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ى  خىتايغا قارشى كۈرەش قىلدىم، لېكىن مهن ئۆمرۈم بوي
  .بهزى ئۇيغۇر تىللىق ئادەملهر ماڭا قارشى كۈرەش قىلدى

 ئهپسۇسكى، ،ىياسهت ئۆگهتمهكچى بولۇشتىسبهزىلهر ماڭا 
 ماڭا  باشالپ ئالالھمېنى دۇنياغا ئاپىرىدە قىلغان كۈندىن

  .سىياسهت ئۆگىتىپ بولغان ئىدى

، جهمئىيهت ئېغىر كېلىدىغان بىر ئىشئىنسانغا 
انىشمهنلهرنىڭ جىم د داشقاللىرىنىڭ ئهقىل ئۆگىتىشى،

  .تۇرۇۋېلىشىدۇر
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  ئاپتورنىڭ تهرجىمىهالى

  روزى سىدىقهاجى

ــسا،        ــان بول ــشالرنى قىاللىغ ــۇغ ئى ــداق ئۇل ــته قان ــاال، ئۆتمۈش ــۇل ب ئوغ
لــۇغ ھهرىكهتلىرىنــى خهلقــى ئــالهم قىلىـپ ئــۆتكهن ئۇلــۇغ ئىــشلىرىنى، ئۇ 

ــۇغ       ــى ئۇل ــتا، يېڭ ــۇ ئاساس ــدىغان، بهلكــى ش ــۆزلهپ يۈرمهي ــا س ــدا قايت ئالدى
ــدا      ــان تهلهپ قىلغان ــم زام ــدىغان، ھهركى ــۆپ قىالالي ــۇ ك ــشالرنى تېخىم ئى
مىلــلهت ئۈچــۈن بهدەل تۆلىيهلهيــدىغان شــۇنداق كىــشى، بــۇ ھهقىقىــي       

  . مهنىدىكى ئوغۇل بالىدۇر
يىلدىن بېرى قىلغان ئىـشلىرىمنى، رەتلىـگهن        10بۈگۈن، كېيىنكى   

ماتېرىيــاللىرىمنى قهلهمــگه ئېلىــپ، كىتــاب قىلىــپ نهشــر قىلىــدىغان  
مـاۋزۇلۇق ئۇشـبۇ    » ئۇيغۇرنىـڭ ئـورنى نهدە    «ۋاقىت كهلدى دەپ، ھېـسابالپ      
ھۆرمهتلىـــك تهھرىرنىـــڭ ماسلىـــشىپ . تـــوپالمنى نهشـــرىياتقا ســـۇندۇم

ــارقىلىق،  ــاردىمى ئ ــشى، ئهمگىكــى ۋە ي  ئۇشــبۇ ئهمگهكلىــرىم ئۇيغــۇر   بېرى
جهمئىيىتىدە روياپقا چىقىپ قالـسا، بـۇ كىـشى كىـم؟ دېـگهن سـوئالنىڭ               
ــۇپ    ــهۋەب بولـــ ــلىقىغا ســـ ــۈپته قالماســـ ــڭ تهئهججـــ كىتابخانلىرىمنىـــ
ــۇپ، نهشــر قىلىنىــدىغان كىتابىمغــا تهرجىــمه    قالماســلىقىنى نهزەردە تۇت

  .ھالىمنى يېزىپ بېرىشكه مهجبۇر بولدۇم
  . بىرىنچى جۈملىسىنى مۇنداق باشاليمهنتهرجىمىهالىمنىڭ

ئۇيغۇر دېـگهن   . مهن ئۇيغۇر، ئهلههمدۇلىلال مهن ئۇيغۇر، مهن ئۇيغۇرمهن      
 يـاكى ئۇيغـۇر دېـگهن مىللهتنىـڭ بىـر           مالۇكۇلالسـى مىللهتنىڭ بىر تـال     

مهن ئۇيغـۇر   . ھۈجهيرىسى ياكى ئۇيغۇر دېگهن مىللهتنىڭ بىـر ئهزاسـىمهن        
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ئـالالھ بـۇ ئۆمـۈرنى ماڭـا        . ئالالھ رىزالىقى بىلهن بۇ دۇنياغا كهلگهنمهن     
ئۇيغـۇر بولـۇپ تۇغۇلـدۇم،      . بهخشهندە قىلىپ ھاال بۈگۈنگىچه ياشاپ كهلدىم     

ــدىم، ئۇي    ــۈرەش قىل ــۇپ ك ــۇر بول ــۇپ ياشــىدىم، ئۇيغ ــۇر بول ــۇپ  ئۇيغ ــۇر بول غ
، ئۇيغـۇر بولـۇپ   كۈلـدۈم خورالندىم، ئۇيغۇر بولـۇپ يىغلىـدىم، ئۇيغـۇر بولـۇپ           

ئۇلۇغ كىچىك تىندىم، ئۇيغۇر بولۇپ ھهسرەتلهندىم، ئۇيغۇر بولۇپ خىتايغـا          
ــۇپ،      ــاتتىم، ئۇيغــۇر بول قارشــى كــۈرەش قىلــدىم، ئۇيغــۇر بولــۇپ تۈرمىــدە ي

ــۇپ   ــدە بولـــ ــۇلمان بهنـــ ــالالھنىمۇســـ ــېغىندىم، ئـــ ــاز گهرچه( ســـ  نامـــ
ئوقۇيالمىساممۇ، رۇكۇغا ئولتۇرۇپ ئورنۇمدىن قوپالمـايمهن، ئىككـى تىـزىم          

لـــېكىن ھهر دەقىقىـــدە .)   كېتىـــدۇئىشىـــشىپئاغرىيـــدۇ، شـــۇ ھامـــان 
ئالالھ ماڭا كـۆز يـاش ئاتـا        . مىللىتىم ئۇيغۇرغا ئالالھتىن ياردەم  تىلىدىم     

ئـالالھ ماڭـا    .  ۋە يىغلىـدىم   ئـاققۇزدۇم قىلدى، بۇ كۆز ياشنى ئۇيغـۇر ئۈچـۈن         
ئىرادە ئاتا قىلدى، بۇ ئىرادەم بىـلهن ئۇيغۇرنىـڭ ئـازادلىقى ئۈچـۈن كـۈرەش               
قىلدىم، ئالالھ مهن ساڭا ئېچىپ بهرگهن يولدىن قايتما دېـدى، بـۇ يولـدىن              

مهن بۈگۈن تهرجىمىهالىمنى يېزىپ چىقمـاقچىمهن،      . ھهرگىز قايتمىدىم 
ىن ئېلىـشىممۇ يـوق،   بهنـدىلهرد . ئالالھ رىزالىقى بويىچه يېزىپ چىقىـمهن    

  .بهندىلهرگه بېرىشىممۇ يوق
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  بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم

 كــۈنى ئــاتۇش شــهھىرىنىڭ مېيــى – 15 ئاينىــڭ – 6 يىلــى – 1944
 قـارى،   روزىدادام  . يېزىسىدا ھاللىق دېهقـان ئائىلىـسىدە دۇنياغـا كهلـدىم         

ام باشالنغۇچ مهكـتهپكه دىـن دەرسـى بېرەتتـى، ئانـ          . قارى قۇرئان ئادەم ئىدى   
يېزامـدا  .  قىـزى ئىـدى    ھاجىمنىـڭ  خېتىـپ تاجىخان ھـاجى بـاي ئـۆتكهن        

ــۈگهتتىم   – 9 يىلــى – 1961 يىلىــدىن – 1956. باشــالنغۇچ مهكتهپنــى ت
 تولــۇق ئوتتــۇرا مهكتهپلهرنــى   –ئــايغىچه ئــاتۇش شــهھىرىدە تولۇقــسىز    

» شـــىنجاڭ« ئايـــدا ئـــۈرۈمچىگه كېلىـــپ – 9 يىلـــى – 1961تامـــامالپ، 
ــستان ئۇنىۋې ــقا   ئۇيغۇرىـ ــا ئوقۇشـ ــات فاكۇلتېتىغـ ــىتېتىنىڭ ئهدەبىيـ رسـ

 ئايـدا ئـالىي مهكتهپنـى تاماملىـشىم كېـرەك           – 9 يىلى   – 1966. كىردىم
 ئايدا خىتاينىـڭ مهدەنىـيهت ئىنقىالبـى        – 5 يىلى   -  1966ئىدى، لېكىن   

. باشلىنىپ جهمئىيهتنىڭ پۈتـۈن تهرتىپلىـرى قااليمىقانلىـشىپ كهتتـى       
ــشچى   ــۇچى، پومېـ ــسىيهتچى ئوقۇغـ ــپ،  ئهكـ ــسى دەپ قارىلىنىـ كنىڭ بالىـ

. بىرىنچى بولۇپ تارتىپ چىقىرىلىپ مهكتهپ ئىچىدە كـۈرەش قىلىنـدىم         
ئۇيغــۇر ئوقۇغــۇچىالر مېنــى   » ئىنقىالبــى«ئــاخىرى . ســازايى قىلىنــدىم 

ئهدەبىيات فاكۇلتېتىنىڭ تۆت يېرىم قهۋەتلىك ياتاق بىناسىغا ئالته ئـاي          
ســـهن .  قىالتتـــىتهرەتخانىغـــا چىقىـــشقىال رۇخـــسهت  . قامـــاپ قويـــدى 

  . تارتىشىڭ كېرەك دېيىشتىتارتقۇلۇقۇڭنىپومېشچىكنىڭ بالىسى 
خىتــاي مۇســتهملىكىچىلىرى ئۇيغۇرىــستاننى ھهربىــي ئىــشغالىيهت 
ئاستىغا ئالغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىـڭ ئىـسالمى ۋە مىللىـي        

. مهدەنىيهتلىـــــك قۇرۇلمىـــــسىنى  يىمىرىـــــپ تاشـــــلىماقچى بولـــــدى 
 ئاكابىرلىرىمىزغـا رقاتقۇچى دېگهن جىنايهت ئارتىپ دىنـى       خۇراپاتلىقنى تا 
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 قـــارى يهنه باشـــقىالر قاتـــارى   روزىدام مېنىـــڭ يۇرتـــۇم مېيىـــدا دا  
 ماكـانى،   – مۈلكى،  ئۆي     –دادامنىڭ يهر   . پومېشچىك تهركىبىگه ئايرىلدى  

ــال  ــدى   –م ــادىرە قىلىن ــۈنلهي مۇس ــساتى پۈت ــا  .  بى ــڭ قاچ ــا –ئۆينى  قۇچ
 ئـۆچكىلهرنى كهمـبهغهللهر     – كـاال، قـوي      –، ئېغىلدىكى ئات    الۋازىمهتلىرى

ىكى ئاشلىق تاغارالرنى ئېـشهكلهرگه     ئىسكىالتت. يېتىلهپ چىقىپ كهتتى  
ــى    ــپ كهتت ــپ چىقى ــپ ئېلى ــك   . ئارتى ــام رەھمهتلى ــك، ئان دادام رەھمهتلى

ــدى   ــسىدا توختىتىــپ قويۇل ــوختىراۋابچــى . ھويلىنىــڭ ئوتتۇرى ــاراڭ ت  س
. دادام مېنىـڭ قولـۇمنى تۇتۇۋالغـان ئىـدى      . ئۇالرنى نازارەت قىلىپ تـۇراتتى    

ــال    ــاكى م ــتىنمۇ ي ــمهن، قورقۇش ــس–بىلمهي ــلىقتىنمۇاتىغا  بى  چىدىماس
 بىــساتنى –ئــۇ، بــۇ مــال . دادامنىــڭ پۈتــۈن بهدىنــى الغىلــداپ تىترەيتتــى 

بىرقـانچه ۋاقىـت ئۆتكهنـدىن كېـيىن،        ... ئهمگهك قىلىپ تاپقـان ئىـدىغۇ؟     
 مۈلكىنى تهقسىم قىلىـپ بېـرىلگهن كهمـبهغهل دېهقـان           –دادامنىڭ يهر   

ــز  ــېتىۋالدى ئېتىـ ــان دەرەخلهرنـــى  –سـ ــا قويۇلغـ ــسىۋاتقاندا،  قىرالرغـ كېـ
چىـــدىيالمىغان دادام ئۇنىڭغـــا ئىككـــى تهســـتهك ســـالغاندا ناھىيىلىـــك  
ھۆكۈمهت دادامنى بىر كېچىدە زومىـگهر پومېـشچىككه ئايرىـپ قويـدى ۋە             
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يېزىدا قالـساڭ،   . ئۇكىلىرىڭنى ئۆزۈم چوڭ قىلىمهن   !  ئوقۇۋال باالم  —
مېنى باقىمهن، دېسهك بۇ قهلهندەر ھۆكۈمهتكه قۇل بولۇپ قالىسهن، ئـالالھ        

  ...ئانام ئۇزىتىپ قويدى! ئوقۇۋال باالمبىر يهردىن ئېيتىدۇ، 
* * * * *  

. ئوقۇغۇچىالرنى ياتاققا ئالته ئاي قامـاپ قويۇشـتى       » ئىنقىالبى«ئۇيغۇر  
مېنـى نـازارەت قىلىـدىغان ئوقۇغـۇچىالر ئىككـى سـائهتته بىـر ئالمىــشىپ        



 14

 مـاۋ  مهدەنىيهت ئىنقىالبى سىنىپى كۈرەش ئىنقىالبى بولۇۋاتىـدۇ،          —
 تهكتىدىن ئېيتقاندا سـىنىپى كـۈرەش      —مىللىي كۈرەش تېگى    «: زېدۇڭ

ەش ھــــازىر ســــىلهر ســــىنىپى كــــۈر. دېــــگهن ئىــــدى» مهسىلىــــسىدۇر
ــسىلهر، ۋاڭ     ــۈرەش قىلماي ــي ك ــشقا مىللى ــسىلهر، نېمى ــاۋقىلىۋاتى  ئىنم

ســـىنىپى جىنـــايهت ئۆتكـــۈزگهن، ئهجهبـــا ئۇنىـــڭ مىللىـــي سىياســـهتته  
.  مۆتىدىل ساۋاقدىشىم ئىـدى    ئالىمبېكئۆتكۈزگهن جىنايىتى يوقىمىدۇ؟    

»  لــيهن– 3قىزىــل «ئهتىــسى ئــۇ توققــۇز نهپهر ئوقۇغــۇچىنى تهشــكىللهپ 
ــۇچىالر ت ــى  ئوقۇغـ ــكىالتىنى قـــۇرۇپ چىقتـ ــكىالتقا قـــازاق   . هشـ بـــۇ تهشـ
 – 5 يىلـــى – 1968.   باشـــلىق بولـــدىئوســـمانوپ ئايتـــانساۋاقدىـــشىم 

ــنهن      ــانى تهخمى ــان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ س ــكىالتقا ئهزا بولغ ــۇ تهش ــايغىچه ب ئ
ئۈرۈمچىـدە ئـالىي مهكـتهپلهردە، پۈتـۈن        . ئىككى مىڭـدىن ئېـشىپ كهتتـى      

ــسىز   ــستاننىڭ تولۇقـ ــۇ–ئۇيغۇرىـ ــۇرا  تولـ ــرىگىچهق ئوتتـ  ئهزا  مهكتهپلىـ
ــسامبىلنىڭ  . تهرەققىــي قىلدۇرۇلــدى ــاپتونوم رايونلــۇق ئان ئوقۇغــۇچىالر ئ

كالسسىك ماركـسىزم بىـلهن     . تاملىرىغا چوڭ خهتلىك گېزىت چاپاليتتى    
 خىتـــاي مىللهتچىلىـــرى رىۋىزونـــستخىتـــاي كوممۇنىـــستلىرى يـــاكى 

زىلغـــان چـــوڭ خهتلىـــك گېـــزىتلهرگه يې  » ماركـــسىزم«بۇرمىلىغـــان 
 مىللىـي سىياسـىتى   زېدۇڭنىڭ ماۋ. ماقالىلهردە سېلىشتۇرما قىلىناتتى 

بىلهن ماركسنىڭ مىللهتـلهر توغرىـسىدىكى نهزەرىيىلىـرى سېلىـشتۇرما      
ــاتتى ــا   . قىلىن ــى، تامالرغ ــي، سىياســىي دەردى يېزىالتت ئۇيغۇرنىــڭ مىللى
 ئۈرۈمچى شهھىرىنىڭ ھهرقايسى جايلىرىغـا چاپالنغـان چـوڭ        . چاپلىناتتى
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* * * * *  
 كۈنلىرىنىـڭ بىـرى     – 28 – 26ئېهتىمـال   ( ئايدا   – 5 يىلى   – 1968

»  لـــيهن– 3قىزىـــل «) بولـــسا كېـــرەك ئېنىـــق ئېـــسىمدە قالمـــاپتۇ    
ــاق       ــهھىرى ئىتتىپ ــۈرۈمچى ش ــرى ئ ــكىالتىنىڭ ئهزالى ــۇچىالر تهش ئوقۇغ

ــدىغا توپلىنىــپ، داغ   ــۇق –تىياتىرىنىــڭ ئال ىــپ، ۋاڭ  يىغىــن ئېچدۇغۇل
ــڭ ــهتته   ئىنماۋنىـ ــي سىياسـ ــڭ مىللىـ ــىتىنى ۋە ئۇنىـ ــي سىياسـ  مىللىـ

گهرچه قاتارغـا كىرەلمىـسهممۇ     . ئۆتكۈزگهن جىنايهتلىرىنى تهنقىد قىلدى   
ئهمــدىال ئــازاد قىلىنغــان ئهكــسىيهتچى ئوقۇغــۇچى ئىــدىم، ھهرىكهتــلهرگه (

ــشالمايتتىم  ــكارا قاتنى ــڭ    ) ئاش ــۆتكهن يولنى ــدىن ئ ــسامبىلنىڭ ئالدى ئان
يــول بويىــدا تــۇرۇپ . ىقىــدا ئولتــۇرۇپ ئهھــۋالنى كۆزىتىــپ تــۇراتتىم قىرغ

يىغىن مهيـدانىغا بارالمـاي نۇتـۇق ئاڭالۋاتقـان ئـۈرۈمچى شـهھهر  خهلقىـگه                
بۇ خهلقنىڭ مىللىـي ھېسـسىياتى سـاپ، ئهقلـى          . ئهجهبلىنىپ قارايتتىم 

ــدى  ــدا ئى ــۇ خهلقنىــڭ    . جايى ــاراۋەرلىكى ب ــۇق ب ــك، ھوق ــي باراۋەرلى مىللى
  :ئوسمانوپ ئايتاننۇتۇق سۆزلىگۈچى . ىدىئارزۇسى ئ
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 يـۈەن مائـاش خهجلىـگهن       80 بىڭتۈەننىڭ ئاپشاركا ئىتلىرى ئايدا      —
ــسا،  ــسىدە  – 1962بولـ ــاي ناھىيىـ ــى بـ ــلىق  20 يىلـ ــۇر ئاشـ ــڭ ئۇيغـ  مىـ

ــدى   ــۈپ قال ــاچلىقتىن ئۆل ــا ئېــسىلىپ ئ شــايار ... ئىــسكىالتىنىڭ تېمىغ
... ۆلـــۈپ قالـــدى مىڭـــدىن ئـــارتۇق ئۇيغـــۇر ئـــاچلىقتىن ئ5ناھىيىـــسىدە 

يېگهنـــدە، ئالتايـــدا قـــازاق چارۋىچىالرنىـــڭ    ... بىڭتۈەننىـــڭ ئىتلىـــرى 
ئـاپتونوم رايـون زادى قانـداق مهمـۇرى     ...   قورسـىقى تويمىـدى    ئىرىمچىككه

ئــۈچ ۋىــاليهت ئىنقىالبــى جۇڭگــو ئىنقىالبىنىــڭ بىــر قىــسمى  ... بىرلىــك
شىغا ئىــنقىالب قىلغــۇچىالر ھــاكىمىيهت بېــ... زېــدۇڭ مــاۋدېــگهن ئىــدى 

ــا        ــاليهت ئىنقىالبىغ ــۈچ ۋى ــسا، ئ ــدىغان بول ــت بولى ــش راس ــدىغان ئى كېلى
قاتناشقان مىللىي كادىرلىرىمىز نېمىـشقا ئـاپتونوم رايونـدا ھـاكىمىيهت           

ئــاپتونوم رايونغــا پــارتىيه ھۆكۈمرانلىــق قىالمــدۇ ... بېــشىغا كېلهلمهيــدۇ
؟ پـــارتىيه ھۆكۈمرانلىـــق  ...يـــاكى خهنـــزۇالر ھۆكۈمرانلىـــق قىالمـــدۇ   

لىــدىغان بولــسا، نېمىــشقا پارتىيىلىــك مىللىــي كــادىرالر ئــاپتونوم       قى
... رايونلـــــۇق ھۆكۈمهتنىـــــڭ بىرىنچـــــى قـــــول باشـــــلىقى بواللمايـــــدۇ

كوممۇنىــستالرنىڭ بــۇ مهســىلىدە پــارتىيىۋىلىكنى تهكىتلىــشى يالغــان،  
ــدىغۇ     ــۇپ قالـ ــت بولـ ــشى راسـ ــى تهكىتلىـ ــۆچمهنلهر ...مىللىيلىكنـ ؟ كـ

ــستانغا قا» شــىنجاڭغا« ــاكى   ئۇيغۇرى ــدۇ ي ــا تايىنىــپ كۆچــۈپ كېلهم نۇنغ
جۇڭخۇا خهلق رېسپوبلىكىـسىنىڭ قايـسى      ... قانۇنسىز كۆچۈپ كېلهمدۇ؟  

ــسى      ــڭ قاي ــاپتونومىيه قانۇنىنى ــك ئ ــي تېررىتورىيىلى ــسىدا، مىللى ماددى
كۆچـۈپ كىرىـشى    ) ئۇيغۇرىـستانغا (غا  »شىنجاڭ«خهنزۇالرنىڭ  : ماددىسىدا

ــدى   ــان ئىـ ــاددا يېزىلغـ ــر مـ ــسىدا بىـ ــۇقى  . .. توغرىـ ــون ھوقـ ــاپتونوم رايـ ئـ
ئـاپتونوم  رايـون     ...  قهيهرگىـچه  –بىرلىكنىڭ ھوقۇق دائىرىسى قهيهردىـن      

يهرلىــك خهلقلهردىــن ســاقچى قوشــۇنلىرى تهشكىللىــشى كېرەكمــۇ، يــوق 
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 ئـۆگزىلهرگه چىقىرىـپ     گۇڭ ئهنتىڭ قوراللىـق سـاقچى قىـسىمالرنى       
ــۇراتتى  ــدانىنى كۆزىتىــــــپ تــــ ــن مهيــــ ــۇ ... يىغىــــ ئوقۇغۇچىالرنىڭمــــ

 تهرەپـتىن  –سـاقچىالر تهرەپ  ... كىيىملىرىنىڭ ئىچىدە قـورال بـار ئىـدى    
  . يىغىن مهيدانىنى كامېراغا ئېلىشاتتى

ــاق    ــۇچى ئىتتىپــ ــدەك ئوقۇغــ ــى مىڭــ ــالندى، ئىككــ ــايىش باشــ نامــ
جهنۇبىي قوۋۇققا قـاراپ يـول      ) هنمىنن(تىياتىرىنىڭ ئالدىدىكى مهيداندىن    

ھېـــــسداشلىق قىلغـــــۇچىالر، ئوقۇغـــــۇچىالر ھهرىكىتىنـــــى ... ئالـــــدى
قوللىغــۇچىالر، قىسقىــسى، قورقۇنچــاقالر يــول تۆپىــسىدە ئۇزىتىــپ قــاراپ  

يولنىــڭ ئىككــى قاســنىقىدا بىلــله ماڭغــانالرمۇ بولــدى، لــېكىن  . قالــدى
ــدى ــا كىرەلمىـ ــ . قاتارغـ ــۇچىنى، ئـ ــدەك ئوقۇغـ ــى مىڭـ ــدەك ئىككـ ۈچ مىڭـ

ئۇيغۇرىـستان ئۇنىۋېرسـىتېتىدا   » شىنجاڭ«ئوقۇغۇچى نامايىشقا ئۇزىتىپ  
مهدەنىــيهت ئىنقىالبــى دەۋرى ئــاالقه بــاغالپ . (دەرۋازىنىــڭ ئىچىــدە قالــدى

ــاي  ــۇ   –جـ ــۇ  شـ ــتهپ ئوقۇغۇچىلىرىمـ ــۇرا مهكـ ــگهن ئوتتـ ــايالردىن كهلـ  جـ
) دىۋاقىــتالردا ئۇيغۇرىــستان ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئىچىــگه توپالنغــان ئىــ  

ــېچكىم    ــشقا ھ ــشقا چىقى ــۇالرنى نامايى ــايتتىئ ــۇن  . زورلىم ــۇنداق، نۇرغ ش
... كىــــشىلهر نامايىــــشچىالر قوشــــۇنىغا قوشــــۇاللمىدى، قوشــــۇاللمىدى 

ــۇ؟      ــدى ئ ــه ئى ــداق نهرس ــگهن زادى قان ــنقىالب دې ــازادلىقچۇئى ــي ئ ؟ مىللى
ــۇ ــۇ،  ھۆرلۈكچـــــ ــۇ، قوللىغۇچىالرمـــــ ــسداشلىق قىلغۇچىالرمـــــ ؟ ھېـــــ

پــى ھـــارام تامــاقالرمۇ نامايىــشچىالر قوشـــۇنىغا    قورقۇنچــاقالرمۇ، نــان قې  
ــۈك،      ــدۇ، ھۆرل ــنقىالب بولى ــدىن ئى ــنقىالب ئان ــدە ئى ــۇلۇپ كىرەلىگهن قوش

ئوقۇغــۇچىالر نامــايىش قىلىــپ جهنــۇبى . ئــازادلىق ئانــدىن قولغــا كېلىــدۇ
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* * * * *  
ــرى    ئايتــاننى ئىــنلهي جــۇ –خىتــاي مهركىــزى ھۆكۈمىتىنىــڭ ۋەزى

، لـېكىن ئىككـى نهپهر ئوقۇغـۇچىنى     بارمىـدى ئايتـان تېلېفونغا چـاقىردى،    
ــشكه      ــلهن سۆزلىشى ــۇئىنلهي بى ــارقىلىق ج ــون ئ ۋەكىــل قىلىــپ تېلېف

  :ئىنلهيجۇ . مهكتهپكه ئهۋەتتى
ــۇ   — ــۇچىلىرىم، ج ــالىلىرىم، ئوقۇغ ــڭ ب ــدا  ئىنلهينى ــاۋازى تېلېفون  ئ

قانـــداق ســۆزۈڭالر بولـــسا  !  ماڭـــا قــۇالق ســېلىڭالر  -: تىتــرەپ تــۇراتتى  
بولسا شـىنجاڭ ھهربىـي رايـون ئـارقىلىق مېنىـڭ           گېپىڭالر  ... ئاڭاليمهن
ــاتىپىم  ــوك ــۈزۈڭالر گ ــا يهتك ــوۋېت  !  كاتىپق ــوختىتىڭالر،  س ــشنى ت نامايى

، قانــداق ســۈركىمهڭالر ئالدىــدا مېنىــڭ يــۈزۈمگه قــارا رىۋىزونــستلىرىنىڭ
! گېـپىڭالر بولـسا، شــىنجاڭ ھهربىـي رايـونى ئــارقىلىق ماڭـا يهتكــۈزۈڭالر     

ــونىكاتىــپ  ــدۇم  تېلېفوننىــڭ يېنگ ــۇزۇپ قوي ــدا ئولتۇرغ ــان... ى ــۇ ئايت  ج
ــڭ ــلىكى   ئىنلهينىـ ــا يهتكۈزمهسـ ــورۇقىنى ئوقۇغۇچىالرغـ ــون يوليـ  تېلېفـ
  . مهن شۇ ۋاقىتتا تېلېفوندىن خهۋەرسىز ئىدىم. كېرەك ئىدى

شۇ كـۈنى كهچـته شـىنجاڭ ھهربىـي         . ئوقۇغۇچىالر مهيداندىن تارقالدى  
رنىــڭ ۋە خىتــاي رايــونى ئــادەم ئهۋەتىــپ مهكتهپتىكــى ئىــسيانچى خىتايال 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهمكارلىشىـشى ئـارقىلىق ئـاپتونوم رايوننىـڭ مۇئـاۋىن           
بـــۇ كىـــشى كـــادىرالر ئىـــسيان  (ئىمىنـــوپ ئىمىـــنرەئىـــسى مـــۇھهممهد 
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* * * * *  
 ئارقـا سـېپىدە     ئوقۇغۇچىالر تهشـكىالتىنىڭ  »  ليهن – 3قىزىل  «مهن  

تهشكىلى ئىشالر، نـۆۋەتته    . ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىگه رەھبهرلىك قىالتتىم   
ــۇنلىرى     ــقا يېزىقچىلىــق مهزم ــدىن باش ــشلىرىمىز، ئۇنىڭ ــدىغان ئى قىلى

 قاتــارلىق غــازى ئــۆمهرماقــالىلهرنى ئهرشــىدىن تــاتلىق، . مهخپىــي ئىــدى
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ــسىيهتچ ــكارا   ئهكـ ــۈن ئاشـ ــانلىقىم ئۈچـ ــپ قالغـ ــۇچى ئاتىلىـ ى ئوقۇغـ
ــايتتىم  ــا چىقالمــ ــشىم . ئوتتۇرىغــ ــت ئهمهتساۋاقدىــ ــارقىلىق موقىــ  ئــ

نامـايىش تهشـكىللىگهن    . ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىگه رەھبهرلىك قىالتـتىم    
كۈنى ئانسامبىلنىڭ ئالدىدىن ئۆتكهن يولنىڭ بويىدا ئولتۇرۇپ نامايىـشقا         

 موقىـت  ئهمهت. هيـدانغا يـېقىن بارالمىـدىم     رەھبهرلىك قىلدىم، لـېكىن م    
  ...ئاالقىچىلىك قىلدى

 يىلنىڭ ئاخىرىدا پۈتۈن ئۇيغۇرىـستان بـويالپ قولغـا ئـېلىش          – 1968
ــاي     ــۇ ج ــى ئوقۇغۇچىالرنىم ــى، مهكتهپتىك ــلىنىپ كهتت ــى باش  –ھهرىكىت

جايالرغا تهقسىم قىلىش باشلىنىپ كهتتـى ۋە مهكتهپـته ھهربىـي ئىـدارە              
  .مېنى ئاقسۇ ۋىاليىتىگه تهقسىم قىلىۋېتىشتى. لدىقىلىش يولغا قويۇ

ــى – 1969مهن  ــڭ – 1 يىل ــۈنى – 17 ئاينى ــاال ك ــدە بورت ــا ئۇتهي  قولغ
ــدىم ــدۇ . (ئېلىنــ ــازمىالردا يېزىلىــ ــاال.) تهپــــسىالتى كېيىنكــــى يــ   بورتــ

 كـۈن قامـاپ     15ۋىاليهتلىك تۈرمىـدىن يـۆتكهپ بىڭتۈەننىـڭ تۈرمىـسىگه          
 ئايــدا ئــۈرۈمچى – 3لىــپ شــۇ يىلــى  كېــيىن يهنه يــۆتكهپ كې. قويۇشــتى
 – 24 ئاينىــڭ – 3كېــيىن ئاڭلىــشىمچه .  تۈرمىــسىگه قامىــدىليــۇداۋان

، ئوسـمانۇپ  ئايتـان ئوقۇغۇچىالر تهشـكىالتىنىڭ    »  ليهن – 3قىزىل  «كۈنى  
 قاتـارلىق  موقىـت  ئهمهت، نۇر مۇھهممهد،   ياقۇپ ئابىت،  شىلىيۇ غازىئالىم  

نغانـــدىن كېـــيىن بىـــر قـــازاق توققـــۇز نهپهر رەھبىـــرى مهن قولغـــا ئېلى
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* * * * *  
 سهككىز يىـل ئـالته ئـاي       كۈنىگىچه – 31 ئاينىڭ   – 7 يىلى   – 1977
شــۇ كــۈنى تۈرمىــدىن قويــۇپ .  تۈرمىــسىدە قــاراڭغۇ ئۆيــدە يــاتتىمليــۇداۋان

ــتىگه       ــسۇ ۋىاليى ــېلىپ ئاق ــىنىغا س ــى ماش ــاقچى مېن ــى س ــپ ئىكك بېرى
غـا ئېلىـپ بېرىـپ، يهنه ئـۈچ ئـاي           ) خىزمهتكه تهقسىم قىلىنغـان ئورنـۇم     (

ــدى   ــاپ قوي ــسىگه قام ــڭ تۈرمى ــدە تۈر . بىڭتۈەننى ــى ئۈرۈمچى ــدىن مېن مى
ــدا – 10 يىلــى – 1977. قويــۇپ بېرىمىــز دېــگهن ئىــدىغۇ   ئاينىــڭ ئاخىرى

  . ئاقسۇ بىڭتۈەننىڭ تۈرمىسىدىن ئازاد بولدۇم
 كـۈنى خېـنىم رابىـيه قـادىر بىـلهن      – 31 ئاينىـڭ  – 7 يىلى   – 1978

 كـۈنىگىچه رابىـيهم خېـنىم    – 2 ئاينىـڭ  – 7 يىلى  – 1982. توي قىلدىم 
» شـىنجاڭ «شـۇ يىلـى شـۇ كۈنـدە         .  قىلـدىم   تىجـارەت  –بىلهن بىلله سودا    
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بىـلهن بىرلىـشىپ ئـامېرىكىلىق جـون        × ×  يىلى دوسـتۇم     – 1994
مـاۋزۇلۇق كىتـابنى    » رەقىبلهر ۋە ئىتتىپاقداشالر  «گارۋېر ئهپهندى يازغان    

 دۇنيـا   – 2ا    بـۇ كىتابتـ   . خىتاي تىلىدىن ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىـمه قىلـدىم       
ئۇرۇشــى مهزگىلىــدە رۇســىيه، ئامېرىكــا، خىتــاي قاتــارلىق چــوڭ دۆلهتــلهر 
ئوتتۇرىـــــسىدىكى دىپلوماتىـــــك مۇناســـــىۋەتلهر، تاشـــــقى موڭغـــــۇلىيه،  
ــلهر     ــوڭ دۆلهتــ ــڭ چــ ــارلىق دۆلهتلهرنىــ ــانجۇرىيه قاتــ ــستان، مــ ئۇيغۇرىــ
ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلهرگه باغلىنىپ قېلىـشى ئـاخىرى        

ــارلىق     ئۇيغ ــشى قاتـ ــدەك  سېتىۋېتىلىـ ــاغالم ئوتۇنـ ــر بـ ــستاننىڭ بىـ ۇرىـ
نهپـسىڭنى  «يهنه شـۇ يىلـى      . مهزمۇنالر كۆپ سالماقنى ئىگىلىـگهن ئىـدى      

 خـانىم   فىـڭ تېلېۋىزىيه تىياتىرى   «،  »لوبىڭيىغىۋال ناخشا ئوغرىسى ۋاڭ     
ھىندىــــــستاندا برىتــــــانىيه  «، »ۋە ئاپتورالرنىــــــڭ تــــــارىخ قارىــــــشى  

قاتــــارلىق ماقــــالىلهرنى » ســــى نهتىجىــــسىھۆكۈمرانلىقىنىــــڭ كهلگۈ
دە ئېالن قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرىـستانغا      » ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى  «
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بــۇ شــۇم خهۋەرنــى . قــارا تىــزىملىككه چۈشــۈپتىمهن... قولغــا ئــېلىش
ىڭ خوتــۇنلىرى ئــارقىلىق خهۋەر تاپقــان پۇلغــا، مالغــا ئــامراق باشــلىقالرن 

پهقهت ... نهگه قـاچىمهن؟  . قـاچ، دېـدى   ! سـىدىق ! قـاچ ! رابىيهم خېنىم قاچ  
  ... ئامېرىكىغا قاچىمهن

 – 3 يىلــــى – 2005 كۈنىــــدىن – 15 ئاينىــــڭ – 7 يىلــــى – 1999
 رابىــيه قــادىر تۈرمىــدىن قويــۇپ بېرىلگــۈچه  — كــۈنىگىچه – 17ئاينىــڭ 

ىم، ئـۆزۈم تـۆت قېـتىم تهكلىـپ بىـلهن ئامېرىكـا             بالىلىرىم  ئىككى قېـت    
 گۇۋاھلىــــق ئــــېلىش، گۇۋاھلىــــق بېــــرىش يىغىنىغــــا كونــــسۇلىنىڭ

قاتنىــشىپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق توغرىــسىدا گــۇۋاھلىقتىن 
  كۈنىـــدىن باشـــالپ خېـــنىم - 17 ئاينىـــڭ – 3 يىلـــى – 2005. ئۆتتـــۈم

، كونگىرســـقانى، ســـۆزلهيدىغان نۇتـــۇقلىرى. رابىيهنىـــڭ كـــاتىپى بولـــدۇم
  .ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه يولاليدىغان ھۆججهتلىرىنى تهييارالپ بېرىمهن

بـــۇ ھـــۆججهتلهر، خهتـــلهر، ماقـــالىلهر ئـــايرىم كىتـــاب بولـــۇپ نهشـــر (
  .)قىلىنىدۇ

ــاقلىق «كىـــشىلهر مېنـــى » ئىنقىالبچـــى«ئهتراپتىكـــى بۈيـــۈك  ئاتـ
 »روزى ســـىدىقهاجىئاتـــاقلىق شـــائىر  «، »روزى ســـىدىقهاجىيـــازغۇچى 
مهن بۇ كىشىلهرگه ھېچقاچان ئـۆزۈمنى مهن شـائىر يـاكى مهن            . دېيىشتى

مېنىــڭ قولۇمــدىكى قهلهم ئهمهس، . يــازغۇچى دەپ، تونۇشــتۇرمىغان ئىــدىم
بــۇ كىــشىلهر مېنــى سىياســىي پائــالىيهتچى، دەپ  . بهلكــى خهنــجهر ئىــدى

يـالغۇز ئاتنىـڭ چېڭـى      «يهنه بهزىـلهر مېنـى      . ئاتاشنى ھهرگىـز خالىمىـدى    
يــالغۇز كهپىــدە ئولتــۇرۇپ نــېمه ئىــش قىلىۋاتقــانلىقىنى      «، »چىقمــاس
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» مۇســتهقىللىق دەۋاســى قىلمايــدۇ«، »ئــاپتونومىيچى«: بهزىــلهريهنه 
مهيلــى مۇســتهقىللىق بولــسۇن، مهيلــى ئــاپتونومىيه بولــسۇن، . دېيىــشتى

ــاپتونومىيه       ــاڭا ئ ــم س ــى، كى ــپ بېرەتت ــتهقىللىق ئېلى ــاڭا مۇس ــم س كى
ــمهق  ــى؟ ئهخ ــگه تايىنىــپ  ! ئېلىــپ بېرەتت ــۇ ئهقلىڭ ــىيدىنمۇش  سىياس

 سهن تهلهپ قىلىدىغان نهرسـىلهر سـهندىن،        سۆزلهيدىغان بولۇپ قالدىڭمۇ؟  
تهييارلىقىــڭ بــارمۇ، يوقمــۇ، تىلهمچــى ! مهنــدىن قــان تهلهپ قىلىــدۇ، قــان

  !ئهپهندى
ــدە، خىتــاي    ــاھلىق تىلىگهن مهن ئامېرىكىغــا كېلىــپ سىياســىي پان

، دۆڭ كۆۋرۈكنىڭ قىمـارۋازلىرىمۇ ئامېرىكىـدا   يانچۇقچىلىرىمۇبازىرىنىڭ  
ــلهردە يالغــ  ــدۇ، مهن   ۋە باشــقا دۆلهت ــاھلىق ئالى ــۆزلهپ، سىياســىي پان ان س

  . دەپ ئامېرىكىغا كهلمىگهن ئىدىم» سىياسهت ئۆگىنىمهن«شۇالردىن 
  !ھۆرمهتلىك كىتابخانلىرىم

ۋاقتىڭالرنــى ئىــسراپ . بــۇ تهرجىمىهــال بهك ئــۇزۇن يېزىلىــپ كهتتــى
ــدىم ــورايمهن . قىل ــۇ س ــلهرگه  . ســىلهردىن ئهپ ــاڭالر، چهت ئهل ــۇپ قالم ئۇنت

گهن ئۇيغۇر تىللىق ئادەملهر، ئۇنتۇپ قالمـاڭالر چهت ئهلـلهرگه          ئېقىپ كهل 
ــۇر     ــدانلىق ئۇيغـ ــي، ۋىجـ ــگهن ھهقىقىـ ــۇپ كهلـ ــاپىر بولـ ــىي مۇسـ سىياسـ

  : مۇنداق يازغان ئىدىئېلىيۇپ تېيىپجانشائىرىمىز ! ۋەتهنداشلىرىم
  پهخىرلهنمه كېيىنكى ئهۋالد، «

  ».بۇ تارىخنىڭ بېشىدا بىز بار
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   كۈنى – 10 ئاينىڭ – 4 يىلى – 2008
  ۋاشىنگتون  
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  كىرىش سۆز

  !ھۆرمهتلىك كىتابخانلىرىم
. دەپ ماۋزۇ قويـدۇم   » ؟ئۇيغۇرنىڭ ئورنى نهدە  «قولىڭىزدىكى بۇ كىتابقا    

 شــهيئىلهرنى ياراتقانــدا مــۇئهييهن ماكــان  كۇللۇھــۇمئــالالھ بهنــدىلهرنى ۋە 
هن  جـانىۋارالرنىمۇ ماكـان بىـل      –ھهتتا، تهبىئهتته جان    . بىلهن تهمىنلىدى 

ــاردا ھهرخىـــل مىللهتـــلهرگه، ھهرخىـــل تىللىـــق  . تهمىنلىـــدى شـــۇ قاتـ
ــورىيه   ــلهرگه تېررىت ــالالھ،   –خهلق ــپ بهرگهن ئ ــشهندە قىلى ــن بهخ  1 زېمى

ــۋادرات كىلومېتىرلىــــــق ئۇيغۇرىــــــستان  900مىليــــــون   مىــــــڭ كــــ
 ماكـــاننى ئۇيغۇرالرغـــا بهخـــشهندە قىلىـــپ بهرگهن —تېررىتورىيىـــسىنى 

ــدى ــانجۇ   ئهســىردە چاررۇســىي – 19. ئى ــلهن م ــڭ، –ه بى  – 20 خىتايالرنى
، كوممۇنىــست خىتــايلىرىئهســىردە ســابىق ســوۋېتالر بىــلهن گومىنــداڭ 

خىتايالرنىــــڭ ئاســــىياغا ۋە ئوتتــــۇرا ئاســــىياغا قاراتقــــان دىپلوماتىــــك  
 —مۇناســـــىۋەتلىرى ۋە تاشـــــقى سىياســـــهتلىرى كېسىـــــشكهن يهردە    

ــدى    ــپ قال ــشىغا ئايلىنى ــىيادىكى پول ــستان ئاس ــشا  ياۋ. ئۇيغۇرى ــادا پول روپ
. دۆلىتى گېرمانىيه بىلهن رۇسىيىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قالغـان دۆلهت ئىـدى         

ــان       ــسىدا قالغـ ــڭ ئوتتۇرىـ ــلهن خىتاينىـ ــىيه بىـ ــىيادا رۇسـ ــۇرا ئاسـ ئوتتـ
ــنىن،    ــىيىنىڭ ۋە لېـ ــستان چاررۇسـ ــتالىنئۇيغۇرىـ ــسىنىڭ سـ  رۇسىيىـ

خىتاينى تىزگىنلىشىدە دىپلوماتىك كـوزىر، رۇسـىيىنىڭ يىـراق شـهرق          
ــۈ ــگهن دىپلوماتىيهلىــكن ئاســىيا سىياســىتىدە ۋە پۈت ــا بولــۇپ كهل .  ھالق

 يىلــى يېتىــپ – 1945ئۇلــۇغ ئوكيــان ئۇرۇشــى ئاخىرلىــشىدىغان ۋاقىــت 
كهلگهندە، ياپونىيىنى تهسلىم قىلىـش ئۈچـۈن ئۇيغۇرىـستان دىپلوماتىـك           

  .يهمچۈك قىلىندى
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ــڭ   – 1991 ــپ جاھاننىـ ــسى يىمىرىلىـ ــوۋېت  ئىمپېرىيىـ ــى سـ  يىلـ
نۇرغۇنلىغـان  . ەبىلىك ئـۆزگىرىش دەۋرىـگه كىرىـپ كهلـدى        ۋەزىيىتى دەبـد  

مىللهتلهر مۇستهقىللىققا ئېرىـشىپ بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىغا          
، مۇسـتهقىل بولغـان     زالىدابۇ ئالىي ئورگان ئۆزىنىڭ     . ئهزا بولۇپ كىرىشتى  

بــۇ دۆلهتلهرنىــڭ بــايراقلىرى . مىللهتــلهرگه ئورۇنــدۇق، ســاپا قويــۇپ بهردى
شـۇنداق،  ... تلهرنىـڭ بايراقلىرىنىـڭ قاتارىغـا ئېـسىپ قويۇلـدى         باشقا دۆله 

  !ئۇيغۇرىستاننىڭ ئورنى نهدە؟. ئۇالرغا جاھان ئورۇندۇق قويۇپ بهردى
ــدە     ــورنى ھهققىــ ــىي ئــ ــستاننىڭ سىياســ ــدا ئۇيغۇرىــ مهن كىتابىمــ

  .دەپ ماۋزۇ قويدۇم» ئۇيغۇرنىڭ ئورنى نهدە«شۇڭا كىتابىمغا . ئىزدەندىم
للىرىمنى داۋاملىــق رەتــلهپ كىتــاب شــهكلىدە  قولۇمــدىكى ماتېرىيــا

.  يىللىق ئهمگىكىم ئىـدى    11بۇ مېنىڭ   . نهشر قىلىشنى نىيهت قىلدىم   
غهربـكه  «،  »ئامېرىكا كونگىرىـسىگه يېزىلغـان خهتـلهر      «بۇنىڭدىن كېيىن   

مۇســـتهملىكه «، »پۇبلىـــستىكا ۋە لېكـــسىيىلهر «، » يۇلتـــۇزســـاقىغان
ــاتىرىلىرى  ــدىلىك خـ ــستاننىڭ كۈنـ ــتهقىللىق  «،»ئۇيغۇرىـ ــۇر مۇسـ ئۇيغـ

ئىـنقىالب ۋە   «،  »بـۇ مېنىـڭ ئهقىـدەم     «،  »ھهرىكىتىنىڭ مهخپىـي تـارىخى    
 تـــوم 12قاتـــارلىق مـــاۋزۇالر ئاســـتىدا كىتـــابلىرىم تهخمىـــنهن » ھايـــات

 قــۇربىمتــور بېــتىگه كۆچۈرۈشــكه . ئهتراپىــدا نهشــر قىلىنىــشى مــۇمكىن
لجېلىل  ئورىگىنـــالالرنى تهھرىرىمىـــز ئابـــدۇيـــازمىلىقيهتمهيـــدۇ، قـــول 

ــاردىمىگه تايىنىــشنى اليىــق كــۆرۈپ ئهۋەتىــپ     ــدىمنىڭ كــۈچىگه، ي ئهپهن
بهردىم، كىتابلىرىمنى نهشر قىلىپ ۋەتهنداشلىرىمغا ھهقـسىز تارقىتىـپ     

بىراق، مېنىڭ ئۇنداق ئىقتىسادى كۈچـۈم يـوق،        . بېرىشىم مۇمكىن ئىدى  
كىتـــابالر نهشـــردىن چىققانـــدىن كېـــيىن ۋەتهنداشـــلىرىم ســـېتىۋېلىپ، 

ــى  كىتاب ــڭ كهينـ ــشىغا يـــاردەم    –لىرىمنىـ ــر قىلىنىـ ــدىن نهشـ  كهينىـ
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  قورغاس ئېغىزىدا

ــى – 1992 ــدىن– 2 يىل ــيه  – 1993  ئاي ــاخىرىغىچه رابى  يىلىنىــڭ ئ
، بىــر جــان كىــشىلهر ئۇيغۇرىــستاننىڭ  بىــر تهنقــادىر، ســىدىقهاجى روزى 

شـېكهر ۋە ھهر    . قورغاس چېگرا ئېغىزىدا تاشقى سودا بىـلهن شـۇغۇلالندۇق        
ــاۋار   ــل ت ــۈر،    –خى ــستاندىن تۆم ــۈزۈپ، قازاقى ــستانغا ئۆتك ــالالرنى قازاقى  م

 مـالالرنى ئىمپـورت     –ېگىيىلىك تـاۋار    ئاليۇمىن، مىس قاتارلىق ئىـسترات    
ــاتاتتۇق  ــىركهتلىرىگه سـ ــاي شـ ــسى  . قىلىـــپ خىتـ ــىيه ئىمپېرىيىـ رۇسـ

 قىرغىـز قاتـارلىق يـايالق مىللهتلىـرى،     –پارچىالنغاندىن كېيىن قـازاق    
 ۋاران مىللهتلىـرى بىـر كېچىـدە يېتىـپ          –ئۆزبېك، تاجىك قاتارلىق بـاغ      

ــدىلىنىپ مۇســتهقىللىق جا  ــامهتتىن پاي كارلىغــان بولــسىمۇ، كهلــگهن ئ
دېــگهن چۈشــهنچه بولمىغاچقــا، بــۇ » دۆلهت«مىللىــي تــارىخى ئهنئهنىــسىدە 

دېـــگهن ئۇقۇمنىـــڭ قانـــداق نهرســـه ئىكهنلىكىنـــى » دۆلهت«مىللهتـــلهر 
  . چۈشهنمهيتتى

ئهمهلىيهتته بۇ مىللهتلهرنىڭ مۇستهقىللىقى بىـر بايراققـا، بىـر تـال            
 ئېرىـشكهن مۇسـتهقىللىق     ، بىر پـارچه دۆلهت شـېئىرىغا      گېرىبىغادۆلهت  
مۇسـتهقىل دىپلوماتىيىـسى، مۇسـتهقىل دۆلهت مۇداپىئهسـى يـوق           . ئىدى

ــامىلالر    ئىــدى، دۆلهتنــى دۆلهت قىلىــپ تۇرىــدىغان سىياســىي، مهمــۇرىي ئ
  .  قولىدا ئىدىموژىكالرنىڭيهنىال رۇسىيىلىك 

مۇستهملىكه بولۇپ كهلگهن بىر مىللهت توسـاتتىن مۇسـتهقىللىققا         
 قىــــساس ئېلىــــشنى ئاســــاس قىلغــــان مىللهتچىلىــــك  ئېرىــــشكهندە،
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ــسادى   ــۈنچى دەۋردە ئىقتىــــ ــىيىنىڭ پارچىلىنىــــــشى ئۆتكــــ رۇســــ
ۋەيرانچىلىقنى كهلتۈرۈپ چىقارغـانلىقتىن، مۇسـتهقىل بولغـان دۆلهتـلهر          
ئۆزلىرىنىــــڭ پــــۇللىرىنى ئىــــشلهپچىقارغۇچه  رۇبلىنىــــڭ قىممىتــــى 

  .كاساتالشتى
اســـىيادا يـــۈز بهرگهن پـــۇل   رابىـــيه قـــادىر رۇســـىيىدە ۋە ئوتتـــۇرا ئ   

ــشىش       ــال تېگى ــا م ــدىلىنىپ مالغ ــلهن پاي ــك بى ــدىن چېۋەرلى پاخاللىقى
 تىجـارەت   –ئارقىدىنال خىتاي شىركهتلىرى سودا     . سودىسىنى يولغا قويدى  

ئۇيغۇرالرغـا، جۈملىـدىن    . قىلىشنىڭ بۇنداق ئۇسۇلىنى دوراشـقا باشـلىدى      
دى، چـۈنكى كېيىنكـى     رابىيه قادىرغا چېگرا سودىسى تازا ئۈنۈملـۈك بولمىـ        

 چېگـرا   خىتـايلىرى مهزگىللهردە ئىچكىرىدىن چىققان خىتايالر، بىڭتۈەن      
  . سودىسىنى ئىگىلهپ كهتتى

خىتــاي مۇســتهملىكىچىلىرىنىڭ تاشــقى ســودا ئىدارىــسى قورغاســتا  
بىرقانچه يهردە مال چۈشۈرۈش، مـال چىقىـرىش ئىـسكىالتلىرىنى قۇرغـان،            

ــدىغ  ــسپورت قىلىنىـ ــستانغا ئېكـ ــورت  قازاقىـ ــستاندىن ئىمپـ ان ۋە قازاقىـ
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 ئايــــدا قورغاســــتىكى ياتىقىمــــدا دەم ئېلىــــپ  – 7 يىلــــى – 1993
ئىـشىك ئالدىـدا ئىككـى ئهر       . بىر كىـشى ئىـشىكنى چهكتـى      . ئولتۇراتتىم

  :مهن سودىگهرلهر ئوخشايدۇ، دەپ ئويالپ. كىشى بىر ئايال كىشى تۇراتتى
  :ئايال خىتاي ياتاققا كىرىڭالر، دېدىم، —
   رابىيه قادىر بارمۇ؟—
ــاق— ــيه قادىرنىــڭ ئېــرى      .  ي ــادىر قازاقىــستاندا، مهن رابى رابىــيه ق
  .بولىمهن

 ئۇنــداقتا مــال ئېكــسپورت قىلىــشنى، مــال ئىمپــورت قىلىــشنى   — 
 —دەرھال توختىتىپ، ئىسكىالتتىكى مالالرنى سـېتىۋېتىپ، ئـۈرۈمچىگه    

  . قايتىپ كېتىڭالرئۆيۈڭلهرگه
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  .والمدىكهن، دەپ سوراپتىمهن ئۇرۇش ب—
ئــۇرۇش بولمايــدۇ، .  مهن شــاڭگاڭلىق، ھــازىر موســكۋادىن كهلــدىم —

 دە، – خــوش، دېــدى –ئهممــا چېگــرا سودىــسىدا ئــۆزگىرىش بولىــدۇ، خهيــر  
  .كېتىپ قالدى

ــۆزگىرىش      ــداق ئــ ــويالپ قانــ ــان ئــ ــويالپ، بۇيــ ــان ئــ ــېچىچه ئۇيــ كــ
قـادىر قازاقىـستاندىن    ئهتىـسى رابىـيه     . بولىدىغانلىقىغا جاۋاب تاپالمىـدىم   

تۈنۈگۈن شاڭگاڭلىق ئايـال بىـلهن ئارىـدا بولـۇپ ئـۆتكهن            . قايتىپ كهلدى 
بىراق، رابىيه قادىر ئۇنـداق     . ئىشالرنى ئۇنىڭغا تۇلۇقى بىلهن چۈشهندۈردۈم    

  . سۆزلهرگه قۇالق سالىدىغان، نهسىههت ئاڭاليدىغان ئايال ئهمهس ئىدى
ــرى    ــڭ ۋەزىـ ــو ھۆكۈمىتىنىـ ــلىدە جۇڭگـ ــۇرۇئهسـ ــاكرولۇق ڭجىجـ  مـ

ــشهش،  ــۇقتهڭـ ــهتنى   مىكرولـ ــسادى سىياسـ ــدىغان ئىقتىـ ــشهش، دەيـ  تهڭـ
نـــى » تېـــز ئىلگىرىلىـــشى«ئوتتۇرىغـــا قويـــۇپ، جۇڭگـــو ئىقتىـــسادىنىڭ 

ــكهن   ــان ئى ــاقچى بولغ ــونترول قىلم ــۈن   . ك ــودا قىلىــش ئۈچ ــدە، س نهتىجى
خىتاي شىركهتلىرىگه بانكىدىن قهرز بېرىلگهن پۇل بىر كېچىدە يىغىـپ          

.  كېيىن، قورغاس بازىرىـدىكى سـودا بىـراقال سـۇغا چىالشـتى            ئېلىنغاندىن
نورمال تىجارەت، مۇۋاپىق باھا بىر مهزگىل داۋاملىشىدىغان بولـسا، رابىـيه       
قادىر تاشقى سودىسىنى بىـر يىـل داۋامالشـتۇرالىغان بولـسا، خىتـاي پـۇلى              

 مىليون يـۈەن سـاپ پايـدىغا        45ھېسابىغا رابىيه قادىر تاشقى سودىسىدىن      
 كېـيىن بهش ئـاي ئىچىـدە رابىـيه قـادىر،            –ئىلگىـرى   . شكهن بوالتتى ئېرى

.  تۆمــۈر ئىمپــورت قىلغــان ئىــدى– مىــڭ توننــا پــوالت 15قازاقىــستاندىن 
 يۈەنگىچه سېتىپ ئېلىنغان بىـر توننـا        2000 يۈەندىن   1500قازاقىستاندا  

ــدا   ــۈر قورغـــاس ئېغىزىـ ــۈەنگىچه 3700 يۈەنـــدىن 3000رەزمىلىـــك تۆمـ  يـ
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  لوندونغا سهپهر

نىــــڭ » گــــۇرۇھىچىــــلهر 28« ئايــــدا ئهنگلىــــيه – 6 يىلــــى – 1994
بىـلهت  .  لوندونغا بارماقچى بولـدۇق    —چاقىرىقىنى ئېلىپ بۈيۈك برىتانىيه     

ــدونغا     ئ ــايمهن، لون ــانه كۆرســىتىپ بارم ــيىن مهن باھ ــدىن كې ېلىــپ بولغان
 چىــــلهر 28«چــــۈنكى خىتــــاي ھۆكــــۈمىتى . بارمــــايمهن، دەپ تۇرۇۋالــــدىم

لـېكىن رابىـيه قـادىر كـۆپ        . نى جۇڭگوغا تهھدىت، دەپ قارايـدىكهن     »گۇرۇھى
قېتىم خىـزمهت ئىـشلهپ، ئـۆزى بىـلهن بىلـله لونـدونغا بېرىـشىمغا مېنـى                 

تهييــارلىق قىلىۋاتقانــدا خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ مهخپىــي .  ىقايىــل قىلــد
ئىشالر ئىدارىسى بىخهتهرلىك باشقارمىسى ئـائىلىمىزگه خىزمهتچىلىرىنـى        

 لونـــدونغا بارماســـلىق توغرىـــسىدا خىـــزمهت    —ئهۋەتىـــپ ئهنگلىـــيىگه  
جۇڭگوغا قارشى گۇرۇھ، ئۇالرنىڭ چـاقىرىقى      »  گۇرۇھى چىلهر 28«. ئىشلىدى

بارىـــدىغان بولـــساڭ سىياســـىي ئىـــستىقبالىڭغا تهســـىر بــويىچه لونـــدونغا  
  . يېتىشى مۇمكىن

سـىلهر ماڭـا ئىشىنىـشىڭالر كېـرەك،        .  مهن ئۆزۈمگه ئىشىنىمهن   — 
 يـوق، ئهكـسىچه تىجـارەت       كېتىـۋاتقىنىم مهن لوندونغا سىياسـهت ئۈچـۈن       

  .ئىزدەپ كېتىۋاتىمهن، دېدى رابىيه قادىر
گۈزەل شهھهر لوندونغا يېتىـپ     بۇ توسالغۇالرغا قارىماستىن بىز يهنىال      

ــدۇق خىلمۇخىــل تىجــارەت ســورۇنلىرىنى، شــىركهت، كارخــانىالرنى،   . كهل
ــدۇق  ــارەت قىل ــى زىي ــستوران   . زاۋۇتالرن ــدا ئاشــخانا، رې ــادىر لوندون ــيه ق رابى

ئېچىشقا توختـام تـۈزۈپ قايتىـپ كهلگهنـدە، ئۇيغـۇر ئاشـپهزلهرنى يـۆتكهپ               
ــاي    ــدا خىتـ ــارلىقىنى قىلىۋاتقانـ ــرىش تهييـ ــتىقالپ  بېـ ــۈمىتى تهسـ ھۆكـ

ئۇيغۇرنىـڭ  . بېرىشنى بانكا ئارقىلىق پـۇل يـولالپ بېرىـشنى رەت قىلـدى           
ــستهكلىرى،      ــۈزلىنىش ئىـ ــيهتكه يـ ــارا جهمئىـ ــى، خهلقئـ ــشى ئارزۇسـ ياخـ
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گېزىتــــى » ايمىستــــ«تهكلىــــپ بىــــلهن رابىــــيه قــــادىر لوندونــــدا 
. گېزىتــــى ئىدارىــــسىنى زىيــــارەت قىلــــدى» قوغــــداش«ئىدارىــــسىنى، 

  : مۇخبىرالر
   تىجارەتنى قانداق باشلىدىڭ؟—
   سېنىڭ تىجارەت قىلىشىڭغا سىياسهت يول قويدىمۇ؟—
، ئۇيغـۇر  قىلمـايتتىغۇ  تىجـارەت  – مۇسۇلمان ئايـالالر ئـادەتته سـودا       —

  ؟جهمئىيىتى ساڭا قانداق ئىنكاس قايتۇردى
 خىتايالرنىڭ باشقۇرۇشـىدىكى بـانكىالر، ئېهتىياجىـڭ چۈشـكهندە          —

  تهلهپ قىلساڭ ساڭا قهرز پۇل بهردىمۇ؟
ــا — ــداق جاپـ ــداق  – قانـ ــۈردۈڭ، قانـ ــتىن كهچـ ــهققهتلهرنى باشـ  مۇشـ

  توسقۇنلۇقالرغا ئۇچرىدىڭ؟
 پارىخور خىتاي ئهمهلـدارلىرىغا قانـداق تاقابىـل تـۇردۇڭ؟ مىللىـي             —

 چىراغ يېقىـپ  بېرەلىـدىمۇ؟ شـۇنچىلىك ھوقـۇق       رەھبهرلهر ساڭا يېشىل  
بــــارمۇ ئۇالرنىــــڭ ۋەھاكــــازا؟ مــــۇخبىرالر رابىــــيه قادىرغــــا ســــوئالالرنى  

  . ياغدۇرۇۋەتتى
  :نىڭ مۇخبىرى» گېزىتىتايمىس«

 ئوتتۇرا ئاسىيادا قـازاق، قىرغىـز قاتـارلىق مىللهتـلهر مۇسـتهقىل             —
ەنىيهتلىـــك بىـــر ئۇيغۇرالرمـــۇ ئوتتـــۇرا ئاســـىيادا ياشـــايدىغان مهد. بولـــدى

 ئۇيغۇرالرنىـڭ مۇسـتهقىل بولـۇش ئـارزۇيۇڭالر يوقمـۇ،           —مىللهت،  سىلهر    
غا قانـداق   »شىنجاڭ«قازاق، قىرغىز مىللهتلىرىنىڭ مۇستهقىل بولۇشى      

  تهسىر كۆرسهتتى؟ 
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 تهرجىمان تۇرسۇن ئهپهندى بـۇ سـوئالنى تهرجىـمه قىلىـپ بولغانـدىن             
  ...زىگه لىققىدە ياش ئالدىكېيىن، رابىيه قادىر ماڭا قاراپ قويۇپ كۆ

  ...  ماڭا بۇنداق سوئالالرنى قويما، جاۋاب بېرەلمهيمهن—
  

   ئىستانبۇلغا سهپهر—تۈركىيه 

بىـــر .  ســـاالمهت ئـــۈرۈمچىگه قايتىـــپ كهلـــدۇق–لوندونـــدىن ســـاق 
ھهپتىلىــك ســهپهرنىڭ ھــاردۇقىنى ئالمــاي تــۇرۇپال، رابىــيه قــادىر ئوتتــۇرا   

 –ېــك، تاجىــك دۆلهتلىــرىگه بېرىــپ ســودا  ئاســىياغا، قــازاق، قىرغىــز، ئۆزب
قورغـاس ئېغىزىـدىكى تىجـارەتتىن      . تىجارەت قىلىشقا تهييارلىق قىلـدى    

، پاختـا، تىجـارىتى     ژۇڭتىـرە،   .  سـاۋاق ئالمىغانىـدى    –رابىيه قادىر تهجرىبه    
 ھوشـىنى يوقاتقانـدا     –ئىنسان ئهقلـى    . ئېلىپ بېرىشقا قىزىقىپ يۈرەتتى   

دېمىسىمۇ رابىـيه   .  قىلىشقا جۈرئهت قىلىدۇ    قاراملىق –پهقهت بىرال يول    
.  تىجارەت خـاراكتېرى قـاراملىقنى بهلـگه قىلغـان ئىـدى           –قادىرنىڭ سودا   

 تهڭـــشهش سىياســـىتىنىڭ مـــاكرولۇقتۈنۈگـــۈن قورغاســـتا خىتاينىـــڭ 
 تىجارەت ساھهسىدە بىر قېتىملىـق مهغلـۇبىيهتكه        –كاساپىتىدىن سودا   

  .  تىجارەتكه ئاتالندى–نه سودا ئۇچرىغان رابىيه قادىر بوشاشماستىن يه
ــسىغا    ــۈركىيه ئهلچىخانىـ ــپ تـ ــستاندا قىزىقچىلىـــق قىلىـ ئۆزبېكىـ

بـاش ئهلچـى پاسـپورتقا      . كىرىپ ۋىـزا ئېلىـشنى سـىناپ باقمـاقچى بولـدى          
ــۇپ     ــادىر شــۇنداق خــوش بول ــدىن كېــيىن رابىــيه ق تامغــا بېــسىپ بهرگهن

ــى، خــۇددى بــاال چاغلىرىــدا ئۇنىــڭ ئاتــا       هركىــلهپ  ئانىــسىغا ئ–كهتتىك
ئۆزبېكىستاندىن ئۇچقان ئـايروپىالن تـۆت      . بهرگهنلىرى كۆز ئالدىغا كهلدى   

بۇ ۋاقىـت ئىـستانبۇلدا     . سائهتتىن كېيىن ئىستانبۇل ئايرىپورتىغا قوندى    
ئــايروپىالن كــېچه ئاســمىنىدا ئهگىــپ . يېــرىم كــېچه بولغــان چــاغ ئىــدى
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ئىــستانبۇلدا ياشــاۋاتقان مۇســاپىر ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــۆيلىرىگه پهتىــلهپ  
مېهمــان بولــدۇق، پاراڭالشــتۇق، دادىــل سىياســىي مۇنــازىرىلهرنى  . بــاردۇق

 ۋە باشقا مۇساپىرالر قارا دېڭىـز بويىـدا بىـر           باقى ئابدۇلهېكىمقىلىشتۇق،  
قـارا دېڭىزنىـڭ بـويلىرى پۈتـۈنلهي دېگـۈدەك          . رېستوراندا مېهمـان قىلـدى    

قارا دېڭىز تۈركىيىگه بااليىئـاپهتلهر ئېلىـپ كهلـگهن ۋە      . رېستوران ئىكهن 
.  سائادەتمۇ ئېلىپ كهلگهن تارىخى ئۆتمۈشى بـار ئىـدى         –تۈركىيىگه بهخت   

ڭ ئۇ تهرىپى رۇسالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا قالغـان،  رۇس          قارا دېڭىزنى 
 ئىمپېرىيىـسى يىمىرىلگهنـدىن كېـيىن، ئـۇ تهرەپنىـڭ           كىرىمىلقىزىل  

قىرغاقلىرىغا ئۇرۇلۇپ تۇرغان قـارا دېڭىزنىـڭ دولقـۇنلىرى ئهركىـنلىككه           
  . ئېرىشكهندەك كۆرۈنهتتى

ىن يهرلهرگه  قىرغاققا يـېق  . قارا دېڭىز يۈزىدە ھېچنهرسه كۆرۈنمهيتتى    
توختىتىپ قويۇلغان كېمىلهر، پاراخوتالر سۇ دولقۇنلىرىنىـڭ ئۇرۇلۇشـىغا         

تامـــاقتىن بىـــر قوشـــۇق ئېلىـــپ . كـــۆرە لىڭـــشىپ، تهۋرىنىـــپ تـــۇراتتى
بېشىڭنى كۆتۈرۈپ قارىساڭ قارا دېڭىزنىڭ يۈزى ئۇ تهرەپـتىن بـۇ تهرەپـكه،             

  .  كېتهتتىبۇ تهرەپتىن ئۇ تهرەپكه قاتناپ تۇرغان پاراخوتالرغا توشۇپ
 دولمـــا ۋە باشـــقا مۇســـاپىر ئۇيغـــۇرالر بىزنـــى    بـــاقى ئابـــدۇلهېكىم

 سـاياھهت   – دېڭىزى بويلىرىغـا ئېلىـپ بېرىـپ سـهيله           ئىگهيباغچىسىغا،  
ــادەتتىن تاشــقىرى   . قىلــدۇردى تهبىئهتنىــڭ تهبىئىــي گــۈزەللىكلىرىگه ئ

ئىشتىياق بىلهن نهزەر تاشاليدىغان رابىـيه قـادىر بۈگـۈن خـۇددى كىچىـك             
 كامـال   مۇسـتاپا  بىزنـى    بـاقى  ئابـدۇلهېكىم . لىغا ئوخـشاپ قالغـان ئىـدى      با
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تۈركىيىدە ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئېيتقاندا سىياسىي پائالىيهت دېگهننىـڭ        
ــايتتى  ــاپقىلى بولمـ ــىنىمۇ تـ ــىي  . ئىزناسـ ــدە سىياسـ ــۇرالر تۈركىيىـ ئۇيغـ

 مۇنچه تهسـىر پهيـدا قىاللىـسىمۇ،        –، ئانچه   تهشكىللىيهلىسىمۇپائالىيهت  
 تاشــقى سىياســـىتىگه  –كــى  تۈركىيىــدىن ئىبــارەت بــۇ دۆلهتنىــڭ ئىچ    

ئۇيغۇرالر مهسىلىسى قانچىلىك تهسـىر كۆرسىتهلىـشى مـۇمكىن ئىـدى؟           
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه تۈركىيىــدە تهســىرى بــار، جهمئىيهتــته ئاساســى بــار،        

تۈركىيىـدە قـازاقالر    . سىياسىي قابىلىيىتى بار بىرمـۇ ئۇيغـۇر يـوق ئىـدى          
يهلىگهن ئىتتىپاقلىشىپ ئاساس تىكـلهپ ئىجتىمـائىي ئـورنىنى تىكلىـ         

 مىڭــــدىن ئــــارتۇق ئۇيغــــۇر 10ئاڭلىــــشىمىزچه تۈركىيىــــدە . ئىمىــــش
بۇ ئۇيغـۇرالر بىـر يهردە بـاش قوشـۇپ، بىـر ۋەكىلنـى كۆتـۈرۈپ                . ياشايدىكهن

چىقىــــپ تــــۈركىيه دۆلهت پارالمېنتىغــــا ھېچبولمىغانــــدا ئىــــستانبۇل 
؟ ئۇ تـۈرككه    كىرگۈزەلىگهنمۇشهھهرلىك پارالمېنتقا بولسىمۇ ئهزا قىلىپ      

 زامـانالر ئۆتـۈپ   –هم كىيدۈرۈپ، بـۇ تـۈرككه دوپپـا كىيـدۈرۈپ زامـان       بهقهس
» مهن بـاالڭ تــۈرك » «ئاتـا تــۈرك «كهتتـى، ئېرىـشكهن نهتىــجه نـېمه؟ ســهن    

دېـــگهن شـــوئارنى، ئـــۆزىنى پهس چاغاليـــدىغان بىـــر ئىبـــارىنى داۋاملىـــق  
  .تهكرارالپ ئېرىشكهن نهرسه بىر قهبرە پهقهت بىر قهبرە بولدى، خاالس

ئۇيغـۇرالر نـادان ئىـدى      .  ئىدى، ھهم ئهخـمهق ئىـدى      ئاقكۆڭۈلر  ئۇيغۇرال
ئادەت كۈچىنىڭ بۆشۈكىدە ئۆزىنى ئـۆزى تهۋرىتىـپ        . ھهم ئهقىللىق ئىدى  

بىـر مىلـلهت ئىجتىمـائىي جهھهتـته        . تۈركىيىدىن پانا تىلهپ يۈرۈشـهتتى    



 38



 39

   مۇخلىسنىڭ ئۆيىدەيۈسۈپ بېك

ىستان ئارقىلىق ئـۈرۈمچىگه    تۈركىيىدىن ئايروپىالنغا ئولتۇرۇپ قازاق   
  :مهن رابىيه خېنىمغا. قاراپ يولغا چىقتۇق

ــاخىرى يهنىــال   -  ــۇ ۋەتهننىــڭ سىياســىي ئىــشلىرى ئ  ئۇيغۇرىــستان ب
  .ئىككىمىزگه قالىدۇ، دېدىم

. ئــۇ تــۈركىيىنى كــۆرۈپ قــايتتى . رابىــيه قــادىردىن ئــۈن چىقمــايتتى 
، دەيـدىغان ئۇيغـۇر     تۈركىيه بىر نـېمه، دەيـدۇ، ئهرەبىـستان بىـر نـېمه دەيـدۇ             
ــاتتى   ــلىرىنى ئويالۋاتـ ــا قاراشـ ــڭ چاكىنـ ــلهن  . جهمئىيىتىنىـ ــد بىـ ئۈمىـ

ئۈمىدســـىزلىكنىڭ كهســـكىن كۈرەشـــلىرى ئۇنىـــڭ روھـــى دۇنياســـىنى 
ئازابالۋاتاتتى، ئۇ روھى دۇنياسىدا ھهركىم ھهر نېمه دەيدۇ، ئۇيغـۇر ئۆزىنىـڭ            
ــېمه       ــېچكىم ھېچن ــۈچه ھ ــېمه دېمىگ ــر ن ــۆزى بى ــسىدا ئ ــدىرى توغرى  تهق

  . دېمهيدۇ، دەۋاتاتتى
ــاكى ئىنكــار      رابىــيه خېــنىم مېنىــڭ ســۆزۈمنى تهســتىقلىمىدى  ي

ــۇنى مهجنۇنتالنىــڭ شــېخىدەك چىرمــاپ   . قىلمىــدى ــالالر خــۇددى ئ خىي
ئىـدىيىلهر، پىكىـرلهر چۇۋۇلـۇپ      ... قهيهردىن باشالش كېرەك  . ئالغان ئىدى 

نى ئــۇچىنى تــاپقىلى، بېــشى. كهتــكهن يىپــتهك گادىرمــاچ بولــۇپ كهتــكهن
بىـلهت  . ئـايروپىالن قازاقىـستان ئايرىپورتىغـا قونـدى       . تاپقىلى بولمـايتتى  

؟ ئــــايروپىالن ئىستانــــسىنىڭ ...ئــــۈرۈمچىگه ئېلىنغــــان ئهمهســــمىدى
ئۈرۈمچىگه ئۇچۇش بۆلۈمىگه كىرگهنـدە قـازاقالر، ئورۇسـالر رابىـيه خېـنىم             

 رابىـيه قـادىر خورالشـقا     ... ئىككىمىزنى شۇ دەرىجىدە مهسـخىرە قىلـدىكى        
چىدىيالمىدى، ئـۇ ئېتىلىـپ بېرىـپ بىـر ئورۇسـنىڭ يـۈزىگه بىـر كاچـات                 

 نهپرەت كـۆز ياشـقا زورلىـدى،        –غهزەپ  .  سالماقچى بولغاندا مهن تۇتۇۋالدىم   
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ــپ    ــلهت ئېلىـ ــزگه بىـ ــدە بىـ ــلىدە تۈركىيىـ ــدامچى، ئهسـ  بهرگهن ئالـ
قويمىچى ئۇيغـۇر، قازاقىـستاندىن ئـۈرۈمچىگه  ئۇچىـدىغان ئايروپىالننىـڭ            
ــلهپ  بېلهتنــــى تولــــۇق سېتىۋېلىــــشنى    ــۇرىنى بهلگىــ ئورۇنــــدۇق نومــ

  . بېجىرمىگهن ئىكهن
ماشىنىغا چىققانـدا رابىـيه خېنىمنىـڭ چىرايـى         . تاكسى توسۇۋالدۇق 

خــۇدا، دېــدىم . كهتتــىخــۇددى بۇلــۇتتىن كېيىنكــى ئاپتــاپتهك ئېچىلىــپ 
تېــزال خۇيلىنىــپ، تېــزال ئېچىلىــدىغان، تېــزال تۇتۇلــۇپ تېــزال   . ئىچىمــدە

ــۈك    ــالنى ماڭــا ئۆمۈرل ــادىردەك ئاي  قىلىــپ مهھبــۇبهكۈلىــدىغان رابىــيه ق
ــمهت  ــنىڭگه رەھ ــز . بهرگى ــۈپئىككىمى ــك يۈس ــۆيىگه  بې ــسنىڭ ئ  مۇخلى

ه مهن كېتىۋاتاتتۇق، ئـۇ شـۇڭا ئېچىلىـپ كهتتـى بولغـاي، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگ           
  . چاقچاق قىلىپ ئۇنىڭ كۆڭلىنى كۆتۈردۈم

.  ئاكـا ئالـدىمىزغا چىقىـپ ئىـشىك تۈۋىـدە قارشـى ئالـدى              بېك يۈسۈپ
شـۇ  . داستىخانغا بىـر دانه قـارا بولكـا كهلتۈرۈلـدى         ...  داستىخان سېلىندى 

 ئهپهنـدىمنىڭ ئائىلىـسىدە راسـخوت ئۈزۈلـۈپ قـالغىلى           بېـك  يۈسۈپكۈنى  
يه قــادىر ئالــدىراڭغۇمۇ يــاكى بــۇ ئــائىلىنى رابىــ. ئــۈچ كــۈن بولغــان ئىــكهن

ــى چىقىرىــپ ئۈســتهل  800خــوش قىلىــش ئۈچۈنمــۇ يانچۇقىــدىن    دولالرن
ــدى  ــۇپ قوي ــدىكى ئهڭ   .  ئۈســتىگه قوي ــيه قادىرنىــڭ يانچۇقى ــۇل رابى ــۇ پ ب

چــاي ئىچىلىــپ بولغانــدىن كېــيىن، رابىــيه قــادىر  . ئــاخىرقى پــۇل ئىــدى
مهن سـاپادا   .  چۈشۈپ كهتتـى    ئهپهندى سىياسىي پاراڭغا   بېك يۈسۈپبىلهن  

ھاكـاۋۇرلۇق قىلـدىممۇ يـاكى تونـۇش يـاكى نـاتونۇش            . يېتىپ ئارام ئالـدىم   
ھهر ھالـدا   . مهسىلىلهرگه قارىتا ئېرەنـسىزلىك قىلغىنىممـۇ بىلمهيـمهن       
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ــوغرا قىلــدىڭمۇ، ئادەمگهرچىلىــك مهۋقهســىدىن   —  رابىــيه خېــنىم ت
... ئېيتقاندا توغرا قىلدىڭ؛ سىياسـىي مهۋقهدىـن ئېيتقانـدا خاتـا قىلـدىڭ            

ــشىلهر ئهته       ــۇ كىـ ــان بـ ــشۇرۇپ ئالغـ ــۇل تاپـ ــدۇق، پـ ــپ قويـ ــۇلنى بېرىـ پـ
ــادىر مېنىــڭ سىياســىي پ  –كىملهرگىــدۇر  ــيه ق ــۇل   رابى ــالىيىتىمگه پ ائ

بهرگهن، دەپ قويسا خىتاينىڭ رازۋېد ئورگانلىرى ئاڭالپ قالىدىغان بولـسا،          
ئىككىمىزنىڭ تهقدىرى قانداق بولىدۇ خېنىم؟ بۇنداق ئهندىـشىلىرىمنى        

 دە،  –ئاڭلىغاندا رابىيه قادىر پهرۋامۇ قىلمـايتتى، قـولىنى بىـر شـىلتىدى             
  ! تۈگىدى ۋەسساالم

. ن پۇل، ھهتتا تاماق يهيدىغان پۇلمـۇ قالمىـدى     يانچۇقىمىزدا بىر تىيى  
 رۇبلىغا قورغاس چېگـرا ئېغىـزىغىچه كىـرا         700تاكسىدىن بىرنى توسۇپ،    

  :رابىيه قادىرغا. قىلدۇق
ــدى     — ــسىز ئى ــۇش ھاجهت ــوئالنى قوي ــگهن س ــز، دې ــداق قىلىمى .  قان

تاموژنىغا كهلگهنـدە ۋەتهنـدىن ئـۆتكهن تىجارەتچىلهرنىـڭ ئالـدىنى توسـۇپ             
ــ ــۇالردىن رابىــيه ق  رۇبلىنــى شــوپۇرغا 700.  رۇبلــى قهرز ئالــدى1000ادىر ئ

  .  رۇبلىنى يانچۇققا سالدى300بېرىپ 
 سـېكرېتار ۋاڭ    زالىـدا مهلۇم بىر كۈنى سىياسىي كېڭهشنىڭ يىغىن       

  : رابىيه قادىرنى ئالدىغا چاقىرىپلېچۈەن
 تىجـارەت قىلىۋاتامـسهن     –، سهن چهت ئهلدە سـودا       نىگا رابىيه قادىر،    -

ى ئهكـسىيهتچى، بۆلگــۈنچى تهشـكىالتالرغا پــۇل تارقىتىـپ يۈرەمــسهن،    يـاك 
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ھۆكـــــۈمهت ماڭـــــا ئىشىنىـــــشى كېـــــرەك، مهن ھۆكـــــۈمهتكه  «—
  . ، دەپتۇ»ئىشىنىمهن، ئۆسهك سۆزلهرگه ئىشهنمهڭ ۋاڭ شۇجى

 جـاۋابنى   –يگه قايتىپ كېلىـپ رابىـيه قـادىر بـۇ قېتىمقـى سـوئال               ئۆ
ــۆزلهپ بهردى ــا سـ ــاپال . ماڭـ ــدىم، دە !ئـ ــۇرۇپ  -، دېـ ــاچراپ تـ  ئورنۇمـــدىن چـ

  ...كهتتىم
 پۇل بېرىـشى بىـر قېتىملىـق ئهمهس         بېككه يۈسۈپرابىيه قادىرنىڭ   

ئوتتۇرا ئاسىيادا سىياسىي پائـالىيهت قىلغـۇچى ئۇيغۇرالرغـا رابىـيه           . ئىدى
 مـۇخلىس بىلهنـال     بېـك  يۈسـۈپ قادىرنىڭ پـۇل تارقىتىـپ بېرىـشى بىـرال          

دېـــمهك، بىخهتهرلىـــك باشقارمىـــسى رابىـــيه قادىرنىـــڭ  . چهكلهنمهيتتـــى
  . پېيىگه چۈشكهن ئىدى
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  قاراملىقنىڭ ئاقىۋىتى

ــر       ــىدا بى ــستان مىقياس ــۈن ئۇيغۇرى ــدە، پۈت ــرى ئۈرۈمچى ــدىن بې ئۇزۇن
ــكهن   ــۈرگهن ئى ــپ ي ــۇال ئېقى ــد . (غۇلغ ــۇ چاغ ــز   ب ــادىر ئىككىمى ــيه ق ا رابى

ــۈرگهن        ــپ ي ــارەت قىلى ــدە تىج ــۇ تهرىپى ــىيانىڭ ئ ــۇرا ئاس ــتا، ئوتت قورغاس
خىتـــاي تـــارىخچىالر ۋە خىتاينىـــڭ تهشـــۋىقات ئورگـــانلىرى     ). ئىـــدۇق

ــشىپ  ــڭ«بىرلى ــانىمفى ــاتىرى  »  خ ــۋىزىيه تىي ــاۋزۇلۇق تېلې ــشلهپ م ئى
ــدا قويۇشــقا باشــالپتۇ چىقىــپ »  خــانىمفىــڭ«قايتىــپ كېلىــپ . ، ئېكران

ــۆردۈم     ــتىم ك ــرال قې ــدا بى ــاتىرىنى ئېكران ــۋىزىيه تىي ــاۋزۇلۇق تېلې ــۇ . م ب
تىياتىرنىڭ مهزمۇنىنى رابىيه قادىرغـا     . تىياتىر قايتا ئېكراندا قويۇلمىدى   

غهزەپلهنـــگهن رابىـــيه خېـــنىم شـــىنجاڭ تېلېـــۋىزىيه  . ســـۆزلهپ بهردىـــم
ــۇ تىياتىرنىــڭ  500ئىستانسىــسىغا بېرىــپ  ــۈەن خهجــلهپ ب  كاســىتىغا ي

  :غان نۇسخىسىنى ئېلىپ كهلدى، رابىيه خېنىمئېلىن
بېشىمىزغا نېمه كهلـسه شـۇنى      ! قارشى پىكىرلىك تهنقىد ياز   !  ياز —

. قولۇمغـا قهلهم ئالـدىم    . كۆرىمىز، مىللىي ھاقـارەتكه چىـداپ تۇرالمـايمهن       
 – 1994مـاۋزۇلۇق ماقـالهم     »  خـانىم ۋە ئاپتورالرنىـڭ تـارىخ قارىـشى         فىڭ«

  . دە ئېالن قىلىندى» ى كهچلىك گېزىتىئۈرۈمچ« ئايدا – 11يىلى 
ــانلىرى   ــۋىقات ئورگـ ــتهملىكىچىلىرىنىڭ تهشـ ــاي مۇسـ  فىـــڭ«خىتـ

ماۋزۇلۇق تېلېۋىزىيه تىياتىرىنى ئىشلهپ تارىخنىـڭ قايـسى بىـر          » خانىم
چاغلىرىــدا قــازاقالر ئۇيغۇرالرغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان ئىــدى، دېــگهن       

 يـېڭىال مۇسـتهقىل     بـۇ ئـارقىلىق   . پىكىرنى ئىلگىرى سۈرمهكچى بولـدى    
 –بولغــان قازاقىــستانغا خۇشــامهت قىلمــاقچى، يهنه بىــر تهرەپــتىن ئۇيغــۇر 

 ئــايرىم ھالــدا چېقىلىــپ، –قــازاق خهلقلىرىنىــڭ ھېســسىياتىغا ئــايرىم 
 قــازاق مىللهتلىرىنىــڭ ئوتتۇرىــسىغا مىللىــي زىــددىيهتلهرنىڭ –ئۇيغــۇر 
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يـــۇقىرىقى ماقـــالهم ئـــېالن قىلىنىـــپ جهمئىـــيهت بىـــلهن يـــۈز       
ــتىم يهنه   ــى قېـ ــيىن، ئىككىنچـ ــكهندىن كېـ ــدە – 11كۆرۈشـ ــاي ئىچىـ  ئـ

نهپـسىڭنى يىغىــۋال ناخـشا ئوغرىــسى   «دە » ئـۈرۈمچى كهچلىـك گېزىتــى  «
مهن بـۇ ماقالهمـدە     . سـهرلهۋھىلىك ماقـالهم ئـېالن قىلىنـدى       » لوبىڭۋاڭ  

 –مهدەنىيهت تاجـاۋۇزچىلىقىنى، ناخـشا      خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ   
، يۈزســـــىزلىكىنى، ھاياســـــىزلىقىنى،  كۆچـــــۈرمىچىلىكىنىمۇزىكـــــا 

ــۈزمهكچى   ــيهت ئاسسىمىلياتسىيىـــسى يۈرگـ ــسىزلىقىنى، مهدەنىـ ئهخالقـ
  . بولغانلىقىنى تهنقىد قىلدىم

ئىككـــى پــــارچه ماقــــالهم ئـــېالن قىلىنغانــــدىن كېــــيىن ئۇيغــــۇر   
لىرىنىڭ ئارىـسىدا كۈچلـۈك غۇلغـۇال       جهمئىيىتىدە ھهتتا، خىتاي كۆچمهن   

 تهرەپــــتىن خىتــــاي تهشــــۋىقات –چــــېقىمچىالر تهرەپ . پهيــــدا قىلــــدى
ئاپتونوم رايونلـۇق تهشـۋىقات     . ئورگانلىرىغا كېلىپ چېقىمچىلىق قىلدى   

ئـۈرۈمچى  «بۆلۈمى، ئۈرۈمچى شهھهرلىك تهشۋىقات بۆلۈمى يىغىن ئېچىـپ         
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 ئايـــدا ئـــاپتونوم رايونلـــۇق ئۇيغـــۇر كالســـسىك  – 12 يىلـــى – 1995
ئهدەبىيـــاتى تهتقىقـــات يىغىنىـــدا نۇتـــۇق ســـۆزلىگهن ســـابىق تهشـــۋىقات 

ــستىرى  ــڭمىنى ــن فى ــۇرۇپ  داجى ــاي ت ــسمىمنى ئاتىم ــۇم   ئى ــا ھۇج ، ماڭ
دېگهننــى » مهدەنىــيهت ئالماشــتۇرۇش«، »تــارىخنى بىلهمــدىكهن«: قىلىــپ

 ئاينىـڭ ئاخىرىـدا خىتـايچه، ئۇيغـۇرچه         – 12بۇ نۇتـۇق    . بىلهمدىكهن، دېدى 
ــى « ــىنجاڭ گېزىتـ ــى » شـ ــسىلىپ چىقتـ ــىگنال  . دە بېـ ــۇق سـ قورقۇنچلـ

 پىكــــرىم -ئوتتۇرىغــــا چىقتــــى، كۆڭلــــۈمگه تۇيــــۇق چۈشــــتى، ئهقىــــل 
. رابىيه خېنىم ئهنسىرەشكه، تىتىلداشقا باشـلىدى     . باشلىدىچېچىلىشقا  

ئىشنىڭ بېشىدا، ئىـشنى باشالشـتىن بـۇرۇن ئېهتىيـات قىـل؟ بېـشىڭغا              
كهلگهنـدە قورقمــا سـىدىق؟ ئۆمۈرلۈكــۈم رابىـيه خېــنىم قورقمـا، ئــۆزۈڭنى     

  ...!دادىل تۇت بالىلىرىمىزغا ئالالھ  ئىگه
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  ىسىرلىق تارىخى ۋەقهلهرنىڭ ئاشكارىلىنىش

 1994 كهينىـدە    –ئىككى پارچه ماقالهم ئـېالن قىلىنىـشنىڭ ئالـدى          
 ئايـــدا دوســـتۇم ئوســـمانجان ســـاۋۇت بىـــلهن بىرلىـــشىپ، – 10 يىلـــى –

رەقىـــبلهر ۋە « گـــارۋېر ئهپهنـــدى يازغـــان جـــۇنئـــامېرىكىلىق يـــازغۇچى 
ــا   » ئىتتىپاقداشــالر ــاۋزۇلۇق كىتــابنى خىتــاي تىلىــدىن ئۇيغــۇر تىلىغ م

كىتـــابنى ئىنگلىـــز تىلىـــدىن جۇڭگـــو پهنـــلهر بـــۇ . تهرجىـــمه قىلـــدۇق
  . ئاكادېمىيىسى خىتاي تىلىغا تهرجىمه قىلغان ئىكهن

 دۇنيا ئۇرۇشى، ئۇرۇشقا قاتناشـقان چـوڭ دۆلهتـلهر ئوتتۇرىـسىدىكى             - 2
ئۇرۇش مۇناسىۋەتلىرى، ئىتتىپاقداشلىق مۇناسـىۋەتلىرى، چـوڭ دۆلهتـلهر         

ۇناســـىۋەتلىرى، تاشـــقى سىياســـىتىنىڭ بهلگىلىنىـــشى، دىپلوماتىـــك م 
جۇڭگونىڭ ئىچكى ئۇرۇشى، ئامېرىكا بىلهن رۇسـىيىنىڭ، رۇسـىيه بىـلهن          
جۇڭگونىڭ، ئامېرىكـا بىـلهن جۇڭگونىـڭ ئۇرۇشـقا مۇناسـىۋەتلىك، تهسـىر             
ــۇ    ــىۋەتلىرى بـ ــك مۇناسـ ــىۋەتلىك دىپلوماتىـ ــشىغا مۇناسـ ــرە تالىشىـ دائىـ
ــالمىش شــىنجاڭغا مۇناســىۋەتلىك چــوڭ    كىتابنىــڭ مهزمــۇنى بولــۇپ، ئات
دۆلهتلهر مۇناسىۋەتلىرىگه، تاشـقى موڭغۇلىيىنىـڭ مۇسـتهقىل بولۇشـىغا          
مۇناســىۋەتلىك چــوڭ دۆلهتــلهر سىياســىتىگه دائىــر مهزمۇنالرغــا كىتابتــا  

  . ئاالھىدە ئورۇن بېرىلگهن
بىۋاســىته تىلغــا » يالتــا سىستېمىــسى«، »يالتــا يىغىنــى«كىتابتــا 

ك مهزمـۇنالر، ۋەقهلهر    غا مۇناسـىۋەتلى  » يالتا يىغىنى «ئېلىنمىغان، بىراق   
جۇڭگو، سوۋېت ئىتتىپاقداشـلىق    «كىتابتا،  . ئهتراپلىق سۆزلهنگهن ئىدى  

ئهيــنهن تىلغــا ئېلىنمىغــان، يانــداپ ئۆتــۈپ      » دوســتلۇق شهرتنامىــسى  
مۇبادا چوڭ دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا چاقىرىلغان خهلقئـارا يىغىـنالر         . كهتكهن

ــسا ئهتراپلىـــق تو  ــدىغان بولـ ــا ئېلىنىـ ــا تىلغـ ــوغرا كىتابتـ ــشقا تـ ختىلىـ
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چـۈنكى مهن بىـر ئۇيغـۇر پهرزەنتـى         . مهن بۇ كىتابنى تهرجىمه قىلدىم    
بولۇش سۈپىتىم بىلهن كىتـابنى تهرجىـمه قىلىـشنى بىـر ۋىجـدانى بـۇرچ            

 ئۇيغۇر خهلقى ئۆزىنىڭ دۆلهت قۇرۇش تارىخىنى بۇ دۆلهتنـى        . ھېس قىلدىم 
 خىتايغا قانداق سېتىۋەتكهنلىكىنى، ئۇيغۇر دۆلىتىنـى نـېمه         ستالىننىڭ

ئۈچۈن خىتايغـا سـېتىپ بهرگهنلىكىنـى ئۇيغـۇر خهلقـى بىلىـپ قالـسۇن،               
  . دېگهننى مهقسهت قىلدىم

 ئۆسـمۈرلهر نهشـرىياتىغا     –كىتابنىڭ تهرجىمىسىنى شىنجاڭ ياشالر     
پ غىڭشىـــشقا ئېلىــپ بارســـام، نهشـــرىيات باشـــلىقى ئـــۇنى دەپ، بـــۇنى دە 

 دەرھـال چۈشـىنىپ     غىڭـشىيدىغانلىقىنى ئۇنىڭ نـېمه ئۈچـۈن      . باشلىدى
 مىـــڭ يـــۈەن پـــۇل ئېلىـــپ نهشـــرىيات  5رابىـــيهم خېنىمـــدىن . قالـــدىم

ــدۇم   ــۇزۇپ قوي ــا تۇتق ــلىقىنىڭ قولىغ ــۇر   . باش ــلىقىمۇ ئۇيغ ــرىيات باش نهش
؟ ئىككىمىزنىــڭ پهرقــى نهدە، مهن بــۇ   ئىــدىمغۇئىــدىغۇ؟ مهنمــۇ ئۇيغــۇر   

! ۇيغــۇر خهلقــى ئوقۇســۇن، دەپ تهرجىــمه قىلغــان ئهمهســمىدىم كىتــابنى ئ
 مىڭ يۈەن  خهجـلهپ  6 مىڭ نۇسخا بېسىلىپ چىقتى،      5كىتاب دەسلهپته   

دوســــتلىرىمغا، تونۇشــــلىرىمغا ھهقــــسىز .  نۇســــخا ســــېتىۋالدىم1000
 رەسـىمىنى   زېدۇڭنىڭ ماۋكىتابنىڭ مۇقاۋىسىغا قاراپ    . تارقىتىپ بهردىم 

مېنىـڭ  . ىتابنى سېتىۋېلىشىغا رايى بارمىدى   كۆرگهن كىشىلهرنىڭ بۇ ك   
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رەھمهتلىــك مۇتهپهككــۇرىمىز  تۇرغــۇن ئالمــاس ئهپهنــدى كىتــابنى      
رەقىـبلهر  «ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، ئالدىمغا كېلىـپ تهرجىـمه قىلغـان           

مـاۋزۇلۇق كىتـاب قـالتىس كىتـاب ئىـكهن، تهرجىـمه            » ۋە ئىتتىپاقداشالر 
ــۈز   ــپ گـ ــى ئاجايىـ ــۇ تىلـ ــۇق چىقىپتـ ــاۋۇت  ... ەل، ئۇتۇقلـ ــمانجان سـ ئوسـ

سـهن زورلىغـان   . قورقۇنچاق، ئۇ تهرجىمه قىلىشقا ئارىالشمىغان بۇالر ئىدى 
  .مهن كۈلۈپ قويدۇم. بولۇشۇڭ مۇمكىن دېدى

خىتاي مىللهتچىلىرى يوشۇرۇپ كهلگهن، ئۇيغۇر خهلقى شـۇ چـاققىچه          
ــارىخ، ئۇيغۇرنىــڭ دۆلهت قۇر  ۇشــى ۋە دۆلهتنىــڭ خهۋەردار بواللمىغــان بىــر ت

ــا      ــودىنىڭ قۇربانىغــ ــىي ســ ــسىدىكى سىياســ ــلهر ئوتتۇرىــ ــوڭ دۆلهتــ چــ
ئايلىنىشىنى مهزمـۇن قىلغـان بىـر تـارىخ ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ ئالدىـدا ئـاز                 

  . بولسىمۇ ئاشكارىالندى، نامايان بولدى
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  ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ ئىنكاسى

رەقىــــــبلهر ۋە «، تهرجىــــــمه ئهســــــىرىم ماقالىلىرىمغــــــايازغــــــان 
مــاۋزۇلۇق تهرجىــمه كىتابىمغــا ئۇيغــۇر جهمئىيىتــى     » ىپاقداشــالرئىتت

ــدى   ــرەك ئى ــدە   – 1994. ئىنكــاس قايتۇرۇشــى كې ــر يىــل ئىچى ــى بى  يىل
ئۇيغۇر قىزلىرىنى ئالـداپ    (»  ئانىالرغا مۇراجىئهت  –قىزلىرىمىزغا ۋە ئاتا    «

» ).ئىچكىرى خىتايغا ئېلىـپ كېـتىش شـۇ ۋاقىـتالردىال باشـالنغان ئىـدى             
 خــانىم ۋە ئاپتورالرنىــڭ تــارىخ فىــڭ«، » چېكىــشىئهپيــۈنڭ ئۇيغۇرالرنىــ«

ــشى ــۋال «، »قارىــ ــسىڭنى يىغىــ ــسى ۋاڭ  ! نهپــ ــشا ئوغرىــ ــڭناخــ ، »لوبىــ
ــۈمرانلىقى  « ــستاندىكى ھۆكـ ــڭ ھىندىـ ــارچه  »برىتانىيىنىـ ــر پـ ،  يهنه بىـ

ــالهم  ــمه ماقـ ــى «تهرجىـ ــك گېزىتـ ــۈرۈمچى كهچلىـ ــودا «، »ئـ ــىنجاڭ سـ شـ
قاتـــارلىق  » شـــرىياتى  ئۆســـمۈرلهر نه –شـــىنجاڭ ياشـــالر   «، »گېزىتـــى

نهشرىيات، گېزىتلهردە ئېالن قىلىنغانـدىن كېـيىن، ئۇيغـۇر جهمئىيىتـى           
ــۇنجى بولــۇپ ئۇيغۇرنىــڭ شــائىرى  . ئىنكــاس قايتۇرۇشــى كېــرەك ئىــدى  ت

 رەھـمهت بىـلهن باشـالنغان بىـر پـارچه خېتىنـى             كېرىمىنىـڭ  مىرزاھىت
ــشۇرۇۋالدىم ــقهر  . تاپ ــدىنال قهش ــڭ كهينى ــۇزاقئۇنى ــسى، توقق ــازار  ناھىيى ب

ــشىنىڭ      ــۇر كى ــى نهپهر ئۇيغ ــشلهيدىغان ئىكك ــسىدە ئى ــقۇرۇش ئىدارى باش
مهنمۇ ئۇالرغا رەھـمهت بىـلهن خهت يېزىـپ         . يازغان خېتىنى تاپشۇرۇۋالدىم  

ــايتۇردۇم  ــاۋاب ق ــكهن، دەپ     . ج ــاق ئى ــى ئويغ ــۇر خهلق ــسا ئۇيغ ــېمه بول ھه ن
ئاشـۇ ئىككـى پـارچه      . ئويلىدىم، شۇنچىلىك ئىـشقىمۇ چهكـسىز سـۆيۈندۈم       

  ؟...تمۇ يېتهرلىك ئهمهسمىدىخه
ماقالهمنى يازغۇچه ۋە گېـزىتلهردە ئـېالن قىلغـۇچه قانـداق ئويلىغـان             
ــدىن كېــيىن، ئۇيغــۇر جهمئىيىتىــدە        ــدىم؟ ماقــالهم ئــېالن قىلىنغان ئى

شــۇنداق بولــسا قاتارغــا قوشــۇلۇپ ... نامــايىش بولىــدۇ... داۋالغــۇش بولىــدۇ
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 مۇزىكانـت   –بىر زىيالىي يـاكى بىـر ئۇيغـۇر دېهقـان، يـاكى ناخـشىچى               
ــېالن     ــالىلهرنى گېــزىتته ئ ــارچه خهت يېزىــپ ماڭــا ئهمهس، شــۇ ماق بىــر پ

ۋاڭ . دېمىــدى رەھــمهت، تهھرىرلىرىگىمــۇقىلغــان كهچلىــك گېزىتىنىــڭ 
 مىليـون  20 مـۇزىكىالر  – ئۆزىنىڭ مۈلكىگه ئايالندۇرۇۋالغان ناخشا    لوبىڭ

 لوبىڭنىــڭ مــۇزىكىلىرى ئهمهســمىدى؟ ۋاڭ –ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ ناخــشا 
 مـــۇزىكىالرنى ئۆزگهرتىـــپ نوتىالشـــتۇرۇپ كۆچـــۈرۈپ ئېلىـــشى، –ناخـــشا 

 پاتېنـت   ئۇيغۇرالر ياشاۋاتقان مۇستهملىكه جهمئىيهتتىمۇ قانۇنى مهسـىله،      
ھوقــۇقى مهسىلىــسى ئىــدىغۇ؟ ئهخــالق مهسىلىــسى، ئىنتــايىن ســهزگۈر    
سىياسىي، مىللىي مهسىله ئىدىغۇ؟ مىللىي ھاقـارەت، مىللىـي خورلـۇق،           

ــاغ      ــۇرۇرىنى ئاي ــي غ ــڭ مىللى ــسىتىش، ئۇيغۇرنى ــي كهم ــتى –مىللى  ئاس
قىلىــش مهسىلىــسى ئىــدىغۇ؟ نامــايىش، قېنــى ئۇيغــۇر، قېنــى نامــايىش    

  !ۇرالر؟قىلىدىغان ئۇيغ
 مهن نېمىدېگهن ساددا، يهنه نېمىدېگهن ئهخـمهق ئـادەم، رابىـيه قـادىر             
ــشنى      ــۆزلىرىنى تۇتۇۋېلى ــۇرالر ئ ــقا، ئۇيغ ــدىن باش ــلهن ســىدىقهاجى روزى بى
بىلگهن، نېمىدېگهن ئهقىللىق، نېمىدېگهن سهزگۈر ئادەملهر بـۇ؟ خـۇدا ئهر           

ىـدى؟   خوتۇن ئىككىمىزنـى شـۇنچىلىك دۆت يارىتىـپ قويغـان بولغىيم        –
ئۇيغۇرالرنى نامايىشقا چـاقىرىق قىلىـپ يازغـان ماقالىلىرىمنىـڭ خېتـى            

رابىـــيه قـــادىر ئىككىمىـــز يېـــتىم . خهت، قهغىـــزى قهغهز بولـــۇپ قالـــدى
ئۈمىـدىمىز  . جهمئىـيهت بىـز كۈتكهنـدەك ئىنكـاس قايتۇرمىـدى     . قالـدۇق 

پهيــدا بولغــان يهردىــال ئــۇچتى، قىزغىنلىــق ســوغۇققانلىققا ئالماشــتى،       
  . ت نهپرەتكه ئالماشتىمۇھهببه
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  ئامېرىكا دۇنيانىڭ قايسى تهرىپىدە

  :رابىيه خېنىم بىلهن بىلله لوندونغا بارغاندا رابىيه خېنىم
ــسهن     — ــدە باشالم ــشنى ئهنگلىيى ــپ ئى ــدە قېلى ــىدىق ئهنگلىيى  س
  قانداق؟
   ياق؟—

 ئىـستانبۇلغا بارغانـدا رابىـيه       –رابىيه خېنىم بىـلهن بىلـله تـۈركىيه         
  :خېنىم
 تۈركىيىـــدە قېلىـــپ ئىـــشنى تۈركىيىـــدە باشالمـــسهن   ســـىدىق—
  قانداق؟
   دوزاختىن جهننهتكه چىققىلى بوالمدۇ؟—

  :رابىيه خېنىم بىلهن بىلله ئۆزبېكىستانغا بارغاندا رابىيه خېنىم
 سىدىق ئۆزبېكىستاندا قېلىپ ئىشنى مۇشـۇ يهردىـن باشالمـسهن،        —
  قانداق؟

ــوجىالر «—  ــدى  »  ئهۋالدىخـ ــڭ پهنـ ــىههتلىرىگه –ئۆزبېكلهرنىـ  نهسـ
  قۇالق سال، دېمهكچىمۇسهن؟ 

رابىــيه خېــنىم مېنــى چهت ئهلــلهردە قايــسى بىــر دۆلهتــلهردە قېلىــپ 
  . قېلىشقا، شۇ دۆلهتلهردە سىياسىي پائالىيهت قىلىشقا كۆندۈرەلمىدى

  : ئاينىڭ مهلۇم بىر كۈنى رابىيه خېنىم ماڭا– 2 يىلى – 1996
لىــدىكهن، ھۆكــۈمهت  ســىدىق ســېنى خىتــاي ھۆكــۈمىتى قولغــا ئا—

  ! قاچسىدىقىمقاچ سىدىق، قاچ . سېنى قارا تىزىملىككه تىزىمالپتۇ
ــار؟     — ــارە ب ــېمه چ ــسه، ن ــالىمهن دې ــا ئ ــنىم؟ قولغ ــاچىمهن خې  نهگه ق

ــازدىم    ــاله ي ــارچه ماق ــى پ ــېالن    . ئىكك ــدە ئ ــان گېزىتى ــڭ ئورگ ھۆكۈمهتنى
ــدىم ــبلهر ۋە ئىتتىپاقداشــالر «. قىل ــز » رەقى ــابنى ئىنگلى ــاۋزۇلۇق كىت  م



 52

  .ابىيه خېنىم چىڭ تۇرۇۋالدىر
ــالىمهن،      — ــۈپ ق ــسا، مهن ئۆل ــدىغان بول ــا ئالى ــېنى قولغ ــىدىق س  س

  بالىلىرىم تاالدا قالىدۇ، قاچ؟ 
ــىي    — ــسا مهن سىياســ ــدىغان بولــ ــا ئالىــ ــېنى قولغــ ــىدىق ســ  ســ

. ئىككىلىمىـــز تۈگىـــشىمىز. مهقـــسهتلىرىمنى روياپقـــا چىقىرالمـــايمهن
ت تـۇرۇپ ئـاخىرقى نىـشان ئۈچـۈن         ھايا. ئارمانلىرىمىز كۆپۈككه ئايلىنىدۇ  

كۈرەش قىلماي، سىياسىي غايىلىرىمىزنى ئىـشقا ئاشـۇرماي، مىللهتنىـڭ          
ــگه شــىپا   ــزدىمهىدەردى ــسهتلىرىمىزنى  ئى ــانلىرىمىزنى، مهق ــارلىق ئارم ، ب

  ...!كېپهنگه ئوراپ گۆرگه ئېلىپ كېتىمىزمۇ؟ قاچ سىدىق، قاچ
..............  

