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 : ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلغۇچىدىن

« 我的奋斗»، ياااكى «Kavgam» ،«Mein Kampf»ھىتلېرنىااڭ  ئااادولف
-)كااۈرەش يولااۇم، كۈرەشاالىرىم، مېنىااڭ كۈرەشاالىرىم، غوۋغااالىرىم، ئااۇرۇش

جىدەللىرىم، مۇجادىلەم، سىياسىي كۈرەشلىرىم دېگەندەك مەنىالەردە( دېاگەن 
 5~8بۇ كىتاۋىنى باشقا تىلالردىن تۈركچىگە ۋە خىتايچىغاا تەرجىامە قىلىنغاان 

ىاامە نۇسااخىلىرى بااويىچە نەچااچە ئااون قېااتىمالپ نەشاارى قىلىاا  خىاال تەرج
بېسااىلغان كىتاااپالر ئاساسااىدا، ئۆزئااارا سېلىشااتۇرۇپ ئۇيغۇرچىغااا تەرجىاامە 

 قىلىشقا تىرىشتىم.

دەپ ئالغاناادا « كااۈرەش يولااۇم»بااۇ جەرياناادا، كىتاپنىااڭ ئۇيغااۇرچە نااامىنى 
 .كىتاب مەزمونىغا ئەڭ ئۇيغۇن تەرجىمە بولغىدەك دەپ قارىدىم

دۇنياااا جاماااائەتى، بولۇپماااۇ ئىلغاااار غەرپ ئەللىااارى ھەر قاااانچە ئېتىاااراپ 
قىلىشااامىغاندەك كۆرۈنساااىمۇ، ئەمەلىيەتاااتە غەرپ مىللەتچىلىكىنىاااڭ تىپىاااك 
ئۈلگىسااىنى نامااايەن قىلىاا  بەرگەن گېرمااان تەۋەككۈلچىسااى ئااادولف ھىتلېاار 

ناادەك دېگە ”گىتلېاار، گىتلىاار، گېتلىاار“)ئۇيغااۇرچە ماتېرىيااالالردا بااۇ ئىسااىم 
ئىسالۋيان يېزىقلىرىدىن ئېلىنغان بىر قانچە خىل بۇزۇلغان ئاھاڭ تەرجىمىساى 

 ”ھېتلىار“شەكلىدە كۆرۈلسىمۇ، مەن يەنىال تۈركچە يېزىلىشىنى ئاساس قىلى  
دەپ ئېلىشاانى مۇۋاپىااق كااۆردۈم.( نىااڭ مىللەتچىلىااك دىااگەن نىاامە  دىااگەن 

قاراشالىرى بۈگاۈنكى مەسىلىنى چۆرىدەپ تەپسىلى بايان قىلىا  چىققاان كاۆز 
ياۋرۇپانىااڭ يوشااۇرۇن غااۇرۇرى بولااۇپ كىلىۋاتقااانلىقى شۆبقىسااىز. خەلقىمىااز 
تايىنى ياوق گەپلەرنىماۇ مىللەتچىلىاك دەپ قاراۋاتقاان، ھەتتاا باۇ ئۇقۇمادىن 
قورقااۇپ تىلغااا ئېلىشااماۋ كىلىۋاتقااان بۈگااۈنكى كۈناادە، غەرپ ئەللىرىنىااڭ 

رىدىن خەۋەر تېپى ، ئۆزلىرىنىاڭ مىللەتچىلىك ھەققىدىكى ھەر تۈرلۈك بايانلى
ۋەتەن، مىلااالەت، ۋەتەن دۈشااامىنى، مىللىاااي دۈشااامەن، ۋەتەنپەرۋەرلىاااك، 

مىلالەت ئۈچاۈن پىاداكارلىق دىاگەن -مىللەتچىلىك، مىللەتپەرۋەرلىاك، ۋەتەن
ئۇقااۇملىرىنى قايتىاادىن كۆزىتىاا  چىقىشااىغا ياااردىمى بولااۇپ قالسااا ئەجەپ 

ىلىاااااك، ۋەتەنپەرۋەرلىاااااك ئەمەس دىاااااگەن ئاااااارزۇدا غەربنىاااااڭ مىللەتچ
چۈشەنچىلىرىنى ئۆزگىچە بىر قااراش ۋە ئۇسالۇپتا باياان قىلغاان باۇ كىتااپنى 

 خالىس تەرجىمە قىلى  خەلقىمگە سۇنۇشقا تىرىشتىم.
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بااۇ كىتاپنىااڭ باشااقا تىلالردىكااى تەرجىمىسااى ئەسااتايىدىل نااېمىس تىلااى 
داق، تەرجىمااانى ياااكى باشااقا تىاال تەرجىمااانالر قولىاادىن چىقمىغااانمۇ قاناا

ئۇيغۇرچىغااا مەن بىلىاادىغان بىاار قااانچە خىاال ئىككىلەمچااى تەرجىاامە تىلاادىن 
تەرجىمە قىلىشتا بەكال كۆپ قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كەلدىم. بىار قاانچە تاۈركىيە 

قايتاااا سېلىشاااتۇرۇپ كۈچۈمنىاااڭ -تۈركچىساااى تەرجىااامە نۇساااخىلىرىغا قايتاااا
 يېتىشىچە راۋان تەرجىمە قىلىشقا تىرىشتىم. 

يران قېلىشقا تېگىشلىك يەنە بىار ئەھاۋال شاۇكى، تاۈركچە ئونغاا بۇ يەردە ھە
يېقىن تەرجىمە نۇساخىلىرىنىڭ ماۇتلەق كاۆپ قىسامى بىۋاساتە ئاساساى مااۋزۇ 
تەرجىمىسىدىن باشلىغان بولۇپ، بۇ كىتاپقا مۇتلەق كۆپ ساندىكى تەرجىماان 
يااااكى نەشااارىيات ھېچقاناااداق كىااارىش ساااۆز، چۈشاااەندۈرۈش، باھااااالش، 

ياااكى قوشااۇمچە ماتېرىيااال قىسااتۇرمىغان. بەك بولااۇپ كەتسااە ئەسااكەرتىش 
مەزمونىغا قارىماۋ خالىغىنىچە نۇرغۇن سااندا ھۈججەتلىاك رەساىم قىساتۇرۇش 
بىلەناااال چەكلەناااگەن. ھەتتاااا بەزى تەرجىمىلىرىااادە تەرجىماااان ئىسااامىمۇ 
بېاارىلمىگەن. مېنىڭمااۇ ئەساالىدە بۇنااداق بىاار ئىزاھااات بېاارىش نىيىااتىم يااوق 

بۇ تەرجىمەم تولۇق پۈتكىنىدە، ئەگەر بىرەرسى كىتااپ شاەكلىدە ئىدى. شۇڭا 
تاۈپلەپ تارقىتىشانى اليىااق كۆرگىنىادە باۇ ئىزاھاااتىمنى ئېلىۋېتىا  بېسىشااىنى 

 تەلەپ قىلىمەن.

بەزى تەرجىمىاااالەردە باااااپ ئىچااااى پاااااراگراپالر ئايرىلمىغااااان. يەنە بەزى 
اقال بااپ قاتارىادا تەرجىمىلەردە بىر قىسىم پاراگراپ تېمىلىرىنىماۇ قوشاۇپ بىار

 پاراگراپلىرى ئايرىلغان ئۇسلۇپنى تاللىۋالدىم.-ئالغان. مەن باپ

رەسىم قىستۇرالمىغىنىم ئۈچۈن، ئىنتايىن ئاز ساندىكى تۈركچە تەرجىمىلىرىادە 
تەرجىماااان يااااكى نەشااارىيات بەرگەن بەزى قوشاااۇمچىالرنى كىتاپخانالرنىاااڭ 

ىساتۇرۇپ قويادۇم، خااالس. زېرىكىشىنى پەسەيتىش نىيىتىدە كىتااپ بېشاىغا ق
تەرجىمىاادە چۈشااۈپ قالغااان ياااكى خاتااا كەتااكەن يەرلىاارى بولسااا تۈزىتىاا  

 ئوقۇغايسىزلەر.

                                                                       
 ئا. بورانااا 
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 «يىلالردىكى نۇتۇقلىرى-8288~8211ھىتلېرنىڭ »
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 ركچە تەرجىمىسىدە بېرىلگەن قوشۇمچە− قايسى بىر تۈ           
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 ناتسىزم
مىللىي سوتسيالىزم، يەنى قىساقارتىلغان ئاتىلىشاى باويىچە ناتساىزم 

يىلااالردا شااەكىللىنى  ھاااكىمىيەت ئۈسااتىگە چىققااان -8211ئىدىيىسااى 
ئىتالىيە فاشىزىمى بىلەن تەڭ مەنىدىكى گېرمانىيىدە شەكىللەنگەن بىر 

ارىزمى بىااالەن كاتولىاااك پروتېساااتانلىقنىڭ ئىااادىيە. پرۇساااىيە مىللىتااا
قۇرغۇچىسااى مااارتىن لااۇتېر تەرىپىاادىن ئوتتۇرغااا قويۇلغااان چېكىاادىن 
ئاشقان يەھۇدىي دۈشمەنلىكىگە ئوخشاش ناېمىس خەلقىاگە تونۇشالۇق 
سااىموۋۇلالرغا ئاساساالىنى  ئوتتۇرغااا چىقىرىلغااان. مىللااى )مىللەتچااى( 

ى ئىرقچىلىاق ئاساساىغا سوتسيالىزم ئىدىيىسىنىڭ ئەڭ تىپىاك ئەقىدىسا
تىكلەنگەن. باۇ ئەقىادە باويىچە ئاادەملەر ۋە ئىارقالر تەڭ ئەمەس دەپ 
ھېسااااااااپالپ، ئۇلاااااااۇت بىااااااار مەدەنىااااااايەت پەقەت مەدەنىااااااايەت 
شااەكىللەندۈرەلەيدىغان ئىقتىاادارغا ئىااگە ئااالىي دەرىجىلىااك ئىاارقالر 

 تەرىپىدىنال بارلىققا كەلتۈرۈلىشى مۇمكىن دەپ قارايدۇ.

ىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىجتىماائىي گېرمانىيىدە ب
جەھەتتىكاااى پەۋقۇلدااااددە زور قااليماقاااانچىلىقالر، ئۇرۇشاااتا مەغلاااوپ 
بولغانلىقى كەلتۈرۈپ چىقارغان ماددى بېسىمالر بىلەن روھىي ئېازىلىش 
بىاالەن بىرلىشىشااى نەتىجىسااىدە ئۆزلىكىاادىن شااەكىللەنگەن ئاااممىۋىي 

وماۇمىي يۈزلاۈك ھەرىكەتلەرنىاڭ كۆپىيىشاىنى نارازىلىق ھەرىكەتلىارى ئ
كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ناتسىتالر خەلق ئاممىسىغا خىازمەت، ناان، ئادىال 
تەقسىمات بېرىش، قۇدرەتلىك گېرمانىيە قۇرۇپ چىقىشنى ۋەدە قىلىاش 
بىلەن بىرگە، بۇ تاۈر مەساىلىلەرنىڭ ئوتتۇرغاا چىقىشاىغا يەھاۇدىيالر، 

تالر ۋە چەتدەل كىشاىلىرى ساەۋەپچى سوتسيال دېموكراتچىالر، كومۇنىس
مىللىااي “تاشااقى دۈشاامەنلەرگە قارشااى -بولغااان دېيىشااى ، ئىچكااى

نىاڭ ئىرقچىلىاق تۈساىنى ئالغاان  ”باراۋەرلىك-ئىتتىپاقلىق بىلەن تەڭ
ئىاادىيىۋىي ئېقىمنااى كااۈچەپ تەرغىاا  قىلىشااقا كىرىشااىدۇ. ھىتلېاار، 
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ۈمىدساىزلىك مۇجىمەل ئىدىيىلەر خەلق ئاممىسى ئارىساىدا يىتىملىاك، ئ
تۇيغۇسااىنى پەيااادا قىلىۋېتىااادۇ دەپ قارىغاااانلىقى ئۈچاااۈن ناتساااىتالر 
پارتىيىسااااىنىڭ پروگراممىسااااىنى ئىمكانىيەتنىااااڭ بااااارىچە ئېنىااااق، 

ماددىغا يىغىنچاقالپ  15چۈشىنەرلىك، ئۆزگەرمەس شەكىلگە كەلتۈرۈپ 
ئااېالن قىلىاادۇ. بااۇ پارتىيىنىااڭ ھەماامە نەرسااىگە دېگىاادەك قارشااى 

ىيىسى ئۇششاق بۇرجۇئازالر، ھاۈنەرۋەنلەر، دېققاانالر ۋە تۇرىدىغان ئىد
مەمااورى خااادىمالردىن تەشااكىل تاپقااان ئوتتااۇرا سااىنى  كىشااىلىرىنى 
ئۆزىگە جەلى  قىلىۋالىدۇ. ئۇرۇشتىن كېيىنكى خانىۋەيرانچىلىق ئىچىدە 
مۈلكىاادىن ئايرىلىاا  قااېلىش خەۋىااپىگە دۈچ كېلىۋاتقااان بااۇ تەبىااقە 

بولغاان ئىمپىراتورغاا، ئاۇرۇش توختۇتاۇش  كىشىلىرى ئۇرۇشتا مەغلاوپ
كىلىشااىمى ئىمزاالشااقان سوتساايال دېموكراتچىالرغااا، ئىشاالەپچىقىرىش 
ۋاسااااتىلىرىنىڭ شەخسااااى مۈلااااۈك بولىشااااىغا قارشااااى تۇرىاااادىغان 
مانچىساااتلەرگە، كۈچلاااۈك بايلىققاااا ئىگىااادارچىلىق قىلىااا  ياااۈرگەن 

ان چىركاۋالرغاا يەھۇدىيالرغا ۋە ئۆزلىرىنى ئىجتىمائىي تۈزۈمگە بېغىشلىغ
دۈشمەن كۆزى بىلەن قاراپ كەلمەكتە ئىدى. يەھۇدىي دۈشمەنلىكى بۇ 
سااىنىپتىكىلەرنىڭ نەپرىتااى بىاالەن بىپەرۋالىقىنااى كااۈچەيتىش ئامىلىغااا 

نىڭ پۇخراسى بولۇش ئارزۇساى  ”قۇدرەتلىك نېمىس ئىرقى“ئايالنغان، 
سىنى باش كۆتۈرەلمەۋ يۈرگەن بۇ سىنىپتىكىلەرگە خاتىرجەملىك تۇيغۇ

پەيدا قىلى  كەلمەكتە ئىدى. پارتىيە ئىسامىدىكى سوتسايالىزم دېاگەن 
نااامى ئىچىااالر سااىنىپىنى ئااۆزىگە جەلىاا  قىلىشاانىال مەقسااەت قىلىاا  

 قىستۇرۇلغان ئىدى.

يىلالردىن كېيىن تېز ساۈرئەتتە تەرەققاى -8181يەنە بىر تەرەپتىن، 
ئەسااااىرنىڭ بېشااااىدا ئەنگىلىيىنىااااڭ ئەڭ كۈچلااااۈك -11قىلىاااا ، 

قابەتچىسااى ھالىغااا كەلااگەن گېرمااانىيە سااانائىتى بىرىنچااى دۇنيااا رى
ئۇرۇشىدا تاشاقى باازارالردىن مەھارۇم قېلىا ، ئېغىار ئاۇرۇش چىقىماى 
تۆلەيدىغان ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلى ، مەبالەت ساېلىش ئىشالىرىدا ئاا ق 

يىلاالر -8211ش قەرزىگە مۇھتاا  بولغاان ھالغاا كەلتاۈرۈلگەن ئىادى. 
ىستالردىن تايسېننىڭال ماددى ياردىمىگە ئېرىشاكەن بويىچە چوڭ كاپىتال
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يىلقى دۇنياۋى بۇھران كەلتۈرۈپ چىقارغاان -8212ناتسىتالر پارتىيىسى 
ئىقتىساااادىي، ئىجتىماااائىي باااۇھران يىللىرىغاااا كەلگىنىااادە قالغاااان 
كاپىتالىسااتالر بىاالەن چااوڭ پومىشااچىكالرمۇ ئاشااكارە ياااردەم قىلىشااقا 

بىار -بۇ تەبىقە كىشىلىرى ئۈچۈن بىاردىنباشاليدۇ. ناتسىزم ئەقىدىسى 
قۇتقاااازغۇچى، بىاااردىن بىااار ھۆكاااۈمەت شاااەكلى بولاااۇپ كۆرۈنۈشاااكە 

 باشاليدۇ.

يىلىادىن -8299ناتسىتالر پارتىيىساى ھااكىمىيەت ئۈساتىگە چىققاان 
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغىچە بولغان ئارىلىقتاا ناتساىتالر گېرمانىيىنىاڭ 

ن ئااۇرۇش سااانائىتى ئۈچااۈن بااارلىق مەنبەلىرىنااى ئاساسااى جەھەتااتى
يىلااالر ئىچىاادە ئېغىاار سااانائەت -8291~8299پايدىلىنىشااقا باشاااليدۇ. 

% ئاشااااقان بولسااااا، ئىسااااتىمال ماللىرىنىااااڭ 861ئىشلەپچىقىرىشااااى 
% ئارتىدۇ. ئەمەلىي ئىش ھەققى ئازايتىلى ، 96ئىشلەپچىقىرىشى ئاران 

 ۇرۇلىدۇ.كاپىتالىستالر بىلەن بانكىرالرنىڭ كىرىمى كۆرۈنەرلىك ئاش

-ناتساااىتالر دەسااالىۋىدە سىياساااىي تەشاااۋىقات كۈچىااادىن ۋە دەب
دەبىلىك پائاالىيەتلەردىن پايادىلىنى  خەلاق ئاممىساىنىڭ ھىمايىساىگە 
-ئېرىشىۋالىدۇ. ئاندىن سىياسىي رەقىپلىرىنى زورلۇق كۈچى بىلەن بىر

بىااارلەپ يوقۇتاااۇپ، پۈتاااۈن مەملىكەتناااى ئۇرۇشاااقا تەيياااار ھالغاااا 
 كەلتۈرىۋالىدۇ.

 قايسى بىر تۈركچە تەرجىمىسىدە بېرىلگەن قوشۇمچە. −
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 بۇ كىتاپقا قارىتا بەزى باھاالر
 

ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشاى دەۋرىادىكى داڭلىاق شەخسالەردىن بىارى 
بولغان ئەنگىلىيە بااش ۋەزىارى چېرچىال، ئاۆز ئەسلىمىساىدە مۇناداق 

دېاااگەن « كاااۈرەش يولاااۇم»ئەگەر بىاااز ھىتلېرنىاااڭ “دەپ يازغاااان: 
ىتاۋىنى ئۆز ۋاقتىادا ئەساتايىدىللىق بىالەن ئوقاۇپ باققاان بولسااق، ك

 ”بەلكىم ئىككىنچى دۇنيا ئۇرىشىنىڭ ئالدىنى ئااللىغان بوالركەنمىز.

ھەقىقەتەنمۇ ھىتلېر بۇ كىتاۋىدا كەلگۈسىدە يولغا قويماقچى بولغان 
سىياسىي تۈزۈمىنى ئىنتايىن ئېنىق ۋە تەپساىلى باياان قىلىا  چىققاان 

يىلالردىااال -8215ھىتلېاار بااۇ كىتاااپنى يېزىاا  ئااېالن قىلغااان ئىاادى. 
گېرمانىيە بىلەن ئاۋۇساترىيىنىڭ ئىجتىماائىي ۋەزىيىتىناى، رۇساىيىنىڭ 
ئەھاااۋالىنى، باشاااقا ئەلااالەرگە يۈرگاااۈزمەكچى بولغاااان پىالنلىرىناااى 
شااۇنىڭدەك كومۇنىزىمنىااڭ بۈگااۈنكى ئاااقىۋېتىنى، ھەتتااا كەلگۈسااىدە 

ىڭ قىيااپىتىنى ھەياران قااالرلىق دەرىجىادە مەيدانغا كېلىدىغان خىتاين
 .ئالدىن كۆرسىتى  ئۆتكەن

دېااگەن بااۇ كىتاااپ، دۇنيااانى ئۆزگەرتىااۋەتكەن، « كااۈرەش يولااۇم»
كىتاااپتىن بىاارى  81كەڭ جامااائەتچىلىككە چااوڭ تەسااىر كۆرسااەتكەن 

ھېساپلىنىدۇ. بۇ كىتاپ ئۆزىنىاڭ تەساىرىنى تاا بۈگاۈنگىچە يوقااتقىنى 
تاااپنى ئوقىغاناادا ئۇنىااڭ ئىدىيىسااىنى ئىجاارا يااوق. شااۇنداقتىمۇ بااۇ كى

قىلىشاانى مەقسااەت قىلىاادىغان ئاخماقااانە ئوياادا بولماااۋ، بۈگااۈنكى 
ياۋرۇپانىااڭ شااەكىللىنىش تااارىخىنى، مەدەنىيىتىنااى تەتقىااق قىلىشاانى 
مەقسااەت قىلىاا  ئوقااۇش كېاارەك دەپ قااارايمىز. بىااز بااۇ كىتاااپنى 

دەنىاااايەت ياۋرۇپانىااااڭ قانااااداق شااااەكىللەنگەنلىكىنى تااااۈركىيە مە
تەتقىقاتچىلىرىغا تونۇشتۇرۇش ماتېرىيالى سۈپىتىدە فرانسۇزچە تەرجىمە 
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نۇسخىسااىغىمۇ سېلىشااتۇرغان ئاساسااتا تولااۇق نۇسخىسااىدىن تەرجىاامە 
 قىلدۇق.

 

− ئەساااالى نۇسااااخىدىن تااااۈركچىگە تەرجىاااامە قىلغااااان 
 تەرجىمانالردىن بىرىنىڭ يازغان كىرىش سۆزىدىن.

 

 

 

 

 ئادولف ھىتلېر
(8112~8285) 

 8285~8299اسىيونى. ھىتلېر، ئاۋۇستىرىيىدە تۇغۇلغان نېمىس سىي
گېرمااانىيە دۆلەت باشاالىقى بولااۇپ تۇرغااان ۋاقتىاادا ناتسااىتالر  يىلااالردا

دىكتاتورلىقىنى قۇرغان بولۇپ، بۇ جەرياندا ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنى 
 باشلىتى  مىليونلىغان ئادەمنىڭ ئۆلۈشىگە سەۋەپ بولىدۇ.

ئاۋۇساترىيىنىڭ )ئۇمۇتتا( دا ئاپرېل-11يىلى -8112ئادولف ھىتلېر، 
لىنااز بويىاادىكى براۋناااۋ ئااام ئىاان دېااگەن يېرىاادە تۇغۇلغااان بولااۇپ، 

ئانىسااى -ئافرېلاادا بېرلىناادا ئااۆلگەن. ئۇنىااڭ ئاتااا-91يىلااى -8285
ئاۋۇسااترىيىنىڭ باااۋارىيە چېگاارا بويىاادىكى بىاار تاااغلىق يېزىسااىدىن 

ۋېنگىااار -ئاۋساااتروكەلاااگەن بولاااۇپ، دادىساااى ئاااالويس ھىتلېااار 
ئىمپىرىيىساااىنىڭ ئااااددى بىااار تاموىناااا كاااادىرى ئىااادى. ھىتلېااار، 

يىلالردا لىنزدا تولۇقساىز ئوتتاۇرا مەكاتەپكىچە ئوقۇيادۇ. -8215~8211
ئوقۇغۇچىلىااق دەۋرى دېگەناادەك نەتىجىلىااك بولمىغااانلىقى، ئوقۇشااقا 

ۇ. بەكال قىرىق بولغانلىقى ئۈچۈن ئوتتۇرا مەكتەپ دېپلومىنىمۇ ئااللمايد
ئۇ، ئوتتۇرا مەكتەپتىكى ۋاقىتلىرىدا رەسىم سىزىشقا، تارىخقا، مۇزىكىغا 
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ۋە رىچااارد ۋاگنېرنىااڭ ئەسااەرلىرىگە قىزىقاااتتى. ئااۇ باااال ۋاقىتلىرىاادا 
رەسسام ياكى بىناكارلىق ئېنجىنېارى بولاۇپ يېتىشاى  چىقىشانى ئاارزۇ 

يىلااالر ئىچىاادە لىناازدا بىاارەر ئىااش بىاالەن -8218~8215قىالتتااى. 
النماۋ ئۆتىدۇ. ھىتلېار باالىلىق ۋاقىتلىرىادىن تارتىا  قىزىقىا  شوغۇل

كېلىۋاتقان رەسسام بولۇش ئارزۇسى بويىچە سەندەت كەسىپىدە ئوقاۇش 
يىلالردا ۋيېناغا بارغان. ۋيېناا گاۈزەل ساەندەتلەر -8211~8218ئۈچۈن 

ئىنىستىتۇتىغا ئىككاى قېاتىم ئىمتىقاان بېرىپماۇ ئاۆتەلمىگەن. شاۇندىن 
دا كىشىلەرگە ئارىالشاماۋ ياالغۇز يۈرۈشانى خااليادىغان، باشالپ ئۇنىڭ

رىيااللىقتىن قاچىادىغان مىااجەز يىتىلىشاكە باشااليدۇ. ئائىلىسااىدىن ۋە 
 دوسلىرىدىن ئايرىلى  ۋيېنادا يالغۇز ياشاشقا باشاليدۇ. 

يىلاى دەپ ئېلىنغاان. − -8219يىلى )بەزى تەرجىمىالەردە -8215
پاااات بولىااادۇ. ئۇنىڭغاااا يىلاااى ئانىساااى ۋا-8211ئاااۇ.ت( دادىساااى، 

يىلااى توختىتىلغىنىاادىن كېاايىن -8288بېرىلىۋاتقااان يىااتىمالر پااۇلى 
تۇرمۇشىنى پوچتا ماركىلىرى بىلەن ئېالن سۇ بوياق رەسىم ۋە ساەندەت 
پىالكاتلىرىنى سىزىش ئىشالىرى بىالەن شاوغۇللىنى  قامداشاقا مەجباۇر 

كچەك ۋە بولغان. باۇ جەريانادا قوناۇپ ياۈرگەن مۇسااپىرالر ئۆيىادە لاۈ
ئىشسىزالر بىلەن ئارىلىشاى  يۈرىادۇ. ماۇقىم بىار ئىشاىمۇ ياوق ئىادى. 

چايخانىالرغاا -قولىغا ئازىراقال پۇل كىرى  قالسىال ئىشمۇ قىلماۋ قەھاۋە
كىتااپ ئوقاۇش بىالەن مەشاغۇل باوالتتى. -كىرىۋېلى  تىنماۋ گېزىات

 ئارىالپ كىشىلەر بىلەن مۇنازىرە قىلىشىپمۇ قوياتتى. 

سىياساىي ۋەزىايەتكە بەكاال دىقاقەت قىلىا  ياۈرەتتى. بۇ جەريانادا 
كااارل ليااۇگېر يىتەكچىلىكىاادىكى ئاۋۇسااترىيە سوتساايال خىرىسااتىيانالر 
پارتىيىسىنىڭ دۆلەتچىلىكى بىلەن كونسىرىۋاتى  سىياسەتچى گېداور  

( نىاڭ يەھاۇدىي دۈشامىنى پارتىيىساىنىڭ 8218~8181فون شاۆنېرېر )
  يۈرىادۇ. ئاۇ يىللىارى ۋيېناادا نېمىس مىللەتچىلىكىاگە ھەۋەس قىلىا

ئومۇمىي ئېقىم ھالىغا كەلگەن نېمىساتىن باشاقا مىللەتلەرناى، بولۇپماۇ 
يەھۇدىي مىللىتىنى ئۆچ كۆرىدىغان، كەلگۈسى تەغدىرىگە ھەل قىلغۇچ 
تەسااىر كۆرسااىتىدىغان شەخسااى مىااجەزى بااويىچە جەمىيەتااتىكىلەرگە 
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باشااالىغان. ئارىالشاااماۋ ياااالغۇزلۇق ئىچىااادە تۇرماااۇش كۆچۈرۈشاااكە 
ۋېنگىااااار ئىمپىرىيىساااااى ھۈكۈمااااادارلىرى ھابسااااابۇر  -ئاۋۇساااااترو

مونارخىيىسااىنى نااېمىس ئىتتىپاقىغااا قوشااۇلماۋ نااېمىس مىللىتىنىااڭ 
مەنپەئەتلىرىگە خىيانەت قىلغانالر دەپ قارايتتى. ئۆزىنى ئىشاچىالردىن 
ئۈسااتۈن كۆرىاادىغانلىقى ئۈچااۈن ئىشااچىالر ئۇيۇشمىسااىغا قاتنىشىشاانى 

ۇ قاتاردا ساىنىپى مەنپەئەتلەرناى ھىماايە قىلىادىغانلىقى خالىمايتتى. ش
 سەۋەبىدىن سوتسىيال دېموكراتىيىگىمۇ ئۆچ ئىدى.

يىلااى، گااۈزەل سااەندەت خااادىمى سااۈپىتىدە تېخىمااۇ ياخشااى -8289
تۇرمۇش كۆچۈرۈشكە بولىدىكەن دەپ ئويالپ گېرمانىيىنىاڭ مىياونخېن 

ق، شااااەھىرىگە بېرىاااا  تااااۇرۇپ قالغااااان. ئااااۇ يەردە يوقسااااۇللۇ
بىكارتەلەتلىك، ئىشسىزلىك ئىچىدە الغاايالپ يۈرىادۇ. بىرىنچاى دۇنياا 
ئۇرۇشى ئۇنىڭ بۇ تۈردىكى ئۈمىتسىز تۇرماۇش مۇھىتىادىن قۇتۇلۇشاىغا 

يىلااااى غېنىااااۋاردا -8288تېپىلماااااس پۇرسااااەت بولااااۇپ تۇيۇلىاااادۇ. 
ئەسااكەرلىككە چاقىرتىلىاا  ئاۋۇسااترىيىگە قايتىشااقا مەجبااۇر بولغااان 

ھەربااى الگىرىاادا ساااالمەتلىك ئەھااۋالى ئەسااكەر بولسااىمۇ، سااالزبۇر  
بولاااۇش شاااەرتىگە توشااامىغانلىقى ئۈچاااۈن ئاۋۇساااترىيە ئارمىيىساااىگە 
ھەربىلىككە ئېلىنمايدۇ. قايتىدىن مىيونخېنغا يېنى  كېلىدۇ. گېرمانىيە 
ئارمىيىسااىگە پىاادائىي ئەسااكەر بولااۇپ ھەربىاايلىككە قاتنىشااىدۇ. غەرب 

باااۋارىيە -86ئۇنااۋان بىاالەن ئااۇرۇش سااېپىدا ئااون بېشااىلىق ھەربااى 
پىيادىالر پولكىدا خەۋەرچى ئەساكەر بولاۇپ پۈتكاۈل ئاۇرۇش جەرياانى 

يىلاى ئۇرۇشاتا -8286بويىچە ئالدىنقى ساەپلەردە جەڭاگە قاتناشاقان. 
يىلاى گااز زەھىرىادىن يارىلىنىا  ئارقاا -8281ئايىقىدىن يارىلىنىا ، 

ۇشتا كۆرسەتكەن سەپكە قايتۇرۇلۇپ ھەربىي گوسبىتالدا داۋالىنىدۇ. ئۇر
بىالەن  ”تۆماۈر كىرىسات مىادالى“قەھرىمانلىقى ئۈچاۈن ئىككاى قېاتىم 

 مۇكاپاتالنغان.

ئۇرۇشااتىن كېاايىن ئەسااىرلەر الگىرىاادا كااۈزەتچى بولىاادۇ. الگىاار 
تارقىتىۋېتىلگەناادىن كېاايىن مىيونخېناادا ھەربىااي قىسااىمغا قاراشاالىق 

ناېمىس تەشۋىقات ئەترىتىدە بولشاېۋىكلىككە قارشاى كاۈرەش قىلىاش، 
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مىللەتچىلىكىنى ئومۇمالشتۇرۇش، كومۇنىستالرنى پاش قىلىش جاسۇسى 
يىلاااى ھەرباااى ساااەپتىن -8282ساااۈپىتىدە ۋەزىاااپىگە تەيىااانلەنگەن. 

نېمىس ئىشاچىالر »چېكىنى  درېكسلېر يىتەكچىلىكىدە يېڭى قۇرۇلغان 
ئەزا بولۇپ كىرگەن. پارتىيە تەشاكىلىدە تەشاۋىقات -8گە « پارتىيىسى

ساادول بولااۇپ پائااالىيەتكە كىرىشااكەن. كېيىنكااى يىلااى، ئىشاالىرىغا مە
مىللىي سوتسايالىزم ناېمىس ئىشاچىالر »گىتلېر بۇ پارتىيىنىڭ ئىسمىنى 

)ناتساىتالر پارتىيىساى، باۇ ئىساىم خىتاايچە ۋە ئۇيغاۇرچە « پارتىيىسى
دۆلەت سوتساىيالىزم گېرماانىيە “ماتېرىيالالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسامىدا 

دەپ تەرجىمە قىلىنىا ، مىللەتچىلىاك ئۇقاۇمىنى  ”ئىشچىالر پارتىيىسى
 خۇنۈكلەشتۈرۈشكە تىرىشىلغان. − ئۇ.ت( دېگەنگە ئۆزگەرتكەن.

بىرىنچاااى دۇنياااا ئۇرۇشاااىدا گېرماااانىيە ئۇرۇشاااتا مەغلاااوپ بولاااۇپ 
ئىقتىسااادىي بااوھران ئىچىااگە پېتىاا  قېلىشااى نەتىجىسااىدە گېرمااانىيە 

ىيىنىاڭ كۈچلىنىا  ۋەزىيىتىنىڭ كۈنسايىن ناچارالپ كېتىشاى، باۇ پارت
كېتىشىگە ساەۋەپ بولىادۇ. باۇ پاارتىيە ئاۆز كاۈچىنى ناماايەن قىلىاش 

)ساااتۇرم ئاااابتەيلۇڭ(  ”ئاااېس ئااااچىالر“مەقساااىتىدە قاااۇرۇپ چىققاااان 
تەشاااكىالتىغا تايىنىااا  سوتسااايال پاااارتىيە بىااالەن كومۇنىساااتالرنىڭ 
مىتىنگلىرىگە ھۇجۇم قىلى  زوراۋانلىق قىلىشقا كىرىشىدۇ. پارتىيىنىاڭ 

ىنىشااى ھىتلېرغااا تايانماااۋ پاتىيىنىااڭ راۋاجلىنىشااىغا كاپالەتلىااك كۈچل
قىلغىلاااى بولمايااادىغانلىقىنى ھاااېس قىلىشاااقان مەركەزى كومۇتىااات 

يىلااى ئااۇنى تولااۇق ھوقۇقلااۇق پااارتىيە سااېكىرتارى -8218ھەيدىتااى، 
قىلى  بېكىتىشىدۇ. ھىتلېار، باۇ ۋەزىاپىگە تەيىنلىنىشاى بىالەن تەڭ، 

چاقىرىش ۋاستىلىرىغا تايىنىا  تەشاۋىقات گېزىت ۋاستىسى ۋە مىتىنگ 
پائاااالىيەتلىرى بىااالەن كەڭ كۆلەمااادە شوغۇللىنىشاااقا كىرىشاااىدۇ. باااۇ 
جەرياندا پارتىيە مەركىزى كومۇتىتىغا قابىلىيەتلىك كىشىلەرنى جەلىا  
قىلىاا ، شااۇ ئاساسااتا دۆلەت ھوقااۇقىنى تارتىاا  ئااېلىش پىالنىنااى 

ميونخېندىكى بىر غالقتا( )ئويىلى نويابىردا -8219تۈزۈشكە كىرىشىدۇ. 
پىۋىخانىدا ئېچىلغاان بىار قېتىملىاق يىغىنادا پارتىيىساىنىڭ مەقساىدى 
ھۆكااۈمەتنى تارتىاا  ئااېلىش ئىكەنلىكىنااى ئااېالن قىلىاادۇ. ئەتىسااى 
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ھۆكۈمەتنى قولغا ئېلىشنى مەقسەت قىلى  يولغا چىققان بۇ پارتىيىنىاڭ 
پارتىيىنىااڭ  اپ تارقىتىۋېتىاادۇ ھەماادەنامايىشااچىلىرىنى ساااقچىالر توساا

دا ىقاتار ىدىكىلەرنى قولغا ئالىدۇ. قولغا ئېلىنغانالررەھبەرلىك گۇرۇپىس
 بار ئىدى. ھىتلېرمۇ

تۈرمىساىگە قامالغاان ھىتلېار، تۈرمىادە ئىككاى قىساىملىق  النسبېر 
)مېين كامپف( دېگەن كىتاۋىنىڭ بىرىنچاى قىسامىنى « كۈرەش يولۇم»

ويىااۋېتىلگەن ھىتلېاار، يېزىاا  پۈتكۈزىاادۇ. توققااۇز ئاياادىن كېاايىن ق
يوقۇلۇش گىرداۋىغا كېلى  قالغان پارتىيىسىنى قايتىادىن تەشاكىللەپ 
چىقىاادۇ. مەتبۇئااات ۋاستىسااى ئااارقىلىق نااامىنى گېرمااانىيىگىال ئەمەس 
ھەتتا دۇنياغا تونۇتۇشقا باشلىغان ھىتلېر، كۈچلۈك ئاوڭچى ھۆكاۈمەت 

دىي ياردىمىگىمۇ قۇرۇلىشىنى ئارزۇ قىلىدىغان كاپىتالىستالرنىڭ ئىقتىسا
ئېرىشى  پارتىيىسىنى تونۇشتۇرۇش ئارقىلىق ئىشسىزالر بىالەن ناامرات 
نېمىسااالرنى بااۇ پااارتىيىگە ئەزا بولۇشااىنى قولغااا كەلتۈرىاادۇ. ئەينااى 

تاشاااقى سىياساااەت جەھەتتىكاااى -ۋاقتىااادىكى ھۆكۈمەتنىاااڭ ئىچكاااى
غا ئىقتىدارسىزلىقى ناتسىتالر پارتىيىسىنى سايالمدا زور ئۇتاۇق قازىنىشاى

يىلقى ئومۇمىي سايالمدا ئېرىشاكەن ئااۋاز -8291تۈرتكە بولۇپ بېرىدۇ. 
 .ئايلىنىدۇىگە تىيئىككىنچى چوڭ پار دە بۇ پارتىيەنەتىجىسى

يىلى پرىزدېنت ناامزاتى بولاۇپ ساايالمغا قاتناشاقان ھىتلېار -8291
نەتىجىاااگە ئېرىشاااەلمەيدۇ. يەنە شاااۇ يىلاااى ئۆتكاااۈزۈلگەن ساااايالمدا 

شااكەن ئاااۋازى تېخىمااۇ ئازىيىاا  كېتىاادۇ. ئەممااا پارتىيىسااىنىڭ ئېرى
دا يااانۋاريىلااى -8299كۈرەشاانى توختاتماااۋ داۋامالشااتۇرغان ھىتلېاار، 

ئوڭچى كۆزقاراشتىكى كاپىتالىساتالرنىڭ يااردىمىگە تايىنىا  )ئوچاقتا( 
پىرىزدېنااات پااااۋۇل فاااون ھىنااادېنبۇر  تەرىپىااادىن بااااش مىنىساااتېر 

 )شانسۆليە( لىققا تەيىنلىنىدۇ.

م ھىتلېرنىڭ تۇنجى قىلغان ئىشى، پرېزدېنت ھىندېنبۇرگنى بۇ قېتى
قايتا بىر قېتىم سايالم ئۆتكۈزۈشكە ماقۇل كەلتۈرۈش بولىادۇ. شاۇنداق 

زومبىلىاق -قىلى  پارالمېنت تارقىتىۋېتىلىدۇ. ئېس ئا چىالرنىڭ زورلۇق
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قىلىشاالىرى ھەماادە ئااۆزلىرى ئااوت قۇيااۇپ ئااوت ئاااپىتى پەياادا قىلغااان 
رېيچساتا  بىناساى )گېرماانىيە خەلاق )ئاۇۋ(  رالفېاۋ-18يىلى -8299

قۇرۇلتاۋ زالى، پارالمېنت بىناسى اا ئۇ.ت( يانغىنىنىڭ جاۋاپكاارلىقىنى 
كومۇنىسااتىك پااارتىيىگە ئارتىاا  قويااۇپ، بىاار قىسااىم ئەركىاانلىكلەرگە 
چەكلىمە قويۇشقا باشاليدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە نۇرغۇن كىشىنى قولغاا 

زومبىلىق قىلى  يۈرگەن -لەر بۇ چاغدا زورلۇقئالىدۇ. ئارمىيە ئىچىدىكى
ئااېس ئااا )س ئااا( چىالردىاان بەكااال نااارازى ئىاادى. شااۇڭا، ھىتلېاار 

-12يىلى -8298گېنرالالرنىڭ ھىمايىسىگە ئېرىشىشنى مەقسەت قىلى  
ئىيون كۈنىسى ئېس ئاا چىالرنىاڭ قۇرغۇچىساى ئېرنسات رۇھام بىالەن 

قاتااردا يەنە گرېگاور  ئۇنىڭ مۇئاۋىنى بولغان ئېدمۇند ھېينېسنى، شاۇ
ستراسسااېر، كااۇرت فااون شااىلېيچېر ھەماادە بىاار قىسااىم سىياسااىي 

 ”خەنجەرچىالەر كېچىساى“رەقىپلىرىناى بىارگە قوشاۇپ ئۆلتەرگۈزىادۇ. 
دەپ ئاتالغان بۇ كېچىدىن كېيىن، ھەربىي قۇماندانلىق شىتاۋىدىكىلەر 

مااۋ خېلىال ئارام تېپى  قالىادۇ. شاۇ باھانىادا ھىتلېرماۇ گېپىناى ئاڭلى
بارغانسىرى ئۆز ئالدىغا پائالىيەت قىلىشقا باشلىغان ئېس ئا چىالردىنمۇ 

كۈنى پرېزدېنت )چايان( ئاۋغۇست -1يىلى -8298قۇتۇلىۋالغان ئىدى. 
ھىندېنبۇر  ئۆلىدۇ. پۇرسەتنى غەنىمەت بىلگەن ھىتلېر دەرھال قانۇن 
چىقارتىاا  پىرىزدېنتلىااك بىاالەن باااش مىنىسااتىرلىقنى بىرلەشااتۈرۈپ، 

)گېرمانىيە دۆلەت داھىساى − ئاۇ.ت( ئۈناۋانى بىالەن  ”رېيچ فۈھرەر“
ۋەزىپىگە ئولتۇرىادۇ. كەينىادىنال ئوماۇمىي خەلاق مااقۇلالش ساايلىمىدا 

پىرسەنتلىك مۇتلەق ئۈستۈن ئااۋازى بىالەن باۇ ۋەزىپىساىنى  11يۈزدە 
 خەلقىگە تەستىقلىتىۋالىدۇ.

ىكى سااقچى شۇندىن ئېتىاۋارەن، گېرماانىيە قااتتىق بېساىم ئاساتىد
تۈزۈمىدىكى دۆلەتكە ئايلىنىشقا باشاليدۇ. باۇ ۋاقىتتاا ھېنارىچ ھىملېار 

ئېسااچىالر(، ساااقچىالر ۋە -چىااالر )ئااېس ”س س“يىتەكچىلىكىاادىكى 
قۇرۇلىدۇ. بۇ جەرياندا گېرمانىيىنىڭ  ”گېستاپو“جاسۇسلۇق تەشكىالتى 

ئۇرۇشااتا تارمااار قىلىنىشااىنىڭ باااش سەۋەپچىسااى قىلىاا  يەھااۇدىيالر 
سااىتىلىدۇ. ناتسااىتالر پارتىيىسااىنىڭ قانۇنلىرىغااا قارشااى تۇرغااانالر كۆر
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بىلەن يەھۇدىيالر جاازا الگىرلىرىغاا قامىلىادۇ. باۇ جەريانادا ناتساىتالر 
دەياادىغان يەنە بىاار « ھىتلېاار ياشاالىرى»ئىدىيىسااىگە چوقۇنىاادىغان 

تەشااكىالت قۇرۇلىاادۇ. نيۇرېنبااۇر  قااانۇنىنى تااۈزۈپ يەھۇدىيالرنىااڭ 
ەن تاااااوۋ قىلىشاااااى چەكلىنىااااادۇ. يەھاااااۇدىيالر نېمىساااااالر بىااااال

ئۇنىۋېرسااىتىتالردىن، دۆلەت مەمااورى خىزمەتچىلىكىاادىن چىقىرىلىاادۇ. 
ئۇالرنىااڭ شەخسااى كەسااىپلەر بااۇيىچە پائااالىيەت قىلىشااىغىمۇ يااول 

دەپ ئاتالغان تامالر بىلەن قورشالغان  ”گېتتو“قويۇشماۋ، ھەممىسىنى 
مااۈلكى -الياادۇ. بااارلىق مااالئااايرىم الگىاارالر ئىچىاادىال ياشاشااقا مەجبور

 ”س س“مۇسااادىرە قىلىنغااان يەھۇدىيالرنىااڭ مااۇتلەق كااۆپ قىساامى 
 چىالرنىڭ باشالمچىلىقىدا قىرى  يوقۇتىلىدۇ.

ئۈستۈن ئىرق − ئېرىغ، پااكىز ئىارق، “ھىتلېرنىڭ ئەسلى غەرىزى 
دەپ ساۈپەتلىگەن ناېمىس ئىرقىناى باشاقا  ”ياكى ئىسىل، ئاالىي ئىارق

گە ھۆكمۈران ئىرققا ئايالندۇرۇش ئىدى. نېمىسالر ئىرق خەلقلىرى ئۈستى
يااارىتىش  ”ھاياااتلىق مااۇھىتى“پاراغەتلىااك كەڭىاارى -ئۈچااۈن راھەت

ئۈچاااۈن شاااەرققە قااااراپ كېڭىيىشااانى پىالناليااادۇ. بىرىنچاااى دۇنياااا 
ئۇرۇشاااااىنىڭ ئاخىرىااااادا ئىمزاالنغاااااان ۋېرساااااال شەرتنامىساااااىنىڭ 

قۇرۇشقا كىرىشاىدۇ. بەلگىلىمىلىرىگە خىالپلىق قىلى  يېڭىدىن ئارمىيە 
ئاندىن رېين راياونىنى ئىشاغال قىلىادۇ. ئىتاالىيە بىالەن ئىتتىپاقاداش 
بولىاادۇ. ئاۋۇسااترىيە بىاالەن چېخسااالۋاكىيىنى گېرمااانىيىگە قوشااۇلۇپ 
كېتىش ئۈچۈن مەجبۇراليدۇ. ئاۋۇسترىيە گېرمانىيە بىالەن بىرلىشىشانى 

ينىاادىنال رەت قىلغاناادا ئااۇ دۆلەتنااى مەجبااۇرى بېسااىۋالىدۇ. ئۇنىااڭ كە
چېخساااالۋاكىيىنى بېساااىۋالىدۇ. س س س ر بىااالەن ئۆزئاااارا تاجااااۋۇز 

يىلااااى پولشااااانى -8292قىلىشماساااالىق شەرتنامىسااااىنى تۈزۈشااااىدۇ. 
بېسىۋېلىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئاتالنغىنىدا ئەنگىلىايە بىالەن فرانساىيە 
ئىككىساااى گېرماااانىيىگە ئاااۇرۇش ئاااېالن قىلىااادۇ. شاااۇنداق قىلىااا ، 

 شى باشلىنىدۇ.ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇ

ستراتىگىيىسىنى ھىتلېر ئۆزى تەيياارالپ چىققاان باۇ ئاۇرۇش يېڭاى 
باشاااااالنغان كاااااۈنلەردە، گېرماااااانىيە ئارمىيىساااااى ئىنتاااااايىن زور 
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مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرىدۇ. نورۋىگىيە، دانىايە، گولالنادىيە، 
بېلىگىاايە ۋە فرانسااىيىلەرگە بېسااى  كىرىاادۇ. ئاناادىن ئەنگىلىيىنااى 

لىش تەييارلىقىغا كىرىشىدۇ. ئەمماا ئەنگىلىايىگە قىلىنغاان ھااۋا بېسىۋې
يىلىنىااااڭ ياااااز -8281ھۇجۇملىرىاااادا مااااۇۋەپپىقىيەت قازىنالماياااادۇ. 

ئايلىرىاااادىن باشااااالپ س س س ر نااااى بېسااااىۋېلىش تەييارلىقىغااااا 
كىرىشىدۇ. مۇسسولىن پىرىزدىنتلىكىدىكى ئىتالىيىمۇ گېرماانىيە بىالەن 

يىلىنىاڭ ئىياون ئېيىادا -8288اتنىشاىدۇ. بىر سەپتە تۇرۇپ ئۇرۇشاقا ق
گېرمانىيە قوشۇنلىرى سوۋېتلەر ئىتتىپاقىنىڭ زېمىنىگە ھۇجاۇم قىلىا  
كىرىدۇ. قەھرىتان قىش مەۋسۈمىگە دۈچ كەلگەن گېرمانىيە ئارمىيىساى 
ساااوۋېت تەۋەساااىدە ئېغىااار قىيىنچىلىقالرغاااا دۈچ كېلىااادۇ. يااااپونىيە 

ېڭىاااز ئاااارمىيە فلوتىغاااا ئارمىيىساااى پيېااارل خااااربۇردىكى ئامېرىكاااا د
ئۇشااتۇمتۇت ھۇجااۇم قىلغىنىاادىن كېاايىن ئااا ق ش ئىككىنچااى دۇنيااا 
ئۇرۇشىغا رەسمى قاتنىشاىدۇ. گېرماانىيە ئارمىيىساى ساتالىنگراد بىالەن 

يىلااى ئەنگلىاايىلىكلەر شااىمالى -8289ئەل ئاالمېيناادا تارمااار قىلىنىاادۇ. 
ىتتىپاقاداش ئىتالىيىنى بېسىۋالىدۇ. نەتىجىدە مۇسساولىن ئاغادۇرىلى  ئ

 دۆلەتلەر ئىتالىيىنى پۈتۈنلەۋ بېسىۋالىدۇ.

ئاپەت ئىچىگە باشالپ -ھىتلېرنىڭ سىياسىتى گېرمانىيىنى بىر بااليى
كېتىۋاتماقتا ئىدى. شۇڭا گېرمانىيىدىكى بىر قىسىم كىشىلەر ھىتلېارگە 
سۈيىقەساات قىلىشاانى پىالنالشااقا كىرىشااىدۇ. پولكوۋنىااك كااالۋۇز فااون 

نىڭ قۇمانادانلىق شاىتابىنى پاارتىلىتىش پىالنىناى شتاۋفېنبېر  ھىتلېر
ئىشقا كىرىشتۈرىدۇ. ئەمماا ھىتلېار باۇ پارتىالشاتىن يېنىاك يارىلىنىا  
قۇتۇلااۇپ قالىاادۇ. سىياسااى ئااۆزگىرىش قىلغااۇچىالردىن كلااۇ  بىاالەن 
روممېل ئىككىسى ئۆزىنى ئېتىۋالىدۇ. مارېشال فون ۋىتزلېبېن، گېنېارال 

انااارىس قاتارلىقالرغااا ئۆلااۈم جازاسااى فااون سااتۇلپناگېل، ئااادمىرال ك
-بېرىلدۇ. بۇ ۋەقەدىن كېيىن ھىتلېرنىڭ ساالمەتلىك ئەھۋالى كۈندىن

يىلىنىڭ بېشىدا ئەنگىلىيە بىلەن -8285كۈنگە ناچارلىشىشقا باشاليدۇ. 
فرانسااىيە غەربااتىن، سااۆۋېت ئىتتىپاااقى بولسااا شااەرقتىن گېرمااانىيە 

كۈنلىرىنىاااڭ يېتىااا   زېمىاانىگە بېساااى  كىرىاادۇ. ھىتلېااار ئاااخىرقى
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-11كەلگەنلىكىنااى تۇيااۇپ تۇرسااىمۇ بېرلىناادىن چىققىلااى ئۇنىماياادۇ. 
كېچىسى ساۆيگىنى ئېاۋا باراۋۇن بىالەن تاوۋ قىلىادۇ. )ئۇمۇت(  ئاپرېل
كااۈنى بىاارگە تۇرىۋاتقااان ناتسااىت )ئۇمااۇت(  ئاپرېاال-91يىلااى -8285

يىتەكچىلىرى بىالەن ۋىدالىشاى  بولاۇپ، ئۆزىنىاڭ ئورنىغاا دونتىزناى 
يىاانلەپ، ئېااۋا بااراۋۇن بىاالەن بىاارگە ئۆلىۋالىاادۇ. جەسااىدى قالغااان تە

 ناتسىتالر تەرىپىدىن پىرىزدېنت مەھكىمە قوراسىدا كۆيدۈرىۋېتىلىدۇ. 

ھىتلېاار ئۆلااۈپ ئارىاادىن بىاار ھەپااتە ئااۆتمەۋ، گېرمااانىيە شەرتسااىز 
 تەسلىم بولىدۇ.

 ئېلىندى. تەرجىمە ئىزاھاتىدىن − تۈركچە

 

 ]قوشۇمچە ماتېرىيال:

كىتاۋى « كۈرەش يولۇم»دولف ھىتلېرنىڭ يېڭى ئا
 توغرىسىدا

 )ئۆز ۋاقتىدا نەشرى قىلىنمىغان − ئۇ.ت(

 

يىلقااى سااايالمدا يېڭىاا  -8211ھىتلېاار، ناتسىسااتالر پارتىيىسااى 
چىقالمىغاناادىن كېاايىن سااايلىغۇچىالرغا كۆزقاراشاالىرىمنى يىتەرلىااك 

ئاااۇ، دەرىجىااادە ئىپادىلىيەلمىساااەم كېااارەك دەپ ئۆيلىغاااان. شاااۇڭا 
دېااگەن « كااۈرەش يولااۇم»مىيونخىنغااا قايتىاا  كەلگىنىاادىن كېاايىن 

كىتاۋىنىڭ داۋامى ھېساۋىدىكى يېڭى بىار كىتااپ يېزىشاقا كىرىشاكەن. 
كااۈرەش »تاشااقى سىياسااەتنى ئاساااس قىلىاا  يېزىلغااان بااۇ كىتاااۋى 

دا بايان قىلىنغان كۆزقاراشلىرى ئاساسىدا يغىنچاق ۋە تېخىماۇ « يولۇم
دى. كېيىنكااى يىلااالردا دۇنيااادا كااۈچ كۆرسااىتىش ئېنىااق يېزىلغااان ئىاا

ئۇرۇشلىرى پارتىلىشى مۇمكىنلىكىنى، بۇ ئاۇرۇش ئاا ق ش، گېرماانىيە 
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ۋە ئەنگىلىيە قاتارىدىكى ئۈچ دۆلەت ئوتتۇرسىدا يۈز بېارىش ئېقتىماالى 
 كۆرۈلىدىغانلىقىنى پەرەز قىلىدۇ.

 باۇ كىتاااۋىنى يېزىا  پۈتتۈرگەناادىن كېايىن پەقەت ئىككىااال نۇسااخا
دېگەن بۇرۇنقى « كۈرەش يولۇم»ئارگىنالىنى تەييارالپ چىقىدۇ. ئەمما 

كىتاااۋى كۈتكىنىاادەك سااېتىلمىغاچقا، بااۇ كىتاااۋىنى ئااېالن قىلىااش 
نىيىتىاادىن ۋاز كەچااكەن ئىااكەن. يەنااى نەشاارىياتتىكىلەر ھىتلېرغااا، 
ئەگەر ئىككىنچى كىتااۋىنى باستۇرساا بىرىنچاى كىتاۋىنىاڭ سېتىلىشاى 

-8291تىشاااى ماااۇمكىن دەپ مەسااالىقەت بەرگەن. تېخىماااۇ ئاااازالپ كې
يىلالردىكى سايالمدا نەتىجىگە ئېرىشكەندىن كېايىن كىشاىلەر ئارىساىدا 

دېاگەن بىرىنچاى كىتاۋىغاا بولغاان قىازىقىش « كۈرەش يولۇم»ئۇنىڭ 
ئېشى  بارغاچقا تراجى ئۇچقانادەك ئارتىا  كەتاكەن. ئەمماا باۇ قېاتىم 

كۆزقاراشلىرىنى ئاشكارىالشانى  ھىتلېر تاشقى سىياسەتكە مۇناسىۋەتلىك
خالىمىغانلىقى ئۈچۈن، يېڭى يازغاان ئىككىنچاى كىتااۋىنى باساتۇرۇش 
پىالنىدىن يېنىۋالىدۇ. شۇنداق قىلى ، ئىككىنچى كىتاۋىنىڭ ئارگىنالى 
بىر ساندۇق ئىچىدە تاا ئاۇرۇش تاۈگىگىچە بېرلىنادىكى ھااۋا ماۇداپىيە 

يىلاى ئاامېرىكىلىق -8285ئۆڭكۈرلىرىدىن بىرسىدە سااقلىنى  قالىادۇ. 
بىااار ئوفىسساااېر ھىتلېرنىاااڭ ئىككىنچاااى كىتاۋىنىاااڭ ئارگىنااااللىرىنى 
تېپىۋالىادۇ. بااۇ ئارگىناال، بااۇرۇن ناتسىساتالر نەشاارىياتىدا ئىشاالىگەن 
جوساااېف بېااار  بىااالەن ناااۇرنبېر  ساااوت مەھكىمىساااىدە ئاااۇرۇش 
جىنايەتچىلىرىنى ساوتالش ھەيدىتىنىاڭ باشالىقى بولغاان ئاامېرىكىلىق 

لېتنات تېلفورد تەيلور ئىككىسى بۇنىڭ ھىتلېرگە تەۋە ئەسالى  گېنېرال
 ئارگىنال ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ چىقىدۇ.

يىلىساااى، گېرمانىيىااادە تۇغۇلاااۇپ ئۆساااكەن ئاااامېرىكىلىق -8151
يەھۇدىي تارىخشۇناس گېرخارد ۋېينبېر ، ئا ق ش دىكاى ناتسىساتالر 

بااۇ كىتاپنىااڭ  ئااارخىۋى ئۈسااتىدە تەتقىقااات بىاالەن شااوغۇللىنىۋاتقاندا
قىممىتىنى بىرىنچى بولۇپ كەش  قىلىدۇ. ئەمما ئامېرىكىدا بۇ كىتاپنى 
باستۇرۇشااقا بىرەرمااۇ نەشاارىياتچىنى ماااقۇل كەلتۈرەلمەياادۇ. ئاااخىرى 



 

 

23 

 

يىلااى بااۇ -8268ميۇنخېناادىكى يېڭااى زامااان تااارىا تەتقىقااات يااۇرتى 
 كىتاپنى نەشرى قىلىشقا ماقۇل بولۇپ باستۇرۇپ بېرىدۇ.

… 

 

كىتاۋىغااا قارىغاناادا ئااۆز « كااۈرەش يولااۇم»بااۇ كىتاۋىاادا  ھىتلېاار“
  ”پىكىرلىرىنى تېخىمۇ كەڭىرى ئوتتۇرغا قويغان.

 − دېننىس شوۋالتېر

… 

ھىتلېرنىااڭ بااۇ كىتاااۋىنى ئۇياادۇرما دەياادىغان بىرمااۇ كىشااىنى “
  ”ئۇچىراتمىدىم.

 − ۋولكېر بېرگخاھىن                   

… 

دېااگەن كىتاااۋى نۇرغااۇن « كااۈرەش يولااۇم»ھىتلېرنىااڭ كېيىنكااى “
 ”جەھەتلەردە بىرىنچىسىدىنمۇ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايمەن.

 − گۇئاردىدان                           

…… 

 1-كىتاپ ئىسمى: كۈرەش يولۇم
 ئاپتورى: ئادولف ھىتلېر

  بەت ئەتىراپىدا 511فورماتلىق  91ھەجىمى: تەخمىنەن ئۇيغۇرچە 
 مۇندەرىجە

 كىرىش سۆز
 ھاياتلىق كۈرىشىدە ئۇرۇش ۋە تېنچلىق

 ھاياتلىقنى قوغداشتا سانائەت ئەمەس ئۇرۇش كارغا كېلىدۇ
 ئىرقالر، توقۇنۇشالر ۋە قۇۋۋەتلەر
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 تاشقى سىياسەت ئۈستىدە تەنقىت ۋە تەۋىسىيىلىرىم
ن س د ئا پ )مىللىي سوتسيالىزمچى گېرمانىيە ئىشچىالر پارتىيىسى 

 سىتى− ناتسىتالر پارتىيىسى( سىيا
 رېچنىڭ بىرلىشىشىدىن گېرمانىيە سىياسىتىگىچە

ئىككىنچى رېچنىڭ ئىقتىسادى جەھەتتىكى خاتا سىياسەتلىرى ۋە 
 كۈچنى بىرلەشتۈرۈش سىياسەتلىرى
يىلقى چېگراالر مەقسەت -8288ھەربىي كۈچ ئېقتىياجىمىز − 

 ئەمەس
چېگرا سىياسىتى، ئىقتىسادىي سىياسىتى ۋە پان ياۋرۇپا 

 ىڭ ھېچبىرى يوقسىياسەتلىرىن
 بىتەرەپلىك كېرەك ئەمەس

گېرمانىيىنىڭ سىياسى ئەھۋالى − روسىيە بىلەن كۈچىنى 
 بىرلەشتۈرەلمەيدۇ

 گېرمانىيە تاشقى سىياسىتىنىڭ پىرىنسىپلىرى
 يەتمەكچى بولغان مەقسەتلەر

 گېرمانىيە بىلەن ئەنگىلىيىنىڭ مۇناسىۋىتى
 گېرمانىيە بىلەن ئىتالىيىنىڭ مۇناسىۋىتى

 ە[خۇالس

*** 
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 كىرىش سۆز
مياونخېن ئاۆز ۋاقتىادىكى كۈنىسى، )ئۇمۇت(  ئاپرېل-8يىلى -8218

بېر  ساالنىا  مېنى قاماق جازاسىغا ھۆكاۈم قىل خەلق سوت مەھكىمىسى
 .سىگە قامايدۇتۈرمىئام لېچ 

تىنىم تاپماۋ كۈرەش بىلەن ئۆتكاۈزگەن ئاۇزۇن يىلالردىان كېايىن، 
تىگە كەلتاۈرۈش پۇرساىتىگە تاۇنجى چۈشەنچىلىرىمنى بىار كىتااپ ھاالى

قېتىم ئەنە شۇ شەكىلدە تۈرمىدە ئېرىشكەن بولدۇم. ئەسلىدىنال ياېقىن 
سەبداشلىرىم بۇ تۈردە بىر ئەسەر يېزى  چىقىشىم ئۈچۈن مېنى قىستاپ 
كەلمەكتە ئىدى. مەنمۇ، بۇنداق بىار كىتااپ يېزىا  تارقىتىشانىڭ دەل 

ان ۋاقتىمنى ئەنە شاۇنداق ۋاقتى كەلدى دەپ ھېس قىلى  تۈرمىدە ياتق
بىاار ئەسااەر يېزىاا  چىقىااش ئۈچااۈن تېپىلماااس بىاار پۇرسااەت دەپ 

ئىككااى قىسااىملىق قىلىاا  ئويلىاادىم. شااۇنداق قىلىاا ، بااۇ ئەسااەرنى 
 تۈرمىدە يېتى  يېزىشقا كىرىشتىم. 

ق ئەساىرىمدە ھەرىكىتىمىزنىاڭ تۈرمىدە يېزىلغان بۇ ئىككى قىسىملى
تەقەززار قىلىۋاتقااااان تااااۈپكى غايىساااىنىال ئەمەس، بااااۇ ھەرىكەتنااااى 

سەۋەپلەرنىمۇ تولۇق كۆرسىتى  بېرىشكە، بۇ سەۋەپلەرنى خەلقى ئاالەم 
ئالدىاادا ئاشىكارالشااقا بەل باغلىاادىم. بااۇ تااۈردىكى بىاار ئەسااەر، ساااپ 
نەزەرىيىۋىي كىتاپقا قارىغاندا كىشىلەرگە تېخىمۇ كۆپ مەناپەت بېرىادۇ 

 دەپ قارايمەن.

، مەن ئاۆز قاابىلىيىتىمنى كىشاىلەرگە بۇ كىتاۋىم ۋاستىسى ئاارقىلىق
تونۇتااااۇش پۇرسااااىتىگىمۇ ئېرىشااااەلەيدىكەنمەن. ئەساااالىدە، ئااااۆز 
قااابىلىيىتىمنى ئىپااادىلەش ئىشااى، كىتاپنىااڭ چۈشۈنۈشاالۈك بولىشااى 
ئۈچاااۈنال زۆرۈر بولاااۇپ قالمااااۋ يەھاااۇدىي مەتبۇئاتلىرىنىاااڭ مېنىاااڭ 

ۈچۈنماۇ ئۈستۈمدە توقۇپ چىقىرىۋاتقان بوھتانلىرىغا رەددىايە بېارىش ئ
 زۆرۈر بولۇپ تۇرىۋاتقان ئىدى.
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شااۇنى ئوچااۇق ئوتتۇرغااا قويااۇپ ئۆتۈشاانى زۆرۈر دەپ قااارايمەنكى، 
مەن بۇ كىتاۋىمادا ھەرگىزماۇ ھەرىكىتىمىازگە ياات بولغاان كىشاىلەرگە 
مۇراجەت قىلىشنى مەقسەت قىلمىادىم. دەل بۇنىاڭ ئەكساىچە، بىزنىاڭ 

ېپىمىزگە باااۇ ھەرىكىتىمىااازگە چىااان قەلبىااادىن ئەقىااادە قىلىااا  سااا
قوشااۇلغان، ئەممااا ئىاادىيىۋىي چۈشااەنچىلىرىمىز ھەققىاادە تەپسااىلى 
مەلۇمااات ئااللماااۋ يااۈرگەن سەبداشاالىرىمىزغا خىتاااپ قىلىشاانى كااۆزدە 

 تۇتۇپ بۇ ئەسەرنى يازدىم.

ئادەتتە خەلق ئاممىسىنى يېزىق شەكلىدىكى تەشۋىقاتالرغا قارىغانادا 
خىماۇ ئاساان قايىال بىۋاستە سۆز بىالەن تەشاۋىق قىلىاش ئاارقىلىق تې

قىلىشقا بولىدىغانلىغىنىمۇ ھەرگىز ئۇنۇتقىنىم ياوق. يەناى، تاارىختىكى 
ھەر قانااداق بىاار داغاادۇغىلىق ھەرىكەتنااى يااازغۇچىالر ئەمەس بەلكااى 

 ناتىقالر ياراتقان ئەسەر ئىكەنلىگى ئېنىق.

شااااۇنىڭدەك يەنە، بىاااارەر تەلىماتنىااااڭ مەزمااااونى بىاااالەن بىاااار 
شااەكلىدە ئىپااادىلەش ئااارقىلىقال ساااقالپ  پۈتااۈنلىگىنى، پەقەت يېزىااق

قېلىشااقا بولىاادىغانلىغىمۇ بىاار ئەمەلىاايەت. شااۇنداقتىمۇ، بۇنااداق بىاار 
تەلىمااات، پەقەت بىاارال قېااتىم يېزىلسااا كۇپااايە. مانااا بااۇالر، مېنااى بااۇ 
ئىككااى توملااۇق ئەسااەرنى يېزىاا  چىقىشااىمغا تااۈرتكە بولغااان ئىككااى 

 ئاساسى نوقتا ئىدى.

                

 − ئادولف ھىتلېر                   

  دەريا بويى − لېيچتۈرمىسى النسبېر               

***** 
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 تەغدىم

مىناوت  91 دىان 81كاۈنى ساائەت )ئااراۋ( دىكابىر -2يىلى -8219
ئالدىادا،  ئۆتكەندە، تۈۋەندە ئىسامى يېزىلغاان كىشاىلەر فېلادھېرنقال

قاتارغااا قوروسااىدا ى تاشااقبااۇرۇنقى دۆلەت مااۇداپىيە مىنىسااتىرلىگىنىڭ 
شاااۆھرەت كەلتاااۈرۈش -شاااانقايتىااادىن مىللىاااتىگە تىزىلااادى. ئاااۇالر 

ھەرىكىتىگە چىن قەلبىدىن سادىق بولاۇپ ئەگەشاكىنى ئۈچاۈنال ئۆلاۈم 
 دى:ى  ئېتى  ئۆلتۈرۈلجازاسىغا ھۆكۈم قىلىن

 دا تۇغۇلغان؛ئىيون-5يىلى -8218كس، تىجارەتچى، ئالفارد فېلى

مايااادا -8يىلاااى -8182ىچى، اس، شاااەپكباۋرىيېلاااد ئانااادرېي
 تۇغۇلغان؛

ئاۋغۇساتتا -1يىلى -8128ودور، بانكا خىزمەتچىسى، كاسېلال تېي
 تۇغۇلغان؛)چاياندا( 

دا ياانۋار-18يىلاى -8218ست مارتىن، بانكا خىزمەتچىساى، فائۇ
 تۇغۇلغان؛)ئوچاقتا( 

-81يىلاااى -8128لىچ ۋىلقاااېلم، بانكاااا خىزمەتچىساااى، ىئېخااار
 ئاۋغوستتا تۇغۇلغان؛

سااىنتەبىردە -11يىلااى -8211، سىلېسااار، ونچېنبېرگېاار ئااانتھې
 تۇغۇلغان؛)ياچاقتا( 

)ئوچاقتاا( دا يانۋار-8يىلى -8185رنېر ئوسكار، تىجارەتچى، يكۆ
 تۇغۇلغان؛

ئىيوناادا -15يىلااى -8128كااوھن كااارل، مەساادۇل كۈتكااۈچى، 
 تۇغۇلغان؛
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-11ى يىلااا-8218، ئېنجىنېرلىاااق ساااتۇدېنتىكاااارل،  الفاااورس
 تۇغۇلغان؛)ئوغۇزدا(  ئۆكتەبىردە

)قااوزادا( مارتتااا -18يىلااى -8122چى، نېۋباااۋېر كااۇرت، كۈتكااۈ
 تۇغۇلغان؛

ئاۋغۇساتتا -82يىلاى -8218ۇس )فاون(، تىجاارەتچى، پاپ كاالۋ
 تۇغۇلغان؛)چاياندا( 

يەرلىااك ئااالىي سااوت مەھكىاامە  ودور )فااون دېاار(،پفااوردتېن تياا
 مايدا تۇغۇلغان؛-88يىلى -8189، مەسلىقەتچىسى

پېنساىيونېر )پىنساىيىدىكى ، كاپىتاان كااۋاللىر انس جوھرىكمېر
يىلاى -8118يۈزبېشاى − ئاۇ.ت(،  ئاتلىق ئەسكەر كاپىتاانى،

 مايدا تۇغۇلغان؛-8

ئېاارۋىن )فااون(، دوكتااور ئېنجىنېاار، -رىچتېاار ماااكس-ۇبنېرشااي
 تۇغۇلغان؛)ئوچاقتا( دا يانۋار-2يىلى  -8118

-88يىلاى -8122رىتتېر )فون(، ئېنجىنېر،  -سترانسكىي لورېنز
 تۇغۇلغان؛)قوزادا( مارتتا 

 ئاااۆكتەبىردە-82يىلاااى -8121ىجاااارەتچى، ۋولاااف ۋىلقاااېلم، ت
 تۇغۇلغان.)ئوغۇزدا( 

ۈچۈن بىرەر ئ نىڭ قەبرىسىھۆكۈمەت دائىرىلىرى بۇ قەھرىمانلىرىمىز
 ش تەلىۋىمىزنىمۇ قوبۇل قىلىشمىدى.خاتىرە مۇنارىسى قاتۇرۇ

ئەنە شااااااۇ  ،ڭ بىرىنچااااااى قىساااااامىنىمەن بااااااۇ ئەسااااااىرىمنى
قەھرىمانلىرىمىزنىااڭ ئورتاااق خاتىرىسااى ئۈچااۈن تەغاادىم قىلىاامەن: 

 شىقىتلىرىمىزنىڭ نۇرى سەبداشلىرىمىزنىڭ يولىنى مەڭگۈ يورۇتسۇن!

 ،تۈرمىسى النسبېر لېيچ دەريا بويى                

 )ئوغۇز( ئۆكتەبىر-86يىلى -8218                    
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   ئادولف ھىتلېر −                                         

 

 

 بىرىنچى قىسىم
 

 

 تەييارلىق باسقۇچى
 

 

 بىرىنچى باب

 تۇغۇلغان يۇرتۇم
ىن دەرياسااى رېاايى نااېمىس دۆلىتىنىااڭ ئوتتۇرسااىدىكى مەن ئىككاا

بويىغا جايالشاقان براۋنااۋ دېاگەن ئىنتاايىن مەنزىرىلىاك كىچىاك بىار 
نىلىك بىار يەردە شەھەردە بەخىتلىك ھالدا دۇنياغا كەلدىم. بۇنداق مە

تۇغۇلغانلىقىمنى، كۈرەش قىلىشىم ئۈچۈن تەغدىرنىڭ ماڭا ئاتا قىلغاان 
 بىر لۇتۇپى دەپ قارايمەن.

ئىككاى ناېمىس دۆلىتىنىاڭ چېگرالىارى ئىچىاگە  بۇ كىچىاك شاەھەر
كىرىشااى  كەتكەنلىكااى، بااۇ ئىككااى نااېمىس دۆلىتىنااى بىرلەشااتۈرۈش 

شقا سېلى  تىرىشچانلىق پۈتۈن چارىالرنى ئىقولدىن كېلىدىغان ئۈچۈن 
كۆرسىتىشااىمىزنى ئەڭ مااۇھىم ۋەزىااپە دەپ قوبااۇل قىلىشااىمىز كېاارەك، 

 دېگەن ئۇلۇت غايىنىمۇ ئىپادىلەپ تۇراتتى.
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تىپىااك نااېمىس يۇرتلىرىاادىن بىاارى ھېساااپلىنىدىغان ئاۋۇسااترىيە، 
گېرمانىيە دەپ ئاتالغان بۇ ئۇلاۇت ناېمىس ۋەتىنىنىاڭ قوينىغاا باۇرۇنال 

ش، بااش تارتىا  ناداق بىار قوشاۇلۇىرەك ئىدى. بۇقايتى  كېلىشى ك
بولمايدىغان بىر مۇقەررەرلىك. بۇ مۇقەررەرلىك ھەرگىاز ئىككاى دۆلەت 
ئوتتۇرسىدىكى ئادەتتىكى ئىقتىسادىي مۇناساىۋەتلەرنىڭ تەقەززاساىدىن 

قېرىنداشالىق -بارلىققا كەلگەن بىر مۇقەررەرلىك بولماستىن بەلكى قان
ىاادى. شااۇنداق! بااۇ ئىككااى خەلقنىااڭ مۇناسااىۋەتنىڭ تەقەززاسااى ئ

بىرلەشتۈرۈلىشىنى تەقەززار قىلىۋاتقان بۇ مۇناساىۋەت، ھەرقاناداق بىار 
مۇناسىۋەت بولماۋ، پەقەتال قانداشلىق ئاساسىدىكى مۇناسىۋەت ئىادى! 
بااۇ ئىككااى خەلقنىااڭ بىرلەشتۈرۈلىشااى ئىقتىسااادىي جەھەتااتىن قىلااچە 

مۇ ماۇتلەق تاۈردە ئەمەلاگە پايدىسىز، ھەتتا زىيانلىق بولغان تەغادىردى
. چاۇنكى، بااۇ رۇلىشاى شاەرت بولغاان بىرلىشاىش بولىشاى كېارەكئاشۇ

خەلاق  مەنسۈپ، بىر خىل قانادىكى ئىككى ئەل خەلقى بىر خىل ئىرققا
. ئەگەر، مپىاارىيىگە تەۋە بولۇشااى كېاارەكبولغاچقااا، چوقااۇم بىاارال ئى

ىارال ئىككىگە ئاايرىۋېتىلگەن باۇ ئىككاى ناېمىس دۆلىتاى بالادۇرىراق ب
دۆلەت بولۇپ بىرلەشتۈرلمەيدىكەن، ئۇالرنىاڭ كەلگۈساى ئەۋالدلىرىماۇ 

ئەلەماااادىن مەڭگااااۈ -بااااۇ ئااااايرىلىش كەلتااااۈرۈپ چىقارغااااان دەرت
دە، كېڭەيمىچىلىااك سىياسااەت يۈرگااۈزۈش پۇرسااىتىگە -قۇتۇاللماياادۇ

مەڭگااۈ ئېرىشااەلمەۋ ئۆتااۈپ كېتىاادۇ. ئەگەر گېرمااان دۆلىتااى پۈتااۈن 
ۈپ بىر پۈتۈن ھالغاا ق تۇپراقالرنى بىرلەشتۈرنېمىسالر ياشايدىغان بارلى

دە، كۈنلەرنىڭ بىرىدە ناېمىس نوپۇساى ئارتىا  كەلتۈرىۋالغان كۈنلىرى
بااۇ تااۇپراق ئااۇالرنى بېقىاا  تويغۇزۇشااقا، نورىمااال پاااراۋان تۇرمااۇش 
قامداشقا يېتىشمەۋ قالغىدەك بولساا، باۇ مىلالەت ھايااتلىق ئېقتىيااجى 

قالرنى تارتىاا  ئېلىشااقىمۇ كااۈچى ئۈچااۈن ياتالرنىااڭ قولىاادىكى تااۇپرا
يېتىدىغان بولىدۇ. ناېمىس خەلقاى بۇناداق بىار مەجباورىيەت ئاساتىدا 

ساپانلىرىنى تاشالپ، ئۇنىڭ ئورنىغا قىلىچ -قالغىنىدا، قولىدىكى قوش
ياولىنى تاللىۋېلىشاقا مەجباۇر. شاۇ    ئاۇرۇش باشاالشرۈپ چىقىاكۆتۈ

يىتەرلىااك لىرى كاۈنلەرگە كەلگىنىادە، ئااۇرۇش يېغىلىغىنىاڭ كااۆز ياشا
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كەلگۈسااى ۋەتىنىمىزنااى بولكااا بىاالەن سااېرىق ياغقااا ئېرىشىشاانىڭ، 
 گۈللەندۈرۈشنىڭ تۈرتكىسىگە ئايلىنااليدۇ.

مېنىاااڭ تۇغۇلغاااان يۇرتاااۇم، ئەنە شاااۇنداق ئۇلاااۇت بىااار غايىنىاااڭ 
 سىموۋۇلى بولۇپ كۆز ئالدىمدا نامايەن بوالتتى. 

ىاااڭ شاااۇنىمۇ ئېيتىااا  ئۆتىشاااىم كېرەككاااى، مېنىاااڭ باااۇ يۇرتۇمن
ئۆزگىچىلىگى ھەرگىاز بۇنىاڭ بىلەناال تاۈگىمەيتتى. ۋەتىنىمىزنىاڭ باۇ 
پارچىسى، بىر ئەساىردىن بېارى ناېمىس مىللىتىنىاڭ تارىخىادا مەڭگاۈ 
ئەسااتىن چىقماياادىغان مۇنااداق بىاار تراگىاادىيىگىمۇ سااەھنە بولغااان: 
ۋەتىنىمىااز فرانساااىيە تاجااااۋۇزچىلىرى تەرىپىااادىن ئىشاااغال قىلىنىااا  

كېلى  قالغان ئۇ پاجىدەلىك يىلالردا، جوھااننېس  يوقۇلۇش گىردابىغا
پالم ئىسىملىك نۇرېمبېرگلىاك بىار كىتااپپۇرش، پۈتاۈن قەلباى بىالەن 
سااۆيگەن نااېمىس مىللىتااى ئۈچااۈن بااۇ شااەھەردە قىلااچە ئىككىلەناامەۋ 
جېنىنى پىدا قىلغان ئىكەن. پالم، فرانساۇز تاجاۋۇزچىلىرىغاا ئىنتاايىن 

كەنادۇق. ئاۇ، دۈشامەنگە قارشاىلىق ئۆچ تىپىك نېمىس مىللەتچىسى ئى
كۆرسااىتىش ھەرىكىتاااى بىااالەن شااوغۇللىنىۋاتقان دوساااتلىرى بىااالەن 
پااارتىزان يىتەكچىلىرىنااى تاجاۋۇزچىالرغااا پاااش قىلمااايمەن دەپ چىااڭ 
تاااۇرۇپ، خەلقىاااگە ئاااۈلگە بولاااۇپ بەرگىناااى ئۈچاااۈنال تاجااااۋۇزچىالر 

ە بىاار تەرىپىاادىن ئۆلتااۈرۈلگەن ئىااكەن. لېدااو شااالگېلېر دەياادىغان يەن
ئەزىمەتمااۇ پالمغااا ئوخشاااش ئااوت يااۈرەك ۋەتەنااپەرۋەرلەردىن بىاارى 
ئىكەناادۇق. ئۇمااۇ فرانسااىيە تاجاۋۇزچىلىرىغااا بىاار قورچاااق ھۆكااۈمەت 
ئەمەلدارىنىڭ پاش قىلىشى نەتىجىسىدە قولغاا ئېلىنغاان، ئۇماۇ پالمغاا 
ئوخشاش بىرمۇ سەبدىشىنى پاش قىلماۋ ئۆلتۈرۈلگەن ئىكەن. كىشاىنى 

ىغان بااۇ ۋىادانسااىزلىقنى ئاۋگساابۇرگلۇق بىاار قورچاااق يىرگەندۈرىااد
ساقچى ئەمەلدارى قىلغان ئىكەن. قورچاق سەۋەرىڭ دۆلىتىنىاڭ يېڭاى 
نااېمىس دائىرىلىاارى، بااۇ قورچاااق ساااقچى ئەمەلاادارىنى بااۇ خااائىنلىق 
ھەرىكىتى ئۈچۈن قاتتىق جاازاالش ئورنىغاا، تاجاۋۇزچىالرغاا غاالچىلىق 

ردىااڭ دەپ ئەمىلىنااى ئۆسااتۈرۈپ قىلىشاانىڭ ئۈلگىسااىنى تىكاالەپ بە
 مۇكاپاتالشقان ئىكەن.
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يىلاااالر ئەتىراپىااادا باااۇ ئىككاااى ناااېمىس -8121مېنىاااڭ ئاااائىلەم، 
ىان دېاگەن كىچىاك ئقەھرىمانىنىڭ ئىسسىق قېنىدا بويالغان ئەنە شاۇ 

شااەھەردە تااۇراتتىكەن. مېنىااڭ بااۇ يۇرتااۇم، قانداشاالىق جەھەتااتىن 
لىك جەھەتتە ئاۋۇسترىيىگە باۋارىيىگە مەنسۈپ بولسىمۇ، سىياسىي تەۋە

تەۋە بىاار يەر ئىاادى. دادام ئااۆز كەسااىپىنى سااۆيىدىغان ۋەزىپىسااىگە 
سادىق بىر دۆلەت تاموىنا كادىرى، ئاپام بولسا بالىلىرىغاا مېقرىباانلىق 

 بىلەن كۆيۈنىدىغان بىر ئائىلە ئايالى ئىدى.

مەن، تۇغۇلغااان يۇرتااۇم بىاالەن بااالىلىق ۋاقىتلىرىماادىكى ئەھااۋالىم 
ىدە تىلغا ئالغىدەك بىرەر نەرساە ئەسالىيەلمەيمەن. چاۈنكى، مەن ھەقق

ېڭى بىر ۋەزىاپىگە تەيىنلىنىا  تۇغۇلۇپ بىر قانچە يىل ئۆتمەيال دادام ي
دەرياسىنىڭ تېخىمۇ تۈۋەن ئېقىنىغا جايالشاقان پاسسااۋ دىاگەن  ىنرېي

يەرگە، يەنى ئەسلىدە گېرمانىيىگە تەۋە بىر يەرگە يۆتكىلىادىكەن. ئاۇ 
ى ئاۋۇساتىريىلىك بىار تاموىناا كاادىرى بولغاان بىرساى تىنمااۋ يىللىر

كەسىپىنى ياكى خىزمەت ئاورنىنى ياۆتكەپ تۇرۇشاقا مەجباور دەۋىارلەر 
بولسا كېرەك، دادام كېيىنچە يەنە ئۇ يەردىنماۇ ئالماشاتۇرۇلۇپ لېنازگە 
ئىۋەرتىلىدىكەن. دادام ئاخىرى شۇ يەردە پىنسىيىگە چىقىدۇ. ياشىنى  

دەم، پىنسىيىگە چىققان بولىشىغا قارىماۋ كۈنلىرىنى ئاارام قالغان بۇ ئا
ئېلى  بىكارچىلىقتا ئۆتكىزىشنى ھەرگىزماۇ خااليادىغان بىرساى ئەمەس 
ئىدى. ئۇ، بىر يېزائىگىلىك ئىشچىسىنىڭ پەرزەنتاى باولغىنى ئۈچاۈن، 
ئىاااش ئىساااتەپ ئۆسااامۈر ۋاقىتلىرىااادىال ئۆيااادىن ئايرىلىشاااقا مەجباااور 

ام ئەنادىال ئاون ئاۈچ ياشاقا كىارگەن ۋاقتىادا، بولغانىكەن. يەنى، داد
چامىدانىنى كۆتۈرۈپ تۇغۇلغان ئورمانلىق يېزىسىدىن ئايرىلىشقا مەجبور 
بولغان ئىكەن. ياشانغان مەھەلىداشالىرى ئاۇنى ھەرقاانچە سۇۋۇتۇشاقا 
تىرىشااقان بولسااىمۇ، ئۇالرنىااڭ قىلغااان نەسااىقەتلىرىگە پەرۋا قىلماااۋ 

ە اليىااق بىاار ئااادەم بولااۇپ كااېلىش بىاارەر ھااۈنەر ئۆگۈنااۈپ ھااۆرمەتك
يىللىرى -8151خىيالىدا ۋيېناغا قاراپ سەپەر قىلغان ئىكەن. بۇ ئىشالر 

يااۈز بەرگەن بولااۇپ، يېنىاادا ئااارانال ئااۈچ ئېكااۇس )شااۇ ۋاقىتالرنىااڭ 
ئاۋۇسترىيە پۇلى − ئۇ.ت( پاۇلى تۇرۇغلاۇق كەلگۈساىدە ئاۆزىنى ناېمە 
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رگە ئاتلىنىشقا زورلىنىشاى، ئىشالر كۈتىۋاتقانلىقىنى بىلمىگەن بىر سەپە
دادام ئۈچۈن بەكال مەجبۇرى ۋە ئېغىر كېلىدىغان ئىاش بولساا كېارەك. 
دادام، سااىرتالردا ئىشاالەپ يااۈرۈپ تااۆت يىلاادىن كېاايىن كومپاينااانلىق 
دەرىجىسىدىكى ئۇستا ئىشچى بواللىغان بولسىمۇ، ئاادەتتىكى ئىشاچىالر 

ئىاااكەن. ئاااۇ  دەرىجىسااىدىكى باااۇ ھالىاادىن پەقەتاااال رازى بولمىغااان
يىلالردىكى ھەممە يەرنى قااپالپ كەتاكەن ئېغىار ناامىراتلىق، دادامناى 
قىلىۋاتقااان ئىشااىنى تاشااالپ تېخىمااۇ يوقااۇرى مەرتىۋىلىااك كەسااى  

 ئىگەللىگەن ئادەم بولۇش خىيالىغا كەلتۈرگەن بولىشى مۇمكىن.

يېزىنىااڭ نااامىرات بىاار دېققااان بالىسااى بولغااان دادام، بااالىلىق 
ەھەلىسىدىكى پوپنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىگە ھەۋەسالىنى  ۋاقىتلىرىدا م

ئۇنىااڭ تۇرمااۇش سەۋىيىسااىنى بااۇ جاھاناادا يەتكىلااى بولىاادىغان ئەڭ 
يوقااۇرى سااەۋىيە دەپ بىلااگەن بولسااا، چااوڭ شااەھەرلەردە ياشاااش 
جەريانىدا تېخىمۇ يوقۇرى سەۋىيىدىكى خىزمەتلەرنى خىيال قىلىادىغان 

مىدىن ئېتىۋارلىق ئىش ئىاكەن بولۇپ ئۆزگىرى ، مەمورى كادىرلىق ھەم
دەيدىغان قاراشقا كەلگەن بولىشى ماۇمكىن. كەمبەغەلچىلىكاتە تارتقاان 
جاپالىرى دادامنى بالدۇرال قۇرامىغا يەتكاۈزگەن بولساا كېارەك، پۈتاۈن 
كااۈچى بىاالەن بااۇ غايىسااىنى ئەمەلااگە ئاشااۇرۇش ئۈچااۈن تىرىشااچانلىق 

ىت، شۇ ۋاقىاتالردا كۆرسىتىش ئىرادىسىگە كېلى  يولغا چىققان بۇ يىگ
ياشااقا كىاارگەن بىاار ياااش ئىكەناادۇق. ئاااخىرى غايىسااىگە  88ئەناادىال 

يېتى  رەسمى بىر دۆلەت كادىرى بولاۇپ يېتىشاى  چىققاان. دادام باۇ 
كە كىرىا  قالغاان  19غايىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرغان كۈنلىرىادە يېشاىمۇ 

 ئىااكەن. پەرىاازىمچە، يېزىسااىدىكىلەرگە كااۆزگە چېلىققىاادەك بىرسااىگە
ئايالنماااۋ تااۇرۇپ ئااۇ گااۈزەل يېزىسااىغا قايتىاا  كەلمەياامەن دەپ ۋەدە 
قىلغان بولىشى مۇمكىن. ئەندى ئۇ، ۋەدە قىلغان مەخساىدىگە يەتاكەن 
بىرسااى ئىاادى. ئەممااا دادام ئااۇزۇن يىاال ئايرىلغااان يېزىسااىغا قايتىاا  
بارغىنىدا، مەھەلىسىدە ئاۇنى ھاېچكىم تونىيالمااپتۇ. مەھەلىساىدىكىلەر 

ئۇنى ئېساىدىن چىقىرىۋېتىشاكەن ئىاكەن. شاۇنداق قىلىا   ئاللىبۇرۇن
 …دادام ئۆز يېزىسىدىن ياتسىراشقا باشالپتۇ. 
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ئاااخىرى دادام، مەمااورى كااادىرلىق بىاالەن شااوغۇللىنى  پىنسااىيىگە 
چىقى  ئاددى ئائىلە قوينىغا قايتى  كېلىدۇ. ئەمما ئۇ، بىردەممۇ جىام 

يىنىڭ المباچ دەيادىغان تۇرالمايدىغان بىرسى ئىدى. يۇقۇرقى ئاۋۇسترى
كىچىك بىر شەھەر ئەتىراپىدىن بىر پاارچە يەر ساېتىۋېلى  شاۇ يەرگە 
ئىشلەشاكە كىرىشاى  كېتىاادۇ. شاۇنداق قىلىاا ، دادام ئاۇزۇن يىللىااق 
تىنىم تاپماۋ يۆتكۈلۈپ يۈرۈپ ئىشلىگەن ئىشىدىن پىنسىيىگە چىقىا ، 

چىلىق بىالەن يېشىغىچە ئاتا كەسىپى بولغان دېققان 56تا ۋاپات بولغان 
 شوغۇللىنى  ئۆتىدۇ.

مېنىااڭ دەساالەپكى كۆزقاراشاالىرىم ئەنە شااۇ ۋاقىااتالردىن باشااالپ 
يېتىلىشااكە باشاالىغان دېيىشااىم مااۇمكىن. ئوقااۇش دەۋرىاادە ئااۆتكەن 

تارتىشالر، مەكتەپتىن -ھاياتىم تىنىم تاپماۋ شوخلۇق قىلىشالر، تاالش
دوسات بولاۇپ  قېچىشالر، ئۆزەمدىن چوڭ ياكى كۈچلۈك بالىالر بىالەن

دېگەندەك شوخ ئۆسمۈرلۈك ھايات بىلەن باشالنغان ئىدى. … ئويناش 
بۇ قىلىقلىرىمغا قاراپ ئانام مەندىن بەكاال خاپاا باوالتتى. ئەمماا مەنماۇ 
مۆڭاادەك ئۆياادىن تاالغااا چىقماااۋ جىاام ئولتۇرۇشااقا چىدىياالياادىغان 

ىيىتىم بىرسىمۇ ئەمەس ئىدىم. ئۇ ۋاقىتالردا ئۆزەمنىاڭ نىمىالەرگە قاابىل
بارلىقى، نىمىالەرگە ھەۋىساىم باارلىقىنى بەك ئاويالپ كەتمەيتاتىم. ئاۇ 
ۋاقىتالردا بۇ ھەقتە بىر نىامە ئاوياليتتىم دېيىشاكە تاوغرا كەلساە، ھەر 
ھالدا دادام تاللىۋالغاان مەماورى كاادىر بولۇشاتەك بىار تۇرماۇش ياولى 
 مېنااى قىزىقتۇرماياادىغانلىقىنى ئويلىسااام كېاارەك  شااۇ ياشاالىرىمدىال

تۇال قايىل قىلىش كۈچىگە -دوستلىرىم ئارىسىدا سۆزلەپ قويىدىغان ئاز
ئىاااگە نۇتاااۇقلىرىم شاااۇنى كۆرساااەتمەكتىكى، نااااتىقلىق قاااابىلىيىتىم 
يېتىلىشكە باشالىغان ئىادى. شاۇ ياشالىرىمدىال ئاۆزەمنى ئااران تۇتاۇپ 
يۈرىاادىغان بااالىالر يىتەكچىسااى − لىاادېر بولۇشااقا باشاالىغان ئىاادىم. 

اۋ يەنىال تىرىشچان بىر ئوقۇغاۇچى ھېسااپلىناتتىم. مەن شۇنىڭغا قارىم
 ئۈچۈن ئۆگۈنۈش ئويۇننىڭ ئورنىدىكى ئىش بولۇپ تۇيۇالتتى.

مۇزىكااا -بااوش ۋاقىتلىرىماادا المباااچ ماناسااتىرىدا ئېچىلغااان ناخشااا
دۇغىلىااق -دەرساالىرىگە قاتنىشاااتتىم. بااۇ دەرساالەر يەكشااەنبىلىك دات
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كۆرساااىتىۋېلىش پۇرساااىتىنى چىركااااۋ مۇراساااىملىرىدا ئاااۆزەمنى راساااا 
 بېرەتتى.

ئااۆز ۋاقتىاادا دادام ئااۆز يېزىسااىدا ھۆرمەتلىنىاا  قەدىرلىنىاادىغان 
پوپىنىااڭ تۇرمااۇش سەۋىيىسااىنى تىرىشااچانلىق كۆرسااىتى  ئېرىشىشااكە 
تىگىشاالىك بىاار ئااۈلگە قىلىاا  تاللىۋالغىنىغااا ئوخشاااش، مەنمااۇ بااۇ 

ى  قولغاا يەردىكى ھۆرمەتلىك پوپىمىزنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىنى تىرىش
كەلتۈرۈشكە ئەرزىيدىغان بىر غايە دەپ قارايدىغان بولغاان ئىادىم. ئاۇ 
ۋاقىتالردا خىيالىمدا ھەممە ئىشالر ئۆز يولىدا كېتىۋاتقاندەك بىلىنەتتاى. 
دادام ياشلىق دەۋرلىرىدە بەكال جاپاالىق ئىشالەپ ئاۆتكەن ئىكەنادۇق. 

ا مېنىڭدەك سۆز شۇڭا، تەغدىر دادامغا ئېغىر جاپالىق كۈنلىرىدە ئۇنىڭغ
قاااابىلىيىتىنى، يەناااى ئاااۆز قېرىنداشااالىرىنى تەساااىرلەندۈرۈپ قايىااال 
قىاللىغىدەك سۆزلەش قابىلىيىتىنى پەقەتال بەرمىگەن ئىاكەن. شاۇنداق 
بولغاچقا، دادام، مېنىڭ بۇ قاابىلىيىتىمنى ئىشاقا ساېلىش خىيالىمادىن 

ەم زادىااال رازى ئەمەس، دائىاام مېنىااڭ كەلگۈسااى تەغاادىرىم ئۈسااتىدە غ
قىلىااپال يااۈرەتتى. بۈگااۈنكى ياشااالر ئااۆزىنى ئااۆزى باشااقۇرالىغىدەك 
ئىقتىدارغا ئىگە ئەمەس دەپ قارامدىكىن، مېنىڭ ئويلىرىمنى غەلىتىلىك 
دەپ قاااراپ مەناادىن رەنجىاا  يااۈرەتتى؛ بۇنااداق غەياارى قاراشااالردا 
بولىشىمنىڭ سەۋەبىنى تۇغما نوقسانلىق بولمىسۇن يەنە دەپماۇ ئاويالپ 

 ەك  دادام بۈگۈنكى ياشالرنى زادىال چۈشەنمەيتتى.قالسا كېر

راس دېگەناادەك، كېيىاانچە ناااتىقلىق ھەۋىسااىمنىڭ ئااورنىنى ئااۆز 
خاراكتىرىمگە تېخىماۇ مۇۋاپىاق كېلىادىغان ياېڭىچە ھەۋەسالەر، يېڭاى 
ئۈمىاادلەر ئېلىشااقا باشاالىدى. بىاار كااۈنى دادامنىااڭ قىرائەتخانىسااىنى 

ناسااىۋەتلىك ھەرخىاال كونااا چااۇخچىالپ يۈرگىنىماادە، ئەسااكەرلىككە مۇ
يىلالرردىكاى -8188~8181كىتاپالر قولۇمغا ئېلىشتى. بۇالرنىڭ ئىچىدە 

گېرمااااانىيە ئۇرۇشااااى تونۇشااااتۇرۇلغان ئاااااددى ساااااۋات -فرانسااااىيە
خاراكتىرىدىكى چاتما ماقالىالرمۇ بار ئىدى. كىتاپالرنىڭ ئارىساىدا يەنە 

  تونۇشتۇرۇلغان ئۇ يىلالردا يۈز بەرگەن ۋەقەلەر رەسىم شەكلىدە سىزى
قايسى بىر رەساىملىك گېازىتكە تەۋە ئىككاى قىساىملىق بروشاورمۇ باار 
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ئىدى. بۇ كىتاپالر ئۇ كۈنلەردە مېنىڭ ئەڭ ياخشاى كۆرىادىغان باالىالر 
كىتابىمغا ئايالنغان ئىادى. شاۇنداق قىلىا ، ئارىادىن ئاۇزۇن ئاۆتمەۋ 

ورۇن قەھرىمانلىق تەسۋىرلەنگەن بۇ چوڭ ئۇرۇش قەلبىمادە چوڭقاۇر ئا
ئىلىشقا باشلىدى. شۇندىن ئېتىاۋارەن قولۇمغاا چىققاانلىكى ئاۇرۇش ۋە 

 ھەربىلىككە مۇناسىۋەتلىك كىتاپالرنى يىغىشقا كىرىشى  كەتتىم.

يېڭاى ۋە ئىنتاايىن ماۇھىم -بۇ قىزىقىشىم مېنىڭ ھاياتىمادىكى يېا 
بىر كەشى ، بىر بۇرۇلۇش نوقتىسى بولاۇپ قالغاان ئىادى. يەناى، ئاۇ 

ە بەك ئېنىااق چۈشااىنى  كىتەلمىسااەممۇ، تااۇنجى قېااتىم كااۈنلەردە ئااانچ
ئىدىيەمدىن ئۆتمەيدىغان بىر مۇنچە سۇئالالر كالالمغا كېلىۋېلىا  مېناى 
قىينىماقتااا ئىاادى. شااۇنىڭغا ئىشااىنەتتىمكى، بااۇ خىاال سااۇئالالر شااۇ 
كۈنگىچە تېخى جاۋاپقا ئېرىشەلمەۋ كەلاگەن ماۇجمەل ساۇئالالر ئىادى: 

بۇ ئۇرۇشقا قاتناشقان نېمىساالر تۇرۇغلۇق مەن بىر نېمىسمەن. شۇنداق 
-باشقا نېمىسالر نېمە ئۈچاۈن بىاربىزدەك بىلەن ئۇرۇشقا قاتناشمىغان 

بىرىاااادىن ئايرىلىاااا  كەتااااكەن  بىااااز ئاۋۇسااااترىيىلىك نېمىسااااالر، 
گېرمانىيىاادىكى نېمىسااالردىن زادى نىاامە پەرقىمىااز بااار  ئەگەر بىاارەر 

اق بىر پەرق  دادام ۋە باشقا پەرقىمىز بار دېيىلسە، بۇ پەرق زادى قاند
ئاۋۇساااترىيىلىكلەر باااۇ ئۇرۇشاااقا ناااېمە ئۈچاااۈن قاتناشااامىدى  بىاااز 
ئاۋۇسترىيىلىكلەر ئاۇ گېرمانىيىلىاك نېمىساالرغا ئوخشاىمايدىغان باشاقا 
بىر كىشىلەرمىدۇق بولمىسا  بىز ئۇالر بىلەن بىر يولدىكى كىشاىلەردىن 

 يا -ئەمەسمۇ

مۇۋاپىااق جاااۋاپ تاپالماااۋ  مېنىااڭ باااال ئەقلىاام بااۇ مەسااىلىلەرگە
قىينىالتتى، بەزىادە ئاۆزەم ساورىغان ساۇئالغا ئېقتىيااتلىق بىالەن يەنە 
ئاااۆزەم جااااۋاپ تېپىشاااقا تىرىشااااتتىم. ئاخىرىااادا، يوشاااۇرۇن بىااار 
ھەسەتلىنىش ھىسىياتى ئىچىدە غەزەپلەنگەن ھالادا ئۆزەمادىن مۇناداق 

ك بىسامارك بىر سۇئالنى سورىدىم: نېمە ئۈچۈن بارلىق نېمىساالر بىاردە
ئىمپىرىيىسىگە مەنسۈپ بولۇش بەختىيارلىقىغا ئېرىشەلمىگەن ! ئىشنىڭ 
بااۇ تەرىااپىگە زادىااال ئەقلىاام يەتاامەۋ، گېرمانىيىاادىكى نېمىسااالردىن 

 قىزغىنى  كەتكەن ئىدىم.



 

 

37 

 

بااۇنچە چااوڭ بىاار مەسااىلىگە ئااۇ ياشااتا قانااداقمۇ تااوغرا جاااۋاب 
 تاپااليتتىم 

 

 دەسلەپكى كۈزىتىشلىرىم

ىڭ سەۋەبىنى بىلىاش ئۈچاۈن تېخىماۇ كاۆپ نەرساىلەرنى بۇ ئىشالرن
ئوقۇشۇم كىرەكلىگىنى، بۇنىڭ ئۈچۈن يەنە كېلى  سىساتېمىلىق بىلىام 

 ئېلىشىم كىرەكلىگىنى ھېس قىلغان ئىدىم.

خاراكتىرىمنى كۈزىتىا  ياۈرگەن دادام، باۇ ئوغلۇمادا -مېنىڭ مىجەز
دارى يااوق كالسساىك تولااۇق ئوتتاۇرا مەكتەپااتە ئوقۇشاقا پەقەتااال ئىقتىا

ساااڭا ئەڭ مۇۋاپىااق كېلىاادىغان “ئىااكەن، دېااگەن خۇالسااىغا كېلىاا ، 
دەپ سااۆزلەپ  ”مەكااتەپ، ئەساالىدە كەسااىپى ئورتااا مەكااتەپ ئىااكەن

يۈرىدىغان بولدى. دادام مېنىڭ رەسىملەرنى بەكال ئاسان ۋە چىرايلىاق 
سىزالىشاااىمغا دىقاااقەت قىلغاااان بولساااا كېااارەك، مېنىڭااادىكى باااۇ 

يوقۇرقىادەك خۇالساىغا كەلاگەن بولىشاى ماۇمكىن ئاالھىدىلىككە قاراپ 
دەپ پەرەز قىلىاامەن. دادام يەنە ئاۋۇسااترىيىدىكى لىسااەلەردە )تولااۇق 
ئوتتاااۇرا مەكاااتەپلەردە − ئاااۇ.ت( رەساااىم ساااىزىش كەساااىپىگە بەك 
ئەھمىيەت بېرى  كەتمەيدۇ، ھەتتا كۆپاۈنچە ۋاقىاتالردا قەتداى كاۆزگە 

مىايەت تەجرىبىساى ئەمىلىاي ئىلمايدۇ دەپمۇ قوياتتى. بەلكى ئۇنىڭ جە
 ”ئىنساانلىق“قىممىتى يوق بۇنداق ئىشاالرغا ئەھمىايەت بەرمەيادىغان، 

تىن ئۇنى بەكال ياتالشتۇرىۋەتكەنلىگىدىن شاۇنداق ئوياليادىغان بولساا 
كىرەك، مېنىڭ بۇ تۈردىكى قىزىقىشلىرىم ئۇنى پەقەتال قىزىقتۇرالمىغان 

ە ئااللىمۇ قاچاان بىار ئىدى. ئەسلىدە ئاۇ، مېنىاڭ كىلەچىگىام ھەققىاد
قارارغا كېلىا  بولغاان ئىادى: ئۇنىاڭ ئوغلىماۇ ئاۆزىگە ئوخشااش بىار 

مۇشاەققەت ئىچىادە -مەمورى كادىر بولۇشى كېرەك ئىدى. ئۇنىاڭ جاپاا
ئااۆتكەن ياشاالىق دەۋرى، ئۇنىااڭ كېيىنكااى يىللىرىاادا تېخىمااۇ كااۆپ 
نەتىجىلەرناااى قولغاااا كەلتاااۈرۈش شاااارائىتىنى تەيياااارالپ بەرمىاااگەن 

چقىمىكىن، تەبىدااى ھالاادا ئۇنىااڭ كېچىكىاا  بولسااىمۇ قولغااا بولغااا
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كەلتۈرگەن كادىرلىق كەسىپىنى ئەتىۋاراليدىغان مىجەزى ھەرقانداق بىر 
ئىشااتا نەتىجىااگە ئېرىشااىش ئۈچااۈن چوقااۇم قەتدااى ئىاارادىگە كېلىاا  
جاپاااالىق تىرىشاااچانلىق كۆرساااىتىش شاااەرت دەيااادىغان قاراشااانى 

ۇ، دادام مەماااورى كاااادىر شاااەكىللەندۈرگەن ئىاااكەن. راس دېمىساااىم
باااولىمەن دەپ ئااااز جاپاااا تارتمىغاااان ئىاااكەن. دادام، شاااۇنچە كاااۆپ 
قىيىنچىلىقالرنااى يېڭىاا  ئااۆزىنى مەمااورى كااادىر قىلىاا  يېتىشااتۈرۈپ 
چىقالىغانلىقىدىن بەكال مەغرۇرلىناتتى. شۇڭا، مېنىمۇ ئۆزىگە ئوخشااش 

ىمااۇ مەمااورى كااادىر قىلىاا  يېتىشتۈرۈشاانى، ئەگەر مااۇمكىن بولسااا تېخ
يوقۇرى دەرىجىلىك كادىر بولۇشقا تەييارلىق قىلىشىمنى ئوياليتتى. ئاۇ 
مېنىااڭ ئۈچااۈن تااۈزگەن بااۇ پىالنىنااى ئەمەلااگە ئاشااۇرۇش ئۈچااۈن 
ئەسااتايىدىللىق بىاالەن كىرىشااى  كەتااكەن ئىاادى. ئااوغلىنى يوقااۇرى 
مەۋقەلىك بىر ئورۇنغاا ئېرىشاتۈرىمەن دەپ ئاالھىادە زور تىرىشاچانلىق 

 ى. بۇ ئۇنىڭ بىر غايىسىغا ئايالنغانىدى.كۆرسەتمەكتە ئىد

دادام، پۈتااۈن ھاياااتىنى بېغىشاالىغان كااادىر بولغىنىغااا ئوخشاااش، 
مېنىماۇ بىار كاادىر قىلىاا  يېتىشاتۈرىمەن دەيادىغان ئارزۇساىغا ماااقۇل 
بولماياادىغانلىقىمنى ئويالپمااۇ باقمىغااان ئىاادى. ئۇنىااڭ قااارارى بەكااال 

ا بولغۇچىنىاڭ بۇناداق بىار ئېنىق، كەسكىن ۋە ئاۇنىڭچە بولغانادا ئاتا
 قارارغا كېلىشى پۈتۈنلەۋ ھەق، بەكال نورىمال بىر ئىش ھېساپلىناتتى.

مۇشاااەققەتلىك تۇرماااۇش جەريانىااادا بۇيرۇقاااۋاز مىجەزناااى -جاپاااا
سىڭدۇرىۋالغان دادام، بالىساىنىڭ ئىساتىقبالىغا مۇناساىۋەتلىك بۇناداق 

سى بولمىغان، مۇھىم بىر ئىشقا قارار بېرىش ئىشنى ھېچقانداق تەجرىبى
مەساادولىيەت دېگەننىااڭ نېمىلىگىنىمااۇ بىلمەياادىغان مېنىڭاادەك بىاار 
ئۆسمۈر بالىنىڭ ئىختىيارىغا تاشالپ قويالماايتتى، ئەلىاۋەتتە. باۇ ئىاش 
ئوغلىنىااڭ ئىسااتىقبالىغا بېرىاا  تاقىلىاادىغان مااۇھىم ئىااش بولغاچقااا، 
 قىلچە بوشاشماۋ نەق بىر ئاتا مەسادولىيىتى بىالەن باۇ ئىشاقا تۇتاۇش
قىلغان ئىادى. باۇ ئىشاتا كۆرۈلۈشاى ئېقتىماالى بولىادىغان ھەرقاناداق 
سااەل قاااراش ئاتىلىقنىااڭ ئەڭ چااوڭ گۇناااھى دەپ ھېساااپاليدىغانلىقى 
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ئۈچۈن، بۇناداق بىار ئىشاقا ساەل قااراش ئۇنىاڭ ئەساتايىدىل ۋەزىاپە 
 ئۆتەش مىجەزى بىلەنمۇ زادىال سىغىشالمايتتى.

شەكىلدە تەرەققاى قىلىشاقا  شۇنداقتىمۇ، بۇ ئىش پۈتۈنلەۋ باشقىچە
باشااااليدۇ. يەناااى، دادامنىاااڭ ئىساااتىقبالىم ھەققىااادە شاااۇنچە بااااش 
قاتۇرغىنىغا قارىماۋ، بۇ ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ئۈلگىرەلمەۋ باۇ 

 دۇنيا بىلەن خوشلىشىدىغانلىقىنى نەدىنمۇ بىلەۋ 

ئۆمرۈمدە تۇنجى قېتىم − ئەندىال ئون بىر ياشقا قەدەم بېساىۋاتقان 
ىاار ئۆساامۈر بولۇشااۇمغا قارىماااۋ دادامنىااڭ پىكىرىنااى رەت قىلىشااقا ب

جۈرئەت قىلغان ئىدىم. دادام ئىستىقبالىمغا مۇناسىۋەتلىك باۇ پىالنىناى 
ئەمەلااگە ئاشااۇرۇش ئۈچااۈن قااانچىكى چىااڭ تۇرغااان بولسااا، ئۇنىااڭ 
پۇشااتىدىن بولغااان مەنمااۇ ياخشااى كۆرمەياادىغان بىاار پىكىرنااى رەت 

امااادەك جااااھىللىق بىااالەن چىاااڭ تاااۇرۇپ قىلىشاااتا ئەڭ كامىااادا داد
 تىركەشمەكتە ئىدىم:

 «ياق، مەمورى كادىر بولۇشنى خالىمايمەن!»

سىيلىق نەسىقەت قىلىشالر، قاتتىق گەپلەرنىڭ ھېچقايسىسى مېنىاڭ 
مەماورى كاادىر بولۇشانى “قارشى چىقىشىمنى توساپ قااللمىغان ئىدى: 

دەپ بەكااال  ”!ياخشاى كاۆرمەيمەن، يااق، ھەرگىزماۇ كاادىر بولماايمەن
 چىڭ تۇرىۋاالتتىم.

داداممااۇ مېنىڭاادە كادىرلىققااا بولغااان قىزىقىشاانى قوزغااايمەن دەپ 
بىكارغاا -ئۆزىنىڭ كاادىرلىق ھاياتىادىن مىساالالر كەلتاۈرۈپ بىكااردىن

ئاۋارە بوالتتى. ئەمما دادامنىاڭ كەلتاۈرگەن مىسااللىرى ماڭاا پۈتاۈنلەۋ 
نىااڭ تونۇشتۇرۇشااىدىن ئەكسااىچە تەسااىر قىالتتااى. مەن بولسااام، دادام

بىلگىاانىمچە كادىرلىقنىااڭ قانااداق بىاار ئىااش ئىكەنلىكىنااى ئااويالپ 
كادىرلىققا تېخىمۇ ئۆچ بولاۇپ كىتەتاتىم: كۈنلەرنىاڭ بىرىادە ئاۆزەمنى 
غاااۇۋا ياااۇرۇپ تۇرىااادىغان بىااار ئىشاااخانىدا قامىلىااا  ھاااېچ يەرگە 
مىاادىرلىيالماۋ ئەتىاادىن كەچكىااچە ئۈسااتەل ئالدىاادا ئولتۇرۇشااۇمنى، 

جەدۋەللەرناى تولادۇرۇش بىالەن -ئۆمۈرۈمنى بىر ماۇنچە دەپاتەر پۈتۈن
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ئۆتكۈزىشىمنى، ۋاقتىمنى ئۆز ئىختىيارىم باويىچە ئىشالىتەلمەۋ قااراڭغۇ 
ئىشخانىدا قامىلى  ئولتۇرىدىغانلىقىمنى كۆزئالادىمغا كەلتۈرساەمال، باۇ 

 كادىرلىق دېگەندىن پۈتۈنلەۋ يىرگىنى  كىتەتتىم.

ئەخالقلىااق، ‘ەسااتلىك بولمىغااان، راسااتىنى دېسااەم، كۈچلااۈك، ب
مېنىڭدەك بىرسىنىڭ كىلەچەكتە نىمە ئىشالرنى  ’يۇۋاش تەربىيىلەنگەن

قىاللىشىنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈش، ھەقىقەتەنمۇ غەمگە سالىدىغان بىار 
 ئىش ئىدى. 

مەكتەپتىكااى دەرىسااالەرنى ئۆگىنىشاااىم ئۈچااۈن بەك كاااۆپ ۋاقاااتىم 
غااان ۋاقىتلىرىماادا ئۆياادە كەتمەيتتااى. شااۇنداق بولغاچقااا، بااوش قال

قامىلىاا  جىاام ئولتااۇرۇش ئورنىغااا سااىرتالردا، ساااپ ھاااۋالىق يەرلەردە 
ئايلىنىاا  ۋاقاات ئۆتكۈزۈشاانى ياخشااى كااۆرەتتىم. بۈگااۈنكى كۈناادىكى 
سىياسىي ئۆكتىچىلىرىم مېنىڭ ئۆتمۈشۈمدىن بىرەر نوقسان تېپىاۋېلىش 

شاالر باۇ ھىتلېار دىاگەن كىشاى ئۆسامۈرلۈك دەۋرىادە ناېمە ئى“ئۈچۈن 
دېيىشاااى ، يىپىااادىن  ”بىااالەن ۋاقتىناااى ئاااۆتكەزگەن بولغىيااادى 

يىڭنىسىغىچە تا بالىلىق كەچۈرمىشلىرىمگىچە چۇخچىالپ يۈرۈپ ماڭا ئۇ 
بااالىلىق ۋاقتىماادىكى بەخىتلىااك كااۈنلەرنى ئېسااىمگە سااالغىنى ئۈچااۈن 
تەڭرىگە مىننەتدارلىقىمنى بىلدۈرىمەن. ئۇ دەۋىارلەردە ئىچىام پۈشاقان 

لىقالر بىلەن ئورمانلىقالرنى ئايلىنى  سەيلە قىلى  كېلى  ھامان چاتقال
پاااكىزە ئۇنتاۇپ كىتەتاتىم. ئورمااانلىقالر، -پۈتاۈن خااپىلىقلىرىمنى پااك

چاتقاللىق داالالر ھەقىقەتەنمۇ ئىاچ پۇشاىقىنى، زىرىكىشالىكنى، ھەتتاا 
 خاپىلىقالرنى ئۇنتۇلدۇرىدىغان بەكال ياخشى ماكان ھېساپلىناتتى.

را مەكتەپتىكااى ئوقۇشااۇم مېنىااڭ قىزىقىشاالىرىمنى، كەسااىپىي ئوتتااۇ
كۈناادىلىك پائااالىيەت جەدۋىلىمنااى ئااانچە بەك ئۆزگەرتىااۋىتەلمىگەن 

بىلامەۋ يەنە بىار ئىشاقا كىرىشاى  -ئىدى. ئەمما ئاۇ كاۈنلەردە بىلىا 
 قالغان ئىدىم. 

دادامنىڭ مېناى كادىرلىققاا تەييااراليمەن دىاگەن ئارزۇساىغا قارشاى 
نى رەنجىتىااا  قويغانااادەك قىلساااىمۇ، مېنىاااڭ چىقىشاااىم ئۆيااادىكىلەر
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نارازىلىقىم مەمورى خىزمەتكە بولغان ئاۆچلىكىمنىال ئاسااس قىلغاانلىقى 
ئۈچۈن بۇ ناارازىلىقىمنى چاندۇرماسالىققا تىرىشااتتىم. شاۇنداق قىلىا  
مەنمااۇ مەمااورى خىاازمەتكە بولغااان ئۆچلۈكااۈمنى يوشااۇرۇپ، دادامنااى 

اتتىم. چوڭ بولغىنىمدا مەماورىي رەنجىتى  يۈرۈشتىن ساقلىنىشقا تىرىش
كادىر بولمايمەن دېگەن ئىرادەم كۈچلۈك بولۇپ، بۇنداق كەسكىن بىار 
ئىرادىگە كىلەلىگەنلىكىمدىن پەخىرلىنى  بەكال مەغرۇرلىنى  يۈرەتتىم. 
ئەمما، كۈنلەرنىڭ بىرىدە دادامنىڭ پىالنى مېنىڭ باشاقا قىزىقىشالىرىم 

ىالەن ئاارىمىزدا كۆڭۈلساىزلىكلەر بىلەن توقۇنۇشۇپ قېلىشقا باشلىشى ب
پەيااادا بولۇشااااقا باشاااالىدى. بااااۇ ئويغااااا قانااااداق كەلگەنلىكىمنااااى 
ئەسلىيەلمىسەممۇ، كۈنلەرنىڭ بىرىادە چاوڭ بولساام رەسساام باولىمەن 
دېگەن خىيالغا كېلى  قالغان ئىدىم. دېمىساىمۇ نەقىاش رەساىملىرىنى 

نى كەساىپى سىزىش قابىلىيىتىمگە گەپ كەتمەيتتى. ھەتتا دادامنىڭ مې
ئورتااا مەكااتەپكە بېاارىش ئويىغااا كېلىشااىگىمۇ رەسااىم سىزىشااقا بولغااان 
قىزىقىشىم سەۋەپ بولغان دېيىشكە بوالتتى. شۇنداقتىمۇ، دادام مېنىاڭ 
رەسمى بىر رەسساام بولاۇش ئۈچاۈن ئوقۇشاۇمنى ھەرگىاز خالىماايتتى. 
ھەتتااا كەلگۈسااىدە بىاارەر رەسسااام بولااۇپ چىقىشااىمغا قەتدىااي قارشااى 

دادامنىڭ ئارزۇسىنى يەنە بىر قېاتىم رەت قىلغاان كۈنلىرىمنىاڭ ئىدى. 
بىرىاادە، دادام مەناادىن، چااوڭ بولغىنىڭاادا زادى نىاامە ئىااش بىاالەن 
شوغۇللىنىشنى ئارزۇ قىلىساەن دەپ تاۇنجى قېاتىم ساوراپ قالادى. باۇ 
ھەقتە ئاللىقاچاان ئېنىاق قارارغاا كېلىا  باولغىنىم ئۈچاۈن، ئويلىنىا  

 ۋاپ بەردىم:ئولتۇرمايال دەرھال جا

 − رەسسام بولماقچىمەن!

 دادام، ھەيران بولغانلىغىدىن ھاڭۋېقى  تۇرۇپال قالدى.

− نىمە دېدىڭ  رەسسام بولماقچى دېدىڭمۇ  يەنى بىر ساەندەتكار 
 بولىمەن دىمەكچىمۇسەن 

دادام مېنىڭ بۇ جاۋابنى ئويلىنى  يااكى ئويالنمااۋ بەرگەنلىكىمناى 
ىاا  قاااراپ بىااردەم ئولتااۇرۇپ كەتتااى. پەرق قىاللماااۋ چىرايىمغااا تىكىل
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ھۇشۇمنىڭ جايىدا ئىكەنلىكىادىنمۇ گۇماان قىلساا -ھەتتا مېنىڭ ئەقلى
كېرەك، خاتا ئاڭالپ قالدىممۇ قانداق دەپ ماڭا قايتاا تىكىلادى. ئەمماا 
مېنىااڭ راسااتىنال رەسسااام بولماااقچى ئىكەنلىكىاام ھەققىاادىكى تەپسااىلى 

نادىن كېايىن راس شاۇنداق چۈشەندۈرۈشۈمنى قايتا بىار قېاتىم ئاڭلىغا
دە، شۇ ھامان شاىددەت بىالەن قارشاى -جاۋاپ بەرگەنلىكىمنى بىلدى

چىقتى. ئۇنىڭ قاارارى بەكاال كەساكىن ۋە ئۇچاۇق ئىادى، مېنىاڭ ھەر 
قانداق بىر قابىلىيىتىمنىڭ بارلىقىغا قەتداى ئىتىباار قىلمايادىغانلىقىنى 

 كېسى  ئېيتتى:

 ھەرگىز بواللمايسەن! ھە  ياق، ياق،-رەسسام بولىمەن دېدىڭ −

ئەمما ئوغلىنىڭ دادىدىن يۇقتۇرۇپ ئالغاان مىجەزلىرىنىاڭ ئارىساىدا 
ئااۆز پىكىرىاادە چىااڭ تۇرىۋالىاادىغان جاااھىللىق مىجەزىمااۇ بااار ئىاادى. 
شااۇنىڭ ئۈچااۈن بەرگەن جاااۋابىممۇ ئۇنىڭكىاادەك ئېنىااق ۋە كەسااكىن 

 ئىدى.

ەن دادام ئىككىمىااز تالىشااى  يااۈرۈپ دەياادىغان گېپىمىزمااۇ تااۈگىگ
ئىاادى. دادام ياااق دېاادىمۇ بولاادى، ئااۇ ھەرگىااز گېپىاادىن يانمااايتتى. 
ئاااوغلى بولغاااان مەنماااۇ ئۆزگېپىمااادە چىاااڭ تۇرىۋېلىشاااتا ئۇنىڭااادىن 

 قېلىشمايتتىم. 

راس دېمىسااىمۇ، بااۇ تاااالش تارتىشاانىڭ ئاااقىۋىتى خاااپىلىق بىاالەن 
پۈتىدىغانلىقى ئېنىق ئىدى. ئۆزىگە تەمەننا قويىادىغان دادام، مەنادىن 

ال رەنجىاگەن ئىاادى. مەنماۇ باۇ ئىشاانى دەپ كۆڭلاۈم بەكاال يېاارىم بەكا
بولغان ئىادى. شاۇنىڭغا قارىمااۋ مەن يەنىاال دادامناى بەكاال ھاۆرمەت 
قىالتاااتىم. شاااۇ كۈنااادىن باشاااالپ دادام مېنىاااڭ رەساااىم سىزىشاااىمنى 
چەكلىۋىتىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى. مەنمۇ يەنە بىر قەدەم ئىلگىرلەپ، 

ەپكە بارمايمەن دەپ تەھدىت قىلادىم. تەبىدىيكاى ئۇنداق قىلساڭ مەكت
بۇنااداق ۋاقىااتالردا يېڭىلىاادىغان تەرەپ يەنىااال مەن ئىاادىم. شااۇنداق 
قىلى  بۇ مەغرۇر كىشى باشقا ئېغىز ئېچىشىمغا رۇخسەت قىلمىدى. ئاتاا 
بولغانلىقىنى تونۇتۇپ قويماقچى بولادى. ئىاش باۇ ھالغاا كەلگىنىادىن 
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ق بىاالەن ئااۈن چىقارماااۋ جىاام تۇرۇشااقا كېاايىن، مەنمااۇ ئېقتىياتچااانلى
مەجباااور بولااادۇم. شاااۇنداقتىمۇ مەكتەپاااتىن قااااچىمەن دەپ تەھدىاااد 
سېلىشااتىن يانمىاادىم. كەسااىپى ئورتااا مەكتەپااتە مەيلااى خاااالپ ياااكى 
خالىماااۋ ياخشااى ئوقىماياادىغانال بولسااام، دادام مېنااى چوقااۇم ئااۆز 

 ئىختىيارىمغا قويىۋېتىدىغۇ دەپ ئوياليتتىم.

ئاشماساالىقىنى بىلمەيتااتىم. ئەممااا -نىااڭ ئەمەلااگە ئېشااى بااۇ پىالنىم
مەكتەپااتە ئالغااان نەتىجىلىاارىم كۆرۈنەرلىااك دەرىجىاادە ناچارلىشىشااقا 
باشااالىغان ئىااادى. ئاااۆزەم قىزىقىااادىغان يااااكى كەلگۈساااىدە رەسساااام 
بولغىنىماادا ئەساااقاتىدۇ دەپ قارىغااان دەرسااالىرىمگە بەكىاارەك كاااۈچ 

ېنى قىزىقتۇرمايدىغان، كېرىكاى چىقىرى  تىرىشچانلىق كۆرسىتەتتىم. م
يااوق دەپ قارىغااان دەرساالىرىمگە بىلىاا  تااۇرۇپ تىرىشاامايتتىم. ئااۇ 
ۋاقىتالردا ئالغان دەرىاس نەتىجىلىرىمادە قىزىقىادىغان دەرسالىرىمدىن 
پەۋقۇلدااااددە يوقاااۇرى، قىزىقمايااادىغانالردىن بولساااا بەكاااال ناچاااار 

دىااگەن  ”الئە“ۋە  ”ياخشااى“نومااۇرالرنى ئېلىشااقا باشاالىغان ئىاادىم. 
دىاگەن نومۇرالرنىماۇ  ”ناچاار“ھەتتاا  ”ئورتاا“نومۇرالر بىلەن بىرلىكتە 

ئېلىاا  قاااالتتىم. ئەڭ نەتىجىلىااك بولغااان دەرساالىرىمدىن تااارىا ۋە 
جااوغراپىيە قاتارىاادىكى ئومااۇمى ساااۋات دەرساالىرى بااار ئىاادى. بەكااال 
قىزىقىاادىغان بااۇ دەرساالىرىمدە سااىنىپنىڭ ئەڭ ئەالچىلىرىاادىن بىاارى 

 م.ئىدى

كىتاۋىنى -ئارىدىن شۇنچە يىلالر ئۆتۈپ بۈگۈن ئۇ يىلالرنىڭ ھىساپ
 قىلى  كۆرگىنىمدە، مۇنداق ئىككى مۇھىم خۇالسىنى چىقىرىمەن:

. شۇ يىلالردىان باشاالپ مىللەتچاى بولاۇپ يېتىشىشاكە باشالىغان 8
 ئىدىم؛

. تاااارىخنى ھەقىقىاااي مەنىساااى باااويىچە چوڭقاااۇر چۈشىنىشااانىڭ 1
 ان ئىدىم.يوللىرىنى ئۆگۈنىۋالغ

كونا ئاۋۇسترىيە كۆپ مىللەتلىك بىر دۆلەت ئىدى. ئۇ ۋاقىتالردىكاى 
بۇنااداق بىاار دۆلەتااتە، ھەرقايسااى مىللەتلەرنىااڭ كۈناادىلىك تۇرمااۇش 
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ئاالھىدىلىكىادىن تەپسااىلى خەۋەردار باولىمەن دېېاايىش ئاۇنچە ئاسااان 
گېرمااانىيە ئۇرۇشااىدا داڭلىااق -ئىشااالردىن ئەمەس ئىاادى. فرانسااىيە

ئارمىيىسااااى ئۇتۇغلااااۇق جەڭلەرنااااى قىلىاااا  غەلىاااابىگە  گېرمااااانىيە
وشانا قىيىلىكلەر ئۆز چېگراسى بويىدىكى ئېرىشكىنىدىن كېيىن، گېرمان

نېمىسااااالرنى كۈناااادىن كااااۈنگە ئېسااااىدىن چىقىرىشااااقا باشاااااليدۇ. 
گېرمانىيىااادىكى نېمىساااالرنىڭ كاااۆپ قىسااامى ئاۋساااترىيىدە ناااېمىس 

ئىكەنلىكىنااى  بولۇشاانىڭ قانچىلىااك تەسااكە توختاياادىغان بىاار ئىااش
ھەرگىااااز بىلمەيتتااااى ياااااكى بىلىشاااانىمۇ خالىمااااايتتى. ھااااېچكىم 
ئاۋۇسترىيىدىكى نېمىسچە مەكتەپلەردە نېمىس تىلىنى سااقالپ قاېلىش 
ئۈچۈن تىنماۋ كۈرەش قىلىشقا مەجبور بولىۋاتقانلىقىنى پەقەت خىيالىغا 
كەلتۈرۈشمەيتتى. نېمىسالر، سىرتتىكى نېمىسالرنى پۈتاۈنلەۋ يوقۇتاۇپ 

يۇشنىڭ قانچىلىك ئېغىر بىر يوقۇتۇلۇش بولىدىغانلىقىنى خىيالىغىمۇ قو
 كەلتۈرۈشمەيتتى.

بولۇپمۇ ئاۋۇساترىيە نېمىسالىرى ئۈساتىدە گەپ بولغىنىادا، ئاۇالرنى 
ھەر دائىم ۋەياران بولىۋاتقاان خانادانلىق بىالەن تەڭ ئورۇنادا كاۆرۈپ 

 ئاۋسترىيە دېمەك نېمىس دېمەكتۇر دەپال قارىشاتتى.

مىليااون  51ەناادەك، ئاۋۇسااترىيە نېمىساالىرى ئۆتمۈشااىدە راس دېگ
نوپۇسلۇق بىار دۆلەتناى قاۇرۇپ چىقالىغاان ئەڭ ئېساىل ئىارق ئىادى. 
بەلكىم شۇ ئۇلۇت نەتىاجە ساەۋەبىدىن بولساا كېارەك، گېرماانىيىلىكلەر 
ئاۋۇساااترىيىنى پۈتاااۈنلەۋ نېمىساااالرنىڭ قولىااادىكى بىااار دۆلەت دەپ 

ى بەكال چوڭ خاتاا قااراش، ھەتتاا قارىشاتتى. بۇنداق قاراش، رۇشەنك
ئىنتايىن خەتەرلىك ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش ئېقتىمالى بولغان 
ئېغىر خاتا قاراش ئىدى! يەنە بىر جەھەتتاى ئالغانادا، ئاۋۇساترىيىنىڭ 
باۇ شاەكىلدە كۆرۈنۈشاى، شااەرقتىكى ئاون مىلياون ناېمىس ئىرقىنىااڭ 

ىتى  تاااۇراتتى. ھەقىقەتەنماااۇ ئۇلاااۇت ئىااارق ئىكەنلىكىنىماااۇ كۆرسااا
ئاۋۇساترىيىدە ناېمىس مەكتەپلىرىاادىكى ئوقۇتاۇش تىلىناى نېمىسااچىدە 
ساقالپ تۇتۇش، شۇ ئاساستا ئاۋۇسترىيىدە نېمىسلىكنى ساقالپ قېلىش 
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ئۈچااۈن ئااۇ يەردىكااى نېمىسااالر تىنماسااتىن جاپااالىق كااۈرەش قىلىاا  
 كېلىۋاتقانلىقىنى گېرمانىيىدە ئوياليدىغانالر يوق دېيەرلىك ئىدى.

گۈنكى كۈنادە رېايچ )گېرماانىيە پارالمېنات ھۆكاۈمىتى − ئاۇ.ت( بۈ
گېرمانىيىساااىنىڭ ساااىرتىدا قالغاااان مىليونلىغاااان قېرىنداشااالىرىمىز 
نېمىساالىكنىڭ مااۇھىملىقىنى چوڭقااۇر ھااېس قىلىشااى ، ئانااا ۋەتەن 
سېغىنىشاااى ئىچىااادە پۈتاااۈن قەلباااى بىااالەن گېرماااانىيىگە تەلپۈناااۈپ 

قا ئېشىشاىنى ئۈمىاد قىلىشاى  ھاېچ ياشىماقتا. ئۇالر بۇ غايىسىنىڭ ئىش
بولمىغاندا ئۆز ئاناا تىلىناى سااقالپ قاېلىش ئۈچاۈن بولساىمۇ جاپاالىق 

نااېمىس ئىرقااى ئۈچااۈن كااۈرەش »كااۈرەش قىلماقتااا. ئەساالىدە ئااۇالر 
نىاااڭ ئەھمىيىتىناااى بەك ياخشاااى بىلىااادىغان كىشاااىلەر « قىلىاااش

 ھېساپلىناتتى.

قالغاانكى، رېايچ بۇ ئىش شۇنداق بىر تەتاۇر ۋاقىتقاا تاوغرا كېلىا  
گېرمانىيىسااى مۇسااتەملىكىلەر بىلەنااال بولااۇپ كېتىاا ، چېگرىسااىنىڭ 
يىنىاادىكى قااان قېرىنداشاالىرىغا پەقەتااال كۆڭااۈل بااۆلمەۋ، ئااۇ يەردە 

كاۈنگە يوقۇلۇشاقا ياۈز تۇتىۋاتقانلىقىغاا پەرۋاماۇ -نېمىسچىنىڭ كۈندىن
ەن قىلىشمايتتى. ھەتتا دەل بۇنىڭ ئەكسىچە ئۇالرنى مۇۋەپپەقىيەت بىال

نېمىس دۆلىتىنى قۇرۇپ تەرەققى قىلدۇرىۋاتقانالر دېيىشاى  ماختىنىا  
يۈرىشااەتتى. ئاۋۇسااترىيە ئااۆتكەن ئەسااىرلەردىن بېاارى نېمىساالىكىنى 
شااەرقتىن مااۇداپىيە قىلىاا  كەلااگەن، كېاايىن يەنە ھەممىااگە مەلااۇم 
بولغىنىدەك ۋەياران قىالرلىاق ئۇرۇشاالر نەتىجىساىدە ناېمىس تىلىنىاڭ 

 رى خېلى دەرىجىدە تارىيى  كەتكەنىدى.كېڭىيىش چېگرالى

بۇ ھادىسىلەر قىلچە ھەيرانلىق ھېس قىلىنىدىغان ھادىساە ئەمەس. 
چاۇنكى، ھەر ۋاقىاات، ھەر يەردە ۋە ھەر قاناداق بىاار ئىشاتا كۆرۈلااۈپ 
تۇرغىنىدەك، كونا ئاۋۇساترىيە ئىمپىرىيىساى تەۋەساىدىكى ھەر قايساى 

چ خىال ئااادەملەر مەياادانغا تىلالرنىاڭ ئۆزئااارا رىقابىتىادىمۇ مۇنااداق ئااۈ
چىقماقتا ئىدى: چىڭ تۇرۇپ كاۈرەش قىلىادىغان قەھرىماانالر، ناېمىال 

 دېسە ماقۇل دەيدىغان يۇمشاقباشالر ۋە مۇناپىقالر.
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مەن ئوقۇۋاتقااااان مەكااااتەپكە ئوخشااااايدىغان ھەماااامە باشااااالنغۇچ 
مەكتەپلەردە ئەھۋال يوقۇرقىادەك ئىادى. شاۇنى ھەرگىاز ئۇنۇتماسالىق 

نسانالر ئوتتۇرسىدىكى ئەڭ كەسكىن تالىشاىش رىقاابىتى، كېرەككى، ئى
ئەۋالت يېتىشاااتۈرىدىغان يەرلەردە روۋ بېرىااادۇ. بۇناااداق رىقاااابەتلەر 
ئىزباسار تالىشىشنى تۈپكى مۇددا قىلغاچقاا، ھەرقانادان بىار چااقىرىق 
ئاۋال ئەنە شۇ ئىز باساارالرغا قارىتىلىشاى، بۇناداق چااقىرىق قىلىشانى 

 :چوقۇم بىلىشى كېرەك

− ئەۋ نېمىس يىگىتى، ئۆزەڭنىڭ ئۇلۇت بىر نېمىس ئىكەنلىكىڭنى 
 ھەرگىز ئېسىڭدىن چىقارما!

− ئەۋ نااېمىس قىاازى، يېقىناادا شااەرەپلىك بىاار نااېمىس ئانىسااى 
 بولىدىغانلىقىڭنى ھەرگىز ئۇنۇتما!

ياشالرنىڭ قەلبىنى چۈشىنىدىغان كىشىلەر، بۇنداق بىار چااقىرىقنى 
قىلىااادىغانالرنىڭ ئەنە شاااۇ ياشاااالر ئەڭ قىزغىنلىاااق بىااالەن قوباااۇل 

ئىكەنلىكىنااى ياخشااى بىلىاادۇ. ياشااالر بۇنااداق ھەرىكەتلەرنااى ئااۆزىگە 
خاس ئۇساۇل ۋە قاۇراللىرى بىالەن مىاڭ بىار خىال تۈساكە كەلتاۈرۈپ 
قانااات يايدۇراالياادۇ: ئااۇالر چەتاادەل ناخشااىلىرىنى ئېيتماياادۇ؛ نااېمىس 

، ياشالىرىمىز شۆھرىتىنى ئۇنۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھەرقاانچە ھەپىلەشساىمۇ
بۇ مىللىي شاۆھرىتىنى تېخىماۇ كۈچلاۈك قىزغىنلىاق ۋە جوشاقۇ بىالەن 
قوغداشقا تىرىشىدۇ؛ چوڭالر قاتناشقان ئۇرۇشقا ياردەم بېارىش ئۈچاۈن 
يانچۇقىدىكى خەجلەيادىغان تەڭگىلىرىناى تىجەيادۇ؛ دىان تاارقىتىش 
نىقاۋى ئاستىدىكى چەئەللىك ئوقۇتقۇچىالرنىڭ يوشاۇرۇن غەرەزلىارىگە 

ارىتا ھەر دائىم ھۇشيار تۇرااليدۇ. تاقاش چەكلەناگەن ئاۆز مىللىاتىگە ق
بەلگىلەرنى قورقماۋ تاقاپ يۈرەلەيادۇ ۋە باۇ ساەۋەپتىن -خاس ئىزنەك

جااازالىنىش، ھەتتااا تاياااق يېيىشااكىمۇ پىسااەنت قىلماااۋ غورۇرلىنىاا  
 يۈرەلەيدۇ.
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ياشالر چوڭالردىن ئۈلگە ئېلىش بىلەناال قالمااۋ، كۆپاۈنچە ھاالالردا 
چوڭالرغااا قارىغاناادا تېخىماااۇ كۈچلااۈك ھېسااىياتلىنااليدۇ. ياشاااالرنى 

 قوزغاش، ئۇالرنى يىتەكلەش چوڭالرغا قارىغاندا تېخىمۇ ئاسان.

كونااا ئاۋۇسااترىيە مىللەتلىاارى ئوتتۇرسااىدىكى بۇنااداق كۈرەشاالەرگە 
قاتنىشىش پۇرسىتى ماڭىمۇ نېسى  بولغان ئىادى. مەكتەپاتە جەناوبىي 

ئوقۇغااۇچىالر ئۇيۇشمىسااى ئۈچااۈن ئىدااانە  مانشااى جەمىيىتااى بىاالەن
رەڭلىك بايراقالر بىلەن بىزەلگەن ئۈچ يىغاتتۇق، قارا، قىزىل، سېرىق 

دەپ  ”خايىال − ياشىساۇن!“گۈل دەستىلىرىنى سوغات قىلىشااتتۇق؛ 
توۋلىشااى  تەنااتەنە قىلىشاااتتۇق؛ پاااش قىلىاانىش ۋە جازالىنىشااالردىن 

ئورنىغاااا ئۆزىمىزنىاااڭ يزەراليااادنىڭ قورقمااااۋ ئىمپىااارىيە مارشاااى كا
نى مارشادېاگەن ” ھەممىدىن ئۈساتۈندوتچالند ئاللېس − گېرمانىيە “

ئېيتىشااااتتۇق. ئاتاااالمىش مىللىاااي دۆلەتنىاااڭ تەركىۋىااادىكى ئىااارقالر 
ھەققىاادە گەپ بولغىنىاادا، چۈشىنىكسااىز مىللىااي تىللىرىاادىن باشااقا 
مىللىاااي غاااورۇرىمىزنى كۈچەيتىااادىغان ھاااېچ نېمىااادىن خەۋىرىمىاااز 

ۇ، ياشااالر سىياسااىي جەھەتااتە ئەنە شااۇنداق جەڭگىااۋار رو  بولمىسااىم
بىلەن يېتىشتۈرىلەتتۇق. شۇنىسى ئېنىقكى، بالىلىق ۋاقىتلىرىمدا مەنمۇ 

يۇمشاق يېتىشكەن بولماۋ، قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال ئاوت ياۈرەك -يۇۋاش
بولاۇپ يېتىلىشاكە باشالىغان ئىادىم. باۇ يەردە  ”نېمىس مىللەتچىساى“

بۇگااۈنكى كۈناادە ئااۆزلىرىگە مىللەتچااى ئىسااىمنى مىللەتچااى دېگىاانىم، 
قويىۋالغان پارتىيىنىڭ چۈشەنچىلىرىدىن تۈپتىن پەرق قىلىادىغان بىار 

 مىللەتچىلىك ئىدى.

بۇ تۈردىكى يىاتىلىش روھاى ساەۋەبىدىن، مەنماۇ ئىادىيە جەھەتاتە 
بەش ياشاقا كىارگەن تىزلىكتە تەرەققى قىلىشقا باشلىغان ئىدىم. ئاون 

نلىق پۇخرالىقىنىااڭ ۋەتەنپەرۋەرلىكااى بىاالەن ئىاارق ۋاقتىماادىال خاناادا
مىللەتچىلىگى دېگەن ئىككى ئۇقۇمنىڭ پەرقىنى ئېنىق ئايرىيااليادىغان 

 ھالغا كېلى ، رەسمى مىللەتچى بولۇپ يېتىلىشكە باشلىغان ئىدىم.
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ھابسبوۋر  خاندانلىق تۈزۈمىنىڭ ئىچكى سىياسى ئەھۋالىنى تەتقىق 
يادىغانالر، مېنىاڭ نېمىشاكە بۇناداق بىار قىلىش ئاۋارىچىلىقىغا چىدىما

يااول تاللىيالىغااانلىقىمنى مەڭگااۈ چۈشااەنمەيدۇ. ئااادەتتە بۇنااداق بىاار 
مايىللىق دۆلەت ئىچىدىكى مەكتەپلەردە ئوقۇتۇلىدىغان ئوماۇمىي تاارىا 
دەرساالىرىنىڭ تەسااىرىدىال ئوتتۇرغااا چىقىشااى مااۇمكىن. بۇنىااڭ بىاار 

ساااۇس بىااار تاااارىا ساااەۋەبى، ئاۋۇساااترىيە تاااارىخى دەيااادىغان مەخ
ئەمەلىيەتتە يوق. بۇ دۆلەتنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرالىشى بىلەن ئۇنىاڭ 
تەرەققىيااااتى نېمىسااالىككە شاااۇنچىلىك زىاااچ باغالنغاااانكى، ناااېمىس 

بىرەر ئاۋۇسترىيە تاارىخىنى ھەرگىزماۇ تەساەۋۋۇر  تارىخىدىن مۇستەسنا
قىلغىلى بولمايدۇ. شاۇڭا، نېمىساالرنىڭ ئىككاى دۆلەتاكە پارچىلىنىا  
كېتىشىنى، نېمىس تارىخىنىڭ ئىككىگە بۆلۈنۈپ كېتىشاى دەپ قاراشاقا 

 توغرا كېلىدۇ.

ۋيېنااادا زاۋاللىققااا يااۇز تۇتقااان بااۇ كونااا پادىشااالىقتىكى بااارلىق 
دەبدەبىلىك مەنزىرىلەر گويا ئىمپىرىيە تەركىۋىدىكى باارلىق مىللەتالەر 

لىگەنادەك بىر پۈتۈنلۈكنى مەڭگۈ داۋامالشتۇرىدۇ دېگەن ئۇقۇمنى ئىپادى
كۆرۈنسىمۇ، ئەسلىدە بۇ سۇندى تاشقى كۆرۈنۈشتىن باشقا مەنىگە ئىاگە 

 ئەمەس ئىدى.

ھابساابوۋر  خاناادانلىقى يىمىرىلىشااقا يېقىاانالپ قالغااان كااۈنلەردە، 
ئاۋۇسااترىيە نېمىساالىرى ئانااا ۋەتەن توپراقلىرىغااا قوشااۇلۇپ كېااتىش 

لبىاادە ئارزۇساى بىالەن تېپىرلىشااىپال كەتكەنىادى. ھەماامە كىشاىنىڭ قە
شۇنچە ئۇزۇندىن بېرى چوڭقۇر ئورۇن ئالغان ئورتاق گېرمانىيە قۇرۇش 
ئارزۇسااىنى يااالغۇز تااارىا تەربىيىسااى ئااارقىلىقال قااوزغىتىش مااۇمكىن. 
تارىا، مەڭگۈ قۇرىماس بىر بۇالق بولۇپ، شارائىت يار بەرمىگەن بەزى 
دەۋرلەردە ئۇنتۇلااۇپ كەتكەناادەك كۆرۈنسااىمۇ، قەلاابلەردە يېڭااى بىاار 

تىقبالنى نېمىسالرنىڭ قۇلىقىغا تىنماۋ پىچىرالپ تۇرىادۇ. ماناا باۇ، ئىس
 ئىككى نېمىس خەلقىنىڭ قوشۇلۇپ كېتىش ئارزۇسىنىڭ ئىچكى كۈچى.
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بۈگاااۈنكى كۈنااادىمۇ مەكاااتەپلەردە ئوقۇتىلىااادىغان دۇنياااا تاااارىا 
دەرسلىكلىرى بەكال ناچار تۈزۈلگەن دېيىش كېارەك. ئوقۇتقۇچىالرنىاڭ 

رىا دەرساىنىڭ مەقساىدى تاارىخىي ۋەقەلىكالەر مۇتلەق كۆپ قىسمى تاا
كاااۈنلەر بىااالەن جەرياااانالرنىال ئوقۇتاااۇش دەپ -ياااۈز بەرگەن ئااااۋ

قاراشماقتا. بىر ئوقۇغۇچىغا نىسبەتەن بىرەر ئۇرۇشانىڭ قايساى يىلاى، 
قايساااى ئاااايالردا باشااالىنى  قايساااى كاااۈنلەردە ئاخىرالشاااقانلىقىنى 

ان كاۈنى، قايساى بىار بىلىۋېلىشى ياكى قايسى بىر مارشاالنىڭ تۇغۇلغا
كاۈنلىرى باويىچە ئېنىاق -پادىشاھنىڭ تەختكە ئولتۇرغان ۋاقتىنى ئااۋ

يادلىۋېلىشااىنىڭ قىلااچە ئەھمىيىتااى يااوق. ئەساالىدىنال ئەھمىيەتلىااك 
بولغىنىمۇ بۇنداق نەرسىلەر ئەمەس ئىدى. تارىا دەرسىنىڭ مەقسىدى، 

ەن ئاۇنى تارىخىي ۋەقەلىكلەرنى پەيدا قىلىدىغان ئەسلى سەۋەپلەر بىال
بارلىققا كەلتۈرگەن ئامىلالرنى ئۆگۈنۈش بىلەن ئۇالرنى تەتقىاق قىلىاش 

 مەقسەت قىلىنىشى كېرەك ئىدى.

مېنىڭچە بولغاندا، تارىا ئۆگۈنۈش، يەنى ئومۇمەن قىلى  ئېيتقانادا 
ھەرقانداق بىر ئۆگىنىش، تەتقىق قىلىش ماھارىتى دېگىنىمىزدە شاۇنى 

مەزمااونالرنى ساااقالپ قېلىاا ، كااۆزدە تۇتىشااىمىز كېاارەك: ئاساسااىي 
 جەريانالرنى ئۇنتۇپ كېتىش.

مېنىاااڭ مەكتەپتىكاااى تاااارىا دەرس ئوقۇشاااىمدا، باااۇ دەرسااانىڭ 
ئەھمىيىتىنااى ئەڭ ياخشااى بىلىاادىغان، ئاااز ئۇچۇراياادىغان تاااالنتلىق 
بىرسىنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولۇش ساالھىتىگە ئېرىشەلىگەنلىكىم كېيىنكاى 

ۈن ئىنتااايىن چوڭقااۇر تەسااىر كۆزقاراشاالىرىمنىڭ شەكىللىنىشااى ئۈچاا
كۆرسەتكەن دەپ قارايمەن. ھەتتا شۇ سەۋەپتىن پۈتكۈل ھاياتىمدا يول 
كۆرساااەتكۈچ رول ئوينىغاااان، يااااش ۋاقىتلىرىمااادىن باشاااالپال بىااار 
ئىنقىالپچى بولۇپ ئۆساۈپ يېتىلىشاىم ئۈچاۈن يىتەكچاى رول ئوينىغاان 

ىادارلىق دەپ قارايمەن. ماڭا ھەل قىلغاۇچ تەساىر كۆرساەتكەن باۇ ئىقت
ئوقۇتقۇچۇم لېنزدىكى كەسىپى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ تارىا ئوقۇتقۇچىساى 
دوكتااور لىدوپولااد پااويېتش دېااگەن كىشااى ئىاادى. بااۇ ئوقۇتقااۇچىمىز 
ھېسااىياتچان، مىااجەزى چااۇرس ۋە ئاااق كۆڭااۈل بىاار ئااادەم ئىاادى. ئااۇ 
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جوشااقۇنلۇق نوتااۇقلىرى بىاالەن بىزنااى سااىقىرلەپ، بىزنااى بااۇ رىدااال 
ئۆتماۈش ئەساىرلەرنىڭ تۇماانلىق يىللىارى ئىچىاگە  دۇنيادىن چىقىرى 

يىااتەكلەپ، ئااۇ دەۋىاارلەردە كۆمۈلااۈپ قالغااان بىاار مااۇنچە تااارىخىي 
ۋەقەلىكلەرنى تەسۋىرلەپ بىزناى ھاياجانالنادۇراتتى. بىزناى تارىخنىاڭ 
ئۇ سىرلىق دۇنياسىغا ئاپىرى  ساياھەت قىلدۇرغان شاۇ ئوقۇتقاۇچىمنى 

ەيمەن. ئۇنىااڭ لېكسااىيىلىرىنى تااا بۈگااۈنگىچە ھااۆرمەت بىاالەن ئەساال
ئاااڭالۋاتقىنىمىزدا ۋاقىتنىااڭ قانااداق ئۆتااۈپ كەتكەنلىكىنااى سااەزمەيال 
قاالتتۇق. ئۇنىاڭ لېكساىيىلىرىنىڭ تەساىرىدە ھاياجانادىن كاۆزلىرىمىز 

 ياشقا تولۇپ كېتەتتى.

بۇ ئوقۇتقۇچىمىزنىڭ ئەڭ مۇھىم ئاالھىدىلىگى شاۇكى، ئاۇ تاارىخىي 
تىلىق بىالەن تەساۋىرلەش بىالەن بىارگە، ۋەقەلىكلەرنى ئىنتاايىن ئۇسا

تارىخىي ھادىسىلەردىن ساۋاق ئېلىا  بۈگاۈنگە تەدبىقاالش ياوللىرىنى 
كۆرسىتى  بېرەلىشى ئىدى. باۇ ئوقۇتقاۇچىمىز تاارىخىي ۋەقەلىكلەرناى 
ئىنتااايىن تەسااىرلىك تەسااۋىرلەپ بېاارەلىگەچكە، بىزمااۇ پەۋقۇلداااددە 

قاااۇچىمىز مىللىاااي ساااۈكۈنەت ئىچىااادە ئااااڭالپ كىتەتتاااۇق. باااۇ ئوقۇت
ھېساااىياتلىرىمىزدىن پايااادىلىنى  بىزناااى ئىنتىزامچاااان بولۇشاااىمىزغا 
يىتەكلەيتتاااى. شاااۇنداق قىلىااا ، ئۆزىنىاااڭ دەرس پروگراممىساااىنى 

 ئوڭۇشلۇق تاماملىيااليتتى.

ئەنە شاااۇ ئوقۇتقاااۇچىم، ماڭاااا تاااارىا دەرساااىنى ھەممىااادىن بەك 
ا مېنىڭ يااش سۆيىدىغان دەرستىن بىرىسىگە ئايالندۇرغان ئىدى. ھەتت

ئىنقىالپچى بولۇپ يېتىشى  چىقىشىمدا بۇ تارىا ئوقۇتقۇچىسىنىڭ رولى 
 ئىنتايىن چوڭ بولغان ئىدى.

بۇنداق بىر ئوقۇتقۇچىنى سۆيگەن، ئەنە شۇنداق بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ 
قولىااادا تەربىااايەلەنگەن، گېرماااانىيە تاااارىخىنى ئەنە شاااۇنداق بىااار 

للىتىنىڭ تەغدىرىنى ۋەياران ئوقۇتقۇچىنىڭ قولىدا ئوقۇغان بىرسى، مى
قىلىش ئۈچۈن ھەر تۈرلۈك رەزىللىكلەر بىلەن شوغۇللىنى  كېلىۋاتقاان 

 بىر خاندانلىقتىن نەپرەتلەنمەۋ، ئۇنىڭغا قارشى تۇرماۋ تۇراالرمۇ 
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بۇرۇندىن تارتى  مىللىتىگە خىيانەت قىلىا  كېلىۋاتقاان، ئۆزىنىاڭ 
ە دەسساىتىۋالغان پەسكەش مەنپەئەتىنى نېمىس مەنپەئەتىنىاڭ ئۈساتىگ

بۇنداق بىر پادىشالىققا كىممۇ سادىق پۇخرا بولغىساى كېلىادۇ  ئۇنىاڭ 
ئۆساامۈرلەر ئاۋۇسااترىيە دۆلىااتىگە -ئۈسااتىگە، بىااز مىللەتچااى ياااش

نېمىسااالرنىڭ قىلچىمااۇ مااۇھەببتى يااوقلىغىنى، بولۇشااىنىڭمۇ مااۇمكىن 
 ئەمەسلىگىنى بىلمەسمىدۇق 

، تارىخنىاااڭ بىااازگە بۈگاااۈنگىچە روۋ بېرىۋاتقاااان ھەر بىااار ۋەقە
ئااۆگەتكەن تەجرىبىلىاارى ئاۋۇسااترىيە خاناادانلىق ئائىلىسااى بولغااان 
خابسبوۋرگالرنىڭ مىللىتىگە قىلىۋاتقان رەزىللىكلىرىنى تېخىمۇ تولۇق، 

 تېخىمۇ ئېنىق تونۇتتى، خاالس.

جەنااوپ ۋە شااىمالدا يااات دۆلەتلەرنىااڭ زەھىاارى مىللىتىمىزنىااڭ 
كاۈنگە ناېمىس -ۋيېنانىمۇ كۈنادىنئەقلىنى بۇلغاشقا باشلىشى بىلەن، 

شەھىرى بولاۇش ئاالھىادىلىكىنى يوقۇتاۇپ بېرىۋاتقاان، نېمىسالىكتىن 
بارغانسااىرى ياتلىشااىۋاتقان شااەھەرگە ئايالناادۇرماقتا. بااۇ دەباادەبىلىك 
ئاۋۇسااترىيە خاناادانلىق ئائىلىسااى ھەر بىاار پۇرسااەتنى قولاادىن بەرمەۋ 

نومۇس قىلمايدىغان چېا مەنپەئەتى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشتىن قىلچە 
ھالغااا كەلمەكااتە. ئاۋۇسااترىيىنىڭ ئىسالۋىيانالشتۇرۇلۇشااىنى نااېمىس 
دۈشاامىنى بولغااان ئاۋۇساارتىيە شاھزادىسااى فرانااز فېردىنانااد قااولالپ 
قۇۋەتلىگەن ئىدى. قىزىق، بۇ ئارشاىدۇك، ساىالۋيانالرغا ياردەملىشاى  

ن ئېتىا  بىرگە قۇيۇپ ياسىغان ئوقتا يەنە شاۇ ئىساالۋىيانالر تەرىپىادى
ئاااۆتمە تۆشاااۈك قىلىۋېتىلااادى. ئەسااالىدە ئاۋۇساااترىيىنى يوقۇرىااادىن 
تااۈۋەنگىچە ئومااۇمىي يۈزلااۈك ئىسالۋىيانالشااتۇرۇش ئىشااىغا بىۋاسااتە 
يىتەكچىلىك قىلغان ئادەم دەل بۇ شاھزادە ئەمەسمىدى  تەڭرى ئۇنىڭ 

 تېگىشلىك جازاسىنى بەرگەن ئىدى.

داااددە ئېغىاار ئىاادى. گېرمااانىيە خەلقىااگە ئارتىلغااان تااۆلەم پەۋقۇل
تەر تەلەپ قىلىشااى، -ئۇالرنىااڭ بىااز نېمىسااالردىن بااۇنچە كااۆپ قااان

دۇنيادا كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر زومىلىاق ئىادى. ئۇالرنىاڭ گېرماانىيىگە 
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قىلغان بۇ ئۆكتەملىكىنىڭ ئەڭ چوڭ ناھەقچىلىاك ئىكەنلىكىناى ھەتتاا 
 قااارغۇمۇ ئوچااۇق كااۆرۈپ يېتەلەيتتااى. بااۇ ئىشااتا بىاازگە ئەڭ ئېغىاار
كېلىدىغان تەرىپى شۇكى، خابسابوۋرگالرنىڭ نېمىساالرغا يوقۇرقىادەك 
دۈشاامەنلىك قىلىشااىنى گېرمانىيىنىااڭ ئىتتىپاقدىشااى دېگەننااى باھااانە 
قىلىاا  ھااېچكىم ئەھمىاايەت بەرمەساالىكىدۇر. گېرمااانىيىمۇ كااونىراپ 
ئەبجىغااى چىقىاا  كەتااكەن بااۇ مۇنارخىيىاادە نېمىساالىكنىڭ كۈنسااايىن 

لااچە پەرۋا قىلماااۋ بىاار چەتااتە قاااراپ تااۇراتتى. ۋەيااران قىلىنىشااىغا قى
ئاۋۇسااترىيە خاناادانلىقىمۇ تاشااقى مۇناسااىۋەتلەردە ساااتقۇنلۇق قىلىشااقا 
تايىنىاا  ئاۋۇسااترىيىنى بىاار نااېمىس دۆلىتااى قىياپىتىاادە كۆرسىتىشااكە 
ئۇرۇنسااا، يەنە بىاار تەرەپااتىن ئىمپىاارىيە سااارىيىدا نېمىساالىققا قارشااى 

 ۇرۇقىنى تېرىماقتا ئىدى.ئىسيان، قىساس ۋە ئۆچمەنلىك ئ

ئەپسۇسااكى، ئاۋۇسااترىيە خاناادانلىقى ئىچىاادە روۋ بېرىۋاتقااان بااۇ 
ھادىسىلەرنى يالغۇز گېرمانىيە رېيچ دائىارىلىال كۆرەلمەيۋاتااتتى. ئاۇالر 
قااارغۇ ئادەماادەك ئااۆلگەن جەسااەتنىڭ ئەتىراپىنااى ئايلىنىاا  نېاارى 

ىنى كېااتەلمەۋ، چىاارىگەن سااۈڭەكلەردىن قايتااا تىاارىلىش شااەپىلىر
كۆرىۋاتىمىز، ھەتتا بۇ جەسەتكە جان كىرىا  قىمىرالۋاتىادۇ دېيىشاى  
ئۆلىۋاتقااان ھابساابور  خارابىسااىغا قاااراپ كااۆڭلىنى خااوش قىلىشااماقتا 

 ئىدى.

يېڭااى تۇغۇلغااان رېاايچ بىاالەن ئەرۋاھقااا ئايلىنىاا  بولغااان كونااا 
ئاۋۇسااترىيە ئوتتۇرساااىدا ئىمزاالنغاااان بااۇ تەلەيساااىز ئىتتىپاقداشااالىق 

ئىچىادە، كەلگۈساىدە دۇنياا ئۇرۇشاىنى قوزغاشانىڭ تاۇنجى  كىلىشىمى
تاااوپ ئاااوقلىرى يوشاااۇرۇنغان، گېرماااانىيىنى مەغلاااوبىيەتكە ساااۆرەپ 

 ماڭىدىغان ئامىلالر يوشۇرۇنغان دېيىشكە بوالتتى.

بۇ مەساىلىنى كىتاۋىمنىاڭ كېيىنكاى بۆلۈملىرىادە تېخىماۇ تەپساىلى 
توختىلىاا  تونۇشااتۇرۇپ ئااۆتىمەن. بااۇ ھەقااتە ھااازىرچە شااۇنچىلىك 

ئۆزەمنىڭ گېپىگە قايتاۋ. ياشلىق دەۋرىمنىاڭ دەسالەپكى كۈنلىرىادىن 
تاااارتىپال بەزى ئاساسااالىق كاااۆز قاراشااالىرىم شاااەكىللەنمەكتە ئىااادى. 
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ئۇنىڭدىن كېيىنكى يىلاالردا باۇ تاۈردىكى كۆزقاراشالىرىمنى ئۈزلۈكساىز 
مۇسااتەھكەملەپ ماڭاادىم، خاااالس. شااۇ چاغاادا تىكلىۋالغااان ئاساساالىق 

 شلىىم تۈۋەندىكىلەر ئىدى:كۆزقارا

− بۇندىن كېيىن نېمىس ئىرقىنى ساقالپ قېلىشنىڭ مۇھىم ئاامىلى 
 − مۇتلەق تۈردە ئاۋۇسترىيە يىمىرىلىشى كېرەك.

− مىللەتچااى ھېسااىياتقا ئىااگە بولااۇش بىاالەن بااۇ خانىاادانلىق 
بىرسااىگە تاۈپتىن زىاات -پۇخرالىقىادا تاۇرۇپ ۋەتەنااپەرۋەر بولاۇش بىار

 ل ئىش.كېلىدىغان ئىككى خى

− خابسبوۋر  ئوردىسى ناېمىس مىللىاتىگە ئااپەت تېرىادىغان بىار 
 خان سارىيىدۇر.

شااۇ يىلالردىاان باشااالپ، بااۇ قاراشاالىرىمنىڭ مااۇقەررەر نەتىجىسااى 
بولغان مۇنداق بىر تۇيغۇ قەلبىمدە چوڭقۇر ئاورۇن ئېلىشاقا باشالىدى: 

ياخشاى ئانا ۋەتىنىم بولغان نېمىس ئاۋۇسترىيە تاۇپراقلىرىنى ئىنتاايىن 
 ئىچىمدىن ئۆچ كۆرەتتىم.-كۆرىمەن، ئەمما ئاۋۇسترىيە دۆلىتىنى ئىچ

 

 جەڭگىۋار ھېسسىياتلىرىم

شۇنىڭدىن كېايىن، مەكتەپاتە ئوقۇغاان دۇنياا تاارىخى ھەققىادىكى 
بىلىملىااااارىم مەساااااىلىلەرنى كۈزىتىشاااااىمدە، بولۇپماااااۇ سىياساااااىي 

نەم ۋە كۆزقاراشلىرىمنىڭ شەكىللىنىشاىدە ئىنتاايىن ماۇھىم بىلىام غەزىا
ياردەمچىم بولۇپ كەلادى. مەن باۇ بىلىمالەرگە تايىنىا  مەساىلىلەرنى 
قىلچە قىينالمايال چۈشىنەلەيدىغان بولادۇم. شاۇندىن كېايىن داۋاملىاق 
تارىا ئۆگۈنۈشۈمنىڭ ھاجىتى قالمىدى دېيىشكىمۇ بوالتتى. ئۇ يىلاالردا 
تااارىخنى مەن ئۆگەناادىم ئەمەس بەلكااى تااارىا مېنااى ئااۆگەتتى دېسااەم 

 خىمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ.تې
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مەن ئۆساامۈرلۈك ۋاقىتلىرىماادىن تااارتىپال سىياسااىي جەھەتااتە باااال 
ئىنقىالپچى بولۇپ يېتىشاكىنىمگە ئوخشااش، ئۇزۇنغاا قالمااۋ ساەندەت 

 ساھەسىدىمۇ ئىسالھاتچى رو  بىلەن يىتىلىشكە باشلىغان ئىدىم.

ئۇ يىلالردا ئاۋۇساترىيىنىڭ يوقۇرىساىدىكى مەركىازى شاەھەرلەردىن 
بىرىدە بىر تياتىر ئۆمىگى بولىدىغان. بۇ ئۆمەكنىاڭ ئوياۇن سەۋىيىساى 

پاتال مەن تۇرغاان شاەھەرگە -خېلى يامان ئەمەس ئىدى. بۇ ئۆمەك پات
كېلى  ئويۇن قويۇپ تۇراتتى. مەن ئون ئىككى يااش ۋاقتىمادا تاۇنجى 
قېتىم گۇيلالۋم تېل تىياتىرىنى كۆرگەن ئىدىم. ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەۋ 

يەردە تااۇنجى قېااتىم ئااوپىرا كااۆرۈش پۇرسااىتىگە ئېرىشااكەن  يەنە شااۇ
ئىدىم. ئۇ ئوپىرا لوھېنگرىن ئوپىراسى ئىدى. بۇ ئاوپىرا مېناى باشاتىن 
تارتىپال ئۆزىگە جەلى  قىلىۋالغان ئىدى. باش رولچى بايرېدۇت ئالغاان 
رولااادىن تەسۋىرلىگۈساااىز دەرىجىااادە ھاياجانلىنىااا  ئۇنىڭغاااا بەكاااال 

. شااۇندىن باشااالپ ئۇنىااڭ ئەسااەرلىرى مېنااى ھەۋىسااىم كەلااگەن ئىاادى
ئۆزىگە پۈتۈنلەۋ جەلىا  قىلىۋالغاان ئىادى. كىچىككىانە بىار ۋىااليەت 
شاااەھىرىدە بۇناااداق ساااۈپەتلىك ئۇياااۇنالرنى كاااۆرۈش پۇرساااىتىگە 
ئېرىشەلىگەنلىكىم، مېنىڭ ئۈچۈن بىار تەلەۋ ئىادى. باۇ ئاوپىرا ماڭاا، 

ىراالرنى كااۆرۈپ كېيىنكااى يىلااالردا تېخىمااۇ يوقااۇرى سااەۋىيىلىك ئااوپ
 چۈشىنىش ئىقتىدارىنى بەرگەن ئىدى.

