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  ؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ
  ( ئىستىقالل ھهرىكهتلىرى توغرىسىدا  قىسقىچه مۇالھىزە )

  

  ئابدۇرەھىمجان ئابدۇرەشىد

  

ئېغىرلىق كۆتۈرۈشته پىششـاڭ ئىشلىتىشـنى بىلگهنـدىن باشـالپ            

ئىنســـانالرنىڭ ئهقلـــى قـــابىليىتى جىســـمانى ئاجىزلىقنىـــڭ ئـــورنىنى 

جهزمهنكـى  تولدۇرۇپ كهلمهكته. كـۈچ يهتمىـگهن ھهرقانـداق مۇشـهققهتته     

ئهقىل ھهرىكهتلىنىشى كېرەك. چۈمۈله ئۆزىنىڭ ۋەزنىدىن  ئون سهككىز 

ھهسسه ئارتۇق ئېغىرلىـق كۆتـۈرەلهيمىش. بـۇ گهپنىـڭ ئىلمىلىكىـدىن      

ــا   ــوق. ئهممـ ــاتىم يـ ــرەت   « مهلۇمـ ــك غهيـ ــكه چۈمۈلىچىلىـ ــز نېمىشـ بىـ

دەپ كايىـــــپ قالىـــــدىغانالرغا _ چۈمۈلىنىـــــڭ »_ كۆرســـــۈتهلمهيمىز؟ 

ۇرۇلمىســىدا پىششــاڭ قــانۇنىيتى ۋە ئاالھىــدىلىكى    پىزىلوگىيهلىــك ق

مهۋجـۇت ئىــكهن، بــۇ ئهۋزەللىــك ئىنسـاننىڭ ئىچكــى قــابىليىتى بولغــان   

ئهقىلــگه ئورۇنالشــتۇرۇلغان _ دەپ، ئهســكهرتمهكچى بولــدۇم. ئىنســاننىڭ  

مهنىۋىياتىـــــدىكى ئىمـــــان، ۋىجـــــدان، ئهقىـــــدە، جاســـــارەت قاتـــــارلىق 

هقىلدۇر. ئۇنى دەل جايىـدا، تولـۇق   جهۋھهرلهردىنمۇ بهكرەك قىممهتلىكى ئ

ئىشلىتهلىگهنلهر غالىپ، بهخىتلىك، تالهيلىـك كىشـىلهردۇر. ئهكسـىچه    

  .بولغاندا ئېغىرلىق ئاستىدا يانچىلىدۇ خاالس
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قـــولىڭىزدىكى بـــۇ كىتاپتـــا ئىـــنقىالۋى ھايـــاتىمىزدا نېمىنىـــڭ           

يېتىشــــمهيۋاتقانلىقى توغۇرلــــۇق تهھلىــــل يۈرگۈزۈلگهنــــدىن ســــىرت،  

ۇبىيهتلهرنىڭ يوشۇرۇن سـىرلىرى، سـىرالرغا چېتىشـلىق قىسـمهن     مهغل

ھادىســىلهر تهكــرار ئوتتۇرغــا قويۇلىــدۇ. خۇالســىالپ ئېيتقانــدا بۇنىڭــدىن  

ھهرىكهتـلهر قايسـى يۆنۈلۈشـته، قانـداق شـهكىلدە ئېلىـپ        –ئاۋالقى ئىش 

دېــگهن مهقســهت ئالغــا ســۈرۈلىدۇ. لــېكىن  -بېرىلىشــى كېــرەك ئىــدى ؟ 

قانــداق قىلىــش كېرەكلىكــى يهنىــال يېپىــق پېتــى   بۇنىڭــدىن كېــيىن

مـۇالھىزە بولۇشـتىن    قالىدۇ. قىسقىسى بۇ كىتـاپتىكى پىكىـر، قاراشـالر   

بهكرەك  مۇنازىرە ئىكهنلىكى ئېنىـق. شـۇڭا ۋەتهن مىللهتنىـڭ غېمىنـى     

ــدىن     ــدۇرۇپ، ئانـ ــات يايـ ــىراق قانـ ــازىرىنى ياخشـ ــاۋال مۇنـ ــتىن ئـ قىلىشـ

ــارقىلىق چىق   ــل ئ ــۇالھىزىلهپ، ئهقى ــۇش   م ــلهن تۇت ــۈن بى ــان  يهك ىرىلغ

قىلساق بهلكى ئۆزۈمىزدىن چهكسىز ئېغىر يۈكنىڭ ئاستىدا يىمىرلىپ 

ــۈتتىمهن   ــگهن ئۈمـ ــوالر دېـ ــالغىلى بـ ــدىنى ئـ ــىمىزنىڭ ئالـ ــۇ  .كېتىشـ شـ

 مۇناسىۋەتته مۇنازىرىلهر كىتاپ شهكلىدە كۆپچۈلۈككه سۇنۇلدى. 
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_ دەپ،  بىر چهتـته قـاراپ   » ئوتنى كىم تۇتسا شۇنىڭ قولى كۆيىدۇ  «       

تۇرســىڭىز، ئــوت ئۇچقــۇنلىرى ســىزگىمۇ چــاچراپ كېتىشــى مــۇمكىن.... 

لىسـا  » دات « ياكى ئوتنى تۇتۇپ قولى كۆيگهندىن كېيىن كۆيۈك ئازاۋىـدا  

يۈرىكىڭىزنىڭ قېتىدا يوشۇرۇن بىر كۆيۈك ئازاۋى سـىزنىمۇ كۆيدۈرۈشـى   

ي، ئـوتنى تۇتقـۇچىنىال   ئېنىق..... ئهگهر ئوت ئۇچقۇنلىرى سىزگه چاچرىما

لىرى سىزگه ئازاپ ھېس قىلدۇرمىسا، يـاكى  » دات« كۆيدۈرگهندە، ئۇنىڭ 

ئۇنىڭ ئازاپلىرىدىن سىز شاتالنسىڭىز  ئۇ چاغـدا سـىزدىكى ئـادىمىلىكته    

 .....مهسىله بار دېگهن گهپ

ئۇيغــۇر دەۋاســىغا ئارلىشــىش ئــوت بىــلهن ئويناشــقانلىق. ئۇيغۇرنىــڭ       

قــا يــاغ چاچقــانلىق. ئۇيغۇرنىــڭ ئىشــىدىن ئــۆزىنى  غېمىنــى يېــيىش ئوت

يىـراق تۇتقــانلىق ئوتتــا كۆيگۈچىــدىن شــاتالنغانلىق. ئۇيغــۇر مهسىلســى   

« ، »تۆمـۈر خهلىپهنـى لىشـىڭپۇ ئالدىـدى    « شۇنداق مۇرەككهپ بىر ماجرا. 

ئهخمهتجـان قاسـىمىنى سـىتالىن    « ،»خوجانىيازنى شىڭشىسهي ئالدىـدى 

« ، »په مهنسـهپ تاماسـىدا تۇزاققـا چۈشـكهن    تۆمۈر خهلىـ « ياكى » ئالدىدى 

خوجانىياز  شىڭشىسهيگه سـېتىلىپ سـابىت دامـوللىنى تۇتـۇپ بهرگهن،      

ئهخمهتجان قاسـىمى سـىتالىنغا بـاش قويـۇپ     « ، »ئۇۋالىغا ئۆزى جازاالندى

دېگهندەك پهلپهتـۈش گهپـلهر بىـلهن  بىـر     ».... ئاخىرى ئۆز بېشىنى يىدى

  .هكۈن چىقىرىپ كېلىۋاتىمىزدۆلهتنىڭ تهقدىرىدىن تارىخى ي

ھازىرقى گهپنى يهنه شۇ  يۇمشاق ئالىپتېكىن ئهپهندىدىن باشلىسـاق،      

، خىيــالى، ئــۇ زات ئاساســهن غهرپــته يېــتىلگهن، غهرپــته ياشــىغان، پىكــرى

هن كىشـــى بولـــۇپ ئۇيغـــۇر نگئاللىققـــا ئـــادەتلهئهمهلىيتـــى غهرپـــچه _ رې

 ئهنسـىرىگهن، لـېكىن بـۇ    دەۋاسىدىن ئىبارەت بـۇ ئـوتنى تۇتۇشـتىن بهكـال    

ــوتتىن ھهم يىــراق كېــتهلمىگهن،   ــوتنى كىــم تۇتســا شــۇنىڭ قــولى  « ئ ئ
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دەپ، بىر ياقتا قاراپمۇ تۇرالمىغان، ئوتتا قولىنى كۆيدۈرىۋېلىپ  -» كۆيىدۇ

ــۆزىال بىلىــپ،   » دات«  ــازاپ ھــېس قىلغــان ئهممــا دەردىنــى ئ لىســا  ھهم ئ

ۈرەلمهي دەرت تارتقـــان يهنـــى ئهتراپىـــدىكىلىرىگه چۈشـــهند -باشـــقىالرغا 

 .   تىپىك دەرتمهننىڭ  بىرىدۇر

بۇ ئوتنىڭ ھهم تۇتقىلى ھهم تاشـلىۋەتكىلى بولمايـدىغان بىـر پـاجىئه         

ئۇكىالر مېنى تهشكىالتنىڭ ئىچىگه سۆرەپ « : بولغانلىقى ئۈچۈنمىكىن 

ــىلهر ته   ــز دېمهڭــالر. س ــدۇرۇپ، دەۋا دەســتۈگ  كىرىمى ۈرنى شــكىالتنى ماڭ

بىلهن بولىدىغان ئاالقه، مۇناسـىۋەتلهردە مهن سـىرىتتىن    قىلىڭالر، غهرپ

سىلهرنى قولالپ، سىرىتتىن قوللىغۇچىالرنى جهلىپ قىلىپ ماسلىشاي، 

ئهمما مېنى ئىچىگه كىرگۈزۈپ قويساڭالر ئىشـنىڭ ئىچىـدە ھهممىمىـز    

ئالىپ تېكىن ئهپهندى ئارقىغا  دەپ،» _ بوغۇلۇپ قېلىشتىن ئهنسىرەيمهن

لهردۇر ئۇنىڭ تهشكىالتقا باش بولۇپ ۋەزىپه ئېلىشـىنى  داجىپ تۇرسا، كىم

   .دەۋاغا شهرت قىلىۋېلىشقان ئىدى

ئۇ باش بولۇشقا بىردىن بىر ساالھىيهتلىك كىشى، ئۇ دېپلۇمـات، ئـۇ    _      

ــىت       ــڭ ئىشـ ــا غهرپلىكنىـ ــى ھهتتـ ــۇ غهرپلىكنـ ــتىلگهن، ئـ ــته يېـ غهرپـ

خــارەكتېرىنى بىلىــدۇ، ئــۇ غهرپلىــك بىــلهن  -مۈشــۈكلىرىنىڭمۇ مىــجهز 

تهرجىمانسىز گهپلىشهلهيدۇ، ئۇ غهرپ تىللىرىدا نۇتۇق سۆزلهيدىغان بولسا 

ۋەتكه تولىـدۇ، ئـۇ دەۋا ئۈسـتىدە تۇغۇلغـان، ئۇنىـڭ دادىسـى       يىغىن زالى ھهي

داھــى.... شــۇنداق كــۆپلىگهن ئاالھىــدىلىكى بىــلهن دەۋاغــا بــاش بولۇشــقا   

ســاالھىيهتلىك  بىــرال شــهخس ئىكهنلىكــى مۇقىمالشــتۇرۇلدى. لــېكىن  

ۋاي ئـالتۇننى  « ئالىپ تېكىن ئهپهنـدى زادىـال ئارقىغـا داجىـپ تۇرىـۋەردى.      

ــاش   زەرگهر سوقســۇنه ــدىم دەۋاغــا ب ي، قــوينى قاسســاپ سويســۇنهي.... ئهپهن

ــالىتهي...   ــىر قـ ــام قىسـ ــا ھامماچـ ــدىمنىڭ  » بولمىسـ ــىپ، ئهپهنـ دېيىشـ

پاقالچىكىگه مهھكهم ياماشقانسىرى ئۇ جاناپ يىغالمسىراپ تۇرۇپ ئارقىغا 

  .داجىيتتى
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ئۇنــداق بولســا بــۇ ئــوغرى ئۇيغــۇر دەۋاســىغا قارشــى ئوخشــىمامدۇ،   «      

ه نگچوقـۇم بۇنىـڭ يىـپ ئـۇچى تهيـۋە     «  ،»كهينىگه سىيىدۇ بۇ؟ نېمىشكه 

بــاغالقلىق، بــۇنى تهيــۋەن باشــقۇرۇپ ئۇيغــۇر دەۋاســىغا ئارالشماســـلىققا       

ــدۇ،   «  ،»مهجبۇرلىغــان ــا تارتىشــنى خالىماي ــادەم، جاپ ــۇ راھهت پهرەســت ئ ب

دوپپىسى يهرگه چۈشۈپ كهتسىمۇ پۇل خهجلهپ باشـقىالرغا ئالدۇرىـدۇركى   

ىڭىشىشنى خالىمايدۇ، بۇنداق ھورۇن ئادەمدىن ئۇيغۇرغا ۋاپـا  ئۆزى يهرگه ئ

تۈپى يۈزۈڭگه ئۇيغۇر دەۋاسىدىن ئۆزىنى قاچۇرغان ھهي «  ،» كهلمهيدۇ......

ــۇن!  ــدە!  « ، »مهل ــان ئهقى ــاڭا قىلغ ــىت س ــز دەپ  « ،»ئىس ــېنى داھىمى س

مانــا مۇشــۇنداق   ......» چوقۇنغــان شــۇ ئۇيغۇرنىــڭ ئهقىدىســىگه تــۈپى!     

« ئهددى، ئهيىـپ نۇقسـانالر ئارقىسـىدا     ارەت، نهپـرەت، تهنه ته ۈگىمهس ھاقت

ئــۇكىالر مهن ســىرىتتىن ھهمكارلىشــاي دېســهم ســىلهر مېنــى زادىــال        

چۈشــهنمىدىڭالر ۋە قوبــۇل قىلمىــدىڭالر. چۈشهنمىســهڭالرمىغۇ مهيلىتــى 

ھاقـارەتكه چىـدىماق تهس ئىـكهن. مـاقۇل، مهن      -لېكىن قېرىغانـدا تىـل   

يىلـى نويـابىر     - 2002دېـدى ئالىـپ تـېكىن ئهپهنـدى      -باش بوالپ بىرەي 

لىق ئۇيغـۇر ۋەكىللىـرى بىرلهشـمه    خهلقئـارا « مىيونخىندا چاقىرىلغـان  

ئـۇكىالر،  بـۇ ئهھـۋالىمىز    « دا. لېكىن ئارىدىن ئالته ئاي ئۆتۈپ » يىغىنى 

ــارلىق      ــمه تهيي ــايمىز، بىرلهش ــا چىقىرالم ــىنى ۋۇجۇتق ــلهن ھېچنهرس بى

قارارالرنىڭ بىرسىمۇ بېجىرىلمىـدى، قېنـى پـۇل،    كومىتېتىدا ئېلىنغان 

قېنى ئىشخانا، قېنى تهشۋىقات، ھهتتـا ئـارىمىزدا خىتاينىـڭ كىشـىلىرى     

چاپـاق بولــۇپ يۈرگهنلهرمـۇ بـاركهن، بــۇ ھالـدا چـوڭ بىــر       -بىـلهن ئاپپـاق   

ــۇپ     ــۋا بولــ ــان رەســ ــاق بهك ئاســ ــدانغا چىقســ ــۇرۇپ مهيــ ــكىالت قــ تهشــ

دېدى ئالىـپ تـېكىن    -» تارتىمهن...كېتىمىز....... مهن بۇ ئىشتىن باش 

لىقتىن ئىستىپا بېرىپ.  يهنه تۈكۈردۇق ئۇنىڭ يۈزىگه، » داھى« ئهپهندى 

تىللىدۇق، ھاقارەتلىدۇق، تىلالپ ھارمىدۇق. كىملهردۇر  بۇ ئىككى بـاش  

ئــۇ « بولــۇپ بىرلىشــهلمهيۋاتقان دەۋاغــا ئــۇنى  پهقهتــال شــهرت قىلىۋالــدى. 
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» ىمۇ مهيلىكـى دەۋا بىـر يـاقىلىق بولمايـدۇ     بولمىسا ۋەتهن ئازات بولمىس

 .بولۇپ قالدى

بوپتــۇ ئــۇكىالر، بــۇ « ئــۇ ئىســتىپا بېرىــپ ئارىــدىن ئــون ئــاي ئۆتكهنــدە      

ئىشنى بۇنداق تاشالپ قويغىلى بولمايدۇ، بىر ياقىلىق بواليلى، مهنمـۇ بـۇ   

ئوتنىـــڭ تېشـــىدا كـــۆيگىچه ئىچىـــدىال كۆيـــۈپ كېـــتهي، كـــېلىڭالر       

ــىڭالر، بىر ــهيلى! بىرلىشــ ــدى.  »  _ لىشــ ــل  - 2004دېــ ــى ئاپىرىــ يىلــ

« بولـۇپ   » دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتېيى « ئالىپتېكىن ئهپهندى باشچىلىقىدا 

ــاۋى مهركهزلهشــكهن   ــا كهلــدى. يهنه    » دۇني ــر دەۋا قۇرۇلمىســى ۋۇجۇتق بى

ــلهردۇر   ــىقمىدى. _ كىمـ ــاپتونومىيهچىمىش  « بېسـ ــالىپتېكىن ئـ ، » ئـ

ــلهردۇر  ــاي « كىمــ ــالىپتېكىن خىتــ ــلهردۇر »پهرەســــتمىشئــ « ،  كىمــ

ئـــالىپتېكىن : بىـــز قۇرمـــاقچى بولغـــان شـــهرقى تۈركىســـتان دۆلىتـــى  

ھاكىميهتنى  دىندىن ئايرىۋەتكهن، دېمۇكراتىك دۆلهت بولىدۇ دەپتىمىش، 

، »ئـۇ دىنسـىز ئىــكهن، ئۇنىـڭ ئارقىسـىدىن ماڭغــانمۇ ئىمانـدىن ئاجرايــدۇ     

ــالىپتېكىن مۇســتهقىلچى ئهمهســمىش « كىمــلهردۇر « مــلهردۇر_ ، كى»ئ

لىـق  » داھـى « يىللىـق   2دېيىشتى. ئـۇ زاتنىـڭ   » _  فىدراتىسهچىمىش

خىـزمهت  « ھاياتى شۇنچىلىك كۆڭۈلسـىز ئۆتكهنـدىن كېـيىن ئـاخىرقى     

يىل ئىچىدە تـۆۋىنى پارالمېنـت    2ئالىپتېكىن ئهپهندى »   :  خۇالسىسى 

ئهزالىرى ۋە  باش مىنىسـتىرالردىن يوقۇرسـى ب د ت بـاش كـاتىۋى كـوفى      

 -مىڭ پارچىدىن ئارتۇق خهت  5اننانغىچه بولغان ئورگان ۋە شهخسلهرگه ئ

ئۇنـداق  « چهك، فاكىس، ئېلخهت يوللىـدى _ دەپ دوكـۇالت قىلىنغانـدا _    

دېيىلىـپ چـاۋاك   » بولسا ئهپهندىم پوچتاخانىدا ئىشـلىگهن ئوخشـىمامدۇ   

    .چېلىندى

تاشلىۋېتهلمهيسـىز،  مانا بۇ ئوت شۇنداق كۆيدۈرگۈچى ئوتكى، ئـۇنى ھهم      

ياكى تۇتالمايسىز. ئېهتىياتچان، دېپلۇماتيهگه ئۇسـتا بىـر ئهربـاپ ئۇيغـۇر     

دەۋاســـىدا ئاشـــۇنداق قاقمىالرغـــا چۈشـــۈپ چىقتـــى. ئاســـماندىن يۇلتـــۇز  
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چۈشكهندەك رابىيه قادىر خانىم تۈرمىدىن ئهركىـن دۇنيـاغىال چىقىۋىـدى،     

ىڭ ئالـدىنى ئېلىـپ   دەۋا تېخىمۇ يوغان ئىككى قۇتۇپلۇق بولۇپ قېلىشـن 

ئۇنىڭ ئۇيغۇر دەۋاسىغا رەھبهر بولۇشى شهرت بولۇپ قالـدى. بـۇ ۋەزىيهتنـى     

رابىيه قادىر خانىممۇ سهزگهن ۋە قايغۇرغان چېغى، شهرتنى قوبۇل قىلدى. 

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتېيىنى ئۈستىگه ئالدى. گهپ بۇنىڭ بىلهن تۈگىمىدى: 

رابىيه خانىمغا تاشـالپ بېرىـپ    ئالىپتېكىن ئهپهندى ئاران تۇرغان ئىكهن،

ئۆزىنى قۇتۇلـدۇردى، بـۇ بهك قـۇ ئـادەم ئـاۋال تاشـالپ بېرىـپ، ئارقىسـىدىن         

  گهلهر تۈگىمىدى. پۇتاليدۇ. .........

ــا             ــادىر خانىمغ ــيه ق ــان رابى ــكهم قۇچاقلىۋالغ ــوتنى مهھ ــۇ ئ ــدى ب ئهم

  . كېلهيلى

 

 

2 

ــقا          ــوتنى  تۇتۇش ــدۈرگۈچى ئ ــۇ كۆي ــېچكىم  ب ــانىمنى  ھ ــيه قادىرخ رابى

مهجبــۇرلىغىنى يــوق . رابىــيه قــادىر خــانىممۇ  بــۇ ئــوتنى تۇتــۇپ ئــۆزىنى  

كۆيـدۈرۈپ كېلىۋاتقـان ھهرقانــداق بىـر ئۇيغۇرغــا ئوخشاشـال ئۆزلىكىــدىن     

تۇتقـان ۋە تۇتۇشـتىن چېكىنمىــدى. ئۇنىـڭ ھېكايىلىرىـدىكى كهچمىــش     

ه مهلــۇم بولغــان كۆيۈكلىرىــدىن  كۆپچۈلــۈك خهۋەرســىز ئىــدى. ھهممىــگ 

ــدىن باشلىســاق  ــۇ  ، يېرى ــى  -1999ئ ــكه  « يىل ــى غهرپ ــڭ دەردىن ئۇيغۇرنى

دەپ، ئامېرىكــا ئىســتىخباراتىغا ماتېريــال تاپشــۇرماقچى    -» يهتكــۈزىمهن

دەبهلىك مۇراسىمى  -بولغانلىقى  ئۇنىڭ  ئوتقا ئۆزىنى ئاتقانلىقىنىڭ دەب 

ن بولــۇمهن، ئۇيغــۇرنى بولســا كېرەك......تــوغرا، ئۇيغۇرنىــڭ دەردىــگه دەرمــا 

دەپ، ئۆزىنى ئوتقا  –ئازاپتىن قۇتقۇزىمهن، ئۇيغۇرنى راھهتكه ئېرىشتۈرىمهن 
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لېكىن كـۆزلىگهن مهقسـهتكه     .تاشلىغان ئۇيغۇر ساناپ تۈگهتكۈسىز كۆپ

ئىنـــتىلىش يولىـــدىال  كۆيـــۈپ كـــۈل بولـــۇپ كهتكهنلىرىنىمـــۇ ســـاناپ  

  .تۈگىتهلمهيسىز

كۆزدە تۇتۇش بىر ئاز نامهرتلىك بولـۇپ قـاالر.    بۇ يهردە ۋەتهندىكىلهرنى       

چۈنكى ۋەتهندە ئۇيغۇر ئۈچۈن ئوتنى تۇتۇش گۇيـاكى يانـار تاغـدىن پـارتىالپ     

چىقىۋاتقــان ۋولقانغــا ئــۆزىنى تاشــلىغانلىق. ئۆزىنىــڭ كــۈلگه ئايلىنىــپ 

ــۇ يهردە ۋەتهن     ــۇڭا بـ ــكهنلىك. شـ ــته كهسـ ــۆزى لىنـ ــدىغانلىقىغا ئـ كېتىـ

  .تۇتۇش كېرەكسىرتىدىكىلهرنى نهزەردە 

شۇ نوقتىدىن ئالساق ھهممىال ئۇيغۇر ئـۆزىنى ئوتتـا كۆيۈۋاتقانـدەك             

ــوتنى     ــۈن ئـ ــۇر ئۈچـ ــۇر ئۇيغـ ــال ئۇيغـ ــۇمكىن. ھهممىـ ــى مـ ــېس قىلىشـ ھـ

ــدەك      ــۇپ كېتىۋاتقانـ ــۈل بولـ ــۈپ كـ ــۇر كۆيـ ــمه ئۇيغـ ــدەك، ھهمـ تۇتۇۋاتقانـ

زۇك ئازاپىلىنىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. پهرۋانه ئىسىملىك كىچىككىنه نا

بىر ھاشارەت بار. ئۇنىڭ قاناتلىرى يېپىشقاق توزۇندىدىن ئىبارەت بولـۇپ،  

ــۈك    ــوزۇپ ئۇچۇشــتىن مهڭگۈل ــاتلىرى ت بىرنهرســىگه تېگىــپ كهتســه  قان

مىش. ئاشـىقالر  تمۇ  ئوتقا ئۆزىنى ئېتىشقا ئاشـىق توختايدۇ. ئهنه شۇ ھاشارە

ىنىڭ يازغــان مىســرالىرىدا ئــۆزلىرىنى پهرۋانىــگه ئوخشــۇتۇپ، مهھبۇبىســ 

ۋىسالىنى ئوتقـا ئوخشـۇتۇپ ئۆزىنىـڭ ئاشـۇ مىسـكىن پهرۋانىـدەك كۆيـۈپ        

كــۈلگه ئاينىلىنىــپ كېتىۋاتقــانلىقىنى، مهھبۇبىســى بولســا رەھىمســىز 

ئوتقا ئوخشاش ئۇنى ۋىسالدىن بهھرىمان قىلماستىن ئهكسىچه كۆيـدۈرۈپ  

كــۈلگه ئايالنــدۇرىۋاتقانلىقىنى ئوبرازلىــق تهســۋىرلهيدۇ. بىزنىــڭ ۋەتهن     

ــوتتىن خــېله   ســى ــازۇك. ئ رتىدىكى ئۇيغۇرلىرىمىزمــۇ ئاشــۇ پهرۋانىــدەك ن

يىراق تۇرۇپمۇ  پىرىسالپ كۆيۈپ كېتىۋاتىدۇ. ئۇيغۇر دەۋاسىدىن ئىبارەت، 

ئۇيغۇرنىڭ دەردىنى يىغالشتىن ئىبارەت بۇ ئوتنى كېيىنكى تۆت يىلـدىن  

ــوتتىن        ــۇ ئ ــىمۇ، ب ــان بولس ــا ئېلىۋالغ ــانىم قولىغ ــادىر خ ــيه ق ــرى رابى بې

ــ ــدەك    ئقىت ــۈپ كېتىۋاتقان ــۇرلىرىمىز كۆي ــان ئۇيغ ــراقالردا تۇرغ هلهرچه يى
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لهردىكى بارلىق ئۇيغۇرالر  ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ ئوتىدا كۆيۈپ چهتئهلتۇرىدۇ. 

كېتىۋاتقاندەك ھېسسـىياتتا بولسـا كېـرەك. ھهتتـا ئۇيغـۇر ئۈچـۈن بىـرەر        

 ئىش قىلىپ بېقىشنى ئويالپ باقمىغانالرمۇ، ئۇيغۇر ئۈچۈن بىـرەر قېـتىم  

نامايىشقا چىقىپ باقمىغانالرمۇ، ئۇيغۇر ئۈچۈن بىرەر تهڭگه ياردەم قىلىپ 

باقمىغانالرمۇ، ئۇيغۇر ئۈچۈن بىرەر قۇر خهت يېزىپ باقمىغـانالرمۇ، ئۇيغـۇر   

ــرەر      ــۇر ئۈچــۈن بى ــانالرمۇ، ئۇيغ ــۇپ باقمىغ ــابزاس خهت ئوق ــرەر ئ ئۈچــۈن بى

ــدە قا    ــا ۋەتهن ــانالرمۇ، ھهتت ــۇپ باقمىغ ــكىالتقا ئهزا بول ــا  تهش ــۆز ئات ــان ئ  -لغ

 -ئانىسـىغا، بىــر تۇققــان قېرىنداشــلىرىغا بىـر پــاخالن كهلگــۈدەك ســادىقه  

ئىهسان قىلمىغانالرمۇ ئۇيغۇرنىڭ دەۋاسىدا ئوتتـا كۆيـۈپ كېتىۋاتقانـدەك    

ھېســس قىلىشــلىرى مــۇمكىن. شــۇنىڭ ئۈچــۈن دوقمــۇش، دوقمۇشــالردا   

. ۋەتهنـدە  رابىيه قادىرنىڭ خاتالىقى شـىكايهت قىلىنۋاتقـان بولسـا كېـرەك    

خىتاي ھۆكـۈمىتى ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىن تـام خهت يېزىـپ ئهيىپلىگىـنىگه       

مــاس قهدەمــدە،  بىزنىــڭ ۋەتهن ســىرتىدىمۇ  كوچــا دوقمۇشــلىرىدا، يــاكى  

دە ئوقـۇپ  چهتئهلـ تورالردا ئۇنى ئهيىپلهش ئادەتكه ئايلىنىپ كهتتى.  ھهتتا 

مـــۇ  ئۇنىـــڭ نۇتـــۇقلىرىنى ســـىن »  ىرىمىـــزبىلىملىكل « يېتىشـــكهن

ــگهن   فى ــدىن كهلــ ــراق يېقىنــ ــۈرۈۋېلىپ، يىــ ــلهن چۈشــ لىملىــــرى بىــ

مىهمانلىرىغــا قويــۇپ بېرىــپ: ئۇيغــۇر دەۋاســىنىڭ داھىســى مۇشــۇ ھالــدا 

ــۇن    ــاچقىلى بولسـ ــۆز ئـ ــداقمۇ سـ ــدىن  قانـ ــا ۋەتهننىـــڭ ئازاتلىقىـ  –تۇرسـ

ۇرالرمۇ ئۆزلىرىچه  بـۇ ئوتتـا كۆيـۈپ تۇرىشـىدىكهن.      ئدېيىشىدىكهن تېخى. 

ــولى ب   ــوتنى ق ــۇ ئ ــۇپ   شــۇڭا ب ــا ۋاي بول ــڭ جېنىغ ــۇپ قالغانالرنى ــلهن تۇت ى

  !كېتىدىكهندە

دېمهك ئۇيغۇرنىڭ ئىشىغا ئارلىشـىش، ئۇيغۇرنىـڭ دەردىنـى يىغـالش            

ســېپى ئۆزىــدىن ئــۆز ئــۆزىنى ئوتقــا ئاتقــانلىق بولىــدىكهن. لــېكىن بهزەن  

ئۇستىالرمۇ  يوق ئهمهسـكهن بـۇ يولـدا. ئـوتنى باشـقىالرنىڭ قـولى بىـلهن        

، ياكى قېلىن پهلهي كېيىپ تۇتىدىغان شۇنداق ئۇسـتىالرنىمۇ  تۇتىدىغان

  .ئۇچرىتىپ قالىدىكهنسىز
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ئىسـى ئهخـمهت ئىگهمـبهردى    ئىر، جـۇمهىر رە ئاتاقلىق ئىنقىالۋى شـا       

بىزنـى ھـېچ ئىـش قىلمىـدىڭ، ھۆكـۈمهتنى      « جاناپلىرى مۇنـداق دەيـدۇ:   

دەپ ئهيىپلهيدۇ ئاۋامالر. لېكىن بىـز   –قۇرۇپ قويۇپ يېتىپ ئۇخالشتىڭ 

شهرقى تۈركىسـتانلىقالرغا ھۆكـۈمهت قـۇرۇپ بهردۇق. شـۇمۇ چـوڭ ئىـش!       

تـــاالش _ دە  ،چـــۈنكى ۋەتهن ئـــازات بولغانـــدا ھۆكـــۈمهت قـــۇرىمىز دەپ     

قىلىشمايال  بىز قۇرغان مۇشۇ ھۆكۈمهت  بىلهن  دۆلهتنى ئىـدارە قىلىـپ   

مانا بۇ جاناپ كۆرۈنۈشكه ئوتنىڭ ئىچىـدە مـولالق   »  كېتىدۇ كهلگۈسىدە.

ــېلىن پهلهي      ــا قــ ــېكىن قولىغــ ــدە. لــ ــدەك مهنزىرىــ ــپ يۈرگهنــ ئېتىــ

ختـا  كېيىۋالغانلىقىنى ئۆزىـدىن باشـقىالر زادىـال پهرق ئىتهلمهيـدىغان پۇ    

بىر ئۇستىلىق.  شۇنىڭدەك ئوتنى الخشىگىر بىلهن تۇتىدىغانالرمۇ كـۆپ  

ئۇچراپ تۇرىدۇ. مهسىلهن بىـر كـۈنى قارىسـىڭىز  مهن خىتـاينى ئېتىـپ،      

دەپ، مىلتىــــق  -قــــوغالپ چىقىرىــــپ ۋەتهننــــى ئــــازات قىلىــــۋېتىمهن

كۆتۈرىۋالغــان بولســا، باشــقا بىــر كــۈنى قارىســىڭىز مىلتىقنىــڭ ئــۇچىنى 

ياغا چىــالپ قهلهمــگه ئايالندۇرىۋالىدىكهنــدە، : خهلقىمىــز     ئىگىــپال ســى 

ــۇالرنى قهلهم بىــلهن    ــدىكهن، شــۇڭا ئ قهھرىمــانلىرىنى قوغداشــنى بىلمهي

دەپ، ســىنارىيه يېزىشــقا كىرىشــىپ  –ئويغۇتــۇش كېــرەك بولــۇپ قالــدى 

كېتىدىكهن. مانا بـۇ  ئـوتنى الخشـىگىر بىـلهن تۇتىـدىغان ئۇسـتىالرنىڭ       

ئهلهمـدىمۇ بـار، قهلهمـدىمۇ بـار،     « سـىز ئۇنـداقالرنى    ھۈنىرى ئىكهن. ئهمما

گۈلدەستىلهرنى، ياكى چىرايلىق تورالردا دەپ، » كامالهتكه يهتكهن ئۇستاز!

نازىنىنالرنىڭ رەسىمىنى يولالپ كـۆڭلىنى ئېلىشـقا تىرىشىدىكهنسـىز.     

ئهمما بۇ ئوتنى قولى بىلهن تۇتمىغۇچه، ئوتنىڭ ئىچىـگه گهۋدىسـى بىـلهن    

پۇخـــادىن چىقمايـــدىغانالرمۇ بـــاركهن. لـــېكىن بهك نـــادىر  كىرمىگـــۈچه 

  .كۆرۈلىدىكهن. رابىيه قادىر ئاشۇ نادىرالرنىڭ تىپىك ۋەكىلى ياكى ئۆزى
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3  
  

، »تهخسـىكهش « رابىيه قادىر خانىمنى مهدھىيهلىگهنلهر، قوللىغـانالر       

« ، » ئۇنى قارغۇالرچه ماختـاپ خاتالىققـا ئىتتهرگـۈچى   « ، »كۆتهرمىكهش« 

دەشنامغا  مۇۋەپپهق بولسا،  ئۇنى  –دېگهندەك دەكه  -» قارقوساق غالچىالر

ئالدىغا چىقىـپ   ئهيىپلىگهنلهر، تهنقىتلىگهنلهر، باتۇرالرچه كۆرەك كېرىپ

ــڭ   ــۇرۇپ ئۇنىـ ــالىقلىرى « تـ ــل    » خاتـ ــا تىـ ــانالر، ھهتتـ ــاش قىلغـ ــى پـ نـ

ــۈزگهنلهر  ــاتۇرغۇچىالر   « تهكك ــاش ق ــۈن ب ــى ئۈچ ــڭ « ، »ۋەتهن دەۋاس دەۋانى

ۋەتهن ئۈچۈن جان « ، »يۆنۈلۈشىنى پىرىنسىپلىق تىزگىنلهپ تۇرغۇچنالر

  بولۇپ ئالقىشلىنىپ كهلدى. » ...... كۆيدۈرگۈچىلهر

ه قادىر خانىم ئۇيغۇرالرغا قانداق زىيانكهشلىك قىلدى؟  ئۇ ۋەتهن رابىي     

مىللهتكه قايسى شهكىلدە زىيانكهشلىك قىلدى؟ ئۇنىڭ تۈپكى خاتـالىقى  

قايسىالر؟ ئۇ قايسى ئۇسلۇپتا تهنقىتلىنىۋاتىدۇ؟ ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىن پـاش    

  قىلىنىۋاتقان ماتېريالالرنىڭ خارەكتېرى قانداق يۆنۈلۈشته كېتىۋاتىدۇ؟

ئۇنىڭ ئۈستىدىن توختىماي ئهيىپنامه تۇرغۇزىۋاتقـانالر كىمـلهر؟  ئۇنىـڭ    

ــكه قهلهم تهۋرىــمهي،      ــىدا نېمىش ــى توغرىس ــڭ نهتىجىس ــۇقلىرى، ئۇنى ئۇت

پـاش  »  نۇقسـانلىرى   –خاتالىقلىرى، كهمچىلىكلىـرى، ئهيىـپ   « پهقهتال 

  قىلىنىپ تۇرىدۇ؟

ــۇپ، پىك        ــتايىدىل ئويلۇن ــۇئالالرنى ئهس ــۇ س ــا ب ــۈزۈش   _ مان ــر يۈرگ « ى

ھهربىر ئۇيغۇرنىـڭ مۇھىمماتلىرىدىنـدۇر.    » ئۇيغۇرنىڭ ئوتىدا كۆيىۋاتقان

تىپ بىر قېـتىم ئويلۇشـۇپ   ىرئۇنداق بولسا ئېرىنمهي كۆپرەك ۋاقىت ئاج

ــۈگىمهس     ــۇ ت ــادىر خانىمنىــڭ ئۈســتىدىن بولۇۋاتقــان ب ــايلى. رابىــيه ق باق

زگهنـدىن كېـيىن،   ئۆتكه» خاتـالىق  « شىكايهتلهر قانـداق باشـالنغان؟ ئـۇ    
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  ئۇنىڭغا ئاگاالندۇرۇش بهرگهندىن كېيىن، ئۇ زادىال تۈزەتمىگهندىن كېيىن

ئۇنى قاتتىق ئهيىپلهش ۋە تهنقىتلهش، تىل تهككۈزۈش باشـالنغانمۇ يـاكى   

ــۇ  ــالىق « ئ ــرلهر   » خات ــڭ ئۈســتىدىن پىكى ــۇ  ئۇنى ئۆتكۈزۈشــتىن بۇرۇنم

« ۋەپمۇ، يـاكى ئـۇنى   بىرىنچـى سـه  » خاتالىقى « بولغانمىدى؟  يهنى ئۇنىڭ 

بىرىنچـى سـهۋەپمۇ؟  _ بـۇيهردە     » توغرا يولغا باشالۋاتقان  ئادىـل تهنقىـتلهر  

ــدىغان تهدبىــر    ــاڭ قالدۇرى  –خىتاينىــڭ ئهڭ ھىلىــگهر، قــۇۋ، شــهيتاننى ت

ــر     ــاق، پىكىـــ ــپ قويســـ ــاقىت قىلىـــ ــن ســـ ــارىلىرىنى نهزەردىـــ  –چـــ

ــا   ــى. خىت ــۈنىنى يېشهلمهســلىكىمىز تهبىئ ي مۇالھىزىلىرىمىزنىــڭ تۈگ

قۇۋلــۇق، شــۇملۇق ئىشلىتىشــته شــۇنچىلىك رەزىلــدۇركى،  بىــز ئورخــۇن 

ۋادىلىرىـــدىكى ئهجـــداتلىرىمىزدىن قالغـــان مهڭگۈتـــاش پۈتۈكلىرىـــدىن  

خىتاينىڭ  ھىلىگهر، نهيرەڭچى مىلـلهت ئىكهنلىكىـگه ئوچـۇق دەلىـل ،     

ئىسپات تاپااليمىز. يهنى خىتايالر گومىنداڭ دەۋرىـدىن ئىتىبـارەن، يـاكى    

ت دەۋرىـــدىن ئىتىبـــارەن قۇۋلـــۇق، شـــۇملۇق ئىشلىتىشـــكه كوممۇنىســـ

ئادەتلىنىپ قالغـان، سـهل تهجىربىسـىزرەك، بىـزگه ئوخشـاش گـالۋاڭراق       

خهق ئهمهس.  ئۇنداقتا خىتاي رابىيه قادىر خانىمغا قارىتا قانداق قۇۋلۇق، 

  شۇملۇقالرنى، قايسى نهيرەڭلهرنى ئىشقا سالدى؟ 

ىن توختىماي شىكايهتنامه، ئهرزنـامه  _ ئامېرىكىدا خىتاينىڭ ئۈستىد     

يېزىپ، خىتاينى پاش قىلىپ، زادىال ئارام بهرمىـگهن سـىدىق ھـاجى روزى    

ئهپهندىنى تېنجىتىش ئۈچۈن خىتاينىڭ  بۇ ئائىلىگه قاراتقان دەسـلهپكى  

جازا پىالنى رابىيه قادىر خانىمنى گۆرۆگه ئېلىش، شۇ ئـارقىلىق سـىدىق   

قتۇرۇش ئىــدى. لــېكىن خىتايــدىنمۇ ھــاجى روزىنىنىــڭ زۇۋانىنــى بېســى

ئۇســـتا، ھىلىـــگهر غهرپ  سىياســـهتچىلىرى خىتـــاي تۈرمىســـىدە ئـــازاپ  

» كىشــىلىك ھوقــۇق قهھرىمــانى« چېكىۋاتقــان رابىــيه قــادىر خــانىمنى  

قىلىــپ دۇنيــا جامــائهتچىلىكىگه تونــۇتتى. ئۇنىــڭ دەۋاســىنى توختاتمــاي 

ختىالرغـا چـاپالپ،   يىلالپ داۋامالشـتۇردى. بىزلهرمـۇ ئۇنىـڭ رېسـىمىنى تا    

دۆلهت، دۆلهتلهردە نامايىش قىلىپ، ئۇنىڭ ئوبرازىنى مىللى دەۋارىمىزنىڭ 
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سىمۋولى قىلىۋالغان ئىدۇق! خىتـاي رابىـيه قـادىر خانىمـدىن زىرىكتـى،      

ئارام تاپماقچى بولدى. ياكى ئۇنىـڭ  » بېرىۋېتىپ« ياكى ئۇنى تاالشقانالرغا 

ــ    ۇرالر ئارىســــىدىكى غهرپ دۇنياســــىدىكى ســــۆلىتىدىن، ئۇنىــــڭ ئۇيغــ

ســىمۋوللۇق ئوبرازىــدىن يهنه پايــدىالنماقچى بولــدى.... ئىشــقىلىپ ئــۇنى  

مــارت تۈرمىــدىن چىقىرىــپ  ئامېرىكىغــا تاپشــۇرۇپ  – 17يىلــى  – 2005

بهردى. ئۇ تۈرمىـدىن چىقىـپ دەل ئـۈچ ئـاي بولغانـدا گېرمـانىيهگه سـهپهر        

ــدى. ئــــۇنى گېرمــــانىيهدىكى ئۇيغــــۇرالر بېشــــىدا كۆتهرگــــۈد      ەك قىلــ

ئالقىشلىغانلىقى سىن فىلىمـلهر ئـارقىلىق دۇنياغـا تارقالـدى. مهرھـۇم      

« كـــۈرەش ســـۇلتان ئهپهنـــدى ئىجـــات قىلغـــان ۋە ئـــۆزى ئورۇنلىغـــان       

ناملىق ناخشا، نهق مهيدان خاتېرىسى، » ئۇيغۇرالرنىڭ ئانىسى رابىيه قادىر

ا ئالقىش ساداالر سىن فىلىمى بىلهن دۇنياغا تارقالدى. ياكى قولدىن قولغ

ــاۋاز    ــولالپ ئـ ــۇرى ۋە قـ ــهنئهت نومـ ــدىغان سـ ــاقتۇرۇپ ئاڭاليـ ئۆتـــۈپ ئهڭ يـ

شـــۇ قېتىمقـــى   ۋى مارشـــتهك تهســـىر قوزغىـــدى.قوشـــىدىغان ئىـــنقىال

گېرمانىيهگه قىلغان تۇنجا سهپىرىدىال ئۇنىڭ ئۇيغۇرالرغا سىياسى رەھبهر 

ــدى.      ــقان ئى ــدىن مۇقىمالش ــبهرلهر تهرىپى ــى ۋە رەھ ــۇر خهلق ــى ئۇيغ بولۇش

ــۇ   ــېكىن ئ ــرەر تهشــكىلى ۋە    ل ــۇ تېخــى بى ــايتۇرۇپ، ئ تېخــى رەھــبهر  بولم

سىياسى خاتالىقمۇ  سـادىر قىلمـايتۇرۇپ  شـۇ يىلـى نويـابىر ئايلىرىـدىن       

باشالپ ئۇنى ئاممىۋى جامائهت  سـورۇنى بولغـان ئوچـۇق تـوربهتته قـاتتىق      

ــۇ ئهيىپنــامىنى   ئىســىملىك » ئهرۋا« ئهيىــپلهش باشــلىنىپ كهتتتــى. ئ

ر قانـات يايـدۇردى. ئـۇ  ئـارىالپ تـور باشـقۇرغۇچىالرغىمۇ       نامهلۇم بىـر ئـاپتو  

ئهگهر بۇ يازمامنى ئۆچۈرۈۋەتسه، يـاكى  « تهھدىت سېلىشنى ئۇنۇتمايتتى.  

دېگهندەك خېله قـاتتىق  » ئۆچۈرتىۋەتسه بۇنىڭدىنمۇ يامانراقنى يازىمهن...

گهپــلهر  ئۇنىــڭ يوشــۇرۇن قــورالى ئىــدى. كىشــىلهر كــۆزىگه  ســىغمىغان  

ــۇ ئهرۋا بىرلىرىنـــى ــا بـ ــۈتۈپ   -_ مانـ ــا كۆرسـ ــادىر خانىمغـ ــيه قـ دەپ، رابىـ

قويۇشنىمۇ ئادەت قىلىۋېلىشقان ئىـدى. ئهرۋا يازمىسـىنى ئاخرالشـتۇرۇپ،    

بۇ تېمـا تاقالغانـدىن كېـيىن  رابىـيه قـادىر خـانىم ئهتراپتىكـى ھېچبىـر         
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بــۇ ئهرۋا ئــادەتتىكى « ئۇيغــۇردىن گۇمانالنمىغــانلىقىنى ئېيتتــى. بىــراق  

س، چوڭ بىر ئهربـاپ. ئـۇ خىتاينىـڭ مهخپىيهتلىـك ئىدارىسـى      بىرى ئهمه

دەپـال  بـۇ تېمىنـى    » بىلهن ئاالقىسى بار بىرسـى! ئهممـا بهك خهتهرلىـك...   

  تىلغا ئېلىپ يۈرۈشتىن ئۆزىنى قاچۇردى. 

ئهرۋا راستىنال شۇنداقمىدۇر؟ ئـۇنى خىتـاي مهخپىيهتلىـك ئىدارىسـى           

«  انىڭ بايانلىرىنى ئهسلهپ باقايلى : ئىشقا سالغانمىدۇر؟ _ بۇ ھهقته ئهرۋ

بۇ بىر سودىگهر خوتۇن، ....ئالجىپ قالغان چېغى دەپ ئويلۇدۇم،.... سولتهك 

دەپ ئويلۇنۇپ قالدىم، ئـۇ بهك غـالجىر،    -خوتۇن نېمه ئىش قىلماقچىكىنه

ئــۇ بهك ھهددىــدىن ئېشــىپ كهتكهنــدەك كــۆرۈنهتتى،... ئۇنىــڭ ۋەتهنــدىكى  

دېگهنـدەك سـۆز،   » چه تىلغا ئالمـاي تـۇرىمهن....  قىلمىشلىرىنى مهن ھازىر

ــۇ ئهرۋانىـــڭ    ــۇراتتى. مهنمـ ــدا ئـــۇچراپ تـ ــارىلهر ئهرۋانىـــڭ يازمىلىرىـ ئىبـ

ئــاپتۇرلۇق ھوقۇقىغــا چېتىلىــپ قېلىۋاتقــان بىــرى بولغاچقــا ئۇنىــڭ       

يازمىلىرىــدىكى ھهربىــر مهزمــۇنالرنى ئىــنچىكلهپ كۆزۈتــۈپ ئوقۇيتتــۇم.  

ــدىكى  ــڭ خېتىـ ــڭ:« ئهرۋانىـ ــلىرىنى مهن  ،... ئۇنىـ ــدىكى قىلمىشـ ۋەتهنـ

دېگهن جۈملىسى ئۈستىدە ئۆزەم بىـر   -» ھازىرچه تىلغا ئالماي تۇرىمهن....

قاراشــقا كــېلهلمهي، باشــقا يــېقىن  پىكىرداشــالرنى مۇھــاكىمه قىلىشــقا  

بـــۇ بهلكىـــم رابىـــيه « ئۈندىـــدىم.  كۆپچۈلۈكمـــۇ  مهن پهرەز قىلغانـــدەك 

ــارازى قىلىــپ قويغــان  خانىمنىــڭ تىجــارى ئىشــلىرىدىكى باشــقىالر  نى ن

تهرەپلىرىنــى بىلىــدىغان بىــرى بولغــان بولســا  شــۇ ئهھــۋالالرنى يېيىــپ،  

دەپ  -» رابىيه خانىمنىڭ يۈزىنى تۆكۈشكه خىرىس قىلىۋاتقان ئوخشايدۇ 

قانائهتلىنىشـــكهن ئىـــدى. لـــېكىن رابىـــيه قـــادىر خانىمنىـــڭ  خىتـــاي 

كى ئۇنىڭ تىجارەت تۈرمىسىدە  ئۇيغۇر ئۈچۈن شۇنچه يىل ئازاپ چهككهنلى

ــان    ــارازى قىلىـــپ قويغـ ــقىالرنى نـ ــلهن باشـ ــلىرى بىـ ــى تهرەپلىرئىشـ ىنـ

ھهسسىلهپ يۇياتتى. بۇ ھهقته بىر نهرسىنى تىلغا ئېلىپ ئۇنىـڭ يـۈزىنى   

تۆكۈش ئىهتىماللىقى بهك تۆۋەن ئىدى. مهن رابىيه قادىر خانىمدىن ئهرۋا 

ىم، : بـۇ گهپنـى   توغۇرلۇق يهنه بىر ئاز ئىلگىـرلهپ مۇڭداشـماقچى بولىۋىـد   
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تىلغا ئېلىپ پاراكهندە بولۇشنى بهك خاالپ كهتمهيمهن،  ئىشقىلىپ ئهرۋا 

دەپال قايتا بـۇ   –ماڭا بهك ئېغىر تهھدىت سالدى. ئۇ بهك قورقۇنچلۇق ئادم 

تېمىنى تىلغا ئېلىشىمنى رەت قىلغان ئىـدى.  شـۇنىڭدىن ئـانچه ئـۇزۇن     

م  گېرمانىيهدە چاقىرىلغان د نويابىردا رابىيه قادىر خانى _  2006ئۆتمهي  

ــاي       ــۈن خىت ــى ئۈچ ــڭ جازاس ــايالندى. ئۇنى ــۇپ س ــى بول ــڭ رەئىس ــۇ ق نى ئ

ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ  ئىككى ئوغلىنى ئارقىمۇ ئارقىدىن ئـۇزۇن مۇددەتلىـك   

قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلــدى. لــېكىن رابىــيه قــادىر خــانىم  يهنه        

اڭلىتىشـتا  ھهر  ئىلگىرلهپ كېتىۋەردى. ئـۇ ئۇيغـۇر دەۋاسـىنى غهرىـپكه ئ    

كۈنى بىر نهتىجه يارىتىپ ماڭدى. ئۇنىڭ بىوگراپىيهلىك كىتاۋى نهشـىر  

قىلىنــدى. پراگــادا  دۇنيــا  كىشــىلىك ھوقــۇق قهھرىمــانلىرى ســورۇنىدا 

تۇنۇشتۇرۇلدى. ئامېرىكا  كوڭگرېسىدە  ئۇيغۇرالر توغرىسىدا مـۇھىم قـارار   

رىنى پاش قىلىپ ئېلىنىشىغا تۈرتكه بولدى. خىتاينىڭ تۈرلۈك زۇلۇملى

سـىنتهبىر ئامېرىكـا ئـاۋام     17يىلـى   – 2007گۇۋالىقتىن ئۆتتى. بولۇپمۇ 

نومۇرلۇق قـارار خىتاينىـڭ جېنىغـا تېگىـپ      – 497پاالتاسىدا ئېلىنغان 

ــادىر خانىمــدىن      ــيه ق ــلهن رابى ــۇ مۇناســىۋەت بى ــاي ب ــۆچ « كهتتــى. خىت ئ

ئۆز ۋاقتىدا يهنى » . ئېلىشنىڭ ئهڭ ئهجهللىك باسقۇچىنى ئىشقا سالدى 

،... ئۇنىــــڭ ۋەتهنــــدىكى «     ئهرۋا يىــــپ ئــــۇچىنى چىقىرىــــپ قويــــۇپ 

دېگهنلىكىنىڭ   -» قىلمىشلىرىنى مهن ھازىرچه تىلغا ئالماي تۇرىمهن....

بـــۇ ئهڭ قورقۇنچلـــۇق ئـــادەم، بـــۇ خىتـــاي     « ۋە رابىـــيه قـــادىر خـــانىم   

ــاپ...   ــىۋەتلىك ئهربـ ــىغا مۇناسـ ــك ئىدارىسـ ــاتتىق » مهخپىيهتلىـ دەپ، قـ

يىلـى   -2007لكىنگىنىنىڭ ئوچۇقلىمىسى ئوتتۇرغـا چىقتـى.  يهنـى    سى

ئۆكتهبىر خىتاي مهخپىيهتلىك ئىدارىسى ( رابىـيه قـادىر خانىمنىـڭ     -8

ئامېرىكىغا قويۇپ بېرىلىشىدىن ئىلگىرى)  تۈرمىدە مهخپـى چۈشـۈرگهن    

سىن فىلىمىنى ئىنتېرنېت تورى ئارقىلىق دۇنياغا تارقاتتى. خىتاي بـۇ  

ارقىتىش  ئــــارقىلىق رابىــــيه قــــادىر خانىمنىــــڭ ۋەتهن فىلىمنــــى تــــ

سـىرتىدىكى سىياســى ئــوبرازىنى يهرگه   ئۇرۇشـنى پىالنلىغــان بولســىمۇ،   
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رابىيه  قادىر خانىم ئۆزىنىڭ ئهمهلى ھهرىكىتى ئارقىلىق ئۆزىنىـڭ كىـم   

گـۆرۆگه ئېلىـپ   « ئىكهنلىكىنى تولۇق ئىسـپاتالپ تۇرغاچقـا خىتاينىـڭ    

ــاش ئهگــدۈرۈش  تى بىــر تىيىنلىــك قىمــمهت يارىتالمىــدى.  سۈيقهســ» ب

لېكىن بىر نهرسه ئېنىقكى، كېيىنكى بىـر يىلـدىن بېـرى رابىـيه قـادىر      

نۇقسان ئارتىپ كېلىۋاتقان سورۇندا دەلالللىق  –خانىمغا ئىزچىل ئهيىپ 

الر خىتـاي تارقاتقـان ئاشـۇ فىلىمنـى     » زىيالى« رولىنى ئويناۋاتقان بهزەن 

ىمغـا ئىنتـايىن ئېغىـر ھاقـارەت ئـېالن قىلغـان       كۆرۈپال رابىيه قـادىر خان 

ئىــدى. بــۇ يهردە شــۇنچىلىك ســىرلىق، شــۇنچىلىك باغلىنىشــلىق بىــر  

ــۈن       ــلهت ئۈچ ــڭ ۋەتهن مىل ــادىر خانىمنى ــيه ق ــاركى،  رابى ــو ب ــى دىل مهخپ

قازانغان ئۇتۇقلىرى كوللېكتىپ شهكىلدە تىلغا ئېلىنمايدۇ. ھهتتا ئـۇنى  

ــۇنى رېغبهتلهنــدۈرۈپ  مهدھىــيه ئوقۇغــانالر ھاقارەتلىنىــدۇ.   قوللىغــانالر، ئ

لىرى تېما قىلىنىپ بازارغا چىققان » خاتالىق « بىراق ئۇنىڭ ئاتالمىش 

ھامان ئۇنىڭ خېرىدارلىرى شـۇنچىلىك كـۆپ، ئېچىلىـپ سـايرايدىغانالر،     

ــدانغا ســهكرەيدىغانالر     تارتىــپ چىقىــرىش ئۈچــۈن يېڭنــى شــىمايالپ مهي

بــا بــۇ دىلونىــڭ يهنه بىــر يىــپ ئــۆچرەت كۈتــۈپ تېلىــپ قېلىشــىدۇ. ئهجه

  ئۇچىدا كىملهر باردۇر....

  

4  

ئىيــۇل  ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ مۇســتهملىكه     – 5يىلــى   –  2009      

تارىخىــدىكى ئهڭ دەھشــهتلىك بىــر كــۈن بولــدى. بۇكــۈن خىتــاي دۆلىتــى 

ــدە     ــايالر تهرىپىـ ــالپ، پهقهت خىتـ ــپ تاشـ ــاپلىرىنى ئېچىـ ــدىكى نىقـ يۈزىـ

ــايالرنى      ــى خىت ــاي ئارمىيهس ــدى ۋە خىت ــكارە جاكارلى ــى ئاش ئىكهنلىكىن

ۆلىتى، خىتاي ئارمىيهسى قوغدايدىغانلىقىنى ئوچۇق كۆرسهتتى. خىتاي د

ۋە خىتاي پۇخرالىرى بىرلىكته ئهسىر ئۇيغۇرالرنى ۋەھشـىلهرچه قىـرغىن   



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

19 

 

قىلــــدى. يېڭــــى زامــــان ئىنســــانىيهت جهمئىيىتىــــدە كۆرۈلۈشــــى      

ئىهتىماللىقتىن مهڭگۈ يىراق بولغان بـۇ ۋەھشـى قىرغىنچىلىـق ۋەتهن    

انچه بهك ئىچىدىكى ئۇيغۇرالردا قانداق تهسىر پهيـدا قىلغـانلىقى بىـزگه ئـ    

» ھوقـۇقى  « ئېنىق ئهمهس. لېكىن   بۇ تۇپراققا  خوجايىنلىق قىلىـش  

نىڭ خىتايالرغا مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى تولق ئىسپاتالپ ،  خىتاي خهلقـى  

ئۈچۈن ئىشهنچ، ئۈمۈت ۋە جاسارەت بهخش ئهتكهنلىكى ھهممىگه ئايـدىڭ  .   

ئىيـــۇل تـــارىخى ســـىناق كۈنىـــدىن كېـــيىن شـــۇنى پهرەز قىلىـــش  – 5

ۇمكىنكى، ۋەتهنـــــدىكى ھهر بىـــــر ئۇيغـــــۇر ئۆزىنىـــــڭ پۇخرالىـــــق مـــــ

مهجبــۇيىتىنىال  ئــادا قىلىشــى كېــرەك لــېكىن ھهق تهلهپ قىلىشــى      

جىنايهت! ياكى ئۆزىنىڭ ئهسىر ئىكهنلىكىنى قوبۇل قىلىشى كېرەككى، 

ــڭ      ــر ئۇيغۇرنىـ ــۈم ھهربىـ ــۇ ھۆكـ ــايهت! بـ ــالش جىنـ ــن قهدەم تاشـ ئهركىـ

ئىيۇل قـانلىق   – 5ىكى پهقهت ئاشۇ پىشانىسىگه بېسىلغان تامغا ئىكهنل

قىرغىنــدىن كېـــيىن ئۇيغۇرالرغـــا ئوچــۇق ئۇختۇرۇلغـــان بولـــدى. ۋەتهن   

ــتىدىكى      ــاكى ئۈس ــه  ي ــايمهن دېس ــۇر ئهگهر ياش ــر ئۇيغ ــدىكى ھهر بى ئىچى

مهجبــــۇرىيهتنى ســــاداقهت بىــــلهن ئــــادا قىلىشــــى، ئۆزىنىــــڭ ئهســــىر 

تاللىشــى  يـا بولمىسـا ئۆلـۈمنى    .ئىكهنلىكىنـى قوبـۇل قىلىشـى كېــرەك    

  الزىم! يولنىڭ ئۈچىنچىسى يوق.

ــك غهرپ            ــائهتچىلىكىگه، دېمۇكراتىـ ــا جامـ ــۈن دۇنيـ ــانلىق كـ ــۇ قـ بـ

ــدە، غهرپ      ــا جامائهتچىلىكىـ ــهنچه بهردى؟ دۇنيـ ــداق چۈشـ ــرىگه قانـ ئهللىـ

ئهللىرىــدە خىتايغــا بولغــان كــۆز قــاراش ئۆزگهردىمــۇ؟ ئۇالرنىــڭ ئۇيغۇرغــا  

  بولدىمۇ؟ تۇتقان پوزىسيهسىدە بۇرۇلۇش پهيدا 

ــلهن       -        ــۆز بىـ ــۆت كـ ــڭ تـ ــىله، ئۇيغۇرالرنىـ ــۇھىم مهسـ ــازىرقى مـ ھـ

كۈتىــدىغىنىمۇ مۇشــۇ نوقتىــدا.  دۇنيــا جامــائهتچىلىكى دېگهنــدىن كــۆرە،  

گهپنى سهل قىسقارتىپال غهرپ ئهللىرى دېسهك بىر ئاز چۈشۈنۈشلۈك بوالر 

نسـانى  دەيمهن. غهرپلىك بۈگۈنكىدەك دېمۇكراتالشقىچه ، بۈگۈنكىـدەك ئى 
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ئادالهتكه ئېرىشـكىچه ئهسـىرلهپ قـان تـۆككهن ۋە قېنـى تۆكـۈلگهن خهق       

ئىــكهن. غهرپنىــڭ ئىنســان قارىشــىدا، غهرپنىــڭ ئــادالهت ۋە ئهركىنلىــك  

ــكه ئاساســهن      ــىش، ئهسهبىلىشىش ــانلىنىش، جىددىلىش ــىدا  ھاياج قارىش

 ئورۇن يوق بولۇپ،  ئۇزۇنغا سوزۇلغان سىراتېگىيه، ئاقىالنه تاكتېكا، ئىلمى

ــۆرنهك    پىــالن، رېئــاللىقتىن ھاســىل بولغــان تهجىــرىبه،  تهجىرىبىنــى ئ

ــپ      ــدىن تارتى ــڭ دۆلهت تۈزۈملىرى ــۈش غهرپلىكنى ــى يۈزلۈن ــان يېڭ قىلغ

جهمئىيهت تهرتىـۋىگىچه ئومۇمالشـقان مـۇھىم سېسـتىم  ئىـكهن. بىـرەر       

شائىرنىڭ جهڭگىۋار نهزمىلىرى،  بىرەر ناتىقنىڭ سىهرىلىك نۇتۇقلىرى  

هڭ مهيــدانىغا باشــالپ ماڭىــدىغان ھادىســه غهرپــته تولىمــۇ كىشــىلهرنى ج

كىالسىك جهمئىيهتكه مهنسۇپ ئۆتمۈشنىڭ ئادەتلىرىـدن سـانىلىدىكهن.    

ئىيـۇل قـانلىق قىرغىنچىلىقـى غهرپـته قانـداق       -5« گهپنى ئهگىتمهي 

ئىيۇل قانلىق  – 5دېگهن سۇئالغا كهلسهك، ئهگهر » تهسىر پهيدا قىلدى؟ 

الرنىــڭ خىتــاي زۇلمىغــا قارشــى ئهركىنلىــك تهلهپ  پاجىئهســىنى ئۇيغۇر

دەپ ئاتىغاندا  بۇ پاجىئه   ئۇيغۇرالرنىڭ كىشـىلىك    -قىلىش ھهرىكىتى 

ــر     ئهركىــنلىكىگه  ئېرىشىشــىدە  بېســىپ ئۆتۈشــكه تېگشــلىك  مىڭبى

مۇشهققهتلىرىنىڭ  بىرسىگىمۇ  ياماق بواللمايدىكهن!  ئهگهر بۇ قـانلىق  

تىنىــڭ مۇســتهقىللىقى ئۈچــۈن تــۆلىگهن قىرغىنچىلىقنــى ئۇيغــۇر دۆلى

ــانلىق بهدەل  ــىز،   –قــ ــر پىالنســ ــداق بىــ ــته بۇنــ ــدا،  غهرپــ دەپ قارالغانــ

تاكتېكىســـىز، ســـىتراتېگىيهلىك يېـــتهكلهنمىگهن، بىـــر قېتىملىـــق  

كىالسىك ھادىسىگه ھېچقانداق قىزىقىش بولمايدىكهن. ئهگهر سـىز بهك  

ــپ :   ــپ كېتى ــانلىق ھاد  -5« ھاياجانلىنى ــدىكى ق ــۇرالر  ئىيۇل ــه ئۇيغ ىس

خىتايـــــــدىن ئايرىلىـــــــپ مۇســـــــتهقىل دۆلهت بولمىســـــــا  زادىـــــــال 

« دېســــىڭىز، غهرپلىــــك ســــىزگه : » بولمايــــدىغانلىقىنىڭ ئىســــپاتى 

مۇســتهقىل دۆلهت قــۇرۇش قــانلىق باســتۇرۇلۇش بىــلهن ئهمهس، قــانلىق 

دەپ ، مىقىــدا كۆلــۈپ   -»باســتۇراالش بىــلهن قولغــا كېلىشــى مــۇمكىن! 

  قويىدىكهن.  
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فىدراتىسـيهچى، ئـاپتونومىيهچى،    « ئهمدى ئۆز گېپىمىزگه كېلهيلى.       

دېگهن التـا قالپـاق ئـالىپتېكىن ئهپهندىـدىن ئېلىنىـپ  دۇيـا       » تهيۋەنچى 

ئۇيغۇر قۇرۇلتېيىنىڭ بـاش ۋەزىپىسـى ئـارقىلىق رابىـيه قـادىر خانىمغـا       

كېيىلىپ قالدى. رابىيه قادىر خانىمدىن ئىلگىركى ئهپهندىلهر ئاساسـهن  

ۇيغۇرالرنىڭ ئارىسىدىال يۈرگهنلىكى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ نۇتـۇقلىرى تۈرلـۈك   ئ

تېلىۋىزور قاناللىرى ئارقىلىق دۇنياغا تارقالمـايتتى. ئـۇالرنى يۇمشـاقراق    

ســۆزلهپ تۇرۇشــقا، ســهل جانغــا چۇشــلۇق گهپ قىلىشــقا، يوتقانغــا بېقىــپ  

ــېچكىم     ــۇالرنى ھــ ــتىمايتتى. ئــ ــېچكىم قىســ ــقا ھــ ــۇتنى سۇنۇشــ « پــ

ــۆنتىكىڭ ــۈرتمهڭ    چ ــۆز يۈگ ــىگه ك ــاخالن گۆش ــوق، پ ــگه ي » ىزدە بهش تهڭ

دېمهيتتى. شۇنداق بولسىمۇ  كۆپلىگهن تهشكىالتالر، بىر مۇنچه رەئىسـالر  

ــڭ      ــۇرۇلتېيى نى ــۇر ق ــا ئۇيغ ــان دۇني ــاران  ھاســىل قىلىنغ بىرلىشــىپ ئ

بىـــرەر غهرىپلىكنىـــڭ   « نېزامنـــامىلىرىگه ئـــۆزگهرتىش كىرگـــۈزۈپ،    

دەپ، بـۇرۇنقى تهشـكىالتالرنىڭ   » هپ ئهمهسدېققىتىگه چۈشـۈپ قالسـا ئهج  

شــهرقى تۈركىســتاننىڭ مۇســتهقىلىقى ئۈچــۈن    « نېزامنامىلىرىــدىكى 

ــدۇ   ــا   » كــۈرەش قىلى ــڭ ئورنىغ ــگهن ماددىالرنى شــهرقى تۈركىســتان  « دې

ــۈرەش       ــۈن ك ــۇقى ئۈچ ــۈلهش ھوق ــۆزى بهلگ ــدىرىنى ئ ــۆز تهق ــڭ ئ خهلقىنى

ــدۇ ــ    » قىلى ۈزۈلگهن بولســىمۇ  دەپ،  بىــر ئــاز يۇمشــۇتۇلغان  مــاددا كىرگ

لېكىن  سېرىق چاچلىق، كۆككۆز ئهرباپالر بۇ تاۋارغا نهزەر سېلىشـمىغان  

ــۇالرنى بىــرەر مــۇخبىر تېلېــۋىزور ئىكرانىغــا     ــۇ چــاغالردا ئ ئىــدى. شــۇڭا ئ

تهكلىپ قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ شهرقى تۈركىستاننى مۇستهقىل 

تهقـدىرىنى ئـۆزى    قىلىدىغانلىقى ياكى شهرقى تۈركىستان خهلقىنىڭ ئۆز

ــان     ــدىغانلىقى ھــېچكىمگه ئاي ــۇقى ئۈچــۈن كــۈرەش قىلى بهلگــۈلهش ھوق

بولمىغان. ئهمـدىلىكته رابىـيه قـادىر خـانىم ئۇيغـۇر دەۋاسـىنى قىلىـمهن        

دەپ، قىتئهمۇ  قىتئه، دۆلهتمۇ دۆلهت ئۇچۇپ يـۆرۈپ، ئىچىمىـزدە  سـاخالپ    

تهككه يــۈرگهن، خىرىـــدارالرغا كۆرســىتهلمىگهن دەســـمىلىرىمىزنى غـــال  

« چىقىرىــپ قويــدى! دۇنيــا ئۇيغــۇر قــۇرۇلتېيى، رابىــيه قــادىر خــانىم        
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دەپ، بىــــر يهرلهردە  تــــوۋالپ   -» ئۇيغۇرالرغــــا ئــــاپتونومىيه كېــــرەك!   

ــدا قىلىشــقا     ــارازىلىق ھاۋاســى پهي ــۆزىچه ن ــددك،  بهزەنلهرنىــڭ ئ يۈرىۋاتقان

» بىزگه مۇستهقىللىق كېرەكمۇ يـاكى ئـاپتونومىيهمۇ؟   « ئۇرۇنۇشلىرى، 

دېگهن لىنكنى بازارغا سېلىپ، جامائهت پىكـرى قوزغاشـقا تىرىشـچانلىق    

كۆرسۈتۈشلىرى خۇددى   ئافرىقا ئورمانلىرىدىكى  قوتـور بېسـىپ كهتـكهن    

  ھورۇن مايمۇنالرنىڭ ئۆز ئارا پىشىت چېقىشقانلىرىغا ئوخشاپ قالماقتا!  

  

5  

ئىككـى   ئۆتكهن بىـر ئهسـىر نىـڭ ئالـدىنقى يېرىمىـدا  جهڭ قىلىـپ            

ــۇپتىال     ــىرلىككه م ــال   ئهس ــۇردۇق  ۋە دەرھ ــتهقىل دۆلهت ق ــتىم مۇس قې

بولدۇق. شۇنىڭدەك كېيىنكى يېـرىم ئهسـىر تۈرلـۈك تهشـكىالت قـۇرۇش،      

ــاممىۋى     ــۈك ئىســيان قىلىــش ۋە ئ ــۇپ ئېغىــر جــازالىنىش، تۈرل ــاش بول پ

قانلىق باستۇرلۇش بىلهن خانه ۋەيرانچىلىقتا  يېڭى ئهسـىرگه كىـردۇق.   

ىـــڭ ئۆتۈشـــى بىـــزگه ھېچقانـــداق يېڭىلىـــق كهلتۈرمىــــدى.      زاممانن

ــائى     ــى ۋە ئىجتىمـــ ــگهن  سىياســـ ــىغا كهلـــ ــڭ بېشـــ مىللىتىمىزنىـــ

ئــــارا ئىچكــــى  -كۈلپهتلهرنىــــڭ، ئىقتىســــادى نامراتچىلىقنىــــڭ، ئــــۆز

تهپرىقىچىلىكنىڭ، ئۇزۇنغا سوزۇلغان مۇستهملىكه پاجىئهسـىنىڭ  تـۈپ   

بىر ئهسىر بـويى يـازغۇچى،   سهۋەبىنى نادانلىقتىن كۆردۇق.  ئۆتكهن پۈتۈن 

ــازەندىلىرىمىز    ــىچى ، سـ ــاتىقلىرىمىز، ناخشـ ــى نـ ــائىرلىرىمىز، ۋەزىچـ شـ

نـــادانلىقنى ئهيىپلىـــدى، ئهقىلنـــى، بىلىمنـــى كۆيلىـــدى. مۇتهپهككـــۇر  

ئهدىپلىرىمىــز، پهيالســوپ دانــالىرىمىز  ئاجايىــپ ئىلمــى خۇالســىلىرىنى 

ىسـى نـادانلىق،   خائىنلىقنىـڭ ئان « ئاۋامغا تهقدىم قىلىشتى. شۇنىڭدەك 

مۇناپىقلىقنىــڭ ئانىســى نــادانلىق، ســاتقۇنلۇقنىڭ ئانىســى نــادانلىق،       

قورقۇنچاقلىقنىــڭ ئانىســى نــادانلىق، قاشــاقلىق، ھورۇنلــۇق، رەزىللىــك، 
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ــلىك، ســۇخهنچىلىك،      ــامهرت خۇمســىلىق، كۆتهرمىكهش ــلىك، ن پهسكهش

،  دەلالللىكق، شوۋاكهشلىك،  سوالمچىلىق، پـايالقچىلىق، ئايغـاقچىلىق   

تېنىنــى ســاتىدىغان رەســۋالىق، ھهزلهكلىــك، ئوغۇرلــۇق، يــانچۇقچىلىق،  

ــك.....     ــىكهش مهينهتلى ــۇق، نېش ــدا خورل ــاراقكهش يۇن ــارۋازلىق، ھ »  قىم

قاتارلىق بـارلىق يامـان ئىللهتلهرنىـڭ ئانىسـى نـادانلىق ئىكهنلىكىنـى       

ــدە    ــتى ھهم ــان قىلىش ــادانلىق    «  باي ــه؟ _ ن ــداق نهرس ــادانلىق زادى قان ن

ســــىزلىقتىن كېلىــــپ چىقىــــدىغان ســــهۋەپ نهتىجىلىــــك ، ھهم ساۋات

ــدىن   ــهدۇر. ئۇنىڭــ ــگه ھادىســ ــا ئىــ ــئىلىككه  ھهم ئىجتىمائىلىققــ تهبىــ

قۇتۇلۇشنىڭ چارىسى نېمه؟ _ ئاقارتىش، ساۋاتسىزلىقنى يۇيۇش ۋە  بىلىم 

دەپ، مۇقىمالشـتى.  » _ ئىگىلهش  نادانلىقتىن قۇتۇلۇشنىڭ چارىسـىدۇر. 

  مئىيهت ئاقارتىش ھهرىكىتىگه يۈزلهندى.شۇنىڭ بىلهن  ئومۇمى جه

ــۈن بىــر ئهســىر ئۇيغــۇر جهمئىيىتــى بىــر قولىــدا قهلهم           ــۆتكهن پۈت ئ

نادانلىققا  قارشى ئاقارتىش جېڭـى، بىـر قولىـدا ئهلهم مۇسـتهملىكىچىگه     

قارشى  ئازاتلىق جېڭى بىـلهن بهنـت بولـدى. لـېكىن بهخىتسـىز ئۇيغـۇر       

مىــدى. خــۇددى  ئهلهم بىــلهن قىلغــان ھهرئىككىــال جهڭــدە غهلــبه قازىنال

ــازغىنه نهتىجىــگه ئېرىشــىپ، قىســقىال مۇســتهقىل بولــۇپ يهنه    جهڭــدە ئ

چۆكـــۈپ كهتكىنىـــدەك، قهلهمــــدىكى جهڭـــدىمۇ  ئـــازراقال  نهتىجىــــگه     

ــدى  ــكهندەك بولــ ــدى.   –ئېرىشــ ــادانلىقتىن قۇتۇاللمىــ ــا  نــ ــۇ،  ئهممــ يــ

ئىيىتىـدىكى   ئۇيغـۇر جهم  ئۇيغۇرالرنىڭ بىر ئهسىرلىك ئاقـارتىش  جېڭـى  

ــدىغان     ــدىغان، خهت يازاالي ــاۋامنى خهت ئوقۇياالي ــۇپ، ئ ساۋاتســىزلىقنى يۇي

ھالهتكه ئېلىپ كهلگىنى بىلهن نادانلىقتىن قۇتقۇزالمىدى. بهلكى ئۇيغۇر 

ــورۇننى   ــايىن رەھىمســـىز ھۆكـــۈمران ئـ ــادانلىق ئىنتـ جهمئىيىتىـــدە نـ

ىـدىغان  ئىگىلىدى. چـۈنكى ئۇيغـۇر جهمئىيىتـى ئاشـۇ نـادانلىقتىن تۇغۇل     

ــارلىق يامــان ئىللهتــكه تولــۇپ تاشــتى. سىياســى ۋە ئىــنقىالۋى ســهپته    ب

خائىنلىق، مۇناپىقلىق، ساتقۇنلۇق، جاسۇسلۇق تازىالپ تۈگىتهلمىگۈدەك 

كــۆپ ھهم چۇڭقــۇر يىلتىــز تارتىــپ كهتــكهن بولســا، ئىجتىمــائى ھاياتتــا  
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ــدىغان      ــهۋۋۇر قىاللماي ــان تهس ــك، ئىنس ــۈدەك رەزىللى ــاناپ تۈگىتهلمىگ س

ىپالســـلىق يــــامراپ كهتتـــى. تېخىمــــۇ ئالـــدىنقى ئهســــىرلهردىكىگه    ئ

  مىللهتنىڭ ساپاسى پۈتۈنلهي چېكىنگهن ھالهتته.  سېلىشتۇرغاندا

ــا            ــىرى ئارقىغــ ــهۋەبى، تىرىشقانســ ــڭ ســ ــۋاال مهغلۇبىيهتنىــ بۇنچىــ

ــىرى     ــۈرەش قىلغانسـ ــۈن كـ ــۇق ئۈچـ ــهۋەبى، مهۋجۇتلـ ــنىڭ سـ چېكىنىشـ

زادى نېمه؟ بۇ ھهقـته  بىـز ئويلۇنـۇپ     يوقۇلۇشقا يۈزلۈنۈشنىڭ سهۋەپلىرى

كۆردۇقمــۇ؟ قىلغــان ئىشــلىرىمىز، ئاققۇزغــان تهرلىرىمىــز،  ســىڭدۈرگهن 

مىهنهتلىرىمىز ئهسـتايىدىللىققا، ئىلمىلىكـكه،  رېئالىققـا ئويغـۇن بىـر      

ــى     ــز ھېلىق ــارلىق قىلىقلىرىمى ــان ب ــاكى قىلغ ــدۇ  ي ئۇســلۇپتا بولۇۋاتام

پ كهتــكهن ھــورۇن مــايمۇنالردەك _ ئافرىقــا ئورمانلىرىــدىكى قوتــور بېســى

بىرى قولتـۇقىنى قاشـالپ پىشـىت چاقسـا  باشـقا مىڭلىـرى  ئـۇنى دوراپ        

قولتۇق قاشلىغاندەك،  بىرى يىالندىن قورقـۇپ  كـۆزىنى ئـالقىنى بىـلهن     

ئىتىۋالســــا باشــــقا مىڭلىــــرى ئــــۇنى تهقلىــــت قىلىــــپ كــــۆزلىرىنى 

ھـۇ، ھـۇ، قـى    « ىـپ  ئىتىشىۋالغاندەك، بىرى  قۇلىقىنى ئالقانداپ ئىتىۋېل

قىلسا باشقا مىڭلىرى قۇالقلىرىنى ئىتىۋېلىشىپ  قىقىلداپ پۈتۈن » قى

ــق،       ــر دورامچىلىــ ــۇنداق بىــ ــدەك شــ ــىغا  كهيگهنــ ــانلىقنى بېشــ ئورمــ

  تهقلىتكهشلىك  بىلهن بولۇۋاتقان ئىشالرمىدۇر! 

گهپ سهل قوپال بولۇپ  كهتسىمۇ تېـرىكمهي ئويلۇنـۇپ باقـايلى. بىـز           

ات قىلىش يولىدىكى قوراللىق ھهرىكهتلىرىمىزدە  يېتهرلىـك   ۋەتهننى ئاز

پىداكارلىق كۆرسهتتۇق. بـار يـوق كـۇچىمىزنى ئىشـقا سـالدۇق. خـۇددى       

تاقىسى يوق ئىشهك ئۆزىـدىن قـانچه ھهسسـه ئېغىـر يـۈكى بىـلهن  مـۇزدا        

تېيىلىپ يىقىلغاندىن كېيىن قايتا تۇرۇش ئۈچۈن بارلىق كۇچى بىـلهن  

مشۇقىنى تېـرەپ  بولسـىمۇ  ئورنىـدىن تۇرۇشـقا جـان      تىرىشىپ،  ھهتتا تۇ

جهھلى بىلهن ئۇرۇنۇپ باققاندەك شۇنداق ئېغىر  ۋەزىيهتته تىرىشچانلىق 

كۆرسهتتۇق. لېكىن بىز زادىال ئورنىمىزدىن تۇرالمىدۇق. بۇنىڭدىكى تۈپ 
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ۋە غوللۇق سهۋەپ  ئۈسـتىمىزدىكى يۈكنىـڭ بهك ئېغىرلىقـى، گهۋدىمىـز     

سـىدىكى نىسـبهت  خـۇددى تـاغ بىـلهن  چۈمۈلىـدەك       بىلهن يـۈكىمىز ئارى 

پهرقنىـــڭ بهك  چوڭلىقىـــدۇر.  يهنه بىـــر تهرەپـــتىن ئېلىـــپ ئېيتقانـــدا 

ــڭ      ــۇپ يۈكنى ــانلىق بول ــاز س ــانالر ئ ــدا قىلغ ــۆزىنى پى ــزگه ئ مىللىتىمى

ئاســتىدا يانجىلىــپ كېتىۋاتســا كــۆپ ســانلىق خهلقىمىــز ئــۆز شهخســى  

هن ئهسـىرنىڭ ئالـدىنقى   ھهلهكچىلىكى بىلهن مهشـغۇل. مهسـىلهن ئـۆتك   

يېرىمىدا مهغلۇپ بولغان ھهر ئىككىال جۇمهۇرىيتىمىزنىڭ ئاغدۇرۇلىشى 

ۋە دۆلىتىمىزنىڭ چۆكۈپ يوقۇلىشـى بىـر قـانچىال ئـادەم بىـلهن بـاغلىق       

بولغان. ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلـدىكى دۆلىتىمىـز بـاش مىنىسـتىر سـابىت      

سا، قىرىق تۆتىنچى داموللىنىڭ تۇتقۇن بولۇشى بىلهن مۇنقهرز بولغان بول

يىلدىكى دۆلىتىمىـز ئهلىخـان تـۆرە ۋە ئهخمهتجـان قاسـىمالرنىڭ تۇتقـۇن       

بولۇشى بىلهن يوقالغان ئىدى. ئۇرۇشتا غهلـبه قىلغـان  بىـر مىللهتنىـڭ     

تهقدىرى بىر ئادەمگه باغلىق بولـۇپ قالىـدىغان بۇنـداق بىـر كىالسسـىك      

جـاۋابى شـۇنچىلىك    پاجىئه بىزدە نېمه ئۈچۈن كۆپ ئۇچراپ تۇرىدۇ؟ بۇنىڭ

ئاددى _ بىزدە جاسارەت بار. بىزدە پىداكارلىق بار. بىزدە تهۋەككۈلچىلىـك  

بار. بىزدە  جانلىقالردا بولۇدىغان تهبىئـى خۇسۇسـىيتهلهرنىڭ  ھهممىسـى    

ــى ئىنســاندا بولۇشــقا تېگىشــلىك     ــېكىن ھهقىقــى ئادەمــدە، ھهقىق ــار. ل ب

ېگىشـلىك مىللـى   ئاممىۋى قىزغىنلىق كهمچىـن، مىللهتـته بولۇشـقا ت   

ئاڭ، مىللهتچىلىك تۇيغۇسى، ئۆملۈك پائالىيهتچانلىقى بهك تـۆۋەن. شـۇڭا   

» ئوتنى كىم تۇتسا شۇنىڭ قولى كۆيىدۇ« بىزنىڭ ئىنقىالۋى ھاياتىمىزدا 

  _ دېگهن سۆز كىشىلهر ئېڭىدا يىلتىز تارتقان. 

ــى          ــاختۇرۇپ باقىــدىغان بولســاق،  ھېلىق ئهمــدى قهلهم ساھهســىنى ئ

ه شۇملۇقنىڭ، ئىپالسلىقالرنىڭ مهنبهسى بولغـان نـادانلىق ئالـدى    ھهمم

بىــلهن بىلىملىــك كىشــىلىرىمىزدە  ئهڭ ئېغىــر ئىكهنلىكىنــى ھــېس   

ــانچه قىــيىن ئهمهس. بىزنىــڭ  ســاۋاتلىق ئهرباپلىرىمىزنىــڭ    قىلىــش ئ

خىتاي سالغان. خىتاي ئـۆز مىللـى مهنـپهئهتىگه      بىلىم خېمىتۇرۇچىنى
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ــڭ      ــا  بىزنىـ ــان بولسـ ــلهت بولغـ ــالۋا مىلـ ــدىغان كـ ــش قىلىـ ــالپ ئىـ خىـ

ئۈستىمىزدىكى يۈك بۇنچىـۋاال ئېغىرلىشـىپ كهتمىـگهن بـوالتتى. بىـزدە      

دوكتۇرالر يېتىپ ئاشقۇچه بار. بىزدە  پىكىر ئهھلى ، يازارمهنلهر ساماندەك 

ــوال. نېمىشــكه  ئىنســاندا، ئ  ــىيهت   ت ــان خۇسۇس ــته بولۇدىغ ــدە، مىللهت ادەم

شـــۇنچىلىك زەئىـــپ؟  يازارمهنلىرىمىزنىـــڭ ھهممىســـىال  مىللهتنىـــڭ 

بېشىغا كهلگهن، كېلىۋاتقان ۋە كېلىـدىغان ئىجتىمـائى بـااليى ئاپهتنىـڭ     

ــى      ــڭ  مهنبهســـ ــك، تهپرىقىچىلىكنىـــ ــهۋەبى تهپرىقىچىلىـــ ــۈپ ســـ تـــ

ــىدۇ    ــان قىلىشـ ــادانلىق _ دەپ، بايـ ــىزلىك، نـ ــ -بىلىمسـ ــۆزلىرى يـ ۇ، ئـ

ــقا     ــلهن چېچىشـ ــۈرلىرى بىـ ــۈر، تـ ــۇرۇقلىرىنى تـ ــڭ  ئـ تهپرىقىچىلىكنىـ

شۇنچىلىك ھېرىسكى، باشقا بىرى مېنىڭدىن بۇرۇن بۇ ئىشنى بېجىرىپ 

ــان قىالالشــتا،     ــر باي ــدۇ.  گهپ يازاالشــتا، پىكى كهتمىســۇن _ دەپ، ئالدىراي

تهھلىــل يۈرگۈزەلهشــته ئهمهس،  بهلكــى بىلىــم قۇتىســىغا ســېلىنغان      

ــڭ  خېم ــاي بىزنىـــــ ــىدا! خىتـــــ ىتۇرۇچنىـــــــڭ كېلىـــــــپ چىقىشـــــ

ساۋاتلىقلىرىمىزنىڭ مېڭىسىگه  ئۇيغۇر ئۈچۈن ئويلىيالمايـدىغان، ئهگهر  

ــت      ــدەك تهقلى ــاكى مايمۇن ــدىغان، ي ــۈر ئويالي ــۈن ئويلىســا  تهت ــۇر ئۈچ ئۇيغ

ــان      ــتۇرۇپ قويغ ــۇرۇچ ئورۇنالش ــۈك خېمىت ــر تۈرل ــدىغان بى ــپ ئويالي قىلى

ن  بىلىنىپ تۇرۇپتۇ. نېمىشكه شـۇنداق  بولۇشى ئومۇمى ئهمهلىيتىمىزدى

  قىلمىسۇن. بولمىسا ئۆزلىرىنىڭ ئېشىغا تۇپا چاچقان بولمامدۇ. 

ئۇيغــۇردىن باشــقا ئهســىر مىللهتلهرنىــڭ  ھهر تۈرلــۈك غېمىنــى شــۇ         

ــاي      ــهنئهتكارلىرى، بــ ــرى، ســ ــم ئىگىلىــ ــدىكى بىلىــ ــلهت ئهھلىــ مىلــ

بولـۇدىكهن. ئهممـا   مۈلۈكدارلىرى ، سىياسى خادىملىرى ئۈسـتىگه ئالغـان   

ــۇدۇ؟ _    ــۇنداق بولــ ــكه شــ ــىچه. نېمىشــ ــڭ ئهكســ ــۇرالردا دەل ئۇنىــ ئۇيغــ

ئۇيغۇرالرنىڭ بىلىم ئهھلىلىرى خىتـاي زاۋۇتىـدا پىشـىقالپ ئىشـلهنگهن     

بىــر تۈرلــۈك نهپىــس تــاۋاردۇر. ئۇيغۇرالرنىــڭ مۈلۈكــدارلىرى  ئىشــلهپ       

ىغان چىقارغۇچى ئهمهس، خىتاي ئىشلهپ چىقارغان ساختا مالالرنى سـاتىد 

ســېتىقچىدۇر. ئۇيغۇرنىــڭ ســهنئهتكارلىرى ئىجــادىيهتچى ئهمهس بهلكــى   
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خىتـــــاينى تهقلىـــــت قىلىـــــدىغان كۆچـــــۈرمىچىلهردۇر. ئۇيغۇرنىـــــڭ  

سىياسهتچىلىرى دەل خىتاي بىر قوللۇق يېتىشتۈرگهن، بىر نان ئۈچـۈن  

ئىشلهشــنى ئــۆزلىرىگه شــهرەپلىك ۋەزىــپه دەپ قوبــۇل قىلغــان پهســكهش  

ئۈچـۈنال ئۇيغۇرنىـڭ غېمـى ئىنتـايىن ئـاز ۋە ئـاجىز        ئىشىتالردۇر. شـۇنىڭ 

  قاتالمغا يۈك بولۇپ كهلمهكته. 

ئهمدى ۋەتهن سىرتىدىكى ئهھۋالىمىزغا كهلسهك،  تىلغا ئالغۇچىلىـك       

بىر گهپ يـوق. ۋەتهن مىلـلهت دەپ قاينـاپ يۈرگهنلىرىنىـڭ كۆپۈنچىسـى      

ھېچقانـداق ئـورۇن    بىر پۇتلۇقالر. يهنى بىر پۇتى تاالدا. ئىقتىسادى ساھهدە

يوق. بىلىم قاتالملىرىدا بولسـا ئۇالرنىـڭ بىلىمىنىـڭ يېرىمـى خىتايغـا      

ــۇرۇچلىرىنى     ــلىدىكى خېمىتـ ــئهللىكلهرگه، ئهسـ ــى چهتـ ــت، يېرىمـ ئائىـ

ئويلىساق تېخىمۇ ئېچىنىشلىق. ئۇالردىكى بىلىم ئهبجهش. ئهمما ئۇيغۇر 

ى يـوق.  بىلهن، ئۇيغۇرنىـڭ مىللـى مائـارىپى بىـلهن قىلچىمـۇ باغلىنىشـ      

چهتئهلـدە ئۇيغــۇر سىياسهتچىسـى تېخــى تۇغۇلمىـدى. ئۇيغــۇر ياشــايدىغان    

قايسىال دۆلهتكه نهزەر سالماڭ ئۇيغۇر ئىشلهمچى، ياكى سېتىقچى.  تېخـى  

ئىنتــايىن كــۆپ بىــر قىســىم ئۇيغــۇر شــۇ ھالىغــا باقمــاي، ئۆزلىرىنىــڭ    

رغا ھېلىقى ئافرىقا ئورمانلىرىدىكى قوتور بېسىپ كهتكهن ھورۇن مايمۇنال

ئوخشاپ قېلىۋاتقانلىقىغا  باقماي  ھهقىقهتنى كۆرىدىغان بولسـا يىالننـى   

ــۆزلىرىنى ئىتىۋېلىشــىپ    ــايمۇنالردەك ك ــۆرگهن م ــۇ  « ك ــى، ھۇھ ــى ق » ق

قىلىشـــىپ، بـــۇ كهڭ، ئهركىـــن دۇنياغـــا سىغىشـــمىغۇدەك پاراكهنـــدە      

بولۇشـلىرى كىشــىنى ھهيــران قالدۇرىـدۇ. بىرســى گهپــدانلىق قىلىــپ (   

بىر مىللهتنىڭ ئاقىللىرىدىن قالغان كىالسىك سۆز بولۇشى بهلكى باشقا 

دەپ » مىللهت ئۇرۇشتا تۈگىمهيدۇ بهلكى سـۈكۈتته تۈگهيـدۇ   « مۇمكىن ) 

قويغــان ئىــكهن، بــۇ ســۆزنى تهقلىــت قىلىــپ قــى قــى، ھــۇ ھــۇ قىلغــانالر  

شـــۇنچىلىك كـــۆپ بولـــدىكى، خـــۇددى قۇرئاننىـــڭ ئـــايهتلىرىنى نهقىـــل 

دەس قىلىۋېلىشــتى. ئــۇرۇش، جهڭ دېــگهن قىلغانــدەك شــۇنچىلىك مــۇقهد

خالىغاندا مىلتىقنى بهتلهپ ئېتىـپ ئوينايـدىغان، خالىغانـدا مىلتىقنـى     
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سىياغا چىالپ خهت يېزىپ ئوينايدىغان ئويۇنچۇق ئهمهس. ئۇ ئهڭ يوقـۇرى  

ئىلىــم ماھــارەت، ســىتراتېگىيه، تاكتېكــا تهلهپ قىلىــدىغان نهپىــس بىــر 

  سهنئهتتۇر. 