ــى – 1995 ــ  – 12 يىلـ رەك، ئۆيـــدە ئولتـــۇراتتىم،   ئـــايالر بولـــسا كېـ
تېلېفونـدىن بىـر ئايـال كىـشىنىڭ        . تۇيۇقسىز تېلېفون جىرىڭالپ قالدى   

  .ئاۋازى كهلدى
  .، رابىيه ئاچامنى ئىزدەيتتىميۈسۈپ ماھىنۇر مهن —
ــدە يــوق — گېپىڭىــز بولــسا ماڭــا ســۆزلهۋېرىڭ  .  رابىــيه خېــنىم ئۆي

  .ئاڭاليمهن
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لىــدىغان بىــر يــول    ئامېرىكىغــا بارىــدىغان، مهبــلهغ سالــسىال بو   —
شـۇڭا بـۇ توغرىـدا رابىـيه ئاچـام بىـلهن سۆزلىـشهي دېـگهن                . چىقىپ قالدى 

  . ئىدىم
ــسا، رابىـــيه قـــادىر ئىككىڭـــالر       — ــزا ئـــالغىلى بولىـــدىغان بولـ  ۋىـ

ــېلىڭالر    ــپ ك ــارەت قىلى ــامېرىكىنى زىي ــپ، ئ ــا بېرى ــلهغ . ئامېرىكىغ مهب
، گۇاڭـدۇڭغا،   سالىدىغان ئىشقا كهلسهك، پۇلال بولىدىغان بولـسا شـاڭخهيگه        

  ھهتتا شاڭگاڭغا مهبلهغ سالسىمۇ بولىدىغۇ؟
مۇداپىئه ئوكۇلى ئۇردۇم، رابىيه قادىرنىڭ ئامېرىكىغا مهبـلهغ يـۆتكهپ          

ــىغا  ــىركهت قۇرۇش ــادا   ... ش ــارمۇ، دۇني ــشمۇ ب ــۇنداق ئى ــۇي، ش ــبهن! ئوھ  ۋەي
ئاپتونوم رايونلۇق خارىجى ئىـشالر بۆلـۈمى، بىخهتهرلىـك باشقارمىـسىنىڭ           

 خــارىجى ئىــشالر بۆلۈمىــدە يۈســۈپ مــاھىنۇر؟ ئورگــانغۇ بىــر قارمىقىــدىكى
ئىشلهيدىغۇ؟ رابىـيه قادىرنىـڭ ئامېرىكىغـا مهبـلهغ سېلىـشىغا رۇخـسهت             
قىلىدىغان بولسا، بىخهتهرلىك باشقارمىسى نېمـانچه كهڭ قورسـاق بولـۇپ         
كهتتــى؟ كىمنــى ســىناپ باقمــاقچى، رابىــيه قــادىرنىمۇ يــاكى ســىدىقهاجى 

  روزىنىمۇ؟ 
ــۇدا ئ ــان    خ ــان، قاپق ــاق قويۇلغ ــاكى قىلت ــۇ؟ ي ــۇ، ب ېچىــپ بهرگهن يولم

. قۇرۇلغان يولمۇ، بۇ؟ بـۇ يولـدا مـېڭىش كېـرەك، ماڭمـاي باشـقا چـارە يـوق                  
ــسا بېــشىمغا      ــدە باشــلىغان بول ــا باشــاليدۇ؛ بهن ــوغرا يولغ ــسا ت ــۇدا باشلى خ

  . كهلگهننى كۆرمهمدىم
غـــا ، ســـىدىقهاجى روزى ئايروپىالنيۈســـۈپ مـــاھىنۇررابىـــيه خېـــنىم، 

  . ئولتۇرۇپ بېيجىڭغا يېتىپ كهلدۇق
ئامېرىكــا ئهلچىخانىــسىنىڭ » قهغهز يولــۋاس« ئهۋالدى جــۇ ئىنلهينىــڭ

ــدا  ــۆچىرەتكهئالدى ــڭ     ئ ــدا پۇلنى ــۈن ئېيتقان ــز ئۈچ ــۇرۇپتىكى، بى ــۇنداق ت  ش
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بىر خىتاي خوتـۇن رابىـيه قـادىر ئۇزاتقـان پاسـپورتنى قولىغـا ئېلىـپ                
ئىـــسىم ۋە رەســـىمگه قـــاراپ بولـــۇپ، ئىچكىرىـــدىن يهنه بىـــر كىـــشىنى  

 ئـــامېرىكىلىق يىگىـــت خىتـــاي  ياشـــالر چامىـــسىدا بىـــر26چـــاقىردى، 
  :خوتۇننىڭ ئورنىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ، ساپ خىتاي تىلىدا

 قارشــى ئــالىمىز، ســېنى قارشــى ئــالىمىز، توققــۇز يىلــدىن بېــرى   —
رابىـيه قـادىر بىزنىـڭ ئهلچىخانىمىزغـا قاچـان          ...  سېنى ئوبدان تونـۇيمىز   

كېلىــدۇ، دەپ كۈتــۈپ تۇرغــان ئىــدۇق، ئــاخىرى كهلــدىڭ، ئــامېرىكىنى       
  . زىيارەت قىلىشىڭنى قارشى ئالىمىز

  . ئارقاڭدىكى ئۇ كىشى كىم، دەپ سورىدى بېشىنى سهل ئېگىپ— 
ــيه    — ــاۋاب بهردى، رابىـ ــىدىقهاجى روزى، دەپ جـ ــرىم، سـ ــڭ ئېـ  مېنىـ
  .خېنىم

ــدى     ــاراپ قوي ــر ق ــا بى ــۈزۈپ ماڭ ــشىنى س ــى بې ــوئال  . ئهلچ ــدىن س مهن
ــلىمىدى    ــا نهزەر تاش ــا قايت ــاكى ماڭ ــورىمىدى ي ــپو...  س ــپ پاس رتنى ئېلى

  .ئهتىسى چۈشتىن كېيىن تاپشۇرۇپ ئالىدىغان بولدۇق. قالدى
 لىنكىننىــڭ ئىبــرەخهمئامېرىكــا دۇنيانىــڭ قايــسى تهرىپىــدە ســهن،  

 رېگاننىـڭ ۋەتىنـى،     پرېزىـدېنىت ۋەتىنى، رۇسىيىنى پارچىلىغـان سـابىق       
 ۋەتىنــى، دۇنيانىــڭ قايــسى تىۋىننىــڭ، مــارك ھىمىڭــۋايبۈيــۈك ئهدىــبلهر 

هن؟ كىـشىلىك ھوقـۇق قاراشـلىرىنى ھاياتلىقنىـڭ قىمـمهت           تهرىپىدە س 
قاراشــــلىرىغا ئــــۆزگهرتكهن ۋە ھهر نۆۋەتلىــــك ھۆكۈمهتنىــــڭ تاشــــقى     
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ئۈرۈمچىگه قايتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن، رابىـيه خېـنىم تهييـارلىق             
رابىـيه قـادىر    .  ئـاي سـېرىق تـال ۋاقىـتالر ئىـدى          – 2. قىلىشقا كىرىـشتى  

هك، قېنىنى سۇ قىلىپ جاپا تارتىـپ       مىڭ بىر مۇشهققهتته گۆشىنى كېس    
 قهۋەت چـوڭ يولغـا      – 1سېلىپ پۈتتۈرگهن رابىيه قادىر سودا سـارىيىنىڭ        

ــار   ــېلىنغان قاتـ ــېتىۋەتتى –قارىتىـــپ سـ ــانالرنى سـ ــار دۇكـ ــۇر .  قاتـ ئۇيغـ
ســودىگهرلهر رابىـــيه قـــادىر ئىككىمىزنىــڭ بېـــشىغا چۈشـــكهن كۈنـــدىن   

ــاتتى  ــا ئهرزان باھــا قوي ــدىلىنىپ دۇكانالرغ ــوق  . پاي ــا چــارە ي رابىــيه قادىرغ
 كېــرەك قاچۇرۇۋېتىــشىســىدىقهاجى روزىنــى ناھــايىتى تېــز ئارىــدا . ئىــدى
ــدى ــنىم  . ئىـ ــيه خېـ ــدى 230رابىـ ــالر تهييارلىـ ــڭ دولـ ــارلىقنى .  مىـ تهييـ

ئارىدا مهن سـىدىقهاجى روزى ئۆيـدە       . پۈتتۈرگۈچه  ئىككى ئاي ۋاقىت ئۆتتى     
ــاكى ئىــشخانىدا، رابىــيه خېــنىم بىلــله، دەرقهمــته    بولغــان كۈنلىرىمــدە ي

  :  تېشىپ بىر قېتىم بولسىمۇ–ئېزىپ 
 رابىــيه خېــنىم، خىتــاي مېنــى يهنه بىــر قېــتىم قولغــا ئېلىــشى    —

 بولۇۋاتىـسهن، بهلكـى     قـاچۇرۇۋەتمهكچى مۇمكىنمۇ، سهن مېنى ئامېرىكىغا     
شـۇ يهردە ماڭـا ۋەتهننىـڭ       ... ئامېرىكىغا بېرىشنى مهن ئۆزۈم تالالپ ئالدىم     

اقچى بولۇۋاتىسهن، مهن ئامېرىكىـدا قالـسام، سىياسـىي       دەۋاسىنى قىلدۇرم 
پاناھلىق تىلىـسهم، سـېنىڭ تهقـدىرىڭ قانـداق بولىـدۇ، دېـگهن سـوئالالر               

ــدى     ــگه كهلمىـ ــڭ لهۋزىمـ ــاكى مېنىـ ــڭ يـ ــيه قادىرنىـ ــاكى رابىـ پهقهت . يـ
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ئامېرىكىــدا نــېمه ئىــش قىلىــمهن، مهن ئىنگلىــز تىلــى بىلمهيــمهن، 
قېرىغانـــدا ئىنگلىـــز تىلىنـــى قانـــداق ئـــۆگىنىمهن، كۈنـــدىلىك ئـــاالقه  
ئىـشلىرىمنى قانــداق قىلىــمهن، كىمــگه يــالۋۇرىمهن، كىمــگه يىغاليــمهن،  

ــالۋۇ     ــۇ، بهنـــدىگه يـ ــالتىس گهپقـــۇ، بـ ــالپ بېـــرىش   قـ رۇش، بهنـــدىگه يىغـ
. خۇداغــا يــالۋۇرۇش، خۇداغــا يىغــالپ بېرىــشال كېــرەك ئىــدى . كېرەكمىــدى

رابىيه قادىر ئىككىمىز بىرىمىز ۋەتهنـدە، بىرىمىـز ئامېرىكىـدا ئايرىلىـپ            
ــالغۇزلۇق،    ــسېرى، يـ ــسېرى، قېرىلىـــق يهتكهنـ ــاش ئۇلغايغانـ ــسهك، يـ كهتـ

يغـۇالر، ھېسـسىياتنىڭ    تهنهالىق، سېغىنىش، يېتىملىك، ئـازابلىغۇچى تۇ     
غىدىقلىــشى مېنــى قانــداق ئازاباليــدۇ؟ رابىــيه خېــنىم ســهن يهنه قانــداق  
ــشىي    ــاي ۋەھـ ــۇمكىن؟ خىتـ ــشىڭ مـ ــسىمالرغا دۇچ كېلىـ ــىي بېـ سىياسـ

ــسىز، ئهخالقـــسىز مىلـــلهت  ــلهت، دىنـ ــاكىمىيهت . مىلـ ــتهملىكه ھـ مۇسـ
ئاپپـاراتى ســاڭا قانــداق مۇئـامىله قىــالر، نــېمه كـۈنلهرنى كۆرەرســهن، كىــم    
ساڭا ياردەم قىالر، ئائىلىمىز، بالىلىرىمىزنىـڭ تهقـدىرى قانـداق بولىـدۇ؟            

  .يۇقىرىقىغا ئوخشاش خىيالالرمۇ خىيالىمدىن كهچمىدى... ۋەھاكازا
ئىنـــساننى بىـــر قىـــزغىن ئىـــستهك ئېزىقتـــۇرۇپ كهتكهنـــدە، بـــارلىق 
ــدىنىڭ     ــالالھ شــۇ بهن ئهقىلنــى، تهپهككــۇر قىلغــۇچى ئاالھىــدىلىكلهرنىمۇ ئ

ــدى ــاك ۋۇجۇدى ــاكىز –ن پ ــدىكهن پ ــدىغان،  .  ئېلىــپ كېتى ــادەمنى ئويلىماي ئ
پىكىـــر قىاللمايـــدىغان، قانـــداقتۇر تهپهككۇرمـــۇ قىاللمايـــدىغان، كـــۆزى      

 ئــارزۇ -پىلــدىرالپال تۇرىــدىغان، قاپاققــا ئوخــشىتىپ قويىــدىكهن، ئىــستهك   
ــزىلىگه باشــلىدى    . رابىــيه خېنىمنــى  ۋە مېنــى بىــر تهرەپــكه ئۆزىنىــڭ مهن



 57

ئـازدۇرغۇچى ۋە  ) توغرا يولـدىن  (ئالالھ توغرا يولغا باشلىغان كىشىنى      «
. دېــيىلگهن» ىغۇچى يوقتــۇرئــالالھ ئازدۇرغــان كىــشىنى تــوغرا يولغــا باشــل

ئالالھ مېنى توغرا يولغـا باشـلىدىمۇ، دەپ سـوئال قـويىمهن ئـۆزۈمگه، يـاكى              
ئالالھ مېنى ئـازدۇردىمۇ، دەپ سـوئال قـويىمهن ئـۆزۈمگه؟ ئازغـان بولـساقمۇ               
رابىيه خېنىم ئىككىمىـز بىلـله ئـازدۇق؟ تـوغرا يولغـا چىققـان بولـساقمۇ                

  . يولغا چىقتۇقرابىيه خېنىم ئىككىمىز بىلله توغرا 
  

  ۋەتهندىن ئايرىلىش

ــز  –ئهر  ــال ئىككىمىـ ــى – 1996 ئايـ ــڭ – 4 يىلـ ــۈنى – 23 ئاينىـ  كـ
ئۈرۈمچىدە ئايروپىالنغـا ئولتـۇرۇپ خىتاينىـڭ بېيجىـڭ شـهھىرىگه قـاراپ            

شۇ كۈنى ئىسـسىق ئـۆيىمىزدىن ئايرىلىـپ، بـالىلىرىمىز          . يولغا چىقتۇق 
ــدا ئۈرۈمچىنىــڭ ئاســمىنى    ــاپ بىــلهن خوشلىــشىپ چىققان ــاراڭغۇ، –ق  ق

ــدى      ــكهن ئىـ ــۇپ كهتـ ــدە تۇتۇلـ ــۇدەك دەرىجىـ ــشه  قىلغـ ــۇق ئهندىـ . بۇلۇتلـ
  : ئايروپىالنغا چىققاندا رابىيه خېنىم

ــدە     — ــىبهت ئىچىـ ــستان مۇسـ ــڭ ئۇيغۇرىـ ــېنى ۋەتىنىـ ــىدىق سـ  سـ
  .ئۇزاتماقتا، مېنىڭ ئوغلۇم نهگه بارىدۇ، دېمهكته، دېدى

 كــۈنى – 24 ئاينىــڭ – 4 يىلــى – 1996 بىــر كــۈن تــۇرۇپ بېيجىڭــدا
ئامېرىكا غهرب ئاۋىئاتسىيه شىركىتىنىڭ ئايروپىالنىغـا ئولتـۇرۇپ ھاۋاغـا         

 خىتــاي تاموژنىــسىدىن ئۆتكهنــدە خىتــاي چېگــرا بېيجىڭــدا. كۆتۈرۈلــدۇق
قىـــسىملىرىنىڭ يولـــۇچىالرنى تهكـــشۈرگۈچى ئهســـكهرلىرى مېنىـــڭ     
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ئـــايروپىالن ھاۋاغـــا كۆتۈرۈلگهنـــدىن كېيىنمـــۇ رابىـــيه خېنىمنىـــڭ 
  . چېچىلىپ تۇرغان كۆڭلى تېخىچه جايىغا چۈشمىگهن ئىدى

  . سىدىق، دېدى، رابىيه خېنىم—
   خىتايالر كهينىمىزدىن ئايروپىالندا قوغالپ كېلهرمۇ؟ — 

  ! چاقچاق قىلما—
ان بولـسۇن يـاكى      رابىيهم خېنىم بۇ سـۆزىنى چاقچـاق ئورنىـدا ئېيتقـ          

راست ئېيتقان بولسۇن رابىيه قادىرنىڭ ۋۇجـۇدىنى ئـوراپ تۇرغـان ئهندىـشه            
 يـاپون دېڭىزىنىـڭ     —ئـايروپىالن كـۆك دېڭىـز       . تېخى تۈگىمىگهن ئىـدى   
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ــدا   مهن ئامې— ــا بارغان ــتىسرىكىغ ــتىم   بىلگهي ــر قې ــلهن يهنه بى  بى
. كۆرۈشــىمهن، ئۇيغۇرىــستانغا مهبــلهغ سېلىــشنى تهلهپ قىلىــمهن، دېــدى  

  .  توغرىسىدا قىزغىن پاراڭغا چۈشۈپ كهتتۇقبىلگهيتىسئىككىمىز 
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   كىم؟بىلگهيتىس

 ســـىلهرگه، پۈتـــۈن دۇنياغـــا تونۇشـــلۇق ئـــامېرىكىلىق  بىلگهيـــتىس
  . ىڭ شاھى ئىدىكومپيۇتېر تېخنىكىن

رابىـيهم  .  ئاينىڭ باشلىرىدا تېلېفون جىرىڭلىـدى     – 9 يىلى   – 1995
تېلېفــون ئــاپتونوم رايونلــۇق خــارىجى ئىــشالر  . خېــنىم ئۆيــدە يــوق ئىــدى
  .ئىشخانىسىدىن كهلگهن

   رابىيه قادىر بارمۇ؟—
  .  يوق، ئۆيدە يوق ئىدى—
   سىز كىم بولىسىز؟—
  . سىدىقهاجى روزى بولىمهن مهن رابىيهم قادىرنىڭ ئۆمۈرلۈكى،—
ــامېرىكىلىق چــوڭ ســودىگهر  .  مۇنــداق گهپ ئىــدى—  بىلگهيــتىسئ

ــمهكچى،     ــلهن كۆرۈشـــ ــادىر بىـــ ــيه قـــ ــى، رابىـــ ــۈرۈمچىگه كهلمهكچـــ ئـــ
  ئورۇنالشتۇرساق بوالمدۇ؟ 

  . ھۆكۈمهت قانداق ئورۇنالشتۇرسا شۇنىڭغا قوشۇلىمىز—
ىڭ بىخهتهرلىـك باشقارمىـسىن   (ئىككى كۈندىن كېيىن بىـر خىتـاي        

ــامېرىكىلىق مېهمــاننى باشــالپ  )  بولۇشــى كېــرەكخىتىيــى بىــر نهپهر ئ
ــدى  ــۆيگه كهل ــادىر،      . ئ ــۇھهممهد ق ــسى م ــنىم ئىنى ــيهم خې ــدا رابى ــۇ چاغ ب

مهن .  تاشكهنتكه كهتـكهن   — ئۈچ كىشى ئۆزبېكىستانغا     ھاۋاخانئادۋۇكاتى  
  . مېهمانالرنى ئۆيدە چاي دەملهپ كاۋاپ بىلهن مېهمان قىلىپ كۈتۈۋالدىم

ئـامېرىكىلىق  ) ئىـسمى ئېـسىمدە قالمىـدى   (ېرىكىلىق مېهمـان   ئام
 بارىـــــدىغان، كېلىـــــدىغان يهرلىرىنـــــى   بىلگهيتىـــــسنىڭســـــودىگهر 

ــشىلهرنى    ــشىدىغان كىـــــ ــىدىغان، ئۇچرىـــــ ــشۈرىدىغان، كۆرۈشـــــ تهكـــــ
ئورۇنالشتۇرىدىغان خىتـاي تىلىنـى شـۇنداق ياخـشى سـۆزلهيدىغان كىـشى         
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ئۇيغۇرالرنىــڭ ) تامــدىكى نهقىــشلهرنى كۆرســىتىپ  ( بــۇ گــۈللهر  —
  .ئهنئهنىۋى مېمارچىلىق سهنئىتىمۇ، دەپ سوئال قويدى

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئهنئهنىــۋى مېمــارچىلىق ســهنئىتىنىڭ   .  شــۇنداق—
  .مهھسۇلى

  ىيهم قادىر يېقىندا قايتىپ كېلهمدۇ؟  راب—
 ئهپهنــدىنىڭ ئــۈرۈمچىگه كېلىــپ رابىــيه قــادىر  بىلگهيــتىس مهن —

بىلهن كۆرۈشىدىغانلىقىنى، رابىيه قادىرغا تېلېفون ئارقىلىق ئۇقتـۇردۇم،        
  . دەپ جاۋاب بهردىم

ئامېرىكىلىق مېهمـان بىـر تهرەپـتىن كـاۋاپ يـېگهچ، بىـر تهرەپـتىن               
تــا ئۆزىنىــڭ تــۈركىيىگه بارغــانلىقىنى، تۈركلهرنىــڭ چــاي ئــوتالپ، ئارىلىق

ــۆرپ  ــۆرپ  –ئـ ــڭ ئـ ــڭ ئۇيغۇرالرنىـ ــشاش  – ئادەتلىرىنىـ ــادەتلىرىگه ئوخـ  ئـ
 يوقلۇقىنى مهنـدىن    –تهرەپلىرىنىڭ ۋە ئوخشىمايدىغان تهرەپلىرىنىڭ بار      

  . سۈرۈشتۈرۈشكه باشلىدى
ــۈركىيىگه    – 1994مهن  ــڭ تـ ــنىم ئىككىمىزنىـ ــيه خېـ ــى رابىـ  يىلـ

  :ئامېرىكىلىق مېهمان. ىزنى سۆزلهپ بهردىمبارغانلىقىم
ــۈركلهر    — ــگهن تـ ــسىلهر، دېـ ــۈركلهرگه ئوخشايـ ــۇرالر، تـ ــىلهر ئۇيغـ  سـ

  بولدىمۇ؟ 
  .شۇنداق دېيىشتى.  شۇنداق دەيدىغان تۈركلهرنى ئۇچراتتۇق—
   سهن ئۇالرغا نېمه، دەپ جاۋاب بهردىڭ؟—
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ــدۇم،  — ــهندۈرۈپ قويـ ــا چۈشـ ــدىم، دە - مهن ئۇالرغـ  ، مېهماننىـــڭ- دېـ
يېنىدا ئولتۇرغـان بىخهتهرلىـك باشقارمىـسىدىن كهلـگهن خىتايغـا قـاراپ             

  .قويدۇم
ــامېرىكىلىق مېهمــان بىــلهن مېنىــڭ      ــتىن ئ ــر تهرەپ ــۇ خىتــاي بى ئ
سۆھبىتىمگه قۇالق سېلىپ، بىر تهرەپتىن زىخقا ئۆتكۈزۈلگهن كـاۋاپالرنى         

  .  ئولتۇراتتىسىرىپكالپۇكىدا 
 سـارىيىدىكى تىجارەتنىـڭ   ئامېرىكىلىق مېهمـان رابىـيه قـادىر سـودا      

 – 6 ئهپهندىنى مېهمان قىلىـپ كۈتۈۋالىـدىغان        بىلگهيتىسئهھۋالىنى ۋە   
يهتـته قهۋەتلىـك     . قهۋەتتىكى زالنى كۆرمهكچى بولۇپ ئورنىدىن قوزغالـدى      

ــارىيىنىڭ   ــودا سـ ــادىر سـ ــيه قـ ــدىكى – 6رابىـ ــا قهۋىتىـ ــدە زالىغـ  كىرگهنـ
زالنى قهشقهرنىڭ قـول    بۇ  .  ھېس  قالدى   – ھهيرانۇئامېرىكىلىق مېهمان   

ــدى  – ــۈرگهن ئىـ ــېلىپ پۈتتـ ــلىرى سـ ــتىلىرى، نهققاشـ ــۈنهرۋەن  ئۇسـ .  ھـ
يهنه .  تارتىـپ تهكـشۈرۈپ چىقتـى      تهرەتخـانىالردىن ئامېرىكىلىق مېهمـان    
  .زالغا قايتىپ كىردۇق

ــايىدەك     ــزگه س ــگهن ۋە ئىككىمى ــله كهل ــان بىل ــامېرىكىلىق مېهم ئ
شـهرقى بـۇرجىكىگه    ئهگىشىپ يۈرگهن خىتاينى شـهرەت قىلىـپ زالنىـڭ          

ــدۇرۇۋەتتى ــپ،     . ماڭـ ــپىگه كېلىـ ــهھنه تهرىـ ــڭ سـ ــالپ زالنىـ ــى باشـ مېنـ
لوزۇنكىالرغــا يېزىلغــان ئۇيغــۇرچه خهتلهرنــى ئوقــۇپ تهرجىــمه قىلىــپ       

، ئۈرۈمچىـدىكى يـانچۇقچى مـۇخبىرالر       قاچانـدۇ . بېرىشىمنى تهلهپ قىلـدى   
هرجىـمه  بۇ زالدا يىغىن ئاچقان ئىكهن، مهن ئۇالرنىڭ يازغان شوئارلىرىنى ت         

  . قىلىپ بهردىم
  :مېهمان كهينىگه قارىۋېتىپ
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 خىتــايالر ســىلهرنى ئېزەمــدۇ، بــوزەك قىالمــدۇ، دەپ ســوئال قويــۇپ  —
  .قالدى
 ئېزىـــدۇ، بـــوزەك قىلىـــدۇ، خوراليـــدۇ، ســـۆزلهپ تـــۈگىتهلمهيمهن،  — 

  .ئهپهندىم، دېدىم
ئـــامېرىكىلىق مېهمـــان زالـــدىكى تامغـــا ئويۇلغـــان نهقىـــشلهرنى      

  :كۆرسىتىپ تۇرۇپ
.  مهن بــۇ نهقىــشلهرنى يېقىنــدا كهشــمىردە كــۆرگهن ئىــدىم، دېــدى—
  :مهن

 ئهســىردە بىزنىــڭ قهشــقهرنىڭ خــانى    – 16 شــۇنداق ئهپهنــدىم،  — 
 خــان دەۋرىــدە كهشــمىر بىزنىــڭ زېمىنىمىــز قهشــقهرنىڭ بىــر  ئابــابهكرى

  .قىسمى ئىدى
  .مۇنداق دەڭ، دېدى ئامېرىكىلىق مېهمان...   ئوھۇي—

 ئهپهنـدى   بىلگهيـتىس . نالرنى ئۇزىتىـپ قويـدۇم    پهسكه چۈشۈپ مېهمـا   
ئـــۈرۈمچىگه كهلگهنـــدىن كېـــيىن رابىـــيه قـــادىر بىـــلهن كۆرۈشـــىدىغان  

... ۋاقتىنى ئـامېرىكىلىق مېهمـان بىـزگه ئۇقتـۇرۇش قىلىـدىغان بولـدى            
تېلېفون يهنه جىرىڭلىدى، ئاپتونوم رايونلۇق خـارىجى ئىـشالر بۆلۈمىنىـڭ       

  : بىر كادىرى
ــتىس — ــدبىلگهيـ ــى 1995ى  ئهپهنـ ــڭ -  9 يىلـ ــۈنى – 19 ئاينىـ  كـ

ــۈرۈمچىگه يېتىــپ كېلىــدۇ، كۆرۈشۈشــنى شــۇ كــۈنگه ئورۇنالشــتۇردۇق،     ئ
  . دېدى

كۆپكـۆك يـاپون    . پهسلهۋاتاتتى. ئايروپىالن سىلكىنىشكه باشلىدى  ... 
خـــۇددى . دېڭىـــزى ئايروپىالننىـــڭ قـــانىتى ئاســـتىدا يېيىلىـــپ ياتـــاتتى
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  ! سىدىق قارا ساپال ئارالالر ئىكهنغۇ، بۇ!  ھوي—
   ياپونىيه شۇنداق دۆلهتمۇ؟ —
ئــايروپىالن .  شــۇنداق، يــاپونىيه ئــارالالردىن تهشــكىللهنگهن دۆلهت—

يهم خېــنىم يېنىــك تىــن رابىــ.  قونــدىئايرودرومىغــا نارىتــاياپونىيىنىــڭ 
  :ئېلىپ
ــايروپىالن بىــلهن قــوغالپ  10خىتــايالر ئهمــدى !  خۇداغــا شــۈكۈر—  ئ

  .كهلسىمۇ ياپونىيه ھاۋا تهۋەلىكىگه ئۇچۇپ كېرەلمهيدۇ، دېدى
 ئــايروپىالن ئىستانسىــسى ئاجايىــپ ھهيۋەتلىــك    نارىتــاتوكيونىــڭ 
 بىـر   ازالىـد سىرتقا چىقىشقا يـول قويمايـدىكهن كۈتـۈش         . ياسالغان ئىكهن 

  . سائهت كۈتۈشىمىزگه توغرا كهلدى
ــى – 1996 ــڭ – 4 يىل ــو   – 24 ئاينى ــيىن توكي ــتىن كې ــۈنى چۈش  ك

ئـايروپىالن ۋاشـىنگتونغا قـاراپ      . ۋاقتى سـائهت ئـۈچته ھاۋاغـا كۆتۈرۈلـدۇق        
بـۇ ئايروپىالنـدا ئىككىـال ئۇيغـۇر        . ئۇچماقتا، شۇنداق، ئـايروپىالن ئۇچماقتـا     

يهنه بىـرى سـىدىقهاجى روزى، خـۇدا قوشـقان        ئۇنىڭ بىرى رابىيه قـادىر،      . بار
  . بىر ئائىلىلىك قوشماقالر

ئاسـتىمىزدا تىـنچ    . ئايروپىالن ئامېرىكىغا قاراپ ئۇچـۇپ كېتىۋاتىـدۇ      
 بىرى بىلهن قوغلىـشىپ تۇرغـان دېڭىـز         –بىر  . ئوكيان چايقىلىپ ياتىدۇ  

 قايتـا   تهسـهۋۋۇرلىرىمىزنى دولقۇنلىرى ئۈزۈلۈپ قالغـان خىيـاللىرىمىزنى،       
  ...ۇالپ قويغاندەك بولدىئ
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  خىتاي مهخپىي ئىشالر ئىدارىسىنىڭ سۇيىقهستى

 1995 ئهپهندىنىڭ ئـۈرۈمچىگه كېلىـپ         بىلگهيتىسشۇنداق قىلىپ   
 كـۈنى رابىـيه قـادىر بىـلهن كۆرۈشـىدىغانلىقى         – 19 ئاينىـڭ    – 9 يىلى   –

رابىيه خېنىم بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ، تاشكهنتتىن ئـۈرۈمچىگه        . ئېنىق بولدى 
 ۋە بىلگهيتىــسنىۆيگه قايتىــپ كېلىــپ ئــامېرىكىلىق مېهمــان     ئــ—

ــان     ــپ بولغ ــارلىقىنى قىلى ــشنىڭ تهيي ــى كۈتۈۋېلى ئۇنىــڭ ھهمراھلىرىن
 ھــۈنهرۋەنلىرى ياســىغان بىــر  –رابىــيه قــادىر ئۇيغۇرالرنىــڭ قــول  . ئىــدى

تۈركۈم سـهنئهت بۇيـۇملىرىنى، چـالغۇ ئهسـۋابلىرىنىڭ كىچىكلىـتىلگهن            
 –شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىـۋى قـول        . نۇسخىلىرىنى سېتىۋالدى 

ھــۈنهر ســهنئىتىنى، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىجــادى كــۈچىنى گۈزەللىــك يــارىتىش 
 مىـڭ   40. ئىقتىدارىنى ئامېرىكىلىق مېهمانالرغا كۆرسـهتمهكچى بولـدى      

 قهۋەتنىـڭ  – 6يۈەن پۇل خهجلهپ، ھهرخىل گىـلهم، پايانـداز سـېتىۋېلىپ       
پــۇل خهجــلهپ ئۇيغۇرنىــڭ ســهنئهت . ۋەتتىكارىــدورىغا، زال ئىچىــگه ســېلى

ــيىم  ــۇل    –كى ــشلهۋاتقان ئوغ ــىركهتته ئى ــارالپ ش ــى تهيي  – كىچهكلىرىن
قىزالرغــا كىيــدۈرۈپ، ئــامېرىكىلىق مېهمــانالرنى قىــزغىن كۈتۈۋېلىــشقا 

 يۈەنـدىن سـهرپ قىلىـپ        400بىر كىشىنىڭ بىر كـۈنىگه      . ئورۇنالشتۇردى
ئۇســسۇل ئوينىغانــدا  . ئانــسامبىلنىڭ ئارتىــسلىرىنى تهكلىــپ قىلــدى   

روھلۇق، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ مىللىي روھىنـى گهۋدىلهندۈرۈشـنى تهلهپ         
  . قىلىشنىمۇ ئۇنتۇپ قالمىدى

ــتىس ــۈۋېلىش    بىلگهيــ ــى كۈتــ ــڭ ھهمراھلىرىنــ ــدى ۋە ئۇنىــ  ئهپهنــ
ــۈز     ــاجىئه ي ــدا تۇيۇقــسىز بىــر پ تهييــارلىقى شــۇنداق قىــزغىن كېتىۋاتقان

  ...بهردى
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ــوت كهتتــى ــوت   ... رۋاي ئۆچــۈرۈڭال... ئ ــادىر ســودا ســارىيىغا ئ رابىــيه ق
ــۇڭالر! ۋاي... كهتتــــى ــمۇ ! بولــ ــان ئهنــــسىز  –تۇشــ  تۇشــــتىن كېلىۋاتقــ

ــالر ــپ    چىرقىراشـ ــدىن ئېتىلىـ ــڭ ئۆيـ ــنىم  ئىككىمىزنىـ ــيهم خېـ  رابىـ
 لهردە 3جـۈمه كـۈنى ئـۈرۈمچى ۋاقتـى سـائهت      . چىقىشىمىزغا تۈرتكه بولدى 

 – 4 سودا سـارىيىنىڭ     كۈنى رابىيه قادىر   – 15 ئاينىڭ   – 9 يىلى   – 1995
قهۋىتــى ھۆســن تــۈزەش ئامبۇالتورىيىــسى ۋە تىككۈچىلىــك كارخانىــسىغا  

ئــوت كهتتــى رابىــيهم خېــنىم بىــلهن  ... راســتتىنال ئــوت كهتــكهن ئىــكهن
ــاتتى  ــۈرىكى كۆيۈۋاتـ ــىدىقهاجى روزىنىـــڭ يـ ــى... سـ ــوت كهتتـ ــيه ... ئـ رابىـ

بىــيه قادىرنىــڭ غايىــسى، ئۈمىــدلىرى، ئــارزۇلىرى، ئۇنىــڭ ئهمگىكــى، را     
  .  ھهممىسى كۆيۈۋاتاتتى– مۇشهققهتلىرى ھهممه –قادىرنىڭ جاپا 

ــكه يۈگــۈرۈپ چىقتــۇق – 4 ــويالپ ئېتىلىــپ  .  قهۋەت ــدور ب ــۈن كارى تۈت
ــك     ــشىمىزگه مۇمكىنلى ــرىلهپ كىرى ــان ئىــس بىزنىــڭ ئىچكى چىقىۋاتق

  . بهرمىدى
بهزى .  ئهترەتنىـڭ كېلىـشىنى كۈتـۈپ تـۇردۇق        پاژارنىپهسكه چۈشۈپ     

  :ئۇيغۇرالر
! ئۇيغۇرالر جـان باقىـدىغان سـاراي ئىـدىغۇ، بـۇ ؟           !  خۇدايىمهي – ۋاي   —

  :بهزى ئۇيغۇر تىللىق ئادەملهر
ــكهن ئىــدى   —  ــادىر بهك كــۆرەڭلهپ  كهت ــدى، رابىــيه ق ــدان بول ...  ئوب

  .بىز رابىيهم خېنىم ئىككىمىز بۇ سۆزلهرنى ئاڭالپ تۇراتتۇق. دېيىشهتتى
..................  

يىسىنىڭ خۇسۇسى سـودىگهرلهرنىڭ كوچىـدىكى      ئاۋۋال قاغىلىق ناھى  
ــدى    ــۇپ بېرىل ــوت قوي ــا ئ ــاۋات دۇكانلىرىغ ــدى   . ئ ــۈنى ئى ــۈمه ك ــۈن ج ــۇ ك . ب

ئۇنىڭــدىن كېــيىن ئــاتۇش ناھىيىــسىدە خۇسۇســىي ســودىگهرلهرنىڭ ئــاۋات 
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نېمىــشقا ئــوت قويــۇپ بېرىــشنىڭ ياخــشى پۇرســىتى قىلىــپ جــۈمه   
ر، سـودىگهرلهر جـۈمه     كۈنىنى تاللىۋالـدى؟ جـۈمه كـۈنى ھهمـمه مۇسـۇلمانال          

. نامىزىغا كهتكهن ۋاقىت ئوت قويـۇپ بېرىـشنىڭ ياخـشى پۇرسـىتى ئىـدى       
ــودا    ــادىر س ــيه ق ــېكىن رابى ــارىيىنىڭ –ل ــۇپ   – 4 س ــوت قوي ــتىگه ئ  قهۋى

  ...بېرىشنىڭ سهۋەبلىرى باشقىچىراق ئىدى
 كـــــۈنى – 19 ئاينىـــــڭ – 9 يىلـــــى – 1995باشـــــتا ئېيتقانـــــدەك 

 ۋە ئۇنىـڭ ھهمراھلىـرى ئـۈرۈمچىگه        تىسبىلگهيـ ئامېرىكىلىق مېهمـانالر    
ــمىدى؟      ــان ئهمهس ــمهكچى بولغ ــلهن كۆرۈش ــادىر بى ــيهم ق ــى، رابى كهلمهكچ
ــدىنى     ــانلىرى مۇشــۇ كۆرۈشۈشــنىڭ ئال خىتاينىــڭ مهخپىــي ئىــشالر ئورگ

  .ئهتىمالىمئالماقچى بولدى 
 قهۋىـــتىگه ئـــوت كهتكهنلىكـــى – 4رابىـــيه قـــادىر ســـودا ســـارىيىنىڭ 

 قهۋىتىــدە مېهمــان بولــۇپ   – 6 ســارىيىنىڭ ســودا, توغرىــسىدىكى خهۋەر
) ئىـسمايىل ئۇيغـۇرچه ئىـسمى      (ژىننـى تۇرۇۋاتقان ئامېرىكىلىق ئوقۇغۇچى    
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ــدار      — ــۈپ يارى ــۆزى كۆي ــادىر ئ ــيه ق ــاقمۇ؟ رابى ــۆزى س ــادىر ئ ــيه ق  رابى
  ): ئهپهندىئىسمايىل (ژىننى.  قويدىبولمىغاندۇ؟ دەپ سوئال

  : ئهپهندىبىلگهيتىس.  رابىيه قادىر ئۆزى ساق، دەپ جاۋاب بهردى—
ــلهن   —  ــادىر بىــ ــيه قــ ــمهيمهن، رابىــ ــلهن كۆرۈشــ ــاالر بىــ  مهن بىنــ

  .كۆرۈشىمهن
خىتاينىڭ كۆڭلىگه ياقمايدىغان، خىتاي ئۈچۈن پاجىئه ھېـسابالنغان        

ــۈز بهردى   ــاخىرى ي ــر ئىــش ئ ــ– 1995. بى ــۈنى – 19 ئاينىــڭ – 9ى  يىل  ك
ــتىس ــرى  بىلگهيـــ ــڭ ھهمراھلىـــ ــدى ۋە ئۇنىـــ ــۇز نهپهر — ئهپهنـــ  توققـــ

 الردا 10ئــامېرىكىلىق ئــۈرۈمچىگه يېتىــپ كېلىــپ، ئهتىــگهن ســائهت      
ــادىر ســودا ســارىيىغا قهدەم تهشــرىپ     ــامېرىكىلىق مېهمــانالر رابىــيهم ق ئ

ر يـۇرتى  ئۇيغـۇ .  سـۇناي، دۇمبـاقلىرى ياڭرىـدى      –ئۇيغۇرنىڭ ناغرا   ... قىلدى
ــدى  ــتهنه قىل ــز .. تهن ــكه ئايرىلىــپ ئۇســسۇل   –قى ــۇلالر ئىككــى تهرەپ  ئوغ

ــامېرىكىلىق مېهمــانالرنى قارشــى ئالــدى   مېهمــانالر ئۇيغــۇرالر . ئوينــاپ ئ
ئۇيغــۇر يېڭــى زامــان تارىخىنىــڭ تــۇنجى  . ســالغان پايانــدازغا قهدەم قويــدى

  . بېتى ئېچىلدى
   : رابىيه خېنىم قارشى ئېلىش نۇتقى سۆزلىگهندە

 ئهپهنـدى  بىلگهيـتىس  ئامېرىكىلىق مېهمانالرنى قارشى ئـالىمهن،    —
باشــچىلىقىدىكى توققــۇز نهپهر مېهماننىــڭ ئۇيغۇرنىــڭ قهدىمــى شــهھىرى 

... ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلگهنلىكىنى پۈتۈن ئۇيغـۇر خهلقـى قارشـى ئالىـدۇ           
ئامېرىكـــا ھۆكـــۈمىتى، جۇڭگـــو ھۆكـــۈمىتىگه ســـودىدا ئېتىبـــار بېـــرىش 

 يىلالردىــن باشــالپال  – 80قــدىم قىلغانــدىن كېــيىن،   سىياســىتىنى ته
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 ئۇسـسۇلىغا چېلىنغـان     نـازىرگۇم . ئۇيغۇر ئارتىسالر ئۇسسۇلغا چۈشـتى    
مۇزىكا سـاداغا ئايلىنىـپ ئـامېرىكىلىق مېهمانالرنىـڭ روھـى دۇنياسـىغا             
ــى     ــڭ روھـ ــۇزىكىلىرى ئامېرىكىلىقالرنىـ ــۇر مـ ــدە، ئۇيغـ ــپ كهلگهنـ كىرىـ

 ئايالى ئۇسسۇلغا چۈشـۈپ،     لگهيتىسنىڭبىدۇنياسىنى غىدىقلىغاندا ئاۋۋال    
 ئۇســسۇلىنى ئوينىــدى، بىلــله كهلــگهن نــازىرگۇمئارتىــسالر بىــلهن بىــرگه 

مېهمانالرنىـــــڭ ئىچىـــــدە شـــــىركهتلهرنىڭ يـــــۇقىرى دەرىجىلىـــــك     
ــالىي مهكتهپلهرنىــڭ تارىخــشۇناس دوكتــورلىرى بولــۇپ،    دىرېكتــورلىرى، ئ

  .  ئۇسسۇلغا چۈشتىجهمئىي توققۇز نهپهر ئامېرىكىلىق مېهمان، ئۇالرمۇ
رابىيهم خېـنىم ئـامېرىكىلىق مېهمـانالرنى قانـداق تهنـتهنه ئىچىـدە             

ــدى       ــپ قوي ــدە ئۇزىتى ــتهنه ئىچى ــۇنداق تهن ــسا، يهنه ش ــان بول ــى ئالغ . قارش
ــانالرنى كۈتـــۈۋېلىش، ئۇزىتىـــپ قويـــۇش   ئهســـلىدە ئـــامېرىكىلىق مېهمـ

ىتىلىـشى  ئۈرۈمچىدە مهتبۇئاتالردا ئېالن قىلىنىشى، تېلېـۋىزورالردا كۆرس      
مهتبۇئـــات ئورۇنلىرىغـــا خهۋەر قىلىنغـــان ۋە مـــۇخبىرالر  . كېـــرەك ئىـــدى
 ئىپــادە قىلغــان بولــسىمۇ بىــراق خىتاينىــڭ بىخهتهرلىــك، مــاقۇللىغىنى
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دىـسهن؟  ئهتتهڭهي ئۇيغـۇر دۆلىتـى سـهن نه       ! ئهتتهڭهي مۇستهقىللىق 
...  بولـسا، بـۇ كـۈنلهرنى      يوقالمايدىغانالئىشىنىمهنكى غۇرۇر، مىللىي غۇرۇر     

ئۇيغۇرالر دۆلهت قۇرىدىغان كـۈنلهرنى رابىـيهم خېـنىم بىـلهن سـىدىقهاجى             
 ئىـــشهنگهن بهنـــدە ئۆزىگىمـــۇ   ئالالھقـــا. روزى چوقـــۇم ئىـــزدەپ تاپىـــدۇ  

رىكهتـكه  ئىشىنىشى كېرەك؟ ئـۆزىگه ئىـشهنگهن ئـادەم دۇنيـا تـارىخىنى ھه            
  .  ئىرادىسىگه ئىشىنىشى كېرەكئالالھنىڭكهلتۈرگۈچى 

  دېترويىت شهھىرى –ئامېرىكا 

 شـهھىرىگه   دېترويىـت  شـتاتىنىڭ  مىـشىگان  –ئايروپىالن ئامېرىكـا    
  .قوندى

ئىككـــى يۇلتـــۇز، ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ ئۇيغۇرىـــستان ئۆلكىـــسىنىڭ  
 سـارقىپ  ئاسمىنىدا پارلىغـان ئىككـى يۇلتـۇز، ۋەتىنىنىـڭ ئاسـمىنىدىن          

  .ئامېرىكا دۆلهت ئاسمىنىغا كۆچۈپ كهلدى
ــشخانىغا ئېلىـــپ كىرىـــپ     ــايرىم ئىـ ــى ئـ ــادىملىرى بىزنـ ــا خـ تاموژنـ

 – مىـــــڭ دولـــــالر نهق پـــــۇلنى يـــــۈك 230. تهكـــــشۈرۈشكه باشـــــلىدى
 ئىچىــدىن چىقىرىــپ تاموژنــا خادىملىرىنىــڭ قولىغــا     تاقلىرىمىزنىــڭ

  .تۇتقۇزدۇق
ــلهرگه چېگرىــدىن ئۆتــۈپ ئوتتــۇرا ئاســىيادا مۇســته  قىل بولغــان دۆلهت

بارغۇچه، بىرقانچه قېـتىم نهق پـۇلى تارتىۋېلىنغـان، مۇسـادىرە قىلىنغـان             
، تـارتىۋاالرمۇ رابىيهم خېـنىم، بـۇ قېتىممـۇ ئامېرىكـا تاموژنىـسى پۇلـۇمنى           

. تىلىمىزنـى ئۇقتۇرالمـايتتۇق  . دەپ ئويالپ، قورقۇپ الغىلـداپ تىترەيتتـى   
مهن يانـدا تـۇرۇپ   . پ كېلىـشتى ئاخىرى بىـر نهپهر خىتـاي خوتـۇننى تېپىـ     
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بىـراق،  .  قورقما، دەيتتىم، پۇلۇڭنى تارتىۋالمايدۇ، قورقمـا، دەيتـتىم        —
ازاب ۋە ئـ ...   كهتتـى سېرىلىپئۇنىڭ ھالىغا قاراپ ئىچىم ئاغرىپ يۈرىكىم  

رابىــيه خېــنىم بــۇ . خورلــۇقتىن ئــۆزۈمنى قهيهرگه قويۇشــنى بىلمهيتــتىم
پــۇلالرنى بىــر كــۆزى يــاش، بىــر كــۆزى قــان تىجــارەت قىلىــپ تاپقــان          
ــا     ــوغرا كهلگهنلىكــتىن، دەماللىقق ــشقا ت ــا قېچى ئهمهســمىدى؟ ئامېرىكىغ

 –رابىيه خېنىمنىڭ قولىدا نهق پۇل بولمىغانلىقتىن، رابىيه قادىر سـودا           
ارىيىنىڭ كۆزى ھېسابالنغان، يول بويىغا، بىنانىڭ ئاستىنقى قهۋىـتىگه         س

تارتىپ سېلىنغان دۇكانالرنى ئېلىشىغا سـېتىۋېتىپ شـۇنچىلىك پـۇلنى          
  .ئامېرىكىغا تهييارلىغان ئهمهسمىدى

مۇسـتهملىكىچى  ( تهر بىلهن پـۇل تېپىـپ   –كۆز ياش ۋە قان    !  ئوھۇي
نــدىن ســاراي ســېلىپ، بىچــارە ئا) خىتاينىــڭ زوراۋان سىياســىتى ئاســتىدا

ئۇيغــــۇر ســــودىگهرلهرنى ســــاراينىڭ ئىچىــــگه ئورۇنالشــــتۇرۇپ، يهنه شــــۇ 
ئۇيغۇرنىڭ، يهنه شۇ مىللهتنىڭ ئازادلىقى ئۈچـۈن ئۆمۈرلـۈكى سـىدىقهاجى           

ــنىم،       ــيهم خې ــان رابى ــۇر بولغ ــشقا مهجب ــا سېلى ــا يولغ ــى ئامېرىكىغ روزىن
  .هجبۇر بولغان ئىدىدۇكانالرنى سېتىپ يول خىراجىتى تهييارالشقىمۇ م

ــا بارىـــدىكهن،   ــودىگهرلهرچۇ؟ ســـىدىقهاجى روزى ئامېرىكىغـ ــۇر سـ ئۇيغـ
ئۇيغۇرنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىكهن، توختا؟ بـۇ يهردە بىـر گهپ            
بار، بىز بۇ دۇكانالرنى سېتىۋالماي، پۇلىمىزنى سىدىقهاجى روزىغـا يوللـۇق           

ــايلۇق ــوق، دۇكــانالرنى ئهرزان با تۇت ھــادا ســېتىۋېلىش ئۈچــۈن،  ، دېمهكــته ي
ــرى  ــر     –بى ــودىگهرلهر بى ــۇر س ــۇ ئۇيغ ــپ، ب ــدىن قىزغىنى ــى - بىرى  بىرىن

  . يېيىشىپ كهتكۈدەك ئهلپازغا كېلىشتى
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ــدىن     ــاناپ بولغان ــى س ــادىملىرى نهق دولالرن ــا خ ئامېرىكىنىــڭ تاموژن
 دولالرلىـق پـۇلالرنى ئـايرىم       50 دولالرلىـق پـۇلالرنى ئـايرىم،        100كېيىن  
ــاغالپ  ــتىبـ ــان  كپىالسـ ــاي تهرجىمـ ــالغاندىن كېـــيىن خىتـ ــا سـ  خالتىغـ
  :ئارقىلىق

 دولالرنى پارچه خهجلىگىن، قالغان پۇلنى ۋاشـىنگتونغا        600 پارچه   —
 – دېـدى    –! بارغاندىن كېيىن دەرھال بانكىغا قوي، ئۆزۈڭگه دىقـقهت قىـل         

رابىـيه خېـنىم رەھـمهت      . دە، پۇلنى رابىيهم خېنىمنىـڭ قولىغـا تۇتقـۇزدى        
  . ڭ چىرايىغا كۈلكه يۈگۈردىئېيتتى ۋە ئۇنى

ــلىرىم   ــۇر ۋەتهنداش ــۆرۈڭالر ئۇيغ ــويالپ ك ــسى  ! ئ ــاي تاموژنى ئهگهر خىت
ــدىن ئېلىــپ      ــى چهت ئهل ــسىچۇ؟ مهيل ــان بول ــۇلنى تېپىۋالغ ــشۈرۈپ پ تهك
كىرگهن، مهيلـى جۇڭگـودىن ئېلىـپ چىققـان پـۇل بولـسىچۇ؟ خىتاينىـڭ            

ــ       ڭ قولىغـــا چۈشـــكهن بولـــسا قانـــداق بىـــر تهرەپ قىالتتـــى؟ خىتاينىـ
ــۇملىرى     ــنهت بۇيـ ــڭ زىنـ ــوك، ئايالالرنىـ ــدە، پاراشـ ــسىدىن ئۆتكهنـ تاموژنىـ

سـومكىنىڭ ئـاغزى    ... قاچىالنغان سومكىنىڭ ئاستىغا قويۇلغان نهق پۇل     
ئېچىــۋېتىلگهن، خىتــاي بىــر ســومكىنى تهكــشۈرۈپ  بولــۇپ، قهددىنــى       
رۇسالپ كهينىگه بىر قارىۋېتىپ ئىككىنچى سومكىغا قـولىنى ئۇزاتقـۇچه،          

نغان سومكىنى رابىيه قادىر تهكـشۈرۈپ بولغـان سـومكىالرنىڭ          پۇل قاچىال 
قاتارىغا ئىتتىرىۋېتىپ شۇنداق چېۋەرلىك بىلهن ئۆتكـۈزۈپ كهلـگهن پـۇل           

دەقىـــقه ئىچىـــدىكى تهۋەككۈلچىلىـــك ئهگهر ئـــالالھ ساقلىمىـــسا . ئىـــدى
  . مۇمكىن بولمايدىغان تهۋەككۈلچىلىك ئىدى

ــائهت  ــايروپىالن  10كهچ ســ ــدا ئــ ــىنگتونغا  الر ئهتراپىــ ــانۋاشــ  رېگــ
  ۋە   يۈسـۈپ  ئهنـۋەر  ئوغلى   ھهسهننىڭ يۈسۈپئايرىپورتىغا قوندى، ئاتۇشلۇق    

ــاپتونوم رايونلــۇق خــارىجى   (يۈســۈپ مــاھىنۇرئۇنىــڭ ئاچىــسى  ــۇ ئايــال ئ ب
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  ۋاشىنگتوندا تاڭ ئاتتى

ئـاۋۋال گۈمبهزلىـك كـونگىرس بىناسـىنىڭ        . ۋاشىنگتوندا تاڭ ئـاتتى   
بـۇ بىنـادا ۋە بـۇ بىنانىـڭ يېنىـدىكى بىنـاالردا مهجلىـس               . ئالدىغا كهلدۇق 

يهر ئاســتى يــوللىرى . پاالتاســى ئهزالىــرى ۋە پاالتــا ئهزالىــرى ئىــشلهيدىكهن
 دەرەخـلهر  ۋە     –دەل  . تۇتىشىپ تۇرىـدىكهن   بىرىگه   –ئارقىلىق بىناالر بىر    

 چــېچهكلهر قــاپالپ تۇرغــان ۋاشــىنگتوننىڭ كــوچىلىرى، مــاي      –گــۈل 
ــۇ . ئايلىرىــدا ئاجايىــپ گــۈزەل قىيــاپهتكه كىرىــپ قالىــدىكهن  ئاقــساراي ب

ــهل   ــن  س ــايهردى ــستىرلىكىمۇ   نېرىراقق ــشالر مىنى ــقى ئى ــا، تاش  نېرىراقق
امېرىكىنىـڭ دۆلهت بـايرىقى     گۈمبهزنىڭ چوققىـسىدا ئ   . جايالشقان ئىكهن 

ــدىكهن  ــدەپ تۇرىـ ــسى   . لهپىلـ ــىي سهھنىـ ــڭ سىياسـ ــسى دۇنيانىـ قىسقىـ
شـۇ  . ۋاشىنگتوننى قهلهم بىلهن تهسۋىرلهپ بېرىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى       

ــۈنى  ــۆچىرەتتهك ــىنىڭ    ئ ــى بىناس ــس پاالتاس ــك مهجلى ــۇرۇپ گۈمبهزلى  ت
  .ئىچىنى زىيارەت قىلدۇق

   كۈنى– 2 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1996
)   بىـزگه تونۇشـتۇرغان كىـشى ئىـدى         يۈسـۈپ  ئهنۋەربۇ كىشى   (ال  مارش

  ئـۈچ نهپهر كىـشى بىـر         يۈسـۈپ  ئهنـۋەر رابىيهم خېـنىم، سـىدىقهاجى روزى،       
رابىـيه خېـنىم ئامېرىكىـدا      . ئادۋۇكاتنىڭ ئىشخانىسىغا يېتىـپ كهلـدۇق     

شىركهت قۇرۇش ئۈچۈن رەسمىيهت ئۆتهشكه، سىدىقهاجى روزى بۇ يهردە، بـۇ           
ــۇ ــته ت رۇپ قالىــدىغانلىقى ئۈچــۈن پاســپورتنىڭ ۋاقتىنــى ئادۋۇكــات   دۆلهت

شــىركهت قۇرۇلــدى، بۇنىــڭ . ئــارقىلىق ئــۇزارتىش ئۈچــۈن كهلــگهن ئىــدى 
كېـــيىن . ئۈچـــۈن رابىـــيه قـــادىر خېـــنىم بهش مىـــڭ دولـــالر تاپـــشۇردى 

 300بىلدۇقكى ئامېرىكىـدا شـىركهت قـۇرۇش، تىزىمغـا ئالـدۇرۇش ئۈچـۈن          
ــد   ــايه قىلى ــسه كۇپ ــالر  خهجلى ــقا  . ىكهندول ــپورتنى ۋاقىتلىــق تۇرۇش پاس
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   كۈنى– 8 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1996
 15 شــتاتىدىن ۋاشــىنگتون شــهھىرىگىچه ۋىــرجىنىيهبىــز چۈشــكهن 

 رەڭ گـۈللهر بىـلهن      – شتاتىنىڭ رەڭمۇ    ۋىرجىنىيه. مىنۇتلۇق يول ئىدى  
ــدە، رابىــيهم خېــنىم مهن  مــېكىلىنقاپلىنىــپ تۇرغــان   رايونىغــا كهلگهن

 مـېكىلىن . ۇۋالـدى مۇشۇ رايوندىن بىر ئـۆي سـېتىۋالىمهن دەپ  چىـڭ تۇر           
. رايونىدا سېتىشقا چىقىرىپ قويغان ئۆيلهرنى كۆرۈشكه ئالدىراپ كهتتـۇق        

.  رايونىـدىن بىـر ئـۆي سـېتىۋالدى        مـېكىلىن كونا بولسىمۇ رابىيه خېنىم     
ــدى 250ئۆينىــڭ باھاســى   ــالر بول ــۇل  100.  مىــڭ دول ــالر نهق پ  مىــڭ دول

  . تاپشۇرماقچى بولدۇق
ــدىرىما— ــاۋۋال ئامېر !  ئال ــنىم ئ ــپ   خې ــى ئۆگىنى ــا جهمئىيىتىن ىك

... كهلتۈرەيلـۇق ئامېرىكىـدا تـۇرۇپ قـېلىش ھوقـۇقىنى قولغـا           . كۆرەيلۇق
ــاخىرى     ــالىمهن، دەپ چىــڭ تۇرۇۋېلىــپ ئ ــۆينى ئ ــۇ ئ  – 5رابىــيه خېــنىم ب

ئاينىڭ ئـاخىرى ئهنـسىرەش، ئهنـدىكىش، كهلگۈسـىمىزگه ئىـشهنمهسلىك       
ــې    ــا سـ ــۈرۈمچىگه يولغـ ــى ئـ ــيه خېنىمنـ ــدە رابىـ ــاللىرى ئىچىـ لىپ خىيـ

  . قويغاندىن كېيىن مهن بىر باھانه تېپىپ بۇ ئۆينى قايتۇرۇۋەتتىم
 ئايرىلىــدىغان چاغــدا رابىــيه خېــنىم شــۇنداق  ئايرىپورتىــدا بــالتىمۇر

ئۆكــسۈپ يىغلىــدىكى مهن بهزلهشــنى، يــاكى رەنجىــشنى، يــاكى تهســهللى   
ــدىم  ــال قال ــشنى بىلمهي ــا   . بېرى ــدەك، قايت ــۈككه ئايرىلىدىغان ــا مهڭگۈل گوي

، ئــۇ تهرەپــته رابىــيهم خېــنىم يىغــالپ بــۇ تهرەپــته مهن هيدىغاندەككۆرۈشــم
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  بىر چىرايلىق كومېدىيه ئوينالدى

ــىمالىي  ۋىــــرجىنىيهمهن ئامېرىكىنىــــڭ   شــــتاتى توغرىــــسىدا، شــ
رىكىـــدا پارتلىغـــان ئۇرۇشـــالر توغرىـــسىدا نۇرغۇنلىغـــان كىتـــابالرنى  ئامې

مۇســــــتهقىللىق «ئامېرىكىنىــــــڭ . ئۈرۈمچىــــــدە ئوقۇغــــــان ئىــــــدىم
ــان »خىتابنامىــــسى ــدېنىتنــــى يازغــ ــامىس پرېزىــ ــر تــ ــۇن جىففىــ  ســ

  . پائالىيىتىنىڭ كۆپ قىسمى مۇشۇ شتاتتا ئېلىپ بېرىلغان ئىدى
ــهرلىرىدە تهكىـــگېگىـــلپهيالســـوپ  ــا : تلهپ ئۆزىنىـــڭ ئهسـ ئامېرىكـ

ئىنقىالبــى، فرانــسىيه ئىنقىالبىــدىن كېــيىن دۇنيــا تــارىخى ئاخىرالشــتى، 
شـۇ  .  يىلـى پارتلىغـان    – 1776ئامېرىكىنىڭ ئىنقىالبى   . دەپ كۆرسهتكهن 

ــلهن  – 4 ئاينىــــڭ – 7يىلــــى  ــارالش بىــ ــتهقىللىق جاكــ ــۈنى مۇســ  كــ
ئۇنىڭـدىن كېـيىن پـارتلىغىنى فرانـسىيه        . ئاخىرالشقان ئىنقىالب ئىـدى   

بـۇ ئىككـى ئىـنقىالب ئاخىرالشـقاندىن كېـيىن،          . بۇرژۇئا ئىنقىالبـى ئىـدى    
ــك     ــارىخىمۇ ئاخىرالشـــتى دېگهنلىـ ــا تـ ــدى بۇنـــداق   –دۇنيـ  دۇنيـــادا ئهمـ

ــا پارتلىمايـــدۇ، دېگهنلىـــك ئىـــدى  بـــۇ . ئهھمىيهتلىـــك ئىـــنقىالبالر قايتـ
ھۆكۈمگه ئاساسالنغاندا ئاتالمىش ئـۆكتهبىر ئىنقىالبـى، ئاتـالمىش جۇڭگـو           

بــى دۇنيــا تــارىخى ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، ئهھمىيهتلىــك ئىــنقىالب        ئىنقىال
 شـــتاتىنى ئامېرىكـــا ئىنقىالبىنىـــڭ شـــۇ ۋىـــرجىنىيه. ھېـــسابالنمايتتى

  . چاغدىكى بازىسى دېيىشكه بوالتتى
ــرجىنىيه ــتاتىنىڭ ۋىـ ــوللىس شـ ــۇرىچ پـ ــسىدىكى چـ ــۋەر كوچىـ  ئهنـ

تۇرۇپ باشـتا تونۇشـ   .  ئۆيىدە بىر چىرايلىق كومېدىيه ئوينالدى     يۈسۈپنىڭ
ئۆتكهن مارشال، دېگهن كىشى ئايالى بىلهن بىلله بۇ ئۆيگه مېهمـان بولـۇپ             

 يىلــــى – 1989تونۇشتۇرۇلۇشــــىچه مارشــــال دېــــگهن كىــــشى . كهلــــدى
 مهيدانىــدا پارتلىغــان ئوقۇغــۇچىالر ھهرىكىتىنىــڭ ئــۆركهش  تيهنــئهنمىن
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 مىــڭ دولــالر پــۇل بولــسا ئۇيغۇرىــستان مهسىلىــسىنى   100 ئهگهر —
 كىــشى دەل مۇشــۇ  خهلقئاراالشــتۇرىدىغان بــوالتتى، خهلقئاراالشــتۇرغىلى

  .يۈسۈپ ئهنۋەرمارشال ئهپهندى ئىدى، دەپ سۆز ئاچتى 
ــسىياتچان ۋە   ــان ھېسـ ــۆزنى ئاڭلىغـ ــۇ سـ ــۈل،  بـ ــاق كۆڭـ ــپهرۋەر، ئـ تهنـ

ــېمه       ــڭ ن ــالىيهت دېگهننى ــىي پائ ــنىم، سىياس ــيهم خې ــپهرۋەر رابى مىللهت
  :ئىكهنلىكىدىن تېخى تولۇق خهۋەردار بولمىسىمۇ دەرھال ھاياجانلىنىپ

 مىــڭ 30 مىــڭ دولــالر پۇلــۇم يــوق، بۈگــۈن 100 مېنىــڭ ھــازىرچه —
ــرىمهن  ــالر بې ــان . دول ــتا   70قالغ ــى ئاس ــڭ دولالرن ــتا ته– مى ــارالپ  ئاس يي

 مىـڭ دولالرنىـڭ چېكىنـى ئېلىـپ مارشـال ئهپهنـدى             30. بېرىمهن، دېـدى  
، تهنبىــه قىلىــشلىرىم، جىملهشــلىرىممېنىــڭ . ئۆيــدىن چىقىــپ كهتتــى

ــدا شـــهرەت قىلىـــشلىرىم، ھـــاي    رابىـــيهم دېيىـــشلىرىمچهك كېتىۋاتقانـ
ــار قىلمىــدى  ــا ك ــستاننىڭ سىياســىي مهسىلىــسىنى  ... خېنىمغ ئۇيغۇرى

ــتۇرغ ــشى خهلقئاراالش ــالمۇان كى ــدىمارش ــم  .  ئهمهس ئى ــى، كى يهنه بىرس
ــاخىرى خهلقئــارا كهچــۈرۈم تهشــكىالتى، رابىــيه قــادىر   . بىرســىمۇ ئهمهس ئ

ــۇرۇپ ئۇيغۇرىـــستاننىڭ سىياســـىي    ئـــۆزى خىتاينىـــڭ تۈرمىـــسىدە ئولتـ
  . خهلقئاراالشتۇردىمهسىلىسىنى 
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  دەسلهپكى ئۇچرىشىشالر

ــى – 1996 ــيه – 19 ئاينىــڭ – 5 يىل ــۈنى رابى ــدا   ك ــنىم يۇقىرى م خې
تىلغــا ئېلىــپ ئــۆتكهن مارشــال ئهپهنــدىنىڭ تونۇشتۇرۇشــى ئــارقىلىق       

ــدە ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرىنىڭ بىرلهشــكهن  رېگــانپرېزىــدېنت   دەۋرى
ــلۇق ۋەكىلــى بولــۇپ تهيىــنلهنگهن        ــلهر تهشــكىالتىدا دائىــم تۇرۇش دۆلهت

  : ئهپهندىچارلېز:  ئهپهندىنى مېهمانغا چاقىردىچارلېز
  .تارىختا دۆلهت قۇرغانمۇ، دەپ سوئال قويدى سىلهر —

يىـــراق . مهن ســۆز باشـــلىدىم .  دۆلهت قۇرغــان مىلـــلهت ئىـــدۇق — 
 12 ئاينىـڭ   – 11 يىلى   – 1933 تېخى يېقىندىال    تۇرايلۇقتارىخنى قويۇپ   

 كــۈنى، ئۇيغۇرىــستاننىڭ قهشــقهر ئۆلكىــسىدە بىــر قېــتىم؛ ئىككىنچــى  –
ــدە   ــى دەۋرىــ ــا ئۇرۇشــ ــى – 1944دۇنيــ ــۈنى – 12 ئاينىــــڭ – 11 يىلــ  كــ

ــتىم     ــر قې ــا شــهھىرىدە يهنه بى ــسىدە غۇلج ــى ئۆلكى ــستاننىڭ ئىل ئۇيغۇرى
ئۇيغــۇر بــۇ مىللهتنىــڭ ئىككــى قېــتىم  . دۆلهت قۇرغــان مىلــلهت ئىــدۇق

 ۋە  شىـسهيگه مىلىتارىـست شـىڭ     .   باسـتۇردى  سـتالىن قۇرغان دۆلىتىنى   
 – 8 يىلــى – 1945. خىتاينىــڭ گومىنــداڭ ھۆكــۈمىتىگه ســېتىۋەتتى   

شهرتنامىـــسىنى »  ســـوۋېت–جۇڭگـــو « كـــۈنى موســـكۋادا – 14ينىـــڭ ئا
 ئۇيغــۇرالر قۇرغــان دۆلهتنــى مــۇنقهرز قىلىــپ خىتــاي   ســتالىنئىمــزاالپ، 

 – 1944. گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه بىپايـان ۋەتىنىمىزنـى قوشـۇپ بهرگهن        
 كـۈنى ئىككىنچـى قېـتىم قۇرغـان دۆلىتىمىـز           – 12 ئاينىـڭ    – 11يىلى  
شــۇ .  كــۈنىگىچه مهۋجــۇد بولــۇپ تــۇردى– 1ىــڭ  ئاين– 10 يىلــى – 1949

 خىتاينىــڭ قىزىــل ئارمىيىــسىنى ئــايروپىالن ۋە ھهربىــي ســتالىنكــۈنى 
ماشــىنىالر ئــارقىلىق ۋەتىنىمىــز ئۇيغۇرىــستاننىڭ چېگرىــسىغا ئېلىــپ 
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ــال، – 23 ئاينىـــڭ – 5يىلـــى  – 1996 ــۈنى مارشـ ــۋەر كـ ــۈپ ئهنـ  يۈسـ
قاتارلىق كىشىلهر، رابىيهم خېنىم ۋە سىدىقهاجى روزى ئهپهندىلهر بىـلهن         
ــشىپ،     ــشىغا ئهگىـ ــتهكلهپ مېڭىـ ــدىنىڭ يېـ ــال ئهپهنـ ــرلىكته، مارشـ بىـ
ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى كونگىرىس، ئاۋام پاالتاسى تاشـقى مۇناسـىۋەتلهر          

ــدىمنىڭ ســـــىمىت كىرىـــــستوفىركومىتېتىنىـــــڭ رەئىـــــسى   ئهپهنـــ
يېــرىم ســائهت كۈتــۈپ ئولتۇرغانــدىن    . ئىشخانىــسىغا يېتىــپ كهلــدۇق  

ئوتتـۇرا ياشـلىق،    . كېيىن كاتىپ بىزنى ئـازادە بىـر زالغـا باشـالپ كىـردى            
ــز     ــدە ھهممىمىـ ــا كىرىـــپ كهلگهنـ ــر كىـــشى زالغـ ــېمىزراق بىـ ــهل سـ سـ

  :مهن. ئورنىمىزدىن تۇرۇپ ساالم بهردۇق
ــستوفىر —  ــشى بىـــر    مىتســـى كىرىـ ــدى بـــۇ كىـ  بىـــرلهپ  –، دېـ

  . ھهممىمىز بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى
رابىيهم خېنىم ئۇيغۇرالرنىڭ كىـشىلىك ھوقـۇق، خىتاينىـڭ تۇغـۇت           
ــى       ــۈم جازاس ــالرغا ئۆل ــىي مهھبۇس ــۇر سىياس ــىتى، ئۇيغ ــلهش سىياس چهك
بېــرىش سىياســىتى، خىتاينىــڭ دىنــى ئېتىقــادنى چهكــلهش سىياســىتى، 

ارىپ، ئىقتىسادى ئهھۋالى توغرىسىدا ئهتراپلىـق سـۆزلهپ        ئۇيغۇرالرنىڭ مائ 
  .  ئهپهندىنى تهسىرلهندۈردىسىمىت كىرىستوفىر

  . بىز ئامېرىكا خهلقىگه ئىشىنىمىز، دەپ باشلىدى رابىيه قادىر—
 ئۇزۇندىن بېرى ئامېرىكا قوشـما شـتاتلىرى ھۆكـۈمىتى ئامېرىكـا            — 

كراتىيه، خهلقىنىــــڭ قىمــــمهت قارىــــشى، كىــــشىلىك ھوقــــۇق، دېمــــو 
ئهركىنلىكنــــى مىــــزان قىلىــــپ دۇنيــــادا ئېــــزىلگهن مىللهتلهرنىــــڭ  

بىـز ئۇيغۇرالرمـۇ    . كىشىلىك ھوقـۇق تهلهپلىـرىگه كۆڭـۈل بۆلـۈپ كهلـدى          
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 ۋاكالىتهن، ۋەتىنىڭالر ئۇيغۇرىـستانغا تهكـشۈرۈش       كونگىرىسقا بىز   —
. خوش بولۇشۇپ، خوشلىشىپ يېنىـپ چىقتـۇق      . ئهۋەتىمىز، دېدى ئۆمىكى  

  . ئۇ كۈنى بولۇپمۇ رابىيه خېنىم بهك خۇشال بولغان ئىدى
كونگىرىس ئهزاسى، ئامېرىكا كونگىرىس ئـاۋام پاالتاسـى تاشـقى           : ئىالۋە

ــستوفىرمۇناســىۋەتلهر كومىتېتىنىــڭ رەئىــسى   ــدى ســىمىت كىرى  ئهپهن
 كـۈنى   – 11 ئاينىڭ   – 8 يىلى   – 1999 .ھهقىقهتهن ۋەدىسىدە چىڭ تۇردى   

ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ ئهزالىـرى ۋە ھۆكـۈمهت ئهربابلىرىـدىن تهركىـب           
تاپقان يهتته كىـشىلىك ۋەكىلـلهر ئـۆمىكى خىـزمهت تهكـشۈرۈش ئۈچـۈن              

  )داۋامىنى ئاخىرىدا ئاڭاليسىلهر. (ئۈرۈمچى شهھىرىگه يېتىپ كهلدى
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  خۇڭدا ۋۇ –خىتاي دېموكراتىيه 

 كـۈنى مېنىـڭ ئۆيـۈمگه    – 8 ئاينىـڭ    – 7 يىلى   – 1996لىقتا  شۇ ئارى 
ــدى   ــون كهلـ ــدىن تېلېفـ ــسا   . گېرمانىيىـ ــشى ئىيـ ــون بهرگهن كىـ تېلېفـ

  . ئىدىئالىپتىكىن ئوغلى ئهركىن ئالپتىكىننىڭ
ــىدىقهاجى — ــا – سـ ــسىدە ئامېرىكـ ــسىدا  كونگىرىـ ــۈەن توغرىـ  بىڭتـ

ــدى     ــاقچى ئى ــى ئېچىلم ــېلىش يىغىن ــرىش، گۇۋاھلىــق ئ  .گۇۋاھلىــق بې
  .   توال سۆزلهپ بېرەلهمال–بىڭتۈەن توغرىسىدا بىلىدىغان بولسىال ئاز 

ئهتىسى ئىجارە ئالغان ئۆيۈمگه بىر خىتاي كىرىـپ        .  بولىدۇ، دېدىم  — 
  .كهلدى
ئــوڭچى ئاتىلىــپ كوممۇنىـــست   . خۇڭـــدا مېنىــڭ ئىــسمىم ۋۇ   —  

ســــىز بىــــلهن .  يىــــل ياتقــــان ئىــــدىم20ھۆكۈمهتنىــــڭ تۈرمىــــسىدە 
  . شالمهنتونۇشقىنىمغا خۇ

 كېلىڭ ئهپهندىم، مېنىـڭ ئىـسمىم سـىدىقهاجى روزى مىللهتچـى            —
ئىــــدىم، ئۇيغــــۇر ئوقۇغــــۇچىالرنى نامايىــــشقا تهشــــكىللهپ خىتاينىــــڭ 

 يىلىغىــچه توققــۇز يىــل تۈرمىــدە – 1977 يىلىــدىن – 1969تۈرمىــسىدە 
  .ياتقان ئىدىم، دېدىم ئۆزۈمنى تونۇشتۇردۇم

هپهر ئـامېرىكىلىق بىـلهن بىلـله     يهنه بىـر ن خۇڭـدا ئهتىسى ئۆيۈمگه ۋۇ   
مهن ۋۇ  .  بۇ يهردىن پاراڭالشتۇق   -ئۇ يهردىن     . ساالمالشتۇق. كىرىپ كهلدى 

 ئىشخانىسىغا بېرىپ بىڭتۈەن توغرىـسىدا ماتېرىيـال تهييـارالپ          خۇڭدانىڭ
مهن ئۈرۈمچىدىن ئامېرىكىغا كېلىشىمدە سـهككىز      . بېرىشكه كېلىشتۇق 

 تاقلىرىم بىلهن -رچه نهشرىنى يۈك  نىڭ ئۇيغۇ » شىنجاڭ يىلنامىسى «توم  
بىڭتـۈەن توغرىـسىدا كونگىرىـسته گۇۋاھلىـق        . بىلله ئېلىپ كهلگهنىـدىم   
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ــدانىڭۋۇ  ــته   خۇڭـ ــپ، كهچـ ــدە ئېلىـــپ بېرىـ ــسىغا ئهتىگهنـ  ئىشخانىـ
  .گىلهپ قويۇلدىئهكېلىپ قويۇشقا بىر نهپهر خىتاي بهل

 ئىشخانىسى ۋاشىنگتوندا كونگىرىس بىناسـىغا يـېقىن        خۇڭدانىڭۋۇ  
قاراۋۇلــدىن ئۆتــۈپ ئىككىنچــى قهۋەتــكه . بىــر كوچىغــا جايالشــقان ئىــكهن

 مۇنچه سۆزلهيدىغان بىـر ئـامېرىكىلىق       –خىتاي تىلىنى ئانچه    . چىقتۇق
. يىگىت مېنى يېتىلهپ يۈرۈپ ھهربىـر ئىـشخانىنى كۆرسـىتىپ چىقتـى           

ــشىلهر    ــشخانىالردا ھهرخىـــل رەڭلىـــك كىـ ــچه ئېغىزلىـــق ئىـ ــون نهچـ ئـ
 خىزمهتچىلهرنىـڭ ئارىـسىدا خىتـايالردىن باشـقا         –ئىـشچى   . ئىشلهۋاتاتتى

ھىندىـــــستانلىقالر، پاكىـــــستانلىقالر، مېكـــــسىكىلىقالر، ئـــــاز ســـــاندا 
 ئورۇنـدۇقالردىن باشـقا، ھهربىـر       –ئۈسـتهل   . ئامېرىكىلىقالر ئىـشلهۋاتاتتى  

نىڭ تاملىرىغا جۇڭگو خهرىتىسى، دۇنيا خهرىتىسى ئـايرىم        ئېغىز ئىشخانى 
. خهرىتىـسى چـاپالقلىق ئىـكهن     ) مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستان  (» شىنجاڭ«

يهنه ئۇنىڭدىن باشـقا ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـشىلىك ھوقۇقىغـا ئائىـت، خىتـاي              
ــۈرمىلهردىكى     ــت، ت ــا ئائى ــان زوراۋانلىقىغ ــا قاراتق ســاقچىالرنىڭ ئۇيغۇرالرغ

تامغا چاپالنغان بىر پـارچه     . ەسىملىرىمۇ چاپالنغان ئىكهن  مهھبۇسالرنىڭ ر 
  : ئامېرىكىدا ئىشلهنگهن بۇ خهرىتىدە. خهرىتىنىڭ ئالدىغان كهلدىم

خىتاي ئارمىيىـسىنىڭ مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستاندا قـۇرۇپ چىققـان           
ــزا      ــسىنىڭ يې ــاي ئارمىيى ــشانلىرى، خىت ــي نى ــازىلىرى، ھهربى ــي ب ھهربى

ىــي تــۈرمىلىرى، بىڭتۈەننىــڭ ئۇيغۇرىــستان  ئىگىلىــك مهيــدانلىرى، ھهرب
ــۇ      ــدىكى يهرلهر، سـ ــۈەن ئىگىلىكىـ ــۋالى، بىڭتـ ــشىش ئهھـ ــويالپ جايلىـ بـ

ــڭ  ــارلىرى، بىڭتۈەننىـ ــرىئامبـ ــازىالر  مىنبىڭلىـ ــي بـ ــلۇق ھهربىـ  تۇرۇشـ
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ئهمـگهك بىـلهن ئـۆزگهرتىش      « قۇرغان تهشكىالتنىڭ ئىسمى     خۇڭداۋۇ  
ــدى جهمئىيىتــى ــۇ تهشــكىالتنىڭ باشــلىقى ۋۇ  . دەپ ئاتىلىــدىكهن» فون ب

  . ، بىر نهپهر ئامېرىكىلىق مۇئاۋىن باشلىق ئىكهنخۇڭدا
ــدۇ،      ــۇرالرنى بىلهمدىغانــ ــا ئۇيغــ ــدا ئامېرىكــ ــدىكى چاغــ ــز ۋەتهنــ بىــ

مهمدىغانــدۇ؟ پهقهت تىــبهت تــوغرىلىقال ســۆزلهيدۇ، نېمىــشقا ئۇيغــۇرالر بىل
 ئهســىردە ياشـــاۋاتقان  – 20توغرىــسىدا ســۆزلىمهيدىغاندۇ، دېيىــشهتتۇق،    

ــهتته    ــدا سىياســ ــسى ھېچبولمىغانــ ــىي سهۋىيىــ ــڭ سىياســ ئۇيغۇرالرنىــ
ئىپتىــدائىي ســهۋىيه باســقۇچىغا كىــرگهن بولــسا ئىــدى، بىــز ئــۆزىمىزنى   

ــۆزىمىزنى بىــر   .  بوالتتــۇقبهختلىــك ســانىغان ــا ئ ــدا ھهتت شــۇنداق ئهھۋال
ھـالبۇكى بىـز قىزىقىۋاتقـان بـۇ        . مىللهت ھېسابالشقا ھوقۇقلۇق بوالتتۇق   
  . ئىش ھهرگىز ئۇنداق ئىش ئهمهس ئىدى

 خۇڭـدانىڭ نىـڭ، ۋۇ    »ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش فوندى جهمئىيىتى    «
ــي،    ــىي، ھهربىــ ــستاننىڭ سىياســ ــتهملىكه ئۇيغۇرىــ ــسى مۇســ  ئىشخانىــ

ــاي     ــۋالىنى، خىتــــ ــيهت ئهھــــ ــسادىي، مهدەنىــــ ــائىي، ئىقتىــــ ئىجتىمــــ
ــلهش     ــرىش، يهر ئىگىــ ــۈپ كىــ ــستانغا كۆچــ ــڭ ئۇيغۇرىــ كۆچمهنلىرىنىــ

بـۇ تىپلىـق    . زوراۋانلىقىنى مهخسۇس تهتقىق قىلىدىغان ئىشخانا ئىـكهن      
  : باشلىق قىلىپ قويۇشىغاخۇڭدانىئىشخانىغا ئامېرىكىنىڭ خىتاي ۋۇ 

هت خىتــــايالر ئــــارقىلىق ئىگىلهشــــكه  ئۇچــــۇرالرنى پهق–خهۋەر . 1 
  بولىدىغانلىقى ئۈچۈن؛
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 ئۆز تىرىشچانلىقى ۋە ئۇنىڭ ئاكىـسىنىڭ بىڭتۈەنـدە         خۇڭدانىڭۋۇ  . 2
ئۇنىڭــدىن . ئىــشلهيدىغانلىقى ئاســاس ســهۋەب بولغــان بولۇشــى مــۇمكىن  

  . مهلۇمدۇرئالالھقاباشقا سهۋەبلهر بىر 
  

  خۇڭدا ۋە ۋۇ كىلىنتۇن ھىالرى

 يىللىـق   15، خىتـاي ھۆكـۈمىتى تهرىپىـدىن        نكىلىنتـۇ پرېزىدېنت  
 تۈرمىدىن قويـۇپ بېـرىش توغرىـسىدا      خۇڭدانىقاماق جازاسى بېرىلگهن ۋۇ     

 ئهگهر خىتـاي    كىلىنتۇن ھىالرى. خىتاي ھۆكۈمىتىگه بېسىم ئىشلهتتى   
ــۈمىتى  ــرىلگهن ۋۇ   15ھۆك ــاق جازاســى بې ــل قام ــدانى يى ــدىن خۇڭ  تۈرمى

 ئېچىلىــــدىغان بېيجىڭــــدا يىلــــى – 1995قويــــۇپ بهرمهيــــدىكهن، مهن 
 يىلـى   – 1995بۇ ئىش   . خهلقئارا ئايالالر قۇرۇلتىيىغا قاتناشمايمهن، دېدى    

  .  ئايالردا خهلقئارادا غۇلغۇال پهيدا قىلغان ئىش ئىدى– 5
ــدۇ     ــۇرەككهپ بولى ــايىن م ــاتىيه ئىنت ــسىدا دىپلوم ــلهر ئوتتۇرى . دۆلهت

» ەككهپ بولىـدۇ  دىپلوماتىيه مۇر «بىزدەك ساۋاتسىز مىللهتنىڭ ئهزالىرى     
ــاالس    ــۆزلىيهلهيمىز، خ ــاران س ــۆزنىال ئ ــگهن س ــدانىۋۇ . دې ــدىن خۇڭ  تۈرمى

ــسىدا   ــرىش توغرىــ ــۇپ بېــ ــدېنىتقويــ ــڭكىلىنتۇن پرېزىــ ــاي نىــ  خىتــ
ھۆكـــۈمىتىگه بېـــسىم ئىشلىتىـــشىنىڭ قىممىتـــى، بىـــر خىتاينىـــڭ  
سىياســىي ھاياتىغــا مۇناســىۋەتلىك قىمــمهت بولــۇپال قالماســتىن، بهلكــى 

هملىكه ئۇيغۇرىـــستاننىڭ سىياســـىي تهقـــدىرىگه   ئهڭ مـــۇھىمى مۇســـت 
ــدى    ــمهت ئىــ ــك قىمــ ــىۋەتلىك دىپلوماتىــ ــۈنكى ۋۇ . مۇناســ ــداچــ  خۇڭــ

ــلهپ    ــوپالپ، رەتـ ــالالرنى تـ ــستانغا ئائىـــت ماتېرىيـ ــتهملىكه  ئۇيغۇرىـ مۇسـ
ــا  ــىگهئامېرىك ــان    كونگىرس ــسهندە قىلىنغ ــدا دەپ ــشۇرىدىغان ۋە خىتاي  تاپ

تېرىيــالالرنى يىغىــپ كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرىــسىگه مۇناســىۋەتلىك ما
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ــى – 1996 ــڭ – 7 يىلـــ ــۈنىگىچه ۋۇ – 23 ئاينىـــ ــدانىڭ كـــ  خۇڭـــ
بىـر نهپهر ئهر خىتـاي، بىـر نهپهر         . ئىشخانىسىدا سهككىز كـۈن ئىـشلىدىم     

 بهتلىـك  15ئايال خىتاي جهمئىـي ئـۈچ نهپهر كىـشى بىڭتـۈەن توغرىـسىدا             
نىــڭ ئۇيغــۇرچه » ىــسىشــىنجاڭ يىلنام«. ماتېرىيــال تهييــارالپ چىقتــۇق
ۋۇ )  يىلىغىـچه  - 1994 يىلىـدىن    – 1985(نهشرىنى ئېلىپ چىققانىـدىم     

مهن ئۇيغـۇر تىلىـدىن خىتـاي       .  ئىشخانىـسىغا ئېلىـپ كهلـدىم      خۇڭدانىڭ
ــم   ــاغزاكى تهرجىــمه قىلىــپ بهردى ــا  . تىلىغــا ئ ــال كومپيۇتېرغ خىتــاي ئاي

ــۇرۇپ چىقتـــى ــتهملىكه  . ئـ ــى، بىڭتۈەننىـــڭ مۇسـ بىڭتۈەننىـــڭ قۇرۇلۇشـ
 – تهلىـم  –ئۇيغۇرىستان ئىقتىسادىدا تۇتقان ئـورنى، بىڭتۈەننىـڭ ھهربىـي        

ــشالرنى      ــك نامايىـ ــى، يهرلىـ ــكهرلىرى قۇرۇلۇشـ ــق ئهسـ ــسى، خهلـ تهربىيىـ
ــشىپ      ــىتىگه ياندىـ ــلهش سىياسـ ــۇت چهكـ ــى، تۇغـ ــتۇرۇش زوراۋانلىقـ باسـ
ئۇيغۇرالرغا ئىشلهتكهن زوراۋانلىقى، ئىگىلىگهن يهر كۆلىمى، ئۇيغۇرىـستان        

 تاۋابىئاتلىرىنىـڭ   –ىقىنى ئىگىلهپ ئېلىشى، بىڭتۈەن ئـائىله       ئورمانچىل
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ــدە، ۋۇ  خۇڭــدانىڭ كــۈنى ۋۇ – 23مهن   ئىشخانىــسىغا يېتىــپ كهلگهن
 ئالــدىمغا چىقىــپ بىــر ئىــشخانىغا باشــالپ كىرىــپ ئولتۇرغــۇزۇپ   خۇڭــدا
 يوق ئىـشخانىدا ئاالھـازەل يېـرىم سـائهتتهك يـالغۇز            تۇرۇق –تاراق  . قويدى

ئىــشىك ئېچىلىــپ ئاســما چاپــان كىيىۋالغــان بىــر تۇيۇقــسىز . ئولتــۇردۇم
  :كىشى ئىشىكتىن كىرىپ كهلدى ۋە ئۇدۇل ئالدىمغا كېلىپ

ئهگىشىپال ئىـشخانىغا   .  بولىمهن، دېدى  ئالىپتىكىن مهن ئهركىن    —
  : ئهپهندىخۇڭداكىرىپ كهلگهن ۋۇ 

 ئــوغلى، ئهركىــن ئــالىپتىكىن، ئالىپتىكىننىــڭ مهرھــۇم ئىيــسا —
  .ىدۇ، دەپ تونۇشتۇرۇپ ئۆتتىدېگهن كىشى مۇشۇ بول
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 ســهن، -كونگىرىــسته گــۇۋاھلىقتىن ئۆتۈشــكه ئىككــى كــۈنال قالغــان، 
  :خۇڭدادېدى ۋۇ 
 ئىــسالھات  شــياۋپىڭ  كونگىرىــسته گۇۋاھلىــق بهرگهنــدە، دىــڭ    —

كېيىـنچه سىياسـىتىنى    . ھهرىكىتىنى باشلىغاندا ياخـشى رەھـبهر ئىـدى       
  .ئۆزگهرتىۋالدى، دەپ سۆزۈڭنى باشاليسهن

ــې—  ــا   ! مه نـ ــپ، ئامېرىكـ ــا كېلىـ ــشىمدا ئامېرىكىغـ ــۇ يېـ مهن مۇشـ
ــسىدە ــدە،   كونگىرىـ ــۇۋاھلىقتىن ئۆتكهنـ ــسىدا گـ ــۈەن توغرىـ ــڭ « بىڭتـ دىـ

  ؟باشاليمهنما، دەپ سۆز » ياخشى رەھبهر ئىدىشىياۋپىڭ
ــايالر     — ــى خىتـ ــېلىش يىغىنـ ــق ئـ ــرىش، گۇۋاھلىـ ــق بېـ  گۇۋاھلىـ

ى توغرىــسىدا توغرىــسىدا ئېچىالمــدۇ يــاكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ھــازىرقى ئهھــۋال
  ئېچىالمدۇ؟ 

 يىغىنـــــى ئهلـــــۋەتته بىڭتـــــۈەنگه ئاالقىـــــدار كونگىرىـــــسىنىڭ —
  .ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالى توغرىسىدا ئېچىلىدۇ

 ئۇنـــداقتا مهن ئۇيغۇرالرنىـــڭ ھـــازىرقى ئهھـــۋالى، بىڭتۈەننىـــڭ     —
  .ئۇيغۇرالرغا ئىشلهتكهن زوراۋانلىقى توغرىسىدا سۆزلهيمهن

  .ننىڭ مهقسىتى ئۇ ئهمهس كونگىرىسته ئېچىلىدىغان يىغى—
ــدىم —  ــۈرۈڭ ئهپهن ــىي   .  كهچ ــڭ سىياس ــا ئۇيغۇرالرنى مهن ئامېرىكىغ

 دە، ئورنۇمـدىن تـۇرۇپ      – دېـدىم    -دەردىنى سۆزلهيمهن، دەپ كهلگهن ئىـدىم،       
ــنگه، ۋۇ  ــدائهركى ــپ    خۇڭ ــشخانىدىن چىقى ــپ ئى ــوش ئېيتى ــدىگه خ  ئهپهن

ــتىم ــدانىڭمهن ۋۇ . كهتـ ــدا،   خۇڭـ ــان چېغىمـ ــسىغا بارغـ ــا  ئىشخانىـ دۇنيـ
ــدىغانلىقى   ــۇلنى بىڭتۈەننىـــڭ قهيهرگه خهجلهيـ بانكىـــسى قهرز بهرگهن پـ
توغرىــسىدا گۇۋاھلىــق بېرىــشكه چاقىرتقــان خهتنــى يانچۇقۇمغــا ســېلىپ 

ــان ئىــدىم  . ماتېرىيــالالرنى قولتۇقۇمغــا قىــستۇرۇپ بارغــان ئىــدىم    . بارغ
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  داالي الما بىلهن كۆرۈشۈش

   كۈنى– 25ئاينىڭ – 7 يىلى – 1996
ــى – 1996 ــڭ – 7 يىلـــــ ــۈنى ۋۇ – 23 ئاينىـــــ ــدانىڭ كـــــ  خۇڭـــــ

ــپال   ــسىدىن قايتىـــپ چىقىـ ــهيىنئىشخانىـ ــاجىم ھۈسـ ــر نهپهر قارىهـ ، بىـ
ــا ئېلىــــپ    ــر ماشــــىنىنى كىراغــ ــۈچ كىــــشى بىــ ــان ۋە مهن ئــ تهرجىمــ

مهقــسىتىمىز . لغــا چىقتــۇق شــتاتىغا قــاراپ يوھىنــدىيانائامېرىكىنىــڭ 
  . داالي الما بىلهن كۆرۈشۈش ئىدى

ــا  ــامېرىكىلىقالر داالي الماغ ــاغچه ياســاپ  ھىنــدىيانائ  شــتاتىدا بىــر ب
ــسه . بهرگهن ئىــكهن ــا كهل ــوردا، چهت  –داالي الم ــارام ئالىــدىغان ئ ــسه ئ  كهت

ــى، مــۇخبىرالرنى كۈتۈۋالىــدىغان ســاراي ۋە زالالردىــن تهركىــب    ئهللىكلهرن
ــ   شــتاتىنىڭ بىــر بوســتانلىق كوچىــسىغا    ھىنــدىياناۇ بــاغچه تاپقــان ب

دەرۋازىـــدىن كىرگـــۈچىلهرنى قـــاراۋۇلالر توســـۇپ     . ســـېلىنغان ئىـــكهن  
  .تهكشۈرىدىكهن

ئــامېرىكىلىق ســاقچىالر بىزنىــڭ ئالــدىمىزغا چىقىــپ تهكــشۈرۈپ      
 بـۇددىزىمچه باغچىنىـڭ ئىچىـگه     . بولغاندىن كېيىن دەرۋازىـدىن قويـۇۋەتتى     

بــاغنى ئايلىنىــپ بىــر ئۈســتهك ســۇ ئېقىــپ  . ان ئىــكهنئــۆرنهكلهر ياســالغ
ــۇراتتى ــۈنى – 25. تــ ــامېرىكىلىقالر،  200 كــ ــۈدەك ئــ ــارتۇق دېگــ  دىــــن ئــ

 ئارتىـسلىرى، مـۇخبىرالر، سىياسـىيونالر، تـارىخچىالر، ئـالىي           خاللىۋۇتنىڭ
مهكتهپنىڭ پروفېسـسورلىرى، جهمئىـيهت ئهربـابلىرى بـۇ يهرگه توپالنغـان            

  . ئىدى
ساپاغا جايلىشىۋالغاندىن كېيىن، بىـر نهپهر      . ىردۇقبىز ئىشخانىغا ك  

ــاي قويـــدى   داالي المانىـــڭ . چىرايلىـــق تىبهتلىـــك قىـــز ئالـــدىمىزغا چـ
بىــر . قوغــدىغۇچىلىرى كارىــدور ۋە ئىــشخانىالر ئارىــسىدا مېڭىــپ تــۇراتتى
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  ! ياخشىمۇسىز؟ داالي الما—
داالي المـا خىتـاي     .  كېلىڭالر، كېلىڭالر، ئۇيغۇرالر، قارشى ئالىمىز     — 

داالي المـا  . ئـۈچ كىـشى سـاپادىن ئـورۇن ئالـدۇق     .  تىلىدا تهكلىـپ قىلـدى    
  . يېنىمىزدىكى بىر كىشىلىك ساپادىن ئورۇن ئالدى

ــ— ــىزنى      ھۆرمهتلى ــز س ــان بى ــلىدى، تهرجىم ــۆز باش ــا، س ك داالي الم
  :ئۇزۇندىن بېرى تونۇيمىز، داالي الما

ئۇيغـــۇرالر بىـــلهن كـــۆپ .  مهن ئۇيغـــۇرالرنى بىلىـــمهن، تونـــۇيمهن—
  .جايالردا ئۇچرىشىپ تۇرىمهن

  :مهن سۆز باشلىدىم) خىتاي تىلىدا! ( ھۆرمهتلىك داالي الما—
ىكى بــاتۇرانه ھهرىكىتىڭىــز  كۈنىــد– 10 ئاينىــڭ – 3 يىلــى – 1959

ــۇر       ــالپ، ئۇيغ ــلىغاندىن باش ــقا باش ــا تونۇش ــۈن دۇني ــىزنى پۈت ــارقىلىق س ئ
شـۇ ۋاقىتتـا قوراللىـق ئىـنقىالب        . خهلقىمۇ سىزنى تونۇشقا باشـلىغانىدى    

ئـــــارقىلىق خىتـــــاي مۇســـــتهملىكىچىلىرىنى تىبهتـــــتىن قـــــوغالپ   
. نگهن ئىـدى   ئۇيغـۇر خهلقـى سـۆيۈ      باتۇرلۇقىڭىزدىن. چىقارماقچى بولدىڭىز 

سىياسـىي پانـاھلىق    . مهن ئۈرۈمچىدىن يېقىنـدىال ۋاشـىنگتونغا كهلـدىم       
  .ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ۋە ئۇيغۇر خهلقى سىزگه ساالم ئېيتتى. تىلىدىم
   ئۈرۈمچىدىن قاچان كهلدىڭىز؟—
  . يېقىندا كهلدىم—
 ئۈرۈمچىنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتى قانداق، ئۇيغۇرالرنىـڭ قارشـىلىق     —

  ۋالى قانداق؟ كۆرسىتىش ئهھ
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 ئوتتــۇرا ئاســىيادا بىــر قىــسىم مىللهتــلهر مۇســتهقىل بولغانــدىن  —
ــدېئولوگىيه    ــنى، ئىـ ــتهملىكىچىلىرى باستۇرۇشـ ــاي مۇسـ ــيىن، خىتـ كېـ
ــۋىقاتنى   ــكه قارشــــى تهشــ ــۈنچىلىككه، مىللهتچىلىكــ ــىدە بۆلگــ ساھهســ

  .كۈچهيتتى
ــولال،  — ــىلهرنىڭ مـ ــشىمچه سـ ــرەپلىرىڭالر ئاڭلىـ ــڭ ئهشـ  ئۇيغۇرنىـ

سىياســــىي پائــــالىيهتچىلىرىگه قارشــــى تــــۇرۇپ، خىتــــاي  مىللهتچــــى، 
  ھۆكۈمىتىنىڭ باستۇرۇش سىياسهتلىرىنى قولاليدىكهن، شۇنداقمۇ؟

 پهقهت بىر قىسىم كىشىلهر، كۆپچىلىـك دىنـى ئهربـابالر شـۇنداق             —
ــدۇ  ــۇ كىــشىلهر يهنىــال   . قىلىــدۇ، دېگىلــى بولماي ــدا ب بىــز ئۈچــۈن ئېيتقان

  .ۋەتهنپهرۋەرلهردۇر
نـــى مۇخلىـــسلىرى مۇســـتهملىكىچى خىتايالرغـــا   تىبهتنىـــڭ دى—

  .قارشى تۇرۇپ مېنى قولاليدۇ
  .مهن بۇنىڭغا ئىشىنىمهن.  ئهلۋەتته شۇنداق—
ــىلهن   — ــلهر، مهس ــۇن دۆلهت ــىيادا نۇرغ ــۇرا ئاس ــك  :   ئوتت ــازاق، ئۆزبې ق

ــدى  ــتهقىل بولـ ــلهر مۇسـ ــدەك، مىللهتـ ــىلهرنىڭ  . دېگهنـ ــدى سـ ــۇالر ئهمـ ئـ
  يدۇ، شۇنداقمۇ؟ مۇستهقىللىق تهلهپلىرىڭالرنى قولال

. بۇ تهرەپنـى ئـانچه ئويلىمىـسىڭىز بـوالرمىكىن        ! داالي الما ...  ھىم —
. بۇ مىللهتلهر مۇستهقىل بولغاندا كېچىلهرنـى تاڭغـا ئـۇالپ تهبرىكلىـدۇق           

  سىياسىي يول بهك ئۇزۇن مۇساپه جانابلىرى؟
.  ئىسالم دۆلهتلىرى سىلهرنىڭ مۇستهقىل بولۇشۇڭالرنى قولاليـدۇ       —

ى تىبهتكه قارىغاندا دۇنيادا سىلهرنى قولاليدىغان دۆلهتلهر كـۆپ،         بىزگه، يهن 
  شۇنداقمۇ؟
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جانـــابلىرى مهن ۋاشـــىنگتونغا كېلىـــپ !  ھۆرمهتلىـــك داالي المـــا—
ــدىم   ــاھلىق تىلى ــىي پان ــتهقىللىق   ... سىياس ــڭ مۇس ــىزال ئۇيغۇرالرنى س

ــايه   ... تهلهپلىرىنــى قوللىــسىڭىز، مۇشــۇنىڭ ئــۆزىال ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن كۇپ
  : سىزگه  بىر سوئال قويغۇم كېلىۋاتىدۇراست

 يىلـــالردا خهلقئـــارا سىياســـىي – 60جانـــابلىرى ســـىز !  داال المـــا—
ســهھنىگه چىققانــدىن باشــالپ پۈتــۈن دۇنيانىــڭ قوللىــشىغا، ھــۆرمىتىگه 

ھازىرغىچه تىـبهت توغرىـسىدا سـۆز ئاچقـان ھهرقانـداق بىـر             . ئېرىشتىڭىز
ــڭ ئېچىنىــ   ــورۇندا، ئۇيغۇرالرنى ــارا س ــسىدىمۇ  خهلقئ ــۋالى توغرى شلىق ئهھ

  سۆزلهپ قويدىڭىزمۇ؟
 يىلالردا خهلقئـارا سىياسـىي سـهھنىگه چىققانـدىن باشـالپ            – 60 —

ھهرقانداق خهلقئارا سورۇندا، تىبهت توغرىسىدا سۆز ئاچقانـدا ئۇيغۇرالرنىـڭ          
چــۈنكى، ئىككــى . ئېچىنىــشلىق ئهھــۋالى توغرىــسىدىمۇ ســۆزلهپ كهلــدىم

  . ئوخشاشمىللهتنىڭ سىياسىي تهقدىرى
ــالىي   — ــبهتكه ئـ ــسىلهر، مهن تىـ ــتهقىللىق تهلهپ قىلىـ ــىلهر مۇسـ  سـ

سـىلهر مۇسـتهقىل بولغانـدىن كېـيىن بىـزگه        . ئاپتونومىيه تهلهپ قىلىـمهن   
تېگىشلىك نهرسىنى بىزگه قايتۇرۇپ بېرەمـسىلهر؟ سـوئالنى قويـۇپ بولـۇپ،            

نى داالي المــا ئىككــى قــولىنى تىزىغــا قويــۇپ، چــازا قــۇرۇپ ئولتــۇرۇپ، بېــشى  
 تاۋىكىـدا كۈلۈشـلىرى سىياسـىي     . كهينىگه تاشـالپ قاقـاقالپ كۈلـۈپ كهتتـى        

ــلهم      ــدا يهردە گى ــى، ئۇنىــڭ ئهتراپى ــىر بېرەتت ــدەك تهس ــۇرالرنى ئۇتۇۋالغان ئۇيغ
بىـز ھهم قوشـۇلۇپ     . ئۈستىدە ئولتۇرغان خىزمهتچىلىرىمـۇ كۈلۈشـۈپ كهتتـى       

  . كۈلدۇق
ى بىـــز  ســـىلهرگه، تىـــبهتلهرگه تېگىـــشلىك ھهرقانـــداق نهرســـىن—

قايتۇرۇپ بېرىمىز، بىزگه، ئۇيغۇرىستانغا تېگىشلىك ھهرقانداق نهرسـىنى        
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. دەپ سـوئال قويـدى    » تىبهتكه تېگىشلىك نهرسـىلهر   «داالي الما بىزگه    
ــاكى مىــالدى    ھــازىر ــالىي رايوننىــڭ ئهتراپىنــى كــۆزدە تۇتتىمــۇ ي  – 8قى ئ

 ھۇجـۇم قىلغـان چـاغالردا قهدىمـى         توبـۇتالر ئهسىرلهردە ئىدىقۇت خانلىقىغـا     
 چېگــرا ســـىزىقى  مىكىمــاخۇن يهتــكهن يهرلهرنــى كــۆزدە تۇتتىمـــۇ يــاكى     

 –بېكىتىلگهنـــدىن كېـــيىن ئـــاق ســـاي چـــۆلىگه تۇتۇشـــۇپ كهتـــكهن يهر 
» تېررىتـورىيه «چـۈنكى داالي المـا      . تۇتتىمـۇ بىلهلمىـدىم   زېمىنالرنى كۈزدە   

ســـۆھبهت . دەپ ئېغىزىغـــا ئالـــدى » نهرســـىلهر«دەپ ئېغىزىغـــا ئالمـــاي  
ئـۇزاپ چىقىـش ئۈچـۈن       . ئاخىرالشقاندا داالي الما بىزگه خادا تهقـدىم قىلـدى        
بىرىنچـى قهۋەتـته زالـدا      . بىرىنچى قهۋەتكه داالي الما بىلهن بىلله چۈشتۇق      

. انى ئـامېرىكىلىق مېهمـانالر، مـۇخبىرالر سـاقالپ تۇرغـان ئىـكهن            داالي الم 
مهن تۆۋەنـدە ئـادەملهر ئارىـسىدا       .  مۇنبهرگه يول ئالدى   –داالي الما سهھنىگه    

قاققان قوزۇقتهك مىدىرلىماي جىـم تـۇرۇپ داالي المانىـڭ نۇتـۇق سـۆزلهش              
ى  چـۈنك . مىدىرالشـقا بولمـايتتى   .  قىيـاپىتىگه قـاراپ تـۇردۇم      –سهنئىتىگه  

ئامانلىق ساقالش خادىملىرىنىڭ گۇمانىنى قوزغاپ قويۇشـىمىز مـۇمكىن         
  .ئىدى

 ئۈســتىگه – ئۈســتهل يۈســۈپلهر ئهنــۋەر بىــلهن قارىهــاجىم ھۈســهيىن
 تــۈرۈملهرگه چىۋىنــدەك ئېتىلىــپ قورســاق  –تىزىــپ قويۇلغــان تــاتلىق 

  .بېقىش بىلهن ئاۋارە بولۇپ يۈرۈشهتتى
  . ىق كۆرۈنۈشلهرنى سۈرەتكه ئالدىياللىۋالغان سۈرەتكه تارتقۇچى بارل
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ــۇق    ــۇرا بويل ــنادا ئوتت ــشى   24شــۇ ئهس ــر كى ــسىدىكى بى  ياشــالر چامى
كىشىلهر توپىدىن ئېتىلىـپ چىقىـپ مېنىـڭ ئالـدىمغا          ) ئامېرىكىلىق(

  :كېلىپ ساپ ئۇيغۇر تىلىدا
  . ؟ دېدىئۇيغۇرمۇسىز سىز، —

ېـرەك،  مهن تهرەپكه قاراپ كېلىۋاتقاندا ئامانلىق سـاقلىغۇچى بولـسا ك       
ــدىن كېــيىن،   . دەپ ئويلىغــان ئىــدىم ســاپ ئۇيغــۇر تىلىــدا ســوئال قويغان

  :شۇنداقتىمۇ دەرھال ئۆزۈمنى ئوڭشىۋېلىپ. ، مهڭدەپ قالدىمھۇدۇقتۇم
مېنىــڭ جاۋابىمنىــڭ .  تېــنهپ–مهن ئۇيغــۇر، دېــدىم، ئالــدىراپ ! ھهئه

 چۈشمهيال ئۇ كىـشى ئـادەملهر توپىـدا كۆزۈمـدىن غايىـب             –ئاخىرى چۈشهر   
كۆپچىلىكنىـــڭ ئىچىـــدىن بـــۇ كىـــشىنى شـــۇنداق ئاختۇرغـــان . دىبولـــ

خـۇددى ئاسـماندىن چۈشـكهن      . بولساممۇ، ئىككىنچـى رەت ئۇچرىتالمىـدىم     
پهرىشتىدەك ئالدىمـدا پهيـدا بولـدى يـۇ، يهنه پهرىـشتىدەك كـۆز ئالدىمـدىن             

  . غايىب بولدى
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  ئىدارىسىدەكۆچمهنلهر 

   كۈنى– 17 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1996
.  پاناھلىق ئېلىش ئۈچۈن ماتېرىيال تهييـارالش تامامالنـدى        سىياسىي

 سۆزلهپ بهرگهن سۆزلىرىمنى تهرجىمه قىلىـپ بهرگهن        شېپروغائادۋۇكات  
مېنىـــڭ بۇنچىـــۋاال پـــۇل .  مىـــڭ دولـــالر ھهق بهردىـــم5 يۈســـۈپكه ئهنـــۋەر

 كـۈنى   – 14 ئاينىـڭ    – 8 يىلى   – 1996...  بېرىشىمنىڭ سىرى بار ئىدى   
ۇلـــۇق ئـــۆزى تهييارلىغـــان ماتېرىيـــالنى كـــۆچمهنلهر ئادۋۇكـــات مهن توغر

 1996. ئىدارىسىنىڭ سىياسىي پاناھلىق بېرىش بۆلـۈمىگه يـولالپ بهردى    
 كــۈنى كــۆچمهنلهر ئىدارىــسىنىڭ سىياســىي  – 28 ئاينىــڭ – 8 يىلــى –

سـاقالپ  : خهتـته . پاناھلىق بېرىش بۆلۈمىدىن ماڭا بىر پارچه خهت كهلدى       
كهتــسهڭ بىــزگه ئادرېــسىڭنى مهلــۇم قىــل،  تــۇر، بىــر تهرەپــلهرگه كۆچــۈپ 

  .دېيىلگهن ئىكهن
 كــــۈنى ئامېرىكــــا كــــۆچمهنلهر – 3 ئاينىــــڭ – 10 يىلــــى – 1996

ئىدارىـــسىنىڭ سىياســـىي پانـــاھلىق بېـــرىش بۆلـــۈمىگه ســـۆھبهتكه      
ــدىم ــات . چاقىرىل ــدىئادۋۇك ــان ۋىن ــۋەر، تهرجىم ــۈپلهر ئهن ــۆھبهتكه يۈس  س

 مـارتىن  كىشى قـارا تهنلىـك       مېنى سۆھبهتكه چاقىرغان  . بىرگه قاتناشتى 
 بىـرلهپ   –بىـر   . شۇنداق ئىنچىكه سوئالالرنى قويـدى    . دېگهن كىشى ئىدى  

  .جاۋاب بهردىم
  كۈنى مېنـى ئامېرىكـا كـۆچمهنلهر         - 17 ئاينىڭ   – 10 يىلى   – 1996

 ۋە ئۇنىـڭ    يۈسۈپ ئهنۋەر خانىم،   ۋىندىئادۋۇكات  . ئىدارىسىدىن چاقىرىشتى 
ــالى  ــدەئاي ــۆت نه گۈلزى ــي ت ــهھىرىدىكى    جهمئى ــىنگتون ش ــشى ۋاش پهر كى

بىــزدىن بــۇرۇن بــۇ ئىــشخانىغا . كــۆچمهنلهر ئىدارىــسىگه يېتىــپ كهلــدۇق
 –كهلگهنلهر ۋە بىزدىن كېيىن كهلگهنلهرمۇ ئىـشلىرىنى تۈگىتىـپ بىـر            



 97

 ئامېرىكىغا كېلىپ سىياسـىي پانـاھلىق تىلهيـدىغان ھهرقانـداق       —
چوقۇم بىر نهرسـه ئېلىـپ كېلىـدۇ،        . بىر كىشى، ھهرگىز قۇرۇق كهلمهيدۇ    

  . دېگهن ئىكهن
ال ئامېرىكىغا نېمه ئېلىپ كهلدىم؟ ئۆزۈمگه سـوئ      . مهن ئويالپ قالدىم  

  . سوئالىمغا ئۆزۈم جاۋاب بهردىم. قويدۇم
ــرەت، دەرد   — ــاچچىق ھهسـ ــاش، ئـ ــۆز يـ ــسىزلىق، – كـ  ئهلهم، ھوقۇقـ

 مىليـون مىللهتنىـڭ سىياسـىي دەرد    20خورلۇق، ھاقـارەت، كهمـسىتىش،     
شــۇ ئهســنادا .  ئهلهملىرىنــى، ئــاچچىق ھهســرەتلىرىنى ئېلىــپ كهلــدىم –

ــدى     ــال چىقىــپ كهل ــر ئاي ــى ئۈســتهل  ئىچكىــرى ئىــشخانىدىن بى ۋە بىزن
  :ئالدىغا قويۇلغان ئورۇندۇققا تهكلىپ قىلدى

 ياشـالر چامىـسىدىكى     30كېلىشكهن  .  سېنى تهبرىكلهيمهن، دېدى   —
  .ئامېرىكىلىق ئايال ئىنگلىز تىلىدا

 خــانىم، ۋىنــدىبــۇ ســۆزنىڭ مهنىــسىنى تولــۇق چۈشــهنگهن ئادۋۇكــات  
يېيىلىـــپ  - ئېچىلىـــپ  گۈلزىـــدەلهر ۋە ئۇنىـــڭ ئايـــالى يۈســـۈپ ئهنـــۋەر

ئارقىـدىنال ماڭـا تهرجىـمه قىلىـپ     . كۈلۈشۈپ كهتتـى ۋە خۇشـال بولۇشـتى       
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ــاڭ     — ــاس يازس ــا ئىلتىم ــا پۇقرالىقىغ ــدە ئامېرىك ــل ئۆتكهن  بهش يى
  .بولىدۇ، دېدى ھېلىقى ئايال

ــازاد بولغــان    — ــسا، مهن ســېنى ئ ــۇپ قال ــازاد بول ــاڭغىچه ۋەتىــنىم ئ  ئ
  :ئۇ ئايال. ۇيغۇرىستانغا ئېلىپ بارىمهن، دېدىمۋەتىنىم ئ

  .  بولىدۇ، دېدى ۋە مهمنۇنىيهت بىلهن قوبۇل قىلدى—
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   خانىمنىڭ دوست بولۇشىۇمباخر كهرريرابىيه خېنىم بىلهن 

  ) كۈنى– 13 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1996(
 كــۈنى رابىــيه خېــنىم تاشــكهنت،  – 10 ئاينىــڭ – 11 يىلــى – 1996

ــارقىلىق ــۈپ   موســكۋا ئ ــدىيىنىڭ كــۆك ئاســمىنىدىن ئۇچــۇپ ئۆت  ئىرېالن
ۋاشــىنگتونغا، ســىدىقهاجى روزى كۈتــۈپ ئولتۇرغــان شــهھهرگه يهنه بىــر      

  . قېتىم يېتىپ كهلدى
 كۈنى ئىككـى نهپهر ئـامېرىكىلىق       – 13 ئاينىڭ   – 11 يىلى   – 1996

