باش مهسﻠىھهتچىسى باننون ستهۋه خىتتاينىڭ بۇگۇنكى ھالغا
كهلىپ ،دۇنياغا تهھدىت پهيدا ﻗىﻠىﺸىدا ك سسى نىڭ جاۋابكارىﻠىقى بار دهپ
تهنقىدلهۋاتىدۇ.
بۇ نوۋهت ۋۇخهندىن تارﻗالغان خىتتاي ۋىرۇسى بىﻠهن دۇنيادا  ،بولۇپمۇ ئامهرىكا باشﻠىق
غهرىپ ئهلﻠىرىده خىتتاينى ئوزىگه تهھدىت دهپ ﻗاراش ئومۇمﻠىﺸىﺸقا ﻗاراپ كهتىپ
بارىدۇ.
ئالﻼھقا مىڭ ﻗهدره شۇكرى ،ئاخىرى  40يىﻠدىن كهيىن بولسىمۇ دۇنيا خىتتاينىڭ
رهزىﻠﻠىكىنى بىﻠدى .خىتتاينىڭ دۇنياغا تهھدىت ئىكهنﻠىكىنى ،دۇنياغا ،ئىنسانىيهتكه بىر
ئاپهت ئىكهنﻠىكىنى بىﻠدى.

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

ئىنﺸائالﻼھ ،نوۋهت بىزنىڭ مۇرهسسه ﻗىﻠىدىغان ،بىزنىڭ سودىﻠىﺸىدىغان ،بىزنىڭ ﻗهد
كوتىرىدىغان دهۋرىمىز كهلدى.
ئهمدى ﻗۇرۇق شوئار ئهمهس ،بهلكى پﻼن بىﻠهن ،ھهساب بىﻠهن ئىش ﻗىﻠىدىغاننىڭ ۋاﻗتى
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كهلدى.

ﻗۇرۇق شوئارنى  30يىﻠدىن بهرى كوپ توۋلىدۇق ،كوپ يىغﻠىدۇق ،ئهمما دۇشمىنىمىزنى بىر
ﻗې ىممۇ يىغﻠىتىپ باﻗمىدۇق.
-1980يىﻠﻠىرىنىڭ باشﻠىرىدىن تارتىپ باشﻼنغان ۋهتهندىكى نامايىش-ئىسيانﻼر ،ئۇرۇمچى
كوچىﻠىرىدىكى نامايىﺸﻠىرىمىز ،كهيىن ئوتتۇرا ئاسىيا ،تۇركىيه ،ياۋرۇپا ،ياپونىيه،
ئائۇسترىئالىيه ۋه ئامهرىكا ﻗىتهسىده شوئار توۋﻻپ نامايىش ﻗىﻠىپ يۇرگىنىمىزگه  40يىل
بولۇپتۇ .ھىچ ئۇمۇمىنى كورمىدۇق .چۇنكى بۇ نامايىﺸﻠىرىمىزنىڭ نىﺸانى ئهنىق بولمىدى،
پىﻼنﻠىق بولمىدى .ھاياجان بىﻠهن ،بىر ﻗهتىمﻠىق ۋهﻗهنى ئاساس ﻗىﻠىپ ،غهزهپ بىﻠهن ئهلىپ
بهرىﻠدى .ياكى يىﻠﻠىق كالىندار بويىچه ،ئوخﺸاش كۇنده ،ئوخﺸاش يهرده ئاغزىمىزنى يوغان
ئهچىپ شوئارﻻرنى توۋلىدۇق .كوزلىرىمىزدىن يامغۇردهك ياش ئاﻗقۇزۇپ يىغﻠىدۇق .لهكىن
ھىچكىم بىزنىڭ شوئارىمىزغا ﻗۇﻻق سالمىدى ،يىغىمىزغا ﻗاراپمۇ ﻗويمىدى.
چۇنكى دۇنيا ﻗۇرۇق شوئارغا ﻗۇﻻق سالمايدىكهن ،دۇنيادىكى زۇلۇم ،زوراۋانﻠىق كوز يهشى
بىﻠهن تۇگىمهيدىﻠكهن.
دۇنيا كۇچﻠىكﻠهرنىڭ ئىكهن ،يىغﻼڭغۇنىڭ ئهمهس  ،يىغﻠىتالىغانﻼرنىڭ دۇنياسى ئىكهن،
ئ ست اتىگى ئوينىيالىغانﻼرنىڭ دۇنياسى ئىكهن.