  

6  

شــۇنداق _ ئۇرۇشـــتا، جهڭــدە ئـــادەم ئۆلــۈدۇ، لـــېكىن ئۇرۇشـــقا          

ــايىن.       ــۈگهپ كېتىشــى نات ــۈپ ت ــلهت ئۆل ــر مىل ــۈن بى ــرگهن پۈت كى

ئۇيغۇرالر كېيىنكى ئـۈچ ئهسـىر تىنجىغـان مىلـلهت ئهمهس. يـاكى      

ئىچكى ئۇرۇشـقا كىـرگهن، يـاكى تاجـاۋۇزچى، باسـىمىچى دۈشـمهنگه       

چه تۈگهپ كهتمىـدى. ئۇيغـۇر   قارشى ئۇرۇش قىلغان، لېكىن ھازىرغى

ــا      ــاق خوجـ ــاتقۇن ئاپپـ ــقۇچى سـ ــۈش باسـ ــڭ چۆكـ دۆلهتچىلىكىنىـ

دېسهك، چۆكۈشـنىڭ ئالـدىنقى    –ھۆكۈمرانلىقى دەۋرىدىن باشالندى 

شهرتى بولغان  ئىچكى يىمىرىلىش، ئىچىـدىن چىـرىش باسـقۇچىمۇ     

ئاز دېگهندە ئۈچ ئهۋالت ھۆكۈمرانالرنىـڭ دۆلهت ئىـدارە قىلىشـتىكى    

ىنــى، قابىليهتســىزلىكىنى، زاۋاللىققــا يۈزلىنىشــىنى     چىرىكلىك

نهزەردىن ساقىت قىلىۋېتهلمهيمىز. شـۇ دەۋردىكـى ئىچكـى ئۇرۇشـتا     

بولسۇن، ياكى موڭغۇل، مانجۇ  باسمىچىلىرىنىڭ قىرغىنچىلىقىدا 

بولسۇن ئۇيغۇرالر ئهڭ ئېغىر التاپهتكه ئۇچرىغان، ئـاممىۋى قىـرغىن   

يىلىغىــچه  – 1950لىــدىن يى – 1750قىلىنغــان مىلــلهت ئىــدى. 

بولغان ئىككى ئهسىر ئۇيغۇرالرنىـڭ قېنـى دەريـا بولـۇپ ئاققـان دەۋر      

بولدى. ئۇيغۇر تارىخىدا  ھېچقاچان يولغا قويۇلۇپ  باقمىغان قۇللۇق 

 1750تۈزۈمى، ئهسىرلهرنى قۇل قىلىپ ئېلىپ سـېتىش قائىدىسـى   
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ئهڭ  يىل ئارىسىدا  150يىللىرىغىچه  بولغان  – 1900يىلىدىن  –

ــدى.    ــۈرگهن ئى ــۈم س ــر ھۆك ــارەن   – 1750ئېغى ــدىن ئىتىب يىللىرى

پۈتــۈن بىــر مىلــلهت ئهســىر، قــۇل بولــۇپ، ئىنتــايىن ئــاز ســاندىكى  

يهرلىك يالالنما ئهمهلدارالر، بېقىندى مۈلۈكدارالردىن باشـقا ئومـۇمى   

جهمئىيهت قۇللۇق تۈزۈمىگه مهھكۇم بولغان. قۇللۇق تۈزۈمى يولغا 

ته مهھكـۇم، ئهسـىر مىللهتنىـڭ قايسـى ھالغـا      قويۇلغان جهمئىيهتـ 

چۈشــــۈپ قالىــــدىغانلىقىنى  كىتــــاپتىكى يــــازمىالردىن ئوقــــۇپ 

چۈشۈنىۋالىدىغان ھادىسه ئهمهس. ئۇنى بىلىش ئۈچۈن شـۇ زۇلـۇمنى   

ــزدىنىش      ــدىن ئى ــى ھاياتى ــڭ ئهمهل ــۈزگهن خهلقنى ــىدىن ئۆتك بېش

  كېرەك. 

ــت        ــش پۇشـ ــتۇرۇلۇپ، يهتمىـ ــانلىق باسـ ــانچه ئهۋالت قـ ــۇل قـ ى قـ

ــىردىكى    ــۆتكهن ئهســ ــڭ ئــ ــۇر مىللىتىنىــ ــۋېتىلگهن ئۇيغــ قىلىــ

ــاق، قۇللۇقنىــڭ نهتىجىســىنى      ــا قارايــدىغان بولس ھاڭۋاقتىلىقىغ

ــدا       ــان چاغ ــۇق ئويغانغ ــۇرالر تول ــۇدۇ. ئۇيغ ــۆرۈۋالغىلى بول ــق ك ئېنى

ئىنتايىن بهك كېچىكىپ ئويغانغـانلىقىنى ھـېس قىلـدى. ئۇيغـۇر     

ولغاندا  كۆككه تاقاشقۇدەك مـۇز  كۆزىنى ئېچىپ ئهتراپقا قارىغۇدەك ب

  تاغ قهلئهلىرى بىلهن قورشاۋغا ئېلىنغانلىقىنى بىلدى. 

ئىنسانىيهت جهمئىيىتىنىڭ شۇنداق  تهبىئى بىـر قـانۇنىيتى         

باركى ئهجداتلىرىدىن ئۆتكهن خاتالىققا ئهۋالتلىرى جاۋاپكار بولۇشـى  

چۈنكى دادىسى كېرەك! دەرۋەقه بۇ ئىنتايىن توغرا، ئادىل قانۇنىيهت. 

ئهقىللىق، ئهمگهكچان، تهدبىرلىـك بـالىالر تـالهيلىكلهر قاتارىـدىن     

ئــورۇن ئالىــدۇ. ئۇنىــڭ ئهكســىچه   ھــورۇن، ھامــاقهت، بىكــار تهلهپ،   

ئــوغرى، قىمــارۋاز، ئهخالقســىز، ناكهســلهرنىڭ  بــالىلىرى تالهيســىز،  
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بهخىتسىز بولۇپ دادىسىنىڭ ئورنىنى ئالىدۇ. بۇ قـانۇنىيهت بـويىچه   

ــدىغان    ئې ــدىرىنى يازى ــڭ تهق ــۆز ئهۋالتلىرىنى ــر دادا ئ ــدا  ھهربى يتقان

  پۈتۈكچىدۇر. 

ئهجــداتالر بىــزگه دۆلهت قهلئهســىنى ئهمهس، بهلكــى زومــچهك،         

زومچهك قهبرىستانلىقالرنى مىـراس قالـدۇردى. بـۇ قهبرىسـتانلىقالر     

شانلىق تارىخقـا يېزىلغـان مهغلۇبىيهتلهرنىـڭ قـانلىق ئىزنـالىرى      

»  مىلـلهت ئۇرۇشـتا تۈگىمهيـدۇ بهلكـى سـۈكۈتته تۈگهيـدۇ!       «ئىدى. 

ــۇرۇش       ــۈكته ئ ــوق، تۈزل ــى ي ــىر قهلئهس ــرىم ئهس ــى يې دەرۋەقه ئىكك

قىلىپمۇ  تۈگىمىگهن ئهجداتالرنىڭ بۈگۈنكى ئهۋالتلىـرى سـۈكۈتته   

مىلـلهت  « تۈگهپ كېتىش خهۋپىـگه دۇچ كهلـدى! بىـراق ئۇيغـۇرالر     

ــۈكۈتته تۈگه    ــى سـ ــدۇ بهلكـ ــتا تۈگىمهيـ ــدۇ!ئۇرۇشـ ــۇ  » يـ ــگهن بـ دېـ

ھهقىيقهتنــى تونــۇپ يهتكهنلىرىــدە  تۈزلــۈكته، مۇداپىئهلىنىــدىغان  

قهلئهسى يوق ئوچۇق داالدا ئۇرۇش قىلسا ئۇرۇشتا قىرىلىـپ تـۈگهپ   

  كېتىدىغان دەۋرگه كىرىپ قالغانلىقىنى بايقاپ چۆچۈپ كهتتى!  

ئۆتكـــــۈزگهن ئهجـــــداتالرنىڭ » خاتـــــالىق « بىـــــز بـــــۇ يهردە       

ــۈڭهكلىرىنى ــارىخىنى   ســ ــا تــ ــاقچى ئهمهســــمىز. ئهممــ غاجىلىمــ

يهكـــۈنلىمىگهن، خاتـــالىقتىن يهكـــۈن چىقارمىغـــان، ئهجـــداتلىرى 

ئۆتكۈزگهن خاتالىققا ۋارىسلىق قىلغان مىللهت بىزدەك ھـاڭۋاقتى،  

ــالىقتۇر،    ــرارالش خاتـ ــارىخنى تهكـ ــدۇ. تـ ــۇپ قالىـ بايقۇشـــالردىن بولـ

رارالش خاتـــالىقنى تهكـــرارالش مهغلۇبىيهتتـــۇر _ تـــارىخنى تهكـــ    

  مهغلۇبىيهتتۇر!
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ــلهت ســۈكۈتته    _ «      ــدۇ، مىل ــلهت تۈگىمهي ــدە مىل ئۇرۇشــتا ، جهڭ

تۈگهيــدۇ، ئهجــداتلىرىمىز ئىككــى يېــرىم ئهســىر دۈشــمهنگه قارشــى  

تۈزلۈكته ئۇرۇش قىلىپمۇ تۈگهپ كهتمىـگهن، بىـز سـۈكۈت قىلىـپ     

تــۈگهپ كېتىــۋاتىمىز _ ئهۋالتالرنــى ســاخالپ قــېلىش ئۈچــۈن داالغــا 

ۈزلۈكته جهڭ قىاليلى، ئۆزىمىزنى ئهۋالتالر ئۈچـۈن قۇربـان   چىقىپ، ت

مانا بـۇ  بۈگـۈنكى تـارىخ قارىشـىمىز، مانـا بـۇ  بۈگـۈنكى        »  بېرەيلى! 

  تارىخى خۇالسه!  

ــۇ        ــۇرنىمىزنى بـ ــانكهن، بـ ــىدا گهپ بولغـ ــۇرۇش توغرىسـ ئهمـــدى ئـ

مهۋزۇغىمۇ بىـر ئـاز تىقىـپ ئـۆتهيلى. ئـۇرۇش زادى قانـداق ھادىسـه؟        

ر ئۇرۇش قىلسا كىمگه قارشى، كىم بىـلهن ھهمكارلىشـىپ،   ئۇيغۇرال

قهيهردە، قايسى شارائىتتا ئۇرۇش قىلىـدۇ؟  _ ئۇيغۇرالرنىـڭ كىمـگه    

قارشــى ئــۇرۇش قىلىــدىغانلىقى ئېنىقلىنىــدىغان، ســورىلىدىغان     

مۇجمهل نهرسه ئهمهس. ئۇيغۇرنىڭ پهقهت بىرال دۈشمىنى بار. ئۇيغۇر 

ــۇرۇش قىلىــدۇ. ئې  ــدا ئۇيغۇرنىــڭ  ختايغــا قارشــى ئ نىقــراق ئېيتقان

ئۇرۇش قىلىش ئوبيېكتى خىتـاي باسـمىچى ھۆكـۈمىتى ۋە شـهرقى     

تۈركىســتاننى بېســىپ ياتقــان  قوراللىــق خىتــاي ئارمىيهلىرىــدۇر. 

بۇنى ئۇيغۇر تۇرماق، پۈتۈن دۇنيا بىلىدىغان مهسىله. لېكىن ئۇيغـۇر  

ــگهن    ــۇرۇش قىلســا كىمنىــڭ ھهمكــارلىقى بىــلهن قىلىــدۇ؟ _ دې ئ

ــۇئا ــا     سـ ــتىن  ھهتتـ ــدۇرۇپ قالماسـ ــىمىزنى قايـ ــزنىڭال بېشـ ل بىـ

ــان   دۈشــــمىنىمىز بولغــــان خىتــــاينىمۇ قــــايمۇقتۇرۇپ قويىۋاتقــ

مۇرەككهپ، چىگىش بىـر مهسـىلهدۇر. چـۈنكى خىتايغـا قارشـى بىـز       

بىـــــلهن ئۇرۇشـــــتا ھهمكارلىشـــــىدىغان دۆلهتنىـــــڭ قانـــــداق      

  بولىدىغانلىقىنى خىتايمۇ تېخى تهسهۋۋۇر قىلغىنى يوق! 
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دېگــۈچى، » ئۇرۇشــتا مىلــلهت تۈگىمهيــدۇ، ســۈكۈتته تۈگهيــدۇ «       

ئـۇرۇش خۇمـار، قورقمـاس يــۈرەك، بـاتۇر ئهزمهتلىرىمىزنىـڭ ئۇرۇشــقا      

بولغان پوزتىسيهلىرىنى ۋە نهتىجىلىرىنى  ئالدى بىلهن بىر قېتىم 

« ، »ئىجاد قىلغۇچى مهمـتىمىن ھهزرەت « كۆرۈپ باقايلى. ئۇرۇشنى 

ئۇرۇشـنى ۋە  « ، »هسهن مهخسۇم قوشـۇنى جىهادنى ئىجاد قىلغۇچى ھ

جىهــادنى بۆشــۈكىدە بوغــۇپ خىتــاي ئۈچــۈن خىــزمهت كۆرســهتكهن   

ــاپىقالر  ــائىن، مۇنـ ــدى  »خـ ــۇ بولغانمىـ ــتا  « ، مۇشـ ــلهت ئۇرۇشـ مىلـ

دېگۈچىلهرنىـڭ مىللهتـكه ئېلىـپ    » تۈگىمهيدۇ، سـۈكۈتته تۈگهيـدۇ  

ــدا  يـــۈز بهرگهن بـــۇ       ــگهن جهڭ ئۇتـــۇقلىرى!  ئۇيغـــۇر تارىخىـ كهلـ

ىن  ئۇيغــۇر ئۇرۇشـچىلىرىنىڭ ئهقىــل پاراسـهتلىرىگه، دانــا   ھادىسـىد 

تهدبىرچانلىقىغــا، ھهربــى مۇتهخهسىســلىكىگه بــۇ ۋەقهدىــن خهۋەر     

تاپقان پۈتۈن دۇنيا  ئهھلى ھهيران قالغاندۇر بهلكـى! ھهتتـا خىتايغـا    

قارشى ئۇرۇش قىلىپ، ئاخىرى خىتاي بهرمهكچى بولغـان مهنسـهپكه   

ــۆلگهن ت   ــىرتماقتا ئ ــدىنىپ س ــۈز    ئال ــۇ ي ــڭ روھىم ــۈر خهلىپىنى ۈم

نهسىلنىڭ ئۆز يولىدىن  »ئهقىللىق «يىلدىن كېيىن يهنه شۇنداق

ماڭغانلىقىنى كۆرۈپ ياقىسىنى چىشلىگهندۇر بهلكى! ئۇالر قانداق 

ــۈر     ــدىن ماڭــدى _ دەمســىز؟ تۈم ــۈر خهلىپىنىــڭ يولى قىلىــپ تۈم

ــۇپ قهســهم بهرگهن دىنــى   ــان تۇت ــى » قېرىندېشــى « خهلىــپه قۇرئ ل

ــىڭفۇ  ــۇرۇپ     ش ــاي ق ــىپ، خىت ــىگه ئىش ــڭ ۋەدىس ــاملىق تۇڭگاننى ن

ــق     ــاتۇر، ئهقىللىــ ــاۋۇ بــ ــا، مــ ــكهن  بولســ ــا چۈشــ ــان تۇزاققــ قويغــ

ــۈرك ۋە     ــان تــ ــلىرى بولغــ ــى قېرىنداشــ ــچىلىرىمىز ئىرقــ ئۇرۇشــ

تۈركىيلهرنىــڭ خهيرخالىقىغــا، ســادىقه، ئىهســانلىرىغا دۈم چۈشــۈپ، 

« ن بىر قانچه دانه مىلتىقنىـڭ ئـۇچىنى كۆرسـۈتۈپ قويىشـى بىـله     

بولۇشــتى. » قوراللىــق ئــۇرۇش قىلىــپ ۋەتهننــى ئــازات قىلمــاقچى  
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ئهمدى گهپ بۇ يهرگه كهلگهندە پهردىنى قايرىۋېتىپ، ئوچۇقراق بايان 

  قىلىپ ئۆتهيلىچۇ!

ــا  _ «       ــىتراتېگىيه، تاكتېكـ ــوش   » سـ ــى نهپهر قـ ــاملىق ئككـ نـ

كېزەكنىڭ بارلىقىنى بىلمهيدىغان ئادەم بولمىسـا كېـرەك. گهپنـى    

بىر ئاز يورغۇلۇتۇپ سوۋىيېت _ ئافغـان مۇناسـىۋىتىدىن باشلىسـاق    

چۈشۈنۈشكه ئاسانراق بوالر_ دەپ ئوياليمهن. دۇنيانى پهقهت ئىككىـال  

قىلىش، دۇنيانى پۈتۈن ئىلىكلىرى بىـلهن   پارچىگه بۆلۈشۈپ ئىدارە

ســۈمۈرۈش ئهڭگىلىــز ۋە رۇســالرنىڭ تــاتلىق چۈشــلىرىدىن ئىــدى.  

دېڭىــز قاتنىشــى راۋاجلىنىــپ ئهڭگىلىــز ســۈمۈرگۈچىلىرى چــوڭ  

ــى     ــالرنىڭ ئىشتىهاســ ــىرى، رۇســ ــا ئىلگىرلىگهنســ ــاتالپ ئالغــ ئــ

مۇزلىمايدىغان ئىسسىق دېڭىزالرغا ئىنتىلدى. چۈنكى رۇسـالرنىڭ  

ز يولى قىـش پهسـلىدە كارغـا كهلمىگهنلىكـتىن  ھهم ئافرىقـا،      دېڭى

ــكهن      ــپ كهت ــا تىقىلى ــتى بايلىقق ــارلىق يهر ئاس ــهرق قات ــۇر ش ئوتت

تۇپراقالرغا تۇتاشمىغانلىقتىن يېڭى بىر دېڭىز قاتنىشـى ئېچىشـقا   

مهجبۇرلىناتتى. بۇ مهقسـهتكه يېـتىش ئۈچـۈن  پـارىس قولتـۇقىنى      

غايه ئۈچۈن ئىككـى ئهسـىردىن    ئىگهللىشى كېرەك ئىدى. رۇسالر بۇ

كــۆپرەك ۋاقىــت ســهرپ قىلىــپ جهنۇپقــا توختىمــاي ئىلگىرلىــدى.  

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى رۇسـالرنىڭ غهربـى ياۋرۇپـا، ئوتتـۇر شـهرق،      

شـىمالى ئـافرىقىالرغىچه ئىـدىئولوگىيهلىك تهسـىر كۆرسۈتۈشـىگه      

پۇرســهت يارىتىــپ بهردى. چــۈنكى بــۇ ئۇرۇشــتا ياۋرۇپــا ۋە ئهڭگىلىــز  

ىمپىراتورلۇقى ئاجىزالپ، يېڭىدىن ئېغىر سـانائهتكه قهدەم باسـقان   ئ

ــالر     ــدى. رۇس ــان بول ــن ھازىرالنغ ــىگه زېمى ــالرنىڭ قهد كۆتۈرۈش رۇس

ــۈمۈرۈش ۋە    ــايلىقالرنى ســـ ــتى بـــ ــهرقتىكى يهر ئاســـ ــۇر شـــ ئوتتـــ
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مۇزلىمايدىغان دېڭىز قاتنىشىنى قولغا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن تـۇپراق    

ه كېڭهيتىشى كېرەك بولـۇپ، بـۇ   تېرتورىيهسىنى ئىراق ۋە ئىرانغىچ

« پىالننــى ئــۇرۇش بىــلهن ئهمهس، تېــنچ ئىــدىئولوگىيه ئــارقىلىق  

  شهكىللهندۈرۈش بىلهن  ئىشقا ئاشۇرماقچى بولدى.» ئىتتىپاقداش 

رۇسالرنىڭ سوتسىئالىستىك ئىدىئولوگىيهسى ئوتتـۇر ئافرىقـا،         

لىـرىگه  سۈرىيه، ئىراق قاتـارلىق كـۆپلىگهن ئهرەپ مۇسـۇلمان دۆلهت   

چوڭقــۇر يىلتىــز تارتقــان بولســىمۇ، فىرانســىيه، ئهڭگىلىيهنىــڭ      

يوشــــۇرۇن ھىمايىســــى ئارقىســــىدىكى ئىرانغــــا زادىــــال  يوچــــۇق 

ئېچىلمىــدى. رۇســالرنىڭ چىگــرا ھــۇدۇدى ئىلگىــرلهپ نهجىبــۇلال   

رەھبهرلىكىدىكى ئافغانىستاننى ئۆز ئىچىگه ئېلىش بىـلهن بىـرگه   

ــد   ــى زۇلفىخــار رەھبهرلىكى ــۇ ئهل ىكى پاكىســتاننى سوتســىئال  بۇته

ئىتتىپاققا كىرگۈزۈپ بولدى. دەل شـۇ پهيتـته ئىسسـىق دېڭىـز ۋە     

ــۇپ كېــتىش خهۋپىنــى     ــۈن ئوتتــۇر شــهرقنىڭ رۇســالرغا يهم بول پۈت

تولۇق تونۇپ  يهتكهن ئامېرىكـا، فرانسـىيه، ئهڭگىلىـيه ئىتتىپـاقى     

 ى قوزغاپ،نئىران _ ئىراق ئۇرۇشىدىن  ئىبارەت  ئوتتۇر شهرق ئۇرۇش

رۇسالرنىڭ تېنچ سىڭىپ كىرىشىنىڭ ئالدىنى توسـماقچى بولـدى.   

يىلى بۇتهـۇ ئهلـى زۇلفىخـارنى دارغـا ئېسـىپ،  پاكىسـتاندا        – 1977

ھهربـــى ئۆزگـــۈرۈش قىلغـــان زىيـــائۇل ھهق  غهرىپنىـــڭ يوشـــۇرۇن 

قوللىشى بىـلهن رۇس باسـمىچىلىرىنىڭ ئالـدىنى توسـۇش ئۈچـۈن      

قوزغاشقا تۇتۇش قىلدى.  ئون ئۇرۇشى »  مۇجاھىدالر« ئافغانىستاندا 

يىللىــق  ئىــران _ ئىــراق ۋە ئافغــان _ رۇس ئۇرۇشــى نهتىجىســىدە  

دۇنيانى ۋە ئىسسىق دېڭىزنى ئىگىلهش ئۈچـۈن ئىككـى ئهسـىردىن    

كۆپرەك ۋاقىت كۈچ سهرىپ قىلىنغـان رۇس سىتراتېگىيهسـى بىـر    



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

35 

 

قېتىملىـــق  مهغلـــۇپ بولـــدى! ھهتتـــا ســـوۋىيېت سوتســـىئال      

ــۈ  ــاڭگىرلىكى چۆك ــدەك    جاھ ــكى چاپان ــاقى ئهس ــاۋا  ئىتتىپ پ، ۋارش

تىتىلىــپ كهتتــى. ئارقىــدىنال بىــر مىللهتنــى ئىككىــگه ئايرىغــان  

يۈتۈۋالغـان   » مهڭگۈلـۈك  « بېرلىن تېمى يىقىلدى. ھهتتـا  رۇسـالر   

تۈركىستان تۇپراقلىرىمـۇ   رۇسـالرنىڭ  ئاشـقازىنىنى يىرتىـپ قهد     

ى يــوق. كۆتــۈرۈپ چىقتــى! لــېكىن ئىــش بۇنىــڭ بىــلهن تــۈگىگىن  

ئافغانىســــتان ئهينــــى ۋاقىتتــــا رۇس ئىمپىريهســــىنىڭ پــــارىس  

ــا ۋە    ــتا ئامېرىكـــ ــدىنى ئېلىشـــ ــىنىڭ ئالـــ ــا كىرىشـــ قولتۇقىغـــ

ئهڭگىلىيهنىــڭ مــۇھىم بازىســى بولغــان بولســا، بۈگــۈن دەل ئۇنىــڭ  

ئهكسىچه ئامېرىكىنىـڭ شـهرىققه، ئوتتـۇر ئاسـىياغا، غهربـى جهنـۇبى       

ئالـدىنى توسـۇش ئۈچـۈن    كاپكاز تۇپراقلىرىغىچه ئىلگىرلىشـىنىڭ  

ــى     ــدى. يهن ــۇپ قال ــۇداپىئهلىنىش بازىســى بول رۇس ۋە خىتاينىــڭ م

رۇس  ئۇرۇشـىدا  ئافغانالرنىـڭ غهلـبه قىلىشـىدىكى ھهل      ئافغان _ 

قىلغۇچى كۇچ ئامېرىكا بولغىنىـدەك، بۈگـۈنكى ئافغـان _ ئامېرىكـا     

ــا   ــبه قىلمـــاقچى بولىـــدىغان بولسـ ــانالر غهلـ ئۇرۇشـــىدا  ئهگهر ئافغـ

  كى ھهل قىلغۇچى كۇچ  رۇس بىلهن خىتاي بولۇپ قالىدۇ. جهزمهن

ــى          ــى ۋاقىتتىكـ ــاق، ئهينـ ــكه قايتسـ ــلىدىكى گهپـ ــدى ئهسـ ئهمـ

ئافغانىستاننىڭ رۇس كېڭهيمىچىلىـرىگه قارشـى ئامېرىكـا بىـلهن     

ــۈن     ــتان ئۈچـ ــارلىقى   ئافغانىسـ ــۇرۇن ھهمكـ ــان يوشـ ــپ بارغـ ئېلىـ

ىـق، قىسـقا   سىتراتېگىيهلىك مهسـىله بولماسـتىن،  پهقهت ۋاقىتل  

ــېكىن  ئامېرىكــا ئۈچــۈن رۇســنىڭ     ــۇپ ل مۇســاپىلىك تاكتېكــا بول

كېڭىيىشىنىڭ ئالـدىنى توسۇشـتا ئهڭ مـۇھىم سـىتراتېگىيهلىك     

ھهمكــارلىق ھېســاپلىناتتى. شــۇنىڭدەك بۈگــۈنكى ئافغــان _ رۇس   
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ــال    ــۈن يهنىــ ــان ئۈچــ ــىۋىتى ئافغــ ــارلىق مۇناســ ــۇرۇن ھهمكــ يوشــ

بولۇپ  ئهممـا رۇسـالر    تاكتېكىلىق، قىسقا مۇساپىلىك ھهمكارلىق

ئۈچــۈن ۋە خىتــاي ئۈچــۈن مــۇھىم ســىتراتېگىيهلىك مهســىلىدۇر.    

رۇسالر ئافغانىستانغا قىزىقمىغان قىيـاپهتته كۆرۈنـۈپ، ئامېرىكىغـا    

ــلهن     ــتان بى ــا ئافغانىس ــراق ئامېرىك ــدى. بى تاشــالپ بهرگهن بولۇۋال

ھهپىلىشىپ، پارىس قولتۇقىغا بولغان سىتراتېگىيهسـىدە  پاسـىپ   

نغــا چۈشــتى. رۇســالرنىڭ كۈتكىنىمــۇ دەل شــۇ ئىــدى. چــۈنكى   ئورۇ

ئامېرىكا ئافغان ئۇرۇشىدا يېڭىلمهسلىك ئۈچـۈن بـارلىق زىهنىنـى    

ئاجىرتىشى كېرەك. بۇ پۇرسهتته رۇسالر ئـارقىالپ كىرىـپ ئىراننـى    

ئۆز تهسىرى ئاستىغا ئاالاليدۇ. ئهھۋال دەل شۇنداق بولـدى. ھـازىرقى   

ــا ئۇرۇشــى ب  ــان _ ئامېرىك ــر ھېســاپتا رۇســالرنىڭ ئىسســىق   ئافغ ى

دېڭىزغــا بولغــان سىتراتېگىيهســىنى غــۇۋا ئهكــس ئهتتۈرۈۋاتقانــدەك 

بىر مهنزىرىنى  بارلىققا كهلتۈردى. بۇ مهنزىـرە  رۇس _ ئىـران ئـاتوم    

مۇناســـــىۋىتىدە نامـــــايهن بولماقتـــــا. رۇســـــىيهنىڭ ئىراننـــــى     

ــزدىن    ــىق دېڭىــ ــامېرىكىنى ئىسســ ــزى ئــ ــتۇرۇش غهرىــ ئاتومالشــ

ــت ــه    يىراقالش ــقا نهرس ــدىن باش ــان كوزۇرى ــۈن قوللىنىۋاتق ۇرۇش ئۈچ

ئهمهس. ھېچ بولمىغاندا ئهگهر رۇسىيه پارىس قولتۇقىنى ئىگىـلهش  

ــان   ــا  ئــــامېرىكىغىمۇ ئىمكــ ــانىيتىنى زادىــــال يارىتالمىســ ئىمكــ

  بهرمهسلىك كېرەك! مانا  بۇ سىتراتېگىيهدۇر. 

ــۇھىم م        ــان م ــۇپ  يهتمهكچــى بولۇۋاتق ــز تون ــۇ  يهردە  بى هســىله ب

شــــۇكى، ئهگهر رۇســــىيهنىڭ ئىسســــىق دېڭىزنــــى ئىگىــــلهش     

سىتراتېگىيهسىگه  ئامېرىكا قارشى تۇرمىغان بولسـا  ئافغانىسـتان   

ــىيادىكى   ــۇر ئاســ ــىدە  ئوتتــ ــالرنىڭ ئېرىتمىســ ــاللىبۇرۇن رۇســ ئــ
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دۆلهتــلهردەك مىللــى ئاالھىــدىلىكىنى يوقۇتــۇپ، سىالۋىيانلىشــىپ  

تـۆرىلهلمىگهن بـوالتتى. يهنه     بوالتتى ۋە ئوتتۇر ئاسـىيا دۆلهتلىرىمـۇ  

شــۇنىڭدەكال  ئامېرىكىنىــڭ ئوتتــۇر ئاســىياغا، كاپكــاز رايونلىرىغــا   

قارىتىۋاتقــان سىتراتېگىيهســىگه رۇســالر بىــلهن خىتــاي قارشــى      

شــىتاتىغا  – 57تۇرمايــدىغان بولســا ئافغانىســتان ئامېرىكىنىــڭ    

ئايلىنىـــپ بـــوالتتى.  دېـــمهك ئـــۇرۇش قىلىـــپ تۈگىمهيۋاتقـــان      

مــــاھىيهتته ئهڭ كۈچلــــۈك » ئۇرۇشــــى« ىســــتانلىقالرنىڭ  ئافغان

  دۆلهتلهرنىڭ مهنپهئهت توقۇنىشىدۇر. 

ئهمدى ئۇرۇش خۇمار ئۇيغۇرالر گهپ قىلىپ باقسۇن! _ قوراللىق      

ــدا      ــازات بولغان ــدىغان، ۋەتهن ئ ــازات قىلى ــى ئ ــپ ۋەتهنن ــۇرۇش قىلى ئ

رەتـلهر  دېمۇكراتىك دۆلهت  قۇرىدىغان دانا قۇمانـدان مهمـتىمىن ھهز  

قايســى دۆلهتلهرنىــڭ سىتراتېگىيهســىنى قوبــۇل قىلغــان؟ قايســى  

دۆلهتلهرنىڭ سىتراتېگىيهسىگه تايانغان؟ ياكى قايسى دۆلهتلهرنىڭ 

تاكتېكىلىق ھىله _ نهيرەڭلىرىگه ئۇسۇل ئوينىغان؟ ئالالھ يولىدا 

ــۆتهرمهكچى     ــۇرى ك ــڭ كهلىمىســىنى يوق ــپ، ئالالھنى ــاد قىلى جىه

اندا  ئالالھنىـڭ شـهرىئىتىنى ھۆكـۈمران    بولغان، شـهرقى تۈركىسـت  

قىلماقچى بولغان مۇجاھىدالر قوشـۇنى ھهسـهن مهخسـۇمالر قايسـى     

دۆلهتلهرنىـــڭ، قايســـى ئېقىمالرنىـــڭ سىتراتېگىيهســـىنى قوبـــۇل  

قىلغان؟ ئۇالر قايسى ماددى كۈچكه تايانغان؟ _ بۇ ئىككـى ئۇرۇشـچى   

ئىتتىپـاق   ئېقىم ئهگهر ئۆز_ ئارا ئۇرۇشۇپ قالماي، بهلكـى كۈچلـۈك  

تۈزۈپ خىتايغا قارشى بىر سهپته ئۇرۇش قىلغـان بولسـا _ دەپ پهرەز   

قىاليلى، ئۇالر زادى قايسى دۆلهتنىڭ ھهمكارلىقى بىلهن بۇ ئۇرۇشنى 

  ئېلىپ بارغان بوالتتى؟ 
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توغرىسىدا  بىر ئـاز سـۈركۈلۈپ  ئۆتـۈپ    »  مهنپهئهت «  ئالدىنقى باپتا       

« ئاز كهڭرەك توختۇلۇپ ئۆتهيلى. مهنپهئهتنى  كهتكهن ئىدۇق . ئهمدى بىر

دەپ ئىككـى چـوڭ تـۈرگه    » _ مىللى مهنپهئهت«  ، »كىشىلىك مهنپهئهت 

خۇسۇسـى مهنـپهئهت   « ئايرىش ئادەتلىنىپ كهلگهن. كىشىلىك مهنپهئهت 

دەپمـۇ تىلغـا ئېلىنىـدۇ.    » _ ئومۇمنىڭ مهنپهئهتى « ، مىللى مهنپهئهت »

ى  شهخسـىيهتچى، ئـاچ كـۆز_ دېگهنـدەك     خۇسۇسى مهنپهئهتچىلىك خاھىش

ــا       ــك بولس ــۇمى مهنپهئهتچىلى ــپ، ئوم ــلهن ئهيىپلىنى ــۆزلهر بى ــهلبى س س

ئالىجاناپ، ئاق كۆڭۈل _ دېگهندەك ئىجابى سۈپهتلهر بىلهن مهدھىلىنىـپ  

ئومۇمالشقان. خۇسۇسى مهپهئهتچىلىك قاباھهتكه، ئومۇمى مهنپهئهتچىلىك 

ــا ۋەكىللىــك قىلىــش ۋە شــ   ــۈزەل ئهخالقق ــۇزۇن  گ ــۇ ئ ــاراش تولىم ۇنداق ق

ــئهنه بولغــان بولســىمۇ لــېكىن ئاساســهن    ئۆتمۈشــلهردىن كېلىۋاتقــان ئهن

ــتىك جهمئىــيهت  كىشــىلهر ئېڭىــدا كونكرېتلهشــتۈرۈپ،      سوتسىئالىس

ــا    ــگه قىلىـــپ  ھهتتـ ــكه ئـ ــهپىۋى قىممهتـ ــتمىغا، پهلسـ ــۇئهييهن سېسـ مـ

  دۆلهتلهرنىڭ تۈپ سىياسهتلىرىگىچه سىڭدۈرگهن بولدى.  

ۇمى مهنپهئهتچىلىكنــى مهدھىــلهش، شهخســى مهنپهئهتچىلىكنــى ئومــ     

دىن ئىبـارەت  » يوقۇرى تهبىقه، تۆۋەن تهبىقه« سۆكۈش خاھىشى ئىنسانالر 

ئىككى قاتالمغا ئايرىلغان زامـانالردىن باشـالپ كىشـىلهر ئېڭىـدا يىلتىـز      

تارتىپ، كېيىنچه يوشۇرۇن ئاڭدىن رېئال جهمئىيهتكه تهسىر كۆرسهتتى.  

ــۇرى  ــانلىققا   يوقـ ــۆپ سـ ــلهر كـ ــۆۋەن تهبىقىـ ــانلىققا، تـ ــاز سـ ــلهر ئـ تهبىقىـ

ــلهن   ئايلىنىشـــىغا ئهگىشـــىپ ئومـــۇمى مهنپهئهتچىلىـــك خاھىشـــى بىـ

خۇسۇسى مهنپهئهتچىلىـك خاھىشـى ئارىسـىدا زىـدىيهت كهسكىنلهشـتى.      

ــاكىم       ــيهت ھ ــۇدال جهمئى ــۈزۈم، فى ــۇق ت ــى  قۇلل ــدارلىق جهمئىيىت قۇل
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هت كاپىتالىســـتىك تـــۈزۈم، مۇتلهقلىـــق تـــۈزۈم، دېمۇكراتىـــك جهمئىـــي

ــۈزۈم ،  كوممۇنىســــــتىك جهمئىــــــيهت ئومــــــۇمى مۈلۈكچىلىــــــك تــــ

ــۈك     ــارلىق تۈرل ــۈزۈم قات ــق ت ــيهت خهلقچىللى ــتىك جهمئى سوتسىئالىس

ــىز      ــان ساناقس ــان س ــان ۋە بولۇۋاتق ــيهتلهردە بولغ ــال جهمئى ــارىخى ۋە رېئ ت

ــى     ــى خۇسۇسـ ــى تهكتـ ــدەللهرنىڭ تىگـ ــى جېـ ــۇش، جهڭگـ ــديهت، توقۇنـ زىـ

بىلهن ئومۇمى مهنپهئهتچىلىك ئوتتۇرسىدىكى يىلتىزغـا   مهنپهئهتچىلىك

ــان      ــدا قىلىنغـ ــۇرى پهيـ ــتۇرلۇپ مهجبـ ــا قىسـ ــدۇ. ئارىغـ ــپ تاقىلىـ بېرىـ

ــدىن     ــاۋارىچىلىق تارتقان ــل ئ ــش يى ــۈزۈمى يهتمى كوممۇنىســتىك دۆلهت ت

كېيىن قانداق پهيدا بولغان بولسا يهنه شۇنداق يوقالدى. بۇ تۈزۈم ئومـۇمى  

دەپ رەڭ » خهلـق دۆلهتنىـڭ خوجـايىنى    « پ، مۈلۈكچىلىك تـۈزۈمى بولـۇ  

قىلىـۋېتىلگهن تـۈزۈم   » دۆلهتنىڭ قـۇلى  « بېرىلگهن ۋە ماھىيهتته خهلق

ئىدى. يهنى خهلقنىڭ ئىگىدارچىلىقىـدا مۈلـۈك بولمـايتتى. بۇنـداق بىـر      

يىرىك خىيال، دەرۋىشلهرچه مهۋھۇمى چۈشهنچه ماركىسـنىڭ نهزەرىيهسـى   

ــۇدال ج  ــىپ، فىـ ــارقىلىق سېستمىلىشـ ــتىك  ئـ ــته، كاپىتالىسـ همئىيهتـ

جهمئىيهتــته، قۇلــدارلىق جهمئىيهتلىرىــدە ئىزىلىۋاتقــان كــۆپ ســانلىق  

خهلقنىڭ رادىكال ھىمايىسى ئاستىدا  رۇسىيه، خىتاي، يوگۇسالۋىيه، كۇبا 

» مهنپهئهت« قاتارلىق دۆلهت ۋە ئهللهردە  دۆلهت تۈزۈمىگه ئايالندى. بىراق 

يلـى ئومۇمنىـڭ مهنپهئهتىــدىن   مهيلـى كىشـىلىك مهنـپهئهت بولســۇن، مه   

ــدىن،     ــپهئهت بولســۇن ئىنســانالرنىڭ ئىختىيارلىقى ــى مهن ــارەت مىلل ئىب

ــدە    ــۇرى ئايرىۋېتىلگهنـ ــهررۇپىدىن مهجبـ ــن تهسـ ــىلهرنىڭ ئهركىـ « كىشـ

دېگهن كونكرېـت بىـر نهرسـه مهۋجـۇت بولمـاي قالىـدىغانلىقى       » مهنپهئهت

راكىت نىـــڭ مـــاھىيتى ئۆزگـــۈرۈپ، پهقهت ئابســـت » مهنـــپهئهت « يـــاكى 

ــۋېتلگهن     ــان قىلى ــپهئهتلهر قۇرب ــانى مهن ــدىغانلىقى ئىنس ــدىال قالى ئۇقۇم

  يوقۇرقى كوممۇنىستىك دۆلهت تۈزۈملىرىدە تولۇق ئىسپاتالندى.

توغرىسىدىكى پىكرىمىزنـى كوممۇنىسـتىك   » مهنپهئهت« ئهمدى بىز      

جهمئىيهت ۋە تۈزۈملهردىكى ساختا، قاتمال چۈشهنچىدىن ئايرىپ، ئهركىن 
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ۈم، ئىنســانالر ئــۆز مهنپهئهتلىرىنــى ئــۆزلىرى تهســهررۇپ قىالاليــدىغان  تــۈز

ــاغالپ بايــان قىلىــپ كــۆرۈپ باقــايلى.    جهمئىيهتلهردىكــى ئهمهلىــيهتكه ب

كىشىلىك مهنـپهئهت راسـتىنال  قابـاھهتمۇ؟ كىشـىلىك مهنپهئهتنـى ئهال      

بىلىـــش، خۇسۇســـى مهنپهئهتچىلىكنـــى يـــاقالش ھهقىـــقهتهن رەزىـــل،      

ــانىيهتچىلىك ــۇرەككهپ ئهمهس _   نهپسـ ــانچه مـ ــاۋاپ ئـ ــىمۇ؟ _ جـ خاھىشـ

كىشــىلىك مهنپهئهتســىز ھېچقانــداق مهنــپهئهت تهســهۋۋۇر قىلىنمايــدۇ.  

ئهممــا كىشــىلىك مهنپهئهتنىــڭ توقۇنــۇش نوقتىلىرىــدىن،  ئۇچرۇشــۇش   

ــدىغان     ــپ چىقىـ ــدىن كېلىـ ــددىيهتلىك جهريانلىرىـ ــدىن ، زىـ تۈگۈنلىرىـ

ــۇ   ــيهتلهر مهزك ــگهن ئهمهلى ــلهر بهلگىلى ــىرتقى  نهتىجى ــڭ س ر مهنپهئهتنى

ــهندۈرۈلگهندە:      ــلهن چۈش ــدۇر. مىســال بى كۆرۈنۈشــى ۋە تاشــقى ئىپادىلىرى

 ھېچنهرسىسى بولمىغان نامرات، يالغۇز ئادەمدە  جـان سـاقالش، ھايـاتلىق   

كىشىلىك مهنپهئهت  بولۇپ ئىپادىلىنىـدۇ. ئۇنىـڭ ئىسسـىق جېنىـدىن     

باشقا ھـېچ نېمىسـى بولمىغـانكهن، ئـۇ كىشـىلىك مهنـپهئهت نوقتىسـىدا        

جــاننى قوغدايــدۇ. ئىككىنچــى قهدەمــدە كــامبىغهل ئهممــا ئائىلىســى،        

پهرزەنتى بولغان كىشىنىڭ كىشىلىك مهنپهئهت ئىرادىسى ئۆز ھاياتىدىن 

نى ھىمايه قىلىشقا، ئۆز جېنىنى، كىشىلىك ھاياتىنى ھالقىپ ئائىلىسى

پىدا قىلىپ ئائىلىسىنى قوغداشقا تهرەققـى قىلىـدۇ. ئـۈچىنچى قهدەمـدە      

مــۈلكى ئالــدىنقى ئورۇنغــا ئۆتىــدۇ. يهنــى مۈلۈكــدار كىشــى ئــۆز مــۈلكىنى  

قوغداش ئۈچۈن كىشىلىك ھاياتىنى، ئائىلىسىنى پىدا قىلىدۇ. شۇ قاراش 

رلهپ خۇالســه چىقىرىشــقا ئىنتىلســهك، كىشــىلىك بــويىچه ئالغــا ئىلگىــ

ــى     ــپهئهت مىلل ــدە، خۇسۇســى مهن ــى ئىچى ــپهئهت ئومۇمنىــڭ مهنپهئهت مهن

مهنپهئهت ئىچىدە كاپالهتلهنمهيدىغان ھهرقانداق جهمئىيهتته كىشـىلىك  

مهنــــپهئهت مىللــــى مهنپهئهتــــتىن، خۇسۇســــى مهنــــپهئهت ئومۇمنىــــڭ 

ۈر مهنپهئهتلهرنىـڭ ئـۆز ئـارا    مهنپهئهتىدىن ئۈستۈن تۇرىـدۇ ۋە بـۇ ئىككـى تـ    

ــهرھىلهپ،       ــۇ  كهڭ ش ــنى تېخىم ــۇ قاراش ــدۇ. ب ــۈنى بولماي ــاغلىنىش تۈگ ب

كۆپچۈلۈكنىڭ چۈشۈنۈشىگه قواليالشتۇرۇلغاندا، ئهمهلى مىسـال ئېلىشـقا   
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ــان، يېـــرىم    ــانچه ئهســـىر ئۇرۇشـــتا ۋەيـــران بولغـ مهجبـــۇرلىنىمىز. بىرقـ

ۇر جهمئىيىـتىگه  ئهسىردىن ئارتۇق ئىزچىل مۇستهملىكىدە قالغان ئۇيغـ 

نىسبهتهن  مىللى مهنپهئهتنى تىلغا ئالغىنىمىزدا يوقۇرقى قاراشـنى ئهڭ  

ساۋاتســــىز كىشــــىنىڭمۇ چۈشــــۈنۈپ كېتىشــــىدە گهپ يــــوق. ئۇيغــــۇر 

مىللىتىنىــڭ مىللــى مهنپهئهتــى ئۈچــۈن ســۆزلىگهن تىــل كېســىلىدۇ.   

ــۇپ      ــۆز ئوي ــۆرگهن ك ــۈن ك ــى ئۈچ ــى مهنپهئهت ــڭ مىلل ــۇر مىللىتىنى ئۇيغ

ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ مىللى مهنپهئهتـى ئۈچـۈن يازغـان قهلهم     تاشلىنىدۇ.

ســــۇندۇرىلىدۇ. ســــوققان يــــۈرەك توختۇتۇلىــــدۇ، ھهرىكهتلهنــــگهن قــــان 

توڭلىتىلىــــدۇ، تىپىرلىغــــان بهدەن جىمىقتۇرۇلىــــدۇ، ئىــــش قىلىــــپ 

كىشــىلىك مهنپهئهتىنــى نهزەردە تۇتقــان ھهرقانــداق  بىــر  ئۇيغــۇر ئــۆز       

. بـۇنى كونكرېتلهشـتۈرۈپ ئېيتسـاق    مىللىتىنى ئويلىماسلىقى كېـرەك 

ــپات       ــال، ئىس ــدەك مىس ــدىن تاغ ــۇر ئۆزى ــر ئۇيغ ــىرتىدىكى ھهربى ۋەتهن س

كۆرسۈتهلىشى مۇمكىن. يىغىنچاقالپ رابىـيه قـادىر خانىمنىـڭ بېسـىپ     

ئۆتكهن مۇساپىلىرىنى تىلغا ئالساق ئارتۇق پاكىت كۆرسۈتۈشـكه ھـاجهت   

  شهۇر ھادىسه.قالمىسا كېرەك. بۇ پۈتۈن دۇنياغا تونۇلغان مه

ــانالرنى        ــۇر باي ــپهئهت« مهزك ــۇقهددىمه   » مهن ــۆزلهنگهن م ــىدا س توغرىس

دېســهك، نــۆۋەتتىكى مهنــپهئهتلهرگه چۈشــهنچه بېــرىش ئــانچه قىيىنغــا       

چۈشــــمهيدۇ.  دۆلهت سىياســــىتىدە، ھۆكـــــۈمهت ئىــــدارە ئىشـــــلىرىدا    

كوممۇنىستىك تۈزۈمدە چىڭ تۇرۇپ، ئىقتىساد، ئىشلهپ چىقىـرىش، سـودا   

انائهت، ئىمفورت، ئېكسفورت ئىشلىرىدا كاپىتالىزىمنى يولغا قويغـان  س –

ــدىكى كىشــىلىك مهنپهئهتچىلىــك  مىللــى مهنــپهئهت ۋە  دۆلهت      خىتاي

ــۇش     ــۆۋەن تۇرمـ ــۇپ، ئهڭ تـ ــلىق بولـ ــچ باغلىنىشـ ــلهن زىـ ــى بىـ مهنپهئهتـ

سهۋىيهسىدە  كۈن كهچۈرۈۋاتقان بىر خىتاينىڭ كىشـىلىك مهنپهئهتىمـۇ   

ــپهئهت ئى  ــى مهن ــس    مىلل ــىدا  ئهك ــۈرۈپ تۇرىش ــڭ قهد كۆت ــدە، دۆلهتنى چى

ئهتتۈرۈلىدىغان دەرىجىگه بېرىپ يهتتى. ئۇيغۇر بىلهن خىتاي كىشـىلىك  

مهنپهئهتچىلىكىنى سېلىشتۇرساق  ئۇيغۇر ئۆز مىللىتى ئۈچۈن مىهنهت 
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سىڭدۈرسه ۋەيران بولۇپ، ئۇنىڭ ئهكسىچه خىتاي ئۆز مىللىتى ۋە دۆلىتى 

اق تاپىدىغان ۋەزىيهت خىتاي دۆلىتىنىڭ مىللـى  ئۈچۈن تهر ئاققۇزسا  رون

سىياســىتى ۋە دۆلهتنىــڭ تــۈپ مهنپهئهتــى بولــۇپ مۇقىمالشــتۇرۇلدى ھهم 

  قانۇنالشتۇردى. 

يوقۇرىدىكى قاراش بويىچه  كاپىتالىستىك  ئهللهردىكى( ، يېرىم فىۇدال    

ق  ئافرىقا ئهللىرىدىكى ۋەزىيهتلهرنى شۇنىڭدەك بارلى ئهرەپ، ئوتتۇر شهرق،

دېكتـاتورلۇق تۈزۈمـدىكى ئهللهرنىــڭ  ۋەزىيهتلىرنـى تىلغـا ئــالغۇچىلىكى     

يوق ئهلـۋەتته)  مهنپهئهتلهرنـى كـۆزدىن كهچـۈرۈپ باقـايلى.  دېمۇكراتىـك       

دۆلهت تۈزۈمىدىكى كاپىتالىستىك ئهللهردە كىشىلىك مهنـپهئهت بىـلهن   

ىشـىپ  ئارا  ئىچ ئىچىگه كىر -مىللى مهنپهئهت ( _ دۆلهت مهنپهئهتى ) ئۆز

كهتكهن بولۇدۇ. دەرھال قارىماققا ئاۋام خهلق، مۈلۈكدار كاپىتالىستالر ئـۆز  

مىللىتىنــــــى، مىللــــــى مهنپهئهتلىرىنــــــى، دۆلهت مهنپهئهتلىرىنــــــى 

سۆيمهيدىغاندەك،  ھهر كىـم ئۆزىنىـڭ كىشـىلىك مهنپهئهتىنـى چىقىـش      

قىلىۋاتقانــدەك  ( بــۇ خىــل كهيپىيــات دۆلهتنىــڭ ئۆتكــۈنچى تــۈزۈم ۋە       

ــهت ــى   سىياس ــدۈرۈپ كاپىتالىســتالرنىڭ فىرمىالرن ــارازىلىق بىل لىرىگه ن

يــۆتكهپ كېتىشــى، ئــاۋام خهلقنىــڭ ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان نامايىشــلىرى،       

ئاممىۋى  ئىش تاشال، ئـۇرۇپ چـېقىش قاتـارلىق ئـاممىۋى ھهرىكهتـلهردە )      

كۆرۈنسىمۇ،  لېكىن ئۇالرنىڭ مۈلكى قوغدىنىشلىرى،  تۇرمۇش كاپالىتى، 

ۋانلىقى دۆلهتنىڭ روناق تېپىشىغا، دۆلهت ئىقتىسادىنىڭ تۇرمۇشنىڭ پارا

يۈكسىلىشىگه باغلىق ئىكهنلىكىنى ھهممىدىن ياخشـىراق بىلىشـىدۇ   

ۋە بۇ خىل نوقتىالردا دۆلهت مهنپهئهتىنى، مىلـلهت مهنپهئهتلىرىنـى جـان    

تىكىپ قوغداشقا تهييـار تۇرىشـىدۇ. مهسـىلهن ئافغانسـىتاندىكى تالىبـان      

ئامېرىكا ۋە ناتو ئارمىيهسـىنىڭ باسـتۇرۇش ئۇرۇشـىنى    كۇچلىرىغا قارشى 

بــۇ ئهللهردىكــى ئومــۇمى خهلــق ئهســال خالىمايــدۇ. دۆلهتنىــڭ ئــۇرۇش        

ــى      ــۆز مهۋقىئهلىرىنـ ــۇرۇپ ئـ ــدا تـ ــى مهيدانـ ــق قارشـ ــىتىگه خهلـ سىياسـ

بىلدۈرۈشىدۇ. ئهمما  مهزكۇر دۆلهتنى يېتهكلهۋاتقان، ئۇرۇشـقا كىرىۋاتقـان   
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ــۈپ  رەھبهرلهرنىــڭ، ھــاكىميهت بېشــ  ــۆۋەتتىكى ت ىدىكى پارتىيهلهرنىــڭ ن

سىياسىتى بولغان باستۇرۇش ئۇرۇشـىنى خهلىقـقه چۈشهندۈرۈشـته، مۇشـۇ     

ئۇرۇشـــنىڭ نوقـــۇل دۆلهت سىياســـىتى بولـــۇپال قالماســـتىن ئهكســـىچه  

خهلقنىڭ ئامانلىقى، تۇرمۇشنىڭ مۇقىم پاراۋانلىقى ئۈچۈن زۆرۈرى شـهرت  

ش بىلهن بىرگه ئۇالرنىڭمـۇ  ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ ۋە قوبۇل قىلدۇرۇ

« دۆلهت تهرەپته تۇرىـدۇغان سـهپهرۋەرلىك روھىنـى ئاشـۇرىدۇ. مهسـىلهن :      

ــا،     ــتلىرىنى باستۇرمىس ــان تېرورىس ــان _ تالىب ــاتو ئافغ ــا، ن ئهگهر ئامېرىك

تېرورىستالر كۈچلۈنۈپ ئۇالرنى باسـتۇرىدۇ، تېرورىسـتالر بهك قهبىـه، ئـادەم     

، كىچىك، قېرى ياش، ئهر ئايـال دېـمهي   ئۆلتۈرۈشته ۋاسته تاللىمايدۇ، چوڭ

ھهممىنى ئۆلتۈرىدۇ، سۇڭا بۇنداق ۋەھشى كۈچلهرنى تۇخۇمىدىن قۇرۇتۇش 

كېــرەك، دۇنيانىــڭ نهرىــدە بولســا بولســۇنكى تېرورىســتالر تېنچلىقنىــڭ،  

ــانيهتنىڭ، ــمىنى   ئىنس ــك دۈش ــڭ ئهجهللى ــدەك » _ دېمۇكراتىيهنى دېگهن

جهتلىك فىلىملهر ئارقىلىق قايىـل  تهشۋىقاتالرنى قانات يايدۇرىدۇ ۋە ھۆج

قىلىــــش كــــۇچىنى ئاشــــۇرىدۇ. نهتىجىــــدە ئــــۆز دۆلىتىنــــى، مىللــــى  

ــاۋام خهلقنىــڭ يوشــۇرۇن    مهنپهئهتلىرىنــى ســۆيمهيدىغاندەك كــۆرۈنگهن ئ

تۇيغــــۇلىرى ھهرىكهتلىنىــــپ، ئــــۆز دۆلىتىنىــــڭ قــــۇدرەت تېپىشــــىغا 

پـۇخرا  بارلىقلىرىنى بېغىشاليدىغان كهيپىيـات قاينـاپ تاشـىدۇ. ھهربىـر     

ئۆزىنىڭ مهۋجۇتلۇقى، شهخسى مۈلكىنىڭ كاپالىتى مىللى مهۋجۇتلۇققـا،  

دۆلهتنىڭ قهد كۆتـۈرۈپ تۇرۇشـىغا بـاغلىق ئىكهنلىكىنـى تونـۇپ يهتـكهن       

بولۇدۇ ۋە  دۆلهتنـى، مىللهتنـى قوغـدىغانلىق ئـاخىرقى ھېسـاپتا ئـۆزىنى،       

شهخســـى مهنپهئهتىنـــى قوغـــدىغانلىق ئىكهنلىكىـــگه قانـــائهت ھاســـىل 

  دۇ. ئهمهلىيهتمۇ شۇنداق بولۇدۇ.  قىلى

يهنه بىـــر مىســـالغا مـــۇراجىئهت قىلغىنىمىـــزدا  بىـــز بىـــلهن زىـــچ       

ــى    ــك ئهللهردىك ــز.  _ دېمۇكراتى ــىلىگه دۇچ كېلىمى مۇناســىۋەتلىك مهس

ئىش ھهققى تـۈزۈمى ۋە  سوتسـىئال پـاراۋانلىق تهمىنـات سوممىسـىنىڭ      

كاپىتالىســـتالرنىڭ يوقـــۇرى تـــۆۋەن بولۇشـــى پهقهت شـــۇ دۆلهتلهردىكـــى  
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تاپاۋەتلىرىگه باغلىق بولـۇدۇ. يهنـى  ئازسـاندىكى كاپىتالىسـتالر دۆلهتنـى      

تۇتۇپ تۇرىـدىغان ھـالقىلىق كـۈچ بولـۇش بىـلهن بىـرگه، كـۆپ سـاندىكى         

ــدا      ــتىلىك ھال ــا ۋاس ــدىلىك ھاياتىغ ــىغا، كۈن ــڭ تۇرمۇش ــۇمى خهلقنى ئوم

ــداقچه ئېيتقا   ــۆددىگهرلهردۇر. مۇنـــ ــدىغان ھـــ ــك قىلىـــ ــدا كاپالهتلىـــ نـــ

كاپىتالىستىك تهبىقه نوپۇز سـاھىبى بولۇدىغـان دېمۇكراتىـك دۆلهتـلهردە     

ئومۇمى خهلقنىڭ ھاياتىنى دۆلهت بىر تۇتاش بهلگىلىسه، دۆلهتنىـڭ تـۈپ   

سىياســـــــهتلىرىنى، ســـــــىتراتېگىيهلىك، تـــــــاكتېكىلىق پىـــــــالن ، 

ــرى   ــى مهنپهئهتلىـــ ــتالرنىڭ خۇسۇســـ ــى كاپىتالىســـ پروگراممىلىرىنـــ

لىرىنىـڭ بىـزگه مۇناسـىۋەتلىك بولغـان مهنـپهئهت      بهلگىلهيدۇ. غهرپ ئهل

ــرى      ــان ھهقلىـ ــڭ ئىنسـ ــى ئۇيغۇرالرنىـ ــۇ يهردە. يهنـ ــى دەل مۇشـ نوقتىسـ

توغرىسىدا پۇت تېرەپ تۇرىدىغان دەۋاگهر ئـېقىمالر ئهسـلىدە دېمۇكراتىـك    

ــارالىق     ــان خهلقئـ ــرا ھالقىغـ ــيهتلهر، چىگـ ــۈك جهمئىـ ــى تۈرلـ ئهللهردىكـ

ۋانى خىتاينىڭ ئۈستىدىن يۈرگۈزەلىشدە تهشكىالتالر بولۇپ ئۇالرنىڭ بۇ دە

پهقهت دۆلهتنىڭ نوپۇزىغا، زورالش ئىقتىدارىغا تاينىـپ كـۈچكه ئاشۇرۇشـى    

مۇمكىن. بىراق شۇ دۆلهتلهردىكى كاپىتالىسـتالرنىڭ مهنپهئهتـى خىتـاي    

دۆلىتىدىكى تۈرلۈك مهنبهگه مۇناسىۋەتلىك بولۇپ قالغانـدا  دېمۇكراتىـك   

ۋاھــا كازاالرنىــڭ ھهممىســى ئارقــا پىالنغــا   ھوقــۇقالر، ئىنســان ھهقلىــرى،

قالدۇرۇلىدۇ ۋە ياكى تېخىمۇ كۆپ پايدا ئۈچـۈن كـوزۇر قىلىنىـپ، تاپـاۋەت     

سوممىسىنى ئاشۇرۇشتا ۋاستىلىك دەسمايه قىلىنىـدۇ. يهنه بىـر تۈرلـۈك    

ــتالرنىڭ     ــلهر كاپىتالىســـ ــك دۆلهتـــ ــدا دېمۇكراتىـــ ــپ ئېيتقانـــ قىلىـــ

ــۇردۇر.   ــقا مهجب ــه   مهنپهئهتلىرىنــى قوغداش ــرقېتىم خۇالس ــدا بى ــۇ نوقتى ب

چىقىرىــپ كــۆرەيلى. دېمۇكراتىــك ئهللهردىكــى ئــاۋام خهلىقنىــڭ بوغــۇزى 

دۆلهتنىـــــڭ كانارىســـــىغا ئېســـــىقلىق، بـــــۇ كانارىنىـــــڭ يېنىـــــدا      

كاپىتالىستالرنىڭ سـىرتماقلىرى سـاڭگىالپ تۇرىـدۇ، ئهگهر ئـاۋام خهلـق      

شۇرۇشـقا  دۆلهتنىڭ تۈرلـۈك قانۇنلىرىـدىكى ھهق، ھوقـۇقلىرىنى ئىشـقا ئا    

ئاممىۋى قوزغالسا، ياكى ئىزىلىۋاتقان بىـزدەك مىللهتلهرنىـڭ تهقـدىرىگه    



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

45 

 

ــلهر    ــۇق ۋە تهلهپـ ــۇ ھوقـ ــا، ئهگهر بـ ــى قىستىسـ ــكه دۆلهتنـ ــۈل بۆلۈشـ كۆڭـ

ــۈپتهن     ــاكى ت ــگهن، ي ــۇن كهلمى ــرىگه ئويغ كاپىتالىســتالرنىڭ مهنپهئهتلى

قارشى بولغـان ھالـدا جهزمهنكـى ھېلىقـى سـىرتماق ئاۋامنىـڭ بوغـۇزىنى        

  غۇپ قويىدۇ. بو

ئهمــدى گهپنــى ئۆزۈمىزنىــڭ ئهمهلىيــتىگه قــايتۇرۇپ كېلهيلــى. بىــز       

شهرقى تۈركىستاننى مۇستهقىل دۆلهت قىلمـاقچى. بىزنىـڭ ۋەتىنىمىـز    

دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك دۆلهتلهرنىـڭ بىـرى بولغـان خىتـاي دۆلىتىنىـڭ      

ــڭ    ــلهن خىتاينىــ ــدى بىــ ــى ئالــ ــز ۋەتىنىمىزنــ ــى. بىــ مۇستهملىكىســ

ــق   مۇستهملىك ــدىن مۇۋاپىـ ــرەك، ئانـ ــىمىز كېـ ــازات قىلىشـ ــىدىن ئـ ىسـ

شهكىلدە دۆلهت قۇرىمىز. ئهممـا شـۇ ئـاچچىق ئهمهلىيهتنـى بىـر قېـتىم       

ــى      ــى ئېچىۋېتىش ــڭ يېغىرىن ــاۋام خهلقىمىزنى ــم ئ ــېلىش بهلكى ــا ئ تىلغ

مۇمكىن . خۇددى ھهربىر پۇخرانىڭ مهنپهئهتى دۆلهتنىڭ كاپـالهتچىلىكى  

انــداق ئــاجىز بىــر  مىللهتنىــڭ مىللــى ئاســتىدا ئىشــقا ئاشــقاندەك، ھهرق

ــاردىمى     ــى، يـ ــڭ ھىمايىسـ ــۈك مىللهتنىـ ــر كۈچلـ ــۇ  يهنه بىـ مهنپهئهتىمـ

ئارقىسىدا كاپالهتلىنىدۇ. بۇ نوقتىنى يىگىرمىنچى ئهسىرنىڭ ئالدىنقى 

ئهجداتالر » ئاڭسىز، دۇنيانى بىلمهيدىغان، ھهتتا ساۋاتسىز « يېرىمىدىكى 

دا مۇناسىپ ئىش كۆرگهن ئىـدى. ئهممـا   تولۇق تونۇپ يهتكهن ۋە ئۆز اليىقى

ــاپلىرىمىز،   (ئهلــۋەتته  ۋەتهن ســىرتىدىكى)   بىزنىــڭ كــۈنىمىزدىكى ئهرب

ــد    ــمهنلىرىمىز، مۇجاھىـ ــى دانىشـ ــدانلىرىمىز، سىياسـ ــنقىالۋى قۇمانـ ئىـ

غازىلىرىمىز، زىيالى مۇتهپهككـۇرلىرىمىز،  يـازارمهن، ئوقـۇرمهن، ئاتـارمهن،     

ئهجـداتالر كـۆرگهننى كۆرەلىـدىمۇ؟    » ىز ساۋاتسـ « چاپارمهنلىرىمىز ئهشـۇ  

ئۇالر بايقىغاننى بايقىيالىدىمۇ؟  _ قوللىرىدا كهتمهن دەستىسىدىن باشقا 

نهرسىسى بولمىغان ئاجىز ئهجداتالر  شۇ چاغدىكى كۈچلۈك جاھانگىرنىڭ 

قانــداق  بىــرى ھېســاپلىنىدىغان خىتــاي مۇســتهملىكىچىلىرىگه قارشــى

كۈچىگه تاينىـپ دۆلهت قۇرالىـدى؟  بـۇ    قىلىپ  ئۇرۇش ئاچالىدى؟ قايسى 

يهردىكى مهسىله _ ئاجىز مىللهت ئۆز مهنپهئهتىنى كۈچلۈك مىللهتنىـڭ  
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مهنپهئهتى ئىچىدە تهسهۋۋۇر قىلىش مهسىلسىدۇر. شـۇنداقال دۈشـمهننىڭ   

ئـــاجىزلىق نـــوقتىلىرىنى بايقـــاش، دۈشـــمهننىڭ التاپهتلىـــك پهيتىنـــى 

. ئۆتكهن ئهسىردىكى ئىككى تالالشتىن ئىبارەت تاكتېكىلىق مهسىلهدۇر

ــۇرۇش دەل      ــكهن ئـ ــپ يهتـ ــقىچه بېرىـ ــۇرىيهت قۇرۇشـ ــق جۇمهـ قېتىملىـ

خىتاينىڭ ياپونىيه، ئهڭگىلىيه، رۇسىيه مۇھاسىرىسىگه دۇچ كهلـگهن  ۋە  

تۈگىمهس، پۈتمهس ئىچكى ئۇرۇشـقا كىرىـپ قالغـان التاپهتلىـك پهيتىـدە      

لۈك دۆلهتنىڭ باشالنغان ئىدى. شۇنىڭ بىلهن بىرگه خىتايغا قارشى كۈچ

ياردىمى ئارقىسىدا ئۆز مىللى مهنپهئهتلىرىنى تهسهۋۋۇر قىلىشقان ئىدى. 

كۈنىمىزدىكى ئهركىن دۇنيادا ۋەتهننى قوراللىق ئازات قىلمـاقچى بولغـان   

ئۇرۇشــچىالر، مۇجاھىــدالر قوشــۇنى ئۆزلىرىنىــڭ ئــۇرۇش مهنپهئهتلىرىنــى  

قاشـقان؟ بۇنـدىن   قايسى كۈچلۈك دۆلهتلهرنىـڭ مهنپهئهتلىـرى ئىچىـدە باي   

ۋەتهننى تېنچلىق يولى بىلهن ئهمهس، قوراللىق ئۇرۇش بىلهن « كېيىن 

بولۇۋاتقـــان بولغۇســى ئۇرۇشــچىالر، بولغۇســـى   » مۇســتهقىل قىلمــاقچى   

مۇجاھىدالر قوشۇنى ئۇرۇش مهنپهئهتلىرىنى كىملهرنىڭ قوينىدا تهسهۋۋۇر 

  قىلىدۇ؟ 

  

8  

ئات بىلهن ئوغۇل بالىنى خۇدايىم جهڭگه ياراتقان، ئـات بىـلهن   «      
دېـگهن  » _ ئوغۇل باال جهڭ مهيدانىغا كىرگهندە ھهقىقـى ئويغۇنىـدۇ   

بـۇ جهڭگىـۋار ئـۇرۇش چــاقىرىقى ئۇيغـۇرالر دۈشـمىنىگه قارشـى ئــات       
چاپتۇرۇشنى، دۈشمىنىنىڭ بېشىدا قىلىچ ئوينۇتۇشنى بىلگهنـدىن  

هربىــيهگه، ئانــا تهربىيهســىگه ســىڭدۈرۈلگهن.    تارتىــپ ئــائىلىۋى ت 
ــا    ــز تۇغۇلس ــىدا قى ــڭ تۇرمۇش ــدى « ئۇيغۇرالرنى ــا تۇغۇل ــۇل »ئان ، ئوغ

ــا  ــدى « تۇغۇلس ــى تۇغۇل ــلهردىن   » جهڭچ ــۇزۇن ئۆتمۈش ــى  ئ ئهقىدىس
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داۋاملىشىپ كهلگهن. قهدىمى زامـانالردىكى ئۇيغـۇر ھاياتىـدا قىـزالر     
ــۇلال   ــاال تهربىلهشــنى ئۆگۈنۈشــكه، ئوغ ــال ب ــات چاپتۇرۇشــنى، پهقهت ر ئ

چهۋەندازلىقنى ئۆگۈنۈشكه تاپشۇرۇالتتى. ئوغۇلالرنىـڭ تېنـى ئـاجىز،    
سهنئهت، يېـزىش، ئوقـۇش قاتـارلىق     -ياكى ناكالىرىال  تۈرلۈك ھۈنهر

جىسمانى جهھهتتىن كۈچ تهلهپ قىلمايـدىغان سـاھهگه ئـايرىالتتى.    
، ئـات  ئۇيغۇرالر ئات ئۈسـتىدە تۇغۇلـۇپ  « يات، ئهجنهبىلهر تهرىپىدىن 
دېيىلگهن باتۇر، ئهركهكلىك سۈپهتمۇ » ئۈستىدە ئۆلۈدىغان مىللهت 

دېـگهن  » ئوغۇل بالىنى خـۇدايىم جهڭـگه ياراتقـان    بىلهن  ئات«  دەل 
ــۈك     ــدى. بۈيـ ــيهلهر ئىـ ــان مهدھىـ ــا ئېيتىلغـ ــزگه قارىتـ ئهنئهنىمىـ
ئىسكهندەر نامىـدە، بۈيـۈك جهڭ نامىـدە ئىسـكهندەردىن بىـر بىـرىگه       

ئۇيغـۇرالر ئـات   « مۇنداق رىۋايهتلهر بايـان قىلىنىـدۇ:   ئوخشاشمىغان 
ئۈستىدە ماھارەت كۆرسۈتۈىشـته تهڭدېشـى يـوق مىلـلهت، ئۇيغـۇرالر      
ئوۋغا چىقسا كۆكتىكى بۈركۈت، يهردىكى قاپالن ئامان قالمايدۇ، ئۇالر 
ئوق ياي تۇتۇشـتا تهڭدېشـى يارىتىلمىغـان ئهركهك مىللهتكـى، ئـات      

رەپتىكى نىشانغا قانداق تهككۈزسه، ئارقا ئۈستىدە ئوقياينى ئالدى ته
تهرەپتىكــى نىشــانغىمۇ شــۇنداق تهككۈزىــدۇ، ئۇچــارلىق، تىنــارلىق  
ئۇيغۇرنىڭ نىشـانىدىن قېچىـپ قۇتۇاللمايـدۇ،  بـۇالرنى سـىرىتتىن      
كهلـــگهن ھېچقانـــداق ئهجـــنهبىلهر ئىـــدارە قىاللمايـــدۇ، بـــۇالر ئـــۆز 

زلىرى تېپىــپ جېنىنـى ئــۆزلىرى قوغدايـدۇ، ئــۇالر ئــۆز رىزقىنـى ئــۆ   
يىيهلهيدۇ،  ئۇيغۇرالرغا چېقىلىشنى ئويلىغـان ھهرقانـداق دۈشـمهن    

  »ئانىسىدىن تۇغۇلغانغا دات ئېيتىدۇ، ..... 
ــداتالردىن، ئهركهك         ــلهت! ئهركهك ئهج ــۇنداق ئهركهك مىل ــز ش بى

ئاتىالردىن تۆرەلگهن، مهردانه، جهڭگىـۋار مىىللهتنىـڭ، ئـاق سـۈڭهك     
. دار ئالدىـــدا بىـــر قوشـــۇق قېنىنـــى مىللهتنىـــڭ دەل ئـــۆزى بىـــز

تىلىمهيــدىغان، ئۆلــۈم ئالدىــدا جېنىنــى تىلىمهيــدىغان، سهپدېشــى،  
قېرىندېشى ئۈچـۈن ئـۆز ھايـاتىنى بېغىشـاليدىغان شـۇنداق مهردانه،      
ئالىجاناپ مىللهت. ئهمما بىزنىـڭ بـۇ قهدەر ئۇلۇغـۋار خىسـلىتىمىز     
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ىمىزنى ئىتىراپ بىزنى ئازاپتىن قۇتقۇزالمايدىغان دەۋرىدە ئىكهنلىك
قىلىشــىمىز كېرەككــى، زامــانىمىزدىكى ئوبيېكتىــپ شــارائىتنى،   
ئوبيېكتىـــپ ۋەزىيهتنـــى بىلىـــپ، ئـــۆزۈمىزنى ۋە دۈشـــمىنىمىزنى 
ــال     ــپ، خىي ــلىرىمىزنى بىلى ــتىمىزنى، ئىتتىپاقداش ــپ، دوس بىلى
بىــلهن ئهمهس رېئــاللىقنى چىقىــش قىلىــپ، ھېسســىيات بىــلهن   

دىنىش بىلهنـال ئهمهس ئالـداش   ئهمهس ئهقىلنى ئىشقا سـېلىپ، ئالـ  
تاكتېكىســىنى قوللۇنــۇپ، بىــر دەملىــك قىــزىقىش بىــلهن ئهمهس  

پروگـراممالر تـۈزۈپ    –ئۇزۇن مۇساپىلىك سىتراتېگىيهلىك پىـالن  
ئىش قىلمىساق، شۇنداقال  ئـۆزۈمىزدىكى تهبىئـى ئهممـا كىالسـىك     
خۇسۇســىيهتلهرگه مهســت بولــۇپ قهدەمنــى چــوڭ ئېلىــپ قويســاق  

ز يىرتىلىـپ كېتىـدۇ، يـاكى مهڭگۈلـۈك يـاكى ئـۇزۇن       چاتىرلىقىمى
  يىللىق ناكا بولۇپ قالىمىز.  

  
يىــل ئىچىــدە   40يىلىغىــچه بولغــان  -1990يىلىــدىن  – 1950    

ــۈپتهن   –خىتـــاي  ھايۋانـــدىن بهتـــتهر مىكـــروپ خىتـــاي بىزنـــى تـ
ئۆزگهرتىۋەتتى. مىللى خۇسۇسـىيهتلىرىمىزنى بۇلغىـۋەتتى. ئۇيغـۇر    

ن قىلــدى. بىزنــى ئــۇرۇش قىاللمايــدىغان، پىــالن  مائــارىپىنى ۋەيــرا
تۈزەلمهيــدىغان، ھــاڭۋاقتى قىلىــپ قويــدى. ئــۇرۇش قىلىشــقا تــوغرا 
كهلگهنـــدە ھـــاڭۋاقتىالرچه قـــاراپ تۇرىـــدىغان قىلىـــپ قويـــدى.      

ــۇ   ــڭ ئاش ــهتلىك      40خىتاينى ــالغان دەھش ــزگه س ــدە بى ــل ئىچى يى
تى. ئهڭ زۇلۇملىرىنى ئهگهر سېزىم بولغان بولسا تاغمۇ كۆتـۈرەلمهيت 

ئېچىنىشــلىق يېــرى شــۇكى بىزنــى خــائىن قىلىــۋەتتى! خــائىن ،   
ساتقۇن قىلىـۋەتتى. بـۇ مىللـى خـارەكتېرىمىزدىكى ئهڭ مـۇدھىش      

يىلـدىن كېـيىن    40ئۆزگهرتىلىش، ئهڭ مۇدھىش يوقۇتۇش بولـدى.  
ــالر    ــاق ئهۋالت ــۈم ئويغ ــر تۈرك ــازىالش   « بى ــلهن ت ــان بى ــى ق مىكروپن

ق ئۇرۇش تهشكىللىدى. ئۇالرنىـڭ  شۇئارى بىلهن قوراللى» كېرەك! 
پالتــا، پىچــاق، كهكه، كــالتهكلهر » قــورالالر« قولىــدىكى ئاتــالمىش 
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ــارا     ــالىق ق ــون دانه بىــر ئات ــانچه ئ ــۆزلىرى ياســىغان بىــر ق ئىــدى. ئ
مىلتىـــق، تۆمـــۈر تـــۇربىالرنى كېســـىپ ئىچىـــگه دورا قاچىلىغـــان 

سى، بومبىالر ئىدى.   دۇنيادىكى بهشنىڭ بىرى، شهرقنىڭ ئهجدەرھا
غهرپنىڭ كۈچلۈك رىقابهتچىسى بولغان خىتايغا قارشى كۆتۈرۈلگهن 

ئاپىرىــــل بـــارىن دېهقــــانالر    -5« قوراللىـــق ئــــۇرۇش ئاتـــالمىش   
« بولۇپ تارىخقا يېزىلدى.  بۇ ئۇرۇشنى تهشـكىللىگهن  » قوزغىلىڭى

، بــۇ ئۇرۇشــقا ئىــدديىۋى »شــهرقى تۈركىســتان ئــازاتلىق تهشــكىالتى
» رقى تۈركىسـتان ئىسـالم پارتىيهسـى   شـه « يېتهكچىلىك قىلغـان  

ــكىالتالر    ــى تهشــ ــارلىق سىياســ ــۆز    20قاتــ ــدىال  ئــ ــل ئىچىــ يىــ
ــادا      ــن دۇني ــى. ئهركى ــۈپ كهتت ــدىنمۇ كۆتۈرل ــڭ قهلبى خهلقىمىزنى
ئۇيغۇرلىرىمىز نېمىشكه ئاشۇ تـارىخى نـامنى تىلغـا ئالمـاس بولـۇپ      
ــۇن       ــاق يهنه نۇرغ ــا ئالس ــىلىنى تىلغ ــى مهس ــۇ ھهقتىك ــدى؟ _ ب قال

دە، توختـات بـۇ سهپسـهتىنى!     –ه ئۇدۇل تىگىپ كېتىـدۇ  كىشىلهرگ
دەيدىغانالرنىڭ سانى كۆپىيىدۇ! ھهتتـا   -زىرىكتۇق بۇ سهپسهتىدىن

ھاقــارەتلهر يېغىشــى ئېنىــق..... لــېكىن ئالــدىن ئېيتىشــقا  -تىــل
مهجبـــۇرمىزكى، قهلهمـــگه ئېلىنىۋاتقـــان بـــۇ پىكىـــرلهر ســـوۋېيت 

ئىچى سـىرتىدا بولغـان   ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىنكى ۋەتهن 
ۋە بولـــــۇش ئېهتىمـــــاللىقى ئهڭ كۈچلـــــۈك ئهممـــــا مىللـــــى     
مهنپهئهتىمىزگه نىسبهتهن ئهڭ خهتهرلىك، زىيانلىق مهسىلىلهرنى 
يورۇتۇشقا بېغىشالندى. شـۇڭا ئالـدىمىزغا خىتـاي چىقسـىمۇ، ئېتـى      

  چوڭ، سۆزى چوڭالر چىقسىمۇ بهرىبىر! 
  

بولـدىال كونـا خامـاننى    «  ئۇنداق بولسا ھـېچكىمگه ياقمايـدىغان،      
دەيـدىغان ئـاقكۆڭۈل   » سورىۋەرمهيلى، ساماندا تاغار ئـۆرە تۇرمايـدۇ،....  

سۈلهىلىرىدىن نېرىراق تۇرۇپ، ئۆز مهقسـهتكه   –كىشىلهرنىڭ ساال 
كېلهيلــى. بىــز خىتاينىــڭ مۇستهملىكىســىگه چۈشــۈپ قالغــان      

 ھـاڭۋاقتى  -قىرىق يىل ئىچىدە قانداق ھاڭۋاقتى بولـۇپ قالـدۇق؟   
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بولـــۇپ قالغانلىقىمىزنىـــڭ ســـهۋەبى ئىتـــايىن ئېنىـــق. قايتـــا      
تهكرارالشنىڭ زۆرۈرىيتى يوق. ئهمما دېمهكچى بولغىنىمىز قايسـى  
ــۇردا     ــز توغرىســىدا. يوق ــۇپ كهتكهنلىكىمى ــاڭۋاقتى بول ــدە ھ دەرىجى

يىلىغىــــچه ۋەتهن   – 1990يىلىــــدىن   – 1950دېيىلگىنىــــدەك  
رىماسـتىن خىتايغـا بىـر    ئىچىدە زۇلۇمنىڭ نهقهدەر ئېغىرلىقىغا قا

خىتايغـا قارشـى    -كۈنمۇ بـاش ئهگمىـدۇق. قىلغـان ئهتكهنلىرىمىـز    
« كۈرەشلىرىمىز بىزگه ھېچقانـداق مهنـپهئهت ئېلىـپ كهلمىـدى.     

دېگهنــدەك، كىچىككىــنه بىــر قارشــىلىق  » بىرنىــڭ پــوقى مىڭغــا 
ئۈچۈن ساناقسىز بهدەل تۆلىدۇق. بۇنى بىلمهيدىغان ئۇيغۇر بولمىسـا  

لغــان ھهرىكهتلىرىمىــز تهشكىلســىز، يېتهكچىســىز،    كېــرەك. قى
يهككه ھالهتته بولغانلىقى، نېمىنى قىلىش، نېمىنـى قىلماسـلىق،   
قايسىسىنى ئاۋال قىلىش، قايسىسىنى كېيىن قىلىش ھهققىدىمۇ 
تهدبىر، پىالن تۈزۈش پۇرسىتى بولمىغانلىقتىن، غهزىۋى ئـۆرلىگهن،  

نى، ئـۆزى تاللىغـاننى   جاندىن بىـزار بولغـان ھهركىـم ئـۆزى خالىغـان     
ــك       ــر كىچىـ ــان ھهربىـ ــۈن قىلغـ ــۇنىڭ ئۈچـ ــدى. شـ ــپ كهلـ قىلىـ
ئىشــــلىرىمىزدا قــــانچه يىلــــالپ ئهســــلىمىزگه كېلهلمىگــــۈدەك 
ــۋەتته بۇنىــڭ جاۋاپكــارلىقى بىــزدە ئهمهس.    ــارتتۇق. ئهل زىيــانالرنى ت

يىلى بـارىن   – 1990چۈنكى بىزدە بولغان ئىمكانىيهت شۇنچىلىك. 
شۇ يىلـى ئاپىرىـل ئېيىـدا يهنه شـۇ بـارىن       يېزىدا مهركهزلهشكهن ۋە
» شهرقى تۈركىستان ئازاتلىق تهشكىالتى« يېزىدا مهيدانغا چىققان 

ــق       ــق يىللىـ ــى قىرىـ ــق ئۇرۇشـ ــى قوراللىـ ــا قارشـ ــڭ خىتايغـ نىـ
مۇستهملىكىدىن كېـيىن ئۇيغۇرالرنىـڭ نـېمه قىالاليـدىغانلىقىنى     

قىالپ نىـ تولۇق كۆرسۈتۈپ بهرگهن بىر جاھاننامه بولۇپ قالدى. بـۇ ئ 
ئۇيغۇرالرغا شۇنى خىتاپ قىلدىكى، ئۇيغۇرالر ئۆز بېشىغا، ئۆزى تهنهـا  
ــا    ــگه ئاشــۇرالمايدۇ! ئهگهر ئۇيغــۇرالر ئىنقىالپت ھېچنهرســىنى ئهمهل
نهتىجه قازىنىشنى نهزەردە تۇتىدىكهن، بۇنداق كىالسىك ئۇرۇشـتىن  
ۋاز كېچىپ، يېڭى دۇنيا بىلهن پۈتۈنلىشىشى، كۈچلۈك دۈشمىنىگه 
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كۈچلۈك دوست، كۈچلـۈك ئىتتىپاقـداش تېپىشـى كېـرەك!      قارشى
ئۇرۇشـقا چىققـانلىرى چۆلـدە  ئۆلـۈپ، سـۈكۈت      « ئۇنداق بولمىغاندا  

بـۇ  ». قىلغانلىرى ئۆيدە ئۆلۈپ، بۇ ۋەتهن ئاخىرى ئۇيغۇرسىز قالىـدۇ! 
خىتـاپال ئهمهس، ئهڭ تـوغرا چىقىرىلغـان يهكـۈن بولـدى. بـۇ يهكـۈن        

غانـدىن كېـيىن تېخمـۇ كۈچلـۈك     سوۋىيېت ئىتتىپـاقى پارچىلىالن 
ــا قارشــى بىــر ئىــش     ــدى. ئىــنقىالپ قىلىــش، خىتايغ ــا ئايالن ئارزۇغ
قىلىش  نيتىدە بولغان، ئۇيغۇرالرنىـڭ ئـازاتلىقى ئۈچـۈن، ۋەتهننىـڭ     
مۇســـتهقىللىقى ئۈچـــۈن بىـــر كىشـــىلىك تـــۆھپه قوتقىســـى بـــار  
ھهرقانداق بىر ئۇيغۇرنىڭ چهتئهلگه چىقىپ ئۆگۈنۈش، ئىنقىالپنـى  

شهكىلدە ئېلىپ بېرىشنى ئۆگۈنۈش، چهتئهلـدىن يـاردەمچى،    ئىلمى
ئىتتىپاقداش تېپىش قاتارلىق ئىستهكلىرى كۈنسىرى ئارتتى. بـۇ  
خىل ئىستهك مىللهتنىڭ ئىهتىياجى بولۇپ قالدى. ئىككـى كـالال   
بىر يهرگه كهلسىال چهتئهلنىڭ پارىڭى، چهتـكه چىقىـپ بىـر نهرسـه     

كهســىپ، ھــۈنهر، ئىلىــم    ئۆگۈنــۈش _ ئىنقىالپقــا يــاراملىق بىــر   
ئۆگۈنۈش توغرىسىدا پاراڭلىشىدان بولۇپ قالدى. ھىلىـگهر، نـامهرت   
قۇ خىتاي ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ تۈرلۈك ئىهتىياجىنى ئۇيغۇرالر ئـۆزلىرى  

ــتىن   ــېس قىلىش ــل ھ ــون يى ــانچه ئ ــى   ق ــگهن بولۇش ــرى بىل ئىلگى
ــۋەتته مهنتىقىــدىن يىــراق ئهمهس. شــۇنداق قىلىــپ ئهقىــل     –ئهل

ا، ۋىجـدانلىق، ئىمـانلىق، غۇرۇرلـۇق كىشـىلهرنى بىـر      ھۇشى جايىـد 
ياقتىن ئۆلتۈرۈپ، بىر ياقتىن قىسـقا مهزگىللىـك تـۈرمىگه قامـاپ     
ــاق     ــاي ئويغـ ــالغان خىتـ ــقا سـ ــارىلهرنى ئىشـ ــۇل چـ ــدەك ئۇسـ دېگهنـ
ئهۋالتالرنىــڭ چهتــكه چىقىــپ زادى بىــر يــاراملىق ئىــش ئۆگۈنــۈش،  

ــش پۇشــتىنى كــ    ــاي دېگهننىــڭ يهتمى ــپ خىت ۆزىگه قايتىــپ كىرى
كۆرسۈتۈش ئىستىگىنى تېخىمۇ ئاشۇردى ۋە بىر يـاقتىن پۇرسـهتمۇ   
ــچىالرغا،      ــدىغان ئۇرۇش ــۇرۇش قىلى ــى ئ ــۆزىگه قارش ــاي ئ بهردى. خىت
ــاڭۋاقتى     ــى ھ ــدى؟ يهن ــدىغان ئۇيغۇرمى ــدالرغا پۇرســهت بېرى مۇجاھى
كالۋامىدى؟ _ خىتاي شۇنداق بىر پۇرسهت بهردىكى، بـۇ پۇرسـهتتىن   
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يىگىتلىــرى پۈتــۈنلهي ســاختا پاســپورت  بهھــرىمهن بولغــان ئۇيغــۇر
ــر     ــلهن چىگـ ــپورتالر بىـ ــۈك پاسـ ــته كۈنلـ ــا يهتـ ــلهن، ھهتتـ دىن ابىـ

چىقىرىۋېتىلدى. ھهر بىـر پاسـپورتقا  ئهپ تاپالىغـانلىرى يىگىـرمه     
مىڭ، ئهپ تاپالمىغانلىرى ئهللىـك مىڭغىـچه خىتـاي پـۇلى تـۆلهپ،      

ك ۋەتهن ئهسلى ۋەسلىدىن ئايرىلىپ، ھهتتا قهرزگه بوغۇلۇپ دېگهنـدە 
سىرتىغا چىقىپ قېلىشـتى. ئۇالرنىـڭ قـايتىش يـولى يـوق ئىـدى.       

سـىدىن قانۇنسـىز   اچۈنكى خىتاينىڭ ئاساسى قانۇنىـدا دۆلهت چىگر 
ــى،     ــاق جازاســ ــچه قامــ ــا بهش يىلغىــ ــپ چىققانالرغــ دۆلهت كىرىــ

ــلهر   ــارا بهرگهنـ ــا پـ ــى    گهخادىملىرىغـ ــارا سوممىسـ ــدىن  20پـ مىڭـ
مىڭـدىن   30وقۇرى، سوممىسى ئاشقانالرغا مۇددەتلىك ئون يىلدىن ي

ئاشقانالرغا مۇددەتسىز ھهتتا ئۆلۈم جازاسـىغىچه جـازا بهلگۈلهكلىـك    
الر يۇرتى ئالمۇتا، » قېرىنداش« چهت ئهمهس،  -ئىدى. چهتكه چىقىپ

ــارزۇ     ــۆزلىرى ئ ــپال ئ ــا چىقى ــارلىق يۇرتالرغ بىشــكهك، تاشــكهنت قات
رىـدە   قىلغان ئوبيېكتالرنىـڭ خـام خىيـال ئىكهنلىكىنـى بىلگهنلى    

بېشــىنىڭ ئىچىمــۇ، تېمىشــمۇ قېتىــپ، بــۇ جــايالردا تۇتقــۇن بولــۇپ 
قايتۇرۇلغانــدىن كــۆرە  يهنه ئىلگىــرلهپ بــېقىش، يهنىمــۇ تهۋەككــۈل 
قىلىش نىيهتلىرى پاكىستان، كهشمىر، ھهتتا ئافغانىسـتانالرغىچه  

  يىتىلهپ ماڭدى. 
  