 -ئهر (، پاشــا تۆرەمنىــڭ ئهدھهمجــان ئايــال ئهزىــز مېهمــاننى ئۆزبېــك –ئهر 
ــال ــ) ئاي ــا چــاقىردۇق ئ ــدە كــاۋاپ  . (ۆيىگه مېهمانغ ــان ئۆي ــۆزىمىز ئولتۇرغ ئ

ــۇ مېهمــانالر كىــم ئىــدى؟  )  قىلىــش مــۇمكىنلىكى يــوق ئىــدى   كهرريب
. ئىــدى) ئــوبيېكتى( خــانىم، ئىككىنچىــسى ئۇنىــڭ ســۆيگىنى    مبــاخرۇ

رابىــيهم خېــنىم .  ئوخــشىغان ئىــدىپولــولىرىمىزكــاۋاپلىرىمىز، ئهتــكهن 
 كۇشــادە پاراڭغــا چۈشــۈپ –ر بىــلهن كهڭ تهرجىمــان ئــارقىلىق مېهمــانال

رابىيهم خېنىم ئۆزىنىڭ سىياسىي ۋە تىجارەت ئىـشلىرىغا ئائىـت          . كهتتى
ــىي     ــڭ سىياســ ــاكى ئۇيغۇرالرنىــ ــڭ يــ ــتلىرىنى، خىتايالرنىــ سهرگۈزەشــ
ھهرىكهتلىــــرىگه يــــول قويمايــــدىغانلىقىنى يــــاكى تىجــــارەت قىلىــــپ  

ــدىغانلى    ــسهت قىلماي ــشىغا رۇخ ــۇل تېپى ــڭ پ ــڭ ئۇيغۇرالرنى قىنى، ئۆزىنى
تىجارەت قىلغىچه سىياسىي جهھهتته قانداق بېـسىمغا ئۇچرىغـانلىقىنى،         
ئىچكىــرى خىتايــدىن كۆچـــۈپ چىقىــپ ئۈرۈمچىـــدە تىجــارەت قىلغـــان     
خىتايالردىن باج ئالمايدىغانلىقىنى، ھهسـسىلهپ بـاج ئېلىـپ ئۇيغـۇرالرنى           

ــتۇرۇۋەتكهنلىكىنى ــۆرگهن گادايالشـــ ــى، زۇلۇمغـــــا  –، كـــ  بىلگهنلىرىنـــ
دىمىغان ئۇيغۇرالر قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرگهندە بـارىن ئىنقىالبىنـى         چى

  .  قانداق دەھشهتلىك باستۇرغانلىقىنى مېهمانالرغا سۆزلهپ بېرىۋاتاتتى
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 بىــز ئامېرىكــا خهلقىــدىن يــاردەم تهلهپ قىلىمىــز، دەپ باشــلىدى  —
ئېــزىلگهن مىللهتــلهر، مۇســتهملىكه ئهلــلهر خهلقلىــرى : رابىــيهم خېــنىم

ــس ــسى      قاي ــسۇن ھهممى ــاد قىل ــا ئېتىق ــداق دىنغ ــسۇن، قان ــئهدە بول ى قىت
رۇســـىيه تاجـــاۋۇز قىلىـــپ . ئامېرىكـــا خهلقىنىـــڭ يـــاردىمىگه ئېرىـــشتى

كىرگهندە قوراللىق كۈرەشـكه ئاتالنغـان ئافغانىـستان خهلقىمـۇ ئامېرىكـا            
ئافغانىــــستان مېنىــــڭ ۋەتىــــنىم . خهلقىنىــــڭ يــــاردىمىگه ئېرىــــشتى

 ئوخـشاش بىـر     الرغـا ئۇيغـۇر مىللىتـى ئافغان    . ۇئۇيغۇرىستانغا قوشـنا بولىـد    
مىللهتقــۇ؟ شــۇڭا بىــز ئۇيغۇرالرنىڭمــۇ ئامېرىكــا خهلقىــدىن يــاردەم تهلهپ  

  .قىلىش ھهققىمىز بار
. مېهمانالر رابىيه خېنىمنىڭ سـۆزلىرىنى دىقـقهت قىلىـپ ئاڭلىـدى          

 خــانىم بىــلهن ئهنه شــۇنداق تونۇشــقان ۋە  رۇمبــاخ كهرريرابىــيهم خېــنىم 
  . شۇپ قالغان ئىدىدوست بولۇ
 خانىم، ئامېرىكا كونگىرىسى كۇتۇپخانىسىنىڭ ئاسـىيا       رۇمباخ كهرري

 ئايــدا – 10 يىلــى – 1996بــۇ خــانىم . بۆلــۈمىگه مهســئۇل كــادىرى ئىــدى 
قايسى كۈن ئېسىمدە قالمىدى، كۈندىلىك خاتىرەمنى يوقىتىـپ قويغـان          (

ــسىدەئامېرىكــا ) ئىــدىم ىلغــان  مهخــسۇس ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن ئېچ كونگىرى
ئهمهلىيهتتىكـى مۇسـتهملىكه    » شـىنجاڭ «گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىـدا،     

ئۇيغۇرىستاننىڭ ئۆتمۈشى، تارىخى، ھـازىرقى ئهمهلىـي ئهھـۋالى توغرىـسىدا           
 كهرري. دوكالت تهييارالپ ئامېرىكا كونگىرىـسىگه دوكـالت بهرگهن ئىـكهن         

غـان   ئهسـىر ئىچىـدە ئـۈچ قېـتىم دۆلهت قۇر          – 20 خانىم ئۇيغـۇرالر     رۇمباخ
بىـر ئۇيغـۇر يـاكى يېتىمچـى يـاكى          . دەپ دوكالتنى ئاخىرالشتۇرغان ئىكهن   

ــان    ــپ قىلىنمىغ ــا تهكلى ــۇ يىغىنغ ــور ب ــايىش   . دوكت ــاي نام ــاڭ قارىغ ئاك
 كهرريمهن .  شـــتاتىغا كهتـــكهن چـــاغالر ئىـــدىفىلورىـــداقىلىـــمهن، دەپ 
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  ئۇزىتىش

  ) كۈنى– 16 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1996(
ــى – 1996 ــڭ – 11 يىل ــى   – 16 ئاينى ــيهم خېنىمن ــۈنى مهن رابى  ك
 ئــايروپىالن ئىستانسىــسىغا ئېلىــپ چىقىــپ، ئۇيغۇرىــستاننىڭ  بــالتىمۇر

ــۈرۈمچى      ــسابالنغان ئـ ــۈرىكى ھېـ ــى ۋە يـ ــڭ ۋەتىنـ ــايتهختى، ئۇيغۇرالرنىـ پـ
 بىــرىگه – بىــلهن بىــر رىــشتىۋەتهن . شــهھىرىگه يولغــا ســېلىپ قويــدۇم 

ه شــــۇنداق ۋاقىتلىــــق جىپسىلىــــشىپ كهتــــكهن ئىككــــى يــــۈرەك ئهن
  . ئايرىلىشتى

 رايونىـدا بىـر     فـاكىس  فـاير ئاۋۋالقى پىالنىم بويىچه شۇ كـۈنى كهچـته         
: مېهمــان بولــۇپ كهلگهنــلهر. تۈركنىــڭ ئاشخانىــسىغا مېهمــان چــاقىردىم

ئهركىن ئاسىيا رادىئو ئىستانسىسى تىبهت بۆلۈمىنىـڭ باشـلىقى، خىتـاي     
 جىنمىنىـڭ  ئاۋاڭ ئافىررى  خهلق ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن مۇدى    

 ئهپهنـدى، سـىدىقهاجى روزى، ئۆزبېـك        ئابباس رىشاتئوغلى جىمى ئهپهندى،    
ــان ــر ئهدھهمجـ ــۆرەم  زاكىـ ــالى تـ ــاالر ۋە ئۇنىـــڭ ئايـ ــدىپاشـ ــك . ( ئىـ ئۆزبېـ
 ئامېرىكـا ئـاۋازى رادىئوسـىنىڭ ئۆزبېـك بۆلۈمىـدە ئىـشلىگهن             ئهدھهمجان

ادەملهر ئىكهنلىكىـگه   مهن بـۇ ئادەملهرنىـڭ زادى قانـداق ئـ         ). كىشى ئىـدى  
ــايمهن  ــالهت قىاللم ــشىم    . كاپ ــشلىك ئى ــشقا تېگى ــڭ قىلى ــراق، مېنى بى

ــسى ئىــدى   ــدىغان  . ئادەمگهرچىلىكنىــڭ بىــر ئىپادى ــادەم قىلى ــادەملهر، ئ ئ
ئىـــــشالرنى، ئهخالققـــــا ئۇيغـــــۇن ئىـــــشالرنى ھهرگىـــــز جىنـــــايهت، دەپ  

ئهخالققـــا مۇۋاپىـــق قىلىنىۋاتقـــان ئىـــشالرنى ئۆزىنىـــڭ . ھېـــسابلىمايدۇ
مهنـــپهئهتىگه تهھـــدىت، دەپ ھېــــساباليدىغان كىـــشىلهر باشــــقىالرنىڭ    

  . ئهقلىگه، ئهخالققا مۇۋاپىق ئىشنى جىنايهت، دەپ ھېساباليدۇ
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مهقسىتىمگه ئاساسـهن سـۆھبىتىمىزنىڭ تېمىـسى ئهركىـن ئاسـىيا       
ــشنى       ــو ئېچى ــدا رادىئ ــۇر تىلى ــدا ئۇيغ ــسىنىڭ قارمىقى ــو ئىستانسى رادىئ

ئامېرىكـا خهلقىنىـڭ    . ه مهركهزلهشـتى  قانداق ھهل قىلىـش مهسىلىـسىگ     
ــشىمىزغا     ــشىنى تهلهپ قىلىــ ــپ بېرىــ ــو ئېچىــ ــدا رادىئــ ــۇر تىلىــ ئۇيغــ
مۇناسىۋەتلىك يازغان ئىلتىماسـىمىزنى قايـسى ئورگانغـا تاپـشۇرىمىز، بـۇ            
ــو      ــا رادىئـ ــرى ۋە ئامېرىكـ ــونگىرىس ئهزالىـ ــاڭىمىز، كـ ــداق مـ ــولنى قانـ يـ

ــداق ئـــاالقه قىلىم     ــرى بىـــلهن قانـ ــىركىتىنىڭ ئهزالىـ ــز، دېـــگهن  شـ ىـ
جىمـى ئهپهنـدى بىـلهن خىتـاي تىلىـدا          . مهسىلىلهرنى مۇزاكىرە قىلـدۇق   

ئــــۇ بىــــزگه  ئىــــزدىنىش ۋە ئاالقىلىــــشىش يــــوللىرىنى . سۆزلهشــــتۇق
 زىيــاپهتته ۋە ســـۆھبهت  زاكىـــر ئهدھهمجــان ئۆزبېـــك . كۆرســىتىپ بهردى 

 بهلكــى بــۇ كىــشى ئۇيغــۇر تىلىــدا رادىئــو  .جهريانىــدا پهقهت ئېچىاللمىــدى
ېــرىش مهسىلىــسى ھهل بولىــدىغان بولــسا، ئامېرىكــا ئــاۋازى      ئېچىــپ ب

رادىئوســـىنىڭ قارمىقىـــدىكى ئۆزبېـــك تىـــل پروگراممىـــسى ئهمهلـــدىن  
قالدۇرۇلۇشــــى مــــۇمكىن، دەپ ئويلىغانــــدۇ؟ مهن بۇنــــداق ئادەملهرنىــــڭ 

  . ئۆزگىرىشچان كهيپىياتىنى ھهرقانداق سورۇندا ئوڭايال بىلىپ قاالتتىم
ــپ ك  ــىنگتونغا يېتىـ ــدا    مهن ۋاشـ ــۇر تىلىـ ــۇرۇن ئۇيغـ ــتىن بـ هلمهسـ

 چـۆچهك بولغـان     –ئامېرىكىنىڭ رادىئو ئېچىپ بېرىـشى توغرىـسىدا سـۆز          
ــكهن ــشىمچه . ئى ــشلىرىغا   – 1993ئاڭلى ــو ئى ــى ئامېرىكىنىــڭ رادىئ  يىل

مهســئۇل كــومىتېتى غۇالمىــدىن پاختــا قاتــارلىق كىــشىلهرنى چاقىرىــپ 
ــدىكى    ــسىنىڭ قارمىقى ــو ئىستانسى ــاۋازى رادىئ ــا ئ ــل  ئامېرىك  ئۆزبېــك تى

پروگراممىسىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ ئۇيغـۇر تىلىـدا رادىئـو ئاڭلىتىـشنى            
ــشىلهردىن       ــۇ كى ــۇپ، ب ــا قوي ــانلىقىنى ئوتتۇرىغ ــاقچى بولغ ــىس قىلم تهس

  : پىكىر ئالغاندا غۇالمىدىن ئهپهندى
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ــۇر تىلــى بىــلهن ئۆزبېــك تىلىنىــڭ پهرقــى يــوق، رادىئــودا       —  ئۇيغ
 بىرىمىزنىــڭ تىلىنــى –بىــر . ســتۇمئىــشلهيدىغان ئــۆزبېكلهر مېنىــڭ دو

ئوبدان بىلىمىـز، ئۇيغـۇرالر ئۆزبېـك تىلىنـى ئاڭلىيااليـدۇ، چۈشـىنهلهيدۇ،             
. ئۇيغۇر تىلىدا رادىئو ئورۇنالشتۇرۇشنىڭ زۆرۈرىيىتى يـوق، دېـگهن ئىـكهن          

  :رادىئو ئىشلىرىغا مهسئۇل كىشى
 ئۆزبېكىــــستان مۇســــتهقىل بولــــدى، ئۆزبېــــك تىلىــــدا رادىئــــو  —

ــشنى  داۋامالشتۇرۇشــنىڭ ئهمــدى ھــاجىتى قالمىــدى، دېگهنــدە،     ئاڭلىتى
  :زاكىر ئهدھهمجان

ئۇيغۇر تىلىدا رادىئو ئېچىـپ     .  ئۆزبېك ئۇيغۇر ئىككىسى بىر خهلق     —
ۋاشـىنگتوندا  . (بېرىلگهندىمۇ بۇ تىلدا رادىئوغـا سـۆزلهيدىغان كىـشى يـوق          

 40بــۇ كىــشى غۇلجــا شــهھىرىدە  . دېــگهن ئىــكهن) ئۇيغــۇر يــوق دېمهكچــى
ــدى ــارتۇق ئۇيغۇرنىـــڭ نېنىنـــى يـــېگهن، مىللىـــي دېموكراتىـــك   يىلـ ن ئـ

  . ئىنقىالبقا قاتناشقان كىشى ئىدى
ئامېرىكــا ئــاۋازى رادىئــو ئىستانسىــسىنىڭ ئۆزبېــك بۆلۈمىــدە يېــرىم  

يــۇقىرىقى .  نهپهر ئۆزبېــك ئىــشلهيدىكهن 14ســائهت ئــاڭلىتىش ئۈچــۈن   
 ئهزالىــرى يىغىنــدىن خهۋەر تاپقــان ئامېرىكــا ئــاۋازى ئۆزبېــك بۆلۈمىنىــڭ 

 ئۆزبېــك بۆلــۈمىگه چاقىرىــپ   يۈســۈپنى ئهنــۋەر. ساراســىمىگه چۈشــكهن 
 يۈســـۈپ ئهنـــۋەركېلىـــپ، ئهندىـــشىلىرىنى ئاشـــكارىلىماي پاراڭالشـــقاندا 

  : ئهپهندى
ــدا  — ــودا ئۆزبېـــك تىلىـ ــىلهر رادىئـ ــۋەر سـ ــۈپ ئهنـ ــون 25 يۈسـ  مىليـ

دا ئۇيغۇرنىــڭ داھىيــسى، دەپ ئاڭالتــساڭالر، مهن ئامېرىكىــدا ئۇيغــۇر تىلىــ 
ــگهن     ــا دەۋا قىلمــايمهن، دې ــداق ئورۇنغ ــۇق  ھېچقان ــېچىش توغرۇل رادىئــو ئ

 يۈسـۈپ  ئهنـۋەر  رادىئو توغرىسىدا دېگهنلىرىنى ماڭـا    غۇالمىدىننىڭ. ئىكهن



 105

 كــۈنى زىيــاپهت بېرىــپ، مېهمــان – 16 ئاينىــڭ – 11 يىلــى – 1996
يغۇر تىلىدا رادىئو ئېچىپ بېرىـشى توغرىـسىدا        چاقىرىپ ئامېرىكىنىڭ ئۇ  

 زىيـاپهتته ئېچىلمـاي     ئهدھهمجاننىڭسۆھبهتلهشكهندە دوستىمىز ئۆزبېك    
  . ئولتۇرۇۋېلىشى ئېهتىمال شۇ سهۋەبتىن بولسا كېرەك
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  يېتىملىك ۋە غېرىبلىق

  ) كۈنى– 1 ئاينىڭ -1 يىلى – 1997(
يېڭـى يىـل    . كهتتى ئاي شۇنداقال ئۆتۈپ     – 12 يىلى   – 1996ئارىلىقتا  

ــدى  – 1997 ــپ كهل ــى كىرى ــنىم، قهيهردە   .  يىل ــيهم خې ــهن رابى قهيهردە س
مهن مۇڭدىـشىدىغان، سىردىـشىدىغان،     . قۇزىلىرىمسىلهر مېنىڭ قارا كۆز     

ــۋەتلىرىنى    ــڭ غهيـــ ــۇرۇپ زاماننىـــ ــرگه ئولتـــ ــشىدىغان، بىـــ چاقچاقلىـــ
ــولىنى    ــكهندە قـ ــۈن چۈشـ ــقا كـ ــى؟ باشـ ــتلىرىم قېنـ ــشىدىغان دوسـ قىلىـ

  غان دوستلىرىم قېنى؟ ئۇزىتىدى
ئويلىسام بىر دوستۇم يـوق     . دۇنياغا كېلىپ شۇ ياشقىچه ياشاپتىمهن    

دوست ۋە دوستالر دېگهن قانداق بولۇشى كېرەك ئىـدى؟ يهيـدىغان،           . ئىكهن
 مهشـرەپته  – تۈكۈنـدە، نهغـمه    –ئىچىدىغان چاغدا دوسـت بولىـدىغان، تـوي         

ىن قاچىــدىغان دوســت بولىــدىغان، باشــقا كــۈن چۈشــكهندە دوســت دوســتت 
ئااليلۇق، مهن ئىنقىالبچى بولسام ئۇالرمۇ ئىنقىالبچى بولۇشـى،        . ئىشمىدى

، مىللهتچــى بولۇشــى »ئــوغرى«مىللهتچــى بولــسام ئۇالرمــۇ » ئــوغرى«مهن 
ــسا مهنمــۇ شــۇنداق   ! كېــرەك ئىــدىغۇ؟ ــۇالر شــۇنداق كىــشىلهر بول ئهگهر ئ

ــدىغۇ؟      ــرەك ئىـ ــۇم كېـ ــت بولۇشـ ــۇنداق دوسـ ــشى، شـ ــى – 1959كىـ  يىلـ
 كاســــتىروۇســــتهقىللىق جاكارلىغــــان كۇبانىــــڭ ئىنقىالبچىــــسى    م

. بـۇ كىـشىنىڭ يهتـته نهپهر دوسـتى بـار ئىـدى            . ئىنقىالبچى كىـشى ئىـدى    
 قولىغـــا قـــورال ئالغانـــدا ئۇنىـــڭ دوســـتلىرىمۇ قولىغـــا قـــورال كاســـتىرو

كۇبانىڭ ئورمانلىقى دېڭىز ساھىللىرى ئۇالرنى قوينىغـا       . ئېلىشقان ئىدى 
ــنقىالب م. ئالغــان ــدانى بولغــان ئىــدى ئى ــا خهلقىنىــڭ قوللىــشى،  . هي كۇب

ئىنقىالبى سهپكه قوشۇلۇشى ئـارقىلىق ئـاخىرى كۇبـا ئىنقىالبـى غهلىـبه             
قىلغان، يهنه بىر تهرەپتىن ئېيتقاندا كۇبا ئىنقىالبىنىڭ غهلىبىـسى بىـر           

...  بىرىگه ئىشهنگهن ئورتاق تىلغا ئىـگه دوسـتالرنىڭ غهلىبىـسى ئىـدى            –
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 مىــڭ يــۈەن خهجــلهپ 40ۈنــدە كىتــاب ئوقــۇيمهن، رابىــيهم خېــنىم  ك
ــارقىلىق ۋاشــىنگتونغا ئهۋەتىــپ بهرگهن ئىــدى   ــا ئ ــابلىرىمنى پوچت . كىت

كىتاب ئوقۇشـتىن توختـاپ قولۇمغـا قهلهم ئـالىمهن، يازغـان ماقـالىلىرىم              
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ئادەملهر ئـۆز ئـارا بىـر       . كۆپ ھالالردا تۇرمۇشتا ئادەم ئالدىنىپال ياشايدۇ     
اللىرىغـا   بىرىنى ئالدايدۇ، ئاۋۋال ئـادەم ئـۆزىنى ئالدىغانـدا ئۆزىنىـڭ خىي            –

ئادەمنىـڭ  .  مۇنچه كونكرېتلىق ئارىالشقان غايىلىرىگه ئالدىنىـدۇ      –ئانچه  
ھهۋەســلىرىمۇ، ئادەمنىــڭ ھېســسىياتىمۇ، ئالــدامچى تهســهۋۋۇرمۇ ئالدايــدۇ، 

لـېكىن تهبىئىـي خۇيغـا      . ئادەمنىڭ توغرا پىكىر قىلىشىغا يول قويمايـدۇ      
ېئاللىققــا مۇناســىپ يارىتىلغــان ئادەمنىــڭ خــاراكتېرى ئهتراپىــدىكى ر    

ــدۇ   ــز ئۆزگهرمهي ــدىمۇ ھهرگى ــشىپ تۇرغان ــى  . ماسلى ــهيتاننىڭ ئازدۇرۇش ش
ئۇنىـڭ  . ئارقىلىق ئازغاندىمۇ يهنه ئۆزىنىڭ توغرا يولىغا قايتىـپ كېلىـدۇ         

ــدىمۇ ئۇنىــڭ     ــدىمۇ، غهلىــبه قىلغان ئىــشلىگهن ئىــشلىرى مهغلــۇپ بولغان
ــدۇ   ــۇپ قالىــ ــاغلىق بولــ ــاراكتېرىگه بــ ــك  . خــ ــسهپىدە ئهقىلچىلىــ پهلــ

 يهكـــكه غـــايىلهرنى رېئاللىققـــا   –دارلىرىنىڭ  كـــۆزدە تـــۇتقىنى  تهرەپـــ
ــرەك   ــسا كې ــوق . ماسالشــتۇرۇش، دېگهنلىــك بول ... شــۇنداق دوســتلىرىم ي

 چاقىلىرىم، خىيالىمـدا، ئويلىرىمنىـڭ مهركىزىـدە،        –رابىيهم خېنىم، باال    
ــا      ــا، ماڭ ــدىن يىراقت ــدا مهن ــارىلىقتىن ئېيتقان ــېكىن جۇغراپىيىلىــك ئ ل

  . همراھ بولسا كۈندۈزى قۇياشكېچىسى چىراغ ھ
غايىلهردە ھازىرالنغـان پىكىـرلهر بىـلهن رېئـاللىق ماسلىـشىپ بىـر             
يهردىــــن چىقمىــــسا، ئۇيغــــۇر مىللهتچىلىرىنىــــڭ غــــايىلىرى ئۇيغــــۇر  
جهمئىيىتىنىـــڭ  رېئـــاللىقى بىـــلهن ماسلىشالمىـــسا، مىللهتچىلىـــك  

ــدىكهن   ــۈپ تۇرىـ ــۆزگه كۆرۈنـ ــى كـ ــۇپ بولۇشـ ــۇر – 20. مهغلـ ــىر ئۇيغـ  ئهسـ
ــۈمنى    ت ــۇ ھۆكـ ــۇبىيهتلىرى بـ ــڭ مهغلـ ــۇر ئىنقىالبىنىـ ــڭ، ئۇيغـ ارىخىنىـ

ــا    ــۇ، خىتايغـ ــازىرقى ئهســـىردە ياشـــاپ تۇرۇپمـ ئىـــسپاتالپ بهرمىـــدىمۇ؟ ھـ
 خىيالىـدا   –مۇستهملىكه بولـۇپ قالغـانلىقىنى بىلىـپ تۇرۇپمـۇ، پىكـرى            

، ئىپتىــــدائىي ئىزلهنمىــــدىئىلغــــار پىكىرلهرنــــى ئىشلهپچىقىرىــــشقا 
دە ئىپتىـــدائىي قىيـــاپىتىنى كۆرســـىتىپ تۇرمۇشـــنىڭ ھهلهكچىلىكىـــ

 پىكىـرلهر ئهينهنلىكىـدە قانـداق ئىپتىـدائىي بولـسا،          –تۇرغان بىر خهلق    
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  ئىلى ئىنقىالبى

 كۈنى مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستاننىڭ      – 5 ئاينىڭ   – 2 يىلى   – 1997
ىلى ئۆلكىسىدە دۇنيانى زىلـزىلىگه سـالغان بىـر قېتىملىـق سىياسـىي             ئ

نامايىـشچى  ! ئهركىنلىـك ! ئازادلىق! مۇستهقىللىق. ئىنقىالب پارتلىدى 
ئۇيغۇرىـستاننىڭ قهدىمـى ئۆلكىـسى      . ئىلى خهلقىنىـڭ شـوئارىغا ئايالنـدى      

ھهر قېتىملىق تارىخى ئىنقىالبالرنىڭ قهدىمـى بۆشـۈكى ئىلـى ئۆلكىـسى        
خىتـاي  .  يهنه بىر قېتىم مۇسـتهقىللىق ئۈچـۈن چۇقـان سـالدى           بۇ قېتىم 

كــۆچمهنلىرى ھــاكىمىيىتى ھهربىــي قىــسىمالرنى لهنجــۇدىن يــۆتكهپ      
كېلىپ قوراللىق خىتاي ساقچى  قىـسىملىرى بىـلهن بىـرلىكته ئىـشقا             

ئۇيغـۇر نامايىـشچىالرنى قىـرغىن قىلـدى، ۋەتهن دېـگهن يـۈرەكلهر             . سالدى
ر ئۇيغۇرنىڭ ئىسسىق قېنى ئانـا يهرگه سـىڭىپ          توختاپ قالدى، ۋەتهنپهرۋە  

ئـۆزىنى كۆرسـهتكهن ئۇيغۇرنىـڭ ئىرادىـسى ئۇيغۇرنىـڭ كېيىنكـى            . كهتتى
ــلهپ       ــسىنى تىك ــشنىڭ  ئۈلگى ــشقا سېلى ــداق ئى ــى قان ــا ئىرادىن ئهۋالدىغ

  . بۇ خهۋەر دۇنياغا چاقماق تېزلىكىدە تارقالدى. بهردى
 100گتوندا  كــــۈنى مهن ۋاشــــىن– 15 ئاينىــــڭ – 2 يىلــــى – 1997

بۇنىڭدىن بـۇرۇن ئىلىـدا كۆتـۈرۈلگهن       . كىشىلىك نامايىش تهشكىللىدىم  
ئىنقىالبنىـــــــڭ ۋە بـــــــۇ ئىنقىالبنـــــــى خىتـــــــاي ئارمىيىـــــــسىنىڭ  
باستۇرۇشلىرىنىڭ تهپسىالتىنى رابىيهم خېنىم تېلېفون ئارقىلىق ماڭـا        

-نيـۇ نامايىـشقا ئـامېرىكىلىقالر،     . ئهتراپلىق چۈشـهندۈرۈپ ئـۆتكهن ئىـدى      
. ھىرىدىن كهلگهن تۈركىيىلىـك كـۆچمهنلهر كېلىـپ قاتناشـتى          شه يورك

ئامېرىكـــا ئـــاۋازى رادىئوســـىنىڭ ئۆزبېـــك بۆلۈمىـــدىن، ئهركىـــن ئاســـىيا 
. رادىئوســىنىڭ خىتــاي تىلــى بۆلۈمىــدىن مــۇخبىرالر كېلىــپ قاتناشــتى 
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ــز   ــىنگتوندىكى ئېگى ــنى   –مهن ۋاش ــراق تۇرۇش ــادەملهردىن يى  پهس ئ
 كــۈنى ســودىگهر ھوشــۇر – 20 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 1997مــاقۇل كــۆرۈپ، 

.  شــتاتىغا كۆچــۈپ كهتــتىمئوكالخومــا قوشــۇلۇپ ۋاشــىنگتوندىن مهمهتــكه
 3 يىلـى    – 1997.  قالـدى  رابىيهم خېنىم ماڭا تۇيۇقسىز تېلېفـون بېرىـپ       

 كۈنى رابىـيهم خېـنىم ئۇكىـسى مـۇھهممهد قـادىر بىـلهن              – 27 ئاينىڭ   –
 تىجــارەت ئۈچــۈن تاشــكهنتكه كېتىۋاتقــان چاغــدا ئــۈرۈمچى –بىــرگه ســودا 

ئــايروپىالن ئىستانسىــسىدا خىتاينىــڭ جاسۇســلۇق ئورگــانلىرى رابىــيهم 
  .خېنىمنى توختىتىپ تهكشۈرۈپ پاسپورتنى تارتىۋاپتۇ

ئېرىــڭ ئامېرىكىــدا نامــايىش تهشــكىللىدى، ســېنىڭ پاســپورتۇڭ  —
  .تارتىپ ئېلىندى، چهت ئهلگه چىقىشىڭغا رۇخسهت يوق

شۇنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭ بىخهتهرلىـك نـازارىتى ھهر ئـۈچ كۈنـدە             
رابىيهم خېنىمنى چاقىرىپ، ئىشخانىسىغا ئېلىپ بېرىپ كـۆزىگه چىـراغ          

بىخهتهرلىــك نازارىتىنىــڭ . يېقىــپ قويــۇپ ســوراق قىلىــشنى باشــلىدى  
  :كۈچۈكلىرى

   ئېرىڭنىڭ جىنايىتىنى بىلهمسهن؟—
  ... ئۈرۈمچىدە كىملهر بىلهن قانداق مۇناسىۋەت قىالتتى—
  ... ھازىر ئامېرىكىدا نېمه ئىش قىلىۋاتىدۇ—
 بىزگه تهسلىم بولـۇپ، ئېرىڭـدىن ئاجرىـشىپ  كهتـسهڭ، ئـاپتونوم              —

  ... رايونغا رەئىس قىلىپ ساياليمىز
 مىليــون يــۈەن قهرز پــۇل بېرىمىــز، 30اجرىــشىپ كهتــسهڭ ســاڭا  ئ—

تۈگىمىگهن سوئالالر، تۇنگـان، شـېۋە، قـازاق        ... تىجارىتىڭگه ياردەم قىلىمىز  
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ــېمه دەپتــۇ — ــۇ ن ۋاشــىنگتوندا قىلىنغــان نامايىــشنىڭ ئهمهلىــي  .  ب
قىزىـق ئىـش شـۇ يهردىكـى داالي المـا بىـلهن       . ىتىپتۇخاتىرىـسىنى كۆرسـ  

كۆرۈشكىلى بارغان ئۈچ نهپهر كىـشى بىـلهن سـۈرەتلهرنى ھـازىرچه سـىرتقا       
تارقاتماســـلىق توغرىـــسىدا ۋەدىلهشـــكهن ئىـــدىققۇ؟ ئۇنـــداقتا خىتـــاي      

 – 15 ئاينىــڭ – 2ھۆكــۈمىتى بــۇ رەســىملهرنى قانــداق قولغــا چۈشــۈردى؟ 
ــاي ئهلچ  ــىنگتوندا خىتـ ــۈنى ۋاشـ ــۈزۈلگهن  كـ ــدا ئۆتكـ ىخانىـــسىنىڭ ئالدىـ

ــازارىتىگه     ــسىنى خىتاينىــڭ بىخهتهرلىــك ن ــامېرا خاتىرى نامايىــشنىڭ ك
  .كىملهر ئهۋەتىپ بهردى؟ شۇ كۈنى ئىككى كىشى كامېراغا ئالغان ئىدى

ــدى    ــپورتى تارتىۋېلىنـ ــڭ پاسـ ــيه خېنىمنىـ ــۇق –ئهر .  رابىـ  خوتۇنلـ
  .ھاياتىمىزنىڭ قايغۇلۇق دەملىرى باشالندى

 ئامېرىكىـدا،   — ۋەتهندە قالدى، مهن بۇياقتا      — خېنىم ئۇياقتا    رابىيهم
ئـاچچىق ھهسـرەتلهر،    ... ئۇزۇن مۇساپىلىك ئـارىلىق   ...  ئۈرۈمچى، ئامېرىكا 

ــلهر    ــشالر، كۈتۈشـ ــرى، سېغىنىـ ــر دەملىـ ــشنىڭ ئېغىـ ــائىلىۋى ئايرىلىـ ئـ
ــۈرىكىنى ئېزىـــشكه باشـــلىدى  ئىككىمىزنىـــڭ بىـــر . ئىككىمىزنىـــڭ يـ

خۇددى پۈتۈن مىللهتنىـڭ ئـائىلىۋى مـۇھهببىتى،        ئائىلىنىڭ مۇھهببىتى   
خىتاي مۇسـتهملىكىچىلىرىنىڭ مۇسـتهملىكىچىلىك سىياسـىتىنىڭ،       
ــر    ــدەك ئېغىـ ــسىگه دۇچ كهلگهنـ ــىتىنىڭ  زەربىـ ــك سىياسـ مىللهتچىلىـ
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ھهســـرەتلىنىمىز ... كـــۈلهيلى، دېـــسهك كۈلۈشـــكه ئـــورۇن قالمىـــدى
دېسهك ھېسـسىيات ئـۇپراپ تۈگىمهيـدىغۇ؟ ئهممـا، پىـشىپ يېـتىلمىگهن             

بىر ئائىله رابىيه قـادىر،     . ۈكلۈكى ھېسسىياتنى ئازاباليدۇ  ئهقىلنىڭ كهمت 
ســـىدىقهاجى روزىالرنىـــڭ ھېســـسىياتى ئهگهر كوللېكتىـــپ مىللىـــي      
ــسا      ــۈرۈلمىگهن بولـ ــسىگه كۆتـ ــۇرۇر دەرىجىـ ــي غـ ــسىيات ۋە مىللىـ ھېسـ
ــائىله كىـــشىلىرى بـــۇ كـــۈنگه قالمىغـــان بوالتتـــۇق   . ئېهتىمـــال بىـــر ئـ

 –ئــازاب . لهتنىــڭ غېمــى ئىــدىۋۇجــۇدىمىزنى ئېزىــپ تۇرغــان غهم بــۇ مىل
ــۇبهتلىرىمىز ــازاب  ئوق ــۇ مىللهتنىــڭ ئ ــدى – ب ــۇبهتلىرى ئى ــا .  ئوق خىتايغ

ــستان جهمئىيىتىــدە    ــۇپ تۇرغــان مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى مۇســتهملىكه بول
نــېمه ئىــشالرنى قىلــساق تــوغرا ئىــش قىلغــان بوالتتــۇق، نــېمه ســۆزلهرنى 

هن ئىـشلىرىمىز   سۆزلىگهن بولـساق تـوغرا سـۆزلىگهن بوالتتـۇق، ئىـشلىگ          
خىتاينىـــڭ مۇســـتهملىكه قىلىـــش سىياســـىتىگه ئۇيغـــۇن بولۇشـــى،      
ــي    ــتهملىكىچىلىرىنىڭ مىللىـ ــاي مۇسـ ــۆزلىرىمىز خىتـ ــۆزلىگهن سـ سـ
ھۆكۈمرانلىقىغا ئۇيغۇن بولۇشى كېرەكمىـدى؟ ھـازىرقى دۇنيـادا ئۆزىنىـڭ           

 سائادىتىنى، ئۆزلىرىنىڭ ياشاش ھوقـۇقلىرىنى، ئهركىنلىكىنـى        –بهخت  
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  ھېسسىياتنى مهنبه قىلغان پىكىرلهر

1  

   كۈنى– 13 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1997
بىر مىللهتنىـڭ مهۋجـۇد بولـۇپ تۇرۇشـى قانـداق ئامىلالرغـا بـاغلىق               

  بوالتتى؟ 
ــۇق ب  ــا، ھوقـ ــاۋۋال ھوقۇققـ ــي   ئـ ــڭ مىللىـ ــۇ مىللهتنىـ ــدا شـ ولمىغانـ

ئهنئهنىسىگه، مىللىي مهدەنىيىـتىگه، دىنـى ئېتىقادىغـا، شـۇ مىللهتنىـڭ            
ئانا تىلى مىللىي مائارىپىغا، ئىقتىـسادى تهرەققىيـات تهلهپلىـرىگه، ئـۆرپ            

 قاراشلىرىغا، دۇنيـا قاراشـلىرىغا، ئهنـئهنه        ئىستېتىزىملىق ئادەتلىرىگه،   –
 قاراشـلىرىغا بـاغلىق  بولـۇپ، يـۇقىرىقى          ئىچىدە شـهكىللهنگهن قىمـمهت    

ــوالتتى  ــاغلىق بـ ــاقالپ قېلىـــشقا بـ ــدىلىكلىرىنى سـ ھوقۇقـــسىز . ئاالھىـ
ئهھۋالدىمۇ ياكى مۇستهملىكه بولۇپ تۇرغان ئهھۋالـدىمۇ بىـر مىللهتنىـڭ           
كىــشىلىك ھوقــۇقى ئهقهللىــي دەرىجىــدە كاپــالهتكه ئىــگه بولىــدىكهن، بــۇ 

ئهكـسىچه بولغانـدا بـۇ      .  بـوالاليتتى  مىللهت ئۆزىنى ساقالپ قېلىشقا قـادىر     
  . مىللهت ھاالك بولۇشقا يۈزلهنگهن مىللهت بولۇپ قاالتتى

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى زادى قانداق تهشـكىالت؟ مۇسـتهقىل         
دۆلهتلهرنىـــڭ تهشـــكىالتىمۇ؟ مۇســـتهقىل دۆلهتلهرنىـــڭ كونتروللۇقىـــدا 

گه كىــم ئىــگه  دەردىــ–مۇســتهملىكه بولــۇپ تۇرغــان مىللهتلهرنىــڭ ھــالى 
ــدىن باشــالپال      ــان كۈن ــلهر تهشــكىالتى قۇرۇلغ ــدۇ؟  بىرلهشــكهن دۆلهت بولى

 مىزانالرنـى   –كىشىلىك ھوقۇققـا ئائىـت نىزامنـامه، خىتابنـامه ۋە قـانۇن             
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 – 1960بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىنىڭ ئومــۇمى يىغىنىــدا     
ــ– 12يىلــى   ــلهر ۋە  « كــۈنى ماقۇلالنغــان – 14ڭ  ئاينى مۇســتهملىكه ئهل

  :  ماددىسىدا– 1نىڭ »خهلقلهرگه مۇستهقىللىق بېرىش خىتابنامىسى
خهلقــلهر يــات ئهلنىــڭ بويــسۇندۇرۇشىغا، ھۆكۈمرانلىــق قىلىــشىغا، «

ئېزىشىگه ئۇچرايدىغان بۇ خىل ئهھـۋال نېگىزلىـك كىـشىلىك ھوقـۇقنى            
ــك    ــدۇ؛ بىرلهشـ ــانلىق بولىـ ــار قىلغـ ــكىالتىنىڭ  ئىنكـ ــلهر تهشـ هن دۆلهتـ

نىزامنـــامىلىرىگه خىالپلىـــق قىلغـــانلىق دۇنيـــا تىنچلىقـــى ۋە ئۆزئـــارا 
دەپ » ھهمكارلىقنى ئىلگىـرى سۈرۈشـكه توسـقۇنلۇق قىلغـانلىق بولىـدۇ          

ــگهن ــسۇندۇرۇشىغا،    . بهلگىلهنـــ ــڭ بويـــ ــى خىتاينىـــ ــۇر مىللىتـــ ئۇيغـــ
ــۇ   ــان مىللهتقـ ــشىگه ئۇچراۋاتقـ ــشىغا، ئېزىـ ــق قىلىـ ــۇڭا! ھۆكۈمرانلىـ  شـ

ــدىن    ــايالر تهرىپىـ ــۇقى خىتـ ــشىلىك ھوقـ ــك كىـ ــڭ نېگىزلىـ ئۇيغۇرالرنىـ
پۈتۈنلهي ئىنكار قىلىندى، بۇنداق ئهھۋالدا ئۇيغۇر خهلقـى ئـۆزىنى سـاقالپ            
قاالالمدۇ؟ ئۆزىنىڭ تىلىنى، مهدەنىيىتىنى ساقالپ قاالالمدۇ؟ ئامېرىكىغـا        
ــۇرۇق     ــرەك؟ ئامېرىكىنىــڭ ق ــن باشلىــشىم كې ــشنى قهيهردى ــدىم، ئى كهل

ــكه ــوق   گهپ ــاجىتى ي ــشىمگه ھ ــپ بېرى ــاله يېزى ــال . ، مېنىــڭ ماق ماتېرىي
ــرەك  ــشىم كېــ ــت   . توپلىــ ــا ئائىــ ــشىلىك ھوقۇقىغــ ــڭ كىــ ئۇيغۇرالرنىــ

بۇنداق ماتېرىيـالنى ماڭـا ۋەتهنـدىن كىـم         . ماتېرىيالنى قهيهردىن ئالىمهن  
ماتېرىيــالنى تهييــارالپ بولغانــدىن كېــيىن ماڭــا كىــم  . ئهۋەتىــپ بېرىــدۇ



 117

2  

   كۈنى– 17 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1997
ئاخىرالشقاندىن كېيىن دۇنيـا ۋە     » موسكۋا يىغىنى «،  »يالتا يىغىنى «

ڭ دۆلهتـلهر سـوغۇق مۇناسـىۋەتلهر ئۇرۇشـى دەۋرىـگه كىرىـپ             ھهرقايسى چـو  
شۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرىنىڭ ھهر نۆۋەتلىـك      . قالدى

ــرى      ــۇچى داھىيلىـ ــك قىلغـ ــكه رەھبهرلىـ ــۇ دۆلهتـ ــۇچى ۋە شـ دۆلهت قۇرغـ
كوممۇنىزملىــــق ئىــــدېئولوگىيىگه قارشـــــى سىياســــهت بهلگىـــــلهپ    

پولـشا،  . ىنلىكنى تهكىتلىـدى  دېموكراتىيىنى، كىشىلىك ھوقۇقنى، ئهرك   
ــرى     ــا دۆلهتلىــ ــهرقىي ياۋروپــ ــارلىق شــ ــسلوۋاكىيه قاتــ ــا «چىخىــ يالتــ

نىڭ پرىنسىپلىرىغا ئاساسـهن رۇسـىيه كوممۇنىزمنىـڭ تهسـىر          »يىغىنى
ــلهردە دەپــسهندە قىلىنغــان    دائىرىــسىگه كىرىــپ قالغــانلىقتىن، بــۇ دۆلهت
ــقى     ــتاتلىرى تاشـ ــما شـ ــا قوشـ ــسى ئامېرىكـ ــۇق خاتىرىـ ــشىلىك ھوقـ كىـ

شـۇنىڭدىن كېـيىن    . سىياسىتىنىڭ دىقـقهت مهركىـزىگه چۈشـۈپ قالـدى        
ئـازاد  «ئامېرىكا قوشـما شـتاتلىرى گېرمانىيىنىـڭ ميـۇنخېن شـهھىرىدە            

نــى تهســىس قىلىــپ، شــهرقىي ياۋروپــا دۆلهتلىــرى  »رادىئــو ئىستانسىــسى
ــدى     ــپ كهلـــ ــاڭلىتىش بېرىـــ ــاي ئـــ ــدا توختىمـــ ــىيه . تىللىرىـــ رۇســـ

 بىۋاسىته ھۆكۈمرانلىـق قىلىـشى بـۇ      ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا  
ــى       ــاد ئهركىنلىك ــىله، ئېتىق ــك مهس ــىله، ئېتنى ــي مهس ــونالردا مىللى راي

ئوخــشاشال تــۈركمهن تىلــى، » ئــازاد رادىئوســى«. مهسىلىــسى پهيــدا قىلــدى
ئهزەربهيجــان تىلــى، قىرغىــز، قــازاق، ئۆزبېــك تىللىرىــدا ئوتتــۇرا ئاســىياغا  
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مهن ئامېرىكىغا كهلگهن كۈنلهردە ئۆزبېك تىلىدا بېرىلىدىغان رادىئـو         
ــدەك مىــش    ــدۇ، دېگهن  -ئاڭلىتىــشلىرىدىن، ئۇيغۇرالرمــۇ بهھــرىمهن بوالالي

ئۆزبېكلهر ئېتنىـك جهھهتـته باشـقا       . مىش گهپلهرنى ئاڭالپ قالغان ئىدىم    
ياشايدىغان ئۇيغۇرالر ھهم ئېتنىك جهھهتـته يهنه       مىللهت، ئوتتۇرا ئاسىيادا    

ــدى  ــلهت ئىـ ــر مىلـ ــقا بىـ ــۆزبېكلهر ئۆزبېـــك . باشـ ــدا –ئـ ــاق تىلىـ  قىپچـ
ــۇر    ــۇرالر، ئۇيغ ــسه، ئۇيغ ــشهتتى  –سۆزلهش ــدا سۆزلى ــارلۇق تىلى ــڭ .  ق ئۇنى

ــنىن    ــيىن لې ــۇرا  ســتالىن –ئۈســتىگه چاررۇســىيه، كې  رۇسىيىــسى ئوتت
ــز  ــىيادا قىرغىـ ــارلىق مى–ئاسـ ــلهرگه ھۆكۈمرانلىـــق  ئۆزبېـــك قاتـ للهتـ

 –قىلغاندىن كېيىن، ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئۇيغۇرىستان ئۆلكىـسىگه مـانجۇ          
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   كۈنى– 24 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1997
ــى – 1949 ــڭ – 10 يىلــ ــڭ قىزىــــل   – 1 ئاينىــ ــۈنى خىتاينىــ  كــ

ــالپ،      ــدىن باش ــرگهن كۈن ــپ كى ــاۋۇز قىلى ــستانغا تاج ــسى ئۇيغۇرى ئارمىيى
ــر ئالماشــتۇرۇش   -ئۇيغۇرنىــڭ ئهنئهنىــۋى ئۇچــۇر   ــا پىكى ــاالقه، مهتبۇئاتت  ئ

 قىلىــش  ھوقــۇقلىرىنى، مهتبۇئاتتــا ئىجتىمــائىي ۋە سىياســىي پىكىــر    
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ــمه    خ ــاتىنى تهرجى ــۇر تىلــى مهتبۇئ ــاي مۇســتهملىكىچىلىرى ئۇيغ ىت
ــىتىش    ــۋىزىيه كۆرسـ ــسى ۋە تېلېـ ــو ئىستانسىـ ــا، رادىئـ ــى مهتبۇئاتىغـ تىلـ
ــىتىنى     ــسىملىق سىياسـ ــۇقىرى بېـ ــڭ يـ ــى، خىتاينىـ پروگراممىلىرىنـ
ــۋىق      ــارىخىنى تهش ــڭ ت ــستىك پارتىيىنى ــدىغان، كوممۇنى ــۋىق قىلى تهش

 تهشۋىق قىلىـدىغان ۋە تهشـۋىقات       قىلىدىغان، ساختا مىللىي سىياسهتنى   
مهزمۇنلىرىنى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئېڭىغـا زورالپ تاڭىـدىغان تهشـۋىقات          

ــدى   – ــدۇرۇپ قويــ ــا ئايالنــ ــات قورالىغــ ــيىن  .  تهرغىبــ ــۇنىڭدىن كېــ شــ
ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئۆزلۈك، مىللىي كىملىـك قاراشـلىرى، مۇسـتهقىل         

شى، مىللهتنىــڭ مىللىــي ئــاڭ، مىللىــي خاراكتېرىنىــڭ ئۆســۈپ يېتىلىــ
ــشى جهمئىـــــيهت      ــڭ ئۆســـــۈپ يېتىلىـــ ــائىي خاراكتېرىنىـــ ئىجتىمـــ

  . تهرەققىياتىنىڭ تهلهپلىرىگه ماسلىشالمىدى
ئۇيغۇرالرنىـــــڭ مائـــــارىپى مىللىـــــي ئاالھىـــــدىلىكىنى يوقاتقـــــان 

مهكـــتهپلهردە . مۇســـتهملىكه بېقىنـــدى مائارىپقـــا ئايلىنىـــپ قالـــدى    
لهشــــكه رۇخــــسهت ئۇيغۇرنىــــڭ تــــارىخىنى، مهدەنىــــيهت تــــارىخىنى سۆز

ئهقهللىيـــــسى ئۇيغۇرنىـــــڭ ئهدەبىيـــــاتىنى خىتـــــاي    . قىلىنمىـــــدى
مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ سىياسىتىگه خىزمهت قىلىدىغان، خىتاينىـڭ      
ــلهن    ــهكىلۋازلىق بىـ ــىتىنى شـ ــي سىياسـ ــىتىنى، مىللىـ دۆلهت سىياسـ
تهرغىب قىلىدىغان ياكى سىياسـهت ئهمهس يـاكى ئهدەبىيـات ئهمهس بىـر             
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 ســـهنئىتى، ئۇيغۇرنىـــڭ خهلـــق ئېغىـــز    –ئۇيغۇرنىـــڭ ئهدەبىيـــات  
ــې   ڭىلمهس ئهدەبىيــاتى، خهلــق مــۇزىكىلىرى، ناخــشىلىرى بىــر روھنــى، ي

ئۇشـبۇ جهمئىيهتـته    . مىللىي روھنـى كـۈيلهپ ئهكـس ئهتتـۈرۈپ كهلـگهن          
يهنه دائىمــى شــۇنداق ئهكــس ئهتتۈرۈشــى كېــرەك ئهمهســمىدى؟ ئهممــا،       
خىتاينىـــڭ مىللىـــي مۇســـتهملىكه سىياســـىتى مىللىـــي روھنىـــڭ      

 ئهكــس ئىــستېتىزىملىق ســهنئهت ساھهســىدە ئوبرازلىــق،  –ئهدەبىيــات 
  .  چهكلىدىئهتتۈرۈلۈشىنى

. بىر مىللهتنىـڭ ئـۆزىگه خـاس ئۆچمهيـدىغان مىللىـي روھـى بولىـدۇ              
ــشا ھهددى   ــۇنىڭغا يارى ــالالش    –ش ــشا ت ــۇنىڭغا يارى ــدۇ، ش ــى بولى  ھهرىكىت

ھوقۇقى ۋە تالالش ھوقۇقىنى ئىشقا سالىدىغان مىللىي ئىرادىسى بولىـدۇ،          
ــارتۇقچه     ــدىغان ئـ ــشىپال تۇرىـ ــسمانىيهتكه يېپىـ ــي روھ پهقهت جىـ مىللىـ

ادىسه بولماسـتىن يـاكى پىـشىپ يېتىلىـشتىن يىـراق           پسىخىكىلىق ھ 
تۇرغان تهسىرلىنىش شهكلى بولماستىن، بهلكـى مىللىـي روھ ئوخـشاشال           

ياخشى بىـلهن يامـاننى، خۇنۈكلـۈك       . بىر مىللهتنىڭ ھاياتلىق شهكلىدۇر   
ــدىغان مىللىــي ئىرادىنىــڭ ۋە مىللىــي    بىــلهن گــۈزەللىكنى پهرقلهندۈرى
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رادىئــو بېــرىڭالر ئامېرىكــا خهلقــى، ئۇيغۇرالرغــا ئۇيغــۇر تىلىــدا رادىئــو   
، ئۇيغۇرنىـڭ ئۆتمۈشـكه ئايالنغـان ۋە ھـازىرمۇ          لۇقسۆزلهي. ئېچىپ بېرىڭالر 

داۋاملىــــشىۋاتقان ئىجتىمــــائىي، سىياســــىي، ئىقتىــــسادىي، ئهخالقىــــي  
، ئۇيغۇرالرغـا رەھىـم قىلىڭـالر، رادىئـو ئـارقىلىق           سـۆزلهيلۇق دەرسلىرىنى  

، مىللىــي كهلتۈرەيلــۇقئۇيغــۇرالر يوقاتقــان مىللىــي روھنــى ئهســلىگه     
  .قااليلۇقىزنى قۇتقۇزۇپ روھىمىزنى ۋە مىللىي غۇرۇرىم

4  

   كۈنى– 7 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1997
ۋاشــــىنگتون پوســــت « كــــۈنى – 30 ئاينىــــڭ – 4 يىلــــى – 1997
خىتـايالر  «:  ئهپهنـدىم  مـودا مـونىخهن   گه ئىمزالىق ماقاله يازغان     »گېزىتى

تىبهتلهر، ئۇيغـۇرالر توغرىـسىدا     : ماۋزۇلۇق ماقالىسىدە » نېمىدىن قورقىدۇ 
پۈتـۈن  .  مىليـون دەپ كۆرسـهتتى     20يغۇرالرنىـڭ نوپۇسـىنى     توختالغاندا، ئۇ 

دۇنيــا ئوقۇيــدىغان بــۇ گېــزىتته ئۇيغــۇر دېــگهن مىللىــي ئېتنىــك ئىــسىم  
 مىليون دېگهن ئىشهنچلىك سـاننىڭ ئـېالن قىلىنىـشى       20بىلهن بىلله،   

ــۇ گېزىتنــى   . مېنــى ئىنتــايىن خۇشــال قىلــدى  بىــراق، ئۇيغــۇر خهلقــى ب
  . خهۋەردىن خهۋەردار بواللمايدۇكۆرەلمهيدۇ ۋە گېزىتتىكى بۇ

خىتــاي كوممۇنىــست ئارمىيىــسى ئۇيغۇرىــستانغا تاجــاۋۇز قىلىــپ      
قهشــقهر «، »ئىلــى گېزىتــى«، »شــىنجاڭ گېزىتــى«كىرگهنــدىن كېــيىن 
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شــــۇنداق بولۇشــــىغا قارىمــــاي خىتــــاي مىللىــــي ھۆكــــۈمرانلىرى  
 تېلېگراف ئىـشلىرىنى، ھـاۋا قاتنـاش تـاش يـول            –ئۇيغۇرىستاننىڭ پوچتا   

ۇقىرىقىـــدەك  يقىلـــدۇرمىغانلىقتىنقاتنـــاش ئىـــشلىرىنى تهرەققىـــي   
ــاتقۇچى، يالغــان   ــسهته تارق ــداقنى –سهپ  – ئېلىــپ يۈرگــۈچى گېزىــت  ياۋى

 45ژۇرنالالر ئۇيغۇرىستاننىڭ خوتهن ئۆلكىسىدىكى قاراڭغۇ تـاغ يېزىـسىغا          
 ئهسىر ئاخىرلىشاي دېگهنـدە، دۇنيـاۋى       – 20. كۈندە يهتكۈزۈپ  بېرىلمهكته   

بىنىــڭ، دۇنيــا  تېخنىكــا ئىنقىال–ســانائهت ئىنقىالبىنىــڭ، دۇنيــاۋى پهن 
مهدەنىيىتىنىــــڭ نهتىجىلىــــرى جاھاننىــــڭ ھهرقايــــسى جايلىرىــــدا     
ئومۇملىشاي، دەپ تۇرغانـدا، دۇنيـا ئهللىـرى، خهلقلىـرى مـاددىي ۋە مهنىـۋى               
بوشلۇقنى ئۈزلۈكسىز تولدۇرۇپ، مهرىپهتنىـڭ نهتىجىلىرىـدىن بهھـرىمهن         

اتقانــدا، بولۇۋاتقانــدا، ئۆزلىرىنىــڭ ئهمگىكــى ئــارقىلىق مهدەنىــيهت يارىتىۋ
ــلهش     ــلهردە ئهركىــن ئىرادىنىــڭ بهلگى تۈزۈملهشــكهن دېموكراتىــك دۆلهت
ــارى     ــرى جـ ــۇئهييهن تهرتىپلىـ ــڭ مـ ــۋېتىلگهن جهمئىيهتنىـ ــى ئېچىـ رولـ

، گهرچه يهر شــارىنىڭ بىــر بۇرجىكىــدە ياشــاپ ئــۆزىگه     قىلدۇرۇلۇۋاتقانــدا
 تهئهللۇق زېمىنغا ۋەتهنگه ئىگه بولسىمۇ، لېكىن ئۆزى ياراتقان مهدەنىـيهت         
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 يىلــــالردا جۇڭگــــودا ئىــــسالھات، ئىــــشىكنى ئېچىــــۋېتىش     – 80
سىياسىتى يولغا قويۇلغاندىن كېيىن، خىتاينىڭ سهرخىل زىيـالىيلىرى        
غهرب جهمئىيىتى خهلقلىرىنىڭ تۇرمۇشىغا ئائىت ئېـستېتىكا، پهلـسهپه،       

، كىـشىلىك   سوتـسىئولوگىيه پسىخولوگىيه، قانۇنـشۇناسلىق، سىياسـىي،      
ــاي       ــا توختىم ــاي تىلىغ ــابالرنى خىت ــارلىق كىت ــرى قات ــۇق بىلىملى ھوق

يــــۇقىرىقى . بهھرلهنــــدۈردىتهرجىــــمه قىلىــــپ، خىتــــاي پــــۇقرالىرىنى 
ىلىغا تهرجىمه قىلىشقا يـول قويـۇش ئۇياقتـا تۇرسـۇن،           كىتابالرنى ئۇيغۇر ت  

ھهتتــا  ئىــسالم دىنىغــا ئائىــت كىتــابالرنىمۇ تهرجىــمه قىلىــشقا يــول        
ئۇيغـــۇر تىلىغـــا قانـــداق كىتـــابالر تهرجىـــمه قىلىنـــدى؟      . قويمىـــدى

كۆممىقونـــاقنى قانـــداق «، »ۋېلىـــسىپىتنى قانـــداق رېمونـــت قىلىـــش«
» ىتىنى ئومۇمالشــتۇرۇشپىالنلىــق تۇغــۇت سىياســ «، »پهرۋىــش قىلىــش

  .قاتارلىق كىتابالر تهرجىمه قىلىنىپ نهشر قىلىندى
يۇقىرىـــدا كـــۆچمهن خىتـــايالر باشـــقۇرغۇچى، رەھبهرلىـــك قىلغـــۇچى 
ــلهن      ــشى بىــ ــانائهت ئىشلهپچىقىرىــ ــر ســ ــك ۋە ئېغىــ ــلهت، يېنىــ مىلــ
شۇغۇلالنغۇچى مىللهت، ئۇيغۇرالر باشقۇرۇلغۇچى، ناتۇرال ئىگىلىـك بىـلهن         

مىلـــلهت دەپ سىياســىي جهھهتـــته پهرقلىــق مۇئـــامىله   شــۇغۇلالنغۇچى  
  . قىلىشنىڭ نهشرىياتچىلىق ساھهسىدىكى پهرقلىرىنى كۆرۈپ ئۆتتۇق

5  
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 يازغـــان جىففىرســـۇن تـــامىس پرېزىـــدېنتئامېرىكىنىـــڭ ســـابىق 
نــى ھــازىرقى دۇنيــادا ئوقــۇپ كــۆرمىگهن »مۇســتهقىللىق خىتابنامىــسى«

نداق بىر خىتابنامىنىـڭ ئـېالن قىلىنغـانلىقىنى بىلمهيـدىغان          ياكى شۇ 
ــا      ــۇر تىلىغ ــاردۇر؟ خىتــاي تىلىــدىن ئۇيغ ــاردۇر، كىــم ب ــلهت ب ــسى مىل قاي

ــانلىقتىن   ــول قويمىغــــ ــشقا يــــ ــمه قىلىــــ ــتهقىللىق «تهرجىــــ مۇســــ
ئۇيغـۇرالر  . نىڭ روھىدىن ئۇيغۇر خهلقى خهۋەردار بواللمىدى     »خىتابنامىسى

ــى ئۆزىنىــڭ مــۇقهددەس تىلــى ئۇيغــۇر   »مۇســتهقىللىق خىتابنامىــسى« ن
مهسـىلىنىڭ تۈگـۈنى    . تىلىدا ئوقۇشقا، زوقلىنىشقا مۇيهسسهر بواللمىـدى     

  نهدە ئىدى؟
 يىلى خىتـاي مۇسـتهملىكىچىلىرى ئۇيغۇرىـستاندا مىللىـي      – 1950

ھۆكــــۈمرانلىقنى تىكلىگهنــــدىن كېــــيىن ئــــامېرىكىنى ھاقــــارەتلهش، 
ــىي   ــامېرىكىنى سىياسـ ــارىالش، ئـ ــامېرىكىنى قـ ــۈرۈش   ئـ ــته چۆكـ  جهھهتـ

ئامېرىكـا جاھـانگىر، دېـدى ئۇيغۇرالرغـا شـۇنداق       . تهشۋىقاتىنى باشـلىۋەتتى  
دېـدى، ئۇيغۇرالرغـا شـۇنداق يامـان        » ئامېرىكا قهغهز يولۋاس  «. چۈشهندۈردى

 – 2. كۆرسهتتى، ئامېرىكا ئۇرۇش دەۋرىدە قورال سېتىپ بـاي بولـدى، دېـدى           
مىيىــسىنىڭ فاشــىزمنىڭ  دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ تــارىخىنى، ئامېرىكــا ئار   

ــۇرمىالپ چۈشــهندۈردى    ــا ب ــانلىقىنى ئۇيغۇرالرغ ــبه قىلغ . ئۈســتىدىن غهلى
ئـاڭالپ  . دەپ تهشـۋىقات يۈرگـۈزدى    » ئامېرىكا مۇسـۇلمانالرنىڭ دۈشـمىنى    «

 دۆلهت  تىللىغـانلىقى جىم ئولتۇرۇشقا ئادەتلهنگهن ئۇيغـۇر خهلقـى، خىتـاي          
ۈشـــهنچىلهر ئهمىـــسه ياخـــشى دۆلهت ئىـــكهن دېيىـــشىپ ھېســـسىياتى چ

  .ئارقىلىق خىتاينىڭ يالغان تهشۋىقاتىغا رەددىيه بهردى
خىتــــاي ھۆكــــۈمىتى ئۇيغۇرىــــستاندا مىللىــــي ھۆكــــۈمرانلىقىنى  

ــا       ــسىمنى، ئامېرىكـ ــگهن ئىـ ــا دېـ ــالپ ئامېرىكـ ــدىن باشـ ــگهن كۈنـ تىكلىـ
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سىياســىتىنى يولغــا » ئېچىــۋېتىش، ئىــسالھات«خىتــاي ھۆكــۈمىتى 
 يىلالردىن باشالپ، ئامېرىكىنىڭ كىنو فىلىملىـرى جۇڭگـو      – 80قويغان  

بازىرىغـــا كىرىـــشكه باشـــلىغاندىن كېـــيىن، ئۇيغـــۇر خهلقـــى ئانـــدىن       
 دۇنيا ئۇرۇشـىغا ئائىـت      – 2بولۇپمۇ،  . (ئامېرىكىنى چۈشىنىشكه باشلىدى  

 يىلــى دېڭىــز – 1990بولۇپمــۇ، ) كۆرگهنــدىن كېــيىنكىنــو فىلىملهرنــى 
قولتـۇقى ئۇرۇشـى پـارتالپ، مۇســۇلمان دۆلىتـى كـۇۋەيتكه تاجـاۋۇز قىلغــان       
ســاددامنىڭ ئارمىيىــسىنى مهغلــۇپ قىلغانــدىن كېــيىن، ئۇيغــۇر خهلقــى  

  . ئامېرىكا دۆلىتىنى ھهقىقىي چۈشىنىشكه باشلىدى
زۈمگه ئۇيغـــۇر  دېموكراتىـــك تـــۈ–ئامېرىكىنىـــڭ دۆلهت تۈزۈمىـــدەك 

لـــېكىن ئامېرىكـــا . خهلقـــى مۇســـتهقىل بولمـــاي تـــۇرۇپ ئېرىـــشهلمهيدۇ
دېموكراتىيىـــسىنىڭ زادى قانـــداق دېمـــوكراتىيه ئىكهنلىكىنـــى رادىئـــو  

شـۇڭا ئۇيغـۇر    . ئارقىلىق ئاڭالپ، تهسـهۋۋۇر قىلىـپ زوق ئېلىـشى كېـرەك          
خهلقىگه ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر تىلىـدا رادىئـو تهسـىس قىلىـپ             

  . رىشىنى تهلهپ قىلىمهنبې
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  خىيالالردىن تۇغۇلغان خىيالالر

   كۈنى– 13 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1997
ــدە دۇنيــاۋى    كىــشىلىك دۇنياســى تهرەققىياتنىــڭ بىــرەر دەقىقىلىرى
ــيهت    ــسادى، مهدەنىـــــ ــىي، ئىقتىـــــ ــشالر سىياســـــ ــۈن باغلىنىـــــ پۈتـــــ

ئهركىـن  « روھى ۋە تارىخى باغلىنىـشالرنىڭ ئـاخىرقى         باغلىنىشلىرىنىڭ
تۈزۈلگهن بولسا ئىدى، شۇ باغلىنىشالرنىڭ بىـر ھالقىـسى    » ىستېمىسىس

ــۇ     ــۇر خهلقىمـ ــسا، ئۇيغـ ــكهن بولـ ــا چۈشـ ــڭ بوينىغـ ــن «ئۇيغۇرالرنىـ ئهركىـ
ئىچىـدە مۇسـتهقىللىققا ئېرىـشكهن ۋە دۇنيـادىكى مىللهتـلهر           » سىستېما

ــوالتتى   ــان بـ ــورۇن ئالغـ ــدىن ئـ ــسى «. قاتارىـ ــا سىستېمىـ ــا » يالتـ بارلىققـ
ياۋروپـــــــا «ى باغلىنىـــــــشالرنىڭ ئىچىـــــــدە كهلتـــــــۈرگهن مهجبـــــــۇر

يالتــا «ئىــشىنىمهنكى . ئاللىقاچــان بىتچىــت بولــدى» ئىستراتېگىيىــسى
رامكىـسى ئهمـدى   » يىراق شهرق ئىستراتېگىيىسى«،  »سىستېمىسىنىڭ

ھاياجانغــا . ئاســىيا ۋە ئۇلــۇغ ئوكيــان رايونىــدا بىتچىــت بولۇشــقا يۈزلهنــدى
ئىچىــدىكى بىــر  » ىيالتــا سىستېمىــس «ئۇيغــۇر مهسىلىــسى  . كهلــدىم

ــىله،  ــان   – 1945مهسـ ــكۋادا ئىمزاالنغـ ــى موسـ ــو « يىلـ ــوۋېت –جۇڭگـ  سـ
دا ئۇيغـــۇر مهسىلىـــسى ئهڭ مـــۇھىم مهســـىله »دوســـتلۇق شهرتنامىـــسى

  ئهمهسمىدى؟ 
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  ۋاپا قىلغانغا يۈزسىزلىك قىلىش

   كۈنى– 14 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1997
دېــگهن » ىالر جاپــا بــارمۇ، دېــسه، ئىزدىــسهڭ تېــپ –ۋاپاغــا «ئۇيغــۇرالردا 

 ئامېرىكـا خهلقىنـى     شـىن  خـې يېقىندا خىتاي مىللهتچىسى    . تهمسىل بار 
ئۇنىــڭ پىكىــرلهش .  ئورنىــدىن قــوپتىقاغــاپۋە ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتىنى 

 -لوگىكىلىــــق ماتېرىيــــال، ئامېرىكــــا « ئۇســــۇلىغا مهزمــــۇن بولغــــان 
» جۇڭگونىڭ قانۇنلۇق ھۆكۈمىتىنى ئاغـدۇرۇپ، جۇڭگـونى پارچىلىمـاقچى        

 ئهپهنـدىنىڭ   شـىن  خـې مهن بۇنـداق بىـر مهنتىقىنـى        . دىن ئىبـارەت  دېگهن
ــسىگه ــدۇم مهنتىقى ــى قوي ــدە    .  قارش ــى مهزگىلى ــا ئۇرۇش ــى دۇني ئىككىنچ

ــۈرگهن  ــرلىككه كهلتـ ــا بىـ ــونى ئامېرىكـ ــان  . جۇڭگـ ــا تهۋە بولمىغـ خىتايغـ
ــستاندەك ــا قوشــۇپ بهرگهن ســابىق  ئۇيغۇرى ــى خىتايغ  ســوۋېتالر زېمىنالرن

ــڭ  ــۈمىتى ئامېرىكىنىــ ــىتىگه  ھۆكــ ــك سىياســ ــارى خاراكتېرلىــ يهرشــ
ئهگهر بۈگـــــۈن ئامېرىكـــــا جۇڭگـــــونى   . ماسلىـــــشىپ بهرگهن ئىـــــدى 

  پارچىلىماقچى بولسا تامامهن يوللۇق بولمامدۇ؟
يېڭــى دەۋردە خىتاينىــڭ ئىـــشتىن ســىرتقى مىللهتچىــسى بولـــۇپ     

ــان   ــشىپ چىقق جۇڭگونىــڭ گۈللىنىــشى ۋە دۇنيانىــڭ   «شــىن خــېيېتى
دا ئامېرىكىنىـــڭ جۇڭگوغـــا قاراتقـــان    مـــاۋزۇلۇق كىتابىـــ  » كهلگۈســـى 

سىياسهتلىرىنىڭ ئۆزگىرىشى توغرىـسىدا مۇنـداق پىكىرلهرنـى ئوتتۇرىغـا          
  : قويدى

ــيهت ئىنقىالبىنىــڭ   ــسىگهمهدەنى  پېتىــپ قىلىــپ الســسىدە  كرىزى
 قۇتۇلۇشنىڭ يولىنى ئىـزدەپ تهلمـۈرۈپ   كرىزىستىنبولۇپ قالغان جۇڭگو   

هرب ئهللىـــرى يـــاردەم بېـــرىش ئامېرىكـــا باشـــچىلىقىدىكى غ...  تۇرغانـــدا
ــارى     ــشانىنى ۋە يهرشـ ــاۋى نىـ ــڭ دۇنيـ ــارقىلىق ئۆزلىرىنىـ ــسى ئـ ۋاسىتىـ
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   يىلالر– 1984 – 1980
ــۆرۈش       ــىناپ كـ ــزدىنىش، سـ ــا ئىـ ــا جۇڭگوغـ ــقۇچتا ئامېرىكـ ــۇ باسـ بـ

ــامىله قىلغــان ئىــدى  ئامېرىكــا جۇڭگونىــڭ ئىــسالھات،  . تهرىقىــسىدە مۇئ
اسىتىنى قولالش شهرتى ئاستىدا، جۇڭگـونى ئامېرىكىغـا        ئېچىۋېتىش سىي 

ــك    ــارى خاراكتېرلىـــــ ــڭ يهرشـــــ ــدا ئامېرىكىنىـــــ ــان ھالـــــ بېقىنغـــــ
ــپ      ــا ئېلى ــر يولغ ــشىدىغان بى ــىتىگه ماسلى ــستراتېگىيىلىك سىياس ئى

بــۇ ئــارقىلىق شـهرقىي ياۋروپــا گــۇرۇھىنى ۋە ســابىق  . كىرمهكچـى بولــدى 
ــوۋېتلهرنى ــ  سـ ــسهت قىالتتـ ــشنى مهقـ ــسكهنجىگه ئېلىـ ــدا  . ى ئىـ ــۇ چاغـ بـ

ئامېرىكىنىڭ نىشانى جۇڭگوغا قارىتىلغان بولماسـتىن، بهلكـى ئامېرىكـا          
جۇڭگو بىلهن مهلۇم دائىرىدە ھهمكـارلىق مۇناسـىۋىتىنى سـاقالپ تۇرغـان          

 روزۋېلتنىـــڭبۇنـــداق سىياســـهت ئهينـــى چاغـــدىكى پرىزدنىـــت ... ئىـــدى
  . خىتايغا قاراتقان ئهنئهنىۋى سىياسىتىگه ئوخشاپ كېتهتتى

2  

  ) كۈنى– 16 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1997(
   يىلالر– 1989 – 1984
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بــۇ باســقۇچتا ئامېرىكــا جۇڭگــو جهمئىيىــتىگه ســىڭىپ كىرىــپ،        
قارىماقتا ساغرىـسىنى سـىلىغىلى بولمايـدىغان، سـۇ ئۆتمهيـدىغان جۇڭگـو            
ــۇقىنى    جهمئىيىتىــدە ئىنتــايىن زور بوشــلۇق ۋە ئاجىزلىقنىــڭ مهۋجۇدل

ۇق ۋە ئــاجىزلىقتىن پايدىلىنىــشنى قــارار بايقىــدى ۋە ئامېرىكــا بــۇ بوشــل 
 جۇڭگو مۇناسـىۋىتى يېـتهكلهش   –شۇ ۋاقىتتىن باشالپ ئامېرىكا    . قىلدى

ۋە يېتهكلىنىش، مېهرىبـانلىق كۆرسـىتىش مۇناسـىۋەتلىرىگه تهرەققىـي          
شۇنداق بولۇپال قالماي شـۇ ۋاقىتـتىن باشـالپ ئامېرىكـا جۇڭگوغـا          . قىلدى

 ئاســـتا –ۇجـــۇم قوزغـــاپ، ئاســـتا كهڭ كۆلهملىـــك ئىـــدېئولوگىيىلىك ھ
ئامېرىكــا جۇڭگولــۇقالردىن جۇڭگونىــڭ   . ســىڭىپ كىرىــشكه باشــلىدى  

سىياســـىي، ئىجتىمـــائىي تۈزۈمنىـــڭ ئامېرىكىنىـــڭ ئـــۆلچىمى بـــويىچه 
ــى    ــقا، جهمئىيهتنـــــــــ ــدىن باشـــــــــ ــىنى تهلهپ قىلغانـــــــــ بولۇشـــــــــ

دېموكراتىيىلهشـــتۈرۈش، ئىقتىـــسادنى خۇسۇسىيالشـــتۇرۇش، بـــازارنى    «
ى جۇڭگونىـڭ ئىـسالھات ۋە ئىـشىكنى ئېچىــۋېتىش    نـ »ئهركىنلهشـتۈرۈش 

ــۈك نىــشان قىلىــپ كۆرســهتتى    ــۈچ بۈي ــدىغان ئ . سىياســىتىنى يېتهكلهي
ئامېرىكــا جۇڭگــو زىيــالىيلىرىنى ھهرىكهتــكه كهلتــۈرۈپ ئىــسالھات نــامى  
ــلهن شۇغۇللىنىـــشقا    ــۇرۇش ھهرىكىتـــى بىـ ــۈزۈمگه قارشـــى تـ ئاســـتىدا تـ

ۇرغـۇچىالر بىـلهن ھۆكـۈمهتنى      ئامېرىكا بهزىدە تـۈزۈمگه قارشـى ت      . ئۆگهتتى
ــو      ــاغالردا جۇڭگـــ ــسا، بهزى چـــ ــان بولـــ ــدا تۇرغـــ ــتۇرغۇچى ئورنىـــ ياراشـــ

ــوكراتىيلىرىنى ــدىغان  دېمـــ ــوكراتىيىنى قوغدايـــ ــدىغان ۋە دېمـــ  قولاليـــ
بۇ ۋاقىتقا يهتكهنـدە جۇڭگـو      .  رولىنى ئوينىدى  ئىسالھاتىنىڭئهركىنلىك  

 بولىـدىغان   ىغىلىپاچـاقل دۇنيا سوتسىيالىزم الگېرىدا ئهڭ ئاجىز، ئوڭـايال        
ــى      ــان خىزمهتلىرىن ــا قاراتق ــا جۇڭگوغ ــدى ۋە ئامېرىك ــا دەپ قارال ــر ھالق بى

ــتۈردى ــشلهتتى    . جىددىيلهش ــسۇلنى ئى ــۋەر ئۇس ــايىن چې ــا ئىنت . ئامېرىك
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   كۈنى– 18 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1997
   يىلالر– 1996 – 1989
 پارتلىغـان ۋە باسـتۇرۇلغان دېموكراتىـك     تيهنئهنمىنـدە  يىلى   – 1989

ستراتېگىيىلىك ھهرىكهت ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغـا قاراتقـان ھهقىقىـي ئىـ        
ــدى  ــكارىالپ قوي ــسىتىنى ئاش ــوۋېتلهرنىڭ. مهق ــشىپ ئىچكــى  س  ئاجىزلى

قااليمىقانچىلىققا يۈزلىنىشى، ئامېرىكىنىـڭ جۇڭگـو بىـلهن بىرلىـشىپ         
شـۇڭا  . سوۋېت ئىتتىپاقىغـا قارشـى تۇرۇشـىنىڭ ئهھمىيىتىنـى يوقـاتتى          

قــولىنى بوشــىتىپ، جۇڭگــو جهمئىيىتىنــى قااليمىقانالشــتۇرۇپ مهنىــۋى 
 روھــى تهبىئىــتىگه ماسالشــقان   بۇددىزملىــقهتــته جۇڭگولۇقنىــڭ  جهھ

ــۇرۇلمىنى يىمىرىــپ تاشــالپ     ــۇتلهق ئىقتىــسادى، سىياســىي ق ھــاكىم م
باشقىالرنىڭ زېمىنىنى بېسىۋېلىپ ۋارقىـراپ يۈرۈشـكه ئاسـاس ۋە چـوڭ            (

نــى »ۋەتهننىــڭ بىرلىكــى«سۆزلهشــكه ئاســاس تىكــلهپ بهرگهن ئاتــالمىش 
 پـارچه بـۆلهكلهرگه     –جۇڭگونى پـارچه    ) ىپ كېسىل بىتچىت قىل   –ئۈزۈل  

  . ۋە بىرقانچه دۆلهتكه ئايرىۋېتىشنى پىالنلىدى
 ئامېرىكىنىـڭ سىياسـىي     شىن خې. كېلهيلۇقئۆزىمىزنىڭ گېپىگه   

ــان      ــمايه قىلغـــ ــكه دەســـ ــدە ئهيىبلهشـــ ــى ئهيىبلىگهنـــ ھهرىكهتلىرىنـــ
ماتېرىيالنىـــــــڭ جۇڭگونىـــــــڭ ھـــــــازىرقى ئهمهلىيىتـــــــى بىـــــــلهن  

ئامېرىكــا شــۇنداق پىالنلىــدى ۋە  . ىزغــا ئالمىــدىبىرلهشــكهنلىكىنى ئېغ
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رۇسىيىنىڭ قايتا قۇرۇش سىياسىتى مهغلۇپ بولدىمۇ ياكى 
  غهلىبه قىلدىمۇ؟

   كۈنى– 20 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1997
جۇڭگولـۇقالر ئامېرىكىلىققـا يـاق      «يېقىندا جۇڭگودا نهشر قىلىنغان     

 دۇنيـا ۋەزىيىتـى     شـىن  خېماۋزۇلۇق كىتابنىڭ ئاپتورى    » دېيىشى كېرەك 
ــسىدا ئهتراپلىـــق توختىلىـــپ  ۋە جۇڭگونىـــڭ ئىچكـــى ۋەزىيىتـــى ت  وغرىـ

ــاق دېيىــشىمىز كېــرەك   « ــاقچى، شــۇڭا ي ــونى پارچىلىم » ئامېرىكــا جۇڭگ
  . دېگهن قارارغا كهلگهن

 بۇنىڭدىن يهتـته يىـل بـۇرۇن خىتـاي          شىن خېخىتاي نهزەرىيىچىسى   
ــۇ    مهركىــزى ھۆكــۈمىتىگه مهخپىــي خهت يېزىــپ خىتــاي خانلىرىغــا ۋە ب

ئـۇ خېتىـدە    . نـدۇرۇش بهرگهن ئىـكهن    خانىدانلىقنىڭ ۋارىـسلىرىغا ئاگاھال   
ئامېرىكىنىـــڭ تاشـــقى سىياســـىتىدىن ھوشـــيار . 1«: تهكلىـــپ بېرىـــپ

شهرقىي ياۋروپا گۇرۇھى ئالدىمىزدا پارچىلىنىـدۇ؛ رۇسـىيىنىڭ        . 2بولۇش؛  
» قايتا قۇرۇش سىياسىتى مهغلۇپ بولۇپ، دۇنيـا زور داۋالغۇشـقا يۈزلىنىـدۇ           

  . دېگهن ئىكهن
ــاچچىق ســۇ مهدەنىيىتــى « ئۇســۇلىنى مهن ھــازىرغىچه تهپهككــۇر » ئ

كونترول قىلىـپ تۇرغـان بىـر جهمئىيهتـته ياشـايدىغان بىـر مىللهتـتىن               
ــويالپ      ــدۇ، دەپ ئ ــا چىقى ــا ئوتتۇرىغ ــر ھۆكۈم ــۆرەر بى ــدىن ك بۇنچىلىــك ئال

ــدىم  ــۆرمىگهن ئى ــى . ك ــېمىللهتچ ــىننىڭ خ ــاز   ش ــۆرەرلىكى ئ ــدىن ك  ئال
بىـراق  .  ئهمهلىيلهشـتى  ەسـوۋېتلهرد ئۆتمهيال شـهرقىي ياۋروپـادا ۋە سـابىق         

رۇســىيىنىڭ قايتــا  «– بىــر قــاراش ھۆكــۈملهنگهن تهرىپىــدىن شــىن خــې
ــدۇ  ــۇپ بولىـ ــى مهغلـ ــسپاتالشقا    » قۇرۇشـ ــوغرا ئىـ ــاراش تـ ــۆز قـ ــگهن كـ دېـ

  .ئېرىشهلمىدى
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 گـۇرۇھى خىتـاي ئىمپېرىيىـسىنى قوغدايـدىغان         شىن خېمىللهتچى  
ــۈن     ــى ئۈچـ ــۇپ تۇرۇشـ ــۇد بولـ ــۇزاققىچه مهۋجـ ــڭ ئـ ــان ۋە ئىمپېرىيىنىـ جـ

ــسىنى     ــۇنىزم ئىمپېرىيىــ ــا كوممــ ــشىلهر بولغاچقــ ــدىغان كىــ كۆيدۈرىــ
ــىيىلىكلهرنىڭ   ــۈچى رۇسـ ــىتى «تىكلىگـ ــۇرۇش سىياسـ ــا قـ ــڭ »قايتـ نىـ

رۇسىيىنىڭ يىمىرىلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقىـدىن ئىبـارەت قايتـا      
» مهغلـۇبىيهت  «شـىن  خـې ئىسپات تهلهپ قىلمايدىغان ئۇلـۇغ نهتىجىنـى        

قايتــا «هتــته رۇســىيىلىك ئــاق قۇالقالرنىــڭ ئهمهلىي. دەپ ھۆكــۈم قىلــدى
نىـڭ غهلىـبه قىلغـانلىقىنى سېلىـشتۇرۇشقا تـوغرا كهلـسه، يهنه            »قۇرۇشى

بۇنىڭغا ئوخشايدىغان شـۇ شـهكىللىك ئۈلگىـسىدىن بىرنـى ئىنـسانىيهت            
ــرەك    ــسا كې ــاپقىلى بولمى ــزدەپ ت ــدىن ئى ــىيىلىك . تارىخى ــوژىكالررۇس  م

ىخىــدا دۆلهت قــۇرۇپ باقمىغــان تار. مۇســتهملىكىلىرىنى ئــازاد قىلىــۋەتتى
. يايالق مىللهتلىرى، باغۋاران مىللهتلهر دۆلهت قۇرۇشقا مۇيهسـسهر بولـدى         

ــۇپ      ــۇد بولـ ــسىنىڭ مهۋجـ ــۇنىزم ئىمپېرىيىـ ــا كوممـ ــاخاۋەتلىك دۇنيـ سـ
ــدى  ــانى يېنىــك تىــن   . تۇرۇشــىدىن خــاالس بول ــشلىغان، دۇني ــا ئالقى دۇني

لىرىنىـڭ قهلىمىـدە    ئالدۇرغان بۇنداق غهلىبه نېمىشقا خىتـاي مىللهتچى      
  دەپ يېزىلدى؟» مهغلۇبىيهت«

ــسىلهرنىمۇ    ــاددىي ھادى ــا ئ ــسىلهرنى ھهتت ــيهت«دۇنيــاۋى ھادى ، »زۆرۈرى
ــادىپىيلىق« ــبىقالپ  » تاســ ــتۈرۈپ تهتــ ــا مهركهزلهشــ ــگهن ئۇقۇمالرغــ دېــ

 قهلىمــى ئــارقىلىق شــىننىڭ خــېتهســۋىرلهپ كهلــگهن پهلــسهپه بۈگــۈن  
ى ۋە يهنه قايــسى دۆلهتــته قايــسى دۆلهتنىــڭ تهھــدىتكه دۇچ كهلگهنلىكىنــ 

سىياســىي مهنبهلىــك تهھــدىتنىڭ مهۋجۇدلــۇقىنى بىــزگه تهســۋىرلهپ      
ــته ــۇرۇن    . بهرمهكـ ــۇرەككهپ، يوشـ ــسىنىڭ مـ ــا قۇرۇلمىـ ــسى، دۇنيـ قىسقىـ

تهھــدىتلهرنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان ھالــدا تهشــكىللهنگهنلىكىنى شــۇنىڭ   
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مهن ئىشىنىمهنكى ئىنـسانىيهتنىڭ دۇنيـا      «:  مۇنداق دەيدۇ  شىن خې
ئىــش . تهرتىپىــدە زور ئــۆزگىرىش بولىــدىغان بىــر دەۋر يېتىــپ كهلمهكــته

 يىــل ئىچىــدە 10كېيىنكــى ... ئهمــدىال باشــالندى، تېخــى ئاخىرالشــمىدى 
ــ   ــايىن زور ئۆزگىرى ــا يهنه ئىنت ــو ۋە دۇني ــدۇجۇڭگ بۇنىــڭ ... شكه دۇچ كېلى

ئۈچـــۈن جۇڭگونىـــڭ ئالـــدىن پهرەزلىـــرى بولۇشـــى، تهييـــارلىقى بولۇشـــى  
جۇڭخـۇا ئىمپېرىيىـسىنىڭ    ... مېنىـڭ بـۇ دوكالتنـى يېزىـشىم       ... كېرەك

ــپهئهت    مهۋجۇدلــۇقى ۋە ئۇنىــڭ بىخهتهرلىكىــدىن ئىبــارەت ئهڭ بۈيــۈك مهن
  .»ئۈچۈندۇر

ۇشــىغا كهلــسهك،  ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگــو سىياســىتىدىن ھوشــيار بول
ــې ــىن خـ ــۇش    شـ ــيار بولـ ــىتىدىن ھوشـ ــداق سىياسـ ــڭ قانـ  ئامېرىكىنىـ

ــشۇرمايدۇ  ــان  . كېرەكلىكىنــى ئېنىــق تاپ ــا قاراتق ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگوغ
  سىياسىتىنىڭ خاراكتېرى زادى نېمه ئىدى؟
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 يىلى ئامېرىكا ياپونىيىنىڭ تهيۋەننى ھهربىي ئىگىلىـشىنى        – 1895
ــان،  ــهككىز دۆله– 1900قوللىغـ ــاۋۇز   يىلـــى سـ ــا تاجـ ــدا جۇڭگوغـ ت قاتارىـ

ــدى ــان دۆلهت ئىــ ــۇدا – 1925. قىلغــ ــى گۇاڭجــ ــۇ يىلــ ــي خۋاڭپــ  ھهربىــ
ــڭ     ــسى جۇڭگونىــ ــۇنىزم رۇسىيىــ ــۇرۇپ بهرگهن كوممــ ــى قــ مهكتىپىنــ
ھهرقانداق بىر ھۆكۈمىتىنى ئېتىراپ قىلماي تۇرغانـدا، ھهتتـا رۇسـىيىدە           

 ئىنــاۋىتىنىمۇ جىڭگۇنىــڭ جيــاڭ ئــوغلى جيــاڭ جېــشىنىڭ ئوقۇغــان 
 يىلـى جۇڭگـودا ئىچكـى ئـۇرۇش     – 1928قا ئالماي تۇرغاندا، ئامېرىكا    ھېساب

 گومىنـداڭ   جيـاڭ جېـشىنىڭ   قىلىۋاتقان يهتته مىلىتارىستىنىڭ بىـرى      
ھۆكــۈمىتىنى تــۇنجى بولــۇپ ئېتىــراپ قىلىــپ جۇڭگــودا مىلىتارىــستالر  

 20. ئوتتۇرىسىدا داۋاملىشىۋاتقان ئىچكـى ئۇرۇشـنى ئاياغالشـتۇرغان ئىـدى        
 يىللىرىدا جۇڭگو ئىچكـى ئۇرۇشـنىڭ قىـسمهتلىرىگه         – 40 ئهسىرنىڭ   –

ــاش ئهلچــى     ــدە، ب ــتىم دۇچ كهلگهن ــر قې ــسۇنيهنه بى ــى  ئاچ  ئىككــى تهرەپن
ياراشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئاجايىــپ سىياســىي خىــزمهت ئىــشلىگهن بولــسىمۇ،  

 مىليــون كىــشىنى 28قــۇالق ســالمىغان، ئىلىــك ئالمىغــان جۇڭگولــۇقالر 
ــگه، كوممۇن  ــرىش بهدىلى ــان بې ــى ســتالىننىڭ   قۇرب ــايالرنى يهن ىــست خىت

   تهختكه چىقارغان ئهمهسمىدى؟گۇماشىتىلىرىنىجۇڭگودىكى 
ياپونىيىنى ئىككىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـى مهزگىلىـدە مهغلـۇپ قىلىـپ،             
ــتهقىل دۆلهت قۇرۇشـــىغا يـــول ئېچىـــپ بهرگهن دۆلهت   جۇڭگونىـــڭ مۇسـ

  قايسى دۆلهت ئىدى؟ 
بىزنىـڭ  (ئـۇالر  «يـدۇ؟   بۇ  نـېمه دە     شاۋ لىيوخىتاينىڭ نهزەرىيىچىسى   

ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغا ياردەم بېرىـپ     ) تىلىمىزدا خىتاي مىللهتچىلىرى  
جۇڭگونىـــــــڭ زېمىـــــــن پۈتۈنلـــــــۈكى ۋە ئىگىلىـــــــك ھوقۇقىنىـــــــڭ 
مــۇكهممهللىكىنى ســاقالپ قالغــانلىقىنى ئېغىزغــا ئېلىــشمايدۇ، ياپونغــا  
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ــونى ئامېرى   ــسا جۇڭگــ ــدىن قالــ ــقا   ئۇنىڭــ ــيار بولۇشــ ــدىن ھوشــ كىــ
ئاگاھالنـــدۇرغۇچى خىتـــاي مىللهتچىلىـــرى ئىككىنچـــى دۇنيـــا ئۇرۇشـــى  
دەۋرىدە يهنه شۇ ئامېرىكىنىڭ خهلقئارا يىغىن چاقىرىـپ يالتـا يىغىنىـدا            
ــتۇرۇپ مـــــانجۇرىيىنى،      ــىيىنى ئىتتىپاقالشـــ ــلهن رۇســـ ــاي بىـــ خىتـــ

 قوشـــۇپ بهرگهنلىكىنـــى ھهرگىـــز جۇڭگوســـىغائۇيغۇرىـــستاننى خىتـــاي 
يۇقىرىقىـــدەك خهلقئاراالشـــقان چـــوڭ دۆلهتـــلهر . (غـــا ئېلىـــشمايدۇئېغىز

 تارتىـــشتا قالغـــان ئۇيغۇرىـــستان مهسىلىـــسىنى، –ئوتتۇرىـــسىدا تـــاالش 
ــادىر       ــيه ق ــسىنى رابى ــستان مهسىلى ــرىلگهن ئۇيغۇرى ــۇپ بې ــا قوش خىتايغ
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ــڭ جۇڭگو ــهتلىرىنىڭ   ئامېرىكىنىــ ــارىخى سىياســ ــان تــ ــا قاراتقــ غــ
خىتــــاي . ئهمهلىيىتــــى ئۈســــتىدە قىــــسقىچه توختىلىــــپ ئۆتتــــۇق    

مىللهتچىلىــرى ھوشــيار بولىــدىغان سىياســهت، ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگوغــا  
 شــــىن خــــې؟ مىللهتچــــى بولغىيــــدىقاراتقــــان قانــــداق سىياســــىتى 

ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغا يـاردەم بېـرىش سىياسـىتىدىن ھوشـيار بولۇشـنى            
كى ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگــونى ئىــسكهنجىگه ئــېلىش سىياســىتىدىن     يــا
بولۇشــنى كــۆزدە تۇتقــانمۇ؟ ئامېرىكىنىــڭ قىزىــل رەقهملىــك  » ھوشــيار«

بولۇشـنى يـاكى ئامېرىكىنىـڭ    » ھوشيار« تىجارەت سىياسىتىدىن –سودا  
بولۇشـنى كـۆزدە تۇتقـانمۇ؟      » ھوشـيار «جۇڭگونى قورشـاش سىياسـىتىدىن      

بولۇشـنى  » ھوشـيار «غـداش سىياسـىتىدىن     ياكى كىشىلىك ھوقۇقنى قو   
  كۆزدە تۇتقانمۇ؟

 كۆڭلىـــدىكى گهپنـــى ئېنىـــق ئېيتمىغـــان خىتـــاي     شـــىن خـــې
 يىـل سـوغۇق مۇناسـىۋەتلهر ئۇرۇشـى         40ئامېرىكىلىقالر  . مىللهتچىسىدۇر

ئامېرىكىنىـڭ  . قوزغاپ رۇسىيىدە كوممۇنىزم ئىمپېرىيىسىنى ئاغدۇردى    
 قايتــا قــۇرۇش سىياســىتى ســوۋېتلهرنىڭقوللىــشىغا ئېرىــشكهن ســابىق 

 ئىــسالھاتچىلىقىنىئــامېرىكىلىقالر ھــازىر جۇڭگونىــڭ . غهلىــبه قىلــدى
لـېكىن  . شۇڭا ھوشيار بولۇڭالر جۇڭگولۇقالر دېمهكچـى ئىـدى       . قولالۋاتىدۇ
  .  ئۇنداق دېيهلمىدىشىن خېمىللهتچى 
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  ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهملىكه بولۇپ قېلىشىنىڭ سهۋەبلىرى

   كۈنى– 2ىڭ  ئاين– 6 يىلى – 1997
ئۇيغۇرىستاننىڭ مانجۇالرغـا مۇسـتهملىكه بولـۇپ قـېلىش تـارىخىنى،           
ئۇيغۇرىستاننىڭ خىتايغا مۇستهملىكه بولۇپ قـېلىش تـارىخىنى، تارىختـا          
سادىر بولغان ۋەقهلهرنىڭ تهرتىپى ۋە يىلنـامه تهرتىپـى بـويىچه ئىنتـايىن            

ۇيغۇرالرنىــڭ تولـۇق، ئهتراپلىـق يورۇتـۇپ كهلـگهن تـارىخچىلىرىمىز، يهنه ئ     
 خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىگه قارشى قوراللىق كۈرەش قىلىـش        –مانجۇ  

تارىخىنىمۇ ئىنتايىن تولـۇق ۋە ئهتراپلىـق سـۆزلهپ كهلـگهن تـارىخچىالر             
  . ئىدى

 خىتايالرغـا مۇسـتهملىكه بولـۇپ    –تارىخچىالر ئۇيغۇرىستاننىڭ مانجۇ   
يغـــۇر قېلىـــشىنىڭ ســـهۋەبلىرى ئۈســـتىدە توختالغانـــدا، كـــۆپىنچه ئۇ    

 ئىنتىزامنىـڭ قوشـۇنغا     –قوشۇنلىرىنىڭ ئاجىزلىقىنى، قوشۇندا تهرتىپ     
خـــــــاس بولماســـــــلىقىنى، قومانـــــــدانالرنىڭ ئىقتىدارســـــــىزلىقىنى،  

ــسىزلىكىنى ــىزلىقىنى، تهشكىلــ ــالىي  ئېتىقادســ ــسهرلىكتىن خــ ، قهيــ
ــۆتتى   ــپ ئــ ــا ئېلىــ ــى تىلغــ ــارىخىي   . ئىكهنلىكىنــ ــارقىلىق تــ ــۇ ئــ شــ

  .رىنى چۈشهندۈرمهكچى بولۇشتى ساۋاقلى–مهغلۇبىيهتنىڭ تهجرىبه 
 خىتايالرغـا   –تارىختا قوراللىق قوزغىالڭ كۆتـۈرگهن ئۇيغـۇرالر مـانجۇ          

ــدىمۇ     ــۇپ بول ــسىزلىكتىن مهغل ــاجىزلىقتىن، تهرتىپ ــلهردە ئ قارشــى جهڭ
ــانجۇ   ــۇرالر مـ ــاكى ئۇيغـ ــهتنى  –يـ ــلهردە سىياسـ ــى جهڭـ ــا قارشـ  خىتايالرغـ

  . ل تۇغۇلۇپ تۇرۇپتۇ سوئا–بىلمىگهنلىكتىن مهغلۇپ بولدىمۇ؟ سوئالدىن 
ئۇنداقتا، ئىنقىالبنىڭ ئوبيېكتى كىـم ۋە نـېمه ئىـدى؟ ئىنقىالبنىـڭ            

 مۇناسـىۋەتلىك   ئوبيېكتىغـا سۇبيېكتى كىم ۋە كىملهر ئىدى؟ ئىـنقىالب        
ــى   ــان ئىچك ــارائىت   –بولغ ــۇبيېكتىپ ش ــقى س ــارائىت ( تاش ــارا ش ) خهلقئ
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ئىنقىالبقا قاتناشقان مىلـلهت كـوللېكتىپى ھهتتـا بـۇ ئىنقىالبنىـڭ            
 يـــاكى ئۇيۇشـــقانمىدىىلىك ھالـــدا رەھبهرلىـــرى جامـــائهلهر ئىـــستىخىي

 يــاكى خۇسۇسـى مهنــپهئهت، خۇسۇســى  تهشـكىللهنگهنمىدى ئـاڭلىق ھالــدا  
ــدى؟      ــا قويغانمى ــدىنقى پىالنغ ــشنى ئال ــگه قىلى ــالهتكه ئى ــى كاپ غهرەزلهرن
تهربىيه كـۆرمىگهن، مىللىـي ئومـۇمى مهنـپهئهت بىـلهن خۇسۇسـى ئـايرىم               

ــڭ چهك  ــى   –مهنپهئهتنى ــمهت ۋەزنىن ــسىنى، قىم ــان چېگرى  ئايرىۋااللمىغ
ئىــنقىالبچىالر تارىخنىــڭ ئــۇزاق مۇســاپىلىرىدە ئۇيغۇرالرنىــڭ كېيىنكــى  
ــسىمۇ     ــكهن بول ــدۇرۇپ كهت ــا قهھرىمــانلىق ئېپوســلىرىنى قال ئهۋالدلىرىغ
ــۆز ئالــدىغا قويغــان ئىنقىالبنىــڭ مهقــسهتلىرىنى غهلىــبىگه    ئوخــشاشال ئ

ــست   ــڭ ئۇيغۇرىـ ــتهكلهپ،  خىتاينىـ ــۇبىيهتكه يېـ ــشتۈرمهي مهغلـ انغا ئېرىـ
ــهرت     ــۈن ش ــشى ئۈچ ــق قىلى ــي ھۆكۈمرانلى ــپ  –مىللى ــارائىت يارىتى  ش

  . بهرگهن ئىنقىالبچىالر ئىدى
 تهنقىـدلهيمىزمۇ بۇ ئىنقىالبچىالرنى تارىخى شارائىت ئىچىـگه قويـۇپ         

ــۇپ ئۇالرنىــڭ ئىــش        ــاكى تــارىخى شــارائىت ئىچىــگه قوي  ئىزلىرىنــى -ي
تهبىئىتـى يـاكى    ؟ ئۇيغۇرنىـڭ ئادەمىيلىـك      مۇقىمالشـتۇرىمىزمۇ ئىجابىي  
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يهنه بىـر تهرەپــتىن ئېيتقانــدا تارىخنىــڭ ئۆتمۈشــى بىــلهن تارىخنىــڭ  
پ كۆرســهك، بىــر داۋامــى ھېــسابالنغان بۈگــۈنكى رېئــاللىقنى سېلىــشتۇرۇ 

مىللهتنىــڭ ئــۆزىگىال خــاس تارىخىنىــڭ مهۋجــۇد بولغــانلىقىنى تهســهۋۋۇر 
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 بىــلهن ئىككىنچــى ئاســىيا مــوژىكالر يىلــالردا رۇســىيىلىك – 1830
ــانىيهلىكلهر    ــتهملىكىچى برىتــ ــا مۇســ ــكهن كونــ ــدا يهرلهشــ قۇرۇقلۇقىــ
ئوتتۇرىـــسىدا ئوتتـــۇرا ئاســـىياغا ســـىڭىپ كىـــرىش ۋە ئوتتـــۇرا ئاســـىيانى 

ــدى   ــكهن ئى ــشى باشــلىنىپ كهت ــبه  . تالىــشىش كۈرى ــشنىڭ غهلى تالىشى
ــۇۋەپپهقىيهتلىر ــىيىلىك مــ ــڭى رۇســ ــۇپ،  موژىكالرنىــ ــسىغا بولــ  پايدىــ

. برىتانىيهلىكلهر ئوتتۇرا ئاسىيادىن چېكىنىپ چىقىـشقا مهجبـۇر بولـدى         
قهشــقهرىيىدە ئۇيغــۇر دۆلىتــى قــۇرۇش ۋە بــۇ توغرىــدا مــانجۇ ھۆكــۈمىتىگه  
ــهتكهن    ــدا برىتانىيهلىكلهرنىـــڭ كۆرسـ ــۇ يولـ ــرى، مۇشـ بهرگهن تهكلىپلىـ

 ئىلى سۇلتانلىقىغا تاجـاۋۇز     ژىكالرنىڭموتىرىشچانلىقلىرى، رۇسىيىلىك   
قىلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئهمهسمىدى؟ ئۇيغۇرىـستاندا دۇچ كهلـگهن         
ــتىن     ــۇ تهرەپ ــۈمىتى، ئ ــانجۇ ھۆك ــگهن م ــۇبىيهتكه تهن بهرمى ــر مهغل ھهربى
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ــسىزلىقنىڭ ــدارىنىڭ   ھوقۇقــ ــۇرۇش ئىقتىــ ــسىدە دۆلهت قــ  دائىرىــ
ــسىمۇ  ــان بولـ ــسىنى تهييارلىغـ ــڭ  , تۆرەلمىـ ــل تاجاۋۇزچىالرنىـ خىلمۇخىـ

ــتهقىل     ــېكىن مۇسـ ــان، لـ ــۇپ چىققـ ــېڭىال قۇتۇلـ ــى يـ ــارىتىدىن تېخـ ئاسـ
ــىي ت   ــقا، سىياســ ــول تۇتۇشــ ــىي يــ ــۈنلهي  سىياســ ــشكه پۈتــ هشكىللىنىــ

قابىلىيهتــسىز، ئېزىــشنىڭ، خورالشــنىڭ مهنىــۋى يارىلىرىــدىن، روھــى      
ئازابلىرىــدىن پۈتــۈنلهي قۇتۇلــۇپ كېــتهلمىگهن ئۇيغــۇر خهلقــى بــۇ قېــتىم 

 بىـــلهن مـــوژىكالررۇســـىيىلىك . مۇســـتهقىللىقتىن ئايرىلىـــپ قالـــدى
 تهســىر برىتانىيىلىــك ئايــال پادىــشاھنىڭ ئوتتــۇرا ئاســىيانى تالىشىــشى، 

 –دائىرە تالىشىشى، مۇستهملىكه تالىشىشى، تهبىئىـي بـايلىقالرنى تـاالن           
ــاراج ــشى   تــ ــتۈنلۈك تالىشىــ ــشتا ئۈســ ــارى  – 19 قىلىــ ــىر يهر شــ  ئهســ

ــشى بولــۇپ،       ــكهن يۈزلىنى ــۇرا ئاســىياغا مهركهزلهش ــىتىنىڭ ئوتت سىياس
ــانجۇ  ــستاننىڭ م ــۇپ قېلىــشىنى  –ئۇيغۇرى ــا مۇســتهملىكه بول  خىتايالرغ

  . خهلقئارا سىياسهت ئىدىبهلگىلىگهن 
 – 1911.  يىل ئـۆتتى   27 يىلىغىچه ئارىدا    – 1911 يىلىدىن   – 1884

 تۆمـــۈر خهلـــپه   پالگـــانيىلـــى ئۇيغۇرىـــستاننىڭ قۇمـــۇل ئۆلكىـــسىدە    
ئـۇزۇن چېچىنـى بېـشىغا      . رەھبهرلىكىدە قوراللىق قـوزغىالڭ كۆتۈرۈلـدى     
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 شـــىنخهيقۇمـــۇل قوراللىـــق قوزغىلىڭىنىـــڭ تهرەققىيـــاتىنى ۋە    
، مـوژىكالر ئىنقىالبىنىڭ پارتلىغانلىقىنى كۆزىتىپ تۇرغان رۇسـىيىلىك       

ــ ــۇلىيىگه تۇتاشـــقان نـــوم ئېغىـــزى  قۇمـــۇل ئۆلكىـــسىنىڭ تاشـ قى موڭغـ
 زىـڭ شـىڭغا     يـاڭ ئارقىلىق، ئۇيغۇرىستاننى سوراپ يهۋاتقان مىلىتارىـست       

 يـاڭ ياردەم بېرىپ، تۆمۈر خهلپه رەھبهرلىكىدىكى ئۇيغۇر قوزغىالڭچىالرنى        
ــقۇرۇش      ــستاننى باش ــتۇرۇپ، ئۇيغۇرى ــارقىلىق باس ــولى ئ ــىڭنىڭ ق ــڭ ش زى

.  ئىختىيارىغـــا ئۆتكـــۈزۈپ بهردىياڭنىـــڭھوقـــۇقىنى يهنه مىلىتارىـــست 
ــىيىلىك    ــستان رۇسـ ــالپ ئۇيغۇرىـ ــۈنلهردىن باشـ ــۇ كـ ــېكىن شـ ــكلـ  موژىـ

ــدى    ــپ قال ــسىگه كىرى ــىر دائىرى ــىيىنىڭ تهس ــدا  . چاررۇس ــداق ئهھۋال بۇن
چاررۇســىيه مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستاندا نــېمه ئىــش قىلىــمهن دېــسه شــۇ  

  .ئىشنى قىالاليتتى
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 – ئۇيغۇرىــستاننى مــانجۇ ڭموژىكالرنىــبــۇ ۋەقه تارىختــا رۇســىيىلىك 
  .خىتايالرغا ئىككىنچى قېتىم سېتىپ بېرىشى بولۇپ خاتىرىلهندى

ــى    « ــۈللىنىش چهمبىرىكـ ــاق گـ ــىيا ئورتـ ــۇبىي ئاسـ ــهرقىي جهنـ » شـ
 يىلــى – 1931سىياســىتىنى ھهربىــي يۈرۈشــنىڭ شــوئارىغا ئايالنــدۇرۇپ   

ــاپونىيه ئارمىيىــسى شــۇ     ــان ي ــا چىقق ــانجۇرىيىگه، قۇرۇقلۇقق ــزدىن م دېڭى
زېمىنــدا مــانجۇ مىللىتىنىــڭ تهلهپلىــرىگه خــاس مــانجۇرىيه دۆلىتىنــى   

تــارىخى پۇرســهت ۋە تهقــدىرى نۇســرەتنى غهنىــيمهت . قــۇرۇپ بهرگهن ئىــدى
 يىلى ئۇيغۇرىستاننىڭ قهشقهر ئۆلكىـسىدە      – 1933بىلگهن ئۇيغۇر خهلقى    

نــى »شـهرقىي تۈركىــستان جۇمهــۇرىيىتى « دامــولال رەھبهرلىكىــدە سـابىت 
قىي تۈركىستان جۇمهۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشـى ئهقىلـگه يارىـشا      شهر. قۇردى

دۆلهت . دۆلهت قۇرۇش، ئهقىلگه يارىـشا جهمئىـيهت قـۇرۇش ھېـسابلىناتتى          
قۇرغـــۇچىالر مىللىـــي ئاڭغــــا زىـــت كېلىــــدىغان ۋە ئهقىلـــگه قارشــــى     
كېلىـــدىغان، سىياســـهتكه قارشـــى كېلىـــدىغان بـــارلىق نهرســـىلهرنى      

شــۇ دەقىقىــلهردە ئۇيغــۇر مىللىتــى . رەھىمــسىز رەۋىــشته رەت قىاللمىــدى
مىللىـــي ئاڭنىـــڭ ئۆســـۈپ كېلىۋاتقـــانلىقىنى ۋە ئهقلىـــيلىككه قـــاراپ  
ــداق      ــسىمۇ، بۇنـ ــتهلىگهن بولـ ــۆرۈپ يېـ ــانلىقىنى كـ ــي قىلىۋاتقـ تهرەققىـ

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇيغۇرىـستاننىڭ ئىچكـى      . تهرەققىياتنى تۇتۇپ تۇرالمىدى  
ــرىگه  ــتالىنۋەقهلىـــ ــازاق، قىر ســـ ــشىپ رۇس، قـــ ــزالردىن  ئارىلىـــ غىـــ

ــكىللهنگهن  ــۇننى   5تهش ــي قوش ــشىلىك ھهربى ــڭ كى ــىنىغا 200 مى  ماش
 تاغ ئېغىزى ئارقىلىق قهشقهرگه ئهۋەتىـپ دۆلهت قۇرغـان          ئارتۇشقاچىالپ  

ئۇيغــۇرالرنى باســتۇرۇپ، ئۇيغۇرىــستاننىڭ ھوقــۇقىنى مىلىتارىــست شــىڭ 
  . ئۆتكۈزۈپ بهردىشىسهيگه
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ــىيىلىك   ــا رۇســ ــۇ ۋەقهلهر تارىختــ ــڭبــ ــستاننى  موژىكالرنىــ ئۇيغۇرىــ
  . خىتايالرغا ئۈچىنچى قېتىم سېتىپ بېرىشى بولۇپ خاتىرىلهندى

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئۇيغۇرالرغا يهنه بىر قېتىم تـارىخى پۇرسـهت            
 يىللىرىـدا ئۇيغـۇرالر     – 40 ئهسـىرنىڭ    – 20. جامالى نۇسرەت ئاتـا قىلـدى     

ىش مىللىي ئويغىنىش دەۋرىگه كىـرگهن، تهشـكىللىنىش، ئىتتىپاقلىـش     
جهھهتته تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگهن دەرىجىگه يېتىپ، ئۇيغۇرىـستاننىڭ        
ئىلى ئۆلكىسىدە خىتاينىڭ مىللىـي ھۆكۈمرانلىقىغـا قارشـى قوراللىـق           

ــدى  ــنقىالب پارتلى ــۇش خهۋەرلهر . ئى ــجىدلهرنىڭخ ــدىن مهس ــار مىهرابى  ت
پۇرسـهت ئۇيغۇرالرنىـڭ قولىغـا      . كوچىالرغا، ئائىلىلهرگىچه تارقالغان ئىدى   

 شىــسهيھودۇقــۇپ كهتــكهن شــىڭ   . يهنه بىــر قېــتىم قــورال تۇتقــۇزدى   
ستالىننىڭ قوينىدىن ئـاجراپ چىقىـپ گومىنـداڭنىڭ قوينىغـا ئـۆزىنى            