دۇنيا تهرتىبى ئوز ئارا مهنپهئهت ئ ﻠ ش ۋه ب ش ئاساسىدا ﻗۇرۇلغان ئىكهن.
مهنپهئهت بهرهلىسهڭ ،مهنپهئهت ئاﻻﻻيدىكهنسهن.
كهچكىچه يىغﻠىغاننى باشقىﻼر ھورمهت ﻗىﻠىپمۇ كهتمهيدىكهن .شۇڭا ئهمدى ئۇ يهر ،بۇ
يهرده يىغﻼپ ،دهرت توكۇدىغان “ داۋا “نىڭ مهنچه ئهھمىيىتى ﻗالمىدى.
 5مىﻠﻠيون خهلق يوﻗاپ كهتتى ،يىغﻠىغۇدهك يىغىمىزمۇ ﻗالمىدى .ل ك دۇنيا يهنىﻼ خىتتاي
دوۋلىتىنىڭ گهپىنى ﻗىﻠىپ يۇرىۋاتىدۇ .چۇنكى بۇگۇڭىچه مهنپهئهت ئۇﻻردىن كهلدى.
خىتتاي ۋىرۇسىنىڭ تارﻗىﻠىﺸى بۇگۇڭىچه داۋام ﻗىﻠىپ كهلگهن غهرىبﻠىكﻠهرنىڭ خىتتاي
بىﻠهن ئورتاق ئىقتىسادىي مهنپهئهتكه ئىگه ،ئىقتىسادىي جهھهتتىكىكى ستراتهگىيهلىك
ش ىك دۆلهت دهپ ﻗاراش ئهنهنىۋى ستراگهيهسىنى ئوزگهرتىدىغاندهك ﻗىﻠىدۇ .دهۋىر
ئالمىﺸىدىغاندهك ﻗىﻠىدۇ.
ئهمدى بىزنىڭ بىرلىﺸىپ ،دۇشمىنىمىزنى يىغﻠىتىدىغان ،ئۇﻻرنى خهلقى -ئالهمده رهسۋا
ﻗىﻠىدىغان ۋاﻗتى كهلگهندهك ﻗىﻠىدۇ .بۇنىڭ ئۇچۇن تىرىﺸىدىغان ،يول ئىزدهيدىغان ۋاﻗىت
كهلگهندهك ﻗىﻠىدۇ.
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ئهمدى ۋىدىئوغا چۇشۇش ئۇچۇن شوئار توۋﻻپ يۇرىيدىغان ،ئۇنىڭ بۇنىڭ بىﻠهن كورۇشۇپ
رهسىمگه چۇشۇپ ،سوتسىيال ئاﻻﻗه توپﻠىرىدا غازاڭدهك ئ قىپ يۈرم  .خهلقىمىزنىڭ
ئاغزىغا ﻗۇرۇق ئىمىزگىنى سهلىۋهرمهيﻠى .ئهمىﻠىي بىر ئىﺸنىڭ پهيىدا بوﻻيﻠى .خهلقىمىزنى
بىر ﻗهتىم بولسىمۇ خوش ﻗىﻼيﻠى ،كۇلدۇرهيﻠى ،شاتﻼندۇرايﻠى.
بىزمۇ خهلق ئارا ۋهزىيهتنىڭ ئوزگۇرىﺸى ،دۇنيا تهڭپۇڭﻠىقىدىكى ئوزگۇرۇشﻠهرگه دىققهت
ﻗىﻠىپ ،يۇرهكﻠىك ھالدا چوڭ دوۋلهتﻠهر بىﻠهن مۇرهسسه ﻗىﻠىﺸقا ئوتهيﻠى .ﻗورﻗماي
مۇرهسسه ﻗىﻼﻻيدىغان بوﻻيﻠى ،تهلهپﻠىرىمىزنى ،ئارزۇلىرىمىزنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا
ﻗوياﻻيدىغان بوﻻيﻠى .شاخمات تاختىسىغا يۇرهكﻠىك چۇشىدىغان بوﻻيﻠى.

مۇستهﻗىﻠﻠىق داۋاسى ئۇچ خىل شهكىﻠده تهڭ ئ ﻠىپ ب ىﻠغى ياخﺸى.