   

9  
   

الرنىـڭ، سـهرگهردان يىگىتلهرنىـڭ    » يۇرتىغا قايتالمايـدىغان ئهرۋاھ   «     

بارمىغان يهرلىرى قالمىدى. ۋەتهندىن چىقىشتا ئالى ھىمـمهت، چهكسـىز   

ئارمانالرنى نىيتىگه پۈككهن يىگىتلهر ئـاخىرقى ھېسـاپتا جـان سـاقالش     

قايغۇســىدا بارمىغــان ئافرىقــا، چىقمىغــان كاپكــاز تــاغلىرى قالمىــدى.      
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تهتۈر ئوراپ، تالىبانالرنى دوراپ تـاغ ئۈڭكـۈرلىرىنى ماكـان تۇتقـان      سهلالنى

« بىچارە مۇساپىر يىگىتلهرنىڭ داڭقى ۋەتهننىڭ بۇلۇڭ پۇچقـاقلىرىغىچه  

ئافغــان تاغلىرىــدا خىتايغــا خىــرىس قىلىــپ راكىتــا بهتــلهپ تۇرغــان        

بولۇپ تارقىلىپ تۇردى. پاكىسـتاندىن تۇتقـۇن   » سانساناقسىز مۇجاھىدالر

، يىلدا قانچه ئونلىغان يىگىتلىرىمىز خىتاي زىندانلىرىدا ئۆلۈمنى بولۇپ

ــېكىن   پاكىســتانغا چىقىــدىغان،     ــۇرغىنى باشــقا بىــر گهپ، ل ــۈپ ت «  كۈت

پاكىستان ئىسالم جامائهتلىرىنىڭ ياردىمى بىلهن ئائىرپىالن سوقۇشـنى،  

ــائىرپىالنلىرىنى ســـوقۇپ   ــا چۈشـــمهيدىغان ئـــۇرۇش ئـ خىتاينىـــڭ رادارغـ

پىداكار مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ يىلـدىن يىلغـا   » ى ئۆگۈنۈدىغانچۈشۈرۈشن

ئارتىشـــى زادىـــال چۈشـــۈنۈپ بولغۇســـىز بىـــر مهلىســـه ئىـــدى. كـــۆزلىرى 

پىلدىرالپ تۇرىدىغان، ئاغىزلىرىدىن ئانىسىنىڭ سـۈتى پـۇراپ تۇرىـدىغان،    

مومــام قــوي   «  شــۇملۇق، قۇۋلــۇقتىن ئهســال گۇمــانى يــوق گــۆدەكلهر      

غان ئالتۇن زىرىسىنى، يهرلىرىنى سېتىپ مېنى كالىسىنى، بوۋامدىن قال

دەپ،  -چهتئهلدە ياخشى ئوقۇپ، مىللهتكه، دىـنگه يـاراملىق ئـادەم بولسـۇن    

مىــڭ بىــر تهســلىكته پاســپورت ئىشــلىتىپ  يولغــا ســالدى. مومامنىــڭ  

ئېيتىشـىچه تاغــدىن ئۆتــۈپال بىشــكهك دېــگهن شــهھهرگه كهلســهم  مېنــى  

. نهگه بېرىشنى، نېمه قىلىشنى مهن ئورۇنالشتۇرىدىغان كىشىلهر بارمىش

دەپ ئــۆزىنى تاپشــۇرغان ئــاقكۆڭۈل، كىرســىز، غۇبارســىز     » بىلمهيــمهن 

يىگىتلهرنــــى ھــــېچ ئىككىلهنمهســــتىن، ئــــالالھنىمۇ ئويلىماســــتىن، 

ــۇپ    ــپ قوي ــانلىقنىمۇ قايرى ــڭ   « ئىنس ــى، موماڭنى ــڭ ئېيتقىن موماڭنى

ايغـا ئېلىـپ   كۈتكىنى دەل بىز. بىز سېنى ئهڭ تـوغرا، ئهڭ كېرەكلىـك ج  

ــارىمىز ــا   » بـ ــتانغا يولغـ ــتانغا، تاجۈكىسـ ــتانغا، چېچهنىسـ _دەپ، ئافغانىسـ

ســالىدىغانالرمۇ  بىشــكهكتىكى تــور بــازا دېيىلىــدىغان جايــدا ئــۇچراپ       

  تۇراتتى......كىملهر بولغىيتى شۇالر؟ 
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كـــــۆپ »  - 5« يېقىنقـــــى يىگىـــــرمه يىللىـــــق تـــــارىخىمىزدا          

ىـز كىچىـك چـاغالردا  ئـاي بېشـىدا ھـاۋا       تهكرارلىنىدىغان بولۇپ قالدى. ب

ئاينىڭ بېشىدىن قورققىچه بهشىدىن قورق دەيدىغان « ناچار بولۇپ قالسا 

 – 5« دەيتتـى قېـرىالر.   » گهپ بار، ئاينىڭ بهشى ئىالھىـم ياخشـى كـېلهر   

ــوزغىلىڭى _ ئهســتهغفىرۇلالھ !    ــانالر ق ــارىن دېهق ــل ب ــل  -5ئاپىرى ئاپىرى

فىۋرال غۇلجـا قـانلىق    – 5« ، »هرىكىتىشهرقى تۈركىستان ئىنقىالۋى ھ

ــى ــى   -5« ، » قىرغىنچىلىق ــى قىرغىنچىلىق ــۈرۈمچى ئىرق ــۇل ئ » _ ئىي

لهرنىـــڭ بىـــزگه ئېلىـــپ كهلـــگهن »  -5« دېگهنـــدەك بـــۇ قورقۇنچلـــۇق 

ۋەتهن » فىۋرال غۇلجا قـانلىق قىرغىنچىلىقـى   -5« پاجىئهلىرى قاتارىدا 

ــان    ــك قىزىتقــ ــوغالنلىرىمىزنى قانچىلىــ ــدىكى ئــ ــا ۋەتهن  ئىچىــ بولســ

ســـىرتىدىكى ھهربىـــر ئۇيغۇرنىــــڭ كـــۆزلىرىنى كـــور قىلىۋەتكــــۈدەك     

غهزەپلهندۈردى.  خىتايالر غۇلجىدىكى ياشالرنى ئۆزلىرى كۆچىغا چىقىشقا 

بىرنىـڭ  « مهجبۇرالپ، ئۆزلىرى قـانلىق باسـتۇرۇپ، يهنه مـۇتىههملهرچه      

ىالش، يـۈز  جىـددى تـاز  « دېگهندەك،  پۈتۈن ۋەتهن مىقياسىدا » پوقى مىڭغا 

ــازىالش    ــددىيه ت ــۇن، ئى ــددى تۇتق ــۈك جى ــزار   » كۈنل ــدىن بى ــارلىق جان قات

ــارا تىزىملىــك    ــاقتىن ق قىلىــدىغان ئارامســىزلىقالرنى يۈرگــۈزۈپ، بىــر ي

تۇرغۇزۇپ، بىر ياقتىن چهتكه قـېچىش ئۈچـۈن سـاختا پاسـپورت سـېتىپ،      

يېرىم يىل ئىچىدىال يـاراملىق يىگىـتلهردىن مىڭـدىن ئـارتۇق ياشـالرنى      

ىگرادىن چىقىرىۋېتىشـتى. چهتئهلـدىكى سـالپا سـاياق، ئېزىـپ تېزىـپ       چ

قېلىۋاتقــان يىتىمچىلهرنىــڭ ئىمــانىنى كۈچلهنــدۈرۈپ، خىتايغــا قارشــى  

هن ھهرىكهتلهندۈرۈشلىرى ئۈچۈنمۇ  بىرمـۇنچه مهخسـۇم، قـارى قۇرئـان، ۋەت    

مــۇ تۈرمىــدىن غهيــرى قــانۇنى رەســمىيهتلهر ئىچىــدە تونۇلغــان دىنــى زاتالر

دى. تۈرمىـدىن چىققانلىرىغـا مىـڭ شـۇكرى     ىلرق سىرىتقا چىقىلىئارقى

ئوقۇپ، يېرىم يوشۇرۇن ئۆزلىرىنى دالـدىغا ئېلىشـىپ، كىشـىلهر بىلهنمـۇ     

كۆرۈشمهي جان ساقالشقا باشلىغان نۇرغـۇن دىنـى زاتالرنـى مىـدىرلىتىش     

« دى _ ىنلئىشــقا ســې»  ســاقچى، ۋەتهنــپهرۋەر كــادىرالر  ياخشــى« ئۈچــۈن 
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ى دالـدىغا ئالسـىلىرى بـوپتىكهن، بـۇ كـاپىرالر يهنه ئامـان       غوجام ئۆزلىرىن

قويمايدىغاندەك، ئهلپازى يامان. بۇ دا قىتېم تۈرمىگه چىرىپ قالسـىلىرى  

سـۈڭهكلىرى چىقىـدۇ. ئـالالھ ساقلىسـۇن جۇمـا ئـۆز بېشـىمنى قولتۇققــا        

شــۇنداق ئهزان « ، »قىســىپ مــاۋۇ گهپنــى ئىســلىگه يهتكــۈزگىلى كهلــدىم

دىيا، ھېلىقى رامبو ئاتىدىغان ئاپتوماتنىڭ دەل ئۆزى مىلتىق كېلىپ قال

جۇما، يالغان بولسـا خـۇدا ئۇرسـۇن، ئاجايىـپ، دانىسـى ئـۈچ مىـڭ كـويچهن،         

ئاڭلىسام ئۆزلىرىنى يهنه تۇتۇپ كېتىـدىغان گهپ  « ، » شاپاقنىڭ نهقىدە!

ــپ     ــدە قىلىـ ــا. غىپپىـ ــۇر جۇمـ ــى چۇقـ ــڭ تهكتـ ــمىش پاراڭنىـ ــار، مىشـ بـ

ت دېگهن بىزنىڭ قولدىن چىقىدۇ جۇمـا، مـاقۇل   تىكىۋېتهمدۇق يا، پاسپور

« ، » دىسىلىرى ئۈچ كۈن ئىچىدە ئۆزلىرىنى قىيغىستاندا كۆرۈال دەيمهن. 

ئۆزلىرىنى ھىجرەت قىلىدىغان خىيالدا دەيدۇ، ئهگهر شۇنداق بولسا پۇلنى 

ــلهن     ــز بى ــا، يىللىــق زاكىتىمى ــايمىز جۇم بوســتان ياســاتقىلى تېپىۋاتم

ا جـان پىـدا قىلغـان مۇجاھىـدلىرىمىزدىن يـۈزنى      ئىسلىدەك ئالالھ يولىد

شۇنداق قىلىـپ ئىسـىق ئۆيـدە    » چهتكه چىقىرىۋەتكۈدەك سهرمايىمىز بار

تهسـبىه ئوقـۇپ ئىتىكـاپ قىلىۋاتقـان ئۆلىمـالىرىمىزنى       -ئالالھقا زىكرى

مۇدھىش خىيالالرغا بهنت قىلدى. ياق، مهن چهتكه چىقمـايمهن، ئۆلۈكـۈم   

ېگهنــلهر خىتــاي ســودىگهرلىرى ئىچكىرىــدىن مۇشــۇ تۇپراقتــا قالســۇن _ د

ئۆينىڭ ئالدىغىچه ئامان ئىسهن كۆتـۈرۈپ كهلـگهن رامبـو پهر ئاپتومـاتنى     

ئهرزان باھادا سېتىۋېلىش ئۈچۈن سـودا قىلىۋاتقـان مهيدانـدا، يـاكى قـورال      

دۆلهتنــى پارچىالشــقا « ســېتىۋېلىش ئۈچــۈن كېتىۋاتقــان يولــدا تۇتۇلــۇپ  

بولۇپ، نهق پاكىت » ت، ئهسهبى دىنى بۆلگۈنچى ئورۇنغان، رادىكال تېرورىس

« بىلهن جازاغا تارتىلىپ، ئېتىپ ئۆلتۈرۈلسه، ئۇالرنىڭ چهتئهلدىكى نامى 

بولۇپ، ھاياجـاننى ئـالغىلى   » خىتاينىڭ ئهدىۋىنى بهرگهن غازى، مۇجاھىد 

ــش      ــر ئى ــاراپ بى ــا ق ــپ ئهھۋالغ ــكه چىقى ــا تاپالمــاي قېلىشــتى. چهت خالت

ىدە نېمه قىلىشنى تازا بىلگىلى بولماي قېلىۋاتىدۇ قىاليلىچۇ، ۋەتهن ئىچ
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_ دەپ، چهتــكه چىقىــپ كېتىشــنى تاللىغــان زاتلىرىمىــز ۋەتهن ســىرتىدا 

  قايسى تهقدىرگه دۇچ كهلدى؟

  

ھهسهن مهخسۇم تۈرمىدىن چىقىپال ئۇدۇل چهتئهلگه چىقىپ قالدى. بۇ     

ئىچىــدىال  لــېكىن بىــر قــانچه ئــاي  .ســهپهرنىڭ ئىســمى ھهســهن مهخســۇم

مىڭدىن ئارتۇق كونا يېڭـى سىياسـى مهھبۇسـالر پاكىسـتانغا توپالشـتى.      

ئارا  جاننى پىـدا قىلىشـقا    -ئۇالرنىڭ ھهممىسى ۋەتهندىكى چاغلىرىدا  ئۆز

ــۇز ۋە ئىلمــى     ــۆۋەن، نوپ ــالر ئىــدى. ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى ئهڭ ت تهييــار زات

ــ     ــازاۋەر بولمىغ ــا س ــانچه ئىتىبارغ ــۇ  ئ ــابىليهت جهھهتتىم ــۆز ق انلىرىمۇ ئ

مهن بهك مۇھىم ئادەم، ئاۋۇ قانـداق قىلىـپ بـۇ يهرگه كېلىـپ     « كۆڭلىدە 

ــدىكىنه؟  ــاتى  » قالـ ــانلىنىش كهيپىيـ ــتىن گۇمـ ــر قېرىداشـ دەپ، يهنه بىـ

خۇپيانه شهكىللىش  ۋە ئېغىر گۇمانلىنىش ھۆكۈم سۈرۈشـكه باشـلىدى.   

كـادىر،  ياخشى ساقچى، ياخشـى  « چۈنكى ئۇالرنى قۇتقۇزۇشقا ھهمكارالشقان 

ــا » ياخشــى ســودىگهرلهر ــاۋۇ   «ئۇالرغ ــا، م غوجــام ! ســىلى بهك مــۇھىم جۇم

ئىسسىق جاننى سىلى ئۈچۈن پىدا قىلىـۋاتىمىز ئاينىكـا. جـانلىنىرىنى    

دە.   ھهممىســـىنىڭ كۆڭلىـــدە بىـــر    _  دېـــگهن » _ دالـــدىغا ئالســـىال.  

ــداقال    قــاراڭغۇلۇق، ئىشــهنچ قىاللماســلىق چوڭقــۇر يىلتىــز تارتقــان.  قان

سۇن بىر توپ پادىنىڭ ئىچىـدە ئـۇزۇن مۈڭگۈزلـۈك سـهركىدىن بىـر      بولمى

ــدا بولــدى.   ــۇق شــهكىللهندى. » مۇجاھىــدالر قوشــۇنى« قانچىســى پهي تول

ئهمدى ئات قويۇش مهسىلسى تۇراتتى. سـهركىلهردىن بىرلىـرى _  بىـزگه    

يېتهكچىلىــك قىلىــدىغان قــولىمىزدا مــۇقهددەس قۇرئــان بولغـــانكىن      

دەپـــال ئالغـــا قـــاراپ » ئـــالالھ « ەپ ئولتۇرمـــاي تهشـــكىالت ، پهشـــكىالت د

ــان     ــهھىد بولغـــ ــدا  شـــ ــرى _ بارىنـــ ــه، يهنه بىرلىـــ ــاڭىمىز _ دېســـ مـــ

قېرىنداشلىرىمىزمۇ  _ ئالالھ _ دەپ ماڭغـان لـېكىن ئۇالرمـۇ ئـۆزلىرىگه     

نى تهشكىللىگهن، بـۇ  » شهرقى تۈركىستان ئىسالم پارتىيهسى« يېتهكچى 

. قانـداقال بولمىسـۇن بـۇ مۇجاھىـدالر     نامنى بىز داۋامالشتۇرىمىز_ دەيتتى
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ــائېتى « قوشــۇنى  ــيىن   » ئىســالم جام ــۇردى. كې ــپ ت ــلهن ئاتىلى ــامى بى ن

سهركىلهرنىڭ بىرى بولغان ئىسمائىل ھاجىنى پاكىستان خىتايغا تۇتۇپ 

بهردى. يهنه بىر باش سهركه بولغان ھهسـهن مهخسـۇمنى پاكىسـتان دۆلهت    

ىـلهن قوشـۇپ ئېتىـپ شـهھىد     ئارمىيهسى بىرمۇنچه ئۇيغۇر مۇجاھىـدالر ب 

ــردىنال       ــامى بى ــڭ ن ــۇ پادىنى ــان ب ــهركىدىن ئايرىلغ ــدى. س ــهرقى « قىل ش

ــى   ــالم پارتىيهس ــتان ئىس ــى  « ، »تۈركىس ــالم پارتىيهس ــتان ئىس » تۈركىس

دېگهندەك نامالر بىلهن ئاتىلىشقا باشـلىدى. دەل شـۇ مهزگىلنىـڭ ئۆزىـدە     

ندانلىرى بىلهن خىتاي قۇيرىقىنى قۇم بېسىپ بولغان نۇرغۇن ئۇرۇش قۇما

« لهرنى تېرور تىزىملىكىگه كىرگـۈزۈپ  »تهشكىالت، پارتىيه«  بىر قانچه 

نـى دۇنياغـا ئـېالن قىلـدى. بـۇ تهشـكىالتالر       » تېرورىست  11تهشكىالت  4

شـهرقى  « ئىچىدە  مهمـتىمىن ھهزرەت ئهپهنـدى باشـچىلىقىدا  قۇرۇلغـان     

  مۇ بار ئىدى. » تۈركىستان ئازاتلىق تهشكىالتى

  

ــۆز            ــى ئ ــا قايتۇرســاق، مهيل ــاز ئارقىغ ــر ئ ــى بى شــۇنداق قىلىــپ گهپن

ئىختىيارلىقى بىلهن، توغرا يول ئارقىلىق ياخشى نىيهتته چهتكه چىققان 

چهتــكه » پۇرســهت بېرىــپ« ياشــالر بولســۇن، مهيلــى ھېلىقىــدەك خىتــاي 

 – 1990كىشىلهر بولسـۇن   » مۇھىم« مهجبۇرى سۈرگۈن قىلىۋېتىلگهن 

ــدىن  ــانالر   –  1997يىلىـ ــكه چىققـ ــچه  چهتـ ــاز   – 1997يىلىغىـ ــى يـ يلـ

شهرقى تۈركىسـتان  « ئايلىرىدىن باشالپ ئىككى الگىرغا توپالندى. بىرى  

كېــيىن » ( ئىســالم جامــائېتى« يهنه بىــرى نامــدا » ئــازاتلىق تهشــكىالتى

بـۇ  ».  شـهرقى تۈركىسـتان ئىسـالم پارتىيهسـى    « كهيدۈرۈلگهن ) قالپاقتـا  

سـىرتىدا قـايمۇقۇپ يـۈرگهن ئۇيغـۇر ياشـلىرىنى ئـاز       ئىككى ئـېقىم ۋەتهن  

ۋاقىـــت ئىچىـــدىال ئـــۆز الگىرلىرىغـــا توپلىـــدى. بىـــر ئـــېقىم ( شـــهرقى  

تۈركىسـتان ئـازاتلىق تهشـكىالتى) ئـۆز سـېپىدىكى پىـدائىلىرىغا قىســقا       

مۇساپه ، ئاز چىقىـم بىـلهن  ۋەتهننىـڭ مۇسـتهقىل بولۇدىغـانلىقىنى ۋەدە      

ىسالم جامائېتى) ئۆز سېپىدىكى مۇجاھىدالرغا قىلسا، يهنه بىر ئېقىم (  ئ
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ئــالالھ رىزاســىنى، جهننهتنــى ۋەدە قىالتتــى. مهيلــى قايســىال ئېقىمنىــڭ   

ۋەدىلىــرى بولســۇن ئۇلــۇق نىــيهت بىــلهن چهتــكه چىقىــپ قېلىــپ نــېمه  

قىلىشىنى بىلهلمهي ھـاڭۋاقتى بولـۇپ قالغـان ھهرقانـداق بىـر ئۇيغۇرغـا       

پ كــۆرۈنهتتى. دېمىســىمۇ ئۇيغــۇر قۇتۇلــۇش چارىســى، چىقىــش يــولى بولــۇ

دېـــگهن خهق ۋەتهن ئۈچـــۈن، جهنـــنهت ئۈچـــۈن بـــارلىقىنى ئاتايـــدىغان،      

ــۇ!   ــلهن  « شــۇنچىلىك ســهمىمى خهقق ــتىمىن ھهزرەت بى ــدە  مهم چهتئهل

دەك،  بىـرى ۋەتهننـى كـېلهر     -ھهسهن مهخسۇمالر  ئىككى الگىر قۇرۇپتـۇ  

» ېلىپ كېتىدىكهن يىلى ئازات قىلىدىكهن، يهنه بىرى ئۇدۇل جهننهتكه ئ

دېگهن خۇش بىشارەت ۋەتهندە تۇرۇپ ۋەتهن سۆيگۈسـىدە كۆيـۈپ پۇچۇلۇنـۇپ    

ــاغۇ ــان، ئـــۆز بـ بوســـتانلىرىدا تـــۇرۇپ دوزاق ئازابىـــدا كۆيـــۈپ    -كېتىۋاتقـ

ئات بىلهن ئوغۇل « كېتىۋاتقان ئاشۇ جاپاكهش خهلقىمىزگه يهتكهنلىرىدە 

ق ئـات مىنهلىگـۈدەك،   ئهقىدىسـىگه اليىـ  » بالىنى خۇدايىم جهڭگه ياراتقان

مىلتىق تۇتالىغهدەك ھهر بىر ئۇيغۇر چۈشۈپ قالغان دوپپىسـىغا قارىمـاي   

ــاراپ    ــا قــ ــۇزۇش الگىرلىرىغــ ــى قۇتقــ ــكه ئهمهس ھېلىقــ ــكه _ چهتــ چهتــ

نىـڭ  ئىككىنچـى   » مۇجاھىدالر قۇماندانلىق شىتابى« تىپىرالشتى.      

ــان     ــدىن تارقالغ ــۇم ئىســمائىل ھاجى ــۇق يېتهكچىســى  مهرھ ــر نومۇرل بى

يىلـى ئـۇ تۇتقـۇن بولۇشـتىن ئـاز ئىلگىـرى كهشـمىر ۋە         – 2002رىۋايهتته 

الر  ئۈچمىڭــدىن ئېشــىپ »مۇجاھىــد« ئافغانىســتانغا توپلۇشــۇپ قالغــان 

كهتكهن ئىكهن. بۇالرنىڭ كۆپۈنچىسى يالغان پاسـپورت بىـلهن چىگـرادىن    

ھ ئالال« چىقىرىۋېتىلگهنلهر ۋە چىگرادىن چىقىرىلغاندىن كېيىن ئۇالرغا 

خادىملىرى ئۇالرنىـڭ  » رىزاسى ئۈچۈن   ياردەملهشكهن ساياھهت ئىدارىسى

قولىــدىكى ســاختا پاســپورتلىرىنمۇ تارتىۋالىــدىكهن. چــۈنكى مۇجاھىــدالر 

ــپ     ــتهرمىش. يهنه كېلىـ ــى كېـ ــڭ بېشـ ــا ئاۋۇالرنىـ ــۈپ قالسـ ــا چۈشـ قولغـ

مىش. » جهننهتكه كېتىۋاتقان مۇجاھىدالرغا پاسپورتنىڭ نېمه كېرىكى «

ياھهت ئىدارىسىدىكىلهر ياخشى بىلهرمىش.( ئاھ ، دەردىـم، كىمـگه   بۇنى سا

  ئېتاي)
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بــۇ بايانالرنىــڭ ئالــدىنقى باپقــا مۇناســىۋەتلىك يېــرى شــۇكى،  مۇشــۇ         

ئىككــى ئــېقىم قازاقىســتاندىن كهشــمىرگىچه بولغــان  ۋەتىنىمىــزگه      

چىگرىداش بهش دۆلهتنڭ تۈرلۈك ئهسكهرى بازىلىرىدا ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك 

ــۇالر  بـــ ــۈرۈپ يۈرۈشـــلىرى ، ئـ ــا بـــاغالپ كۆتـ ايراقنى ئاپتوماتنىـــڭ ئۇچىقـ

ــپاتلىرى خىتاينىــڭ      ــم ئىس ــك فىلى ــدان ھۆجهەتلى ــدۇرغان نهق مهي قال

دەۋاگهر بولــۇپ، دۇنيــا ســوتىغا ئهرز قىلىشــىغا يېتهرلىــك مــاددى پاكىــت   

يىلى ئاپىرىـل بـارىن يېزىسـىدا  خىتـاي بىـلهن قـانلىق        – 1990بولدى. 

قى تۈركىستان ئازاتلىق تهشكىالتى، شهرقى تۈركىسـتان  شهر« ئېلىشقان 

ــۈگىگىنىگه قارىمــاي،  » ئىســالم پارتىيهســى ــۆز ۋاقتىــدىال باســتۇرۇلۇپ ت ئ

لىقــى، چىگــرا ئــاتالپ   » تهھــدىت ســالغان  « بۈگــۈن خىتايغــا شــۇ قهدەر  

خهلقئاراالشقانلىقى ئادەتتىكى گهپ ئهمهسته! خىتاي ئۆزىنىڭ ئىگىلىـك  

رىيهلىك پۈتۈنلىكىنى قوغداش ئۈچۈن دونياغا دەۋا ھوقۇقىنى، دۆلهت تېرتۈ

شـهرقى تۈركىسـتان ئــازاتلىق تهشـكىالتى، شـهرقى تۈركىســتان     « ئـاچتى.  

قاتــارلىق ئــۆز ۋاقتىــدىال يىلتىــزى قــۇرۇپ بولغــان، » ئىســالم پارتىيهســى 

ــۆزلىرىگه     ــازاڭلىرىنى ئ ــدانلىرىمىز غ ــالىرىمىز، قۇمان ــڭ دان ــا بىزنى ئهمم

ــاغمۇ   ــاغ، ۋادىمــۇ -قالقــان قىلىــپ ت ــۈرگهن مهزكــۇر   -ت ــۈرۈپ ي « ۋادى كۆت

دۇنيــا ســوتىغا تاپشــۇرۇلدى. تېخــى دەۋاگهر خىتــايال بولــۇپ  » تهشــكىالتالر

 -قالماســتىن  ھهتتــا دۇنيــا ســوتىمۇ دەۋاگهرلىكــته شــىرىك بولــۇپ قــاپتۇ 

مىش! بۇ گهپنى ئوچۇقراق دېمىسهم بولمىغۇدەك _ دۇنيا سـوتى دېگىـنىم   

مېرىكىنىــڭ شــۇ چاغــدىكى پرېزىــدېنتى بــۇش  ئامېرىكــا دېگهنلىكتــۇر. ئا

ــر       ــدىغان ھېچبى ــهممۇ بىلمهي ــۇنى دېمىس ــدى؟ ب ــېمه دې ــى ن ــگهن دەلت دې

ھــاڭۋاقتى قالمىــدى. بۇشــنىڭ قولىــدا پاكىســتاندىن، تالىبانــدىن تۇتــۇپ 

بار ئىدى. » خهلقئارالىق تېرورىستالر« كېتىلگهن يىگىرمه ئىككى نهپهر 

ن شـهرقى تۈركىسـتان دېـگهن    تېخى يېقىنقـى يىلالرغىـچه ئىنتېـرنېتتى   

ــرگه      ــاق بى ــگهن قالپ ــۇالپال  تېرورىســت دې ســۆزنى ئىزدىســه ئارقىســىغا ئ

  كۆرۈنهتتى. 
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ئالدىنقى باپتا دەپ ئۆتۈلگىنىدەك بىـز ئۇيغـۇرالر ئـۆز ئالـدىمىزغا، ئـۆز            

ــۇچىمىز ــدا     گهك ــۇدەك ھال ــى قۇتقۇزالىغ ــدىن ۋەتىنىمىزن ــپ خىتاي تاينى

نيا بىلهن پۈتۈنلۈشۈش كېـرەك. دۇنياغـا ھـال    بولمىغانكهنمىز، ئهلۋەتته دۇ

تـۆت ئېغىـز ھـال     –ئوقۇش الزىم. بىـر كىمنىـڭ ئالـدىغا بېرىـپ ئىككـى      

ــاغزى   ــۈن ئ ــۇش ئۈچ ــتى بېشــىڭىزنى     -ئوق ــۈرتۈپراق، ئۈس بــۇرنىڭىزنى س

ــاقنى    ــمىغان قالپــــ ــرەكته. ياراشــــ ــىڭىز كېــــ ــتۈرۈپ بېرىشــــ تۈزەشــــ

همـمه ئـادەم   كىندىكىڭىزگىچه كىيىۋېلىپ تاالغا چىقسىڭىز سـىزدىن ھ 

غهرپ بىـــلهن  -ئۈركـــۈپ قاچىـــدۇ. شـــۇنداق قىلىـــپ ۋەتهن ســـىرتىدا     

ــاقنى    ــمىغان قالپـــ ــىمىزدىكى ياراشـــ ــتا  بېشـــ ــاتىيه قىلىشـــ دېپلۇمـــ

شـهرقى  « سېلىۋېتىشقا توغرا كهلدى. دەۋاگهر ئېقىم بولۇپ دېپلۇماتىيهدە 

ــا ئۇيغــــۇر « دېيىشــــتىن بىــــر قهدەم چېكىنىــــپ » تۈركىســــتان دۇنيــ

ر نامنى تهشـكىالتقا كهيـدۈرپ قويسـا  ھېلىقـى پىـت      دەپ بى» قۇرۇلتېيى

بېسىپ كهتكهن، قوتور بېسىپ كهتـكهن، ئافرىقـا ئورمانلىرىـدىكى ھـورۇن     

ھۇھۇھۇھۇھ،. قى قـى قـى قـى، ھـاۋ ھـاۋ      « مايمۇنالردەك،  ھهممه تهرەپتىن 

الر قــۇالق مېڭىنــى يهپ بــولغىلى تاســال قالــدى. _ خىتــاي قۇرغــان  » ھــاۋ

ــ   لهن كېلىشــىپ ۋەتهننىــڭ نــامىنى تىلغــا    تهشــكىالتمىش. خىتــاي بى

مىــش، بۇالرنىــڭ قــۇيرۇقى خىتاينىــڭ   –ئالماســلىقنى توختاملىشــىپتۇ 

قولىدا! _ شۇنداق ئېغۋاالر داسـتان بولـۇپ يېزىلـدى. چهتئهلـدىكى ئۇيغـۇر      

قامۇسلىرىغا كىرگۈزۈلدى. تورالردا دۇنياغا تارقىتىلدى. لـېكىن ئىنسـاپ   

ۆز ئالـدىمىزغا نېمىنـى قىالاليمىـز؟ بىـز     بىلهن ئويالنمىدىكى، ئۇيغۇرالر ئ

يېقىنقـــى يىلـــالردا نېمىنـــى خاتـــا قىلىـــپ قويـــدۇق؟ ئهمـــدى قانـــداق  

قىلىشـىمىز كېــرەك؟ _ بۇنـداق بىــر سـۇئال ئۇالرنىــڭ كاللىسـىغا زادىــال     

كىرمهمدىغانــدۇر يــاكى بولمىســا ئۇالرنىــڭ كاللىســىنى بىــر كىمــلهر       

ــان قى    ــارتۇقچه گۇمـ ــدۇر! _ ئـ ــۇرالپ تۇرامدىغانـ ــپ باشـــقىالرنىڭ  توغـ لىـ

مېڭىســىنى بۇلغىمــايلى. يىغىــپ ئېيتقانــدا بىزنــى خىتــاي شــۇنداق       
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ھــاڭۋاقتى قىلىــۋەتكهن. بــۇ دەلىــل تهلهپ قىلىــدىغان ھۆكــۈم ئهمهس.      

دېگهنــدىن كــۆرە  قورســىقى ئاچســا    » خىتايغــا ئىشــلىدى  «باشــقىالرنى 

  دۈمبىسىنى سىاليدىغان ھاڭۋاقتى _ دېگهن ياخشىراق. 

  

  

10  
  

يېت  ئىتتىپاقىنىڭ يىمىرلىشى ئۇيغۇرالرغا  دەسلىۋىدە چوڭ سوۋى       

ســوۋىيېت ئىتتىپاقىنىــڭ « ئۈمــۈت بېغىشــلىغان ئىــدى. بىرىنچىــدىن 

دېيىلگهن،  ماۋ نىڭ سۆزى بويىچه خىتاينىڭ  -» بۈگۈنى بىزنىڭ ئهتىمىز

ئوتتۇرئاســـىيادىكى « ئىككىنچىـــدىن ». يېقىنالشـــتى« پارچىلىنىشـــى 

مۇسـتهقىل بولـدى، ئـۇالر بىزنىـڭ مۇسـتهقىل       تۈركى قېرىنداشـلىرىمىز 

ســوۋىيېت ئىتتىپاقىــدا ئــۆز « ئۈچىنچىــدىن » . بولۇشــىمىزنى قولاليــدۇ

ۋاقتىــــدىكى شــــهرقى تۈركىســــتان جۇمهــــۇرىيتىنى قۇرغــــان رەھــــبهر، 

جهڭچىلىرىمىـز بـار، ئۇالرنىـڭ قولىـدا پـاكىتالر بـار، نـۆۋەتتىكى بىزنىــڭ        

». ق شــــارائىت بــــار  مۇســــتهقىللىق ھهرىكىتىمىــــزگه زور پايــــدىلى  

ۋەتىنىمىزنىــڭ چىگراســىغا يــېقىن بىرمــۇنچه دۆلهتــلهر  « تۆتىنچىــدىن 

ــۈن،      ــۇقلىرىمىز ئۈچ ــى ھوق ــڭ مىلل ــۆتتى، بىزنى ــۈزۈمگه ئ ــك ت دېمۇكراتى

ــل    ــدىلىق ئامى ــۈن پاي ــز ئۈچ ــانى ھهقلىرىمى يهنه » . كىشــىلىك ۋە ئىنس

شـــۇنىڭدەك نۇرغۇنلىغـــان پهرەز، ئۈمـــۈت، خىيـــالالر ھهربىـــر ئۇيغۇرنىـــڭ  

ــاردا    م ــۇ قات ــدى. ش ــاتالندۇرغان ئى ــالهمچه ش ــان ۋە ئ ېڭىســىنى چىرمىۋالغ

ــقىلىپ       ــۇ ئىش ــن نهقىلم ــمى خهۋەرلهردى ــاكى رەس ــۇ ي ــاچتى گهپلهرم ئهپق

ــۇردى. _     ــپ تــ ــوش خهۋەرلهر تارقىلىــ ــدىغان   خــ ــۇيرۇقى ئۈزۈلمهيــ « قــ

قازاقىستاننىڭ پىرەزىدېنتى نۇر سۇلتان نهزەر بايۇپ _ قازاقىستان پۈتـۈن  

تۈركىيهنىڭ دۆلهت رەئىسى « ، »ىڭ ئانا ۋەتىنى _ دەپتۇدەكتۈركىي خهلقن



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

62 

 

بار؟ ـ   قتۇرغۇت ئوزالدىن نۇر سۇلتان نهزەر بايۇپ تۈركىيهدە قانچىلىك قازا

دەپ سوراپتىكهن، تۇرغۇت ئوزال _ يهتمىش مىليون قازاق بار دەپتۇدەك، بـۇ  

دېگىنى بىز ھهممىمىز بىر مىلـلهت، قـازاق، تـۈرك دەپ ئايرىمىسـى يـوق      

تۇرغۇت ئوزال قازاقىستان زىيارىتىدە : يىگىـرمه  « ، » ېگهنلىك بوالرمىشد

ــازار      ــادولۇدىن ، ھ ــۇ ۋە ئان ــۇدۇ _ دەپت ــۈرك ئهســىرى بول بىرىنچــى ئهســىر ت

بويلىرىدىن، كاپكاز، بايقال كۆلىدىن تارتىپ خىتاي سىپىلىگىچه بولغان 

بىر ئـۆلكه   تۇپراق بىر ئاتىنىڭ  بىر ئانىنىڭ باللىرىغا مهنسۇپ، بۇ يهرلهر

ــوھ، پــاھ، بىــز كېچىكىــپ قالــدۇق! بىــزدە   ». بولغۇســى ـ دەپتــۇ ـ دەك       ئ

  تهييارلىق يوق. بىر ئىش قىلىپ تۇرساق بوالتتى.

ــۈرىكىمىزنى يهپ           ــۇرت يـ ــان قـ ــزگه كىرىۋالغـ ــۇنداق ئىچىمىـ دەل شـ

« كېتىۋاتقـــان كـــۈنلهردە يهنه بىـــر خـــوش خهۋەر كهلـــدى:  ئىســـتانبۇلدا 

قۇرۇلۇپتۇ، بۇ قۇرۇلتايغـا  » ىستان مىللى قۇرۇلتېيى خهلقئارا شهرقى تۈرك

ــۈرەك ئىنقىالپچــى، شــائىر     پۈتــۈن دۇنيــادىن ۋەكىــل قاتنىشــىپتۇ، ئــوت ي

ئهخــمهت ئىگهمــبهردى ئهپهنــدى ئاۋســتىرالىيهدىن كېلىــپ بــاش رەئىــس   

بولۇپتۇ، ئاتاقلىق سىنارىست، ئىنقىالۋى ياش شـائىر مهمـتىمىن ھهزرەت   

تىنىڭ رەئىسى بولۇپتۇ، مانـا ئىشهنمىسـىڭىز   ئهپهندى ئىجرائىيه كومىتې

جورنىلى، مانا ئۇالرنىڭ رەسىملىرى، مانا خهۋەر! » شرقى تركستان اۋازى « 

ــاھىيهنى    ــر نـ ــتان بىـ ــارامهت! قازاقىسـ ــپ كـ ــوھ، ۋاھ! ئاجايىـ ــۇر « ئـ ئۇيغـ

شـهرقى تۈركىسـتان   « قىلىپ ئايرىپ بېـرىپتىكهن، ئـۇيهردە   »  ناھىيهسى

ــۇپ، داھىال»  ھۆكــۈمىتى « رنىــڭ ســۆرەتلىرى ئېســىلىپتۇ ـ دەك!     قۇرۇل

« دىكىـلهر تـۈركىيهدىن،   » خهلقئارا شهرقى تۈركىستان مىللى قۇرۇلتېيى

دىكىلهر قازاقىستان ۋە ئوتتۇر ئاسىيادىن » شهرقى تۈركىستان ھۆكۈمىتى

تهييارلىق قىلىۋېتىپتۇ ـ دەك،  بىز زادى مىدىرالپ تۇرمىسـاق بولمايـدۇ!    

ســــىرىتتىكىلهر باســــتۇرۇپ    ئىچىــــدىن بىــــر ئىــــش چىقمىغــــۇچه   

  كىرەلمهيدىكهن! 
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ئوھ  جېـنىم ئـاداش،  يۈرۈكـۈم پـارتىالپ كېـتهي دېـدى! ئاڭلىـدىڭمۇ،              

ـ يىلـى) يىگىـرمه ئىككىنچـى ئاۋغۇسـت قازاقىسـتاندىكى        1994بۇيىل ( 

ھۆكۈمىتىمىز قورغاس چىگراسىدىن بۈسۈپ كىرىدىكهن، يىگىرمه مىـڭ  

رنىــڭ ئارىســىدا  ســوۋىيېت _ ئافغــان  مــۇنتىزىم ئارمىيهســى بــاركهن، ئۇال

ئۇرۇشىغا قاتنىشـىپ ئۇرۇشـتا نهتىـجه قازانغـان، ئافغـان مۇجاھىـدلىرىنى       

ــدانالر      ــت، قۇمان ــېر، لېتنان ــان ئوفىتس ــات چىقق ــتىن ھاي ــپ، ئۇرۇش يېڭى

بــاركهن،  ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا  قــارا دېڭىــز پىلوتىــدا قۇمانــدان بولغــان        

  الهتته تۇرۇۋېتىپتۇ ـ دەك........كىشىلهرمۇ باركهن تېخى، ئۇالرھهربى ھ

شۇنداق ئۈمۈتۋار، جهڭگىۋار سۆزلهر يۈرىكىدە ئۇيغۇرلـۇق تۇيغۇسـى بـار،         

كۆڭلىدە خىتايغا غـۇمى بـار ھهرقانـداق بىـر ئۇيغـۇرنى ھاياجانغـا سـالماي        

دىن كېـيىن  » ئىسالھاتى « قالمايتتى. ئاشۇ ھاياجان تۈپهيلى خىتاينىڭ 

ى. ئالـدىنقى  قورامىغا يهتكهن بىر ئهۋالت ياشـالر توزغـاقتهك توزۇتۇۋېتىلـد   

دىمـۇ ئهلـۋەتته يوقـۇردا    » چهتـئهل قىزغىنلىقـى  « باپتا سۆزلهپ ئۆتـۈلگهن  

الرنىڭ رولى ئىنتـايىن چـوڭ بولغـان.    » تۇ ـ دەك، مىش  « بايان قىلىنغان 

ــا ئايرىلىــپ، بىــرى ۋەتهن     شــۇ ھاياجانالرنىــڭ يىغىندىســى ئىككــى قاناتق

ۋەتهن سـىرتىدا  ، يهنه بىـرى  »ـ فىۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى   5« ئىچىدە 

  بىلهن  خۇالسىالندى. » ئىككى الگىر قوشۇنى « شهكىللهنگهن 

ــر « ئهمــدى گهپنــى ۋەتهن ســىرتىدىكى         ــدەپ  » ئىككــى الگى ــى چۆرى ن

ـ يىلى يـاز ئايلىرىـدىن باشـالپ بـۇ ئىككـى الگىـر         1997ئېلىپ ماڭايلى. 

قانداقىســىگه شـــهكىللهندى؟ ئۇنىـــڭ جهريــانى قانـــداق ئىـــدى؟ قايســـى   

ىلهرنى قولغا كهلتۈردى؟ قانداق ئـاقىۋەتلهرنى كهلتـۈرۈپ چىقـاردى؟    نهتىج

ــى؟ _      ــى قىالاليتت ــدى؟ نېمىن ــرەك ئى ــېمه قىلىشــلىرى كې ــۇالر زادى ن ئ

سۇئالالرغا جاۋاپ ئىزدەشتىن ئاۋال ھۆكۈمنى بېرىـۋېتهيلى: تهكـرار تىلغـا    

ز ئېلىشقا  مهجبۇرمىزكى، ئۇيغۇرالر ئۆز ئالدىغا، ئۆز كۇچىغا تاينىپ، يـالغۇ 

بېشــــى بىــــلهن ۋەتهن ئۇرۇشــــى ئېلىــــپ  بارالمايــــدۇ! ئهگهر ئــــۆزۈنى ۋە 



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

64 

 

ــاردەمچى،    ــۆزلىرىگه كۈچلــۈك ي ــوغرا مۆلچهرلىمهيتــۇرۇپ، ئ دۈشــمىنىنى ت

كۈچلۈك ئىتتىپاقداش تاپمايتۇرۇپ قىلغان ھهرقانـداق ئىشـى _ ئۇرۇشـى    

ئۇيغۇرالرنىـــڭ مىللـــى مهنـــپهئهتىگه، مىللـــى مهۋجۇتلـــۇق مهنـــپهئهتىگه 

ر زىيانالرنى كهلتۈرىدۇ! بۇ ئۇيغۇرالرغىال قارىتىلغان ھۆكۈم ئىتايىن ئېغى

ــۈرەش      ــۈن ك ــتهقىللىق ئۈچ ــۈن، مۇس ــازاتلىق ئۈچ ــى، ئ ــتىن بهلك بولماس

  قىلىدىغان ھهرقانداق مىللهتكه قارىتىلغان رېئال ھهقىقهتتۇر. 

بىـراق ئـات   » . ئات بىلهن ئوغـۇل بـالىنى خـۇدايىم جهڭـگه ياراتقـان     «       

ىـدىغان چـاغالر بولسـىغۇ شـۇنداق بـوالتتى. تايچـاقنى       مىنىپ جهڭگه كىر

مهجبـۇرى كۆنــدۈرۈپ، ئـوغلىڭىزنى ئۈســتىگه مىنـدۈرۈپ،   پالتــا بوالمــدۇ،    

قىلىچ بوالمدۇ، قىڭراق، كهكه بوالمدۇ ئوغلىڭىزنىـڭ  قولىغـا تۇتقـۇزۇپ :    

ماڭه ئوغلـۇم جهڭ مهيـدانىغا! خىتـاي دېـگهن مىكروپنـى سـىپىلنىڭ ئـۇ        

ــپىگه كىرگۈزۈۋې ــا    تهرى ــۈلگهن بولس ــۈم پۈت ــدە ئۆل ــا  جهڭ تىــپ كهل. ئهمم

دۈشــمهننىڭ ئــوقى ئارقاڭــدىن تهگســه شــهھىد بواللمايســهن، ســهندىن       

ئالالھمۇ، بىزمۇ رازى بولمـايمىز، دۈشـمهن يوقالمـايتۇرۇپ ھايـات قايتىـپ      

كهلمه! _ دەپ ئۇرۇشقا يولغـا سالسـىڭىز، سـىز ھهقىقـى ئاتـا بـوالتتىڭىز.       

ــى الگ  ــۇردىكى ئىكك ــراق يوق ــېمىگه   بى ــۇللىرىڭىز ن ــقان ئوغ ــا توپالش ىرغ

مىنهتتــى؟ زەمبىرەكنىــڭ ئوقىغــا مىنىــپ چىگــرادىن ئۆتمهكچىمىــدى؟ 

  جهڭ مهيدانىغا قانداق كىرەتتى؟ 

ھهسهن مهخسۇم، ئابدۇقادىر ياپچان قاتارلىق بىر تۈركۈم  زاتالر بىـلهن       

نۇرغۇنلىغان سـابىق سىياسـى مهھبۇسـالر چهتـئهلگه چىقىپتـۇ _ دېـگهن       

يېقىنـــدىن تونۇيـــدىغان ھهرقانـــداق ئۇيغـــۇرنى   –ۋەر ئـــۇالرنى يىـــراق خه

كهتكهنلىــك چهكســىز شــاتالندۇردى. ئۇالرنىــڭ ســاالمهت چهتــكه چىقىــپ  

خهۋىــرى ۋەتهنــدىكىلهرگه خــۇددى ۋەتهن ئــازات بولــۇپ بولغانــدەك شــاتلىق، 

جهڭگىۋارلىق، ئۈمۈت، كهلگۈسىگه ئىشـهنچ بېغىشـلىدى. شـۇنىڭ بىـلهن     

ھۇشى جايىدىكى ھهرقانداق بىـر   -بىر ۋاقىتتا  ۋەتهن سىرتىدىكى ئهقلى 
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» _ لىنارئهمدى بۇالر نېمه ئىش، قانداق ھهرىـكهت بىـلهن شـۇغۇل   « ئۇيغۇر 

ئۇالر پۈتۈن دۇنيادىكى الغايالپ يۈرگهن، « دەپ ئويلۇنۇش قىلماي قالمىدى. 

تهشكىالت قۇرۇپ  قۇرۇق گهپ سېتىپ يۈرگهن، ئهممـا قهلبىـدە  الئىـالھه    

ئىللهلالھ  مۇھاممهدۇن رەسۇلۇلالھ  مهۋجۇتال بولغان ھهرقانداق ئۇيغـۇرنى  

ىقنىڭ بـــايرىقىنى بىـــر بـــايراق ئاســـتىغا تـــوپالپ، ۋەتهنـــگه مۇســـتهقىلل

ــدىكهن!   ــدىن يانمايــ ــۈچه يولىــ ــايىن  » تىكلىمىگــ ــگهن خهۋەر ئىنتــ دېــ

ئــۇالر ئىســالم « ئىشــهنچلىك قانــالالردىن ئاڭلىتىلــدى. ئۇنىڭغــا يانــداش 

دېگهنـدەك ئۈسـهك     -» بايرىقىنى ئـاق سـايارنىڭ ئۆگزىسـىگه قادايـدىكهن    

ــداقال بولمىســۇن ئۇالر   ــۇراتتى. قان نىــڭ ســۆزلهرمۇ قوشــۇمچه ئاڭلىنىــپ ت

خىتايغــا قارشــى بىــر ئىــش قىلمــاقچى ئىكهنلىكــى ئېنىــق ئىــدى. شــۇ    

مهقسهتته  ئۇالر ئۈچ ئاي ئىچىدىال  ئوتتۇرشهرق،  تۈركىيه ۋە ئوتتۇر ئاسىيا 

قاتــارلىق دۆلهتلهردىكــى ئۇيغــۇر تهشــكىالتلىرىنى كــۆزدىن كهچۈرۈشــتى.  

ــاق     ــايالردىكى تارقـ ــارلىق جـ ــتان قاتـ ــمىر، ئافغانىسـ ــتان، كهشـ « پاكىسـ

نىمۇ  چۈشـۈنۈپ يېتىشـتى. پـالهچ ھالـدىكى تهشـكىالتالرنى      » اھىدالرمۇج

كۆرۈپ ئۆكۈنۈشتى: ۋەتىنىمىز خىتاي كهلكۈنىدە غهرق بولۇپ كېتىۋاتسا، 

مىللىتىمىز خىتاينىڭ ئىپالس ئايـاق ئاسـتىدا ئىزىلىـپ، دەسسـىلىپ     

تۈگهپ كېتىۋاتسا بۇ ئهركىن دۇنيادىكى تهشكىالتلىرىمىز ئۆز_  ئارا كـالال  

ۇشتۇرۇپ، مهنسهپ تالىشـىپ،  بىـر بىرىنـى قاغىشـىپ يۈرسـه، قېنـى       سوق

شهرقى تۈركىسـتان دەۋاسـىغا يـاردەم قىلىـدىغان دۆلهت؟ قېنـى بۇالرنىـڭ       

ــالمىغۇچه      ــورال ئ ــا ق ــاڭالتقىنى؟ _  زادى قولغ ــا ئ ــىنى دۇنياغ ۋەتهن دەۋاس

،  بىزنـــى دۇنيـــا، ئاخىرەتلىـــك »جىهـــاد!« ۋەتىنىمىـــزدە تـــاڭ ئاتمايـــدۇ! 

قولغـا   « ئېلىپ بارىـدىغان، مىللىتىمىزنـى قۇتقۇزىـدىغان يـول      سائادەتكه

قورال ئېلىپ خىتايغا قارشى جىهاد قىلىشتۇر! ئۆلسهك شهھىد، قالسـاق  

مانا بۇ ئۇالر  چىگرادىن چىقىپ يېرىم يىلغـا يهتمىـگهن قىسـقا    » _ غازى. 

مهزگىلدە مۇقىمالشقان ئىـرادە. شـۇ ئىرادىنىـڭ تۈرتكىسـىدە  پاكىسـتان      

ئىچىدە، ئافغانىستان تاغلىرىدا ئۇالر تهبلىغ، تهشۋىقات، تهرغىبـات   ھۇدۇدى
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نامىــدىكى ئـېقىم بولــۇپ  » ئىســالم جامـائېتى  « ئېلىـپ بېرىشــتى. بـۇالر   

شهكىللهندى. ئۇالر بىر ئاز ئىلگىرلهپ ئوتتـۇر ئاسـىيا ھۇدۇدىغىمـۇ  قهدەم    

ەكىـل  بېسىشتى. ئۇ جايالردىن بىر تۈركۈم يهككه پىدائىالرنى ئۆزلىرىگه ۋ

تۆمـۈر ئىشـتان   « قىلىپ قويۇپ يهنه كهشمىر تهرەپكه قايتقان بولۇشتى.  

دەيـدىغان بىـر داڭگـال تهمسـىل     »  ئىچىدە  ئۇسۇرسا  بۇخاراغا ئاڭلىنىپتۇ

  بارغۇ! .....

دەل شۇ مهزگىلدە ئالمۇتا بىشكهك، ئۇيغۇر رايۇنى، يـاركهت، تاشـكهنت           

مهشـــرىپى گۈللۈنـــۈپ قانـــات  قاتـــارلىق  شـــهھهر، نـــاھىيهلهردە  ئۇيغـــۇر 

فىـۋرال قـانلىق    – 5« يېيىۋاتقان، ئولتۇرغـان _ قوپقـان ھهر بىـر ئۇيغـۇر     

ــرەتكه   » قىــرغىن  ــۈرەكلهر غهزەپ نهپ ــان، ي توغرىســىدا  مهرســىيه ئوقۇۋاتق

ھهر بىر ئۇيغۇر ئۆزىنى جهڭگه ئاتاپ » ئاتقا مىنهلىگۈدەك « تولۇپ تاشقان، 

ىدىن، ئاتىالر خوتۇن ـ باللىرىدىن كۆڭلىدە  قويىۋاتقان،  ئوغۇلالر ئاتا ئانىس

يوشۇرۇن خوشلۇشۇپ، ھهر نهپهسته  ئۆزلىرىنى جهڭگه ئاتاپ تۇرىۋاتقان بىر  

ــۈرۈك،     ــق! يهڭــلهر ت ــانالر قىزى جۇشــقۇنلىق ھۆكــۈم ســۈرمهكته ئىــدى. ق

ــا      ــان! ئان ــاپچراپ تۇرغ ــۇنلىرى چ ــۆزلهردىن جهڭ ئۇچق ــۈك، ك ــتالر تۈگ مۇش

هممه نهرسه پىدا قىلىۋېتىلگهن شۇنداق بىـر   ۋەتهننىڭ ئازاتلىقى ئۈچۈن ھ

ــاالتتى!     ــا س ــات  كىشــىنى ھاياجانغ ــۋار كهيپىي ــهرقى   «ئۇلۇغ ــارا ش خهلقئ

نىــڭ ئىجــرائىيه كومىتېــت رەئىســى، » تۈركىســتان مىللــى قــۇرۇلتېيى 

ــا     ــدى ئالمۇتىغ ــتىمىن ھهزرەت ئهپهن ــائىر، سىنارىســت مهم ــنقىالۋى ش ئى

  دەك. –كهپتۇ 

  ه ئۇ كىشى؟_ نېمىشكه كهلدىكىن    

چۇغـۇن، چوڭالرنىـڭ تۇغۇلغـان كـۈنى      –_ بۇرۇنمۇ كېلهتتىغـۇ، يىغىـن      

  بولغانالردا.

  _ ياق  بۇ قېتىم باشقىچه.   

  _ قانداق مهسىلهن؟    

  _ تهشكىالت قۇرۇپتۇ ـ دەك.    
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_ ھــوي بــارغۇ ئۇنىــڭ تهشــكىالتى، بىــرنېمه ئىســتان قــۇرۇلتېيى ـ              

  دەيدىغان. 

  ، قانداق تهشكىالت قۇرۇپتۇ يهنه؟ _ سهن دەپ باقه    

ــى گهپ،        ــازاتلىق تهشــكىالتى  « _ ســهل مهخپ ــهرقى تۈركىســتان ئ » ش

  دەمدۇ، شۇنداق. 

  _ ھوي قويه شۇ خهقنى! تۈركىستان، تۈركىستان، ئۇيغۇرغۇ بىز!      

تالىشىدىغان ۋاقىتمۇ بۇ! قويسـاڭالرا .  » ئىستان « _ ئاغىنىلهر ھازىر      

» ئىسـتان « بىر ئىش قىلسىال بولمامدۇ. قېرىالر تاالشتى  خىتايغا قارشى

  الرنى قانچه يىل. ھېچنېمه قىاللمىدى ۋەتهن ئۈچۈن.

ــدا!             ــان پى ــا ج ــۇپ قالس ــۇرۇش بول ــز، ئ ــه دەرمى ــر نهرس ــۇپ بى _ ئويلۇش

رۇســـالردىن قۇتۇلـــۇپ مۇنـــۇ قازاقالرغـــا تۇتۇلـــدۇق. ئۇيغۇرســـتاننى ئـــازات 

  ىمىز. قىلمىغۇچه مۇشۇنداق ئۆتۈدۇ كۈن

ئهل ئىچىدە، ئۆزلىرىنى ئاتاپ قويغـان جهڭچىـلهر ئارىسـىدا شـۇنداق             

تېز تارقالـدى مهخسـۇمالردىن كېـيىن بـۇ يېڭـى خهۋەر. شـۇنداق قىلىـپ        

مهخسۇمالرمۇ كهشمىردىن قايتا كېلىشمىدى ھېلىقـى يهكـكه پىـدائىالر    

ــورۇق     ــا بىــر ئهمىــر، يــول ي يىغىــپ قويغــان پــۇلنى ئېلىــپ كهتكىلــى. ي

شۈرمىدى ئۇالرغا. مهخسۇمالرغا قول بېرىپ ۋەزىپه تاپشۇرىۋالغان يهككه چۈ

غــا » شــهرقى تۈركىســتان ئــازاتلىق تهشــكىالتى« پىــدائىالر بىــر بىــرلهپ 

مهخسۇمنى كۈتـۈپ ياتامـدۇ بىكـار. ۋەتهننـى     « بهيئهت قىلىشقا باشلىدى. 

ــته،       ــلهر چۈشۈرۈلمهس ــۈرۈلگهن يهڭ ــا. ت ــۇپ كېتىۋاتس ــاالپ يۇت ــايالر ي خىت

گۈلگهن مۇشتالر ئېچىلماستا خىتايغا قارشـى ئـۇرۇش باشلىۋالمىسـاق،    تۈ

دەيتتـى يهكـكه پىـدائىالر ئـۇرۇش     » كېيىن كىم بىلهن قىلىمىز جهڭنى

ــتىمىن ھهزرەتنىــڭ پىشــىدىن يۈگــۈرۈپ. شــۇنداق    قىزغىنلىقىــدا  مهم

« قىلىــپ ئافغانىســتان، كهشــمىر، پاكىســتان تهرەپلهردىكــى مۇجاھىــدالر 

ــا، بىشــكهك، تاشــكهنت، ئىســتانبۇل    »ئىســالم جامــائېتى الگىرىغــا، ئالمۇت
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ــدالر   ــايالردىكى مۇجاھىـ ــارلىق جـ ــازاتلىق  « قاتـ ــتان ئـ ــهرقى تۈركىسـ شـ

الگىرىغا ئۆزلۈكسىز توپلۇنۇشقا باشلىدى. لـېكىن كـۇچ بهك   » تهشكىالتى

ئاز. ئىقتىساد يېتهرتسىز. خىتايدەك بىر جاھاڭگىر دۈشمهنگه قارشى كۇچ 

ېــرەك! ھهر ئىككىلــى تهرەەپ ئــۆزلىرىگه كــۇچ    بىــر يهرگه توپلۇنۇشــى ك 

  توپالش بىلهن ئالدىراش.

دۇكــــان ئىككــــى خېرىــــدار بىــــر. بهزىــــدە دۇكانــــدارالر بازارنىــــڭ          

كاساتچىلىقىدا خېرىـدار تالىشـىپ ئۇرۇشـۇپ قالىـدىغان ئىـش ناھـايىتى       

جېدەلنىڭ قېلىپى يـوق. ئۇرۇشـقاندا ئـاغىزىنى     –تهبىئى ئهھۋال. ئۇرۇش 

، تۆھمهت قىلماسلىق، ئىناۋىتىنى تۆكمهسـلىك.... ھهققىـدە   بۇزماسلىق

ھهدىســلهر بولســىمۇ، لــېكىن ئۇرۇشــقان يهردە شــهيتان داپ چــاالرمىش،      

 –شــهيتان داپ چالغــان يهردە ئۇســۇلغا چۈشــمهيدىغان كىشــى قالمايــدۇ      

دېيىلىدۇ. دۇكاندارالر خېرىدار تالىشىپ ئۇرۇشۇپ قالغاندا بىرسى يهنه بىر 

ساختىپهز، ئالدامچى، خىيانهتكار، ھارام يهيدۇ ، مېلـى سـاختا   « دۇكاندارنى 

دېگهندەك سۆزلهر بىلهن ئهيىپلىسه، يهنه بىر دۇكاندارمۇ رىقابهتچىسىنى » 

ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇقراق ھاقارەتلهيدىغان ئادەت بار. ھېچقانداق بىر دۇكانـدار  

يه خېرىــدارنى قــاچۇرۇپ قويۇشــنى خالىمايــدۇ. ئهمــدى مۇشــۇ ياپتــا، كىنــا  

ــۇ ئايدىڭالشـــتۇرۇپ بايـــان قىلمىســـاق، نۇرغۇنلىغـــان   ســـۆزلهرنى تېخىمـ

ســېتىق توغرىســىدا  -گهپنــى ئــۇدۇل ئېيتمــاي نــېمه ســودا« ھــاڭۋاقتىالر

دەپ ساقال تارىشـى ئېنىـق..... دەسـلهپكى قىسـقا     » قااليمىقان جۈيلۈدۈڭ

ــل   ــر مهزگىـ ــى تهرەپ« بىـ ــازاتلىق   » _ « ئىككـ ــتان ئـ ــهرقى تۈركىسـ شـ

ــل» تهشــكىالتى  ــائېتى « هن بى » بىرلىشــىش« ئارىســىدا  »  ئىســالم جام

تۇڭگـان بىـلهن دوسـت بولسـاڭ ئـاي پالتـا       « تهكلىۋى بازار تاپتى. لېكىن 

ــۇن  ــدا بولس ــا    » قوينۇڭ ــاي پالت ــدا ئ ــال تهرەپ قوينى ــدەك، ھهر ئىككى دېگهن

يوشــۇرۇپ يــۈرگهچكه، چاپــان خــېله ئــۇزۇن بولۇشــىغا قارىمــاي پالتىنىــڭ   

ياخشـى...  « ھهر ئىككىـال تهرەپـته ھېلىقـى     سېپىنى ياپالمىـدى. چـۈنكى  

ــاردېمىگه نائىـــل بولغـــان ھېلىقـــى  » الر ســـىلى بهك مـــۇھىم، « نىـــڭ يـ
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جاننى ساقالپ تۇرۇش ئۈچۈن چهتكه « بىلهن » باشلىرىنى دالدىغا ئالسىال 

تۇڭگــــان « لهر بولغاچقــــا، ئۆزلىرىــــدىن باشــــقىغا » چىقىــــپ كهتــــكهن

ى. خىتايغا قارشـى ھېچنـېمه   ئىد» مهجبۇر « نى قىلىشقا » مۇئامىلىسى

قىلمايتۇرۇپال ئىككى الگىـر بولـۇپ شـهكىللىنىپ، يهنه خىتايغـا قارشـى      

قۇرۇشـــلىرى، خـــۇددى   » چـــوڭ بىرلىـــك   «  ھېچنـــېمه قىلماســـتىن  

ــۈك     ــېپىدىكى تۈرلـ ــدلىرى سـ ــتان مۇجاھىـ ــۋاقىتتىكى  ئافغانىسـ ئهينىـ

 ئېقىمالرنىــڭ  رۇس  باســمىچىلىرىغا قارشــى ئۇرۇشــتا بىرلهشــلهنلىرىگه 

»  ياپۇن باسمىچىلىرىغا قارشى ۋەتهن ئۇرۇشى « تهقلىت قىلىشىمۇ، ياكى

خىتاي كوممۇنىستلىرى بىلهن خىتـاي گومىنـداڭلىرىنىڭ بىرلىـك    دا  

ســهپ قۇرغــانلىرىنى ئهسلىشــىپ قالغــانمۇ، يــاكى ئالالھنىــڭ مــۇقهددەس  

غـا ئهمهل قىلىـپ     »و اعتصـموا بحبـل اهللا جميعـا وال تفرقـوا      «چاقىرقى 

دۈشمهننى تۇزاققا دەسسىتىش « ، ياكى  بىرلىشىىشنى تاللىدىمۇ شۇنداق

ئىشــلهتتىمۇ ئىشــقىلىپ مهزكــۇر ئىككــى  » تاكتېكــا« پىالنــى بىــلهن » 

ــايال    ــا بارمـ ــى ئايغـ ــىش ئىككـ ــتى. بىرلىشـ ــر بىرلهشـ ــمه « الگىـ بىرلهشـ

نىــڭ رەئىســى ھهر ئىككىــال تهرەپــتىن ھۇجۇمغــا  » قۇمانــدانلىق شــىتابى

قا ھهر ئىككىال تهرەپنىـڭ يهرلىـك   » چاق رەئىسقور« ئۇچرىدى. ئهسلىدە 

ئهشرەپلىرى بىردەك بهيئهت قىلىشقان بولسىمۇ،  -قۇماندانلىرى، ئهكابىر

» ئـاي پالتـا   « قورچاق رەئىسقا نىسبهتهن ھهر ئىككىال تهرەپنىڭ قوينىدا 

تهييار ئىدى. چۈنكى قورچاق رەئىسـنىڭ دىنـى سـاھهگه مهنسـۇپ بولۇشـى      

تهرەپــتىكىلهر » ركىســتان ئــازاتلىق تهشــكىالتى شــهرقى تۈ«  سـهۋەپلىك  

دىن گۇمانلىناتتى. شۇنىڭدەك » مولالمالرغا سېتىلىپ كېتىشى« ئۇنىڭ 

ــا     ــدا، ۋەتهن، مىللهتنــى كــۆپرەك تىلغ ئۇنىــڭ باشــقا دىنــى زاتالرغــا قارىغان

ئېلىشى، دۇنيا سىياسهتلىرىگه قىزىقىدىغان مىجهزى، ئاخبارات ۋە تۈرلۈك 

» ئىسالم جامائېتى « بۆلۈدىغان خارەكتېرى تۈپهيلى  يېڭىلىقالرغا كۆڭۈل

بۇ ئادەم دېمۇكراتچىالرغا مايىـل، سـېتىلىپ   « تهرەپتىكىلهرنىڭ نهزىرىدە 

دېگهن گۇمان ھۆكۈم سۈرەتتى. ئهڭ يامىنى بۇ قورچاق رەئىسكه » كېتىدۇ 
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دەپ ، » _ بىــز پايــدىلىنىمىز  « بهيــئهت قىلىشــتا ھهر ئىككىــال تهرەپ   

ن. بىـراق ئـۇ ئۇالرنىـڭ كـۈتكهن يېرىـدىن چىقمىـدى ھهم       چۆچۈرە سـانىغا 

ــۇقنى يۈرگۈزەلمىــدى. شــۇنداق قىلىــپ قورچــاق     ــرىلگهن ھوق ــۆزىگه بې ئ

رەئىسنىڭ رولى بولمىدى. ئۇمۇ ئىككى دۇكانـدارنىڭ  خېرىـدار تالىشـىش    

» بىرلىشىش « ماجراسىدا ئۆز بېشىنى ئېلىپ قاياقالرغىدۇر تىكىۋەتتى. 

تىكـى مهقسـهتلهر   » بىرلىشـىش  « ه قارىغانـدا  ئىجرائاتىدىن ئىلگىـركىگ 

ئىشقا ئاشماي، ھهر ئىككىال تهرەپنىڭ التىسى سۇغا چىالشقاندىن كېيىن 

قوينىــدىكى ئــاي پـــالتىالرنى يوشۇرۇشــنىڭ ھـــاجىتى قالمىــدى.  بىـــر     

ۋەتهن، مىلـلهت ئۈچـۈن ئـۇرۇش قىلىـپ     « تهرەپنىڭ قولىدىكى ئـاي پالتـا   

الىقى ئۆلــۈم بىــلهن ئاخىرالشســا، ئــۆلگهن كىشــى شــهھىد بولمايــدۇ، دۇنيــ

دېـــگهن ھۆكـــۈم بولســـا، يهنه بىـــر » ئـــاخىرەتلىكى بهدبهخىـــت بولـــۇدۇ....

ــدا   ــڭ قولىــ ــولال،   « تهرەپنىــ ــاق مــ ــدىغان، قارقوســ ــهت بىلمهيــ سىياســ

ــۇمالرنىڭ  ۋەتهن ، مىلـــلهت بىـــلهن ئىشـــى يـــوق، پىـــدائىالرنى       مهخسـ

دېـگهن ئـاي    -..»جىهادچىالرغا تۇتـۇپ بېرىـدۇ، ئـۇالرنى دۇنيـا قوللىمايـدۇ..     

پالتا چاقناپ تـۇراتتى. زىـددىيهت كهسكىنلهشـتى. بىـرى قۇرئـان، ھهدىـس       

ئوقۇپ نۇتۇق كۇچى بىـلهن رىقىبىنـى مـات قىلىشـقا ئۇرۇنسـا، يهنه بىـرى       

قهلهم كـۇچى ئــارقىلىق دۈشــمىنىنى شهرمسـاز قىالتتــى. داپنــى شــهيتان   

ل قىلىـپ،  چېلىۋاتامدۇ، ياكى ئۇالرنىڭ چالغان داپلىرى شهيتاننى خىجىـ 

بىچارە شهيتاننى يهرگه قارىتىۋاتامدۇ ئىشقىلىپ يۈز بېرىۋاتقان ئىشـالرنى  

كىم پىالنالۋاتىدۇ، كىـم ئىجـرا قىلىۋاتىـدۇ، ئهتـراپ شـۇنچىلىك قـاراڭغۇ،       

تۇمان ئىچىدە قالدىكى، ھېچكىم بىر بىرىنى كۆرمهيدىغان، تونىمايـدىغان  

  بولۇشۇپ كهتكهن ئىدى.

  

 

 

  



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

71 

 

11  
  

ــك          ــان قىممهتلى ــۆزلىنىۋەرگهنلىكتىن نۇرغۇنلىغ ــم س ــتا دائى تۇرمۇش

ئهقىــل جهۋھهرلىــرى ئــادەتتىكى نهرســىگه، قــۇرۇق ســۆز، ئىتىبارســىز       

ھــاكچى ئـۇنچى بولســا كـۆزىنى چاپــاق   « نهقىلـلهرگه ئايلىنىــپ قالىـدۇ.    

، » ئالتۇننى  زەرگهرسوقسۇن  « ، »قوينى قاسساپ سويسۇن « ، » بېسىپتۇ

،  ...... بىـز ئۇيغـۇرالر سۆزلهشـكه شـۇنچىلىك     »ئۆلچهپ بىر كهس يهتته « 

ئۇســــتا خهقلهرمىزكــــى، ئاڭلىغۇچىــــدىن ســــۆزلىگۈچىلىرىمىز كــــۆپ، 

سۆزلهۋەرگهنلىكتىن سۆزنىڭ ۋەزنـى قالمـاي، ئـاڭلىغۇچىمۇ ئىتىبارسـىز     

« قارايدىغان بولۇپ قالسا كېرەك. دىنـى سـاھهگه _ ئېنىقـراق  ئېيتقانـدا     

قارايــدىغان بولســا ئوتتــۇز پــارە قۇرئاننىــڭ مهزمــۇنىنى  لهرگه» تهبلىغچــى 

ئىككى ھهپتىدىال سۆزلهپ بولۇدۇ. سۆيۈملۈك پهيغهمبهر ئهلهيهىساالمنىڭ 

يىگىـــرمه ئـــۈچ يىللىـــق پهيغهمبهرلىـــك ھاياتىـــدىكى قىممهتلىـــك      

ھهدىسلهرنىمۇ ئىككى ئايغا يهتمىگهن قىسقىال ۋاقىتتـا يۇيـۇپ تـاراپ بىـر     

لهۋىرەي دېسه ئاڭلىغۇچىغا كونا گهپـتهك تۇيۇلـۇپ   تهرەپ قىلىۋېتىدۇ. سۆز

ــته     ــان گهپ. يېڭــى مهزمــۇن ئىــزدەش كېــرەك! مۇشــۇ ھهق قېلىشــى تۇرغ

يىلـى يــاش دىنـى زاتـالر يــۇرت،     -1988قسـىقىال بىـر ئـۆرنهك بهرگــۈم بـار.     

يـــۇرتنى كېزىـــپ، مهســـجىد ، مهســـجىدلهردە  تهبلىـــغ قىلىـــش ئـــادەتكه  

ىغچـى  ى ئاتـاقلىق بىـر يـاش تهبل   ئىدى. بىر جۈمه كۈنئايلىنىپ كهتكهن 

لـم  ومـن مـات    «  دۇ:بايـان قىلىـ   ۇ ھهدىسـنى قارىم جۈمه خۇتبىسىدە مۇنـ 

مهن  : يهشمىسـى » ( ولـم يغـزو فهـو منـافق     من مـات  نار، ى الفهو ف ويغز

 ھۇۋە مۇنافىق)هف  فىننار، مهن ماته ۋە لهم يهغزۇھۇۋە هف  ۋەلهم يهغزۇ ه مات

ــازات      _ ــۇ جهھهننهمــدە! كىمكــى غ ــۈدىكهن ئ كىمكــى غــازات قىلمــاي ئۆل

ــا       ــۇلمانالرنى جىهادق ــس مۇس ــۇ ھهدى ــافىق! ب ــۇ مۇن ــۈدىكهن ئ ــاي ئۆل قىلم

ــۇر.   ــۈك تهنبىهت ــان ئهڭ كۈچل ــۈمه   -1988چاقىرغ ــى مىهســجىدكه ج يىل
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ــارلىق   –ئوقــۇش ئۈچــۈن كىــرگهن قېــرى   يــاش، ئهقىللىــق، ھــاڭۋاقتى ب

نۈشى كېرەكمىدى؟ _ جۈمهدىن قايتقاندىن جامائهتكه مۇشۇ ھهدىس سۆزلۈ

ــۇق      ــاد توغۇرل ــارىم، جىه ــوراپتۇ _ ق ــلىرى س ــدىن مۇخلىس ــيىن قارىم كې

ســۆزلهپ ســالدىال، ئهته ، ئۆگــۈن مــاۋۇ ئىــتالر قــاۋىغىلى تۇرســا قانــداق        

قىلىمىز؟ _ تهبلىغ قىلىۋېتىپ ئۆزەمنى باسالمىدىم،  ھهم سۆزلىگۈدەك ، 

تاپالمىدىم، قانداق قىلىمهن ئهمىسه! _ جامائهتكه ياققۇدەك باشقا مهزمۇن 

  دەپتۇ قارىم تېرىكىپ. 

مهنمۇ  سۆيۈملىك  پهيغهمبهر ئهلهيهىساالمدىن رىۋايهت قىلىنغان بىر      

ھهدىسنىڭ مهزمۇنىنى نهقىل قىالي. سۆيۈملۈك پهيغهمبهر ئهلهيهىسـاالم   

ىم، جامائهتكه ئۈچ ھهدىستىن ئارتۇق سۆزلىمهڭالر، ھهپتىدە  بىر قېـت : « 

دېـگهن ئىـدى    » _ ئېشىپ كهتسه ئۈچ قېتىمال دەۋەت قىلسـاڭالر بولىـدۇ.   

قولۇمدا ھهدىـس كىتـاۋى يـوق بـولغىنى ھهم بـۇ       دەۋەتچى ساھابىلىرىگه.(

ھهدىسنى بۇنىڭدىن يىگىرمه يهتته يىل ئىلگىرى ئاڭلىغانلىقىم ئۈچـۈن  

مهزمۇنىنىمــــۇ تولـــــۇق نهقىــــل قىاللمىغـــــان بولۇشــــۇم مـــــۇمكىن.     

رنىڭ تولـــۇقالپ قۇيىشـــىنى ئۆتۈنـــۈمهن.) ھهر بىـــر ســـۆزنى  بىلىـــدىغانال

ئالالھنىڭ ۋەھىسى يـاكى ئىلهـامى بىـلهن بايـان قىلىـدىغان سـۆيۈملۈك       

ــك      ــق پهيغهمبهرلى ــۈچ يىللى ــرمه ئ ــاالمنىڭ  يىگى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

ھاياتىـدىكى ئالهمشـۇمۇل مۆجىزىلىــك ۋەقهلهرنـى ئــالته ھهپـته ئىچىــدىال     

يىگىرمه ئـۈچ يىلـدا نازىـل قىلغـان مۇقـدەەدس       سۆزلهپ بولسىڭىز، ئالالھ

كــاالمنى ئىككــى ھهپــته ئىچىــدىال سۆزلىۋەتســىڭىز، ئۇڭىنــدىن كېــيىن 

نېمه قىلىسىز؟  ھهزىرتى خهلىپه ئومهر ( ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن!) 

ــته       ــۇ ھهق ــاداليتتىكهن. ب ــايهت ي ــر ئ ــايهت، بى ــر ئ ــايهتلىرىنى بى ــان ئ قۇرئ

ىپ، اليىقىدا ئهمهل قىلىپ بواللماسلىقىمدىن سورالغاندا _ كۆپ يادلىۋېل

قورقىمهن _ دېگهن ئىـكهن. بـۇ يهردىكـى ئهمهل نامـاز ئوقـۇش، رۇزا تۇتـۇش،       

جايناماز ئۈستىدە ئىبادەت قىلىـش دېگهنلىكـال ئهمهس، بهلكـى ئىجرائـات     

مهسىلسىدۇر. قۇرئان، ھهدىس باشقىالرغا سۆزلهپ بېـرىش ئۈچـۈنال ئهمهس،    
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چى ئالدى بىلهن ئۆزى ئىجرا قىلىشى شهرت. نامازنى سۆزلىگۈچى ۋە بىلگۈ

سۆزلىگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم  ئۆزى ئهڭ كۆپ ناماز ئوقۇيتتى. روزىنى 

سۆزلىگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ئۆزى ئهڭ كۆپ روزا تۇتاتتى. شۇنىڭدەك 

جىهادنى سۆزلىگهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـاالم سـهپنىڭ ئالدىـدا ئهڭ كـۆپ      

اتناشــقان. ھهرگىــز مهســجىدته ئولتــۇرۇپ باشــقىالرغا ســۆزلهپ   ئۇرۇشــقا ق

  بېرىش ئۈچۈنال سۆزلىگهن ئهمهس. 

ــى           ــارتۇقراق دىنن ــۇلمانالردىن ئ ــداق مۇس ــادىكى ھهرقان ــۇرالر دۇني ئۇيغ

ــۇپ قالغــانلىقى ئۈچــۈن خىتاينىــڭ     ســۆيگهن مىللهتتــۇر. مۇســۇلمان بول

لغـانلىقى ئۈچـۈنال   جازاسىغا ئهڭ كۆپ ئۇچرىـدى. ھهم مۇسـۇلمان بولـۇپ قا   

ئۆزلىرىنى يوقۇتۇپ قويماي بۈگۈنگىچه كېلهلىدى. بىچارە مهزلـۇم، ئهسـىر   

ئۇيغــۇرالرنى دىنــدن ئــايرىش ئۈچــۈن خىتاينىــڭ قىلمىغــان ئهســكىلىكى  

قالمىدى. ئاخۇمۇمالرغا تۇڭگۇز بـاقتۇردى. مهسـجىدلهرنى تۇڭگـۇز قـوتىنى     

ــوللىرىمىز    ــۆز قــ ــاپلىرىمىزنى ئــ ــان، كىتــ ــۋەتتى. قۇرئــ ــلهن، قىلىــ بىــ

ئاخۇنۇملىرىمىزنىڭ قوللىرى بىـلهن كۆيـدۈرتتى. قىلىـدىغان يامـانلىق     

ــيىن   ــدىن كېــ ــرى  – 1980قالمىغانــ ــك « يىللىــ ــى ئهركىنلىــ »  دىنــ

تهبلىغ قىلىش ئىشلىرىغا  –سىياسهتنى يولغا قويۇپ، دىنى ئۆگۈنۈش، ۋەز 

ــكهن     ــاپ كهتـ ــان، ئېچىرقـ ــز قالغـ ــدا ئۇسۇسـ ــدى. دىنـ ــهتمۇ قىلىنـ رۇخسـ

ئېتى مولال بولغان ھهرقانداق بىرىدە ئوقۇش، دىنـى تهلىـم   ئۇيغۇرلىرىمىز 

ئېلىش ئىهتىياجىنى قامداشقا كىرىشىپ كهتتى. موللىالرنىڭ ئىچىـدە  

ــايرىغۇدەك      ــۇنى ئ ــدى. ئ ــار ئى ــىقالرمۇ ب ــدالرمۇ، پاس ــافىقالرمۇ، مۇجاھى مۇن

سـېزىم، دىنـى ئىقتىـدار ئۇيغـۇرالردا تېخـى يـوق ئىـدى. روھـى ئېچىرقــاپ         

هشنا خهلقىمىزنى ئومۇمى جهھهتتىن تهرتىپلىـك ئىـدارە   كهتكهن، دىنغا ت

قىلغــۇدەك دىنــى مــۆتىبهرلهر يېتهرســىز ئىــدى.  شــۇنداق بىــر بۇزۇلغــان   

جهمئىيهتته ئۆزلىرى ئىنساپقا كېلىـپ، ئـۆز تاللىشـى بىـلهن بىـر قـانچه       

يىل غهيرى رەسـمى مهدرىسـلهردە ئاساسـهن ئىشـتىن سـىرتقى، قوشـۇمچه       

ياش تالىپالر قۇرئان ۋە ھهدىسلهردىن يامىـداپ  ئوقۇش بىلهن شۇغۇلالنغان 
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تىــن، » دىنــى جهمئىــيهت « تهرجىــمه قىلغــۇدەك بولغانلىرىــدىن باشــالپ 

دىنــى « مىللىتىمىزنىــڭ دىنــى ئىهتىيــاجلىرىنى قامــداپ كېتىۋاتقــان  

دىكىلهردىن سهسكىنىش ، نهپـرەتلىنىش خاھىشـى ئهۋج ئېلىشـقا    » ساھه

ئۇسۇسز قويۇپ تازا تهشـنالىق تۇتقانـدا   باشلىدى. ئادەمنى چاڭقاق ئاپتاپتا 

ــدۇ.      ــۈپ  ئىچىـ ــپ دۈم چۈشـ ــۆزىنى ئېتىـ ــا  ئـ ــۇيۇقلۇق قويسـ ــدىغا سـ ئالـ

ســۇيۇقلۇقنىڭ يۇنــدا يــاكى ســۇ ئىكهنلىكىنــى ئۇســۇزلۇقتىن چىققانــدىال 

ــدا ئىچىــپ قــېلىش ئىنســاننى   -پهرق ئېتىــدۇ.   ســۇ ئىچــتىم    دەپ يۇن

هپرەتلهنـدۈرۈدۇ.  شـۇنىڭ   دىن ن» سۇ بهرگۈچى« ئهلۋەتته سهسكهندۈرۈدۇ ۋە 

بىلهن تهبى ھالدا پىشىشـقهدەم  دىنـى زاتـالر بىـلهن يېڭىـدىن ئوقۇۋاتقـان       

ــۇمهن      ــالر ئوم ــهكىللهندى. ياش ــلۇق ش ــىدا كهڭ بوش ــالىپالر ئارىس ــاش ت ي

جۇشـقۇن، جهڭگىـۋار ئهممــا تهجىربىسـىز، تهلـۋە ئىــدى. ياشـانغان ۋە چــوڭ      

ئۇچرىغـان، ئىـزىلگهن   ياشتىكى ئۆلىماالر خىتاينىـڭ جازاسـىغا ئـاممىۋى    

ــدىغان _     ــات قىلى ــتىن ئىهتىي ــا تارتىلىش ــۇنداق جازاغ ــا  يهنه ش بولغاچق

« قورقۇنچاق ئىدى. ئۇالرنىڭ نۇرغۇن ئادەتلىرى ياش دىنى ساھهدىكىلهرگه 

  الردەك كۆرۈنهتتى. » مۇنافىق 

مىللـى  «  يىلىدىن باشالپ ئىجرا قىلغان سىناقتىكى  – 80خىتاي       

دا  ئۇيغــــۇر  » كىنچــــى بهش يىللىــــق پىالنــــى    سىياســــهتىنىڭ ئىك

جهمئىيىتىـــدىكى دىنـــى ئېقىمنىـــڭ ئىككىـــگه ئايرىلىۋاتقانلىقىـــدىن  

ئىبــارەت بــو كهڭ بوشــلۇققا ئۈســۈپ كىــردى. ياشــانغان، ئىــزىلگهن ئهممــا  

تهســـــهللىگه ئىهتىيـــــاجلىق لـــــېكىن ئـــــۆزلىرى يېتىشـــــتۈرۈۋاتقان 

قان كهڭ كۆلهمدىكى تالىپلىرىدىن قوپاللىق بىلهن زەربىگه دۇچ كېلىۋات

دىنــى زاتالرنــى ئاالھىــدە ئىنئــام بىــلهن تهقــدىرلهش ھىلىســىنى ئىشــقا   

سالدى. بۇ ھال ياش دىنى ئېقىمنى تېخىمۇ نهپرەنلهندۈرۈش بىلهن بىرگه 

ــرەت تۇيغۇســىنى      ــا نهپ ــى پىشــىۋاالرغا قارىت ــدىمۇ  دىن ــق ئىچى ــاۋام خهل ئ

ىشــقهدەم  بىخالنــدۇردى. نهتىجىــدە يــاش دىنــى ســاھهدە تهجىربىلىــك پ     

ئۇســـتازالرنىڭ ســـۆزلىرىنى تولـــۇق رەت قىلىـــش كهيپىيـــاتى ئىتـــايىن 
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كهسكىن ۋە تېز راۋاجالندى. پشىقهدەم دىنى زاتالر دەرس ئوقۇتـۇش بىـلهن،   

يـــاش دىنـــى زاتـــالر تهبلىـــغ قىلىـــش بىـــلهن مهشـــغۇل بولـــۇپ، ياشـــالر   

جهمئىيهتنىـڭ كـۆزىگه چېلىقتـى. چـۈنكى ئـۇالر كىشـىلهرگه ياقىـدىغان        

ھهققىدىكى » غازات ۋە جىهاد « جاسارەتلىك ئىدى. يوقۇرقىدەك  جۇشقۇن،

ئايهت، ھهدىسلهرنى مۇنبهرلهردە مهيدىسىگه مۇشتالپ تۇرۇپ سۆزلهيتتى. بۇ 

دەپ ئاتىلىــپ » ئاپىرىــل بــارىن ئىــنقىالۋى  – 5« ھـال تهرەققــى قىلىــپ  

كېلىۋاتقان ئىنقىالۋى قوراللىق ھهرىكهت بىلهن ئاخىرالشتى. ( ئارىـدىن  

ككىز يىل كېيىن دەل شۇنىڭ ئـۆزىگه ئوخشـايدىغان يهنه بىـر ھادىسـه     سه

ۋەتهن سىرتىدا شهكىللهندى ۋە  پاجىئه بىلهن ئاخىرالشـتى. )  نېمىشـكه   

يىللىــرى ئۆزلۈكىــدىن دىنــى    – 80شــۇنداق بولۇشــى كېــرەك ئىــدى؟    

ئىسالمنى ئۆگهنگهن ئۇيغۇر ياشلىرى دىندىن ساۋاتسىز قالدۇرۇلغان ئـاۋام  

ىڭ دىنى ئىهتىياجلىرىنى قامداش ئۈچۈن ئوقۇغانمىدى ياكى جهمئىيهتن

بولمىســا كىشــىلهرنى غازاتقــا، جىهادقــا چــاقىرىش ئۈچــۈن ئوقۇغانمىــدى؟  

ئۇالرنىـــــڭ ئوقۇغـــــانلىرى، ئـــــۆگهنگهنلىرى ئـــــۇرۇش، جهڭ، ئهســـــكهرى 

ــاجىنى       ــان ئىهتىي ــا بولغ ــڭ دىنغ ــاۋام خهقلىنى ــاكى ئ ــدى ي بىلىملهرمى

دى؟ مۇشــۇ نوقتىــدا بىــر ئــاز كهڭــرەك  بىلىملهرمىــ فىقهــىقامدايــدىغان 

بولۇپ كهتمهس. گهپدانلىق قىلىپ » قۇرۇق گهپ « توختۇلۇش مېنىڭچه 

دېگهنگىـال  ئىـش   » قوينى قاسساپ سويسۇن، ئـالتۇننى زەرگهر سوقسـۇن   « 

شۇنداق بولۇپ كېتىۋەرمهيدۇ. شۇنداق دانا گهپنى دەرەلىگهن ئېغىز ئالدى 

مېڭىسـىگه سىڭدۈرىشـى كېـرەك ۋە     بىلهن ئۆز قۇلۇقىغا ئاڭلىتىشى، ئـۆز 

  ئۆزى ئهمهلىيهتكه ئايالندۇرالىشى الزىم. 

ــاكى           ــا، ي ــالىپالر بولس ــىدا ت ــانالر ئارىس ــۇرالرنى ئوقۇۋاتق ــۇردىكى ق « يۇق

ھهي جىهادقــا قارشــى چىققــان كــافىر!  « الر بولســا دەرھــالال  » مۇجاھىــد

 -» تتىمــۇئۇنـداقتا تــالىپالر جىهـاد قىلمــاي پوشـكال يهپ جــان باقسـا بوال    

دېيىشى ئىنتايىن ئېنىق. مهن شۇنداق كاللىنى كۆتۈرۈپ يۈرگهن بىـرى  

بولغان بولسام ئهلۋەتته بۇنداق خهتلهرنى ھهتتا ئوقۇمىغان بـوالتتىم. بـۇنى   



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

76 

 

تامامهن تـوغرا چۈشـۈنۈش كېـرەك. چـۈنكى بىزنىـڭ تـالىپلىرىمىز دىنـى        

قاچــاق  بىلىملهرنــى سېســتمىلىق ئوقۇيالمىغــان. قاچــاق مهدىرىســلهردە،

ئوقۇغـان، ئىنتــايىن ئېغىــر شـارائىت ئاســتىدا ئــاز ۋاقىـت ئىچىــدىال چــاال    

ــۇدەك    ــمه قىاللىغـ ــداپ تهرجىـ ــلهرنى يامىـ ــان، ھهدىسـ ــاكى قۇرئـ ــاۋات يـ سـ

سهۋىيهدىال ئوقۇشتىن مهھـرۇم بولغـان، ئۇيغۇرلـۇق غـۇرۇر، بـاش ئهگـمهس       

ۋىجداننىڭ كۇچى بىلهنال خىتايغا قارشى روھنىڭ تۈرتكىسـىدە پـارتىالپ   

كوچىسـىغا يېـتهكلىگهن   » جىهاد، غازات «چىققان روھى  ئىسيان ئۇالرنى 

  بولۇشى تاالشسىز. 

ســۆيۈملۈك پهيغهمــبهر ئهلهيهىســاالمنىڭ جىهــاد، غــازات ھهققىــدىكى       

ــۇيرۇق،    ــدىكى بــ ــاد ھهققىــ ــدىكى جىهــ ــانى كهرىمــ ــا، قۇرئــ بۇيرۇقلىرىغــ

ــال      ــۇپال  دەرھ ــى ئوق ــولىڭىزدىكى مهتنىن ــىڭىز، ق ــالرغا  قارىس تهشهببۇس

ــىڭىز     ــا ماڭمىسـ ــدە جىهادقـ ــڭ ئۆزىـ ــۇ دەقىقىنىـ ــىڭىز، دەل شـ چۈشهنسـ

ە ھــېس قىلىســىز. ئهممــا بــۇيرۇق، ھۆكــۈم ئۇنــداق بولمايــدىغان دەرىجىــد

ئهمهس. ھهر بىــر ئــايهت، ھهدىســلهرنىڭ جهريانغــا قــاراپ، تــارىخى ۋەزىــيهت، 

كۇچ، ئىمكانىيهت، ئوبيېكتىپ شـارائىت قاتـارلىق ئـۆزۈڭىزدىن سـىرتقى     

ــدىنقى شــهرتلىرى تامــامهن باشــقىچه.    ئامىــل ۋە شــۇنداقال جىهادنىــڭ ئال

ۈك پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم جىهاد ھهققىدىكى مهسىلهن ئااليلۇق: سۆيۈمل

مهزكۇر بۇيرۇقنى سۆزلىگهن ياكى ئىجرائاتقا چۈشۈرگهن چاغدا  سۆيۈملۈك 

ــبهر ئهلهيهىســاالم مهدرىســنىڭ موللىســى ئهمهس ئىــدى بهلكــى       پهيغهم

ئۇرۇشـنىڭ بــاش قۇمانــدانى ئىــدى. ئۇنىــڭ بــۇيرىقىنى قوبــۇل قىلىۋاتقــان  

ــالىپالر بولماســتىن بهلكــى  مۇجاھىــد ســاھابىالر مهدرىســته ئ  وقۇۋاتقــان ت

ھهربىرى ئهينىۋاقىتتىكى ھىجاز ئهرەپلىرىنىـڭ ئـۇرۇش سـهركهردىلىرى،    

ــدىن ســهپكه        ــدى. يېڭى ــانالر ئى ــاتۇر، قهھرىم ــان ب ــپ چىقق ــدە يېڭى جهڭ

قېتىلىۋاتقان ، جىسمانى ۋە ئهقلى جهھهتتىن ئۇرۇش قىلىش قـابىليىتى  

ماھارىتى ئۆگـۈنهتتى. ھهتتـا    تولۇق ساھابىالر ئۇرۇش ئۇستىلىرىدىن جهڭ

سۆيۈملۈك پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم گهرچه ئۆزى ئۆز قولى بىلهن دۈشمهننى 
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ــدە      ــدا بهزى ــهپكه بارغانلىرى ــدىنقى س ــېكىن  ئال ــۈرمىگهن بولســىمۇ ل ئۆلت

ــدا شــۇنداق     ــۆزىنى قوغــدايتتى، يېنى ــۆز ئ ــدىن ئ دۈشــمهننىڭ ھۇجۇملىرى

الر ھـازىر ئىسـتانبۇل تـوپ    يالتىراپ تۇرغان قىلىچلىرى باتتى. ئۇ قىلىچـ 

ــم كـــۆرۈش       ــاقالقلىق! ھهر كىـ ــدا سـ ــوزىي خانىـ ــارايىدىكى مـ ــافى سـ قـ

  ئىمكانىيتىگه ئىگه. 

ئۇنداق بولسا ئۆزۈمىزگه كېلهيلى.  نېمىشكه بىزنىڭ تـالىپلىرىمىز          

يىللىرىدىكى تېنچلىق شارائىتىدىن تولۇق پايدىلىنىپ ئـاۋام   – 80شۇ 

ئىجتىمائى ئهخـالق جهھهتـتىن، مهنىـۋى ،    خهلقىمىزنى دىنى جهھهتتىن، 

دەۋەت « روھى جهھهتتىن خۇددى سۆيۈملۈك پهيغهمبهر ئهلهيهىسـاالمنىڭ  

ــدەك »  ــدى؟ .    دەۋرىدىكىــ ــپ بارمىــ ــيه ئېلىــ ــى تهربىــ ــڭ ئىلمــ بىزنىــ

تالىپلىرىمىز نېمىشكه جىهادنى ئۆزلىرىگه دەرھال پهرىز قىلىۋېلىشتى؟ 

ــا كــويالردا، مهســجىد، مه   ــۇالر نېمىشــكه كوچ ــازات  ئ ــاد، غ دىرىســلهردە جىه

توغرىســىدا تهرغىبــات، تهشــهببۇس ئېلىــپ بېرىشــتى؟ قوللىرىــدا يىڭــنه  

چاغلىق قورال يوق تۇرۇپ، شۇنچه كۈچلۈك دۈشمهنگه قارشى ئۇرۇش ئېالن 

قىلمـــاقچى بولۇشـــتى؟ _ ئهســـلىدە ئۇيغـــۇر جهمئىيىتـــى يىلتىزىـــدىن  

لى تهمهلـدىن  ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىـڭ ئـۇ    .قۇرۇتۇۋېتىلگهن پور كۆتهكتۇر

ــرانه    ــدىكى ۋەي ــش ھالى ــۋېتىلگهن يىقىلى ــابۇزى ــزى  بېن ــۇڭا يىلتى دۇر! ش

 بېنـا قۇرۇتىۋېتىلگهن دەرەخ قانداقمۇ مىۋە بهرسـۇن! ئـۇلى ۋەيـران بولغـان     

 بېنايىلغىچه بۇ  - 80يىلدىن _  - 1950قانداقمۇ جانغا ئهسقاتسۇن. يهنى 

ۈســـتىگه يىلىـــدىن باشـــالپ ئ – 80نىــڭ ئـــۇلى قېزىـــۋېتىلگهن ئىــدى.   