 مىـــڭ كىـــشىلىك 100 خىتايلىرىنىـــڭئارقىـــدىنال گومىنـــداڭ . ئــاتتى 
ھهربىي قوشۇنىنى ئۇيغۇرىستانغا باشالپ كىرگۈچى مىللىي مۇنـاپىقالرمۇ،        

 مىڭ كىشىلىك مۇنتىزىم ئارمىيىـسىمۇ      100 ىڭخىتايلىرىنگومىنداڭ  
ــسىنىڭ زەربىــسىگه بهرداشــلىق     ــازادلىق ئارمىيى ئۇيغۇرنىــڭ مىللىــي ئ

بىراق، ئۇيغۇرىـستاننىڭ مىللىـي ئـازادلىق       ... مهغلۇپ بولدى . بېرەلمىدى
ــاپ   – 10 يىلــى – 1945ئارمىيىــسى  ــدا توخت ــاس دەرياســى بويى ــدا مان  ئاي

ــدى ــدا ئايلىنىۋ  . قال ــۆز ئوقى ــا ئ ــاپ    گوي ــدا توخت ــۆز ئوقى ــارى ئ ــان يهر ش اتق
ــدى ــدەك بول ــدە،   . قالغان ــارىخى يهر شــارىنىڭ دەشــت چۆللىرى ــا دۇنيــا ت گوي

ــدى    ــدەك بول ــاھىللىرىدا ئېزىقىــپ كهتكهن ــز س ــازادلىق  . دېڭى ــي ئ مىللى
  ...ئارمىيه ماناس دەرياسى بويىدا توختاپ قالدى

فاشىزمغا قارشـى ئۇرۇشـنىڭ غهلىبىـسى ھارپىـسىدا ئـوق مهركىـزى             
ــشىم      د ــر كېلى ــسىدا بى ــلهر ئوتتۇرى ــداش دۆلهت ــلهن ئىتتىپاق ــلهر بى ۆلهت
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گېرمانىيه سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئۇرۇش چىقىمـى تـۆلهش، بـۇ ئىـش            . 1
  .ئۇرۇشتىن كېيىن رۇسىيىنى قايتا قۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك

 يـاپون ئۇرۇشـىدا،     – يىلى ياپون دېڭىزىـدا پارتلىغـان رۇس         – 1904. 2
 سـوۋېتلهرگه هن زېمىنالرنـى سـابىق   رۇسىيىنىڭ قولىدىن چىقىـپ كهتـك     

  .قايتۇرۇپ بېرىش
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  .شهرقىي ياۋروپادا رۇسىيىگه بېقىندى دۆلهتلهرنى بهرپا قىلىش. 3
تاشـــــقى موڭغۇلىيىنىـــــڭ ھـــــازىرقى ھـــــالىتىنى ســـــاقالش ۋە . 4

  .ئهمهلىيهتتىكى مۇستهقىللىقىغا كاپالهت قىلىش
ــى   ــا يىغىنـ ــو  – 40يالتـ ــكهن جۇڭگـ ــالردا يىرىكلهشـ ــوۋېت – يىلـ  سـ

ناســـىۋىتىنى ئهســـلىگه كهلتـــۈرۈش جهھهتـــته مۇنـــداق خىزمهتلهرنـــى مۇ
  :ئىشلىدى

تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، ئىتتىپاقداش دۆلهتلهرنىـڭ ئىتتىپـاقىنى       
ــا     ــا يىغىنىغ ــۇرۇش؛ بۇنىــڭ ئۈچــۈن يالت ــا قارشــى ت مۇســتهھكهملهپ ياپونغ
قاتناشــــتۇرۇلمىغان خىتــــاي گومىنــــداڭ ھۆكــــۈمىتى بىــــلهن ســــابىق 

ــوۋېتلهرنىڭ ــسس ــزاالپ، ئىككــى دۆلهتنىــڭ    ئوتتۇرى ــهرتنامه ئىم ــر ش ىدا بى
مۇناســىۋىتىنى ياخــشىالپ ياپونغــا قارشــى ئۇرۇشــنىڭ غهلىبىــسىنى قولغــا 

 8 يىلـى    – 1945يالتا يىغىنى بهلگىلىگهن پرىنسىپ بـويىچه       . كهلتۈرۈش
ــڭ – ــكۋادا  – 14 ئاينىـ ــۈنى موسـ ــو « كـ ــسى –جۇڭگـ ــوۋېت شهرتنامىـ »  سـ

  . ئىمزاالندى
اي گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىـڭ مـانجۇرىيىگه       خىت ستالىنشهرتنامىدە  

ــراپ قىلـــدى  ــىنى ئېتىـ ــتهقىللىق . ئىگىلىـــك ھوقـــۇق يۈرگۈزۈشـ مۇسـ
جاكارلىغــــان ئۇيغۇرىــــستاننى مــــۇنقهرز قىلىــــپ خىتــــاي گومىنــــداڭ  
ھۆكــۈمىتىگه قوشــۇپ بېرىــپ، ئۇيغۇرىــستاننى خىتاينىــڭ مۇســتهملىكه   

ــۇپ بهردى ــشىغا تۇتـ ــوۋ . قىلىـ ــيىن سـ ــدىن كېـ ــهرتنامه ئىمزاالنغانـ ېت شـ
، خىتاينىـڭ تاشـقى     مولوتـوپ ئىتتىپاقىنىڭ تاشقى ئىشالر مىنىـستىرى      

  . ئىشالر مىنىستىرى ۋاڭ شى جې شهرتنامىگه قول قويدى
 موژىكالرنىــــڭبــــۇ قېتىملىــــق ســــېتىش تارىختــــا، رۇســــىيىلىك 

  . ئۇيغۇرىستاننى خىتايغا تۆتىنچى قېتىم سېتىشى بولۇپ خاتىرىلهندى
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ــدا ئهتراپلىــق توختىلىــشى ( ــۇ توغرى رەقىــبلهر ۋە «م كېــرەك ئىــدى ب
مـاۋزۇلۇق كىتـابنى تهرجىـمه قىلىـش جهريانىـدا ھـېس            » ئىتتىپاقداشالر

ــدىم  ــدەك ئىزاھلىـ ــانلىرىمنى يۇقىرىقىـ ــا  . قىلغـ ــتىگه يالتـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ
شهرتنامىـسى ۋە موسـكۋا شهرتنامىـسى ھـازىرغىچه دۇنياغـا ئاشـكارا ئــېالن       

زغۇچىالر نۇرغــۇن  پهرەز ۋە قىياســالر ئاساســىدا نۇرغــۇن يــا   . قىلىنمىــدى
 پــۇرات ماتېرىيـــالالر  –پـــارچه . تىلــالردا بــۇ توغرىـــدا توختىلىــپ ئــۆتتى    

 پۇرات گهپ قىلماقتىن باشقا ئامالىمىز يـوق،        –ئاساسىدا بىزنىڭمۇ پارچه    
  ).كهچۈرۈڭالر ئوقۇرمهنلىرىم

  ئۇيغۇر خىتاينىڭ دۈشمىنى

   كۈنى– 28 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1997
ــ  – مـــۈلكىنى دۆلهتنىـــڭ يهر –ڭ يهر ئۇيغۇرنىـــڭ ۋەتىنـــى، ئۇيغۇرنىـ

 – 1980مــۈلكى دەپ ئاساســى قانۇنىغــا پۈتۈۋالغــان خىتــاي ھۆكــۈمىتى      
ــۈرە       ــا كۆتـ ــۇر دېهقانلىرىغـ ــى ئۇيغـ ــۇ يهرلهرنـ ــالپ تېرىلغـ ــن باشـ يىلالردىـ

ــۋەتتى ــدا ئۇيغــۇر دېهقــانلىرى ھهقىقىــي مهنىــدە ئىجــارىكهش   . بېرى قارىغان
 –يـدىلىنىپ دېهقـانالر سـودا       ئېـشىندى ۋاقىتـتىن پا    . دېهقانالرغا ئايالندى 

. تىجارەت بىلهن شۇغۇللىنىدىغان دېهقان ئۇيغۇرالر كۆپىيىـشكه باشـلىدى        
ئۇالر تىجارەت ئارقىلىق ئازراق دەسمايىگه ئېرىـشكهندىن كېـيىن، تاشـقى           
ــىيا     ــۇرا ئاسـ ــۇ ئوتتـ ــلهرگه، بولۇپمـ ــۇغۇللىنىپ چهت ئهلـ ــلهن شـ ــودا بىـ سـ

ئهقلـى  . لهلهيدىغان بولدى  تىجارەت قىلىپ بېرىپ كې    –دۆلهتلىرىگه سودا   
 ھوشــى جايىــدا بىــر قىــسىم ئۇيغــۇر تىجــارەتچىلهر موســكۋاغىچه ھهتتــا  –

.  تىجارەت قىالاليدىغان بولـدى    –شهرقىي ياۋروپا ئهللىرىگىچه بېرىپ سودا      
ــودىگهرلىرىنىڭ      ــۇر سـ ــگهن ئۇيغـ ــپ كهلـ ــكۋاغا يېتىـ ــا موسـ ــۇ ۋاقىتتـ شـ

ىلى بىلـمهي تۇرۇپمـۇ   ئىقتىدارىنى، سودا ئهخالقىنى، بىر ئېغىز چهت ئهل ت    
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كۈنـدىن  ۋەتىنىمىز ئۇيغۇرىستان خىتايغا مۇستهملىكه بولۇپ قالغان       
 جاپـالىرىمىز، ھوقۇقـسىز     -باشالپ تارتقان خورلـۇقىمىز، چهكـكهن جهبىـر         

ئورۇنــــدا تۇرغــــانلىقىمىز، ياۋروپــــا ۋە باشــــقا مهملىكهتــــلهردە ياشــــىغان  
 ئېـــشىپ چۈشـــسه خورلۇقىـــدىنيهھۇدىيالرنىـــڭ ئهينـــى چاغـــدا تارتقـــان 

ــهتتىكى ــشمايتتى چۈشـ ــز قېلىـ ــاھىرلىقىمىز  .  ھهرگىـ ــارەتتىكى مـ تىجـ
ــدەك؛    يهھۇدىيالرن ــشاش بولغانــ ــا ئوخــ ــارەتتىكى ماھىرلىقىغــ ــڭ تىجــ ىــ

 ئهينــى تــارىخى شــارائىتتا تارتقــانلىقىمىزمۇ ســىتهم –ھوقۇقــسىز زۇلــۇم 
 دۆلهت قۇردى، ئۇيغۇرالر داۋاملىق زۇلـۇم       ئىسرائىلالرئهمما  . ئوخشاش ئىدى 

  . ئىسكهنجىسىدە ياشاپ كهلمهكته
ىرقى جهھهتـته   يهھۇدىيالر ياۋۇزلۇق ۋە ئ   «: گېرمانىيه مىللهتچىلىرى 

دەپ ئېالن قىلغانـدا،    » گېرمانىيه خهلقىنىڭ چىقىشالمايدىغان دۈشمىنى   
 ئهســىرنىڭ ئــاخىرقى يىللىرىغــا كهلگهنــدە يهھۇدىيالرغــا قارشــى      – 19

سـىرلىق  «. تۇرۇش ھهرىكىتى پۈتۈن ياۋروپاغـا كېڭىيىـپ كهتـكهن ئىـدى          
نىـــڭ قانچىلىـــك تـــارتىش كـــۈچى بـــارلىقىنى بـــۇ خىـــل       »تهپهككـــۇر
ــرى   تهپهككۇر ــانىيه مىللهتچىلىــ ــى گېرمــ ــۇدرىتى ۋە خهتىرىنــ ــڭ قــ نىــ

ــۇئهييهن دەۋرلهردە      ــدى ۋە م ــېالن قىل ــارقىلىق ئ ــق ئ ــسانىيهتكه يېزى ئىن
ــۇردى    ــرارالپ تـ ــسهتته تهكـ ــۇئهييهن مهقـ ــۇ . مـ ــۇر «بـ ــىرلىق تهپهككـ » سـ

  يهھۇدىيالرنىڭ تهپهككۇرى ئهمهسمىدى؟ 
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ت مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستاندا خىتــاي بىــلهن ئۇيغــۇر ئىككــى مىلــله
ــاختا    ــكىنلىكىنى س ــددىيهتلهرنىڭ كهس ــسىدىكى زى ــلهر «ئوتتۇرى مىللهت

ــگهن خىتــاي مىللهتچىلىــرى،   » ئىتتىپــاقلىقى ــارقىلىق يوشــۇرۇپ كهل ئ
نــى قوزغــاپ »قــاتتىق زەربه بېــرىش ھهرىكىتــى« ئايــدا – 4 يىلــى – 1996

 قىـز پهرزەنتلىرىنـى قولغـا ئالغانـدىن     – مىـڭ نهپهر ئوغـۇل      56ئۇيغۇرنىڭ  
بۇنىڭدىن كېيىن مهيلـى شـىنجاڭ ئۇيغـۇر        « ئايدا   – 10ىلى  كېيىن، شۇ ي  

ــلهردە    ــاكى چهت ئهلـ ــسۇن يـ ــۇرالر بولـ ــاۋاتقان ئۇيغـ ــدا ياشـ ــاپتونوم رايونىـ ئـ
ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇرالر بولــسۇن ئوخــشاشال خىتــاي مىللىتىنىــڭ ئهشــهددىي 

گېرمــــانىيه مىللهتچىلىرىنىــــڭ  . دەپ ئــــېالن قىلــــدى » دۈشــــمىنى
ئـــــېالن قىلىـــــشى بىـــــلهن خىتـــــاي دەپ » دۈشـــــمهن«يهھـــــۇدىيالرنى 

دەپ ئېالن قىلىشىنىڭ نـېمه     » دۈشمهن«مىللهتچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنى   
خىتايغا دۈشـمهن بـواللىغىنى     . پهرقى بار؟ ئۇيغۇرالر پهخىرلىنىشى كېرەك    

مۇقىمالشتۇرۇشقا ئهرزىيدىغان بىـر تهرىپـى      . ئۈچۈن پهخىرلىنىشى كېرەك  
ــا  » ســىرلىق تهپهككــۇرى «شــۇكى، يهھۇدىيالرنىــڭ  ــدا ياۋروپاغ ئهينــى چاغ

» ســىرلىق تهپهككــۇرى«ئهندىــشه ئېلىــپ كهلــگهن بولــسا، ئۇيغۇرالرنىــڭ  
 يىلالردىــن كېــيىن ماكــان كهڭلىكىــدە كــېڭهيگهن زامــان  – 90بولۇپمــۇ 

خىتاي مىللىـي   » سىرلىق تهپهككۇرى «ئىچىدە ئاشكارىالنغان ئۇيغۇرنىڭ    
ــشه، تهھــدىت ئېلىــپ كهلــدى   ــۆز مىل. ھۆكۈمرانلىرىغــا ئهندى لىتىنىــڭ ئ

ئىقتىدارىدىن پهخىرلهنمهيدىغان بىر كىشى بارمىدۇ، دۇنيادا پهقهت نـادان،          
  . ئهقىلسىز ئادەملهرال پهخىرلىنىش تۇيغۇسى يوق ئادەملهردۇر
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  بويسۇندۇرۇش

   كۈنى– 6 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1997
ــان« ــى پ ــانىيه جهمئىيىت ــوپلىرى  » گېرم ــالىرى، پهيالس نىــڭ ھۆكۈم

ھۆكۈمرانلىــــق : ئاساســــلىنىپ بىــــزگهگه »ئىــــرق بىئولوگىيىــــسى«
قىلغــۇچى ئىــرقالر ۋە ھۆكۈمرانلىــق قىلىنغــۇچى ئىرقالرنىــڭ ئىرقــى      

خهلقئـارا سىياسـهت تـارىخى بـۇ        «پهرقلىرى توغرىـسىدا سـۆزلهپ بهرگهنـدە،        
ــسىز   ــسىدىكى رەھىمـ ــرقالر ئوتتۇرىـ ــۇچى ئىـ پهقهت ھۆكۈمرانلىـــق قىلغـ

 ھۆكـــۈمران –كۈرەشـــنىڭ تارىخىـــدۇر، ئهڭ مـــۇھىمى بويـــسۇندۇرۇش بـــۇ  
ــسۇندۇرااليدۇ،      ــرقالر بويـ ــل ئىـ ــۇ خىـ ــدۇر، پهقهت شـ ــڭ خىزمىتىـ ئىرقنىـ

  . دېيىشكهن» بويسۇندۇرىدۇ ۋە بويسۇندۇرۇش بىلهن شۇغۇللىنىدۇ
ئهينــى دەۋرلهرنىــڭ مهھــسۇلى بولغــان بــۇ خىــل پهلــسهپىۋى قاراشــالر،  
يېقىنقــى دەۋرلهردە باشــقا مىللهتلهرنــى بويــسۇندۇرۇشقا ئۇرۇنغــان، لــېكىن 

نىڭ ھهرقانداق بىر جايىدا ھهرقانداق بىر مىللهتنى بويـسۇندۇرالماي         دۇنيا
تهۋەككۈلچىلىكنىـڭ  » سـىالۋىيانالر  پان«،  » گېرمانىيه پان«ئاخىرالشقان  

ئېچىنىشلىق نهتىجىسى ئارقىلىق ئىنكار قىلىنغـان بولـسىمۇ لـېكىن          
خهلقئارا سىياسـهت تـارىخى بـۇ پهقهت ھۆكۈمرانلىـق قىلغـۇچى ئىـرقالر              «

ــ ــدۇر ئوتتۇرىـ ــنىڭ تارىخىـ ــسىز كۈرەشـ ــۈم  » سىدىكى رەھىمـ ــگهن ھۆكـ دېـ
 لوگىكىلىــق مۇناســىۋىتىدە ھۆكۈملهنگۈچىنىــڭھۆكۈملىگــۈچى بىــلهن 

دۇنيا تارىخىنىڭ ھهقىقهتهن شۇنداق بىر تـارىخ ئىكهنلىكىنـى ئىـسپاتالپ           
رەھىمــسىز كــۈرەش بىــلهن رەھىمــسىز ئــۇرۇش يــاكى مهغلــۇپ . بهرمهكــته

غان بىـر نهتىجىـگه چوقـۇم ئىـگه بولۇشـى           بولىدىغان ياكى غهلىبه قىلىـدى    
دۇنيــادا رەھىمــسىز كــۈرەش ۋە رەھىمــسىز ئــۇرۇش ئــارقىلىق      . كېــرەك

ــدەك،      ــا چىقالمىغان ــلهت ئوتتۇرىغ ــرق ۋە مىل ــسۇندۇرغۇچى ئى ــۇتلهق بوي م
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ــاق  – 1404 ــاق ســ  تېمۈرنىــــڭ يىلــــى موڭغۇلىيىنىــــڭ ئهۋالدى ئــ
ئىمپېرىيىسى يىمىرىلگهندىن كېيىن، ئوتتـۇرا ئاسـىيادا بـاش كۆتـۈرگهن           

 تۈركلىرىنىــڭ قىلىچــى مىــسىر، ســهلجۇقئۇيغۇرنىــڭ پۇشــتى، ئهجــدادى، 
فرىقــــا، ســــۈرىيه، ئهرەب دېڭىــــزى بويلىرىــــدا غىلىپىــــدىن شــــىمالىي ئا

 يىلــى ياۋروپاغــا تهھــدىت ســالغاندا  – 1529تــۈركلهر . ســۇغۇرۇلغان ئىــدى
 ئىمپېرىيىــسىنىڭ مــۇتلهق كۆپچىلىــك پۇقراســى خرىــستىئان  ئوســمان

ئىــسپانىيىدىن قــوغالپ چىقىرىلغــان خرىــستىئان ۋە . مــۇرىتلىرى ئىــدى
ۆز دۆلىتىنىـــڭ ھۆكۈمرانلىقىغـــا يهھـــۇدىي دىنـــى مـــۇرىتلىرى يـــاكى ئـــ 

 ئىمپېرىيىـسىنىڭ   ئوسـمان بهرداشلىق بېرەلمىگهن ياۋروپالىق دېهقانالر     
دۆلهت تهۋەلىكىدە پـۇقرا بولـۇپ، ئۆزىنىـڭ دىنـى ئېتىقـاد ئهركىنلىكىنـى              

 – 16. ئىـــسالم تهلىماتىنىـــڭ كهڭچىلىكـــى ئاســـتىدا ســـاقالپ كهلـــگهن
ــۇ ئىمپېــ     ــدۇرغان ب ــىر قال ــاۋى تهس ــىرلهردە دۇني ــىرگه – 17رىيه ئهس  ئهس

ــپ،   ــا يۈزلىنىــ ــدە زاۋالغــ ــۈدەك  – 18كىرگهنــ ــۈنلهي دېگــ ــىردە پۈتــ  ئهســ
ياۋروپالىقالر ئهينـى چاغـدا تـۈرك       . ياۋروپالىقنىڭ كهينىدە سۈرۈلۈپ قالدى   

، ئهمـدى بۈگـۈن     ئىزدىگهنـدەك ئىمپېرىيىسىنىڭ تهۋەلىكىدىن پانـاھلىق     
ر ئهلــۋەتته  بولــۇپ كهلــگهن ئۇيغــۇرالمهنبىئــىشــۇ تۈركلهرنىــڭ تــارقىلىش 

بۈگۈن رونـاق تاپقـان ئامېرىكـا ۋە شـىمالى، غهربىـي ياۋروپـادىن سىياسـىي                
  .پاناھلىق ئىزدىمهكته

تــارىخچىالر، پهيالســوپالر ئۆزگىرىــشچان دۇنيــا تارىخىنىــڭ سىياســىي  
قىياپهتلىك ھالهتلىرىنى ئامهتنىڭ بىـر كـۈن ئـۇ تهرەپـكه، ئاپهتنىـڭ بىـر               
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 لالھنىـڭ ئا   Mebuhr. Reinholdئامېرىكىلىق تارىخ پهلسهپىچىسى
  :تارىخنى بهلگىلىشى توغرىسىدا توختىلىپ

 تىزگىنلىشى ئاسـتىدا    ئالالھنىڭبارلىق تارىخى تهقدىر بىردىنبىر     «
  .، دېگهن ئىدى»تۇرىدۇ

 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا دۇنيانىڭ سىياسـىي      – 20تۈرك ئىمپېرىيىسى   
ــدى  ــسىدىن غايىـــب بولـ ــسى . سهھنىـ ــانىيه ئىمپېرىيىـ ــا – 2برىتـ  دۇنيـ

ن دۇنيانىـــڭ سىياســـىي سهھنىـــسىدىن قـــوغالپ    ئۇرۇشـــىدىن كېـــيى 
 17چۈشۈرۈلگهن بولسا، موسـكۋانىڭ ئهتراپىـدىكى ئورمـانلىقالردا قۇرۇلـۇپ،           

ــىبىرىيىگه،  – ــىردە سـ ــان   – 19 ئهسـ ــىياغا قاراتقـ ــۇرا ئاسـ ــىردە ئوتتـ  ئهسـ
 –كېڭهيمىچىلىكىنى تامامالپ بىـر ئىمپېـرىيىگه ئايالنغـان چاررۇسـىيه           

 يىللىرىغا كهلگهنـدە    – 90ئهسىرنىڭ   -20 رۇسىيىسى   ستالىن –لېنىن  
ــدى    ــامهن غايىــب بول ــۈنلهي . دۇنيانىــڭ سىياســىي سهھنىــسىدىن تام پۈت

چېكىنىــپ موســكۋاغا كهتمىــگهن بولــسىمۇ ھهرھالــدا ئوتتــۇرا ئاســىيادىن 
  .دېگۈدەك چېكىنىپ چىقتى
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 1 ئاينىـڭ    – 7نۆۋەتتىكى خىتاي ئىمپېرىيىسىگه كهلسهك، بـۇ يىـل         
ــابى – ــۈنى ئهنگلىيىنىــڭ س ــدا   ك ــۆزلىگهن نۇتقى ــاڭگاڭدا س ــرى ش : ق ۋەزى
ئهكسىچه جۇڭگو ئىمپېـرىيه    . ھازىرقى دۇنيادا ئىمپېرىيه يىمىرىلمهكته   «

ــا ــدى» ...قۇرماقت ــدۇ،     . دې ــرىيه قۇرالماي ــو ئىمپې ــسى جۇڭگ ــۆزنىڭ مهنى س
  .ئهكسىچه يىمىرىلىدۇ، دېگهنلىكتۇر

 ۋار مىلـــــلهت خىتايالرنىـــــڭ ئىمپېـــــرىيه قـــــۇرۇش تـــــارىخى –ۋار 
 2ىق سىياسهت تارىخچىسى جۈن گـارۋېر ئهپهنـدى ئېيتقانـدەك           ئامېرىكىل

ــىيىلىكلهر    – ــالندى، رۇسـ ــدە باشـ ــقان مهزگىلـ ــى ئاخىرالشـ ــا ئۇرۇشـ  دۇنيـ
ــانىيىلىكلهر     ــۈپهيلى گېرمـــ ــهۋەبلىرى تـــ ــۇرۇش ســـ ــانجۇرىيىنى، ئـــ مـــ
ئۇيغۇرىستاننى، يهنه شـۇنداق سـهۋەبلهر تـۈپهيلى ئـامېرىكىلىقالر تهيـۋەننى            

 خىتـاي  رېسپوبلىكىسىرۇلغان جۇڭخۇا خهلق    قوشۇپ بېرىش ئارقىلىق قۇ   
 مهنچىـڭ موڭغۇل ئاتلىقلىرى ۋە    . ئىمپېرىيىدۇرتارىخىدا قۇرۇلغان تۇنجى    

ئاتلىقلىرىنىڭ چېگرا ئاتالپ كهلگهنلىكىنى ھېـسابقا ئالمىغانـدا خىتـاي          
بـــۇ مىللهتنىـــڭ دۆلهت چېگرىـــسى ئهزەلـــدىن ســـهددىچىن ســـېپىلىدىن 

  .ھالقىپ چىققان ئهمهس
رىيىسى يىمىرىلىشكه يـۈزلهنگهن دەقىقىـلهردە جاھـان        خىتاي ئىمپې 

ــشلىرىگه پهرۋا     ــيهت يۈزلىنى ــرى ۋە ۋەزى ــىي ئېقىملى ــڭ سىياس ۋە دۇنيانى
قىلماســتىن خىتــاي مىللهتلىــرى ئىنــسانىيهتنىڭ ئىنــسانپهرۋەرلىك     

بـــۇ مىللهتچىـــلهر مىللىـــي . ئهنئهنىـــسىنى ئاجىزالشتۇرۇشـــقا باشـــلىدى
ــاراۋەرلىكنى دەپــسهندە   قىلــدى،   ــاراۋەرلىكنى مهمهدانالرنىــڭ  ب تهڭلىــك، ب

ــدۇردى ــۋىقاتىغا ئايالنــ ــۇر،  . تهشــ ــسا ئۇيغــ ــته بولــ ــته، ھهرىكهتــ ئهمهلىيهتــ
ــۇق    ــي ھوقـ ــڭ ئهقهللىـ ــدى  -تىبهتلهرنىـ ــار قىلـ ــۇ ئىنكـ .  تهلهپلىرىنىمـ

كىـــشىلىك ھوقـــۇق، دىنىـــي ئېتىقـــاد ئهركىنلىكـــى، ئىنـــسانپهرۋەرلىك 
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 بىلهن بويسۇندۇرغۇچىالر ئوتتۇرىسىدىكى كـۈرەش      بويسۇندۇرۇلغۇچىالر
ــپهئهت    ــلهر ئوتتۇرىــسىدىكى مهن ــدىكهن ۋە چــوڭ دۆلهت بىــر كــۈن توختىماي

لىـشى ۋە بىـر     كۈرەشلىرى بىر كۈن توختىمايـدىكهن، بىـر دۆلهتنىـڭ يوقى         
ــر مىللهتنىـــڭ    ــاكى بىـ ــۇپ قېلىـــشى يـ ــتهملىكه بولـ مىللهتنىـــڭ مۇسـ

ــدۇ     ــاپ قالمايـ ــز توختـ ــشىمۇ ھهرگىـ ــتهقىللىق جاكارلىـ ــدىال . مۇسـ ئهمـ
پۈتۈن دۇنيانى ئالدىغا قويـۇپ     » سىرلىق تهپهككۇرى «باشالنغان ئۇيغۇرنىڭ   

  .تهپهككۇر قىلىدىغان ئادەتنى يېتىلدۈرۈشى الزىم
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  ئىرادە

   كۈنى– 7 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1997
ئىرادە، ئىرادە دېگهن نېمه؟ ئىرادە ئهقىلنىـڭ، جاسـارەتنىڭ، ئارزۇنىـڭ           

ــويىچه شــۇ يۆنىلىــشنىڭ   . جهمئىــسىدۇر ــۆنىلىش ب ــرادە تاللىۋالغــان ي ئى
ــدۇ   ــزىلىگه يهتمهكچــى بولى ــاخىرقى مهن ــدەك ھــېس  . ئ دەســلهپته زورۇققان

ــۇ چوقــۇم شــۇنداق قىلىــشقا ئادەتلى    ــېكىن ئ . نىــدۇقىلىــشى مــۇمكىن، ل
بهزىـــلهر بهزى چـــاغالردا غايىـــسىگه مۇۋاپىـــق ھهرىكهتلىـــرىگه مۇناســـىپ 
ــۇمكىن    ــشى مـ ــپ كېتىـ ــقىالردىن ھالقىـ ــويىچه باشـ ــدىلىكلهر بـ . ئاالھىـ

ئىرادىنىڭ ھهرىكىتىگه شۇ ئىرادىنىڭ غايىسى ماس كهلمىگهندە، بهزىـلهر         
بىــراق . ھهرقانــداق بىــر ئىــشنى باشــقا ئېلىــپ چىقالماســلىقى مــۇمكىن 

 ئېيتقانـــدەك، خوپخـــۇزدىغان بىـــر نهرســـه شـــۇكى، پهيالســـوپ  ئۆزگهرمهيـــ
ــۇق       « ــلهن ھوق ــاچكۆزلۈك بى ــدىكهن ئ ــاپال تۇرى ــادەم ياش ــر ئ ــاۋاتقان بى ياش

ــدا ھوقــۇق ئىــرادە دېگهنلىكتــۇر، ئىــرادە   . »قوغلىــشىدۇ ــداقچه ئېيتقان مۇن
ــۇر     ــۈچ دېگهنلىكت ــۈچى ك ــا كهلتۈرگ ــۇقنى قولغ ــۇ  . ھوق ــسلهر ئۈچۈنم شهخ

بۇنـداق كـۆز    . هت ئۈچۈنمۇ ئهلۋەتته شۇنداق بولىدۇ    شۇنداق، پۈتۈن بىر مىلل   
ــسپاتلىغىلى      ــۇق ئى ــۇ تول ــارقىلىق تېخىم ــر ئ ــدىكى پىكى قاراشــنى تۆۋەن

ئادەم ھاياتى مهۋجۇدلۇق ئۈچۈن بولغـان كۈرەشـلهردە ئهڭ        «گىتلېر  . بولىدۇ
مهرتىۋىلىــك ئورۇنغــا ئېرىــشىش ئۈچــۈن ھۆكۈمرانلىــق ھوقــۇقىنى قولغــا 

ك، ھوقـۇق قوغلىـشىش ھهرگىـز يامـان ئىــش     دېگهنـدە » كهلتۈرۈشـى الزىـم  
ــزدەنگهن،    . ئهمهس ــكه ئى ــدىغان، بىخهتهرلىك ــزدەنگهن، ئىزدىنى ــتكه ئى بهخ

. ئىزدىنىدىغان ئادەملهر ھهرىكىتىنىـڭ ئهقىلـگه مۇۋاپىـق نهتىجىـسىدۇر         
ــۈرۈش     ــاۋۋال مىللهتنىــڭ قهد كۆت ياشــلىرىمىز چۈشىنىــشى كېرەككــى ئ
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ــادەملهرگه تهقـــسىم قىلىـــپ    ــالالھ تهرىپىـــدىن ئـ ــرادە ئـ ھوقـــۇق، ئىـ
ئهممـا، خىتـاي جهمئىيىتىـدە قېلىپالشـقان        . بېرىلگهندە پهرقـسىز ئىـدى    

ــجه،  ــكهت قىلغــۇچى   تهبهقهدەرى  قاراشــلىرى ھوقۇقنىــڭ ۋە داۋاملىــق ھهرى
ــ   ــسىم قىلىـ ــسىز تهقـ ــڭ پهرقـ ــراپ  ئىرادىنىـ ــى ئېتىـ پ بېرىلگهنلىكىنـ

شــۇڭا شــۇ دەرىجىــگه، شــۇ تهبىقىــگه مهنــسۇپ بولغــان خىتــاي   . قىلمىــدى
ــلىرىنى،    ــجه قاراشـ ــدە دەرىـ ــاي جهمئىيىتىـ ــرى خىتـ ، تهبهقهمىللهتچىلىـ

مىلـــلهت قاراشـــلىرىنى كـــۈچهيتىش ئـــارقىلىق خىتـــاي مىللىتىنىـــڭ 
ئىمتىيــــازىنى قوغــــداپ، ھۆكــــۈمرانلىقىنى مۇســــتهھكهملهپ؛ دەرىــــجه  

 بولـــۇپ، تهبهقهاشـــلىرىنى شـــهكىلگه ئايالنـــدۇرۇش ھوقۇقلىرىـــدىن،    قار
مىلــلهت بولــۇپ تهشــكىللىنىش ھوقۇقلىرىــدىن، ئىرادىــسىدىن مهھــرۇم  
قىلىنغــــــان، شــــــۇالرغا مۇناســــــىپ بــــــارلىق ئىمكــــــانىيهتلهردىن     
ــامهن     ــپ تامـ ــد قىلىـ ــا بهنـ ــۇرالرنى مهھكۇملۇققـ ــتۇرۇلغان ئۇيغـ يىراقالشـ

  .ۈشۈرۈپ قويدىھۆكۈمرانلىق قىلىنغۇچى ئورۇنغا چ
 بىـرىگه   –ئېتنىك، مهدەنىيهت، تىل، تۇرمۇش ئادەتلىرى جهھهتته بىر        

تۈپتىن ئوخشىمايدىغان ئىككى مىلـلهت ئۆزئـارا قانـداق ئاالقىـدە بولۇشـى             
ھوقــۇقى مۇناســىۋەتلهر دائىرىــسىدە بىــرى يهنه بىــرىگه قانــداق  . مــۇمكىن

 تايىنىـشى  بىـرى يهنه بىرىنىـڭ يـاردىمىگه     . مۇئامىله قىلىـشى  مـۇمكىن     
ــك،     ــي ئۆچمهنلىــ ــمهنلىك، مىللىــ ــارا دۈشــ ــۇ يهردە ئۆزئــ ــۇ؟ بــ مۇمكىنمــ
مۇستهملىكه بولۇش، مۇستهملىكه قىلىـش مۇناسـىۋەتلىرىدىن باشـقا يهنه       

  .قانداق مىللىي مۇناسىۋەتنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولىدۇ
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بۇ مۇناسىۋەتلهر دائىرىسىدە ئۇيغۇرالرغا ئىرادىنىڭ كـۈچىگه تايىنىـپ         
ئـالالھ  . ىشتىن باشقا ھېچقانداق نهرسه ئېشىپ قالمىـدى      ھوقۇق قوغلىش 

  !ساڭا يار بولسۇن ۋەتهنداشلىرىم
  

  قانداق كىشى ھۆكۈمران بولۇشى كېرەك

   كۈنى– 8 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1999
ھهرقانداق بىر دۆلهت، ھهرقانداق بىر مىللهت ئۆزىنىـڭ ھۆكۈمرانىغـا          

ــدۇ  ــاجلىق بولى ــل ۋە ئهمهل  . ئېهتىي ــۈمران ئهقى ــۇ ھۆك ــته  ب ــيهت جهھهت ى
ــته ھهددى    ــش، ئهمهل قىلىـــــش جهھهتـــ ــى بىلىـــ ــالق مىزانىنـــ  –ئهخـــ

ــى      ــكهن بولۇش ــشىپ چۈش ــشىدىن ئې ــداق كى ــقا ھهرقان ــلهردە باش ھهرىكهت
ئالالھ ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان ئالدىن كۆرەرلىـك ئىقتىدارىـدىن تولـۇق           . شهرت

پايدىالنغانــدىن، ئىقتىــدارىنى تولــۇق ئىــشقا ســالغاندىن باشــقا يهنه ئۇنىــڭ 
ئهســـته قالدۇرۇشـــى كۈچلـــۈك بولۇشـــى،  . ئهقلـــى تولـــۇق بولۇشـــى الزىـــم 

ھۆكۈمراننىــڭ مېڭىــسى ئۆتكــۈر بولۇشــى، ھۆكــۈمران بىلىمنــى سۆيۈشــى، 
.  ئىچمهكته تهرتىپلىك بولۇشى، سهمىمىيلىكنى سۆيۈشى الزىـم       –يېمهك  

ــم      ــى الزى ــاتۇر بولۇش ــي ۋە ب ــشى، قهتئى ــايه قىلى ــى، ھىم ــادالهتنى سۆيۈش . ئ
ــقا   ــدىن باش ــك ۋە يهنه   ئۇنىڭ ــاغالم، قۇۋۋەتلى ــسمانىي س ھۆكۈمراننىــڭ جى
  . ناتىق بولۇشى الزىم

 بـۇ يهردە، يـۇقىرىقى      فـارابى  مهنسۇپ بولـۇپ،     فارابىغايۇقىرىقى قاراشالر   
 ئېتىكىلىق تهلىماتىنىڭ تهسـىرىگه ئۇچرىغـان       ئارستوتىلنىڭقاراشالردا  

بولـــسىمۇ، لــــېكىن ئۇنىــــڭ كۆزقاراشــــلىرى ئوتتــــۇرا ئهســــىر ئىــــسالم  
بۇنىڭغــا ئوخـــشاش  .  تهســىرىگه ئۇچرىغــان ئىــدى   رىئهتچىلىرىنىڭمۇشــه 

ھوقۇق پهلسهپىسىگه ئائىـت ئهقىلنىـڭ دۇردانىلىـرى بىـر ھۆكۈمرانـدىن            
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  ...نسائهگهر جۇڭگو پارچىال

   كۈنى– 7 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1997
يېقىندىن بېرى ئامېرىكا، جۇڭگـو قۇرۇقلۇقىـدىكى ئهنئهنىـۋى ئـائىله           
مهدەنىيىتى مۇھىتىـدا ياشـاۋاتقان خىتايالرغـا دېموكراتىـك ئىـدىيىلهرنى           

ئامېرىكىنىـڭ مهدەنىيىتـى توغرىـسىدا      . ئۈزلۈكسىز سىڭدۈرگهن ئىمىـش   
ــ «: شـــىن خـــېتوختالغانـــدا  يهت ھهقىقهتهنمـــۇ قهدىرلىـــك،  بـــۇ مهدەنىـ

ئهممــا، . دەپ كۆرسـهتتى » قىممهتلىـك بىـر يــۈرۈش سىياسـىي مهدەنىــيهت   
ئامېرىكــا جۇڭگوغــا تونۇشــتۇرۇپ كېلىۋاتقــان    «: شــىن خــې مىللهتچــى 

 بىرىگه تـۈپتىن    –سىياسىي تۈزۈم جۇڭگودا يولغا قويۇلىدىغانال بولسا، بىر        
ــى     ــڭ سىياس ــلهن جۇڭگونى ــا بى ــشىمايدىغان ئامېرىك ــسادىي ئوخ ي، ئىقتى

ئاساســلىرىمۇ ئوخــشاش بولمىغــانلىقتىن شــۇنداق تــۈزۈمنى جۇڭگولــۇقالر 
قوبـــــۇل قىلىـــــدىغانالر بولـــــسا، جۇڭگـــــودا سىياســـــىي ئـــــاجىزلىق ۋە 
چېچىالڭغۇلۇق يۈز بېرىـپ، مىللىـي ئۇيۇشـۇش ئىقتىدارىـدىن ئايرىلىـپ            
ئامېرىكىغا بېقىنىپ قالىـدىغان ئىقتىدارسـىز بىـر ھۆكـۈمهت ئوتتۇرىغـا            

  . دەپ قهيت قىلدى» ىدۇچىق
ــڭ نهزىرىـــدە جۇڭگـــو دۇچ كېلىۋاتقـــان        ــۇڭا بـــۇ ھۆكـــۈمهت ئۇنىـ شـ
« خىلمۇخىـــل مـــۇرەككهپ ئىجتىمـــائىي مهســـىلىلهرنى ھهل قىاللمـــاس

ــلهرگه   » ئىمىــش ــائىي داۋالغۇشــنى ۋە جۇڭگونىــڭ مىللىــي دۆلهت ئىجتىم
 –» شـــىنجاڭ«ئهگهر ... »ئىمىـــش«پارچىلىنىـــشىنى توســـۇپ قااللمـــاس

ىن بۆلۈنــۈپ چىقىــپ كهتــسه، ئۇنــداقتا جۇڭگونىــڭ يهر     تىــبهت جۇڭگــود 
نۇرغۇنلىغـان خىتـاي نوپۇسـى      » ئىمىـش «گه ئازىيىـپ كېـتهر      1\3مهيدانى  

  . »ئىمىش«ئېشىپ قالغان زېمىنغا توپلىنىپ قاالر 
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ــۇر   ــادا ئۇيغ ــۆز     –مۇب ــويىچه ئ ــۇقالر ب ــان ھوق ــا قىلغ ــالالھ ئات ــبهت ئ  تى
ن، خىتـاي نوپۇسـىنىڭ     تهقدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهشكه ھوقۇقلـۇق ئىـكه      

 تىــبهت – زېمىنىنىــڭ تــار بولۇشــى بىــلهن ئۇيغــۇر –كــۆپ بولۇشــى ۋە يهر 
ــار؟ قــۇدرەت ئىگىــسى ئۇيغــۇر     ــېمه ئاالقىــسى ب  تىــبهت –خهلقلىرىنىــڭ ن

 خىتايغــا بېرىــپ خالىــساڭالر قــۇل بولــۇپ، زېمىنىڭالرنــى: مىللهتلىــرىگه
! ن ئىــدىغۇ؟خالىــساڭالر دېــدەك بولــۇپ ياشــاڭالر دەپ بــۇيرۇق چۈشــۈرمىگه

:  تىـبهت مىللهتلىرىنىـڭ پېشانىـسىگه      –يهنه شۇ قۇدرەت ئىگىسى ئۇيغۇر      
 خىيـانهتچى خىتـايالرنى بـېقىڭالر دەپ        –ئاچ قالغـان خىتـايالرنى، پـارىخور        

  !يېزىپ قويمىغان ئىدىغۇ؟
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  ...ئهگهر جۇڭگو پارچىالنسا

   كۈنى– 16 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1997
رىـدا سـانائهت تهرەققىـي قىلغـان،     جۇڭگونىڭ دېڭىـز بويلى   «: شىن خې

ــاي، تېخنىكىــسى ئىلغــار، مهبلىغــى يېتهرلىــك   ... ئهمــگهك كــۈچلىرىگه ب
ــتۈن  ــسى ئۈسـ ــيهت سهۋىيىـ ــدۇ» ...مهدەنىـ ــى  . دەيـ ــۇرالرنى، تىبهتلهرنـ ئۇيغـ

شـــىنجاڭ بىـــلهن «: شـــىن خـــېئېغىزغـــا ئېلىـــپ ئـــۆتكهن مىللهتچـــى 
، ئهمــگهك تىبهتنىــڭ زامانىۋىلىــشىش ئېهتىياجىغــا نىــسبهتهن ئېيتقانــدا

ــۈچى  ــدۇر   (ك ــۇرالر كىم ــان ئۇيغ ــسىز قالغ ــشمهيدۇ،  ) ئىش ــلهغ يېتى ۋە مهب
ســانائهت ۋە تېخنىكــا تهرەققىــي قىلمىغــان، ئهممــا يهر ئاســتى بــايلىقى       

  .دەيدۇ» ئىنتايىن مول
ــايلۇقســوراپ   ــايلىقى ئىنتــايىن مــول  «باق ، ئۇيغــۇر ۋە »يهر ئاســتى ب

بىلىـم سهۋىيىـسى،    تېخنىكـا كـۈچى، مهدەنىـيهت،       «تىبهت خهلقلىرىنىـڭ    
نــېمه ئۈچــۈن تهرەققىــي قىلمىــدى؟ ھوقۇقــسىز » ســانائهت مهشــغۇالتلىرى

مىللهتنىــڭ ئهمــگهك شــارائىتلىرىدىن بهھــرىمهن بولــۇش يــاكى ئهمــگهك  
 –ئۇيغــۇر ! مىللهتچــى! شــارائىتىنى يــارىتىش ھوقۇقىمــۇ يــوق، دېــسهڭچۇ 

خىتــاي كوممۇنىــستلىرى » نىجاتكــارى«تىــبهت خهلقلىــرىگه بارلىقنىــڭ 
خىتــاي كوممۇنىــستلىرى قىبلىنــامه قىلغــان  ! ەھبهرلىــك قىالتتىغــۇ؟ر

ھهربىر كىشىنىڭ ئهتراپلىـق تهرەققىـي   «ماركسىزمنى ياراتقۇچى ماركس   
دېگهن بىر جۈمله ئىبارىنى ئىشلهتكهن، ئىجاد قىلغان ئىـدىغۇ؟         » قىلىشى

شۇنداق ئىكهن، دېڭىز بويلىرىغا جايالشقان خىتايالر تهرەققىـي قىاللىـدى،          
ــۇرالر  نېم ــشقا ئۇيغ ــتهملىكه  –ى ــدى؟ مۇس ــي قىاللمى ــبهتلهر تهرەققى ...  تى

ــسهن       ــپ باقمايـ ــا ئېلىـ ــۇمنى ئېغىزغـ ــۇ ئۇقـ ــشقا بـ ــتهملىكه، نېمىـ مۇسـ
خىتاي كوممۇنىستلىرى مىللىتـى خىتايالرغـا     ! خىتاينىڭ مىللهتچىسى 
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مىللىــي زۇلــۇم : بىــزگه» نهزەرىيىلىــرى «شــىننىڭ خــېمىللهتچــى 
بىــلهن مىللىــي تهڭلىكنىــڭ، مىللىــي ھۆكۈمرانلىــق بىــلهن مىللىــي   

 قىلىــشنىڭ، ھوقــۇق تــاراج –مهھكۇملۇقنىــڭ، تهرەققىيــات بىــلهن تــاالن 
، خورالش بىلهن خورلىنىشنىڭ، ھاقارەت بىـلهن       سىزلىقنىڭھوقۇقبىلهن  

مىللىي غۇرۇرنىڭ، مىللىي ئاسسىمىلياتسىيه بىلهن ئىـسيانكارلىقنىڭ       
  . زىددىيهتلىك پهرقلىرىنى ئۆگهتتى
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  ...ئهگهر جۇڭگو پارچىالنسا

   كۈنى– 20 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1997
ــى  ــېمىللهتچـ ــىننىڭ خـ ــدەشـ ــۇالر «:  نهزىرىـ ــبهت(ئهگهر ئـ لهر ۋە تىـ

ــودىن ئايرىلىــــپ چىقىــــپ  ) ئۇيغــــۇرالرنى دېمهكچــــى ــا ۋەتهن جۇڭگــ ئانــ
بىلهن تىبهتنىڭ دېڭىزغا چىقىـش ئېغىـزى       » ئۇيغۇرىستان«كېتىدىكهن،  

ــاالق ۋە باشــقىالردىن      ــالهتكه چۈشــۈپ قېلىــپ ق ــا يېــتىم ھ ــوق بولغاچق ي
ــاالر    ــا يېــتىم ئارالغــا ئايلىنىــپ ق » ئايرىلىــپ قالغــان ئىچكــى قۇرۇقلۇقت

  . ئىمىش
 – 1949ېڭىز بويلىرىغا ئىگه، دېڭىزغا چىقىش ئېغىـزى بـار جۇڭگـو            د

يېـتىم  « يىلغىـچه نېمىـشقا      – 1972يىلى دۆلهت قۇرغان كۈندىن باشالپ      
ئايلىنىـپ  » يېـتىم ئارالغـا   «چۈشـۈپ قالغانىـدى، يهنه نېمىـشقا        » ھالهتكه

يېــتىم ھــالهتتىن، يېــتىم «قالغانىــدى، دېڭىــز نېمىــشقا جۇڭگولــۇقالرنى 
 ئهپهنـدى؟  شـىن  خـې . تىن قۇتقۇزۇپ قااللمىـدى  »ايلىنىپ قېلىش ئارالغا ئ 

ئـــاخىرى جۇڭگولـــۇقالرنى كىـــم قۇتقـــۇزدى؟ تهلهپلىـــرىگه، پىكىرلىـــرىگه 
دەپ جـــاۋاب بهرگهن ئـــامېرىكىلىقالر جۇڭگولـــۇقنى قۇتقـــۇزۇپ    » يـــاق«

ــا تهشهببۇســكارلىق بىــلهن قــولىنى   – 1972قالمىــدىمۇ؟   يىلــى جۇڭگوغ
ــامېرىكىلىقالر ق  ــان ئ ــدىمۇ؟  ئۇزاتق ــۇزۇپ قالمى ــو  – 1979ۇتق ــى جۇڭگ  يىل

بىــلهن دىپلوماتىــك مۇناســىۋەت ئورنىتىــپ ئــامېرىكىلىقالر جۇڭگــونى      
ــۇ يهردە دېڭىــز ۋە ئېغىــز رول   » يېتىملىكــتىن« ــۇزۇپ قالمىــدىمۇ؟ ب قۇتق

  ! جانابلىرىشىن خې؟ ئوينىمىدىغۇ
 ئافرىقـــا قۇرۇقلۇقىنىـــڭ ئىچكـــى قىـــسمىغا جايالشـــقان ئىگىلىـــك 

. تلهرنىڭ مىللىي مۇستهقىللىقىغا نهزەر تاشالڭ ئهپهنـدىم      ھوقۇقلۇق دۆله 
ــوق      ــاجى ي ــلهرگه ئېهتىي ــر دۆلهت ــداق بى ــڭ ھهرقان ــۇ دۆلهتلهرنى پهقهت . ئ
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ئۇيغۇرالرنىــڭ، تىبهتلهرنىــڭ دۆلهت قۇرۇشــىغا مۇناســىۋەتلىك دېڭىــز  
 يېتىـپ   ۋاختـانىۋاخ . ئېغىزى توغرىـسىدا ئـارتۇقچه غهم قىلمـاڭ ئهپهنـدىم         

ئالالھ نۇسرەت بېرىپ ئۇيغۇرالر دۆلهت قۇرغانـدا، بـۇ دۆلهت ھهربىـي كـۈچكه              
 گاڭنى دېڭىزغا چىقىش ئېغىزى قىلىپ تاللىۋېلىـشى        ليهنيۈن تايىنىپ
 نىزامنامىلىرىـدە   –بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ قـانۇن      . مۇمكىن

 – ئىچكـى قۇرۇقلۇققـا جايالشـقان دۆلهتلهرنىڭمـۇ دېڭىـز            بېكىتىلگهندەك
  .ئوكيانالردىن پايدىلىنىش ھوقۇقى بولىدۇ، ئهپهندىم

تلهر ئايرىلىـپ چىقىـپ دۆلهت قۇرسـا        تىـبه ) ئۇيغۇرىـستان (شىنجاڭ  «
ــشىدۇ؟  ــشىلىققا ئېرىـ ــېمه ياخـ ــۇي» نـ ــاي  ! ئوھـ ــتهي خىتـ ــادىغاڭ كېـ سـ

 ئوتتــــۇرا تۈزلهڭلىــــك ئهينــــى چاغــــدا    –؟ خىتــــايالر »مهنتىقىــــسى«
ــداق     ــۇپ قانـ ــتهملىكىچىلىكىدىن قۇتۇلـ ــي مۇسـ ــڭ مىللىـ موڭغۇلالرنىـ

ىكه ياخشىلىققا ئېرىشتى، مانجۇالرنىڭ ۋە ياپونالرنىـڭ مىللىـي مۇسـتهمل       
قېلىشىدىن قۇتۇلـۇپ، خىتـاي مىللىتـى قانـداق ياخـشىلىققا ئېرىـشكهن           
ــتهملىكه قىلىـــشىدىن    ــبهتلهر خىتاينىـــڭ مۇسـ ــۇرالر ۋە تىـ ــسا، ئۇيغـ بولـ

ــشىدۇ    ــشىلىققا ئېرى ــۆپ ياخ ــدىنمۇ ك ــۇپ، ئۇنىڭ ــر   . قۇتۇل ــۇقتىنى بى ــۇ ن ب
  .مىللهتچى خىتاي قانداق تهسهۋۋۇر قىاللىسۇن
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  خىتاي

   كۈنى– 7  ئاينىڭ– 11 يىلى – 1997
ــۇ      ــېمه؟ ب ــسى ن ــقۇرۇش ئهنئهنى ــۇرۇش، دۆلهت باش ــڭ دۆلهت ق خىتاينى

 ئــادەمنى –ســاھهدە ئهنــئهنه دېگــۈدەك زادى قانــداق ئهنئهنىــسى بــار؟ ئــادەم  
ــۇقىنى    ــالىي ھوق باشــقۇرۇش؛ گۇرۇھۋازلىــق، مهزھهپچىلىــك، دۆلهتنىــڭ ئ
سۇيىقهســت بىــلهن قولغــا چۈشــۈرۈۋېلىش؛ يېقىنلىرىنــى، تۇغقــانلىرىنى،  

امهتچىلهرنى ھوقۇققـــا ئىـــگه قىلىـــش، ئۇيۇشـــۇش، تهشـــكىللىنىش خۇشـــ
شـهكىللىرىنى سـىرتتىن كۆچـۈرۈپ      » پـارتىيه «كۈچىگه  يانداشمايدىغان    

كـــېلىش، ئومـــۇمى پۇقرانىـــڭ ئهمهس شهخـــسنىڭ ئىرادىـــسىنى قانۇنغـــا  
ئايالنــــدۇرۇش؛ بــــۇددا دىنىنىــــڭ تۇرمــــۇش ئهقىــــدىلىرىگه، پهلــــسهپىۋى 

ــوغرا كهلم   ــال ت ــلىرىغا ئهس ــادىن    قاراش ــقىي دۇني ــلهكنى تاش ــدىغان مهس هي
ئىمپورت قىلىش، تاشـقى دۇنيانىـڭ قىمـمهت قارشـى، دېموكراتىيىـسىنى            

بـۇالر ئهلـۋەتته خىتاينىـڭ دۆلهت       . بولسا ئۈزلۈكسىز رەت قىلىـش ۋەھاكـازا      
چوڭقۇر مهنىدىن ئېيتقانـدا خىتايالرنىـڭ دۆلهت        . باشقۇرۇش ئهنئهنىسىدۇر 

رىخى ھۆكـۈمرانى مـانجۇالر قالـدۇرۇپ       باشقۇرۇش ئهنئهنىـسى خىتاينىـڭ تـا      
  . كهتكهن تهجرىبىلهردىن تهشكىللهنگهن ئهنئهنىدۇر
 ئۆلگهنـدىن   زېـدۇڭ  مـاۋ ئهنه شۇنداق ئهنئهنه مۇھىتىـدا دۆلهت قۇرغـان         

 شهكلى ئـۆزگهرگهن    زېدۇڭنىڭ ماۋ شياۋپىڭكېيىن تهختكه چىققان دىڭ     
ىـن باشـالپ     يىلالرد – 1980پادىشاھلىق تۈزۈمىگه ۋارىسلىق قىلىـپ، ئـۇ        

ــلىدى    ــشكه باش ــىتىنى ئۆزگهرتى ــڭ سىياس ــاڭنى . دۆلهتنى ــۇ ياۋب ــېمه خ  ن
 – 1979ئۈچۈن تهختتىن چۈشۈرۈۋەتتى؟ جۇڭگـو، ئامېرىكـا ئىككـى دۆلهت           

 خـۇ ياۋبـاڭ    ئايدا دىپلوماتىك مۇناسـىۋەت ئورناتقانـدىن كېـيىن،          – 1يىلى  
 )ئۇيغۇرىـستان (» شـىنجاڭ «مـاددىلىق سىياسـهت،     ) 6(تىبهت توغرىـسىدا    
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  بۈگۈن

   كۈنى– 29 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1997
 19. بۈگۈن ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئىنتايىن ئهھمىيهتلىك بىر كـۈن بولـدى         

 مـوژىكالر  يىللىـرىغىچه رۇسـىيىلىك      – 50 ئهسـىرنىڭ    – 20 ئهسىر ۋە    –
 مهنچىــڭ – بىــلهن مــانجۇ مــوژىكالربىــلهن برىتانىيىنىــڭ، رۇســىيىلىك 

 بىــلهن گومىنــداڭ  مــوژىكالرھۆكۈمىتىنىــڭ، كېيىــنچه رۇســىيىلىك   
ــڭخىتايلىرىن ــنىن ى ــتالىن –، لې ــست   س ــلهن كوممۇنى ــسى بى  رۇسىيى

ــاالش   ــڭ ت ــشىغا    –خىتايالرنى ــرە تالىشى ــىر دائى ــن، تهس ــشىغا، زېمى  تارتى
ــان؛       ــپ قالغ ــشىغا ئايلىنى ــىيادىكى پول ــۇددى ئاس ــان ۋە خ ــت بولغ ئوبيېك
خىلمۇ خىل كىشىلهرگه، ئېيتقىلى بولمايدىغان مهقسهتلهرگه ئىـگه چهت         

ىغان زېمىنغـــا ئايلىنىـــپ قالغـــان ئهل سىياســـىي كـــۈچلىرى ئېلىـــشىد
ــستان؛ رۇســىيىلىك  ــاتىيه  مــوژىكالرئۇيغۇرى  بىــلهن خىتايالرنىــڭ دىپلوم

 بىرىنــى تىــزگىنلهش ئۈچــۈن يهمچــۈك بولــۇپ بهرگهن  –ساھهســىدە بىــر 
ئۇيغۇرىــستان ئۈچــۈن ئېيتقانــدا ئاالھىــدە ئهھمىيهتلىــك بىــر كــۈن بولــۇپ 

ەۋر تارىخىنىــڭ بىــر بۈگۈنــدىن باشــالپ ئۇيغۇرىــستاننىڭ يېڭــى د . قالــدى
ــدى  ــدەك بول ــدا رادىئــو ئېچىــپ   . بېتــى ئېچىلغان ــا ئۇيغــۇر تىلى ئۇيغۇرالرغ

ــگه     ــانۇن اليىهى ــان ق ــسى ماقۇللىغ ــا كونگىرى ــسىدا ئامېرىك بېــرىش توغرى
  .  ئىمزا قويدىكىلىنتونپرىزدنىت 

ــودا،     ــدۇرۇلغان جۇڭگــ ــۈمرانلىقى ئاغــ ــي ھۆكــ ــڭ مىللىــ مانجۇالرنىــ
 نهزىرىــــدە ســــۇن جۇڭــــسهننىڭگومىنــــداڭ پارتىيىــــسىنىڭ ۋەكىلــــى 

ئۇيغۇرىستاننى جۇڭگوغا قوشۇۋېلىش، جۇڭگونىڭ كهلگۈسى دۆلهت قـۇرۇش        
ــايتتى  ــالقىلىق رول ئوينـ ــايىن ھـ  ســـۇن جۇڭـــسهن. مهنزىرىـــسىدە ئىنتـ

سىياسىتىنى ئوتتۇرىغا قويغانـدىن كېـيىن      » رۇسىيه بىلهن بىرلىشىش  «
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ــشى  ــاڭ جېـ ــپ   جيـ ــڭ يېلىنىـ ــوڭ مېيلىنىـ ــۇنى سـ ــڭ خوتـ  ۋە ئۇنىـ
ــۇن  (يالۋۇرۇشــى  ــۇ خوت ــا  – 1943ب ــى ئامېرىك ــسىدە يىل ــالت كونگىرى  دوك

قۇل بولغان، ئىككىنچـى    تىز پۈكۈپ تهلهپ قىلىشلىرىغا ما    ) بهرگهن ئىدى 
دۇنيا ئۇرۇشـىدا، يـاپونىيىگه قارشـى ئـۇرۇش مهزگىلىـدە، جۇڭگـونى ئـۇرۇش               

 پرېزىــــدېنتىمهيــــدانىغا ئايالنــــدۇرۇش نىيىــــتىگه كهلــــگهن ئامېرىكــــا 
 جېــشى جيــاڭقــاھىرە يىغىنىــدا ( ئارىلىشىــشى ئــارقىلىق روزۋېلتنىــڭ

شـۇ  .  سهمىگه سېلىپ قويغـان ئىـدى      روزۋېلتنىڭشىنجاڭ مهسىلىسىنى   
قولۇمـدا تهپـسىلىي    .  ئهركىـلهپ بهرگهن   روزۋېلتقـا  مېيلىـڭ ۋاقىتتا سوڭ   

ــارچه   ــا پ ــۇرات ماتېرىيــالالرنى ئوقــۇپ ئېــسىمدە  –ماتېرىيــال بولمىغاچق  پ
رۇســىيه بىــلهن خىتاينىــڭ ) قــالغىنى بــويىچه يېزىــۋاتىمهن بــۇ قــۇرالرنى 

ــدى  ــشقا يۈزلهنــ ــىۋىتى ياخشىلىنىــ  روزۋېلتنىــــڭ. دىپلوماتىــــك مۇناســ
ــدىن ــيىن ئۇنىڭــ ــڭ كېــ ــا  تىرۇمىننىــ ــشى ۋە يالتــ ــىر كۆرسىتىــ  تهســ

ــپ،    ــسىپلىرىغا ئهمهل قىلى ــسىنىڭ پرىن ــى – 1945سىستېمى  – 8 يىل
 ســـــوۋېت دوســـــتلۇق –جۇڭگـــــو « كـــــۈنى موســـــكۋادا – 14ئاينىـــــڭ 

شـــهرتنامىنىڭ روھىغـــا . ئىمزاالنـــدى» ئىتتىپاقداشـــلىق شهرتنامىـــسى
تىگه قوشـۇپ    ئۇيغۇرىستاننى خىتاي گومىنداڭ ھۆكـۈمى     ستالىنئاساسهن  
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 زېــدۇڭ مــاۋ بىــلهن ســتالىن كــۈنى – 14 ئاينىــڭ – 2 يىلــى – 1950
»  سـوۋېت شهرتنامىـسى    –جۇڭگو  «ئوتتۇرىسىدا يهنه شۇنداق بىر شهرتنامه      

 ئىككـى مۇسـتهبىت قهدەھ      زېـدۇڭ  مـاۋ ،  ستالىنبۇنىڭ ئۈچۈن   . ئىمزاالندى
  .كۆتۈرۈشتى
يېڭـى شـهرتنامه بولۇشـى،      »  سـوۋېت شهرتنامىـسى    –جۇڭگو   «ستالىن

. يالتا كېلىشىمى بىلهن چاتىقىمىز بولماسلىقى كېـرەك دەپ كۆرسـهتتى         
 ســۆھبهتكه ئاالقىــدار سىياســىي شــهرتلهر    ســتالىنئۇنىڭــدىن كېــيىن  

ــدا ــهرقىي    دۆلهت– 3«: ئورنى ــڭ ش ــڭ جۇڭگونى ــىمالىغا – پۇقرالىرىنى  ش
 دۆلهت پۇقرالىرىنىـڭ جۇڭگونىـڭ شـهرقىي        – 3كىرىشىگه رۇخسهت يوق؛    

دا ئولتۇراقلىشىـشىغا رۇخــسهت  ) ئۇيغۇرىــستاندا( شـىمالىدا ۋە شـىنجاڭ   –
ــوق ــهتتى» يـ ــيىن،  – 2. دەپ كۆرسـ ــقاندىن كېـ ــا ئۇرۇشـــى ئاخىرالشـ  دۇنيـ

ــا، جۇ  ــسى ۋە ئامېرىك ــوۋېتالر رۇسىيى ــلىدى  س ــشكه باش ــۆز تىكى ــا ك . ڭگوغ
ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ جۇڭگونىـــڭ شـــهرقىي شـــىمالىي ۋە ئۇيغۇرىـــستانغا  

 ئۈچــۈن ئېيتقانــدا ئىنتــايىن ســهزگۈر ســتالىنكىرىــپ ئولتۇراقلىشىــشى 
 يىلـى گومىنـداڭ ھۆكۈمىتىنىـڭ    – 1945. (مهسىله بولۇپ قالغان ئىـدى   

ــۇ الىنســتتاشــقى ئىــشالر مىنىــستىرى بىــلهن ســۆھبهت ئۆتكۈزگهنــدە     ب
 زېـدۇڭ  مـاۋ  ۋە   سـتالىن بـۇ مهزمـۇنالر     ) (مهسىلىنى تىلغا ئېلىـپ ئـۆتكهن     

  ).دېگهن كىتابتىن ئېلىندى
 ئۆلــۈپ كهتتــى، مۇســتهبىتلهرنى زېــدۇڭ مــاۋ ئۆلــۈپ كهتتــى، ســتالىن

ــان  ــاتتى –زام ــاۋ ۋە ســتالىن.  ۋاقىــت يوق ــدۇڭ م  جۇڭگونىــڭ شــهرقىي  زې
لىشىـــشىغا رۇخـــسهت دا ئولتۇراق) ئۇيغۇرىـــستان(شـــىمالىدا ۋە شـــىنجاڭ 
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  ...دۇنيادا

   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 12 يىلى – 1997
ــدۇ     ــۆپ بولى ــايىن ك ــشالر ئىنت ــته ئى ــادا غهلى ــشىلهر  . دۇني ــۇڭا كى ش

دېــگهن ســۆزنى قوشــۇپ  » غهلىــته«دېــگهن پېئىلنىــڭ ئالــدىغا » ئىــشالر«
، »غهلىــته ئىــشالر «، »غهلىــته قىلىــق «. جــۈمله تۈزۈشــكه ئــادەتلهنگهن  

 ئهمهلىيىـتىگىال ھـازىرقى دۇنيـادا خىتاينىـڭ       »  ئىبارىلهر –ىته سۆز   غهل«
چۈنكى خىتاينىـڭ ئهجدادىـدىن ھـازىرقى ئهۋالدىغىـچه     . خاس بولسا كېرەك 

  .  دېگهن نهرسىنىڭ بارلىقىنى بىلمهيدۇمهنتىقهدۇنيادا 
 كــــۈنى – 1 ئاينىــــڭ – 12 زېمىــــن جيــــاڭخىتاينىــــڭ رەئىــــسى 

ــوئاللىر   ــڭ ســـ ــسىكىلىق مۇخبىرالرنىـــ ــدە،  مېكـــ ــاۋاب بهرگهنـــ ىغا جـــ
ــى  « ــسىز كېڭهيتمهكچـــ ــوكراتىيىنى ئۈزلۈكـــ ــستىك دېمـــ سوتسىيالىـــ

كىشىلهرنىڭ دېموكراتىك تاللىشىغا كاپـالهت قىلمـاقچى        ...  بولۇۋاتىمىز،
قىزىقــى شــۇ يهردىكــى دېمــوكراتىيه    . دەپ جــاۋاب بهردى» ...بولــۇۋاتىمىز،

پ، جۇڭگـو     گرادۇس ئۆزگىرىـ    180 زېمىن   جياڭتوغرىسىدا توختىلىۋاتقان   
 نى تهشـكىل    7%تۇپرىقىدىكى يهر كۆلىمى دۇنيا تېرىلغۇ يهر كۆلىمىنىڭ        

بىـــز .  مىليـــون نوپـــۇس كۆپىيىـــدۇ12جۇڭگـــودا ھهر يىلـــى ... قىلىـــدۇ،
ــر      ــوڭ بى ــگهن چ ــر دۆلهت دۇچ كهلمى ــداق بى ــادا ھهرقان ــۇقالر دۇني جۇڭگول

بـۇ مهسـىله بىزنىـڭ بېـشىمىزنى ئاغرىتماقتـا،          ... مهسىلىگه دۇچ كهلدۇق  
  .ېگهند

ــلهن يهر   ــۇس بى ــاله نوپ ــۈر   -ئاھ ــىپلىق ۋە تهت ــوڭ تاناس  زېمىننىــڭ ئ
 زېمىنغـا كىـم ھهل قىلىـپ بهرمهكچـى؟          جياڭتاناسىپلىق مۇناسىۋەتنى   

مهن بـــۇ قـــۇرالرنى ئوقۇۋاتقـــان چېغىمـــدا ئىككىنچـــى دۇنيـــا ئۇرۇشـــى       
 شــۇ چاغــدا جيــاڭ جېــشى.  ئېــسىمگه كهلــدىجيــاڭ جېــشىمهزگىلــدىكى 
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، »مىللهتلهرنىـڭ مۇسـتهقىل بولۇشـى      «–يـاۋى ئـېقىم     بىر بۈيۈك دۇن  
ــى « ــازاد بولۇش ــڭ ئ ــۆزلىرى   » دۆلهتلهرنى ــدىرىنى ئ ــۆز تهق ــڭ ئ مىللهتلهرنى

ــڭ      ــپ، جۇڭگونى ــقىنغا ئايلىنى ــىي تاش ــىددەتلىك سىياس ــشى ش بهلگىلى
 زېمىن سهل ئالدىغا چۈشۈپ قالغـان       جياڭبوسۇغىسىغا بېسىپ كهلگهندە،    

 جيـاڭ كهچـۈرۈڭ   . الغانـدەك كۆرۈنىـدۇ   چاشقاندەك بىـر ئهھۋالغـا چۈشـۈپ ق       
  . زېمىن جانابلىرى ئۇيغۇر خهلقى ئهمدى خىتاي كۆچمهنلىرىنى باقالمايدۇ
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  ئۇيغۇرالر

   كۈنى– 10 ئاينىڭ – 12 يىلى – 1997
ئۇيغـۇرالر سىياســىي ساپاســى تــۆۋەن، خهلقئــارا سىياســهتتىن خهۋىــرى  

ى مۇئــامىله يــوق دېيهرلىــك، مهســىلىلهرگه يولۇققانــدا ســالماقلىق، ئهقلــ 
قىلماي كۆپرەك ھېسسىياتقا تايىنىپ ئىش كۆرىدىغان بىر خهلـق بولـۇپ        

خىتــــاي مىللىــــي ھۆكــــۈمرانلىرى ئۇيغۇرالرنىــــڭ سىياســــىي . قالــــدى
تهربىيىلىنىشكه كېرەك بولغان ئىجتىمائىي، سىياسـىي مـۇھىتنى يـوق          

. قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىيغا ئارىلىشىشىغا مـۇتلهق يـول قويمىـدى         
بىــر تــاۋۇز ئــوغرىالپ قولغــا چۈشــكهن ئۇيغۇرغــا ئۆلــۈم جازاســى  : نمهســىله
 مىليون خىيـانهت قىلغـان بېيجىڭنىـڭ شـهھهر باشـلىقى            300. بېرىلدى

ئۇيغـۇرالر نـېمه ئۈچـۈن      .  يىللىق قامـاق جازاسـى بهردى      16 شىتۇڭغاچىن  
سىياسـىي ئـاڭ يـوق      . سىياسـىي ئـاڭ يـوق ئىـدى       . دەپ، سوئال قويالمىدى  
 جــۈرئهت، شــىجائهت دېگهننىــڭ قارىــسىنىمۇ ئىــزدەپ  ۋۇجــۇدتىن ئهلــۋەتته
جۈرئهتلىـــك، شـــىجائهتلىك ئۇيغـــۇر يىگىتلىرىمـــۇ . تـــاپقىلى بولمـــايتتى
بىـــراق يـــۇقىرىقى ئاڭـــسىز خهلقنىـــڭ قوللىـــشىغا  . ئوتتۇرىغـــا چىقتـــى

  . بىرلهپ ھاالك بولدى–ئېرىشهلمىگهنلىكتىن خىتايالرنىڭ قولىدا بىر 
ــي ھۆكۈمران   ــڭ مىللىــ ــا، خىتاينىــ ــيهت  ئهممــ ــدىكى جهمئىــ لىقىــ

مهقـسهت بىـلهن رېئـاللىق ئوتتۇرىـسىدىكى        . ئۇيغۇرالرنى تهربىيىلىمهكته 
سۈركىلىش ئۇلغىيىۋاتقان مىللىي زىـددىيهتلهر ئۇيغـۇرالرنى تهربىـيىلهپ         

گهرچه ئۇيغــــۇرالر ئــــالىي مائارىــــپ تهربىيىــــسىگه    . يېتىــــشتۈرمهكته
ــى تو    ــالىي مهكتهپلهرنـ ــائىي ئـ ــسىمۇ ئىجتىمـ ــشهلمىگهن بولـ ــۇق ئېرىـ لـ

  .پۈتتۈرمهكتهدەرىجىدە 
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ئۇنىـڭ  . ئۇيغۇرالر بىر قېرى مىلـلهت، ئوخـشاشال بىـر تهرسـا  مىلـلهت             
 تــارىخ ۋە ھايــاتلىق قهيهردىــن باشــالنغان بولــسا شــۇ يهردە      –قېرىلىقــى 

زوراۋان، ياۋايى، ئهخالقسىز، مهدەنىيهتـسىز     . ئۇيغۇرالر بار ئىدى دېگهنلىكتۇر   
ــاچكۆز مىلــلهت خىتاينىــڭ ئاسسىمىليا  ــۈك  ئ ــسىيه سىياســىتىنى تۈرل ت

ــىلىق كۆرســـىتىش ئـــارقىلىق رەت قىلغـــانلىقى، ئۇيغۇرالرنىـــڭ      قارشـ
ئهنه شۇنداق تهرسالىق ۋە ئىـسالم      . ئالقىشالشقا ئهرزىيدىغان تهرسالىقىدۇر  

. دىنى ئېتىقادى بـۇ مىلـلهت ئۇيغـۇرالرنى ھـاالكهتتىن سـاقالپ كهلمهكـته             
قاراشــلىرىدىن باشــقا   ھــازىرقى كۈنــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ تۇرمۇشــىدا ئــادەت     

شـــۇڭا ئۇيغۇرالرنىـــڭ مهســـىلىلهرنى . ھېچقانـــداق بىـــر يېڭىلىـــق يـــوق
ــشىغا ، بىلىــشىگه، تهپهككــۇر قىلىــشىغا توســقۇنلۇق قىلىۋاتقــان   ئاڭقىرى

ئادەت كۈچلىرىمۇ، ئادەت كۈچلىرىنىـڭ ھىمـايىچىلىرى ھهم بهزى ئۇيغـۇر           
 زالرچهئهقىـــدىۋائادەملهرنىـــڭ خاراكتېرىنىـــڭ مهھـــسۇالتى ھېـــسابالنغان 

مهنمهنلىــك، ئۆزۈمچىلىــك، شهخــسىيهتچىلىك، كوللېكتىــپ جهمئىــيهت 
قارشــىنىڭ كهملىكـــى مۇســـتهملىكه بولـــۇپ قالغانـــدىن تارتىـــپ تـــاكى  
ھــازىرغىچه ئۇيغۇرالرنىــڭ مهنىــۋىيىتىنى تهشــكىللىگۈچى ئىجتىمــائىي   

  . ئامىلالر بولۇپ قالدى
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  رابىيه قادىرنىڭ مىڭ ئانا شىركىتىنى قۇرۇپ چىقىشى

   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 12 يىلى – 1997
 200 قهۋىـتىگه    – 6بۈگۈن رابىيه قادىر، رابىيه قادىر سودا سارىيىنىڭ        

ــاقىردى   ــۆھبهتكه  چ ــالنى س ــۇر ئاي ــر يهرگه جهم   . نهپهر ئۇيغ ــالالر بى ــۇ ئاي ب
ــۈزدى   ــاپهت ئۆتكـ ــۇپ، زىيـ ــتى  . بولـ ــتى، مۇڭداشـ ــا 1000«سۆھبهتلهشـ  ئانـ

  . قۇرماقچى بولۇشتى» شىركىتى
هتكه، يىغىلىـشقا ئـائىله ئايـاللىرى، خىتـاي تهقـسىم قىلىـپ             بۇ زىياپ 

ــشكهن  –بهرگهن چـــوڭ  ــلهرگه ئېرىـ ــدارالر« كىچىـــك ئهمهلـ نىـــڭ »ئهمهلـ
ئايــاللىرى، زىيــالىي ئايــالالر، ئىشــسىز، جهمئىــيهتكه تاشــلىنىپ قالغــان   

ــالالر، ياســانچۇق چوكــانالر، يــاش جــۇۋانالر، يهنه باشــقا خــانىم     قىــزالر –ئاي
  . دەۋرەپ كېلىشتى

  :زىياپهتته رابىيه قادىر ئالدى بىلهن نۇتۇق سۆزلىدى
  ھۆرمهتلىك ئۇيغۇر ئاياللىرى،

  ! قىزالر–ھۆرمهتلىك ئۇيغۇر خانىم 
ــكىللىنهيلۇق — ــۇر    تهشــ ــۈن ئۇيغــ ــرلىكته بۈگــ ــز بىــ ، ھهممىمىــ

ــڭ  ــىركىتى 1000«ئاياللىرىنى ــا ش ــز  » ئان ــۇرۇپ چىقىمى ــى ق ــا . ن ئوبوروتق
پ تۇرغـــان مهبلهغنـــى بىـــر يهرگه  قولـــۇڭالردا ســـاقلىنىقاتناشـــتۇرۇلماي

 ئىمارەت تىجـارىتى    –توپالپ، تىجارەتكه ئىشلىتىپ، كۆچمهس مۈلۈك ئۆي       
  . بىلهن شۇغۇللىنىمىز، قىسقىسى پۇل تاپىمىز

 سوپىـستىك پۇل دېگهن نېمه؟ پۇل ئالىي تاۋار، لېكىن ئـارىمىزدا بهزى           
لهر  بېرىلىپ كهتـكهن كىـشىلهر ئهمهلىيهتـته ئهسـىر         دۇنياچىلىققاتهركى  

داۋامى تۇرمۇشنى قانداق تهشكىللهشـنى، تۇرمۇشـنىڭ زادى قانـداق نهرسـه            
ــۆتكهن كىــشىلهر ئىــدى  قىزىقــى شــۇ يهردىكــى  . ئىكهنلىكىنــى بىلــمهي ئ
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ــالىلىرىڭنى  ــول   ب ــۇل بولمىــسا قايــسى ي ــسهن، پ ئوقۇتمــاقچى بولۇشۇپ
بىلهن ئوقۇتىسهن؟ سېنىڭ مهكتهپته ئوقۇۋاتقان بالىلىرىڭغا بىـر كىـشى          

؟ تۇرمۇشــــچۇ قهلهمنــــى بىكارغــــا تارقىتىــــپ بېرەمــــدىكهن؟ –دەپــــتهر 
ــا زاماننىــڭ      ــشىدۇ، كون ــېمىگه تايىنىــپ داۋاملى ــساننىڭ تۇرمۇشــى ن ئىن

ــدەك ــپ بهرگئېتىقادچىلىرىـ ــالپ   خهق ئېتىـ ــپ، تاشـ ــاچنى ئىچىـ هن ئۇمـ
ــاالردا   ــاپ خانىقــ ــاننى غاجــ ــاپايهبهرگهن نــ ــۇ؟ ســ  چېلىــــپ ئولتۇرىمىزمــ

ــتاقلىرىغا    ــجىدلهرنىڭ پهشــ ــۈرۈپ مهســ ــاۋىقىنى كۆتــ ــك تــ تىلهمچىلىــ
ــشىمىزمۇ ــز  يامى ــېمه تىلهيمى ــدىن ن ــز كىم ــدا   ... ؟ بى ــا يارالغان ــۇ دۇنياغ ب

ۈچ ۋاخ  ؟ بىـر كۈنلـۈك ئـ      يارالغانمىـدۇق تىلهمچى مىلـلهت بولـۇش ئۈچـۈنال        
؟ كىـم  تۇرمۇشـىمىزچۇ تامىقىمىز ئۈچۈن تىلهمچىلىك قىلـساق، ئهتىكـى      

بىزگه سهدىقه ئاتا قىلىدۇ؟ بهزىلهر تارىخنى، تهرەققىيـاتنى بهلگىلهيـدىغان          
ــشتى   ــا چىقىـــ ــۇپ ئوتتۇرىغـــ ــلهت بولـــ ــاتىنى  . مىلـــ ــڭ ھايـــ ئۇيغۇرنىـــ

ــدىغان« ــداق    » بهلگىلهي ــىمىزنىڭ قان ــڭ كهلگۈس ــازىر بىزنى ــشىلهر ھ كى
ــازىر ھايـــات  . »بهلگىـــلهپ بولـــدى«هم بولۇشـــىنى ھ ــۇرالر ھـ  –بىـــز ئۇيغـ

كهلگۈســىمىزنى ئــۆزىمىز ... ماماتنىــڭ كۈرەشــلىرى ئىچىــدە ياشــاۋاتىمىز
يارىتىشىمىز كېرەكمـۇ، يـوق؟ بهلگىلهنگـۈچى مىللهتلىـك ئـورنىمىزدىن           
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  ! ھۆرمهتلىك خانىمالر، قىزالر
 مېيىـپ، قىـسماق،     –تىلهمچىلىك قىلىـش، سـهدىقه تىـلهش ئـاجىز          

 ئادەملهرنىڭ ئىشى، قۇرۇق ئىبـادەت، قـۇرۇق سـاخاۋەت، يهنه قـۇرۇق             جىتاق
 چېلىـپ ئولتۇرســاق، قـولىمىزنى ئېگىــز كۆتـۈرۈپ دۇئــا    ســاپايهسـاداقهتكه  

ېـرەك نېمهتلهرنـى ئـالالھ ئاسـماندىن تاشـالپ بېرەمـدۇ؟           قىلساق بىـزگه ك   
ــالالھ    ئىــسالم دىنــى بىــزگه ئهجىــر قىلىــشنى ئــۆگهتكهن ئهمهســمىدى؟ ئ

 – پـۇت،  ھېسـسىيات ۋە ئهقىـل بېرىـپ، كـۈچ              –بهندىلهرنى ياراتقاندا قـول     
ــى      ــشقا ئهقلىمىزنـ ــز نېمىـ ــمىدى؟ بىـ ــان ئهمهسـ ــپ ياراتقـ ــۇۋۋەت بېرىـ قـ

ق، قـاالق تۇرمۇشـىمىزنى ئۆزگهرتىـشنىڭ       ئىشلهتمهيمىز، نېمىشقا قاشـشا   
كويىغا چۈشمهيمىز، نېمىشقا ئويغىنىشىمىزغا، تهرەققىـي قىلىـشىمىزغا        
توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان ئهنئهنىۋى ئادەتلىرىمىزنى ئـۆزگهرتمهيمىز؟ ئـالالھ         
بىــز ئۇيغــۇر بهنــدىلهرنى ئــادەم دەپ ياراتقــان ئىــكهن، ئادەمــدەك ياشاشــقىمۇ  

ىز نېمىشقا ئادەمدەك ياشىمايمىز، نېمىشقا يـات       ب. ھهقلىق ياراتقان ئىدى  
  مىللهتنىڭ قولىغا قاراپ قالىمىز؟ 

  ئادەمدەك ياشاشنىڭ ئۆلچهملىرى نېمه؟ 
ــتىن قېلىــشاتتۇق   ــن، قايــسى مىللهت بىــز . بىــز ئۇيغــۇرالر كىملهردى

ئۇيغـــۇرالر كىملهردىـــن تـــۆۋەن ئىـــدۇق، يهنه كىمـــلهر بىـــز ئۇيغـــۇرالردىن 
بهندىلهرنى ياراتقانـدا تهڭ ھوقۇقلـۇق ياراتقـانغۇ؟        ئۈستۈن ئىدى؟ ئالالھ بىز     

، ھهربىـر مىللهتـكه رىزقـى    قوۋم تۇپراقنى ھهربىر   –ياشاش ماكانى، زېمىن    
ــشقا      ــز نېمىـ ــۇ؟ بىـ ــپ بهرگهنغـ ــسىم قىلىـ ــق تهقـ ــسىگه اليىـ ۋە نېسىۋىـ
ــشقا    ــولىمىز، نېمىــ ــوقۇندى بــ ــدى، ســ ــدا قېقىنــ ئۆزىمىزنىــــڭ زېمىنىــ
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  ! سىڭىلالر–ھۆرمهتلىك ئاچا 
. دېيىـشتى »  ئۇسـسۇل مىللىتـى    -ناخشا  « بىز ئۇيغۇرالرنى بهزىلهر     —

 تارتىـــپ تـــاكى ھـــازىرغىچه ناخـــشا ئهلمىـــساقتىن. دېمىـــسىمۇ شـــۇنداق
ــۆزىمىزدىن يىراقالشــتۇرۇپ  –ئېيتىــپ، ئۇســسۇل ئوينــاپ غهم   ــايغۇنى ئ  ق

بىراق بىر مىللهت ھاياتىنىڭ بارلىق تهلهپلىرى ئاشـۇال ئهمهس         . كهلدۇق
 ئۇســسۇل بىــر مىلــلهت مهۋجۇدلۇقىنىــڭ نېگىزلىــك     –ناخــشا . ئىــدى

ۇسسۇل ئويناپال، ناخـشا    پهقهت ناخشا ئېيتىپال، ئ   . كاپالىتىمۇ ئهمهس ئىدى  
ــا ئىكهنلىكىنـــى   – ــداق دۇنيـ ــىرتىدىكى دۇنيانىـــڭ قانـ ــسۇلنىڭ سـ  ئۇسـ

 ئۇسـسۇل سهھنىـسىنىڭ سـىرتىدا يهنه        –ناخـشا   . بىلمهي ياشاپ كهلدۇق  
بــــۇ . قانــــداق ســــهھنىلهرنىڭ بــــارلىقىنى بىلــــمهي ياشــــاپ كهلــــدۇق 

ســهھنىلهرنىڭ قانــداق ســهھنىلهر ئىكهنلىكىنــى بىلىــشنىڭ يولىــدىمۇ  
ــ ــاقتۇقئىزدىنىـ ــدۇق  . پ بـ ــۇن قويـ ــۇق، ئويـ ــهھنىگه چىقتـ ــراق ... سـ بىـ

قىاللمــــاي ســــهھنىدىن چۈشــــۈپ » رام«تاماشــــىبىنالرنىڭ كــــۆڭلىنى 
خالىـسۇن،  ... كهتتۇق، ئۇستا ئارتىسالر بىزنىـڭ سـهھنىمىزنى تارتىۋالـدى        

خالىمىسۇن  ئهمدى بۈگـۈن بىـز، باشـقىالرغا ئۇسـسۇل ئوينـاپ بېرىـدىغان                
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  ! قىزالر–ھۆرمهتلىك خانىم 
 ئۇسـسۇل جهھهتـته مـاھىرلىق، بـۇ  ئىپتىـدائىي ھايۋاننىـڭ              –ناخشا  

ئۆزىنى تونۇش، ئۆزلـۈكنى    . ئىپتىدائىي ئىقتىدارىغا خاس ماھىرلىق ئىدى    
ــى( ــڭ     ) مهننـ ــۇش، مىللهتنىـ ــى تونـ ــۇش، مىللهتنـ ــادەمنى تونـ ــۇش، ئـ تونـ

ــارتۇقچىلىق، كهمچىلى ــي    ئ ــڭ تهبىئى ــۇ ئادەمنى ــېلىش ب ــى تهن ئ كلىرىن
  . ئىقتىدارى ئىدى

ــل     ــۇ خىـ ــۇچى خىلمـ ــۇش قىلغـ ــىنى تۇرمـ ــسانىيهتنىڭ تۇرمۇشـ ئىنـ
قانۇنىيهت، قائىدىلهر ئىچىـدە گويـا بىـر قائىـدە، بىـر قـانۇنىيهت بـاركى بـۇ            

ــدە     ــارلىق قائى ــدىلهر ب ــۇ قائى ــانۇنىيهت ۋە ب ــدا  –ق ــانۇنىيهتلهرگه قارىغان  ق
ــوغرا ۋە ك  ــۇ ت ــانۇنىيهتتۇر    تېخىم ــدە ۋە ق ــدىغان قائى ــېقىن تۇرى ــۈلگه ي . ۆڭ

ئهگهر ئــادەم ئۆزىنىــڭ مهرىپهتلىــك ئــادەمىيلىكىنى    «شــۇنداق ئىــكهن،  
بولـۇپ  ) مىلـلهت (ساقالپ قېلىشنى ئوياليدىغان بولسا مهرىپهتلىـك ئـادەم         

 شـارائىت  –چىقىشنى ئوياليدىغانالر بولـسا، كىـشىلهرگه تهئهللـۇق شـهرت          
ىگه ئهگىشىپ، ئوخشاش بىر گهۋدىلىك سـهنئهتنى       باراۋەرلىكىنىڭ ئۆسۈش 

، »ئاندىن ماس قهدەمدە يـۇقىرى كۆتۈرۈشـى ۋە تهرەققىـي قىلدۇرۇشـى الزىـم             
  ).دېگهن كىتابتىن ئېلىندى» ئامېرىكىنىڭ دېموكراتىيىسى«(

مۇبـادا  :  شارائىت باراۋەرلىكى دېگهن گهپكه دىقـقهت قىلىڭـالر        –شهرت  
 –ناخـشا  «يـدىكهن، ئۇيغـۇرالر ئهبهدىـي     شـارائىت بـاراۋەرلىكى بولما    –شهرت  
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  ! قىزالر–ھۆرمهتلىك خانىم 
 تىجـارەت ئېڭـى بـار، ئهڭ    –ئۆزىمىزگه مهلۇمكى ئۇيغۇر مىللىتى سودا   

ئۇيغۇر ئاياللىرى ئهمـدى بىرلىـشىپ      . بۈيۈك سودا ئهخالقىغا ئىگه مىللهت    
پ پـاي سـالغان   تىجارەت قىلىمىـز، بىـر شـىركهتكه ھهممىمىـز بىرلىـشى         
مىـڭ ئـانىالر    «. ئىكهنمىز، سالغان مهبلىغىمىزگه قـاراپ پايـدا ئـايرىيمىز        

ــىركىتى ــانىۋى      »ش ــڭ  زام ــۈن بىزنى ــېلىش ئۈچ ــا س ــقۇرۇش، يولغ ــى باش ن
ئهممـا،  . بىزنىڭ يېتهرلىك بىلىمىمىـز يـوق     . بىلىمىمىز بولۇشى كېرەك  

ىمىـزگه   تىجارەت تهجرىبىمىز ئىنتايىن تولۇق، ئهقل     –ئۇيغۇرالرنىڭ سودا   
  .تايىنىپ تهجرىبىلهرنى بىلىمگه ئايالندۇرۇشىمىز تامامهن مۇمكىن

تۇرمۇشــنىڭ مهقــسىتى نــېمه؟ ئادەملىرىمىزنىــڭ، مىللىتىمىزنىــڭ 
بـۇ  ... مهۋجۇدلۇقىنى كاپـالهتكه ئىـگه قىلىـدىغان قىمـمهت قاراشـلىرىمىز          

ــۇقىرى     ــۆزىنى تاكامۇلالشتۇرۇشــنىڭ ي ــدىال ئ ــداق قىلغان ــادەم قان ــېمه؟ ئ ن
نـى ئويالشـتىن،    » غـايىلهر « يېتىـپ بارااليـدۇ؟ بىـزگه تېڭىلغـان          چېكىگه

بىز ئـۆزىمىزنى ئويلىـشىمىز،     !  سىڭىلالر –قوبۇل قىلىشتىن ئاۋۋال  ئاچا      
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 ھهرىكهتلىـرى ئهقىلنىـڭ نـۇرىنى       – ئېتىقـادى ۋە ھهددى      ئىنساننىڭ
ئېمىــشى كېــرەك؛ ئهتراپىمىزدىكــى مــۇھىتتىن ئهقىــل ئۆگىنىــشىمىز،   

  .بارلىق ھادىسىلهرنى ئهقىل بىلهن كۆزىتىشىمىز كېرەك
  ! سىڭىلالر– ھۆرمهتلىك ئاچا 

 پـــۇل ھايـــات تۇرۇشـــنىڭ ۋاسىتىـــسى، پـــۇل تهرەققىياتنىـــڭ –پـــۇل 
ــات   ۋاســىتىدىن. ۋاسىتىــسى ــات ھهقىقىــي مهنىــدىكى ھاي  ئايرىلغــان ھاي

بوالالمـــدۇ؟ ۋاســـىتىدىن ئايرىلغـــان تۇرمـــۇش تۇرمـــۇش مهزمۇنىغـــا ئىـــگه 
ئىـــشىنىڭالر، پـــۇل ئهقىلنىـــڭ ئوغـــۇتى، پۇلنىـــڭ مېۋىـــسى «بوالالمـــدۇ؟ 

ــسادنىڭ   »ئهقىــل ــان چۈشــهنچىلىرىگه ئاساســالنغاندا ئىقتى ــازىرقى زام ، ھ
ــر مىللهتنىـــڭ تهرەق  ــا ئائىـــت  تهرەققىـــي قىلىـــشى بىـ ــات ھوقۇقىغـ قىيـ

ھهممه ئادەمنىڭ ئهتراپلىـق تهرەققىـي قىلىـشىغا        «شۇنداقال  . مهسىلىدۇر
  ».مۇناسىۋەتلىك مهسىلىدۇر
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  .رەھمهت سىلهرگه
  ھۆرمهتلىك رەپىقهم رابىيهم خېنىم

   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1998
ئـۆتكهن بىـر يىـل    .  يىـل كىرىـپ كهلـدى    – 1998بۈگۈن يېڭـى يىـل      

 كىچىـك تىنـدىڭ، مهن بۇياقتـا      –تاندا قانچه قېـتىم ئۇلـۇغ       سهن ئۇيغۇرىس 
ئـۆزىمىزال بىلىمىـز    .  كىچىـك تىنـدىم    –ئامېرىكىدا قانچه قېـتىم ئۇلـۇغ       

كىمــگه  «چىخوپنىــڭ. پ. كىمنىــڭ دەردىنــى كىــم ئاڭاليــدۇ؟ ئــا. خېــنىم
ماۋزۇلۇق ھېكايىـسىدە، ھېكايىنىـڭ بـاش قهھرىمـانى         » ئېيتاي دەردىمنى 

ىغان سىرداش تاپالماي ئـاخىرى ئوقۇرنىـڭ بېـشىدا       دەردىنى ئېيتىپ بېرىد  
بـۇ  . ئولتۇرۇپ، ئۆزىنىڭ ياردەمچىسى ئاتقا دەردىنى سـۆزلهپ بهرگهن ئىـكهن         

چـۈنكى  .  بىرىنىڭ ھالىنى، دەردىنـى چۈشـىنىدىغانالر بهك ئـاز        -دۇنيادا بىر 
ــا ســهن كىــشىلهرنىڭ دەردىنــى   . كىــشىلهرنىڭ ھهممىــسى دەردمهن  ئهمم

ــڭ، كهمبهغهلل ــڭ، مۇســاپىر بولــۇپ     ئاڭاليتتى هرنىــڭ دەردىنــى ئاڭاليتتى
قالغان ئۇيغۇرنىـڭ دەردىنـى ئاڭاليتتىـڭ، كېـسهل كۆرسـىتىپ ھهققىنـى             
تۆلىيهلمىگهن بىمارنىڭ دەردىنى ئاڭاليتتىـڭ، ئهممـا ئۆزۈڭنىـڭ دەردىنـى       

ــر     ــى بىـ ــڭ، دەردىمىزنـ ــۆزلهپ بېرەتتىـ ــا سـ ــۆزلهپ  –ماڭـ ــزگه سـ  بىرىمىـ
ــىي. بېرەتتـــۇق ــسىيهتتىن ئىككىمىزنىـــڭ دەردى خۇسۇسـ لىقتىن، شهخـ

ــكهن ئىــدى  ــڭ،  . ئوخــشاش ئىــدى . ھالقىــپ كهت ــڭ ۋەتهننى ســېنىڭ دەردى
مېنىڭ دەردىممـۇ ۋەتهننىـڭ، مىللهتنىـڭ دەردى     . مىللهتنىڭ دەردى ئىدى  

ئىدى، بۇنـداق دەردىمىزنـى ئهتراپىمىزدىكـى كـۆرگهنچه كىـشىگه سـۆزلهپ             
 يـۈرەك   ئىككـى . بېرەلمهيتتۇق، چۈنكى كۆرگهنچه كىشىگه ئىشهنمهيتتۇق    

يۈرەكنىــڭ دەردىنــى پهقهت .  بىرىمىــزگه دەردىمىزنــى ســۆزلهيتتۇق–بىــر 
  . يۈرەكال ئاڭاليتتى
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 ئهلهم ئېلىـپ كهلگهنـدىن      –بۇ يېڭى يىل يهنىال ئىككىمىزگه قـايغۇ        
 ئاينىـڭ  – 3 يىلـى  – 1997. باشقا ھېچنهرسـه ئېلىـپ كهلمىـسه كېـرەك       

نـدە قالـدىڭ، مهن    سـهن ۋەته  .  كۈنى سېنىڭ پاسپورتۇڭ تارتىۋېلىندى    – 27
  .چهت ئهلدە مۇساپىر بولۇپ  قالدىم

بىلىـۋال خېــنىم ئادەمنىـڭ ئهقلــى ئادەمنىـڭ ھېســسىياتىنى مهنــبه    
  :فرۇم ‹Erich Fromm›گېرمانىيىلىك پسىخولوگ . قىلىدۇ

ــۇم ۋە ھهرخىــل تهلىماتالرنىــڭ باشــلىنىش    « ــۇنداق ئۇق ــر مۇش ھهربى
ــسىيات  ــىھېسـ ــدۇمهنبىئـ ــهتكهن»  بولىـ ــش. دەپ كۆرسـ ــكه نېمىـ قا يهكـ

ئۇيغۇرالرنىڭ شـۇ خىـل ھېسـسىياتى كوللېكتىـپ مىللىـي ھېسـسىيات             
دەرىجىسىگه كۆتۈرۈلمهي، پهقهت شهخسىيهتچىلىك پىرقىـراپ يۈرىـدىغان        

ئهگهر ئۇيغـــــۇر ئـــــادەملهر . ئىپتىـــــدائىي باســـــقۇچتا قېلىـــــپ قالـــــدى
شهخـــــسىيهتچىلىكنى دېموكراتىـــــك شهخـــــسىيهتچىلىك باســـــقۇچىغا 

قىتتا ئادەملهر شهخسىيهتچىلىك ھېسـسىياتىنى     كۆتۈرەلىگهن بولسا ئۇ ۋا   
. كوللېكتىــپ مىللىــي ھېســسىيات دەرىجىــسىگه كۆتــۈرەلىگهن بــوالتتى 

مهن بــۇ ئۇقــۇمالرنى تېخىمــۇ چوڭقــۇر شهرھلىــشىم كېــرەك ئىــدى يــاكى  (
مهن پهقهت كۈنـــدىلىك خـــاتىرە . كۈچـــۈم يهتمهيـــدۇ يـــاكى ۋاقـــتىم يـــوق

 راست ئېيتقانـدەك سـېنىڭ      يۇقىرىقى مهنىۋى ھادىسىلهرنى  ) يېزىۋاتىمهن
ھېســــسىياتنىڭ  كوللېكتىــــپ مىللىــــي . ۋۇجۇدۇڭــــدا كــــۆرەلهيتتىم

ــېنىڭ ۋۇجــــــۇدۇڭ      ــسىگه كۆتۈرۈلۈشــــــى ســــ ــسىيات دەرىجىــــ ھېســــ
چۈشىنىشىڭ كېـرەك   . مىللهتچىلىككه، مىللهتپهرۋەرلىككه باراۋەر ئىدى   

ئىدىكى ئادەملهر ئاۋۋال ۋەتهن دېگهن ئىسىمنى چۈشهنگهندىال، ھېسـسىيات         
بىرلهشـتۈرۈپ چۈشـهنگهندىال ئانـدىن ئهقىـل بىـلهن بىرلهشـتۈرۈپ            بىلهن  

ــىنهلهيتتى ــر  . چۈشـ ــدىن بىـ ــر  –ئانـ ــۈنهتتى، بىـ ــرىگه كۆيـ ــرىگه – بىـ  بىـ
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. ىنىمىز خىتــاي ئىــدىبىرىنچــى دۈشــم. دۈشــمهنلىك بولــۇپ قالــدۇق
خىتايغا ياللىنىپ ئىشلهيدىغانالر ئىككىنچـى سـهپته سـاڭا، ماڭـا قارشـى             

بۇ كىـشىلهر بىـزگه دوسـت بولـۇپ،         . پائالىيهت قىلىۋاتقان كىشىلهر ئىدى   
 توقــا –مىللهتچىلىــك تېمىــسىدا تاقــا . ئهتراپىمىــزدا ئايلىنىــپ يــۈرەتتى

سقىـسى، ئىككىمىـز    قى. سۆزلهپ ئىككىمىزنى نازارەت قىلىشىپ يۈرەتتى    
  :دۈشمهننىڭ قورشاۋىدا قالغان چاغالردىمۇ سهن دائىم دېگۈدەك

   مهن ساڭا نېمىشقا تهگدىم؟ —
  . ئىنقىالب قىلىدۇ دەپ—
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   مهن نېمىشقا پۈتۈن مۇھهببىتىمنى ساڭا بېغىشلىدىم؟—
  . سېنى ئىنقىالب قىلىدۇ دەپ—
   مهن ساڭا نېمىشقا ئۈمىد باغلىدىم؟—
  .ىالب چىققان، يهنه ئىنقىالب چىقىدۇ دەپ بۇرۇن سهندىن ئىنق—

ئۆيگه كىرگهندە، ئۆيدىن چىققاندا، ئىككىمىزنىـڭ ئارىـسىدا مىلـلهت،         
ــۆزلهرنى     ــۇقىرىقى س ــالوگالر باشــالنغاندا ي ــسىدا دىئ ــازادلىق توغرى ۋەتهن، ئ

بــــۇ . تهكرارلىغىنىــــڭ ھــــازىرغىچه قۇلىقىمــــدىن كهتمهيــــدۇ خېــــنىم 
هيمهن، بهزىـدە مۇڭلىنىـپ تـۇرۇپ       سۆزلىرىڭنى بهزىدە كۈلۈپ تـۇرۇپ ئهسـل      

ئهسلهيمهن، بهزىدە مـۇھهببهت بىـلهن ئهسـلهيمهن، بهزىـدە ئىـچ ئـاغرىتىش              
ــلهيمهن  ــلهن ئهسـ ــۇ قهدەر   . بىـ ــشقا بـ ــاراكتېرى نېمىـ ــڭ خـ ئىككىمىزنىـ

 مهنمـۇ   –خاراكتېرىمىز بىزنى قهيهرگه باشاليدۇ خېنىم، سـهنمۇ        . ئوخشاش
  . ئېيتىپ بېرەلمهيمىز

ىلىـك سـۆزلهرنى قىلغـان چاغلىرىڭـدا بهزىـدە      ئۆيدە يۇقىرىقىـدەك مهن  
بهزىدە ئـاچچىقالپ سـهن رابىـيه خېـنىم،         . رەنجىيتتىم، تاپا قىلما دەيتتىم   

بىر ساددا قهلبنىڭ ئىگىسى، ئويلىغانلىرىڭ بىلهن ئايـاللىق نازاكىتىـڭ          
ــارزۇالرنى ئۆزۈڭــدىن نېــرى قىــل دەيتــتىم   بىــراق، . ماسالشــمايدۇ، ســاددا ئ

ــالنى  ــهندەك ئايــ ــڭئالالھســ ــۈك نىــ ــا ئۆمۈرلــ ــۇبه ماڭــ  قىلىــــپ مهھبــ
بۇنداق چاغالردا مهن سـاڭا ئايـال كىـشى دەپ          . بهرگهنلىكىدىن سۆيۈنهتتىم 

ۋەتهن توغرىـسىدا تىنىمـسىز سـىلكىنىپ تۇرغـان        . مۇئامىله قىلمايتتىم 
  . ۋۇجۇدۇڭنىڭ ئىچىدە سوقۇپ تۇرغان يۈرىكىڭنى كۆرۈپ تۇراتتىم

  . ئالدىرىما دەيتتىم—
ئىـنقىالب  .  دېگهن باراۋەر پۇرسـهت دېگهنلىكتـۇر     ئىنقىالب!  خېنىم —

قىلغــۇچى ســۇبيېكتنىڭ پىــشىپ يېتىلىــشى، ئىــنقىالب قىلىــدىغان      
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ئىنقىالب سۇبيېكتىنىڭ پىشىپ يېتىلىـشىنىڭ مۇھىملىقىنىـڭ       
تۇشـنىڭ   ئا سـتالىن  يىلـى    – 1934. يهنه بىر مىسالىنى كهلتـۈرۈپ باقـاي      

ــاۋا      ــسىملىرىنى، ھـ ــۇق قىـ ــا، قۇرۇقلـ ــارقىلىق تانكـ ــزى ئـ ــرەك ئېغىـ تېـ
ــۇ دۆلهتنىــڭ     ــى ۋە ب ــان دۆلهتن ــقهردە قۇرۇلغ ــسىملىرىنى ئهۋەتىــپ قهش قى

. قهشـقهردە  پىـدائىيالر ئوقنىـڭ ئىچىـدە قالـدى          . ئارمىيىسىنى باستۇردى 
ئاتۇشــتا ئاتۇشــلۇقالر تانكىالرنىــڭ ئهتراپىغــا ئولىــشىپ، ســتالىن ئېتىــپ  

 – 1997يېقىندىن بىر مىسال كهلتـۈرەي،      .  تۇردى ئۆچىرەت پولوغاهن  بهرگ
 كۈنى خىتايغا قارشى نامايىش كۆتـۈرگهن ئۇيغـۇرالر         – 5 ئاينىڭ   – 2يىلى  

 –ئۈرۈمچىـدە ئۇيغـۇرالر ئۆيمـۇ       . غۇلجا شـهھىرىدە ئوقنىـڭ ئىچىـدە قالـدى        
شــــۇڭا، ئىــــنقىالب .  بىرىنــــى تــــاۋاپ قىلــــدى–ئــــۆي ھېيــــتالپ بىــــر 

 پىــشىپ يېتىلىــشى مىللىــي ئــويغىنىش، ئىنقىالبنــى  ســۇبيېكتىنىڭ 
ــۇھىم       ــايىن م ــشتۈرۈشته ئىنت ــبىگه ئېرى ــى غهلى ــتا ۋە ئىنقىالبن باشالش

  . ئامىلىدۇر
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ــۈپ    شــۇنى تهكــراراليمهن خېــنىم، پۇرســهت قاچــان كېلىــدۇ؟ دەپ كۈت
ــدۇ ــۇ بولمايـ ــزدەك   . تۇرغىلىمـ ــۇ بىـ ــۈن بولۇپمـ ــلهت ئۈچـ ئهقىللىـــق مىلـ

ــان مىلــ   ــۇپ قالغ ــتهملىكه بول ــقه پۇرســهت   مۇس ــر دەقى ــۈن ھهربى لهت ئۈچ
  .دەقىقىدۇريارىتىشقا مۇۋاپىق 

پۇرسهتنى يارىتااليدىغان كىشى، پۇرسهت يېتىپ كهلگهندە ھهرقانـداق        
ئېهتىماللىقنى بىر چهتكه قايرىپ قويـۇپ، ھهتتـا ھايـاتىنى دوغـا تىكىـپ        
ــي      ــى، ھهقىقىـ ــي ئىنقىالبچـ ــشى ھهقىقىـ ــهلهيدىغان كىـ ــا چۈشـ ئوتتۇرىغـ

  .شىدۇرۋەتهنپهرۋەر كى
ــدا، سېــسىق جېنىنــى      ــادەم ئۆزىنىــڭ جېنــى بىــلهن قالغان ھهمــمه ئ
ســاقالپ قېلىــشنىال ئــويالپ يۈرگهنــدە، بــۇ كىــشىلهرنىڭ مىلــلهت ئۈچــۈن 

بـۇ  ... قايغۇرۇش ئېڭى ھهتتا مىللهت ئۈچۈن قـايغۇرۇش تۇيغۇسـى بولمىـسا          
مىللهتنى قايسى يول بىلهن ھهرىكهتكه كهلتـۈرگىلى، قايـسى يـول بىـلهن       

  . بقا جهلپ قىلغىلى بولىدۇ، خېنىمئىنقىال
. ئالالھ كۆڭلىمىزگه سالدى، مىللهتنىڭ ئـازادلىقى ئۈچـۈن ئاتالنـدۇق         

مهن ئۇيغۇرنىڭ مىللىي سىياسىي دەۋاسىنى قىلىش ئۈچـۈن ئامېرىكىغـا           
ســهن ئارقــا ســهپته ۋەتىنىمىــز ئۇيغۇرىــستاندا قالــدىڭ،   . يېتىــپ كهلــدىم

.  سىياسىي پاناھلىق تىلىـدىم    مهن ئامېرىكىدا . پاسپورتۇڭ تارتىۋېلىندى 
دېمهك، كىـشىلهرنىڭ نهزىرىـدە ئىككىمىزنىـڭ ئائىلىـسى ۋەيـران بولـدى،           

قاچان ئۇچرىـشىمىز، قاچـان ئـائىلىمۇ جهم        . ئهمهلىيهتتىمۇ شۇنداق بولدى  
ــت     ــز، ۋاقىـ ــالىلىرىمىزنى ئهركىلىتىمىـ ــان بـ ــدۇ، قاچـ ــڭبولىـ  ئالالھنىـ

  ...ئىختىيارىدىكى ۋاقىت، بىلگۈچى ئالالھ
   پاساتالرغا قۇالق سالدىڭمۇ خېنىم؟–كويالرغا غهيۋەت، پىتنه كوچا 
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 بهك يوغىنـــاپ كهتـــكهن ئىـــدى، بـــۇ ئىككىـــسى كوچىغـــا پاتمـــاي —
  .قالغانىدى، ئهجهب ئوبدان بولدى

 بوينىغا ئالتۇن مېدالىئون ئېـسىپ بهك يوغىنـاپ كهتـكهن ئىـدى             —
  .بۇ خانىم، ئهجهب ئوبدان بولدى، ئائىلىسى ۋەيران بولدى

، ئاخىرى ئۆزىنىـڭ بېـشىغا      نېمىدىىنى چاغلىماي يۈرگهن بىر      ئۆز —
  .چىقتى
  . سىڭگهن نېنىنى يېسه بولمامدۇ؟ ئاۋۇ—

ــدى   ــلهر ئى ــۇچىالر كىم ــۋەت قىلغ ــۇنداق غهي ســېنىڭ، مېنىــڭ  . مۇش
  تونۇشلىرىم، سهن، مهن ئازاد قىلىمهن دېگهن ئادەملهر شۇالر ئهمهسمىدى؟

زىرقى زامـــان ئۇيغـــۇر بـــۇ كىـــشىلهر ئۇيغـــۇر ئـــادەملهر ئهمهســـمۇ؟ ھـــا
  !جهمئىيىتى ئهمهسمۇ، بۇ؟

بىر كىشىنىڭ بېشىغا كـۈن چۈشـكهندە، شـۇنداق كۈننىـڭ ئۆزىنىـڭ             
 ئــۆزى خــوش بولــۇپ، –بېــشىغا چۈشــمىگهنلىكىدىن يېــنىكلهپ، ئۆزىــدىن 

» خـاتىرجهم «بااليىئاپهتكه ئۇچرىغـان باشـقىالرنىڭ تۇرمۇشـىنى ئۆزىنىـڭ          
ــدىن    ــشتۇرۇپ، ئۆزى ــىغا سېلى ــۆز–تۇرمۇش ــۇقىرىقى    ئ ــۇپ، ي ــت بول ى مهس