سىياسىي داۋا (2 ،ﻗانۇنىي داۋا (3 ،ﻗورالﻠىق كۇچ
ھازىرغىچه تهشكىﻼتﻠىرىمىزنىڭ ئ ﻠىپ ب ىۋاتقان پۇتۇن پائالىيهتﻠىرى سىياسىي داۋادۇر.
مۇرهسسه ﻗىﻠىش سىياسىي داۋانىڭ پهلﻠىگه يهﻗىنﻼشقانﻠىقىنى ئىپادىﻠهيدۇ.
ﻗانۇنى داۋا سىياسىي داۋايىمىزنىڭ ﻗولﻠىغۇچىسى.
ﻗانۇنىي داۋا ۋهتىنىمىزگه مۇناسىۋهتﻠىك بارلىق تارىخىي ھوججهتﻠهر ،ئهھدىنامىﻠهر،
ئاڭﻼشمىﻼر ،خهلق ئارا ﻗانۇنﻼر ئارﻗىﻠىپ ،داۋايىمىزنىڭ ھهﻗﻠىق بىر داۋا ئىكهنﻠىكىگه
كاپالهتﻠىق ﻗىﻠىدۇ.
ﻗورالﻠىق كۇچ --سىياسىي داۋايىمىزنىڭ ئۇستهل ئۇستىده غهلبه ﻗىﻠىﺸىدىكى ئارﻗا تىرهك،
ئاساسىي كۇچدۇر .ئهپسۇس ! ،بۇ كۇچ بىزده يوق.
-1946يىﻠدىكى  11ماددىﻠىق بهتىمنىڭ ھاسىل بولىﺸى ،خىتتاي بىﻠهن سوھبهت ئۇستىﻠىگه
ئولتۇرىﺸىمىز ماناسدا ساﻗﻼپ تۇرغان مىﻠﻠىي ئارمىيهنىڭ كۇچىدىن بولغان.
مهيﻠى كۇچﻠىك ،مهيﻠى ئاجىز ،مهيﻠى كىچىك بولسىمۇ بىر ئهمهلىي كۇچىمىز بولمىسا،
دوستﻼر بىﻠهن مۇرهسسهگه ئولتۇرغاندا ئهتىبارىمىز بولمايدۇ ،ئىستهكﻠىرىمىزنى تولۇق
ئوتتۇرىغا ﻗويالمايمىز .دۇشمهن بىﻠهن ئهسﻼ ئۇستهلده ئولتۇرالمايمىز
ئىراق ۋه سۇرىيهدىكى كۇردﻻرنىڭ بۇ ئۇچ خىل شهكىﻠدىكى پائالىيىتى ۋه كۇچ بار ئىدى.
كۇردﻻر ئوزىده بار بولغان كۇچنىڭ سايىسىدا ،رايوندا بولغان ئوزگىرىﺸنى پۇرسهت بىﻠىپ،
ﻗىسقىغىنا ۋاﻗىتتا ئوزلىرىنىڭ ھاكىميىتىنى تىكﻠىۋالدى.
يهھۇدىﻼرنىڭمۇ ئهينى ۋاﻗىتتا شۇنداق پائالىيىتى ۋه ئاكتىپ كۇچى بار بولغان.
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ئهمدى كهچكىچه دهرت ئهيتىپ ،يىغﻠىغۇچى ئهمهس ،يىغﻼتقۇچى بولىدىغان ،يىغﻠىتاﻻيدىغان
بولىدىغان ،مهسىﻠىنى ساﻻ بىﻠهن ،مۇرهسسه بىﻠهن ،كهلىﺸىم بىﻠهن ھهل ﻗىﻠىدىغان دهۋىر
كهلدى .مۇرهسسه ﻗىﻠىﺸنىڭ يولىنى ئىزدهيدىغان ۋاﻗىت كهلدى.
ئهگهر يهنه كهچىكسهك بهلكىم داۋا ﻗىﻠغۇدهك بىر داۋامۇ ﻗالمايدۇ.
بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ﻗهيىن ،چۇنكى پۇلىمىز يوق ،ھهممىمىزنى ئهتتراپىغا
توپﻠىيالىغىدهك بىر تهشكىﻼتىمىز يوق ،بىرلىك – ئىتتىپاﻗﻠىقتا تۇرغان تۇزۇك بىر ئۇيغۇر
جامائهتىمىزمۇ يوق.