ــۈكلهنگهن خــام كېســهكلهر   ــاي نى كــۈم تالقــان قىلىــۋەتتى. ئهســلىدە  بېن

ــۇختىالش    بېنا ــۇلىنى پ ــۈكلىمهي، ئ نىــڭ ئۈســتىگه خــام كېســهكلهرنى ي

كېــرەك ئىــدى. ئوچــۇقراق ئېيتســام ياشــالرنى جىهادقــا چاقىرمــاي، ئــاۋام  

خهلقنى جىهادقـا چاقىرمـاي، ئهقىللىـق، جاسـارەتلىك ياشـالر دۈشـمهننى       

لىشـــــلىرى، پۇرســـــهتنى يهنىمـــــۇ ئۇزارتىشـــــلىرى، ئهجهل بېخـــــۇت قى
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ــراق      ــىمۇ نېرىـ ــاز بولسـ ــر ئـ ــدىن بىـ ــڭ بوينىـ ــىرتمىقىنى مىللهتنىـ سـ

  قىلىشلىرى كېرەك ئىدى.

ئهڭ گۆدەكلىرىمۇ بۈگـۈن    يىللىرىدىكى ياش تالىپالرنىڭ - 80ئاشۇ        

قىرىقتىن ھالقىـدى.  چـوڭراقلىرى ئـاتمىش ياشـالرغا ئۇالشـتى. لـېكىن       

ىـــڭ مــــۇتلهق كــــۆپ قىســـمى خىتاينىــــڭ تۇزاقلىرىــــدا ھــــاالك   بۇالرن

قىلىۋېتىلـدى. يهنه نۇرغــۇن بىـر قىســمى تۈرمىـدە چىرىــپ كېتىۋاتىــدۇ.    

قالغـان قىسـمى جهمئىـيهتكه ئارلىشىشــتىن چهكلىنىـپ، تـۈرمه بىــلهن      

ئۆيى ئارىسىدا كۈن كهچۈرمهكته. شۇ چاغالردىكى مهۋجۇت پىشقهدەم دىنـى  

ــۇ دۇن  ــڭ  ھهممىســى ئ ــۇر    زاتالرنى ــدىلىكته ئۇيغ ــدى. ئهم ــهپهر قىل ــا س ياغ

دە بىـر  » دىنـى مهكـتهپلهر   « جهمئىيىتى خىتاي ھۆكـۈمىتى  ئاتـالمىش   

قوللۇق يېتىشتۈرىۋاتقان رەسـمى مۇنافىقالرنىـڭ قولىغـا قالـدى. نهتىـجه      

قانــداق بولــۇپ » قــوينى قاسســاپ ســويماي، نــاۋاي سويســا « نــېمه بولــدى؟ 

قانـداق بولـۇپ   » اي تۆمۈرچى سوقسـا  ئالتۇننى زەرگهر سوقم« قالىدىكهن؟ 

قالىدىكهن؟ _ دۈشمهن ھېچقاچان رەھىـم قىلمايـدۇ. خىتايـدىن ئىبـارەت     

ئىنسانى تهبىئهتكه يات بۇ تائىپىلهر تېخىمـۇ ۋەھشـى. كـۇچىمىز يهتـكهن     

بولسا ئىدى بۇ ۋەھشى مىكروپالرغا  ۋەھشىلهرچه تاقابىل تۇرغان بولسـاق،  

ىۋەتكهن بولسـاق، سـېپىلدىن ھالقىـپ    ئانىسىدىن تۇغۇلغىنىغا دات دېگۈز

چىقىـپ  بىزنىـڭ تۇپراقالرغـا ئىـپالس ئايـاقلىرىنى باسـقىنىغا يهتمىـش        

پۇشتىنى كۆزىگه كۆرسۈتۈپ ئهدەپلىـۋەتكهن بولسـاق دەردىمىـز چىقـاتتى.     

ــدۇ. شــۇڭا ئهقىلــگه، ھىــله    مىكىــر،  –بىــراق بىزنىــڭ كــۇچىمىز يهتمهي

بىـزدە ئۇنچىلىـك ئهقلـى    تاكتېكىغا تاينىشىمىز كېرەك ئىدى. ئهپسۇس 

مىلــلهت  ئۇرۇشــتا ئهمهس ســۈكۈتته   « قــابىليهت قالمىغــان ئىــكهن. (   

دەپ » ئىيـۇل  – 5« ، » فىـۋرال   -5« ، »ئاپىرىل  – 5« دېدىلهر. » تۈگهيدۇ

يىگىرمه يىل ئىچىدە چوڭ ئـۈچ قېـتىم مىـدىرلىغان باشـالر كېسـىلىپ      

ىيتىــدىن تۈگىتىلــدى. بىــراق ئۇيغــۇر جهمئىيىتــى  تــۈپتهن ئــۆز ماھ     

» ئۇيغۇرالر ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىپ بولـدى « چىقىرىپ تاشالندى. ھازىر 
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يهي ! دەيدىغانالر ئارىمىزدا خېله » ئىجرا قىلسىال تۈگهپ كېتىمىز« يهي، 

ــرى      ــۇ ھۆكــــۈمنى بهزىلىــ ــۆپ. ھهتتــــا بــ لىرىغىمــــۇ » قــــامۇس « كــ

  كىرگۈزۈۋېلىشتى.)    

ايتىــدىن  قــاراپ باقــايلى. ئهمــدى ۋەتهن ســىرتىدا بولغــان ئىشــالرغا ق      

يىلــى شــهكىللهنگهن ئىككــى الگىرنىــڭ ھهر ئىككىســىدىكى      – 1997

رەھبهرلهر ئۇرۇش ئهھلىمىدى؟ ئۇالرنىـڭ ئـۆگهنگهن بىلىملىـرى، ئهمهلـى     

كهسىپلىرى ئۇرۇشقا ئائىت ماھارەتلهرمىدى؟ _ ياق! ئۇالر ھهتتا سىياسى 

ئىســالم . « ســاھهدىمۇ بىلىــم ئىگىــلهپ باققــان كىشــىلهر ئهمهس ئىــدى  

قۇرىدا بايـان قىلىنغـان تـالىپالردىن ھايـات     والگىرىدىكىلهر ي» جامائېتى 

شـهرقى  « قېلىپ، چهتكه چىقىپ كهتكهن ۋە  چىقىرىۋېتىلگهنلهر ئىـدى.  

الگىرىـــدىكىلهرنىڭ كۆپۈنچىســـى » تۈركىســـتان ئـــازاتلىق تهشـــكىالتى 

ــالر   ــدانالر، داھىــ ــك ( قۇمانــ ــۇپ، رەھبهرلىــ ــالىپالردىن بولــ ــۇر تــ ) مهزكــ

دەپ ئاتىلىـدىغانالر ئىـدى. بىـر    » زىيـالى « قاتلىمىدىكى ئـاز سـاندىكىلهر   

الر، يهنه بىـر تهرەپ سـۆزلهش،   » زىيـالى « تهرەپ يېزىش قابىليىتىگه ئىگه 

ــىنى    ــالىپالر بولـــۇپ، بۇالرنىـــڭ ھهممىسـ ــابىليىتىگه ئىـــگه تـ نۇتـــۇق قـ

ــتىن     ــاۋام خهلق ــا  ئ ــقىنلىق جهڭ باشالنس ــام تاش ــدا  قاين يىغىنچاقلىغان

ىــــدائىالرنى ســــهپهرۋەرلىككه كهلتۈرۈدىغــــان ۋەزىچىــــلهر، يــــازارمهنلهر پ

بولۇشقىال مۇناسىپ كىشىلهر ئىدى. ئهمما ۋەتهن سـىرتىدا ئهمهس بهلكـى   

ــدە ،  ــى   -98  – 88ۋەتهن ئىچى ــرى ئهمهس بهلك ــرى  – 1940يىللى يىللى

شۇنداق ۋەزىپىنى ئۆتىسه بوالتتى. لېكىن بـۇالر نه ئـۆز كهسـپىلىرىگه،  نه    

ــۇپ قېلىشــتى.   ماك ــاپالر بول انغــا، نه زامانغــا مۇناســىپ كــېلهلمىگهن ئهرب

بۇالرنىڭ ھېچ بىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللـى سىياسـىتىدىن، ئۇيغـۇر _ خىتـاي     

مۇناسىۋەتلىرىدىن، دۇنيا سىياسهتلىرىدىن، دۆلهتـلهر مۇناسـىۋەتلىرىدىن،   

ئهسال  ۋە قىلچىمـۇ خهۋىـرى بولمىغـان،      كهسپى جهھهتته دېپلۇماتىيهدىن

ۆمۈر خهلپىنىڭ دەۋرىدىن تېخـى ھالقىـپ بواللمىغـان كىشـىلهر ئىـدى.      ت

دېسهك،   –ھهربى ئىشلىرى  ۋە ئۇرۇش ھهققىدە ھېچ نهرسىنى بىلمهيتتى 
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ــاغ  ــۇالر ت داالالردا مىلتىــق ئېتىشــنى مهشــىق   -_ نــېمه دەيســهن ھــوي، ئ

    قىلدىغۇ _ دېيىشى تۇرغانال گهپ. 

  

12  

ئادەم بالىسى يـاش قورامىغـا يېتـپ، ئهقىـل ئىقتىـدارىغا تولـۇپ ئـۆز               

ئالدىغا پۈتۈن بىر ئـادەم ئىكهنلىكىنـى ئىپـادىلىگۈدەك بـولغىچه ئارلىقتـا      

سهبىيلىك، ئۆسـمۈرلۈك، گۆدەكلىـك ۋە ياشـلىقتىن ئىبـارەت بىـر قـانچه       

ر مۇساپىنى بېسىپ ئۆتۈدۇ. خۇددى شۇنىڭدەك ئىجتىمائى جهمئىيهتمۇ بى

تۈزۈمدىن يهنه بىر تۈزۈمگه، بىر سېستىمدىن يهنه بىر سېستىمگه ئۆتۈش 

ــالالش،    ــۇل قىلىـــــش، تـــ ــلىنىش، يېتهكلىـــــنىش، قوبـــ ئۈچـــــۈن باشـــ

مۇكهممهللىشىش باسقۇچلىرىنى بېسـىپ ئۆتكهنـدىن كېـيىن  ئىنكـاس     

قايتۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگه بولۇدۇ. مهيلى ئهقلى جهھهتتىن بولسۇن ياكى 

بولسۇن  چوڭالرغا قويۇلىدىغان تهلهپ ئۆسـمۈرلهرگه   جىسمانى جهھهتتىن

ئويغۇن كهلمىگىنىدەك مۇكهممهل بىـر جهمئىيهتتىكـى ئـارتۇقچىلىقنى    

ــدا ئىشــنىڭ    ــتىن تهلهپ قىلغان ــان بىــر جهمئىيهت يېڭىــدىن يېتىلىۋاتق

ــاپهتلهردەك    ــااليى ئـ ــان بـ ــىغا كېلىۋاتقـ ئاقىۋېتىـــدىن ئۇيغۇرالرنىـــڭ بېشـ

ۇ. بىز ئۆزۈمىزنى شـۇنچىلىك بهزلهپ،  تۈگىمهس قىيامهت كېلىپ چىقىد

ئالداپ كهلـدۇقكى، ئۆيىـدىكى ئوچاققـا ئـوتنى ئهپـلهپ ياقالمـاي ئـۆز قـولى         

ــان      ــتىدىن يامانلىغ ــىغان ئۇس ــا ياس ــدۈرۈۋېتىپ  تارش ــۆينى كۆي ــلهن ئ بى

ناداندەك، بـارلىق جاۋاپكـارلىقنى پهقهت دۈشـمهندىن ئىزدىـدۇق. دۈشـمهن      

ىز، ئــــادېمىگهرچىلىكنى  شــــۇنداق رەھىمســــىز، شهپقهتســــىز، ۋاپاســــ   

تونىمايدىغان، قاتتىق قول بولـۇدۇ. ئـۇ قارشىسـىدىكى رەقىپنىـڭ ئـاجىز،      

ئايال، نارسـىدە بولۇشـىدىن قهتئىـنهزەر     -ياش، ئهر –بىچارە، نامرات، قېرى 

ئۆزى كۆزلىگهن نىشانغا يېتىش ئۈچـۈن ۋاسـته تاللىماسـتىن ھهرقانـداق     
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ى ئىشــقا ســالىدۇ. بولمىســا تهدبىرنــى، جازانىــڭ ھهرقانــداق تــۈرىن –چــارە 

ئۇنىڭ نامى نېمىشـكه دۈشـمهن بولـۇپ قـاالتتى! دۈشـمهن قارشىسـىدىكى       

رەقىبىنىــڭ كــۇچ تېپىۋېلىشــىغا، كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە ئــۆزىگه مۇشــت      

ــمهننىڭ      ــدۇ. دۈشـ ــپ بهرمهيـ ــهت يارىتىـ ــىغا پۇرسـ ــهت « ئېتىشـ » پۇرسـ

نىڭ بهرگهنلىكى تېخىمۇ چوڭ شۇملۇقنىڭ، تېخىمۇ خهتهرلىك ئاقىۋەتلهر

  باشلىنىشىدۇر. 

دەپ  -» جىهـاد  « خىتاي شۇنداق قاتتىق قوللۇق قىلـدىكى، ئاغىزىـدا       

سۆزلىسىمۇ ئهمهلىيهتته جىهاد قىلغۇدەك مىلتىقى بولمىغان تالىپالرنى 

ــالىپالر » تېرورىســت، رادىكــال دىنچــى، مىللــى بۆلگــۈنچى  «  دېگهنــدەك، ت

نىسىگه يېزىپ شۇنچىلىك ھاياتىدا ئاڭالپمۇ باقمىغان جىنايهتلهرنى پىشا

ئېغىر جازالىدى. نۇرغۇنلىرىنى خـۇددى قۇشـقاچنى ئېتىـپ ئوينىغانـدەك     

ئېتىــۋەتتى. ئۆلۈمــدىن ئېشــىپ قالغــان ئــاز بىرقىســمىنى يــوقىالڭ بانــا  

سهۋەپلهر بىلهن قهرەللىك تۈرمىگه قاماپ، ئـۇرۇپ قىينـاپ، ئـادەم بالىسـى     

بىر ئاز كـۈن كـۆرۈش    بولۇپ قالغانغا مىڭ پهريات چهككۈزدى. باش ئېگىپ

ئارزۇسى بارلىقىنى ئىپادىلىگهنلىرىنى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىپ، يهنه بىـر  

» مهسىله پاش قىلغـانلىقى ئۈچـۈن قويـۇپ بېرىلىپتـۇ     « قانال ئارقىلىق 

ــىز    ــۈرۈپ يۈرگۈسـ ــىنى كۆتـ ــته بېشـ ــپ، جهمئىيهتـ ــىنى تارقىتىـ ئېغۋاسـ

ــۆھمهت ق  ــا چــدىيالمىغان نۇرغۇنلىغــان ت ــانلىرى قىلىــۋەتتى. خورلۇقق ۇرب

دورا  –دىــــن ئــــوق  » ئهتكهســــچىلىرى « خىتــــاي ئارمىيهلىرىنىــــڭ  

سېتىۋېلىپ ئـاچچىقىنى چىقىرىۋالغـان بولۇشـتى ۋە ئهڭ ۋەھشـى جازاغـا      

» خهپ خىتاي « تارتىلىپ ھاالك قىلىندى. غهزەپ نهپرەتكه تولۇپ تاشقان 

دەپ پۇرسـهتكه ئىنــتىلگهن تېخىمــۇ  ئــاز بىــر قىســىم تالىپالرغــا خىتــاي  

ــدەك،  » ســهت رپۇ« ىنال راســت ــاپالردا تىلغــا ئېلىنغان ــدىنقى ب « بهردى. ئال

ئارقىلىق ساختا پاسپورتالر بىلهن چىگرادىن » ياردىمى «الرنىڭ » ياخشى

چىقىرىۋېتىلــدى ۋە چىقىــپ كېــتىش يوچــۇقى ئېچىۋېتىلــدى.  بــۇ ھــال  

خۇددى  ئېچىرقاپ كهتكهن يولۋاسنىڭ ئۆڭكۈردىن چىقىشى ئىدى. بىراق 
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ئهركىن يايالقالرغا، كهڭ ۋادىالرغا چىققان بولسىغۇ كاشكى ئۆز  ئۆڭكۈردىن

ئىرادىسى بىـلهن ئهركىـن ھاياتنىـڭ تهمىنـى تېتىغـان بـوالتتى. لـېكىن        

ئۆڭكۈردىن چىقىپ تۇزاققا دەسسىدى. تۇزاققا دەسسىۋېلىشـقانلىقلىرىنى  

  باش سهركهردىلىرىدىن باشقا ھېچكىم سهزمهيتتى.

پ بايان قىلىش مۇشۇ نوقتىدا ئـارتۇق بولـۇپ   گهپنى بىر ئاز كېڭهيتى      

يىل فىۋرال ئېيىدىن باشـالپ ئىنتـايىن تېـز     – 1995كهتمىسه كېرەك. 

غهلبه قىلىپ، ئىككى ئاي ئىچىدىال ئافغانىستاننىڭ بهشتهن ئۈچ قىسىم 

تۇپراقلىرىنى ئىگهللىگهن تالىبانالر سهپنىڭ ئالدىدا كـۆرۈنگىنى بىـلهن   

پهنــدىنىڭ قۇماندانلىقىــدا ئىــدى. بىــنالدەن ئــۇرۇش ئهســلىدە بىــنالدەن ئه

ــوۋىيېت _ ئافغـــــان ئۇرۇشـــــىدا ئهرەپ      ــا ئهينىـــــۋاقىتتىكى ســـ بولســـ

ــقا     ــۇ ئۇرۇشـــ ــىنى بـــ ــادى ئىئانىســـ ــدلىرىنى، ئهرەپ ئىقتىســـ مۇجاھىـــ

ــۇرۇن    ــلهن يوشـ ــۇچلىرى بىـ ــىۋىتىدە  غهرپ كـ ــتۈرۈش مۇناسـ مهركهزلهشـ

هربىيه كۆرگهن ھهمكارالشقان، شۇنداقال ئامېرىكا ئىستىخباراتىدا يوقۇرى ت

يىلـى سـوۋىيېت ئارمىيهسـى     -1988بىردىن بىر مـۇھىم شـهخس ئىـدى.    

ــنالدەن     ــيىن بى ــلىغاندىن كې ــكه باش ــۇق چېكىنىش ــتاندىن تول ئافغانىس

ئهپهندى ئۆزىنىڭ سىياسى ھهمكارچىسى ياكى سىياسـى ئهمىـرى بولغـان    

غهرپتىن يۈز ئۆرۈپ يوشۇرنۇشـقا تىرىشـتى. ئافغانىسـتاندىكى مۇسـتهقىل     

ھۆكۈمهت قاتلىمىدا يۈزبهرگهن يوشـۇرۇن مىللـى مهسـىله تـۈپهيلى      يېڭى

گۇلبىددىن ھېكمهتيار، مۇھاممهد راببـانى، ئـاخمهد شـاھ قاتـارلىق ئهينـى      

ۋاقىتتىكى ئۇرۇش قۇماندانلىرىنىڭ ئارىسىدا چوڭ نىزا كېلىپ چىقىپ، 

ــنالدەن       ــيهت بى ــۇ ۋەزى ــاتتى. ب ــا پ ــۇرۇش پاتقىقىغ ــى ئ ــتان ئىچك ئافغانىس

ڭ خىــزمهت ســىتاجىنى يهنه ئۇزارتىشــقا ســهۋەپ بولــدى. ئــالته  ئهپهنــدىنى

يىلغــا يــېقىن داۋامالشــقان ئافغــان ئىچكــى ئۇرۇشــىدا يوقۇرىــدا تىلغــا       

ئېلىنغان مهشهۇر قۇماندانالر ھالسىراپ قېلىشـتى. پۇرسـهتنى غهنىـمهت    

بىلگهن بىنالدەن ئهپهندى ئافغانىستاندا ئۆزۈگه مـۇداپىئهلىنىش قورغـانى   

ى بويىچه پۈتۈنلهي دىنى تۈس ئالغـان يـاكى ئهرەپـچه تـۈس     قۇرۇش ئىستىك
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ئالغان تالىبان ھهرىكىتىنى تهشكىللىدى. بۇ كۇچنىڭ ئارقىسىدا ئهينـى  

ۋاقىتتىكى سـوۋىيېت ئارمىيهسـىنى ھالسـىراتقان ئىسـالم ئهللىرىنىـڭ      

كـۇچى بولغاچقـا ئـۇرۇش شـۇنچىلىك     » مۇجاھىد « ماددى ياردېمى، ئادەم _ 

ــدى  ــبه قازان ــاق  . « تېــز غهل ــان مازارىســتان   » شــىمالى ئىتتىپ دەپ ئاتالغ

ئۆزبهك مىللى رايونىدىن باشقا پۈتۈن ئافغانىسـتان تالىبانالرنىـڭ قولىغـا    

قۇرۇلدى. بـۇ دۆلهت  » تالىبان دۆلىتى « ئۆتكهندىن كېيىن ئافغانىستاندا 

زى يوق شـۇنداق بىـر غېرىـپ قورغـان     هردە يىلتىزى يوق، ئاسماندا يۇلتۇي

ــۇپ شــهكى  ــان   بول ــلهر تالىب ــقا دۆلهت ــهئۇدى ئهرەبىســتاندىن باش للهندى. س

ــراپ     ــاتىيه ئورناتمىــدى ۋە دۆلهت ســۈپىتىدە ئىتى ــلهن دېپلۇم ــى بى دۆلىت

قىلمىــدى. بــۇ دۆلهتنىــڭ الھىيهلىگۈچىســى ۋە روھــانى داھىســى بولغــان  

بىنالدەن ئهپهندىنىڭ ئالدىـدا بـۇرۇنقى ئهمىرلىـرى دائىـم خـرىس قىلىـپ       

كــۈنى بولمىســا بىــر كــۈنى  بــۇ قورغانغــا ئۈســۈپ         تــۇراتتى. ئــۇالر  بىــر  

دائىـم مـۇداپىئهدە   « كىرىدىغانلىقى بىنالدەن ئهپهندىگه ئايان بولغاچقـا ئـۇ   

دەپ قارىــــدى ۋە قــــول » تــــۇرۇۋېرىش _  چېكىنىشــــنىڭ باشلىنىشــــى 

ئاستىدىكى قورچاق دۆلهتنى بازا قىلغان ھالدا ئـۇرۇش دائىرسـىنى پۈتـۈن    

ــىيا ئهللىــرىگه    ــۇر ئاس ــلهپكى قهدەمــدە    ئوتت ــنى پىالنلىــدى. دەس يېيىش

تاجۈكىستان دىنى شـهكىل  بىـلهن ھوقـۇق ماجراسـىغا كىرىـپ ئىچكـى       

ئۇرۇش بوسۇغىسىغا قهدەم باستى. تاجۈكىسـتان دۆلىتـى ئۆزىنىـڭ كـۇچى     

ــا رۇس دۆلهت     ــۇ تۇپراقق ــيىن ب ــدىن كې ــۇپ يهتكهن ــدىغانلىقىنى تون يهتمهي

ىشـىنى تهلهپ قىلـدى.   ئارمىيهسىنىڭ كىرىشـىنى، تاجۈكىسـتاننى قوغد  

تاجۈكىستاندىكى ئىچكى ماجرا رۇس ئارمىيهسىنىڭ مۇداخىلىسى بىلهن 

تېنجىغانـــدىن كېيىـــنال  بىـــنالدەن ئهپهنـــدىنىڭ ئهرەپ جىهـــادچىلىرى 

ئـوتى يېقىشـنى پىالنـالپ، كـۆپ     » جىهـاد  « قازاقىستان، قىرغىسـتانالرغا  

، قىرغىــز تىرىشــچانلىق كۆرســهتكهن بولســىمۇ، بــۇ تــۇپراقالردىكى قــازاق 

ئهللىرى دىنغـا دېگهنـدەك يېپىشـمايدىغان، بهدىـۋى بىـر خهلقـتهك تۇيغـۇ        

گهر بۇ ئهلدە جىهـاد  هبېرىشى ئهرەپ جىهادچىلىرىنى ئۈمۈتسىزلهندۈردى. ئ
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قوزغالمىسا  سـالغان مهبـلهغ بوشـقا كېتىـدىغان گهپ. تاجۈكىسـتاندىكى      

بولغـان  ۋەزىيهتنىڭ بۇ دۆلهتلهرگىمۇ كېڭىيىشىنىڭ ئالـدىنى ئالمـاقچى   

رۇس دۆلهت باشــلىقى يېلتســېن، قازاقىســتان دۆلهت رەئىســى  نازاربــايۇپ،  

ــى    ــتان دۆلهت رەئىسـ ــايۇپ ۋە تاجۈكىسـ ــى ئاقـ ــتان دۆلهت رەئىسـ قىرغىسـ

ــۈنلىكىنى   4دېكــابىر  14يىــل  -1995راھمــانوپ  ــارمىيه پۈت دۆلهتنىــڭ ئ

ئهسلىگه كهلتۈرۈش، تۇپراق پۈتۈنلۈكىنى بىـرلىكته قوغـداش، كېيىـنچه    

بىرلىكىنى بىرلىككه كهلتۈرۈش .. قاتـارلىق مهسـىلىلهردە مـۇھىم    پۇل 

شهرتنامىلهرگه ئىمزا قويۇشتى. تاجۈكىستاندىكى ئىچكى ئۇرۇش سىياسى 

يىـل يىـل    – 1996سۆھبهت ئۈستىلىدە ھهل قىلىنىش اليههسى بىـلهن  

ئاخىرغىچه بىر تهرەپ بولۇپ ئـۇرۇش بېسـىققان بولـدى. نـۆۋەتته بىـنالدەن      

ــدىنىڭ ئ ــتان ۋە   ئهپهنـ ــتاننىڭ ئافغانىسـ ــادچىلىرى ئۆزبهكىسـ هرەپ جىهـ

ــكه     ــىڭىپ كىرىش ــا س ــراداش رايونلىرىغ ــا چىگ تاجۈكىســتان ھۇدۇتلىرىغ

ــۇ    ــان بـ ــىڭىپ كىرىۋاتقـ ــا سـ ــتان ھۇدۇدىغـ ــلىدى. ئۆزبهكىسـ ئهرەپ « باشـ

لىقـى گهرچه چـوڭ بىـر كۆتۈرلۈشـكه يېتهلمىسـىمۇ لـېكىن       » جىهادچى 

يىلنىــڭ  – 1996كېــيىن  دۆلهت تۈزۈمىــدىكى مۇســتهقىل بولغانــدىن  

ئــاخىرقى مهزگىللىــرىگىچه بولغــان ئــارلىقتىكى دېمۇكراتىــك، مۆتىــدىل 

ۋەزىــيهت تامــامهن ئۆزگــۈرۈپ، قــاتتىق قــول، دېكتاتۇرلۇققــا يۈزلىنىشــىگه  

  ئېلىپ كهلدى.

ئهسلىدە يهتمىش يىل دىنسىزالشتۇرۇلغان بۇ خهلق ئىمـان، ئىسـالم          

ىهتىيـاجلىق ئىـدى. ئـۇالر  نېمىشـكه     تهربىيهسىگه، ئىنسـانى ئهخالققـا ئ  

ــنالدەن       ــدى؟ _ بى ــان ئى ــۇپ قېلىنغ ــى بول ــۆرەپ كىرىلمهكچ ــا س جىهادق

ئهپهندىنىڭ خهلىـپه بولـۇش، شـۇ يولـدا ئافغانىسـتان ۋە ئوتتـۇر ئاسـىيانى        

ئـــۇرۇش بازىســـى قىلىـــپ قورغـــان شـــهكىللهندۈرۈش ۋە ئاخىرىـــدا غهرپ   

هرقنىڭ تهســىر تهســىرىنىڭ  شــهرققه كېڭىيىشــىنى تۇســاپ، ئوتتــۇر شــ  

دائىرســىنى كېڭهيتىــپ، ئوتتــۇر ئاســىياغىچه پۈتۈنلــۈك قــۇرۇپ چىقىــش  

غايىسىدىن  باشـالنغان. بـۇ ئېقىمـدىكى ئهرەپ جىهادچىلىرىنىـڭ جىهـاد      
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دۇنيادا ھېچقانداق بىـر ئىسـالم  دۆلىتـى يـوق. دۆلهتـال      « _ نهزەرىيهسىدە 

هتلىرىنىڭ قۇرۇلىدىكهن ئۇ جهزمهنكى غهيرى مۇسۇلمان بولغان كاپىر دۆل

ــۇ ئهلــۋەتته ئالالھنىــڭ    ــۇل قىلىشــى كېــرەك. ب نۇرغــۇن شــهرتلىرىنى قوب

ئىالھى ھۆكمىگه خىالپتۇر. شۇڭا ھـاكىميهت مـۇتلهق ئالالھغـا خاسـتۇر.     

ھهقىقى  مۇسۇلمان ئالالھنىڭ ئهسكىرىدۇر. ئالالھنىڭ ھـۆكمىنى جـارى   

ان قىلدۇرۇش ئۈچۈن كـاپىرالرنى، كاپىرالرنىـڭ يـاالقچىلىقىنى قىلىۋاتقـ    

ــۈم    ــارقىلىق ئۆل ــداق كىشــىنى جىهــاد ئ ــامى مۇســۇلمان بولغــان ھهرقان ن

ــۈش      ــادتۇر، ئۆل ــۈرۈش جىه ــدا ئۆلت ــۇ يول ــم. ب ــدۇرۇش الزى ــارقىلىق جازاالن ئ

  قاتارلىق شۇئارالر قېلىپالشتۇرۇلغان.» شاھادەتتۇر! 

ــۋېتىلگهن          ــۈردىن چىقىرى ــڭ ئۆڭك ــۋاس«بىزنى ــڭ  » يول ــز نى لىرىمى

قــۇرقى قورغــان ئىكهنلىكىنــى خىتــاي ئىنتــايىن بارىــدىغان يېــرى دەل يو

ياخشى بىلهتتى. دەرۋەقه ئۇالر چهتكه چىقىـپ قىسـقىال مهزگىـل ئىچىـدە     

لىرىنىـڭ  » مۇجاھىـد  « ئهرەپ جىهادچىلىرىغا تۇتقـۇن بولۇشـتى. ئۇيغـۇر    

ئهرەپ جىهــــادچىلىرى بىــــلهن مۇناســــىۋەت قۇرۇشــــى خىتــــاي ئۈچــــۈن 

ىقمىـدى؟ _ بـۇ سـۇئالنىڭ جـاۋابى     زىيانلىقمىدى ، ئۇيغۇرالر ئۈچۈن پايدىل

شۇنچىلىك ئاددى. ئهگهر خىتاي ئۈچۈن زىيانلىق ۋەزىيهت شـهكىللىنىش  

ئىهتىمــــاللىقى مىڭــــدە بىــــر كــــۆرۈلگهن تهقــــدىردە ئۇالرنىــــڭ ئهرەپ  

جىهادچىلىرى بىلهن ئۇچرۇشۇش ئىمكانىيتى خىتـاي تهرىپىـدىن قامـال    

ىسه بولىدىغان بولسا قىلىنغان بوالتتى. ئهگهر ئۇيغۇر ئۈچۈن پايدىلىق ھاد

ئۇالر ئاسمانغا قارىتىپ تاتاتاتاتات ئاتقان ھهربىر ئوققا پۇل تۆلىيهلىگـۈدەك  

ــوالتتى! يهنــى بىزنىــڭ    ــدە كــۇچ بولغــان ب » مۇجاھىــد« بولســىمۇ ئۆزلىرى

لىرىمىز ئهرەپ جىهادچىلىرىنىڭ مىلتىقىنى قوللىناتتى. ئـۇالر بهرگهن  

قىنى چىقىرىشـاتتى. ئـۇالر   ساناقلىق ئوقنى ئاسـمانغا ئېتىـپ ئىـچ پۇشـى    

ئۇرۇش نىشانىنى ئۆزلىرى بهلگۈلهش ھوقۇقىغا ئىگه ئهمهس ئىدى. ئۇالرغا 

ئىسىق كهپىلهرنـى تهييـارالپ قويغـان، نـان بهرگهن، ئېتىـپ ئوينايـدىغان       

مىلتىق بهرگهن ئهرەپ جىهادچىلىرى ھهممىنـى بهلگـۈلهيتتى. تالىبـان    
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شــى ئۇرۇشــقا چىقىــپ ئارمىيهســىگه قار» شــىمالى ئىتتىپــاق «ســېپىدە 

ھايات ئهسىرگه چۈشكهن ۋە ئۆزبهك تۈرمىسىدە سۇدا بۇغۇلۇپ ئۆلتۈرۈلگهن 

ــۇن    ــامهن تۇتقـ ــۈمى ئۇالرنىـــڭ تامـ ــۇر يىگىتلىرىنىـــڭ ئۆلـ ــر ئۇيغـ ھهربىـ

ــدى.  ئهرەپ     ــل ئى ــلهپكى  دەلى ــدىغان دەس ــى ئىســپاتالپ تۇرى ئىكهنلىكىن

قالغـان   جىهادچىلىرى بولسـا ئـۆزلىرىگه ئىگىسـىز، سـورىقى يـوق، چۆلـدە      

پادىــدەك مىڭلىغــان پىــدائىالرنى يــولالپ بهرگهن خىتايغــا قارشــى ئــۇرۇش 

بېشــى تولــۇق » مۇجاھىــد « نىشـانى بهلگــۈلهپ بېرەتتىمــۇ! بــۇ ئهھـۋالنى   

بىلهتتى. ئهمما بىلگهن چېغىدا بارىدىغان، كېلىدىغان يوللىرى پۈتـۈنلهي  

قالغـان  كېسىۋېتىلگهن ئىدى...... ئىچكى دۈشمهنلىك پاتقىقىغا پېتىـپ  

ــڭ       ــۈلهش ھوقۇقىنى ــانى بهلگ ــۇرۇش نىش ــدىغا ئ ــۆز ئال ــڭ ئ ــدى. ئۇالرنى ئى

دەپ ئاتىلىــدىغان » داڭلىــق ســهركهردىنىڭ بىــرى  « يــوقلىقىنى ھهتتــا 

ئىسمائىل ھاجىمۇ بىلمهيتتى. بىلمىگهنلىكى ئۈچۈن تۇتقۇن بولۇشـتىن  

ــاش ســهركه بىــلهن مۇشــۇ ھهقــته ئېغىــر      ــته ئىلگىــرى ب ــانچه ھهپ بىــر ق

الغـــان. ئىســـمائىل ھـــاجى _  قـــولىمىزدا مىڭلىغـــان     نىزالىشـــىپ ق

مۇجاھىدالر تۇرسا، خىتاي بىرىنچى نومۇرلۇق كاپىر تۇرسـا، بىـز ئۇرۇشـنى    

ــز؟ _ دەپ،     ــقىالرنىڭ ئىشــىنى قىلىمى ــاي نېمىشــكه باش ــا قاراتم خىتايغ

قــاتتىق ئىتىــراز بىلــدۈرگهن. لــېكىن بــاش ســهركه _ مۇجاھىــدلىق       

دەپ، گهپنــى ئــۈزگهن. دېمىســىمۇ  –بــۇرچىمىزدىن باشــقا يــولىمىز يــوق  

ى ىــڭ ئامېرىكىغــا قارشــى تۇرۇشــتىكى سىياســى بىــنالدەن ئهپهنــدى ئۆزىن

  ئىتتىپاقدېشى بولغان خىتايغا قارشى قانداقمۇ ئۇرۇش بهلگىلىسۇن!

ئهرەپ جىهادچىلىرىنىـــڭ نهزىرىـــدە خىتـــاي كـــاپىر بولغـــان بىـــلهن       

ئۇالرنىــڭ دۈشــمىنى ئهمهس. غهرپلىــك دىنــدار بولغــان بىــلهن ئۇالرنىــڭ    

دۈشمىنى! دىن نوقتىسىدىن ئالغاندا خىتاي بىرىنچـى نومۇرلـۇق كـاپىر.    

مىللـــى مهنـــپهئهت، ئهرەپ مهنپهئهتـــى نوقتىســـىدىن ئالغانـــدا غهرپلىـــك 

رلۇق دۈشـمهن. مانـا بـۇ قـاراش ئهرەپ جىهادچىلىرىنىـڭ ۋە      بىرىنچى نومۇ

ئۇالرنىـــڭ تهســـىرىگه ئۇچرىغـــان پۈتـــۈن پاكىســـتان ۋە جهنـــۇبى ئاســـىيا  
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ئهللىرىــدىكى بــارلىق جىهادچىالرنىــڭ ئورتــاق قارىشــىدۇر. بــۇ نــوقتىنى  

لىرىمىز ھـالهن پهرق ئهتكىنـى يـوق! گهپ قىلسـا     » مۇجاھىد « بىزنىڭ 

ــ   ــس ئوقۇۋاتقانــــ ــان ھهدىــــ ــدىغان ئهرەپ  قۇرئــــ ــاۋۇش چىقىرىــــ دەك تــــ

ۇالرنى باشـتىال روھـى جهھهتـتىن    جىهادچىلىرىنىڭ ھهربىر نۇتۇقلىرى ئـ 

ئالغان. بىر كۈنى پهيت كهلگهندە خىتايغا قارشى جىهاد باشاليمىز  ىرىسئه

دەپ كۈتـــــۈپ، نۇرغۇنلىغـــــان يىگىتلهرنىـــــڭ بېشـــــى ۋېزىرىســـــتان   –

ــدە قالــدى. تىرىكلىرىنىــڭ چــاچ ســاقاللىر   ــگه چۆللۈكلىرى ى ئۆســۈپ بهل

ــال زۇۋان     ــدىن ئهسـ ــاد بۇيرىقىـ ــى جىهـ ــا قارشـ ــېكىن خىتايغـ ــتى. لـ چۈشـ

الر سهركىســى بولغــان ھهســـهن   » مۇجاھىـــد « ســۈرۈلمىدى. ئهكســىچه   

ئـۆكتهبىر   – 2يىلـى   – 2003مهخسۇمنى پاكىستان دۆلهت ئارمىيهسـى    

ئېتىپ ئۆلتـۈردى. مهرھـۇم مۇشـۇ الگىرنـى تهشـكىللهپ قـاق ئـالته يىـل         

ــ  ــۈتكهن ئىــ ــان كــ ــد « دى. نۇرغۇنلىغــ ــراپ  » مۇجاھىــ ــز  ئىســ لىرىمىــ

قىلىۋېتىلگهن ئىـدى. ئهپسـۇس بىـنالدەن ئهپهنـدى خىتايغـا قارىتىلغـان       

سىتراتېگىيهسىنى ئۆزگهرتمىدى. ئهسلىدە سىتراتېگىيه دېـگهن ئۇنـداق   

تېز ئۆزگۈرۈپ تۇرىدىغان نهرسىمۇ ئهمهس. بهلكى ئۇزۇنغـا سـوزۇلغان يـاكى    

    مهڭگۈلۈك مۇناسىۋەتتۇر.

گهپنــى مهقســهتكه يېقىنالشتۇرســاق، خىتــاي بېشــىمىزغا تېخىمــۇ         

بېـرىش  » پۇرسـهت  « ئېغىر پاالكهت ياغـدۇرۇش ھىلىسـىنى ئىشـلىتىپ    

ئارقىلىق شۇ قهدەر چوڭ تۇزاققا دەسسهتتى. بىر پاي ئـوقنى ئـۆز مهيلىـچه    

ــان، پهقهت ئهرەپ   ئـــــاتقۇدەك ھوقـــــۇق، ئىمكـــــانىيهتكه ئىـــــگه بولمىغـــ

ىـــــــڭ قۇربـــــــانلىرى بولـــــــۇپ كهتـــــــكهن سهرســـــــان جىهادچىلىرىن

ــڭ نــــامى   » خهلقئــــارا ئىســــالم تېرورىســــتلىرى   « يىگىتلىرىمىزنىــ

ئــۇالردا ئۆسـۈپ كهتــكهن سـاقال بىــلهن    . كاتىگورىيهسـىدىن ئــورۇن ئالـدى  

  چاچتىن باشقا نېمه باتتى؟   
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بولغـان بىـر يىگىـت بىـلهن قىسـقىال      » مۇجاھىـد « مهن بىر زامانالردا     

الغان ئىدىم : بىز ئۇيغۇرالر زادىال ئىتتىپـاق بواللمايـدىغان   پاراڭلىشىپ ق

خهقكهنمىز. ئهگهر مۇجاھىدالردەك شۇنداق كۇچلۇك ئىمان بىـزدە بولغـان   

بولسا ئالالھ بىزگىمۇ نۇسـرەت بېرەتتـى. ۋەتىنىمىزنـى ئـاللىبۇرۇن ئـازات      

قىلغان بوالتتۇق......مهن ئۇنىڭدىن ئاددىال سـورۇدۇم _ مهسـىلهن قانـداق    

هكىلدە ئىتتىپاق بولساق؟ _ قانداق بوالتتى، ھهممىمىز نىيتىمىزنـى  ش

بىر قىلىپ، ھهسهن مهخسۇمنىڭ سېپىگه قېتىلغان بولساق، ئاشـۇ كهڭ  

ــرادىن     ــورال ئېلىــپ چىگ ــا ق ــۈپ قولىمىزغ داالدا جىهــاد قىلىشــنى ئۆگۈن

ئۆتسهكال  ۋەتهن بىزنىڭ بوالتتى. _ ھهسهن مهخسۇمنىڭ ئۆز ئالدىغا كهڭ 

ارمىكهن؟ _ نېمه دەيدىغانسىز، كهڭ داال، تاغالر ئالالھنىڭ، ئـۇ يهر  داالسى ب

مۇجاھىدالرغا مهنسۇپ. _ ئۇنـداقتا ھهسـهن مهخسـۇمنىڭ قـورال سـېتىپ      

ئالغۇدەك پۇلى بارمىكهن؟ _ شۇمۇ گهپ بولـدىمۇ ئهمـدى! مۇجاھىـدالرنىڭ    

ــالالھ يولىــدا ۋەقــفه قىلىنغــان. ئىشــلىتىش    قولىــدىكى ھهمــمه نهرســه ئ

ــۇقى ئ ــى تــازا      ھوق ــۇمالرنىڭ داڭق ــهن مهخس ــۇ چــاغالر  ھهس ــاق....... ئ ورت

كۆتۈرۈلۈۋاتقان يىلالر ئىـدى. سـاددا يىگىـتلهر شـۇنداق ئهقىدىـدە ئىـكهن.       

تاغ، داالالر ئالالھنىڭ، مۇجاھىدالر ئالالھنىڭ قوشۇنى، ئۇنـداق بولغـانكىن   

ئۇيغــۇر مۇجاھىــدلىرىمۇ بــۇ تــاغ، داالالرنــى ئىشــلىتىش ھوقۇقتــا شــىرىك، 

المۇ ، ئالالھ بهرگهن جـانمۇ ۋەقـفه قىلىـۋېتىلگهن، قايسـى داالدا ئـۇرۇش      قور

بولۇپ قالسا ۋەقفه قىلىنغان  قورالالر، جانالر شۇ داالغـا يوللىنىـدىكهن. _   

ئهرەپ جىهادچىلىرى ئىگىسى يوق ئۇيغۇرنى شۇنچىلىك ئوينىدى. ئۇيغۇر 

دىالنـدى.  يىگىتلىرىنىڭ ئالالھقا بولغان ساداقهتلىرىدىن شـۇنچىلىك پاي 

ھـــازىرغىچه نـــاتو ئـــارمىيهلىرى ئاتقـــان ھهر بىـــر مىنـــاميوت ئوقىنىـــڭ 

ــانچه    ــر ق ــتىدىن بى ــۇر « ئاس ــۇ   » ئۇيغ ــدۇ. ب ــهتلهر چىقى ــاركىلىق جهس م

ئهھۋالدىن خىتاي ئىنتـايىن ئۆنۈملـۈك پايـدىلىنىپ، خهلقئـارا سىياسـى      

نى كۆرسۈتۈشته قىممهتلىك دەسمىگه » تېرور يۈزى « مهيداندا ئۇيغۇرنىڭ 

  ىگه بولماقتا.ئ
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بولـۇش ئۈچۈنمـۇ دەسسـهپ تۇرالىغـۇدەك     » مۇجاھىـد  « ئالالھ يولىـدا         

ئۆزۈنىڭ تـاغ، تۇراسـى، داال، ۋادىلىـرى بولۇشـى شـهرت! يـاكى باشـقىالرنىڭ،        

ــڭ تــاغ، تــۇرالىرىنى ئىجــارىگه ئېلىــپ ئىشــلىتهلىگۈدەك       ئاجىزراقالرنى

ــرەك. ھېچنېمىـــ  ــۇش كېـ ــى بولـ ــوق، ئىكدمهبلىغـ ــېمه يـ ــى ىن ھېچنـ كـ

قولىڭىزنى بۇرنىڭىزغا تىقىپ، ئىشتاننىڭ ئېغىغا مىنىپ، باشقىالر قان 

بهدىلى ئۆتهپ تهييارالپ قويغان جىهـاد خانىغـا ئـۇدۇلال بېرىـپ قالسـىڭىز،      

ــد ئهمهس بهلكــى    ــامىڭىز مۇجاھى ــدا ســىزنىڭ ن ــفه!« ئۇچاغ ــۇپ » ۋەق بول

  قالىدۇ.  

»  ئىتتىپـاق  شـىمالى «ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان ئۇيغۇر يىگىتلىرىنى      

تۈرمىسىدە  ئۆزبهكلهر سۇغا بېسـىپ ئۆلتۇرۇپتـۇ، باشـقا تۇتقـۇنالردىن قـان      

پۇلى ئېلىپ قويۇپ بېرىپتۇ. ئـۆزبهك ھـايۋانالر بىـزگه نېمىشـكه شـۇنداق      

ــتان      ــدۇق.  مازارسـ ــكهن ئىـ ــاپ كهتـ ــدۇ؟ _ دەپ ۋايسـ ــمهنلىك قىلىـ دۈشـ

ــ      ان ئــۆزبهكلىرى تالىبانالرنىــڭ ۋەھشــى زۇلمىغــا قارشــى جهڭ قىلىۋاتق

تېرتۆرىيهگه سهلالنى تهتۈر ئوراپ، ئۇزۇن خالتا كۆينهك كېيىپ باسـتۇرۇپ  

كېلىۋاتقانالر سېپىدە ئۇيغۇر قېرىندېشـىنى كۆرگهنلىرىـدە  خهپ ھـايۋان    

ئۇيغۇر! تالىبانالرغۇ بىزنىڭ مىللى دۈشمىنىمىز، سهن قېرىنداش تـۇرۇپ  

ما جهلهپ بىزگه قارشى باستۇرۇپ كېلىۋاتامسهن. تىرىك قولغا چۈشۈپ قال

زە، ئاخۇنهكه، بهتته پولو يهيسـزمى! پىسـته بـودەم چوقهسـىزمى!     –_ دېمهي 

كۆك چاي ئىچهسـىزمى _ دېسـه بوالتتىمـا! ئـۆز قـولى بىـلهن ئـۆيىگه ئـوت         

  قويىۋېتىپ تارشا ياسىغان ئۇستىدىن ياماناليدىغانالر زادى كىمكىنه!
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بولۇپ ئـۆتكهن ۋەقهلهر توغرىسـىدا كۆپچۈلـۈكنى خهۋەردار قىلماسـلىق         

ئهسلىدە خىيانهتنىڭ بىر تۈرىدۇر. شۇنىڭدەك ئۆتكهن ھادىسىلهرنى تـوغرا  

دەپ،  يهكـكه  »  _ تـارىخ  « بايان قىلماسلىقمۇ خىيانهتنىـڭ بىـر تۈرىـدۇر.    

ــڭ،     ــان، مىللهتنىـ ــن ھالقىغـ ــش  ھهرىكهتلهردىـ ــدار ئىـ ــقا ئاالقىـ  تۇرمۇشـ

خارەكتېرلىق تـۈس   ئومۇمنىڭ مهسىلسى بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك، دەۋر

تىلىــدۇ. تــارىخى ۋەقهلهرنــى يېزىــپ خــاتىرە      يئالغــان ھادىســىلهرگه ئې 

 ال ئهمهس بهلكــــى قالــــدۇرۇش ۋە ئوقــــۇش ئۆتمۈشــــنى ئهســــلهش ئۈچــــۈن

مۇۋەپپىقىيهتســـىزلىكلهردىن، خاتـــالىقالردىن ئىبرەتلىنـــپ، بۇنىڭـــدىن 

كېيىنكى ئىـش، ھهرىكهتـلهردە ئۇتـۇقنى قولغـا كهلتـۈرۈش ۋە  خاتـالىقنى       

قهتئى سادىر قىلماسلىق ئۈچۈنـدۇر. بىـراق نېمىشـكىدۇر بىزنىـڭ تـارىخ      

قارىشىمىز، تارىخ چۈشـهنچىمىز شـۇنچىلىك قاتمـالكى، ئـۆزىمىز شـاھىت      

ــ  ــان ي ــدىن مۇناســىۋەتلىك كىشــىلىرىمىزگه   بولغ ــزگه ئهڭ يېقىن اكى بى

چېتىشــلىق بولغــان نۇرغــۇن ھادىســىلهرگه، تــارىخى قىممهتــكه ئىــگه       

  ئاچچىق ساۋاقالرغا كۆرمىگهندەك، ئاڭلىمىغاندەك مۇئامىله قىلىمىز.

بىز نېمىلهرنى خاتا قىلدۇق؟  يېقىنلىرىمىز نېمىلهرنى خاتا قىلدى؟      

  گه دېققهت قىلىشى كېرەك؟كېيىنكىلهر نېمىلهر

بىرلىرى توغرىسىدا تۆت ئېغىز گهپ قىالي دېگۈچه _ ئۇ شـهھىد، ئـۇ          

مۇجاھىــد، ئــۇ ئــالالھ يولىــدا شــاھادەتكه ئېرىشــتى _ دەپ تــۆت تهرەپــتىن   

» مۇجاھىــد« ئېغىــز تۇۋاقاليــدىغانالر چىقىــپ تۇرىــدۇ. ئۇالرنىــڭ تىرىكــى 

ايدا  زىيىنى توغۇرلۇقمۇ بىـر  بىراق مىللهت ئۈچۈن پ». شهھىد « ئۆلۈكى 

  نهرسه دېگىلى بولمايدۇ. چۈنكى ئۇالر مازار! 
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يهنه بىرلىرى توغۇرلۇق بىر نهرسه دېگىلى تېخىمۇ بولمايدۇ. چۈنكى _      

ــڭ       ــدىن كهلگهننى ــاپ قولى ــۈن ئات ــلهت ئۈچ ــىنى مىل ــمه نهرسىس ــۇ ھهم ئ

 ھهممىنى قىلدى. مىللى ھهرىكهتنى قوراللىق كۈرەشكه ئېلىپ كىردى.

  يهنه نېمه قىلىپ بهرسه بوالتتى! 

ــگه،          ــارائىتقا ئى ــدىغان ش ــى ئىشــلهتكىلى بولى ۋەتهن ســىرتىدا ئهقىلن

بىـر قويـۇپ بىـر ئالىـدىغان،  بىــر     « ئهقىـل بىـلهن، پىـالن تهدبىـر بىــلهن     

،  ئهقىلنـى ئىشلىتىشـكه  پۇرسـهت    »قويۇپ بىر قانچه ئالسىمۇ بولىدىغان

ــيهت ئاســتىدا   ــدىغان ۋەزى ــازات   د« تېپىلى ــى ئ ــال قوراللىنىــپ ۋەتهنن ەرھ

جىددىچىلىكىــدە ئــۇرۇش الگىــرى تهشــكىللىگهنلهر ئــۆز » قىلىــۋېتهيلى 

ــتىدە      ــالىقلىرى ئۈس ــۈزگهن  خات ــۇالر ئۆتك ــدىمۇ؟ ئ ــراپ قىل ــۆزىنى ئىتى ئ

ئويلۇنۇش قىلدىمۇ؟ خاتالىقلىرىنىڭ قايسى نوقتىدا ئىكهنلىكىنى بايـان  

ىخ باھـا بېرەمـدۇ؟ _ قىزىـق    قىلىشتىمۇ؟ ياكى بولمىسا بـۇ توغۇرلـۇق تـار   

گهپ! تارىخ نېمىگه باھا بېرىدۇ؟ قىلىدىغاننى سهن قىلساڭ، قايسى تـارىخ  

ــنىڭ       ــۇ ئىش ــارىختۇر. ئهگهر ئ ــۆزى ت ــنىڭ ئ ــان ئىش ــى؟ قىلغ ــا بېرەتت باھ

نهتىجىسى تېخى چىقمىغان بولسا، ئۇ ئىشنىڭ داۋامى تېخـى تـۈگىمىگهن   

ــكهن بولســاڭ،    ــدا ئۆلــۈپ كهت ــارا يول ســهن باشــلىغان ئىــش  بولســا، ســهن ئ

يامـان بولغانلىقىغـا قـاراپ     –ئاخىرىغـا يهتكهنـدە، نهتىجىسـىنىڭ ياخشـى     

كېينكىلهرنىڭ ساڭا  بهرگهن باھاسى _ تارىخنىڭ باھاسى دەپ ئاتىلىـدۇ.  

لېكىن سهن كۆزۈڭنى پارقىرىتىـپ تۇرسـاڭ، قىلغـان، ئهتكهنلىرىـڭ نهق     

ن تـوغرا قىلغـان، بـۇ    مهيداندا تۇرسا، مۇنۇنى سهن خاتا قىلدىڭ! مۇنۇنى سـه 

ئىشتىن ئىبرەت ئېلىش كېرەك، كهلگۈسىدىكىلهر ۋە مهۋجۇت كىشـىلهر  

ــاي، يهنه     ــۇ ئىشــتىن ســاۋاق ئالســۇن _ دەپ، ئىشــىڭدىن يهكــۈن چىقارم ب

شـــۇنچىلىك تـــۆت ئېغىـــز گهپنىمـــۇ كهلگۈســـىگه ئامـــانهت قىلىـــش       

  كېرەكمىدى! 

خىتايالرغـا بهش  ۋەتهن ئىچىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نېمه قىالاليدىغانلىقى     

ــدىغان    ــڭ قىالاليـ ــايالر ئۇيغۇرالرنىـ ــۇنداقتىمۇ خىتـ ــدىڭ. شـ ــدەك ئايـ قولـ
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ئىشــلىرىنى، قىلغــان ئىشــلىرىنى يىپىــدىن يىڭنىســىگىچه ئالقويمــاي   

ــاز كــۆرۈپ، پــات  پــات پىششــاڭ ســېلىپ   - خــاتىرلهپ تۇرغــانلىقلىرىنى ئ

غان قوزغاپ تۇرىدۇ. بۇ تۈر قوزغۇتۇشتىكى مهقسهت ئۇيغۇرنىڭ يوشۇرۇن قال

كــۈچلىرىنى ئوتتۇرغــا چىقىــرىش، يېڭىــدىن يېتىلىۋاتقــان كــۈچلىرىنى  

ۋەيــران قىلىــش، كـــۈچ بولــۇپ شـــهكىللىنىش ئىهتىمــاللىقى بولغـــان     

ھهرقانداق ئېلمېنتلىرىنـى قۇرۇتـۇش..... قاتـارلىق خىتـاي مهنـپهئهتىگه      

پايدىلىق ۋەزىيهتنى كاپالهتكه ئىگه قىلىشتۇر. قانـداقال بولمىسـۇن ۋەتهن   

ــدى ــان.    ئىچىـ ــا ئايـ ــانىيهتلىرىمىز خىتايغـ ــدار ئىمكـ ــارلىق ئىقتىـ كى بـ

ــۇر      ــۇرۇنغان ئۇيغ ــىرتىغا يوش ــدىغىنى ۋەتهن س ــه قىلى ــڭ ئهندىش خىتاينى

  كۇچلىرىدۇر. 

ــتانبۇلنى ۋە         ــيىن ئىسـ ــدىن كېـ ــاقى پارچىالنغانـ ــوۋىيېت ئىتتىپـ سـ

ئـــالمۇتىنى مهركهز قىلغـــان ھالـــدا  شـــهرقى تۈركىســـتان كـــۇچلىرى      

لهنـــدى. قازاقىســـتان، قىرغىزســـتانالردا ئۇيغـــۇرالر تهشكىللىنىشـــكه يۈز

سىياسى جهھهتتىن تهشـكىللىنىش بىـلهن بىـرگه ئىجتىمـائى ئۆملـۈك      

جهھهتتىمــۇ  قويــۇق  بىــر مهدەنــى ھــاۋا بارلىققــا كهلمهكــته. ئىقتىســادى  

ــىمۇ       ــانائهت  بولمىس ــرىش، س ــلهپ چىقى ــدا گهرچه ئىش ــتىن ئالغان جهھهت

ــارى ئىشـــ   ــڭ تىجـ ــۈن رايوننىـ ــېكىن پۈتـ ــدا  لـ ــڭ قولىـ لىرى ئۇيغۇرالرنىـ

راۋاجلىنىۋاتاتتى. شۇنىڭدەك ۋەتهندىن چىگرا ئـاتالپ تىجـارەت قىلغـۇدەك    

ھاللىق بولۇپ قالغان ئۇيغۇر تىجارەتچىلىرى ئۈچۈنمۇ بۇ ئهلـدىكى ئۇيغـۇر   

قېرىنداشـــالر پهۋقۇلئالـــددە ياخشـــى شـــارائىت ئىـــدى. لـــېكىن خىتـــاي 

تـاي ئۈچـۈن يوشـۇرۇن    چىگراسى سـىرتىدا ئۇيغۇرنىـڭ رونـاق تېپىشـى خى    

تهھدىت سـانىالتتى. بۇنـداق تهھدىـدتنى ئۇيغـۇرالر شهكىللهندۈرمىسـىمۇ      

لېكىن خىتايدىن ئىبـارەت بـۇ مىكـروپ ئۇيغـۇرنى ئـۆزلىرىگه ئهجهللىـك       

تهھلىكه دەپ بهلگىلىگهن ۋە بۇ تهھلىكىنى يوقۇتۇش سىتراتېگىيهسىنى 

ىك بىـر مىسـال   ئىشقا ئاشۇرۇشنى ئاللىبۇرۇن پىالنلىغان. بۇ ھهقته كىچ

ئايالردا خىتاي مهركىزى ھۆكـۈمهت   -11يىلى  -1994كهلتۈرۈپ ئۆتهيلى. 



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

93 

 

سىياسى بىروسى جىددى قارار ماقۇلالپ، ئوتتۇر ئاسىيادا قهد كۆتۈرۈۋاتقـان  

ئۇيغــۇر جهمئىيىتىنــى، ئۇيغــۇر سىياســى ھهرىكىتىنــى ۋۇجۇقتــۇرۇش،      

تىگه بىـر  ئۇيغۇرالرنى تېنچلىق ئۇسۇلى بىلهن مهركىزى خىتاي ھۆكـۈمى 

تۇتاش بېقىندۇرۇش .. قاتارلىق مۇھىم پىالنلىرىغا مهبلهغ تهستىقلىدى. 

سىياســى بىرونىــڭ نــۆۋەتتىكى پىــالن قارارلىرىنىــڭ ئىشــقا ئاشــۇرۇلۇش  

باســقۇچى شــۇنچىلىك ئــاددى ئۇســۇل بىــلهن ئهمهلىلهشــتى. بــۇ ئىشــنىڭ 

ئىككــى بېشــىدا  نهۋرە ئىككــى تۇققــان مهســئۇل قىلىنىــپ بهلگۈلهنــدى.  

اي تهرەپــته ئابــدۇكېرىم ئابباســوپنىڭ قىــزى( شــۇ چاغــدىكى خىتــاي خىتــ

ى) ، ئۇيغۇر تهرەپـته  سمهملىكهتلىك ئايالالر بىرلهشمىسىنىڭ دائىمى ئهزا

ئابــــدۇكېرم ئابباســــوپنىڭ جىــــيهن ئــــوغلى ( ئاچىســــىنىڭ ئــــوغلى ) 

قىرغىزســـتاندىكى دانىـــك دەپ تونۇلىـــدىغان ئىلـــدان ئابباســـوپ ئىـــدى. 

ى پۇل بىلهن ئهمهلىلىشهتتى. شۇڭا  خىتاينىڭ بۇ خىتاينىڭ بۇ ھهرىكىت

مهخپـــى پىالنـــى شـــۇ چاغـــدىال موســـكۋا  ك گ ب ســـى تهرىپىـــدىن پـــاش 

قىرغىزسـتان يـاش تىجــارەتچىلىرى   « قىلىـۋېتىلگهن بولسـىمۇ لــېكىن   

نامىدا دەرھال تهشـكىللهنگهن بىـر جهمئىيهتنىـڭ قـولى     » بىرلهشمىسى 

 لــدى. مهزكــۇر جهمئىيهتنــىئــارقىلىق ھېچقانــداق توسالغۇســىز يۈرگۈزۈ

دانىـك ئهپهنـدى خىتـاي مهركىـزى ھۆكـۈمىتى سىياسـى       تهشكىللىگۈچى 

مىليون دوللهرنـى نهۋرە ئاچىسـى    5بىروسىدىن تهستىقلهنگهن دەسلهپكى 

يىلــى فىۋرالــدىن باشــالپ پۈتــۈن   – 1995ئــارقىلىق تاپشــۇرۇپ ئېلىــپ، 

نچ تىجـارەت  خىتاينىـڭ ئىچكـى ئىشـىغا ئارالشـماي، تېـ     « ئوتتۇر ئاسىيادا 

قزغىنلىقى ياراتتى. ئۇ ئۆزىنى مهشهۇر داھـى  » يولى بىلهن روناق تېپىش 

ــلهن    ــيهن ئـــوغلى بولـــۇش ســـاالھىيتى بىـ ئابـــدۇكېرىم ئابباســـنىڭ جىـ

ئىنقىالپنىڭ ۋارىسـى قىلىـپ ئوتتۇرغـا چىقـاردى. خىتـاي بهرگهن پـۇلالر       

ىق بىلهن قۇتاتغۇ بىلىك، دىـۋان لـوغهت تـۈرك، ئـون ئىككـى موقـام قاتـارل       

ئهسهرلهرنى رۇسچه، ئهنگىلىزچه تهرجىمه قىلىش ھهيئىتى تهشكىللىدى. 

تۈسـىدە كـۆزگه چېلىقـاتتى.    » ۋەتهن پهرۋەرلىك « ئۇنىڭ قىلىۋاتقانلىرى 
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پېقىرلهرگه يار يۆلهكته بولۇش، ئىشسىزلهرگه ئىش ئورنى قۇرۇپ چىقىش 

ارى ۋە ئۇيغۇرالر سىياسىغا ئارالشمىسىال خىتاي بىلهن تېخىمۇ كـۆپ تىجـ  

ۋە ئىشـــــلهپ چىقىـــــرىش مۇئهسســـــهلىرىنى قـــــۇرۇپ چىقىشـــــنىڭ     

ئىمكانىيهتلىرى بولىدىغانلىقى ئوچـۇق ئاشـكارە تهشـهببۇس قىلىنىشـقا     

ــۇ تهشـــكىللىگهن  ــارەتچىلىرى « باشـــلىدى. ئـ قىرغىزســـتان يـــاش تىجـ

ــاي   » بىرلهشمىســـى ــارەتچىلهر خىتـ ــقا تىجـ ــان باشـ ــېقىن يولىمىغـ گه يـ

چى ( رېگىت) الر تهرىپىدىنمۇ ئوخشاش تهرەپتىنمۇ، يهرلىك يوشۇرۇن بۇالڭ

ئۇسۇلدا زىيانكهشلىككه ئۇچرىدى. نهتىجىدە دانىك قۇرغان بۇ جهمئىـيهت  

يهرلىك ئۇيغۇر تىجارەتچىلىرىنى بىر ياقىلىق قىلىپ تهرتىپكه سـالغان  

ــاردا  خــېله كۇچلــۈك سىياســى تهشــكىالتالر شــۇنچه تېــز     بولــدى. شــۇ قات

يىلـى ئاۇغۇسـت    – 1996يۈزلهنـدى.  خهلقتىن ئايرىلىـپ ۋەيـران بولۇشـقا    

دانىك ۋە نـېغمهت بوسـاق سـهپهرۋەرلىكىدە  قىرغىزسـتان ۋە قازاقىسـتان      

قۇرۇلمىسىنى ئوتتۇرغـا  » ئۇيغۇر مۇئهمماسى بهگلىكلىرى « ھۇدۇتلىرىدا 

قويۇشتى. بۇ قۇرۇلمىنىـڭ اليـهه يىغىنىغـا گېرمـانىيهدىن ئـالىپتېكىن      

بولۇپ قاتناشقان ئىدى. مهزكۇر  ئهپهندى تهكلىپ قىلىندى ۋە  پهخرى زات

ھهرىكهتلهرئوتتۇر ئاسـىيا تهۋەسـىدىكى ئۇيغـۇر جهمئىيىتىنـى ئىچىـدىن      

يىمىرىشنىڭ باشلىنىشـى ئىـدى. شـۇنىڭ بىـلهن بىـرگه خىتـاي ئوتتـۇر        

لهتلىرىنىڭ مىللى ۋە سىياسى تهتقىقات ئورۇنلىرىغـا ئۇيغـۇرالر   ۆئاسىيا د

ــۇرال  ــاتتى _  ئۇيغـ ــۋا تارقـ ــۇم ئېغـ ــتىدە  شـ ــى ئۈسـ ــدىن تېنچلىقنـ ر ئهزەلـ

خالىمايدىغان، ئۇرۇشقاق، قوشنا ئهللهر بىلهن تېنچلىقتا  بىرگه تۇرۇشنى 

خالىمايــدىغان مىلــلهت، ئهگهر بــۇالر خىتاينىــڭ ئىدارىســى ئاســتىدىن      

قۇتۇلۇپ ئۆز ئالدىغا مۇسـتهقىل بولـۇپ چىقسـا جهزمهنكـى ئوتتـۇر ئاسـىيا       

ۋاسى سىياسى يـول بىـلهن   دۆلهتلىرىدىن تۇپراق تهلهپ قىلىدۇ، تۇپراق دە

ھهل قىلىنمىســا ئۇرۇشــقا مــۇراجىئهت قىلىــدۇ، پۈتــۈن رايــۇن تېنچلىقــى 

ئۇيغۇرالرنىڭ قولى بىلهن ۋەيران قىلىنىـدۇ، ... خىتـاي مۇشـۇ ئېغـۋاالرنى     

 -14يىـل     – 1994تارقىتىشتىن بۇرۇن شهرقى تۈركىستان زىمىنىدىن 
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يىـل   – 1995ىتىر،  مىڭ  كۋادرات كىلـوم  135ئۆكتهبىر  قىرغىستانغا  

مىـڭ كـۋادرات كىلـومىتىر يهر بۆلـۈپ بهرگهن      90يانۋار  قازاقىستانغا  12

ئىدى. بۇنىڭسىزمۇ  قازاقىسـتان، قىرغىسـتان ۋە تاجۈكىسـتان قاتـارلىق     

دۆلهتــلهر ئــۆزلىرى ئىگىــلهپ تۇرغــان ھــازىرقى مهۋجــۇت تۇپراقلىرىــدا         

ما رۇس _ خىتاي چىگرا ئۇيغۇرستانغا  تهئهللۇق جايالرنىڭ بارلىقىنى  ئهم

مۇناســىۋەتلىرىدە ئۇالرغــا ئايرىــپ بېرىلگهنلىكىنــى ياخشــى بىلىشــهتتى.  

مۇشـۇ بىـر قاتـار يوشـۇرۇن تهھلىكىـلهر يهرلىـك مىللهتلهرنىـڭ نهزىرىـدە         

ئۇيغۇرالرغا نىسـبهتهن مهنپـى قـاراش شهكىللهندۈرۈشـكه بىـخ سـالدى. بـۇ        

ــۋاالر ئۇيغۇرالرنىــڭ بۇنىڭــدن كېــيىن قىلمــاقچى ب     ولغــان جىنــايى  ئېغ

شۇملۇقلىرىنىڭ ئالدىن بېشارىتى ئىدى. شۇنداق بىـر جىنـايى شـۇملۇق    

ئۇيغۇرالرنىڭ قولى بىلهن يۈز بهرمىگۈچه  خىتاينىڭ تارقاتقان ئېغۋالىرى 

ئاساســىز بولــۇپ قــاالتتى. ھــاڭۋاقتى ئۇيغۇرمــۇ  ئىككىنچــى بىــر تــۇزاقنى  

قچى بولۇپ قالـدى.  ئىزدەپ يۈرەتتى. ئۇالر تۇساتتىن ۋەتىنىنى ئازات قىلما

ھهمدە ئىنتايىن تېز ئـازات قىلىۋېتمىسـه كېيىنكـى ئـۈچ يىـل ئىچىـدە       

ــدۇرىۋاالرمىش. شــۇ     ــانۇنى مــۈلكىگه ئايالن ــۇ ۋەتهننــى ئۆزىنىــڭ ق خىتــاي ب

ــهرقى « ئاالقزادىلىـــك ئىچىـــدە پاراللېـــل الگىرنىـــڭ بىـــرى بولغـــان   شـ

  قىسىلچاقتىن ئۈسۈپ چىقتى. » تۈركىستان ئازاتلىق تهشكىالتى 

شـهرقى  « ، »شهرقى تۈركىستان ئىسالم جامائېتى« شۇم پىشانه ئۇيغۇر      

ــازاتلىق تهشــكىالتى   دىــن ئىبــارەت ئالهمشــۇمۇل ئىككــى  » تۈركىســتان ئ

الگىرنـــى قـــۇرۇپ، ئـــۆز قـــوللىرى بىـــلهن پاكىســـتان، ئافغانىســــتان،       

ئۆزبهكىستان، قىرغىزستان، قازاقىسـتان ۋە تـۈركىيه قاتـارلىق ئهللهرنـى     

شــۇنداق چــوڭ بىــر چهمــبهر ھاســىل قىلــدى. بــۇ چهمــبهر        قاپســىغان 

ماھىيهتته ئۇيغۇرنى سواليدىغان بوغما خالتا ئىـدى. ئۇيغـۇرالر نـېمه ئىـش     

قىلـــدى؟ بىـــر الگىرغـــا توپالنغـــان يىـــتىمچىلهر ئهرەپ جىهـــادچىلىرى  

تهييــارالپ قويغــان جىهــاد خانىــدا _ توغرىســى قۇشــخانىدا ئــۆز پــۇتلىرىنى 

انچىالرغا  پىچاق بىلهش بىـلهن ئالـدىراش ئىـدى.    كانارىغا ئاسىدىغان پوك
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يهنه بىر الگىردىكى يىتىمچىلهر ئۇيغۇرالر ماڭىـدىغان يولغـا ئـورا كـوالش     

  بىلهن ئالدىراش ئىدى. 

ئاپىرىــل شــاڭخهيدە بهش دۆلهت ئــۆز ئــارا چىگــرا       -24يىــل  –1996     

ــداش...     ــرلىكته قوغـ ــۈكىنى بىـ ــۇپراق پۈتۈنلـ ــىنى، تـ مۇداپىئهلىنىيهسـ

ىسىدا توختامغا قـول قويىۋاتسـا ئۇيغـۇر يىتىمچىلىـرى مۈشـۈكنىڭ      توغر

ــادەتته     ــكهن ئىــدى. ئ ئۇۋىســىدا چاشــقانغا ســاراي ياساشــقا كىرىشــىپ كهت

سوۋىيېت ئىتتىپاقى تارقىلىپ كهتكهن بىلهن دۆلهت ئاساسى قـانۇنلىرى  

ــدارە       ــكۋادىن ئىـ ــاش موسـ ــر تۇتـ ــارمىيه بىـ ــگهن، ئـ ــق بهلگىلهنمىـ ئېنىـ

ــاي  ــدىغان، خىتـ ــرا   قىلىنىـ ــڭ چىگـ ــىيا ئهللىرىنىـ ــۇر ئاسـ ــلهن ئوتتـ بىـ

لىنىيهسىنى موسكۋا بىر تۇتاش مۇداپىئه قىلىۋاتقان شۇنداق بىر ھـالهت  

ئۈستىگه شاڭخهي ئىتتىپاقى قۇرۇلۇپ، بۇ ئهللهر ئوتتۇرسىدىكى توختامالر 

تېخىمۇ پۇختىلىنىپ مېڭىۋاتقان چاغـدا  يىرتىـق ئىشـتاندىن ھېلىقـى     

ىشـقا باشـلىدى ئۇيغـۇر يىتىمچىلىـرى.     نهرسه چىققاندەك بىـر ئىـش قىل  

ــودايمهن        ــوزا ب ــىدا ق ــاپالن ئۇۋىس ــان ق ــاچ قالغ ــلىرى ئ ــڭ قىلمىش ئۇالرنى

» ئىســالم جامــائېتى « دېگهنــدەك بىــر كــالۋا ھاماقهتلىــك ئىــدى. مهيلــى 

ــازاتلىق تهشــكىالتى  « الگىــرى بولســۇن، مهيلــى   » شــهرقى تۈركىســتان ئ

ــېمه ئىــش  بولســۇن، ھهر ئىككىــال الگىــر ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋ  ەتهن ســىرتىدا ن

ــى     ــك ئىكهنلىكىن ــڭ قانچىلى ــڭ ئهقلىنى ــدىغانلىقىنى، ئۇيغۇرنى قىالالي

  كۆرسۈتۈپ بهرگهن بىر جاھاننامه ئهينىكى بولدى.

گهپنـــى بىـــر ئـــاز يوقۇرىغـــا قايتۇرغانـــدا، خىتـــاي ۋەتهن ئىچىـــدىكى        

. ئۇيغۇرالرنىڭ نېمه قىالاليدىغانلىقىنى، نېمه قىلىدىغانلىقىنى بىلهتتـى 

لېكىن ۋەتهن سىرتىدىكى ئۇيغۇرالر خىتاي ئۈچۈن ئېيتقاندا سىرلىق قارا 

يىلغىــچه بولغــان ئارلىقتــا    – 2003يىلىــدىن  –1997ئۈڭكــۈر ئىــدى.  

ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىـڭ ئۆلـۈكلىرىنى سـۇ يـۈزىگه لهيلهتـكهن بولـدى. زادى       

ــر    ــان؟  بىــ ــۇپ قالغــ ــرەك بولــ ــلىرى كېــ ــۇنداق قىلىشــ ــكه شــ نېمىشــ

خىتاينىڭ تۇزاقلىرىغا دەسسىگهن بولسۇن. ئۇالر دۇنيانى  الگىردىكىلهرغۇ 
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چۈشهنمهيتتى. ئۇالرنى قاراڭغۇ تۈرمىدىن ئۇدۇل ئاشۇ الگىرغا يوللىۋەتكهن 

دەپ تۇرايلى. ئهمما مۇنۇ ئهركىن دۇنيادا ياشاپ، ئهركىنلىكنىڭ تهمىنى  –

تېتىــپ، دۆلهتنىــڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى، ۋەتهننىــڭ ، مىللهتنىــڭ نــېمه  

ــالى دەپ    ئىكهنل ــهتچى، زىيــ ــۆزلىرىنى سىياســ ــدىغان، ئــ ــى بىلىــ ىكىنــ

ــپ    ــدىغانالر ، يىغىـ ــېئىر يازااليـ ــدىغانالر، شـ ــاپ يازااليـ ــدىغانالر، كىتـ ئاتايـ

ــوزا      ــاپالن ئۇۋىســىدا ق ــڭ دانىشــمهنلىرى نېمىشــكه ق ــدا ئۇيغۇرنى ئېيتقان

بودىماقچى بولۇشقان ئىـدى؟ _ بـۇ سـۇئالالرنىڭ جـاۋابى ئۇنچىلىـك ئـاددى       

الر خىتاينىــڭ جاسۇســلىرى ئىــدى، ئــۇالر خىتايغــا بهرگهن ئــۇ« ئهمهس. _ 

ۋەدىلىرىگه ئهمهل قىلىشتى، ئۇالرنىڭ ھهممىسى خىتاينىڭ ساتقۇنلىرى 

دېگهندەك تۆھمهت بىلهن باھـا بېـرىش يـاكى تـۆھمهت چـاپالش      »  _ ئىدى 

ــدۇ.    ــۈن بواللمايــ ــى يهكــ ــۇ سىياســ ــائېتى  « ھهرگىزمــ ــالم جامــ » ئىســ

لىرىغا تۇتقـۇن بولۇشـى ئـارقىلىق خىتـاي     الگىرىدىكىلهر ئهرەپ جىهادچى

ــدەك،     ــك كۆمۈلگىنى ــۆرگه تىرى ــان گ ــوالپ قويغ ــتان  « ك ــهرقى تۈركىس ش

الگىرىدىكىلهر ۋاستىلىك ھالدا خىتاينىـڭ ئۈلـۈم   » ئازاتلىق تهشكىالتى 

  سىرتماقلىرىغا بېشىنى تىقىپ بهرگۈچىلهربولدى.

ئهســـلىدىكى ھهقىقـــى دەۋاگهر ئۇيغـــۇرالرنى جىنـــايهتچى قىلىـــپ،           

ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈستىدىن جىنايى دىلو تۇرغۇزۇشتا خىتاي بىلهن رۇسـيه ك  

گ ب سى، تۈرك ھهربـى ئىسـتىخباراتى، پاكىسـتان ھهربـى ئىسـتىخباراتى      

قويۇق ھهمكارالشتى. بىر مهيدان ئويۇن ئاخىرالشقاندىن كېيىن جاۋاپكـار  

ۇرالرنى سوتقا تارتىشتا  خىتاي، قازاقىستان، قىرغىزستان، پاكىستان، ئۇيغ

ئۆزبهكىستان قاتارلىق دۆلهتلهر بىچارە شۇم پىشانه ئۇيغۇرنىڭ ئۈستىدىن 

دەۋاگهرلىك ئورنىدا ئهرزدار بولدى. دەۋادا خىتاي، قازاقىستان، قىرغىزستان  

نـدىن ئـارتۇق   غهلبه قازاندى. تـۈركىيه خىتـاي تهرىپىـدىن  ئـۆزى كۆزلىگه    

 -11تارتۇقالنــــدى. پاكىســــتاننىڭ خىتايــــدىن ئالىــــدىغان ئۈلۈشـــــى     

ســىنتهبىردىن كېــيىن مۇقىمالشــتى. بــۇ ھهقتىكــى پىكىــر كېيىنكــى   

بــاپالردا ئــايرىم بايــان قىلىنىــدۇ. بــۇ يهردە قىســقىال تىلغــا ئېلىنمــاقچى   
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بولغىنى شۇكى، ئۇيغۇرالر زادى ئۇرۇش ئىشـلىرىدىن قانچىلىـك دەرىجىـدە    

ماتلىق؟ ئۇيغۇرالر ۋەتهن ئىچىـدە ئـۇرۇش قىلىـپ نېمىنـى قازانـدى؟      مهلۇ

ۋەتهن ســــىرتىدا ئۇرۇشــــقا تهييــــارلىق قىلىــــپ نېمىنــــى قازانــــدى؟ _ 

ئۇيغــۇرالردىكى ئــۇرۇش خىيــاللىرى ئــۇر كــالتهك دەۋرىــدىكى كىالسســىك  

چۈشــهنچىدىن زادىــال ئۆتهلمىــدى. ئۇيغــۇرالر قارشــى تۇرمــاقچى بولغــان       

ادىكى ئۇرۇش دۆلهتلىرىنىڭ ئهڭ كۇچلۈكلىرىدىن قوراللىق دۈشمهن دۇني

ــدىغان     ــدا تۇرى ــدىنقى قاتارى بېــرى، ئىقتىســادى جهھهتتىمــۇ دۇنيانىــڭ ئال

دۆلهت. لېكىن بۇ دۈشمهنگه ئۇيغۇرالر قايسى شـهكىلدە قوراللىـق ئـۇرۇش    

قوزغىمـــــاقچى بولغـــــان؟ مهســـــىله مۇشـــــۇ يهردە. بـــــۇ تېمىـــــدا ئهرەپ 

ر يىتىمچىلىرىنـى تىلغـا ئـېلىش    جىهادچىلىرىغا ئهسىر چۈشكهن ئۇيغـۇ 

ئارتۇقچه. چۈنكى ئۇالر مهدرىستىكى تالىپچـاقالردىن تهركىـپ تاپقـان بىـر     

قىزغىن ئېقىم ئىدى. ئۇالردا نه دۆلهت، نه ۋەتهن، نه مىلـلهت چۈشهنچىسـى   

يېــــتىلمىگهن يــــاكى ئهرەپ جىهــــادچىلىرى تهرىپىــــدىن ئۇالرنىـــــڭ     

ادچىلىرىنىڭ نهزىرىدە چۈشهنچىلىرى بۇلغىۋېتىلگهن. چۈنكى ئهرەپ جىه

دۆلهت يوق، مىللهت يوق، ۋەتهن يوق. ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈش ۋە ئۆلۈش بار 

خــاالس. بــۇ يهردىكــى چىگىــش مهســىله دەل ۋەتهننــى قوراللىــق ئــازات        

ــازاتلىق تهشـــكىالتى  « قىلمـــاقچى بولۇشـــقان  ــهرقى تۈركىســـتان ئـ » شـ

 ئۈستىدە.  

  

14  

ــۇلنو     ــلهن تهشــ  ق ــۈرۈش بى ــى   كىللىكئىســيان كۆت ھهرىكهتنىــڭ پهرق

دۇ ئهلۋەتته. قـوزغىالڭ، ۋەقه، ئىسـيانالر تهشكىلسـىز،  سـتېخىيهلىك     بولۇ

كۆتۈرلۈپ، خۇددى كهلكۈن سۇدەك ئۇدۇل كهلگهننى ئېقىتىپ، يـاكى تهتـۈر   

ــۈنچى    ــدىغان ئۆتكـ ــۈپ كېتىـ ــپ ئۆتـ ــاننى يىقىتىـ ــك تۇرغـ ــدەك تىـ قۇيۇنـ
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ــته    ــۇ ھهق ــا قىرغ  –5« ھادىســىلهردۇر. ب ــۋرال غۇلج ــى فى ــى » ىنچىلىق ن

مىسال ئالساق چۈشۈنۈشكه بىر ئاز ئاسان بولۇشى مۇمكىن. شـۇ چاغـدىكى   

كېيىـنچه   غۇلجا ياشلىرىنىڭ پائالىيهتلىرى دەسلهپته ياشـالر مهشـرىپى،  

ــدەك     ــول كوماندىســى _ دېگهن ــغ گــوروھى، كېيىــنچه مهشــرەپ فۇتب تهبلى

نىش تهشكىلسىز ھالدا يىغىلىش، توپلۇشۇش، ئۇيۇشۇش، گوروھ شهكىللى

ھالىتىدە داۋامالشتى. خىتاي ھاكىميىتى ئۇيغۇرنىڭ ھهرقانداق شهكىل، 

ھهرقانداق ئۇسۇل بىلهن توپلۇشىشىنى، گوروھلىنىشىنى خالىمايتتى ۋە 

قارشى ئىدى. غۇلجا ياشلىرىنىڭ يوقۇرقىدەك ئۇيۇشـۇپ بىـر ئـۆم بولۇشـى     

خىتاينىــڭ ھېچقانــداق قانۇنلىرىغــا خىــالپ بــولمىغىنى بىــلهن لــېكىن 

ــ ــتهملىكه   خىت ــان مۇس ــۇرالر ئۈســتىدىن يۈرگۈزىۋاتق ــڭ ئۇيغ اي دۆلىتىنى

ــقان قىلمىـــش      ــايهتكه يېقىنالشـ ــالپ جىنـ ــۈپتهن خىـ ــىتىگه تـ سىياسـ

ھېساپلىناتتى. بىراق ئۇالرنى بېسىقتۇرۇش ئۈچۈن، جىنايى جاۋاپكارلىققا 

تىلىشـى كېـرەك   ىتارتىش ئۈچـۈن قـانۇنى ئاسـاس بولمىغاچقـا بىـر بانـا يار      

ى. شۇنىڭ ئۈچۈن ياشالر فۇتبول كوماندىسى تهييارلىغان بولۇپ قالغان ئىد

فۇتبـــول مهيـــدانى بىـــر كېچىـــدىال تېرەكتـــۇر بىـــلهن ئاغـــدۇرۇلۇپ ســـۇ  

قۇيۇۋېتىلدى. بۇنىڭ كىـم تهرىپىـدىن قىلىنغـانلىقى سۈرۈشـتۈرۈلگىنى     

ئۈچۈن كۆپلىگهن ئاكتىپ ياشالر سـاقچى خانىـدا ۋاقىتلىـق توختۇتۇلـۇپ     

تتىق ئاگاالنــدۇرۇش بېرىلــدى. بــۇ خــۇددى    قويۇلــدى ۋە بهزەنلىــرىگه قــا  

ئۆلمهكنىڭ ئۈسـتىگه تهپـمهك بولغانـدەك بىـر قورسـاق كۆپـۈكى بولـدى.        

كوچا دوقمۇشلىرىدىكى ئۆزلۈكسىز ئۇلغۇيىۋاتقان غۇلغـۇال، مىـش، مىشـالر    

ئاخىرى بېرىپ ياشـالر مهشـرىپىنىڭ ئـاكتىپلىرىنى نامـايىش قىلىشـقا      

ارازىلىق بىلـدۈرۈش شـهكلىدە   ئېلىپ كهلـدى. بـۇ نامـايىش ئـادەتتىكى نـ     

ئهمهس، بهلكــــى خــــۇددى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــاالمنىڭ ھىجــــرەتتىن  

ئىلگىركــى دەۋرىـــدە مۇشــرىكالرنىڭ قـــاتتىق بېســىمىغا دۇچ كهلـــگهن    

مۇسۇلمانالر قـول تۇتۇشـۇپ كوچىغـا چىقىـپ تۇنجـا قېـتىم ئىمـانلىرىنى        

« كـاتالردا  ئاشكارىلىغان  كۆرۈنۈشنى ئهسكه ساالتتى. ياشالر كـۆتهرگهن پال 



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

100 

 

ــهال  ــۇر،    -»  اهللا رســول محمــد  االاهللا إل ــالالھتىن باشــقا ئىــالھ يوقت ــر ئ بى

مۇھــاممهد ( ئهلهيهىســاالم ) ئالالھنىــڭ ئهلچىســىدۇر _ دېــگهن ئىمــان      

كهلىمىسى يېزىلغان بولۇپ، كۆپچۈلۈك بۇ كهلىمىنـى شـۇئار تهرىقىسـىدە    

نه بىر ئىسـياننى  ئۈنلۈك توۋلىشاتتى. بۇ پائالىيهت نه سىياسى شهكىلنى، 

بىلدۈرمهيتتى. خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ ياش قورامىغا يهتكهن كىشـىلهرنىڭ  

ئىمان ئېيتىشىنى چهكلىمىـگهن. شـۇڭا بـۇ توپلۇشـۇپ توۋلىغـان ئىمـان       

كهلىمىسى ھېچقانداق ئىسيان، ئهكسىل ئىنقىالۋى ھهرىـكهت شـهكلىگه   

ن ياتمـــايتتى. ئهگهر ياشـــالرنىڭ بـــۇ تۈرلـــۈك توپلۇشـــۇپ ئېيتقـــان ئىمـــا

مۇراســىملىرى تېــنچ باشــالنغىنىدەكال  يهنه شــۇنداق شــهكىلدە تېــنچ       

توپالشـــقانلىق، جهمئىيهتنـــى پاراكهنـــدە « ئاخىرالشـــقان بولســـا بهلكـــى 

ئۈچۈن  باشالمچىلىرىدىن ۋە ئاكتىپلىرىدىن » قىلغانلىق جىنايهتلىرى 

بىر قانچىسىگه  بىر ، ئىككى يىلـدىن جـازا كېسـىپ بىـر تهرەپ قىلغـان      

. ئهمما خىتاينىڭ مهقسىتى بۇ رايوندا بىر قېتىم مهركهزلىك قان بوالتتى

تۆكــۈش بولغاچقــا ئىــش باشــقا ياققــا يېتهكلهنــدى. چــۈنكى  غۇلجــا رايــونى 

دەپ » تــاغ ئارقىســى « ۋەتىنىمىزنىــڭ قــاچقۇنلىرى پانالىنىــپ كهلــگهن 

شـۇ   -يىلىدىن كېـيىن تـا    - 1964ئاتىلىدىغان تېنچلىق ماكانى بولۇپ، 

ه جان ساقاليدىغان مۇھىم پاناجاي بولۇپ قالغاچقا  بۇ جاينىـڭ  كۈنلهرگىچ

ــۈرىكىنى بىــر قېــتىم مۇجــۇۋېتىش    ــۇزۇش، خهلقىنىــڭ ي تېنچلىقىنــى ب

خىتــاي ھاكىميىتىنىــڭ نوقتۇلــۇق سىتراتېگىيهســىگه كىرگــۈزۈلگهن. 

ــلىرى،      ــرەپ شهكىللهندۈرۈش ــۇپ مهش ــلىرىنىڭ توپلۇش ــا ياش ــۇڭا غۇلج ش

كاپىرالرنىڭ ھۆكـۈمرانلىقىنى  « ھهتتا  مهشرەپتىكى جانلىق تهبلىغلهر،

غىــچه بېرىــپ يهتــكهن تهبلىــغ »  _ قوبــۇل قىلىــش ئىمانــدىن ئاجرىتىــدۇ

جاســارەتلىرى خىتايغــا ئىللىــق بىــر مهســاج يوللىغــان بولــدى. دەل شــۇ   

پهيـــتلهردە ياشـــالر مهشـــرىپىگه مهبـــلهغ ســـېلىنىپ، تۈرلـــۈك كومانـــدا   

ۇش پۇرسـىتى يېتىـپ   تهشكىللىنىش باسـقۇچىغا يهتكۈزۈلـدى ۋە قوزغۇتـ   

بولغان مهيداننىڭ ئاغـدۇرۇلۇپ سـۇ    –كهلگهندە،  ئهته فۇتبول ئوينىماقچى 
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قويۇۋېتىلىشى ياشالرنى كوچىغا چىقىشقا يېتىلهپ كهلدى. پهقهت ئىمان 

» « ئـۇرۇپ چـاققۇچىالر  « شۇئارى توۋلىغان ياشالر ئارىسىغا كىرگـۈزۈلگهن  

رەتلىـك، ئىنتىـزام بىـلهن    نـى ئىسـيانغا ئايالنـدۇردى.    » ئىمان نامايىشـى  

ــۈنگه    ــتېخىيهلىك كهلكـ ــردىنال سـ ــى بىـ ــان نامايىشـ ــان ئىمـ توۋلىنىۋاتقـ

ئايالندۇرۇلدى. بىر كۈن باستۇرۇلغان ئىسياندا  تۆت يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغـۇر  

ياشلىرى ئۆلتۈرۈلدى. كېيىن ئۆي ئۆيلهردىن تۇتۇپ كېتىلىپ سوغاق سۇ 

مىڭـدىن ئاشـتى. غۇلجـا    چېچىپ توڭلۇتۇپ ئۆلتۈرۈلگهن ئۇيغۇر ياشلىرى 

  راستىنال قىيامهت مهيدانىغا ئايالندى.

ــى    -5«            ــۋرال غۇلجــا قىرغىنچىلىق دەپ ئاتالغــان مهزكــۇر  » _ فى

پاجىئه تهشكىلسىز، بىر قېتىملىـق ئـاممىۋى ھهرىـكهت  شـهكلىدە يـۈز      

بهرگهن ھادىسىگه  مىسال بولۇپ، ئۇنداق ھهرىكهتنى سادىر قىلغۇچىغـا ۋە  

قاتناشقۇچىالرغا ھېچبىـر ماكانـدا، ھېچبىـر زامانـدا  پايـدىلىق ئـاقىۋەت       

» فىـۋرال غۇلجـا قىرغىنچىلىقـى     – 5« ئېلىپ كهلمهيدۇ. ئۇنداقتا ئاشۇ 

نىــڭ شــامىلىدا بارلىققــا كهلــگهن ۋەتهن ســىرتىدىكى ئىككــى الگىرنىــڭ 

غا نهزەر تاشـالپ  » شهرقى تۈركىستان ئازاتلىق تهشكىالتى « بىرى بولغان 

 باقايلى. ئالدىنقى بـاپالردا  تىلغـا ئېلىنىغىنىـدەك، غۇلجىـدىكى قـانلىق     

قىرغىننىڭ غهزەپ ئۇچقۇنلىرى چاقناۋاتقان پهيتلهردە  ئالمۇتا، بىشـكېك  

شـــهرقى « شـــهھرىدىكى مۇســـاپىر ئۇيغـــۇر الرنـــى تۇتقـــا قىلغـــان ھالـــدا  

ــكىالتى   ــازاتلىق تهشـ ــتان ئـ ــۇ   » تۈركىسـ ــدى. بـ ــا كهلـ ــزدا بارلىققـ ئېغىـ

تهشكىالتنىڭ تهشهببۇسچىسى ۋە قۇرغۇچى رەھبىرى مهمـتىمىن ھهزرەت  

خهلقئارا شهرقى « يىلى دېكابىر ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان  – 1992ئىدى . ئۇ 

نىـڭ  ئىجـرائىيه كـومىتېتى رەئىسـى     » تۈركىسـتان مىللـى قـۇرۇلتېيى    

نىڭ » خهلقئارا شهرقى تۈركىستان مىللى قۇرۇلتېيى « بولۇپ سايالنغان. 