شاااۇ ۋاقىاااتالردا ياااۈز بەرگەن ئىشاااالر − شاااوخلۇقالر ئىچىاااادە 
نۇرغۇنلىغااان خاااپىلىقالرنىمۇ تەڭ تارتقااان ئااۇ ئۆساامۈرلۈك دەۋرىاام − 
مېنااى، دادامنىااڭ مەن ئۈچااۈن پىالنالۋاتقااان كەسااىپىدىن پۈتااۈنلەۋ 

ەن ئىااادى. كاااۈنلەر ساااوۋۇتۇپ كادىرلىققاااا تېخىماااۇ ئاااۆچ قىلىاااۋەتك
ئۆتكەنساااىرى كەلگۈساااىدە بىااار مەماااورىي كاااادىر بولاااۇپ بەخىتلىاااك 
بواللماياادىغانلىغىمنى تېخىمااۇ ئېنىااق ھااېس قىلماقتااا ئىاادىم. رەسااىم 
سىزىش قابىلىيىتىم كەسىپى ئوتتاۇرا مەكتەپتىماۇ ئىساپاتالنغان ئىادى. 

تە بۇمۇ تاللىۋالغان يولۇمدىن يانماسلىقىم ئۈچۈن تۈرتكە بولۇپ بەرمەكا
 ئىدى.
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دادامنىڭ يالۋۇرۇش ياكى تەھادىت سېلىشالىرىنىڭ ھېچقايساى ماڭاا 
كار قىلمايتتى. نىامە بولساا بولساۇن، كەلگۈساىدە ھەرگىزماۇ مەماورىي 
كااادىر بولمااايمەن، چوقااۇم بىاار رەسسااام بولااۇپ يېتىشااى  چىقىاامەن 

 دەيتتىم.

ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگە ئەگىشى ، مەندە بىناكارلىق كەساىپىگە بولغاان 
ئاستا شەكىللەنمەكتە ئىدى. ئۇ يىلاالردا، بىناكاارلىق -قىشمۇ ئاستاقىزى

كەسىپىنى رەسىم سەندىتىنى تەكاممۇلالشتۇرۇشقا يااردەمچى بولىادىغان 
بىاار كەساااى  دەپااال ئاااوياليتتىم. شااۇنداق قىلىااا ، ساااەندەتكارلىققا 
مۇناسااىۋەتلىك قىزىقىشاالىرىمنىڭ كۆپىيىاا  بېرىۋاتقانلىقىاادىن بەكااال 

 ئىدىم.خوشال بولغان 

ئۈساتۈن بولاۇپ، -ئەمما، كۈنلەرنىاڭ بىرىادە ھەمامە ئىاش ئاساتىن
پۈتاااۈنلەۋ باشاااقا بىااار تەغااادىرگە دۈچ كېلىااادىغانلىقىمنى پەقەتاااال 

 ئويلىمىغان ئىكەنمەن.

 

 تۇيۇقسىز يۈز بەرگەن ئۆزگىرىش

كەسى  تاالالش مەساىلەم كۈتاۈلمىگەن بىار شاەكىلدە ئۆزلىگىادىنال 
 ھەل بولۇپ كەتتى:

ىزال ۋاپااات بولاادى. داداماادىن ئايرىلغااان كۈنلىرىماادە دادام تۇيۇقساا
ئەندىال ئون ئۈچ ياشقا قەدەم باسقان ئىدىم. دادام، ساپساغالم يۈرگەن 
كۈنلىرىنىااڭ بىرىاادە يااۈرەك كېسااىلى قوزغىلىاا  پااالەچ بولااۇپ بىزنااى 
چوڭقااۇر مۇسااىبەت ئىچىااگە تاشااالپ بااۇ ئالەماادىن جىممىااتىال كېتىاا  

ت ئىچىادە قالغاان ئىادى. دادامنىاڭ ئەڭ قالدى. ئائىلەم ئېغىر مۇساىبە
چااوڭ ئارزۇلىرىاادىن بىرسااى، مېنااى جەمىاايەتكە چىققىنىماادا ئۆزىنىااڭ 
بېشىغا كەلگىنىدەك دۈچ كېلىش ئېقتىمالى بولغان جاپااالردىن سااقالپ 
قېلىش ئۈچۈن بىر كەسى  ئىگىسى قىلى  يېتىشتۈرۈپ چىقىش ئىادى. 

ەمگە كېتىاا  قالاادى. دادام، بااۇ ئارزۇسااىغا يىااتەلمەۋ ئاااخىرى ئااۇ ئااال
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بىلمەستىن بولسىمۇ ماڭا ئىستىقبال توغرىسىدا بىر -شۇنداقتىمۇ، بىلى 
غااايىنى مىااراس قالاادۇرۇپ كەتااكەن بولااۇپ، بۇنىڭغااا دادم بىاالەن 

 ئىككىمىزنىڭال ئىشەنچىمىز كامىل ئىدى.

دەسااالەپكى كاااۈنلەردە، مۇناااداق قارىغانااادا ئىشااالىرىمدا كاااۆزگە 
لمىغاناادەك قىالتتااى. ئاناااممۇ مېنااى كۆرۈنگىاادەك بىاارەر ئااۆزگىرىش بو

تەربىيەلەشااتە دادامنىااڭ ئارزۇسااى بااويىچە يااول تۇتۇشاانى ئۆزىنىااڭ 
مەجبورىيىتى دەپ ھىساپاليتتى. يەناى ئانااممۇ مېنىاڭ مەماورىي كاادىر 
بولاۇش ئۈچااۈن تەربىيىلىنىشااىمنى تىلەيتتاى. مەن بولسااام، ھەرگىزمااۇ 

ۇ بەكىرەك جاھىللىق كادىر بولماسلىق ئۈچۈن ھەرقانداق ۋاقىتتىكىدىنم
قىلى  چىڭ تۇرماقتاا ئىادىم. ئوتتاۇرا مەكتەپتىكاى دەرس ساېتكىلىرى 
غااايەمگە ماااس كەلمىگەنسااىرى، مەنمااۇ ئااۇ دەرساالەرگە ئااۇنچە بەك 
قىزىقماس بولىۋالغان ئىدىم. تۇيۇقسىزال بىر قانچە ھەپتە داۋام قىلغاان 

لەن بولغان بىر كېسەللىككە گىرىپتار بولدۇم. بۇ كېسەللىك، ئائىلەم بى
بارلىق زىدىيەتلىرىمنى بىراقال ئۇنتۇلدۇرىۋەتتى. ئېغىار ئاۆپكە يااللۇغى 

 كېسىلىگە گىرىپتار بولغان ئىدىم.

دوختۇر ئانامغا، كەلگۈساىدە ناېمە بولساا بولساۇن ئاوغلىڭىزنى بىار 
ئىشخانىدىن چىقماۋ قامىلى  ئولتۇرىدىغان مەمورى كادىرلىقتەك بىارەر 

يلىماااڭ، دەپ ئاالھىاادە جىكىاالەش بىاالەن ئىشااقا قويۇشاانى ھەرگىااز ئو
بىرگە، كەسىپى ئوتتۇرا مەكتەپتىكى ئوقۇشۇمنى ئەڭ بولمىغانادا بىارەر 
يىل بولسىمۇ توختۇتۇپ تۇرۇشۇم ھەققىدە مەسلىقەت بېرىادۇ. شاۇنداق 
قىلى ، يوشۇرۇپ يۈرگەن ئارزۇلىرىمغا، قەتدى ۋاز كېچىشنى خىيالىمغا 

كۈرەش قىلىش ئىمكانىغاا تۇيۇقساىزال كەلتۈرمەيدىغان غايىلىرىم يولىدا 
ئېرىشاكەن ئىاادىم. كېساىلىم سااەۋەپلىك، ئاناام ماڭااا كەساىپى ئوتتااۇرا 
مەكتەپتىكااى ئوقۇشااتىن چېكىنىاا  چىقىاا  بىاارەر تېخنىكومغااا كىرىاا  

 ئوقۇشۇمغا ماقۇل بولدى.

بۇ كۈنلەردە مەن خۇددى چۈش كۆرىۋاتقاندەك، ياۈز بېرىۋاتقاان باۇ 
دەپ ئاڭقىرالماۋ خوشااللىغىمدىن خاۇدۇمنى  يالغانمۇ-ھادىسىالر راسمۇ



 

 

57 

 

بىلەلااامەۋ ياااۈردۈم. ئەسااالىدە، ئاااۇ كاااۈنلىرىم راساااتىنال بىااار چاااۈش 
ئىكەندۇق. ئارىدىن ئىككى يىل ئۆتمەيال، تاغام ۋاپات بولۇپ مېنىڭ ئۇ 

 تاتلىق خىياللىرىمنى پۈتۈنلەۋ توزىتىۋەتتى.

ار ئانااام، ئااۇزۇن داۋام قىلغااان ئااازاپلىق بىاار كېسااەلىككە گىرىپتاا
بولىاادۇ. ئانااام كېسااەل بولغااان دەساالەپكى كااۈنلەردىال بااۇ كېسااەلدىن 
ساااقىيىش ئۈمىاادىنىڭ يااوق دىيەرلىااك ئىكەنلىگىاادىن خەۋەر تاپقااان 
ئىاادۇق. بااۇ زەربە ماڭااا بەكااال ئېغىاار كەلااگەن ئىاادى. مەن، دادامنااى 

 ھۆرمەت قىالتتىم؛ ئەمما ئانامنى چىن قەلبىمدىن سۆيەتتىم.

نى دەرھال بىر قارارغا كېلىشكە قىستىماقتا بۇ ئاچچىق ئەمەلىيەت، مې
ئىدى. ئائىلىمىزنىڭ ئەسلىدىنال ناچار بولغان ئىختىسادىي زاپىسى ئانام 

پااكىزە قۇرۇغادىنى  -ئېغىر كېسەللىك تارتقان كۈنلەردە ئاساسەن پاك
تااۈگىگەن ئىاادى. يېااتىمالر يۇرتىنىااڭ ماڭااا بېرىاادىغان ياااردەم پااۇلى 

يەتمەيتتاى. شاۇڭا، نىمىاال قىلساام قىاالۋ تۇرمۇشۇمنى قامداشقا زادىاال 
 بىرەر ئىش تېپى  تۇرمۇشۇمنى قامداشقا مەجبور ئىدىم.

كېچەكلىرىمناى ساېلى  ۋيېناغاا قااراپ يولغاا -بىر چامىادانغا كېايىم
چىقتىم. قەتدى ئىرادىگە كېلى  يولغا چىققانلىقىم ئۈچۈن بۇ سەپەردىن 

  بۇندىن ئەللىك يىل ئۆزەمگە تولۇق ئىشەنچ قىالتتىم. يولدا كېتىۋېتى
ئاۋال دادام ئۆز تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن ئاتالنغان ۋيېنا ساەپىرىدىن 
ئۇتۇق قازىنى  يانغانلىقىنى خىيالىمغا كەلتۈردۈم: مەنمۇ ئۇنىڭ باسقان 

بولااۇپ قااايتىش  ”ئااادەم“ئىزىاادىن مېڭىاا ، تىلغااا ئالغىاادەك بىاار 
مايمەن دەيدىغان ئىرادىسىنى تىكلىگەن ئىدىم. ئەمما ھەرگىز كادىر بول

 سۆزۈمدىنمۇ قەتدى يانمىغان ئىدىم.

 

 ئىككىنچى باب
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 ۋيېنادا ئوقۇشنى دەپ كۆرگەن جاپالىق كۈنلىرىم

 

ئانام ۋاپات بولغاان كاۈنلەردە كەلگۈساىدە ناېمە ئىشاالرنى قىلىشاىم 
 توغرىلىق كالالمدا بەزى پىالنالرنى تۈزۈپ قويغان ئىدىم.

اسااقۇچالرغا كىرىاا  قالغااان ئەساالىدە ئانامنىااڭ كېسااىلى ئاااخىرقى ب
كاااۈنلەردە، گاااۈزەل ساااەندەتلەر ئىنىساااتىتۇتىغا كىااارىش ئىمتىغانىغاااا 
قاتنىشىش ئۈچۈن ۋيېناغا بارغان ئىدىم. ساىزغان رەساىملىرىمدىن بىار 
بااوالقنى قولتۇغۇمغااا قىسااتۇرۇپ ۋيېنااا سااەپىرىگە ئاتالنغااان ۋاقتىماادا، 

انلىقىمغا يۈزدە يۈز ئىمتىقاندىن ئۆتۈپ بۇ ئېنىستىتۇتقا قوبۇل قىلىنىدىغ
ئىشىنەتتىم. چۇنكى، كەسىپى ئوتتۇرا مەكتەپتىكى ۋاقتىمدا مەكتەپنىڭ 

بىنااا رەسسااامى ھېساااپلىناتتىم. بااۇ جەرياناادا -ئەڭ ياخشااى مەنزىاارە
ھەرخىاال مەنزىاارە ۋە بىنااا رەسااىملىرىنى سااىزىش سااەۋىيەم ئاالھىاادە 

وباۇل يوقۇرى دەپ بىلگىنىم ئۈچۈن، رەسسااملىق پاكۇلتىتىغاا چوقاۇم ق
 قىلىنىمەن دەپ قەتدىي  ئىشىنەتتىم.

شۇنداقتىمۇ ئەنسىرەيدىغان تەرەپلىرىممۇ يوق ئەمەس ئىدى: رەساىم 
نەقىش رەسىملىرىنى سىزىشقا، بولۇپمۇ بىناا -سىزىش جەھەتتە مەنزىرە

مەنزىرىلىرىنى سىزىشقا تېخىمۇ ئىقتىدارلىقتەك كاۆرۈنەتتىم. بىناكاارلىق 
بااۇ جەھەتااتە ئىپااادىلەنگەن زوۋقااۇم سااەندىتىگە بولغااان قىزىقىشااىم، 

تەبىدى ھالدا بارغانسىرى كۈچىيى  بارماقتا ئىدى. ئەنادىال ئاون ئاالتە 
ياشقا كىرگەن بولۇشۇمغا قارىماۋ، ئاون بەش كاۈن ئەتىراپىادا تاۇرۇپ 
قالغان ۋيېنادا مېنىڭدىكى بۇ ھەۋەس تېخىمۇ كاۈچلەنگەنلىكىنى ھاېس 

ىسااىنى زىيااارەت قىلىشااقا قىلغااان ئىاادىم. خوفمۇزېدااۇم رەسااىم كۆرگەزم
بارغىنىماااادا رەسااااىملەرگە دىقااااقەت قىلىشاااانى ئۇنۇتااااۇپ بىنانىااااڭ 
گۈزەللىكلىرىنىال كۆزۈتۈپ يۈرگەن ئىدىم. ھەر كۈنىسى ئەتىگەندىن تاا 
كۈن پااتقىچە مېناى قىزىقتۇرغاان چىرايلىاق نەرساىلەرنىڭ ھەممىساىنى 
كااۆرۈپ چېپىاا  يااۈرگەن ئىاادىم. بۇالرنىااڭ ئىچىاادە مېنااى ئەڭ بەك 

زىقتااۇرغىنى يەنىااال بىناااالر ئىاادى. ئااوپىرا بىناسااى بىاالەن پارالمېناات قى
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بىناالىرىنى ساائەتلەرچە تاماشاا قىلىشاتىن زادىاال زېارىكمىگەن ئىاادىم. 
پۈتۈن رىنگستراس كوچىسى ماڭا گويا مىڭ بىار كىاچە چۈچەكلىرىادىن 

 ئېلىنغان بىر مۇزىيخانىدەكال كۆرۈنمەكتە ئىدى.

ىنچى قېتىم كىرى  كەلمەكتە ئىادىم. مانا بۇگۈن، بۇ شەھەرگە ئىكك
ئىنىستىتۇتقا كىرىش ئىمتىقانىدىن مۇتلەق تۈردە ئۆتەلەيمەن دەيدىغان 
ئىشىنچ بىلەن مەغرۇر ھالدا نەتىجەمنى تاقەتساىزلىك بىالەن كاۈتمەكتە 
ئىدىم. ئىمتىقاندىن ئۆتەلەيادىغانلىقىمغا شاۇنچىلىك ئىشاەنچىم كامىال 

لىگىمادىن خەۋەر تاپقىنىمادا گوياا ئىمتىقاندىن ئۆتەلمىگەن… ئىدىكى، 
بېشىمغا چاقماق چۈشكەندەك ھۇجۇقۇپ كەتاكەن ئىادىم! ئىنىساتىتۇتقا 
قوبااۇل قىلىنمىغانلىقىمغااا زادىااال ئىشااەنگۈم كەلمىسااىمۇ، ئىمتىقاناادىن 
ئۆتەلمىگەنلىكىم راس ئىدى. كىرى  مەكتەپ مۇدىرى بىالەن كۆرۈشاۈپ 

غانلىقىمنىاڭ ساەۋىبىنى ئىنىستىتۇتنىڭ رەسىم بولاۈمىگە قوباۇل قىلىنمى
سااورىغىنىمدا، رېكتااور − ئىنىسااتىتۇت مااۇدىرى مېنىااڭ تاپشااۇرغان 
رەسااىملىرىمگە ئاساسااەن رەسااىم سااىزىش قابىلىيىتىمنىااڭ يااوقلىغى 
توغرىسىدا رەت قىلىشقا بولمايدىغان پاكىتالرنى كۆرسىتى  مېنى قايىال 
 قىلدى. ھەقىقەتەنماۇ رەسساام بولاۇش خىياالىم يوققاا چىققاان ئىادى.
شۇنداقتىمۇ ئىنىستىتۇتنىڭ بىناكارلىق بۆلۈمىگە ئىمتىقان بېرى  سىناپ 
بېقىشااىمنى ئەسااكەرتى  ئااۆتتى. مەنمااۇ بااۇنى بىاار سااىناپ كۆرۈشاانى 
ئويلىاادىم. ئەممااا بۇنىڭمااۇ بىاار قىاايىن تەرىپااى بااار ئىاادى: بىناكااارلىق 
كەسىپىگە تەييارلىق قىلغاان يااكى شاۇنىڭغا ياېقىن كېلىادىغان بىارەر 

وقۇغان بولۇشۇم شەرت ئىدى. مەن بولسام، يا ئۇنداق بىرەر مەكتەپتە ئ
مەكتەپنى پۈتتۈرگەن ئەمەسمەن ياكى ئۇنداق بىار مەكتەپناى ساىرتتىن 

 بولسىمۇ ئوقۇپ باقمىغان ئىدىم.

شااىللېر مەيدانىاادىكى ھانسااېن سااارىيىدىن ئايرىلغىنىماادا، روھااى 
ېااتىم جەھەتاتىن پۈتااۈنلەۋ ۋەيااران بولغااان ئەھۋالاادا ئىاادىم. تااۇنجى ق

قابىلىيىتىمگە بولغان ئىشەنچىمدىن گۇماان قىلىشاقا باشالىغان ئىادىم. 
چۇنكى ئىستىبداتىم توغرىسىدا ئاڭلىغان سۆزلەر ماڭاا ئەجەللىاك زەربە 
بولۇپ تەككەن بولۇپ، ئۇ كۈنىسى ئاڭلىغانلىرىم قاابىلىيىتىم ھەققىادە 
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بااۇرۇن ئاااڭالپ يااۈرگەن گەپاالەرگە تااۈپتىن ئوخشااىمايتتى. بااۇ ۋەقە، 
زۇناادىن بويااان دىقااقەت قىلماااۋ كەلااگەن تۇراقسااىزلىك، ياتلىشااىش ئۇ

خاراكتېرىمنىمۇ بىراقال ئوتتۇرىغا چىقىرى  بەرگەن ئىدى. بۇناداق بىار 
ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغانلىقىمنىڭ سەۋەبىنى بىلەلمەۋ گاڭگىراپال قالغان 

 ئىدىم. بۇ دەرت، مېنى قاتتىق ئازاپالندۇرغان ئىدى.

شىمنىڭ ئاورنى ياوق ئىادى. باۇ ئىشاتىن بىار ئەندى ئارتۇق ئويلىنى
قانچە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن، ھۇشۇمنى يىغىۋېلى  كەلگۈسىدە چوقۇم 
بىاار بىناكااار بولااۇپ يېتىشااى  چىقىاامەن دەپ پەرەز قىلىشااقا مەجبااور 

توقاايلىقالر -بولدۇم. ئەسالىدە، ھايااتلىق ياولى مۇشاەققەتلىك ئەگارى
كەسىپىي ئوتتۇرا مەكتەپتە بىلەن تولغان ئىكەن. بۇرۇن رېدالشكۇل − 

ئوقۇۋاتقىنىماادا ئوقۇشااقا نااارازىلىق بىلاادۈرۈپ سااەل قاااراپ كەلااگەن، 
ئەھمىاايەت بەرمىااگەن دەرساالىرىم، مانااا بۈگااۈن مېنىڭاادىن ئاااچچىق 
ئىنتىقااامىنى ئالماقتااا ئىاادى. ئىنىسااتىتۇتنىڭ بىناكااارلىق بولۈمىنىااڭ 

ىسااى دەرساالىرىنى ئۆزلەشتۈرەلىشااىم ئۈچااۈن ئاااۋال قۇرۇلااۇش تېخنىك
ھەققىدىكى دەرسلەرنى ئالغان بولىشىم كېرەك ئىدى. بۇ خىل دەرسلەر 
ئۈچااۈن يەنە نورىمااال تولااۇق ئوتتااۇرا مەكتەپنااى پۈتتااۈرگەن بولۇشااۇم 
الزىااام. بۇالرنىاااڭ ھېچقايسىساااىنى ئورۇنااادىمىغان ئىااادىم. شاااۇنداق 
بولغاچقا، بىر قاراشتا غايەمنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ بىرەر ئىمكاانىيىتى 

 ندەكال كۆرۈنەتتى.قالمىغا

ئانااام ۋاپااات بولااۇپ ۋيېناغااا ئااۈچىنچى قېااتىم كەلگىنىماادە ئااۆزەمنى 
تۇتىۋالغان، ئىرادەم ئەسلىگە كەلگەن ئىدى. باۇ قېاتىم ۋيېناادا خېلاى 
يىلااالر تااۇرۇپ قېلىشااىم مااۇمكىنلىكىنى پەرەز قىالتااتىم. غااورۇرۇم قايتااا 

قاناداق تىكلەناگەن، مەقساىدىمگە يېاتىش يولىادا دۈچ كېلىادىغان ھەر
مۈشااكىالتالرغا بەرداشاالىق بېرىاادىغان غەياارەتكە كەلااگەن ئىاادىم. مەن 
ئەندى بىناكار بولۇپ چىقىشقا تىرىشاىمەن، باۇ يولادا دۈچ كېلىادىغان 
قىيىنچىلىقالر مېنى بويۇن ئەگدۈرەلەيادىغان قىيىانچىلىقالردىن ئەمەس 
 دەپ ئوياليتتىم. چۇنكى ھەرقاناداق بىار قىيىنچىلىققاا چوقاۇم تاقابىال
تاااۇرااليمەن دەپ ئااااۆزەمگە ئىشاااەنچ قىالتااااتىم. مەن ئالدىماااادا دۈچ 



 

 

61 

 

كېلىدىغان ھەرقانداق بىر قىيىنچىلىقنى چوقۇم يېڭىمەن دەپ ئاۆزەمگە 
قەسااەم قىلاادىم. يېزىسااىنىڭ ئاااق كۆڭااۈل، يوقسااۇل بىاار مااوزدوزى 
تۇرۇغلااۇق تىرىشااچانلىق كۆرسااىتى  كااادىر بواللىغااان قەدىااردان دادام 

گە بولۇپ كۆز ئالدىمدا تۇراتتى. دادامغا قارىغانادا ماڭا ئەڭ مۇۋاپىق ئۈل
مەن تېخىمۇ پايدىلىق بىر نوقتىادا ئىشاقا كىرىشامەكتە ئىادىم. شاۇڭا، 
مېنىااڭ تىرىشااچانلىق كۆرسىتىشااىم دادامنىڭكىاادەك ئۇنچىلىااك قىيىنغااا 
توختاپ كېتىشى ناتايىن دەپ ئوياليتتىم. ئۆز ۋاقتىدا تەغادىرنىڭ ماڭاا 

م قىلىشى بولۇپ بىلىنگەن ئىشالرنى، مانا بۈگاۈن قاتتىققول بولۇپ زۇلۇ
تەڭرىنىڭ مەن ئۈچاۈن تەييارلىغاان بىار چېانىقىش ياولى ئىاكەن دەپ 

 قارىماقتىمەن.

يوقسۇللۇق تەڭرىسى مېنى ئىلكىگە ئېلىۋېلى ، نۇرغۇن قېتىم سېنى 
ۋەيااران قىلىااۋېتىمەن دەپ تەھاادىت قىلىاا  باققااان ئىاادى. ھەر بىاار 

مۇ چىڭىتىشىمغا سەۋەپ بولۇپ، ئاخىرى بارلىق توسالغۇ ئىرادەمنى تېخى
 قىيىنچىلىقالرنى يېڭى  كىتەلىدىم.

بۈگۈن مەن، مېنى قااتتىق چېنىقتاۇرۇپ يېتىشاتۈرگەن شاۇ يىلالرغاا 
چىان كۆڭلۈمادىن رەخاامەت ئېيتىشانى بىار قەرزىاام دەپ قاارايمەن. بااۇ 
جەرياناادا كۈچلااۈك ئىرادىلىااق بولااۇپ يېتىشااى  چىققىاانىم ئۈچااۈن 

ەخىاارلىنىمەن. ئااۇ يىلااالر مېنااى راھەت ئىچىاادە ياشاشااقا ئۆزەماادىن پ
بولىدىغان تۇرمۇش ئىچىدىن يۇلۇپ ئېلى ، ئىسسىق بىار ئۆيادە چاوڭ 

مىشاااچان بىرساااى بولاااۇپ يېتىشاااى  چىقىشاااىمدىن -بولغاااان ناااازۇك
ئەندىشااىلىك كااۈنلەر ئىچىااگە تاشاالىغانىكەن. ئااۇ -قۇتۇلاادۇرۇپ، غەم

غا تاشاالپ، كەلگۈساىدە دەۋىر، مېناى خاارلىق ۋە يوقساۇللۇق دۇنياساى
بىاار -غاايەم ئۈچاۈن كاۈرەش قىلىشاىم كېارەك بولغاان ئىشاالرنى بىرماۇ

كۆرسەتكەن ئىكەن. مانا شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇ جاپالىق يىلالرغا رەخامەت 
 ئېيتىشنى مەجبورىيىتىم دەپ قارايمەن.
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 ماركىسىزم

ئەنە شۇ ۋاقىتالردىن باشالپ كۆزۈم ئېچىلىشقا باشالپ، ئۇ كۈنلەرگە 
چە ئىسااامىنىال ئااااڭالپ ياااۈرگەن، ئەمماااا ناااېمىس مىللىتىنىاااڭ كەلگىااا

ئىستىقبالىغا ئىنتايىن ئېغىار تەھادىت ساېلى  كېلىۋاتقاانلىغىنى زادىاال 
خىيالىمغا كەلتۈرمىگەن مۇنداق ئىككى خەۋپنى تونۇپ يەتاكەن ئىادىم: 

 بۇ ئىككى خەۋى  − ماركىسىزم بىلەن يەھۇدىيلىق ئىدى.

ىسىم كىشىلەر ئۈچۈن ئوينااپ كۆڭاۈل ۋيېنا، تەلەيلىك بولغان بىر ق
ئاچىاادىغان، سااەبىلەر ئۈچااۈن بولسااا بااايرام ئويناياادىغان بىاار شااەھەر 
ھېساپلىنىشى مۇمكىن. ئەمما مېنىڭ ئۈچۈن ۋيېنا دېمەك، ھاياتىمادىكى 
ئەڭ قاراڭغۇلۇق يىللىرىمنىڭ جانلىق بىر خاتىرىساىدىن باشاقا مەنىاگە 

رنىڭ ئىساامى مەناادە ئىااگە ئەمەس ئىاادى. ھەتتااا بۈگۈنمااۇ بااۇ شااەھە
نااااامىراتلىق ئىچىاااادە ئۆتكااااۈزگەن شااااۇ بەش يىللىااااق ئاااااچچىق 
ئەسلىمىلىرىمدىن باشقا بىرەر تەسىرات قوزغىيالمايدۇ. بۇ بەش يىللىاق 
ھاياتىمنىااڭ دەساالەپكى ۋاقىتلىرىاادا مەدىكااارلىق دەماادۇ، ھامماااللىق 
دەمدۇ، ئۆۋ ئاقالش دەمدۇ، ئىش قىلى  تۇرمۇشۇمنى قاماداش ئۈچاۈن 

ان ئىشااىم قالمىغاااان ئىاادى. شااۇنچىلىك ئااااز ئىااش ھەققاااى قىلمىغاا
ئاالتتىمكى، تاپقان پۇلاۇم قۇرساىغىمنى تويغۇزۇشاقىمۇ يەتمەيتتاى. ئاۇ 
كااۈنلەردە ئاااچلىق، مەناادىن پەقەتااال ئايرىلغۇسااى كەلمەياادىغان بىاار 
ھەمرايىم ۋە تاپقاان بىار تىيىنىمنىماۇ تەڭ تالىشاى  خەجلەيامەن دەپ 

زەڭ دوستۇمغا ئايالنغان ئىدى. باۇ ئااچلىق تۇرىۋالىدىغان ئايرىلماس بى
دەردىماااگە يەنە ساااېتىۋالغان ھەر بىااار كىتااااپلىرىمنىڭمۇ ھەسسىساااى 
بااارلىقىنى ئۇنۇتماساالىق كېاارەك. بىاار قېتىملىااق ئوپىراغااا كىرىشااىم، 
ئەتىسااى ئاااچلىق دېااگەن بااۇ ئايرىماااس دوسااتۇمنىڭ ماڭااا بىاار كااۈن 

نلەرنى، ئااچلىق كەچكىچە ھەمرا بولىشاىغا ساەۋەپچى باوالتتى. ئاۇ كاۈ
دىگەن باۇ ئىنساپساىز دوساتۇم بىالەن تىنىمساىز تالىشاى  ئۆتكاۈزگەن 
كۈنلەر دىيىشىم مۇمكىن. شاۇنىڭغا قارىمااۋ، ئاۇ كاۈنلەردە ھەرقاناداق 
ۋاقىتتىكىاادىنمۇ كااۆپ نەرسااىلەرنى ئۆگااۈنەلىگەن ئىاادىم. بىناكااارلىق 

كاام كۆرۈلىادىغان ئوپىراغاا كىرىشاىمدىن -ئۆگۈنۈشىم، ھەمدە كامادىن
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باشقا، ئاچ قېلىش ھىسااۋىغا بولساىمۇ تىجىاگەن پولۇمغاا ساېتىۋالغان، 
كاۈنگە كۆپىيىا  -ئاچ قالغان كۈنلىرىمنىڭ يالدامىسى بولغاان كۈنادىن

بېرىۋاتقاان كىتاپلىرىمادىن باشاقا، كۆڭلاۈمنى خاوش قىلغاۇدەك بىاارەر 
مەلىكەممااۇ يااوق ئىاادى. بەكااال كااۆپ ئوقااۇيتتىم، ئىشااتىن بۇشااىغان 

نى دېگىادەك كىتااپ ئوقاۇش، تەكشاۈرۈپ تەتقىاق ۋاقتىمنىڭ ھەممىساى
قىلىش ۋە تەھلىل قىلىش ئۈچۈنال سەرى  قىالتاتىم. شاۇنداق قىلىا ، 
بىرقانچە يىل ئىچىدە قولغا كەلتۈرگەن بىلىملىارىم بۈگاۈنكى كۈنادىمۇ 

 ماڭا ئەسقىتى  كەلمەكتە.

شااۇنىمۇ تىلغااا ئېلىاا  ئۆتىشااىم كېرەككااى، بۈگااۈنكى كۈناادىكى 
كۆزقاااراش ئاساساالىرىمنى ئەنە شااۇ كااۈنلەردىكى  ئىاادىيىلىرىم بىاالەن

بىلىملىااارىم ئاساساااىدا شاااەكىللەندۈردىم دەپ كېساااى  ئېيتاااااليمەن. 
شاااۇندىن بۇياااان، شاااۇ چاغااادا ھاااۇلىنى ساااېلىۋالغان كۆزقااااراش ۋە 
نەزەرىيىلىرىمنااى ئاساسااەن يېڭىلىماااۋ دېگىاادەك ئااۆز پىااتىچە ساااقالپ 

اراشلىرىمنىڭ ئاساسىنى كەلمەكتىمەن. يەنى ئۇ كۈنلەردە تىكلىۋالغان ق
قىلچە ئۆزگەرتمەستىن، ئۇالرغاا سااداقەتلىك بىالەن ۋارىسالىق قىلىا  

 كەلمەكتىمەن.

بۈگاۈن مەن، مۇناداق بىاار نەرساىگە قەتدااى ئىشاىنىمەن: ئادەمنىااڭ 
ئىجااابى قاااراش ئاساسااى ئااادەتتە ياشاالىق دەۋىرلىرىاادە كۆرۈلۈشااكە 

چوڭقۇر بىلىماگە باشاليدىكەن. ئۇزۇن يىللىق جەمىيەت تەجرىبىسى ۋە 
ئىاااگە بولغاااان بىااار بوۋاينىاااڭ بىلىااام غەزىنىساااىنى، تىنمااااۋ يېڭاااى 
كۆزقاراشااالرنى ئوتتۇرغااا قويااۇپ تۇرىاادىغان، بااۇ كۆزقاراشاالىرىنىڭ 
كۆپلىگىااادىن ئاااۇالرنى ئەمىلىيلەشاااتۈرۈش پۇرساااىتىگە ئېرىشاااەلمەۋ 
-يۈرگەن، ھېرى  چارچاشنى بىلمەيادىغان بىار ياشانىڭ زىقناى كاۈچ

ي تەڭ قىلىشااقا بولماياادۇ. ياشاالىق دەۋىاار، قۇرامىغااا قااۇدرىتىگە قەتدىاا
يەتكىنىدە پايدىلىنىدىغان بىلىم بىلەن پىالنالرنى تەييارالپ بېرىدىغان 
دەۋردۇر. قۇرامىغاااا يەتاااكەن ۋاقىتلىرىااادا، ئەگەر باااۇالرنى ئاااۆتكەن 
يىللىرىااادا ئۆزلەشاااتۈرىۋالغان ساااەۋىر، ئېقتىياااات قىلىاااش، ئاااۆزىنى 
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ەر بىلەن بوغۇپ تاشلىمىغانال بولىدىكەن، تۇتىۋېلىش دېگەندەك ئادەتل
 بۇ بىلىم جوغالنمىلىرىدىن چوقۇم ئۈنۈملۈك پايدىلىنى  كېتەلەيدۇ.

مېنىڭ ئاۇ كاۈنلەردىكى كۈنادىلىك تۇرمۇشاۇم، ئاۆز ۋاقتىادا مېنىاڭ 
بىلەن بىرگە تۇرغاان ياشاالرنىڭ تۇرماۇش جەھەتاتە تۇتقاان يولىادىن 

ەققىدە تۈزۈك بىر پىالنىام كۆپ پەرق قىلىپمۇ كەتمەيتتى: كىلەچىكىم ھ
يوق، ئىجتىمائى ئورنۇم ياكى تۇرمۇش ساھەسىدىمۇ بىارەر غاېمىم ياوق 

 ئىدى.

مېنىااڭ بااالىلىق مااۇھىتىم، ئۇششاااق بۇرجۇئازىيىنىااڭ جىساامانىي 
ئەمگەك قىلى  كۈنادىلىك تۇرمۇشاىنى قاماداپ كېلىۋاتقاان بىار ئاائىلە 

ك كۆرۈنساىمۇ، ھاياتى ئىچىدە ئاۆتكەن ئىادى. بىار قارىماققاا غەلىتىارە
ئىقتىسااادىي شااارائىتى ئۇنچىااۋاال ياخشااى ھىساااپالنمايدىغان ئۇششاااق 
بۇرجۇئازىيە سىنىپى بىلەن مەدىكار ئىشچىالر سىنىپى ئوتتۇرسىدا پەرەز 
قىلغانلىرىمىزدەك ئۇنچىۋاال چوڭقۇر بىر ھاڭ بولماسلىقى كېرەك ئىادى. 

چەكساىز بىرساىگە -ئەمما ئەمەلىيەتاتە بولساا، باۇ ئىككاى ساىنى  بىار
دۈشااامەنلىك كاااۆزى بىااالەن قارىشااااتتى. ئۇالرنىاااڭ باااۇ تاااۈردىكى 
دۈشمەنلىكىنىڭ ساەۋەبىنى مۇناداق چۈشاەندۈرۈش ماۇمكىن: ئەسالىدە 
تېخى يېقىنقىال بىر ۋاقىتتا ئىشچى ساىنىپىنىڭ سەۋىيىساىدىن قۇتۇلاۇپ 
بەلگىلىك دەرىجىدە بىلىم ئېلىش پۇرسىتىگە ئېرىشاەلىگەن بىار قىساىم 

ال يىرگىنىدىغان بۇرۇنقى ھالىتىگە يېنىا  قېلىشاىدىن تۇ-كىشىلەر، ئاز
ياااكى ئااۇ ساانىپقا مەنسااۈپ كىشااىلەرگە ئوخشاااپ قېلىشااىدىن بەكااال 
ئەنسىرەيدىغانلىقى سەۋەپ بولغاان دېايىش ماۇمكىن. شاۇنىڭدەك يەنە 
ئارىساااااىدا بىۋاساااااتە ياشااااااپ باققاااااان پەس كاااااۆرگەن باااااۇرۇنقى 

ك تىلااالر بىاالەن سااىنىپىدىكىلەرنىڭ قوپااال، كىشااىنى يىرگەندۈرگىاادە
مۇئامىلە قىلىشلىرى بىالەن مەدەنىيەتساىزلىگىمۇ، بۇناداق يىرگىنىشانى 
پەيدا قىلغان سەۋەپلەرنىڭ بىرى دېايىش ماۇمكىن. ئەنە شاۇنداق بىار 
ئىجتىمائىي سەۋىيىدىن قۇتۇلۇپ مويسىپەت بولىۋالغان كىشىلەر ئۈچاۈن 

ئەھۋالىغااا  ئېيتقاناادا، بىاار مىنوتلىقىغااا بولسااىمۇ كەينىاادە قالغانالرنىااڭ
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قايتااا چۈشااۈپ قااېلىش قورقۇنچىسااى ھەقىقەتەنمااۇ سااۈكۈت قىلغىلااى، 
 بەرداشلىق بەرگىلى بولىدىغان بىر ئەھۋال ئەمەس ئىدى.

شااااۇنداق كىشااااىلەرنىمۇ ئۇچۇرىتىشااااقا بولىاااادۇكى، ئىجتىمااااائىي 
سەۋىيىسى يوقۇرى بولغان كىشاىلەر مەلاۇم ساەۋەپلەر تۈپەيلىادىن ئەڭ 

خرالىرىنىاااڭ دەرىجىساااىگە چۈشاااۈپ تاااۈۋەن ساااەۋىيىلىك ئااااۋارە پۇ
كېايىن راھەت “قالغانلىرىدا، يوقۇرى سەۋىيىگە كېيىن چىقىا  قالغاان 

گە قارىغاندا تۈۋەن تەبىقىگە بىر قەدەر ئادىمىيلىك  ”كۆرگەن كىشىلەر
يېڭىاادىن “قىياااپەت بىاالەن كىرىاا  كېلىاادىغانلىقى ئېنىااق. بااۇ يەردە 

امراتلىق ھالىتىادىن دېگىنىمادە، باۇرۇنقى نا ”راھەت كۆرگەن كىشاىلەر
ئااۆز ئىمكااانىيەتلىرىگە تايىنىاا  مەرتىۋىسااىنى بااۇرۇنقى سااەۋىيىدىن 
ئۆستۈرىۋالغان كىشىلەرنى كۆزدە تۇتمااقتىمەن. باۇ تاۈردىكى كىشاىلەر 
بۇرۇن يەتكىچە خارالنغان، جاپا تارتقان كىشىلەر بولغاچقا، ئۇالردىكى 

پ كەتاكەن قايتا كەينىگە يېنى  قېلىش قورقۇنچىساى، كەينىادە تاشاال
جاپاكەشاااااالەرگە ئىااااااچ ئاااااااغرىتىش تۇيغااااااۇلىرىنى پۈتااااااۈنلەۋ 
ئۆلتۈرىۋېتىاادىكەن، ئااۇالر كەينىاادە قالغااان بااۇرۇنقى سەبداشاالىرىنىڭ 

 تارتقان ئازاپلىرىنى مەڭگۈلۈك ئۇنتۇپ كېتىشكە تىرىشىدىكەن.

بااۇ مەسااىلىگە كەلگەناادە، تەغاادىرىم ماڭااا مەرھەمەتلىااك قااولىنى 
ەن. چااۇنكى مەنمااۇ دادامنىااڭ كااادىر ئۇزارتىاا  ياااردەم قىلغااان ئىااك

بولۇشاااتىن باااۇرۇن مااااددىي جەھەتاااتە قىلاااچە كاپاااالىتى بولمىغاااان 
نامراتلىقنى ياشىغان كاۈنلىرىگە ئوخشااش جاپاالىق كاۈنلەرنى باشاتىن 
كۆچۈرۈشكە مەجباور بولىشاىم، ئۇششااق بۇرجۇئاازىيىچە مىشاچان دەپ 

ەقەت پۇتىنىڭ تەرىپلىنىدىغان بەكال نازۇك تەربىيىلىنىش نەتىجىسىدە پ
ئااۇچىنىال كۆرەلەياادىغان بىرسااىگە ئايلىنىاا  قېلىشااىمدىن ساااقلىنى  
قالغان ئىدىم. شۇنداق قىلى  كىشاىلەرنى كۈزەتكىنىمادە ئىچاى كااۋاك 
كىشااىلەرنى قوپااال كۆرۈنۈشاالۈك كىشااىلەرىدىن ئااايرىش، ئۇالرنىااڭ 

خاراكتېرىنى ئەسلى ماھىيىتىدىن پەرقلەندۈرۈپ تونۇش -سىرتقى مىجەز
 رىنى ئۆگۈنىۋالغان ئىدىم.يوللى
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ئەسااااىرنىڭ باشاااالىرىدىكى ۋيېنااااا شااااەھىرى ئىجتىمااااائىي -11
ناھەقچىلىقالر بىلەن تەڭسىزلىكلەر ھەممە يەرنى قاپلىغاان بىار شاەھەر 

بىرساىگە تامخوشانا بولاۇپ -بولۇپ، باياشااتلىق بىالەن گاادايلىق بىار
لەر ياشايتتى. شەھەر مەركىزى بىلەن ئارقا كوچىالردا ھەرخىال مەقساەت

بىلەن يىغىلىا  ھەرقايساى ئۆزىنىاڭ خامخىياال قىلغاان ئۈمىادلىرىنىڭ 
كەينىدە يۈرگەن ھەرخىال ئىرقالردىكاى كىشاىلەردىن تەركىا  تاپقاان 
ئەللىك ئىككى مىليون نوپوسلۇق بۈياۈك بىار ئىمپىرىيىنىاڭ قەلبىنىاڭ 
سوقۇشىنى ھېس قىلىشقا بوالتتى. بۇ شاەھەردىكى ھەشاەمەتلىك خاان 

پۇچقاقلىرىاادىن كەلااگەن -نىااڭ ھەرقايسااى بولااۇڭئوردىسااى، دۆلەت
بايلىقنىااڭ پېيىغااا چۈشااۈپال يۈرىاادىغانالرنى ياااكى ئىشاانىڭ ئېپىنااى 
بىلىدىغانالرنى گويا مااگنىتتەك ئاۆزىگە تارتىا  تاۇراتتى. خابسابوۋر  
مۇنارخىيىسااىنىڭ سىسااتېمىلىق شااەكىلدە ھەممىنااى بىاار مەركەزدىاان 

شااىلەرنى ئااۆزىگە جەلىاا  باشقۇرۇشااقا ئۇرۇنۇشاالىرىمۇ يوقۇرقىاادەك كى
قىلىشااانىڭ يىتەرلىاااك پۇرساااىتىنىمۇ بەرمەكاااتە ئىااادى. باااۇ خىااال 

بىرسىگە پەقەتاال ئوخشاىمايدىغان قەۋىملەرناى -مەرگەزلەشتۈرۈش، بىر
بىرسااىدىن ئايرىاللماااس -ئوڭۇشاالۇق شااەكىلدە بىاار يەردە تۇتااۇپ بىاار

ھالغا كەلتۈرىۋېتىشنى مەقسەت قىلىدىغان دۆلەتچىلىك تۈسىنى ئالغاان 
ىر خىال مەركەزلەشاتۈرۈش ئىادى. ئەمماا بۇنىاڭ ئاقىۋىتىادە يوقاۇرى ب

تەبىقىلىك ياكى يوقۇرى مەرتىۋىلىك ئاقساۈڭەكلەر پەۋقۇلدااددە تاۈردە 
بىر يەرگە يىغىلى  قالىدىغان، تېخىمۇ يوقاۇرى مەرتىۋىادىكىلەر بولساا 
ئىمپىراتورلۇقنىاااڭ پايتەختىااادە ۋە ئۇنىاااڭ خاااان ئوردىساااى ئىچىاااگە 

 ۋالىدىغان مەنزىرىنى بارلىققا كەلتۈگەن ئىدى.چىۋىندەك ئولىشى

ۋيېنااا، قېرىاا  ھالىاادىن كەتااكەن دوناااۋ )تااۈركچە تەرجىمىسااىدە 
دەپ ئېلىنغااااان. − ئااااۇ.ت(  ”تۇنااااا نەھاااارى“دوناااااۋ دەرياسااااى 

مونارخىيىسااىنىڭ سىياسااىي ۋە مەدەنىاايەت مەركىاازى بولااۇش بىاالەن 
تتى. يوقۇرى بىرگە، يەنە ئىمپىرىيىنىڭ ئىقتىسادىي مەركىزى ھېساپلىنا

دەرىجىلىاااك دۆلەت كاااادىرلىرى، ساااەندەتكارالر، ئىلىااام ئەھلاااى ۋە 
ئىدىيولوگالر، ھەتتا ئارمىيىنىڭ يوقۇرى دەرىجىلىك ئوفىتسېرلىرىمۇ بۇ 
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شەھەردە ياشايتتى. بۇ تۈردىكى يوقۇرى مەدەنىيەتلىك كىشىلەر بىلەن 
رگە بىر قاتاردا نامرات ئىشچىالر قوشاۇنىمۇ باۇ پايتەخات شاەھىرىدە بىا

ياشااااايتتى. ئاقسااااۈڭەكلەر بىاااالەن سااااودىگەرلەرنىڭ ھەشااااەمەتلىك 
باياشاتچىلىقى ئالدىدا نامىراتلىقنىڭ ئەڭ پاجىدەلىك قىيااپەتلىرىمۇ باۇ 
شااەھەردە بىاارگە مەۋجااۇت ئىاادى. رىنگسااتراس كوچىسااىدىكى ئااوردا 

تەتۈر الغاايالپ ئايلىنىا  -سارىيىنىڭ ئەتىراپىدا مىڭلىغان ئىشسىز ئوڭ
ئىشسىزالر، ئاۋىسترىيىنىڭ غاالىبىيەتلەر بىالەن تولغاان  يۈرىشەتتى. بۇ

دەۋرلىرىناااى ئەسااالىتى  تۇرىااادىغان ۋىياتۇمپاااالىس − غاااالىبىيەت 
يولىااادىكى يۇنااادا قاناللىرىنىاااڭ قااااراڭغۇلۇقلىرى ئىچىااادە سېساااىق 

زارلىق ئىچىدە -قاراپانچۇق يۇندا دەرياسىنى قونالغۇ يەر قىلىشى  خارۇ
 سۆرۈلۈپ يۈرمەكتە ئىدى.

اق بولغاچقا، ھەرقاناداق بىار ناېمىس شاەھىرىدە ئىجااتىمائىي شۇند
مەسىلىلەرنى ۋيېنادىكىادەك بۇناداق ھەرتەرەپلىامە تەكشاۈرۈپ تەتقىاق 
قىلىااش، مەسااىلىلەرنى بااۇ يەردىكىاادەك بۇنااداق تولااۇق كااۈزىتىش 
شااارائىتىنى تاااپقىلى بولمااايتتى. ئەممااا بااۇ يەردە بۇنااداق تەكشااۈرۈپ 

بىرمۇ كىشىنى ئۇچۇراتقىلى بولمايتتى. بۇ  تەتقىق قىلىشنى ئوياليدىغان
مەسىلىلەرنى يوقۇرىادىن كېلىا  ئاات ئۈساتىدە ياۈرۈپ كۈزىتىا  ھەل 
قىلىمەن دېيىش پۈتۈنلەۋ قاۇرۇق گەپ بولاۇپ، بۇناداق مەساىلىلەرنى 
ھەل قىلىشاااتا يوقاااۇرى ئورگانالرنىاااڭ قولىااادىن ھېچقاناااداق ئىاااش 

بىۋاسااتە ياشاااپ  كەلمەيتتااى. بۇنااداق بىاار نااامىراتلىق مۇھىاات ئىچىاادە
باقمىغااان بىرسااى، ۋيېنانىااڭ ۋەھىمىلىااك ھالغااا كەلااگەن ئىقتىسااادى 
پاجىدەسىنىڭ قايسى دەرىجىگە بېرى  قالغانلىقىنى ھەرگىز بىلەلمەيادۇ 
ياكى كۆرسىمۇ ئۇنى چۈشىنەلمەيدۇ. نامىرات تۇرمۇشنىڭ تەمىنى تېتى  

اغرىتىش باقمىغانالرغا نىسبەتەن بۇ مەسىلە پەقەت كۆرۈنۈشتىكى ئىچ ئا
بىلەنال چەكلىنى  قالىدۇ يااكى ساۇندىي ھېسىداشالىق قىلىاش بىلەناال 
ئۆتكۈزىۋېتىلىدۇ. مەسىلىنىڭ ماھىيىتىنى تۈپتىن تونۇپ يىتەلمەيدىغان 
بۇنداق ئۇرۇنۇشالرنىڭ ھەر ئىككىساىال زىياانلىق ئىادى. ماۇتلەق كاۆپ 
ساااندىكى بااايىۋەتچىلەر بىاالەن، كېاايىن بېيىاا  قالغااانالر بااۇ خىاال 
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ىمااائىي نااامىراتلىق مەسىلىسااىگە قارىتااا ھەرگىزمااۇ ئەسااتايىدىل ئىجت
پوزىتسااىيىدە بواللماياادۇ ياااكى پەقەتااال باشااقىالرغا ياخشااىچاق بولااۇپ 
كۆرۈنىۋېلىش ئۈچۈنال نامراتالرغا كۆڭۈل بۆلگەن قىياپەتكە كىرىۋالىادۇ. 
شااۇنداق قىلىاا ، كااۆپ ھااالالردا مەقسەتسااىز، ھەل قىلىشااقا كااۆزى 

ۆرۈنۈشتە نامىراتلىق ئۈستىدە گەپ يورغۇلۇتىادىغان، يەتمەيدىغاندەك ك
ھەر ۋاقىااات ياخشاااىلىق قىلىاااش قىيااااپىتىگە كىرىۋالىااادىغان بەزى 

ناى تىلغاا  ”ئامما ئارىسىغا چۆكاۈش“مەدەنىيەتلىكلەرنىڭ تىنىم تاپماۋ 
ئالغىنىدەك قۇرۇق سۆز قىلىشىدىن باشقا ھېچقانداق بىار ئىشانى باشاقا 

ىلەر چۈشاىنىش ئىقتىادارىنى يوقاتقاان، ئېلى  چىقىشالمايدۇ. باۇ كىشا
كۆڭلىدە مەسىلىنى تاشقى كۆرۈنىشى بويىچە بىلىشاكە تىرىشاقانلىقلىرى 
ئۈچااۈن، چىقارغااان خۇالسااىلىرى پۈتااۈنلەۋ خاتااا بولااۇپ چىقىاادۇ. بااۇ 
تۇردىكى كىشىلەر، ئوتتۇرىغاا قويغاان پىكىرلىرىنىاڭ قىلاچە پايدىساى 

ۇخىاااال ساااااختا يااااوقلىغى ياااااكى خەلااااق ئاممىسااااىنىڭ ئۇالرنىااااڭ ب
كۆيۈنۈشلىرىگە قارىتا يىرگىنىش، ئۆچمەنلىك بىلەن قااراپ، ئۇالرنىاڭ 
ساااۇندىي رەھىمااادىللىك قىلىشااالىرىغا رەت قىلىاااش پوزىتسىيىساااىدە 
بولغانلىقىنى كۆرۈپ، چۈچۈپ ھەياران بولغاان ھالادا ئااغزى ئېچىلىاپال 
قالىدۇ. ئۇالر خەلق ئاممىسىنىڭ ئۆزلىرىگە ئىشاەنمەۋ بۇناداق مۇئاامىلە 
قىلىشىنى خەلقنىڭ ئىنساپسىزلىغىنىڭ بىر ئىسپاتى دەپ داۋراڭ قىلىشقا 

 تىرىشىدۇ.

بۇنااداق قاراشااتىكى كىشااىلەر ئۈچااۈن خەلقنااى بىاارەر ئىجتىمااائىي 
ھەرىكەتاااكە جەلىااا  قىلىشاااتا باااۇ تاااۈردىكى ساااۇندىي مىقرىباااانلىق 
كۆرسىتىشلەر قىلچە رول ئوينىمايادىغانلىقىنى، بىار ئااممىۋى ھەرىاكەت 

مىقرىبانلىقىغااااا بېرىلىاااادىغان مىننەتاااادارلىق ھەققىنىااااڭ ھەرگىزماااۇ 
نەتىجىسااى ئەمەساالىكىنى، بۇنىااڭ بىاار سااەدىقە تااارقىتىش مەسىلىسااى 
ئەمەس بەلكاااى ھەققىناااى بېااارىش، ئاااادالەتنى ئەمەلاااگە ئاشاااۇرۇش 
مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى بۇخىل ئەقىلسىزالر ئۇنچە ئاسان بىلەلەيادىغان 

 ئىشالردىن ئەمەس.
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ە ئىقتىسااااادىي مەسااااىلىلەرنى بااااۇ تااااۈردىكى مەن ئىجتىمااااائىي ۋ
كىشااىلەردەك تەھلىاال قىلىاادىغان، چۈشااىنىدىغان قىلىاا  يارىتىلغااان 
بىرسااى ئەمەس ئىاادىم. يوقسااۇللۇق مېنىمااۇ ئااۇ لەنەتااكە يولۇققااانالر 
قوشااۇنىغا قوشااىۋەتكەن، ئااۇالرنى تېخىمااۇ يېقىناادىن تەتقىااق قىلىشااىم 

ن، مېنىمۇ شۇ تەجرىبە ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئىچىگە مېنىمۇ تەكلى  قىلىشقا
ھااايۋىنى قىلىاا  ئىشلىتىشاانىڭ بىاار پارچىسااىغا ئايالناادۇرغان ئىاادى. 

ئەلەملىك غەم ئىچىگە پېتىا  قالمااۋ، -شۇنىڭغا قارىماۋ مەن ئۇ دەرت
نامراتچىلىقنىڭ دەردىدە ئاۆزەمنى يوقۇتاۇپ قويۇشاتىن سااقلىنى ، باۇ 

تىاا  مەسااىلىلەرنى ئىچىاادە ياشاااپ تااۇرۇپ سااوغۇققانلىق بىاالەن كۈزى
تەھلىاال قىلىشااقا، بۇنىڭاادىن قۇتۇلۇشاانىڭ يااوللىرىنى ئاختۇرۇشااقا 
تىرىشقان ئىدىم. مەن ئۇالردەك تەجرىبە ھايۋىنى بولۇشاقا رازى ئەمەس 
ئىاادىم. ئەگەر مېنىڭاادەك ئىجتىمااائىي تەجاارىبە ھااايۋىنى قىلىنىاادىغان 
بىرساااى ئوپىراتساااىيە سۇپىساااىدىن تەجااارىبە قىلىنىشاااقا ناااارازىلىق 

كەتكەن بولسا، باۇ تەجارىبە ھاايۋىنى قىلىنىۋاتقاان  كۆرسىتى  قوپۇپ
 ئادەمدە گۇنا يوقتۇ ھەرھالدا !

بۈگااااۈن مەن، ئااااۇ بااااالىلىق يىلااااالردا كااااۆرگەنلىرىم ئاساسااااىدا 
شااەكىللەندۈرگەن تااۇيغىلىرىمنى قايتااا ئەسلەشااكە شااۇنچە تىرىشااى  
باققان بولساممۇ، كۆپۈنچە ۋاقىاتالردا يەنىاال تولاۇق ئېساىمگە ئااللمااۋ 

مەن. ئېسىمدە قالغان ۋەقىلىكلەرنىاڭ ھەممىساىال دېگىادەك مەنماۇ قالى
شااۇ قاتاااردا، ھادىسااە يااۈز بەرگەن شااۇ مۇھىتتااا بولغااانلىغىم ئۈچااۈنال 
ئېسااىمدە چىااڭ ساااقلىنى  قالغااان ۋەقەلەردۇر. بااۇ كىتاۋىماادا، ئااۇ 
ۋاقىتالردىكى ماڭا ئىبرەت بولۇپ تۇيۇلغان ئەنە شۇ بىۋاستە ئۇچۇراتقان 

 ن قىلدىم.ئىشالرنى بايا

ۋيېنا، جەمىيەت ناھەقچىلىكلىرى بىلەن تولغان بىر شاەھەر ئىادى. 
بىرىگە خوشنا بولۇپ ياشايتتى. بۇ -باياشاتچىلىق بىلەن نامىراتلىق بىر

مۈلكىدىن، يۇرتدىن ئايرىلى  قالغاان -يەردە مىڭلىغان ئىشسىزالر، مال
ناااامراتالر ياشاااايتتى. شاااۇنىڭغا قارىمااااۋ، مەن ئاااۇ يىللىااارى ئىاااش 

ىزدەۋاتقاااان ئۇساااتا ئىشاااچى ئورنىااادا ئەمەس بەلكاااى قۇرساااىغىنى ئ
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تويغازغىدەك ئىش ھەققى بەرسىال رازى بولىادىغان بىار مەدىكاار يااكى 
بىاار شاااگىرت سااۈپىتىدە ئىااش ئىاازدەۋاتقىنىم ئۈچااۈن، ئىااش تېااپىش 
مېنىڭدەك بىرسىگە ئاۇنچە بەك تەساكە چۈشاۈپمۇ كەتمەيتتاى. مەن ئاۇ 

تااوزاڭلىرىنى -ا ئېتىزلىرىنىااڭ چاااڭكااۈنلەردە، ئۇچىسااىدىكى ياۋرۇپاا
قېقىۋېتىاا ، يېڭااى بىاار دۇنيااادا دائىاام خىيااال قىلىاا  ۋاز كااېچەلمەۋ 

يېڭاى بىار ھاياات يولىغاا -كېلىۋاتقان غايىسىنى كۆڭلىگە پۈكاۈپ يېا 
قەدەم قويااۇش خىيالىاادا، يېڭااى بىاار ئورۇنغااا ئېرىشااىش ئارزۇسااىدا 

ساى ئىادىم. شەھەرگە كىرى  كەلگەن كىشىدىن قىلچە پەرقىم يوق بىر
ئااادەت دىگەناادەك ئااۆزىنى -ئااابروۋ ياااكى ئااۆرپە-بۇنااداق بىرسااى يااۈز

چەكاالەپ تۇرىاادىغان ئااادەتلەر، ئىجتىمااائىي مۇناسااىۋەت ياااكى ئااۆرپە 
ئااادەت ئەناادەنىلەردىن تولااۇق قۇتۇلااۇپ كەلااگەن بىرسااى بولغاچقااا، 
بېرىلىدىغان ھەرقانداق مائاشقا مااقۇل دەپ، ئىشالەش نوماۇس ئەمەس 

زىگە ئىشىنى ، تاپالىغان ھەرقانداق بىر ئىشنى تالالپ دېگەن خەلق سۆ
ئولتۇرماۋ قىلىۋىرىدۇ. مەنمۇ خۇددى شۇالرغا ئوخشااش ئاۆزەمگە يېڭاى 
بىر يول تاپىمەن دىگەن ئۈمىد بىلەن بۇ يېڭاى دۇنياغاا ئايااق باساقان 

 بىرسى ئىدىم.

مەن ئۇزۇنغا قالمايال بىرەر ئىشاتا ئاۇزۇن ماۇددەت ئىشالەپ قاالىمەن 
ئۇنااااداق بىاااار ئىشاااانى تېپىشااااتىنمۇ بەكىاااارەك تەسااااكە دېاااايىش 

توختايدىغانلىقىنى پەرق قىلىشقا باشلىدىم. كۈندىلىك نېنىمنى قانداق 
قىلسام تېپى  يەرمەن دىگەن غەمگە پېتى  قېلىش، جەمىيەتنىاڭ ئەڭ 
قاااراڭغۇ، كىشااىنى ئەڭ چارىسااىز قالدۇرىاادىغان تەرەپلىرىاادىن بىاارى 

ستا ئىشچىالرنى ئادەتتىكى بىر شاگىرت ئىدى. بۇالرغا سېلىشتۇرغاندا ئۇ
پاااتال ئىشااتىن ھەياادەپ -ئىشااچىغا مۇئااامىلە قىلىنغاناادەك ئۇنااداق پااات

ئولتۇرمايتتى. شۇنداقتىمۇ ئۇالرنىڭ ئىشىمۇ ئۇنچىلىاك كاپاالەتكە ئىاگە 
ئەمەس ئىدى. ئىشسىز قېلى  ئاچ قېلىش خەۋىپىگە نىسبەتەن ئاز دۈچ 

ۋەيااران بولغانلىقىاادىن ئىااش  كەلگەناادەك قىلسااىمۇ، ئۇالرمااۇ كارخانااا
توختىتىلىش ياكى ئىاش تاشاالش ھەرىكىتاى قاتارىادىكى ۋەقەلەرنىاڭ 

 كۆرۈلىشىدىن بەكال ئەنسىرىشەتتى. 
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ئىاااش ھەققىنىاااڭ كاپاااالەتكە ئىاااگە بولماسااالىغى، ئىجتىماااائىي 
ئىگىلىكنىڭ، ھۆكۈمەت سىياسىتىنىڭ ئەڭ چوڭ ئاجىزلىقلىرىدىن بىارى 

 ھىساپلىنىدۇ.

نى پەرەز قىاليلى: ئاۇ يااش ساەھرالىق شاەھەرلەردە ياش بىر دېققان
قىلىاادىغان ئوڭاااۋ ئىشااالر بەكااال كااۆپ، پااۇل تېااپىش بەك ئاسااان 
دەياادىغان گەپاالەرگە ئىشااىنى  مەدىكااارلىق قىلىااش ئۈچااۈن ئااۆزىنى 
شاااەھەرگە ئېتىااا  تۇرىااادۇ. راس دېگەنااادەك، شاااەھەردىكى ئىشاااالر 

ۇ قىساقا. ئەمماا ھەقىقەتەنمۇ يېزىدىكى ئىشالردىن ئاسان، ئىش ۋاقتىما
شااەھەرگە يېڭااى كىاارگەن بااۇ دېققاااننى چااوڭ شااەھەرلەردىكى كااۆز 
قاماشااتۇرىدىغان رەڭگااارەڭ چىراقالرنىااڭ ھەشااەمىتى ئااۆزىگە تارتىاا  
كېتىدۇ. ئادەتتە يېزىسىدا ئاز بولساىمۇ تۇراغلىاق بىار كىارىمگە كۆناۈپ 
قالغان بولغاچقا، يېڭىساىنى تاپمااۋ تاۇرۇپ كوناا ئىشاىنى ئاساانلىقچە 

لىماساالىق ئااادىتىنى يىتىشااتۈرگەن بولىاادۇ. يېاازىالردا يېزائىگىلىااك تاش
ئىشچىلىرىنىڭ ساانى شاۇنچىلىك ئاازكى، ئەمگەكچاان بىرساىنىڭ ئاۆز 
يېزىسىدا ئۇزۇنغىچە ئىشسىز قېلىشىنى تەسەۋۋۇر قىلىش ئەسال ماۇمكىن 
ئەمەس. يېزىسىدىن چىقى  ئىشلەش ئۈچاۈن شاەھەرگە كەلاگەن يااش 

ا ئىش قىاللمىغىادەك دەرىجىادە ئااجىز، ھاۇرۇن بىر دېققاننى، يېزىسىد
بىرسى دەپ قاراشقا بولمايدۇ. ئەمەلىيەت شۇنى كۆرساەتمەكتىكى، ئەڭ 
كۆپ كۆچۈپ يۈرىدىغان كىشىلەر ئەقىللىق، تېنى سااغالم، ئىشاچان ۋە 
بەسااتلىك كىشااىلەردۇر. بااۇ يەردە كااۆچمەن دېگىنىماادە، ئامېرىكىغااا 

ن. تۇغۇلغاااان يېزىساااىدىن كۆچاااۈپ كەتكەنلەرنىاااال كاااۆزدە تۇتماااايمە
ئايرىلى  ئۆۋ خىزمەتچىسى ياكى مەدىكار بولاۇش ئۈچاۈن مەلاۇم چاوڭ 
شەھەرگە كېتىش نىيىاتىگە كەلاگەن بىرساىمۇ كاۆچمەن ھىسااپلىنىدۇ. 
ئۇمۇ كەلگۈسىدە ئۆزىنى نېمە ئىشالر كۈتىۋاتقانلىقىنى بىلمەيدىغان بىار 

 ھېساپلىنىدۇ. كىلەچەكتە تەلىيىنى سىناپ بېقىشقا تەييارلىغان بىرسى

بۇنداقالر ئادەتتە شاەھەرگە كىارىش ئۈچاۈن ئاازىراق بولساىمۇ پاۇل 
يىغى  ئاندىن يولغا چىقىدۇ. ئىشى ئوڭادىن كەلامەۋ، يېڭاى كەلاگەن 
كۈنلىرى دەرھال قىلىشقا ئىش تاپالماۋ قالغىادەك بولساىمۇ ئاۇنچە بەك 
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ئۈمىدسااىزلىنى  كەتمەياادۇ. ئەممااا تاپقااان ئىشااىدىن ئااۇزۇن ئااۆتمەيال 
يرىلى  قالغىدەك بولسا ئاۇنى غەم بېسىشاقا باشااليدۇ. يېڭىادىن بىار ئا

ئىش تېپىش، بولۇپمۇ قىش مەۋساۈملىرىدە بەكاال تەس، ھەتتاا زادىاال 
ئىش تاپقىلى بولمايمۇ قالىدۇ. شۇنداقتىمۇ، بۇ يېڭاى مەدىكاار ئىشساىز 
قالغااان دەساالەپكى ھەپااتىلەردە بۇنااداق قىيىنچىلىقالرغااا بەرداشاالىق 

مكىن. تىزىمغا ئالدۇرۇپ قويغان ئىشاچىالر ئۇيۇشمىساىنىڭ بىرەلىشى مۇ
ساەپلەپ -ئىشسىزلىق ياردەم پۇلىغا تايىنى  بىرقانچە ھەپتىنى ئەپالەپ

ئۆتكۈزىۋاالاليدۇ. ئىشساىزلىق كاۈنلىرى ئاۇزۇن داۋام قىلغىادەك بولساا، 
ئىشچىالر ئۇيۇشمىسىمۇ ئىشسىزلىق يااردەم پاۇلىنى توختىتىا  قويىادۇ. 

بااۇ ئىشسااىز كىشااى يانچۇغىاادىكى ئەڭ ئاااخىرقى  بۇنااداق كااۈنلەردە
تىيىنلىرىنىمااۇ خەجاالەپ تۈگىتىاا  ئېغىاار نااامراتلىق كااۈنلەر ئىچىااگە 
پېتىشقا باشاليدۇ. ئەندى باۇ بىچاارە ئاچقۇرسااق كاوچىالردا ساۆرۈلۈپ 
يۈرۈشااكە مەجبااور بولىاادۇ. يېنىاادا نېمىسااى بولسااا شااۇنى سااېتى  

نداق بەرىكەتسىز پۇلمۇ خەجلەشكە ياكى رەنىگە قويۇشقا كىرىشىدۇ. بۇ
كىچەكلىرىماۇ كىرلىشاى  -قالمىغىنىدا، ئۇ كىشاى قاسماقلىشاى  كېايىم

روھىااي ۋە جىساامانىي جەھەتااتىن ئېغىاار دەرىجىاادە ۋەيااران بولۇشااقا 
باشاليدۇ. بۇناداق ئەھۋالغاا كۆپاۈنچە قىاش كاۈنلىرى دۈچ كېلىادىغان 

پۈتاۈنلەۋ  بولغاچقا، ياتقىدەك يەرمۇ تاپالماۋ ئېغىر قىيىنچىلىق ئىچىدە
باۇنى دەپ كۈنلەرنىاڭ بىرىادە -ۋەيران بولۇشقا باشااليدۇ. ئاۇنى دەپ

بىرەر ئىشامۇ تېپىلىا  قالىادۇ. ئەمماا ئاۇزۇن ئاۆتمەيال يەنە باشاقىدىن 
يوقۇرقىاادەك قىيىاانچىلىقالر قايتااا تەكرارلىنىشااقا باشاااليدۇ. ئىككىنچااى 
قېتىملىااق ئىشسااىز قالغىنىاادا يەنە ئوخشاااش قىيىاانچىلىقالر بىاالەن، 
ئاۈچىنچى قېتىمقىساىدا تېخىمااۇ بەتەر ھالالرغاا دۈچ كېلىادۇ. ئاخىرىاادا 
دائىملىق كۆرۈلۈپ تۇرىدىغان بۇناداق يوقساۇزلۇق تۇرمۇشاقا چىاداش، 
ھۇلۇقاااۇپ كەتمەسااالىكنى ئۆگىنىشاااكە، بۇناااداق جاپاالرغاااا كۆنۈشاااكە 
باشاااليدۇ. ئاااخىرى بىاار كااۈنلىرى بۇنااداق يوقسااۇزلۇق ئەھۋالالرنىااڭ 

لىنىاا  تۇرىشااى نەتىجىسااىدە ئااۇ كىشااى بۇنااداق قايتااا تەكرار-قايتااا
قىيىنچىلىقالرغااا رەساامى كۆنااۈپ كېتىاادۇ. شااۇنداق قىلىاا  بااۇرۇنقى 
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ئىشچان بىار يىگىات، بوشۇشاۇپ ئاۆزىنى تاشااللىۋېتىدۇ. باۇ ئەھۋالغاا 
چۈشااۈپ قالغااان ياااش، پاسااكىنا يااولالر بىاالەن ھااارام يااولالردىن پااۇل 

غان كىشاااىلەرنىڭ تېپىشااانىڭ پېيىااادا يۈرۈشاااتىن باشاااقىنى بىلمەيااادى
قولىاادىكى ئاااددى بىاار ئويۇنچااۇق ھالىغااا چۈشااۈپمۇ قالىاادۇ. بۇنااداق 
ھالەتتىكى بىر ياش ئىشچى، ئىشسىزلىقنىڭ سەۋىبىنى شۇ ئىشساىزنىڭ 
ئۆزىگە ئارتى  قويىدىغان ناھەقچىلىك ھۆكۈم سۈرىۋاتقان بۇناداق بىار 
جەمىيەتااتە ئېقتىسااادىي ھەقلىرىنااى قولغااا كەلتااۈرۈش ئۈچااۈن كااۈرەش 

لىااش بىاالەن دۆلەتنااى، ئىجتىمااائى تااۈزۈمنى ۋە مەدەنىااي ھاياااتنى قى
ئاغاادۇرۇپ تاشااالش ھەرىكەتلىرىنااى تەڭ ئورۇنغااا قويىاادىغان قاراشاانى 
شەكىللەندۈرىۋالىدۇ. نەتىجىدە، باۇ ھالغاا كەلاگەن بىار ئىشاچى ئىاش 
تاشالشااالرغا قىلااچە ئويلىنىاا  ئولتۇرمااايال دەرھااال قاتنىشااىۋېرىدىغان 

 .بىرسىگە ئايلىنىدۇ

مەن بۇنداق خۇالسىغا كېلىشتىن بۇرۇن، بۇ تاۈردىكى ھادىساىلەرگە 
مىڭالرچە قېتىم دۈچ كەلگەن ئىدىم. بۇنداق ھادىسىلەرنى قاانچە كاۆپ 
كااۈزەتكەن بولسااام، نەچااچە مىليااون نوپۇساالۇق چااوڭ شااەھەرلەرگىمۇ 
شااۇنچە ئااۆچ بولااۇپ كېتەتااتىم. بۇنااداق شااەھەرلەر ياشااالرنى گويااا 

ئېزىا  -قىلىا ، ئااخىرى ئاۇالرنى چاينااپ شىرنىدەك ئاۆزىگە جەلىا 
 ئۆزىنىڭ قېلىپىغا چۈشۈرۈپ ئاخىرى ئۇالرنى يالماپ يۇتۇپ تاشاليتتى. 

كىشىلەر بۇنداق چوڭ شەھەرلەرگە يېڭى كەلگىنىادە ئاۇالرنى يەنىاال 
ئۆز مىللىتىگە مەنسۈپ كىشىلەر دەپ قاراشاقا باوالتتى. ئەمماا ئاۇالر باۇ 

ۇن تۇرۇپ قالسا، مىللىتىدىن شۇنچە تۈردىكى شەھەرلەردە قانچىكى ئۇز
يىراقلىشااى ، ئاخىرىاادا مىللىتىمىااز بااۇ بىاار تۈركااۈم ئادەملىرىاادىن 

 پۈتۈنلەۋ مەھرۇم بولۇپ قاالتتى.

چااوڭ شااەھەرلەرنىڭ قاااراڭغۇ ئارقااا كوچىلىرىاادا مەنمااۇ يوقسااۇزلۇق 
ئىچىاادە نۇرغااۇن ۋاقىاات سااۆرۈلۈپ يااۈرۈپ باققااان بىرسااى ئىاادىم. ئااۇ 

پۈتىۋەتكەن بارلىق ئازاپلىرىنى تېتى  كاۆردۈم ۋە يەرلەردە تەغدىرنىڭ 
بااۇ ئازاپنىااڭ كۆرسااىتىدىغان تەسااىرلىرىنىمۇ چۈشااىنى  يەتااتىم. بااۇ 
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جەرياندا مۇنداقمۇ بىر ئەھۋال دىققىتىمنى جەلى  قىلغان ئىادى: ئىاش 
بىرساىنى سوڭدىشاى  كېلىا  تۇرۇشاى -تېپىش بىلەن ئىشسىزلىق بىار

خەجاالەش، پىالنلىااق تۇرمااۇش نەتىجىسااىدە، ئادەمنىااڭ نورىمااال پااۇل 
ئۈسااتۈن قىلىۋېتىاادىكەن؛ ۋاقىتنىااڭ ئۇزۇرىشااىغا -رېتىمىنىمااۇ ئاسااتىن

ئەگىشى  ئىشاچىالردا تىجەشالىك بىالەن پاۇل خەجالەش، كۈنادىلىك 
تۇرمۇشااىنى پىالنلىااق رەتااكە سااېلىش دەياادىغان ئۇقۇملىرىمااۇ يوقاااپ 

ل ئاساتا ئۆزگىرىا  قولىغاا پاۇ-كېتىدىكەن؛ ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىمۇ ئاساتا
كىاارگەن كۈنلىرىاادە بااۇزۇپ چاچىاادىغان، پااۇلى تااۈگىگەن كۈنلىرىاادە 
بولسااا ئاچلىققااا بەرداشاالىق بېرىاادىغان ھالغااا كېلىاا  قالىاادىكەن. بااۇ 
گەپلەرنى ئاڭلىغان كىشى ئىشەنمەسلىكى مۇمكىن. ئااچلىق دېاگەن باۇ 
مەخلااۇق، پااۇل تېااپىش ئاسااان بولغااان كااۈنلەردە كەلگۈسااىدە تېخىمااۇ 

رۈش ئۈچااۈن تااۈزگەن بااارلىق پىالنلىرىنااى بىااخەتەر تۇرمااۇش كۆچااۈ
مېڭىلىرىاادىن سااۈپۈرۈپ تاشاااليدىكەن. بۇنااداق ئااادەم چولاادە قېلىاا  
سۇسىزلىقتا جان تالىشىۋاتقان بىرسىگە ھەردائىام كۆرۈناۈپ تۇرىادىغان 
ئېزىتقۇغا ئوخشاش ئاسان ۋە راھەت تۇرمۇش تەسۋىرى ھەردائىم ئۇنىڭ 

ان ھەرقاااانچە پاااۇل كاااۆزىگە كۆرۈنىۋېلىااا ، پۇرساااەت كەلاااگەن ھامااا
كېتىشىدىن قەتداى نەزەر بىار قېتىملىاق قاانغىچە تويىاۋېلىش خۇماارى 
ئىچىااگە پېتىاا  قالىاادىكەن. بااۇ ئەھااۋال ھەقىقەتەنمااۇ بىاار غەلىااتە 

تاپمااايال ئېغىاار -كېسااەللىك. شااۇنداق بولغاچقااا، ئىشااچى، ئىااش تاپااار
كااۈنلىرى ئۈچااۈن كېرەكلىااك ھەرخىاال ئالاادىنى ئااېلىش تەدبىرلىرىنااى 

ۋ ئېسىدىن چىقىرىۋېتىادۇ. باۇ ئىشاچى ئەقلىناى يوقىتىا ، ئاۇ پۈتۈنلە
كااۈنى يانچۇقىغااا قانچىلىااك پااۇل كىاارگەن بولسااا ئااۇنى شااۇ كۈنىسااىال 
خەجاالەپ تۈگىتىۋىتىاا  پىالنسااىز بىاار تۇرمااۇش ياشاشااقا باشاااليدۇ. 

ئاۈچ كاۈننى، -دەسلىۋىدە بىر ھەپتىلىاك تاپقاان پاۇلى بىالەن ئىككاى
ىچى  ئۆتكۈزەلىگەن بولساا، كېايىن ئ-بەلكىم تۆت كۈننى باياشات يەپ

بۇ كىرىم ئۇنىڭغا ئاران بىر كۈنگە ... ئاخىرى بېرىا  بىار ئاخشااملىق 
 بايرام قىلىۋېلىشقىال يېتىدىغان بولىدىكەن.
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ئەگەر بۇ ئىشاچى تاوۋ قىلغاان بىرساى بولغىنىادا ئۇنىاڭ تۇرمۇشاى 
تېخىمۇ باشاقىچە تۈساكە كىرىادۇ. بۇناداق بىار ئىشاچىنىڭ ئائىلىساى، 

چاقىسااى بااار دەپ پەرەز قىاليلااى. ئەگەر بااۇ ئەر كىشااى ئاااق -باااال
چاقىسىنى -نىيەتلىك مىقرىبان ئادەم بولغىنىدا، يەنى ئەر بولغۇچى باال

ئااۆزىگە يارىشااا سااۆيىدىغان بىرسااى بولغىنىاادا، بۇنااداق پىالنسااىز بىاار 
تۇرمۇشااقا بااۇ ئائىلىنىااڭ ھەماامە ئەزالىاارى كۆنااۈپ كېتىاادىكەن. بىاار 

ئىچى  سورۇپ توزىتىشقا كىرىشاىدۇ. -ئۆيىدە يەپھەپتىلىك مائاشىنى 
بۇ ئائىلىنىاڭ بۇناداق بەتخەجلىاك كۈنلىرىماۇ ئاارانال ئاۈچ كاۈن داۋام 

دە، -ئىچىشاىدۇ-قىاللىشى ماۇمكىن. پاۇلى تاۈگىگىچە خاالىغىنىچە يەپ
ھەپتىنىڭ قالغان كۈنلىرىدە ھەممىسى بىرلىكتە غۇلدۇرالپ تۇرغان ئااچ 

ردىنااى تەڭ تارتىشااقا باشاااليدۇ. ئااۇ قۇرسااىقىنى پۈكااۈپ ئاچلىقنىااڭ دە
چاغاادا بااۇ ئۆياادىكى ئانااا بولغااۇچى ئايااال ئۆيىاادە پۇلغااا يارىغىاادەك 
نەرسىسااىنى ئېلىاا  چىقىاا  سااېتى  پااۇل قىلىىاا ، كېمىنااى تاتىرىاا  

ئىچاامەك -يالۋۇرغااان ھالاادا باققالاادىن قەرز قىلىاا  بولسااىمۇ يىاامەك
ېلىشااقا سااېتىۋېلى  ھەپتىنىااڭ قالغااان قاااراڭغۇ كااۈنلىرىنى ئۆتكىزىۋ

تىرىشااااىدۇ. چۈشاااالۈك تاماااااق ۋاقتىاااادا پۈتااااۈن ئااااائىلە ئەزالىاااارى 
غورۈگۈللىشى  كەتاكەن دەساتىخاننىڭ ئەتىراپىغاا ئولىشاىدۇ. يوقنىاڭ 
ھېساااۋىدا بولسااىمۇ يىگىاادەك بىرنېمىلىاارى بولسااىال ھەماامە خوشااال، 
ھېچبىرسىدىن نارازىلىق ئىپادىسى كۆرۈلمەۋ ئۆتاۈپ كېتىادۇ. شاۇنداق 

لغااان كۈنلىرىاادە ھەپتىلىااك مائاااش چىقىاادىغان قىلىاا  ھەپتىنىااڭ قا
كااۈننى تامااا قىلىاا  بېلىنااى چىااڭ باااغالپ ئاااچ ئولتۇرىشااىدۇ. ھەماامە 
بىرلىكتە كېلەر ھەپتىلىك مائاشنى ئالغاندىن كېيىن قاناداق خەجالەش 
ھەققىدە مۇڭدىشى ، ئېچىرقاپ كەتكەن قۇرساقلىرى ئۈچۈن بىرماۇنچە 

ختلىااك كااۈنلىرى ھەققىاادە پىالنالرنااى تۈزۈشااىدۇ، كېلىاادىغان بااۇ بە
 شالۋاقلىرىنى ئاقۇزۇپ سۆزلىشى  ئولتۇرىشىدۇ.

ئائىلىنىاااڭ نارساااىدە باااالىلىرىمۇ بۇناااداق ناااامىرات تۇرمۇشااانىڭ 
 ئاچلىق ئادەتلىرىگە كۆنۈپ كېتىدۇ.-بەتخەشلىك
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ئەگەر ئااائىلىگە ئاتااا بولغااۇچى ئەر ھەپتىنىااڭ بېشااىدىن تااارتىپال 
ان بىرسااى بولغىنىاادا چېچىاا  پااۇل خەجلەياادىغ-خااالىغىنىچە بااۇزۇپ

ئەھۋال تېخىمۇ پاجىدەلىك تۈسكە كىرىدۇ. ئايالى بالىلىرىنى دەپ ئېرى 
خوتاۇن -بىلەن جىادەل قىلىشاىقا كىرىشاىدۇ، بۇناداق ئاائىلىلەردە ئەر

جىاادەللەر زادىااال بېسااىقمايدۇ. نەتىجىاادە، ئەر -ئارىسااىدىكى ئااۇرۇش
ققا شۇنچە كىشى ئايالىنىڭ جىدىلىدىن زېرىكى  نېرى قاچقانسىرى ھارا
)ئازنااراس( بېرىلىشكە باشاليدۇ. شۇنداق قىلىا ، باۇ ئەر ھەر شاەنبە 

كېچىسااى غەرق مەس ئااارانال ئااۆيىگە كىرىۋالىاادىغان بولىاادۇ. ئۆزىنىااڭ 
تۇرمۇشااى بىاالەن بااالىلىرىنى بااېقىش غېمىاادىكى ئايااال كىشااى مەس 

چاۆرۈپ قالغاان پاۇلنى خاۇددى ئولجاا -ئېرىنىڭ ياانچۇقلىرىنى ئاۆرۈپ
سىرى  ئېلىۋېلىشقا يااكى كۆپاۈنچە ۋاقىاتالردا زاۋۇت بىالەن ئالغاندەك 

قاۋاقخانا ئوتتۇرساىدىكى يولادا ئېرىنىاڭ ياولىنى توساىۋېلى  ئاازىراق 
بولسىمۇ پۇل ئۈندىرىۋېلىشقا ئۇرۇنۇشىمۇ ماۇمكىن. ئەگەر ئەر بولغاۇچى 

كېچىلىارىگىچە كاۆرۈنمەۋ ئاۆيىگە غىاق )پاازار كاۈنى( كىشى يەكشەنبە 
تۈر دەسسەپ يانچۇقلىرىنى قۇرۇغداپ ئارانال يېتىا  تە-مەس ھالدا ئوڭ

كەينىادىن -كىرىدىغان بىرى بولغىنىدا، ئېچىنىشلىق تراگىدىيە كەيناى
 باشلىنى  كېتىدۇ.

ئۇ يىللىرى، بۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئېچىنىشلىق ۋەقەلەرگە يۈزلەرچە 
قېااتىم دۈچ كەلااگەن ئىاادىم. دەساالىۋىدە بۇنااداق ئىشااالرنى كااۆرۈپ 

ېرىلغىاادەك خاپااا بولااۇپ كىتەتااتىم. كېيىاانچە بۇنااداق غەزەپلىنىاا  ي
ھادىسااىالرنىڭ پاجىدەلىااك تەرەپلىرىنااى، بااۇنى پەياادا قىلغااان تااۈپكى 
سەۋەپلەرنى چۈشىنىشكە باشلىغىنىمدىن كېيىن، ناچار بىار مۇھىتنىاڭ 

 بۇ بىچارە قۇربانلىرىغا ئىچ ئاغرىتىشقا باشلىدىم.

دى. ۋيېنااادىكى ئااۆۋ دەردى تېخىمااۇ ئېغىاار دەرتلەرنىااڭ بىاارى ئىاا
مەدىكاااار ئاااائىلىلىكلەر مەھەلىساااىدىكى يوقساااۇللۇق پااااجىدەلىرىنى 
تەسۋىرلەشكە تىل ئاجىزلىق قىلىدۇ. ئۇ نامىرات ئاۇۋىالرنى، پېتىشاماۋ 
قىستاقچىلىق، رەتسىزلىك ۋە پاساكىنىچىلىق ئىچىادىكى ئاۇ ئائىلىلىاك 
. بىنالىرىنى ئويلىسام، بۈگۈنماۇ قۇيقاا چااچلىرىم تىاك تاۇرۇپ كېتىادۇ
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ئەگەر، كۈنلەرنىااڭ بىرىاادە بۇنااداق يوقسااۇللۇق دوزىخىاادىن قۇللااۇق 
زىنجىرلىرىنى ئۈزۈپ تاشاالپ بوشااپ كېتىادىغان باۇ كىشاىلەر تاوپىنى 
پەرەز قىلىاا  باقااايلى: كەلگۈسااىدە كۆرۈلىشااى مااۇقەررەر بولىاادىغان 
قااليماقانچىلىققا قىلچە ئىككىلەنمەۋ قوشۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن بولغان 

، بۇ ئەھۋالالرنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرۈپ قويمايدىغان بىاغەم بۇ ئىنسانالر
ھاللىقالر ساېپىگە ئاڭساىزلىق بىالەن ھۇجاۇم قىلغىادەك بولساا قاناداق 

 ئاقىۋەتلەر كېلى  چىقار 

ھەرقااانچە جاپااا تارتقااان بولىشااىمدىن قەتدااى نەزەر، مېنااى ئەنە 
شااۇنداق بىاار مەكتەپااتە چېنىقتااۇرۇپ چىققااانلىغى ئۈچااۈن تەڭاارىگە 

ەتدارلىغىمنى بىلدۈرىمەن: شاۇندىن باشاالپ كۆڭلاۈم كاۆتەرمىگەن مىنن
ئىشااالرنى كۆرگىنىماادە چاااتىغىم بولماااۋ بىاار تەرەپااتە قاااراپ تۇرۇشااۇم 
ھەرگىز مۇمكىن ئەمەس ئىدى. شۇڭا، باۇ ھادىساىلەرنى تىانىم تاپمااۋ 
كۈزىتىشكە، بۇ ھەقتە كەڭ دائىرىلىك مەلۇمات توپالشقا ھەمادە چوقاۇم 

 ق بولۇشقا ئىرادە باغلىدىم.ئوقۇپ مەلۇماتلى

ئۇ كۈنلەردە ئەتىراپىمدىكى كىشاىلەردىن پۈتاۈنلەۋ ئۈمىتساىز ھالغاا 
چۈشاااۈپ قالماسااالىق ئۈچاااۈن باااۇ ناااامراتالر تەبىقىساااىنىڭ تۇرماااۇش 
ئادەتلىرىگە تۇال بەك ئېتىۋار قىلى  كەتمەۋ، ئۇالرنى باۇ ناامراتلىق ۋە 

لىشااقا زىقنىمنااى خارلىقالرغااا قويغااان سااەۋەبلەرنى كۈزىتىاا  تەتقىااق قى
قويدۇم. ئۇالرنىڭ بۈنداق پاجىدەلىك ھالغاا چۈشاۈپ قالغانلىقىغاا ئەنە 
شۇ ئاارقىلىقال بەرداشالىق بىرەلىشاىم ماۇمكىن ئىادى. شاۇنداق قىلىا  
بۇخىاااااال نااااااامىراتلىقالر، ئۈمىدسااااااىزلىكلەر، چېچىالڭغۇلۇقالرغااااااا 

نى، ئەخالقسىزلىق پاتقىقىغا پېتى  قالغان كىشىلەر گۇناھكار ئەمەسلىكى
بەلكى ناچار قانۇنالر، ناچار ئادەتلەر ئاساساى ساەۋەپچى بولغاانلىقىنى 
تونۇپ يېتىشكە باشلىدىم. بۇ جەرياندا، مەنمۇ كۈندىلىك تۇرمۇشاۇمنى 
قامااداش ئۈچااۈن ئىنتااايىن قىاايىن شااارائىتالر ئاسااتىدا ياشاااۋاتقانلىقىم 
ئۈچااۈن، بۇنااداق بىاار جاپااا ئىچىااگە چۈشااۈپ قېلىشاانىڭ تەبىدىااي 

بولغان غەزەپلىنىش، ھىسىياتقا بېرىلى  كېتىشتىن ئاۆزەمنى  نەتىجىسى
تۇتىۋېلىشقا تىرىشاتتىم. ياق، بۇ مەسىلىنى ھەرگىز بۇناداق ھىساىياتقا 
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بېرىلى  چۈشىنىۋالماسلىقىم كېرەك ئىدى. بۇ ئەھاۋالالرنى ئاۆزگەرتىش 
 ئۈچۈن پەقەت ئىككىال چارە بار ئىدى:

ت روھىنااى تىكاالەپ، بىرىنچىسااى، يۈكسااەك ئىجتىمااائىي مەساادولىيە
 تەرەققىياتىمىز ئۈچۈن تېخىمۇ ساغالم ئاساس تىكلەش؛

ئىككىنچىسى، ئۆزگەرتىش ئىمكانىيىتى قالمىغان بالىالردىن كەسكىن 
 تەدبىر قوللىنى  قۇتۇلۇش.

بۇنااداق كەسااكىن خۇالسااىغا كېلىشااىمنى تۈۋەناادىكىچە ئىزاھلىشااىم 
 مۇمكىن:

ەخلۇقاتنىاڭ ئەۋالدىناى تەبىدەت تەڭرىسى، ئاز ئۇچرايدىغان بىرەر م
داۋامالشتۇرالىشى ئۈچۈن بۇ جانلىقنىاڭ سااقلىنى  قااللىشاىغا ئەمەس، 
بەلكااى ئۇنىااڭ تەرەققىياتىغااا ئاالھىاادە ئەھمىاايەت بېرىاادۇ. چااۇنكى، 
تەرەققىيات، باۇ نەساىلنىڭ ئاۇرۇقىنى داۋامالشتۇرالىشاىنىڭ شاەرتى ۋە 

كەن، باار ئاساسىدۇر. بىزمۇ بۇنىڭدىن مۇستەسانا ئەمەس. شاۇنداق ئىا
نەرساااىلەرنىڭ ياماااان تەرەپلىرىناااى تاااۈزىتىمەن، ناچاااار شاااارائىتىنى 
ياخشىاليمەن دەپ ئاۋارە بولۇشنىڭ قىلچە قىممىتى يوق. ئەمەلىيەتتىمۇ 

بىر -بۇنداق بىر ئۇرۇنۇشنىڭ ئىمكانى يوق. قىلىشقا تېگىشلىك بىردىن
 ئىش، ئادەم بالىسىنى كىچىكىدىن تارتىپال چىڭ تۇتۇپ ئۇنى كەلگۈسى
تەرەققىياتى ئۈچۈن يېتىشاتۈرۈش، ئۇنىڭغاا ماۇكەممەل ۋە توسالغۇساىز 

 يول تەييارالش ئەڭ توغرا ۋەزىپە ھېساپلىنىدۇ.

شۇڭا، ۋيېنادىكى جاپالىق كۈرەش يىللىرىمدىال مەنادە مۇناداق بىار 
 قاراش شەكىللىنىشكە باشلىغان ئىدى:

غااا ئىجتىمااائىي پائااالىيەتلەر جەمىيەتنااى پاااراۋان ۋە بەختلىااك ھال
كەلتۈرۈشااانى مەقساااەت قىلىااادۇ، دەپ كىشاااىلەرنى ئاخمااااق قىلىااا  
ئالدىماساالىق كېاارەك. ھەتتااا پاااراۋانلىق ئىشاالىرىغىال يېپىشااىۋېلىش 
كىشىلەرنى تاماخور، ھۇرۇنلۇققا باشالپ كېتىدىغان ئىنتايىن كۈلكىلىك 
ۋە قىلچە پايدىساى ياوق ھەرىاكەت ھېسااپلىنىدۇ. شاۇنداق بولغاچقاا، 
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دەنىااي تۇرمااۇش پاراۋانلىقىغااا باغلىنىاا  قالىاادىغان ئىقتىسااادىي ۋە مە
بۇنااااااداق خاتااااااالقالردىن قەتدااااااى ساقلىنىشااااااىمىز، ئاااااااممىۋى 
پائالىيەتلىرىمىزنىاااڭ مەقساااىدى كىشاااىلەرنىڭ كەيااانىگە چېكىنىااا  
كېتىشىگە سەۋەپ بولىۋاتقان ئىقتىساادى ۋە مەدەنىاي تۇرمۇشاىمىزدىكى 

تاشاااالش تىپىاااك يوقساااۇللۇقلىرىنى تاااۈپ يىلتىزىااادىن قوماااۇرۇپ 
 جەھەتتىكى ئىشالرغا ئەھمىيەت بېرىش بولىشى شەرت.

دۆلەتاااكە ئېغىااار زىياااان كەلتاااۈرۈپ كېلىۋاتقاااان بۇلغانغاااان بىااار 
ئىجتىمائىي ماۇھىتنى، ھەرقاناداق بەدەل تۆلىنىشاىگە قارىمااۋ، ھەتتاا 
ئەڭ قاااتتىق چارىالرغااا مااۇراجەت قىلىااش ھىساااۋىغا بولسااىمۇ قەتدىااي 

دۈچ كېلىاادىغان قىيىنچىلىقالرنااى  ئااۆزگەرتىش شااەرت. بااۇ جەرياناادا
ياااېڭىش، توساااالغۇالرنى بۆساااۈپ ئۆتۈشاااتە ھەرگىاااز ئىككىلىنىااا  
ئولتۇرماسلىق كېارەك. ئەگەر بۇناداق قىيىانچىلىقالر بىالەن توساالغۇالر 
ئالدىدا قاانچىكى ئىككىلىنىا  ئولتۇرسااق، ناچاار ئىللەتلەرماۇ شاۇنچە 

 ئۇلغىيى  كېتىدۇ.

ارشاى تەدبىار ئالمااۋ ئىككىلىنىا  ناچار ئىللەتلەردىن قۇتۇلۇشاقا ق
ئولتۇرىاادىغانالر، پۈتااۈن بىاار سااىنى  خەلقنىااڭ پاجىدەلىااك شااەكىلدە 
ۋەياااااران بولىشاااااى ۋە ئەخالقساااااىزلىقالرغا گىرىپتاااااار بولىشاااااىنىڭ 
مەساادولىيىتىنى شااۇ سااىنى  كىشااىلىرىنىڭ ئۆزلىرىاادىن كۆرىاادىغان 

ەپ بولغاچقااا، بۇنااداق ناچااار ئىللەتلەرنااى ئااۆزگەرتكىلى بولماياادۇ د
ھېساپلىشااى  بۇنىااڭ مەساادۇلىيىتىدىن ئااۆزىنى قاچۇرۇشااقا تىرىشااىدۇ. 
ئۇالرنىااڭ بااۇ خىاال چۈشەنچىسااى ھەرقانااداق بىاار ئالاادىنى ئااېلىش 
تەدبىرلىرىناااى ئىشاااقا ساااېلىش قىزغىنلىقىناااى چەكااالەپ تۇرىااادىغان 
بولغاچقا، ئۇالر ناچار ئىجتىمائىي ئىللەتلەر ئالدىدا قولىدىن ھېچ ئىاش 

چۈشاۈپ قالىادۇ. ئاۇالر باۇ ئىللەتلەرناى تاازىالش  كەلمەۋ پالەچ ھالغاا
ئۈچۈن رەھىمدىل، سىلىق يولالرغا مۇراجەت قىلىش ئاارقىلىق ئەخالقاى 
ئىسااالھات ئېلىاا  بېرىشاانى خااام خىيااال قىلىشااتىن نېرىغااا بارالماياادۇ. 
ناچار ئىجتىمائىي ئىللەتلەرنى تازىالش پىرىنسىپلىرىنى يولغاا قويۇشاتا 
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قىلاچە ئىككىلەنامەۋ ئىجارا قىلىشاقا تەيياار ھەرقانداق بىار تەدبىرناى 
 تۇرىشى شەرت.

چااۆپلەرنى ئىككىلەنامەۋ يۇلااۇپ تاشالشاتىن قىلااچە -زىياانلىق ئاوت
پۇشايمان قىلمايدىغان، بۇ تۈردىكى ئىشالرنى ئىچكى ئاماانلىق ئۈچاۈن 
دەپ قىلىاادىغان ۋەزىيەتنىااڭ بارلىققااا كېلىشااى، پەقەت ئەنە شااۇنداق 

يەتچانلىق دەياادىغان ۋىجاادانى ئاسااتىدا روھقااا ئىااگە دەۋرال مەساادولى
ئىزىلىاا  كەتمەياادىغان بىاار دەۋىااردۇر. ئەممااا ئاۋۇسااترىيە دۆلىتااى 
ئىجتىمائىي ئادالەت ياكى جەمىيەت قانۇنلىرىغا سەل قاراپ كەلگەچاكە، 
ئۇناااداق ناچاااار ئىجتىماااائىي ئىللەتلەرناااى چەكااالەش ھەرىكىتىناااى 

 باشلىغىدەك جاسارەتكىمۇ ئىگە ئەمەس ئىدى.

 

 راتلىقنامى

مەن، نامراتلىق ئىچىدە ئۆتكەن ئۇ يىللىرىمدا نېمىسالر ئۈچاۈن ئەڭ 
مۇھىم خەۋىپنىڭ نىمە ئىكەنلىگىنى ئېنىق تونۇپ كېاتەلمىگەن ئىادىم. 
يەناااى، مېنىاااڭ بېشاااىمغا كەلگىنىااادەك ئىشاااچىالرنىڭ ئىقتىساااادىي 
جەھەتتىكى ناامىراتلىقى يااكى ئۇالرنىاڭ قوپاال ۋە ناچاار ئاادەتلىرى، 

ۈشاكۈنلىكى، تەپەككاۈر قىلىشاتىكى ئااجىزلىقى ساەۋەبىدىن ئەخالقى چ
مەيدانغا كەلگەن مەدەنىيەت سەۋىيىساىنىڭ تاۆۋەنلىكى قاتارلىقالرنىاڭ 
قايسىسى مىللىي تەغدىرىمىز ئۈچۈن ئەڭ ئېغىار خەۋپ بولىۋاتقاانلىقىنى 

 تېخى ئېنىق ئۇقالمىغان ئىدىم.

ساىقى تويساا نامىراتلىق ئىچىگە پېتى  قالغان بىر لۈكچەك نەدە قۇر
رازى بولۇپ شۇ يەردە كاۆڭلىنى خاوش قىلىا  يۈرىۋېرىادىغان بىرساى 

بولماسلىقنىڭ ئۇنچىلىاك ماۇھىم ئەھمىيىتاى -بولغاچقا، نېمىس بولۇش
يااوق دەپ قارىلىاادۇ. بۇنااداق گەپنااى ئاڭلىغااان نۇرغۇنلىغااان ھاااللىق 

ئىچىاادىن غەزەپلىنىاا  كىتىشااىدۇ. -بۇرجۇئااازلىرىمىز بااۇ سااىنىپقا ئىااچ
الر، مىللىااي غۇرۇرىنىااڭ بااۇنچە ئېغىاار دەپسااەندە قىلىنىشااىغا بۇرجۇئاااز
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بەس بىلەن ئاۇالرنى ھاقاارەت -بەرداشلىق بېرەلمەۋ چالۋاقىشى  بەس
 قىلىشقا كىرىشىدۇ.

ئەجىبا، ئۇ نامرات كىشىلەردىن قانچىسى ئۆز مىللىتىنىڭ ھەرقايساى 
سۈپ ساھەلەردە ئىنتايىن زور ئۇتۇقالرنى يارىتالىغان ئۈستۈن ئېرققا مەن

شااااەرەپلىك ئااااادەملەر ئىكەنلىكىنىااااڭ غااااورۇرىنى ھااااېس قىلىاااا  
كىتەلەيدىغاندۇ  نامراتالرنىڭ قاناداق قىلىا  بۇناداق قاراشاقا كېلىا  
قالغانلىقىنىااڭ سااەۋىبىنى شااۇ بۇرجۇئااازلىرىمىز ئەسااتايىدىل سۈرۈشااتە 

 قىلى  باققانمىدۇ 

بۇ مىللەتنىڭ چەكساىز ئۇتاۇقالرنى يارىتاالىغى ئۈچاۈنال قۇدرەتلىاك 
گېرماااانىيە دۆلىتىناااى قۇرالىغاااانلىقىنى، شاااەرەپلىك ناااېمىس بولاااۇپ 

 تونۇلغانلىقىنى بۇ نامراتلىرىمىزدىن قانچىسى ھېس قىالاليدىغاندۇ 

بۇرجۇئاز تەبىقىلىرىمىز بۇنداق بىر غۇرۇر ۋە شەرەپنى ماختىشى  ۋە 
ئۇنىڭدىن مەغرۇرلىنىا  ياۈرگىنى بىالەن، بۇنىڭادىن بىاخەۋەر قالغاان 

 قىلى  يۈرگەنلىكىنى ئۆزلىرى ھېس قىالمدىغاندۇ  خەلقىنى مازاق

بۇنااداق دېسااەم، ئااۇالر ماڭااا بۇنااداق ئەھااۋالالر بااارلىق دۆلەتاالەردە 
ئومۇمىي يۈزلۈك كۆرۈلۈپ تۇرىدىغان ئادەتتىكى ئەھۋالالردۇر، شاۇنىڭغا 
قارىماۋ باشقا دۆلەتلەردىكى ئىشچىالر يەنىال ئۇز ئەللىرىدە ئانا ۋەتىنى 

ئىشلەشاانى بىلىاادۇ دەپ پەش قىلىاا  مېنااى رەت ئۈچااۈن تەر تۆكااۈپ 
قىلىشقا ئۇرۇنۇشى مۇمكىن. ئەمما باشقا ئەللەردە بۇنىڭغا ئوخشايدىغان 
ئەھۋالالرنىڭ نورىمال بىار ئەھاۋال ئىكەنلىكىناى باھاانە قىلىا  بىازدە 
كۆرۈلىۋاتقان بۇ ئەھۋالالرغا ئۇنچە بەك ھەيران قالماسلىمىز كېرەك دەپ 

ىمنىڭ ھەققى يوق. ھاالبۇكى، ئەسالىدە چەت تەرغى  قىلىشقىمۇ ھېچك
دۆلەتلەردە ئىش ئۇالرنىڭ دېگىنىادەكمۇ ئەمەس. مەساىلەن بىاز دائىام 

فرانساۇزالرنىڭ چەكلىمىساىز، “ئېغىزىمىزدىن چۈشەرمەۋ تەگىشىدىغان 
 ”ھەددىدىن ئاشقان )شوۋېنىزملىق( ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيە ھەرىكىتاى

دەنىيىتىناى كاۆككە كۆتاۈرۈش، دېگەن نەرسىنىڭ ئەسلىدە فرانساۇز مە
ياااكى ئۇالرنىااڭ دېيىشااى بااويىچە مەدەنىيەتنىااڭ بااارلىق ساااھەلىرىدە 
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ئۇزلىرىنىڭ تەڭداشسىز مەدەنىايەتكە ئىاگە ئەڭ مەدەنىيەتلىاك مىلالەت 
ئىكەنلىكىنى ماختاپ يۈرىشىدىغانلىقىنى ھەرگىز ئۇنۇتماسلىقىمىز الزىم. 

تااى يادلىۋالسااۇن دەپ ئااۇالر فرانسااۇز ياشاالىرىنى ئەمەلىيەتنااى ئااۆز پې
يېتىشااتۈرمەيدۇ: ئاااۇالر ياشااالىرىغا بېرىااادىغان تەربىيىااادە ساااوبېكتىۋ 
جەھەتااتە ۋەتىنىنىااڭ سىياسااىي ۋە مەدەنىااي جەھەتاالەردە تەڭداشسااىز 
ئىكەنلىگىگە ئىشەندۈرىدىغان بارلىق مۇھىم نەرسىلەرنى پۈتاۈن كاۈچى 

رنىاڭ باۇ بىلەن ئۆگىتىشنى ئۆزلىرىگە مۇھىم ۋەزىپە قىلىۋېلىشقان. ئۇال
خىل تەربىيىلەش پائالىيىتىادە ئوقۇتۇشاتا مىللاى ئەقىدىساىگە ئاسااس 
بوالاليدىغان بارلىق مۇھىم مەزمونالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، ئۇالر 

قايتااا تەكاارارالپ ياشااالرنىڭ مېڭىسااىگە قۇيااۇپ -بااۇ بىلىملەرنااى قايتااا
 تۇرىدۇ.

سااىچە بۈگااۈنكى ئاۋسااترىيە بىاالەن گېرمانىيىاادە بۇنىااڭ دەل ئەك
بولااۇپ، چاااال بولسااىمۇ ئوقۇتۇلىاادىغان بااارلىق مااۇھىم نەرسااىلەرنى 
پۈتۈنلەۋ ئۇنتۇپ كېتىشنى مەقسەت قىلغان ئاساستا مائارىا  اليىقىساى 
تۈزۈپ ئوقۇتۇش يولغا قويۇشماقتا. بىزدىكى سىياساەتنى ۋەيرانچىلىققاا 
ئااۇچرىترىش ئۈچااۈن زەھەر تارقىتىاادىغان كۈسااۆتكىلەر ئااۇ نااامراتالر 

ىدىكى ھەر بىاار سااەبى بالىمىزنىااڭ مېڭىسااىگە كىرىۋېلىاا ، تەبىقىساا
مېڭىسىدە قالغان شۇ ئازغىنە ھېسىياتلىرىنىمۇ غاجااپ ياوق قىلىاۋىتىش 
ئۈچااۈن پۈتااۈن كااۈچىنى ئىشااقا سااېلى  ئوقۇتااۇش اليىقىسااىنى تااۈزۈپ 
كەلمەكتە. ئىشچىنىڭ مەكتەپلەردە ئوقۇپ مىڭىسىدە قالغان نېمىسالىك 

لااادۇقالر ئەگەر ناااامىراتلىق تەرىپىااادىن غۇرۇرىغاااا ئائىااات ئازغىناااا قا
يوقىتىلىشااتىن ساااقلىنى  قالغىاادەك بولسااا، ئااۇ غااۇرۇر قالاادۇقلىرىنى 
مىللىي ئەخالقىمىزنى ۋەيران قىلىا  ياۈرگەن شاۇ كۈساۆتكىلەر غاجااپ 

 يوق قىلىشقا تىرىشى  كەلمەكتە.

 ئەندى بىز مۇنۇ مەنزىرىنى دىققەت بىلەن كۆزىتى  باقايلى:

ىاار گەمە قەۋىتىاادە، يەتااتە جااانلىق بىاار ئىشااچى ئىككااى ئېغىزلىااق ب
ئائىلىسى ئولتۇرىدۇ دەپ پەرەز قىاليلى. بۇ ئائىلىنىڭ بەش بالىساىدىن 
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بىرسى ئۈچ ياشقا كىرگەن نارسىدە بولسۇن، بالىنىڭ بۇ يېشاى تاشاقى 
مااۇھىتنى تېخااى ئەناادىلەتىن ئىاادراك قىلىشااقا باشاااليدىغان ۋاقتااى 

ن ھادىسىلەرنى ئادەتتە تا قېارىغىچە ھېساپلىنىدۇ. باال بۇ ياشتا كۆرگە
مىڭىسىدە ئۇنۇتماۋ ساقاليدۇ. ئەنە شۇنداق ئىرقدىشىمىز ياشاۋاتقان بۇ 
مۇھىتنى بىر كۆز ئالدىڭىزغا كەلتاۈرۈپ بېقىاڭ: ئاۆۋ ئىچىنىاڭ تاار ۋە 
قىساااتاڭچىلىق بولىشاااى ھەرقاناااداق ئادەمنىاااڭ ئىچىناااى پۇشاااۇرۇپ 

لغاچقا، بۇنداق بىر ئۆيادە زىرىكتۈرىۋىتىدىغانلىقى تەبىدىي. شۇنداق بو
جىدەللەر ئۆزلۈكسىز يۈز بېرى  تۇرىدىغانلىقىمۇ نورىماال بىار ئەھاۋال. 
بۇ ئادەملەرنى بۇ ئۆيدە بىرلىكتە ئولتۇرماقتا دىگەندىن كاۆرە، ئاۇالرنى 

ئۈستىگە قاتالپ تىزى  قويغان دېاگەن -بىرسىنى ئۈستى-تاغاردەك بىر
ىگىااادىنال ھەل بولاااۇپ تاااۈزۈك. ئاااادەتتىكى كەڭتاشاااا ئاااۆيلەردە ئۆزل

چۈششەك ئۇقۇشماسالىقالر باۇ ناامىراتلىق ئىچىاگە -كېتىدىغان ئۇششاق
پېتىاا  كەتااكەن تااار ئۆياادە ئاااخىرى چىقماااس جىاادەللەرگە ئايلىنىاا  
كېتىدۇ. كىچىك بالىالر ئوتتۇرسىدىكى جىدەللەرنى بىر چەتاكە قوياۇپ 

ئۇنتۇپ  تۇرايلى، چۇنكى ئۇالر يۈز بەرگەن خاپىچىلىقالرنى بىر دەمدىال
كېتىااا ، قايتىااادىن ھاااېچ ئىاااش بولمىغانااادەك ئوياااۇنلىرىنى داۋام 
قىلدۇرااليااادۇ. ئەمماااا ئاناااا بىااالەن دادا ئوتتۇرساااىدىكى كۈنااادىلىك 
چۈشىنىشمەساالىكلەر كااۆپ ھااالالردا ئادەمنىااڭ ئەقلىگىمااۇ كەلمىگىاادەك 
دەرىجىدە قورقۇنۇشلۇق جىدەللەرگە ئايلىنى  كېتىادۇ. ئاۇالر ئارىساىدا 

ن بۇنداق پاجىدەلەر بالىالرنىاڭ روھاى دۇنياساىغا ۋەياران يۈز بېرىدىغا
قىالرلىااق دەرىجىاادە ئېغىاار تەسااىر كۆرسااىتىدۇ. غىااق مەسااتلىكنىڭ، 
قوپااال، رەھىمسااىز مۇئامىلىلەرنىااڭ قايسااى دەرىجىگىااچە داۋاملىشااى  
بارىدىغانلىغىنى تولۇق بىلىش ئۈچاۈن بۇناداق بىار ماۇھىتنى بىۋاساتە 

ئۆيادىكى قەلباى ئىازىلگەن ھالادا  كۆرۈش، ئۇنى توناۇش كىارەك. باۇ
-چوڭ بولغان يەنە بىر ئالتە ياشالىق بااال، ئەسالىدە پەقەتاال ئوقاۇش

يېزىشااتىن باشااقا نەرسااىلەرنى ئۆگۈنىشااكە مەجبااور قالماساالىقى كىاارەك 
ئىاادى. ئەممااا بۇنااداق بىاار ئۆياادە چااوڭ بولغااان ئااۇ باااال چوڭالرنىمااۇ 

قتۇرۇشاااقا چۈچۈتكىااادەك بىااار قىساااىم قورقۇنۇشااالۇق ئاااادەتلەرنى يۇ
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باشاااليدۇ. روھااى جەھەتااتىن زەھەرلەنااگەن، جىساامانى جەھەتااتىن 
پەرۋىش قىلىنمىغان بۇ كىچىك پۇخرايىمىز، مەكتەپكە بارغاان ۋاقتىادا 

يېزىشانى ئۆگەنگەنادەك قىلغىناى بىالەن، ئاۆيىگە كەلگىنىادە -ئوقۇش
تاپشۇرۇق ئىشلەش دەيدىغان مەسىلە مەۋجۇت ئەمەس. چۇنكى بۇناداق 

ەرس ۋە ئوقۇتقۇچى دېگەنلەر كاۆزگە ئىلىنمايادىال ئەمەس ئائىلىلەردە د
ھەتتا ئېغىار ماازاق قىلىنىا  ھاقاارەتلەرگە كۆمىۋېتىلىادۇ. ئەسالىدىنال 
بۇنااداق بىاار ئائىلىاادە مەكتەپااتىن تارتىاا  تااا دۆلەتنىااڭ ئەڭ يوقااۇرى 
ئورگانلىرىغىچە بولغان ھەرقانداق بىار نەرساىگە ھاۆرمەت قىلىنمايادۇ. 

مىللەت ۋە جەمىيەتكىچە بولغان ھەمامە نەرساە  ئەخالق،-دىن، ئەدەپ
ئۇ بالىنىڭ ئالدىدىال قارىلىنىا  ھاقارەتلىنىادۇ. باۇ بااال ئەنە شاۇنداق 
مۇھىت ئىچىدە ئۆسۈپ ئون تۆت ياشقا كىرى  مەكتىۋىنىماۇ پۈتتاۈرگەن 
بولىدۇ. ئەندى ئۇنىڭ ئېڭىغا قانداق پىكىرلەر ھۆكماۈران ئىكەنلىكىناى 

ر بولسا بارلىق ئاساسى پەنلەرگە ئەشەددىلىك پەرەز قىلى  باقايلى: بى
بىاالەن ئۆچلااۈكنى ئىپادىلەياادۇ، يااا بولمىسااا ئادەمنىااڭ چاااچلىرىنى 
ئۈرپەيتىۋەتكىدەك دەرىجىادە ئەدەپساىز، قوپاال قىيااپەتنى ئىپاادىلەپ 
تۇرىدۇ. دۇنيا قاراش جەھەتتە ھېچقانداق بىر تەربىيە كۆرمىگەن ئەمما 

ىلىقالرنى، پەسكەشاااالىكلەرنى تۈرمۇشااااقا دائىاااار پۈتااااۈن پاسااااكىنىچ
يۇقتۇرغان، ئەنە شاۇنداق رەزىللىكالەر ئىچىادە ياشااپ چاوڭ بولغاان، 
ھېچقانداق نەرسىنى مۇقەددەس دەپ تونىمايادىغان ئاون ئاۈچ ياشالىق 
بااااۇ باااااال، جەمىاااايەتكە چىققىنىاااادا قانااااداق بىرسااااىگە ئايلىنىاااا  

 قالىدىغانلىقىنى پەرەز قىلىش تەس ئەمەس.

ياشااقا كىاارگەن بااۇ ياااش يىگىاات، بااارلىق ئاااقىۋەتتە، ئااون بەش 
ساااھەلەرنى قااارىالپ تىلالشااقا باشاااليدۇ. چااۇنكى، ئەقلىنااى تەرەققااى 
قىلدۇرۇشااااقا تېگىشاااالىك بىلىملەرنااااى ئااااۆگىنىش ئورنىغااااا پۈتااااۈن 
پاسااكىنىچىلىقالرنى ئۆگىنىاا  چااوڭ بولغااان بىرسااى بولااۇپ يېااتىلگەن 

اكى ئۇالرنىڭ ئىدى. بۇنداق چوڭ بولغان بىر باال، قارشى چىقىدىغان ي
رەقىپلىرى تەرىپىدە تۇرىدىغان بىرسى بولۇپ يېتىشى  چىقىدۇ. ئەندى 
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ئۇ، نوچى يىگىتلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن بىر قىسىم لاۈكچەكلىكلەرنى 
 ئۆزىگە تۇرمۇش ئۈلگىسى قىلىشقا باشاليدۇ.

ئەندى ئۇنىڭ قورامىغا يەتكەن ۋاقتىدىكى تەربىيىلىنىشىگە بىر كاۆز 
 يۈگۈرتۈپ باقايلى:

ياش ۋاقىتلىرىدا سىرتتا نېمىنى كۆرگەن بولسا، دادىسىدىن نېمىناى 
كااۆرگەن بولسااا شااۇنىڭدىن ئااۈلگە ئېلىاا  دوراشااقا تىرىشااىدۇ. كىاام 
بىلىاادۇ، ئۇمااۇ دادىسااىنى دوراپ ئااۆيگە تااۈن يېرىمىاادا قايتىاادىغان، 
دادىسااىغا ئوخشاااش ئااۆزىنى تۇغااۇپ چااوڭ قىلغااان بىچااارە ئاپىسااىنى 

اليادىغان بوالمادۇ تېخاى! ئېنىقكاى، بۇناداق دادىسىنىڭ ئورنىادا دۇمبا
بىرسااى تەڭاارىگە، پۈتااۈن كائىناتقااا تىاال تەككااۈزۈپ ھاقااارەتلەرنى 
ياغدۇرۇپال يۈرىدىغان بىرسىگە ئايلىنىدۇ. ئاخىرىدا بىر جىنايەت سادىر 

 قىلى  ئۆزگەرتىش ئورنىدا قامىلى  ياتىدۇ.

 ۇ.ئۇ يەردە بۇ بىچارىگە ئەڭ ئاخىرقى قېتىملىق الك بېرىلىد

شۇنداق پاجىدەلىك بىر مۇھىتتا چوڭ بولغان ياشلىرىمىزنى كۆرگەن 
بىزنىاااڭ بۇرجۇئاااازلىرىمىزمۇ، قىلاااچە تەپ تارتماساااتىن ئاااۇ ناااامرات 

 ”مىللىي غاۇرۇر، مىللىاي ھېساىيات ناېمە دېاگەن تاۆۋەن“ياشلىرىمىزدا 
 دېيىشى  ھەيران بولۇپ چۆچۈپ كېتىشىدۇ!

ئااۇنچە بەك ھەيااران ئەساالىدە بۇرجۇئالىرىمىزنىااڭ بااۇ مىجەزىااگە 
قالمىساااقمۇ بولىاادۇ. چااۇنكى بىزنىااڭ بۇرجۇئااازلىرىمىز ئەنە شااۇنداق 
قاراشااالرنىڭ شااەكىللىنىش مۇھىتىاادا ياشااىغان. يەنااى بۇرجۇئااازىيە 
جامااائىتى ھەر كااۈنى تىياااتىرالردا، كىنااوالردا، ناچااار كىتاااپالردا ۋە 

نىاڭ ئەخالقسىز گېزىتالردا خەلقنىڭ روھىيىتىناى بۇلغااش ئۈچاۈن ئۇالر
چىلەكااالەپ يۇنااادا چېچىااا  ۋە ئېغىااار زەھەرلەپ -ئۈساااتىگە چىااالەك

كەلگەنلىكااى ھەممىااگە ئايااان بولسااىمۇ، خەلااق ئاممىسااىنىڭ ئەخالقااى 
پەزىلىتىنىڭ تۈۋەنلەپ كېتىشىگە، مىللىاي ھېساىياتلىرىنىڭ تاۈۋەنلەپ 
كېتىشىگە پەرۋامۇ قىلىشمايدۇ! گويا ئېكران ۋە ساەھنىلەر، كىتااپالر ۋە 

ىي قىممىتىمىز ھەققىادىكى مەلۇمااتالرنى خەلاق ئاممىساىغا گېزىتالر مىلل
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يەتكااۈزۈپ تۇرىۋاتقىنىاادەك، ئەممااا بااۇ بىلىملەرنااى خەلقىمىااز قوبااۇل 
قىلىشماۋ كەلگىنىدەك مۇئامىلىدە بولىشاىدۇ. يەنە بىار جەھەتاتە، ئەڭ 
-مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ ئۆگۈتۈشكە تېگىشالىك بولغاان ئاساساى تەلىام

 دە قىلچىمۇ ئېغىز ئېچىشمايدۇ.تەربىيە تېمىلىرى ھەققى

مەن شۇ ۋاقىتالرغىچە زادىال ئويلىنى  كۆرمىگەن تۈۋەندىكىدەك بىار 
 پىرىنسىپنى بىلىۋالغان ئىدىم:

بىر قەۋىمنى مىللەت ھاالىتىگە كەلتاۈرۈش ئۈچاۈن باشاتىن تارتىا  
ساااغالم ئىجتىمااائى مۇھىاات، مۇۋاپىااق ئااائىلە مااۇھىتى يارىتىشااقا تااوغرا 

ى يېتىشتۈرۈشااتە بۇنااداق بىاار مۇھىاات ئىنتااايىن كېلىاادۇ. شەخسااىلەرن
زۆرۈر. بولۇپمااۇ ئائىلىاادە ۋە مەكااتەپلەردە ۋەتىنىمىزنىااڭ مەدەنىاايەت، 
ئىقتىساااد ۋە بولۇپمااۇ سىياسااىي جەھەتتىكااى ئۇلااۇغلىغىنى ئااۆگىنىش 
ئارقىلىقال بۇ مىللەتكە مەنسۈپ بولغانلىغىنىڭ غورۇرىنى ھېس قىالاليدۇ 

اليدۇ. ئادەم بالىسى، پەقەت قەدىارلەپ ۋە چوقۇم بۇنىڭدىن بەھرى ئاال
سااۆيىدىغان نەرسااىلىرى ئۈچااۈنال جااان تىكىاا  كااۈرەش قىالالياادۇ، 
قەدىرلەشااكە اليىااق نەرسااىال كىشااىنى مەپتااۇن قىالالياادۇ. يەنە كېلىاا  
بىاارەر شااەيدىنى قەدىاارلەش ئۈچااۈن ئااۇنى ياخشااى تونىغااان بولىشااى 

 الزىم. شەرت. بۇنىڭ ئۈچۈن يەنە بىلىم ئېلىش، ئۇنى ئۆگىنىش

مەن باااۇ تاااۈردىكى ئىجتىماااائىي مەساااىلىلەرگە قىزىقىااا  ساااەۋىيەم 
ئاشقانسااىرى، بااۇ تااۈر مەسااىلىلەرنى ئىنتااايىن ئەسااتايىدىللىق بىاالەن 
تەتقىااق قىلىشااقا كىرىشااكەن ئىاادىم. شااۇندىن ئېتىااۋارەن، ئۇپۇغۇماادا 
نااامەلۇم بولااۇپ تۇيۇلغااان بىاار دۇنيااا، تېخىمااۇ روشااەن كۆرۈنۈشااكە 

 باشلىدى.

يىللىرىغاااااا كەلگەنااااادە، ئەھاااااۋالىم خاااااېلىال -8281ۋە  -1909
ياخشااىلىنى ، تۇرمۇشااۇمنى مەدىكااارلىق قىلىاا  قامداشااتىن قۇتۇلااۇپ 
قالغااان ئىاادىم. سااۇ بوياااق رەسااىملىرىنىمۇ سااىزااليدىغان ئاااددى بىاار 
مەنزىرە رەسىمچىسى بولۇپ قالغان ئىدىم. ئەسالىدە باۇ كەساىپىمدىنمۇ 

ۇ، تۇرمۇشااۇمنى قامداشااقا ۋاۋ دېگىاادەك كىاارىم قىلىاا  كىتەلمىسااەمم
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يەتكىدەك پۇل تاپااليدىغان بولغان ئىدىم. قىزىاق يېارى باۇ ئىشالىرىم 
ئوقااۇيمەن دەپ تاللىۋالغااان كەسااىپكىمۇ بەك كااۆپ ياااردىمى تېگىشااكە 
باشلىدى. يەنى شۇندىن باشالپ مەدىكارلىق ئىشاىدىن ئاۆيگە قايتقاان 

اقىاات ئېچىاا  كىتاااپ ئوقۇشااقىمۇ ۋ-ۋاقىااتالردەك ئۇنچىلىااك ھېرىاا 
چىقىرالماۋ ئارانال يوتقانغا ئۈلگىرىدىغان ئەھۋالدىنمۇ قۇتۇلاۇپ قالغاان 
ئىاادىم. كۈنلااۈكچى بولااۇپ ئىشاالەپ يااۈرگەن ۋاقىتلىرىماادا قىزىققااان 
ئىشلىرىمنى قىلىادىغانغا زادىاال ۋاقىات چىقىرالمااۋ قىينىلىا  ياۈرگەن 
بولسااام، ماناااا ئەناادى، رەساااىم سااىزىش بىااالەن شااوغۇللىنى ، ئاااۇ 

لىقتىنمۇ قۇتۇلااۇپ قالغااان ئىاادىم. قىلىۋاتقااان ئىشااىمنىڭ مەدىكااارچى
ئاالھىدىلىكى ئوقۇيمەن دەپ تاللىۋالغان كەسى  بىلەن مۇناساىۋەتلىك 
بولۇپال قالماۋ، خالىغانچە پايدىلىنااليدىغان ۋاقىتنىمۇ بېرىادىغان بىار 
ئىااش ئىاادى. رەسااىم سااىزىش ئىشااىنى تۇرمۇشااۇمنى قامااداش ئۈچااۈن 

تاپ ئوقۇشقا بولسا پۈتۈن قەلبىم بىلەن بىرىلى  قىلىۋاتقان بولسام، كى
 كىرىشى  كەتكەن ئىدىم.

شاااۇنداق قىلىااا ، ئىجتىماااائىي مەساااىلىلەر ھەققىااادىكى بىۋاساااتە 
تۇرمۇشتىن ئالغان دەرسلىرىمنى ئۆگۈنىشىم شەرت بولغان نەزىرىيىاۋىي 
بىلىملەر بىلەن تولۇقالش پۈرسىتىگە ئېرىشمەكتە ئىادىم. باۇ جەھەتاتە 

شاااكەن پۈتاااۈن كىتااااپالرنى ئوقااااتتىم، ئاااۇ نەزەرىااايەلەر قولۇمغاااا چۈ
 توغرىسىدا چوڭقۇر پىكىر يۈرگىزەتتىم. 

ئۇ ۋاقىتالردا ئەتىراپىمدىكى كىشىلەر مېنى بەكال مويسىپەت ياكى بىر 
 ۋېنتىسى كام دەپ تونىغان بولىشى چوقۇم.

مەن قوشااۇمچە قىلىاا  پۈتااۈن قىاازغىنلىقىم بىاالەن بىناكااارلىققىمۇ 
ئاۆزەمنى بۇنىاڭ ئۈچۈنماۇ تەييارلىماقتاا ئىادىم. مەن باۇ كۆڭۈل بولۇپ 

كەسىپكە گۈزەل سەندەتلەرنىڭ مەلىكىسى بولغاان ماۇزىكىنى قوشاۇمچە 
قىاازىقىش قىلىاا  ئەتىۋارلىغاناادەك قىماامەت بېرىاا  قىزىقماقتااا ئىاادىم. 
بىناكارلىق بىلەن شوغۇللىنىش مېنىڭ ئۈچۈن بىر ئىش بولماستىن بىار 

-. شۇنداق بولغاچقا، ئاخشاملىرى ھېارىشقىزىقىش، بىر سۆيگۈ ئىدى
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چارچاااش دېگەننىااڭ نېمىلىگىنااى بىلمەسااتىن تااا يېاارىم كااېچىلەرگىچە 
كىتاپ ئوقۇيااليتتىم يااكى رەساىم ساىزااليتتىم. ئاۇزۇنغىچە بەرداشالىق 
بەرساااەمال كەلگۈساااى ئۈچااااۈن تۈزىۋاتقاااان پىالنلىرىمناااى ئەمەلااااگە 

نساىرى كۈچىيىا  بارماقتاا ئاشۇرااليدىغانلىقىمغا بولغان ئىشەنچىم بارغا
ئىاادى. بىناكااار بولااۇپ داڭ چىقىراالياادىغانلىقىمغا ئىشااەنچىم كامىاال، 

 بۇنىڭ ئۈچۈن قەتدى ئىرادىگە كەلگەن ئىدىم.

بۇالرغاااا سېلىشاااتۇرغاندا، سىياساااىي ئىشاااالرغا بولغاااان ھەۋىساااىم 
ھېچقانچە قىممىتى يوق بىر ئىشتەك بىلىنەتتاى. مەن پەقەت سىياساەت 

ھەققىاادە باااش قاتۇرۇشاانى خاالياادىغان بااارلىق  ئىشااىنى جەمىاايەت
كىشىلەرنىڭ بىلىشكە تىگىشلىك بىر ئەقەللى ئىشى دەپال قارايتتىم. باۇ 
ھەقتە بىلىمسىز قالغاان كىشاىلەر تەنقىات بېارىش يااكى خالىغاان بىار 
ۋەزىپىنااى ئۈسااتىگە ئااېلىش ھەققىنااى قولاادىن بىرىاا  قويغااان كىشااى 

سەت ئىشلىرىغا دائىر بەكاال كاۆپ ھىساپلىناتتى. شۇنىڭغا قارىماۋ سىيا
 كىتاپ ئوقۇيتتىم، تەھلىل قىالتتىم.

دەپ  ”بىلىملىك زىيالى“دېگەننى ئۆزلىرىنى  ”كىتاپ ئوقۇش“مەن، 
ئاتىۋالغان كىشىلىرىمىزنىڭ كىتاپ ئوقۇش دەپ چۈشاەنگىنىگە تاۈپتىن 

 ئوخشىمايدىغان مەنىدە چۈشىنەتتىم.

ئوقۇپ تۈگەتمەۋ تۇرۇپال تىنماۋ كىتاپ ئوقۇيدىغان، بىرەر كىتاپنى 
يەنە بىرسااىنى قولىغااا ئېلىۋالىاادىغان، كىتاااپتىكى مەزمااۇنالرنى تولااۇق 
چۈشەنمەۋ، ئۇنىڭدىن بىرەر خۇالسە چىقارمااۋ تاۇرۇپال توختىماساتىن 
كىتاپ ئوقۇيدىغان نۇرغۇن ئادەم تونۇيمەن. ئۇالر، كاللىساىدا نۇرغاۇن 

دىن پايدىلىنىشاانى بىلىماالەر جااوغالنغىنى بىاالەن كىتاااپتىكى مەزمااۇنالر
ئوقۇغااان “بىلمەياادىغان كىشااىلەر بولااۇپ، مەن ئۇنااداق كىشااىلەرنى 

دەپ تونىمااايمەن. ئۇنااداق كىشااىلەر بىاار پاتمااان كىتاااپ  ”كىشااىلەر
ئااوقىغىنى بىاالەن، ئۇالرنىااڭ ئەقلااى كىتاااپتىكى بااۇ بىلىملەرنااى يااا 

بىرسااىدىن پەرقلەندۈرۈشاانى بىلمەياادۇ. -چۈشىنىشانى يااا ئااۇالرنى بىار
ىشىلەر، بىرەر كىتااپتىكى ئەساتىن چىقارماسالىققا تېگىشالىك بۇنداق ك
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بولغان قىممەتلىك نەرسىلەرنى چۈپىرەندىلەر ئىچىدىن تاالالپ چىقىا  
مېڭىسىگە قۇيىۋېلىش ئىقتىادارىغا ئىاگە بولمىغاان، كېرەكساىز مەزماون 
يېزىلغان قاۇرالرنى ئااتالپ ئۆتاۈپ كېتىشانىمۇ بىلمەيادىغان، ئوقۇغاان 

قااااۇر يادلىۋېلىشااااقىال ئۇرۇنىاااادىغان -ى قۇرمااااۇپۈتااااۈن كىتاااااپلىرىن
كىشاااىلەردۇر. بۇناااداق پايدىساااىز يەرلىرىناااى ئىمكاااان بولساااا زادىاااال 
ئوقۇماساالىق، پايدىسااى بولماياادىغان مەزمااۇنالرنى ساااقالپ يااۈرمەۋ 
تۈكااۈرۈپ تاشالشاانى بىلىااش كېاارەك. كىتاااپ ئوقۇشااتىكى مەقسااەت 

ئىچىدىن كىشاى  ھەرگىزمۇ ئوقۇشال بولماستىن، ئوقۇغان نەرسىلىرىنىڭ
ئۆزىنىڭ كەساىپى، غايىساى، قىزىقىشاى ۋە قاابىلىيىتىگە كاۆرە ئاۆزىگە 
پاياادىلىق بولىاادىغان مەزمااۇنالرنى تااالالپ چىقىااش، ئااۇالرنى قوبااۇل 
قىلىۋېلىش جەريانى دېمەكتۇر. شۇنداق بولغاندىال ھەر بىر كىشاى ئاۆز 

ۇ. كەسىپى ئۈچۈن شەرت بولىادىغان مەزماۇن ۋە قۇرالالرغاا ئېرىشاەلەيد
بۇالر ئۇ كىشىنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش ياكى يوقۇرى ئۆرلىشاى ئۈچۈنماۇ 
ياردىمى تېگىدىغان، ئۇپۇغىنى كېڭەيتىدىغان نەرسىگە ئايلىنااليدۇ. بۇ 
نوقتىدىن ئالغاندىمۇ يالغۇزال كىتاپ ئوقۇش ئۈچۈنال كىتاپ ئوقۇشانىڭ 
قىلچە مەنىساى ياوق. ئوقۇشانىڭ يەنە بىار مەقساىدى، ياشااۋاتقان باۇ 

نيااا ھەققىاادە ئومااۇمىي يۈزلااۈك بىاار چۈشااەنچىگە، قاراشااقا ئىااگە دۇ
بولۇشنى، مۇنازىرە قىالاليدىغا بولۇشنى مەقسەت قىلىشى شەرت. ئەمماا 
ھەر ئىككىااال مەقسااەت بىاالەن ئوقااۇغىنىمىزدا، ئوقۇغااان مەزمۇنالرنىااڭ 
مېڭىمىااازگە بىااار قىساااىم مااااۋزۇ يااااكى ئابزاساااالر شاااەكلىدە يادقاااا 

ىزىلغااان نەقىااش تاشاالىرىدەك نەق جايىغااا ئېلىنماساالىغى، بەلكااى ت
تىزىلىشى، ئوقۇغۇچى ئەقلىدە دۇنيا ھەققىدە ئاساسىي چۈشاەنچىلەرنى 
شەكىللەندۈرىشااى الزىاام. ئۇنااداق بولمىغاناادا، بااۇ تەلەيسااىز بىلىماالەر 
ئۇنىڭغا ئېرىشكەن كىشىگە، ئۇ كىشىنىڭ پۈتۈن ئاخماقلىقىغاا قارىمااۋ 

ق، چېچىالڭغاۇ بىار داشاقايناققا پايدىلىق بولۇش ئورنىغاا قىممىتاى ياو
ئايلىنىاا  قالىاادۇ. بااۇ تەلىيااى كەلمىااگەن بىلىملەرنااى ئوقۇغااان كىشااى 
ئۆزىنى ئەستايىدىللىق بىلەن يېتىشتۈرۈپ چىقتىم، تۇرمۇشتىن خەۋىرىم 
بار، بىلىملىك بىرسىمەن دەپ ھېسابلىشى مۇمكىن. ھاالبۇكى، قاناداق 
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ئەملىيەتاتىن تېخىماۇ ئوقۇشنى بىلمەۋ تۇرۇپ ئوقۇغانادا، ئاۇ كىشاىنى 
بەك يىراقالشتۇرىۋېتىشى مۇمكىن. بۇنداق كىشىلەر كەلگۈسىدە يا بىرەر 
نېاارۋا كېسااەللىكلىرى ساناتورىيىسااىگە كىرىاا  قالىاادۇ ياااكى بولمىسااا 
قولىدىن ئىش كەلمەيدىغان، ۋەتىنىنى ساتىدىغان رەزىل، خاائىن بىار 

 سىياسەتچىگە ئايلىنى  قالىدۇ.

شااەنچىلەر داشااقاينىقى بىاالەن تولاادۇرۇلغان قااليماقااان بىلىاام ۋە چۈ
بۇنداق بىر كالال، الزىم بولغىنىدا چىگىشلىشى  كەتكەن بىلىم دۆۋىسى 
ئىچىدىن مۇئەييەن بىر ۋاقىتتا كارغاا كېلىادىغان بىارەر نەرساە تاالالپ 
چىقالمايااادۇ. چاااۇنكى بۇناااداق بىلىملىكااالەر پادىساااى جەمىيەتنىاااڭ 

ماساااتىن، پەقەتاااال ئوقۇغاااان ئېقتىياجلىرىغاااا يارىشاااا يېتىشاااكەن بول
ئۈساتىلەپ قااتالپ قويۇلغاان -كىتاپلىرى مېڭىسىگە ئۆز پېاتىچە ئۈساتى

قااليماقان كىتاپ دۆۋىسىگىال ئوخشايدۇ. بۇنداق بىلىام ئالغاان بىرساى 
بىلىمگە ئېقتىياجى تۇغۇلۇپ بۇرۇن ئوقۇغان كىتاپلىرىدىن پايادىلىنىش 

نىڭ قاانچىنچى بېتىادە ۋاقتى كەلگىنىدە، بۇ بىلىملەرنىڭ قايسى كىتاپ
ئىكەنلىكىناى بىلىشاى شاەرت. ئەگەر ئاۇ بەتناى تاپالمىساا، باۇ بىچااارە 
ئاخماق ئېقتىياجىغا مۇۋاپىق كېلىدىغان پىكىرلەرنى تا ئۆلگىچە تاپالماۋ 
ئۆتۈپ كېتىدۇ. ئەگەر بىرسى كېلى  بۇنداق پىكىرلەر قايسى كىتاپنىڭ 

ەندە، ئاۇ كىتااپنى ياۈز قانچىنچى بېتىگە يېزىلغانلىقىنى ئېيتى  بەرمىگ
قېتىم ئوقۇغان بولسىمۇ الزىام بولغىنىادا ھەردائىام ھېچانىمە بىلەلامەۋ 
ئولتۇرۇپ كېتى ، تەلەپ قىلىنغان پىكىرلەرگە ئوخشىتىۋالغان باشقىچە 
بىر خاتاا نېمىلەرناى بولساىمۇ تېپىا  چىقىاش ئۈچاۈن بااش قااتۇرۇپ 

تەغاادىردىمۇ،  ئاااۋارە بولىاادۇ. ناااۋادا بۇنااداق مەزمااۇنالرنى تاپالىغااان
ۋاقىتنى قولدىن بېرى  كېچىككەن بولىادۇ. ئەمماا ئۇناداق قاپاقباشاالر 
كۆپۈنچە ھالالردا توغرىسىنى تاپتىم دەپ ھىساپالپ، پۈتۈنلەۋ خاتا بىر 

 مەسلىقەتنى، خاتا بىر رېتسىپنى ئوتتۇرغا چىقىرىشىدۇ.

ھۆكۈمەتنىڭ ئەڭ يوقاۇرى دەرىجىلىاك ئۇلۇغلىرىنىاڭ شاۇنچە كاۆپ 
بىلىملىاك كىشاىلەردىن تەشاكىل تاپقاان بولىشاىغا قارىمااۋ، ئوقۇغان 

بەكال كۆپ خاتالىشى  تۇرىدىغانلىغىنى بۇنىڭادىن باشاقا يەنە قاناداق 
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باھااانە كۆرسااىتى  چۈشەندۈرەلىشااىمىز مااۇمكىن  ئەگەر ئااۇ كىشااىلەر 
ئۇنااداق ئاخماااق كىشااىلەر ئەمەس دېيىلگىنىاادە، ئااۇالرنى ئادەمنىااڭ 

گىيىلىك بىرەر كېساىلى باار كىشاىلەر دەپ ئىچىنى پۇشۇرىدىغان پاتولو
قارالمىغىنىدىمۇ، ئۇالرنى ئۇچىغا چىققان پەساكەش يالغاانچى ئاادەملەر 

 دەپ قاراشقىال توغرا كېلىدۇ.

ئەمما ئوقۇشنى بىلىدىغان كىشى بىرەر كىتاپتىن، بىرەر بروشاوردىن 
ياكى بىرەر گېزىتتىن ئۆزىگە يااكى ئومۇمغاا پايادىلىق بىارەر ماتېرىياال 

ار يەرنااى دەرھااال تېپىاا  چىقىاا  الزىملىااق بىلىماالەرگە ئېرىشىشاانى باا
بىلىدۇ. شۇنداق قىلى  قولغا كەلتۈرگەن بىلىملەرنى، قايسى شەكىلدە 
بولىشااىدىن قەتداااى نەزەر ئوتتۇرغاااا قويغااان قاراشااالىرىغا قوشاااۇش، 
تااۈزىتىش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈشاالەردە پاياادىلىنى ، بااۇ پىكىرلىرىنىااڭ 

ىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ، خاتالىرىنى شالالپ چىقىرىا  توغرا ياكى خاتا ئ
تااوغرىلىرىنى تااالالپ ئااۆز پىكىرىنىااڭ مەزمااونىنى چۈشااىنەرلىك ھالغااا 
كەلتۈرىۋاالاليدۇ. ئوقۇشنى بىلىدىغان كىشى ئىشلىرىدا تۇيۇقسىز بىارەر 
مەسىلە يااكى قىيىنچىلىققاا دۈچ كەلگىنىادە، يىلاالر باويىچە توپلىغاان 

ئەقىل ئىشالىتى  يېڭاى بىار پىكىرناى ئوتتۇرىغاا  بىلىملىرىگە ئاساسەن
چىقىرااليدۇ، دۈچ كەلگەن يېڭى مەساىلىنى باۇ پىكىارىگە ئاساسالىنى  
تەھلىل قىلىشنى بىلىدۇ. شۇنداق قىلى  دۈچ كەلگەن مەساىلىنى ھەل 
قىالاليدۇ ياكى ئۇنى چۈشەندۈرۈپ چىقااليدۇ. ئوقۇش دېگەننى، بىارەر 

دېگەننى مانا مۇشۇنداق تونىغانادىال  مەسىلە ئۈستىدە تەپەككۈر قىلىش
 ئاندىن ئۇنىڭ بىر مەنىسى، بىر قىممىتى بولىدۇ.

بىر ناتىق، ھىمايە قىلىدىغان مەسىلىنى الزىم بولىدىغان ماتېرىيالالر 
بىلەن ئەنە شۇ شاەكىلدە تەمىنلىمىگەنادە، بىار رىقابەتچىساى ئالدىادا 

ناى ساۆزلىگىنى دېگەنلىرىنىڭ مىڭ قېاتىم ھەقلىاق ۋە تاوغرا ئىكەنلىگى
بىاالەن، ھىمااايە قىلىااۋاتقىنىنى بەرىبىاار ئىسااپاتالپ چىقالماياادۇ ياااكى 
قارشى تەرەپنى قايىل قىاللمايدۇ. ئۇنىڭ ھەر بىار مەساىلە ئۈساتىدىكى 
مۇنازىرىسىدە زىقنى ئاۇنى سانساىز يىتەرساىزلىكلىرىنى ئالادىغا تىزىا  

ئۇناداق  كۆرسىتى ، ئۇنى ئىزاغا قويۇپ يېتىم ھالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ.
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بىرسااى، يااا دېگەنلىرىنااى توغرىغااا چىقارغىاادەك پاااكىتالرنى تېپىاا  
چىقالمايدۇ ياكى بولمىسا قارشى تەرەپنىڭ ئاغزىنى تۇۋاقلىغىدەك بىرەر 
ئېغىز گەپ تاپالمايدۇ. ئەگەر ئۇ بىر ناتىق ئەمەس بەلكى ئامماا ئۈچاۈن 
 بەك مااۇھىم بولمىغااان، ئااۆزىنى قايىاال قىلىشاانىال مەقسااەت قىلىاادىغان
بىرسااى بولغىنىاادىمۇ نەتىجىسااى بەرىبىاار ئوخشاااش بولااۇپ، ئاااقىۋەتتە 
ھەتتا ئۆزىنىمۇ قايىل قىاللمايدۇ. ئەگەر تەغدىر ئەنە شۇنداق ھەم كۆپ 
ئوقۇغااان، ھەم ئىقتىدارسااىز بىرسااىنى باااش جۇمقااۇر قىلىاا  سااايالپ 
قويغىدەك بولسا، ئەھۋالىمىزنىڭ قايسى ھالغا چۈشۈپ قالىادىغانلىقىنى 

قىلماق تەس ئەمەس − ئۇنداق بىرساىنىڭ قولىغاا چۈشاۈپ تەسەۋۋۇر 
 قالغان دۆلەت، پۈتۈنلەۋ خاراپ بولىدىغانلىقى چوقۇم.

شۇنداق بولغاچقا، مەن كىچىكىمدىن تارتىپال ئەستايىدىللىق بىالەن 
ئوقۇشقا تىرىشى  كەلگەن ئىادىم ھەمادە تەڭرىنىڭماۇ يااردىمى بىالەن 

ىلدە ئىشالىتى  كېلەلىادىم زېقنىم بىالەن ئەقلىمناى ئەڭ مۇۋاپىاق شاەك
دەپ ھېسااااپاليمەن. باااۇ جەھەتاااتىن ئالغانااادا، ۋيېناااادا ئۆتكاااۈزگەن 
ۋاقتىمنااى پايدىسااى بولاادى ۋە بەرىكەتلىااك ئااۆتتى دەپ ئېيتااااليمەن. 

بىلگەنلىرىم مېنى تىنىم تاپماۋ كۈزىتىش، تەتقىاق -كۈندىلىك كۆرگەن
نەزىارىيە  قىلىشقا ئۈندەپ كەلدى. شۇنداق قىلى  بەزىدە ھادىسىالرنى

بىاالەن، بەزىاادە نەزىرىيىنااى ھادىسااىلەر بىاالەن سېلىشااتۇرۇپ تەتقىااق 
قىاللىغىنىم ئۈچۈن، مىڭەمنى قۇرۇق نەزىرىيىلەر بىالەن توشقۇزۇشاتىن 
ساااقالپ قااللىغااان بولسااام، يەنە بىاار تەرەپااتىن كااۆرگەن ھادىسااىلەر 

 ئىچىگە پېتى  قېلىشتىن قۇتۇلۇپ قااللىغان ئىدىم.

ىاارىم مېنااى ئىجتىمااائىي مەسااىلىلەردىن باشااقا كۈناادىلىك تەجرىبىل
ئىككى ئاساسلىق مەسىلە ئۈستىدە ئېنىق بىار قاراشاقا كېلىشاىم ئۈچاۈن 
ھەياادەكچى بولااۇپ، بااۇ مەسااىلىلەر ئۈسااتىدە نەزىرىيىااۋىي جەھەتااتىن 
 چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشىمغا باشالمچى بولۇپ بەرگەن ئىدى.

ى مااھىيىتى بىالەن ئۇنىاڭ ئەگەر ئۇ يىللىرى ماركىساىزمنىڭ ئاساسا
چارچاشقا قارىماۋ كاالالمنى -نەزىرىيىلىرىنى بىلىۋېلىش ئۈچۈن ھېرىش
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تولااۇق ئىشااقا سااالمىغان بولسااا ئىاادىم، كىاام بىلىاادۇ بااۇ ئىاادىيىنىڭ 
نەزەرىيىسااىنى بىلىشااىم ئۈچااۈن كېاايىن يەنە قانچىلىااك ۋاقاات سااەرى  

 قىلىشىمغا توغرا كېلىشىنى 

 

 سوتسىيال دېموكراتچىالر

ۋاقتىماادا سوتسااىيال دېمااوكراتىيە توغرىسااىدا بىلىاادىغانلىرىم ياااش 
بەكال يىتەرساىز، ھەتتاا بىلىامەن دەپ يۈرگەنلىرىمماۇ پۈتاۈنلەۋ خاتاا 

 نەرسىلەر ئىكەندۇق.

دەساالىۋىدە سوتساايال دېموكراتچىالرنىااڭ يوشااۇرۇن ئاااۋاز بېاارىش 
ئۇسااۇلى بااويىچە ئومااۇمىي سااايالم ئۆتكااۈزۈش تااۈزۈمىنى بەرپااا قىلىااش 

ئېلى  بېرىۋاتقان كۈرەشلىرى مېناى بەكاال قىزىقتۇرغاان ئىادى. ئۈچۈن 
چۇنكى شۇ ۋاقىتالردىال، يوشۇرۇن ئاۋازغاا قوياۇش دېاگەن باۇ ئۇساۇل 
ئىشقا ئاشۇرۇلغىنىدا مەن بەكال ئۆچ كۆرىادىغان خابسابوۋر  تاۈزۈمىنى 
ئاجىزلىتىشقا ياردىمى بولىدۇ، دەيدىغان بىر قاراشتا ئىدىم. مەن، شاۇ 

دوناۋ دۆلىتى نېمىسلىكىمىزنى قۇربانلىق قىلماۋ تۇرۇپ بۇ  ۋاقىتالردىال
جاھاناادا پااۇت تىاارەپ تۇرالىشااىنىڭ مااۇمكىن ئەمەساالىكىنى سااەزگەن 
ئىاادىم. ئەساالىدە بااۇ دۆلەت، نااېمىس ئااامىلىنى سالۋىيانالشااتۇرۇش 
ھىساۋىغا ئۆزىنىاڭ مەۋجاۇتلىقىنى ئاۇزۇن ماۇددەت سااقالپ قااللىشاىمۇ 

، سااالۋيانىزمنىڭ بااۇ دۆلەتنااى تەس ئىاادى. بۇنىااڭ سااەۋەبى شااۇكى
ساااقالپ قاالالياادىغان كااۈچكە ئىااگە ئىكەنلىكااى مۇبااالىغە قىلىنغىاادەك 
ئۇنچىلىاااك كۈچلاااۈك ئەمەس ئىااادى. شاااۇنداق بولغاچقاااا، قىلاااچە 
ئىككىلەنااامەۋ قەتدىاااي ئاغدۇرىۋېتىشاااكە تىگىشااالىك بولغاااان، ئاااون 
مىليونلاااۇق بىااار ناااېمىس قەۋىمىناااى ئۆلاااۈمگە مەھكاااۈم قىلىۋېتىشاااكە 

دىغان بااۇ ھابىساابۇر  خاناادانلىقىنى تېااز ئارىاادا ئاغاادۇرۇپ ئۇرۇنىاا
تاشاليدىغان، ئۇنىڭ ھاالكىتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ھەر قاناداق بىار 
ھەرىكەتنى ھەر دائىم چىان قەلبىمادىن قاولالپ قاۇۋەتلىمەكتە ئىادىم. 
شااۇنىڭدەك يەنە، ئاۋسااترىيە كااۆپ مىللەتلىااك بىاار ئىمپىاارىيە بولااۇش 
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كى قااليماقانچىلىقالر بۇ ئەلنىاڭ پاارالمېنتىنى سەۋەبىدىن تىل جەھەتتى
قااانچىكى پارچىلىيالىسااا ۋە ئااۇنى قااانچىكى پااالەچ ھالغااا چۈشااۈرۈپ 
قويالىسا، بۇ بابىل ئىمپىرىيىسىنىڭ ئاغدۇرۇلىشىنىمۇ شاۇنچە تېزلىتىا  
بىرەلەياادۇ، دەپ قااارايتتىم. بۇنىااڭ نەتىجىسااى − ئاۋۇسااترىيىدىكى 

ققان كۈنى بولاۇپ قااالتتى. ئۇنىڭادىن نېمىس مىللىتىنىڭ ئازاتلىققا چى
كېيىنكااى مۇقەررەرلىااك − ئۇنىااڭ ئانااا ۋەتىاانىگە قوشااۇلۇپ كېتىشااى 
بولۇپ، بۇنىڭغا توسالغۇ بوالاليادىغان ھېچقاناداق بىار كاۈچ قالمىغاان 

 بوالتتى.

ئەنە شۇ سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن، سوتساىيال دېموكراتچىالرنىاڭ كاۆز 
كەلمەكاتە ئىادى. ئاۇ يىللىارى قاراشلىرى مېنى ئۆزىگە جەلىا  قىلىا  

بۇنداق بىر قاراشقا ئىشىنى  قالغىدەك ساددا بىرسى بولغىنىم ئۈچاۈن، 
سوتسيال دېموكراتچىالر ئىشاچىالر تۇرمۇشاىنىمۇ ياخشاىلىيااليدۇ دەپماۇ 
ئىشىنى  ئۇالرنىاڭ تۇتقاان ياولىنى ھىماايە قىلغاان ئىكەنامەن. شاۇڭا 

قىلغاان ئىادىم. كېينكاى  ئۇالرغا قارشى تۈرۈش ئورنىغا ئۇالرنى ھىماايە
ۋاقىتالردا، ئۇالرنىڭ ئاۋۇسترىيە تەۋەسىدە نېمىسلىكنى ساقالپ قېلىش 
جەھەتتىكى بارلىق پائاالىيەتلەرگە قارشاى تۇرىادىغانلىقى، ئىساالۋىيان 

چاپاق بولۇپ ئۇالرغا نومۇسسىزالرچە -بىلەن بەكال ئاپاق ”يولداشلىرى“
ىن يىرگىنادۈرگەن ئەڭ قويرۇق شىپاڭشىتى  كېتىشلىرى، مېناى ئاۇالرد

مۇھىم سەۋەب بولۇپ قالغان ئىدى. ئىسالۋىيان يولداشلىرىمۇ سوتسايال 
دېموكراتچىالرنىاااڭ ئەمەلااادە كۆرساااىتى  كەلاااگەن باااۇ قىلىقلىرىناااى 
رازىمەنلىااك بىاالەن قوبااۇل قىلىشاااتتى. شااۇنىڭدەك يەنە ئىسااالۋىيانالر 

شاۇنداق بىرمۇنچە ئېتىۋار قىلىنىشاالردىن بەھارىمەن بولاۇپ تاۇراتتى. 
تۇرۇغلااۇق، ئۇالرمااۇ ئااۆزلىرىچە تىرىسااىگە پاتماااۋ باشااقا مەسااىلىلەرگە 
كەلگەندە قىلچە نۇمۇس قىلماۋ بۇ پارتىيىگە ۋەھشىلەرچە كۆكەمىلىاك 
قېلىشاتتى. شۇنداق قىلى ، بۇ دىۋانە پارتىيىگە تىگىشلىك جاۋابىنىمۇ 

 بېرى  تۇرىشاتتى.

ساىزم ھەققىادە ھاېچ ئون يەتتە ياشقا كىرگەن ۋاقىتلىرىمادىمۇ ماركى
ناااېمە بىلمەيتاااتىم. سوتساااىيال دېماااوكراتىيە بىااالەن سوتساااىيالىزمنى 
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بىرسااىگە ئارىالشااتۇرۇپ، -پەرقلەناادۈرەلمەۋ بااۇ ئىككااى ئۇقااۇمنى بىاار
بۇالرنىااڭ ھەر ئىككىسااىنىال بىاار مەنىاادىكى نەرسااىلەر دەپ تونىۋالغااان 
ئىكەنااامەن. باااۇ يەردىماااۇ جاپاااا مۇشاااەققەتلىك تۇرماااۇش تەغااادىرىم 

ىمنى ئېچى ، مىللىتىمىز دۈچ كېلىۋاتقان خەۋپ بىلەن خەلقىمنى كۆزلىر
قايمۇقتۇرۇپ يۈرگەن كاۆز قاراشاالرنى تونىاۋېلىش پۇرساىتىنى بەرگەن 

 ئىدى.

سوتساااااىيال دېماااااوكراتالر پارتىيىساااااىنى بەزى نامايىشااااالىرىدىن 
تاماشىبىنالر قاتارىدا كۆزىتى  ياۈرۈپ ساىرتتىن تونىغىنىمادىن باشاقا، 

ىيىلىرىدىن قىلچىماۇ خەۋىارىم ياوق ئىادى. شاۇنىڭدەك ئۇالرنىڭ نەزىر
ئۇالرنىااڭ ئەگەشااكۈچىلىرىنىڭ كااۆز قاراشاالىرىدىنمۇ پەقەتااال خەۋىاارىم 
ياااوق ئىااادى. ئۇالرنىاااڭ خااااراكتېرلىرى، چۈشاااىنىش شاااەكىللىرى ۋە 

قاۇۋۋەتلىرىنى توناۇپ يېتەلىشاىم ئۈچاۈن ئاۇالر بىالەن -تەشكىلى كاۈچ
پۇرسااەت سااەۋەپ بولمىغااان ئارىلىشااىش پۇرسااىتىگە پەۋقۇلداااددە بىاار 

بولسا، كېيىنكى كۈنلەردە ئۇالرنى تونىيالىشىم ئۈچاۈن بەلكىام نۇرغاۇن 
يىل ۋاقىت سەرى  قىلىشىمغا تاوغرا كەلاگەن باوالتتى. ئەمماا بىۋاساتە 
ئىچىگە كىرى  ئارىالشسىال ئۇالرنىڭ ھەقىقى ئەھۋالىنى بىر قاانچە ئااۋ 

ېنىڭ ئۇالرنى تونۇشاۇم ئىچىدىال تونىۋالغىلى بولىدىكەن. دىگەندەك، م
ئۈچۈنمااۇ بىاار قااانچە ئااايال ۋاقاات كەتااكەن ئىاادى: بااۇ نەرسااىنىڭ 
پەزىلەتلىااك ئىجتىمااائىي غااايە دېااگەن نىقاااپ ئىچىااگە پۈركىنىۋالغااان 
ئىنتايىن خەتەرلىك بىر ۋاباا ئىكەنلىگىناى، ئەگەر ئىنساانىيەت ئاالىمى 
ۋاقىتنااى قولاادىن بەرمەۋ ئااۇالرنى دەرھااال بااۇ دۇنيااادىن سااۈپۈرۈپ 
تاشاالىمايدىكەن، يەر يااۈزى ئۇزۇنغااا قالماااۋ ئىنسااانىيەتتىن ئايرىلغااان 
چۆلاادەرەپ تۇرىاادىغان بىاار پىالنىتقااا ئايلىنىاا  قالىاادىغانلىغىنى پاااتال 

 تونۇپ يەتكەن ئىدىم.

سوتسااىيال دېمااوكراتچىالرنى تااۇنجى قېااتىم مەدىكااارلىق قىلىۋاتقااان 
ىم. يەنە پاراخوت ياسااش پورتىادا توناۇش پۇرساىتىگە ئېرىشاكەن ئىاد

كېلىاا  شاااۇ تاااۇنجى ئۇچۇرۇشۇشاااتىال ئۇالرغاااا بولغاااان ئىشاااەنچىمنى 
يوقۇتۇشقا باشلىغان ئىدىم. مېنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشۈم شاۇ كاۈنلەرگىچە 
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ساۆز، مۇئاامىلىلىرىم -دېگىدەك بىر مەكتەپ بالىساىدەك رەتلىاك، گەپ
تۇرۇشاالىرىممۇ ساىلىق ئىاادى. ئااۇ كااۈنلەردە مەن -ئەدەپلىاك، مااېڭىش
ىچىااگە پېتىاا  قېلىاا  ئەتىراپىماادىكىلەرگە دىقااقەت تۇرمااۇش غېمااى ئ

قىلغىدەك ھالىممۇ يوق، ئاچلىقتىن ئۆلمەسلىك، كەلگۈسى تەغدىرىمنى 
ياخشىلىۋېلىش ئۈچۈن مۇۋاپىق بىر ئىش تېپىۋېلىشتىن باشقا ھېچ نىمە 
ئەقلىماااگە كەلمەيتتاااى. ئىشاااقا كىرىااا  ئاااۈچىنچى يااااكى تاااۆتىنچى 

ىالەن گەپ تالىشاى  قالمىغاان كۈنلىرىمىدىكىن، بىار كۈنىساى ئاۇالر ب
 بولسام بەلكىم ئۇالرنى ھەرگىزمۇ تونىماۋ ئۆتۈپ كېتەر ئىكەنمەن.

بىر كۈنىسى ئۇالردىن بىرسى يېنىمغا كېلى  ئىشچىالر ئۇيۇشمىساىغا 
ئەزا بولۇشااۇم كېرەكلىكىنااى ئېيتتااى. شااۇ كااۈنگە كەلگىااچە ئىشااچىالر 

غااااا ئەزا ئۇيۇشمىساااى دېگەننىااااڭ نېمىلىكىنىماااۇ بىلمەيتااااتىم. ئۇنىڭ
بولۇشنىڭ ئىشچىالرغا نىمە پايدىسى بارلىقىنىمۇ بىلمەيتتىم. ئاۇالر ماڭاا 
ئىشااچىالر ئۇيۇشمىسااىغا ئەزا بولۇشااۇڭ شااەرت دەپ ئېيتقىنىاادا، بااۇ 
ئۇيۇشااامنىڭ نىمىاااگە پايدىساااى بارلىقىااادىن خەۋىااارىم ياااوقلىقىنى، 
شااااۇنىڭدەك نىاااامە بولىشااااىدىن قەتدىااااي نەزەر، بۇنااااداق مەجبااااور 

قانااداق بىاار تەشااكىلگە كىاارىش نىيىااتىم يااوقلىقىنى  قىلىنىاادىغان ھەر
ئېيتى  ئۇالرنىڭ تەكلىاۋىنى ساىلىغلىق بىالەن رەت قىلىۋىادىم، ئاۇالر 
دەرھال مەندىن ئۇزاقالشتى. ئۇالر، بىر قاانچە كاۈن سااقالپ تۇرسااق، 
بۇ تەشكىلنىڭ قانداق بىر تەشكىالت ئىكەنلىكىنى ئۆزى بىلى  قالىدۇ، 

ەت قىلغىنىادىن پۇشامان قىلىا  ئەزا باوالۋ شۇ چاغدا تەكلىاۋىمىزنى ر
دەپ ئااۆزى ئالاادىمىزغا كىلىاادۇ، دەپ ئويلىاادى ھەقىچااان. ئااۇالر مېنااى 
بۈتااۈنلەۋ خاتااا تونىغااان ئىاادى. مېنااى دېسااە، دەساالەپكى كااۈنلەردە 
ئىشچىالر ئۇيۇشمىسى ھەققىدە بىار نەرساە بىلمىگىانىم ئۈچاۈن ساىلىق 

مۇمكىن ئىادى. ئەمماا ئاون تەلەپ قىلغان بولسا بەلكىم ئەزا بولۇشۇممۇ 
بەش كاااۈن ئۆتكەنااادىن كېااايىن ئاااۇالردىن قەتدىاااي يىاااراق تاااۇرۇش 
الزىملىقىنى تونۇپ يەتتىم. چۇنكى بۇ جەرياندا ئەتىراپىمادىكىلەرنى ۋە 
ئۇالرنىاڭ تەشاكىالتىنى تېخىماۇ ئېنىاق توناۇش پۇرساىتىگە ئېرىشااكەن 

ىادىم. ئىدىم. باۇ تەشاكىلنىڭ مەسادوللىرىغا زادىاال قايىال بولمىغاان ئ
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شۇنداق قىلى  بۇنداق بىر تەشاكىالتقا ھەرقاانچە زورالشساىمۇ قەتدىاي 
 كىرمەيمەن دەيدىغان ئىرادىگە كىلى  بولغان ئىدىم.

دەساالەپكى كااۈنلەردە ھااېچكىمگە گەپ قىلماااۋ ئۇالرنىااڭ قانااداق 
كىشىلەر ئىكەنلىكىنى يىراقتىن كۈزىتى  گەپ قىلماۋ جىام يۈرىاۋەرىم. 

ئىشاچىالرنىڭ بەزىلىارى يېقىنادىكى ئەرزان  چۈشلۈك تامااق ۋاقتلىرىادا
ئاشپۇزۇلالرغا كېتىشەتتى. كۆپۈنچىسى ئىش ئورنىدا قېلى  ئۆيلىرىادىن 
ئالغاااچ كەلااگەن نااامىراتلىق پااۇراپ تۇرغااان تاماااقلىرى بىاالەن قۇرساااق 

ئوچاااقلىق ئىشااچىالر -تويغۇزىشاااتتى. بۇالرنىااڭ كااۆپ قىساامى ئااۆۋ
اماق ۋاقتىغا ئۈلگۈرتاۈپ ساىرى بولغاچقا، ئۇالرنىڭ ئاياللىرى چۈشلۈك ت

چۈشۈپ ماكچىيى  كەتكەن كونا كورىالردا غورۇگاۈل ناامراتالر ئاۇمىچى 
كاۈنى چۈشالۈك تامااق ۋاقتىادا )ئازنااراس( ئېلى  كىلىشەتتى. شاەنبە 

ئىش ئورنىدا قالىدىغان ئىشچىالنىڭ سانىمۇ كۆپىيى  قااالتتى. بۇنىاڭ 
ي ئۆگۈناااۈش ساااەۋىبىنى كېااايىن بىلااادىم: ئەسااالىدە ئاااۇالر سىياساااى

 قىالتتىكەن.