بىزنىڭ بۇگۇنكى ۋهزىيىتىمىز خۇددى يهھۇدىﻼرنىڭ ,Rothschild Lord ,Herzl Theodor
كۇردﻻرنىڭ  Talibani ,Barzaniﻻردهك شهخسﻠهر  ،ئائىﻠىﻠهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ
ھهركهتكه ئوتىدىغان بىر دهۋرى.
ھهر ﻗانداق مىﻠﻠهت نوپۇزلىق ،بىﻠىمﻠىك كىﺸىﻠىرىنى ھورمهتﻠىگىنىدهك ،ئۇيغۇرﻻرمۇ
ئۇيغۇر مىﻠﻠىتىدىن چىققان نوپۇزلۇق كىﺸىﻠىرىنى ھورمهتﻠهيدۇ.
ئهگهر ئۇيغۇرﻻرنىڭمۇ يۇﻗارﻗىدهك كىﺸىﻠىرى ھهركهتكه ئوتسه ،كوپ سانﻠىق خهلقىمىز
ئۇﻻرنىڭ ئارﻗىسىغا يىغىﻠىدۇ .خهلىقنى ئارﻗىغا ئالغان كىﺸىﻠهر شۇ مىﻠﻠهتنىڭ ھهﻗىقى
ۋهكىﻠى سۇپىتىده مۇرهسسهچى بوﻻﻻيدۇ ،ھهﻗىقىي لوببىچى بوﻻﻻيدۇ.

دۇنيادا ھىچ بىر جهميهت ،دوۋلهت ھازىرچه بىزنىڭ مۇستهﻗىﻠﻠىقىمىزنى ئوچۇق
ﻗولﻠىمايدۇ .ئهمما ئوزلىرىنىڭ مهنپهئهتﻠىرىگه تاﻗىﺸىپ ﻗالسا ،بىزنى يوشۇرۇن ،كهيىنچه
ئوچۇق ﻗولﻼيدۇ .خۇددى ئامهرىكا ئافغانىستاندا مۇجاھىدﻻرنى پهيدا ﻗىﻠغاندهك؛ ئىراق ۋه
سۇرىيهده كۇردﻻرنى ﻗوغدىغاندهك؛ بۇگۇنكى تۇركىيه سۇرىيهدىن ﻗاچقان سۇنئى ئارابﻼرنى
ﻗولﻠىغاندهك ،ئوزلىرىنىڭ مهنپهئهتىگه ئۇيغۇن كهلسه ،بىزنىمۇ بىرلىرى ﻗولﻼيدۇ .بىزنى
ﻗولﻠىﺸىدا بىزده ئۇچ خىل ئهۋزهلﻠىك بار.
.1باﻳﻠىﻘﻠىﺮﯨﻤىﺰ .ۋهتىنىمىزده ن فىت گازدىن باشقا بۇگۇنكى ئىﻠغار پهن-تهخنىكىﻠىق
ئۇسكىنىﻠهرگه ﻻزىم بولىدىغان دۇنيادا ئاز ئۇچرايدىغان ھهر تۇرلىك ماددىﻼر بار.
بىز ۋهتىنىمىزدىكى بۇ بايﻠىقﻼرنى ئاساس ﻗىﻠىپ تۇرۇپ ،بايﻠىقﻠىرىمىزغا ﻗىزىقىدىغانﻼرنى
بايﻠىق ۋهده ﻗىﻠىپ ،مهنپهئهت يهتكۇزۇشنى ۋهده ﻗىﻠىپ مۇرهسسه ﻗىﻠىمىز .ﻗىﻠغان ياردىمىنى
ﻗايتۇراﻻيمىز.
.2ۋهتىنىﻤىﺰنىڭ ستﺮاتىگهﻳىﻠىك ئورنىنىڭ موھىﻤﻠىغى .ئهگهر ئىستراتهگىيهلىك
ئورنىمىزنىڭ موھىمﻠىقىغا ﻗىزىقىدىغانﻼرغا  ،ۋهتىنىمىزنىڭ ئورنىدىن پايدىﻠىنىش ۋهدىﻠىرىنى
بهرىپ مۇرهسسه ﻗىﻠىمىز .كۇچﻠىكﻠهرنىڭ رىقابىتىده دۇنياغا ھوكۇمدار بولۇش ئۇچۇن،
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ستراتهگىيهلىك ئورۇنﻼر موھىمدۇر.