قارارلىرىـدا  كۆرسۈتۈلۈشــىچه قۇرۇلتاينىــڭ ۋەزىپىســى  ئاساســهن شــهرقى  

تــارىخى ئهھــۋالىنى، بۈگــۈنكى ئىشــغالىيهت  ۋەزىيتىنــى،  تۈركىســتاننىڭ 

شهرقى تۈركىستان خهلقىنىڭ ئېچىنىشلىق ئهھۋالىنى ئهركىن دۇنياغـا  
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ئاڭلىتىش، ئهركىن دۇنيا ئهللىرىنىڭ ۋە شهرقى تۈركىستان دەۋاسـىنىڭ   

ۋەزىيهتلىرىنــــى ۋەتهن خهلقىــــگه يهتكــــۈزۈش، تهشــــۋىقات ئىشــــلىرىنى  

ــارلىق  ــدۈرۈش .... قاتــ ــراق    كۈچلهنــ ــتلهنگهن . بىــ ــىلىلهر تهكىــ مهســ

قۇرۇلتاينىـــڭ رەئىســـى ئهخـــمهت ئىگهمـــبهردى ئهپهنـــدى رەئىســـلىك      

ۋەزىپىسـىنى ئېلىـپ ئاۇسـترالىيهگه كهتتــى. ئـۇ رەئىسـلىك ســاالھىيتى      

بىـلهن خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى ئهيىــپلهپ ئوچـۇق خهت ئـېالن قىلىــپ      

ه، ھهرقايســى دېمۇكراتىــك كشــۇنىڭدەك خهلقئــارا جامــائهتچىلىكتــۇراتتى. 

ئهللهرنىڭ رەھبهرلىرىگه تۈرلۈك مۇراجىئهت يولالپ ئۇيغۇرالرنىڭ دەردىنى 

ئاڭلىتىــپ تــۇراتتى. ھهمــدە  ۋەتهن ســىرتىدىكى مۇھــاجىر ئۇيغۇرالرغــا       

تۈرلــۈك بايانــات، خىتاپنــامه، چــاقىرىق يــولاليتتى. لــېكىن قۇرۇلتاينىــڭ 

ــاجىر ئ  ــتۈرۈش، مۇھـ ــلىرىنى يۈرۈشـ ــكىلى ئىشـ ــۇر تهشـ ــۇرالرنى، ئۇيغـ ۇيغـ

تهشكىالتلىرىنى مهركهزلهشتۈرۈش قاتارلىق مۇھىم مهجبۇرىيهتلهرنى ئادا 

قىاللمىدى. بۇنىڭدىكى تۈپ سـهۋەپ  شـۇ چـاغالردىكى مۇھـاجىر ئۇيغـۇرالر      

ئارىسىدىكى ئېغىر تهپرىقچىلىك، خىتـاينى دۈشـمهن تۇتۇشـنىڭ ئورنىـدا     

دىن كــۈن تهرتىــپكه ئــۆز ئــارا دۈشمهنلىشــىش، كونــا زىــددىيهتلهرنى يېڭىــ 

ــۇپ، گوروھۋازلىــق، تهرەپبــازلىق، يۇرتۋازلىــق قىلىشــالردەك خۇنىــك    قوي

ئىجتىمائى ھادىسـىلهر ئىـدى. قۇرۇلتاينىـڭ ئىجـرائىيه كومىتېتىنىـڭ      

رەئىسى بولغـان مهمـتىمىن ھهزرەت ئهپهنـدى نـېمه ئىشـالرنى قىلغـان ۋە       

زلهشـكه  ياكى ۋەزىپىسىنى ئۆتىيهلىگهنمىدى؟ _ ئۇ كىشـىمۇ  يېـزىش، سۆ  

ىقالمىدى. ئۇنىڭ چماھىر بولغان بىلهن تهشكىلى ئىشالرنىڭ ھۆددىسىن 

ماقالىلىرى، ۋەتهندە بولغان تۈرلۈك ئىنقىالۋى ھهرىكهتـلهر توغرىسـىدىكى   

» شـــرقى تركىســــتان اۋازى  « ئۇچـــۇرلىرى،  تۈرلـــۈك تهزىيهنــــامىلىرى   

گېزىتـى  » يېڭـى ھايـات  « ، » شـهرقى تۈركىسـتان گېزىتـى    « جورنىلىدا، 

ــۇراتتى. بىــراق قۇرۇلتاينىــڭ     ــۇپ ت ــارلىق نهشــرى ئهپكــارالردا  يورۇتۇل قات

تۈرلۈك يىغىنلىرىنى چاقىرىش، تارقاق تهشكىالتالرنى قۇرۇلتاي ئهتراپىغا 

ــكىالتى      ــزى تهش ــى مهركى ــتانلىقالرنىڭ ھهقىق ــهرقى تۈركىس ــوپالش، ش ت
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بولغان قۇرۇلتاينى كهڭ مۇھاجىرالرغـا تونۇشـتۇرۇش قاتـارلىق تهشـكىلى     

زىپىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمىغان ئىدى. بۇنىـڭ مىسـاللىرى ئورنىـدا    ۋە

قۇرۇلتاينىڭ ئىجرائىيه كومىتېت رەئىسـى    تىلغا ئېلىشقا  توغرا كهلسه

يىللىـــرى ئىســـتانبۇلغا ئۆزلۈكســـىز  – 1995_   1994بولغـــان بـــۇ زات  

ــۈم    ــر تۈركـ ــىۋاتقان بىـ ــالى« توپلىشـ ــهپهرۋەرلىككه  » زىيـ ــالرنى   سـ ياشـ

ۇرۇلتاينىــــڭ ئهتراپىغــــا ئويۇشــــتۇرۇپ، جهڭگىــــۋار يــــاش كهلتــــۈرۈپ، ق

قوشۇنالردىن دەۋاغا پايدىلىق ئېقىم تهشكىللهشكه ئىزدىنىشنىڭ ئورنىدا 

ئۇالرنىڭ ئايرىم كۇچ بولۇپ تهشكىللىنىشىگه سۈكۈت قىلغان ۋە پۇرسهت 

ــارا دەپتىــرىگه   – 1995بهرگهن ئىــدى.  » تېرورچــى« يىلــى خىتاينىــڭ ق

شــهرقى تۈركىســتان ياشــلىرى   « ئېغىزدىكــى  بولــۇپ  تىزىملىتىلغــان 

خهلقئــارا شــهرقى  « ، ئارقىــدىنال  شــۇ ياشــالر ئــارقىلىق     »تهشــكىالتى 

قۇرۇش اليههسـىنىڭ بـوران چـاپقۇنلىرى،    » تۈركىستان مىللى مهجلىسى 

يىلــــى نويــــابىردا   – 1996ئۇمــــۇ ئهمهلــــگه ئاشــــمىغاندىن كېــــيىن    

قاتارلىق بىر يۈرۈش » يىدۇنيا ئۇيغۇر ياشلىرى قۇرۇلتې« تهشكىللهنگهن 

ــۇپ    ــورگىنى بولـ ــزى ئـ ــلهپكى مهركىـ ــلىدە دەۋانىـــڭ دەسـ ــېقىمالر ئهسـ ئـ

غـا  » خهلقئارا شهرقى تـۈر كىسـتان مىللـى قـۇرۇلتېيى     « تهشكىللهنگهن 

ــايرىم    ــڭ ئــ ــۇ كۈچنىــ ــدى. بــ ــۈچلهر ئىــ ــارت كــ ــق ئاۋاڭگــ ئهڭ الزىملىــ

شهكىللىنىشــى دەۋاغــا پايــدىلىق شــارائىت بولماســتىن بهلكــى دەۋانىــڭ  

لهچىكىنى ئايرىش، دەۋا ئېقىمىدا بۆلۈنۈش، داۋالغۇش پهيدا قىلىـدىغان  كې

لهردە  سىياســـى   1994ســـهلبى ئاقىۋەتلهرنىـــڭ باشلىنىشـــى بـــوالتتى .  

 2004تهشكىللىنىشته باشالنغان ئاشۇ بۆلۈنۈشلهر توپ توغرا ئون يىـل _   

ــيىن       – ــدىن كېـ ــون يىلـ ــدى. ئـ ــقان بولـ ــاپىرىلغىچه داۋامالشـ ــى ئـ يىلـ

ــكىنى ــدى ؟    بىرلهش ــېمه بول ــان    – 1992ن ــابىردا چاقىرىلغ ــى دېك « يىل

يىلــى   -1999نىــڭ » خهلقئــارا شــهرقى تۈركىســتان مىللــى قــۇرۇلتېيى  

شـهرقى تۈركىسـتان ( ئۇيغۇرۇسـتان )    « گېرمانىيهدە چاقىرىلغـان داۋامـى   

« يىلى گېرمانىيهدە شـهكىللهنگهن  – 1996بىلهن، »  مىللى قۇرۇلتېيى 
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« يىلى ئاپىرىلدا  – 2004بىرلىشىپ » قۇرۇلتېيى دۇنيا ئۇيغۇر ياشلىرى

نى بارلىققا كهلتۈرگهن بولدى. ئهسـلىدە بۇنـداق   » دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتېيى

» ياشالر« بىر ئاۋارىچىلىقنىڭ ھاجىتى يوق ئىدى. بۇرۇن ئالدىغا كهلگهن 

پهيــدا » ئىككىلىــك « نــى ياخشــى تىــزگىنلىگهن بولســا، ئۇنــداق ســۈنئى 

بىرلىككىمۇ ئىهتىياج چۈشـمهيتتى. ئـون يىـل    » ۈنئى س« بولمايتتى ۋە 

بـولغىنى بىـلهن   » بىرلىك مهيـدانغا كهلـدى   « كېچىكتۈرۈلۈپ  بۇ چوڭ  

شـهرقى  « مۇھاجىر ئۇيغۇرالر تهشكىلى جهھهتته  چوڭ ئىككىگه بۆلۈندى. 

نامىدا بىر تهشكىالت تۇغۇلدى. بـۇ  » تۈركىستان سۈرگۈندىكى ھۆكۈمىتى 

« رنىڭ، تهشهببۇس قىلغۇچىالرنىـڭ  كۆپۈنچىسـى   تهشكىالتنى قۇرغۇچىال

غـا مهنسـۇپ كىشـىلهر    » خهلقئارا شهرقى تۈركىستان مىللـى قـۇرۇلتېيى   

ئىكهنلىكى ئوتتۇردا. نېمىشكه شۇنداق بولۇشـى كېـرەك؟ _ ئۇيغۇرالرنىـڭ    

  ھاڭۋاقتىلىقىدىن شۇنداق بولۇشى كېرەك بولۇپ قالغان. 

ــىڭىز كــۆچهتنى          ــتا بــاغۋەن بولس ــىز ئۇس ــداق يېتىلدۈرۈشــنى   س قان

بىلىسىز. كۆچهتكه قانداق  پهرۋىش قىلغانلىقىڭىزنىڭ  مىۋىسىنى بىـر  

قانچه يىلدىن كېيىن سۆۋەتته كۆرۈسىز. ئاچچىق ئۆرۈكنىڭ كۆچىتىنى 

تىكتىڭىزمۇ، ياكى ياغلىق ئۆرۈكنىمۇ، توغاچ كۆچىتىنىمۇ يـاكى يىلىـم   

ا كهلســهك،  شــاپتۇلنىمۇ. مىۋىســىنى كېــيىن كۆرۈســىز. ئهســلى مهۋزۇغــ 

مهمتىمىن ھهزرەت ئهپهندى ياخشى بىر يـازغۇچى، تـاالنتلىق سىنارىسـت    

بولغىنى بىـلهن تهشـكىالتچىلىقنى قامالشـتۇرالمايدىغان كىشـى ئىـدى.      

نېمه قىالتتى بىـر تـوپ ياشـالر ئـايرىم تهشـكىالت قـۇرۇپ. نـېمه قىالتتـى         

كـى چـوڭ   ئۇيغۇرالر ئىككى قۇرۇلتاي قۇرۇپ. نـېمه قىالتتـى ئۇيغـۇرالر ئىك   

ــته،      ــى تهرەپـ ــىمۇ ئىككـ ــورال كۆتهرسـ ــۇرالر قـ ــپ! ئۇيغـ مهركهزگه ئايرىلىـ

تهشكىالت قۇرسىمۇ ئىككى تهرەپته، قۇرۇلتاي قۇرسىمۇ ئىككى تهرەپته! بۇ 

ئىشنىڭ ھهممىسىنى خىتاي شۇنداق قىلدۇرىۋاتامدىما؟ ئۇنداق بولسا شۇ 

ــوت     ــا ئ ــى  ئوچاقق ــم؟  _ ھېلىق ــانالر كى ــىنى قىلىۋاتق ــڭ ئىش نى خىتاينى

ئهپلهپ ياقالماي ئۆز قولى بىلهن ئۆيىگه ئـوت قويىۋېتىـپ تارشـا ياسـىغان     
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ــلىرىمىزغا      ــۆز قىلمىش ــالپ، ئ ــادانلىقنى تاش ــدىغان ن ــتىدىن يامانالي ئۇس

ئوبــدانراق قــاراپ باقــايلى. ھهرقانــداق تهبىئــى ۋە  ئىجتىمــائى ھادىســه       

 ئهلۋەتته  سهۋەپ نهتىجىلىك بولىـدۇ. سىياسـى ھادىسـىلهرمۇ ئىجتىمـائى    

يىللىرىـدىكى   -1995_  1994ھادىسىلهرنىڭ بىـر پارچىسـى. مهسـىلهن     

ــان    ــپ قىاللمىغـ ــېپىگه جهلىـ ــۆز سـ ــالرنى ئـ ــدىغان  ياشـ ــۇ قهلهم تۇتىـ شـ

ــارام       ــدىغان ق ــورال تۇتى ــپ ق ــداق قىلى ــدى قان ــتىمىن ھهزرەت ئهپهن مهم

ياشالرنى ئىدارە قىالاليتتى! پهرەز قىلىپ باقايلى :  ئهسلىدە ئـۇ زات ئاشـۇ   

شــهرقى « تىــدىغان ياشــالرنى ئوبــدان تهشــكىللىگهن بولســا، ئــۇالر قهلهم تۇ

خهلقئارا شهرقى تۈركىستان مىللـى  « ، »تۈركىستان ياشلىرى تهشكىالتى

دېگهندەك ئهگرى توقـاي  » دۇنيا ئۇيغۇر ياشلىرى قۇرۇلتېيى« ، »مهجلىسى

يــولالردا ئــون يىــل ئېغىــپ يــۈرمىگهن بــوالتتى. شــۇنىڭدەك بىــر تۈركــۇم   

شـهرقى تۈركىسـتان   « ، »شهرقى تۈركىستان مىللى مهركىزى «چوڭالرمۇ 

دۇنيـا ئۇيغـۇر   «  ،  ئاخرىدا توپلۇشـۇپ  »_ ئۇيغۇرستان _ مىللى قۇرۇلتېيى

دەپ، ھهر » سۈرگۈندىكى شـهرقى تۈركىسـتان ھۆكـۈمىتى    « ، »قۇرۇلتېيى 

ــڭ    ــى بۇالرنىـ ــوالتتى. بهلكـ ــۈرمىگهن بـ ــدۇرالپ يـ ــۋاال كولـ ــته  بۇنچىـ تهرەپـ

پاقنىــڭ ئىچىــدىال كولــدۇرلىغان بــوالتتى. بهزىــدە بىــر  ھهممىســى بىــر قا

ئادەممۇ تارىخنى يارىتااليدۇ،  ياكى تارىخنىڭ ئۇنداق، بۇنداق بولۇپ نهتىـجه  

  بېرىشىگه سهۋەپچى بولۇپ قالىدۇ. 

ــدىغان تهشــكىلى ئىشــالرنى            ــلهن ھهل قىلىنى ــدە گهپ بى ــۆز ئىچى ئ

ــداقالرچه    ــادەم قان ــۈزۈك بېجىرىــپ كېــتهلمىگهن ئ ــكهت ت قوراللىــق ھهرى

نـى  » مىلتىقتىن ھاكىميهت چىقىدۇ « تهشكىللىمهكچى بولۇپ قالدى؟ 

ئاڭلىۋالغان بىلهن، مىلتىقىن بـااليى ئـاپهتمۇ چىقىـدىغانلىقىنى ئـويالپ     

باققانمۇ؟ ئهسلىدە يازغۇچى دېگهن خهق بىر جـۈمله خهتنـى قـانچه قېـتىم     

ئهممــــا  ئۆچــــۈرۈپ، كۆچــــۈرۈپ يازىــــدىغان، كــــۆپ ئويلىنىــــدىغان خهق.

ــاقىۋەتلهرنى      ــداق ئ ــىنىڭ قان ــك نهرس ــۇ خهتهرلى ــارەت ب ــتىن ئىب مىلتىق

كهلتۈرىدىغانلىقىنى نېمىشكه ئويلىمىغان بولغىيتى! ئويلىغان بولۇشـى  
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مۇمكىن. بىراق بىزنىڭ يازغۇچىلىرىمىز ئاساسهن خىيالى دۇنياغا بهنـت  

قىلىنغــان، رېئــاللىقنى يېزىشــتىن مهھــرۇم ھالــدا يېزىشــنى ئــۆگهنگهن 

دا » ســهنئهت تېزىســلىرى  –ئهدەبىيــات « شــىلهر ئىــدى. خىتاينىــڭ  كى

كۆرسۈتۈلگهن پىرىنسىپالرنىڭ ئىچىدە، نۇرغۇن چهكلىمىلهردىن كېيىن 

يېزىشنى ئـۆگهنگهن، يېـزىش پۇرسـىتىگه ئېرىشـكهن، يازغـانلىرى يـورۇق       

كۆرگهن ۋە شۇنداق خىيالى يېزىشـقا ئادەتلىنىـپ قالغـان بولغاچقـا، ئـۆزى      

دۇنيانى  يېزىۋاتقاندەك كۆرۈنسىمۇ، يېزىۋاتقان بولسىمۇ خىيالى ياشاۋاتقان 

بىــر دۇنيــادا تــۇرۇپ يازغــانلىقى ئۈچــۈن ئــۆزى ياشــاۋاتقان رېئــال دۇنيــادىن  

يىراقلىشىپ كهتكهن. شۇڭا ھهقىقى بىر رېئـال ۋەزىـيهتكه دۇچ كهلگهنـدە    

ىنى ساۋاتســىز بىرىــدەك ھــېس   مېڭىســى قۇرۇقــدۇلۇپ قالغانــدەك، ئــۆز   

ە ، قارشىسىدىكى رېئال دۇنياغـا جـاۋاپ بېـرەلمىگهن . بـۇ گهپ     د –قىلغان

پهقهت مهمتىمىن ھهزرەت ئهپهنـدىگىال ئېتىلىـۋاتقىنى يـوق. بهلكـى شـۇ      

چاغدا ئۇنىڭ ئهتراپىدا پهرۋانىدەك ئهگىـپ يـۈرگهن، يـاكى پوققـا ئوالشـقان      

چىۋىنــدەك يېپىشــىپ يــۈرگهن، ئــۆزلىرىنى دانىشــمهن، ئىنقىالپنىــڭ      

ــى ــتلىغان   ئىدىئولوگىيهس ــىگه مۇش ــۇچى _ دەپ مهيدىس ــۇرۇپ چىقق نى ق

كىشـــىلهرنىمۇ ئـــۆز ئىچىــــگه ئالىـــدۇ. مهمـــتىمىن ھهزرەت ئهپهنــــدى     

نـى تۇيۇقســىز  » شـهرقى تۈركىسـتان ئـازاتلىق تهشـكىالتى     « ئېغىزدىكـى  

« ئوتتۇرغــا چىقارغانــدا، شــۇ تهشــكىالتنىڭ قوراللىــق ھهرىكىتــى بىــلهن  

ــاقچى    ــازات قىلمـ ــى ئـ ــ » ۋەتهننـ ــان دەسـ ــلهپكى  بولغـ ــاي ۋە دەسـ لهپكى ئـ

نـاملىق  » مۇسـتهقىللىق كۈرۈشـى  « مهۋسۇمالردا  ئۇنىڭ ئۆزىگه مهنسۇپ 

بـۇ  » ( جهننهتنىـڭ ئـاچقۇچى  « بىر كىتاپ، شۇنىڭدىن سـهل كېيىنـرەك    

دىـن بـۇرۇن يېزىلىـپ    » مۇسـتهقىللىق كۈرىشـى   « كىتاپ ئهسلىدە ئاۋۇ 

ــابى  ــاش ئهمىــر« نهشــىرگه ســۇنۇلغان بولســىمۇ جان ىنىــپ ســهل قىزغ» ب

شـاپال تۇتـۇش    –قالغاچقا بـۇ كىتـاپنى تاتمىسـىغا سـېلىپ قويـۇپ، ھـاپال       

ــدۇ  ــا  –قىلى ــپ      –دە، كون ــۇت قىلى ــاز رېم ــر ئ ــازمىلىرىنى بى ــى ي « يېڭ

نــى ئــېالن » ئىــنقىالپ نهزەرىيهســى « نامىــدا » مۇســتهقىللىق كۈرۈشــى
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ــاش     ــتۈرۈپرەك بـ ــى ئگهشـ ــرەك، بهلكـ ــدىن كېيىنـ ــدۇ. ئۇنىڭـ « قىلىۋالىـ

ــمېنى ــۇ» دانىش ــى،    غ ــدا ئىككىنچ ــان، نام ــدى تهييارلىغ ــمان ئهپهن الم ئوس

جهننهتنىـڭ  « بولغـان  » بىرىنچـى ئىـنقىالپ نهزەرىيهسـي    « ئهمهلىيهتته 

» مۇجاھىـدالر « نهشىر قىلىنىـدۇ . ئۇنىڭـدىن كېيىنـرەك     » )  ئاچقۇچى 

ئىتىقــادىنى، ھۇشــيارلىقىنى  –ئىــنقىالۋى ئىرادىســىنى، ئىمــان «  نىــڭ 

« ىلىــپ، ئىككىنچــى قهدەمــدە تارقىتىلغــان    ئۈچــۈن يېز» ئۆســتۈرۈش 

ناملىق دەستۇر  قـول يازمـا   » ئهينهك » « ئۈچىنچى ئىنقىالپ نهزەرىيسى 

» ئىددىيهسـى  « نىـڭ  » پىـدائىالر « شهكلىدە قولدىن قولغـا ئۆتـۈپ، كهڭ   

چىقىـدىغانلىقىنى  » قورالـدىن بـااليى ئـاپهت    « يېتهكلىنىدۇ. يهنى بۇالر  

« چـاال سـاۋات تالىپچـاقالردىن ئهمهس، بهلكـى     ئويلىيالمىغۇدەك ھالدىكى 

ــى  ــنقىالپ نهزەرىيىســــ ــتۇرى « ، » ئىــــ ــنقىالپ دەســــ ــپ، » ئىــــ يېزىــــ

لىرىنـــــى » مۇجاھىـــــد « لىرىنـــــى، » پىـــــدائى« ئهگشـــــكۈچىلىرىنى، 

ــۆز   » دانىشــمهنلهر«يېتهكلىگــۈدەك  ــۇالر نېمىشــكه ئ ــداقتا ئ ــدى. _ ئۇن ئى

ــا  ــلهن ئېتىشـــــماي، كىتـــ پ، كهســـــپىلىرى بـــــويىچه قهلهم، قهغهز بىـــ

ــماي، شــېئىر   ــالىلىرىنى يېزىش ــماي، كىنــو   -ماق ــى يېزىش  -نهزمىلىرىن

سىنارىيهلىرىنى يېزىشماي، مىللهتكه الزىملىـق، ئىهتىيـاجلىق بولغـان    

« ســـاھهنى، ئـــۆزلىرىگه تونۇشـــلۇق ئىشـــنى قىلىشـــماي، قانـــداقالرچه      

بىــلهن ھهپىلىشــىپ قالغــان؟ _    » ھــاكىميهت چىقىــدىغان مىلتىــق   

نوقتىدا. ئۇالر يازغۇچى، شائىر، دانىشمهن بولغان نېگىزلىك مهسىله مۇشۇ 

بىلهن رېئاللىقتىن ئاالقىسـى ئـۆزۈلگهن ھالـدا يېـتىلگهن  شـۇنداق بىـر       

خىيــالى دۇنيانىــڭ تهســۋىرچىلىرى ئىــدى. بۇالرنىــڭ ھــېچ بىــرى غــۇالم    

خىتاينىڭ جاسۇسلىرى، خىتاينىڭ « ئوسمان ئهپهندى دىلو تۇرغۇزغاندەك 

دىــن ئهمهس. ئهگهر » ىشــلهيدىغان مۇنــاپىقالرئىشــپىيونلىرى، خىتايغــا ئ

غۇالم ئوسمان ئهپهندى مهمتىمىن ھهزرەت ئهپهندىنىڭ ئۈسـتىدىن ئـېالن   

لىق ھۆكۈمنامىسىدە چىڭ تۇرالىسا، ئۇچاغدا بۇ دىلوغا » خائىن« قىلغان 

باش خائىن « ئۇمۇ چېتىشلىق بولۇپ چىقىدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ نهزىرىدىكى 
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نــى يېزىشــتىن كــام   » ىالپ نهزەرىيســى  ئىــنق« مهمــتىمىن ھهزرەت » 

« لىـك سـاالھىيتى بىـلهن    » بـاش دانىشـمهن  « دېگهندە ئـالته ئـاي بـۇرۇن    

نــى » بىرىنچــى ئىــنقىالپ نهزەرىيســى« نــاملىق » جهننهتنىــڭ ئــاچقۇچى

ــۇر       ــا ئۇيغ ــپ بېگۇن ــىر قىنىلىنى ــۇرغان ۋە نهش ــىرگه تاپش ــۈرۈپ نهش پۈتت

بولۇشقا يېـتهكلهنگهن.   ھهرىكىتىنىڭ قۇربانى» خائىنلىق« ياشلىرى بۇ 

بۇ يهردە قىسقىال بىر سۇئال قىستۇرۇپ ئۆتكۈم بار. غۇالم ئوسمان ئهپهنـدى  

ى مهمتىمىن ھهزرەت ئهپهنـدىنىڭ خـائىن ئىكهنلىكىنـى    » ئهمىر« باش 

ــنقىالۋى « ئۇالرنىــڭ  ــاكى   » ئى ــى، ي ــۇ بىلهمت ــۇپ بولۇشــتىن بۇرۇنم مهغل

النى چۆرىـدەپ جـاۋاپ   مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن بايقىدىمۇ؟ _ مۇشـۇ سـۇئ  

ــلهيدىغان خـــائىن       ــا ئىشـ ــڭ خىتايغـ ــاش ئهمىرنىـ ــايلى. بـ ــزدەپ باقـ ئىـ

دىلوسـىدا غـۇالم   » خـائىنلىق   « ئىكهنلىكىنى بـۇرۇنال بىلـگهن بولسـا بـۇ    

ئوســمان ئهپهنــدىنىڭمۇ جىنـــايى شــىرىكچىلىكى بــار. نـــاۋادا  ئــۇ بـــاش      

 نى باشتا بىلـمهي، كېيىـنچه تهھلىـل قىلىـش    » خائىنلىقى« ئهمىرنىڭ 

ئــارقىلىق بهزەن گۇمــانلىق مهســىلىلهرنى يىــپ ئــۇچى قىلىــپ تېپىــپ 

چىققان بولسا، دېمهك ئۇ ئهڭ چوڭ، ئهڭ دەلتى بىـر ھـاڭۋاقتى دانىشـمهن.    

شــۇنداق ھــاڭۋاقتىالر، دۈمبىســى قىچىسســا قولتــۇقىنى قاشــاليدىغان      

دەلـتىلهر يېـتهكلىگهن مىلــلهت پاجىئهلىـك تهقــدىرگه بوغۇلمـاي  نــېمه     

ك ئـۇالر ئهركىـن ئهلـلهردە تـۇرۇپ ۋەتهن ئىچىـدىكى ئاشــۇ      بولمـاقچى! دېـمه  

ــدا    ساناقســىز بېســىم ئاســتىدا ئهركىــن ئىختىيارلىقىــدىن مهھــرۇم ھال

سىتهخىيهلىك قـوزغىالڭ كۆتـۈرۈپ، پاجىئهلىـك باسـتۇرۇلۇپ تۇرىـدىغان      

ئاۋام خهلقتىن پهرقلىق بىر ئىش قىاللمىدى. بهلكى ئۇيغۇر ھهرىكىتىگه، 

ەتهن سىرتىدىكى تهرەققىياتىغا  ئهڭ ئېغىر زىيان ئۇيغۇر ھهرىكىتىنىڭ ۋ

  كهلتۈرگهن بولدى. 
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15  

نىڭ ئهسـلىدىكى رېجىسـورلىرى،   » فىۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى -5«    

قوزغــاتقۇچى يــادرولۇق مهركىــزى خىتــاي ئىكهنلىكىنــى زادىــال خىيالىغــا 

كهلتۈرۈپ باقمىغان مىڭالرچه ئۇيغۇر ياشلىرى ئىنتـايىن ئېچىنىشـلىق   

قۇربـــان بولـــۇپ كهتـــكهن بولســـا، بۇنـــداق تۇزاقالرغـــا دەسسىۋېلىشـــنىڭ   

ــهۋەبىنى د ــى   سـ ــالالش جهھهتتىكـ ــويالش، تـ ــىلىرىنىڭ ئـ ــز كىشـ ەۋرىمىـ

ئىختىيارسىزلىقى دېيىلسه، ۋەتهن سىرتىدىكى كىشـىلىرىمىز ئهركىـن   

ئويلىيااليدىغان، ئهركىن سۆزلىيهلهيدىغان، ئهركىن تهشكىللىنهلهيدىغان 

فىۋرالنىڭ قوزغاتقۇچى   - 5«  ۋە ئهركىن تاللىيااليدىغان ئهركىن دۇنيادا 

تهشـككىلىمهكچى بولـۇپ   » قوراللىـق الگىـر   « نـداقالرچه  دا قا» شامىلى 

ــتىن     ــى ئهســلهھهلهر جهھهت ــا قارشــى ھهرب ــدى؟ قايســى دۆلهت خىتايغ قال

ياردەمدە بـوالاليتتى؟ خىتايغـا قارشـى قوراللىـق ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن،        

خىتاينىڭ باسـمىچى، ئىشـغالىيهتچى ئـارمىيهلىرىنى قوراللىـق ئـۇرۇش      

لهت قىلىپ ۆكىندۈرۈپ ۋەتهننى مۇستهقىل دبىلهن يېڭىپ ۋە ئۇالرنى چې

قۇرۇپ چىققۇچه زادى قايسى دۆلهت پۇت تېرەپ ياردەم بېرەلهيتتـى؟ يـاردەم   

بېرىلگهن قورالالرنى، شـۇ قـورالنى ئىشـلىتىپ خىتـاي ئارمىيهسـىنى يهر      

نـى چىگـرا ئىچىـگه قانـداق كۈرگـۈزمهكچى      » پىدائىالر« چىشلىتىدىغان 

  ك ئاسان خىيالى بىر ھادىسهمىدى؟ بولغان؟ دۆلهت قۇرۇش شۇنچىلى

تارىخنى نېمه ئۈچۈن يېزىش كېرەك؟ نېمه ئۈچۈن ئوقـۇش ۋە ئوقۇتـۇش        

كېرەك؟ نېمه ئۈچۈن تارىخنى تهتقىق قىلىش كېرەك؟ _ تارىخ ئۆتمۈشـكه  

ئائىت ھادىسه. لېكىن ئۇنى ئوقـۇش، ئوقۇتـۇش، تهتقىـق قىلىـش ئۆتمـۈش      

ندۇر. تارىختىن ساۋادى بولمىغان، بىلهن كېلهچهكنى تۇتاشتۇرىدىغان تۈگۈ

دۇنيــا ۋەزىيىتىــدىن ســاۋادى بولمىغــان، سىياســهتتىن ســاۋادى بولمىغــان، 

مىكىـر، تۇزاقلىرىـدىن قىلچىمـۇ گۇمـانى بولمىغـان،       –خىتاينىڭ ھىـله  

ئــالالھ راســچىل بولۇشــقا بۇيرىغــان، پهيغهمــبهر يالغــان سۆزلىمهســلىككه، 
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ڭۈل تــــالىپالرنىغۇ   ھىــــله ئىشلهتمهســــلىككه يېــــتهكلىگهن ئــــاقكۆ   

ئۆزلىرىنىــڭ تۈپتــۈز ســاددىلىقلىرىدىن تۇزاققــا چۈشــۈپ قالــدى _ دەپ      

تۇرايلى. ئۇالر ئـالالھ يولىـدا كاپىرالرغـا قارشـى جىهـاد قىلىمىـز_ دېـگهن        

ئهقىــدىلىرىنىڭ قۇربــانلىرى ســۈپىتىدە خىتــاي قۇرغــان تۇزاققــا چۈشــۈپ  

ــ    ــۇ ت ــۈنگىچه ب ــدى ۋە بۈگ ــا ئهســىر بول ــۇپ ئهرەپ جىهادچىلىرىغ ۇزاقنى تون

ــنى     ــوق ھهم قۇتۇلۇشـ ــۇلغىنى يـ ــاجىئهدىن قۇتـ ــۇ پـ ــوق ۋە بـ ــى يـ يهتكىنـ

ــارىخ توغرىســىدا لېكىســيه      ــدىغان، ت ــارىخنى يازاالي ــېكىن ت ــدۇ. ل خالىماي

الر » بىلىملىــك، زىيــالى « ســۆزلهپ ئــاۋام خهلقنــى تــاڭ قالدۇرىــدىغان     

ــكه     ــا  نېمىشـ ــۇق تۇزاققـ ــۇ ئوچـ ــاركىلىق  بـ ــاش مـ ــارىختىكىگه ئوخشـ تـ

  دەسسىدى؟

بـــۇ ھۆكـــۈم  ئـــاۋام   »  رۇســـالردىن بىـــزگه ۋاپـــا كهلـــگهن ئهمهس.   «     

خهلقىمىزنىــڭ يىرىــك كــۆز قارىشــىدۇر. ئهممــا  ئــۇنى سىياسىالشــتۇرۇپ  

ئېيتقاندا رۇس بىلهن خىتاي ئارىسىدىكى جۇغراپىيهلىـك سـىتراتېگىيه،   

ــامىله،       ــودا مۇئـ ــۇنىڭدەك سـ ــى،  شـ ــهت سىتراتېگىيهسـ ــى  سىياسـ مىللـ

مى مهســىلىلهر، قوشــنىدارچىلىق _ چىگرىداشــلىق ئىقتىســادى ۋە ئومــۇ

ــۇپراقالرنى،   ــۇقىمالش، تــ ــۇداپىئهلىرىنى مــ ــرا مــ ــىۋەتلهر ۋە چىگــ مۇناســ

ــۈك    ــارلىق تۈرل مۇســتهملىكه رايــونالرنى ئىــدارە قىلىــش توختــامى ... قات

سىتراتېگىيهلىك ھهمكارلىقالر  سهۋەپلىك رۇس بىلهن خىتاي ئارىسـىدا  

ئهســـىرنىڭ كېيىنكـــى  – 19دى. ئۇيغـــۇرالر خهجلىنىـــپ كهلـــگهن ئىـــ 

كـۈمىتىنى،  ۆيېرىمىدا ۋەتىنىمىزنىڭ جهنۇبى قىسمىدىكى قهشـقهرىيه ھ 

شـىمالىدىكى ئىلـى ئۇيغـۇر سـۇلتانلىقىنى ئوخشـاش مهزىگىلـدە  رۇســالر       

ئاغدۇردى. گهرچه قهشقهرىيه ھۆكـۈمىتىنى رۇسـالر بىۋاسـته قـول تىقىـپ      

ــاجىز خى   ــېكىن شــۇ چاغــدىكى ئ ــاردەم  باســتۇرمىغان بولســىمۇ، ل ــا  ي تايغ

قىلدى. ئهممـا شـىمالدىكى ئىلـى ئۇيغـۇر سـۇلتانلىقىنى رۇسـالر ئهسـكهر        

چىقىرىــپ باســتۇردى. بىــراق ئــۆز تــۇپراق تهۋەلىكىــگه قوشىۋالماســتىن   

ئهسلىدىكى  سىتراتېگىيهلىك  توختام بـويىچه خىتايغـا سـېتىپ بهردى.    
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ئهسـىرنىڭ   – 20بۇ چاغدا رۇسالر چار پادىشالىقى دۆلهت تۈزۈمىدە  ئىـدى.  

ــاردەم     ــدىنقى يېرىمىــدا بولســا بىرىنچــى جۇمهــۇرىيتىمىزنى رۇســالر ي ئال

ــپ     ــول تىقى ــۆزلىرى ق ــبىگه ئېرىشــتۈرگهن بولســىمۇ، يهنه ئ قىلىــپ غهل

باســــــتۇردى ۋە خىتايغــــــا تۇتــــــۇپ بهردى. شــــــۇنىڭدەك ئىككىنچــــــى 

جۇمهۇرىيتىمىزنى رۇسالر ئۆزلىرى پىالنـالپ، ئـۆزلىرى قوزغـاپ، ئـۆزلىرى     

ــدانلى ــتهقىل دۆلهت    قۇمان ــدىلىمىزگه مۇس ــان بې ــڭ ق ــپ، بىزنى ق قىلى

قىلىپ قۇردۇردى. بىـراق ھـېچ تهخىـر قىلماسـتىن، مۇسـتهقىللىقنىڭ      

تهمىنىمۇ تـۈزۈك تېتىغىلـى قويماسـتىن خىتايغـا تاپشـۇرۇپ بهردى. يـۈز       

يىل ئىچىدە  تۆت قېتىملىق دۆلىتىمىزنى رۇسالرنىڭ خىتايغا سېتىپ 

بېرىۋېتىشـى ئهسـلىدە بىـز ئۈچـۈن ئهڭ      بېرىشى ياكى باسـتۇرۇپ بىكارغـا  

چــوڭ تــارىخى ســاۋاق ئالىــدىغان، ۋاز كــېچىلمهس تهتقىقــات قىلىشــقا        

تېگىشلىك ئالهمشۇمۇل ئىش ئىدى. رۇس بىلهن خىتاي ئوتتۇرسىدىكى بۇ 

خىــل ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان ھهمكارلىقنىــڭ ســهۋەپلىرى ئىــددىئولوگىيه      

نكى ئالـدىنقى ئىككـى   پۇسـتان مهسـىله ئهمهس. چـۈ    –بىرلىكى..... پاالن 

ــدە رۇســالر باشــقا ھــاكىمىيهت    ــى خىتايغــا باســتۇرۇپ بهرگهن دۆلىتىمىزن

ــى      ــدى. كېينك ــدە ئى ــاكىمىيهت تۈزۈمى ــر ھ ــقا بى ــاي باش ــدە، خىت تۈزۈمى

ئهسىردە بىرنچـى  جۇمهـۇرىيىتىمىزنى باسـتۇرغان رۇسـالر كوممۇنىسـت،      

خىتـــاي دېمۇكراتىـــك تۈزۈمـــدە بولســـا، ئىككىنچـــى جۇمهـــۇرىيتىمىزنى 

باستۇرغان رۇسالر  بىلهن  خىتاي بىر تۈزۈم، بىر ئىددىئولوگىيهدە بولغان. 

يىلى شهرقى تۈركىستان ئازاتلىق ئارمىيهسـىنى مانـاس دەرياسـى     -1945

ــتىك رۇس   ــۈرگهن كوممۇنىســــ ــۇيرۇق چۈشــــ ــقا بــــ ــدا توختاشــــ بويىــــ

ھاكىميىتىنىڭ  شهرقى تۈركىستانغا بولغان مهۋقىئهسى ئېنىق بولـۇپ،  

ىق ئۇرۇش قىلىپ  ھاكىميهت تالىشـىۋاتقان دېمۇكراتىـك   خىتايدا قورالل

گومىنــداڭچى خىتــاي بىــلهن كوممۇنىســتىك خىتاينىــڭ قايســى بىــرى  

غهلــبه قازانســا شــهرقى تۈركىســتاننى شــۇ نىڭغــا بېقىنــدۇرۇش، تهســلىم   

قىلىپ، بويسۇندۇرۇپ باستۇرۇپ بېرىش قارارى  ئاللىبۇرۇن مۇقىملىنىپ 
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ى، خىتـاي بىـلهن رۇس ئوتتۇرسـىدىكى بـۇ     بولغان. بـۇ تـارىخى ھادىسـىلهرن   

ئــۆزگهرمهس ســىتراتېگىيهلىك ھهمكــارلىقالرنى ئهلــۋەتته خىتــاي بىــلهن 

ــى     ــالرنىڭ ھهربـ ــتىدىكى، رۇسـ ــى ئاسـ ــى يېتهكلىشـ ــالرنىڭ سىياسـ رۇسـ

تېرىتۆرىيهسـىدىن  » شـاڭخهي ئىتتىپـاقى   « ئىدارىچىلىكى ئاسـتىدىكى  

تىشنى ئۆگۈنـۈپ ۋەتهننـى   ھهربى بازا ئارىيهت ئالغان، شۇ بازىدا مىلتىق ئې

قوراللىق ئازات قىلماقچى بولغان مهمتىمىن ھهزرەت ئهپهندى ئىنتـايىن  

ــۇ        ــۈنكى ئ ــمۇ! چ ــدۇ ئهمهس ــارىخ يازى ــۇ ت ــۈنكى ئ ــۈنهتتى. چ ــى چۈش « ياخش

دە  سهركهردە، » ئىنقىالپ نهزەرىيهسى« ناملىق » مۇستهقىللىق كۈرىشى

ىسـهي ئوتتۇرسـىدا   دۆلهت رەئىسى خوجا نىياز  بىلهن سىتالىن ۋە شىڭ ش

  بولۇپ ئۆتكهن تارىخى ۋەقهلهرگه  ئاالھىدە ئورۇن بهرگهن ئهمهسمىدى!

شــۇڭا تهكراراليمىزكــى، تــارىخنى نــېمه ئۈچــۈن يېزىــپ، نــېمه ئۈچــۈن        

ئوقۇپ، نېمه ئۈچۈن ئوقۇتۇپ، نېمه ئۈچـۈن تهتقىـق قىلىـدىغان نهرسـه ئـۇ!      

ينىڭ يول يورىقى يىلى نىلقىدا كۆتۈرۈلگهن ئىسياننى جۇڭنهنخه – 1944

بىــلهن  ئۆزىنىــڭ يېتهكلىشــى ئاســتىغا ئالغــان خىتــاي قــانلىق، ئۇيغــۇر  

ــىتالىننىڭ      ــاس ۋە سـ ــدۇكېرىم ئاببـ ــت ئابـ ــاش كوممۇنىسـ ــق يـ تىللىـ

پىالنلىشـــى، مهجبۇرلىشـــى بىـــلهن بـــۇ ئىنقىالپنـــى دىنـــى جهھهتـــتىن  

يېتهكلىگهن، يهنه شۇ ستالىننىڭ بۇيرىقى بىلهن دۆلهت رەئىسـى بولغـان   

ــا ــدىغانلىقىنى   ئهلىخـ ــتهقىل دۆلهت قۇرۇلمايـ ــا مۇسـ ــۇ تۇپراقتـ ــۆرە بـ ن تـ

ئىنتايىن ياخشـى بىلهتتـى. بىـرى سـىتالىنغا مـۇتلهق بويسـۇناتتى. يهنه       

بىرى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيهسىنىڭ سادىق جاسۇسى ۋە پىداكارى 

ــۇ ئهلــدە دۆلهت قــۇرۇش ئۈچــۈن ئىــش    ئىــدى. ئۇالرنىــڭ ھهر ئىككىســىال ب

س ئىدى. شۇ ئىنقىالپتا قۇربان بولۇۋاتقانالرنىـڭ ناھـاق   قىلىۋاتقانالر ئهمه

قۇربـــانالر ئىكهنلىكىنـــى ئـــۇالر ۋە باشـــقا ســـىتالىن يوللىغـــان نۇرغـــۇن  

كوممۇنىست رەھبهرلهر ئوبدان بىلهتتى. بۇ جهڭچىلهر مۇستهقىل شـهرقى  

تۈركىستان دۆلىتىنىڭ قۇربانلىرى بولماستىن بهلكى ۋاسـتىلىك ھالـدا    

  نىڭ قۇربانلىرى بولۇپ قالغان ئىدى.  سىتالىن بىلهن ماۇ
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ئۇنداقتا بۇ قېتىم  مهمتىمىن ھهزرەتنىـڭ ئـۇرۇش اليىههسـىگه قـول           

بېرىپ قۇربان بولغانالر كىمنىڭ قۇربـانلىرى ئىـدى؟ _ ئالـدىنقى بـاپالردا     

ــاقى    ــوۋىيېت ئىتتىپــ ــدەك ســ ــپ ئۆتۈلگهنــ ــا ئېلىنىــ ــمهن تىلغــ قىســ

ۇرغـــان مۇســـتهملىكه  پارچىالنغانـــدىن كېـــيىن خىتـــاي ئىگهلـــلهپ ت   

ئۇيغۇرستان چىگراسىغا كۈتۈلمىگهن ئهھۋال ئاستىدا بىـر مـۇنچه يـاش ۋە    

ــيهت خىتــاي ئۈچــۈن     ــۇ ۋەزى ــۇپ قالــدى. ب ــلهر قوشــنا بول قېرىنــداش دۆلهت

ھهقىقهتهن خهتهرلىك ئاقىۋەتلهرنى كهلتۈرۈشى مۇقهررەر ئىدى. دېمىسىمۇ 

ى ئۆتمۈشـلهردە بـۇ   ىيېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە، ئۇنىڭدىن تېخىمـۇ ئـاۋالق  ۋسو

تــۇپراقالرنى رۇســالر خىتايغــا نىســبهتهن خهتهرســىزلهندۈرۈپ كهلــگهن.      

لېكىن ئوتتۇر ئاسىيا ئهللىرىنىڭ  بىر ئۈلگۈجه مۇستهقىل دۆلهت بولۇپ 

رۇســالرنىڭ ئىدارىســى ئاســتىدىن چىقىــپ كېتىشــى خىتايغــا يۈزلۈنــۈپ  

خهۋپنـــى كېلىۋاتقـــان بىـــر شـــۇملۇقتىن دېـــرەك بېرەتتـــى. دەل شـــۇ      

بىشـــكېك ، تاشـــكهنت قاتـــارلىق شـــهھهرلهردە  وبرازالشـــتۇرۇپ، ئالمۇتـــا،ئ

ئۇيغۇرالرنىڭ پىشىقهدەم ئىـنقىالۋى شهخسـىلىرى، سىياسـى ئهربـاپلىرى     

ــقا     ــتهقىللىقىنى تهلهپ قىلىش ــتاننىڭ مۇس ــكه، ئۇيغۇرس تهشكىللىنىش

ــۇ ھــال خىتــاينىال ئهندىشــىگه ســېلىپ قويماســتىن ھهتتــا     باشــلىدى. ب

لهندۈرەتتى. چۈنكى ئوتتۇر ئاسـىيانىڭ سىالۋىيانالشـقان    رۇسالرنىمۇ دېققهت

ــۈۇرالر،      ــۈن ئۇيغـ ــى ئۈچـ ــدارە قىلىشـ ــنچ ئىـ ــالرنىڭ  تېـ ــمىنى رۇسـ قىسـ

ئۇيغۇرستان جهزمهنكى خىتاينىڭ ئىدارىسى ئاستىدا تۇرۇشى شهرت بولۇپ 

كهلـگهن ۋە ھېلىمــۇ ئۇيغۇرسـتاننىڭ خىتايــدىن ئايرىلىـپ چىقىــپ بىــر    

ــۈركى ئاســىيا بولۇشــى  ــۈن ت ــۇپراقالرنى   پۈت ــۇ ت ــۆز « يهنىــال رۇســالرنىڭ ب ئ

ــپ       ــۆزلىرى تارتى ــىنى ئ ــش، جاپاس ــدارە قىلى ــپ ئى ــۇپ بېرى ــگه قوي مهيلى

پىالن، سـىتراتېگىيهلىرىگه تامـامهن قارشـى    » ھاالۋىتىنى رۇسالر كۆرۈش 

ئىـــدى. ئۇيغـــۇرالر ئهزەلـــدىن خهۋپلىـــك كـــۇچ بولـــۇپ كهلـــگهن. چـــۈنكى 

ئىكهنلىكـى، دۆلهتچىلىـك    ئۇيغۇرالرنىڭ مىللـى ئىرادىسـىنىڭ كۈچلـۈك   

ئىقتىدارى ، باشقا تاغچى، چارۋۇچى قېرىنداشالرنى ئـۆز تهسـىرىگه ئېلىـپ    
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ــدى.       ــۇرى ئى ــايىن يوق ــاللىقى ئىنت ــش ئىهتىم ــدارە قىلى ــۈن ئى ــر پۈت بى

« رۇســـالرنىڭ قولىـــدىن چىققـــان ســـىالۋىيان ئاسىياســـىنىڭ  دەرھـــال  

س بىـلهن  نى قـۇرۇپ چىقىشـىمۇ رۇ  » مۇستهقىل دۆلهتلهر ھهم دوستلىقى

خىتاينى چۆچۈتكهن بىر خهتهرلىك سىتراتېگىيهنىڭ باشلىنىشى بولـۇپ  

قالغــان. شــۇنىڭ ئۈچــۈن  تېخــى دۆلهتنىــڭ قانــداق نهرســه ئىكهنلىكىنــى 

تۈزۈك ئاڭقىرىپ بواللمايۋاتقان، دۆلهتچىلىك مهنپهئهتىگه قارىغاندا مىللى 

قېرىنداشــــلىق، تهقدىرداشــــلىق ھېسســــىياتى كۈچلــــۈك تۇرۇۋاتقــــان  

ــىال ــك   ســــ ــلىرىمىزنىڭ دۆلهتچىلىــــ ــىيالىق قېرىنداشــــ ۋىيان ئاســــ

چۈشهنچىسىنى ئۆستۈرۈشكه رۇسالر بىلهن خىتاي بىرلىكته پىالن تۈزۈپ  

بـۇ تىنجىمـاس،   « ھهمكارلىقنى قايتىدىن باشلىدى.  ئۇيغۇردىن ئىبـارەت  

ئىســيانكار، ئهتراپىـــدىكى قوشــنىلىرىنى ئۇرۇشـــقا ســۆرەپ كىرىـــدىغان،    

كېڭهيمىچـــــى، قېرىنداشـــــلىرىنى ئايـــــاپ    تۇپراققـــــا تويمايـــــدىغان، 

ئولتۇرمايدىغان، ئۆزىـدە كۆيۈۋاتقـان ئـوتنى قوشـنىلىرىغا، قېرىداشـلىرىغا      

تۇتاشــتۇرۇپ ھهممىنــى بىــرلىكته كــۈل قىلىــدىغان، توختىمــاي قــان       

بۇ خهتهرلىك مىللهتنىـڭ تولـۇق ئهپتـى    » تۆكۈشنى ئارزۇ قىلىدىغان......

اددا دۆلهتـلهرگه كۆرسـۈتۈپ، بـۇ    بهشىرىسىنى سىالۋىيان ئاسىياسىدىكى س

ئهللهردىكــى ئۇيغــۇرالر بىــلهن قېرىنــداش   خهلقلهرنىــڭ ھۇشــيارلىقىنى  

ــۆرگهن يهردە    ــۇرنى كــ ــدۈرۈش، ئۇيغــ ــۇردىن نهپرەتلهنــ ــتۈرۈش، ئۇيغــ ئۆســ

ــى    ــارلىق ئىرقـ ــىش _ قاتـ ــقا تىرىشـ ــىچه يوقۇتۇشـ ــدىن كېلىشـ قوللىرىـ

ــلهن رۇس    ــاي بىــ ــدى. خىتــ ــاقچى بولــ ــات ياردۇرمــ ــمهنلىكنى قانــ  دۈشــ

سهپهرۋەرلىكىدە باشالنغان بۇ ئىرقى دۈشمهنلىك جېڭى ئهينى ۋاقىتتىكى 

گېتلىــر گېرمانىيهســىنىڭ ياۋرۇپــادا ئىجــرا قىلغــان يهھۇدىالرغــا قارىتــا   

ئىرقى تازىالش ھهرىكىتىنىڭ ئاسىيادىكى _  سـىالۋىيان ئاسىياسـىدىكى   

ــۇدىالرنى      ــدا يهھ ــۆز ۋاقتى ــر گېرمانىيهســى ئ ــدى. گېتلى ــهكلى ئى ــر ش بى

» گېرمانيه، گولالنـدىيه،  پولشـا، رومـانىيه، ۋىنگىـرىيه     « ۇتۇش ئۈچۈن يوق

ئىتتىپاقىنى قۇرغان بولسـا ، شـۇنىڭدىن ئـاز كهم ئـاتمىش يىـل كېـيىن       
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سـان جهھهتـته، مۇددىئـا،    » شـاڭخهي بهشـلىكى   « ئۇيغۇرغا قارشى  مهزكۇر 

ســىتراتېگىيه جهھهتــته ئوخشــاش فورمىــدا  قۇرۇلــدى ۋە ھهرىــكهت ئىجــرا 

  ى كۈتۈلمهكته ئىدى. قىلىش

خىتـاي بىــلهن رۇســالر ئـوتنى ھهرگىزمــۇ ئــۆز قـولى بىــلهن تۇتىــدىغان        

مىللهتلهردىـــن ئهمهس. ئۇيغـــۇرنى جـــازاالش ئۈچـــۈن جىنـــايى پـــاكىتنى  

ئۇيغۇرنىــڭ قــولى بىــلهن ئىشلىشــى كېــرەك.  بــۇ نوقتىــدا شــۇنداق بىــر   

پهندى  شـۇ  پهرەزنى كۆزدىن كهچۈرۈپ باقايلى: ئهگهر مهمتىمىن ھهزرەت ئه

چاغــدىكى ئىمتىيــازى، شــۆھرىتى بىــلهن تــۈركىيهدە ياشــىمىغان، بهلكــى  

ئوتتــۇر ئاســىيا _ ســىالۋىيان ئاسىياســىدا ياشــىغان بىــرى بولــۇپ قالغــان  

بولســا، قولىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ مهركىــزى تهشــكىالتى بولغــان قۇرۇلتــاي بــار 

هل گهپ بىـلهن، يىغىـن ئـېچىش بىـلهن ئىـش ھ     « دېيىلسه، ئۇ پـات پـاتال   

ــدۇ.....   ــگه ئېرىشــكىلى بولماي ــۆلىمهي نهتىجى ــدۇ، بهدەل ت ــگهن » بولماي دې

تۇراقلىق جۈملىلىرىنى تهكرارالپ تۇرغانلىقىنى موسـكۋا  ك گ ب لىـرى   

ئــاڭالپ تۇرغــان بولســا ئهھــۋال قانــداقراق بولغــان بــوالتتى! ئــۇ چاغــدا          

دە » ئىنقىالپ نهزەرىيهسى« مهمتىمىن ھهزرەت ئهپهندى يازماقچى بولغان 

قۇرئان، ھهدىسلهر ئانچه كۆزگه چېلىقمىغـان بـوالتتى. چـۈنكى سـىالۋىيان     

ــانچه بهك تهرغىــپ قىلىنمــايتتى. بهلكــى مىللــى _    ــن ئ ئاسىياســىدا  دى

ئېتنىك مهسىله، تارىخ، ھۆكۈمرانلىق، ئـاق سـۈڭهك ئۇيغۇرلـۇق كـۆپرەك     

تىلغــــا ئېلىنغــــان بــــوالتتى _ دە، موســــكۋادىن كېلىــــدىغان ك گ ب _  

ات خادىمى دىندار قىياپىتىدە ئهمهس، بهلكـى يوقـۇرى تهربىـيه    ئىستىخبار

كـۆرگهن، سـىپايه، بىلىملىـك، تـارىخچى، تهتقىقـاتچى، ( مهخپىيهتلىكنـى       

نهزەردە تۇتقـان ھالــدا ئارىغــا تهرجىمــان ئىشلهتمهســلىك ئۈچــۈن ئۇيغــۇرچه  

سۆزلهيدىغان، چېهرىمۇ ئۇيغۇرغا ئوخشاپ كېتىـدىغان)  قىيـاپىتته بىـرى    

لــگهن بــوالتتى. ئــۇ دەســلهپكى كۆرۈشۈشــته مهمــتىمىن ھهزرەت بولــۇپ كه

ــۇرۇش      ــك ئ ــر كىچى ــدىن بى ــۈن قوينى ــۇزۇش ئۈچ ــهنچ تۇرغ ــدە ئىش ئهپهندى

خهرىتىسىنى چىقىرىپ ئاۋايالپ ئاچاتتى _ دە، _ ئهپهنـدىم، سـىز ئـارتۇقچه    
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ئىككىلىنىـــپ ئولتۇرمـــاڭ، ۋاقىـــت يېتىـــپ كهلـــدى. رۇســـالر تارىختـــا  

ۇش ئۈچـــۈن پېقىرنـــى جانـــابىڭىز بىـــلهن ئۆتكـــۈزگهن خاتـــالىقىنى يۇيـــ

سۆزلۈشۈشكه يوللىدى. رۇسالر پهقهت يۈزىنى يۇيۇش ئۈچۈنال ئهمهس بهلكى 

بۇ قېتىملىق ئۇرۇشتا رۇسـىيهنىڭ تـۈپ ۋە مهڭگۈلـۈك سىتراتېگىيهسـى     

ــۆزى     ــى ۋە ئـ ــاراڭ! _ دەيتتـ ــتىگه قـ ــۇ خهرىـ ــا بـ ــدى. مانـ ــدىن بهلگۈلهنـ ئالـ

چۈشهندۈرۈشكه باشاليتتى! بـۇ   بارماقلىرىنىڭ ئۇچى بىلهن نىختاپ تۇرۇپ

ئۇرۇش خهرىتىسى ئىهتىمال مۇنداق تهسۋىرلهنگهن بـوالتتى: رۇسـىيهنىڭ   

ــى     ــرا لىنىيهس ــۇداپىئهلىنىش چىگ ــدىن م ــويالپ خىتاي ئۇيغۇرىســتاننى ب

مۇڭغۇلىيهنىڭ غهربى جهنۇپ ئوتتۇر سىزىقىدىن باشالپ تاجۈكىستاننىڭ 

رنى ئـۆز  الكهتكهن تاغ  داال شهرقى جهنۇپ ئافغان كاردورىغىچه بولغان ئۇزۇن

ئىچىگه ئالىدۇ. ئهگهر رۇسىيه ئۇيغۇرىستاننىڭ مۇسـتهقىللىق ئۇرۇشـىغا   

مهبلهغ سېلىپ ئۇيغۇرىسـتاننى خىتايـدىن ئايرىـپ چىقسـا، ئـۇ چاغـدىكى       

خىتايغا قارشى چىگرا مۇداپىئه لىنىيهسى ئهڭ ئاز دېگهندىمۇ ھازىرقىدىن 

يهنىــڭ  ئۇيغۇرىســتانغا  ســهككىز ھهسســه قىســقىرايدۇ. يهنــى مۇڭغۇلى   

تۇتاشقان چىگرا لىنىيهسىدىن باشالپ ئۇيغۇرىستاننىڭ تىبهتكه تۇتاشقان 

چىگـــرا لىنىيهســـىگىچىلىك بولغـــان ئـــارلىقتىكى  خىتـــاي بىـــلهن      

چىگرالىنىش نوقتىسىغا يىغىنچاقلىنىدۇ. شۇنداق بولغاندا رۇسىيهنىڭ 

خىراجىئهت ئۇيغۇرىستان مۇستهقىللىق ئۇرۇشىغا سالغان بارلىق ھهربى 

چىقىمى ئۇيغۇرىسـتان مۇسـتهقىل بولغانـدىن كېيىنكـى رۇس _ خىتـاي      

چىگرا مۇداپىئهسىدىن تېجهلگهن بهش يىللىـق ھهربـى راسـخۇدى بىـلهن     

ئۆتهلگهن بولىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن رۇسـىيهنىڭ ئىقتىسـادى كۈنسـايىن    

ئالغا قاراپ راۋاجلىنىدۇ. ھهربى خىراجىئهت تېجهلدى دېمهك دۆلهت روناق 

تاپتى دېمهكتۇر! مانا بۇ  رۇسـالرنىڭ ئۇيغۇرىسـتان خهلقـى ئالدىـدا يـۈزىنى      

يۇيۇشـــى ۋە ئۆزىنىـــڭ ئىقتىســـادىنى راۋاجالنـــدۇرۇش ئۈچـــۈن مهبـــلهغ      

  سېلىشىدىن ئىبارەت بىر چالمىدا بىر قانچه پاختهكنى سوققانلىقتۇر! 
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ــڭ            ــات شــۇالرنى چۈشــهندۈرگهندە بىزنى ــگهن دېپلۇم موســكۋادىن كهل

نېمىلهرنـى قىلمـاس ئىـدى ! نېمىلهرنـى     »  قۇمانـدانىمىز « خۇمار ئۇرۇش

دېمهسس ئىدى!  بىراق ئۇرۇش خۇمار قۇماندان سىالۋىيان ئاسىياسىدىكى 

بىرى بولماي، ياۋرۇ _ ئاسىيادىكى بىـر دىيانهتلىـك زات بولـۇپ تۇرىۋاتقانـدا     

ئۇنىڭ يېنىغا موسكۋادىن ھېلىقى دېپلۇمات ھهرگىز كهلمهيتتى. چۈنكى 

يغــۇرالر تارىختــا  بىــر قــانچه قېــتىم  رۇســالردىن كــۆڭلى قالغــان. ئــۇالر  ئۇ

ــدا    ــۆز ۋاقتىـ ــۈركىيه ئـ ــا تـ ــداش، ھهتتـ ــداش، دىنـ ــلهن قېرىنـ ــۈركلهر بىـ تـ

ھىندىســـتاندا، پاكىســـتاندا، ئافغانىســـتاندا تېـــنهپ يـــۈرگهن ئهيســـاالرغا  

ئاتادارچىلىق قىلغان. نۆۋەتتىمۇ تۈرك ھۆكـۈمىتى _  سـۇلهيمان دېمـرەل    

ى تېنهپ قالغان ئۇيغۇر يىتىمچىلىرىغا ۋەتهنداشلىق بهرمهكته! ھۆكۈمىت

مانا بۇ چوڭ پۇرسهت! تۈركىيهلىـك تۇققـانلىرى ئۇيغـۇر قېرىنداشـلىرىنى     

ئندەككه كهلتۈرەلهيدۇ..... ئۇيغۇرالرمۇ  تۈرك قېرىنداشلىرىغا ئىشـىنىدۇ.  

تــۈرك ھۆكۈمىتىمــۇ تهيــۋەن بىــلهن خىتاينىــڭ ئوتتۇرســىدا دەلدەڭشــىپ 

ياكى تهيۋەندىن تۈزۈك نهپ يوق، ياكى خىتايغـا يېقىنلىشـىدىغان     يۈرۈپ،

تۈزۈكرەك بىر تهدبىر تاپالماي ياتسىراپ كېلىۋاتقان بولغاچقا موسـكۋانىڭ  

ــۇ      ــكۋانىڭ ب ــى. موس ــۇل قىالتت ــتىگه _ دەپ، قوب ــاش ئۈس ــى _ ب تهكلىپىن

تهكلىپى تۈرك _ خىتاي مۇناسىۋىتىنى جىپسالشتۇرغاندىن سـىرت، رۇس  

ىجارى، تهرەققىيات ھهمكـارلىقىنىمۇ جانالنـدۇراتتى. شـۇنىڭدەك    _ تۈرك ت

تۈرك _ ئهرمهن زىددىيهتلىرىنىڭ تۈگۈنى يېشىلهتتى. ھهمدە  تـۈركىيهنى  

ئالدىـدا ئـۆزىنى   » غهرپلىـك دوسـتلىرى   « زادىال مهنسىتمهي كېلىۋاتقـان  

ــان    ــدارە قىلىۋاتق ــانى ئى ــۈك  » بهش « كۆرسۈتۈشــكه، دۇني نىــڭ ئهڭ كۈچل

سۈتۈشـكه  رككىسى بىلهن قولتۇقلۇشـۇپ كېتىۋاتقـانلىقىنى كۆ  بولغان ئى

پۇرسهت كهلگهن ئىدى.  بۇنىڭدىن كېيىن تۈركىيهگه ئالـدىراپ چاخچـاق   

قىلماســـــلىقى كېرەكلىكىنـــــى بىلـــــدۈرۈدىغان ، تـــــۈرك تـــــۇپرىقىنى 

پارچىلىماقچى بولغان، ئوتتۇز مىڭ كىشـىنىڭ قـاتىلى بولغـان پ ك ك (     

ــا   ــا ك ــې ك ــتا  –پ ــارتىي كۈردىس ــارەن پ ــچىالر   –ن كهر ك كۈردىســتان ئىش
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ــرور     ــىز تېـ ــڭ قانۇنسـ ــۈرۈپ، ئۇالرنىـ ــل بىرىكتـ ــلهن تىـ ــى ) بىـ پارتىيهسـ

ھهرىكهتلىرىگه ماددى ۋە سىياسى جهھهتتىن ياردەمدە بولـۇپ كېلىۋاتقـان   

سـىگنالىنى چالىــدىغان پۇرســهت  » دېقــقهت! « غـا  » غهرپلىـك دوســتالر « 

بۇنىڭدىن بۇرۇن تۈركىيهنىڭ كهلگهن ئىدى. موسكۋانىڭ بۇ تهكلىۋى يهنه 

تهيۋەن بىلهن قويۇق ھهمكارلىشىشىغا ، شۇ ئارقىلىق تهيۋەنچى دۆلهتـلهر  

بىلهن تېخىمـۇ ئىـچ قويـۇن بولۇشـىغا قارشـى پ ك ك نـى كـوزۇر قىلىـپ         

تۈركىيهنى خېله بهكال بېسىم ئاستىدا تۇتۇپ  كېلىۋاتقان خىتايغا قارشى 

   كوزۇر بولۇشتا تېپىلماس ئهڭگۈشتهر ئىدى.

گهپ بىلهن، شۇئار بىلهن، تهشكىالت قـۇرۇش بىـلهن، دۇنياغـا داتـالش     «     

بىلهن ھېچ ئىش تاڭاتمايدۇ. بهدەل تۆلىمهي نهتىجه بولمايدۇ. قان تۆكمهي 

ۋەتهن ئازات بولمايدۇ، ئهگهر ئازات بولۇپ قالسىمۇ تهمى بولمايدۇ. شۇڭا بىر 

بېخهتهرلىـك  نـى بىـز ئاڭالشـتىن بـۇرۇن خىتـاي      » ئىش قىلىش كېـرەك! 

ئىدارىســى، رۇس ك گ ب لىــرى، تــۈرك ھهربــى ئىســتىخباراتلىرى ئــاڭالپ،  

تهتقىقــات يۈرگــۈزۈپ، بــۇ گهپــلهر دېگــۈچىگه نىســبهتهن گهرچه ئــادەتكه       

ئايلىنىــپ قالغــان بىــر بانــا بولغــان بولســىمۇ، لــېكىن ئــۇ بىــر يــازغۇچى   

 بولغــانلىقى، ئــۇ بىــر مىللهتنىــڭ كــۆزگه چېلىققــان ئــادىمى بولغــانلىقى 

ئۈچۈن، ئۇ  گهرچه ھېچقانداق ئىجرائاتى بولمىسىمۇ لـېكىن ئالهمشـۇمۇل   

بولغـانلىقى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ ئـۆزى     » ئىجرائات باشلىقى« بىر قۇرۇلتاينىڭ 

ئويلىماستىن دەۋەتكهن گهپلىرى ئۈستىدىمۇ  ھېلىقىدەك ئىستىخبارات 

ىر مهن ب« ئورگانلىرى نۇرغۇن پۇل خهجلهپ تهتقىات ئېلىپ بارىدۇ. ئۇ زات 

ئىــش قىلىــمهن ئۇكــا، بۇنــداق قــۇرۇق تهشــكىالتچىلىقتىن بىــر تــال        

ــۋاتىمهن، بولمىســا     ــۇلنى شــۇنىڭ ئۈچــۈن تېپى ــدۇ، پ ــاختهكمۇ ئۈركىمهي پ

ــا « دەپ، ( »  _ ئۆزەمنىــڭ قولۇمدىكىســى ســۇاللهمگىچه يېتهتتــى.....  ئاك

ســىز تىجــارەتچى بولۇۋاپســىزغۇ، ۋەتهن مىللهتنىــڭ غېمىنــى كىــم قىــالر 

ن )  ياشــالرغا بهرگهن جــاۋابى ســىالۋىيان ئاسىياســىدىال    دېــگه» ئهمــدى 

مهمــتىمىن ھهزرەت « ئهمهس، ھهتتــا ۋەتهنگىــچه ئاڭلىنىــپ كهتــكهن :    
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دەك، قازاقىســـتاننىڭ چىمكهنـــت  –تاتارىســـتاندا تېـــرە زاۋۇتـــى قۇرۇپتـــۇ 

ۋىاليىتىدە پاختا شىركىتى قۇرۇپ پۈتۈن ئوتتۇر ئاسـىيانىڭ پاختىسـىنى   

ــا   ــېتىۋېلىپ ياۋرۇپاغـ ــات    سـ ــاالل ئابـ ــتاننىڭ جـ ــدەك، قىرغىزىسـ تارتقىـ

ــۇ   ــالالر –ئوبالســـتىدا يـــاغلىق زاۋۇتـــى قۇرۇپتـ دە، پۈتـــۈن مۇســـۇلمان ئايـ

تهمىنلىگـۈدەك! _  چېگىدىغان ياغلىقنى ھۆددىگه ئېلىۋېلىپ بىر تۇتـاش  

شۇنچىۋاال پۇلنى نېمه قىالرمىش ؟ _ نېمه قىالتتى گهپ بىلهن ئىش ھهل 

بولمىغانكىن، ئالدى بىلهن پۇل تېپىپ شـۇ پۇلغـا سـوۋىيېت ئىتتپاقىـدا     

ــدانالردىن زامــانىۋى قــورال ســېتىۋېلىپ    ــارىخور قۇمان ــكهن پ چىرىــپ كهت

_ يائـالالھ!  خىتاي دېگهننىڭ يهتمىش پۇشتىنى كۆزىگه كۆرسـۈتىدىكهن!  

  شۇ كۈنلهرمۇ كېلىدىكهندە ئوغۇل باال ئهزىمهت! 

تىن قاق بهش يىل بۇرۇن ئۇنىڭ بىر ئىش » بىر ئىش قىلىش « ئۇ زات     

ئهنـبهر پـۇرىقى تارقـاپ كهتـكهن      غانلىقى توغرىسىدا ئالهمگه ئىپـار، قىلىدى

تونۇش دۈشمهنلهردىن زەمبىرەك ئـارىيهت  _« ئىدى. _ نېمه ئىش قىلدى؟ 

چاخچــاقالرنى ئوبرازلىــق ئويــۇن ئــارقىلىق   –دېــگهن لهتىــپه » ئېلىپتــۇ 

  تاماشىبىنالرغا تهقدىم قىلماقچى بولدى!

  

16  

ــۇپ دۈشــمهنلهرگه ئ         هســىر ئۇيغــۇرالر دۆلهتچىلىــك  ئقتىــدارىنى يوقۇت

بولغــان  بهخىتســىزلىك مىللــى ھاياتىــدا   ھېچقاچــان تهقــدىرگه تهن      

بهرمىـــــدى. يارىتىلىشـــــىدىنال ئاقســـــۈڭهك، ئالىجانـــــاپ، باشـــــقىالرغا  

ــۇ    ــۈمنى ئهال بىلىــدىغان، خوجــايىنلىق روھقــا ئىــگه  ب بېقىنىشــتىن ئۆل

مىللهت ئۆزىنى  باشقىالردىن تـۆۋەن كـۆرگىنى يـوق. خىتايـدىن ئىبـارەت      

لى دۈشمىنىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى بىـر دەقىقىمـۇ  ئىتىـراپ    تارىخى، مىل
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قىلىپ باقمىدى. دۈشـمهنگه قارشـى، مۇسـتهملىكىچىگه قارشـى ئهۋالتمـۇ      

ئهۋالت جهڭــــدىن بــــاش تارتمىــــدى. لــــېكىن ئهركىنلىــــك، ئــــازاتلىق، 

مۇستهقىللىق ئۇرۇشى بـالىنى دادىغـا ئۇالشـتۇرمىدى. دۈشـمهنگه قارشـى،      

ــۇرۇ  ــى  ئـ ــتهملىكىچىگه قارشـ ــتىن،  مۇسـ ــاتالپ كهتكهنلىكـ ــىر ئـ ش ئهسـ

مىللهتنىـــڭ روھـــى ئـــۆلمىگهن بىـــلهن ئهقىـــل، تهپهككـــۇرى، يىراقنـــى  

كۆرەرلىكى زەئىپلهشتى. پىالنلىق ھهرىكهت قىلىش ئورنىغا  نېمه ئۇدۇل 

سه شۇنى ئۇرۇپ چـېقىش، دۈشـمهننى قـايمۇقتۇرۇپ پۇرسـهت يـارىتىش      لكه

شــۈش، ئىــنقىالۋى  ئورنىغــا قــارامالرچه جاســارەت كۆرســۈتۈپ تۇزاققــا چۈ    

ــايه    ــاتۇرلۇقنى غـ ــان، بـ ــا قهھرىمـ ھهرىكهتـــته غهلبىنـــى كـــۆزلهش ئورنىغـ

قىلىــــــش... قاتــــــارلىق چېكىــــــنىش خۇسۇســــــىيهتلىرى مىللــــــى  

مهۋجۇتلىقىمىزنىڭ خارەكتېرىگه،  بىـر پۈتـۈن مىللـى  پىسـخىكىمىزغا     

ئايلىنىــپ قالــدى. بهدەل تۆلهشــنى  _ مهردانىلىــك دەيــدىغان، قــاتمۇ قــات  

لهرنى، قانلىق باستۇرلۇشنى _ نهتىـجه دەيـدىغان، ئهسـلىدىكى    مهغلۇبىيهت

مۇســـتهقىللىققا ئىنتىلىشـــتىن ئىبـــارەت ھهقىقـــى غـــايىنى ئۇنتـــۇپ،  

ئۈمۈتسىزلىككه تولغان ھالدا  پهقهت قۇربان بولۇشنىال مهدھىيهلهيدىغان 

ئـۇدۇل كهلـگهن سـاغلىقنىڭ ئارقىسـىدىن      بولۇپ قالدى. شۇنىڭ ئۈچـۈن  

ن  يىتــيم قوزىــدەك ھهر تهرەپــكه بۇيــۇن قىســىپ  ســۈت قــوغالپ يۈگــۈرگه

  ئىنتىلىدىغان ھالهت مىللىتىمىزدە قهد كۆتهردى. 

ــدىرىنى موســكۋا يېشــىدۇ!   «        دېيتتــى » شــهرقى تۈركىســتاننىڭ تهق

يۈسۈپ بهك مۇخلىسى ۋە ئۇنىڭ تهرەپدارلىرى. تهقدىرىمىزنى موسـكۋانىڭ  

ئهسـىردە    - 20قېـتىم،  ئهسىردە ئىككى  - 19قانداق يېشىدىغانلىقىنى   

دۆلهت دەرىجىلىك مهغلۇبىيىتىمىزدە ئىككى قېـتىم، ئىـنقىالۋى يـاردەم    

خارەكتېرىدە، كۆچۈرۈپ يۆتكهپ كېتىش ئۇسۇلىدا كۆپ قېتىم كۆرسۈتۈپ 

قويدى. لېكىن بىز كۆرۈپ تۇرۇپمـۇ  ئهقىـل تېپىشـنىڭ ئورنىغـا  سـۈتكه      

ايرىلمىــدۇق. ئۆگۈنـۈپ قالغــان يېيــتم قوزىـدەك موســكۋانىڭ پىشــىدىن ئ  

ئۆتكهن ئهسىرنىڭ دەسلىۋىدىن تـا  ئـاخىرقى يىللىـرىغىچه _  ئـۈچىنچى     
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مىــــڭ يىلنىــــڭ بۇسۇغىســــىغىچه موســــكۋانىڭ قۇيرىقىــــدىن نېــــرى  

بواللمىدۇق. موسكۋا ك گ ب لىرى  بۇ قېـتىم  ئـوتنى الخشـىگىر بىـلهن     

نــى » شــهرقى تۈركىســتاننىڭ تهقــدىرىنى يېشــىش « تۇتۇشــنى پىالنــالپ  

ئۆتكۈزۈپ بهردى. _ نېمىشكه شـۇنداق قىلغانـدۇر؟ _ ئۇيغـۇرنى    تۈركىيهگه 

ئاخمــــاق قىلىۋىرىــــپ زىرىكىــــپ قالغانمىــــدۇر يــــا بولمىســــا. تهرســــا 

ــدۇرۇپ مۇشــت      ــتىم يان ــرەر قې ــدە بى ــون مۇشــت تهككهن ــۇ  ئ لۈكچهكلهرم

ئاتالمايدىغان مهتونى ئۇرىۋىرىشتىن يالتىيىپ قاالرمىش. توۋا خۇدايىم! ك 

ــ   قهتهن مــۇرەككهپ. ئهســلىدىكى مهقســهتكه   گ ب نىــڭ ئىشــلىرى ھهقى

  كېلىشتىن ئاۋال يهنه بىر ئاز ئايلىنىپ كېلهيلى.

ــدا     – 1962        ــل ھال ــالپ ئىزچى ــدىن باش ــۇزۇش « يىللىرى ۋەتهن قۇتق

يىلى  ئومۇمى يۈزلۈك باستۇرۇلۇش   – 1969نى ئىشقا سېلىپ، » رادىئوسى

» مىجىـت سـىلىڭ   ئـاخۇنوپ،  « پاجىئهسىگىچه، تىلـالردا داسـتان بولغـان   

الرنىــڭ يېتهكچىلىكىــدىكى قوراللىــق ۋەقهلهرنــى كهلتــۈرۈپ چىقارغــان،  

ــوغالنلىرىنى قورچــاق يهرلىــك    ئۇيغۇرالرنىــڭ ھهقىقــى مىلــلهت ســۈيهر ئ

ھۆكۈمهت قاتالملىرىدىن، قوراللىـق ھهربـى قىسـىملىرىدىن تاسـقىتىپ     

، چىقارغان، ئومۇمى جهمئىيهتتىكـى يۈرەكلىـك ۋەتهن سـۈيهر يىگىتلهرنـى    

ــۈن       ــر پۈت ــپ بى ــيان كۆتهرتى ــىلهرنى ئىس ــالىغۇدەكال كىش ــو ئاڭلىي رادىئ

يىغىشتۇرۇشــــقا يېــــتهكلىگهن ك گ ب ئهمهســــمىدى!  ھهتتــــا رادىئــــو 

كـۈنى دەل چـۈش    - 14ئاينىـڭ   -  8يىلـى   – 67« دولقۇنلىرى ئارقىلىق 

ۋاقتىدا  تۇرغات  تاغ ئىتهكلىرىگه يېتىپ كېلىڭالر! سىلهرگه سوۋىيېت 

» مىـــڭ كىشـــىلىك قـــورال يهتكۈزۈلىـــدۇ!   15هســـىدن  قىزىـــل ئارمىي

چــاقىرىقى قــانچه مىڭلىغــان يىگىتلهرنىــڭ قېنىغــا زامىــن بولمىغــان!    

ۋەتىنىمىزنىـڭ شــىمالى قىسـمىدا  شــۇ موسـكۋانىڭ يوشــۇرۇن ئاالقىســى    

بىــلهن تهشــكىللهنگهن ئىــنقىالۋى كومىتېتنىــڭ يــاش رەھبهرلىرىــدىن  

ئۇيغــــۇرى الرنىــــڭ   –ئهخــــمهت ئىگهمــــبهرى، ســــابىت ئابــــدۇراھمان    

ــۇپ،    ــارقىلىق موســكۋاغا يوللۇن ــولالر ئ ئورۇنالشتۇرۇشــى بىــلهن  قاچــاق ي
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سوۋىيېت كوممۇنىسـتىك پارتىيهسـى مهركىـزى كومىتېتىـدىن شـهرقى      

تۈركىســتاننىڭ  مۇســتهقىللىق ھهرىكىــتىگه يــاردەم بېــرىش تهلىــۋىنى  

 ئېلىپ كهتكهن ياش ئىنقىالۋى سهپداشـالردىن دولقـۇن ياسـىن، خهرنىسـا    

يىگىــت جهڭچىلهرمــۇ  ك گ ب  تهرىپىــدىن  -قاتــارلىق يهتــته نهپهر قىــز

دا  » ۋەتهن قۇتقـۇزۇش رادىئوسـى  « ئالمۇتىدا توختۇتۇلـۇپ قېلىنىـپ، ئاشـۇ    

ئىشلىتىلگهن ۋە ئۇالرنى رادىئو دولقۇنلىرى ئارقىلىق گۇۋالىق بېرىشـكه  

ــتاننىڭ  «   مهجبـــــۇرالپ  ــهرقى تۈركىســـ ــۈمىتى شـــ ــوۋىيېت ھۆكـــ ســـ

ئىكهنلىكى توغرىسـىدا ھهركـۈن   » ئۈچۈن ھهرزامان تهييار مۇستهقىللىقى

ئىــنقىالۋى  « ئــالته نــۆۋەت ئــاڭلىتىش تارقاتقــان ئهمهســمىدى . ئۇيغــۇرالر 

ئـارقىلىق قوزغۇلـۇپ   » رادىئو دولقـۇنلىرى  « ىنى كۆرمىسىمۇ، » باشلىق

تاققا چىقىدىغان باتۇر مىللهت ئىكهنلىكىنى ياخشـى بىلـگهن موسـكۋا ك    

ئۇيغۇرالرنى قوزغاش » قان خۇمار« سىرتىدىكى  –ن ئىچى ۋەته گ ب لىرى

نـى  » رادىئـو  « ئۈچۈن ھېلىقى تاشلىۋەتكهن كونا تهرەكتۇرنىڭ ماتۇرىدەك 

 – 1998يۇنانىستاندىن يۆتكهپ كېلىـپ ئـاڭلىتىش بېـرىش تهكلىـۋىنى     

نىـڭ رەھبىـرىگه   » شهرقى تۈركىسـتان ئـازاتلىق تهشـكىالتى   « يىللىرى  

كىم ئارقىلىق ئاڭالتقان بولغىيتى ھه!  ئهگهر تـۈرك دۆلهت چىگراسـىنى   

قوغداۋاتقان، بۇ ئويۇندىن خهۋەرسـىز تـۈرك مىللهتچـى ئېقىمىغـا مهنسـۇپ      

 ئهسكهرلهر ھېلىقى كونا داڭقاننى چىگرادا مۇسادىر قىلىۋەتمىگهن بولسـا، 

ــداق    ئــۇنى تالىبــانالر قورغانىغــا ســاالمهت يهتكۈزىۋالغــان بولســا ئويــۇن قان

  ئوينالغان بوالتتى ھه!

 -1934ئۇيغــۇر شــۇنداق ھــاڭۋاقتى، يىــتىم قوزىــدەك بىچــارە ئىــدى.         

يىلى ئۇيغۇرنىڭ چارەك ئهسىر قۇربـان بېرىـپ قۇرغـان دۆلىتىنـى رۇسـالر      

ىلهتتى. بىراق ئارىدىن ئون يىل باستۇرۇپ يوقاتقانلىقىنى ئۇيغۇر ياخشى ب

ئىسىملىرىنىڭ ئاخىرىغا  ئۆتۈپال تاغ ئارقىسىدا  سوۋىيېت ك گ ب لىرى 

سىالۋىيانچه موپ، ۋىچ الر قوشۇلغان  سوۋىيېت گېراجدانلىق پاسپورتىنى 

تارقىتىپ، قولىدا بۇنداق پاسپورتى بارالرنىڭ ئۆلۈك تىـرىكىگه سـوۋىيېت   
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ئېيتىپ، قوللىرىغا مىلتىق تۇتقۇزۇپ  ھۆكۈمىتى ئىگه بولىدىغانلىقىنى

رۇسچه كوماندا بېرىپ جهڭ مهيدانىغا  يهنى قۇشخانىغا ھهيدىدى. ئهلۋەتته 

ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا ئـۇزۇن مۈڭگۈزلـۈك سـهركه، دىنـى ئۆلىمـا ئهلىخـان تــۆرە         

كېتىۋاتاتتى. بۇ بىچارە ئۇيغۇرنىڭ ئويالنغـۇدەك ھـالى يـوق ئىـدى. _ ھهي     

س! بىزنىــڭ مۇســتهقىل دۆلىتىمىزنــى ســهن ۋاپاســىز چېقىــر كــۆز ئــورۇ

باستۇرۇپ يوق قىلغان ئىدىڭ! ئون يىـل ئۆتـۈپال يهنه سـهن بىـزگه قـورال      

تۇتقۇزۇپ نېمه قىلماقچى! _ دېمىدى ۋە دېيهلمىدى. كىملهر دېيهلىسۇن! 

دادىســى بىــلهن ئــوغلى يــۈز كۆرۈشــهلمهي، ئــوغلى چــوڭ بــولغىچه دادىســى  

ــا ئېســىلىپ تېرىســ   ــدىغان،  قۇشــخانىدا كانارىغ ــۇمچه ســويۇلۇپ تۇرى ى تۇل

يىتىم قوزىدەك چوڭ بولىدىغان بۇ ئۇيغۇرنىڭ ئىچىـدە ئهلىخـان تۆرىـدەك    

الرغـا كىـم   » زىيـالى « ئهۋلىياخانغا، ئابباسوپ، دەلىلقان، ئهخمهتجانالردەك 

چىــش يېرىــپ، تىــك بېقىــپ گهپ قىاللىســۇن! ھهي بىچــارە ئۇيغــۇر، ھهي 

لىك يىل كېيىن يهنه شۇ مـاركىلىق  بىچارە ئۇيغۇر! ئاشۇ پاجىئه دىن ئهل

  پاجىئهگه ئۆز ئايىقىڭ بىلهن تۇتۇلدۇڭ! 

موســـكۋا  ك گ ب لىـــرى  بـــۇ قېـــتىم  تـــۈرك ھهربـــى ۋە مىللـــى             

ئىستىخباراتىنى الخشىگىرنىڭ ئورندا قولالندى. تـۈرك تهتقىقـاتچىلىرى،   

تۈرك _ خىتاي ئىشلىرى تهتقىقات ئورگانلىرى، تۈرك _ خىتاي ئىشـلىرى  

راتېگىيه ئورگـــانلىرى ۋە تۈرلـــۈك تهتقىقـــاتچى  مۇتهخهسىســـلهرمۇ ســـىت

ئۆزلىرىنىڭ مىللى قېرىدېشى بولغان ئۇيغۇرنىـڭ ئومـۇمى ئهھـۋاللىرىنى    

رۇس ك گ ب لىرى بىلگهندەك بىلمهيتتى ۋە بىلمهيـدۇ. رۇسـالر بىزنىـڭ    

جۇغراپىيهمىزنى بىز بىلىشـتىن ئـاز دېگهنـدە بىـر ئهسـىر بـۇرۇن ئىلمـى        

پ بولغان. بىزنىڭ كىشىلىك خارەكتېرىمىزنى، يۇرتالرنىڭ يوسۇندا بىلى

، يۇرتداشلىقنىڭ تۈرلۈك خۇسۇسىيهتلىرىنى، ئۆرپى ئادەت، ئهنئهنه، قائىداە 

ــۋاللىرىمىزنى ئهڭ    ــمه ئهھـ ــازا ھهمـ ــا كـ ــارىخ ۋاھـ ــيهت، تـ ــۇن، مهدەنىـ يۇسـ

مۇكهممهل شهكىلدە بىلگهچكه  تهتقىقـات مهركهزلىرىـدە ئاالھىـدە بۆلـۈم     

ــاللىرى   تهســىس قىلغــ ــۇق مــۇھىم تهتقىقــات ماتېري ان. ئۇيغــۇرالر توغۇرل
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ــنلىگهن موســكۋا  ك گ ب لىــرى        ــلهن تــۈرك  ئىســتىخباراتىنى تهمى بى

گېــزى كهلگهنــدە ئۇيغــۇرالرنى رادىئــو دولقــۇنلىرى ئــارقىلىق قوزغــاش       

ــا      ــرەك. ئۇيغۇرالرغ ــا كې ــان بولس ــۇپ قالمىغ ــنىمۇ ئۇنت ــۋىنى بېرىش تهكلى

ب لىرىنىـــــــڭ  نهتىجىلىـــــــك  پاســـــــپورت تارقىتىشـــــــمۇ رۇس ك گ

يىلى شـهرقى تۈركىسـتان مۇسـتهقىللىق     – 44تاكتېكىلىرىدىن ئىدى. 

ئىنقىالۋىنـــى قوزغىغــــان رۇســـالر ئۇيغــــۇر جهڭچىلىـــرىگه ســــوۋىيېت    

شهرقى تۈركىستان « يىلى  – 97گېراجدانلىق پاسپورتى تارقاتقىنىدەك، 

ىشى ئۈچۈن نىڭ  سىالۋىيان ئاسىياسىدا روناق تېپ» ئازاتلىق تهشكىالتى 

پاسـپورتى تارقىتىشـلىرىمۇ  ك گ ب نىـڭ يـول     » تۈرك ۋەتهن داشـلىق  « 

كۆرسۈتىشــىدىن خــالى بولماســلىقى مــۇمكىن. ئهللىــك يىــل ئىلگىــرى   

ۋەتىنىمىزنىــڭ شــىمالىدىكى پىــدائى جهڭچىــلهرگه رۇس ك گ ب لىــرى  

ــهكىلدىكى   ــقان شـ ــچ  « سىالۋىيانالشـ ــوپ، ۋىـ ــوۋىيېت  » مـ ــۇلغان سـ قوشـ

تقـــان بولســـا، بـــۇ قېـــتىم ۋەتهن ســـىرتىدىكى ئۇيغـــۇر  پاســـپورتىنى تارقا

ــۈركچه     ــۇرۇپ ت ــقا قىزىقت ــدائى بولۇش ــى پى ــراكجى، « يىتىمچىلىرىن كاس

قوشــۇمچىلىرى بىــلهن ياســالغان تــۈرك ۋەتهنداشــلىق » گــۈنهن، چېــتىن 

پاسپورتى تارقىتىلدى. قوللىرىـدا تـۈزۈك پاسـپورتى بولمىغـان، چهتـئهلگه      

اســىغا چىقىــپ قېلىــپ، تــاال تۈزگىمــۇ دەپ، ســىالۋىيان ئاسىي –چىقــتىم 

ــپورتىغا    ــلىق پاسـ ــۈرگهن،  ۋەتهنداشـ ــۈپ يـ ــاي مۆكۈنـ يۈرەكلىـــك چىقالمـ

شۇنچىلىك ئىهتىياجلىق ئۇيغۇر يىتىمچىلىرىنى ۋەتهننىڭ مۇستهقىل 

بولۇشىدىنمۇ بهكرەك تۈرك ۋەتهنداشلىق پاسپورتى مهھلىيا قىلىۋاالتتى. 