كۈنلەرنىاڭ بىرىاادە مەن بىاار چەتااتە ئولتاۇرۇپ قااۇرۇق نااان بىاالەن 
سۈتۈمنى ئىچىا  بىار تەرەپاتىن ئاۇالرنى ئېقتىياات بىالەن كاۈزەتكەچ، 
كەلگۈسااىدە نەگە بېرىاا  نەدە توختاياادىغانلىقىنى بىلەلاامەۋ خىيااال 
ن ئاابىچىگە پېتىاا  قالغااان ئىاادىم. بااۇ ئارىاادا، ئۇالرنىااڭ دېيىشااىۋاتقا

گەپلىرى قۇلىقىمغا كىرىپمۇ قاالتتى. يىغىندا بولۇنغاان باۇ گەپلەرنىاڭ 
بەزىلىاارى مېنااى قىزىقتۇرماياادىغان گەپاالەر بولغاچقااا ئۇالرغااا تااۇال بەك 
دىققەت قىلىپمۇ كەتمىگەن ئىدىم. بەزىدە بۇ كىشىلەر مېنى قىزىقتۇرۇپ 

لە ئۇالرنىڭ ئارىساىغا قېتىلىشاىم ئۈچاۈن ماڭاا ئاالھىادە ياخشاى مۇئاامى
قىلىشىۋاتقاندەك، يىغىنلىرىغاا قاتنىشىشانى خاالىمىغىنىم ئۈچاۈن مېناى 
قىزىقتااۇرۇش مەقسااىتىدە يىغىنلىرىنااى ماڭااا كۆرسااىتى  تااۇرۇپ، مەن 
ئاڭلىيالىغىدەك ئاۋازدا سۆزلىشى  ئېچىشاىۋاتقاندەكال بىلىنەتتاى. ئەمماا 
ئااااۇالر ئادەمنىااااڭ ئوۋغىسااااىنى كەلتۈرگىاااادەكال گەپلەرنااااى قىلىاااا  

ى. ئۇالرنىاااڭ دىيىشاااىۋاتقانلىرىنى ئااااڭالپ چىااادىيالمايال ئولتۇرىشااااتت
قالدىم. ئۇالر جاھاندىكى ھەممە نەرسىنى قاارىالپ بىار باشاتىن ئىنكاار 
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قىلىشااااقا كىرىشااااتى: ئۇالرنىااااڭ دېيىشااااىچە، مىلاااالەت دېگىنااااى 
كاپىتالىساااتالرنىڭ پەيااادا قىلغاااان ئۇيدۇرمىلىرىااادىن باشاااقا نەرساااە 

ىست دېگەن بۇ ساۆزنى خېلاى ئەمەسمىش. − شۇندىن باشالپ كاپىتال
كاااۆپ ئاڭاليااادىغان بولااادۇم − ۋەتەنپەرۋارلىاااك دېگىناااى بولساااا، 
بۇرجۇئازىيىنىڭ ئىشچىالر ساىنىپىنى ئېكىسپاالتاتساىيە قىلىاش ئۈچاۈن 
ئىشچىالرنى كولدۇرلىتىدىغان ئويۇنىمىش؛ قاانۇنالر بولساا ئىشاچىالرنى 

ۇل بىالەن ئېزىش ئۈچۈن پايدىلىنىدىغان بىر قاۇرالمىش؛ مەكاتەپلەر قا
گۇندىپاۋ يېتىشتۈرىدىغان بىر ئورۇنمىش؛ دىن دېگىنى بولساا، خەلاق 
ئاممىسااىنى تېخىمااۇ ئاسااان ئېكىسپاالتاتسااىيە قىلىااش ئۈچااۈن روھىنااى 
مەست قىلىدىغان بىر ئەپىيونمىش؛ ئەخالق دېگىناى پەقەت قاويالرغىال 

ئۇالر قارىلىمىغان … خاس ئاخماقانە باش ئەگدۈرۈش پىرىنسىپىمىش. 
ۇ نەرسە قالمىغان بولۇپ، جاھاندىكى پۈتۈن نەرساىلەرنى پاتقاققاا بىرم

 مىالپ قاپقارا قىلى  كۆرسىتىشمەكتە ئىدى.

دەسلىۋىدە پەقەت ئارىالشماۋ جىم ئولتۇرۇپ تىڭشاپ بااقتىم. ئەمماا 
كېيىاانچە ئۇالرنىااڭ بااۇ ئاخماقااانە گەپلىاارىگە بەرداشاالىق بىاارەلمەيال 

ۇالرنىڭ بۇ تاۈردىكى گەپلىارىگە قالدىم. ئاخىرى چىداشلىق بىرەلمەۋ ئ
رەددىيە بېرى  سۆزلەشكە كىرىشتىم. ئەمما شاۇنىمۇ ھاېس قىلادىمكى، 
مۇنااازىرە قىلىنىۋاتقااان تااېمىالر ھەققىاادە ئېنىقىااراق مەلۇماااتىم بولماااۋ 
تاااۇرۇپ بۇناااداق مۇناااازىرىلەرگە قاتنىشىشاااىمنىڭ قىلاااچە پايدىساااى 

چارەم يوق ئىادى. بولمايدىكەن. شۇڭا جىم ئولتۇرۇپ ئاڭالشتىن باشقا 
شااۇ سااەۋەپتىن، ياتاققااا قايتىشااىمدا رەقىپلىرىمنىااڭ ئاتااالمىش بىلىاام 
دېيىشىۋالغان مەنبەلىرىگە مۇراجەت قىلىش نىيىتىگە كەلدىم. ئۇالرنىاڭ 
كۆز قاراشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك تېپىلغانلىكى گېزىت، ىورنال، كىتااپ، 

ۇالرنى بروشااورالرنى يىغىاا  ئوقۇشااقا كىرىشااتىم، ياااق، توغرىسااى ئاا
 قاينىتى  ئىچمەكتە ئىدىم.

بەزى كۈنلىرى ئىش ئورنىمىزدا ئىش يوق ۋاقىتالرمۇ بولۇپ قااالتتى. 
شاااۇنداق ۋاقىاااتالردا مەنماااۇ جىااام تۇرمااااۋ ئۇالرنىاااڭ قاراشااالىرى، 
نەزەرىيىلىرى ھەققىدە بىلىم جوغالشنى داۋام قىلماقتا ئىادىم. شاۇنداق 
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-ۈردىكى بەسقىلىاا ، كۈنلەرنىااڭ بىرىاادە ئىااش ئورنىاادىكى بااۇ تاا
مۇنااازىرىلەردە مېنىااڭ ئوتتۇرغااا قويغااان ئەقلااى، مەنتىقااى پاااكىتلىرىم 
ئۇالرنىاااڭ ئەڭ ياماااان كۆرىااادىغىنىم زوراۋانلىاااق كاااۈچىگە تايىنىااا  
قورقۇتاااۇپ تەھااادىت قىلىشااالىرىغا ساااەۋەپ بولااادى. ئاااۇالر ھىماااايە 
قىلىۋاتقان قاراشالر ئۈستىدە ئۇالردىنمۇ كۆپ نەرسىلەرنى ئۆگۈنىۋېلىا  

رىگە كىرىشمەكتە ئىدىم. ئەمماا باۇ كىشاىلەر ئۇناداق مەنتىقىلىاق مۇنازى
پىكىاار يۈرگااۈزۈپ مۇنااازىرە قىلىشااقا بولىاادىغان كىشااىلەردىن ئەمەس 
ئىدى. بۇ ھاالەت ئاۇالرنى ئەقلىادىن ئاازدۇرۇپ غۇدۇرۇتاۇپ، قوپااللىق 
بىااالەن زورلاااۇق كاااۈچ ئىشلىتىشااالەرگىچە بېرىااا  يەتتاااى. قارشاااى 

ېناااى پااااراخوت پالوبىساااىدىن ساااۇغا پىكىاااردىكىلەردىن بەزىلىااارى م
تاشلىۋېتىمەن دەپ تەھدىت قىلىشقا باشلىدى. مەندىن ئىشنى تاشاالپ 
كااېمە سااازلىق پورتىاادىن كېتىشااىمنى تەلەپ قىلىشااتى. مەنمااۇ يااالغۇز 
بېشىمغا ئۇالرغا تەڭ كېلەلمەيدىغانلىغىمنى بىلىا  قىلاچە ئىككىلىنىا  

ا بىار ماۇنچە تەجارىبىگە ئولتۇرمايال ئۇ يەردىن قاتتىق رەنجىگەن، ئەمم
 ئېرىشكەن ھالدا دەرھال كېتى  قالدىم.

تارتىشااالر مېنااى شااۇنداق غەزەپلەناادۈرگەن ئىاادىكى، -بااۇ تاااالش
… غەزىۋىماادىن يېرىلىاا  كەتكىاادەك ھالغااا كېلىاا  قالغااان ئىاادىم. 

شاااۇنىڭغا قارىمااااۋ باااۇ مۇناااازىرىگە شاااۇنچىلىك بىرىلىااا  كەتاااكەن 
ىمگە ياانغىم كەلمىگىادەك ھالادا ئىكەنمەنكى، مۇنازىرىنى تاشالپ كەيان

ھۇشاااۇم جايىغااا كەلگىااچە ئااۇ يەرناااى -ئىاادىم. شااۇنداقتىمۇ ئەقلااى
ئويلىماسلىققا تىرىشتىم. ئەمما بىر نەچچە ھەپاتە ئاۆتمەيال ئاۇ ئىشاىمغا 
قايتمىسام بولمايدىغان ھالغا چۈشۈپ قالادىم. دېمىساىمۇ باۇ كاۈنلەردە 

ىاا  قويااۇپ، بەش تىاايىن تەڭگەمنىمااۇ خەجاالەپ تۈگىت-يىغقااان ئااۈچ
قايتىدىن نامىراتلىق قوينىغاا چۈشاۈپ قالغاان ئىادىم. شاۇڭا ئاۇ يەرگە 

بارمااايمۇ دەياادىغان تااالالش ئىختىيااارىممۇ قالمىغااان -قايتىاا  بااارايمۇ
ئىدى. ئۇ كىمەسازلىق ئورنىغاا قايتاا بېرىا  ئىشاقا چۈشاتۈم. شاۇنداق 

 قىلى  مۇنازىرىلىرىمىز يەنە باشلىنى  كەتتى.
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ەمگە مۇناداق بىار ساوئال قويادۇم: باۇ ئاادەملەر ئاۆز-شۇ ۋاقىتتا ئۆز
ئۇلۇت بىر ئىرققاا مەنساۈپ بولاۇش اليااقىتىگە ئىاگە كىشاىلەرمىدۇ  باۇ 
سااۇئال، مەن ئۈچااۈن بەكااال ئېغىاار بىاار سااۇئال ئىاادى. چااۇنكى بااۇ 

بولغىنىدا، بۇنداق بىار ئىارق ئەڭ ماۇنەۋۋەر  ”ھەئە“سۇئالنىڭ جاۋابى 
ئىگە، ئەڭ ئېغىار كۈنلەردىماۇ كىشىلىرى چىداشلىق بېرىش پەزىلىتىگە 

ئۆزىنى پىدا قىالاليدىغان، مىللىتى ئۈچاۈن ھەرقاانچە ئېغىار كاۈنلەرگە 
قالسىمۇ بەرداشالىق بىرەلەيادىغان بىار خەلاق بولىشاى كېارەك ئىادى. 

بولغىنىااادا، ئىرقىمىاااز  ”يااااق“ئەگەر بۇنىڭغاااا بېرىلىااادىغان جااااۋاپ 
بىچاااارە،  ئىنساااانلىق نوقتىساااىدىن ئالغانااادا ئەڭ قىممەتساااىز، ئەڭ

تۈگەشاااكەن، قىلچىماااۇ ئۈمىاااد قالمىغاااان ساااۈپىرەندە بىااار خەلاااق 
 ھېساپلىنىشى كېرەك ئىدى.

مۇشااەققەت ئىچىاادە ئااۆتكەن ئااۇ كااۈنلەردە، قەۋىمىمىاازدىن -جاپااا
ئايرىلىاا  تۇيااۇق يولغااا قاااراپ كىتىۋاتقااان بۇنااداق كىشااىلەر تااوپى 

زگە شۇنچىلىك كۆپىيى  بارماقتا ئىدىكى، بۇ كىشىلەر تاوپى مىللىتىمىا
قارشااى ئىنتااايىن قورقۇنۇشاالۇق بىاار قوشااۇن ھالىغااا كېلىشااكە قاااراپ 

 كۈنسايىن ئۇلغايماقتا ئىدى.

بۇنداق ئەھۋالالرنى بىۋاساتە كاۆرۈپ ھاېس قىلغاان بىرساى بولاۇش 
 سۈپىتىم بىلەن، ئىرقىمدىن ئەنسىرىمەۋ جىم ياتالىشىم مۇمكىنمۇ 

ىشنى تاماشاا شۇ ئىشتىن بىر قانچە كۈن ئۆتكەندە بىر ئاممىۋىي ناماي
قىلدىم. ۋيېنالىق ئىشچىالردىن تەركىا  تاپقاان، قاتىرىساىغا تىزىلىا  
كەيناااى ئاااۈزۈلمەۋ كېلىۋاتقاااان باااۇ ناماااايىش قوشاااۇنىنى پۈتاااۈنلەۋ 
مەيۈساالەنگەن بىاار ھېسااىيات ئىچىاادە كااۈزەتمەكتە ئىاادىم. ئىالناادەك 
تولغۇنۇپ ئايىغى ئۈزۈلمەۋ كېلىۋاتقان نامايىشاچىالر قوشاۇنىنى پۈتاۈن 

ىااتىم بىاالەن نەق ئىككااى سااائەت كااۈزەتتىم. ئاااخىرى يااۈرىكىم دىقق
سىقىلغان ھالدا نامايىش مەيدانىدىن ئايرىلى  ئۆيگە قايتتىم. قاايتىش 
يولۇمااادا، بىااار موخوركىچىنىاااڭ بوتكىساااىدا ئاۋۇساااترىيە سوتسااايال 

گېزىتاى كاۆزۈمگە چېلىقتاى. باۇ « ئاربېيتېرزېيتۇڭ»دېموكراتچىالرنىڭ 
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ېموكراتچىلىرىنىااڭ ئالاادىنقى قاتاااردىكى گېزىاات ۋيېنااا سوتسااىيال د
ئورگااان گېزىتلىرىنىااڭ بىرسااى ئىاادى. بااۇ گېزىتنااى گېزىاات ئوقااۇش 

سااددە بىار قەھۋەخانىادىمۇ -ئۈچۈن ئارىالپ كىرى  قالىدىغان ئااددى
كۆرۈپ قاالتتىم. شۇ كۈنگە كەلگىچە بۇ ۋەيرانە گېزىتنى قولۇمغا ئېلى  

اقمىغاان ئىكەنامەن. باۇ ئىككى مىنوت بولسىمۇ چىداپ تۇرۇپ ئوقاۇپ ب
گېزىتنااى ئوقۇسااا ئااادەمنى غەزەپلەناادۈرۈپ قۇيقااا چاشاالىرىنى تىااك 
تۇرغۇزىااۋىتەتتى. تېخااى يااېڭىال ئىشااچىالرنىڭ نامايىشااىنى كۈزىتىاا  
چىققىنىم ئۈچۈن، ئۇالرغا مۇناسىۋەتلىك بۇ گېزىتنى بىر ئوقۇپ باېقىش 

غااان نىيىااتىگە كەلاادىم. ئااادەمنى غەزەپلەناادۈرۈپ ئۈرپەرتكىاادەك يال
توقۇلمىالردىن باشقا بىر نەرسە يازمايدىغان بۇ گېزىتنى، شۇ كېچىساى 

 ئاخىرى ئوقۇپ چىقتىم.-چىداپ تۇرۇپ باشتىن

شۇ كۈندىن باشاالپ، سوتساىيال دېماوكراتچىالر ئوتتۇرىغاا قويغاان 
قاراشاااااالىرىنىڭ نېمىلەرنااااااى ئااااااۆز ئىچىااااااگە ئالىاااااادىغانلىغىنى 

ختۇرۇپ ئااۋارە بولماايال نەزەرىيىچىلىرىنىڭ مەخسۇس كىتاپلىرىادىن ئاا
بااۇ تااۈردىكى كۈناادىلىك مەتبۇئاتلىرىاادىن كااۆرۈپ خەۋەردار بولااۇپ 

 تۇرااليدىغان بولدۇم.

بىرساىدىن بەكاال چاوڭ پەرقلىنەتتاى. -كىتاپالر بىلەن گېزىتالر بىر
كىتاپالر چوڭقۇر بىلىملىكلىگىنى بازارغا سېلى ، ئەركىنلىك، ۋىجدان، 

ھەماااامە نەرسااااىنى گويااااا  گۈزەللىااااك سااااۆزلىرىدىن پاياااادىلىنى 
پەيغەمبەرلەرنىاااڭ ئىالھاااى تەلىماتلىرىااادەك كۆرسىتىشاااكە تىرىشاااى  
چالۋاقىغان ھالدا تەرىپلىشەتتى. ئەمما ئۇالرنىڭ ئىنسانىيەتنى ئازاتلىققا 
ئېرىشتۈرۈشنىڭ يېڭى تەلىماتى دەپ تەرغىبات قىلىادىغان گېزىتلىارى، 

تەرىپلىشىدىغان، بۇ تۈر قاراشلىرىنى ئۇچىغا چىققان پەسكەشلىك دەپ 
ھەرقاناااداق بىااار نااااھەقچىلىكلەرنى قەتداااى تەنقىااات قىلىشاااىدىغان 
ۋەتەنااپەرۋەرلەرگە قارشااى ھەرخىاال بوھتااانالرنى ئۇيدۇرۇشاانى قىلااچە 

 نومۇس بىلمەۋ ئۆزلىرىگە كەسى  قىلىشىۋالغان بىر مەتبۇئات ئىدى.
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كىتاااپالر، ئااۆزلىرىنى ئەقىللىااق، بىلىملىااك دەپ قارىشااىدىغان بىاار 
ئاخماااق، چىاارىگەن مەدەنىاايەتلىكلەر ۋە يوقااۇرى مەۋقەلىااك قىسااىم 

ىورنااللىرى چۈشاىنىش -سىنىپالرنى كىتاپخان قىلغاان بولساا، گېزىات
 ئىقتىدارىدىن مەھرۇم بولغان ئاددى پۇخراالرغا خىتاپ قىلىشاتتى.

ىورناااال -سوتساااىيال دېماااوكراتىيە تەلىمااااتىنى ئۇنىاااڭ گېزىااات
ىنى ئوقۇپ يۈرۈپ تەھلىل قىلىشقا مەتبۇئاتلىرى ۋە ئەدەبىي مەجمۇئەلىر

باشلىدىم. نەتىجىدە، بۇالر تەرىپىدىن قايمۇقتۇرۇلغان ئاۆز قەۋىمىمناى 
قايتىاادىن تونۇشااقا باشااالپ، ئااۇالرنى يېڭىاادىن تېپىۋالغااان ئىاادىم. 
دەسلىۋىدە يېقىنالشقىلى بولمايدىغان ھاڭ ئايرى  تۇرىدۇ دەپ توناۇپ 

رقىمغاا باشاقىالتىن ساۆيگۈ كەلگەن بۇ قەۋىمىمگە، ئۆزەمنىڭ ئىساىل ئى
 بىلەن باغالنماقتا ئىدىم.

ئاخماق ئادەمال شاۇنچە ۋەھىمىلىاك بىرلەشامە زەھەرلەش ھەرىاكەت 
تاكتىكىسااااىنى پەرق قىاللماساااالىقى مااااۇمكىن. بااااۇنچە ۋەھىمىلىااااك 
زەھەرلەشااتىن ساااق قااللىشااىنى تەسااەۋۋۇر قىلىااش تەس بولغااان بااۇ 

بەك ئاق نىيەتلىك كىشىلەر خەلقنى گۇناھكار دەپ قارايدىغانالر ئۇنچە 
ھېساپالنمىسااا كېاارەك. مەن ئااۇالرنى كۈزىتىاا  يااۈرگەن شااۇ يىلااالردا، 
سوتساااىيال دېموكراتىيىنىاااڭ قاناااداقالرچە شاااۇنچە كاااۆپ ئۇتۇغالرغاااا 
ئېرىشاەلىگەنلىگىنىڭ سااەۋەبىنى ئېنىااق توناۇپ يىااتەلىگەن ئىاادىم. ئااۇ 

: ئىشاچىالر ۋاقىتالردا يەنە بىار ئىشانىمۇ ئېنىاق پەرق قىاللىغاان ئىادىم
سىنىپىنىڭ پەقەتال كومۇنىستالر چىقارغان قىزىل كىتاپالر بىلەن قىزىال 
گېاازىتالرنىال ئوقااۇپ، پەقەتااال قىاازىلالرنىڭال يىغىلىشاالىرىغا قاتنىشااى  
يۈرگەنلىگىنىڭ سەۋىبىنى بۇ گېازىتالردىن تېخىماۇ ئېنىاق چۈشىنىشاكە 

ىۋەيران باشلىدىم. يەناى، بۇرجۇئاازىيە تەرىپىادىن روھاى ھاالىتى خاان
قىلىۋېتىلگەن باۇ خەلقىام، ھەممىاگە چەكساىز دۈشامەنلىك قىلىشانى، 
ھەممىنى خاراپ قىلىشنى تەرغى  قىلىدىغان بىر پەلساەپەنىڭ مۇناازىرە 
تەلەپ قىلماياااادىغان ئېغىاااار ئاااااقىۋەت كەلتااااۈرۈپ چىقىرىاااادىغان 
نەزەرىيىساااىنى رەھىمساااىزلەرچە بازارغاااا ساااالغۇچىالرنىڭ كەينىااادىن 

انلىقىنى كااۆردۈم. چااۇنكى، خەلااق ئاممىسااى پەقەت ئەگىشااى  كېتىۋاتقاا
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ئەڭ كۈچلاااۈك ۋە ھەممىناااى بېساااى  چۈشاااەلەيدۇ دەپ تونۇيااادىغان 
 ئەقىدىنىڭال كەينىدىن ئەگىشىدىكەن.

خااۇددى ئايااالالر ئابىسااتراكىت چۈشااەنچىلەردىن كااۈرە كااونكىرىتنى 
ھەرىكەتلەرگە قايىل بولىدىغانلىقى، ھەمدە ئااجىزالرنى كۆرساە باوزەك 

ى بىااالەن كەساااكىن باااويرۇق چۈشاااىرىدىغان كۈچلاااۈكلەرگە قىلغىنااا
تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز دەرىجىدە شەرتسىز بويسۇنىدىغانلىقىغا ئوخشااش، 
خەلااق ئاممىسااىمۇ يااالۋۇرۇپ يۈرىاادىغان بااوزەكلەرنى ئەمەس بەلكااى 
زومىگەرلەرنى، يالۋۇرىدىغانالرنى ئەمەس يالۋۇرتىادىغانالرنى ئاۆزلىرىگە 

للىۋېلىشىدىكەن. بۇنداق قىلىاش ئاۇالرنى چوقۇنۇش ئوبىكتى قىلى  تا
بىخەتەر ھېس قىلدۇرىدىكەن. ئاۇالر بۇناداق كەساكىن بىار تەلىمااتنى 
ئەركىاان مۇھاكىمىاادىن ئەۋزەل كۆرىشااىدىكەن. يەنااى خەلااق ئاممىسااى 
ئۆزىدىن باشقا ھېچقانداق بىر كۈچنى تونىمايادىغان بىار كاۈچكە باوۋ 

. خەلااق ئاممىسااى سۇنۇشاانى ئەركىنلىكتىنمااۇ ئۈسااتۈن كۆرىشااىدىكەن
چەكسىز ئەركىنلىككە ئۇنچە بەك قىزىقى  كەتمەيدىكەن. ئۇالر ماۇتلەق 
ئەركىنلىااك دىااگەن ئۇقااۇمنى قىلااچە ئەھمىيىتااى يااوق بىاار ئۇقااۇم دەپ 
قارىشىدىكەن. شۇنداق بولغاچقا، قىلچە ئەنسىرىمەۋ خەلاق ئاممىساىغا 
زورلۇق كاۈچنى ھاېس قىلادۇرۇش، ئەركىنلىكلەرناى كاۈچ قولالنغاۇچى 

ەرەپ ئۆز قولىدا تېزگىنلەپ تۇرۇشى، كىشىلەرگە بۇ ئەركىنلىكلەردىن ت
بىرەلەياادىغانلىقىنى ھەردائىاام پۇرۇتااۇپ تۇراالياادىغان بولااۇش الزىاام 
ئىكەن. بۇناداق قااراش بەزى كىشاىلەرگە غەلىتاى بىلىنىشاى ماۇمكىن. 

قۇدرەتنىااڭ تاشااقى قىياااپىتىنى -ئەممااا خەلااق ئاممىسااى بىاارەر كااۈچ
 ئاااۇ كاااۈچكە، ئۇنىاااڭ زوراۋانلىقىغاااا باااوۋ كۆرگىنىااادىن كېيىااانال

 سۇنىدىغانلىقىنى ئىپادىلىشىدۇ.

شۇنداق بولغاچقا، سوتساىيال دېموكىراتچىالردىنماۇ كۈچلاۈك يېڭاى 
بىاار پااارتىيە تەشااكىل قىلىنىاا ، ئۇالردىنمااۇ كۈچلااۈك زوراۋانلىقنااى 
ئىپادىلىيەلىگىاادەك بولسااا، بۇنااداق بىاار تەشااكىالت خەلقنااى قولغااا 

ە چوقۇم نەتىجىگە ئېرىشەلىگىدەك دەيدىغان قاراشقا كەلتۈرۈش جەھەتت
 كەلگەن ئىدىم.
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مەن ئىككااااى يىلغااااا يەتمىااااگەن ۋاقىاااات ئىچىاااادىال سوتسااااىيال 
دېموكراتچىالرنىاااااڭ تەلىمااااااتلىرى بىااااالەن ئۇالرنىاااااڭ ھەرىاااااكەت 
ئۇسااۇللىرىدىن تولااۇق خەۋەر تېپىاا  بولغااان ئىاادىم. شااۇنىڭدەك بااۇ 

گەن خەلاق ئاممىساىنىڭ روھاى پارتىيىنىڭ ئۇيۇنچىقى ھالىغاا كەلتاۈرۈل
 قىياپىتىنىمۇ چۈشىنىشكە باشلىغان ئىدىم.

قۇدرىتىنىااڭ -سوتساايال دېمااوكراتچىالر پارتىيىسااى زوراۋانلىااق كااۈچ
قىممىتىگە ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىشىدىكەن. ئۇالر كۈچال بولىادىكەن، 
يەڭگىلااى بولماياادىغان دۈشاامەن يااوق دەپ قارىشااىدىكەن. سوتساايال 

ىااڭ بااۇ تااۈر قورقۇنۇشاالۇق قاراشاالىرىدىن پاياادىلىنى  دېموكراتچىالرن
بۇرجۇئازىيىگە قارشى ھەرىكەتالەردە بىۋاساتە پايدىلىنىشاىدىن كېلىا  
چىققان ۋەھىمىلىك مەنزىرىلەرناى ئاۆز كاۆزۈم بىالەن كاۆرگەن ئىادىم. 
بۇرجۇئازىيىاادە مەيلااى روھىااي جەھەتااتىن ياااكى جىساامانى جەھەتااتىن 

بىل تۇرالىغىادەك كاۈچ ياوق ئىادى. بولسۇن، بۇنداق بىر ھۇجۇمغا تاقا
سوتساااىيال دېماااوكراتچىالر، ماااۇھىم ئەھمىيەتلىاااك بىرەرساااىگە دۈچ 
كەلگىنىدە، ئۇنىڭغاا قارشاى بىارال ئىشاارەت بېرىلىشاى بىالەن تەڭ ئاۇ 

ھۇشااىنى -كىشااىنى قايتااا ئېسااىنى يىغىۋااللمىغىاادەك دەرىجىاادە ئەقلااى
ماااۈۋېتىش يوقاتقانغاااا قەدەر رەھىمساااىزلەرچە بوھتاااانالر ئىچىاااگە كۆ

تاكتىكىسااااىدىن پاياااادىلىنى  ھۇجۇمغااااا ئۆتىاااادىغان زەربە بېاااارىش 
تاكتىكىسىنى دائىم ئىشقا سېلى  تۇرىشىدىكەن. شاۇنداقتىمۇ ئۇالرنىاڭ 
بااۇ تااۈردىكى تاااكتىكىلىرى بىاار خىاال خۇمااار، ئااادەت ھالىغااا كېلىاا ، 

 كۆرۈنەرلىك بىرەر داغدۇغا پەيدا قىلىشتىن نېرىسىغا ئۆتەلمەيدىكەن.

يۇنالر رىقابەتچىلىرى قۇدۇرىغان غالجىر ئىتالردەك ئاۆزىنى بۇنداق ئو
يوقۇتااۇپ ئاااخىرى ھالسااىراپ كۈچىاادىن ئايرىلغااانغىچە تەكرارلىنىاا  

قۇۋۋەتنىڭ قىممىتىنى ئەمەلىي -تۇرىدىكەن. سوتسيال دېموكراتالر كۈچ
تەجرىبىلىاارى ئااارقىلىق ياخشااى بىلگەچااكە، ئااۇالرنى قورقىتىۋالغااان 

ىماۋ، نۇمۇسچان ئاوبىكتىپالرغىال ئەنە شاۇنداق كۆكەمىلەرگە يېقىن يول
كۆكەمىكەشااااالىك قىلىشاااااىدىكەن. ئاااااۆكتىچى پاااااارتىيە بولغاااااان 
بۇرجۇئازىيىنىڭ يۇمشاقباش كىشاىلىرىمۇ ئاۈزۈلمەۋ بېشاىغا كېلىۋاتقاان 
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بۇنااداق قانۇنسااىز زەربىلەردىاان زېرىكىاا  تېچلىققااا ئېرىشااىش ئۈمىاادى 
جباۇر بولىشاىدىكەن؛ بىلەن ئۇالرغاا بااش ئاېگىش ياولىنى تۇتۇشاقا مە

كااۈچى يەتمەياادىغانالرغا، ئەقىللىااق ئەممااا ئىرادىلىااك، جاسااارەتلىك 
كىشىلەرگە بولسا ياېقىن يولىماسالىققا تىرىشاىدىكەن. شاۇنداق قىلىا  
سوتسااايال دېماااوكراتچىالر ئاااۆز مەقساااىتىگە ئۈزلۈكساااىز ئېرىشاااى  

ھۇشاى نورىماال -تۇرىدىكەن. يەناى، سوتسايال دېماوكراتچىالر ئەقلاى
مىجەزلىااك كىشااىلەردىن ئەنسااىرەيدىغاندەك كۆرۈنسااىمۇ، بااۇ  قوپااال

تۈردىكى ئادەملەرنى تېپىۋالسا ياالقچىلىق قىلى  ئۇنى ماختاپ ئەرشىگە 
چىقىرىۋېتىشااىدىكەن. شااۇنىڭدەك ھەددىاادىن ئااارتۇق ئاااجىزالردىنمۇ 
ئااۇنچە بەك ئەنسىرىشااى  كەتمەياادىكەن. چااۇنكى بۇنااداق ئاااجىزالر 

غان، ئۇالرغااا زىيااان سااااللمىغىدەك ئاااجىز بەرىبىاار ئااۇالردىن قورقىاادى
 دە.-كىشىلەر

سوتسااااايال دېماااااوكراتچىالر ئاااااۆزلىرىنى ئىجتىماااااائى تاااااۈزۈمىنى 
سااااقلىيااليدىغان بىاااردىن بىااار كاااۈچ دېگەناااگە خەلاااق ئاممىساااىنى 
ئىشەندۈرۈشاااكە تىرىشاااىدىكەن، ئاااۇالر ھەرقاناااداق بىااار ۋەقەناااى 

داق ۋەقەلەرگە ئەستايىدىللىق بىلەن كۈزىتى  تۇرىادىكەن. ھەتتاا بۇنا
بىۋاساااتە قاتنىشىشاااتىنمۇ چېكىنمەيااادىكەن. ئاااۇالر بەزىااادە ھەتتاااا 
ئۆزلىرىنىااڭ بااۇ غايىسااىگە قارشااى ھەرىااكەت قىلسااا، يەنە بەزىاادە بااۇ 
غايىلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلىشقا تىرىشىدىكەن. شۇ ئارقىلىق خەلقنىڭ 

پااات باشااقا نەرسااىلەرگە بااۇراپ تۇرىاادىكەن. -دىقااقەت نەزىرىنااى پااات
ى باشااقا يەردە بولغااان خەلااق ئۇالرنىااڭ بېشااىنى ئاغرىتىشااقا دىققىتاا

 دە.-چولىسى تەگمەيدۇ

كىشىلەرنىڭ روھىي ئاالھىدىلىكىدىن پايدىلىنىش ئاساسىغا تايانغان 
بۇنداق تاكتىكالرغا ئاۆكتىچى پاارتىيىلەرمۇ شاۇنىڭغا مااس چاارىالردىن 
پايااااادىلىنى  ھۇجۇمغاااااا ئۆتمەيااااادىغانال بولىااااادىكەن، سوتسااااايال 

اتالرنىڭ ئۈستىدىن ھېچكىم ئېنىق بىر غەلىبىگە ئېرىشاەلمەيدۇ. دېموكر
بۇنداق ئەھۋاالردا، ئاجىزالر قانداق قىلىا  ئاۆزىنى سااقالپ قېلىشاتىن 
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باشقا ھېچقانداق بىر ئىشنى ئەقلىگە كەلتۈرەلمەيدىغان ھاالەت ئىچىاگە 
 پېتى  قالغان بولىدۇ.

ىسامانى بۇ كۈزىتىشالىرىم ئاارقىلىق شەخساىلەر ھاېس قىلىادىغان ج
قورقۇشاانىڭ نەقەدەر مااۇھىم ئەھمىاايەتكە ئىااگە ئىكەنلىكىنااى ئېنىااق 
چۈشااىنى  يەتااتىم. دېاامەك، بىاارەر ھەرىكەتااتە خەلااق ئاممىسااىغا، 
ئاجىزالرغا ئۆز كۈچىنى تونۇتۇپ تۇرۇش زۆرۈر ئىاكەن. يەناى ساىلەرگە 
ئەركىنلىكنى، بىخەتەرلىكنى مەنال بېرەلەيمەن دېاگەن قاراشانى خەلاق 

نۇتاااۇش زۆرۈر ئىاااكەن. تەبىدىكاااى، باااۇ ھادىساااىلەر ئاممىساااىغا تو
پسىخولوگىيىلىك مەسىلىلەر بولۇپ، بۇنداق ئەھاۋالالر قۇرۇلاۇش ئىاش 
ئورنىلىرىادا، زاۋۇتاالردا، ئاھاالە ئولتاۇراق يەرلىرىادە، نامايىشاالردا ۋە 

نۇتۇق مەيدانلىرىدا يۈز بېرىادىغان قورقۇتاۇش يوللىرىغاا -چوڭ يىغىن
لىنماياادىغانال بولىاادىكەن، ئۇالرنىااڭ خەلااق قارىتااا توسااالغۇ پەياادا قى

 ئاممىسىنى قورقۇتۇپ قولغا كەلتۈرۈشىدىنمۇ ساقالنغىلى بولمايدىكەن.

ئەگەر بۇناااداق ۋەھىااامە ساااېلىش ھەرىكەتلىااارى توساااالغۇغا دۈچ 
كەلگىنىاادە، قورقۇتۇشااقا تايىنىاا  ئاممااا ئارىسااىدا بۇنچىلىااك ئۇتۇققااا 

ا كۆرەڭلەشااتىن يااولىنى ئېرىشااكەن يىتەكچااى پااارتىيىمۇ تەبىدىااي ھالااد
ئۆزگەرتىااا  باااۇرۇن ئاااۆزلىرى ھۇجاااۇم قىلىااا  كېلىۋاتقاااان دۆلەت 
ئورۇنلىرىنىڭ يااردىمىنى ئاېلىش ئۈچاۈن ئۇالرنىاڭ قوينىغاا ئاۆزلىرىنى 
ئېتىشىدىكەن. ئەسلىدە، ئۇالرنىڭ ئومۇمىي يۈزلۈك قااليماقانچىلىق ياۈز 

نمااۇ بىاار بېرىۋاتقااان ۋاقىااتالردا ھوقااۇقنى قولغااا كىرگۈزىۋېلىشااى ئۈچۈ
پۇرسەت بولۇپ بېرىدۇ. ئاۇالر، بۇناداق ماالماتااڭچىلىقتىن پايادىلىنى  
مۇرادىغا يېتىش پۇرسىتىگە ھەقىقەتەنمۇ ئېرىشەلىشى ماۇمكىن. بۇناداق 
ۋاقىاااتالردا، ھەر قېتىملىاااق ھۆكاااۈمەت قۇرغاااان پارتىيىنىاااڭ قوينىغاااا 

ىن كىرىۋېلىشنى پىالنالپ يۈرىدىغان، بىرەر ئورۇنغا ئىاگە ئەمماا قولىاد
تۈزۈك بىر ئىش كەلمەيدىغان مەماورى كاادىرالرمۇ، باۇرۇنقى دۈشامىنى 
بولغان ھاكىمىيەت ئۈستىگە چىققان دۇنيانىڭ ۋاباسى ھېسااپلىنىدىغان 
سوتسااايال دېموكراتچىالرغاااا دەرھاااال قاااورۇق شىپاڭشاااىتى  پىاااالن 
كۆرسىتىشى ، بۇرۇن سوتسيال دېموكرات دۈشمىنى بولغان كىشىلەرنى 
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ىغا يېڭاى ھۆكاۈمەت تەركىۋىادە داۋاملىاق باۇرۇنقى پاش قىلىش ھىسااۋ
 اللمىلىق ئورنىنى ساقالپ قېلىشقا تىرىشىدۇ.

سوتسااايال دېماااوكراتچىالر قولغاااا كەلتاااۈرگەن بۇناااداق ساااايالم 
غااالىبىيىتىنى ئااۇالرنى ھىمااايە قىلىاادىغان ۋە ئۇالرغااا ئەگىشااىدىغان 

مىساىغا كىشىلەر قانداق ئوياليدىغاندۇ  ئاۇالر باۇ ھۆكاۈمەتنى خەلاق ئام
قانداق خىزمەت قىلىدۇ دەپ ئويالر  ھېسسىيادىنى يىگاانە كىتااپالردىن 
ئۆگۈنىۋالغااانالر بااۇ سااوئالنىڭ جاااۋابىنى ھەرگىزمااۇ تاپالماياادۇ. بااۇنى 
بىلەلىشااى ئۈچااۈن خەلااق بىاالەن بىاارگە ياشااىغان، خەلقنااى بىۋاسااتە 

 تونۇيدىغان بىرسى بولۇش كېرەك.

ەلتااۈرگەن بااۇ ئۇتااۇقىنى ئەممااا ئۇالرنىااڭ ئەگەشااكۈچىلىرى قولغااا ك
تالماۋ -ئۆزلىرىنىڭ بۇنىڭ ئۈچۈن بۇ پارتىيىگە ئۇزۇندىن بېرى ھارماۋ

ياااااردەم قىلىاااا  كەلگەنلىكىنىااااڭ بىاااار نەتىجىسااااى دەپ تەشااااۋىق 
قىلىشىدىكەن. ئۇالر بۇناداق بىار پاارتىيىگە قارشاى چىقىاش نىيىتىادە 

ىقىنى ئۆكتىچىلىك قىلىشقىنىدا ئۆزلىرىگە قىلاچە پايدىساى بولمايادىغانل
ياخشااى بىلگەچااكە، ئۇالرغااا قەتدىااي بااوۋ سۇنۇشااال شااەرت دەياادىغان 

 گەپنى يېيىشقا باشاليدىكەن.

-سوتساايال دېموكراتچىالرنىااڭ بااۇ تااۈردىكى شااىددەتلىك زورلااۇق
زومبىلىااق ئۇسااۇللىرىدىن خەۋەر تاپقىنىماادىن كېاايىن، بااۇ تااۈردىكى 
تېررورچىلىققاااا دۈچ كەلاااگەن خەلاااق ئاممىساااىغا تېخىماااۇ بەك ئىاااچ 

 ئاغرىتىشقا باشلىدىم.

ماڭااا، مېنااى ئااۆز خەلقىاام ئىچىاادە ياشاااتقان، خەلقىمنااى تونااۇش 
پۈرسىتى يارىتى  بەرگەن، خەلقىمنى ئاخماق قىلى  يۈرگەنلەرنى ماڭاا 
تونۇتقااان، نەتىجىاادە خەلقىمنىااڭ بېشااىغا كىلىۋاتقااان ئاپەتلەرنىااڭ 
 كېلىش مەنبەسىنى تونىۋېلىشىم ئۈچۈن پۇرسەت تۇغدۇرۇپ بەرگەن شۇ

 مۇشەققەتلىك كۈنلىرىمگە چىن قەلبىمدىن رەخمەت ئېيتىمەن.-جاپا

ئەنە شۇنداق ئۇسۇلالر بويىچە ئازدۇرۇلغان، كاۆزلىرى ئىتىاۋىتىلگەن 
باااۇ خاااار كىشاااىلەر سىياساااەتنىڭ تەجااارىبە ھاااايۋىنى ئورنىااادىكى 
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قۇربانلىقلىرىاادىن باشااقا بىرسااى ئەمەس ئىاادى. ئەگەر مەن، بۈگااۈن 
دەپ ئاتالغاان باۇ ساىنى   ”تاۈۋەن تەبىاقە“قولۇمغا چوتكاامنى ئېلىا  

كىشىلەر روھىنىڭ بىر پاارچە رەساىمىنى سىزىشاقا ئۇرۇنساا ئىادىم، باۇ 
رەسااىمدە يەنىااال نۇرغااۇن چۈشۈنۈكسااىز ۋە خاتااا تونۇلغااان ئىسااىل 
پەزىلەتلىك نوقتىالرنىڭ بارلىقىنى ئىپادىلەشاتىن ھەرگىاز چېكىانمەس 

ىم ئەمەلىايەتكە ئۇيغاۇن ئىدىم. ئۇنداق بولمىغاندا، باۇ ساىزغان رەساىم
كەلمەيدىغان بىر رەسىم بولۇپ قاالتتى. بىز ئۇالرنى ھەر قاانچە تاۆۋەن 
تەبىقىاادىكى كىشااىلەر دەپ قارىساااقمۇ، ئۇالرنىااڭ بىاار تەرىپىاادە ئاااز 
كۆرۈلىاادىغان بولسااىمۇ يەنىااال بىاار نۇرنىااڭ چاقناااپ تۇرىاادىغانلىغىنى 

پىاداكارلىق رو ، كۆرۈپ ئاالاليمىز. يەناى، بۇناداق كىشاىلەر ئارىساىدا 
ۋاپاااادار دوساااتلۇقالر ۋە تەڭ مۇئاااامىلە قىلىشاااتەك پەۋقۇلدااااددە بىااار 
سەمىمىيلىك تەڭ ئىپادىلىنى ، ئۆزلىرىنى ھەر دائىم تارتىنچاق قىلىا  
كۆرسىتى  تۇرىشىدۇ. بۇ پەزىلەتلەر بولۇپمۇ چوڭ ياشتىكى ئىشچىالردا 
ڭ تېخىماااۇ ئوچاااۇق ئىپادىلىنىااا  تاااۇراتتى. ياشاااالردا بولساااا، چاااو

شاااەھەرلەرنىڭ تەساااىرىدە بۇناااداق پەزىلەتااالەر كۈنساااايىن كامىيىااا  
يوقۇلۇپ كېتىۋاتقاندەك قىلسىمۇ، يەنىاال شاۇ پاساكىنىچىلىقالر ئىچىادە 
ئۆزىنىڭ قىممىتىنى يوقاتمىغاان بىار ماۇنچە ياشاالرنى ئۇچۇرتالىشاىمىز 
مۇمكىن. ئالى غايىالرغاا ئىاگە باۇ يۈرەكلىاك ۋە مەرت كىشاىلىرىمىزنىڭ 

يۈلەك بولۇش، ئۇالرنى قوغداش ئىشاىنى -پائالىيەتلىرىگە يارسىياسىي 
مىللەتنىااڭ ئەشااەددى دۈشاامىنى بولغااان شااۇ كىشااىلەرنىڭ قولىغااا 
تۇتقااۇزۇپ قويغااان بولساااق، بااۇ غايىلىااك كىشااىلىرىمىز ئااۇ چىرىااك 
ئەقىاااااادىلەرنىڭ قاااااااراڭغۇ تەرەپلىرىنااااااى تېخااااااى پەرق قىلىاااااا  

ەرسى ئوتتۇرغا چىقى  كىتەلمىگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. چۇنكى تېخى بىر
خەلقىمىزنىڭ بۇ غايىلىاك كىشاىلىرىنى بۇلغااپ كىلىۋاتقاان كاۈچلەرنى 
پاااش قىلىاا  ئۇالرغااا زەربە بېرىشااكە ئۇرۇنااۇپ باقمىاادى. شااۇنداق 
بولغاچقا بىزنىاڭ غايىلىاك كىشاىلىرىمىزدە ھەرقاانچە تاقابىال تاۇرۇش 

تىنىاڭ كۈچى باردەك قىلغىنى بىلەن، ئۇالر يەنىال سەۋىر قىلىش تەلىما
زەھىاارى نەتىجىسااىدە غىااڭ قىلماااۋ ئۇالرغااا ئەگەشاامەكتە. چااۇنكى 
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بۇرجۇئازالر ياراتقان ناامراتلىق، باۇ كىشاىلىرىمىزنىمۇ ۋەياران قىلىا ، 
ئۇالرنى سوتسيال دېموكراتچىالرنىڭ كۈنلۈكى ئاستىغا قىستاپ ئۇالرنىڭ 

 بۇلغۇنىشىغا مۇھىت يارىتى  بەرمەكتە ئىدى.

اتچىالرنىاڭ تورىغاا چۈشاۈپ قالغاان باۇ ئۇنداقتا، سوتسايال دېموكر
كىشىلەرنىڭ دۈشمەنلىرى بولغان بۇرجۇئازىيە قايسى ئەھۋالدا تۇرىادۇ  
بۇرجۇئازىيە، ئىشچىالرنىڭ ئەڭ ئەقەللىي ئىنسانلىق تەلەپلىرىنى تولۇق 
قاناادۇرۇپ بەرمەيااال قالماااۋ، ھەتتااا ئۇالرنىااڭ بااۇ تااۈردىكى ئەقەللىااي 

قېااتىم ھاقااارەت بىاالەن رەت قىلىاا  ئىنسااانلىق تەلەپلىرىنااى مىڭااالرچە 
كەلگىنااى ئۈچااۈن، پەزىاالەت ئىگىسااى بولغااان ئىشااچى ئااۇالر بىاالەن 
تىركىشىش مەقسىتىدە بېرى  ئىشچىالر ئۇيۇشمىسى دەيادىغان قاپقانغاا 
چۈشااۈپ ئۇالرنىااڭ سىياسااىتى ئۈچااۈن كااۈچ چىقىرىاادىغان گوماشااتىغا 

 ئايلىنى  قالغان.

ىالر سوتسااااايال دەسااااالەپكى ۋاقىاااااتالردا مىليونلىغاااااان ئىشاااااچ
دېموكراتچىالرنى چىان قەلبىادىن ياخشاى كۆرۈپماۇ كەتمەيتتاى. ئەمماا 
ئىشااچىالرنىڭ ھەرىكەتلىاارى ئااۆزلىرىگە پاياادىلىق بولمىغااان شااارائىتالر 
ئىچىدە نۇرغۇن قېاتىم ئوڭۇشساىزلىقالرغا دۈچ كېلىا  مەغلاوپ بولغاان 

ىماائىي ئىدى. بۇرجۇئازىيە پارتىيىلىرى بولسا ئىشچىالرنىڭ بارلىق ئىجت
تەلەپلىرىگە قارىتا قەتدىي قارشى تەرەپ بولۇپ ئوتتۇرغا چىققان ئىدى. 
ئااۇالر، ئىشااچىالرنىڭ تۇرمااۇش شااارائىتلىرىنى ياخشااىالش جەھەتااتە 
قىلچىمااااۇ تىرىشااااچانلىق كۆرسااااەتمىگەنلىكى ئۈچااااۈن، كەڭ خەلااااق 
ئاممىسااىنىڭ مەجباااورى ھالااادا سوتساايال دېموكراتچىالرنىاااڭ تورىغاااا 

ردىن بىاار سااەۋەپچى بولغااان ئىاادى. سوتساايال چۈشااۈپ قېلىشااىغا بىاا
دېمااوكراتچىالر بولسااا ئېغىاار قىيىنچىلىااق ۋە بېسااىم ئاسااتىدا قالغااان 
ئىشااچىالرنىڭ ئەھۋالىاادىن ئااۆز مەقسااەتلىرى ئۈچااۈن پايدىلىنىشااقىال 

تىرنىقى -تىرىشىدۇ. بۇرجۇئازىيە بارلىق ئىجتىمائىي ئىسالھاتالرغا چىش
ۈن، ئىشااچىالرنىڭ تۇرمااۇش بىاالەن قارشااى تااۇرۇپ كەلگەنلىكااى ئۈچاا

شااارائىتىنى ياخشىالشااقا ھەرگىااز كۆڭااۈل بۆلۈشاامىدى؛ ئىااش ئۈسااتىدە 
يارىلىنىش، باال ئىشچى ئىشالىتىش ۋە ئاياالالرنى ئەرزان ئىاش ھەققاى 
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بىلەن ئىشلىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئايالالرنىاڭ ئېغىار ئايااق ۋاقىتلىرىغاا 
غان ئىشاچى ھەر قىلچە كۆڭۈل بۆلۈشمىدى؛ ماشىنىالر ئالدىدا ئىشلەيدى

تۈرلۈك بىخەتەرلىاك تەدبىرلىرىادىن بەھارىمەن بواللمىادى. نەتىجىادە 
خەلاق ئاممىساى ئارىساىدا غەزەپ ئۇچقۇنلىرىنىاڭ كېڭىيىشاىگە سااەۋەپ 
بولۇپ، ئىشاچىالر ئۇيۇشامىلىرىنىڭ قۇرۇلۇشاىنى كەلتاۈرۈپ چىقااردى. 
بۇنىڭ ئاقىۋىتىادە ئىشاچىالر تەبىقىساىمۇ سوتسايال دېموكراتچىالرنىاڭ 
جامااائەت پىكىاارى تااوپالش مەنبەسااىگە ئايلىنىاا  قالاادى. بۇرجۇئااازىيە 
پارتىيىلىرىمۇ بۇ جەھەتتە سادىر قىلغان خاتالىقلىرىنى ھېچ بىر ۋاقىت 
تااۈزىتىش نىيىتىاادە بولااۇپ باقمىاادى. ھەتتااا دەل بۇنىااڭ ئەكسااىچە 
ئىشااچىالر ئارىسااىدا ئۆچمەنلىااك، قىساااس ئۇچقااۇنلىرىنى كۈچەيتىاا  

ىاا ، ئىشااچىالر ئىنسااانىيەت دۈشاامىنى بولغااان بەردى. شااۇنداق قىل
دەيادىغان  ”بىاز ساىلەرگە ئىاگە باولىمىز“سوتسيال دېموكراتچىالرنىڭ 

يالغان تەشۋىقاتلىرىغا ئىشىنى  ئۇالرنىاڭ سىياساى غەرەزلىارى ئۈچاۈن 
 خىزمەت قىلىدىغان كۈچىگە ئايالندى.

سىدە ۋيېنادا تۇرىۋاتقان ۋاقىتلىرىمدا يوقۇرقىدەك كۈزىتىشلەر نەتىجى
ئىشااچىالر ئۇيۇشمىسااىنى ئېنىااق تونااۇپ، ئۇالرغااا تەمكىنلىااك بىاالەن 

 مۇئامىلە قىلىشقا باشلىغان ئىدىم.

ئەساالىدە، ئىشااچىالر ئۇيۇشاامىلىرىنى سوتساايال دېموكراتچىالرنىااڭ 
ئايرىلمااس بىاار پارچىساى دەپ قارىۋېلىشااىم بىاار تۈرلاۈك خاتااا قاااراش 

داق خاتاا قاراشاتىن ئىكەندۇق. بۇنى تونۇپ يەتكىنىمدىن كېيىن، بۇنا
دەرھاال يېنىۋالادىم. شاۇنداق قىلىا  مېنىاڭ ئىشاچىالر ئۇيۇشامىلىرىغا 

 بولغان بۇرۇنقى قاراشلىرىم پۈتۈنلەۋ ئاغدۇرىۋېتىلدى.

ئىشاچىالر مەنپەتىنااى ھىماايە قىلىااش، ئىشاچىالرنى تېخىمااۇ ياخشااى 
شاااارائىتالرغا ئېرىشتۈرۈشااانى ئاااۆزلىرىگە مەقساااەت قىلىااا  قۇرۇلغاااان 

يۇشمىلىرىنى ئىرقالر ئوتتۇرسىدىكى سىياساىي كۈرەشالەردە ئىشچىالر ئۇ
يالالنمااا كااۈچ ئورنىاادا پايدىلىنىشاانى مەقسااەت قىلىشااقان ئۇيۇشاامىغا 
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ئايالندۇرۇپ قويۇلغانلىقىنى پەرق قىلغان ۋاقىتلىرىمدا، مەنمۇ يىگىارمە 
 ياشقا كىرى  قالغان ئىدىم.

ىاااڭ سوتسااايال دېماااوكراتچىالر، ئىشاااچىالر ئۇيۇشمىساااى ھەرىكىتىن
قااۇدرىتىنى باشااقىالردىن بااۇرۇن بىلىاا  قېلىشااقان -تەڭداشسااىز كااۈچ

ئىدى. شۇنداق بولغاچقاا، ئاۇالر باۇ كاۈچتىن پايادىلىنى  ئۆزلىرىنىاڭ 
نۇرغۇن پائالىيەتلىرىنى ئوڭۇشالۇق قاناات يايادۇرۇش ئىمكاانىيىتىگىمۇ 
ئېرىشىۋالىدۇ. بۇرجۇئازالر بولسا، ئىشچىالر ئۇيۇشمىلىرىنىڭ قىممىتىناى 

مىگىنااى ئۈچااۈن جەمىيەتتىكااى سىياسااىي ئورنىاادىنمۇ ئايرىلىاا  بىلەل
قالغان ئىادى. بۇرجۇئاازىيە، ئاۆزىگە تەمەنناا قويۇشاتەك كىبىارلىكىگە 
تايىنىاا  ئىشااچىالر ئۇيۇشااما ھەرىكەتلىرىنىااڭ تەرەققىياااتىنى چەكاالەپ 
ئاااۇالرنى ياااوق قىلىاااۋىتىلەيمىز دەپ ئىشاااەنگەن ئىااادى. ئەسااالىدە، 

ئىشچىالر ھەرىكىتىنىڭ تەركىۋىدە مىللەتنى بۇرجۇئازالرنىڭ دېگىنىدەك 
ۋەيران قىلىۋىتىدىغان ئۇنداق بىر ئامىال مەۋجاۇت ئەمەس بولاۇپ، باۇ 

 جەھەتتە بۇرجۇئازىيە پۈتۈنلەۋ خاتاالشقان ئىدى.

ئەسلىدە، ئىش بۇنىڭ دەل ئەكسىچە بولۇپ، ئۇيۇشما ھەرىكەتلىرى 
ئااورنىنى  مىللەتنىااڭ ھااۇلى بولغااان ئىشااچىالر سااىنىپىنىڭ ئىجتىمااائىي

ئۆستۈرۈشنى ئۆزلىرىگە غايە قىلى  ھەرىكەت قىلىشانى تاللىۋالىادىغانال 
بولىدىكەن، ھەرگىزمۇ ۋەتەن، مىللەتكە زىياان كەلتاۈرمەيتتى. بەلكاى 
خەلقنىڭ جىسامانى ۋە ئەخالقاى ناامراتلىقىنى كەلتاۈرۈپ چىقىرىادىغان 
نەرسىلەرنى يوقۇتاۇش ئۈچاۈن كاۈرەش قىلىاش ئاارقىلىق ئورتااق بىار 

للىي تەربىيە يولىدا زۆرۈر بولغاان ئىجتىماائىي تەلەپلەرناى ئوتتۇرغاا مى
قويۇشۇپ، مەملىكەتنىاڭ تەرەققىيااتى ئۈچاۈن تاۆھپە قوشاىدىغان بىار 
تەشااكىلى كااۈچكە ئايلىنالىشااى مااۇمكىن ئىاادى. شااۇنداق بولغاچقااا، 
ئۇيۇشااما ھەرىكىتىنااى بىاازگە بىاارەر پايدىسااى بااارمۇ دەپ ئەنسااىرەپ 

 ى يوق.سوراشنىڭ قىلچە ئورن

ئىجتىمااائىي چۈشەنچىسااى يااوق، ھوقااۇق ۋە قااانۇن ئۇقۇملىرىاادىن 
بىخەۋەر بىر قىسىم ئەخالقسىز غوجايىنالر ئاۆز خەلقىناى يااتالر ئورنىادا 
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كۆرگىنىدە، ئەمگەكچاى خەلقىمىزنىاڭ پاراۋانلىقىغاا تەھادىت سېلىشاقا 
ئۇرۇنغىنىدا، ۋەتىنىمىزنىڭ كەلگۈسى تەغدىرى ئۈچۈن ئېغىر زىيانالرنى 

تۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. شۇڭا، بۇنداق بىار ئەھۋالادا ھەرقاناداق كەل
تەرەپ ئۆز مەنپەتىنى كۆزلەپ ھەرىكەت قىلىش ھەققىاگە ئىاگە ئەمەس. 
ھېچ كىمنىڭ بۇنداق تالالش ھەققى يوق. شۇنىڭدەك ياماان غەرەزلىاك 
كىشىلەرمۇ خەلقنىڭ بېشىدىكى بۇ غەمدىن پايدىلىنى  باشقا غەرەزلىرى 

ىااڭ كۈچىاادىن پايدىلىنىشااقىمۇ ھەققااى يااوق. ئىجتىمااائى ئۈچااۈن ئۇالرن
تۇرمۇشااقا توسااالغۇ پەياادا قىلىاادىغان ھەرقانااداق نەرسااىنى سااۈپۈرۈپ 

يوق  باۇ ساۇئالغا -تاشالشنىڭ مىللىي مەنپەئەتلىرىمىزگە پادىسى بارمۇ
پاياادىلىق دەپ جاااۋاپ بېرىلىاادىغان بولغىنىاادا نەتىجىااگە ئېرىشااىش 

ن قۇراللىنىا  باۇ كۈرەشاكە ئاتلىنىشااقا ئۈچاۈن الزىملىاق قاۇرالالر بىالە
توغرا كېلىدۇ. مەنپەئەتپەرەسلىكى كۈچلاۈك بىار غوجايىننىاڭ شەخساى 
مەنپەئەتى چەكسىز زومىلىق قىلىشى ئۈچۈن ھەرگىز باھاانە بواللمايادۇ. 
ئەگەر ئۇنداقالر ۋەتىنىمىزدە مەۋجۇتال بولىدىكەن، خەلقىمىزنىڭ مۇھىم 

ئۇنااااداق كىشااااىلەرنىڭ تەركىااااۋى قىساااامى بولغااااان ئىشااااچىالر، 
مەنپەتپەرەسلىكى ۋە باشقىالرغا زۇلۇم قىلىشلىرىغا قارشى تۇرۇپ خەلاق 
ئاممىسااىنىڭ مەنپەئەتلىرىنااى قوغااداش ئۈچااۈن ھەرىكەتااكە ئاااتلىنىش 
ھوقۇقىغا ئىگە. بۇ ئۇالرنىڭ بىر ۋەزىپىسى ھېساپلىنىشى الزىم. چۇنكى 

ممىنىاااڭ خەلاااق بىااالەن بولغاااان ئۇيۇشاااقاقلىقىنى داۋامالشاااتۇرۇپ، ئا
ساااپلىقىنى قوغداشااتەك پائااالىيەتلەر مىللىااي مەنپەتىمىزگىمااۇ ئۇيغااۇن 

 پائالىيەتلەر ھېساپلىنىشى كېرەك.

ئەممااا يااالغۇز بىاار ئىشااچى ئااۆز ئالاادىغان كۈچلااۈك بىاار غوجايىنغااا 
ھەرگىزماااۇ تاقابىااال تۇرالمايااادۇ. باااۇ يەردىكاااى مەساااىلە ھەرگىزماااۇ 

ئەگەر ھەق دىااگەن  ھەققانىيەتنىااڭ ئۈسااتۈنلۈكى مەسىلىسااىال ئەمەس،
نەرسىنى ھەممە ئىتىراپ قىلغان بولسا ئىدى، ئۇ چاغادا ئوتتۇرلۇقتاا نە 
بىاار زىاادىيەت مەۋجااۇت بااوالر ئىاادى ياااكى زىاادىيەت ھەل قىلىااش 
دەيدىغان مەسىلە مەۋجۇت بوالر ئىدى. ھەققاانىيەت تۇيغۇساى ماۇتلەق 

ەت تۈردە زىدىيەتنىڭ ئالادىنى ئالىادىغان بىار تۇيغاۇ. ھەتتاا ھەققاانىي
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تۇيغۇسى بار يەردە ھېچ قاچاان زىادىيەت، مەساىلە دەيادىغان نەرساە 
مەۋجۇت بواللمايدۇ. بۇنداق بىر ئەھۋالدا، مەسىلىنى ئاۆزىگە پايادىلىق 

بىاار ئامااالى − ئەڭ كۈچلااۈك، تېخىمااۇ -تەرەپااكە بۇراشاانىڭ بىااردىن
 كۈچلۈك بىرسى بولۇشتۇر.

ىمااائىي ئااادەتتە كىشااىلەر ناااھەقچىلىككە دۈچ كەلگەنلىرىاادە ئىجت
قاانۇنالردىن پاياادىلىنى  مەسااىلىنى ھەل قىلىااش يااولىنى تاللىۋېلىشااى 
ئەڭ توغرا يول تۇتقاانلىقى بولىشاى كېارەك ئىادى. ئەگەر بۇناداق بىار 

سااودىيەلەر -قااانۇن يااوق ياااكى ئااۇنى ئىجاارا قىلىاادىغان ئادۋۇكااات
بولمىغىنىدا، كۆرۈلگەن نااھەقچىلىكلەرگە قارشاى بىاردىن بىار چاارە، 

دىن پايدىلىنىشال بولىدۇ، خاالس. ئىشاچىالرغا نىسابەتەن زورلۇق كۈچى
ئېيتقاندا، بۇنداق بىر زورلاۇق كاۈچىنى بەرپاا قىلىشانىڭ بىاردىن بىار 
يولى، ئۇيۇشۇپ تەشكىللىنى  بىر ۋەكىلنى ئوتتۇرغا چىقىرىشتۇر. ماناا 
بۇ، ئىشاچىالر ئۇيۇشمىساىنىڭ ئوتتۇرغاا چىقىشاىدىكى زۆرۈرىايەت. باۇ 

ەلااااگەن ئۇيۇشاااامىالر كۈناااادىلىك تۇرمۇشااااقا شااااەكىلدە بارلىققااااا ك
مۇناسااىۋەتلىك بااارلىق ئەمەلىااي مەسااىلىلەرنى ھەل قىلىااش ئااارقىلىق 
جەمىيەتكە ئۆزىنىڭ ھەسسىسىنى قوشىدۇ. نەتىجىدە، كۆرۈلىادىغان ۋە 
كۆرۈلاااۈش ئېقتىماااالى بولغاااان نۇرغاااۇن كۈنااادىلىك مەساااىلىلەر بىاااا 

 ھالىتىدىال ھەل قىلىنى  تۇرۇلغان بولىدۇ.

قاۇدرىتىنى -ا سىياسەتچىلىرى ئىشچىالر ئۇيۇشمىلىرنىڭ كاۈچبۇرجۇئ
بىلەلمەۋ ياكى ئۇالرغا سەل قاراپ، ئۇالرغا زورلۇق كۈچ بىلەن تاقابىال 
تااۇرۇش يااولىنى تاللىۋالغااان بولسااا، سوتساايال دېمااوكراتچىالر زەربە 
يىگەن تەرەپكە كۆڭۈل بۆلگەن قىياپەتكە كىرىۋېلىا  باۇ كاۈچتىن ئاۆز 

پاياادىلىنى  كەتمەكااتە ئىاادى. دىگەناادەك، ئااۇالر مەنپەئەتااى ئۈچااۈن 
ئىشااااااچىالر ئۇيۇشاااااامىلىرىنىڭ دەرتلىرىنااااااى ھەقىقىااااااي تااااااۈردە 
چۈشاااىنىدىغانلىقىنى داۋراڭ قىلىشاااى ، ۋەزىااايەت قااليماقانالشاااقان 
پۇرساااەتلەردىن پايااادىلىنى  باااۇ كاااۈچتىن ھەقىقەتەنماااۇ ئوڭۇشااالۇق 

 پايدىلىنى  كەلمەكتە.
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چىااادىن خالىغاااان ۋاقىتتاااا ئاااۇالر ئىشاااچىالر ئۇيۇشمىساااىنىڭ كۈ
پايدىالنااليااااادىغان نوقتىغاااااا كېلىۋالغانااااادىن كېااااايىن، ئىشاااااىالر 

ئاستا ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇنىڭ -ئۇيۇشمىسىنىڭ مەقسەتلىرىنى ئاستا
ئورنىغااا باشااقا غااايىالرنى تىكلەشااكە كىرىشااتى. چااۇنكى، سوتساايال 

زم دېماوكراتچىالر ئومااۇمى خەلااق مەنپەئەتىناى كۆزلەياادىغان سوتسااىيالى
ھەرىكىتىنىڭ ئاساسالىق پروگراممىلىرىناى سااقالپ قېلىشاقا ھېچقاچاان 
ئەھمىيەت بېرى  باققاان ئەمەس، ھەتتاا ئۆزىنىاڭ دەسالەپكى غايىساى 
بولغااان بااۇ غايىسااىگە ھېچقاچااان قىزىقىاا  باقمىاادى دەپ كېسااى  

 ئېيتااليمىز.

نەتىجىاادە، ئىجتىمااائىي مەنپەئەتلەرنااى قوغااداش ئۈچااۈن تەشااكىل 
رلىق كۈچلەر، سوتسيال دېموكراتچى مۇتەخەسسىسالىرىنىڭ قىلىنغان با
كىرمەۋ مىللىاي ئىقتىساادنى ۋەياران قىلىادىغان كاۈچكە -قولىغا كىرەر

ئايالندۇرۇلماقتا. شۇنداق قىلى ، ئىشچىالرنىڭ ئەقەللى مەنپەئەتلىرىمۇ 
پۈتااااۈنلەۋ ئۇنتۇلدۇرۇلاااادى. چااااۇنكى ئىقتىسااااادىي پائااااالىيەتلەردە 

ۈرۈشاااتەك ۋاقىتلىاااق ئۇساااۇلالر سىياساااىي كۆرۈلىااادىغان بااااجنى ئۆست
تۇرمۇشتا ھەر تۈرلۈك باش ئەگدۈرۈش جەرياانىنىمۇ بارلىققاا كەلتاۈرۈپ 
بېرەتتى. بۇنىڭ ئۈچۈن بىار تەرەپاتىن جاھاالەت ھۆكاۈم ساۈرىۋاتقان، 
يەنە بىر تەرەپتە ئاخماق ئىنساانالر يىغىلىا  قالغاان بىار ۋەزىيەتنىاڭ 

ۋالىمىزنى دەل شااۇنداق بىاار بولىشااىال كۇپااايە قىالتتااى. بىزنىااڭ ئەھاا
 ۋەزىيەتتە تۇرماقتا دەپ قارىشىمىز مۇمكىن.

 

 ئىشچىالر ئۇيۇشمىلىرى

ئەسااااىرنىڭ ئاخىرلىرىغااااا كەلگىااااچە، ئىشااااچىالر ئۇيۇشااااما -82
ھەرىكەتلىرىنىڭ غايىلىرى دەسلەپتە بەلگىلىگەن غايىلىرىادىن قېيىشاقا 
ل باشااااليدۇ. ۋاقىتنىاااڭ ئۆتىشاااىگە ئەگىشاااى ، ئۇيۇشااامىالر سوتسااايا

دېموكراتچىالرنىڭ خەتەرلىاك سىياساىي قاپقىنىغاا تېخىماۇ چوڭقاۇرالپ 
چۈشۈشكە باشالپ، ئاخىرى سىنىپىي كۈرەشانىڭ زوراۋان كۈچلىرىادىن 
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بىرىگە ئايلىنى  قالغان ئىدى. ئىنتايىن قىيىن شارائىتالر ئاستىدا مىاڭ 
كەينىادىن زەربە -تەستە بەرپا قىلىنغاان ئىقتىساادىي ئاساساالر كەيناى

ەيااران قىلىۋېتىگىنىاادە، ئىقتىسااادىي ئاساسااتىن ئايرىلغااان بىاار يەپ ۋ
دۆلەت ئورگىنىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش بەكال ئاسانغا توختايدۇ. ۋەزىايەت 
بۇ ھالغا كەلگەندىن كېيىن، سوتسيال دېموكراتالر پارتىيىسى ئىشچىالر 
سىنىپىنىڭ ئەمەلىي تەلەپلىرىگە بارغانسىر قاۇالق ساالماس بولىۋالادى. 

ۆز سىياسەتلىرى ئۈچۈن خەلاق ئاممىساىنىڭ نامىراتلىققاا پېتىا  ئەمما ئ
قېلىشااااىنىڭ ئالاااادىنى ئالماااااۋ يۈرىۋەرگىنىاااادە، ئااااۆزلىرىگە خەۋب 
يېتىدىغانلىقىنىمۇ ياخشى بىلەتتاى. چاۇنكى، خەلقنىاڭ تەلىاۋىنى بىار 
قېتىم قاندۇرۇپ قوياۇش بىلەناال ئاۇالرنى مەڭگاۈ ئاۆزلىرىگە ئەگىشاى  

ئەمەس. بۇنداق يۈزلىنىش سىنىپىي كاۈرەش ماڭىدىغان قىلىش مۇمكىن 
تەرەپتارلىرىغا شۇنداق ئېغىار زەربە بولاۇپ تۇيۇلادىكى، ئاۇالر دەرھاال 
يولىنى ئۆزگەرتى  خەلاق ئاممىساىنىڭ تۈرماۇش سەۋىيىساىنى ئوماۇمىي 
يۈزلااۈك ئۆسااتۈرىمىز دەياادىغان تااۈزۈمنى ھىمااايە قىلغااۇچى كااۈچلەرگە 

 قارشى سەپ تۈزۈشكە كىرىشتى.

ىاا  ئااۇالر ھەيااران قاااالرلىق بىاار شااەكىلدە يااولىنى شااۇنداق قىل
ئۆزگەرتىشااكەن ئىاادى. شااۇنىڭغا قارىماااۋ نىاامە ئۈچااۈن بۇنااداق يااول 

 ئۆزگەرتكەنلىكىنى ئىزاھالپمۇ ئولتۇرۇشمىدى.

چۇنكى، بۇنداق ئەھۋالدا تەلەپلەر قانچىكى ئارتى  بارساا، بۇناداق 
ىشااتتى. باۇ تەلەپلەرنى ئورۇنداپ بېرىش ئېمكاانىيىتىمۇ شاۇنچە قىيىنل

تۈردىكى ھىلىگەرلىكلەرنىڭ ئىشاقا سېلىنىشاىغا قارىمااۋ ئىشاچىالرنىڭ 
ئەڭ تەبىدااى ۋە ئەڭ ئەقەللااى ھەقلىاارى ئۈچۈنمااۇ ئىنتااايىن كۈلكىلىااك 
جاااۋابالرنى بېرىشااىدىكى مەقسااەت، ئىشااچىالرنىڭ روھىنااى، كااۈچىنى 
ئاجىزلىتىش، ئىمكانىيەت يار بەرسە ئىشچىالرنى ئومۇمىي يۈزلۈك پاالەچ 

الغاااا چۈشاااۈرۈپ قويۇشااانى مەقساااەت قىلىشااااتتى. باااۇ تاااۈردىكى ھ
ئالدامچىلىقالرنىڭ تىگىدە ياتقان ئەسلى غەرەزلەردىن بىرى بولغاان باۇ 
تااۈردىكى پائااالىيەتلەرنى خەلقااقە بىلاادۈرۈش ۋە ئااۇنى چۈشااەندۈرۈش 
-الزىم بولماقتا ئىدى. بۇناداق بىار ئەھاۋال ئاساتىدا ھەر تۈرلاۈك گەپ



 

 

116 

 

ا كەلتۈرۈلىااادىغان ئۇتۇقالرغىماااۇ ھەياااران ساااۆزلەر ۋاستىساااىدا قولغااا
قااالغۇچىلىقى يااوق ئىاادى. چااۇنكى ھەر تۈرلااۈك چۈشااەنچە ۋە پىكىاار 
يۈرگۈزۈشتىن مەھرۇم بولغان بىر خەلق ئاممىسىغا نىسابەتەن ھەر خىال 

 شۇئارالرنىڭ كۆرسىتىدىغان تەسىرلىرىمۇ ئاالھىدە كۈچلۈك بوالتتى.

ر پارتىيىسااىنىڭ بااۇ بۇرجۇئااا پااارتىيىلىرى سوتساايال دېمااوكراتچىال
تاااۈردىكى قورقۇنۇشااالۇق پائالىيەتلىرىنىاااڭ يۇشاااۇرۇن ئااااقىۋەتلىرىگە 
قاااتتىق نەپرەتلىنەتتااى. شااۇنىڭغا قارىماااۋ، بااۇ تااۈردىكى زىيااانلىق 
پائالىيەتلەردىن قۇتۇلۇش يولىنى ئاختۇرۇپ باقماۋ جىام يېتىۋېلىشاتى. 

رنىڭ ئەساالىدە، ئۇالرمااۇ سوتساايال دېموكراتچىالرغااا ئوخشاااش ئىشااچىال
تۇرمااۇش سەۋىيىسااىنى ياخشااىالش ھەققىاادە زادىااال باااش قاتۇرماااس 
بولىۋېلىشااقان ئىاادى. شااۇنداق بولغاچقااا، بااۇ بۇرجۇئااازىيە دىگەناالەر 
ھېچقانااداق بىاار ئىشاانى باشااقا ئېلىاا  چىقالمىاادى. ئااۇالر دۈشاامەن 
ئىستىقكاملىرىغا ھۇجۇم قىلىش ئورنىغاا ئاۆزىنى ئاۆزى قىايىن ئەھۋالغاا 

ئۆزىنى مۇھاسىرىگە ئالغانادەك ئىاش قىلىشاقان -زچۈشۈرۈپ قويۇپ، ئۆ
ئىدى. كېيىن يەنە ئۆزلىرى پەيدا قىلغان بۇ قىيىن مۇھىتتىن قۇتۇلۇش 
ئۈچاااۈن كېچىكىااا  بولساااىمۇ بەزى تەدبىرلەرناااى ئېلىشاااقا ئۇرۇنغاااان 
بولسااىمۇ، بۇنىااڭ ئۈچااۈن تاپقااان چااارىلىرى زادىااال كارغااا كەلمىاادى. 

رنى رەنجىتىشااتىن باشااقا بىاار نەتىجىاادە ھەم ئااۆزلىرىنى ھەم باشااقىال
نەتىجىااگە ئېرىشااەلمەۋ، سوتساايال دېمااوكراتالر تەرىپىاادىن ئاسااانال 

 سەپتىن سىقى  چىقىرىلدى.

دىاگەن باۇ تەشاكىالت،  ”ئىشاچىالر ئۇيۇشمىساى“شۇنىڭدىن كېيىن 
خەلااق ئاممىسااىغا كۆرسااەتكىنىگە ئوخشاااش سىياسااىي ساااھەلەردىمۇ 

ە ئااايلىنىپال قالماااۋ، چاپقۇناادەك تەھاادىت سااالىدىغان كااۈچك-بااوران
ئۇالرنىڭ زوراۋانلىقلىرى كۈنساايىن كۈچىيىشاكە باشالىدى. نەتىجىادە، 
ئەركىن ئىشچىالر ئۇيۇشمىسى، مىللىي ئىگىلىكنىڭ بىخەتەرلىكى بىلەن 
ئۇنىاااڭ ئىساااتىقبالىغا، دۆلەتنىاااڭ ئاماااانلىقى بىااالەن شەخساااىنىڭ 

نىاڭ ئەركىنلىكىگە تەھدىت سالىدىغان قورقۇنۇچلۇق تېرورچاى كۈچلەر
 بىرىگە ئايلىنى  قالىدۇ.
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دېماوكراتىيە دىاگەن باۇ ئۇقااۇمنى دەل شاۇ ئىشاچىالر ئۇيۇشاامىلىرى 
كۈلكىلىاااك، ئەھمىيەتساااىز ۋە زىياااانلىق دەپ تەرىپلەشاااكەن ئىااادى. 
ئۇالرنىڭ بۇ قىلىقى ئەسلىدە ئەركىنلىككە قىلىنغاان ھاقاارەتتىن باشاقا 

دىگەنلىاك  باراۋەرلىاك-نەرسە ئەمەس ئىدى. ئۇالرغاا نىسابەتەن، تەڭ
مەڭگاااۈ ئەساااتىن چىقىرىشاااقا بولمايااادىغان بىااار ھاقاااارەت ساااۆزى 

ئەگەر ساااەن بىااازگە يولاااداش “ھېسااااپلىناتتى. شاااۇنداق بولغاچقاااا، 
دىااگەن  ”ئەمەسكەنسااەن، ئۇنااداقتا ئىاات كااالالڭنى ئىزىاا  تاشاااليمىز

 رەزىللىكتە چىڭ تۇرۇشتى.

تاتە مەن ئۆزلىرىنى ئىنسانىيەت دوستى دەپ يۈرگىنى بىلەن ئەمەلىيە
ئەركىنلىكنى ۋەيران قىلىش يولىدا ماڭىدىغان بۇ تاۈردىكى كىشاىلەرنى 
ئەنە شااۇ تەرىقىاادە تونىغااان ئىاادىم. ئااۇالرنى كااۈزىتىش جەريانىاادا 
چۈشااەنچىلىرىم كېڭىيىاا  تېخىمااۇ چوڭقۇرلىشااى  باااردى. شااۇنىڭغا 
قارىماۋ بۇ قارىشىمنى ئۆزگەرتىشكە سەۋەپ بولىدىغان بىرەر پااكىتقىمۇ 

 م.ئېرىشەلمىدى

 

 سوتسيال دېموكراتىيە

سوتسيال دېموكراتالر پارتىيىسىنىڭ ساىرتقى كۆرۈنىشاىنى قاانچىكى 
كۈزەتساااەم، ئۇالرنىاااڭ ئىدىيىساااى بىااالەن پەلسەپەساااىنىڭ كەيااانىگە 
يوشۇرۇنغان غەرەزلىرىناى بىلىا  باېقىش ئىساتىگىممۇ شاۇنچە ئارتىا  
بارماقتااا ئىاادى. ئەممااا بااۇ ئىسااتىگىمنى قاناادۇرۇش ئۈچااۈن سوتساايال 

ېموكراتالر پارتىيىسىنىڭ ئېالن قىلغان ئاشكارە ماتېرىياللىرىنى شۇنچە د
ئاختۇرۇپمۇ ھېچ بىر مەلۇماتقاا ئېرىشاەلمىدىم. باۇ پارتىيىنىاڭ ئورگاان 
گېزىتلىرى ئىقتىسادىي مەسىلىلەر ئۈستىدە توختالغان بولسا، ئۇالرنىاڭ 
باااۇ جەھەتتىكاااى كاااۆز قاراشااالىرىدا پاكىااات قىلىااا  كۆرساااەتكەن 

لىرىنىڭ ھېچبىرسى ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن كەلمەيتتى. سىياساىي ماتېرىيال
غااايىلىرى ئۈسااتىدە توختالغااان ماقالىلىرىاادىمۇ قىلااچە سااەمىمىيەتنى 
كااۆرگىلى بولمااايتتى. شااۇنىڭغا قارىماااۋ، ئۇالرنىااڭ ئاالھىاادە ماھااارەت 
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ئىشلىتى  جىدەل تېرىش ئىستىگى بىلەن پاكىات كەلتاۈرۈش ئۇسالۇبى 
يىرگەناادۈرگەن ئىاادى. ئۇالرنىااڭ چوڭقااۇر  مېنااى ھەر دائىاام قاااتتىق

تەھلىااال قىلىااا  يازغاااان ماقالىلىرىااادا ئېيتقاااان چۇۋالچااااق يالغاااان 
گەپلىرىنى، ساىرلىق، ھەتتاا مەنىساى ياوق چۈشىنىكساىز سەپساەتىلەر 
بىاالەن تولغااان جااۈملىلىرىنى ھەر قااانچە باااش قاااتۇرۇپ ئوقۇساااممۇ، 

ېغىاز راس گەپنىماۇ ئۇالرنىڭ بۇ ماقالىلىرىدىن قىممەتاكە ئىاگە بىارەر ئ
ئۇچرىتالمايتتىم. ئۇالرنىڭ ئانالىزلىرى شۇنداق سىقىرلىك، ئايالندۇرۇپ 
يېزىلغانكى، ئااخىرى نەگە بېرىا  نەدە توختايادىغانلىقىنى ئۆزلىرىماۇ 
بىلەلمىگىدەك دەرىجىدە مۇجمەل گەپلەر بىلەن تولغان بوالتتى. ئاادەم 

، ئۆزىنى ئەركىان بۇنداق نەرسىلەرنى ئوقۇپ بىرەر چۈشەنچىگە كېلىش
ئەخلىتاى  ”دادائىازم“ئاخىرى ياوق -ھىس قىلىش، شۇنىڭدەك بۇ باش

ئىچىاادىن قۇتۇلااۇپ ئاااق كۆڭۈللااۈك بىاالەن ئەمەلىاايەتكە ئۇيغااۇن بىاار 
تۇيغىغااا كااېلىمەن دېيىشااى ئۈچااۈن چااوڭ شااەھەرلەردە ئۇچىراياادىغان 

يىلاااى ئەتىراپىااادا قۇرۇلغاااان بىااار -8288)دادائىااازىم −  ”باااوھېم“
دەت مەكتىۋىدۇر. بۇ مەكتەپنىاڭ دەرس پروگراممىلىارى سەن-ئەدەبىيات

تەپەككااۈر بىاالەن چۈشااىنىش ئوتتۇرسااىدىكى بااارلىق مۇناسااىۋەتلەرنى 
تولۇق ئەمەلدىن قالدۇرۇشتەك تەلىم تەربىايە بېارىش ياولىنى تۇتىادۇ. 
بوھېم − دىۋانە، مازارلىق شاەيخلىرىغا ئوخشااش داڭلىاق تىلەمچىالەر 

نىاڭ ھاشاىيەدە بەرگەن ئىزاھااتى. باۇ − قايسى بىر تۈركچە تەرجىمان
ئىزاھااات كااۆپ قىسااىم تەرجىمىاالەردە يااوق. − ئااۇ.ت( الردىاان بىاارى 
بولۇش كېرەك. سوتسيال دېموكراتچىالر پارتىيىسىنى ھىمايە قىلىدىغان 
ئاپتورالر ئاشكارە دېگىدەك بىر قىسىم خەلق ئاممىساىنىڭ نادانلىقىادىن 

ۈردىكى ئامما بىرەر نەرسىنى پايدىلىنى  ئىشقا كىرىشەتتى. چۇنكى بۇ ت
قانچىكى ئاز چۈشەنگەن بولسا، شاۇ نەرساە ھەققىادە شاۇنچە كاۆپ ۋە 
شۇنچە يېڭى نەرسىلەرنى بىلىمەن دەپ تۇرىۋالىادىغان كىشاىلەر تاوپى 

 ئىدى.

شۇنداق قىلى ، بۇ ئىدىيىۋىي ئېقىم ئوتتۇرغاا قويىۋاتقاان نەزەرىايە 
ىلاچە قىممىتاى ياوق جەھەتتىن تۇياۇق يولغاا باشاالپ ماڭىادىغان ۋە ق
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نەرسااىلىرىنى ئۇالرنىااڭ ئەمەلىااي پائااالىيەتلىرى بىاالەن سېلىشااتۇرۇپ 
يۈرۈپ، ئاخىرىدا ئۇالر يەتمەكچى بولغان يوشۇرۇن غەرەزلىرىنىڭ نىامە 
مەزمونالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقىنى كېچىكى  بولساىمۇ ئېنىاق توناۇپ 

 يېتەلىگەن بولدۇم.

م نەتىجىسىدە قىساس بىالەن نېمە دىگەن دەھشەت، بۇ كۈزىتىشلىرى
بىار كاۈچ قىلىشاقان بىار نەزەرىايىگە دۈچ -نەپرەتنى ئۆزلىرىگە بىردىن

كەلمەكااتە ئىاادىم! بااۇ نەزەرىاايە، غااالىبىيەتكە ئېرىشااىش ئۈچااۈن ئەڭ 
ئۇششاق ھالقىالرغىچە ئانالىز يۈرگۈزۈپ چىققان بولۇپ، ئاۇالر ئااخىرقى 

كە قارىتاااا ئەڭ غاااالىبىيەتنى قولغاااا كەلتاااۈرگەن كۈنىساااى ئىنساااانىيەت
ئاخىرقى قېتىملىق يوقۇتۇش خاراكتىرلىك زەربە بېرىشاكە تەييارالنغاان 

 ۋاقتى كەلگەن ھېساپلىنىدىكەن.

ئەساااالىدە، سوتساااايال دېموكراتىيىنىااااڭ يوشااااۇرۇن مۇدداسااااىنى 
يەھۇدىيالرنىاااڭ قاناااداق كىشاااىلەر ئىكەنلىكىناااى بىلىاااش ئاااارقىلىقمۇ 

ناى تونىياالىغىنىمىزدا، ئۇققىلى بوالتتىكەن. يەھۇدىي دېاگەن باۇ خەلق
ئۆزىمىزنى بۇ پارتىيىنىڭ غايىساى بىالەن غەرىزىناى پەردىالەپ تۇرغاان 
خاتااا چۈشااەنچىلەردىن تولااۇق قۇتۇلااۇپ، ئۇنىااڭ ئەساالى ماااھىيىتىنى 
ئاشكارىلىيااليدىغان ھالغا كەلگەن بولىدىكەنمىز. ئەگەر بىاز يەھاۇدىي 

ۈپ كېلىۋاتقاان دىگەننى تونۇپ ئااللىساق، بىزنى قارغۇالرچە ئىشاەندۈر
بۇ پارتىيىنىڭ ئىجتىمائىي كۆز قاراشلىرىنىڭ ماھىيىتى ئاشىكارىلىنى ، 
ئۇنىااڭ تىگىاادىن سوتساايالىزىمغا ھەل بېرىاا  كااۆككە كۆتىرىاادىغان 
ماركىسااااىزمنىڭ بەدبەشااااىرە ۋە قورقۇنۇشاااالۇق چىرايىنااااى كااااۆرۈپ 

 ئاالاليمىزكەن.

 

 يەھۇدىيالر

باشالپ مەندە ئاۆزگىچە يەھۇدىي دېگەن بۇ ئاتالغۇنىڭ قاچانالردىن 
مەنا ئىپادىلەپ كەلگەنلىكىناى ئېنىاق ئەسالىيەلمەيمەن. يەناى، مەنادە 
يەھۇدىالر ئۈستىدە بولىدىغان سەلىبى كاۆز قاراشاالرغا قوشاۇلمايدىغان 
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پىكىرگە كەلگەن ۋاقىتىمنىڭ قاچاانالردا باشاالنغانلىقى ئېنىاق يادىمادا 
ۆزلەم ھەققىادە ساەلىبى قالماپتۇ. دادام ھايات ۋاقىتلىرىدا ئۆيادە باۇ سا

سااۆز بولغااانلىقىنى پەقەتااال ئەساالىيەلمەيمەن. شۇنىسااى -بىاارەر گەپ
ئېنىقكى، مەن قاتتىق ھاۆرمەت قىلىادىغان دادام يەھاۇدىي دېاگەن باۇ 
سۆزلەمنى مازاق قىلىا  تىلغاا ئالىادىغان كىشاىلەرنى كۆرساە، ئۇناداق 

دىغانلىقى ئادەملەرنى جاھاندىن كېيىن قالغان قاالق كىشىلەر دەپ قاراي
ئېنىق ئىادى. ئەسالىدە دادامناى پۈتاۈن ئاۆمرى باويىچە ھەمامە نەرساە 
داشقايناققا ئايلىنى  كەتكەن چوڭ شەھەر قاراشالىرىنى ئاۆزىگە مىازان 
قىلىۋالغاااان بىرساااى دېااايىش ماااۇمكىن ئىااادى. ئاااۆۋ ئىچىااادە دادام 
مىللەتچىلىك كۆزقاراشتا ئىنتايىن چىڭ تۇرىۋالىادىغان جاھىال بىرساى 

ىغا قارىماۋ يەھۇدىيالر ھەققىدىكى بۇ تاۈر كۆزقارىشاى قىلاچە بولغانلىق
ئۆزگەرمىگەن ئىدى. ئائىلە تەربىيىسى ئارقىلىق مەنمۇ شاۇنداق قاراشاقا 
كەلتاااۈرۈلگەن دېساااەم خاتاااا بولمايااادۇ. مەكتەپاااتە ئوقاااۇپ ياااۈرگەن 
ۋاقىتلىرىمدىمۇ يەھاۇدىيالر ھەققىادىكى ئائىلەمادىن يۇقتۇرىۋالغاان باۇ 

گەرتىشااكە تەسااىر كۆرسااىتەلىگىدەك ھېچقانااداق بىاار قاراشاالىرىمنى ئۆز
 ئىشقا دۈچ كەلمىگەن ئىدىم.

رىدالشكول )كەسىپىي ئوتتاۇرا مەكاتەپ  − ئاۇ.ت( دىكاى ۋاقتىمادا 
بىاار يەھااۇدىي ساۋاغدىشااىم بااارلىقىنى ئەساالەيمەن. بىااز ئااۇ بالىاادىن 
ئېقتىياااات قىلىااا  زادىاااال ياااېقىن يولىماااايتتۇق. بۇناااداق مۇئامىلىااادە 

ئااۇ بالىنىااڭ بىازگە ھەر دائىاام راساات گەپ قىلماساالىقتەك  بولىشاىمىزغا
مۇئامىلىلىرى سەۋەپ بولغان بولىشاى ماۇمكىن. شاۇنداقتىمۇ مەن يااكى 
ساۋاغداشلىرىم يەھاۇدىي دىاگەن باۇ قەۋىام ھەققىادە ئېنىاق بىار كاۆز 

 قاراشقىمۇ ئىگە ئەمەس ئىدۇق.

پ ياشقا كەلگەن ۋاقتىمدىال سىياسىي مەسىلىلەر ئۈساتىدە گە 85~88
پات -بولغىنىدا يەھۇدىي دېگەن بۇ ئاتالغۇنى كەمسىتىش سۈپىتىدە پات

ئاڭالپ قالىدىغان بولدۇم. ئاۇ چااغالردا باۇ تاۈردىكى پەس كۆرىادىغان 
سۆزلەرنى ئاڭلىسام ئىچىمدىن بىر تۈرلۈك نارازىلىق ھېسساىيات قاينااپ 
كېتەتتاااى. يەھۇدىيالرغاااا بېرىااا  چېتىلىااادىغان دىنىاااي مەزھەپااالەر 
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مااااجراالرنى كاااۆرگەن -ئوتتۇرغاااا چىقىااادىغان جىااادەل ساااەۋەبىدىن
ۋاقىتلىرىمدا، بۇنداق ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشاىدىن كۆڭلاۈم بەكاال يېارىم 
بولۇپ كېتەتتى. ھەتتا بۇنداق جىدەل قىلىشالردىن بەكال نارازى بولۇپ 
كىتەتتىم. بىز تۇرىۋاتقان لىنز شەھىرىدە يەھۇدىيالر بەكاال ئااز ئىادى. 

 دېگىدەك پۈتۈنلەۋ ياۋرۇپالىشى  بولغان كىشاىلەر ئۇالرنىڭ ھەممىسىال
ئىدى. ھەتتا ئۇالرنى كۆرسەم بىزگە ئوخشاش ناېمىس دەپاال ھېسااپالپ 
يااۈرەتتىم. ئااۇ ۋاقىااتالردا بۇنااداق خاتااا قاراشااتا بولغىنىماادىن قىلااچە 
غەلىتىلىاااك ھاااېس قىلماااايتتىم. ناااېمىس بولاااۇش بىااالەن يەھاااۇدىي 

باشااقا دىنالرغااا -ان باشااقابولۇشاانىڭ تااۈپكى پەرقااى − ئوخشااىمايدىغ
-ئېتىقات قىلىدىغانلىقىدا دەپال قاارايتتىم. ھەتتاا يەھۇدىيالرنىاڭ پاات

پاتال بوزەك قىلىنىشلىرىنى كۆرگىنىمدە، بۇنداق بوزەك قىلىش ئۈچاۈن 
 دىننى باھانە قىلىۋېلىشىدىن بەك ماقۇل ئەمەس ئىدىم.

 ئىدىم. مەن ئەنە شۇنداق كۆزقاراشالر بىلەن ۋيېناغا كىرى  كەلگەن

بىناكاااارلىق ساھەساااىدىكى قىزىقىشاااىم ساااەۋەپلىك باااۇ پايتەخااات 
بىرسىدىن گۈزەل ھەشەمەتلىك بىنالىرى مېنى ئاۆزىگە -شەھىرىنىڭ بىر

جەلى  قىلىۋالغان، ھەمدە باۇ جەھەتتىكاى ئۆگۈناۈش بېساىمى بىالەن 
تۇرماااۇش غېماااى ھەلەكچىلىكىااادە قالغاااان دەسااالەپكى كۈنلىرىمااادە، 

نى تەشااكىل قىلغااان ھەر قايسااى مىللىااي ۋيېنانىااڭ شااەھەر ئاھالىسااى
تەركىپلەر ھەققىدە ھېچ قانداق نەرساە كاۆزۈمگە كاۆرۈنمىگەن ئىاكەن. 
ئۇ ۋاقىتالردا ۋيېنا ئىككاى مىلياون نوپوسالۇق بىار شاەھەر ئىادى. باۇ 
ئىككااى مىليااون ئاھالىنىااڭ ئىككااى يااۈز مىڭاادەك قىساامى يەھااۇدىي 

ىكەنامەن. ۋيېناغاا ئىكەندۇق. ئۇ كاۈنلەردە بۇنىماۇ پەرق قىاللمىغاان ئ
كىاااارگەن دەساااالەپكى كۈنلىرىماااادە، بااااۇرۇنقى كالالماااادا يااااېڭىچە 
كۆزقاراشااالرنىڭ قورشاااۋىدىن ئااۇنچە ئاسااان قۇتۇلااۇپ كىتەلىگىاادەك 

ئىچىمادىن قااتتىق ھەياران -كۈچكە ئىگە ئەمەس ئىدىم. كېيىنچە ئىاچ
بولۇشقا باشلىدىم. بۇ تۈردىكى تاۇيغىلىرىم ئاۆز كاۈچىنى كۆرسىتىشاكە 

بىلەن تەڭ، يەنى يەھۇدىي دېگەن بۇ مەسىلە بىلەن بىۋاستە باشلىشى 
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ئۇچىراشااقىنىمدىن كېاايىن، ئەتىراپىمنااى قورشاااپ تۇرغااان مااۇھىتنى 
 قايتىدىن ئىنچىكىلىك بىلەن كۈزىتىشكە باشلىدىم.

مەن تۇنجى قېتىم يەھۇدىي دېاگەن باۇ مەساىلىگە دۈچ كەلگىنىمادە 
ە مەن يەھاۇدىيالرنى بەكال ھەيران قالغان ئىادىم. شاۇ كاۈنگە كەلگىاچ

باشقا بىر دىنغا ئېتىقات قىلىدىغان كىشىلەر گاۇروھى دەپاال بىلەتاتىم. 
دىنىااي توقۇنۇشااالر بىاالەن دىنىااي ئېتىقاااتالردىن پەياادا بولغااان ھەر 
تۈرلااۈك زىدلىشىشااالرنى ئادەمگەرچىلىااك بىاالەن ئىنسااانى پەزىاالەت 

ھەر دائىم نوقتىسىدىن تەنقىت قىلىشقا، ئۇالرغا ھېسسىداشلىق قىلىشقا 
تەيياااار بىرساااى ئىااادىم. شاااۇ كاااۈنلەردىكى ۋيېناااا مەتبۇئاتلىرىنىاااڭ 
يەھۇدىيالرغااا قارشااى پوزىتسااىيىلىرىنىمۇ مەدەنىيەتلىااك ۋە ئۇلااۇت بىاار 
مىللەتنىڭ خاراكتىرىگە ياراشمايدىغان بىار پوزىتساىيە دەپ قاارايتتىم. 
بۇنااداق ئىشااالرنى ئويلىسااام، كۆڭلااۈم پەقەتااال قوبااۇل قىاللماياادىغان 

وتتۇرا ئەسىرلەردىن بېرى داۋام قىلى  كېلىۋاتقان بەزى ۋەقەلەر قايتاا ئ
يۈز بېرىۋاتامدۇ قانداق دەپ ئويالپ قاالتتىم. مەن يوقۇرىدا دېاگەن باۇ 
گېاازىتالر بىرىنچااى ئورۇناادا تۇرىاادىغان مااۇھىم گېزىتالردىنمااۇ ئەمەس 
ئىدى. شۇنداق بولسىمۇ نىامە ئۈچاۈن بۇناداق ئىشاالرنىڭ ياۈز بېرىا  

دىغانلىقىنى ئۇ ۋاقىتتا مەنمۇ ئېنىق بىلمەيتتىم. شاۇ ساەۋەپتىن باۇ تۇرى
تاااۈردىكى گېزىتالرنىاااڭ يەھاااۇدىيالر ھەققىااادىكى بۇناااداق ساااەلىبى 
قاراشلىرىنى ئەينى ۋاقتىدا قوبۇل قىلى  كىاتەلمىگەن بولساام كېارەك. 
يەھااۇدىي دۈشاامەنلىكىگە قارىتااا داڭلىااق گېاازىتالر ئوتتۇرغااا چىقىاا  

ددىيە بەرمەۋ كېلىۋاتقانلىقى مېناى تېخىماۇ ھەياران دادىللىق بىلەن رە
قالدۇرغان ئىدى. مېنى تېخىمۇ ھەيران قالادۇرغان يەنە بىار ئىاش، باۇ 

ىورنالالرغاا جااۋاپ -گېزىتالر ئۆز پىكىرىگە قارشى بۇ تاۈردىكى گېزىات
بەرمەۋ جىااام تۇرىاااۋېلىش ئاااارقىلىق ئاااۇالرنى جىمجىتلىاااق ئىچىاااگە 

ھېچكىمنىاڭ خەۋىارى بولمايادىغان  كۆمىۋېتى ، بۇنداق ھۇجاۇمالردىن
 ھالەتنى پەيدا قىالاليدىغانلىقى ئىدى.

)يېڭااى ئەرك(، « نېاۋ فرىااي پارىس»دۇنياغاا داڭلىاق گېاازىتالردىن 
)ۋيېنااا( قاتااارلىق گېزىتالرنااى ئىزچىاال ئوقااۇپ « ۋيېنېاار تاگبلېاات»
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تۇراتتىم. بۇ تۈردىكى گېزىتالر مۇشتېرىلىرىنى ھەر تەرەپلىمە ئۇچاۇرالر 
مىااانلەپ، ۋەقەلەرناااى پۈتاااۈنلەۋ بىاااتەرەپ تاااۇرۇپ خەۋەر بىااالەن تە

قىلىشاالىرى مېنااى بەكااال ھاياجانالناادۇرۇپ كەلمەكااتە ئىاادى. مەن بااۇ 
گېزىتالرنىڭ ئەنە شاۇ خىال ساىلىق مۇئاامىلە قىلىادىغان تەرەپلىرىناى 
بەكال ياقتۇراتتىم. ئۇالرنىاڭ پەقەت بىارال تەرىپاى − ئۇالرنىاڭ بەكاال 

ناى قايىال قىاللمااۋ كەلاگەن بولاۇپ، باۇ ئېغىر بېساىق بولىۋېلىشاى مې
تەرىپاااى كۆپاااۈنچە ۋاقىاااتالردا مېناااى ئۈمىدساااىزلەندۈرۈپمۇ قويااااتتى. 
ئۇالرنىڭ بۇنداق مۇئامىلىساى بەلكىام باۇ تاۈردىكى چاوڭ شاەھەرلەرنى 
تېااانچ ۋە جاااانلىق تۇتاااۇپ تاااۇرۇش ئۈچاااۈن پۈتاااۈن كاااۈچى بىااالەن 

رەك دەپماۇ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى مەقسەت قىلغانلىقىدىن بولسا كىا
ئااوياليتتىم. ئااۇ ۋاقىااتالردا، ۋيېنااانى ئەنە شااۇنداق بىاار شااەھەر دەپ 
تونىغانلىقىم ئۈچاۈن، كۆڭلاۈمنى تىندۇرۇشانىڭ بىار باھانىساى قىلىا  

 شۇنداق خۇالسىغا كەلگەن بولۇشۇممۇ مۇمكىن.

ئەممااا مەن، بااۇ تااۈردىكى مەتبۇئاتالرنىااڭ ھۆكااۈمەتكە ھەددىاادىن 
قسااىزالرچە قااويرۇق شىپاڭشااىتى  ئااارتۇق ياااالقچىلىق قىلىاا  ئەخال

كېتىشلىرىگە زادىال قايىل ئەمەس ئىدىم. ئاوردا تەۋەساىدە كىچىككىانە 
بىرەر ۋەقە يۈز بەردىمۇ بولدى، ئۇالر بۇ ۋەقەنى مۇشتىرىلىرىگە ھەمامە 
كۈتكەن ئاالھىدە چوڭ خوشاللىنارلىق بىر ئىش بولغىنىدەك ياكى بىرەر 

ۈرۈپ تەسۋىرلىشااى ، بۇنااداق ھادىسااە يااۈز بەرگىنىاادەك مۇبالىغىلەشاات
ۋەقەنىااڭ يااۈز بەرگەنلىكىااگە قاااتتىق ئەپسۇساالىنىدىغان قىياااپەتكە 

دۇنيا تاارىخى باويىنچە “كىرىۋېلى  خەۋەر قىلى  كېتىشەتتى. بولۇپمۇ 
ئۈستىدە توختالغانلىرىادا، خاۇددى كۈرساىگە  ”ئەڭ ئەقىللىق ھۆكۈمدار

ن قىلمىغاان كىرگەن ياۋا خورازنىڭ مىكىيىنىناى جەلىا  قىلىاش ئۈچاۈ
قىلىقااى قالمىغاناادەك، بااۇ گېزىتالرمااۇ ھۆكۈماادارنىڭ كااۆزىگە ياخشااى 
كۆرۈنااۈش ئۈچااۈن قىلمىغااان قىلىقااى قالمااايتتى. بۇنااداق ماقااالىالرنى 
كۆرسااەم، بااۇ گېاازىتالر پۈتااۈنلەۋ يالغااان گەپ ساااتىدىغان، ياخشااى 
كۆرۈنۈشاانى مەقسااەت قىلىاادىغان گېاازىتالر ئىااكەن دەپ يىاارگەنگىم 

 كېلەتتى.
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رقىاادەك كۈزىتىشاالىرىم، مېنىااڭ بۈگااۈنگىچە قولغااا كەلتااۈرگەن يوقۇ
توغرىسااىدىكى قاراشاالىرىمغا دات چۈشااۈرگەن  ”لېبىاارال دېمااوكراتىيە“

ئىااادى. ئىمپىااارىيە ئوردىساااىغا ياخشاااى كاااۆرۈنىمەن دەپ بۇناااداق 
ئۇسۇلالردىن پايدىالنماقچى بولۇش، ئەسلىدە خەلقنىڭ ئىناۋىتىنى بىار 

سااپلىناتتى. شاۇنداق قىلىا ، ۋيېنانىاڭ تىيىنگە تەڭ قىلمىغاانلىق ھى
 داڭلىق گېزىتلىرىگە بولغان قىزىقىشىم كامىيىشقا باشلىغان ئىدى.

ۋيېناغا كەلگەن دەسلەپكى ۋاقىتلىرىمدىن تارتىپال گېرمانىيىادە ياۈز 
بەرگەن سىياسااااىي جەھەتتىكااااى ياااااكى جەمىاااايەت ھاياتىاااادىكى 
ا ھادىساااااىلەرنىڭ ھەممىساااااىنى ئاالھىااااادە ھەۋەسااااالەنگەن ھالاااااد

مەتبۇئاااتالردىن ئىزچىاال تااۈردە كۈزىتىاا  كەلمەكااتە ئىاادىم. رېاايچ 
)گېرمانىيە ھۆكۈمەت مەھكىمىسى، مىنىستىرالر كابىنتى − ئۇ.ت( نىاڭ 
كۈچلىنىشااىنى ئاۋۇسااترىيىنىڭ زەئىپلىشااىش كېسااىلىگە سېلىشااتۇرۇپ 
ئىنتااايىن ھاياجانلىنىاا  خوشااال بولااۇپ كېتەتااتىم. رېيچنىااڭ تاشااقى 

قىيەتلىرى مېنااى چەكسااىز خوشااال قىاللىغىنااى سىياسااىتىدىكى مااۇۋەپپە
بىلەن، ئۇالرنىڭ ئىچكى سىياسىي ۋەزىيىتى مېناى ئاۇنچە بەك خوشاال 
قىلى  كىتەلمەيتتى. ئۇ ۋاقىتالردا ئىككىنچاى ۋىلقېلمغاا قارشاى قاناات 
ياياادۇرۇلغان كۈرەشاالەرنى پەقەتااال تااوغرا كااۆرمىگەن ئىاادىم. مەن ئااۇ 

ەپااال تونىماسااتىن، ئااۇنى يەنە كىشااىنى گېرمانىيىنىااڭ ئىمپىراتااۇرى د
بىاار قۇرغۇچىسااى دەپمااۇ -گېرمااانىيە دېڭىااز ئارمىيىسااىنىڭ بىااردىن

 ھىساپاليتتىم.

گېرمانىيە پارالمېنتىادا ئىمپىراتورنىاڭ سىياساىي نوتاۇق سۆزلىشاىگە 
رۇخسااەت قىلمىغااانلىقىنى ئاااڭالپ بااۇ پااارالمىنتتىن قاااتتىق رەنجىااگەن 

نداق ساالھىتى بولمىغاان بىار ئىدىم. چۇنكى بۇنداق بىر قارارنى ھېچقا
قۇرۇلتااۋ چىقارماقتااا ئىاادى. پۈتكاۈل ئىمپىاارىيە خاناادانلىقى ئەسااىرلەر 
بااويىچە بىاارەر قېااتىم بولسااىمۇ بااۇ ھارامتاماااقالردىن تەشااكىل تاپقااان 
قۇرۇلتاۋ سادىر قىلىشقا جاۈرئەت قىاللىغاان خاتااالر ئىچىادىن نەچاچە 

ق بىرەر خاتاالىق ساادىر ئەسىردە بىرەر قېتىم بولسىمۇ قىلچە زىيىنى يو
قىلىشااااقىمۇ جااااۈرئەت قىاللماياااادىغان بىاااار خاناااادانلىققا ئىنتااااايىن 
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قورقۇنۇشلۇق خاتا مۇئامىلىدە بولۇشماقتا ئىدى. ھەر بىر چااال سااراڭغا 
ئۆز كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىۋېلىشى ئۈچۈن سەھنىگە چىقىشاقا ياول 

لەت ئىچىادە قويىدىغان، ھەتتاا قاانۇن تۈزىگاۈچى قىيااپىتى بىالەن دۆ
يۈگەنسااىز قويىااۋىتىلگەن پۈتااۈن قااارارلىق قۇرۇلتايالرنىااڭ ئەڭ مەددا  
كىشااىلىرىگە سااورۇن يارىتىاا  بېرىاادىغان پەسااكەش بىاار قۇرۇلتاااۋ، 
ئىمپىاارىيە تەختىاادە ئولتۇرغااان بىاار پادىشاااھنى ھاقااارەتلىيەلىگىنىنى 
ئااااڭالپ چەكساااىز غەزەپلىنىااا  كەتاااكەن ئىااادىم. بولۇپماااۇ مېناااى 

ەن يەنە مۇناااداق بىااار ئىشااامۇ باااار ئىااادى: ئىمپىااارىيە غەزەپلەنااادۈرگ
ئېغىللىرىدىكى ئەڭ قاشاڭ ئاتلىرىنى كۆرسىمۇ ئاالھىدە ھۆرمەت بىالەن 
ساالم قىلى  كۈتىۋالىادىغان، ئەگەر باۇ ئاات قاويرۇقىنى شىپاڭشاىتى  
قالغىاادەك قىلسااىمۇ چىاان قەلبىاادىن ھاياجانلىنىاا  ماختاااپ كااۆككە 

تلىاارى، گېرمااانىيە ئىمپراتورىغااا كۆتىرىاا  كېتىشااىدىغان ۋيېنااا گېزى
مۇناسااىۋەتلىك ئاساسسااىز تااۆھمەتلەرنى كۆڭااۈللىرى يېاارىم بولغاناادەك 
قىياپەتكە كىرىۋېلىشاقا شاۇنچە تىرىشاقان بولساىمۇ يەنىاال ئۆزلىرىنىاڭ 
يامان نىيىتىنى يوشۇرۇپ قااللماۋ ئېالن قىلىشقا جۈرئەت قىاللىغاانلىقى 

. ئەگەر بااۇ گېزىتالرنىااڭ مېنااى تېخىمااۇ بەك نەپرەتلەناادۈرگەن ئىاادى
ئااېالن قىلغااان نەرسااىلىرىگە قاراياادىغان بولساااق، ئااۇالر ھەرگىزمااۇ 
گېرمااانىيە )دوچالنااد( ئىمپىرىيىسااىنىڭ ئىچكااى ئىشاالىرىغا ئارىلىشااىش 
نىيەتلىرى يوق ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەشكە ھەردائىم تىرىشاىدىغانلىقىنى 

− كااۆرۈپ  − بااۇ يالغااانچىالردىن تەڭاارى ئااۆز پاناھىاادا ساقلىسااۇن!
ئاااالاليمىز. ئەممااا ئۇالرغااا قاراياادىغان بولساااق، ئااۇالر گويااا ئىككااى 
ئىمپىاارىيە ئوتتۇرسااىدا كىلىشااىمگە كەلااگەن ۋەزىپىلەرنااى ئورۇنداشااقا 
ياردەملىشاااىۋاتقانالردەك ساااۇندى كۆرۈنۈشااانى ئىپادىلىشاااىدىغانلىقىنى 
كۆرەلەيمىز. باۇ نوقتىادىن ئالغانادا، ئاۇالر ئەسالىدە پەساكەش نىايەت 

لەن دوستانە قىياپەتكە كىرىۋېلى  پاسكىنا بارماقلىرى بىلەن يارىغاا بى
قااولىنى تىقىاا  قوچااۇپ يااۈرگەن كىشااىلەرگە ئوخشااايتتى. ئااۇالر بااۇ 
قىيااااپەتتە كۆرۈناااۈش ئاااارقىلىق مەتبۇئاتچىلىقتاااا راساااتچىل بولاااۇش 
دەيدىغان پىرىنسىپنىمۇ ئامالسىز ئىجرا قىلىۋالغاندەك قىياپەتنى نامايەن 
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تتى! ئەسااالىدە، باااۇ گېااازىتالر ئەنە شاااۇنداق ماقاااالىلىرى قىلىۋېلىشاااا
ئااارقىلىق پاسااكىنا قااوللىرى بىاالەن يااارىنى قااوچىالپ مىجىغلىشاااتتى. 
ئۇناداق قاۇرالرنى ئوقۇغىنىماادا قۇرساىغىم كۆپااۈپ يېرىلىا  كەتكىاادەك 
غەزەپلىنى  كىتەتتىم. شاۇنداق قىلىا ، باۇ داڭلىاق )!( گېازىتالردىن 

اشاالىدىم. ئاخىرىاادا يەھااۇدىي دۈشاامىنى بارغانساىرى گۇمااان قىلىشااقا ب
)نااېمىس پااۇخرالىرى( « دوتچااېس ۋولكسااات»بولغااان گېاازىتالردىن 

گېزىتىنىڭماااۇ ئەنە شاااۇنداق جىاااددى مەساااىلىگە قارىتاااا ئۇالردىنماااۇ 
نازاكەتلىك، تېخىمۇ سىلىق بىر پوزىتسىيىدە مۇئاامىلە قىلىۋاتقاانلىقىنى 

 ئوقۇپ ھەيران قالغان ئىدىم.

نە، مېنااى غەزەپلەناادۈرگەن ئىشااالردىن بىرسااى، بااۇالردىن باشااقا يە
داڭلىق گېزىتالرنىڭ ئۇ كۈنلەردە فرانسىيىگە ئاالھىدە ئېقترام بىلادۈرپ 
كېتىشااى ئىاادى. ئۇالرنىااڭ بۇنااداق ئېقتاارام بىلدۈرىشااى فرانسااىيىگە 
چوقۇنااۇش دەرىجىسااىگىچە بېرىاا  يەتااكەن ئىاادى. بااۇ داڭلىااق )!( 

ەدھىايلەپ يازغاان كاارامەت ناى م ”مەدەنىيەتلىك خەلاق“گېزىتنىڭ ئۇ 
شااىېرلىرىنى ئوقۇغااان كىشااى، ھەتتااا نااېمىس بولااۇپ قالغانلىقىاادىن 
نومۇس قىلى  كەتكىدەك تەسىراتالرغا كېلى  قېلىشاى ماۇمكىن ئىادى. 
گېزىتالردا تەسۋىرلەنگەن باۇ تاۈردىكى پەساكەش فرانساىيە قىزغىنلىاق 
ۋاباساااى باااۇ تاااۈردىكى داڭلىاااق گېزىتالرناااى تااااالۋ قېاااتىم چاااۆرۈپ 
تاشلىۋېتىشىمگە سەۋەپ بولغان ئىدى. مەن شۇنداق ۋاقىتالردا دەرھاال 

)پۇخراالر( گېزىتىنى ئوقۇيتتىم. ئۇنىڭ مۇشتىرىلىرىنىڭ « ۋولكسبلەت»
دائىرىسااى بىاار قەدەر تااار ئىاادى. بااۇ گېزىاات، بااۇ تااۈردىكى ئىشااالرغا 
بەكىرەك دىققەت قىلى  تېخىمۇ مۇۋاپىاق بىار ئۇسالۇپ بىالەن تەھلىال 

ان بىاار گېزىاات ئىاادى. مەن بااۇ گېزىتنىااڭ يەھااۇدىيالرنى يۈرگىزىاادىغ
ياخشااى كااۆرۈپ كەتمەياادىغانلىقىنى بەك قوبااۇل قىاللمىساااممۇ، ئااۇالر 

ئىسااپاتالرغا دۈچ -ئااېالن قىلغااان بەزى ماقالىلىرىاادا شااۇنداق دەلىاال
كېلەتتىمكى، بۇالرنى كۆرۈپ يەھۇدىالر ھەققىدە چوڭقۇر ئويغاا پېتىا  

 ن ئىدى.قالغان ۋاقىتلىرىممۇ بولغا
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مەن بىاار ھېساااپتا، ئااۇ كااۈنلەردە ۋيېنانىااڭ باشااقۇرۇش ھوقااۇقىنى 
قولىاادا تۇتااۇپ تۇرىۋاتقااان كىشااى بىاالەن ئۇنىااڭ پارتىيىسااىنى ئەنە 
شۇنداق گېزىتالرنى ئوقۇپ يۈرۈپ تونىغان ئىدىم. بۇ كىشىنىڭ ئىسامى 

خىرىساتىيان “دوكتور كارل لۋېگېر بولۇپ، ئۇنىڭ پارتىيىساىنىڭ ناامى 
دەپ ئاتىالتتى. مەن ۋيېناغا يېڭاى كەلاگەن  ”الر پارتىيىسىسوتسيالىست

كۈنلىرىماادە بااۇ پااارتىيىنى پەقەتااال قوللىمااايتتىم. مەن دوكتااور كااارل 
لۋېگېر بىلەن ئۇنىڭ پارتىيىسىنى مۇتەئەسسىپلەر دەپ تونۇيتتىم. ئەمما 
بىاار مەزگىاال ئۆتكەناادىن كېاايىن بااۇ كىشااىنى مەتبۇئاااتتىن تونااۇش ۋە 

اۋىنى ئوقۇش پۈرساىتىگە ئېرىشاى ، ئۇالرغاا بولغاان ئۇنىڭ يازغان كىت
كااۆز قارىشااىم ئااۆزگەردى. ھەتتااا بۈگااۈنكى كۈناادىمۇ دوكتااور كااارل 
لۋېگېرنى ھەرقانداق بىر قارارلىق شەھەر باشالىقلىرى ئارىساىدىكى ئەڭ 
قابىلىيەتلىااك نااېمىس شااەھەر باشاالىقى دەپ قاااراپ كەلمەكااتىمەن. 

ىكى كااااۆز قارىشااااىم خىرىسااااتىيان سوتساااايال ھەرىكىتااااى ھەققىااااد
ئۆزگەرگەندىن كېيىن، كالالمغا ئورۇنلىشىۋالغان خۇراپىلىاق مەسىلىساى 

پااكىزە -ھەققىدىكى بارلىق كۆز قاراشالىرىمنىڭ ھەممىساى بىاراقال پااك
سۈپۈرۈپ تاشالندى. يەھۇدىيالرغاا ئۆچمەنلىاك قىلىادىغانالرغا بولغاان 

مېنىڭ بۇناداق كۆز قاراشلىرىممۇ تەدرىجى ئۆزگىرىشكە باشلىدى. ئەمما 
توقااۋ ياولالرنى بېساى  -بىر توغرا يولنى تېپىۋااللىشىم نۇرغۇن ئەگرى

ئۆتۈشااتەك بەكااال مۈشااكۈل جەريااانالرنى باشااتىن ئااۆتكىزىش ئااارقىلىق 
ئەمەلگە ئاشقان ئىدى. بۇنىڭ ئۈچاۈن كالالمادا ھاېچكىمگە بىلادۈرمەۋ 
كەسااكىن مۇنااازىرىلەر بولااۇپ ئااۆتتى. بااۇ جەرياناادا ئەقلىاام بىاالەن 

-سسىياتىم، گوياا ئۆزئاارا دۈشامەن ئىككاى كىشاىگە ئوخشااش بىارھې
بىرساااى بىااالەن كەساااكىن جەڭااالەرگە كىرىشاااى ، ئااااقىۋەت ئەقلىااام 
ھېسسىياتىمدىن ئۈستۈن كېلى  ئۇنى يېڭى  چىققاان ئىادى. ئارىادىن 
ئىككى يىل ئۆتۈپ ئەقلىم بىلەن تۇيغۇلىرىم قايتىدىن يارىشى  قالدى. 

لىمنىاڭ ساادىق قوغدىغۇچىساى، ياول شۇنداق قىلى  ھېسساىياتىم ئەق
كۆرسەتكۈچىسااىگە ئايالناادى. كۆزقاااراش جەھەتااتە ئالغااان تەربىاايەلەر 
بىلەن ئەقلىم ئوتتۇرسىدىكى ئادەمنى ئازاپاليدىغان بۇ تۈردىكى قاتتىق 
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توقۇنۇشاااالردا، ۋيېنانىاااڭ مۇسااااپىرالر رايونىااادىن ئالغاااان تۇرماااۇش 
ساۇنۇپ مەساىلىلەرنى، دەرسلىرىم ماڭا بەكاال قىممەتلىاك ئۇچاۇرالرنى 

 ۋەزىپىلىرىمنى چۈشىنىشتە ماڭا ياردەم بەرگەن ئىدى.

دوخمۇشااالردا قااارغۇالرچە ئايلىنىاا  -شااۇنىڭدىن ئىتىااۋارەن كوچااا
مەڭاادەپ يۈرۈشاااتىن قۇتۇلاااۇپ قالغاااان ئىااادىم. كاااۆزلىرىم ئېچىلىااا  
ئەتىراپنى روشەن كۆرەلەيادىغان ھالغاا كەلاگەن ئىادىم. ئەنە شاۇنداق 

، ۋيېنانىڭ كوناا مەھەلىلىرىنىاڭ بىرساىدىن ئۆتاۈپ كۈنلەرنىڭ بىرىدە
كېتىۋاتقىنىماادا، تۇيۇقسااىزال ئااۇزۇن يەكتەكلىااك )تااۈركلەر كېيىاادىغان 
ئااۇزۇن چاپانغااا ئوخشااايدۇ(، قااارا چاااچلىرىنى ئااۇزۇن قويىااۋەتكەن 

ۋاۋ بۇ ناېمە ئاادەم، يااكى يەھاۇدىي دېگىناى “بىرسىگە دۈچ كەلدىم. 
ە كەلااگەن تااۇنجى سااۇئال شااۇ ئااۇنى كۆرگىنىماادە ئەقلىمااگ ”شااۇمۇدۇ 

بولدى. لىنزدىكى يەھۇدىالر بۇنداق قىياپەلەر بىالەن ياۈرمەيتتى. ماڭاا 
بەكااال يااات كااۆرۈنگەن بااۇ قىياااپەتكە پااۈركەنگەن گەۋدىنااى ئېقتىيااات 
قىلغان ھالدا ئىنچىكىلىك بىالەن كۈزىتىشاكە باشالىدىم. باۇ گەۋدىناى 

ىادىم. ئانادىن كاۆزىگە ساىنچىالپ قار-كۈزىتىش جەريانىدا ئۇنىڭ ياۈز
ئەجەباا باۇنى “بايا ئۆزەمدىن سورىغان ساۇئالنى دەرھاال ئاۆزگەرتتىم: 

 ”بىر نېمىس ديىشكە بوالرمىدۇ 

ئۇنىڭدىن ئايرىلغانادىن كېايىن، كالالمادىكى باۇ ماۇجمەل ساۇئالنى 
يېشىش يولىنى ئاختۇرۇش ئۈچۈن دەرھال كىتاپالرغا ماۇراجەت قىلىشاقا 

ىم نەچاچە تەڭاگە پاۇل خەجالەپ كىرىشتىم. شۇنداق قىلى  تۈنجى قېت
يەھۇدىالرغااا قارشااى كىتاااپالرنى سېتىۋېلىشااقا باشاالىغان ئىاادىم. ئەممااا 
نىمىشقىدۇ بۇ كىتاپالرنىڭ ھەممىساىال دېگىادەك كىتاپخاانالر يەھاۇدىي 

تۇال خەۋىرى -ئۆچمەنلىكى ئۈچۈن قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشلەردىن ئاز
تاااپالر ئىااكەن. بااۇ بااار دەياادىغان قاااراش بااويىچە تەييارالنغااان كى

يېڭاى چۈشىنىكسااىزلىكلەرنى -كىتااپچىالردىكى باياانالر مېنىڭادە يېڭاى
پەيدا قىلىشقا باشلىدى. ئۇالرنىڭ كۆزقاراشالىرىنى ئىساپاتالش ئۈچاۈن 
كەلتااۈرگەن پاااكىتلىرى بەكااال ئاااددى نەرسااىلەر بولااۇپ، ئىلمىيلىققااا 

گە پەقەتااال يەتمەيتتااى. شااۇنداق قىلىاا  كونااا كۆزقاراشاالىرىم ئىچىاا
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قايتىدىن پېتىشاقا باشالىدىم. مەنادىكى باۇ ھاالەت ھەپاتىلەپ، ھەتتاا 
 ئايالپ داۋام قىلدى.

مەسىلىلەر ماڭا شۇنچىلىك غەلىتاى، ھۆكاۈملەر شاۇنچىلىك مەنىساىز 
بىلىناادىكى، بۇالرغااا قاااراپ ئەمەلىاايەتكە ئۇيغااۇن بولمىغااان بىاارەر 

ىن خۇالسااىگە كېلىاا  قالماااۋ يەنە دەپ بەكااال قورققااان ئىاادىم. شااۇند
كېاايىن، بااۇ كىتاااپالردا دىنىااي توقۇنۇشااالر بايااان قىلىنغىنىاادا باشااقا 
مەزھەپتىكى بىر نېمىس قەۋىمى ئۈستىدە گەپ بولمايۋاتقاانلىقىنى، بىاز 
نېمىسااالرغا تااۈپتىن ئوخشااىمايدىغان بىاار ئىاارق − يەھااۇدىي ئىرقااى 
ھەققىاادە گەپ بولىۋاتقااانلىقىنى چۈشىنىشااكە باشاالىدىم. راس شااۇنداق 

راستىنال يەھۇدىيالر ئۈستىدە بولىۋاتقاان ئىادى. چاۇنكى، ئىدى، گەپ 
بۇ مەسىلە بىلەن شوغۇللىنىشاقا باشاالپ، پۈتاۈن زىقنىمناى يەھاۇدىالر 
ئۈستىگە مەركەزلەشتۈرگەن كۈنىمدىن ئىتىۋارەن ۋيېناانى باشاقىچە بىار 
قىياااپەتتە تونىماقتااا ئىاادىم. شااۇندىن ئېتىااۋارەن، نەگە بېرىشااىمدىن 

تەرەپاااكە قارىساااام قارىمااااۋ، ھەمااامە يەردە  قەتدىاااي نەزەر قايساااى
يەھۇدىيالر كۆزۈمگە چېلىقىدىغان بولدى. يەھۇدىيالرنى ئىزچىل تاۈردە 
ئىنچىكىلىك بىلەن كۈزىتى  كەلگىنىم ئۈچۈن، ئۇالرنى باشقا كىشاىلەر 
ئارىسىدىن دەرھال تونۇۋاالاليادىغان ھالغاا كەلاگەن ئىادىم. ۋيېنانىاڭ 

جايالشااقان مەھەلىلەرنىااڭ تاشااقى  مەركىزىاادە، دوناينىااڭ شااىمالىغا
كۆرۈنۈشى نېمىس مەھەلىلىرىنىڭكىدىن تۈپتىن پەرقلىنى  تۇراتتى. ئاۇ 

 يەرلەردە باشقا بىر تۈردىكى كىشىلەر مىغىلداپ يۈرىشەتتى.

شۇندىن كېيىن بۇ مەساىلە ئۈساتىدە، يەناى يەھاۇدىيالرنى توناۇش 
لدۇرىادىغان يەرلەر ئىشىدا كالالمدا پەيدا بولىدىغان ئازىراقال گۇماندا قا

-بولىشااى ھامااان يەھۇدىيالرنىااڭ بىاار قىساامى ئىپادىلەياادىغان مىااجەز
خۇلااۇقلىرى دەرھااال سااۈپۈرۈپ تاشاااليتتى. ئااۇ يىللىاارى يەھااۇدىالر 
ئارىسىدا كۈچىيى  بېرىۋاتقان، ۋيېنادا ھەمامە يەرگە ياامىراپ كەتاكەن 

ىنىاڭ ئىنتايىن زور بىر ھەرىكەت بولۇپ شەكىللىنىۋاتقان يەھۇدىي ئىرق
غايىسى، ئىنتايىن رۈشەن ھەرىكەت ھاالىنى ئېلىا  كاۆزگە چېلىقماقتاا 
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ئىدى. تۈۋەندە مەن باۇ  ”سىيونىزم“ئىدى. بۇ زور ھەرىكەتنىڭ ئىسمى 
 ھەقتە توختىلى  ئۆتىمەن.

يەھۇدىيالر ئارىسىدىكى ئىنتايىن ئاز كىشىلەرال سىيونىزمنى ئاشىكارە 
ىق يەھاۇدىيالر بولساا باۇ تۈردە ھىمايە قىلىشااتتى. قالغاان كاۆپ ساانل

پىرىنسااىپنى قوبااۇل قىلماياادىغان كىشااىلەردەك كۆرۈنسااىمۇ، ئۇالرنىااڭ 
بۇنداق پوزىتسىيىلىرىنى يېقىندىن كۈزىتىادىغانال بولسااق، ئۇالرنىڭماۇ 
نىقاپلىرى يىرتىلى  سيونىست يەھۇدىالرغا تاۈپتىن ئوخشاايدىغان بىار 

ا بااوالتتى. ئااۇالر يەھۇدىينىااڭ ئوتتۇرغااا چىقىاادىغانلىقىنى كۆرىۋېلىشااق
بىزگە ئۆز غايىلىرى ئۈچۈن ئۇيدۇرۇپ چىققان بىر قاتار قىلچە ئاساساى 
يوق سەۋەپلەرنى ئوتتۇرغاا قوياۇپ كۆرۈنۈشاكە باشااليدۇ. ئەمەلىيەتاتە 
بولسااااا، لېبىرالىساااات يەھااااۇدىيالر سىياسااااىي پائااااالىيەت بىاااالەن 

ەر شااوغۇللىنىۋاتقان يەھااۇدىيالرنى بىااز بىاالەن بىاار ئىرققااا تەۋە كىشااىل
ئەمەس دەپ رەت قىلىااااا  باققاااااانمۇ ئەمەس. سيونىساااااتالر بولساااااا 
ئۆزلىرىنىااڭ بىاار يەھااۇدىي ئىكەنلىكىنااى يوشااۇرماۋ ئاشااكارە ئوتتۇرغااا 
قويااليدىغان يەھۇدىالر بولۇپ، لېبىرالىست يەھۇدىيالر بولسا ئۇالرنىڭ 
پائاااالىيەتلىرى ئاااۆزلىرىگە زىياااان كەلتاااۈرۈپ قويۇشااالىرىدىن بەكاااال 

شااۇنىڭغا قارىماااۋ ئۇالرنىااڭ بۇنااداق ھېسااىياتلىرى ئەنسىرىشااەتتى. 
ئااااۇالرنى بىاااار يەرگە توپلىنىشاااالىرى ئۈچااااۈن ھەرگىزمااااۇ توسااااالغۇ 
بواللمايدىكەن. ئەنە شۇ تۈردىكى لىبېرال يەھۇدىيالر بىلەن سىيونىست 
يەھۇدىيالر ئوتتۇرسىدىكى بۇ خىل يالغان زىادىيەتلەر نىقااۋى ئاساتىدا 

ىرگەنادۈرىۋىتەتتى. ئۇالرنىاڭ بۇناداق ھەمكارلىشىشلىرى مېنى قاتتىق ي
بىرسى بىلەن چىقىشالمايدىغان كۆرۈنۈشكە كېلىۋېلىشاىغا ساەۋەپ -بىر

قىلى  كۆرسەتكەن زىددىيەتلىرىنىڭ ھېچقانداق ئاساساى ياوق ئىادى. 
ئۇالرنىااڭ كۆرۈنۈشااتە توقۇنااۇش ھالىتىاادە بولغااان بۇنااداق قىلىقلىاارى 

ئۇالرنىااڭ بۇخىاال ھەقىقەتەنمااۇ ئۇچىغااا چىققااان كاااززاپلىق ئىاادى. 
ھىلىگەرلىكلىرى يەھۇدىي ئىرقى زۇلۇم ئاساتىدا قالادى، بىاز ئەسالىدە 
ئاااق نىيەتلىااك كىشااىلەرمىز دىيىشاالىرىگە پەقەتااال ماااس كەلمەيتتااى. 
ئەسااالىنى سۈرۈشاااتە قىلىااادىغان بولسااااق، باااۇ ئىرقنىاااڭ ئەخالقىاااي 
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پەزىلەتلىك بولىۋېلىشى پەۋقۇلداددە ياسالمىلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس 
ئىاادى. بااۇ ھارامتاماقالرنىااڭ سااۇدىن نەقەدەر قورقىاادىغان مەخلااۇقالر 
ئىكەنلىكىنااى يااۈزىگە قاااراپال بىلىۋاالاليسااىز، ھەتتااا كۆپااۈنچە ھااالالردا 
كۆزىڭىزنى يۇمۇپ تۇرۇپ يېنىغاا ياېقىن كەلساىڭىزال ئۇالرنىاڭ سېساىق 
پۇرىقىنى شۇ ھامات ھىاس قىالاليساىز. باۇنى پەرق قىلغاان كۈنىمادىن 

يەكتەك كىيىۋالىدىغان ھارامتاماقالرنىڭ سېساىق پاۇراقلىرىنى  بويان بۇ
سەزسااەمال كۆڭلااۈم ئاينىاا  ئاشااقازانلىرىم تەتااۈر ئۆرىلىاا  كېتىاادىغان 

بېشااى كىاار كىشااىلەر -بولاادى. ئۇالرنىااڭ ھەممىسااى دىگىاادەك ئۈسااتى
ئەخالق دىگەنادىن پەقەتاال خەۋىارى ياوق ئىادى. باۇ -بولۇپ، ئەدەپ

چىققىاااادەك بىاااار نەرسااااە ھىااااس دىگەنلىرىماااادىن بەلكااااى قولغااااا 
قىاللماسلىقىڭىز مۇمكىن. ئەمما مەن بۇ مەخلۇقالرنىاڭ پاساكىنىلىقلىرى 
تىگىدە ياتقىنى، ئۆزلىرىنى ئەتىۋارلىق ئىارق ئەۋالدلىارى دېيىشاىۋالغان 
بااۇ كىشااىلەرنىڭ ئەساالىدە ئەخالقىااي جەھەتااتىن ئىنتااايىن پەسااكەش 

ق يىرگىنىادىغان كىشىلەر ئىكەنلىكىناى پەرق قىلىا ، ئاۇالردىن قااتتى
 بولدۇم.

شااۇنىڭدىن باشااالپ يەھۇدىيالرنىااڭ بەزى پائااالىيەت ساااھەلىردىكى 
ھەرىااكەت قىلىااش شااەكىللىرى دىققىتىمنااى بەكىاارەك جەلىاا  قىلىشااقا 
-باشلىدى. ئانادىن مەن ئۇالرنىاڭ ھەرىاكەت قىلىاش ساىرلىرىنى بىار

بىارلەپ كەشاا  قىلىشاقا باشاالىدىم. جەمىيەتاتە ھەر قانااداق شااەكىلدە 
ىشااىدىن قەتدىااي نەزەر، ھەرقانااداق بىاار ناچااار ئىااش مەۋجااۇتال بول

بولىدىكەن چوقۇم باۇ ئىشانىڭ ئىچىادىن بىار يەھاۇدىي چىقااتتى. باۇ 
سااانچىلماس، سېسااى  -تااۈردىكى پاسااكىنىچىلىقالرغا نەشااتەر سااانچىال

پۇراپ كەتكەن بەدەنگە چاپلىشاى  قالغاان قاان شاورىغۇچى قاۇرتتەك 
اماشقان بىار جاۈپ يەھاۇدىي ئوتتۇرغاا كۈچلۈك يۇرۇغلۇقتىن كۆزلىرى ق

 چىقاتتى.

-يەھۇدىالرنىااڭ مەتبۇئااات، گااۈزەل سااەندەت، ئەدەبىيااات ۋە كىنااو
تىياتىرچىلىق ساھەلىرىدىكى بارلىق پائالىيەتلىرىنى ئىنچىكىلىك بىلەن 
كۈزىتىاا  چىققىنىماادىن كېاايىن، يەھااۇدىيلىقنى قارىالشااقا بولىاادىغان 
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. شاۇنداق قىلىا ، گېزىتالردىكاى بىرمۇنچە پاكىتالرنى توپالپ چىقاتىم
چىرايلىق گەپلەر، قىزىقارلىق ماقالىالر ماڭا قىلچە تەساىر كۆرساەتمەس 
بولۇپ قالدى. ھەرقاناداق بىار كىناو يااكى تىيااتىر ئېالنلىرىغاا قااراپال 
بۇالرنىااااڭ غوجايىنلىرىنىااااڭ كىملىكىنااااى ياااااكى كىنااااو سااااىنارىيە 

بۇنىااڭ تېگىاادىكى يازغۇچىسااىنىڭ ئىسااىملىرىنى كااۈزىتىش ئااارقىلىقال 
پاسااااكىنىچىلىقالرنى كۆرىۋاالالياااادىغان بولاااادۇم. بااااۇالرنى تەتقىااااق 
قىلغانسااىرى ئااادەم ئىختىيارسااىزال يەھۇدىيالرغااا ئەشااەددى دۈشاامەن 

 بىرسىگە ئايلىنى  قالىدىكەن.

بۇ تۈردىكى ئەخالقساىز پائاالىيەتلەر ۋيېناادا خەلقىمىزناى زەھەرلەپ 
ى بولااۇپ، بااۇ تااۈردىكى ۋابااا كېلىۋاتقااان بىاار تۈرلااۈك ئەخااالق ۋاباساا

قورقۇنۇچلۇق قىرغىنچىلىقالرغا سەۋەپ بولغاان قېادىمقى ۋاقىتالردىكاى 
تەبىدىي ۋاباالردىنمۇ ئېغىر ئااپەتلەرنى كەلتاۈرۈپ چىقارغىادەك كاۈچكە 
ئىگە ئىدى. بۇ تۈردىكى ۋابا مىكروپلىرى كۆپلەپ ئىشالەپ چىقىرىلىا  

كى ئەساەرلەرنى بارلىققاا تۆت ئەتىراپقا تارقىتىلماقتاا ئىادى. باۇ تاۈردى
پىكىار سەۋىيىساى قاانچىكى تاۈۋەن -كەلتۈرىدىغانالرنىڭ بىلىم ۋە ئااڭ

بولسا، ھەتتا يوقنىاڭ ھىسااۋىدا بولغىنىادا، بۇناداقالرنىڭ ئەساەر )!( 
چىقىرىش قابىلىيىتىمۇ شۇنچە يوقۇرى بوالتتى. بۇ پەساكەش كىشاىلەر 

نىچىلىقالرنى خۇددى بىر پۈركىگۈچ ماشىنىسىغا ئوخشاش پۈتاۈن پاساكى
ئىنسااانىيەتنىڭ يااۈزىگە توختىماااۋ پۈركااۈپ تااۇراتتى. بااۇ تااۈردىكى 

 پەسكەشلەرنىڭ سانىنى ئاز مۆلچەرلەشكىمۇ بولمايتتى.

تەڭرىنىاااڭ لاااۇتپى بولغاااان بىااار گيوتېنىاااڭ ئورنىغاااا، ئۇنىاااڭ 
زامانداشلىرى ئورنىغاا باۇ چااال سااۋاتالرنى قوياۇپ، ئاۇالرنى ياازغۇچى 

ۇ پەسكەشااالەر خااۇددى بىاار تايااااقچە دەپ پەرەز قىلىاا  بېقىااڭ. باا
باكتېرىيىگە ئوخشاش ئەڭ ساپ قەلپلەرناى زەھەرلەشاتىن بىار مىنوتماۇ 
توختاپ قالمايتتى. يەھاۇدىيالرنى بۇناداق قورقۇنۇچلاۇق رول ئوينااش 
ئۈچۈن تەڭرى مەخسۇس ياراتقان دېگەن پەتۋاالر ھەقىقەتەنمۇ ئاادەمنى 

ناااداق يالغانالرغاااا ئەمماااا بىاااز بۇ… ۋەھىمىاااگە ساااالىدىغان گەپااالەر. 
ھەرگىزمۇ ئالدىنى  قالماسلىقىمىز، ھەرگىزماۇ يەھاۇدىي ھەققىادە خاتاا 
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چۈشەنچىدە بولماسلىقىمىز شەرت. مەخسۇس تالالنغان ئىارق ھەرگىزماۇ 
 ئۇنداق چىرىگەن لەشلەر بواللمايدۇ!

شااۇنىڭدىن كېاايىن ئەخالقسااىز ۋە پەسااكەش نەرسااىلەرنى سااەندەت 
تقاان ئااپتورالرنى ئىنچىكىلىاك بىالەن ئەسىرى دەپ ئوتتۇرغاا چىقىرىۋا

تەكشۈرۈشااكە كىرىشااتىم. بااۇ تەكشااۈرۈش نەتىجىسااىدە يەھاااۇدىيالر 
ھەققىدىكى بۇرۇن ئويلىغانلىرىمنىڭ خاتا بولۇپ قالغانلىقىنى يەنە بىار 
قېااتىم پەرق قىلاادىم. ھېسسااىيات ئااادەمنى ھەرقااانچە قااايمۇقتۇرىمەن 

ئوتتۇرغا چىقىادىغان  دىسىمۇ ئەقىلنىڭ تەھلىل قىلىش ئۇسۇلى بويىچە
نەتىجىلەر تېخىمۇ توغرا بوالتتى. مۇنداق بىر پاكىتنى ھەرگىزمۇ ئىنكاار 
قىلىشااقا بولمااايتتى: گااۈزەل سااەندەتلەردىكى پەسااكەش ئەسااەرلەر، 

تىياتىرچىلىقتاا رولغاا -ئەدەبىيات ساھەسىدىكى پاسكىنىچىلىقالر، كىناو
ىي ئېلىنغااااان ئاخماقلىقالرنىااااڭ يااااۈزدە توقسااااەن قىساااامى ئومااااۇم

نوپۇسىمىزنىڭ ئارانال يۈزدە بىرىنى تەشاكىل قىلىادىغان بىار ئىرقنىاڭ 
قولىدىن چىقىۋاتقاان نەرساىلەر ئىادى. باۇالر ھەرگىاز ئىنكاار قىلغىلاى 
بولمايدىغان پاكىتالر ئىادى. مەن بىار زاماانالردا دۇنياانى چۆگۈلۈتاۈپ 
يۈرىدىغان ئورگانالر دەپ تۇنىۋالغاان ئەڭ چاوڭ گېزىتالرنىماۇ خاۇددى 

قۇرقىاادەك ئىنچىكىلىااك بىاالەن تەپسااىلى تەتقىااق قىلىاا  باااقتىم. يو
قارماقنى قانچىكى چوڭقۇرغاا تاشلىساام، نەشاتىرىمنى يارىغاا قاانچىكى 

تااڭ قالادۇرۇپ كەلاگەن نەرساىلەر -تىرەن پاتۇرسام، بۇرۇن مېنى ھاڭ
قىممىتىنى يوقۇتۇپ كۆز ئالدىمدا ئىرىا  يوقااپ كەتمەكاتە ئىادى. باۇ 

لىنىاا  كېلىۋاتقااان ئۇساالۇبى ھەقىااقەتەن تاااقەت مەتبۇئاتالرنىااڭ قول
قىلغىلى بولمايدىغان رەزىل بىر ئۇسلۇپ ئىدى. بۇنداق گېزىتالردا ئاۆز 
مىللىتااااى ئۈچااااۈن ئااااانچە مااااۇھىم بولااااۇپ كەتمەياااادىغان ئاااااددى 
كۆزقاراشالرنىمۇ مەجبورى قوبۇل قىلدۇرۇشاقا ئۇرۇنىشااتتى. باۇ يالغاان 

سااىزلىكلەر مېنااى راس شااۇنداق ماشااىنىلىرىنىڭ ماقالىلىرىاادىكى مەنتىقى
بىتەرەپ باھاالر بولسا كېرەك دېگەن تۇيغىغاا كەلتاۈرگىنىگە قارىمااۋ، 
بۇنداق يالغانالر ماڭا ئەڭ چوڭ ئۇيدۇرما بولاۇپ كۆرۈنۈشاكە باشالىغان 
ئىاادى. بااۇ مەتبۇئاااتالردا ماقااالە يازىاادىغان ئاپتورلىرىنىااڭ ھەممىسااىال 
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دىققىتىمنااى تارتمىغااان  دېگىاادەك يەھااۇدىيالر ئىاادى. بااۇرۇن پەقەتااال
مىڭلىغااان ئەھمىيەتسااىز نااوقتىالر بۈگااۈنكى كۈناادە پۈتااۈن دىققىتىمنااى 

بىار -ئۆزىگە جەلىا  قىلىۋالغاان بولاۇپ، ئۇالرنىاڭ ھەممىساىنى بىرماۇ
تەھلىل قىلى  چىقىشاقا تاوغرا كەلمەكاتە ئىادى. بىار ۋاقىاتالردا مېناى 

ىادىن رۇشاەن چوڭقۇر ئويغا سالغان نوقتىالرنىڭ ئەپتى بەشىرىسى قايت
كۆرۈنۈشكە، بۇ نوقتىالرنىڭ تەسىر كۆرسىتىش دائىرىساى كۆزئالدىمادا 
نامايەن بولۇشقا باشلىغان ئىدى. ئەندىلىكتە بۇ مەتبۇئاتالرنىڭ لىبېرال 
كاااۆز قااااراش ۋە چۈشاااەنچىلىرىنى پۈتاااۈنلەۋ باشاااقا بىااار شاااەكىلدە 
چۈشىنىشاااكە ۋە ئۆلچەشاااكە باشااالىدىم. ئاااۆزلىرىگە قارشاااى چىققاااان 

الرغا جااۋاپ بەرگەن ۋاقتىادا ئىپادىلەيادىغان سااالپەتلىكى يااكى ماقالى
پىكىرلىااارىگە زىااات كېلىااادىغان گېزىتالرغاااا قارىتاااا ئۆلاااۈكتەك جىااام 
بولىۋېلىشااالىرىدەك ھىلىگەرلىكلىرىنىاااڭ مۇدداساااى ماناااا ئەنااادىلىكتە 
رۇشااەن كااۆرۈنمەكتە ئىاادى. ئۇالرنىااڭ جىاام تۇرىۋېلىشااتەك قىلىقلىاارى 

 ىلەن ئوينالغان ئۇيۇن ئىكەندۇق.ھەقىقەتەنمۇ ئۇستىلىق ب

تىياااتىر ئااوبزورچىلىرى پەقەت يەھااۇدىي -بااۇ گېزىتالرنىااڭ كىنااو
ئاااپتورالرنىال كااۆكلەرگە ئۇچااۇرۇپ مەدھىلىشااى  كېتەتتااى. ئەكسااىنچە 

 نېمىس ئاپتورالرنى ھەر دائىم تەنقىتلەش نىشانىسى قىلىۋېلىشاتتى.

ۇنداق ئىككىنچاااى ۋىلخېلمغاااا رەزىلااالەرچە پاتۇرۇلغاااان بىگىاااز شااا
ئۇستىلىق بىلەن تەكرار پاتۇرۇلدىكى، بۇ گېزىتنىڭ ماقالىلىرىنى مەلاۇم 
بىاار مەركەزدە تەييارلىشااى  ئاممىغااا سااۇنۇلىۋاتقانلىقىغا شااۇ ھاماااات 
ئىشەندىم. فرانسۇز مەدەنىيىتاى ئۈچاۈن يېزىلغاان ماقاالىالرمۇ ئەنە شاۇ 

تىلاى  ئۇسۇلدا تەييارالنغان ماقالىالر ئىادى. ئەنادىلىكتە باۇ گېزىتنىاڭ
ماڭا يات بىر تەبىقە تىلى بولۇپ تۇيۇلماقتاا ئىادى. يېزىلغاان ماقاالىالر 
نېمىس مىللىتىنىڭ مەنپەئەتىگە شۇنچىلىك زىت ئىدىكى، باۇ ماقاالىالر 
مەخسۇس شۇ مەقسەتتە يېزىلغانلىقى ئېنىق ئىادى. ئۇالرنىاڭ باۇ خىال 
پائااالىيەت قىلىشاالىرى كىاام ئۈچااۈن ئىاادى  بااۇ ئىشااالرنى ھەرگىزمااۇ 

 قۇلداددە توغرا كېلى  قالغان دېيىشكە بولمايتتى.پەۋ
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مەن يەنە ئىككىلىنىش ئىچىدە نىمە قىالرىمناى بىلەلامەۋ گااڭگىراپ 
بىار تەھلىال -قالغان ئىدىم. كېيىن يەنە بىر ماۇنچە ۋەقەلەرناى بىرماۇ

قىلى  چىققىنىمدىن كېيىن پىكىرلىرىم يەنە قايتىدىن جايىغا كېلىشاكە 
ئەخالق ۋە ئادەت ھەققىدىكى چۈشاەنچىلىرى باشلىدى. يەھۇدىيالرنىڭ 

ھەقىقەتەنمۇ بەكال قورقۇنۇشلۇق نەرسىلەر ئىدى. بۇ جەھەتتە نامراتالر 
مەھەلىلىرى ماڭا ئىنتايىن مول تۇرمۇش مەكتىۋى بولغاان ئىادى. ئەمماا 
بۇ جەرياندا ھەقىقەتەنمۇ ئېغىر جاپالىق كۈنلەرنى باشاتىن كەچاۈرگەن 

 ئىدىم.

ىلىك سودىسىدا، بولۇپمۇ ئاق تەنلىك ئاياالالر يەھۇدىيالرنىڭ پاھىش
سودىسااىدا ئاالھىاادە مااۇھىم رول ئويناااپ كەلگەنلىكىنااى پەرق قىلغااان 
ئىاادىم. باااۇ تاااۈر چىاارىكلىكلەر، فرانساااىيىنىڭ جەنوبىااادىكى پاااورت 
شەھەرلىرىنى ھىساپقا ئالمىغاندا غەربىي ياۋرۇپا شەھەرلىرى ئىچىادىكى 

ا بولىاادىغان ئىشااالردىن ئىاادى. ۋيېنااادا بەكااال ئاسااان تەتقىااق قىلىشااق
ئاخشاملىرى لېوپولدستادنىڭ جىمجىات تاار كوچىلىرىادا قەدەمادە بىار 
ئىنسااانىيەتنىڭ يااۈزىگە دات چۈشااىرىدىغان پاااجىدەلەرنى ئۇچرىتىشااقا 
بوالتتى. بۇ ئەھاۋال، ئاۇرۇش مەزگىللىرىادە شاەرقىي فرونتتاا ئاۇرۇش 

بىاالەن،  قىلغااان نااېمىس ئەسااكەرلىرىگە شااۇنچە تونۇشاالۇق بااولغىنى
نېمىس مىللىتىنىاڭ كاۆپ قىسامى باۇ تاۈردىكى ئىشاالردىن خەۋەرساىز 

 ئىدى.

ۋيېنانىڭ پاتقاق كوچىلىرىدا ئەخالقاى پەزىلەتالەر ئېغىار دەپساەندە 
قىلىنىاا ، چەكلەشااكە تىگىشاالىك بااۇ كومىاادىيىنى ئااۇ ئەخالقسااىز 
يەھاااۇدىيالر ئۇساااتىلىق بىااالەن ئوينىتىااا  كەلگەنلىكىناااى كاااۆرۈپ، 

رەپ ئۈيۈشاۈپ ھېچنېمىناى ساەزمەس بولاۇپ السساىدە بەدەنلىرىم تىتىا
ئولتۇرۇپ قالغاان ئىادىم. شاۇنىڭدىن كېايىن يەھاۇدىيالر مەسىلىساىنى 
ئاشىكارىالشتىن قەتدىاي قورقمااس ھالغاا كېلىا ، يەھۇدىيالرنىاڭ باۇ 
رەزىل ئەپتى بەشىرىسىنى پاش قىلىش ئىشىنى ئۆزەمگە ۋەزىاپە قىلىاش 

 ئىرادىسىغا كەلگەم ئىدىم.
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ەت ساھەسىنىڭ ھەرقايسى تارماقلىرىدا، گۈزەل ساەندەتنىڭ مەدەنىي
ھەرخىل پائالىيەت تارماقلىرىدا يەھاۇدىيالرنى پەرق قىلىاش ياوللىرىنى 
تېپىۋالغىنىمدىن كېيىن، يەھاۇدىي دېاگەن باۇ پەساكەش مەخلاۇق باۇ 
يەردە ھەرگىز بولماسلىقى كېرەك دەپ ئويلىغان يەنە بىر يەردە ئۇالرغاا 

ڭ بولاۇپ تاۇرۇپال قالادىم: يەھاۇدىيالر سوتسايال تا-دۈچ كېلى ، ھاڭ
دېموكراتچىالرنىڭ يىتەكچىلىرى ئىكەنلىكىناى بىلىا  ھەياران قالادىم. 
يەھۇدىيالرنىاااڭ سوتسااايال دېموكراتىيىنىاااڭ مەسااادولى ئىكەنلىكىناااى 
بىلگىنىمدىن كېيىن، سوتسيال دېموكراتىيە ھەققىادىكى باۇرۇنقى كاۆز 

ۇنداق قىلى ، ھېسساىياتىم بىالەن قاراشلىرىمنى تۈپتىن ئۆزگەرتتىم. ش
ئەقلىااام ئوتتۇرساااىدىكى ئۇزۇنااادىن بېااارى داۋام قىلىااا  كېلىۋاتقاااان 

 كۈرەشمۇ ئاخىرالشقان بولدى.

پااات كۆرۈشااۈپ تۇرىاادىغان -ئىشااچى قېرىنداشاالىرىم بىاالەن پااات
كااۈنلەردە، ئااۇالر ھەر قانااداق بىاار مەسااىلە ئۈسااتىدە بەكااال چاپسااان 

قىغا دىقاااقەت قىلغاااان ئىااادىم. مەيااادانىنى ئۆزگەرتىااا  تۇرىااادىغانلى
ئىككااى كۈناادە بىاار، ھەتتااا كۆپااۈنچە ۋاقىااتالردا ھەر -ئىشااچىنىڭ بىاار

سااائەتتە بىاار  دېگىاادەك كۆزقاراشاالىرىنى ئۆزگەرتىاا  تۇرىاادىغانلىقىغا 
بەكال ھەيران قالغاان ئىادىم. ئىشاچىالر بىالەن ئۆزئاارا سۆھبەتلىشاىش 

لىك ئىشچى ئىاكەن جەريانىدا مەيدانى مۇستەھكەم، خېلىال توغرا پىكىر
دەپ تونىغااانلىرىممۇ بىاارەر پااارچە گېزىتنااى كااۆرگەن ھامااان بااۇرۇنقى 

پاكىزە ئۇنتۇپ ئېسىدىن چىقىرىۋېتىدىغانلىقىنى -توغرا پىكىرلىرىنى پاك
تاااڭ قاااالتتىم. ئااۇالردىكى بۇنااداق مىااجەز مېنااى بەكااال -كااۆرۈپ ھاااڭ

ئۈمىتساااىزلەندۈرىۋىتەتتى. مەن باااۇ ئىشاااچى دوساااتلىرىمغا نەچاااچە 
ائەتلەپ چۈشەندۈرۈپ، ئەندى ئۇالرنى قايىل قىاللىدىم، ئۇالر بىالەن س

ئورتااااق كۆزقااااراش تىكلىيەلىااادىم، ئۇالرنىاااڭ كاللىساااىدىن چىرىاااك 
ئىاادىيەلەرنى سااۈپۈرۈپ تاشااالپ تااوغرا يولغااا قايتىشاالىرىغا ياااردەمچى 
بواللىدىم دەپ خوشاال بولاۇپ كېتەتاتىم. ئەمماا ئەتىساى ئاۇالر بىالەن 

ددى ئااۇالر بىاالەن بااۇ ھەقااتە پەقەتااال پىكىرلىشااى  ئۇچىراشااقىمدا خااۇ
باقمىغىنىماادەك، ئۇالرنىااڭ بااۇرۇنقى خاتااا قاراشاالىرىنى تاشااالتقۇزۇش 
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ئۈچۈن بىر كۈن ئاۋال شۇنچە تەپسىلى چۈشەنچە بەرگەنلىرىمنى، ئۇالر 
ئۆزلىرىماااااااۇ دىگەنلىااااااارىمگە قايىااااااال بولاااااااۇپ پىكىرلىرىناااااااى 

ېچاانىمە كۆرمىگەناادەك پاااكىزە ئۇنتااۇپ ھ-تۈزىتىۋالغااانلىقلىرىنى پاااك
ئالدىماااادا گۆشااااىيى  تۈرىااااۋاالتتى. مېنىااااڭ كۆرسااااەتكەن شااااۇنچە 
تىرىشچانلىقلىرىم بىكار بولاۇپ چىقااتتى. ئاۇالر كاللىساىغا كىرىۋالغاان 
قىممىتااى يااوق، ئەھمىيەتسااىز كااۆز قاراشااالردىن خااۇددى ئااۆلگىچە 
ئايرىاللمايدىغاندەك قىياپەتتە ئالدىمغا كېلى  گۆشاىيى  تۇرۇشالىرىنى 

 كۆرۈپ بەكال ئۈمىدسىزلىنى  كىتەتتىم.

مۇشاااەققەتلىك بىااار تەغااادىرگە -باااۇ ئىشاااچىالر ئۆزلىرىنىاااڭ جاپاااا
قالغانلىقلىرىدىن بەكال نارازى ئىدى. ئۇالر ئېغىر زۇلاۇم ساېلىۋاتقان باۇ 
جەمىيەتااتىن بەكااال نااارازى ئىاادى. ئااۇالر، بۇنااداق قىاايىن كااۈنلەرگە 

ايىنالردىن كاۆرۈپ، ئۇالرغاا قالغانلىقلىرىنى شۇ كاپىتالىستالردىن، غوجا
ئۆچمەنلىك قىلىشاتتى؛ ئىشچىالرنىڭ مۈشكۈل ئەھۋالىغا پەقەتال كۆڭۈل 
بااۆلمەۋ كېلىۋاتقااان ھۆكااۈمەت كااادىرلىرىنىمۇ ھاقااارەتلەپ ئااۇالردىن 
نەپىرەتلىنەتتااى. ئىشااچىالرنىڭ بااۇ ھېسسااىياتلىرى مااال باھاسااىنىڭ 

ا يااۈرگەن ئااۆرلەپ كەتكەنلىكىااگە قارشااى نامااايىش قىلىاا  كااوچىالرد
ۋاقىتلىرىدا ئاشكارە ئىپادىلىنەتتى. ئەمما مېنىڭ ئەقلىم يەتمەيدىغىنى، 
بۇ ئىشچىالر نىمىشكە ئۆز مىللىتىگىمۇ شۇنچىلىك ئۆچمەنلىاك قىلىادۇ  
بۇ ئىشچىالر مىللىتىمىزنىاڭ ئۇلاۇغلىقىنى بارلىققاا كەلتۈرۈشاكە ساەۋەپ 
را بولغااااان ھەرقانااااداق نەرسااااىنى قارىلىشاااااتتى، تارىخىمىزغااااا قااااا

چاپلىشاتتى، ئىرقىمىزنىڭ داڭلىق كىشىلىرىگە بوھتان قىلىشاتتى. ئاۆز 
قان قېرىنداشلىرىغا، ئۆز ماكانىغا، ئۆزلىرى توغۇلۇپ ئۆسكەن ۋەتىنىگە 
بااۇنچە كۈچلااۈك دۈشاامەنلىك قىلىشاالىرىغا زادىااال چىااداپ تااۇرغىلى 
بولمايتتى. ئۇالرنىڭ بۇنداق نانكۆرلۈكى تەبىدەت قاانۇنىيەتلەرگە زىات 

ر ھەرىاااكەت ھىسااااپلىناتتى. گەرچە قايمۇققاااان باااۇ كىشاااىلەرنى بىااا
تەربىاايىلەپ تااوغرا يولغااا قااايتۇرۇپ كېلىشااكە بااوالر، ئەممااا يوقااۇردا 
دېگىنىماادەك، ئااۇالر بىاار قااانچە كۈناادىن كېاايىن، بەك ئااۇزاپ كەتسااە 
نەچچە ھەپتىدىن كېيىن يەنىال بۇرۇنقى ھالىتىگە يېنىۋېلىشاى تۇرغاانال 
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ىم ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن ئىدىم. ئۇالر قىلچە گەپ. بۇنى نەچچە قېت
 تەپ تارتماستىن بۇرۇنقى قىياپىتىگە كېلىۋاالتتى.

 

 سوتسيال دېموكرات مەتبۇئاتالر

سوتسايال دېموكراتىااك مەتبۇئااتالرنى يەھااۇدىيالر قولغاا كىرگااۈزۈپ 
بولغانلىقىنى كۆپ كېچىكمەۋ تونۇپ يەتتىم. بۇنىڭمۇ ھەيران قالغۇدەك 

ىمۇ بۇنىاڭ ساەۋەبىنى زادىاال بىلەلمىاگەن ئىادىم. ھەتتاا يېرى بولمىسا
باشاااقا گېزىتالردىكاااى ئەھۋالماااۇ باااۇ گېااازىتالردىن كاااۆپ پەر قىلىااا  
كەتمەيتتاااى. شاااۇنداقتىمۇ، مېنىاااڭ مىللەتچىلىاااك ھەققىااادە ئالغاااان 
تەربىيىلىاارىم نەتىجىسااىدە يىتىلاادۈرگەن مىللەتچىلىااك ئېڭىمغااا ماااس 

انىالردا بىرمۇ يەھۇدىي ئااپتورنى كېلىدىغان ھەقىقىي مىللەتچى گېزىتخ
ئااۈچىراتقىلى بولماياادىغانلىقى مېنااى بەكااال ھەيااران قالاادۇرغان ئىاادى. 
بااۇنى سااەزگىنىمدىن كېاايىن، ئااۆزەمنى زورالپ بولسااىمۇ ماركىسااىزم 
ئىدىيىسىنى ھىماايە قىلىادىغان گېزىتالرناى تەپساىلى ئوقاۇپ چىقىشاقا 

زەپلەنادۈرىۋەتتىكى، كىرىشتىم. بۇ تۈردىكى گېزىتالر مېناى شاۇنداق غە
ئاخىرىاادا بااۇ تااۈردىكى خااائىنلىق ۋە پەسكەشاالىك بىاالەن تولغااان 
دەستۇرالرنى بارلىققا كەلتۈرگەن كىشاىلەرنى تېخىماۇ يېقىنادىن توناۇپ 
چىقىش ئۈچۈن ئۇالرنى يەنىمۇ تەپسىلى تەكشۈرۈپ چىقىشقا كىرىشتىم. 

ىل ئەساالىدە، بااۇ مەلدۇنالرمااۇ يەنە شااۇ يۈزسااىز يەھااۇدىيالردىن تەشااك
تاپقان ئىكەن. سوتسيال دېموكراتالرنىڭ كىتاپچىلىرىدىن تاپالىغانلىكى 
كىتاااپالرنى يىغىاا  بىاار باشااتىن ئوقۇشااقا كىرىشااتىم. قىزىااق، بااۇ 
كىتاپالرنىااڭ ھەممىسااىال يەھااۇدىيالر تەرىپىاادىن يېزىلغااان كىتاااپالر 
ئىااكەن. ھەرخىاال ئىشااالرغا مەساادۇل بولغااان كىشااىلەرنىمۇ بىرمااۇ بىاار 

باقتىم. ئۇالرنىڭماۇ كۆپۈنچىساى يەھاۇدىي ئىاكەن! ئاالىي سۈرۈشتۈرۈپ 
قۇرۇلتاينىاااڭ بەزى خەلاااق ۋەكىللىااارى، ئىشاااچىالر ئۇيۇشااامىلىرىنىڭ 
باشاالىقلىرى، پااارتىيە سااېكىرتارلىرى ياااكى كوچااا ھەرىكەتچىلىرىنىااڭ 
يىتەكچىلىاارى قاتااارلىقالرمۇ ئاساسااەن ئااۆزلىرىنى تالالنغااان )!( ئىرققااا 
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الغااان ئەنە شاااۇ كىشااىلەردىن ئىاااكەن. مەنسااۈپ كىشاااىلەر دەپ ئاتىۋ
باااۇ كىشاااىلەرنىڭ … ئاۋساااتېرلىتز، داۋىاااد، ئاااادلېر، ئېللېنباااوگېن، 

 ئىسمىنى ئۇنتۇپ قالماسلىق ئۈچۈن مىڭەمگە يېزىۋالدىم.

شاااۇنداق قىلىااا  مېنىاااڭ كۆزقاراشااالىرىمغا زىااات ئىدىيىااادىكى 
پارتىيىلەرنىاڭ ماۇھىم ئورۇنلىرىنىڭماۇ ياات مىلالەت ئاادەملىرى قولىادا 

ەنلىكىنى كۆردۈم. چۇنكى ھەر قانداق بىر يەھۇدىي ھەرگىزماۇ بىار ئىك
نااېمىس بواللمااايتتى. بااۇنى ئېنىااق بىلگىنىماادىن كېاايىن، ئااۇ  دەپ 

 ئەركىن بىر تىنىۋالدىم.

شۇنداق قىلى ، ئىرقىمىزنى بۇلغاپ ياۈرگەن شاەيتانالرنىڭ كىمالەر 
 ئىكەنلىكىنى تونىۋالغان ئىدىم.

ىن كېايىن مۇناداق قاراشاقا كەلادىم: ۋيېنادا بىرەر يىلادەك تۇرغاناد
خاتاااا ئىااادىيىلەرنىڭ قايمۇقتۇرىشاااى نەتىجىساااىدە ئىنتاااايىن جاھىااال 
مىجەزلىك بولاۇپ قالغاان ھەرقاناداق بىار ئىشاچى، تاوغرا يىتەكلەنساە 
ياكى توغرا چۈشەنچىلەرگە ئىگە قىلىنساا تاوغرا يولغاا كىلەلەيادىكەن. 

لسىمۇ چۈشىنەلىگەن شۇنداق قىلى  بۇ ئىشچىالرنىڭ قەلبىنى تەستە بو
بولاادۇم. مېنىااڭ بااۇ تااۈردىكى تەجرىبىلىاارىم پىكىرلىرىمنااى تااارقىتىش 
ئۈچااۈن ئېلىاا  بارغااان كااۈرەش جەريانىاادا ئىنتااايىن مااۇھىم قۇرالىمغااا 
ئايالنغان ئىدى. بۇنىڭ نەتىجىسىدە پائالىيەتلىرىمدە ھەر دائىم ئۇتۇغقا 
ئېرىشاااااى  كەلااااادىم. خەلاااااق ئاممىساااااىنى خاتاااااا ئىااااادىيىلەرنىڭ 

ىسكەنجىساااىدىن قۇتقاااۇزۇپ چىقىاااش ئۈچاااۈن ئۇزۇنغاااا ساااوزۇلغان ئ
 سەۋىرچانلىق، زور پىداكارلىق كۆرسىتىشكە توغرا كېلەتتى.

شۇنداقتىمۇ بىر يەھۇدىينى ئۇنىڭ كۆزقاراشلىرىدىن ۋە ئىتىقاتىادىن 
 ياندۇرۇشنى زادىال ئەمەلگە ئاشۇرالمىغان ئىدىم.

ېتىقاتلىرىااادىن ئاااۇ ۋاقىاااتالردا يەھاااۇدىيالرنى ئۇالرنىاااڭ قاااۇرۇق ئ
قۇتۇلاادۇرۇپ چىقااااليمەن دەپ ئىشااىنى  بىكاااردىن بىكارغااا ئاخماااق 
بولۇپ يۈرگەن ئىكەنمەن. مەن شۇ چاغادىكى ئىنتاايىن تاار مۇھىتىمادا 
ئۇالرنى قايىال قىلىامەن، ئاۆزگەرتىمەن دەپ ئااغزىم قاۇرۇپ كەتكىاچە 
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كاپشى  ساۆزلەپ كەتاكەن ئىكەنامەن. ئۇالرغاا ماركىساىزمنىڭ نەقەدەر 
ەرلىااك بىاار ئىاادىيە ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتالپ كۆرسااىتىش ئۈچااۈن خەت

تىرمىشااى  يااۈرگەن ئىكەناامەن. ئەممااا بااۇ ئۇرۇنۇشاالۇرۇم ھەر دائىاام 
ئارزۇيۇمنىااااڭ تەتۈرسااااىچە نەتىجىلىنەتتااااى. چااااۇنكى، سوتساااايال 
دېموكراتچىالرنىااڭ نەزەرىيىاااۋىي جەھەتااتە بولساااۇن ياااكى ئەمىلىاااي 

گەن نەتىجىلىارى يەھۇدىيالرنىاڭ پائالىيەتلىرىدە بولسۇن قولغا كەلتاۈر
جاااھىللىق بىاالەن ئااۆز يولىاادا چىااڭ تۇرىۋېلىشااىغا تااۈرتكە بولااۇپ 
كېلىۋاتقاچقا، كۆرساەتكەن تىرىشاچانلىقلىرىمنىڭ قىلاچە رولاى بولمااۋ 
كەلمەكتە ئىدى. ئەمماا باۇ مەخلاۇقالر بىالەن قاانچىكى كاۆپ مۇناازىرە 

شااۇنچە كااۆپ  قىلىشااقان بولسااام، ئۇالرنىااڭ تەشااۋىقات ئۇسااۇللىرىنىمۇ
بىلىۋاالتتىم. ئۇالر، ئۆزلىرىگە قارشى تۇرىدىغانالرنىڭ ئاخماق كىشاىلەر 
ئىكەنلىكىگە بەكال ئىشىنەتتى. ئەگەر ئۇالر مۇنازىرە قىلىاش جەريانىادا 
گەپااتە يېڭىلىاا  قېلىاا  قۇتۇلااۇش يااولىنى تاپالماااۋ قالسااا، قىلااچە 

ەتكە ئىككىلەنمەيااال ھااېچ نىمىنااى چۈشااەنمەيدىغان دۈتاالەردەك قىياااپ
كىرىۋېلى  قۇرۇق گەپ قىلى  قۇتۇلۇپ كەتمەكچاى بولىشااتتى. ئەگەر 
ئۇالرنىڭ بۇ قۇرۇق گەپلىارىگە رەددىايە بەرساەڭ، گەپناى باۇراپ يەنە 
باشقا مەسىلىنى ئوتتۇرغاا قوياۇپ ئاۇنى ئىساپاتاليمەن دەپ چالۋاقاشاقا 
باشااااليتتى. ئەگەر ئۇالرغاااا تېخىماااۇ چوڭقاااۇرالپ رەددىااايە بېرىشاااكە 

بىاار ئامااالالرنى قىلىاا  ھەرقانااداق بىاار سااوئالىڭغا جاااۋاپ  باشلىساااڭ،
بەرمەۋ ساااەندىن قېچىااا  قۇتۇلۇشاااقا تىرىشااااتتى. ئاااۆزلىرىنى بىااار 
قۇتقاازغۇچى قىلىاا  كۆرساىتى  يااۈرگەن باۇ مەلدااۇنالردىن بىرەرسااىنى 
تۇتىۋالساڭ، خۇددى قولۇڭغا بىرەر مىچىلاداپ تۇرغاان ماايلىق بىارنىمە 

مىلىاچ -تەتتاى. كەينىادىنال باۇ مىلىاچتەگكەندەك كۆڭلۇڭ ئايىنىا  كې
نەرسە بارماقلىرىڭنىڭ ئارىسىدىن ساقى  چىقىا  كاۆزدىن ياوقىالتتى. 
يەنە بىاار ۋاقتىاادا قارىساااڭ، ئااۇ نەرسااە باشااقا بىاار يەرگە بېرىاا  يەنە 
قايتىاادىن بىرىكىاا  بااۇرۇنقى قىياااپىتىگە كىرىۋالغااانلىقىنى كۆرىسااەن. 