ــداق     ــڭ قانـ ــى، خاراكتېرىنىـ ــم ئىكهنلىكىنـ ــڭ كىـ ــالوگالردا ئۆزىنىـ دىئـ
ــكارىالپ      ــى ئاش ــئهت ئىكهنلىكىن ــداق تهبى ــڭ قان ــاراكتېر، تهبىئىتىنى خ

  قويغان بۇ ئادەملهر ئۇيغۇر ئهمهسمىدى؟
ــۈن مىللهتنىــڭ     ــشىغا چۈشــتى، پۈت ــته كــۈن كىمنىــڭ بې ئهمهلىيهت

  بېشىغا كۈن چۈشتىغۇ؟
رابىيه خېنىم، سېغىنىشتىن پهيدا بولغان ھېسـسىياتلىق تۇيغـۇالر،         
شۇ تاپتا قهلهمگه ئېلىنغان بۇ تۇيغـۇالرنى تىـل بىـلهن ئىپـادىلهپ بېـرىش               

  :كۆڭلۈمدىكى گهپلهرنى دەۋاالي خېنىم. بهك ئۇزىراپ كهتتى
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قۇل بىلهن خوجايىننىڭ پهرقـى نـېمه ئىـدى؟ بىـر مىللهتنىـڭ قـۇل               
ه بىر مىللهتنىڭ خوجـايىن بولـۇپ قېلىـشىنىڭ         بولۇپ قېلىشىنىڭ، يهن  

تـــارىخى، ئىـــدىيىۋى، ئـــاجىزلىق ۋە كۈچلۈكلۈكنىـــڭ ســـهۋەبلىرى نـــېمه 
؟ رەھىمــدىل خــۇدا مــاۋۇ مىلــلهت قــۇل بولىــدۇ، مــاۋۇ مىلــلهت   بولغىيــدى

ــوپ    ــدىغۇ؟ پهيالسـ ــلهپ  بهرگهن ئهمهس ئىـ ــدۇ دەپ بهلگىـ ــايىن بولىـ خوجـ
ــل ــس  گېگىـ ــى توغرىـ ــڭ پهرقـ ــلهن قۇلنىـ ــايىن بىـ ــدا،  خوجـ ىدا توختالغانـ

ئۆلۈمدىن قورقمايدىغان كىشى خوجايىن بولىدۇ، ئۆلۈمـدىن قورقىـدىغان         «
ئۇيغــۇرالرنى . ، دېگهنـدەك بىــر گهپنـى قىلغــان ئىـدى   »كىـشى قـۇل بولىــدۇ  

قۇلغا ئايالندۇرۇپ قويغان سىياسىي، تـارىخىي ھادىـسىلهر، خهلقئاراالشـقان          
ــقىالرنىڭ   ــۇداخىله، باشـ ــر مـ ــودىالر، ھهربىـ ــىي سـ ــۈچ  سىياسـ ــي كـ  ھهربىـ

ئۈستۈنلۈكى ۋە باشقا ئىجتىمائىي ھادىسىلهرنى تىلغا ئېلىـپ ئولتۇرمـاي،          
پهقهت بىــرال خىــل مــۇمكىنلىكنى، ئۆزىنىــڭ قــۇل ئىكهنلىكىنــى تونــۇش 

  . ياكى تونۇماسلىق مۇمكىنلىكىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتسهمال كۇپايه بوالر
الش، ئــادەتكه ئايلىنىــپ كهتــكهن قورقۇنچــاقلىق، ئــۆزىنى تــۆۋەن چــاغ 

نهپـــسى بـــااللىق، ئـــاچكۆزلۈك، بـــارلىق ســـاھهلهردە ئـــۆزىنى كۆرســـهتكهن 
 تهربىــيىگه ئېرىــشهلمهسلىك، -ھۇرۇنلــۇق، يالقــاۋلىق  يېتهرلىــك تهلىــم 

مۇستهملىكه بولغانسېرى قاششاق بولۇپ كېتىـپ، مىللهتنىـڭ تهقـدىرى          
ــۇر قىلماســــلىق كهم   كۈتىــــسىز قــــۇل بولــــۇپ –توغرىــــسىدا تهپهككــ

  .ىرىدۇرقېلىشنىڭ ئامىلل
ئۆزىنىڭ قۇل ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېـتهلىگهن مىلـلهت، قۇللـۇقتىن          

بـۇ  . خوجايىنغا ئايلىنىشنىڭ كۈرەشـچان يـولىنى تاللىۋالغـان مىللهتتـۇر         
يول مۇشكى ئهنبهر پۇراپ تۇرىدىغان يـول ئهمهس، بـۇ يـول كـۆك يانتـاقلىق       
ــسىلىپ      ــا ئې ــتانلىق باغالرغ ــدىغان بوس ــوۋالپ ماڭى ــانلهيلۇننى ت ــول، خ ي
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ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتايغــا قارشــىلىق كۆرســىتىش ئىرادىــسى بولمىــسا،  
ــىلىق      ــق قارشــ ــسا، داۋاملىــ ــدىغان بولــ ــيهتال بولىــ ــۇنداق نىــ ئهگهر شــ

 بولـــسا، ئىـــرادە شـــۇ پۇرســـهتته ىـــدىغانالئايالندۇركۆرسىتىـــشنى ئـــادەتكه 
ھوقـۇق  « سۆزى بىلهن ئېيتقاندا،     نېتزىنىڭپهيالسوپ  . يېتىلىپ چىقىدۇ 

ــۆزىنى    ــايىنىپال ئـــ ــشكه تـــ ــىلىق كۆرسىتىـــ ــسى پهقهت قارشـــ ئىرادىـــ
 ساھهسـىدىكى ئۇقـۇم     سوتسىئولوگىيهسىياسىي  » ھوقۇق«. »ئىپادىلهيدۇ

ــرادە« ــۇق    » ئىـ ــۇم، ھوقـ ــىدىكى ئۇقـ ــسىخولوگىيه ساھهسـ ــلىرى پـ قاراشـ
رېئــــاللىق ئىچىــــدە پهيــــدا بولىــــدۇ يــــاكى رېئــــال مۇناســــىۋەتلهرنىڭ  

ھوقـــۇق كـــۆزگه كۆرۈنـــۈپ تۇرىـــدىغان مـــاددىي شـــهكىلمۇ . ھاســـىالتىدۇر
بوالاليدۇ، بهلكى ھوقۇق ئادەملهر ھهر قهدەمدە دۇچ كېلىدىغان ماددىي كـۈچ           

  . شهكلىدۇبىلهن مهنىۋى كۈچنىڭ ئاالھىدە 
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هنــپهئهت تهلهپلىرىنىــڭ ئهڭ ئــاخىرقى  م–ئاالھىــدە ھوقــۇق شــهكىل 
ھوقــۇقى يــوق . مهقــسهتلىرىگه مۇۋاپىــق كېلىــدىغان ئاالھىــدە شــهكلىدۇر

ئــادەم، ھوقــۇقى يــوق مىللهتنىــڭ مهنــپهئهت تهلهپلىــرى كاپــالهتكه ئىــگه   
بولۇشى ئۇياقتا تۇرسۇن ھهتتا بۇنـداق ئـادەم، بۇنـداق مىللهتنىـڭ جېنىمـۇ             

ۋى ساھهسـىدە پهيـدا بولـۇپ، ئهمهلىـي         شۇڭا مهنىـ  . كاپالهتكه ئىگه بولمايدۇ  
ــتهقىللىق      ــۇق، مۇس ــك ھوق ــان ئىگىلى ــق قىلىنغ ــلهرگه تهتبى ھهرىكهت
ــۇقى،     ــۇق، تهرەققىيــات ھوق ــۇق، كىــشىلىك ھوق ــۇقى، سىياســىي ھوق ھوق
ــۇقى     ــۈك ھوق ــۇقى، خۇسۇســى مۈل ــات ھوق ــيهت تهرەققىي ــساد، مهدەنى ئىقتى

ۇق تىلىگهنـگه   ھوق. دەيدىغان ھوقۇق شهكىللىرى ئوتتۇرىغا چىققان ئىدى     
بېرىدىغان نهرسىمۇ ئهمهس، قاراپ تۇرغانغا تهقدىم قىلىنىـدىغان نهرسـىمۇ          
ــك     ــدىغان  ۋە تىلهمچىلى ــشلىتىپ تارتىــپ ئالى ــۈچ ئى ــۇق ك ئهمهس، ھوق

قېنـى  . قىلىپ ئهمهس، قارشـىلىق كۆرسـىتىپ ئېرىـشىدىغان نهرسـىدۇر         
قـا، شـۇڭا    شۇنداق ئىرادە؟ ئۇيغۇرالردا بۇنـداق ئىـرادە ئـاجىز يـاكى بولمىغاچ           

ــدە،    ــدىيىلهرمۇ ئۇيغۇرالرنىـــڭ ۋەتىنىـ ــۇق ئىـ ــلىرىمۇ، ھوقـ ــۇق قاراشـ ھوقـ
ئۇيغــۇرالر تــارىختىن بېــرى ئىــرادە . ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېڭىــدا پهيــدا بولمىــدى

بىلهن ھوقۇقنىڭ مۇناسـىۋىتىنى ۋە كـۈچ بىـلهن مهنپهئهتنىـڭ بىرلىكـى             
ۇ  بىـزگه بـ    نېتـزى پهيالسـوپ   . ھوقۇق بولىدىغانلىقىنى چۈشهنمهي كهلـدى    

ــارقىلىق،     ــهرھلهش ئ ــىۋىتىنى ش ــڭ مۇناس ــلهن ئىرادىنى ــۇق بى يهردە ھوق
ھوقـۇق  ئىـدىيىلىرىنى ئېڭىمىزنىــڭ چوڭقـۇر قاتالملىرىغـا ســىڭدۈرۈپ،     
ــۈرگىلى     ــا كهلت ــۇقنى قولغ ــايىنىپال ھوق مىللىــي ئىرادىنىــڭ كــۈچىگه ت

  . بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى
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  دۇنيا گېزىتى

   كۈنى– 13 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1998
مۇخبىرنىـــڭ شـــاڭگاڭدىن بهرگهن خهۋىـــرىگه ئاساســـالنغاندا خىتـــاي 

ــرى   ــڭ ۋەزىـ ــۇرۇڭجىھۆكۈمىتىنىـ ــېچىش  جـ ــى ئـ ــڭ غهربنـ  ئامېرىكىنىـ
تهجرىبىسىنى ئۆگىنىپ، جۇڭگونىڭ غهربىنى ئېچىش توغرىسىدا قهسـهم         

ــۇرۇڭجى. بهرگهن ــز ئامېرىكىنىـــــڭ : جـــ ــىرنىڭ – 19دۆلىتىمىـــ  ئهســـ
. ۋە باشقا غهربىـي شـتاتالرنى ئاچقـان ئىـدى         دەسلهپكى دەۋرىدە كالىفورنىيه    

دېـگهن  ...  ساۋاقالرنى بىز قوبـۇل قىلىـشىمىز كېـرەك        -بۇ تارىخى تهجرىبه    
ئـــۇ بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن كـــۆپلهپ مهبـــلهغ ئاجرىتىـــپ غهربـــكه       . ئىمىـــش

نـى  »شـىنجاڭ «. يۆتكهشـكه ۋەدە بهرگهن   ) مۇستهملىكىسى ئۇيغۇرىـستانغا  (
 ئىشچىالرغا چىقىش يـولى     تېزلىك بىلهن ئېچىش، ئىشتىن بوشىتىلغان    

ــىنجاڭغا     ــڭ ش ــرىش ۋە ئۇالرنى ــپ بې ــستانغا (تېپى ــتهملىكه ئۇيغۇرى ) مۇس
  . كۆچمهن بولۇپ كۈچىشىگه ئىلهام بېرىش كېرەك  دېگهن ئىمىش

 ئالــدىراپ جۇرۇڭجىنىــڭ ئالــدىراپ قــاپتىغۇ، نــېمه ئىــشالر  جــۇرۇڭجى
ــم    ــدى، كىـ ــۇپ قالـ ــهۋەبكار بولـ ــشىغا سـ ــۇرۇڭجىنىقېلىـ ــدىراتتى؟ جـ  ئالـ

يغۇرىستاننىڭ ئىلى ئۆلكىـسىدە كۆتۈرۈلـۈپ چىقىـپ مۇسـتهقىللىقنى          ئۇ
 ئالــدىرىتىپ قويمىــدىمۇ؟ يـــاكى   جــۇرۇڭجىنى تهلهپ قىلغــان ئۇيغــۇرالر   

شاڭگاڭ جۇڭگونىـڭ ئهپكىـشىگه قايتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن، خهلقئـارا             
 جـاۋابالردا گهۋدىلهنـگهن خهلقئـارالىق       –جهمئىيهتته پهيدا بولغـان سـوئال       

ــ   ئالــدىرىتىپ قويــدىمۇ؟ شــاڭگاڭ   جــۇرۇڭجىنىۇرىيهتلهر ئهخالقــى مهجب
غهيرىي مهمـۇرى رايـون بولـۇپ قۇرۇلـۇپ، جۇڭگونىـڭ ئهپكىـشىگه قايتىـپ               

ــدى ــدە     . كهلـ ــا، ئاالھىـ ــدە ھوقۇققـ ــدى، ئاالھىـ ــاي ئىـ ــاڭگاڭلىقالر خىتـ شـ
ئىمتىيازغا ئېرىشتى، خىتاي بولمىغان تىبهتلهرگه، ئۇيغۇرالرغا بېـرىلگهن        
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  كىشىلىك ھوقۇق

   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1998
ــىي   ــىله، سىياســـــ ــۋى مهســـــ كىـــــــشىلىك ھوقـــــــۇق نهزەرىيىـــــ

 مهسىله، پهلسهپىۋى، قانۇن پهلسهپىسى مهسىلىـسى       سوتسىئولوگىيىلىك
ۋە ئهڭ مــۇھىمى ھهرىكهتتىكــى مهســىله بولــۇپ، دۇنيــادا پهيــدا بولغىنىغــا  

 ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن ئېيتقانــدا كىــشىلىك ھوقــۇق    .  يىلــدىن ئاشــتى 200
  .ھازىرغىچه بىر سىرلىق مهسىله بولۇپ كهلدى

ئۇيغـــۇرالر خىتـــاي كۆچمهنلىرىنىـــڭ قولىـــدىكى ھوقۇقالرغـــا كۈنـــدە 
ــېمه      ــڭ نــ ــڭ ھوقۇقلىرىنىــ ــىمۇ ئۆزىنىــ ــۇپ تۇرســ ــۈدەك دوقۇرۇشــ دېگــ

كىــشىلىك ھوقۇقلىرىنىــڭ . ئىكهنلىكىنــى ھــازىرغىچه بىلــمهي كهلــدى
ــدىغانلىقىنى چۈشــهنمهي كه   ــسهندە قىلىنى ــېمه ئۈچــۈن دەپ ــدى، شــۇڭا  ن ل

  . ھهرىكىتى ئارقىلىق ئىسپاتالپمۇ بېرەلمىدى
 ئهســـىردە ياۋروپـــادا جاھـــاننى زىلـــزىلىگه ســـالغان كىـــشىلىك – 18

ھوقۇقنى قولغا كهلتۈرۈش ھهرىكىتـى پارتلىغانـدىن كېـيىن، كىـشىلىك           
ھوقــۇق تهشهببۇســلىرى ئۇزۇنــدىن بېــرى ئۈزۈلــۈپ قالمــاي بۈگــۈنگىچه       

ــدا مىل  يونلىغــان كىــشىلهرنىڭ قهلبىــدىن  داۋاملىــشىپ ھــازىرقى جاھان
ــدى  ــورۇن ئال ــار؟   . ئ ــىر ب ــداق س ــدا زادى قان ــا  – 18بۇنىڭ ــىردىكى كون  ئهس

ئۇقۇمالر، كونـا تهشهببۇسـالر، كونـا قاراشـالرنىڭ قالـدۇقلىرى بۈگـۈن قايتـا               
تىرىلدىمۇ ياكى كونا ئۇقۇمالر، كونا كۆزقاراشـالر، كونـا كىـشىلىك ھوقـۇق             

  ىتتا يېڭى ھاياتى كۈچكه ئېرىشتىمۇ؟تهشهببۇسلىرى يېڭى تارىخى شارائ
كىـــشىلىك ھوقـــۇق ئۇقۇملىرىنىـــڭ ســـىرىنى ئـــېچىش ئۈچـــۈن      
ــسىدىن     ــات نۇقتىـ ــارىخى ۋە تهرەققىيـ ــۇمىنى تـ ــۇق ئۇقـ ــشىلىك ھوقـ كىـ

مۇبـادا بىـز كىـشىلىك ھوقـۇق قاراشـلىرىنى          . تهكشۈرۈشكه توغرا كېلىدۇ  
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  ...ئومۇمهن

   كۈنى– 20 ئاينىڭ -1 يىلى – 1998
ىــڭ  ئىنــسان، مىللهتن-ئومــۇمهن ئېيتقانــدا كىــشىلىك ھوقــۇق بــۇ،  

ــدۇر ــاتېگورىيه ھهم    . ھوقۇقىـــ ــارىخى كـــ ــۇق ھهم تـــ ــشىلىك ھوقـــ كىـــ
 ئادەم بهھـرىمهن    –كىشىلىك ھوقۇق   . ئىجتىمائىيالشقان كاتېگورىيىدۇر 

بولۇشقا تېگىشلىك ھهرقانـداق ھوقـۇقتىن ھهرقانـداق چاغـدا، ھهرقانـداق            
يهنه باشــقا . يهردە ئىختىيــارى بهھــرىمهن بولــۇش ھوقــۇقى دېگهنلىكتــۇر    

نـدا  كىـشىلىك ھوقـۇق ئىنـسان يهنه شـۇ ئادەمنىـڭ ئـۆز                مهنىدىن ئېيتقا 
ماھىيىتىگه يارىشا بهھرىمهن بولۇشقا تېگىشلىك نېگىزلىـك ھوقـۇقى ۋە          

شۇڭا بۇ تۈرلۈك ھوقـۇقالرنى كىـشىلهر ئـادەتته         . ئهركىنلىكى دېگهنلىكتۇر 
ئــادەتكه يارىــشا كىــشىلىك . كىــشىلىك ھوقــۇق دەپ ئاتاشــقا ئــادەتلهنگهن

: نهزەر تاشلىـــساق، بهزى ھوقـــۇقالر، مهســـىلهن  ھوقۇقنىـــڭ مهنىـــسىگه  
ــۆي   ــۆپىيىش، ئـ ــي كـ ــدۇرۇش  –تهبىئىـ ــىل قالـ ــۇش، نهسـ ــاقلىق بولـ  ئوچـ

ھوقۇقلىرى، پىكىرنى ئهركىن بايان قىلىـش ھوقـۇقلىرى، دىنـى ئېتىقـاد            
ــش      ــايىش قىلى ــۇش، نام ــكىالتالرغا ئۇيۇش ــۇقلىرى، تهش ــى ھوق ئهركىنلىك

ــۇقلىرى، مۇســت   ــادىلهش ھوق ــارازىلىقلىرىنى ئىپ هملىكه مىللهتلهرنىــڭ ن
قاتـارلىق ھوقـۇقالر    ... مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىش ھوقۇقلىرى ۋەھاكـازا     

ئادەمنىڭ تهبىئىتى ۋە ئۇنىڭ ماھىيىتىگه ئاساسـهن بـاراۋەر ھالـدا، بهلكـى        
ــق     ــشىلهرگه مۇۋاپىـ ــارلىق كىـ ــى بـ ــدە جهمئىيهتتىكـ ــشاش دەرىجىـ ئوخـ

نكى خىتـايالر بـۇ     ئۇيغۇرىستاندا خىتايدىن باشقا كىشىلهرگه، چۈ    . (كېلىدۇ
  ).ئۆلكىگه قانۇنسىز كۆچۈپ كىرگهن كۆچمهنلهردۇر

كىشىلىك ھوقۇقنىڭ مهزمۇنى ۋە شهكلى جهھهتته پىكىـر قىلـساق،          
بۇ ھوقۇقالر ئىرق ۋە رەڭ ئايرىماي، جىنسى پهرق، تىل ۋە دىنـى پهرقـلهرگه           
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كىــــشىلىك ھوقــــۇق شــــۇنىڭ ئۈچــــۈن كىــــشىلىك ھوقــــۇق دەپ  
، بهزى نېگىزلىك ھوقۇقالر چېقىلغىلى بولمايدىغان تهبىئىـي        اتىلىدۇكىئ

ھهربىـر ئادەمنىـڭ ئهتراپلىـق تهرەققىـي قىلىـش          : مهسىلهن. ھوقۇقالردۇر
ــۇقلىرى    ــۇقى، ھهربىــر ئادەمنىــڭ شهخــسى تهرەققىــي قىلىــش ھوق ... ھوق

قاتـارلىق ھوقـۇقالر، شـاپائهت قىلغــۇچى كىـشىلهر تهرىپىـدىن باشــقىالرغا      
قىلىدىغان نهرسه ئهمهس، بهلكى ئۇ بىـر خىـل ھوقـۇق، ئـۇ ھهرگىـز               ئىئانه  

بىر خىـل ئـاقىالنه تهشـهببۇس يـاكى ئـاقىالنه ئـارزۇ ئهمهس، ئـۇ پهقهت بىـر           
  . خىل ھوقۇقتۇر
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  بالىلىرىمنى تاپتىم

   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 1 يىلى – 1998
. ئوكالخومــــا شــــهھىرىنىڭ ئــــايروپىالن ئىستانسىــــسىغا چىقــــتىم

ئهســلىدە . ئىككــى يىـل بولغــان بـالىلىرىمنى كۈتۈۋالــدىم  كۆرۈشـمىگىلى  
ــدى   ــرەك ئىـ ــى كېـ ــدا كېلىـــپ بولۇشـ ــر يىلـ ــست . بىـ ــاي كوممۇنىـ خىتـ

ماڭا ياردەملىـشىپ   . مۇستهملىكىچىلىرى پاسپورت بېرىشنى رەت قىلدى    
 خــانىم، ئامېرىكــا ۋىنــدىسىياســىي پانــاھلىق ئېلىــپ بهرگهن ئادۋۇكــات  

اسـىۋەتلهر كومىتېتىنىـڭ رەئىـسى      كونگىرىسى ئـاۋام پاالتاسـى تاشـقى مۇن       
 ئهپهنــدىگه بــالىلىرىم ۋە ئايــالىم رابىــيه قــادىر      ســىمىت  كىرىــستوفىر

توغرىسىدا دوكالت يېزىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىـڭ بـۇ ئـائىلىگه پاسـپورت            
ــدا، رەئىــــس     ــاردەم تهلهپ قىلغانــ ــپ يــ ــا ئېلىــ ــى تىلغــ بهرمىگهنلىكىنــ

ىتـاي كـۆچمهنلهر    بىـراق خ  .  ئهپهندى ھهقىقىي ياردەم قىلدى    كىرىستوفىر
بـالىلىرىم  . ھاكىمىيىتى ئايالىم رابىيهم قادىرنىڭ پاسپورتىنى بهرمىـدى      

شۇنداق قىلىـپ   . ئامېرىكىغا كهلدى، خېنىم رابىيه ۋەتهندە قېلىپ قالدى      
كىچىـك بـالىالر    . يىغالشتۇق، قۇچاقالشتۇق ... بالىلىرىمنى قارشى ئالدىم  

لـېكىن  . بىلمهيتتـى تېخى ۋەتهننىـڭ، ئـۆز يۇرتنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى            
ئانىــسىنى . چــوڭ بولغانــسېرى ۋەتهننىــڭ قهدرى ئۆتىلىــشكه باشــلىدى    

پاســـپورت دېگهننىـــڭ نـــېمه ئىكهنلىكىنـــى،    . سېغىنىـــشقا باشـــلىدى 
سىياســىي پاناھلىقنىــڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى شــۇنىڭ ئۈچــۈن ۋەتىــنىگه  

ــلىدى    ــشكه باشـ ــانلىقىنى چۈشىنىـ ــۇپ قالغـ ــدىغان بولـ ۋەتهن . قايتالمايـ
ــڭ، زې ــز     بىزنى ــايمىز؟ بى ــزگه قايتالم ــۆز ۋەتىنىمى ــشقا ئ ــز نېمى ــن، بى مى

ــوغالپ   ــزدىن قـــ ــدۇقمۇۋەتىنىمىـــ ــۈ  چىقىرىلـــ ــزگه مهڭگـــ ، ۋەتىنىمىـــ
  .بالىالرچه جاۋابالر...  بالىالرچه سوئالالربارالمايمىزمۇ
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بالىالرغـــا دادا بولمـــاقمۇ تهس ئىـــكهن، بالىالرغـــا ئانـــا بولمـــاقمۇ تهس 
 ۋە ئانىنىــڭ بالىالرنىــڭ ئالدىــدا ئىــكهن، ئىــنقىالب قىلىــمهن دېــگهن دادا 

ــكهن  ــۆپ ئىـ ــارلىقىمۇ كـ ــا  . جاۋابكـ ــۇپ، بالىلىرىمغـ ــا ھهم دادا بولـ ھهم ئانـ
كــۈنلهر شــۇنداق ئــۆتمهكته، ئــاخىرقى . مېهرىبــانلىق قىلىــشقا باشــلىدىم

  مهنزىل قهيهردە؟
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  دۆلهت ۋە تۈزۈم

   كۈنى– 18 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1998
ــان نهرســـ  ــاد قىلىنغـ ــاددىيال ئىجـ ــچه  دۆلهت ئـ ــر نهچـ ــۇ بىـ ه ئهمهس، ئـ

ــان    ــاد قىلىنغ ــدا ئىج ــىرلهر داۋامى ــۈك(ئهس ــهردۇر) بۈي ــل ۋە  . ئهس ــۇ ئهقى ئ
ــدۇر  ــڭ ئېڭىـ ــۇئهييهن  . ئهقىللىـــق ئادەمنىـ ــاڭ مـ ــل ئـ ــۇ خىـ پهقهت مۇشـ

. ئېرىــشكهن) دۆلهت شــهكلىگه(مىللهتنىــڭ ئارىــسىدا تهرەققىــي قىلىــپ  
  .  يوقدۆلهت) مۇ(سۇبيېكت ئىجاد قىلغان بىر) دۇنيادا(شۇنىڭ ئۈچۈن 

دەريا ئېقىنىدەك ئېقىپ ئۆتۈپ تۇرغـان تـارىخى جهريـانالردا، ئهسـىرلهر            
بهرپا قىاللمىغانمۇ؟ ئۇيغۇرالرمۇ ئىجـادى     ) شهكلى(داۋامىدا ئۇيغۇرالر دۆلهت    

بىـــراق قۇرۇلغـــان . دۆلهت شـــهكلىنى بهرپـــا قىاللىغـــان ئىـــدى» ئهســـهر«
» رنىڭ ئېڭىغـا  ئهقلى نهرسـىله  «دۆلهتلىرىنى ئۇيغۇرالر راستىنى ئېيتقاندا     

ئهقلـى  «دۆلهت قۇرۇش ھهرىكىتى ئۇيغۇرالرنىڭ ئارىـسىدا       . ئايالندۇرالمىدى
چـۈنكى  . ئورنىـدا تهرەققىـي قىلىـشقا ئېرىـشهلمىدى       » نهرسىلهرنىڭ ئېڭى 
دۆلهت شــــهكلىنىڭ تهلهپلىــــرىگه مۇۋاپىــــق  » ئــــاڭ«دۆلهت قۇرغــــۇچى 

ائىي ئېهتىمال دۆلهت شهكلى بىـلهن ئىجتىمـ    . تهرەققىياتقا ئېرىشهلمىدى 
ــائىي     ــسى ئىجتىمـ ــاكى دۆلهت ئىدېئولوگىيىـ ــشالمىدى يـ ــۈزۈم ماسلىـ تـ

ــشالمىدى   ــهكلىگه ماسلىـــ ــاكى دۆلهت شـــ ــۈزۈمگه يـــ ــڭ . تـــ مىللهتنىـــ
 ۋە دۆلهتنىـڭ ئىجتىمـائىي تـۈزۈمىگه ئېغىـر          دۆلهتـكه يېتىلمىگهن ئهقلى   

  . شۇڭا ئۇيغۇرالر دۆلهتنى قولىدا تۇتۇپ تۇرالمىدى. يۈك بولۇپ قالدى
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  مهن

   كۈنى– 23 ئاينىڭ – 2  يىلى– 1998
 بىـلهن پىكىـردە بىلـله    پىالتـۇن  يىل بۇرۇن ئۆتكهن  2000مهن بۈگۈن   

ئوخشاش مهسىلىلهر بويىچه ئوخشاش پىكىر قىلىشنىڭ يـولىنى        . بولدۇم
؟ بىلمهيــمهن، ياخــشىالر ئهينــى چىقاالمــدىمهنھۆددىــسىدىن . تاللىۋالــدىم

ــا    ــا سـ ــشىلهرنى ھاياجانغـ ــۆزلهرنى، كىـ ــشى سـ ــاغالردىال ياخـ لىدىغان  ۋە چـ
 يېتهكلهيـدىغان ئۇقـۇمالرنى ئۆزىنىـڭ ھاياتىغـا،         پىكىرلهشكهكىشىلهرنى  

ئۆزىنىــڭ تۇرمۇشــىغا تهتبىــق قىلىــدىغان ئهقىــل ۋە پىكىــر قىلىــشنىڭ 
ــر  ــۇللىرىنى بىـ ــر  –ئۇسـ ــان ۋە بىـ ــرىگه ئۆگىتىـــپ بولغـ ــدىن – بىـ  بىرىـ

بىلىمــسىز ۋە نــادان بولــساممۇ، پىالتــۇن ۋە    . ئۆگىنىــپ بولغــان ئىــكهن  
 ئارسـتوتىل  كېيىن پهيالسوپالرنىڭ بۈگۈنگىچه پىالتۇن ۋە       ىستوتىلدىنئار

ئېچىپ بهرگهن تهپهككـۇر يولىـدىن چىقىـپ كېتهلمىگهنلىكىنـى ھـېس            
  .قىلىپ يهتتىم
ئـــاقىالنه ھهرىـــكهت قىلىـــش توغرىـــسىدا بىلىمـــلهر ئهڭ «: پىالتـــۇن

دەپ » نوپۇزلــــۇق بىلىــــم، شــــۇنداقال ئهڭ ئهمهلىــــي ھهقىقىــــي بىلىــــم 
 ھهرىكهتلىـرى   –ئـالالھ ياراتقـان بهنـدىلهرنىڭ ھهددى        . ئىكهنكۆرسهتكهن  

 ھهرىكهتـلهر توغرىـسىدا بىلىملهرمـۇ ئـاقىالنه         –ئاقىالنه بولۇشى ۋە ھهددى     
بولۇشى، بىلىمگه ئېرىشىش ۋە بىلىمنـى قانـداق ئىـشلىتىش توغرىـسىدا            

شــۇنداق بولغانــدىال بۇنــداق بىلىــم . نىيهتلهرمــۇ ئــاقىالنه بولۇشــى كېــرەك
  .ئىنسانالرغا پايدىلىق بىلىم بولىدۇ. ق بىلىم بولىدۇنوپۇزلۇ

چۈنكى سىياسـىي   .  ئهنه شۇنداق بىلىمدۇر   سوتسىئولوگىيهسىياسىي  
 ھهربىـــر دۆلهت، ھهربىـــر مىلـــلهت تهتقىـــق قىلىـــشقا  سوتـــسىئولوگىيه

. تېگىشلىك ئىلىم ۋە ھهربىر پـۇقرا چۈشىنىـشكه تېگىـشلىك ئىلىمـدۇر           
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 ھهربىـــر دۆلهت تهتقىـــق قىلىـــشقا   سوتـــسىئولوگىيهسىياســـىي «
خىتــاي دۆلهت ئاپپاراتىــدا مىللهتچــى   . دېيىلىــدۇ » تېگىــشلىك ئىلىــم 

. خىتايالرنىڭ بـۇ ئىلىمنـى تهتقىـق قىلىـدىغانلىقى ھهممىمىـزگه ئايـان            
هرنى ئۇيغۇر دېگهن بۇ مىللهتنى قانداق بويسۇندۇرۇشنىڭ، قانداق ۋاسـىتىل        

 –ئىــشلىتىپ ئهبهدىــي، مــۇتلهق ئاسسىمىلياتــسىيه قىلىــشنىڭ ئۇســۇل 
ــىي    ــاي مىللهتچىلىرىنىـــــڭ سىياســـ ــزدىنىش خىتـــ ــا ئىـــ چارىلىرىغـــ

ــسىئولوگىيه ــسىدۇر  سوتـ ــۇھىم ۋەزىپىـ ــان مـ ــدىغا قويغـ ــىدە ئالـ .  ساھهسـ
ــدىن سىياســــىي   ــسىئولوگىيهبۇنىڭــ ــى قانــــداق   سوتــ  بىــــر مىللهتنــ

 ئىزدىنىـدىغان پهنمـۇ؟ دېـگهن        چارىلىرى ئۈستىدە  –يوقىتىشنىڭ ئۇسۇل   
 خىتــاي سوتــسىئولوگىيهبىــراق سىياســىي . ســوئال تۇغۇلمايــدۇ، ئهلــۋەتته

ــدى     ــپ قال ــگه ئايلىنى ــۇنداق پهن ــدا ش ــڭ قولى ــاي . مىللهتچىلىرىنى خىت
ــىي    ــدا سىياسـ ــڭ قولىـ ــسىئولوگىيهمىللهتچىلىرىنىـ ــا سوتـ  ئۇيغۇرالرغـ

ــارە    ــشنىڭ چـ ــق قىلىـ ــي ھۆكۈمرانلىـ ــتىد –مىللىـ ــرى ئۈسـ ە  تهدبىرلىـ
ئىزدىنىدىغان بىر پهنگه ئايلىنىپ قالغان بولسا، ئۇنداقتا، ئىـشىنىمهنكى،         
ــداق      ــۇقىنى قان ــڭ مهۋجۇدل ــۇر مىللىتىنى ــرى ئۇيغ ــاي مىللهتچىلى خىت
ــى       ــۇر مىللىتىن ــاۋۋال ئۇيغ ــى ئ ــشنى ئهمهس، بهلك ــگه قىلى ــالهتكه ئى كاپ

: مهسـىلهن . قانداق يوقىتىشنىڭ يوللىرىنى تهتقىق قىلىدۇ، دېگهن سـۆز       
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يۇقىرىقى تېمىالردا ئېلىپ بېرىلغان تهتقىقات پائالىيهتلىرى خىتـاي        
» ئــــاقىالنه ھهرىــــكهت«مىللهتچىلىــــرى ئۈچــــۈن ئېيتقانــــدا ئهلــــۋەتته  

ــا ن   ــهنگهن ئۇيغۇرالرغـ ــىزدەك چۈشـ ــدەك ۋە سـ ــسا، مهنـ ــسبهتهن ھېسابالنـ ىـ
ــايى     ــۋەتته جىن ــۇ قىلمىــشى ئهل ــدا، خىتــاي مىللهتچىلىرىنىــڭ ب ئېيتقان

» بىلىمـلهر «بۇ توغرىدا خىتـاي مىللهتچىلىـرى ئىگىلىـگهن         . ھهرىكهتتۇر
ھېسابالنـسا،  »  ئـاقىالنه بىلىـم   «خىتاي مىللهتچىلىرى ئۈچۈن ئېيتقانـدا      

ــسابلىنىدۇ    ــم ھېـ ــاختا بىلىـ ــدا، سـ ــۈن ئېيتقانـ ــۇرالر ئۈچـ ــاي . ئۇيغـ خىتـ
ــڭ    مى ــاي مىللهتچىلىرىنى ــارقىلىق خىت ــشى ئ ــڭ قىلمى للهتچىلىرىنى
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 چۈشىنىــشى، سوتــسىئولوگىيىنىشــۇڭا ھهربىــر پــۇقرا سىياســىي    
قانداق ياشاپ كهلدۇق، قانداق ياشـايمىز، قانـداق        . ئۆگىنىشى الزىم بولىدۇ  

ياشىــشىمىز كېــرەك، دېــگهن ســوئالالرنى ئالــدىغا قويالىغــان مىلــلهت،       
 ئىزدەپ تاپالمىغاندىمۇ، جاۋاب تېپىش جهريانىـدا شـۇ   سوئالغا دەرھال جاۋاب 

مىللهتنىـڭ كۆرسـهتكهن تىرىـشچانلىقى بىــر تهرەپـتىن شـۇ مىللهتنىــڭ      
نـــۆۋەتتىكى ئهزالىرىنـــى قانـــائهتكه ئىـــگه قىلـــسا ھهم شـــۇ مىللهتنىـــڭ  

بىـــراق، . كېيىنكـــى ئهۋالدىنىـــڭ پهخىرلىنىـــشكه ماتېرىيـــال بوالاليـــدۇ 
ــا   ــۇرلىرى ئات ــان ئۇيغ ــازىرقى زام ــدىمۇ  – ھ ــوۋىلىرى ئېچىــپ بهرگهن يول  ب

  ؟ مۇمكىنمىدۇ، ئۆزلىرىنىڭ يول ئېچىپ ماڭالىشى ماڭالمايۋاتساتۈزۈك 
  



 207

  بۈگۈن

   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1998
ئۇيغـۇر ئـاپتونوم    » شـىنجاڭ «خىتاي كۆچمهنلىرى ھاكىمىيىتىنىڭ    

ت  سـانائه  –رايونلۇق مۇستهملىكه دائىرىلىرى، ئۈرۈمچى شـهھهرلىك سـودا         
ئىدارىــسى، ئــۈرۈمچى شــهھهرلىك ســاقچى ئىدارىــسى بىــرلىكته ســاقچى ۋە  

مىڭ ئانـا   «كادىر ئهۋەتىپ رابىيه قادىر شىركىتىنىڭ قارمىقىدا قۇرۇلغان        
  . گه پېچهت سالدى»شىركىتى

ــا   ــىركهتلهرگه، بايالرغـ ــدى  «شـ ــارەت قىلمىـ ــانۇنلۇق تىجـ ــاج «، »قـ بـ
رنى ۋە خۇسۇســى دەپ جىنــايهت ئارتىــپ، خۇسۇســى كارخــانىال» ئوغرىلىــدى

مىـــڭ ئانـــا «تىجـــارەتچىلهرنى يوقىتىـــپ كهلـــگهن خىتـــاي ھۆكـــۈمىتى  
دەيـدىغان  » بـاج ئوغرىلىـدى  «، »قانۇنسىز تىجارەت قىلـدى «گه  »شىركىتى

ــايهتلهرنى  ــدىجىن ــۇ  . ئارتالمى ــۈنكى، ب ــىركىتى  «چ ــا ش ــڭ ئان ــى » مى تېخ
ــۈنال  ــڭ – 12تۈنۈگـ ــارەتكه    – 15 ئاينىـ ــمىي تىجـ ــۇپ  رەسـ ــۈنى قۇرۇلـ  كـ
  . هن ئىدىكىرىشمىگ

قانۇنـــسىز مهبـــلهغ «ئهممـــا، خىتاينىـــڭ مۇســـتهملىكه دائىرىلىـــرى 
نـى  »مىـڭ ئانـا شـىركىتى     «دېگهن باھانىنى كۆتـۈرۈپ چىقىـپ،       » توپلىدى

 مىليـون يـۈەن خىتـاي پـۇلىنى         1قۇرغۇچى ئايـالالر، شـىركهتكه توپلىغـان        
 تىجــارەت كىنىشكىــسىنىمۇ  –شــىركهتنىڭ ســودا  . بانكىــدا تــوڭالتتى 

رابىــيه قادىرنىــڭ ئۇيغــۇر ئايــاللىرىنى تهشــكىللهپ     . لــدىمۇســادىرە قى
  . شىركهت قۇرۇش پىالنىغا زەربه بهردى
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  ھوقۇق

   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1998
. ھوقۇق بىـر تهرەپـتىن كـۈچ، بىـر تهرەپـتىن مهنـپهئهت دېگهنلىكتـۇر              

بـۇ يهردە   . دېمهك، كۈچ بىلهن مهنپهئهتنىڭ بىرلىكى ھوقـۇق دېگهنلىكتـۇر        
ھوقــۇق .  مهنــپهئهت ئۇقۇمىــدۇر—ئۇقۇمىنىــڭ ئالــدىنقى شــهرتى ھوقــۇق 

توغرىـــسىدىكى كۆزقاراشـــالرنىڭ قانـــداق خاراكتېرلىـــك ۋە قـــانچه خىـــل 
بولۇشــــىدىن قهتئىيــــنهزەر، ھوقــــۇق ئۇقۇمىنىــــڭ ئاساســــى مهنــــپهئهت 

بۇ مهنىدىن ئېيتقانـدا، ھوقۇقنىـڭ مـۇئهييهن جهمئىيهتتىكـى          . ئۇقۇمىدۇر
ــپهئه   ــي مهن ــهتكۈچى مىللى ــي   كۆرس ــاكى مىللى ــپهئهت ي ــى مهن ت، خۇسۇس

ــاكى     ــسۇن يـ ــى بولـ ــڭ بىرلىكـ ــى مهنپهئهتنىـ ــلهن خۇسۇسـ ــپهئهت بىـ مهنـ
سىياسىي مهنپهئهت بىلهن ئىجتىمائىي مهنپهئهتنىـڭ بىرلىكـى بولـسۇن،          
ئــۇالر ھامــان مــۇئهييهن جهمئىيهتــته ھوقــۇق مۇناســىۋەتلىرىنى تهشــكىل  

ناسـىۋەتلىرىنى،  بۇنداق ھوقۇق مۇناسـىۋەتلىرى مۈلۈكچىلىـك مۇ      . قىلىدۇ
شــۇڭا بــۇ مهنىــدىن . ئىقتىــسادى مۇناســىۋەتلهرنى ئــۆزىگه ئاســاس قىلىــدۇ 

ئېيتقانـــدا، ھوقـــۇق ئىجتىمـــائىي، ئىقتىـــسادىي قۇرۇلمـــا ۋە بـــۇ قۇرۇلمـــا 
ــات    ــيهت ۋە تهرەققىيـــ ــان جهمئىيهتنىـــــڭ مهدەنىـــ ــزگىنلهپ تۇرغـــ تىـــ

ــپ    ــپ چىقى ــدىن ھالقى ــدىغانلىقىھالهتلىرى ــدۇ كېتهلمهي ــسپى بولى .  نى
 ھهرقانداق بىر جهمئىـيهت، ھهرقانـداق چاغـدا ئىنقىالبقـا ھـامىله             چۈنكى،

ــشىنى     ــىۋەتلهرنىڭ ئۆزگىرىـ ــۇقى مۇناسـ ــنقىالب ھوقـ ــانلىقتىن، ئىـ بولغـ
  .كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 يېگانه ھوقۇق ئارزۇلىرى ۋە مهنپهئهت تهلهپلىـرى ۋە غهيرىـي           –يهككه  
ه چــۈنكى، سىياســىي جهھهتــت  . ئــارزۇالر ھوقــۇقنى تهشــكىل قىاللمايــدۇ   

 مۇناســىۋەتلىرىال مهنــپهئهت -يوللــۇق بولغــان، قائىدىلهشــكهن ھوقــۇق    
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ــاكى مىلل   ــسنىڭ ي ــداق شهخ ــۇقلىرى   ھهرقان ــىي ھوق ــڭ سىياس هتنى
ــسانلىقنىڭ      ــڭ، ئىنـ ــدىال، ئادالهتنىـ ــراپ قىلىنغانـ ــانۇنلۇق، دەپ ئېتىـ قـ
ــپهئهت تهلهپلىــرى، ھاســىالت مۇناســىۋەتلىرى ئانــدىن ھوقــۇق بولــۇپ    مهن

خىتاي مىللهتچىلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ سـايالش، سـايلىنىش       . ئىپادىلىنىدۇ
ارقىلىق ئېتىـراپ   ھوقۇقلىرىنى قانۇنالر ياكى تېگىشلىك سىياسـهتلهر ئـ       

ئۇيغۇرالرنىـڭ سىياسـىي ھوقـۇقلىرى ھـازىرغىچه        !  يوق؟ يـاق   –قىلغانمۇ  
ــهتلهرنىڭ    ــدار سىياسـ ــڭ، ئاالقىـ ــالمىش قانۇنالرنىـ ــۈزگهن ئاتـ ــايالر تـ خىتـ
ھىمايىسىگه، كاپالىتىگه ئېرىشهلمىگهنلىكتىن ئۇيغۇرالرنىـڭ مهنـپهئهت       

ــشهلمىدى   ــشقا ئېرىــ ــراپ قىلىــ ــرى ئېتىــ ــ . تهلهپلىــ ــداق ئهھۋالــ دا بۇنــ
  ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇقلىرىدىن ئېغىز ئاچقىلى بوالتتىمۇ؟

ئېتىــراپ ) ئهمهلىيهتــته(سىياســىي ھوقۇقالرنىــڭ قــانۇن دائىرىــسىدە 
قىلىنىشى، ئادالهتنىڭ، ئىنسانلىقنىڭ مهنپهئهت تهلهپلىـرى ۋە ھهرخىـل         
ــىۋەتلىرىنىڭ ھوقـــــۇق بولـــــۇپ ئىپادىلىنىـــــشى   جهمئىـــــيهت مۇناســـ

ــل  ــۇق،  (هن دۆلهت ھوقۇقىنىــڭ شۈبهىــسىزكى، شــهخس بى ئىگىلىــك ھوق
مۇناسـىۋىتىگه بېرىـپ چېتىلغـان      ) مىللهتنىڭ قانۇن چىقىرىش ھوقـۇقى    

ــدۇ ــورنى      . بولى ــان ئ ــسنىڭ تۇتق ــشىدا شهخ ــانۇن چىقىرى ــڭ ق ــۇ دۆلهتنى ش
خۇسۇسـنىڭ  ) خىتاينىڭ قانۇن چىقىرىـشىدا مىللهتنىـڭ تۇتقـان ئـورنى         (

هنپهئهتلىرىنـى ئهكـس     م - مهنپهئهتلىرىنى، مىللهتنىڭ ھوقـۇق      -ھوقۇق  
ئهتتۈرگهندىن باشقا، پۇقراالرنىڭ مهجبۇرىيهتلىرىنىمـۇ ئهكـس ئهتتـۈرگهن         

  .بولىدۇ
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  . مهنىبىئىدۇر بارلىق ھوقۇقنىڭ –شۇڭا دۆلهت ھوقۇقى بۇ 
  بۈگۈن

   كۈنى– 18 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1998
ــڭ  ــهندۇڭخىتاينىـ ــستانغا  سـ ــتهملىكه ئۇيغۇرىـ ــسىدىن مۇسـ  ئۆلكىـ

ــگهن كــۆچمهن  ــۇر   كۆچــۈپ كهل ، كۆچــۈپ كېلىــپ قورچــاق شــىنجاڭ ئۇيغ
، رابىـيه قادىرنىـڭ     لېچـۈن ئاپتونوم رايونىنىڭ سـېكرېتارى بولۇۋاتقـان ۋاڭ        

ــىي     ــپ سىياسـ ــار قىلىـ ــاالھىيىتىنى بىكـ ــتىكى سـ ــىي كېڭهشـ سىياسـ
  .كېڭهشتىن قوغالپ چىقارغانلىقىنى جاكارلىدى

ئۇيغۇر خهلقى خىتاينىڭ سىياسـىي كېڭىـشىگه سىياسـىي كـېڭهش           
ــسى ــدى دەپ ئى ــان ئى ــراپ    . م قويۇۋالغ ــدە ئېتى ــادا قائى ــويىچه مۇب ــدە ب قائى

 قــانۇنالر ئېتىــراپ  قىلىنــسا جۇڭگــودا –قىلىنــسا، قــانۇن بــويىچه قائىــدە 
ــېڭهش      ــىي ك ــستاندا سىياس ــسى ئۇيغۇرى ــڭ مۇستهملىكى ــاكى جۇڭگونى ي
خىتايالردىن تهشكىللهنگهن، خىتايالرنىـڭ كونتروللۇقىـدىكى سىياسـىي         

ياســىي كــېڭهش ئۇيغــۇرالردىن تهشــكىللهنگهن،  كــېڭهش بولماســتىن، سى
  .ئۇيغۇرالرنىڭ كونتروللۇقىدىكى سىياسىي كېڭهش بوالتتى

، ۋەتهننىــڭ ئىگىــسى، لېچــۈن، تــېجىمهل ۋاڭ دۇمىالنــدى، كهلگىنــدى
ئۇيغۇرىــستاننىڭ خوجــايىنى بولۇشــقا تېگىــشلىك بىــر ئۇيغــۇر رابىــيه       

ىلىــك بىــر قــادىرنى سىياســىي كېڭهشــتىن قــوغالپ چىقارغــانلىقى كۈلك
  .ئىش بولدى

  



 211

  خىتاي

   كۈنى– 24 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1998
ــتىگه تهھلىـــل   – 20 ــاي جهمئىيىـ ــلىرىدىكى خىتـ ــىرنىڭ باشـ  ئهسـ

ــۇق ــڭ    . يۈرگۈزەيلـ ــى مانجۇالرنىـ ــايالق مىللىتـ ــو يـ ــۇ دەۋرلهردە جۇڭگـ شـ
 مهۋقهسـىدە تـۇرۇپ جۇڭگونىـڭ       ئومـۇمىيه تـارىخى   . مۇستهملىكىسى ئىدى 

قا قهلهم تهۋرەتكهندە جۇڭگـو تـارىخى ئىككـى         مۇستهملىكه تارىخىنى يېزىش  
جۇڭگونى مۇستهملىكه قىلىش بابىدىن سۆز ئاچقانـدا، بـۇ         . خىل يېزىالتتى 

تارىخ مانجۇالرنىڭ خىتاي مىللىتىنـى مۇسـتهملىكه قىلىـشى ھېـسابىغا           
مانجۇالرغـا مۇسـتهملىكه بولـۇش بابىـدىن        . تولۇق تـارىخ بولـۇپ يېزىالتتـى      
رىخى خىتايالرنىــڭ مانجۇالرغــا مۇســتهملىكه ســۆز ئاچقانــدا، جۇڭگونىــڭ تــا

  .بولۇپ قېلىش ھېسابىغا تولۇق بىر تارىخ بولۇپ يېزىلىشى كېرەك ئىدى
ئهممــا، مهيلــى گومىنــداڭ ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان دەۋرلهردە تهربىــيه   
ــايالر       ــست خىت ــاكى كوممۇنى ــسۇن ي ــارىخچىلىرى بول ــاي ت ــۆرگهن خىت ك

شـوئارغا، تـارىخنى سىياسـهتنىڭ     ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان دەۋردە تارىخنى     
ــڭ      ــى، تارىخنى ــپ قىممىتىن ــڭ ئوبيېكتى ــدۇرۇپ، تارىخنى ــا ئايالن قورالىغ
ئىلمى قىممىتىنى مهنـسىتمهي تهربىـيه كـۆرگهن خىتـاي تـارىخچىلىرى            
بولسۇن، مـانجۇالر بىـلهن خىتايالرنىـڭ ئوتتۇرىـسىدىكى مۇناسـىۋەتلهرنىڭ         

تلىرى تـــارىخى مۇســـتهملىكه بولـــۇش، مۇســـتهملىكه قىلىـــش مۇناســـىۋە
  . ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلدى

ــلهت     ــۈمران مىل ــشتۇرغاندا ھۆك ــتىگه سېلى ــاي مىللى ــانجۇالر خىت م
شـۇنىڭ ئۈچـۈن جهمئىـيهت مۇناسـىۋەتلىرىنىڭ، ئىـشلهپچىقىرىش       . ئىدى

ئۇســۇللىرىنىڭ ۋە ئىــشلهپچىقىرىش مۇناســىۋەتلىرىنىڭ شــهكلى، دۆلهت  
هۋجۇدلــۇقىنى، مــۇئهييهن ئاپپــاراتى ۋە دۆلهت تهشــكىالتلىرىنىڭ شــهكلى م
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خىتاي مىللهتچىلىرى نهزەرىيه ۋە سىياسىي جهھهتته، مـانجۇ خىتـاي          
مۇناســـىۋەتلىرىنىڭ مۇســـتهملىكه بولـــۇش ۋە مۇســـتهملىكه قىلىـــش      

 بۈگـــۈن ئايدىڭالشـــتۇرمىغانلىقتىنمۇناســـىۋەت تـــارىخى ئىكهنلىكىنـــى 
ي رەھبهرلىـــرى جۇڭگـــو كـــۆپ مىللهتلىـــك دۆلهت سىياســـىتىنى خىتـــا

ــۈزۈۋېتىلگهن      ــا كىرگ ــلهت قاتارىغ ــۆپ مىل ــدا، ك ــۋىق قىلغان ــۈچهپ تهش ك
مىللهتلهرنىــڭ سىياســىي تهلهپلىرىنــى ئېتىــراپ قىلمــاي، ھهتتــا، بــۇ       
ــاي،     ــراپ قىلم ــۇ ئېتى ــۈپهتته مهۋجۇدلۇقىنىم ــك س مىللهتلهرنىــڭ ئېتنى

ــته م   ــش ئهمهلىيهتـ ــسهنلىك قىلىـ ــي   خۇپـ ــا مىللىـ ــڭ خىتايغـ انجۇالرنىـ
ــارىخىنى ئېتىــراپ قىلماســلىقتىن باشــالنغان    ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش ت

  . ئىدى
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  بۈگۈن

   كۈنى– 24 ئاينىڭ – 3 يىلى – 1998
 40. بۈگۈن، مېنىڭ ھاياتىمدا ئهھمىيهتلىك بىـر كـۈن بولـۇپ قالـدى           

خهلقئــارا  MNESTY INTERNATIONAL  يىللىــق قۇرۇلــۇش تارىخىغــا ئىــگه
 خـانىم   لهيـدىگۈي  ئـارلهت ۈم تهشكىالتى ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ مـۇدىرى       كهچۈر

ATLETTE LACICLUKUIE  لوندونـــدىن ئامېرىكـــا قوشـــما شـــتاتلىرىنىڭ 
بـالىلىرىم ماشـىنا ھهيـدەپ    . ئوكالخوما شهھىرىگه مېنـى ئىـزدەپ كهلـدى    

.  بــۇ خــانىمنى كۈتۈۋالــدىئىستانسىــسىدەچىقىــپ ئوكالخومــا ئــايروپىالن 
 لهيـدىگۈي  ئـارلهت . رىمىز شانى شهھىرىگه ئېلىپ كهلـدى   تۇرۇۋاتقان شهھى 

ــۇق       ــشىلىك ھوق ــڭ كى ــۇر خهلقىنى ــۈپ، ئۇيغ ــلهن كۆرۈش ــانىم مهن بى خ
خاتىرىسىنى ئىگىـلهش ئۈچـۈن لوندونـدىن ئاالھىـدە ئامېرىكىغـا كهلـگهن        

 خانىم شانى شـهھىرىگه كېلىـشتىن بـۇرۇن مهن          لهيدىگۈي ئارلهت. ئىكهن
ئۈرۈمچىــدىن ئامېرىكىغــا كېلىــشته . تهييــارلىق قىلىــپ قويغــان ئىــدىم

بـۇ ماتېرىيــالالر خىتــايالر  . ماتېرىيـالالرنى تولــۇق ئېلىـپ كهلــگهن ئىــدىم  
تهرىپىدىن نهشر قىلىنغان، ئۇيغۇر تىلىغـا تهرجىـمه قىلىنغـان يېقىنقـى            

 1997ئۇنىڭـدىن باشـقا     . ئىـدى » شىنجاڭ يىلنامىسى «سهككىز يىللىق   
تاننىڭ ئىلـى ئۆلكىـسى غۇلجـا        كـۈنى ئۇيغۇرىـس    – 5 ئاينىـڭ    – 2 يىلى   –

ــدى      ــايىش قىل ــپ نام ــتهقىللىق تهلهپ قىلى ــۇرالر مۇس ــهھىرىدە ئۇيغ . ش
ئۆلـۈم جازاسـىغا   . نامايىش خىتاينىڭ دەھشهتلىك باستۇرۇشـىغا ئۇچرىـدى    

 – يـــارۇ چاقىـــسى، –ھۆكـــۈم قىلىنغـــان گۇناھـــسىز ئۇيغۇرالرنىـــڭ بـــاال  
ــان      ــشقا ئېلىــپ ماڭغ ــرا قىلى ــۇرادەرلىرى خــوش ئېيتىــپ ئىج ــر ب ھهربى

ماشـــىنىنىڭ ئالـــدىغا كهلگهنـــدە خىتـــاي ئهســـكهرلىرىنىڭ ئـــۆگزىلهرگه 
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غهربلىك بىر خانىم بىلهن تۇنجى قېـتىم ئۇچراشـقاندا سـۆھبىتىمىز           
ه سىياســىي ماۋزۇالرغــا ئائىــت كىــشىلىك ھوقــۇق مهسىلىــسىگه  ئهلــۋەتت

ــاقىالتتى  ــپ ت ــقا مهن يهنه  . بېرى ــدىن باش ــارلهتئۇنىڭ ــدىگۈي ئ ــانىم لهي  خ
ــسىم     ــر قىـ ــاۋاتقان بىـ ــله ياشـ ــلهن بىلـ ــهھهردە مهن بىـ ــۇ شـ ــلهن مۇشـ بىـ

ــدىم    ــيهت قىل ــنى نى ــۇرالرنى كۆرۈشتۈرۈش ــدىكى   . ئۇيغ ــشىلهر تۆۋەن ــۇ كى ب
  :كىشىلهر ئىدى

   قارا شهھهرلىك-  رەھمان ئابدۇلهېكىم
   ئاتۇش ئازغانلىق-ھوشۇر مۇھهممهد

  ئۈچتۇرپانلىق - تۇرسۇننهبىجان
   تۇرغۇن ئالماسنىڭ بالىسى-قۇتلۇق ئالماس  

   ئاتۇش- تىلهكئابدۇلهېمىد
   تۇرپانلىق-خاسىيهت قهييۇم

  .  سۆھبىتىمىزدە تهرجىمانلىق قىلدىكۈنكىخاسىيهت قهييۇم شۇ 
 خانىمغـــا ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك دىگۈيلهيـــ ئـــارلهتمهن ئـــاۋۋال 

ئۇيغـۇر دېـگهن مىللهتنىـڭ      . ھوقۇق خاتىرىسى توغرىسىدا دوكـالت بهردىـم      
ئېتنىك قۇرۇلمىسىنى، بۇ مىللهتنىڭ دۆلهت قـۇرۇش تـارىخىنى، خىتايغـا           
ــتهملىكه بولـــۇپ قېلىـــشنىڭ تـــارىخى ســـهۋەبلىرىنى قىـــسقىچه       مۇسـ

 – 18ىلىقىغــا ئائىــت شــۇ ئهســنادا ئىلــى قىرغىنچ . تونۇشــتۇرۇپ ئۆتتــۈم
 خــانىم لهيــدىگۈي ئــارلهت چېــسال دەپ ســالدىممۇ قانــداق؟ – 24 چىــسالنى

 تۇرسـۇن ئهپهنـدى بىـلهن       نهبىجـان دوكتور  (ئهمما،  . دەرھال تۈزىتىش بهردى  
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خىتـايالر شـۇ چاغـدا    .  ئىلى خهلقـى ئهسـلىدە نامـايىش قىلمـايتتى       —
ئـاددىي ئىـش نامايىـشقا ئايلىنىـپ        . ئۇيغۇرالرنىڭ چىشىغا تېگىپ قويـدى    

  .تهرجىمه قىلما، دېدىم! مهن تهرجىمانغا قاراپ توختا. كهتتى، دېدى
 ھهركىــم ئۆزىنىــڭ گېپىنـــى قىلمامــدۇ، نېمىــشقا توختىتىـــپ     —

  .دېدى ھوشۇر مۇھهممهد بهگ ئهپهندىقويىمىز، 
ــۇ ئىــش ســهن ئارىلىــشىدىغان ئىــش    —  ســهن جايىڭــدا ئولتــۇرۇۋەر، ب

  :ئهمهس، دېدىم ۋە ھېلىقى كىشىنىڭ سۆزىنى تۈزىتىپ
خىتايالر ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهندىن باشـالپ، ئۇيغـۇرالر         

ــ. خىتايالرنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىغــا قارشــى نامــايىش قىلىــپ كهلمهكــته   ۇ ب
قېـــتىم ئىلىـــدا پارتلىغـــان نامـــايىش تـــۇنجى نامايىـــشمۇ ئهمهس ۋە ئهڭ  
ئاخىرقى نامايىشمۇ ئهمهس، خىتاي ھۆكـۈمىتى ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـشىلىك          
ــدىن      ــى بۇنىڭ ــۇر خهلق ــدىكهن، ئۇيغ ــسهندە قىلى ــق دەپ ــۇقىنى داۋاملى ھوق

  . كېيىن يهنه داۋاملىق نامايىش قىلىدۇ، دېدىم
ايالر چىـشىغا تېگىـپ قويمىـسا       خىتـ «گهپنىڭ مهنىسى شۇ يهردىكـى      

چىـشىغا تېگىـپ قويمىـسىال      «دېگهنلىـك   » ئۇيغۇرالر نامايىش قىلمايتتى  
ئۇيغۇرالر خىتايالرنىڭ مىللىي ھۆكۈمرانلىقىنى ياۋاشلىق بىـلهن قوبـۇل         

، دېگهنلىـــك بولمامـــدۇ؟ ئۇنـــداقتا بـــۇ دەرىجىلىـــك قانائهتچـــان »قىالتتـــى
شــــىنىڭ نــــېمه مىللهتنىــــڭ كىــــشىلىك ھوقۇقلىرىغــــا كۆڭــــۈل بۆلۈ

ــاتى     ــۇق ۋە ھايـ ــشىلىك ھوقـ ــدى؟ ئۆزلىرىنىـــڭ كىـ ــار ئىـ ــى بـ زۆرۈرىيىتـ
مهۋجۇدلۇقىنى قوغـداش ئۈچـۈن ئۇيغـۇرالر توختىمـاي كـۈرەش قىلىۋاتقـان             
مىللهت ئىدى، دېيىلگهندە، ئۇيغۇر دېـگهن ئېتنىـك مىللهتنىـڭ خهلقئـارا            
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ــا      ــيىن تهرەتخانىغـ ــدىن كېـ ــشتىن ئۇنىڭـ ــاق يېيىـ ــىقىغا تامـ قورسـ
بېرىــشتىن باشــقىنى بىلمهيــدىغان بــۇ كىــشىلهرنىڭ بىلجىرالشــلىرىنى 

ــۇپ   ــسىپ قويــ ــا بېــ ــارلهتزورىغــ ــدىگۈي ئــ ــايروپىالن  لهيــ ــانىمنى ئــ  خــ
  :خوشلىشىدىغان چاغدا. ئىستانسىسىغا ئېلىپ چىقىپ ئۇزىتىپ قويدۇم

انىم، مهن قاچــان لونــدونغا بېرىــپ ئهنگلىــيه  خــلهيــدىگۈي ئــارلهت —
ــۇق      ــسىدا نۇتـ ــۇقى توغرىـ ــشىلىك ھوقـ ــڭ كىـ ــدا ئۇيغۇرالرنىـ پارالمېنتىـ

  . سۆزلهيمهن، دەپ، چاقچاق قىلدىم
  . خانىم جاۋابهنلهيدىگۈي كۈتۈپ تۇر، دېدى ئادالهت —

 خـــانىم قانـــداقالرچه مېنـــى ئىـــزدەپ لوندونـــدىن لهيـــدىگۈي ئـــارلهت
  .ھېكايىنى يهنه رابىيه قادىردىن باشاليمهن. لدىئوكالخوما شهھىرىگه كه

 قهۋىتىـدە ھهقـسىز   – 6رابىيه خېنىم رابىيه قادىر سـودا سـارىيىنىڭ    
بـــۇ مهكتهپـــته ئىنگلىـــز تىلـــى، ئهرەب تىلـــى . تىـــل مهكتىپـــى ئاچقـــان

. ئوقۇتقۇچىالرنىڭ مائاشىنى رابىيه خېنىم بېرەتتـى     . دەرسلىرى ئۆتۈلهتتى 
قاتارلىقالرنى رابىيه خېنىم تهييـارالپ بهرگهن       ئۈستهل، دوسكا    –ئورۇندۇق  

 –بىرىنچى قارار، ئىككىنچى قارار ئوقۇغۇچىالر ياخشى ئوقـۇپ ئارقـا           . ئىدى
ئېگىـز بويلـۇق، خـۇش پېئىـل، چاقچـاقچى،          . ئارقىدىن مهكـتهپ پۈتتـۈردى    

 مىجىــت ئهپهنــدى بــۇ مهكتهپــته    ئهكــبهركېلىــشكهن ئۇيغــۇر يىگىــت   
ــا، . ن دەرس ئــــۆتهتتىئوقۇغۇچىالرغــــا ئىنگلىــــز تىلىــــدى شــــۇ ئارىلىقتــ

 سـالى ئوقۇتقۇچىلىق قىلىـش ئۈچـۈن ئهنگلىيىـدىن ئـۈرۈمچىگه كهلـگهن            
 مىجىت تونۇشـۇپ  قېلىـپ، تونۇشـلۇق مـۇھهببهتكه،           ئهكبهرخانىم بىلهن   

ئىككـى يـاش   . مۇھهببهت بۇ ئىككى ياشنى توي قىلىـشقا ئېلىـپ كېلىـدۇ      
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مهيــــدۇ، ، ســــىدىقهاجى روزى ئىنگلىــــزچه بىل ئهكــــبهر ئۇكــــام —
ــال،   ــالغۇز قويمــاســىدىقنىتهرجىمــانلىقنى ســهن ئۈســتۈڭگه ئ تاشــالپ !  ي
  .قويما، مهن سهندىن رازى بولىمهن، دەيدۇ

 مىجىـت   ئهكـبهر  يىلنىڭ ئاخىرىدا لوندونغا يېتىپ كهلگهن       – 1997
مهن .  خـــانىمالر مهن بىـــلهن مهخپىـــي ئـــاالقه ئورنـــاتتى ســـالىئهپهنـــدى، 

  .دا ئاشكارىلىماسلىققا ۋەدە بهردىمئۇالرنىڭ ئىسمىنى ھهرقانداق جاي
 مىجىــت ئهپهنــدىلهر رابىــيه خېنىمنىــڭ تاپــشۇرۇقى بــويىچه  ئهكــبهر

نىـڭ ئهزالىـرى بىـلهن      »خهلقئـارا كهچـۈرۈم تهشـكىالتى     «لوندونغا كېلىپال   
 لهيـدىگۈي  ئارلهت.  خانىم ئىدى  لهيدىگۈي ئارلهتبۇ كىشى   .  ئاالقه ئورناتتى 

يېتىپ كېلىپ مېنى ئىزدىـشىمۇ ئهنه       ئوكالخوماغاخانىمنىڭ لوندوندىن   
  . شۇنداق ئارقا كۆرۈنۈشكه ئىگه ئىدى

 بېيجىڭـــدا ئايـــدا خهلقئـــارا ئايـــالالر قـــۇرۇلتىيى – 9 يىلـــى – 1995
ــۆلكىلهرگه   . چاقىرىلــدى ــاپتونوم رايونلــۇق ھۆكــۈمهت ئ قورچــاق ئۇيغــۇر ئ

ــالالر      ــارا ئاي ــدىن خهلقئ ــاپتونوم رايون ــۇر ئ ــويىچه، ئۇيغ چۈشــۈرۈلگهن ســان ب
رۇلتىيىغا قاتنىشىدىغان خىتـاي ۋە ئۇيغـۇر ئايالالرنىـڭ تىزىملىكىنـى           قۇ

ــى  ــۇزۇپ چىقت ــنىم      . تۇرغ ــيه خې ــاۋۋال رابى ــگه ئ ــڭ ئىچى ــۇ تىزىملىكنى ب
ــۇ      ــنىم بـ ــيه خېـ ــشقىدۇر رابىـ ــيىن نېمىـ ــسىمۇ، كېـ ــۈزۈلگهن بولـ كىرگـ

  .ۋەكىللهرنىڭ تىزىملىكىدىن چۈشۈپ قالدى
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ــاپتونوم رايونلـــ   ــۇر ئـ ــاق ئۇيغـ ــنىم قورچـ ــيهم خېـ ــكىالت رابىـ ۇق تهشـ
غــا تېلېفــون )  خىتــايبېيجىڭلىــق (فۇســىنبۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى جــاڭ 

ــپ،  ۋەكىللهرنىــڭ  ئهھــۋالىنى » تىزىملىكىــدىن چۈشــۈپ قــېلىش «بېرى
قارشــى تهرەپ تېلېفونـدا نـېمه دېــدى مېنىـڭ خهۋىــرىم    . سۈرۈشـته قىلـدى  

  :  لېكىن رابىيهم خېنىم تېلېفوندا. يوق
، )خىتــاي پاقــا دېمهكچــى(» اي خىتــلهيگــۇازى«پاقــا يــېگهن ! ھــۇي —

ــدىمۇ، ئهمــدى ئۇيغــۇرالرنى كــۆزگه   » شــىنجاڭغا« كېلىــپ قورســىقىڭ توي
ــدۇڭمۇ  ــدىغان بول ــاڭلىيۇر... ئىلماي ــايم ــۇ   !  خىت ــۇ يهردە، ب ــوي ب بىلىــپ ق

. مهن بارىمهن دېدىم، بېيجىڭغا چوقـۇم بـارىمهن       ! ئۆلكىدە ئۇيغۇرالر ياشايدۇ  
ــالال. مهن قاتنىــــشىمهن، دېــــدىم ــارا ئايــ ــۇم خهلقئــ ــا چوقــ ر قۇرۇلتىيىغــ

  !قاتنىشىمهن
ــتىم  — ــرەپ كهتـ ــسام مهن تىتـ ــتىنى ئېيتـ ــنىم  .  راسـ ــيهم خېـ رابىـ

  .  مهن نهق مهيداندا بار ئىدىمتىلالۋاتقانداتېلېفوندا شۇ خىتاينى شۇنداق 
 ھـــاي رابىـــيه، يامـــان ئېـــشىپ كهتتىـــڭ، ئـــاقىۋىتىنى تهســـهۋۋۇر —

م مېنىــڭ لــېكىن رابىــيهم خېــنى  . قىاللمايــسهن بــۇ ئىــشنىڭ دېــدىم   
  .گېپىمگه قۇالق سالمىدى

 بېيجىڭـدا  يـول خىـراجىتىگه ۋە       پۇسـىن ھاقارەتكه چىـدىمىغان جـاڭ      
 قوپـۇش، ئايـالالر قۇرۇلتىيىغـا ئاتـاپ ۋاقىتلىـق دۇكـان ئېچىـپ               –تۇرۇش  

بولـۇپ،  ) دۇكـان ئىجارىـسى شـۇنىڭ ئىچىـدە       (تىجارەت قىلىش ئىـشلىرىغا     
رابىـيهم خېـنىم    . ى مىڭ يۈەن پـۇل تاپـشۇرۇشنى تهلهپ قىلـد         25جهمئىي  
 خهلقئارا ئايالالر قۇرۇلتىيىغا قاتنىـشىش سـاالھىيىتىگه ئىـگه          بېيجىڭدا

  . بولدى
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 مىجىـت ئهپهنـدىنىڭ تېلېفـون       ئهكبهرئىشنىڭ قىزىقى شۇ يهردىكى     
  :ئارقىلىق ھېكايه قىلىپ بېرىشىچه

ــارلهت ــدىگۈي ئ ــلهن    لهي ــالالر بى ــك ئاي ــقا ئهنگلىيىلى ــانىم يهنه باش  خ
 ئايــدا بېيجىڭغــا بېرىــپ خهلقئــارا ئايــالالر  – 9يىلــى  – 1995بىــرلىكته 

 يهنه  لهيـدىگۈي  ئـارلهت قۇرۇلتاي جهريانىدا   . قۇرۇلتىيىغا قاتناشقان ئىكهن  
ــادىرنى كــۆرگهن ۋە رابىــيه قادىرنىــڭ قۇرۇلتــاي     باشــقا خــانىمالر رابىــيه ق
مهزگىلىدىكى پائالىيهتلىرىگه قىزىقىپ كهينىـدىن ئهگىـشىپال  يـۈرگهن         

يه قـادىر بىـلهن مۇڭدىشىـشنى، سۆھبهتلىشىـشنى ئويلىغـان           رابى. ئىكهن
  .ئىكهن

: مىجىـتكه  ئهكـبهر  خـانىم    لهيدىگۈي ئارلهت بىراق، دېگهن ئىمىش     —
ــا رابىــيه خــانىم بىــلهن تونۇشۇشــقا،     بىزنىــڭ رەھبهرلىرىمىــز شــۇ ۋاقىتت

  . سۆھبهتلىشىشكه رۇخسهت قىلمىغان ئىدى
  ... مهن ھهيران قالدىم

ئاسىيا بۆلۈمىنىـڭ   » ئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى  خهلق« شۇنداق قىلىپ   
 شـانى شـهھىرىدە     – خـانىم بىـلهن ئوكالخومـا        لهيـدىگۈي  ئـارلهت رەھبىرى  
ئۇيغۇرنىڭ دەپسهندە قىلىنغـان كىـشىلىك ھوقـۇق خاتىرىـسى          . تونۇشتۇم

 خـانىم   سـالى  مىجىت بىلهن ئايالى     ئهكبهرئۇكام  . توغرىسىدا مهن يازىمهن  
ــدۇ  ــايچه ما. تهرجىــمه قىلى ــدە شــۇ پېتــى ئهۋەتىــپ   خىت ــالالرنى بهزى تېرىي

بىــلهن شــۇ كۈنــدىن باشــالپ » خهلقئــارا كهچــۈرۈم تهشــكىالتى«. بېــرىمهن
  .ئاالقه ئورناتتىم
 مىجىــت توغرىــسىدا مۇناســىۋەتلىك يىلالرغــا ۋە    ئهكــبهرئــۇكىمىز 

  . كۈنلهرگه كهلگهندە قهلهم تهۋرىتىمهن–مۇناسىۋەتلىك ئاي 
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  ئۇيغۇرالر

   كۈنى– 10ينىڭ  ئا– 4 يىلى – 1998
بۈگۈنكى ئۇيغۇرالر ئاكتىپ سىياسىي كۈچ ھېسابلىنامدۇ ياكى قـاالق         
. ئىجتىمــائىي كــۈچ ھېــسابلىنامدۇ؟ بــۇ توغرىــدا بىــر نهرســه دېــيهلمهيمهن

ئۇيغـــۇرالر ئوقۇمايـــدۇ، تهپهككـــۇر قىلمايـــدۇ، ئۇيغـــۇرالر ئـــۆزى توغرۇلـــۇق   
ــۇر بولغى . ئويالنمايــــدۇ نىمــــدىن بهزىــــدە غهزەپلىــــنىمهن، بهزىــــدە ئۇيغــ

ئۇيغۇرالرنىــڭ مهۋجۇدلــۇقى ئهســلىدىن ئېيتقانــدا بىــر  ... پهخىــرلىنىمهن
بۇ دېگهنلىك ئۇيغـۇرالر    . خىلال سىياسىي مهۋجۇدلۇق بولۇشى كېرەك ئىدى     

ۋەتىنـى ئۇيغۇرىـستان ئىـشغالىيهت ئاسـتىدا قالغـان          . مۇستهملىكه ئىـدى  
ــدى ــۈن   . ئىـ ــازادلىقى ئۈچـ ــۇقلىرى ۋە ئـ ــىي ھوقـ ــۇرالر سىياسـ ــۇڭا ئۇيغـ شـ

ــۇرالر  . وختىمــاي كــۈرەش قىلىــشلىرى كېــرەك ئىــدى  ت ــا ئۇيغ شــۇ ۋاقىتت
ــۇر    ــاالتتى، دېگهنلىكتـ ــۇپ قـ ــلهت بولـ ــۇد مىلـ ــىي مهۋجـ ــاي . سىياسـ خىتـ

مۇســتهملىكىچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغــا قاراتقــان سىياســىي مۇئامىلىــسى،   
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئاشــۇ خىــل سىياســىي مىللهتــكه ئايلىنىــپ قېلىــشىنىڭ  

  . دىلىنهتتىئالدىنى ئېلىش بولۇپ ئىپا
ئۇيغۇرالر قاالق ئىجتىمائىي كۈچ ھېسابالنغاندا، سىياسـىي مىللهتـكه         

بىــراق، قــاالق . ئايلىنىــشنىڭ ئاساســلىرى بۇنىڭــدىن ئــارتۇق بولمــايتتى
ئىجتىمائىي كۈچنى ئاكتىپ ئىجتىمائىي كۈچكه ئايالنـدۇرۇش كىمنىـڭ         

ــارىخى شــهخس   . قولىــدىن كېلهتتــى شــۇ كىــشى ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىخىــدا ت
  .بولۇق قاالتتى، خاالس
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  داالي الما

   كۈنى– 20 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1998
نىڭ مۇخبىرى بىـلهن داالي    »دۇنيا گېزىتى «مۇشۇ يىلنىڭ باشلىرىدا    

ــا  ــساالداالمـ ــدى  داالمـ ــۈزگهن ئىـ ــۆھبهت ئۆتكـ ــۆھبهتنىڭ  .  سـ ــۇ سـ مهن بـ
  .خاتىرىسىنى قىسقىچه بايان قىلىمهن

كېتىشنى ئىزچىـل ئۈمىـد     پۇرسهتال بولىدىكهن ۋەتىنىمگه قايتىپ     «
  .»قىلىمهن

خىتاينىــــڭ تىبهتنــــى خىتايالشــــتۇرۇش سىياســــىتى توغرىــــسىدا 
بۇ بىر خىل مهدەنىيهت يوقىتىش، ئىرقى يـوقىتىش        : توختالغان داالي الما  

ھهرىكىتى بولۇپ، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ۋەتىنىمنـى زىيـارەت قىلـسام ۋە تىـبهت               
ــ     شچانلىق مهسىلىــسىنىڭ ئــاخىرقى ھېــسابتا ھهل قىلىنىــشىغا تىرى

  .كۆرسهتسهم دەيمهن، دېدى
جۇڭگو ئهمهلـدارلىرىنىڭ، خهلقئـارا ئاخباراتچىالرنىـڭ مهن        : داالي الما 

داالي المــا . بىــلهن تىــبهتكه بىلــله بېرىــشىنى قارشــى ئــالىمهن، دېــدى      
داالمـــساالغا قېچىـــپ كهلـــگهن تىـــبهتلىكلهردىن تىبهتنىـــڭ ئىچكـــى      

  . ئهھۋالىنى ئىگىلهپ تۇراتتى
ىبهتنـــى زىيـــارەت قىلىـــش ئارزۇلىرىنىـــڭ يهنه بىـــر داالي المانىـــڭ ت

نـى  »غهيرىـي زوراۋانلىـق پرىنـسىپى     «تهرىپى ئۆزى تهشهببۇس قىلىۋاتقـان      
ــدى   ــهندۈرۈش ئىـــــ ــبهتلىكلهرگه چۈشـــــ ــاي  . تىـــــ ــا خىتـــــ داالي المـــــ

مۇســـــــــتهملىكىچىلىرىنىڭ باستۇرۇشـــــــــنى كۈچهيتكهنـــــــــسېرى،   
ــۇپ، تىبهتلىكلهرنىــڭ زوراۋانلىــق بىــلهن قارشــى تۇرۇشــىنى قوزغــاپ قو   ي

ئىككى تهرەپ ئوخـشاشال زىيـان تارتىـدىغان تراگېـدىك ئاقىۋەتلهرنىـڭ يـۈز              
ــسىرەيتتى ــشىدىن ئهنــ ــر  . بېرىــ ــا تىبهتلىكلهرنىــــڭ پىكىــ  –داالي المــ
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دىڭ خىتاي ئۆلگهندىن كېيىن جۇڭگـو دائىرىلىـرى داالي المـا بىـلهن             
سۆھبهت قىلىشقا تهييار ئىكهنلىكىنى بىلدۈرگهن بولـسىمۇ، ئهممـا، داالي          

هرت المانىــڭ مۇســتهقىللىقتىن ۋاز كېچىــشىنى ئالــدىنقى سىياســىي شــ 
قىلغانلىقتىن ھازىرغىچه تىبهتنىڭ سـهرگهردان ھۆكـۈمىتى ھېچقانـداق         

  . رەسمىي ياكى غهيرىي رەسمىي ئۇقتۇرۇش تاپشۇرۇۋالمىدى
داالي الما مۇخبىر بىـلهن سۆھبهتلىـشىۋاتقاندا مۇسـتهقىللىق تهلهپ          

مېنىـڭ  : ئـۇ . قىلمايدىغانلىقىنى بىرقـانچه قېـتىم تىلغـا ئېلىـپ ئـۆتتى          
...  ئـۆزى باشقۇرۇشـى    –ىبهتنىڭ ھهقىقىي ھالدا ئۆزىنى      ت ئىزدىنىدىغىنىم

ــشلىرىنى      ــاتىيه ئىــ ــي، دىپلومــ ــڭ ھهربىــ ــال تىبهتنىــ ــڭ يهنىــ بېيجىــ
  .تىزگىنلىسه بولىدۇ، دېگهن گهپنى قىلدى

تىبهت تارىختا زادى جۇڭگو تېررىتورىيىسىنىڭ بىر قىسمىمۇ يـاكى         «
ــوڭ د       ــۇ چ ــسۇن، مهن ب ــېمه دې ــر ن ــارىخچىالر بى ــا ت ــمۇ، بۇنىڭغ ۆلهت ئهمهس

دائىرىسىگه كىرىپ، خهنزۇالر بىلهن بىرگه ياشاشقا ئاللىقاچان تهييـارلىق         
تىـبهتكه نىـسبهتهن    : داالي المـا تهھلىـل قىلىـپ      . دېـدى » قىلىپ قويـدۇم  

ئېيتقاندا، بىر چوڭ دۆلهتكه بېقىندى بولغاندا ماددىي ۋە باشقا جهھهتـلهردە           
نـدا بۆلگـۈنچى   بهھرىمهنلىككه ئېرىـشكىلى بولىـدۇ، جۇڭگـو ئۈچـۈن ئېيتقا     

كـــۈچلهردىن ئهنـــسىرەشنى تۈگىتىـــپ، ئىتتىپـــاقلىق ۋە مـــۇقىملىقنى  
نــۆۋەتته بېيجىڭنىــڭ تىــبهتكه : لــېكىن داالي المــا. ئىلگىــرى ســۈرەلهيدۇ

ــدىغان      ــى تۇرىـ ــا قارشـ ــا، مۇقىملىققـ ــىي ئىتتىپاقلىققـ ــان سىياسـ قاراتقـ
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ــۇرۇش      ــۆھبهت ق ــڭ س ــلهن داالي المانى ــۈمىتى بى ــو ھۆك گهرچه جۇڭگ
تىرىــــشچانلىقى كونكرېــــت نهتىجىــــلهرگه ئېرىــــشهلمىگهن بولــــسىمۇ،  

ــهرگه  ــڭ سـ ــاي   تىبهتنىـ ــى خىتـ ــلهن چهت ئهللهردىكـ ــۈمىتى بىـ ردان ھۆكـ
ئـۇزۇن  » خىتـاي تىـبهت سـۆھبىتى     «زىيالىيلىرى ئوتتۇرىسىدا باشـالنغان     

تيهنــئهنمىن ۋەقهســىدىن بــۇرۇن : يىلالرنــى باشــتىن كهچــۈردى، داالي المــا
چهت ئهللهردە خىتاي دېمـوكراتلىرى تىـبهتلهر بىـلهن سـۆھبهت قۇرۇشـنى             

ئهنمىن ۋەقهســـىدىن كېـــيىن خىتـــاي بهكمـــۇ خـــاالپ كهتمهيتتـــى، تيهنـــ
ــنى ۋە تىــبهتلهرگه ھېــسداشلىق       ــالىيلىرى تىــبهتكه كۆڭــۈل بۆلۈش زىي

  .قىلىشنى ئاشكارا ئىپادىلىدى، دەپ كۆرسهتتى
تىبهتلىكلهرنىڭ جۇڭگولۇققـا قارشـى تۇرمايـدىغانلىقىنى خهنزۇالرغـا،         
ــسىنى ھهل     ــبهت مهسىلىـ ــتا تىـ ــان ئاساسـ ــدىلىق بولغـ ــبهتلهرگه پايـ تىـ

ــشنىڭ  ــداق   قىلى ــا مۇن ــتلهپ داالي الم ــدىغانلىقىنى تهكى ــولىنى ئىزدەي ي
ــهتتى ــدا ئۆتكـــۈزۈلگهن   : كۆرسـ ــو «ياۋروپـــادا، ئامېرىكىـ  تىـــبهت –جۇڭگـ
تېخىمـۇ ئهمهلىـي ئهھمىـيهتكه ئىـگه        . تېخىمۇ ئېچىۋېتىلـدى  » سۆھبىتى

  . بولدى
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 ئهپهنـدىنى داالي    تـاۋپوت  ئايدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى     – 10ئۆتكهن يىلى   
ڭگـو ھۆكۈمىتىنىـڭ ئوتتۇرىـسىدىكى سـۆھبهتكه مهسـئۇل          الما بىـلهن جۇ   

بولىـــدىغان ئاالھىـــدە ئهلچـــى قىلىـــپ بېكىتكهنـــدىن كېـــيىن، جۇڭگـــو 
 11 ئهپهنـدى،    تـاۋپوت ھۆكۈمىتى ھىندىستانغا بېسىم ئىـشلهتكهنلىكتىن      

ــى  – ــساالدا ۋە يېڭـ ــدا داالمـ ــدا ئايـ ــشىش  دىهلىـ ــلهن ئۇچرىـ ــا بىـ  داالي المـ
ــق    ــارارىنى ۋاقىتلىـ ــسىدىكى قـ ــدۇردى توغرىـ ــدىن قالـ ــا . ئهمهلـ داالي المـ

بۇنىــــڭ ئۈچـــۈن كۆڭلىنىــــڭ غهش بولمايــــدىغانلىقىنى ۋە  : مۇخبىرغـــا 
.  كۆرسـىتىپ ئـۆتتى    ئاغرىنمايـدىغانلىقىنى  ھۆكۈمىتىدىنمۇھىندىستان  

ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئاالھىدە باش ئهلچى تهيىنلىگهنلىكـى، ئامېرىكـا         
يـدىغانلىقىنى  ھۆكۈمىتىنىڭ تىبهت مهسىلىـسىنى ھهل قىلىـشنى خاال       

ــدى  ــدۇ، دې ــاالقه   . كۆرســىتىپ بېرى ــارادا جۇڭگــو بىــلهن ئ ــا، خهلقئ داالي الم
قىلىش سىياسىتىنى يولغـا قويۇشـنىڭ مـۇھىملىقىنى تهكىـتلهپ داالي           

يېـــتىم قالـــدۇرۇش تېخىمـــۇ كـــۆپ توقۇنـــۇش پهيـــدا قىلىـــدۇ، دەپ : المـــا
  .كۆرسهتتى

تىبهتــته «ئامېرىكىــدا تىــبهت توغرىــسىدا ئىــشلهنگهن     : داالي المــا
ــۆتكهن  ــل7ئ ــپ چىقىــش    «، » يى ــدىن قېچى ــوتى ئىچى ــۇرۇش ئ داالي «، »ئ

: قاتــارلىق فىلىمــلهر توغرىــسىدا توختالغانــدا   » المانىــڭ تهرجىمىهــالى 
ــاردىمى    « ــۇ فىلىملهرنىــڭ ي ــا خهلقىنىــڭ تىبهتنــى چۈشىنىــشىگه ب دۇني

دېــــگهن » داالي المانىــــڭ تهرجىمىهــــالى «. دەپ كۆرســــهتتى» تهگــــدى
بـۇ فىلىمنـى    : ى ئىـشلهشكه قاتناشـقان بىـر كىـشى        ھۆججهتلىك فىلىمن 

ــدى، دەپ      ــا يىغلىمى ــېكىن داالي الم ــدى، ل ــادەم يىغلى ــر ئ ــۆرگهن ھهربى ك
ــاتتى  قېــــتىم 5- 4مهن داالي المانىــــڭ : ئــــۇ يهنه. ســــۆھبهتكه ســــۆز قــ

ھهر قېــتىم نۇتــۇق ســۆزلىگهندە، تىــبهت . يىغلىغىنىنــى كــۆرگهن ئىــدىم



 225

  



 226

  تىبهت

   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1998
ــدە    ــۇرۇن تهيۋەن ــاي ب ــدى جهمئىيىتــى «بۇنىڭــدىن بىــر ئ » تىــبهت فون

هنگلىيىـدە سـهككىز يىـل    داالي المانىڭ ۋەكىلـى بولـۇپ ئ  . قۇرۇلغان ئىدى 
ــان  ــۆز    گېــسالكتۇرغ ــۇ جهمئىيهتنىــڭ رەھبهرلىكىنــى ئ ــانىم ب ــاكىال خ  ت

كهلگۈسـىدىكى خىـزمهتلهر ئۈسـتىدە توختالغانـدا تـاكىال          . ئۈستىگه ئالدى 
ــانىم ــى   : خــ ــبهت خهلقــ ــلهن تىــ ــى بىــ ــۋەن خهلقــ ــز تهيــ جهمئىيىتىمىــ

خىزمهتنىــڭ مــۇھىم نۇقتىــسى . ئوتتۇرىــسىدىكى كــۆۋرۈك بولۇشــى الزىــم 
ــ ــاالقىلهرنى كۈچهيتىــشتىن   دى ــارا ئ ن، مهدەنىــيهت، تىــل ســاھهلىرىدە ئۆزئ

تاشــــقى موڭغــــۇلىيىگه سېلىــــشتۇرغاندا   . ئىبــــارەت، دەپ كۆرســــهتتى 
ئوخـــشىمايدىغان تهرىپـــى تىـــبهت جۇڭخـــۇا مىنگونىـــڭ تېررىتورىيىـــسى 

.   تارتىش قىلىنمايدىغان زېمىـن ھېـسابلىناتتى      –ئىچىدە بىرقهدەر تاالش    
ــانى  ــاكىال خ ــا ت ــۈزلىنىش   ئهمم ــانلىقتىن ي ــى بولغ ــڭ ۋەكىل م داالي المانى

جۇڭخـۇا مىنگونىـڭ    . جهھهتته ئىنتـايىن قىـيىن ئهھۋالغـا دۇچ كېلهتتـى         
ئاساســى قانۇنىغــا ئاساســالنغاندا تىــبهت جۇڭخــۇا مىنگونىــڭ بىــر قىــسمى 

  :دېيىلىدۇ
 ســـىز تهيۋەنـــدە شـــۇنداق ســـوئالغا دۇچ كهلگهنـــدە كهيپىيـــاتىڭىز —

  :خانىم كۈلۈپ  تۇرۇپقانداق بولىدۇ؟ تاكىال 
ــدۇ    — ــۇنداق دەيـ ــڭ ھهم شـ ــسىلهر، بېيجىـ ــۇنداق دەيـ ــىلهر شـ ...  سـ

ــيجىڭلىقالر ــر    بې ــسىنىڭ بى ــق رېسپوبلىكى ــۇا خهل ــۋەننى ھهم جۇڭخ  تهي
  قىسمى دەيدىغۇ؟
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   مۇھاكىمهجۈملىلىكبىر 

   كۈنى– 30 ئاينىڭ – 4 يىلى – 1998
بىـر  «ا   شهھىرىدە بىر مېهمانخانىد   يورك-نيۇ كۈنى   – 10 ئاينىڭ   – 1

توغرىـسىدا  » دۆلهتته ئىككى خىل تۈزۈم ۋە جۇڭگونىڭ كهلگۈسى تهقـدىرى        
ــدى   ــى ئېچىلـ ــاكىمه يىغىنـ ــتهقىلچى   . مۇھـ ــك مۇسـ ــدا تهيۋەنلىـ يىغىنـ

 جــى شــىن خــۇڭنىــڭ ئهزاســى » تهرەققىيــات پارتىيىــسى–دېمــوكراتىيه «
ــدى ــدىن جۇڭگونىـــڭ زېمىنـــى ئهمهس «: ئهپهنـ ــۋەن ئهزەلـ ــدىغان » تهيـ دەيـ

ــاقىال ــۈرگهن،  . پ چىقتــىنهزەرىيىنــى ي چهت ئهلــلهردە ســهرگهردان بولــۇپ ي
ئۆزلىرىنى دېموكرات ئاتىۋالغان خىتايالر يۇقىرىقىدەك نهزەرىـيىگه قارشـى         

بــــۇ قېتىمقــــى يىغىــــن . كۆزقاراشــــلىرىنى ئوتتۇرىغــــا قويــــۇپ ئــــۆتتى
 خىتايالر بىـلهن مۇسـتهقىل تهيـۋەن دېگـۈچى خىتايالرنىـڭ            دېموكراتچىل

 ۋە تهيۋەن توغرىسىدا تـۇنجى قېـتىم تـاالش          تۇنجى قېتىم ئۇچرىشىشىنىڭ  
  . تارتىش قىلىشنىڭ پۇرسىتىنى يارىتىپ بهرگهن يىغىن بولدى–

بىــر دۆلهتــته ئىككــى خىــل تــۈزۈم تهيــۋەنگه  «:  شــىن ئهپهنــدىخــۇجى
 تــارتىش –دېــگهن مهســىلىنى تــاالش   » مۇۋاپىــق كېلهمــدۇ، كهلمهمــدۇ  

ــ      ــڭ زېمىن ــدىن جۇڭگونى ــۋەن ئهزەل ــشىلهر تهي ــدا، كى ــاراپ قىلغان ى دەپ ق
ــته ــدى   . كهلمهكـ ــانلىنىمهن، دېـ ــدىن گۇمـ ــېكىن مهن بۇنىڭـ ــو . لـ جۇڭگـ

دېــگهن » جۇڭگــو« ۋە ســۇاللىلىرى دەۋرىــدە يــاكى تارىختــا خانىــدانلىقلىرى
ئىسىم بولغان ئهمهس، شۇڭا تهيۋەن ئهزەلدىن تارتىپ جۇڭگونىـڭ زېمىنـى           
دېگهن سۆزمۇ مهۋجۇد ئهمهس؛ جۇڭخـۇا مىنگـو ئۇنىڭـدىن كېـيىن جۇڭخـۇا              

 ئارقىـدىن قۇرۇلغانـدا، تهيـۋەن قايـسى بىـر           –خهلق رېسپوبلىكىـسى ئارقـا      
شــۇڭا . ھۆكۈمهتنىــڭ ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىغا چۈشــۈپ قالمىغــان ئىــدى  

ــدىن تارتىــپ جۇڭگونىــڭ بىــر قىــسمى  « ــۋەن ئهزەل ــدىغان ســاختا » تهي دەي
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ــۆزلىرىنى دېمــوكرات   خــۇجى ــۇتقى يىغىنغــا قاتناشــقان ئ  شــىڭنىڭ ن
ئـۆزىنى  . ئاتىۋالغان كۆپچىلىك خىتايالرنىڭ ئارىسىدا ساراسىمه قوزغىـدى      

بىــر جــۈملىگه  «:  پىكىــر قىلىــپ ليــۇ گــو كهي دېمــوكرات ئاتىۋالغــان  
 ئهپهنــــدىنىڭ ســــۆزلىرى رەددىــــيه بېرىــــشكه خــــوڭنچاقلىغانــــدا يىغى

ــدۇ ــدى» ئهرزىمهي ــۇ . دې ــوكراتىيه «ئ ــسى –دېم ــات پارتىيى نىــڭ » تهرەققىي
دېمـوكراتىيه  «: قۇرۇلۇش سهۋەبلىرى ۋە جهريانلىرى ئۈسـتىدە توختالغانـدا       

نىــڭ بهزى ئهزالىــرى تهيــۋەن مۇســتهقىللىقى  » تهرەققىيــات پارتىيىــسى–
 تېــپىش ئۈچــۈن تهيــۋەن خهلقــى مۇســتهقىل بىــر      قاراشــلىرىغا ئاســاس 

ــى   ــلهت، قهدىمكــ ــڭمىلــ ــتى ۋيېتناملىقالرنىــ ــاي – پۇشــ  ئهۋالدى، خىتــ
ــوق   ــلىقى ي ــلىقى، قانداش ــتىگه ئۇرۇقداش ــا  . مىللى ــڭ قېنىغ تهيۋەنلىكنى

ــدىيىلىكلهرنىڭ قېنــــى ئارىلىــــشىپ كهتــــكهن   ياپونىيىلىــــك، گولالنــ
زۇالرنىــڭ قېنــى  مىــڭ يىــل بــۇرۇنقى خهن2دېيىــشىپ، تهيۋەنلىكلهرنىــڭ 

يىغىنـدا  . بىلهن ئوخشاش تىپلىق ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىشتى، دېدى      
ــۇن خىتايالرنىــڭ      ــان نۇرغ ــوكرات ئاتىۋالغ ــۆزىنى دېم ئۇنىــڭ قاراشــلىرى ئ

  .  قۇۋۋەتلىشىگه ئېرىشتى–قولالپ 
 تهيۋەن بوغۇزى ۋەزىيىتىنـى     جاشىڭ لىھهربىي ئىشالر تهتقىقاتچىسى    

ــپ  ــل قىلىـ ــى قىرغ«: تهھلىـ ــارا   ئىككـ ــۈچىنى ئۆزئـ ــي كـ ــڭ ھهربىـ اقنىـ
  : ئهپهندىخۇڭدېگهندە » سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ

جۇڭگونىـڭ  « تهيۋەننىڭ ھـازىرقى ھهربىـي كـۈچىگه ئاساسالنـساق           —
ــىدۇ     ــپ ئاش ــشقا يېتى ــران قىلى ــهھهرلهرنى ۋەي ــدىكى ش ــز بويى دەپ » دېڭى
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ــوكرات      ــۆزلىرىنى دېم ــپ ئ ــپ كېلى ــلهرگه يېتى ــودىن چهت ئهل جۇڭگ
لغـــــان خىتـــــايالر بىـــــلهن تهيـــــۋەن دېمـــــوكراتلىرى ئوخـــــشاشال  ئاتىۋا

دېموكراتىيىنى قوغلىشىدىغان بىر كۈچ ھېسابالنسىمۇ، بۇالرنىـڭ تهيـۋەن         
مهسىلىسىگه ئاالقىدار ئهڭ زور پهرقـى شـۇ يهردىكـى بهزىلىـرى تهيۋەننىـڭ              

تهيۋەننىـڭ مۇسـتهقىل بولۇشـىغا      . مۇستهقىل بولۇشـىنى تهكىتلىمهكـته    
وكرات خىتايالرنىـــڭ ماھىيىتىـــدىن خىتـــاي بـــۇ قارشـــى تۇرغـــۇچى دېمـــ

  مىللهت ماھىيىتىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولمامدۇ؟ 
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  ... بېيجىڭ سهپىرىگه ئائىتنىڭكىلىنتۇنپرېزىدېنت 

   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1998
ــدېنت  ــۇنپرېزى ــىياغا  كىلىنت ــدى، ئاس ــيجىڭگه – ئهپهن ــهپهرگه بې  س
ــسىز ــتىم    گېزىت! تهييارلىنىپـ ــۇ قېـ ــدا بـ ــرىگه قارىغانـ ــڭ خهۋەرلىـ لهرنىـ

ــسابلىنىدىكهن    ــارەت ھې ــاۋابهن زىي ــارەت قىلىــش ج ــى زىي مهن . بېيجىڭن
ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ ئۇيغۇرىـــستان ئۆلكىـــسىدىن ئامېرىكىغـــا كېلىـــپ  

شۇڭا، ئهندىشه ئىچىدە سـىزگه     . يهرلهشكهن، ئۇيغۇر سىياسىي مۇساپىرمهن   
ا، بولۇپمــۇ خىتايغــا ســهپهرگه  ئىزھــار قىلىــپ ئاســىياغكۆيــۈنگهنلىكىمنى

ــد      ــشىڭىزنى ئۈمى ــقهت قىلى ــپ دىق ــهزگۈرلۈكىڭىزگه تايىنى ــدا س چىققان
ــارەتكه   . قىلىــمهن ــا زىي چــۈنكى ئۇيغۇرنىــڭ دۆلهت رەھبهرلىــرى بېيجىڭغ
گه »ئـايروپىالن ۋەقهسـى   « كۈنى   – 27 ئاينىڭ   – 8 يىلى   – 1949ماڭغاندا  

الر بېيجىــڭ شــۇنىڭدىن كېــيىن ئۇيغــۇر  . ئــۇچراپ قــازا قىلغــان ئىــدى   
  . سهپىرىنى بهرىبىر خهتهرلىك سهپهر دېيىشكه ئادەتلهنگهن

  !پرېزىدېنت ئهپهندىم
ــوغرا   ــى تـ ــۈن ۋاقىتنـ ــۇرالر بۈگـ ــدۇقمۇئۇيغـ ــاكى ۋاقىـــت مۆلچهرلىـ  يـ

ــاكى      ــۇرتىڭىز يـ ــاتالپ يـ ــان ئـ ــۇ ئوكيـ ــىناپ كۆرمهكچىمـ ــۇرالرنى سـ ئۇيغـ
ــدىم     ــپ كهلـــ ــتاتلىرىغا يېتىـــ ــما شـــ ــا قوشـــ ــز ئامېرىكـــ . دۆلىتىڭىـــ

ــىرەھبهرلىك ــاخاۋەت ۋە    ىڭىزدىكـــ ــا ســـ ــۇقرالىرى ماڭـــ ــڭ پـــ  دۆلهتنىـــ
ئــۆزۈمنى ئويلىغانــدا بهلكــى ماڭــا شــۇنچىلىك . رەھىمــدىللىك كۆرســهتتى

ــدى   ــاخاۋەتمۇ يېتهرلىـــك ئىـ ــۇنچىلىك سـ ــدىللىك ۋە شـ ــېكىن . رەھىمـ لـ
ــا قىلغــان    ــۈرەك ئات ــۈرەك ۋەتىــنىم  . ۋەتىــنىم ماڭــا ســوقۇپ تۇرغــان ي ــۇ ي ب

اندا دەرياالرنىـڭ سـۈيىنى ئىچىـپ       ئۇيغۇرىستاندا سۈت ئېمىـپ، ئۇيغۇرىـست     
دېـمهك، ئۇيغـۇر خهلقىـگه      . مۇقهددەس مهجبۇرىيهتنى ئۈستىگه ئالغان ئىدى    
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ــز  ــسى   ھهممىمىـ ــسى، دادىـ ــى، ئانىـ ــڭ ۋەتىنـ ــسان، ھهممىمىزنىـ ئىنـ
ھهممىمىــز . ســۆيۈملۈك مهھبــۇبىمىز ۋە ســۆيۈملۈك پهرزەنتلىرىمىــز بــار 

بىر خۇداغا بهندە بولۇپ، چهكسىز ۋاقىتنىـڭ ئىچىـدە چهكلىـك ياشـايمىز،             
 كىملهرگىـدۇ  ئاسـايىش كـۈنلهرنى بېرىـپ، يهنه      كىملهرگىدۇبۇ ۋاقىتنىڭ   

ــ   نى بهخــشهندە قىلىــپ بهرگهنلىكىنــى   قاشــشاق، مۇســتهملىكه تۇرمۇش
 لــېكىن ســىز ۋە بىــز ياشــاپ تۇرغــان ســورىمىغاندىمۇۋاقىتنىــڭ ئۆزىــدىن 

مهن ۋە  . جهمئىيهتنىڭ پهرقى سىزگه، بىزگه بىمـاالل ئېيتىـپ بېرەلهيـدۇ         
سىز بۇنداق پهرقلهرنى كۆرەلىـسهكال تۇرمۇشـنىڭ ئـاچچىق دەملىرىنىـڭ           

ــاتلىق دەم  ــنىڭ تــ ــلهرگه، تۇرمۇشــ ــسى مىللهتــ ــسى قايــ لىرىنىــــڭ قايــ
  .  ئىكهنلىكىنى پهرقلهندۈرۈپ ئاالاليمىزتالىقمىللهتلهرگه 

 –ئامېرىكىلىقالرنىڭ دەپتىرىدە ئۇيغۇر مىللىتىنىـڭ ئىـسمى بـارمۇ      
 ھـاۋاله قىلمـاقتىن     ئالالھقـا يوقمۇ؟ كـۆرۈپ چىقىـشنى پېقىـر بهنـدىنىڭ          

  .باشقا چارىسى يوق
ىڭىـزگه قهدەم   ئوكيـان ئـاتالپ دۆلىت    . كېلهيلـۇق سۆزىمىزگه قايتىپ   

 ئهسىرنىڭ كارۋانلىرىغا ئوخشاش تۆگىلهرگه يـۈك       – 15تهشرىپ قىلغاندا   
 سـاالم   –ئۆلكىمىز خوتهننىڭ قاش تېشىدىن سوۋغا      . ئارتىپ كېلهلمىدىم 

بىراق كۇھىقاپنىـڭ ئـاغزىنى     . ئېلىپ  كېلىشىم تامامهن مۇمكىن ئىدى     
 –شـــۇڭا مهن ســـىزگه ئـــادەتتىكى ســـوۋغا  . ئهجـــدىها بېـــسىپ يېتىپتـــۇ

 كـۆز  — سـاالم   –ساالمالرغا ئوخشىمايدىغان ئىككىنچى بىر تۈرلۈك سوۋغا       
 مىليـون ئۇيغــۇر خهلقىنىـڭ كــۆز   20بــۇ كـۆز يــاش  . يـاش ئېلىــپ كهلـدىم  
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مۇستهقىللىق تهلهپ قىلغۇچى مىللهتلهر ئاۋۋال تهشكىللىنىـشى ۋە        
بىــر كــۈچ بولــۇپ ئۇيۇشۇشــلىرى ۋە بــۇ كــۈچنى ئومــۇمى خهلــق ئېتىــراپ    

بۇ يولدا ئـۈلگه ياراتقـان      . رەكقىلغان بىر نوپۇزنىڭ ۋۇجۇدىغا جهملىشى كې     
چېچهنىــيه خهلقىنىــڭ بــاتۇرلۇقىنى ھېكــايه قىلىــپ كهلــدۇق، بــۇ يولــدا   
ــا ئېرىــشكهن ئافغانىــستان خهلقىنىــڭ زېرەكلىكىنــى،    مېڭىــپ ئازادلىقق

ئـارىمىزدا بهزىـلهر ئۇيغـۇرالرنى      . باتۇرلۇقىنى ھهم ھېكـايه قىلىـپ يـۈردۇق       
لـېكىن  . كۆرگهندەك بولـدى  يۇقىرىقى مىللهتلهرگه سېلىشتۇرۇپ باھاالپ     

  .  مېنىڭ كۆز قارىشىم باشقىچه بولدىسېلىشتۇرۇشالرغابۇنداق 
  ! ئهپهندىمپرېزىدېنتھۆرمهتلىك 

بىر مىللهتنىڭ باتۇرلۇقىنى قانداق ئۆلچهم بىلهن ئـۆلچهش كېـرەك؟          
ئوبيېكتىپ مۇھىت ۋە ئوبيېكتىپ ئىمكانىيهتنىڭ يار بېرىشى ياكى يـار          

 كېرەكمۇ ياكى تهلهپنىڭ ئوڭ كېلىـشىدىن،       بهرمهسلىكىدىن ئىزدىنىش   
ھۇمــا قۇشــنىڭ تۇيۇقــسىز ئۇچــۇپ كېلىــشىدىن ئىــزدەش كېرەكمــۇ؟ مهن 
ــدىن قورقمــايمهن، بــاتۇر مهن دېــگهن كىــشىنىڭ باتۇرلۇقىغــا       ھېچنېمى
ئىـشهنگىلى بولمايـدۇ؛ پهقهت قورقۇشــنى بىلىـپ تــۇرۇپ قورقۇشـقا قارشــى     
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.  ئورۇسـالر ئىـدى    –يىلىك  چېچهنىيه ۋە ئافغانالرنىڭ دۈشمىنى رۇسـى     
ــار مهرتلىكىمــۇئورۇســالرنىڭ ۋەھــشىي بولۇشــىغا مۇناســىپ يېتهرلىــك    ب

مهردلىــك ۋە ۋەھــشىيلىك مــۇئهييهن مهدەنىيهتنىــڭ مهھــسۇلى     . ئىــدى
 تهتــــــبىقالش، ۋەھــــــشىيلىكنىمۇبولغانــــــدەك، مۇســــــتهملىكىلىرىگه 

ه  تهتبىقالش بۇ ئورۇش مهدەنىيىتىگه مۇناسـىۋەتلىك تهربىـي        مهرتلىكنىمۇ
شــۇڭا ئــۇ رۇســالر ئــاۋۋال شــۇ  . كــۆرگهن مىللهتنىــڭ ئاالھىــدىلىكى ئىــدى

ــۇرۇش قىلــدى  ــونالردا ئ ــۇ مىللهتلهرنىــڭ مــۇقهددەس   . راي ــسا ب كېــيىن بول
ئافغانىـستاندىن چېكىنىـپ    : ھوقۇقلىرىنى ئېتىـراپ قىلىـپ، مهسـىلهن      

  . چىقىپ كهتتى
 ئۇيغۇرالرنىڭ دۈشمىنى خىتايالرغا كهلسهك، خىتاي ئىگىـسى ئۆيـدىن    

ــۇر     ــشايدىغان مىللهتت ــا ئوخ ــا ئىتق ــۋەتكهن اللم ــوغالپ چىقىرى ــاي . ق خىت
ــڭ   ــېلىۋاتقان خىتاينىــــ ــى داۋراڭ ســــ ــق  5مىللىتــــ ــڭ يىللىــــ  مىــــ

مهدەنىيىتىنىڭ نه تهسهۋۋۇر كـۈچى يـوق، نه ئىختىـرا كـۈچى، نه بهدىئىـي                
» ئـاچچىق سـۇ   «يارىتالمىغـان   » ئادالهت كۈچى «شۇڭا  . سهنئهت كۈچى يوق  
 قىمـــمهت يارىتالمىغـــان  ئىـــستېتىزىملىقمـــۇ بولۇپ. مهدەنىيىتىـــدۇر

مهدەنىـــيهت مۇھىتىـــدا ياشـــاۋاتقان مىللهتنىـــڭ ئـــادالهت تۇيغۇســـىمۇ ۋە 
ــدۇ   ــىمۇ بولمايـ ــك تۇيغۇسـ ــىۋەتلىك مهردلىـ ــا مۇناسـ ــىلهن. بۇنىڭغـ : مهسـ

ــوپ  ــلپهيالسـ ــودا «: گېگىـ ــقان   4جۇڭگـ ــرى داۋامالشـ ــدىن بېـ ــڭ يىلـ  مىـ
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  ! ئهپهندىمكىلىنتۇنپرېزىدېنت 
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ــكه     ــسىز ھهرىكهت ــسىنى ئۈزلۈك ــڭ ئىرادى ــۇر مىللىتىنى ۋاقىــت ئۇيغ
ــۈرمهكته ــڭ      . كهلت ــۇ دۆلهتنى ــى ۋە ب ــۇ دۆلهتن ــا ب ــت ئامېرىك ــۇ ۋاقى يهنه ش

ھۆكـــۈمىتىنى ھـــازىرقى دۇنيـــادا بهلگىلىگـــۈچى ئورۇنغـــا كۆتـــۈردى، يهنه  
مهن ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتهقىللىق تهلهپلىرىنــى . داۋاملىــق كۆتــۈرمهكته

ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ ۋە ھۆكۈمىتىنىڭ ئالـدىغا قويغانـدا، ئۇيغۇرالرغـا          
ــلهپ    ــڭ بهلگىـ ــى ھۆكۈمىتىڭىزنىـ ــتهقىللىقنىڭ راۋا ئىكهنلىكىنـ مۇسـ