نتايىن ياخشى بىلهتتـى. يهنه  بۇ ئهھۋالالرنىمۇ  موسكۋا  ك گ ب  لىرى ئى

بىر مهسىله تۈركىيه ھۆكۈمىتىنىڭ شـۇنداق بىـر ئاالھىـدىلىكى بـاركى،     

تۈرك گېراجدانى دۇنيانىڭ قانداقال يېرىدە ئۆلـۈپ كهتسـه ئۆلـۈكىگه ئىـگه     

بولـــۇپ تـــۈركىيهگه يـــۆتكهپ كېتىـــدۇ. بۇمـــۇ ئۇيغـــۇر يىتىمچىلىرىنـــى 

  قانائهتلهندۈرىدىغان بىر ئهۋزەللىك ئىدى. 
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ــۆز گېپىمىــزگه قايتىــپ كېلهيلــى        ــاز  -1997دە،   -ئهمــدى ئ يىلــى ي

نــى ئــاغزاكى  » شــهرقى تۈركىســتان ئــازاتلىق تهشــكىالتى    « ئايلىرىــدا 

نىڭ پىدائىلىرى ۋەتهننى قوراللىـق ئـازات   » تهشكىالت « تهشكىللهپ  بۇ 

قىلماقچى بولغان شۇ قهدەر كارامهتلهرنىڭ ئـارختېكتورىنى پهرەز قىلىـپ   

» ئىــــنقىالۋى قۇمانــــدان «. ئالــــدىنقى بــــاپتىكى تهســــهۋۋۇردا  باقــــايلى

ــرى     ــان بى ــىدا تۇرىۋاتق ــىالۋىيان ئاسىياس ــدى س ــتىمىن ھهزرەت ئهپهن مهم

بولغان ھالىتىدە ئۇنىڭ يېنىغا موسكۋادىن كېلىدىغان كىشـى ۋە ئۇنىـڭ   

مــۇھىم  تهكلىپلىــرى پهرەز قىلىنىنغــان ئىــدى.لېكىن بــۇ تهكلىــپ      

ــا   ــتانبۇلدا رېئاللىقق ــداننىڭ يېنىغــا     ئىس ــدى. شــوڭا قۇمان چىقىــپ قال

كېلىدىغان كىشـىنى موسـكۋادىن ئهمهس، ئهنقهرەدىـن پهرەز قىلىشـىمىز     

مۇۋاپىــق. _ ئهگهر ســىز دىنــى ســاھهدە كــۆپرەك تهربىــيه كــۆرگهن بىــرى   

بولســىڭىز  تهكلىپنــى ئېلىــپ يېنىڭىزغــا كېلىــدىغان كىشــى قۇرئــانى 

ــايهت،   ــدانال   كېرىمنــى مۇڭلــۇق تىــالۋەت قىلىــدىغان، ئ ھهدىســلهردىن ئوب

تهپســــىر قىلىــــدىغان، كېچىلىــــرى ســــىز خــــورەك تارتىــــپ ئــــۇخالپ 

قالغىنىڭىزدا سىزنى خىجىـل قىلىـپ تهھهججـۈت ئوقۇيـدىغان شـۇنداق      

ئىتىقـــادلىق تهقـــۋادار ســـىياقىدا بولىـــدۇ. ئهگهر ســـىز مىللهتچىلىـــك  

خارەكتېرى كۈچلۈكرەك بىرى بولغىنىڭىزدا  يېنىڭىزغا كهلگهن كىشى  

ك تۇپراقلىرىنىڭ دائىرسىنى شهرقته  _ ئورخۇن، ئوالنباتۇردىن باشالپ تۈر

غهرپته ئهگه دېڭىزى،  شىمالدا  ۋولگـا دەرياسـىنىڭ ئورتـا ئېقىملىرىـدىن     

دە،  سـىزنى   -جهنۇپتا  سهيلون بوغۇزىغىچه بولغان جايالردىن سـۆز ئاچىـدۇ  

ئۇيغـۇر  ھازىرقى رېئال ۋەزىـيهتكه باشـالپ كېلىـپ پۈتـۈن كاپكـاز، قىـرىم،       

ئهللىرىنىڭ قهد كۆتۈرىدىغان ۋاقتىنىـڭ كهلگهنلىكىنـى، بۇنىـڭ ئۈچـۈن     

كاپكازالر ئالـدىنقى شـهرتلهرنى ئـادا قىلىـپ موسـكۋانى چېچهنىسـتاننىڭ       

ــدىغان    ــراپ قىلى ــتهقىللىقىنى ئىتى ــق شهرتنامىســى  « مۇس » تېنچلى

تۈزۈشكه قىستاپ توختامغا قـول قويـدۇرغانلىقىنى، كېيىنكـى ئـۈچ يىـل      

كاپكازخهلقىنىـڭ ئـۇرۇش قهلئهسـى بولغـان چېچهنىسـتان دۆلهت      ئىچىدە 
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ــش     ــپ ئىـ ــال قوراللىنىـ ــڭ دەرھـ ــدى ئۇيغۇرالرنىـ ــانلىقىنى، ئهمـ بولۇدىغـ

ــجه      ــۆلىمهي نهتى ــى، بهدەل ت ــپ كهلگهنلىكىن ــى يېتى ــدىغان ۋاقت تهۋرىتى

بولمايدىغانلىقىنى تهپسىلى چۈشهندۈرىدۇ.( دېمىسىمۇ  بۇ چـاغالر  گهرچه  

قهست بىلهن ئۆلتۈرۈلگهن بولسىمۇ،  كېيىنكى ئـۈچ  جهۋھهر دودايىپ سۈي

يىل ئۇرۇشسىز تېنچ ئۆتهلىسه چېچهنىستان خهلق رايىغا قويۇلـۇپ يـاكى   

ــتهقىل      ــاكى مۇس ــدۇ ي ــۇرىيهتته قالى ــاپتونۇم جۇمه ــدىكى ئ ــىيه ئىچى رۇس

بولىدۇ. بۇ پهقهت ئۈچ يىل تېنچ ئۆتۈپ كهتسـىال ھهل بولىـدىغان مهسـىله    

ى بــۇ خىــل ئىلگىــرلهش ئۇيغــۇرنى قــورال ئىــدى. رۇســىيه ھۆكۈمىتىــدىك

كۆتۈرۈشكه غىدىقاليتتى.) ئۇ كىشـىنىڭ سـۆھبهتلىرى سـىزنى شـامدەك     

ئېرىتىــپ، يىلىمــدەك يېپىشــتۇرۇپ قويىــدۇ. ئۇنىــڭ ئالدىــدا ئــۆزۈڭىزنى  

ساۋاتسىز دېهقاندەك كۆرۈپ قالىسىز. سىز  شائىر، سىنارىسـت، يـازغۇچى،   

ســـى تهشـــكىالتىنىڭ  شـــهرقى تۈركىســـتانلىق مۇھاجىرالرنىـــڭ سىيا  

باشلىقى، دىيانهتلىك، قۇرئان، ھهدىسلهرنىڭ تۈركچه تهرجىمىسىنى كـۆپ  

ئوقۇپ دىندىن خېله ئوبدانال مهلۇماتلىق بولۇپ قالغان، تىجـارەت قىلىـپ   

پايدا بىلهن زىياننىڭ تهمىنى تېتىغان مهمتىمىن ھهزرەت بولغىنىڭىزدا  

تىدىن كېلىــدىغان تــۈرك مىللــى ئىســتىخباراتىدىن، ھهربــى ئىســتىخبارا

كىشى ياكى كىشىلهر ئهلۋەتته كۆپ قىرلىق كۆرۈنۈشـكه ئىـگه بىرلىـرى    

ــپ    ــدىلىكىڭىزنى _ كېلىـــ ــىلىك ئاالھىـــ ــىزنىڭ كىشـــ ــۇدۇ. ســـ بولـــ

چىقىشىڭىزنى،  ھازىرقى ئىقتىدارىڭىزنى، قولىڭىزدىن قانچىلىك ئىـش  

ــۆپ     ــدىغان، كــ ــىراق بايقىيااليــ ــىزدىنمۇ ياخشــ ــدىغانلىقىنى ســ كېلىــ

ىرىنچـــى ســـۆھبهتتىال ســـىزنى قايىـــل قىلىۋالغـــۇدەك، تهجىربىلىـــك، ب

ســېغىندۇرالىغۇدەك، كــېلهر قېــتىم كهلگــۈچه ئىچىڭىــزدىن بىــر نهرســه  

تىپىرالپ ئارام بهرمهيدىغان ھالغا كهلتۈرەلىگۈدەك كىشىلهر سىز بىـلهن  

ــۆھبهتنى    ــان سـ ــلهپته بولغـ ــدى دەسـ ــۇدۇ. ئهمـ ــان بولـ ــىۋەت ئورناتقـ مۇناسـ

  ە ئىپادىلهپ باقايلى.ئوچۇقالشتۇرۇپ دىئالوگ شهكلىد
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دېيىلسـه قانـداق قارىغـان     –ئهسىر تۈرك ئهسىرى بولۇدۇ  – 21: خوجام    

   بوالتتىڭىز؟

_  ئهلــۋەتته ئۈمــۈدۈم كامىــل. ھهر ئىــش ئالالھنىــڭ ئىرادىســى بىــلهن      

  بولۇدۇ.

: ئهگهر يېڭى ئهسىرگه مۇستهقىل شهرقى تۈركىستان بىلهن كىرىمىـز     

  دۇر_ دېگهن بوالرمىدىڭىز؟ _ دېيىلسه _ بهكال بال

  _ ئهلۋەتته! شۇنداقته. خىتاينى سهل چاغلىغىلى بولمايدۇ.   

  : خىتاي سىزچه بهك كۈچلۈكمىدۇر؟  

  _  مېنىڭچىال ئهمهس، پۈتۈن دۇنيا شۇنداق قاراۋاتىدۇ.    

  :  سىزچه سوۋىيېتلهر ئىتتىپاقى خىتايدىن ئاجىزمىدى؟    

سى بىـلهن بىـرگه  دېپلۇمـاتىيهمۇ ھهل    _ يوقسۇ ئهپهندىم. كۈچ مهسىل    

  قىلغۇچ ئامىل. خىتاي دېپلۇماتىيهدە بهك ئالغا كهتتى.

» مىڭ ئېغىز كاپ كاپتىن  بىر قېتىم چىـپ چـاپ ئهال   « : ئۇيغۇرالردا     

دەيـــــدىغان گهپ بـــــار. ئهگهر ئۇرۇشـــــتا غهلـــــبه قىلغـــــان چـــــېچهن      

تهقىللىق دېيىلسـه، مۇسـ   -مۇجاھىدلىرىنىڭ ئارقىسىدا  تۈرك كۇچى بار

ئۇرۇشـــىغا تهييـــارلىق قىلىۋاتقـــان ئـــارنوۋۇتلۇق _ كوســـوۋالىقالرنىڭ     

  دېيىلسه،  سىز نېمه دەر ئىدىڭىز؟  –ئارقىسىدا تۈرك كۇچى بار 

_ بۇ ھهقـته مېنىڭمـۇ ئـازدۇر كـۆپ مهلۇمـاتىم بـار. ئهممـا بىـزدە تېخـى             

  تهييارلىق يوق.

ــۇ     ــدا بولســ ــا : تۈركىيهنىــــڭ ئاالھىــــدىلىكى نه ئامېرىكىــ ن، نه ياۋرۇپــ

بىرلىكىدە بولسۇن. تۈركىيه پۈتۈن ئهرەپ، ئافرىقا، جهنۇبى ئاسـىيا ئىسـالم   

ئهللىرىنىڭ يېتهكچى تۈگۈنىدۇر! تۈركىيه ناتونىڭ قۇرغۇچى ئهزالىرىدىن 

بولۇپال قالماي بهلكـى نـاتودىكى يېتهكچـى نوپۇزلـۇق دۆلهتنىـڭ بىرىـدۇر.       

قه تۈگـۈنى، مهدەنىـيهت   تۈركىيه سىياسـى سـىتراتېگىيه، ئىقتىسـادى ئـاال    

ئۇچرۇشۇش نوقتىسـى، جۇغراپىيهلىـك ئهۋزەللىكـى قاتـارلىق مهڭگۈلـۈك      

ــڭ       ــوڭ قىتئهنىـ ــۈچ چـ ــۇپ ئـ ــهلىگهن بولـ ــۆزىگه مۇجهسسـ ــى ئـ قىممهتنـ
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مېڭىسىدۇر، يۈرىكىدۇر ۋە  قان تومۇرىدۇر! دېمهك تـۈركىيه بـاركهن، تـۈرك    

نـېمىگه   قېرىداشلىرىڭىز باركهن، پۈتۈن تـۈرك ئهسـكهرلىرى بـاركهن يهنه   

  تهييارلىقىڭالر يوق؟ مهن بىلمىدىم خوجام!

ــورال          ــوق، ق ــزدە ئىقتىســاد ي ــايالر بهك ئهزدى. خهلقىمى ــى خىت _ بىزن

ــر تهســىس      ــر الگى ــداق بى ــدە ئۇن ــدۇ. ۋەتهن ئىچى ــى بىلمهي تۇتۇشــنى تېخ

ــۇدەك    ــكهر بولغـ ــىرتىدا ئهسـ ــۇمكىن ئهمهس. ۋەتهن سـ ــال مـ ــش ئهسـ قىلىـ

ســىله مېنىڭمــۇ دېققىتىمنــى ئۇزۇنــدىن ئــادەملىرىمىز يېتهرســىز. بــۇ مه

  بېرى چالغىتىپ كهلگهن ئهپهندىم. 

: ئالالھغا شۈكرىلهر بولسۇنكى، خوجام نېمىال دېمىـگهن بىـلهن سـىزدە        

ــاركهن. تــۈرك        ــۈدى ب ــتهقىللىق ئۈم ــاركهن! ســىزدە مۇس ــۇرى ب ــان ن ئىم

ھۆكۈمىتى ئىسـاالرنى تـام ئهللىـك يىـل بـاقتى. ئهپسـۇس ئـۇالردىن ئىـش         

چىقمىدى. تـۈركىيهدىن ئېلىشـنىال كۈتۈدىغـانالر بهك كـۆپ. بېرىشـنىمۇ      

. بۇ دېگىـنىم بىـز ئـۆزۈمىز بېرىـپ شـهرقى تۈركىسـتاننى       ئويالش كېرەك

ئازات قىاللمايمىز. ئهلۋەتته بىز بۇ دەۋانىڭ ئىگىلىرىدۇرمىز. شۇنداقتىمۇ 

ئىشنىڭ بېشىنى سىلهر باشاليسىلهر. خوجام سىز گهپ ئارىسىدا ئهسكهر 

تهربىيلهيــدىغان الگىــر توغرىســىدا قوشــۇمچه قىلــدىڭىز. بــۇ ئهلــۋەتته       

ــ. ئهممــا ۋەتىنىڭىزنىــڭ چىگراســىدا قېرى بىرىنچــى ئامىــل ــۈرك ن داش ت

ئۆلكىلىرى باركهن، تاغچى قېرىنداشـلىرىڭىزدىن ئـات ئېغىلـى بولسـىمۇ     

ھهل قىلىشقا بىز ۋەدە بېرىمىز! ھهمـمه ئشـنى بىـزگه قويـۇڭ. يېتهركـى      

بولــۇپال بهرســىڭىز، بــۇيرۇقال بهرســىڭىز نېرىســى بىــزگه  » ئهمىــر« ســىز 

بهلكى مۇشۇ سـۆھبهتتىن كېـيىن بىـر     -هكتهئائىتتۇر......يېقىن كېلهچ

ۋەتىنىڭىزنىـڭ بىـر    يىلغا يهتمىگهن پۇرسهتته ھېچ بولمىدى دېگهنـدىمۇ  

يهنــى ئانــا يــۇرتىڭىز_ ھىندىســتانغا يانــداش خــوتهننى ســىزگه  –قىسـمى  

ــازا    ــاتو ھــاۋا ئارمىيهســى خــوتهنگه ب ــدا ن ئېلىــپ بېرىمىــز! شــۇنداق بولغان

ئـۈچىنچى مىـڭ يىلغـا شـۇنداق غهلـبه      قۇرۇدۇ! دېمهك يېڭى ئهسـىرگه _   

بىلهن كىرىمىز! سىز بـېخهتهر، ئهركىـن ياشـاۋاتقان تـۈركىيهنى مىسـالغا      



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

129 

 

ئالساق ھهربىر غېـرىچ يهردە  ئـاز دېگهنـدىمۇ ئـون ئادەمنىـڭ سـۈڭهكلىرى       

كۆمۈلگهن. شۇنىڭ ئۈچۈنال بۈگۈن بىز خاتىرجهم ياشاۋاتىمىز. سىز بۈگۈن 

ــى، مېلى  ــۈن قېنىڭىزنــ ــز ئۈچــ ــۈڭهكلىرىڭىزنى ۋەتىنىڭىــ ــى، ســ ڭىزنــ

بېغىشلىمىســىڭىز، ۋەتىنىڭىــزدە كهلگۈســـى ئهۋالتلىرىڭىــز ياشـــىماي    

  قالىدۇ. بۈگۈنكى قۇربانلىق كهلگۈسىنىڭ كاپالىتىدۇر.

شۇنداق بىر سېهرى، ئهپسۇنالرغا كۆڭـۈل بهرمىـگهن تهقـدىردە نـېمىگه         

ئىشــىنىپ، نــېمىگه تاينىــپ، قايســى ئىمكــانىيهت بىــلهن ئىــنقىالپ        

ــا ــنال   قىلمـ ــۆھبهتتىن كېيىـ ــۇ سـ ــان؟ _ دەرۋەقه شـ ــهرقى « قچى بولغـ شـ

ئېغىـزدا قۇرۇلـۇپ، گهرچه بىـرەر ۋاراق    » تۈركىستان ئـازاتلىق تهشـكىالتى  

ــانۇنىيهت بولمىغــان بولســىمۇ    » پىــدائىالر« يازمــا شــهكىللىك قائىــدە ق

ــى     ــن ھهرب ــېقىن يهردى ــدۇرۇپ،  ۋەتهن چىگراســىغا ي ــگه ئال ــۆزلىرىنى ئهن ئ

ــدىغان   ــازا « مهشــىق قىلى ــپ، : » ب ــتىمىن ھهزرەت «  ھهل قىلىنى مهم

ۋەتهننى ئازات قىلىدىكهن، ئازاتلىق تېڭى بىزنى كۈتمهكته،  ئالدى بىـلهن  

چــاقىرىقلىرى ئۆزلۈكســىز » مــالنى، مــال تۈگىســه جــاننى پىــدا قىاليلــى 

جاراڭالپ،  بۇ ئهللهردە جـان سـاخالپ يـۈرگهن، جـانلىرى ئـۆزلىرىگه ئېغىـر       

دۈكىــدە بېشــى  –پاناقىغىــدەك يهر تاپالمــاي دەكه  كهلـگهن، بىــر بېشــىنى 

قېتىپ يۈرگهن، پاسپورتسىز، ۋىزاسىز، بـارار جـايى يـوق يىـتىمچىلهردىن     

ــۆي     ــدەك ئ ــئهل كونســۇل خانىلىرى تارتىــپ، ئىشــى ئوڭــدىن كېلىــپ چهت

بولــۇپ كهتــكهن » يهرلىكــلهر « قىلىۋالغــان، توققــۇزى تهل  بېنــائىمــارەت 

ىزىقىــپ ئــۆزلىرىنى ئاتاشــقا باشــلىغان  كىشــىلهرگىچه  بــۇ ھهرىكهتــكه ق

ئىــدى. ســودىگهرلهر ئــۆزلىرىنى كۆرســهتمهي، ئىســمىلىرىنى ئاتاشــماي      

چۈششهك دۇكانـدارالر مېلـى بىـلهن     –يوشۇرۇن ئىئانه قىلىشالر، ئۇششاق 

ــلهپكى       ــېتىپ دەس ــىغا س ــانلىرىنى ئېلىش ــپ، دۇك ــدا قىلى ــى پى جېنىن

، مهســــجىد ئىهتىيــــاجلىق بولغــــان ئــــادەم كــــۇچىنى ھهل قىلىشــــالر

دېسـه  كىشـىلهر تـازا    » ئىـنقىالپ  « مهسجىدلهردە ياڭراۋاتقان تهبلىغـلهر،  

نى بولۇشىچه ۋارقىرىغان  جۈمه » جىهاد « دەپ،  –ئوبدان ئهگهشمهيدىكهن 
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» پىــدائىالر« خۇتبىلىرىــدىكى قاينــام تاشــقىنلىقالر..... ئــۇزۇن ئــۆتمهيال  

ــ     كۆپۈيىــپ كهتكهچــكه  انه كهلگىــچه چــۈنتهكته بــارى قۇرۇقــدۇلۇپ ئىئ

نــى مهجبــۇرى كــۇچ ئىشــلىتىپ يىغىشــالر،  » ئىئــانه « ئالــدىراپ تېــنهپ 

ئـۈرۈمچى پاسـاجىر    –ئالمۇتـا  « ۋەتهندە ئىش قوزغاشقا ئالـدىراپ كېتىـپ،   

غا باسىدىغان يۈك تاقالرنىڭ ئىچىگه كاالچنىكوپ قاچىالپ » ئائىرپىالنى 

ــدە  ــالر، ئۈرۈمچىــ ــدائى « يولالشــ ــۇرىۋالىدىغان پىــ ــال تاپشــ ــالنى » مــ مــ

تاپشۇرىۋېلىشــقا جــۈرئهت قىاللمــاي، مــال ئالمۇتىغــا قايتىــپ چىقىشــالر،    

ئـۇرۇش بــۇيرىقى كۈتــۈپ تــۇرۇش ئۈچــۈن ۋەتهنــگه ئالــدىن كىرگــۈزۈلگهن ۋە  

بىكـار سـاخالپ تـۇرغىچه    » « پىـدائىالر « چهتئهلدە  نـۆۋەت كۈتـۈپ تۇرغـان    

  يۋاي _ ۋاي. تۇرۇشالر، .... ۋاي ۋاي ۋاي ۋاي ۋا» خوتۇن ئېلىپ باال تاپقاش 

  

موســـكۋا  ك گ ب لىـــرى بىـــلهن تـــۈرك ئىســـتىخباراتى رېجســـورلۇق      

قىلغان بۇ ئويۇن شۇنچىلىك داۋاملىشاتتى. يازغۇچى بىر رومان يازمـاقچى  

بولۇپ ئاساسى ۋەقهدىن سـىرت قوشـۇمچه ھادىسـىلهرنى  تهسـۋىرلهپ، بـاش      

قهھرىمانــدىن ســىرت  قوشــۇمچه پىرســۇناجالرنى قىســتۇرۇپ، مۇھىــت      

تهسۋىرلهپ، پىرسۇناجالرنىڭ ئىچكى دۇنيالىرىنى بايان قىلىپ ئـالته يـۈز   

بهتلىــك بىــر تــوم  پۈتتــۈرۈپ چىققــان بولســا، سىنارىســت ئــۇ ۋەقهلىكنــى  

ــم      ــا فىلى ــۇمكىن. ئهمم ــا يېزىشــى م ــك دىرام ــاتمش بهتلى ــقارتىپ ئ قىس

ئىشلىمهكچى بولغان رېجسور ھهممىنى يىغىنچاقالپ  يېـرىم سـائهتلىك   

هن ھىكايىنى يىغىشتۇرىدۇ. لېكىن ھىكايىـدىنمۇ خهۋىـرى   كۆرۈنۈش بىل

بولمىغـــان، دىرامىـــدىنمۇ خهۋىـــرى بولمىغـــان تاماشـــىبىنالر فىلىـــم      

ــۆرىمىز دەپ     ــى ك ــىمۇ داۋامىن ــى ئۆچۈرۈلس ــران چىرىق ــىپ ئىك ئاخىرلىش

كىنوخانىدا ھاڭۋېقىـپ ئولتـۇرۇپ قالىـدىغان ئىشـالر ئـادەتتىكى ئهھـۋال.       

قانــدا ھــاڭۋاقتى تاماشــىبىنالرنى ھاياجانغــا ئۇيغــۇرالرنى _ مۇنــداقچه ئېيت

ــازاتلىق « ســالغان شــۇ  ــۇرۇش تهييــارلىقى ئهســلى رېجســورلىرىنىڭ  » ئ ئ

نهزىرىــدە  ئــون مىنۇتقىمــۇ يهتمهيــدىغان قىســقىال بىــر كۆرۈنــۈش بولــۇپ،  
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ئۇنىڭ داۋامىنى باش رولچى _ قورچاق ئهمىر بهكرەك ئۇزارتىۋەتكهن بولسا 

پرەك تارقىتىپ، ئېالننى ھهددىدىن ئـارتۇق  كېرەك. چۈنكى ئۇ بېلهتنى كۆ

  تهشۋىق قىلىۋەتكهندە. 

  

  

17  

  
ــالرنى          ــدىكى توقۇنۇش ــى زامان ــنقىالپ« قهدىم ــۆرە  » ئى ــدىن ك « دېگهن

دېيىش شۇ زاماننىڭ ئومۇمى كهيپىياتىغا ئويغـۇن ئىـدى.   » جېدەل، ماجرا

 –ڭگـى  مىللهتلهر ئارىسىدىكى، قهبىلىلهر ئارىسىدىكى تۈرلۈك ئۇرۇش، جه

جېدەللهر قهدىمى زامانالردا شۇنچىلىك ئاددى بىر ھادىسـىدىن تۇغـۇالتتى.   

ئــۇ زامــانالردىكى توقۇنــۇش گهپ بىــلهن، ئىلمــى چۈشــهندۈرۈش بىــلهن،       

دېپلۇمــاتىيه بىــلهن ئهمهس بهلكــى كــۇچ بىــلهن، كــۇچ سېلىشتۇرمىســى  

بىر  بىلهن ھهل بوالتتى. بىر قهبىله،  بىر مىللهت يهنه بىر قهبىلىنى، يهنه

مىللهتنى ئۆزلىرىگه بېقىندۇرۇشنى، ئـۆزلىرىگه قوشۇۋېلىشـنى مهقسـهت    

قىلســا ئـــۇرۇش ئېچىشــتىن بـــۇرۇن ئۇالرنىـــڭ  مــال ۋارانلىرىنـــى، ئـــات    

ــۇالپ       ــلىرىنى ب ــكه خانىش ــۈزەل مهلى ــى ۋە گ ــۇالپ كېتهتت ــالىلىرىنى ب ك

كېتىش ياكى مهجبـۇرى تهلهپ قىلىـش بىـلهن قهسـتهن يۇقۇنـۇپ قارشـى       

ا باشالپ كىرەتتىى. يولسىزلىقالر توقۇنۇشنىڭ، ماجرانىڭ تهرەپنى ئۇرۇشق

باشلىنىشىغا سهۋەپ بوالتتى. ماجراالر بىر تهرەپنىڭ تامامهن يىمىرلىشى 

بىـــلهن ئاخىرلىشـــاتتى يـــاكى ئـــۆچ ئـــاداۋەت ئهســـىرلهپ داۋاملىشـــاتتى.  

كېيىـــنچه  تـــۇپراق، تېرتـــۆرىيهلهر چىگـــرا ئـــارقىلىق ئايرىلىـــپ دۆلهت 

ــۇرۇش،   يىن قهبىلىــلهر،شــهكىللهنگهندىن كېــ ــلهر ئارىســىدىكى ئ مىللهت

ماجرا، توقۇنۇشالر سۈپهت جهھهتته، شهكىل جهھهتته ئۆزگهرگهن بولسـىمۇ  

ئهسلى ماھىيهت سـاخلىنىپ كهلـدى. مىللهتـلهر، دۆلهتـلهر ئارىسـىدىكى      
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ئــۇرۇش، توقۇنــۇش، ئىتتىپــاقلىق، دوســتلۇق مۇناســىۋەتلىرى ۋە  تۈرلــۈك  

هتنى ئاساس قىلغان ھالدا  شـهكىللىنىدغان،  ئهھدىنامىلهر ماددى مهنپهئ

ھىمـــايه قىلىنىـــدغان ، ھهمكـــارلىق ئېلىـــپ بېرىلىـــدىغان كۈچلـــۈك  

  سىياسى مۇناسىۋەتلهر شهكىللهندى . 

تۈلكه ئاكاڭ ئۈچكۈندۇر بېناشتا، بىر باالسى بولمىسا قۇيرۇق ياتامدۇ «      

ى ئهقىللىـــق ئـــاتىلىرىمىز ئـــۆزلىرى بېســـىپ ئـــۆتكهن تـــارىخ» تاشـــتا 

كهچمىشلهردىكى تۈرلۈك بااليى قازاالرنى، دۈشمهنلهرنىڭ تۇزاقلىرى، ھىله 

مىكىرلىرى توغرىسىدىكى تهجىربىلىرىنـى بـۆرە بىـلهن تـۈلكه ئارىسـىدا      

بولۇپ ئۆتكهن كىچىك بىر مهسهلگه يىغىنچاقالپ، شۇنچىلىك ئوبرازلىق 

ئىســاالرنى ئهللىــك يىــل بېقىــپ ئــۇالردىن ئىــش « تهســۋىرلىگهن ئىــدى. 

ئىساالرنى ئهللىك يىل قهپهسته تۇتۇپ « دېگهن بۇ جۈملىنى » ىقمىدى چ

ــان    ــدىنى ئالغ ــۇالردىن ئىــش چىقىشــنىڭ ئال ــان، ئ ــهنگهن » تۇرغ دەپ چۈش

پ ىشـــكه قهپهســـتىن  ئۇچـــۇبولســـاق مهســـىلهن، ئانـــدىن _  بىزنـــى نېم

ــۇمى   ــدىكى ئومـــ ــاالرنىڭ زامانىـــ ــدەۋاتقانلىقىنى، ئىســـ ــقا ئۈنـــ چىقىشـــ

ــتۇرۇپ    ــۋاللىرىمىزنى سېلىشــ ــازىرقى ئهھــ ــلهن ھــ ــانىيهتلهر بىــ ئىمكــ

ئهقلىمىزنى ئازراق ئىشـلهتكهن بولسـاق، ئهلـۋەتته كىشـىلهرنىڭ شـهكهر      

ياالتقان زەمبىرىكىنىـڭ ئۇچىغـا مىنىـپ قالمىغـان بوالتتـۇق.  ھـازىرقى       

ــۈرك مىللهتچ ىلىكىنىــڭ ئىجاتكــارى قهھرىمــان ئالــپ ئارســالن   زامــان ت

بىز «  تۈركهش پارتىيه خىتاپنامىسىدە مۇنداق كېسىپ ئېيتقان ئىكهن: 

نىـڭ، تـۈركى خهلقلىرىنىـڭ    ۈركلىرى پۈتۈن دۇنيـادىكى تۈركلهر تۈركىيه ت

غېمىنـى يېيىشــىمىز، ئۇالرغـا ئىــگه بولىشــىمىز كېـرەك. ئــۇالر بىزنىــڭ    

ــېكىن  ــلىرىمىزدۇر . لـ ــىمۇ    قېرىنداشـ ــۇ بولسـ ــتىدا. ئـ ــهرت ئاسـ ــر شـ بىـ

تۈركىيهمىزنىڭ مىللى مهنپهئهتىگه، دۆلهت مهنـپهئهتىگه قىلچىمـۇ زەرەر   

  » كهلتۈرمىگهن بولۇشى كېرەك . 
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ــۈركىيه دۆلىتــى توغرىســىدا،            ــۈرك قېرىداشــلىرىمىز توغرىســىدا، ت ت

ئىستىقرارســىز ئالمىشــىپ تۇرىــدىغان تــۈرك ھۆكــۈمهتلىرى توغرىســىدا،  

هتچىلىــك پىرىنســىپلىرىنى ئىچكــى دۈشــمهنلىك دەرىجىســىگه مۇخالىپ

بىـز نېمىلهرنـى    كۆتۈرۈپ نىزالىشىدىغان تۈرك پـارتىيهلىرى توغرىسـىدا   

ــر تهمســىلىگه     ــاددى بى ــق ئارىســىدىكى ئ ــى خهل ــز؟ _ نهزىرىمىزن بىلىمى

بـۆز  » قىرغاق كۆرۈپ بۆز ئال، ئانا كۆرۈپ  قىز ئـال  «  ئاغدۇرۇپ كۆرەيلى : 

ئۇسۇلدا توقۇيدىغان بىر خىل پاختا رەختـى بولـۇپ، ئۇنىـڭ    دېگهن يهرلىك 

پۇختــا، ســۈپهتلىك، چىــدامچان بولۇشــىنى رەختنىــڭ ئهن قىرغاقلىرىغــا   

قـــاراپ بىلگىلــــى بولىـــدىكهن. شــــۇنىڭدەك ئـــۆيىڭىزگه كېلىــــدىغان    

. ياخشــى ان بولۇشــى ئانىســىغا بــاغلىق ئىــكهن  كېلىننىــڭ ياخشــى يامــ

ل، شهرمى ھايالىق ئانا قىزىنىمۇ ئۆزىدەك تهربىيه كۆرگهن، ۋاپادار، ئاقكۆڭۈ

تهربىيلهيدىكهن. نائهھلى، ھارامخور، ھاياسىز ئانىنىـڭ قىزىمـۇ قارىماققـا    

ئهدەپلىك، ئهللىق كۆرۈنگىنى بىلهن، ئۆيىڭىزگه كېلىن بولـۇپ كىرىـپ   

  قىلىپ قويىدىكهن.» پاختىباش« بولغاندىن كېيىن ئوغلىڭىزنى 

اتا ئېلىش توغرىسىدا، ئۆيگه بىر كېلىن خوش، بىر كىيىملىك بۆز، م       

ــام،   ــۇنچىلىك ئهھمىيهتلىــــــك، ئىخچــــ ئهكىــــــرىش توغرىســــــىدا شــــ

پهلســـهپىۋىلىككه ئىـــگه تهربىـــيه، مهســـلهھهت بېـــرەلىگهن ئۇيغۇرنىـــڭ  

ــازات قىلمــاقچى،     ــدى؟ بىــر ۋەتهننــى ئ ــۇپ قال بۈگــۈنكى ھــالى نېچــۈك بول

پ ئىتىــراپ دۇنيـادىكى بهشــنىڭ بىــرى بولغــان، دۇنيــادا  ئهڭ كۈچلــۈك  دە 

قىلىنىۋاتقــان بىــر دۈشــمهنگه قارشــى قوراللىــق جهڭ ئاچمــاقچى بولغــان 

ــقا      ــۇ ئىش ــدانلىرىمىز ب ــازارمهنلىرىمىز، قۇمان ــارەتلىك ي ــق، جاس ئهقىللى

نىســبهتهن  بىــر كــېلىن ئالغانچىلىــك كۆڭــۈل بۆلمىگهنمىــدى! بىــر       

تامبــاللىق بــۆز ئالغانچىلىــك ســىنچىالپ باقمىغانمىــدى!  _ يــانچۇقچى  

شــۇنچىلىك ئۇســتا بولــۇدۇركى، كۆزۈڭىزنىــڭ ئىچىــگه تىكىلىــپ  دېــگهن

ــگهن     ــگهر دې ــدامچى، ھىلى ــدۇ. ئال ــداپ قويى ــۇرۇپ چــۆنتىكىڭىزنى قۇرۇق ت

ــۈدۇركى، ئاشــقازىنىڭىزغا كىرىــپ   شــۇنچىلىك يېقىملىــق، مهردانه كۆرۈن
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بوالي دېگهن نېنىڭىزنى ئاغزىڭىزدىن تارتىۋېلىپ سىزنى ئاچ قويىدۇ. بىر 

كى مهلۇم بىر گوروھ ۋەكىللىرى، يـاكى مهلـۇم بىـر پـارتىيه     قانچه ئادەم، يا

« ۋەكىللىــرى يــاكى مهلــۇم بىــر دۆلهت ئهربــاپلىرى يېنىڭىزغــا كېلىــپ  

ئىش، كۇچ بىزدە بار، دەرھال تهشكىللىنىپ ۋەتىنىڭىزنى قوراللىق ئازات 

ــك  تهرەددۇت    » قىلىۋېتىــڭ  ــۆز ئالغانچىلى ــارچه ب ــر پ ــۇ ئىشــقا بى دېســه ب

كـېلىن ئـېلىش ئۈچـۈن ئانىسـىنى كـۆرۈش كېـرەك _        قىلمىدۇقمۇ! بىر

ــاردەم    بولغانچىلىــك بولســىمۇ ئىزدىنىــپ باقمىــدۇقمۇ؟ _ يهنــى بىــزگه ي

بولغـان  » بىزگه قۇتقـۇزۇپ بهرمهكچـى   « قىلماقچى بولغان، ۋەتىنىمىزنى 

ــى نهدە      ــڭ تىكىش ــۇ دۆلهتنى ــاكى ش ــداكار كىشــىلهرنىڭ ي ــۇ مهردانه، پى ش

ــتىم ك  ــر قېـ ــدىغانلىقىنى بىـ ــپ   توختايـ ــق قىلىـ ــۇپ تهتقىـ ــۈل قويـ ۆڭـ

باقمىــدۇقمۇ؟ _ كىــم بــار ئىــدى بىزنىــڭ ئىــنقىالۋى ئىشــلىرىمىزدا بىــر 

 نهرسىنى ئاڭقىرالىغۇدەك ، ھه! كىم بار ئىدى. 

  شۇنچه ئاختۇرسام تۈزۈك قاپاق يوق،

  باراڭ باراڭغا ئوخشىماي قالدى.

.........  

  دەلدۈش تۇرۇپمۇ بېرەر پهتىۋا،

ساراڭ ساراڭغا ئوخشىماي قالدى. ( ئابدۇقادىر جااللىددىن _  شېئرىدىن )  

شۇنداق پۈتـۈن بىـر مىلـلهت ھـاڭۋاقتى بولـۇپ كهتـكهن تۇرسـا، يهنه كىـم          

نــېمه ئۈســتىدە تهتقىقــات ئېلىــپ بارالىســۇن! : ئهپهنــدىم قــورال الزىممــۇ، 

_ ياق،   ۋەتىنىڭىزنى قورال كۈچىگه تاينىپ ئازات قىلىۋاالمسىز؟ _ دېسه،

مېنىڭ  ئهسكهرلىكتىن ئهسال خهۋىرىم يوق. ماڭا قهلهم، قهغهز كېرەك _ 

دېگۈدەك ئهقىل بولغان بولسا، : خوجام  ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىپ، كاپىر 

خىتاينى ۋەتىنىڭىزدىن قوغالپ چىقىرىشقا تهييارمۇسىز ؟  قورال بىـزدە،  

ــالال   ــاننى ئـ ــالالھ بهرگهن جـ ــىز پهقهت ئـ ــزدە، سـ ــۇل بىـ ــدا پـ ــدا پىـ ھ يولىـ

قىلسىڭىزال قالدىسى بىـزگه ئائىـت _ دېيىلگىنىـدە _ يـاق، مهن جىهـاد      

توغۇرلۇق سۆزلهشنى، تهبلىـغ قىلىشـنى بىلىـمهن، قـورال ئىشلىتىشـنى      
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بىلمهيمهن، كهسپىم ئهسـكهرلىك ئهمهس، دىنـى زات. ۋەزىـپهم ئالالھنىـڭ     

ــا، ئىســالمغا دەۋەت    ــقه يهتكۈزۈشــتۇر، ئىمانغ ــاۋام خهلق قىلىــش، دىنىنــى ئ

ــائهتنى     ــىدا جامــ ــۇنكهر توغرىســ ــى مــ ــرۇپ، نهھــ ــر مهئــ ــد، ئهمىــ تهۋھىــ

« خهۋەرلهندۈرۈش نۆۋەتتىكى مۇھىم جىهادتۇر _ دېيهلىگهن بولسا كاشكى 

بـوالتتى. بىـر يازارمهننىـڭ قـورال     » ساراڭ ساراڭغا، ساق ساققا ئوخشىغان 

ال ئىشلىرىغا قول تىقىشى، بىر ۋەز نهسىههت قىلىدىغان دىنى زاتنىڭ قور

دەلدۈش تۇرۇپمـۇ پهتىـۋا   « كۆتۈرۈپ جىهاد يولىغا كىرىپ قېلىشى خۇددى 

دەك بىــر ئىــش بولمــاي نــېمه ئــۈزى! _   ســهن ئــۇزۇن يىلىڭنــى  » بهرگهن 

بىلىــم ئىگىلهشــكه ســهرپ قىلــدىڭ! ســهن ئــۇزۇن يىلىڭنــى ئالالھنىــڭ  

دىنىنــى ئۆگۈنۈشــكه ســهرپ قىلــدىڭ! نېمىشــكه ئــۆزەڭگه تــالىق بولغــان  

ىڭ؟  بــــۇ مىلــــلهت ســــهنلهرنىڭ بــــوداپ يهيــــدىغان  ئىشــــنى قىلمىــــد

پاخالنلىرىڭمىدى! بۇ ۋەتهن سهنلهرنىڭ قۇشخاناڭمىدى! _ دەيـدىغان بىـر   

ئوغۇل بـاال يـوق. ئىشـنى باشـلىغاندا  بۇقىنىـڭ ئارقىسـىدىن ئهگهشـكهن        

قىســىردەك پۇشــۇلداپ مېڭىــپ، كېــيىن ئىــش ئهپلهشــمىگهندە ئهقىــل    

« بايـان قىلىشـنىڭ ئورنىـدا _    ئىشلىتىپ  تهجىربىنـى ئىلمـى يوسـۇندا    

پاالنى خائىن ئىدى، پۇكـۇنچى مۇنـاپىق ئىـدى، پۇسـتانچى سـاتقۇن ئىـدى،       

مۇنۇسى قاتىل ئىدى، ئاۋۇسى خىيـانهتچى ئىـدى، مـولال رادىكـال، يـازغۇچى      

ــان قېپــى ئىــدى ....    ــۋاالرنى بهش  » ئىمانســىز، مهخســۇم ن ــدەك ئېغ دېگهن

ىــپ تارقىتىشــقا ۋاقىــت ئىشــهككه يــۈك بولغىــدەك تــوم، تــوم كىتــاپ قىل

ــلهت      ــان ئهخ ــاتقا تولغ ــنه پاس ــۋا، پىت ــۋاال ئېغ ــراق بۇنچى ــدى. بى ئاجىرتالى

دۆۋىسىدىن مىللىتىمىز ھېچنېمىنى ئىلغىۋااللمىدى. ئاۋام خهلقىمىـز   

ئون يىل بۇرۇنقىـدەكال ھـاڭۋاقتى. شـۇنچىۋاال قۇربـانلىق بېـرىلگهن،  يهنه      

لهن نهتىجىلهنـــگهن ئوتتـــۇز يىلـــدىمۇ تـــۆلهپ بواللمىغـــۇدەك زىيـــان بىـــ 

پــاجىئهلهر توغرىســىدا ئوتتــۇردا قــالغىنى پهقهتــال ئېغــۋا، تــۆھمهت، پىتــنه 

  پاسات،  سهن خائىن، سهن مۇناپىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس.
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ــدىغاننىڭ ھهممىســـىنى     «         ــدۇق، قـــولىمىزدىن كېلىـ ــش قىلـ ئىـ

مىلــلهت « دەيــدۇ تېخــى » _ قىلــدۇق، قانــداق قىلىــپ بهرســهك بــوالتتى 

قولىـدىن  « لهر. ئهگهر ئـۇالر  » ئۈچۈن، دىـن ئۈچـۈن ئىـش قىلىـپ بهرگهن     

بولسـا ئىـدى مهسـىلهن : شـائىرلىرى شـېئر يېزىـپ،       » كهلگهننى قىلغان

كىتــاپ يــازارمهنلىرى كىتــاپ يېزىــپ، سىنارىســتلىرى فىلىــم ئىشــلهپ، 

ئارتىســتلىرى رول ئېلىــپ جــانلىق ئــوبراز ئــارقىلىق خهلقىمىزنىــڭ      

ۈرۈشـكه مىهـنهت سـىڭدۈرگهن بولسـا، سـودىگهرلىرى      ئېڭىنى يوقۇرى كۆت

دۇكـــاننى، مېلىنـــى ئېلىشـــىغا ســـېتىۋەتمهي تىجـــارىتىنى قىلىـــپ      

ــارىالرمۇ     ــولال، مهخســۇم، ق ــتىن يۈكســهلگهن بولســا، م ئىقتىســادى جهھهت

ش ئۈچــۈن، مىللــى دىنــى ئــاڭ سهۋىيهســىنى يۈكسســهلتى خهلقىمىزنىــڭ

ئۆزلىرى بىلىـدىغان،   ئهخالقىنى، مىللى ئىرادىسىنى يۈكسهلتىش ئۈچۈن

ــچانلىق    ــويىچه تىرىشـ ــان بـ ــش بۇيرۇلغـ ــۇنداق قىلىـ ــدىغان ۋە شـ قىالاليـ

كۆرسهتكهن بولسا، ئوقۇش يېشىدىكى يىگىتلهرنـى قۇشـخانىغا يوللىمـاي    

ــم     ــالى بىلى ــۇش، ئ ــدا ئوق ــدۈرۈش يولى ــاتنى گۈللهن ــى ھاي ئهكســىچه مىلل

شتۇرغان ئېلىش، مۇھىم بولغان كهسىپلهرنى ئىگىلهش يۇرتلىرىغا ئورۇنال

الرنـى قىلغـانلىقى   » قولىـدىن كېلىـدىغان ئىـش   « بولسا مانا بۇ ئۇالرنىڭ 

بوالر ئىدى. قايسى بىرلىرى ئۆزلىرىنىڭ قولىدىن كېلىدىغاننى قىلدى؟ 

ــۇبىيهتتىن ســىرت پىتــنه،     _ ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئىشــلىرى ئېغىــر مهغل

رلىق پاسات، ئۆچ ئاداۋەت، تهپرىقىچىلىـك، ئېغىـر دەرىجىـدە بۆلۈنـۈش قاتـا     

  سهلبى ۋە پاجىئهلىك ئاقىۋەتلهردىن ئىز قالدۇرغان بولدى خاالس. 

  

بىز تهشكىللىنىپ، قوراللىنىپ ۋەتهننى ئازات « بىرلىرى دەيدۇ _           

قىلىشــــــقا تهييــــــارلىق قىلىۋاتــــــاتتۇق. ھهســــــهن مهخســــــۇمچىالر 

» پىدائىلىرىمىزنى قايمۇقتۇرۇپ ئىشىمىزنى ئىچىدىن بـۇزۇپ تاشـلىدى   

ئهھۋال ھهقىقهتهن شۇنداق بولغان بولسا، ۋەتهننى ئـازات قىلىـش _    دەپ. -

خىتايغا قارشى جهڭ ئېچىپ قوراللىق ئۇرۇش قىلىش ئارقىلىق ۋەتهننى 
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ئازات قىلىش ھهسهن مهخسۇمچىالرغا تاقابىل تۇرۇشتىنمۇ ئاسانراق ئىش 

ــدائىالرنى      – ــۇمچىالر پىـ ــهن مهخسـ ــى ھهسـ ــانمۇ؟ يهنـ ــويالپ قالغـ دەپ ئـ

ئىشنى ئىچىدىن بـۇزۇپ تاشـلىغۇدەك ھالـدىكى بىـر ئـاجىز       قايمۇقتۇرۇپ،

ھهرىكهت قانداق قىلىپ ۋەتهندن خىتاينى قوغالپ چىقىرالىغان بوالتتى! 

ــدۇ _   ــرى دەي ــاد   « شــۇنىڭدەك يهنه  بىرلى ــۇپ، جىه ــدا توپلۇش ــالالھ يولى ئ

قىلىشنى، كاپىر خىتايالرنى ۋەتهندىن قوغالپ چىقىرىپ ئىسـالمى دۆلهت  

الۋاتساق، مهمتىمىن ھهزرەت گوروھى يوچۇقتىن چىقىپال  قۇرۇشنى  پىالن

» يولىمىزنى توساپ، مۇجاھىدلىرىمىزنى ئۆتتۈرەپ ئىشىمىزنى بۇزۇۋەتتى 

دەپ. ئهگهر ئىش راسـتىنال شـۇنداق بولغـان بولسـا، مهمـتىمىن ھهزرەت       -

گوروھى راستىنال خـائىن بولـۇپ، ئـالالھ يولىـدا جىهـاد قىلىـدىغانالرنىڭ       

ئـۇالرنى بهربـات قىلىــۋەتكهن بولسـا، ئـالالھ يولىـدا جىهــاد       يـولىنى توسـاپ  

ــان    ــۇنچىلىك ئاسـ ــرىش شـ ــوغالپ چىقىـ ــايالرنى قـ ــاپىر خىتـ ــپ كـ قىلىـ

ئىشمىدى؟ يهنى تهپسىلهرەك ئېيتقانـدا خىتـاي كـاپىرلىرى مهمـتىمىن     

ھهزرەت گوروھىــدىنمۇ ئاجىزمىــدى؟ ئهھــۋال راســتىنال شــۇنداق بولســا      

يىلىنىـڭ ئـاخىرغىچه يىمىرلىـپ     – 1998مهمتىمىن ھهزرەت گـوروھى  

يىلنىـڭ ئـاخىرى ھهسـهن مهخسـۇم      – 2003تارقاپ كهتكهندىن باشالپ تا 

پاكىســتان ئارمىيهســى تهرىپىــدىن ئۆلتــۈرۈلگىچه بولغــان بهش يىللىــق  

ئۇزۇن ۋاقىت  جهڭ مهيدانى بـوش قالـدى. مۇجاھىـدالرنىڭ قـولىنى كىـم      

تىزگىنى ئۇالرنىڭ  تۇتىۋالدى؟ يولىنى كىم توسۇۋالدى؟ دېمهك،  ئىشنىڭ

   قولىدا ئهمهس ئىدى. 

  

ئارىدىن ئون نهچچه يىل ئۆتـۈپ كهتـكهن بولسـىمۇ بـۇ ھادىسـىلهرنى              

تــارىخ ســۈپىتىدە ســىرىتتىن تهھلىــل قىلىــپ خهلقىمىــزگه يهتكــۈزۈش 

نۆۋەتتىكى سىياسى تېمىدۇر  ۋە كهلگۈسىدىكى ئىـنقىالۋى ھهرىكهتنىـڭ   

مىيهتلىــك  ئهمگهكتــۇر. _ ئۇنــداق يۆنۈلۈشــىنى بهلگۈلهشــته مــۇھىم ئهھ

بولسا ئۇالر نېمه ئىش قىلىشـى كېـرەك ئىـدى _ دېـگهن سـۇئال ئۈسـتىدە       
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ــۆرەيلى.   ــۇپ ك ــۇن  « توختۇل ــاپ سويس ــوينى قاسس ــالتۇننى زەرگهر « ، »ق ئ

  دېگهن ماقالنى تۆۋەندىكى مىسرا بىلهن شهرھىلهپ باقايلى: » سوقسۇن 

  شۇنچه ئاختۇرسام تۈزۈك قاپاق يوق،«    

  اڭ باراڭغا ئوخشىماي قالدى.بار

.........  

  دەلدۈش تۇرۇپمۇ بېرەر پهتىۋا،

  » ساراڭ ساراڭغا ئوخشىماي قالدى. 

زەرگهر ئۇستىغا پىچاق تۇتقۇزۇپ قوينى سويدۇرسا قانداق بولۇدۇ، قاسساپقا  

ئالتۇننى بېرىپ زىـنهت بۇيـۇمى سـوقتۇرىمهن دېسـه قانـداق بولـۇدۇ. ئىـش        

شۇنداق ئاسان يهردىن بۇزۇلۇپ كېتىدۇ. مهيلـى يـازارمهن بولسـۇن، مهيلـى     

ر. ئـۇالر  دىنى زات بولسۇن ئۇالرنىڭ بىلىدىغىنى كىتاۋى، ئىلمى ئىشـالردۇ 

ــا   ــى تاشـــــالپ مىلتىققـــ ــاپ، قهغهز، قهلهملىرىنـــ ــدىكى كىتـــ قوللىرىـــ

ئىنتىلىشــلىرى  خــۇددى  مــۇپتى ئۆلىمــادىن ئــاتالپ ئۆتــۈپ دەلدۈشــتىن  

پهتىۋا سورىغاندەك بىر سېپى ئۆزىدىن دەلدۈشلۈك ئىدى. لېكىن ئۇالر شـۇ  

يىلالردا  ھاياجانلىرىنىڭ ئۈلگۈسـى قىلىۋالغـان  جهۋھهر دودايىـپ بولسـا     

ىنارىست يـاكى تالىـپ ئهمهس بهلكـى ئهسـكهر ئـادەم ئىـدى. ئـۇ يوقـۇرى         س

دەرىجىلىك ھهربى خىزمهتته بولۇپ، سوۋىيېت ئىتتىپاقىنىڭ سـىبرىيه،  

ئوكرائىنىيه، ئىستونىيه قاتارلىق رايونلىرىدا بومباردىمانچى ھاۋا ئارمىيه 

بـى  قىسمىدا ۋەزىپه ئۆتىگهن، سوۋىيېت _ ئافغـان ئۇرۇشـىدا  ئاالھىـدە ھهر   

خىزمهت ئۆتىگهن يوقۇرى دەرىجىلىك گېنرال مايور ، مۇتهخهسىس ھهربـى  

ئهمهلدار ئىدى. ئۇنىڭ قولىدا چېچهنىستاننىڭ ئالى ھوقۇقى بار ئىدى. ئـۇ  

ــورال   ــۆتكىمهيتتى. ۋەتهن ســــىرتىدىن قــ ۋەتهن ســــىرتىدىن پىــــدائى يــ

، يۆتكىمهيتتى. ئۇ سۈرگۈندە _ ئىستانبۇلدا، ئافغانىستان تاغلىرىدا ئهمهس

ــۇپ    ــۆز ۋەتىنىنىــڭ پايتهخــت شــهھرى گروزنىــي شــهرھرىدە رەھــبهر بول ئ

ســايالنغان ئىجرائــات ھوقۇقىغــا ئىــگه كىشــى ئىــدى. شــامىل باســايىپالر،  

ئاسالن ماسخادوپالر ئهسكهرى ۋە سىياسى تهلىم كۆرگهن كىشىلهر ئىـدى.   
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بۇالرنىڭ  ئۇرۇشىدا داڭقى چىققان خهتتاپ ۋە باشقا ئهرەپ جىهادچىلىرىمۇ 

ۆز دۆلهتلىرىــدە ھهربــى، سىياســى تهلىــم كــۆرگهن كهســىپ ئهھلىلىــرى ئــ

  ئىدى. 

  

يهتمىشـــىنچى يىللىرىنىـــڭ ئـــاخىرلىرى  ھىندىســـتان ھىكـــايه          

ــى  ــهرگهردان « فىلىم ــانچۇقچى،     » س ــالىالر ي ــاش ب ــۆدەك، ي ــۆرۈپ گ ــى ك ن

بۇزغۇنچى، پاراكهندىچى بولۇپ كهتكىنىـدەك، توقسـىنىنچى يىللىرىنىـڭ    

ىكى سىنارىســتلىرىمىز، يــازارمهنلىرىمىز، دىنــى زاتلىرىمىــز  ئاخىرلىرىــد

قوراللىق ئىـنقىالپ قوزغاشـقا ھهۋەس قىلىشـتى. تېخـى ۋەتهن سـىرتىدا      

قوراللىق تهشـكىللىنىپ ۋەتهننـى ئـازات قىلىشـماقچى بولۇشـتى. ئىـش       

ــاراپال     شــۇنچىلىك ئاســانمىدى؟ دودايېپنىــڭ ســاالپىتىگه، شــۆھرىتىگه ق

ــى كې  ــدان فورمىس ــاش    قۇمان ــدىگه ئوخش ــنالدەن ئهپهن ــلهن، بى ــان بى يۋالغ

ساقالنى ئۇزۇن قويىۋالغان بىلهن ئىش ئۇنداق ئاسان يۈرۈشمهيدۇ. خىتـاي  

بىزنــى شــۇنداق قىلىــپ قويغــان. كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە ئىســيان كۆتــۈرۈپ  

چىقسا ئۆز بېشىنى ئۆزلىرى يېسۇن _ دەپ، بىزنى ئهسـكهرى كهسـىپتىن   

ان ھــاڭۋاقتى قىلىــۋەتكهن. بىــز تېخــى يىراقالشــتۇرغان. ئىــش بىلمهياىغــ

خىتاينىڭ مائارىپ سېستىمىدىن، خىـزمهت تهقسـىماتى سېسـتىمىدىن    

ئاغرىنــاتتۇق  ۋە _ بــۇ كــالۋا خىتــايالر فىزىكــا كهســپى ئوقۇغــان ئــادەمنى  

ئهدەبىيـات   –باجخانىغا ئورۇنالشتۇرىدۇ. ماتېماتىكا ئوقۇغان ئادەمنى تىـل  

ــلهپ    ــپ بهلگى ــۇچى قىلى ــپىگه ئوقۇتق ــپى    كهس ــك كهس ــدۇ. مېخانى قويى

ئوقۇغان ئادەمنى يېزىغا باشلىق قىلىـپ قويىـدۇ.... بـۇ دۆت خىتـايالر.....     

شۇڭا راۋاج تاپمايدۇ _ دەپ، خىتاينى تىلاليتتۇق. ئهگهر كهسىپ ئهھلىنى 

ــا، راۋاج     ــان بولســ ــالۋالىق بولغــ ــلىق دۆت، كــ ــپىگه قويماســ ــۆز كهســ ئــ

ڭ ئىنقىالۋىمىزنىـڭ راۋاج  تاپماسلىقنىڭ سهۋەبى بولغان بولسا دەل بىزنى

تاپماسلىقى، دەۋارىمىزنىڭ رونـاق تاپماسـلىقى، ئىلگىـر باسماسـلىقىمىز     

ســـهۋەپ نهتىجىلىـــك ھالـــدا ئۆزۈمىزنىـــڭ دۆت، كالۋالىقىمىزدىنـــدۇر.     
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كهســىپى ئىشــنى كهســىپ ئهھلىــگه تاپشــۇرماي، ھهممىنــى ئــۆزۈمىز       

بـاال بولـۇپ    قىلىدىغان، تهتۈر، مهنمهنچى، مهمهدانلىقىمىز ئۆز بېشـىمىزغا 

  تۇرىدۇ.

  

ۋەتهن ســىرتىدا تهشــكىالتنى ســهن قــۇرۇپ چىــق. دېپلۇمــاتىيهنىمۇ          

ــدىغان        ــورال تۇتى ــر. ق ــهن بېجى ــالرنىمۇ س ــادى ئىش ــل. ئىقتىس ــهن قى س

ئىشــنىمۇ ســـهن قىـــل. كىتـــاپ يازىـــدىغان ئىشـــنىمۇ ســـهن قىـــل. ۋەز،  

لىـۋەت.  تهبلىغنىمۇ سهن قىل. ۋەتهننىمۇ سهن ئۆز قولۇڭ بىلهن ئـازات قى 

ــۆز      ــالۋالىقىمىز ئ ــا مۇشــۇنداق ك ــوڭ ســېنىڭ! مان ــداق بېشــىڭ چ نېمۇن

  بېشىمىزغا باال بولۇپ كهلدى.

  

سهن ۋەزىپىنى تهقسىملهشنى بىلگهن بولساڭ ئىش بۇنچىۋاال زىيىنىغا     

تارتمــايتتى. ئهگهر ۋەزىــپىگه اليىــق كهســىپ ئهھلــى بولمىغــان ۋەزىــيهت  

ىزدىشـىڭ، تېپىشـىڭ كېـرەك    ئاستىدا  ئۇنى ھهل قىلىشـنىڭ يـولىنى ئ  

ئىدى. سهن ئىمتىيازىڭ بىلهن تهشكىالت قۇردۇڭ. يهنه شـۇ ئىمتىيازىـڭ   

بىلهن خهلقنى سهپهرۋەر قىلىپ ئىقتىساد توپالپ، خهلقنىڭ پۇلىغا خهلق 

ــادەملهرنى     ــدىغان كېرەكلىــك ئ ــۈن خىــزمهت قىلى ــلهت ئۈچ ئۈچــۈن، مىل

ىن ھېلىقـى  ئوقۇتـۇپ  كهسـىپ  ئهھلىنـى يېتىشـتۈرگهن بولسـاڭ، سـهند      

قۇمانـدانلىق فورمىســىنى باشـقىالر ســالدۇرىۋاالتتىمۇ، سـهندىن ھېلىقــى    

  ئۇزۇن ساقالنى باشقىالر يۇلىۋاالتتىمۇ!
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18  
  

دەپ،   –ۋەتهن، مىلــلهت ئۈچــۈن ھهقىقــى، ئهمهلــى ئىــش قىلىــمهن             

قهدەمنى چوڭ ئېلىپ قويۇپ ئىشنى ئهپلهشـتۈرەلمىگهن يـاكى شـۇ يولـدا     

كېتىۋېتىــپ ســهھۋەنلىك بىــلهن مىللهتــكه زىيــان ســالغان كىشــىلهرگه 

دەپ، تـۆھمهت    -»خائىن، جاسۇس، خىتاينىـڭ ئـادېىمى  « ئالدىراپ تېنهپ 

چاپالش  ئىنقىالۋى ھهرىكىتىمىزدە پايدىسىز  ئامىل بولۇپال قالماسـتىن  

كهلگۈسىدە يهنه بىر خاتا قهدەم بېسىلىشـىنىڭ ئالـدىنى ئېلىشـتا     هلكىب

نهزەردە تۇتۇلىــدىغان تهجىربىنــى بهربــات قىلغــانلىق بولــۇپ،  خاتــالىقنى  

باشتىن باشالشـقا شـۇنىڭدەك  يهنه بىـر پاجىئهنىـڭ كېلىـپ چىقىشـىغا       

ــزگه     ــنقىالۋى ھهرىكىتىمى ــۈن ئى ــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچ ــۇپ قالى ســهۋەپچى بول

قىلىپ مهغلۇپ بولغان كىشىلهرنى تهنقىتلهشـكه بولـۇدۇكى،   رەھبهرلىك 

ئۇنىڭ خـائىن ئىكهنلىكىـگه ئوچـۇق ئىسـپات بولمىغـان ھالـدا  تهھلىـل        

لىق قـالپىقىنى كهيـدۈرۈپ قويۇشـنىڭ    » خائىن « يۈرگۈزۈش ئارقىلىق 

ئۆزىال يهنه بىر سىياسى خاتالىقتۇر. ئااليلۇق مهسىلهن: ھهسـهن مهخسـۇم   

م يېقىن سهپداشلىرى خىتاي تۈرمىسىدىن ۋە خىتـاي  ۋە ئۇنىڭ بىر تۈركۈ

« چىگراســىدىن غهرەزلىــك چىقىرىــۋېتىلگىنى راســت. بىــراق ئۇالرنىــڭ  

غـــا قىلغـــان ئىچكـــى    » شـــهرقى تۈركىســـتان ئـــازاتلىق تهشـــكىالتى    

ــيىن     ــدىن كېـ ــپ تۈگىگهنـ ــكىالت تارقىلىـ ــۇ تهشـ ــۇنچىلىقلىرى، ئـ بۇزغـ

ــالرچه ئافغان   ــوپالپ يىلـ ــى تـ ــان يىتىمچىلهرنـ ــۇپ  مىڭلىغـ ــتاندا تۇتـ ىسـ

تۇرغانلىقى ئىنكار قىلىنمايدىغان ئىسپاتلىق مهسىله بولسىمۇ  مهزكۇر 

ئهھۋالالر ئۇالرنىڭ خىتايغا ئىشـلىگهنلىكىنى، خىتاينىـڭ باشقۇرۇشـىنى    

يوشۇرۇن قوبۇل قىلغـانلىقىنى دەلىللىمهيـدۇ. ئۇالرنىـڭ ئوتتـۇر ئاسـىيادا      

ئىمانسىز كېتىدۇ  ۋەتهن مىللهت دېگۈچىلهر« ئىچكى ئىختىالپ قوزغاپ، 

ــان    -»  ــپ چىققـ ــلىقىدىن كېلىـ ــاراش ئوخشاشماسـ ــۆز قـ ــۋالىرى كـ ئېغـ
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مۇخالىپهتچىلىككه ياتسا، كېيىن ئافغانىستاندا مۇجاھىدالرنى توختۇتۇپ 

قويۇشلىرى، تالىبانالرنىڭ ئالدىنقى سېپىگه ئېۋەرتىلىشـى ئۇالرنىـڭ ئـۆز    

هرەپ ئىـــدارىلىرى ئاســـتىدىكى ئهركىـــن تـــالالش بولماســـتىن، بهلكـــى ئ 

جىهادچىلىرىنىڭ بىـر تۇتـاش باشقۇرۇشـىدىكى ئهسـىرلىكتىن كېلىـپ      

« چىققان ئىختىيارسىز خاتالىقالردۇر. ئۇالرنى يوقۇرقى مهسىلىلهر بىلهن 

شـهرقى تۈركىسـتان ئـازاتلىق    « دېيىش تۆھمهتتۇر. شـۇنىڭدەك  » خائىن 

ــكهت   » تهشــكىالتى  ــۇچى ۋە ئاكتىــپ يېتهكچىلىرىنىــڭ ھهرى نىــڭ قۇرغ

ــداقتۇر خىتايغــا ئىشــلىگهن خــائىنلىق   جهريانىــد ــالىقلىرى  قان ىكى خات

قىلمىشـــــلىرىنىڭ دەلىلـــــى بواللمايـــــدۇ. ھهمـــــمه پـــــاجىئه ئىـــــش  

بىلمىگهنلىكــتىن، ئىشــنى قىلىــدىغان ئــۆز ئهھلــى بولمىغــانلىقتىن      

  كېلىپ چىققان.

دەپ  –ئهگهر ئـــــۇالرنى خىتايغـــــا باغالنغـــــان خـــــائىن، ســـــاتقۇن           

ــاجىئه كېلىــپ   ئهيىپلىگىنىمىــزدە، تۆۋەند ــدەك باشــقا، يېڭــى بىــر پ ىكى

چىقىشى مۇمكىن. بۇ دەل تارىخنىڭ تهكرارلىنىشى بولۇپ، تارىخقا تـوغرا،  

ئادىل قارىمىغانلىقىمىزنىڭ جازاسىنى تارتىپ قـالىمىز. مهسـىلهن ئـون    

يىل ئاۋالقى سىالۋىيان ئاسىياسىدىكى، كهشمىر، ئافغانىستان، پاكىستان 

قوراللىــق  « الگىرنــى ئاســاس قىلغــان    قاتــارلىق جــايالردىكى ئىككــى  

ــكهت  لهرنىــڭ يېتهكچىلىرىنــى مــاھىيهتته خىتايغــا ئىشــلىگهن   » ھهرى

ــارايلۇق.     ــدى _ دەپ ق ســاتقۇنالر ئىــدى، شــۇڭا ئىنقىالۋىمىــز مهغلــۇپ بول

ك گ ب  نــۆۋەتته ئىــران، لۇبنـــان، ســۈرىيه قاتـــارلىق دۆلهتــلهر موســـكۋا     

ئوينـاپ، مهمهتنـى ئهمهس    لىرىنىڭ غىدىقلىشى بىلهن يهنه بىـر ئويـۇننى  

ــدۇكى،      ــه، ئهمهت ئويالي ــهننى يېتهكلىس ــهننى ئهمهس ھۈس ــى، ھهس ئهمهتن

ئىكهنـدۇق، شـۇڭا ئىنقىالپنـى    » خىتايغا ئىشـلهيدىغان خـائىن   « مهمهت 

دەسلىۋىدىال سېتىپ قويغان، شۇڭا مهغلۇپ بولغان، مهن ئهلۋەتته ھهقىقى 

مىللىـتىم، ۋەتىـنىم   پاك ئىنقىالپچى، بۇقېتىم چوقۇم غهلـبه قىلىمىـز،   

مۇشۇ سهۋەپ بىلهن ئازات بولۇپ قالسا مهن خهلقىمنىڭ قهھرىمانى بولۇپ 
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قالىمهن _ دەپ، ئۇخلىماي چۈش كۆرۈشكه باشاليدۇ. چۈنكى ئهمهت ئـۆزىگه  

ئهمهس!  شۇنىڭدەك ھۈسـهنمۇ   » خائىن « ئىشىنىدۇ. ئۇ مهمهتكه ئوخشاش

كامىـــل. ئۆزىنىـــڭ ھهقىقـــى مۇجاھىـــد ئىكهنلىكىـــگه ئىشهنچىســـى     

ھهسهننىڭ بېسىپ ئـۆتكهن قىسـمهتلىرىگه قارىغانـدا ئـۇ ئـۆزىنى سـاغالم،       

پاك ئادەم _ دەپ ئىشىنىدۇ. ئۇ چهتـئهلگه باشـقا بىـر سـاغالم  يـول بىـلهن       

چىققـــان. ئـــۇ قـــۇيرىقىنى خىتايغـــا تۇتقـــۇزۇپ قويمىغـــان! ئـــۇ ئهرەپ       

جىهادچىلىرىنىــڭ قولىــدا  ئهمهس بهلكــى ئــۆز ئىختىيــارلىقى بىــلهن      

هت قىالاليــدۇ. ئۇنىــڭ يېنىغــا كېلىــپ جىهــاد قىلىــش تهكلىــۋى  ھهرىــك

بېرىۋاتقــانالر ھىنــدىقۇش تاغلىرىــدىكى قــارا قاچــاق جىهــادچىالر ئهمهس،  

بهلكــى مــۇنتېزىم دۆلهت خــادىملىرى...... بهلكــى بــۇ ئالالھنىــڭ يــاردېمى  

بولسا كېرەك. مۇشۇ سـهۋەپ بىـلهن كـاپىر خىتـايالرنى ۋەتهنـدىن قـوغالپ       

الھنىڭ دىنىنى ھۆكۈمران قىلىدىغان پهيت كهلسه ئهجهپ چىقىرىپ، ئال

ــدە  مهمهت   ئهمهس! _ ھۈســـهن شـــۇالرنى تهســـهۋۋۇر قىلىـــدۇ _دە، نهتىجىـ

كىرگهن كېچىككه   ئهمهتمۇ كىرگهن بولىدۇ. ھهسـهن چۈشـكهن كاتاڭغـا    

ھۈســــهنمۇ چۈشــــىدۇ. تــــارىخ تهكرارلىنىــــدۇ. تــــارىخنى تهكــــرارالش       

غلــــۇبىيهتنى خائىنغــــا، غهلبىنــــى مهغلۇبىيهتنىــــڭ دەل ئۆزىــــدۇر!  مه

ــاغالپ چۈشــۈنۈش كىالسســىك  قاراشــتىن ھالقىيالمىغــان    قهھرىمانغــا ب

  قاتماللىقتۇر.

  

بىز ئىنقىالۋىمىزغا كىالسسـىك ئۇسـۇل بىـلهن مۇئـامىله قىلىـپ               

كهلـــدۇق. ئهللىـــك يىـــل بـــۇرۇنقى، يـــۈز يىـــل بـــۇرۇنقى ئىـــنقىالۋى        

ى چــــۆچهكلهردىكى توقۇلمــــا تــــارىخلىرىمىزنىغۇ  قانــــداقتۇر ئهپســــانىۋ

ۋەقهلهردەك ئويدۇرما، ساختا نهرسىگه ئوخشۇتۇپ قويىمىز. تېخى يېقىندىال 

يۈز بهرگهن، قان ھىدى بۇرنىمىزدىن كهتمىگهن پاجىئهلىـك ۋەقهلهرنىمـۇ   

ئىلمى ئۇسۇل بىلهن، رېئال ئهمهلىـيهتكه بـاغالپ تهھلىـل يۈرگۈزۈشـنىڭ     

دەك رەڭ بېرىـپ، ھادىسـىلهرنىڭ   ئورنىغا قانداقتۇر ئهپسـانىۋى توقـۇلمىالر  
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ئهسلى مـاھىيتىنى كـۆرۈنمهس، بىلىـنمهس ھالغـا كهلتـۈرۈپ قـويىمىز.       

تــارىختىن ئىبــرەت ئالمــاي، تارىخنىــڭ ھهقىقــى يــۈزى بىــلهن تونۇشــماي   

ــۆي    قىلغــان، ئهتكهنلىرىمىــز بهئهينــى مۇزنىــڭ ئۈســتىگه ئــۇل بېســىپ ئ

تلىرى ئۈسـتىدە  سالغان مهتونىڭ ئۆزى. بىز ئىنقىالۋىمىزنىڭ مهغلـۇبىيه 

ــۇنى     ــدىكهن ئ ــۇبىيهتال بولى ــپ بارمىــدۇق. مهغل ــزدىنىش ئېلى ئىلمــى ئى

لىرىمىـز بىـر كـۆزىنى    » ئىنقىالپچـى «پهقهتال خائىنغا يۈكلهپ قويـدۇق.  

« تېڭىپ جۇۋازغا قېتىپ قويغان ئۆكۈزدەك بىر يۆنۈلۈشته ئايلىنىۋەردى. 

تتىڭىـدىن  تىن ئىبارەت بـۇ ئهبـجهق بويۇنتـۇرق  ئۆكۈزنىـڭ پا    » ئىنقىالپ

زادىال چۈشمىدى. مىللىتىمىزنىڭ ئويلىنىۋالغۇدەك ئارامىنى قويمىـدى.  

تۈرلۈك تۈمهن پىسـخىك جهڭلىـرى ئهقىللىـق ئـوغالنلىرىمىزنى خـۇددى       

ــوق    ــرىگه ئ ــڭ  زەمبرەكلى ــان     –ئهڭگىلىزالرنى ــى تۇرغ ــلهن قارش ــاي بى ي

ئىندىيانالردەك تهلۋە قىلىپ قويدى. خىتاي مۇتهخهسسىسلىرى بېجىندا 

ــز     ر ــىغا بىـ ــخىك ئۇرۇشـ ــان پىسـ ــۇرۇپ پىالنلىغـ ــىدا ئولتـ اھهت باغچىسـ

ماسلىشــىپ شــىردەك ھــۆركىرەيمىز! بــۇ خىــل پىســخىك جېڭــى بىــزگه 

چهتئهلدىمۇ ئاراملىق بهرمىـدى. ئويليالمىـدۇق. مۇشـۇ مهزمۇنـدا بىـر ئـاز       

يىلى مهزكۇر ئىككى الگىـر   -1997ۋەقهلىككه قايتىشنى ئويغۇن كۆردۈم. 

ــ  ــا ئۆكــۈز ت ــڭ   جۇۋازالرغ ــۇل ئېيىنى ــاتتى. ئىي ــپ كېتىۋات ــازا قىزى الالپ  ت

ئوتتۇرلىرى ئىراننىڭ تاشـقى ئىشـالر مىنىسـتىرلىكىدىن بىـر ھهيـئهت      

موسكۋانى زىيارەت قىلدى. خۇددى يىرتىق خۇرجۇندىن زەدەك چۈشكهندەك 

تاشقى ئىشـالر مىنىسـتېرىنىڭ مهسلهھهتچىسـى ھهيئهتـتىن ئايرىلىـپ      

قى تۈركىســتان مىللــى كــومىتېتى، خهلقئــارا شــهر« ئالمۇتىغــا كېلىــپ 

نىـڭ قـوش رەئىسـى يۈسـۈپ     » خهلقئارا شهرقى تۈركىستان مىللى فرونتى

بهك مۇخلىســى بىــلهن ئىككــى كىشــىلىك كۆرۈشــۈش ئۆتكــۈزدى. بـــۇ       

خهۋەرنىــڭ داپكهشــلىكىنى، گوپپــاڭچىلىقىنى تــۈركىيه ئاخبــاراتلىرى     

ن خهۋەردە ئۈسـتىگه ئالغـان بولســا كېـرەك!.... تــۈرك گېزىتلىـرى تارقاتقــا    

مۇنۇالر كۆزگه چېلىقاتتى _ كۆزگه چېلىقىش ئهمهس يۈرەكنى قېپىـدىن  
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ــدى:   ــال قال ــۋەتكىلى تاس ــتىرى   « چىقىرى ــالر مىنىس ــقى ئىش ــران  تاش ئى

ــدەرى،      ــتانلىقالرنىڭ لى ــهرقى تۈركىس ــپ، ش ــدىن قايتى ــكۋا زىيارىتى موس

ــهرقى      ــدى.  شــ ــارەت قىلــ ــىنى زىيــ ــۈپ بهك مۇخلىســ ــد يۈســ مۇجاھىــ

ستهقىللىق ھهرىكىتى ئۈچۈن دەسلهپكى قهدەمـدە يـۈز   تۈركىستاننىڭ مۇ

مىليـــون ئامېرىكـــا دوللىـــرى يـــاردەم قىلىـــدىغانلىقىنى زىيـــارەتچى      

ــدى...   مىنىســتىر ــدىن ۋەدە قىل ــۈمىتى  نامى ــران ھۆك ــپ » ئى مهن قىزى

كېتىۋاتقــان مــېڭهمگه مــۇز تېڭىــپ بىــر ئــاز ئهســلىمگه كېلىۋالغانــدىن  

ىلدىم. ئۇنىڭدىن سهككىز يۈز كېيىن يۈسۈپ بهك مۇخلىسىغا تېلېفون ق

دوللهر سورۇدۇم. تۈرك پاسپورتىدىن بىرنى سـېتىۋېلىپ، ۋەتهنـگه كىرىـپ    

تۇرۇش، ...... ئارزۇيۇمنى ئېيتتىم. مهندە راسـتىنال  جانـدىن باشـقا نهرسـه     

يـوق ئىـدى. جـاننى ساخالشـقا مهيلىممـۇ قالمىغـان ئىـدى..... بۇنىڭـدىن         

نـگه قايتىشـىمنى كـۆپ قېـتىم     بۇرۇن يۈسۈپ بهك مۇخلىسى مېنىڭ ۋەته

ــۇ    ــاللىق بىــلهن رەت قىلغــان ئىــدىم. ب تهكىــتلىگهن بولســىمۇ  مهن قوپ

قېتىم  ئـۇ مېنىـڭ ئاكتىپلىقىمـدىن ھهيـران بولـۇپ سـورىدى: جانـدىن        

تويدىڭىزمۇ؟ _ ياق، ئهپهندىم. جان يهنىـال بهك تـاتلىق _ دېـدىم چاخچـاق     

_ دېدى ئۇ پاڭقۇشـالردەك   ئارالش. _ ئۇنداقتا ھاياجانغا نېمه سهۋەپ بولدى؟

ۋارقىراپ. _  يۈز مىليون دوللهر! _ دېدىم ، ئاۋازىمنى ئۈنلۈك قويىۋېتىـپ.  

شۇنىڭ بىلهن قوپال سۆزلهر باشلىنىپ كهتتى. ئۇنىـڭ جېنىغـا تهكـكهن    

گهپلهر ئىكهن ھېلىقى يۈز مىليون دوللهرنىڭ يالغان خهۋىـرى. _ شـهرقى   

ڭ! ئىراننىـڭ يـۈز مىليـون    تۈركىستان ئۈچۈن جېنىڭ تاتلىق سـهنلهرنى 

دوللىرىنى ئاڭالپ كېچه كۈندۈز ئارام بېرىشمىدىڭ قېـرى جېنىمغـا! شـۇ    

ــش     ــڭ يهتمىــ ــۈرك مۇخبىرلىرىنىــ ــۇ تــ ــڭ، شــ ــق موللىالرنىــ ئىرانلىــ

  پۇشتىنى.....! دېدى قېرى ئاچچىقالپ.

        

ــى ئىككــى           ــداق بولغــان ئىــدى. ھېلىق ئىككىنچــى بىــر ھادىســه مۇن

كـى دۇكانـدارالر _ دەپ تـۇرايلى _ خېرىـدار تالىشـىپ،      الگىردىكىلهر _ ئىك
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ــۇپ « جېدەللىشــىپ، ( ئوچــۇق) ســىرالر  ــاش بول ــاخىرى ســىالۋىيان »پ ، ئ

« ئاسىياسىدا ئۇيغۇرالرغا چاشقان تۈشۈكى ساراي بولغان تازا يامان چاغالردا 

دىــن بىــر قانچىســى ( ئائىلىــك، بــالىلىقلىرىمۇ بــار) ئىرانغــا  » پىــدائىالر

ــدۇ  ــپ قالى ــا تاپشــۇرۇپ بهرمهي،   بېرى ــۇالرنى خىتايغ ــۈمىتى ئ ــران ھۆك . ئى

ئامانلىق بېرىدۇ. ئۇالر ئىرانـدا تۇرۇشـلۇق ب د ت مۇسـاپىرالر ئىدارىسـىگه     

ئـۆزلىرىنى مهلـۇم قىلىشـىپ، ئىشــلىرى ھهل بـولغىچه ئىككـى يىلــدەك      

تۇرۇپ قالىدۇ. لكىن ئىران دۆلىتىدىن ئۇالرغا قىلچىمـۇ خهۋپ يهتمهيـدۇ.   

رى ھهل بولۇپ، ياۋرۇپا دۆلهتلىرىگىچه خـاتىرجهم يـۆتكهپ   ئۇالرنىڭ ئىشلى

يىللىـرى بولـۇپ، كـۆپلىگهن     – 2001ۋە  – 2000كېتىلىدۇ. بۇ مهزگىل 

« ئاسىيا دۆلهتلىرى ئۇيغۇر يىتىمچىلىرىنى خىتايغـا، يـاكى ئامېرىكىغـا    

دەپ تۇتۇپ بېرىۋاتقـان خهتهرلىـك پهيـتكه تـوغرا كېلهتتـى.       -»تېرورىست 

شــۇڭا ئىراننىــڭ مهزكــۇر خهيرخــاھلىقى كۆڭــۈللهرنى ئوۋلىماقتــا ئىــدى.  

ىلتىز ئورنىتىۋاتقان خىتاي شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا غهرپ ئهللىرىدە  ي

دېپلۇماتىـــك خـــادىم ) لىرىمـــۇ  ئۇيغـــۇر مهســـىللىرىنىڭ » ( قـــاچقۇن« 

كېلهچىكى توغرىسىدا كۆڭۈل بۆلۈشكه باشلىدى. ئۇالرنىڭ مۇالھىزىسىدە 

يىلىغىـــچه ئۇيغـــۇرالر قوراللىنىـــپ خىتايغـــا قارشـــى كهڭ  –  2015: « 

ھهل قىلغـــۇچ كۆلهمـــدە ئـــۇرۇش قوزغايـــدىغانلىقى، ئۇيغۇرالرنىـــڭ بـــۇ     

ھهرىكىتىــدە مــاددى كــۇچ بولــۇپ ئىــران كــۆزدە تۇتۇلىــدىغانلىقى، چــۈنكى  

ئىــران ئوتتــۇر شــهرق ۋە ئىســالم ئهللىرىــدە ئۇيغــۇرالر بىــلهن ئهڭ قويــۇق  

تارىخى مۇناسـىۋىتى بولغـان بىـر دۆلهت بولـۇپ مهلـۇم جهھهتـتىن ئورتـاق        

ــت      ــتان، ئافغانىس ــهرقى تۈركىس ــدە ش ــكهن. ھهم ــگه ئى ــيهتكه ئى ان، مهدەنى

تاجۈكىســتان، ئۆزبهكىســتاننىڭ بىــر قىســمى، پاكىســتان _ كهشــمىر      

رايونلىرىنىڭ بىر قىسمى قاتارلىق كهڭ بىر جـۇغراپىيهدە ئىـران بىـلهن    

كۇچلۈك مهدەنىيهت ئورتاقلىقىغا ئىگه خهلقـلهر ياشـايمىش. شـۇڭا ئىـران     

شــهرقى تۈركىســتاننىال قۇتۇلدۇرســا بــۇ كهڭ رايونــدا ئىراننىــڭ سىياســى،  

پىيهلىـك تهســىرى كۈچلۈنىـدىكهن. بــۇ رايـونالر كهلگۈســىدە ئىــران    جۇغرا
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ــۇنىڭدەك    ــۇپ قالىدىكهن....شـ ــى بولـ ــارىس ئاسىياسـ ــاكى پـ ــى يـ ئاسىياسـ

ــدىن    ــدە مىليون قازاقىســتاننى ئاســاس قىلىــپ ئوتتــۇر ئاســىيا دۆلهتلىرى

ئارتۇق ئۇيغۇر ياشايدىكهن. بۇ مۇناسىۋەت بىلهن قازاقىستان ئۇيغۇرالرنىـڭ  

ى ئۇرۇش قوزغىشىغا قوالي شـارائىت بېرىـدىكهن ۋە مهجبـۇر    خىتايغا قارش

بولۇدىكهن. ھهتتا قازاقىستان ئۇيغـۇرالر بىـلهن قېرىنـداش بولغـانلىقى ۋە     

ــى      ــۆزىنى قوغدىشــ ــدىن ئــ ــېلىش خهۋپىــ ــپ كــ ــڭ كېڭىيىــ خىتاينىــ

ــدىكهن.   ــاردەم قىلىـ ــتهقىللىقىغا يـ ــىدىنمۇ ئۇيغۇرالرنىـــڭ مۇسـ نوقتىسـ

ــ    ــتان بىـ ــهرقى تۈركىسـ ــپ شـ ــۇنداق قىلىـ ــلهن ئهڭ  شـ ــۇش بىـ ر قوزغۇلـ

يىلىغىــــــچه مۇســــــتهقىل دۆلهت بولــــــۇپ  – 2020كېچىككهنــــــدىمۇ 

  »  قالىدىكهن...

  

ــار ســـــىنارىيهلهردىن كېـــــيىن ئهنـــــقهرە        يوقۇرقىـــــدەك بىـــــر قاتـــ

ئىستىخباراتىنى ۋاسته قىلغان ھالـدا ئىـران ئىسـالم جۇمهۇرىيىتىنىـڭ     

ــۇ ئىســتىخباراتى ئۇيغۇرالرغــا ئىللىــق بىــر مهســاج يوللىــدى.     – 2002ب

نېمىشكه  بېۋاسته  يىلىنىڭ  باھار ئايلىرى ئىدى. ئىران ئۇيغۇرالر بىلهن

سۆزلهشمىدى؟  ياكى بۇ مهساجنىڭ ئـارخىتېكتۇرلىرى يهنه شـۇ  موسـكۋا    

ــۇيرۇقنى جــان    ــۈركلهر ئهســكهر مىلــلهت، ب دەپ  –ك گ ب لىرىمىــدۇر؟  ت

خشـىگىرى  قوبۇل قىلىدۇ _ دەپ،  تۈركىيهنى ئىراننىڭ ئـوت تۇتىـدىغان ال  

قىلىشقا مهسـلهھهت بهرگهنمىـدۇر شـۇ ك گ ب ؟ _ بـۇ توغۇرلـۇق تولىمـۇ       

يىــراق كهلگۈســىدە ئىشــقا كىرىشــىدىغان  ئۇيغــۇر _ ئىــران مۇناســىۋىتى  

سىتراتېگىيه مۇتهخهسىسلىرى ئىزدەنسۇن. بىز ئارتۇق باش قاتۇرۇپ ئاۋارە 

اندىن بولمايلى. چۈنكى بىز سىتراتېگىيه كهسپىگه ئائىت ئهمهسمىز. ئىر

ئۇيغـۇرالر خىتاينىــڭ  « كهلـگهن بــۇ تهكلىپـته مۇنــۇالر تىلغـا ئېلىنغــان:    

ــدى.      ــال تېنجىمىـ ــرى زادىـ ــدىن بېـ ــۈپ قالغانـ ــىگه چۈشـ مۇستهملىكىسـ

خىتاينىــڭ ھۆكــۈمرانلىقىنى قوبــۇل قىلمىــدى. ئىرانمــۇ ئــۇزۇن يىلــالپ 

ئهجنهبى  زوراۋانالرنىڭ  دەردىنى تارتقان. بۇرۇن ئۆز ھالىمىز بىلهن بولـۇپ  
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ــايمىز!    ئ ــاراپ تۇرم ــدى ق ــدۇق. ئهم ــتهلمىگهن ئى ــگه يې ۇيغۇرالرنىــڭ دەردى

ــيهت        ــۇق مهدەنى ــداش، قوي ــى قېرىن ــلهن دىن ــى بى ــران خهلق ــۇرالر ئى ئۇيغ

ــۈككه      ــتهقىللىققا، ھۆرل ــڭ مۇس ــۆۋەتته ئۇيغۇرالرنى ــگه. ن ــا ئى ئورتاقلىقىغ

ــك      ــكهن غهرپلى ــۇپ يهت ــى تون ــلىرىنى ياخش ــىز ئىنتىلىش ــان چهكس بولغ

ۇرالرغــا يــاردەم قىلىــش نىقــاۋى ئاســتىدا ئــۆزلىرىگه      مىســيونېرالر ئۇيغ

بېقىندۇرۇشنى پىالنلىدى. ئۇيغۇرالر خىتايدىن قۇتۇلۇپ چىققىنى بىـلهن  

غهرپلىكــكه تۇتۇلىــدۇ. يامــان يېــرى شــۇكى، غهرپلىــك مىســيونېرالرنىڭ   

ــۇلمان      ــۇر مۇســـ ــمهك ئۇيغـــ ــۇرۇنغان. دېـــ ــۇدى يوشـــ ــىدا يهھـــ ئارقىســـ

ۇدى سىرتمىقىغا بوغۇلۇپ قالىدۇ. قېرىنداشلىرىمىز ۋاستىلىك ھالدا يهھ

بىز ئىران بولۇش سۈپىتىمىز بىلهن بىر مۇسۇلمان قېرىنداش خهلقنىڭ 

يهھۇدىالرغا تۇتۇلۇشىنى راۋا كۆرەلمهيمىز! بىزنىڭ بـۇ مهقسـهتلىرىمىزنى   

ئۇيغــۇر قېرىنداشــلىرىمىز ياخشــى چۈشۈنۈشــلىرى كېــرەك. بىــز بىــلهن   

ا پالتا چېپىشلىرى الزىـم.  ھهمكارلىشىپ، يهھۇدى تهسىرىنىڭ يىلتىزىغ

بۇ مۇسۇلمانلىق ئورتاق مهجبـۇرىيهتلىرىمىزدۇر! ئۇيغـۇرالر بىـلهن ئىـران     

ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەت بۈيۈك چىن خاقانى چهنلـۇڭ دەۋرىـدىن باشـالپ    

ئۈزۈلۈپ قالغـان. قېرىنـداش ئىككـى خهلـق ئارىسـىدا ئىككـى ئهسـىردىن        

تۈرك قېرىنداشلىرىمىزنىڭ كۆپرەك ۋاقىت  ئاالقه بولمىدى. ئاالقىمىزنى 

ۋاستىسى بىلهن ئهسلىگه كهلتۈرمهكچىمىز. ئۇيغۇرالر مۇسـتهقىل دۆلهت  

بىـراق     .....» قۇرغىچه بىز ئىرانلىق ئۇالر بىلهن  بىـر سـهپته بولـۇمىز.    

ئىرانلىقنىڭ مهزكۇر ساالمى يېتىپ كهلگهنـدە  ئۇيغـۇرالر ئىچىـدە جـاۋاپ     

يـــوق ئىكهنلىكىنـــى تـــۈرك قايتۇرىـــدىغان تـــۈزۈك گـــوروھ يـــوق ئىـــدى. 

ئىســتىخباراتى ناھــايىتى ياخشــى بىلهتتــى. بــۇ چاغــدا ئۇالرنىــڭ قورچــاق  

ناملىق داستانىنى يېزىش بىـلهن ئالـدىراش   » مېنىڭ ئاشقىم « ئهمىرى 

ئىدى... ئىچكى جېدەلدە غهلبه قىلغـان يهنه بىـر الگىردىكـى مهخسـۇمالر     

كۆرۈدىغــان ئهرەپ بولســا  ئىرانلىقنــى يهھۇدىالردىنمــۇ بهتــتهر دۈشــمهن     

جىهادچىلىرىنىـــڭ قورشـــاۋى ئىچىـــدە  تهمتىـــرەپ يـــۈرەتتى. ئهگهر شـــۇ 
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تهكلىپ ئوتتۇرغا قويۇلغاندا مىلتىق تۇتىدىغانلىرىمىزنىڭ قولى بىر ئاز 

بوش بولۇپ قالغـان بولسـا  مهسـىلهن: تـۈرك ئىسـتىخباراتىنىڭ قورچـاق       

كى دەرھال تۇتۇش ئهمىرى ماغدۇردا بولغان بولسا _ دەپ، پهرەز قىاليلى، بهل

ــپ  ــۇلالھ « قىلىـ ــاكى »ھىزبـ ــۇتتهھرىر« ، يـ ــر  » ھىزبـ ــدەك بىـ « دېگهنـ

ــدانغا    » تهشــكىالت  ــوراپ مهي ــارا ســهلال ئ ــى قــۇرۇپ، ئۇالرمــۇ باشــلىرىغا ق ن

چۈشـكهن بولسـا،  خىتـاي قىتــئه نېرىـدا قېلىـپ، ئىككـى قۇتۇپالشــقان _       

ــتىدىكى    ــىرى ئاســ ــڭ تهســ ــرى ئهرەپ جىهادچىلىرىنىــ ــابى « بىــ ۋاھهــ

« يهنه بىــرى شــىئى ئىســتىخباراتىنىڭ تىزگىنىــدىكى    » ھىــدالر مۇجا

« قالپــاقلىق بهتــمهزھهپ  » شــىئه « مــاركىلىق » ئــالالھ پارتىيهســى  

« ئىــران   ئارىســىدا جهڭ راســا ۋايىغــا يهتــكهن بــوالتتى!    » ئىمانســىزالر 

نىـــڭ مىللـــى، تـــارىخى » ۋاھهـــاببىلىرى « بىـــلهن ئهرەپ » شـــىئهلىرى 

ىق، بىر دىنلىق، بىر مهزھهپلىـك ئۇيغۇرالرنىـڭ   زىددىيهتلىرى  بىر تىلل

قوراللىق ئۇرۇش قىلىـپ ۋەتهننـى ئـازات قىلمـاقچى بولغـان قوشـۇنلىرى       

ئارىسىدا مۇرەسسهسىز قـانلىق جهڭ باشـلىغان بـوالتتى!  _ يـاق، ئۇنـداق      

ــقا     ــوزۇر بولۇش ــلهر ك ــۇ خهق ــايتتى _ دېيهلهمســىز!..........( زادى مۇش بولم

  ئۇ تهرەپلىرىنى ئىرانلىق نهدىن بىلسۇن....)قانچىلىك يارار! لېكىن 

  

تۈلكه ئاكـاڭ ئـۈچ كۈنـدۇر بېناشـتا،  بىـر باالسـى بولمىسـا قـۇيرۇق         «       

ئىرانلىـق ئـۆزلىرى ئـاچ قورسـاق تـۇرۇپ نـېمه مهقسـهتته        » ياتامدۇ تاشتا 

  ئۇيغۇرغا نان بهرمهكچى بولۇپ قالدى؟  
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19    
  

ــوال، ئاتىســىدىن التىســى  «      ــوال  يېتىمنىــڭ ئاتىســى ت ــدەك، » _ ت دېگهن

ــڭ بى ــدارچىلىق     كۈنلهرنى ــا ئاتى ــن    ئۇيغۇرالرغ ــان يهردى ــدە ئويلىمىغ رى

قىلىدىغانالر شۇنچىلىك كۆپۈيىپ كېتىدۇ. بىراق باشقا كۈن چۈشـكهندە  

ــوق. جانغــا ئهســقاتقۇدەك كىشــىنى تاپمــاق بهســى مۈشــكۈل.     بىرســىمۇ ي

ىلهن ئىنچىكلهپ قارايدىغان بولساق، تاشلىنىپ قالغان يېـتىم  دېققهت ب

ــيىن       ــانچه قى ــۆرمهك ئ ــى ك ــارە ئىكهنلىكىمىزن ــرەك بىچ ــدىنمۇ بهك بالى

ئهمهس. بىـــزگه ئىـــچ ئاغىرتمىغـــان كهشـــمىرلىك، چېچهنلىـــك، قـــازاق، 

گه  » مۇسـتهقىللىق كۈرىشـى   «  قىرغىز، تـۈرك قالمىـدى. ئۇيغۇرالرنىـڭ   

ھهتتـا  ئىرانمـۇ قالمىسـۇن! ھهممىسـى بـۇ       قـول تىقىشـقا ئىنـتىلمىگهن   

  يولنى پېتىقداپ ئۆتسۇن! 