ى گەپ ياندۇرالمىغىاادەك ئىككىسااىن-ئەگەر ئۇالرنىااڭ ئىچىاادىكى بىاارەر
دەرىجىااادە رەددىااايە بېرىااا  جىمىتىااا  قويسااااڭ، سااااڭا خاااۇددى 
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دىگەنلىارىڭگە قايىال بولىۋاتقانادەك قىيااپەتكە كىرىۋېلىا  ھاڭۋېقىا  
قااراپ ئولتۇرىۋالىاادۇ. ئەممااا ئارىاادىن بىاارەر كۈنمااۇ ئااۆتمەۋ پۈتااۈنلەۋ 

تاااڭ قالدۇرىاادۇ: -بااۇرۇنقى قىياااپىتىگە كېلىۋېلىاا  سااېنى يەنە ھاااڭ
ەھاۇدىي دىااگەن بااۇ مەخلااۇق، بىار سااوتكا بااۇرۇن بولغااان ئىشااالرنى ي

پۈتااۈنلەۋ ئۇنتااۇپ كېتىاا ، خااۇددى ھېچاانىمە بولمىغاناادەك يەنە شااۇ 
باااۇرۇنقى گېپىناااى يورغىلىتىااا  تۇرىۋالىااادىكەن. ئەگەر ساااەن باااۇ 
كىشااىلەرنىڭ بۇنااداق ئۇنۇتقاقلىقىغااا رەنجىاا  تۈنۈگااۈنكى ئىشااالرنى 

ساڭ، ئاۇالر ھەياران بولغاان قىيااپەتتە ئۇنىڭغا قايتا ئەسلىتىشكە ئۇرۇن
تۈنۈگۈن بۇنداق بىر سۆھبەت قىلىشقانلىقىنى پۈتۈنلەۋ ئىنكاار قىلىا  
تۇرىۋالىاادۇ. ھەتتااا بەزىاادە تۈنۈگااۈنكى سااۆھبەتلەر ئېسااىمدە يااوق 
دېيىشتىنمۇ ۋاز كېچى ، تۈنۈگۈنكى ساۆھبەتتە مەن ساېنى يېڭىۋالغاان 

 قىرىۋېتىدۇ.ئىدىم دەپ ئىسپاتالشقا ئۇرۇنۇپ جېنىڭنى چى

مەن ئۇالرنىااڭ بااۇ قىياااپىتىنى كااۆرۈپ نىاامە قىالرىمنااى بىلەلاامەۋ 
ھاڭۋېقى  ئولتۇرۇپ قاالتتىم. بۇنداقالرغا يەنە نىمە دېيىشاىم ماۇمكىن  
ئۇالرنىڭ قاقۋاشلىق قىلىا  دېاگەن ساۆزلىرىگە ھەياران بواليماۇ يااكى 

ەن بۇ يالغانچىلىق ماھارىتىگە ھەيران قااليمۇ  ئاخىرىدا، يەھۇدىي دىگ
 تىرنىقىم بىلەن ئۆچ بولۇپ كەتتىم.-مەخلۇقالرغا چىش

تارتىشالىرىمنىڭ -بىر ھېسااپتا ئاۇالر بىالەن ئۆتكاۈزگەن باۇ تااالش
-ياخشى تەرىپىماۇ باار ئىادى. ھاېچ بولمىغانادا، باۇ تاۈردىكى تااالش

تارتىشاااااالر ئاااااارقىلىق سوتسااااايال دېموكراتچىالرنىاااااڭ تەشاااااۋىقات 
ماۇ ئېنىاق توناۇۋېلىش پۇرساىتىگە يىتەكچىلىرىنى تېخىمۇ تولۇق، تېخى

ئېرىشەلىگەن ئىدىم. بۇ تەرىپى مىللىتىم ئۈچۈن پايادىلىق بولادى دەپ 
ئېيتاااااليمەن. يەھۇدىيالرنىاااڭ باااۇ تاااۈردىكى ئەيناااولىقى شاااەيتاننىمۇ 
ئازغاشاااتۇرغىدەك كاااۈچكە ئىاااگە بولاااۇپ، ئۇالرنىاااڭ بۇناااداق ئالااادام 

ەك خالتىلىرىغااااا چۈشااااۈپ قالغااااان ئىشااااچىلىرىمىزنىڭ يوقۇرقىااااد
ئىپادىلىرىااادىن قاناااداقمۇ رەنجىشاااكە بولساااۇن  شاااەيتاننىمۇ ئالاااداپ 
ئااايىقىنى تەتااۈر كەيگۈزىۋىتىاادىغان بااۇ ئىرقنىااڭ ھىلىگەرلىكلىاارىگە 
رەددىاايە بېاارىمەن دەپ تارتمىغااان جاپااالىرىم قالمىغااان ئىاادى. ھېلااى 
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دىگىنىاادىن ھېلااى يېنىۋالىاادىغان بۇنااداق كىشااىلەر ئۈسااتىدىن غەلىاابە 
ەنماۇ تەس ئىادى. شاۇنداق بولغاچقاا، باۇ يەھاۇدىي قاازىنىش ھەقىقەت

دىگەنلەرنااى قااانچىكى ئېنىااق تونىيالىغااان بولسااام، ئىشااچىلىرىمىزنىمۇ 
 شۇنچە ئەپۇ قىلىشقا مەجبور بوالتتىم.

مېاانىڭچە، گۇناھكااار بولغااانالر ھەرگىااز بىزنىااڭ ئىشااچىلىرىمىزال 
ئەمەس. ئەساااالى جىنااااايەتچىلەر خەلقىمىزنىااااڭ تەغاااادىرى بىاااالەن 

دىغان، ئىشاااااچىلىرىمىزنىڭ، خەلقىمىزنىاااااڭ تەغااااادىرىنى، ئوينايااااا
مىللىتىمىزنىاااڭ تەغااادىرىنى قولغاااا كىرگۈزىۋالغاااان باااۇ ئەخالساااىز 
يەھۇدىيالرنى ئادالەت قانۇنى بويىچە كەسكىن جازاغا تاارتىش ئىشاىنى 

 بىقۇدە ئاۋارىچىلىق دەپ قارايدىغان كىشىلەردۇر.

مەنبەلىرىنااى كۈناادىلىك ئىزچىاال كۈزىتىشاالىرىم مېنااى ماركىسااىزم 
ئۆگىنى  تەتقىق قىلىش يولىغاا باشالىغان ئىادى. شاۇندىن ئىتىاۋارەن 
ماركىساااىزمنىڭ خەلاااق ئاممىساااىغا كۆرساااەتكەن تەساااىرىنى يىپىااادىن 
يىڭنىسىغىچە ئېنىق تونۇپ يەتمەكتە ئىدىم. مەن ئەندى دىققىتىمنى بۇ 
ئىاادىيىنىڭ بارلىققااا كااېلىش جەريانىغااا مەركەزلەشااتۈرگەن ئىاادىم. بااۇ 

يە كەلتااۈرۈپ چىقىاارىش ئىقتىمااالى بولغااان ئاااقىۋەتلەرنى ئالاادىن ئىاادى
مااۆلچەرلەش ئۈچااۈن ئەسااتايىدىل مۇھاااكىمە قىلىشااىمنىڭ ئااۆزىال بااۇ 
ئەقىدىنىڭ نەدىن كەلگەنلىكىنى بىلىشىم ئۈچۈن كۇپايە قىلغان ئىدى. 
ئەجەبا بۇ ئىدىيىنى تەرغى  قىلىۋاتقانالر ئۆز پىكىرلىرىنى ئىجرا قىلىش 

رىشاىدىغان ئااخىرقى نەتىجىساىنى راساتىنال بىلەمدىغانادۇ  ئارقىلىق ئې
يااااكى بىلااامەۋ تاااۇرۇپال بۇناااداق بىااار خاتاااا يولغاااا كىرىااا  قالغاااان 
كىشىلەرمىدۇ  ئەندىكى مەسىلە، بۇ مەسىلىنى سۈرۈشتە قىلىشتا قالغان 

 ئىدى.

مېنىڭچە بولغاندا، بۇنداق بىر ئېقتىماللىقنىڭ ھەر ئىككىسىنىال يوق 
تى. ئىككىنچى ئىقتىماللىق راس بولغىنىادا پاجىدەلىاك دېيىشكە بولمايت

ئاقىۋەتنىااڭ ئالاادىنى ئااېلىش ئۈچااۈن مۇھاااكىمە قااابىلىيىتى بااار ھەر 
قانااداق ئااادەم دەرھااال ھەرىكەتااكە ئاتلىنىشااى شااەرت ئىاادى. ئەممااا 
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بىرىنچى خىلادىكى ئىقتىمااللىق راسات بولاۇپ قالساا خەلقناى قااراڭغۇ 
ۇ ئاپەتنىااڭ ئاااپتورلىرىنى پاااش سااازلىق ئىچىااگە سااۆرەپ ماڭىاادىغان باا
بەشىرىسااىنى خەلقااقە ئوچااۇق -قىلىاا ، ئۇالرنىااڭ شااەيتانىي ئەپتااى

كۆرسااىتىش الزىاام بااوالتتى. چااۇنكى، مەدەنىيەتنااى پۈتااۈنلەۋ گااۇمران 
قىلىۋىتىدىغان، دۇنيانى جاانلىقالردىن مەھارۇم چاۆلگە ئايالندۇرۇشانى 

ولىۋاتقان بىار مەقسەت قىلىدىغان بۇنداق بىر يولغا باشالپ ماڭماقچى ب
ئورگااان قااۇرۇپ چىقىشاانى نىاايەت قىلىااش ۋە بااۇ نىيەتنااى ئەمەلااگە 
ئاشۇرۇشنىڭ تەپساىلى اليىقىساىنى تاۈزۈپ چىقىاش ئۈچاۈن بىار ئاادەم 
ئەمەس، بەلكى يەتتە باشلىق بىر يالماۋۇز روھىغا ئىگە بىرسى بولۇشاى 
كېرەك. شۇنداق ئىكەن، بىازگە باۇ ئىادىيىگە قارشاى قەتدىاي كاۈرەش 

ن باشقا يول يوق. بۇنداق بىار كاۈرەش، دۈشامەن ھەرقاناداق قىلىشتى
قۇرالدىن پايدىالنغان بولىشىدىن قەتدىي نەزەر، ئادەم ئەقلاى يەتاكەن 
روھىااي، جىساامانىي جەھەتلەردىكااى ھەرقانااداق قااۇرالالردىن تولااۇق 
پايدىلىنى  قانات يايدۇرىلىدىغان بىر كۈرەش بولىشى الزىم. شۇنداق، 

كە ئاتلىنىشتا ھەرگىزمۇ ۋاستە تاالالپ ئولتۇرمااۋ، ئۇالرغا قارشى كۈرەش
بااارلىق ئىمكااانىيەتلەردىن تولااۇق پاياادىلىنى  دۈشاامەننى يوقۇتااۇش 

 ئۈچۈن جەڭ قىلىش الزىم.

مەن ماركىساااىزم ھەرىكىتىنىاااڭ پىرىنساااىپلىرىنى تېخىماااۇ ئېنىاااق 
چۈشاىنىش ئۈچااۈن بااۇ پائالىيەتنىاڭ اليىقىلىگااۈچىلىرىنى ئىنچىكىلىااك 

كە كىرىشااتىم. يەھااۇدىي مەسىلىسااى ھەققىاادىكى بىاالەن تەكشۈرۈشاا
مەلۇماتىمغا تايىنى  مەقسىدىمگە پەرەز قىلغاندىنمۇ تېز ۋاقىات ئىچىادە 
يەتااتىم. ئەساالىدە مېنىااڭ بااۇ جەھەتااتە بىلىاادىغانلىرىمنى ئۇنچىلىااك 
مۇكەممەل دەپ كىتىشكىمۇ بولمايتتى. شۇنداق بولىشىغا قارىماۋ يەنىال 

ى بولغان غايىلىرىنى قانداق بىر شاەكىلدە يەھۇدىيالر ئۆزلىرى يەتمەكچ
بايان قىلىۋاتقانلىقىنى كەش  قىاللىدىم. ئۇالرنىاڭ تۇتقاان ياولى، ھەر 
دائىمقىاادەك ئااۆز كۆزقاراشاالىرىنى يوشااۇرۇش ئۇساالۇبىدىن باشااقىچە 
ئەمەس ئىدى. يەھۇدىينىاڭ ئەسالى غەرىزىناى يازغاان ھەرقاناداق بىار 

ايتتى. بااۇ يەھااۇدىيالر، ئەسااىرى ئىچىاادىن ئاااختۇرۇپ تاااپقىلى بولماا
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ئۆزلىرىنىاااڭ غەرەزلىرىناااى يازغاااان نەرساااىلىرىنىڭ قاااۇرلىرى ئىچىاااگە 
يوشۇرىۋېتىشەتتى. بۇنى پەرق قىلغان كۈنىمدىن باشاالپ روھىمادا زور 

كااۈچى -ئااۆزگىرىش بارلىققااا كېلىشااكە باشاالىدى. بااۇرۇن مەن ئەقلااى
يىتىشاامەيۋاتقان چااوڭ شااەھەر دۇنيااا قارىشااىغا ئىااگە بىرسااى بولغااان 
بولسااام، ئەناادىلىكتە مۇسااتەھكەم ئىرادىلىااك بىاار يەھااۇدىي دۈشاامىنى 
بولۇپ ئاۆزگەرگەن ئىادىم. شاۇنداق قىلىا ، ئەڭ ئااخىرقى قېاتىم باۇ 

قىلماساالىق تۇيغىسااى -ئىاارق كىشااىلىرى ئۈچااۈن ھىسىداشاالىق قىلىااش
ئىچىاادە ۋىجاادانىي ئااازاپ چەكمەكااتە ئىاادىم. يەھااۇدىي مىللىتىنىااڭ 

كېلىۋاتقااااان ئاااااارزۇلىرىنى  تااااارىختىن بۇيااااان تەرغىاااا  قىلىاااا 
ئەسااتايىدىلىللىق بىاالەن تەھلىاال قىلىشااقا كىرىشااتىم. ئااۆز غايىسااىنى 
ئەسىرلەر بويى ئۇنۇتماۋ ھەيران قالدۇرغىادەك غەيارەت بىالەن ياشااپ 
كەلگەن بۇ كىچىك قەۋمنىڭ ئاخىرقى غەلىبىسىگە تىلەكداشلىق قىلىا  

ىدىم: ھەر دائىام كېلىۋاتقانلىقىمىزنى ئەنسىرىگەن ھالدا ئويالشاقا باشال
بىر پارچە تۇپراقنى خىيال قىلىا  ياشااپ كەلاگەن باۇ خەلقاقە، دۇنياا 
راسااتىنال مۇكاپااات سااۈپىتىدە بىاار ۋەتەن تەغاادىم قىلىااش ۋەدىسااىنى 
بەرگەنمىاادۇ  بىااز ئويلىغااان، ئۇالرنىااڭ شااۇنداق بىاار تااۇپراق ئۈچااۈن 
 كۈرەش قىلىش ھەققى راستىنال بىرەر ئىالھىي ئاساسقا ئىاگە ھەقمىادۇ 
ياكى بولمىسا ئۇالرنىاڭ باۇ ئاارزۇلىرىنى بىاز ئاۆزىمىز كااللىمىزدا پەرەز 

 قىلى  ئۇيدۇرۇپ چىقىرىۋالدۇقمۇ 

مەن، ماركىسىزمنى ئىنچىكىلىك بىالەن تەتقىاق قىلىا  يۈرگىنىمادە 
ھەمدە يەھۇدىي مىللىتىنىڭ پائالىيەتلىرىنى كۈزىتى  يۈرگىنىمادە، باۇ 

ا چىقىاا  قالاادى: ماركىسااىزم سااوئالنىڭ جاااۋابى ئۆزلىكىاادىنال ئوتتۇرغاا
بىلەن يەھاۇدىي ھەرىاكەت ئېقىماى تەبىادەت باوۋ ساۇنۇپ كېلىۋاتقاان 
تەبىدىي قانۇنىيەتلىرىنىڭ ھەممىسىنى تۈپتىن رەت قىلماقتا ئىكەن. باۇ 

قااۇدرىتى -قااۇۋەت بىاالەن ئېنېرگىيىنىااڭ چەكسااىز كااۈچ-ئااېقىم، كااۈچ
ركىسااىزم، ئورنىغاا رەقەملەرنىااڭ ئۈساتۈنلۈكىنى قويۇشااماقتا ئىاكەن. ما

ئادەمنىااڭ شەخسااى قىممىتىنااى رەت قىلىاا ، ئىرقنىااڭ ئەھمىيىتىنااى 
ئىنكااار قىلماقتااا ئىااكەن. شااۇنداق قىلىاا  ئىنسااانىيەتنى ھايااات ۋە 
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مەدەنىيىتااى ئۈچااۈن ئالاادىن بېكىتىااۋېتىلگەن ئىرسااى شااەرتلىرىدىن 
مەھاارۇم قالدۇرشااقا ئۇرۇنااۇپ كەلمەكااتە ئىااكەن. ئەگەر بۇنااداق بىاار 

يەت تەرەققىياتىنىااااڭ ئاساسااااى قىلىاااادىغانال نەزەرىيەنااااى ئىنسااااانى
بولىاادىكەنمىز، ئىنسااانىيەت بارلىققااا كەلتااۈرگەن بااارلىق سىسااتېمىالر 

 يىلتىزىدىن گۇمران قىلىنىشى شەرت ئىدى.-تۈپ

بۇنداق قانۇن ئاساسىغا قۇرۇلىدىغان بىر دۇنياا، بىزنىاڭ ئىرادىمىاز 
قىلىاۋېتىش  سىرتىدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرىۋاتقان دۇنيانى ئېغىار ۋەياران

بىلەنال قالماۋ، ئىنساانىيەتنىمۇ يەر يۈزىادىن ساىرى  سۈپۈرىۋېتىشانى 
 ئۆزىگە مەقسەت قىلغان بولىدۇ.

ئەگەر يەھۇدىيالر ماركىسىزم دېاگەن باۇ ئەقىادىگە تايىنىا  غەلىابە 
قىلى  قالغىدەك بولسا، ئۇالرنىڭ باۇ غەلىبىساىنى تەبارىكلەش ئۈچاۈن 

ەر يۈزىااادە بىرماااۇ جاااانلىق ئۆتكۈزىااادىغان مۇراساااىم كۈنىساااىنى، ي
قۇرۇق بىار پىالنىات -كۆرۈنمەيدىغان مىليونلىغان يىل ئاۋالقىدەك قۇپ

ئۈساااتىدە ئۆتكۈزىلىااادىغان ئىنساااانىيەتنىڭ مەھشاااەر كاااۈنى جەناااازە 
 مۇراسىمىدىن باشقىچە تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئەمەس ئىكەن.

ئەگەر ياراتقۇچىنىااااڭ بويرۇقىغااااا خىااااالپ ھەرىااااكەت قىلىنسااااا، 
نىڭ ئىنتىقامىمۇ ئىنتايىن شىددەتلىك بولىدۇ. شاۇ ساەۋەپتىن، تەبىدەت

ئۆزەمنى تەڭرىنىڭ ئارزۇسى بويىچە ھەرىكەت قىلى  كىلىۋاتقان بىرسى 
دەپ چىااااان قەلبىمااااادىن ئىشاااااىنىمەن. چاااااۇنكى، مىللىتىمىزناااااى 
يەھااۇدىيالردىن قوغااداش دېگەنلىااك، تەڭرىنىااڭ گېرمااان − نااېمىس 

 قوغداش دىگەنلىتۇر.دەپ نام بەرگەن بۇ ئۇلۇت ئەسىرىنى 
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 ۋيېنادا تىكلەنگەن سىياسىي كۆزقاراشلىرىم

 

بۈگۈن مەن شۇنى كېسى  ئېيتااليمەنكى، پەۋقۇلداددە قابىلىيەتلىك 
كىشااىلەرنى ھېساااپقا ئالمىغاناادا، ئااادەم ئوتتااۇز ياشااقا بارماااۋ تااۇرۇپ 

لگىاچە سىياسىيون بولۇش يولىغا كىرمەسلىكى الزىم. ئادەم بۇ ياشقا كە
سىياساىي كاۆز قاراشالىرى ئۈچاۈن بەزى ئاساساالرغىال ئېرىشاەلەيدىغان 
بولسااىمۇ، ئۇنىڭاادىن بااۇرۇن ئااۆزىگە خاااس مۇسااتەقىل سىياسااىي كااۆز 
قاراش تىكلەپ كىتەلىشى ناتايىن. شاۇنداق بولغاچقاا ئاادەم باۇ ياشاقا 
كەلگىاااچە بەلگىلىاااك بىااار سىياساااىي مەساااىلىلەر ئۈساااتىدە تەھلىااال 

بااۇ جەھەتااتە مۇسااتەقىل خۇالسااە چىقىراالياادىغان يۈرگۈزەلەياادىغان، 
ئىقتىدارىنى يىتىلدۈرۈش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىاش باساقۇچىدا تۇرغاان 
بولىدۇ. ئادەم بۇ تەييارلىق باسقۇچىنى تاماملىغانادىن كېيىانال ئانادىن 
ھەرخىاال ئىجتىمااائىي مەسااىلىلەر ئۈسااتىدە ئااۆزى مۇسااتەقىل خۇالسااە 

ەمتىاارىمەۋ ھۆكااۈم قىالالياادىغان چىقىاارىش ئاساساالىرىغا ئىرىشااى  ت
مىجەزىنىماااۇ يىتىلدۈرەلىشاااى ماااۇمكىن. كىشاااى ئەنە شاااۇ باساااقۇچقا 
كەلگەندىن كېيىنال ئاندىن سىياساىي ساەھنىلەرگە ئاۆزىنى ئاتىساا ئەڭ 
مۇۋاپىااق بولىاادۇ. بۇنىااڭ ئەكسااىچە، سىياسااىي پائااالىيەتلەر ئۈچااۈن 

اسيون بولۇش يىتەرلىك دەرىجىدە بىلىمى بولماۋ تۇرۇپ ئالدىراپال سىي
يولىغا ئاتالنساا، ئىجتىماائىي مەساىلىلەردە تېخاى پىشاى  يېاتىلمىگەن 
بۇنداق كىشى شۇ كاۈنگىچە تىكلىاگەن تاۈپكى كۆزقاراشالىرىنى ئوتتاۇر 
يولاادا ئۆزگەرتىشااكە ياااكى ئىاادىيىۋىي ئاساساالىرى خاتااا ئىكەنلىكىنااى 
تونااۇپ يىااتەلمىگەن بىاارەر كۆزقاراشااقا چىااڭ ئېسىلىۋېلىشااقا مەجبااور 

ىاادۇ. ئەگەر رەھبەرلىااك ۋەزىپىسااىنى ئۈسااتىگە ئالغااان بىاار كىشااى بول
پاااتال ئۆزگەرتىاا  تۇرغىنىاادا، -ئۆزىنىااڭ تااۈپكى كۆزقاراشاالىرىنى پااات

بۇنداق بىرسى ئاۆزىگە ئەگىشاى  كېلىۋاتقاان تەرەپتارلىرىادىن ئاساانال 
ئايرىلىاا  قااېلىش بىلەنااال قالماااۋ، پۈتااۈن سىياسااىي پائااالىيەتلىرى 

تچىلىرى ئالدىادىمۇ نومۇساقا قېلىا  يىتەكچىلىاك جەريانىدىكى رىقاابە
قىلىۋاتقااان سىياسااىي ھەرىكىتىنااى پااالەش ھالغااا چۈشااۈرۈپ قويۇشااى 
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مااۇمكىن. خاتااا قارىشااىدا چىااڭ تۇرىۋالىاادىغان مىااجەزى سااەۋەپلىك 
سىياساااىي پائاااالىيەتلەردە ئىنتاااايىن ئېغىااار ئااااقىۋەتلەرنى كەلتاااۈرۈپ 

ۇچىرايااااادىغان چىقىااااادىغان ۋەقەلەر ئاااااادەتتە ئىنتاااااايىن كاااااۆپ ئ
ھادىسىلەردۇر. خاتا ئەقىادىنى ئىادىيىۋىي ئاسااس قىلىا  تاللىۋالغاان 
بىرسى كۆپۈنچە ھالالردا ئۆز ئەقىدىسىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگىمۇ تولاۇق 
ئىشاااەنچ قىلىااا  كىتەلمەيااادۇ. ئاااۆز ئەقىدىساااىگىمۇ ئىشاااەنچ قىلىااا  
كىتەلمەياادىغان بىااار رەھاابەر، قاناااات ياياادۇرىۋاتقان ھەرىكىتىااادىمۇ 

دائىاام ئەھمىيەتسااىز، ئاااقىۋىتى مەلااۇم بولمىغااان، قىممىتااى يااوق ھەر
ئىشالرنى تالالپ پائالىيەت قىلىشقا مەجبور بولىادۇ. بۇناداق بىرساىنىڭ 
كەينىاادىن ماڭىاادىغانالرمۇ بااۇ تااۈردىكى خاتااالىقالرنى دەرھااال ھىااس 
قىلىشاااى  ئۇنىاااڭ يولىااادىن ئايرىلىشاااقا تىرىشاااىدۇ. چاااۇنكى ئاااادەم 

 ئۆزىنى پىدا قىالاليدۇ. بۇ جەرياندا يىتەكچاى ئىشەنگەن نەرسىلىرىگىال
بولغان كىشاىمۇ ئاۆزىگە ئەگەشاكەن كىشاىلىرىگە مەسدولىيەتساىزلىككە 
سەۋەپ بولىدىغان بەكال تۆۋەن تەلەپلەرناى قويۇشاقا باشااليدۇ. ئەگەر 
يىتەكچاااى بولغاااان كىشاااىنىڭ قاناااات يايااادۇرۇۋاتقان پائاااالىيەتلىرى 

اق بىر يىتەكچى مەسدولىيەتنى ئامال نەتىجىسىز بولۇپ چىققىنىدا، بۇند
قىلى  باشقا بىرسىلىرىگە ئارتى  قوتۇلۇشقا تىرىشاىدۇ. ھەتتاا قىلغاان 
ھەر بىاار ئىشااىنى تااوغرا قىلىاا  كۆرسااىتىش ئۈچااۈن يالغااانچىلىق، 
ئالاادامچىلىق، رەزىللىااك ۋە پەسكەشاالىك قىلىشااتىنمۇ باااش تارتماااس 

ىااڭ داھىلىااق ھالغااا كېلىاادۇ. شااۇنداق قىلىاا  بۇنااداق بىرسااى ئۆزىن
ساالھىيىتىنى يوقىتى  ھىلىاگەر بىار سىياساەتچىگە ئايلىنىا  قالىادۇ. 
چۇنكى، بۇنداق بىرساىنىڭ ئەڭ ئىشاىنىدىغان قارىشاى ھاېچ نەرساىگە 
ئىشەنمەسلىك. ئەگەر بۇنداق بىرسىنى خەلق بىلمەستىن ۋەكىل قىلى  
ا سايالپ ئالىي قۇرۇلتايغا كىرگۈزۈپ قويغان بولسا، ئۇ كىشى قۇرۇلتايغا

ناى  ”ساىقىرلىك قايناام چۆگاۈن“كىرگەن كۈنىدىن باشالپ قولىادىكى 
تارتتۇرۇپ قويارمەنمۇ دېگەنادىن باشاقا ھاېچ نىمىناى ئويلىمايادىغان، 

چاقىسااىنىڭ تۇرمااۇش -ھەماامە ئىشااتا ئااۆز شەخسااى مەنپەتااى ۋە باااال
غېمىنىال ئوياليدىغان بىرسىگە ئايلىنى  قالىدۇ. تۇرماۇش غېمىناى دەپ 
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ەن ۋەكىللەرنىااڭ ھەممىسااى ئۇنىااڭ ئەڭ كۈچلاااۈك قۇرۇلتايغااا كىاارگ
رىقابەتچىساااىگە ئايلىنىااادۇ. ئاااۇ كىشاااى دۈچ كېلىااادىغان ھەر بىااار 
ھەرىكەتااتە، ئىشاالىرى روناااق تېپىۋاتقااان ھەر بىاار ئااادەمنى ئۆزىنىااڭ 
پاجىدەلىااك ئاااقىۋىتىگە سااەۋەپچى بولىۋاتقااان دۈشاامەن دەپ قاااراپ، 

 ۈرىدۇ.ئۇنىڭغا دۈشمەنلىك قىلىشنىڭال پېيىدا بولۇپ ي

ناى  ”ھەسەنشاىرىكلىرى“مەن شۇ ۋاقىتالردا بۇ تاۈردىكى پارالمېنات 
تولااۇق تەكشااۈرۈپ چىقىاا  ئااۇالرنى چوقااۇم خەلقااى ئااالەم ئالدىاادا 
سېسىتىۋىتىشكە تىرىشىمەن دەپ ئۆزەمگە ۋەدە بەرگەن ئىادىم. شاۇڭا، 
باااۇ تاااۈردىكى كىشاااىلەر ھەققىااادە كېيىنكاااى باااابالردا يەنە تەپساااىلى 

 زۆرۈر دەپ قارايمەن.توختىلى  ئۆتۈشنى 

مەن بااۇ يەردە يەنە شااۇنىمۇ كۆرسااىتى  ئااۆتىمەنكى، ئوتتااۇز ياشااقا 
قەدەم قويىۋاتقان بىرسى قالغان ئۆمۈرىادە ئۆگىنىشاكە تېگىشالىك يەنە 
نۇرغۇن بىلىملەرگە ئېقتىياجلىق بولىشىمۇ مۇمكىن. شاۇنداقتىمۇ كېايىن 

لگىااچە ئۆگۈنۈشااكە مەجبااور بولغااان بىلىماالەر ئۇنىااڭ شااۇ يېشااىغا كە
تىكلىۋالغان كۆزقاراشالىرى ئۈچاۈن تولۇقلىغاۇچى، مۇساتەھكەملىگۈچى 
بولۇشااتەك قوشااۇمچە رول ئويناااش بىلەنااال چەكلىنىاادۇ. يەنااى، ئااادەم 
ئوتتاااۇز ياشاااتىن كېااايىن ئۆگىنىااادىغان بىلىملىااارى ئۇنىاااڭ باااۇرۇن 
تىكلىۋالغااان تااۈپكى پىرىنسااىپلىرىنى ئۆزگەرتەلمەياادۇ ياااكى بااۇرۇن 

ىرىنى ھەرگىز تۈپ يىلتىزىدىن قۇمۇرىۋىتەلمەيادۇ. تىكلىگەن كۆزقاراشل
بۇ جەھەتتە چااال يېتىشاكەن بىرساىنىڭ كەينىادىن ئەگىشاى  ماڭغاان 
كىشىلەرمۇ داھىسىنىڭ ئەتىدىن كەچكىچە ئۆزگىرى  تۇرىدىغان تۇتامى 
ياوق كۆزقاراشاالىرى ئىچىاادە تىڭىرقااپ، ئاااقىۋەتتە بۇنااداق بىرسااىنىڭ 

ىن قۇتۇلۇش غېمىغا چۈشۈپ قالىادۇ. كەينىدە مىڭىسىنى بۇلغاپ يۈرۈشت
ئەگەر بىااارەر داھىنىاااڭ تاااۈپكى چۈشاااەنچىلىرى باشاااتىن ئااااخىرى 
ئااۆزگەرمىگەن ئاساسااتا يېڭااى بىلىماالەر بىاالەن كۈنسااايىن تولۇقلىنىاا  
مۇكەممەللىشااى  بارغىنىاادا، ئۇنىااڭ ئەگەشااكۈچىلىرىمۇ ئااۆز داھىسااىغا 

ك يەنە، قەتدى ئىشەنچ بىلەن ئەگىشى  ماڭىادىغان بولىادۇ. شاۇنىڭدە
ئۇنىااڭ كېاايىن تولااۇقالپ بارغااان بىلىملىاارى ئۇنىڭغااا ئەگەشااكەنلەرگە 
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داھىسااىنىڭ پىكىرىنىااڭ تااوغرىلىقىنى ئىسااپاتالپ بېرىاادىغان پاكىاات 
 بولۇش رولىنىمۇ ئوينىيااليدۇ.

ئەگەر بىااارەر يىتەكچاااى، ئاااۆز كۆزقارىشاااىنىڭ خاتاااا ئىكەنلىكاااى 
اتاا ئەقىدىساىنى ئىسپاتلىنى  ئۇ ئىدىيىسىدىن ۋاز كېچىشكە ياكى بۇ خ

تۈزىتىشكە مەجبور بولغانلىقىنى ھاېس قىلىادىكەن، ئاۇ رەھابەر قىلاچە 
ئىككىلىنى  ئولتۇرماۋ سىياسىي پائالىيەتلەردىكى يىتەكچىلىك ئورنىنى 
بوشااىتى  دەرھااال چەتااكە چىقىشااى الزىاام. چااۇنكى، ئىنتااايىن مااۇھىم 

گۈسىدە پىرىنسىپال مەسىلىلەردە بىرەر قېتىم خاتاالشقان بىرسىنىڭ كەل
يەنە شااۇنىڭغا ئوخشاااش خاتااالىقنى قايتااا سااادىر قىلىااش ئېقتىمااالىمۇ 
ئىنتايىن كۆپ بولىدۇ. بۇنداق بىار كىشاى خاتاالىقىنى تاۈزەتكەنلىكىنى 
باھانە قىلى  خەلقتىن ئۆزىگە ئىشىنىشىنى، داۋاملىق داھىاي بولۇشانى 

 تەلەپ قىلىش ھەققى يوق.

ىتىشااقا جاسااارەت بۈگااۈنكى كۈناادە خاتااالىقىنى تونااۇپ ئااورۇن بوش
قىالاليدىغان كىشىلەرنى بەكال ئاز ئۇچرىتىمىز. باۇ ئەھاۋال، ئاۆزلىرىنى 
سىياسااىي سااەھنىدە ئولتۇرۇشااقا تولااۇق ھەققىاام بااار دەپ قاراياادىغان 
كىشاااىلەرنىڭ نەقەدەر پەساااكەش بىااارنېمىلەر ئىكەنلىكىناااى تولاااۇق 

 كۆرسىتى  بېرىدۇ.

دىن قابىلىيەتلىك ئويالپ كۆرەيلى، ئەنە شۇنداق پەسكەشلەر ئارىسى
بىرەرساااى يېتىلىااا  چىقااااالرمۇ  ئەپسۇساااكى ئۇناااداق كىشاااىلەردىن 
رەھبەرلىاااك ئورنىغاااا ساااايلىنىدىغانالرنىڭ ساااانى يەنىاااال بەك كاااۆپ. 

يېاااارىم -شااااۇنداقتىمۇ ئۇنااااداقالرنىڭ ئارىسااااىدىن يەنىااااال بىااااردە
 قابىلىيەتلىكلەرمۇ بولۇپ قالىدىكەن.

ەمنى ئاتااپ كەلاگەن بىلامەۋ سىياساىي ئىشاالرغا ئاۆز-مەنمۇ بىلىا 
بىرسااى بولغىنىمغااا قارىماااۋ، سىياسااەتكە بەك چوڭقااۇرالپ كىرىاا  
ئۆزەمنى كۆرسىتىشاتىن ساقلىنىشاقا تىرىشااتتىم. مەن پەقەت سىياساىي 
مەسىلىلەردە مېنى ئاالھىدە قىزىقتۇرۇپ كېلىۋاتقان مەساىلىلەر ھەققىادە 

نداق ئااۆز ئەتىراپىماادىكى كىشااىلەرگىال سااۆزلەپ يااۈرمەكتە ئىاادىم. شااۇ
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قىلىااش ئااارقىلىق ئەتىراپىماادىكى كىشااىلەر ئارىسااىدا ئااۇالرنى قانااداق 
قىلىاا  قايىاال قىلىشااقا بولىاادىغانلىقىنى، ئۇالرنىااڭ بۇلغانغااان ئەممااا 
ساددا قەلبلىرىگە قانداق قىلى  تەسىر كۆرسىتىشكە بولىادىغانلىقىنى، 
بۇنداق كىشىلەرگە قانداق خىتاپ قىلىنىشاى كېرەكلىكىناى ئۈگىنىشاكە 

ىشااااتتىم. بۇنىاااڭ ئۈچاااۈن پۇرساااەتنى قولااادىن بەرمەۋ باااارلىق تىر
ئىمكاااانىيەتلەردىن تولاااۇق پايااادىلىنى  ھەر تۈرلاااۈك ماتېرىياااالالرنى 

 ئۆگىنى  سىياسىي سەۋىيەمنى ئۆستۈرۈشكە تىرىشماقتا ئىدىم.

بۇنااداق بىاار ئااۆگىنىش ئۈچااۈن پۈتكااۈل نااېمىس مااۇھىتى ئىچىاادە 
 قىلى بولمايتتى.ۋيېنادىنمۇ مۇۋاپىق باشقا بىر يەرنى تاپ
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ئۇ ۋاقىتالردا، پروسىيە بىلەن ھامبۇرگنى، بالتىق بويلىرى قاتاارلىق 
بىر قىسىم جايالرنى ھىساپقا ئالمىغاندا ئەيناى ۋاقتىادىكى گېرماانىيىگە 
سېلىشتۇرغاندا زاۋاللىققا يۈز تۇتقان دوناۋ مۇنارخىيىسىدىكى سىياساىي 

دىغان نۇرغۇنلىغاااااان ئاااااۆزگىچە ۋەزىااااايەت كىشاااااىنى قىزىقتۇرىااااا
ئاالھىاادىلىكلەرگە ئىااگە ئىاادى. ئاۋۇسااترىيىدىكى نااېمىس ئااامىلى بااۇ 
دۆلەتنىااڭ قۇرۇلااۇش تارىخىاادىال مااۇھىم رول ئوينىغااان بولماااۋ، ئااۆز 
ۋاقتىاادا يەنە سااۇندىي بىاار ئورگااان بولغااان ھابساابۇر  ئىمپىرىيىسااىنى 

ىنىمۇ ئويناپ ئەسىرلەر بويىچە ساقالپ كەلگەن مەنىۋىي كۈچ بولۇش رول
كەلمەكتە ئىدى. نېمىس ئاامىلى باۇ دۆلەتنىاڭ ئاۇزۇن يىلاالر مەۋجاۇت 
بولىشاااى ۋە ئۇنىاااڭ تەغااادىرى ئۈچۈنماااۇ ئىجاااابىي رول ئوينايااادىغان 
ئىمپىرىيىنىڭ جەۋھىرىنى شەكىللەندۈرۈشاى جەھەتتىماۇ ماۇھىم ئامىال 
بولغان ئىدى. ئەگەر تارىختىن بۇيان ھااكىمىيەت يۈرگاۈزۈش ھوقاۇقى 

ئوغلىغا مىراس بولۇپ داۋاملىشى  كەلگەن بىر ئەلدە، بۇ خىل  ئاتىدىن
ۋارىسلىق تۈزۈمى ئىمپىرىيىنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىشاى بىالەن ئۇنىاڭ 
ھاااكىمىيەت يۈرگۈزىشااى ئۈچااۈن ئىزچىاال تااۈردە ساااپ قااان بىاالەن 
تەمىنلەيدىغان مەركەزىي يۈرەك بولاۇش رولىناى ئوينااپ كەلاگەن دەپ 
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ىمپىرىيىسىنىڭ پايتەختى بولغان ۋيېناانى باۇ قارالغىنىدا، ئاۋۇسترىيە ئ
 ئىمپىرىيىنىڭ يۈرىكى دېيىشكە بوالتتى.

ۋيېنانىااڭ سااىرتقى كۆرۈنىشااىنى تااا  كەياادۈرۈلگەن گااۈزەل بىاار 
مەلىكىنىڭ تەختىگە ئوخشىتىش مۇمكىن. بۇ ھەشەمەتلىك كۆرۈنۈشالەر 
ۋيېناغا ھەرخىل ئىرقالرناى بىار مەركەز ئاساتىدا باشاقۇرۇش ئىمكاانىنى 

رگەن ئىااادى. باااۇ شاااەھەر، ئۆزىنىاااڭ گاااۈزەللىكلىرى بىااالەن باااۇ بە
ئىمپىرىيىنىااڭ زاۋاللىققااا يااۈز تۇتقااان قىياااپىتىنى يوشااۇرۇپ كەلمەكااتە 

 ئىدى.

ئاۋۇسترىيە ئىمپىرىيىسى تەۋەسىدىكى ھەر قايساى مىللەتالەر ئۆزئاارا 
قانلىق جىدەللەر ئىچىگە پېتى  ئىمپىرىيىنى كۈنسايىن زەئىپلەشاتۈرۈپ 

لىقىغاااا قارىمااااۋ، باشاااقا دۆلەتااالەر، بولۇپماااۇ گېرماااانىيە، كېلىۋاتقان
ئاۋۇساااترىيە ئىمپىرىيىساااىنى ۋيېنانىاااڭ گاااۈزەللىكلىرىگە ئوخشااااش 

كۈنگە مۇستەھكەملىنى  بېرىۋاتقان ھەشەمەتلىك -گۈللەنگەن، كۈندىن
بىر ئىمپىارىيە دەپ توناۇپ كەلمەكاتە ئىادى. دېمىساىمۇ ئاۇ ۋاقىاتالردا 

قېتىملىااق زور يۈكسااىلىش دەۋرىنااى − ۋيېنااا ئۆزىنىااڭ ئەڭ ئاااخىرقى 
تاااۆتىنچى قېتىملىاااق گاااۈللىنىش دەۋرىناااى ياشااااۋاتقانلىقى ئۈچاااۈن، 
باشقىالرنىڭ بۇ ئىمپىرىيىگە ئەنە شۇنداق ھەيران بولىشى نورىمال بىار 
ئەھۋال ئىدى. يەناى، ئاۇ يىلاالردا ئىقتىادارلىق يىتەكچاى بولغاان بىار 

يۈز تۇتقان بۇ قېرى دونااۋ شەھەر باشلىقىنىڭ رەھبەرلىكىدە زاۋاللىققا 
مۇنارخىيىسىنىڭ ئىمپىارىيە پاايتەختى كاۆزنى قاماشاتۇرغىدەك گاۈللەپ 
ياشنىغان يېڭاى بىار دەۋرىناى ياشااۋاتقان ئىادى. شاۇنىڭغا قارىمااۋ، 
ناااېمىس خەلقاااى ئىچىااادىن چىقىااا  شاااەرقىي ناااېمىس چېگرالىرىناااى 
باشااقۇرۇپ كېلىۋاتقااان بااۇ ئۇلااۇت نااېمىس، بااۇ ئىمپىاارىيە تەۋەسااىدە 

ەسمىي بىر دۆلەت رەھبىرى دەپمۇ قوبۇل قىلىنمىغان ئىدى. ھالبۇكى، ر
خەلق ئىچىدىن يېتىشى  چىققان ئەنە شاۇ دوكتاور لاۋېگېر، ئىمپىارىيە 
پايتەختىنىااڭ شااەھەر باشاالىقى بولغىنىاادىن كېاايىن پۈتااۈن ساااھەلەر 
بااويىچە ئىنتااايىن ئۇتۇغلااۇق خىزمەتلەرنااى ئىشاالىگەن بىرسااى ئىاادى. 

ىسااادىي ساااھەلەردە، گااۈزەل سااەندەت ساھەسااىدە دوكتااور لااۋېگېر ئىقت
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ئاالھىاادە زور نەتىجىلەرنااى يارىتىۋاتقااان ئىاادى. دوكتااور لااۋېگېر ئااۇ 
ۋاقىتالردا شۇنچە كۆپ توسالغۇالرغا دۈچ كەلگىنىگە قارىماۋ، ئىنتاايىن 
جاپااااالىق كۈرەشاااالىرى ئااااارقىلىق ئوتتۇرلۇقتااااا يااااۈرگەن بااااارلىق 

ئىكەنلىكىناااى تولاااۇق سىياسااايونالردىن ئۈساااتۈن دۆلەت رەھبىااارى 
 ئىسپاتلىيالىغان بىرسى ئىدى.

گەرچە بۇ ئىمپىرىيە تەۋەساىدە ئاۋۇساترىيە مىللىتاى دەيادىغان بىار 
ئۇقۇم ئاللىمۇ قاچاان بىتچىات بولاۇپ كەتاكەن بولساىمۇ، باۇ شاەرقىي 
نېمىس يۇرتىدا گېرمانالردىن چىققان بۇ سىياسىي ئەرباپنىاڭ ئىنااۋىتى 

تتى. شۇنىڭغا قارىماۋ باۇ ئىمپىرىيىنىاڭ يەنىال ھەممىدىن ئۈستۈن تۇرا
تەدبىارلەر الزىام بولغىنىادا، ئاون -بېشىغا كۈن چۈشۈپ كەسكىن چارە

مىليونلۇق نوپۇسقا ئىگە مېغىزلىاق رولىناى ئوينااپ كېلىۋاتقاان ناېمىس 
مىللىتىنىڭ ئىقتىدارىغا ھەرقانچە تايانغان بىلەنماۇ ئەللىاك مىليونلاۇق 

ۇشتىن سااقالپ قاېلىش ھەرگىاز ماۇمكىن بىر دۆلەتنى زاۋاللىققا يۈز تۇت
 ئەمەس ئىدى.

ئاۋۇسترىيىلىك نېمىسالر ھەقىقەتەنمۇ نەزەر دائىرىسى كەڭ، زىرەك، 
مەرت ۋە ساپدىل ئىنسانالر ئىدى. شۇنداق بولغاچقاا، ناېمىس مىللىتاى 
شۇنچە كاالڭپاۋ بىر ئىمپىرىيە ئورگىنى ئىچىدىمۇ ئۇنى ساقالپ قاېلىش 

سااىتى  ئۆزىلىرىنىااڭ تىگىشاالىك ئااورنىنى جەھەتااتە تىرىشااچانلىق كۆر
ساقالپ كېلىۋاتقان بىر مىللەت ئىدى. ئۇالر باۇ جەريانادا ئاۆز ئۈساتىگە 
چۈشكەن مەجباورىيەتلەرنى بىجاا كەلتۈرۈشاتىنمۇ ھەرگىاز قاچماايتتى. 
ئۇالر ئىمپراتور ئوردىسىنىڭ ئۆزلىرىگە بېرىلگەن شاۇنچە تاار دائىرلىاك 

ئىم پۈتكۈل ئاۋۇسترىيە ئىمپىرىيىسىنى ئىمكانىيەتلەرگە قارىماۋ، ھەر دا
كۆزدە تۇتۇپ ھەرىكەت قىلىشاتتى. تەغدىر ئۇالرنى ناېمىس ۋەتىنىادىن 
ئايرىۋەتكەن بولسىمۇ، ئەجداتلىرى تەرىپىدىن ئۇزۇن تارىخىي جەرياان 
ئىچىدە قانلىق كۈرەشلەر ئارقىلىق شاەرقىي چېگارا بويلىرىادىن يۇلاۇپ 

ساااقالپ قېلىشاانى ئۆزلىرىنىااڭ  ئالغااان بااۇ تااۇپراقالردا نېمىساالىكىنى
شەرەپلىك ۋەزىپىسى دەپ توناۇپ، باۇ ۋەزىپىناى ئاادا قىلىاش ئۈچاۈن 
ھەر بىر نېمىس ھەرقانچە ئېغىر كۈلپەتلەرگە قېلىشىدىن قەتدىاي نەزەر 
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پۈتۈن تىرىشچانلىقىنى كۆرسىتى  كەلمەكاتە ئىادى. شاۇنىڭغا قارىمااۋ 
ىللىتىنىااڭ بىاار ئاۋۇسااترىيىلىك نېمىسااالر ئااۆزلىرىنى ئۇلااۇت نااېمىس م

قىساامى دەپ تونااۇپ كەلگەچااكە، بىاار قىسااىم نېمىسااالر ئورتاااق بىاار 
ئاۋۇسترىيە قۇرۇش دەيدىغان بۇ غاايە ئۈچاۈن ھېچقاچاان ئەساتايىدىل 
خىاازمەت قىلىااش نىيىااتىگە كېلىاا  باققااانمۇ ئەمەس ئىاادى. ئۇالرنىااڭ 
ئىلغار، بىلىملىك كىشىلىرى ھېچقاچاان بۇناداق ئورتااق بىار دۆلەتناى 

لىاادىن خالىغااان ئەمەس. ئەممااا گېرمانىيىاادىكى خېلااى كااۆپ چىاان كۆڭ
كىشااىلەر بااۇنى چۈشااەنمەيتتى. بااۇ نااوقتىنى ھەرگىااز ئۇنۇتماساالىقىمىز 

 كېرك.

شااۇنىڭغا قارىماااۋ ئاۋۇسااترىيىنى نېمىسااالردىن ئايرىاا  تەسااەۋۋۇر 
قىلىش ئەسال مۇمكىن ئەمەس ئىدى. شۇنداق بولغاچقا، ئاۋۇسترىيىلىك 

رىيە تەۋەسااىدە بااۇ ئىمپىرىيىنىااڭ ھەر تۈرلااۈك نېمىسااالر پۈتكااۈل ئىمپىاا
مۇھىم ئىگىلىك ئىشلىرىنى ئۆز ئۈساتىلىرىگە ئالغاان ئىادى. باۇ دۆلەت 
تەۋەسااىدىكى مااۇھىم بولغااان بااارلىق اليىااقەلەر ئاساسااەن بااۇ نېمىسااالر 
تەرىپىدىن پىالنلىنى  ئەمەلگە ئاشۇرۇلغان بولۇپ، ئاساسالىق مەسادول 

باشاقا باارلىق كاادىر خىزمەتچىلەرنىاڭ كادىرالر، تېخنىك كاادىرالر ۋە 
مۇتلەق كۆپ قىسامى يەنە شاۇ نېمىساالردىن تەشاكىل تاپماقتاا ئىادى. 
ئەمما تاشقى سودا ئاساساەن ئالغانادا يەھۇدىيالرنىاڭ قولىادا دېيىشاكە 
بوالتتى. يەھۇدىيالر قول سااللمىغان ئىشاالر ئاساساەن ئاۋۇساترىيىلىك 

بولۇپماۇ سىياساىي جەھەتاتىن  نېمىسالر تەرىپىدىن تولۇقالنغان ئىادى.
ئالغاندا دۆلەت پۈتۈنلەۋ دېگىدەك ئاۋۇسترىيىلىك نېمىسالرغا تايىنىا  
ئۆرە تۇرماقتا ئىدى. بۇ نېمىسالر ئىمپىرىيە تەۋەساىدە ئەساكەر بولاۇپ، 
تۇغۇلغااان يۇرتلىرىاادىن يىااراق ماكانالرغااا بېرىاا  ۋەزىااپە ئااۆتەيتتى. 

ېمىس ئەسااكەرلىرىنىڭ ئەسااكەرلىككە يېڭىاادىن قوبااۇل قىلىنغااان بااۇ ناا
ھەممىسى نېمىس پولكلىرىدا ۋەزىپە ئۆتەيىتتى. بۇ پولكالر ۋيېناا يااكى 
-گالىچيە قاتارلىق جايالردا ۋەزىپە ئاۆتەش بىلەناال قالمااۋ، تاا بوسانا

ھەرسەكلەرگىچە بېرى  ۋەزىاپە ئاۆتەيتتى. پاولكتىكى ئوفىتساېرلەرنىڭ 
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رالرمۇ ئاساساەن ئوفىتسې-مۇتلەق كۆپ قىسمى، شىتاپالردىكى قۇماندان
 نېمىسالردىن تەشكىل تاپاتتى.

پەن ئىشاالىرىمۇ -بااۇ دۆلەتتىكااى گااۈزەل سااەندەتلەر بىاالەن ئىلىاام
نېمىسالرغا تەۋە ئىشالر ئىدى. ئەمما زامانىۋىي ساەندەت دەپ ئۇيادۇرۇپ 

ئارتىسالر ئىچىدە نېمىساالر ياوق -چىقىرىلغان ساھەلەردىكى سەندەتچى
ەت ئەسااەرلىرىنى ئاااددى قااۇل ئىاادى. ئەساالىدە بۇنااداق ساااختا سااەند

نېگىرالرمااۇ چىقىراالياادىغان ئااادەتتىكىچە نەرسااىلەر ئىاادى. ھەقىقىااي 
سەندەت ئەساەرلىرىنى ياارىتىش ئىلقاامى يەنىاال نېمىساالرغا خااس بىار 
ئىااش. نااېمىس ئااامىلى ئاساسااىغا قۇرۇلغااان ۋيېنااادا، نااېمىس ئااامىلى، 

لىق، گاااۈزەل ساااەندەت سااااھەلىرى باااويىچە، يەناااى مۇزىكاااا، بىناكاااار
تاۈگىمەس -ھەيكەلتاراشلىق ۋە رەسساملىق تارماقلىرى بويىچە پاۈتمەس

ۋېنگىر دەپ ئاتالغان دوناۋ -كۈچ قۇدرىتىنى نامايەن قىلى ، ئاۋۇسترو
مۇنارخىيىسىنىڭ سەندەتكە بولغان تەلىۋىنى قاندۇرۇپ كېلىۋاتقاان بىار 

 مەنبە ئىدى.

ئااز  گەپنىڭ قىسقىساى، ناېمىس ئاامىللىرى ساان جەھەتاتىن بەكاال
بولغان ھۇنگاار )ۋىنگېار − ئاۇ.ت( الرناى ھىسااپقا ئالمىغانادا باارلىق 
تاشااقى سىياسااەتلەرنىڭ ئاساسااىي تااۈۋرىكى بولااۇش رولىنااى ئويناااپ 
كەلمەكااتە ئىاادى. شااۇنداق بولىشااىغا قارىماااۋ، بااۇ قااوش ئىرقلىااق 
ئىمپىرىيىنى زاۋاللىققا يۈز تۇتۇشتىن ساقالپ قالىمەن دېيىش پۈتاۈنلەۋ 

ئىاادى. چااۇنكى، ئااۇنى ساااقالپ قاالالياادىغان ئاساسااىي  ئاخماقااانىلىق
شارائىت بۇ ئەلدە زادىال يوق ئىدى. ئاۋۇسترىيە ئىمپىرىيىساىدە -شەرت

ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ بۆلۈنۈپ چىقى  كېتىشىنىڭ ئالادىنى ئاېلىش 
ئۈچااۈن پەقەت بىاارال چااارە بااار ئىاادى: دۆلەتنااى بىاار مەركەزدىاان 

. بۇنىڭاادىن باشااقا يولالرنىااڭ باشااقۇرۇش تااۈزۈمىنى يولغااا قويااۇش
ھەممىسى بۇ ئىمپىرىيىنىڭ يىمىرىلىشىگە سەۋەپ بولۇپ قاالتتى. ئەگەر 
ئىچكى جەھەتتىكى بىار مىاركەزگە ئۇيۇشاۇش ئىشالىرىنىڭ نەتىجىساى 
بولمىسااا ئىاادى، بۇنىااڭ ئاااقىۋىتى ئىمپىرىيىنىااڭ يىمىرىلىشااى بىاالەن 

 نەتىجىلەنگەن بوالر ئىدى.
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تۇتاااۇپ تۇرغاااان پادىشاااا ۋە دۆلەت  ئەڭ ئاااالىي ھوقاااۇقنى قولىااادا
-ئەھكاملىرىنىڭ زىقنى ئوچۇق، ھەممە ئىش ئوتتۇرغا قويۇلاۇپ تااالش

تارتىش قىلىنىدىغان دەۋرلەردە بۇ خىل خەۋىپنى ھېس قىلىشاى ، باۇ 
تۇال تااالش -ھەقتە يوقۇرى دەرىجىلىك دۆلەت ئورگانلىرى ئارىسىدا ئاز

ۇن ئاۆتمەۋ دۆلەتناى بىار تارتىشالر بولۇپ تۇراتتى. ئەمما ئارىدىن ئاۇز
مەركەزلىااك تااۈزۈم بااويىچە ئۆزگەرتىاا  تەشااكىللەش ئىشاالىرى يەنىااال 
تاشااالپ قويۇلاادى ياااكى بۇنااداق بىاار اليىقىنااى ئەمەلااگە ئاشااۇرغىلى 
بولىدىغانلىقىغا ئىشاەنچى بولمااۋ ئۇنتۇلاۇپ كەتتاى. ئۇنىڭادىن باشاقا 

ۇرۇش دۆلەتنى ئۇششاق پارچىالرغا بۆلاۈپ فېادرال تاۈزۈم باويىچە باشاق
تەشەببۇس قىلىنغان بولساىمۇ، ئىمپىرىيىنىاڭ مېغىازى بولغاان تەبىاقە 
مەسدول قىلىنمىغانلىقى سەۋەبىدىن فىدراتسىيىلىك تۈزۈممۇ نەتىجىساىز 
قالدى. بۇنىڭغا يەنە ئاۋۇسترىيە تەۋەسىدە بۇ دۆلەتكىال خاس بولغان، 
ە بىسمارك تەرىپىدىن گېرمانىيە رېيچاى قۇرۇلغاان ۋاقتىادىكى گېرماانىي

ۋەزىيىااتىگە پۈتااۈنلەۋ ئوخشااىمايدىغان بىاار قىسااىم ئىچكااى ئااامىلالرمۇ 
سااەۋەپ بولغااان ئىاادى. گېرمانىيىاادە ئاساسااەن بىاارال ئىاارق، بىاارال 
مەدەنىاايەت ھاااكىم ئورۇناادا تۇرىۋاتقااان بولغاچقااا، سىياسااىي ئااادەت 
كۈچلىرىنىڭ ئۈستۈلۈكىال كۇپايە ئىادى. چاۇنكى سىياساىي جەھەتاتىن 

رېيچااى ئاااز بىاار قىسااىم يااات مىلاالەت ئااامىللىرىنى  ئالغاناادا گېرمااانىيە
ھىساپقا ئالمىغاندا، ئاساسەن بىرال مىللەتنىاڭ ۋەكىللىرىادىن تەشاكىل 
تاپقان بىر پارالمېنات ئىادى. ئەمماا ئاۋۇساترىيىدىكى ئەھاۋال بۇنىڭغاا 

 تۈپتىن ئوخشىمايتتى.

ئاۋۇساااترىيىدە ۋىنگېرالرنىاااڭ پىكىااار قاتناشتۇرۇشاااىنى ھىسااااپقا 
، قالغااان ئۇششاااق مىللەتلەرنىااڭ تااۈزۈك بىاار مەدەنىاايەت قاتمىغاناادا

تارىخىمۇ يوق، بار دىيىلگەندىمۇ تارىخىي جەريان بويىچە تۇتۇقلىشى  
بىرسىنى پەرق قىلغىلى بولمىغىدەك ھالغا چۈشۈپ قالغاان ئىادى. -بىر

ئەمما شۇنداق بولىشىغا قارىماۋ، مىللىي ئاالھىدىلىكلەرنىڭ ئەھمىيىتى 
، چەت جاايالردىكى ئىارقالر قايتىادىن جاانلىنىش كۈچەپ تەكىتلەنساە

پۇرسااىتىگە ئېرىشىۋېلىشااى مااۇمكىن ئىاادى. بۇنااداق بىاار ئېقتىماااللىق 
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مۇنارخىيىنىڭ چېگارا بويلىرىادىكى مىللەتالەر ئارىساىدا مىللىاي دۆلەت 
ئااارزۇلىرىنى ئۇلغايىاا ، ئۇالرنىااڭ بۆلۈنااۈپ چىقىاا  كىتىشااى ئاسااانغا 

بىرسااى بىاالەن ئوخشىشااى  -ر بىاارتوختااايتتى. ئااۇ جااايالردىكى ئىاارقال
كېتىدىغان ياكى ياېقىن قانداشالىقى باار ئېارىقالردىن بولغاچقاا، ئاۇالر 
ئاۋۇسااترىيە تەۋەسااىدە نېمىساالىككە قارىغاناادا ئااۆز ئىرقىغااا بەكىاارەك 
چوقۇنىاادىغان ھااالەتنى شااەكىللەندۈرگەن ئىاادى. ئۇالرنىااڭ بۇنااداق 

چە تاقابىااال بۆلگۈنچىلىاااك ھەرىكەتلىااارىگە ھەتتاااا ۋيېناااامۇ ئاااۇزۇنغى
 تۇرالمىدى.

بۇداپىشااات )بەزى مەنااابەلەردىن قارىغانااادا، دونااااۋ دەرياساااىنىڭ 
شىمالى ۋە جەنۇبى قىرىغا يېيىلغان بۇدا ۋە پىشتىدىن ئىبارەت ئىككاى 
پااارچە شااەھەر رايااونى بىرلەشااتۈرىلى  بۇداپىشاات دەپ ئاتالغااان − 
ئااۇ.ت( تەرەققىااي قىلىاا  گااۈزەل بىاار شااەھەر ھااالىتىگە كەلگىنىاادىن 

ېاايىن، ۋيېنااا شااەھىرى تااۇنجى قېااتىم رىقااابەتچى بىاار رەقىااپكە دۈچ ك
ۋېنگىااار -كەلمەكاااتە ئىااادى. باااۇ رەقىااا ، مۇنارخىيىنىاااڭ ئاۋۇساااترو

ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش ئورنىغا چېگرا بويلىرىدىكى قايسى بىر يەرلىك 
مىللەتلەرنىاڭ يااكى ۋېنگىرىيىنىاڭ تەرەققىياتىغاا بەكىارەك ئەھمىاايەت 

ۇزۇن ئۆتمەۋ پراگامۇ بوداپېشتنى دوراپ ئۆز ئالدىغا بېرەتتى. ئارىدىن ئ
تەرەققى قىلىش يولىنى تۇتۇشقا باشاليدۇ. ئۇنىڭ كەينىدىن لەمبېار ، 
لەيباچ قاتارلىق شاەھەرلەرمۇ ئىاز بېساى  ئەگىشاى  كېلىادۇ. شاۇنداق 
قىلى  بۇ كونا ۋىاليەت شەھەرلىرى ھەر قايسى مىللەتلەرگە ۋەكىللىاك 

مەركىزىگە ئايلىنىۋالغانادىن كېايىن، ئاۇ يەرلەر  قىلىدىغان رايونالرنىڭ
شاااۇ مىللەتنىاااڭ سىياساااىي مەركەز تۈساااىگىمۇ كىرىشاااكە باشااالىدى. 
نەتىجىااادە ئىرقالرناااى ئاسااااس قىلىااادىغان مىللىاااي ھېساااىياتالر ھەر 
تەرەپتىن يۈكسىلىشكە باشالپ، ھەر قايسى ئىرقالر ئۆز ئالادىغا مىللىاي 

 لگىرلىمەكتە ئىدى.ئىدىيىلىرىنى شەكىللەندۈرش يولىدا ئى

شۇنى پەرەز قىلىش تەس ئەمەسكى، كۈنلەرنىڭ بىرىدە ھەر تۈرلۈك 
ئىرقالرنىڭ تەرەققىي قىلىش تەلەپلىرى بۇ دۆلەتنىڭ رەسمىي يۇساۇندا 
ئوتتۇرغا قويغان مىللىي ئىتتىپاقلىق ئاساسىدا ئورتاق تەرەققىي قىلىاش 
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ۇم. ئەنە شۇ قۇۋەتكە ئېرىشەلىشى چوق-تەلىۋىنى رەت قىاللىغىدەك كۈچ
 كۈنلەر كەلگەندە ئاۋۇسترىيىنىڭ كۈنىمۇ تۈگىگەن بولىدۇ.

نىاڭ  1-ۋەزىيەتنىڭ بۇ تەرەپكە قااراپ تەرەققىاي قىلىشاى جوساېف
ئاشكارە كۈچىيىشكە باشلىغان -يىلى( ئوچۇق-8821ئۆلۈمىدىن كېيىن )

ئىدى. بۇنداق بىر ۋەزىيەتنىاڭ شەكىللىنىشاىگە ئىمپىارىيە ساارىيىنىڭ 
چى بولااۇپ بەرگەن بولسااا، يەنە بىاار تەرەپااتىن بااۇ ئۆزىمااۇ سااەۋەپ

ئىمپىرىيىنىااڭ تاشااقى جەھەتتىكااى سىياسااىي ئورنىمااۇ تەڭ سااەۋەپچى 
 بولغان دېيىش مۇمكىن.

ئەسالىدە باۇ دۆلەتناى ساااقالپ قاالىمەن دېايىش ئۈچاۈن مەخسااۇس 
ھەرىكەت پىالنى تۈزۈپ، ساەۋرىچانلىق بىالەن مەركەزدىان باشاقۇرۇش 

ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىلىشاى، بۇنىاڭ تۈزۈمىنى مۇستەھكەملەش 
ئۈچااۈن يەنە پۈتااۈن ئىمپىاارىيە تەۋەسااىدە بىاارال تىلنااى كااۈچكە ئىااگە 
قىلىشى، ئۇ كۈنلەر كەلگىچە قەغەز يۈزىدە قالغاان مىللىاي ئىتتىپااقلىق 
پىالناااى ئۈچاااۈن تەشاااۋىقاتنى كاااۈچەيتكەن بولىشاااى ۋە باااۇ دۆلەت 

ىرىنى ھۆكاۈمەت قولىغاا ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەشنىڭ بارلىق ئاامىلل
 تۇتقۇزغان بولىشى الزىم ئىدى.

ئورتاق مىللىي ھېسىيات تىكلەش ئىشاى مەكاتەپ تەربىيىساى بىالەن 
تەشۋىقات ۋاستىلىرىغا تايىنى  ئۇزۇنغا سوزۇلغان بىار دەۋىار ئىچىادىال 
-قولغا كەلتۈرۈشكە بولىدىغان بىر ئىش بولاۇپ، بۇنىاڭ ئۈچاۈن ئاون

ۇ. ھەتتااا بااۇ ئىااش ئۈچااۈن نەچااچە يىگىاارمە يىاال ھەرگىااز يەتمەيااد
ئەسااىرلىك پىااالن تااۈزۈپ ئىزچىاال ھەرىااكەت قىلىشااقا تااوغرا كېلىاادۇ. 
ھەممە بىر خىل مىللىي ھىسىيات بىلەن ياشايدىغان، بىارال خىال تىال 
بىلەن سۆزلىشاىدىغان ۋەزىيەتناى پەيادا قىلىاش ئىشاى خاۇددى بىارەر 

رچانلىق مۇستەملىكىنى تولۇق بويسۇندۇرۇش جەريانىغاا ئوخشااش ساەۋ
تەلەپ قىلىدىغان بىر ئىشتۇر. بۇنداق بىر ۋەزىيەتنى قولغا كەلتۈرۈشتە 
زورلۇق كۈچكە قارىغاندا سەۋىرچانلىق بىلەن ماھارەتنىاڭ رولاى بەكاال 
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-مۇھىم. بۇ جەرياندا مەمورىي باشاقۇرۇش ئىشالىرىدا ماۇتلەق بىرلىاك
 ئىتتىپاقلىق شەرت دەپ چىڭ تۇرىۋېلىشنىڭمۇ ھاجىتى يوق.

دەك ئىشالردىن بىرەرسىنىمۇ بۈگۈنگىچە ئەمەلگە ئاشاۇرالماۋ يوقۇرقى
كەلگەنلىكىنى، ئېنىقىراق ئېيتقانادا باۇ تاۈردىكى ئىشاالر نىامە ئۈچاۈن 
پىالنغااا كىرگۈزۈلمىگەنلىكىنىااڭ سااەۋەبىنى تەتقىااق قىلىاا  چىقىااش 
ئىشاااى، مېنىاااڭ باااۇ جەھەتتىكاااى ساااىرالرنى يىشىشاااىمنى بەكاااال 

ىدە بۇ تۈردىكى ئىشالرغا ئەھمىيەت ئاسانالشتۇرۇپ بەرگەن ئىدى. ئەسل
بېرىلمەۋ كەلگەنلىكنىڭ ئۆزىال بۇ ئىمپىرىيىنىڭ يىمىرلىشىنى تېزلىتى  

 بەرگەن بىردىن بىر سەۋەپ بولۇپ قالغان ئىكەن.

شۇنىڭغا قارىماۋ زاۋاللىققا يۈز تۇتقاان ئاۋۇساترىيە ئىمپىرىيىساىنىڭ 
لغان قۇدرەتلىك شۇنچە ۋاقىتتىن بېرى مەۋجۇت بولۇپ تۇرالىغانلىقى قا

ئەللەرنىااڭ ھەرقاندىقىاادا كۆرۈلااۈپ باقمىغااان بىاار ئەھااۋال بولااۇپ، 
ھاكىمىيەت تەركىۋىدىكى ناېمىس ئاامىلى باۇ ئىمپىرىيىناى ياشااتقۇزۇپ 
كېلىۋاتقااان بىااردىن بىاار ئامىاال ئىاادى. ئاۋۇسااترىيىدە مىللىااي دۆلەت 
ئاساسىي يوق ئىادى. بۇناداق بىار دۆلەتاتە ھااكىمىيەت ۋە باشاقۇرۇش 

لىرى ئەگەر بىر ھۆكاۈمەت قولىادا مەركەزلەشامىگىنىدە، مەلاۇم بىار ئىش
ئىرق ئۈستۈنلىكى ئاساسىي ئورۇنغا ئۆتۈپ قېلى ، بۇ ئىارق دۆلەتنىاڭ 

بىار كاۈچكە ئايلىنالىشاى -ئىزچىللىقىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان بىاردىن
مۇمكىن. بىر ئىرق دۆلىتى، بەزى ۋاقىتالردا خەلقىنىڭ ھۇرۇنلىقىغا، بۇ 

ۇقتىن كەلاگەن ھەممىاگە چىاداش خااراكتىرىگە تايىنىا  ناچاار ھۇرۇنل
تۈزۈملەرنىااڭ ئااۇزۇن ۋاقىاات ھۆكااۈم سۈرۈشااىگىمۇ ھەيااران قاااالرلىق 
دەرىجىاادە چىداشاالىق بېرىاا  كىتەلىشااى مااۇمكىن. بااۇ خااۇددى بىاار 

 ھايۋاننىڭ قىشلىق ئۇيقىسىغا كىرگىنىدەكال بىر ئىش.

اشاالىق ئاساااس ئەممااا ھەرخىاال ئىاارىقالردىن تەشااكىللەنگەن، قاند
قىلىنمىغان بىر ئەلدە، ھاكىمىيەتنى بىرەر مۇساتەبىت كاۈچ چاڭگىلىغاا 
ئېلىۋالغان ھەر خىل ئىرقالرنى ئاۆز ئىچىاگە ئالىادىغان ئىمپىارىيىلەردە 
ھەممە خەلق بىراقال قىشلىق ئۇيقىغا پېتى  قالغاندەك جىمى  كەتاكەن 
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زگىاال بولماسااتىن، ئۇالرنىااڭ ئىچىاادىن بىاارەر ئىاارق چوقااۇم ئااۇزۇن مە
ئىچكى قابىلىيىتىنى ساقالپ يېتى  بىر كاۈنلىرى پاارتىالپ چىقىادىغان 
ئەھۋالالرمۇ كۆرۈلىشى مۇمكىن. بۇنداق بىر خەۋپ ئەسىرلەر باويى داۋام 
قىلدۇرۇلغان تەربىيە ۋە ئادەتلەر ۋاستىسى ئارقىلىقال ئاجىزالشتۇرىلىشى 
ماااۇمكىن. شاااۇنداق بولغاچقاااا بۇناااداق دۆلەتااالەر قاااانچىكى يېڭاااى 

لىدىكەن، ئۇنىاڭ ھۆكاۈمەت بىالەن ئىجتىماائىي تاۈزۈمىگە بېقىانىش بو
 ئېقتىياجىمۇ شۇنچە كۈچلۈك ئىپادىلىنىدۇ.

بىااز نۇرغۇنلىغااان ئەلاالەردە ئااۇ دۆلەتنااى قۇرغااان ياااكى ئااۇ دۆلەت 
ئۈچااۈن بەكااال قىممەتلىااك بولغااان ئادىمىنىااڭ ئۆلىشااى بىاالەن تەڭ، 

مااا بۇناداق ئەھااۋال دۆلەتماۇ يىمىرىلىا  كىتىاادىغانلىقىنى بىلىمىاز. ئەم
تارىختااا ئااۇنچە بەك كااۆپ كۆرۈلمەياادۇ دەپ بۇنااداق بىاار خەۋپااكە 
ھەرگىزماااۇ ساااەل قارىيالماااايمىز. چاااۇنكى بىااار دۆلەت ئاجىزالشاااقان 
پەيتلىرىاادە ئۇنىڭاادىكى يوقۇلااۇپ كەتكەناادەك كااۆرۈنگەن دۈشاامەن 

 كۈچلەر قايتىدىن جانلىنى  ئوتتۇرىغا چىقىشى مۇمكىن.

نە شااۇنداق بىاار ئەقەللااى خەۋىپااتىن خابساابوۋر  خاناادانلىقى ئە
خەۋىااارى بولمىغاچقاااا يىمىرىلىشاااتىن سااااقلىنالمىدى. تەغااادىر باااۇ 
خاندانلىقنىڭ خەلقى ئارىساىدىكى پەقەت بىارال پۇخراساىغا ۋەتىنىنىاڭ 
كەلگۈسى تەغدىرىنى يۇرۇتۇپ بېرىدىغان مەشدەلنى تۇتقۇزغاان ئىادى. 

مەڭگۈلاۈك ئۆچاۈپ ئەمما بۇ مەشدەل ھېچ بىر ئىشنى باشاقا چىقىرالمااۋ 
 قالدى.

نااېمىس مىللىتىنىااڭ ئىمپىراتااورى بولغااان جوسااېف ئىككىنچااى ئاتااا 
باااوۋىلىرى پەيااادا قىلغاااان خاتاااالىقلىرىنى دەرھاااال تۈزەتمىساااە، باااۇ 
ئىمپىرىيىنىااڭ ھەر تۈرلااۈك ئىاارق جىاادەللىرى ئىچىاادە ۋەيااران بولااۇپ 
 كېتىشىنى قاتتىق ئەنسىرەش، ئازاپلىنىش ئىچىدە تۇيۇپ قالغان ئىدى.

بوۋىلىرىنىاڭ -شۇنداق قىلى ، خەلق سۈيەر جوساېف ئىككىنچاى، ئاتاا
ئۆتكۈزگەن خاتالىقلىرىنى تۈزىتىش ئۈچۈن كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىا ، 

بوۋىلىرىنىڭ نەچچە ئەساىرلىك ساەل قااراپ كەلاگەن ئىشالىرىنى -ئاتا
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ئون يىل ئىچىدىال تۈزىتىشكە ئۇرۇندى. ئەگەر جوسېف ئىككىنچاى يەنە 
يالىغان ھەماادە ئۇنىااڭ يەنە ئىككااى ئەۋالدىمااۇ ئەنە قىرىااق يىاال ياشااى

شۇنداق تىرىشقان بولسا بەلكىم بۇنداق بىر مۇجىزىنى يارىتالىغان بوالر 
ئىدى. ئەمما ئون يىللىق تىرىشچانلىق نەتىجىساىدىال ھەمامە تەرەپاتىن 
ھارغىنلىق يەتكەن باۇ پادىشاا ئەمەلاگە ئاشاۇرماقچى بولغاان غاايىلىرى 

 كىرى  ياتتى. بىلەن بىرگە گۆرىگە

ئۇنىڭدىن كېيىن تەختتە ئولتۇرغاانالر مەيلاى باشاقۇرۇش ئىشالىرىدا 
بولسااۇن ياااكى كۆزقاااراش جەھەتىاادە بولسااۇن بااۇ ئىشاانى ئەمەلااگە 
ئاشاااۇرۇش ئىشاااىدا جوساااېف ئىككىنچىنىاااڭ قولىغاااا ساااۇمۇ قۇياااۇپ 

 بىرەلمەيدىغان ئىقتىدارسىز خانالر ئىدى.

تولغااان ياۋرۇپانىااڭ  يىلقااى ئىنقىالۋىااي ھەرىكەتاالەر بىاالەن-8181
يېڭاااى دەۋرى باشاااالنغان ۋاقىاااتالردا، باااۇ ئىنقىالپنىاااڭ ئۇچقاااۇنلىرى 

ئاسااتا يالقۇنجاشااقا باشاالىغان ئىاادى. -ئاۋۇسااترىيە تەۋەسااىدىمۇ ئاسااتا
ئاخىرىدا بۇ ئۇچقاۇن يالقۇنغاا ئايلىنىا  ئىجتىماائىي، سىياساىي يااكى 

ىن پەيدا سىنىپىي زىدىيەتلەردىنمۇ كۈچلۈك بولغان ئىرق توقۇنۇشلىرىد
 بولغان ئاپەتلىك ئوت يالقۇنىنى پەيدا قىلدى.

پۇچقاقلىرىادا -يىلقى ئىنقىالپ ياۋرۇپانىڭ ھەرقايساى بۇلاۇڭ-8181
سااىنىپى كااۈرەش ھەرىكىتىنااى پەياادا قىلغااان بولسااا، بااۇ دولقااۇن 
ئاۋۇسترىيىگە كەلگىنىادە ئىارقالر ئوتتۇرساىدىكى يېڭاى بىار كۈرەشاكە 

ئىنقىالپنىااڭ نىاامە مەقسااەتتە  ئايالنغااان ئىاادى. نااېمىس خەلقااى بااۇ
قوزغالغااانلىقىنى ئەساالىرىدىن چىقىرىشااى  ياااكى ئۇنىااڭ ماااھىيىتىنى 
چۈشەنمەۋ تۇرۇپ ئاۆز مەقساىتى ئۈچاۈن ھەرىكەتاكە ئاتلىنىۋاتقىنىادا، 

 ئۆزلىرىنىڭ مەھكۈملىكىنىمۇ تەييارلىماقتا ئىدى.

دەسالەپكى كۈنلىرىادىن تاارتىپال ئورتاااق بىار تىلادىن پاياادىلىنىش 
ىسىدە بىر پىكىرگە كەلمەۋ تۇرۇپال تەشكىل قىلىنغان پارالمېنت، مەسىل

مۇنااارخىيە تااۈزۈمى ئىچىاادە نااېمىس ئۈسااتۈنلىكىگە تااۇنجى زەربىنااى 
بەرگەن ئىدى. ئەمما بۇ زەربە بىلەن بىارگە دۆلەتماۇ ۋەياران بولۇشاقا 
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باشااالىغان ئىااادى. ئەنە شاااۇنداق ياااۈز بەرگەن بىااار ھادىساااە، باااۇ 
دەۋرىنىڭ باشلىنىشىنى كەلتاۈرۈپ چىقارغاان ئىمپىرىيىنىڭ يىمىرىلىش 

ئىدى. بۇ يىمىرىلىش جەريانىنى كۈزىتىش مەن ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم 
بىاار ئۆگۈنااۈش پۇرسااىتى بولااۇش بىلەنااال قالماسااتىن، مېنااى ئىنتااايىن 

نەتىجىادە تاارىا … ھاياجانالندۇرغان بىر ئىش بولۇپ قالغاان ئىادى. 
ڭ ھۆكااۈمىنى ئااېالن قىلغااان تااۈمەن ئىشااالر ئارىسااىدا ئۆزىنىاا-تۈرلااۈك

ئىاادى. ئاۋۇسااتىرىيىلىكلەرنىڭ مااۇتلەق كااۆپ قىساامى ئەنە شااۇنداق 
يىمىااارىلىش يولىااادا ھاااېچ نىمىااادىن خەۋىااارى ياااوق قاااارغۇالرچە 
ئىلگىاارلىمەكتە ئىاادى. بااۇ گويااا ئاۋۇسااترىيىنى يوقۇتۇشاانىڭ ئىالھىااي 

 ئارزۇسىنى ئىسپاتالپ بەرگەندەكال بىر ئىش ئىدى.

يااان قىلىااش ئىشااى بااۇ كىتاپنىااڭ مەقسااىدى بااۇ ھەقااتە تەپسااىلى با
بولمىغاچقا بۇ ھەقاتە كاۆپ توختالماايمەن. مەن پەقەت ئىارقالر بىالەن 
دۆلەتنىااڭ يوقۇلۇشااىغا سااەۋەپچى بولغااان، ھااازىرغىچە كااۈچكە ئىااگە 
بولاااۇپ كېلىۋاتقاااان ۋەقەلىكلەرنىاااڭ سىياساااىي كاااۆز قاراشااالىرىمنىڭ 

دۈرۈش ئۈچۈنال باۇ شەكىللىنىشىدە تۈرتكە بولۇپ بەرگەنلىكىنى چۈشەن
 ھەقتە تەھلىل قىلىشقا مەجبۇر بولماقتىمەن.

 

 ئاۋۇسترىيە مۇنارخىيىسى

ئاۋۇسترىيە مۇنارخىيىسىنىڭ − خاانلىق تۈزۈمىنىاڭ يىمىرلىشاى ۋە 
ئۇنىااڭ يەر بىاالەن يەكسااان بولۇشااىنى تىاازلەتكەن ئااامىلالر ئىچىاادە 

ئېيتقاندا ئىمپىرىيە پارالمېنتى، يەنى ئاۋۇسترىيىلىكلەرنىڭ تىلى بىلەن 
رېيچسرات دەيادىغان ئورگاان ئالادىنقى ئورۇنادا تاۇراتتى. باۇنى نەزەر 
دائىرىسى ئىنتايىن تار بولغان بۇرجۇئازىيىمۇ تونۇپ يەتكەن ئىدى. باۇ 
ئورگااان بىاار قارىماققااا كالسسااىك دېموكراتىيىنىااڭ ۋەتىنااى بولغااان 
ئەنگىلىيىدىن ئاۈلگە ئېلىنىا  قۇرۇلغانادەك كاۆرۈنەتتى. باۇ مۇئەسساە 
ئىمكانىيەتنىااڭ بااارىچە ئااۆزگەرتىلمەۋ ئەنگىلىيىاادىن ۋيېناغااا ئااۆزپىتى 

 كۆچۈرۈپ كېلىنگەن بىر ئورگان ئىدى.
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قوش قۇرۇلتايلىق ئەنگىلىيە ھااكىمىيەت سىستېمىساى تاۆۋەن پاالتاا 
)ئاۋام قۇرۇلتىيى − ئۇ.ت( ۋە يوقۇرى پاالتا )ئاقساۈڭەكلەر قاۇرۇلتىيى 

ائالىيەت قىالتتى. باۇ ئىككاى − ئۇ.ت( دەپ ئىككى قىسىمغا بۆلۈنۈپ پ
بىرسىدىن پارالمېنت بىنالىرىنىڭ ئوخشىماسلىقى بىلەناال -قۇرۇلتاۋ بىر

پەرقلىنى  تۇراتتى. بىار يىللىارى بااررىي دىاگەن ئېنجىنېار، تاايمىس 
دەرياساىنىڭ شاااۋقۇنلىرى ئىچىاادىن كۆتاۈرۈلگەن پارالمېناات بىناسااىنى 

ىساااىنىڭ تاااارىخىي قۇرۇشاااقا كىرىشاااكەن ۋاقتىااادا برىتاااانىيە ئىمپىرىي
بۆلۈملااۈك شااامدان، ۋاسااا ۋە  8111مەنبەلىرىاادىن پاياادىالنغان ئىاادى. 

تااۈرۈكلەر بىاالەن بىاازەلگەن، ھەيكەلاالەر ۋە ماااۋ بوياااق رەسااىملەر 
ئارقىلىق زىننەتلىنى  چىقىلغان ئاق سۈڭەكلەر قۇرۇلتاۋ سارىيى بىلەن 

ان ئاااۋام قۇرۇلتاااۋ سااارىيى ئېنگىلىزالرنىااڭ غۇرۇرلىنىاا  تەلپۈنىاادىغ
 ئورنىغا ئايالنغان ئىدى.

ۋيېنانىڭ ئىچكاى قىسامىدا سااقلىنى  كېلىۋاتقاان تاۇنجى مەساىلە، 
پارالمېنت سارىيىنى سېلىش جەريانىادىكى بىزەشاكە كەلگەنادە ئاۆزىنى 
كۆرسااىتىدۇ: دانىيىلىااك خانسااېن خەلقااقە ۋەكىللىااك قىلىاادىغان بااۇ 
سااااراينىڭ ئەڭ ئااااخىرقى بىااار پاااارچە مەرمەر پارچىساااىنى قوياااۇپ 
پۈتكۈزگەندىن كېيىن، بۇ ساراينى بىازەش ئۈچۈنماۇ باررىغاا ئوخشااش 
قېدىمى تارىخىي مەنبەلەردىن ئۈلگە ئېلىشنى ئوياليدۇ. شۇنداق قىلىا  

نىااڭ تىياتىرخانىغااا ئوخشاااپ كېتىاادىغان بااۇ  ”غەرپ دېموكراتىيىسااى“
ھەشاااەمەتلىك بىناساااى يوناااان ۋە رىااام دۆلەت رەھبەرلىااارى بىااالەن 

كەللىرى بىلەن بىزىلىدۇ. مازاق قىلىنغاندەك بىار پەيالسوپلىرىنىڭ ھەي
غا قېتىلغاا  ’غالىبىيەت ھارۇۋىسى‘يېرى، بۇ بىنانىڭ ئۈستىنى بىزىگەن 

ئااات ھەيكەللىاارى تااۆت تەرەپااكە قاااراپ چاپچىاا  تۇرغااان ھااالىتىنى 
تەسااۋىرلىگەن بولااۇپ، بااۇ مەنزىاارە بىنانىااڭ ئىچىاادە يااۈز بېرىاادىغان 

ە سۆرەيدىغان بۆلۈنۈش ۋەزىيىتىناى ھەممە كىشى ھارۇۋىنى ھەر تەرەپك
ئوچاۇق تەساۋىرلەپ -بىنانىڭ سىرتىدىكى بۇ ھەيكەللەر ئارقىلىق ئاۇپ

 بەرمەكتە ئىدى.
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ئاۋۇسترىيىلىك ھەر مىللەت خەلقى، كەمسىتىش خاراكتىرىنى ئالغاان 
بۇنداق بىر تەسۋىرنى بىازگە ھاقاارەت قىلغاانلىق دەپ ھىسااپالپ، باۇ 

ە تارىخىغااا قىلىنغااان ھۆرمەتسااىزلىك ساااراۋ نەقىشاالىرىنىڭ ئاۋۇسااترىي
دەپ نااارازىلىق بىلدۈرىشااى پۈتااۈنلەۋ مااۇمكىن ئىاادى. ئەممااا، پاااۋل 

دېاگەن  ”نېمىس خەلقىگە سوغات“ۋاللوتنىڭ گېرمانىيە رېيچ بىناسىنى 
خەتلەرنااى ئويااۇپ گېرمااانىيىلىكلەرگە تاپشااۇرغىنىدەك، بااۇ ئىمپىاارىيە 

زەمبىارەك -ۇرۇشىنىڭ توپپارالمېنت بىناسى ۋيېنادىمۇ بىرىنچى دۇنيا ئ
دۇغااا -ئوقلىرىنىااڭ گۈلاادۈرمامىلىرى ئىچىاادە ئاۋۇسااتىرىيىلىكلەرگە دات

 بىلەن سوۋغا قىلىنىدۇ.

تېخااى يىگىاارمە ياشااقىمۇ كىاارمىگەن بىاار ۋاقىتىماادا، بىاار قېتىملىااق 
قۇرۇلتاااۋ يىغىنىنااى ئاااڭالپ بااېقىش ئۈچااۈن فرانزېنساارىڭ سااارىيىغا 

نىمنااى تااوك سااوقىۋەتكەندەك بىرىنچااى قېااتىم كىاارگەن ۋاقتىماادا بەدى
 ھىسىياتالرغا كىرى  قالغان ئىدىم.

ئەساالىدە مەن قۇرۇلتاااۋ )پارالمېناات( غااا ھەقىقەتەنمااۇ ئااۆچ ئىاادىم. 
شااۇنداقتىمۇ مېنىڭاادىكى بااۇ ئۆچلااۈك ھەرگىزمااۇ بااۇ ئورگانغااا بولغااان 
ئۆچلىكىماااادىن كەلااااگەن ئەمەس، ھەتتااااا مەن لىبېرالىسااااتىك كااااۆز 

ېنت تۈزۈمىدىن باشقىچە بىرەر ھاكىمىيەت قاراشلىرىم تۈپەيلىدىن پارالم
شەكلىنىمۇ ئەقلىمگە كەلتاۈرەلمەۋ ياۈرەتتىم. ئاۇ كاۈنلەردە ھەرقاناداق 
بىر دىكتاتورلۇق كۆز قارىشى ھابسبۇر  ساارىيىغا بولغاان ئۆچمەنلىاك 
قارىشىمغا سېلىشتۇرۇلغاندا گويا ئەركىنلىك، ئەقىال، مەنتىققاا قارشاى 

نەتتاااى. مېنىڭاادە بۇنااداق قاراشااانىڭ ئېغىاار خىيانەتكااارلىقتەكال بىلى
شااەكىللىنى  قېلىشااىغا ئەنگىلىاايە پارالمېنتىغااا بولغااان ھەياارانلىقىم 
سااەۋەپ بولغااان بولىشااى مااۇمكىن. مېنىڭاادىكى بااۇ خىاال پارالمىناات 
سۆيگۈسااااى، ياااااش ۋاقىتلىرىماااادا ئوقۇغااااان گېاااازىتالردىن ئالغااااان 
تەسااااىراتلىرىمدىن بارلىققااااا كەلااااگەن بولىشااااىمۇ مااااۇمكىن. ئاااااۋام 
كامىرىسىنىڭ ئەنگىلىيىدە ئۈستىگە ئالغان ۋەزىپىلىرىنى ئەستايىدىللىق 
بىلەن ئورۇنداپ كېلىۋاتقانلىقىنى ناېمىس گېزىتلىارى ئاالھىادە كاۆككە 
كۆتااۈرۈپ ماختاااپ تونۇشتۇرۇشاالىرى مېنااى قاااتتىق تەسااىرلەندۈرگەن 
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ئىدى. ئۇ كۈنلەردە بىر خەلقنىڭ ئۆزىنى ئاۆزى باشاقۇرغىنىدىن ئاارتۇق 
نداق بىار ھااكىمىيەت تاۈزۈمىنى تەساەۋۋۇر قىاللىشاىم ماۇمكىن  يەنە قا

ئاۋۇسترىيە قۇرۇلتىيىغا ئاۆچ بولاۇپ قېلىشاىمغا ئۇنىاڭ خەلقناى كاۆزدە 
تۇتماااۋ ھەردائىاام خاتااالىق سااادىر قىلىاا  تۇرۇشاالىرى، ناااتوغرا قااارار 
چىقىرىشلىرى سەۋەپ بولغان بولۇپ، بۇناداق خاتاالىقالرنى شاەرەپلىك 

اۋىتىگە قىلىنغااان ھاقااارەت دەپ قااارايتتىم. بااۇ بىاار ئورگاننىااڭ ئىناا
جەرياندا ئۇالرغا ئۆچ بولۇپ قېلىشىمغا باھانە بولۇپ بېرىدىغان مۇنداق 

 بىر ئەھۋالغىمۇ دۈچ كەلگەن ئىدىم:

ئاۋۇسااترىيە دۆلىتااى تەۋەسااىدىكى نااېمىس ئامىللىرىنىااڭ تەغاادىرى 
ۋاز رېيچسااراتنىڭ ئالىاادىغان قااارارلىرىغىال باااغلىق ئىاادى. مەخپااى ئااا

بېاارىش ياااكى ئومااۇمىي سااايالم ئۆتكااۈزۈش اليىقىسااى ماقۇلالنماسااتىن 
باااۇرۇن پارالمېنتتاااا ساااانى ئااااز بولساااىمۇ خېلاااى كۈچلاااۈك ناااېمىس 
ۋەكىللىرىنىڭ تەسىرى مەۋجۇت ئىدى. ئەسلىدىنال ناېمىس ۋەكىلىنىاڭ 
بۇنچە ئاز بولىشىمۇ كىشىنى ئويغا سالماۋ قويماايتتى. چاۇنكى مىلالەت 

دا سوتسيال دېموكرات پارتىيىسى ناېمىس مەنپەئەتاى نوقتىسىدىن ئالغان
ئۈسااتىدە قااارار ئېلىشااقا تااوغرا كەلگىنىاادە ھەر دائىاام رەقىااپلەرگە يااان 
بېسااى  ئاااۋاز بېرىشااكە مااايىللىقى كىشااىنى ئويالناادۇرماۋ قويمااايتتى. 
سوتسيال دېموكراتالر پارتىيىسىنىڭ بۇنداق قىلىشى نېمىسالردىن باشقا 

قېلىشاااتىن بەكاااال ئەنساااىرەيدىغانلىقىدىن  ئۇنساااۇرالردىن ئايرىلىااا 
كەلمەكتە ئىدى. شۇنداق بولغاچقا، شۇ ۋاقىتالردىن تاارتىپال سوتسايال 
دېماااوكراتالر پارتىيىساااىنى بىااار ناااېمىس پارتىيىساااى دەپ قاااارىغىلى 
بولمااايتتى. ئومااۇمىي سااايالم ئۇسااۇلى قوبااۇل قىلىنغىنىاادىن كېاايىن 

ىشەلىشااىمۇ ئەمەلاادىن نېمىسااالرنىڭ سااان جەھەتااتىن ئۈسااتۈنلۈككە ئېر
قالغااان ئىاادى. بۇنىااڭ نەتىجىسااىدە، نااېمىس تەسااىرىنى تااازىالش 

 پۇرسىتى يارىتىلغان ئىدى.

سيۇنالىساات(، تشااۇ ۋاقىتااتىن باشااالپ، مېنىڭاادىكى مىللەتچااى )نا
مۇتەئەسسى  تۇيغۇلىرىم نېمىسالرغا تەۋە بولغان ھەر قاناداق نەرساىنى 

مىللىرىنى قوغاداش تۇرمااق ھىمايە قىلىشقا قاراپ ئۆزگىرەپ، نېمىس ئاا
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ھەتتا ئۇنىڭغا ئۆچمەنلىك قىلىدىغان بۇنداق بىر قۇرۇلتاينى ھەرگىزماۇ 
 قوبۇل قىاللمايدىغان بولۇپ ئۆزگەردىم.

ئەمما بۇ يەردىكاى مەساىلە، ئااۋاز ئۈساتۈنلىكىدىكى مەساىلە ئەمەس 
بەلكى ئاۋۇسترىيە دۆلىتىنىڭ ئۆزىدىكى مەسىلە ئىدى. قېرى  كەتاكەن 

مەۋجاۇد بولاۇپ تۇرالىشاىغا كاۈچى يەتمىگەنساىرى، ناېمىس بۇ دۆلەت 
مىللىتىمۇ بۇ قۇرۇلتايدا بىرىنچى دەرىجىلىك بىار ئورۇنغاا ئېرىشەلىشاى 

 ھەرگىزمۇ مۇمكىن ئەمەس ئىدى.

ئەساالىدە ھااۆرمەت قىلىشااقا اليىااق، ئەممااا ئىناااۋىتىنى ئاللىمۇقاچااان 
ئىچىادە يوقۇتۇپ بولغان بۇ ساارايغا ئەنە شاۇنداق بىار روھىاي ھاالەت 

 كىرى  كەلگەن ئىدىم.

شۇنىمۇ ئەسكەرتى  ئۆتىمەنكى، مەن بۇ يەرگە كىرىۋاتقان ۋاقتىمادا 
دەبىلىااك كۆرۈنىشااىگە قارىتااا بىاار تۈرلااۈك ھااۆرمەت -بىنانىااڭ دەب

ھىسىياتى بىلەن كىرى  كەلگەن ئىدىم. بۇ بىنا − ھەقىقەتەن نېمىس 
 .تۇپراقلىرى ئۈستىگە قۇرۇلغان بىر يونان مۇجىزىسى ئىدى

ئەمما قۇرۇلتاۋ زالىدا بولىۋاتقان ئىشالرنى كۆرگىنىمدىن كېيىن، ئاۇ 
يەردىن قاتتىق يىرگىنىشكە باشلىدىم. قۇرۇلتاۋ يىغىن زالىدا ئىنتاايىن 
مۇھىم بىر ئىقتىسادىي مەسىلە ئۈستىدە مۇزاكىرە ئېلى  بېرىش ئۈچاۈن 
 نەچچە يۈز خەلق ۋەكىلى بىر يەرگە يىغىلغانىكەن. نوتۇق سەھنىساىگە
چىقى  سۆز ئالغانالرنىڭ دەۋاتقان گەپلىارى بەكاال سەۋىيىساىز ئااددى 
گەپلەر ئىدى. بەزى ۋەكىللەر نېمىسچە سۆزلىمەۋ ئۆزلىرىنىڭ ئانا تىلى 
بولغان ئىسالۋيانچە تىلدا، يەنە بەزىلىارى يەرلىاك شاىۋىلەردە ساۆزگە 
چىققااان ئىاادى. شااۇ كااۈنلەرگىچە گېاازىتالر ۋاستىسااى بىاالەن خەۋەردار 

باۇ -تۇرغان ئىشالرنى بۇ يەردە بىۋاستە ئاڭلىماقتا ئىدىم. ئۇ يەربولۇپ 
يەردە قااليماقان چېچىلى  ئولتۇرۇشاقان باۇ كىشاىلەر ھەرخىال تىلاالر 

بىرساىنىڭ ساۆزىنى كېساى  -بىلەن ھەممە تەرەپتىن چالۋاقىشاى  بىار
ۋارقىرىشاتتى. بۇ جەرياندا ياشاانغان بىرساى توختىمااۋ قوڭغاۇرىقىنى 
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لىاا  خەلااق ۋەكىللىاارىگە جىاام بولۇشاالىرىنى تەلەپ پوالڭشااىتى  چې
 قىلى ، مەجلىس تەرتىۋىنى ساقالشقا تىرىشماقتا ئىدى.

بۇ كۈلكىلىك مەنزىرىگە قاراپ ئولتاۇرۇپ ئاۆزەمنى كۈلۈشاتىن زادىاال 
 تۇتىۋااللماۋ قالغان ئىدىم.

ئارىدىن بىر نەچچە ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن يەنە قايتا بۇ قۇرۇلتاۋ 
نىماادە، ئاۋالقىسااىغا تااۈپتىن ئوخشااىمايدىغان باشااقا بىاار زالىغااا كىرگى

قاۇرۇق -مەنزىرىگە دۈچ كەلگەن ئىدىم. قۇرۇلتاينىڭ يىغىن زالاى قاۇپ
دېگىدەك بولۇپ، بىر قىسىم خەلق ۋەكىللىرى ئۇيقىغا غەرق بولۇشقان، 

بىرسىگە مەنىسىز قارىشاى  پاارقىراپ ئولتۇرۇشاقان -يەنە بەزىلىرى بىر
سااەھنىگە چىقىۋېلىاا  بىاار نىمىلەرنااى دەپ  ئىاادى. ئارىاادىن بىرسااى

سۆزلىمەكتە ئىدى. رەئىاس ۋەكىلاى بولغاان بىرساى خاۇددى باۇ زالادا 
يىغىن باشقۇرىۋاتقاندەك قىياپەتتە ئولتۇرغان بولساىمۇ، ئالدىادىكى باۇ 

 مەنزىرىدىن بەكال زىرىككەنلىكى مانا مەن دەپال كۆرۈنۈپ تۇراتتى.

تااۋ زالىغاا بېرىا  تۇرىادىغان شۇندىن باشالپ ۋاقتىم بولسىال قۇرۇل
بولدۇم. قۇرۇلتاۋ سارىيىغا ھەر بېرىشىمدا يىغىان زالىناى ئىنچىكىلىاك 
بىاالەن كۈزىتىاا ، چۈشااىنەلىگەن نۇتااۇقالرنى ئاڭلىغاااچ بااۇ دۆلەتنىااڭ 
پااۇخرالىرى سااايلىغان بىچااارە خەلااق ۋەكىللىرىنىااڭ پائااالىيەتلىرىنى 

ار نىمىاكەن دەپ ئىنچىكىلىك بىلەن كۈزىتى ، ئۆزەمچە خېلى ئەقلى با
ئىككاااى كىشاااىگە دىققىتىمناااى مەركەزلەشاااتۈرۈپ -قارىغاااان بىااارەر

ئولتۇراتتىم. بۇ جەرياندا، بۇ ئورگان ھەققىدە ئېنىق بىار كاۆز قاراشاقا 
كەلمەكاااتە ئىااادىم. بىااارەر يىااال داۋامالشاااقان باااۇ تېااانچ كۈزىتىشاااىم 
نەتىجىسااىدە، قۇرۇلتاااۋ دىااگەن بااۇ مۇئەسسااە توغرىسااىدىكى بااۇرۇنقى 

منىڭ بىر قىسامىنى پۈتاۈنلەۋ ئۆزگەرتىشاكە، يەنە بىار قىساىم باھالىرى
 باھالىرىمدىن پۈتۈنلەۋ ۋاز كېچىشكە مەجبۇر بولدۇم.

ئەندى مەن، ئاۋۇسترىيە قۇرۇلتىينىڭ پەسكەش ۋە كۈلكىلىك ھالىغا 
ئەمەس بەلكاااى باااۇ قۇرۇلتااااۋ دېاااگەن ئورگاننىاااڭ ئاااۆزىگە قارشاااى 

ۋاقىتقااا كەلگىااچە بااارلىق تۇرىاادىغان بىرسااىگە ئايالنماقتااا ئىاادىم. شااۇ 
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پاساكىنا ئىشااالر بىالەن خاتالىقالرنىااڭ ئاۋۇساترىيە قۇرۇلتىياادا نااېمىس 
كااۆپ سااانلىقىنىڭ مەۋجااۇت بولماساالىقىدىن مەياادانغا كەلمەكااتە دەپ 
تونۇپ كەلگەن ئىكەنامەن. ئەنادىلىكتە بولساا بۇنىاڭ ساەۋەبىنىڭ باۇ 
 ئورگاننىاااڭ پەيااادا بولاااۇش پىرىنساااىپىلىرى بىااالەن ئۇنىاااڭ ئەسااالى

 ماھىيىتىدىن ئىزدىنىش الزىملىقىنى ھىس قىلماقتا ئىدىم.

شۇندىن ئىتىاۋارەن دېموكراتىيىنىاڭ، پۈتكاۈل باۇ تۈزۈمنىاڭ ھاۇلى 
پىرىنساىپى دىگەننىاڭ قاناداق  ”كۆپ سانلىق قارار چىقىارىش“بولغان 

نەرسااە ئىكەنلىكااى ھەققىاادە تااۈپتىن ئوخشااىمايدىغان بىاار قاراشااقا 
سااۈپىتى بىاالەن قۇرۇلتاياادا ۋەزىااپە كەلمەكااتە ئىاادىم. خەلااق ۋەكىلااى 

ئۆتەۋاتقااان كىشااىلەرنىڭ كااۆز قاراشاالىرى بىاالەن ئۇالرنىااڭ ئەخالقىااي 
پەزىلەتلىرىنى ئەساتايىدىللىق بىالەن تەتقىاق قىلىشاقا كىرىشاتىم. شاۇ 
ئارقىلىق خەلق ۋەكىللەر قۇرۇلتىيى دىگەن بۇ مۇئەسسەنىڭ قانداق بىر 

ىلەردىن تەشااكىل ئورگااان ئىكەنلىكااى، بااۇ مۇئەسسااە قانااداق كىشاا
تاپىدىغانلىقى ھەققىدە مەلۇماتقاا ئېرىشامەكتە ئىادىم. بىار قاانچە يىال 
ئىچىدە، كېيىنكى ۋاقىتالرنىڭ ئەڭ داڭلىق ھاكىمىيەت شاەكلى بولغاان 
پارالمېنت تۈزۈمىنى باارلىق ئاۈگىلىرى باويىچە تولاۇق توناۇپ يەتاكەن 

قىادىكى ئىدىم. شۇ چاغالردا تەساەۋۋۇر قىلغاان پارالمېنات شاەكلى ھەق
تەسەۋۋۇرۇم تا بۈگۈنگىچىمۇ ئۆزگەرمەۋ ئۆز پىتى ساقلىنى  كەلمەكاتە. 
شااۇنداق قىلىاا ، ئەمەلىااي تۇرمااۇش تەجاارىبەم مېنااى بەزى كىشااىلەر 

تۇال جەلى  قىالرلىاق بولاۇپ تۇياۇلغىنى بىالەن، ئەسالىدە -ئۈچۈن ئاز
ئىنسانىيەتنىڭ يىمىرىلىشى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقان بىار ئىجتىماائىي 

رىيىنىااڭ مېنااى نىشااانىمدىن ئااازدۇرۇپ كېتىشااىدىن ساااقلىنالىغان نەزە
 ئىدىم.

بۇگاااۈنكى كۈنااادىكى غەربىاااي ياۋرۇپاااادا، دېماااوكراتىيە دېگەنناااى 
ماركىساااىزمنىڭ بىاااار سوۋغىسااااى دېيىشااااكىال بولىاااادىكەن. يەنااااى، 
ماركىساااىزمنى دېموكراتىيىساااىز تەساااەۋۋۇر قىلىاااش ئەساااال ماااۇمكىن 

راتىيە دىااگەن بااۇ نەرسااە بااۇ ئەمەسااكەن. مېاانىڭچە بولغاناادا دېمااوك
دۇنيانىااڭ ۋاباسااى بولغااان ماركىسااىزم ئۈچااۈن بىاار مىكااروپ ئۇۋىسااى 
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بولۇپ، يۇقۇملۇق كېسەللىك مىكروبلىرى ئەنە شۇ ئۇۋىدا كۆپىيى  تۆت 
ئەتىراپقا يېيىلى  تۇرىدىكەن. شۇنداق قىلى ، بۇ مىكاروپالر ئۆزىنىاڭ 

دەپ تەرىپلەشااكە  ”چاااال تۇغۇلغااان بااوۋاق“بااارلىق ئاالھىاادىلىكلىرىنى 
بولىدىغان ئەنە شۇ پارالمىنتارىزمدىن ئالماقتا ئىكەن. شۇنداق قىلىا ، 
ھەر قانداق بىر ئىالھىي نۇرمۇ پارالمېنت دىيىلگەن بۇ اليدا يۇغۇرۇلاۇپ 
چىققان ھەيكەلگە جان بىرەلىشى ھەرگىز مۇمكىن ئەمەسلىكىنى چوڭقۇر 

 تۇنۇپ يېتىشكە باشلىدىم.

ىتلىرىمدا ماڭاا پارالمېنتچىلىقنىاڭ مااھىيىتىنى ۋيېنادا تۇرىۋاتقان ۋاق
تەتقىااق قىلىااش پۇرسااىتىنى يارىتىاا  بەرگەن تەغاادىرىمگە مىڭااالرچە 
قېااتىم رەخاامەت ئېيااتىمەن. ئەگەر ئااۇ ۋاقىااتالردا گېرمانىيىاادە بولغااان 
بولسام، باۇ مەساىلىنى ئاۇنچە بەك ئىانچىكىلەپ كەتمەياال بىار چەتاكە 

ارالمېنات دەيادىغان باۇ نەرساىنىڭ تاشلىۋەتكەن بوالر ئىادىم. ئەگەر پ
شۇنچە كۈلكىلىك قىيااپىتىنى ئااۋال بېرلىنادە كاۆرگەن بولساا ئىادىم، 
شۆبقىسىزكى، بۈگاۈنگىچە ئېرىشاكەن كاۆز قاراشالىرىمنىڭ يېرىمىنىماۇ 
قولغاااا كەلتاااۈرەلمىگەن باااوالر ئىااادىم. شاااۇنداق بولغىنىااادا بەكاااال 

ال قاراپ خەلق ئىشەنچىلىك بولۇپ كۆرۈنىدىغان سىرتقى كۆرۈنۈشلىرىگى
بىااااالەن رېيچنىاااااڭ قۇتقۇزۇلىشاااااىنى ئىمپىااااارىيە چۈشەنچىساااااىنى 
كۈچلەندۈرۈشااكە باااغلىق دەپ قاراياادىغانالرنىڭ سااېپىگە قوشااۇلۇپ 
كەتكەن باوالر ئىادىم. ئەمماا بۇناداق قارايادىغان كىشاىلەر قۇتقاۇزۇش 

كەلمىگەنلىكىنااى پەرق قىاللماياادىغان ساۋاتسااىز -ۋاقتىنىااڭ كەلااگەن
ىقى ئۈچاااۈن، بەرىبىااار ھېچنىمىناااى باشاااقا ئېلىااا  كىشاااىلەر بولغاااانل

چىقالمىغاااان، ھەمااامە ئىشااانى خەتەرلىاااك ياااار لىاااۋىگە يىاااتەكلەپ 
 كېتىۋەرگەن بوالتتى.

كەينىدىن خاتالىشى  يۈرەرمەنمۇ -ئاۋسترىيىدە بولسا بۇنداق كەينى
دەپ ئەنسىرەشنىڭ ھاجىتى يوق. چۇنكى پارالمېنتنى قىلچە ئەھمىيىتى 

بۇرگنىمۇ ئۇنىڭاادىن مااۇكەممەل دەپ قاااراش يااوق دېگەناادىمۇ، خابساا
ئىمكاااانى ياااوق، ھەتتاااا ئۇنىڭااادىنمۇ بەتەر دەپ قاراشاااقا باااوالتتى. 
پارالمېنتچىلىق رەت قىلىنغىنىدا ھەممە ئىاش ھەل بولاۇپ كېتىادۇ دەپ 
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قاراشااقىمۇ بولمااايتتى، ئەلىااۋەتتە. بۇنااداق قارىساااقمۇ پۈتااۈن مەسااىلە 
رېيچساراگنى )ئاۋۇساتىرىيە  بەرىبىر ئۆز پىتاى سااقلىنى  قاالىۋىرەتتى.

پااارالمېنتىنى، ئااالى قااۇرۇلتىيىنى( ئەمەلاادىن قالاادۇرۇش دىگەنلىااك، 
ھۆكۈمەت ئىشلىرىنى خابسبۇر  خانادانلىقىنىڭ قولىغاا ياالغۇز تاشاالپ 
قويۇش دېگەنلىك بوالتتى. بۇنداق پىكىرنى ھەرگىزمۇ قوباۇل قىلىشاقا 

ىاااز قوباااۇل بولماااايتتى، بۇناااداق بىااار قاراشااانى، بولۇپماااۇ مەن ھەرگ
 قىاللمايتتىم.

بۇ ئاالھىدە ئەھۋالنى ئېنىقلىۋېلىشتا دۈچ كەلگەن قىيىنچىلىقلىارىم، 
مېنى بۇ ھەقتە تېخىمۇ چوڭقۇر تەكشۈرۈشكە مەجبورلىغان ئىدى. ئەگەر 
شۇنداق بىار مەجباورلىنىش بولمىغاان بولساا، ئاۇ يااش ۋاقىتلىرىمادا، 

 دىم.بۇنداق بىر خۇالسىغا زادىال كىلەلمىگەن بوالر ئى

مېنى تېخىمۇ بەك ئويالندۇرغىنى، پارالمىت تۈزۈمىنىڭ ھاېچ قاناداق 
بىرسااىگە قىلااچە مەساادولىيەت ئارتماياادىغانلىقىنى ئوچااۇق ئوتتۇرغااا 
قويىشااى ئىااادى. پارالمېنااات ھەرقاناااداق بىاار ئىاااش ھەققىااادە قاااارار 
چىقرااليتتااى. ئەگەر ئېلىنغااان بااۇ قااارارالر ھەرقانااداق بىاار پاجىدەلىااك 

كەلتااۈرۈپ چىقارغىاادك بولغىنىاادا، بااۇ قااارار سااەۋىبىدىن نەتىجىلەرنااى 
ھااېچكىم بىاارەر جاۋاپكااارلىققىمۇ تارتىلمااايتتى. ئەگەر ئىنتااايىن ئېغىاار 
بىرەر پاجىدەلىك ئاقىۋەت يۈز بەرگىادەك قىلساا، بىار بولساا ھۆكاۈمەت 

 ئىستىپا بېرى  قۇتۇالتتى يا بولمىسا پارالمېنت تارقىتىۋىتىلەتتى.

ېنىاااق مەسااادولىيىتى بولمىغاااان كىشاااىلەردىن بۇناااداق ئەھۋالااادا، ئ
تەشااكىل تاپىاادىغان بۇنااداق بىاار كااۆپچىلىكنى جاۋاپكارلىققااا تااارتىش 
مۇمكىنمۇ  ئەگەر بىارەر ئىشانىڭ مەسادولىيىتى ماۇئەييەن بىار كىشاىگە 
تاپشۇرۇلمىغان بولسا، ئۇ ئىشنىڭ بىرەر قىممىتى قاالرمۇ  قارار قىلىاش 

ى بىار ماۇنچە كىشاىلەرگە ئورتااق بىلەن بۇ قارارنى ئىجرا قىلىاش ئىشا
تاپشۇرۇلغىنىدا، مەساىلە كۆرۈلگىنىادە بۇناداق ئىجارائەتتىن ھۆكاۈمەت 

 رەئىسىنى جاۋاپكارلىققا تارتىش مۇمكىنمۇ 
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بۈگاااۈنكى كاااۈنگىچە بىااارەر مەسااادول كىشاااى دۆلەت ئىشااالىرىنى 
باشقۇرۇش ئۈچاۈن بىارەر پىاالن تاۈزۈپ، باۇ پىالنىناى ئەقىلساىز قاوۋ 

دۈرۈپ، بۇ بىار تاوپ قاوۋ پادىساىنى قايىال قىلىا  پادىلىرىغا چۈشەن
 ئۇالرنىڭ ماقۇللىقىدىن ئۆتكۈزۈشكە مەجبور بولۇپ كەلمىدىمۇ 

دۆلەت رەھبىرى بولۇش دىگەنلىك، قايىل قىلىش ساەندىتىگە ئىاگە 
چوڭ قاارارالرنى -بولۇش، مۇھىم پىرىنسىپالرنى چۈشەندۈرۈش ۋە چوڭ
ە مااااھىر بولاااۇش چىقاااارتقۇزۇش ئۈچاااۈن كىشاااىلىك مۇناساااىۋەتلەرگ

 دىگەنلىكمۇ 

ئەگەر بىرەر دۆلەت مەسدولى بەلگىلىك بىر كاۆز قااراش ئۈچاۈن راك 
ئۆسمىسااى ھالىغااا كېلىاا  بولغااان بىاار پارالمېناات كااۆپ سااانلىقىنى 
مۇۋەپپەقىيەتلىك بىلەن مۇئەييەن بىار كاۆز قااراش ئەتىراپىغاا جەلىا  

قىيەتلىاك ھالادا قىاللمىغىنىدا، بۇنداق بىر كۆز قاراشنى ئۇالرغا مۇۋەپپى
چۈشەندۈرۈپ بىرەلمىگىنىدە، ئۇ مەسدول كىشىنىڭ ئىقتىدارسىز بىرسى 
ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتلىياالرمۇ  ئۇلااۇت نەتىجىلەرنااى قولغااا كەلتااۈرمەۋ 

 تۇرۇپ ئالىي رەھبەر بواللىغان كىشىلەرنى كىم كۆرۈپتۇ 

جېنىناااى تىكىااا  ھەرىكەتاااكە ئاتلىنىشااانى تەلەپ قىلىااادىغان باااۇ 
ارلىق داھىيانە ھەرىكەتلەرنىڭ ھەممىساى بىارەر داھىنىاڭ دۇنيادىكى ب

مۈگااۈدەپ ياتقااان خەلااق ئاممىسااىنى ھەرىكەتااكە كەلتااۈرىمەن دەپ شااۇ 
خەلاااق ئاممىساااىنى ئۇيغۇتاااۇش ئۈچاااۈن كەساااكىن ھەرىاااكەت پەيااادا 

 قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى ئەمەسمىدى 

ئەنە شااۇنداق بىاار ئەھااۋال ئاسااتىدا، ئوتتۇرغااا قويغااان پىالنلىرىنااى 
قۇرقىدەك كىشىلەر گۇروھىغا تەستىقلىتالمىغان بىرەر دۆلەت رەھبىرى يو

قانداق قىلىشى كېارەك ئىادى  ئۇالرغاا پاۇل تارقىتىا  مااقۇل قىلىشاى 
كېرەكمىدى  ياكى بولمىساا خەلقىنىاڭ تەغادىرىگە زىاچ مۇناساىۋەتلىك 
بولغااان، ئەمەلااگە ئاشۇرۇلىشااى زۆرۈر بولغااان بۇنااداق بىاار پىالنىنااى 

نلىقى سااەۋىبىدىن ئۇقتۇرالماااۋ ئەمەلاادىن قالدۇرسااا خەلقىنىااڭ نااادا
بوالمتى  بۇنداق بىر مەسىلىگە دۈچ كەلگەن خەلقىغە، ۋەتىنىگە سادىق 
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بىر رەھبەر، ۋىجدانى ۋەزىپىسى بىلەن قۇرۇلتااۋ ۋەكىللىارى ئارىساىدا 
قايسىنى تاللىۋېلىشى يااكى باۇ زىادىيەتنى قايساى خىال ئۇساۇلدا ھەل 

اق بىر مەسىلىدە خەلقىاغە مەسادول بولاۇش قىلىشى كېرەك  ئەنە شۇند
ۋىاداناااى بىااالەن قۇرۇلتااااۋ ئالدىااادىكى جاۋاپكارلىقىنىاااڭ قايسىساااى 
بىرىنچى ئورۇندا تۇرىادىغانلىقىنى بەلگىلەيادىغان ئاۆلچەم زادى نىامە  
ھەقىقىاااي بىااار دۆلەت رەھبىااارى بولغاااان كىشاااى خەلاااق ئالدىااادىكى 

قۇرۇلتاۋ جامائىتىنىال مەسدولىيىتىنى بىر چەتكە قايرى ، قويۇپ يالغۇز 
چۈشاااىنى  ھۆكاااۈمەت سىياسااااىتىنى بەلگىلەيااادىغان قاااۇرۇق بىاااار 

 سىياسەتچىگە ئايلىنى  قېلىشىدىن ئۆزىنى ساقلىشى الزىممۇ قانداق 

ئەگەر، بۇنىڭ دەل ئەكسىچە بۇ دۆلەت رەھبىرى ئادەتتىكىدەك بىار 
سىياسيون بولۇپ قالغىنىادا، يوقۇرقىادەك مەسادولىيەتلەرنى ھەرگىزماۇ 
ئۆز ئۈستىگە ئالماۋ، بۇ مەسادولىيەت ياۈكىنى بىار گاۇرۇپ ئاادەملەرگە 
ئورتاق دەپ ھىساپالپ بەزى ھىلىگەرلىكلەرنى ئىشلىتى  ئىشنى ئەپلەپ 

 سەپلەپ ئۆتكىزىۋېتىشكە ئۇرۇنماسمۇ 

پارالمېنات كاۆپ ساانلىقىنىڭ “ئەنە شۇنداق بىر ئەھۋالادا، بىزنىاڭ 
ئېنىاااق بىااار كىشاااىگە  دەيااادىغان پىرىنساااىپىمىز ۋەزىپىناااى ”قاااارارى

تاپشااۇرۇش دەياادىغان مەساادوليەتچانلىق پىرىنسااىپىمىزغا زىاات كېلىاا  
 قالماسمۇ 

ئەجىبااا ئااارىمىزدا ئىنسااانىيەت تەرەققىياااتىنى مەلااۇم شەخسااىنىڭ 
پىالنىدىن بارلىققا كەلمەۋ ھەممە كىشىنىڭ ئورتاق تاۈزگەن پىالنىنىاڭ 

ارىمىزدا نەتىجىساااى دەيااادىغانغا ئىشاااىنىدىغان كىشاااىلەر باااارمۇ  ئااا
ئىنسااانىيەت بىاار كااۈنلىرى بۇنااداق باشااالمچى دەياادىغان شااەرتتىن 
قۇتۇلااۇپ كىتىشااى كېاارەك دەياادىغان گەپلەرنااى تەرغىاا  قىلىاادىغان 
بىرساى باارمۇ  بۈگااۈنكى كۈنادە، بىاز ئۈچااۈن ئېنىاق بىرساى مەساادول 
بولااۇش دەياادىغان ئۇقااۇم ھەر قانااداق ۋاقتتىكىاادىنمۇ مااۇھىم بولااۇپ 

 گە مەلۇم ئەمەسمۇ تۇرىۋاتقانلىقى ھەممى
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كۆپسانلىق ھاكىمىيەت بېشىغا چىقىش ئۇسۇلىنى ئاسااس قىلىادىغان 
پارالمېنااات پىرىنساااىپى بىااارال كىشاااى مەسااادول بولاااۇش دەيااادىغان 
پىرىنسىپتىن ئۈستۈن كىلى ، مەسدول كىشى ئورنىغا سان ئۈساتۈنلىكى 
بىلەن كۆپچىلىكنى ھاكىمىيەت ئۈستىگە چىقىرىدىغان تۈزۈم، تەبىادەت 

نىيەتلىرىگە پەقەتااال تااوغرا كەلمەياادىغان بىاار تۈزۈماادۇر. ئەگەر قااانۇ
يەھااۇدىي مەتبۇئاتىنىااڭ مۇشااتېرىلىرى تولااۇق ئەركىاان پىكىاار قىلىااش 
ئاساسااىدا ھۆكااۈم چىقىرىشاانى ئۆگااۈنەلمىگەن بولسااا، بااۇ تااۈردىكى 
زامااانىۋىي پارالمېناات تۈزۈمىنىااڭ قانچىلىااك پاجىدەلىااك ئاااقىۋەتلەرگە 

 ىقىنى ھەرگىزمۇ چۈشىنەلمەيدۇ.سەۋەپ بولۇپ قالىدىغانل

پارالمېناات دىااگەن بااۇ ئورگااان، سىياسااىي پائااالىيەتلەرنى ئااادەم 
ئەقلىااگە كەلتۈرەلمىگىاادەك چاكىنااا ئۇششاااق ئىشااالر ئىچىااگە پاااتۇرۇپ 
قويۇشقا ھەيدەكچىلىك قىلىادىغان بىاردىن بىار ئورگانادۇر. مەساىلەن 

شاالىرىدىن ئااااليلى، ئەگەر سااادىق بىاار دۆلەت رەھبىرىنااى ھۆكااۈمەت ئى
قااانچىكى يىااراق تۇتالىسااا، بااۇ ھااالەتتىن پەسااكەش كىشااىلەر شااۇنچە 
خوشال بولۇپ ياايراپ كېتىادۇ. چاۇنكى، كۆپاۈنچە ۋاقىاتالردا بۇناداق 
سىياسەت يۈرگۈزۈش سورۇنلىرى پەساكەش كىشاىلەر تەرىپىادىن كاۆپ 
سااانلىقنىڭ ھىمايىسااىنى قولغااا كەلتۈرۈشاانى مەقسااەت قىلىاادىغان ھەر 

 ش ئويۇنلىرىنى ئوينايدىغان سورۇنغا ئايالندۇرۇلغان.تۈرلۈك سودىلىشى

بۈگااۈنكى كۈناادە بىاار تېاارە ئېلىاا  ساااتارى چۈشااەنچە ۋە بىلىاام 
جەھەتتە قانچىكى سەۋىيىسى تۈۋەن بولسا، كىشىلەرنى ئۆزىگە جەلىا  
قىلىشااقا الزىملىااق سااودا پائااالىيەتلىرىگە مۇناسااىۋەتلىك ھەر تۈرلااۈك 

ەشاااتۈرىۋالغىنىغا ئوخشااااش، پەسكەشااالىكلەردىن شاااۇنچە كاااۆپ ئۆزل
ئاالھىااادە ئاكتىااا  پائاااالىيەت قىلىاااش ۋە ئاالھىااادە ئىقتىااادار تەلەپ 
قىلىنمىغاان بىار ھۆكااۈمەت سىستېمىساىنىمۇ پەسااكەش بىار سااەھرالىقتا 
بولىدىغان يوقۇرىقىدەك ھىلىمىكىرلىكى بويىچە ئاالھىدە ماختاپ كۆككە 

ئاۆز ئۈساتىگە  كۆتۈرىۋىتەلىشى مۇمكىن. بۇنداق بىر ئاخماق ھۆكاۈمەت،
ئالغان ھەرقانداق بىر مەسادولىيەتتىن ھەرگىاز ئەنساىرىمەيدۇ. قىلغاان 
ئىشلىرىنىڭ نەتىجىسىنى ھەرگىزمۇ ئويالپ يۈرمەيدۇ. بۇنداق ھۆكاۈمەت 
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ئادەملىرى سىياسىي ئىجرائەتلىرى ھەرقانداق بىر ئااقىۋەتنى كەلتاۈرۈپ 
 چىقىرىشاااىدىن قەتدىاااي نەزەر، ھاماااان بىااار كۈنىساااى ئاغااادۇرۇلۇپ
كېتىدىغانلىقىنى، ئورنىنى باشقىالرغا ئۆتكۈزۈپ بېرىدىغانلىقىنى ئېنىاق 
بىلىدۇ. تالالنغان بۇنداق دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ ساانى ئۇالرغاا بولغاان 
تەلەپنىڭ ئازىيىشىغا ئەگىشى  كۆپىيى  بارماقتاا. باۇ ھادىساىلەرمۇ باۇ 

نىمۇ خاندانلىقنىڭ چوقۇم يىمىرلىدىغانلىقىنىڭ بىر سىگنالى ئىدى. شاۇ
ئاالھىدە كۆرسىتى  ئۆتۈش زۆرۈركى، بىر تەرەپاتىن ئەقىللىاك بىرساى 
ئىقتىدارسىز، ئاددىي مېڭىلىك مەدداھالرنىڭ ئادەتتىكى كاتىپى بولاۇپ 
قېلىشىدىن ساقلىنىشقا تىرىشسا، يەنە بىر تەرەپتىن كاۆپ ساانلىقنىڭ، 
يەناااى ئاخماقالرنىاااڭ ۋەكىللىااارى بۇناااداق قىممەتلىاااك قاااابىلىيەت 

 دىن ھەر دائىم نەپىرەتلىنى  يۈرىدۇ.ئىگىلىرى

پەسكەش بىر قۇرۇلتاۋ ۋەكىلى ھەر دائىام ئاۆزىگە ئوخشااش قىلاچە 
قىممىتاااااى بولمىغاااااان بىااااار باشااااالىق تەرىپىااااادىن باشاااااقۇرۇلۇپ 
كېلىنىااادىغانلىقىنى بىلگىناااى ئۈچاااۈن، ئۇناااداقالر ھاااېچ نەرساااىدىن 

دەر ئەنسىرەپمۇ يۈرمەيدۇ، شۇ سەۋەپتىن ھەممە كىشى ئۆزلىرىنىاڭ نەقە
ئەقىللىااق بىرسااى ئىكەنلىكىنااى كۆرسااىتىۋېلىش ئۈچااۈن ئااارىالپ پېياار 
باشلىق بولۇپ سايلىنااليدىكەنۇ، نىمىشكە پاۋل سايالنسا بولمايادىكەن 
دەپ غۇتۇلااداپمۇ قويىشااىدۇ. بااۇ جەرياناادا دېموكراتىيىنىااڭ روھىاادىن 
پەسكەشاالىكنى پەياادا قىلىاادىغان بىاار مەسااىلە كۆرۈلۈشااكە باشاااليدۇ. 

بۇ مەساىلە، مااھىيەتتە رەھابەر دەپ قارالغاان كىشاىلەرنىڭ كۆرۈنگەن 
بىااار قىسااامىدا كاااۆرۈلگەن ئېقتىياتچاااانلىق، قورقۇنچاقلىقنىاااڭ بىااار 
ئىپادىسىدۇر. بۇنداق كىشىلەرگە نىسبەتەن ئالغانادا، ئىنتاايىن ماۇھىم 
قارار چىقىرىادىغان بىار ئورۇنغاا ئېرىشاى  قالغانلىرىادا كاۆپ ساانلىق 

استىغا كىرى  قالىادىغانلىقى ئاۇالر ئۈچاۈن بىار كىشىلەرنىڭ كاپالىتى ئ
تەلەۋ ئىدى. سىياسەت قەلەندەرلىرى بارلىق قاارارلىرىنى چىقىرىشاتىن 
بااۇرۇن كااۆپ سااانلىقنىڭ ماااقۇللىقىنى تىلەياادۇ. شااۇنداق قىلىاا ، 

گە كاپالەتلىاك  ’جىناايەت شاىرىكچىلىكى‘ئۆزلىرىگە الزىملىاق بولغاان 
تتىن پېشاىنى قېقىاپال قۇتۇلاۇپ قىلىشى ، ھەر قاناداق بىار مەسادولىيە
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كىتەلەيدىغان شارائىتقا ئېرىشاىۋالىدۇ. راساتچىل، ۋىجادانلىق بىرساى، 
بااااۇ تااااۈردىكى سىياسااااىي ئويااااۇنالردىن يىرگىنىاااا ، ئۇنىڭاااادىن 
نەپىرەتلىنىشتىن باشقا بىر ئىش قولىدىن كەلمەيدۇ. بۇناداق ئۇساۇلالر 

ۇ. ھەر قاناداق بارلىق پەسكەشلىكلەرنى ئۆز ئەتىراپىغا توپلىغان بولىاد
بىاار ئىشااىنىڭ پەياادا قىلىاادىغان ئوڭۇشسااىزلىقلىرىنىڭ مەساادولىيەتنى 
ئۈستىگە ئېلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپال يۈرىدىغان، ھەر دائىم ئۆزىنى ھەر 
قانااداق ئەيىپااتىن خااالى دەپ كۆرسىتىشااكە تىرىشااىدىغان بىرسااى، 
پەسكەش مەخلۇقتىن قىلچە پەرقى يوق بىرسىدۇر. خەلقناى باشاقۇرۇپ 

تەكلەشكە مەسدول بولىدىغان بىر ئورگان ئەنە شۇنداق قابىلىيەتساىز يى
پەسكەشااالەردىن تەشاااكىل تاپقىنىااادا، ئۇزۇنغاااا قالماااايال تاااۈزەتكىلى 
بولمىغىدەك پاجىدەلىاك ئااقىۋەتلەرگە ساەۋەپچى بولىادۇ. بۇناداق بىار 
ئورگان قورقماساتىن ئەقىال ئىشالىتى  ھەرىاكەت قىلىاش جاساارىتىگە 

ق ئىقتىدارسىز بىر ئورگاان مەساىلىنى ھەل قىلىاش ئىگە ئەمەس. بۇندا
ئاھااانىتى -ئۈچااۈن تىرىشااچانلىق كۆرسااىتىش ئورنىغااا خەلقنىااڭ تىاال

ئاستىدا كۆمۈلۈپ قېلىشنى ئەۋزەل كۆرىشىدۇ. ئەگەر بىر قاتار جىاددىي 
قااارارالر ئېلىشااقا تااوغرا كەلگىنىاادە، ئااۇالردىن ھااېچ بىرسااى ئوتتۇرغااا 

ئۈستىگە ئېلى  يىتەكچىلىك قىلىشقا چىقى  بۇ ئىشنىڭ مەسدولىيىتىنى 
 ماقۇل بولمايدۇ.

بىاااز يەنە شاااۇنىمۇ ھەرگىاااز ئۇنتاااۇپ قالماسااالىقىمىز كېرەككاااى، 
ئىقتىدارلىق بىر رەھابەر نوقتىساىدىن ئېلىا  ئېيتقانادا، كاۆپ ساانلىق 
ھېچقاچان بىر شەخسىنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ. كۆپسانلىق دىگىنىمىز، 

ا ئوخشاش، پەسكەشلەرگىمۇ ۋەكىللىاك ئاخماقالرغا ۋەكىللىك قىلغىنىغ
قىالاليدۇ. ئەقلى ئىشلىمەيدىغان يۈز كىشى ھېچ بىر ۋاقىت ئىقتىدارلىق 
بىااار كىشاااىنىڭ ئاااورنىنى ئااللمايااادىغانلىقىغا ئوخشااااش، ياااۈز نەپەر 
قورقۇنچاقتىنمۇ قەھرىماانالرچە قاارار ئاالاليادىغان بىار بااتۇر ئوتتۇرغاا 

ۈتكىلى بولماياادۇ. ھۆكااۈمەت چىقىشااى مااۇمكىن دەپ ھەرگىااز ئۈمىااد كاا
باشلىقلىرى ئېغىر مەسادولىيەتنى ئۈساتىگە ئېلىشاتىن ئاۆزىنى قاانچىكى 
چەتااكە ئالىاادىكەن، ئااۆزلىرىنى خەلااق خىاازمىتىگە ئاتاشااقا اليىااق دەپ 
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قارايادىغان كىشااىلەرنىڭ سااانىمۇ شااۇنچە كۆپىيىاا  بارىاادۇ. ئۇالرنىااڭ 
انداق بىر كۈچ قاتارغا كىرى  نۆۋىتى كېلىشنى كۈتۈشلىرى ئۈچۈن ھېچق

توسالغۇلۇق قىاللمايدۇ. بۇ كىشىلەر ئۆزىنىڭ ئالدىدا ئاۈچىرەت تۇتقاان 
كىشااىلەرگە قاااراپ غەمكىنلىااك بىاالەن نااۆۋىتىنى كۈتىاادۇ. ئااۇالر ئااۆز 
ئارزۇلىرىنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلىشاى ئۈچاۈن الزىام بولغاان ۋاقتىناى ھەتتاا 
ساااائىتىگىچە ھىسااااپالپ چىقىشاااىدۇ. كاااۆز تىكاااكەن بىااار ئورۇننىاااڭ 

وشىتىلىشاااىنى كۈچلاااۈك تەلماااۈرۈش ئىچىااادە كۈتىااادۇ. ئاااۈچىرەت ب
سااقالۋاتقانالر ئارىسااىدا ئۆزىنىااڭ ئالدىاادىكىلەرنى ئازايتىشااقا پايدىسااى 
بولىدىغانلىكى رەزىللىلكەرنىڭ يۈز بېرىشىنى خوشاللىق بىالەن قارشاى 

 ئالىدۇ.

ئەگەر قاتااااردا بىرەرساااى ئېرىشاااكەن ئاااورنىنى بوشااااتماۋ چىاااڭ 
، بۇناااداق ئەھاااۋالنى گۇرۇپپاااا ئىچىااادە تۈزۈشاااكەن ئولتۇرىۋالغىنىااادا

شااەرەپلىك شەرتنامىسااىنىڭ ئىجاارا قىلىنىشااى توختاااپ قالاادى دەپ 
قارىشااى  رەنجىشااكە باشاااليدۇ. ئااۇالر بااايىقى نومۇسسااىزنىڭ نااۆۋەت 
ساااقالۋاتقانالرغا ئىسسااىغىدا ئااورنىنى بوشااىتى  ئۆتكااۈزۈپ بەرمىگىااچە 

 زادىال ئارام تېپىشمايدۇ.

ېااتىم چۈشااۈپ كەتااكەن بىرسااى ئااۇ ئورۇنغااا قايتااا ئەمەلاادىن بىاار ق
ئېرىشەلمەيدۇ. ئورنىنى تارتتۇرۇپ قويغان بۇ روھىاي كېساەل ئاادەملەر 
ئااورۇن كااۆزلەپ يااۈرگەن كىشااىلەرنىڭ ئارىسااىدا تىاال ئاھااانەتلەرگە 
قېلىشىغا قارىماۋ تاۈۋەنىرەك بولساىمۇ قايتاا بىارەر ئورۇنغاا ئىرىشاىش 

ىدۇ. ئەنە شااۇنداق ئااورۇن ئۈچااۈن تىرىشااىش بىاالەن كااۈن ئۆتكۈزىشاا
ئالماشاااتۇرۇش ھادىساااىلىرىنىڭ يىغىندىساااى دۆلەتنىاااڭ ئەڭ ماااۇھىم 
ئورۇنلىرى بىلەن ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىلەرنى ئۈستىگە ئالغان ئورگانلىرىادا 
ئىشلەيدىغانالرنىڭ ئادەمنى ئۈركىتىادىغان بىار شاەكىلدە نۆۋەتلىشاى  

ۋىتى ئىنتاايىن تۇرىشىنى شەكىللەندۈرىدۇ. بۇنداق نۆۋەتلىشىشنىڭ ئاقى
 پاجىدەلىك ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
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قۇرۇلتاينىااڭ ئەخااالق ۋە قائىاادىلىرىنىڭ قۇربااانلىقى قىلىنىاادىغانالر 
پەقەت ئاخماااق، قابىلىيەتسااىز كىشااىلەر بىلەنااال چەكلىنىاا  قالماياادۇ. 
ئەگەر تەغادىر كۈنلەرنىااڭ بىرىاادە ھەقىقىاي رەھاابەر دەپ نااام ئېلىشااقا 

ۇ ئورۇنغااا ئىااگە قىلىاا  قويغااان تەغاادىردىمۇ، بااۇ اليىااق بىرسااىنى ئاا
ئادەمنىڭ تەغدىرىمۇ ئوخشاشال ناۆۋەت سااقالۋاتقانالرنىڭ تەغدىرىادىن 
باشقىچە بولۇپ كەتمەيادۇ. ھەتتاا بۇناداقالرنىڭ قۇرباانلىق قىلىنىشاى 
-تېخىمااۇ ئېغىاار بولىشااى مااۇمكىن. بىاارەر رەھاابەر ئااۆزنى كۆرسااىتە

دەرھال ئاتاكىغا ئۆتىشاىدۇ. ئەگەر كۆرسەتمەيال ئۇنىڭغا قارشى كۈچلەر 
يوقااۇرى دەرىجىلىااك ئورۇنغااا ئېرىشااكەن كۈچلااۈك بىاار رەھاابەر، شااۇ 
ئورۇنغا كىرىشكە تىگىشالىك دەپ قارىغاان ئااۋام ئارىساىدىن كەلگەناال 
بولسااا، بااۇ رەھبەرنىااڭ ئاااقىۋىتى تېخىمااۇ پاجىدەلىااك بولىاادۇ. دۆت 

شاااىنى ئاااارزۇ ئاااادەملەر ئاااۇ ئورۇنااادا ئۆزلىرىااادەك كىشاااىلەرنىڭال تۇرى
قىلىشىدۇ. بۇ قاپاقۋاشالر، ئارىسىغا بىرەر ئەقىللىقنىڭ كىرى  قېلىشىغا 
ھەرگىزمااۇ چىدىماياادۇ. ئەگەر بۇالرنىااڭ ئارىسااىغا ئەقىللىااق بىرسااى 
كىرى  قالغىنىدا ئۇنداق كىشىگە ھەر تۈرلۈك باھانىالرنى ئۇيدۇرۇشاۇپ 

 بىرلىكتە زەربە بېرىشكە كىرىشىدۇ.

ەل تۇتۇشاانىڭ نەتىجىسااىدە، رەھبەرلىااك بۇنااداق نۆۋەتلىشااى  ئەم
تەبىقىسااى كۈنسااايىن ئەقىلسىزلىشىشااقا باشاااليدۇ. بۇنااداق رەھبەرلىااك 
تەبىقىسىگە تەۋە بولمىغان ھەرقانداق ئادەم خەلقاى بىالەن ۋەتىنىنىاڭ 
بۇنااداق كىشااىلەرنىڭ قولىغااا قالغانلىقىاادىن تەسۋىرلىگۈسااىز ئېغىاار 

يااادۇ. ئەنە شاااۇنداق بىااار زىياااانالرنى تارتىااادىغانلىقىنى پەرەز قىالال
پارالمېنت تۈزۈمى كونا ئاۋۇسترىيە ئۈچاۈن ھەقىقەتەنماۇ قورقۇنۇشالۇق 

 مىكروپ ئۇۋىسى بولۇپ قالماقتا ئىدى.

گەرچە مىنىساااتىرلىكنى ئىمپراتاااور يااااكى پادىشاااا تەيىنلىگەنااادەك 
قىلسىمۇ، ئەسلىدە ئۇنىاڭ قىلغىنىماۇ باۇ قۇرۇلتاينىاڭ ئاارزۇ قىلغاان، 

تىقالپ بېرىشىدىن باشقا بىر نەرساە ئەمەس ئىادى. ئويلىغانلىرىنى تەس
قۇرۇلتايدىكىلەر مىنىستىرلىك ئورنى ئۈچۈن سودىلىشى  تاۇراتتى. ھەر 
بىاار مىنىسااتىرنىڭ ئورنىغااا ئااۇزۇن ئااۆتمەيال يېڭىسااى ئالماشااتۇرىالتتى. 
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بۇنداق ئورۇن ئالماشتۇرۇش تۈزۈمى قۇرۇلتاينىاڭ بىار خىال قائىدىساى 
لتاۈرۈلگەن مىنىساتىرنىڭ قاابىلىيىتى ماۇتلەق ھىساپلىناتتى. ئورنىغا كە

 تۈردە ئالدىنقىسىغا قارىغاندا تېخىمۇ تۈۋەن بولۇپ چىقاتتى.

پارالمېناات تۈزۈمىاادىكى ئىشااالر ئەنە شااۇ شااەكىلدە تەكرارلىنىاا  
داۋاملىشااى ، ئاااخىردا پارالمېناات تەۋەسااىدىكى ھەماامە كىشااىنى ئەڭ 

املىشااىدىكەن. بااۇ پەسااكەش تەييارتاااپالر ھالىغااا كەلتۈرىااۋەتكىچە داۋ
تەييارتاااپ پااارازىىتالر ھەر قېتىملىااق سايلىنىشااىدا كااۆپ سااانلىق قااارار 
چىقىاارىش پىرىنسااىپىنى ساااقالپ قېلىشااقا، يەنااى ئەھمىيىتااى يااوق 

چۈششااەك ئىشااالرنى بىاار تەرەپ قىلىااش بىلەنااال مەشااغۇل -ئۇششاااق
بولۇشااانى كاپاااالەتكە ئىاااگە قىلىاااش ۋەزىيىتاااى سااااقالپ قېلىشاااقىال 

ئۇالرنىڭ قولىدىن كېلىدىغىنى شاۇنچىلىك ئىادى. ئەنە  تىرىشىدىكەن.
شۇنداق ئىشالرنى كۈزىتىش ئۈچۈن ۋيېنا ماڭا ئەڭ مۇۋاپىق بىر مەكتەپ 

 بولۇپ بەرگەن ئىدى.

مەن باااۇ جەريانااادا باااۇ خەلاااق ۋەكىللىرىنىاااڭ ئاااۆز بىلىااام ۋە 
قابىلىيەتلىرى ئاساساىدا ھەل قىلىشاقا مەجباور بولغاان مەساىلىلەرنىڭ 

ىجىساىنى تارازىغاا ساېلى  تارتىا  كۆرۈشاكە كىرىشاتىم. قىيىنلىق دەر
بۇنىڭ ئۈچۈن خەلق ۋەكىللىرىنىڭ پىكىر قىلىش قابىلىيىتىنىڭ قايسى 
دەرىجىااادە ئىكەنلىكاااى، قايساااى خىااال ئىااادىيىۋى قاراشاااالرغا ئىاااگە 
ئىكەنلىكىنىمۇ يېقىندىن كۈزىتىشكە توغرا كەلگەن ئىدى. بۇ ئىشالرنىمۇ 

ۈردىكى چولپانلىرىمىزنىاااڭ خەلاااق تۈگەتكىنىمااادىن كېااايىن، باااۇ تااا
بىرلەپ چاقنىشىغا كاارىم بولمااۋ -ئاممىسىدىن ئىبارەت بۇ ئاسماندا بىر

 بىر چەتتە قاراپ ئولتۇرالمايتتىم.

كۈلۈمسااىرەپال يۈرىاادىغان بااۇ مااۇاليىم كىشااىلەرنىڭ ئەساالى قانااداق 
نەرسىلەر ئىكەنلىكى ھەمدە قانچىلىك قابىلىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىناى، 

ەلااق مەنپەتااى ئۈچااۈن بااۇ ئاالھىاادىلىكىنى قانچىلىااك جااارى خ-ۋەتەن
قىلدۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى، يەنى سىياساى پائاالىيەت جەريانىادا ئاۇالر 
قايسى تۈردىكى سىياسىي ھۈنەرلەرگە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئەستايىدىللىق 
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بىااالەن تەكشاااۈرۈپ ئېااانىقالپ چىقىشاااىم زۆرۈر ئىااادى. پارالمېنااات 
ەرنااى ۋە يااۈز بېرىۋاتقااان ئىشااالرنى ئەساالى پائااالىيەتلىرىنى، ۋەكىلل

ماااھىيىتى بااويىچە تونۇشااقا بولىاادىغان بىااتەرەپ پوزىتسااىيىدە تااۇرۇپ 
كۈزەتكەنااادە، ئاااادەمنى بەكاااال ئۈمىدساااىزلەندۈرىدىغان بىااار ئەھاااۋال 
ئوتتۇرغا چىقاتتى. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ھىمايە قىلىۋاتقان خالىغاان بىار 

ونكىرىتنى مەساىلىگە قارىتااا مەساىلىنى تەتقىااق قىلىاش ياااكى بىارەر كاا
ئېنىااق بىاار چۈشااەنچىگە كااېلىش ئۈچااۈن ھېچقانااداق بىاار نەزىاارىيىگە 
ئاساسالنماۋ ئادەتتىكى گەپلەرنى يورغۇلىتىا  يۈرۈشالىرىنى كاۈزىتىش 
ئارقىلىقمۇ پارالمېنت ئاورگىنىنى ئوڭۇشالۇق تەتقىاق قىلىشاقا باوالتتى. 

شتا شوغۇللىنى  شۇنداق بولغاچقا، بۇ پەسكەشلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇ
يااۈرگەن پۈتااۈن رەزىللىكلىاارى بىاالەن ئۇالرنىااڭ ئااادەتتىكى تۇرمااۇش 
ئااادەتلىرىنى تەتقىااق قىلساااقمۇ ئااۇالر ھەققىاادە كىشااىنى چۈچۈتكىاادەك 

 نەتىجىلەرگە ئېرىشەلىشىمىز مۇمكىن ئىدى.

ئەگەر بىتەرەپ پوزىتسىيىدە تۇرۇپ تەھلىل قىلغىنىمىزدا، پارالمېنت 
دىغان بۇنداق خاتا نەرساىنى باشاقا ھېچقاناداق پىرىنسىپلىرىغا ئوخشاي
 يەردە ئۇچرىتالمايمىز.

ئاۋال خەلق ۋەكىللىرىنىڭ قايسى خىل ئۇسۇلدا ساايلىنىدىغانلىقىنى 
كۈزىتىاا  باقااايلى. خەلااق ۋەكىللىرىنىااڭ بااۇرۇن قولغااا كەلتااۈرگەن 
ھەرقانداق بىر ئۇتاۇغى خەلقاقە پايادىلىق بەكاال ئااز نەرساىلەرنى ھەل 

چۈششەك نەتىجىلەر ئىكەنلىكىناى ئوچاۇق -يدىغان ئۇششاققىلىشقا يارا
كۆرۈپ ئاالاليمىز. خەلاق ئاممىساىنىڭ ئەقلاى قاابىلىيىتىمۇ ئۆزلىرىنىاڭ 
ئاااارزۇلىرىنى ئىشاااقا ئاشاااۇرۇپ بىرەلەيااادىغان، دەردىاااگە دەرماااان 
بوالاليدىغان ئىقتىدارلىق سىياسىيونالرنى تالالپ قۇرۇلتايغا ئىۋەرتىشاكە 

مىسى دىاگەن باۇ توپلاۇم ئىچىادە شەخساىلەرنىڭ يەتمەيتتى. خەلق ئام
خۇسۇساااىي تەجرىبىلىااارى بىااالەن بىلىملىااارى بەك ئېنىاااق بىلىنىااا  
كەتمەيتتااااى. خەلااااق ئاممىسااااىنىڭ پىكىرىنااااى ئااااادەتتىكى تاشااااقى 
كۆرۈنۈشلەرگە تايىنىپال جەلى  قىلىشقا بولىدىغانلىقى ئۈچۈن، گېزىات 

ن ئاااممىنى قايىاال تەشااۋىقاتلىرى بىاالەن گېاازىتالردا ئااېالن قىلىنىاادىغا
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نوتااۇقالر ئااارقىلىق خەلقنااى بەكااال ئاسااان ئااۆزىگە -قىلىاادىغان خەۋەر
 جەلى  قىلىۋېلىش مۇمكىن.

خەلق ئاممىسىنىڭ دىنى ئېتىقاتىنى ئىزچىل تەربىيە ئاارقىلىق قولغاا 
كەلتۈرگىلى ۋە ئۇالرنىڭ يۈرىكىگە قۇيىۋەتكىلى بولغىنىدەك، ئۇالرنىاڭ 

شۇنداق ئىزچىل روھىي تەربىيە بېرىشكە سىياسىي ئىتىقاتلىرىنىمۇ ئەنە 
 تايىنى  سىڭدۈرۈش ۋە كۈچەيتىش مۇمكىن.

تەشۋىقات دەپ ئاتالغان باۇ ئۇساۇلغا تايىنىا  سىياساىي تەربىيىناى 
ىورنالالرغااا ئوخشاااش مەتبۇئااات -قانااات ياياادۇرۇش ئىشااىدا گېزىاات

ئورگانلىرى ئاالھىدە ئۆنۈملاۈك رول ئوينىيااليادۇ. گېازىتالر كۈنادىلىك 
ەرلىاااارىگە تايىنىاااا  قورامىغااااا يەتااااكەن خەلااااق ئاممىسااااىنى خەۋ

تەربىيىلەيااادىغان ئىنتاااايىن ماااۇھىم بىااار مەكاااتەپ بولاااۇش رولىناااى 
ئوينىيااليدۇ. ئەمما بىزدە بۇنداق مەكاتەپلەر دۆلەتنىاڭ قولىادا ئەمەس 
بەلكى بەزى ناچار، يامان غەرەزلىك كۈچلەرنىڭ قولىدا قالغاان ئىادى. 

رىماادا بااۇ تااۈردىكى جامااائەت پىكىاارى يەنە شااۇ ۋيېنااادىكى ۋاقىتلى
تەييااارلىغۇچى ۋاسااتىالر بىاالەن بااۇ ۋاسااتىنى قولىاادا تۇتااۇپ تۇرغااان 

 كۈچلەرنى تەتقىق قىلىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن ئىدىم.

مەتبۇئاتالرنى كۈزىتىش ئىشىگە كىرىشكەن دەسلەپكى كۈنلىرىمادىن 
لادىن تارتىپال دۆلەت ئۈچۈن ئىنتايىن زىيانلىق بولغاان باۇ كۈچنىاڭ ئا

پىالنالنغان بىرەر كۆزقاراشانى ئىنتاايىن قىساقا ۋاقىات ئىچىادىال پەيادا 
قىالاليااادىغانلىقى مېناااى بەكاااال ھەياااران قالااادۇرغان ئىااادى. بۇناااداق 
كۆزقاراشالر جەمىيەتتىكى ئەقەللىي ۋە رىداال كۆزقاراشاالرغا ھەر قاانچە 

ىن زىت كەلگىدەك قىلسىمۇ، بۇ تۈردىكى زىيانلىق كۆزقاراشالرنى ئىنتاي
مۇۋەپپەقىيەتلىك بىلەن تارقىتااليتتى. باۇ مەتبۇئااتالر ئاادەتتىكىال بىار 
ئىشالرنى بىر قانچە كۈن ئىچىدىال دۆلەتنىڭ ئەڭ مۇھىم مەسىلىساىدەك 
قىلى  كۆرسىتىۋىتەلەيتتى ياكى شاۇ باھانىادا دۆلەتنىاڭ باشاقا ماۇھىم 

كاى ئىك-ئىشلىرىنى ئۇنتۇلدۇرۇپ كۈنتەرتىپتىن چىقىرىاۋىتەلەيتتى. بىار
ھەپاااتە ئىچىااادىال ئىنتاااايىن ئۇساااتىلىق بىااالەن ئادەمنىاااڭ ئەقلىاااگە 
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كەلمەياادىغان بىرمااۇنچە كىشااىلەرنى تونۇشااتۇرۇپ، ئااۇالرنى ھااېچكىم 
ئىزلىرىناى ماختااپ كاۆككە كۆتاۈرۈش ئاارقىلىق -ئاڭالپ باقمىغان ئىش

كىشىلەردە ئۇالرنى راستىنال ھۆرمەت قىلىشقا تىگىشلىك دانا، قەھرىمان 
دېگەنگە ئىشەندۈرۈپ، ئۇ ئاادەمنى پۈتاۈن ئۆمۈرىادىمۇ  كىشىلەر ئىكەن

ئاساااااانلىقچە ئېرىشاااااەلمەيدىغان يۈكساااااەك ئاااااابرويلۇق كىشاااااىگە 
ئىككاااى ئااااۋ باااۇرۇن ھاااېچكىم ئااااڭالپ -ئايالنااادۇرىۋىتەلەيتتى. بىااار

باقمىغااان، ھااېچكىم تونىمايااادىغان كىشااىلەرنى بۈگۈننىااڭ داڭلىاااق 
نىااڭ، دۆلەت كىشااىلىرى دەپ تەشااۋىق قىلىااش بىاالەن بىاارگە، ئومۇم

مەنااپەتىگە، بىخەتەرلىكىااگە مۇناسااىۋەتلىك بولغااان مااۇھىم مەسااىلىلەر 
بىااراقال كۆمااۈپ تاشاالىناتتى. بەزىاادە بااۇ كىشااىلەرنىڭ نااامىنى تىلغااا 
ئېلىشقانلىرىدا پۇرسىتى كەلگىنىدە بۇرۇنقى بىرەر رەزىللىكىدىن، بىرەر 

 ، نومۇسسااىزلىقىدىن ۋە بىاارەر خىيانەتكارلىقىاادىنمۇ ئېغىااز ئېچىشااى
تونۇشااتۇرىۋاتقان بااۇ كىشااىلەرگە باشااقىالرنىڭ دىققىتىنااى تارتىشااقا 
تىرىشااتتى. ئەخالقااى پەزىلەتلىاك، ۋەتەنااپەرۋەر كىشاىلەرنى قااارىالش 
جەھەتتىكاااااى رەزىااااال پەسكەشااااالىكلىرىنى يەھاااااۇدىيالر بىااااالەن 
 ماركىسىزمچىالرنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىقال پاش قىلىش مۇمكىن ئىدى.

ئوغرىلىرى ئۆزىنىڭ رەزىل غەرەزلىرىنى ئىشاقا  بۇ تۈردىكى كۆزقاراش
ئاشااۇرىۋېلىش ئۈچااۈن قىلماياادىغان ئەسااكىلىكى يااوق. بااۇ مەخلااۇقالر 
پەزىلەتلىااك ساااپ بىاار ئادەمنىااڭ ئااائىلە تۇرمۇشااىغا قااارا چاپالشااتىنمۇ 
يانمايدۇ. شەرمەندە قىلىۋېتىش نىيىتىگە كەلگەن بىر كىشىنى قاارىالپ 

قولىغاا ئىلىشاكىدەك بىارەر باھاانە  ۋەتۋەرىگىنى چىقىرىاۋېتىش ئۈچاۈن
تاپماۋ تاۇرۇپ ئاۇ كىشاىنى ھەرگىزماۇ ئارامىادا قويمايادۇ. شاۇنىڭدىمۇ 
ئومۇم مەنپەئەتىگە ياكى شەخسى تۇرمۇشىغا مۇناساىۋەتلىك كىچىككىانە 
بولسااىمۇ بىاارەر ئەيىاا  تاپالماااۋ قالغىنىاادا دەرھااال تااۆھمەت چاااپالش 

امائەتچىلىااك ئالدىاادا ئۇسااۇلىنى ئىشااقا سېلىشااقا كىرىشااىدۇ. ئااۇالر، ج
پەزىلەتلىك بىرسىگە يىتەرلىك دەرىجىدە قاارا چاپالنغىنىادا ئاۇ كىشاى 
ئۆزىنى ھەرقاانچە ئااقالپ كۆرسىتىشاكە تىرىشساىمۇ، ئاۆزىگە ئوخشااش 
باشقا گېزىتالرنىاڭ يااردىمى بىالەن باۇ تاۈردىكى بوھتاانالرنى پۈتاۈن 
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ىنى قايتااا جامااائەتچىلىككە ئۇقتۇرىۋېتەلىگىنىاادە، ئااۇ كىشااىنىڭ ئااابروي
ئەسلىگە كەلتۈرەلمەيدىغان ھالغا كەلتۈرىۋېتىشكە بولىادىغانلىقىنى بەك 
ياخشى بىلىدۇ. باۇ كىشاىلەر ھەرگىزماۇ ھەممىاگە مەلاۇم ئادەتتىكىادەك 
ئىشااالرنى باھااانە قىلىاا  بىرسااىگە ھۇجااۇم قىلماياادۇ. ئااۇالر پاااك بىاار 

ر بىلەن ئادەمنى قارىلىماقچى بولغىنىدا، ئۇ كىشىگە ئەڭ ئېغىر بوھتانال
ھۇجااۇم قىلغاناادىال ئاناادىن تولااۇق ۋەيااران قىلىشااقا بولىاادىغانلىقىنى 

باۇ … ياخشى بىلىدۇ. بۇ مەرەزلەردىن تەڭرى ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن! 
قاااانۇن قااااچقۇنلىرى ئاااابرويلۇق يۇرتداشااالىرىمىزنى ھىلىگەرلىاااك، 
سۇيىقەسااتچىلىك ئۇسااۇلالرنى ئىشااقا سااېلى ، ئۇنىڭغااا خااۇددى بىاار 

ىڭ چاپلىشىۋالىدۇ. شاۇنداق قىلىا  گوياا ھەققاانىيەتنى رۇدىپايدەك چ
سىپايە كىنايە ساۆزلىرى بىالەن -قوغداۋاتقان كىشىلەردەك ئۇنى سىلىق

ھاقااارەت قىلىشااقا كىرىشااىدۇ. ئۇالرنىااڭ بااۇ قىلمىشاالىرىغا نااارازىلىق 
دەپ  ”بىز مۇخبىرلىاق ۋەزىپىمىزناى ئورۇناداۋاتىمىز“كۆرۈلگىدەك قىلسا 

لمىغانادا باشاقا تاايىنى ياوق قاۇرۇق باھاانىالرنى تۇرىۋالىدۇ. پەقەت بو
كەلتۈرۈپ قىلىۋاتقاان ئىشاىنى ھەق قىلىا  كۆرسىتىشاكە ئۇرۇنىشاىدۇ. 
ئەڭ كااۆپ ئاااپەت تېرىياادىغان يىغىلىااش ياااكى قۇرۇلتايلىرىاادا تېخىمااۇ 

دېگەنااادەك ئاالھىااادە  ”مۇخپىرلىاااق ئىنااااۋىتى“ھەددىااادىن ئېشاااى ، 
ىۋاتقاناادەك بىلجىرالشااقا ئىناۋەتلىااك بىاار ئورگااان ھەققىاادە سااۆز قىل

باشاااليدۇ. مۇسااتەقىل پىكىاار يااۈرگىزىش قااابىلىيىتى بولمىغااان يىغىاان 
قاتناشقۇچىلىرىمۇ ئۇالرنىڭ باۇ تاۈردىكى بىلجىرالشالىرىغا رازىمەنلىاك 
بىلەن باش لىڭشىتى  قاراپ ئولتۇرىشىدۇ. مانا بۇالر، ئاممىۋىي ئەپكاار 

ى مااھىيىتى. دېامەك، ئىشى بىلەن شوغۇللىنىدىغان باندىتالرنىڭ ئەسل
ئۇالر بىرەر جاماائەت پىكىرىناى ئەنە شاۇ خىال تۆھمەتخاور لاۈكچەكلەر 
گۇروھىغا تايىنى  پەيدا قىلىشاماقتا. شاۇندىن كېايىن خاۇددى دېڭىاز 
كۆپااۇكى ئىچىاادىن بىاار چولپااان يۇلتااۇزى چىققاناادەك بااۇ جامااائەت 

 …ئارىسىدىنمۇ بىر قۇرۇلتاۋ ۋەكىلى چىقى  كېلىدۇ. 

-ن بۇ مۇئەسسەسىنىڭ ئىشلەش پىرىنساىپلىرىنى بىارپارالمىت دېگە
بىرلەپ تونۇشتۇرۇش، بۇ ئورگاننىڭ باشتىن ئاخىرى كاۆز بوياامچىلىق 
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بىلەن تولغان ئاالھىدىلىكىنى ئېچىا  بېارىش ئۈچاۈن نەچاچە توملاۇق 
ماتېرىيال يېزى  چىقىشقا تاوغرا كېلىادۇ. ئەمماا باۇ ئورگااننى ئوماۇمىي 

قا توغرا كەلسە، بۇ ئورگاننىڭ خىازمەت يۈزلۈك بىر قۇر كۈزىتى  چىقىش
نەتىجىلىرىنى بىرقۇر كۆزدىن كەچىرسەكال كۇپايە. باۇ خىال كاۈزىتىش 
جەريانىااادا، ئەگەر كاللىساااى ئىشااالەيدىغان بىرساااىال بولىااادىكەن، 
پارالمېنىت دېگەن بۇ ئورگاننىاڭ نەقەدەر ئەھمىيەتساىز ئىشاالر بىالەن 

 يدۇ.شوغۇللىنىدىغانلىقىنى دەرھالال پەرق قىالال

ئەگەر دېموكاتىك پارالمىنت تۈزۈمى بىلەن نېمىس دېموكراتىيىسىنى 
ئۆزئاااارا سېلىشاااتۇرۇپ كۆرىااادىغانال بولىااادىكەنمىز، باااۇ ئىككىساااى 

زېمىااان پەرق قىلىااادىغان ئوخشىماسااالىقالر -ئوتتۇرساااىدىكى ئاسااامان
ئادەمنى ساراڭ قىلىۋەتكىدەك تەسىراتقا كەلتۈرىۋېتىدىغانلىقىنى دەرھال 

 اليمىز.كۆرۈپ ئاال

پارالمېنت تۈزۈمىنىاڭ كۆرۈنەرلىاك ئاالھىادىلىكى تۈۋەنادىكىلەردىن 
ئىبارەت: بەلگىلىك ساندىكى كىشىلەر )يېقىندىن بېارى ئاياالالرمۇ( باۇ 
ئورگانغا سايلىنىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز. مەسىلەن باۇ ساايالنغان 

ش كىشىلەرنى بەش ياۈز كىشاى دەپ پەرەز قىاليلاى. ساايالنغان باۇ بە
يۈز كىشى بارلىق ئىشالر ئۈستىدە قارار ئېلىش ساالھىتىگە ئىگە بولىدۇ. 
يەنى، ماھىيەتتە ھۆكۈمەت ئەنە شۇ بەش يۈز كىشى دېمەكتاۇر. كېايىن 
ئۇالر بىار ھۆكاۈمەت مەھكىمىساى )كابېنات( تەشاكىل قىلىا  چىقىادۇ. 
سىرتتىن قارىغانادا دۆلەت ئىشالىرىنى ئەنە شاۇ ھۆكاۈمەت مەھكىمىساى 

تقانااادەك كۆرۈنىشاااى ماااۇمكىن. ئەمماااا باااۇ پەقەت تاشاااقى بىجىرىۋا
كۆرۈنۈشااتىنال ئىباااارەت. ئەسااالىدە كابېناات ئەزالىرىنىاااڭ ھەممىساااىال 
دېگىاادەك بااۇ قۇرۇلتاااۋ ۋەكىلااى بولااۇپ كەلااگەن تىلەمچىاادەك بىچااارە 
كىشىلەردىن تەشكىل تاپقاان بولاۇپ، ئاۇالر ھەرقاناداق بىار ۋەزىپىناى 

، يەناى پارالمېنتنىاڭ رۇخساىتى ئىجرا قىلىشتا شۇ بەش ياۈز كىشاىنىڭ
بولماۋ ئۆز بېشىغا بىر قەدەممۇ ئالغا ماڭالمايادۇ. ئەڭ ئااخىرقى ھۆكاۈم 
چىقىرىدىغان ئورۇن ھەر قاچاان پارالمېنات بولغاچقاا، ھەرقاناداق بىار 
مەسىلە كۆرۈلسە ھۆكۈمەتتىن مەسدولىيەت سۈرۈشتە قىلىش ئىمكانىيىتى 
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ىقنىڭ تەلەپلىرىناى ئىجارا يوق. ھۆكۈمەت ئورگىنى پەقەتاال كاۆپ ساانل
قىلىشقا مەجباۇر بىار ئورگانادۇر. بۇناداق بىار ھۆكۈمەتنىاڭ سىياساىي 
مەياادانى ھەققىاادە تااوغرا باھااا بېرەلىشااىمىز ئۈچااۈن ئۇنىااڭ كاااۆپ 
سانلىقنىڭ پىكىرىگە قوشۇلۇش يااكى كاۆپ ساانلىق دەپ ئاتالغاان باۇ 

ك پااارالمىتنى ئااۆز كۆزقاراشاالىرىغا قايىاال قىلاادۇرۇش ئۈچااۈن قانچىلىاا
ماھارەت كۆرسىتەلەيدىغانلىقىغا قاراپ بىار ناېمە دىيەلىشاىمىز ماۇمكىن. 
ئەمما بۇنداق شەكىلدە ئىش يۈرگۈزۈشكە مەجبۇر قالغان بىار ئورگاان، 
ماھىيەتتە ھۆكۈمەت مەھكىمىسى بولۇش ئاالھىدىلىكىنى يوقاتقاان، ھەر 
ۋاقىاات كااۆپ سااانلىقتىن يوليااورۇق تىلەياادىغان بىچااارە ھۆكاااۈمەت 

باشااقا نەرسااە ئەمەس. شااۇنداق قىلىاا ، بااۇ ھۆكۈمەتنىااڭ ئورۇناادىن 
قىلىدىغان ئىشى ھەر دائىم باۇ كاۆپ ساانلىقنىڭ تەستىقلىشاىنى قولغاا 
كەلتااۈرۈش ئۈچااۈنال ئايلىنىاا  يۈرىاادىغان، ياااكى بولمىسااا ئااۆزلىرىنى 
قااولالپ قۇۋەتلەياادىغان يېڭىاادىن ئىككىلەمچااى كااۆپ سااانلىقنى پەياادا 

ن بولىدۇ. بۇنداق ئىككىلەمچاى كاۆپ قىلىش ئۈچۈن تىپىرالپ يۈرىدىغا
سانلىقنى قولغا كەلتۈرەلىسە، بۇ ھۆكۈمەت يەنە بىر مەزگىل سااقلىنى  
قاالاليدۇ. بۇنداق بىر كۆپسانلىقنى پەيدا قىاللمىساا، قىلىادىغان باشاقا 

پىكىرلىرىنىااڭ ھەر قااانچە تااوغرا -بىاار ئىااش قالمىغاچقااا، ئااۆز الھىاايە
ۇن بوشاىتى  ئىساتىپا بېرىشاتىن بولىشىدىن قەتدىي نەزەر، ئاساتا ئاور

 باشقا چارىسى يوق.