ــشىنى ت ــمهنبېرىـ ــلهت   . هلهپ  قىلىـ ــداق مىلـ ــادا ھهرقانـ ــۈنكى دۇنيـ بۈگـ
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه ھهرقايسى ساھهلهر بـويىچه تهلهپ قويـۇپ، ئامېرىكـا     

ــۇمكىن   ــشى مــ ــشىنى تهلهپ قىلىــ ــلهپ بېرىــ ــڭ بهلگىــ . ھۆكۈمىتىنىــ
خىتايالر دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىرىـشنى تهلهپ           : مهسىلهن

ــۇرۇن د   ــدىن ب ــشتى، بۇنىڭ ــو    قىلى ــپ، جۇڭگ ــا كېلى ــار ئامېرىكىغ ــڭ پاك ى
ھهرقايــسى .  دۆلىــتىگه ســودىدا ئېتىبــار بېرىــشنى تهلهپ قىلغــان ئىــدى  

دۆلهتلهر ۋە مىللهتلهر دۆلىتىڭىزگه شۇ خىل تهلهپلهرنى قويۇش جهھهتـته          
قانچىلىك ھوقۇقلۇق ۋە قانچىلىك يوللـۇق ئىـدى، بـۇ تهرەپلهرنـى سـىزمۇ              

  .پ بېرەلمهيمهنئېيتىپ بېرەلمهيسىز ۋە مهنمۇ ئېيتى
ئهمما، ئۇيغۇرالرنىڭ دۆلهت قۇرۇش پائـالىيهتلىرىگه بـاغلىق خهلقئـارا          
ــا كهلتـــۈرگهن   ــا تارىخىنىـــڭ  ئۇيغۇرالرغـ سىياســـهت تارىخىنىـــڭ ۋە دۇنيـ
بااليىئـــاپهتلىرىنى ئامېرىكـــا كونگىرىـــسىنىڭ ۋە ئامېرىكـــا خهلقىنىـــڭ 

ىگه ئالـــدىغا قويـــۇپ، ئۇيغـــۇرالر تارىختـــا قۇرغـــان دۆلهتلىرىنـــى ئهســـل      
ــڭ     ــا ھۆكۈمىتىنى ــى ئامېرىك ــۇ تهلهپلهرن ــسا ۋە ب كهلتۈرۈشــنى تهلهپ قىل
ــى     ــۇ، ئهخالقـ ــارىخى جهھهتتىنمـ ــسا، تـ ــشىنى تهلهپ قىلـ ــلهپ بېرىـ بهلگىـ

جـۈرئهتنى  . جهھهتتىنمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ تهلهپلىرى تامامهن يوللۇق تهلهپتۇر     
 يىلـى يالتـا   – 1945 ئهسـىرنىڭ    – 20قهيهردىن ئالدۇق؟ تېخى يېقىندىال     
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ــۈنىمىزگه قايتىــــپ   ــدى بۈگــ ــۇقئهمــ ــما . كېلهيلــ ــا قوشــ ئامېرىكــ
شــــــتاتلىرىنىڭ ئۇرۇشــــــتىن كېــــــيىن ســــــايالنغان ھهر نۆۋەتلىــــــك 
پرېزىـــدېنتلىرى ھوقـــۇق يۈرگۈزگهنـــدە ئاســـىيا ۋە ئافرىقىـــدا نۇرغـــۇن      

ــا  يېقىنـــدىن .  ئارقىـــدىن مۇســـتهقىللىققا ئېرىـــشتى–مىللهتـــلهر ئارقـ
، بـوش   رېگاناتلىرىنىڭ سابىق پرېزىدېنتى    ئېيتساق، ئامېرىكا قوشما شت   

ــا، بالقــان يېــرىم     ــدىلهر ھوقــۇق يۈرگــۈزگهن يىلــالردا شــهرقىي ياۋروپ ئهپهن
ــارىلى،  ــالتىقئ ــا  ب ــرى ئارق ــويى مىللهتلى ــتهقىللىققا  – ب ــدىن مۇس  ئارقى
ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۇيغۇرالردىن باشقا مىللهتـلهر ۋە دۆلهتـلهر ئارقـا           . ئېرىشتى

 روھـــى ئىيـــسانىڭپهيغهمـــبهر . للىققا ئېرىـــشتى ئارقىـــدىن مۇســـتهقى–
ــسۇن    ــا قىل ــانلىق ئات ــرەت ۋە شــىجائهت، مېهرىب ــارا !... ســىزگه غهي خهلقئ

سىياســىي ئــاالمهتلهر بــۇ كۈنلهرنىــڭ يېتىــپ كهلگهنلىكىــدىن بېــشارەت   
تارىخنىــــڭ تهكرارلىنىــــپ تۇرىــــدىغانلىقى، بىــــر ۋاقىتتــــا  . بهرمهكــــته

ــڭ يه  ــان تارىخنىـ ــدىيىلىك تهكرارالنغـ ــدە  كومېـ ــا كهلگهنـ ــر ۋاقىتقـ نه بىـ
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  !ھۆرمهتلىك پرېزىدېنت ئهپهندى
ئامېرىكـــا ھۆكۈمىتىنىـــڭ بۈگـــۈن دۇنيـــاۋى بهلگىـــلهش ئورنىـــدا      

ى ســـىدىقهاجى روزىنىـــڭ ئامېرىكـــا تۇرغـــانلىقى ۋە ئۇيغۇرالرنىـــڭ ۋەكىلـــ
ــتهقىللىق    ــۈمىتىگه ئۇيغۇرنىـــڭ مۇسـ ــا ھۆكـ ــسىگه ۋە ئامېرىكـ كونگىرىـ
تهلهپلىرىنـــى يازمـــا شـــهكىلدە ســـۇنغانلىقى ئۇيغـــۇرالر كۈتـــۈپ كهلـــگهن 

ســابىق . جاھــان ئــۆزگهرمهكته. ۋاقىتنىــڭ توشــقانلىقىدىن دېــرەك بهردى 
ئوتتۇرىغا » رتىپىيهر شارىنىڭ يېڭى ته«سوۋېتالر يىمىرىلگهندىن كېيىن 

ئامېرىكىنىـــڭ يهر شـــارى خاراكتېرلىـــك ئىـــستراتېگىيىلىك  . چىقتـــى
شــۇنىڭدىن .  ئاســتا شــهرقىي ئاســىياغا يــۆتكهلمهكته–سىياســىتى ئاســتا 

كېيىنال ئامېرىكا قوشما شـتاتلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغـا تۇتقـان مۇئامىلىـسى،           
ــدە گهرچه زو   ــىۋەتلهر چهمبىرىكىــ ــك مۇناســ ــڭ دىپلوماتىــ ر ئامېرىكىنىــ

.  تــوال ئــۆزگىرىش ھاســىل قىلــدى –ئــۆزگىرىش پهيــدا قىاللمىــسىمۇ ئــاز  
 ئايدا  – 6 يىلى   – 1997ئامېرىكا كونگىرىسى ئاۋام  پاالتاسىنىڭ ئهزالىرى       

رادىئو » ئهركىن ئاسىيا «رادىئو ئىستانسىسىنىڭ ياكى    » ئامېرىكا ئاۋازى «
ــاڭلىتىش بۆلــۈ   مى ئىستانسىــسىنىڭ قارمىقىــدا ئۇيغــۇر تىلىــدا رادىئــو ئ

ــارار قىلـــدى  بـــۇ تهكلىـــپ ۋە قـــارار اليىهىنىـــڭ  . تهســـىس قىلىـــشنى قـ
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  !ى ئهپهندكىلىنتۇنپرېزىدېنت 
 يىلـالردا جاكارلىغـان مۇسـتهقىللىقىنى      – 40نۆۋەتته ئۇيغـۇر خهلقـى      

ئۇيغۇرالر ئـۆز تهقـدىرىنى     . ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى شهرتسىز تهلهپ قىلماقتا    
لـــېكىن ئۇيغـــۇرالر . ئـــۆزلىرى بهلگىلهشـــنى شهرتـــسىز تهلهپ قىلماقتـــا 

. ھــازىرغىچه خهلقئــارا جهمئىيهتــتىن ئېنىــق بىــر جاۋابقــا ئېرىــشهلمىدى
ڭ سهۋەبلىرى نـېمه؟ ۋاقىـت ئامېرىكىنىـڭ يهر شـارى خاراكتېرلىـك             بۇنى

  ئىستراتېگىيىلىك سىياسىتىنىڭ ۋاقىت جهدۋىلى دېسىڭىزچۇ؟
ــوڭ    20 ــر چـ ــاۋاتقان بىـ ــىيادا ياشـ ــۇرا ئاسـ ــلۇق ئوتتـ ــون نوپۇسـ  مىليـ

 ئۇيغۇرالرنىڭ ئهلۋەتته ئـۆز تهقـدىرىنى ئـۆزلىرى بهلگىـلهش           –مىللهتنىڭ  
ختـا قۇرۇلغـان دۆلهت سىستېمىـسىنى ئهسـلىگه         تارى. ھوقۇقى بار، ئهلۋەتته  

كهلتۈرۈپ، قايتـا دۆلهت قـۇرۇش ھوقـۇقى بـار؛ ئهلـۋەتته ئۇيغـۇر خهلقىنىـڭ                
مهنپهئهتىگه ۋەكىللىك قىلىدىغان سىياسىي پارتىيه قۇرۇش ھوقۇقى بـار؛         
. ئېتنىك مىللهت سۈپىتىدە ئۇيغۇرالر دۇنيا ئائىلىـسىگه مهنـسۇپ ئىـكهن          

 ئۇيغۇرالرنىــڭ ئامېرىكــا خهلقــى ۋە ئامېرىكــا –شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــاۋۋال بىــز 
ــا قويــۇش       ــى ئوتتۇرىغ ــىي تهلهپلىرىمىزن ــدا سىياس ــڭ ئالدى ھۆكۈمىتىنى

چۈنكى ئامېرىكا خهلقى بۈگۈنكى كۈندە جاھان خهلقىنىـڭ        . ھوقۇقىمىز بار 
بهختىگه مهسئۇل، شۇنداقال ئامېرىكا خهلقى جاھان تىنچلىقىغـا مهسـئۇل،         

ــۇر  ــتهملىكه –ئۇيغ ــاي مۇس ــلهن    خىت ــول بى ــنچ ي ــىۋەتلىرىنىڭ تى  مۇناس
ئاخىرلىشىــــشىنى تهشــــهببۇس قىلىۋاتقــــان ئۇيغۇرالرنىــــڭ سىياســــىي 
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 كـــۈنى ئۇيغۇرىـــستان خىتايالرغـــا – 1 ئاينىـــڭ – 10 يىلـــى – 1949
ــۇپ  ــتهملىكه بول ــست خىتــايالر     مۇس ــالپ، كوممۇنى ــدىن باش ــان كۈن  قالغ

ئۇيغۇرالرغـــا سىياســـىي مۇئـــامىله قىلغانـــدا، ئۇيغـــۇرالرنى ئـــادەم قاتارىـــدا 
ــدى ــدۇرۇپ،    . كۆرمىـ ــا ئايالنـ ــڭ قۇلىغـ ــۆچمهن خىتايالرنىـ ــۇرالرنى كـ ئۇيغـ

ياراتقۇچى ئىگىمىز ئۇيغۇرالرغا ئاتا قىلغان ئۇيغۇرالردا بولۇشقا تېگىـشلىك         
 قىستاپ ئىقـرار قىلدۇرۇشـقا ئېتىـراز    –مىزنى، ئۇرۇپ  تهبىئىي ھوقۇقلىرى 

بىلدۈرۈش ۋە تهھـدىتكه ئۇچرىماسـلىق ھوقـۇقلىرىمىزنى، سـوت قىلمـاي            
ــان قىلىـــش        ــر بايـ ــلىك، ئهركىـــن پىكىـ ــايهت بېكىتمهسـ ــۇرۇپ جىنـ تـ
ھوقــۇقلىرىمىزنى، تهبىئىــي كــۆپىيىش ۋە مهۋجۇدلۇققــا شــهرت قىلىنغــان 

 ئــوزۇقلىنىش، كىيىــنىش، ھهرخىــل ھهر شــهكىللىك ھوقــۇقلىرىمىزنى، 
تۇرالغـــۇ ئـــۆيگه ئىـــگه بولـــۇش، تېببىـــي ياردەمـــدىن بهھـــرىمهن بولـــۇش،  
تهربىيىلهش، تهربىيىلىنىش قاتـارلىق ھوقـۇقلىرىمىزنى، دىنغـا ئېتىقـاد          
قىلىش، دىنى ئالىمالرنى تهربىيىلهش، دىنى مهكتهپلهرنى قـۇرۇش، دىننـى          

ــغ ــدى، ز  تهبلىـ ــراپ قىلمىـ ــۇقلىرىمىزنى ئېتىـ ــش ھوقـ ــق  قىلىـ وراۋانلىـ
ــايىش قىلىـــش    ــىۋەتلىك نامـ ــۇالرغا مۇناسـ ــدى ۋە شـ ئىـــشلىتىپ چهكلىـ
ئارقىلىق ئوتتۇرىغا قويغان تهلهپلىرىمىزگه قوراللىـق باسـتۇرۇش بىـلهن          

ــاۋاب بهردى ــڭ  . جـ ــهكلى، خىتايالرنىـ ــشلهپچىقىرىش شـ خىتايالرنىـــڭ ئىـ
 ئـــادىتى، خىتاينىـــڭ تىلـــى، مهدەنىيىتـــى ئۇيغۇرالرغـــا –تۇرمـــۇش ئـــۆرپ 

كۆچمهن خىتايالر بىلهن ئۇيغـۇرالر ئوتتۇرىـسىدىكى       . ز تېڭىلدى توختاۋسى
. زىددىيهتلهر كېلىـشتۈرگىلى بولمايـدىغان مىللىـي زىـددىيهتكه ئايالنـدى          
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  !هپهندى ئكىلىنتۇنپرېزىدېنت 
ــاخىرقى      ــشالرنىڭ ئهڭ  ئ ــانۇنى ئى ــشالر ۋە ق ــىي ئى ــشىلهر سىياس كى

 بېكىتكهنــدە، ھۆكــۈمهتلهر تــۈزۈپ تارقاتقــان ۋە يولغــا قويغــان  مهنبىئىنــى
ــر   ــانۇنالر، ئهم ــدا    –ق ــدۇ، ھېچبولمىغان ــراق بولى ــادالهتتىن يى ــانالر ئ  پهرم

ــشكهن    ــدۇ، دېيى ــۇ كهلمهي ــادالهتكه يېقىنم ــالق  . ئ ــڭ ئهخ ــادالهت قانۇننى  ئ
پرىنسىپى ئهمهسمىدى؟ دېمهك، بىر ئهلدە ئادالهتكه ئاساسـالنمىغان قـانۇن          
بىــر كــۈن مهۋجــۇد بولــۇپ تۇرىــدىكهن، بۇنــداق قانۇننىــڭ قارشــى تهرىپىــدە  
تۇرغــان پــۇقراالر، مۇســتهملىكىچىلهر تــۈزگهن قانۇننىــڭ قارشــى تهرىپىــدە 
ن تۇرغــان مۇســتهملىكه مىللهتــلهر ئهلــۋەتته تهبىئهتــتىن ۋە جهمئىيهتــتى

ــوغرا       ــكه ت ــۆلچىمىنى ئىزدەش ــقان ئ ــاخىرقى قېلىپالش ــڭ ئهڭ ئ ئادالهتنى
مۇستهقىللىق ئىنقىالبى ۋە ئهركىنلىـك، كىـشىلىك ھوقـۇقنى         . كېلىدۇ

ــۆلچهمگه يېتىــشنىڭ     ــۇ ئ ــر قهدەم ب ــا كهلتۈرۈشــكه تاشــالنغان ھهربى قولغ
ــدا،  . بىردىنبىــر ۋاسىتىــسىدۇر  ــچهمۇشــۇ مهنىــدىن ئېيتقان ــا مهن  ئامېرىك

ىرى ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق قىممهت قاراشـلىرى       قوشما شتاتل 
ــۇقىرىقى      ــىتى ي ــقى سىياس ــۇق تاش ــشىلىك ھوق ــۈزۈلگهن كى ــىدا ت ئاساس

ــلهن    . قهدەملهرنىــڭ ئاساســىدۇر  ــا ئۈمىــد بى ــۇ ئاســاس مېنــى ئامېرىكىغ ب
  .باشالپ كهلدى
  ! ئهپهندىپرېزىدېنت

 يىلالردىـــــــن باشـــــــالپ ئۇيغـــــــۇر خهلقـــــــى خىتـــــــاي     – 1950
مىللىي ھۆكۈمرانلىقىنى تۈرلۈك يولالر بىـلهن رەت       كوممۇنىستلىرىنىڭ  

قوبــۇل قىلىــشقا ھهرقانــداق تــارىخى ۋە  . قىلىــپ زادىــال قوبــۇل قىلمىــدى 



 241

  !  ئهپهندىپرېزىدېنتھۆرمهتلىك 
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 كـــۈنى – 4 ئاينىـــڭ – 8 يىلـــى – 1957خىتـــاي كوممۇنىـــستلىرى 
 چـۇالق خىتاينىـڭ   .  يىغىنـى چـاقىردى    چىڭـداۋ مىللىي خىزمهت بويىچه    

ئېلىمىزنىــڭ مىللىــي سىياســىتى توغرىــسىدىكى  «ئىــنلهي جــۇ ۋەزىــرى
: ئۇ دوكالتىـدا  . دەيدىغان تېمىدا يىغىنغا دوكالت بهردى    » بىرقانچه مهسىله 

مهســـىلهن، ئـــازادلىقتىن بـــۇرۇن بهزى ئهكـــسىيهتچىلهر بۆلگۈنچىلىـــك  «
شـىنجاڭ  . بىلهن شۇغۇللىنىپ كاپىتالىزم ئۇالردىن پايدىلىنىپ كهتكهن     

ــاپتونو ــۇر ئــ ــا  ئۇيغــ ــدا يــــۇقىرىقى ئهھۋالغــ ــدىغان چاغــ م رايــــونى قۇرۇلىــ
ــۇل     ــشنى قوبـ ــسىمنى قوللىنىـ ــگهن ئىـ ــستان دېـ ــلىنىپ ئۇيغۇرىـ ئاساسـ

پــارتىيه ۋە ھۆكــۈمهت ئويلىــشىپ ئــاخىرى شــىنجاڭ ئۇيغــۇر  . قىلمىــدۇق
شـۇنداق قىلىـپ شـىنجاڭ ئۇيغـۇر        . ئاپتونوم رايونى قۇرۇشنى قارار قىلـدى     
 ئۇيغۇرالرنىــڭ بېــشىغا كىيــدۈرۈپ ئــاپتونوم رايــونى دېــگهن قالپــاق يهنىــال

 75%چــۈنكى، ئۇيغــۇرالر شــىنجاڭدا ئاساســلىق مىلــلهت بولــۇپ . قويۇلــدى
  .دەپ كۆرسهتكهن» تىن ئارتۇق ئىدى
  !  ئهپهندىمپرېزىدېنت

. تاشــاليلۇق يهنه مۇنــداق ســۆزلىرىگه نهزەر  ئىنلهينىــڭچــوالق جــۇ  
ھـاله بىـر   مىللىي رېسپۇبلىكا قۇرۇش ئۈچۈن زور كۆپچىلىـك مىللىـي ئا      «

ــرەك    ــى كې ــقان بولۇش ــدا ئولتۇراقالش ــش» ئورۇن ــتا  . ئىمى ــدىنقى ئابزاس ئال
.  تىــن ئـارتۇق دەپ تىلغـا ئېلىنغــان  75% نوپۇسـى  –ئۇيغۇرالرنىـڭ ئاھـاله   

ــمهك، ئاھالىنىــڭ جۇغلىــشىپ ئولتۇراقلىشىــشى كېيىنكــى ئابزاســتا    دې
ه ؟ ئـاقىۋەتت  مهنـتىقه بـۇ قانـداق     . رېسپۇبلىكا قۇرۇشنىڭ شهرتى قىلىنغان   

ــۈرىكى پـــوك   ــاي مىللهتچىلىـــرى  –ئوغرىنىـــڭ يـ ــدەك خىتـ  پـــوك دېگهنـ
ــۆزىنى قــاچۇرۇپ،    ــول قويۇشــتىن ئ ــسپۇبلىكا قۇرۇشــىغا ي ئۇيغۇرالرنىــڭ رې

 مىلـلهت  13 مىللهت ياساپ چىققـان،      13شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا     
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يېقىنـــــدىن باشـــــالپ خهلقئـــــارا ۋەزىيهتنىـــــڭ جىددىيلىكىـــــدىن 
 47شىنجاڭ ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايونىـدا        «جىددىيلىشىپ كهتكهن خىتايالر    

 جيـاڭ بۇ سهپـسهته    . دېگهن سهپسهتىنى كۆتۈرۈپ چىقتى   » مىللهت ياشايدۇ 
 ئايــــــدا بىرلهشــــــكهن دۆلهتــــــلهر – 10 يىلــــــى – 1995زېمىننىــــــڭ 

جۇڭگونىـــڭ ئاھالىـــسى دۇنيـــا   «: تهشـــكىالتىنىڭ ئومـــۇمى يىغىنىـــدا  
 نى تهشكىل قىلىـدۇ؛ ئهممـا جۇڭگونىـڭ يهر كـۆلىمى            22%ئاھالىسىنىڭ  

. دېــگهن سهپسهتىــسى بىــلهن تامــامهن ئوخــشاش    »  كىمــۇ يهتمهيــدۇ %7
ــشى ئۇيغۇر   ــتىن چىقىرىلىــ ــسهتىنىڭ قهپهســ ــى سهپــ ــستاندا بىرىنچــ ىــ

ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنىك مىللىي تهركىبىنى پارچىالشـنى مهقـسهت قىلـسا،          
ــشى خهنزۇالرنىــــڭ    ــتىن چىقىرىلىــ ــسهتىنىڭ قهپهســ كېيىنكــــى سهپــ
ــدۇ؛      ــشكه بولماي ــتهقىللىق بېرى ــا مۇس ــۇڭا ئۇيغۇرالرغ ــۆپ، ش ــسى ك ئاھالى
خهلقئارا جهمئىيهت ئهھـۋالىمىزنى، ئېتىرازىمىزنـى چۈشىنىـشى كېـرەك،          

   .دېگهنلىكتۇر
  !كىلىنتۇن پرېزىدېنتھۆرمهتلىك 

خهلقئــــارا جهمئىــــيهت قانــــداق ئهھۋالــــدا، قانــــداق شـــــهرتلهرنى      
مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهقـدىرىنى ئـۆزى بهلگىلهشـنىڭ شـهرتى قىلىـدۇ؟ يهنه             
خهلقئارا جهمئىيهت قانداق ئهھۋالدا مىللهتلهرنىـڭ ئـۆز تهقـدىرىنى ئـۆزى             

ا مۇستهملىكه مىللهتنـى    بهلگىلهشنى ئېتىراپ قىلىدۇ ۋە قانداق ئهھۋالد     
مۇستهملىكه دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ؟ دۇنيانىڭ يېقىنقى زامان تـارىخى شـۇ           
ــڭ      ــارقىلىق ئۆزىنىـــ ــنقىالب ئـــ ــق ئىـــ ــڭ پهقهت قوراللىـــ مىللهتنىـــ
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بىر ئېغىز سۆز بىلهن ئېيتقاندا، ئۇيغۇرىستان مۇستهملىكه، خىتـايالر         
ــداق شــارائىتتا ئۇيغــۇرالر . مۇســتهملىكىچى ــۆزلىرى  بۇن ــدىرىنى ئ ــۆز تهق  ئ

. شــۇڭا ئۇيغــۇرالر بۈگــۈن ئورنىــدىن دەســت تــۇردى     . بهلگىلىــشى شــهرت 
. ئۇيغـــۇرالر خىتاينىـــڭ ۋەھىمىـــسى، تهھـــدىتى ئالدىـــدا تىـــك تـــۇردى      

ــتىن    ــتهقىللىق، ئۇيغۇرالرنىـــڭ تهبىئهتـ ــرى مۇسـ ئۇيغۇرالرنىـــڭ تهلهپلىـ
اشـالپ  ھالقىغان ھوقۇقى مۇسـتهقىللىق، بۇنـداق ئـارزۇ پهيـدا بولغانـدىن ب      

ــالالپ ئولتۇرمىغــان، شــۇڭا خىتــاي كوممۇنىــستلىرى    ئۇيغــۇرالر ۋاســىته ت
 يولغــا قويــۇپ، قــارا تېررورىزمىنــىئۇيغۇرىــستاندا ھۆكــۈمهت نامىــدا دۆلهت 

جهمئىـــيهت نامىـــدا مهخپىـــي تېررورىزمنـــى يولغـــا قويـــۇپ ئۇيغـــۇرالرنى  
. ئۆلتۈرۈشنى، جهمئىيهتته ۋەھىمه پهيـدا قىلىـشنى جىددىيلهشـتۈرمهكته        
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رمۇ، بىر مىللهتنىڭ ئىچىدە تىنچ يول بىـلهن ئىـنقىالب قىلىـدىغانال          
ــدۇ   ــدىغانالرمۇ بولىـ ــنقىالب قىلىـ ــق ئىـ ــنقىالب  . قوراللىـ ــق ئىـ قوراللىـ

ھايــاتى .  قويــۇق تېررورىــستالر دېيىــشكه بولمايــدۇ–قىلىــدىغانالرنى قــارا 
  تهھدىتكه ئۇچرىغاندا ھهربىر ئادەم قولىغا قورال ئالسا يوللۇق بولمامدۇ؟ 

ــدارىغا ئىــ    « ــارىتىش ئىقتى ــا ي ــاتىنى قايت ــادەم ئۆزىنىــڭ ھاي ــر ئ گه بى
ئهمهسكهن، ئۇنـداقتا ھهرقانـداق ئهھۋالـدا ئۆزىنىـڭ جىـسمانىي ۋۇجـۇدىنى             
ئۆزىــدىن باشــقا بىــر كىــشىنىڭ ۋە ئۆزىــدىن باشــقا بىــر مىللهتنىــڭ قــۇل  

ئـۆزىنى باشـقا مىللهتنىـڭ ئىختىيـارى        . قىلىشىغا تاپـشۇرۇپ بېرەلمهيـدۇ    
 ئاسـتى قىلىـشىغا تاپـشۇرۇپ، جېنـى ۋە ھايـاتىنى قۇربـان قىلىـپ          –ئاياغ  

شۇڭا مىللىي زۇلـۇم ئىقتىـسادى ۋە سىياسـىي زۇلـۇم          ). لوك(» رەلمهيدۇبې
ــۇۋازىنىتىنى      ــڭ مـــ ــلهن قۇللۇقنىـــ ــۇش بىـــ ــدا تۇرمـــ ــدا قىلغانـــ پهيـــ

 قىممىتىـدىن   – ئوقـۇبهت ھاياتنىـڭ قهدىـر        –تهڭپۇڭالشتۇرىدىغان ئـازاب    
ــۇق      ــكه ھوقۇقل ــسيان كۆتۈرۈش ــلهت ئى ــۇم مىل ــدە مهزل ــپ كهتكهن ! ھالقى

ــا ھا يـــاتنى بهدەل قىلىـــپ تـــۆلهش ئـــارقىلىق  ئىرادىنىـــڭ كـــۈچى ھهتتـ
  !مۇستهملىكىچىلهرگه قارشى تۇرۇشى تامامهن يوللۇق

 ئهپهنــدى، بــۇ قېــتىم بېيجىڭــدا كىلىنتــۇنھۆرمهتلىــك پرېزىــدېنت 
يــۇقىرى دەرىجىلىــك باشــلىقالر ئۇچرىشىــشى ئۆتكۈزگهنــدە، ئۇيغۇرالرنىــڭ  
ــدىغا قويۇشــىڭىزنى    سىياســىي تهلهپلىرىنــى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئال

  .ئۈمىد قىلىمىز
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  .خۇش ۋاخ بولۇڭ ئهپهندىم
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  جۇڭگو ئىقتىسادى

   كۈنى– 5 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1998
جۇڭگونىــڭ ئىقتىــسادى داۋاملىــق ئۆرلىگهنــدىن كېــيىن، ئهمــدى      

ــته   ــىلىلهرگه دۇچ كهلمهكـ ــددىي مهسـ ــاتالملىق جىـ ــۇر قـ ــداق . چوڭقـ قانـ
 تـۈزۈلمه  ئىقتىـساد » ئۈنۈمدارلىققا يۈزلىنىش«مهسىلىلهرگه دۇچ كهلدى؟  

ئىـــسالھاتىنى يـــادرو قىلغـــان ئىـــسالھات ئـــاخىرى بـــۇ ھاكىمىيهتنىـــڭ 
قانۇنسىز ياكى قـانۇنلۇق ھـاكىمىيهت ئىكهنلىكـى توغرىـسىدىكى ئېغىـر            

بۇ ھۆكۈمهت قـانۇنلۇق    . بىر مهسىلىنى شۇ ھاكىمىيهتنىڭ ئالدىغا قويدى     
 باج تۆلهيدىغان پۇقراالرنىڭ قانۇنلۇق بىلهت تاشلىـشى ئـارقىلىق سـايالپ          

چىقىلغــان ھۆكۈمهتمــۇ يــاكى يهنىــال ھۆكــۈمهت بېقىــپ پهرۋىــش قىلغــان  
ئىــشچىالر جهمئىيىتىنىــڭ سوتسىيالىــستىك پرىنــسىپلىرىنى ئاســاس  

  قىلغانمۇ؟
ــسى     ــارتىش مهسىلى ــان ت ــڭ زىي ــدىكى كارخانىالرنى دۆلهت ئىگىلىكى

ــاخىرقى چهكــكه يېتىــپ، مــالىيه قوشــۇمچه   – 1996 ــدە ئ  يىلىغــا كهلگهن
تىپلىرىنى ئهمـدى داۋامالشـتۇرغىلى بولمايـدىغان بولـۇپ         ياردەم بېرىش تهر  

ــدى ــاكى كــېلهر ئهســىرنىڭ باشــلىرىدا    . قال ــاخىرى ي مۇشــۇ ئهســىرنىڭ ئ
بانكىنىڭ يامان سۈپهتلىك ھېساباتى زور دائىرىلىك ئوبوروت كرىزىـسىنى         

ــۇمكىن  ــشى مـ ــدا قىلىـ ــدارلىق  . پهيـ ــاكى ئۈنۈمـ ــدا يـ ــۇنىڭدىن قارىغانـ شـ
ا بىر تۈركۈم ئىـشچىالرنى بوشـىتىش نـۆۋەتته         پرىنسىپلىرىغا ئاساسالنغاند 
  . زۆرۈرىيهتكه ئايلىنىپ قالدى

ــرى    – 80 ــو رەھبهرلىـ ــالپ، جۇڭگـ ــدىن باشـ ــڭ ئوتتۇرىلىرىـ  يىلالرنىـ
نىڭ ئاساسلىرىنى ئۆزگهرتمىگهن ئهھۋالـدا دۆلهت      »قانۇنلۇق ھاكىمىيهت «

ئىگىلىكىـــدىكى تارماقالرنىـــڭ ئىقتىـــسادى ئۈنۈمـــدارلىقىنى قانـــداق     
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جۇڭگو ئىقتىسادىغا ياندىشىپ كهلگهن يوشۇرۇن ئاپهت ئىقتىـسادنىڭ        
. ن يوشــۇرۇن ئـاپهت ئىــدى ئۆزىـدىن ئهمهس، بهلكـى سىياســهت پهيـدا قىلغـا    

چــۈنكى، جۇڭگولۇقنىــڭ سىياســىي ئهنئهنىــسى ۋە ھوقــۇق قۇرۇلمىــسى      
ــدەك     ــۆزلىرى ئاتىۋالغان ــۇقالر ئ ــدە جۇڭگول ــايىتى زور دەرىجى ــالق «ناھ ئهخ

دېـگهن نـېمه؟ بـۇ      » ئهخـالق ئېڭـى   «. دەيـدىغان نهرسـىگه تايىنـاتتى     » ئېڭى
تايالرنىـڭ  ئۇقۇمالرنى جۇڭگولۇق چۈشىنهمدۇ؟ سىياسـهت پهلسهپىـسى خى       

. نىڭ بىر قىسمى دەپ قـارىالتتى     »ئهخالق پهلسهپىسى «ئېتىقاد دۇنياسىدا   
» ئهخــالق ئېڭــى« يىلالردىــن بۇيــان جۇڭگــودا بــۇ – 90ســوراپ باقــايلىكى 

ــۇرغىنى    ــۈپ تــ ــودا كۆرۈنــ ــۆۋەتته جۇڭگــ ــدى؟ نــ ــى«قهيهردە قالــ » ئهخالقــ
» ئهخالقـى ھۆكۈمهتـسىزلىك   «.  باشقا نهرسـه ئهمهس    ھۆكۈمهتسىزلىكتىن

ــا   ئا ــتۇرۇش قىيىنغـ ــنى داۋامالشـ ــلهن دۆلهت باشقۇرۇشـ ــانۇن بىـ ــتىدا قـ سـ
توختىغانــــــــدىن باشــــــــقا، قــــــــانۇن بىــــــــلهن دۆلهت باشقۇرۇشــــــــنى 
ــڭ     ــقۇرىدىغان جهمئىيهتنىـ ــادەمنى باشـ ــا ئـ ــنىمۇ، ھهتتـ مۇستهھكهملهشـ

 –ئاسـىيادا يـۈز بهرگهن پـۇل        .  ساقالپ قالغىلى بولمايتتى   تهرتىپلىرىنىمۇ
ق تهھلىـــل قىلـــساق، ئاســـىيانىڭ   مۇئـــامىله كرىزىـــسىنى چوڭقـــۇررا  
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ــۇ دەپ    قېنــى ھــازىر جۇڭگــو جهمئىيىتىنىــڭ ئهخــالق ئاساســلىرى ب
. نېمىگه ئېيتىمىز؟ بـۇ توغرىـدا ئىزدىنىـپ ئولتۇرۇشـنىڭ ھـاجىتى يـوق             

چۈنكى، خىتايالر ئهخالقنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى چۈشىنىـشتىن ئـاۋۋال            
  .يوقئۆزىنىڭ ئادەم ياكى ھايۋان ئىكهنلىكىنىمۇ چۈشهنگىنى 
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   ئىمپېرىيىسى يىمىرىلدىكىرىمىل

   كۈنى– 10 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1998
ــوڭ  كىرىمىـــــل ــيىن، چـــ ــدىن كېـــ  ئىمپېرىيىـــــسى يىمىرىلگهنـــ

ــۇق     ــاۋى ھوقــ ــاغلىق دۇنيــ ــىۋەتلىرىگه بــ ــارا مۇناســ ــڭ ئۆزئــ دۆلهتلهرنىــ
. قۇرۇلمىـــسىدا يېڭـــى مـــۇۋازىنهت مۇناســـىۋىتى تهدرىجىـــي يېتىلمهكـــته

 –قارىغاندا مۇداپىئه بىلهن ھۇجۇمنىڭ بىـر       جۇڭگولۇقنىڭ نهزىرى بىلهن    
بىرىگه تۈرتكه بولۇشى، دۆلهتلهر ئارا چوڭقۇر تهسـىر پهيـدا قىلىـپ، خىتـاي              

  .مىللىتىنىڭ كهلگۈسى تهقدىرىنى بهلگىلهپ قويۇشى مۇمكىن
ئاســىيانىڭ ۋەزىيىتــى يېقىنــدا ئهڭ يېڭــى بىــر تهرەققىيــات دەۋرىــگه  

» بىخهتهرلىـك شـهرتنامه  «نىـڭ  ئامېرىكـا بىـلهن ياپونىيى  . كىرىپ قالـدى  
ياپونىيه دېڭىزىنىـڭ ئهتراپىـدا ۋەقه يـۈز        «ئىمزالىغانلىقى، بۇ شهرتنامىگه    

ــدە ــا    » بهرگهنـ ــانلىقى، ئامېرىكـ ــۈزۈپ قويغـ ــاددىنى كىرگـ ــر مـ ــگهن بىـ دېـ
ئارمىيىسىگه ياپونىيه ئارمىيىسىنىڭ ئارقا سـهپتىن يـاردەم بېرىـشى شـۇ            

ــانلىقى ئ   ــۇپ قالغــ ــۇنى بولــ ــر مهزمــ ــڭ بىــ ــيهت  ماددىنىــ ــىيادا ۋەزىــ اســ
مهيلى ئامېرىكـا تهرەپ    . تهرەققىياتىنىڭ كۆرسهتكۈچىنى بهلگىلهپ قويدى   

يـــــاكى يـــــاپونىيه تهرەپ بـــــۇ شـــــهرتنامىنىڭ خـــــاراكتېرىنى قانـــــداق 
ــاپونىيه دېڭىــزى«چۈشهندۈرمىــسۇن،  ــۇبىي دېڭىزنــى،  »ي نىــڭ ئهتراپــى جهن

 تهيــۋەننى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــانلىقتىن، يــاپونىيه بىــلهن ئامېرىكىنىــڭ      
ھهربىـي ھهمكارلىقىنىــڭ مهزمـۇنى ۋە دائىرىــسىنىڭ كېڭهيتىلگهنلىكــى   

  . مۇنازىرە تهلهپ قىلمايدىغان پاكىت بولۇپ قالدى
» بىخهتهرلىــــك شهرتنامىــــسى«يىــــراق كهلگۈســــىدىن ئېيتقانــــدا 

ــپ      ــىتى يارىتىـ ــرىلىش پۇرسـ ــا تىـ ــته قايتـ ــي جهھهتـ ــاپونىيىگه ھهربىـ يـ
نــى ئۆزگهرتىــشكه ھهم »نىئاساســى قــانۇ«بهرگهنــدىن باشــقا، ياپونىيىنىــڭ 
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ــدا دەرىجىــدىن تاشــقىرى بىــر دۆلهت   –ئاســىيا  ــۇغ ئوكيــان رايونى  ئۇل
 – قولغـا تۇتۇشـۇپ، مـۈرىنى        –ىڭ قولنى   بىلهن يهنه بىر قۇدرەتلىك دۆلهتن    

 جـــۇڭنهنخهينى ئهنـــسىرىتىپ –مـــۈرىگه تىـــرەپ تىـــك تۇرۇشـــى جۇڭگـــو 
قويغانلىقتىن جۇڭگو بۇ مۇھاسـىرىنى بۆسۈشـكه پائـال ھهرىـكهت قىلىـپ       

ــكهت   ــۇ ھهرىـ ــېكىن بـ ــىمۇ، لـ ــسى«كۆرسـ نىـــڭ »بىخهتهرلىـــك شهرتنامىـ
ــا قارشــى پاســسىپ ھهرىــكهت بولــۇپ قېلىــشى مــۇمك       . ىنمۇددىئالىرىغ

شۇنىڭ ئۈچۈن جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئامېرىكا، ياپونىيه ھۆكۈمهتلىرى بىـلهن         
ئىستراتېگىيىلىك شـېرىكلىك مۇناسـىۋىتى ئورنىتىـشقا، سۆزلىشىـشنى         
ــلهن      ــارىلهر بىـ ــشى چـ ــشكه، ياخـ ــا دەسسىتىـ ــشنىڭ ئورنىغـ قارشىلىشىـ
ــۈرۈپ     ــنىگه س ــاننى كهي ــشقا، زام ــاتلىرىنى يۇمشىتى دۈشــمهنلىك كهيپىي

ــدىغا ئۆتۈۋېلىــ  ــاش كۆتۈرۈشــكه  – 21شقا، شــۇنداق قىلىــپ  ئال  ئهســىردە ب
  . پۇرسهت ئىزدىمهكته

بىـر  . جۇڭگونىڭ دىپلوماتىك غهرەزلىرى بارغانسېرى روشهنلهشمهكته    
تهرەپتىن چوڭ دۆلهتـلهر بىـلهن بـاراۋەرلىكنى ئىـشقا ئاشـۇرماقچى، ئورتـاق           
نىــشان ئۈچــۈن ئورتــاق تىــل تاپمــاقچى، ئىــستراتېگىيىلىك شــېرىكلىك   

ىتى ئورناتمـــاقچى، شـــۇنداق قىلىـــپ مۇھاســـىرىگه ئـــالغۇچى     مۇناســـىۋ
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ــا    ــتىن ئامېرىك ــر تهرەپ ــشىچاق   –يهنه بى ــرىگه ياخ ــاپونىيه دۆلهتلى  ي
 ســهۋەبلهرنىڭ –بولـۇپ، كۈچۈكلىنىـپ  ۋەقه يـاراتقۇچى ھهرقانـداق باھـانه      
ن دۆلهتلهرنىـڭ،   ئامىللىرىنى يوقىتىشقا تىرىـشىپ، دۈشـمهن دەپ قارالغـا        

 ســـاقلىنىپ، قااليمىقانالشتۇرۇشـــىدىنجۇڭگونىـــڭ ئىچكـــى قىـــسمىنى 
دۆلهتنىـــڭ تهرەققىيـــاتىنى كاپـــالهتكه ئېرىـــشتۈرگۈچى ۋاقىتنـــى قولغـــا  

ــدۇ  ــۈرمهكچى بولۇۋاتىـ ــشنىڭ   . كهلتـ ــلهن سۆزلىشىـ ــا بىـ ــۇڭا ئامېرىكـ شـ
ــزدا    ــۈمىتى، ئوچـــــۇق دېڭىـــ ــاي ھۆكـــ ــان خىتـــ ــوللىرىنى ئىزدەۋاتقـــ يـــ

ــۇپ  تهۋەككۈلچىلىــك قىل ــاقالنماقچى بول ــشتىن س ئىككــى تهرەپنىــڭ  «ى
دېــگهن ئىبــارىنى كۈنــدە دېگــۈدەك تهكــرارالپ، تهيــۋەن  » ئورتــاق مهنپهئهتــى

 جيـاڭ . بوغۇزىدا ئۇرۇش پارتالشـنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن تىرىـشماقتا           
زېمىن سىياسـهت بىـلهن ھهربىـي تهرەپلهرنـى چهكـلهپ تۇرۇۋاتقـان بولـسا،               

 نىـسپىيلىككه ئهھمىـيهت بهرگهن ئهھۋالـدا    ئامېرىكا تهرەپ سىياسهتنىڭ  
  . تهيۋەننى سۆھبهت ئۈستىلىگه قىستىماقتا
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  داالي الما

   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1998
 كۈنى فرانسىيىدە مۇخبىرالرنىڭ زىيارىتىنى قوبـۇل       – 3 ئاينىڭ   – 2

تىبهتلهرنىـڭ ئـۆزىنى    «: قىلغان تىبهتلهرنىڭ روھانىي داھىيسى داالي الما     
ــۆزى– ــتىم      ئ ــر قې ــدىغانلىقىنى يهنه بى ــهببۇس قىلى ــىنى تهش  باشقۇرۇش

ــاتىيه، دۆلهت    ــڭ دىپلومــ ــرى تىبهتنىــ ــڭ دائىرىلىــ ــتلهپ، بېيجىــ تهكىــ
  . دەپ كۆرسهتتى» مۇداپىئهسىنى داۋاملىق تىزگىنلىسه بولىدۇ

ــشنىڭ     « ــسالھات ئېلىــپ بېرى ــى ئى ــودا يېڭ ــرى جۇڭگ ــدىن بې يېقىن
ــب     ــلىدى ۋە تى ــشقا باش ــا چىقى ــى ئوتتۇرىغ ــاپتونومىيه  ساداس ــالىي ئ هتكه ئ

ــاقۇل كــۆردى  ــشنى م ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى  . دەپ كۆرســهتتى» بېرى
ھۆكۈمىتىنىـــڭ تىـــبهت ئىـــشلىرىنى بىـــر تهرەپ قىلىـــدىغان يـــۇقىرى  

ئهگهر «: دەرىجىلىــك ئهلچــى تهيىنلىگهنلىكىــدىن خهۋەر تاپقــان داالي المــا
قىللىق مهن شۇ باش ئهلچى بىلهن ئۇچرىشىپ قالسام تىبهتنىـڭ مۇسـته          

 ئـۆزى   –تهلهپ قىلمايدىغانلىقىنى پهقهت تىبهتنىڭ ئىپتىـدائىي ئـۆزىنى         
دەپ » باشــقۇرۇش يــولىنى ئىزدەيــدىغانلىقىنى داۋاملىــق تهكىــتلهيمهن    

  . كۆرسهتتى
ــورگىنى      ــشلىرى ئـ ــبهت ئىـ ــسۇس تىـ ــڭ مهخـ ــا پارالمېنتىنىـ ياۋروپـ

ــا  ــانلىقىنى ئاڭلىغـــان داالي المـ ى قولاليـــدىغانلىقىن: قۇرمـــاقچى بولۇۋاتقـ
بىلدۈرۈپ، تىـبهت خهلقـى ئاسـايىش تۇرمۇشـقا ئېرىـشىدىغانالر بولـسا مهن              
دەم ئېلىشقا چىقىـمهن، مهن سـهمىمىيىتىمنى قـانچه ئىپادىلىگهنـسېرى       
جۇڭگو ھۆكۈمىتى ماڭا مهنسىتمهسلىك بىلهن ئىپادە بىلـدۈرمهكته، دەپ         

شــۇنداق بولــسىمۇ تىــبهت مهسىلىــسىنى تىــنچ يــول بىــلهن   . كۆرســهتتى
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ــته    ــۇددا دىنــى تهلىماتىغــا ئاساســلىنىپ، جۇڭگــو دائىرىلىــرى تىبهت ب
قىرغىنچىلىــق ئېلىــپ بارغــان جىنــايهتلىرىگه، جۇڭگــودا كوممــۇنىزمنى 
ــان     ــن بولغـ ــا زامىـ ــشىلهرنىڭ جېنىغـ ــان كىـ ــۇپ مىليونلىغـ ــا قويـ يولغـ

  .ي جاۋابكار بولىدۇ؟ دەپ كۆرسهتتى داالي الماجىنايهتلىرىگه ئاز ئۆتمه
جۇڭگـو دائىرىلىرىنىـڭ دىــن تارقـاتقۇچى خرىـستىئانالرنىڭ تىــبهتكه     
كىرىــپ، دىــن تارقىتىــشىغا يــول قويغــانلىقى ئۈســتىدە توختالغانــدا داالي  

قارشـــى تۇرىـــدىغانلىقىنى، ھهربىـــر مىللهتنىـــڭ دىنـــى ئېتىقـــادى : المـــا
ۋروپالىقنىـــڭ دىنىنـــى ئۆزگهرتىـــپ بـــۇددا بولىـــدىغانلىقىنى، ياۋروپـــادا يا

دىنىغــــا ئىشىنىــــشنى قوللىمايــــدىغانلىقىنى، تىــــبهت ۋە موڭغــــۇلىيه 
خهلقىنىڭ دىنىنـى ئۆزگهرتىـپ خرىـستىئان دىنىنـى قوبـۇل قىلىـشىنى             

  .كۆرۈشنىمۇ  خالىمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى
ىن داالي الما، تىبهتته تىنچلىق ئورنىتىپ، تىبهتنى ھهربىـي ئىـشالرد         

خالىي ئۆلكه، ئـاتوم قوراللىرىـدىن خـالىي ئـۆلكه قىلىـپ قـۇرۇپ چىقىـپ،             
ھىندىــستان بىــلهن جۇڭگونىــڭ ئوتتۇرىــسىدا توقۇنــۇش پهيــدا بولۇشــنىڭ 

  . ئالدىنى ئېلىشتا چىڭ تۇرىدىغانلىقىنى تهكىتلهپ كۆرسهتتى
ــوراللىرى ھهربىـــي بازىـــسى    ــاتوم قـ ــته ئـ ــو دائىرىلىـــرى تىبهتـ جۇڭگـ

ــقا، تى  ــدىن باشـ ــاتوم   قۇرغانـ ــسىز ئـ ــسمىدا كېرەكـ ــىمالى قىـ ــڭ شـ بهتنىـ
ــالالردا     ــارۋا م ــاقلىغانلىقتىن شــۇ يهردە چ ــاللىرىنى س ــوراللىرى ماتېرىي ق

  . غهيرىي كېسهللىكلهر پهيدا بولغان ئىدى
  



 255

   زېمىننىڭ رىۋايىتىجياڭ

   كۈنى– 26 ئاينىڭ – 5 يىلى – 1998

1  

ىڭ ئـۆزىگه   ئۇيغۇر ۋەتهنداشلىرىم، سىلهرگه مهلۇم ھهرقانداق بىر دەۋرن      
ئۇچــار تهخــسه بۈگــۈنكى دەۋرنىــڭ رىــۋايىتى . يارىــشا بىــر رىــۋايىتى بولىــدۇ

مۇســــتهملىكه مۇناســــىۋەت «بولغانــــدەك، ئۇيغــــۇر بىــــلهن خىتاينىــــڭ 
ــارىخى ــۆزلىگهن  »ت ــسىيه س ــن لېك ــاڭدى ــىنجاڭ خهن « زېمىننىــڭ جي ش

ــدى     ــسمى ئىـ ــر قىـ ــڭ بىـ ــو زېمىنىنىـ ــارتىپال  جۇڭگـ ــدىن تـ دەپ » دەۋرىـ
 زېمىننىـڭ   جيـاڭ ونا رىۋايهتنى يېڭىچه تهكرارلىغـان      سۆزلىگهنلىكى بۇ ك  

بۇنداق رىـۋايهتنى غالچـا تـارىخچىالر       . يېڭى دەۋرىدىكى يېڭىچه رىۋايىتىدۇر   
يــاكى يالالنمــا تــارىخچىالر تهكــرارالپ يــۈرگهن بولــسا، ئهلــۋەتته پهرۋايىمىــز 

بىـــراق بـــۇ رىـــۋايهتنى مۇســـتهبىتنىڭ مۇســـتهبىتى، بىـــر  . پهلهك ئىـــدى
 زېمىـن تهكرارلىـدى، نـېمه ئۈچـۈن پرېزىـدېنت           جياڭىرى  دۆلهتنىڭ رەھب 

 بېيجىڭغا زىيـارەتكه كـېلىش ئالدىـدا تهكرارلىـدى؟ يهنه نـېمه             كىلىنتۇن
 ئۇلـۇغ ئوكيـان رايونىنىـڭ ۋەزىيىتـى ھهل          – زېمىـن ئاسـىيا      جياڭئۈچۈن  

ــز     ــۇڭا بى ــدى؟ ش ــدە تهكرارلى ــۇچ دەۋرگه كىرگهن ــاڭقىلغ ــڭ جي  زېمىننى
  .  يۈرگۈزمهي تۇرالمايمىزرىۋايىتى ھهققىدە ئانالىز

   زېمىننىڭ رىۋايىتىجياڭ
 – 20 ئاينىـڭ    – 5ئۇيغۇرچه، خىتـايچه تىلـالردا      » شىنجاڭ گېزىتى «(
 شــىنجاڭ خىزمهتلىــرى ھهققىــدە پىڭنىــڭ شــياۋيولــداش دىــڭ «) كــۈنى

ــسادى   ــائىي ۋە ئىقتىــ ــىنجاڭنىڭ ئىجتىمــ ــانلىرىنى ئۆگىنىــــپ شــ بايــ
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شـــىنجاڭ تـــارىخى «)  كـــۈنى– 21 ئاينىـــڭ – 5(يهنه شـــۇ گېـــزىتته 
 زېمىننىـــڭ بايـــانىنى ئۆگىنىـــپ، مىللىـــي جيـــاڭتوغرىـــسىدا يولـــداش 

ــدايلى    ــى قوغـ ــڭ بىرلىكىنـ ــۇرۇپ، ۋەتهننىـ ــى تـ ــۈنچىلىككه قارشـ » !بۆلگـ
  .چىن چۇڭ شۇنئاپتورى . سهرلهۋھىلىك ماقاله ئېالن قىلىندى

ماركـسىزملىق دۆلهت   «)  كـۈنى  – 23 ئاينىـڭ    – 5(يهنه شۇ گېزىتته    
ــۇرۇپ، ۋەتهنپهرۋەرلىــك شــهرەپلىك ئهنئهنىــسىنى جــارى    قارىــشىدا چىــڭ ت

ئــاپتورى پهن جــى . ســهرلهۋھىلىك ماقــاله ئــېالن قىلىنــدى» قىلــدۇرايلى
  .پىن

 -بــــۇ ماقــــالىلهر كىــــشىلهرگه ئېيتقىلــــى بولمايــــدىغان مۇددىئــــا 
  .هتلهرگه مۇۋاپىق بىر قهلهمدىن يېزىلغان رىۋايهتلهردۇرمهقس
ــدىن   . 1 ــانجۇالر دەۋرى ــدە، م ــاڭماقالى ــايالق   جي ــچه، ي ــن دەۋرىگى  زېمى

ــاي  – 40مىللىتـــــــى مانجۇالرنىـــــــڭ   يىلالردىـــــــن باشـــــــالپ خىتـــــ
ــا قىلىـــــپ بهرگهن  » ياخـــــشى«مۇســـــتهملىكىچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغـــ

  .ئىشلىرى سۆزلهنگهن
ن دەۋرىــدىن تارتىــپ جۇڭگــو زېمىنىنىــڭ شــىنجاڭ خه«ماقالىــدە، . 2

 زېمىننىـڭ  جيـاڭ دېـگهن رىـۋايهت، سهپـسهته ئورنىـدا      » بىر قىـسمى ئىـدى    
بىـز بـۇ ماقـالىلهردىن ستاتىـستىكا كهلتـۈرۈپ          . تىلى بىلهن تهكرارالنغـان   
چۈنكى، يېرىم ئهسـىردىن بېـرى ئۇيغـۇر خهلقـى          . ئاۋارە بولۇپ ئولتۇرمايمىز  

لىيلىرى بۇ تىپلىـق خىيـالىي سهپـسهتىلهر        ۋە ئۇيغۇرنىڭ ۋەتهنپهرۋەر زىيا   
ــشلىتىپ    ــدا ئىـ ــدا قهغهز ئورنىـ ــابالرنى تهرەتخانىـ ــۈلگهن كىتـ ــلهن پۈتـ بىـ

سهپــسهتىگه سهپــسهته بىــلهن رەددىــيه بېرىلــسه بهك ياخــشى      . كهلــگهن
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ئۇيغـــــۇرالر قاســـــقان ( كـــــۈنى – 1 ئاينىـــــڭ – 10 يىلـــــى -  1949
 شهپكىلىك خىتـايالرنى چېگرىـدىن قـوغالپ  چىقىرىۋەتكهنـدىن كېـيىن،           

ئهمدى التا شهپكىلىك خىتـايالر ئۇيغۇرىـستانغا تاجـاۋۇز قىلىـپ كىـرگهن             
شـىنجاڭ  «قىزىل خىتاينىڭ ئۇيغۇرىستاندا قىلغان تۇنجى ئىـشى        ). ئىدى

دەيـدىغان  » خهن دەۋرىدىن تارتىپ جۇڭگو زېمىنىنىڭ بىـر قىـسمى ئىـدى          
 زېمىننىــڭ جيــاڭبــۇ رىــۋايهت بۈگــۈن . رىــۋايهتنى ياســاپ چىقىــش بولــدى

قايتـا تهكرارالنغـان ئىـكهن، يېڭـى مهزمـۇن بىـلهن، يېڭـى رىـۋايهت                ئاغزىدا  
شــهكلىگه كهلتــۈرۈلگهن ئىــكهن، ئهمــدى تۆۋەنــدە بــۇ رىۋايهتنىــڭ كــېلىش  

 زېمىننـى رىـۋايهت     جيـاڭ  ئۈستىدە ئازراق توختالغاندىن كېيىن،      مهنبىئى
سۆزلهشــكه مهجبۇرلىغــان زاماننىــڭ ســهۋەبلىرى ئۈســتىدىمۇ توختىلىــپ  

  .ئۆتىمىز
ــىماچ ــى س ــدىغان   –يهننىڭ ھهقىقىت ــر قىلىنى ــدا نهش ــاي تىلى  خىت

ــشۇناسلىق«( ــڭ » تارىخــــ ــل – 1993ژۇرنىلىنىــــ ــانىدا– 2 يىــــ )  ســــ
ســهرلهۋھىلىك بىــر پــارچه » ســىماچيهننىڭ مىلــلهت قارىــشىغا تهنقىــد «

كىتابىغـا  » تـارىخى خـاتىرىلهر   «ماقالىـدە   . ماقاله ئـېالن قىلىنغـان ئىـدى      
ــۈزۈلگهن  ــانهكىرگــ ــسىدە مپهرغــ ــويىچه    تهزكىرىــ ــىله بــ ــي مهســ ىللىــ
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ــۋايهت خــاتىرى   ئىككىنچــى جيــاڭ چهننىــڭ : ســىماچيهنلىگۈچى رى
ــۆرمىگهن   دەيـــدۇكى، جيـــاڭچهن. قېـــتىم غهربـــكه بېرىـــشىنى اليىـــق كـ

 ئهتراپىــدا نوپــۇز تىكــلهش، ۋۇدىنىــڭخهن بهگلىكىــدە خهن «: ســىماچيهن
ــلهن     ــسۇنالر بىـ ــته ئۇيـ ــقان، غهربـ ــسىياتقا يانداشـ ــارىتىش، ھېسـ ــۆھپه يـ تـ

 خهن  جيـاڭچهن  بولغـان،    بىرلىشىپ ھونالرنىڭ ئوڭ قانىتىنى يوقاتماقچى    
ــا ــپ ۋۇدىغـ ــلىههت بېرىـ ــسۇپ    «:  مهسـ ــكه مهنـ ــۈك  بهگلىكـ ــى بۈيـ غهربنـ

. دېـگهن » قىلىۋالساق ۋە ئـۇالرنى تاشـقى ۋەزىرلىـك قىلىـپ تهيىنلىـسهك           
جيـاڭ   قېتىم غهربكه ئهلچى بولۇپ بارغـان،        – 2 جياڭچهنشۇنداق قىلىپ   

ش ۋە   غهربكه بېـرىش نىيىتـى دۇرۇس بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن بېـرى            چهننىڭ
ــېلىش      ــپ ك ــالپىيىپ قايتى ــشهلمهي س ــىگه ئېرى ــشىدە ھېچنهرس كېلى

ــقان  ــلهن ئاخىرالش ــىماچيهن. بى ــاڭ چهننىــڭ ، س ــتىم  جي  ئىككىنچــى قې
ــهندۈرۈپ   ــى چۈش ــرىش نىيىتىن ــكه بې ــدىن  «: غهرب ــدە ئهمهل خهن بهگلىكى

ئايرىلىپ قالىدىغان ئهھۋال ئاستىدا، يـۇقىرى مهنـسهپكه قايتـا ئېرىـشىش       
بـۇ  .  بىـلهن بىرلىشىـشنى تهشـهببۇس قىلغـان        يـسۇن ئۇ ۋۇدىغائۈچۈن خهن   

.  ئــويالپ تاپقـــان ھىيلىــسى ئىــدى، دەپ تهســـۋىرلىگهن   جيــاڭ چهننىــڭ  
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ــدا  قېــتىم – 2 جيــاڭچهن ــكه بارغان ــان،  600غهرب ــات يېــتىلهپ بارغ  ئ
كېـيىن خهن بهگلىكـى   .  نى يېتىلهپ كهلـگهن   10قايتىپ كهلگهندە ئاران    

ــپ     ــسىدا بېرى ــلهر ئوتتۇرى ــلهن غهربتىكــى دۆلهت  كــېلىش باشــالنغان  -بى
 كــېلىش –لــېكىن بېرىــپ )  تىجــارەت بولــسا كېــرەك–ئېهتىمــال ســودا (

شىنىڭ ھاسىالتى بولۇپ قالغـان،      غهربكه ئهلچى بولۇپ بېرى    جياڭ چهننىڭ 
ئـاق تۇلپارغـا    ( غهربنىـڭ    ۋۇدىنىـڭ غهربكه ئهلچـى ئهۋەتىـش خهن       «. خاالس

كېيىن ئات ئـېلىش ئۈچـۈن      . تىن قوزغالغان ) ئىشتىياقى چۈشۈپ قېلىش  
بىـراق  .  كېلىـپ تۇرغـان    – رايونىغـا بېرىـپ      قورىغـار  پـات    –ئهلچىلهر پات   

زار بولغـانلىقتىن، مـال     غهربتىكى دۆلهت خهلقلىـرى خىتـاي پۇلىـدىن بىـ         
خهن بهگلىكىنىـــڭ غهربـــى يۇرتقـــا ئهۋەتـــكهن  . ســـاتمايدىغان بولۇۋالغـــان

ــرى خهن  ــڭئهلچىلىــ ــۇ   ۋۇدىنىــ ــسېرى بــ ــوڭ سۆزلهۋەرگهنــ ــدا چــ  ئالدىــ
ــسى   ــڭ ۋەزىپىــ ــشىۋەرگهنئهلچىلهرنىــ ــڭ . ئېغىرلىــ غهرب دۆلهتلىرىنىــ

» ئۆلچهمـسىز «،  »يارامـسىز «شاھلىرى خهن بهگلىكىنىـڭ ئهلچىلىرىنـى       
 ئىچـــمهك بىـــلهن تهمىنلهشـــنى –يـــېمهك . ، كـــۆزگه ئىلمىغـــاندېـــگهن

: ۋۇدىغـا  ئهلچىلىرى چاڭ ئهنگه قايتىـپ كېلىـپ خهن          خهننىڭتوختاتقان،  
غهرب دۆلهتلىرىگه ھۇجـۇم قىلىـپ ئـۆچ ئـېلىش توغرىـسىدا مهسـلىههت              «

 دېگهن كىـشىنى كرورانغـا ھۇجـۇم      جاۋپو ۋۇدىشۇنىڭ بىلهن خهن    . بهرگهن
ــۇ  دېــم. قىلىــشقا ئهۋەتــكهن ــۋايهت خــاتىرىلىگۈچى ســىماچيهننىڭ ب هك، رى

ــان  ــايىن ئېنىــــق بولغــ ــسى ئىنتــ ــاڭچهن«: يهردە پوزىتسىيىــ  خهن جيــ
 ۋۇدىنىـڭ بهگلىكىدە مهنسهپ ئورنىنى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش ئۈچـۈنال خهن           
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نـــېمه ئۈچـــۈن رىـــۋايهت خـــاتىرىلىگۈچى ســـىماچيهننىڭ غهربتىكـــى  
بىرقــانچه دۆلهتــكه تۇتقــان مۇئامىلىــسى بىــلهن ئىككــى  ) ئوتتــۇرا ئاســىيا(

تۇتقان مۇئامىلىـسى   ) خىتاي بهگلىكلىرىگه  (شهرقىدىكىلهرگهقورۇقنىڭ  
غهرب تهرەپ » قېرىنداشــالر«ئوخــشاش بولمايــدۇ؟ شــهرق تهرەپتىكىلهرنــى  

دەپ قارايـدۇ؟ بۇنىـڭ سـهۋەبلىرى       » چهت ئهللىك « رايونىدىكىلهرنى   قورىغار
  :تۆۋەندىكىچه

ــورېيه، –جۇغراپىيىلىـــك ئامىـــل . 1 ــام كـ ــلهر ۋيېتنـ ــارلىق ئهلـ  قاتـ
 يـېقىن، تـۇپراقلىرى تۇتـاش بولغـانلىقتىن         بهگلىكىكهخهلقلىرىنى، خهن   

. دەپ خـاتىرىلىگهن  » نداشـلىرىمىز بىزنىڭ قېرى « بۇ ئهللهرنى    سىماچيهن
 – غهربتىكى دۆلهتلهر خهن بهگلىكىـدىن يىـراق، دەشـتى           – رايونى   قورىغار

چۆللهر، داالالر ۋە تاغالر بىلهن ئايرىلىپ تۇرغـانلىقتىن ھهمـدە بـۇ يهرلهردە              
ياشــايدىغان خهلقــلهر چوڭقــۇر كۆزلــۈك، ســاقاللىق، قاڭــشارلىق، تۇرمــۇش  

شـۇڭا  .  ئوخـشىمايدۇ، دەپ خـاتىرىلىگهن     گهخهنـلهر  ئـادەتلىرى بىـز      –ئۆرپ  
ــىماچيهن ــار سـ ــى  قورىغـ ــلهت ۋە دۆلهتلهرنـ ــدىكى مىلـ ــلهت «:  رايونىـ مىلـ

تۈرىمىزگه، ئېتنىـك قۇرۇلۇشـىمىزغا ئوخـشىمايدۇ، بىـز خهن مىللىـتىگه            
 كهلــدى –ئــۇالر بىــلهن بــاردى . ئوخــشىمايدۇ، تــۇپراقلىرى بىزنىــڭ ئهمهس
 زىيـاننى  –ربىـي جهھهتـته پايـدا    ئاالقه قىلساق سىياسىي، ئىقتىـسادى، ھه   

 سـىماچيهن بۇ پاكىتالرغا ئاساسـالنغان     . دەپ خاتىرىلىگهن » قاپلىيالمايدۇ
ــان   ــازىرقى زامـ ــارىخنى ھـ ــڭتـ ــسهت خىتايلىرىنىـ ــا – مهقـ  مۇددىئالىرىغـ

 ئۈچـۈن زامانداشـلىرىغا ئاغرىنىـپ بهرگهن،        خـاتىرىلىمىگهنلىكى مۇۋاپىق  
: ن شـــىڭ خهن ئهپهنـــدىســـىماچيهننىڭ مىلـــلهت قارىـــشىغا باھـــا بهرگه
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دېــــگهن رىــــۋايهتنى » ئــــاق تۇلپــــار غهربــــتىن چىقىــــدۇ «ۋۇدىخهن 
ئــاق «ۆرگهن ئىــكهن ۋە شــۇ دېــگهن كىتــابتىن كــ» ئاســايىش خــاتىرىلهر«

 قورىغـار ) سىماچيهننىڭ سۆزى (نى  »ئات ئوغرىلىرى «ئىشقىدا  » تۇلپارنىڭ
كـۈرەڭ چـوڭچى،    «:  يهنه سـىماچيهن . رايونىغا توختىمـاي ئهۋەتـكهن ئىـكهن      

ھهرىـــكهت قىلىـــشنى بىلمهيـــدىغان خهن بهگلىكىنىـــڭ ئهلچىلىـــرى     
ئۇنىڭـدىن  . دەپ خـاتىرىلىگهن  » ئهمهلىيهتته ھهممىسى قهلهندەرلهر ئىـدى    

ــقا  ــىماچيهنباش ــسى    «:  يهنهس ــشنى، شهخ ــگه ئېرىشى ــلهر ئهمهل ــۇ ئهلچى ب
بـۇ  ... مهنپهئهتنى قاندۇرۇشنى چهت ئهلگه بېرىـپ كېلىـشتىن ئىزدەيتتـى         

بىر توپ كىشىلهر ئهمهلىيهتـته ئـاچكۆز سـودىگهرلهر ئىـدى يـاكى ھوقۇققـا               
نــامرات ئائىلىــسىنى بېيىــتىش ... ھېــرىس قىلغــۇچى ســودىگهرلهر ئىــدى

» ئۈچۈن ئهلچى بولۇشنى تهلهپ قىلىپ  تهۋەككۈلچىلىك قىلغـانالر ئىـدى          
ســــــودىگهرلهر خهن بهگلىكىنىــــــڭ   «: ۋۇدىخهن . دەپ خــــــاتىرىلىگهن 

ئىناۋىتىنى يىراقالرغا ئېلىپ بارىدۇ،  ئۇالرنىڭ مهنـپهئهت يولىـدا قىلىـپ            
. ئىكهنـدۇق دەيـدىغان بهگ    » يۈرگهنلىرىگه كۆزۈمنى يۇمۇپ ئالـسام بولىـدۇ      

ئاق تۇلپـار ئۈچـۈن غهربـكه       «: سىماچيهنردە رىۋايهت خاتىرىلىگۈچى    شۇ دەۋ 
مـۇ  »ئـاق كۆڭـۈللهر   «كېيىنكى دەۋرلهردە   » .ئۇرۇش قوزغاشقا قارشى تۇرغان   

  . رايونىغا ئۇرۇش ئېچىشقا قارشى تۇرغانقورىغار
ــىڭ خهن     ــسى شـ ــان مىللهتچىـ ــازىرقى زامـ ــڭ ھـ ــا، خىتاينىـ :  ئهممـ

ىلى بولمايتتى، دۆلهتنىـڭ غهربنـى      قهدىمكى دەۋرلهردە ئۇرۇشتىن ساقالنغ   «
بـۇ  . دەپ ھۆكـۈم قىلـدى  » ئېچىشتا ئۇرۇش تارىخىنىـڭ زۆرۈرىيىتـى ئىـدى     
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 پهرغانىنىـڭ بۈگۈن شىڭ خهن ئهپهندىنىڭ گهپنـى ئوچـۇق قىلىـشى،           
ئېرىــشىش ئۈچــۈن غهربــكه يــۈرۈش قىلىــپ غهلىــبه  » ئــاق تۇلپارلىرىغــا«

ــان خهن  ــىقىاللمىغـ ــدى  «ۋۇدىنـ ــبه قىلـ ــشى، خهن » غهلىـ دەپ تهسۋىرلىـ
ــڭ ــار ۋۇدىنىـ ــانلىقىنى  قورىغـ ــستىال قىاللمىغـ ــونىنى ئىـ ــستىال « رايـ ئىـ

ئىـدى  » تهلىپـى «دەپ ئىستىال قىلىش تـارىخى تهرەققىياتىنىـڭ        » قىلدى
ــش ــوغرىلىرى «ى، دەپ يېزىـ ــات ئـ ــى، »ئـ ــدەر  «نـ ــڭ قهلهنـ خهن بهگلىكىنىـ
دەپ مهدھىيىلىـشى   » ئىـستىال قىلغـۇچى سـهركهردىلهر     «نى،  »خىتايلىرى

ــدى   ــۇپ قال ــرەك  بول ــىماچيهننىڭ . كې ــۆرۈپ   «س ــى ك ــدەك دەۋرن بۈگۈنكى
 ئاغرىنىــــپ يۈرمهســــتىن ســــىماچيهندىنئۈچــــۈن » يېتهلمىگهنلىكــــى

ــايچىلىق ــسىگه خىت ــۆچمهن خىتايالمهنتىقى ــڭ  ۋە ك ــۇش «رنى ــاي بول » ب
 ئاساســلىنىپ، ئۆزىنىـــڭ ھۆكــۈم قىلىـــش   مهنتىقىـــسىگهئارزۇســىنىڭ  

» تـارىخ، تارىخچىنىـڭ قهلىمـى ئاسـتىدىكى تـارىختۇر         «: ئىقتىدارى بويىچه 
مىللهتچــى شــىڭ . دەپ، پۈتــۈن دۇنياغــا جاكارلىــشى كېــرەك بولــۇپ قالــدى

 نىڭمهنتىقىـسى  خىتـايچىلىق خهن شۇنداق ۋارقىرىغانـدىال پۈتـۈن دۇنيـا         
ئىككـى مىـڭ يىـل      ! قـاراڭالر . نېمه ئىكهنلىكىنى چۈشىنىۋالغان بـوالتتى    

بۇرۇنقى سىماچيهننىڭ تاجاۋۇزچىلىق قارا نىيىتى بولمىغاندىن كېـيىن،        
 قهلىمــى ئــارقىلىق ســىماچيهننىڭ خهننىــڭبۈگــۈنكى تاجــاۋۇزچى شــىڭ 

ــدلهنمهكته     ــشى تهنقى ــك قارى ــشى، بهگلى ــلهت قارى ــىماچيهننىڭ «. مىل س
ــشى  ــتۇر   كۆزقارى ــۆز قاراش ــاس ك ــشىگىال خ ــر كى ــسى «، »بى دەۋر چهكلىمى

ــڭ     ــى قۇرۇقنى ــىماچيهننىڭ ئىكك ــدىن س ــايىگۋەن(تۈپهيلى ــوۋۇقى ۋە ج  ق
كـۆز قارىـشى تـازا      «غهربىدىكى زېمىن ۋە مىللهتلهرگه     )  قوۋۇقى يۈمىنگۋەن
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سىماچيهننىڭ يازغانلىرىمۇ رىـۋايهتكه ئاساسـلىنىپ يېزىلغـان تـارىخ          
 قورىغـار  «–بولۇپ، لېكىن ئۇنىڭ تهسهۋۋۇرى بۇ رىۋايهتكه بىـر ھهقىقهتنـى           

 رايونىدا ياشايدىغانالر چهت ئهللىـك، بىـز خهقـلهر         قورۇغانئهل،  رايونى چهت   
شـۇڭا بىـز يـۇقىرىقى      . دېگهن ھهقىقهتنى ئاتا قىلغان   » ئهمهس، چهت دۆلهت  

ســـىماچيهننىڭ «: رىـــۋايهتلهرنى بىـــر ھهقىـــقهت ســـىڭدۈرۈلگهن رىـــۋايهت
  .ھهقلىقسىزدەپ ئاتاشقا » ھهقىقىتى

 دەۋرىـدىن تارتىـپ     شـىنجاڭ خهن  « زېمىن جۆيلۈگهندەك    جياڭبۈگۈن  
دېـگهن ئىـسىم يېزىـق      » جۇڭگـو «. دېـدى » جۇڭگونىڭ بىر قىـسمى ئىـدى     

ساھهسىدە قاچان پهيـدا بولغـان؟ بـۇ يهردە سـىلهر خىتـاي مىللهتچىلىـرى،              
قىلىـــچ بىـــلهن  «ۋۇدى زېمىننـــى ماختاۋاتىـــسىلهر، چـــۈنكى خهن جيـــاڭ

قهلهم بىــــلهن ئالمــــاقچى ) ســــىلهر بۈگــــۈن(ئااللمىغــــان ئىنتىقــــامنى 
گهرچه ( ئۇرۇش بىلهن يېـتهلمىگهن مهقـسهتكه      ۋۇدىخهن  » !ۋاتىسىلهربولۇ

ــسىمۇ   ــوغرىالش بولـ ــات ئـ ــى    ) ئـ ــلهن يهتمهكچـ ــىلهر قهلهم بىـ ــۈن سـ بۈگـ
  !بولۇۋاتىسىلهر، شۇنداق ئهمهسمۇ خىتاي مىللهتچىلىرى؟

2  

ــان       ــدا يازغ ــۇ توغرى ــڭ ب ــاي مىللهتچىلىرىنى ــقا خىت ــدى يهنه باش ئهم
  .يازمىلىرىغا نهزەر ئاغدۇرىمىز
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ژۇرنىلىنىـڭ  » تارىخشۇناسلىق«(ىتاي تىلىدا نهشر قىلىنىدىغان       خ
ــانىدا– 8 يىلـــى – 1993 ــان )  سـ ــېالن قىلىنغـ ــو ۋە غهربنىـــڭ «ئـ جۇڭگـ

 كـــېلىش ھهرىـــكهت ئاالھىـــدىلىكىنى   –دەســـلهپكى دەۋرلهردە بېرىـــپ  
»  تهزكىرىــسىگه باھــاپهرغــانهتــارىخى خــاتىرىلهر «، قوشــۇمچه »تهكــشۈرۈش

  .چىقايلۇقپ ماۋزۇلۇق ماقالىنى كۆرۈ
ــهن   ــاڭ ســ ــاپتور جــ ــىماچيهن«ئــ ــلهن چهت  ســ ــى بىــ  خهن بهگلىكــ

 چېگــرا پاســىلى پهرغــانىنىدۆلهتلهرنىــڭ چېگرىــسىنى ئېنىــق ئايرىغــان، 
دەشـت   (دۇنخـۇاڭ  شـهرقىي تهرەپلىرىنـى،      پهرغانىنىـڭ . قىلىپ بېكىتكهن 

ــا ــىماچيهننىـــڭ ئـــوڭ تهرەپلىرىنـــى  ) ئاتـ ــانىتى،  سـ  ھونالرنىـــڭ ئـــوڭ قـ
ئهلــۋەتته جــاڭ ســهن    . (دەپ قارىغــان دەيــدۇ » لهرئېلىمىزدىكــى مىللهتــ 

لـېكىن دەيـدۇ   ) ئهپهندى ئاتالمىش شىنجاڭنى كۆزدە تۇتقان بولـسا كېـرەك      
ــهن  ــاڭ ســــ ــانه«: جــــ ــالر   پهرغــــ ــداق كۆزقاراشــــ ــسىدە بۇنــــ  تهزكىرىــــ

نـــى »تـــارىخى خـــاتىرىلهر«كىـــم قىـــسقارتىۋەتكهن » قىـــسقارتىۋېتىلگهن
  ئۇيغۇرالر نهشر قىلمىغان ئىدىغۇ؟

قا يول بىـلهن پىكىـر قىلىۋاتىـدۇ، شـىڭ خهن ئهپهنـدى             جاڭ سهن باش  
ــدۇ     ــر قىلىۋاتىـ ــلهن پىكىـ ــول بىـ ــقا يـ ــهن  . يهنه باشـ ــاڭ سـ ــانه«جـ  پهرغـ

ــسقارتىۋېتىلگهن ــسىدىن قىـ ــدۇ» تهزكىرىـ ــدى. دەۋاتىـ ــىڭ خهن ئهپهنـ : شـ
 تـارىخىي   سـىماچيهن «،  »سىماچيهننىڭ مىللهت قارىشى چوڭقـۇر ئهمهس     «

. زىــق، ئىنتـايىن قىزىــق ئىــش قى. دەۋاتىـدۇ » چهكلىمىلىكـكه ئۇچرىغــان 
تــارىخى «جــاڭ ســهن ئهپهنــدىنىڭ ئوقــۇپ تــۈگهتكىنى قايــسى نۇســخىلىق 

ئىكهن؟ ئهمدى شىڭ خهن ئهپهندىنىڭ ئوقۇپ تـۈگهتكىنى يهنه         » خاتىرىلهر
 - تهۋبه «تهيـزۇڭ ؟ تـاڭ    بولغىيـدى » تارىخى خاتىرىلهر «قايسى نۇسخىلىق   

ۇرۇنقى دەۋرنىــڭ غــا كىرىۋېلىــپ ئــۆز دەۋرىــدىن بــ »ئىــستىغپار ھۇجرىــسى



 267

ن مهســىله شــۇكى، دەيــدۇ، جــاڭ ســهن ئــاۋۋال بىــز مۇتــالىئه قىلىــدىغا
 دۆلىتىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان         پهرغانه) خهن بهگلىكى (جۇڭگو  «: ئهپهندى

دېـگهن  »  كهلدى قىلدى  -ھالدا غهربتىكى يهنه باشقا دۆلهتلهر بىلهن باردى        
  . مهسىلىدۇر

ــاردى «. 1 ــىنىڭ   –بـ ــۇرۇش ۋە دۆلهت مۇداپىئهسـ ــش ئـ ــدى قىلىـ  كهلـ
لىكــى قايــسى تهرەپ، قايــسى بهگلىــك  خهن بهگ» ئېهتىياجىــدىن بولغــان

ــان   ــاقچى بولغـ ــۇرۇش قىلمـ ــلهن ئـ ــدىبىـ ــىگه بولغىيـ ؟ دۆلهت مۇداپىئهسـ
ــۇداپىئه      ــدىن مـ ــڭ ھۇجۇمىـ ــسى دۆلهتنىـ ــى قايـ ــسهك، خهن بهگلىكـ كهلـ

  ؟بولغىيدىكۆرمهكچى بولغان 
ــاردى   «. 2 ــلهن ب ــلهر بى ــدى –خهن دۆلىتىنىــڭ غهربتىكــى دۆلهت  كهل

ــى د  ــڭ غهربتىك ــشى، خهن دۆلىتىنى ــېتىۋېلىش   قىلى ــات س ــن ئ ۆلهتلهردى
دېمهك، بۇ ئابزاسـنىڭ مهزمۇنىغـا كـۆرە، خهن         . »نىيىتىنى مهزمۇن قىلغان  

 –قىلغانـدا سـودا     »  كهلـدى  –بـاردى   «دۆلىتى غهربتىكـى دۆلهتـلهر بىـلهن        
  .تىجارەتنى كۆزدە تۇتقان

 نىسبهتهن ئېيتقاندا قىزىقىـشنىڭ ئىلكىـدە غهربىـي         ۋۇدىغاخهن  «. 3
رســىتىپ، ھهتتــا ئــۇالرنى بويــسۇندۇرماقچى بولغــان  دۆلهتــلهرگه تهســىر كۆ

خىتاينىـڭ باشـقا    . دەيـدۇ » بويـسۇندۇرماقچى بولغـان   «: جاڭ سهن ئهپهنـدى   
شـۇڭا شـىنجاڭ خهن     » بويسۇندۇرغان«) ھازىرقى(مىللهتچى تارىخچىلىرى   

ئـاۋۋالقى ئابزاسـالردا    . دەيـدۇ » دەۋرىدىن تارتىپ جۇڭگونىـڭ زېمىنـى ئىـدى       
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  .ئاغدۇرايلۇقتۆۋەندىكى ئىبارىلهرگه نهزەر 
هلدى قىلىشنىڭ ئهھمىيىتـى غهرب مهدەنىيىتـى بىـلهن          ك –باردى  «

 ئهمهس، بهلكـى ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ        ئۇچرىشىـشىال شهرق مهدەنىيىتىنىڭ   
بــــۇ دەۋردە غهربــــتىن كهلــــگهن مهدەنىيىتىنــــى شــــهرققه ئۆتكــــۈزۈپ      

بـۇ خىـل ئۆزئـارا چۈشىنىـشنىڭ ئىلگىـرى سۈرۈلۈشـى            «،  »بهرگهنلىكىدۇر
، »ىزلىك مهقسهتلىرىدىن بىرىـدۇر    كېلىشنىڭ نېگ  –دۆلهتلهر ئارا بېرىش    

 پهرغـــانه«، »ئـــۇ ھهم بـــاراۋەر مهنـــپهئهت يهتكـــۈزۈش خـــاراكتېرىگه ئىـــگه «
دۆلهتــلهر )  رايــونىقورىغــار(تهزكىرىــسى خهن بهگلىكىنىــڭ غهربتىكــى   
غهربتىكــى دۆلهتــلهر ... «، »بىــلهن ئــاالقه قىلىــشنىڭ تــارىخى ھــۆججىتى 

، »جهنۇبىي ئاسـىياغا جايالشـقان    ئوتتۇرا ئاسىياغا، غهربىي ئاسىياغا، غهربىي      
بــــۇ دۆلهتلهرنىــــڭ خهن بهگلىكــــى بىــــلهن ئــــاالقه قىلىــــشى، خهن  ... «

» بهگلىكىنىڭ چهتنىڭ مهدەنىيىتىنى قوبـۇل قىلىـشىغا تـۈرتكه بولغـان          
ــازا ــك     ... ۋەھاك ــارا دىپلوماتى ــلهر ئ ــاراپ، دۆلهت ــا ق ــڭ مهزمۇنىغ ئىبارىلهرنى

ــۆرۈۋاالال  ــالىتىنى كـ ــارىخى ھـ ــارىخى . يمىزمۇناســـىۋەتلهرنىڭ تـ بۇنـــداق تـ
شـــىنجاڭ خهن دەۋرىـــدىن تـــارتىپال « دىپلوماتىـــك ئىبـــارىلهر ھالهتلىـــك
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ئهمما، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئـاپتونوم رايونىـدىكى تهشـۋىقات ئورگـانلىرى           
دەپ » ســــۇالله«ى بىـــر دەم  يېـــرىم ئهســـىردىن بېـــرى خهن بهگلىكىنـــ    

خهن دېـگهن   . دەپ چۈشـهندۈردى  » خانىـدانلىق «چۈشهندۈرسه، يهنه بىـر دەم      
دېگهن ئىسىمنى قويـۇپ چۈشهندۈرۈشـكىمۇ،      » جۇڭگو«ئىسىمنىڭ ئورنىغا   

. دەپ چۈشهندۈرۈشـكىمۇ ئۇرۇنـۇپ  بـاقتى       » دۆلهت«ھهتتا خهن بهگلىكىنى    
رب دۇنياسىدا پهيـدا     ئهسىردىال غه  – 18دېگهن ئىسىمنىڭ تېخى    » دۆلهت«

  .بولغانلىقىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرۈپ باقمىدى

3  

كىـــشىنى ئهجهبلهندۈرىـــدىغىنى شـــۇكى، بىـــر دۆلهتنىـــڭ رەھبىـــرى 
شـــىنجاڭ خهن دەۋرىـــدىن تارتىـــپ جۇڭگـــو    « زېمىـــن جيـــاڭبولغـــان 

 زېمىــن جيــاڭ. دەپ رىــۋايهت ســۆزلىدى» زېمىنىنىــڭ بىــر قىــسمى ئىــدى
. ساسـالرنى بىـز يۇقىرىـدا كـۆرۈپ ئۆتتـۇق         ئاساسالنغان ئاتالمىش تـارىخى ئا    

ــداقتا،  ــاڭئۇن ــداق   جي ــپ، يهنه قان ــېمىگه تايىنى ــن يهنه ن ــۇش زېمى  قورقۇن
ئىچىــدە، يهنه قانــداق مهجبۇرالشــنىڭ بېــسىمى ئاســتىدا ئۇيغۇرىــستان      

خهن دەۋرىدىن تارتىپ جۇڭگو زېمىنىنىڭ بىـر قىـسمى ئىـدى           ) شىنجاڭ(
ىالر سـۆزلهيدىغان سـۆزنى بىـر       دېيىشكه جۈرئهت قىاللىدى؟ ئهسلى تارىخچ    

دۆلهتنىـڭ رەھبىرىنىــڭ سۆزلىـشىگه مهجبۇرلىغــان خهلقئـارا ئــامىلالر ۋە    
  خهلقئارا سىياسىي ۋەزىيهت زادى قانداق ئىدى؟

ئـــېالن قىلغـــان )  كـــۈنى– 21 ئاينىـــڭ – 5» شـــىنجاڭ گېزىتـــى«(
 زېمىننىـــڭ بايانـــاتىنى جيـــاڭشـــىنجاڭ تـــارىخى توغرىـــسىدا يولـــداش «
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 زېمىـن شـىنجاڭ تـارىخى توغرىـسىدا نۇتـۇق           جيـاڭ يېقىندا يولداش   «
 چوڭ مهسـىلىلهر    –شىنجاڭ تارىخىدىكى نۇرغۇنلىغان چوڭ     . بايان قىلدى 

هتـتىن ئىـزدىگهن ئاساسـتا تهھلىـل        ئۈستىدە چوڭقۇر، ھهقىقهتنى ئهمهلىي   
بۇ ئىش پارتىيىمىز تارىخىدا ئاز ئۇچرايـدۇ،       . يۈرگۈزدى ۋە ئۇنى خۇالسىلىدى   

شۇڭا بۇ ئىش چوڭقۇر تارىخىي ئهھمىـيهتكه ۋە مـۇھىم رېئـال ئهھمىـيهتكه              
بۇ ماقاله نۆۋەتته شىنجاڭدا مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشـى تـۇرۇش          . ئىگه

ــدۇرۇپ، ۋ  ــات يايـ ــشىنى قانـ ــائىي  كۈرىـ ــى ۋە ئىجتىمـ ــڭ بىرلىكىنـ ەتهننىـ
مـــۇقىملىقنى قوغداشـــنىڭ مـــۇھىم ئىـــدىيىۋى، نهزەرىيىـــۋى قـــورالى      

  » ھېسابلىنىدۇ
 يىـــل بـــۇرۇن ئـــۆتكهن رىـــۋايهت خـــاتىرىلىگۈچى     2000بۇنىڭـــدىن 

ــىماچيهن ــار س ــونىنى قورىغ ــپ راســت  » چهت ئهل« راي ــگه ئېلى دەپ قهلهم
 زېمىــن جيــاڭغــان  ئهســىرنىڭ بوسۇغىــسىدا تۇر– 21ســۆزلىگهن تۇرســا، 

» شىنجاڭ خهن دەۋرىدىن تارتىپ جۇڭگو زېمىنىنىڭ بىر قىـسمى ئىـدى       «
دەپ رىــۋايهت سۆزلىــسه، يالغــان سۆزلىــسه يهنه قانــداقالرچه ھهقىقهتنــى      

ــدۇ؟    ــزدىگهن بولىــ ــتىن ئىــ ــاڭئهمهلىيهتــ ــن جيــ ــى « زېمىــ ھهقىقهتنــ
 زېمىـن يالغـانچىلىقنى     جيـاڭ دېگهندىن كـۆرە،    » ئهمهلىيهتتىن ئىزدىگهن 

  اينىڭ ئهخالق ئهنئهنىسىدىن ئىزدىگهن، دېسهك توغرا بولمامدۇ؟خىت
» شــىنجاڭ «ســىز يېقىنــدا  !  زېمىــن ئهپهنــدى جيــاڭھۆرمهتلىــك 

ــسىز     ــۆزلىگهن ئىكهنـ ــسىدا سـ ــارىخى توغرىـ ــستان تـ ــىنجاڭ «ئۇيغۇرىـ شـ
ــارتىيىمىز  «نىــڭ تهھرىرلىــرى ئىــالۋە يېزىــپ  »گېزىتــى ــداق ئىــش پ بۇن

ــدۇ  ــاز ئۇچراي ــداق ئهھــۋال خىتــاي  . ىدەپ كۆرســهتت» تارىخىــدا ئ راســت بۇن
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  :ئىالۋە

 ئارقىــدىن ئــۈچ پــارچه ماقــاله ئــېالن  –دە ئارقــا » شــىنجاڭ گېزىتــى«
شـۇ كۈننىـڭ    )  كـۈنى  – 16 ئاينىڭ   – 4 يىلى   – 1998(قىلىشتىن بۇرۇن   
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 26 ئاينىـڭ  – 5 يىلـى  – 1998نىـڭ  »تهيۋەن مهركىزى ئاگېنتلىقى «
شـــىنجاڭغا «:  كـــۈنى بېيجىڭـــدىن تارقاتقـــان خهۋىـــرىگه ئاساســـالنغاندا–

بېيجىڭـدا  )  كـۆچمهن  سهندۇڭلۇق (لېچۈەنرانلىق قىلىۋاتقان ۋاڭ    ھۆكۈم
ئــــۇ ســــۆھبىتىدە كۈنــــسايىن . »مهخپىــــي ســــۆھبهت بايــــان قىلغــــان

 – 1990كۈچىيىۋاتقـــــان ئۇيغۇرىـــــستان مۇســـــتهقىللىقى ھهرىكىتـــــى 
ــۇر    ــانلىقىنى، ئۇيغــ ــۇ گهۋدىلىــــك بولۇۋاتقــ يىلالردىــــن باشــــالپ تېخىمــ

ــۇر بۆلگۈنچىله  ــلهن ئۇيغـــ ــرى بىـــ ــتهپلهردە  مىللهتچىلىـــ ــڭ مهكـــ رنىـــ
ــته     ــدى جهمئىيهت ــشتىن ئهم ــدېئولوگىيىلىك تهشــۋىقات ئېلىــپ بېرى ئى

: لېچـــــۈەنۋاڭ . زوراۋانلىققـــــا يـــــۈزلهنگهنلىكىنى ئېتىـــــراپ قىلغـــــان
خىزمىتىمىــزدە بىــر تهرەپلىكــتىن ســاقلىنالمىدۇق، شــۇڭا، شــىنجاڭدا «

يهنه بىـر تهرەپـتىن كۆچـۈپ كهلـگهن         . مىللىي مهسىله ئوتتۇرىغـا چىقتـى     
زۇ كادىرالرنىــــڭ يهنه قايتىــــپ ئىچكىــــرى ئــــۆلكىلهرگه كۆچــــۈپ خهنــــ

كېتىشىمۇ يهنه بىر سـهۋەب دەپ كۆرسـهتكهندىن كېـيىن، شـىنجاڭدا يهنه             
» شۇنداق مىللىي كۆتۈرۈلۈش بولسا، بىز كهسكىن ھهرىكهت قـوللىنىمىز        

  .دېگهن
تهيـۋەن  « كۈنى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگهن     – 16 ئاينىڭ   – 4 لېچۈەنۋاڭ  

غـا قاتنىشىـشقا تهكلىـپ قىلىنغـانمۇ يـاكى         »هت يىغىنى ئىشلىرى خىزم 
يىغىن ئاخىرالشقاندىن كېيىن، بېيجىڭ بۇ يهرلىـك خاقـاننى بېيجىڭغـا           
ــۇ       ــىلىنىڭ ب ــتۇرغانمۇ؟ مهس ــشكه ئۇيۇش ــالت بېرى ــي دوك ــپ مهخپى كېلى

ــاراڭغۇ  ــا، . تهرىپــى بىــزگه ق ــۋەن ئىــشلىرى خىــزمهت يىغىنــى «ئهمم » تهي
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  تىبهت

   كۈنى– 10 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1998
 بىـلهن   كىلىنتۇن ئايدا ۋاشىنگتوندا پرېزىدېنت     -  10 يىلى   – 1997
 زېمىننىــــــڭ ئۇچرىشىــــــشى ۋە ئىككــــــى دۆلهت ســــــۆھبىتى جيــــــاڭ

ــى دېكابىرن   ــيىن، شــۇ يىل ــارا  – 22ىــڭ ئاخىرالشــقاندىن كې ــۈنى خهلقئ  ك
قانۇن كومىتېتى تىبهتـته ئومـۇمى خهلـق بىـلهت تاشـالش ئـارقىلىق ئـۆز          

  . تهقدىرىنى ئۆزلىرى ھهل قىلىش توغرىسىدا تهكلىپ بهرگهن
ــانۇن كــومىتېتى   ــارا ق  دېكــابىر خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ  – 22خهلقئ

تىبهتته باستۇرۇشنى كۈچهيتكهنلىكىنى ئهيىبلهپ، بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر        
تهشكىالتىنىڭ نازارىتى ئاستىدا، تىبهتته ئومـۇمى خهلـق بىـلهت تاشـالش            
ئارقىلىق ئـۆز تهقـدىرىنى ئـۆزلىرى بهلگىلهشـكه خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ             

ــېالن   . قوشۇلۇشــىنى تهلهپ قىلــدى ــانۇن كــومىتېتى بۈگــۈن ئ خهلقئــارا ق
ــان  ــشىلىك     365قىلغ ــبهت، كى ــڭ تى ــۇ دوكالتنى ــدا ۋە ب ــك دوكالتى  بهتلى

ــانۇ  ــۇق ۋە قــ ــسمىدا  ھوقــ ــقۇرۇش قىــ ــلهن باشــ ــى – 1950«: ن بىــ  يىلــ
كوممۇنىــست ئارمىيىــسى تىــبهتكه كىرگهنــدىن كېــيىن تىــبهتلهر، چهت  

. دېـيىلگهن » ئهللىكلهر كېلىپ باشقۇرىدىغان مىللهتكه ئايلىنىپ قالدى     
 شــهھىرىگه جايالشــقان، دۇنيانىــڭ ھهرقايــسى جايلىرىــدىن،  جهنــۋەشــتابى 

ىـــــدىن يېتىـــــپ كهلـــــگهن ئوخـــــشاش بولمىغـــــان ئهدلىـــــيه تارماقلىر
ــت   ــۇ كومىتېـ ــكىللهنگهن بـ ــشۇناسالردىن تهشـ ــا  «: قانۇنـ ــارا قانۇنغـ خهلقئـ

ئاساسالنغاندا تىـبهت ئۆزىنىـڭ سىياسـىي ئـورنىنى ئهركىـن بهلگىلهشـكه             
  . دەپ كۆرسهتتى» ھوقۇقلۇق
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  دۇنيا

   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1998
 ئهســـــىرنىڭ كېيىنكـــــى يېرىمىـــــدا دۇنيـــــادا ئالهمـــــشۇمۇل – 20

ــۈز بهردى  ــشلهر يــ ــك،  . ئۆزگىرىــ ــۇنداقال كهڭ دائىرىلىــ ــىددەتلىك، شــ شــ
ھــــازىرغىچه داۋاملىــــشىۋاتقان، دۇنيــــاۋى مهدەنىــــيهت ئۆزگىرىــــشىنىڭ 

ــودا      ــدا س ــسى جايلىرى ــڭ ھهرقاي ــانى، دۇنيانى ــكىن جهري ــارەت، –كهس  تىج
ــپ ۋە پهن    ــيهت، مائارىــ ــپهت ۋە مهدەنىــ ــاھهلىرىدە  –مهرىــ ــا ســ  تېخنىكــ

  .ئىپادىسىنى تاپتى
ــيهت    تارى ــر مهدەنى ــداق بى ــشاش ھهرقان ــتىگه ئوخ ــا غهرب مهدەنىيى خت

دۇنيــا مىقياســىدا ئومۇملىــشىش، ئۆزىنىــڭ قىممهتلىــك نهتىجىلىرىنــى   
ــتهھكهم بولغـــان مهنىـــۋى        ــا كۆرۈنۈشـــى مۇسـ ــتهنه قىلىـــش ۋە ئارقـ تهنـ
قۇرۇلمىسى ئارقىلىق باشقا تىپلىق مهدەنىيهتلهرگه تهسـىر كۆرسـىتىش         

ق مهنىـــۋى ئـــېقىم بولـــۇش دەرىجىـــسىگه جهھهتـــته بـــۇ دەرىجىـــگه، بۇنـــدا
ئـاۋۋالقى ياۋروپـالىقالر ۋە كېيىنكـى ياۋروپالىقالرنىـڭ         . يېتهلمىگهن ئىدى 

 بىــرىگه يــول – بىــرىگه تايىنىــپ، بىــر –ئهۋالدى، پارچىالنمايــدىغان، بىــر 
ــويىچه    قويــۇپ ياشــايدىغان بىــر دۇنيــانى يارىتىــشتا ھهرقايــسى ســاھهلهر ب

بـــۇ دۇنيـــادا ھـــازىرقى زامـــان . ى بولـــدىھهرقايـــسى دۆلهتـــلهرگه باشـــالمچ
كىـــشىلىرى ياشـــىماقتا ۋە كهلگۈســـى ئهۋالدالرمـــۇ ئـــۆزلىرى ياراتقـــان      

  . مۇشۇنداق بىر دۇنيادا ياشايدۇ، ئهلۋەتته
 دۇنيانىــــڭ ھهرقايــــسى بــــۇرجهكلىرىگىچه غهرب مهدەنىيىتىنىــــڭ 
غهربلىكـــلهرگه خـــاس دۇنيـــا قـــاراش خاســـلىقى، تۇرمـــۇش ۋە كىـــشىلىك 

ــل  ــمهت قاراشـ ــش   قىمـ ــدا قىلىـ ــىر پهيـ ــشى تهسـ ــىڭىپ كىرىـ ىرىنىڭ سـ
ــۈلگه يـــاراتتى   ــارقىلىق ئـ ــڭ ھهرقايـــسى   . ئـ ــى دۇنيانىـ غهرب مهدەنىيىتـ
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ــۋالى،   ئۇرۇشــتىن ك ــتهملىكىچى دۆلهتلهرنىــڭ دۆلهت ئهھ ــيىن مۇس ې
دۆلهت كــــۈچى ئاجىزلىشىــــشقا قــــاراپ يۈزلهنگهنــــدە، مىللهتچىلىــــك     
ــلهردە      ــتهملىكه ئهل ــشى، مۇس ــۇرۇپ  راۋاجلىنى ــۇش ئ ــڭ ج ھهرىكهتلىرىنى
قوراللىـــق تهشـــكىالتالرنىڭ مىللىـــي ئـــازادلىق ئهقىـــدىلىرىگه ســـادىق 

دەنىـيهت روھىنىـڭ دۇنيـاۋى      بولۇشى، مىللىي مهدەنىيهت ۋە سىياسـىي مه      
ــڭ     ــتهقىللىق ئارزۇلىرىنىـ ــىي مۇسـ ــى سىياسـ ــۇپ كۆتۈرۈلۈشـ ــۈچ بولـ كـ

ئهركىنلىك، مىللهتلهرنىڭ ئـۆز تهقـدىرىنى      . يالقۇنىنى تۇتاشتۇرغان ئىدى  
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 مۇسـتهقىل   فىلىپپىننىڭ يىلى ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى      – 1946
ــويىچه شــىددەتلىك ئهۋج    ــدىن كېــيىن، يهر شــارى ب بولۇشــىغا يــول قويغان

 1947ئالغان مۇستهملىكىدىن خالىي دۇنيا قـۇرۇش ھهرىكىتـى باشـالندى،           
 – 1949.  يىلى ھىندىـستان ۋە پاكىـستان مۇسـتهقىللىق جاكارلىـدى          –

ىنىڭ مۇستهملىكىـــسى ھىنـــدونېزىيه، ياپونىيىنىـــڭ يىلـــى گولالنـــدىي
 يىلـــى – 1954. مۇستهملىكىـــسى جۇڭگـــو مۇســـتهقىللىق جاكارلىـــدى

 – 1956.  مۇسـتهقىللىق جاكارلىـدى    ۋيېتنـام الئوس، كـامبودژا، شـىمالى      
يىلـــى شـــىمالى ئافرىقىـــدا مـــاراكهش ۋە تـــۇنىس قاتـــارلىق دۆلهتـــلهر       

مۇسـتهقىللىق جاكـارالپ،     يىلى گانا    – 1957. مۇستهقىللىق جاكارلىدى 
ــدى    ــى خۇشــال قىل ــارا تهنلىكلهرن ــادا ق ــۈن دۇني ــتهقىللىق  . پۈت ــا مۇس گان

ــسىياتنى   ــاللىقتىن ھېســــ ــلهردە خۇشــــ ــۇ دەقىقىــــ ــان شــــ جاكارلىغــــ
ــرىكلهش    ــتهقىللىقنى تهبـ ــالالر مۇسـ ــالىق ئايـ ــزگىنلىيهلمىگهن گانـ تىـ

. مهيدانىدا چاال تۇغۇۋەتكهن ئىدى ياكى بويىدىن ئاجراپ كېتىشكهن ئىـدى         
 يىلـــى كۇبـــا مۇســـتهقىللىق جاكارلىـــدى، ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن  – 1959

ئهنگلىــيه، فرانــسىيه تىــزگىنلىگهن ئافرىقىــدا مۇســتهملىكه ئهلــلهردە      
 يىلـى بېلگىـيىلىكلهر     – 1960. مۇستهملىكه سىستېمىسى يىمىرىلدى  

 يىلى ئـالجىرىيىلىكلهر قوراللىـق      – 1962.  چېكىنىپ چىقتى  زايىردىن
ــسۇ  ــارقىلىق فرانــ ــۈرەش ئــ ــپ  كــ ــوغالپ چىقىرىــ ــدىن قــ زالرنى ۋەتىنىــ
ــدى  ــتهقىللىق جاكارلىـ ــى   – 1962. مۇسـ ــستاننىڭ ئىلـ ــى ئۇيغۇرىـ  يىلـ

ئۆلكىسىدە ئۇيغۇرالر زور كۆلهملىك نامايىش تهشكىللهپ مۇسـتهقىللىق        
نامـــايىش خىتـــاي مۇســـتهملىكىچىلىرىنىڭ قوراللىـــق . تهلهپ قىلـــدى
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غهرب مهدەنىيىتى ئىچكى قىسىمدا ئۆزگىرىش ياسـاپ ئـۆزلىرى بهرپـا           
ــات قى   ــسىنى بهربـ ــتهملىكىچىلىك سىستېمىـ ــان مۇسـ ــپ، يهر قىلغـ لىـ

ــۈردى    ــلىگه كهلتـ ــاپىتىنى ئهسـ ــلى قىيـ ــارىنىڭ ئهسـ ــا  . شـ ــراق يالتـ بىـ
 يىلــى ئىككــى بېــرلىن بىرلهشــكهندىن كېــيىن   – 1989سىستېمىــسى 

 – كېـسىل يىمىرىلـدى دەپ جاكارالنغـان بولـسىمۇ، تېخـى ئـۈزۈل               -ئۈزۈل  
پهقهت يالتــا سىستېمىــسىنىڭ ياۋروپــا . كېــسىل يىمىــرىلمىگهن ئىــدى

يالتــا سىستېمىــسىنىڭ يىــراق . ىــرىلگهن ئىــدىئىستراتېگىيىــسى يىم
ــدى    ــرىلمىگهن ئىـ ــى يىمىـ ــسى تېخـ ــهرق ئىستراتېگىيىـ ــانجۇرىيه . شـ مـ

مهسىلىــــــــسى، ئۇيغۇرىــــــــستان مهسىلىــــــــسى يىــــــــراق شــــــــهرق  
  . ئىستراتېگىيىسىنىڭ ئاساسلىق مهزمۇنى ئىدى
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  مىللهتلهر

   كۈنى– 20 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1998
نهزەرىيىــسىنىڭ » هلگىــلهشئــۆز تهقــدىرىنى ئــۆزى ب«مىللهتلهرنىــڭ 

» ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىـلهش    « نېمه؟ مىللهتلهرنىڭ    مهنبىئىكېلىش  
ــۇزۇن تارىخقــا ئىــگه   ــۇ . نهزەرىيىــسىنىڭ ئوتتۇرىغــا چىقىــشى ناھــايىتى ئ ب

نهزەرىيىنىــڭ ئوتتۇرىغــا چىقىــش تــارىخىنى ۋە بــۇ نهزەرىيىنىــڭ خهلقئــارا  
ــۇرا ئ    ــسه، ئوتت ــوغرا كهل ــكه ت ــى ئىزدەش ــاخىرقى  ئهھمىيىتىن ــىرنىڭ ئ هس

ــۇمى       ــلىغاندا ئوم ــقا باش ــلهر قۇرۇلۇش ــي دۆلهت ــادا مىللى ــدە ياۋروپ دەۋرلىرى
كهيپىياتقا ئايالنغان مىللهتچىلىك ۋە مىللهتچىلىككه مهنبه بولغـان شـۇ          

ئـۆز تهقـدىرىنى ئـۆزى      «. دەۋرنىڭ رېئاللىقىـدىن ئىزدەشـكه تـوغرا كېلىـدۇ        
ــلهش ــال   » بهلگى ــا چىقىــش بىلهن ــي  نهزەرىيىــسى ئوتتۇرىغ ــادا مىللى ياۋروپ

  . ھهرىكهتلهرنىڭ يېتهكچى نهزەرىيىسىگه ئايالنغان ئىدى
نهزەرىيىـسىنىڭ  » مىللهتلهرنىڭ ئـۆز تهقـدىرىنى ئـۆزى بهلگىـلهش         «

ئوتتۇرىغا چىقىشى فرانسىيه بۇرژۇئـا ئىنقىالبـى دەۋرىـدە يـۈز بهرگهن ئىـش              
بولـــۇپ، بۇرژۇئازىيىنىـــڭ فېئودالىزمغـــا قارشـــى  كۈرەشـــلىرى مىللىـــي  

ــاز ــاس  باغلىنىــپ كهتــكهن    ئ تــاۋار . ادلىق ھهرىكهتــلهر بىــلهن چهمبهرچ
ــلهش،      ــازارنى ئىگىـ ــى بـ ــۇرۇش، ئىچكـ ــيهت قـ ــشلهپچىقارغۇچى جهمئىـ ئىـ
تـــارتىۋېلىش جهريانىـــدا ئورتـــاق مهدەنىـــيهت ئهنئهنىـــسىگه تـــايىنىش      

شـۇڭا، ئورتـاق تىلـدا      . بۇرژۇئازىيىگه ئىنتـايىن زۆرۈر بولـۇپ قالغـان ئىـدى         
ر ئولتۇراقالشــقان تېررىتــورىيىلهردە، ماكــانالردا،  سۆزلىــشىدىغان كىــشىله

رايـــونالردا مىللىـــي دۆلهت قـــۇرۇش، مىللىـــي بۇرژۇئازىيىنىـــڭ تـــارىخىي  
ھازىرقى زامان كاپىتالىزمنىـڭ مهنـپهئهت      . ۋەزىپىسى بولۇپ قالغان ئىدى   

تهلهپلىرىنــى قاندۇرااليــدىغان مىللىــي دۆلهت قــۇرۇش شــۇ چاغــدا بــارلىق  
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مىللهتلهرنىــڭ ئــۆز تهقــدىرىنى «بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن ئــاۋۋال  
پرىنسىپى، ياۋروپا دائىرىسىدە بولۇپمۇ شهرقىي ياۋروپـادا       » ئۆزى بهلگىلهش 

. مىللىي مهسـىلىنى ھهل قىلىـشنىڭ مـۇھىم پرىنـسىپى بولـۇپ قالـدى        
 ئىنقىالبـــى دەۋرىـــدە لېـــنىن پرولېتارىيـــات    ئاتـــالمىش پرولېتارىيـــات 

ســىنىپىنىڭ مىللىــي مهســىله توغرىــسىدا ئاتــالمىش پروگراممىــسىنى  
ــۈزۈپ چىقىـــپ  ــلهش  «تـ ــۆزى بهلگىـ ــدىرىنى ئـ ــۆز تهقـ » مىللهتلهرنىـــڭ ئـ

 ئاينىـڭ   – 11 يىلـى    – 1917نهزەرىيىسىنى تهرەققىي قىلـدۇرۇش نامىـدا،       
ــىيىنىڭ   – 2 ــار رۇس ــتهبىت چ ــۈنى مۇس ــا ك ــىيه   ئۇزۇلۇمىغ ــان رۇس چرىغ

ــلهرگه    ــارلىق مىللهتـ ــدىكى بـ ــرىش «تهۋەلىكىـ ــك بېـ ــۆز «، »ئهركىنلىـ ئـ
ــلهش   ــۆزى بهلگى ــدىرىنى ئ ــلهر    » تهق ــزىلگهن مىللهت ــرىش، ئې ــۇقى بې ھوق

دۆلهت قـۇرۇش ھوقـۇقى     «بۆلۈنۈپ چىقىپ دۆلهت قۇرۇشنى خالىسا، ئۇالرغـا        
دۆلهت «،  »ھوقۇق بېـرىش  «پرىنسىپىنى جاكارلىغان لېنىننىڭ    » بېرىش
» پرىنـسىپ «دەيـدىغان   » شنى خالىسا دۆلهت قۇرۇش ھوقـۇقى بېـرىش       قۇرۇ

، سىياسـىي   تهتبىقالنمىغـانلىقتىن بويىچه بهرگهن ۋەدىلىرى، ئهمهلىيهتكه     
رەڭۋازلىــق ئهمهلىيهتــته رۇســىيه تهۋەلىكىــدە ياشــاۋاتقان رۇس بولمىغــان  
ــشنىڭ      ــتهملىكه قىلىــ ــهكىلدە مۇســ ــقا شــ ــى باشــ ــقا مىللهتلهرنــ باشــ

  . ەرىيىسى بولۇپ قالدىپروگراممىسى ۋە نهز
 -1 يىلـى    – 1919لېنىن سىياسـىي رەڭۋازلىقنىـڭ تامـام ئهكـسىچه          

، ۋېلـسۇن  كـۈنى ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرىنىڭ پرېزىـدېنتى            – 8ئاينىڭ  
مـاددىلىق سىياسـىي پروگراممـا      ) 14(ئامېرىكىنىڭ دۆلهت پارالمېنتىـدا     

ــپ   ــېالن قىلىـ ــلهش  «ئـ ــۆزى بهلگىـ ــدىرىنى ئـ ــۆز تهقـ ــڭ ئـ » مىللهتلهرنىـ
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ــى – 1919 ــبه قىل – 1 يىلـ ــىدا غهلىـ ــا ئۇرۇشـ ــلهر  دۇنيـ ــۇچى دۆلهتـ غـ
گـــــۇرۇھى، مهغلـــــۇپ بولغـــــان دۆلهت گېرمـــــانىيه ۋە گېرمانىيىنىـــــڭ 
ــدا    ــسى ئىمزالىغانــ ــق شهرتنامىــ ــلهن تىنچلىــ ــلىرى بىــ ئىتتىپاقداشــ