بىزنىڭ بېشىمىزنى سىالپ، ئاتىدارچىلىق قىلىش ئارقىلىق ئىران         

نېمىگه ئېرىشمهكچى ئىـدى؟ _ دۆلهتـلهر ئـارا،  مىللهتـلهر ئـارا بولۇدىغـان       

ــى   ــاردەملهر جهزمهنكــ ــداق يــ ــاۋىقىم  « ھهرقانــ ــاۋىقىم، كهل تــ ــار تــ » بــ

ىسىدىن سىرت بېهۇدە، خالىسانه بولۇپ كهتمهيدۇ. شۇ نوقتىدا ئالدى قائىد

بىلهن ئىراننىڭ ئىهتىيـاجىنى قىسـقىچه تونـۇپ ئـۆتهيلى. ئامېرىكانىـڭ       

ــىدا       ــتىش باناس ــانىنى يىقى ــڭ  قورغ ــۇرۇش ۋە تېرورنى ــى ت ــا قارش تېرورغ

ئافغانىستانغا  بېسـىپ كىرىشـى ئهلـۋەتته ئىـران چىگراسـىغا ئىنتـايىن       

دىت ئىــدى. بــۇ تهھــدىتنى يېنىكلىــتىش ئۈچــۈن ئىراننىــڭ  ئېغىــر تهھــ

ــۇداپىئه تهلهپ قىلىشــى بولســا    ــا باشــالپ  « رۇســىيهدىن م ــۆرىنى قوتانغ ب

يىلىدىكى بالقان ئۇرۇشىدا رۇسىيهنىڭ  -1999دەك بوالتتى ۋە  » كىرگهن 

باشتا  ئۆز قېرىنداشلىرى بولغـان سـىالۋىيان سـېرىبلىرىگه ئىـگه بولـۇپ      

ېـيىن ئـۇرۇش رەسـمى باشـالنغاندا ئۇالرغـا كهينىنـى       كۆكرەك كېرىشـى، ك 

قىلغــانلىقى ئاشــكارە  بىــر خــائىنلىق ئىــدى. بۇنــداق يۈزســىزلىكنى       
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ئىرانغىمــۇ قىلمايــدۇ _ دەپ پهرەز قىلىــش مــۇمكىن ئهمهس. شــۇنىڭدەك    

ــڭ      ــى  ئىراننى ــنالپ كېلىش ــۇغىغا يېقى ــكهرلىرىنىڭ بۇس ــا ئهس ئامېرىك

ئاتوم يادرو تېخنىكىسـىغا بولغـان    ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنال 

ئىشتىهاسىنى تېخىمۇ كۈچلهندۈرۈۋەتتى. بۇنداق ئىهتىيـاجالرنى يىـراق   

شهرقتىكى پاالكهت خىتاينىڭ ياردېمى بىلهن قامدىغاندا  ئىككىنچى بىر 

ــاي    ــدە خىتـ ــۆرۈلمهيتتى. ھهمـ ــاللىقى كـ ــېلىش ئىهتىمـ خهتهرگه دۇچ كـ

الدا ئاخىرغىچه پـۇت تېـرەپ   ئامېرىكىغا قارشى تۇرۇشتا مهيدانى ئېنىق ھ

تۇرااليـــدۇ. بالقـــان ئۇرۇشـــىدا بېلگرادتىكـــى خىتـــاي ئهلچىخانىســـىنىڭ  

ئامېرىكا بومباردىمانىدا كۈلگه ئايلىنىشىدىن قهتئىنهزەركى خىتاتينىڭ 

ئامېرىكىغا تۇتقان دۈشمهنلىك پوزتىسيهسى قىلچىمـۇ تهۋرەپ قالمىـدى.   

ئىنتىلـدۈرەتتى. بىـراق    خىتاينىڭ بۇنداق ئاالھىدىلىكى ئىراننـى بهكـال  

ئىران خىتايدىن ئىبارەت بۇ نازىنىننى ئـۆزىگه قانـداق جهلىـپ قىلىشـى،     

بۇنىسى ئىراننىـڭ بېشـىنى قاتۇرىـدىغان     -قانداق قىزىقتۇرۇشى كېرەك؟ 

بىر سىرلىق تېپىشـماق ئىـدى. خىتـاي ئىسـرائىلىيگه قارشـى مهيدانـدا       

ھىيهت تامــامهن تۇرۇشــتا ئىــران بىــلهن ئورتــاقلىقى بولســىمۇ لــېكىن مــا

باشقىچه. چۈنكى خىتاي ئىراننىڭ يهنه بىر دۈشمىنى بولغان پۈتۈن ئهرەپ 

، ئىسالم دۇنياسىنى ئۆزىگه رام قىلىشـتا ئىسـرائىلىيه كـوزۇرىنى ئاسـاس     

قىلغــان. خىتاينىــڭ ئىســرائىلىيه بىــلهن مىللــى، جــۇغراپىيهۋى، دىنــى  

ــلهن، ھهم ئ    ــلهر بى ــران ھهم ئهرەپ ــراق ئى ــوق. بى ــى ي ــڭ توقۇنۇش هرەپلهرنى

دۈشمىنى بولغان ئىسرائىلىيه بىلهن دۈشمهن. بۇنـداق ۋەزىـيهت ئاسـتىدا    

خىتاينى جهلىپ قىلىدىغان بىر ئهپلىك كوزۇر شۇكى، تهيۋەننىڭ ئـايرىم  

ــدىكى كــوزۇر!     ــۇ ئامېرىكىنىــڭ قولى ــا ب ــولالش. ئهمم دۆلهت بولۇشــىنى ق

هيـۋەن  تىبهتنى قولالش! بۇمۇ ئامېرىكىنىڭ قولىدىكى يهمچـۈك! بهلكـى ت  

بىلهن تىبهت ئىراننىڭ غهمخورلىقىغا ئىهتىياجلىق ئهبگاالردىن ئهمهس. 

ئۇنداقتا ئىرانغا قالغىنى بىـردىن بىـر، ئۈسـتى ئېچىلمىغـان كـان، ئـۇدۇل       

ــدىغان      ــۇپ كېتىۋىرى ــۈت قوغلۇش ــىدىن س ــاغلىقنىڭ ئارقىس ــگهن س كهل
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ــى     ــۇرۇق ئېمزىكنـ ــۈت بهرمهي قـ ــا سـ ــۇ قوزىغـ ــۇر! بـ ــوزا _ ئۇيغـ ــتىم قـ يېـ

ــپ،     چىشــلىتىپ ــانچه قېزى ــاننى خالىغ ــۇ ك ــدۇ....... ب قويســىمۇ بولىۋىرى

  خالىغانچه سېتىپ خهجلىسه بولىۋىرىدۇ....

ھهي بىچارە ئۇيغۇر! ھهي بىچارە ئۇيغۇر! چىشقاق پاخالننىڭ ئورنىدا         

قۇربانلىق بولۇپ تۇرىسهن. چىشقاق پـاخالنغۇ خالىغـان يېـرىگه، خالىغـان     

ھاجىتىنى ئادا قىالاليدۇ. سهنچۇ! بىرنى  چاغدا ماياقالپ، چىچىپ، سىيىپ

ــدىن    ــۇ بهتنامـ ــهن بـ ــاڭ نامىـــڭ تېرورىســـت! بىـــراق سـ ئوســـۇرۇپ قويسـ

ــت دەپ      ــاڭا تېرورىس ــپ س ــاپ ئۆلتۈرۈۋېتى ــى چان ــهن! داداڭن پهخىرلىنىس

قالپاق كهيـدۈرۈپ قويسـا ئـۆزەڭنى قهھرىمانـدەك چـاغالپ، ئىگىـز دۆڭـگه        

وق، ئېتىــڭ مارجــان كۆتۈڭــدە ئىشــتان يــ« چىقىــپ ۋارقىرايســهن تېخــى. 

كۆتۈڭدىن بىر تال ماياق چۈشمهيتۇرۇپ قالپىقىڭنىڭ ماركىسـى  » بۈۋى!

  تېرورىست! سهندەك مهتوغا بۇ نام قانداقمۇ ياراشقاي!

ــڭ             ــۇر يېتىمچىلىرىنى ــلىرىمىز ئۇيغ ــق قېرىنداش ــمهك ئىرانلى دې

بېشىغا  پۈتۈن دېمۇكراتىـك ئهللهرنىـڭ، پۈتـۈن مۇسـۇلمان دۇنياسـىنىڭ،      

» ھىزبـۇتتهھرىر « سانىيهتنىڭ  كۆزىگه پـوختهك سـهت كۆرۈنىـدىغان    ئىن

ــا چىقارمـــاقچى بولـــدى.       ــاركىلىق قالپـــاقنى كهيـــدۈرۈپ، ئوتتۇرغـ « مـ

دېـگهن گهپ ئهسـلىدە ئولـۇق بىـر نهرسـىمۇ ئهمهس. بىـر       » ھىزبۇتتهھرىر

ــز گهپ.      ــر ئېغى ــگهن بى ــى _ دې ــازاتلىق پارتىيهس ــچه گهپ. ئ ــز ئهرەپ ئېغى

مهنبهلىك،  شىئه مهنبهلىك بولغانلىقتىن، ( لۇبنان لېكىن ئۇ سۆز ئىران 

ــىرتىدىكى)   ــڭ ســ ــۇلالھ « ۋە ئىراننىــ ــداش  » ھىزبــ ــۇنلىرىغا يانــ قوشــ

شــهكىللهنگهن، ھهال دېســه يهھــۇدى ۋە غهرپ ئهللىــرىگه دۈشــمهنلىك تىــغ  

ئۇچىنى قاراتقان ئېقىمـدىن كهلـگهن بولغاچقـا ھدمـدە  خـۇددى بىـنالدەن       

شكىالتىدەكال سىياسى مۇددىئاسى بولمىغان ته» ئهلقائىدە « ئهپهندىنىڭ 

بىر ئېقىم بولغانلىقتىن بۇ نام بىلهن ئاتىلىپ قالغان ھهرقانداق گـوروھ،  

ھهرقانـــداق رايونـــدا خهتهرلىـــك _ دەپ قـــارىالتتى. شـــۇنداق بولغانـــدا بـــۇ 

قالپــاقنى كهيــگهن ئۇيغــۇر پهقهتــال ئىراننىــڭ يېتهكلىشــىدىن ئــاجىراپ   
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ــن  ــدە تې ــايتتى. چهتئهل ــردىن   چىقالم ــى الگى ــدىنقى ئىكك ــۈرگهن، ئال هپ ي

ــگه     ــا نىســبهتهن يوشــۇرۇن تهھــدىتكه ئى ــا خىتايغ ــان ئهمم ســىرىتتا قالغ

ئۇيغۇرالرنىڭ شۇنداق بىر ئېقىم ئاستىدا غهرپكىمۇ، ئىسالم ئهللىرىگىمـۇ   

ھهتتـــا ســـۈنئى مهزھىپىـــدىكى ئـــۆز ۋەتهن قېرىنداشـــلىرىغىمۇ يـــېقىن  

ــى   ــۇپ تۇرۇلۇش ــالهتته تۇت ــدىغان ھ ــۇن   يوالتماي ــاينىمۇ مهمن ــۋەتته خىت ئهل

  قىالتتى. مانا بۇ كوزۇرنى ئىران بارلىققا كهلتۈرەلهيتتى. 

بۇ نوقتىدا  ئادەم شۇنچىلىك ھهيـران قالىـدىغان بىـر تۈگـۈن بـاركى،             

ئىراننىڭ ( ئالدىنقى باپتا ئېيتىلغىنىدەك)  مهزكۇر تهكلىپنـى سـۇنغان   

چاغدىكى ئاگاالندۇرۇشى، يهنى ئۇيغۇرالرنىـڭ غهرپـكه باغلىنىـپ قېلىشـى،     

غهرپ ۋاســـتىلىك يهھـــۇدى تهســـىرىگه كىرىـــپ قېلىشـــى قاتــــارلىق      

 – 2002نـــدۇرۇش شـــۇنچىلىك ســـىرلىقكى، ئۇيغـــۇرالر بـــۇ چاغـــدا ( ئاگاال

يىللىـــرى)  تهشـــكىلى جهھهتـــتىن  تېخـــى تـــۈزۈك  مهركهزلىشـــىپ      

ــاتقۇدەك       ــاالقه ئورن ــلهن ئ ــا بى ــلهن، نه  ياۋرۇپ ــا بى ــان،  نه ئامېرىك بواللمىغ

ئىمتىيازغىمۇ ئىگه بولمىغان،  تارقاق تهشكىالت رەئىسلىرى بىرەر قوڭۇر 

يېــزا باشــلىقىنى ئۇچۇرتــۇپ قالســا دەرھــال رەســىمگه    چــاچ، چېقىــر كــۆز 

يېتىــپ كېتىــدىغان چــاغالر چۈشــۈۋېلىپ، شــاتلىقتا  ئــاغىزى قــۇالققىچه 

نىڭدىن قاق تۆت يېرىم يىل كېيىن _  يهنى رابىيه قادىر خانىم ئىدى. شۇ

سسـور  نغان يىغىندا  بىر يهھـۇدى پروففې د ئۇ ق نىڭ رەئىسى بولۇپ سايال

نۇتۇقنىــڭ مهزمــۇنى _   .تــۇق ســۆزلىگهن بولــدى  ىهمــان ســۈپىتىدە نۇ م

ــۇدى    ــۈن يهھـ ــى ئۈچـ ــاخالپ تۇرىشـ ــۇتلىقىنى سـ ــى مهۋجـ ــۇرالر مىللـ ئۇيغـ

ــلىرى،      ــۆرنهك ئېلىش ــدىن ئ ــش ئىزلىرى ــۆتكهن ئى ــىپ ئ ــڭ بېس خهلقىنى

ــۇرۇش     ــا دۆلهت ق ــۈرۈپ ئۇيغۇرغ ــى ئۆزگ ــا ۋەزىيىت ــدە دۇني ــڭ بىرى كۈنلهرنى

ــۇ پۇرســىتى كهلگىــچه مىللــى مهۋجــۇتلىقلىرىنى ساخلىشــ   ى كېــرەك. ب

ئۇيغـــۇر « دېـــمهك  يهھـــۇدى خهلقـــى بېســـىپ ئـــۆتكهن يول.....ۋاھاكـــازا. 

مهسىلسىنىڭ غهرپـكه باغلىنىـپ قېلىشـى، شـۇ ئـارقىلىق يهھۇدىنىـڭ       

توغرىســىدىكى ۋەھىمىنــى ئىرانلىــق »  ســىرتمىقىغا چۈشــۈپ قېلىشــى 
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دېپلۇماتالر ئوتتۇرغا قويغان چاغـدا  بـۇ دەۋانـى شـۇ پهللىـگه يهتكۈزىـدىغان       

ئـۈچ    نىڭدىنىشى تېخى خىتاي تۈرمىسىدە ئازاپ چېكىۋاتـاتتى. ئـۇ  شـۇ   ك

يىل كېـيىن ئهركىـن دۇنياغـا چىقتـى. ئۇنىـڭ ۋاستىسـى بىـلهن ئۇيغـۇر         

رابىـيه قـادىر خـانىمنى    «  دەۋاسى غهرپلهشتى.  بۇ يهردىكى تۈگۈن شۇكى : 

ئامېرىكـــا خىتـــاي تۈرمىســـىدىن چىقىرىـــپ، ئۇيغـــۇر دەۋاســـىغا رەھـــبهر 

ىقى، شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرالر غهرپكه باغلىنىپ قالىدىغانلىقى قىلىدىغانل

توغرىســىدىكى پىالننــى ئىــران موســكۋا  ك گ ب لىــرى  ئــارقىلىق      »  

ــانىيهتكه     ــڭ ئىســتىخباراتى شــۇنچىلىك ئىمك ــاكى ئىراننى ــۇ؟ ي بىلگهنم

ئىگىمـۇ؟  يـاكى بولمىســا  خىتاينىـڭ  دېمۇكراتىــك غهرپ  ئالدىـدا  تىــل     

ــارتقىچه ، ز ــارام  قىســلىق ت ــالنى تاالشــقانالرغا بېرىۋېتىــپ ئ ادى مۇشــۇ ئاي

ــاڭالپ       ــق ئ ــى ئىرانلى ــانه پىالنلىرىن ــر خۇپي ــدەك بى ــايلىمۇ _ دېگهن تاپم

قالغانمۇ؟ _ بۇنىمۇ  كهلگۈسىدىكىلهرگه ئامانهت قىلىپ ئۆتۈپ كېتهيلى. 

بۇ بىز ئۈچۈن بهك مۇھىم تېمـا ئهمهس. مـۇھىم بـولغىنى بىزنـى كىمـلهر      

ــلهر خهج  ــدى، كىم ــدۇ،   خهجلى ــهك بولى ــلهرگه خهجتلهتس ــى، كىم لىمهكچ

زىيانغا شىرىك بوالاليـدۇ؟ _ دېـگهن مۇنازىرىـدە     –كىملهر بىز بىلهن پايدا 

  توختۇلۇشتۇر. 

ئىـران خىتــاينى جهلىــپ قىلىـش كــوزۇرىنى ياســاپ چىقالمىــدى.             

خىتاينىمۇ ئۆزىگه سايۋەن قىاللمىدى. بىـراق ئامېرىكـا  ئافغانىسـتاندىن    

ەپ باغـداتنى ئالـدى. ئىراققـا كىـرگهن  ئامېرىكـا ئهسـكهرلىرى       بىر سـهكر 

ئىراننى ئۈچ قېتىم ئىشغال قىلىشـقا يېتهتتـى. ئىـران چـاال بوغۇزالنغـان      

تۆگىــدەك ھهر تهرەپــكه بــاش ئــۇرۇپ نهر تارتــاتتى. بىــردە  ئىســرائىلىيهگه  

ئۇرۇش تهھدىدى قىلسا، بىـردە ياۋرۇپاغـا خىـرس قىالتتـى. بهزىـدە ئىچكـى       

« لىرىدە قىسـمهن ئىسـالھات يۈرگۈزۈپمـۇ قويـاتتى. شـۇنىڭدەك      سىياسـهت 

غا ئهزالىق ئىلتىماسىنىمۇ سۇنغان بولدى. لېكىن » شاڭخهي ئىتتىپاقى

ئاخىرىدا كوزۇر ئىراننىـڭ ئۆزىـدىن كهشـىپ قىلىنـدى.  ئهسـىرلهر بـويى       

ئهڭگىلىيه بىلهن رۇسىيهنى ئىشقى ئوتىدا كۆيدۈرۈپ، ۋەسلىگه ئىنتىـزار  
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ئىسسـىق  « ئهمما دىدارلىشىشقا زادىال نهسىپ بولمىغان  قىلىپ كهلگهن

غا ئامېرىكىنىڭ بىر پۇتى تىـزغىچه كىرىـپ بولغانـدىن كېـيىن     » دېڭىز

كۈندەشلىكى تۇتقان رۇسالر ئىرانغا ساداقهت بىلهن يېقىنالشـتى. شـۇنىڭ   

بىــلهن ۋۇجــۇدى ئىســىق دېڭىزنىــڭ ھارارېتىــدە قىزىــپ كېتىۋاتقــان       

ــ    ۇغا بىـــر چۈمۈلـــۈپ چىقىـــپ ئـــازراق    ئامېرىكـــا مـــۇزدەك ســـوغاق سـ

ــا       ــدى. ئامېرىك ــۈزمهكچى بول ــا ت ــى قايت ــيىن  پىالنن ــهگىۋالغاندىن كې س

ــا پېتىـــپ        ــا قـــارا پاتقاققـ ــر پـــۇتىنى تىقسـ ــىق دېڭىزغـــا يهنه بىـ ئىسـ

قالىـدىغانلىقىنى تونـۇپ يهتكهنـدەك بىـر ئهنـدىكىپ ئـۆزىگه كهلــدى _ دە،       

ۇدا پىنسـىيهگه  ئىراقتىكى ئهسكهرلهرنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ مۇشۇ قونـالغ 

ــا قېلىشـــى    چىقىشـــى، بهلكـــى ســـۈڭهكلىرى مۇشـــۇ ئىسســـىق تۇپراقتـ

الزىملىقىنى قارارالشتۇردى. شـۇنىڭ بىـلهن ئهڭ تېـز، ئـاز چىقىـم بىـلهن       

دەپ » _ ئهل قائىـدە تېرورىسـتلىرىنىڭ ئارقـا بازىسـى     « ئېلىنغان ئىراق 

ت ساددام ھـاكىميىتىنى ئاغـدۇرۇپ، دېمۇكراتىـك دۆله   « ئېالن قىلىندى. 

ئىراقتىكى  بىـنالدەن ئهپهنـدىنىڭ   « بولغان ئامېرىكا » قۇرۇپ بهرمهكچى 

ــا      ــۇ ئۇزۇنغـ ــنىڭ تولىمـ ــۇ كۈرەشـ ــاقچى، بـ ــايكىلىرىنى تازلىمـ ــرور شـ تېـ

توغرىسىدا يېڭى سىتراتېگىيه ئېالن قىلدى. شۇنىڭ » سوزۇلىدىغانلىقى 

بىــلهن ئامېرىكــا تېرورىســتالرنى يوقاتقــاچ كۈردىســتان نېفىــت رايــونىنى  

اشنى ئاساس قىلدى. ئىراقتىكـى ئىچكـى مـاجرا كۈنسـىرى تهرەققـى      قوغد

قىلىــپ، مۇرەسســه قىلىنغۇســىز شــهكىلدە ســۈنئى _ شــىئه توقۇنۇشــى    

باشلىنىپ كهتتى. كۈندە يۈزلىگهن جانالر قۇشـقاچ، پاختهكنىـڭ نهرقىـدە    

بىر تهرەپ قىلىنىۋەردى. بۇ ھال ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بۇش ئهپهنـدىنىڭ  

اق خهلقىنىـڭ ئـۆزلىرى كـۈتكهن دېمـۇكراتىيهگه ئۆتـۈش      ئىـر « تهبىرىچه 

دەپ ئىزاھـات بېرىلـدى. سـىرىتتىن كۆرۈنۈشـىچه، يــاكى     » _ قهدەملىـرى  

ــىچه   ــل قىلىنىشـ ــىرىتتىن تهھلىـ ــىدىن  « سـ ــراق ئۇرۇشـ ــا ئىـ ئامېرىكـ

ــا  » چىقالمىـــدى  بولـــۇپ داۋراڭ قىلىنـــدى. لـــېكىن ئهمهلىيهتـــته بولسـ

ش ئاغرىقىغــا بېرىلىۋاتقــان ئىراقتىكــى ئىچكــى مــاجرا ئامېرىكىنىــڭ بــا 
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ئاسپىرىن ئىدى. ئهگهر ئامېرىكىنىڭ ئىراق ئۇرۇشىدىن شۇنچىلىك تېـز  

چىقىپ كېتىش پىالنى بولغـان بولسـا، بهلكـى ئـۇرۇش قوزغىمـاس ئىـدى.       

ــاكىميىتىنى       ــاددام ھ ــلهن س ــۇل بى ــقا ئۇس ــۇرۇپال باش ــىرىتتا ت ــى س بهلك

ــا يېڭــى بىــر دۆلهت سېســ   ــا ئاغدۇرۇشــقا ياردەملىشــىپ، ئىراقت تىمى بهرپ

ــهرق    قىلغـــان بـــوالتتى. بىـــراق ئامېرىكىنىـــڭ ئهســـلىدىكى ئوتتـــۇر شـ

سىتراتېگىيهسى باشقىچه بولغاچقا ئىراق ئۇرۇشى ئارقىلىق بىر پـۇتىنى  

  ئىسسىق دېڭىزغا تىققان بولدى. 

  

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن چوڭ دۆلهتلهرنىڭ قىـزغىنىش        

ئاستا، ئاستا ئهڭگىلىيهنىـڭ خىـرىس   نوقتىسىغا ئايلىنىپ قالغان ئىران 

يىللىرىدىن باشـالپ ئـۆز    – 1960قىلىش چهمبىرىكىدىن يىراقلىشىپ، 

ــۇ       ــاتتى. ب ــپ قېلىۋات ــتىغا كىرى ــىرى ئاس ــوۋىيېت تهس ــلهن س ــايىقى بى ئ

لوقمىنىڭ رۇسـالرغا يهم بولـۇپ كېتىشـىگه قـاراپ تۇرالمىغـان ئامېرىكـا،       

پـادىكى ئهڭ ئىشــهنچلىك  ئهڭگىلىـيه، فىرانسـىيه ۋە  ئامېرىكىنىــڭ ياۋرۇ  

ئۇكىســى غهربــى گېرمــانىيه قاتــارلىق دۆلهتــلهر فىرانســىيهدە ســۈرگۈندە  

تۇرىۋاتقان ئايهتۇلالھ ھۇمهينى ھهزرەتلىرىنى بارلىق كـۈچ بىـلهن قـولالپ،    

ئىران شـاھى مـۇھهممهد رىـزا شـاھ پهھلهۋىنىـڭ ھۆكۈمرانلىقىغـا قارشـى        

ــى      ــگهن ئىچكـ ــى ئايغـــا يهتمىـ ــدۇردى. ئىككـ ــيان قىلـ كۆتۈرلـــۈش ئىسـ

 – 1979راتـورلىقى يىقىلىـپ   ېپميىللىق ئىـران ئى   2500نهتىجىسىدە 

ــى  ــل  -1يىل ــۇرىيتى  « ئاپىرى ــران ئىســالم جۇمه ــدىن  » ئى ــدى. ئارى قۇرۇل

يىگىرمه بهش يىلچه ئۆتۈپ ئىران يهنه رۇس تهسىرىدە ئۆز مهۋجـۇتلىقىنى  

يىلـى مـارت ئىراققـا     – 2003ساخالپ قېلىشنى تاللىدى. ئامېرىكىنىـڭ  

ــىنى  ــدۇرۇش   « كىرىشـ ــاكىميىتىنى ئاغـ ــاتورلۇق ھـ ــاددامنىڭ  دېكتـ سـ

دەپ، قىسمهن تهخمىن قىلغـان رۇسـالر بـۇش ئهپهنـدىنىڭ     » _ ھهرىكىتى 

ئىككىنچى قېـتىم پىرېزىـدېنتلىققا سايلىنىشـىغىچه كـۈتكهن بولـدى.      

لېكىن ئامېرىكىنىـڭ ئىراقتـا قىلغـۇدەك باشـقا ئىشـى قالمىسـىمۇ يهنه       
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لىرى رۇسالرنى چۆچۈتۈپ قويدى. نهتىجىـدە ئىـران   ھهدەپ  ئهسكهر يۆتكهش

رۇسنىڭ قولى بىلهن ئاتوم ئېنىرگىيه تېخنىكىسىغا _ ئـاتوم يادروسـىغا   

  ئىگه بولدى.

ئىراننىڭ قىسمىتىدىكى مۇھىم نوقتا شۇكى ئۇ ئۆزىنى يۈتۈۋېلىشقا        

دائىـــم خـــرىس قىلىـــپ تۇرىـــدىغان ئىككـــى چـــوڭ كۈچنىـــڭ رىقـــابېتى 

ز مهۋجـۇتلىقىنى داۋام ئهتتۈرەلهيـدۇ. كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە      ئارقىسىىدىال  ئۆ

رۇسيه تامـامهن مـۇنقهرز بولـۇپ  يىقىلسـا ئامېرىكـا ئىراننـى بىـر يالمـاپ         

يۈتۈپ كېتىدۇ. شۇنىڭدەك ئامېرىكا ئۆز كۈچىنى يوقاتسا، ياكى ئىسسـىق  

ــۈمۈرۈپ      ــى س ــىيه ئىرانن ــا، رۇس ــىدىن يالتايس ــان قىزىقىش ــا بولغ دېڭىزغ

ئامېرىكــا ئىراققــا كىــرمىگهن بولســا، يــاكى ئۇرۇشــنى      كېتىــدۇ. ئهگهر 

ــا رۇســـىيه ئىراننـــى    ئاخىرالشـــتۇرۇپ قايتىـــپ چىقىـــپ كهتـــكهن بولسـ

  ھهرگىزمۇ ئاتومالشتۇرمىغان بوالتتى.  

  

ــتهكلهش،              ــر مىللهتنــى يې ــۆز گېپىمىــزگه كېلهيلــى. بى ئهمــدى ئ

ــۇتلىقىنى    ــڭ مهۋجـــ ــۇرۇش، دۆلهتنىـــ ــۇزۇش، دۆلهت قـــ ــى قۇتقـــ ۋەتهننـــ

قـــۇل كـــۈچ بىلهنـــال  وامالشـــتۇرۇش قاتـــارلىق سىياســـى ھادىســـىلهر نداۋ

كاپالهتلىنىشــى مــۇمكىن ئهمهس. ئهلــۋەتته كــۈچ چهتــكه قېقىلمايــدىغان 

مۇھىم  ئامىـل. لـېكىن ھهل قىلغـۇچ يـادرو  ئهقلـى ئامىلـدۇر، سىياسـى        

ســېزىمدۇر ۋە  ئهقىــل بىــلهن سىياســهتنىڭ يۇغۇرۇلمىســىدىن تهركىــپ  

ناسىۋەتتۇر! ئىـران ئاشـۇ دېپلۇمـاتىيهنى ئهڭ ۋايىغـا     تاپقان دېپلۇماتىك مۇ

يهتكـــۈزۈپ قوللىنالىغـــان دۆلهت تهرىقىســـىدە  بهكمـــۇ ئويغـــۇن مىســـال 

ــىۋەتنى      ــك مۇناس ــدىغان دېپلۇماتى ــلهن بولى ــاي بى ــران خىت ــدۇ. ئى بوالالي

قوزغاش ئۈچۈن ھهتتا ئۇيغۇر يېتىمچىلىرىنـى كـوزۇر قىلىـپ مهقسـهتكه     

  ىلىۋەتمىگهن ئىدى.يېتىشنىمۇ نهزەردىن ساقىت ق
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ــۆزلىرى بىــلهن   بىــرگه ياشــاش    : «      ــۈرىگه ئ ھايۋاناتالرنىــڭ ھهر بىــر ت

ئۈچۈن ھهمراھ تالالش ئىجازىتى بېرىلگىنىدە   بهزەن ھايۋانالر ئۆز ئالـدىغا  

مۇســتهقىل ياشــىيااليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشــۈپتۇ. بهزەن ھــايۋانالر ئــۆز     

ش ئىختىيــارلىقىنى بىلدۈرۈشــۈپتۇ. جىنسـلىرى بىــلهن توپلۇشــۇپ ياشـا  

بهزەن ھايۋانالر  تهبىئى خىلقهتلىرىگه مۇناسىپ يات جىنسالردىن ھهمراھ 

يىگـانه تىكهنـدەك قـاپتۇ. ئۇنىـڭ      –تاللىشىپتۇ. ئاخىرىدا مۈشۈك يهكـكه  

يولۋاسقا ئوخشاپ كهتكهنلىكتىن كۆپلىگهن يۇمشـاق   –كۆرۈنۈشى قاپالن 

ــۇغى بهك      ــڭ ج ــراق ئۇنى ــدىكهن. بى ــۈپ قاچى ــايۋانالر ئۈرك ــك ھ تهبىئهتلى

كىچىك يۇمران بولغاچقا ئىشىتقا ئوخشاش غالجىر، گۆشخور ھايۋانالردىن 

ئۆلگۈدەك قورقىدىكهن. شـۇڭا ئـۆزىگه مۇناسـىپ، قوغدىنىشـقا الياقهتلىـك       

ئىهتىيـاجى بـارلىقىنى ئىزھـار قىلىپتـۇ ھهمـدە       بىر كۈچلۈك ھهمراھقـا  

ھهمراھ تالالش ئىجازىتىنى قايتىـدىن ئېلىـپ يولغـا چىقىپتـۇ. ئـۇ كـۆپ       

تىرىشچانلىق كۆرسۈتۈپ ئىزدىنىپتـۇ. ھايۋانالرنىـڭ ھهرتۈرىـدىن ئـۆزىگه     

ھهمراھ بولۇشنى تهلهپ قىلىپتۇ ۋە سهۋەبىنى چۈشهندۈرۈپتۇ. لېكىن ھهر 

هنه بىـــر كۈشهندىســى بـــارلىقىنى ئېيتىـــپ  بىــر ھـــايۋان قورقىــدىغان ي  

ــۈك    ــدىن كۈچل ــدىغانلىقىنى، ئۆزى ــدىن چىقالماي مۈشــۈكنىڭ ئىهتىياجى

بولغان يهنه بىر ھايۋاننىڭ يېنىغا بېرىپ بېقىشنى تهۋسىيه قىلىدىكهن. 

ئۇ شۇنداق ئارىالپ شىرنىڭ يېنىغا بېرىپ ھال ئېتىپتـۇ. شـىر ئۆزىنىـڭ    

ــلهن     ــولغىنى بى ــل ب ــۇدرەتته كامى ــۈچ، ق ــڭ   ك ــته تۈلكىنى ــل جهھهت ئهقى

قۇۋلىقىغا تهڭ كېلهلمهيـداىغانلىقىنى بىلـدۈرۈپ مۈشـۈكنى تۈلكىنىـڭ     

يېنىغا يولالپتۇ. تۈلكه ئۆزىنىڭ شـۇنچىلىك پاراسـهتلىك بولغانلىقىـدىن    

پهخىرلهنســــىمۇ ئــــاخىرقى ھېســــاپتا  تــــۇزاقتىن قورقىــــدىغانلىقىنى  
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ئىــكهن  بىلــدۈرۈپتۇ. مۈشــۈك تۇزاقنىــڭ يېنىغــا كېلىــپ ھــال ئېيتقــان 

بىچارە تۇزاق زار يىغالپ تۇرۇپ ئۆزىنىڭ كۈشهندىسى بارلىقىنى ئېيتىپتۇ 

_ ئادەملهر ئۇنىـڭ ئـاغىزىنى يىرىـپ ئىككـى جـاۋغىينى گهجگىسـىگىچه       

ــاغالپ نهلهرگىــدۇر كۆمــۈپ قويىــدىغانلىقىنى، بىــرەر جــانلىق     ــپ ب كېرى

كېلىــــپ ئۇنىــــڭ پوكىنىغــــا قهدەم باســــمىغىچه شــــۇنداق كۆمــــۈكته  

ــدىغانلى ــنى    ياتى ــىپ بېىقىش ــلهن گهپلىش ــادەملهر بى ــدۈرۈپ  ئ قىنى بىل

تهۋسىيه قىلىپتۇ. شۇنىڭدىن ئىتىبارەن ئهقىللىق مۈشۈك ئـۆزىگه بـاش   

ــۈپىتىدە ئادەملهرنىــڭ يېنىــدىن ئــورۇن ئالغــان        پانــا  ۋە قوغــدىغۇچى س

  » ئىكهن....

  

ــا             ــك بالىالرغ ــانه گهرچه كىچى ــهكىللىك  ئهپس ــهل ش ــۇرقى مهس يوق

سۆزلهپ بېرىلىدىغان ئاددى ساۋاتالردىن بولسىمۇ  لـېكىن ئهقىـل  كـۆزى    

بىــلهن قارىغانــدا ئۇنىــڭ ئارقىســـىدا قىممهتلىــك سىياســى چۈشـــهنچه      

يوشـــۇرۇنغانلىقىنى كـــۆرىمىز. بىـــز ئۆزىمىزنىـــڭ تاللىشـــى  بىـــلهن       

ى سېلىشـــــتۇرىدىغان بولســــــاق مىللــــــى  مۈشـــــۈكنىڭ تاللىشــــــىن 

ــچانلىق   ــىمۇ تىرىشـ ــۈكچىلىك بولسـ ــىدا مۈشـ قوغدىنىشـــىمىز توغرىسـ

ــا    ــارىخالردىكى خىتايغ ــېقىن ت ــۇدۇ . ي كۆرســهتمىگهنلىكىمىز نامــايهن بول

ــۇق      ــى تول ــلىرىمىز، كېيىنك ــان ئىتتىپاقداش ــلهردە  تاللىغ ــى جهڭ قارش

ــۈپ   ــىياتىمىزغا يۆلۈنــــ ــال ھېسســــ ــدە پهقهتــــ ــتهملىكه  دەۋرىــــ  مۇســــ

تىرىكىشلىرىمىز بىزنى ئىلگىرلهشكه ئهمهس بهلكى بۈگۈنكى ھالىمىزغا 

يهتكۈزۈپ كهلدى. بىز ئۆزىمىزنىڭ ھهرىكهتلىرىمىزنى ھهقلىق، قانۇنلۇق 

ھهرىــكهت _ دەپ بىلىمىــز. بىزنىــڭ ئىمــانىمىز، ئىتىقــادىمىز بىــزگه      

نىسبهتهن مۇستهھكهم قورغان بولـۇپ بىزنـى قوغـداپ كهلـدى. ئۇنىڭـدىن      

ېمىمىز بار؟ _  خىتايغا قارشى تۇرۇشتا ئهزەلدىن ئـۆز كـۇچىمىزگه   باشقا ن

تاينىــپ ئــۇرۇش قىلــدۇق، تىرىكىشــىپ كهلــدۇق. يــېقىن تــارىخالردىكى   

مهغلۇبىيهتلىرىمىزنى شۇ ئىنقىالپالرغا رەھبهرلىك قىلغان دانـالىرىمىز  
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ــگهن     ــرەك _ دېـ ــا كېـ ــدىن بولسـ ــك ئورنىـ ــڭ جۇغراپىيهلىـ ۋەتىنىمىزنىـ

بىزنىـڭ ۋەتىنىمىـز كـۆككه    « بهرگهن بولدى. چـۈنكى   قاراشقىمۇ ئىتىبار

تاقاشقان ئىگىز تاغالرنىڭ، پايانسىز قۇمالرنىڭ قورشـاۋىدا ئىـكهن. دېڭىـز    

قاتنىشــى بىــلهن تۇتاشــمايدىكهن. مهدەنىيهتلىــك غهرپ ئهللىــرى بىــلهن  

ــۈپهيلى    ــار بهخىتســىزلىكلهر ت چىگراالنمايــدىكهن..... مۇشــۇنداق بىــر قات

ــ  ــراق يېقىنــ ــزگه يىــ ــلهر  بىــ ــك مىللهتــ ــۈك مهدەنىيهتلىــ دىكى كۈچلــ

قىزىقمايدىكهن. شۇڭا بىز خىتايغا ئهسىر بولۇپ قالغـان ۋە ئىنقىالۋىمىـز   

ــبىگه ئېرىشــىلمىگهن.....  ــلهن   » _ غهل ــىۋىتى بى ــان مۇناس ــاراش زام ــۇ ق ب

ــڭ      ــۇمى دۇنيانى ــازىرقى ئوم ــېكىن ھ ــىمۇ، ل ــان بولس ــدىن قېلىۋاتق كۇچى

ــزالردىن،  ــاغالردىن، دېڭىــ ــۈپ، تــ ــۇق  پۈتۈنلۈشــ ــۇمالردىن ئېلىكترونلــ قــ

ئۈسكىنىلهر بىلهن نـۇر تېزلىكىـدە  ھالقىـپ ئۆتۈۋاتقـان دەۋرىـدىمۇ  بىـز       

نېمىشــكه ئىنقىالۋىمىزنــى قورشــاۋدىن بوشــىتالمىدۇق؟ بىــز نېمىشــكه  

ئۆزىمىزنى ئۆزىمىز سىرىتتىن، كۈچلۈك  مهدەنىيهتلىك ئهللهردىن يىراق 

اپســـا بىرنـــى يهپ، ئىككـــى نـــان ت« تۇتۇشـــقا ئىنتىلىمىـــز؟ _ بىزدىكـــى 

كىشــىلىك  » قورســىقى تويغانــدىن كېــيىن يهنه بىرىنــى داپ چالىــدىغان 

خــــارەكتېرىمىز ئــــۆز پېــــتىچه ئىــــنقىالۋى ھهرىكهتلىرىمىــــزگىچه،     

ھهرىكهتلهرنـــــى يېـــــتهكلهش ئىقتىـــــدارىمىزغىچه ســـــىڭىپ، ئـــــۆز     

ــالىلىرىمىز _ ۋەتهن   ــگهن. زىيــــ ــۈتۈپ كهلــــ ــىيتىنى كۆرســــ خۇسۇســــ

سـىرتىدىكىلىرىمۇ  تېخـى مهدەنىيهتلىـك،    ئىچىدىكىلىرى ئهمهس ۋەتهن 

كۈچلۈك غهرپ ئهللىرى بىلهن تىلغا ئـالغۇدەك مۇناسـىۋەت ئورناتقـانلىرى    

يـــوق. بـــار دېيىلگهنلىرىنىـــڭ مۇناســـىۋەت ئـــوبيېكتىلىرى بىـــزدىن      

پهرقلهنمهيـــدىغان، بېكىـــنمه، ئـــاجىز، ئـــۆز دەرت ھهســـرەتلىرىنى بىـــزگه 

ــله   ــرى بىـــ ــڭ ۋەكىللىـــ ــدىغان مىللهتلهرنىـــ ــىۋەتته. داتاليـــ ن مۇناســـ

دىنــدارلىرىمىز تېخــى تــۈزۈك قانــات قــۇيرۇقلىرىنى تهڭشــهپ بواللمىــدى. 

ــى   ــڭ كۆپۈنچىسـ ــى  « ئۇالرنىـ ــا قارشـ ــا كاپىرلىرىغـ ــدىكى » دۇنيـ جهدۋەلـ

ــارتۇق بىــر نهرســىنى    ــگه ئالدۇرۇشــتىن ئ ــۆزلىرىنى ئهن تىــزىملىكلهرگه ئ
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ــۈرەك       ــپ ي ــا ئايلىنى ــز زەرداپق ــڭ دەردىمى ــدۇ. بىزنى ــۈنۈپ كېتهلمهي چۈش

« باغرىمىزنى ئىچىمىزدىنال چىرىتىپ تۈگۈتىدۇركى، تېخـى دەردىمىزنـى   

دەپ ســـىرىتقا نهپهســـلهنگۈدەك بوشـــلۇققا چىقىرالمىـــدۇق. بىـــز  » ئـــاھ 

نېمىشــــكه شــــۇ قهدەر دەرتــــمهن، نېمىشــــكه دەردىمىــــز تۈگىمىســــىمۇ  

يهڭگىللىمهيدۇ؟ _ تهكرار، تهكرار تىلغا ئېلىش زۆرۈركـى، بىـز سـىرىتقى    

ۈزەتمىگهن ۋە ھـازىرمۇ كـۈزىتهلمهيمىز. سـىرىت بىـلهن     دۇنيانى ياخشى ك

» _  نامهرتلىــك، بىچارىلىــك، بويــۇن قىســقانلىق « مۇناســىۋەت قۇرۇشــنى 

ــادەت بىــزدە بهك كۈچلــۈك.   ــدىغان ئ نامهرتنىــڭ كۆۋرۈكىــدىن « دەپ قاراي

بـۇ گهرچه كىشـىلىك ئهخالققـا، كىشـىلىك     » ئۆتكىچه دەريـادا غهرق بـول   

ولۇشقا قارىتىلغان تهربىـيه بولغـان بولسـىمۇ،  شـۇ     تۇرمۇشتا پهزىلهتلىك ب

كىشىلىك خۇسۇسىيتىمىز بىـلهن بىـرگه مىللـى مهسـىلىمىزدىمۇ ئـۆز      

تهســـىرىنى كۆرســـهتمهي قالمايـــدۇ. ئـــۆتكهن ئهســـىرنىڭ دەســـلىۋىدىكى  

ئىــنقىالۋى رەھبهرلىرىمىــز مهغلــۇبىيتىمىزنى ۋەتىنىمىزنىــڭ تهبىئــى  

ولسا، بىز بۈگۈن شۇنى ئىتىراپ قورشاۋدىكى بهخىتسىزلىكىگه باغلىغان ب

قىلىشــىمىز كېرەككــى، بىزنىــڭ مىللــى خــارەكتېرىمىز كىشــىلىك      

پىســــخىكىلىق قورشــــاۋنىڭ بېكىنمىســــىدە بوغۇلماقتــــا. بىــــز شــــۇ  

ــق،     ــدىرىمىزدە  يېڭىلى ــى تهق ــۇچه مىلل ــالىتىمىزنى ئىســالھ قىلمىغ ھ

  ئىلگىرلهش ھاسىل قىاللىشىمىز قىيىن گهپ. 

  

ــۈ         ــى مۈشــ ــدى ھېلىقــ ــقىالرنى   ئهمــ ــۆزىمىزنى ۋە باشــ ــلهن ئــ ك بىــ

سېلىشتۇرۇپ باقايلى. ئهقىللىق مۈشۈك ئۆزىگه ئىنساندىن ئىبارەت ئهڭ 

ــۇ     ــدى. ئۇم ــايىچىنى تاللى ــارەتلىك، قورقۇمســىز ھىم ــك، جاس قابىليهتلى

ئۆزىگه تېگىشلىك مـۇھىم بىـر ۋەزىپىنـى ئـادا قىلىـپ ئـۆز قىممىتىنـى        

مۈشــۈك چاشــقان تۇتــۇش  نامايهنــد قىلىــدۇ. مۈشــۈكنى ئىنســان قوغدىســا،

ــڭ    ــر ئىهتىياجنىــ ــۇھىم بىــ ــدىغان مــ ــان قىاللمايــ ــارقىلىق ئىنســ ئــ

ھۆددىســـــىدىن چىقىـــــدۇ. ئهقىللىـــــق ئىرانلىـــــق   ئهتراپىـــــدىكى     
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دۈشمهنلىرىنىڭ سىياسى قورشاۋىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ دۇنيـادىكى ئىككـى   

چـــوڭ جاھـــانگىرالرنى ئـــۆزىگه ھىمـــايىچى، مـــۇداپىئه قورغـــانى قىلىـــپ 

للىق ئهرمهنلهر كىالسسىك شـىئه ۋە ئهرەپ قىرغىنىـدىن   تاللىغان. ئهقى

ــۆز        ــۇالر ئ ــان. ئ ــامى قىلغ ــۆزلىرىگه ھ ــمانلىنى ئ ــۈن ئوس ــالىنىش ئۈچ پان

دىنداشــلىرى بولغــان باشــقا ئاجىزالرنىــڭ يــاردەملىرىگه دۈم چۈشــمىگهن. 

كېيىــنچه رۇســالرنىڭ كۈشكۈرتۈشــلىرى بىــلهن ئوســمانلىغا ئىســيان      

ن كېــيىن ئوســمانلىنىڭ يهنه بىــر   قىلىــپ جازاغــا مهھكــۇم بولغانــدى   

دۇنيانىــڭ يىــراق كهلگۈســىنى  « كۈشهندىســى بولغــان فرانســۇزالردىن ۋە  

ئامېرىكىـدىن پانـالىق ئىـزدىگهن ئىـدى. تـۈركىيه      »   ئىدارە قىلىـدىغان  

ــىگه   ــىگه ئهزا بولـــۇپ كىرىشـ ــا ئورتـــاق گهۋدىسـ جۇمهۇرىيتىنىـــڭ ياۋرۇپـ

ارشـىلىقى دېپلۇمـاتىيه،   فرانسىيه قارشى تهرەپته تـۇردى. فرانسـىيهنىڭ ق  

سۈلهى يوللىرى بىلهن ھهل بولىدىغان دەرىجىدىكى مهسـىله بولماسـتىن   

بهلكى فرانسىيه دۆلىتىنىڭ ئاساسى قانۇنلىرىغا كىرگۈزۈلۈپ دۆلهتنىـڭ  

ئىچكى ۋە تۈپ مهسىلىسـىگه ئايالنـدى. فرانسـۇزالرنىڭ قولىـدىكى كـوزۇر      

تـۆلهم مهسىلسـى ۋە    ئوسمانلى دەۋرىدە قىرغىن قىلىنغـان ئهرمهنلهرنىـڭ  

ئىرقـــى قىرغىنچىلىـــق جىنـــايىتىنى تـــۈركىيه ئۈســـتىگه ئـــېلىش      

يىـل   40شهرتلىرىدۇر. تۈركىيهنىڭ  ياۋرۇپـا گهۋدىسـىگه كىـرىش ئۈچـۈن     

ــقۇنلىقى   – 2007كۆرســهتكهن تىرىشــچانلىقى   ــى فرانســىيهنىڭ توس يىل

ۇ بىلهن سۇغا چىلىشىپ بارلىق ئارزۇ، ئارمانالر توزغاقتهك توزۇپ كهتتى. ب

رولنى ئۆز ۋاقتىدا فرانسىيهگه قاچقان ئهرمهنلهرنىڭ ئهۋالتلىرى ئوينىدى. 

بۇ نوقتىدا يهھۇدىالرنى مىسـالغا ئـېلىش ئـارتۇقچه! چـۈنكى ئـۇالر تهبىئـى       

خىلقىتىنى ( گېن ئاالھىدىلىكىنى ) بۇزمىغان، ئۆزگهرمىگهن مىلـلهت.  

ىرىنــى، ئــۇالر ئهڭ ئــاجىز بــولغىنى بىــلهن دۇنيانىــڭ ئهڭ كۈچلــۈك دۆلهتل

كۈچلۈك مىللهتلهرنى ئۆزىگه خىزمهت قىلدۇرااليـدىغان قـابىليهتكه ئىـگه    

ــدا      ــرغىن قىلغانــ ــپانىيه قىــ ــدولۇس _ ئىســ ــۇالرنى ئانــ ــۇر. ئــ مىللهتتــ

ئوســــمانلىدىن پانــــالىق تىلىــــگهن. گېرمــــانىيه قىــــرغىن قىلغانــــدا 



؟خاتالىق كىمدىن ئۆتۈۋاتىدۇ  

-------------------------- 
 

163 

 

ــى     ــۈكلهر ۋە تهرەقق ــۇدىالرنى كۈچل ــگهن. يهھ ــالىق تىلى ــدىن پان ئامېرىكى

رەققـى تاپىـدىغانالر ئاسـانال يـاقتۇرۇپ قالىـدۇ. چـۈنكى يهھـۇدىالر        تاپقان، ته

زىرەك خهلق! ئۇالر ئېلىشنى بىلگىنىدەك بېرىشنىمۇ  بىلىدۇ. بىر ئالسا 

الش ئۈچــۈن قۋاقتـى كهلگهنــدە ئـونالپ بېرىــدۇ. ئـۇالر ئامېرىكىغــا جـان ســا    

قېچىــپ بېرىــپ ئارقىــدىنال ئــامېرىكىنى ئاتومالشــتۇردىى! ئىســرائىلىيه 

تىنــى باشــقىالرغا قــۇردۇرۇپ چىقتــى. ئــۇالر شــۇنداق خهلقكــى پۈتــۈن  دۆلى

ئىنسانىيهت نان ئۈچۈن بۇرنى قانىغۇدەك تهر ئاققۇزىۋاتسا ئـۇالر ئهقىلنىـڭ   

يهنىمــــۇ ئىشلىتىشــــكه بولىــــدىغان، بــــوش قېلىۋاتقــــان يوشــــۇرۇن       

  ھۆجهيرىلىرىنى قېزىپ چىقىشنى ئىزدىنىدۇ.....  

  

بىـــزلهر » _  ا مهدەنىـــيهت تارقاتقـــان  دۇنياغـــ« بىـــز ئۇيغـــۇرالر_          

بېشىمىزغا كۈن چۈشكهندە كىملهرنى تاللىغان ۋە كىملهرنى تالاليمىز! _ 

كىم بېشىمىزنى سىلىسا، كىم ئاتىـدارچىلىق قىلسـا، كىـم قارنىمىزغـا     

كۆڭلـۈڭنى كىـم ئالسـا چىرايلىقىـڭ شـۇ،      « نان بهرسـه شـۇنى تـالاليمىز.    

_ بــۇ پهلســهپه  كىشــىلىك  »بېشــىڭنى كىــم سىلىســا ماشــايىخىڭ شــۇ 

ــكهن.    ــى خۇسۇســىيتىمىزگىچه ســىڭىپ كهت تۇرمۇشــتىن باشــالپ مىلل

ھهتتـــا ئىـــنقىالۋى ھهرىكهتلىرىمىزدىمـــۇ  شـــۇنداق ئاســـانال ئهگىشـــىپ  

كېتىۋىرىمىز.  خۇسۇسىيتىمىزگه بېرىلگهن بۇ  ھۆكۈمنى كىـم ئىنكـار   

يىـل   قىالاليدۇ! بهك كونىراپ كهتكهنلىرىنى قويـۇپ، بۇنىڭـدىن يىگىـرمه   

بۇرۇنقى ئوقۇغۇچىالر نامايىشلىرىنىڭ قوزغۇلۇش سهۋەپلىرىگه قارىسـاقمۇ  

ــى       ــدى. دىن ــرى ئى ــارچه خهتلى ــر پ ــڭ  بى ــل خىتايالرنى ــاتقۇچى ئامى قوزغ

ئوقۇغۇچىالر تهشكىللىگهن نامايىشـمۇ تۇڭگانالرنىـڭ قۇترىتىشـى بىـلهن     

ان يۈز بهرگهنغۇ! ھهتتا بىزنىڭ دىنى ساھهدىن تېخى ئهمـدىال يېتىشـىۋاتق  

ياشالرنى خىتايغا قارشـى كۈشـكۈرتۈش ئۈچـۈن مۇڭغـۇلىيهدىكى كـۆچمهن      

  ئىدىغۇ.....» ئارقا تېرەك بولماقچى « تۇڭگانالر 
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ــى،           ــوق! ئهمهلىيتىمىزنـــ ــىتىۋاتقىنىم يـــ ــۇرنى كهمســـ مهن ئۇيغـــ

بايقىغانلىرىمنى ئوتتۇرغا قويدۇم. ئهلۋەتته مىللىتىمىزنىـڭ بۈگـۈنگىچه   

لىگهن بهدەللهر، كۆرسۈتۈلگهن پىداكارلىقالر ئاز مهۋجۇت بولۇپ تۇرىشىدا تۆ

ئهمهس. ئهمما بۇنىڭدىن كېيىن يهنه بۇرۇنقىـدەكال داۋامالشسـاق  يـېقىن    

كهلگۈسىدىكى خىتاي تىللىق، ئۇيغـۇر تهنلىـك، شـاتلغۇت ئهۋالتلىرىمىـز     

مهۋجــــۇتلىقىمىزنى كىتــــاپتىن، موزىيخــــانىالردىكى يادىكــــارلىقالردىن 

ــا د ــان رېئاللىققـ ــا،   كۆرۈدىغـ ــڭ ئاتـ ــايلى، بىزنىـ ــويالپ باقـ ــدۇ. ئـ ۇچ كېلىـ

ئانىلىرىمىز مۇستهقىل شهرقى تۈركىستاندا ياشىغان ئىـدى. بىـز ئهسـىر    

ــۆلكىلىرىگه     ــدە خىتــاي ئ ــۇل نهرقى ــز ق ــدۇق. ئهۋالتلىرىمى ــدە  تۇغۇل ۋەتهن

يۆتكۈلۈۋاتىدۇ. تېنىنـى سـېتىپ، قېنىنـى سـېتىپ، بىـر تـال بـۆرىكىنى        

ــانالرنى كــۆرگ   ــان بېقىۋاتق ــان  ســېتىپ ج ــز قهھرىم ــال : بى ىنىڭىزدە يهنى

مىلــلهت! بىــز مهدەنىــيهت ياراتقــان مىلــلهت! بىــز يوقالمــاس مىلــلهت!    

خىتــاي بىزنــى ئۆلتــۈرۈپ تۈگىتهلمهيــدۇ! بىــز مۇســۇلمان مىلــلهت! بىــز  

كاپىرالرغــا بويــۇن قىســمايدىغان، قارشــى جىهــاد قىلىــدىغان مىلــلهت! _  

  دېيهلهمسىز؟

  

ققاندا ئۇالرغـا ئهگىشـىپ مىڭـالرچه پـۇخرا     ئهيسا گوروھى ۋەتهندىن چى      

ــمىردە،       ــتاندا، كهش ــتاندا،  پاكىس ــۇالر ھىندىس ــكهن. ئ ــان ئى ــرگه چىقق بى

ئافغانىســتاندا تهمتىــرەپ يۈرۈشــكهن بولــۇپ، يىلالردىــن كېــيىن تــۈركيه  

ھۆكــۈمىتى ئاالھىــدە غهمخورلــۇق قىلىــپ تــۈركىيهگه يــۆتكهپ كهتــكهن  

ــ     ۇ يــاكى  تــۈركىيهنى ئــۇالر    ئىــكهن. ئــۇالرنى تــۈركىيه ئېلىــپ كهتكهنم

تاللىغانمىدى؟ _ چايخانا پاراڭلىرىدا، كوچـا پاراڭلىرىـدا  يهيـلهپ يـۈرگهن     

ئهپقاشتى گهپلهرچه ئۇالرغا تۈركىيه قېرىنداشلىق كۆرسۈتۈپ غهمخورلۇق 

قىلغانمىش. ياقهي، ئۇالر تۈركىيهنى مۇسـۇلمان، قېرىنـداش دەپ ئـۆزلىرى    

ش گهپــلهرگه ھــازىرغىچه قــۇالق تاللىغــانمىش.... شــۇنىڭدەك مىــش، مىــ 

بېرىپ كهلدۇقكى، دۆلهتلهر ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلهر توغرىسىدا  تىلغا 
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ــورۇق كۆرمىــدى. شــۇ چاغــدىكى مۇھاجىرالرنىــڭ     ــالغۇدەك بىــر نهرســه ي ئ

ئومۇمى ئهھۋاللىرىدىن قارىسـىڭىز ئۇنچىـۋاال ( ھهسـهن مهخسـۇمالردەك )     

يهنى تاللىغــان _ دېگــۈدەك دىنــدار بولــۇپ كهتــكهن، شــۇ ســهۋەپتىن تــۈركى

دەرىجىــدىكى دىنــدار كىشــىلهرمۇ ئهمهس ئىــدى. ھهم تــۈركىيه دۆلىتىمــۇ 

دىنى دۆلهت بولماستىن بهلكـى دىنـدارالر جازاغـا تارتىلىۋاتقـان، سـولچىالر      

ھۆكــۈم ســۈرۈۋاتقان دۆلهت ئىــدى. شــۇنىڭدەك تــۈركىيه خهلقــى ئۇيغــۇرالر  

ەرىجىدە تونۇشـلۇقى بولغـان   بىلهن ئۇنچىۋاال قېرىنداش بولۇپ كهتكۈدەك د

ــۇ     ــى. ب ــۇپ كهتمهيتت ــۇالرنى بهك تون ــۇ ئ ــدى. ئۇيغۇرالرم ــۇ ئهمهس ئى خهلقم

يهردىكــى تــۈپ مهســىله شــۇ چاغــدىكى گومىنــداڭ _ شــهرقى تۈركىســتان   

مۇناســـىۋتى، خىتـــاي _ تـــۈركىيه مۇناســـىۋىتى، خىتـــاي _ ھىندىســـتان  

. ئىشـنىڭ  مۇناسىۋىتى .. قاتارلىق سهزگۈر سىياسـى مۇناسـىۋەتلهر ئىـدى   

ئارقا پىالنلىرىنى يوقۇرى دەرىجىلىكلهر بىلهتتى. خهلق پادىسى نېمىنـى  

  بىلسۇن! 

  

  

21  

  
ــا بېسىلســا ئوڭشــىۋېلىش پۇرســىتى         كىشــىلىك تۇرمۇشــتا قهدەم خات

بولىدۇ. مىللى مهسىلىدە، بولۇپمۇ ئۇرۇش، ئىنقىالپ مهسىلىسـىدە قهدەم  

ــر     ــى بىـ ــىتى بهلكـ ــىۋېلىش پۇرسـ ــا ئوڭشـ ــا بېسىلسـ ــانچه ئهۋالت  خاتـ قـ

كهلمهســلىكى مــۇمكىن. شــۇڭا ئهجــداتالرنىڭ خاتالىقلىرىنىــڭ ئۇۋالىغــا 

  ئهۋالتالر قالىدىغان گهپ. 

نـى  » شهرقى تۈركىسـتان ئىسـالم جۇمهـۇرىيتى    « _ يىلدىكى  1933       

ئاغدۇرۇپ خىتايغا قايتا مۇستهملىكه قىلىپ بهرگهن رۇس ھۆكۈمرانلىرى 
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ۈزۈپ، قورال ياردەم قىلىپ يهنه بىر قېتىم قىسقىال بىرقانچه يىل پىالن ت

نــى قۇردۇرغــان بولــدى. ئــون يىــل  » شــهرقى تۈركىســتان جۇمهــۇرىيتى « 

ئاۋالقى مۇستهقىل جۇمهۇرىيتهنى ئاغـدۇرۇپ، قـانلىق باسـتۇرۇپ خىتايغـا     

ــدۇرۇپ    ــۇرالرنى قورالالنـ ــۇ ئۇيغـ ــكه يهنه شـ ــالر نېمىشـ ــۇپ بهرگهن رۇسـ تۇتـ

ــۇردۇرد  ــى قـ ــتىن بىرنـ ــتهقىل دۆلهتـ ــى رۇس مۇسـ ــڭ ھهممىسـ ى؟ بۇالرنىـ

ــى     ــك سىياســـ ــقا مهزگىللىـــ ــا _ قىســـ ــڭ تاكتېكـــ ھۆكۈمرانلىرىنىـــ

پىالنلىرىمىــدى يــاكى ئۇيغــۇرالرنى تۈرلــۈك ئۇســۇل چــارە بىــلهن قىــرىش،  

ــۇ     ــدى؟ _ ب ــقۇچلۇق ئىجرائاتلىرىمى ــىنىڭ باس ــۇش سىتراتېگىيهس يوقۇت

ھادىسىلهرنىڭ تارىخى جهريانلىرىغـا كىرىـپ ۋاقىـت ئۆتكۈزمهسـتىن شـۇ      

يىلىدىكى بىر  – 1933غدىكى ئۆز ئهھۋالىمىزغا نهزەر سېلىپ باقايلى. چا

ــى      ــتان خهلق ــۈن ئۇيغۇرس ــدا  پۈت ــۇرىيىتىمىز قۇرۇلغان ــق جۇمه قېتىملى

ــا      ــق. ئهممـ ــانلىقى ئېنىـ ــهپته بولغـ ــر سـ ــهتته، بىـ ــر مهقسـ ــهن بىـ ئاساسـ

تالىشـــىدىغان نهرســـه ئىچكـــى مهســـىله، ھوقـــۇق ۋە ئىجرائـــاتالردىكى      

يىلـــى  – 1944ە تهلهپـــلهر ئۈســـتىدە ئىـــدى. ئوخشاشـــمىغان تهكلىـــپ ۋ

جۇمهۇرىيهت قۇرۇلغاندا بولسا تالىشىدىغان نهرسـه تاشـقى مهسـىله بولـۇپ     

قالدى. بهلكى ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى تاالشماستىن تاشقى كـۈچلهر تهرىپىـدىن   

ــڭ    ــوۋىيېت ئىتتىپاقىنىـــ ــتۇرۇلدى. ســـ ــىلىلهر تاالشـــ ــقى مهســـ تاشـــ

ئۇيغـــۇرالر تاالشـــمايتتى.  كوممۇنىســـتىك ئىـــدىئولوگىيه، تـــۈزۈملىرىنى

شــۇنىڭدەك خىتاينىــڭ گومىنــداڭ داشــقاللىق مۇستهملىكىســىنىمۇ     

ئۇيغــۇرالر تاالشــمايتتى. لــېكىن ئىككــى تهرەپتىكــى خوجــايىنلىرى تىــل 

بېرىكتۈرۈپ ئوتتۇردا ئۇيغۇرنى ئىككى ياققـا ئايرىـدى ۋە ئىتنىـڭ نهرقىـدە     

، خىتـاي پهرەسـت،   گومىنـداڭچى « تاالشتۇردى. بىر تهرەپتىكى ئۇيغۇرالرغا 

ناملىق قالپاق كهيدۈرۈلدى. بۇ قالپاقنىـڭ ئاسـتىدا   » ۋەتهن خائىنلىرى 

مهسئۇت سهبىرى بايقوزى، مـۇھهممهد ئهمىـن بـۇغرا، ئهيسـا بهگ قاتـارلىق      

خىتاي گومىنداڭ پارتىيهسـىنىڭ سـادىق ئهزالىـرى بـار ئىـدى. يهنه بىـر       

ــا  ــالرنىڭ ئ« تهرەپتىكـــــى ئۇيغۇرالرغـــ ــتالر، رۇســـ ــاركا كوممۇنىســـ اپشـــ
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نـاملىق قالپـاق كهيـدۈرۈلگهن    » گوماشتلىرى، ۋەتهن ساتقۇچى خـائىنالر  

بولــۇپ، بــۇ ســهپتىكىلهر رەھىمجــان ســهبىرى ھــاجى بــايقوزى، ئهخمهتجــان 

قاسىمى قاتارلىق ئىـنقىالۋى ئهربـاپالر ئىـدى. بىـر تهرەپنىـڭ خوجـايىنى       

 موســكۋالىقالر، يهنه بىــر تهرەپنىــڭ خوجــايىنى چــوڭ چىڭلىقــالر ئىــدى.  

ئارا  مۇزاكىرلىشىپ، پۈتۈشۈپ بولۇپ ئانـدىن چاكـارالرنى    -خوجايىنالر ئۆز

ئىككى قاشـتا  » بىزنىڭ داھىلىرىمىز« چاپقا ساالتتى.  -پىالن بويىچه ئۇر

تۇرۇپ ئاۋام خهلقنىڭ  تۇمۇرىنى، مېڭىسىنى، يـۈرىكىنى تىزگىنلهيتتـى.   

ىللهردە بــۇ ھــال ئۇالرنىــڭ خوجايىنلىرىغــا بهك يــاراپ كهتــكهن بهزەن پهســ

ئارا ياراشتۇرۇپ قويۇشۇپ ئۆزلىرى ئارام ئېلىۋېلىشاتتى.  -چاكارلىرىنى ئۆز

  بۇنى ئوچۇقراق دېمىسهم چۈشهنمهيدىغانالر كۆپ بولۇشى مۇمكىن!   

_  1944ئىلى، ئالتاي، تارباغاتاي قاتارلىق شـىمالدىكى ئـۈچ ۋىاليهتـته          

ــ    ــۇرىيتى قۇرۇل ــى مۇســتهقىل شــهرقى تۈركىســتان جۇمه دى. خــوتهن، يىل

ياركهنت، قهشقهر، ئاقسۇ، تۇرپان، قۇمۇل، ئـۈرۈمچى قاتـارلىق يهتـته شـهھهر     

ــارتىيه      ــداڭ پـ ــاي گومىنـ ــدىكى خىتـ ــۇر رەھبهرلىكىـ ــى ئۇيغـ ۋىاليهتلهرنـ

ھۆكــۈمرانلىقى بېســىپ يــاتتى. بۇنىڭــدىن بــۇرۇنقى ئهپيــۇنكهش ئهمهلــدار 

ى تاشالپ، خىتايالر ئهمهللىرىنى تاشالپ،  چىرىك ئهسكهرلهر مىلتىقلىرىن

قولىغا چىققاننى ئېلىپ، ئهپكهشكه ئارتىـپ جـان قايغۇسـىدا ئـاللىبۇرۇن     

ئىچكىرىگه تىكىۋېتىشكهن ئىدى. مۇستهقىل شهرقى تۈركىستان تهرەپته 

مىــڭ   30ھۆكــۈمهت رەھبهرلىــرى ئاساســهن ئۇيغــۇر ئىــدى. مــۇنتېزىم      

كىشــــىلىك دۆلهت ئارمىيهســــىمۇ ئاساســــهن ئۇيغــــۇر ئىــــدى. خىتــــاي 

ى ئاستىدا تۇرۇۋاتقـان مهزكـۇر يهتـته ۋىاليهتنىـڭ رەھـبهرى      مۇستهملىكىس

ھوقـــۇقلىرى مـــۇتلهق كـــۆپ ســـاندا ئۇيغۇرالرنىـــڭ قولىـــدا، ھـــاكىميهت  

ئارمىيهسىمۇ  ئاساسـهن ئۇيغـۇرالردىن تهشـكىل تاپـاتتى. پهقهت ئۇالرنىـڭ      

بېشـىدىكى يېــتهكچىلهرالر( _ مهسـئۇت، ئهيســا، مـۇھهممهد ئهمىــن بــۇغرا    

ــ  ــارلىقالر) خىتايغ ــر ۋەتهن ئىككىــگه     قات ــدى. بى ــۇپ كىشــىلهر ئى ا مهنس
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ــپ      ــگه ئايرىلىـــ ــلهت ئىككىـــ ــر مىلـــ ــدى. بىـــ ــپ چىگراالنـــ ئايرىلىـــ

  دۈشمهنلهشتۈرۈلدى. 

ــلهر، تهتقىقــاتچىالر، سىياســى تهھلىلچىــلهر شــۇ          تارىخقــا باھــا بهرگهن

دەپ پهرەز » ئىـــدىئولوگىيهنىڭ قۇربـــانلىرى « دەۋرىـــدىكى پـــاجىئهلهرنى 

زىملهشتۈرۈشكه ئالدىراپ كېتىدۇ. ( ھهتتا بهزەنلهرنىڭ قىلىشقا، ھهتتا جه

ــدە  ــۇنالر   « نهزىرىـــ ــىدىكى ئويـــ ــاخمات تاختىســـ ــوڭ شـــ ــۇپ » چـــ بولـــ

سىرلىقالشتۇرىۋېتىلىدۇ.... ) دەرھال قارىماققا ئىككى ياققـا بۆلـۈنگهن بـۇ    

سۈنئى بۆلۈنۈشلهر راستىنال ئىدىئولوگىيهلىك سهۋەپلهر تۈپهيلى كېلىپ 

ېكىن شۇ چاغدىكى ئومـۇمى ئوبيېكتىـپ جهريـان،    چىققاندەك كۆرۈنىدۇ. ل

ۋەزىـــيهت، نهتىـــجه، تۈرلـــۈك ئۆزگـــۈرۈپ تۇرغـــان سىياســـى ھادىســـىلهرنى  

ــل    ــى ئامىـ ــان ھهقىقـ ــۈپ تۇرغـ ــۇالرنى بۆلـ ــدە،  ئـ ئىـــنچىكىلهپ كۈزەتكهنـ

ھهرگىزمۇ ئىدىئولوگىيه بولماستىن بهلكى شۇ تارىختا مۇھىم رول ئالغان 

ــه    ــىر كۆرس ــۈك تهس ــگه كۈچل ــۇ دەۋرى ــاندىكى   ۋە ش ــاز س ــايىن ئ تكهن ئىنت

رەھــبهرى ئهرباپالرنىــڭ بوينىغــا خوجــايىنلىرى تهرىپىــدىن  ســېلىنغان   

ــان    ــۈپ تۇرغـ ــىرتقا كۆرۈنـ ــا سـ ــدى. ئهممـ ــزگىنلهر ئىـ ــۇرۇق ۋە  تىـ بويۇنتـ

ئىــدىئولوگىيهلىك كۆرۈنۈشــلهر بولســا، ئۇالرنىــڭ بېشــىغا خوجــايىنلىرى 

اقالر ئىــدى. ئــۇالر تهرىپىــدىن  زورالپ كهيــدۈرۈلۈپ قويۇلغــان ســاختا قالپــ

خوجايىنلىرىغــا ســاداقهت بىلدۈرۈشــته قۇلالردىنمــۇ بهكــرەك ئىتائهتچــان  

ئىدى. خوجايىنلىرىنىڭ سىزىقلىرىدىن بىر قهدەم نېرىغـا ئـۆتهلمهيتتى.   

بۇ توغرىسىدا كىچىك بىر مىسالغا مۇراجىئهت قىلىپ ئۆتهيلى :  شـهرقى  

ىكه رايۇنغا قاراپ تۈركىستان ئارمىيهسى ئىككى چوڭ يۆنۈلۈشته مۇستهمل

جهڭـگه ئاتلىنىـدۇ. بىرىنچـى يۆنۈلـۈش تهڭرىتاغنىـڭ ئورتـا قاتلىمىـدىن        

ئــاتالپ ئىككــى گــورۇپ  بــويىچه ئاقســۇ كونــا شــهھهرگه بىــر گــورۇپ، بــاي   

ناھىيهسىدىن كېسىپ ئۆتۈپ كۇچارغـا بىـر گـورۇپ سـهپهرگه ئاتلىنىـدۇ.       

قىغـان بىـر   شۇنىڭدەك ئىككىنچى يۆنۈلۈش بويىچه تهلكه تاغلىرىدىن ھال

قوشۇن ئۈرۈمچىگه قاراپ يولغا چىقىپ ماناسقا يېتىـپ كېلىـدۇ. شـۇنىڭ    
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ــدارلىرى، خىتـــاي      ــۇنالردىكى خىتـــاي ئهمهلـ ــلهن  مۇســـتهملىكه رايـ بىـ

چىرىكلىرى قېچىشقا ئۈلگۈرتۈپ بواللماي ئۆزلىرىنى ئۆلتۈرۈپ قۇتۇلۇشقا 

كۈچلهر  باشاليدۇ. بۇ چاغدا جهنۇپتىكى ۋىاليهتلهردە مۇستهقىلچى پارتىزان

ــاللىبۇرۇن ھالســىرىتىپ قويغــان بولــۇپ بىــر قېتىملىــق    خىتــايالرنى ئ

مۇنتېزىم ھهربى يۈرۈشى بىلهن پۈتۈن جهنـۇپ داۋانچىڭغىـچه تهل تۆكـۈس    

بـۇيرىقى كۈتـۈپ   » ئالغـا!  « ئازات بوالتتى. لېكىن ئىش ئۇنداق بولمىـدى.  

 تىك تۇرغان جهنۇپ قۇمانـدانلىق شـىتابىغا چېكىـنىش بـۇيرىقى كهلـدى.     

كۇچارنىڭ شىمالى  تاغ ئېتىكىدىكى قىزىل داۋانىدا پهسته ئىڭراپ ياتقان 

كۇچارغا قاراپ قـوراللىرىنى بهتـلهپ تۇرغـان ئهسـكهرلهرنىڭ بىـر قىسـمى       

قۇماندانلىق شىتابىغا ئىسيان قىلىپ ئۆزلىرىنى ئېتىۋېلىشـتى. ئاقسـۇ   

وي كونا شهھهردە بۇيرۇق كۈتۈپ تۇرغـان غـازىالر سـۇپاخۇن پولكـوۋنىككه بـ     

سـۇنۇپ قــورال تاشــلىدى. مانــاس دەرياسـى بويىــدا توختىتىلغــان شــىمالى   

قۇماندانلىق شىتابىدىكى پىـدائىالرنىڭ سـهرخىللىرى قولغـا ئېلىنـدى.     

ــڭ    ــۇ؟ _ ئۇالرنىـ ــىله بوالتتىمـ ــدىئولوگىيهلىك مهسـ ــالمىش ئىـ ــۇ ئاتـ بۇمـ

  خوجايىنى بولغان موسكۋا ئۇالرغا توختاش بۇيرىقى بهرگهن ئىدى.

ــدىغان   مو           ــرا قىلىـــ ــدىل ئىجـــ ــۇيرىقىنى بېجانىـــ ــكۋانىڭ بـــ ســـ

رەھبهرلهردىن بىر قانچىسـىنى قىسـقىچه تونـۇپ ئۆتـۈش ئـارتۇقچه بولـۇپ       

  كهتمهس.

ــپ       -  1     ــۇش، مائارى ــدىكى ئوق ــۇ چاغ ــۇ زات ش ــاغۇنى. ب ــۆرە س ــان ت ئهلىخ

قائىدىسى بويىچه دىنى ۋە تىببى ساھهدە ئوقۇغان، شۇنداقال يوقۇرى ئىلىـم  

يىللىرى پۈتۈن تۈركىسـتان (   – 1916ان كىشى ئىدى. ئۇ تهھسىل قىلغ

ھازىرقى ئۇيغۇرىسـتاندىن سـىرت ئوتتـۇر ئاسـىيا) رايونلىرىـدا بىـر تۇتـاش        

ــنقىالپ     ــا قاتناشــقان، ئى ــار پادىشــالىقىغا قارشــى ئىنقىالپق ــان چ قوزغالغ

ــانلىق باســتۇرۇلغاندىن كېــيىن   ــۈرۈپ   – 1922ق ــۈپ ي يىلىغىــچه مۆكۈن

ــوۋىيېت كومم  ــاخىرى س ــپ   ئ ــا ئېلىنى ــدىن قولغ  10ۇنىســتلىرى تهرىپى
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يىللىـــق قامـــاق جازاســـىغا ھۆكـــۈم قىلىنىـــدۇ. كېـــيىن تۈرمىـــدە       

سىتالىننىڭ بۇيرىقى بىلهن يوشۇرۇن ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىـپ، غهيـرى   

  رەسمى يولالر بىلهن ئۇيغۇرستان تهرەپكه قاچۇرىلىۋېتىلىدۇ. 

هرق كوممۇنىسـت  يىلى موسكۋا _ شـ  -1936ئهخمهتجان قاسىمى،  - 2     

مىهنهتكهشــلىرى ئۇنىۋېرىســتېتىدا ئۇقۇغــان. ئــۇ ســوۋىيېت ئىتتىپــاقى  

كوممۇنىسـتالر پارتىيهســىنىڭ ئهزاسـى ئىــدى. ئهخمهتجـان قاســىمى، شــۇ    

ــىتالىننىڭ  ــپكه   « دەۋردە سـ ــك تهرتىـ ــازىالش، مهركهزلىـ ــك تـ مهركهزلىـ

تۈركىســــتان « پىالنــــى بــــويىچه يوشــــۇرۇن  قۇردۇرۇلغــــان » ســــېلىش 

ــت نــى تهشكىللهشــكه ئاكتىــپ قاتنىشــىدۇ.    » الر پارتىيهســىكوممۇنىس

پارتىيه ئهزالىرىنىڭ تىزىملىكلىرى رەسمى تۇرغۇزۇلـۇپ، يوشـۇرۇن ھالـدا    

تهشكىلى خىزمهتلهر يۈرۈشۈشكه تولۇق قهدەم قويغاندىن كېيىن ك گ ب 

» ئۇنسـۇرالر  « تهرىپىدىن پاش قىلىنىپ بىر تۈركۈم كۈچلۈك مىللهتچـى  

دەپ قارالغــان يهنه بىــر تۈركــۈملىرى تــۈرمىگه » لىــق الزىم« باســتۇرلۇپ، 

قامىلىدۇ. ياش مۇنهۋۋەر كوممۇنىست ئهخمهتجان قاسىمى ئىككى يىلـچه  

ــدۇ. ئۇنىــڭ     ك گ ب نىــڭ يهر ئاســتى تۈرمىســىدە ئازاپلىنىــپ جــازا ئۆتهي

تهنلىرى ئىششىپ، يىرىڭداپ سېسىغىچه كۈن نۇرىدىن مهھـرۇم بولىـدۇ.   

هللىرىـدىن ئۆتـۈپ ھايـات قالغـان ئهخمهتجـان      تۈرلۈك جـازا، ئىسـكهنج ئۆتك  

قاسىمى سىتالىننىڭ مهرھهمىتى بىلهن ئومۇمى كهچـۈرۈمگه ئېرىشـىپ   

تۈرمىدىن ساالمهت  چىقىدۇ. ئۇنىڭ بېشـىدىن ئـۆتكهن بـۇ ئېغىـر جـازاالر      

» دەرس « ئـۇنى جـازاالش ئۈچـۈن ئهمهس بهلكـى تـاۋالش ئۈچـۈن بېــرىلگهن       

ــۆزى شىڭشىســ  ــۇ ئ ســوۋىيېت « هي تۈرمىســىدە ئىكهنلىكىنــى كېــيىن ئ

تهرىقىســـــىدە بالـــــداققا ئولتۇرغۇزغۇلغانـــــدا، بۇرنىغـــــا » ئىشـــــپىيونى 

قاينىتىلغان الزا سـۈيى قۇيۇلغانـدا، ئارقـا سـۇڭىدىن تۇزغـا بېسـىلغان الزا       

سۈيى قۇيۇلغاندا تولۇق ھېس قىلىـدۇ. ئـۇ ھهممىـگه چىداشـلىق بېرىـپ      

ىدىكى ۋەزىپىنـى  ھېچنېمىنى ئىقرار قىلماي، ئۆز كىملىكىنـى _  ئۈسـت  

ــك      ــۇ پاجىئهلى ــۆتكهن ب ــڭ بېشــىدىن ئ ــۈ يوشــۇرۇن ســاخاليدۇ. ئۇنى مهڭگ
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تهقدىرگه قارىغاندا  ئهلىخىان تۆرەمنىڭ بېشىدىن ئۆتكىنى قانچه ھهسسه 

غــا بېجانــدىل » داھىنىــڭ بــۇيرىقى « قورقۇنچلــۇق ئىــدى..... شــۇڭا ئــۇالر 

ىشــىڭالر_ ســىتالىن: خىتــايچىالر بىــلهن بىرل» _ داھــى « بويســۇناتتى. 

دېگهن ھامان ئۇالر شهرتسىز بىرلىشهتتى. : ئهمـدى بىرلىكنـى توختۇتـۇپ    

قارشى ھهرىـكهت قىلىڭـالر _ دېـگهن زامـان ھـېچ كېچىكتـۈرمهي قارشـى        

  جهڭ ئاچاتتى!

يوقـــــۇرقىالر مۇســـــتهقىل شـــــهرقى تۈركىســـــتان جۇمهـــــۇرىيتى         

ــداڭ   ــدۇر. ئهمـــــدى گومىنـــ ــقىچه ئىنجالىرىـــ رەھبهرلىرىنىـــــڭ قىســـ

  پارتىيهسىدىكى سادىق ئهزاالردىن بىر قانچىسىنى كۆرۈپ ئۆتهيلى:  

مهسئۇت سهبرى بايقوزى، ئـۇ يىگىرمىنچـى ئهسـىرنىڭ ئالـدىنقى      – 1     

تاندىكى ســاناقلىق زىيالىالرنىــڭ بىــرى،  يېرىمىــدا كــۆرۈلگهن ئۇيغۇرىســ 

مهرىپهتچى، تۈركىزىم مىللهتچىسى، چهتئهلدە ئوقـۇپ يېـتىلگهن، غهرپـكه    

مايىل زات ئىدى. ئۇنىڭ مۇستهقىللىق ئۈمۈدى دەسلهپته گېرمانىيهنىڭ 

سوۋىيېت كوممۇنىزىمىنى يېڭىشىگه باغالنغان بولۇپ، گېرمـان ئۇرۇشـتا   

ېرىكىغا يۈزلهندۈرگهن. ئۇ گومىنـداڭ  يېڭىلگهندىن كېيىن ئۈمۈدىنى ئام

مهركىـــزى سىياســـى كـــېڭهش ئهزالىقىغـــا كىرىشـــتىمۇ ئـــامېرىكىلىق 

ــۇ چۇڭچىڭــدىكى    ــۇل قىلغــان. ئ مهســلهھهتچىلهرنىڭ تهۋسىيهســىنى قوب

تــاش قويــۇن يـــېقىن    –ئامېرىكــا ئهلچىخانىســى بىــلهن ئىـــش قويــۇن     

ــالالت  شــىڭ شىســهينى    ــان،  ســوۋىيېت پهرەســت، ج ڭ مۇناســىۋەتته بولغ

ئۇيغۇرســـتاندىكى ھـــاكىميىتىنى ئاغـــدۇرۇش ھهرىكىـــتىگه ئاكتىـــپ     

ــىز    ــدى. قانۇنس ــرى ئى ــقانالرنىڭ بى ــى  « قاتناش ــا شهرتنامىس ــن » يالت دى

كېـــيىن مهســـئۇت ســـهبرى ئامېرىكىـــدىنمۇ ئۈمۈتســـىزلىنىدۇ. ئۇنىـــڭ 

ــزى    ــداڭ مهركىــ ــۈدى چۇڭچىــــڭ گومىنــ ــر ئۈمــ ــى بىردىنبىــ كېيىنكــ

ئۇرۇش توختاپ، گومىنداڭچىالر  ھۆكۈمىتىگه باغلىنىدۇ. خىتايدا ئىچكى

ھــــاكىميهتنى ئىــــدارە قىلســــا، يــــاكى ھــــېچ بولمىغانــــدا خىتــــاي       
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ــرەپ       ــۇت تې ــۇرۇپ، پ ــاكىميهت ق ــتهرەك ھ ــلهن مۇش ــتلىرى بى كوممۇنىس

ــدىمۇ       ــۆۋەن بولغانـ ــىنى ئهڭ تـ ــتان مهسىلسـ ــهرقى تۈركىسـ ــا شـ تۇرالىسـ

مۇختارىيــات شــهكلىدىكى مىللــى ھوقــۇق تــۈزۈمى بىــلهن ھهل قىلىــش  

يىلـى ئـۆلكه رەئىسـى     – 1947دەپ قارايـدۇ. ئـۇ شـۇ مهقسـهتته      مۇمكىن _

ــۇپ       ــته قوللۇن ــاكتېكىلىق ۋاس ــاڭجىجۇڭ ت ــدار ج ــى ئهمهل ــالالت، ھهرب ج

ۋەزىپىسىدىن چېكىنگهندە ئۆلكۈلۈك ھۆكۈمهتكه رەئىس بولغان ئىدى. ئۇ 

ئۆزىنىــڭ قورچــاق رەئىــس ئىكهنلىكىنــى ياخشــى بىلهتتــى. شــۇنداقتىمۇ  

چۇڭچىڭـدىن يـۈز ئـۆرۈمىگهن. شـۇنىڭ ئۈچـۈنال       ئاخىرقى ئۈمـۈدى بولغـان  

گومىنداڭ تولۇق مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن ئۇ،  جاڭ كهيشىنىڭ  چهتكه 

  قېچىش بۇيرىقىنى رەت قىلىپ ئۆلۈمگه تهن بهرگهن ئىدى. 

يىلــــى شــــهرقى  – 1934مـــۇھهممهد ئهمىــــن بــــۇغرا،  بــــۇ زات   – 2      

ــالر    ــۈچلىرىنى رۇسـ تۈركىســـتان ئىســـالم جۇمهۇرىيتىنىـــڭ قالـــدۇق كـ

ــۈن     ــاپ قالماســتىن  مۇســتهقىللىق ئۈچ ــۇ توخت باســتۇرغاندىن كېيىنم

يىلـى رۇسـالر ھـاۋادىن خېمىيهلىـك      – 1937ئىزچىل كۈرەش قىلىدۇ. تا 

قورال بىلهن قارا قۇيۇق باستۇرغانغا قهدەر باش ئهگمىگهن. ئـۇ شـۇنىڭدىن   

ن كهشمىرگه چېكىنىپ نهشىريات، تهشۋىقات خىزمىتى ئارقىلىق كېيى

يىلـــى  – 1940خىتـــاي ۋە رۇســـقا قارشـــى  قهلهم كۈرىشـــى باشـــاليدۇ.     

جاڭكهيشى مۇھهممهد ئهمىن بۇغرانى چوڭچىڭغا قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن 

ئهيســـا بهگنـــى ئافغانىســـتانغا ئېۋەتىـــدۇ. ئـــۇ رەت قىلغانـــدىن كېيىـــنال  

ــۆھمه  لىــپ،ئهڭىگىلىــيه تۇتقــۇن قى ــگهن ت ت خىتاينىــڭ ئىشــپىيونى دې

بىلهن قولغا ئالىدۇ. ئهركىـن بوشـلۇقتا تۇزاققـا چۈشـمىگهن بۈركـۈت ئهڭ      

ــۈرمه شــارائىتىدا يۇمشــىغان بولســا كېــرەك......    يىلــى  – 1942ئېغىــر ت

ــتهقىللىق    ــۇ مۇسـ ــهن بـ ــپىگه ئاساسـ ــڭ تهلىـ ــداڭ ھۆكۈمىتىنىـ گومىنـ

ۇنىدىن بوشۇتۇلۇپ، ئهيسا جهڭچىسى، ئهركىنلىك سىمۋولى ئهڭگىلىز تۇتق

بهگكه تاپشۇرىلىدۇ. ئهيسا ئۇنى ئۇدۇل چوڭچىڭغـا يـاالپ ئېلىـپ كېلىـدۇ!     

ئۇمــۇ گومىنــداڭ مهركىــزى سىياســى كېڭهشــكه ئهزا بولــۇپ، مۇســۇلمانالر 
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ــۇغرا      ۋەكىلــى نامىــدا خىــزمهت قىلىشــقا باشــاليدۇ. مــۇھهممهد ئهمىــن ب

ۋىن ئـۆلكه باشـلىقى   كېيىن ئۆلكۈلۈك ھۆكـۈمهتته مائارىـپ نـازىرى، مۇئـا    

  قاتارلىق قورچاق ۋەزىپىلهرنى ئۆتىگهن. 

ئهيسا بهگ، ئۇ كىچىك چېغىدىال دادىسىنىڭ بېكىتىشى بىـلهن   – 3       

ياشــالردىن باشـــالپ يېڭىســـار   15خىتــاي مهكتىۋىـــدە ئوقۇغــان بولـــۇپ،   

ــۇپ ئىشــلىگهن. ئېيتىشــالرغا    ــا تهرجىمــان بول ناھىيهســىنىڭ ئامبىلىغ

ېڭىســـــار ئامبىلىنىـــــڭ خىزمىتـــــى ئۆســـــتۈرۈلۈپ ي«  قارىغانـــــدا _  

تاشكهنتتىكى خىتاي ئهلچىخانىسىغا يۆتكۈلىـدۇ. شـۇ مۇناسـىۋەت بىـلهن     

ياش ئهيسا تاشكهنت خىتـاي ئهلچىخانىسـىدا  تهرجىمـانلىق ۋەزىپىسـىگه     

تهيىنلىنىپ باشلىقى بىلهن بىرگه كېتىدۇ. بهخىتكه يارىشـا بىـر قـانچه    

هنتته ئۆلۈپ كېتىدۇ. تېخى ئوتتۇز يىلدىن كېيىن  خىتاي كوڭسۇل تاشك

ياشقىمۇ يهتمىگهن ئهيسا بهگ باشلىقىنىڭ ئۆلۈكىنى سـاندۇققا قـاچىالپ   

ــاغ   داۋان ئېشــىپ گهنســۇغىچه ســاالمهت ئېلىــپ   –ئىشــهككه ئارتىــپ ، ت

پاراســېتى ۋە  –بېرىــپ ئائىلىســىگه تاپشــۇرىدۇ. ئهيســا بهگنىــڭ  ئهقىــل  

ــۇنى      ــى ئ ــاڭ كهيش ــان ج ــل بولغ ــاداقىتىگه قايى ــپ  س ــا چاقىرتى نهنجىڭغ

ئۇمۇ » گومىنداڭ مهركىزى ھۆكۈمىتىدىن اليىق ۋەزىپىگه تهيىنلىگهن. 

ــۆتىبهر    ــۇر مـــ ــپ ئۇيغـــ ــقا ئاكتىـــ ــىدىكى باشـــ ــداڭ پارتىيهســـ گومىنـــ

ــالىيهت قىلغانالرنىــڭ    سىياســهتچىلىرىدەك شــىڭ شىســهيگه قارشــى پائ

يىلــى مــا فۇلىيــاڭ بىــلهن بىــرگه ئوتتــۇر شــهرق ۋە  – 1939بىرىــدۇر. ئــۇ 

م ئهللىــرىگه ســهپهر قىلىــپ مىســىر، تــۈركىيه، ســۈرىيه قاتــارلىق  ئىســال

كۈچلـــۈك دۆلهتـــلهردە زىيـــارەتته بولـــۇپ، ياپۇنغـــا قارشـــى گومىنـــداڭ      

ھۆكـــۈمىتىگه يـــاردەمچى، ئىتتىپاقـــداش تـــوپالش ئۈچـــۈن لوبىچىلىـــق 

ۋەزىپىسىنى ئۆتىگهن. مهلۇماتالرغـا قارىغانـدا  ئهيسـا بهگنـى شـىمالدىكى      

ىدە قۇرۇلغــان مۇســتهقىل شــهرقى تۈركىســتان رۇس كوممۇنىســت تهســىر

ــى    ــاڭ كهيشـــ ــقا جـــ ــكهت ئويۇشتۇرۇشـــ ــى ھهرىـــ ــۈمىتىگه قارشـــ ھۆكـــ

ــنىڭ       ــادا قىلىش ــۈك ئ ــىنى ئۈنۈمل ــۇ ۋەزىپىس ــۇپ، ئ ــدۈرگهن بول ۋەزىپىلهن
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شـهرقى تۈركىسـتان   « بىردىن بىر ئۇسـۇلى ئـون يىـل ئـاۋال باسـتۇرۇلغان      

ــۇرىيتى  ــالم جۇمهــ ــ  » ئىســ ــكىللهپ، گومىنــ ــدىن تهشــ ــى قايتىــ داڭ نــ

مۇستهملىكىسى ئاسىتىدىكى جهنۇپ ۋە شهرق رايونالردا ئىسالمى شهكىل 

ــۈمهتكه زەربه   ــىرىدىكى ھۆكـ ــىمالدىكى كوممۇنىســـت تهسـ ــارقىلىق شـ ئـ

بېرىشـــنى كهشـــىپ قىلغـــان. ئـــۇ ئۆزىنىـــڭ الھىيهســـىنى دەســـلهپ       

جاڭجىجۇڭغــا، گېنــرال مــا بۇفاڭغــا يولاليــدۇ. كېــيىن جــاڭ كهيشــىگىمۇ 

ۇلنى خوجايىنالر تازا مۇۋاپىق كۆرمىگهنلىكتىن يوللىغان. لېكىن بۇ ئۇس

  ئېتىبارسىز قالدۇرغان. 