بۇنىڭ نەتىجىساىدە، دۆلەت مەساىلىلىرىدە مەسادولىيەتنى ئۈساتىگە 
 ئېلىش دەيدىغان پىرىنسى  ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان ھېساپلىنىدۇ.

بۇنااداق بىاار ۋەزىيەتااتىن كېلىاا  چىققااان نەتىااجە ھەممىااگە مەلااۇم: 
دە ھەر خىال قاابىلىيەتكە بىرسىگە ئوخشىمايدىغان كەسىپكە ھەما-بىر

ئىگە ئىكەنلىكىمۇ گۇماانلىق بولغاان باۇ بەش ياۈز كىشاىدىن تەشاكىل 
تاپقااان قۇرۇلتاياادا كىشااىنى ھەيااران قالدۇرىاادىغان، ھەتتااا كۆپااۈنچە 
ۋاقىااتالردا ئادەمنىااڭ ئىچىنااى ئېچىتىاادىغان ئىچكااى زىااددىيەتلەرگە 

ۇكى، تولغان بىر كۆپسانلىق پەيدا بولىدۇ. بۇنىاڭ تاۈپكى ساەۋەبى شا
خەلقىمىزنىڭ بۇ تالالنغان ئادەملىرى ئەقىل ۋە مەنتىق جەھەتلەردىنماۇ 
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تالالنغااان كىشااىلەر ئەمەس ئىكەنلىكااى ئىاادى. مېاانىڭچە، يااۈزلىگەن 
سايالم قەغىزى ئىچىدىن ئەقىللىاق بىار دۆلەت كاادىرى تۇغۇلىادۇ دەپ 
ھېچكىم كېساى  ھۆكاۈم قىاللمىساا كېارەك  ئوماۇمىي ساايالم ئاارقىلىق 

كىشااىلەرنى تالالشااقا بولىاادۇ دەپ قاااراش ئۇچىغااا چىققااان داڭلىااق 
ئاخماقلىق. بىرىنچىدىن، بىر خەلق ھەقىقى دۆلەت ئادىمىدىن ئەمەلىي 
پائالىيەتلىرى جەريانىدا نەچچە يۈز نەپەر ئەمەس پەقەت بىر نەپەرنىاال 
ئوتتۇرغااا چىقىراالياادۇ. ئۇنىڭاادىن قالسااا، خەلااق ئاممىسااىنىڭ ئىچكااى 

نداق بىر داڭلىق كىشىگە قارىتاا دۈشامەنلىك بىالەن تۇيغۇلىرىدا ھەرقا
قارايدىغان بىر مىجەزمۇ بولىدۇ. شۇنداق بولغاچقا، سايالم يولى بىالەن 
بىاارەر داھااى تااالالپ چىقىاامەن دېاايىش يىڭنىنىااڭ تۈشااىگىدىن تااۈگە 
ئۆتكۈزۈشاااكە ئۇرۇنغانااادەك مۈشاااكۈل بىااار ئىاااش. ئاااادىمىزات پەيااادا 

ھەرقانااداق بىاار پەۋقۇلداااددە  بولغىنىاادىن بۇيااان ئىشااقا ئاشااۇرۇلغان
نەتىجىلەرنىڭ ھەممىسى پۈتۈنلەۋ شەخسى بىر ئادەمنىڭ پىكىرى ۋە ئۇ 
كىشااىنىڭ بااۇ جەھەتتىكااى تىرىشااچانلىقىنىڭ نەتىجىسااى ئىكەنلىكىنااى 
ھااېچكىم ئىنكااار قىاللماياادۇ. ئەپسۇسااكى، پارالمېناات سىستېمىسااىدە، 

قاراشااقا سەۋىيىسااىنى ئوتتااۇرچە سااەۋىيىدىنمۇ تااۈۋەن كىشااىلەر دەپ 
بولىاادىغان بااۇ بەش يااۈز ئااادەم، خەلقنىااڭ ئەڭ مااۇھىم مەسااىلىلىرى 
ئۈستىدە قارار چىقىرااليدۇ، ئاندىن بۇ قۇرۇلتاينىڭ ئىجارائىيە ئاورگىنى 
سۈپىتىدە يەنە شۇ قۇرۇلتاينىڭ تەستىقىنى ئېلىشقا مەجباور بولىادىغان 
ى ھۆكۈمەتلەر قۇرۇلىدۇ. شاۇنداق دەپ ئېيتاااليمىزكى، دۆلەت سىياساىت
 دېمەك، ئەسلىدە ئەنە شۇ بەش يۈز كىشىنىڭ سىياسىتى دېمەكتۇر.

 ئەمەلىيەتتىمۇ دەل شۇنداق بولماقتا!

ھۆكۈمەت ئەزالىرىنىاڭ ئىقتىادارلىرىنى بىار چەتاكە قوياۇپ تاۇرۇپ، 
يالغۇز ئۇالرنىڭ ھەل قىلغان مەسىلىلىرىنىڭ تۈرلىرى، بۇ مەسىلىلەرنى 

ۋە ئالغاان قارارلىرىنىاڭ  ھەل قىلىش ئۈچاۈن پايادىالنغان تەدبىرلىارى
بىرسااىگە ئارىالشااتۇرۇپ چىگىشلەشااتۈرىۋىتىلگەن مەسااىلىلىرى -بىاار

ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنىال كۈزىتىدىغان بولساق، بۇ ھۆكۈمەتنىڭ 
نەقەدەر ئاجىز بىار ھۆكاۈمەت ئىكەنلىكىناى ئاساانال كاۆرۈپ ئااالاليمىز: 
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بولغان كىشىلەرنىڭ  قارار ئېلىش ھوقۇقى قۇرۇلتاينىڭ يىغىن زالىدا بار
قولىاادا بولااۇپ، بااۇ كىشااىلەرنىڭمۇ بەك ئاااز بىاار قىساامى مااۇزاكىرە 

تۇال خەۋىرى ۋە تەجرىبىساى بولغاان -قىلىنىدىغان مەسىلە ھەققىدە ئاز
كىشاااىلەر بولىشاااى ماااۇمكىن. پارالمېنتتاااا ئىنتاااايىن ماااۇھىم بولغاااان 

ۇنىڭ ئىقتىسادىي مەسىلىلەر ئەنە شۇ شەكىلدە مۇزاكىرە قىلىنىدىكەن. ئ
ئۈستىگە بۇنداق مۇزاكىرىلەرگە قاتناشاقان كىشاىلەرنىڭمۇ ئااران ئونادا 
بىرسااى بااۇرۇن ئىقتىسااادىي سىياسااەت بىاالەن شااوغۇلالنغان كىشااىلەر 
بولىدىكەن. بۇ دېگەنلىك، بىرەر مەسىلە ھەققىدە ئەڭ ئااخىرقى قاارار 
بېاارىش ھوقااۇقىنى ئەساالىدە شااۇ مەسااىلە ھەققىاادە ئااازىراقمۇ ساااۋادى 

قىلچە خەۋىارى ياوق كىشاىلەرنىڭ قولىغاا تاشاالپ قوياۇش  بولمىغان،
 دېگەنلىك ئىدى.

دۆلەت مەسىلىلىرىگە مۇناسىۋەتلىك باشقا بارلىق مەسىلىلەر ئۈستىدە 
ماااۇزاكىرە قىلىااا  قاااارار چىقىااارىش جەرياااانىمۇ ئاساساااەن يوقاااۇرقى 
جەرياندىن قىلچە پەرق قىلمايتتى. مۇزاكىرە قىلىنغاندىن كېيىن بىارەر 

ىشااكە تىگىشاالىك بولغااان مەسااىلىلەر خەلااق ئاممىسااىغا تەۋە قااارار بېر
مەساااااىلىلەر بولىشاااااىدىن قەتدىاااااي نەزەر، پارالمېنااااات تاااااۈزۈمى 
ئۆزگەرمىگەنلىكى ئۈچۈن قولىدىن ئىش كەلمەيدىغان ئاجىز، ساۋاتساىز 
كىشىلەردىن تەشكىل تاپقان بۇ پارالمېنات كۆپساانلىقى ھەر دائىام ئاۆز 

قىرىشقا تىرىشىدۇ. ھالبۇكى، ھەر تۈرلۈك مەنپەئەتلىرىگە مايىل قارار چى
مەسىلىلەرنى مۇزاكىرە قىلىا  بىارەر ھەل قىلىاش تەدبىارى چىقىرىشاقا 

پات يېڭىلىنى  تۇرىشاى -تىگىشلىك بولغان پارالمېنت ھەيدەتلىرى پات
شااااەرت ئىاااادى. چااااۇنكى، خەلقنىااااڭ ئىقتىسااااادى مەنپەئەتلىاااارىگە 

ت مەسىلىلىرىنى ھەل مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر بىلەن ئاساسلىق سىياسە
قىلىاش ۋەزىپىسااىنى يەنە شاۇ مەخلۇقالرنىااڭ قولىغاا تاشااالپ قويۇشااقا 
ھېچقايساااى رازى ئەمەس ئىااادى. ئەگەر باااۇ كىشاااىلەرنى ئاااۆزگەرتمەۋ 
ساقالپ قېلىشقا توغرا كەلسە، بۇ كىشىلەر نەچاچە ئەساىردە ئااران بىار 

ەك قېتىم ئوتتۇرغا چىقىدىغان داھىي سۈپەت كىشاىلەردىن بولىشاى كېار
ئىدى. ئەمما بۇ كىشىلەر بىارەر پېچكىغىماۇ تەڭ كەلمەيادىغان، تاۈزۈك 
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ھەۋىساااىنىڭمۇ تاااايىنى ياااوق ئەقلساااىز، ئاااابرويپەرەس، چۈشاااىنىش 
قااابىلىيىتى تااۆۋەن، ھەر تۈرلااۈك ئەقىاادىلەر ئىچىاادە باشاالىرى قېيىاا  

چاوڭ -كەتكەن نەرسىلەر ئىادى. راس دېگەنادەك، باۇ كىشاىلەر چاوڭ
ېڭىساىنىڭ قېتىغاى چىقىا  كەتكىاچە بااش ئالىم ساۈپەت كىشاىلەرمۇ م

قاتۇرۇپ ئاران چارە تاپااليادىغان ماۇرەككەپ مەساىلىلەرنىمۇ، ئاادەمنى 
ھەيران قالدۇرغىادەك ئااددىي مەساىلىلەر قاتارىادا ماۇزاكىرە قىلىشاى  
يەڭگىلتەكلىااك بىلەنااال قااارار چىقىرىاادىغان كىشااىلەردىن بولىشااىنى 

لىكاى ئاارقىلىقال ئىازاھالش پەقەت يوقۇرقىدەك ئااددىي كىشاىلەر ئىكەن
ماااۇمكىن. شاااۇنداق بولغاچقاااا، باااۇ كىشاااىلەرنىڭ ئالااادىغا قويۇلغاااان 
مەسااىلىلەر بىاار ئىرقنىااڭ تەغاادىرىگە مۇناسااىۋاتلىك ئىنتااايىن مااۇھىم 
مەسىلە ئەمەس، خۇددى ئاۇالر باۇ يىغىان زالىغاا بىارەر مەيادان دامكاا 
ە ئويااۇنى ئويناشااقا كەلااگەن كىشااىلەردەك خەلااق، دۆلەت تەغاادىرىگ

مۇناساااىۋەتلىك شاااۇنچە ماااۇھىم مەساااىلىلەرنى ئوياااۇن ئوينىغانااادەك 
 يەڭگىللىك بىلەن مۇزاكىرە قىلى  قارار قىلىشىدۇ.

ئەنە شۇنداق بىر پارالمېنتتىن، شۇنچە يەڭگىلتەكلىاك بىالەن قاارار 
قوباااۇل قىلىشاااىدىغان بۇناااداق بىااار قۇرۇلتاينىاااڭ ھەرقاناااداق بىااار 

ىاامەن دېاايىش ھەرگىزمااۇ ۋەكىلىاادىن بىاارەر مەساادولىيەت تەلەپ قىل
 ئەقىلغا سىغىدىغان ئىش ئەمەس.

ئەپسۇسكى، بۇناداق مۈگىدىشاى  ئولتۇرغاان بەزى ۋەكىلالەر زادىاال 
ئەقلى يەتمەيدىغان تېمىالر ئۈستىدە بىرەر قارار بېرىشكە مەجبورلىنىش 

ئاسااتا سااوۋۇپ -نەتىجىسااىدە بااۇ ۋەكىللەرنىااڭ قىزغىنلىقىمااۇ ئاسااتا
يدۇ. دېمىسىمۇ ئۇالردىن بىرەرساى چىقىا  جاسارىتىنى يوقۇتۇشقا باشال

دوساالىرىم، مېاانىڭچە بااۇ تېمااا ھەققىاادە ھېچقايسااىمىز بىاار نااېمە “
مەن بااااۇ ئىشاااانى پەقەتااااال “دېيىشااااكە ياااااكى  ”بىلمەياااادىكەنمىز
دېيىشااااكە جاسااااارەت قىاللماياااادۇ. گەرچە بااااۇنى  ”چۈشااااىنەلمىدىم

دىيەلىگىاادەك بىرسااى چىقسااىمۇ بىاارەر ئااۆزگىرىش پەياادا قىاللىشااى 
ايىن. چۇنكى بۇنداق قۇرۇلتايالردا ئاق نىيەتلىك بىالەن دېايىلگەن نات

بۇ خىل گەپلەرنى چۈشىنەلەيدىغان بىرماۇ ئاادەم ياوق. ھەتتاا ئۇناداق 
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راس گەپ قىلىدىغان ناداننى ئىشىمىزنى خاراپ قىلادىڭ دەپ دەرھاال 
 ئاغزىنى تۇۋاقلىشىدۇ.

قنى ئادەمنىااڭ مىجەزىنااى بىلىاادىغان كىشااىگە مەلااۇمكى، راسااتچىللى
دۆتلۈك دەپ تونۇيدىغان بۇنداق سااالپەتلىك ۋە داڭلىاق كىشاىلەردىن 
تەشكىل تاپىدىغان بىار گاۇرۇ  كىشاىلەر ئارىساىدا، ھاېچكىم ئۆزىنىاڭ 

 ھەممىدىن دۆت بىرسى ئىكەنلىكىنى قەتدىي ئېتىراپ قىلمايدۇ.

تۇال راستچىل بولغاان بىار پارالمېنات -شۇنداق قىلى ، ئەسلىدە ئاز
ئاسااتا يالغااانچىلىق، ھىلااى ئىشاالىتىدىغان يولىغااا -ۋەكىلىمااۇ ئاسااتا

مەجبورى كىرى  قالىدۇ. يالغۇز بىر كىشىنىڭ ئاۋاز بېرىش ھوقۇقىدىن 
ۋاز كېچىشااى قىلااچە تەسااىر كۆرسااىتەلمەيدىغانلىقى ھەممىااگە مەلااۇم 
بولغاچقاااا، ھېچكىمماااۇ ئااااۋاز بەرمەۋ جىااام ئولتۇرىاااۋېلىش ياااولىنى 

ئاااۆزىنى ئاااۇ يەردىكىااالەر  تاللىمايااادۇ. نەتىجىااادە، ھەر بىااار ۋەكىااال
ئارىسااىدىكى ئەڭ دۆت بىرسااى دەپ ئاتىلىاا  قېلىشااىدىن ساااقلىنىش 
ئۈچۈن قالغاان ۋەكىللەرنىاڭ سەۋىيىساى ئاۆزىگە يەتمەيادۇ دەيادىغان 
ئىشەنچىسى بىلەن ھەرىكەت قىلىشقا تىرىشاىدۇ. باۇ ۋەكىللەرنىاڭ ھەر 
بىرسااى ئەساالىدىنال بەك ئاااق كۆڭۈللىااك قىلىااش ھااامىنى بىاار كااۈنى 

 زىنىڭ بېشىغا باال بولۇپ قالىدىغانلىقىنى بىلىدۇ.ئۆ

ھەر بىاار ۋەكىاال ھەرقانااداق بىاار مەسااىلە ئۈسااتىدە كەسااى  ئەھلااى 
بولۇپ كىتەلمەيدىغانلىقىنى، شۇنداق بولغاچقا ئۇالرنىڭ ئىشلىرىغا يول 
كۆرسااىتى  تۇرىاادىغان پارتىيىسااىنىڭ يوليورۇقلىرىغااا ئەمەل قىلغااان 

نى، پارتىيىساااىنىڭمۇ مۇناساااىۋەتلىك ئاساساااتا ئااااۋاز بېرىااادىغانلىقى
مۇتەخەسسىساالەردىن كومىسسااىيىلەرنى تەشااكىللەپ ھەر قانااداق بىاار 
مەساااىلە ھەققىااادە ھەمااامە ۋەكىلناااى ماتېرياااال بىااالەن تەمىااانلەپ 
تۇرىااادىغانلىقىنى، شاااۇڭا قۇرۇلتااااۋ مۇزاكىرىلىرىااادە ئاااۆز پىكىرىناااى 

نلىقىنى ئوتتۇرىغااا قويۇشااتا بەك قىيىنچىلىققااا دۈچ كېلىاا  كەتمەياادىغا
 ياخشى بىلىدۇ.
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بىر قارىماققا، بۇنداق ئۇچاۇر بىالەن تەمىنلىانىش نەتىجىساىدە ھەر 
تااۇال بىلىمااى -بىاار ۋەكىاال ھەر جەھەتتىكااى مەسااىلىلەر ھەققىاادە ئاااز

باردەك كۆرۈنىشى مۇمكىن. بۇ يەردە يەنە مۇنداق بىار ساۇئال قويۇشاقا 
تااااوغرا كېلىاااادۇ: ئەگەر مەسااااىلىلەرنى بىلىاااادىغان بىاااار قااااانچە 

ۇتەخەسسىسنىڭ چۈشەنچە بېرىشاى يىتەرلىاك بولىادىغان بولساا، ئاۇ م
 ھالدا بۇ يەرگە بەش يۈز كىشىنى يىغىۋېلىشنىڭ نېمە ھاجىتى 

 ئەسلى مەسىلە مانا مۇشۇ ئىدى.

بىزنىااڭ بۈگااۈنكى دېموكراتىااك پارالمېناات سىسااتېمىمىز ئەقىللىااق 
ۈش كىشاىلەردىن تەشاكىل تاپىادىغان بىار قۇرۇلتااينى بارلىققاا كەلتاۈر

ئۈچااۈن سااايالم ئۆتكۈزۈشاانى ھەرگىااز ئويالشاامايدۇ. بۇنىااڭ ئورنىغااا 
 ”سىياساىي گاۇرۇپ“ئادەتتىكى كىشاىلەردىن تەشاكىل تاپىادىغان بىار 

تەشااكىل قىلىشاانى ئەۋزەل كۆرىاادۇ. بااۇ قۇرۇلتاااينى بەلگىلىااك بىاار 
يۆلۈنۈش باويىچە يىاتەكلەپ ماېڭىش ئۈچاۈن باۇ قۇرۇلتااينى تەشاكىل 

بەك ئىشالەپ كەتمەيادىغان مەخلاۇقالردىن  قىلغۇچى كىشىلەر كاللىسى
تەشااكىل تاپقااان بولىشااى شااەرت ئىاادى. شااۇ چاغاادىال پارتىيىنىااڭ 
سىياسەتلىرىنى ئىجرا قىلىش ئىمكانى يارىتىلغان بولىدۇ. شۇ ئاارقىلىق 
پارتىيىنىااڭ چۇلااۋۇرىنى قولىاادا تۇتااۇپ تۇرغااان ئااادەم ھېچقانااداق 

ەمتىرىمەسااتىن پەردە مەساادولىيەتنى ئۈسااتىگە ئالماااۋ تااۇرۇپال قىلااچە ت
ئارقىساااىدا تاااۇرۇپ قۇمانااادانلىق قىلىاااش ئىمكانىغاااا ئېرىشاااەلەيدۇ. 
ئااااقىۋەتتە، قۇرۇلتايااادا ئېلىنغاااان خەلاااق مەناااپەتىگە ئېغىااار زىياااان 
كەلتۈرىااادىغان بىااارەر قارارنىاااڭ جاۋاپكاااارلىقى ھەممىاااگە تونۇشااالۇق 
نومۇسسااىز بىاار مەخلۇقنىااڭ ئۈسااتىگە ئارتىلماااۋ، پۈتااۈن جاۋاپكااارلىق 

ىيىنىااڭ ئۈسااتىگە يااۈكلەپ قويىلىاادۇ. قىسقىسااى، مەساادولىيەتنى پارت
ئۈستىگە ئالىدىغان ھېچكىم تېپىلمايدۇ. ئۇنداق بولمىغاندا مەسدولىيەت 
مەلۇم بىار كىشاى ئۈساتىگە ئارتىلىا  قېلىا ، قاۇرۇق گەپ قىلىشاتىن 
باشااقىنى بىلمەياادىغان قۇرۇلتاااۋ مەساادولىيەتتىن قۇتۇلااۇپ قالغااان 

المېناات تۈزۈمىاادىن ھەممىاادىن ئاااۋال ھەممىنااى بولىاادۇ. قىسقىسااى، پار
ئاشكارە ئوتتۇرىغا قويۇلۇشاتىن قورقىادىغان گۇماانخور كىشاىلەر بەكاال 
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رازى بولىشااىدۇ. مەساادولىيەتچان ئاااق نىيەتلىااك، ۋەزىپىسااىگە سااادىق 
كىشااىلەر بولسااا بۇنااداق بىاار تااۈزۈمنى ئەسااال خالىماياادۇ. شااۇنداق 

ى ياماان غەرەزلىاك يەھاۇدىي بولغاچقا، دېموكراتىيىنىڭ بۇ خىل شەكل
ئىرقىغاااا بەكاااال يارايااادىغان بىااار تاااۈزۈم ھېسااااپلىنىدۇ. يەھاااۇدىي 
خاااراكتىرىگە ماااس كېلىاادىغان پەسكەشاالىك ۋە ئالاادامچىلىق بىاالەن 
تولغاان بۇنااداق بىاار ئورگانادىن پەقەت يەھااۇدىيالرال مەمنااۇن بولىشااى 

 مۇمكىن.

 

 ئىمپىرىيە ئوردىسى

نداق بىر تۈزۈم بىلەن ھەرگىزماۇ ھەقىقىي نېمىس دېموكراتىيىسى بۇ
چىقىشااالمايدۇ. چااۇنكى، ھەقىقىااي دېمااوكراتىيىلەردە ئەركىاان سااايالم 
ئارقىلىق سايلىنى  چىققان ھۆكۈمەت رەئىسى، قىلغان بارلىق ئىشالىرى 
بىلەن پۈتۈن ھۆكۈمەت پائالىيەتلىرىنىڭ مەسادولىيىتىنى پۈتاۈنلەۋ ئاۆز 

كراتىيىاادە ھەر تۈرلااۈك ئۈسااتىگە ئېلىشااقا مەجبااور. بۇنااداق بىاار دېمو
مەسىلىلەرنى كۆپ سانلىق ئاۋازىغا تايىنى  ھەل قىلىشاقا قەتدىاي ياول 
قويۇلمايدۇ. بۇنىاڭ ئەكساىچە، بۇناداق دېموكراتىيىادە مەسادولىيەتنى 
پەقەت بىرال كىشى ئۆز ئۈستىگە ئالىدۇ. مەسدولىيەتنى ئۈساتىگە ئالغاان 

بااۇ ئىشااىغا جااان بااۇ كىشااى پۈتااۈن قااارارالرنى ئااۆزى بېاارىپال قالماااۋ، 
 پىدالىق بىلەن بېرىلى ، پۈتۈن نەرسىسىنى تىكى  مەسدول بولىدۇ.

باۇ خىاال شاەرتلەر بااويىچە نااېمىس دېموكراتىيىساى ئۈچااۈن ۋەزىااپە 
ئىجاااارا قىلىشااااقا ماااااقۇل دەياااادىغان ئااااادەمنى تېااااپىش ئۇڭايغااااا 
چۈشاامەيدىغانلىقىمۇ ئېنىااق. ئەممااا شۇنىسااى ئېنىقكااى، تەڭاارىگە مىااڭ 

موكراتىيىسااىنىڭ ئەساالى مەنىسااىمۇ دەل بااۇنى شااۈكرىكى، نااېمىس دې
تەققەززار قىلىدۇ. شۇڭا بۇنداق بىرسى تېپىلمايدۇ دەپماۇ ئېيتالماايمىز. 
نېمىس دېموكراتىيىسى ئۇنداق يوشۇرۇن پەسكەش يولالر بىالەن ئىاش 
قىلىااادىغان ناااامەرت ۋە نومۇسساااىز بىرساااىگە خەلقىنىاااڭ تەغااادىرىنى 

مايادۇ. باۇ يەردە بۇناداق بىار تۇتقۇزۇپ قويۇشاقا ھەرگىزماۇ ياول قويال
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ۋەزىپە، باۇ ۋەزىپىناى ئورۇناداش جەريانىادىكى ئۈساتىگە چۈشاىدىغان 
مەسدولىيەتنىڭ ئېغىرلىقى، قولىدىن ئىش كەلمەيدىغان قورقۇنچاقالرنى 

 ئۆزىگە يېقىن كەلتۈرمەيدىغان ئاالھىدىلىككىمۇ ئىگە.

مۇ، ئەگەر نومۇسسىز بىرسى ھاكىمىيەت بېشىغا چىقماقچى بولغىنىادى
نااېمىس دېموكراتىيىسااى ئۇنىااڭ ئەپتااى بەشىرىسااىنى ئاشااىكارىالپ، 

سااەھنىدىن يىااراق تااۇر، پەسااكەش مەخلااۇق! “يااۈز تااۇرۇپ: -يۈزمااۇ
سااەھنىدىن دەرھااال چااۈش، بولمىسااا ئااۇ يەرنااى پاسااكىنا ئاياقلىرىااڭ 

دەپ ۋارقىراشنى بىلىادۇ. چاۇنكى تاارىا  ”بىلەن كىرلەشتۈرىۋېتىسەن!
 مەس پەقەت قەھرىمانالرال اليىق بوالاليدۇ.سەھنىلىرىگە ھېلىگەرلەر ئە

مەن بااۇ خۇالسااىنى ۋيېنااا پارالمېناات پائااالىيەتلىرىنى ئىككااى يىاال 
 كۈزىتىش ئارقىلىق چىقارغان ئىدىم.

باااۇ خۇالساااىغا كەلگەنااادىن كېااايىن، ئاااۇ پارالمېنااات بىناساااىغا 
 ئىككىنچىلەپ ئاياق باسمىدىم.

ر  خاندانلىقىنىڭ پارالمېنىت تۈزۈمى، قېرى  ھالى قالمىغان ھابسبۇ
يىمىرلىشىنى تېزلىتى  بەرگەن ئالدىنقى ئورۇندىكى ئامىلالرنىاڭ بىارى 
بولااۇپ قالغااان ئىاادى. بااۇ يىمىاارىلىش جەريااانى، كېيىنكااى يىلااالردا 
تېخىمۇ روشەن كۆرۈلۈشكە باشاليدۇ. نېمىس ئامىلىنىاڭ ئۈساتۈنلىگىگە 
بۇزغۇنچىلىااااق قىلىااااش ھەرىكەتلىاااارى كۈچەيگەنسااااىرى نااااېمىس 

چىلىك كۈرىشىمۇ كۈچىيى ، ئىمپىارىيە پارالمېنات ھۆكاۈمىتى باۇ مىللەت
كۈرەش ئىچىدە بارغانسىرى چوڭقۇر بوھران ئىچىگە پېتىشقا باشااليدۇ. 
رېيچساارات ئىچىاادىكى بااۇ كااۈرەش ھەر دائىاام نېمىسااالرنىڭ زىيىنىغااا 
تەرەققى قىلىش بىلەن بىرگە، بۇ زىياندىن ئىمپىرىيىمۇ ئاۆز نىساىۋىنى 

يىلىغا كەلگىچە -8211چۇنكى، ئەڭ گالىۋاڭ ئادەملەرمۇ ئالماقتا ئىدى. 
شەرقتىكى ئاپتونومىيىلەردە كۈنسايىن كۈچىيى  بېرىۋاتقان بۆلۈنۈشاكە 
قاراپ يۈزلىنىشى سەۋەپلىك، مۇنارخىيىنىاڭ بىار پۈتۈنلاۈك ھالىتىنىاڭ 
يىمىرىلىشاااىگە ھاااېچكىم توساااالغۇ بواللمااااۋ كېلىۋاتقاااانلىقىنى ئېنىاااق 

بولسااا بۇنااداق بىاار توسااالغۇنى پەياادا قىلىااش  بىلەتتااى. ئەمەلىيەتااتە
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بىلەنااال قالماااۋ، ئىمپىاارىيە كۈنسااايىن پارچىلىنىشااقا قاااراپ تەرەققىااي 
 قىلماقتا ئىدى.

دۆلەتنىااڭ بۇنااداق يىمىرىلىشااكە قارشااى تىركىشااىش ئۈچااۈن ئىشااقا 
كاااۈنگە كۈچسىزلىشاااى  -ساااېلى  كېلىۋاتقاااان چاااارىلىرىمۇ كۈنااادىن

ەتنىاااڭ بۇناااداق ئاجىزلىقىااادىن كېتىۋاتقاچقاااا، ھەمااامە كىشاااى ھۆكۈم
نەپرەتلىنىشكە باشلىغان ئىدى. يالغۇز ۋېنگىرىيىادىال ئەمەس، قالغاان 
ھەرقايسى سالۋيان ئاپتونومىيىلىرىدىمۇ مونارخىيىنى ھىمايە قىلىدىغان 
كىشىلەرنىڭ سانى كۈنساايىن ئازىيىا  بارماقتاا ئىادى. قىزىاق يېارى، 

ەر كىشاىنىڭمۇ ياوقلىقى بۇنداق ئاجىزلىشىشتىن نومۇس قىلىادىغان بىار
ئىدى. ھەتتا بۇنىڭدىن نۇمۇس قىلىش تۇرمااق، بۇناداق پارچىلىنىشاقا 
قاراپ تەرەققىي قىلىشتىن ھەممە كىشى خوشال بولىۋاتقاندەك، ھەممىال 
كىشى ئىمپىرىيىنىڭ بۇ تۈردىكى كېسەللىكىنى داۋاالش ئۈساتىدە بااش 

دەك كاۆرۈنمەكتە قاتۇرۇش ئورنىغا ئۇنىڭ تېزىراق ئۆلۈشىنى كۈتىۋاتقانا
 ئىدى.

مەنپەتىنااى -پااارالمېتتىكى تولااۇق يىمىرىلىشاانىڭ شااەپىلىرى ئااابروۋ
سېتى  پارىخورلۇق يولىغا مېڭىش شەكلىدە ئوتتۇرغاا چىقماقتاا ئىادى. 
بۇنداق مەنپەتدارلىقنىڭ كەلتاۈرگەن زىيىنىناى يەنىاال ناېمىس مىللىتاى 

مىللەتلەرناى ئوتتۇرغا چىقى  توساشقا مەجبۇر ئىدى. نېمىساالر قالغاان 
ئىنتايىن ئۇستىلىق بىلەن يىتەكلەپ بۇنداق يىمىرىلىش يولىغاا مېڭىا  
كېتىشتىن توساشقا تىرىشاتتى. ئەمما نېمىسالرنىڭ شۇنچە تىرىشچانلىق 
كۆرسەتكىنىگە قارىماۋ ۋەزىيەتنىڭ تەرەققىياتى ھەر دائىام يىمىارىلىش 

پادىشا ۋارىسى  تەرىپىگە قاراپ بارغانسىرى يېقىنالشماقتا ئىدى. بولۇپمۇ
بولغان ئارشىدۈك فرانچويس فەردىناند ئاۆزىگە بېارىلگەن ھوقۇقىادىن 
پايدىلىنى  ئوتتۇرغا چىقى  خانادانلىقنىڭ يوقۇرىساىدىن تاۆۋىنىگىچە 
مەخسۇس پىالنالنغان ۋە تېازگىنلەنگەن ئاساساتا چېخالرغاا مايىال بىار 
سىياسااااەت يۈرگۈزۈشااااكە تىرىشااااى  كەلگەنلىكااااى، نېمىسااااالرنىڭ 

رىيىنى يىمىرىلىشتىن ساقالپ قېلىش تىرىشچانلىقلىرىغا پۈتاۈنلەۋ ئىمپى
قارشااى تەسااىر كۆرسااەتمەكتە ئىاادى. بااۇ قااوش مىلاالەت ھۈكمىرانلىااق 



 

 

192 

 

قىلىاادىغان خاناادانلىقنىڭ ۋارىسااى مەيلااى يوشااۇرۇن ياااكى ئاشااكارە 
بولسۇن، بارلىق چارىالرنى ئىشقا سېلى  ئىمپىرىيە تەركىۋىنىڭ نېمىس 

ئىشاىنى تېزلەشاتۈرۈپ بەرمەكاتە ئىادى. گەرچە  تەسىرىدىن تازىلىنىش
بااۇ ۋارىااس بۇنااداق بىااار پااارچىلىنىش ھەرىكىتااى بىاالەن بىۋاساااتە 
شوغۇلالنمىغاندەك قىلغىنى بىلەن، ئۇ، پۈتۈن كاۈچىنى ئىشاقا ساېلى  
مەركەزگە يېقىن ئورۇنالردىكى نېمىساالرنى ئۇساتىلىق بىالەن ۋەزىاپىگە 

ل مىللەتاالەر ئارلىشااى  تەيىاانلەش ياااكى تااالالش باھانىسااىدا ھەرخىاا
ياقااا يۇرتالرغااا ئىۋەرتىاا  تارقاقالشتۇرۇشااقا -كەتااكەن خەتەرلىااك چەت

كىرىشااى ، ئااۇالردىن بوشااىغان ئورۇنالرغااا چېخالرنااى تىقىشتۇرۇشااقا 
كىرىشااامەكتە ئىااادى. نەتىجىااادە، چاااېخالر ۋيېناااانىنىمۇ ئۆزلىرىنىاااڭ 

 پايتەخت شەھىرى دەپ ھېساپاليدىغان ھالغا كەلمەكتە ئىدى.

بۇر  خاناادانلىقىنىڭ يېڭااى ۋەكىلااى ئارشااىدۇك، پۈتااۈنلەۋ ھابساا
كاتولىااك پىرىنسااىپلىرى ئاساسااىغا قۇرۇلىاادىغان بىاار دۆلەت ئااۇرۇس 
كاتولۇكلىرىغااا تاقابىاال تۇرۇشااتا بىاار قوشااۇمچە كااۈچ بولااۇپ قېلىشااى 
مۇمكىن دېگەن خامخىيال بويىچە، ئوتتۇرا ياۋرۇپادا تەدرىجى شەكىلدە 

چىقىااش دەياادىغان يااېڭىچە پىكىرىنااى بىاار سااالۋيان دۆلىتااى قااۇرۇپ 
ھابسبۇر  خاندانلىقى ئىچىدە كۈچەپ تەرغى  قىلماقتا ئىادى )ۋارىاس 
ئارشىدۇكنىڭ ئايالىمۇ باۇرۇنقى چاېا كىانەز ئائىلىلىرىادىن بىرساىنىڭ 
مەلىكىسااى ئىاادى. نااېمىس دۈشاامەنلىكى بىاار تۈرلااۈك ئااائىلە ئااادىتىگە 

، ئۆيىدە كۆپۈنچە چېخچە ئايالنغان بىر ئائىلىدە چوڭ بولغان بۇ مەلىكە
 تىلدا سۆزلەيتتى.(.

ھابسبۇر  خاندانلىقى، باۇرۇنالردا نۇرغاۇن قېاتىم پايدىالنغىنىادەك 
دىننااى ھاااكىمىيەت سىياسااىتى ئۈچااۈن خىاازمەت قىلاادۇرۇش يااولىنى 
تاللىۋالغان ئىدى. ئەمماا ئۇالرنىاڭ تاللىۋالغاان باۇ ياولى ھەر قەدەمادە 

تە ئىدى. ھەقىقەتەنماۇ بۇناداق نېمىس مەنپەتىگە زىيان سېلى  كەلمەك
بىر يول نۇرغاۇن تەرەپالەردە ساەلىبى رول ئوينااپ، مەيلاى ھابسابۇر  
خاناادانلىقى ياااكى كاتولىااك چىركاااۋلىرى ئۈچااۈن قىلچىمااۇ نەتىااجە 
بەرمىگەن ئىدى. بۇنىڭ نەتىجىسىدە ھابسابۇر  خانادانلىقى تەختاتىن 
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بىر دۆلەتاتىن ئايرىلى  قېلىش بىلەنال قالماۋ، رىمنىمۇ ئىنتايىن چوڭ 
مەھرۇم قالدۇرغان ھېساپالندى. چاۇنكى دىناى ئەقىادىلەرنى سىياساىي 
مەنااپەئەت ئۈچااۈن خىاازمەت قىلاادۇرىمەن دەپ ئويلىغااان پادىشااا، شااۇ 
كۈنگە كەلگىچە پەقەتال قوزغالماۋ جىم ياتقان غايەت زور روھى كۈچنى 
ئويغۇتىااۋەتكەن ئىاادى. يەنااى، زاۋاللىققااا يااۈز تۇتقااان بااۇ خاناادانلىق 

اۋۇسااترىيە تەۋەسااىدە پۈتااۈن چااارىالرنى ئىشااقا سااېلى  نېمىساالىكنى ئ
يوقۇتۇشقا ئۇرۇنغان ئىادى، ئاۋۇساترىيىدە پاان گېرماانىزمنى مەقساەت 
قىلىدىغان نېمىس ئىتتىپااقى دېاگەن بىار ھەرىكىتىنىاڭ پەيادا بولاۇپ 

 زورىيىشىغا سەۋەپچى بولىدۇ.

لغاااان يىللىااارى ئارىساااىدا يەھاااۇدىيلىقتىن ئىلقاااام ئا-8121~8111
مانچېستېر لىبىرالىزمىمۇ ئاۋۇسترىيىدە چېكىگە يەتكەن، ھەتتا نېرىسىغا 
ئۆتۈپ بېرىسىغا قاراپ قالغان ھالغا كەلگەن ئىدى. بۇنداق بىر ئېقىمغاا 
قارشاااى ھەرىكەتااالەر ھەر دائىااام كۆرۈلگىنىااادەك ئىجتىماااائىي پىكىااار 
 شەكلىدە ئەمەس بەلكى مىللەتچىلىك تۈسىنى ئېلى  يېيىلماقتا ئىادى.
تۇغماا بولغاان ئااۆزىنى قوغاداش ئىچكاى تۇيغااۇلىرى نېمىساالرنى پائااال 
تۈردە مۇداپىيىگە ئاتالنادۇرغان ئىادى. شاۇنداق قىلىا ، بۇناداق بىار 
ھەرىكەتاااكە قارشاااى پائاااالىيەتلەر ئاۋساااترىيىدە ئوتتۇرغاااا چىقىااا  
ئىقتىسااادىي جەھەتتىكااى مەسااىلىلەر ئۆزلىكىاادىنال ئىككىنچااى ئورۇنغااا 

. شااۇنداقتىمۇ بااۇ ھەرىااكەت ئااۆز تەسااىرىنى چۈشااۈپ قالغااان ئىاادى
كۈچەيتى  رەسمى سىياساى ھەرىاكەت ھالىغاا ئايلىنىادۇ. باۇ تاۈردىكى 
سىياسىي داۋالغۇشالردىن كېيىن ئىككى پارتىيە ئوتتۇرغا چىققان ئىدى. 
بااۇ پارتىيىلەرنىااڭ بىرسااى مىللىااي خاااراكتىردە بولااۇپ، يەنە بىرسااى 

ققااان ھەر ئىككىااال پااارتىيە سوتساايال خاااراكتىردە ئىاادى. ئوتتۇرغااا چى
بااۇرۇنقى خاتااالىقالردىن ساااۋاق ئالغااان ئىاادى. ھابساابۇر  خاناادانلىقى 

يىلقى ئۇرۇشتا پاجىدەلىك تۈردە يېڭىلغاندىن كېيىن ئۇرۇشاتىن -8166
ئىنتىقام ئېلىش پىالنىنى تۈزۈشكە كىرىشامەكتە ئىادى. ئەمماا مېكساىكا 

انساااىيە بىااالەن ئىمپراتاااورى ماكسااامىلېننىڭ پاجىيەلىاااك ئااااقىۋىتى فر
يېقىنلىشىشااقا توسااالغۇ پەياادا قىلماقتااا ئىاادى. يەنااى ماكساامىلېننىڭ 
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تەلەيسااىزلىكى ناپااالىيون ئااۈچىنچىگە مۇناسااىۋەتلىك بولااۇپ، ئۇنىااڭ 
فرانسۇزالر تەرىپىادىن تاشلىۋېتىلىشاى مىسلىساىز يىمىرىلىشاكە ساەۋەپ 
 بولماقتا ئىدى. شۇنىڭغا قارىماۋ ھابسابۇر  خانادانلىقى يەنىاال پەيات

يىلقاااى ئاااۇرۇش تەڭداشساااىز -8188~8181كاااۈتمەكتە ئىااادى. ئەگەر 
غااالىبىيەت بىاالەن ئاخىرالشااقان بولمىغىنىاادىمۇ ۋيېنااا ئوردىسااى ھەر 
قانااداق ۋەقە يااۈز بېرىشااىدىن قەتدىااي نەزەر، بەرىبىاار سااادوۋۋانىڭ 
ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن قانلىق كۈرەشكە ئاتالنماقچى بولغان ئىادى. 

ھەيران قاالرلىق غاالىبىيەت خەۋەرلىارى يېتىا   ئەمما ئۇرۇش سېپىدىن
كېلىشاااى ھاماااان، كاللىساااى ئىشااالەيدىغان ھۆكۈمااادار بۇناااداق بىااار 
تەۋەككۈلچىلىاااك قىلىاااش پەيتاااى ئەمەسااالىكىنى دەرھاااال ساااېزى ، 

 تەلىيىنىڭ ئوڭدىن كەلمىگەنلىكىگە چىداشقا مەجبۇر بولىدۇ.

 ئەممااا بااۇ ئىككااى يىللىااق شااانلىق كااۈرەش تېخىمااۇ كۈچلااۈك بىاار
مااۇجىزىنى ئوتتۇرغااا چىقارغااان ئىاادى. ھابساابۇر  خاناادانلىقىنى سااەپ 
ئۆزگەرتىشكە مەجبۇراليدۇ. بۇنداق سەپ ئاۆزگەرتىش، ھەرگىزماۇ چىان 
قەلبىااادىن كەلاااگەن بىااار ئاااۆزگىرىش بولمااااۋ ئەسااالىدە دەۋرنىاااڭ 
مەجبورلىشااىدىن ئوتتۇرغااا چىققااان بىاار ئااۆزگىرىش ئىاادى. شااۇنداق 

)چېگراسىدىكى( نېمىس خەلقاى رېايچ قىلى ، كونا شەرقىي مارشتىكى 
قولغااا كەلتااۈرگەن غااالىبىيەتتىن ھەممىنااى ئۇنتۇغااان ھالاادا تەنااتەنە 
قىلىشى  ئەجداتلىرىنىڭ زەپەر مارشىنى قايتىدىن كۆرگەندەك ھاياجان 
ئىچىگە چۆمگەن ئىدى. بۇنىڭغا ھەرگىزمۇ ئالدىنى  قېلىشقا بولمايتتى: 

غان بىر ئاۋۇسترىيىلىك شاۇنى چىن قەلبىدىن نېمىسالر تەرىپىنى ئالىدى
ئېنىق تونۇپ يەتكەن ئىدىكى، ھەتتا ئاخمااق بىرساىمۇ چىارىگەن بىار 
كونااا فېدراتسااىيىنىڭ خارابىلىرىغااا قارىغاناادا يېڭىاادىن قۇرۇلىاادىغان 
ئىمپىرىيە ھەرقانچە سۈپەتسىز بولغىنىدىمۇ قايتا قاۇرۇلغىنى ياخشاىراق 

بىاار ئىمپىاارىيە كونااا  ئىكەنلىكىناى، بااۇ شااەكىلدە قايتااا تىكلىنىاادىغان
كېساااەللىكلەردىن قۇتۇالاليااادىغانلىقىنى كاااۆرۈپ ئااااالاليتتى. بولۇپماااۇ 
ئەمەلىااي تەجاارىبىلەر ئااارقىلىق شااۇنىمۇ تونااۇپ يېااتەلىگەن ئىاادى: 
ھابسبۇر  خاندانلىقى تارىخىي ۋەزىپىساىنى تاماملىغاان بولاۇپ، يېڭاى 
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تااجىنى ئىمپىرىيە قەھرىمانلىق پىرىنساىپلىرى بىالەن بىازەلگەن رېىاچ 
ئۇنىڭغا ھەقىقەتەنمۇ اليىق بولغان بىار باشاقا كەيگاۈزگەن ئىادى. شاۇ 
سەۋەپتىن تەغدىرگە شاۈكرى قىلىاش الزىام. چاۇنكى، قااليماقاان بىار 
دەۋردە ئېلىااا  بېرىلغاااان بۇناااداق بىااار تالالشاااتا خەلقاااقە ئۈمىاااد 
بېغىشلىيااليدىغان ئەڭ مۇۋاپىاق بىار كىشاىگە، يەناى فرېادېرىخقا تاا  

 مەلگە ئاشۇرۇلغان ئىدى.كەيگۈزۈش ئە

ئەمما، بۇ چوڭ ئۇرۇشتىن كېايىن خابسابۇر  خانادانلىقىنىڭ قاوش 
مۇنارخيىسااى سالۋيانالشااتۇرۇش سىياسااىتىنىڭ ئېقتىياااجى دېگەننااى 
باھانە قىلى  خەۋىپلىك دەپ قارىغان ناېمىس ئاامىللىرىنى يوقۇتۇشاقا 
كىرىشاااااكەن ۋاقىتتاااااا، خانااااادانلىقنىڭ يەر يۈزىااااادىن ساااااىرى  

ىغانلىقىنى توناۇپ يەتاكەن ئىرقنىاڭ قارشاىلىق كۆرسىتىشاى سۈپۈرىلىد
بەكال كۈچلۈك روۋ بەرگەن ئىدى. بۇناداق بىار قارشاىلىق كۆرساىتىش 
بىالەن بۇنااداق كۈچلااۈك پارتالشانى نااېمىس تااارىخى تاا شااۇ كااۈنگىچە 

 كۆرۈپ باققان ئەمەس.

ۋەتەنااپەرۋەر دەپ قارالغااان كىشااىلەر تااۇنجى قېااتىم خااائىن دەپ 
 ى.قارالماقتا ئىد

ئەساالىدە بااۇ كىشااىلەر مىللىااتىگە، خەلقىااگە قارشااى كىشااىلەردىن 
ئەمەس ئىدى. ئاۇالر ئەسالىدە ئاۆز مىللىتىنىاڭ يوقۇلۇشاىنى تېزلىتىا  

 بېرىۋاتقان ھۆكۈمەت تۈزۈمىگە قارشى تۇرغان كىشىلەر ئىدى.

شااۇنداق قىلىاا  يېقىنقااى زامااان نااېمىس تارىخىاادا تااۇنجى قېااتىم 
ساۆيگۈ، مەھەللىاۋىي ۋە خانادانلىققا  مىللەتكە بولغاان مىللىاي-ۋەتەن

 .كۆرسىتىلگەن سۆيگۈدىن ئايرىلماقتا ئىدى

يىلاااااالردا، ئاۋۇسااااارتىيىدىكى پاااااان گېرماااااانىزم -8211~8121
ھەرىكىتىنىڭ كۈچى، دۆلەت ئابرويى خەلاق مەنپەتاى ئۈچاۈن خىازمەت 
قىاللىغىنىدىال خەلقنىڭ ھۆرمىتىگە، ھىمايىسىگە ئېرىشاەلەيدىغانلىقىنى 

ۇرغا قويماقتا ئىدى. ئەسلىدە ئاابروۋ ھېچقاچاان دۆلەتنىاڭ ئېنىق ئوتت
غايىسى ئەمەس. ئەگەر دۆلەت ئابرويىنى غايە دەپ قوبۇل قىلىشقا توغرا 
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كەلسە ئىدى، ھەرقاناداق بىار ئىساتىبداتنىمۇ چېقىلغىلاى بولمايادىغان 
 مۇقەددەس ئەۋلىيا كىشى دەپ قاراشقا توغرا كېلەتتى.

ىلاالەت خەلقىنااى خالىغااان ۋاسااتىغا ئەگەر بىاارەر ھۆكااۈمەت بىاارەر م
تايىنى  ئاپەتكە باشالپ ماڭغىنىدا، باۇ خەلقنىاڭ ھەر بىار ئەزاساىنىڭ 
بۇنىڭغاااا ناااارازىلىق كۆرسىتىشاااى باااۇ دۆلەت خەلقىنىاااڭ ھەر بىااار 
پۇخراساااىىنىڭ ھەققىاااال ئەمەس بەلكاااى بااااش تارتىااا  بولمايااادىغان 

 مەجبورىي ۋەزىپىسىدۇر.

ئوتتۇرغااا چىقىشااى مااۇمكىن  بۇنااداق بىاار ئەھااۋال قايسااى ۋاقىتتااا 
تااارتىش قىلىاا  جاااۋاپ بېاارىش -بۇنىڭغااا نەزەرىاايەلەر بىاالەن تاااالش

مۇمكىن ئەمەس. بۇنداق بىار مەساىلىنى كاۈچ قوللىنىا  ئەڭ ئااخىرقى 
غەلىبىنى قولغا كەلتۈرۈش ئىرادىسىغا تايىنىش ئاارقىلىقال ھەل قىلىشاقا 

مەتلەر تااوغرا كېلىاادۇ. ھەرقانااداق بىاار ھۆكااۈمەت، مەيلااى ئااۇ ھۆكااۈ
ئىچىدىكى ئەڭ ناچىرى، مىللىي مەنپەتلىرىگە مىڭالرچە قېتىم خىيانەت 
قىلغان ھۆكۈمەت بولىشىدىن قەتدىي نەزەر، ئۆزىنىڭ ھاكىمىيەت ئورنى 
بىلەن ئىناۋىتىنى قوغداشقا تىرىشىپال قالمااۋ، باۇنى بىار مەجباورىيەت 

زىگە دەپ قارايدىغانلىقى ئېنىق. بۇنداق ئەھۋالدىكى بىار ھۆكاۈمەت ئاۆ
قارشى بىارەر ھەرىاكەت قىلغانالرغاا قارشاى ئاۇرۇش ئاېالن قىلغىنىادا، 
قارشااى چىققۇچىالرمااۇ شااۇنىڭغا ئوخشااايدىغا چااارىالرنى ئىشااقا سااېلى  
ھۆكاااۈمەتكە قارشاااى تىركىشىشاااكە مەجباااوردۇر. ئەگەر بۇناااداق بىااار 
كۈرەشنى ھۆكۈمەت تەرەپ يولغا قويىۋاتقاان بولساا، ئۇنىاڭ ھەرىكىتاى 

لىنىدۇ. ئەگەر ھۆكۈمەت قانۇنسىز ياولالرنى تاللىۋالغاان قانۇنلۇق ھېساپ
بولسا، قارشى چىققۇچىالرمۇ قىلچە ئىككىلىنى  ئولتۇرماۋ قانۇننى بىار 
چەتااكە قايرىاا  قويااۇپ قارشااىلىق كۆرسااىتىش كۈرىشااىگە ئاتلىنىشااى 

 الزىم.

شااۇنى ئۇنتىماساالىق كېرەككااى، ئىنسااانالر بىاارەر دۆلەتنااى ساااقالپ 
ەلكااى ئااۆز ئىرقىنااى ساااقالپ قااېلىش ئۈچااۈن قااېلىش ئۈچااۈن ئەمەس ب
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ياشااايدۇ. يەنااى، ئىنسااان ئىرقىنااى ساااقالپ قااېلىش ھوقااۇقى دۆلەت 
 ھوقۇقىدىن ئۈستۈن تۇرىشى كېرەك.

ئەگەر بىااارەر مىلااالەت بېساااىم ئاساااتىدا قالساااا يااااكى باساااتۇرۇلۇپ 
يوقۇتۇلاۇش خەۋىااپىگە دۈچ كەلگىنىاادە ئااۇ مىلاالەت ئۈچااۈن قانۇنالرغااا 

ىسى ئىككىنچى ئورۇندىكى ئىشقا ئايلىنى  قالىادۇ. رىدايە قىلىش مەسىل
بۇناداق ئەھاۋال ئاسااتىدا ھااكىمىيەت ئۈسااتىدىكى ھۆكاۈمەت پۈتااۈنلەۋ 
قااانۇن بااويىچە ئىااش قىلىۋاتقانلىقىنىااڭ ئااۇنچە بەك ئەھمىيىتااى يااوق. 
زۇلااۇم ئاسااتىدىكى بىاار مىللەتنىااڭ ھاياااتىنى ساااقالپ قااېلىش تۇغمااا 

ىدە خالىغااان ۋاسااتىالردىن ئىسااتىگى بااويىچە ئېلىاا  بارغااان كۈرىشاا
پايدىلىنى  ئۆزىنى قوغداش كۈرىشىگە ئاتلىنىشى ئۇنىاڭ ئەڭ تەبىدىاي 

 ھەققى ھېساپلىنىدۇ.

دۇنياااا تارىخىااادىكى ئىچكاااى يااااكى تاشاااقى زۇلۇمااادىن قۇتۇلاااۇش 
ھەرىكەتلىرىدە ئېلى  بارغان بۇنداق كۈرەشلەرنىڭ ھەممىسى ئەنە شاۇ 

 پىرىنسى  دائىرىسىدە قانات يايدۇرۇلغان.

ئەگەر بىاارەر مىلاالەت كىشااىلىك ھوقااۇقلىرى ئۈچااۈن ئېلىاا  بارغااان 
كۈرەشلىرىدە مەغلۇپ قىلىنغان بولسا، تەغدىر تارازىسى ئاۇ مىللەتنىاڭ 
مەسىلىسااىنى پەللىااگە قويااۇپ تارتىاا  كااۆرۈپ، ئااۇ مىللەتنىااڭ بااۇ 
ئاخىرەتلىااك دۇنيااادا داۋاملىااق ياشاشااقا قىلااچە ھەققااى قالمىغانلىقىغااا 

ى كۆرسااىتىدۇ. چااۇنكى، ھاياااتىنى داۋامالشااتۇرۇش ھۆكااۈم قىلغااانلىقىن
-ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا تەييار تۇرالمىغان يااكى بۇنىاڭ ئۈچاۈن كاۈچ

قۇدرىتى بولمىغان بىر مىللەت، تەڭارى تەرىپىادىن مەڭگۈلاۈك ۋەياران 
 قىلىنىشقا پۈتىۋېتىلگەن مىللەتتۇر.

بااۇ دۇنيااا، بااۇ سىسااتېما، ئۇنااداق قورقۇنچاااق ۋە ئاااجىز مىللەتاالەر 
ۈچۈن يارىتىلغان ئەمەس. يەنى، ئااجىز، قورقۇنچااق بىار مىللەتنىاڭ ئ

 بۇ دۇنيادا ياشاشقا ھەققى يوق.
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 خانىدانلىقنىڭ قەلبى − ۋيېنا

بااۇ پىرىنسااىپقا ئاۋۇسااترىيىنى مىسااال قىلىاا  كۆرسەتسااەك، ئەھااۋال 
ھەيران قاالرلىق دەرىجىدە بۇ قانۇنغا ئۇيغۇن كېلىادىغانلىقىنى ئوچاۇق 

 ز:كۆرۈپ ئاالاليمى

قانۇنلۇق ھۆكۈمەت، نېمىسالردىن باشقا كۆپ سانلىقالر بىلەن بىرگە 
نېمىس ئۆچمەنلىك ئەقىدىساىگە، يەناى پارالمېنتنىاڭ نېمىساالرغا ئاۆچ 
ۋەكىللىرىگە تايىناتتى، شۇنىڭدەك يەنە بۇ قۇرۇلتاۋ نېمىسالرغا قارشى 
تۇرىاادىغان خاناادانلىققا تايىناااتتى. دۆلەتنىااڭ بااارلىق ئورگااانلىرى بااۇ 

ىككااااى ئامىاااال ئاساسااااىدا شااااەكىللەنمەكتە ئىاااادى. ئاۋۇسااااترىيە ئ
نېمىسلىرىنىڭ تەغدىرىنى يوقۇرقىدەك ئامىلالرغا تايىنى  ئۆزگەرتىشاكە 

قاانۇنىي ‘ئۇرۇنۇش بەكال كۈلكىلىك بىار ئىاش ئىادى. ئەمماا بىزدىكاى 
غااا قىزىققۇچىلىرىمىزنىااڭ قارىشااى بااويىچە ئالغاناادا، بۇنىااڭ  ’ئۇسااۇل

ىق نارازىلىقلىرىادىن ۋاز كېچىشاى كېارەك دېاگەن مەنىسى نېمىسالر بارل
ئۇقااۇمنى كۆرسااىتىدىكەن. چااۇنكى، بۇنااداق بىاار تىركىشااىش قانۇنغااا 
خىالپ كىلەرمىش. بۇنداق بىر ئەھۋال ئاساتىدا مۇنارخىيىنىاڭ بېساىمى 
ئاستىدا قالغان نېمىس ئىرقى تېز ئارىدىال يوقۇلۇش يولىغا قىستىلىشاى 

رىيىلىك نېمىساالر پەقەت دۆلەتنىاڭ مۇقەررەر ئىادى. ئەسالىدە ئاۋۇسات
ئاغدۇرۇلىشى نەتىجىسىدىال بۇنداق قورقۇنۇشلۇق ئاقىۋەتتىن ساقلىنى  

 قااللىشى مۇمكىن ئىدى.

شۆبقىسااااىزكى، ئااااۆزىنى بىلىملىااااك زىيااااالى دەپ ئاتىشااااىۋالغان 
كۆزئەينەكلىاك نەزەرىيىچىلىرىمىاز ئاۆز نەزەرىيىلىارى ئۈچاۈن ئۆلۈشاانى 

 وڭ بىلىدۇ.مىللىتى ئۈچۈن ئۆلۈشتىن چ

يەنى، كىشىلەر ئۆزلىرى ئۈچۈن قانۇن چىقىرىشىدۇ. شۇندىن كېيىن 
ھېلىقاى كۆزئەينەكلىااك نەزەرىيىچىلىرىمىااز ئوتتۇرغااا چىقىاا  ئىنسااانالر 

 ئەنە شۇ قانۇنالر ئۈچۈن ياشايدۇ دەپ ھۆكۈم چىقىرىشىدۇ.

ئاۋۇسااترىيىدىكى كونااا پااان گېرمااانىزم ھەرىكىتىنىااڭ قىممىتااى شااۇ 
ۇرۇق گەپلەرنىااڭ ھەممىسااىنى نەزەرىيىچىلەرنىااڭ ۋە يەردىكااى، بااۇ قاا
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ئۇناادىن باشااقا، دۆلەتنااى بااۇت ئورنىاادا كۆرىاادىغانالرنىڭ ھەممىسااىنى 
قەتدىااي ئىككىلەناامەۋ سااىرى  سااۈپۈرۈپ تاشالشاانى مەقسااەت قىلماقتااا 

 ئىدى.

ھابسبۇر  خاندانلىقى بارلىق ۋاساتىالردىن پايادىلىنى  نېمىساالرنى 
ن كۈنلىرىدە، پان گېرمانىزمچىالر پارتىيىسى ئاخماق قىلىشقا ئۇرۇنىۋاتقا

 خاندانلىققا قىلچە ئىككىلەنمەۋ ھۇجۇم قىاللىغان ئىدى. ’دەبدەبىلىك‘

ئەسلىدە، چىارىگەن باۇ دۆلەتنىاڭ ئىچىناى تاۇنجى قېاتىم چوڭقاۇر 
قېزى  كۆرسىتى  ياۈز مىڭلىغاان كىشاىنىڭ كاۆزىنى ئېچىا  قويغاانالر 

كۈچلااۈك ۋەتەن سااۆيۈش  ئەنە شااۇ پااارتىيە ئىاادى. شااۇنداق قىلىاا ،
دېااگەن باااۇ ئۇقااۇم نېمىساااالرنىڭ نااارازىلىقىنى قوزغااااپ كېلىۋاتقاااان 

 خاندانلىقنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇشىدا قالغان ئىدى.

دەساالىۋىدە ئۇالرنىااڭ كەينىاادىن ئەگىشااى  ماڭىاادىغانالر سااەلدەك 
كۆپىيى  كېتىۋاتقان ئىدى. ئەمما ئۇالرنىاڭ باۇ نەتىجىلىاك پائاالىيىتى 

م قىاللمايادۇ. مەن ۋيېناغاا كەلاگەن ۋاقىتلىرىمادا خرىسايان ئۇزۇن داۋا
سوتسيال پارتىيىسى بۇ ھەرىكەتنى قولغا كىرگۈزىۋېلى  خېلى يوقاۇرى 
ئاۋازغا ئېرىشى  ھاكىمىيەت ئۈستىگە چىققان ۋاقىاتالر ئىادى. شاۇنداق 

ئاسااتا سۇسلىشااى  ئاساسااى -قىلىاا  پااان گېرمااانىزم ھەرىكىتااى ئاسااتا
 وقۇتۇپ بېرىۋاتقان ئىكەن.جەھەتتىن قىممىتىنى ي

ئۇ ۋاقىتالردا، پان گېرمانىزم ھەرىكىتىنىڭ قوزغىلىشى بىلەن ئۇنىڭ 
زاۋاللىققا يۈز تۇتىشاى جەريانىادا خرىساتىيان سوتسايال پارتىيىساىنىڭ 
ھەيااران قاااالرلىق دەرىجىاادە كۈچلىنىاا  كېتىشااىنى تەكشااۈرۈش ئىشااى 

ا كەلااگەن مېنىااڭ ئەڭ ئاساساالىق ئىشااىم بولغااان ئىاادى. مەن ۋيېناغاا
ۋاقىتلىرىمادا پااان گېرمااانىزم ھەرىكىااتىگە چىاان قەلبىماادىن بىاارىلگەن 

 ئىدىم.

ياشىساااااۇن “ئاااااۇ كاااااۈنلەردە ئاۋۇساااااترىيە پارالمېنااااات زالىااااادا 
دەپ شۇئار توۋالشلىرى ئاڭالنماقتا بولۇپ، ئۇالرنىڭ  ”خوھەنزوللېرنالر!

بۇنداق بىر شۇئار توۋالشقا جاساارەت قىاللىغانلىقىادىن خوشاال بولاۇپ 
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چەكساااىز ھاياجانلىنىااا  كەتاااكەن ئىااادىم. ئۇالرنىاااڭ ئاۋۇساااترىيىنى 
گېرمانىيە ئىمپىرىيىسىنىڭ ۋاقىتلىق بۆلۈنۈپ تۇرغان بىر پارچىسى دەپ 
قاراشاالىرى، بااۇنى پۇرسااىتى كەلااگەن ھامااان ئااېالن قىلىشااقا تەييااار 
تۇراالياادىغانلىقى ماڭااا خوشاااللىق، ئىشااەنچ، جاسااارەت ۋە غەياارەت 

ۇ كاااۈنلەردە ماڭاااا گېرماااانىزم ئۈساااتىدە گەپ بېغىشاااالپ تاااۇراتتى. ئااا
بولىاادىغان بااارلىق مەسااىلىلەردە ساااپ ۋە قىلااچە شااەرت قوشماسااتىن 

بىر يولى بولۇپ -مۇئامىلە قىلىشى، ئىرقىمىزنى ئازات قىلىشنىڭ بىردىن
كااۆرۈنگەن ئىاادى. ئەممااا دەساالىۋىدە ئىنتااايىن ئىسااتىقباللىق بولااۇپ 

رغا كەلگەنادە ناېمە ئۈچاۈن كۆرۈنگەن بۇ ھەرىكەتنىڭ كېيىنكى ۋاقىتال
يىگىلەپ قالغانلىقىنى زادىال چۈشىنەلمىگەن ئىدىم. ھەتتاا خرىساتىيان 
سوتساايال پارتىيىسااىنىڭمۇ دەل شااۇ پەيااتلەردە مىسلىسااىز دەرىجىاادە 
كۈچلىنىاا  كېتىشااىنىڭ سااەۋەبىنى زادىااال بىلەلمىااگەن ئىاادىم. بااۇ 

دە ئەڭ پارتىيىنىڭ ئاابرويى بىالەن جەمىيەتتىكاى تەساىرى شاۇ كاۈنلەر
بااۇ ئىككااى ھەرىكەتنااى ئۆزئااارا  .يۇقااۇرى پەللىااگە يەتااكەن ئىاادى

سېلىشتۇرۇپ كۆرگىنىمدىن كېيىن، تەلىيىم بىلەن پەرىشان ھالىتىم باۇ 
 ئىشنى يېشىشىم ئۈچۈن ماڭا ئەڭ ياخشى ياردەمچىم بولغان ئىدى.

ئاااۋال بااۇ ئىككااى پارتىيىنىااڭ باااش سااېكرىتارلىرى بىاالەن پااارتىيە 
ولغااان ئىككااى كىشااىنى تەھلىاال قىلىااش ئااارقىلىق قۇرغۇچىلىرىاادىن ب

تەكشۈرۈشاانى باشاالىدىم. بااۇ ئىككااى كىشااى، گېدااور  فااون شااۆنېرېر 
 بىلەن دوكتور كارل ليۇگېر ئىدى.

تەكشااۈرۈش ئااارقىلىق مەلااۇم بولاادىكى، ئۇالرنىااڭ ھەر ئىككىسااىال 
پارالمېناات مۇھىتىاادىكى مەساادۇل كىشااىلەر ئارىسااىدا ئىنتااايىن مااۇھىم 

ئەخالقاى -ىغان كىشىلەردىن ئىاكەن. ئۇالرنىاڭ سىياساىئورۇندا تۇرىد
پەزىلىتىمۇ پاارالمېنتتىكىلەر ئارىساىدا مىاڭ مەرتىاۋە ئۈساتۈن كىشاىلەر 

 ئىكەن.

مەن دەسلىۋىدە پان گېرمانىزمچى شۆنېرېرگە بەكال قىزىققان ئىدىم. 
ئەمما كېيىنچە خرىستىيان سوتسيال پارتىيىنىڭ داھىساىغىمۇ قىزىقىشاقا 
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ئىككاى لىادېرنىڭ قىزىقىشالىرى بىالەن قاابىلىيەتلىرىنى  باشلىدىم. بۇ
ئۆزئارا سېلىشاتۇرۇش ئاارقىلىق شاۆنېرېرنىڭ پىرىنساى  مەساىلىلىرىدە 
تېخىمۇ يوقۇرى ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى، ئۇ كىشىنىڭ تېخىمۇ چوڭقاۇر 
مەلۇماتلىق بىرساى ئىكەنلىكىناى ھاېس قىلىشاقا باشالىغان ئىادىم. باۇ 

تىنىااڭ چوقااۇم يوقىلىاادىغانلىقىنى ھەمااامە كىشااى، ئاۋۇسااترىيە دۆلى
ئادەماادىن ئېنىااق مااۆلچەرلىيەلىگەن ئىاادى. ئەگەر، رېاايچ ھۆكااۈمىتى 
شااۆنېرېرنىڭ ھابساابۇر  خاناادانلىقى مەسىلىسااىدە ئوتتۇرغااا قويغااان 
ئاگاھالندۇرۇشااالىرىغا بالااادۇرىراق قاااۇالق ساااالغان بولساااا ئىااادى، 

دۇنياا ئۇرۇشاى  گېرمانىيىنى ياۋرۇپا بىلەن دۈشامەن ھالغاا كەلتاۈرگەن
پاالكىتى ئىچىگە پااتۇرۇپ قويۇشانىڭ قىلاچە ھااجىتى قالمىغاان باوالر 

 ئىدى.

ئەپسۇساااكى، شاااۆنېرېر مەساااىلىلەرنى شاااۇنچە چوڭقاااۇر تەھلىااال 
 قىاللىغىنى بىلەن، كىشىلەرگە توغرا باھا بېرەلمىگەن ئىدى.

دوكتور ليۇگېر، دەل بۇ جەھەتتە شۆنېرېردىن تۈپتىن ئۈساتۈنلۈككە 
 ى ئىدى.ئىگە بىرس

خااراكتىرى ھەققىادىكى چوڭقاۇر -دوكتور ليۇگېرنىڭ ئادەم مىاجەزى
بىلىماااى ئۇنىڭغاااا ھەر تۈرلاااۈك كاااۈچلەرگە تاااوغرا ھۆكاااۈم قىلىاااش 
ئىمكااااانىيىتىنى بەرگەن ئىاااادى. ئااااۇ، بااااۇ تااااۈردىكى بىلىملىاااارىگە 
ئاساساالىنى  كىشااىلەرنىڭ تاشااقى قىياااپىتىگە قاااراپال ئۇنىااڭ قانااداق 

قىلىادىغان بىرساى ئەمەس، بەلكاى ئۇنىاڭ بىرسى ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم 
ھەماامە تەرەپلىاارىگە قاااراپ ھۆكااۈم قىلىاادىغان بىرسااى ئىاادى. ئەممااا 
شااۋېنېرېرنىڭ بااۇ جەھەتتىكااى قااابىلىيىتى بەكااال تااۆۋەن ئىاادى. پااان 
گېرمانست بولغان شۋېنېرېر ھەمامە ئىشانى تاشاقى كۆرۈنىشاىگە قااراپ 

ۋە پىالنلىرىناى  ھۆكۈم قىلىدىغان بىرسى ئىدى. شاۇنىڭدەك كۆزقااراش
خەلااق ئاممىسااىغا ئۇقتۇرغىاادەك قااابىلىيەتكىمۇ ئىااگە ئەمەس ئىاادى. 
شااۇنداق بولغاچقااا، چۈشااىنىش قااابىلىيىتى تااۆۋەن بولغااان خەلااق 
ئاممىسااىغا چۈشااىنەرلىك قىلىاا  خىتاااپ قىلىشاانى بىلمەيتتااى. ئۇنىااڭ 
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پەيغەماااابەردەك بىلىمااااى ۋە ئېنىااااق چۈشەنچىسااااىنى ئەمەلىاااايەتكە 
ىااال كااۈچى يەتمەيتتااى. ئۇنىااڭ كىشااىلەرنى ياخشااى ئايالندۇرۇشااقا زاد

تونىيالمايدىغان ئاجىزلىقى ئۇنى خەلق ئاممىساىنىڭ ئااممىۋى ھەرىاكەت 
كاااۈچى بىااالەن ئاااۇزۇن يىلااادىن بېااارى قېتىااا  كەتاااكەن مەماااورى 
ئورگانالرنىااڭ قىممىااتىگە خاتااا ھۆكااۈم قىلىشااالرغا سااەۋەپچى بولغااان 

 ئىدى.

ى پىكىارلەرگە ئەھمىايەت شۋېنېرېر، شۆبىقساىزكى، ئاخىرىادا ئوماۇم
بېرىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى توناۇپ يىاتەلىگەن ئىادى. ئەمماا باۇ تاۈردىكى 
دىنااى ئېتىقاااتالر بىاالەن ئارىلىشااى  كەتااكەن قاراشااالرنى كەڭ خەلااق 
ئاممىساااىنىڭ ھىماااايە قىلىااادىغانلىقىنى بىلەلمەيااادۇ. ئاااۇ، بۇرجۇئاااا 
ز سااىنىپىنىڭ ئىقتىسااادى مەنپەئەتلىرىنااى قوغااداش نوقتىسااىدا كۈچسااى

بولىاادىغانلىقىنى، بااۇ سااىنىپنىڭ مەنپەئەتلىرىنااى قوغااداپ قااللىشااى 
ئۈچۈن بەكال ئېقتىياتچان مۇئامىلىدە بولغانلىقىنى قوباۇل قىاللماايتتى. 
ئەسلىدە ئادەتتە بىرەر كۆزقاراشنىڭ نەتىجىگە ئېرىشىشى پەقەت بۇ تۈر 
كۆزقاراشنىڭ كەڭ خەلق ئاممىسى تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشاى ۋە كەڭ 

ەلق ئاممىسىنىڭمۇ بۇنداق بىر مەقسەت ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا تەيياار خ
ئىكەنلىكىنااى ئااېالن قىلىااش ئااارقىلىقال مااۇمكىنچىلىكى بولىاادىغان بىاار 
ئىش ئىدى. خەلاق ئاممىساىنىڭ ئاادەتتىكى تەركىۋىنىاڭ ئەھمىيىتىناى 
چۈشەنمەساااالىكى ئىجتىمااااائى مەسااااىلىلەردە تولااااۇق چۈشااااەنچىگە 

بولۇپ قااالتتى. دوكتاور لاۋېگېر دەل بۇنىاڭ ئېرىشەلمەسلىككە سەۋەپ 
ئەكسااىچە ھەرىااكەت قىلىاادىغان بىرسااى ئىاادى. دوكتااور لۋېگېرنىااڭ 
كىشىلەر ھەققىدىكى چوڭقاۇر پەرەزلىارى ئۇنىڭغاا ھەر تۈرلاۈك كاۈچلەر 
توغرىلىق توغرا ھۆكۈم چىقىرىش ئىمكانىيىتىنى يارىتى  بەرگەن ئىدى. 

ل قاراشتىن ساقالپ قااللىغان ئۇنى مەۋجۇت ئورگانالرنىڭ قىممىتىگە سە
ئىااادى. شۆبىقساااىزكى، دوكتاااور لاااۋېگېر باااۇ تاااۈردىكى مەۋجاااۇت 
ئورگااانالردىن ئااۆز غايىسااىنى ئەمەلااگە ئاشااۇرۇش ئىشاالىرىدا تولااۇق 

 پايدىلىنىشنى بىلەلىگەن ئىدى.
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دوكتور لياۇگېر، بۈگاۈنكى كۈنادە چاوڭ بۇرجۇئازىيىنىاڭ سىياساىي 
-لىقىنى، باۇ كۈچنىاڭ داتكۈرەش كۈچىنىڭ ئۇنچە بەك قىممىتاى ياوق

دۇغىلىااق بىاارەر ھەرىكەتنااى نەتىجىلىااك قانااات يايدۇرالىشااى مااۇمكىن 
ئەمەساالىكىنىمۇ چۈشااىنى  يەتااكەن ئىاادى. شااۇ سااەۋەپتىن سىياسااىي 
پائااالىيەتلىرىنى ئاساسااەن ئالغاناادا ھاياااتى خەۋىاا  ئاسااتىدا قالغااان 
سااىنىپالرنى قولغااا كەلتۈرۈشااكە ئاتىغااان ئىاادى. ئۇنىااڭ بۇنااداق يااول 
تۇتىشى خەلق ئاممىسىنىڭ كۈرەش ئىرادىسىنى سۇسالشتۇرۇش ئورنىغاا 
تېخىماۇ كۈچەيتىا  بەرگەن ئىادى. مەۋجاۇت كۈچلەرنىاڭ ھەممىسااىنى 

چاااوڭ -تولاااۇق ساااەپەرۋەر قىلىاااش مەقساااىتىدە باااار بولغاااان چاااوڭ
مۇئەسساااەلەرنىڭ ھەممىساااىنى ئاااۆز ئەتىراپىغاااا مەركەزلەشتۈرۈشاااكىمۇ 

ارقىلىق كونا كۈچ مەنبەلىرىدىنمۇ تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن ئىدى. شۇ ئ
باشالتقان ھەرىكىتىدە ئۆنۈملۈك پايدىلىنىشقا تىرىشقان ئىادى. قۇرغاان 
پارتىيىسىگە ئاساسى كۈچ قىلىش ئۈچۈن ھاياتى خەتەر ئاستىدا قالغاان 
ئورتا سىنىپنى تالالپ ئېلى ، پىاداكارلىق كۆرساىتەلەيدىغان، كاۈرەش 

كەلتۈرەلىگەن ئىدى. شۇنىڭدەك  ئۈچۈن جەڭگىۋار، ساپ تەرەپتار قولغا
يەنە ئىنتايىن ئۇستىلىق بىالەن كاتولىاك چىركاۋلىرىنىاڭ پوپلىرىنىماۇ 
ئااۆز يېنىغااا ئېلىۋالىاادۇ. بااۇ جەھەتااتە شااۇنچىلىك ئۇتااۇق قازاناادىكى، 
دىنىي ساھەدىكىلەر بۇرۇنقى پارتىيىسىنىڭ پائالىيەتلىرىدىن چېكىنىا  

 تكەن ئىدى.چىقى  بۇ پارتىيە بىلەن بىر پۈتۈنلىشى  كە

بۇ دېگەنلىرىمگە قاراپ دوكتور ليۇگېرنىڭ قابىلىيىتىنى شاۇنچىلىك 
ئوخشايدۇ دەپ قالماسلىقىمىز كېرەك. ئۇنىڭ ئۇتاۇقلىرى ئارىساىدا يەنە 
كامىل تاكتىكچى ۋە جاسارەتلىك ئىسالھاتچى قابىلىيىتىنىڭمۇ بارلىقىنى 

ەزى ئۇنۇتماساالىقىمىز كېاارەك. تەبىدىكااى، بااۇ جەھەتاالەردە ئۇنىااڭ ب
 يىتەرسىز تەرەپلىرىنىڭ بارلىقىغىمۇ كۆز يۇمۇشقا بولمايدۇ.

دوكتور لۋېگېر دېگەن بۇ ئىنتايىن قىممەتلىك كىشىنىڭ غاايىلىرىمۇ 
ئىنتااايىن ئېنىااق ۋە ئەمەلىاايەتكە ئۇيغااۇن ئىاادى. ئااۇ، ۋيېنااانى قولغااا 
كەلتۈرۈشنى ئۆزىگە مەقسەت قىلغاان ئىادى. چاۇنكى، ۋيېناا شاەھىرى 

بى ئىدى. ھاارغىن ئىمپىرىيىنىاڭ كېساەل كۆرپىساىگە خاندانلىقنىڭ قەل
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ئايالنغااان كىلەڭسااىز ۋۇجۇدىاادىكى زەئىپلىشااى  كەتااكەن يۈرىكىنىااڭ 
تىتاارەپ سوقىشااىنى ۋيېنااادا غااۇۋا ھااېس قىلىشااقا بااوالتتى. ئەگەر بااۇ 
قەلپنىڭ سوقۇشى كۈچەيتىلساە، ھاارغىن ئىمپىرىيىنىاڭ گەۋدىساىنىمۇ 

مۇمكىن ئىدى. بۇنداق قااراش  قايتىدىن جانالندۇرۇش ئىمكانى بولىشى
پىرىنسااى  جەھەتتااى خاتااا قاااراش ھېساپالنمىسااىمۇ، بۇنااداق تىرىااك 

 تۇتۇپ تۇرۇش ئۇزۇن داۋام قىاللىشى ناتايىن ئىدى.

 دوكتور ليۇگېرنىڭ ئاجىزلىقى مانا بۇ نوقتىدا كۆرۈلمەكتە ئىدى.

شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭ ۋيېنا شەھەر باشلىقى بولغاان ۋاقىتلىرىادا قولغاا 
تۈرگەن نەتىجىلىرىنى مەڭگۈ ئۆلمەس ئەساەر دەپ قااراش ماۇمكىن. كەل

ئەمما ئۇنىڭ تىرىشچانلىقلىرى بەكال كېچىكى  باشالنغان تىرىشاچانلىق 
 بولغاچقا، خاندانلىقنى قۇتقۇزۇشقا يەتمەۋ قالىدۇ.

ليۇگېرنىڭ رەقىبى بولغان شۆنېرېر بولسا، خانادانلىقنى ھەر قاانچە 
قۇزۇپ قېلىشقا بولمايادىغان بۇناداق بىار تىرىشچانلىق كۆرسەتسىمۇ قۇت

 ئاقىۋەتنى ئالدىن كۆرۈپ يىتەلىگەن بىرسى ئىدى.

دوكتااور ليااۇگېر بولسااا ئااۆز پىالنىنااى شااۇنچىلىك ئۇتۇغلااۇق ئىجاارا 
قىاللىغىنااى بىاالەن، ئىمپىرىيىنااى ساااقالپ قااېلىش مەقسااىتىگە مەڭگااۈ 

 ئېرىشەلمەيدۇ.

پاااالكەت بەكااال شااۆنېرېرمۇ ئارزۇسااىغا ئېرىشااەلمەۋ، مااولچەرلىگەن 
قورقۇنۇشااالۇق شاااەكىلدە ياااۈز بېرىااادۇ. يەناااى، دوكتاااور لياااۇگېر 
ئاۋۇساااترىيىنى قۇتۇقاااۇزۇپ قااللمىغاااان ئىااادى. شاااۆنېرېرمۇ ناااېمىس 

 خەلقىنىڭ بېشىغا كېلىدىغان پاالكەتنىڭ ئالدىنى ئااللمايدۇ.

بۇ ئىككى پارتىيىنىڭ مۇۋەپپىقىيەت قازىنالماسلىقىدىكى سەۋەپلەرنى 
ىشى بۈگۈن ئۈچۈنمۇ پايدىلىق بولۇپ، ئاۇ دەۋىردىكاى تەتقىق قىلىش ئ

بىرساىگە -ۋەزىيەت بىلەن بۈگۈنكى ۋەزىيەت نۇرغۇن تەرەپلەردىان بىار
ئوخشاپ كېتەتتى. بۇ ئاالھىدىلىكلەرنى ئەستايىدىللىق بىالەن تەھلىال 
قىلغىنىمىزدا ھەرىكەتلەرنىڭ بىرسىنى مەغلاوبىيەتكە ساۆرەپ ماڭغاان، 
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قالاااادۇرغان سااااەۋەپلەرنى تەكىااااتلەپ يەنە بىرسااااىنى نەتىجىسااااىز 
كۆرسااااىتىش، ئۇنااااداق خاتااااالىقنى بۇناااادىن كېاااايىن يەنە قايتااااا 

 تەكرارلىماسلىقىمىز ئۈچۈن سەبداشلىرىمغا چوقۇم ياردىمى تىگىدۇ.

ئاۋۇسااااترىيىدە پااااان گېرمااااانىزم ھەرىكىتىنىااااڭ مااااۇۋەپپىقىيەت 
قازىنالماساالىقىدىكى سااەۋەبنى مۇناااداق ئااۈچ نوقتىغااا يىغىنچااااقالش 

 ىن:مۇمك

بىرىنچىسااى، يېڭااى قۇرۇلغااان ئىاانقىالۋى پارتىيىنىااڭ ئىجتىمااائىي 
مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا تاللىۋالغان ئىدىيىساى بىالەن تۇتقاان ياولى 
خاتااا ئىاادى. شااۆنېرېر بىاالەن ئۇنىااڭ سەبداشاالىرى يىگااانە نااېمىس 
بۇرجۇئااازىيە سااىنىپىغىال خىتاااپ قىلىااش يااولىنى تاللىۋالغااان ئىاادى. 

رغا تايانغاندا قولغا كەلتۈرگىلى بولىادىغان نەتىجىماۇ بۇنداق ئاقنانچىال
 ئاران شۇنچىلىك بوالتتى.

نېمىس بۇرجۇئازىيىسى، بولۇپمۇ ئۇالرنىڭ يوقۇرى تەبىقىساىدىكىلەر 
دۆلەت بىلەن خەلقنىڭ ئىچكى مەسىلىلىرى ئۈستىدە گەپ بولغىنىدا ئۆز 

يااپەتكە نەپىسىنى كۆزدە تۇتۇپ جىم بولىۋېلى  بەكال تېنچلىقپەرۋەر قى
كىرىۋېلىشاااىدۇ. ۋەزىااايەت ياخشاااى ۋاقىاااتالردا، يەناااى بۈگۈنكىااادەك 
ۋاقىتالردا مۇۋەپپىقىيەتلىك ۋەزىپە ئۆتەپ كېلىۋاتقاان دۆلەتماۇ ئاۇالرنى 
تااوال ئەتىااۋارالپ بەكااال مەنمەنچااى ھالغااا كەلتااۈرۈپ قويىاادۇ. ئەممااا 
ھۆكااۈمەت ئاجىزلىشااى  كەتكىاادەك بولسااا ئۇالرنىااڭ بااۇ خىاال مىااجەزى 

خەتەرلىك ئىدى. پان گېرمانىزم ھەرىكىتىنى ئوتۇغلۇق قاناات  ئىنتايىن
يايدۇرۇش ئۈچۈن بارلىق پائالىيەتلەردە بۇرجۇئاازىيىگىال تايىنىۋالمااۋ، 
ئاساساالىغى كەڭ خەلااق ئاممىسااىنى قوزغۇتااۇش ئۈچااۈن كااۆپىرەك كااۈچ 
سااەرى  قىلىشااىغا تااوغرا كېلەتتااى. ئااۇالر كەڭ خەلااق ئاممىسااىنىڭ 

اچقااا، يەنااى خەلااق ئاممىسااىنىڭ ھىمايىسااىگە كۈچىاادىن ئايرىلىاا  قالغ
 ئېرىشەلمىگەنلىكى ئۈچۈن تۇنجى زەربىدىال مەغلوپ بولدى.

بااۇ يېڭااى پااارتىيە، يوقۇرىقىاادەك تااۈپكى پىرىنسااىپقا ھەرىكەتنىااڭ 
بېشااىدىن تااارتىپال سااەل قاااراپ ئااورنىنى تولاادۇرىۋالغىلى بولماياادىغان 
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قىلىنغان نۇرغۇنلىغاا ئېغىر خاتاغا يول قويغان ئىدى. پارتىيىگە قوبۇل 
مۆتىدىل يول تۇتقان ھاللىق بۇرجۇئاا ئۇنساۇرلىرى تەدرىجاى شاەكىلدە 
پارتىيىنىااڭ سىياسااەت بەلگىلەياادىغان مەۋقەسااىگە كېلىۋېلىاا ، بااۇ 
پااارتىيىنى خەلااق ئاممىسااىغا تااايىنىش پۇرسااىتىدىن پۈتااۈنلەۋ مەھاارۇم 

ىرقىسىم قالدۇرىدۇ. بۇنداق ئەھۋال ئاستىدا، پان گېرمانىزم ھەرىكىتى ب
قۇرۇق داۋراڭالر، قىزغانچۇقلۇقالر، قىلچە رولى يوق تەنقىاتلەر بىلەناال 
چەكلىنىاا  كەسااكىن ھەرىااكەت كااۈچىگە ئېرىشااەلمەيدىغانلىقى ئېنىااق 

 ئىدى.

شااۇنداق قىلىاا ، پااان گېرمااانىزم ھەرىكىتااى ھەرىااكەت باشاالىغان 
كۈناادىن تااارتىپال چاااال ئېتىقااات كااۈچى بىاالەن پىااداكارلىق روھىاادىن 

جى ئايرىلى ، ئۇنىڭ ئورنىغا خۇددى بۈگۈنماۇ كۆرۈلىۋاتقىنىادەك تەدرى
ساااۇلقىچىلىق، كىلىشاااتۈرمىچىلىك، قارشاااى تەرىپىااادىكىلەر بىااالەن 
ھەمكارلىق يولىنى تۇتۇشقا بېرىلى  كېتى ، ئااقىۋەت ئۆلاۈك تۇغۇلغاان 

 بۇۋاقتەك جىمى  كېتىدۇ.

نىزم خەلق ئاممىسىغا تايىنىشنى مۇھىم ئورۇنغا قويمىغاان پاان گېرماا
ھەرىكىتى ئەنە شۇنداق مەغلوبىيەتلىك ئاقىۋەتكە دۇچار بولغان ئىدى. 
بۇنااداق بىاار ۋەزىاايەت ئاسااتىدا بۇرجۇئااازىيىمۇ غادىيىۋېلىاا  يااۇۋاش 

 مۇتەئەسسى  قىياپىتىنى ئاشكارىلىشىدۇ.

مانا بۇ، پان گېرمانىزم ھەرىكىتىنىاڭ مەغلاوپ بولىشاىنى كەلتاۈرۈپ 
 چىقىرىدىغان ئىككىنچى سەۋەپ.

سااترىيە نېمىساالىرىنىڭ پاااارالمېنتتىكى ئااورنى پااان گېرماااانىزم ئاۋ
ھەركىتااى باشااالنغان كااۈنلەردىال ئاجىزلىشىشااقا باشااالپ، دۆلەتااتىن 
ئۈمىدىنى ئۈزمەكتە ئىدى. ئۇ كۈنلەردىكى پارالمېنتمۇ نېمىس تەسىرىنى 
يوقۇتۇش ھەرىكىتىنىڭ ۋاستىسى ھالىغا كېلى  بولغان ئىدى. بۇناداق 

ۇسااترىيە نېمىساالىرىنى قۇتقۇزۇشاانىڭ بىرىاادىن بىاار بىاار ۋەزىيەتااتە ئاۋ
يااولى پارالمېناات تااۈزۈمىنى ئاغاادۇرۇپ تاشالشااتىن باشااقىچە بولىشااى 

 مۇمكىن ئەمەس ئىدى.
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بۇنىااڭ نەتىجىسااىدە پااان گېرمااانىزم ھەرىكىتااى ئۈچااۈن پارالمېنتقااا 
تاقابىل تۇرۇشتا قايسى يولنى تالالش مەسىلىسى ئەڭ مۇھىم ئىشالردىن 

 الغان ئىدى:بىرسى بولۇپ ق

پااارالمېنتنى ئاغاادۇرۇپ تاشااالش ئۈچااۈن پارالمېنتقااا كىرىاا  تااۇرۇپ 
بەلگىلىااك قائىاادىلەر بااويىچە پائااالىيەت قىلىااش كېرەكمااۇ ياااكى بااۇ 
ئورگاننىااڭ سااىرتىدا تااۇرۇپ ئۇنىڭغااا ھۇجااۇم قىلىااش ئااارقىلىق ئااۇنى 

 يېڭى  چىقىش يولىنى تاللىۋېلىش كېرەكمۇ 

ۈچااۈن ئۇنىڭغااا كىاارىش يااولىنى ئەممااا ئااۇالر پااارالمېنتنى يااېڭىش ئ
تاللىۋالغان ئىدى، ئاقىۋەتتە ئۆزلىرى يېڭىلى  قايتى  چىقىشقا مەجباۇر 

 بولدى.

ئۇالر ھەقىقەتەنمۇ پارالمېنتقا كىرىشتىن باشقا چارىسى قالمىغان بىار 
ئەھۋالغا كەلتۈرۈلگەن ئىدى. بۇنداق بىر كۈچكە قارشى سىرتتا تاۇرۇپ 

قۇۋۋەتكە، چەكسىز پىاداكارلىق -ۈچكۈرەش قىاللىشى ئۈچۈن ھارماس ك
روھىغا ئىگە بولىشى شەرت ئىدى. يەنى، خاۇددى بۇقاا سوقاشاتۇرۇش 
ئويۇنىدىكىگە ئوخشااش ساىرتتا تاۇرۇپ پارالمېنات بىالەن تۇتۇشاقاندا 

ئۈسااتىلەپ تاياااق يېاايىش، -مۆڭگااۈزىنى تۇتقااۇزۇپ قويااۇش، ئۈسااتى
ا كەينىاادىن يېقىلىاا  چۈشۈشاالەردىن ساااقلىنىش تەس. ھەتتاا-كەينااى

پااۇتلىرى سااۇنۇپ كېتىشااىمۇ -يېقىلغااان يېرىاادىن قايتااا تااۇرغىچە قااول
مۇمكىن. ئەمما باتۇر بىرسى ئەڭ مۈشاكۈل چاېلىش ئاارقىلىقال ئۆزىنىاڭ 
باتۇرلىقىنى ئىسپاتلىيالىشاى ماۇمكىن. شاۇنچە جاپاالىق بىار كۈرەشاتىن 
غالىاااا  چىقىااااش ئۈچااااۈن چوقااااۇم نۇرغااااۇن بەدەل تۆلەشااااكە، زور 

 ىشكە توغرا كېلىشى تەبىدىي بىر ئەھۋال.پىداكارلىقالرنى كۆرسىت

ئەممااا بۇنااداق مۇشااەققەتلىك بىاار كااۈرەش ئۈچااۈن خەلقىنىااڭ ئەڭ 
قابىلىيەتلىااااك، ئەڭ جەڭگىااااۋار، ئەڭ كۈچلااااۈك ۋە ئەڭ پىااااداكار 
ئوغالنلىرىنى يېنىغا ئالغان بولىشى الزىم. پەقەت ئەنە شۇ قەھرىمانالرال 

رەت كۆرسىتى  ئاخىرقى بۇنداق قانلىق جەڭلەردە غەيرەت ئۈستىگە غەي
غەلىبىگىچە جەڭ قىلىش جاساارىتىگە ئىاگە بوالاليادۇ. پاان گېرماانىزم 
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ھەرىكىتااى سااېپىدە دەل شااۇنداق قەھرىمااان پىااداكارالر يااوق ئىاادى. 
شۇنداق بولغاچقا، ئاۇالر پارالمېنات ئىچىادە پائاالىيەت قىلىاش ياولىنى 

 تاللىۋېلىشقا مەجبۇر ئىدى.

ىاااار قاااارارنى ئاااېلىش ئۈچااااۈن پاااان گېرماااانىزمچىالر بۇناااداق ب
ئەستايىدىللىق بىلەن باش قاتۇرۇپ ئويلىنى  باققان بولىشى ناتاايىن. 
ياق، ئۇالر بۇنداق قارار ئېلىش جەريانىدا قىلچە ئەنساىرەپ باقمىادى، 
بۇنىڭاادىن باشااقا يااول ئاختۇرۇشاانى خىيااالىغىمۇ كەلتااۈرۈپ قويمىاادى. 

ىنىپماۇ كۆرمىادى. ياوقلىقى ئۈساتىدە ئىزد-بۇنىڭدىن باشقا يولنىڭ بار
ئۇالرنىڭ قىلچە قىممىتى يوق پارالمېنتقا كىرى  پىرىنساى  جەھەتاتىن 
ئاللىمۇ قاچان ۋەيران بولغان بۇ ئورگاننىاڭ كاۈچىگە، ئۇنىاڭ خەلقاقە 
تەسااىر كۆرسااىتەلەيدىغانلىقىغا ئىشااەنگەنلىكى، ئۇالرنىااڭ پارالمېنتقااا 

 ئىدى.كىرىش قارارىنى ئېلىشىغا سەۋەپ بولغان تۈپكى خاتالىقى 

ئاااۇالر پارالمېنااات سەھنىساااىدىن پۈتاااۈن خەلقاااقە خىتااااپ قىلىاااش 
ئىمكانىيىتىمىز بولىدۇ دەپ قارىغانلىقى ئۈچۈن، پۈتۈن خەلقنى تېخىمۇ 
ئاسااان قايىاال قىالاليمىااز دەپ قارىغااان ئىاادى. بااۇ ئااارقىلىق دۆلەت 
ئىچىاادىكى ناچااار ئىللەتلەرنااى سااىرتتىن قارشااى چىققانغااا قارىغاناادا 

دە تاۇرۇپ تېخىماۇ ئاساان تۈزىتىا  كىتەلەيادىغانلىقىغا پارالمېنت ئىچى
ئىشاااەنگەن ئىااادى. شاااۇنىڭدەك يەنە پارالمېنااات ئەزالىرىغاااا قەتداااى 
چېقىلىشااقا بولماياادۇ دېااگەن قالقانغااا تايىنىاا  ھەر بىاار يىتەكچىنااى 
تېخىمااۇ بىااخەتەر كااۈچكە ئېرىشااتۈرەلەيدىغانلىقىغا، پائااالىيەتلىرىنىمۇ 

 رااليدىغانلىقىغا ئىشەنگەن ئىدى.تېخىمۇ ئۈنۈملۈك قانات يايدۇ

ئەممااا ئەمەلىاايەت ئۇالرنىااڭ كااۈتكىنىگە تااۈپتىن ئوخشااىماۋ قالغااان 
 ئىدى.

پان گېرمانست خەلق ۋەكىللىرىنىڭ پارالمېتتاا ساۆزلەش پۇرساىتىنى 
قولغا كەلتۈرۈش دەيدىغان ئارزۇساى ئويلىغىنىادەك ئۇنچىاۋاال كۈچلاۈك 

ياقتااا تۇرسااۇن، ھەتتااا تەسااىر پەياادا قىالالياادىغان سااورۇن بولااۇش ئۇ
نۇتااااۇق سااااۆزلەش پۇرسااااىتى بۇرۇنقىاااادىنمۇ كامىيىاااا ، تەسااااىرى 
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بۇرۇنقىدىنمۇ ئازىيى  كەتاكەن ئىادى. چاۇنكى ئاۇالر ناۇتقىنى ئالدىادا 
ئولتۇرۇپ ئاڭالش ئىمكانى بار ياكى ئۇالرنىاڭ دېمەكچاى بولغاانلىرىنى 
گېزىااات خەۋەرلىرىااادىن بىلىشااانى ئاااارزۇ قىلىااادىغان كىشاااىلەرگىال 

االيادىغان ئەھۋالغاا چۈشاۈپ قالغاان ئىادى. ئەسالىدە ئەڭ كااۆپ ئۇقتۇر
ئاڭلىغۇچىسى بار سورۇن قۇرۇلتاۋ زالى ئەمەس، بەلكى كاتتاا مىتىناگ 
مەيدانلىرىدىكى خەلق ئاممىسى بولىشاى كېارەك. ناتىقنىاڭ ساۆزلىرىنى 
ئاڭلىماقچى بولغان مىڭلىغان خەلق ئاممىسى پەقەت ئەنە شۇنداق كاتتا 

ىدىال ناتىق بىلەن ئۇچۇرىشاااليدۇ. بۇنىاڭ ئەكساىنچە مىتنگ مەيدانلىر
قۇرۇلتاۋ زالىدا ئاران نەچاچە ياۈز ئاادەم باار بولاۇپ، باۇ نەچاچە ياۈز 
ئااادەم پارالمېناات زالىاادا خەلااق ۋەكىللىرىنىااڭ ياااكى قانااداقتۇ ئۆتكااۈر 
بىلىملىك كىشىلەردىن ئەقىل ئېلىش ئۈچۈن ئەمەس بەلكى تۇرمۇشاىنى 

ىتىاادە ئولتۇرغااان كىشااىلەردۇر. ئۇنىااڭ باياشااات ئۆتكۈزىااۋېلىش نىي
ئۈساااتىگە باااۇ زالغاااا يىغىلىۋالغاااان كىشاااىلەر ھەر دائىااام ئوخشااااش 
كىشااىلەردىن تەشااكىل تاپىاادىغان بولغاچقااا، ئااۇ سااورۇندا ھېچقانااداق 
يېڭاااى نەرساااىنىمۇ ئۆگۈنەلمەيااادۇ. چاااۇنكى، ئۇناااداق يېڭىلىقالرناااى 

-سىنىڭ بارئۆگەنمەكچى بولغان كىشىدە ئەقىلنى ئىشلىتەلىگىدەك مېڭى
يااوقلىقىنى قويااۇپ تااۇرايلى، ئااۇ كىشااىدە ئەڭ بولمىغاناادا يېڭىلىااق 
ئۆگۈنۈش ئۈچۈن ئىچىدىن ئارزۇسى، بۇنىڭ ئۈچاۈن غەيرىتاى بولىشاى 

 كېرەك.

بااۇ ۋەكىللەرنىااڭ ھېچقايسىسااى، كېاايىن ئااۆزلىرىگە ئىااش چىقىرىاا  
بېرىااادىغان بىااارەر يېڭاااى پىالننىاااڭ ئوتتۇرغاااا قويۇلىشاااىنى ھەرگىاااز 

ياق، ياق، ئۇالر بۇنداق بىر باش ئاغرىقىغا ھەرگىاز ياېقىن خالىمايدۇ. 
يوالياادىغان كىشااىلەردىن ئەمەس. بۇنااداق يېڭااى باااش ئاغرىقىاادىن 
قورقمايدىغانالر، بەلكى يەنە بىار قېتىملىاق ساايالمدا قايتاا ساايلىنىش 
تاماسااىدا بولىاادىغان كىشااىلەر ئارىسااىدا كۆرۈلىشااى ئېقتىمااال. بۇنااداق 

يالمدا ئااااۆزلىرى ئەزا بولغااااان پارتىيىنىااااڭ كىشاااىلەر يەنە بىاااار سااااا
ئىقتىدارسىزلىقى ساەۋىبىدىن چوقاۇم چەتاتە قالىادىغانلىقىنى، شاۇنىڭ 
ئۈچااۈن ئۆزىنىااڭ يېڭااى نەتىجىاالەر قازىنىاا  كااۆزگە كۆرىنىااۋېلىش 
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ئارقىلىق كېيىنكى قۇرۇلتايدا يېڭى  چىقىاش ئېقتىماالى بولغاان باشاقا 
كىشااىلەر ئارىسااىدىنال  بىاار پااارتىيىگە يۆتكۈلۈشاانى كااۆڭلىگە پااۈككەن

چىقىشااى مااۇمكىن. ئەساالىنى سۈرۈشااتە قىلغاناادا، بۇنااداق پااارتىيە 
ئالماشاتۇرۇپ تۇرىادىغان كىشااىلەرنىڭ قانچىلىاك ئەخالقلىاق كىشااىلەر 
ئىكەنلىكىااادىن گۇماااان قىلىنىشاااى كېااارەك. ئەمماااا بۇناااداق پاااارتىيە 
ئالماشتۇرۇشاانى ئااۆزلىرىچە ئىنتااايىن يوللااۇق باھااانىالرنى كۆرسااىتى  

زىنى ئاخالشقا ئۇرۇنىدىغانلىقى مۇقەررەر. شۇنداق قىلىا ، كېيىنكاى ئۆ
قېتىمقىسااىدا قەتدىااي مەغلااوپ بولىاادىغانلىقى كااۆزگە كۆرۈنااۈپ قالغااان 
پارتىيىاادىن كېيىنكااى سااايالمدا ئۇتااۇپ چىقىشااى ئېقتىمااال بولغااان 
پااااارتىيىگە سااااەلدەك ئالمىشااااىش ئااااارقىلىق ئۆزلىرىنىااااڭ بااااۇرۇنقى 

دولقااۇنى بارلىققااا كېلىاا  تۇرىاادۇ. ئەنە  پارتىيىسااىدىن يااۈز ئااۆرۈش
شااۇنداق پارالمېناات تەييارتاپلىرىاادىن تەشااكىل قىلغااان بىاار قۇرۇلتاااۋ 

مارجاان -زالىدا نۇتۇق سۆزلەيمەن دېيىش، خاۇددى ھايۋانالرغاا ئاۈنچە
چاچقۇ قىلغاندەكال بىر ئىش. يەناى، بۇناداق تەييارتاپالرغاا بىار ناېمە 

قەتەنماااۇ قىلاااچە پايدىساااى ئۇقتاااۇرىمەن دەپ ئااااۋارە بولاااۇش، ھەقى
 بولمايدىغان قۇرۇق ئاۋارىچىلىق ئىدى.

نەتىجىاادە، پااان گېرمااانىزمچىالر بااۇ پارالمېناات زالاادا تااۇال سااۆزلەپ 
ئاااۋازلىرى پۈتااۈپ كەتااكەن بولسااىمۇ قىلااچە پايدىسااى بولمىاادى. بااۇ 
جەرياناادا ھەرقايسااى گېاازىتالر پااان گېرمانىزمچىالرنىااڭ بااۇ تااۈردىكى 

ئۆلااۈكتەك جىاام بولىۋېلىاا  ئۇنتۇلدۇرۇشااقا  نوتااۇقلىرىنى بىاار بولسااا
پااارچە ئۈزۈناادىلەرگە پااارچىالپ -تىرىشااتى، ياااكى بولمىسااا پااارچە

ھېچنىمىنااى ئااۇققىلى بولماياادىغان قىلىاا  ئااېالن قىلىشااىتى. ھەتتااا 
كۆپااۈنچە ۋاقىااتالردا نۇتۇقالرنىااڭ مەنىسااىنى ئۆزگەرتىۋېتىشااتى ياااكى 

نداق قىلىااا ، بولمىساااا مەنىساااىز گەپاااكە ئايالندۇرىۋېتىشاااتى. شاااۇ
ئوقااۇرمەنلەر ئاممىسااى پااان گېرمااانىزمچىالر پارتىيىسااىنىڭ ھەرىكىتااى 
بىاالەن ئۇنىااڭ غايىلىرىنىااڭ نىاامە ئىكەنلىكىاادىن بەكااال ئاااز خەۋەردار 
بولىااادىغان يااااكى خاتاااا چۈشاااىنىۋالىدىغان ۋەزىااايەت شاااەكىللەندى. 
ئەسلىدە بۇ يېڭى پارتىيە ئەزالىرىدىن بولغان قۇرۇلتااۋ ۋەكىللىرىنىاڭ 
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ايساااى بىرساااىنىڭ نۇتاااۇق ساااۆزلىگىنىنىڭ بەك ئەھمىيىتاااى ياااوق. ق
ئەھمىيەتلىاااك باااولغىنى ساااۆزلەنگەن نۇتۇقلىرىنىاااڭ ئوقاااۇرمەنلەرگە 
چۈشىنىشلىك يەتكۈزىلىشى ئىدى. ئەمما بۇ نۇتۇقالرنىڭ پارچىلىرىنىمۇ 

دە، شااۇ -بىاار نااېمە ئااۇققىلى بولماياادىغان قىلىاا  ئااېالن قىلىشااىدۇ
قساىتىگە يېتىۋالىادۇ. قىسقىساى، پارالمېنتتاا ئارقىلىق گېزىتالرمۇ ئۆز مە

سۆزلىنىدىغان بۇ نۇتۇقالرنىڭ ئاوبىكتىپلىرى ئاارانال شاۇ پاارالمېنتتىكى 
بەش يۈز ۋەكىل بولۇپ، ئۇنىڭدىن ئارتۇق كىشىگە ئۇقتۇرۇش ئىمكانى 
يوق ئىدى. بۇنىڭ ئۆزىال ھەممىنى ئوچاۇق چۈشەندۈرۈشاكە يېتەرلىاك 

 ئىدى.

باااۇال ئەمەس ئىاادى. پاااان گېرماااانزم  ئۇالرنىااڭ تاااۈپكى خاتااالىقى
ھەرىكىتى ئاۋال يېڭاى بىار پاارتىيە قاۇرۇپ چىقىشانى پىاالن قىلمااۋ، 
بىرىنچى كۈنىدىن باشالپال يېڭى بىر ئىادىيىنى ئوتتۇرغاا قويۇشاقا، باۇ 
يېڭى ئىدىيىگە قەتدىاي ئەمەل قىلغاان ئاساساتا ھەرىاكەت قىلغىنىادىال 

غلىشاى الزىام ئىادى. چاۇنكى نەتىجىگە ئېرىشەلەيدىغانلىقىغا ئىشەنچ با
بۇنااداق زور بىاار ھەرىكەتنااى ئاااخىرقى غەلىاابىگە ئېرىشتۈرۈشااتە ئەنە 
شۇنداق بىر غايىنىڭ ئۆزىال يېتەرلىك ئىادى. بۇناداق بىار ھەرىكەتاكە 
ئەڭ قابىلىيەتلىك، ئەڭ غەيرەتلىك كىشىلەرنى مەسدۇل قىلىش ئىشىمۇ 

ر بىرەر ئىدىيىۋىي شۇ چاغدىال ئىشقا ئاشۇرۇلىشى مۇمكىن بوالتتى. ئەگە
غايە ئۈچۈن قاناات يايدۇرىلىادىغان كۈرەشانى قەھرىماانالر تېازگىنلەپ 
يىتەكلىمىگىنىدە ئۇزۇنغا قالماۋ جېنىنى تىكى  ھەرىكەت قىالاليادىغان 
جەڭچىلىرىمااااۇ قالماياااادۇ. شەخسااااى مەنپەئەتااااى ئۈچااااۈن كااااۈرەش 
قىلىااادىغانالر ئارىساااىدىن ئوماااۇم مەنپەئەتاااى ئۈچاااۈن ئاااۆزىنى پىااادا 

دىغانالر بەكال ئاز چىقىدۇ. بۇناداق زۆرۈرىيەتناى ئىشاقا ئاشاۇرۇش قىلى
ئۈچااۈن، ھەماامە كىشااى شااۇنى قوبااۇل قىلىااش كېرەككااى، يېڭااى بىاار 
ھەرىااكەت ھااازىر ئۈچااۈن ئەمەس پەقەت كەلگۈسااى ئۈچااۈن شااۆھرەت 
يارىتاالياادۇ. شااۇنىڭدەك ھەر قانااداق بىاار ھەرىااكەت ئەگەر ئىنتااايىن 

االياااادۇ دەپ ۋەدە بەرسااااە، بااااۇ ئاسااااان ئەمەل ۋە ئىسااااتىقبال يارىت
ھەرىكەتنىااڭ ئەتىراپااى شااۇنچە كااۆپ ئاااچ كااۆز ئااادەملەر تەرىپىاادىن 
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قورشىۋېلىنىدۇ. ئاخىرى شۇنداق بىر كۈنلەر كېلىادۇكى، باۇ تاۈردىكى 
پۇرسااەتپەرەس سىياسااەتچىلەر ھەرىكەتنىااڭ بېشااىغا چىقىۋېلىاا  بااۇ 

ۇ. ئااۇ پارتىيىنىااڭ رەھبەرلىااك ئااورنىنى پۈتااۈنلەۋ قولغااا كىرگۈزىۋالىااد
چاغدا بۇ ھەرىكەتنىڭ قوزغۇلىشى ئۈچۈن كۈچ چىقارغان جەڭچىلەر باۇ 
ھەرىكەتنىڭ بۈگۈنكى قىياپىتىنى كاۆرۈپ باۇ پاارتىيە بىاز ئاۆز ۋاقتىادا 

ئەمەس، دەپ گۇماان قىلغىادەك ھالغاا -قۇرۇپ چىققاان پاارتىيە شاۇمۇ
كېلىاا  قالىاادۇ. يەنااى بااۇ پااارتىيىنى قۇرغااۇچىالر يېڭااى مەنپەتااپەرەس 

ىلەرنى پەقەتاااال خالىمايااادىغان بولىااادۇ. بۇناااداق ئەھاااۋال سىياساااەتچ
كااۆرۈلگەن ۋاقتااى، بااۇ پااارتىيىنىڭمۇ زاۋاللىققااا يااۈز تۇتقااان ۋاقتااى 

 كەلگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

پااان گېرمااانىزىم ھەرىكىتااى ئااۆز پائااالىيىتىنى پارالمېناات ئەزالىاارى 
ى بىلەنااال چەكاالەپ قويغىنىاادا، بااۇ پارتىيىنىااڭ بااۇرۇنقى يىتەكچىلىاار

بىاالەن ئۇنىااڭ ئەزالىرىنىااڭ ئااورنىنى پارالمېناات دىپۇتاااتلىرى تارتىاا  
ئالغاااان بولىااادۇ. شاااۇنداق قىلىااا  باااۇ يېڭاااى پاااارتىيىمۇ قالغاااان 
پااارتىيىلەردىن قىلااچە پەرقااى يااوق پۇرسااەتچى سىياسااىي پااارتىيىگە 
ئايلىنىاا  قېلىاا ، قارشااى تۇرىۋاتقااان دۈشاامىنىگە قارشااى چىققىاادەك 

ايدۇ. بۇنداق ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغاان باۇ خەلق كۈچىنى ھەرگىز تاپالم
يېڭااى پااارتىيىمۇ پارالمېناات ئىچىاادە نۇتااۇق سۆزلەشااتىن باشااقا ئىااش 
قولىدىن كەلمەيدىغان، پۇرسەت تاپالىسا كېلىشتۈرمىچىلىك بىلەن كۈن 
ئۆتكۈزىدىغان بىر پارتىيىگە ئايلىنى  قالىدۇ. شاۇنداق قىلىا  ئۇنىاڭ 

ەيادىغان ئۇساۇلالرغا قىزىقىشاقا ۋەكىللىرىمۇ باش ئااغرىغى تېپىا  بەرم
باشالپ، يېڭى كۆزقاراشلىرىنى قۇرۇلتايادىكىلەرگە قايىال قىلادۇرىمەن 
دەپ ئاۋارە بولۇش ئورنىغا نۇتۇق قابىلىيىتىنى ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن 
ئىشلىتىشنى تېخىمۇ توغرا يول تۇتقاانلىق دەپ قارايادىغان بولىۋالىادۇ. 

م بولغااان، ھەر نااېمە دېااگەن ئاااقىۋەتتە بااۇ دېپۇتااات كەلگۈسااى نااامەلۇ
بىلەن بىرەر پايدىسى بولمايدىغان بىر ئەقىدە ئۈچۈن ئۆز مەنپەئەتىناى 
قۇربااان قىلىاا  ئاااۋارە بولااۇپ يۈرگەناادىن كېلىشااتۈرمىچىلىك يااولىنى 

 تۇتۇشنى ئەۋزەل كۆرىدىغان بىر دېپۇتاتقا ئايلىنى  قالىدۇ.
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لغىنىدىن كېيىن بۇ پارتىيە پارالمېنتقا كىرى  ئورنىنى مۇقىمالشتۇرىۋا
دۆلەت ئىچىاادىكى بااارلىق ئەگەشااكۈچىلەر نەتىجىسااى يااوق، ھەتتااا 
ھېچقاچان نەتىجىسى كۆرۈلمەيادىغان بىارەر ماۇجىزە ئوتتۇرغاا چىقىا  
قاااالرمۇ دېااگەن ئۈمىاات بىاالەن بىقااۇدە كۈتۈشااكە باشاااليدۇ. ئاااقىۋەت 
داۋاملىاااق كۈتكىااادەك ساااەۋرىمۇ قالمايااادۇ. چاااۇنكى مىنىساااتىرالرنىڭ 

بىاالەن سااايلىغۇچىالرنىڭ ئااارزۇ قىلغااانلىرى پەقەتااال بىاار دېگەنلىاارى 
يەردىاان چىقماااۋ قېلىۋاتقااانلىقىنى ھااېس قىلىشااقا باشاااليدۇ. بۇنىااڭ 
سەۋىبى بەكال ئاددى ئىدى: گېزىتالر تەرەپپازلىق قىلىشقا باشاالپ پاان 
گېرمااانىزمچى مىنىسااتىرالرنىڭ ئىشاالىرىنى بااۇرمىالپ چۈشااەندۈرمەكتە 

ى مىنىساتىرالر پارالمېنتتاا ھەمادە ۋىاليەتلىاك ئىدى. باۇ جەريانادا يېڭا
سىلىقالشاااااتۇرۇلغان  ”ئىنقىالۋىاااااي كۈرەشااااالەرنىڭ“قۇرۇلتاااااايالردا 

ئۇسلۇبلىرىغا بارغانسىرى كۆنۈپ قېلى ، كۈندىن كاۈنگە ھۇرۇنلىشاى  
بۇرۇنقىدەك خەلق خىزمىتىگە تېخىمۇ يېقىن تۇرااليدىغان ئامماا ئىچىاگە 

ۇنااداق ئاااۋارىچىلىق ئىشااالردىن كىرىاا  بىۋاسااتە تەشااۋىق قىلىشااتەك ئ
بارغانسااىرى ئااۆزىنى چەتااكە ئېلىاا ، ئاممىاادىن تەدرىجااى ئايرىلىاا  
قېلىشقا باشلىدى. شاۇنداق قىلىا  خەلاق بىالەن يېقىنلىشىشانىڭ ئەڭ 
مۇۋاپىق يولى بولغان خەلق ئاممىسىغا بىۋاستە خىتاپ قىلىش ئۇساۇلىمۇ 

 قا باشلىدى.ئاستا ئۇنتۇلۇش-پان گېرمانىزمچىالر ئارىسىدا ئاستا

خەلققە خىزمەت قىلىشنىڭ يېڭىچە سورۇنىغا ئايالنغان پىۋىخانىالرمۇ 
ئاااورنىنى پارالمېنااات زالىغاااا بوشاااىتى  بەرگىنىااادىن كېااايىن، پاااان 
گېرمانىزمچىالرنىڭ نۇتۇقلىرى خەلقاقە ئەمەس بەلكاى ئاتاالمىش خەلاق 
ۋەكىللىااارى دەپ ئاتىلىۋاتقاااان پارالمېنااات ۋەكىللىرىنىاااڭ ئەقىلساااىز 

رىگە خىتاپ قىلىشقا ئۆزگىرەيدۇ. شۇنداق قىلى  پان گېرماانىزم مىڭىلى
ھەرىكىتاااى ئااااممىۋىي ھەرىاااكەت ئاالھىااادىلىكىنى يوقۇتاااۇپ، پاااان 
گېرمانىزمچىالر پارتىيىسىمۇ خۇددى ئىلمىي تەتقىقات ئورنىغاا ئوخشااش 
نەزەرىيىااۋىي تەتقىقااات سااورۇنلىرىنىڭ بىرسااىگە ئايلىنىاا  قالىاادۇ. 

شۋىقاتلىرىنىڭ بۇرمىالپ ماازاق قىلىا  تەشاۋىق بۇنىڭغا يەنە گېزىت تە
قىلىشلىرىمۇ قوشۇلۇپ، پان گېرمانىزم ھەرىكىتىنىڭ خەلق ئارىسىدىكى 
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ئااابرويى بارغانسااىرى تۆكۈلۈشااكە باشاالىدى. بۇنااداق بىاار ئەھۋالاادا 
پارتىيىنىااڭ پااارالمېنتتىكى ۋەكىللىرىمااۇ سااىرتقا چىقىاا  گېزىتالرنىااڭ 

لىيەتلىرىگىمۇ قەتدىااي ئەھمىاايەت تااۆھمەتلىرىگە رەددىاايە بېاارىش پائااا
بېرىشمىدى. ئاخىرىدا، بۇ ئېقىم خەلق ئارىساىدا ئىنااۋىتىنى پۈتاۈنلەۋ 
يوقۇتىاادۇ. ئەممااا مىڭىسااى سااىيا بىاالەن بويىلىاا  كەتااكەن بۈگااۈنكى 
پۇرسەتپەرەس ياازغۇچىالر شاۇنى بىلىشاى كېرەككاى، باۇ دۇنياادا ياۈز 

ايسااى قەلەم ئۆزگىرىشاالەرنىڭ ھېچق-بەرگەن بااارلىق چااوڭ ئىاانقىالپ
كۈچىگە تايىنىپال بارلىققا كەلاگەن ئەمەس. يااق، ئۇناداق ئىاش ياوق! 
يازغۇچىالرغا پەقەت بۇ تۈردىكى ھەرىكەتلەرنىڭ نەزەرىيىساىنى يېازىش 

 ۋەزىپىسىال يۈكلىنەتتى.

سىياسااىي ياااكى دىنىااي ساااھەلەردە بارلىققااا كەلااگەن بااارلىق زور 
ا بىازگە بىلىاانمىگەن تاارىخىي دولقاۇنالرنى پەياادا قىلغاان كاۈچ، ھەتتاا

-دەۋرلەردىن تارتىپال ھەر دائىم كۈچلۈك ناتىقالرنىاڭ ساىقىرلىك كاۈچ
قۇدرىتىنىااڭ مەھسااۇلى بولااۇپ كەلمەكااتە. ھەرقانااداق بىاار مىللەتنىااڭ 
خەلق ئاممىسى ھەر دائىام ناتىقالرنىاڭ ئاغزىادىن چىققاان خىتاپلىرىغاا 

ەرنىاڭ بويۇن ئېگى  كەلمەكتە. شۇنىڭدەك، كەڭ كۆلەملىاك ھەرىكەتل
ھەممىسى خەلق ھەرىكىتىنىڭ نەتىجىسى ئىكەنلىكىماۇ بىار ئەمەلىايەت. 
ئەمما بۇ خەلق ھەرىكەتلەرنىڭ ھەممىسى دېگىادەك خەلاق ئاممىساىنىڭ 

ئارماانلىرى ناتىقنىاڭ -نەپرىتاى، ئاارزۇ-روھاى ھېسساىياتلىرى، غەزەپ
ئېغىاازچە خىتااابى تەسااىرىدە يانارتاغاادەك پااارتىالپ چىققانلىقىنىااڭ 

دۇغىنااى سااارايالردىكى قەلەم كااۈچىگە -ر. بۇنااداق بىاار داتئىپادىسااىدۇ
تايىنىاا  جااان بېقىاا  يۈرگەنلەرنىااڭ قۇمااۇش قەلەملىرىنااى شااېكەر 
شىرنىسىگە مىالپ يازغاان نەرساىلىرى ھەرگىزماۇ ۋۇجۇتقاا چىقىرالىغاان 
ئەمەس. بۇنىااڭ ئەكسااىچە مىللەتنىااڭ تەغاادىرىنى قىاازغىن ھاياجااان 

ناداق بىار ھاياجاان دولقاۇنىنى ئەنە بورىنىال ئۆزگەرتەلەيادۇ. ئەمماا بۇ
شاااۇنداق ھاياجانغاااا ئىاااگە بولغاااان كىشاااىال قوزغىيالىشاااى ماااۇمكىن. 
شۇنىڭدەك بۇنداق بىر ھاياجانغا ئىگە بىرسى ئۆز تۇيغۇلىرىنى خاۇددى 
بىاار بازغاناادەك كۈچلااۈك خىتاپلىرىغااا تااايىنىپال خەلقنىااڭ ھاياااجىنىنى 
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ئىااگە بولمىغااان،  قوزغىتالىشااى مااۇمكىن. بۇنااداق ھاياجااان، جۇشااقۇغا
بۇنداق ھاياجاانلىق تۇيغاۇلىرىنى ساۆز بىالەن ئىپاادىلەش ئىقتىادارىغا 
ئىگە بولمىغان بىرسىنىمۇ تەڭارى بۇناداق بىار ئورۇنغاا ھەرگىاز ياېقىن 

 يوالتمايدۇ.

شۇنداق ئىاكەن، بۇناداق بىار ئىاش ئۈچاۈن اليىقەساى، بىلىماى ۋە 
چىققىادەك قىلساا، يېزىقچىلىق قابىلىيىتى بار بىرەر يازغۇچى ئوتتۇرغاا 

بۇنداق بىرسى داھىلىق تاماسىنى قىلمااۋ روشكىساىنى ساىيا قۇتىساىغا 
تەككۈزۈپ بۇ ئىشانىڭ نەزىرىيىساىنى يېازىش بىلەناال بەنات بولساۇن. 
چۇنكى ئۇنداق كىشىلەر داھىلىاق ئورنىغاا كاېلىش ئۈچاۈن باۇ دۇنياغاا 
تااۆرەلمىگەن بولغاچقااا، ئااۇالر بۇنااداق شااەرەپلىك ئورۇنغااا تاااللىنىش 

 ھەققىگىمۇ ئىگە ئەمەس.

شۇنداق بولغاچقا، بۈيۈك غايىالر بىلەن يولغا چىققان بىر ھەرىاكەت 
خەلق بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ھەرگىزماۇ ئاۈزۈپ قويماسالىقى، باۇ 
ھەرىكەتااكە يىتەكچىلىلااك قىلىاادىغان ھەر بىاار ئااادەم بااۇ مەسااىلىگە 

رۇق گەپلەر ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىشى الزىم ئىدى. شۇنىڭدەك يەنە قۇ
بىلەن خەلقنى بۇ ھەرىكەتاتىن ساوۋۇتىدىغان ھەر قاناداق ساۆزلەرنىمۇ 
قىلماساالىقى كېاارەك ئىاادى. ھەر قانااداق بىاار ھەرىااكەت، مەيلااى ئااۇ 
ھەرقانچە ئۇلۇت، ھەر قاانچە ئەھمىيەتلىاك بىار ھەرىاكەت بولىشاىدىن 
قەتدىااي نەزەر، خەلااق كۈچىاادىن ئااايرىلىپال قالىاادىكەن، ھەرگىزمااۇ 

 ەمەلگە ئاشۇرالمايدۇ.غايىسىنى ئ

غااايىگە بارىاادىغان يااولنى پەقەت ئەمەلىااي ئەھااۋال بەلگىلىيەلەياادۇ. 
توقااۋ بولىشاىدىن -ئەگەر مېڭىشقا تىگىشالىك ياول ھەرقاانچە ئەگارى

قەتدىي نەزەر، بۇ يولدىن ئۆزىنى قانچىكى يىاراق تاۇتىمەن دەيادىكەن 
 لىدۇ.پان گېرمانىزىم غايىسىدىنمۇ شۇنچە يىراقلىشىشقا مەجبور بو

پان گېرمانىزم ھەرىكەت پارتىيىسى ئۆز پائالىيىتىنى خەلقنىڭ كۈچى 
ئورنىغا پارالمېنت كۈچىادىن پايادىلىنى  قاناات يايدۇرۇشاقا ئۇرۇنغاان 
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چۈششەك نەتىجىلەرنى كۆزلەپ -ئىدى. ئۇالر بۇ جەرياندا بەزى ئۇششاق
 ئۆز ئىستىقبالىنى قۇربان قىلىۋېتىشتى.

لىك كاۈرەش ياولى ئورنىغاا ئاساان شۇنداق قىلىا ، ئاۇالر شاىددەت
يولالردا مېڭىشنى تاللىۋالغانلىقى ئۈچاۈن زەپەر قاازىنىش الياقىتىادىنمۇ 

 مەھرۇم قالدى.

ۋيېنااادىكى ۋاقىتلىرىماادا نااېمىس مىللەتچىلىرىنىااڭ بااۇ تااۈردىكى 
ئوڭۇشسااىزلىقلىرىنىڭ سااەۋەبىنى تېااپىش ئۈچااۈن تىنماااۋ ئويلىناااتتىم. 

مكى، پااان گېرمانىزمچىلىقنىااڭ ئاخىرىاادا شااۇنداق خۇالسااىغا كەلاادى
تەغاادىرىنى ھەل قىلىااش ئۈچااۈن قۇرۇلغااان بااۇ پارتىيىنىااڭ مەغلااۇپ 
بولىشااىدىكى تااۈپكى سااەۋەپلەردىن بىرسااى، ئۇالرنىااڭ بىلىمسااىزلىكى 

 ئىدى.

ئەسلىدە پان گېرمانىزم ھەرىكىتىنى مەغلوبىيەتكە يىتەكلەپ ماڭغاان 
پمۇ كەتمەيتتاى. بىرسىدىن كۆپ پەرق قىلى-ئىككى تۈرلۈك خاتالىق بىر

چوڭ ھەرىكەتلەرگە تۈرتكە بولىدىغان كاۈچنى تونىيالمىغاانلىقى -چوڭ
ئۇالرنىڭ كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ كۈچىگە ئىزچىل سەل قارىشاىنى، باۇ 
كااۈچكە يااېقىن يولىماساالىقىنى كەلتااۈرۈپ چىقارغااان ئىاادى. نەتىجىاادە 

ڭ ئىجتىمائىي مەسىلىلەرگە كۆڭۈل بولۈش ئىستىگىنى ئۆلتۈرۈپ، خەلقنى
تااۈۋەن تەبىقىلىرىنااى ئااۆزلىرىگە مايىلالشااتۇرۇش ئۈچااۈن تىرىشااچانلىق 
كۆرسىتىشلىرى يىتەرلىك بولمىدى يااكى بۇناداق ئويغاا زادىاال كېلىا  
باقمىاادى. ئاااقىۋەتتە پارالمېنتقاااا بەكىاارەك كۆڭاااۈل بۆلااۈش ئۈچاااۈن 
كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرى خەلق ئاممىسىنى ئاۆزىگە جەلىا  قىلىاش 

 نى زور دەرىجىدە ئاجىزالشتۇرىۋەتتى.تىرىشچانلىقلىرى

ئەگەر ئااۇالر ھەر بىاار دەۋردىكااى ئىاانقىالۋى ھەرىكەتاالەردە خەلااق 
كۈچىدىن ئىبارەت سەل قاراپ كېلىنگەن بۇ كۈچنى توناۇپ يىاتەلىگەن 
بولساااا ئىااادى، ئۇالرنىاااڭ پائاااالىيەتلىرى ئىجتىماااائىي جەھەتااالەردە 

لغاان باوالتتى. بولغىنىدەك تەشۋىقات جەھەتلەردىمۇ باشاقىچە تاۈس ئا
بۇنىڭ نەتىجىسىدە مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇش ئۈچاۈن 
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فاابرىكىالرنى، كاوچىالرنى ھەرىاكەت -پارالمېنتنى ئەمەس بەلكى زاۋۇت
 سورۇنى قىلى  تاللىۋالغان بوالر ئىدى.

كېيىاانچە كۈزىتىشاالىرىم ئااارقىلىق مىللەتچىلەرنىااڭ ئااۈچىنچى بىاار 
ىقىنى سەزدىم. بۇ خاتالىقمۇ ئوخشاشال خەلاق خاتالىقنىمۇ سادىر قىلغانل

ئاممىسىنىڭ ئەھمىيىتىنى ھېس قىاللمىغانلىقىنىڭ نەتىجىساى دېيىشاكە 
بوالتتى. ئەقىللىق كىشاىلەر باۇ ئىشاقا قاول ساالغان ئىاكەن، كۈچلاۈك 
زەربە بېرەلەيدىغان كۈچ بىلەن تارىا چاقىنى ئىلگىارى ساۈرەلەيدىغان 

ە قااراپ يىاتەكلەپ مېڭىشاى شاەرت كۈچلەرنى بەلگىلىك بىار يۈلىنىشاك
ئىدى. يەناى، باۇ پارتىيىنىاڭ رىملىقالرغاا )ۋاتىكانغاا( قەتدىاي قارشاى 

 چىقىشىغا مۇنۇالر سەۋەپ بولغان ئىدى:

ھابسااابۇر  ئوردىساااى ئاۋۇساااترىيىنى ساااالۋيان دۆلىتاااى ھالىغاااا 
قىلماۋ بۇ مەقسەتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچاۈن -كەلتۈرۈشنى قارار قىال

تولااۇق ئىشااقا سااالغان ئىاادى. يەنااى بااۇ ئەقىلسااىز پۈتااۈن چااارىنى 
خاندانلىق قىلچە ئەنسىرىمەۋ بارلىق دىنىاي مۇئەسساەلەرنى ساالۋىيان 
دۆلىتىناااى قاااۇرۇپ چىقىاااش ئۈچاااۈن ئىشاااقا ساااالغان ئىااادى. خاااان 
ئوردىسىنىڭ كۈچلۈك دىنىي ئورگانالر بىلەن روھانىالردىن پايدىالنغان 

انالشتۇرۇش ئۈچۈن قولالنغاان بۇ ئىشى، ئۇالرنىڭ ئاۋۇسترىيىنى سالۋىي
نۇرغۇنلىغان قىلمىشلىرىدىن پەقەت بىرال مىساال ئىادى. ئاادەتتە ئاۇالر 
چااېا روھااانىلىرىنى ئاھالىسااى پۈتااۈنلەۋ نااېمىس بولغااان يەرلەرگە 
تەيىنلىشەتتى. بۇ روھانى پاوپالر ئىشاەنچىلىك قەدەمالەر بىالەن چاېا 

نىااڭ مەنپەئەتااى قەدەم چىركاۋالر-خەلقىنىااڭ مەنپەئەتلىرىنااى قەدەممااۇ
ھەرىكىتىناى  ”نېمىسالىكنى تاازىالش“ئۈستىگە دەسسىتىشاكە تىرىشا  

 كۈشكۈرتىدىغان كىشىلەرگە ئايالنماقتا ئىدى.

نېمىس روھانى تەبىقىسىدىكىلەر بۇنداق ئىشاالرغا ئاساساەن قارشاى 
چىقالمايتتى. ئۇالردا نېمىسلىكنى ئاجىزالشتۇرۇشقا ئۇرۇنىدىغان بۇنداق 

رشى نېمىسالر تەرىپىدە تۇرۇپ ھەرىكەت قىاللىغىادەك بىر ھەرىكەتكە قا
قۇدرىتى بىالەن ئىقتىادار ئاساساەن ياوق دېيەرلىاك ئىادى. ئەڭ -كۈچ
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مۇھىمى ئۇالردا بۇ تۈردىكى ھۇجۇمالرغاا قارشاى تاۇرۇپ ئاۆز مىللىتىناى 
ھىماايە قىلىااش دەياادىغان بىاار ئاااڭمۇ يااوق ئىاادى. شااۇنداق بولغاچقااا 

ل قىلىنىشىغا قارىتا قىلاچە تەيياارلىقى دىننىڭ ئاستىرىتىن سۈيىدىستىما
ئاساتا -بولمىغان پان گېرماانىزمچىالر باۇ ئىشاتىن توختىماساتىن ئاساتا

 كەينىگە چېكىنىشكە مەجبۇر بولىدۇ.

-چۈششەك ئىشالردا ئەھۋال بۇنداق بولغىنى بىلەن، چاوڭ-ئۇششاق
 چوڭ ئىشالردا تۇتقان پوزىتسىيىسى بۇنداق ئەمەس ئىدى.

ىكىلەرنىڭ نېمىسالرغا قارشى تۇرۇپ كېلىۋاتقان ھابسبۇر  ئوردىسىد
پوزىتساىيىلىرىگە قارىتااا ناېمىس روھااانىالر ھەيدىتىادىكىلەردىمۇ بىاارەر 
نااارازىلىق ئىپادىلەنمەياادۇ. شااۇنداق قىلىاا  نااېمىس مەنپەئەتلىرىنااى 
قوغداش ئىشلىرى پۈتۈنلەۋ تاشالپ قويۇلدى. ئادەتتىكى پائالىيەتلەرمۇ 

يتتى. كاتولىاااك روھاااانىي ھەيدىتاااى بۇنىڭااادىن كاااۆپ پەرق قىلماااا
ئىگەللىۋالغان ئورۇنالردىن پايادىلىنى  نېمىساالرنى دەسساەپ ئېزىا ، 
ئۇالرغا ئېغىر زىيانالرنى سالماقتا ئىادى. چىركااۋالرمۇ چىان كۆڭلىادىن 
نااېمىس مىللىتااى تەرىپىاادە تۇرمااايال قالماااۋ، ئېغىاار ناااھەقچىلىكلەرنى 

لىشااى  يااۈرمەكتە ئىاادى. پەياادا قىلىاا  نااېمىس دۈشاامەنلىرىگە ياردەم
شوۋنېرېر، بۇ تاۈردىكى دۈشامەنلىكلەرنىڭ ساەۋەبى قىلىا  كاتولىاك 
چىركاۋلىرىنىااڭ باااش ئااورگىنى گېرمانىيىاادە بولمىغااانلىقى ئۈچااۈن 
چىركاااۋالر مىللىتىمىااز مەنپەئەتلىاارىگە قارىتااا دۈشاامەنلىك پوزىتسااىيە 

 تۇتماقتا دەپ ھېساپاليتتى.

ئااۇ كۈنلەردىمااۇ ئاۋۇسااترىيىدە بۇرۇناادىن بولااۇپ كېلىۋاتقىنىاادەك، 
مەدەنىااي ئىشااالر ھەر دائىاام سااەل قارىلىاا  كېلىاانگەن ئىاادى. پااان 
گېرمانىزم ھەرىكىتىنىڭ كاتولىك چىركاۋلىرىغا قارشى تۇرۇشىغا سەۋەپ 
بولغاااان ئىشاااالر چىركاۋالرنىاااڭ بىلىااام بىااالەن ساااەندەتكە قارشاااى 

يە پوزىتسااىيىدە بولغااانلىقى ئەمەس، بەلكااى نااېمىس ھوقااۇقىنى ھىمااا
قىاللماساالىقى، شااۇنىڭدەك يەنە سااالۋيانالرنىڭ ئارزۇلىرىغااا، ئۇالرنىااڭ 

 دېگەنلىرىگە ھەر ۋاقىت ياردەم قىلى  كېلىۋاتقانلىقى ئىدى.
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ئەساالىدە گيااور  فااون شااوۋنېرېر چاااال ئىااش قىلىاادىغان بىرسااىمۇ 
ئەمەس ئىدى. چىركاۋالرغاا قارشاى پائاالىيەتلەرگە كىرىشاكەنلىكىدىكى 

اخىرى مىللىتىناى ئازاتلىققاا ئېرىشاتۈرۈش يولىغاا سەۋەپ، بۇ كۈرەش ئ
يىتەكلەپ بارااليدىغان بىردىن بىر ھەرىاكەت دەپ قارىغاانلىقى ئىادى. 
ئۇنىااڭ رىماادىن ئااايرىاليلى دېااگەن شااۇئار ئاسااتىدا قانااات ياياادۇرغان 
ھەرىكىتىمۇ دۈشمەننى ئىچىدىن يېڭى  چىقىشتا ئەڭ كۈچلۈك تاكتىكاا 

جىساى ئىادى. شاوۋنېرېر، باۇ كۈرەشاتە دەپ ھېساپلىغىنىنىڭ بىر نەتى
يېڭىااااا  چىقالىسااااااق، گېرمانىيىااااادىكى دىنىاااااي مەزھەپااااالەرگە 
پارچىلىنىشالرنىڭ ئالدىنى ئااللىغان، ناېمىس مىللىتاى بىالەن رېيچناى 
زور دەرىجىاادە كااۈچەيتەلىگەن بااولىمىز دەپ قارىماقتااا ئىاادى. ئەممااا 

سىنى قولغا بۇنداق بىر ھەرىكەتنى باشالش ئويى بىلەن، ئۇنىڭ نەتىجى
 كەلتۈرۈش پىالنلىرىنىڭ ھېچقايسىسى توغرا ئەمەس ئىدى.

شۆبقىسااىزكى، نااېمىس روھااانى ھەيدىتىنىااڭ نېمىساالىككە قارشااى 
تۇرغانالرغا قارىتا تىركىشىش كۈچى، نېمىس بولمىغان كەسىپداشلىرى، 
بولۇپمۇ چېا روھانىلىرىنىڭ نېمىسلىككە قارشاى كۆرساەتكەن كاۈچىگە 

 ئااااجىز قالغاااان ئىااادى. ناااېمىس مىللىتىنىاااڭ سېلىشاااتۇرغاندا بەكاااال
مەنپەئەتلىرىنااى قوغااداش كۆزقاراشاالىرى ھېچقاچااان نااېمىس روھااانى 
ھەيدىتىنىڭ قولىدىن كېلىادىغان ئىاش ئەمەسالىكىنى ھەتتاا ساۋاتساىز 
بىرسىمۇ ئوچۇق كۆرۈپ ئاالاليتتى. چېا پاوپلىرى ئاۆز خەلقىاگە قارىتاا 

ىركاۋلىرىغاااا قارىتاااا چىااان قەلبىااادىن ساااادىق مۇئامىلىااادە بولساااا، چ
ئوبىكتىاا  مۇئااامىلە قىلىاادۇ. ئەممااا نااېمىس پااوپلىرى چىركاۋلىرىغااا 
نىساابەتەن سااوبىكتى  پوزىتسااىيىدە بولااۇپ، ئااۆز خەلقىااگە نىساابەتەن 
ئوبىكتى  پوزىتسىيىدە مۇئامىلە قىلىشىدۇ. نېمىسالرغا زىيان كەلتاۈرۈپ 

ۇمىي يۈزلۈك كېلىۋاتقان بۇ تۈردىكى پوزىتسىيىلەر ھەممە ساھەلەردە ئوم
بىاار ھااال ئالغااانلىقىنى كااۆرۈپ ئاااالاليمىز. ئەساالىدە بۇنااداق ئەھااۋالالر 
كاتولىكالرغىال خاس بىار ئەھاۋال ئەمەسالىكى ئېنىاق ئىادى. ئەمماا باۇ 
ھالەت، بىز نېمىسالر ئارىسىدا ھەر قاناداق بىار مىللىاي مۇئەسساەيىمىز 
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ر كېسەللىك بىلەن غايىلىرىمىزنى تېزلىكتە ۋەيران قىلى  كېلىۋاتقان بى
 ئىدى.

مەسىلەن، مەمورى كادىرلىرىمىزنىڭ مىللىي ئورنىمىزنى ياخشىالشاتا 
تۇتقان پوزىتسىيىلىرىنى باشقا بىر ئىرقتىكى مەماورى كادىرالرنىاڭ ئاۆز 
مىللىتىنىڭ ئورنىنى ئۆستۈرۈش مەسىلىسىدىكى تۇتقان پوزىتسىيىساىگە 

ىرى بىازدە سېلىشتۇرۇپ كۆرەيلى. ھەر قاناداق بىار ئەلنىاڭ ئوپىتساېرل
نورىمال ئەھۋال دەپ قارىلى  كېلىۋاتقان، بەش يىلدىن بېرى ئىزچىال 
يولغا قويۇلۇپ كېلىۋاتقىنىدەك دۆلەت نوپۇزى دېگەنناى باھاانە قىلىا  
خەلقىنىڭ قىيىنچىلىقلىرىغاا كۆڭاۈل بۆلمەسالىكىدەك بىار غەلىتىلىكناى 
قىياااس قىلىااش مۇمكىنمااۇ  بااۇ ئىككااى تۈرلااۈك ئەھۋالاادىال بۈگااۈنكى 

ھاااۇدىي مەسىلىساااى دىننىاااڭ ئەسااالى ئېقتىيااااجى بىااالەن مىللىاااي يە
مەنپەئەتلەرگە ماس كەلمەيدىغان بىر قاراش دەپ قوبۇل قىلىنمىادىمۇ  
بىز يەنە يەھۇدىي ئىرقىغا چېتىلىدىغان ھەر قانداق ئۇششااق ئىشاالرغا 
قارىتا بىر خاخام )يەھۇدىي پاوپى( نىاڭ تۇتقاان پوزىتسىيىساى بىالەن 

ىمىزنىااڭ تۇتقااان پوزىتسااىيىلىرىنى سېلىشااتۇرۇپ بىزنىااڭ روھانىيلىر
 باقايلى.

ھەرقاناااداق بىااار چۈشاااەنچىگە مۇناساااىۋەتلىك ئىشاااالردا بۇنىڭغاااا 
 ئوخشاش مەسىلىلەرگە دۈچ كېلى  تۇرىمىز.

دۆلەت نوپااااااۇزى، دېمااااااوكراتىيە، سااااااۇلقىچىلىق، مىللەتاااااالەر 
دېگەناادەك نۇرغۇنلىغااان ئۇقااۇمالر بىااز … ئوتتۇرسااىدىكى ھەمكااارلىق 

الردا ھەر دائىم مۇقىم ۋە ئاۆزگەرمەس كۆزقااراش، نەزەرىايە دەپ نېمىس
تەرغى  قىلىنى ، مىللىتىمىزنىڭ جانىجان مەناپەئەتىگە مۇناساىۋەتلىك 
مەساىلىلەرنىڭ ھەممىسااىدە دېگىادەك بااۇ تاۈردىكى دوگمىالشااتۇرۇلغان 

 قاراشالرنى ئۆلچەم قىلى  كەلدۇق.

ن قاراشااالرغا بۇنااداق مااۇھىم بىاار مەسااىلىنى بۇنااداق قېتىاا  قالغااا
تايىنى  ھەل قىلىشاقا ئۇرۇناۇش، ئوبىكتىا  بىار مەساىلىنى، بۇناداق 
دوگماااا نەزەرىااايىگە پەقەتاااال ئۇيغاااۇن كەلمەيااادىغان بىااار مەساااىلىنى 
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ئوبىكتىاا  ھەل قىلىااش ئااادىتىنى پۈتااۈنلەۋ ئۆلتۈرىۋېتىاادۇ. بۇنىااڭ 
نەتىجىسىدە ۋاستە بىلەن غايىنىاڭ ئاورنى ئالمىشاى  ۋاساتىالرنى غاايە 

ىۋالىاادىغان ئەھااۋال ئوتتۇرغااا چېقىاادۇ. بۇنااداق بىاار ئەھااۋال دەپ قار
ئاستىدا خەلق مەنپەئەتىناى كاۆزدە تۇتمايادىغان قابىلىيەتساىز، ھەتتاا 
خەلقىگە زىيان سالىدىغان بىر ھۆكاۈمەتنى ئاغادۇرۇپ تاشاالش ئۈچاۈن 
ھەرىكەتااااكە ئاااااتلىنىش ئااااارزۇلىرىمۇ دۆلەت نوپااااۇزىنى ئىناااااۋەتكە 

ىقەسات قىلغاانلىق دەپ قارىلىا  پۈتاۈنلەۋ ئالمىغانلىق، دۆلەتاكە سۇي
رەت قىلىااادىغان ۋەزىااايەت شاااەكىللىنىدۇ. شاااۇنداق قىلىااا  دۆلەت 
نوپااۇزىنى ئوبىكتىاا  مەۋجااۇدىيەت دەپ قاراياادىغان مۇتەئەسسااىپلەر 
دۆلەت نوپۇزىنى بىار ۋاساتە دەپ قااراش ئورنىغاا ئاۇنى مەقساەت دەپ 

تۇرمۇشااىنى  قارىشااى ، بااۇ نوپااۇز سايىسااىدە ئۆزلىرىنىااڭ ئېچىنىشاالىق
قامداشتا بىاخەتەر ئىقتىساادىي مەنابە قىلىۋېلىشاىدۇ. مەساىلەن، ئەگەر 
سىياسەتچىلەر ئەنە شۇنداق ئەقىلسىز كىشىلەردىن تەشكىل تاپقىنىادا، 
ئۇلۇت فرېدېرىخقا ئوخشايدىغان بىرسى چىقىا  ئۆزىنىاڭ دىكتااتۇرلۇق 

ەر ھاكىمىيىتىنى تىكلىمەكچى بولساا، ھېلىقاى ئەقلاى كاام سىياساەتچىل
تىرنىقاى بىالەن قارشاى چىقىشاىدۇ. چاۇنكى، بۇناداق -ئۇنىڭغا چىاش

دوگماااا نەزەرىااايىلەرگە چوقۇنىااادىغان كىشاااىلەر ئۈچاااۈن ئېيتقانااادا، 
-دېماوكراتىيە قااانۇنلىرى مىللىتىنىاڭ ئااازاتلىقى، مىللىتىنىاڭ بەخىاات

سائادىتىدىنمۇ قىممەتلىك بولۇپ كۆرۈنىدۇ. شاۇنداق قىلىا ، ئۇناداق 
زمەت بېرىۋاتقااان بااۇ دۆلەت ئااورگىنى خەلقىنااى كىشااىلەر ئااۆزلىرى خىاا

يوقۇتۇش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقاانلىقىنى كاۆرۈپ تۇرساىمۇ، يەنىاال 
بۇنااداق پەسااكەش بىاار ھاااكىمىيەت ئااورگىنىنى ھىمااايە قىلىشااتا چىااڭ 
تۇرىدۇ. شۇنىڭدەك يەنە خەلق مەنپەتىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويىادىغان 

دېموكراتىيىگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ  باشقا بىر ھۆكۈمەتنىڭ تىكلىنىشىگىمۇ
 دەپ قەتدى ئۇنىمايدۇ.

شۇنداق قىلى ، بىزنىاڭ تېنچلىقاپەرەس نېمىساىمىزمۇ ئەسالىدە باۇ 
بىاار چارىسااى قارشااىلىق -خىاال ۋەزىيەتنااى ئۆزگەرتىشاانىڭ بىااردىن

كۆرسااىتىش، قىلااچە ئىككىلەناامەۋ ئاغدۇرىۋېتىشااقا تىگىشاالىك بولغااان 
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نىاااڭ ئاااۆز مىللىتاااى ئۈساااتىدە ئەڭ قابىلىيەتساااىز ۋە قاااانخور ھۆكۈمەت
يۈرگىزىۋاتقان قانلىق بېساىقتۇرۇش ۋە ئېكسپاالتاتسىيىساىگىمۇ ساۈكۈت 
قىلىاادۇ. چااۇنكى بۇنااداق بىااار ھۆكااۈمەتتىن قۇتۇلااۇش ھەركىاااتىگە 
ئااااتلىنىش ئىشاااى ساااۇلقىچىالرنىڭ ئەقىااادىلىرىگە زىااات كېلەتتاااى. 
 ئىنتېرناتساايۇنالىزىمچى نااېمىس سوتسيالىسااتلىرى باشااقىالر تەرىپىاادىن
ئاسااانال بېسىۋېلىنىشااالرغا قېرىنداشااالرچە دوساالۇق مۇئامىلىسااى بىاالەن 
جاۋاپ بېرى ، ھۇجۇم قىلغانالردىن ئۆچ ئېلىشنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرۈپ 
قويماياادۇ. ھەتتااا بۇنااداق بىاار زەربىاادىن مۇداپىيىلىنىشاانىمۇ ئەقلىااگە 
كەلتۈرۈشاامەيدۇ. مانااا بااۇ، بىزنىااڭ نااېمىس ئەمەلاادارىمىزنىڭ ئەساالى 

 ى.ماھىيىت

بۇنداق بىار ئەھاۋال ھەقىقەتەنماۇ ئېچىنىشالىق بىار ئەھاۋال ئىادى. 
ئەمما ۋەزىيەتنى ئۆزگەرتمەكچى بولىدىكەنمىز، ئاۋال باۇ ھاالەت بىالەن 

 تولۇق تونۇشۇپ چىقىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. 

بىر قىساىم ناېمىس ئىالھىيەتچىلىرىنىاڭ مىللىاي مەنپەئەتلىرىمىزناى 
كۆرساااەتمەۋ كېلىۋاتقانلىقىنىاااڭ قوغداشاااتا تاااۇال بەك تىرىشاااچانلىق 

 سەۋەبىمۇ شۇ ئىدى.

ئۇالرنىااڭ بۇنااداق پاسسااى  پوزىتسااىيە تۇتىشااى ھەرگىزمااۇ يامااان 
نىيەتلىااك بولغااانلىقى ياااكى ئىالھىااي قانۇنالرنىااڭ نەتىجىسااى سااەۋەپ 
بولغانلىقىدىن ئەمەس. ئۇالرنىڭ مىللىي مەسىلىلەردە بۇناداق پاسساى  

لىرىنىڭ ئاااجىز قالغانلىقىاادىن، مۇئامىلىاادە بولىشااى مىللىااي ھېسااىيات
ياشالرنى نېمىسلىك بىلەن تەربىيىلىمىگەنلىكىادىن، بىار چۈشاەنچىنى 
قەتدىي ئۆزگەرمەس دوگما دەپ چوقۇنۇش ئادەتلىرىنىاڭ يىتىلىشاىدىن 

 كېلى  چىققان.

دېمااوكراتىيە، خەلقااارا سوتساايالىزم، تېنچلىااق دېگەناادەك ئۇقااۇمالر 
چە ئىشااەندۈرەرلىك قىلىاا  ياشاالىرىمىزغا شااۇنداق چوڭقااۇر ۋە شااۇن

ساااىڭدۈرىۋېتىلگەنكى، باشاااقىچە قىلىااا  ئېيتقانااادا باااۇ تاااۈردىكى 
كۆزقاراشااالر بااۇ تااۈر پىكىرلەرنااى تارقاااتقۇچىالر تەرىپىاادىن شااۇنداق 
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ئوبىكتىپلىاااق بىااالەن تەرغىااا  قىلىنغاااانكى، ياشااالىرىمىز پۈتاااۈنلەۋ 
ئۇالرنىااڭ سااىزغان سااىزىقىدىن چىقماااس ھالغااا كەلتااۈرۈپ قويۇلغااان. 

لىدە نېمىس ھېسياتى ۋەتەنداشالرنىڭ ياش ۋاقىتلىرىدىن باشاالپال ئەس
 ئوبىكتى  قاراشقا ئىگە قىلىنىشى كېرەك ئىدى.

كۆز قاراش جەھەتتە ماددىي ۋە مەنىۋى مەۋجۇتلۇقىنى سوبىكتىپلىق 
بىلەن پىكىر قىلىشقا ئۆزىنى ئاتىغان بىار تېنچلىقاپەرۋەر ناېمىس، ئاۆز 

لگىدەك قىلغىنىدا، بۇنداق خەۋپ ھەر مىللىتى بىرەر تەھدىتكە دۈچ كە
قااانچە نااااھەق ئوتتۇرغااا چىققاااان، ھەر قااانچە خەۋپلىاااك تەھااادىت 
بولىشااىدىن قەتدىااي نەزەر، ئوبىكتىاا  جەھەتتىكااى ھەققانىيەتنىااڭ 
قايسااى تەرەپااتە ئىكەنلىكىنااى سۈرۈشااتە قىلىشااقا كىرىشااى  كېتىاادۇ. 

ىالەن بۇنداق بىرسى، ئىچكى تۇيغىسى، ئىچكى قوغداش ھېسساىياتى ب
ئۆز توپلىمىنىاڭ ساېپىگە قېتىلىا  جەڭ قىلىشانى ھەرگىزماۇ خىيالىغاا 
كەلتۈرەلمەيااادۇ. ھەرقايساااى دىناااى مەزھەپلىرىمىزدىكاااى ئەھۋالالرماااۇ 
بۇنىڭدىن كۆپ پەرىق قىلى  كەتمەيتتى. بۇ ھەقتىكى مۇالھىزىلىرىمنى 

 تۈۋەندىكىچە بايان قىلىمەن:

مۇۋاپىااق كېلىشااىچە  پروتېسااتيانالر ئااۆز مەنبەلىاارى ۋە ئااادەتلىرىگە
نېمىس مەنپەئەتلىرىنى ئىستىخىيىلىك تۈردە تېخىمۇ ياخشاىراق ھىماايە 
قىلىشىدۇ. چاۇنكى، ئاۇالر نېمىسالىك تاارىخى ۋە كىلەچىكىناى ئۆزئاارا 

بىرسااىگە ئۇيغااۇن كېلىاادىغان ھالاادا -بىرلەشااتۈرۈپ قاراياادۇ، بىاار
لىاش چۈشىنىدۇ. ئەمما ئۇالر ئۈچاۈن مىللىاي مەنپەئەتلەرناى ھىماايە قى

ئىشى ئۇالرنىاڭ ئاساساى كۆزقاراشالىرىغا ياات بىار سااھە بولاۇپ، ئاۆز 
مەنىۋىي تەرەققىياتىغا مۇناساىۋەتلىك بولغىنىادا يااكى ھەرقاناداق بىار 
ئەقىدىسىگە زىات كەلگىنىادە، ئۇالرنىاڭ مىللىاي مەنپەئەتناى قوغاداش 
ئىرادىسىمۇ سۇسلىشىشقا باشالپ، بۇ جەھەتتە ھېچقانداق بىر ھەرىكەت 

ۋ تۇرىۋالىاااادۇ. پروتېسااااتيانلىق، مىللىااااي چۈشااااەنچىلەرنىڭ قىلمااااا
يېتىلىشى، ئەخالقى مەسىلىلەردە نېمىسلىك روھىنىڭ، نېمىس تىلىنىڭ 
ۋە نااېمىس ئەركىنلىكىنىااڭ قوغدىلىشااى تەلەپ قىلىنغىنىاادا ھەر دائىاام 
نېمىس مەنپەئەتلىرىناى كاۆزدە تۇتاۇپ ھەرىاكەت قىلىادۇ. چاۇنكى باۇ 
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ېتىقااات قىلىاا  كېلىۋاتقااان پىرىنسااىپالرغا مەسااىلىلەر پروتېسااتيانلىق ئ
ئۇيغااۇن كېلەتتااى. ئەممااا مىللىتىنااى يوقۇتااۇش ئۈچااۈن ئاتالنغااان ئەڭ 
ۋەھشاااى، ئەڭ خەۋىپلىاااك دۈشااامەننىڭ چاڭگىلىااادىن قۇتقاااۇزۇش 
تەشەببۇسلىرىغىمۇ قەتدىي قارشى چىقىشىدۇ. چۇنكى، بۇنداق ۋەھشاى 

نى سااااپ دۈشااامەن قاراشااالىرى يەھاااۇدىالر ھەققىااادىكى كۆزقاراشاااالر
قىلىۋالغااان دەياادىغان دوگمااا قاراشااالرنى مىاازان قىلىشااىدۇ. مانااا بااۇ 
مەسااىلىنىڭ تۈگااۈنى، ئەڭ ئاااۋال ھەل قىلىنىشااقا تىگىشاالىك مەسااىلە 
ئىدى. بۇ مەسىلە توغرا ھەل قىلىنمىغىنىدا، نېمىساالرنىڭ ئەخالقىناى، 
مەنىۋىي ۋە ماددىي تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ھەرىكەتاكە 

 ىنىشنىڭ بارلىق پىالنلىرى ئۆز ئەھمىيىتىنى يوقاتقان بولىدۇ.ئاتل

ۋيېناااادا تۇرغاااان ۋاقىتلىرىمااادا باااۇ مەساااىلىنى ئالااادىراپال ھۆكاااۈم 
قىلىۋەتمەۋ، ئەستايىدىللىق بىلەن تەكشۈرۈپ تەھلىل قىلىش ئارقىلىق 
يوقۇرقىاادەك كۆزقاراشااالرغا ئېرىشااكەن ئىاادىم. بااۇ ھەقااتە ئااۆزەمنى 

 ساپلىشىم مۇمكىن.ئاالھىدە ئەقىللىق ھې

نۇرغۇنلىغان مىللەتالەر ئارلىشاى  ياشاايدىغان باۇ شاەھەردە ياالغۇز 
نېمىسااالرال ئااۆز مىللىااي مەنپەئەتلىرىنااى ئوبىكتىااۋ شااەكىلدە تەھلىاال 
قىلىشااقا ئۇرۇنىاادىغانلىقى ئااوپ ئۇچااۇق ئوتتۇرغااا چىقاااتتى. ئەممااا، 
 ھەرقانااداق بىاار يەھااۇدى ئااۆز مىللىااي مەنپەئەتلىاارىگە مۇناسااىۋەتلىك
ئىشاااالر ئۈساااتىدە گەپ بولغىنىااادا ھەرگىزماااۇ بۇناااداق ئەمەلىااايەتكە 
ماسالشااتۇرۇپ ھەرىااكەت قىلىاامەن دەپ ئااويالپ ئولتۇرمااايتتى. يااالغۇز 
نېمىسااااالرال ئىتېرناتساااايۇنالىزمچى سوتسيالىساااات بولىۋېلىاااا ، ئااااۆز 
مىللىتىنىاااڭ مەنپەئەتلىرىناااى تەلەپ قىلىاااش ھوقۇقىااادىن مەھااارۇم 

الر بۇنااااااداق ھەقلىرىنااااااى قېلىشاااااااتتى. ياااااااكى بولمىسااااااا ئااااااۇ
ئىنتېرناتسيۇنالىزمچى يولداشلىرىدىن يېشىنى ئاققۇزغاان ھالادا يىغاالپ 
ياالۋۇرۇپ تەلەپ قىلىشااتتى. ھااالبۇكى، بىارەر چاېا ياااكى بىارەر لااېا 
)پااولەك( ھەرگىزمااۇ بۇنااداق ھەرىااكەت قىلىشاامايتتى، ئااۇالر مىللىااي 

چۆرىاۋىتەتتى. مەنپەئەتلىرى ئالدىدا ئىنتېرناتسايۇنالىزمنى بىار چەتاكە 
قىسقىسى، ئۇ كۈنلەردە شۇنى ئېنىاق توناۇپ يەتتىمكاى، باۇ تاۈردىكى 
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پىكىار زەئىپلىكلىرىنىااڭ مەنبەساى، بااۇ تاۈردىكى كەمتااۈك نەزەرىاايىلەر 
ئەمەس بەلكى ئۆز مىللىتىمىز ئۈستىدە بەكال يىتەرساىز تەربىايە قىلىا  
 كەلگەنلىكااتىن كەلمەكااتە ئىاادى. بۇنااداق چاااال تەربىاايە نەتىجىسااىدە،
ھەممە كىشى ئۆز مىللىاي مەنپەئەتلىارى ئۈساتىدە ئويلىمايادىغان ھالغاا 
كەلتاااۈرۈپ قويۇلغاااان ئىااادى. بۇنىاااڭ ئاقىۋىتىااادە پاااان گېرماااانىزم 
ھەرىكىتىنىااڭ كاااتولىكلىقنى گۇناكااار ھېساااپالپ ئۇالرغااا ئاااۋال زەربە 
بېرىش كېرەك دەپ تۈزگەن پىالنلىرىنىڭ خاتاالىقى ئوتتۇرغاا چىقىا ، 

 ىتىنى ئېغىر مەغلوبىيەتكە يىتەكلەپ كەتكەن ئىدى.ئۇالرنىڭ ھەرىك

نااېمىس خەلقااى، ياشاالىق دەۋرىلىرىاادىن تااارتىپال ئااۆز ئىرقىنىااڭ 
ھەقلىرىنى تونۇيدىغان، باۇ ھەقلىرىناى تەلەپ قىالاليادىغان شاەكىلدە 
تەربىيىلىنىشاااى كېااارەك ئىااادى. ناااېمىس ئۆسااامۈرلىرىنىڭ قەلباااى، 

ىلەردە ئۇنااداق ئوبىكتىااۋ مىللىتىمىزنىااڭ قوغدىلىنىشااىغا دائىاار مەسااىل
قاراش دەيدىغا خاتا قاراشالر بىالەن بۇلغانماسالىقى الزىام ئىادى. ئەنە 
شۇ چاغدىال، ئۈستىمىزدە بىرەر رادىكاال ھۆكاۈمەت ھۆكاۈم ساۈرىۋاتقان 
بولغىنىااادىمۇ ئىرالندىيىااادە ئېرالنااادىيىلىك كاتولىاااك بولغىنىااادەك، 

ە فرانسااىيىدە لېخىسااتان )پولشااا( دا پااولەك كاااتولىكى بولغىنىاادەك ۋ
فرانسۇز كاتولىكى بولغىنىدەك گېرمانىيىدىكى بىر كاتولىكمۇ مەڭگۈ بىر 
 نېمىس كاتولىكى بولۇپ ياشايدىغان ۋەزىيەت بارلىققا كەلگەن بوالتتى.

كااۆرۈم جااېڭىگە كىاارگەن -بۇنىااڭ ئەڭ كۈچلااۈك ئىسااپاتىنى ئۆلااۈم
مىللىتىمىزنىاااڭ ئەڭ ئااااخىرقى قېاااتىم تاااارىا ساااوت مەھكىمىساااىگە 

ىلى  سوتالنغىنىدا ئېنىق كۆردۈم. خەلقىم يوقاۇرى ئورگانالرنىاڭ چىقىر
چاااقىرىقى كەلااگەن ھامااان ئۈسااتىگە چۈشااكەن ۋەزىپىسااىنى تولااۇق 
ئورۇندىغان ئىدى. شۇ چاغدا بىزنىڭ پروتېستيان پوپلىرىمىز، كاتولىك 
راھىپلىرىمىز بۇ ھۇجۇمالردا خەلقىمىزنى مۆرىنى ماۆرىگە تىارەپ يااردەم 

ۇالر ئالدىنقى سەپتىال ئەمەس، بەلكى ئارقا سەپلەردىمۇ قىلغان ئىدى. ئ
بۇنااداق ياااردەم ئۈچااۈن خىزمىتىنااى ئايىمىغااان ئىاادى. ئااۇ يىلااالردا، 
بولۇپمااۇ دەساالەپكى سااەپەرۋەرلىك يۈرگااۈزۈلگەن ھاياجااانلىق يىلااالردا 
خەلقىمىز ھەر ئىككىال ساەپ باويىچە قۇتلاۇق ناېمىس ئىمپىرىيىساىدىن 
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لىغا كەلتۈرۈشمىگەن، ئۇنىڭ ئەتىراپىادا بىار باشقا بىرەر نەرسىنى خىيا
يەرگە كەلگەن ئىدى. ئۇ چاغالردا ھەممە كىشى نېمىس ئىمپىرىيىسىنىڭ 
يېڭىااا  چىقىشاااى ۋە ئۇنىاااڭ ئىساااتىقبالى ئۈچاااۈن تەڭااارىگە دۇئااااالر 

 ئوقۇشقان ئىدى.

ئەسلىدە پان گېرمانىزمچىالر پارتىيىسى ئۆزىگە مۇنداق بىار ساۇئالنى 
ئىاادى: ئاۋۇسااترىيىدە نااېمىس نوپۇسااىدىكىلەر قويااۇپ بېقىشااى الزىاام 

كاتولىاااك مەزھىپاااى بىااالەن بىااار نىيەتاااتە مىااادى  ئەگەر بۇنىڭغاااا 
بولغىنىاادا، بااۇ سىياسااىي  ”بىاار نىيەتااتە ئىاادى“بېرىلىاادىغان جاااۋاپ 

پارتىيە ھەرگىزمۇ دىنىي مەسىلىلەرگە چېتىلىۋالماسلىقى كېارەك ئىادى. 
بولغىنىدا،  ”نىيەتتە ئەمەسبىر “ئەگەر بۇ سۇئالغا بېرىلىدىغان جاۋاپ 

قىلىاادىغان ئىااش سىياسااىي پااارتىيە ھەرىكىتااى ئەمەس بەلكااى دىنااى 
 ئىسالھات ئېلى  بېرىش بولىشى كېرەك ئىدى.

دىناااى ئىساااالھات ھەرىكىتىناااى بىااارەر سىياساااىي پاااارتىيە ئىشاااقا 
ئاشااااۇرااليدۇ دەپ قاراياااادىغان بىرسااااىنىڭ دىنااااى قاراشااااالرنىڭ 

ارلىقالردىن ۋە بااۇ ئىشاانى چىركاااۋالر شەكىللىنىشااى، تەرەققىياااتى قاتاا
قىلىاادىغان ئىشااالر ئىكەنلىكىاادىن پەقەتااال خەۋىاارى بولمىغااان بىرسااى 

 ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

بىز بۇ يەردە بىر ماالينىڭ ئىككى بايغا خىزمەت قىاللمايادىغانلىقىنى 
كۆرسىتى  ئۆتىشىمىز كېرەك. ئەسلىدىنال بىر دىننىڭ ئوتتۇرغا چىقىشى 

ڭ يوقۇلىشااى بىاارەر دۆلەتنىااڭ قۇرۇلىشااى ياااكى ئۇنىااڭ بىاالەن ئۇنىاا
يىمىرلىشااااىغا قارىغاناااادا تېخىمااااۇ كەڭ كۆلەملىااااك بىاااار ھەرىااااكەت 
بولىاادىغانلىقىنى تونااۇپ يېتىشااىمىز كېاارەك. مەن بااۇ يەردە سىياسااىي 
پارتىيىنى ئەمەس بەلكى بىرەر دۆلەتنى كاۆزدە تۇتقاانلىقىمنى ئاالھىادە 

 ئەسكەرتمەكچىمەن.