 ۋە يۇگوســالۋىيىنىڭ سىياســىي ئاۋســتىرىيهچىخىــسلوۋاكىيه، ۋېنگــرىيه، 
 ئايرىم ھالدا ئېتىراپ قىلىشنى قـارار قىلـدى         –مۇستهقىللىقىنى ئايرىم   

  .رغا بىنائهن شۇ دۆلهتلهرنىڭ مۇستهقىللىقى ئېتىراپ قىلىندىۋە قارا
) خىتــايچه نهشــرىنى ئىــزدەپ تاپالمىــدىم(»  خىتابنامىــسىۋېلــسۇن «

ئـــۆز تهقـــدىرىنى ئـــۆزى «ئـــېالن قىلىنغانـــدىن كېـــيىن مىللهتلهرنىـــڭ 
مىللىـي ئـازادلىق ھهرىكهتلهرنىـڭ جـۇش ئـۇرۇپ          » بهلگىلهش پرىنـسىپى  

 ۋېلـــسۇن«. هكچـــى نهزەرىـــيه بولـــۇپ قالـــدىراۋاجلىنىـــشىغا تـــۈرتكه، يېت
ــسى ــى  » خىتابنامىــ ــسىنى كېڭهيتتــ ــىلىنىڭ دائىرىــ ــي مهســ . مىللىــ

ــىلهن ــاتىيه «: مهسـ ــۇق دىپلومـ ــز «، »ئوچـ ــيه  –دېڭىـ ــانالردا ئهقلىـ  ئوكيـ
، »ئهسـكهر قىـسقارتىش   «،  » تىجارەت ئهركىنلىكـى   –سودا  «،  »ئهركىنلىكى

ئـارا بىخهتهرلىـك    خهلق«،  »مىللهتلهر ئۆز تهقدىرىنى ئـۆزلىرى بهلگىـلهش      «
ــارلىقالرنى مهزمــۇن قىلغــان  » ئورگــانلىرى »  خىتابنامىــسىۋېلــسۇن«قات

مىللىــي مهســىلىنى ياۋروپــادىن ۋە ياۋروپــادا مىللىــي زۇلۇمغــا قارشــى       
ــسى     ــدۇرۇپ، دۇنيانىــڭ ھهرقاي چهكلىــك بىــر مهســىلىدىن تهرەققىــي قىل
ــلهر     ــتهملىكه ئهلـ ــلهر ۋە مۇسـ ــزىلگهن مىللهتـ ــسى ئېـ ــدا ھهرقايـ جايلىرىـ

ــي     خ ــڭ مىللىــ ــات مىللهتلهرنىــ ــا، يــ ــي زۇلۇمغــ ــڭ مىللىــ هلقلىرىنىــ
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مىللهتلهرنىڭ ئـۆز تهقـدىرىنى     «ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن     
ــلهش  ــۆزلىرى بهلگىـ ــسىپى » ئـ ــۈكپرىنـ ــشقا  ئومۇميۈزلـ ــراپ قىلىـ  ئېتىـ

خهلقئارا قـانۇنالردا بىـر تۈرلـۈك نېگىزلىـك پرىنـسىپ بولۇشـقا             . شتىئېرى
ــدى  ــي قىلـــ ــاراپ تهرەققىـــ ــكىالتى  «. قـــ ــلهر تهشـــ ــكهن دۆلهتـــ بىرلهشـــ

ــسى ــڭ »نىزامنامى ــسىنىڭ – 1نى ــدا– 2 ماددى ــارا  «:  تارمىقى ــلهر ئ دۆلهت
ــۆز      ــدە ئـ ــش ھهمـ ــراپ قىلىـ ــۇقىنى ئېتىـ ــك ھوقـ ــڭ باراۋەرلىـ خهلقلهرنىـ

پرىنسىپىنى ئاسـاس قىلغـان، باراۋەرلىـك،       تهقدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش    
ــارىلهرنى     ــدۇرۇپ، مۇۋاپىــق چ ــي قىل ــىۋەتلىرىنى تهرەققى ــتلۇق مۇناس دوس

  . دەپ بهلگىلهندى»  تىنچلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشئومۇميۈزلۈكئىشلىتىپ 
ــار    ــلهر تهشــكىالتىنىڭ ئومــۇمىي يىغىنــى بىــر قات بىرلهشــكهن دۆلهت

مىللهتلهرنىـڭ ئـۆز تهقـدىرىنى    «پ، خىتابنامه، قـانۇن ۋە قـارارالرنى مـاقۇلال    
 قايتـــا تهكىتلىـــدى ۋە  –پرىنـــسىپىنى قايتـــا  » ئـــۆزلىرى بهلگىـــلهش 

ــهرھلىدى ــى – 1952. شــ ــلهر   – 7 يىلــ ــكهن دۆلهتــ ــك بىرلهشــ  نۆۋەتلىــ
خهلقلهر ۋە مىللهتلهرنىـڭ    «تهشكىالتىنىڭ ئومۇمىي يىغىنى ماقۇللىغان     

خهلقـلهر ۋە   «: اد»ئۆز تهقدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش توغرىـسىدىكى قـارارى       
مىللهتــلهر ئــۆز تهقــدىرىنى ئــۆزلىرى بهلگىلىگهنــدىال ئانــدىن نېگىزلىــك   

دەپ » كىشىلىك ھوقۇقتىن تولۇق بهھرىمهن بولۇشنى ئىـشقا ئاشـۇرااليدۇ        
 نۆۋەتلىــــك بىرلهشــــكهن دۆلهتــــلهر – 15 يىلــــى – 1960. بهلگىلهنــــدى

هر ۋە  مۇسـتهملىكه ئهلـل   «تهشكىالتىنىڭ ئومۇمىي يىغىنىـدا ماقۇلالنغـان       
بـــــارلىق «: دا»خهلقــــلهرگه مۇســــتهقىللىق بېــــرىش خىتابنامىــــسى    

شـــهكىللىك ۋە ئىپادىلىـــك مۇســـتهملىكىچىلىكنى دەرھـــال، شهرتـــسىز 
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 يىلــــى بىرلهشــــكهن دۆلهتــــلهر تهشــــكىالتىنىڭ ئومــــۇمى  -  1966
ئىقتىـــساد، جهمئىـــيهت، مهدەنىـــيهت  ھوقـــۇقى «يىغىنىـــدا ماقۇلالنغـــان 

ــارا ئهھدىنام پـــۇقراالر ھوقـــۇقى ۋە سىياســـىي ھوقـــۇق  «ۋە » ىـــسىخهلقئـ
:  ماددىـسىدا ئوخـشاشال    - 1قاتارلىق قانۇنالرنىـڭ    » خهلقئارا ئهھدىنامىسى 

» بارلىق خهلقلهرنىـڭ ئـۆز تهقـدىرىنى ئـۆزلىرى بهلگىـلهش ھوقـۇقى بـار              «
 – 3 سىگه خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىـل        – 1بۇ قانۇننىڭ   . (دەپ بهلگىلهندى 

بـۇ قـانۇنالردا    ) يىن ھهر ئىككىـسىگه ئىمـزا قويـدى       كېـ . ئايدا ئىمزا قويدى  
ــڭ     ــهن ئۆزىنىـ ــا ئاساسـ ــۇ ھوقۇقالرغـ ــلهر مۇشـ ــتهملىكه مىللهتـ يهنه مۇسـ
ــيهت،    ــساد، جهمئىـ ــلهش، ئىقتىـ ــارى بهلگىـ ــورنىنى ئىختىيـ ــىي ئـ سىياسـ
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ــتهم« ــرىش   مۇســ ــتهقىللىق بېــ ــلهرگه مۇســ ــلهر ۋە خهلقــ لىكه ئهلــ
ــسى ــدە » خىتابنامى ــسى  «ھهم ــۇق ئهھدىنامى ــشىلىك ھوق ــارا كى » خهلقئ

قاتــارلىق نىــزامالر بۈگــۈن خهلقئــارا قــانۇن ئورنىــدا، خهلقئــارا جهمئىــيهت  
ــمهك،    ــكهن دېـ ــان ئىـ ــۇل قىلىنغـ ــدىن قوبـ ــۆز  «تهرىپىـ ــڭ ئـ مىللهتلهرنىـ
لىكىچىلىك ۋە يـــــات تهقـــــدىرىنى ئـــــۆزلىرى بهلگىلىـــــشى، مۇســـــتهم 

مىللهتلهرنىــــڭ ھۆكــــۈمرانلىقى ئاســــتىدا ياشــــاۋاتقان مىللهتلهرنىــــڭ 
  . دېگهن سۆز» ھوقۇقلىرىنى قايتۇرۇپ ئېلىش تهلهپلىرىگه ئاساس سالدى
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  كىلىنتۇن پرېزىدېنت

   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1998
 بېيجىڭـدا قايـسى     كىلىنتـۇن پرېزىـدېنت   «بۈگـۈن   » دۇنيا گېزىتـى  «

  .ماۋزۇلۇق خهۋەر ئېالن قىلدى» هر بويىچه سۆھبهتلهشمهكچىمهسىلىل
 كـۈنى   – 24 كىلىنتـۇن ئامېرىكا قوشـما شـتاتلىرىنىڭ پرېزىـدېنتى        

ۋاشــىنگتوندىن بېيجىڭغــا يــۈرۈپ كهتتــى ۋە جۇڭگوغــا ئورۇنالشــتۇرغان      
ــلىۋەتتى    ــارىتىنى باش ــۈك زىي ــۇز كۈنل ــڭ  .  توقق ــۇ ھهپتىنى  كــۈنى – 6ش

 يـۇقىرى   كىلىنتۇنن بىلهن پرېزىدېنت     زېمى جياڭخىتاينىڭ رەھبىرى   
نۇرغۇنلىغـان مهسـىلىلهر،    . دەرىجىلىكلهر سـۆھبهت ئۆتكـۈزمهكچى بولـدى      

مـــاۋزۇالر بـــويىچه ئىككـــى دۆلهت رەھبهرلىـــرى پىكىـــر ئالماشـــتۇرماقچى 
ئامېرىكـــا خهلقـــى كۆڭـــۈل بۆلۈۋاتقـــان بـــۇ قېتىمقـــى زىيـــارەتته  . بولـــدى

نـپهئهتىگه مۇناسـىۋەتلىك    ، ئامېرىكىنىڭ دۆلهت مه   كىلىنتۇنپرېزىدېنت  
 زېمىننىـڭ ئالـدىغا قويمـاقچى بولـدى؟       جياڭقايسى مهسىلىلهرنى رەئىس    

ــرىگه    ــداق ۋەدىلىــ ــو تهرەپنىــــڭ قانــ ــۈمىتى يهنه جۇڭگــ ــا ھۆكــ ئامېرىكــ
  ئېرىشىشنى ئوياليدۇ؟ 

ــۇق      ــك ھوقـ ــو ئىگىلىـ ــساد، جۇڭگـ ــرى ئىقتىـ ــن بېـ ــۇزۇن يىلالردىـ ئـ
 قهيهرگىــچه؟ –هيهردىــن يۈرگۈزىــدىغان تېررىتورىيىنىــڭ دائىرىــسى زادى ق

دۆلهت بىخهتهرلىكى، كىشىلىك ھوقۇق ۋە سىياسهت قاتارلىق بهش سـاھه       
ــان    ــدە كـــۈن تهرتىـــپكه قويۇلغـ ــاز دېگهنـ ــاۋزۇ ۋە 21بـــويىچه، ئـ  تۈرلـــۈك مـ

مهسىلىلهر بويىچه ئىككـى دۆلهت ئوتتۇرىـسىدا ئىخـتىالپ، بهلكـى ئېغىـر             
 جۇڭگـو   نىـڭ كىلىنتۇنپرېزىـدېنت   . ئىختىالپ ساقلىنىپ كهلگهن ئىدى   

 شۈبهىـــــسىزكى، ئامېرىكـــــا —تهرەپـــــتىن ئېرىـــــشمهكچى بـــــولغىنى 
مهنپهئهتىنى ئاساس قىلغان ئاساستا، كۈن تهرتىپكه قويۇلغان مهسـىلىلهر         
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  تهرتىپكه قويۇلغان ئىقتىساد مهسىلىسىكۈن 
 يىلالردىـن   – 1990. جۇڭگوغا سودىدا ئېتىبار بېـرىش مهسىلىـسى      . 1

باشــالپ، جۇڭگوغــا ســودىدا ئېتىبــار بېــرىش سىياســىتى مهسىلىــسى ھهر  
يىلى ئامېرىكا كونگىرىسىدە جىـددىي مۇھـاكىمه قىلىنىـدىغان مهسـىله            

ىــسى جۇڭگوغــا ســودىدا بولــۇپ قالغــان ئىــدى، مۇھاكىمىنىــڭ ئېغىــر نۇقت
ــهرت      ــۇمچه شـ ــدا قوشـ ــدىم قىلغانـ ــىتىنى تهقـ ــرىش سىياسـ ــار بېـ ئېتىبـ
قويىمىزمــــۇ يــــاكى قويمــــايمىزمۇ؟ يــــاكى ســــودىدا ئېتىبــــار بېــــرىش  

پرېزىــدېنت . سىياســىتىنى ئىنكــار قىلىمىزمــۇ؟ دېــگهن مهســىله ئىــدى 
 ئايــدا جۇڭگوغــا ســودىدا ئېتىبــار بېــرىش     – 3 مۇشــۇ يىــل  كىلىنتــۇن

ه بىــر ئــۇزارتىش تهكلىپىنــى ئوتتۇرىغــا قويغانــدا، بــۇ      سىياســىتىنى يهن
تهكلىپنــى قوبــۇل قىلىــش يــاكى رەت قىلىــش ئۈچــۈن قــانۇن بــويىچه        

  .  كۈنلۈك مۆھلهت بېرىلگهن90ئامېرىكا كونگىرىسىگه 
ــسى   . 2 ــاالنس مهسىلى ــۈر ب ــودىدا تهت ــي  . ئىككــى تهرەپ س ــز تهرەققى تې

. ى ئورۇنغـا قويـاتتى  قىلىۋاتقان جۇڭگو ئىقتىـسادى ئېكـسپورتىنى ئالـدىنق     
 ئامېرىكـا سودىـسىدا تهتـۈر بـاالنس ئامېرىكىنىـڭ سىياسـىتىدە             –جۇڭگو  

. مۇھاكىمه قىلىنىدىغان ئاساسـلىق نۇقتىالرنىـڭ بىـرى بولـۇپ كهلـگهن           
 1997 مىليـون ھېـسابالنغان تهتـۈر بـاالنس            800 مىليارد   2 يىلى   – 1987

اپونىيىـــدىن بـــۇ ئهھـــۋال ي.  مىلياردقـــا كۆپهيـــدى5 يىلىغـــا كهلگهنـــدە –
قالسىال جۇڭگـونى ئىككىنچـى دەرىجىلىـك تهتـۈر بـاالنس پهيـدا قىلغـۇچى               

  . دۆلهتكه ئايالندۇرۇپ قويدى
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ــسى   . 3 ــۇقى مهسىلى ــۈك ھوق ــى مۈل ــىركهتلىرىنىڭ  . ئهقل ــو ش جۇڭگ
ــو   ــسىلىرىنى كىنـ ــۇق تهخـ ــىتلىرىئامېرىكىنىـــڭ ئېلېكترونلـ  ۋە كاسـ

ــاللىرىنى  كۆپهيتىـــپ بازارغـــ  ــېلىپ، كومپيۇتېرنىـــڭ يۇمـــشاق دېتـ ا سـ
ئامېرىكىنىــڭ ئهقلــى مۈلــۈك ھوقۇقىغــا تاجــاۋۇز قىلىــشى كۈنــسايىن       

ــۇ مهســىله ئىككــى دۆلهتنىــڭ ســودا      تىجــارەتكه –ئېغىرالشــقانلىقتىن ب
ــا      ــق نۇقتىغ ــشىدىغان قىزى ــۇرۇپ ئېلى ــۆھبهتلىرىدە، چىــڭ ت ــدار س ئاالقى

 – 1995ئامېرىكـا ھۆكـۈمىتى جۇڭگـو ھۆكۈمىتىنىـڭ         . ئايلىنىپ قالـدى  
ئامېرىكىنىـڭ ئهقلـى مۈلـۈك      «دۆلهت ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن    يىلى ئىككى   

ــشىم   ــسىدا كېلى ــداش توغرى ــۇقىنى قوغ ــشنى تهلهپ »ھوق گه ئهمهل قىلى
  . قىالتتى

.  مۇئـــامىله كرىزىـــسى مهسىلىـــسى–ئاســـىيادا يـــۈز بهرگهن پـــۇل . 4
 چاپقۇن كۆتۈرۈلگهنـدە جۇڭگـو     – مۇئامىله ساھهسىدە بوران     –ئاسىيادا پۇل   

ــۈمىتى خهلـــق  ــسىنىپۇلىنىـــڭ ھۆكـ ــدىكۈرىـ ــاقالپ قالـ ــا .  سـ ئامېرىكـ
ھۆكۈمىتىنىــڭ بۇنــداق ھهرىكهتــكه مۇۋاپىــق، ئــاقىالنه جــاۋاب قايتۇرۇشــى 

لــېكىن جۇڭگونىــڭ ناھــايىتى ئــاجىز بانكــا سىستېمىــسى  . الزىــم بولــدى
جۇڭگـودا بانكـا سىستېمىـسىدا مهۋجـۇد        . ئامېرىكىنى ئهندىشىگه سـاالتتى   

قېتىــپ قالغــان (مىدســىز ھېــسابات  ئهتراپىــدىكى ئۈ28%بولــۇپ تۇرغــان 
، مهبلهغ سالغۇچىالرغا جۇڭگـو بانكىلىرىنىـڭ مهبـلهغ سـېلىش           )ھېسابات

، ئاجىزالشـــتۇرۇۋەتكهنلىكتىنمـــۇھىتى يارىتىـــپ بېـــرىش ئىقتىـــدارىنى 
 مۇئــامىله بوھرانىغــا پېتىــپ قالىــدىغانال بولــسا،     –ئهگهر جۇڭگــو پــۇل  

  .ېلىپ كېلهتتىئۇنداقتا بۇ ھال يهر شارى خاراكتېرلىك زەربه ئ
ــرىش    . 5 ــۇپ كىــ ــكىالتىغا ئهزا بولــ ــودا تهشــ ــا ســ ــڭ دۇنيــ جۇڭگونىــ

 يىلالردىن باشـالپ جۇڭگـو دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا            – 1986. مهسىلىسى
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ــسى   . 6 ــۇلغىنىش مهسىلى ــڭ ب ــك مۇھىتنى ــو . ئېكولوگىيىلى جۇڭگ
قۇرۇقلۇقىدا سۇ مهنبهلىرىنىڭ بۇلغىنىـشى، ئاتموسـفېرانىڭ بۇلغىنىـشى     

ــا  ــارا جهمئىيهتنىــــڭ دىققىتىنــــى قوزغىماقتــ ــۈن د. خهلقئــ ــادا پۈتــ ۇنيــ
 دەپ ھېـسابلىغاندا بۇنىـڭ ئىچىـدە    10بۇلغىنىشى ئېغىـر بولغـان شـهھهر     

 زېمىـن  جيـاڭ  كىلىنتـۇن پرېزىـدېنت  . بهشـى جۇڭگونىـڭ شـهھهرلىرىدۇر   
 –بىـــلهن مۇشـــۇ مهســـىلىنى مۇھـــاكىمه قىلغانـــدا، ئامېرىكىنىـــڭ پهن  

ــاكىزلىق    ــفېرانىڭ پـ ــودا ئاتموسـ ــدىلىنىپ، جۇڭگـ ــسىدىن پايـ تېخنىكىـ
 تازىالشـنى   –ڭ ئۈنـۈمىگه ئېلىـپ بـارغۇچى، چىقىـرىش          دەرىجىسىنى پارنى 

  . ياخشىالشنى مۇھاكىمه قىلىدۇ، سۆھبهتلىشىدۇ
جۇڭگو ئىگىلىـك ھوقـۇق يۈرگۈزىـدىغان تېررىتورىيىنىـڭ دائىرىـسى           
زادى قهيهردىــن قهيهرگىــچه دېــگهن مهسىلىــسى كــۈن تهرتىــپكه قويۇلغــان  

  . مهسىلىدۇر
 جۇڭگــو –تلىك ئامېرىكــا تهيــۋەنگه مۇناســىۋە. تهيــۋەن مهسىلىــسى. 1

 تارتىشالر ھهمـدە تىـبهت قاتـارلىق        –ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدىكى تاالش     
ــڭ     ــا بېيجىڭنىــ ــقان رايونالرغــ ــلهر ئولتۇراقالشــ ــانلىق مىللهتــ ــاز ســ ئــ
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ــسى . 2 ــاڭگاڭ مهسىلى ــسى  . ش ــاڭگاڭ مهسىلى ــى – 1997ش  – 7 يىل
ــا قايتىـــپ   – 1ئاينىـــڭ  ــلهن جۇڭگونىـــڭ قولىغـ ــۈنى تىـــنچ يـــول بىـ  كـ

ــانۇن – 24 ئاينىـــڭ – 5 يىلـــى – 1998كهلگهنـــدىن كېـــيىن،   كـــۈنى قـ
. تۇرغــۇزۇش كــومىتېتىنى تــۇنجى قېــتىم ئوڭۇشــلۇق ســايالپ چىقتــى      

 1992.  ئورۇنغـا ئېرىـشتى  30%ىيىـسى   سايالمدا شـاڭگاڭ دېمـوكراتالر پارت     
غـا ئاساسـلىنىپ    »شاڭگاڭ سىياسـىتى قـانۇن نىزامـى      « يىلى تۈزۈلگهن    –

 شاڭگاڭدا ئادىل سايالم ئۆتكۈزۈشـنى      –ئامېرىكىنىڭ شاڭگاڭ سىياسىتى    
  .قولالش ۋە تهكىتلهش ئىدى

ــبهت مهسىلىــسى . 3 ــر   . تى ــسىنىڭ بى ــو تېررىتورىيى ــى جۇڭگ تىبهتن
ــۇپ، ئامېر ــته،  قىــسمى دەپ تون ىكــا تهرەپ بېيجىــڭ دائىرىلىرىنىــڭ تىبهت

ــلىرىنى    ــى مىراســــ ــى، دىنــــ ــۋى مهدەنىيىتىنــــ تىبهتنىــــــڭ ئهنئهنىــــ
تهشهببۇســــكارلىق بىــــلهن قوغدىــــشىنى ھهمــــدە تىــــبهت ســــهرگهردان 



 292

ــستان . 4 ــىنجاڭ(ئۇيغۇرى ــسى) ش ــۈنچىلهر «. مهسىلى ــي بۆلگ » مىللى
ــدۇرغانلىقتىن    ــات يايـ ــى قانـ ــتهقىللىقى ھهرىكىتىنـ ــستان مۇسـ ئۇيغۇرىـ

ــس  ــى كۈنـ ــستاننىڭ ۋەزىيىتـ ــمهكتهئۇيغۇرىـ ــڭ . ايىن جىددىيلهشـ بېيجىـ
ــۇپ،     ــا قوي ــى يولغ ــرىش ھهرىكىتىن ــايهتچىلهرگه زەربه بې ــرى جىن دائىرىلى

لـېكىن ئامېرىكـا   . ئىرقى ۋە مىللىـي قـوزغىالڭنى تىنچىتقانـدەك بولـدى       
ئۇيغۇرىـــستان مهسىلىـــسىگه جىـــددىي كۆڭـــۈل بـــۆلمهي تۇرالمايـــدۇ، دەپ 

  .كۆرسهتتى
  دۆلهت بىخهتهرلىكى مهسىلىسى

 قوراللىرىنىـــــڭ كېڭىيىـــــپ كېتىـــــشىنى چهكـــــلهش  يـــــادرو. 1
 جۇڭگونىــڭ يــادرو قوراللىرىنىــڭ تارقىلىـــپ    –ئامېرىكــا  . مهسىلىــسى 

كېتىــشىنىڭ ئالــدىنى ئېلىــشتا خهلقئــارا جهمئىيهتنىــڭ ئىــشلىرىغا      
ئاكتىـــــپ قاتناشـــــقانلىقىنى مهدھىيىلهيـــــدۇ، لـــــېكىن خىمىيىـــــۋى 

 تېخنىكىـسىنىڭ    ئىلغـار ئهنئهنىـۋى قـورالالر      راكېتىالرنىـڭ قورالالرنىڭ،  
تارقىلىپ كېتىشىنىڭ ئالـدىنى ئېلىـشتا جۇڭگـو يهنىـال تىرىـشچانلىق            

  .كۆرسىتىشى كېرەك، دەپ كۆرسهتتى
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 SA —1بېيجىــڭ ئىرانغــا . ئىرانغــا يــاردەم بېــرىش مهسىلىــسى . 2 
تىپلىــق يهردىــن قويــۇپ بېرىلىــدىغان راكېتــا ۋە خىلمۇخىــل قــورالالرنى  

ــېتىپ بهردى ــى – 1998. ســ ــد– 3 يىلــ ــدارلىرى   ئايــ ــا ئهمهلــ ا ئامېرىكــ
جۇڭگونىڭ ئىرانغا زور مىقداردا يادرو ماتېرىياللىرى چىقىـرىش پىالنىنـى          
ــارازىلىقىنى     ــۈمىتى نــ ــا ھۆكــ ــيىن، ئامېرىكــ ــدىن كېــ ــپ قالغانــ بىلىــ
ئىپادىلىگهندە جۇڭگو ئىرانغا يادرو ماتېرىيـاللىرى ئېكـسپورت قىلىـشنى          

  .توختاتتى
. ەم بېــرىش مهسىلىــسىجۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ پاكىــستانغا يــارد . 2

ــى    ــوراللىرى ۋە راكېتىالرنـ ــادرو قـ ــستاننىڭ يـ ــۈمىتى پاكىـ ــو ھۆكـ جۇڭگـ
ــاردەم بهردى  شــۇڭا ھىندىــستان بىــلهن  . تهرەققىــي قىلــدۇرۇش پىالنىغــا ي

پاكىستاننىڭ بۇ يىل يادرو قوراللىرىنى سىناق قىلغـانلىقى پرېزىـدېنت          
. قويۇلـدى  زېمىننىڭ سۆھبىتىدە مۇھىم ئورۇنغا      جياڭ بىلهن   كىلىنتۇن

ھىندىستان، پاكىـستان يـادرو قـوراللىرىنى سـىناق قىلغانـدىن كېـيىن،             
جۇڭگو ئامېرىكىغا يېقىنچىلىق قىلىپ جىلۋە قىلدى ھهمدە بۇنىڭـدىن         
كېــيىن مــۇتلهق يــادرو قــوراللىرى ســىناقلىرى ئېلىــپ بارمايــدىغانلىقى  

شۇنىڭدىن كېـيىن ئامېرىكـا تهرەپ جۇڭگـو        . توغرىسىدا ۋەدە بهرگهن ئىدى   
  . بىلهن دۆلهت مۇداپىئه مۇناسىۋەتلىرىنى جىددىي كېڭهيتكهن ئىدى

   ئېنېرگىيه ھهمكارلىق مهسىلىسى–يادرو 
 جۇڭگـو يـادرو ئېنېرگىيىـسى كېلىـشىمى         – يىلى ئامېرىكا    – 1985

ــان ــوراللىرىنى      . ئىمزالىغ ــادرو ق ــڭ ي ــلهن ئىراننى ــستان بى ــو پاكى جۇڭگ
امېرىكا كونگىرىسى قـانۇن    تهرەققىي قىلدۇرۇشىغا ياردەم بهرگهنلىكتىن ئ    

ــان   ــار قىلغـ ــشىمنى بىكـ ــۇقىرىقى كېلىـ ــۈزۈپ يـ ــۇ يىـــل . تـ ــدا – 1بـ  ئايـ
ــۇنپرېزىـــدېنت  ــادرو قوراللىرىنىـــڭ تارقىلىـــپ  كىلىنتـ  جۇڭگونىـــڭ يـ
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  كۈن تهرتىپكه قويۇلغان كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسى
لهردە جىنـايهتچى ئهمـگهك كـۈچلىرى       جۇڭگونىڭ تۈرمىلىرى ۋە تۈرمى   

ــاقچىالر  . مهسىلىـــسى ــار، سـ ــكۈنىلهر ناچـ ــدە ئۈسـ جۇڭگونىـــڭ تۈرمىلىرىـ
جىنايهتچىلهرگه رەھىمسىز مۇئامىله قىلغانلىقتىن ئامېرىكـا تهرەپنىـڭ        

جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىـڭ جىنـايهتچىلهر   . تهنقىد قىلىشىغا ئۇچراپ كهلگهن 
بازارلىرىغـــا ئېكـــسپورت ئىـــشلهپچىقىرىدىغان مهھـــسۇالتالرنى ئامېرىكـــا 

ــىلىنىڭ      ــۇھىم مهس ــدىغان م ــۈل بۆلى ــامېرىكىلىقالر كۆڭ ــانلىقى ئ قىلغ
جۇڭگولــۇقالر  بۇنــداق قىلىقالرنــى قىلغانــدا ئامېرىكىنىــڭ . بىــرى ئىــدى

  .تاموژنا قانۇنىغا خىالپلىق قىلغانلىقى بولۇپ ھېسابلىناتتى
ــسى  ــى مهسىلىــ ــاد ئهركىنلىكــ ــو . دىنــــى ئېتىقــ ــا، جۇڭگــ ئامېرىكــ

ــل    دائىرىل ــسىنى ئىزچى ــان مۇئامىلى ــالىيهتلهرگه تۇتق ــى پائ ىرىنىــڭ دىن
 يىلـى يېڭـى تهدبىـر       – 1994جۇڭگو دائىرىلىـرى    . تهنقىد قىلىپ كهلگهن  

قوللىنىپ جۇڭگـودا ئىنجىلنـى تـارقىتىش پائـالىيهتلىرىنى چهكلىـگهن           
ــارلىق دىنـــى تهشـــكىالتالرنىڭ دىنـــى ئىـــشالر باشقارمىـــسىغا    ھهمـــدە بـ

  .ولغا قويغان ئىدىتىزىملىتىشنى مهجبۇرى ي
ــسى   ــىتى مهسىلىـ ــۇت سىياسـ ــو . جۇڭگونىـــڭ پىالنلىـــق تۇغـ جۇڭگـ

دائىرىلىـــــرى پىالنلىـــــق تۇغـــــۇت سىياســـــىتىنى مهجبـــــۇرى يولغـــــا 
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 يىلى جۇڭگونىڭ تيهنـئهنمىن مهيدانىـدا       – 1989. ىلهسىياسىي مهس 
سىياســىي ۋەقه ســادىر بولغانــدىن كېــيىن، ئامېرىكــا جۇڭگوغــا ئېمبــارگو  

ــۈزگهن  ــىتى يۈرگـ ــا    . سىياسـ ــق يولغـ ــېلىههم داۋاملىـ ــهت ھـ ــۇ سىياسـ بـ
شــۇنداق بىــر تــۈزۈم شــارائىتىدا ئامېرىكــا، جۇڭگوغــا ھهربىــي  . قويۇلماقتــا

.  يـاراغ ئېكـسپورت قىلىـشنى چهكلىـدى    –ئهسـلىههلهر ۋە ھهربىـي قـورال    
ســۈنئىي ھهمــراھ ئېكــسپورت قىلىــشنى، ئامېرىكىنىــڭ دۆلهت ســىرتىغا  
مهبـــــــلهغ ســـــــالغۇچى شـــــــىركهتلىرىنىڭ ۋە ســـــــودا تهرەققىيـــــــات  
. مهھكىمىلىرىنىڭ پىالنلىرىنـى جۇڭگـودا ئىـشقا ئاشۇرۇشـنى چهكلىـدى          

ــازارەت      ــشالرنى نـ ــايى ئىـ ــك جىنـ ــلهش خاراكتېرلىـ ــڭ چهكـ ئامېرىكىنىـ
ــشىنى    قى ــسپورت  قىلىنى ــا ئېك ــۋابلىرىنىڭ جۇڭگوغ ــازۇك ئهس ــۇچى ن لغ

چهكلىــــدى ھهمــــدە ئامېرىكىنىــــڭ تېخنىكىلىــــق ماتېرىيــــاللىرىنى 
  .جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىش مىزانىنى ئهمهلدىن قالدۇردى

ــسى   ــانه مهسىلى ــىي ئىئ ــى – 1997. سىياس ــر  – 2 يىل ــدا، يهنه بى  ئاي
ــشىچه  ــى ئامېرى– 1996خهۋەردە كۆرسىتىلىـ ــدېنت   يىلـ ــڭ پرېزىـ كىنىـ

سايلىمى ئۆتكۈزۈلۈشتىن بۇرۇن، ئامېرىكىـدا دېمـوكراتالر پارتىيىـسىنىڭ        
مهملىكهتلىك سايالم كومىتېتىغا جۇڭگو سايالم ئىئانه راسـخوتى بهرگهن         



 296

ئهركىــن ئاســىيا . ئهركىــن ئاســىيا رادىئــو ئىستانسىــسى مهسىلىــسى
 ئايـدا ئاڭلىتىـشنى باشـلىغاندىن       – 3 يىلى   – 1996رادىئو ئىستانسىسى   

بهش ) خىتـاي، تىـبهت تىللىرىـدا     (كېيىن، ھهر كۈنى جۇڭگو قۇرۇقلۇقىغـا       
جۇڭگــو دائىرىلىــرى رادىئــو . ســائهت ئــاڭلىتىش بېرىــشنى ئورۇنالشــتۇردى

رادىئو ئاڭلىتىش ۋە رادىئو ئـاڭالش      . اڭلىتىشلىرىغا كاشىال پهيدا قىلدى   ئ
كىــشىلىك ھوقۇقنىــڭ تهركىبــى قىــسمى بولــۇپ، بــۇ قېــتىم پرېزىــدېنت 

 زېمىننىـــڭ ســـۆھبىتىدە ئوتتۇرىغـــا جيـــاڭ بىـــلهن رەئىـــس كىلىنتـــۇن
  .قويۇلىدىغان مۇھىم مهسىلىلهرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى

ىرىـــدا، بـــۇ قېـــتىم پرېزىـــدېنت    ھۆرمهتلىـــك ۋەتهنداشـــلىرىم، يۇق 
 زېمىننىــڭ يــۇقىرى دەرىجىلىكــلهر   جيــاڭ بىــلهن رەئىــس  كىلىنتــۇن

ــاالش   ــارتىش قىلىنىــدىغان –ســۆھبىتىدە مۇھــاكىمه قىلىنىــدىغان، ت  ت
  . ماۋزۇالر ئۈستىدە قىسقىچه توختىلىپ ئۆتتۇق

  : سىلهر دىققهت قىلىدىغان ئهڭ مۇھىم مهسىله
ان تېررىتورىيىنىـڭ دائىرىـسى     جۇڭگو ئىگىلىك ھوقۇق يۈرگۈزىدىغ   «

بــۇ جــۈملىگه كۆڭــۈل . دېــگهن مهســىلىدۇر» ...زادى قهيهردىــن قهيهرگىــچه
  . بۆلۈڭالر ۋە خۇش ۋاخ بولۇڭالر ۋەتهنداشلىرىم
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  كىلىنتۇن پرېزىدېنت

   كۈنى– 30 ئاينىڭ – 6 يىلى – 1998
 كۈنى بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا نۇتـۇق      – 29 كىلىنتۇن پرېزىدېنت

  :مۇنداق كۆرسهتتىسۆزلىگهندە 
بۈگۈن بىـز ئۆزىمىزنىـڭ غايىـسىنى باشـقىالرغا تېڭىـشقا           ! ئهپهندىلهر
لېكىن بىز بهزى ھوقۇقالرنىـڭ ئامېرىكـا خهلقىـنىڭال يـاكى           . ئۇرۇنمايمىز

ــلهر      ــان دۆلهتـ ــي قىلىۋاتقـ ــاكى تهرەققىـ ــۇقى يـ ــنىڭال ھوقـ ــا خهلقىـ ياۋروپـ
ــل     ــكهن دۆلهتـ ــى بىرلهشـ ــلىكىنى، بهلكـ ــۇقى ئهمهسـ ــنىڭال ھوقـ هر خهلقىـ

دا بهلگىلهنگهنـدەك ئىنـسانىيهت دۇنياغـا       »خىتابنامىسى«تهشكىالتىنىڭ  
 –ئاپىرىــدە بولــۇش بىلهنــال ئىــگه بولغــان ھوقــۇقالر ئىكهنلىكىنــى قهدىــر  
 –قىمــــمهت ۋە ھــــۆرمهتكه ئېرىــــشىش ھوقــــۇقى، شهخــــسنىڭ پىكىــــر 

ــالالش،        ــى ت ــڭ دائىرىلىرىن ــۇقى، ئۆزىنى ــش ھوق ــان قىلى ــى باي تهلهپلىرىن
ــر شهخــسنىڭ ئهركىــن    تهشــكىالتالرغا ــۇقى، بى  ئهركىــن قاتنىــشىش ھوق

ــا      ــسى جايلىرىغـ ــڭ ھهرقايـ ــايدىغان، دۇنيانىـ ــپ ياشـ ــسىگه تايىنىـ ئىرادىـ
  .كېلىدىغان ھوقۇقالر ئىكهنلىكىگه ئىشىنىمىز

  : نۇتقىدا يهنه مۇنداق كۆرسهتتىكىلىنتۇن
ــسى « ــتهقىللىق خىتابنامىـ ــڭ  »مۇسـ ــان ئامېرىكىنىـ ــى يازغـ  – 3نـ

بــارلىق «: جىففىرســۇن تــامىسبولــۇپ ســايالنغان نۆۋەتلىــك پرېزىــدېنتى 
ــا    ــڭ ھوقۇقلىرىغ ــارىمىزنى خهلقنى ــقهت ئېتىب ــتۈرەيلۇقدىق  »مهركهزلهش

 يىــل ئۆتكهنــدىن كېــيىن، 172 شــۇنداق دەپ جىففىرســۇن. دېــگهن ئىــدى
 نهزەرلهر ھازىر دۇنيانىـڭ ھهرقايـسى جايلىرىـدىكى ئهرلهر       -بارلىق دىققهت   

  . ركهزلهشمهكتهۋە ئايالالرنىڭ ھوقۇقلىرىغا مه
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ــۆتكهن  ــۈرۈلگهن ئهركىنلىــك  – يىــل ئىچىــدە ئاســتا  20ئ  ئاســتا كۆت
دولقۇنى ئىنسانىيهتته مىليونلىغان كىشىلهرنىڭ تۇرمۇش سهۋىيىـسىنى       

.  رۇسىيىدە ھاكىم مۇتلهق تۈزۈمنى يۇيـۇپ  تـازىلىۋەتتى       . يۇقىرى كۆتۈردى 
تىــن ال. ئهركىنلىكنىــڭ دولقــۇنى شــهرقى ياۋروپاغــا يوپۇرۇلــۇپ كهلــدى     

 سىياســـىي –ئامېرىكىـــسىدا يامـــان ســـۈپهتلىك دەۋر قىلغـــان، ھهربىـــي 
ــتۇردى    ــنى ئاياغالش ــى ئۇرۇش ــان ئىچك ــدا بولغ ــشتىن پهي ــا . ئۆزگىرى ئافرىق

ئهللىــــرى خهلقلىرىنىــــڭ مىــــڭ مۇشــــهققهتته قولغــــا كهلتــــۈرگهن      
ــانىيهت يارىتىــپ    ــشىغا ئىمك مۇســتهقىللىق پۇرســهتلىرىدىن پايدىلىنى

تىــپ جهنــۇبى كــۇرىيىگىچه، تايالنــدتىن تارتىــپ  تارفىلىپپىنــدىن. بهردى
 ئهركىنلىكنىــڭ دولقــۇنى ئاســىيا قىتئهســىگه يامــداپ  موڭغــۇلىيىگىچه

ئىقتىـسادنىڭ تېـز سـۈرئهت بىـلهن تهرەققىـي قىلىـشىغا ئاسـاس              . كهلدى
ــگه    ــۇۋۋەتكه ئىـ ــدارىنى قـ ــدۈرگۈچ كۈچنىـــڭ ئىقتىـ ــۇچى ھهرىكهتلهنـ بولغـ

دە، ئىقتىسادنىڭ كهم بولـسا     ئهركىنلىك بولسا ئىقتىساد ساھهسى   . قىلدى
ئهركىنلىـــك بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر . بولمايـــدىغان بىـــر قىـــسمى ئىـــدى

ــسى   ــيهت   «—تهشــكىالتىنىڭ ئهھدىنامى ــيهت، مهدەنى ــساد، جهمئى ئىقتى
جۇڭگــودا شــۇنداق . ئهھدىنامىــسىنىڭ كاپــالىتىگه ئېرىــشكهن» ھوقــۇقى

ر، ئهركىنلىكنى يېتىـشتۈرۈش ئۈچـۈن كـۆپ تىرىـشچانلىق كۆرسـهتتىڭال       
 پىكىرلىرىنــى –نــامرات ئهركىنلىكــتىن قۇتۇلۇشــنىڭ ئاكتىــپ ئىــدىيه 

  :  ئايالندۇرۇڭالرمهنبىئىگهتارقىتىپ، مۇشۇ دۆلهتته خهلق كۈچىنىڭ 
نامراتلىق ئاستىدا كىشىلهر يهنىـال     . خهلقنىڭ ئېرىشكىنى كۆپهيدى  

ــاياھهتكه   خىــــزمهتكه ئېرىــــشهلهيدىغان، خىــــزمهت تاللىيااليــــدىغان، ســ
ــدىغان ــشتى   چىقااليـ ــدارغا ئېرىـ ــدىغان ئىقتىـ ــىنى ئۆزگهرتهلهيـ . ، تۇرمۇشـ

ھهقىقىــي مهنىــدىكى ئهركىنلىكنىــڭ مهنىــسى ئىقتىــساد ئهركىنلىكــى  
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نيــادا، ئۇچــۇر تهرەققىــي قىلغــان دۇنيــادا ئىقتىــساد   بىــز ياشــاۋاتقان دۇ
تهرەققىياتىنىڭ پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇۋېلىش ئۈچۈن، دۆلهتنىڭ كـۈچىنى        
ــۆزگهرتىش،    تېخىمــۇ كــۈچهيتىش ئۈچــۈن، داۋاملىــق تهرەققىــي قىلىــش، ئ

ــۇر    ــك كېرەكتـ ــۈن ئهركىنلىـ ــۆزگىرىش ئۈچـ ــۇر   . ئـ ــازادە ئۇچـ ــن، ئـ ئهركىـ
كىر ئالماشتۇرۇش، ئوخشاش بولمىغـان     ئالماشتۇرۇش ئېتىقاد، ئهقىدە ۋە پى    

سىياسىي، دىنى ئېتىقاد، ئهقىـدىلهرنى ھـۆرمهت قىلىـشقا كېـرەك بولغـان             
ــائادەتنىڭ ۋە –ئهركىنلىــــــك، ئهڭ ئاخىرىــــــدا دائىمــــــى بهخــــــت    ســــ

  .  بولۇپ قالىدۇمهنبىئىخاتىرجهملىكنىڭ 
شــۇنىڭ ئۈچــۈن جۇڭگــو ياشــلىرىنىڭ قهلبــى ئهركىــن ھالــدا ئهڭ       

رى قىلدۇرۇلسا، بۇ دۇنيامۇ، ھهتتا، جۇڭگو بۇ دۆلهتمـۇ         ئاخىرقى چهككىچه جا  
ــوالتتى  ــاقىالنىلىككه ئېرىــشكهن ب ــۇ بىزنىــڭ ھــازىرقى دەۋرىمىزنىــڭ  . ئ ب

ئۇچۇرى ئىدى ھهمدە كهلگۈسى دەۋرگه ئاتا قىلىنغان تهڭرىنىڭ ئىرادىـسى          
ــارنىنى كهڭ قىلىــپ، كهڭ  -مهن جۇڭگــو خهلقىنىــڭ كۆكــسى  . ئىــدى  ق

ىرادىـسىنى قوبـۇل قىلىـشىنى، قۇچاقلىـشىنى        قۇچاق ئېچىپ، خۇدانىڭ ئ   
مهن بۇ دۆلهتنىڭ پارالق تارىخىغـا ئىشهنـسهممۇ لـېكىن          . ئۈمىد قىلىمهن 

. ئهڭ پارالق كۈنلهرنىـڭ كهلگۈسـىدە ئىكهنلىكىـگه تېخىمـۇ ئىـشىنىمهن           
ــان  – 21گهرچه  ــو نۇرغۇنلىغــــ ــدە جۇڭگــــ  ئهســــــىر يېتىــــــپ كهلگهنــــ

 جۇڭگـو مهۋجـۇدال بولـۇپ       قىيىنچىلىقالرغا دۇچار بولغان بولـسىمۇ، بهلكـى      
باشــقا قهدىمــى . قالماســتىن، بهلكــى چــوڭ قهدەم بىــلهن ئىلگىــرىلىمهكته

چـۈنكى، بـۇ مهدەنىيهتنـى ئۆزگهرتىـپ باشـقا          . مهدەنىيهتلهر مهغلۇپ بولـدى   
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بىزنىـڭ بـارلىق دىقـقهت      . يېڭى ئهسىر بوسۇغىمىزغا يېتىپ كهلـدى     
لــېكىن، جۇڭگــو يهر شــارىدا باشــقا . گۈســىگه تىكلهنمهكــتهنهزىرىمىــز كهل

ــاش دۆلهت   ــلهرگه ئوخــشاش يهنىــال بىــر ي ــۇ يېڭــى ئهســىر، بهلكــى  . دۆلهت ب
قهدىمـى مهدەنىيهتنىـڭ   ... جۇڭگونىڭ تاڭ نۇرى بولـۇپ قېلىـشى مـۇمكىن       

نهتىجىلىرىــــدىن پهخىــــرلىنىپال قالمــــاي، ســــىلهر ئۈچــــۈن ئېيتقانــــدا 
. هتلهر  ئۈچۈنمـۇ پهخىرلىنىـشىڭالر كېـرەك       ئاللىقاچان ئورۇنالنغـان خىـزم    

. يېتىــپ كېلىۋاتقــان ئهته ئۈچــۈن تېخىمــۇ پهخىرلىنىــشىڭالر كېــرەك     
يېتىپ كېلىۋاتقـان ئهته، بهلكـى پۈتـۈن دۇنيـا جۇڭگونىـڭ مهدەنىيىتىنـى              

يهنه بهلكـى ئهته بـۇ      . ئۆگىنىدىغان ھاياتى كۈچ ئېلىپ كېلىشمۇ مـۇمكىن      
ىـل ئهسـهرلهردە كـۆرگىلى بولىـدىغان،         پىكىرلهر ھهرخ  –تازىالنغان ئىدىيه   

 قىممىتىنـى يـۇقىرى كۆتۈرىـدىغان بىـر دەۋرنـى           –ئىنسانىيهتنىڭ قهدىر   
ئۇ، بهلكـى قهدىمـى بىـر دۆلهتنىـڭ يـاردىمىگه           . ئېلىپ كېلىشمۇ مۇمكىن  

ــۇ . تايىنىــپ يارىتىــدىغان يېڭــى دۇنيــا، يېڭــى دەۋر بولۇشــىمۇ مــۇمكىن   ب
النـدۇرۇش جهريانىـدا، ئامېرىكـا شـۇ        دۆلهتته شۇنداق بىر دەۋرنى پاكىتقـا ئاي      

  .  مۈرىگه تىرەپ ھهمكارلىشىشنى ئۈمىد قىلىدۇ–دۆلهت بىلهن مۈرىنى 
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  ئۈرۈمچىگه كهلدى

   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 7 يىلى – 1998
 جۇڭگو سۆھبىتىدە سۆزلهنگهن سۆزلهر، جىـددىي پـاراڭالر ۋە          -ئامېرىكا

ۇپ، شـاڭگاڭدىن    كۇس پاراڭالر تېخى تىنىق ھاۋاغـا سـىڭمهي تـۇر          –كۇس  
ــان    ــپ بارغـ ــا يېتىـ ــدىن ئالمۇتىغـ ــۈرۈمچىگه، ئۈرۈمچىـ ــاڭئـ ــن جيـ  زېمىـ

ــهرتنامه « ــا شـ ــلهن  » تولۇقلىمـ ــستان بىـ ــسى «قازاقىـ ــرا شهرتنامىـ » چېگـ
  . ئىمزاالش ئۈچۈن ئالمۇتىغا يېتىپ بارغانلىقىنى خهلقئاراغا جاكارلىدى

ــڭ     . 1  ــارقىلىق خىتاينى ــهپىرى ئ ــا س ــهپىرى، ئالمۇت ــۈرۈمچى س ــۇ ئ ئ
» ھوقۇقلـــــۇق«يۈرگۈزۈشـــــته » ئىگىلىـــــك ھوقـــــۇق«ىـــــستانغا ئۇيغۇر

ــارا     ــارقىلىق خهلقئــ ــهكلى ئــ ــهپهر شــ ــىمۋوللۇق ســ ــى ســ ئىكهنلىكىنــ
  . جهمئىيهتكه جاكارلىماقچى بولدى

ــى     . 2 ــڭ دىققىت ــيهتكه، ئامېرىكىنى ــارا ۋەزى ــان خهلقئ ــۇ، ئۆزگىرىۋاتق ئ
مهركهزلهشـــكهن ئۇيغۇرىـــستانغا مۇناســـىۋەتلىك، ئۇيغۇرىـــستانغا كۆچـــۈپ  

ــ ــڭ    چىقق ــۆچمهن خىتايالرنى ــپ، ك ــۆچمهنلىرىگه مهدەت بېرى ــاي ك ان خىت
  .پاراكهندە كۆڭلىنى ئارامىغا چۈشۈرمهكچى بولدى

ئـــۇ، ئۇيغۇرالرغـــا ئۇيغـــۇر مىللهتچىلىـــرىگه بېـــسىم ئىـــشلىتىپ،  . 3
ئۇيغۇرالرنىڭ پـارتالش ئالدىـدا تۇرغـان روھىنـى پهسـكويىغا چۈشـۈرمهكچى             

  .بولدى
 – 7 كىلىنتــۇنساق پرېزىــدېنت  يهنىمــۇ ئىلگىــرىلهپ تهتقىــق قىلــ

دېمـوكراتىيه جۇڭگوغـا    «:  كۈنى شاڭگاڭدا نۇتـۇق سـۆزلىگهندە      – 2ئاينىڭ  
ئۆتكــۈنچى دەۋر تىــنچ يــول بىــلهن تاماملىنىــشى «... »يېتىــپ كهلمهكــته

تاقابىــل تــۇرغىلى بولمايــدىغان ۋەزىــيهت پهيــدا بولۇشــنىڭ      «، »كېــرەك
  . دەپ كۆرسهتكهن» ئالدىنى ئېلىش الزىم
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ــگه   گېپىــدە  ــارچىلىنىش دەۋرى ــامېرىكىلىقالر رۇســىيه پ ــدىغان ئ تۇرى
ــابىق    ــاۋۋال س ــشتىن ئ ــوۋېتلهرگهكىرى ــامېرىكىلىق  17 س ــڭ نهپهر ئ  مى

مۇتهخهسسىــسلهرنى ئهۋەتىــپ، رۇســىيىدە ئىچكــى ئــۇرۇش پارتالشــنىڭ      
بۈگــۈن جۇڭگوغــا ئهۋەتىلــگهن ھهرقايــسى كهســىپ ۋە     . ئالــدىنى ئالغــان 

ئــامېرىكىلىق مۇتهخهسسىــسلهرنىڭ ھهرقايــسى ســاھهلهردە ئىــشلهۋاتقان 
ــانى  ــى 12ســـ ــشىپ كهتتـــ ــدىن ئېـــ ــگهن  .  مىڭـــ ــىيىگه ئهۋەتىلـــ رۇســـ

ئامېرىكىلىقالرغــا ئوخــشاش، جۇڭگوغــا ئهۋەتىلــگهن بــۇ ئــامېرىكىلىقالرمۇ  
ئۆزگىرىش دەۋرىگه كىرگهن جۇڭگودا ئىچكى ئـۇرۇش پارتالشـنىڭ ئالـدىنى           

 شـاڭگاڭ،  خىتـاي كوممۇنىـستلىرى تىلـى بىـر، دىلـى بىـر        . ئالسا كېـرەك  
 تــوپىالڭ – خــاتىرجهم بولــسا كېــرەك ۋە بــۇ رايونالرنىــڭ ئــاال تهيــۋەنلهردىن

ــدۇ، دەپ ئويلىــسا كېــرەك   ــۇ ئهھــۋال . كۆتۈرۈشــىنى ئامېرىكــا تىزگىنلهي ب
  .ھهقىقهتهن شۇنداق بولۇشى مۇمكىن
 زېمىــن تىــبهت خهلقىنىــڭ   جيــاڭتىــبهتكه كهلــسهك، ئېهتىمــال   
 مىڭ كىـشىلىك پـۇقراالر      100ياتقان  داالمساالدا ۋەتهنگه قايتىشنى كۈتۈپ     

تېخىمـۇ خـاتىرجهم بولـۇپ، تىبهتـته تىـبهت          . قوشۇنىنى كـۆزگه ئىلمىـدى    
 توپىالڭ كۆتـۈرۈپ خىتـاي ئارمىيىـسىگه تاقابىـل تۇرالمايـدۇ،       –خهلقى ئاال   

ــر تهرەپ        ــلهن بى ــول بى ــنچ ي ــسىنى تى ــبهت مهسىلى ــتىگه تى ــڭ ئۈس ئۇنى
ئىــگه بولىــدۇ، دەپ ئويلىــسا قىلىــشنى كۈتــۈپ تۇرغــان داالي المــا تىــبهتكه 

  . كېرەك
ــستانغا كهلــسهك، گۇمــانخور خىتــايالر ۋە      زېمىننىــڭ جيــاڭئۇيغۇرى

 4 يىلـى    – 1990. غهرەزلىرى پۈتۈنلهي باشقىچه ئهھۋالغا ھامىلىدار ئىـدى      
ــۇيرۇق چۈشــۈرگهن     – ــارىن قوراللىــق ئىنقىالبىنــى باستۇرۇشــقا ب ــدا ب  ئاي

ىن كېـيىن قالغـانالرنى بىـر       باسـتۇرۇپ بولغانـد   « زېمىـن شـۇ چاغـدا        جياڭ
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ــڭ   ــۇ ئاينىــ ــۇڭا مۇشــ ــتهملىكه  – 12شــ ــالپ مۇســ ــدىن باشــ  كۈنىــ
ــان   ــارەتته بولغـ ــاڭئۇيغۇرىـــستاندا تـــۆت كـــۈن زىيـ ــن، قورچـــاق جيـ  زېمىـ

ــدانى  ھهربىــي » شــىنجاڭ«مۇســتهملىكىچى  ــىرايونىنىــڭ قومان  ليــاڭ ل
 تېغــى ئارىــسىغا بېرىــپ ھهربىــي بازىــدا  يــارىغولخۇينىــڭ ھهمراھلىقىــدا 

. خىتاينىڭ ئۈچ خىل ئارمىيىسىنىڭ ھهربىي پاراتىنى كۆزدىن كهچـۈردى        
كورلىغــا مهخپىــي يېتىــپ كېلىــپ شــۇ يهردە تۇرۇشــلۇق خىتــاي ھهربىــي 

ىق ئــارمىيه  ئــازادل«. قىــسىملىرىنىڭ باشــلىقلىرى بىــلهن كۆرۈشــتى   
:  زېمىـن  جيـاڭ خهۋەر قىلىـشىغا قارىغانـدا      ) مۇشۇ كۈنلهردە (نىڭ  »گېزىتى

شــىنجاڭدا مــۇقىملىقنى گهۋدىلهنــدۈرۈپ، يهنه مــۇقىملىقنى قوغداشــنى  «
ــتلىگهن ــپ     »تهكى ــايىقىنى پۇالڭلىتى ــسۇن ت ــدا ئهپ ــر قولى ــۇنداقال بى ، ش

 جيــاڭ.  ئۇنتــۇپ قالمىغــانتهكىتلهشــنىمۇمىللهتــلهر  ئىتتىپــاقلىقىنى 
 شـــىنجاڭنىڭ«: زېمىـــن قورچـــاق ھهربىـــي رايونـــدا ســـۆزلىگهن ســـۆزىدە 

ئىــــستراتېگىيىلىك ئــــورنى ئىنتــــايىن مــــۇھىم، ھهربىــــي قىــــسىمالر 
مهركهزنىڭ شـىنجاڭ توغرىـسىدىكى يوليـورۇقلىرىنى، كۆرسـهتمىلىرىنى         

ــۇر ئۆزلهشتۈرۈشـــى كېـــرەك  ــارتىيىگه يېقىنـــدىن  . چوڭقـ ــۈمهت ۋە پـ ھۆكـ
ايدىغان خىزمهتنـى ياخـشى ئىشلىـشى       ھهمكارلىشىپ، مۇقىملىقنى قوغد  

شـــىنجاڭنىڭ ئهھـــۋالى ئىنتـــايىن مـــۇرەككهپ، كوممۇنىـــستالر ... الزىـــم
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 جۇڭگـو سـۆھبىتى     – زېمىن نېمه ئىـش قىلمـاقچى؟ ئامېرىكـا          جياڭ
ــال   ــشىش بىلهن ــاڭئاخىرلى ــستانغا   جي ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــڭ مۇس  زېمىننى

 جيـــاڭىـــشى، بېرىـــپ ئۇرۇشـــقا تهييـــارلىق، ئۇرۇشـــقا ســـهپهرۋەرلىك قىل 
 ئوخـشاش   جېـشىغا  جياڭزېمىننىڭ مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستاندا ئهجدادى     

 كىلىنتـۇن بىر مهيدان ئۇرۇش قوزغىشىدىن دېرەك بېرەمدۇ؟ پرېزىـدېنت          
 زېمىن بىلهن سۆھبهتلهشكهندە شۇنداق قىلىـش       جياڭبېيجىڭدا رەئىس     

ــسىدا     ــستاندا مۇســتهملىكه ئۇرۇشــى قوزغــاش توغرى مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى
  بهرگهنمۇ، يوق؟ » وليورۇقي«

 زېمىن ئىقتىسادىي ئىـسالھاتنى باشـلىغان، داۋامالشـتۇرۇۋاتقان         جياڭ
ئىــكهن، ئىقتىــسادىي ئىــسالھاتقا مۇناســىۋەتلىك سىياســىي ئىــسالھاتنى   
ــا بهرگهن      ــكهن، ئامېرىكىلىققـ ــان ئىـ ــقا تهرەددۇت قىلىۋاتقـ ــا قويۇشـ يولغـ

. شۇرۇشــى كېــرەكۋەدىــسىنى جۇڭگــودا چوقــۇم تىــنچ يــول بىــلهن ئىــشقا ئا
 كــۆز قىلىــدىغان جۇڭگولــۇقالر –كــۆرەڭ، خىتــاي مىللهتچىلىكىنــى كــۆز 

) شـىن  خـې (» ئامېرىكىلىققـا يـاق دېيىـشىمىز كېـرەك       «تېخى تۈنۈگـۈنال    
ــا    ــۈن ئامېرىكىلىققــ ــدى بۈگــ ــمىدى، ئهمــ ــاقۇل«ئهمهســ ــدىغان » مــ دەيــ

ــودا      ــامېرىكىلىقالر جۇڭگـ ــداق؟ ئـ ــدىمۇ قانـ ــپ قالـ ــا ئايلىنىـ جۇڭگولۇققـ
نى تىـنچ يـول بىـلهن ھهل قىلىـشنى، سىياسـىي ئىـسالھاتنى              مهسىلىلهر

ــان      ــى رازى قىلغ ــسى تهرەپلهرن ــۈك ۋە ھهرقاي ــدە كۆڭۈلل ــق ئىچى مۇقىملى
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  بېيجىڭ

   كۈنى– 15 ئاينىڭ – 7 يىلى – 1998
بېيجىـــڭ، : ارىلىـــشىچه كـــۈنى نوپۇزلـــۇق ئهربابالرنىـــڭ ئاشك  – 25

ــلهن رەســمىي ســۆھبهت      ــا بى ــومىتېتى داالي الم ــزى ك خىتاينىــڭ مهركى
قـــۇرۇش، مۇناســـىۋەت بـــاغالش ئۈچـــۈن ئاالھىـــدە خىـــزمهت گۇرۇپپىـــسى   

داالي المانىــڭ ســهرگهردان ھۆكــۈمىتى بېيجىــڭ تهرەپــكه  . تهشــكىللىگهن
رەسمىي جاۋاب قايتۇرغانـدىن كېـيىن، بېيجىـڭ دائىرىلىـرى بىـلهن داالي            

: نوپۇزلـۇق ئهربابنىـڭ ئېيتىـشىچه     . الما رەسمىي سۆھبهتكه ئولتۇرىدىكهن   
 زېمىـــن داالي المانىـــڭ تىـــبهتكه قايتىـــشىنى ۋە تىـــبهت جيـــاڭرەئىـــس 

 زېمىــن جيــاڭ كېــسىل ھهل قىلىــشنى، رەئىــس –مهسىلىــسىنى ئــۈزۈل 
ۋەزىپه ئۆتهۋاتقان مهزگىلدە ئهڭ مـۇھىم تـارىخى ۋەزىـپه ئورنىـدا بىـر تهرەپ               

  .بولۇۋېتىپتۇقىلماقچى 
ــس    ــاب رەئىـ ــۇق ئهربـ ــاڭنوپۇزلـ ــان   جيـ ــپه ئۆتهۋاتقـ ــڭ ۋەزىـ  زېمىننىـ

مهزگىلىـــدە تىـــنچ يـــول بىـــلهن بىـــرلىككه كهلتۈرۈشـــنى ئهڭ مـــۇھىم  
ۋەتهننــى تىــنچ يــول بىــلهن بىــرلىككه  «خىــزمهت، دەپ قارايــدىغانلىقىنى 

ــۈرۈپ ــاۋ» كهلتـ ــدىن، دىـــڭ زېـــدۇڭ مـ ــياۋ پىڭـ ــام  شـ ــا نـ  كېـــيىن تارىختـ
نلىقىنى، ئىككـى ئهۋالد جۇڭگــو رەھبهرلىـرى ئــورۇنالپ   قالـدۇرماقچى بولغــا 

نى ئورۇنالشقا بهل باغلىغـانلىقىنى     » بىرلىككه كهلتۈرۈش «كېتهلمىگهن  
 زېمىـــن ئـــاۋۋال تهيـــۋەن جيـــاڭشۇڭالشـــقا رەئىـــس . كۆرســـىتىپ ئـــۆتتى

ــپ،   ــسىنى بېكىتى ــسى جياڭنىــڭ«مهسىلى ــهككىز نۇقتى ــېالن  » س ــى ئ ن
ــۋەننى سىياســىي ســۆھبهت ئۈســت   ــېكىن . ىلىگه چــاقىردىقىلىــپ، تهي ل

ــدا،    نــۆۋەتته تهيــۋەن جۇڭگــو دۆلهتلىــرى مۇناســىۋىتىگه نىــسبهتهن ئېيتقان
تهيۋەن مهسىلىسى بويىچه زور بۆسۈشنى قولغـا كهلتـۈرۈش ئۇنـداق ئوڭـاي             
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ــداق دېــدى  ــاب مۇن ــدېنت : نوپۇزلــۇق ئهرب  جۇڭگــونى كىلىنتــۇنپرېزى
 زېمىــن جيــاڭ بىــلهن رەئىــس كىلىنتــۇنزىيــارەت قىلىــپ، پرېزىــدېنت  

ــدە، رەئىــس  مــۇخبىرالر ــۈۋېلىش يىغىنــى ئۆتكۈزگهن  زېمىــن جيــاڭنى كۈت
تهشهببۇســكارلىق بىــلهن تىــبهت مهسىلىــسىنى تىلغــا ئېلىــپ، بــۇ ئىــش 
توغرىسىدا جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ پىالنى بـارلىقىنى، تىـبهت مهسىلىـسى          

 بىــــر ســــوۋغا تهقــــدىم قىلمــــاقچى كىلىنتۇنغــــابــــويىچه پرېزىــــدېنت 
نىڭدىن كېــيىن داالي المــا نۇتــۇق  شــۇ. بولۇۋاتقــانلىقىنى ئېيتقــان ئىــدى 

مهســىلهن، تهيــۋەن مۇســتهقىللىقىنى قوللىمــايمهن، تهيــۋەن      : ســۆزلهپ
بىـــلهن تىبهتنىـــڭ مۇناســـىۋىتى پهقهت دىنـــى ئېتىقـــاد مۇناســـىۋەتلىرى 
دائىرىــسىدىال چهكلىنىــدۇ، تهيــۋەننى قايتــا زىيــارەت قىلىــشنى چهكــسىز  

ش تهيــۋەننى بېيجىــڭ بىــلهن سىياســىي ســۆھبهت قــۇرۇ. كېچىكتــۈرىمهن
داالي المانىـڭ   . دېگهن ئىدى ...  زىيارەت  قىلغانغا قارىغاندا مۇھىم ۋەھاكازا     

ئىپادىسىگه دىققهت قىلىپ تۇرغـان بېيجىـڭ ئۇنىـڭ سـۆزلىگهن نـۇتقىنى        
ــدى   ــان ئىــ ــاۋاب، دەپ قارىغــ ــاقىالنه جــ ــدا،  . ئــ ــۇڭا خهۋەرلهرگه قارىغانــ شــ

ــاقچى    ــاكىمه قىلمــــ ــسىنى مۇھــــ ــبهت مهسىلىــــ ــڭ تىــــ بېيجىڭنىــــ
  . اتقانلىقىدىن داالي الما ئاللىقاچان خهۋەردار ئىكهنبولۇۋ

بېيجىڭ دائىرىلىرى تىبهت مهسىلىسىنى ھهل قىلىـش جۇڭگونىـڭ         
تىـــنچ يـــول بىـــلهن بىـــرلىككه كهلتۈرۈشـــكه . مۇقىملىقىغـــا پايـــدىلىق
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ــسى     جۇڭگ ــزمهت گۇرۇپپى ــدە خى ــۈمىتى ئاالھى ــزى ھۆك ــڭ مهركى ونى
قۇرۇپ، داالي الما بىلهن سۆھبهتلىشىـشكه تهييارالنغانـدىن باشـقا، جۇڭخـۇا            
خهلق رېسپوبلىكىسىنىڭ تاشقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكىمۇ، تىبهتنىـڭ        
ســهرگهردان ھۆكــۈمىتى بىــلهن مۇناســىۋەت بــاغالپ، خهۋەرلهرگه قارىغانــدا،  

ائىرىلىـــرى بىـــلهن داالي المـــا ئوتتۇرىـــسىدا غهيرىـــي نـــۆۋەتته بېيجىـــڭ د
رەســمىي يولـــدىن باشــقا، ئاالقىـــدار تهرەپلهرنىــڭ رەســـمىي سۆزلىـــشىش    
تهرتىپلىـــرى، دەســـلهپكى قهدەمـــدە ئاللىقاچـــان تۇرغۇزۇلـــۇپ، بۇنىڭـــدىن  

  . كېيىنكى ئىككى تهرەپنىڭ سۆھبىتىگه ئاساس سېلىنغان ئىمىش
ھهتــته، داالي المــا تىبهتنــى  تارتىــشالر جه–مــۇھىم سىياســىي تــاالش 

) سىياســـهت(باشــقۇرۇش نىيىتىنىـــڭ يوقلـــۇقىنى ئاشـــكارا بىلـــدۈرگهن  
لــــېكىن، جۇڭگــــو ھۆكۈمىتىنىــــڭ نــــۆۋەتته تىــــبهتكه ھۆكۈمرانلىــــق 

ــان    ــشىنى تهلهپ قىلغ ــهتلىرىنى ئۆزگهرتى ــان سىياس بېيجىــڭ . قىلىۋاتق
زۇن تهرەپ بولسا،  داالي المانىڭ جۇڭگوغـا قايتىـپ كېلىـشىنى، بهلكـى ئـۇ              

مۇددەت بېيجىڭدا تـۇرۇپ قېلىـشىنى، جۇڭگـو كوممۇنىـستلىرىنىڭ داالي           
 دېـگهن ئۇنـۋاننى بېرىـدىغانلىقىنى، جۇڭگونىـڭ تىـبهتكه           داھىالماغا دىنى   

ھۆكۈمرانلىق قىلىش سىياسىتىدە چوڭ ئۆزگىرىش قىلمايـدىغانلىقىنى       
خىتاي چۆچهكتىكى چۆپنى يهۋاتامدۇ ياكى يهنىـال يـالىقىنى         . (بىلدۈرگهن
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ــزى    ــاي مهركىــ ــىچه، خىتــ ــدارلىرىنىڭ بىلدۈرۈشــ بېيجىــــڭ ئهمهلــ
ــزمهت گۇر   ــدە خىــ ــڭ ئاالھىــ ــشالر   كومىتېتىنىــ ــقى ئىــ ــسى تاشــ ۇپپىــ

مىنىــــستىرلىكىنىڭ داالي المــــا بىــــلهن ســــۆھبهت ئۆتكۈزۈشــــنىڭ     
ــان  ــنى تهلهپ قىلغــ ــانلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇشــ ــشالر . جهريــ ــي ئىــ مىللىــ

. كومىتېتىنىڭ ئهزالىرىمۇ پىالنالشقا ۋە ئورۇنالشتۇرۇشـقا قاتنىـشىدىكهن     
ئاالقىـدار  خهۋەرلهرگه قارىغاندا، بېيجىڭ دائىرىلىرى بىـلهن داالي المانىـڭ          

تهرەپلهرگه باغلىق رەسمىي سۆھبىتىنىڭ ۋاقىت جهدۋىلى بېكىـتىلگهن،       
ــۇ بهلكــى تهيۋەننىــڭ  ســۆھبهت ۋەكىلــى    ــۇ جىــن ف ــارەت  گ ــونى زىي  جۇڭگ

 تهيــۋەن دۆلهتلىرىنىـڭ سۆھبهتلىـشىش فۇنكسىيىــسى   -قىلىـپ جۇڭگـو   
تىـبهت  (ئهسلىگه كهلتۈرۈلگهندىن كېيىن، بهلگىلهنگهن ۋاقىت جهدۋىلـى        

بـۇ  . ئـېالن قىلىنىـشى مـۇمكىن     ) ۆھبىتىنىڭ ۋاقىـت جهدۋىلـى    جۇڭگو س 
» تېخىمـــۇ ئېچىـــۋېتىلگهن جۇڭگـــو«ئـــارقىلىق بېيجىـــڭ دائىرىلىـــرى 

  . ئوبرازى تىكلهشنى قولغا كهلتۈرمهكچى بولسا كېرەك
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  ...شتاتلىرىئامېرىكا قوشما 

   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 8 يىلى – 1998
ىيــــارىتىنى  كىلىنتــــۇن بېيجىــــڭ زپرېزىــــدېنتىبــــۇ دۆلهتنىــــڭ 

 يېتىـپ كهلگهنـدە، بـۇ       شـاڭگاڭغا  كـۈنى    – 2 ئاينىـڭ    – 7ئاخىرالشتۇرۇپ    
. قېتىمقى زىيارەت ئومۇمهن غهلىبه قىلغـان زىيـارەت بولـدى، دەپ قارالـدى            

 كىلىنتـۇن جيـاڭ زېمىننـى ئىككـى دۆلهت          پرېزىدېنتزىيارەت جهريانىدا   
ــىله    ــازۇك مهســـ ــىۋىتىدىكى ئهڭ نـــ ــۇق  —مۇناســـ ــشىلىك ھوقـــ  كىـــ

 يۈز بهرگهن باسـتۇرۇش ۋەقهسـىگه       تيهنئهنمىندەىگه، جۈملىدىن   مهسىلىس
 پرېزىـدېنت زىيارەت جهريانىـدا    .  قاراشقا مهجبۇرلىدى  جىددىييۈزلىنىشكه  

 تــۈردە ھهقىقىــي كۆڭــۈل بۆلىــدىغانلىقىنى خهلقىــگهكىلىنتــۇن جۇڭگــو 
بۇنــــداق ئىپادىلهشــــنىڭ خىتــــاي . ھېســــسىيات بىــــلهن ئىپادىلىــــدى

مهيلى قانـداق خـاراكتېردە     (ىدىغان تهسىرىنى   كوممۇنىستلىرىغا كۆرسىت 
  . سهل چاغلىغىلى بولمىسا كېرەك) بولسۇن

 ئـۆتكهن يىلـى رەئىـس       كىلىنتـۇننى  پرېزىـدېنت بۇ قېتىمقى زىيارەت    
 پرېزىــدېنتجيــاڭ زېمىــن ئامېرىكىغــا زىيــارەتكه كېلىــشتىن بــۇرۇن،      

ــۆتكهن  كىلىنتۇننىــڭ ــا ئېلىــپ ئ ــسىدا تىلغ :  جۇڭگــو سىياســىتى توغرى
 جۇڭگـونى مـۇقىم، ئېچىـۋېتىلگهن،    –ېرىكىنىڭ جۇڭگـو سىياسـىتى     ئام«

تاجاۋۇزچىلىق تهبىئهتتىن خـالى، بـازار ئىقتىـسادىنى قوبـۇل قىلىـدىغان،            
، قــانۇن بىــلهن دۆلهت  مهنبهلهشــتۈرىدىغان جۇڭگــودا كــۆپ  سىياســىينى

باشــقۇرىدىغان ھهمــدە ئامېرىكــا بىــلهن ھهمكارلىــشىپ بىــخهتهر خهلقئــارا 
دەپ ســۆزلىگهن » رىتىــدىغان بىــر دۆلهتــكه ئايالنــدۇرىمىزيېڭــى تهرتىــپ يا

ــڭ     ــۇ مهزمۇنالرنىـ ــتۈرىدىغان، شـ ــۇنلىرىنى ئهمهلىيلهشـ ــڭ مهزمـ نۇتقىنىـ
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ــشىلهرنىڭ      ــك كى ــدا، كۆپچىلى ــسبهتهن ئېيتقان ــۋەنگه نى ــېكىن تهي ل
نىڭ تهيۋەننى ئۈچ جهھهتـته قوللىماسـلىق       كۆڭۈل بۆلىدىغىنى ئامېرىكى  

تهيۋەن مۇستهقىللىق جاكارلىسا قوللىماسلىق، بىر جۇڭگـو، بىـر         (بولۇپ  
ــلهر    ــۋەن سىياســىتىنى قوللىماســلىق، تهيۋەننىــڭ بىرلهشــكهن دۆلهت تهي
تهشكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىرىـشىنى قوللىماسـلىق، جۈملىـدىن دۆلهتنـى            

تهشـــكىالتالرغا قاتنىشىـــشىنى بىرلىـــك قىلغـــان ھهرقانـــداق خهلقئـــارا 
، ئــۈچ جهھهتــته قوللىماســلىق سىياســىتىنىڭ ئــاۋۋالقى  )قوللىماســلىق

ــداڭ     ــگهن گومىن ــۈزۈپ كهل ــاكىمىيهت يۈرگ ــدە ھ ــسى تهيۋەن ئىككــى ماددى
 – 3بۇنىـڭ ئىچىـدىكى     . پارتىيىسىنىڭ سىياسىتى بولۇپ كهلگهن ئىـدى     

ه گومىنــداڭ  تــوال  يېڭىلىققــا ئىــگه بولــۇپ، مهزمــۇن جهھهتــت –مــاددا ئــاز 
 يىلـى   – 1993چۈنكى  . پارتىيىسىنىڭ تهشهببۇسلىرىدىن پهرقلىق ئىدى   

كۈزدىن باشالپ، تهيۋەن بىلهن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقـان بىرقـانچه          
دۆلهت ھهر يىلــــى بىرلهشــــكهن دۆلهتــــلهر تهشــــكىالتىدا ئهلچىلىــــرىگه  

مىتېـت  يوليورۇق بېرىپ، بىرلهشكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىدا ئاالھىـدە كو         
، جۇڭخـۇا   ئىـزدەپ  ھهل قىلىش چارىسىنى     ئهمهلىيقۇرۇپ، ئادىل، مۇۋاپىق،    

مىنگـــو ھۆكۈمىتىنىـــڭ بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر تهشـــكىالتىغا قايتىـــپ  
ئـۇالر تـۈزۈپ چىققـان      . كېلىشى توغرۇلۇق تهكلىـپ بېرىـشنى تـاپىاليتتى       

 ئاالھىدە چۈشهندۈرۈلگهن جۇڭخـۇا     ئهسلهتمىلهردەشهرھلهش خاراكتېرلىك   
تهيۋەنـدە  «: گو ھۆكۈمىتىنىڭ ئاالھىـدە ئهھـۋالى تۆۋەندىكىـدەك ئىـدى      مىن

 رەســمىي بولــۇپ تۇرغــان جۇڭخــۇا مىنگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ تولــۇق  مهۋجــۇد
ــارا     ــالىيىتى خهلقئــ ــشىش پائــ ــكىالتالرغا قاتنىــ ــارا تهشــ ــدا خهلقئــ ھالــ
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ــلىق «ئامېرىكىنىـــڭ  ــته قوللىماسـ ــۈچ جهھهتـ ــىتىنىڭ » ئـ سىياسـ
تهيۋەننىـــــڭ خهلقئـــــارا تهشـــــكىالتالرغا «تهركىـــــبىگه كىرگـــــۈزۈلگهن 
 –دېگهن بىـر جـۈمله سىياسـىتى ئاسـىيا          » قاتنىشىشىنى قوللىماسلىق 

 مهۋجۇدلۇقىنىمـۇ سادىي ھهمكـارلىق كومىتېتىنىـڭ      تىنچ ئوكيان ئىقتى  
ــۇ  ئىلمىگهنلىــــككــــۆزگه  ــدا تولىمــ ــۋەن ئۈچــــۈن ئېيتقانــ  بولــــۇپ، تهيــ

  .ئهپسۇسلىنارلىق ئىش ئىدى
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ــته  ــته قوللىماســلىق «ئهمهلىيهت ــۈچ جهھهت  – 3سىياســىتىنىڭ » ئ
تهيۋەننىــڭ بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىغا دۆلهتنــى بىرلىــك «تــۈرى، 

بـۇ يهردە   » تهشـكىالتالرغا قاتنىشىـشىنى قوللىماسـلىق     قىلغان خهلقئـارا    
يېڭى مهزمۇنغا ئىگه بولغان قوللىماسلىق بولماسـتىن، ئـاۋۋالقى يىلـالردا           
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئهمهلـدارلىرى ئوخـشىمىغان سـورۇنالردا ئىككـى          
قىرغــاق سىياســىتى ئۈســتىدە توختالغانــدا تهكــرارالپ كهلــگهن مهزمــۇنالر 

ــدى ــۇ ق . ئى ــېكىن ب ــتىم ل ــدېنتې ــارەتته   پرېزى ــودا زىي ــۇن جۇڭگ  كىلىنت
ــدا      ــقان ھال ــۇقتىنى قوش ــى ن ــاۋۋالقى ئىكك ــدا، ئ ــته  «بولۇۋاتقان ــۈچ جهھهت ئ

 ئىزچىـل   رەسـمىي سىياسىتىنى تېخىمۇ ئېنىق بولغـان      » قوللىماسلىق
 ئويـۇن ئوينـاپ ئـۆزىنى    سىياسـىي ئهمـدى تهيـۋەن     . سىياسهتكه ئايالنـدۇردى  

يۇقىرىقىالرغا ئاساسـالنغان بهزى    . ەكئۆزى خۇش قىلىپ يۈرمهسلىكى كېر    
كىــشىلهر، تهيــۋەن بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىغا، دۆلهتنــى بىرلىــك  
قىلغـان خهلقئـارا تهشـكىالتالرغا قاتناشــماقچى بولىـدىكهن يهنىـال جۇڭگــو      
تهرەپتىن قول سېلىپ توقۇناقنى كىم چهككهن بولسا، توقۇنـاقنى يهنه شـۇ            

بۇنـداق  . للىۋېلىشى كېرەك، دېيىشمهكته   يولنى تا  يهشتۈرىدىغانكىشىگه  
يولنى تـاللىۋېلىش ئاقامـدۇ، ئاقمامـدۇ؟ توقۇنـاقنى ئهسـلى كىـم چهكـكهن               
ــمهق    ــمىدى؟ ئهخـ ــكهن ئهمهسـ ــامېرىكىلىقالر چهكـ ــاقنى ئـ ــدى؟ توقۇنـ ئىـ

  ؟يهشمهمدۇيهشمهكچى بولسا يهنه ئامېرىكىلىقالر ! خىتايالر
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  ئۆزىمىز بىلمهيدىغان

   كۈنى– 5 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1998
 دەرىجىــسى قهيهردىــن قهيهرگىــچه    يېتۈكلــۈك ئىنــسان ئهقلىنىــڭ  

بولىدۇ، ئالالھ ئىنسانغا ئاتا قىلغان ئهقىلنىڭ بېرىـپ يېتىـدىغان چېكـى            
 دەرىجىــسى شــۇ يهرگىــچه  يېتۈكلــۈكقهيهردە بولــسا، ئىنــسان ئهقلىنىــڭ  

  .بولىدۇ
ن بىز دائىم ئـۆزىمىز بىلمهيـدىغان، چۈشـهنمهيدىغان، ئاڭقىرالمايـدىغا         

ــهيئى  ــهنمهيدىغان    –ش ــدە، چۈش ــدىغان دائىرى ــسان بىلمهي ــسىلهر ئىن  ھادى
ــدۇ   ــدە قېلىۋېرى ــدىغان دائىرى ــدە، ئاڭقىرالماي ــىلهن. دائىرى ــي: مهس  تهبىئى

ــدۇ     ــكهت قىلىــپ تۇرى ــسهتلىك ھهرى ــهيئىلهر مهق ــا ئوخــشاش ش . ماددىالرغ
بهلكى ھامان، كۆپىنچه بىر خىـل ئۇسـۇل، بىـر خىـل شـهكىلدە ھهرىـكهت                

بۇنــداق ھهرىـــكهت قىلىــش جىــسىمالرنىڭ ھهرىـــكهت    . ىــدۇ قىلىــپ تۇر 
ــى       ــايىتى ئېنىقكــ ــۇپ، ناھــ ــى بولــ ــسهتكه يهتكهنلىكــ ــارقىلىق مهقــ ئــ
شــــــهيئىلهرنىڭ ھهرىــــــكهت ئــــــارقىلىق مهقــــــسهتكه يهتكهنلىكــــــى  

ــادىپىيلىقتىن ــل ئهمهل    تاس ــگه ئىزچى ــل ئهقىل ــر خى ــى بى  ئهمهس، بهلك
ــدۇر ــهنمهيدىغان، ئاڭ  . قىلغانلىقى ــدىغان، چۈش ــز بىلمهي ــدىغان بى قىرالماي

ــادا مهقـــسهتلىك ئـــاڭ، ئهقىـــل    پاراســـهتنىڭ –شـــهيئى، ھادىـــسىلهر مۇبـ
يېتهكچىلىكىنــى قوبــۇل قىلمايــدىكهن، ھهرگىــز بىــر خىلــال مهقــسهتنى  

شۇنىڭ ئۈچۈن پاراسهتلىك بىر مهۋجۇدلۇق بولۇشـى       . قوغالشمىغان بوالتتى 
ــرەك ــارلىق   –ئهقىــل . كې ــانلىقتىن ب ــۇق بولغ ــگه مهۋجۇدل  پاراســهتكه ئى

بـــۇ مهۋجۇدلـــۇق . شـــهيئىلهر، ھادىـــسىلهر ئانـــدىن مهقـــسهتكه يېتهلهيـــدۇ
  ئهلۋەتته بهندىلهر داۋاملىق زىكرى قىلىدىغان ئالالھ ئهمهسمۇ؟
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  بېيجىڭ

   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1998
جۇڭگولۇق نان قېپى سىياسهتچىلهر بىر دۆلهتته ئـۈچ خىـل تـۈزۈم            

ڭگونىـڭ بىـرنهچچه نهپهر     جۇ. سىياسىتىنى ئوتتۇرىغا كۆتـۈرۈپ چىقتـى     
ــاتالم جۇڭگـــو رەھبهرلىـــرىگه تهيـــۋەن  » ھـــۆرىيهتچىلىرى« يـــۇقىرى قـ

شــهكلى بــويىچه ھهل » بىــر دۆلهتــته ئــۈچ خىــل تــۈزۈم«مهسىلىــسىنى 
  . قىلىش توغرىسىدا تهكلىپ بهرگهن ئىمىش

 ئىچكـى   كوممۇنىـستلىرىنىڭ خىتـاي   »  گېزىتـى  نهنخـۇا شاڭگاڭ  «
بىـراق  . بېسىلغان، دەپ كۆرسهتتىھۆججىتىگه شۇنداق مهزمۇندا خهۋەر  

ــشىغا     ــڭ تهستىقلىــ ــو رەھبهرلىرىنىــ ــال جۇڭگــ ــپ يهنىــ ــۇ تهكلىــ بــ
سۇنۇلىدىكهن، بۇ خىـل قىياسـالرغا ئاساسـالنغاندا تهيـۋەن ئـۆزىگه خـاس              
مۇســتهقىل ھوقۇققــا ئىــگه بولــۇپ، ھهرقايــسى جهھهتــتىن شــاڭگاڭدىن 

ــىدىكهن  ــشىپ چۈش ــۈزۈم   «. ئې ــل ت ــۈچ خى ــته ئ ــر دۆلهت ــىغا » بى قىياس
ــته بېيجىڭنىــڭ    ئا ــۇرى باشــلىق بهلگىلهش ــۋەنگه مهم ساســالنغاندا، تهي

 پهرەزنـــى سىياســـىيبۇنـــداق . تهســـتىقىدىن ئۆتمىـــسىمۇ بولىـــدىكهن
ــشىچه   ــڭ قارىـ ــى خىتايالرنىـ ــان قېپـ ــان نـ ــا قويغـ ــدار : ئوتتۇرىغـ ئاالقىـ

ــڭ    ــۋەن تهرەپنى ــپلهر تهي ــۈزۈم   «تهكلى ــل ت ــى خى ــته ئىكك ــر دۆلهت » بى
ــى   ــرىگه قارش ــىتىنىڭ تهلهپلى ــدىكهن،  سىياس ــىغا زەربه بېرەلهي  تۇرۇش

خهۋەرلهرگه  ئاساسالنغاندا خىتاينىڭ رەئىسى جيـاڭ زېمىـن ئاتـالمىش            
بىر «،  »بىر دۆلهتته ئىككى خىل تۈزۈم    «،  »بىر دۆلهتته ئۈچ خىل تۈزۈم    «

 ئىبـــارىلهرگه سىياســـىيدەيـــدىغان » دۆلهتـــته كـــۆپ خىـــل تـــۈزۈم   
غـا يـول قويغانـدا       بولغانـدا، بۇنىڭ   زېمىـنچه چۈنكى، جيـاڭ    . قوشۇلمىغان



 316

  



 317

  جياڭ زېمىن

  كۈنى – 10 ئاينىڭ – 9 يىلى – 1998
ــستان    ــسى ئۇيغۇرىــ ــشقا مۇستهملىكىــ ــۈمىتى نېمىــ ــاي ھۆكــ خىتــ

  مهسىلىسى بويىچه بۇ دەرىجىدە كۈچهپ كهتتى؟) شىنجاڭ(
 كىلىنتـۇن بىـلهن رەئىـس       پرېزىـدېنت بۇنىڭدىن ئىككـى ئـاي بـۇرۇن        

جياڭ زېمىننىڭ بېيجىڭ سۆھبىتى ئاخىرالشـقاندىن كېـيىن، ھودۇقـۇپ       
قازاقىـستاننىڭ پـايتهختى    كـۈنى  – 3 ئاينىـڭ  – 7كهتكهن جياڭ زېمىـن   

  . يېتىپ كهلدىئالمۇتىغا
، تاجىكىـــستان رۇســـىيه قازاقىـــستان، قىرغىزىـــستان، ئالمۇتىـــدائـــۇ 

بهش دۆلهت : قاتـــارلىق تـــۆت دۆلهت رەھبهرلىـــرى بىـــلهن ئۇچراشـــقاندا    
ــسىدىكى دوســتلۇقنى قوغــداش ۋە     قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن  تهرەققىــيئوتتۇرى

ــشايلۇق ــي، بهش دۆلهت ھهمكارلىــــ ــى   بۆلمىللىــــ ــۈنچىلهرگه، دىنــــ گــــ
 يــــــاراغ – قــــــورال ئــــــوغرىلىقچهرادىكالىزمغــــــا، تېررورىــــــستالرغا،  

ــۈچىلهرگه ــروئىن، يۆتكىگ ــسى   خ ــدا ھهرقاي ــۇ رايون ــچىلىرىگه، مۇش  ئهتكهس
دۆلهتلهرنىڭ بىخهتهرلىكى، مۇقىملىقىغـا تهھـدىت سـېلىۋاتقان ئومـۇمىي          

ــاتىي     ــۈن بهش دۆلهت دىپلوم ــۇرۇپ، بۇنىــڭ ئۈچ ــاق قارشــى ت ــاپهتكه ئورت ه، ئ
ــشىش،      ــاھهلهردە مهسلىههتلى ــارلىق س ــا قات ــك، تاموژن ــاقچى، بىخهتهرلى س

  . ھهمكارلىشىشنى كۈچهيتىشىمىز كېرەك، دېدى
شۇنىڭدىن كېيىن، بهش دۆلهتنىڭ دىپلوماتىيه مىنىستىرلىرى ئـۆز        

ــتى     ــزا قويۇش ــا ئىم ــمه باياناتق ــالىتهن بىرلهش ــرىگه ۋاك ــا. دۆلهتلى : باياناتت
 چهتـكه قـېقىش     مىللىـي  بۆلگۈنچىلىك،   مىللىيھهرقانداق شهكىللىك   «

ــر        ــداق بى ــدۇ؛ ھهرقان ــشقا بولماي ــۇل قىلى ــالىزمنى قوب ــى رادىك ــاكى دىن ي
دۆلهتنىــڭ تېررىتورىيىــسىدىن پايــدىلىنىپ، ھهرقانــداق بىــر دۆلهتنىــڭ   
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بهش دۆلهت : ئۇيغۇرىـــستان مىللهتچىلىـــرىگه قارىتـــا جيـــاڭ زېمىـــن
 قىلــدۇرۇش تهرەققىــي دوســتلۇق ۋە ھهمكــارلىقنى قوغــداش، ئوتتۇرىــسىدا

 كېـرەك، دەپ  تۇرۇشـىمىز ئۈچۈن مىللىي بۆلگۈنچىلهرگه داۋاملىق قارشـى    
  . كۆرسهتتى

 بهش دۆلهت بىرلهشــمه بايانــات ئــېالن قىلــدى، دېــمهك، بهش ئالمۇتىــدا
دۆلهت دىپلومـــاتىيه جهھهتـــته قۇدرەتلىـــك كـــۈچ ھاســـىل قىلـــدى، بهش  

 قوشۇنلىرى، جاسۇسلۇق ئورگانلىرى مهسلىههتلىـشىپ      دۆلهتنىڭ ساقچى 
 بۆلگــۈنچىلهرگه، ئهمهلىيهتــته ئۇيغــۇر مىللىــيھهمكارلىــشىپ، ئاتــالمىش 

ــى   ــالمىش دىنــ ــرىگه، ئاتــ ــستالرغامىللهتچىلىــ ــته رادىكالىــ ، ئهمهلىيهتــ
ئوتتـۇرا ئاسـىيادا    . ئۇيغۇرنىڭ دىنى ئاكابىرلىرىغا قارشى تۇرىـدىغان بولـدى       

ــرى،   ــايالق مىللهتلىـــ ــك  يـــ ــلهر، مهدەنىيهتلىـــ ــاغۋاران مىللهتـــ  رۇسبـــ
 ئارقىـدىن مۇسـتهقىللىق     –مىللىتىنىڭ شـاپائىتىگه ئېرىـشىپ، ئارقـا        

ــدا گېزىتلهرنـــى  . جاكارلىغـــان ــلهر مۇســـتهقىللىق جاكارلىغانـ بـــۇ دۆلهتـ
ــات    ــقا پ ــوالرنى ئاڭالش ــكه، رادىئ ــدۇق  –كۆرۈش ــكهن ئى ــۇپ كهت ــاراق بول .  پ

قېرىنـداش  «ىرىـپ، جهم بولـۇپ      كۆڭۈلگه يېقىن دوستالرنى بىر يهرگه چاق     
ئـارىمىزدا سـاددا   . نىڭ مۇستهقىللىقىنى تهبرىكلىگهن ئىـدۇق  »مىللهتلهر
ــان قېرىنداشــلىق،    سىياســىي ــلهن ياشــاپ كېلىۋاتق ــادى بى ، دىنــى ئېتىق

ــلىق ــشىلهر   دىنداشـ ــان بهزى كىـ ــۇدىنى چىرمىۋالغـ ــسىياتى ۋۇجـ :  ھېسـ
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بېرىـــدىغان دۆلهتـــلهر خىتـــاي بىـــلهن    » يـــاردەم«زامـــانالر ئـــۆتتى  
ــاتىي  ــشىپ، دىپلوم ــڭ    بىرلى ــۇرالرنى، ئۇيغۇرنى ــاپ ئۇيغ ــى ياس ه چهمبىرىك

  . مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىنى قورشاۋغا ئالدى
ــالردا – 40 – 30 ــىيىنىڭ يىلـ ــورگىنى ك گ ب  رۇسـ ــلۇق ئـ  جاسۇسـ

ــارلىق    ــسهي قاتــ ــىڭ شىــ ــاي شــ ــستالر، خىتــ ــستاندا مىلىتارىــ ئۇيغۇرىــ
جالالتالرنىڭ ئاخبـارات ئورگـانلىرى بىـلهن بىرلىـشىپ، ئۇيغۇرنىـڭ دىنـى             

 پائــــالىيهتلىرىنى، دۆلهت ۋە جهمئىــــيهت سىياســــىي، كابىرلىرىنىــــڭئه
مۆتىۋەرلىرىنى، ئۇيغۇر مىللهتچىلىرىنـى، ئىنقىالبچىلىرىنـى ئۆلتـۈرگهن        

ــۇ پهقهت    ــسا، ب ــان بول ــا ئالغ ــشىپ،   رۇسۋە قولغ ــڭ بىرلى ــلهن خىتاينى  بى
. ھهمكارلىشىپ، ئۇيغۇر مىللهتچىلىـرىگه قارشـى تۇرۇشـى ھېـسابلىناتتى         

ــدىلىكته  ــسى    ئهم ــگه، قاي ــىۋىتى كىم ــك مۇناس ــڭ دىپلوماتى بهش دۆلهتنى
بهش . مىللهتــكه قارىتىلــدى؟ ئۇيغۇرغــا، بىچــارە ئۇيغۇرالرغــا قارىتىلــدى     

ــشىپ     ــىيادا بىرلىـ ــۇرا ئاسـ ــلىرى ئوتتـ ــاقچىلىرى، جاسۇسـ ــڭ سـ دۆلهتنىـ
. ھهرىكهت قىلىـپ، ئۇيغـۇر ئىنقىالبچىلىرىغـا قارشـى تۇرمـاقچى بولۇشـتى            

ىلىق ئۇيغۇرنىڭ بۈگۈنكى تهقدىرىنىڭ نـېمه      بهش دۆلهت مۇناسىۋىتى ئارق   
ــنقىالب    ــۇر ئىـ ــلى ئۇيغـ ــدۇ؟ ئهسـ ــۋالغىلى بولمامـ ــانلىقىنى بىلىـ بولۇۋاتقـ
تارىخىنىڭ يـات مىللهتلهرنىـڭ قولىـدا ۋەيـران، مهغلـۇپ بولغـانلىقىنىمۇ             
كـــــــــۆرۈۋالغىلى بولمامـــــــــدۇ؟ شـــــــــۇ تارىخنىـــــــــڭ بۈگـــــــــۈن يهنه 

  ؟  چۈشىنىۋالغىلى بولمامدۇتهكرارلىنىۋاتقانلىقىنىمۇ
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لـــېكىن مهســـىلىنىڭ تۈگـــۈنى بـــۇ يهردىـــال ئهمهس، يهنه باشـــقا يهردە 
 شـتاتلىرىنىڭ ئىكهنلىكىنى كىم بىلىدۇ؟ بىز يۇقىرىدا ئامېرىكا قوشـما         

 رەئىــس جيــاڭ زېمىــن بېيجىڭــدا بــۇ قېــتىم كىلىنتۇننىــڭ پرېزىــدېنتى
بىــلهن سۆھبهتلهشــكهندە ئۇيغــۇر مهسىلىــسىنى ئوتتۇرىغــا قويغــانلىقىنى 

  . ن ئىدۇقكۆرۈپ ئۆتكه
ــپ،  – 2 ئاينىــڭ – 7جيــاڭ زېمىــن   ــۈنى شــاڭگاڭدىن ئايرىلى  – 2 ك

ــدىن      ــېچىلهپ ئۈرۈمچى ــۈپ، ك ــۈرۈمچىگه چۈش ــته ئ ــۈنى كهچ ــاك  ئالمۇتىغ
بىـرنهچچه  . يېتىپ كېلىپ، بهش دۆلهتنىڭ خهلقئارا يىغىنىغا قاتناشـتى       

ســــائهت ئىچىــــدە بېيجىڭــــدىن شــــاڭگاڭغا، شــــاڭگاڭدىن ئــــۈرۈمچىگه،  
ــۈرۈمچىگه، بېيجىڭغــا ئۇچــۇپ  ئالمۇتىــدىن، يهنه ىغــائالمۇتئۈرۈمچىــدىن   ئ

 ياشـتىن ئاشـقان جيـاڭ زېمىـن ئۈچـۈن بـۇ سـهپهر ھهقىـقهتهن                 70. كهلدى
  . ئاسانغا توختىمايدىغان بىر سهپهر ئىدى

 كــۈنى – 30 كــۈنى بېيجىڭغــا چۈشــۈپ، – 26 كىلىنتــۇن پرېزىــدېنت
ىننىـڭ   سائهت تۇرۇپ كهتكهندىن كېيىن، جيـاڭ زېم       36شاڭگاڭغا بېرىپ   

قازاقىــستانغا زىيــارەت قىلىــپ بهش دۆلهت يىغىنىغــا قاتناشــقىچه، جيــاڭ 
 كـۈن   10 كـۈن ھودۇقـۇپ،      10زېمىننىڭ دەم ئالمـاي زىيـارەت قىلىـشىنى،         

ئالـــدىراپ كهتكهنلىكىنـــى، ئۇنىـــڭ ســـهپهر زىيارىتىنىـــڭ شـــۇنداق زىـــچ  
بــۇ قېتىمقــى : ئورۇنالشتۇرۇلۇشــىنى خهۋەر قىلغــان خىتــاي مهتبۇئــاتلىرى

ــار ــتىن،    زىي ــىنهلمهيال قالماس ــهتچىلىرى چۈش ــڭ سىياس ەتنى بېيجىڭنى
ھهتتا، خىتاي تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ ئهمهلدارلىرىمۇ ھهيـران        

 كىلىنتـۇن بېيجىڭنـى زىيـارەت        پرېزىدېنت. قالدى، دەپ خهۋەر قىلىشتى   
قىلغان چاغالر، شاڭگاڭنىڭ خىتاينىڭ ئهپكىشىگه قايتىـپ كهلگىـنىگه         

مۇنداق ئهھۋالدا رەئىـس جيـاڭ زېمىننىـڭ        . چاغالر ئىدى بىر يىل توشقان    
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لېكىن جيـاڭ زېمىـن ئهسـلىدىكى پىالنىنـى ئىجـرا قىلىـشتا چىـڭ               
 زىيـــارەتكه بـــاردى، نېمىـــشقا؟ ئالمۇتىغـــا ئـــۈرۈمچىگه، –هربـــكه تـــۇرۇپ، غ

  !نېمىشقا دەمسىز؟ ئهزىز ۋەتهنداشلىرىم
جۇڭگـو   «بېيجىڭـدا  كـۈنى    – 27 ئاينىـڭ    – 6 كىلىنتۇن   پرېزىدېنت

 تېررىتورىيىنىــــڭ دائىرىــــسى زادى يۈرگۈزىــــدىغانئىگىلىــــك ھوقــــۇق 
نىڭ دېــــگهن مــــاۋزۇ ئاســــتىدا شــــاڭگاڭ » ؟... قهيهرگىــــچه–قهيهردىــــن 

دېموكراتىيىـــــسى مهسىلىـــــسىنى، تىـــــبهت مهسىلىـــــسىنى، تهيـــــۋەن 
ــان    ــا قويغـــ ــسىنى ئوتتۇرىغـــ ــستان مهسىلىـــ ــسىنى، ئۇيغۇرىـــ مهسىلىـــ

  ئهمهسمىدى؟
خهلقئــارا ۋەزىــيهت جيــاڭ زېمىننىــڭ كــۈتكهن يېرىــدىن چىقمىــدى،   
تېررىتـــورىيه مهسىلىـــسى تىلغـــا ئېلىنـــدى، كىرىمىـــل ئىمپېرىيىـــسى 

 جۇڭگوغـــا قـــايتۇرۇپ بېرىلگهنـــدىن يىمىرىلگهنـــدىن كېـــيىن، شـــاڭگاڭ
كېيىن، دۇنيانىڭ ۋەزىيىتى، خىتاينىـڭ شـۇنداق ۋەزىيهتـته تۇتقـان ئـورنى        

ئۇيغۇرىستان مهسىلىسى ۋاشـىنگتوندا    . خىتاينىڭ مهيلىگه باقماي قالدى   
شـۇڭا جيـاڭ زېمىـن التـا        .  ئوتتۇرىغا قويۇلدى  بېيجىڭدائهمهس، بهلكى دەل    

 قـاتراپ كېلىـپ     ئالمۇتىغـا ىمـاي    كېتىـشىگه قار   تىـشىلىپ خهيلىرىنىڭ  
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   ۋاقىت گېزىتىئانجىلىس لوس

   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1998
ــدا    ــشىغا قارىغان ــڭ ئاشكارىلى ــۇ گېزىتنى ــار  – 1964ب ــڭ باھ  يىلىنى

 يـاردەمچىلىرى ئامېرىكـا     جۇنسۇننىڭ پرېزىدېنتئايلىرىدا ئامېرىكىنىڭ   
اردىمان قىلىـپ، جۇڭگونىـڭ يـادرو دۆلىـتىگه          جۇڭگو قۇرۇقلۇقىنى بومب   –

 كېرەكمۇ، يوق؟ دېگهن بىر قىيىن مهسـىلىنى        –ئايلىنىشىنى چهكلهش   
ئامېرىكىنىـــڭ بىخهتهرلىـــك . مـــۇزاكىرە قىلىـــشقا كىرىـــشكهن ئىـــكهن

ــارچه ئهســلهتمه تهييــارالپ، جۇڭگوغــا ھۇجــۇم قىلىــپ،     ئورگــانلىرى بىــر پ
چىـت قىلىـشنى تهشـهببۇس    جۇڭگونىڭ يادرو قـورال، ئهسـلىههلىرىنى بىت     

شۇنىڭدىن كېيىن مهركىـزى ئاخبـارات ئىدارىـسى لوپنـۇر          . قىلغان ئىكهن 
كۆلى ئهتراپىدا جۇڭگونىڭ يادرو ئهسلىههلىرىنى تهكشۈرۈش خىزمىتىنـى        

ھهتتـــا، ئامېرىكـــا دۆلهت رەھبهرلىـــرى، ســـابىق .  باشـــلىۋەتكهنمهخپىـــي
ــوقى   ــرىگه بىرلىـــشىپ جۇڭگـــونى يـ ــاقى رەھبهرلىـ تىش ســـوۋېت ئىتتىپـ

  . توغرىسىدا تهكلىپمۇ بهرگهن ئىكهن
ــدا   ــۈمىتى يېقىنــ ــا ھۆكــ ــدېنتئامېرىكــ ــدە جۇنــــسۇن پرېزىــ  دەۋرىــ

 يولغـــــا قويغـــــان جۇڭگـــــو سىياســـــىتىنى مهخپىـــــيئامېرىكىنىـــــڭ 
، يــۇقىرىقى مهخپىــيهتلهر تــۇنجى قېــتىم پــاش قىلىنغــان  ئاشــكارىلىغاندا

  . ھېسابالندى
كــلهش اليىهىــسى، خىتاينىــڭ يــادرو قوراللىرىغــا ئىــگه بولۇشــىنى چه

 كىنىـدى   پرېزىدېنت دەۋرىدىال باشالنغان بولماستىن،     جۇنسۇن پرېزىدېنت
ئـۇ چاغـدا جۇڭگوغـا سېلىـشتۇرغاندا، ئامېرىكـا          . دەۋرىدىال باشالنغان ئىكهن  

 دۆلهتـــلهر مۇناســـىۋىتى ياخـــشى پهللىـــدە ســـوۋېتلهرنىڭبىـــلهن ســـابىق 
  . تۇراتتى
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ىغــا قانــداق تاقابىــل  خىتاينىــڭ يــادرو قوراللىرجۇنــسۇن پرېزىــدېنت
ــا   ــسىنى قايت ــۇرۇش مهسىلى ــدىن    –ت ــون كۈن ــپ، ئ ــۇزاكىرە قىلى ــا م  قايت

ــابىق   ــيىن سـ ــوۋېتلهرنىڭكېـ ــكىالتىدا   سـ ــلهر تهشـ ــكهن دۆلهتـ  بىرلهشـ
 زىيــاپهتكه تهكلىــپ قىلىــپ، ئامېرىكــا  دوبىرنىننــىتۇرۇشــلۇق ۋەكىلــى 

تهرەپنىـــڭ، خىتاينىـــڭ يـــادرو قوراللىرىغـــا بىرلىـــشىپ قارشـــى تـــۇرۇش 
  : رەت قىلىپدوبىرنىنىنى ئوتتۇرىغا قويغاندا، تهكلىپ
جۇڭگونىـڭ يـادرو دۆلىـتىگه ئايلىنىـشىنى        « ئىتتىپاقى   سوۋېتالر —

ــي ــگهن »  ئىــشتهبىئى ــدۇ، دې ــا  ســوۋېتلهرنىڭ. دەپ قاراي ــى، ئامېرىك  ۋەكىل
ــتىگه    ــادرو دۆلىـ ــپ، خىتاينىـــڭ يـ ــكهت قىلىـ ــلهن بىرلىـــشىپ ھهرىـ بىـ

ــدىغا  ــقا قىزىقمايـ ــى تۇرۇشـ ــشىغا قارشـ ــلهن ئايلىنىـ ــو بىـ نلىقىنى، جۇڭگـ
 يىلالردىكىـگه ئوخـشاش، قوشـنىدارچىلىق       – 50مۇناسىۋەتنى ياخشىالپ،   

ــيىن،     ــدىن كېــ ــانلىقىنى ئېيتقانــ ــاقچى بولۇۋاتقــ ــىۋىتى ئورناتمــ مۇناســ
 ھۆكۈمىتى ئاخىرى ئـۆز ئالـدىغا ھهرىـكهت قىلىـشنى           جۇنسۇن پرېزىدېنت

  . ئويالشقان ئىكهن
جۇڭگونىـڭ ئوتتۇرىـسىدا    بىـلهن   رۇسىيهكېيىنكى بهش يىل ئىچىدە     

ئارقىــدىنال .  تارتىــشالر كۈنــسايىن كهسكىنلىشىــشكه باشــلىدى–تــاالش 
 – 60. ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا، چېگرىدا قوراللىـق توقۇنـۇش يـۈز بهردى       

ــابىق     ــدى س ــۇرۇن ئهم ــشتىن ب ــالر ئاخىرلىشى ــوۋېتالريىل ــۈمىتى س  ھۆك
  :ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه

جۇڭگوغـــا تاقابىـــل تـــۇرۇش    بىرلىـــشىپ، ســـوۋېتالر ئامېرىكـــا —
لــېكىن بــۇ چاغــدا ئامېرىكــا . تهكلىپىنــى تــۇنجى بولــۇپ ئوتتۇرىغــا قويــدى

ــدېنتى شــتاتلىرىنىڭقوشــما   جۇڭگــو بىــلهن دىپلوماتىــك  نكــسۇن پرېزى
  . مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا ئالدىراپ يۈرەتتى
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  ...بۈگۈن

   كۈنى– 5 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1998
ــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ بىرله  ــلهر تهشــكىالتىدا  بۈگــۈن خىت شــكهن دۆلهت

 – 12 يىلــى – 1966 (خىــۋا ســۇن دائىمىــي تۇرۇشــلۇق ۋەكىلــى چىــڭ    
ــڭ  ــۇمى    – 16ئاينىـ ــكىالتىنىڭ ئومـ ــلهر تهشـ ــكهن دۆلهتـ ــۈنى بىرلهشـ  كـ

ــان   ــدا ماقۇلالنغــ ــۇقى ۋە  «يىغىنىــ ــۇقراالر ھوقــ ــىيپــ ــۇق سىياســ  ھوقــ
  . غا ئىمزا قويدى )»ئهھدىنامىسى

ــ    ــۇا خهلـ ــالمىش جۇڭخـ ــويىچه ئاتـ ــدە بـ ــسىنىڭ قائىـ ق رېسپوبلىكىـ
ــو    ــدىنامىنىڭ جۇڭگـ ــۇ ئهھـ ــۇرۇلتىيى، بـ ــلهر قـ ــالمىش خهلـــق ۋەكىلـ ئاتـ
تېررىتورىيىسىدە يولغا قويۇلۇشىنى تهستىقلىغاندىن كېيىن، ئهھـدىنامه       

جۇڭگو بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتىغا     . ئاندىن كۈچكه ئىگه بولىدىكهن   
 جۇڭگونىـڭ شـۇ     ئهزا بولۇپ كىرىدىغان ئهينى چاغـدا، خهلقئـارا جهمئىـيهت         

ئهھدىنامىسىگه قول قويۇشـى توغرىـسىدا نېمىـشقا جۇڭگـو ھۆكـۈمىتىگه            
بېسىم ئىشلهتمىگهن؟ خهلقئـارا سىياسـهتنى، خهلقئـارا تهرتىپنىـڭ نـېمه            

  ئىكهنلىكىنى چۈشهنگىلى بولمايدۇ، يا؟ 
نىـڭ  » ھوقۇق خهلقئـارا ئهھدىنامىـسى     سىياسىيپۇقراالر ھوقۇقى ۋە    «

بـارلىق خهلقـلهر ئـۆز تهقـدىرىنى ئـۆزلىرى          «:  ماددىـسىدا  – 1 قىسىم،   – 1
ئۇالر بۇ خىل ھوقۇققـا تايىنىـپ ئۆزلىرىنىـڭ        . ھوقۇقىغا ئىگه » بهلگىلهش
 ئـــورنىنى ئـــۆزلىرى ئىختىيـــارى بهلگىلهشـــكه، ئۆزلىرىنىـــڭ  سىياســـىي

ــارى    ــا ئىختىيــ ــيهت تهرەققىياتىغــ ــيهت ۋە مهدەنىــ ــسادى، جهمئىــ ئىقتىــ
:  ماددىــــسىدا– 2ولــــسا،  ھوقۇقلــــۇق دەپ بهلگىلهنــــگهن بئىزدىنىــــشكه

 بـايلىقالر ۋە    تهبىئىـي بارلىق خهلقلهر ئۆزلىرىنىڭ مهقسهتلىرى ئۈچـۈن،       «
بــايلىق مهنبهلىرىنــى ئىختىيــارى بىــر تهرەپ قىلىــپ، ئۆزئــارا مهنــپهئهت  
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  تهيۋەن