يىلى خوجايىن جاڭ كهيشى ۋە خوجايىن سـىتالىن الرنىـڭ    – 1946(     

ئارا  ئۇرۇش توختۇتۇشقا  –بۇيرىقى بىلهن ئىككى قانات ئۇيغۇر چاكارالر ئۆز 

ئۆلكۈلۈك  شىنجىاڭ« مهجبۇرلىنىدۇ. ھهمدە خوجايىنالر ئۇالرنى دەرھال  

ــته  » بىرلهشــمه ھۆكــۈمىتى تهشكىللهشــكه قىســتايدۇ. گومىنــداڭ تهرەپ

ــۇغرا،    جــاڭجىجۇڭ، مهســئۇت ســهبرى، ئهيســا يۈســۈپ، مــۇھهممهد ئهمىــن ب

بۇرھان قاتارلىقالر، مۇستهقىل شهرقى تۈركىسـتان تهرەپـتىن ئهخمهتجـان    

قاســـىمى، رەھىمجـــان ســـهبرى ھـــاجى، ئابـــدۇكېرىم ئاببـــاس قاتـــارلىقالر 

ــ ــۇرۇپ تېنچلىــق شهرتنامىســىنى   ئۆلكۈل ۈك بىرلهشــمه ھۆكــۈمىتىنى ق

ئهمهلىلهشتۈرىدۇ. جاڭ باش رەئىس، ئهخمهتجان مۇئاۋىن رەئىس، ئهيسا بهگ 

بـــاش كاتىـــپ بولـــۇپ تهيىنلىنىـــدۇ. ئهخمهتجـــان شـــهرقى تۈركىســـتان  

يىلـى   – 1949جۇمهۇرىيتىنىڭ تارقىلىـپ كهتكهنلىكىنـى جاكااليـدۇ. )    

پ بولغانلىقىنى جاكـارالپ، ئۆزىنىـڭ سـادىق    ئاۋغۇست جاڭ كهيشى مهغلو

خىزمهتچىلىرىنــى تهيــۋەنگه بىــرگه قېچىشــقا ئهمىــر قىلىــدۇ. بــۇ چاغــدا   

ــا ئىســا بهگ،     ــۋەنگه كېتىشــنىڭ ئىمكــانى بولمىغاچق ئۇيغۇرســتاندىن تهي

ــۇر    ــداڭ تهرەپ ئۇيغـ ــۇغرا باشـــچىلىقىدىكى گومىنـ ــۇھهممهد ئهمىـــن بـ مـ

ــۇخ  ــان ئهگهشــكۈچى پ ــدارالر ۋە مىڭلىغ ــدۇ.  ئهمهل راالر ھىندىســتانغا قاچى

يىلى جاڭ كهيشـى باشـچىلىقىدىكى تهيـۋەن ھۆكـۈمىتى بىـلهن       – 1954

ئادنـان مهنـدەرەس باشـچىلىقىدىكى تـۈركىيه ھۆكـۈمىتى توختاملىشـىپ       
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ئهيسا بهگنىڭ پۇخرالىرىنى بېخهتهر جاي تۈركىيهگه يۆتكهپ كېتىدۇ. بـۇ  

  ان.كۆچۈشته رولنى ئهيسا بهگ ئىنتايىن مۇكهممهل ئوينىغ

ئۆتكۈزگهن خاتالىقالرنىڭ ئۇۋالىنى » ئهجداتالر« ئاتمىش يىل بۇرۇنقى       

بۈگۈنگىچه تارتىۋاتىمىز. لېكىن بىزمۇ ( ئهلـۋەتته ۋەتهن سـىرتىدىكىلهر)   

ــدە     ــدىغان دەرىجىـ ــون پىچىـ ــدىرىگه تـ ــڭ تهقـ ــىدىكى ئهۋالتالرنىـ كهلگۈسـ

لىرىمىز ئىمكانىيهتلهرگه ئىگه بولمىسـاقمۇ، قىلغـان ھهر بىـر خاتـا ئىشـ     

ــوق.     ــۇپ قېلىشــىدا گهپ ي ــاق بول ــان توقۇن ــر كــۈنلهردە يوغ توپلۇشــۇپ بى

ــارلىق    ــتان قاتــ ــمىر، ئافغانىســ ــتان، كهشــ ــۋاقىتتىكى ھىندىســ ئهينىــ

ۋەتىنىمىزنىڭ چىگرا ياقىلىرىدا تېنهپ يۈرگهن ئۇيغۇرالرنى جاڭ كهيشى 

تهيۋەننىڭ ب د ت دىكى نوپۇزىدىن پايدىلىنىپ تۈركىيهگه يۆتكىۋېتىشـى  

ىزمــۇ ئۇيغۇرالرغــا غهمخورلــۇق قىلغانلىقىــدىن بولماســتىن بهلكــى  ھهرگ

چىگــرا ياقىســىنى خهتهرسىزلهشــتۈرۈش ئۈچــۈن ئېلىــپ بارغــان مــۇھىم   

يىـل كېـيىن خىتـاي رەسـمى      18سىياسهت ئىـدى. شـۇنىڭدىن توپتـوغرا    

دۆلهت بولۇپ قوبۇل قىلىندى. خىتاي كوممۇنىستلىرىغا قارشى يىگىرمه 

ۈرەش قىلغان گومىنداڭ ئىدىئولوگىيهسىنىڭ يىلدىن ئارتۇق قانلىق ك

قهھرىمــانى جــاڭ كهيشــى ئۆزىنىــڭ ب د ت دىكــى ئــورنىنى مــاۋ زې دۇڭغــا  

ساالمهت ئۆتكۈزۈپ بهردى. ئۇالر ياپۇنغا قارشى ئۇرۇشتا بىـرلىككه كهلـگهن،   

ــگهن.      ــرلىككه كهل ــدىن بهرمهســلىكتىمۇ بى ــۇپراقنى قول مۇســتهملىكه ت

  نېمه قىلغان بولدى؟ » رىمىز ۋەتهن پهرۋەرلى« ئهمما بىزنىڭ 
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22  

    

  ھمان مۇلجهم ئوغلى ئهلى كۆرۈنهر، دۇرابئا«         

  »كارۋان توسۇپ چۆلدە ياتقان ۋەلى كۆرۈنهر         

   

» ئىسالم يولۋىسـى « ھهزرىتى ئهلى ( ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن)         

تىدىن تارقالغـان تۈرلـۈك   ىرنامى بىلهن ئهتراپقا تونۇلغان ئىكهن. ئۇنىڭ س

مهدھىيه، قهسىدىلهر تىلالردا داستان بولـۇپ، كېيىـنچه ئۇنىـڭ ئوبرازىمـۇ     

يېقىندىن  –ئهپسانىلهشتۈرۈۋېتىلگهچكه  ئهلىنى كۆرىمىز _ دەپ، يىراق 

كهلگهن زىيارەتچىلهرنىڭ كۆپۈنچىسى ئۆز قهلـبىگه ئورۇنالشـقان سـىمانى    

ــۈپ ك    ــدە، ئۇنىڭــــدىن يانــــداپ ئۆتــ ېتىــــپ قالىــــدىكهن.  ئىزدەيدىكهنــ

بهســــتىلىك، قهددى قــــامىتى « زىيارەتچىلهرنىــــڭ نهزىرىــــدىكى ئهلــــى 

» ئادەتتىكى ئادەملهردىن پهۋقۇلئاددە چـوڭ، سـاالپهتلىك  بولۇشـى كېـرەك     

ئىكهن. شۇڭا زىيارەتچىلهر كۆپۈنچه ھالالردا ئابدۇراھمان مۇلجهم ئوغلىنى 

زلىرىنىڭ بهيـئهت  دەپ پهرەز قىلىشىپ دەرھال ئۆ –ئهلى بولسا كېرەك  –

ــالردا      ــوغلى تىل ــۇلجهم ئ ــۈنكى م ــىدىكهن. چ ــانلىقلىرىنى بىلدۈرۈش قىلغ

ــدىن     ــۈدىكهن. بۇھال ــدەك كۆرۈن ــكهن ئهلىنىــڭ ئوبرازى ــۇپ كهت داســتان بول

ئـاداۋەت   -بىئارام بولغان مۇلجهم ئوغلىدا ئهلىـگه نىسـبهتهن ھهسـهت، ئـۆچ    

تچىلهر كۈچۈيۈپ بارىـدىكهن. ئاشـۇ ھهسـهت تـۈپهيلى  كېيىنكـى سۈيقهسـ      

ــۈرۈش      ــى ئۆلتـ ــوغلى ئهلىنـ ــۇلجهم ئـ ــان مـ ــۆزىنى تىزىمالتقـ ــىغا ئـ ئارىسـ

ــڭ      ــۇ. ئهلىنى ــق گهپ ب ــكهن. قىزى ــان ئى ــۆزى تهلهپ قىلغ ۋەزىپىســىنى ئ
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بولغۇسى قاتىلى يايالقالردىن، يىراق سهھرا، قىشالقالردىن كهلگهن بهدىۋى 

قالسا كارۋانالر ئۆتۈپ « ئهرەپلهرگه ئهلى بولۇپ كۆرۈنهتتىكهن. شۇنىڭدەكال 

ــدىن     ..» _  ــاراقچىالر يول ــق ق ــان قىرى ــارالپ ياتق ــۆللهردە م ــاس چ دەپ، قاق

ئادىشىپ قالغان كارۋانالرغـا خـۇددى تهركـى دۇنيـا بولـۇپ، چۆلـدە ئىبـادەت        

ــى    ــش، ۋەل ــان دەرۋى ــپ ياتق ــارە   –قىلى ــدە، بىچ ــاالردەك كۆرۈنۈدىكهن ئهۋلىي

. ھېرىپ كارۋانالر ئۇالرنىڭ يېنىدا چۈشكۈن قىلىپ قونۇپ قېلىشىدىكهن

ئاچقان كارۋانالر كېچىسى تازا خـورەك تارتىـپ ئۇيقىغـا كېتىشـكهنلىرىدە،     

قىرىـــق قـــاراقچىالر ئـــۇالرنى ئۆلتـــۈرۈپ، مـــال، مۈلـــۈكلىرىنى ئولجـــا       

ــرق      ــى قى ــۇلجهم ۋەقهســى بولســۇن، مهيل ــى م ــوۋا! مهيل ئېلىشــىدىكهن. ت

ق قاراقچى ۋەقهلىكى بولسۇن بۇھادىسىلهر ئىنسانالرنىڭ نادان، سـاددا، قـاال  

جهمئىيهتلىرىدىكى ئىشالر ئىـدى. بىـراق ئىنسـانالرنىڭ چۈشـهنچىلىرى     

بېيىپ، دۇنيانى، مۇھىتنى، ياخشى بىـلهن يامـاننى بهش قولـدەك بىلىـپ     

ــدىغان      ــۈپ تۇرى ــال تۇخــۇم  شــهرىققه كۆرۈن ــر ت ــدىغان _ غهرپتىكــى بى تۇرى

زاماندىمۇ  يوقۇرقىدەك ئهھۋالالر يۈز بېرىپ تۇرسا  چۈشۈنۈش بهك قىـيىن  

  ولۇپ قالىدىكىنا  ئاغىنىلهر!ب

  

ــاق    – 1999يىلــدىن  -1949        ــان ئهللىــك يىــل _ ق يىلىغىــچه بولغ

يېرىم ئهسىر  تۈركىيهدىكى  ۋە باشقا غهرپ _ ئهركىن دۇنيادىكى ئۇيغـۇرالر  

تهشكىلى جهھهتتىن، ۋەتهن مىلـلهت ئۈچـۈن نـېمه قىلىـش كېرەكلىكـى      

رۇلدى. بهزەنلىـرى گهرچه  جهھهتتىن ئاساسهن تېڭىرقىدى ياكى قايمۇقتۇ

ــا    ــۆزى بىلمىســىمۇ ئۆتمۈشــتىكى داســتانالرنىڭ قهھرىمــانلىرىنى  قايت ئ

رېئاللىققا ئايالندۇرۇش نىيتىدە قورالغا مۇراجىئهت قىلىشقان بولـدى. بـۇ   

يولدا يهنه يېرىم ئهسىر داۋالىسىمۇ ساقايمىغۇدەك يارا ئىزى، سهت تاتۇقالر 

شـىچه ئۇيغـۇرالرنى دۇنياغـا تونۇتـۇش     قالدى. بهزەنـلهر تهشكىلسـىز، ئـۆز بې   

ــا      ــدى ۋە ئۇيغۇرالرغ ــان بول ــنهت ســهرپ قىلغ ــق مىه ــۇزۇن يىللى ئۈچــۈن ئ

بېشــىغا  -ئىتتىپــاقچى كــۈچ ئىزدىــدى. بــۇ يولــدىنمۇ ئاخىرىــدا  ئۈســتى  
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قونغان چاڭ توزان، قىروۋدەك ئاقارغان ساقالدىن باشقا بىر نهتىجه ھاسـىل  

ــپ    ــدا كېتىۋېتى ــۇ يول ــت ش ــدى. ھه راس ــلهن    بولمى ــاپالر بى ــۇھىم ئهرب م

مۇ ئىنكـار قىلىنمايـدۇ.   » خاتىرە سۆرەتلهر« چۈشكهن  بىر قانچه چامادان 

بىزنىـڭ دۈشـمىنىمىز خىتـاي    « يهنه مۇتلهق كۆپۈنچىسـىنىڭ نهزىرىـدە   

كوممۇنىستلىرىدۇر، بىزدە كۈچ يوق، شۇڭا كوممۇنىسـت خىتايغـا قارشـى    

ــله    ــۈچلهر بى ــارلىق ك ــدىغان ب ــقا بولى ــاقلىق ئىتتىپاقلىشىش ن ئىتتىپ

ئورنۇتۇپ، ئۈستىمىزدىكى كوممـۇنىزىمنى ئاغدۇرسـاق، كېـيىن بىـر گهپ     

» دېمـۇكراتچى  « دېگهن قـاراش بهك كۈچلـۈك ئىـدى. شـۇڭا ئـۇالر      » _ بوالر

ھهمكـــارلىق « قـــالپىقىنى كېيىۋالغـــان ھهرقانـــداق خىتـــايالر بىـــلهن 

ۈنكى يىلـى قـۇم باسـتى. چـ     – 2004قا قىزىقاتتى.  بـۇ يـولنى    » ئورنۇتۇش

چوڭ ، كىچىك ئىككى قۇرۇلتېيىمىز ( _ چوڭى ۋەتهن دەۋاسى قىلىدىغان 

ــى   ــڭ، كىچىكـ ــدىغان   « چوڭالرنىـ ــى قىلىـ ــا  ۋەتهن دەۋاسـ ــېچ بولمىسـ ھـ

دەپ يولغـا  »  _ ئهۋالتالرنى بولسىمۇ يېتىشتۈرەرمىز، بۇمۇ چـوڭ خىـزمهت   

نىڭ .. قاتارلىق ئىككـى تهشـكىالت  ) بىرلىشـىپ، بـۇ     » ياشالر« چىققان 

» يـا بايـدىن چىقـار، يـا سـايرامدىن      « رلىككه بۇرۇنقىدەك تهۋەككـۈلچى،  بى

دەپ قــارامالرچه ئىــش قىلىــدىغان كىشــىلهر بــاش بولماســتىن ئهكســىچه  

« ئهمهس، بهلكــى » يهتــته ئــۆلچهپ بىــر كهس   « تولىمــۇ ئىهتىياتچــان،  

قىلىدىغان ئالىپتېكىن ئهپهندى باش بولۇپ » يهتمىش ئۆلچهپ بىر كهس 

تىن خىتــايالر دېمۇكراتىــك قالپــاق كېيىــپ ئۇيغۇرالرنىــڭ     قالغــانلىق

ئارىسىغا كېلهلمهيدىغان بولۇپ قالدى. شۇنىڭ بىلهن  قانداقال بولمىسۇن 

ئۇيغۇرالر بىر سىياسى مهركهزگه ئىگه بولغان بولدى. بۇمۇ بىـر چـوڭ يـول    

ئىدى. بۇ يول رابىيه قادىر خانىمغا ئېچىلغان چـوڭ بىـر قانـال بولـدى. بـۇ      

يىلــى ئىســتانبۇلدا   – 1992ئهســلى مهنبهســىنى ئىزدىگهنــدە    يولنىــڭ

تهشــكىللىنىپ، ئــۆز تهشــكىللىگۈچىلىرى بولغــان ئهربــاپالر تهرىپىــدىن  

ــۋېتىلگهن    ــران قىلىـ ــا ۋەيـ ــىتىلمىگهن، ھهتتـ ــلىۋېتىلگهن، مهنسـ  «تاشـ

ئىـــدى. مهزكـــۇر » خهلقئـــارا  شـــهرقى تۈركىســـتان مىللـــى قـــۇرۇلتېيى 
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، كېيىنكــى رېمۇنـــت قىلىنغـــان داۋامىـــدا  قۇرۇلتايــدا ئالغـــان قـــارارالردا 

ئېلىنغان قـارارالردا، كـۈنىمىزدىكى  ئۆزگهرتىـپ تهشـكىللهنگهن داۋامىـدا      

تهشكىالتىمىز شهرقى تۈركىستان دەۋاسىنى دۇنياغا « ئېلىنغان قارارالردا 

دېگهن ماددىالر ئىزچىل ھىمـايه قىلىنغـان ۋە كـۈچكه ئىـگه     » ئاڭلىتىدۇ 

ــۇ م   ــدى. ب ــگهن ئى ــۇپ كهل ــى،    بول ــڭ داڭق ــادىر خانىمنى ــيه ق ــهت رابى هقس

  شۆھرىتى، پىداكارلىقى ئارقىسىدا تولۇق ئهمهلگه ئېشىپ ماڭماقتا ئىدى.

  

پاجىئهسى رابىيه قادىر خانىمنىـڭ قهددىنـى   » ئىيۇل  -5« لېكىن         

پۈكلىدى. تېگـى تهكتىـدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا  بـۇ پـاجىئه بىـلهن ۋەتهن        

ــداق شــهخس ۋ  ــوق  ســىرتىدىكى ھېچقان ە تهشــكىالتالرنىڭ باغلىنىشــى ي

بولۇپ بارلىق جاۋاپكـارلىق خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ ئۈسـتىدە ئىـدى. بـۇ       

تهرىپىنى بىز ئهمهس ھهتتا پۈتۈن دۇنيـا ئهھلـى ياخشـى بىلهتتـى. بىـراق      

مىللــى « مــۇتىههم خىتــاي مۇســتهملىكىچىلىرى چهتئهلــدىكى بــارلىق  

ــۈنچى، تېرورىســت  ــا  » بۆلگ ــزى بولغ ــاش مهركى ــڭ ب ــادىر  الرنى ــيه ق ن  رابى

خــانىمنى جاۋاپكارلىققــا تــارتتى. ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى كېســىپ ئــۇالپ،       

ــالىلىرىنى، قېرىنداشــلىرىنى     ــان ب ــدە گــۆرۆدە تۇرىۋاتق كىرىشــتۈرپ، ۋەتهن

ئويدۇرۇپ چىقتى. شۇنىڭ بىلهن » پاكىت « مهجبۇرى گۇۋالىق بهرگۈزۈپ 

رابىـيه قـادىر    ئاي خهلقئارا مۇناسـىۋەتلهردە  3پاجىئه يۈز بېرىپ كېيىنكى 

خانىم ئۆزىنى ئىسپاتالشقا، ئهسلى جاۋاپكار خىتـاي ئىكهنلىكىـگه پاكىـت    

كۆرسۈتۈشكه ۋاقىت، كۇچ سهرپ قىلدى. خىتاينىڭ چهتئهلـدە تۇرۇشـلۇق   

« ئاخباراتلىرى پۈتۈن ئىمكانىيهتنى ئىشقا سېلىپ رابىيه قادىر خانىمنى 

قىلدى. خىتـاي  قىلىۋېتىش ئۈچۈن جهڭ ئېالن » بىر تىيىنگه ئهرزىمهس 

دۆلىتى بىر كۈچلۈك دۆلهت بولۇش سـۈپىتى بىـلهن بـارلىق دېپلۇماتىـك     

مۇناســىۋەتلىرىنى ئىشــقا ســېلىپ، دۆلهتــلهر بىــلهن بولغــان ئىقتىســادى  

كـوزۇرنى تۇتقــا قىلغـان ھالــدا رابىـيه قــادىر خانىمنىـڭ يــولىنى توســۇش،     

ــ     ــر ۋاقىتت ــلهن بى ــۈزۈش بى ــى يۈرگ ــۇرۇش تهدبىرلىرىن ــۈنلهي ئۇجۇقت ا  پۈت
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بــارلىق ئاخبــارات ۋاســتىلىرىنىمۇ تولــۇق ھهرىكهتلهنــدۈرۈپ يــالغۇز بىــر  

 3ئايالغــا قارشــى جهڭ ئــېالن قىلــدى. لــېكىن رابىــيه قــادىر خانىمنىــڭ  

ئايلىق قايتارما زەربهر بېرىش كۈرۈشى نهتىجه بهردى. دۇنيا ئهھلى ئهسـلى  

ــۈن تهشــۋىقات ۋاســتىلىرىىڭ   ــۇپ يهتتــى. پۈت  جاۋاپكــارنى ئىســپاتلىق تون

، يـاكى  »تۆمۈر سوۋۇپ بولغـان  « پوزتىسيهلىرى ئۆزگهردى. ئهمما بۇ چاغدا  

ــان   «  ــپ تهن ســوۋۇپ بولغ ــان چىقى ــك غهرپ  » ج ــى دېمۇكراتى ــدى. يهن ئى

ــلىرى     ــلىق خاھىشــ ــان ھېسسىداشــ ــا بولغــ ــڭ ئۇيغۇرالرغــ ئهللىرىنىــ

كېچىككهن بولدى. نهتىجىـدە  رابىـيه قـادىر خانىمنىـڭ ۋەتهن دەۋاسـىنى      

ــاڭلىتى  ــكه ئ ــى، ئهڭ    غهرپ ــىلىمىزنى ئهڭ ياخش ــارقىلىق مهس ــۇ ئ مىز، ش

_ دېــگهن شــۇئارى ۋە  پايــدىلىق شــهكىلدە ھهل قىلىــش يــۇلى ئېچىلىــدۇ 

غهرپ ئۇيغۇرالرغا ھېچنهرسه قىلىپ » . « مىۋە بهرمىدى « كۈرەش ئۇسۇلى

بۇ ھال مۇھاجىر ئۇيغۇرالر ئارىسىدا كۆڭـۈل تهۋرىنىشـى پهيـدا    ». بهرمىدى 

ــىزلىك،   ــدى. ئىشهنچس ــدۇردى.   قىل ــاتىنى بىخالن ــىزلىك كهيپىي ئۈمۈتس

دۇنيـا كـاپىرلىرى   « ، » ھهممه كـاپىرالر ئوخشـاش بىـر كـاپىردۇر    « ھهتتا 

كاپىرالردىن « ، »خىتاينى قولاليدۇ، بىز مۇسۇلمان بولغاچقا كۆز يۇمۇشتى

شـۇئارلىرى  » ئۈمۈت كۈتكهن ئىمانسىز، مۇشرىك تهشـكىالتلىرىمىز تـويه!  

ئــاۋام خهلقــته نــېمه گۇنــا بولســۇن. بولۇپمــۇ  ياڭراشــقىمۇ ســورۇن چىقتــى. 

مۇلجهم ئوغلىنىڭ ھېكايىلىرىدىن مىڭ بهش يۈزيىل كېيىنمۇ  بهدىـۋى  

ئهرەپلهرچىلىك بولسىمۇ تهجىربىگه، ئهقىل كۆزىگه ئىگه بواللمىغان، ئـۆز  

قاتىللىرىنىــــڭ كانارىســـــىغا يېــــتىلهپ بارىـــــدىغان ســـــهركىلهرنىڭ   

ــوي مىجهزل   ــۇ ق ــدىغان ب ــا   ئارقىســىدىن چاپى ــېمه گۇن ــزدە ن ــك خهلقىمى ى

بولسۇن! رابىيه قادىر خانىم ئاۋام خهلقتىن ھهرگىز يامانلىمىدى. ئـۇ بىـر   

ئانا بولۇپ قېلىۋەردى. ئانا شۇنداق بولىدۇ. ئهڭ ئهسكى بالىسىنىمۇ يهنىال  

نىڭ دەل ئۆزىـدە  » ئىيۇل  - 5« باالم دەيدۇ ئهمهسمۇ! ئهمما بىزچه بولغاندا 

تىلهردە بولسىمۇ مهيلىتى رابىـيه قادىرخـانىم   بولمىسىمۇ، كېيىنكى ھهپ

ــۈن غهرپ دۆلهتلىرىنــى خىتايغــا قارشــى ســهپهرۋەرلىككه كهلتۈرۈشــى    پۈت
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كېـــرەك ئىـــدى. ئـــۇ نـــاتو ئارمىيهســـىنى ھهرىكهتلهنـــدۈرۈپ خىتاينىـــڭ 

ــۇ ئۇنـــداق    ئۈســـتىدىن باســـتۇرۇپ بېرىشـــى كېـــرەك ئىـــدى! لـــېكىن ئـ

ە قانغا مىلىنىپ ياتسا، قىاللمىدى. كارغا كهلمىدى! خهلقىمىز ئۈرۈمچىد

»! تۆمۈر سـوۋۇپ كهتتـى  « ئۇ ئۆزىنى ئاقالش بىلهن ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈۋەتتى. 

ــا بــۇ    قىزىقىــدا ســوقالمىدى! شــۇڭا رابىــيه قــادىر يوقۇلۇشــى كېــرەك! مان

  بىزنىڭ ئىنجايىمىز ئىدى.

  

ئهجهپلىنهرلىك يېرى شـۇكى بـۇ پـاجىئهگه ئـۇالپال خىتـاي بـارلىق               

ا سـېلىپ رابىـيه قـادىر خـانىمنى ئهيىپلىـدى. ئۇنىـڭ       كۇچلىرىنى ئىشـق 

دەپ جاۋاپكارلىقىنى سۈرۈشتۈردى. ئۇ » تېرورىست « يولىنى توستى. ئۇنى 

يـــاق، مهن قىلمىـــدىم، مهن دېمىـــدىم _ دەپ، شـــۇنچىلىك تىپىـــرالپ   –

بۇ ئىشنى مانا « تۇرسىمۇ خىتاي ئۇنىڭ ياقىسىنى قويۇپ بهرمىدى. ئهمما 

دەپ، ئۆزىنىــڭ قىلمىشــلىرىنى دۆڭــگه » _ لــدى! مهن، ئاكــاڭ قارغــاي قى

چىقىپ تۇرۇپ ئېالن قىلغان م. ئازات ئهپهنـدى بىـلهن  خىتاينىـڭ كـارى     

قالپاق » چىرايلىق « بولمىدى. ئۇنىڭ بېشىدا خىتاي كهيدۈرۈپ قويغان 

ــه       ــاقنى كهيدۈرس ــر قالپ ــتىگه يهنه  بى ــڭ ئۈس ــۇ قالپاقنى ــدىغۇ! ش ــار ئى ب

ئۇنداق قىلمىدى..... ئۆزىنىڭ دوپپىسىمۇ بولىۋىرەتتىغۇ! لېكىن خىتاي 

توختىمايدىغان كىچىككىنه بېشـى بـار بىـر ئانىنىـڭ ياقىسـىنى قويـۇپ       

بهرمىدى. بۇ زادى نېمه ئۈچـۈن؟ _ م . ئـازات  ئهپهنـدى خاپـا بولمىسـۇن بـۇ       

ــر       ــدىغان بى ــۇپ قالى ــان بول ــداق ئاس ــانلىق ئۇن ــۇپ. قهھرىم ــۇرالرنى ئوق ق

مىنۇتلۇق ئىش ئهمهس! ھهر بىر ئېغىز  كۈنلۈك، بىر سائهتلىك، ياكى بىر

گهپنىڭ ئارقىدىسىن يىلالپ جاۋاپ بېرىدىغان دۇنيا بۇ! م . ئازات ئهپهندى 

تورىـدا  شـۇ   » ئۇيغۇر بىـز « تورىدا،  بېجىندىكى »  ۋەتىنىم «  چهتئهلدىكى

يىلى مارت ئايلىرىدىن باشالپ ئىيۇن ئېيىنىـڭ ئـاخىرىغىچه جهمـى يـۈز     

ــهر    ــارتۇق ئهس ــدىن ئ ــۇ   پارچى ــانمىش! ئ ــېالن قىلغ ــدا  « ئ ــۇو قانۇنى جۇڭگ

شـــىنجاڭ ئۆلكۈلـــۈك قـــانۇنالردا   « ، » بهلگىلهنـــگهن مىللـــى ھوقـــۇق   
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« الرنى تهلهپ قىلىشنى ئاشۇ توردا يازغـان  » بهلگۈلهنگهن يهرلىك ھوقۇق 

ــۆلمهس ئهســهرلهر  ــانمىش.   » ئ ــدۈررۈپ قويغ ــا بىل ــارقىلىق ئۇيغۇرالرغ ى ئ

ــىدە   ــۇنىڭ تۈرتكىسـ ــۇرالر ئۆز« شـ ــىلىق  ئۇيغـ ــۇو  پۇخراسـ ــڭ جۇڭگـ ىنىـ

 –ساالھىيتى بىلهن بهش يۇلتۇزلۇق قىزىـل بـايراقنى كۆتـۈرۈپ چىقىـپ     

ــاۇگۇئان  ــان     -ش ــىنى قىلغ ــلىرىنىڭ  دەۋاس ــۈرۈلگهن قېرىنداش » دە ئۆلت

ــۈرەك     « مىــش!  ــوت ي ــۈزلىگهن ئ ــلهن ماسالشــقان ي ــۇ ئىشــتا  ئۇنىــڭ بى ب

خىتـاي   اييىگىتلهر ئۇنىڭ بىلهن چېتىشـلىقى بـارلىقىنى ئىقـرار قىلمـ    

  مىش.  »  تۈرمىسىدە  جىم تۇرۇۋاپتۇ 

_ بهلكى خىتـاي بـۇ كونـا چـوپقىتىنى بېئـارام قىلىشـنى خالىمىغانـدۇر.        

چۈنكى ئۇنىڭ بېشىغا يهنه بىر قالپاقنى كهيدۈرۈپ قويسا ئۇ قوشقالپاقنى 

ــاي بهزەن   ــپ بواللم ــۈرۈپ مېڭى ــاغالر « كۆت ــۇھىم چ ــىپ » م دا پاالكهتلىش

بۇ كونا دۈشمهننىڭ ئىززىتى قالمىغاندۇر. چۈنكى قالىدىغان گهپ.... ياكى 

بىـلهن   –جۇڭگـۇو   -ئۇيغۇر مهسىلسىنى غهرپ بىـلهن ئهمهس، بهلكـى  « ئۇ 

نهزەرىيهسـىنى  » گهپلىشىپ، قىسمهن ئهپلىشـىپ ھهل قىلىـش ياخشـى    

ئالغا سۈرگهن ئهمهسمۇ! يـاكى بـۇ ھېچنهرسـىگه يارىمـاس بىـر داشـقالدۇر.       

نــى بالــدۇرال تاشــلىۋېتىپ كومپىتــۇرنى  چــۈنكى ئــۇ ئــاران تاپقــان مىلتىق 

چۇخچۇالپ يۈردى ئهمهسمۇ..... ئهمما  مېنىـڭ نهزىرىمـدە  سـىرالر يهنىمـۇ     

كېــيىن ئېچىلىــدۇ! يــاكى ئهرەپ چۆللۈكلىرىــدىكى ھېلىقــى قىرىــق      

كۆرۈنگهنـدەك، بىزنىـڭ دەۋرىمىـز شـۇنداق ئۆتــۈپ     » ئهۋلىيـا  « قـاراقچىالر  

  كېتىشى مۇمكىن.

ئهسىدىكى تېخىمـۇ ئهجهپلىنهرلىـك يهنه بىـر ۋەقه    پاجى»  ئىيۇل  -5«    

شۇكى، م. ئازات سهپهرۋەرلىكىدە رابىيه قادىر خانىمغا ھۇجۇم قوزغاپ، كهڭ 

شهكىللهندۈرۈلگىنىدۇر.. قىزىق گهپ بۇ. » جامائهت پىكرى « دائىرىلىك 

ئىيۇلـــدىن باشـــالپال  ئۈرۈمچىـــدىكى قـــانلىق توقۇنۇشـــنىڭ  -9خىتـــاي 

چىســـــى ۋە بـــــۇيرۇق چۈشـــــۈرۈپ رەھبهرلىـــــك باشالمچىســـــى، قۇتراتقۇ

« دەپ، دۇنياغا جار سالدى. ئۇنىڭ ئۈسـتىدىن   –قىلغۇچىسى رابىيه قادىر 
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دەۋاســى ئــاچتى. قـاق ئــۈچ ئــاي تاشـقى ھۇجــۇم ئــارقىلىق بېئــارام   » تېـرور 

قىلدى. ئهمما خىتاي ۋاقىتلىق ئـاۋارە قىلغـان بولسـىمۇ لـېكىن ئۇنىـڭ      

ئىيـۇل ھهرىكىـتىگه    – 5« نال  يولىنى توسـىيالمىدى. ئۇنىڭـدىن كېيىـ   

ــقان   ــپ قاتناش ــاچقۇن   22ئاكتى ــۇ ق غــا   » نهپهر سىياســى ق دىلوســى د ئ

ئادەم قاچاقچىلىقى بىـلهن  « چېتىلدۇرۇلۇپ، ئاندىن رابىيه قادىر خانىمغا 

قالپىقى كهيدۈرۈلمهكچى بولغـان ئىـدى. ئهممـا    » شۇغۇلالندى، ئهتكهسچى 

مىســـارىياتى ۋە ياۋرۇپـــا  بـــۇ سۈيقهســـت ب د ت  مۇســـاپىرالر ئـــالى كوم   

ــانالر   ــالى ئورگـ ــارلىق ئـ ــارىياتى قاتـ پـــارالمېنتى مۇھـــاجىرالر كوممىسسـ

ــدىرى   22جىــت قىلىنىــپ،  –تهرىپىــدىن بىــت  نهپهر قاچقۇنالرنىــڭ تهق

ــاي      ــۇ دەۋادا خىتـ ــدى. بـ ــلهن بهلگۈلهنـ ــۆلچىمى بىـ ــالىق ئـ ــى پانـ سىياسـ

دى. يېڭىلگهندىن كېـيىن ئىككىنچـى نومۇرلـۇق يهنه بىـر ئويـۇن باشـالن      

يهنى بىر پهردىلىـك ئويـۇننى ئاخىرالشـتۇرۇپ، پهردە يېپىلـدى. سـهھنىدە      

قايتىــدىن كۆرۈنــۈش باشــالندى _ خىتــاي بــارلىق چــارىلىرىنى ئىشــقا       

سېلىپ مهزكۇر قاچقۇنالرنى كامبودىجىادىن قـايتۇرۇپ كهتتـى. بـۇ نـۆۋەت     

ــى    ــدى. بىرىنچـ ــان بولـ ــۇۋەپپىقىيهت قازانغـ ــۈلمىگهن زور مـ ــاي كۈتـ خىتـ

ىيهت : ۋەتهن ئىچـــى ۋە ســـىرتىدىكى ئۇيغۇرالرغـــا ئۆزىنىــــڭ    مـــۇۋەپپىق 

قانچىلىــك غالىــپ ئىكهنلىكىنــى تونــۇتتى. ئىككىنچــى مــۇۋەپپىقىيهت: 

خهلقئـارالىق جهمئىـيهت، ب د ت ، ياۋرۇپـا ئىتتىپـاقى ۋاھـا      « ئۇيغۇرالرنى 

يـا ئۆلـۈم، يـا    « دېگهن ئاللىقانداق ئورگـانالردىن ئۈمۈتسـىزلهندۈرۈپ،   » كازا

ــۆرۈم  ــۈچىنچى   د» كــ ــلىيالىدى. ئــ ــا باشــ ــۇق يولغــ ــارەت تۇيــ ــن ئىبــ ىــ

مۇۋەپپىقىيهت: بۇ ھهممىدىن چوڭ بولدى. ئۇ بولسىمۇ  ئهركىن مۇنـازىرە،  

ئهركىن پىكىر ئهۋزەللىكىـدىن پايـدىلىنىپ چهتئهلـدىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ     

بىر قىسمىنى  رابىيه قادىر خانىمدىن يۈز ئۆرۈتهلىدى! بۇ خىـل ئهركىـن   

تىـنىم تـورى تهمىـن ئهتـكهن بولـدى. ئوخشـىمىغان       پىكىر شارائىتىنى ۋە

ئىســـىم، ئوخشـــىمىغان تهخهللۇســـالرنى ئىشـــقا ســـېلىپ ئىنتـــايىن      

شهكىللهندۈردى. ئهركىن » پىكىرداشالر قوشۇنى« ئازساندىكى يازارمهنلهر 
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توغرىنى، ئادالهتنى، ھهقىقى ئىنقىالۋى يولنى « پىكىر قىلىش ئارقىلىق 

ش، ئۇنىڭ خاتالىقلىرىنى دەل ۋاقتىـدا پـاش   رابىيه قادىر خانىمغا كۆرسۈتۈ

قىلىپ، تېخىمۇ چوڭ خاتـالىق سـادىر قىلىشـىنىڭ ئالـدىنى ئېلىشـىغا      

نىقـاۋى ئاسـتىدا ئۇنىـڭ ئهڭ ئـاجىز نوقتىسـىغا ھۇجـۇم       » ۋەسىله بولۇش 

قىلىشـــتى. خىتـــاي ئـــۈچ ئـــاي ســـىرىتتىن ھۇجـــۇم قىلىـــپ ئـــۇنى        

ۋى سهپتىكى ئىنقىالۋى ئىنقىال« ئۇپرىتالمىغان ئىدى. ئهمما ئۇيغۇرالر _ 

ــق     » سهپداشــالر ــۇز يىللى ــۇنى ئوتت ــپ ئ ــۇم قىلى ــېقىن ھۇج ــا ي ــۈچ ئايغ ئ

كۈچىــدىن ئايرىــدى. ئۇنىڭغــا قارىتىلغــان ئهممــا ئىگىســى زادىــال نــامهلۇم 

لــېكىن قهبىــه خارەكتېرغــا ئىــگه يــازمىالرنى ئــاز ســاندىكى ســۇخهنچىلهر 

 كىشىلهرگه دۆڭگهپ،ياخشى  ئۇنىڭغا  شهرھىلهپ چۈشهندۈرۈش ئارقىلىق

پىالنلىق ھالدا  ئۇنىڭ ئهڭ يېقىن قوللىغۇچىلىرىنى يامـان كۆرسـهتتى   

ــدەك ھــېس    ــالغۇز قېلىۋاتقان ــۆزىنى ي ــۇ ئ ــايرىۋەتتى..... ئ ھهم  ئۇنىڭــدىن ئ

قىلىدىغان، ئـۆزىنى يېـتىم بالىـدەك كۆرىـدىغان، ئۆزىـدىن ئاغرىنىـدىغان       

دۇ : دۈشــمهن  بولــۇپ قالــدى. بــۇ ئهھــۋالنى مۇنــداق چۈشۈنۈشــكه بولىــ       

سىرىتتىن ھۇجـۇم قىلىـپ شـهھهر قهلئهسـىنى ئااللمىغانـدا، قهلئهنىـڭ       

ئىچىدىن ئۆزىگه ئىتتىپاقداش، ئۆزى ئۈچـۈن ئىشـلهيدىغان سـادىق غالچـا     

تېپىــپ ئۇنىــڭ قــولى بىــلهن قهلئهنىــڭ ئىچىــدە پاراكهنــدىچىلىك، ئــوت  

ئانـدىن  ئاپىتى پهيدا قىلىدۇ. ھهتتا قهلئهنىڭ دەرۋازىسىنى پاچاقالتقۇزۇپ 

سىرىتتىن بىر ھۇجۇم بىلهن شهھهرنى ئالىدۇ. ھادىسه شۇنداق يۈز بهردى. 

پاجىئهسىدە رابىيه قادىر خانىمغا قارىتىلغان ئۈچ ئايلىق » ئىيۇل  – 5« 

نهپهر قاچقۇنالرنىڭ تهقدىرى سهۋەپلىك يهنه ئۈچ ئايلىق  22تاشقى ھۇجۇم، 

نىمنى روھى، ئهقلـى،  ئىچكى ۋە تاشقى ھۇجۇم نهتىجىسىدە رابىيه قادىر خا

جاســـارەتلىرىدىن ئـــۇپراتتى ۋە  ئـــۆزىگه ئىشـــىنىش، تهۋەككۈلچىلىـــك     

قابىليهتلىرىدىن خېله بهكال چېكىندۈردى. ئاخىرىدا بىرال ھۇجۇم بىـلهن  

د ئۇ ق نىڭ رەئىسلىك ساالھىيتىدىن ئايرىشقا، بۇۇرنقى كونا ھارۋۇنى يهنه 

ھادىسـىلهر شـۇنداق   كونا كېسىككه چۈشۈرۈشـكه تهرەددۇت قىلىنـدى. بـۇ    
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ــۈلى   ــۈل گـ ــا، گـ ــول يولىغـ ــاددى، يـ ــىمۇ  ئـ ــپ قېلىشـ ــادىپى كېلىـ گه تهسـ

  مۇناسىۋەتلىرىمۇ! » رەقىپلهرنىڭ ئىتتىپاقداشلىقى «ياكى

  

يىلـى ئهيسـا    – 1949شۇنداق قىلىپ ئهمدى بىر ئاز سهگىپ قالـدۇق.      

ــدىن     ــپ، ۋەتهن چىگراســىنىڭ يېنى ــكه چىقى گوروھىنىــڭ ســېپىدە چهت

كۈنلهرنىڭ بىرىدە كۈچلۈك بىـر دۆلهتنىـڭ يـاردېمى بىـلهن      ئورۇن ئالغان،

خىتايغا قوراللىق ھۇجۇم قوزغاش ئېهتىمالى ئهڭ يوقۇرى بولغـان ئۇيغـۇر   

يىلى تهيۋەندە ياتقان جاڭكهيشى تولىمـۇ يىـراق    – 1954مۇھاجىرلىرىنى 

بولغان تۈركىيهگه سۈرگۈن قىلدۇرىۋەتتى. چىگرا ياقىسى خهتهرسىزالنغان 

« ھـــال جـــاڭ كهيشـــى بىـــلهن مـــاۋ زېـــدۇڭ ئوتتۇرســـىدىكى  بولـــدى. بـــۇ

مۇناسىۋىتى ئىـدى. ئـۇ ئىككىسـى ئـۆز     » رەقىپلهرنىڭ ئىتتىپاقداشلىقى 

ئورتـاق   ئارا  ئىچكى مۇخالىپهتچى، ئىچكى دۈشمهنلهردىن ئىدى. ئۇالرنىـڭ 

ھالدا ھهقىقى دۈشمىنى  ئۇيغۇرالر ئىدى. گومىنـداڭ خىتـايلىرى بىـلهن    

مىللى مهنـپهئهت نوقتىسـىدا ئىتتىپاقلىشـىپ     گۇڭسهنداڭ خىتايلىرى

ئۇيغۇرالرنى يوقاتمىغان تهقدىردە ئۇيغۇرستاننى خىتاينىڭ ھېچقايسىسـى  

ــدە    ــيىن  چهتئهلــــ ــۇنىڭدىن كېــــ ــىۋااللمايتتى. شــــ ــل  50بېســــ يىــــ

بېخۇتالشــتۇرۇلغان ئۇيغــۇرالر گهرچه بېخــۇت بولغــان بولســىمۇ ئويغۇنــۇش  

ىلدىن كېيىن چىگـرا ياقىسـى   ئىقتىدارى بار ئىدى. ئهمما ئاشۇ ئهللىك ي

اقىسـىنى  يهنه بىر قېتىم خهتهرسىزلهشتۈرۈلگهن بولدى. لېكىن چىگرا ي

كىشـــىلهرنىڭ   خهتهرســـىز ھالغـــا كهلتۈرۈشـــته مـــۇھىم رول ئوينىغـــان 

قانداقتۇر ئۇيغـۇر مهسىلسـىنىڭ غهرىپلىشىشـىگه رازىلىقـى يـوقتهك.....      

قان بىر ۋىجىـك  شۇڭامىكىن غهرپنىڭ دەرۋازىسىنى قېقىپ دات ئېيتىۋات

  ئانىغا تهتۈر قاراۋاتقانۇر....    
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 خاتىمه

  

  

دەيـدىغان  »  ر قوشنىسىغا تاش ئاتمىسـۇن الدە ئولتۇرغانئهينهك ئۆي«        

« بىــر گهپ بــاركهن باشــقا خهلقــلهر تىلىــدا. بــۇ  بىزنىــڭ تىلىمىزدىكــى   

ئهيـنهككه قـاراپ بېقىـپ ئانـدىن بىـر نهرسـه       « ، » پىشانهڭنى سىالپ باق 

دېگهنــدەك  تهنه ســۆزلهرگه ئوخشــاش مهناغــا ئىــگه ســۆز بولــۇپ،   » دەرســهن 

ڭ ئــــۆزىنى بىلمىــــگهن، ئۆزىــــدە بهش كۆتــــۈرۈم تۇرســــىمۇ باشــــقىالرنى 

ــىنى       ــاتىالپ چاۋىس ــكه، ت ــدەك كۆرسۈتۈش ــانىنى تۆگى ــك نۇقس تېرىقچىلى

چىتقا يېيىشقا ئالدىرايدىغان كىشىلهرگه  بېرىلگهن ئاگاالندۇرۇش بولسـا  

كېــرەك. ئهيــنهك ئۆينىــڭ ئىچىــدىكىلهر قوشنىســىغا تــاش ئاتســا، ئهگهر   

 دەيدىغان، ياخشىلىقنىمۇ، يامانلىقنىمۇ ئۈچ» بولدىال « قوشنىالر بىزدەك 

كۈندىن كېيىن ئۇنتۇپ كېتىدىغان يۇۋاشالردىن بولسـىغۇ باشـقا ۋەقه يـۈز    

بهرمهس. ناۋادا قىلنى قىرىـق يارىـدىغان قوشـنىالرنىڭ ھويلىسـىغا تـاش      

ئېتىــپ قالغانــدا ، ئاتقــان تــاش قاڭقىــپ كېلىــپ ئــۆز ئۆيىنىــڭ ئهيــنهك  

  تېمىغا تهگسه ئىشالر قانداق بولۇپ كېتهر! 

ــۇر دەۋاســـىدا  داۋام      دەۋا « لىشـــىپ كېلىۋاتقـــان شـــۇنداق بىـــر    ئۇيغـ

تاغ يۆتكهلسه يۆتكىلىدۇ، مىجهز يۆتكهلمهيـدۇ  « باركى، ئۇ » پىسخىكىسى 
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ــدىغان   » _  ــۇمكىن بولمايــ ــۆزگهرتىش مــ ــڭ ئــ ــدەك، دەۋاگهرلهرنىــ دېگهنــ

كىشـــىلىك خـــارەكتېرىگه  قـــۇل قىلىـــۋېتىلگهن بهخىتســـىز بىـــر دەۋا  

ۇرالرنىـــڭ ۋەتهن دەۋاســـى كهيپىياتىـــدۇر. ئهســـلىدە ئۇيغـــۇر دەۋاســـى، ئۇيغ

پۈتۈنلهي جاپا مۇشهققهت، ھـاالكهت، بهخىتسـىزلىك، بـاال قـازا، تاپـا، تهنه ۋە      

ئاچچىق ئاقىبهتتىن باشقا ھېچقانداق ھاالۋىتى يوق بىـر ئـېقىم. ئۇيغـۇر    

دەۋاسى باشقا مىللهتلهرنىڭ دەۋاسىغا زادىال ئوخشىمايدۇ. ئۇنىڭ  مـاددى ۋە  

قىلچىمۇ مهنپهئهتى بولمىغـان بىـر دەۋادۇر.   نوپۇز جهھهتتىن دەۋاگهرلهرگه 

ئۇنى تاالشقۇدەك، قىزغانغۇدەك ھېچ ئاالھىدىلىكى يوق. شۇنداق بولىشىغا 

قارىمــاي، ئۆزىنىــڭ قولىــدىن بىــر نهرســه كهلمهيــدىغانلىقىغا قارىمــاي بــۇ  

دەۋانىڭ ياقىسىدىن قول چۈشۈرمهيدىغانالرغا  ھهتتـا غهرپلىكمـۇ ھهيـران    

مـــانلىنىپمۇ قالىـــدىكهن. چـــۈنكى ھېچقانـــداق قالىـــدىكهن. ئانـــدىن گۇ

مهنپهئهتى بولمىغـان، ئـۆزى ھهم قامالشـتۇرۇپ قىاللمايـدىغان بىـر ئىشـقا       

نېمه ئۈچۈن شۇ قهدەر يېپىشـىۋالىدۇ؟ ئـۇنى بىـر كىـم شـۇنداق قىلىشـقا       

مهجبۇرالۋاتامـدۇ؟ ئهگهر شــۇنداق يېپىشــىپ تۇرمىســا ئۇنىــڭ بىــر ئېغىــر  

اغا يولۇقۇشى مۇقهررەرمۇ؟ _ شـۇنداق بىـر   ئاقىۋەتكه قېلىشى ياكى بىر جاز

قاتار گۇمانى سۇئالالر جاۋاپسىز قالىدۇ. سۆيگۈ باشـقا گهپ! ۋەتهن سـۆيۈش،   

كىشــىلىك، ئۇيغۇرلــۇق مهجبــۇرىيهت باشــقا گهپ. ئهممــا ۋەتهن دەۋاســىنى 

ئۆزىنىــــڭ كىشــــىلىك خــــارەكتېرىگه بېقىنــــدۇرۇپ، ئــــۇنى ئــــارامخۇدا  

زىۋېتىشنىڭ ئۆزى  چۈشۈنۈش قىيىن دېگۈ» دات « نهپهسلهنگىلى قويماي 

  بولغان تهرەپتۇر. 

ۋەتهن دەۋاســى قىلىــش، ۋەتهن ئۈچــۈن  ئىــنقىالپ  قىلىــش  ســىناق          

قىلىپ كۆرۈپ باقىدىغان  تهجىربه خانا ئهمهس. كىشىلهر قىلىپ يـۈرۈپ  

ــڭ     ــۇ ئهمهلىيهتنىـــ ــى ئـــ ــۇ  ئهمهس. بهلكـــ ــدىغان ھۈنهرمـــ ئۆگۈنىۋالىـــ

رۇلمىــدۇر. تــارىخى خۇالســىدۇر. بــۇ يىغىندىســىدۇر. مــۇكهممهل ئۈســت قۇ

يولدا ماڭىدىغان كىشىنىڭ بىر كۆزى ئۆتمۈشته، بىـر كـۆزى كهلگۈسـىدە    

بواللىىشى كېرەك. ئالدىنقىالرنىڭ خاتا باسقان ھهر بىر قهدەم ئىزلىرىنى 
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بايقىيـــالىغۇدەك يۈكســـهك ســـهزگۈرلىكى، كهلگۈســـىگه قانـــداق قهدەم     

شـى الزىـم. ئـۆزى ھېچنهرسـه     بېسىشنى پىالنلىيالىغۇدەك پاراسـىتى بولى 

دەپ » بهك چوڭ ئىش قىلدى « قىاللمىغان لېكىن باشقىالرنىڭ نهزىرىدە 

ــدۇ.       ــىپ ياتى ــۇپ تېش ــوچىلىرىمىزدا تول ــڭ  ك ــانالر بىزنى ــپ قالغ ئاتىلى

ــزار     ــراق پۇتشۇلۇشــپ، تاقىشــىپ باشــقىالرنىمۇ بې ــى بى ياتســىغۇ مهيلىت

  قىلىدۇ. 

ان بىر ئالىجاناپ خىسلهت بار! شۇ بىزدە قهھرىمانالرنى ھۆرمهتلهيدىغ       

خىسلهت تۈپهيلى شهكىللهنگهن يهنه بىـر ئـادەتمۇ بـار. _ دۈشـمهن بىـلهن      

ئېلىشىپ ئۆلگهن كىشى ئهڭ قهدىرلىك، بىرىنچـى نومۇرلـۇق قهھرىمـان،    

دۈشمهننىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىپ تۈرمىـدە ئهڭ ئـۇزۇن يېتىـپ قالغـان     

ر قهھرىمـــان، ئهگهر ئـــۇ كىشـــى بىـــر دەرىـــجه تـــۆۋەنرەك ئهممـــا بهك بـــاتۇ 

ــڭ     ــپ ئۆلتۈرۈلســه ئۇنى ــا تارتىلى دۈشــمهننىڭ تۈرمىســىدە ۋەھشــى ئازاپق

دەرىجىسى ھهممىدىن ئهال قهھرىمان، شۇ تهرىقىدە يىگىرمه يىل، ئون بهش 

يىل، ئۇنىڭدىن تۆۋەنلهپ كهتسه دەرىجىسى كىچىكلهپ قالىدۇ،   تـا _ ئهڭ  

يارىتالمىغــان بولىــدۇ. ئــاز بىــر يىــل ياتمىغــان كىشــى دەۋادا ســاالھىيهت  

قانــداقكهنمىز؟ _ بىــزدىن باشــقا مىللهتــلهردە ئىــنقىالۋى قهھرىمــان دەپ  

ــىنى      ــاناپ دەرىجىس ــمهننى س ــۈرگهن  دۈش ــدۇ. ئۆلت ــاننى دەي ــجه ياراتق نهتى

ــدا      ــز بولســاق دۆڭــگه چىقىــپ دۈشــمهننىڭ غايىــپ ئوقى ــدۇ. بى بهلگۈلهي

جىسـى شـۇنداق   ئۆلگهننى قهھرىمان دەيمىز.  بىزدىكى قهھرىماننىـڭ دەرى 

بهلگۈلىنىدۇ. تاكتېكـا ئىشـلىتىپ دۈشـمهننى قـايمۇقتۇرۇپ قۇتۇلغـاننى      

خائىن دەيمىز. چهتئهلـدە  قىزىـق بىـر ئىـش قهھرىمانلىقنىـڭ قـالپىقى       

بولۇپ قالغىلى تاسال قالغان ئىدى. بۇ قالپاقنى كهيدۈرۈۋىرىشتىن خىتاي 

نىڭ بېشى ئۆزى ھېيىقىپ قالدىمىكىن تاڭ خېله يىلالردۇر بىزنىڭكىلهر

بــۇ قالپــاقنى كېــيهلمىگهن، ئــارزۇ » ! تېرورىســت « ئوچــۇق قېلىۋاتىــدۇ. 

قىلىپ تېلىپ قالغانالر ئاز ئهمهستۇر ھهقاچان. شۇ قالپاقنىڭ ماركىسـى  

شۇنچىلىك ساختا بولسىمۇ ئۇنى كېيىۋالغان كىشىدىن غهرپ دۆلهتلىرى 
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قالپـاقنى  ئۈركۈپ يېقىن يوالتمايدىكهن. ئهمما بىزنىڭ ئـادەملىرىمىز بـۇ   

چۆكۈرۈپ كېيىۋېلىـپ، ئانـدىن غهرپلىكنـى قاغـاپ يۈرىـدىكهن ئهمهسـمۇ!       

ــا      ــش بولس ــاغلىق ئى ــىگه ب ــان  چۈشهنچىس ــڭ قهھرىم ــۇ خهلقىمىزنى بۇم

كېرەك. ۋەتهندىغۇ خىتاي تـۈرمىگه سـوالپ، بىكـاردىن قىينـاپ  ئۆلتـۈرۈپ      

قهھرىمان پهيدا قىلىپ بېرەتتى. ۋەتهن سىرتىدا ئۇنداق قىلىش چارىسـى  

ــدىكهنغۇ...لمىغــانكىن، شــۇنداق قالپــ بو  – 2001_  اق بولســىمۇ بولىۋىرى

ــق       ــر قېتىملى ــدا  بى ــن زالى ــارالمېنتى يىغى ــا پ ــى ياۋرۇپ ــهرقى « يىل ش

يىغىنـى چاقىرىلمـاقچى   » تۈركىستان مهسىلسىنى مۇھـاكىمه قىلىـش   

ــدىكى   ــۇ چاغ ــۇپ، ش ــارا شــهرقى تۈركىســتان ( ئۇيغۇرىســتان )   « بول خهلقئ

ئۆزىنىڭ ئومۇمى يىغىنىنىمۇ بىرگه ئۆتكۈزۈۋېلىش » مىللى قۇرۇلتېيى 

ۇ. لـېكىن قۇرۇلتاينىـڭ  ئوتتـۇر    يدپىالنى بويىچه ۋەكىللهرگه دەۋەت يولال

ئاسىيادىكى ۋەكىللىرىنىـڭ  ئىسـىم تىزىملىكىنـى خىتـاي ھۆكـۈمىتى      

ــيه       ــۈزۈپ  بېلگىـ ــتىغا كىرگـ ــڭ ئاسـ ــرور قالپىقىنىـ ــك تېـ ــر ئهپلىـ بىـ

رغــا تهســتىقالپ بولغــان ۋىــزا بېكــار ھۆكــۈمىتىگه تاپشــۇرغان ئىــكهن، ئۇال

. ك گ ب  دېـگهن  ئىـدى قىلىنىپ، دېپلۇماتىيهدە خىتـاي غهلـبه قىلغـان    

گهپنى ئاڭالپ بولغىچه تامبالنىڭ ئېغى يۆل بولۇپ كېتىدىغان شـۇ قهدەر  

ى يىـل ئىلگىـر  ۈچ  ئـ  شۇنىڭدىن ئىهتىياتچان قېرى چۆرى ۋەكىللهرنىڭ 

بىلهن چېتىشـلىقى بـار   »  ىقېرورلىئۇيغۇر ت« ئوتتۇر ئاسىيادا يۈز بهرگهن 

  _ دېگهن بىر ئويدۇرما بىلهن خىتاي غهلبه قىلدى دېگهن گهپ. 

ــه قهھرىمـــان! ئۆلتۈرســـه قاتىـــل. ئۇيغـــۇرالر             ئۇيغـــۇرالر ئۆلتۈرۈلسـ

ھېچنهرسه قىاللمىسا مـۆتىبهر  مـۇھىم شـهخس،  قـانچىكى كـۆپ ئۇتـۇق       

ۋەيران قىلىدىغان ئىشـقا   ياراتسا ساتقۇن، خائىن. ئۇيغۇرالر مىللهتنى خانه

تۇتۇش قىلسا يولى داغدام، مىللهتـكه ئۇتـۇق، نهتىـجه ئېلىـپ كهلسـه قـارا       

يۈز. بۇ بىزنىڭ  دەۋا خارەكتېرىمىز. بۇ نوقتىـدا ۋەتهن ئىچـى، سـىرتى دەپ    

ئايرىلمايدۇ. بىز نهدە بولىدىكهنمىز خۇسۇسىيتىمىز شۇ يهردە بار. شۇنىڭ 

ئىزدەپ تېپىپ كېيىۋالىدىغان لېكىن ئۈچۈن بېشىغا ئاشۇنداق قالپاقنى 
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يولىمۇ يوق، قىلىدىغان ئىشـىمۇ يـوق، ئىشـنىمۇ ئهپـلهپ قىاللمايـدىغان      

كىشىلهر  مىللهتنىڭ ئېڭىنى ئۆزىنىڭ ئهبگا خارەكتېرىغـا بېقىنـدۇرۇپ   

يېتهكلهيدۇ. مۇشۇ يهردىن قايتارما قىلىپ بىر ئاز پىچىرلىشىپ باقايلى. 

ــانالر   «  ــدە ئولتۇرغـ ــنهك ئۆيـ ــىم   »ئهيـ ــلهردۇر؟ _ ئىسـ ــانىمىزدا كىمـ زامـ

ــىنى     ــڭ ئۇۋىســ ــۇم چايانالرنىــ ــان شــ ــۇخالپ ياتقــ ــۆزى ئــ ــنىڭ ئــ ساناشــ

چۇخچىلىغاندك بىـر خاتـالىق بولـۇپ قـاالر. شـۇڭا  مۇجمهللهشـتۈرۈپراق       

ۋەتهن سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنى بىر   «  ئۇالرنىڭ بهزەنلىتى كۆرۈپ ئۆتهيلى.

لهن ئىقتىسـادى مهسـىلىنى   چوڭ مهركىزى تهشكىالتقا توپالپ، ئالـدى بىـ  

بولۇشــــتى. لــــېكىن ئهپلهشــــتۈرەلمىدى. ئىــــش » ھهل قىلىشــــماقچى 

ــدەك ئاســان ئهمهســكهن.   ــرى ئويلىغان ــىتابىنى    « بهزەنلى ــدانلىق ش قۇمان

ۋەتهن سىرتىدا  قۇرۇپ، ۋەتهن ئىچىگه پىدائى كىرگۈزۈپ ئىز چىـل مـاجرا   

ــارقىلىق ھالســ   ــدە قىلىــش  ئ ــدا قىلىــش ، خىتــاينى پاراكهن ىرىتىپ پهي

ــۈرمهكچى    ــا كهلت ــازاتلىقىنى قولغ ــڭ ئ ــۇ  » ۋەتهننى ــراق بۇم بولۇشــتى. بى

ئالدى بىلهن ۋەتهن دەۋاسىنى « بهزەنلىرى بالىالرچه خىيال بولۇپ چىقتى. 

دۇنياغــا ئاڭلىتىـــپ، غهرپ ئهللىرىــدىن خىتايغـــا قارشــى ئىتتىپـــاقچى    

قچى ما» تېپىش، ئاندىن تېنچ، سىياسى يول بىلهن ۋەتهننى ئازات قىلىش 

ــش        ــدىغان ئى ــۇپ قالى ــلهن بول ــان بى ــزدا دەپ قويغ ــۇ ئېغى ــتى. بۇم بولۇش

ئهمهسكهن. چۈنكى بىر نهپهر غهرپلىكنىڭ ئارقىسىدىن كىچىك بالىـدەك  

دىڭىلداپ يۈگۈرۈپ يۈرمىسه، كۆزىگه قادىلىپ، يولىغا پۇتلۇشـۇپ تۇرمىسـا   

غهرپلىــك ئۇنتــۇپ قالىــدىغان خهقــكهن ئهمهســمۇ! ئۇمــۇ قامالشــمىدى. _   

ختـاي پۈتـۈن دۇنيـانى ئالـداپ كهتتـى،      « ق بولدى؟ _ قانـداق بـوالتتى   قاندا

پۈتۈن دۇنيا خىتايغـا سـېتىلىپ كهتتـى، بىزنىـڭ دەردىمىزنـى بىـر ئـاالھ        

دېيىلىـــپ، » ئىـــگهم ھهل قىلىـــپ بهرمىســـه باشـــقا ئىالجىمىـــز يـــوق! 

ئۈمۈتسىزلىك ھۆكـۈم سـۈرگهن بولـدى. بىـراق خهلقىمىـز بـۇ ئهھۋالـدىن        

ئىـدى. يهنىـال شـۇالردىن چـوڭ ئۈمـۈتلهرنى كـۈتهتتى.        قىلچىمۇ خهۋەرسىز

بىزنىـــڭ ئهربـــاپلىرىمىز دەرنهكـــلهردە يىتىمچـــى، مۇســـاپىر      لـــېكىن
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ــارقىلىق     ــۇلى يىغىــش، شــۇ ئ ــون تهڭــگه ئهزالىــق بهدەل پ ئۇيغــۇرالردىن ئ

 -رەسىمگه چۈشۈپ، جورنالالرغا چاپالپ باشـقا ئهللهردىكـى ئۇيغۇرالرغـا كـۆز    

رنى قامداشنىڭ چارىلىرىنى قىلىـپ يـۈرگهن   كۆز قىلىدىغان ئىهتىياجال

شۇ ئۈمۈتسىز يىلالردا  شهرقى تېمۇر ھىندۇنوزىيهدىن سـۆكۈلۈپ چىقىـپ   

ــتهقىل     ــۇپ مۇس ــوۋا  ســېربىيهدىن قۇتۇل ــدى. كوس مۇســتهقىل دۆلهت بول

دۆلهت بولــدى. مــونتهنهگرو ســېربىيهدىن ئايرىلىــپ مۇســتهقىل دۆلهت     

ر ئىدى. شۇ يىلالردا بىز نـېمه  بولدى. بۇ بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدىكى ئىشال

گېزىت، « ئىشالرنى قىاللىدۇق؟ _ شۇ چاغالردا نهشىر قىلىنىپ كهتكهن 

نى ۋاراقالپ باقىدىغان بولساق ۋە ھازىرقى ئۇيغـۇر دەۋاسـىنىڭ   » جورنالالر 

نهتىجىلىــرىگه سېلىشــتۇرۇپ دەڭســهپ باقســاق نــېمه ئىشــالرنى قىلىــپ 

كۆرەلهيمىز. ۋەتهن دەۋاسى دېـگهن  يۈرگهنلىكىمىزنى ئىكراندا كۆرگهندەك 

ــېلىش       ــۇمچه ۋە دەم ئ ــىرىتقى، قوش ــتىن س ــى ئىش ــمه كىش ــنى ھهم ئىش

ۋاقىتلىرىدا قىالتتى. ئهسلىدە ئاجىرتىلغـان بـۇ ۋاقىـتالر  بىـر دوقمۇشـقا      

توپلۇشۇپ ياكى بىرلىرىنىڭ ئۆيىگه يىغىلىشـىپ دامكـا، شـاخمات، قـارت     

ىراق كېيىۋالغان قالپاقالر، ئوينىسا بولىدىغان قوشۇمچه ۋاقىتالر ئىدى. ب

كۆتۈرۈۋالغان ئۇنۋان تاختىالر بهك چوڭ بولغاچقا، شۇ تاختايالرغا پۈتۈن بىر 

مىللهت ئۈمۈتلىرىنى باغلىۋەتكهن بولغاچقـا، بارغانلىرىـدا، كهلگهنلىرىـدە    

بېشىدا كۆتۈرۈپ دېگهندەك ئوينۇتۇپ ئهتىۋارالپ يولغا سالىدىغان بولغاچقـا  

» ۋەتهن دەۋاسى ئۈچۈن « ك قوشۇمچه ۋاقىتلىرىنى ئۇالر ئهشۇ كىچىككىنه

ــۇ ۋاقىتالرنىـــڭ ســـىرىتتا    ــاتۇرۇپ ئىســـراپ قىلىۋېتىشـــهتتى. بـ بـــاش قـ

شــۇنچىلىك داڭقــى، ھهشــهمىتى بــاتتى. ئىچىنــى كىشــىلهر بىلمهيتتــى.  

ھهممه ئـادەم جـان بـېقىش كېـرەكته! پۈتـۈن بىـر دۆلهتتىكـى يىتىمچـى،         

قنىڭ مائاشـــــىنى مۇســـــاپىر ئۇيغـــــۇرالر توپلۇشـــــۇپ بىـــــر باشـــــلى    

تهمىنلىيهلمهيتتى. باشلىقمۇ ئهزاالرغا ئوخشاش ئىشلىشى كېرەك ئىدى. 

باشلىق بىلهن ئهزاالرنىڭ ئوتتۇرسىدىكى پهرق يهرلىك تىلنـى بىلىشـته،   

نامايىش، تۈرلـۈك يىغىـن، ئولتۇرۇشـالرنى تهشكىللهشـته،  بـوش ۋاقتىنـى       
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لىقنىڭ ســهرپ قىلىــپ دەرنهكــكه كېلىــپ ئولتۇرۇشــتا كــۆرۈلهتتى. باشــ 

قىلىدىغان باشقا چوڭراق، ئاالھىدە بىر ئىشى، نهتىجىسـى بولمىسـا ئهزاالر   

ــۇ      ــلىقمۇ، ئهزاالرم ــرەك! باش ــپ بېقىشــى كې ــاش بېرى ــۇنى نېمىشــكه مائ ئ

ئــۇھ  ھ ھ ھ ھ ھ ھ « زىرىكىــپ، تېرىكىــپ، تــازا ھــاردۇق يېتىــپ قالغــان، 

ه كېلىـپ  دەپ چوڭقۇر تىنىپ قېلىۋاتقان تازا يامان بىـر پهللىـگ  » ھ.......

ــدا _  ــا     « قېلىۋاتقان ــپ ئامېرىكىغ ــدىن چىقى ــانىم تۈرمى ــادىر خ ــيه ق رابى

دېــگهن شــۇئار ياڭرىــدى. قــۇالقالر قىزىــدى. يــۈزلهر       » كېلىپتــۇ!!!!!!!  

پارلىدى. كۆزلهر جۇاللىنىپ كهتتى. قانالر قىزىپ، ئادەم كهلـمهس بولـۇپ   

ــلىگه كىرگهنــدە      ــراپ باھــار پهس ــلهر ئاۋاتلىشــىپ، ئهت ــكهن دەرنهك ك كهت

رەڭلىك كۆرۈنۈشكه باشـلىدى. چـۈنكى، رابىـيه قـادىر خانىمنىـڭ خىتـاي       

تۈرمىســىدىن چىقىرىلىــپ ئــۇدۇل ئامېرىكىغــا كېلىشــىدە قانــداق ســودا، 

ــر     ــان بىـ ــان بولمىغـ ــېچكىمگه ئايـ ــارلىقى ھـ ــڭ بـ ــداق كۈنتهرتىپنىـ قانـ

ــدا _ ئامېرىكــا    ــدە، تهپهككۇرى ــاراڭغۇلۇق بولســىمۇ، كىشــىلهرنىڭ نهزىرى ق

سىگه قول تىقىپ ئارالشتى، ئامېرىكا ئۇيغـۇر مهسىلسـىدە   ئۇيغۇر مهسىلى

خىتايدىن غالىپ كهلدى، ئهمدى غهرپ دۇنياسى ئۇيغۇر مهسىلسـىگه قـول   

تىقىدۇ! _ دېگهن خۇالسه ھۆكۈم سـۈرەتتى. شـۇ مۇناسـىۋەت بىـلهن ئۇيغـۇر      

دەۋاسىنىڭ يولىغا قايتىدىن مهشئهل يېقىلغـان بولـدى. بىـراق ئارىـدىن     

» ئهيـنهك ئۆيـدە ئولتۇرغـانالر    « وقۇرىـدا سـاناپ ئۆتـۈلگهن    ئۇزۇن ئـۆتمهيال ي 

قوشنىسىغا بهس بهسته تـاش ئېتىشـقا باشـلىدى. تـاش ئېتىۋاتقانالرنىـڭ      

ئارىسىدا ئهلۋەتته خىتاينىڭ ئهڭ يوشۇرۇن خادىملىرى بولىشـى سۆزسـىز.   

ۋەتهن ئۈچــۈن ئىــش  « لــېكىن مــۇتلهق كۆپۈنچىســى   ھهربىــر تاشــنى     

دېگهن ئهقىدىسـى بىـلهن  ئاتقـان بولـدى.      » الپتۇر قىلىۋاتىمهن! بۇ ئىنقى

ئۇالر قوشۇمچه ۋاقىتلىرىدا ۋەتهن دەۋاسى قىلىپ ئادەتلىنىـپ كهتكهنـلهر،   

الر ئىـدى. سـهۋەپ ئىنتـايىن    » ئىنقىالپ قىلىپ قالپاق كېيىۋالغـان  «  

ئېنىق _ رابىـيه قـادىر خـانىم ۋەتهن دەۋاسـىنى ئۇالرنىـڭ خارەكتېرىـدىن       

يـا سهھنىسـىگه ئېلىـپ چىقتـى.  ئهممـا رابىـيه قـادىر        ئازات قىلىـپ، دۇن 
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ــق      ــۈنكى خهلـ ــدى. چـ ــولالپ كهلـ ــل قـ ــق ئىزچىـ ــاۋام خهلـ ــانىمنى  ئـ خـ

  ئاممىسىنىڭ  شۇنداق بىر رەھبهرگه بهكمۇ ئىهتىياجى بار ئىدى. 

ئـارا  ئىــت   –بۇنىڭـدىن ئىلگىـرى ئـۆز    » ئهيـنهك ئۆيـدە ئولتۇرغـانالر    «     

جىلىشىپ كېلىۋاتقان بولسـىمۇ  بىلهن مۈشۈكتهك  خىرىس قىلىشپ، غا

لېكىن قوشنىسىغا تاش ئېتىشتا ئاجايىپ يېقىنلىشىپ، مهدەتلىشـىپ  

ــۇرۇش  « كهتتــى. ئۇالرنىــڭ بىــر قىســمى   دۈشــمهنگه قارشــى  قوراللىــق ئ

ۋەزىپىســىنى ھــۆددىگه ئېلىۋالغــان چېغــى _ رابىــيه قـــادىر      » قىلىــش  

زات بولمايـدۇ،  تېنچلىقنى تهشهببۇس قىلىۋاتىدۇ، ۋەتهن قان تۆكمىگۈچه ئا

ئهگهر ئـــازات بولـــۇپ قالســـىمۇ ئۇنـــداق ئازاتلىقنىـــڭ تهمـــى بولمايـــدۇ _  

دېيىشتى. خۇددى گهمىسـىگه قـورال كۆمـۈپ قويۇشـقاندەك، كۆمـۈكتىكى      

قوراللىرىنى دات بېسىپ كېتىۋاتقاندەك كايىشىپ. ئۇالرنىڭ بىر قىسمى 

نـــى كۆتۈرۈشـــۈپ » ئهجداتلىرىـــدىن قالغـــان مۇســـتهقىللىق بـــايرىقى « 

ــۇ      ــدى، ب ــۈز ئۆرى ــتهقىللىقتىن ي ــادىر مۇس ــيه ق ــكهنلىرىدەك _ رابى يۈرۈش

مىللهتكه قىلىنغان خائىنلىق، دەۋاغا قىلىنغان ئاسىلىق _ دېيىشـتى.  

خــۇددى ئۇالرنىــڭ قهلئهلىرىــدىكى دۆلهت بــايرىقىنى رابىــيه قــادىر خــانىم   

يۇلۇپ ئېلىپ خىتايغـا بېرىۋېتىـپ بارغىنىـدەك چالۋاقىشـىپ. _ رابىـيه      

خانىم ئۇالر ئېيتقاندەك شۇنداق بىر خاتالىققا قهدەم بېسىۋاتامدۇ؟ _   قادىر

ــۈزۈش    ــالىق ئۆتكـ ــىدە  خاتـ ــىدە، دەۋا مهسىلسـ ــلهت مهسىلسـ ۋەتهن ، مىلـ

قېچىنغىلى بولمايدىغان تهبىئى ئهھۋالدۇر. بولۇپمۇ ئۆز مهسىلسـىنى ئـۆز   

ــڭ    ــاجىز مىللهتنىــ ــدىغان ئــ ــر تهرەپ قىاللمايــ ــپ بىــ ــۈچىگه تاينىــ كــ

ىــدە خاتــالىق قــاش بىــلهن كىرپىــك ئارىســىدىكى مۇســاپىدە   ھهرىكهتلىر

ــالىقلىرىنى     ــدىكى خات ــان ئهتكهنلىرى ــۇرۇن قىلغ ــدىن ب ــدۇر. بۇنىڭ يېقىن

ئىتىـــــراپ قىلىشـــــمىغانالر، خاتالىقلىرىـــــدىن ئىبرەتلىـــــك ســـــاۋاق 

دېيىشــكه   »خاتــا قىلــدىڭ  « قالــدۇرمىغانالر باشــقىالرنىڭ ئۈســتىدىن   

ــتىدىك   ــۆز ئۈسـ ــۇن! ئـ ــداقمۇ پېتىنسـ ــالىقلىرىنى قانـ ــا « ى خاتـ مهن خاتـ

دەپ،  ئۆزىگه قىل قونـدۇرمىغانالر باشـقىالرنىڭ خاتـالىقى    »  _ قىلمىدىم 
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ئۈستىدە توختۇلۇشقا نـېمه ھهددى بولسـۇن! خاتاالشـقانالر ھـازىرغىچه ئـۆز      

خاتالىقلىرىنى پاش قىلىدىغان بىـر جـۈمله خهت يېزىـپ بـاققىنى يـوق.      

ــ    ــش كېيىنكىلهرنىــ ــاش قىلىــ ــالىقالرنى پــ ــادىر  خاتــ ــالىق ســ ڭ خاتــ

قىلماسلىقىغا، ھېچ بولمىغاندا كۆپ زىيان تارتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشـقا  

، بېرىلگهن سىگنال ۋە قىممهتلىك دەرسـتۇر. ئهممـا خاتـالىقنى يوشـۇرۇش    

  ىڭ بىر تۈرىدۇر. خاتالىقنى بوينىغا ئالماسلىق خىيانهتن

نـــۆۋەتتىكى ئهڭ مـــۇھىم، ئهڭ جىـــددى مهســـىلىگه كهلســـهك ۋەتهن        

ــۇرى     ــڭ ئهڭ يوق ــنقىالۋى ھهرىكهتلىرىمىزنى ــى، ئى ــىرتىدىكى سىىياس س

ۋەتهن دەۋاســىنى غهرپــكه  « پهللىســى، جــان تومــۇرى ھېســاپلىنىدىغان    

كهسپى ئاساسهن ئۆز قانۇنىيتى بىلهن پىشـىپ يېتىلـدى _   » ئاڭلىتىش 

دېســهك مۇبــالىغه بولــۇپ كهتمهيــدۇ. غهرپلىــك ئۇيغۇرالرنىــڭ نــېمىگه        

كىنــى، نــېمه قىالاليــدىغانلىقىنى ۋە نــېمه تهلهپ ئىهتىيــاجلىق ئىكهنلى

قىلىدىغانلىقىنى بىلىـپ يهتتـى. لـېكىن قىلىـدىغان ئىشـنىڭ قايسـى       

ئۇسۇل بىـلهن، قايسـى ۋاقىتتـا قىلىنىشـى كېـرەك ئىكهنلىكـى مهسـىله        

ئهرباپلىرىمىزنىـڭ  » ئهيـنهك ئۆيـدە ئولتۇرغـان    « بولۇپ قالـدى. بىزنىـڭ   

شىكتىن رابىيه قادىر خانىم كىرىـپ دەۋا  ئارزۇلىرى بىلهن بولغاندا بىر ئى

ــاراينىڭ   – ــر ئىشــــىكتىن ئــــاق ســ ــا، يهنه بىــ تهلهپلهرنــــى دەپ چىقســ

قۇماندانلىرى ئهسكهر باشالپ ئۈرۈمچىگىال بېرىپ بولىشى كېرەك ئىـدى.  

رابىيه قادىر خانىمغا بېرىلگهن روھى زەربىلهرمـۇ شـه ۋەجىـدىن بولغـان ۋە     

، ھهتتـا  » ئهيـنهك ئۆيـدە ئولتۇرغـان    « يوشۇرۇن داۋامالشماقتا. بىـر ئۆمـۈر   

« پهلسهپىسىنى تهشهببۇس قىلىپ كهلگهن » تېنچلىق « سۇاللىسىدىن 

ــۇھىم  ــابىمىز » م ــۇل  – 5« ئهرب ــرىلگهن   » ئىي ــاپ بې ــهھىدلىرىگه ئات ش

مهن بىـر ئۆمـۈر تېنچىلىـق يـولىنى تاللىـدىم،      «  نهزىردە مۇنداق دېدى : 

ــۈ    ــۈت كۈتت ــتىن ئۈم ــدىم. غهرپ ــهببۇس قىل ــڭ   تهش ــش مېنى ــراق ئى م. بى

ــى     ــان ھهقلىرىنـ ــك غهرپ، ئىنسـ ــدى. دېمۇكراتىـ ــدەك بولمىـ كۈتكىنىمـ

قوغدىغۇچى غهرپ شۇ قهدەر قـانلىق پـاجىئهنى كۆرمهسـكه سـالدى. شـۇڭا      
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ــر    ــقىچه بىـ ــلىرىمىز باشـ ــالىملىرىمىز، مۇتهخهسىسـ ــاش ئـ ــى، يـ دەيمهنكـ

ــدىن      ــايدۇ. بۇنىڭ ــدىغان ئوخش ــا بولماي ــاتۇرۇپ باقمىس ــاش ق ــۇ ب يولالرغىم

ئهربـاپ  »  يىنكى ۋەتهن تهقدىرىنى ئويلۇشـۇش سـىلهرگه مهنسـۇپ!.....   كې

شــۇنچىلىك ئهقىللىــق ئىــدىكى بۇنىڭــدىن ئىلگىــرى غىــت قىلىــپ       

ئۇسۇرۇپ قويسىمۇ سۆرەتلىك ئاۋازغا ئېلىنىپ تۇراتتى، بىـراق بـۇ قېـتىم    

ھهتتـــا رەســـىمگىمۇ تارتىلمىـــدى. چـــۈنكى ئـــۇ بـــۇ گهپلىرىنىـــڭ تـــوغرا 

بىلهتتــى. كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە جاۋاپكــارلىقى    بولمىغــانلىقىنى ياخشــى  

ــانلىرى    سۈرۈشتۈرۈلۈشــتىنمۇ ئىهتىيــات قىالتتــى. ئهممــا ئۇنىــڭ ئېيتق

چاپــارمهن، يازارمهنلىرىنىــڭ مېڭىســىگه مۆھــۆر بولــۇپ بېســىلدى. ئــۇالر   

  قهلهم كۈرۈشىنى شۇ يۆنۈلۈشته ئېلىپ بېرىشقان بولۇشتى. 

، مهنىـۋى ئـانىمىز رابىـيه    پىكرىمنىـڭ ئاخىرىـدا تهۋەككـۈلچى رەھـبهر         

قادىر خانىمغا ئىزھار قىلىدىغان قىسقىال سۆزۈم بار. _ ئۇيغۇر مهسىلسـى  

كېيىنكــى ئىككــى ئهســىردىن ئىتىبــارەن ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىچكــى ئىشــى،  

ــپ،        ــىدىن ھالقى ــىله دائىرىس ــى مهس ــالىق مىلل ــۆزىگه ت ــڭ ئ ئۇيغۇرالرنى

ۈگـۈنىگه ئايالنغـان   ۇش تنـ جاھانگىر دۆلهتلهرنىـڭ، چـوڭ قۇتۇپالرنىـڭ توقۇ   

ــدا       ــلهن ئېيتقان ــل بى ــال تى ــىز. قوپ ــى شۈبههس ــۇرەككهپ دەۋا ئىكهنلىك م

ئۇيغۇر دەۋاسى زەرداپقا تولغان يىرىڭلىـق يارىـدۇر. زىممىمىزدىكـى ۋەزىـپه     

يــارىنى ئېغىــز ئالــدۇرۇش. ئهممــا ئــۇنى داۋاالپ ســاقايتىش بولســا بىزنىــڭ 

ن ئىككى ئهسىرلىك قولىمىزدىىن كېلىدىغان ئاددى  ئىش ئهمهس. ئۆتكه

ــارىنى دەل     ــتىم ي ــدا  ھهرقې ــدىن قارىغان ــارىخى جهريانى ــدىرىمىزنىڭ ت تهق

پىشىپ يېتىلگهندە  ئېغىز ئالدۇرمىغانلىقتىن ياكى ئـۆزەم داۋااليـمهن _   

دەپ تىببى مۇالزىمهتنى توغرا  قوللىنالمىغانلىقتىن كېسىلىمىز شـىپا  

ــۈپ تۇرۇپتــۇ. كــۈنىمىزدە  ئۇيغــۇر دەۋاســىنى  تاپالمــاي كهلگهنلىكــى كۆرۈن

تهدبىرلىـرى يـارىنى ئېغىـز ئالـدۇرۇش ئۈچـۈن       –خهلقئاراالشـتۇرۇش چـارە   

سۈرتۈلگهن مهلههم بولىشى مۇمكىن. ئهمما ئۇنى داۋاالپ ساقايتىش بولسـا  

تهقــدىرىمىزنىڭ مهلــۇم شــهكىلدە  ھهل قىلىنىشــى  دېمهكتــۇر. لــېكىن 
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ولمىغــانلىقى ئـۆزىمىزدە تهقـدىرىمىزنى ھهل قىاللىغـۇدەك ئىمكـانىيهت ب    

ئۈچۈن سـىرىتقى كـۈچلهرگه بېقىنىشـقا مهجبـۇرمىز. مانـا مهسـىلىنىڭ       

مۇشــــۇ تهرىپــــى تولىمــــۇ چىگىــــش، مــــۇرەككهپ بولغــــانلىقى ئۈچــــۈن  

ــىتالىن ئىمپ  ــردە ســـ ــارىخلىرىمىزدا بىـــ ــپ   ېتـــ ــىگه بېقىنىـــ رىيهســـ

بهخىتسىزلىككه يولۇققان بولسـاق، بىـردە تـارىخى دۈشـمىنىمىز بولغـان      

ــپ، كېلشــىم ۋە     ــاكى بېۋاســته  بېقىنى ــۆزىگه ۋاســتىلىك ي خىتاينىــڭ ئ

ئىتتىپــــاق تــــۈزۈپ پۈتــــۈنلهي ھــــاالك بولغــــان ئىــــدۇق. نــــۆۋەتتىكى  

ــق      ــالماقتا. ئېنى ــۆلهڭگه  ئهندىشــىگه س ــر ك ــۇم بى ــزدە مهۋھ ۋەزىيىتىمى

ــ ــىپ،     قىلى ــىنىڭ خهلقئارالىشىشــىغا ئهگىش ــۇر دەۋاس ــدا ئۇيغ پ ئېيتقان

ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ غهرىپلىشىشـىگه ياندىشـىپ  دەۋانىـڭ مهۋقىئهسـىنى     

يۇمشـــــــۇتۇش، دۈشـــــــمهنگه تۇتقـــــــان پوزتىسيهســـــــىنى قىســـــــمهن   

مۆتىدىللهشتۈرۈش نهتىجىسىدە  ۋەتىنىمىزنىڭ كهلگۈسىدىكى  ھوقـۇق  

ــىمۇ ب    ــۆزدە بولس ــتىدە  س ــى ئۈس ــنىش   مهسىلس ــا چېكى ــر قهدەم ئارقىغ ى

غهرپلىــك ۋاســتىچىلهر بىــلهن » يــاردەم قىلىۋاتقــان « ئــارقىلىق بىــزگه 

دۈشمىنىمىز خىتاينىڭ ئارىسىدا  مهنـپهئهت ئۇالشـتۇرىدىغان كـۆۋرۈككه    

ئايلىنىــپ  قــېلىش ئىهتىمــاللىقى مهۋجۇتلىقىمىزنىــڭ خاتىمىســىگه   

اقتا! چېلىنغــان ئــاخىرقى ســىگنال بولــۇپ قېلىشــىنى ئهســكه ســالم      

_ غهرىپلىك بىـزدىن نـېمه ئۈچـۈن ئېنىـق مهۋقىـئه       دېمهكچى بولغىنىم

تهلهپ قىلىـــدۇ ؟ _ دېـــگهن ســـۇئال ئۈســـتىدە. چـــۈنكى ئۇيغۇرالرنىـــڭ      

مهۋقىئهســــى خىتاينىــــڭ مۇستهملىكىســــىدىن ئايرىلىــــپ چىقىــــپ  

مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇشتۇر. ئهگهر بۇ مهۋقىئهرىمىز تۈپهيلى غهرپلىكـلهر  

« ي بىـلهن ئوچـۇق سۆزلىشـهلمهيۋاتقان بولسـا، يهنـى      بىز توغۇرلـۇق خىتـا  

» مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىدىغان ئۇيغۇر بۆلگۈنچىلىرىگه ياردەم قىلدى 

_ دەپ خىتــاي نــارازى بولــۇپ، ئــۇالر بىــلهن سۆزلۈشۈشــنى رەت قىلســا، شــۇ 

سهۋەپتىن  غهرپلىك ئۇيغۇر مهسىلسىگه تازا كۆڭۈل بۆلهلمهيۋاتقان بولسا، 

ــوقتىنى نهز  ــۇ نـ ــتهقىللىق دەپ   شـ ــازىرچه مۇسـ ــۇرالر ھـ ــۇپ ئۇيغـ ەردە تۇتـ
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تۇرىۋالماســلىقى ئىشــىكنىڭ ئېچىلىشــىغا ۋاســته بــوالتتى دېيىلىۋاتقــان 

بولسا، ئۇنداقتا خىتاي دۆلىتىنىـڭ قىزىـل بـايرىقىنى كۆتـۈرۈپ چىقىـپ      

ھهق تهلهپ قىلغان ئوقۇغۇچىالرنىـڭ قـانلىق باستۇرۇلىشـىغا نېمىشـكه     

  ر!تۆت ئېغىز گهپ قىاللمىغاندۇ

ــادىر خــانىم        ــۆمرى ئاخىرلىشــىپ  « رابىــيه ق ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ ئ

ــان ېق ــك،     » لىۋاتق ــۈزۈلگهن بهك قىممهتلى ــته يهتك ــك پهيت ــر ئهجهللى بى

مۇھىم شهخسدۇر. ئهگهر ئۇنى ئهڭگىلىزچه سۆزلهيدىغانالر مهۋقىئهسىدىن 

ئېغىــزدا بولســىمۇ ئېنىــق چېكىندۈرســه، ئۇنىــڭ خهلــق بىــلهن بولغــان   

مۇناســـىۋىتى سۇسلىشـــىپ كېتىشـــى مـــۇقهررەر.... ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن 

وپـۇز ئىزدەشـتىن يالتىيىـپ قېلىشـى، ۋاز كېچىشـى      ئۇيغۇرالر يهنه بىـر ن 

مۇمكىن. مۇستهقىل جۇمهىرىيهتنىڭ رەئىسلىكىدىن ۋاز كېچىپ شىڭ 

شىسهي بىلهن مۇرەسسه قىلغان خوجانىياز شۇ چاغدىكى ئهڭ قۇدرەتلىـك  

كــۈچ بولغـــان ســـىتالىننىڭ يـــول يۇرىقىغــا ئهگهشـــكهن ئىـــدى. ئهيســـا   

بىلهن بىرلهشـمه ھۆكـۈمهت   گوروھىدىن ئىبارەت گومىنداڭ ھاكىميىتى 

قۇرغان، مۇستهقىللىقتىن چېكىنگهن شهرقى تۈركىستان رەھبهرلىرىمـۇ  

ســـىتالىننىڭ يـــول يـــۇرۇقلىرىنى قوبـــۇل قىلغـــان. ئهمـــدى ئـــاخىرقى  

ئــۆمرىمىزدە  قهلبىمىــزدە قالغــان مۇســتهقىللىقتىن ســۆزدە چېكىنىــپ 

. چـۈنكى  تۇرساق بهلكى بۇ ئاخىرقى قېتىملىق خاتالىقىمىز بولۇپ قاالر..

  ئۇنىڭدىن كېيىن خاتالىق ئۆتكۈزىدىغان بىر كىممۇ چىقماس.

غهرپلىك بىلهن مهن گهپلىشهلىگهن بولسام _ بىز شۇنداق قاتتىقراق      

ــىلهرگه      ــۇڭا سـ ــز. شـ ــۈنۈپ كهتمهيمىـ ــى بهك چۈشـ ــق. ئىلمىلىكنـ خهلـ

تىرلىيونلۇق بـازار مهيـدانى ھـازىرالپ بېرىۋاتقـان خىتـاي دۆلىـتىگه تـۆت        

ــز گهپ  ــۇدە    ئېغى ــتىن، بېه ــپ ئويناش ــۇدە ئېتى ــۇرالرنى بېه ــپ، ئۇيغ قىلى

تــۈرمىگه ســوالپ قىيناشــتىن چېكىنــدۈرۈپ  بىــر ئــاز يۇمشــۇتۇپ بهرگهن 

لىشىپ يۇمشاپ قالساق ئهجهپ ئهمهس يبولساڭالر، شۇ چاغدا بىزمۇ ئىلمى
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بۇنــداق رابىــيه قــادىر خــانىم   _ دەپ باققــان بــوالتتىم. بهلكــى ئــانىمىز    

پ دېگهنــدۇر. لــېكىن...... شــۇڭا دەيمىنــا، ئــۇالر  گهپلهرنــى مىــڭ قېــتىمال

نېمىشكه يۇمشاپ ئىزىلىپ كېتىۋاتقان بىـزنىال يۇمشۇتۇشـقا كىرىشـىپ    

  قالغاندۇر! 

  

  ئابدۇرەھىمجان

  _ ئاپىرىل مىيونخىن 5_  2011

   