يەلىرىمگە قارشى پىكىرلەرناى ئوتتۇرغاا قوياۇپ، باۇ مېنىڭ بۇ رەددى
 دېگەنلىرىمگە نارازىلىق بىلدۈرىدىغانالر ئوتتۇرغا چىقىشى مۇمكىن.
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ھەر دائىم ئۆزلىرىنىڭ يۇشۇرۇن غەرەزلىرى ئۈچۈن دىنناى سىياساەت 
ئۈچۈن ۋاستە قىلىشاقا ئۇرۇنىادىغان قاارا نىايەت ۋىجدانساىزالر چوقاۇم 

تلىكلەرنىااڭ قولىاادىن بۇنىڭاادىن باشااقا تېپىلىاادۇ )بۇنااداق قااارا نىيە
ھېچقانداق بىر ئىشمۇ كەلمەيدۇ(. ئەمما دىنناى ئاۆز غەرەزلىارى ئۈچاۈن 
سۈيى ئىستىمال قىلىۋېلىشنى پىالناالپ يۈرىادىغان بىار قاانچە كىشاىگە 
قاراپال دىن ياكى مەزھەپنى گۇناھكاار دەپ قاراشاقىمۇ ھەققىمىاز ياوق. 

رىنىاڭ رەزىال غەرەزلىرىناى ئىشاقا بۇنداق قارا نىيەتلىك كىشاىلەر ئۆزلى
ئاشااۇرۇش ئۈچااۈن ھەر قانااداق بىاار ئااورۇننى سااۈيى ئىسااتىمال قىلىاا  
پايدىلىنىشتىن يانمايدىغانلىقى مۇقەررەر. بۇناداق پەساكەش پارالمېنات 
ۋەكىلىااگە سىياسااىي مەباالەت سااۈپىتىدە دىناادىن ئىبااارەت بۇنااداق بىاار 

ەپ چىاڭ ئىساىلى  پۇرسەت يارىتىلسا، ئۇ بۇنى ئاالھىدە چوڭ ئولجا د
قالىاااادىغانلىقى ئېنىااااق. ئۇنااااداق پۇرسەتپەرەساااانىڭ قااااارا نىيىتااااى 
سەۋەبىدىنال دىن ياكى بىرەر مەزھەپكە قارا چاپاليمەن دەپ دىن يااكى 
مەزھەپكە قارشى داۋراڭ قىلىنغاندا ھېلىقىدەك پەسكەش يالغاانچىالرنى 
ق بۇنىڭ ئۈچۈن شاھىت قىلى  تەكلى  قىلىشقا توغرا كېلىادۇ. شاۇندا

قىلىاا  دىاان ياااكى مەزھەپنااى بااۇ باااالدىن قۇتقااۇزۇش ئۈچااۈن بااۇ 
مۇتىقەملەرگە رەھمەت ئېيتىشاقا مەجباۇر بولاۇپ قاالىمىز. باۇ داۋراڭاالر 
ئىچىگە كىرى  قالغان ئاادەتتىكى كىشاىلەر ھېلىقىادەك پەسكەشالەرنى 
دىنىمىزنااى قۇتقااازغۇچى دەپ تونىۋېلىاا ، بااۇ داۋراڭالرنىااڭ ئەساالىدە 

پىادىن ئوتتۇرغاا قويۇلغاانلىقىنىمۇ بىلەلامەس ھالغاا نەدىن ۋە كىم تەرى
كەلتۈرىۋېتى ، ئەسلى مەقسەتلەر يەتتى قاات ئاسامانغا چۆرىۋېتىلىادۇ. 
بۇ خىل ۋەزىيەت ئەسلىدە ھېلىقىادەك پەسكەشالەر يەتمەكچاى بولغاان 

 غەرىزىنىڭ دەل ئۆزىدۇر.

بۇ ھىلىگەر تاۈلكە، پەيادا قىلىنغاان باۇ جىادەللەر بىالەن دىننىاڭ 
مۇناسااىۋىتى يااوقلىقىنى شااۇنداق ياخشااى بىلىاادۇ. بااۇ ھااېلىگەر قىلااچە 

تاااۈلكە باااۇنى ياخشاااى بىلگەچاااكە بۇناااداق بىااار جىااادەلنى پەيااادا 
ئىچىدىن خوشال بولاۇپ ياايراپ كېتىادۇ. ئەمماا -قىاللىغانلىقىدىن ئىچ

بۇنىڭ ئاقىۋىتىدە ساددا، ئىقتىدارسىز كىشاىلەر باۇ ئويۇنادا ئۇتتاۇرۇپ 
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ئاااق نىيەتلىااك بولۇشااتىن ئۈمىاادىنى  دە،-ھەممىاادىن مەھاارۇم بولىاادۇ
 ئۈزۈپ سىياسىي سەپتىن مەڭگۈلۈك چېكىنى  چىقىشقا مەجبۇر بولىدۇ.

كىشىلەرنىڭ توغرا قىلمىغانلىقى سەۋەبىدىنال گۇنااھنى دىان بىالەن 
چىركاۋالرغا ئارتىا  قوياۇش، باشاقا بىار نوقتىادىن ئالغانادىمۇ تاوغرا 

رە تۇرىادىغان دىنىاي بولمىغان بىر ئىاش ھېسااپلىنىدۇ. ئۇچاۇق ئاشاكا
تەشكىللەرنىڭ ئاابرويىنى ئادەملەرنىاڭ بەزى يىتەرساىزلىكلىرى بىالەن 
سېلىشتۇرىدىغان بولسااق، ياخشاىالر بىالەن ئەساكىلەر ئوتتۇرساىدىكى 
نىساابەت بەرىبىاار دىنىااي ساااھەدىكىلەر ئۈچااۈن پاياادىلىق بولااۇپ روۋ 

ىالر بېرىاادىغانلىقىنى كااۆرۈپ ئااللىشااىمىز مااۇمكىن. تەبىدىكااى، روھىاان
ئارىساااىدىمۇ دىنناااى سىياساااىي غەرەزلەر ئۈچاااۈن ساااۈيى ئىساااتىمال 
قىلىدىغانالر تېپىلى  قالىدۇ. ئەپسۇس بىلەن شۇنى دېيىش كېرەككى، 
بۇنداق كىشاىلەر ئۆزلىرىنىاڭ ئىنتاايىن ئۇلاۇت بىار ۋەزىپىناى ئۈساتىگە 
ئالغاااانلىقىنى، قىلىۋاتقاااان ئۇلاااۇت ئىشاااىنىڭ پىتنىخاااور يالغانچىالرغاااا 

ۇرۇپ بەرمەساااالىكنى مەقسااااەت قىلىاااادىغانلىقىنى پۇرسااااەت تۇغااااد
ئۇنۇتقانالردۇر. ئەمما بۇنداق ئازغانالرغاا سېلىشاتۇرغاندا بىزنىاڭ دىناى 
ساااھەلىرىمىزدە ئااۆز ۋەزىپىسااىنى ساااداقەتلىك بىاالەن ئااادا قىلىاادىغان 
الياقەتلىااك مىڭلىغااان روھااانىلىرىمىز بااار بولااۇپ، ئااۇالر يالغااانچىلىق 

مەتسىز دەۋرىمىزنىڭ سازلىقىدا كاۆرۈلگەن بىلەن بۇلغىنى  كەتكەن قىم
ئۇششااااق ئاااارالالردەك تەڭرىنىاااڭ شاااەپقىتى چوقاااۇم بىااازگە يېتىااا  
كېلىاادىغانلىقىنى ئېيتىاا  ئااارىمىزدا مەڭڭگااۈ بااار بولىاادۇ. ئەخالقسااىز 
بىرسى راھىپالرنىڭ چاپىنىنى كىيىۋېلى  ئەخالق ۋە ئاۆرپە ئەدەتالەرگە 

بىرساااى تۈپەيلىااادىن قارشاااى بىااارەر گۇناااا  ئىشااالىگىنىدە، بۇناااداق 
چىركاۋنى ياماان كاۆرۈش ھەققىاگە قاانچىكى ئااز ئىاگە بواللىساام، باۇ 
كۈنلەردە ھەر كاۈنى كۆرۈلاۈپ تۇرغىنىادەك بىرەرساىنىڭ مىللىتىمىزناى 
بۇلغاپ ۋە خىيانەت قىلغانلىقىنى كۆرساەم باۇ ساەۋەپتىن چىركااۋالرنى 
 تەنقىااتلەش ھەققىگىمااۇ شااۇنچە ئاااز ئىااگە ھېساااپلىنىمەن. بولۇپمااۇ
بۈگۈنكى كۈندە يەنە شۇنىمۇ ئۇنۇتماسلىق كېرەككاى، بۇناداق نىيىتاى 
يامااان ئااادەملەردىن بىرەرسااىگە قارىتااا، مىللىتىنىااڭ بېشااىغا كەلااگەن 
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ئاپەتلەرگە قاراپ يۈرىگى ئېچىشاىدىغان، مىللىتىنىاڭ بېشاىغا كەلاگەن 
بۇنداق ئاپەتلەرنىڭ تېزىرەك كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىنى تىلەپ تىنماۋ دۇئاا 

ۇرىدىغان ئاق كۆڭۈل يۇرتداشلىرىمىزغا ئوخشايدىغان مىڭلىغان قىلى  ت
 راھىپلىرىمىزمۇ بار.

چۈششاەك كۈنادىلىك مەساىلىلەرال -بۇ يەردە يەنە بۇناداق ئۇششااق
ئەمەس بەلكااى پىرىنسااىپال ۋە دوگمىالشااتۇرۇلغان كااۆز قاراشااالرنىڭمۇ 

ەك بارلىقىنى تىلغاا ئېلىا  ناارازىلىق بىلدۈرىادىغانالرغىمۇ تۈۋەندىكىاد
 كېرەكلىك جاۋابنى بېرەلەيمىز:

ئۆزەڭنى ھەققانىيەتنى تارقىتىش ئۈچۈن تالالنغان بىرسى، بۇنداق “
ئىشالرغا مەناال اليىاق دەپ قارىسااڭ، يولىڭادىن قالماا. ئەمماا شاۇنىمۇ 
بىلگىنكى، بۇ ئىشىڭنى قايسى بىر سىياساىي پاارتىيە ۋاستىساى بىالەن 

ز قەلبىاڭ بىالەن قىلىشاقا قىلماۋ، يامان نىيىتىڭنى تاشاالپ ئەڭ پااكى
جۈرئەت قىل. ئەگەر بۇنىڭغا جاسارىتىڭ بولمىساا، يااكى ساېنىڭدە باۇ 
ئىشااانى قىلىاااش ئۈچاااۈن ئەڭ گاااۈزەل ئىساااتىقبال ۋەدە قىلىااادىغانغا 
ئىشااەنچىڭ بولمىسااا، ئااۇ ھالاادا دەرھااال بااۇ ئىشااتىن قولااۇڭنى تااارت! 
 قولۇڭنى ئېچى  تىلەپ قولغاا كەلتۈرۈشاكە جاساارىتىڭ بولمىغاان بىار
ئىشنى ھەرگىزمۇ سىياسىي پارتىيىنى ۋاساتە قىلىا  قولغاا كەلتۈرۈشاكە 

 ”ئۇرۇنما!

دىنى مەسىلىلەر ھېچقاچان مىللىي مەنپەئەتلەرگە زىت كەلمەيادۇ ۋە 
ھېچقاچااان ئىاارق ئەخالقىنااى بۇزماياادۇ. شااۇنداق بولغاچقااا، سىياسااىي 
 پارتىيىلەرنىڭ دىن بىلەن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى بواللمايادۇ. شاۇنداق
ئىاااااكەن، دىنناااااى سىياساااااىي پاااااارتىيىلەر زىااااادىيىتى ئارىساااااىغا 

 ئارىالشتۇرىۋالماسلىقى الزىم.

ئەگەر چىركاۋ تەۋەسىدىكى روھانىالر دىنى تەشاكىالتالردىن، ھەتتاا 
دىنااى نەزىاارىيىلەردىن ئىرقىمىزغااا زىيااان كەلتۈرگىاادەك ئاااقىۋەتلەرگە 

گىزمااۇ سااەۋەپ بولىاادىغان شااەكىلدە پايدىلىنىشااقا ئۇرۇنغىنىاادا، ھەر
ئۇالرغا ماقۇل دەپ كەينىدىن ئەگىشى  يۈرمەسلىكىمىز، ئۇالرغاا قارشاى 
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ھەرىااكەت قىلىشااقا تااوغرا كەلگەناادىمۇ ئااۇالر ئىشاالەتكەن ئۇسااۇلدىن 
پايدىلىنىشتىن ساقلىنىشىمىز الزىام. ئەسالىدە بىارەر سىياساىي رەھابەر 
خەلقنىااڭ دىنااى ئېتىقاااتلىرى بىاالەن دىنااى ئورگااانلىرىنى ھەر دائىاام 

رلىشاااى، ئۇالرغاااا ھەرگىزماااۇ چېقىلماسااالىقى كېااارەك. بۇنىڭغاااا ئەتىۋا
كۆنمەياادىغان سىياسااەتچى سىياسااىي پائااالىيەتلەردىن قااول ئۈزىشااى، 
ئەگەر قولىااادىن كەلساااە سىياساااىي پائاااالىيەت ئورنىغاااا بىااارەر دىناااى 
ئىسالھاتچى بولغىنى تۈزۈك. ئۇنداق بولماۋ بىرەر سىياسىي ھەرىكەتنى 

غىدەك بولساا، ئۇناداق بىرساى گېرماانىيىنى دىنى ئىشالرغىمۇ چېتىلىۋال
ئاااپەتلەر ئىچىااگە سااۆرەپ كىرىشااكە سااەۋەپچى بولااۇپ -ئېغىاار بااااليى

 بېرىدۇ.

پااان گېرمااانىزم ھەرىكىتااى بىاالەن ئۇنىااڭ رىمغااا قارشااى قانااات 
يايدۇرغان كۈرەشلىرىنى تەتقىق قىلىش ئارقىلىق، ئۇ يىلالردا، يەنى بۇ 

اقىتلىرىماادا مۇنااداق بىاار ھەرىكەتنااى بىۋاسااتە كۈزىتىاا  يااۈرگەن ۋ
خۇالساىغا كەلاگەن ئىادىم: باۇ ھەرىكەتنىاڭ ئىجتىماائىي مەساىلىلەرگە 
تۇتقااان مۇئامىلىاادىكى يىتەرسااىزلىكى بااۇ پااارتىيە بەكااال ئېقتىياااجلىق 

بىااار كاااۈچ مەنبەساااى بولغاااان كەڭ خەلاااق ئاممىساااىنىڭ -بىاااردىن
ا ھىمايىسىدىن مەھرۇم قالادۇرغان ئىاكەن. باۇ تەشاكىالتنىڭ پارالمېنتقا

كىرىشىنىڭ ئۆزىمۇ ئۇنىڭ جەڭگىۋارلىق كاۈچىنى خورىتىشاقا ساەۋەپچى 
بولااۇپال قالماااۋ، پارالمېنتنىااڭ بااارلىق نوخسااانلىرىمۇ بااۇ پااارتىيىگە 
سىڭىشااقا باشاالىغان ئىااكەن. بااۇ تەشااكىالتنىڭ كاتولىااك چىركاااۋلىرى 
بىااالەن زىتلىشاااى  يۈرىشاااى پۈتاااۈن سااااھەلەرنى ئاااۆزىگە دۈشااامەن 

چىقارغااان. ئاااقىۋەتتە خەلااق ئارىسااىدىكى قىلىۋېلىشااىنى كەلتااۈرۈپ 
ئااااۇالرنى ھىمااااايە قىلىااااش ئېقتىمااااالى بولغااااان ئەڭ قابىلىيەتلىااااك 
كىشااىلەرنىڭ بىاار مۇنچىسااىدىن ئايرىلىاا  قالغااان. شااۇنداق قىلىاا ، 
ئاۋۇسترىيىدىكى ھەرقايسى مەدەنىي گۇروھالر ئارىسىدا ئۇالرنىڭ قىلچە 

 ئابرويى قالمىغان.

ىن ئاااۇالر ناااېمىگە ئېرىشاااتى  ئاااۇالر بۇنااداق ۋەيااارانچىلىقتىن كېاااي
چىركاۋالردىن ئاران بىرەر يۈز مىڭدەك ئاادەمنى ئاۆز تەرىاپىگە جەلىا  
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قىاللىدى دېيىشكىال بوالر. ھالبۇكى چىركاۋالر يولدىن ئازغان بۇ بىارەر 
يۈز مىاڭ ئەقىلساىز پاادىالردىن ئايرىلىا  قالغىنىغاا ئااجىزالپ كېاتىش 

بەك ئااغرىنىپمۇ كەتمەسالىكىمۇ  ئۇياقتا تۇرسۇن، بۇنىڭ ئۈچۈن ئاۇنچە
مۇمكىن. ئەسلىدە چىركاۋالر ئۆز ئادىمى ھېساپالنمايغان دىنى ساداقىتى 
ئاااجىز ئەنە شااۇنداق كىشااىلەردىنال ئايرىلىاا  قالغااان بولااۇپ، ئااۆز 
ئادەملىرىاادىن بىرسااىنىمۇ يوقاتمىغااان دېيىشااكە بولىاادۇ. يەنااى بااۇ 

قاان زىيىناى ئااران يېڭىلىق ھەرىكىتى نەتىجىساىدە چىركاۋالرنىاڭ تارت
شااااۇنچىلىكال ئىاااادى. بااااۇرۇنقى ۋاقىتالردىكااااى دىنااااى ئىسااااالھات 
ھەرىكەتلىرىاااادە بولسااااا دىنغااااا چىاااان قەلبىاااادىن ئىشااااىنىدىغان 
تەبىقىااااادىكىلەرنىڭ ئەڭ ياخشاااااىلىرى چىركااااااۋالردىن ئايرىلىااااا  
تۇراتتىكەن. ئۇ دەۋرلەردە بۇنداق ئايرىلغانالرنىڭ سانىمۇ خېلاى كاۆپ 

قېتىملىق ئىسالھاتتا پەقەت دىنى ئېتىقاادى ساۇس ئىكەندۇق. ئەمما بۇ 
بولغاااان كىشاااىلەرال ئايرىلغاااان بولاااۇپ، ئۇالرنىاااڭ چىركااااۋالردىن 
ئايرىلىشااىغىمۇ ئاساسااى جەھەتااتىن شااۇالرنىڭ سىياسااىي غەرەزلىاارى 
ساەۋەپ بولغاان دېايىش ماۇمكىن. ماناا باۇ، پاان گېرمانىزىمچىالرنىاڭ 

 ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتلىرىدىن بىرى.

انىزم ھەرىكىتاى زۆرۈر بولغاان قااتتىق تەشاكىلى تاۈزۈمگە پان گېرم
تايىنىااا  يىاااتەكلەنمەۋ، ئىنااااۋىتىگە تەساااىر يېتىااادىغان ئاااۆزىگە 
مۇناسىۋەتسااىز ئىشااالرغا چېپىلىاا  ئاااخىرى ئااۆز غايىسااىنىمۇ يوقۇتااۇپ 
قويغاچقااا، نااېمىس مىللىتىنااى ئااازات قىلىااش ئىمكااانىيەتلىرىگە ئىااگە 

باشاالنغان باۇ ھەرىاكەت، باۇرۇنقى  بولۇپ تۇرۇغلۇق زور ئۈمىد بىالەن
ھەرىكەتلەرگە ئوخشاش توزۇپ كېتىادۇ. پاان گېرماانچىلىق ھەرىكىتاى 
ئەگەر خەلق ئاممىساىنىڭ پساىخىك ئاالھىادىلىكىنى تاوغرا تونىيالىغاان 
بولسااا ئىاادى، ھېچقاچااان بۇنااداق ئېغىرخاتااالىقنى سااادىر قىلمىغااان 

جەھەتااتىن  بااوالتتى. بااۇ ھەرىكەتنىااڭ يىتەكچىلىاارى پسااىخولوگىيە
ئېيتقاندا، خەلق ئاممىسىغا رەنجى  يۈرمىگەن بولسا، باۇ ھەرىكەتنىاڭ 
ھۇجااۇم نىشااانى بىاار نوقتىغااا مەركەزلەشااكەن، كۈچىمااۇ چېچىلىاا  
كەتمىااگەن بااوالر ئىاادى. بىاار سىياسااىي پااارتىيىگە نىساابەتەن قااارار 
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چىقىرىش ئورنىنى ھەممە ئىشاقا ئارىلىشاىۋالىدىغان، ئەمماا ھېچقاناداق 
ى باشقا ئېلى  چىقالمايدىغان تەدبىرساىز، قاۇرۇق پاو ئېتىا  بىر ئىشن

يۈرىاادىغان كىشااىلەرنىڭ قولىغااا تاشااالپ قويۇشااتىنمۇ ئېغىاار پاااجىدە 
بولمىسااا كېاارەك. ھەرقانااداق بىاار دىاان ياااكى مەزھەپ، ھەرقااانچە 
تەنقىتلىنىشكە اليىق بولغان تەغدىردىمۇ بىار سىياساىي پاارتىيە شاۇنى 

كى، بۇنداق بىر شارائىت ئاساتىدا تارىختاا ھەرگىز ئۇنۇتماسلىقى كېرەك
بىاارەر سىياسااىي پااارتىيە دىنااى ئىسااالھات قىلىاا  بىاارەر نەتىجىااگە 
-ئېرىشااەلىگىنىگە دائىاار بىرمااۇ مىسااال تاپالمااايمىز. تااارىا، تەجاارىبە

ساۋاقالرنى ئەمىلاى پائاالىيەتلەر جەريانىادا ئۇنتاۇپ قالماسالىق ئۈچاۈن 
سا تارىختىكى بولغان ئىشالرنى ئۆگىنىدىغان نەرسە ئەمەس. ياكى بولمى

بۈگااااۈنكى ھااااالەت ئۈچااااۈن ئەمىلىلەشتۈرۈشااااكە بولماياااادىغانلىقىنى 
چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن تارىا تەتقىق قىلىنمايدۇ. تارىا، باۇرۇن ساادىر 
قىلىنغااان خاتاااالرنى تەكاارارالپ قېلىشااتىن ساااقلىنىش، كەلگۈسااىدە 

لەرنى قولغاا قىلىدىغان ئىشلىرى ئۈچۈن ئىجرا قىلىشقا بولىدىغان بىلىم
كەلتۈرۈش ئۈچاۈن ئۆگىنىلىادۇ. بۇناداق قىلىشاقا كاۈچى يەتمەيادىغان 
بىرسى ئۆزىنى بىرەر سىياسى يىتەكچى دەپ ئەقلىگىمۇ كەلتۈرمەسالىكى 
كېاارەك. بۇنااداق بىرسااى ئااۆزىنى ھەر قااانچە چااوڭ تۇتسااىمۇ، ئۇنااداق 
بىرسى بەك بولۇپ كەتسە قولىدىن ھېچ ئىش كەلمەيدىغان گەپتانادىن 

بىرسى بواللمايدۇ. ئاق نىيەتلىاك بولغاانلىقى، ئۇنىاڭ قولىادىن باشقا 
 ئىش كەلمەيدىغان بىرسى ئىكەنلىكىنى ئاقالشقا باھانە بواللمايدۇ.

ھەرقانداق بىر دەۋىاردە، باارلىق سىياساى يىتەكچىلەرنىاڭ بىاردىن 
بىاار ھااۆنىرى خەلقنىااڭ دىققىتىنااى پەقەت بىاارال دۈشاامەن ئۈسااتىگە 

شاقا تەرەپالەرگە بۇرۇلاۇپ كەتمەسالىكىنىڭ توپالش، بۇ دىققەتنىاڭ با
ئالاادىنى ئېلىشااال بولغااان. بىاارەر خەلقنىااڭ كااۈرەش قىلىااش ئارزۇسااى 
بىاالەن بااۇ ھەرىااكەت ئۈچااۈن ئىاارادە باغلىشااى قااانچىكى بىاار نوقتىغااا 
توپالنغان بولساا، بۇناداق بىار ھەرىكەتنىاڭ جەلىا  قىلىاش كۈچىماۇ 

بولىاادۇ.  شااۇنچە كۈچلااۈك، زەربە بېاارىش كۈچىمااۇ شااۇنچە كۈچلااۈك
خەلققە ھەر خىل دۈشمەنلەرنىڭ بىرال تەبىقىاگە مەنساۈپ ئىكەنلىكىناى 
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كۆرسىتەلىشااى، كۈچلااۈك ۋە ھەقىقااى يىااتەكچىلەردە بولىاادىغان بىاار 
ئاالھىاادىلىكتۇر. دۈشاامەننى كااۆپ ۋە ھەرخىاال قىلىاا  تەسااۋىرلەش، 
قورقۇنچاااق ۋە مەياادانى يااوق كىشااىلەر ئۈچااۈن گۇمااان پەياادا قىلىاا  

اتقان ھەرىكىتىنىااڭ ئىسااتىقبالىغا ئىشەنمەساالىكنى قويااۇپ، قاتنىشااىۋ
 كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.

خەلق ئاممىسى ھەر تۈرلۈك دۈشمەنگە قارشى بىارال ۋاقىتتاا كاۈرەش 
قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرگەن ھامان باشقىالرنىڭ دېگىناى ھەقساىز بولاۇپ، 
پەقەت بىزنىااڭ ھەرىكىتىمىاازال ھەقلىااق ھەرىااكەت بولىشااى مۇمكىنمااۇ  

ن سۇئالنى خىيالىغا كەلتۈرمەۋ قالمايدۇ. ئەنە شۇنداق بىر سۇئال دېگە
ئوتتۇرغا چىققان ھامان خەلق ئاممىسىنىڭ كۈچى پالەچ ھالغا چۈشۈشكە 
باشااليدۇ. ئەنە شااۇ ساەۋەپتىن ھەر تۈرلااۈك ئاۆكتىچى قاراشااتىكىلەرنى 
بىاارال ھۆكااۈمەت مەھكىمىسااى ئىچىاادە دەپ كۆرسااىتىش بىاالەن ئااۆز 

غااان خەلااق ئاممىسااىغا كۈرەشاانىڭ بىاارال دۈشاامەنگە تەرىااپىگە تەۋە بول
قارىتىلغانلىقىنى بىلدۈرۈش الزىم. شۇنداق بولغاندا ھەققانىيەتنىڭ بىز 
تەرەپتە ئىكەنلىكىگە بولغان ئىشاەنچنى كۈچەيتىا ، بۇناداق ھاالەتكە 
 قارشى ھەرىكەتلەرگە قارىتا خەلق ئاممىسىنى قوزغىتىشمۇ ئاسانلىشىدۇ.

ېرمانچىالر ھەرىكىتى دەل باۇ ئاالھىادىلىكنى ئاۋۇسترىيىدىكى پان گ
 چۈشىنەلمىگەن بولغاچقا مەغلوپ بولىدۇ.

ئااۇالر نااېمە قىلىااش كېرەكلىگىنااى بىلەلىااگەن، مەقسااىدى تااوغرا، 
نىيىتىماااۇ ياخشاااى ئىااادى. ئەمماااا ئۇساااۇلدا خاتاالشاااقان ئىااادى. باااۇ 
ھەرىكەتنىڭ ۋەيران بولىشىنى تاغقا چىقىشنى نىيەت قىلى  بۇ تاغنىاڭ 

سااىدىن كااۆزىنى ئااۈزمەۋ ئىشااەنچ ۋە غەيرەتلىااك بىاالەن يولغااا چوققى
چىققان، ئەمما تاغقا چىقىشنىڭ تاوغرا ياولىنى تاللىيالمىغاان بىار تاغقاا 
يامىشىش تەنقەركەتچىسىگە ئوخشىتىشاىمىز ماۇمكىن. باۇ تەنقەركەتچاى 
چىقماقچى بولىۋاتقان چوققىنى ئېنىق كۆرۈپ تۇرۇغلۇق تاغقا چىقىشنىڭ 

ا تالالشانى خىيالىغاا كەلتۈرمىادى، ئەڭ مۇۋاپىاق ياولنى يوللىرىنى توغر
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كۆرەلمىدى، نەتىجىدە ياماشاماقچى بولغاان ئاۇ تاات چوققىساىغا زادىاال 
 يېتى  بارالمىدى.

پان گېرمانچىلىق ھەرىكىتىگە رەقىب بولغان خىرىساتىيان سوتسايال 
پارتىيىسااى بۇنىااڭ دەل ئەكسااىنچە يااول تۇتقااانلىقىنى كۆرىااۋاالاليمىز. 

ىيان سوتسىيال پارتىيىسى ماڭىدىغان يولىنى توغرا تاللىيالىغان خىرىست
بولساىمۇ ئۇالرنىاڭ نىشاانى ئېنىاق ئەمەس ئىادى. پاان گېرماانىزمچىالر 
ھەرىكىتى خاتا قىلغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىدىال دېگىادەك خىرىساتىيان 
سوتسااايال پارتىيىنىاااڭ پائاااالىيەتلىرى مەنتىققاااا ئۇيغاااۇن ۋە خەلاااق 

ەندۈرەلىگەن ئىادى. باۇ پاارتىيە خەلاق ئاممىساىنىڭ ئاممىسىنى تەسىرل
مۇھىملىقىنى توناۇپ يىاتەلىگەن ئىادى. ئىشاىنى باشالىغان دەسالەپكى 

قااۇۋۋىتىنى تونااۇپ -كااۈنلەردىن تااارتىپال خەلااق ئاممىسااىنىڭ كااۈچ
يىتەلىگەنلىكىنااى ئىسااپاتلىغان ئىاادى. بولۇپمااۇ ئۇششاااق ۋە ئوتتااۇر 

كەلتاااۈرۈش ئۈچاااۈن ھاااۈنەرۋەنلەرنى قولغاااا -دەرىجىلىاااك غوجاااايىن
تىرىشتى، شاۇنداق قىلىا  سااداقەتلىك، دىيانەتلىاك ۋە پىاداكارلىققا 
تەييار تەرەپتارلىرىنى ئەتىراپىغاا يىغالىادى. دىناى ئورگانالرغاا قارشاى 
تۇرىاادىغان ھەر قانااداق ھەرىكەتااتىن ئااۆزىنى چەتااكە ئالاادى. بۇنىااڭ 
ە نەتىجىسااىدە كۈچلااۈك تەشااكىالت بولغااان چىركاۋالرنىااڭ ھىمايىسااىگ

ئېرىشى  كەلدى. ئەندىكى ئىش خەلق ئاممىساىنىڭ ئاۆزلىرى تەرىاپىگە 
ئۆتىشااىنى قولغااا كەلتااۈرۈش ئىشااىال قالغااان ئىاادى. بۇنىااڭ ئۈچااۈن 
تەشۋىقاتنىڭ ئەڭ كۈچلاۈك كاۈچ بولىادىغانلىقىنى ياخشاى بىلگەچاكە، 
خەلق ئاممىسىنى قانداق قىلى  ئاۆز ئەتراپىغاا تاوپالش ۋە ھىمايىساىگە 

غانلىقى ھەققىدىكى تەشۋىقاتالر بىالەن شاوغۇللىنى  ئېرىشىشكە بولىدى
 خەلقنى ئۆزلىرىگە باغلىۋالدى.

ئۇالرنىڭ ئاۋۇسترىيىنى قۇتقۇزۇپ قااللمىغانلىقىغا غايىساىنىڭ ئېنىاق 
 بولماسلىقىال سەۋەپ بولغان دېيىش مۇمكىن.

بۇ يېڭاى ھەرىكەتالەر ئىرقچاى پىرىنساىپالرنى يەھۇدىيالرغاا قارشاى 
كلىاااگەن بولمااااۋ بەلكاااى دىناااى ئېتىقاتالرغاااا تاااۇرۇش ئاساساااىغا تى
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ئاساسالنغان ئىادى. باۇ خاتاالىق يەنە بىار خاتالىققاا ساەۋەپ بولادى. 
خىرىساااتىيان سوتسااايال پارتىيىنىاااڭ قۇرغاااۇچىلىرى ئاۋۇساااترىيىنى 
قۇتقۇزۇش ئارزۇسى ئۈچۈن پارتىيە ئىرقچى پىرىنسىپالرغا تايىنىشاىنىڭ 

ئېرقچىلىقنااى ئاساااس  ھاااجىتى يااوق دەپ ھېساپالشااقان ئىاادى. ئااۇالر
قىلىاادىغان بىاار ھەرىااكەت، ئۇزۇنغااا قالماااۋ ھەر قايسااى ئىاارقالردىن 
تەشكىل تاپقان ئاۋۇستىرىيىنىڭ ھاالكىتىنى كەلتاۈرۈپ چىقىرىادۇ دەپ 
قارايتتى. پارتىيە يىتەكچىلىرى ھەتتا بۇنىاڭ دەل ئەكساىچە ھەرىاكەت 

يېنانىاڭ قىلىش پىكىرىنى ئوتتۇرغا قويماقتا ئىادى. يەناى، بۈگاۈنكى ۋ
ۋەزىيىتااى ھەر قايسااى مىلاالەت تەرەپاالەر ئۆزئااارا زىدىيەتلىشىشااتىن ۋاز 

 كېچى  ئىتتىپاقلىشىش يولىغا قاراپ مېڭىشى كېرەك دەپ قارىشاتتى.

ئاۇ كۈنلەرنىااڭ ۋيېناساىدا ھەر تۈرلااۈك ئىارقالر ئااۆز ئالادىغا گااۇرو  
ن ئۇيۇشتۇرىۋالغان ئىدى، بولۇپمۇ چېخالر پۈتۈنلەۋ ئايرىم بولىۋېلىشاقا

ئىدى. ئۇالرنىڭ نېمىسالرغا قارشاى ئاشاكارە ساەپ تۇتىادىغان پاارتىيە 
قۇرىۋېلىشااىنى ئىاارق مەسىلىسااىدە ھەددىاادىن زىيااادە يااول قۇيااۇش 
ئارقىلىقال توساپ قالغىلى بولىدۇ دەپ قارىشاتتى. باۇ مەقساەت ئۈچاۈن 
ئااۇالر بەكااال كااۆپ چااېا كاسااىپلىرىنى ئااۆزلىرىگە قااارىتىش ئۈچااۈن 

زىمىغااا قارشااى كااۈرەش قىلىااش يااولىنى تۇتااۇپ مانچىسااتېر لىبىرالى
تىرىشى  باققاان ئىادى. شاۇ ئاارقىلىق كوناا ئاۋۇساترىيىدىكى باارلىق 
مىللەتلەرنى ئۆزئارا ئىتتىپاقالشتۇرىدىغان، يەھۇدىيالرغا قارشاى دىنىاي 
پىرىنسىپالرغا ئاساسالنغان ھەرىكەت ئۈچۈن بىر پاارول ئىجاات قىلغاان 

دى. شااۇنى ئوچااۇق كۆرىااۋېلىش بولاادۇق دەپ خوشااال بولۇشااقان ئىاا
مااۇمكىنكى، يەھااۇدىيالر بۇنىڭاادىن ئااۇنچە بەك ئەنسااىرەپ كەتمىاادى. 
ئەمما شۇنىسىمۇ باركى، بىر قېتىملىق ئىالھى سۈننەت مۇنچىسىال بىارەر 
يەھۇدىي بىلەن ئۇنىڭ پۈتكۈل تىجارەت ئىشلىرىنى قۇتقۇزۇشاقا تولاۇق 

ە مەسااىلىلەرنى يىتەتتااى. بۇنااداق تېيىااز تەھلىلاالەرگە تايىنىاا  ھەماام
ئەستايىدىل ۋە ئىلمىي مۇھاكىمە قىلىاش نوقتىساىغا زادىاال ئېرىشاكىلى 
بولمااايتتى. بااۇ خىاال قاراشااالر يەنە يەھۇدىيالرغااا قارشااى تۇرۇشااتەك 
بۇنااداق تەكلىااپلەرگە زادىااال ئەقلااى يەتمەياادىغانالرنىڭ خىرىسااتىيان 
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ۇ سوتسيال پارتىيىادىن ياۈز ئۆرۈشاىگىمۇ ساەۋەپچى بولاۇپ قااالتتى. با
قاراشاانىڭ جەلىاا  قىالرلىااق كااۈچى ئەقلااى ئىشاالىمەيدىغانالرنىڭ تااار 
دائىرىساااى ئىچىااادىال چەكلىنىااا  قالااادى. چاااۇنكى، باااۇ كىشاااىلەر 
ھىسسىياتىغا بەكاال بېرىلىا  كېتىا  رىيااللىقنى ئېنىاق كۆرەلمىگىادەك 
ھالغااا كەلااگەن كىشااىلەر بولغاچقااا، پىرىنسااىپتا چىااڭ تااۇرىمىز دەپ 

رگە ئاتلىنىشاااتىن مەھااارۇم بولغانىااادى. بۇناااداق ئەمىلاااى ھەرىكەتااالە
ئۇالرنىڭ ئەسلى غەرىزىنىڭ يەھۇدىالرنىڭ دىنىنى ئۆزگەرتىشى ئۈچاۈن 
يېڭااى پىكىرلەرنااى ئوتتۇرغااا قويااۇش، ياااكى بولمىسااا بااۇ تااۈردىكى 
خىيالىنى ئىپادىلىشىدىن باشاقا نەرساە ئەمەس ئىكەنلىكاى بارغانساىرى 

بىار كۈرەشانىڭ بىارەر  ئېنىق بىلىنىشكە باشلىدى. شۇنداقتىمۇ بۇنداق
پەلسەپەلىك ئاساسى، بۇناداق قاراشاقا يىتەكچىلىاك قىلىادىغان بىارەر 
داھىسىمۇ ياوق ئىادى. خېلاى كاۆپ كىشاىلەر بۇناداق بىار ھەرىكەتناى 
ئەخالقاااى پىرىنساااىپلىرىمىزغا خىاااالپ، نااااھەقچىلىكنى تەشاااەببۇس 
قىلغانلىق دەپ قاراشاماقتا ئىادى. باۇ مەساىلىنىڭ باارلىق ئىنساانىيەت 

الىمىنىاااڭ ھاياتىغاااا بېرىااا  تاقىلىااادىغان مەساااىلە ئىكەنلىكىناااى، ئ
يەھۇدىيالردىن باشاقا باارلىق مىللەتلەرنىاڭ تەغادىرى باۇ مەساىلىنىڭ 
ھەل بولىشىغا باغلىق ئىكەنلىكى ئوتتۇرغا قويۇلمىغان ئىدى. ئىشنى بۇ 
شەكىلدە يېرىم يولدا تاشالپ مېڭىش، خرىستيان سوتسيال پارتىيىنىاڭ 

قارشى يۈرگۈزىۋاتقان سىياسىتىنىڭ قىممىتىناى ناۆلگە تەڭ يەھۇدىالرغا 
 قىلى  قويغان ئىدى.

ئۇالرنىڭ باۇ ھەرىكىتاى يەھۇدىالرغاا قارشاى ئېغىازدىكىال ھەرىاكەت 
ياكى يالغاان قارشاى تاۇرۇش ھەرىكىتاى بولاۇپ، مااھىيەتتە ئۇالرنىاڭ 
ئۆكتىچىلىرىنىااااڭ بااااۇ مەسااااىلىدە تۇتقااااان يولىاااادىنمۇ خەتەرلىااااك 

ەلتاااۈرۈپ چىقااااردى. چاااۇنكى ئاااۇالر دۈشااامەننى نەق ئااااقىۋەتلەرنى ك
قۇلىقىاادىن تۇتىۋالاادۇق دېيىشااى  بىخارامااان مۈگىدەشااكە باشاالىدى. 
ئەمەلىيەتااتە بولسااا، ئۇالرنىااڭ بۇرنىغااا چۈلااۈك ئۆتكااۈزۈپ يىااتىلەپ 
يااۈرگەنلەر دەل يەھااۇدىيالر ئىاادى. ئۇزۇنغااا قالماااۋ يەھااۇدىيالر بااۇ 

كۆناۈپ كەتتىكاى، ئەگەر  تۈردىكى يەھۇدىي دۈشمەنلىكىگە شۇنچىلىك
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باۇ تااۈردىكى يەھااۇدىي دۈشاامەنلىكى ئەمەلاادىن قالغىاادەك بولىاادىكەن 
ئۇالر بۇنىڭدىن خاتىرجەمساىز بولۇشاقا باشالىغىدەك ھالغاا كېلىشاكەن 

 ئىدى.

شااۇنداق قىلىاا  دۆلەتمااۇ مىللىااي مەنااپەئەتلەر ئاساسااىغا قۇرۇلغااان 
ىق كۆزقاراشاااالىرىدىن ۋاز كااااېچىش جەھەتااااتە ئاالھىاااادە پىااااداكارل

كۆرسىتىشااكە باشاالىدى. ئەممااا بااۇ جەرياناادا پااان گېرمااانىزم ئۈچااۈن 
قىلىنغااان پىااداكارلىقالر تېخىمااۇ كااۆپ ئىاادى. ئاااقىۋەتتە مىللەتچىاالەر 
ھەتتا ۋيېنادىمۇ قورقۇپ مىللەتچى ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەشاكە جاۈرئەت 
قىاللمىغىاادەك ھااالەت شااەكىللەنمەكتە ئىاادى. ھەتتااا بااۇ ئىشااىنى بىاار 

پ قويۇپ ھابوسبۇرگالر دۆلىتىنى قۇتقۇزۇپ قاالاليمىز دەپ چەتكە تاشال
ئۈمىدلىنىشااكە باشاالىغان ئىاادى. بۇنىااڭ ئاقىۋىتىاادە دۆلەت يوقۇلااۇش 
گىرداۋىغا قىستىلى ، بۇ ھەرىكەت ئۆز ھىمايىچىلىرىنىڭ ماۇتلەق كاۆپ 
قىسااامىدىن ئايرىلىااا  قالىااادۇ. ئۇناااداق بولمىساااا ئىااادى، ئۇالرنىاااڭ 

ئەنە شاۇ يوقاتقاان كاۈچلىرى ئاساساىدا  ھەممىدىن ئۈساتۈنلۈكىنى دەل
ئااۇزۇنغىچە كاپااالەتكە ئىااگە قىاللىشااى مااۇمكىن ئىاادى. ئىااش ئۇنااداق 
بولمىاادى. ئاااقىۋەت بااۇ خرىسااتيان سوتسيالىسااتالر پارتىيىسااى باشااقا 
سىياسىي پارتىيىلەردىن قىلچە پەرقاى ياوق ئاادەتتىكى بىار پاارتىيىگە 

 ئايلىنى  قالدى.

ھەرىكەتنى ئاالھىادە دىقاقەت بىالەن  دەسلىۋىدە بۇ ئىككى تۈردىكى
تەتقىق قىلىشقا كىرىشكەن ئىدىم. باۇ ھەرىكەتلەرنىاڭ بىرساىنى چىان 
قەلبىماادىن قايىاال بولااۇپ تااۇرۇپ كااۈزەتكەن بولسااام، يەنە بىرسااىنى 
ئۆزەمچە ئاۋسترىيىدىكى نېمىسالرنىڭ ئااچچىغى ياماان ساىموۋۇلى دەپ 

تىيە داھىساى دوكتاور تونىغان ئۇ كام تېپىلىدىغان ئادەمنى، يەناى پاار
لۋېگېرنى ئۇنىڭ قاابىلىيىتىگە ھەياران بولغاان ھالادا تەتقىاق قىلىشاقا 
كىرىشكەنىدىم. دوكتور لۋېگېر ۋاپات بولغىنىدا، بۇ داڭلىق شاەھەرلىك 
ھۆكۈمەت باشلىغىنىڭ ماتەم كۈنىادە شاەھەرلىك ھۆكاۈمەت بىناساىدىن 

اساااىم رېنگستراساااقا قااااراپ ئاااېقىن قىلغاااان ھەشاااەمەتلىك مااااتەم مۇر
قوشااۇنىدا، يۈزمىڭلىغااان كىشااىلەر قاتناشااقان ئااۇ مەيۈساالۈك مۇراسااىم 
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قوشۇنى ئىچىدە مەنمۇ بار ئىدىم. مەن شاۇ كاۈنى باۇ ئۇلاۇت ئادەمنىاڭ 
قىلغااان ئىشاالىرى بۇناادىن كېاايىن بىكااار بولااۇپ كىتەرمااۇ دەياادىغان 
ھېسسىياتلىرىم بىلەن كۆڭلۈم يېرىم بولغان ھالدا كىشىلەر توپى بىلەن 

لگىاارلىمەكتە ئىاادىم. چااۇنكى تەغاادىر بااۇ دۆلەتنااى قۇتۇلااۇش ئالغااا ئى
مۇمكىن بولمايادىغان بىار ئااقىۋەتكە، يەناى يىمىارىلىش يولىغاا قااراپ 
يىتەكلىمىكتە ئىدى. ئەگەر دوكتور كارل لياۇگېر ئاۋۇساترىيىدە ئەمەس 
بەلكى گېرمانىيىدە ياشاىغان بولساا ئىادى، مىللىتىمىاز ئىچىادىكى ئەڭ 

تۇرىاادىغان كىشااىلەر ئارىسااىدىن ئااورۇن ئالىاادىغان ئالاادىنقى قاتارىاادا 
بىرسى بولىشى مۇمكىن ئىدى. ئىقتىدارىنى جارى قىلدۇرۇش پۇرسىتىنى 
بەرمىاااگەن باااۇ دۆلەتنىاااڭ پۇخراساااى بولاااۇپ ياشاااىغانلىقى ئۇنىاااڭ 
ئىجادىيەتلىرى بىلەن ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈنمۇ بىار بەخىتساىزلىك ئىادى. 

بالقان تەرەپلەردە بەزى تاوپىالڭ  دوكتور ليۇگېر ۋاپات بولغان ۋاقتالردا
ئۇچقۇنلىرى كۆرۈلۈشاكە باشالىغان ئىادى. دېمەككاى، تەغادىر ئۇنىاڭ 
كۆڭلىنى يېرىم قىلماسلىق، ياۈز بېرىادىغان بەزى كۆڭۈلساىز ئىشاالرنى 
ئۇنىڭغا كۆرسەتمەسلىك ئۈچۈن ئەنە شۇنداق ئورۇنالشاتۇرغان بولىشاى 

 مۇمكىن.

نچىساىدىكى ئاجىزلىقنىاڭ، مەن بۇ ئىككى تۈرلۈك ھەرىكەتنىڭ بىرى
يەنە بىرسااىدىكى ئوڭۇشسااىزلىقالرنىڭ سااەۋەپلىرىنى تېپىاا  چىقىااش 
ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسەتمەكتە ئىدىم. كونا ئاۋۇساترىيىدە دۆلەتناى 

بىرسااااىگە -كااااۈچەيتىش ئىمكااااانىيىتى يااااوق ئىاااادى. ئەممااااا بىاااار
ئوخشىمايدىغان بۇ ئىككى ھەرىاكەت مۇناداق خاتاالىق ئىچىاگە پېتىا  

 ن ئىدى:قالغا

پان گېرمانىزم ھەرىكىتى يېڭى بىار ناېمىس نەساىلىنى يېتىشاتۈرۈپ 
چىقىااش الزىاام دەياادىغان پىرىنسااىپنى ئوتتۇرغااا قويىشااى جەھەتااتە 
خاتاالشاامىدى دېيىشااكە بااوالتتى. ئەپسۇسااكى، بااۇ ھەرىااكەت خەلااق 
ئاممىسىنى ئۆزىگە جەلىا  قالىغىادەك ئىجتىمائىيالشاقان بىار ھەرىاكەت 

نىاڭ يەھاۇدىي دۈشامەنلىكى دىناى كۆزقاراشاالرنى ئەمەس ئىدى. ئۇالر
ئاسااااس قىلغاااان بولمااااۋ ئاااادەم چۈشاااەنگىلى بولمايااادىغان ئىااارق 
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مەسىلىلىرى ئاساسىغا تىكلەناگەن ئىادى. شاۇنداق بولغاچقاا ئۇالرنىاڭ 
بىر دىن مەزھىبىگە قارشى جەڭ ئېالن قىلىشاىمۇ ئېغىار پىرىنساىپال ۋە 

 تاكتىك خاتالىقى ئىدى.

ال دېمااوكراتالر ھەرىكىتااى گېرمانىيىنىااڭ باااش خرىسااتىيان سوتسااي
كۆتۈرىشااى مەسىلىسااىدە كەسااكىن بىاارەر كااۆز قارىشااى، ئېنىااق بىاارەر 
غايىسى بولمىغىنى بىلەن، بىر پارتىيە بولۇش ساۈپىتى بىالەن ئەقىلغاا 
ئۇيغااۇن يااول تاللىيالىغااان ئىاادى. ئااۇالر ئىجتىمااائىي مەسااىلىلەرنىڭ 

دىيالرغاااا قارشاااى كاااۈرەش ماااۇھىملىقىنى بىلەلىاااگەن بولساااىمۇ، يەھۇ
 مەسىلىسىدە مىللەتچىلىكنىڭ مۇھىملىقىنى پەقەتال بىلەلمىگەن ئىدى.

ئەگەر خرىسااااتيان سوتساااايال پارتىيىسااااى ئىاااارق مەسىلىسااااىنىڭ 
ئەھمىيىتىنى پاان گېرماانىزىمچىالردەك ئېنىاق تونىيالىغاان، يەناى ئاۆز 

كى ۋاقتىدا يەنە مىللەتچىلىك ئااڭغىمۇ ئىاگە بولغاان بولساا ئىادى، ياا
بولمىسااا، يەنە بىاار تەرەپااتە ئەگەر پااان گېرمااانىزمچىالر ھەرىكىتااى 
يەھۇدىي ۋە مىللەتچىلىك مەسىلىسىدىكى توغرا پىكىرلىارى بىالەن بىار 
قاتاااردا خرىسااتيان سوتساايال پارتىيىاادىكىلەرچىلىك بولسااىمۇ دىنغااا 
ئەھمىيەت بەرگەن، سوتساىيالىزم قاراشالىرى جەھەتتىماۇ شاۇالرچىلىك 

گە بولسا ئىدى، چوقۇم مۇۋەپپەقىيەت قازانغان، ناېمىس چۈشەنچىگە ئى
ئىرقىنىڭ تەرەققىياتىغا زور تەساىر كۆرساىتەلىگەن باوالر ئىادى. ئاۇالر 
بااۇنى قىاللمىاادى. ئەممااا ئۇالرنىااڭ ئوڭۇشسااىزلىققا ئۇچۇرىغانلىقىنىااڭ 

 تۈپكى سەۋەبىنى يەنىال ئاۋۇسترىيىنىڭ ئۆزىدىن كۆرۈش كېرەك.

نچىلىرى تولۇق ۋايىغا يېتى  قېلىپالشقان ھېچ بىر پارتىيىنىڭ چۈشە
ھالغا كەلمىگەنلىكى ۋە مېنىڭ كۆزقاراشالىرىممۇ ئۇالرنىاڭ قاراشالىرىغا 
تولااۇق ماااس كەلمىگەنلىكااى ئۈچااۈن، ئۇالرنىااڭ سااېپىغا قوشااۇلۇپ 
بىرلىكتە كۈرەش قىلىش نىيىاتىگە كەلمىادىم. مەن تاا شاۇ كاۈنلەردىن 

ائااالىيەتلىرى ئاااخىرقى تااارتىپال بااۇ ئىككااى سىياسااىي پارتىيىنىااڭ پ
مەقسااااىدىگە يىتەلمەياااادىغانلىقىنى، نااااېمىس خەلقىنااااى سااااىرتتىن 
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تېڭىلمىغاان، مىللىاي ئاالھىادىلىكى بولغاان ئۆزگىرىشاكە يىتەكچىلىاك 
 قىلىش قابىلىيىتىگە ئىگە ئەمەسلىكىنى ئېنىق تونۇپ يەتكەن ئىدىم.

م ئۇ ۋاقىاتالردا ھابوسابۇر  دۆلىاتىگە قارىتاا غەزىاۋىم، ئاۆچمەنلىكى
 كۈنسايىن ئېشى  بارماقتا ئىدى.

مەن ئۇالرنىڭ تاشقى سىياسەت مەساىلىلىرىگە قاانچىكى چوڭقاۇرالپ 
كىرسەم بۇ دۆلەت ئالۋاستىساىنىڭ نېمىساالر ۋەيرانچىلىقىناى كەلتاۈرۈپ 
چىقىرىشااتىن باشااقا بىاار ئىااش قولىاادىن كەلمەياادىغانلىقىغا بولغااان 

س مىللىتىنىااڭ قارىشاىممۇ شاۇنچە كۈچىيىشاكە باشالىغان ئىادى. ناېمى
ئىساااتىقبالى ئاۋۇساااترىيىدە ئەمەس بەلكاااى رېااايچ ئىچىااادىال قاااولالپ 
قۇۋەتلىنىاادىغانلىقىنى كۈنسااايىن ئېنىااق كااۆرمەكتە ئىاادىم. بۇنااداق 
بولىشاى بااۇ ئىشاانىڭ بىاار سىياسااىي مەسااىلىال ئەمەس بەلكااى مەدەنىااي 

 مەسىلە بولغانلىقىدىن تۇغۇلماقتا ئىدى.

گاۈزەل ساەندەتلەر ساھەساىدىمۇ ئاۋۇسترىيە دۆلىتاى مەدەنىايەت ۋە 
يىمىرىلىش ئىشارەتلىرىنى كۆرسەتمەكتە ئىدى. ھېچ بولمىغاندا ناېمىس 
خەلقااى ئۈچااۈن ئاگاھالناادۇرۇش سااېگنالى بەرمەكااتە دېاايىش مااۇمكىن 
ئىاادى. بولۇپمااۇ بىناكااارلىق ساااھەلىرىدە بااۇ ئەھااۋال تېخىمااۇ ئېنىااق 

ور كاااۆرۈنمەكتە ئىااادى. يەناااى ساااەندەت ئېقىملىااارى باااۇ جەھەتاااتە ز
ئۇتۇقالرنى قولغا كەلتۈرەلىشى ھەرگىز ماۇمكىن ئەمەس ئىادى. چاۇنكى 
رىنگساااتراس ساااارىيى پۈتكەنااادىن كېااايىن گېرمانىيىااادە ساااېلىنغان 
قۇرۇلۇشاااالرغا سېلىشاااتۇرغاندا ۋيېناااادا قىلاااچە ئەھمىيىتاااى بولمىغاااان 
ئۇششاق قۇرۇلۇشالردىن باشقا تۈزۈك بىرەر يېڭىلىاق ئوتتۇرغاا چىقىاش 

 لمىغان ئىدى.ئىمكانىيىتىمۇ قا

شۇ سەۋەپتىن ئۆزەمنى بىرال ۋاقىتتا خاۇددى ئىككاى خىال تۇرماۇش 
ئىچىدە ياشىغاندەك ھېس قىلماقتا ئىدىم: تاۇيغىلىرىم بىالەن رىيااللىق 
مېنى ئاۋۇسترىيىدىكى جاپاالىق بولساىمۇ پۈتاۈن ھادىساىلەرنى كاۆرۈپ 
ئااللىشاااىمغا پۇرساااەت يارىتىااا  بېرىااادىغان مەدىكاااارلىق ئىشاااىمنى 
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شتۇرۇشقا مەجبۇرلىماقتاا ئىادى. ئەمماا كۆڭلاۈم پۈتاۈنلەۋ باشاقا داۋامال
 ئىشالرنى ئويالش بىلەن بەنت بولغان ئىدى.

ئىچىاادىن چىرىاا  كېتىۋاتقااانلىقىنى، ئااۇنى -بااۇ دۆلەتنىااڭ ئىااچ
قۇتقۇزۇپ قېلىش ئىمكانىيەتلىرىنىڭ پۈتۈنلەۋ تۈگەپ كېتىۋاتقانلىقىنى 

ىزلىك قاپالشاقا باشالىغان بىلگىنىمدىن كېيىن، قەلبىمنى ئېغىر ئۈمىدس
ئىاادى. شااۇنداقتىمۇ ئااۆز ۋاقتىاادا يەنە بااۇ دۆلەتنىااڭ بااارلىق ئىشاالىرى 
نېمىس مىللىتىنى ۋەيرانچىلىققاا باشاالپ بارىادىغانلىقىنىمۇ ئېنىاق بىار 

 شەكىلدە ئالدىن پەرەز قىلىشقا باشلىغان ئىدىم.

ئەسلىدە بۇ دۆلەت ئۇلۇت ئىاش دەپ قارالغاان ھەمامە ئىشانى قولغاا 
ىشى، نېمىسلىققا مۇناسىۋەتلىك ھەممە ئىشنى قولىادا چىاڭ تۇتقاان ئېل

بولىشااى شااەرت ئىاادى. ئەگەر بۇنااداق قىلماياادىكەن، نېمىساالىكنى 
چۆكااۈرۈپ باشااقا ئىاارقتىكىلەرنىڭال مەنپەئەتىنااى كۆزلەياادىغان يولغااا 
كىرى  قېلىشى مۇقەررەر ئىادى. باۇ دۆلەتنىاڭ ئەمەلىيەتتىماۇ شاۇنداق 

 ەنچىم كامىل ئىدى.يول تۇتقانلىقىغا ئىش

خاناادانلىق پااايىتەختى بولغااان ۋيېنااادىكى جەمىيەتنىااڭ كۆرۈنىشااى 
داشااقايناق ئىاارقالر بىرلەشمىسااىدىن تەشااكىل تاپماقتااا ئىاادى، يەنااى 
چېخالردىن، لېخالردىن، ۋىنگىرالردىن، رۇتېانالردىن، ساىرپالردىن ۋە 
ھېاارۋاتالردىن ۋيېنااا جەمىيىتىنىااڭ شااەكىللەنگەنلىكى مېنااى قاااتتىق 
يىرگىندۈرمەكتە ئىدى. بۇ جەمىيەتتە ئىنسانىيەتنى ۋەيرانلىققاا باشاالپ 
ماڭىاادىغان مىكااروپ مەنبەسااى بولااۇش رولىنااى ئويناااپ كېلىۋاتقااان 

تاااوغرا، شاااۇ يەھاااۇدىي دېگەنلەرنىماااۇ ھەرگىاااز … يەھۇدىيالرنىماااۇ، 
 ئۇنۇتماسلىق الزىم، ئەلىۋەتتە.

ىغان ياېقىن بۇ كاتتا شەھەر، مېنىڭ كۆزۈمدە خۇددى نىكا سىڭمەيد
تۇغقااانالر ئۆزئااارا پاھىشااە قىلىشااىدىغان يەردەك كااۆرۈنمەكتە -ئااۇرۇق
 ئىدى.

باااۇ يەردىكاااى ياشاااالر باااالىلىق ۋاقتىمااادا تاااۈۋەنكى باۋارىيىااادە 
سۆزلىشاااىدىغان ناااېمىس شىۋىساااىدە سۆزلىشاااەتتى. شاااۇڭا مەن بىااار 
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تەرەپتىن بالىلىق ۋاقتىمدا ئۆگەنگەن بۇ شاىۋەمنى ئۇنتاۇپ كاتەلمىگەن 
يەنە بىر تەرەپتىن ۋيېنادا سۆزلىشاىدىغان بۇزۇلغاان نېمىساچە بولسام، 

شىۋىسىنىمۇ ئۆگىنەلمىگەن ئىدىم. مەن باۇ شاەھەردە قاانچىكى ئاۇزۇن 
تۇرۇپ قالسام، بۇ كونا نېمىس مەدەنىايەت مەركىزىناى خااراپ قىلىشاقا 
كىرىشااكەن بااۇ يااات قەۋىماالەر توپلىمىغااا قارىتااا ئااۆچمەنلىكىم شااۇنچە 

 ىدى.كۈچىيى  بارماقتا ئ

بۇنااداق بىاار دۆلەتنىااڭ بىاار قااانچە كۈنلااۈكال قالغااان ئۆمااۈرىنى 
 ئۇزارتىمەن دېگۈچىلەرگە قاراپ ئىچىمدىن كۈلگۈم كىلەتتى.

ئۇ ۋاقىاتالردا ئاۋساترىيە چېچىلىا  كەتاكەن رەڭگاارەڭ كوناا چىانە 
نەقىاش چااخچۇقلىرى خارابىساىغا ئوخشااپ قالغاان بولاۇپ، باۇ چىانە 

يەرگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن ھەرقاناداق بىار پارچىلىرىنى يېپىشتۇرۇپ بىر 
سېمونتمۇ كارغا كەلمەس ھالغا كەلاگەن ئىادى. گەرچە باۇ تەڭداشساىز 
ئەسااەرگە چېقىلمىسااىڭىزال سااىزنى يەنە بىاار مەزگىاال ئااۆزىگە جەلىاا  
قىاللىشااى، ھەتتااا قىلااچە ۋەيااران بولماااۋ ئااۆز پىااتىچە تۇرغاناادەك 

تىگىا  قويسااىڭىز كۆرىنىشاىمۇ ماۇمكىن. ئەمماا ئۇنىڭغااا شاۇنداقال بىار 
ھەماامە تەرەپااتىن تۆكۈلااۈپ غااۇالپ چۈشااىدىغانلىقى ئېنىااق ئىاادى. بااۇ 
خارابىلىق گويا بىرەر كۈچنىڭ تىگى  كېتىشاىنى كۈتىۋاتقانادەك ھالادا 

 تۇرماقتا ئىدى.

مېنىااڭ قەلاابىم ئاۋۇسااترىيە خاناادانلىقى ئۈچااۈن ئەمەس، بەلكااى 
ۈز تۇتقااان نااېمىس ئىمپىرىيىسااى ئۈچااۈن سااوقماقتا ئىاادى. زاۋاللىققااا ياا

ئاۋۇسترىيىنىڭ يىمىارىلىش كاۈنى مېنىاڭ ئۈچاۈن ناېمىس مىللىتىنىاڭ 
ئاازاتلىق كاۈنى ئۈچاۈن تۇغۇلىاادىغان بىار شاەپەق بولاۇپ كااۆرۈنمەكتە 

 ئىدى.

مانااا بااۇالر، تااا ئۆساامۈرلۈك ۋاقىتلىرىماادىن تااارتىپال مېنااى ئەنە شااۇ 
 غايىگە قىزىقتۇرىدىغان سەۋەپلەرنىڭ بىرى بولۇپ كەلمەكتە ئىادى. ئاۇ
 يەردە مېنى يوشۇرۇن بىر غايە، يوشۇرۇن بىر ئاشق كۈتمەكتە ئىدى.
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ئەنە شۇنداق بىار كەلگۈساىدە بىارەر بىناكاارلىق ئېنجىنېارى بولاۇپ 
تەغدىرنىڭ ياول قويغاان ئىمكاانىيەتلىرىگە تايىنىا  مىللىاتىم ئۈچاۈن 
ئەسااتايىدىللىق بىاالەن خىاازمەت قىلىشاانى ئااارزۇ قىالتااتىم. قىسقىسااى، 

پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن خىزمەت قىلىاش بەختىيارلىقىغاا مىللىتى ئۈچۈن 
ئېرىشكەن كىشىلەر قاتارىدىن ئورۇن ئېلىشانى ئاارزۇ قىالتاتىم. مېنىاڭ 
غايەم بولسا، سۈيۈملۈك ۋەتىنىم بولغان ئاۋۇسترىيىنىڭ ئاناا ۋەتىنىمىاز 

 رېيچ گېرمانىيىسىگە قوشۇلۇشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئىدى.

چۈشەنمەيدىغانالرنىڭ ساانى يەنىاال  بۈگۈنكى كۈندىمۇ بۇ غايىمىزنى
خېلى كۆپ سالماقنى تەشكىل قىلماقتاا. مەن باۇ يەردە تاا بۈگاۈنگىچە 
ئەنە شۇنداق بىر غايىنى تىكلەش لەززىتىدىن بەھرى ئااللماۋ يۈرگەن، 
شاااۇنىڭدەك باااۇ ئېچىنىشااالىق بۆلۈنۈشاااكە ئاااۆزىنى كۆنااادۈرىۋالغان 

سىرتىدا قالدۇرۇلغان، كىشىلىرىمىزگە خىتاپ قىلىمەن. ئانا ۋەتىنىنىڭ 
قۇتلاااۇق ئاناااا تىلاااى غەزىنىساااى ئۈچاااۈن كاااۈرەش قىلىشاااقا مەجباااۇر 
بولىۋاتقااان، ۋەتىاانىگە تەلپااۈنگەنلىكى سااەۋەبىدىن زۇلااۇم ئاسااتىدا، 
نازارەت ئاستىدا قېلىۋاتقان، قەدىرلىك ئانا ۋەتەن ئىشقىدا ئوت بولاۇپ 

كۈنلىرىنى يېنىۋاتقان، ئەنە شۇ ئانا ۋەتىنىنىڭ قوينىغا قايتى  كېلىش 
مەيۈس ھالدا سەۋرىسىزلىك بىلەن كۈتىۋاتقان كىشىلىرىمىزگىمۇ خىتاپ 
قىلىاامەن. مەن شااۇالرنىڭ ھەممىسااىگە خىتاااپ قىلىاامەن، مېنىااڭ بااۇ 
جااااراڭلىق خىتااااپلىرىمنى ئاااۇالر بىااار كاااۈنى چوقاااۇم ئاڭاليااادۇ دەپ 

 ئىشىنىمەن.

ئاناااا ۋەتىنىااادىن ئايرىلىااا  قېلىااا  ئاناااا ۋەتەن ئوتىااادا يېنىااا  
نى  يۈرگەن غايىنى پەقەت ۋەتىنىدىن ئايرىلغان بولسىمۇ پۈتۈن پۇچۇلى

تومۇرلىرىدا ناېمىس قېنىنىاڭ ئېقىۋاتقانلىقىنىاڭ غاورۇرىنى ھاېس -قان
قىالاليااادىغان، بۇنىاااڭ ئەھمىيىتىناااى چۈشاااىنەلەيدىغان نېمىساااالرال 
چۈشااىنەلەيدۇ. ئانااا ۋەتەن ھەسااىرىتى ئۇنىڭغااا ئااۆزىنى، بااارلىقىنى 

بىرساىنى ۋەتەن ئىشاقىدا كۆيادۈرمەكتە، ئاۇالر  بېغىشلىغان ھەرقاناداق
ۋەتەن دەرۋازىسىنىڭ ئۆزلىرىگىمۇ ئاېچىلىش پۇرساىتى يېتىا  كەلاگەن 
كۈنلەرگىچە، ئوخشاش قاندىكى، ئوخشاش ئىرقتىكاى بىارال ئىمپىارىيە 
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تەۋەسىدە بىرلىشى  كۆڭلى ئارام تاپقاان كاۈنلەر كەلمىگىاچە ئۇالرنىاڭ 
ىك دېگەننىڭ نېمىلىكىناى ھاېس كۆڭلى ھەرگىزمۇ بەخىت، خاتىرجەمل

 قىاللمايدۇ، ئۇالرنىڭ كۆڭلى ھەرگىز خاتىرجەم بواللمايدۇ.

ۋيېنااا مەن ئۈچااۈن ئەڭ جاپااالىق ئەممااا ئااۆز ۋاقتىاادا يەنە ھەماامە 
نەرسااىنى تولااۇق ئۆگىنىشااكە بولىاادىغان، ئەڭ بەرىكەتلىااك مەكااتەپ 
بولااۇپ قالغااان ئىاادى. مەن بااۇ شااەھەرگە باااال ۋاقىتلىرىماادا كىرىاا  

لااگەن بولسااام، ئااۇ يەردىاان ئايرىلغااان ۋاقتىماادا بولسااا ئااۆزەمنى كە
تۇتىۋالغان تولۇق يېتىشكەن بىر يىگىتكە ئايالنغان بىرسى ئىدىم. مەن 
ياشاشاانىڭ بااارلىق دەرساالىرىنى ئەنە شااۇ يەردە ئااۆگەنگەن ئىاادىم. 
بولۇپمۇ سىياسىي ماۇالھىزە قىلىاش ئۇساۇللىرىنىمۇ ئەنە شاۇ شاەھەردە 

ەن شۇندىن كېيىن بۇ ئاۆگەنگەنلىرىمنى تولاۇقالش ئۆگەنگەن ئىدىم. م
بىلەنااال ئۆتتااۈمكى، ئااۇ يەردە ئااۆگەنگەن بىلىملىرىماادىن بىرەرسااىنىمۇ 
تاشاالىۋەتمىدىم. مەن ئااۇ يىللىاارى ئۆگەنگەنلىرىمنىااڭ قىممىتىنااى مانااا 

 ئەندىال تولۇق ھېس قىلماقتىمەن.

مۇشااااااەققەتلىك -مەن ئااااااۇ دەۋرلەرگە مۇناسااااااىۋەتلىك جاپااااااا
لىرىمنى تەپسااىلى تونۇشااتۇرۇپ ئۆتىشااىمدىكى سااەۋەپ، سەرگۈزەشااتى

بەش يىاال ئىچىاادە كاتتااا ھەرىااكەت ھالىغااا كەلااگەن پارتىيىمىزنىااڭ 
ئاساساالىق مەسااىلىلىرى ئۈسااتىدىكى تااۇنجى بىلىملەرنىمااۇ ئەنە شااۇ 
دەۋردە ئااۆگەنگەنلىكىمنى چۈشەندۈرۈشاانى مەقسااەت قىلغااان ئىاادىم. 

ەتقىقاتلىرىم، تەغادىرنىڭ ئەگەر ئۇ دەۋىرلەردىكى بىر قىسىم شەخسى ت
ماڭااا زورالپ كۆرسااەتكەنلىرى ئااارقىلىق ياااش ۋاقىتلىرىماادا ئاساساالىق 
بىلىماالەرگە ئېرىشااىۋالمىغان بولسااام، كىاام بىلىاادۇ بۈگااۈنكى كۈناادە 
يەھۇدىيالرغا، سوتسيال دېموكراتىيىگە ھەتتا ماركىسىزمغا، ئىجتىماائىي 

 االر ئىدىم مەسىلىلەرگە قارىتا قانداق چۈشەنچىلەرگە كېلى  ق

ۋەتىنىمنىاڭ بېشاىغا كەلااگەن باۇ كاۈلپەتلەر بىاالەن ئۇنىاڭ ۋەيااران 
بولىشىغا يىتەكلىگەن ئىچكاى ساەۋەپلەرنى مىڭاالرچە ئاادەم ئويالنغاان 
بولىشااى مااۇمكىن. ئەممااا ئااۇزۇن مۇددەتلىااك كۈرەشاالەرنى بېشااىدىن 
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كەچااۈرگەن، شااۇ جەرياناادا ئااۆز تەغاادىرىنى ئااۆز قولىاادا تۇتالىغااان 
 سەۋەپلەرنى ئەڭ توغرا ۋە چوڭقۇر چۈشىنى  يىتەلەيدۇ. كىشىلەرال بۇ
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يىلااى باھاااردا ميونخېنغااا قاااراپ يولغااا چىقااتىم. مىيونخېنغااا -1912
-بارغاندىن كېيىن شۇنى ھېس قىلدىمكى، گويا باۇ شاەھەرنىڭ كۇچاا

دوخمۇشاالىرىدا، شااەھەر بىنااالىرى ئارىسااىدىكى تااار كااوچىالردا ئااۇزۇن 
الردىاان بېاارى ئايلىنىاا  ياشاااپ كەلگىنىماادەك بەكااال تونااۇش بىاار يىل

شەھەر بولۇپ بىلىندى. دېمىسىمۇ كۈزىتىش ۋە تەتقىقات پائالىيەتلىرىم 
مېنااى بااۇ نااېمىس سااەندەت مەركىاازىگە باشااالپ كېلىاا  نۇرغااۇن قېااتىم 
ساااياھەت قىلدۇرغاناادەك بىاار تۇيغااۇ بەرمەكااتە ئىاادى. ئەگەر بىرسااى 

لسااا، ئااۇ كىشااى گېرمااانىيىنىال كااۆرمىگەن ميااونخېننى كااۆرمىگەن بو
ھېساااپلىنى  قالماااۋ بەلكااى پۈتكااۈل نااېمىس سااەندىتىدىنمۇ قىلااچە 

 خەۋەرسىز، ئۇ ھەقتە ھېچنىمە بىلمەيدىغان بىرسى ھېساپلىنىدۇ.

ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى ئۇ يىلالر، ھەرقاانچە جاپاالىق ئاۆتكەن بولساىمۇ 
ناتتى. ھەر كاۈنى يەنىال ھاياتىمنىڭ ئەڭ بەخىتلىاك يىللىارى ھېسااپلى

ئىشلەپ يۈرگەن بولساممۇ كۈنلاۈك كىارىمىم يەنىاال تىلغاا ئاالغۇچىلىقى 
يااوق دېگىاادەك ئاااز ئىاادى. مىيۇنخېناادا مەن رەسااىم سااىزىش ئۈچااۈن 
ئەمەس بەلكى كۈندىلىك تۇرمۇشۇمنى قامداش، ئېنىقىراقى ئوقۇشاۇمنى 

اۋ، داۋامالشتۇرالىشىم ئۈچۈنال رەسىم سىزى  يۈرەتتىم. شاۇنىڭغا قارىما
ئۇ كۈنلەردە كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۆز غايەمگە چوقۇم يېتىمەن دەيادىغان 
ئىشەنچ بىلەن تىرىشچانلىق كۆرسەتمەكتە ئىدىم. مەندىكى بۇ ئىشەنچ، 
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قىيىنچىلىقالرغااا بەردەشاالىق بېرىشااىم ئۈچااۈن كااۈچ قوشااماقتا ئىاادى. 
شااۇنداق بولغاچقااا تۇرمۇشااۇمدىكى باشااقا قىيىنچىلىقالرغااا زارالنماااۋ 

 شلىق بېرى  كېتىۋەردىم.بەردا

ساددە ۋە جاپالىق ئۆتىشى، بۇ جاپاالرغا -تۇرمۇشۇمنىڭ بەكال ئاددى
قىلااچە زارالنماااۋ بەرداشاالىق بىرەلىشااىم ئۈچااۈن بااۇ سااەۋەپلەر ماڭااا 
يىتەرلىااك ئىاادى. بۇالرغااا يەنە بااۇ شااەھەرگە تااۇنجى كىرىاا  كەلااگەن 

تىمنىڭمۇ ۋاقتىمدىكى بۇ شەھەردىن ھەيران قالغان ھاياجانلىق ھېسسايا
ھەسسىساااى قوشاااۇلغانىدى. مەن باااۇرۇن ھېچقاناااداق بىااار شاااەھەرگە 
مىيونخېنغا باغالنغاندەك بۇنچىلىك كۈچلۈك باغلىنى  باقمىغان ئىدىم. 
مەن بۈگۈن، ھەقىقىي نېمىس شەھىرىدىن بىرساىدە ياشاىماقتا ئىادىم! 

ھە! -ۋيېنا بىلەن بۇ شاەھەر ئوتتۇرساىدىكى پەرق ناېمە دېاگەن چاوڭ
-ر ئىرقالر داشقاينىقى بولۇپ كۆرۈنىشاىنى ئويلىساامال ئىاچۋيېنانىڭ بى

ئىچىماادىن سەسااكىنى  كىتەتااتىم. بااۇ يەردە سۆزلىشااىدىغان نېمىسااچە 
مېنىڭ شاىۋەمگە بەكاال ئوخشااپ كىتەتتاى. باۇ يەرنىاڭ شىۋىساى ماڭاا 
تۆۋەنكى باۋارىيە خەلقى بىلەن مېنىڭ بالىلىق دەۋرىمناى ئەسالىتەتتى. 

ردىكى ھەممىااال نەرسااە دېگىاادەك ماڭااا شااۇنداق بولغاچقااا بااۇ شااەھە
تونۇشاالۇق، قىممەتلىااك بولااۇپ بىلىنمەكااتە ئىاادى. مىيونخېناادا مېنااى 
ھەيران قالدۇرىدىغان بەكال كۆپ نەرسىلەر بار ئىادى. ئەمماا بۇالرنىاڭ 
ئىچىاادە خوفبراخاۋۇسااتىن تارتىاا  ئودېيااونغىچە، ئوكتوبېرفېسااتتىن 

رەتنىااڭ سااىموۋۇلى قۇد-تارتىاا  تااا پىناااكودېكيۇغىچە سااوزۇلغان كااۈچ
بولغاااان، ئىنچىكىلىاااك بىااالەن ئىشااالەنگەن تەڭداشساااىز ساااەندەت 
ئەساااەرلىرى ۋە مەنزىااارىلەر مېناااى ئاااۆزىگە ھەممىااادىن بەك جەلىااا  
قىلىۋالغان ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە مېنىڭ بۇ شەھەرگە باشقا ھەرقانداق 
بىااار شاااەھەرگە قارىغانااادا ھەممىااادىن بەك باغلىنىااا  قېلىشاااىمنىڭ 

ئۈسۈپ يېتىلىشىم جەريانىادا قىلاچە ياتسىرىماسالىقىم  سەۋەبىمۇ مېنىڭ
ۋە ئۇنىڭدىن بىر مىنوتمۇ ئايرىلى  قالماسالىق تۇيغۇلاۇرۇم ئەڭ ماۇھىم 
ئامىاال بولغااانلىقى ئىاادى. شااۇنداقتىمۇ مېنىااڭ بااۇ شااەھەردە ئااۆزەمنى 
شۇنچە بەخىتلىك ھېس قىلىشىمنى ۋىتتېلسباچالرنىڭ باۇ شاەھەردىكى 
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ن تەسىرىنى سوغوققانلىق بىلەن ساىرتتىن كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغا
كۈزىتىاا  يااۈرگەنلەرگە ئەمەس بەلكااى سااەمىمىي سااۆيگۈ روھىغااا ئىااگە 
 كىشىلەرگە كۆرسىتىدىغان تەسىرىنىڭ نەتىجىسى دەپ قاراش كېرەك.

مەن ميۇنخېنغا كەلگەندىن كېيىن ئۆزەمنىڭ كەسىپى قىزىقىشاىمدىن 
ەن تاشااقىردىكى قالسااا، جەمىيەتنىااڭ ئىچكااى سىياسااىي ۋەزىيتااى بىاال

ھادىسىلەرنى ئىزچىل تۈردە تەتقىق قىلىاش ئىشالىرىغا ھەممىادىن بەك 
قىزىققااان ئىاادىم. مەن بااۇ شااەھەردە گېرمانىيىنىااڭ ئىتتىپاقداشاالىق 
كىلىشىمى تۈزۈش سىياسەتلىرىنى تەتقىاق قىلىاش ئاارقىلىق گېرماانىيە 
تاشااقى سىياسااىتىنى چۈشىنىشااكە باشاالىغان ئىاادىم. مەن ۋيېنااادىكى 

تلىرىمدىال بۇ خىل كىلىشىم تۈزۈش سىياسەتلىرىنى پۈتۈنلەۋ خاتاا ۋاقى
دەپ قارىغااان ئىاادىم. شااۇنداقتىمۇ ۋيېنااادىكى ۋاقىتلىرىماادا گېرمااانىيە 
رېيچىنىڭ نىامە خىياالالردا بولاۇپ ياۈرگەنلىكىنى ئېنىاق پەرق قىلىا  
كىتەلمىگەن ئىكەنمەن. مەن ئۇ چاغالردا − بۇ تاۈردىكى قاراشالىرىمغا 

انە قىلىاا  كۆرسااىتىش مەقسااىتىدە بولسااا كېاارەك − بااۇ بىاارەر باھاا
ئىتتىپاقداشااالىقنىڭ ئىنتاااايىن ئااااجىز بىااار ئىتتىپااااق ئىكەنلىكىناااى 
بېرلىندىكىلەر چوقۇم بىلىدۇ، ئەمما پەيات كۈتاۈپ يوشاۇرۇنۇپ ياتقاان 
دۈشااااامەنلىرىنىڭ دىققىتىناااااى قوزغااااااپ قويماسااااالىق مەقساااااىتىدە 

ىماۋ كېلىۋاتىادۇ، ماۆرتى مەخپىيەتلىكنى كۆزدە تۇتۇپ باۇنى ئاشاكارىل
كەلگىنىااادە بىسااامارك تەرىپىااادىن اليىقىلەناااگەن تاشاااقى سىياساااەت 
جەھەتتىكى ئىتتىپاقداشلىق سىياساەتلەرنى داۋامالشاتۇرىدۇ دېگەنادەك 
خاتا چۈشىنى  يۈرگەن ئىكەنمەن. ھېچ بولمىغاندا شۇنداق قىلىۋاتىدۇ 

ېلىاا  دەپ ئااۆزەمنى پەپىاالەپ يااۈرگەن ئىكەناامەن. ئەممااا بااۇ يەرگە ك
كىشىلەر بىلەن ئارلىشى  كۆرگىنىمدىن كېيىن، بۇنداق قاراشلىرىمنىڭ 
نەقەدەر خاتااا قاااراش ئىكەنلىكىنااى بىلىاا  قاااتتىق چۈچااۈپ كەتااكەن 
ئىدىم. مەن باۇ يەرگە كەلگەنادىن كېايىن، پۈتاۈن سااھەلەر باويىچە، 
ھەتتااا زىيااالىالر تەبىقىسااىدىكىلەرنىڭمۇ ھابساابوۋرگالر خاناادانلىقىنىڭ 

ىار نەرساە ئىكەنلىكااى ھەققىادە قىلچىماۇ سااۋادى يااوقلىقىنى قاناداق ب
پەرق قىلىاا  ھەيااران قالغااان ئىاادىم. ھەتتااا خەلااق ئاممىسااىمۇ بااۇ 
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ئىتتىپاقدىشااااااىنى مااااااۇكەممەل ئىتتىپاقدىشااااااىمىز دەپ تونااااااۇپ 
يۈرىاادىغانلىقىنى، خەتەرلىااك ۋەزىاايەت يېتىاا  كېلىشااى ھامااان بااۇ 

گە تەيياار تۇرىادۇ دەپ ئىتتىپاقدىشى دەرھال ھەربى كۈچ بىلەن ياردەم
قارىشىدىغانلىقىنى كۆردۈم. بۇ خاندانلىقنى ئىزچىل تۈردە بىار ناېمىس 
دۆلىتى دەپ ھېساپلىشىدىغانلىقىنى، شۇڭا بۇ دۆلەتكە قەتداى ئىشاەنچ 
قىلىشااقا بولىاادۇ دەپ قارىشااىدىغانلىقىنى كااۆردۈم. ئااۇالر بااۇ يەردىمااۇ 

قتااا ئىاادى. بااۇ كااۈچنى سااانلىق رەقەماالەر بىاالەن ئىپادىلەشااكە ئۇرۇنما
يەردە نېمىشااقىدۇ ئاۋۇسااترىيىنىڭ ئاااللىبۇرۇن نااېمىس دۆلىتااى بولااۇش 

كااۈنگە -ساۈپىتىنى يوقۇتاۇپ بولغاانلىقى، ئىچكاى ۋەزىيىتىماۇ كۈنادىن
يىمىرىلىشاااكە قااااراپ يېقىنلىشاااى  كېتىۋاتقاااانلىقىنى ھاااېچكىم پەرق 

 قىاللمىغانلىقىنى كۆردۈم.

انلىقىنى باۇ يەردىكاى مەن ئاۋۇسترىيىنىڭ بۇ ھالغا چۈشۈپ قېلىۋاتق
دېپلوماتىك خادىمالردىنمۇ ياخشى بىلەتتىم. بۇ دېپلوماتالر، كەلگۈساى 
ھەققىاادە بااۇرۇنقى دېپلوماتالرغااا ئوخشاشااال ھېچنېمىنااى پەرق قىلماااۋ 
قااارغۇالرچە ئىشااىنى  ماڭىاادىغان كىشااىلەر ئىاادى. خەلقنىااڭ ئىچكااى 

ىلىرى ھېسااياتلىرى يوقااۇرى دەرىجىلىااك ئورۇنالرنىااڭ تەشااۋىقات ۋاساات
ئارقىلىق بايان قىلىشقان پىكىرلىرىدىن تۈپتىن پەرق قىالتتى. يوقاۇرى 
ئورۇناادىكىلەرنىڭ ئىتتىپاقداشاالىققا بولغااان ساااداقىتى خااۇددى پااۇل 
-بېرىااا  ئىباااادەت قىلدۇرلغانااادەكال بىااار ئىاااش ئىااادى. ئاااۇالر كاااام

كۈستىلىرىنى تولۇقالپ كېتەلەيدۇ دەپ نازاكەت كۆرسىتىشاى ، قاۇرۇق 
 شىنى  كەلمەكتە ئىدى.گەپلەرگە ئى

ۋيېناادا، بىاار قىساىم دۆلەت مەساادوللىرىنىڭ ساۆزلىگەن نۇتااۇقلىرى 
بىلەن ۋيېنا گېزىتلىرىدا ئېالن قىلىنىۋاتقان ماقالىالر ئوتتۇرسىدا قىلچە 

ئىچىمااادىن -ئوخشاشااالىق ياااوقلىقىنى پەرق قىلغاااان ۋاقتىمااادا ئىاااچ
رى سىرتقى غەزەپلىنى  كىتەتتىم. ھەر نىمە دېگەن بىلەن، ۋيېنا شەھى

كۆرۈنىشااىدىن بولسااىمۇ بىاار نااېمىس شااەھىرى ھېساااپلىناتتى. ئەممااا 
ۋيېنادىن، ياكى ئېنىغىراق ئېيتقاندا ناېمىس ئاۋۇسترىيىساىدىن ساىرتقا 
چىقىااا  ئىمپىرىيىنىاااڭ ئىساااالۋيان ئااااپتونوم شاااەھەرلىرىگە بېرىااا  
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كۈزىتىااادىغانال بولساااا، ئاااۇ يەرلەردە نېمىسااالىكتىن قىلچىماااۇ ئەساااەر 
ھەتتااا نااېمىس يۇرتلىرىاادىن زور دەرىجىاادە پەرىقلىنىاا   يااوقلىقىنى،

تۇرىدىغانلىقىنى دەرھال سېزىۋېلىشاقا باوالتتى. پىراگاا تەرەپالەردە باۇ 
ئاااۈچ بۇرجەكلىاااك ئىتتىپااااق كومىدىيەساااى ئۈساااتىدە نىااامە گەپااالەر 
بولۇنىدىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن پراگا گېزىتلىرىگە شۇنداقال بىار قاۇر 

ۆزىال كۇپاايە ئىادى. ئاۇ جاايالردا ئاالھىادە كۆز يۈگۈرتۈپ چىقىشنىڭ ئا
ماختاپ كۆككە كۆتۈرىلىۋاتقان دېپلوماتىيىنىڭ ئەسىرى ھېساپلىنىدىغان 
بۇنداق ئاپتونومىيە ئۇياۇنلىرىنى ماازاق قىلىشاتىن باشاقا بىارەر گەپناى 
ئااۇچراتقىلى بولمااايتتى. ئااۇ يەرلەردىكااى تەشااۋىقات ۋاسااتىلىرى تېاانچ 

ام خىيااال بىاالەن تولغااان كااۈنلەردە ۋەزىاايەت ھۆكااۈم سااۈرىۋاتقان، خاا
بىرساىگە تەبرىكناامىالر ئىۋەرتىشاى  يېقىنچىلىاق -ئىككى ئىمپراتور بىر

قىلىشقانلىرى بىلەن، نۆۋەت قۇرۇق گەپلەردىن كېايىن ئەمىلىاي ئىجارا 
قىلىشااقا كەلگىنىاادە، نىيېبېلااۇنگېنلەر ئېيتقاناادەك ئىتتىپاقداشاالىقنىڭ 

ئاشاااكارە -تارتماسااتىن ئاااپئەمەلاادىن قالىاادىغانلىقىنى قىلاااچە تەپ 
مۇھاكىمە قىلىشاتتى. شۇنداق بولغاچقا، ئارىدىن بىر قانچە يىل ئۆتۈپ 
ئىتىپاقداشاالىق كىلىشااىملىرى ئىجاارا قىلىاانىش ۋاقتىغااا كەلگىنىاادە، 
ئىتالىيە بۇ ئۈچ بولۇڭلۇق شەرتنامىنى قوپاللىق بىلەن يىرتىا  تاشاالپ 

، ھەتتااا دۈشاامەن قالغااان ئىككااى ئىتتىپاقدىشااىنى ئوڭاادا قويغااانلىقى
تەرەپ بىلەن كىلىشىم تۈزگەنلىكىگە ھەيران قېلىشانىڭ ھااجىتى ياوق 
ئىاادى. ئەساالىدە ئىتااالىيىنى ئاۋۇسااترىيە بىاالەن ھەمكااارلىق ئورنىتىاا  
بىاارلىكتە ئۇرۇشااقا قاتنىشااىدۇ دېااگەن بااۇ مااۇجىزىگە بىاار سااېكونتلۇق 
ن بولسىمۇ ئىشىنى  تۇرۇش ئۈچۈن ئادەم دېپلوماتىيە قارغۇسى دەيدىغا

كېسااەلگە گىرىپتااار بولغااان بىرسااى بولىشااى كېاارەك. ئەساالىدە پەقەت 
خابسااابوۋرگالر بىااالەن نېمىساااالرال ئىتاااالىيە بىااالەن تۈزۈشاااكەن باااۇ 
كىلىشىمنى ھىمايە قىلىشاتتى. بۇالردىن خابسابوۋرۇكالر بىار تەرەپاتىن 
مەجبۇر قالغاانلىقى ۋە يەنە بىار تەرەپاتىن ئاۆز ئېقتىيااجىغىمۇ ئۇيغاۇن 

قى ئۈچااۈن بااۇ كىلىشااىمنىڭ تەرىپىنااى ئالغااان بولسااا، كېلىاادىغانلى
ئاۋۇسترىيىلىك نېمىساالر ئااق نىيەتلىاك ئىنساانالر بولغاانلىقى ئۈچاۈن 
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بۇنااداق بىاار ئىتتىپاقداشاالىق كىلىشااىمگە ئىشااەنچ قىلىشااقان ئىاادى. 
ئاۋۇسااترىيىلىك نېمىسااالر بۇنااداق ئااۈچ تەرەپلىااك كىلىشااىم ئااارقىلىقال 

مەت كۆرساااىتىش پۇرساااىتىگە ناااېمىس ئىمپىرىيىساااىگە چاااوڭ خىاااز
ئېرىشەلەيدىغانلىقى ۋە نېمىس ئىمپىرىيىسىنى كۈچلەندۈررۈشانىڭ بىار 
قوشۇمچە كۈچىگە ئايلىنااليدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى. باۇ ئىشاتا سىياساىي 

 جەھەتتىكى قايمۇقۇشنىڭمۇ تەسىرى يوق ئەمەس، ئەلىۋەتتە. 

ۇرۇق بۇنااداق بىاار ئۈمىاادنىڭ ھەرگىااز ئەمەلااگە ئاشاامايدىغان بىاار قاا
خىيااال ئىكەنلىكىنااى بىاار چەتااكە قويااۇپ تۇرغاناادىمۇ، بۇنااداق بىاار 
ھەرىااكەت ۋەيااران بولىۋاتقااان ھابساابوۋرگلۇقالر بىاالەن بىاار قاتاااردا 
گېرمانىيە رېيچىنىمۇ بىرگە يارغا ئىتتىرىش رولىناى ئوينايادىغانلىقىنى، 
بۇنداق بىر تارمار بولۇشقا ئۆلۈپ بولغان ئاۋۇسترىيە دېاگەن باۇ ئەرۋا  

ۆلەت جەسااىدىنىڭ سااەۋەپچى بولىۋاتقااانلىقىنى پەرق قىاللماساالىق، د
مېنىڭچە بولغاندا بەكال چوڭ ئاخماقلىق ھېساپلىنىشى كېرەك ئىدى. بۇ 
كېلىشااااىم سااااەۋەبىدىن ئاۋۇسااااترىيىلىك نېمىسااااالر نېمىساااالىكتىن 
چىقىرىلىشقا مەھكۈم قىلىنغان ئىدى. دېمىساىمۇ، ھابسابوۋرۇكالر رېايچ 

ىشاىمنامىگە ئاساساەن باۇ جەھەتاتىن كېلىادىغان بىلەن تۈزۈشكەن كىل
بىرەر ھۇجۇمنىڭ ئالادىنى ئېلىۋالغانلىقىغاا، ئاۇالرنى ئىچكاى سىياساەت 
جەھەتتە نېمىسلىكنى سىقى  سۈيىنى چىقىرىش يولىدا تېخىمۇ ئەركىان 
ھەركەت قىلىش پۇرسىتىگە ئىاگە قىلغانلىقىغاا ئىشاىنەتتى. يەناى، باۇ 

نېمىسالر ئارىسىدا بەكال پەسكەشالىك  ئۆلىۋاتقان دۆلەت ئاۋۇسترىيىلىك
بىلەن يولغا قويۇلىۋاتقان ئىسالۋيانالشتۇرۇش ھەرىكىاتىگە قارشاى ياۈز 
بېرىدىغان نارازىلىقالرنى باۇ شاەرتنامىالرنى باھاانە قىلىا  باساتۇرۇش 

 پۇرسىتگە ئېرىشكەن ئىدى.

ئۇنااداقتا رېاايچ گېرمانىيىسااىمۇ ھابساابوۋرگالر ھۆكااۈمىتىنى ئېتىااراپ 
رغااا ئىشااىنىدىغانلىقلىرىنى ئااېالن قىلىاا  تۇرىۋاتقااان شااۇ قىلىاا  ئۇال

كۈنلەردە، ئاۋۇسترىيىدىكى نېمىسالر نىمە كاۈنلەرگە قالغاانلىقىنى كىام 
ئويالپ باقتى  ياكى بولمىسا بارلىق نېمىساالرغا ۋەتەن خاائىنى دېاگەن 
قالپاااقنى كەيگااۈزۈش ئۈچااۈن بۇنىڭغااا قارشااى تۇرۇشااى كېرەكمىاادى  
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ر ئىزچىل تۈردە گېرماانىيە ئۈچاۈن دەپ ھەرخىال ھالبۇكى، بۇ نېمىسال
 پىداكارلىقالرغا چىداپ كەلمەكتە ئىدى.

ئەگەر ھابسبوۋر  خاندانلىقى نېمىسلىكنى سۈپۈرۈپ تاشلىغىنىدا بۇ 
شەرتنامىنىڭ نىمە قىممىتاى قالىادۇ  باۇ ئاۈچ تەرەپلىاك شاەرتنامىنىڭ 

وپۇزىنىاڭ قىممىتى گېرمانىيە ئۈچۈن ئېيتقاندا ئاۋسترىيىدىكى نېمىس ن
مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا باغلىق ئەمەسمىدى  يااكى بولمىساا نېمىساالر 
ھابساابوۋرگالر قۇرىاادىغان بىاارەر ئىسااالۋيان ئىمپىرىيىسااىگە تايىنىاا  

 سەلتەنەتىنى داۋامالشتۇرالىشىغا ئىشىنەمدىغاندۇ 

ئاۋۇسااترىيىدىكى مىللەتاالەر مەسىلىسااىدە گېرمااانىيە دېپلوماتىيىسااى 
ومااااۇمىي تەشااااۋىقات ئەپكارلىرىنىااااڭ تۇتقااااان بىاااالەن گېرمااااانىيە ئ

پوزىتسىيىسى ئاخماقانىلىق بولاۇپال قالمااۋ، قىلاچە مەنىساى ياوق بىار 
مىليونلاۇق بىار ئىرقنىاڭ ئىساتىقبالى بىالەن ئۇنىاڭ  81ئىشالر ئىدى. 

بىخەتەرلىكى ئەنە شۇنداق تۇترۇقسىز كىلىشىملەر ئاساساىغا قۇرۇلماقتاا 
بىار -سىنى تەشكىل قىلغۇچى بىردىنئىدى. ئەمما بۇ ئىتتىپاقنىڭ ئاسا

يۇمشااق چاارىالر -ئامىل، يىلدىن يىلغا سىساتېمىلىق شاەكىلدە قااتتىق
ئىشقا سېلىنى  ۋەيران قىلىنماقتا، بۇنداق يوقۇتۇلۇشاقا ھەمامە تاماشاا 
قىلىاا  قاااراپ تۇرماقتااا ئىاادى. شااۇنداق بىاار كااۈنلەر كېلىاادۇكى، 

ەن شااەرتنامىنىڭ ئوتتۇرلۇقتااا ۋيېنااا سىياسااىيونلىرى بىاالەن تۈزۈشااك
قۇرۇق قەغىزىدىن باشاقا ھېچانىمە قالمايادۇ، ئاۇالردىن قىلاچە يااردەم 

 ئېلىش ئىمكانىيىتى قالمايدىغان ھالەت يۈز بېرىدۇ.

ئىتااالىيە ئۈچااۈن ئېلىاا  ئېيتقاناادىمۇ ئەھااۋال ئاساسااەن ئوخشاااش 
 ئىدى.

ئەگەر گېرمانىيىنىڭ ئىرقالر تارىخى بىلەن ئىارقالر پسىخولوگىيىساى 
ەت قىلى  تەھلىل قىلىنىادىغان، خۇالساىلىنىدىغانال بولساا، سەل دىقق

كيورىنال بىلەن ۋيېنا ئىمپىرىيە ئوردىلىرىنىڭ قول تۇتۇشاۇپ ئۇرۇشاقا 
قاتنىشىش ئېقتىمالىنى ھەرگىز پەرەز قىلىشقا بولمايتتى. ھەرقانداق بىر 
ئىتالىيە ھۆكۈمىتى، قااتتىق ياماان كۆرىادىغان ھابسابوۋرگالر ئارىساىدا 
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ان بىاار ئۇرۇشااقا دۈشاامەن سااۈپىتى بىاالەن ئەمەس بەلكااى بولىاادىغ
ھەمكارالشقۇچى سۈپىتىدە بىرەر ئەسكىرىنى ئىۋەرتمەۋ تۇرۇپال پۈتكاۈل 
ئىتااالىيە خااۇددى ۋولقااان پارتىلىغاناادەك ئورنىاادىن سااەكرەپ تااۇرۇپ 
كەتااكەن بااوالر ئىاادى. ئىتالىيانالرنىااڭ ئاۋسااترىيە دۆلىتااى بىاالەن 

ىن غەزەپلىنىاااا  سۆزلىشااااى  ئاتااااالمىش ئىتتىپاااااق تۈزگەنلىكىااااد
يۈرگەنلىكىنى ۋيېنادا نۇرغۇن قېاتىم ئۇچراتقاان ئىادىم. ھابسابوۋرگالر 
ئوردىسااى ئىتالىيااانالرنى ئەسااىرلەر بااويى مۇسااتەملىكە قىلىاا  تۇتااۇپ 
تۇرىشااى ئۈچااۈن شااۇنچە كااۆپ خاتااالىقالرنى سااادىر قىلىشااقانكى، بااۇ 

ھۆكااۈمىتى خاتااالىقنى مەيلااى ئىتااالىيە خەلقااى بولسااۇن ياااكى ئىتااالىيە 
بولسۇن ھەرگىز ئۇنۇتمىغان، ئۇنتۇپ كېتىشىمۇ مۇمكىن ئەمەس ئىادى. 
شااۇ سااەۋەپتىن ئىتااالىيە، ئاۋۇسااترىيە بىاالەن پەقەت مۇنااداق ئىككااى 

 ئىشنىال ئىشقا ئاشۇرالىشى مۇمكىن ئىدى: كېلىشىم ياكى ئۇرۇش.

ئىتالىياااانالر كېلىشاااىم ياااولىنى تاااالالپ خااااتىرجەم ھالااادا ئاااۇرۇش 
 ىاللىشى مۇمكىن ئىدى.تەييارلىقىنى ق

ئاۋۇسترىيە بىلەن رۇسىيە مۇناسىۋەتلىرى قۇراللىق توقۇنۇشقا قااراپ 
تەرەققىي قىلغانسىرى، گېرمانىيىنىڭ ئىتتىپاقداشالىق سىياساىتىمۇ ئاۆز 
ئەھمىيىتىنااى يوقۇتۇشااقا باشااالپ، ۋەزىاايەت خەتەرلىااك تااۈس ئېلىشااقا 

 قاراپ ئۆزگەرمەكتە ئىدى.

غان توغرا بىار دېپلوماتىاك سىياساىتىنىڭ مانا بۇ، يىراقنى كۆزلەيدى
 يوقلىغىنى كۆرسىتىدىغان تىپىك مىسالدۇر.

ئۇناااداقتا ئاااۇالر يەنە نىااامە ئۈچاااۈن ئىتتىپااااق تاااۈزۈش ياااولىنى 
تاللىۋېلىشىدۇ  ئاۇالر نىامە ئۈچاۈن ئىتتىپااق تاۈزۈش يولىغاا ماۇراجەت 

 قىلماقچى بولۇپ قالدى 

تەرلىكىناى ياالغۇز ئەسلىدە رېيچ ئۆز كەلگۈسى تەغدىرى بىلەن بىخە
ئۆز ئالدىغا، ئۆز كۈچىگىال تايىنى  كاپالەتكە ئىگە قىاللمايادىغانلىقىنى 
ئويالپ ئىتتىپاق تۈزەش يولىغا مۇراجەت قىلىشقان. ئەسالىدە رېيچنىاڭ 
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كەلگۈسى تەغدىرى ناېمىس مىللىتىنىاڭ ھايااتلىق ساھەساىنى ئىزچىال 
 تۈردە كىڭەيتى  بارالىشىغا باغلىق بىر ئىش ئىدى.

نداقتا، مۇنداق بىر مەسلە ئوتتۇرغا چىقىدۇ: كەلگۈساىنى ئاساساى ئۇ
جەھەتاااتىن ماااۆلچەر قىلىشاااقا بولىااادىغان بىااار كىلەچەكاااتە ناااېمىس 
مىللىتىنىااڭ ھاياااتلىق مااۇھىتى قانااداق بولىشااى كېاارەك  بۇنااداق بىاار 
مۇھىتنى بەرپا قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ماددىي 

تنىااڭ بىخەتەرلىكااى ياۋرۇپااا دۆلەتلىاارى بىاالەن ئاساسااالر بىاالەن دۆلە
بولغان نورىمال مۇناسىۋەتلەرگە كاپالەتلىك قىلىش دائىرىسىدە قاناداق 

 ئىشقا ئاشۇرىلىشى كېرەك 

كەلگۈسااىدىكى نااېمىس تاشااقى سىياسااىتىنى كااۆزدە تااۇتقىنىمىزدا، 
 تۆۋەندىكىدەك مەسىلىلەرگىمۇ ھەرگىز سەل قاراشقا بولمايدۇ:

مىڭادىن ئارتىا  بارماقتاا ئىادى.  211ى ھەر يىلاى گېرمانىيە نوپۇس
يېڭىدىن قوشۇلغان بۇ يۇرتداشلىرىمىزنى تويغۇزۇپ بېقى  كىتەلىشىمىز 

يىلغا تەسلىشى  بارىدىغانلىقى ئېنىق. ئەگەر كەلگۈساىدە ياۈز -يىلدىن
بېاارىش ئېقتىمااال بولغااان قەھەتچىلىااك خەۋىپىنااى ۋەزىاايەت ياخشااى 

ى  ئالادىنداال تەدبىار ئاالمىغىنىمىزدا، ۋاقىتىدىكى پۈرسەتتىن پايادىلىن
كۈنلەرنىڭ بىرىدە بۇنداق قەھەتچىلىك خەۋىپى بېشىمىزغا بااال بولاۇپ 

 قېلىشىدىن ساقلىنالمايمىز.

بۇنداق بىر خەۋىپتىن ساقلىنىش ئۈچۈن تۆۋەندىكىدەك تۆت تۈرلۈك 
 تەدبىردىن بىرىنى ئويلىنى  كۆرۈشكە توغرا كېلىدۇ:

غااا قويۇلغىنىاادەك، تۇغااۇت چەكاالەش . خااۇددى فرانسااىيىدە يول8
ئۇساااۇلىدىن پايااادىلىنى  نوپاااۇس كۆپىيىشاااىنى ساااۇندىي ئۇساااۇلدا 

 چەكلەش.

تەبىدىكى، تەبىدەتنىڭ ئۆزىال ھەرىكەتكە كىلى  قەھەتچىلىك پەيدا 
قىلىش ياكى ھاۋا كېلىمااتىنى ناچارالشاتۇرۇش، تاۇپراق ماۇنبەتلىكىنى 

ى تەدبىرلىرىناى ئىشاقا ناچارالشتۇرۇپ ھوسۇلنى تۈۋەنلىتىش قاتارىادىك
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سېلى  بىر قىسىم ئەللەردە بەزى ئىرقالرنىڭ ئارتۇق نوپۇسىنى تەبىدىي 
ئۇسۇل بىلەن ئازايتىشقا باشلىدى. ئەمما تەبىدەت ئۆز ئۇسالۇبى بىالەن 
نوپااۇس سااانىغا تەھاادىت سااااللىغىنى بىاالەن، كىشااىلەرنىڭ نەسااىل 

ۈچى، قالااادۇرۇش ئىقتىااادارىغا قەتدىاااي ئارىالشااامايدۇ. تەبىااادەت كااا
تۇغۇلغااانالرنى ئىنتااايىن ئېغىاار يوقسااۇزلۇق تۇرمااۇش مااۇھىتى ئىچىاادە 
قاااااتتىق جاپااااالىق تۇرمااااۇش كەچۈرۈشااااكە مەجبااااورالپ، زەئىاااا  
كۈچسىزلەرنىڭ ھاياتىنى ئېلى  كېتىش ئارقىلىق، ئۇنداق ئاجىزالرنىاڭ 
ھايااااتىنى داۋامالشتۇرىشاااىغا توساااالغۇلۇق پەيااادا قىلىشاااى ماااۇمكىن. 

ۇش قىيىنچىلىقلىرىغااا بەرداشاالىق بېرىاا  نەتىجىاادە ھەر خىاال تۇرماا
يېڭى  چىقااليدىغانالر كۈچلۈك، چىاداملىق ۋە قابىلىيەتلىاك ئاادەملەر 
بولۇپ، ئاۇالر نەساىل قالادۇرۇش سااالھىتىگە ئېرىشاەلىگەن، ئىرقىناى 
داۋام قىلدۇرااليااادىغان كىشاااىلەر ھېسااااپلىنىدۇ. تەبىااادەت دۇنياساااى 

دە بولاۇش ئاارقىلىق، قىايىن كىشىلەرگە ئەنە شۇنداق قاتتىق مۇئامىلىا
شارائىتالرغا بەرداشلىق بىرەلمەيادىغان ئااجىزالرنى دەرھاال تەبىادەتكە 
قايتى  كېتىشكە چاقىرى ، ساغالم ئەۋالت يېتىشتۈرەلەيدىغان كۈچلاۈك 
ئادەملەرنى قوغداپ، ئىرقالرنىڭ ساغالملىقى بىلەن تۈرلەرنىڭ داۋامىنى 

ەتنىڭ ئۆز ۋەزىپىسىنى ئاادىللىق كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ. مانا بۇ، تەبىد
 بىلەن ئىجرا قىلىشىنىڭ ئىپادىسىدۇر.

ئەنە شااۇ شااەكىلدىكى سااان ئااازايتىش ھادىسىسااى شەخسااىلەرنى، 
بۇنىڭ مۇقەررەر نەتىجىساى بولغاان ئىرقىناى تېخىماۇ كۈچلاۈك قىلىا  

 يېتىلدۈرۈپ چىقىدۇ.

بۇنىاڭ ئەكسااىچە، ئەگەر ئااادەم بالىسااى دۆللىنىشااتىن ئىبااارەت ئااۆز 
تىياجلىرىغا تەھدىت سېلىشقا ئۇرۇنىادىغان چاارىنى ئىشاقا سېلىشاقا ئېق

ئۇرۇنغىدەك بولسا، بۇنىاڭ نەتىجىساى پۈتاۈنلەۋ تەتۈرساىچە بولىادۇ. 
ئااادەم بالىسااى تەبىاادەت بىاالەن ئوخشاااش ماتېرىيالاادىن تەييارالنغااان 

مەخلۇقتاااۇر. ئاااۇ ئۆزىنىاااڭ باااۇ  ”ئىنساااانى“ئەمەس. ئاااادەم بالىساااى 
تتىن، ھەر تۈرلۈك ھۈنەرلەرنى ئۆزىادە كاماالەتكە ئاالھىدىلىكىنى تەبىدە

يەتكااۈزگەن تەبىاادەت دېااگەن بااۇ كامااالەت ئىگىسااىدىنمۇ ئېنىااق ھااېس 
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قىالاليدۇ. ئادەم بالىسى تۇغۇلغان بىرىنىڭ ئۆساۈپ يېتىلىا  ھايااتىنى 
داۋام قىلدۇرۇشىغا ھەرگىز توسقۇنلۇق قىلمايدۇ. شۇنداقتىمۇ ئۇ تۇغۇت 

توساقۇنلۇق قىاللىشاى ماۇمكىن. پەقەت  چەكلەش ئاارقىلىق كۆپىيىشاكە
ئۆزىنىال ئويالپ ئىرقاى، مىللىتاى بىالەن چااتىقى بولمايادىغان بىرساى 
ئۈچۈن بۇنداق بىر چاارە باشاقا ياولالردىن تېخىماۇ مىقرىباان، تېخىماۇ 
ئااادىمىي بولااۇپ كۆرۈنىشااى مۇمكىناادەك قىلسااىمۇ، بۇنىااڭ ئاااقىۋىتى 

 ھەقىقەتەنمۇ قورقۇنۇشلۇق.

رنى نەسىل قالدۇرۇش ئىشىدا ئەركىن قويىاۋېتىش تەبىدەت، ئادەملە
بىلەن بىرگە، ئاادەم بالىساىنى ئىنتاايىن جاپاالىق ئىمتىقاان مەيادانىغا 
تاشاليدۇ. تەبىدەت، كۆپىيىۋاتقان ئاادەملەر ئارىساىدىن ياشاشاقا اليىاق 
بولغانالرنى تالالپ ئۇالرنى ئاسىرايدۇ. ئىرقىنى، مىللىتىنى قوغاداش ۋە 

تۇرۇش ھوقۇقىنى ئەنە شۇالرغا تاپشاۇرۇش ئاارقىلىق نەسىلىنى داۋامالش
نەسىلىنىڭ كۆپىيىشىنى تەڭشەپ تۇرىدۇ. ئەمما ئادەم بالىساى تەبىادەت 
كااۈچلىرىگە قارشااى تااۇرۇش بىاالەن بىاارگە، تۇغۇلغااان بااالىلىرىنى 
ھەرقانداق قىلى  بولسىمۇ ياشىتىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ. ئىالھىي 

ئۈچااۈن ئۇنىااڭ بااۇ قىلغىنااى بەلكىاام  تەغاادىرگە قارشااى چىققااان ئااادەم
ئاااقىالنە ۋە ئااادىمىيلىكىنى كۆرسااەتكىنىدەك بىلىنىشااى، بااۇ ئىشااىدا 
ئۆزىنىڭ تەبىدەتنىڭ ئاجىزلىقىنى تولۇقالپ ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدىن غالىا  
كەلاادىم دەپ تەنااتەنە قىلىشااىمۇ مااۇمكىن. ئەممااا ئااۇ ئىنسااان نوپااۇس 

نى ئېغىار دەرىجىادە سانىنى چەكلىيەلىگىنى بىلەن، ئادەمنىاڭ ساۈپىتى
ناچارالشااتۇرىۋېتى  تەڭرىنىڭمااۇ غەزىااۋىنى قوزغاااپ قويۇشااى مااۇمكىن. 
چۇنكى تۇغۇت ئىقتىدارىغا تەھادىت ساېلىنغىنىدا تۇغاۇت ئازايغانساىرى 
ياشاش ئۈچۈن كۈرەش قىالاليدىغان كۈچلۈكلەرنىڭ كۆپىيىشى ئورنىغاا 

ىاي نەزەر كېسەلمەن، ئاجىز ئادەملەر ھەرقانداق چىقىم بولىشىدىن قەتد
قۇتقۇزۇلااۇش نىشانىسااى بولااۇپ قالىاادۇ. تەبىاادەت ئىرادىسااىنى كااۆزگە 

كاۈنگە بۇزۇلغاان، -ئىلمايدىغان بۇنداق ئۇرۇنۇشنىڭ ئاقىۋىتى كۈندىن
ئادەمنىڭ ئىچىنى ئاغرىتقىدەك ئاجىز، مېيى  نەسىللەرنىڭ كۆپىيىشىنى 
 كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئاخىرى بىر كۈنى يەر ياۈزىنى
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ئەنە شۇنداق كېسەلمەن ئاجىزالرنىڭ قولىغا ئۆتكاۈزۈپ بېرىشاكە تاوغرا 
كېلىاادۇ. گەرچە ئىالھااى قانۇنالرغااا قارشااى ھەرىكەتاالەر بىاار مەزگىاال 
داۋاملىشالىغاندەك قىلغىنى بىلەن، ئادەم جىنىسىنىڭ داۋامىنى ساقالش 
جەھەتتە ئىالھىي قانۇنالرنى ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنۇشنىڭ جازاسى چوقاۇم 

كۈنى ئوتتۇرغا چىقى ، كۈچلۈك بىر ئىرق ئاجىز ئىرقنى يوقۇتۇپ، بىر 
ھاياااااتلىقنى داۋامالشااااتۇرۇش مەسىلىسااااىدىكى ئۇنااااداق ئاتااااالمىش 
ئادىمىيلىك دەيدىغان ئاخماقانە قاراشالرنىڭ توساالغۇلىرىنى ساۈپۈرۈپ 
تاشاااليدۇ ۋە ئاخىرىسااىدا قايتىااادىن ئۇنااداق ئاجىزالرنىااڭ ئاااورنىنى 

 للەشكە باشاليدۇ.كۈچلۈك نەسىللەر ئىگە

ناااېمىس مىللىتىنىاااڭ پاراۋانلىقىنىاااڭ مەڭگاااۈ داۋامىناااى نوپاااۇس 
كۆپىيىشااىنى چەكاالەش ئااارقىلىق كاپااالەتكە ئىااگە قىلىاامەن دەياادىغان 
بىرسااى، ئەساالىدە نااېمىس ئىرقىنىااڭ كەلگۈسااىنى ۋەيااران قىلىشااقا 

 .ئۇرۇنىدىغان بىرسى ھېساپلىنىدۇ

ىنچىلىقالرناى ھەل . نوپۇس كۆپىيىش كەلتۈرۈپ چىقىرىادىغان قىي1
قىلىشااقا  ”ئىچكااى كېڭەيمىچىلىااك“قىلىشاانىڭ يەنە بىاار چارىسااى − 

تايىنىش. بۇنداق تەكلىپنى ئوتتۇرغا قويىۋاتقان كىشىلەر بۇ ئۇساۇلنىڭ 
نىمىلىكىنىمۇ دېگەندەك ئېنىق بىلمەيدىغان كىشىلەر بولۇپ، بۇ ئۇسۇل 

ككە ئەنە شااۇنداق ھېچاانىمە بىلمەياادىغانالر تەرىپىاادىن ماختاااپ كااۆ
كۆتىرىۋېتىلگىنى قىزىق. ئەمما بۇ ياول گېرماانىيىگە ئەڭ ئېغىار باااليى 

ئېنىااق -ئاااپەتلەرنى كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادىغان چااارە ئىكەنلىكىمااۇ ئېاا 
 كۆرىنى  تۇرىدۇ.

زىرائەتلەرنىڭ بىرلىك مەھسۇالتىنى مەلۇم بىر چەككىچىال ئاشاۇرۇش 
ز ھوسااوللۇق كااۈچىنى چەكسااى-ئىمكااانى بااار بولااۇپ، يەرنىااڭ مااول

ئاشۇرۇش ھەرگىاز ماۇمكىن ئەمەس، ئاۇ مەلاۇم بىار نوقتىغاا كەلگەنادە 
توختايدۇ. شۇنداق بولغاچقا، يەرنىڭ بىرلىك مەھسۇالتىنى ئاشۇرۇشاقا 
تايىنى  نېمىس مىللىتىنىڭ ئارتقان نوپۇسىنى يەنە بىر مەزگىل بېقىا  
كىتەلىشىمىز ماۇمكىن. شاۇنداقتىمۇ تۇرماۇش ئېقتىياجلىرىنىاڭ ئارتىا  
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نوپااۇس كۆپىيىشااىدىنمۇ تېااز بولىاادىغانلىقىنىمۇ ئېسااىمىزدىن بېرىشااى 
ئىچامەك، -چىقارماسلىقىمىز كېرەك. باۇ كاۈنلەردە كىشاىلەرنىڭ يىامەك

كىااچەك قاتارلىقالرغااا بولغاان ئېقتىياااجلىرى كۈنسااايىن ئېشااى  -كېايىم
بارماقتا. يەنى بۇندىن بىار قاانچە ئەساىر ئىلگىارى ياشاىغان كىشاىلەر 

قانااائەت قىلىاا  ياشاااپ كىااتەلىگەن بولااۇپ،  ئازغىنااا نەرسااىلەرگىال
ئۇالرنىاااڭ تۇرماااۇش ئېقتىيااااجلىرىنى بۈگاااۈنكىلەر بىااالەن ھەرگىزماااۇ 
سېلىشااتۇرغىلى بولماياادۇ. شااۇنداق بولغاچقااا، يەر مەھسااۇالتىنىڭ ھەر 
قېتىملىق ئېشىشى بىر قېتىملىق نوپۇس ئارتىش پۇرسىتىنى يارىتااليادۇ 

ئىااش. شااۇ سااەۋەپتىن، دەپ قاااراش ھەرگىااز مااۇمكىن بولماياادىغان 
يەرنىڭ بىرلىك مەھسۇالتىنى ئاشۇرۇش ئاارقىلىق نوپاۇس ئارتىشاىدىن 
كەلااگەن كىشااىلەرنىڭ چەكسااىز كۆپىيىۋاتقااان ئېقتىياااجىنى قامااداپ 
كېتىشاكە بولىادۇ دەيادىغان قاراشاالرغا ھەرگىزماۇ قوشااۇلمايمەن. يەنە 
كېلىاااا  ئىسااااتىمالنى كااااۆپەيتمەۋ ساااااقالش جەھەتااااتە ھەرقااااانچە 

لىق كۆرساااااەتكەن بىلەنماااااۇ ھەر مىللەتاااااكە تەۋە يەرلەر تىرىشاااااچان
كۆپەيمەياادىغان بولغاچقااا، يەرنىااڭ بىرلىااك مەھسااۇالتىنى ئاشااۇرۇش 
ئىشىمۇ مەلۇم بىر نوقتىغا بارغانادىن كېايىن چوقاۇم ئااخىرقى چاېكىگە 
بېرىاا  تاقىلىاا  قالىاادۇ. شااۇنداق قىلىاا  ھەر قااانچە چااارە قىلسااىمۇ 

غىلى بولمايااادىغان ھاااالەت يەرنىاااڭ بىرلىاااك مەھساااۇالتىنى ئاشاااۇر
شەكىللىنىدۇ. شاۇ ۋاقىات كەلگەنادە، قەھەتچىلىاك بااش كۈتۈرۈشاكە 
باشاااليدىغانلىقى بىاار مۇقەررەرلىااك. شااۇ كااۈنگە كەلگىنىاادە نوپااۇس 
ئارتىشااى قەھەتچىلىااك خەۋىپىنااى تېخىمااۇ كۈچەيتىۋېتىاادۇ. بۇنىااڭ 

لەن ھوسوللۇق يىلالردا ئامبارغا يىغىۋالغان ئاشلىق بى-نەتىجىسىدە مول
بىر مەزگىل قەھەتچىلىاك خەۋىپىادىن سااقالنغىلى بولىشاىمۇ ماۇمكىن. 
ئەممااا ئاااخىرى شااۇنداق بىاار كااۈنلەر يېتىاا  كېلىاادۇكى، نااامراتلىقتىن 
زادىاال قۇتۇلاۇش ئىمكاانىيىتى قالماياادۇ. ئەنە شاۇ ۋاقىات كەلگىنىاادە، 
تەبىدەت ھەرىكەتكە كېلىشكە باشالپ ھاياتلىقنىڭ داۋاملىشىشى ئۈچۈن 

ش دەۋرى باشاالىنىدۇ. ياااكى بولمىسااا ئااادەملەر نەسااىلىنىڭ شاااللىنى
چارىسىغا مەجبورلىنى ، ئىارق  ”تۇغۇت چەكلەش“داۋاملىشىشى ئۈچۈن 
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بىااالەن تۈرلەرنىاااڭ سااااقلىنى  قېلىشاااى ئۈچاااۈن يوقۇرىااادا باياااان 
قىلىنغىنىدەك بارلىق يامان ئاقىۋەتلەر بېشىمىزغا كېلىشىنى ئۆز قاولىمىز 

 قالىمىز.بىلەن تەييارلىغان بولۇپ 

بااۇ تااۈر بىاار ئىقتىماااللىق، كەلگۈسااىدە تااۈپتىن ئوخشااىمايدىغان 
ھەرقاناااداق بىااار شاااەكىلدە بولساااىمۇ باااارلىق ئىنساااانالرنىڭ بېشاااىغا 
كېلىشااىنىڭ مااۇمكىنلىكىگە، بۇنااداق بىاار تەغاادىردىن ھەرقانااداق بىاار 
مىلاالەت قۇتۇلااۇپ كېتەلمەياادىغانلىقىغا دائىاار كۆزقاراشااالر ئوتتۇرغااا 

ن. بىاار قاراشااتا بااۇ تااۈردىكى قاراشااالر توغرىاادەك چىقىشااىمۇ مااۇمكى
كۆرۈنىشااى مااۇمكىن. ئەممااا شااۇنداق بىاار كااۈن چوقااۇم كېلىاادۇكى، 
ئىنساااانالر كاااۆپەيگەن نوپۇساااىنىڭ ئېقتىيااااجىنى يەرنىاااڭ بىرلىاااك 
مەھساااۇالتىنى ئاشاااۇرۇش بىااالەن تەمىااانلەپ بواللمايااادىغان ۋاقىااات 

ولىاادۇ. كەلگىنىاادە كىشااىلەر نوپااۇس سااانىنى چەكلەشااكە مەجبااور ب
ۋەزىيەت ئەنە شۇ ھالغا كەلگىنىدە ئىشانى ياا تەبىدەتنىاڭ ئىختىيارىغاا 
قويۇپ بېرىشكە مەجبۇر بولىمىز، ياكى بولمىسا بۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسانالر 
بىرەر تەڭپوڭلۇق چارىساىنى تېپىشاقا تىرىشاىدۇ. بىاز بۈگاۈن شاۇنداق 

گە ئۈمىد قىلىشقا مەجبورمىزكى، بۇ ئۇساۇل تېخىماۇ مۇۋاپىاق تەدبىارلەر
تايىنىش ئارقىلىق ئىشقا ئاشاۇرىلىدىغان بولساۇن. ئەمماا ۋەزىايەت شاۇ 
ھالغا كەلگىنىدە بىزال ئەمەس، دۇنيادىكى بارلىق خەلقالەر بىازنىڭكىگە 
ئوخشااااش قىيىنچىلىققاااا دۈچ كەلاااگەن بولىااادۇ. شاااۇنىمۇ ئىنكاااار 
قىاللماااايمىزكى، ھاااازىردىن تاااارتىپال يىتەرلىاااك دەرىجىااادە توپراققاااا 

بىر قىسىم مىللەت خەلقلىرى بۇنداق بىر خەۋپ ئاساتىدا ئېرىشەلمىگەن 
بۇ تەڭسىزلىك ھاالەتتىن ناارازى بولاۇپ ياشاىماقتا. يەنە بىار تەرەپاتە 
بولسااا، بۈگااۈنكى دۇنيااادا تااېخىچە ئىشاالەنمەۋ تۇرىۋاتقااان پايانسااىز 
بوزيەرلەر بەزىلەرنىڭ قولىدا تاشلىنى  بىكار ياتماقتاا. باۇ خاام يەرلەر 

ن كەلگۈسىدە بەلگىلىك بىر مىللەت ياكى بىرەر ئىرق تەبىدەت تەرىپىدى
ئۈچااااۈن ئايرىلغااااان يەرلەردەك ساااااقلىنى  تۇرىۋاتقااااانلىقىمۇ بىاااار 
ئەمەلىيەتتۇر. بۇ ئاق يەرلەر ئاۆزىنى ئىشالىتەلەيدىغان بىارەر خەلقنىاڭ 
قولىغا ئۆتۈشنى ساقالپ تۇرغانلىقى شۆبقىساىز. شۇنىساى ئېنىقكاى، باۇ 
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رلەرگە ئىگىاادارچىلىق قىالالياادىغان، ئااۇ تااۇپراقالر كەلگۈسااىدە بااۇ يە
يەرلەرنااى ئىشاالىتەلەيدىغان مىللەتااكە نىسااى  بولىاادىغانلىقى ئېنىااق. 
تەبىدەت قانۇنلىرى سىياساىي چېگراالرناى ھەرگىاز ئېتىاراپ قىلمايادۇ. 
تەبىدەت، بۇ مەخلۇقاتالرنى يەر يۈزىگە تاشالپ ئۇالرنى بىتەرەپ ھالادا 

ەركىن پائالىيەت قىلىشلىرىنى تاماشاا كۈزىتى ، كۈچلۈك بولغانالرنىڭ ئ
قىلىااادۇ. تەبىدەتنىاااڭ ياخشاااى كۆرىااادىغىنى غەيااارەت ۋە شاااىجائەت 
جەھەتلەردە ئەڭ كۈچلۈك بولغانالر بولۇپ، تەبىدەتمۇ ياشاش ھەققىنى 

 ئەنە شۇ كۈچلۈكلەرگە ئاتا قىلىدۇ.

بىر قىسىم مىللەتلەر ئېقتىياجىدىن ئارتۇق بىپاياان يەرلەرناى قولغاا 
يولىغاا ماۇراجەت  ”ئىچكاى كېڭەيمىچىلىاك“الغانلىقى ئۈچۈن، كىرگۈزىۋ

قىلىشتىن باشقا يولى قالمىغان مىللەتلەر نوپۇس كۆپىيىشىنى چەكالەپ 
ھاياتلىق ساھەسىنىڭ يىتەرسىزلىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىشاقا مەجباور 
بولماقتااا. ئەممااا بىپايااان يەرلەرگە تارقىلىاا  كەتااكەن ئىاارقالر بولسااا 

ىشاانى داۋامالشااتۇرىۋېرىدۇ. ئەگەر بىاار دۆلەتنىااڭ چەكلىمىسااىز كۆپىي
زېمىناااى قاااانچىكى تاااار بولساااا، تۇغاااۇت چەكلەشاااكە شاااۇنچە تېاااز 
مەجبورلىنىدۇ. ئەپسۇسكى، دۇنيادىكى ئەڭ ئىسىل ئىارقالر − ئۇچاۇق 
ئېيتقاناادا ئىنسااانىيەت مەدەنىيىتىنااى يىااتەكلەپ ماڭاالياادىغان ئىسااىل 

ئاخماقااانە چۈشااەنچە  ئىاارقتىكىلەر − تېنچلىقپەرۋەرلىااك دەياادىغان
ئىچىگە پېتىا  قېلىا ، يېڭاى زېمىنالرناى قولغاا كەلتاۈرۈش خىيالىادا 

چارىساااى بىلەناااال قانائەتلىنىااا   ”ئىچكاااى كېڭەيمىچىلىاااك“بولمااااۋ 
كەلمەكااتە. بۇنىڭغااا سېلىشااتۇرغاندا ئااۇالردىن سااۈپىتى تااۆۋەن ياااكى 
سۈپەتساااىز ئىااارقالر يېڭاااى زېمىنالرناااى قولغاااا كەلتاااۈرۈش يولىااادا 

ماقتا. بۇنىڭ ئاقىۋىتى تەبىدى ھالادا مۇناداق نەتىجىاگە ئېلىا  كېتىۋات
 بارىدۇ:

ئەڭ يوقاااۇرى مەدەنىيەتلەرناااى بەرپاااا قىلغاااان ئىااارقالر زېمىااان 
يىتىشمەساالىكى سااەۋەبىدىن نوپااۇس كۆپىيىشااىگە چەكلىاامە قويۇشااقا 
مەجبورلىنىۋاتقان بولسا، مەدەنىيىتى ئۇالردىن تۈۋەن، ئەمماا ئاۇالردىن 

ام مىللەتالەر يەر زېمىنىنىاڭ كەڭىرىلىكىادىن نوپاۇس قوپال بولغان قار
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كاااۆپىيىش تەھااادىتىگە دۈچ كەلااامەۋ خالىغاااانچە نەساااىل قالااادۇرۇپ 
كەلمەكتە. باشقىچە ئىيتقاندا، شۇنداق بىر كۈن كېلىادۇكى، باۇ دۇنياا 
مەدەنىيەت سەۋىيىسى تېخىمۇ تۆۋەن بولغان، ئەمما ئاكتىا  ھەرىاكەت 

ئۆتۈپ قالىدۇ. دېامەك، كەلگۈساىدە  قىالاليدىغان كىشىلەرنىڭ ئىلكىگە
مۇنداق ئىككى خىل ئېقتىماللىق ياۈز بېرىشاى ماۇمكىن: بىار بولساا باۇ 
دۇنيا زامانىۋىي دېموكراتىيە كۆزقارىشى بويىچە باشقۇرىلىدىغان بولىدۇ 
ياكى بولمىسا تەبىدەت قانۇنلىرىغا ئاساسەن باشاقۇرىلىدىغان ۋەزىايەت 

لدا سانى كاۆپ مىللەتالەر ئاساساى شەكىللىنىدۇ. بىرىنچى خىل ئېقتىما
ئورۇندا تۇرغاان بولىادۇ. ئىككىنچاى ئېقتىمااللىق ياۈز بەرگىنىادە، يەر 
يۈزىدە نوپاۇس كۆپىيىشاىگە چەكلىامە قوياۇپ ياۇرگەن مىللەتالەر بىار 
چەتااتە قېلىاا ، قوپااال ۋە كۈچلااۈك مىللەتاالەر دۇنياغااا ئىگىاادارچىلىق 

 قىلىشقا باشاليدۇ.

سااالىق كېرەككاااى، ئىنساااانىيەت شاااۇنىڭدىن قىلاااچە گۇماااان قىلما
كۈنلەرنىڭ بىرىادە چوقاۇم ئىنتاايىن قورقۇنۇشالۇق ھايااتلىق كاۈرەش 
قااينىمى ئىچىااگە كىرىاا  قالىاادۇ. يەناى ئىنسااانالر ئاااخىرى بىاار كااۈنى 
ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلىقىنى ساقالپ قېلىش ئىچكاى ئىقتىادار تۈرتكىساىنىڭ 

گىنىاادە، باشقۇرۇشااى ئاسااتىدا ياشاشااقا باشاااليدۇ. شااۇ كااۈنلەرگە كەل
ئاخماااقلىق بىاالەن قورقۇنچاااقلىق، ئااۆزىگە تەمەننااا قويۇشااتىن كېلىاا  

خۇددى باھاردىكى قاردەك ئىرىا   ”ئادەمگەرچىلىك“چىققان ئاتالمىش 
يوقاپ كېتىدۇ. ئىنسانالرنىڭ تەغدىرى تىنماۋ كۈرەش قىلىشاقا بااغلىق 

دېگىناااى  ”تېنچلىاااق“بولاااۇپ كەلاااگەن، ئۇنىاااڭ تەتۈرساااى بولغاااان 
 ڭ گۆركاسى بولۇپ كەلگەن.ئىنسانىيەتنى

دېااگەن سااۆزلەر بىااز نېمىسااالر ئۈچااۈن  ”ئىچكااى كېڭەيمىچىلىااك“
شۇملۇقنىڭ مەنبەسى بولۇپ كەلدى. چاۇنكى باۇ ساۆز، تۇرمۇشاىمىزنى 
مەستخوشاالۇق ئىچىاادە ئۆتكااۈزەلەيمىز دەياادىغان قاراشاانى كەلتااۈرۈپ 
چىقىرىادىغان، بىزنااى بىخوتالشااتۇرىدىغان بىاار سااۆزدۇر. بۇنااداق بىاار 

اش كاللىمىزنى ئىگەللىۋالغاانال بولىادىكەن، يەر يۈزىادە نېمىساالرغا قار
اليىااااق ئورۇنغااااا ئېرىشااااىش ئۈچااااۈن كۆرسااااىتىلىدىغان بااااارلىق 
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تىرىشااچانلىقلىرىمىز ئاخىرالشااقان ھېساااپلىنىدۇ. ئەگەر ئااادەتتىكى بىاار 
ناااااېمىس، ئەگەر بۇنااااااداق بىاااااار چاااااارە بىاااااالەن تۇرمۇشااااااىنى 

لغااان بولىاادىكەن، بااارلىق ئاكتىاا  قامدىياالياادىغانلىقىغا ئىشااىنىپال قا
مااۇداپىيىگە ئۈتااۈش ئۈچااۈن قىلىنغااان تىرىشااچانلىقالر، نېمىسااالرنىڭ 
ھاياتىنى سااقالپ قېلىشاقا الزىملىاق ئېقتىياجلىرىنىاڭ كاپاالەتكە ئىاگە 
قىلىنىشى ئۈچۈن كۆرسىتىلىدىغان تىرىشچانلىقالر ئاخىرالشقان بولىدۇ. 

ويۇلغان تاشقى سىياسەتلىرى شۇنداق قىلى ، پايدىلىق دەپ ئوتتۇرغا ق
نەتىجىساااىدە ناااېمىس خەلقىنىاااڭ ئىساااتىقبالىمۇ مازارغاااا كۆماااۈلگەن 
ھېساپلىنىدۇ. نېمىس خەلقىنىڭ مىڭىسىگە بۇنداق زىيانلىق كۆزقاراشنى 
بىۋاسااتە سىڭدۇرۇشااقا ئۇرۇنغانالرنىااڭ ھەر دائىاام يەھااۇدىيالر بولااۇپ 

راشاقا بولمايادۇ. چىقىۋاتقانلىقىنى ھەرگىزمۇ بىر تەساەددىپىلىق دەپ قا
يەھاااۇدىيالر، ئىنساااانىيەتنىڭ ھەر تاااۈردىكى قاااۇرۇق خىيالالرنىاااڭ 
قۇرباانلىقى بولاۇپ كېلىۋاتقاانلىقىنى ئىنتااايىن ياخشاى بىلىادۇ. ئااۇالر، 
ئىنسان خاراكتىرىنى ئىنتايىن ياخشى تونۇيادىغان كىشاىلەر بولغاچقاا، 

ملەرنى بەزى خىيالپەرەست ئىنسانالرنى قاۇرۇق خىياالالر ئاارقىلىق ئاادە
تۇرمااۇش ئۈچااۈن جاپااالىق كااۈرەش قىلىشااىنىڭ قىلااچە مەنىسااى يااوق 
دەياادىغان قاراشااقا كەلتااۈرۈپ، تەبىاادەتكە زەربە بېرەلەياادىغانلىقىغا، 
ئەمگەك قىلىش ئاارقىلىق، ھۇرۇنلاۇق قىلىاش ئاارقىلىق يااكى بولمىساا 
باشقىچە ئۇسۇلالر بىالەن يەرشاارىمىزغا غوجاايىن باوالاليمىز دەيادىغان 

 يالغا كەلتۈرۈپ قويااليدۇ.قۇرۇق خى

بىاااار نااااېمىس ئىچكااااى كىڭەيمىچىلىااااك دېگەننااااى ئىجتىمااااائىي 
تەرتىپساااىزلىكتىن سااااقلىنىش بىااالەن تاااۇپراق ھەققىااادىكى قاااۇرۇق 
گەپلەرنىااڭ ئالاادىنى ئااېلىش ئۈچااۈن ئوتتۇرغااا قويالىشااى مااۇمكىن. 
شۇنداقتىمۇ يەنىال يېڭى تۇپراقالرنى قولغا كەلتۈرمەۋ تۇرۇپ خەلقنىاڭ 

تەغاادىرىنى ھەرگىزمااۇ كاپالەتلەناادۈرگىلى بولماياادۇ. ئەگەر  كەلگۈسااى
بۇنىڭاادىن باشااقىچە ھەرىكەتااكە تۇتااۇش قىلىاادىغانال بولىاادىكەنمىز، 
ئۇزۇنغااا قالماااۋ تۇپرىغىمىزمااۇ، كۈچىمىزمااۇ يەتمەياادىغان ۋەزىاايەت 
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شااەكىللىنى ، ئاااخىرى ھەممىاادىن مەھاارۇم بولااۇپ قااالىمىز. شااۇنداق 
 ق كۆرسىتى  ئۆتىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ:ئىكەن، مۇنۇ نوقتىالرنى ئېنى

تىان كېلىادىغان  ”ئىچكى كىڭىايىش“چەكلىك بولغان تار يەردىكى 
چەكلىمىلەر، خۇددى تۇغۇت ئىقتىدارىنى چەكلەشكە ئوخشاش خەلقناى 
ئەسكىرى ۋە سىياسىي جەھەتلەردە ئىنتاايىن مۇشاكۈل قىيىنچىلىقالرغاا 

 دۇچار قىلىشى مۇمكىن.

ن زېمىنالرغااا ئىااگە بولىشااى سااىرتقا قارىتااا بىاارەر دۆلەتنىااڭ بىپايااا
مۇستەھكەم مۇداپىيە كۆرۈشتىكى ئاالھىدە ئەۋزەل ئامىلى بولۇپ نامايەن 
بولىشااى مااۇمكىن. بىاارەر مىلاالەت قولىاادا تۇتااۇپ تۇرىۋاتقااان زېمىاان 
قانچىكى كەڭىرى بولىدىكەن، ئۇ مىللەتنىڭ ئۆزىنى قوغاداش تەبىدىاي 

ۇ. شۇنداق بولغاچقا، ئۇالرغا يېارى ئىمكانىيەتلىرىمۇ شۇنچە چوڭ بولىد
ئاز بولغان ئەللەرگە قارشى ھەر دائىم تېز، ئاسان ۋە ئۈنۈملۈك قاارارالر 
ئااېلىش ئىمكااانىيىتىنى بېرىاا ، تېخىمااۇ زور ھەربااى غااالىبىيەتلەرگە 
كاپالەتلىك قىاللىسا، يەنە بىار تەرەپاتىن يېارى تېخىماۇ كەڭ دۆلەتاكە 

پاياادىلىق ھالغااا كەلتۈرەلىشااى  قارشااى تۇرغاناادىمۇ ۋەزىيەتنااى ئااۆزىگە
مۇمكىن. شۇنىڭدەك يەنە، يېرى كەڭ مىللەتلەر پۈتاۈن كاۈچىنى ئىشاقا 
سېلى  تېزلىكتە نەتىجىگە ئېرىشىشانى مەقساەت قىلمىغاان ھۇجۇمالرغاا 
قارشااى ئاالھىاادە تەمكىنلىااك بىاالەن مااۇداپىيە قىلىااش پۇرسااىتىنى 

نادا ئۇرۇشانىڭ يارىتااليدۇ. چۇنكى يېرى كەڭ دۆلەتلەرگە ھۇجۇم قىلغا
غەلىبىسااى ئۇزۇنغااا سااوزۇلىدىغان جاپااالىق كۈرەشاالەر ئااارقىلىقال قولغااا 
كېلىدىغان بىر ئىش. شۇنداق بولغاچقا، يېارى كەڭ خەلقالەر ئاالھىادە 
بىاار ۋەزىپىنااى كۆزلىمىگەناادىمۇ دۈشاامەنگە توختىماااۋ زەربە بېرىاا  

 تۇرۇش پۇرسىتىنى ھەر دائىم قولغا كەلتۈرەلەيدۇ.

ر زېمىنىنىاااڭ كەڭلىكاااى، ئاااۇ دۆلەت خەلقىنىاااڭ بىااارەر دۆلەت يە
ئەركىنلىكااى بىاالەن مۇسااتەقىللىقىغا كاپالەتلىااك قىلىشاانىڭ مەخسااۇس 
ئامىللىرىنىڭ بىرىگە ئايلىنااليدۇ. بۇنىڭ ئەكسىنچە، تاۇپرىقى كىچىاك 
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بولغان بىار دۆلەت باشاقىالرنى ھەر دائىام تاجااۋۇز قىلىاش ھەۋىساىنى 
 تىدا ياشاشقا مەجبۇر.قوزغاپ ئىشغال قىلىنىش تەھدىتى ئاس

كاااادىرلىرى ئارىساااىدا كۆپىيىااا   ’مىللىاااى‘گېرماااانىيە رېيچنىاااڭ 
كېتىۋاتقااان نوپااۇس بىاالەن يېتىشاامەيۋاتقان تااۇپراق ئوتتۇرسااىدىكى 
مۇناسىۋەتنى تەڭشەپ تۇتۇش ئۈچۈن باۇ ئىككاى چارىنىاڭ بىرساىدىن 
پايدىلىنىش خىيالىغا كېلى  باقمىغاندەك كۆرۈنمەكتە. ئەمما ئۇالرنىاڭ 

ارشى چىقىشىغا يوقۇرىدا تىلغاا ئېلىنغاان ناوقتىالر ساەۋەپچى بولغاان ق
ئەمەس، بەلكى تۇغۇت چەكلىمىساىگە ئەخالقاى ساەۋەپلەر تۈپەيلىادىن 

پىكىرىمااۇ كۈچلااۈك رەت  ”ئىچكااى كىڭىاايىش“قارشااى چىققااان ئىاادى. 
قىلىناادى. چااۇنكى بۇنااداق قىلىااش چااوڭ مۈلااۈك ئىگىلىاارىگە تاجاااۋۇز 

ككە قارشااى چىقىشاانىڭ بىاار تەييااارلىقى، قىلىنغااانلىق، شەخسااى مۆلااۈ
ھەل قىلىااش “ئۇنىااڭ باشلىنىشااى دەپ قاراشااقان ئىاادى. بۇنااداق بىاار 

نااى ئاساامانغا ئۇچااۇرۇپ ماختاااپ ئوتتۇرغااا قويااۇش بىاالەن  ”تەلىماااتى
شەخسى ماۈلككە تاجااۋۇز قىلىنادى دەيادىغان نەزەرىيىناى تەكىاتلەش 

 مەقسىدىمۇ يوق ئەمەس ئىدى.

ا، كەڭ خەلق ئاممىسى ئوتتۇرساىدا بۇناداق ئومۇمەن قىلى  ئېيتقاند
تىركىشىشلەر ئۇنچە بەك ھىمايە قىلىنى  كېتىلمىگەن بولۇپ، ئەسلىدە 

 خەلقنىڭ قىيىنچىلىقى نەق ئوتتۇرغا قۇيۇلمىغان دېيىشكە بوالتتى.

بۇنىااڭ ئاقىۋىتىاادە، كااۆپەيگەن نوپااۇس ئۈچااۈن ئىااش پۇرسااىتى 
ئىككااى چااارىگە  يااارىتىش بىاالەن ئااۇالرنى تويغااۇزۇش ئۈچااۈن قالغااان

 مۇراجەت قىلىش يولىال قالغان ئىدى.

. يېڭى تۇپراقالرنى قولغا كەلتۈرۈپ، بۇ يېڭى يەرلەرگە ھەر يىلاى 9
كۆپىيى  بېرىۋاتقان ئاھالىنى، يەنى مىليونلىغان كىشىلەرنى كۆچاۈرۈپ 
ئااااپىرىش ئاااارقىلىق ئىرقنىاااڭ ئاااۆزى ئاااۆزىنى تويغاااۇزۇش ھاااالىتىنى 

 قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇش.
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ياااكى بولمىسااا سااانائىتىمىز بىاالەن تىجااارىتىمىز ئۈچااۈن دۇنيااا . 8
بازىرىنى قولغاا كەلتاۈرۈپ، شاۇ ئاساساتا مەۋجۇتلىقىمىزغاا كاپالەتلىاك 

 قىلىش.

باشقىچە قىلى  ئېيتقاندا، كۆپەيگەن نوپۇسنىڭ قارنىنى تويغۇزۇش 
ئۈچااۈن بىاار بولسااا يېڭىاادىن زېمىاان قولغااا كەلتااۈرۈپ، ئااۇ يەرلەرگە 

ان نوپۇسنى كۆچۈرۈپ ئاپىرى  ئورۇنالشتۇرۇش ئارقىلىق يېڭىدىن ئارتق
خەلقنى ئۆزىنى ئۆزى تەمىنلەيدىغان ھالغاا كەلتاۈرۈش؛ يااكى بولمىساا 

تىجاارىتىمىز ئۈچاۈن چەتادەل باازارلىرىنى قولغاا -سانائىتىمىز ۋە ساودا
كەلتۈرۈشتىن باشقا يول يوق ئىدى. بۇ ئىككى تۈرلۈك تەدبىر ھەر خىل 

لىنى ، ئاالھىادە ماختااپ كاۆككە كۆتۈرۈلادى، باۇ تەرەپتىن تەتقىق قى
ھەقااتە تىنماااۋ مۇنااازىرىلەر قىلىناادى. ئاااخىرى بااۇ ئىككااى يولنىااڭ 
كېيىنكىسى تالالپ ئېلىندى. ئەسالىدە باۇ ئىككاى يولنىاڭ بىرىنچىساى 
بولغان كۆپەيگەن نوپۇسىمىزنى ئورۇنالشاتۇرىدىغان يېڭاى تاۇپراقالرنى 

ىغىنىمىزدا ئەڭ پاياادىلىق يااول قولغااا كەلتۈرۈشااىمىز كەلگۈسااىنى ئااويل
ھېساااپلىناتتى. يەنااى، كااۆپەيگەن نوپۇسااىمىزنى ئورۇنالشتۇرىشااىمىز 
ئۈچااۈن باشااقىالرنىڭ قولىاادىكى يەرلەرنااى تارتىاا  ئااېلىش چارىسااى، 
ئىسااتىقبالىمىزنى ئااويلىغىنىمىزدا، ساااناپ تۈگەتكۈسااىز ئەۋزەللىكاالەرگە 

 ئىگە تەدبىر ھېساپلىناتتى.

ىس خەلقىنىاااڭ ئاساساااىنى تەشاااكىل ئالااادى بىااالەن پۈتكاااۈل ناااېم
كۈتسىز ساغالم دېققانالر ساىنىپىنى شەكىللەندۈرۈشاكە -قىلىدىغان كەم

ئەھمىيەت بېرىشىمىز ۋە ئۇالرنى قوغداشقا ئەھمىيەت بېرىشاىمىز كېارەك 
-ئەلەملىرىمىزنىڭ كۆپ قىسمىغا شەھەر-ئىدى. چۇنكى بۈگۈنكى دەرت

نىساابەت سااەۋەپچى يېاازا نوپۇسااى ئوتتۇرسااىدىكى مۇۋاپىااق بولمىغااان 
بولماقتا. كىچىك ۋە ئوتتۇراھال يېزىلىقالردىن بارلىققا كەلاگەن سااغالم 
بىاااار تەبىااااقە، بۈگۈنمااااۇ بىاااازدە كۆرۈلىۋاتقاناااادەك ئىجتىمااااائىي 
قىيىنچىلىقلىرىمىزغا نىسبەتەن ئەزەلدىن ئەڭ ياخشاى مۇھاپىزەتچىلىاك 
ا رولىنااى ئويناااپ كەلمەكااتە ئىاادى. بىاارەر مىللەتااكە نىساابەتەن سااىرتق

ئېچىلمىغااان ئىقتىسااادىي ساااھەدە كۈناادىلىك يەياادىغىنىنى ئااۆزلىرى 



 

 

265 

 

يېتىشااتۈرەلەيدىغان بىااردىن بىاار چااارە يېزىالردىكااى پائااالىيەتلەردۇر. 
سااانائەت بىاالەن سااودا ئىشاالىرى ئۇنىااڭ ئالدىاادا ئۈسااتۈنلۈككە ئىااگە 
بولغاناادەك كۆرۈنسااىمۇ، ئااۇ تەھاادىتكە يولۇقااۇپ قالغااان مەزگىلاالەردە 

نىڭ ئاساسااى بولۇشااتىن قېلىاا ، قوشااۇمچە ئورۇنغااا مىللىااي ئىقتىساااد
ئۆتىااادۇ. ئەگەر شاااۇ ۋاقىتتىكاااى ساااانائەت بىااالەن يېزائىگىلىكنىاااڭ 
مۇناسااىۋىتىنى مۇۋاپىااق تەڭشااىيەلىگىنىمىزدە بااارلىق ساااھەلەردە ئااۆز 
مەھسۇالتلىرىمىز بىلەن ئۆز ئېقتىياجلىرىمىزنى قامدىيااليدىغان ۋەزىيەت 

  قالماستىن خەلقىمىزناى پۈتاۈنلەۋ ئاۆز شەكىللىنى ، ياتالرغا باغلىنى
كۈچىگە تايىنى  بېقى  كېتىادىغان شاارائىتنى يارىتالىشاىمىز ماۇمكىن. 
شاۇنداق قىلىاا  بېشاىمىزغا بىاارەر ئااپەت كېلىاا  قالغاان ۋاقىتالردىمااۇ 
دۆلەتنىڭ ئەركىنلىكى، خەلقنىڭ مۇستەقىللىقى كاپالەتكە ئىگە بولۇپ، 

 كىتەلەيدىغان بولىدۇ. دۆلەتمۇ ئۆز مەۋجۇدىيىتىنى ساقالپ

شاااۇنداقتىمۇ بۇنىڭااادەك تاااۇپراق قولغاااا كەلتاااۈرۈش سىياساااىتىنى 
ئويالشاقىنىمىزدا، باۇ ئىشانى كامىرونادەك بىار يەرلەردە ئەمەس بەلكاى 
يېقىنىمىزدىكااى ياۋرۇپااادا ئىشااقا ئاشۇرۇشاانى ئويلىنىشااىمىز كېاارەك. 

للىاك شۇنىسىمۇ باركى، بىرەر خەلقنىڭ باشقا بىر خەلقاقە قارىغانادا ئە
ھەسسااااە ئااااارتۇق زېمىننااااى قولغااااا كەلتۈرىۋالغااااانلىقى تەڭرىنىااااڭ 
ئىرادىسىگىمۇ توغرا كەلمەيدۇ. شۇنداق بولغاچقاا، يېڭاى زېمىان قولغاا 
كەلتۈرۈش كۆزقارىشاىنى ئەساتايىدىللىق بىالەن ئويلىنىشاقا ئەرزىيادۇ. 
بۇنااداق بىاار ۋەزىاايەتكە قارىتااا سىياسااىي چېگراالرنااى دەپ تەڭرىنىااڭ 

چېگرالىرىاادىن ئااۆزىنى چەتااكە ئااېلىش تااوغرا ئەمەس.  قويغااان ئادىاال
ئەگەر تەڭرى بۇ دۇنيادا ھەمامە كىشاىگە يىتەرلىاك دەرىجىادە تاۇپراق 
بەرگەنال بولىدىكەن، بىزگىمۇ ھاياتىمىزنى داۋامالشتۇرالىشىمىز ئۈچاۈن 
زۆرۈر بولغان يەر بېرىلىشى شەرت. دەرۋەقە، ئىشلىتى  بواللمايادىغان 

م ئااۆز ئىختىيااارى بىاالەن بېرىشاانى خالىماياادۇ. ئااارتۇق يېرىنااى ھااېچكى
بۇنداق بىر ئەھۋالدا ھاياتىنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن تەبىدەتتە كۈرەش 
قىلىشااقا قالغااان كىشااىلەرنىڭمۇ ھەققااى بولغاچقااا، ئااۆزىگە تېگىشاالىك 
بولغاان ھەققىناى ياخشااىلىقچە بەرمىساە ماۇش بىاالەن تارتىا  ئېلىشااقا 
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اتلىرىمىز ئاۆز ۋاقتىادا بۈگۈنكىادەك توغرا كېلىدۇ. ئەگەر بىزنىڭ ئەجاد
مەنىسااىز تېنچلىقااپەرۋەر كۆزقارشااىغا بااوۋ سااۇنۇپ ھەرىااكەت قىلىاا  
كەلگەن بولسا ئىدى، بۈگۈنگىچە قولىمىزدا تۇتاۇپ تۇرىۋاتقاان مىللىاي 
زېمىنىمىزنىڭ ئۈچتەن بىرسىگىمۇ ئېرىشەلمىگەن بوالر ئىدۇق. شۇنداق 

ستىقبالىمىز قاناداق باوالر قىلى  نېمىس خەلقىمۇ ياۋرۇپادا كەلگۈسى ئى
دەيدىغان غەمگىمۇ پېتى  قالمىغان بوالر ئىدى! ياق، رېيچنىڭ شەرققە 
قاااراپ يااۈرۈش قىلىااش سىياسااىتى بىاالەن شااەرقىي ئۆلكىلىرىمىزنىااڭ 

بوۋىلىرىمىزنىڭ كەسكىن تەدبىرلىاك بولىشاى، -قولىمىزدا بولىشى ئاتا
ىرىنىڭ ئىرقىنااى داۋامالشتۇرىشااى ئۈچااۈن قىلغااان كەسااكىن كۈرەشاال

نەتىجىسااىدۇر. دۆلىتىمىااز بىاالەن خەلقىمىزنىااڭ زېمىاان پۈتااۈنلىكىگە 
كاپالەتلىك قىلغان بۇ ئىچكى تۇغما كۈچ، بىزنى بۈگاۈنگىچە ياشاىتى  
كېلىۋاتقان، بىزگە شۇنچە كەڭ زېمىنناى مىاراس قالادۇرالىغان بىاردىن 
بىر كۈچتۇر. يەنى بىزنىڭ مەۋجۇت بولىشىمىزنى كاپالەتكە ئىگە قىلى  

لىۋاتقااان بىااردىن بىاار ئالاادىنقى شااەرت ئەنە شااۇ بىپايااان مىللىااي كې
 تۇپراقلىرىمىزنىڭ بارلىقىدۇر.

زېمىنى كەڭ بولۇشنىڭ پايدىلىرىنى كۆرسىتىدىغان يەنە مۇنداق بىر 
 سەۋەپنىمۇ ئۇنۇتماسلىقىمىز كېرەك:

بۈگاااۈنكى كۈنااادە نۇرغۇنلىغاااان ياۋرۇپاااا ئەللىااارى خاااۇددى دۈم 
وخشاااااش يىڭاااانە ئۈسااااتىدە تۇرماقتااااا. كۆمتااااۈرۈلگەن پىرامىااااداغا ئ

ياۋرۇپالىقالرنىڭ تۇرىۋاتقان زېمىنىنىڭ يەر مەيادانى پايانساىز كەتاكەن 
مۇستەملىكىلىرى ۋە قىلىۋاتقان تاشاقى سودىساىنىڭ دائىرىساى ئالدىادا 
ئادەمنىڭ كۈلكىسىنى قىستىغىدەك دەرىجىدە كىچىك ھالەتتە تۇرماقتاا. 

مىاادانىڭ ئااۇچىنى ياۋرۇپااا يەنااى بااۇنى مۇنااداق دېاايىش مااۇمكىن: پىرا
دېسااەك، ئۇنىااڭ ئاساسااىنى ئامېرىكااا قوشااما شااىتاتلىرىنى ھېساااپقا 
ئالمىساق، پۈتۈن دۇنياغا يېيىلغاان دەپ ئېلىشاىمىز ماۇمكىن. ئامىرىكاا 
قوشما شاىتاتلىرى پرامىداساىنىڭ ئاساساى پۈتاۈنلەۋ شاىمالى ئامېرىكاا 

لەن پەقەت قىتدەسىگە جايالشقان بولۇپ، دۇنيانىڭ قالغاان قىسامى بىا
پرامىاادانىڭ ئااۇچى ئااارقىلىقال مۇناسااىۋەت ئورنىتىاا  كەلمەكااتە. بااۇ 



 

 

267 

 

دۆلەتنىڭ دۇنيادا تەڭدىشى يوق ھاياتى كۈچى مۇستەملىكىچى ياۋرۇپاا 
ئەللىرىنىڭ كۆپ قىسمىدا تېپىلمايادۇ. ماناا باۇ، ياۋرۇپالىقالرنىاڭ ئەڭ 

 زەيى  نوقتىسى بولۇپ كەلمەكتە.

ىلىش ئۈچۈن ئەنگىلىيىناى مىساالغا مېنىڭ بۇ دېگەنلىرىمنى ئىنكار ق
ئېلىشاااقا ئۇرۇناااۇش تاااوغرا ئەمەس. چاااۇنكى برىتاااانىيە ئىمپىرىيىساااى 

ساكسااااون دۇنياسااااىنىڭ -ئۈسااااتىدە گەپ بولغىنىاااادا بىاااار ئااااانگلو
مەۋجااۇدىيىتى ئەسااتىن چىقىرىلماساالىقى كېاارەك. ئەنگىلىاايە، ئامېرىكااا 

غاا ئىاگە قوشما شىتاتلىرى بىلەن يالغۇز مەدەنىايەت ۋە تىال ئورتاقلىقى
بولغانلىقىنىال ئالساق ئۇنى باشقا ياۋرۇپا دۆلەتلىرىادىن پەرقلىاق ھالغاا 
كەلتۈرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز. ئۇنداق بولمىسا ئىدى، ئۇالرنىماۇ 
يىڭنىنىااڭ ئۇچىغااا ئولتۇرىۋالغااان بىاار دۆلەت دەپ ھېساپالشااقا تااوغرا 

 كېلەتتى.

يېڭى ماكانالرنى قولغاا گېرمانىيە ئۈچۈن ئېلى  ئېيتقاندا، ئۇالرنىڭ 
كەلتااۈرۈش جەھەتتىكااى ئەڭ مۇۋاپىااق سىياسااىتى − يېڭااى تااۇپراقنى 
ياۋرۇپا تەرەپلەردىن ئىزدەش بولىشى كېرەك ئىدى. ئەگەر يېڭى قولغاا 
كەلتاااۈرۈلگەن تاااۇپراقالر ياۋرۇپاااالىقالرنى كەڭ كۆلەمااادە كۆچاااۈرۈپ 

راقلىرى ئورۇنالشتۇرۇشقا ئىمكانىيەت بەرمىسە، بۇنداق مۇستەملىكە تاۇپ
ياۋرۇپالىقالرنى يېڭى ھاياتلىق ماكانىغا ئېرىشتۈرۈش غايىسىگە ئۇيغاۇن 
كەلمەياادۇ. ئەمماااا ئاااون توققااۇزىنچى ئەساااىرلەردە تېااانچ ياااولالردىن 
پايادىلىنى  ھاياااتلىق ماكااانى ئۈچااۈن يېڭاى زېمىاان قولغااا كەلتااۈرۈش 
ئىمكانىيىتى يوق ئىدى. بۇنداق مۇساتەملىكىچىلىك سىياساىتىنى يولغاا 

ش ئۈچاۈن قااتتىق ئاۇرۇش قىلمااۋ تاۇرۇپ ھەرگىزماۇ مەخساەتكە قويۇ
يەتكىلى بولمايتتى. شۇنداقتىمۇ بۇنداق بىر ئاۇرۇش ياۋرۇپاا قىتدەساى 
ئىچىدە ياۋرۇپا تېشىدا مۇساتەملىكىلەرنى قولغاا كەلتۈرۈشاكە قارىغانادا 
ئاسااانىراق بااوالتتى. ئەگەر بۇنااداق بىاار قااارار ئېلىنغااانال بولىاادىكەن، 

ق ئىشالرنى بىر چەتكە قايرىا  قوياۇپ پۈتاۈن كاۈچنى باۇ قالغان بارلى
ۋەزىپىنااى ئەمەلااگە ئاشۇرۇشااقا قااارىتىش الزىاام ئىاادى. ھەماامە بىااردەك 

قااۇدرىتىنى، پۈتااۈن شااىجائىتىنى ئىشااقا كىرىشااتۈرۈش تەلەپ -كااۈچ
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ياتاااا چاااارىالر، -قىلىنىااادىغان بۇناااداق بىااار ئىاااش، ئۇناااداق يېااارىم
ئاشاااۇرغىلى بولىااادىغان ئىككىلىنىشااالەر بىااالەن ھەرگىزماااۇ ئەمەلاااگە 

ئىشالردىن ئەمەس ئىادى. رېيچنىاڭ باارلىق سىياساىتىنىمۇ باۇ غاايىگە 
مەركەزلەشتۈرۈش، بۇ غايە ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان ھالغا كەلتۈرۈش 

بىاارلەپ پىالنااالش، ئۇنىااڭ ئۈچااۈن -الزىاام ئىاادى. بااۇ ۋەزىپىنااى بىاار
تااارتىش ياااكى -ھەرىكەتااكە ئاتلىنىشااتىن باشااقا ھەرقانااداق تاااالش

ەرتلىاااك، ساااېخىلىق قىلىشاااقا ئۇرۇنۇشاااالرغا ھەرگىزماااۇ پۇرساااەت م
 بەرمەسلىك الزىم ئىدى.

ئېتااراپ قىلىشااقا تىگىشاالىك يەنە بىاار مەسااىلە شااۇكى، بااۇ غااايىنى 
بىار ياولى − ئاۇرۇش ئىادى. باۇ ئىاش -ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ بىردىن

ئۈچۈن ئېغىر بېسىقلىق بىلەن باشقىالردىن قالماۋ ئۇرۇش تەييارلىقىغاا 
شىش الزىم ئىدى. بۇنداق بىر قارارغاا كەلگەنادىن كېايىن، باشاقا كىرى

ئىشااالرنى بىاار چەتااكە قايرىاا  قويااۇپ پۈتااۈن زېقنىمىزنااى بااۇ ئىشااقا 
-مەركەزلەشتۈرىشااااىمىزغا تااااوغرا كېلىاااادۇ. ھەممىمىزنىااااڭ غەياااارەت

جاسارەتكە، ئېنېارگىيىگە ئېقتىيااجلىق بولىۋاتقاان باۇ كاۈنلەردە باۇنى 
ياتا تەدبىرلەر بىالەن، -ق بىر ھەرىكەت يېرىمتەمىنلىيەلەيدىغان بۇندا

ئىككىلىنىشاالەر بىاالەن ھەرگىااز ئەمەلااگە ئاشااىدىغان بىاار ھەرىااكەت 
ئەمەس. بۇنىڭ ئۈچۈن رېيچنىڭ بارلىق سىياسەتلىرىنى پەقەت مانا شۇ 
مەقسەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان ھالغا كەلتۈرۈشاكە تاوغرا كېلىادۇ. 

كېااايىن، بۇنىڭااادىن باشاااقا بۇناااداق بىااار ھەرىاااكەت پىالنالنغانااادىن 
ھەرقانااداق بىاار ئەقىاادىگە تەۋە كىچىككىاانە بىاارەر ھەرىكەتكىمااۇ يااول 
قويۇشقا بولمايادۇ. شاۇنداق بولغاچقاا، بۇناداق بىار مەقساەتنى ئىشاقا 
ئاشااۇرۇش ئۈچااۈن ئااۇرۇش قىلىشااقا تااوغرا كېلىاادۇ دەيمىااز. تااۈزۈلگەن 

تۇتقااان  بااارلىق ئىتتىپاقداشاالىقالرمۇ پەقەت ئەنە شااۇ مەقسااەتنى كااۆزدە
بولىشااى، شااۇ ئاساسااتا ھەرىااكەت قىلىشاانى تااۈپكى مەقسااەت قىلغااان 

 بولىشى الزىم ئىدى.

خااوش، شااۇنداق قىلىاا  ياۋرۇپااادىن زېمىاانگە ئېرىشااىش قارارىغااا 
كەلاادۇقمۇ  ئۇنااداقتا بااۇ غااايە پەقەت رۇسااىيىنىڭ زىيىاانىغىال ئەمەلااگە 
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ئاشۇرۇلىشااى مااۇمكىن بولىاادىغان بىاار ئىااش ئىاادى. ئۇنااداقتا يېڭااى 
يچنىااڭ قېلىچىغااا تايىنىاا  نااېمىس ساااپانلىرى ئاغدۇرىاادىغان يەرگە رې

ئېرىشااىش ۋە خەلقىنىااڭ كۈنلااۈك تۇرمۇشااىنى كاپااالەتكە ئىااگە قىلىااش 
ئۈچااۈن قايتىاادىن بااۇرۇنقى تااۆتەن كاۋاللىرلىرىنىااڭ تۇتقااان يولاادىن 
مېڭىشااقا تااوغرا كېلىاادۇ. بۇنااداق بىاار سىياسااەت يۈرگااۈزۈش ئۈچااۈن 

ا ئەڭ مۇناسااى  دۆلەتاالەر قاتارىاادا يااالغۇز ياۋرۇپااادا ئىتتىپاقداشاالىقق
ئەنگىلىيىنىال تاللىۋېلىشقا توغرا كېلەتتاى. باۇ ئىشاتا ئەنگىلىايە بىالەن 
كىلىشىمگە كېلى  ئارقا سېپىمىزنى بىخەتەر ھالغا كەلتۈرىۋالغىنىمىزدىن 
كېاايىن، نېمىسااالر بااۇ يااېڭىچە كىرىساات سااەپىرىگە ئەنگىلىاايە بىلەنااال 

لىكى بااار ئىاادى. بۇنااداق سااەپەر قىلىشااقا بىاارگە ئاااتلىنىش مااۇمكىنچى
ئەجااااداتلىرىمىزدەك بىزنىڭمااااۇ ھەققىمىااااز بااااار ئىاااادى. بىزنىااااڭ 
تېنچلىقپەرۋەرلىرىمىزنىڭ ھېچ بىرسى شاەرقنىڭ نېنىناى يىيىشانى رەت 
قىلمىغىنى بىلەن، ئەسلىدە ساپانغا يول ئاچااليدىغان بىردىن بىر چارە 

لىگىماۇ كەلتۈرۈشامىدى! باۇ قېلىچقا تايىنىش بولىدىغانلىقىنى ئۇالر ئەق
مەقسەت ئۈچۈن ئەنگىلىيىنى قىزىقتۇرغىلىال بولىدىكەن، بۇنىڭ ئۈچۈن 
ھەرقانداق پىاداكارلىق قىلىنساىمۇ ئاارتۇقلۇق قىلماايتتى. باۇ مەقساەت 
ئۈچااۈن مۇسااتەملىكىلەردىن، دېڭىااز ئۈسااتۈنلۈكلىرىمىزدىن، بولۇپمااۇ 

تااكە ئالساااقال ئەنگىلىاايە سااانائىتىگە رەقىاا  بولۇشااتىن ئااۆزىمىزنى چە
ئەنگىلىيىناااى پۈتاااۈنلەۋ خااااتىرجەم قىاللىشاااىمىزمۇمكىن ئىااادى. باااۇ 

ئاشكارە ۋە كەساكىن -نەتىجىگە ئېرىشىش ئۈچۈن تۈۋەندىكىچە ئوچۇق
مۇئاااامىلە قىلىاااش الزىااام ئىااادى: ياااا مۇساااتەملىكىلەردىن، دۇنيااااۋىي 
سودىدىن ۋاز كېچىش؛ ياكى بولمىساا گېرماانىيە دېڭىاز ئارمىيىساىدىن 

دۆلەتنىڭ بارلىق كۈچىنى قۇرۇغلاۇق ئارمىيىساى ئۈساتىگىال  ۋاز كېچى 
 مەركەزلەشتۈرۈش.