.3ئۇﻳغۇرﻻرنىڭ دوستﻠىﺮﯨغا نىسبهتهن سهمىﻤىيﻠىكى ،سادﯨﻘﻠىﻘى .خىتتاينىڭ
كۇچﻠىنىﺸىنى ئىستىمهيدىغانﻼر  ،خىتتاينى ئوزلىرىگه دۇشمهن دهپ ﻗارايدىغان  ،خىتتاينى
پارچىﻼشنى ئىستهيدىغان دوۋلهتﻠهرگه ئۇيغۇرﻻرنى ئۇﻻرنىڭ ياخﺸى بىر ئىتتىپاﻗدىﺸى
بوﻻﻻيدىغانﻠىقىغا ۋهده بهرىش ئارﻗىﻠىق مۇرهسسه ﻗىﻠىمىز .بىز خىتتايغا ﻗارشى ھهرﻗانداق
بىر ھهركهتته ،ئالدىنقى سهپتىكى ياخﺸى كۇچ.
چۇنكى ،بىزده خىتتايدىن ﻗۇتۇلۇشتىن باشقا ئارزۇيىمىز ،پىﻼنىمىز يوق .خىتتايدىن باشقا
دۇشمىنىمىز يوق.
يۇﻗۇردىكى ئۇچ خىل ئهۋزهلﻠىكىمىزنى دۇنيا ۋهزىيىتىنىڭ ئوزگۇرۇشىگه ماسﻼشتۇرۇپ،
جايىدا ﻗولﻠىنىﺸنى بىﻠسهك ،خۇددى يهھۇدىﻼر ئهڭىﻠىيهنى ﻗايىل ﻗىﻠغاندهك ،كۇردﻻر
ئامهرىكىنى ئوزىگه جهلىپ ﻗىﻠغاندهك بىزمۇ كامىدا بىر دوۋلهتنى ئوزىمىزگه جهلىب
ﻗىﻼﻻيمىزل .سۇرىيه ۋه ئىراق كۇرتﻠىرى ئامهرىكا ئۇچۇن ياخﺸى بىر ئىتتىپاﻗداش
بولغاندهك .بىزمۇ بىزنىڭ مهنپهئهتﻠىرىمىزنى ،كهلهچىگىمىزنى ۋهده ﻗىﻠغان ھهر ﻗانداق بىر
دوۋلهتنىڭ ياخﺸى بىر ئىتتىپاﻗدىﺸى ،دوستى بوﻻﻻيمىز.
ئامهرىكا ۋه غهرىب بىﻠهن ياخﺸى مۇناسىۋهت ﻗىﻠىش بىﻠهن بىرگه ،چوڭ ۋه كۇچﻠىك
خوشنىمىز بولغان روسسىيه بىﻠهن يهﻗىنﻠىﺸىش يولﻠىرىنى ئىزدىنىﺸىمىز كهرهك .بىﻠىپ-
بىﻠمهي خاتا تهرهپﻠهرده تۇرۇپ ﻗهلىپ ،شهيتانﻼرنىڭ ئوينىغا كهلىپ ،روسسىيهنى
ئوزىمىزگه ﻗارشى ﻗىﻠىۋهلىﺸتىن ساﻗﻠىنىﺸىمىز كهرهك .تارىختىكى دۇشمهنﻠىك ئوتۇپ
كهتت ،تارىخ تارىخ بولۇپ ﻗالدى .دۇنيادىكى دوستﻠىق ،دۇشمهنﻠىك ئوتكۇنچى ،مهڭغۇلىك
ئهمهستۇر .مهنپهئهت ۋه خهۋىپﻠهرگه ئاساسهن دوست ۋه دۇشمهنﻠىك ئالمىﺸىپ تۇرىدۇ.
ئهمدى يهڭى تارىخ يازىدىغان ۋاﻗىت كهلدى .بهلكىم روسﻼرنىڭ بىز بىﻠهن ﻗايتا دوست
بولىدىغان ۋاﻗتى كهلدۇر.