   كۈنى – 15 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1998
 – بىــلهن خىتــاي فــۇتهيــۋەن تهرەپنىــڭ ســۆھبهت ۋەكىلــى گــو جىــن 

 – 10 يىلــى – 1998 خهن داۋجۇڭگــو تهرەپنىــڭ ســۆھبهت ۋەكىلــى ۋاڭ    
ــڭ  ــۈنى – 14ئاينىــ ــدا كــ ــىي بېيجىڭــ ــۈزدى سىياســ ــۆھبهت ئۆتكــ .  ســ

 بېيجىڭ زىيـارىتىگه    كىلىنتۇننىڭ پرېزىدېنتشلىنىشى  سۆھبهتنىڭ با 
  .باغلىق ئىدى

ــىي ــڭ  سىياس ــۆھبهتته تهيۋەننى ــىي س ــداق  سىياس ــسى مۇن  تاكتىكى
  :بولدى

 پاكىــت ئۈســتىدە چىــڭ سىياســىيبۆلۈنــۈپ تۇرغــان ئىككــى جۇڭگــو  
ــاكىمىيهتلىرى تهڭ دەرىجىلىــك     ــاق ھ ــۇرۇش، ئىككــى قىرغ ــىيت  سىياس

ــازىر   ــانلىقتىن ھ ــو ب«گهۋدە بولغ ــر جۇڭگ ــال  » ى ــسى ئهس ــۇدمهسىلى  مهۋج
ــدە     – 1912. ئهمهس ــۈمىتى تهيۋەن ــو ھۆك ــۇا مىنگ ــان جۇڭخ ــى قۇرۇلغ  يىل
ــۇد ــۋەن     مهۋج ــۈن تهي ــۇقى پۈت ــا، تهيۋەننىــڭ ئىگىلىــك ھوق ــۇپ تۇرماقت  بول

 تهقدىرىنى پهقهت تهيـۋەن خهلقىـال       سىياسىيخهلقىگه مهنسۇپ، تهيۋەننىڭ    
ــدۇ ــو« مهنىـــدىكى ھهقىقىـــي. بهلگىلهيـ ــۋەن » بىـــر جۇڭگـ ــو –تهيـ  جۇڭگـ

ــكهندىن كېــيىن ئوتتۇرىغــا چىقىــشى مــۇمكىن     بىــر «تهيــۋەن  . بىرلهش
ــا ھهرگىــز چۈشــمهيدۇ،   » جۇڭگــو ــدىغان خهتهرلىــك قىلتاقق دەپ تهكىتلهي

دەيــدىغان تــاتلىق تهپهككــۇرنى بىتچىــت » بىــر جۇڭگــو«ھهمــدە خهلقئــارا 
قىلىپ، بېيجىڭ ھۆكۈمىتىدىن رېئاللىقنى ھۆرمهت قىلىـشنى، ئىككـى         

  .رغاق مۇناسىۋىتىنى ياخشىالشنى تهلهپ قىلىدۇقى
ــۋەن     ــۋال ئاســتىدا، تهي ــاق تېخــى بىرلهشــمىگهن ئهھ  –ئىككــى قىرغ

جۇڭخۇا مىنگونىڭ ئىگىلىك ھوقۇقلۇق مۇستهقىل دۆلهت ئىكهنلىكىـدە؛        
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ــ ــۋەن بىــلهن جۇڭگــونى بىــرلىككه كهلتــۈرۈش  جۇڭخــۇا   –ۋەن تهي  تهي
مىنگونىڭ ئهڭ ئاخىرقى نىشانى ئىكهنلىكىنى؛ بۇ مهقسهتكه يېتىـشنىڭ       

 تارتىشالرنى تىنچ يـول   – ئىككى قىرغاق ئوتتۇرىسىدىكى تاالش      –ئۇسۇلى  
بىـــلهن ھهل قىلىـــش ئىكهنلىكىنـــى تهكىتلهيـــدۇ ھهم بېيجىڭنىـــڭ     

  . سېلىشتىن ۋاز كېچىشىنى تهلهپ قىلىدۇتهيۋەنگه ھهربىي تهھدىت 
ــو  ــازىرغىچه ۋاز   –جۇڭگـــ ــشتىن ھـــ ــورال ئىشلىتىـــ ــۋەنگه قـــ  تهيـــ

، تهيۋەن دۆلهت مۇداپىئه كۈچىنى ئاكتىپ كۈچهيتىـپ،        كهچمىگهنلىكتىن
  .ئىلغار قورالالرنى چهت ئهللهردىن سېتىۋالىدۇ

ــۋەن   ئىككــى قىرغــاقنى بىــرلىككه كهلتــۈرۈش مهقــسىتىنىڭ   –تهي
 جۇڭگـــونى دېموكراتىيىلهشـــتۈرۈش ئىكهنلىكىنـــى تونـــۇپ ئهمهلىيهتـــته

 سىياســــىي» بىــــر دۆلهتــــته ئىككــــى خىــــل تــــۈزۈم «يهتكهنلىكــــتىن 
ــسىنى  ــيئهندىزىـ ــدۇقهتئىـ ــن،   .  رەت قىلىـ ــڭ ئهركىـ ــى قىرغاقنىـ ئىككـ

دېموكراتىك، ئورتاق پاراۋانلىققا ئېرىشىدىغان بىر دۆلهت، بىـر تـۈزۈم بهرپـا            
  .قىلىشنى تهشهببۇس قىلىدۇ

 جهھهتـته تهھـدىت     ھهربىيدىپلوماتىك بېسىم ئىشلىتىش،    بېيجىڭ  
سېلىش قىلىقلىرىنى ئۆزگهرتمهستىن بۇرۇن، تهيـۋەن ئـۆزىنى تۇتـۇۋېلىش      
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ش تهيۋەن ئىككى قىرغاق ئوتتۇرىسىدا تۈزۈملهشكهن مهسلىههتلىـشى      
 سىياســــــىي.  يولغــــــا قويۇشــــــنى تهلهپ قىلىــــــدۇفۇنكسىيىــــــسىنى

لـېكىن ھـازىرقى باسـقۇچتا ئىككـى        . سۆھبهتلىشىشنىمۇ چهتكه قاقمايدۇ  
ــاكىمه     ــاۋۋال مۇھـ ــىلىلهرنى ئـ ــي مهسـ ــومىتېتلىرى ئهمهلىـ ــاق كـ قىرغـ

 مهســـىلىلهر ســـۆھبهت سىياســـىيقىلىـــشلىرى كېـــرەك؛ ئهڭ قىـــيىن 
  .جهريانىغا كىرىپ قالماسلىقى الزىم

 – 1991قـانۇنىنى   » پهۋقۇلئـاددە ۋەزىـيهت   « بۇرۇن تـۈزۈلگهن     –ۋەن  تهي
ــونى      ــيىن جۇڭگ ــۇنىڭدىن كې ــانلىقىنى، ش ــار قىلغ ــى بىك ــسيان «يىل ئى

  . قاتارىغا كىرگۈزمىگهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ» كۆتۈرگهن ئۆلكه
شۇنىڭ ئۈچۈن جۇڭگو بىـلهن دۈشمهنلىشىـشنى توختىتىـدۇ، شـۇنىڭ          

  .دۈشمهنلىكىنى بىكار قىلىشى كېرەكئۈچۈن جۇڭگو تهيۋەنگه قاراتقان 
 پرېزىـدېنتى  جۇڭخۇا مىنگونىڭ    لى دىڭخۇينىڭ  پرېزىدېنت –تهيۋەن  

 جيــاڭ زېمىــن  – لــى دىڭخــۇي ســۈپىتىدە جۇڭگــونى زىيــارەت قىلىــپ،    
ــشاش دەرىجىلىـــك    ــى قىرغاقنىـــڭ ئوخـ ــۈزۈپ، ئىككـ ــۆھبىتىنى ئۆتكـ سـ

  .  چىڭ تۇرىدۇگهۋدىلهندۈرۈشته گهۋدىلىك ئورنىنى سىياسىي
ــپ   چه ــا ئېقىــ ــڭ بېيجىڭغــ ــاۋاتقان مۇھاجىرالرنىــ ــلهردە ياشــ ت ئهلــ

كېتىشىگه قارشى تۇرۇپ، مۇھاجىرالر ئارىسىدا تهيـۋەن تهسـىرىنى سـاقالپ           
يۇقىرىقى تـۈرلهر ھـازىرقى     . قالىدۇ ۋە ئهمهلىي دىپلوماتىيىگه ماسلىشىدۇ    
 ســۆھبهتنىڭ ۋە سىياســىيكۈنــدە تهيــۋەن بىــلهن جۇڭگــو ئوتتۇرىــسىدىكى 

ــىي ــسىياس ــاس   كۈرەش ــۋەنگه خ ــكنىڭ تهي ــۇپ  نېگىزلى ــسى بول  تاكتىكى
  . كهلمهكته
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  ...ھهربىر ئادەم

  )كىتاب ئوقۇش تهسىراتلىرى(
   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1998

يۇنـان دەۋرىـدە    . ھهربىر ئادەمدە ئادەمگه خاس ساالھىيهت بولۇشى الزىـم       
ئېــسىڭدە بولــسۇن ســهن   «): Epik Tetos (تىتــوس ئېپىــكپهيالســوپ 

رولنـى  (چىالر يازغان تىياتىرالردا بهلگىلهپ بهرگهن رولنى ئوينايسهن        يازغۇ
بهلگىلهنگهن رولنى قالتىس ئويناش ياكى قـالتىس ئـورۇنالش         )... ئالىسهن

شــــۇنىڭغا ئوخــــشاش ئــــادەملهر .  دېــــگهن ئىــــكهن» ســــېنىڭ ۋەزىــــپهڭ
جهمئىيهتته كىشىلىك تۇرمۇش سهھنىسىدە ئۆزىنىـڭ رولىنـى ئېلىـشى          

  . ىلهنگهن رولنى ئوينىشى كېرەككېرەك ياكى بهلگ
ئادەملهرنىڭ كىشىلىك تۇرمۇش سهھنىسىدە رول ئېلىشى بىر خىـل         
رول ئېلىش بىلهنال چهكلهنمهيدۇ، ئـادەم كىـشىلىك تۇرمـۇش، كىـشىلىك            
ھايات سهھنىسىدە بىرقانچه خىل رولنى ئارىالشتۇرۇپ  ئويناشـقا مهجبـۇر           

ئهر كىــشى ئــۆيىگه   دوختۇرخانىــدا دوختــۇر بولغــان   : مهســىلهن . بولىــدۇ
قايتىپ كهلگهندە پهرزەنتلىرىگه دادا بولىدۇ؛ دوختۇرخانىدا دوختۇر بولغـان         

بهلكى بـۇ   . ئايال كىشى ئۆيىگه قايتىپ كهلگهندە پهرزەنتلىرىگه ئانا بولىدۇ       
ئانا مهلۇم بىر ئهرنىڭ ئايالى بولىدۇ، بهلكىم بۇ دادا مهلـۇم ئايالنىـڭ ئېـرى               

ــدۇ ــت . بولى ــائىي جهمئىيهت ــدىغان  ئىجتىم ــى ئوينىياالي ــل رولالرن ه ھهرخى
ئادەملهر، ھاياتتا خىلمۇخىل رولالرنىڭ كېسىشكهن نۇقتىسىدا، ھهرخىـل        
رولالرنىڭ ئارىالشـقان نۇقتىـسىدا تۇرغـان ئـادەم بولغاچقـا ئهينـى چاغـدا بـۇ           

لـېكىن بـۇ    . ئادەم ھهرخىل رولالرنىڭ كېسىشكهن نۇقتىسى بولۇپ قالىدۇ      
انىـــدا، رول ئـــېلىش تهرتىپلىرىنىـــڭ ئـــادەم ھهرخىـــل رول ئـــېلىش جهري

ــسا،     ــداق رول ئېلىــشقا مهجبــۇر بولــۇپ قال ئىچىــگه كۆمۈلــۈپ قالمــاي، قان
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 جهمئىيهتنىــڭ ھهرقانــداق رول ئــېلىش شــۇ ئــادەم ياشــاپ تۇرغــان     
جهمئىـيهت ھـالىتى ئېلىـشقا      . ئومۇمى كهيپىياتى بىلهن بىـردەك بولىـدۇ      

بىـز  : مهسـىلهن . تېگىشلىك رولالرنىـڭ خىلمـۇ خىللىقىنـى بهلگىلهيـدۇ        
 جهمئىـــيهت، دەپ كهيپىيـــاتلىقئۇيغــۇر جهمئىيىتىنـــى ئىككـــى خىـــل  

مىللهتـــلهر ئىتتىپـــاقلىقىنى تهكىتلهيـــدىغان، . 1. ئىككىـــگه بـــۆلىمىز
ــستاندا   خىتاين ــتهملىكه ئۇيغۇرىـ ــڭ مۇسـ ــيىـ ــۈمرانلىقىنى مىللىـ  ھۆكـ

قانۇنالشتۇرۇشــــــقا ئۇرۇنىــــــدىغان، مۇرەســــــسه، مــــــادارا، ئىنــــــاقلىقنى  
. 2. تهكىتلهيــدىغان، بىــر تهرەپ زىــددىيهتلهرنىڭ ئاساســلىق تهرىپىــدۇر    

ــڭ     ــدىغان، خىتاينى ــاقلىقنى تهكىتلىمهي ــادارا، ئىن ــسه، م ــيمۇرەس  مىللى
ــار قىل ــۈمرانلىقىنى ئىنكــ ــدىغان، ھۆكــ ــيىــ ــتهقىللىقنى مىللىــ  مۇســ

ــاتى،   ــيهت كهيپىيــ ــدىغان  جهمئىــ ــيهت – 1ياقىاليــ ــدىكى جهمئىــ  خىلــ
ــاتتۇر   ــان كهيپىي ــا قارشــى قويۇلغ ــات  . كهيپىياتىغ ــل كهيپىي ــى خى ئىكك

ــاكى قــارىمۇ قارشــىلىق ئىچىــدە بىرلىــك ھاســىل قىلىــپ،     بىرىكىــپ ي
  . جهمئىيهتنىڭ ئومۇمى كهيپىياتىنى ھاسىل قىلىدۇ

 ئادەملهر؟ سىلهر قايسى تهرەپلىـك رولالرنـى تاللىۋېلىـپ          قېنى ئۇيغۇر 
ــى     ــك رولالرنــ ــسى تهرەپلىــ ــىدە قايــ ــۇش ساھهســ ــشىلىك تۇرمــ يهنه كىــ

ــرەك  ــشىڭالر كې ــا رول   . ئوينى ــشىلىك ھاياتت ــائهن كى ــوئالالرغا بىن شــۇ س
ئېلىــشنى شــۇ جهمئىيهتنىــڭ ئومــۇمى كهيپىيــاتى بىــلهن بىرلهشــتۈرۈپ  

  . قارايمىز
ــسى   ــات سهھنى ــشىلىك ھاي ــل   كى ــدا، ھهرخى ــېلىش جهريانى دە رول ئ

رولالرنىڭ ئىچىـگه كۆمۈلـۈپ قالماسـلىق نۇقتىـسىدىن ئېيتقانـدا، ئـادەم             
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بىز يۇقىرىـدا بهلگىلهنـگهن رولالرنـى ئوينايـدىغان ئـادەم ئىجتىمـائىي            
 ئىجتىمائىيلىقنىـڭ شۇنداقال بۇ ئادەم    . ئادەم ھېسابلىنىدۇ، دېگهن ئىدۇق   

 تهرىپـــى، دەپ قارىلىـــپ كهلـــگهن، ئۆزىنىـــڭ خاســـلىقىنى ســـاقالپ  بىـــر
ــدىغان ۋە رول     ــۇل قىلىـ ــشنى قوبـ ــادەم، رول ئېلىـ ــايرىم ئـ ــدىغان ئـ قاالاليـ

ــدۇق    ــگهن ئى ــادەم دې ــدىغان ئهركىــن ئ ــازىرغىچه . ئېلىــشنى رەت قىالالي ھ
خىتاينىــڭ بهلگىــلهپ بهرگهن روللىرىنــى رەت قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ يهكــكه  

 خاســـلىقىنى، ئهركىـــن ئــــادەم   ئادەمىيلىــــكڭ ئـــادەملىكىنى، ئۆزىنىـــ  
ــان،      ــاقالپ قااللىغ ــىيهتلهرنى س ــۇ خۇسۇس ــگهن ۋە ب ــى بىلهلى ئىكهنلىكىن
ــاقالپ       ــلىقنى  س ــاردۇر؟ خاس ــسى ب ــادەملهردىن قانچى ــاۋاتقان ئ ــات ياش ھاي

 ئادەم دېگۈلـۈك، شـۇنداق ئـادەملهر        ھهقىقىيقااللىغان بۇ ئۇيغۇر ئادەملهرنى     
اتقان ئۇيغــۇر جهمئىيىتىنــى ئۈمىــدلىك   باشــقىالرغا ئارىلىــشىپ ياشــاۋ  

 جهمئىيهتـــته خىتـــاي بـــۇ خىـــلمۇبـــادا ! باھـــالىغۇلۇقجهمئىـــيهت، دەپ 
 بهلگىـلهپ بهرگهن رول ئـېلىش تهرتىپلىرىنـى رەت          مۇستهملىكىچىلىرى

قىلىپ بىر ئۇيغۇر ئوتتۇرىغا چىققـان بولـسا بىرنـى، ئـون ئۇيغـۇر ئوتتۇرىغـا               
ــراراليمهن، يۇق   ــوننى تهكــ ــسا ئــ ــان بولــ ــېلىش  چىققــ ــدەك رول ئــ ىرىقىــ

 خىـالپ رولالرنـى ئېلىـشنى رەت        مهنـپهئهتىگه ھالهتلىرىدە، مىللىتىنىـڭ    
قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ خاســلىقىنى يۇقىرىقىــدەك خۇسۇســىيهتلهرنى ســاقالپ 
قااللىغـــان بولـــسا، بىـــز بۇنـــداق كىـــشىلهرنى ئۇيغۇرنىـــڭ مۇســـتهملىكه 

ــا قويــ    ــكهن كىــشىلهر قاتارىغ ۇپ جهمئىــيهت رېئاللىقىــدىن ھالقىــپ كهت
شــۇنداق بولغانــدىال . مۇئـامىله قىلغــان بوالتتـۇق ۋە باھــا بهرگهن بوالتتـۇق   
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ــل رولالر    ــتا ھهرخىـــ ــشىلىك تۇرمۇشـــ ــادەم كىـــ ــر ئـــ ــى ھهربىـــ نـــ
ئوينىيااليدىكهن، ئوخشاشال رول ئېلىشنى رەت قىلسىمۇ، قوبۇل قىلـسىمۇ         
بولىدىكهن، شۇڭا بۇنداق ئـادەم بىـر جهمئىيهتـته ھهم ئىچكـى مايىللىققـا              

ــدارى، ھهددى    ــۇر ئىقتىـ ــادەم ھهم تهپهككـ ــگه ئـ ــكهت –ئىـ ــي ھهرىـ  ئهمهلىـ
ــادەم       ــكهن ئـ ــپ كهتـ ــاللىقتىن ھالقىـ ــتىن، رېئـ ــلهردە جهمئىيهتـ جهھهتـ

شـــۇڭا ئـــادەملهر ئىچكـــى مايىللىققـــا ئىـــگه ئـــادەملهر ۋە . ىدۇھېـــسابلىن
ھالقىـــــپ كېـــــتىش  روھىغـــــا ئىـــــگه ئـــــادەملهر ۋە بهزىـــــدە ئىككـــــى 

گېرمانىيىلىــك پهيالســوپ . تهرەپلىمىلىكــكه ئىــگه ئــادەم بولــۇپ قالىــدۇ 
ئـادەم دۇنيـادا رېئـاللىق ئىچىـدە     «:  سـۆزى بىـلهن ئېيتقانـدا     ھېرىگېرنىڭ

ېگهنلىك ئـادەم دۇنيـادا مهۋجـۇد بولـۇپ تۇرغانـدا           بۇ د . »مهۋجۇد بولۇپ تۇرىدۇ  
بـــۇ يهردە .  جىمجىـــت مهۋجـــۇد بولـــۇپ تۇرمايـــدۇســـۇدەكئىـــستاكاندىكى 

بولۇپ تۇرۇش، ئوتتۇرىغا چىقىـش ھه دېگهنـدە ھهمىـشه دېگـۈدەك      » مهۋجۇد«
ئۆزىنى تونـۇپ يهتـكهن، بهلكـى تىنىمـسىز ھهرىـكهت ئـارقىلىق          » ئۆزلۈك«

هت ئـــارقىلىق ئـــۆزىنى ئىپـــادىلىگهن ئـــۆزىنى تونـــۇپ يهتـــكهن ۋە ھهرىـــك
مۇشـــۇنداق قائىـــدىلهرگه . ، دېگهنلىكتـــۇرلـــۇق» مهۋجـــۇد«ۋە » ئۆزلـــۈك«

ــالنغاندا  ــدە  «ئاساسـ ــاللىق ئىچىـ ــادا رېئـ ــۇددۇنيـ ــۇرۇش مهۋجـ ــۇپ تـ »  بولـ
ئــادەملهرنى ئىچكــى مايىللىققــا ئىــگه ۋە ھالقىــپ كېــتىش روھىغــا ئىــگه  

  .قىلىدىغان مهۋجۇد بولۇپ تۇرۇشتۇر
ئىلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلهردە شـهيئىلهرنى قانـداق        ئادەملهر شهي 

 ئىچكى مـايىللىق بىـلهن چۈشـىنىش ۋە      –چۈشىنىدۇ؟ ئىككى تهرەپتىن    
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ئادەم ئۆزىنىڭ ساالھىيىتىنى تهييارلىمـاقچى بولىـدىكهن، تۆۋەنـدىكى         
  .بىرقانچه شهرتلهرنى ئورۇنلىشى كېرەك

 بولغـان سـاالھىيهتنى مىـسالغا       سـۇبيېكتى  ھهرىكهتلهرنىڭ   –ھهددى  
. ئالساق ئادەم ھهمىشه دېگۈدەك ساالھىيهت تهييـارالپ ھهرىـكهت قىلمايـدۇ      

هت تهييـارالش مـۇمكىنلىكى بولـسىمۇ،     سـاالھىي  گۆدەكلهرنىـڭ : مهسىلهن
لېكىن بۇنداق مۇمكىنلىكنى يېتىلگهن ئادەملهرنىـڭ سـاالھىيىتى، دەپ         

ــدۇ ــقا بولمايــ ــارالش ۋە  . قاراشــ ــاالھىيهت تهييــ قۇلنىــــڭ ۋۇجۇدىــــدىن ســ
چــۈنكى، . ســاالھىيهتكه ئېرىــشىش ھوقــۇقىنى ئىــزدەپ تــاپقىلى بولمايــدۇ 

كى شـــهرتلهرنى ئـــاۋۋال ئـــادەملهر ســـاالھىيهت تهييـــارالش ئۈچـــۈن تۆۋەنـــدى
  . ھازىرلىشى الزىم بولىدۇ

 ســـــۇبيېكتى ســـــاالھىيهت ئۆزلـــــۈك ئېڭىنىـــــڭ   – ســـــۇبيېكت
ــسابلىنىدۇ  ھېسابالنــسىمۇ، ســۇبيېكتگهرچه ســاالھىيهت ئهركىــن  . ھې
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ئادەم مهيلى قانداق ئادەم بولۇشىدىن قهتئىينهزەر مهلـۇم خـاراكتېرگه          
ئىــگه بولــسىمۇ، لــېكىن مۇنــداق خــاراكتېرنى ئاالھىــدە ســاالھىيهت، دەپ   

 دەپ  سـۇبيېكتى ئېيتىشقا بولمايـدۇ، چـۈنكى، ئـۆزىنى ئـۆز خاراكتېرىنىـڭ            
بۇنـداق تونـۇش    . تونۇيالىغان ئادەملهرال ساالھىيهتلىك ئادەم ھېـسابلىنىدۇ     

ئــــۆزىنى تونــــۇش باســــقۇچىدا توختــــاپ قالماســــتىن، بهلكــــى تېخىمــــۇ 
 قايتـا تهپهككـۇر قىلىـشى       ئوبيېكتالشـتۇرۇپ گهن ھالدا ئۆزىنى    ئىلگىرىلى

ئۆزلۈكنى بـۇ خىلـدا قايتـا تهپهككـۇر قىلىـش ئېتىكـا ساھهسـىدە          . كېرەك
ــۈكنى ئىختىيــارى    قىلىــش دېگهنلىــك دېــيىش ئــارقىلىق    تهنقىــدئۆزل

ــقا ــدۇكونكرېتالشتۇرۇش ــۆزى    .  بولى ــاالھىيهت ئ ــدا س ــدىن ئېيتقان ــۇ مهنى ب
 ئادەمنىــــڭ ئىدىيىــــسىنىڭ باشــــقىالرنىڭ   تهپهككــــۇر قىالاليــــدىغان 

ــڭ     ــتهلىگهن ئادەمنىـ ــۇپ يېـ ــدىغانلىقىنى تونـ ــسىدىن پهرقلىنىـ ئىدىيىـ
تهپهككـۇر  . بولۇۋەرمهيـدۇ سـاالھىيهت ھهمـمه كىـشىلهردە       . ساالھىيىتىدۇر

ــاتۇتىدەك – ئاتـــا گۆدەكنىـــڭقىلىـــش قـــابىلىيىتى يـــوق   ئانىـــسىغا شـ
لغانـدا سـاالھىيهت    بـۇ سـهۋىيىدە توختـاپ قا      . ئهگىشىپ يـۈرگىنى يـۈرگهن    
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*  *  *  *  *  
ــك،  ــىۋەتلىرى(بىردەكلىـ ــا مۇناسـ ــاالھىيىتى ) مۇددىئـ ــاراڭنىڭ سـ سـ

بولىـدۇ، دېـگهن گهپنـى شـۇنىڭ ئۈچـۈن چۈشـهنگىلى بولمايـدۇكى، چــۈنكى،        
 تۇتۇرۇقــــسىزيىتى بىــــردەكلىككه ئېرىــــشهلمىگهن ســــاراڭنىڭ پائــــالى

ساالھىيهتلىك تۇرمۇشنىڭ ئۆزىگه خـاس يادروسـى      : مهسىلهن. پائالىيهتتۇر
بـۇ مهنىـدىن ئېيتقانـدا      . بولۇپ، ئۇ مهنىۋى ئالهمنى تهشـكىللىگهن بولىـدۇ       

  .ساالھىيهت غالجىرلىق بولماستىن، بهلكى ئهقىل ۋە پاراسهتتۇر
ــال   ــاالھىيهتلىك پائ ــادەتته س ــقى   ئ ــڭ تاش ــى مۇددىئاالرنى ىيهتنى ئىچك

ئىپادىسى دەپ چۈشىنىش كېـرەك؛ چـۈنكى ئىپـادىلهرنى چىـڭ تۇتۇۋېلىـپ          
. ئىچكى مۇددىئاالرنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى ئايدىڭالشـتۇرۇۋالغىلى بولىـدۇ       

ئهلۋەتته، بۇنـداق ئهھۋالـدا قارشـى تهرەپنىمـۇ ئهقىللىـق، پاراسـهتلىك دەپ              
ردا خاتا چۈشـهنچىلهرمۇ پهيـدا بولـۇپ        كۆپىنچه ئهھۋالال . چۈشىنىش كېرەك 

ــۇمكىن  ــشى مـ ــق  . قېلىـ ــى ئهقىللىـ ــى تهرەپنـ ــهتلىك دەپ –قارشـ  پاراسـ
ــشالرنى       ــان ئى ــق بولمىغ ــگه مۇۋاپى ــشى ئهقىل ــۇ كى ــىنىدىكهنمىز، ئ چۈش
قىلىــــپ قويغانــــدىمۇ ئىالجىمىزنىــــڭ بــــارىچه ئۇنىــــڭ مۇددىئاســــىنى 

ى قارشـــى تهرەپنىـــڭ روھـــى ھـــالىت. چۈشىنىـــشىمىزگه تـــوغرا كېلىـــدۇ
بىنورمال ھالهتته تۇرغاندا ئۇنىـڭ ئىچكـى مۇددىئـالىرىنى چۈشىنىـشتىن           

چۈنكى، بۇنداق چاغـدا قارشـى تهرەپنىـڭ ئىپادىـسى          . ۋاز كېچىشىمىز الزىم  
بۇنـداق  . بىلهن ئىچكى مۇددىئالىرىنىڭ ھېچقانداق باغلىنىشى بولمايـدۇ      

نىـشى  ئهھۋال ئاستىدا بۇ ئادەمنىڭ پائالىيىتىنى مۇددىئاالرنىـڭ ئىپادىلى       
دەپ قارىماســتىن، بهلكـــى خــۇددى تهبىئىـــي ماددىالرنىــڭ ھهرىكىتىنـــى    
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قىسقىــسى، بىزنىــڭ كهچۈرمىــشلىرىمىز ئىــدراك، ھېســسىيات، مهنه  
يـۇقىرىقى ئـۈچ تهركىـب    . ياكى بىلىش، باھاالشتىن تهركىب تاپقان بولىدۇ  

 ۋىلگىلىـــم دېـــلهي بىـــرىگه ئاالقىـــدار ۋە باغلىنىـــشلىق بولـــۇپ، –بىـــر 
بۇنـداق قۇرۇلمـا    . ىلىق مۇناسىۋەتلهرنى تهشكىللىگهن  ئېيتقاندەك قۇرۇلم 

ــهۋەب  ــشلهر    –ســ ــسابالنماستىن كهچۈرمىــ ــا ھېــ ــك قۇرۇلمــ  نهتىجىلىــ
ئىچىدىكى ئۇ قىسىم بىلهن بۇ قىـسىم، بـۇ قىـسىمنىڭ پۈتۈنلـۈك بىـلهن            

بـۇ قۇرۇلمـا    . بولغان مۇناسىۋىتى تهرىپىدىن بهلگىلىنىـدىغان قۇرۇلمىـدۇر      
 ھهرىكهتلهرنىـڭ   –بىلىـش، باھـاالش، ھهددى      . ۇمۇددىئاالرغا ئاالقىدار بولىد  

ــوبرازى،       ــڭ ئ ــى، دۇنيانى ــك بولۇش ــوبيېكتلىرى جهمهتلى ــۆز ئ ــسى ئ ھهرقاي
قىممهت قاراش تهرتىپلىرى ۋە ئىشقا ئاشۇرۇلۇشى كېرەك بولغـان غـايىلهر           

ــاقىالنىلىككه ئىــگه بولۇشــى كېــرەك   ــۈچ تهرەپنىــڭ  . ئهڭ يۈكــسهك ئ ــۇ ئ ب
رىنـى، ئـاالقىلىرىنى بىـز ئهلـۋەتته دۇنيـا          مۇددىئاغا مۇناسـىۋەتلىك تهرەپلى   

  .قاراش دەپ ئاتايمىز
دۇنيـــا قـــاراش ئـــۆزىگه مهنـــسۇپ ســـۇبيېكتنى يهنـــى ســـاالھىيهتلىك 

  .ئادەمنىڭ ئېتىكىلىق پوزىتسىيىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولىدۇ
ــارلىق  ــستانىيه چهكلىــــك –ئىختىيــ ــادەم سوبىــ ــسابالنغان ئــ  ھېــ

ــاد    ــادەم تاس ــۇ ئ ــساق ب ــسىدا توختال ــدۇ توغرى ــالىي بواللماي . ىپىيلىقتىن خ
ــىلهن ــارلىقى تاســــــــادىپىيلىقتىن   : مهســــــ ــڭ ئىختىيــــــ بهدەننىــــــ
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ســاالھىيهت دۆلهت تــۈزۈمى ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، ئىگىلىــك ھوقۇقنىــڭ  
ــدۇ ــۇبيېكتى بولىـ ــارائىتىدا قۇلالرنىـــڭ  . سـ ــۈزۈم شـ ــېكىن، قۇللـــۇق تـ لـ

. ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇرلىرى ھهم قـۇلالردۇر        . ئىگىلىك ھوقـۇقى بولمايـدۇ    
ۈچـۈن ئىگىلىـك ھوقـۇقى      چۈنكى ساالھىيىتى يوق بـۇ ئۇيغـۇرالر شـۇنىڭ ئ         

قــــۇلالر ئــــادەم بولــــسىمۇ، لــــېكىن ســــاالھىيىتى  . يــــوق ئۇيغــــۇرالردۇر
. بولمىغــانلىقتىن بىــر خىــل مــاددا، بىــر خىــل بۇيــۇم بولــۇپ قېلىۋېرىــدۇ 
 –قۇلالر خوجايىننىـڭ مـاددىي مـۈلكى بولـۇپ، قۇلالرنىـڭ بـارلىق ھهددى               

غــان  مهيلىــگه بېقىنداھىيــسىنىڭھهرىكىتــى خوجايىننىــڭ ئىرادىــسى،  
بهلكـــى . شـــۇڭا قـــۇلالر ســـاالھىيهتنىڭ ســـۇبيېكتى بواللمايـــدۇ . بولىـــدۇ

ئــاددىي بىــر پــاكىتنى مىــسالغا ئــااليلۇق،  : مهســىلهن. ئــوبيېكتى بولىــدۇ
خىتايالر تۈزۈپ تارقاتقان سـاختا قانۇنالرنىـڭ سـۇبيېكتى خىتـايالر بولـسا،             

ا شــۇڭ. قانۇننىــڭ ئــوبيېكتى، ئىجــرا قىلىــش ئــوبيېكتى ئۇيغــۇر قــۇلالردۇر
خىتــايالر قــانۇننى ئىجــرا قىلغــۇچى خوجــايىنالر، ئۇيغــۇرالر قــانۇن ئالدىــدا  

ــۇلالردۇر  ــۇچى قـ ــرا قىلىنغـ ــان،  . ئىجـ ــۇبيېكتى بولمىغـ ــاس سـ ــۆزىگه خـ ئـ
 كهم بولغـــان بۇنـــداق قـــۇلالر بىـــلهن  داۋاملىقـــىئىرادىنىـــڭ كهلگۈســـى 

ــلهن      ــۇلالر بى ــۇ ق ــا ب ــا تۇرســۇن، ھهتت ــۈزۈش بۇياقت ئهھــدىنامه، شــهرتنامه ت
قـۇرۇش مـۇمكىن بولمىغاننىـڭ سـىرتىدا، يهنه ھهتتـا، ئۇالرنىـڭ             سۆھبهت  

 ئىبــــارىلىرىمۇ ئېتىبارغــــا ئېلىــــشقا – ھهرىكهتلىــــرى، ســــۆز –ھهددى 
ئىشهنمىــــسهڭالر خىتـــاي بىــــلهن ئۇيغۇرنىـــڭ مىللىــــي   . (ئهرزىمهيـــدۇ 
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قۇل دېگهن بۇ ئۇقۇمغا مۇئامىله قىلغاندا، ساالھىيهتكه مۇناسـىۋەتلىك         
تهرەققىيات جهريانىدا ھېچبولمىغاندا جهمئىيهتنىڭ ئېتىراپ قىلىـشىغا       

ــم ــادەمگه خــاس ب . ئېرىشىــشى الزى ــدا ئهمهلىيهتــته ئ ولغــان شــۇنداق بولغان
ــسا     ــائىي تهربىيىنىــڭ كهم بول ــدا ئىجتىم ــاالھىيهتنى بىلىــش جهريانى س

بىراق، شۇ نهرسه ئېنىـق بولۇشـى       . بولمايدىغانلىقىنى تونۇپ يېتهلمهيمىز  
كېرەككى، سـاالھىيهت جهمئىيهتنىـڭ مـۈلكىگه ئايلىنىـپ قالماسـلىقى           

ــم ــكه   . الزى ــتهبىتلهرنى چهكلهش ــڭ مۇس ــانلىقىمۇيۇنانلىقالرنى  دەل ئۇرۇنغ
ساالھىيهت جهمئىيهتنىڭ مۈلكىگه ئايلىنىپ قالغانـدا      . ۇشۇ يهردە ئىدى  م

ــدىغان   ــۈمرانلىقىنى قولالي ــدۇئالمۇســتهبىتلهرنىڭ ھۆك ــپلهر ئىندىۋى  تى
ئۆزلــۈكتىن خــالىي ســاالھىيهت يــاكى ئۆزلــۈكتىن ياتالشــقان ســاالھىيهت 
. بولۇپ قالىدۇكى، ھهرگىز ئۆزلۈكنى تونۇپ يهتكهن سـاالھىيهت بواللمايـدۇ         

ــپ     بۇ ــا ئايلىنى ــدىغان قورالغ ــشقىال بولى ــادەملهر پايدىلىنى ــدا ئ ــداق چاغ ن
شۇڭا سـاالھىيهت ئهركىنلىكنىـڭ سـۇبيېكتى بولـۇش سـۈپىتىدە          . قالىدۇ

  . جهمئىيهتنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشىشى الزىم
چۈشىنىۋېلىشىمىز كېرەككـى، سـاالھىيهت مهسـئۇلىيهتنى تونۇغـان         

ــڭ   ــئۇلىيهتچان ئادەمنىـ ــاالھىيىتمهسـ ــئۇلىيهتنى ھـــېس  . ىدۇرسـ مهسـ
ــدۇ  ــدە ســاالھىيهت بولماي مهســئۇلىيهت تۇيغۇســىنىڭ  . قىاللمىغــان ئادەم

كۈچلــۈك، ئــاجىز بولۇشــى بىــلهن خاراكتېرىنىــڭ ئــاجىز يــاكى كۈچلــۈك   
خـــاراكتېرى ئهڭ ئـــاجىز  . بولۇشـــىنىڭ ماھىيهتلىـــك پهرقـــى بولىـــدۇ   

كىـــشىلهرنىڭ بهلكـــى مهســـئۇلىيهت تۇيغۇســـى ئهڭ كۈچلـــۈك بولۇشـــى  
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  كادىرالر ئوقۇشلۇقى

   كۈنى– 30 ئاينىڭ – 10 يىلى – 1998
ــى     ــسىدا يېڭ ــى توغرى ــۋەن خىزمىت ــستلىرىنىڭ تهي ــاي كوممۇنى خىت

ــاب  ــو «كىت ــس –جۇڭگ ــۋەن مهسىلى ــلۇقى (» ى تهي ــادىرالر ئوقۇش ــر ) ك نهش
تهيــۋەن مهسىلىــسىنى ئــاخىرقى ھېــسابتا «كىتابتــا . قىلىنغــان ئىمىــش

چوقۇم ھهل قىلىشىمىز كېرەك؛ ھهر دەرىجىلىك پـارتىيه كـومىتېتلىرى          
ــاھهلهر     ــسى س ــيهت ۋە ھهرقاي ــارمىيه، جهمئى ــلهر ۋە ئ ــۈمهت، يهرلىك ۋە ھۆك

ــۇقىرى كۆتۈ   ــسىدا تونۇشــنى ي ــۋەن خىزمىتــى توغرى ــم تهي دەپ » رۈشــى الزى
  . كۆرسىتىلگهن

 زېمىـن كىتابنىـڭ     جيـاڭ : نوپۇزلۇق بىـر ئهربابنىـڭ كۆرسىتىـشىچه      
نهشــــر قىلىنىــــشىغا مۇناســــىۋەتلىك تهيــــۋەن مهسىلىــــسى ئۈســــتىدە 

ــاۋۋال  ــدا ئ ــستان(» شــىنجاڭ«توختالغان ۋە تىــبهت ) مۇســتهملىكه ئۇيغۇرى
ئىككـى  :  زېمىـن جيـاڭ . مۇستهقىللىقى ئۈستىدە ئۇزۇن نۇتۇق سـۆزلىگهن    

ــسىيه ۋە     ــشتا فېدېراتـــ ــر تهرەپ قىلىـــ ــىۋىتىنى بىـــ ــاق مۇناســـ قىرغـــ
كونفېدېراتسىيه تۈزۈمىنى يولغـا قويۇشـقا بولمايـدۇ، ئۇنـداق بولمايـدىكهن            

مۇستهقىللىقى ۋە تىـبهت مۇسـتهقىللىقىغا دۇچ       ) ئۇيغۇرىستان(شىنجاڭ  
  . كهلسهك قانداق قىلىمىز، دېگهن

ــسىيه كونفېدېراتــسىيه ئۈســتىدە توخت«: كىتابتــا ىلىــپ، كونفېدېرات
ــارتۇق ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق دۆلهتلهرنىــڭ ئىتتىپاقىــدۇر   » ئىككىــدىن ئ

بۇ ماھىيهتته بىرلىككه كهلگهن دۆلهت دېگهنلىـك ئهمهس، دەپ      . دېيىلگهن
ــىتىلگهن ــدىكهن،  . ئېنىـــق كۆرسـ ــا قويۇلىـ ــسىيه يولغـ ئهگهر كونفېدېراتـ

ــار    ــدۇ، كېــيىن كېلىــشىم ئ ــكه ئايلىنى ــۋەن مۇســتهقىل دۆلهت قىلىق تهي
ئايرىلىـپ چىقىــپ كهتــسه بولۇۋېرىــدىغان تارقــاق دۆلهتــلهر بىرلهشمىــسى  
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كونفېدېراتـسىيه  : بېيجىڭ يۇقىرى قاتالم رەھبهرلىرىنىڭ قارىـشىچه     
لمهس ئىمىـش   دۆلهت شهكلى جۇڭگونىڭ تارىخى ئهنئهنىسىگه مۇۋاپىق كه      

ــش     ــمهس ئىمى ــوغرا كهل ــۇ ت ــلىق دۆلهت ئهھۋالىغىم ــڭ ئاساس . ۋە دۆلهتنى
جۇڭگـــو چىـــڭ، خهن دەۋرىـــدىن تارتىـــپ تـــاق تۈزۈملـــۈك دۆلهت قۇرۇلمـــا  

ــگهن ئىمىــش   ــۇپ كهل ــا قوي ــازىرقى دۆلهت  . شــهكلىنى يولغ جۇڭگونىــڭ ھ
ــا پايــدىلىق       ــلهر ئىتتىپاقلىقىغ ــرلىككه، مىللهت ــڭ بى ــهكلى دۆلهتنى ش

ــش ــان     ئهگهر. ئىمى ــك قىلغ ــايرىم بىرلى ــونى ئ ــك، جۇڭگ ــۋەننى بىرلى  تهي
ئىككى مهنبهلىك كونفېدېراتـسىيه قۇرۇلىـدىغان بولـسا، بـۇ تـۈزۈم چوقـۇم               
يېڭى زىددىيهتلهرنى ئوتتۇرىغـا چىقىرىـپ، ئـۇزۇن مۇددەتلىـك ئـاپهت پهيـدا              

  .قىالر ئىمىش
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  مهنپهئهتدارالر جهمئىيىتى

   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1998
 مهنپهئهتپهرەســــــــــلىكنى، —هتــــــــــدارالر جهمئىيىتــــــــــى مهنپهئ

ــداق     ــا، بۇن ــيهت بولغاچق ــدىغان جهمئى شهخــسىيهتچىلىكنى ئاســاس قىلى
 كهلـدى قىلىـش جهمئىيىتـى،       –جهمئىيهتنى ئـادەتته ئىقتىـسادى بـاردى        

ــدارالر  . دەپ ئاتاشــقىمۇ بولىــدۇ ئورتــاق جهمئىيهتنىــڭ ئهكــسىچه مهنپهئهت
ــڭ ئۆزۈم   ــر ئادەمنى ــدە ھهربى ــايىن   جهمئىيىتى ــسى ئىنت ــك ئىدىيى چىلى

ئــادەملهردە ئورتـــاقلىق، ئورتــاق جهمئىـــيهت ئىرادىـــسى   . قويــۇق بولىـــدۇ 
 ئورتــــاق —مهنپهئهتــــدارالر جهمئىيىتــــى . ئىنتــــايىن ئــــاجىز بولىــــدۇ
بىـــــر مىللهتنـــــى ئورتـــــاق گهۋدە قىلغـــــان : جهمئىـــــيهت، مهســـــىلهن

ــب بولــۇپ كېتىــدىغان       ــڭ بــارلىق ئاالھىــدىلىكلىرى غايى جهمئىيهتنى
بۇنداق جهمئىيهتكه تىپىك مىـسال قىلىـپ مۇسـتهملىكه         . يهتتۇرجهمئى

ئۇيغــــــۇر . ئۇيغۇرىــــــستان جهمئىيىتىنــــــى كۆرسىتىــــــشكه بولىــــــدۇ 
جهمئىيىتىنىـــڭ ئهكـــسىچه ئافرىقـــا قىتئهســـىدە ھـــازىرغىچه ئىـــشتان 
كىيمهيــدىغان، دەرەخ شــاخلىرىدىن ياســىۋالغان ســاتمىالردا ياشــايدىغان     

ورتــاق توۋاليــدىغان ناخــشىلىرى   يهرلىــك خهلقلهرنىــڭ ئورتــاق تىلــى، ئ   
بـۇ ئـۇرۇق، قهبىلىـلهر       . ئۇالرنىڭ ئورتاق جهمئىيىتىنـى تهشـكىللهيدىكهن     

شهخـــــسىيهتچىلىك، شهخـــــسى مهنـــــپهئهت دەيـــــدىغان نهرســـــىنىڭ     
بىلمىگهنـدىمۇ ئـۇالر ئورتـاق      . بولىدىغانلىقىنىمۇ بىلمهسـلىكى مـۇمكىن    

ــد     ــدىال ئان ــگه بولغان ــالهتكه ئى ــى كاپ ــڭ مهنپهئهت ــسى جهمئىيهتنى ىن شهخ
مهنپهئهتنىڭ كاپالهتكه ئىگه بولىـدىغانلىقىنى چۈشـهنگهن ئۇرۇقداشـالر ۋە          

ــاق جهمئىــيهت   . قهبىلىــلهردۇر ــېكىن ھــازىرقى زامــان ئۇيغــۇرلىرى ئورت ل
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ــون الك  ــاتى «: ئهنگلىيىلىــك پهيالســوپ ج ــۈمهت تهلىم ــگهن » ھۆك دې
كىشىلهرنىڭ ئۆزىنى ساقلىشى تهبىئىي ھوقۇقنىـڭ ئاساسـى        «: ئهسىرىدە

» بولۇپ، ئۆزىنى ساقالش مـۇقهددەس چېقىلغىلـى بولمايـدىغان قىممهتتـۇر          
 ئـۆزىنى ساقالشـنىڭ شـهرتلىرى ئۈسـتىدە        الكبىراق، جـون    . دېگهن ئىكهن 
ــا ــون     . نتوختالمىغ ــۆزىنى ساقالشــنى ج ــان ســاقالش، ئ ــدە ج ــازىرقى كۈن ھ

 ئاۋۋال چۈشهنگهن ئۇيغۇرالر خىتـايالر شـۇنچه يولـسىزلىق، شـۇنچه            الكتىن
زوراۋانلىــق قىلــسىمۇ قىلــچه قارشــىلىق كۆرســهتمهي  جــاننى ۋە ئــۆزىنى  

ئهمهلىيهتــته بــۇ ئۇيغــۇرالر جــان ســاقالپ     . ساقالشــنى ئهۋزەل كــۆرمهكته 
 ســـاقالپ قېلىـــۋاتقىنى يـــوق، بهلكـــى تهدرىجىـــي  قېلىـــۋاتقىنى، ئـــۆزىنى

  . تهرەققىيات نهزەرىيىلىرى قائىدىلىرىگه مۇۋاپىق ھاالكهتكه يۈزلهنمهكته
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  ئورتاق جهمئىيهت

   كۈنى– 5 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1998
 قهبىلىلهرنـى  – ئـائىله جهمئىيىتىنـى، ئـۇرۇق    –ئورتـاق جهمئىـيهت   

تىــدائىي جهمئىــيهت تارىختــا بىرلىــك قىلغــان ئورتــاق گهۋدە بولــۇپ، ئىپ 
ئورتــــاق . مۇشــــۇ خىــــل جهمئىيهتنىــــڭ جهمئىــــيهت شــــهكلى ئىــــدى 

ــاز    ــايىتى ئــ ــاالھىيهت ناھــ ــتهقىل ســ ــدا مۇســ جهمئىيهتنىــــڭ ئهزالىرىــ
ئادەملهرنىـــڭ ســـاالھىيهت، خـــاراكتېرلىرى كـــوللېكتىپنى . ئـــۇچرايتتى

 قىنىغـــا ســـىڭىپ كېتىـــپ، –ئاســـاس قىلغـــان جهمئىيهتنىـــڭ قىـــن  
كتېرى ۋە كوللېكتىپنىــڭ ســاالھىيىتى بولــۇپ   كوللېكتىپنىــڭ خــارا 

ــادىلىنهتتى ــسى قانداشــلىق،   . ئىپ ــاق جهمئىيهتنىــڭ ئومــۇمى ئىرادى ئورت
 يــۆلهك –ئۇرۇقداشــلىقتىن ئىبــارەت تهبىئىــي سوبىستانسىيىــسىنى يــار  

ئورتاق جهمئىيهتنىڭ ئېتىكىسى سوبىستانـسىيىلىك ئهخـالق       . قىالتتى
ق جهمئىـــيهت ئهزالىرىنىـــڭ ئورتـــا. نـــورمىلىرى بولـــۇپ ئىپـــادىلىنهتتى

، ياكى ئۇرۇقالرنىڭ، قهبىلىلهرنىـڭ روھـى دۇنياسـىدا         نهسهپلهرگهئائىلىۋى  
تىكلهنــگهن ئىالھىــيهتكه چوقۇنۇشــى، ھــۆرمهت بىلدۈرۈشــى ھهرگىــز كهم  

بۇنداق ھۆرمهت قىلىش ئۆز ھاياتىنىڭ ئاساسـلىرىغا ھـۆرمهت         . بولمايتتى
اسـىمالر، خـاتىرىلهش،    ئورتاق جهمئىيهتته خىلمۇخىـل مۇر    . قىلىش ئىدى 

، پېرىخونلۇق ھهتتا ئۆزىنى قۇربان قىلىـش، ئورتـاق         گۇيلۇقچوقۇنۇش، دۇئا   
مهقـــسهت، بـــۇ . بهھـــرىمهن بولـــۇش پائـــالىيهتلىرى ئۆتكۈزۈلـــۈپ تـــۇراتتى

ئارقىلىق ئورتاق جهمئىيهت ئهزالىرىنىڭ ئارىسىدا ئورتـاق ھېسـسىياتنى         
ــدى  ــۈن ئىـ ــتۇرۇش ئۈچـ ــداق ئهنئ . چوڭقۇرالشـ ــراق، بۇنـ ــايرام،  بىـ ــۋى بـ هنىـ

ئهنئهنىـــۋى مۇراســـىمالرغا قاتناشـــقۇچىالر بـــۇ ئهنئهنىـــۋى بايرامالرنىـــڭ،  
. مۇراســــىمالرنىڭ ئېتىكىلىــــق ئهھمىيىتىنــــى چۈشــــهنمهي كهلــــگهن
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ئورتــاق جهمئىــيهت ئېتىــراپ قىلغــان ئېتىكىلىــق قاراشــالرنى بىــز  
ئـــادەتته ئىچكـــى ئهخـــالق، تاشـــقى ئهخـــالق دەپ ئىككـــى خىـــل ئهخـــالق  

ــايرىيمىز  ــسىگه ئ ــى ۋە   . كاتېگورىيى ــالر ئىچك ــق قاراش ــداق ئېتىكىلى بۇن
ئورتـاق  .  ھهرىكهتلهرنىڭ پهرقلىق بولۇشىغا يـول قويـاتتى       –تاشقى ھهددى   

جهمئىيهت ئهزالىرى ئىچكـى جهھهتـته ئۆزئـارا يېقىنچىلىـق، ئـامراقلىق،            
ــق،    ــته بۇالڭچىلىـــ ــقى جهھهتـــ ــا، تاشـــ ــانلىقنى داۋامالشتۇرســـ مېهرىبـــ

 ئىككىلهمچـى ئهخـالق قارىـشى،       بـۇ خىـل   . تاجاۋۇزچىلىقنى يولغا قويـاتتى   
ــته    ــاقلىنىپ كهلمهكـ ــازىرغىچه سـ ــۇ ھـ ــك  جهمئىيهتتىمـ . مهدەنىيهتلىـ

ــىلهن ــارتىيه : مهس ــارىمۇ   –پ ــسىدىكى ق ــۇرۇھالر ئوتتۇرى ــىلىق، – گ  قارش
دۆلهتــلهر يــاكى مىللهتــلهر ئوتتۇرىــسىدىكى قــانلىق يــاكى مهدەنىيهتلىــك 

  .توقۇنۇش قاتارلىقالر
ى ئۇيغـۇرالر ئۈچـۈن ئهنئهنىـۋى مۇراسـىم،         ئۇيغۇرالر قانداق مۇراسىمالرن  

دەپ قــاراپ كهلــگهن، قانــداق بـــايرامالرنى ئهنئهنىــۋى بــايرام، دەپ قـــاراپ      
كهلــگهن؟ شــۇنداق بــايرام ۋە شــۇنداق مۇراســىمالرنىڭ ئۇيغــۇرالر ئارىــسىدا  
ــورۇز      ــان؟ ن ــى بولغ ــك رول ــشته قانچىلى ــسىياتنى كۈچهيتى ــي ھېس مىللى

ــايرىمى كوللېكتىپنىــڭ كوللېكتىــپ پ  ــايرىمى  ب ــالىيهت قىلىــدىغان ب ائ
ــۇرالر    . ئىــدى ــۇ؟ ئۇيغ ــاراپ تۇردىغ ــۇرالر ق ــۋەتتى، ئۇيغ ــايالر بىكــار قىلى خىت

يېقىنقـــى زامـــان تارىخىـــدا ئىككـــى قېـــتىم دۆلهت قۇرغـــان، لـــېكىن       
ــسىدە     ــائىله دائىرى ــاكى ئ ــدىمۇ شــهخس ي كوللېكتىــپ خاتىرىلىيهلمىگهن
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  جۇڭگو

   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 11 يىلى – 1998
 كۈنىـــدىن باشـــالپ تـــۆت – 22 زېمىـــن جيـــاڭجۇڭگونىـــڭ رەئىـــسى 

ــلىۋەتتى   ــارىتىنى باشـ ــىيه زىيـ ــۈك رۇسـ ــوڭ دۆلهت  . كۈنلـ ــڭ چـ جۇڭگونىـ
ــا  ــشان ئامېرىكـ ــۇھىم نىـ ــسىدە مـ ــدا  دىپلوماتىيىـ ــېچ بولمىغانـ ــاكى ھـ  يـ

چــوڭ . جۇڭگولۇقنىــڭ نهزىرىــدە ئىــشهنچلىك شــېرىكى رۇســىيه ئىــدى     
دۆلهتـــلهر ئوتتۇرىـــسىدا دىپلوماتىـــك مۇناســـىۋەتنى تهرتىـــپكه سېلىـــشتا 
ــدىن       ــۇم مهنى ــدى؟ مهل ــا ئى ــر پىچك ــدە بى ــڭ نهزىرى ــىيه جۇڭگولۇقنى رۇس

 ئـۈچ   يىل بـۇرۇنقى ئامېرىكـا، رۇسـىيه، جۇڭگونىـڭ     20ئېيتقاندا، بۇنىڭدىن   
ــا    ــاپهتته ئوتتۇرىغـ ــۆزگهرگهن قىيـ ــتىن ئـ ــىۋىتى يېڭىۋاشـ ــۇرجهك مۇناسـ بـ

ئهينــى يىلــالردا ئامېرىكــا رۇســىيىنى  : چىقىــشى مۇمكىنمــۇ؟ مهســىلهن 
بۈگۈن جۇڭگـو   .  ئايالندۇرۇپ پايدىالنغان  پىچكىغاپارچىالشتا جۇڭگونى بىر    

ــدۇرۇپ    ــا ئايالنـ ــر پىچكىغـ ــىيىنى بىـ ــتا رۇسـ ــا قارشـــى تۇرۇشـ ئامېرىكىغـ
ــاقچ ــۈش   قويمـ ــاي چـ ــۇقالر ئۇخلىمـ ــدۇ؟ جۇڭگولـ ــدۇى بولۇۋاتامـ ،  كۆرۈۋاتامـ

ــىيالىقنىڭ     ــالىقالر ئاسـ ــا ياۋروپـ ــسى تارىختـ ــداق؟ قايـ ــسىغاقانـ  پىچكىـ
 جيــاڭئايلىنىــپ قالغــان مىــسال بــار ئىــدى؟ شــۇنداق نىــيهتلهرگه كــۆرە   

زېمىن رۇسىيىگه ئىـشهنمهيدۇ، چـۈنكى، رۇسـىيىنى ئۆزگىرىـشچان دۆلهت،           
ۇدرەت تاپقانـدىمۇ، ئاجىزلىـشىپ جېنـى تۇمـشۇقىغا      رۇسىيه قـ  . دەپ قارايدۇ 

. كېلىپ قالغاندىمۇ، جۇڭگو ئۈچۈن ئېيتقاندا بهرىبىـر يهنىـال ئىشهنچـسىز          
ــى      ــدىتى تېخــ ــڭ تهھــ ــېرىق ئاپهتنىــ ــدا ســ ــۈن ئېيتقانــ ــىيه ئۈچــ رۇســ

بـۇرۇن جۇڭگــو  . رۇسـىيىلىكلهرنىڭ ئېڭىـدىن كۆتۈرۈلــۈپ كهتكىنـى يــوق   
ــد   ــۇپ قالغانـ ــدى دۆلهت بولـ ــىيىگه بېقىنـ ــىيىنىڭ  رۇسـ ــۈن رۇسـ ەك، بۈگـ

ــدۇ     ــۇپ قېلىـــشىنىمۇ ئويلىمايـ ــا بېقىنـــدى دۆلهت بولـ چـــوڭ . جۇڭگوغـ
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،  زېمىننىڭ رۇسىيىگه قاراتقان بۇ قېتىمقـى ئاالھىـدە زىيـارىتى          جياڭ
 بېيجىڭنــى زىيــارەت قىلىــپ ئــالته ئــاي ئىچىــدە  كىلىنتــۇنپرېزىــدېنت 

ــاي        ــوغرا بهش ئ ــدە  توپت ــت ئىچى ــارا مۇھى ــدە خهلقئ ــان ئاالھى ــدا بولغ پهي
 زېمىننىــڭ موســكۋانى زىيــارەت   جيــاڭ. ئۆتكهنــدىن كېــيىن باشــالندى  

ــوق؟       ــارمۇ، يـ ــى بـ ــىي تهرىپـ ــدە سىياسـ ــقا ئاالھىـ ــشىنىڭ يهنه باشـ قىلىـ
بېيجىڭدا ئۇيغۇرالر مهسىلىـسىنى ئاالھىـدە تىلغـا      كىلىنتۇنپرېزىدېنت  

ئۇنداقتا چوڭ دۆلهتلهر ئارا دىپلوماتىيىـدە زادى رۇسـىيه جۇڭگوغـا           ... ئالدى
ئېهتىيـــاجلىقمۇ يـــاكى جۇڭگـــو رۇســـىيىگه ئېهتىيـــاجلىقمۇ؟ دۆلهتـــلهر 
مهنپهئهتــى ۋە دۆلهتلهرنىــڭ ئىــستراتېگىيىلىك مهنــپهئهت تهلهپلىرىــدىن  

وھتــاجلىق، دۆلهتــلهر مۇناســىۋىتىنى يــاكى ئۇنــداق پهيــدا بولغــان رېئــال م
  .ياكى مۇنداق ئۆزگهرتىۋېتىدىغان مۇھىم ئامىلدۇر

 زېمىـن خـۇش بولۇشـقا ھهقلىـق بولغانـدەك، رۇسـىيىلىكلهرمۇ             جياڭ
 ئايــدا – 6 زېمىــن جيــاڭ.  زېمىننــى خــۇش قىلىــشقا قــادىر بولــدى جيــاڭ

ئــۈچ  «ىــڭكىلىنتۇننشــاڭخهيدە تهيــۋەن مهسىلىــسى بــويىچه پرېزىــدېنت 
سىياسـىتىگه ئېرىـشكهندىن كېـيىن،      » جهھهتته تهيۋەننى قوللىماسلىق  

ــۇ قېــتىم  ــۋەنگه ھهربىــي قــورال   «يىلىتــسىننىڭب ــاراق ســېتىپ –تهي  ي
تىـــن ئىبـــارەت قوشـــۇمچه تـــۆت جهھهتـــته قوللىماســـلىق »بهرمهســـلىك

 زېمىن يهنه قانـداقتۇر     جياڭۋەدىسىگه ئېرىشىپ ھاياجىنىنى باسالمىغان     
ــدە الرغاقوللىماســلىق  كــۈنى رۇســىيىگه قاراتقــان  – 25 ئېرىــشىش غهرىزى

 يـاپونىيىگه   —زىيارىتىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، سىبىرىيه ئارقىلىق توكيوغـا       
  . يۈرۈپ كهتتى
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   زېمىننىڭ زىيارىتىجياڭ

   كۈنى– 1 ئاينىڭ – 12 يىلى – 1998
ــۇقالر  ــاڭجۇڭگول ــپ    جي ــا بېرى ــارىتىگه باھ ــاپونىيه زىي ــڭ ي  زېمىننى
ــاتىيه س ــايىن مـــۇھىم ئوپېراتـــسىيه، دېيىـــشتى دىپلومـ . اھهســـىدە ئىنتـ
 زېمىننىــــڭ بــــۇ قېتىمقــــى يــــاپونىيه زىيــــارىتى جيــــاڭئهمهلىيهتــــته 

. سېلىشتۇرۇشقا بولىدىغان كـۆپ قـاتالملىق مهنىـگه ئىـگه بولـۇپ قالـدى             
 زېمىننىڭ رۇسـىيه    جياڭدىپلوماتىيه ئىبارىلىرى بىلهن تهسۋىرلىگهندە،     

ــارىتى  ــاي«زىيــ ــك» دۇدۇقلىمــ ــارەت  سۆزلهشــ ــمىي زىيــ ــي رەســ هن غهيرىــ
 زېمىننىــڭ يــاپونىيه زىيــارىتى جىــددىي، دەبــدەبىلىك جيــاڭھېسابالنــسا، 

 زېمىـن سىياسـىي     جياڭرۇسىيىدە  . دۆلهت ئىشالر زىيارىتى بولۇپ قاالتتى    
ــته     ــسادىي جهھهتــ ــدە ئىقتىــ ــلهپكى قهدەمــ ــشقا، دەســ ــته يارىشىــ جهھهتــ

غــان مۇناســىۋەتته ھهمكارلىشىـشقا ئېرىــشكهن بولــسا، يـاپونىيه بىــلهن بول  
 بىرىنــــــى پهرەز قىلىنغــــــان دۈشــــــمهن، دەپ –ئىككــــــى تهرەپ بىــــــر 

ــىۋەتلهر   ــسېرى مۇناســــ ــددىيهتلهر چوڭقۇرالشقانــــ ــانلىقتىن زىــــ قارىغــــ
  . يىرىكلهشكهن ئىدى

 زېمىننىــڭ يــاپونىيىگه قاراتقــان زىيــارىتى ئىككــى دۆلهتنىــڭ  جيــاڭ
ــى   ــسهت قىالتتـ ــشىالشنى مهقـ ــىۋەتلىرىنى ياخـ ــال مۇناسـ ــۇندا. قاتمـ ق شـ

 زېمىـن رۇسـىيه ۋە يـاپونىيىگه قاراتقـان زىيـارىتىنى            جيـاڭ بولغانلىقتىن  
يــــاپونىيه . بىــــر مهقــــسهتنىڭ ئۈســــتىگه يىغىنچاقالشــــنى ئــــوياليتتى

ــدىغانلىقىنى چۈشــهنگهن    ــانغا توختىماي ــاڭزىيارىتىنىــڭ ئاس  زېمىــن جي
ئىككـى  . شۇڭا ئاۋۋال رۇسىيىنى زىيارەت قىلىشنى ئورۇنالشـتۇرغان ئىـدى        

ــى ز ــرى  دۆلهتن ــشنىڭ ئىلگى ــارەت قىلى ــى  –ىي ــيىن ئورۇنالشتۇرۇلۇش  كې
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نېمىـــشقا يـــاپونىيىگه بېـــسىم ئىـــشلهتمهكچى ئىـــدى؟ ئهســـلىدىن  
 بىـــرىگه –ئېيتقانـــدا جۇڭگـــو بىـــلهن ياپونىيىنىـــڭ مۇناســـىۋىتى بىـــر  

ېقىنلىشىش مۇناسىۋىتى بولۇپ قېلىشى كېرەك ئىدى، ھېچبولمىغانـدا        ي
بىـراق، ئىككـى دۆلهت ئوتتۇرىـسىدا بهزى        .  زېمىن شۇنداق ئوياليتتى   جياڭ

ــا     ــانلىقتىن، ئوخــشاشال ئىككــى تهرەپنــى خاپ ــا چىقق مهســىلىلهر ئوتتۇرىغ
 شــۋەن تــاڭ جــاجۇڭگونىــڭ تاشــقى ئىــشالر مىنىــستىرى . قىلىــپ قويــدى
ېرىـــــپ، يـــــاپونىيه تاشـــــقى ئىـــــشالر مىنىـــــستىرلىكى يـــــاپونىيىگه ب

ئهمهلدارلىرىنىڭ قوبۇل قىلىشىنى كۈتۈپ، خىزمهت بىناسىنىڭ ئالدىـدا        
 زېمىــن يــاپونىيىگه زىيــارەتكه بارســىمۇ جيــاڭئهمــدى .  تــۇردىئــۆچىرەتكه

ياپونىيىلىكلهر مهيـدانىنى   . بولمايدىغان ۋەزىيهت ئوتتۇرىغا چىقىپ قالدى    
جۇڭگـــو بىـــلهن يـــاپونىيه . ىغان بولـــۇپ قالـــدىئۆزگهرتمىـــسىمۇ بولمايـــد

ئوتتۇرىسىدىكى ئهڭ ئېغىر مهسىله تهيـۋەن مهسىلىـسى بولـۇپ، ھـازىر بـۇ              
مهســىله ســۆڭهككه ئايلىنىــپ ئىككــى دۆلهت باشــلىقلىرىنىڭ كانىيىــدا 

ھــــالقىلىق تهرەپ شــــۇكى، يــــاپونىيه ئامېرىكىلىققــــا . تــــۇرۇپ قالــــدى
ــارىغۇالرچه« ئـــۈچ جهھهتـــته «تهيـــۋەننى ئهگىـــشىپ، ئـــامېرىكىلىقالر » قـ

ــلىق ــاپونىيىلىكلهرمۇ  »قوللىماس ــدەك، ي ــى جاكارلىغان ــۈچ  «ن ــۋەننى ئ تهي
 زېمىننىـڭ   جيـاڭ . نـى جاكارالشـنى خالىمىـدى     »جهھهتته قوللىماسـلىق  

رۇســىيىدىن پايــدىلىنىپ يــاپونىيىگه بېــسىم ئىشلىتىــشىگه كهلــسهك،  
 يىلىتـــسىن ياتقـــان كارىۋىتىـــداناھـــايىتى ئېنىـــق بولـــدىكى، كېـــسهل 

ــۋەننى ئــۈچ جهھهتــته قوللىماســلىق   « نــى تهكــرارالپال قالماســتىن،   »تهي
 يــاراق ســېتىپ  بهرمهســلىكتىن ئىبــارەت     –تهيــۋەنگه ھهربىــي قــورال    
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  ۈۋالدى زېمىن مىخقا ئۈسجياڭ

   كۈنى– 5 ئاينىڭ – 12 يىلى – 1998
 زېمىننىــڭ يهتمهكچــى بولغــان جيــاڭيــاپونىيه زىيــارىتى ئــارقىلىق 

ــۈچىنچى قېــتىم    ــاپونىيه بىــلهن ئ بىرلهشــمه «مهقــسهتلىرىنىڭ بىــرى ي
ــات ــسىز  – 26. ئىمــزاالش ئىــدى » بايان ــۈنى تۇيۇق ــات « ك » بىرلهشــمه بايان

ــدىغان ــدىئىمزاالنماي ــۇخبىر.  خهۋەر تارقال ــۇ  م ــۈۋېلىش يىغىنىم الرنى كۈت
ئهســـــلى ئىككـــــى دۆلهتنىـــــڭ ئىنـــــاق،  . ئۆتكۈزۈلمهيـــــدىغان بولـــــدى

 جيــاڭيېقىنچىلىقىنــى گهۋدىلهنــدۈرمهكچى بولغــان كهچلىــك زىيــاپهتته 
ــى، ئىككــى      ــڭ يېقىنچىلىق ــشتى؟ ئىككــى دۆلهتنى ــېمىگه ئېرى زېمىــن ن
ــاالمهتلهر كۆرۈلمىــدىغۇ؟    دۆلهتنىــڭ ئىنــاق قوشــنىدارچىلىقىغا ئائىــت ئ

 زېمىن ياپونىيىدە بىر ھهپـته زىيـارەتته بولمـاقچى بولغـان ئىـدىغۇ؟              ياڭج
بىر كۈن بۇرۇن ياپونىيىگه كېلىـپ ياپونىيىنىـڭ تاشـقى ئىـشالر ۋەزىـرى              

ــسۇن ــقى    گاڭ ــڭ تاش ــۈزگهن جۇڭگونى ــۆھبهت ئۆتك ــك س ــلهن دىپلوماتى  بى
ــاڭ   ــستىرى ت ــشالر  مىنى ــۋەن ئى ــا ش ــويىچه ئهڭ  ج ــىلىلهر ب ــارىخى مهس  ت

 زېمىنغـا دوكـالت     جيـاڭ ن كېلىـشىمنىڭ مهزمـۇنىنى      ئاخىرى كېلىـشكه  
 بىـلهن   كـوزىمى  زېمىـن ياپونىيىنىـڭ ۋەزىـرى        جيـاڭ قىلغاندىن كېيىن،   

بىرلهشــمه باياناتقـــا ئىمــزا قويـــۇش مۇراســىمى ئۆتكۈزمهســـلىكنى قـــارار    
ــدى ــان     . قىلـ ــىلىلهرگه تۇتقـ ــارىخى مهسـ ــڭ تـ ــى تهرەپنىـ ــۈنكى، ئىككـ چـ

يـاپونىيه تهرەپ تـارىخىي     . ولـدى پوزىتسىيىسىدە ئۆتكۈر ئىخـتىالپ پهيـدا ب      
مهسىلىلهر بـويىچه جۇڭگـودىن ئهپـۇ سـورىمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگهنـدىن           

.  زېمىن ھهم بىرلهشمه باياناتقا ئىمزا قويۇشنى رەت قىلـدى         جياڭكېيىن،  
  .بېيجىڭ ياپونىيىگه بهش تۈرلۈك تهلهپ قويدى
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ــاپونىيه ئېتىــراپ قىلىــش   . 1 ــارىخنى ي ــا تاجــاۋۇز قىلغــان ت ى جۇڭگوغ
  كېرەك؛

ــۇ     . 2 ــتىن ئهپ ــو تهرەپ ــاپونىيه جۇڭگ ــۈن ي ــارىخى ئۈچ ــاۋۇزچىلىق ت تاج
  سورىشى كېرەك؛

ياپونىيه تهرەپ جۇڭگونىڭ تهيۋەنگه قاراتقـان ئىگىلىـك ھوقـۇقىنى          . 3
  ئېتىراپ قىلىشى كېرەك؛

ــۋەننى  . 4 ــاپونىيه تهيـــ ــا «يـــ ــك  –ئامېرىكـــ ــاپونىيه بىخهتهرلىـــ  يـــ
  ى كېرەك؛نىڭ دائىرىسىدىن چىقىرىۋېتىش»شهرتنامىسى

ــته قوللىماســلىق «. 5 ــۈچ جهھهت ــۋەننى ئ ــا  »تهي نــى بىرلهشــمه باياناتق
  .يېزىپ كىرگۈزۈشى كېرەك

يـــاپونىيه يـــۇقىرىقى شـــهرتلهرنى قوبـــۇل قىلىـــش ئۇياقتـــا تۇرســـۇن،  
  .  جۇڭگو مۇناسىۋىتى خادا تاشقا ئۇرۇلدى–ياپونىيه . پۈتۈنلهي رەت قىلدى
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  نېمه قىلىش كېرەك؟

   كۈنى– 20نىڭ  ئاي– 12 يىلى – 1998
 3 نۆۋەتلىـك    – 11 ئايدا خىتاي كوممۇنىـستلىرى      – 10ئۆتكهن يىلى   

ــاتىرىلهش پائـــالىيىتى ئۇيۇشـــتۇرۇپ، خىتـــاي  –  ئومـــۇمى يىغىنىنـــى خـ
ــۇ   ــۆۋەتته . كــۈننى خــاتىرىلىگهن ئىــدى » ئهھمىيهتلىــك«تارىخىــدىكى ب ن

ــر       ــكهن بى ــپ كهت ــدە ئۆزگىرى ــى زور دەرىجى ــىي ۋەزىيىت ــڭ سىياس دۇنيانى
 جۇڭگونىڭ ئىچكـى قىـسمىدا سىياسـىي ئىـسالھات، دېمـوكراتىيه          پهيتته،

تهلهپلىـــــرى كۈنـــــسايىن كۈچىيىۋاتقـــــان بىـــــر پهيتـــــته، خىتـــــاي      
 زېمىـن سىياسـىي مهيـدانىنى تاپـشۇرۇشلىرى         جيـاڭ كوممۇنىستلىرى ۋە   
  . زۆرۈر بولۇپ قالدى

 ئهسىر يېقىـنالپ كهلـدى، يهنه قانـداق ئۆزگىرىـشلهرنى ئېلىـپ             – 21
 يىللىـــق 20 پهيتـــته خىتـــاي كوممۇنىـــستلىرىنىڭ شـــۇنداق. كېلىـــدۇ

نهتىجىلهر ۋە ئىسالھاتنىڭ تهجرىبىلىرىنى خۇالسىلىـشى كېـرەك بولـۇپ          
 يىلدىن بېرى بىرقـانچه قېـتىم كۆتۈرۈلـۈپ ئوتتۇرىغـا چىققـان             20. قالدى

سىياسىي ئىـسالھاتقا تهرەددۇت قىلىـش تهجرىبىلىرىنىمـۇ خۇالسىلىـشى       
 ئىــسالھاتنىڭ يــېڭىچه نىــشانىنى   كېــرەك، سىياســىي ۋە ئىقتىــسادىي  

 زېمىننىــڭ ســۆزى بىــلهن ئېيتقانــدا، خىتــاي جيــاڭ. بېكىتىــشى كېــرەك
ــلهن      ــاپهت بىـ ــداق قىيـ ــى قانـ ــو خهلقىنـ ــستلىرى جۇڭگـ  – 21كوممۇنىـ

جـۈملىلهرنى بۇنـداق   .  كېرەك ئويلىشىشلىرىئهسىرگه ئېلىپ كىرىشنى    
ىرىقى تۈزۈش قهلهم تۇتقۇچىنىـڭ ئىختىيارىـدىكى ئىـش بولماسـتىن، يـۇق           

جۈملىلهر زامان ۋە زاماننىـڭ تهقهززالىقـى قهلهم تۇتقۇچىغـا تـۈزۈپ بهرگهن         
  .جۈملىلهردۇر
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جۇڭگونىـــڭ ئىقتىـــسادى تـــۈزۈلمه ئىـــسالھاتىنى داۋامالشـــتۇرۇش     
ــسه     ــكىللهيدىغان، تهشكىللىمىــ ــسادىنى تهشــ ــازار ئىقتىــ ــىدا بــ ئاساســ

ن ئــۆتكهللهر قىــيى. بولمايــدىغان ئهڭ ئــاخىرقى باســقۇچقا كېلىــپ قالــدى
ــوغرىالپ تۇرۇشــقا    بولــسىمۇ، ئهممــا، خىتــاي كوممۇنىــستلىرى نىــشاننى ت

ئىــسالھ قىلىمىزمــۇ ئىــسالھ قىلمــايمىزمۇ دېيىــشىپ،  . مهجبــۇر بولــدى
ئىقتىــسادىي تــۈزۈلمه ئىــسالھاتىغا ۋە ئىجتىمــائىي باشقۇرۇشــقا ئېغىــر      
ــاي      ــسى خىت ــسالھات مهسىلى ــدا، سىياســىي ئى ــدا قىلغان ــقۇنلۇق پهي توس

ىڭ ئالدىــدا توغرىــسىغا تۇرۇۋالــدى، نېمىــدىن قورقىــدۇ؟ كوممۇنىــستلىرىن
سىياســــىي ئىــــسالھات يولغــــا قويۇلغانــــدىن كېــــيىن، ئىتتىپاقــــداش 
جۇمهــــۇرىيهتلهر رۇســــىيىدىن ئايرىلىــــپ چىقىــــپ مۇســــتهقىل دۆلهت 
قۇرغاندەك، مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان ۋە تىبهت خىتاينىـڭ مۇسـتهملىكه         

دۆلهت قۇرۇشــتىن قورقامــدۇ؟ ئاپپاراتىــدىن بۆلۈنــۈپ چىقىــپ مۇســتهقىل 
  .بىراق قورققانغا قوش كۆرۈنىدۇ ۋە بهلكى قوشالپ كېلىدۇ

 يىلــدىن بېــرى جۇڭگونىــڭ ئىقتىـــسادىي    20خهلقئــارا جهمئىــيهت   
تۈزۈلمه ئىـسالھاتىغا ماسلىـشىپ بهرگهن بولـسىمۇ، لـېكىن ئىقتىـسادىي        

ى تۈزۈلمه ئىسالھاتى جۇڭگودا سىياسىي سهپهرۋەرلىك بولمىغـان، ئىـدىيىۋ   
تهييارلىق بولمىغان ۋە نهزەرىيىۋى تهييارلىق بولمىغـان ھهتتـا تهشـكىلى           

. تهييــارلىق ئېغىــر كهمچىــل بولغــان ئهھــۋال ئاســتىدا ئېلىــپ بېرىلــدى 
 توقايلىقتــــا ســــاقلىنالمىغان –گهرچه جۇڭگولــــۇق خىتــــايالر ئهگــــرى 

كـــوچىالردا ئهپـــكهش . بولـــسىمۇ، نهتىجىـــلهر يهنىـــال ئـــۆزىنى كۆرســـهتتى
 ھهيـدەپ يۈرەلهيـدىغان   سـانتانا  باقىـدىغان خىتـايالر بۈگـۈن    كۆتـۈرۈپ جـان  

  . بولدى
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ــشى      ــاۋۋال باشلىنى ــسالھاتىدىن ئ ــۈزۈلمه ئى ــسادىي ت ــلىدە ئىقتى ئهس
كېــرەك بولغــان سىياســىي تــۈزۈلمه ئىــسالھاتى ئهمــدى ئىچكــى ۋە تاشــقى  
مۇھىتنىـــڭ ماسلىشىـــشى ئارقىـــسىدا ناھـــايىتى قۇدرەتلىـــك جامـــائهت  

خىتـــاي . هلهپ قىلىـــشىغا ئايلىنىـــپ قالـــدىپىكرىنىـــڭ قوللىـــشىغا، ت
ــى     ــۇر  جهمئىيىت ــتهملىكه ئۇيغ ــى ۋە مۇس ــرى  10جهمئىيىت ــدىن بې  يىل

ئىدىيىۋى تهييارلىقنى، نهزەرىيىۋى تهييارلىقنى پۇختا ئىشلهپ بولغانـدەك        
بۇنـــداق ئهھۋالـــدا مۇســـتهملىكه ئۇيغـــۇر جهمئىيىتىنىـــڭ      . قىالتتـــى 

ــتهمل  ــاي مۇســ ــشى خىتــ ــدېئولوگىيىلىك ئويغىنىــ ىكىچىلىرىنىڭ ئىــ
ــدى    ــرەك ئى ــلىقى كې ــىغا ئوبيېكتىــپ بولماس ــاي  . باستۇرۇش ــى خىت بهلك

كوممۇنىــستلىرىنىڭ تهشــكىلى تهييــارلىقى ۋە سىياســىي ســهپهرۋەرلىكى 
 بۈگــۈنى ســوۋېتلهرنىڭ«بىــلهن قارشــى ئېلىنىــشى كېــرەك ئهمهســمىدى، 

  »بىزنىڭ ئهتىمىز ئهمهسمىدى؟ 
ــۇر ئىنقىالبى    ــان ئۇچـ ــا ئاللىقاچـ ــۈنكى دۇنيـ ــڭ بۈگـ ــزگىنىگهنىـ  تىـ

ــادۇر دېمـــوكراتىيه، كىـــشىلىك ھوقـــۇق، ئهركىنلىـــك،  . ئېلىنغـــان دۇنيـ
 دۇنيانىـڭ   ۋەزىيهتلىـك باراۋەرلىك، مىللىي باراۋەرلىك، ھوقۇق باراۋەرلىـك       

جۇڭگو دائىرىلىرى ئۆتكهن ئايـدا بىرلهشـكهن       . ئېقىمىغا ئايالنغان دۇنيادۇر  
ىي ھوقـۇق خهلقئـارا     پۇقراالر ھوقۇقى ۋە سىياسـ    «دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ   

ــدى »ئهھدىنامىــسى ــا ئىمــزا قوي قــول قويــۇش جۇڭگــو دائىرىلىرىنىــڭ  . غ
ــا    ــارا جهمئىيهتنىـــڭ قوينىغـ ــا ماسلىـــشىپ، خهلقئـ دۇنيانىـــڭ ئېقىمىغـ

ــدى     ــۇپ قال ــرىبه بول ــر تهج ــىناق، بى ــر س ــته بى ــرىش جهھهت ــودا . كى جۇڭگ
 يۈزلىنىــشىگهئىقتىــسادى تــۈزۈلمه ئىــسالھاتىنىڭ بــازار ئىقتىــسادىغا     

شىپ ئىلىــم ساھهســىدىكىلهر سىياســىي ئىــسالھات تهلهپلىرىنــى   ئهگىــ
ئىپادىلهشـــكه باشـــلىغاندا، ســـهر خىلـــالر ئىقتىـــسادىي دېموكراتىيىـــدىن 
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  ئامېرىكا ئامىلى ۋە رۇسىيه ئامىلى

   كۈنى– 28 ئاينىڭ – 12 يىلى – 1998
يـاپونىيه،  «نىـڭ خهۋىـرىگه ئاساسـالنغاندا       »جهنۇب سـهھىرى گېزىتـى    «

ــڭ ئوتتۇ  ــى دۆلهتنىــ ــو ئىككــ ــهزگۈر  جۇڭگــ ــاقلىنىۋاتقان ســ ــسىدا ســ رىــ
مهســــــىلىلهرگه ئاالقىــــــدار يــــــاپونىيه تهرەپ قــــــاتتىق پوزىتــــــسىيه  
قولالنغــانلىقتىن جۇڭگــو، يــاپونىيه سىياســىتىنى قــاتتىق تهكــشۈرۈشنى 

ياپونىيه، جۇڭگـو رەھبهرلىـرىگه نېمىـشقا قـاتتىق         . ئىمىش» قارار قىلغان 
 كىلىنتۇننىـڭ ېنت  پوزىتسىيه قولالندى؟ جۇڭگو تهرەپ، بۇ ئىـشقا پرېزىـد        

. ئارىــدا ئوينىغــان رولــى تهســىر كۆرســهتتى، دەپ گۇمــان قىلغــان ئىمىــش  
 زېمىـــن يـــاپونىيىگه زىيـــارەتكه كېلىـــشتىن بـــۇرۇن  جيـــاڭدېمىـــسىمۇ 
ــاپونىيىنى تۇيۇقــسىز زىيــارەت قىلغــان ئىــدى كىلىنتــۇنپرېزىــدېنت  .  ي

ەپ، ياپونىيه ئۇرۇش جىنايىتى تۈپهيلى جۇڭگودىن يازما ئهپـۇ سـورىمىدى، د          
دېمىـدى دەپ، جۇڭگـو   » تهيۋەننىڭ مۇستهقىل بولۇشـىغا قارشـى تـۇرىمىز     «

نېمىـدېگهن ئورۇنلـۇق يـاكى      . ھۆكۈمىتى ياپونىيىدىن رەنجىگهن ئىمىـش    
ئورۇنـــسىز رەنجىـــش بـــۇ؟ يېقىنـــدىن قارىغانـــدا ۋە يىـــراق كهلگۈســـىدىن 

ــاپونىيه   ــدا، يـ ــىۋىتىنىڭ  -قارىغانـ ــو مۇناسـ ــۈپ  0  جۇڭگـ ــقا چۈشـ  گرادۇسـ
  .ىقىنى قىياس قىلىشقا بولىدۇقالىدىغانل

ئــۇزۇن قــۇالق كىــشىلهرنىڭ خهۋەرلىــرىگه ئاساســالنغاندا، جۇڭگونىــڭ  
ــشۈرۈشكه      ــۈك تهك ــىتىنى ئومۇميۈزل ــقى سىياس ــان تاش ــاپونىيىگه قاراتق ي

ــۈزۈل     ــامىلىنى ئ ــامىلى بىــلهن رۇســىيه ئ ــدە، ئهمــدى ئامېرىكــا ئ  –ئۆتكهن
ــاپ    ــا چۈشــۈپ ق ــدىغان ئهھۋالغ ــسا بولماي ــسىل ئويالشمى تۇ خىتاينىــڭ كې

  . كۆرەڭلىرىمىللهتچى 
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  خۇالسه

   كۈنى– 30 ئاينىڭ – 12 يىلى – 1998
 يىلـــــــى ئاخىرالشـــــــتى، يۇقىرىـــــــدا چـــــــوڭ دۆلهتـــــــلهر  – 1998

دىپلوماتىيىــسىنىڭ ئۆزگىرىــشلىرىنى ۋە بــۇ ئۆزگىرىــشلهرنىڭ دۇنيانىــڭ  
  .  ۋەزىيىتىگه كۆرسهتكهن تهسىرى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتتۇق

ــدا پرېزىــــدېنت  -  6 يىلــــى – 1998 ، كىلىنتــــۇن ئاينىــــڭ ئاخىرىــ
تيهنئهنمىن ۋەقهسىدىن كېيىن، جۇڭگونى تۇنجى قېـتىم زىيـارەت قىلغـان           
ئامېرىكا پرېزىـدېنتى بولـۇپ، پرېزىـدېنتنىڭ جۇڭگـونى زىيـارەت قىلىـشى             
گهرچه قاالق، ئهنئهنىـۋى جۇڭگـو جهمئىيىتىـدە ئـويغىنىش خاراكتېرلىـك            

 زىلـزىله پهيـدا     جـۇڭ نهن خهيـدە    ۇ، لېكىن   غۇلغۇال پهيدا قىاللمىغان بولسىم   
ــدى ــدېنت   . قىل ــدە پرېزى ــى زىيارىتى ــۇ قېتىمق ــۇنب ــستان كىلىنت  ئۇيغۇرى

مهسىلىسىنى مهخپىي، تىبهت مهسىلىسىنى ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويغانـدىن        
كېــيىن، دېمــوكراتىيه، كىــشىلىك ھوقــۇق، ئهركىــنلىككه مۇناســىۋەتلىك 

تــوغرا »ارىخى تهرەققىياتنىــڭتــ«جۇڭگــو رەھبهرلىــرىگه چــاقىرىق قىلىــپ 
شۇنداق شهرتلهرگه ئاساسلىنىپ،   . تهرىپىدە تۇرۇشقا ھهيدەكچىلىك قىلدى   

مۇناســـىۋىتى » ئىـــستراتېگىيىلىك شـــېرىكلىك « ئامېرىكـــا –جۇڭگـــو 
  .ئورنىتىشقا ماقۇل بولدى، ۋەدە بهردى

ــائهن    ــرىگه بىنـ ــدېنتنىڭ تهلهپلىـ ــڭ – 10پرېزىـ ــۈنى – 14 ئاينىـ  كـ
ــدا  ــۋەن «بېيجىڭ ــۆھبىتى  –تهي ــو س ــۆتتى » جۇڭگ ــۇپ ئ ــى  . بول ــۇ قېتىمق ب

.  جۇڭگــو مۇناســىۋىتىگه ئاالھىــدە تهســىر كۆرســهتتى –ســۆھبهت يــاپونىيه 
كه تهيۋەنمۇ قوشۇلىدىغان، خىتاي جۇڭگومۇ   »ۋەتهننى بىرلىككه كهلتۈرۈش  «

 جۇڭگــو قانــداق دۆلهت شــهكلىنى –قوشــۇلىدىغان بولــسا، ئــۇ ھالــدا تهيــۋەن 
ەن دۆلهتلىرى ئوتتۇرىـسىدا باشـالنغان سـۆھبهت         تهيۋ –تاللىۋالىدۇ؟ جۇڭگو   
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*  *  *  *  *  
چهت ئهللهردە سىياسىي كۆزەتكۈچىلهر ۋە سىياسـىي مهخـسۇس سـتون           

 تاشـقان   – يىلى ئۇلۇغ بىر يىل، كـارامهتلهرگه تولـۇپ          – 1998«: غۇچىالرياز
 يىلـى ھهقىـقهتهن بىـر ئۇلـۇغ     – 1998. دېيىشكهن ئىـدى  » بىر يىل بولىدۇ  

 ئايـدا زور ئـۆزگىرىش يـۈز بېرىـپ، ئامېرىكـا بىـر              – 2. بۇرۇلۇش يىلى بولدى  
ــن    ــان جى ــۇق قوللىغ ــۇڭقولل ــپ،    دا ج ــتكه چىقى ــدە تهخ ــۇبى كورېيى  جهن

هبىت دۆلهت تــۈزۈمىگه خــاتىمه بېرىــپ،  دېموكراتىــك تــۈزۈم كــورېيه  مۇســت
سىياسـىي ۋە ئىقتىـسادىي بـوھران دەۋرىـگه         . يېرىم ئارىلىدا غهلىبه قىلـدى    

كىــرگهن ھىنــدونېزىيه رەھبهرلىــرى نــېمه قىالرىنــى بىلــمهي تۇرغانــدا      
 خــانىم دۆلهت رەھبىــرى ئالبىرايــتئامېرىكىنىــڭ دۆلهت ئىــشالر كــاتىپى 

 ســۇخاتۇتېلېفــون بېرىــپ، تهختــتىن چۈشۈشــنى تهلهپ قىلــدى،   ســۇخاتۇغا
ھىنــــدونېزىيىنىڭ . ئىككــــى ســــائهتتىن كېــــيىن تهخــــتىن چۈشــــتى 
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ــۇبىي      ــهرقىي جهن ــڭ ش ــسادىي بوھراننى ــۇش ۋە ئىقتى ــىي داۋالغ سىياس
ئاســىيا دۆلهتلىرىنــى تهمتىرىتىــپ قويۇشــى، ئاســىيا قۇرۇقلۇقىــدا ھهربىــي 

 تىجـارىتىگه  –ىشالر مۇۋازىنىتىنىـڭ بۇزۇلۇشـى جۇڭگونىـڭ تاشـقى سـودا            ئ
ــدىغان    ــايىن زور تهســىر كۆرســىتىپ بېــسىمغا بهرداشــلىق بېرەلمهي ئىنت

ــدېنت     ــدىن پرېزى ــدا ئان ــۈرۈپ قويغان ــا كهلت ــۇنھالغ ــڭ – 6 كىلىنت  ئاينى
 كىلىنتــۇنپرېزىــدېنت . ئــاخىرى بېيجىــڭ زىيــارىتىنى باشــلىغان ئىــدى 

. ىنغا كىشىنى ھهيران قىلىدىغان سوۋغا تهقـدىم قىلـدى         زېم جياڭرەئىس  
، »مۇسـتهقىللىق خىتابنامىـسى   «بۇ قانداق سـوۋغا ئىـدى؟ ئامېرىكىنىـڭ         

شـۇ  . ۋە ئامېرىكىنىڭ دۆلهت بايرىقى ئىدى    » ئاساسى قانۇنى «ئامېرىكىنىڭ  
ــدىكى ســوۋغىنىڭ   ــاڭخىل ــدېنت   جي ــدىم قىلىنىــشى، پرېزى ــا تهق  زېمىنغ

ــاالمىتى   زېمجيــاڭ بىــلهن كىلىنتــۇن ىــن ســۆھبىتىنىڭ ســىمۋوللۇق ئ
  بولۇپ قاالمدۇ، قانداق؟

*  *  *  *  *  
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ــدېنت  ــڭپرېزى ــدا ۋە   كىلىنتۇننى ــۈۋېلىش يىغىنى ــۇخبىرالرنى كۈت  م
ــىر     ــا تهسـ ــۇقلىرى جۇڭگوغـ ــۆزلىگهن نۇتـ ــىتېتىدا سـ ــڭ ئۇنىۋېرسـ بېيجىـ

بــۇ . كۆرســهتكهندىن باشــقا، خهلقئــارا جهمئىيهتــته زور تهســىر قوزغىــدى     
 موســكۋا  رېگاننىــڭقنىــڭ تهســىرى ســابىق پرېزىــدېنت    قېتىمقــى نۇتۇ

ــۇپ، پرېزىـــدېنت       ــشاش بولـ ــۆزلىگهن نۇتقىغـــا ئوخـ ــىتېتىدا سـ ئۇنىۋېرسـ
 كــۈنى شــاڭگاڭدا ســۆزلىگهن نۇتقىنىــڭ  – 3 ئاينىــڭ – 7 كىلىنتۇننىــڭ

جۇڭگـو ھهقىـقهتهن تىـنچ يـول      «: تهسىرى قوشۇلۇپ، خهلقئـارا جهمئىيهتـته     
دەيــــدىغان ســــوئال » انــــداق؟بىــــلهن ئــــۆزگىرىش دەۋرىــــگه كىردىمــــۇ، ق

ــدا قىلــدى  ــته بىــر خىــل   . خاراكتېرلىــك تۇيغــۇ پهي ــۇقالر ئهمهلىيهت ــۇ نۇت ب
سىياســىي چــاقىرىق بولــۇپ، يېــتهكلهش يهنــى جۇڭگــونى تارىخنىــڭ تــوغرا 

  .تهرىپىدە تۇرۇشقا يېتهكلهشنى مهزمۇن قىلغان ئىدى
جۇڭگو تىنچ يول بىـلهن ئـۆزگىرىش دەۋرىـگه         «: كىلىنتۇنپرېزىدېنت  

جۇڭگو ئۆتكۈنچى دەۋردە تۇرماقتا،    «: ماۋزۇلۇق نۇتقىنى سۆزلىگهندە  » دىكىر
مۇبــادا مهن مۇشــۇنداق بىــر ئۆتكــۈنچى دەۋرنىــڭ جهريانىغــا رىياســهتچىلىك 
قىلسام، مهن ئۆتكۈنچى دەۋردە تاقابىل تۇرغىلى بولمايدىغان ۋەزىـيهت پهيـدا           

ۇ سـۆزنىڭ   بـ . ، دەپ كۆرسـهتكهن ئىـدى     »بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالغان بـوالتتىم    
 خۇددى ئامېرىكىلىقالر رۇسىيه پارچىلىنىش دەۋرىگه كىرگهنـدە       –مهنىسى  

ــشچانلىق     ــېلىش ئۈچــۈن زور تىرى ــدىنى ئ ــۇرۇش پارتالشــنىڭ ئال ئىچكــى ئ
كۆرســهتكهندەك، ئهمــدى جۇڭگــو تىــنچ يــول بىــلهن ئــۆزگىرىش دەۋرىــگه       
كىرگهنـــدە ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ ئوخـــشاشال جۇڭگودىمـــۇ ئىچكـــى ئـــۇرۇش 

  .نىڭ ئالدىنى ئېلىشى كېرەكلىكىدىن دېرەك بېرەتتىپارتالش
 جۇڭگو دۆلهتلىـرى سـۆھبهت باشالشـتىن بـۇرۇن خىتاينىـڭ       – تهيۋەن  

 جۇڭگــو ســۆھبىتىنى كېچىكتــۈرۈش، – تهيــۋەن –ســۆھبهت تاكتىكىــسى 
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*  *  *  *  *  
 تهيۋەن سۆھبىتى ئـارقىلىق ئىككـى دۆلهتنـى قانـداق دۆلهت            –جۇڭگو  

ھـازىرغىچه ئىككـى دۆلهت     . بولۇشتى» بىرلىككه كهلتۈرمهكچى «شهكلىدە  
مىغان بولسىمۇ، لېكىن   تېخى كونكرېت بىر پىالننى ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىق      

ــۋەن      ــسى تهي ــق رېسپوبلىكى ــۇا خهل ــۆھبهتلهردە، جۇڭخ ــمىي س ــي رەس غهيرى
فېدېراتــسىيه يــاكى : لىــن يــۇنخىــزمهت ئىشخانىــسىنىڭ مــۇدىرى چىــن 
ئىككـــى دۆلهتنـــى بىـــرلىككه «كونفېدېراتـــسىيه دۆلهت شـــهكلى بـــويىچه 

ــۈرۈش ــدى  » كهلت ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــن . تهكلىپىن ــۇنچى ــن ي ــو «: لى جۇڭگ
خىنىڭ ئوخشاشمىغان دەۋرلىرىدە پـارچىلىنىش، بۆلۈنـۈش ھادىـسلىرى      تارى

بىــر .  ئــاخىر بىــر جۇڭگــو بولــۇپ كهلــگهن–لــېكىن باشــتىن . يــۈز بهرگهن
ــداق دۆلهت شـــهكلىگه ئىزدىنىـــپ       ــو پرىنـــسىپى بـــويىچه ھهرقانـ جۇڭگـ

دەپ كۆرسهتتى، شاڭخهي پهنلهر ئاكادېمىيىـسىنىڭ      » سۆزلىشىشكه بولىدۇ 
ھــــازىرقى زامــــان جهمئىيىتىــــدە دۆلهت «: نتــــيه يــــۆ شــــىنباشــــلىقى 

. سىستېمىــسى تهرەققىــي قىلىــپ، كــۆپ خىــل شــهكىللهرگه ئىــگه بولــدى 
فېدېراتسىيه ياكى كونفېدېراتسىيىدىن ئىبارەت كۆپ خىل دۆلهت شـهكلى         
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ىنىڭ قورقۇنچلـۇق   تهيۋەننىڭ سىياسهتۋازلىرى، جۇڭگو سىياسهتۋازلىر   
بىــرلىككه «مۇبــادا جۇڭگــو كوممۇنىــستلىرى . ئهجهللىــك يېرىــدىن تــۇتتى

نــى  كــۆزدە تۇتــۇپ، تهيــۋەن سىياســهتۋازلىرىنىڭ يــۇقىرىقى      »كهلتــۈرۈش
تهكلىپلىرىنى قوبۇل قىلىدىغانال بولسا، ئۇ ھالدا جۇڭگـودا كوممۇنىـستىك         

ــ      ــڭ دەريـ ــۇددى الي بۇتنىـ ــى خـ ــۇپ تۇرۇشـ ــۇد بولـ ــڭ مهۋجـ ادىن پارتىيىنىـ
ئۆتكىنىدەك بىر ئىـش بولـۇپ قالمامـدۇ؟ جۇڭگـو سىياسـهتۋازلىرى تهيـۋەن              
سىياسهتۋازلىرىنىڭ، تهيۋەن سىياسهتۋازلىرى جۇڭگو سىياسـهتۋازلىرىنىڭ      
تهكلىپلىرىنــى قوبــۇل قىالمــدۇ، قىلمامــدۇ؟ دېــگهن مهســىلىلهرگه دۇچ      

 ئامېرىكــا جۇڭگــو، ئامېرىكــا«: كهلــگهن خهلقئــارا سىياســىي كۆزەتكــۈچىلهر
تهيــۋەن ســۆھبهتنى سۆزلىــشىپ تامــامالپ، تهيۋەننىــڭ كهلگۈســى دۆلهت      

ــدى   ــپ بول ــهكلىمۇ بېكىتىلى ــۇ«. ش ــۆھبىتى- گ ــن (»  ۋاڭ س ــۇ جى ــۇ گ  ف
ــى، ۋاڭ    ــۆھبهت ۋەكىلـ ــڭ سـ ــڭ  داۋ خهنتهيۋەننىـ ــست جۇڭگونىـ  كوممۇنىـ

ــدى    ــدەك ئېلىنــ ــسقارتىلىپ يۇقىرىقىــ ــى قىــ ــۆھبهت ۋەكىلــ پهقهت ) ســ
شۇڭا جۇڭگو  . ىال مهسئۇل، دېيىشتى  رەسمىيهتچىلىكنى بىر تهرەپ قىلىشق   

تهيۋەننىــڭ  «: لىــن  يــۇنتهرەپ تهيــۋەن ئىشخانىــسىنىڭ مــۇدىرى چىــن    
ــدىغان   ــورنى ۋە ئۆتكۈزۈلىـ ــارا ئـ ــۋەن (خهلقئـ ــۆھبىتى –تهيـ ــو سـ ۋە )  جۇڭگـ
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*  *  *  *  *  
، ئىچكــى جهھهتــته خهلقــقه  شــىپپاڭلىتىپۇق غهرب دۇنياســىغا قــۇير

پوپــوزا ئىــشلىتىپ، ئالــدامچىلىق قىلىــپ تهيــۋەن مهسىلىــسىنى خىتــاي  
، » جۇڭگونىــڭ بىــر ئۆلكىــسى–تهيــۋەن «پۇقرالىرىــدىن يوشــۇرۇپ كهلــگهن 

دەپ ھارامزادىلىـك بىـلهن     » تهيۋەن مهسىلىسى جۇڭگونىڭ ئىچكى ئىـشى     «
ــدىن سى    ــو؛ ئهزەل ــگهن جۇڭگ ــپ كهل ــۋىق قىلى ــهت تهش ــسىنىياس  مهنتىقى

ــۆرەڭلىرى،    ــى ك ــڭ مىللهتچ ــدىغان خىتاينى ــسى  «بىلمهي ــۋەن مهسىلى تهي
تهيــۋەن  «، »ئامېرىكــا، جۇڭگــو مۇناســىۋىتىدە ئىنتــايىن نــازۇك مهســىله      

» مهسىلىسى يـاپونىيه، جۇڭگـو مۇناسـىۋىتىدە ئىنتـايىن سـهزگۈر مهسـىله            
ۇ؟ دەپ تهشــۋىق قىلىــشنىمۇ توختاتمىغــان خىتــاي مىللهتچىلىــرى ئىــدىغ

مهســىله، » نــازۇك«تهيــۋەن مهسىلىــسى ئهجهبــا ئامېرىكىغــا مۇناســىۋەتلىك 
، يهنه قانـداق قىلىـپ      ئىكهنـۇ مهسىله  » سهزگۈر«ياپونىيىگه مۇناسىۋەتلىك   

ــڭ  ــسى «جۇڭگونى ــى مهسىلى ــسى   » ئىچك ــۋەن مهسىلى ــدى؟ تهي ــۇپ قال بول
» نــازۇك«ئىــكهن، ئۇنــداقتا خهلقئــارادا » ئىچكــى مهسىلىــسى«جۇڭگونىــڭ 

  بولۇپ قېلىشنىڭ نېمه زۆرۈرىيىتى بار ئىدى؟ » سهزگۈر مهسىله«مهسىله، 
 كىلىنتــۇنكۆتۈرەلمىــسهڭ ســاڭگىلىتىۋال دېگهنــدەك، پرېزىــدېنت    

جۇڭگولـۇقالر ئىگىلىـك    «: بېيجىڭنى زىيـارەت قىلغانـدا ئوتتۇرىغـا قويغـان        
دېــگهن مهســىله » ھوقــۇق يۈرگۈزىــدىغان دائىــرە زادى قهيهردىــن قهيهرگىــچه

ــشىغا، مهســىلهن ئامېرىكىلىقالر كىــشىلىك ھوقــۇق،  : نىــڭ قىمــمهت قارى
ئهركىنلىك، دېموكراتىيه قىممهت قاراشـلىرىغا بـاغلىق بولغانـدىن باشـقا،           
يهنه ئامېرىكا، جۇڭگو ئىككى دۆلهتنىـڭ سىياسـىي سـۆھبىتىدە، ئۇزۇنـدىن            
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چوڭ دۆلهتلهر دىپلوماتىيىسىنىڭ بىر تهرىپى ئاشكارا بولـسا، يهنه بىـر           
ــدېنت . تهرىپــى مهخپىــي بولىــدۇ   بېيجىــڭ ســۆھبىتىدە كىلىنتــۇنپرېزى

مېـنىڭچه مهسـىلىنىڭ    «: تىبهت مهسىلىسىنى ئاشـكارا ئوتتۇرىغـا قويـۇپ       
 ئهسـىرنىڭ  – 20. دەپ كۆرسـهتكهن » تۈگۈنى دىن ئهمهس، بهلكى سىياسـهت  

ــلهر      ي– 60 ــوڭ دۆلهتــ ــان چــ ــپ بېرىلغــ ــان ئېلىــ ــدا ھهرىكهتچــ ىللىرىــ
دىپلوماتىيىسى ئاسىيا ۋە ئافرىقىدا نۇرغـۇن مىللهتلهرنـى مۇسـتهقىللىققا          
ئېرىشتۈرگهنلىكىنى ئېسىمىزگه ئالساق، ھازىر چوڭ دۆلهتلهر ئـارا قاتنـاپ          
يۈرگهن دىپلوماتالرنىڭ پائالىيىتى يهنه قانداق مىللهتلهرنىڭ مۇسـتهقىل        

ــىن ــدلىك    بولۇش ــساق؛ رېئاللىقنىــڭ ئۈمى ــوئال قوي ــشانلىغان؟ دەپ س ى نى
  !تهرەققىياتى سوئالغا جاۋاب بهرسۇن، دەيمىز خاالس

*  *  *  *  *  
تىبهتنىـــڭ سىياســـىي ۋەكىللىـــرى خىتـــاي ھۆكۈمىتىنىـــڭ ۋېنـــادا 

ــاش ئهلچىــسى بىــلهن بىــر قېــتىم، خىتاينىــڭ      تــايورك-نيــۇتۇرۇشــلۇق ب
. م مهخپىـي سـۆھبهت ئېلىـپ بـاردى        تۇرۇشلۇق كونسۇلى بىلهن بىـر قېـتى      

تىــبهت مهسىلىــسىنى ئىزچىــل تهكىــتلهپ كېلىۋاتقــان ئامېرىكــا قوشــما  
، بېيجىڭدا مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش    كىلىنتۇنشتاتلىرىنىڭ پرېزىدېنتى   

مېنىـڭ يهنه   )  زېمىـن  جيـاڭ ! (جانـابلىرى ... مهن قوشـۇلىمهن  «: يىغىنىدا
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 داالي الما ۋە تىبهت مهسىلىسىنى مۇخبىرالرنى       كىلىنتۇنپرېزىدېنت  
ــي      ــيىن، مىللى ــدىن كې ــۈرۈپ چىققان ــكارا كۆت ــدا ئاش ــۈۋېلىش يىغىنى كۈت

 – 7مهسىله بـويىچه خهلقئـارا بېـسىمغا دۇچ كهلـگهن خىتـاي ھۆكـۈمىتى،               
 كۈنى خىتاي مهركىـزى كومىتېتىنىـڭ قارمىقىـدا ئاالھىـدە           – 25ىڭ  ئاين

خىــزمهت گۇرۇپپىــسى تهشــكىللهپ، بېيجىڭــدا داالي المــا بىــلهن رەســمىي  
داالي المــا ســهمىمىي جــاۋاب   . ســۆھبهت قۇرۇشــنى قــارار قىلغــان ئىــدى    

 زېمىـن   جياڭ تېغىدا بۇتخانىدا    تهيشهن ئۆلكىسىنىڭ ۋۇ    شهنشى: قايتۇرۇپ
  . شنى تهكلىپ قىلدىبىلهن ئۇچرىشى
ــا ــى جۇڭخــۇا خهلــق  (تىــبهت جۇڭگونىــڭ بىــر قىــسمى  «: داالي الم يهن

تىـبهت پهقهت ئـۆزىنى ئـۆزى باشقۇرۇشـى         ) رېسپوبلىكىسىنىڭ بىر قىـسمى   
كېرەك، دىپلوماتىيه ھوقۇقى، دۆلهت مـۇداپىئه ھوقـۇقى جۇڭگونىـڭ قولىـدا            

قانـدا ئوڭايغـا    بۇنـداق دېـيىش داالي المـا ئۈچـۈن ئېيت         . دېگهن» بولسا بولىدۇ 
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*  *  *  *  *  
» تــايمىس«جۇڭگونىــڭ ئىچكــى ئىــشلىرىغا كهلــسهك، ئهنگلىيىنىــڭ  

خىتــــاي كوممۇنىــــستلىرىنىڭ جۇڭگوغــــا   «:  نويــــابىر– 13گېزىتــــى 
 يىلغــــا يهتكهنــــدە ناھــــايىتى مــــۇرەككهپ 50رانلىــــق قىلىــــشى ھۆكۈم

ــدى   ــىلىلهرگه دۇچ كهل ــىي مهس ــسادىي، سىياس ــڭ  . ئىقتى ــدى جۇڭگونى ئهم
ــدىغانلىقىغا    ــدەك پارچىلىنىــــپ كېتىــ ــوۋېتالر پارچىالنغانــ ــابىق ســ ســ
ــىي      ــۆپلىگهن سىياســ ــرەك، كــ ــسا كېــ ــشى بولمىــ ــشهنمهيدىغان كىــ ئىــ

ىدىغان ئۆزگىرىشلهرنىڭ، بـۇ    مۇتهخهسسىسلهر كېلهر يىلى جۇڭگودا يۈز بېر     
دۆلهتنىــڭ تهقــدىرىگه ئىنتــايىن زور مۇناســىۋەتلىك ئىكهنلىكىنــى قهيــت  

  .دەپ يازدى» قىلىشماقتا
 بېيجىــڭ ئۇنىۋېرســىتېتىدا، شــاڭگاڭدا   كىلىنتۇننىــڭپرېزىــدېنت 

سۆزلىگهن نۇتۇقلىرى ۋە سىياسىي چاقىرىقلىرى جۇڭنهنخهينى زىلـزىلىگه        
 تـوال ئـۆز     –اي ھۆكـۈمىتى جهمئىيهتنـى ئـاز        خىت.... كهلتۈرگهندىن كېيىن 

مهيلىگه قويۇپ بېرىپ، جۇڭگـو جهمئىيىتىـدە تهشـكىالت قـۇرۇش، پـارتىيه             
» جۇڭگـو تهرەققىيـات بىرلهشمىـسى     «. قۇرۇش دولقـۇنى قوزغىلىـپ كهتتـى      

قۇرۇلــۇپ، زىيــالىيالردىن تهشــكىللهنگهن بــۇ تهشــكىالتنىڭ ئهزالىــرى بىــر  
كهتتى ۋە خهلـق  ئىـشالر نـازارىتىگه       مىڭدىن ئېشىپ    50كېچىدە دېگۈدەك   
خىتاينىـڭ  » جۇڭگـو دېموكراتىـك ئـادالهت پارتىيىـسى       «. تىزىمغا ئالدۇردى 

 ئۆلكىــسىدە پــارتىيه قۇرۇشــتىن ئــاۋۋال تهييــارلىق كــومىتېتى قــۇرۇپ، 18
ــا ئالـــــدۇردى  ــازارىتىگه تىزىمغـــ پارتىيىلهرنىـــــڭ، . خهلـــــق ئىـــــشالر نـــ

جۇڭگـــو  جهمئىيىتـــى  كـــۆكلهپ، موگـــۇدەكتهشـــكىالتالرنىڭ قۇرۇلۇشـــى 
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