بۇناااداق قىلغىنىمىااازدا ۋاقىتلىاااق بىااار چەكلىااامە ئىچىاااگە كىرىااا  
قالىدىغاندەك كۆرۈنسەكمۇ، ئۇنىڭ كەينىدىن كېلىادىغىنى پاارالق بىار 
كىاالەچەك بولااۇپ، كەلگۈسااىدە قۇدرەتلىااك بىاار دۆلەتااكە ئااايلىنىش 

 لىيالىغان بوالر ئىدۇق.ئۈچۈن ئۇل ھازىر
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ئەساالىدە ئەنگىلىاايە بىاار زامااانالردا ئااۆز ئىچىاادە ئەنە شااۇ مەقسااەت 
ئۈچۈن مۇنازىرە قىلىشقانلىقى، بىز بىلەن بۇ جەھەتتە مۇزاكىرە قىلىش 
نىيىتىاادە بولغااانلىقىمۇ راس ئىاادى. چااۇنكى ئەنگىلىاايە دائىرىلىاارى 

ىبىدىن گېرمانىيىنىااڭ كۈنسااايىن ئارتىاا  كېتىۋاتقااان نوپۇسااى سااەۋ
قانداقال بولمىسۇن ياۋرۇپادا ئەنگىلىيە بىلەن كىلىشاى  بىارەر چىقىاش 
يااولى تېپىشااقا مەجبااۇر بولىاادىغانلىقىنى، ئەگەر گېرمااانىيە بااۇ ئىشاانى 
ئەنگىلىاااايە بىاااالەن كىلىشااااى  ھەل قىلمىغىنىاااادا، ئااااۆز بېشااااىغا، 
ئەنگىلىيىنىڭ زىيىنىغا بولسىمۇ باشقا قىتدەلەردىن ھەل قىلىاش يولىغاا 

مېڭىش ئېقتىمالىنىڭ باارلىقىنى پەرەز قىلىشاقان ئىادى. بۇناداق  قاراپ
 بىر ئېقتىماللىقنى ئەنگىلىيە دائىرىلىرى ياخشى بىلەتتى.

ئەسااىرنىڭ باشاالىرىدا، لوناادون دائىرىلىاارى گېرمااانىيە بىاالەن -11
يېقىنلىشىش ئۈساتىدە ئىزدىنىا  ياۈرگەن ۋاقىاتالردىال، باۇ مەقساەتنى 

تكااۈزۈپ، بااۇ ھەقااتە ساااپ نىيەتلىااك ئۇالرنىااڭ باااش مىنىسااتىرگە يە
ئىكەنلىكىمىاازدىن ئااۇالرنى خەۋەردار قىلىاا  قويۇشااىمىز الزىاام ئىاادى. 
ئەسلىدە كېيىكى يىلالردا شاھىت بولغىنىمىزدەك بۇ ئارزۇلىرىمىز تۇنجى 
قېاتىم ئەنە شااۇ ۋاقىتتااا ئوتتۇرغااا چىقىشااقا باشاالىغان دېاايىش مااۇمكىن 

ىمىزنى ئوتقااا تىقىشاامىزمۇ ئىاادى. تەبىدىيكااى، ئېنگىلىاازالر ئۈچااۈن قااول
نېمىسالر ئارىسىدا ئۇنچە بەك ماقۇل ئىش ھېساپلىنى  كەتمەيدىغانلىقى 
ئېنىاااق. شاااۇ ساااەۋەپتىن بولساااا كېااارەك، ئاااۇ ۋاقىاااتالردا خاااۇددى 
ئىتتىپاقداشاالىقالر ھەمىشااە ھەر ئىككىااال تەرەپااكە پاياادا كەلتۈرىاادىغان 

دۇق. ئەسلىدە ئىشالردىن بارلىققا كېلىشى كېرەك دەپ چۈشىنىۋالغان ئى
ئازىراقال يول قويغان بولساق، بۇناداق بىار ئىتتىپاقداشالىق ئەنگىلىايە 
تەرەپ بىلەن بەكال ئاسان ئىشقا ئاشۇرۇشقا بولىدىغان بىر ئىش ئىدى. 
چااۇنكى، پەقەت ئەنگىلىاايە دېپلوماتىيىسااىال ھەر قانااداق بىاار ئىشاانىڭ 

اش چوقاااۇم بىااار بەدىلاااى بولىااادىغانلىقىنى ئېنىاااق بىلىااادىغان قااااقۋ
 كىشىلەردىن تەشكىل تاپماقتا ئىدى.

ئەگەر ئۆز ۋاقتىدا ئۇستىلىق بىلەن تاشاقى سىياساەت يۈرگاۈزەلىگەن 
يىلاااى ياپونىيىنىاااڭ تاللىۋالغاااان يولىااادا -8218بولسااااق، گېرماااانىيە 
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مېڭىشااانىمۇ ئويلىنىااا  كۆرۈشاااكە باااوالر ئىااادى. شاااۇنداق بولغىنىااادا 
تەساەۋۋۇر قىلغۇساىز گېرمانىيىنىڭ قولغا كەلتۈرىادىغان نەتىجىلىرىناى 

زور بولىدىغانلىقىنى كۆرەلىگەن بوالر ئىدۇق. بەلكىام دۇنياا ئۇرۇشاىمۇ 
يىلقاااى ئاققۇزىااادىغان قاااانالر -1904پارتىلىمىغاااان باااوالر ئىااادى. 

يىلالر ئارىسىدا ئون ھەسسىدىن ئاارتۇق قاان  8281~8288نەتىجىسىدە 
اللىغاان ئېقىشىنىڭ ئالدىنى ئااللىغاان باوالر ئىادۇق. ئەگەر شاۇنداق قى

بولساق، گېرمانىيىنىڭ دۇنيادىكى ئورنى بۈگۈنكىسىدىن زور دەرىجىدە 
 پەرىقلىق بولىدىغانلىقى مۇقەررەر ئىدى.

شااۇ سااەۋەپتىن، ئەنە شااۇ يىلالردىاان تااارتىپال ئاۋۇسااترىيە بىاالەن 
ئىتتىپاااق تااۈزۈش ئاخماااقلىق ھېساااپلىنىدىغانلىقى ئوچااۇق كۆرۈنااۈپ 

يااا دۆلەت، گېرمااانىيە بىاالەن تااۇراتتى. ئاۋۇسااترىيە دېااگەن بااۇ مۇم
بىرلىشى  ئۇرۇش قىلىامەن دەپ ئىتتىپااق تاۈزگەن بولماساتىن بەلكاى 
مەڭگۈلااۈك بىاار تېنچلىقنااى قولغااا كەلتااۈرۈش ئۈچااۈن، بااۇ تېنچلىقنااى 
خاندانلىق تەۋەسىدىكى گېرمانىزمنى تەدرىجى ھالادا تولاۇق يوقۇتاۇش 

دى. مەقسااىدى ئۈچااۈن پايدىلىنىشاانى كااۆزلەپ ئىتتىپاااق تااۈزگەن ئىاا
ئۇالرنىڭ بۇ ئويىمۇ ئەسلىدە خۇددى ئىتتىپاق تۈزۈشاكىنىدەك ئەمەلاگە 

 ئاشمايدىغان قۇرۇق خىيال ئىدى.

نېمىسالرنىڭ مىللىي مەنپەئەتىنى پائال تاۈردە ھىماايە قىلىشاقا ياول 
قويمىغان، ئۆز چېگراسى ئىچىدە نېمىسىزالشتۇرۇشنى توختىتىشقا يېقىن 

ن بۇنااداق بىاار ئىتتىپاااق تااۈزۈپ يولىماااۋ كېلىۋاتقااان بىاار دۆلەت بىاالە
ناااېمىس مەنپەتىناااى قوغداشاااقا بولىااادۇ دەپ قااااراش ھەقىقەتەنماااۇ 
ئاخماقانىلىق بىر ئىش ئىدى. گېرماانىيە، ناېمىس ئىرقىادىن تەشاكىل 
تاپقان ئاون مىلياون خەلقنىاڭ تەغادىرىنى ئاادەم چىداشالىق بەرگىلاى 

اساالىق بولماياادىغان ھابساابوۋرگالر دۆلىتىنىااڭ قولىغااا تۇتقااۇزۇپ قويم
خاااراكتىرىگە ئىااگە -ئۈچااۈن يىتەرلىااك مىللىااي ھېسسااىياتى ۋە مىااجەز

بولسا ئىدى، ھابسبوۋرگالرنىڭ پەرۋاسىزلىق بىالەن باۇ پىالنناى ئىشاقا 
سېلىشقا جۈرئەت قىاللىشىنى ھەرگىزمۇ پەرەز قىلىشاقا بولماايتتى. كوناا 
رېيچنىڭ ئاۋۇسترىيە مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيىسىدىن بارلىق مىللەتلەر 
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ئۈچااۈن ئېلىاا  بېرىلىاادىغان كەسااكىن كۈرەشاالەردىكى مۇئامىلىسااىنىڭ 
قانااداق ئاااقىۋەتلەرنى كەلتااۈرۈپ چىقارغااانلىقىنىمۇ پەرەز قىاللىشااىمىز 
مۇمكىن. يىلادىن يىلغاا كۈچىيىۋاتقاان نېمىسالىكنىڭ ئېزىلىشاىگە ياول 
قويماسلىق كېرەك ئىدى. چۇنكى ئاۋۇساترىيە بىالەن ئىتتىپااق تاۈزۈش 

قاۇۋەتلەش ئاارقىلىقال ئاۆز -ناېمىس ئاامىللىرىنى قاولالپئىشى پەقەتاال 
ئەھمىيىتىنى ساقلىيالىشى مۇمكىن باوالتتى. ئەمماا ئەمەلىيەتاتە بۇناداق 

 ئىمكانىيەت بارغانسىرى ئازىيى  كېتىۋاتىدۇ.

نېمىسااالىكنى باساااىدىغان باااۇ كاااۈرەش داۋامالشقانساااىرى ئاااۇالر 
ەكااتە ھەماادە )ھابساابوۋرگالر( ھېچنەرسااىدىن ئەنسااىرىمەس ھالغااا كەلم

نەتىجىسى كۈتكەندەك بولمىغاان ھاماان باۇ ئىتتىپااقتىنمۇ يېنىۋېلىشاى 
 كۆزگە كۆرۈنۈپال تۇرغان بىر ئىش.

گېرمانىيە بۇنداق بىر ئېقتىماللىقتىن قۇتۇلۇشانى ئويلىغاان بولساىمۇ 
مااۇمكىن بولمىاادى. دۇنيااا تېنچلىقىنااى داۋامالشااتۇرااليمىز دەپ چااۈش 

انغانلىرىاادا دۇنيااا ئۇرۇشااىغا دۈچ كااۆرگەن بولسااىمۇ ئۇيقىاادىن ئويغ
 كەلگەنلىكىنى كۆردى.

ئۇالرنىااڭ نااېمىس مىللىتىنىااڭ كەلگۈسااى تەغاادىرىنى ھەل قىلىااش 
ئۈچۈن ئاۈچىنچى خىال چاارىنى ئىشاقا سېلىشانى بىار چەتاكە قايرىا  
قويغانلىقىنىااڭ بىااردىن بىاار سااەۋەبى، يوقۇرقىاادەك تېنچلىااق چۈشااى 

لمەكااتە ئىاادى. شااۇنداقتىمۇ ئىچىااگە پېتىاا  قالغانلىقىاادىن بارلىققااا كە
شەرق تەرەپتىن زېمىن قولغا كەلتۈرگىلى بولىادىغانلىقى ئېنىاق ئىادى. 
بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشاقا مەجباۇر بولىادىغانلىقىمۇ ئېنىاق ئىادى. 
شاااۇنىڭغا قارىماساااتىن ھەرقاناااداق بەدەل تۆلەشاااتىن قەتدىاااي نەزەر 

ى ئۇ ۋاقىتالر تېنچلىقنى بىردىن بىر مەقسەت قىلىۋېلىشقان ئىدى. چۇنك
بىالەن ئۇنىڭاادىن كېيىنكاى خېلااى ئاۇزۇن بىاار مەزگىلگىاچە گېرمااانىيە 
تاشقى سىياسىتىنىڭ شاۇئارى پۈتاۈن چاارىالردىن پايادىلىنى  ناېمىس 
خەلقىنى قوغداش، ئۇنىڭ مەۋجۇدىيىتىنى ساقالش بولماستىن، بۇنىاڭ 
دەل ئەكسااىچە باااارلىق چااارىالردىن پايااادىلىنى  دۇنيااا تېنچلىقىناااى 
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نى شۇئار قىلىۋېلىشاقان ئىادى. رۇشاەنكى، بۇنىاڭ ئااقىۋېتىنى قوغداش
 ھەممە كىشى كۆردى!

بااۇ مەسااىلىنى كېاايىن يەنە بىاار قېااتىم مۇھاااكىمە قىلىاا  ئۆتۈشااكە 
 مەجبۇرمەن.

شۇنداق قىلى  ئەڭ ئاخىرقى چارە ئورنىادا تاۆتىنىچى ياولال قالغاان 
ئىاادى: سااانائەتنى تەرەققااى قىلاادۇرۇش، خەلقااارالىق سااودا بىاالەن 

ېڭىزالرغااا ھۆكمااۈران بولىاادىغان ئااارمىيىگە ئىااگە بولااۇش ۋە يىااراق د
 مۇستەملىكىچىلىك يولىنى ئېچىش.

بۇ يول ھەقىقەتەنمۇ تېخىماۇ تېاز ۋە ئاساان ئىشاقا ئاشاىدىغان ياول 
دەپ قارالغان ئىدى. ئەمما بىر يەرنى مۇستەملىكە قىلى  ئۆزلەشتۈرۈش 

ەتتا بەزىدە بۇ ئىش ئىشى بەكال ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان مۇشكۈل ئىش. ھ
ئۈچااۈن نەچااچە ئەسااىر ۋاقىاات سااەرى  قىلىشااقا تااوغرا كېلىاادۇ. بااۇ 
چارىنىڭ قىيىن تەرىپىمۇ دەل مۇشۇ يەردە ئىدى. باۇ ئىاش تۇيۇقساىزال 
ئوتتۇرغا چىقىدىغان چاقماق چاققاندەك بىار ئىاش بولماساتىن، بەلكاى 

ىلىاش ئىنتايىن چوڭقۇر خىزمەتلەر ئارقىلىق ئۇزۇن مۇددەت پائالىيەت ق
ئارقىلىقال ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدىغان، شۇنىڭدەك تىنماۋ كاۈچ ساەرپ 
قىلىشااقا تااوغرا كېلىاادىغان بىاار ئىااش ئىاادى. بااۇ ئىااش ھەرگىزمااۇ 
سانەئەتلىشىشااتەك ئۇنااداق بىاار نەچااچە يىلاادىال ئىشااقا ئاشااۇرغۇلى 
بولىاادىغان ئاسااان ئىااش ئەمەس ئىاادى. بۇنىااڭ ئۈچااۈن بىاارەر دېڭىااز 

ىاااش گېرماااانىيە ئۈچاااۈن ئاااۇنچە بەك تەس ئارمىيىساااىنى قاااۇرۇپ چىق
بولمىغاندەك قىلغىنى بىالەن، بۇنىڭغاا سېلىشاتۇرغاندا دېڭىاز ھالقىا  
زوراۋانلىااق كااۈچىگە تايىنىاا  بىاارەر دېققااانچىلىق مەياادانىنى تارتىاا  
ئېلىا  ئااۇ يەرنااى ئۆزلەشاتۈرۈش، بااۇ يەرگە دېققااانلىرىمىزنى يااۆتكەپ 

ا بۇ يەردە بۇنىڭ كاپالىتى بېرىشىمىز بەكال قىيىن بىر ئىش ئىدى. ئەمم
بولغان دېڭىز ئارمىيىمىزنىڭ ئۇشتۇمتۇتال ۋەيران قىلىنىشىنىمۇ كاۆزدىن 

 چىقارماسلىقىمىز كېرەك.
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گېرمانىيە بۇ سىياسەتنى يولغا قويغىنىدىمۇ، كۈنلەرنىڭ بىرىادە باۇ 
سااەۋەپتىنمۇ ئااۇرۇش قاااينىمى ئىچىااگە پېتىاا  قېلىشااى مااۇمكىنلىكىنى 

دى. ماختاااپ ئۇچىرىااۋېتىش، كىشااىلەرنى تونااۇپ يېتىشااى كېاارەك ئىاا
خەلقناى تېانچ “قىزىقتۇرۇش يولى بىالەن قاۇرال كاۈچىگە تايانماساتىن 

دەيدىغان ھەرىكەت باويىچە يىاراق جايالرغاا بېرىا   ”يولدا ئىگەللەش
باناااان ئاااۈزۈش ئىشاااى ئۈچاااۈن ساااۈيۈملۈك، ياخشاااى نىيەتلىاااك، 

بىاالەن  تېنچلىقپەرۋەرلىااك نىيىتااى يېتىاادۇ دەياادىغان قااۇرۇق گەپاالەر
 پەقەت ئۇششاق بالىالرنىال ئالدىغىلى بوالتتى.

ياق، ئەگەر بىز زورلاۇق كۈچىادىن پايادىالنماۋ بۇناداق بىار يولغاا 
كىرىا  قااالغىنىمىزدا، كۈنلەرنىااڭ بىرىاادە ئەنگىلىاايە بىاالەن ئىتتىپاااق 
تۈزۈشكە تىگىشلىك بولغان يولادىن ۋاز كەچكىنىمىازدە، ئاۇالر چوقاۇم 

لىنىا  بىزنىاڭ تېنچلىاق ھەرىكەتلىرىمىازگە بىزنىڭ دۈشمىنىمىزگە ئاي
كۈچلۈك مەنمەنچىلىك، قوپال، زورلۇق مۇئامىلىدە بولۇپ بىزگە ھۇجۇم 

 قىلىشى چوقۇم ئىدى.

ئەپسااۇس! بىااز نېمىشااكە ئۇنچىلىااك ئاااقكۆڭۈللۈك قىلىاا  كېتىمىااز  
دەرۋەقە بىز ئەنگىلىيىنىڭ ئورنىدا بولساق ھەرگىزمۇ ئۇنداق ئويلىمااس 

ۋرۇپادىن تاۇپراق قولغاا كەلتاۈرۈش سىياساىتى ئۈچاۈن بوالر ئىدۇق. يا
رۇسااىيىگە قارشااى ئەنگىلىاايە بىاالەن بىرلىشااەلمەۋ قالاادۇق. خااۇددى 
شۇنىڭدەك مۇستەملىكىچىلىك بىالەن خەلقاارالىق ساودا سىياساىتىدىمۇ 
ئەنگىلىيىگە قارشى تۇرۇش ئۈچاۈن رۇساىيە بىالەن بىرلەشاكىنىمىزدىال 

ئەممااا ئااۇ چاغاادا بااۇ تااۈردىكى  ئىشاالىرىمىز نەتىجىلىااك بااوالر ئىاادى.
سىياساااىتىمىزدىن كېلىااا  چىقىااادىغان باااارلىق ئااااقىۋەتلەرگە مااااقۇل 
بولىشاااىمىز ھەمااادە ئىمكانىيەتنىاااڭ باااارىچە ئاۋۇساااترىيىدىن تېاااز 
ئايرىلىشىمىزغا توغرا كىلەتتى. قايسىال تەرەپتىن تەھلىل قىلىشىمىزدىن 

ەن ئىتتىپاااق يىلالرغااا كەلگىااچە ئاۋۇسااترىيە بىاال-8211قەتدىااي نەزەر، 
تۈزگەنلىكىمىزنىااڭ ئااۆزىال ئۇچىغااا چىققااان ئاخماااقلىق ئىاادى. ھااېچ 
بولمىغاندا ئەنگىلىيىگە قارشى تۇرۇشتا رۇسىيە بىلەن ھەمكارلىشىشنى، 
ياكى رۇسىيىگە قارشى تۇرۇشتا ئەنگىلىيە بىلەن ھەمكارلىق ئورنىتىشنى 
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ھاااېچكىم ئەقلىگىماااۇ كەلتاااۈرۈپ قويۇشااامىدى. چاااۇنكى ھەر ئىككىاااال 
ەھۋالدا ئۇرۇشتىن سااقالنغىلى بولمايادۇ دەپ قاراشاقان ئىادى. شاۇڭا ئ

ئۇالر بۇنداق بىر ئۇرۇشاتىن سااقلىنىمىز دەپ خەلقاارالىق ساودا بىالەن 
سانائەتلىشىش سىياسىتىنى تۈزۈشكە كىرىشى  كەتكەن ئىدى. دۇنيانى 

باويىچە باوۋ سۇندۇرۇشانى ئوتتۇرغاا  ”ئىقتىسادىي تېنچلىقپەرۋەرلىاك“
رقانداق بىر زورلۇق ئىشلىتىشاكە تايىنىادىغان ئۇساۇلالرنى قويىشى، ھە

ئەمەلدىن قالدۇرااليدۇ دەپ ئىشەنگەنلىكىنىڭ نەتىجىسى ئىادى. ئەمماا 
بااۇنى ئوتتۇرغااا قويغااۇچىالر بااۇ يولاادىنمۇ تااۇال بەك خاااتىرجەم بولااۇپ 
كىاااتەلمىگەن ئىااادى. بولۇپماااۇ ئاااارىالپ ئەنگىلىيىااادىن كېلىۋاتقاااان 

قاراپ بۇ قارارىدىن تېخىمۇ ئۈمىدساىزىلىنى   كۈتۈلمىگەن تەھدىتلەرگە
ئەناادىكى  كېتىشااكەن ئىاادى. شااۇ سااەۋەپتىن دەرھااال بىاار دېڭىااز 
ئارمىيىسى قۇرۇپ چىقىش قاارارىنى ئېلىشاىدۇ. ئەمماا ئۇالرنىاڭ دېڭىاز 
ئارمىيىسى قۇرۇش قارارى ھەرگىزمۇ ئەنگىلىيىگە قارشى ئۇرۇش قىلىاش 

ت قىلغاان بىار قاارار ئەمەس ياكى ئەنگىلىيىنى مەغلوپ قىلىشنى مەقسە
دۇنيا “ئىدى. بۇنىڭ دەل ئەكسىچە، بۇ ئارمىيىنى قۇرۇشتىكى مەقسەت 

 ”تېنچلىقپەرۋەرلىااك سىياسااىتى“نااى قوغااداش، دۇنيااانى  ”تېنچلىقااى
بويىچە قولغا كەلتۈرۈشنى مەقسەت قىلىش ئىدى. قۇرۇلغاان باۇ دېڭىاز 

س بەلكااى ئارمىيىسااىنىڭ كىاامە سااانى بىاالەن ئومااۇمىي تونناااجىال ئەمە
قااۇرال كااۈچى جەھەتتىمااۇ بەكااال غۇرۈگااۈل ئىكەنلىكااى بااۇنى ئوچااۇق 
كۆرسەتمەكتە ئىدى. بۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنىاڭ نەقەدەر تېنچلىاق ساۈيەر 
كىشىلەر ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرماقچى بولۇشقان ئىدى. دېمەك، ئۇالرنىاڭ 

دېگەنلىرىمااۇ شااۇنچىلىكال بىاار  ”تېنچلىااق“دەپ يااۈرگەن بااۇ تااۈردىكى 
 ى.ئىش ئىد

دۇنيانى ئىقتىسادىي ۋە تېنچلىقپەرۋەرلىك كۈرەشلىرى ئارقىلىق بوۋ 
تارتىشاالر ھېچقاچااان -ساۇندۇرۇش ھەققىادە ئېيتىلغااان قاۇرۇق تاااالش

بىرەر دۆلەت سىياسىتىگە ئاساس بواللمايادىغان مەنتىقىساىز كاپشىشاالر 
ئىدى. دۇنيانى قولغا كەلتۈرۈشنىڭ بۇنداق بىر يولىنى توغرا يول دەپ 

ۋالغااان، بۇنااداق بىاار يااولنى ھىمااايە قىلىاادىغان كىشااىلەرنىڭ تاللى
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ئەنگىلىيىنى مىسال قىلى  كۆرسەتكەنلىكى ئۇالرنىڭ نەقەدەر مەتىقىسىز 
كىشىلەر ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ ئاشىكارىالپ بەرگەن ئىادى. نەزەرىايىلەر 
بىلەن تارىخى تەجرىبىلىرىمىز بىازگە تېنچلىاق بىالەن ھەممىناى قولغاا 

ولىاادۇ دەياادىغان بۇنااداق بىاار ئاخماااقلىقنى ھېچقاچااان كەلتۈرۈشااكە ب
ئۆگەتمىگەن. شۇڭا بۇ خاتانى تۈزىتىشاىمىز ئۈچاۈن يەنىاال كاېچىككەن 
بولمااايمىز. دېاامەك، بىزنىااڭ نۇرغااۇن كىشااىلىرىمىز تااارىخنى قىلچىمااۇ 
چۈشەنمەۋ ئوقۇپ يۈرگەنلىكى ئېنىق. مەن بۇ يەردە بۇنىاڭ ئەكساىچە 

شۇم ئۈچۈن يەنە شۇ ئەنگىلىيىنى مىسالغا بىر كۆزقاراشنى ئوتتۇرغا قويۇ
ئېلىاا  كۆرسىتىشااكە مەجبااۇرمەن. چااۇنكى ھېچقانااداق بىاار خەلااق، 
ئىقتىسادىي كۈرەشالەرنى ئەنگىلىايىلىكلەردەك قەتدىاي ئىارادە بىالەن، 
يەنى قۇرال كاۈچىگە تايىنىا  ھەل قىلىشاقا، ئۇنىڭادىن كېايىن قولغاا 

ە تايىنىاا  قوغداشااقا كەلتااۈرگەنلىرىنى يەنە ئااۇالردەك زورلااۇق كااۈچىگ
تىرىشاااى  باققاااان ئەمەس. ئەنگىلىيىلىكلەرنىاااڭ سىياساااىي كاااۈچىگە 
تايىنى  ئىقتىسادى كۈرەشانى غەلىابىگە ئېرىشاتۈرەلىگەنلىكى، ئۇنادىن 
كېااااايىن يەنە باااااۇ ئىقتىساااااادىي كاااااۈچىنى سىياساااااىي كاااااۈچكە 
ئايالندۇرالىغانلىقى ئەنگىلىيىنىڭ تىپىك سىياسىي ھۈنەرلىرىدىن بىارى 

ى  ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە، ئىقتىسااادىي تەرەققىياااتلىرى ئۈچااۈن ئەمەساامىد
ئەنگىلىزالرنىڭ بىۋاستە قان تۆكۈپ قۇربان بەرگەنلىكىنى بىازنىڭكىلەر 
پەسكەشاالىك دەپ قارىشااىمۇ قاااتتىق خاتاالشااقانلىقىنى كۆرسااىتىدۇ. 
ئۇالرنىااڭ يەنە ئەنگىلىيىنااى ئۆزىنىااڭ مىللىااي ئااارمىيە كااۈچىگە ئىااگە 

ىمۇ ھېچنېمىنى ئىسپاتالپ بىرەلمەيدۇ. مۇھىم ئەمەس دەپ بىلجىرالشلىر
بولغىنى قوشۇنىنىڭ شۇ ۋاقتىكى تەركىۋى، تەشكىالت شەكلى ئەمەس، 
بەلكى قولىدىكى بۇ قوشۇندىن پايدىلىنى  ئۇرۇشقا قاتنىشىش قارارىغا 

بولماسالىقى ھەممىادىن ماۇھىم مەساىلە -كېلىش ئىرادىساىنىڭ بولاۇش
ۇرۇشاااقا الزىملىاااق باااارلىق ئىااادى. ئەنگىلىااايە ئاااۇرۇش جەريانىااادا ئ

الزىمەتلىكلىرىناااى تولاااۇق قولغاااا كەلتاااۈرۈپ كېلىۋاتقاااان، ھەردائىااام 
غەلىبىنااى قولغااا كەلتۈرۈشااكە كاپالەتلىااك قىالالياادىغان بىاار ئااارمىيە 
قۇرالىغان دۆلەت. ئەنگىلىيە، مائاشلىق ئەسكەرلىرى يىتەرلىك بولساىال 
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قىممەتلىك بولغان ئۇالرنى ئۇرۇشقا سېلى  تۇرغان، ئۆز خەلقىنىڭ ئەڭ 
قېنىنىاااااڭ ئەڭ ئااااااخىرقى بىااااار تامچىساااااىنىمۇ بىكارغاااااا ساااااەرپ 
قىلىۋەتمەياادىغان، ئەممااا غەلىاابە قىلىشااقا كااۆزى يېتىاادىغانال ئىااش 
بولىدىكەن ئۇنىمۇ پىدا قىلىشتىن قەتدىي چېكىنمەيدىغان بىار مىلالەت 

جاسااارىتى ۋە قۇراللىااق -ئىاادى. ئااۇرۇش قىلىااش ئىرادىسااى، غەياارەت
ىاااااا  ھەرىكەتااااااكە ئاااااااتلىنىش ئاالھىاااااادىلىكى كااااااۈچىگە تايىن

 ئەنگىلىيىلىكلەرنىڭ مەڭگۈ ئۆزگەرمەس بىر ئاالھىدىلىكىدۇر.

ئەمما بىزنىڭ گېرمانىيىدىكى مەكتەپلەر، مەتبۇئاتالر، ئاوبزورچىالر، 
ھەجااااۋى گېاااازىتالر ئەنگىلىاااايە بىاااالەن ئېنگىلىااااز ئىمپرىيىسااااىنى 

ىتاى تونۇشاالرغا تونۇشتۇرغاندا ئادەمنى تەدرىجى شەكىلدە شۇنداق غەل
كەلتۈرۈپ قوياتتىكى، ئاخىرى بېرى  بىزنى بىار تۈرلاۈك ئۈمىتساىزلىك 
پاتقىقىغااا پاتۇرىۋېتىشااەتتى. ئەنگىلىيىلىكلەرنااى قااۇۋ، جاسااارىتى يااوق 
دېگەناادەك بااۇ خىاال خاتااا قاراشااالر خااۇددى بىاار تۈرلااۈك يۇقۇملااۇق 

ئاسااتا پۈتااۈن ئەتىراپىمىزغااا تارقىلىاا ، -كېسااەللىككە ئوخشاااش ئاسااتا
بىزنااى ئېغىاار مەغلااوبىيەتلەرگە باشااالپ بارىاادىغان خاتااا پەرەزلەرگە 
يىتەكلەپ كەتكەن ئىدى. بۇ تۈردىكى خاتا قاراشالر بىزگە شاۇنچىلىك 

الرنااى  ”ئېنگلىااز“چوڭقااۇر تەسااىر قىلغااان ئىاادىكى، ئاااخىرى بېرىاا  
ئىنتااااايىن پەسااااكەش ئەممااااا ئەقىللىااااق ئەخالقسااااىز تىجااااارەتچىلەر 

ېتىشاااااكەن ئىااااادى. بىزنىاااااڭ داڭلىاااااق ئىكەنلىكىاااااگە ئىشەندۈرىۋ
پروفىسساااورلىرىمىز، ئوقۇتقاااۇچىلىرىمىز ئەنگىلىااايە ئىمپىرىيىساااىدەك 
بۇنااداق دۇنياغااا يېيىلغااان بىاار ئىمپىرىيىنااى بىاار قىسااىم ساااختىپەز 
ھىلىگەرلىكلەر بىلەن قۇرۇپ چىقىشاقا بولمايادىغانلىقىغا زادىاال ئەقلاى 

اددى كىشاىلەرنىڭ يەتمەيتتى. شۇنداق قىلى  راست گەپ قىلىدىغان ئ
ئاگاھالندۇرۇشااىغا ھااېچكىم قااۇالق سېلىشاامىدى، قااۇالق سېلىشاامىدىال 
ئەمەس ھەتتااااا ئۇالرنىااااڭ ئۈنىنىمااااۇ چىقارتقۇزمىاااادى. فالندرېاااادە 
تومميېلەرنىااڭ بىاازگە قارشااى بىۋاسااتە سااەپ تااۈزگەنلىكىنى كااۆرۈپ 
ھەيااران قالغااان سەبداشاالىرىمنىڭ چىرايىنااى ھەرگىااز ئۇنۇتالمااايمەن. 

ەسلەپكى كۈنلىرىدىال بۇ ئىساكاندىناۋىيىلىكلەرنىڭ بىازگە ئۇرۇشنىڭ د
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گېزىتالرنىڭ ھەجىۋى بەتلىرىدە تۇنۇشتۇرغان قۇۋ ئەمما جەڭگىاۋارلىقى 
يااوق دەپ تونۇشااتۇرۇلغان ئااادەملەرگە پەقەتااال ئوخشااىمايۋاتقانلىقىنى 

 ھەممەيلەن بىلى  كەتكەن ئىدى.

ەتەنماۇ رولاى مەنمۇ شۇ باھانىدا بەزى تەشاۋىقات تۈرلىرىنىاڭ ھەقىق
 چوڭلىقىنى تونۇپ يەتكەن ئىدىم.

بااۇ تااۈردىكى ئالاادامچىلىقالرنى تارقىتىۋاتقانالرغااا بااۇ قىزىلكااۆزلەر 
چوقۇم بەزى مەنپەتلەرنى بەرگەن بولىشى مۇمكىن. بۇنداق مىساالالرنى 
ئىقتىسادى ئىستىالالرنىڭ بىر مىسالى ئورنىادا تونۇشاتۇرغان بولساىمىغۇ 

ۋەپپىقىيەت قازىنالىغااان ئۇسااۇلدىن بىزمااۇ مەيلىتتااى؛ ئېنگىلىاازالر مااۇ
پايدىلىنالىشىمىز مۇمكىنلىكىنى دېسىمۇ بوالتتى؛ ھەتتا ئۇچۇق ئاشاكارە 
ھالاادا راسااتچىل، ئەخالقلىااق بولغااانلىقىمىز، ئېنگىلىاازلەردەك ئۇنااداق 
نااااامەرت بولمىغااااانلىقىمىز بىاااازگە تېخىمااااۇ كااااۆپ مەنااااپەتلەرگە 

ۇ مەيلىتتاى؛ شاۇنداق قىلىاش ئېرىشتۈرەلەيدىغانلىقىنى ئېيتقان بولساىم
ئااارقىلىق ئۇششاااق مىللەتلەرنىااڭ ھەيرانلىقىنااى، چااوڭ مىللەتلەرنىااڭ 
ئىشەنچىسااىنى تېخىمااۇ ئاسااان قولغااا كەلتۈرەلىشااىمىز مااۇمكىنلىكىنى 

 تەرغى  قىلغان بولسىمۇ بوالتتى.

بىزنىڭ ئاقكۆڭۈل، ساپدىل بولغانلىقىمىز باشقىالر يامان كۆرىدىغان 
بولااۇپ، بىااز بۇنااداق يامااان كۆرۈشاانى ھېچقاچااان  ئاالھىاادىلىكلىرىمىز

چۈشىنەلمىدۇق. چۇنكى بىاز ئۆزىمىزنىاڭ باۇ ئاالھىادىلىكىمىزگە چىان 
قەلبىمىزدىن قەتدىي ئىشەنچ قىالتتۇق. ئەمما باشقىالر بىزنىاڭ بۇناداق 
مىجەزلىرىمىاازگە قاااراپ بىزنااى چوقااۇم ھىلىگەرلىااك قىلىۋاتىاادۇ دەپ 

ىلىغىچىال شۇنداق قاراپ كەلگەن ئىدى. قارىغان ئىدى. تا ئىنقىالپ پارت
ئەممااا ئىاانقىالپ يىللىرىاادا ئااۇالر بىزنىااڭ شااۇنچىلىك دۆت، ساااددا 
ئىكەنلىكىمىزدىن خەۋەر تېپى  بۇ خىل پسىخولوگىيىلىك ھاالىتىمىزگە 

 ھەس قېلىشقان ئىدى.-قاراپ ھەيرانۇ

چىلىقىمىاازدىن ئىبااارەت  ”تېاانچ ئىقتىسااادىي ئىسااتىال“بىزدىكااى بااۇ 
ىمىزنىڭ ئۆزىال باشقا جەھەتلەردىكى دۆتلىكىمىز بولغاان ئاۈچ ئاخماقلىق
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تەرەپلىك ئىتتىپاق تاۈزۈش ئىشاىمىزنى تولاۇق چۈشىنىشاكە يىتەرلىاك 
 پاكىت بولغان ئىدى.

گېرمانىيە قايسى دۆلەتلەر بىلەن ئىتتىپاق تۈزەلىشى مۇمكىن ئىادى  
ئاۋۇسااترىيە بىاالەن بىاارلىكتە ھەتتااا ياۋرۇپااادىمۇ بىاارەر ئىقتىسااادى 
كۈرەشكە كىرىشىش ئىمكانىيىتىمىز يوق ئىادى. ماناا باۇ، باۇ تاۈردىكى 
ئىتتىپاقلىقنىڭ ئەڭ ئاجىز نوقتىسى ئىدى. بۇنداق بىر ئىتتىپاقداشلىققا 
يالغۇز بىساماركال بىلىا  تاۇرۇپ مااقۇل كاېلىش ئېقتىماالى باار ئىادى. 
چۇنكى ئۇ، ئەھۋالغاا قااراپ پىاالن بىالەن ئىشاقا كىرىشاىدىغان ئاادەم 

ئەمما ئۇنىڭدىن كېيىن ئەمەل تۇتقانالرنىڭ ھېچقايساىدا بۇناداق ئىدى. 
بىر ئىقتىدار بولۇپ باقمىدى. ئاخىرى شۇنداق بىر دەۋرگە كەلادۇقكى، 
بىسمارك قۇرۇپ چىققان ئىتتىپاقنىڭ ھېچبىر ئاساسى قالمىغاان ئىادى. 
چۇنكى بىسمارك ئۆز ۋاقتىدا ياۋرۇپاانى خاۇددى بىار ناېمىس دۆلىاتىگە 

نىاادا ئوينىتىشاانى بىلىاادىغان بىرسااى ئىاادى. ئەممااا ئوخشاااش ئالقى
ئومۇمخەلق سايلىمى بىلەن پارالمېنات تاۈزۈمى باۇ دۆلەتناى نېمىسالىك 
بىاالەن قىلااچە مۇناسااىۋىتى قالمىغااان زىاادىيەتلىك ھالغااا چۈشااۈرۈپ 

 قويدى.

ئەسلىدە ئاۋۇساترىيە بىالەن تۈزۈشاىدىغان ئىتتىپاقداشالىق ئېتنىاك 
چ ھۆكۈمىتى، يېڭىدىن كەڭ كۆلەملىاك جەھەتتىمۇ پايدىسىز ئىدى. رېي

سالۋيانالشااتۇرۇلغان دۆلەتنىااڭ شەكىللىنىشااىگە يااول قويااۇپ بەرگەن 
ئىدى. ئەمما باۇ دۆلەت كۈنلەرنىاڭ بىرىادە رۇساىيىگە قارشاى ئاۇرۇش 
قىلىااش ئۇياقتااا تۇرسااۇن، بۇنىااڭ دەل ئەكسااىچە ئىتتىپاااق تااۈزگەن 

دوناااۋ  گېرمااانىيىگە قارشااى ھەرىكەتااكە ئاتلىنىشااى چوقااۇم ئىاادى.
خاندانلىقىاادىكى بااارلىق پۇرسااەتلەردىن مەھاارۇم قالاادۇرۇلغان پااان 
گېرمانىزم ھەرىكىتىنىڭ نوپۇزى ئازايغانسىرى ئىتتىپاقمۇ يىلادىن يىلغاا 

 يىمىرىلى  ئاجىزالپ بېرىشىقا مەھكۈم بولغان ئىدى.
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-8211گېرماااانىيە بىااالەن ئاۋۇساااترىيىنىڭ ئىتتىپاقداشااالىقى تاااا 
ىتالىيە ئىتتىپاقىنىڭ ئەھۋالىغا چۈشاۈپ قالغاان ئ-يىلالردىال ئاۋۇسترىيە

 ئىدى.

شااۇنىڭ ئۈچااۈن، بااۇ جەھەتااتە قىلىشااقا تېگىشاالىك پەقەت ئىككااى 
تۈرلۈكال ئىش قالغان ئىدى: بۇنىڭ بىرساى ھابسابوۋرگالر خانادانلىقى 
بىااالەن ئىتتىپااااق تاااۈزۈش ياااا بولمىساااا ئاۋۇساااترىيىدىكى گېرماااانىزم 

ىمالرغا قارىتاااا ناااارازىلىق ھەرىكىاااتىگە قارىتىلغاااان زۇلاااۇم ۋە بېسااا
بىلدۈرۈش. ئەمما بۇنداق بىر يولغا قەدەم قويۇلغىنىدا، ماۇتلەق تاۈردە 

 ئاشكارە كۈرەش قىلىشقا توغرا كېلەتتى.-ئۇچۇق

بااۇ ئااۈچ تەرەپلىااك ئىتتىپاااق پىسااىخولوگىيىلىك جەھەتتىمااۇ بەكااال 
ئااااجىز بىااار ئىتتىپااااقنى شاااەكىللەندۈرمەكتە ئىااادى. چاااۈنكى بىااارەر 

قنىااڭ كااۈچى ئەگەر ئەمەلااى ۋەزىيەتنااى قوغااداش ۋە ئااۇنى ئىتتىپاقلى
سااااقالپ قېلىشااانىال مەقساااەت قىلغاااان بولىااادىكەن، بۇناااداق بىااار 
ئىتتىپاقداشاالىقنىڭ كۈچىمااۇ كۈنسااايىن ئاجىزلىشااى  بارىاادىغانلىقى 
مااۇقەررەر ئىاادى. ئەساالىدە، بىاارەر ئىتتىپاقداشاالىق، بااۇ ئىتتىپاااقنى 

باااۇ ئىتتىپاقداشااالىقتىن شاااەكىللەندۈرگەن ھەرقايساااى دۆلەتلەرنىاااڭ 
پايااادىلىنى  كۈچلىنىاااۋېلىش مەقساااىتىدە تېخىماااۇ كۈچلاااۈك ھالغاااا 
كېلىۋېلىشى الزىم ئىدى. شۇنداقتىمۇ بىرلىشىشتىن كەلگەن بۇ كاۈچىنى 
تىركىشااااىش ئۈچااااۈن ئەمەس بەلكااااى ھۇجۇمغااااا ئۆتااااۈش ئۈچااااۈن 
ئىشاالىتەلەيدىغان ھالغااا كەلتااۈرەلىگەن بولىشااى كېاارەك. ئىشاانىڭ بااۇ 

ۋاقىااتالردا بەلگىلىااك ساااھەدىكى كىشااىلەر چۈشااىنى  تەرىپىنااى ئااۇ 
يىااتەلىگەن بولسااىمۇ، ئىشاانىڭ مەساادولى بولغااان كىشااىلەر بۇنىااڭ 

 قىممىتىنى زادىال بىلەلمىدى.

بۇناداق بىاار ئىتتىپاقداشاالىقنىڭ ھەمامە ئاااجىزلىقلىرىنى لۇدېناادور  
يىلى يېزىا  چىققاان ئەسلىمىساىدە ئېنىاق كۆرساىتى  ئاۆتكەن -8281

قىاااتالردا لۇدېنااادور  باشاااقۇماندانلىققا مەنساااۈپ بىااار ئىااادى. ئاااۇ ۋا
پولكوۋنىاااك ئىااادى. ئەپسۇساااكى، دۆلەت رەھبەرلىااارى ئۇنىاااڭ باااۇ 
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ئاگاھالندۇرۇشىغا قىلچە ئەھمىيەت بەرمەۋ، ئۇنىڭ بۇ دوكالدىناى بىار 
چەتكە تاشالپ قويۇشقان ئىدى. ئەسلىدە ئەقىل بىلەن مەنتىق ئادەتتە 

ۇھىم تەساىرلەرنى پەيادا قىلىغىناى ئاددى كىشىلەر ئارىساىدا تېخىماۇ ما
بىلەن، بۇنداق ئىشالرغا سىياسىيونالر ئارىلىشىپال قالغاان بولىادىكەن، 

 بۇنداق پىرىنسىپالر دەرھال ئەمەلدىن قالىدۇ.

يىلقى ئۇرۇشقا ئاۋۇسترىيە ۋاستىلىق بىر شاەكىلدە ساەۋەپچى -1914
اللمااۋ بولغانلىقى ھەمدە ھابسبوۋرگالر بۇ ئۇرۇشاتىن ئاۆزىنى چەتاكە ئا

قېلىشى ئەسلىدە گېرمانىيە ئۈچۈن بىر ئامەت ھېسااپلىناتتى. ئەگەر باۇ 
ئۇرۇش ئاۋسترىيە بىلەن مۇناسىۋىتى بولمىغان باشقا بىر باھانە بىالەن 
پارتىلىغان بولسا ئىدى، بۇ ئۇرۇشاتا گېرماانىيە چوقاۇم ياالغۇز قالغاان 
 باااوالتتى. چاااۇنكى، ئاۋۇساااترىيىلىكلەر گېرماااانىيە ساااەۋەپچى بولاااۇپ
پااارتىالپ چىقىاادىغان ھەر قانااداق بىاار ئۇرۇشااقا گېرمااانىيە تەرىپىاادە 
تۇرۇپ قاتناشمايدۇال ئەمەس، بۇنداق بىر ئاارزۇدا بولىشاىنىمۇ ھەرگىاز 
قىياس قىلغىلى بولمايتتى. شۇنداق بولغاچقا، خۇددى كېيىنكى ۋاقتىدا 
تەنقىت قىلىنغاندەك ئىتالىيە بىالەن بۇزۇلۇشاقا ئوخشاايدىغان ئەھاۋال 

ۇم ئاۋسااترىيىدىمۇ روۋ بەرگەن بااوالر ئىاادى. يەنااى، ئاۋۇسااترىيە چوقاا
باشالنمايال چوقۇم بىتەرەپ بولىۋالىدىغانلىقى كۆرۈنۈپ -ئۇرۇش باشلىنا

 تۇرغانال بىر ئىش.

ئەگەر بۇ ئۇرۇشتا ئاۋۇسترىيە بىتەرەپ بواللىغانال بولساا، ئاۋساترىيە 
توسااش ئۈچاۈن يىلىدا گېرمانىيىگە يارەم قىلىشنى -8288سالۋيانلىرى 

چوقااۇم خاناادانلىقنى ئاغاادۇرۇپ تاشلىشااى مااۇمكىن ئىاادى. شااۇنىڭغا 
قارىماااااۋ، دوناااااۋ خاناااادانلىقى بىاااالەن بارلىققااااا كەلااااگەن بااااۇ 
-ئىتتىپاقداشاالىقنىڭ قۇرۇلۇشااىدىن كېلىاا  چىقىاادىغان بااارلىق خەۋپ

خەتەرنىااڭ ئېغىرلىقىنااى چۈشااىنىدىغان نااېمىس ئااۇ ۋاقىااتالردا يااوق 
ىمى، ئاااۇ ۋاقىاااتالردا ئاۋۇساااترىيىنىڭ دىيەرلىاااك ئىااادى. ئەڭ ماااۇھ

دۈشاامەنلىرى بەكااال كااۆپ بولااۇپ، بااۇ يامااان نىيەتااتىكىلەر يوقۇلااۇش 
ئالدىدا تۇرىۋاتقان بۇ دۆلەتنىڭ مىراسىنى بۆلۈشۈش تاماساىدا ياۈرگەن 
ئىدى. ئۇالر يەنە بۇ خانادانلىقنىڭ پارچىلىنىشاىغا ئەڭ چاوڭ توساالغۇ 
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سااقالپ يۈرىشاەتتى. ئاۇالر دەپ قارىغان گېرماانىيىگىمۇ كۆڭلىادە غاۇم 
ۋيېناااانى پەقەت بېرلىنااادىن بۆساااۈپ ئۆتاااۈش ئاااارقىلىقال ئاااالغىلى 
بولىاادىغانلىقىنى بىلىاا  قالغااان ئىاادى. شااۇ سااەۋەپتىن، گېرمااانىيە 
ئىتتىپاق تۈزۈش ئۈچۈن ئۆزلىرىگە تېخىماۇ كاۆپ پايدىساى تېگىادىغان 

ۇپ باشااقا ئىتتىپاقداشااالرغا ئېرىشااىش ئىمكانىيەتلىرىاادىن مەھاارۇم بولاا
قالغااان، نەتىجىاادە رۇسااىيە بىاالەن، ھەتتااا ئىتااالىيە بىاالەن بولغااان 
مۇناسىۋەتلىرىنى يىرىكلەشتۈرىۋالغان ئىدى. گەرچە رىمدا گېرماانىيەگە 
قارىتا بىرەر سوغۇق مۇئامىلە ياكى بىارەر دۈشامەنلىك كۆرۈلمىگەنادەك 
قىلسىمۇ، ئاۋۇسترىيىگە قارىتا ئىتالىيە پۇخرالىرىنىڭ قەلبىادە چوڭقاۇر 

نەپااارەت تولاااۇپ تاشاااقان ئىااادى. ئوتتۇرلۇقتاااا -ئۆچمەنلىاااك، غەزەپ
دېققانچىلىق بىلەن سانائەت سىياسىتى يۈرگۈزىلىشكە باشلىشاى بىالەن 
رۇساىيىگە ئاۇرۇش ئاېچىش ساەۋەبىمۇ ئەمەلادىن قالغاان ھېسااپالندى. 
بۇنداق بىار ئەھۋالادا پەقەت ئىككىاال دۆلەتنىاڭ دۈشامەنلىرى مەناپەت 

ىشى مۇمكىن ئىادى. شاۇنداق قىلىا  باۇ ئىككاى كۈتۈش خىيالىدا بوالل
دۆلەتنااى پۈتااۈن چااارىالردىن پاياادىلىنى  ئااۇرۇش قاينىمىغااا سااۆرەپ 
كىرگەنلەر بىرىنچى بولاۇپ يەھاۇدىيالر بىالەن ماركىساىزمچىالر بولاۇپ 

 قالغان ئىدى.

ئۈچىنچىسى بولسا، بۇ ئىتتىپاقداشلىق گېرمانىيە ئۈچاۈن ھەر دائىام 
كااتە ئىاادى. چااۇنكى بىسااماركنىڭ رېاايچ خەۋىاا  پەياادا قىلىاا  كەلمە

ھۆكااااۈمىتىگە دۈشاااامەنلىك قىلىاااادىغان بىاااار دۆلەت، رېيچنىااااڭ 
ئىتتىپاقدىشى بولغان ئاۋۇسترىيىنىڭ بايلىقلىرىنى ۋەدە قىلىا  تاۇرۇپ 

 ئۇنى كۈشكۈرتۈش بەكال ئاسانغا توختايىتتى.

دوناااۋ خاناادانلىقىغا قارشااى پۈتكااۈل شااەرقى ياۋرۇپااانى، بولۇپمااۇ 
ئىتالىيىنى كۈشكۈرتۈشكە باوالتتى. ئەگەر گېرمانىيىنىاڭ  رۇسىيە بىلەن

ئىتتىپاقدىشااى بولغااان ئاۋۇسااترىيە  ھەماامە كىشااىنى قىزىقتۇرىاادىغان 
مىراس بولۇپ كۆرۈنمىگەن بولسا ئىدى، پادىشا  ئېادۋاردنىڭ نوپاۇزى 
بىلەن ئۇنىڭ يىتەكچىلىكىدە تۈزۈلگەن خەلقاارالىق شاەرتنامە ئوتتۇرغاا 

. پەقەت شاۇ ساەۋەپتىنال بىارال ئاۇرۇش ساېپىگە چىقمىغان باوالر ئىادى
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ھەرخىل مەقساەتلەرنى كۆزلەيادىغان دۆلەتلەرناى يىغىاش ئىمكاانىيىتى 
ئوتتۇرغاااا چىققاااان ئىااادى. باااۇ دۆلەتلەرنىاااڭ ھەممىساااى دېگىااادەك 
گېرماااانىيىگە قارىتاااا ئوماااۇمىي يۈزلاااۈك بىااار ھۇجۇمااادىن كېااايىن 

ىااادىگە ئاۋۇساااترىيىدىن زېمىااان ۋە ئاااۇرۇش چىقىماااى يۇلىاااۋېلىش ئۈم
كېلىشكەن ئىادى. بۇناداق بىار كاالڭپااۋ ئىتتىپاقداشالىققا ئوسامانىالر 
تۈركىيىساااىنىڭ ئاشاااكارە بولمىساااىمۇ بەزى ۋاساااتىلىق ياااولالر بىااالەن 
قاتنىشى  قالغانلىقى، ئولجا بۆلۈشۈش نىيىتىدە ياۈرگەن دۆلەتلەرنىاڭ 

 ئىشەيلىرىنى تېخىمۇ كۈچەيتى  بېرىدۇ.

كېلىۋاتقااان يەھۇدىيالرغىمااۇ شااۇ  خەلقااارالىق كاپىتااالنى تېاازگىنلەپ
چاااققىچە تېاازگىنلىيەلمەۋ كېلىۋاتقااان گېرمااانىيە ئىقتىسااادىنى گااۈمران 
قىلىشتا ئەنە شۇنداق بىر قاماق جىددى الزىم بولىۋاتقان ئىدى. يەناى، 

نىاڭ ماالىيە ۋە  ’دەرىجىادىن تاشاقىرى دۆلەت‘گېرمانىيە ئۇ چاغادا باۇ 
ق كىاارمىگەن ئىاادى. دۇنيااا ئىقتىسااادىي تېزگىنااى ئاسااتىغا تېخااى تولااۇ

ھەمكااارلىق ئىتتىپاااقىمۇ ئەنە شااۇنداق مەقسااەتتە قۇرۇلغااان ئىاادى. بااۇ 
ھەمكارلىق ئىتتىپاقىدا جەڭچىلىرىمىزگە سېيگفرېيد )ناېمىس ئىرقىنىاڭ 
ئەپسااانە قەھرىمانلىرىاادىن بىرسااىنىڭ ئىساامى( نىااڭ ئۇدۇلمااۇ ئااۇدۇل 

ىلىااش تىاغ جەڭ ق-قېلىچۋازلىاق قىلىاش جاسااارىتىگە ئوخشااش تىغمااۇ
جاسارىتىنى بەرگەن بىرال نەرساە ئەساكەرلىرىمىزنىڭ كاۆپلىكى، يەناى 

 مىليونلىغان ئەسكىرىمىزنىڭ بارلىقى ئىدى.

يىلىاااادا ھىناااادېنبۇرگنىڭ ئااااۇرۇش -8288دەساااالىۋىدە، يەنااااى 
سەپلىرىدىن بىرىگە، ئۇندىن كېيىن گېرمانىيىنىاڭ غەربىادە قۇرۇلغاان 

 ىسىم بېرىلگەن ئىدى.ئاتاغلىق مۇستەھكەم ئىستىقكامغا ئەنە شۇ ئ

مەن ئاۋۇساااترىيىدىكى ۋاقتلىرىمااادىال گېرمانىيىنىاااڭ ھابسااابوۋر  
دۆلىتاااى بىااالەن ئىتتىپاقداشااالىق شەرتنامىساااى تۈزۈشاااكىنىگە بەكاااال 
غەزەپلەناااگەن ئىااادىم. ئۇنىڭااادىن كېااايىن مەن بىۋاساااتە كاااۆرگەن 
نۇرغۇنلىغان ۋەقەلىكلەر بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىمنى تېخىماۇ كۈچەيتىا  

 بەردى.
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مەن ئارلىشااليدىغان تار مۇھىتالردا يىمىرىلىشكە مەھكۇم بولغان باۇ 
دۆۋلەت بىلەن تۈزۈشكەن كىلىشىملەردىن ئەگەر ۋاقتىدا تەدبىر ئېلىا  
قۇتۇلمايدىكەن، گېرمانىيىمۇ ئاۋۇساترىيە بىالەن بىارلىكتە پاجىدەلىاك 
گۇمران بولۇشقا قاراپ يۈزلىنىشى مۇقەررەر دېاگەن ئاساساى قارىشاىمنى 

ئاشكارە سۆزلەپ يۈرگەن ئىدىم. دېگەندەك دۇنياا ئۇرۇشاىنىڭ -ۇقئوچ
بورىنى ھەممە يەرنى قاپلىغان، داغدۇغىلىق ھەرىكەتلەر ئەڭ رىيالىسات 
دەپ تونۇلغاااان سااااھەلەرنىمۇ ھاياجانالنااادۈرىۋەتكەن، ئالااادىرىماۋ 
تۇرايلى دېيىشلەرگىمۇ ئورۇن قالدۇرمىغان بىر ۋاقىتالردىمۇ بۇ كەسكىن 

يانمىغاااان ئىااادىم. ھەتتاااا ئالااادىنقى ساااەپكە بارغاااان پىكىرىمااادىن 
تاارتىش قىلىادىغانغا بىارەر پۇرساەت -ۋاقىتلىرىمدىمۇ بۇ ھەقتە تااالش

تاپالىسااااامال نااااېمىس خەلقىنىااااڭ ئومااااۇمىي مەنپەئەتلىاااارى ئۈچااااۈن 
ئىمكانىيەتنىاااڭ باااارىچە باااۇ ئىتتىپاقداشااالىقتىن بالااادۇر ئايرىلىشاااى 

ەتدى چىاڭ تاۇرۇپ ساۆزلەپ كېرەكلىكى ھەققىدىكى كۆزقاراشلىرىمنى ق
كەلگەن ئىدىم. ئەگەر گېرمانىيە دۈشامەن ساانىنى ئاازايتىش نىيىتىادە 
بۇناااداق بىااار ئىتتىپاقداشااالىققا كىااارگەن تەغااادىردىمۇ، ھابسااابوۋر  
خاندانلىقىادىن ئاايرىلىش ھېچقاچاان بىار پىاداكارلىق كۆرسااەتكەنلىك 

نمايتتى ھېساپالنمايتتى. ئەكسىنچە دۈشامىنىنى كۆپەيتىۋالغاان ھېسااپال
)بەزى تەرجىمىلەردە ھېساپلىناتتى دەپ ئېلىنغان. − ئۇ.ت(. چاۇنكى 
مىليونلىغان ئادەم، قېنى بۇزۇلغان بىر خاندانلىقنى ياۈلەپ تۇرغاۇزۇش 
ئۈچااۈن ئەمەس بەلكااى نااېمىس مىللىتىنىااڭ ئىسااتىقبالى ئۈچااۈن مىااس 
قالپااااقالرنى، ئەساااكەر ئۆتاااۈكلىرىنى كىيىااا  جەڭاااگە كىرىمىاااز دەپ 

 ە ئاتالنماقتا دەپ تىنماۋ چۈشەندۈرۈپ يۈردۈم.ئەسكەرلىكك

ئۇرۇش پارتىالشتىن بۇرۇن ھېچ بولمىغاندا الگىرالرنىاڭ بىرەرساىدە 
بولسااىمۇ ھۆكااۈمەت تەرىپىاادىن قوبااۇل قىلىنغااان بااۇ ئىتتىپاقداشاالىق 
سىياسىتىنىڭ خاتا سىياسەت ئىكەنلىكاى كۆرساىتى  ئۆتاۈلگەن ئىادى. 

تاارتىش -ىكىلەر باۇ تاۈر تااالشئەمما كونسىرۋاتى  نېمىس تەبىقىساىد
ھالىاادا تۇرغااان بىاار ۋەدىااگە تېخىمااۇ ئېغىربېسااىقلىق بىاالەن مۇئااامىلە 
قىلىنىشااى كېاارەك دەپ كۆرسىتىشااكەن بولسااىمۇ، بااۇ تااۈردىكى تااوغرا 
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مەسااااالىقەتلەرگە باااااۇرۇنالردا كاااااۆرۈلگىنىگە ئوخشاشاااااال شاااااامالغا 
ى سۆزلەنگەندەك ھېچكىم قۇالق سېلىشمىدى. چۇنكى ھۆكاۈمەت دۇنياان

بوۋ سۇندۇرۇشقا قاراپ ئاتالنغانلىقىغاا، باۇ ئىشاتا چوقاۇم تەڭداشساىز 
نەتىجىلەرنى يارىتااليدىغانلىقىغا، قۇربان بېرىشلەرمۇ ئەندى ئاساساەن 
يوق دېگىدەك دەرىجىگە چۈشىدىغانلىقىغا ئىشەنگەن ئىدى. پروفانالر، 

، ھامېلننىاااڭ چاشاااقان تۇتىااادىغان ”ھەممىناااى بىلىااادىغانالر“يەناااى 
ەك ئاق كۆڭاۈل كىشاىلەرنى ئەگەشاتۈرۈپ ئاۇدۇل ۋەيرانچىلىققاا مۈشۈكت

 قاراپ يىتىلەپ يۈرگىنىنى تاماشا قىلى  ئولتۇرىشاتتى.

 

 دېگەن سەپسەتە ”ئىقتىساد ھەل قىلغۇچ ئامىل“

ئىقتىسادى ئىشغالىيەت دېگەندەك جۆيلۈشلەرنى ئەمەلاگە ئاشاۇرغىلى 
تېنچلىقىناى بولىدىغان بىر سىياساىي ياول قىلىا  كۆرساىتىش، دۇنياا 

قوغداشاانى سىياسااىي غااايىمىز دەپ خەلقااقە سۇنۇشااتەك ئەھمىيەتسااىز 
ئىشااالر بىزدىكااى سىياسااىي كۆزقاراشااالرنىڭ ئااادەتتە نەقەدەر تااايىنى 

 يوق، كېسەلمەن قاراشالر ئىكەنلىكىنىڭ نەتىجىسىدۇر.

تېخنىكىسى بىلەن گېرمانىيە سانائىتىنىڭ ئۇتاۇقلىرى، -نېمىس پەن
ۇقلىرى كۈچلاۈك دۆلەتاكە تاايىنىش ئاارقىلىقال نېمىس سودىسىنىڭ ئۇتا

قولغا كەلتۈرۈشاكە بولىادىغان نەتىجىالەر ئىكەنلىكىناى ئۇنۇتقۇزماقتاا. 
ھەتتااا ئااۇالر نۇرغۇنلىغااان ساااھەلەردە دۆلەتنىااڭ بىۋاسااتە مەۋجااۇت 
بواللىشىنىمۇ يوقۇرقىدەك ئىقتىساادى ئىشاالرنىڭ نەتىجىساى دەيادىغان 

ۇرۇنىشىدۇ. ئۇالر دۆلەتنى ئىقتىساادى قاراشالرغا بىزنى ئىشەندۈرۈشكە ئ
ئورگااان، ئااۇ پۈتااۈن ئورگااانلىرى بىاالەن ئىقتىسااادىي پائااالىيەتلەرگىال 
باغالنغاااان، ئۇنىاااڭ بۇناااداق بولىشاااى ئەڭ نورىماااال، ئەڭ بىاااخەتەر 
 شەكلىدۇر دېيىشى  ئىقتىسادنىڭ مۇھىملىقىنى كۆككە كۆتۈرۈشمەكتە.

ىاارەر ئىقتىسااادى ئەساالىدە دۆلەت بىاارەر ئىقتىسااادى ئۇقااۇم ياااكى ب
تەرەققىيااات بىاالەن قىلااچە مۇناسااىۋىتى يااوق بىاار ئورگاناادۇر. دۆلەت، 
چېگراسى ئېنىق بەلگىلىاك بىار دائىارە ئىچىادە ئىقتىساادىي پائاالىيەت 
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قىلىشنى ئۆزلىرىگە غايە قىلىشقان بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ كىلىشى  بىر 
لەت، يەرگە توپلىنىشاااىدىن بارلىققاااا كېلىااادىغان ئورگاااان ئەمەس. دۆ

بىرساااىگە ئوخشىشاااى  -جىسااامانىي ۋە ئەخالقاااى جەھەتااالەردە بىااار
كېتىدىغان كىشىلەر توپلىمىنىڭ قۇرغان تەشكىالتى. بۇ ئىنسانالرغا ئۆز 
نەسىللىرىنى تېخىمۇ ياخشى پەرۋىش قىلى  يىتىشاتۈرۈش، تەڭرىنىاڭ 
ياراتقان ئىرقلىرىناى تەڭارى تەرىپىادىن كۆرساىتىلگەن نىشاانغا قااراپ 

ى مەقسەت قىلى  قۇرۇلغان بىار ئورگاان. دۆلەت، ئۇنىاڭ ئىلگىرلىتىشن
غايىسى ئەنە شۇنىڭدىنال ئىبارەت. ئىقتىسااد، باۇ ۋەزىپىناى ئورۇناداش 
جەريانىاادا قىلىشااقا تېگىشاالىك ئىشااالرنىڭ پەقەت بىاارال ۋاستىسااى. 
شااۇنداق ئىااكەن، ئىقتىسااادىي پائااالىيەتلەر ھېچقاچااان دۆلەت پەياادا 

بواللماياادۇ. بااۇ يەردە دۆلەتنااى  بولۇشاانىڭ سااەۋىبى ياااكى غايىسااى
تەبىادەتكە خىاالپ خاتاا ئاساساالر بىالەن قاۇرۇپ چىقىشاقا ئۇرۇنۇشاالر 
ئەلىۋەتتە بۇ ئېنىقلىمىنىڭ سىرتىدا قالغان خاتا ھەرىكەت ھېساپلىنىشى 
كېاارەك. شااۇنداق بولغاچقااا، دۆلەتنااى ئېنىااق بىاار تېرىتااورىيە بىاالەن 

سااااەۋەپلەردىن چەكلىااااۋېتىش زۆرۈرىيىتىنىااااڭ يوقلىقىنىمااااۇ بااااۇ 
چۈشەندۈرۈشاااكە بولىااادۇ. بۇناااداق بىااار شاااەرت، ئىرقداشااالىرىنىڭ 
تۇرمۇشىنى ئۆز قولىدا بار بولغان ئىمكاانىيەتلەرگە باغلىنىا  قامداشاقا 

 مەجبۇر بولىدىغان خەلقلەرگىال ئۇيغۇن كېلىدىغان بىر شەرتتۇر.

باشقىالرنى ئۆزلىرى ئۈچۈن خىزمەتچى قىلىا  ئىشلىتىشانى مەقساەت 
نسااانىيەت ئارىسااىغا تەييارتاااپ پااارازىتالردەك كىرەلەياادىغان قىلىاا  ئى

خەلقلەر چېگراسى بەلگىلەنگەن ئەڭ كىچىك بىر يەرگىمۇ ئىگە بولمااۋ 
تااۇرۇپال دۆلەت قااۇرۇپ ئاالالياادۇ. مەسااىلەن ئااااليلى، پۈتااۈن مەۋجااۇت 
بولااۇپ تۇرۇشااى بااويىچە ئىنسااانىيەتكە ئاااپەت بولااۇپال كېلىۋاتقاااان 

ق يېرى يوق تەييارتاپالر ھېساپلىنىدۇ. يەھاۇدىي يەھۇدىالر ئەنە شۇندا
دۆلىتىنىڭ دۆلەت چېگراسى ھېچقاچان بولۇپ باقمىغان. ئاۇالر دۇنياغاا 
قىلچە چەكلىمىسىز يېيىلىش بىلەن بىرگە، باۇ مەۋھاۇم دۆلەت ئىچىادە 
ئوخشاش ئىرقتىكى كىشىلەردىن تەشكىل تاپقاان. شاۇ ساەۋەپتىن، باۇ 

دە دۆلەت قاااۇرۇپ ئادەتلىنىااا  مىلااالەت ھەمااامە يەردە دۆلەت ئىچىااا
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كەلگەن. ئۇالرنىڭ بۇ دۆلىتىناى دىان چۈمپەردىساىگە ئورۇناۇپ ھەمامە 
يەرگە قاااااتىراپ يۈرەلەياااادىغان ۋەزىيەتنااااى شەكىللەندۈرىۋېلىشااااى 
ئاااۇالردىكى ئۇچىغاااا چىققاااان سااااختىپەز ھىلىاااگەر ئاالھىااادىلىكنى 

 كۆرسەتمەكتە.

ئىرقىنااى  ئەساالىدە ھەزرىتااى مۇسااا پەيغەمبەرنىااڭ دىنااى يەھااۇدىي
قوغاااداش نەزەرىيىساااىدىن باشاااقا نەرساااە ئەمەس )باااۇ جۈملىنىاااڭ 
تەرجىمىسىنى ئەسلى ئارگىنالغا قايتاا سېلىشاتۇرۇپ باېقىش كېارەك − 
ئااۇ.ت(. شااۇ سااەۋەپتىن بااۇ دىاان، ئااۆز مەقسااىتىگە ماااس كېلىاادىغان 
ئىجتىمائىي، سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي بىلىملەرنىڭ ھەممىساىنى ئاۆزىگە 

 مۇجەسسەم قىلغان.

ئااۆز تااۈرىنى ساااقالپ قااېلىش ئىنىسااتىنكىت كااۈچى )تۇغمااا كااۈچ( 
ئىنسااانىيەت گۇروھلىرىنىااڭ شەكىللىنىشااىدىكى ئەڭ تااۈپكى سااەۋەپ 
بولغااان ئىاادى. شااۇنداق بولغاچقااا، دۆلەت − ئىقتىسااادىي تەشااكىالت 
ئەمەس بەلكااى بىاار ئىاارق ئورگىنىاادۇر. مانااا بااۇ كۆزقاااراش پەرقااى، 

ىمىزنىڭ چۈشىنەلمەۋ كەلگەن ئەڭ بۈگۈنكى ئاتالمىش دۆلەت رەھبەرلىر
ماااۇھىم ناااوقتىالردىن بىااارى. شاااۇ ساااەۋەپتىن باااۇ ئاتاااالمىش دۆلەت 
رەھبەرلىرى دۆلەتنى ئىقتىساادىي ۋاساتىالرغا تايىنىا  قاۇرۇپ چىقىاش 
مااۇمكىن دەپ قاراشااماقتا. ئەساالىدە بولسااا، دۆلەت دېگىنىمىااز بىاار 

ۈچىگە ئىرىقنىااڭ، بىاار مىللەتنىااڭ ئااۆزىنى ساقالشااتا ئىنىسااتىنكىت كاا
تايىنى  ھەرىكەت قىلىشنى مەقسەت قىلىادىغان بىار تەشاكىالتتۇر. باۇ 
سەۋەپ، ئۆزىنىال كاۆزدە تۇتىادىغان مەنمەنلىاك خااراكتىرىنى ناماايەن 
قىلغان بولماساتىن ھەر دائىام ئەڭ يۈكساەك پەزىلەتنىاڭ نامايەندىساى 

 بولۇپ كەلمەكتە. 

ىلەرنىڭ بىاارەر تۈرنىااڭ مەۋجااۇدىيىتىنى داۋام قىلدۇرالىشااى شەخساا
ئۆزىنى پىدا قىلى  تۇرۇشقا ھەر دائىم تەييار تۇرۇشىغا مۇھتاا  بولاۇپ 
تۇرىدۇ. شاائىرىمىز يازغاان مۇناۇ مىساراالر ئىپاادىلىگەن مەنىماۇ شاۇنى 

« جان تىكمىگىچە ھەرگىاز جېنىڭناى ساقلىيالمايساەن»كۆرسەتمەكتە: 
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 ”دۇبۇلغىلىااق كاااۋاللېرالر مارشااى“، «ۋاللېنسااتيىن الگىاارى»)شااىللېر: 
دىن. − مەلۇم بىر تۈركچە تەرجىمىادە ھاشاىيىدە بېارىلگەن ئىزاھاات 

 − ئۇ.ت(

شەخسىلەرنىڭ جان پىدا قىلى  تۇرىشى، ئىرقىنى سااقالپ قېلىشاقا 
كاپالەتلىااك قېلىشاانىڭ ئەڭ مااۇھىم زۆرۈرىااي شااەرتى. بىاارەر دۆلەتنااى 
قۇرۇپ چىقىش بىالەن ئاۇنى سااقالپ قېلىشانىڭ ئەڭ ماۇھىم ئالادىنقى 

اق ئاالھىدىلىكلەر بىلەن ئىرق ئىتتىپااقى ئاساساىدىكى شەرتى − ئورت
ئۆزئاارا ھەمكاارلىق ھېساىياتى ئۈسااتۈنلىكى بولاۇش، شاۇنىڭدەك بااۇنى 
پۈتااۈن ۋاسااتىالرنى ئىشااقا سااېلى  قەتدااى قوغداشااقا ھەردائىاام تەييااار 

زېمىنااى بااار -تۇرۇشااقا باااغلىق. بااۇ يەنە كېلىاا  ئااۆزىگە مەنسااۈپ يەر
ر پەزىلەتلەرنىااڭ بارلىققااا كېلىشااىگە خەلقاالەردە قەھرىمانلىققااا دائىاا

سااااەۋەپ بولسااااا، تەييارتاااااپ پارازىاااات خەلقاااالەردە يالغااااانچىلىق، 
ساختىپەزلىك، كاززاپلىق ۋە ياكى قۇۋلۇق بىالەن زوراۋانلىاق قىلىشاالر 

 نەتىجىسىدە ئۆزىنى ۋەيران قىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ياسااىي ئەممااا بااۇ ئاالھىاادىلىكلەر تۇغمااا ئاالھىاادىلىك بولىشااى، سى
كۆزقاراشلىرى ئوتتۇرسىدىكى پەرقلەرمۇ بۇ تۇغماا ئاالھىادىلىكنى مەنابە 
قىلغااانلىقىنى ئوچااۇق ئىسااپاتلىغان بولىشااى كېاارەك. دېاامەك، بىاارەر 
دۆلەتنىڭ قۇرۇلىشى، ھاېچ بولمىغانادا يېڭاى قۇرۇلغاان ۋاقىاتالردا باۇ 

 خىل ئۈستۈن ئاالھىدىلىكلەر ئاساسىدا قۇرۇلغان بولىشى الزىم.

ق كۈرىشىدە يېڭىلى  قالغاان، ئااقىۋەتتە باشاقا دۆلەتالەرگە ھاياتلى
بېقىندى بولۇپ قالغان ئىارقالر، يوقۇلۇشاقا مەھكاۈم بولغاان مىللەتالەر 
ئۆزىنى قوغداش كۈرىشىدە يىتەرلىك دەرىجىدە قەھرىمانلىق پەزىلىتىنى 
كۆرسااىتەلمىگەن ياااكى بولمىسااا تەييارتاپالرنىااڭ خااائىنلىق قىلىشااىغا، 

رىگە يەم بولااۇپ كېتىشااىگە سااەۋەپ بولغااان مىللەتاالەر ھىلىگەرلىكلىاا
ھېساپلىنىدۇ. ئۇالرنىڭ بۇنداق تەغدىرگە مۇپتاال بولىشىنىڭ ساەۋەبىنى 
ئەقىلى كام بولغانلىقىنىڭ نەتىجىساى دەپاال قااراش تاوغرا ئەمەس. باۇ 

شىجائەت بولۇپ، باۇ -يەردە كاملىق قىلىۋاتقىنى قەھرىمانلىق، غەيرەت
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ھاااالالردا ئىنساااانىي ھېساااياتلىرى ئارقىساااىغا  ئاالھىااادىلىك كۆپاااۈنچە
 يوشۇرۇنۇپ ئىپادىلىنىشكە تىرىشىدىغان تۇغما ئاالھىدىلىكتۇر.

ھەرقانداق بىر دۆلەتنىاڭ يوشاۇرۇن كاۈچى ئىقتىساادى تەرەققىياات 
دېگەنلەر بىلەن دېگەندەك مااس كەلمەسالىكى، دۆلەتنىاڭ ئىجاابى ۋە 

ئۈنچە بەك مۇناساىۋېتى  ھىمايىچى ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ ئىقتىسات بىلەن
يااوقلىقىنى ئوچااۇق كۆرسااىتى  بېرىاادۇ. ھەتتااا نۇرغۇنلىغااان مىسااالالر 
بىزگە ئىقتىسادىي تەرەققىياتالر كۆپۈنچە ھالالردا دۆلەتنىڭ يىمىرىلىش 
ھارپىسااااىدىن بىشااااارەت بېرىاااادىغانلىقىنىمۇ كۆرسااااەتمەكتە. ئەگەر 

ىسااادى ئىنسااانىيەت جەمىيىتىنىااڭ شەكىللىنىشااى ئالاادى بىاالەن ئىقت
كااۈچلەر بىاالەن ئىقتىسااادىي پائااالىيەتلەرگە باااغلىق بولسااا ئىاادى، 
دۆلەتنىااڭ كااۈچى بىاالەن ئۇنىااڭ دەبدەبىسااىنى ئۇنىااڭ ئىقتىسااادىي 
تەرەققىيااات دەرىجىسااىگە قاااراپ بەلگىلەشااكە تااوغرا كىلەتتااى. شااۇڭا 
دۆلەتلەرنىااڭ قۇرۇلىشااى بىاالەن ئااۇنى مااۇداپىيە قېلىشااالردا دۆلەتنىااڭ 

ئىشەنچ قىلىشاقا بولىادىغانلىقىنى رەت قىلىادىغان  ئىقتىسادىي كۈچىگە
مىساااالالرغا تارىخنىاااڭ ھەر بېتىااادە دۈچ كېلىااا  تاااۇرىمىز. بولۇپماااۇ 
دۆلەتنىڭ شەكىللىنىشاى بىالەن ئۇنىاڭ قۇرۇلۇشاى ھەرگىزماۇ مااددىي 
ئاساسالرغا تايانغان بولماستىن، بەلكى ئەخالقىي پەزىلەتلەرگە تايىنى  

تىنىااڭ قۇرۇلااۇش تارىخىاادىن تولااۇق قۇرۇلغااانلىقىنى پرۇسااىيە دۆلى
ئىسپاتالرغا ئىرىشەلەيمىز. ئىقتىساادىي تەرەققىيااتالرمۇ پەقەت ئەنە شاۇ 
ئەخالقىااي پەزىلەتلەرنىااڭ قوغدىلىشااى ئاسااتىدىال روياپقااا چىقىاادىغان 
ئىشالر بولۇپ، ئەگەر دۆلەتنىڭ بۇ تۈردىكى ئىجابىي ئىقتىدارى ۋەيران 

 يىمىرىلى  يوقۇلىدۇ. بولۇشقا باشلىشى بىلەن تەڭ دۆلەتمۇ

ئەنە شااۇنداق ئاااقىۋەتكە دۇچااار بولغااان بىاار ۋەزىيەتنااى مانااا بىااز 
ئىنتايىن پەرىشانلىق ئىچىادە تاماشاا قىلىا  ئولتۇرمااقتىمىز. خەلقنىاڭ 

پااااراغىتىگە -مااااددىي مەنپەئەتلىرىناااى كاااۆپەيتىش، ئۇالرنىاااڭ راھەت
ەتالەرگە كاپالەتلىك قىلىش كۆپۈنچە ھالالردا كۈچلاۇك ئەخالقىاي پەزىل

زىت بولغىنىدىال ئاندىن ئەمەلگە ئېشى  كەلمەكاتە. مااددىي مەناپەئەت 
قارىشى بىرىنچى ئورۇنغا ئۆتىۋالغان، ھەممە ئىشتا بىرىنچى ئورۇنادىكى 
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غاايە ھالىغاا كېلىۋالىاادىغانال بولىادىكەن، ماااددىي مەناپەئەتلەر بىاالەن 
پااااااراغەتنى سااااااقالپ قاااااېلىش شاااااەرتلىرىنىڭمۇ ۋەياااااران -راھەت
 غانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.بولىدى

قااۇدرىتى كااۈچەيگەن دەۋرلەرنىااڭ -نېمىسااالرنىڭ سىياسااىي كااۈچ
ھەممىسااىدە ئىقتىسااادىي سااەۋىيىمۇ يوقااۇرى بولغااان ئىاادى. بۇنىااڭ 
ئەكسااىچە، خەلقىمىزنىااڭ تۇرمااۇش پائااالىيەتلىرى پەقەتااال ئىقتىسااادىي 
ز پائالىيەتلەر بىلەنال چەكلىنى  قالغان، نەتىجىدە غايىلىك يىگىتلىرىمى

يولاادىن چىقىاا  ئازىيىاا  كەتااكەن دەۋرلەردە دۆلەتمااۇ يىمىرىلىاا ، 
 ئىگىلىكىمۇ قەھەتچىلىك دەۋرىگە كىرى  قالغانلىقىنى كۆرىمىز.

شۇنداق بولغاچقا، قانداق بىر كۈچ دۆلەتنى پەيدا قىلىدىغان، ئۇنى 
قوغدىياالياادىغان كااۈچ بوالالياادۇ دېااگەن سااۇئالغا، شەخسااىلەرنىڭ 

اكارلىق كۆرساىتىش روھاى بىالەن ئۇالرنىاڭ باۇ جەمىيەتكە قارىتاا پىاد
پىااداكارلىق ئۈچااۈن جاسااارەتلىك بواللىشااى دەپ جاااۋاپ بېرىشااىمىز 
كېرەك. بۇنداق رو  بىلەن بۇ خىل جاسارەت پەزىلىتىگە ئىاگە بولاۇش 
ئىقتىسادقا قىلچە بېقىنمايدۇ ياكى بۇالر ئوتتۇرساىدا بىارەر ئورتااقلىقمۇ 

قاچاان ياالغۇز ئىقتىسااد ئۈچاۈن مەۋجۇت ئەمەس. چاۇنكى، ئاادەم ھېچ
جېنىنى پىدا قىلمايدۇ. ئادەم بالىسى بىرەر ئىشانى دەپ ئەمەس بەلكاى 

 بىرەر غايىنى دەپ ئۆزىنى قۇربان قىالاليدۇ.

خەلقنىڭ پسىخولوگىيىسىنى ئېنگىلىزالر ھەقىقەتەنمۇ باشقا ئەلالەرگە 
ئۇرۇش قارىغاندا تولۇق ئىگەللەپ چىققان. ئۇالرنىڭ بۇ ئاالھىدىلىكىنى 

قىلىااش ئۈچااۈن كۆرسااەتكەن باھانىسااىدا ئىنتااايىن ئۇچااۇق ئىسااپاتالپ 
بەرمەكااتە. بىااز نېمىسااالر تۇرمااۇش غېمااى ئۈچااۈن ئۇرۇشااقا قاتناشااقان 
بولساق، ئەنگىلىيىلىكلەر ئەركىنلىك ئۈچۈن، ھەتتا ئۆز ئەركىنلىكىنىمۇ 
بىر چەتكە قايرى  قويۇپ باشقا ئۇششااق مىللەتلەرنىاڭ ئەركىنلىكىناى 

ۇرۇش قىلماقتا ئىدى. بىزنىڭكىلەر بولسا بۇنداق ئەھۋالغا قااراپ دەپ ئ
ئااۇالرنى مااازاق قىلىاا  كۈلۈشااكەن ياااكى بولمىسااا ئااۇالردىن رەنجىاا  
يۈرۈشااكەن ئىاادى. شااۇنداق قىلىاا  نااېمىس دېپلوماتىيىسااى ئااۇرۇش 
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باشالنماۋ تۇرۇپال نەقەدەر غايىسىز، ئەخمەق ئىكەنلىكىنى ئاشىكارىالپ 
دا پىكىااار يۈرگاااۈزۈش ئىقتىااادارى بولمىغاااان، قويغاااان ئىااادى. ئاااۇالر

جاسارەتلىك ئادەملەرنى ھەر دائىم ئۈلاۈمگە قااراپ چاپتۇرىادىغان كاۈچ 
 توغرىلىق ئازىراقمۇ ساۋاد يوق ئىدى.

يىلىدا نېمىس خەلقى بىر غاايە ئۈچاۈن جەڭ قىلىۋاتقانلىقىغاا -1914
غاا ئىشەنگەنلىكى ئۈچۈن ئۇرۇشقا ئۆزىنى ئاتىغاان، ئۇرۇشانىڭ جاپالىرى

بەرداشلىق بېرەلىگەن ئىدى. ئەمما ئۇالر باۇ ئاۇرۇش بىار غاايە ئۈچاۈن 
ئەمەس بەلكااى نااېمىس خەلقىنااى كۈناادىلىك يەياادىغان نېنااى ئۈچااۈنال 
جەڭااگە ھەياادىگەنلىكىنى پەرق قىلغااان كۈنىاادىن باشااالپ، ئااۇرۇش 
قىلىش نىيىتىدىن يېنىۋېلىشقان ئىدى. ئەمما بىزنىاڭ ئەقىللىاق دۆلەت 

شىلەردىكى بۇ تۈر روھى ئۆزگىرىشتىن ھەيران بولاۇپ رەھبەرلىرىمىز كى
گاڭگىراپ قېلىشقان ئىدى. چاۇنكى ئاۇالر، ئاادەم ئىقتىساادىي مەناپەت 
ئۈچااۈن كۈرەشااكە ئاتالنغىنىاادا ئامااال بااار ئااۆلمەۋ ساااق قېلىشاانىال 
ئويالياادىغانلىقىنى، ئەگەر ئۆلااۈپ كەتسااە غااالىبىيەتتىن كېاايىن قولغااا 

ىن بەھاارىمەن بولۇشااتىن مەھاارۇم كېلىاادىغان ئااۇرۇش غەنىمەتلىرىااد
قېلىشااىدىن قورقىاادىغانلىقىنى پەقەتااال چۈشااەنمىگەن ئىاادى. خااۇددى 
بالىسىنىڭ كىلەچىكىنى ئويالش، بالىسىغا بىرەر باال كېلى  قېلىشىدىن 
ئەنسااىرەش قاتااارلىق سااەۋەپلەر تۈپەيلىاادىن ھەرقااانچە ئاااجىز دەپ 

رىماااانلىق قارالغاااان بىااار ئاااانىمۇ ھەياااران قااااالرلىق دەرىجىااادە قەھ
كۆرسىتىدىغان ھالغاا كېلەلەيادىغانلىقىغا ئوخشااش، تاارىختىن بۇياان 
ئىنسانالر پەقەت ئىرقىنى قوغداش ئۈچۈن، ئىرقىنى قوغداۋاتقان دۆلەت 
ئۈچۈن، يۇرتى ئۈچۈن ۋە ۋەتىنىنى قوغداش ئۈچۈنال ئۆلۈمدىن قوقمااۋ 

 ئۆزىنى دۈشمەن نەيزىسى ئۈستىگەن ئاتالىغان ئىدى.

ر فاااورمىالنى قەتدىاااي ئاااۆزگەرمەس فاااورمىال دەپ بىاااز مۇناااداق بىااا
 قارىشىمىز مۇمكىن:

بۈگۈنگە كەلگىچە ھېچقانداق بىر دۆلەت تېنچلىقاپەرۋەر ئىقتىساادىي 
 تەرەققىياتقا تايىنى  قۇرۇلۇپ باققان ئەمەس.
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دۆلەت، ئىرقىناااى قوغاااداش ئىنىساااتىنكىت كۈچىنىاااڭ تۈرتكىساااى 
قىلغان باۇ تۇغماا كاۈچ  ئاستىدىال قۇرۇلىدۇ. ئۆزىنى قوغداشنى مەقسەت

شاۇملۇق -قەھرىمانلىق كۆرسىتىدىغان ساھەلەردە ياكى بولمىسا قۇۋلۇق
قىلى  ھىلى ئىشلىتىدىغان ئىشالردىمۇ ئۆزىنى ئىپادىلىشى مۇمكىن. باۇ 
جەھەتتە بۇالرنىاڭ ھەر ئىككىساىال ئوخشااش مەنابەدىن كاۈچ ئېلىشاى 

 تىرىشاچان، مۇمكىن. ئەمما قەھرىماانلىق كۆرساىتىدىغان ئەھاۋالالردىال
مەدەنىيەت يارىتااليدىغان ئۈساتۈن ئىرقلىاق دۆلەتالەر بەرپاا قىلىنغاان 
بولسااا، ھااېلە ئىشاالىتىدىغان ئەھااۋالالردا تەييارتاااپ يەھااۇدىالردەك 
جەمىيەت ئوتتۇرغا چىقىدۇ. ئەگەر بىار دۆلەتاتە ئىقتىسااد باۇ تاۈردىكى 

ە زۇلاۇم ئىچكى تۇغما قابىلىيەتلەرنى بوغۇشقا باشلىغان ھامان ئىزىش ۋ
 قىلىشنى خۇمار ھالغا كەلتۈرىدىغان سەۋەپكە ئايلىنىشقا باشاليدۇ.

دۇنيااا ئۇرۇشااى پارتىالشااتىن ئاااۋال نااېمىس خەلقااى تېنچلىااق يااولى 
بىلەن سودا ئىشلىرى ۋە مۇستەملىكىچى سىياسەتكە تاايىنىش ئاارقىلىق 
دۇنيااا بااازارلىرىنى ياااكى بولمىسااا دۇنيااانى قولغااا كەلتااۈرۈش مااۇمكىن 

ئىشااىنى  قالغانلىقىنىااڭ ئااۆزىال، بىاارەر دۆلەتنااى بارلىققااا  دېيىشااكە
كەلتۈرەلەياادىغان ياااكى ئااۇنى مااۇداپىيە قىاللياادىغان پۈتااۈن ئەخالقااى 
پەزىلەتلەرنىااڭ يوقاااپ كېتىۋاتقااانلىقىنى، كااۈزىتىش ئىقتىاادارىنىڭ، 
ئىااااارادە كۈچىنىاااااڭ، ئەمىلىلەشاااااتۈرۈش غەيرىتىنىاااااڭ يوقۇلاااااۇپ 

السسىك كېسەللىك ئىشارەتلەر ئىدى. كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ك
شاااۇنداق بولغاچقاااا، دۇنياااا ئۇرۇشاااى ئەنە شاااۇنداق پەزىلەتلەرنىاااڭ 
يوقۇلۇشاالىرىدىن كېلىاا  چىققااان تەبىدىااي قااانۇنىيەتلەر نەتىجىسااىدە 
پارتىلىغان ۋە بۈگۈنكى ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىدى. ئەگەر 

ىلەرنى ئىنچىكىلىاك نېمىس خەلقىنىڭ تۇتقان يولى ھەققىادىكى مەساىل
بىاالەن تەھلىاال قىلىاا  باقمىغااانالر، − ئەساالىدە ھەممىااال كىشااى 
دېگىدەك ئۇنداق ئىنچىكىلىك بىلەن تەھلىال قىلىشامىغان ئىادى، − 
بااۇ مەسااىلىلەرنىڭ ئەساالىدە باشااقىچە مۇۋاپىااق ھەل قىلىااش چارىسااى 
بولمىسااا كېاارەك دېااگەن تۇنۇشااقا كېلىاا  قالىاادۇ. ئەساالىنى سۈرۈشااتە 

دا، كۈچكە تايىنىش سىياسىي ئاساسلىرىغا تايىنىا  بارلىققاا قىلغىنىمىز
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كەلاااگەن، بۇنىاااڭ ئەڭ ماااۇكەممەل ئۈلگىساااىنى ياراتقاااان ئىمپىااارىيە 
گېرماانىيە ئىمپىرىيىسااى ئىاادى. پرۇسااىيە، رېيچنااى ياراتقااان ھااۈجەيرە 
رولىنااى ئوينىغااان، بااۇ ھۈجەيرىاادىن قەھرىمااانلىقالر بارلىققااا كەلااگەن 

كۆرساىتىلگەن باۇ قەھرىماانلىقالر ھەرگىزمااۇ ئىادى. ئىمپىارىيە ئۈچاۈن 
سودا ئىشلىرى ياكى ئىقتىسادىي پائالىيەتلەر ئاساسىدا بارلىققا كەلاگەن 
ئەمەس. شااااۇنداق قىلىاااا  رېيچنىااااڭ ئۆزىمااااۇ كااااۈچكە تايانغااااان 
سىياسااەتنىڭ، ئەسااكەرلىرىنىڭ كۆرسااەتكەن جاسااارەتنىڭ ئەڭ چااوڭ 

 مۇكاپاتىدىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىدى.

بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە ناېمىس خەلقاى قاناداق قىلىا   ئۇنداقتا،
بۇ سىياساىي ئىچكاى تۇغماا كۈچىادىن شاۇنچە مەھارۇم ھالغاا چۈشاۈپ 

 قالدى 

بۇ يەردە يالغۇز بىرال مەسىلە بۇ ۋەقەنى ئاۆز ئالادىغا پەيادا قىلغاان 
ئەمەس. ئەكسىچە بىز بۇ يەردە پۈتكۈل ئىشالردا ھەقىقەتەنماۇ ئاادەمنى 

 كااۆپ يىمىاارىلىش ئىشااارەتلىرىگە دۈچ كەلمەكااتە ئۈركۈتكىاادەك بەكااال
ئىاادۇق. بااۇ ئىشااارەتلەر بەزى ۋاقىااتالردا خەلقنىااڭ ۋۇجۇدىاادا ئااوت 
يالقۇنىدەك ئايلىنى  ياۈرگەن بولساا، يەنە بەزىادە بەدەنناى قاپلىغاان 
چىيقاااانالردەك خەلقىمىزنىاااڭ ۋۇجاااۇدىنى يىمىااارمەكتە ئىااادى. گوياااا 

مەلۇم بىاار كااۈچ بااۇ كونااا توختىماااۋ ئېقىاا  تۇرغااان بىاار زەھەرنااى نااا
قەھرىمااان خەلقنىااڭ ئەڭ ئىاانچىكە تۇمااۇرلىرىغىچە يەتكااۈزۈپ ئوكااۇل 
قىلى  قويىۋاتقاندەك، بۇ مىللەتنىڭ سااغالم مۇھااكىمە قىلىاش كاۈچى 
بىالەن ئەڭ تەبىدىاي تۇغماا كاۈچىنى پاالەچ ھالغاا چۈشاۈرۈپ قويماقتاا 

 ئىدى.

يچنىااڭ مەن گېرمانىيىنىااڭ ئىتتىپاااق تااۈزۈش سىياسااىتى بىاالەن رې
يىلىغىاااچە بولغاااان ئىقتىساااادى سىياساااىتىگە -8288يىلىااادىن -8281

مۇناسااىۋەتلىك بااارلىق مەسااىلىلەرنى ئىنچىكىلىااك بىاالەن تەپسااىلى 
كۈزەتكىنىمدىن كېيىن، ھەممە ۋەيرانچىلىقالرغا ساەۋەپ بولىۋاتقاان باۇ 
نااامەلۇم كۈچنىااڭ مەن ۋيېنااادىكى ۋاقىتلىرىماادىال باشااقا بىاار نوقتىاادا 
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ش ئاارقىلىق تونىغاان كۈچنىاڭ دەل ئاۆزى ئىكەنلىكىناى تۇرۇپ كۈزىتى
بىلدىم. بۇ نامەلۇم كۈچ ئوينىغاان ئۇياۇنالرنى مەن ۋيېناادا باشاقا بىار 
يول ئاختۇرۇپ يۈرگەن ۋاقىتلىرىمدا سەزگەن كۈچتىن باشقىسى بۇنداق 
ئۇساااتىلىق بىااالەن ئوينىيالمايااادىغانلىقىنى ئىساااپاتالپ چىقاااتىم. باااۇ 

م نەزىرىيىسااىنىڭ دەل ئااۆزى ئىاادى. بااۇ سااىقىرلىك كااۈچ − ماركىسااىز
كااۈچ، ئەنە شااۇ چىرىاا  پااۇراپ كەتااكەن نەزىرىيىنىااڭ ھاياااتلىق كااۆز 
 قارىشىنىڭ، تەشكىللىك، مەقسەتلىك ھەرىكىتىنىڭ نەق ئۆزى ئىدى.

شااۇنداق قىلىاا  مەن ۋەيااران قىلغااۇچى، ھەممىنااى يااوق قىلىشاانى 
م تېخىماۇ مەقسەت قىلىدىغان ماركىسىزم نەزىرىيىسىنى ئىككىنچاى قېاتى

تەپسىلى تەھلىل قىلىشقا كىرىشتىم. مېنىاڭ باۇ قېتىملىاق تەھلىلىماگە 
بۇرۇنقىاادەك ئۇنااداق تۇرمااۇش ئەمىلىيىتىماادە دۈچ كەلااگەن مۇھىاات 
سەۋەپچى بولماستىن، سىياسى پائالىيەتلەرنىڭ ئوماۇمىي جەرياانلىرىنى 
كۈزىتىشلىرىم بۇناداق بىار تەتقىقاات پائاالىيىتىگە يىاتەكلىگەن ئىادى. 

بااۇ يېڭااى پاسااون ئەدەبىياتىنىااڭ نەزەرىاايە دۇنياسااى ئىچىااگە  مەن
چۆكااۈپ، بااۇ نەزەرىيىنىااڭ كۆرسااىتىدىغان تەسااىرلىرىنى ئېنىااق پەرق 
قىلىااش ئۈچااۈن تىرىشااماقتا ئىاادىم. بااۇ جەرياناادا بااۇ نەزىرىيىنىااڭ 
كۆرسااااەتكەن تەسااااىرلىرىنى سىياسااااىي، مەدەنىااااي ۋە ئىقتىسااااادىي 

رلىرىنىمۇ تېپىاا  سېلىشااتۇرۇپ پائااالىيەتلەردىكى كۆرسااىتىۋاتقان تەسااى
 تەھلىل قىلماقتا ئىدىم.

بااۇ قېااتىم مەن، دۇنيااانى بۇلغاااپ كېلىۋاتقااان بااۇ ۋابااا مىكروبىنااى 
 يېڭى  چىقىش يوللىرىنى تەتقىق قىلىشقا نوقتىلىق كىرىشكەن ئىدىم.

بىسماركنىڭ ئۆزىگە خاس قانۇنلىرىنى ئېتىقاتالر، كاۈرەش يىللىارى 
زدە تۇتقااان ئاساسااتا تەتقىااق قىلىاا  ۋە ئۇنىااڭ نەتىجىلىرىنىمااۇ كااۆ

چىقااتىم. شااۇنداق قىلىاا  بااۇ ھەقتىكااى كۆزقاراشاالىرىمنى گاارانىتتەك 
مۇستەھكەم كۆزقاراشلىرىم ئۈستىگە دەسسەتكەن ئىدىم. ھەتتا شاۇنداق 
دېيەلەيمەنكى، مەن شاۇ كاۈنلەردىن باشاالپ تىكلىاگەن باۇ ھەقتىكاى 

رۈرىيىتىنىمااۇ كۆزقاراشاالىرىمغا قايتىاادىن ئااۆزگەرتىش كىرگااۈزۈش زۆ
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ھەرگىاااز ھاااېس قىلمااااۋ تاااا بۈگاااۈنگىچە ئاااۆز پىتاااى ئەمەل قىلىااا  
كەلمەكااتىمەن. يەنە بىاار تەرەپااتىن ماركىسااىزم بىاالەن يەھۇدىيچىلىااق 
ئوتتۇرسااىدىكى مۇناسااىۋەتلەرنىمۇ يېڭىاادىن تەپسااىلى تەھلىاال قىلىاا  

 چىقتىم.

دەسلەپكى ۋاقىتالردا، بولۇپمۇ ۋيېنادىن يېڭى كەلگەن ۋاقىتلىرىمادا 
ەتدىااي يىمىاارىلمەس گىگاناات بولااۇپ كااۆرۈنگەن گېرمانىيىاادىنمۇ بااۇ ق

ئاسااااتا گۇمانلىنىشااااقا باشااااالپ، -تەھلىللەردىاااان كېاااايىن ئاسااااتا
گېرمانىيىدىنمۇ ئەنسىرەشكە باشلىغان ئىدىم. ئۆز كالالمدا، مۇناساىۋەت 
قىلى  كېلىۋاتقان ئەتىراپىمادىكى چەكلىاك مۇھىتتاا گېرماانىيە تاشاقى 

بولمىغانااادا مېنىاااڭ ھاااېس قىلىشاااىمچە ئاااۇ سىياساااەتلىرىنى، ھاااېچ 
دەۋرلەردىكااى گېرمانىيىاادىكى ئەڭ مااۇھىم مەسااىلە بولغااان ماركىسااىزم 
ئۈستىدە ئېلى  بېرىلىۋاتقان تەتقىقاتالرغا ئادەم ئىشەنگۈسىز دەرىجىادە 
سااەل قارىلىۋاتقااانلىقىنى، بااۇ مەسااىلىنىڭ كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادىغان 

لىقىنى تەنقىتلەپ كۆرسىتىشكە خەتىرىگە ئەھمىيەت بېرىلمەۋ كېلىۋاتقان
كىرىشكەن ئىدىم. راس دېمىسىمۇ بۇ خەلق ئاقىۋىتىنى ماركىسىزم ئاۆزى 
بىۋاستە ئوچۇق ئوتتۇرغاا قوياۇپ ئۆتكىنىادەك ئىنتاايىن قورقۇنۇشالۇق 
ئاااقىۋەت كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادىغان بىاار ئىشااقا قااارغۇالرچە ئەگىشااى  

اقىاتالردىن تاارتىپال كېتىۋاتقانلىقىغا بەكاال ھەياران ئىادىم. شاۇڭا ئاۇ ۋ
ئەتىراپىماادىكىلەرگە قارىتىاا  بااۇ ۋەھىاامە ھەققىاادە خىتاااپ قىلىشااقا 
كىرىشااكەن ئىاادىم. شااۇنچە قاخشاااپ زارلىنىشااالرغا پىسااەنت قىلماااۋ 

دېيىشاى  خىيالىغاا كەلتاۈرمەۋ قاۇرۇق  ”بىزگە ھېچنەرساە بولمايادۇ!“
گەپ قىلىاا  يۈرۈشاالەرگە قارشااى تېخىمااۇ كۈچلااۈك خىتاااپ قىالتااتىم. 

ىڭغااا ئوخشااايدىغان ۋابااا مىكروبىاادەك قاراشااالر بىاار زامااانالردا بىاار بۇن
ئىمپىرىيىنى ۋەياران قىلىاۋەتكەن ئىادى. پۈتكاۈل جەمىايەتكە ئۇيغاۇن 
كېلىدىغان بىر قانۇنغا يالغۇز گېرمانىيىال بىازگە زىياان كەلتۈرەلمەيادۇ 

 دەپ پىسەنت قىلماۋ بىخۇدۈك يۈرەلىشى مۇمكىنمۇ 

قايسى ساھەلەر ئىچىادە تاۇنجى بولاۇپ  يىلالردا، ھەر-1914~1913
كەلگۈسااىدە گېرمااانىيە مەسىلىسااى ماركىسااىزمنى ئاغاادۇرۇپ تاشااالش 
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مەسىلىساااى بولىااادىغانلىقىنى ئوتتۇرغاااا قويغاااان ئىااادىم. ئەنە شاااۇ 
ساھەدىكى مۇتلەق كۆپ قىسم كىشاىلەر بۈگاۈنكى كۈنادە ناتسيۇنالسات 

ىكىتىنىاڭ − سوتسيالىست ھەرىكىتىنىڭ )مىللىي سوتسيالىزمچىالر ھەر
 ئۇ.ت( سادىق ئەگەشكۈچىلىرىگە ئايالندى.

بىزنىڭ بەخىتسىزلىكىمىزگە سەۋەپچى بولغان بۇنداق بىر ئاخماقاانە 
ئىتتىپاقداشاالىق سىياسااىتىمىزنىمۇ بااۇ نەزەرىيىنىااڭ ۋەيااران قىلغااۇچى 
ھەرىكىتىنىڭ كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاقىۋەتلىرىدىن بىرساى ئىاكەن دەپ 

ئەڭ قورقۇنۇشالۇق، ئەڭ رەھىمساىز تەرىپاى قارىدىم. باۇ نەزىرىيىنىاڭ 
− بااۇ زەھەرنىااڭ دۆلەتنىااڭ ئىقتىسااادىي ئىگىلىكااى بىاالەن پۈتكااۈل 
ئاساسلىرىنى قىلچە تۇيدۇرماستىن زەھەرلەپ كېلىۋاتقانلىقىغا قارىمااۋ، 
بااۇ زەھەردىاان زەھەرلەنگەنلەرمااۇ بااارلىق پائالىيەتلىرىنىااڭ، بااارلىق 

رەت قىلىاا  كېلىۋاتقااان بااۇ ئىرادىلىرىنىااڭ، يااېقىن يولىماااۋ قەتدىااي 
ھەرىااكەت قارىشااىنىڭ بىاار پەلسەپەسااى، تەنتەنىسااى ئىكەنلىكىاادىن 

 قىلچىمۇ گۇمان قىلىشماۋ پەرۋايى پەلەك يۈرىشى ئىدى.

نېمىسالرنىڭ يىمىرىلىشى ئااللىمۇ قاچاان باشالىنى  بولغاان ئىادى. 
ئەمما خەلقىمىز ئۆزلىرىنى يوقىتىۋاتقان كاۈچلەردىن تاېخىچىال بىاخەۋەر 

دى. بەزى ۋاقىتالردا بۇ كېسەللىككە قارشاى بەزى دورىالرناى بېرىا  ئى
باققان بولسىمۇ، كېساەللىكنىڭ تاشاقى كۆرۈنىشاى بىالەن ئاۇنى پەيادا 
قىلغان ئەسلى سەۋەپلەر كۆپۈنچە ھاالالردا پەرق قىلغىلاى بولمىغىادەك 
ئارىالشتۇرىۋېتىلگەن ئىدى. كېسەللىكنىڭ ساەۋەبى مەلاۇم بولمىغاچقاا، 

ىسا ساەۋەبىنى بىلىشانى ھاېچكىم خالىمىغاچقاا، ماركىساىزمغا ياكى بولم
قارشااى ئېلىاا  بېرىلغااان كۈرەشاانىڭ تەسااىرى خااۇددى بىاار يالغااان 
تىۋىپنىڭ قارغۇالرچە كېسەل داۋالىغىنىغاا ئوخشاشاال بىار ئىاش بولاۇپ 

 قالغان ئىدى.
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 بەشىنچى باب

 

 دۇنيا ئۇرۇشىدا

 

ن ئىاش − شاۆھرەت بالىلىق دەۋرىمدە ماڭا ئەڭ بەك ئېغىر تۇيۇلغاا
ۋە ئۇتااۇق قازانغانالرغااا بېرىلىاادىغان مېاادالالر پەقەت باققااالالر بىاالەن 
مەمورى كادىرالرغىال تاقىلىدىغان دەۋرلەردە تۇغۇلۇپ قالغانلىقىم ئىدى. 
گويااا ئااۇ دەۋرلەردە تااارىخىي ۋەقەلەرنىااڭ داۋالغۇشاالىرى توختىغااان، 

بەتلىشىشاالىرىگە ئىسااتىقبالىمىزمۇ ھەرقايسااى مىللەتلەرنىااڭ تېاانچ رىقا
باااغلىق بولااۇپ قالغااان، ھەماامە ئىااش شااۇالرغىال قاراشاالىق بولااۇپ 
قالغاناادەك كۆرۈنااۈش ھۆكااۈم سااۈرمەكتە ئىاادى. يەنااى، ئااۇ ۋاقىااتالر 
كۇچتىن پايدىلىنى  ئۆزىنى مۇداپىيە قىلىاش جەھەتتىكاى ھەر تۈرلاۈك 
ئۇسۇلالر بىر چەتكە قايرى  قويۇلغان، ھىلىگەرلەر، ئالدامچىالر ھۆكاۈم 

بىرساىنىڭ پېيىغاا -ۈرىۋاتقان بىر دەۋر ئىادى. باارلىق دۆلەتالەر بىارس
بىرىنىاااڭ مۇشاااتىرىلىرى بىااالەن ماااال -چۈشاااۈپال يۈرىااادىغان، بىااار

بىرساىگە مىاڭ بىار -بويرۇتمىلىرىنى ئوغۇرالشنىڭال كويىدا قالغان، بىر
ھىاالە ئىشاالىتى  زىيااان سېلىشاانىال ئويالياادىغان، بااۇ ئىشااالرنى گويااا 

تۈرمەيدىغان قىياپەتكە كىرىۋالغان ئېلى  سااتارالر ھېچكىمكە زىيان كەل
ياكى بولمىسا بىدىكلەردەك كۆرۈنۈپ ۋارقىراپ جارقىرىشى  يۈرىادىغان 
ۋەزىيەت ھۈكۈم سۈرمەكتە ئىدى. بۇنداق ۋەزىيەت ئىزچىل داۋاملىشاىپال 
قالماۋ، پۈتۈن دۇنيانى چاوڭ بىار بازارغاا ئايالنادۇرۇپ، باۇ بازارنىاڭ 

ىگە ماھىر تىجارەتچىلەر بىلەن ئالادامچىلىققا ئۇساتا قوراسىدا ئۆز كەسىپ
بىدىكچىلەر ئۆزلىرىگە ياردەم قىلى  نەپ يەيدىغان مەڭگۈلاۈك مەماورى 

بىرىنىڭ ئۈستىگە يىغىلى  كۆپەيمەكتە ئىدى. ئۇ ۋاقىتتاا -كادىرالر بىر
تىجارەتچىلەرگە ئېنگىلىازلەر، مەماورى كادىرالرغاا نېمىساالر ۋەكىللىاك 

مۆلاااۈك خوجاااايىنلىرى، -يەھاااۇدىيلەر بولساااا ماااالقىلماقتاااا ئىااادى. 
بۇرجۇئاااازالر ساااۈپىتىدە ماللىرىااادىن ساااېخىلىق قىلىااادىغان كىشاااىلەر 
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قىياپىتىدە ئوتتۇرغا چىقىشاقان ئىادى. چاۇنكى ئۇالرنىاڭ دېگەنلىارىگە 
ئىشىنىشااكە تااوغرا كەلسااە، ئااۇالر سودىسااىدا ساااپال زىيااان تارتىاا  

ش بىلەناال كاۈنى ئۆتىۋاتقاان كېلىۋاتقان، دائىم تارتقان زىيىنىناى تاۆلە
كىشاااىلەر ئىااادى. ئۇنىاااڭ ئۈساااتىگە يەھاااۇدىيالر باااارلىق تىلالرنىاااڭ 

 بۇرجۇئازىيىچىسىنى ياخشى بىلىدىغان مۇتەخەسسىسلەردىن ئىدى.

نېمىشكىمۇ بىر ئەسىر ئاۋال دۇنياغا كەلمىگەن باولغىيتىم  مەساىلەن 
 ھەماامە كىشااى ئااۆزىنى جەڭااگە ئېتىاا  تۇرىاادىغان ئااازاتلىق ئۇرۇشااى
يىللىرىااادا، تىجاااارەت بىااالەن شاااوغۇلالنمايمۇ ئادەمنىاااڭ ھەقىاااقەتەن 
قىممىتى بولىدىغان دەۋرلەردە تۇغۇلغان بولساممىغۇ كاشكى! بۇ دۇنياغا 
تۈرىلىشاااىمدە بەكاااال كېچىكىااا  قالغاااانلىقىم ئۈچاااۈن ئەنە شاااۇنداق 
كۆڭۈلسااىز خىيااالالر ئىچىااگە پېتىاا  قاااالتتىم. تەغاادىرىم ئاتااا قىلغااان 

 ”ساۈكۈت قىلىاش، قائىادىگە ئەمەل قىلىاش“ئاتاقتا بىر كىلەچەك ماڭا 
دەپ سااااۇنغانلىرىنى ناااااھەقلىق دەپ ھااااېس قىالتااااتىم. مەن تااااا 
كىچىكلىكىماادىن تارتىاا  ئەسااتايىدىل، تىرىشااچان مىجەزلىااك بولااۇپ 
يېتىلگىنىم ئۈچۈن، ھېچقاچان تېنچلىقپەرۋەر بىرسى بواللمىغان ئىدىم. 

شۇنچە كاۈچەپ تارتىا  باققاان مۇھىت مېنى تېنچلىقپەرۋەرلىك يولىغا 
بولسىمۇ قىلچە پايدىسى بولمىدى. ئۇ كۈنلەردە باوئېرالر ئۇرۇشاى ماڭاا 
بەكال يىاراقالردا چاقنىغاان چاخمااقتەك بىلىنەتتاى. ئاۇ كاۈنلەردە مەن 
كۈندىلىك گېزىتالرنى، ئۇرۇش توغرىسىدىكى خەۋەرلىرىنى ئاال قويماۋ 

ھېساااپتا قاينىتىاا   ئوقااۇپ تااۇراتتىم. ئااۇ گېزىاات خەۋەرلىرىنااى بىاار
ئىچىۋاالتتىم. شۇنداق قىلى  يىراقتا تۇرۇپ بولسىمۇ بۇ قەھرىمانالرنىڭ 
ئۇرۇشىغا ھەمنەپەس بواللىدىم دەپ كۆڭلاۈمنى خاوش قىلىا  ياۈرگەن 

ياااپونىيە ئۇرۇشااى دەۋرىلىرىاادە خېلااى چااوڭ بولااۇپ -ئىاادىم. رۇسااىيە
ۈزگىادەك قالغان ۋاقىتلىرىم بولغاچقاا، تېخىماۇ ئەتىراپلىاق پىكىار يۈرگ

ھالدا ئىادىم. تاا شاۇ كاۈنلەردىن باشاالپال مىللەتچىلىاك ھېساياتلىرىم 
سەۋەبىدىن ياپونىيە تەرىپىدە تۇرغان ئىدىم. ئەگەر رۇسىيە بۇ ئۇرۇشتا 
مەغلاوپ قىلىنساا ئاۋۇسااترىيە ئىساالۋىيانىزمىنىڭمۇ مەغلاوبىيىتى تەييااار 

 بولىدۇ دەپ ئۈمىدلىنى  يۈرەتتىم.
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دىن كېايىن يەنە نۇرغاۇن يىلاالر ئۆتاۈپ شۇنداق قىلى ، ئۇ كاۈنلەر
كەتتاااى. ماناااا ئەنااادى چۈشاااەندىمكى، باااۇرۇن ماڭاااا ھۇرۇنلاااۇقىمىز 

جىت كۆرۈنگەن ئەھاۋال ئەسالىدە بورانادىن ئااۋالقى -سەۋەبىدىن جىم
جىمجىتلىقااتىن باشااقا نەرسااە ئەمەس ئىكەناادۇق. ۋيېنااادا تۇرىۋاتقااان 

كېلىااادىغان  ۋاقىتلىرىمااادىن تاااارتىپال كەلگۈساااىدە بالقاااان تەرەپاااتىن
قۇيۇناادىن بىشااارەت بېرىاادىغان ئااۇ بۇرۇختۇرمااا ھاااۋا ھەماامە يەرنااى 
قاپالشاااقا باشااالىغان ئىااادى. تاااا شاااۇ يىلالردىاااال ئاااۇ يەرلەردە ئاااوت 
ئۇچقۇنلىرى كۆرۈلۈشكە باشلىغان بولاۇپ، بەزىادە يەنە قورقۇنۇشالۇق 
قاراڭغۇلۇقتا باۇ ئاوت ئۇچقاۇنلىرى غايىا  بولاۇپ تاۇراتتىكەن. بالقاان 

دەل شااۇ پەيااتلەردە پارتىلىغااان بولااۇپ، ئۇنىااڭ دەساالەپكى ئۇرۇشااى 
بورىنى كېسەل ياتقان ياۋرۇپانى سىرى  سۈپۈرۈپ ۋەياران قىلىاۋەتكەن 
ئىدى. شۇ كۈنلەردىكى دىمىق مۇھىت ئادەمنىڭ ئىچىنى پۇشاۇرىدىغان 
يالقۇنلۇق تروپىك ھاۋاسىدەك بېسى  كېلىۋاتقان بولۇپ، ھەممە كىشاى 

ئەندىشاە ئىچىادە -دە ياۈز بېرىادىغانلىقىنى غەمپات يېقىندا بىرەر پاجى
تاقەتساااىزلىك بىااالەن كۈتىۋاتقانااادەك بىلىااانگەن ئىااادى: ئىنساااانالر 
تەڭرىدىن كېلىدىغان ھېچقانداق بىار كاۈچ توساىۋااللمايدىغان قااتتىق 
جۈدۈن كېلىشىنى ئارمان قىلماقتا ئىدى. ئاخىرى بىر كاۈنى باۇ ئارماان 

ك چاقماااق چۈشااتى. پۈتااۈن ئەمەلااگە ئېشااى  كااۆكتىن غااايەت كۈچلااۈ
ئەتىراپنااى قااارا بااوران قاااپالپ، گااۈكىرىگەن گۈلاادۈرماما ئاۋازىغااا يەر 

زەمبىرەكلەرنىااڭ پااارتىالش ئاااۋازلىرىمۇ قوشااۇلۇپ -يۈزىاادىكى تااوپ
 كەتكەن ئىدى.

ئارشااىدۈك فرانچااويز فېردىناناادنىڭ قەتلااى قىلىنغااانلىق خەۋىاارى 
ن ئاساساەن ساىرتقا ميۇنخېنغا يېتى  كەلگەن ۋاقتتاا )ئاۇ كاۈنلەردە مە

چىقماۋ ئۆيدە ئولتۇراتتىم. شۇڭا يۈز بەرگەن ۋەقەدىنماۇ تولاۇق خەۋەر 
تاپالمىغان ئىدىم( مەن ئېغىر غەمگە پېتى  قالغاان ئىادىم: ئەجىباا باۇ 
شاھزادىنىڭ جېنىغا زامىن بولغان ئوقالر بۇ شاھزادە تەرىپىدىن قولالپ 

ە قارشااااى قااااۇۋەتلەپ كېلىاااانگەن ئىسالۋيانالشااااتۇرۇش ھەرىكىااااتىگ
تۇرىۋاتقان، نېمىس خەلقىنى بۇ ئىچكى دۈشمەندىن قۇتقۇزۇپ قېلىشنى 
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ئااارزۇ قىلىاا  يااۈرگەن نااېمىس سااتۇدېنتلىرىنىڭ قورالىاادىن ئېتىلغااان 
بولااۇپ قالمىغاااۋ! ئەگەر شااۇنداق بولغىنىاادا بۇنىااڭ ئاااقىۋىتى قانااداق 
بولۇپ كىتەر  دەرھال پەرەز قىلىشقا باشلىدىم: يېڭىدىن بىر بېساىم ۋە 

قىستاق ھەرىكىتى ئوتتۇرغا چىقىشى مۇقەررەر. شاۇنداق قىلىا  -ىيىنق
بااۇ ھەرىكەتنااى نېمىسااالرنى بېسىقتۇرۇشاانىڭ كۈچلااۈك بىاار باھانىسااى 
قىلى  دۇنياغا كۆرسىتىۋېلىشى مۇمكىن ئىدى. ئەمما ئۇزۇنغا قالمااۋ باۇ 
سۈيىقەسااتنى سااىرپالرنىڭ پەياادا قىلغانلىقىاادىن خەۋەر تاپقىنىماادىن 

ىنااى بىلگىلااى بولماياادىغان تەغاادىرنىڭ بااۇ ئىنتىقااامى كېاايىن، ھېكمىت
ئالدىدا قاتتىق ھەيران بولغان ھالدا تىتىرەپ كەتتىم: ئىساالۋيانالرنىڭ 
ئەڭ يااېقىن دوسااتى، ئەڭ چااوڭ ھىمايىچىسااى بولغااان كىشااى يەنە شااۇ 
مۇتەئەسسااى  ئىسااالۋيانالرنىڭ ئااۆزى ياردەملىشااى  قۇيااۇپ بەرگەن 

ىنىڭ سااىربىيىگە قارىتااا تۇتقااان ئوقىاادا ئااۆلگەن ئىاادى. ئاۋۇسااترىي
پوزىتسىيىسىنى ئۇزۇنادىن بېارى كۈزىتىا  كېلىۋاتقاان كىشاىلەر، قىياا 
تاشالرنىڭ چوققىدىن دومىالپ چۈشۈشاكە باشالىغانلىقىنى، ئەنادى باۇ 
تاشااالرنىڭ پەسااكە قاااراپ دومىلىشااىنى توختىتاالياادىغان ھېچقانااداق 

 كۈچنىڭ يوقلىقىغا ئىشىنەتتى.

يىگە تاپشاۇرغان ئۇلتىماتومىنىاڭ شاەكلىگە، بۈگۈنكى كۈنادە ساىربى
ئۇنىڭ مۇنادەرىجىلىرىگە قااراپال ئاۋساترىيە ھۆكاۈمىتىنى خاتاا قىلغاان 
ئىدى دەپ ئەيىپلەشكە ھېچكىمنىڭ ھەققى يوق. بۇنداق بىار ۋەزىايەت 
ئاستىدا، ئاۋۇسترىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئورنىدا باشقا ھەرقاندان بىر دۆلەت 

مۇئااامىلە قىاللمىغااان بااوالر ئىاادى.  بولغىنىاادىمۇ بۇنىڭاادىن باشااقىچە
ئاۋۇسترىيىنىڭ شەرقىي جەنۇبىي چېگرالىرىادا ئاۋۇساترىيىنىڭ تىنمااۋ 
بېشىنى ئاغرىتىا  كېلىۋاتقاان بىار دۈشامىنى باار ئىادى. باۇ دۈشامەن 
خاندانلىققا قارشى كۈندىن كۈنگە ئېغىر تەھدىتلەرنى سېلى  كەلمەكتە 

ىلىادىغان كاۈنلەر كەلمىگىاچە ئىدى. ئۇالر بۇ ئىمپىرىيە يىمىرىلىا  يوق
بۇنداق زىيان سېلىشاتىن ھەرگىزماۇ ۋاز كېچىدىغانادەك ئەمەس ئىادى. 
ئاااۇالر بۇنىاااڭ ئۈچاااۈن ھەرقاناااداق پۇرساااەتنى قولااادىن بېرىشااانى 

قااازادىن قۇتۇلااۇش چارىسااى -خالىمااايتتى. ئاۋۇسااترىيىلىكلەر بااۇ باااال
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بۇناداق  قالمىغانلىقىنى، ئەگەر ئىمپراتور ۋاپات بولۇپ كەتكىدەك قىلسا
ئاپەتنىااڭ پەياادا بولىشااى بىاار مۇقەررەرلىااك بولىاادىغانلىقىنى، بۇنىااڭ 
ئالدىنى ئالغىدەك كۈچ ئاۋۇسترىيىدە تېپىلمايدىغانلىقىنى بەكال ياخشاى 
بىلەتتى. چۇنكى، شۇنچە يىلدىن بېرى بۇ ياشىنى  قالغاان ئىمپراتاور 
 بۇ دۆلەتنىڭ بىار ساىموۋۇلى ھالىغاا كەلتاۈرۈلگەن ئىادى. باۇ ئەلنىاڭ
ھەممە كىشىسى ساكارات ئىچىدە ياتقان بۇ رەھابەر ئۆلگىنىادىن كېايىن 
ئىمپىرىيىنىڭمااۇ ئۆلااۈم گىرداۋىغااا كېلىاا  يىمىرىلىاا  كېتىاادىغانلىقىغا 
ئىشااىنەتتى. دېمىسااىمۇ بۇنااداق بىاار ئاقىۋەتنىااڭ ئالاادىنى ئېلىشااقا 
ھېچكىمنىڭ كاۈچى يەتمەيادىغانلىقى ئېنىاق ئىادى. دەرۋەقە، قۇۋلاۇق 

شاااى ياااوق ئىساااالۋيان سىياساااەتچىلىرى ئاۋۇساااترىيە قىلىشاااتا تەڭدى
دۆلىتىنىڭ تەغدىرىنى بۇ ياشانغان ئىمپراتورنىڭ ئاالھىدە ئىقتىدارىلىق 
باشااقۇرۇش كااۈچىگە باااغالپ قويغااانلىقى ھەقىااقەتەن قااول قويۇشااقا 
تېگىشاالىك ھىلىگەرلىااك ئىاادى. ئىسااالۋيانالرنىڭ بۇنااداق ياااالقچىلىق 

ى ئىاادى. چااۇنكى بااۇ ئىسااالۋىيانالر قىلىشاالىرىدىن ئوردىاادىكىلەرمۇ راز
ھەقىقەتەنمۇ پادىشانى ماختاپ ئۇچۇرىۋەتكىدەك قىلىقالرنى قىلىشاتتى. 
ئەمما ئۇالرنىاڭ باۇنچە يااالقچىلىق قىلىشالىرىنىڭ تىگىادە نەشاتىرىنى 
سااانچى  زەھەرلەشااكە ھەردائىاام تەييااار تۇرىاادىغان يامااان غەرەزنىااڭ 

ساەزمىگەن ئىادى. ئەگەر  ياتقانلىقىنى ئوردىادىكىلەرنىڭ ھېچقايسىساى
باااۇ ھۆكۈمااادارنىڭ تەڭداشساااىز باشاااقۇرۇش قاااابىلىيىتى بىااالەن باااۇ 
خاندانلىق ساقلىنى  كېلىۋاتقان بولسا، كۈنلەرنىڭ بىرىادە ئەجەل باۇ 
ھۆكۈمدارنىڭ ئىشاىگىنى ئۇرۇشاقا كەلگىنىادە ۋەزىايەت مۆلچەرلىگۈساىز 

ەر زادىاال يامانالپ كېتىدىغانلىقى ئېنىق ئىدى. ئەمما باۇنى ئوردىادىكىل
خىيالىغا كەلتۈرۈپ قويۇشمىدى ياكى ئۇالر بۇنداق بولىشىنى ھەرگىزماۇ 
ئويالشنى خالىماايتتى. ھەتتاا ئاۇالر ئاۋۇساترىيىنى باۇ قېارى ئىمپراتاور 

 بولماۋ تۇرۇپ كۆز ئالدىغىمۇ كەلتۈرەلمىسە كېرەك 

بىاار زامااانالردا مااارىيە تېرېسااەنىڭ بېشااىغا كەلااگەن پاااجىدە قايتااا 
 مىدى تەكرارالنماس
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نااېمە بولسااا بولسااۇن، ۋيېنااا ھۆكااۈمەت دائىرىلىرىنااى بااۇ ئۇرۇشاانى 
باشالتتى، بۇ ئۇرۇشانىڭ ئالادىنى ئاېلىش ئۈچاۈن ھەرىاكەت قىلمىادى 
دەپ تەنقىااتلەش ئاااقىالنىلىق ئەمەس. ئااۇ كااۈنلەردە بااۇ ئۇرۇشااتىن 
سااااقلىنىش ئىمكاااانىيىتى قالمىغاااان ئىااادى. بەلكىااام باااۇ ئۇرۇشااانىڭ 

ىال كەيانىگە سوزالىشاى ماۇمكىن باولغىيتى، ئىككى ي-پارتىلىشىنى بىر
ئەممااا ئاۋۇسااترىيە دېپلوماتىيىسااىدە كۆرۈلگىنىاادەك گېرمااانىيىنىمۇ بااۇ 
ئىشتا قارىالشقا تىگىشلىك دەپ قارالغىدەك بولسا، ئۇالرنىڭ گۇنااھىمۇ 
بۇ ئىشنى كەينىگە سوزۇشاقا تىرىشاقانلىقىدا كۆرۈلىشاى كېارەك ئىادى. 

نلەۋ تەييارلىقساىز بىار ۋاقىتقاا تاوغرا بۇنىڭ ئاقىۋىتىمۇ ئوخشاشال پۈتۈ
كېلىاا  ئااۇرۇش پارتىالياادىغانلىقى ئېنىااق ئىاادى. يەنااى بااۇ ئۇرۇشااتىن 
ساقلىنىش ئۈچۈن ۋاقىتنى كەينىگە سوزغانسىرى ۋەيرانچىلىقمۇ شاۇنچە 
كۈچىيىاا  كېتىشاااى ماااۇقەررەر ئىااادى. تېنچلىقناااى سااااقالپ قېلىشاااقا 

تە پارتىالياادىغان ئۇرۇنااۇش ئۇرۇشاانى بۇنىڭاادىنمۇ بەتەر بىاار ۋەزىيەتاا
 قىلى  كېچىكتۈرۈشتىن باشقا رول ئوينىيالمايتتى.

مېااانىڭچە بولغانااادا، باااۇ ئۇرۇشااانى خالىمايااادىغان بىرساااى ھاااېچ 
بولمىغانااادا ئۇرۇشاااتىن سااااقالنغاندىن كېيىنكاااى ئااااقىۋەتلەرنىمۇ تەڭ 
ئويلىنىشقا جاساارەت قىاللىغاان بولىشاى كېارەك ئىادى. يەناى بۇناداق 

ى پىاادا قىلىۋېتىشااقا تااوغرا كېلەتتااى. ئەگەر قىلغىنىاادا ئاۋۇسااترىيىن
ئاۋۇسترىيە باۇ ئۇرۇشانى باشالىمىغان بولساىمۇ باۇ ئۇرۇشاتىن بەرىبىار 
ساقالنغىلى بولمايتتى. ئەمما ئۇنداق ئەھۋالدا بۇ ئاۇرۇش پۈتاۈن دۇنياا 
خەلقىنىااڭ بىاازگە قارشااى ئااۇرۇش قىلىشااى بولماسااتىن، ھابساابوۋرگالر 

ت قىلىااادىغان بىااار ئۇرۇشاااقا خانااادانلىقىنى بۆلىشىۋېلىشااانى مەقساااە
ئايلىنىشى مۇقەررەر ئىدى. ئۇنداق بىر ۋەزىيەت ئاساتىدا گېرمانىيىنىاڭ 
قىلىشااقا تېگىشاالىك ئىشااى بىاار بولسااا ئاۋۇسااترىيىنى پارچىلىنىشااتىن 
ساقالپ قېلىشقا ياردەم قىلىش بولىشى كېرەكتى يااكى بولمىساا ئىككاى 

پ تۇرۇشاتىن باشاقا قولىمىزنى قولتۇقىمىزغا قىستۇرۇپ بىر چەتاتە قاارا
 ئامال بولمىغان بوالر ئىدى.
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ئەمما بۈگۈنكى كۈندە، ئۇرۇش پارتلىغان كاۈنلەرنى قاارىالپ ئەقىال 
كۆرسىتى  يۈرگەنلەر، ئەسلىدە پۈتۈن كۈچى بىلەن تەشاۋىقات قىلىا  
بااۇ ئۇرۇشااتىن ساااقالنغىلى بولماياادىغان ۋەزىيەتنىااڭ شەكىللىنىشااىگە 

 زى ئىدى.سەۋەپچى بولغان كىشىلەرنىڭ دەل ئۆ

ئوتتاۇز يىلادىن -گېرمانىيە سوتسيال دېموكراتالر پارتىيىسى يىگىرمە
بېرى رۇسىيىگە قارشى ئۇرۇش قوزغاش ئۈچاۈن پۈتاۈن كاۈچىنى ئىشاقا 
سااېلى  قۇتراتقۇلااۇق قىلىاا  كەلااگەن ئىاادى. شااۇنداق تۇرۇغلااۇق ئەڭ 
كۈچلۈك پارتىيە ھېساپلىنىدىغان مىللەتچى پارتىيە دىنى كۆزقاراشلىرى 

ىدىن ئاۋۇسترىيە دۆلىتىنى گېرمانىيىنىڭ بىاردىن بىار سىياساىي سەۋەب
ئۇلىغا ئايالندۇرىۋېلىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىنى سەرى  قىلى  كەلاگەن 
ئىاادى. مانااا ئەناادى، ئااۇالر بااۇ خاتااالىقلىرى كەلتااۈرۈپ چىقارغااان 
ئاقىۋەتلىرىگىمۇ چىدىشى الزىم ئىادى. شاۇ ساەۋەپتىن ياۈز بەرگەن باۇ 

ىمۇ ئالاادىنى ئااالغىلى بولماياادىغان، چوقااۇم ۋەقە ھەرقااانچە تىرىشساا
پارتىالپ چىقىدىغان ھادىسىگە ئايالنغاان ئىادى. گېرماانىيە ھۆكاۈمىتى 
سادىر قىلغان بۇ خاتالىق تېنچلىقنى ساقالشنى مەقسەت قىلى  ھۇجاۇم 
قىلىشااقا مۇۋاپىااق پەيتنىااڭ قولاادىن كېتىشااىگە پۇرسااەت تۇغاادۇرۇپ 

اقداشاالىققا قوشۇلۇشااىنى، بېرىشاانى، دۇنيااا تېنچلىقىنااى دەپ ئىتتىپ
ئاخىرى بېرى  دۇنياۋىي ئىتتىپاقداشالرغا قۇرباانلىق بولاۇپ كېتىشاىنى 
كەلتااۈرۈپ چىقارغااان ئىاادى. ئەساالىنى سۈرۈشااتە قىلساااق، دۇنياااۋىي 
ئىتتىپاقداشاالىق دۇنيااا تېنچلىقنااى قوغااداش ئۈچااۈن ھەرقانااداق بىاار 

بىاار  تىرىشااچانلىق كۆرسىتىشااكە قارشااى شااەرتامىالرنى ئاساااس قىلغااان
ئىتتىپاقداشاالىق بولااۇپ، بااۇ ئورگااان، بىاار قېتىملىااق دۇنيااا ئۇرۇشااى 

 پارتلىتىشنى ئاللىمۇقاچان پىالنالپ بولغان ئىدى.

ئەگەر ۋيېنا ھۆكۈمىتى ئەينى ۋاقتىدا بەرگەن ئۇلتىمااتومىنى تېخىماۇ 
سىلىق، تېخىمۇ دوساتانە بىار ئۇسالۇپتا يازغاان تەغادىردىمۇ ئااقىۋىتى 

ھەتتا جامائەتچىلىكمۇ ئۇناداق بىار ئۇلتىماتومغاا  بەرىبىر ئۆزگەرمىگەن،
بەرىبىر قۇالق سالمىغان، ئۇنداق ھۆكۈمەتنى ئاخىرى بىر كاۈن چوقاۇم 
ئاغدۇرۇپ تاشلىغان بوالتتى. چۇنكى ئەينى ۋاقتىادىكى ئۇلتىمااتومنىمۇ 
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خەلق ئاممىسى بەكال ساېلىق بولاۇپ قالادى، ئاۇ ئۇلتىماتومادا بىزنىاڭ 
ك نارازىلىقىمىز قىلچىمۇ ئىپادىلەنمىگەن دەپ قاتتىق غەزىۋىمىز، كۈچلۈ

قاراشماقتا ئىدى. شاۇنداق بولغاچقاا، ئەيناى ۋاقتىادىكى ھادىساىالرنى 
ئىنكار قىلىدىغان ھەرقانداق بىار ئاادەمنى قىلچىماۇ ئەقلاى ياوق يااكى 

 پۈتۈنلەۋ يالغانچى بىرسى دېيىشال كېرەك.

ۇ يىلقااى ئااۇرۇش ھەرگىزماا-8288تەڭاارى گااۇۋاچىمىز بولسااۇنكى، 
خەلققە مەجبورى تېڭىلغاان بىار ئاۇرۇش بولغاان ئەمەس، دەل بۇنىاڭ 
ئەكسااىنچە پۈتااۈن خەلااق بااۇ ئۇرۇشاانى ئااارزۇ قىلماقتااا ئىاادى. ئااۇ 
ۋاقىاااتالردا، خەلاااق ئاممىساااى ئوماااۇمىي يۈزلاااۈك ھۆكاااۈم ساااۈرىۋاتقان 
خاتىرجەمسااىزلىكنىڭ ئاخىرلىشىشااىنى ئااارزۇ قىلىاا  كەلمەكااتە ئىاادى. 

مىس ئەڭ ئاخىرقى بىر تامچە قېنى قالغىچە ئىككى مىليوندىن ئارتۇق نې
ۋەتىنىنااى قوغااداش ئۈچااۈن ئەسااكەر بولۇشااقا ئالاادىراپ كېتىشااىنىڭ، 

 بايرىغى ئەتىراپىغا جەم بولغانلىقىنىڭ سەۋەبىمۇ شۇ ئىدى.

ئااۇ كااۈنلەر، مېنىااڭ ئۈچۈنمااۇ ياشاالىق دەۋرىماادىكى ئااۇ جاپااالىق 
الغااان كااۈنلەردىن قۇتۇلۇشااۇم ئۈچااۈن كەلااگەن بىاار پۈرسااەت بولااۇپ ق

دوغىلىااق كااۈنلەردە، ئەنە شااۇنداق -ئىاادى. مېنااى ئەنە شااۇنداق دات
ھاياجانغااا تولغااان بىاار دەۋردە ياشاااش بەختىيارلىقىغااا ئېرىشااتۈرگىنى 
ئۈچۈن تەڭرىگە تىاز چۆكاۈپ رەخامەت ئېياتىمەن دېيىشاتىن بۈگاۈنكى 

 كۈندىمۇ قىلچە خىجىللىق ھېس قىلمايمەن.

بىار كاۈرەش باشاالنغان  ئۇ ۋاقىاتالردا ئەركىنلىاك ئۈچاۈن شاۇنداق
ئىاادىكى، ئااادىمىزات تۆرەلگەناادىن بېاارى ئۇنىڭاادەك شااىددەتلىك بىاار 
كۈرەشنى باشتىن كەچاۈرۈپ باقمىغاان دېايىش ماۇمكىن. چاۇنكى، باۇ 
ئىشنىڭ بېشاىدىن تاارتىپال كەڭ خەلاق ئاممىساى ساىربىيىنىڭ، ھەتتاا 
ئاۋۇستىرىيىنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولۇپ كىتەر دېاگەن غەمادە ئەمەس، 
بەلكى نېمىس مىللىتىنىڭ تەغدىرى قانداق بولۇپ كىتەر دىاگەن ئويادا 

 ئىدى.
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ئۇزۇندىن بۇيان ھېچ نېمە قىلماۋ جىم يېتى  كېلىۋاتقان خەلقنىاڭ 
كۆزى ئېچىلىشقا باشلىغان بولاۇپ، ئاۆز ئىساتىقبالىنىڭ قاناداق بولاۇپ 
كېتىشىنى ئېنىق پەرق قىالاليدىغان ھالغا كەلگەن ئىدى. شۇ سەۋەپلەر 

پەيلىاادىن ئااۇ چاغاادىكى تەڭداشسااىز كۈرەشااتە باشااتىن تااارتىپال تۈ
بىرساىگە ئارلىشاى  كەتاكەن دېايىش -قىزغىنلىق بىلەن ھاياجاان بىار

مۇمكىن. ئۇ چاغدىكى خەلقنىڭ تۇيغۇسى، گاۈر قىلىا  كۆياۈپ يوقااپ 
كېتىدىغان بىر دۆۋە ساماننىڭ يانغىنىدەك قىسقا مۇددەتلىك ھاياجاان 

بولۇپ رەسمى گۈرۈلادەپ يانماقتاا ئىادى.  ئەمەس ئىدى. خەلق يانغىن
ئەناادى بااۇ ئىشااقا رەساامى تااۈردە كۆڭااۈل بۆلااۈپ بىاار باشااقا ئېلىاا  
چىقىشنىڭ ۋاقتى كەلدى دەپ ھېساپالشماقتا ئىدى. بۇ قېتىم باشلىغان 
كۈرەش يەنە قاچانغىچە داۋام قىلىدىغانلىقىنى ھاېچكىم ئەساتايىدىللىق 

قىشقىچە ئۇرۇشنى تۈگىتىا   بىلەن ئويلىنى  باقمىغان ئىدى. كىشىلەر
تۈنساىز ئاۆز -ھەممە ئۆيلىرىگە قايتى  يېڭى پىرىنسىپالر ئاساسىدا ئاۈن

 ئىشىمىز بىلەن شوغۇللىنىش يولىغا كىرەلەيمىز دەپال ئويلىشاتتى.

شۇنىسااى ئېنىقكااى، ئااادەم بالىسااى نېمىنااى ئااارزۇ قىلسااا، ئاااخىرقى 
ە كۆرۈنمەيادۇ. ھېساپتا شۇنىڭال غېمىدا قېلى  كۆزىگە باشاقا ھاېچ ناېم

خەلقنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئۇزۇندىن بېارى ئىزچىال تاۈردە ئاۆزىنى 
بىخەتەر ھېس قىاللماۋ زېرىككەن، تاوال ئەنساىرەپ چارچىغاان ئىادى. 

سىربىيە ئوتتۇرسىدىكى ئىتتىپاقساىزلىقنىڭ تېانچ ياولالردا -ئاۋۇسترىيە
ھەل قىلىاانىش ئېقتىمالىغااا ھااېچكىم ئىشەنمەساالىكىنىڭ سااەۋەبىمۇ شااۇ 
ئىدى. خەلق بۇ جەھەتتە ھەمامە كىشاىنى رازى قىلىادىغان ئېنىاق بىار 
ئىزاھاااات بېرىلىشااانى تەلەپ قىلماقتاااا ئىااادى. مەنماااۇ ئەنە شاااۇنداق 

 ئوياليدىغان مىليونلىغان خەلق ئارىسىدىكى بىرسى ئىدىم.

پادىشا  ئىزباسارىغا قىلىنغان سۈيىقەست خەۋىرى ميۇنخېنغا يېتىا  
نداق ئىككى تۈرلۈك خىيال كەلاگەن ئىادى: كەلمەۋ، كالالمغا مۇ-كىلەر

بىرىنچىسااى، ئەناادى بااۇ ئۇرۇشااتىن ساقلىنىشاانىڭ ئىمكااانىيەتلىرى 
پۈتاااۈنلەۋ تۈگىااادى دەپ ئويلىغاااان بولساااام، ئىككىنچاااى ئوياااۇم، 
ھابسبوۋر  ئىمپىرىيىسى بۇندىن كېيىن بۇ ئىتتىپاقداشالىقنى داۋاملىاق 
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باۇرۇن كۈنلەرنىاڭ ساقالپ قېلىشقا مەجبۇر بولىدىغانلىقى ئىادى. مەن 
بىرىدە گېرمانىيە بۇ ئىتتىپاقداشلىق سەۋىبىدىن ئۇرۇشقا قاتنىشىشاتىن 
ساااقلىنالماۋ قالىدىغانلىقىاادىن، ئاۋۇسااترىيىمۇ ئااۆزىگە مۇناسىۋەتسااىز 
بولغان بىرەر ئۇرۇشقا گېرماانىيە تەرىپىادە تاۇرۇپ ئۇرۇشاقا قاتنىشاىش 

ن كەلامەۋ، قارارىنى ئېلىش جەھەتاتە ئىچكاى سىياساەتلىرىنىڭ ئۇيغاۇ
ئۇرۇشتا گېرمانىيىنى يالغۇز تاشاالپ چەتاكە چىقىاۋېلىش ئېقتىمالىادىن 
بەكااال ئەنسااىرەيتتىم. ئۇنااداق بىاار ۋەزىيەتااتە ئاۋۇسااترىيىنىڭ ئۇرۇشااقا 
قاتنىشىش قارارىغا ئىمپىرىيىنىڭ ئىسالۋيان كۆپ سانلىقى بۇزغۇنچىلىق 

بااۇ  قىلىشااى مااۇمكىنلىكى، ئىتتىپاقدېشااىغا ياااردەم قىلغاناادىن كااۆرە
ئىمپىرىيىنىاااڭ يىمىرىلىااا  كېتىشاااىنى ئەۋزەل كۆرىااادىغانلىقى ئېنىاااق 
ئىدى. مانا ئەمدى، بۇنداق بىر خەۋىپتىن ئەنساىرەپ يۈرۈشاكە ئاورۇن 
قالمىغااان بولااۇپ، زاۋاللىققااا يااۈز تۇتقااان بااۇ قېاارى ئىمپىاارىيە مەيلااى 

خالىمىسااۇن، بااۇ ئۇرۇشااقا قاتنىشىشااقا مەجبااۇر بولىاادىغان -خالىسااۇن
 للەنگەن ئىدى.ۋەزىيەت شەكى

مېنىڭ بۇ ئۇرۇش ھەققىدىكى قاراشلىرىم بەكال ئااددى، مەيادانىممۇ 
ئېنىق ئىدى. مېنىڭچە بولغاندا، ئاۋۇسترىيە بىلەن ۋىنگىرىيە ھەرگىزمۇ 
سااىربىيىلىكلەرنى كەچااۈرۈم سوراتقۇزۇشاانى مەقسااەت قىلىاا  ئۇرۇشااقا 
 قاتنىشى  يۈرمەيتتى. بۇ ئاۇرۇش، ناېمىس خەلقىنىاڭ مەۋجاۇدىيىتىنى
قوغااداش، ئەركىنلىكااى بىاالەن ئىسااتىقبالىنى، كەلگۈسااى ئەۋالدىنىااڭ 
مەنپەتىنااى مەقسااەت قىلىاادىغان، گېرمااانىيە ئااۆزى قوزغاياادىغان بىاار 
ئاۇرۇش بااوالتتى. شاۇنىڭ ئۈچااۈن بېسامارك گېرمانىيىسااى باۈ ئۇرۇشااقا 
قاتنىشىشاااقا مەجباااۇر ئىااادى. ئاااۆز ۋاقتىااادا بىزنىاااڭ ئەجاااداتلىرىمىز 

ە، ئاۇ يەردىان پاارىاغىچە بولغاان ئاۇرۇش ۋىسسېمبوۋرگدىن سېدانغىچ
مەيدانلىرىدا قەھرىمانالرچە جەڭ قىلى  قان تۆكۈپ قولغاا كەلتاۈرگەن 
يەرلەرنااى بۈگااۈن نااېمىس ياشاالىرى قايتىاادىن تارتىاا  ئېلىشااى الزىاام 
بولماقتاااااا ئىااااادى. ئەگەر باااااۇ ئاااااۇرۇش ئااااااخىرغىچە غەلىبىلىاااااك 

ادا ئاۆز كاۈچىگە يىتەكلەنگىنىدە، ئەنە شۇ ۋاقىتتا، نېمىس خەلقى دۇني
تايىنى  سەلتەنەتلىك كۈچلۈك مىللەتالەر قاتارىادىن ئاورۇن ئااللىغاان 
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بوالتتى، ئەنە شۇ چاغادا ناېمىس ئىمپىرىيىساى قايتىادىن تېنچلىقنىاڭ 
كۈچلااۈك ھىمايىچىسااىغا ئايالنغااان، تېنچلىقنااى باھااانە قىلىاا  ئااۆز 
ئەۋالتلىرىنااى كۈناادىلىك نېنىاادىن ئايرىاا  قويىاادىغان بۇنااداق بىاار 

 ەزىيەتتىن قۇتۇلۇپ كەتكەن بوالر ئىدى.ۋ

ئۆسمۈر ۋاقىتلىرىمادا، مىللىاي ھاياجىنىمغاا تايىنىا  قاۇرۇق شاۇئار 
تااوۋالش بىلەنااال كااۈن ئۆتكاااۈزمەۋ، بىاارەر ئەمەلىااي ئىااش قىلىااا  
مىللەتچىلىك ھېسياتىمنى ئىسپاتالشنى بەكال ئارزۇ قىالتتىم. ئىچىمادىن 

تاۇرۇپال قاۇرۇقتىن قاۇرۇق بىر يەرلەردىن ھېچقانداق بىر ئىش قىلمااۋ 
دەپ شۇئار توۋالشنىڭ ئۆزىمۇ بىر گۇنا  ئىاش بولىدىغانادەك  ”ھۇررا!“

بىااار ساااادا كېلىااا  تاااۇراتتى. چاااۇنكى، باااۇ شاااۇئارنى ئەساااتايىدىل 
پوزىتسىيىدە بولماۋ تاۇرۇپ، پااك نىيەتلىاك بولمااۋ تاۇرۇپ توۋالشاقا 

لەرنى، كىمنىڭمۇ ھەققى بار  تەغدىر ئىالھىنىڭ ئىگىلمەس قاولى ئاادەم
مىللەتلەرنااى ھېسسااىياتلىرىنىڭ راسااتچىللىقى بااويىچە رەتااكە تىزىاا  
ئايرىاا  چىقماااۋ تااۇرۇپ كىممااۇ بۇنااداق شااۇئار توۋالشااقا جااۈرئەت 
قىالاليدۇ  مىليونلىغان كىشىلەرگە ئوخشاش پاالەچ ھاالەتكە چۈشاۈرۈپ 
قويىدىغان ھېسسىياتتىن ساقلىنى  قااللىغىنىم ئۈچۈن قەلبىم ساائادەت 

دوۋتچالنااد ئااۈبېر “ىن تېخىمااۇ كۈچلىنىاا  بارماقتااا ئىاادى. ۋە غااۇرۇرد
دەپ  ”خايال!“نى شۇنچە كۆپ ئېيتى ، پۈتۈن كۈچۈم بىلەن  ”ئاللېس

شۇنچە كۆپ توۋلىغان ئىدىمكى، تەڭرىنىڭ چەكساىز ئىلتىپااتى بىالەن 
بۇ ھېسسىياتلىرىمنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ئاخىرى 

ىلىش ھەققىنى چوقاۇم قولغاا كەلتاۈرەلەيمەن تەڭرىنىڭ ھۇزۇرىغا يۈكس
دەپ ئىشااىنەتتىم. شااۇنداق پەرەز قىالتتىمكااى، ئەگەر بىاارەر ئااۇرۇش 
پارتىالپ قالغىادەك بولساا − بۇناداق بىار ئاۇرۇش چوقاۇم پارتىاليادۇ 
دەپ ئىشااىنەتتىم − بااارلىق كىتاااپلىرىمنى تاشااالپ يولغااا چىقىشااقا 

ېنىاڭ ئورناۇم، ئەسالىدە ئىدىيىدە تەييارلىق قىلىا  قويغاان ئىادىم. م
ئىچىماادىن بىاار يەرلەردە مېنااى بااۇرۇنال ئااۆزىگە چاقىرىاا  تۇرىۋاتقااان 

 ئەسكەرلىك بولىدىغانلىقىغا چىن قەلبىمدىن ئىشىنەتتىم.
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دەسااالىۋىدە، سىياساااىي ساااەۋەپلەر تۈپەيلىااادىن ئاۋۇساااترىيىدىن 
ئايرىلاادىم. شااۇنداق قىلىاا  ئااۇرۇش پارتىلىغااان بااۇ كااۈنلەردە، بااۇ 

ڭ ئەمەلىااايەتكە ئايلىنىااادىغانلىقىغا تولاااۇق ئىشاااىنەتتىم. ئارزۇلىرىمنىااا
شااۇنداقتىمۇ ھابساابۇۋرگالر دۆلىتااى ئۈچااۈن جەڭااگە كىرىشاانى ھەرگىااز 
خالىمايتتىم. ئەمما مىللىتىم ئۈچۈن، مىللىتىمنىڭ ئىمپىرىيىساى ئۈچاۈن 

ئاۋغۇساات -9جېنىمنااى پىاادا قىلىشااقا ھەر دائىاام تەييااار ئىاادىم. شااۇڭا 
ۋارىيە پولكىغاااا قاتنىشىشاااىم ئۈچاااۈن بىااارەر باااا“كاااۈنى )چاياااان( 

لويىزغا قارىتى  -9دەپ بىۋاستە پادىشا   ”ئىلتىپاتىڭىزنى ئايىمىغايسىز
بىر پارچە ئىلتىماس سۇنغان ئىدىم. ھەممىاگە مەلاۇم بولغىنىادەك، ئاۇ 
چاااغالردا ھۆكۈمەتنىااڭ كاااتىۋات ئىشااخانىلىرىنىڭ ئىشااى بېشااىدىكى 

ىشااىمنى ئاۇنچە تېااز ھەل چېچىادىنمۇ كاۆپ بولىاادىغانلىقىنى، مېنىاڭ ئ
قىلىااا  بىرەلمەيااادىغانلىقىنى ياخشاااى بىلەتاااتىم. شاااۇنىڭغا قارىمااااۋ 
ئىلتىماسااىمنى سااۇنۇپ ئەتىسااىال تەسااتىقلىغانلىق خەۋىرىنااى ئېلىاا  
چەكسىز خوشاللىق ئىچىگە چاۆمگەن ئىادىم. قااتتىق ھاياجاان ئىچىادە 
م قوللىرىم تىتىرەپ تۇرۇپ كونۋىرتنى ئااچتىم. كەلاگەن خەتاتە تەلىاۋى

تەستىقالنغانلىقى، بااۋارىيە پولكىادىن بىرساىگە بېرىا  ئەساكەرلىككە 
ماااۇراجەت قىلىشاااىمغا بولىااادىغانلىقى يېزىلغاااان ئىااادى. بۇنىڭااادىن 
شۇنچىلىك خوشال بولدۇمكى، ئۆزەمنى چەكسىز بەخىتلىك بىرسى دەپ 
ھېساپلىغان ئىدىم. ئارىدىن بىار قاانچە كاۈن ئاۆتمەيال ئاالتە يىلغىاچە 

يدىغان ھەربى فاورمىنى كىايىش شاەرىپىگە ئېرىشاكەن ئۇچامدىن سالما
ئىدىم. شۇنداق قىلى  مېنىڭ ئۈچۈنال ئەمەس، بەلكى بارلىق نېمىساالر 
ئۈچۈنمۇ ۋەتەن ئۈچۈن جان پىدا قىلىش پۈرسىتى بولغاان قىممەتلىاك 

 ئەسكەرلىك ھاياتىمىز باشالنغان ئىدى.

ڭ بۇنااداق ئۇلااۇت كااۈرەش ئالدىاادا باشااقا ھەرقانااداق بىاار ئىشاانى
ئەمىيىتى يوق ئىادى. ئەمماا باۇ كاۈرەش ھېچانىمىگە ئەرزىامەس ھالغاا 
كېلىاا  تارىخقااا كۆمۈلااۈپ كەتمەكااتە. مانااا بۈگااۈن، شااۇ كااۈنلەرنى 
ئىپتىخاااارلىق بىااالەن، ئەمماااا كۆڭلاااۈم يېااارىم بولغاااان ھالااادا قايتاااا 
ئەسلەيمەن. ئەنە شۇ ئاالھىدە قىممەتكە ئىگە بولغان ۋەقەنىڭ خااتىرە 
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ئااونىنچى قېااتىم قايتااا ئەساالىمەكتىمەن. بۈگااۈن كااۈنىنى مانااا بۈگااۈن 
تەڭرىنىڭ ئىلتىپاتى بىلەن قېتىلىش پۇرسىتىگە ئىگە بولغاان ئەنە شاۇ 
قەھرىمانالر ئۇرۇشاىنىڭ دەسالەپكى كاۈنلەردىكى ۋەقەلىرىناى ئەسالەپ 
ئولتۇرماقتىمەن. گۇيا ئۇ ۋەقەلەر تېخى تۈنۈگۈنال ياۈز بەرگەنادەك كاۆز 

پ، ئاۆزەمنى ھەربىاي كىايىمىم بىالەن شاۇ ئالدىمدا قايتا ناماايەن بولاۇ
ۋاقىتتىكى سۈيۈملۈك سەبداشلىرىم ئارىساىدا تۇرغانادەك ھېسساىياتالردا 

بىارلەپ كاۆز ئالدىمادىن -بولۇپ كىتىمەن. كېيىن ئۇ سەبداشلىرىم بىر
ئۆتىدۇ: تۇنجى قېتىملىق ھەربى مەشىققە چىققان ۋاقتىمىازدىن تارتىا  

كاۈنلىرىمىزگىچە كىناو لېنتىساىدەك  تا ئالدىنقى سەپكە قاراپ ئاتالنغان
 …بىرلەپ كۆزئالدىمدا قايتا نامايەن بوالتتى. -بىر

ئااۇ كااۈنلەردە مەن سەبداشاالىرىم بىاالەن پەقەت بىاارال نەرسااىدىن 
ئەنسىرىشەتتۇق: ئالادىنقى ساەپكە بېرىشاقا بەك كېچىكىا  كەتمىساەك 
بااوالتتى دەپااال غەم قىالتتااۇق. شااۇڭا مەن ئااۇرۇش مەياادانىغا ۋاقتىاادا 

ۈلگااۈرۈپ باااراالرمەنمۇ دەپ بەكااال ئەنسااىرىگەن ئىاادىم. غااالىبىيەت ئ
خەۋەرلىاااارى، بىزنىڭكىلەرنىاااااڭ قەھرىماااااانالرچە جەڭ قىلغاااااانلىق 
ھەققىاادىكى خەۋەرلەر كەلگەنسااىرى خوشااال بولااۇپ تىاارەمگە پاتماااۋ 
كېتەتتىم. شۇنداقتىمۇ ھەر بىار غاالىبىيەت خەۋىارى كەلساە بىار قېاتىم 

نكى باۇ غاالىبىيەت خەۋەرلىارى ئۇرۇشانىڭ كۆڭلۈم يېرىم باوالتتى. چاۇ
تۈگىشىنى تېزلەشتۈرۈپ، مېنىاڭ ئالادىنقى ساەپكە بېرىشاىمنى شاۇنچە 

 كېچىكتۈرۈشكە سەۋەپ بولۇپ قىلىشى مۇمكىن ئىدى.

ئاخىرى ئۇ بەخىتلىك كۈنلىرىمىزمۇ يېتىا  كەلاگەن ئىادى. ۋەزىاپە 
 ئۈچۈن مىيونخېندىن ئايرىلدۇق. شاۇ كاۈنى مەن تاۇنجى قېاتىم رېايىن
دەرياسااااىنى كااااۆردۈم. بااااۇ نااااېمىس دەرياسااااىنى بىاااار ئەسااااىرلىك 
دۈشاامىنىمىزنىڭ ئاچكۆزلىكىاادىن قوغااداش ئۈچااۈن رېيىننىااڭ تېاانچ 
ئېقىنىناااى باااويالپ غەرپاااكە قااااراپ ئاتالنغاااان ئىااادۇق. قۇياشااانىڭ 
ئەتىگەنلىااك نااۇرى سااەھەر تۇمااانلىرىنى يېرىاا  ئااۆزىنى كۆرسىتىشااكە 

مېتاار  95ئالاادىمىزغا چىقتااى )باشاالىغاندا نىدېرۋالااد خاااتىرە مۇنارىسااى 
ئىگىزلىكتىكااى نااېمىس ھەيكىلااى ئىاادى. بااۇ ئابىاادە گېرمانىيىنىااڭ 



 

 

310 

 

رېنونيانى بېسىۋالغانلىقىنى خاتىرالش يۈزىسىدىن تىكلەنگەن بىر مۇنار 
ئىدى(. كونا ۋاتچ ئام رېينغا قاراپ ئاۈزۈلمەۋ ھەربىاي قوشاۇن كېلىا  

ېرىلىاااا  ئىلگىاااارلىمەكتە ئىاااادى. كۈچلااااۈك ھاياجاناااادىن قەلاااابىم ي
كېتىدىغاندەك دۈپۈلدەپ سوقماقتا ئىدى. ئاندىن فالندرېدە سوغۇق ۋە 
زەۋ بىر يەردە بىر كېچە قونۇپ ئۆتتۈق. ئاۇ يەردىان كاېچىچە تىاۋىش 
چىقارماۋ ئالغا ئىلگىرلىدۇق. كاۈن ناۇرى بۇلاۇتالرنى يېرىا  جاھااننى 
يۇرۇتۇشااقا باشاالىغان سااەھەر ۋاقتىاادا ئۈسااتىمىزدىن ۋىڭىلااداپ ئااوق 

ە باشااالىدى. مىلتىاااق ئاااوقلىرى يەرگە تاراساااالپ چۈشۈشاااكە ئۆتۈشاااك
باشلىدى. ئەمما بىز كۆكنى جاراڭلىتى  ئىككى يۈز كىشى بىارلىكتە باۇ 

دەپ ئاتاكىغاا ئۆتتاۇق.  ”ھاۇررا!“ئۆلۈم مەيدانىغا قااراپ تاۇنجى قېاتىم 
زەمبىارەك ئوقلىرىنىاڭ غۇيۇلاداپ -تاراسالپ ئېتىلىۋاتقان مىلتىق، تاوپ

-ىشاىلەرنىڭ ئېيتقاان ناخشاا ئااۋازلىرى بىالەن ناالەئۆتكەن ئاۋازىغا ك
بىرىگە ئارلىشى  قورقۇنۇشلۇق تۈسكە كىرگەن ئىدى. -پەرياتلىرى بىر

ھەممە كىشى ئۇرۇش قاينىمى ئىچىاگە كىرىا  كەتاكەن، قېناى قىزىا  
دەپ جەڭ مەياادانىغا  ”ئالغااا، ئالغااا!“ھاياجانغااا تولغااان جەڭچىاالەر 

دەھشااەتلىك بىاار جەڭ بولغااان ئااۆزىنى ئاتماقتااا ئىاادى. بااۇ شااۇنداق 
يۈز -ئىدىكى، ئەتراپى قورشالغان قىزىلچا ئېتىزلىقلىرىدىن ئۆتۈپ يۈزمۇ

نەيزىۋازلىققااا كىرىشااى  كەتتااۇق. يىااراق بىاار يەرلەردە ئاڭلىنىۋاتقااان 
ئاستا ھاياجانالندۇرۇشقا باشالىدى. ناخشاا -مارش ئاۋازى بىزنىمۇ ئاستا

ناادۇرماقتا، بىزمااۇ ئۆلااۈم ئاااۋازى سااەپ بااويىچە ھەممىمىزنااى ھاياجانال
ۋەھىمىسااى يېتىاا  كەلگىااچە ناخشااىغا قوشااۇلۇپ قەھرىمااانالرچە جەڭ 
قىلماقتا ئىدۇق. بىزنىڭ جاراڭلىق ناخشا ئاۋازىمىز يىراقالرغا تارقىلىا  

 ياڭرىماقتا ئىدى:

 دوتچالند، دوتچالند ئۈبېر ئاللېس،“

 ”ئۈبېر ئاللېس ئىن دېر ۋېلت!

اندىن كېيىن ئارقا سەپكە قايتىا  ئەنە شۇنداق تۆت كۈن جەڭ قىلغ
ياشالىق بااال ئەمەس بەلكاى چاوڭ  88كەلدۇق. بىز ئەنادى ئاۆزىمىزنى 
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ئااادەملەردەك ھااېس قىلماقتااا ئىاادۇق. لىساات پولكىنىااڭ پىاادائىيلىرى 
ئۇرۇش قىلىش ماھارىتىنى تېخى قائىدە باۇيىچە ئۆگىنىا  كىاتەلمىگەن 

ئەساكەرلەرگە بولسىمۇ، ھەممە جەڭچى خۇددى تەجرىبىلىك پىشاقەدەم 
ئوخشاش جان تىكى  پىداكارلىق كۆرسىتىشنى، قەھرىمانالرچە قۇربان 
بولۇشاانى بىلەتتااى. بااۇ تېخااى ئىشاانىڭ باشلىنىشااى ئىاادى. ئەنە شااۇ 
شاااەكىلدە يىلاااالر يورغىلىشاااى  ئاااۆتمەكتە، ئەمماااا ئاااۇرۇش مەيااادانى 
قىزىقااارلىق بولۇشااتىن قېلىاا  ئىنتااايىن دەھشااەتلىك تۈسااكە كىرىاا  

ىزغىنلىاق، ھاياجاانمۇ تەدرىجاى سوۋۇشاقا باشالىدى. بولغاان ئىادى. ق
ئاخىرى بىر كۈنلىرىگە كېلى  ھەممە ئەساكەر ئاۆزىنى سااقالپ قاېلىش 
ئۈچااااۈن تۇغمااااا ھېسااااياتى بااااويىچە ئېقتىيااااات قىلىاااا  ۋەزىپىنااااى 
ئورۇنداياادىغان كونااا جەڭچىلەردىاان بىاارىگە ئايالنغااان ئىاادى. بااۇ 

 جەرياندا مەنمۇ پىشى  يىتىلگەن ئىدىم.

پاااۇرىقى يېقىنالشقانساااىرى تەسۋىرلىگۈساااىز بىااار قورقاااۇش  ئۆلاااۈم 
تۇيغۇسى ھەممە يەردە ئايلىنىشقا باشلىدى. بۇ تۇيغۇ، ئامالسىز قالغاان 
ۋۇجۇتتاا گۇيااا قورقاۇش بىاار مەنتىقىلىااق، ھەقلىاق ئەھۋالاادەك بولااۇپ 
كۆرۈنۈشكە ئۇرۇنماقتا ئىدى. بۇنىڭ نەتىجىسىدە قىسىمدا ئۇيۇشقاقلىق 

دەك تەساااىرات بېرىشاااكە باشااااليدۇ. ئەسااالىدە يوقۇلاااۇپ كېتىۋاتقانااا
ھەممىمىزنااااى ئىسكەنجىسااااىگە ئېلىشااااقا ئۇرۇنىۋاتقااااان بااااۇ تۇيغااااۇ 
قورقۇنچاااقلىقتىن باشااقا بىاار نەرسااە ئەمەس ئىاادى. ئەممااا بااۇ ئاااۋاز 
ئەسااكەرلەرنى ئېقتىياتچااان ھەرىااكەت قىلىشااقا قىسااتاپ، ھااارغىنلىق 

ەكتە ئىاادى. يەتكىاانىچە پەم بىاالەن جەڭ قىلىاادىغان ھالغااا كەلتااۈرم
ئاخىرىاااادا ئااااۇزۇن داۋامالشااااقان روھااااى داۋالغااااۇچالرنى باشااااتىن 
كەچۈرگىنىمىزدىن كېيىن تەبىدى ھالادا ۋەزىاپە ئورۇناداش قىزغىنلىقاى 
ھاااكىم ئورۇنغااا ئۆتااۈپ، ئۇرۇشااتا غەلىاابە قىلىشااقا باشاالىدۇق. مەنمااۇ 

يىالر ئارىساىدىكى قىاش مەۋساۈمىدە باۇ تاۈردىكى روھاى -8286~8285
ۇچىدىن ئۆتۈپ، ئىرادىلىك، جاساارەتلىك بولاۇپ جەڭ ئۆزگىرىش باسق

مەيدانىدا ئېغىربېسىق ۋە تەمكىن ھەرىكەت قىالاليدىغان ھالغا كەلاگەن 
ئىدىم. يېڭى جەڭگە كىارگەن ۋاقىتلىرىمادا توختىمااۋ ياشىساۇن دەپ 
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خورام، ئوينىغاندەك جەڭگە كىرگەن بولساام، -ۋارقىراپ يۈرۈپ خوشال
بىاالەن ھەرىااكەت قىلىاادىغان ئەسااكەرگە ئەناادىلىكتە تەمكىاان ۋە پەم 

ئايالنغان ئىدىم. مەندىكى بۇ ھېسسىيات ئەسكەرلىك دەۋرىادە ئىزچىال 
كۆرۈلااۈپ تۇرىاادىغان بىاار تۇيغااۇ ئىاادى. شااۇندىن كېاايىن نېرۋىلىاارىم 
جىددىلەشاامەيدىغان، ئەقلىاام قېيىاا  كەتمەياادىغان ھالغااا كېلىاا ، 

ەسااكەرلەردىن ئااۆزەمنى تۇتىۋېلىاا  ھەرىااكەت قىالالياادىغان پىشااقان ئ
بولااۇش ئۈچااۈن تەغاادىرنىڭ پااۈتكىنى بااويىچە ئىااش قىالالياادىغان، 

 ئەھۋالغا قاراپ مۇئامىلە قىالاليدىغان ھالغا كېلىشكە باشلىدىم.

ئەسااكەرگە يېڭااى ئېلىنغااان ۋاقتىماادا ياااش بىاار پىاادائىي بولغااان 
بولسام، ئەندىلىكتە تەجرىبىلىك پىشقەدەم جەڭچىگە ئايالنغان ئىادىم. 