ھهممه ئىﺸﻼرنىڭ ئىجادكارى ئالﻼھدۇر .شۇنداﻗتىمۇ بىزنىڭ بۇگۇنكى ھالغا چۇشۇپ
ﻗهلىﺸىمىزغا سهۋهب بولغان روسسىيه بولغىنىدهك ،كهلگۇسىده مهسىﻠىمىزىنىڭ ھهل
بولىﺸىدا روسسىيه يهنىﻼ ئهڭ ئاكتىپ سهۋهب ﻗىﻠغۇچىدۇر .چۇنكى بىزنىڭ دۇنيا بىﻠهن
بولغان ئاﻻﻗه يولىمىز يهنىﻼ روسسىيهنىڭ كونتىرولﻠىقىدا .روسسىيه بىزگه بىۋاسته
تهسىر ﻗىﻼﻻيدىغان چوڭ خوشنىمىزدۇر .دۇنيانىڭ -2سۇپهر كۇچى.
روسسىيه تهۋهسىدىكى خىتتايﻼرنىڭ ۋىرۇس باھانىسىدا روسسىيهدىن ﻗوغﻠىنىﺸى،
روسسىيهنىڭمۇ خىتتاينى كهلگۇسىدىكى تهھدىت دهپ بىﻠگهنﻠىكىنىڭ بىر ئىپادىسى بولىﺸى
مۇمكىن .بهلكىم تارىختا روسسىيه بىزنى نهچچه ﻗهتىم ﻗولﻼپ ،نهچچه ﻗهتىم ساتقىنىدهك،
ئهمدى ﻗولﻼيدىغا نوۋهت كهلگهندۇر.
بىرهر دوۋلهتنى ئوزىمىزگه جهلىپ ﻗىﻠىش ئۇچۇن كۆپ تىرىﺸىش ،ئىزدىنىش كهرهك.
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مۇرهسسه ﻗىﻠىﺸقا جۇرهتﻠىك بولىﺸىمىز كهرهك .ئۇمۇد بىﻠهن ماسﻠىﺸىپ ئىش ﻗىﻠساق،
ئىنﺸائالﻼھ ﻗىﻠغىﻠى بولىدۇ.
بهلكىم دۇنيادا خىتتايغا ﻗارشى بىر ئ ست اتىگى تۈزۈلۈپ بولغان بولىﺸى مۇمكىن.
خىتتاينى پارچىﻼش ،خىتتاينى ئاجىزلىتىﺸنىڭ خهرىتىﻠىرى سىزىﻠىپ بولغان بولىﺸى مۇمكىن.
ئهمدى ئۇ ستراتهگىيهنى ،خهرىتىنى ئىجرا ﻗىﻠىﺸقا ئوتۇشى مۇمكىن .بۇنىڭ ئۇچۇن بىزنى
ئىزدهپ كهلىدىغان ياكى بىز ئۇﻻرنى ئىزدهپ بارىدىغان ۋاﻗىت كهلدى .شۇڭا بىز مىﻠﻠىي
مهنپهئهتىمىزنى ئاساس ﻗىﻠغان مۇرهسسهنى ﻗىﻼلىﺸىمىز ئۇچۇن ھهممه جهھهتتىن تهييار
بولىدىغان ۋاﻗىت كهلدى.

ۋهتهن ،مىﻠﻠهت ئۇچۇن ئهھمىيىتى ،نهتىجىسى بار ئهمىﻠىي بىر ئىش ﻗىﻠىمىز دهيدىكهنمىز،
سالماق ﻗهدهم بىﻠهن ،ياخﺸى ئويﻠىنىپ ،ياخﺸى مهسﻠىھهتﻠىﺸىﺸىمىز كهرهك.
ئوتمۇشتىكى ئىختىپاپﻼرنى ئۇنتۇپ ،سىياسىي پائالىيهتچىﻠهرگه يارىﺸا ئاڭ بىﻠهن ،ئوز-ئارا
ئىتتىپاﻗﻠىق ،ھهمكارلىق ئورنۇتىﺸىمىز كهرهك.
پاك نىيهت بىﻠهن ،ۋهتىنىم ،خهلﻘىم دﯨگهننى بىرىنجى ئورۇنغا ﻗويۇپ ،بىسمىﻠﻼ دهپ
ﻗهدهم بهسىﻠسا ،توغرا سهۋهب ﻗىﻠىنسا ،نىيهت دۇرۇس بولسا ،نهتىجىنى بهرگۇچى
ئالﻼھدۇر.
ئىنﺸائاﻻھ! غهلىبه نۆۋىتى بىزگه كهلگهندۇر.
توۋهندىكىسى

Balfour Declaration
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