ى ئااۆزگىرىش يااالغۇز مەناادىال كۆرۈلااۈپ قالماسااتىن پۈتااۈن بااۇ تااۈردىك
قىسااىمدىكى جەڭچىلەرنىااڭ ھەممىسااىال دېگىاادەك ئەنە شااۇنداق بىاار 
باسااقۇچنى باشااتىن كەچااۈردى. شااۇنداق قىلىاا  ئاااخىرى چىقماااۋ 
داۋاملىشىۋەرگەن بۇ ئۇرۇشتا قىسىمىمىز كۈندىن كۈنگە پىشى  يىتىلى  

انااادا زەربىاااگە بەرداشااالىق پىشاااقەدەم قوشاااۇنغا ئايالنااادى. باااۇ جەري
 بىرەلمىگەنلەرنى جەڭ ئېلى  كەتتى.

بۇنااداق بىاار ئااارمىيىگە تااوغرا باھااا بېرىشاانىڭ ۋاقتااى كەلاادى دەپ 
ئۈچ يىل جەريانىدا بىر ئۇرۇش ساېپىدىن -قارايمەن: قوشونىمىز ئىككى

يەنە بىار ئاۇرۇش سااېپىغا چېپىا ، ساان ۋە قااۇرال كاۈچى جەھەتااتىن 
دۈشااامەن بىااالەن تىنمااااۋ ئۇرۇشاااۇش بىااازدىن ئۈساااتۈن تۇرىۋاتقاااان 

جەريانىاااادا بەزىاااادە ئاااااچ قالغااااان، بەزىاااادە ھەر تۈرلااااۈك ئېغىاااار 
قىيىنچىلىقالرغىمااۇ دۈچ كەلااگەن ئىاادى. بااۇ تەڭدىشااى يااوق ئااارمىيە 
رەسمى سىناق بېرىدىغان بىر نوقتىغا كەلگەن ئىدى. ھەر قانچە ئۇزۇن 

بولغاندا يىل ئۆتۈپ كەتكەن تەغدىردىمۇ، دۇنيا ئۇرۇشى ھەققىدە گەپ 
نېمىس ئارمىيىسىنىڭ قەھرىمانلىقىنى تىلغا ئالماۋ تۇرۇپ قەھرىماانلىق 
ھەققىااادە سۆزلەشاااكە ھاااېچكىم جاااۈرئەت قىاللمايااادۇ ۋە ئۇالرنىاااڭ 
قەھرىمانلىقىنى ئۇنتۇپ كىتەلمەيدۇ. ئۇ كۈنلەردىكى جەڭ مەيدانلىرىادا 
قااااراڭغۇلۇقالر ئارىساااىدىن قەھرىماااانالرچە جەڭ قىلىۋاتقاااان ناااېمىس 



 

 

313 

 

ەرلىرىنىڭ مەڭگۈ ئۆلمەس ساغالم پىشانىسى، تىز چۆكمەس، ئالغاا ئەسك
قارا مىس قالپاقلىرى قايتىدىن نامايەن بولۇشاقا -ئىنتىلى  تۇرغان قاپ

باشااااليدۇ. باااۇ دۇنياااادا ناااېمىس مىللىتاااى مەۋجاااۇتال بولىااادىكەن، 
ئاكىلىرىنىڭ، ئاتىلىرىنىڭ بۇ ئۇرۇشتا كۆرساەتكەن جەڭۇگىاۋارلىقلىرى 

 ۋ ساقلىنى  قالىدۇ.مەڭگۈ ئۇنۇتۇلما

مەن ئااۇ ۋاقىااتالردا ئاااددى بىاار جەڭچااى ئىاادىم. شااۇنداق بولغاچقااا 
سىياسىي ئىشالر بىلەن شوغۇللىنىشنى زادىال خىيالىمغاا كەلتاۈرمەيتتىم. 
ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە، ئااۇرۇش دەۋرى سىياسااەت بىاالەن شااوغۇللىنىدىغان 
، پەيىتمۇ ئەمەس ئىدى. مەن تاا ھاازىرغىچە شاۇنداق دەپ قاارايمەنكى

ئەڭ ئاددىي بىر ھارۇۋىكەشامۇ، ئەڭ تاۈۋەن دەرىجىادىكى بىار ماااليمۇ 
ۋەتەن ئۈچۈن پارالمېنت ئەزالىرىنىڭ ئەڭ بېشىدا تۇرىۋاتقان، بىرىنچاى 
نومۇرلۇق سىياسى ئەرباپتىنمۇ كۆپ خىزمەت قىلى  كېلىۋاتقاان بىرساى 
ھېساپلىنىدۇ. دېمەكچى بولغىنىنى دۈشامىنىنىڭ ياۈزىگە قااراپ تاۇرۇپ 

راپ سۆزلىيەلەيدىغان، يااكى بولمىساا قاۇرۇق گەپ قىلىا  ئااۋارە ۋارقى
بولاااۇش ئورنىغاااا ئاااۆز كاااۈچىگە تايىنىااا  ئۆزىنىاااڭ ئىشاااى بىااالەن 
شوغۇللىنىدىغان بۇ تۈردىكى ئادەملەردىن ھېچقاچان يىرگىنى  باققاان 
ئەمەساامەن. ئەممااا بااارلىق سىياسااەتچىلەرگە ئااۆچ ئىاادىم. ئەگەر ماڭااا 

مېنااات سىياساااەتچىلىرىدىن ئەخااالەت قوياااۇپ بەرساااە بۇناااداق پارال
سااۈپۈرىدىغان بىاار باتااالىيون تەشااكىللەپ چىقااار ئىاادىم. شااۇنداق 
بولغىنىدا باۇ ئاادەملەرمۇ پارالمېنات دېاگەن باۇ ئورگاننىاڭ ئىشالىرىغا 
قىزىقىدىغان ئاق نىيەتلىك كىشىلەرنى قىلاچە رەنجىتمەساتىن، ئۇالرغاا 

 ىۋېلىشقان بوالر ئىدى.بىرەر زىيانمۇ سالماۋ خالىغىنىچە مەدداھلىق قىل

شۇنداق بولغاچقا، ئۇ يىلالردا سىياسەت بىلەن شۇغۇللىنىشنى زادىال 
خىيالىمغا كەلتۈرمەيتتىم. ئەمماا بەزى مەساىلىلەر ئۈساتىدە مەيادانىمنى 
ئېنىاااق بەلگىللىۋېلىشاااقىمۇ مەجباااور ئىااادىم. چاااۇنكى ئاااۇ مەساااىلىلەر 

ىلەر بولغاچقاا، ھەقىقەتەنمۇ پۈتۈن خەلققە تەسىر كۆرسىتىدىغان مەسىل
ئااۇ ئىشااالر بىااز ئەسااكەرلەرنىمۇ قىزىقتااۇراتتى. ئااۇ ۋاقىااتالردا مېنااى 
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غەزەپلەندۈرگەن مۇنداق ئىككى تۈرلۈك مەسىلە بار بولۇپ، باۇ ئىككاى 
 مەسىلىنى ھەقىقەتەنمۇ بىزگە زىيانلىق دەپ ھېساپاليتتىم:

، كەلتۈرمەيال-ئارمىيىمىز ئۇرۇشتا تۇنجى غالىبىيەتنى قولغا كەلتۈرەر 
بىااار قىساااىم گېااازىتالر كاااۆپلىگەن كىشاااىلەر دەماللىققاااا چۈشاااىنى  
كېتەلمەياادىغان ئۇساالۇپتا كىشااىلەرنى غەزەپلەندۈرىاادىغان ئومااۇمىي 

-پاسااتالرنى بىار-يۈزلۈك غەلىيان كۆتۈرۈشاكە كۈشاكۈرتىدىغان پىتانە
بىااارلەپ تارقىتىشاااقا باشااالىدى. ئاااۇالر باااۇ تاااۈردىكى تەشاااۋىقاتالرنى 

ھەتتاااا ئەنساااىرىگەن قىيااااپەتلەرگە  كۆرۈنۈشاااتە ياخشاااى نىااايەت،
پۈركىنىۋېلى  تەشۋىق قىلماقتا ئىدى. ئۇالر، خەلقناى غالىبىيەتلەرنىاڭ 

دۇغىلىاااق بىااالەن تەبرىكلىنىشاااىگە قارىتاااا ساااەل ئېقتىياتچاااان -دات
پوزىتسىيىدە مۇئامىلە قىلىشقا ئۈندەيتتى. ئۇالر قولغاا كەلاگەن باۇ تاۈر 

ىكلەش ئۇلاۇت بىار مىللەتاكە غالىبىيەتلەرنى بۇنچە داۋراڭ قىلىا  تەبار
ياراشمايدىغانلىقىنى، بۇنداق تەبرىكلەشلەر غالىبىيەتنىڭ ئەھمىيىتىناى 
يوقۇتاااۇش خەۋىپىناااى پەيااادا قىلىشاااى ماااۇمكىنلىكىنى تەكىتلەشاااكە 
باشاليدۇ. ئۇالرچە بولغاندا جاساارەت كۆرساىتىش بىالەن قەھرىماانلىق 

بولغاچقاا باۇ كۆرسىتىشلەر نورىمال بىار ھادىساە ئىكەنلىكاى، شاۇنداق 
تۈردىكى غاالىبىيەتلەرنى ھەددىادىن ئاشاۇرۇپ قاۇرۇق ھاياجاان پەيادا 
قىلىاا  تەبىرىكلەشاانىڭ ھاااجىتى يااوقلىقى، يااات دۆلەتاالەرگە قارىتااا 
چېكىدىن ئاشقان داغادۇغا قىلىا  يۈرگەنادىن ئاۆزىمىزنى تۇتىۋالغاان، 
تەمكىن قىياپەتتە مۇئامىلە قىلىشاىمىز تېخىماۇ چىرايلىاق كۆرۈنمەسامۇ  

ېيىشااەتتى. ئااۇالر بااۇ تااۈردىكى گەپلەرنااى ياغدۇرىۋېتىشااكەن ئىاادى. د
شااۇنداق قىلىاا  ئااۇالر، بىااز نېمىسااالر بۇنااداق بىاار ئۇرۇشاانى ئااارزۇ 
قىلمىغااااانلىقىمىزنى ھەرگىااااز ئەسااااتىن چىقىرىاااا  قويماساااالىقىمىز 
كېرەكلىكااى، ھەتتااا ئىنسااانىيەتنىڭ تېاانچ بىاارگە ئۆتىشااى، ئۆزئااارا 

م تەيياار تۇرىشاىمىز الزىملىقاى، ساۇلقى ھەمكارلىق ئورنىتىشاقا ھەردائىا
قىلىشقا ھەر دائىم تەييار ئىكەنلىكىمىزنى بىلدۈرۈپ تۇرۇشتىنمۇ قىلاچە 
خىجىل بولماسلىقىمىز كېرەكلىكىنى تەرغى  قىلىشقا كىرىشتى. شۇنداق 
بولغاچقا ئارمىيىمىز ئۆزىنىاڭ ئااق نىيەتلىاك بىار ئاارمىيە ئىكەنلىكاى، 
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نلىكىمىاازگە دات چۈشااۈرۈپ قويۇشااتىن ئىسااتىقباللىق بىاار قوشااۇن ئىكە
سااااقلىنىش ئۈچاااۈن غاااالىبىيەتلىرىمىزنى ئاااۇنچە بەك داۋراڭ قىلىااا  
تەبااارىكلەپ كەتمەسااالىكىمىز كېرەكلىكىناااى تەكىتلىشاااەتتى. ئۇناااداق 
بولمىغاندا باشقىالر بىزنىڭ بۇ تۈردىكى تەنتەنە قىلىشالىرىمىزنى خاتاا 

رىشاىچە، ھەقىقىاي چۈشىنى  قېلىشى مۇمكىن دېيىشەتتى. ئۇالرنىاڭ قا
قەھرىماااانالر تاااۇال بەك داۋراڭ قىلمايااادىغان، بۇناااداق ئۇتاااۇقلىرىنى 
ئېسىدىن چىقىرىۋېتىشنى ياخشى كۆرىادىغان پەزىلەتلىاك كىشاىلەردىن 
بولىشى كېرەك ئىكەن. ئۇالرنىڭ تەرغىبااتلىرىنى يىغىنچااقلىغىنىمىزدا، 

 تۇال بەك ماختىنى  يۈرمەيلى دېمەكچى بولىشاتتى.

كوتالرنىاااااڭ ئاااااۈنىنى -پاااااارالمېنتتىكى باااااۇ كاااااوتئەسااااالىدە، 
چىقارتقۇزماسلىق ئۈچۈن ئۇالرنى دەرھال دارغا ئېسى  ئۇجۇقتۇرىۋېتىش 
كېرەك ئىدى. ئەمما قەلەمگە تايىنى  ئۆزىنى كۆرسىتى  يۈرىادىغان باۇ 
تااۈر كىتاپبااازالرنى غااالىبىيەتنى مەدھىلىشااى  تەنااتەنە قىلىشااىۋاتقان 

لمەيدىغان قىلىۋېتىش ئۈچۈن ئۇالرنىاڭ مىللىتىنىڭ كۆڭلىگە زەربە بېرە
قۇلىقىدىن تۇتۇپ سۆرىگەنچە دەرھاال دارغاا ئېساى  ئۇجۇقتۇرىاۋېتىش 
ئورنىغاااا، باااۇ غاااالىبىيەتنى قاااۇرۇقتىن قاااۇرۇق تەبرىكلىااادىڭالر دەپ 

 خەلقنىڭ كۆڭلىگە ئازار بېرىشىگە يول قويۇلدى.

ق خەلقنىڭ قىزغىنلىقى بىلەن ئارزۇسى بىر قېتىم سوۋۇتۇلىشى ۋە يو
قىلىنىشى بىلەن تەڭ، بۇنداق قىزغىنلىاق الزىام بولغىنىادا ئاۇنى قايتاا 
قااااوزغىتىش ئىمكااااانىيىتى قالماياااادىغانلىقىنى ھااااېچكىم خىيالىغااااا 
كەلتۈرۈشاامەيتتى. خەلقنىااڭ بااۇ تااۈردىكى قىزغىنلىقااى خااۇددى مەس 
ئادەمدەك ئۆزىنى تۇتۇپ ئااللمايدىغان بىر ھاياجاانلىق ھاالەت بولاۇپ، 

ىنلىقنااى داۋاملىااق ساقالشااقا تىرىشااىش الزىاام ئىاادى. بۇنااداق بىاار قىزغ
ئەگەر خەلقتە بۇناداق بىار ھاياجاان ۋە ئاارزۇ بولمااۋ تاۇرۇپ خەلقناى 
كەسااكىن روھااى ھااالەت ئىمتىقاااان مەياادانىغا مەجبورالياادىغان بىااار 

 كۈرەشنى قانداق قىلى  داۋامالشتۇرالىشى مۇمكىن 
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ۋەردار خەلااق ئاممىسااىنىڭ پسىخولوگىيىسااىدىن بەكااال ياخشااى خە
باااولغىنىم ئۈچاااۈن، بۇنىڭغاااا ئوخشاااايدىغان ئەھاااۋالالردا ئىساااتىتىك 
نوقتىسىدىكى ئەڭ ياخشى روھىي قۇرالالرغا تايىنىپمۇ تۆمۈرنى قىزىقىادا 
سوقۇشااااقا بولىاااادىغان قىزغىنلىقنااااى ھەرگىزمااااۇ ساااااقالپ قېلىشااااقا 
بولمايااادىغانلىقىنى ياخشاااى بىلەتاااتىم. مېااانىڭچە بولغانااادا، بۇناااداق 

ايناااپ تۇرغااان ھاياجااانالرنى تېخىمااۇ كااۈچەيتىش ئۈچااۈن ئەھاۋالالردا ق
پۈتااۈن چااارىلەردىن تولااۇق پايدىالنماساالىق بەكااال ئېغىاار خاتااالىق 
ھېساپلىنىشى كېرەك. ئەمما مەن ئۇ ۋاقىتالردا شۇنچە خوشاللىق ئىچىدە 
كۆتااۈرۈلگەن بااۇ تەڭاارى سوۋغىسااى بولغااان بااۇ تااۈردىكى ئااارزۇ ۋە 

سوۋۇتۇپ يوقۇتۇشقا ئۇرۇنىۋاتقانلىقىغا ھاياجاننى مەتبۇئاتنىڭ نېمىشكە 
 زادىال ئەقلىم يەتمەيتتى.

ئۇ ۋاقتالردا مېنى ئىككىنچى دەرىجىلىاك غەزەپلەنادۈرگەن يەنە بىار 
ئىش، ئۇالرنىاڭ ماركىساىزمغا قارىتاا قاناداق قىلسااق ساىلىق مۇئاامىلە 
قىالاليمىز دەپ غەمدە قېلىشى ئىدى. مېنىڭچە بولغانادا ئاۇالر ئەنە شاۇ 

دە مۇئاااامىلە قىلىاااش ئاااارقىلىق باااۇ ۋاباااا مىكروپاااى ئۈساااتىدە تەرىقىااا
قىلچىلىكمااۇ ساااۋادى يااوقلىقىنى ئېنىااق كۆرسااىتى  بەرمەكااتە ئىاادى. 
پارتىيەلەر ئارا ئىتتىپاقلىقنى بەرپا قىلىش ئىشاىنى ئاويلىنىش ئاارقىلىق 
ماركىساااىزمنى ئەقلاااى، مەنتىاااق ۋە ئېقتىياااات سااااھەلىرى باااويىچە 

ەنااااى تېاااازگىنلەپ تۇراالياااادىغانلىقىنى يىتەكلىيەلەياااادىغانلىقىنى، ي
 خامخىيال قىلىشقانىدى.

ئەسلىدە، بۇ يەردىكى مەسىلە بىار پاارتىيە مەسىلىساى بولماساتىن، 
بەلكاااى ئاااادىمىزاتنى پۈتاااۈنلەۋ ۋەياااران قىلىااا  ياااوق قىلىاااۋېتىش 
پىالنالنغااان بىاار نەزەرىاايە مەسىلىسااى ئىاادى. يەھۇدىيلەشااتۈرۈلگەن 

ئېقتىيااجنى ھاېس قىلىا  كىاتەلمىگەن ئۇنىۋېرسىتېتالردا بۇناداق بىار 
ئىااادى. نۇرغاااۇن كىشاااىلەر، بولۇپماااۇ يوقاااۇرى دەرىجىلىاااك مەماااورى 
كااااادىرلىرىمىز مەكااااتەپلەردە ئوقۇتۇلغاناااادىن باشااااقا بىاااار نەرسااااە 
ئۆگىنەلمىگەن، يىتەرلىك دەرىجىادە كاۆزلىرى كۆرلىشاى  كەتكەنلىكاى 
ھەمااادە ئوقۇشااانىڭ پايدىساااى ياااوق دەپ قارىغاااانلىقلىرى ئۈچاااۈن 
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كىسااىزمنىڭ ئەساالى ماااھىيىتىنى بىلەلمىااگەن، ئااۇنى ئااۆگىنەلمىگەن مار
-ئىاادى. ئۇالرنىااڭ مىڭىلىرىنااى بااۇ ھەقتىكااى ئەڭ قىاازغىن تاااالش

تارتىشالر، ئەڭ مۇھىم ۋەقەلەر قىلچىمۇ ئىز قالدۇرماۋ دەسسەپ ئۆتاۈپ 
كەتكەن ئىدى. شۇنداق بولغاچقا، دۆلەت پىالنلىرى كۆپۈنچە ۋاقىتالردا 

ا قىلىنىدىغان ساۆرەلمە ھاالەتكە چۈشاۈرۈپ قويۇلغاان بەكال ئاستا ئىجر
دېاگەن  ”سەھرالىق، بىلمەيادىغان نەرساىنى ھەرگىاز يىمەيادۇ“ئىدى. 

تەمسىل ئۇالرغاا بەكاال مااس كېلەتتاى. ئاۇالر باۇ قائىادىگە ئاساانلىقچە 
 خىالپلىق قىلىشمايتتى.

يۈز بەرگەن نېمىس ئىشچىالر )چايانىدا( يىلىنىڭ ئاۋغۇستىدا -1914
كىتىنى ماركىسىزم بىلەن تەڭ ئورۇنغا قويۇپ باھاالشتىنمۇ ئاارتۇق ھەرى

بىمەنىلىك بولمىسا كېرەك. ئۇ يىلالردا ناېمىس ئىشاچىلىرى ماركىساىزم 
دېگەن بۇ زەھەر بىلەن بۇلغىلىنى  كېتىشتىن ئاۆزىنى سااقالپ قاېلىش 
يااولىنى تاپالىغااان ئىاادى. ئەگەر ئۇنااداق بولمىسااا ئىاادى، ھەرقااانچە 

ىلەنماااۇ ئىشاااچىالر ئاااۇ چاغااادىكى ئۇرۇشاااقا ھەرگىاااز كۈشاااكۈرتكەن ب
قاتناشااامىغان باااوالر ئىااادى. ئاااۇالر بۈگاااۈنكى كۈنااادىال ماركىساااىزمنى 

دەپ تونۇياادىغان ئاخماقالرغااا ئايلىنىاا   ”ئۆزىمىزنىااڭ يەرلىااك مېلااى“
قالماقتا دېيىشكە بولىدۇ. بۇنداق ھالەتكە چۈشۈپ قالغانلىقى، شاۇنچە 

تى بىلەن شوغۇللىنى  كېلىۋاتقاان ئۇزۇن يىلدىن بېرى ھۆكۈمەت خىزمى
مەمورى خادىمالردىن ھېچ بىارى، ماركىساىزم دېاگەن باۇ نەزەرىيىنىاڭ 
نېمە ئىكەنلىكىنى تەتقىق قىلىشقا تىرىشى  كۆرمىگەنلىكىنىڭ مۇقەررەر 
ئاقىۋىتى دەپ ھېساپالشقىال بولىدۇ. ئەگەر ئۇالر باۇ جاپاغاا بەرداشالىق 

ئىكەنلىكىنااى تەتقىااق قىلىاا  بېرىاا  ماركىسااىزمنىڭ قانااداق بىاار مااال 
باققان بولسا ئىدى، بۇنىڭدەك ئاخماقانە بىر سەپساەتە جەمىيىتىمىازدە 

 قىلچىمۇ ئورۇنغا ئېرىشەلمىگەن بوالر ئىدى.

يەھۇدىي دۆلىتاى ھېسااپالنمايدىغان باارلىق دۆلەتلەرناى ئاغادۇرۇپ 
تاشالشنى ئاۆزلىرىگە تاۈپكى مەقساەت قىلىاش ۋە باۇ يولادا ئۆزلۈكساىز 

ەت بىلەن شوغۇللىنىشنى ئاۆزلىرىگە غاايە قىلىشاقان ماركىساىزم، پائالىي
قاپقانغااا چۈشااۈرۈپ بولاادۇق دەپ ھېساااپلىغان نااېمىس ئىشااچىلىرىنىڭ 
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يىلاااى ئىياااول كۈنىساااى ئۇيغىنىااا  ۋەتىناااى ئۈچاااۈن دەرھاااال -8288
ھەرىكەتااكە ئاتالنغااانلىقىنى كااۆرۈپ چۈچااۈپ كېتىشااكەن ئىاادى. بىاار 

ەرچە ئاخمااق قىلىشانىڭ پۈتاۈن نەچچە كۈن ئىچىادىال خەلقناى رەزىلال
ھىلىگەرلىكلىااارى پۈتاااۈن ساااەپلەر باااويىچە چۇۋۇلاااۇپ ئوتتۇرلۇقتاااا 
سۆرۈلۈشكە ئىدى. بۇناداق بىار ۋەزىيەتاتە بىار قىساىم يەھاۇدىيالردىن 

چاقىسااىز يىااتىم ھالغااا -تەشااكىل تاپقااان ئەمەلاادارالر پادىسااى، ئىگااى
 چۈشااۈپ قېلىشااقان ئىاادى. ئاااتمىش يىلاادىن بېاارى خەلااق ئاممىسااىغا
مەجبااورى تېڭىاا  كېلىۋاتقااان بااۇ چۈپىرەناادە مااالالردىن قىلچىمااۇ ئىااز 
قالماااۋ يۇيۇلااۇپ كەتكەناادەك بىاار ۋەزىاايەت شااەكىللەنگەن ئىاادى. بااۇ 
ھاالەت، ناېمىس ئىشاچىالر ساىنىپىنىڭ ئۈساتىگە چىقىۋالغاان قولىاادىن 
ئىش كەلمەيادىغان پادىچىالرنىاڭ بېشاىغا كەلاگەن بىار ئااپەت ئىادى. 

ونىغااا پۈركىنىاا  يااۈرگەن بااۇ تااۈردىكى يەھااۇدىي ئەممااا ئالاادامچىلىق ت
كاتىۋاشاالىرى ئااۆزلىرىگە تەھاادىت بولااۇپ كېلىۋاتقااان خەۋىپنااى ھااېس 

قىلماااۋ دەرھااال كااۆزدىن غايىاا  بولااۇپ، كېاايىن يەنە قىلااچە -قىااالر
تارتىنماسااتىن مىللەتچاااى تونىغااا ئۇرۇناااۇپ قايتااا ئوتتۇرغاااا چىقىااا  

 ئالدامچىلىق قىلىشقا كىرىشتى.

قىااات، خەلاااق ئاممىساااىنى زەھەرلەپ كېلىۋاتقاااان ئەسااالىدە باااۇ ۋا
يەھۇدىيالرنىڭ ھىلىگەرلىك بىلەن پائالىيەت قىلى  كېلىۋاتقان باارلىق 
گۇروھلىرىنى تازىالشنىڭ ئەڭ ياخشى پۇرسىتى ئىدى. دەل شۇ پەيتتە، 

يالۋۇرۇشاالىرىغا قااۇالق سااالماۋ كەسااكىن -ئۇالرنىااڭ ھەرقااانچە يىغااالپ
)چاياان( يىلىنىڭ ئاۋغۇست -8288. ھېساپ ئالىدىغان بىر پەيت ئىدى

ئايلىرىدا يەھۇدىيالرنىڭ خەلقارالىق ھەمكاارلىق دېاگەن سەپساەتىلىرى 
نااېمىس ئىشااچىلىرىنىڭ مىڭىسااىدىن تۇيۇقسااىز سااۈپۈرۈپ تاشااالنغان 
بولاااۇپ، ئارىااادىن بىااار نەچاااچە ھەپاااتە ئاااۆتمەيال باااۇ تاااۈردىكى 

ۋام كۆزقاراشااالردىن ئىزمااۇ قالمىغااان، ئۇنىااڭ ئورنىغااا تااۆت يىاال دا
قىلىااادىغان ئالغاااا ئىلگىرلەۋاتقاااان قىساااىمالرنىڭ مىاااس قالپاقلىرىغاااا 

زەمبىرەك ئوقلىرى قېرىنداشلىقنىڭ ئىالھى -ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن توپ
كۈچلىرىاادەك يېغىشااقا باشاالىغان ئىاادى )ئامېرىكااا قوشااما شااىتاتلىرى 
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ئايلىرىاادا ئۇرۇشااقا قاتنىشااىدۇ(. يەنااى ئەرەن يىلىنىااڭ ئىيااۇل -8281
چىلىرى مىللىاي كىملىكىاگە قايتاا ئېرىشاكەن بىار ۋاقىتتاا، نېمىس ئىشا

مىللىااي مەساادولىيەتنى ئۈسااتىگە ئالىاادىغان بىاار ھۆكۈمەتنىااڭ قىلىشااقا 
تىگىشاالىك ئىشااى مىللىااي دۈشاامەنلىرىنى قىلااچە رەھىاام قىلماسااتىن 
تازىلىۋېتىش، ئۇالرنىڭ بىر مىللى ۋەزىپىسى ھېساپلىنىشى الزىم ئىدى. 

ئالاادىنقى ساەپلەردە قۇربااان بولىۋاتقااان بىاار  ئەڭ ئىساىل ئااادەملىرىمىز
پەيتتە، ھېچ بولمىغانادا ئارقاا ساەپتە بولساىمۇ مىكروپالرناى تازىالشاقا 

 كىرىشىش الزىم ئىدى.

ئەمماااا، بۇناااداق بىااار مىللاااى ۋەزىپىناااى ئورۇنداشااانىڭ ئورنىغاااا، 
ئىمپىراتور ھەزىرىتى كونا قاتىلالرغا ياردەم قولىنى ئۇزارتى ، خەلقنىڭ 

ى قاتىللىرىغاا رەھىمادىللىق قىلىا  ئۇالرغاا يااردەم قىلىشاقا ئەڭ ۋەھش
كىرىشااى  كەتتااى. بااۇ قاااتىلالرمۇ پۈرسااەتنى غەنىاامەت بىلىاا  قايتااا 

 ئوڭشىلىۋېلىش پۇرسىتىگە ئېرىشىۋالىدۇ.

شۇنداق قىلى ، باۇ زەھەرلىاك يىاالن ئاۆز تەبىدىاتىگە مااس ھالادا 
تېخىماااۇ  بۇرۇنقىساااىدىنمۇ خەتەرلىاااك قىيااااپەتتە ئوتتۇرغاااا چىقىااا ،

شااۇملۇقالر بىاالەن كونااا ۋەزىپىسااىنى ئورۇنداشااقا كىرىشااىدۇ. -قۇۋلااۇق
ۋىادانلىااق ئەسااكەرلىرىمىز ئااادەتتىكى پااۇخراچە كىيىملىرىنااى قايتااا 
كىيىش پۇرسىتى پات يېقىندا يېتى  كېلىدۇ دەپ تاماا قىلىا  ياۈرگەن 
پەيااتلەردە، قىلغااان قەسااەملىرىدىن يېنىۋالغااان قاااتىلالر سىياساااىي 

 قىلىشنىڭ تەييارلىقىغا كىرىشى  كەتكەن ئىدى. ئۆزگىرىش

مەن ئااۇ چاغاادا پادىشاااھنىڭ ئۇالرغااا قارىتااا تااوغرا بولمىغااان بااۇ 
تۈردىكى كەچۈرۈم قىلىش، يول قويۇشلىرىغا قارىتاا ھەر دائىام قااتتىق 
غەزەپلىنىااا  ياااۈرگەن بولسااااممۇ، باااۇ ئىشااانىڭ ئااااقىۋىتى بۇنچىاااۋاال 

لىقىنى زادىاال پەرەز قىلمىغاان ۋەھىمىلىك، ئەپسۇسالىنارلىق بولىادىغان
 ئىكەنمەن.

 ئەسلىدە قانداق قىلىش كېرەك ئىدى 
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ئۇالرنىڭ كاتىۋاشلىرىنى دەرھال قولغا ئېلى  قاماش؛ سوتقا بېارىش 
ئارقىلىق خەلقىمىزناى باۇ قااتىلالر قولىادىن قوتقاۇزۇش؛ پاارتىيىلەرنى 
ا پىچەتاالەپ ئەمەلاادىن قالاادۇرۇش؛ پااارالمېنتنى الزىاام بولغىنىاادا ھەتتاا

قااۇرال كااۈچىگە تايىنىاا  بولسااىمۇ ھۇشااىنى تاااپقۇزغۇزۇش، ياااكى ئەڭ 
ياخشىسى، پارالمېنتنى پۈتۈنلەۋ پىچەتلەپ تارقىۋېتىش كېارەك ئىادى. 
خۇددى بۈگۈنكى كۈندە جۇمقۇرىيەتنىڭ پارتىيىلەرنى تارقىتىۋەتكىنىگە 
ئوخشاش، ئۇ كۈنلەردىمۇ قەتدى تاارقىتىۋېتىش الزىام ئىادى. چاۇنكى، 

پۈتۈن بىر ئىرقنىڭ تەغدىرىگە، ئۇنىڭ داۋاملىاق سااقلىنى  بۇ مەسىلە 
قااللماساالىقىغا مۇناسااىۋەتلىك ئىنتااايىن مااۇھىم بىاار مەسااىلە -قااېلىش
 ئىدى.

ئەممااا ئوتتااۇردا مۇنااداق بىاار ئىشاامۇ بااار ئىاادى: تەپەككۈرنىااڭ، 
ئەقىلنىااڭ مەھسااۇلى بولغااان كۆزقاراشاانى قااۇرال كااۈچىگە تايىنىاا  

گە قارشااى  ”پەلسااەپەلىك ئىاادىيىلەر“  يوقۇتۇشااقا مااۇمكىن بوالرمىاادى
 تۇرۇشتا زورلۇق كۈچكە تايىنى  كۈرەش قىلىش مۇمكىن بوالرمىدى 

ئۇ چاغالردا مەنمۇ بۇ مەساىلە ئۈساتىدە بەكاال كاۆپ بااش قاتۇرغاان 
 ئىدىم.

تااارىختىكى شااۇنىڭغا ئوخشاااپ كېتىاادىغان مەسااىلىلەرنى، بولۇپمااۇ 
تۇتقان ئاساستا مۇنداق بىر دىنغا بېرى  تاقىلىدىغان مىسالالرنى كۆزدە 

كۆزقاراشقا كەلگەن ئىدىم: پەلسەپىلىك كۆزقاراشالر بىالەن ئىادىيىلەر، 
مۇئەييەن بىر مەنىۋىي ئاساسالردىن شەكىللەنگەن پائالىيەتلەر، مەيلاى 

بولمىسۇن، ھەتتا خاتا بولىشىدىن قەتداى نەزەر، مەلاۇم -توغرا بولسۇن
ساااتىدا مااااددىي كاااۈچلەر ۋاقىتقاااا كەلگىنىااادە پەقەت بىااارال شاااەرت ئا

تەرىپىدىن يوقۇتۇلىشى ماۇمكىن. باۇ شاەرت شاۇكى، باۇ مااددىي كاۈچ 
ياااېڭىچە پەلساااەپەلىك كۆزقااااراش يااااكى ئىااادىيە ئۈچاااۈن خىااازمەت 
قىلىدىغان، يېڭىدىن ئوتتۇرغاا چىققاان بىار مەشادەل ئۈچاۈن خىازمەت 

 قىالاليدىغان ئاۋانگارت كۈچكە ئايلىنالىغان بولىشى الزىم ئىدى.
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چۈشەنچىگە ئاساسالنغان ئەخالقى بىر كۈچ بولماۋ تۇرۇپ،  مەنىۋىي
يااالغۇز ماااددىي كااۈچكىال تايانغاناادا بىاارەر كۆزقاراشاانى كىشااىلەرنىڭ 
مېڭىسىدىن تازىالپ چىقىش ياكى ئۇنىڭ تارقىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش 
ھەرگىز ماۇمكىن ئەمەس. مااددى كاۈچكە تايىنىا  بىارەر چۈشاەنچىنى 

اق بىااااار چۈشاااااەنچىنىڭ باااااارلىق ياااااوقىتىمەن دېگەنااااادە، بۇناااااد
ئەۋالدىنااى قويماااۋ پۈتكااۈل مەنبەلىرىنااى -تەرغىباااتچىلىرىنى ئااۇرۇت

پاااكىزە تاازىلىۋېتىش ئىمكاانى بولغىنىاادىال، ئانادىن بااۇ -قوشاۇپ پااك
چۈشااەنچىنى يوقۇتااۇش مەقسااىدىگە يېتەلىشااىمىز مااۇمكىن. ئەنە شااۇ 

 چاغدىال بۇنداق بىر ئۆزگىرىشنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

مما بۇنداق بىر ھەرىكەت، كۆپاۈنچە ھاالالردا دۆلەتناى مەلاۇم بىار ئە
ۋاقىت ئۈچۈن بولسىمۇ سىياسىي جەھەتتە ئۈستۈن تۇرىۋاتقان دۆلەتلەر 
سېپىدە تۇرۇشتىن مەھرۇم بولىشىغىمۇ سەۋەپ بولۇپ قېلىشى ماۇمكىن. 
ئەمىلىاااي تەجااارىبىلەر شاااۇنى ئىساااپاتاليدۇكى، بۇناااداق ھەرىكەتااالەر 

ل تەركىپلىرىنىااڭ زىيانغااا ئۇچرىشااىنى كەلتااۈرۈپ خەلقنىااڭ ئەڭ ئىسااى
چىقىرىشاااىمۇ ماااۇمكىن. ھەقىقەتەنماااۇ مەنىاااۋىي ئاساساااقا تايانمىغاااان 
ھەرقانااداق بىاار زۇلااۇم، بېسااىم پەياادا قىلىاادىغان تەدبىاارلەر ئەخالقااى 
جەھەتتىنمااۇ ھەرگىااز تااوغرا كۆرۈلمەياادىغان ئىشااالردۇر. بۇنااداق بىاار 

ركىپلىرى ئۈساتىدە ئوينايادىغان تەدبىر، بىر مىللەتنىڭ ئەڭ ياخشى تە
بىر قامچىغا ئايلىنى  قېلى ، ئاۇالرنى خەلقنىاڭ ئىسايان كۆتۈرۈشاىگە 
باشالپ كېتىدىغان سەۋەبلەردىن بىرىگە ئايلىنىا  قېلىشاىمۇ ماۇمكىن. 
بۇناااداق بىااار ناااارازىلىق، يەنە كېلىااا  خەلقنىاااڭ بېساااىم ئاساااتىدا 

رى شاەكلىدە روۋ قالغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان مەنىۋىي سەۋەپلەردىن بى
بېرىشاااىمۇ ماااۇمكىن. نۇرغاااۇن كىشاااىلەردىكى باااۇ ھاااالەت، بىااارەر 
چۈشەنچىنىڭ زوراۋانلىق كۈچى بىلەن باستۇرۇلۇشاىغا قارشاى تۇرۇشاتا 
ئۆكتىچىلىك قىلىش ھېسياتىدىن بارلىققا كەلمەكاتە. ئااقىۋەتتە، زۇلاۇم 
كۈچەيگەنساااىرى بۇناااداق قارشاااى پىكىااارلەرگە قايىااال بولىااادىغان 

رنىڭ ساااانىمۇ كۆپىيىااا  كېتىشاااى ماااۇمكىن. شاااۇنداق ئەگەشاااكۈچىلە
بولغاچقا، بىرەر پەلسەپەلىك دۇنيا قاراشنى يوقۇتۇش ئۈچۈن باۇ خىال 
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دۇنيااا قاراشااقا ئىشااىنىدىغانالرنى تەدرىجااى شااەكىلدە، قاااتتىق تەدبىاار 
قوللىنىشقا تايىنىا  تاۈپ يىلتىزىادىن يوقۇتاۇش ئەڭ مۇۋاپىاق تەدبىار 

ئىچكاى تاازىالش ھەرىكىتاى جەريانىادا  ھېساپلىنىدۇ. ئەمما بۇنداق بىر
خەلق ئاممىسىنىڭ دۈچ كېلىدىغان ئادەتتىكى زەئىپلىكاى ۋە ئااجىزلىقى 
كەيااانىگە ئۆرۈلاااۈپ باساااتۇرىۋېتىلگەنلەر ئۈچاااۈن ئىنتىقاااام ئاااېلىش 
ھەرىكىتىگە ئايلىنىا  كېتىشاىمۇ ماۇمكىن. ئاۆزىگە قارشاى بولغاانالرنى 

ۈشەنچە ئەگەر بەلگىلىاك تازىالش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئاتالنغان بىرەر چ
بىاار تااار مۇھىاات دائىرىسااىدىن ھالقىاا  چىقالمىغىنىاادا، بۇنااداق بىاار 
تااازىالش ھەرىكىتااى ھەر قانااداق ۋاقىتتىكىاادىنمۇ بەكىاارەك نەتىجىسااىز 
قېلىشااتىن قېچىاا  قۇتۇاللماياادۇ. شااۇنداق بولغاچقااا، بۇنااداق بىاار 
ھەرىااكەت، بااارلىق ھادىسااىلەردە كۆرۈلگىنىاادەك ئىشاانىڭ بېشااىدىال 
تېزلىكتە مەغلوپ بولۇشقا قاراپ يۈزلىنىشى ماۇمكىن. ھاالبۇكى، ۋاقىات 
ئۇزىغانسااىرى بۇنىڭغااا قارشااى تىركىشااىش كۈچىمااۇ كۈچلىنىاا ، بااۇ 
ھەرىكەت كونىرىغانسىرى ئۆزىادىكى ئااجىزلىقالرنى باشاقا شاەكىللەرگە 
پۈركەپ ئورنىنى يېڭاى بىار ھەرىاكەت شاەكلىگە ئاۆزگەرتىش ئاارقىلىق 

اھىرىاادىكى ھااالىتىنى ساااقالش يولىغااا كىرىشااى قايتىاادىن ياشاالىق ب
 مۇقەررەر.

ئەمەلىيەتتىمااۇ مەنىااۋىي ئاساسااىي بولمىغااان بىاارەر نەزەرىاايە، ئااۇ 
تااۈدىكى نەزەرىاايە ئاساسااىدا قۇرۇلغااان بىاار تەشااكىالتنى يوقۇتااۇش 
پائالىيەتلەرنىڭ ھەممىساىال دېگىادەك كاۈتكەن نەتىجىاگە ئېرىشاەلمەۋ 

 كەلمەكتە ئىدى.نەتىجىسىزلىك بىلەن ئاخىرلىشى  

پەقەت زورلۇق كۈچكىال تايىنى  قانات يايدۇرۇلىدىغان بىار كاۈرەش 
يولى ئۈچۈن ئېيتقاندا، بىرىنچاى ئورۇنادىكى شاەرت − چىاڭ تاۇرۇپ 
كۈرەش قىلىش ۋە قەتدىاي كەيانىگە يانمايادىغان ساەبىرچانلىققا ئىاگە 
بولۇشااتۇر. يەنااى، بۇنااداق بىاار ھەرىكەتااتە نەتىجىااگە ئېرىشىشاانىڭ 

ى، بىرەر نەزىرىيىنى بۇغاۇپ ياوق قىلىشاتا يولغاا قويۇلىادىغان ئاچقۇچ
ئۇسااۇلنىڭ ئىجاارا قىلىنىشااىدا ئىزچىللىققااا قەتدااى كاپالەتلىااك قىلىشااقا 

ساااالالر ئالغااانال -باااغلىق. ئەگەر زورلااۇق كۈچنىااڭ ئااورنىنى سااۇلقى
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بولىااادىكەن، بۇغۇلاااۇش ئالدىااادا تۇرىۋاتقاااان نەزەرىااايە قايتىااادىن 
ھەر قېتىملىق بېسىم ۋە زۇلۇم قىلىنىشالر ئۆتۈپ كۈچلىنىپال قالماستىن، 

كەتكىنىدىن كېيىن يېڭىدىن ئەۋىج ئېلىش پۇرسىتىگە ئېرىشىۋېلىشاىمۇ 
ماااۇمكىن. چاااۇنكى باااۇ تاااۈردىكى دولقۇنساااىمان بېساااىمالردا زۇلۇمغاااا 

نەپرىتىناى كۈچەيتىا  يېڭىادىن ئەگەشاكۈچىلەرنى -يولۇققانالر غەزەپ
مااۇ قاااتتىق جاااھىللىق بىاالەن تااوپالش بىاالەن بىاارگە، كااونىلىرى تېخى

تىركىشاااىش جاساااارىتىگە ئېرىشاااى ، خەۋىپلىاااك ئەھاااۋال ئۆتاااۈپ 
كەتكەندىن كېيىن سەپ ئۆزگەرتىۋالغانالرنىمۇ قايتىدىن ئۆزىگە جەلى  
قىلىۋااللىشى ماۇمكىن. بىارەر ھەرىكەتاتە ئۇتۇققاا ئېرىشىشانىڭ تاۇنجى 

ڭ شااەرتى، زوراۋانلىااق چارىلىرىغااا ئىزچىاال تااۈردە تەۋرەناامەۋ چىاا
تااقەت بىالەن قەتداى -تايىنالىشىغا باغلىق. ئەمما باۇ تاۈردىكى ساەبىر

بوشاشماسلىق ئېنىق بىار مەنىاۋىي ئېتىقاتنىاڭ نەتىجىساىدىنال بارلىققاا 
كېلىشااى مااۇمكىن. مااۇكەممەل بىاارەر مەنىااۋىي ئاساسااقا تايانماياادىغان 
بارلىق بېسىم ۋە زوراۋانلىق ھەرىكەتلەر ھەر دائىم ئىككىلىنىشنى يااكى 

شەنچىسىزلىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرى  كەسكىن نەتىجە بەرمەۋ قېلىشى ئى
مۇمكىن. چۇنكى، بېساىم ۋە زوراۋانلىاق كاۈچ ئىشالىتىلىدىغان بۇناداق 
بىاار ھەرىكەتااتە رەھىماادىللىك ئارىالشااقان پەلسااەپەلىك كۆزقاراشااالرغا 
تايىنى  مۇقىملىقنى قولغا كەلتۈرۈش ئىمكانىيەتلىرى مەۋجاۇت ئەمەس. 

اچقا، ئازىراقال رەھىمدىللىك ئارىلىشى  قالىدىغان بۇنداق شۇنداق بولغ
بىر ھەرىكەت، پۈتۈنلەۋ ئەكسىچە بىر ئاقىۋەتنى كەلتاۈرۈپ چىقىرىشاى 
ماۇمكىن. بااۇ تااۈردىكى زورلاۇق كااۈچ ھەرىكىتااى ياالغۇز بىاار كىشااىنىڭ 
قەتدىاااي قاااارارى ۋە ئۇنىاااڭ ئىپادىلەيااادىغان جاساااارىتىگە بااااغلىق. 

ڭ پسىخىك مىجەزلىرى ۋە كۈچىگىمۇ مەلۇم شۇنىڭدەك يەنە، كىشىلەرنى
 دەرىجىدە باغلىق بولىشى مۇمكىن.

بۇالرغااا قوشااۇمچە قىلىاا  يەنە مۇنااداق بىاار ئىشاانىمۇ تىلغااا ئېلىاا  
 ئۆتىمەن:

ھەر بىر پەلسەپە چۈشەنچىساى، ئاۇ مەيلاى دىنىاي چۈشاەنچە يااكى 
-سىياسىي چۈشەنچە بولسۇن − كۆپۈنچە ھالالردا بۇ ئىككىساىنى بىار
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ن پەرقلەناادۈرۈش بەكااال تەسااكە توختاياادۇ − ئااۆزىگە زىاات بىرسااىدى
قاراشاااالرنى يوقۇتاااۇش ئۈچاااۈن كاااۈرەش قىلىشاااتىن كاااۆرە، ئاااۆز 
كۆزقاراشلىرىنى قوباۇل قىلادۇرۇش ئۈچاۈن كاۈرەش قىلىشاقا بەكىارەك 
كااۈچ سااەرى  قىلىنىشااى كېاارەك. شااۇنداق بولغاچقااا، بااۇ تااۈردىكى 

تۈساىنى ئالغاان كۈرەشلەر ئاۆزىنى قوغاداش ئورنىغاا ھۇجۇمغاا ئۆتاۈش 
بولىشى الزىم. بۇنداق بىر ئەھۋالدا ئوبېكتى  ئېنىق ئوتتۇردا كۆرۈناۈپ 
تۇرغانلىقى ئۈچاۈن، ئاۇنى نۇرغۇنلىغاان ئۈساتۈنلۈكلەرگە ئىاگە قىلىا  
تۇرىشى مۇمكىن. بۇ يەردە، ئۇنىڭ ئوبېكتىۋى غالىبىيەتنىڭ ساىموۋۇلى 
بولااااۇپ ئالدىاااادا نامااااايەن بولىاااادۇ. بۇنىااااڭ ئەكسااااىنچە يااااول 

قاندا،دۈشمىنىنىڭ نەزەرىيە جەھەتتە قاچاان يوقۇتۇلىادىغانلىقىنى، تۇت
يوقۇلىشىنىڭ ئېنىق ئوتتۇرغا چىقىش ۋاقتىنى ئېنىاق بەلگىالەش بەكاال 
تەس. شۇنداق بولغاچقا، پەلسەپەلىك بىرەر ئىدىيىگە قارشى تاۇرىمەن 
دەپ تاااۇرۇپ ئاااۆزىنى قوغاااداش دەرىجىساااىگە چۈشاااۈرۈپ قويغانغاااا 

ئۆزىنىڭ ئەقىدىساىنى ساىڭدۈرۈش ئۈچاۈن ھۇجۇمغاا قارىغاندا، ئۇالرغا 
ئۆتااااۈش تېخىمااااۇ ئۈسااااتۈنلۈكنى ساااااقلىيااليدىغان تااااوغرا تااااالالش 
ھېساپلىنىدۇ. چۇنكى بۇ يەردىكى ئۈساتۈنلۈك، ماۇداپىيىلىنىش بىالەن 
ئەمەس بەلكى ھۇجۇمغا ئۆتۈش بىلەن قولغا كېلىادۇ. مەنىاۋىي كاۈچكە 

كۈرىشاااىدە كاااۈچ قارشاااى زوراۋانلىاااق كاااۈچ بىااالەن قارشاااى تاااۇرۇش 
كۆرسەتكۈچى تەرەپ يېڭى بىر ئىدىيىنىڭ ئىگىسى، ئۇلۇت خەۋەرچىسى 
ۋە تارقاتقۇچىسااى سااۈپىتىدە مەياادانغا چىقمىغىنىاادا، ئۇنىااڭ بااارلىق 
ھەرىكەتلىااارى ھەر دائىااام مۇداپىيىلىنىشاااتىن باشاااقا ئىاااش قولىااادىن 

 كەلمەيدىغان بىرسى ئورنىغا چۈشۈپ قالىدۇ، خاالس.

السىالپ كۆرسىتىشىمىز مۇمكىن: ئەخالقى بىار بۇنى تۈۋەندىكىچە خۇ
تۈزمنى ماددىي كۈچكە تايىنى  يىمىرى  تاشالش ئۈچۈن ئاتالنغان ھەر 
قانداق بىر قەدەم، كۈرەش تۈسىنى ئالمىغاانال بولىادىكەن، يېڭاى بىار 
ئىاادىيىۋى سااەپكە قارشااى زەربە تۈسااىنى ئالماياادىكەن، بۇنااداق بىاار 

لماياادۇ. ئەممااا ئىككااى تۈرلااۈك ھەرىكەتنىااڭ ھېچقانااداق نەتىجىسااى بو
پەلسااااەپىلىك چۈشااااەنچە ئوتتۇرسااااىدىكى قەتدااااى ئىاااارادە بىاااالەن 
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رەھىمساااىزلەرچە زوراۋانلىاااق قۇرالىااادىن پايااادىالنغان تەرەپ قارشاااى 
 تەرەپنى چوقۇم يېڭى  چىقااليدۇ.

مانااا شااۇ سااەۋەپلەر تۈپەيلىاادىن ماركىسااىزمغا قارشااى كۈرەشاالەر 
 ق بىلەن نەتىجىلىنى  كەلمەكتە.بۈگۈنگىچە ئىزچىل تۈردە ئوڭۇشسىزلى

بىسااماركنىڭ قانۇنىاادا سوتسيالىسااتالرغا قارىتااا ئېلىنغااان ئالاادىنى 
ئاااېلىش تەدبىرلىرىماااۇ ئەنە شاااۇ ساااەۋەپتىن نەتىجىساااىز قالااادى ۋە 
نەتىجىسىز قېلىشتىنمۇ قۇتۇاللمايتتى. چۇنكى نەتىجە قاازىنىش ئۈچاۈن 

تى يااوق كااۈرەش قىلىاادىغان يېڭااى بىاار پەلسااەپىلىك چۈشااەنچە مااۇھى
پاراغەتلىااااك بىاااالەن -راھەت“ياااااكى  ”دۆلەت تەسااااىرى“ئىاااادى. 

ھەققىدە دېيىلگەن گەپلەر ئۆلاۈم يااكى كاۆرۈم دېاگەن  ”خاتىرجەملىك
كۈرەشتە كۆڭۈللەرگە الزىم بولىۋاتقان ھەيدەكچى كۈچ بىلەن تەمىانلەپ 
تۇرالىغىااادەك بىااارەر ئاسااااس ساااۈپىتىدە قوباااۇل قىلىنىشاااى ئۈچاااۈن 

قاااۇرى دەرىجىلىاااك مەماااورى كادىرالرنىاااڭ مىنىساااتىرلىكلەردىكى يو
 كاللىسىدا ئىپادىلەنگەن ئىدىيىۋى ئىشەنچە بولىشى الزىم ئىدى.

ئەمما باۇ كۈرەشاتە تايىنىادىغان ئېنىاق بىارەر ئىادىيە بولمىغاانلىقى 
ئۈچااااۈن، بىساااامارك سوتسيالىسااااتالرغا قارشااااى ئااااۆز قااااانۇنلىرىنى 

شالپ بېرىشاكە ئەمىلىلەشتۈرۈش ئۈچۈن ئۇنى مۇئەسسەنىڭ ۋىادانىغا تا
مەجبۇر بولغان ئىدى. يەنى پوالتتەك ئىرادىلىك بۇ ھۆكاۈمەت باشالىقى 
ماركىسىزمغا قارشاى كۈرەشانىڭ تەغادىرىنى بۇرجۇئاا دېموكراتىيىساىگە 
تاشالپ بېارىش ئاارقىلىق، قاوزىنى باۆرىگە ئاماانەتكە بەرگەنادەك بىار 

 ئىش قىلغان ئىدى.

سىزم ئۈساتىدىن غالىا  يىغى  ئېيتقاندا، بۇالرنىڭ ھەممىسىگە ماركى
كېلىشااتە كەسااكىن ئىرادىلىااك بىاار نەزەرىيىنىااڭ بولماساالىقى سااەۋەپ 
بولماقتااا ئىاادى. ئەنە شااۇ سااەۋەپلەر تۈپەيلىاادىن بىسااماركنىڭ قانااات 

 يايدۇرغان ئىدىيىۋى كۈرىشى مەغلوبىيەت بىلەن ئاخىرالشقانىدى.

ئۇنااداقتا، دۇنيااا ئۇرۇشااى جەريانىاادا ياااكى ئۇرۇشاانىڭ باشاالىنىش 
ىتلىرىدا ۋەزىيەت بىسامارك ۋاقتىدىكىادىن پەرق قىالمتاى  ئەپساۇس ۋاق
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بىلەن شۇنى دېيىشكە مەجباۇرمەنكى، باۇ ئىككاى دەۋردىكاى ۋەزىايەت 
 بىرسىگە تۈپتىن ئوخشاپ كېتەتتى!-بىر

ھۆكۈمەت تەرەپتە، ماركىسىزمنىڭ ئوچۇق ئۈلگىسى بولغان سوتسيال 
ۆزگەرتىش خىيالىاادا دېمااوكراتالر پارتىيىسااىگە قارىتااا مۇئامىلىسااىنى ئاا

بولغانسااىرى، بااۇ پەلسااەپەلىك قاراشاانىڭ ئااورنىنى ئالىاادىغان جەلىاا  
قىالرلىق ۋە ئەھمىيەتكە ئىگە باشقا بىر نەزەرىيىسىنىڭ يوقلىقىنى پەرق 
قىلغااان ئىاادىم. ئەگەر بىااز، ماركىسااىزمنىڭ يىمىرىلگەنلىكىنااى پەرەز 

ا قايسااى قىلىاا  تااۇرايلى، ئۇنااداقتا خەلااق ئاممىسااىغا ئۇنىااڭ ئورنىغاا
ئىاادىيىنى روھااى ئااۇزۇق ئورنىاادا سۇنالىشااىمىز مااۇمكىن  ئااۆزلىرىنى 
باشاااقۇرۇپ كېلىۋاتقاااان باشاااقۇرغۇچىلىرىدىن ئايرىلىااا  قېلىۋاتقاااان 
نۇرغۇنلىغان ئىشچىالر تەبىقىساىنى ئاۆز ئەتراپىغاا جەلىا  قىاللىغىادەك 
ھېچقانااداق بىاار يېڭااى ئىاادىيىۋىي ھەرىااكەت مەۋجااۇت ئەمەس ئىاادى. 

نالىزمچى بىر ئەسەبى مۇتەئەسساىپنىڭ ساىنىپى كۈرەشاتىن ئىنتېرناتسيۇ
ۋاز كېچىاا  بىاارەر بۇرجۇئااا پارتىيىسااىگە، ياااكى بولمىسااا يېڭىاادىن 
قۇرۇلغان قايسى بىر سىنىپقا تەۋە تەشكىالتقا كىرىشاىنى پەرەز قىلىاش 
پۈتااۈنلەۋ مەنتىقىسااىز، ھەتتااا ئاخماقااانە بىاار قاااراش ھېساپلىنىشااى 

تەشاكىالتتا، بۇرجۇئاازىيە سىياساەتچىلىرى كېرەك. چۇنكى نامەلۇم بىر 
ئۈچااۈن ئېيتقاناادا سااىنىپى پەرقاالەر تېخىمااۇ ئېنىااق ئوتتۇرغااا چىققااان 
بااوالتتى. بۇنااداق بىاار قاااراش بااويىچە بااۇ پەرق سىياسااىي جەھەتااتىن 
ئااۆزىگە قارشااى تەرەپااكە ئااۆزگەرگىچە داۋام قىالتتااى. بۇنااداق بىاار 

دەپ قاااااراش پاكىتنىاااڭ تەتۈرسااااى ئوتتۇرغااااا چىقىشااااىمۇ مااااۇمكىن 
ئالدامچىلىقتىن باشقا بىر ئىش ئەمەس، ھەتتا ئۆز ۋاقتىدا يەنە بۇناداق 

 قاراش ئەڭ ئاخماقانە ئالدامچىلىقتىن باشقا بىر ئىش بواللمايتتى.

كەڭ خەلاااق ئاممىساااىنى مۆلچەرلىگەنااادىنمۇ ئاااۇالرنى تېخىماااۇ بەك 
ئاخمااااق دەپ قاراشاااتىن قەتداااى ساقلىنىشاااىمىز الزىااام. سىياساااىي 

دە تۇيغۇالرنىااڭ ئەقىلااگە ئوخشاااش تااوغرا يولغااا باشااالپ مەسااىلىلەر
ماڭاالياادىغانلىقى ھەر دائىاام كۆرۈلااۈپ تۇرىاادىغان بىاار ئەھااۋال. خەلااق 
ئاممىسااىنىڭ ئاخماقااانە ئىنتېرناتساايۇنالىزمچى ئەقىاادە ئىچىااگە پېتىاا  
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قېلىشااىنى ئۇالرنىااڭ تۇيغۇلىرىاادىكى خاتالىشىشااقا باااغالپ قويۇشاانى 
ىز ماااۇمكىن؛ رەھبەرلەرنىاااڭ ھەممىساااىال دەرھاااال رەت قىلىۋېتەلىشاااىم

دېگىاادەك بۇرجۇئااازىيە الگىرىاادىن كەلگەناالەر ئىكەنلىكىااگە قارىماااۋ، 
تېنچلىقچااى دېموكراتىيىمااۇ ئىنتېرناتساايۇنالىزمچىلىقتىنمۇ مەنتىقىسااىز، 
ئۇنىڭاادىنمۇ بەتەر قاااالقالردىن ئەمەس. مىليونلىغااان بۇرجۇئااازالر ھەر 

راتىااك گېزىتالرنااى ھەۋەس كااۈنى ئەتىااگەن يەھۇدىيلەشااكەن دېموك
لىرىنىاڭ  ”يولاداش“بىلەن ئوقۇپ تۇرغانال بولىادىكەن، باۇ ئەپەنادى 

ئاخمااااقلىقىنى ماااازاق قىلىشاااقا ئۇرۇنۇشااالىرى بەكاااال ئەخالقساااىزلىق 
تۇيغۇسىنى بېرى  قالىدۇ. چۇنكى ئۇالرنىاڭ ھەر ئىككىساىال ئوخشااش 

اق يۇناادىنى ئىچىاا  يااۈرگەن كىشااىلەردۇر. شااۇ سااەۋەپتىن ئااۇالر بۇنااد
تەنقىتلەش ھەرىكەتلىرىادىن ئاۆزىنى يىاراق تۇتۇشالىرى الزىام ئىادى. 
سىنىپالر مەسىلىسىدە مۇنداق بىر پاكىتنى ئىنكاار قىاللماايمىز: بولۇپماۇ 
سااايالمدىن بااۇرۇن سااىنىپالر مەسىلىسااىدە ماااددى ئىشااالردىن باشااقا 
جەھەتاالەر تىلغااا ئېلىنماااۋ كېلىنمەكااتە. مىللىتىمىزنىااڭ مااۇتلەق كااۆپ 

ەرىپىدىن ھاېس قىلىنغاان غاۇرۇر، بىار قىساىم قاول ئەمگىكاى قىسمى ت
بىاالەن شااوغۇللىنىدىغان ئىشااچىالرغا بەكااال كااام ئەھمىاايەت بېرىاادىغان 
ئاخماقالرنىڭ كۆڭلىدە ساقلىنى  كېلىۋاتقان بىر ھادىسىدۇر. يەنە بىار 

دېاااگەن كىشاااىلىرىمىزنىڭ تەنقىااات  ”زىياااالىي“تەرەپاااتىن، بىزنىاااڭ 
ئاجىزلىقى، بولۇپمۇ بۇ ساھەدە ماركىساىزمغا جەھەتتىكى قابىلىيىتىنىڭ 

ئوخشااايدىغان بىاار مەرەز يىتىلىشااىدىن ساقلىنىشااقا كااۈچى يەتمىااگەن 
دۆلەت قولاادىن بېرىاا  قويغااان بىاار ساااھەنى قايتااا ھەرگىااز قولغااا 
كىرگۈزەلمەيااادىغانلىقىنى چۈشاااەنمىگەنلىكىدىن مەلاااۇم بولماقتاااا ۋە 

 ئىسپاتالنماقتا ئىدى.

پاارتىيىلىرى  ”بۇرجۇئاازىيە“ەپ يۈرگىنىادەك، ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىماۇ د
 ”پرولىتارىيااات“ئااۆزىگە ئااۆزى بەرگەن نامالرغااا تايىنىاا  ھېچقاچااان 

ئاممىسىغا نوختاا ساااللىغىدەك بىار قاابىلىيىتى بولاۇپ باققاان ئەمەس. 
بىرسااىدىن قىساامەنلىكتە تەبىدىااي، يەنە بىاار -چااۇنكى، بااۇ يەردە بىاار

دۇنيااا مەۋجااۇت بولااۇپ، بااۇ جەھەتااتە سااۇندىي پارچىالنغااان ئىككااى 
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بىرسااىگە تۇتقااان مۇئااامىلىلىرىمۇ ئۆزئااارا كااۈرەش -ئىككىسااىنىڭ بىاار
قىلىشتىن باشاقىچە بولىشاى ماۇمكىن ئەمەس ئىادى. ماناا باۇ تاۈردىكى 
كۈرەشتە تەبىدى ھالدا ياشىراق بولغىنى غەلىابە قازىنااليادۇ. يەناى باۇ 

 دېگەنلىكتۇر. جەرياندا يېڭى بولغان ماركىسىزم غالى  كېلىشى مۇمكىن

يىلااى ماركىسااىزمغا قارشااى بىاار مەياادان كااۈرەش -8288ئەساالىدە، 
قىلىشنى ئويلىنى  كۆرۈشكە بوالتتى. ئەمما ئۇنىڭ ئاورنىنى ئالىادىغان 
باشقا ھېچقانداق بىر يېڭى ئەقىدە بولمىغاچقاا، بۇناداق بىار كۈرەشانى 

يااوقلىقى ئېنىااق ئەمەس -ئىزچىاال داۋامالشااتۇرۇش ئىمكانىيىتىنىااڭ بااار
ىدى. باۇ يەردە بەكاال چاوڭ بىار بوشالۇق سااقالنماقتا ئىادى. دۇنياا ئ

ئۇرۇشااىدىن بااۇرۇن مېنىااڭ كۆزقارىشااىم ئەنە شااۇ تەرىقىاادە ئىاادى. 
شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ ۋاقىتالردا ئوتتۇرلۇقتا باار بولغاان بىارەر 
پارتىيىگە ئەزا بولاۇپ كىارىش قارارىغاا كاېلەلمىگەن ئىادىم. سوتسايال 

رغا قارشاى تىنىمساىز كاۈرەش قىلىشانىڭ ئىمكاانىيەتلىرى دېموكراتچىال
يوقتەك بىلىنەتتى. چۇنكى، پارالمېنت ئىچىدىكى پارتىيىلەردىن باشقا، 
ئوتتاااۇردا ھېچقاناااداق بىااار پاااارتىيە ياااوق ئىااادى. بۇماااۇ يوقاااۇرقى 
قاراشاالىرىمنى كۈچەيتىاا  بەرمەكااتە ئىاادى. مەن بااۇ مەسااىلە ئۈسااتىدە 

ىساامىغا دەردىمنااى تۆكااۈپ گەپ يااېقىن دوسااتلىرىمنىڭ خېلااى كااۆپ ق
قىلىااا  باققاااان ئىااادىم. شاااۇنداق قىلىااا ، كەلگۈساااىدە سىياساااىي 
پائااالىيەتكە قاتنىشىشااىم الزىاام ئىااكەن دەياادىغان قاراشااقا ئەنە شااۇ 

 چاغالردىال كەلگەن ئىدىم.

شۇنداق بولغاچقاا، ئەنە شاۇ ۋاقىتاتىن باشاالپ، دۇنياا ئۇرۇشاىدىن 
ىي نااتىق بولاۇپ پائاالىيەت كېيىن كەسىپىمگە قوشۇمچە قىلى  سىياسا

قىلىمەن دەپ ياېقىن دوساتلىرىمغا نۇرغاۇن قېاتىم ئېيتقاان ئىادىم. ئاۇ 
ۋاقىتالردا بۇ ھەقتە ھەقىقەتەنماۇ ئېنىاق بىار پىكىارگە كېلىا  بولغاان 

 ئىدىم.
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 ئالتىنچى باب

 ئۇرۇش تەشۋىقاتى

 

يوقۇرىاادا بايااان قىلىنغاناادەك سىياسااىي ۋەقەلەرنااى ئەسااتايىدىللىق 
لااااۇق كۈزىتىاااا  كېلىۋاتقااااان كۈنلىرىماااادە، تەشااااۋىقات بىاااالەن تو

پائااالىيەتلىرىگە ئاالھىاادە ئەھمىاايەت بېرىلىشااى كېرەكلىكىنااى ئىزچىاال 
ماركىسىزمچى تەشاكىالتالر -ھېس قىلى  كەلگەن ئىدىم. سوتسيالىزمچى

تەشااۋىقات ۋاستىسااىنى ئەڭ مااۇھىم قااۇرالىمىز دەپ ئۇنىڭغااا ئاالھىاادە 
ىڭااااادىن مااااااھىرلىق بىااااالەن ئەھمىااااايەت بېرىااااادىغانلىقىنى، ئۇن

پايدىلىنىدىغانلىقىنى پەرق قىلغىنىمدىن كېايىن، مەنماۇ تەشاۋىقاتنىڭ 
ھەقىقەتەنمۇ سەل قاراشقا بولمايدىغان مۇھىم بىار قاۇرال ئىكەنلىكىناى 
تونۇشقا باشلىغان ئىدىم. باۇ جەريانادا تەشاۋىقاتتىن مااھىرلىق بىالەن 

ىكىناى، بۇناداق بىار پايدىلىنىش ھەقىقەتەنمۇ مۇھىم بىر ھۈنەر ئىكەنل
ھۈنەرنى بۇرجۇئا پارتىيىلىرى ئاساسەن ھېس قىاللماۋ كېلىۋاتقانلىقىنى 
خېلااى بااۇرۇنال پەرق قىلغااان ئىاادىم. بااۇ قۇرالاادىن ئەڭ مااۇكەممەل 
شااەكلىلدە پاياادىلىنى  كېلىۋاتقااان پااارتىيىلەردىن يااالغۇز خىرسااتىيان 

رىتىمۇ يەنە شۇ سوتسيالىستالر پارتىيىسىال بار بولۇپ، ئۇالرنىڭ بۇ ماھا
ليۇگېرنىااڭ يىتەكچىلىكىاادىكى دەۋرلەردە ئاالھىاادە ئۇتۇقلااۇق قانااات 
يايدۇرۇلغان ئىدى. بىر ھېساپتا، بۇ پارتىيە قولغا كەلتاۈرگەن نۇرغاۇن 
ئۇتۇقالرنى تەشۋىقات قۇرالىدىن پايدىلىنى  قولغاا كەلتاۈرۈپ كەلاگەن 

 دېيىشكىمۇ بوالتتى.

دۇرۇلغان بىاار تەشااۋىقات ئەممااا مەن ئەقىاال ئىشاالىتى  قانااات ياياا
پائالىيىتىنىڭ ھەقىقەتەنمۇ ھەيران قاالرلىق نەتىجە يارىتااليدىغانلىقىنى 
ئاااۇرۇش مەزگىلىااادە تاااۇنجى قېاااتىم كاااۆرگەن ئىااادىم. شاااۇنداقتىمۇ، 
تەشۋىقاتنىڭ قىممىتىناى دۈشامەن تەرەپ قاناات يايادۇرغان تەشاۋىقات 

بىلگىلااى  پائااالىيەتلىرىنى تەتقىااق قىلىااش ئااارقىلىق تېخىمااۇ تولااۇق
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بااوالتتى. چااۇنكى، بىااز تەرەپنىااڭ ئااادەملىرى تەشااۋىقات كۈچىاادىن 
پايدىلىنىشتا بەكال كەينىدە قالغان ئىدى. ئەسلىدە بىز نېمىسالردا كەڭ 
كۆلەملىك تەشۋىقات پائالىيەتلىرىگە ئىزچىل سەل قارايدىغان ئادىتىمىز 
بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن، بااااۇ جەھەتااااتە بىاااارەر نەتىجىنااااى قولغااااا 

ىشىمىزمۇ ماۇمكىن ئەمەس ئىادى. شاۇ ۋاقىاتالردا يۈرگاۈزۈلگەن كەلتۈرەل
تەشۋىقاتالرنىڭ ھېچبىرىدىن جەڭچىلەر رازى ئەمەس ئىدى. مانا بۇالر، 
مېناااى تەشاااۋىقات مەسىلىساااىگە تېخىماااۇ كاااۆپ ئەھمىااايەت بېرىشاااىم 
كېرەكلىكىنى ھېس قىلدۇرغان ئاساسى ساەۋەپ دېايىش ماۇمكىن. يەنە 

ىلە ئۈستىدە باش قاتۇرىدىغانغا يىتەرلىك كېلى ، ئۇ ۋاقىتالردا بۇ مەس
ۋاقتىمماااۇ باااار ئىااادى. تەشاااۋىقات پائاااالىيەتلىرىنى ئەمىلىلەشاااتۈرۈش 
جەھەتتە دۈشمەنلىرىمىزمۇ بىزنى نۇرغۇن قىممەتلىك ئەمىلىاي مىساالالر 

 بىلەن تەمىنلەپ تۇراتتى.

بىاازدە يىتەرسااىز بولىۋاتقااان بااۇ ئىشاانى بىزنىااڭ دۈشاامەنلىرىمىز 
لىق بىلەن، كىشىنى ھەيران قالدۇرارلىق، دەل ۋاقتىدا، ئىنتايىن ئۇستى

دۈشاامەن ئااۇرۇش “نەتىجىلىااك قانااات ياياادۇرۇپ كەلمەكااتە ئىاادى. 
دىان مەن بەكاال كااۆپ نەرساىلەرنى ئۆگۈنىۋالغاان ئىاادىم.  ”تەشاۋىقاتى

ئەمماااا شاااۇنچە ئاااۇزۇن ۋاقىااات ئۆتاااۈپ كەتاااكەن بولساااىمۇ، بىاااز 
ئالىيەتلىرىاادىن بىاارەر تەرەپتىكىلەرنىااڭ كاللىسااىغا دۈشاامەننىڭ بااۇ پا

تەجرىبە ساۋاق يوقمىغان ئىدى. بىزنىڭكىلەرنىڭ بىر قىسمى تەشۋىقات 
پائالىيىتى بىلەن شوغۇللىنىشتا باشقىالردىن تەجرىبە سااۋاق ئالغىادەك 
بىر ئىش يوق دەپ ئۆزلىرىنى ئەقىللىق ھېساپالشاقان بولساا، يەنە بىار 

تااى ساااپ ئەمەس قىسااىمالر تەشااۋىقاتتىن پاياادىلىنىش جەھەتااتە نىيى
 ھەمدە بۇنىڭ ئۈچۈن جۈرئىتىمۇ يوق ئىدى.

قىسقىسااى، ئەساالىدە بىااز تەرەپااتە تەشااۋىقات پائااالىيىتى دەياادىغان 
بىرەر پائالىيەت يوق دېيىشكە بولىادۇ. ئەپسۇساكى، مەن باۇ جەھەتاتە 
ھېچقانااداق بىاار تىرىشااچانلىق كۆرسااىتىلمىگەن دەپ كېسااى  ئېيتىشااقا 

تىرىشااااچانلىق كۆرسااااىتىلدى  مەجبااااۇرمەن. بااااۇ جەھەتااااتە بىاااارەر
دېيىلگەندىمۇ ئىشلەنگەنلەر پۈتۈنلەۋ خاتا ۋە يىتەرسىز بولۇپ كەلدى. 
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يەنااى تەشااۋىقات پائااالىيەتلىرى بىاالەن شااوغۇللىنىش ئۈچااۈن ئوتتۇرغااا 
پىكىرلەر شۇنچىلىك چولتا، خاتا پىكىرلەر ئىدىكى، -قويۇلغان تەكلى 

پىكىرناى ئوتتۇرغاا  بۇ جەھەتتە كىشىلەرنى جەلى  قىاللىغىادەك بىارەر
قويغانلىقىنىمۇ تىلغا ئالغىلى بولمايتتى. ھەتتاا كۆپاۈنچە ۋاقىاتالردا باۇ 
ھەقتە ئوتتۇرغا قويۇلغان تەكلىپلەر تەشۋىقات پائالىيىتى ئۈچۈن قىلاچە 
پايدىسى بولمىدى، ھەتتاا زىياانلىق تەساىرلەرنى كەلتاۈرۈپ چىقارغاان 

لسااق، نېمىساالرنىڭ ئىدى. ئەگەر بىز دىققەت بىالەن كۈزىتىادىغان بو
تەشاااۋىقاتلىرى شاااەكىل جەھەتاااتە بەكاااال چولتاااا، پساااىخولوگىيىلىك 

 جەھەتتىن ئالغاندا پۈتۈنلەۋ خاتا ئۇسلوپتا ئىدى.

ئەسااالىدە، بىاااز تەرەپاااتىكىلەردە تەشاااۋىقاتنىڭ تاااۈپكى مۇدداساااى 
ھەققىدىكى تونۇش توغرا ئەمەس ئىدى: تەشۋىقات بىار ۋاساتىمۇ يااكى 

ھېچكىم ئېنىق بىار چۈشاەنچىگە ئىاگە ئەمەس  بىر مەقسەتمۇ  بۇ ھەقتە
ئىدى. شۇنىسى ئېنىقكى، تەشاۋىقات − بىار ۋاساتىدىن باشاقا نەرساە 
ئەمەس. ئەمما ئۇنى مەقسەتنى ئاساس قىلغان ھالدا مۇھاكىمە قىلىاش، 
شۇ ئاساستا ئۇنىڭغا توغرا باھا بېرىش الزىم ئىدى. شۇنداق بولغاچقاا، 

زگە ياااردىمى بولۇشاانى مەقسااەت ئەمەلااگە ئاشااۇرماقچى بولغااان غااايىمى
قىلغاااان بولىااادىكەنمىز، تەشاااۋىقاتتىن چوقاااۇم مەقساااەتكە ئۇيغاااۇن 
پايدىلىنىشنى بىلىشىمىز شەرت ئىدى. شۇنىمۇ ئېنىق ئوتتۇرغاا قوياۇش 
الزىمكااى، ئومااۇمىي مەنااپەئەت نوقتىسااىدىن ئااالغىنىمىزدا، ھەر خىاال 

ۇقەررەر. قىممەتلەردە نۇرغۇنلىغاان ئاۆزگىچە مەقساەتلەرنىڭ بولىشاى ما
شۇنداق ئىكەن، تەشاۋىقاتنىمۇ مەقساەتلەرنىڭ مۇھىملىاق دەرىجىساىگە 
قاراپ بەلگىلىۋېلىشىمىز ماۇمكىن. ئەمماا ئاۇرۇش جەريانىادا جاان پىادا 
قىلىش تەلەپ قىلىنىۋاتقان مەقسەت ئادەمنىڭ ئەقلىگە كېلىادىغان ئەڭ 
 ئالى مەقسەتلەردىنمۇ ئۈستۈن تۇرىدىغان ئەڭ مۇھىم ۋە قىلچە نوقساان
تااااپقىلى بولمايااادىغان مەقساااەتتۇر. باااۇ مەقساااەت، مىللىتىمىزنىاااڭ 
ئەركىنلىكى، ئىساتىقبالى، مۇساتەقىللىقى، بىخەتەرلىكاى ۋە كەلگۈساى 
ھاياتىمىزنىااڭ كاپااالىتى ئىاادى؛ بااۇ مەقسااەت بۈگااۈنكى كۈناادە قارشااى 
پىكىرلەرنىااڭ ئوتتۇرغااا چىقىشااىغا قارىماااۋ يەنىااال بىزنىااڭ شااەرەپلىك 
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نىڭ ئابرويى ھېساپلىنىشى كېرەك. چۇنكى ئاابرويى غايىمىز، مىللىتىمىز
قالمىغان، نۇمۇسنى يوقۇتاۇپ ھاۆرمىتى قالمىغاان پەساكەش مىللەتالەر 
ئاساسااەن ئالغاناادا كۈنلەرنىااڭ بىرىاادە مۇسااتەقىللىقىدىن ئايرىلىاا ، 

 ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قالىدۇ. 

يەنە بىر جەھەتتىن ئاابرويىنى يوقاتقاان مىللەتلەرنىاڭ ئەۋالدلىارى 
ھەر قانااداق بىاار ئەركىنلىكااتىن بەھاارىمەن بولااۇش الياااقىتىگە ئىااگە 
ئەمەس. چااۇنكى، بۇنااداق بىاار مىللەتنىااڭ ئەركىنلىكااتىن بەھاارىمەن 
بولىمەن دېيىشىنىڭ ئۆزىال تەڭرىنىڭ ئورۇنالشتۇرىشىغا خىالپ كېلىدۇ. 
يەنااى، قورقۇنچاااق، پەسااكەش قااۇل بولۇشاانى خاالياادىغان بىرسااى 

القى پەزىلەتكە ئېرىشەلمەيدۇ. چاۇنكى بۇناداق ھەرگىزمۇ ئابرۇيغا، ئەخ
بىر مىللەت ئەخالقى پەزىلەتكە ئېرىشىش خىيالىغا كەلگىنىدە، بۇناداق 
پەزىلەت، ئۇالردا ئۇزۇنغا قالماۋ ساۈپىتىنى ئۆزگەرتىا  پەسكەشالىككە 

 ئايلىنى  كېتىدۇ.

نااېمىس خەلقااى دۇنيااادا داۋاملىااق مەۋجۇتلااۇقىنى ساااقالپ قااېلىش، 
ىرىنااى قوغااداش مەقسااىتىدە ئااۇرۇش قىلماقتااا ئىاادى. ئىنسااانى تەلەپل

شۇنداق ئىكەن، ئۇرۇش تەشۋىقاتنىڭ مەقسىدىمۇ جەڭگىۋارلىق روھىغاا 
ئىااگە قەھرىمانلىقالرغااا ياردەماادە بولىشااى، بۇنااداق بىاار تەشااۋىقات 
-پائالىيىتى ئەسلىدە نېمىس مىللىتىنىڭ غەلىبە قازىنىشى ئۈچۈنماۇ ياار

 يۈلەكتە بولىشى الزىم ئىدى.

ەگەر مىللەتاالەر بااۇ دۇنيااادا ئىزچىاال مەۋ  بولااۇپ تۇرالىشااى ۋە ئ
ماماتلىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا مەجبۇر بولغان ۋاقتىدا، ئاۇالر -ھايات

تارتىشاااالرغا -ئۈچاااۈن باااارلىق ئىنساااانپەرۋەرلىك، ئىساااتېتىك تااااالش
مۇناسىۋەتلىك چۈشەنچىلەر قىممىتىنى يوقۇتاۇپ ئەھمىيەتساىز ئورۇنغاا 

نكى بۇ تۈردىكى ئىنسانى ئۇقاۇمالر مااددى ئاساساى چۈشۈپ قالىدۇ. چۇ
يوق مەۋھاۇم دۇنياادا لەيالەپ يۈرەلەيادىغان قاۇرۇق ئۇقاۇمالر ئەمەس، 
ئۇالر تەبىدەتتىكاى ئاادەملەر بىالەن بىار گەۋدە ھالىغاا كىلەلىگىنىادە، 
ئااادەملەر بااۇ تەبىاادەت دۇنياسااىدا ئااۆزىگە چۈشاالۇق بىاار ھايااااتنى 
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ھەرىاكەت قىالاليادىغان بولغىنىادىال داۋامالشتۇرۇش ئورنىغاا ئىرىشاى  
ئىنسانپەرۋەرلىك ئۇقۇملىرى، گۈزەللىك ئۇقۇملىرى بىارەر مەنىاگە ئىاگە 
بوالاليااادۇ. ئەگەر ئاااادەم باااۇ دۇنياااادىن ئايرىلغىنىااادا يوقۇرقىااادەك 
ئۇقۇمالرمااۇ شااۇنىڭ بىاالەن تەڭ پۈتااۈنلەۋ ئااۆز مەنىسااىنى يوقاتقااان 

قاراشاالرنى، ئىساتىتىك بولىدۇ. چۇنكى تەبىدەت ئۇنداق ئىدىيىۋىي كۆز
ئۇقۇمالرنى تونىمايدۇ. بۇ يەردە شۇنىمۇ كۆرساىتى  ئۆتاۈش زۆرۈركاى، 
شۇنىڭغا قارىماۋ بۇ تۈردىكى ئۇقۇمالر بەكال ئاز مىللەتاتە يااكى ئىرقتاا 
ساقالنغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھېسساىي ئورگانلىرىادا تەبىدىاي مەۋجاۇت 

ەۋجااۇت بولااۇپ بولااۇش مىقتارىغااا ئاساسااەن بااۇ تااۈردىكى تۇيغااۇالر م
تۇراالياادۇ. بااۇ تااۈردىكى ئۇقۇمالرنىااڭ ئىجااادىيەتچىلىرى بىاالەن ئااۇنى 
داۋامالشتۇرغۇچى مىللەتلەر بۇ دۇنيادا يوقالغانسىرى، ئىنسانىيەتچىلىك 
بىاالەن ئىسااتىتىك ئۇقۇمالرمااۇ شااۇنىڭغا ماااس ھالاادا ۋەيااران بولااۇپ 

باۇ  يوقۇلۇشقا يۈز تۇتىدۇ. مانا شاۇ ساەۋەپتىن، باۇ تاۈردىكى ئۇقاۇمالر
دۇنيادا ئۆزىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن كۈرەشكە ئاتالنغان بىر مىللەتكە 
نىساابەتەن، ئىككىنچاااى ئورۇناادىكى كاااۈرەش قىلىاادىغان مەساااىلىگە 
ئايلىنى  قالىادۇ. شاۇنىڭ بىالەن بىارگە يەنە، باۇ تاۈردىكى ئۇقاۇمالر 
ئۈچۈن كۈرەش قىلىادىغان بىارەر قەۋىمنىاڭ مەۋجاۇت بولاۇپ تاۇرۇش 

چۈشۈرىلىشاى بىالەن تەڭ، ئاۇ قەۋىمنىاڭ كاۈرەش  كۈچى پالەچ ھالغاا
قىلىش شەكلىمۇ ئاۆزگىرەپ ئىنساانىيەت ئېقتىياجىغاا قااراپ قايتاا ھەل 
قىلغاۇچ ئورۇنادىكى قەۋم ئورنىغااا ئۆتىادۇ. جاھااان ئەنە شاۇ تەرىقىاادە 

 داۋاملىشى  بارىدۇ.

ئىنسانىيەتچىلىك مەسىلىسى ئۈستىدە گەپ بولغاانىكەن، باۇ ھەقاتە 
ش جەريانىدىكى ئىنسانىيەتچىلىك، ئۇرۇشنى ئىمكاان مۇلتكەنىڭ: ئۇرۇ

بار تېاز باشاالپ تېاز ئاخىرالشتۇرۇشاقا تىرىشاىدۇ. شاۇنداق بولغانادىال 
ئۇرۇشالردا ھەل قىلغۇچ كاۈرەش ئۇساۇللىرى، يەناى ئەڭ قااتتىق، ئەڭ 
قوپال ئۇساۇلالر ئىنساانىيەتكە ئەڭ ياخشاى خىازمەت قىالاليادىغان ئەڭ 

لىادۇ، دېاگەن ساۆزلىرىنى مىساالغا ئېلىا  ئىنسانى ئۇساۇلالر بولاۇپ قا
كۆرسىتىشىمىز مۇمكىن. ئەگەر بۇنداق بىر كۈرەش قارىشاىغا ئىساتىتىك 
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ۋە باشااااقا قااااۇرۇق گەپلەرنااااى ئارىالشتۇرىۋېلىشااااقا ئۇرۇنغااااۇچىالر 
بولىدىكەن، ئۇالرغا مۇنداق بىارال ئېغىاز گەپ بىالەن جااۋاب بېرىمىاز: 

سكىن بىر كاۈرەش، باارلىق ھاياتىنى ساقالپ قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك كە
ئىسااتىتىك چۈشااەنچىلەرنى بىاار چەتااكە قايرىاا  قويىاادۇ. ئىنسااانىيەت 
تۇرمۇشىدا قۇللۇققاا چۈشاۈپ قېلىشاتىنمۇ ئاارتۇق ئېغىار پااجىدە ياوق. 
ئەجىبا، شۋابىڭغا ئوخشىغان سىموۋۇلچىالر ۋەيران بولۇش بوسۇغۇسىدا 

نكى تۇرىۋاتقاااان ناااېمىس مىللىتىنىاااڭ بۈگاااۈنكى ئەھاااۋالىنى، بۈگاااۈ
تەغادىرىنى بىارەر ئىساتېتىك مەسااىلە دەپ تۇناۇپ ياۈرگەن بولمىسااۇن 
يەنە  بااۇ ھەقااتە، بااۇ تااۈردىكى مەدەنىااي رەزىللىكلىرىنىااڭ زامااانىۋىي 
كەشااپىياتچىلىرى بولغااان يەھااۇدىيلەر بىاالەن مۇنااازىرە قىلىاامەن دەپ 
ئاااۋارە بولۇشاانىڭ ھاااجىتى يااوق. بااۇ يەھۇدىيالرنىااڭ قىلىاا  يااۈرگەن 

ئىسااا كۆرۈنىشااىدە پەرەز قىلىنغااان سااىموۋۇلنىڭ پۈتااۈن ئىشاالىرى، 
گااۈزەللىكىنى ئاشااكارە رەت قىلىاا  ئىنكااار قىلىشااتىن باشااقا نەرسااە 
ئەمەس. كاااۈرەش ئۈساااتىدە گەپ بولىۋاتقىنىااادا، گۈزەللىاااك بىااالەن 
ئىنسااانچىلىق كۆزقاراشاالىرىنى بىااار چەتااكە قايرىااا  قويااۇش الزىااام 

اتىدا تىلغاا ئېلىشاقا بولغانىكەن، ئۇ ھالدا بۇ ئىشالرنى ئاۇرۇش تەشاۋىق
 ئۇرۇنۇشنىڭمۇ ئورنى يوق.

ئۇرۇش جەريانىدا، تەشۋىقات پائاالىيىتى مەقساەتگە يېاتىش ئۈچاۈن 
پايدىلىنىلغان بىر ۋاستىدىنال ئىباارەت ئىادى. ئۇنىاڭ غايىساى ناېمىس 
مىللىتىنىڭ مەۋجۇدىيىتى ئۈچۈن كاۈرەش قىلىشاتىنال ئىباارەت بولىشاى 

ت پائالىيىتىمۇ باۇ غاايىگە پايادىلىق كېرەك. شۇنداق بولغاچقا، تەشۋىقا
بولىدىغان پىرىنسىپالرغا تايىنى  پائاالىيەت قىلىاش ئۈچاۈن قىممەتاكە 
ئىااگە بولغااان نەرسااىلەر ئۈسااتىدىال مۇھاااكىمە يۈرگىزەلىشااى مااۇمكىن. 
ئەگەر باااۇ تاااۈر ئىشاااالر تېخىماااۇ كاااۆپ غاااالىبىيەتلەرگە يىاااتەكلەپ 

ا، مىللىتىمىزنىااڭ ماڭاالياادىغان شااەرتلەرنى ئاساااس قىلغااان بولغىنىااد
ياۈلەك -شەرىپىنىڭ قوغداپ قېلىنىشى ئۈچۈن ياار-ئابرويى بىلەن شان

بولىدىغان تەشۋىقات بولىشى كېارەك ئىادى. ئۇرۇشاتا ئەڭ ۋەھىمىلىاك 
قااۇرالالر ئەڭ ئىنسااانچىل قااۇرالالر ھېساااپالنماقتا. تەشااۋىقات، ئۇرۇشااتا 
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تېخىمااۇ تېااز غەلىاابە قىلىشاانىڭ بىاار شااەرتى بولااۇپ، ئااۇ خەلقنااى 
ئەركىنلىك، غۇرۇر ۋە ئابروۋ بىلەن تەمىنلەشكە يااردەمچى بولىادىغان 

ماماتلىقىمىزغاا مۇناساىۋەتلىك بولغاان بۇناداق بىار -بىر ۋاستە. ھاياات
غاا مۇناساىۋەتلىك تىكلىاگەن  ”ئاۇرۇش تەشاۋىقاتى“كۈرەش جەريانىدا 

قاراشلىرىم ئەنە شۇالردىن ئىبارەت ئىدى. ئەگەر ئاۇرۇش جەريانىادىكى 
دېااگەن بااۇ ئىشاانىڭ بااۇ تەرىپىنااى ھۆكااۈمەت تەرەپااتىكىلەر  تەشااۋىقات

يوقۇرىدا بايان قىلغىنىمدەك ئېنىاق بىلەلىاگەن بولساا ئىادى، بۇناداق 
بىاار قۇرالاادىن پاياادىلىنىش شااەكلى ئۈسااتىدە ھېچقاچااان ئىككىلىنىاا  
يۈرمىگەن بوالتتى. چۇنكى بۇنداق بىر قۇرال، ئىشلىتىشنى بىلىدىغانالر 

رقۇنۇشاالۇق ۋەھىاامە پەياادا قىالالياادىغان بىاار ئۈچااۈن ھەقىقەتەنمااۇ قو
 قۇرالغا ئايالنغان بوالر ئىدى.

ئىنتايىن مۇھىم ئورۇندىكى يەنە بىر ئىش، تەشۋىقات پائالىيىتىنىاڭ 
ئوبىكتىااۋى كىمااگە قارىتىلىشااى كېاارەك دېااگەن مەسااىلە. بۇنااداق بىاار 
 تەشۋىقات بىلىم ئەھلىلىرى ۋە زىيالىالر قاتلىمىغا قارىتىلىشاى كېرەكماۇ
ياااكى ئااۇالردىن بىلىمااى تااۈۋەن بولغااان ئااادەتتىكى خەلااق ئاممىسااىغا 
قارىتىلىشى كېرەك  بۇنىڭ جاۋابى: تەشۋىقاتنىڭ ئوبىكتىۋى ھەر دائىم 

 مۇتلەق تۈردە خەلق ئاممىسىغا قارىتىلغان بولىشى شەرت.

كۆزقاراش ۋە ئىدىيىلەر ئۈساتىدە پائاالىيەت قىلىادىغان زىيالىالرغاا، 
دا زىيالىي دەپ ئاتىلىۋاتقان تەبىقىدىكىلەرگە قارىتاا ياكى ھېچ بولمىغان

تەشۋىقات پائالىيىتى بىلەن شوغۇللىنىشاتا، تەشاۋىقات ئاسااس قىلمااۋ 
بەلكى ئىلمىي چۈشەنچە بېرىش ئاسااس قىلىنىشاى كېارەك. تەشاۋىقات 
دېگىنىمىزدە، تەشۋىق قىلىنىش شەكلىدىن ئېلى  قارايادىغان بولسااق 

ئىلىمىيلىكنىڭ مىقتاارى شاۇئار پىالكاتلىرىادا ئۇنىڭ ئۆز ئىچىگە ئالغان 
كااۆرۈلگەن سااەندەتچىلىكال بواللىشااى مااۇمكىن. تااام رەسااىم ئېالنلىرىاادا 
ئىپادىلەنگەنلەرنىااڭ قىلااچە سااەندەت قىممىتااى يااوق بولااۇپ، بۇنااداق 
پىالكات رەساىملىرىدە كاۆرۈلگەن ساەندەتنىڭ رولاى، رەسساامنىڭ ھەر 

ن كىشاىلەرنى جەلىا  قىلىاش تۈرلۈك شەكىل ۋە رەڭلەر ۋاستىسى بىلە
كۈچىدىنال ئىباارەتتۇر. مەساىلەن بىارەر گاۈزەل ساەندەت كۆرگەزمىساى 
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ئۈچۈن چاپالنغان ئېالنالر كۆرگەزمە قىلىنىدىغان سەندەت ئەساەرلىرىگە 
كىشىلەرنى جەلى  قىلىشنىال ئۆزىگە مەقساەت قىلغاان بولىادۇ. بۇنىاڭ 

ىقىلەنسە ئېالننىاڭ ئۈچۈن قانچىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېالن سەندەت الي
كۆرسااىتىدىغان تەسااىرىمۇ شااۇنچە چااوڭ بولىاادۇ. شااۇنىڭدەك يەنە بااۇ 
تۈردىكى ئېالنالر ئاممىغا بۇ كۆرگەزمىنىڭ نىمە مەزمونالرنى ئۆز ئىچىاگە 
ئالىدىغانلىقىدىن خەۋەردار قىلىش مەقسىتىدە ئېالن قىلىنىدۇ. شۇنداق 

ڭ سااەندەت بولغاچقااا كۆرگەزمىاادىكى پۈتااۈنلەۋ باشااقىچە بولغااان چااو
ئەسەرلىرىنى ئېالن ئارقىلىق كىشىلەرگە كۆرسىتىشنى ھەرگىزمۇ ئاۆزىگە 
مەقسااەت قىاللماياادۇ. شااۇ سااەۋەپتىن، سااەندەت ئەسااەرلىرىنى بىۋاسااتە 
تەتقىق قىلماقچى بولغان بىرساى بۇناداق ئېالنالرغاا قااراپ ھېچقاناداق 

ان نەتىجىگە ئېرىشەلمەيدۇ. ئۇ كىشى مۇتلەق تۈردە كۆرگەزمىگە قويۇلغا
ئەسااەرلەرنى كۆرىشااى شااەرت. شااۇنىڭدەك يەنە بۇنااداق كااۆرگەزمىنى 
زىيارەت قىلغىنىدا شۇنداقال بىر قۇر كاۆرۈپ چىقىشاىمۇ ئۇنىاڭ ئۈچاۈن 
يىتەرلىك بولمايدۇ. ئۇ كىشى كاۆرگەزمە قىلىنغاان ئەساەرلەرنى چوقاۇم 
ئىنچىكىلىك بىلەن كۈزىتى  چىقىشى كېرەككى، شۇندىال ئۇ كىشاى باۇ 

ىدە بىرەر ئۇقۇمغا ئىگە بواللىشى مۇمكىن. بىز تەشاۋىقات ئەسەرلەر ھەقق
دەپ ئىيتقىنىمىزدىكى ئەھۋالمۇ يوقۇرقى ئاېالن ساەندىتىدىكى ئەھۋالغاا 

 ئوخشاپ كېتىدۇ.

بىاار ئىلمىااي ئاساسااى -تەشااۋىقاتنىڭ ۋەزىپىسااى كىشااىلەرنى بىرمااۇ
بولغااان بىاارەر بىلىمااگە ئىااگە قىلىشاانى مەقسااەت قىلغااان بولماسااتىن، 

-ئاممىسىنىڭ دىققىتىنى مۇئەييەن بىر ھادىساىگە، شاەرت بەلكى خەلق
شارائىتالرغا، زۆرۈر بولغان ئىشالر ئۈساتىگە جەلىا  قىلىشانى مەقساەت 
قىلغان بولىشى كېارەك. باۇ ئىشاالرنىڭ ئەھمىيىتىناى خەلاق ئاممىساىغا 

 ئەنە شۇ تۈردىكى تەشۋىقات ئۇسۇلى ئارقىلىقال ئۇقتۇرغىلى بولىدۇ.

نىمىز بىرەر ئەمەلىيەتنى، بىارەر ھادىساىنىڭ بۇ يەردە سەندەت دېگى
زۆرۈر بولغاااان ئەسااالى مااااھىيىتىنى ئەڭ چۈشىنىشااالىك شاااەكلىلدە 
تونۇشتۇرۇشنى، بۇ ھەقتە ئاساسالىق بىار چۈشاەنچىگە ئىاگە قىلىشانى 
مەقسااەت قىلغااان بولىاادۇ. تەشااۋىقات دېگىنىمىااز ئۆزئالاادىغا بىاارەر 
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مەيااادىغانلىقى ئۇساالۇپ، بىااارەر مااۇھىم چۈشاااەنچە بىاالەن تەمىنلىيەل
ئۈچۈن، تەشۋىقات دېگىنىمىزمۇ خۇددى تەشۋىقات ئېالنلىرىغا ئوخشاش 
خەلااق ئاممىسااىنىڭ دىققىتىنااى ئاساسااەن ئااۆزىگە جەلىاا  قىاللىسااىال 
كۇپايە. شۇڭا ئىلمىاي سااۋادى بولغاان كىشاىلەرگە يااكى بۇناداق بىار 
بىلىم ئېلىش ئارزۇسىدا يۈرگەن كىشىلەرگە بۇنداق تەشۋىقات ئۇسالۇبى 
بىاالەن دەرس سااۆزلىگەندەك خىتاااپ قىلىنىشااى مۇۋاپىااق كەلمەياادۇ. 
بۇنااداق تەشااۋىقاتالردا ھەردائىاام ھېسسااىياتىنى قوزغاشاانى مەقسااەت 
قىلىش، ئااز بولساىمۇ ئەقىللىرىناى ئىشاقا سېلىشاىغا تاۈرتكە بولۇشانى 
مەقسەت قىلغان بولاۇش كېارەك. ھەر قېتىملىاق تەشاۋىقات نۇتاۇقلىرى 

غان ۋە ھەماامە كىشااىنى قىزىقتۇراالياادىغان ھەماامە كىشااى چۈشااىنەلەيدى
مەزمۇنالردىن تەشكىل تاپقاان بولىشاى، خىتااپ قىلىنىۋاتقاان جاماائەت 
ئىچىاادىكى ئەڭ دۆت بولغااان كىشااىلەرمۇ قىينالمااايال چۈشااىنەلەيدىغان 
ساااەۋىيە باااويىچە نۇتاااۇق سۆزلىنىشاااى كېااارەك. بۇناااداق شاااەرتلەر 

دە خىتااپ قىلىنىۋاتقاان قويۇلغاندىن كېيىن بىرەر تەشۋىقات پائالىيىتىا
كىشااىلەر تااوپى قااانچىكى كااۆپ بولسااا، نۇتۇقنىااڭ مەزمۇنىمااۇ شااۇنچە 
ئاااددىي بولىشااىغا دىقااقەت قىلىنىشااى الزىاام. خااۇددى ئۇرۇشاانى تااا 
ئاخىرغىچە داۋامالشتۇرۇشنى مەقسەت قىلىا  ساۆزلىنىدىغان نۇتاۇقالردا 

  بولغىنىدەك، پۈتۈن خەلق ئاممىسىنى ئۆز ھەرىكەت ساھەساىگە جەلىا
قىلىاااش مەقساااەت قىلىنغاااان بولساااا، بۇناااداق ساااورۇنالردا يوقاااۇرى 
سەۋىيىلىك زىيالىيالرنىاڭ نوتاۇق سۆزلىشاىگە ياول قۇياۇش ھەرگىزماۇ 
ئاااقىالنە ئىااش ھېساااپالنمايدۇ. تەشااۋىقات نۇتقىنىااڭ مەزمااۇنى ئىلمىااي 
نوقتىدىن قانچىكى ئاددىي بولىدىكەن، كاۆپچىلىكنى قاانچىكى ئاساان 

ان بولىدىكەن، بۇنداق بىر تەشۋىقاتنىڭ ئۈنۈمىماۇ ھاياجانالندۇرااليدىغ
شۇنچە يوقۇرى بولىدۇ. تەشۋىقاتنىڭ قىممىتىنى بىر نەچاچە بىلىملىاك 
كىشااىلەرنىڭ ياااكى ياااش سااەندەتكارالرنىڭ باھالىشااىغا قاااراپ ھۆكااۈم 
قىاللمااايمىز. بااۇ يەردە ئۇالرنىااڭ بەرگەن باھاسااىنىڭ قىلااچە قىممىتااى 

غا بىۋاستە سۆزلەنگىنىدە ئۇنىڭ ئۆنۈمى يوق. تەشۋىقات، خەلق ئاممىسى
تېخىمااااۇ ياخشااااى، تېخىمااااۇ يوقااااۇرى بولىاااادىغانلىقى ئەمەلىيەتااااتە 
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ئىساااپاتالنغان بىااار ئىاااش. تەشاااۋىق قىلىاااش بىااار ھاااۆنەر بولاااۇپ، 
ھېسسااىياتىغا تايىنىاا  ھەرىااكەت قىلىاادىغان كەڭ خەلااق ئاممىسااىنىڭ 

قەلبىگە قەلبىگە، پسىخولوگىيىسىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بىرەر شەكىل، 
تەساااىر قىلىااادىغان بىااار ئۇساااۇل تېاااپىش ساااەندىتى ھېسااااپلىنىدۇ. 
ئاااارىمىزدىكى بىلىملىاااك دەپ تونۇلغاااان بەزى كىشاااىلەرنىڭ باااۇنى 
بىلەلمىگەنلىكى ئۇنداق كىشىلەرنىڭ ئەقلىنى ئىشلىتىشتە بەكال ھاۇرۇن 
ئىكەنلىكىنااى ياااكى بولمىسااا مەنمەنچىلىكىاانىال ئىسااپاتالپ بېرىاادۇ، 

تەشاااااۋىقاتنىڭ كەڭ خەلاااااق ئاممىساااااىنى  خااااااالس. ئەمماااااا بىاااااز
ئىشااەندۈرەلىگىدەك تەسااىر پەياادا قىلىشاانى، ئااۇالرنى جەلىاا  قىلىااش 
ئۈچااااۈن زۆرۈر بولغااااان نەرسااااىلەردىن خەۋەردار بولۇشاااانى ئااااارزۇ 
قىلىادىكەنمىز، ئااۇ ھالادا تۈۋەناادىكىلەرگە دىققىتىمىزناى بېرىشااىمىزگە 

 توغرا كېلىدۇ:

 ەتسىز؛تەشۋىقاتقا ئىلمىيلىك تۈسى بېرىش ھاج

ئااادەتتە خەلااق ئاممىسااىنىڭ مااۇتلەق كااۆپ قىساامىدا قىزىقىاادىغان 
ئىشلىرى چەكلىاك، چۈشەنچىساى تاۈۋەن، ئەساتە تۇتاۇش قاابىلىيىتى 
ناچار بولىدۇ. شۇنداق بولغاچقا، تەسىر كۆرسىتىشنى ئارزۇ قىلغان ھەر 
بىر تەشۋىقاتىمىز ئىنتايىن ئاز مەزمونالردىن تەشاكىل تاپقاان بولىشاى، 

ئىقتىدارى ئەڭ ناچار بولغان كىشىلەرمۇ چۈشاىنەلىگىدەك ۋە چۈشىنىش 
بۇ ھەقتە ئۆز كۆزقارىشىنى ئوتتۇرىغا قويالىغىدەك مەزمونالرنى سۆزلەش 
ئۈچااۈن قەلااپلەردە ئىمكانىيەتنىااڭ بااارىچە ئااۇزۇن ۋاقىاات ساااقلىنى  
قاالاليدىغان قېلىپالشقان، ئۆزگەرمەس نەرساىلەر ئۈساتىدە تاوختىلىش 

ۇق ئارقىلىق تەشۋىقات ئېلىا  بارغانادا باۇ نوقتىالرغاا الزىم. ئەگەر نۇت
ئېتىاااۋار بەرمەۋ ھەمااامە تەشاااۋىقاتقا كەڭ مەزماااونالرنى ئاااۆز ئىچىاااگە 
ئالىاادىغان تااۈس بېاارىمەن دەپ تۇرىۋالغاناادا، خەلااق ئاممىسااى بااۇ 
دېيىلگەنلەرناااى زادىاااال چۈشاااىنەلمەيدۇ يااااكى ھېچنىمىناااى ئەساااتە 

نوتۇقنىاڭ ئۇتۇغلاۇق بولىشاى  ساقلىيالماۋ قالىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە
شۇنچە ئازىيى ، ئاخىرى ھېچقانداق بىر نەتىجىناى قولغاا كەلتۈرۈشاكە 
بولمااااۋ قالىااادۇ. ساااۆزلىمەكچى بولغاااان مەزماااونالر قاااانچىكى كاااۆپ 
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نەرسااىلەرگە چېتىلىاادىغان بولىاادىكەن، بۇنىااڭ ئۈچااۈن پسااىخولوگىيە 
 نىدۇ.جەھەتتىمۇ نىشانغا شۇنچە دەل تېگىدىغان بولىشى تەلەپ قىلى

مەساااىلەن ئاااااليلۇق، گېرماااانىيە بىااالەن ئاۋۇساااترىيە ھەجاااۋى 
گېزىتلىرىنىڭ قىلغىنىادەك دۈشامەننى كۈلكىلىاك قىلىا  تەساۋىرلەش 
پۈتاااۈنلەۋ ئاخماقاااانىلىق ئىااادى. چاااۇنكى بۇناااداق تەساااۋىرلىگەندە، 
ئالدىنقى ساەپكە بېرىا  جەڭ قىلىادىغان بىرساىگە دۈشامەن تەرەپناى 

ەيدىغان ئاجىز بىر كۈچ دەيادىغان خاتاا ئەمەلىيەتكە قەتدىي ماس كەلم
تەسااىراتقا كەلتااۈرۈپ  قويىشااى مااۇمكىن. بۇنىااڭ ئاقىۋىتىاادە، نااېمىس 
ئەسكىرى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەن تەرەپنىاڭ قەتدىاي ئىارادە بىالەن 
تاقابىل تۇرىۋاتقاانلىق غەيرىتىناى كۆرگەنادىن كېايىن، شاۇ ۋاقىاتقىچە 

ەن كىشاىلەرنىڭ ئۇچىغاا ئۇالرغا دۈشمەن ھەققىدە تەلىام بېرىا  كەلاگ
چىققان يالغاانچى كىشاىلەر ئىكەنلىكىناى، ئۇالرنىاڭ ئالادام خالتىساىغا 
چۈشۈپ ئالدىنقى سەپكە كېلىا  قالغاانلىقىنى ھاېس قىلىا  دۈشامەن 
بىلەن ئېلىشىش، ئۇالرغا زەربە بېرىش غەيرىتىناى كاۈچەيتىش ئورنىغاا 

لىشاىنى ھەممىدىن ۋاز كېچىدىغان ئۈمىدساىز بىار ئەھۋالغاا چۈشاۈپ قې
 كەلتۈرۈپ چىقارماقتا.

ئەمماا ئەنگىلىاايىلىكلەر بىاالەن ئامېرىكىلىقالرنىاڭ قانااات ياياادۇرغان 
ئۇرۇش تەشۋىقاتى پساىخولوگىيە جەھەتاتە بەكاال مۇۋاپىاق كېلىادىغان 
تەشۋىقاتالر ئىدى. ئۇالر بىر تەرەپتىن ئۆز خەلقىگە نېمىسالرنى ياۋايى، 

ۇش ئاارقىلىق ئەنگىلىايە قانخور، ھۇنالردەك ۋەھشاى قىلىا  تونۇشاتۇر
ئەسكەرلىرىنى قورقۇنۇشالۇق ئاۇرۇش مۇھىتىغاا كۆندۈرۈشانى مەقساەت 
قىلىشااقان بولسااا، يەنە بىاار تەرەپااتىن ئەسااكەرلىرىنى ئۈمىتسااىزلىككە 
پېتى  قېلىشاتىنمۇ سااقالنغان. ئاۇ ئەلالەردە دۈشامىنىنى تەساۋىرلەش 

الردىن ئارقىلىق ئۆز ئەساكەرلىرى دۈچ كېلىادىغان قورقۇنۇشالۇق قاۇرال
ئاال خەۋەردار بولىشىغىمۇ كاپالەتلىك قىلىنغاان. شاۇ ئاارقىلىق -ئالدىن

ئەسكەرلەر ئۆز ھۆكۈمەتلىرىنىڭ دۈشمەنگە بەرگەن باھالىرىنىاڭ تاوغرا 
نەپرىتىماۇ ئارتىا  -ئىكەنلىكىگە ئىشىنى ، دۈشمىنىگە بولغاان غەزەپ

بارغااان. شااۇنداق قىلىاا  جەڭ مەيدانىاادا دۈچ كەلااگەن دۈشاامىنىنىڭ 
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الردەك قۇرقۇنۇچلااااۇق ۋەھشااااىلەر ئىكەنلىكىنااااى، ئۇالرنىااااڭ ھااااۇن
قۇراللىرىنىمااۇ بۇرۇناادىن بىلىاادىغان قورقۇنۇشاالۇق، دۈشاامىنىنىڭمۇ 
ياااۋايى نەرسااىلەر ئىكەنلىكىنىااڭ ئىسااپاتىنى كااۆرگەن ھېساااپلىنىدۇ. 
شااۇنداق قىلىاا ، ئااۇالر ئااۆزلىرى ئىشاالىتىۋاتقان قۇراللىرىنىااڭ تېخىمااۇ 

لىكىنااى ھەرگىزمااۇ ئىسااىگە كەلتااۈرەلمەس قورقۇنۇشاالۇق قااۇرالالر ئىكەن
ھالغااا كەلااگەن. نەتىجىاادە، ئەنگىلىاايە ئەسااكەرلىرى ھۆكۈمىتىنىااڭ 
دۈشاامەن ھەققىاادە ئااۆزلىرىگە ئىزچىاال تااۈردە تااوغرا مەلۇمااات بېرىاا  
گەلگەنلىكىااگە چىاان قەلبىاادىن ئىشااىنىدۇ. بۇنىااڭ ئەكسااىچە، نااېمىس 

ئاااۇالر ئەساااكەرلىرىدىكى ئەھاااۋال دەل بۇنىاااڭ تەتۈرساااىچە بولاااۇپ، 
ھۆكۈمىتىنىااڭ ئالاادام خالتىسااىغا چۈشااكەنلىكىنى ھااېس قىلىشااى ، 
شۇنىڭدىن كېيىن بېرىلىدىغان ھەرقانداق بىر تەلىماتنى يالغاانچىلىق، 
قاااايمۇقتۇرۇلۇش دەپ چۈشاااىنىدىغان ھالغاااا كېلىشاااتى. بۇنىاااڭ بىااار 
سااااەۋەبى شااااۇكى، ئااااادەم مىجەزىاااادىن تولااااۇق خەۋەردار بولغااااان 

الىيىتى بىاالەن شااوغۇللىنااليدىغانلىقىدىن كىشااىلەرنىڭال تەشااۋىقات پائاا
خەۋىرىمىاااز بولمااااۋ، ھەرقاناااداق بىااار ئىشاااەكمۇ تەشاااۋىقات بىااالەن 

 شوغۇللىنااليدۇ دەپ، تەشۋىقاتنى بەكال ئاددى چاغلىغانلىقىمىزدۇر.

نااېمىس تەشااۋىقاتى، يوقۇرقىاادەك سااەۋەپلەر تۈپەيلىاادىن ئوقۇغااان 
غان پاجىدەلىك مىساال تەبىقىدىكىلەرنىڭ خاتالىقىنى كۆرسىتى  بېرىدى

بولۇپ قالماقتاا. باۇ ئوقۇغاانالر تەبىقىساى پساىخولوگىيىلىك جەھەتاتە 
ئەقىاال بىاالەن ئىااش قىلىااش قااابىلىيىتى قەتدااى يااوق كىشااىلەردىن 
بولغاچقااا، بۇنااداقالرنىڭ تەشااۋىقات پائااالىيەتلىرى كۈتكەننىااڭ دەل 
ق ئەكسىچە تەسىر كۆرسىتى  كەلدى. كۆزىنى يۇمىۋالمااۋ ئەساتايىدىللى

بىلەن ھەرىكەت قىلى  كەلگەنلەرگە نىسابەتەن، باۇ تاۆت يېارىم يىال 
ۋاقىاااات ئىچىاااادە دولقۇنسااااىمان داۋام قىلىاااا  كەلااااگەن دۈشاااامەن 

 تەشۋىقاتىدىن ئېلىنىدىغان تەجرىبە ساۋاقالر بەكال كۆپ بولدى.

بۇ جەھەتتە بەكاال خاتاا چۈشاىنىۋېلىنغان ئىشاتىن بىرساى شاۇكى، 
پائاالىيەت ۋە نىشاانالنغان بىار ئىشاتا  شوغۇللىنىۋاتقان ھەرقاناداق بىار

سىستېمىلىق شەكىلدە بىارال ئىاش ئۈساتىگە مەركەزلىشاىش شاەرت. باۇ 
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شاااەرت، تەشاااۋىقاتنىڭ ئەڭ ماااۇھىم شاااەرتىدۇر. ئەڭ ماااۇھىم شاااەرت 
ھېساااپالنغان، زۆرۈرى بولغااان ئالاادىنقى شااەرتلەردىن بىرسااى بولغااان 

جەھەتاتە بۇشەرتنى ھېچكىم چۈشەنمەۋ چەتاكە قايرىا  قويغاان. باۇ 
ئاااۇرۇش باشاااالنغان كاااۈنلەردىن تاااارتىپال شاااۇنداق كاااۆپ خاتاااالىق 
ئۆتكۈزۈلاادىكى، بۇنااداق ئاخماقانىلىقالرنىااڭ يااۈز بېرىشااىگە ئۇالرنىااڭ 
ئەقىلسىزلىقى سەۋەپ بولغان دېيىشتىن گۇمانلىنىشقىمۇ ھەققىمىاز باار. 
مەسااىلەن، بىاارەر سااوپۇننى ماختاااش ئۈچااۈن بېاارىلگەن بىاار ئااېالن 

ئالاادىمىزغا كەلتۈرسااەك، بااۇ رېكالماادا بااۇ سااوپۇندا بااار سااەندىتىنى كۆز
بولغااان ئەۋزەللىكاالەر باشااقا ھەرقانااداق بىاار سااوپۇندىمۇ بولىاادۇ دەپ 
تەشااۋىق قىلىنغااان بولسااا، بااۇ ئااېالن سااەندىتىنىڭ نىاامە ئەھمىيىتااى 
قالىدۇ  بۇنداق بىر ئېالن سەندىتىنى كۆرگەنلەر بااش چايقااپ كېتىا  

سىي تەشاۋىقاتىتىمىزدىكى ئەھۋالماۇ دەل قېلىشى مۇمكىن. بىزنىڭ سىيا
 بۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدۇ.

تەشااۋىقاتنىڭ غايىسااى، ھەر تۈرلااۈك پارتىيىلەرنىااڭ ياخشااى ياااكى 
ناچار تەرەپلىرىنى تەڭ كۆرسىتىشنى مەقسەت قىلمايدۇ. بەلكى ئاۆزىمىز 
-تەرىپىاادىكى پارتىيىنىااڭ ئەڭ ياخشااى پااارتىيە ئىكەنلىكىنااى ئوچااۇق

شاانىال مەقسااەت قىلغااان بولىشااى كېاارەك. بااۇ ئاشااكارە تەشااۋىق قىلى
يىڭنىسااىغىچە ئېنىااق -يەردىكااى مەقسااەت، پۈتااۈن ئەھااۋالنى يىپىاادىن

ئوتتۇرغا قويۇشانى مەقساەت قىلغاان ئەمەس. تەشاۋىقاتنىڭ مەقساىتى، 
پەقەت ئااۆزىگە پاياادىلىق بولىاادىغان ئەھااۋالالرنىال ئوتتۇرغااا چىقىرىاا  

شااەكىلدە بىرىنچااى تونۇتااۇش بولىشااى كېاارەك. يەنااى، مەقسااەتنى بااۇ 
ئورۇنغا قويىۋېلىش بەلكىم بەزى بىار كىشاىلەرنىڭ كاۆڭلىگە يېقىشاى، 
ھىمايە قىلىۋاتقان نەرسىسىنىڭ خەلق ئاممىساىغا ئااق نىيەتلىاك بىارەر 
پىكىاار دەپ سۇنۇلىشااىنى ئااارزۇ قىلىشااىمۇ مااۇمكىن. ئەممااا تەشااۋىقات، 

ىاال خەلاق ئاممىساىنىڭ كاۆڭلىگە ياقىادىغان بولىشاىنى، ئۇنىڭادىن قاي
 بولىشىنىال قولغا كەلتۈرۈش مەقسەت قىلىنىدۇ.

قازانى ياالغۇز گېرمانىيىنىاڭ -ئۇرۇش جىنايەتچىسى مەسىلىسىدە باال
-ئۈسااتىگىال ئارتىاا  قااويغىلى بولماياادىغانلىقىنى پەش قىلىاا  تاااالش
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تااارتىش قىلىشاانىڭ ئااۆزىال ئەڭ چااوڭ خاتااالىقالردىن بىاارى ئىاادى. 
ى قىلاچە زىارىكمەۋ دۈشامەن ئەسلىدە قىلىدىغان ئىاش، باۇ جىناايەتن

 تەرەپكە ئارتى  قويۇشقا تىرىشىشىمىز الزىم ئىدى.

 بۇنداق چاال تەدبىرلەر قانداق نەتىجە بەردى  

بىاار مىللەتنىااڭ ئاساساالىق تەركىااۋى ھەرگىزمااۇ سىياسااىيونالردىن، 
قانۇن پروفىسسورلىرىدىن ۋە ياكى ھۆكۈم چىقىارىش سااالھىتىگە ئىاگە 

ن ئەمەس. خەلاااق ئاممىساااى، ئاااادەتتە كىشاااىلەردىن تەشاااكىل تاپقاااا
گۇمانخور، دەرھال بىر قارارغا كىلەلمەيدىغان، ئىككىلىنىپال يۈرىدىغان 
كىشاااىلەردىن تەشاااكىل تاپقاااان بولىااادۇ. بىاااز قاناااات يايااادۇرىۋاتقان 
تەشۋىقاتلىرىمىزدا دۈشمەن تەرەپناى راساتقا چىقىرىادىغان كىچىككىانە 

لاق ئاممىساى باۇنى باھاانە بىر پۇرسەت بېرىادىغانال بولىادىكەنمىز، خە
قىلىاا  كۆرسااىتى  دەرھااال بىاازدىن گۇمانلىنىشااقا باشاااليدۇ. بۇنىااڭ 
نەتىجىسىدە، خەلق ئاممىسى دۈشمەن تەرەپنىاڭ ھەقساىزلىكى قەيەردە 
ئاخىرلىشاااااى ، ئۆزىمىزنىاااااڭ ھەقلىاااااق ئىكەنلىكىمىاااااز نەدىااااان 
باشاالىنىدىغانلىقىنى ئاڭقىرالماااس ھالغااا كېلىاا  ئۈمىتسااىزلىك ئىچىااگە 

ناااھەقنى -  قېلىشااى مااۇمكىن. قىسقىسااى، خەلااق ئاممىسااى ھەقپېتىاا
كەسااااكىن پەرقلەندۈرەلىگىاااادەك ئىقتىاااادارغا ئىااااگە ئەمەس. ئەگەر 
دۈشاامەنلەر بىاازنىڭكىلەردەك بااۇ تااۈردىكى خاتالىشىشااقا يااول قويماااۋ 
بارلىق گۇناھنى بىز تەرەپكە ئارتى  قويغىادەك بولغىنىادا، ئەھاۋالىمىز 

گۇمانلىنىشى ھەسسىلەپ ئارتى  كېتىشى تېخىمۇ بەتەرلىشى  خەلقنىڭ 
مۇمكىن. نەتىجىدە، خەلقىمىز بىزنىڭ تەشۋىقاتىمىزغا ئىشاەنمەيدىغان، 
دۈشاااامەن تەرەپنىااااڭ قەتدىااااي تەۋرەناااامەۋ قانااااات ياياااادۇرغان 
تەشۋىقاتلىرىغىال ئىشاىنىدىغان ھالغاا كېلىا  قالىادۇ. بۇناداق ئەھاۋال 

قا ئادەتلەندۈرۈلگەن پۈتۈن نەرسىلەرگە ئوبىكتىپلىق كۆزى بىلەن قاراش
بىاار خەلقااتە كااۆپ كۆرۈلىاادىغان ئەھۋالاادۇر. چااۇنكى، خەلااق ئاممىسااى 
نااااېمىس مىللىتااااى بىاااالەن گېرمااااان دۆلىتىنىااااڭ ۋەيرانچىلىققااااا 
ئۇچرىتىلماسلىقىنى ئۈمىد قىلىش ئۈچۈن بولسىمۇ دۈشمەنلىرىگە بىارەر 
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ناااااااھەق مۇئااااااامىلە قىلماساااااالىققا تىرىشااااااىدىغان مىجەزلەرنااااااى 
 لىشى مۇمكىن.شەكىللەندۈرىۋې

خەلااق ئاممىسااىنىڭ مااۇتلەق كااۆپ قىساامى روھىااي ئاالھىاادىلىك ۋە 
مۇناسىۋەت باغالش جەھەتلەردە ئايالالرغا خاس مىاجەزلەردە بولغاچقاا، 
ئااادەتتە ئەقلىااگە تايىنىاا  ھەرىااكەت قىلىااش ئورنىغااا ھېسسااىياتىغا 

 تايىنى  ھەرىكەت قىلىشقا مايىل كېلىدۇ.

قىلىش ئىشاى ئاۇنچە بەك ماۇرەككەپ ھېسسىياتىغا تايىنى  مۇئامىلە 
ئىشاامۇ ئەمەس؛ بۇنااداق ھەرىكەتاالەر بەكااال ئاااددى، بەكااال چەكلىااك 
بولۇپ، ئۇنداق ئىشالردا نازۇك پەرقلەر بولمايدۇ. ئۇالر ياخشى كاۆرۈش 
ياكى ئۆچمەنلىك قىلىش، ھەقلىق ياكى ھەقسىز، راست ياكى يالغاان، 

دۇ. باۇ جەھەتاتە ياخشى يااكى ياماان دەپاال كېساى  مۇئاامىلە قىلىشاى
ياتا ماقۇل بولۇش دېاگەن گەپ بولمايادۇ. ئەنگىلىيىلىكلەرنىاڭ -يېرىم

تەشۋىقاتقا مەسدۇل كىشىلىرى ئىشانىڭ باۇ تەرىپىناى ئىنتاايىن ياخشاى 
بىلەتااتىكەن. ئااۇالر تەشااۋىقات پائالىيەتلىرىاادە ئىشاالىرى ئوڭۇشاالۇق 

دا قىلى  بولماۋ قالغىنىدىمۇ ئۇنىڭ ئورنىغا ئازىراق بولسىمۇ گۇمان پەي
قويىاادىغان بىاارەر تەشااۋىقات تەدبىرىنااى ئىشااقا سااالغانلىقىنى ھەرگىااز 
ئۇچرىتالماايمىز. دۈشاامىنىنىڭ كوللىكتىا  پسىخولوگىيىسااىدىن تولااۇق 
خەۋەردار ئىكەنلىكىنى كۆرساىتىدىغان يەنە بىار پاكىات شاۇكى، ئاۇالر 
تەشااۋىقاتنى ئىنتااايىن رەھىمسااىزلىك بىاالەن قانااات يايدۇرىاادۇ. ئااۇالر 

اق ۋەھشاااىيانە تەشاااۋىقاتقا تايىنىااا  ئالااادىنقى ساااەپتە ئېغىااار بۇناااد
مەغلااوبىيەتكە دۈچ كەلگىنىاادىمۇ، ئەسااكەرلىرىنىڭ روھااى ھااالىتىنى 
قەتدىاااي سااااغالم تۇتۇشاااقا الزىملىاااق ھەمااامە نەرساااىنى ئوتتۇرغاااا 
قويىشاااىدىكەن. ئۇالرنىاااڭ باااۇ تاااۈردىكى تەشاااۋىقاتلىرىدا، ناااېمىس 

ايەتچىسااى دەپ ئااېالن بىاار جىن-مىللىتىنااى بااۇ ئۇرۇشاانىڭ بىااردىن
قىلىشنى ئاساس قىلىدىغانلىقى بۇنىڭغاا تىپىاك بىار مىساال بوالاليادۇ. 
ئاااااۇالر باااااۇ تاااااۈردىكى ئەڭ ۋەھشاااااى يالغانچىلىقالرغاااااا تايىنىااااا  
ئەخالقسااااىزالرچە، بىاااار تەرەپلىاااامە ھالاااادا تىنماااااۋ ۋارقىرىشااااى ، 
ھېسساااىياتىغىال تايىنىااا  ھەرىاااكەت قىلىۋاتقاااان ھەددىااادىن ئاااارتۇق 
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ن ۋە ئىشنىڭ ئاسىنىنى تالالشاقا ئاادەتلەنگەن جاماائەتىمىز ھېسسىياتچا
چۈشىنەلەيدىغان نەرسىلەرنى ھە دەپ تەشۋىق قىلىشاتتى. نەتىجىادە، 
بىزنىڭكىلەرمۇ بۇ تۈردىكى چوڭ يالغانالرغا ئىشىنى  كېتىۋىرىدۇ. تاۆت 
يىلدىن كېيىنمۇ دۈشمەن تەرەپ روھى جەھەتتىن قىلچە بۇزۇلماۋ ساق 

لەرنىااڭ ئېغىاار تارمااار كەلتۈرۈلگەنلىااك ئەمىلىيىااتىال قېلىاا ، بىزنىڭكى
دۈشاامەننىڭ بااۇ تااۈردىكى تەشااۋىقاتلىرىنىڭ كۆرسااەتكەن تەسااىرىنى 
تولۇق ئىسپاتالپ بەرمەكاتە. بىازنىڭكىلەر قاناات يايادۇرغان تەشاۋىقات 
پائالىيەتلىرىنىااڭ دۈشاامەننىڭكىدەك ئۇنااداق نەتىااجە بەرمىگەنلىكىااگە 

وق. بىزدىكااى تەشااۋىقاتالر ئىچكااى ھەيااران قېلىشااىمىزنىڭ ھاااجىتى ياا
قااليماقااانچىلىقالر سااەۋەبىدىن تەسااىر كۆرسااىتەلمەس ھالغااا كەلااگەن 
ئىادى. مەزماون جەھەتاتىن ئالغاناادىمۇ، بىاز تەرەپنىاڭ تەشااۋىقاتلىرى 
خەلق ئاممىسىغا كۈتكەن تەسىر پەيادا قىلىشاتىن بەكاال يىاراق ئىادى. 

يولاليااادىغان  بىزنىاااڭ تاااايىنى ياااوق دۆلەت رەھبەرلىرىمىاااز ئۆلاااۈمگە
ئادەملىرىنى ئاغزىغا رەم بولۇپ كەتاكەن تېنچلىقپەرۋەرلىاك ساۆزلىرىگە 
تايىنىا  مەساات قىلىۋىتەلەيادىغانلىقىغا ئىشااىنى  يۈرىشاەتتى. بۇنىااڭ 
نەتىجىسىدە، بۇ تۈردىكى قىلچە قىممىتى ياوق تەشاۋىقاتالرنىڭ قىلاچە 

ۈپ چىقارغان پايدىسى بولمايال قالماستىن ھەتتا ئېغىر زىيانالرنى كەلتۈر
 ئىدى.

ئەگەر بىرەر تەشاۋىقات بىالەن شاوغۇللىنىدىغان ئورگاان ھەر دائىام 
ئىزچىاااال تااااۈردە چىااااڭ تااااۇرۇش تەلەپ قىلىنىاااادىغان ئاساساااالىق 
پىرىنسااىپالرغا بااوۋ سااۇنمايدىغانال بولىاادىكەن، قالغااان ھەر قااانچە 
داھىيااانە تەدبىرلەرنااى قولالنسااىمۇ بااۇ تەشااۋىقاتنى نەتىجىلىااك قانااات 

شاااااقا قىلاااااچە پايدىساااااى بولمااااااۋ نەتىجىزلىاااااك بىااااالەن يايدۇرۇ
ئاخىرلىشىدىغانلىقى ئېنىق. ئەسلىدە، تەشۋىقاتتا گەپناى بەك ئااۋۇتۇپ 
يۈرمەساالىك، ئەممااا تەشااۋىقات پائالىيەتلىرىاادە چەكلىااك دائىرىاادىكى 
مەزمونالرنىال تەشۋىق قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، دىمەكچى بولغاان گەپناى 

نىڭ مىڭىسىگە قۇيىۋېتىش كېرەك ئىدى. قايتا تەكرارالپ كىشىلەر-قايتا
باشقا نۇرغۇن ئىشالردا كۆرۈلگىنىدەك بۇ ئىشتىمۇ ساەبىرچانلىق بىالەن 
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زىرىكمەۋ تەكرارالش، تەشۋىقاتتا نەتىجە قازىنىشنىڭ ئەڭ ئالدىنقى ۋە 
ئەڭ مااۇھىم شااەرتىدۇر. تەشااۋىقاتقا مەساادۇل بولىاادىغان ئورگااانالرنى 

ش خوشااقمايدىغان قىتماللىشاى  ئىستېتىكچىالرنىڭ يااكى بولمىساا ئىا
كەتااكەن، ھەماامە ئىشاانى سااەل چاغالياادىغانالرنىڭ قولىغااا تۇتقااۇزۇپ 
قويۇشااتىن قەتدااى ساااقلىنىش كېاارەك. ئېسااتىتىك كۆزقارىشااىدىكىلەر، 
يەنى ھەرقانداق بىر ئىشقا گاۈزەل ساەندەت نوقتىساىدىن قارايادىغانالر 

ارىغاناادا كەڭ كۆلەملىااك خەلااق ئاممىسااىغا تەسااىر كۆرسىتەلىشااىگە ق
ئەدىبىياتچىالر ساالونىدىكى ماودا قوغلىشاىدىغانالرنى بەكارەك جەلىا  
قىاللىشى، شۇالرغا بەكىرەك تەسىر كۆرسىتەلىشى مۇمكىنكى، ھەرگىزماۇ 
خەلااااق ئاممىسااااىنى تەسااااىرلەندۈرەلمەيدۇ. بااااۇ تااااۈر تەشااااۋىقات 
ھەۋەسكارلىرىدىن ۋابادىن قاچقاندەك يىراق تۇرىشاىمىز الزىام. چاۇنكى 

ىلىرى بولمىغااان بااۇ تااۈردىكى كىشااىلەر خەلااق ئاممىسااىنى تااۇيغ-ھااېس
ھاياجانالنااااااادۇرۇش قولىااااااادىن كەلمىگەچاااااااكە، كىشاااااااىلەرنى 
ھاياجانالندۇرالىغىدەك يېڭى نەرسىلەرنى ئاختۇرۇشنىڭال پېيىدا يۈرگەن 
بولىاادۇ. ئاااخىرى ھېچنىمىنااى قولغااا كەلتااۈرەلمەۋ دۇنيااادىكى ھەماامە 

ەنلىاك بىالەن قارايادىغان، نەرسىدىن زېرىكى ، ھەممە نەرسىگە ئۆچم
باشقىچە يېڭىلىق چىقىرىشنىڭ پىشىدىال يۈرىدىغان بۇناداق كىشاىلەر، 
تېخااى بۇلغانمىغااان زامانداشاالىرى ئېقتىياااجلىق بولغااان تەلەپاالەرگە 
يېتىشى  بواللماۋ، ئۇالرنىاڭ ئويلىغاانلىرىنى مەڭگاۈ بىلەلامەۋ ئۆتاۈپ 

اۋ ئااۇنى ۋاقتااى كېتىاادۇ. ئۇنااداقالر، تەشااۋىقات مەزمااونلىرىنى ياراتماا
ئۆتكەن ئادەتتىكى نەرسىلەر دەپ تەنقىتلەشكە ئۇرۇنىدۇ. باۇ تاۈردىكى 
كىشىلەر تەشۋىقات ئۈچاۈن ھەر دائىام يېڭاى نەرساە ئااختۇرش بىلەناال 
بولۇپ كېتى ، خەلق ئاممىسى ئاۆزلىرى ياراتقاان سىياساىي ئۇتاۇقالرنى 
چەكلەشاااكە ئۇرۇنىااادىغان ئەڭ خەتەرلىاااك دۈشااامەنلەرگە ئايلىنىااا  

لىدۇ. چۇنكى بۇنداقالرنىڭ تەشۋىقات گۇرۇپپىساى بىالەن تەشاۋىقات قا
مەزمۇنلىرىنىڭ دېگىنىچە ھەرىكەت قىلىنىدىغانال بولىدىكەن، ئۇالرنىڭ 
باااۇ تاااۈردىكى تەشاااۋىقاتلىرى ئىتتىپاقالشاااتۇرۇش ئورنىغاااا ھەممىناااى 

 پارچىالپ توزىتىۋېتىدىغان نەرسىگە ئايلىنى  قالىدۇ.
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شاانى سااەل چاغالياادىغان بىاار ئۇچااۇم تەشااۋىقات خىزمىتااى ھەماامە ئى
ئۇششااااق بايۋەتچىلەرنىاااڭ ۋاقىااات ئۆتكاااۈزۈپ كۆڭاااۈل ئاچىااادىغان 
ۋاستىسىغا ئايلىنى  قالماسالىقى، بەلكاى كەڭ خەلاق ئاممىساىغا بىارەر 
ھادىسىنى بىلدۈرۈش، كىشىلەرنى بىرەر ئىشقا قايىل قىلىاش ۋە خەلاق 

ۇرۇلغان ئاممىسااىنى قولغااا كالتۈرۈشاانى مەقسااەت قىلىاا  قانااات يايااد
بولىشى كېرەك. ئەمما خەلق ئاممىسىنى بىارەر نەرساىگە قايىال قىلىاش 
ئۇنداق ئاسان ئىشمۇ ئەمەس. خەلاق ئاممىساىنىڭ چۈشاىنىش جەرياانى 
بەكال ئاستا روۋ بېرىدۇ. شۇڭا ئۇالرنىاڭ بىارەر مەساىلىنى چۈشىنىشاى 
ئۈچۈن بەلگىلىك ۋاقىتقا ئېقتىياجى بار. يەنى، خەلق ئاممىسى ئاادەتتە 

ڭ ئااددى چۈشاەنچىلەرنىمۇ نۇرغاۇن قېاتىم تەكارارالپ ئۇقتۇرغاناادىال ئە
 ئاران قوبۇل قىاللىشى مۇمكىن.

تەشااااۋىقاتنىڭ مەزمااااونىنى خالىغااااانچە ئۆزگەرتىشااااكە ھەرگىااااز 
ئۇرۇنماساالىق، ئوخشاااش بىاار مەزمااۇننى قىلااچە زېاارىكمەۋ توختىماااۋ 

ەن تەكرارالپ چۈشەندۈرۈش الزىم. بىرەر پارولنى ھەرخىال ساۆزلەر بىال
چۈشەندۈرۈشااكە بولسااىمۇ غااايە بىاالەن ئەناادىزە داۋاملىااق بىاار خىاال 
بولىشى الزىم. تەشۋىقات ۋەزىپىسى ئەنە شۇ چاغادىال خەلاق ئاممىساىنى 
قايىل قىلى  ئىزچىللىقىغا كاپالەتلىك قىلىشقا، شۇ ئاارقىلىق ھەممىناى 
بىاار يەرگە يىغىشااقا كاپالەتلىااك قىلىااش مااۇمكىن بولىاادۇ. ھەر دائىاام 

مىقتاردا ساادىق ھىماايىچىالر تاوپىنى تەيياار تۇتاۇش الزىام.  بەلگىلىك
بۇنداق زور بىار ھەرىكەتاتە ئىزچىللىاق بىالەن ھىماايىچى كاۈچلەردىن 
ھەرگىااز ۋاز كەچمەساالىك كېاارەك، شااۇ چاغاادىال قولغااا كېلىاادىغان 
نەتىجىلەرماااۇ شاااۇنچە كاااۆپ بولىااادۇ. ئەنە شاااۇنداق تىرىشاااچانلىق 

قالرنى قولغااا كەلتۈرۈشااكە، ھەتتااا كۆرسااىتىلگەندىال ئىنتااايىن زورئۇتااۇ
ئااادەمنى ھەيااران قالدۇرغىاادەك زور ئۇتااۇقالرنى قولغااا كەلتۈرۈشااكە 
بولىاادۇ. مەيلااى سااودا ئىشاالىرىدا بولسااۇن ياااكى سىياسااىي ئىشااالردا 
بولسۇن، ھەر بىر ئېالن سەندەت ئاۇزۇن ۋاقىات ئىزچىال تەكرارلىنىا  

ى ئېسااىمىزدىن تەشااۋىق قىلىنغىنىاادىال نەتىااجە كۆرسااىتەلەيدىغانلىقىن
 چىقارماسلىقىمىز كېرەك.
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بااۇ جەھەتتىمااۇ دۈشاامەن تەرەپنىااڭ تەشااۋىقات ئۇسااۇلىنى ئااۈلگە 
سۈپىتىدە پايدىلىنىشىمىزغا بولىدۇ. دۈشمەن تەرەپنىڭ تەشاۋىقاتلىرىدا 
ئىنتايىن ئاز مەزموننى ئۆز ئىچىاگە ئالغاان بولاۇپ، ئاۇالر تەشاۋىقاتىنى 

-ۇالر باۇ جەھەتاتە زىارىكمەۋپۈتۈنلەۋ خەلق ئاممىسىغا قارىتىشقان. ئ
تېاارىكمەۋ ئىزچىاال تەشااۋىق قىلىشااتا چىااڭ تۇرىاادۇ. ئاساساالىق كااۆز 
قاراشالر بىرال قېتىم سىڭدۈرىۋېتىلگىنىدىن كېيىن، بۇ تۈر چۈشەنچە تا 
ئااااۇرۇش تااااۈگىگىچە قىلچىلىااااك ئۆزگەرتىلمەسااااتىن ئااااۆز پىتااااى 

يغااان داۋامالشااتۇرىالتتى. دەساالىۋىدە بىاار قارىماققااا ئااۇالر ئوتتۇرغااا قو
جەسسااااۇر پىكىرلەرنىااااڭ قىلااااچە ئەھمىيىتااااى يااااوق نەرسااااىلەردەك 
كۆرۈنىدىغان، كېيىن كىشىلەر قىزىقماس بولۇپ قېلىشاى ماۇمكىن دەپ 
قارىلىاادىغان نەرسااىلەردەك قىلغىنااى بىاالەن، بااۇ نەرسااىلەر كېيىاانچە 

ئاستا ئىشەندۈرەرلىك ھالغا كىلەلەيدۇ. توت يېارىم يىال ۋاقىات -ئاستا
رمانىيىدە پارتىالپ چىققاان ئىنقىالپقاا قارايادىغان ئۆتكەندىن كېيىن گې

بولساق، ئەسلىدە بۇ ئىنقىالپ شۇئارىنى دۈشمەن تەشۋىقاتىدىن قوبۇل 
قىلىۋالغان نەرسىلەر ئىكەنلىكىنى كۆرىۋاالاليمىز. ئەمما ئەنگىلىيىلىكلەر 
بۇرۇناادىن تااارتىپال بااۇ تااۈردە بىاار ئەھۋالنىااڭ ئوتتۇرغااا چىقىشااىنى 

ڭغا دەسمايە سېلىشقان ئىكەن: بۇ تۈردىكى مەنىاۋىي مۆلچەرلىشى  ئۇنى
قۇرال بىلەن ئۇتۇققا ئېرىشىش ئىمكانىيىتى پەقەتال ئىزچىال تەشاۋىقات 
ئۇسااۇلىغا تااايىنىش ئااارقىلىقال قولغااا كېلىاادىغان بىاار ئىااش بولااۇپ، 
تەشۋىقاتنىڭ بۇ ئۇتۇغى ئۇنىڭغاا ساەرپ قىلىنغاان باارلىق چىقىمالرناى 

يەناااى، ئەنگىلىااايىلىكلەر تەشاااۋىقات تولاااۇق تاااۆلەپ بېرەلەيتتاااى. 
پائاااالىيىتىنى بىرىنچاااى ئورۇنااادىكى قاااۇرال دەپ تونىغاااان بولساااا، 
بىزنىڭكىلەردە ئابرويىنى يوقۇتۇپ ئورنىدىن ئاايرىلىش خەۋىاپىگە دۈچ 
كەلاااگەن سىياساااەتچىلەرنىڭ قولىااادىكى ئەڭ ئااااخىرقى ئولجاااا دەپ 

ا يېزىااق قارالماقتااا؛ ياااكى بولمىسااا ئاااددى ۋە ساااددا قەھرىمانالرغاا
شااەكلىدە سااۇنۇلىدىغان جەڭ مەياادانى سااۈپىتىدە كااۆرمەكتە ئىاادى. 
شۇنداق بولغاچقا، تەشاۋىقاتتا ھېچقاناداق بىار نەتىجىاگە ئېرىشاەلمەۋ 

 كەلدۇق.
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 سىياسىي ئىسىيان

 

يىلىنىاڭ كىرىشاىدىن -8285گېرمانىيىدە بىزگە دۈشامەن دۆلەتالەر 
يىلىاادىن -8286ىرىشااكەن ئىاادى. تااارتىپال تەشااۋىقات پائااالىيىتىگە ك

دائىرىساااى بارغانساااىرى -باشاااالپ دۈشااامەن تەشاااۋىقاتىنىڭ تەساااىر
يىلىغا كەلگىنىدە رەسمى بىر دولقۇن ھاالىنى ئېلىا  -8281كېڭىيى ، 

پۈتكۈل گېرمانىيىگە يېيىلغان ئىدى. ئاۇ يىلاالردا باۇ تاۈردىكى ئەقىادە 
قەدەم -ەمماۇئوۋچىلىرىنىڭ پائالىيەتلىرى كۆرسەتكەن تەساىرلەرنى قەد

كااۈزىتىش ئىمكااانىيىتىمىز يااوق ئىاادى )بەزى تەرجىمىاالەردە بااار ئىاادى 
دەپ ئېلىنغاااان. − ئاااۇ.ت(. گېرماااانىيە قۇراللىاااق قىساااىملىرى شاااۇ 

ئاستا دۈشمەن تەرەپنىاڭ ئارزۇساى باۇيىچە -ۋاقىتالردىن تارتىپال ئاستا
پىكىر قىلىشقا باشلىغان بولۇپ، بۇ ھالەتكە قارشاى ھاېچ بىار ناېمىس 

رغا چىقى  ناارازىلىقىنى ئىپاادىلەش خىيالىادا بولمىادى. گەرچە، ئوتتۇ
ئارمىيىمىز ئەقىللىق ۋە قەيسەر قۇماندانلىرىمىزنىڭ يىتەكچىلىكىادە باۇ 
ساھەدە قارشاى كۈرەشاكە ئااتلىنىش ئۈچاۈن تىرىشاچانلىق كۆرساىتى  
باققااان بولسااىمۇ، ئۇالرنىااڭ قولىاادا بۇنااداق بىاار كۈرەشاانى قانااات 

غان ھېچقانداق بىر ئىمكانىيەت ياوق ئىادى. ئۇنىاڭ يايدۇرۇشقا يارايدى
ئۈسااتىگە، زىيالىالرنىااڭ قىلىشااىغا تىگىشاالىك بولغااان بااۇ تااۈردىكى 
ئىشااااالرنى ھەربىااااي قىسااااىمالر بىۋاسااااتە ئااااۆز ئۈسااااتىگە ئېلىشااااى 
پسىخولوگىيىلىك نوقتىدىن ئالغاندىمۇ مۇۋاپىق ھېساپالنمايتتى. بۇنداق 

ۇش ئۈچااۈن بااۇ ئىشاانى ئااۆز بىاار ھەرىكەتنااى ئۈنۈملااۈك قانااات ياياادۇر
ئۈستىگە ئالىدىغان كىشىلەر ئارمىيە ئىچىدىن چىققان بولماستىن بەلكى 
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ۋەتەن ئىچىاادىكى پااۇخراالر ئارىسااىدىن چىققااان بولىشااى الزىاام ئىاادى. 
ئەنە شااۇ چاغاادىال تااۆت يىلاادىن بېاارى ئۇنتۇلماااس قەھرىمااانلىق ۋە 

داق بىاار پىااداكارلىقالرنى كۆرسااىتى  كەلااگەن كىشااىلەر ئارىسااىدا بۇناا
كۈرەشااانى غەلىبىلىاااك ئاخىرالشاااتۇرۇش ئۈمىااادىنى پەيااادا قىلىاااش 

 ئىمكانلىرى يەنىال كۆپ ئىدى.

ئەمما ئەنە شاۇنداق بىار پەيتاتە، ۋەتەننىاڭ بېشاىغا ئېغىار كاۈلپەت 
يېغىشقا باشلىغان ئىدى. بۇنداق ئىقتىدارسىزلىققا، بۇ ۋەيرانچىلىقالرغاا 

جىنااايەت سااەۋەپچى  بىاارەر دۆتلااۈك سااەۋەپ بولغانمىاادى ياااكى بىاارەر
 بولغان 

يىلااى ياااز ئايلىرىنىااڭ ئوتتۇرلىرىاادىكى مااارن دەرياسااىنىڭ -1918
جەنوبىي قىرغىقىدىن چېكىنى  چىققاان ۋاقتىمىازدا ناېمىس تەشاۋىقات 
ئورگانلىرى شۇنداق رەزىل، كارغا كەلمەس دۆتلۈكنى ئىپادىلەشاتىكى، 

رىتىم نەپاا-ئىچىماادىن كۈنسااايىن كۈچىيىاا  قايناااپ چىقىۋاتقااان غەزەپ
بىلەن مۇناداق بىار ساۇئالنى قويۇشاتىن ئاۆزەمنى تۇتىۋااللمااۋ قالغاان 
ئىاادىم: ئارمىيىمىزنىااڭ شااۇنچە قەھرىمااانلىقلىرىنى روھااى جەھەتااتىن 

 شۇنچە ۋەيران قىلىۋېتىشىنى توسايدىغانغا بىرەرسى چىقماسمۇ 

يىلى مىسلى كۆرۈلمىگەن بىر ھۇجۇم بىلەن غەلىبىلىك ھالادا -1914
اقلىرىغىچە باستۇرۇپ كىرگەن ۋاقتىمىازدا فرانساىيە ناېمە فرانسىيە تۇپر

قىاللىغان ئىدى  ئىتالىيە، ئىسونزو ئاۇرۇش ساېپىدا مەغلاۇپ قىلىنغاان 
يىلاى بااش -8281ۋاقتىادا نىامە قىاللىغاان ئىادى  يەنە شۇفرانساىيە، 

باھاااردا گېرمااانىيە قوشااۇنلىرى فرانسااىيە سااەپلىرىنى بۆسااۈپ ئۆتااۈپ 
ان يىراققاا ئاتاار ئېغىار زەمبرەكچىلىرىمىزنىاڭ كۈچلۈك قۇۋۋىتىمىز بولغ

توپ ئوقلىرى پارىا دەرۋازىسىغىچە يېقىنالپ چۈشكىنىدە نېمە قىاللىغان 
 -ئىدى  ئۇالر پولكلىرىمىزنىڭ ھۇجۇمىغا بەرداشلىق بىرەلمەۋ ئالدىراپ

سااالدىراپ چېكىنىاا  قېچىۋاتقااان پااولكلىرىنى ھاقارەتلىشااى  يەردىاان 
نەپرىتااااى ئۇرغااااۇپ تۇرغااااان -غەزەپيەرگە ئۇرغااااان، دۈشاااامەنگە 

ھە! -ئەسكەرلىرىمىزنىڭ مىللىي ھېسياتلىرى نەقەدەر ئەۋجىاگە چىققاان
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فرانسىيىلىكلەر خەلق ئاممىسىنىڭ چوڭقۇر قەلبىگە تەسىر كۆرساەتكىلى 
بولىاادىغان تەشااۋىقات دېااگەن بااۇ قۇرالنىااڭ كۈچىاادىن پاياادىلىنى  

ۇم غەلابە قىلىشاىمىز ئەسكەرلىرىگە بىز چوقۇم غەلىبە قىالاليمىز ۋە چوق
كېاارەك دەياادىغان ئىشااەنچىنى قايتااا تۇرغااۇزۇش ئۈچااۈن ھەرىكەتااكە 
كەلمىگەنمىدى  ئەگەر تەڭرى مېنى تەشۋىقات ئورگانلىمىزدىكى ئۇنداق 
جاسااارىتى يااوق ئاااجىز ۋە دۆت كىشااىلەرنىڭ ئورنىغااا قويغااان بولسااا 

نى ئىدى، ئۇ چاغدا كېسى  ئېيتااليمەنكى، مەن بۇ ئۇرۇشنىڭ ئااقىۋىتى
 پۈتۈنلەۋ ئۆزگەرتىۋېتىشكە تولۇق كاپالەتلىك قىاللىغان بوالتتىم!

ئۇ يىلالردا، تەغدىرىم مەندىن ياۈز ئاۆرىگەن بولساا كېارەك دېاگەن 
خىيالنى تۇنجى قېاتىم كالالمغاا كەلتاۈرگەن ئىادىم. مەن ئاۇ ۋاقىاتالردا 
ھەرقانااداق بىاار نېگىرنىااڭ ماڭااا مەرھەمەت كۆرسااىتى  ئاتقااان ئوقىاادا 

ر خىاازمەت كۆرسااىتەلمەۋ تااۇرۇپال ئۈلااۈپ كېتىشااىم مااۇمكىن تااۈزۈك بىاا
بولغان بىر مۇھىتتا تۇراتتىم. ئەمما باشقا بىر ساھەدە، ۋەتىنىم ئۈچاۈن 
زور خىزمەتلەرنااى كۆرسىتەلىشااىم مااۇمكىن ئىاادى. چااۇنكى مەن شااۇ 
ۋاقىتالردىن تارتىپال ئۇرۇش تەشۋىقاتى دېگەن بۇ ۋەزىپىنى نەتىجىلىك 

لاااۇق ئىشاااىنىدىغان غورۇرلاااۇق بىرساااى ئىااادىم. ئورۇندىيالىشاااىمغا تو
ئەپسااۇس ئىچىاادە شااۇنى ئېتىااراپ قىلىشااقا مەجبااۇرمەنكى، مەن ئااۇ 
يىللىرى ھېچكىم كۆزگە ئېلمايدىغان ۋە ھاېچكىم تونىمايادىغان ئااددى 
بىر سولدات، سەككىز مىليون ئەساكەرنىڭ يوقلىماا جەدۋىلىادە ئاارانال 

ن كاۆزگە چېلىقمايادىغان بىر قۇر ئەساكەرلىك نوماۇرۇم يېزىلىا  قالغاا
ئاااددىي نااېمىس ئەسااكىرى ئىاادىم! شااۇنداق بولغاچقااا، ئااۇ چاااغالردا 
ئۈنۈمنى چىقارماۋ تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىلەرنى قولۇمدىن كېلىشىچە تولۇق 

 ئورۇنداشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشتىن باشقا ئامالىم يوق ئىدى.

ۈر يىلااى ياااز ئايلىرىاادا دۈشاامەننىڭ تارقاتقااان تااۇنجى تەتاا-1915
تەشاااۋىقات كىتااااپچىلىرى قولىمىزغاااا چۈشۈشاااكە باشااالىغان ئىااادى. 
كىتاااپچىالردا يېزىلغااان مەزمااۇنالر ئااۆتكەن يىلاادىن تارتىاا  ئېيتىاا  
كېلىۋاتقان گەپلەردىن كۆپ پەرق قىلى  كەتمەيتتاى. پەقەت يېازىلىش 
ئۇسلۇبى بىلەن ئىزاھاتلىرىدىال بەزى يېڭىلىقالر كۆزگە چېلىقااتتى: باۇ 
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گېرمانىيىاادە ئاچااارچىلىق يااامىراپ كىتىۋاتقااانلىقى، بااۇ  كىتاااپچىالردا
ئۇرۇش ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان بىر ئۇرۇش بولىدىغانلىقى، باۇ ئۇرۇشانى 
يېڭى  چىقىش ئىقتىمالىمىزنىاڭ بارغانساىرى ئازىيىا  كېتىۋاتقاانلىقى، 
شۇنداق بولغاچقا ۋەتىنىمىزدىكى خەلقىنىڭ تېنچلىق تەلىاۋى شاىددەت 

تقااانلىقى، شااۇنىڭغا قارىماااۋ كااايزەر )پادىشااا ( بىاالەن ئارتىاا  كېتىۋا
بىلەن مىللىتارىستالرنىڭ بۇنىڭغا يول قويمايۋاتقانلىقى، بۇ ئىشاالردىن 
خەۋىرى بولغان پۈتۈن دۇنيا خەلقى نېمىس خەلقىگە قارشى تۇرىۋاتقان 
بولماستىن − ئەلىۋەتتە بۇ تەرىپىنى ئۇالر بەكاال ياخشاى بىلەتتاى − 

ش جىنايەتچىساى بولغاان كاايزەرگىال قارشاى بىار ئاۇرۇ-بەلكى بىردىن
ئاااۇرۇش قىلىۋاتقاااانلىقى، تېنچلاااق ساااۈيەر ئىنساااانىيەت ئاااالىمى باااۇ 
ئىنسانىيەت دۈشمىنىنى ئاغادۇرۇپ تاشالىمىغىچە باۇ ئۇرۇشانى ھەرگىاز 
توختاتمايااااادىغانلىقى، ئاااااۇرۇش ئاخىرالشاااااقىنىدا لىبىرالىزىمچاااااى، 

نچلىقااپەرۋەرلەر دېمااوكراتىيىچى خەلقاالەر نااېمىس مىللىتىنااى دۇنيااا تې
ئاغادۇرۇلمىغىچە  ”پرۇسىيە مىللىتاارىزىمى“قاتارىغا قوشىۋالىدىغانلىقى، 

… دۇنيا تېنچلىقىغا ھەرگىزمۇ كاپالەتلىاك قىلغىلاى بولمايادىغانلىقى، 
 دېگەندەك نەرسىلەر ئاالھىدە تىلغا ئېلىنغان ئىدى.

ئۇالر بۇ دېگەنلىرىنى تېخىمۇ تولاۇق ئىساپاتالپ كۆرساىتىش، ئاۇنى 
ىمااۇ ئىشااەنچىلىك، تېخىمااۇ جەلىاا  قىالرلىااق قىلىاا  كۆرسااىتىش تېخ

ئۈچاااۈن باااۇ بروشاااورالردا خاااۇددى ۋەتىنىمىااازدىن كەلاااگەن قىلىااا  
چەك نۇسااخىلىرىنىمۇ مىسااالغا -كۆرسااىتىلگەن ئۇياادۇرما شەخسااى خەت

ئېلىاا  كۆرسىتىشااكەن ئىاادى. گويااا بااۇ خەتاالەر ئۇالرنىااڭ ئوتتۇرغااا 
ەك تۇيغااۇنى پەياادا قىلىشااقا قويغااانلىرىنى تولااۇق ئىسااپاتالپ بەرگەنااد

تىرىشىلغان ئىدى. ئەمما ئالدىنقى سەپتىكى جەڭچىلەر باۇ بروشاورالردا 
دېيىلگەنلەرنى مازاق قىلىا  كۈلىشاەتتى. باۇ كىتااپچىالر ئوقۇلغانادىن 
كېيىن باش قۇماندانلىق شىتابىغا ئىۋەرتى  بېرىلەتتى. شۇنداق قىلى  

روشورالرنى يەنە بىر قېتىم بىر قېتىملىق شامال بۇنىڭغا ئوخشايدىغان ب
ئۇچااۇرۇپ كەلااگەن كااۈنلەرگىچە بااۇ ۋاراقااالردا يېزىلغااانالر ھەممىنىااڭ 
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ئېسااااىدىن كۆتۈرىلىاااا  بااااوالتتى. دۈشاااامەن تەرەپ بااااۇ تااااۈردىكى 
 بروشورالرنى كۆپۈنچە ۋاقىتالردا ئايروپالندىن چېچى  تارقىتىشاتتى.

ىر نوقتا ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەۋ بۇ تۈردىكى بروشورالردا دېيىلگەن ب
پۈتاۈن ئاۇرۇش ساەپلىرىدە كىشاىنى چۈچۈتكىادەك ياماان تەساىرلەرنى 
پەياادا قىلىشااقا باشاالىدى. ئالاادىنقى سااەپلەردە، باااۋارىيەلىكلەردىن 
تەشاااكىل تاپقاااان باااارلىق قىساااىمالردا باااۇ تاااۈردىكى تەشاااۋىقاتالر 
پرۇساااىيىلىكلەرگە قارشاااى ھاقاااارەت قىلىاااش ۋەقەلىرىنىاااڭ كېلىااا  

ئەسااالى جىناااايەتچىلىر پرۇساااىيىلىكلەر  چىقىشاااىغا، باااۇ ئۇرۇشااانىڭ
دەيدىغان گەپلەرنىڭ ئېقى  يۈرىشىگە سەۋەپ بولىدۇ. بۇ بروشاورالردا 
باااۋارىيىلىكلەرگە ھېچقانااداق بىااار دۈشاامەنلىكى يااوقلىقىنى، ئەمماااا 
باۋارىيىلىكلەر پروسىيىلىكلەر ئۈچۈن ئۆزلىرىنى بىقۇدە ئوتقاا ئاتمااقچى 

ايادىغانلىقلىرى ھەققىادىمۇ قوشاۇمچە بولسا ئۇالرغا قىلچە ياردەم قىاللم
 قىلىنغان ئىدى.

يىلىساى ھەقىقەتەنماۇ ئاۆز -8285ساۆزلەر -بۇ تۈردىكى غەلىتى گەپ
تەسااىرىنى كۆرسىتىشااكە باشاااليدۇ. قىسااىمالر ئوتتۇرسااىدا پرۇسااىيىگە 
قارشااااى بۇزغااااۇنچىلىقالر، دۈشاااامەنلىكلەر، سااااوغۇق مۇناسااااىۋەتلەر 

ۇ. شاۇنىڭغا قارىمااۋ بۇناداق كۆرىنەرلىك دەرىجىادە ئارتىشاقا باشااليد
ھادىسااىلەرنىڭ ئالاادىنى ئااېلىش ئۈچااۈن مەيلااى تااۆۋەن دەرىجىلىااك 
ئااورۇنالردا بولسااۇن ياااكى يوقااۇرى دەرىجىلىااك ئااورۇنالردا بولسااۇن 
ھېچقانداق بىر تەدبىر ئېلىنمايدۇ. بۇ ئەھۋال ئاادەتتىكى بىار خاتاالىق 
ياااااكى سااااەل قارىلىشااااتىن كېلىۋاتقااااان بىاااار ھادىسااااىگە زادىااااال 

وخشىمايۋاتاتتى. شۇ سەۋەپتىن، مەيلاى ھاازىر بولساۇن يااكى كېايىن ئ
بولسۇن يالغۇز پرۇسىيىلىكالرال ئەمەس بەلكى پۈتكۈل ناېمىس مىللىتاى 
چوقۇم بۇ سەل قاراشنىڭ جازاسىنى تارتىشقا مەجباۇر باوالتتى. بۇنىاڭ 
زىيىنااى يااالغۇز پرۇسااىيىلىكلەرگىال كېلىاا  قالماااۋ، پۈتكااۈل نااېمىس 

انغا ئۇچۇرىتىش بىلەن ئاخىرلىشىدىغانلىقى ئېنىق ئىادى. مىللىتىنى زىي
چااااۇنكى بااااااۋارىيىلىكلەرمۇ پرۇسااااىيىلىكلەرگە ئوخشاااااش نااااېمىس 
مىللىتىنىااڭ بىاار تەركىااۋى قىساامى ئىاادى. يوقۇرقىاادەك سااەۋەپلەر 
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يىلىااادىن باشاااالپ ئاااۆز -8286تۈپەيلىااادىن، دۈشااامەن تەشاااۋىقاتى 
كاااار قىلغىلاااى تەساااىرىنى كۆرسىتىشاااكە باشاااالپ، ھەقىقەتەنماااۇ ئىن
 بولمايدىغان نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە باشاليدۇ.

ئەناادىلىكتە، ۋەتەن ئىچىاادىن بىۋاسااتە كېلىۋاتقااان يىغىاازار بىاالەن 
يېزىلغان مەكتۈپلەرماۇ ئاۆز تەساىرىنى كۆرسىتىشاكە باشالىماقتا ئىادى. 

چەكلەرنى دۈشامەن تەرەپ بىۋاساتە -شۇنداق قىلى  بۇ تۈردىكى خەت
رگە كۆپەيتى  تارقىتى  يۈرۈشىنىڭ ھااجىتى قالمىغاان ئالدىنقى سەپلە

ئىادى. قىزىاق يېارى، ھۆكااۈمىتىمىز باۇ تاۈردىكى ھادىساىلەر ئۈچۈنمااۇ 
ھېچقانداق بىر ئالدىنى ئېلىش تەدبىرنى ئويالشمىدى. بۇنىاڭ ئورنىغاا 
ھۆكااۈمەت تەرەپااتىن بىاار قىسااىم ئاخماقااانە ئاگاھالندۇرۇشااالرال ئااېالن 

سااااەپتىكىلەر خااااۇددى دەساااالەپكى قىلىناااادى. ئەممااااا ئالاااادىنقى 
ۋاقىتالردىكىگە ئوخشاش بۇ تۈردىكى زەھەرلەرنىڭ زىيىنىغا ئۇچىراشاقا 
باشاليدۇ. ۋەتەن ئىچىدىكى چېچى ئۇزۇن، ئەقلى قىساقا بەزى ئاخمااق 
خوتااۇنالر ئەنە شااۇنداق خەتلەرنااى ئىۋەرتىشاانى زادىااال توختاتمىغااان 

چەكلىاارى -تبولااۇپ، ئۇالرنىااڭ يازغااان بااۇ تااۈردىكى زارلىاانىش خە
دۈشمەن تەرەپنىڭ مەنپەتىگە پايدا كەلتۈرىۋاتقانلىقى ھەققىدە قىلچىمۇ 
ئويالشمايتتى. شۇنداق قىلى  ئۇالر ۋەتەن ئىچىدە تارتىۋاتقان ئازاپلىق 
كۈنلىرىنىااڭ دەردىنااى ئالاادىنقى سااەپلەرگىمۇ يېيىاا ، ئەسااكەرلەرنىڭ 

ىا  ئىرادىسىنى سۇندۇرۇش ئۈچاۈن دۈشامەنگە ۋاساتىلىق خىازمەت قىل
بەرمەكتە ئىادى. ناېمىس ئاياللىرىنىاڭ باۇ تاۈردىكى ئويلىمااۋ يازغاان 
ئاخماقانە خەتلىرى ئالدىنقى سەپلەردە يۈزمىڭلىغان ئەسكەرلىرىمىزنىڭ 

يىلاى مېناى -1916ھاياتىدىن ئايرىلىشىغا ساەۋەپ بولادى. ئاخىرىادا، 
ئەنسااىرەتكەن ھەر تۈرلااۈك ۋەقەلەر ئەنە شااۇ تېرىقىاادە يااۈز بېرىشااكە 

ۇ. ئالااادىنقى ساااەپلەردە ئەساااكەرلەر ئارىساااىدا ھەر تۈرلاااۈك باشااااليد
غۇدۇراشالر كۆرۈلىشكە باشاليدۇ. ھەر تۈردىكى ساەۋەپلەردىن ئوتتۇرغاا 

كاااۈنگە كۆپىيىااا  -چىقىشاااقا باشااالىغان كۆڭۈلساااىزلىكلەر كۈنااادىن
قورقۇنۇشاالۇق بىاار ۋەزىيەتنااى شااەكلىللەندۈرمەكتە، ھەتتااا بەزىاادە 

ەۋەپ بولماقتاا ئىادى: ئەساكەرلەر چۈششەك توپىالڭالرغىمۇ سا-ئۇششاق
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ئالاادىنقى سااەپلەردە ئاچارچىلىقالرغااا بەرداشاالىق بېرىاا  ھەر تۈرلااۈك 
پىاااداكارلىقالرنى كۆرسىتىشاااكە چىاااداپ تۇرىۋاتقاااان بىااار شاااارائىتتا، 

چاااقىلىرىمۇ ئۆيىاادە ھەر تۈرلااۈك -ئۇالرنىااڭ يۇرتلىرىاادا قالغااان باااال
-تەننىڭ بەزى بولۇڭقىيىنچىلىقالرغا دۈچ كەلمەكتە ئىدى. ئەسلىدە ۋە

تاماشىالر، بۇزۇپ چېچىشالرمۇ كاۆپ -پۇچقاقلىرىدا ھەشەمەتلىك ئۇيۇن
ئىاادى. ھەتتااا بااۇ جەتتىكااى ئىقتىسااادىي تەڭسااىزلىككە دائىاار ئىشااالر 
ئالاادىنقى سااەپلەردىمۇ دېگەناادەك ياخشااى باشااقۇرۇلماۋ كېلىنمەكااتە 

شاى  ئىدى. شۇڭا، ئەسكەرلىرىمىز بۇ تۈردىكى ھادىسىالرنى تىلغاا ئېلى
چۈششااەك ئىساايانالرغىمۇ سااەۋەپ بولااۇپ -غۇدۇراشااقا، ھەتتااا ئۇششاااق

 بەرمەكتە ئىدى.

قىسقىسى، دۆلەت ئەربابلىرىچە ئەھمىيەت بېرىشكە ئەرزىمەيادۇ دەپ 
قاااراپ كېلىاانگەن بااۇ تااۈردىكى ئىچكااى مەسااىلىلەرنىڭ كۆرىلىشااىگە 
ئەگىشااى  بوھرانمااۇ ئااۆزىنى كۆرسىتىشااكە باشاالىغان ئىاادى. ئالاادىنقى 

كى جەڭچىلەر شۇنچە غۇدۇراشقانلىرىغا، ئاچچىغىنى بېسىۋااللماۋ سەپتى
سەكرەپ كېتىشلىرىگە قارىماۋ، بۇ ئاچچىقلىرىنى بىردەمادىال ئۇنۇتاۇپ 
خاااۇددى ھېچقاناااداق ئىاااش بولمىغانااادەك ئاااۈنىنى چىقارماااارۋ ئاااۆز 
ۋەزىپىسااىنى ئورۇنداشااقا كىرىشااى  كېتەتتااى. دەساالىۋىدە بااۇ تااۈر 

لدۈرۈپ يۈرگەن قىساىمىمىز، بىار پاتقااقلىق ھادىسىالردىن نارازىلىق بى
پوزىتسىيىساااىنى ماااۇداپىيە قىلىاااش ۋەزىپىساااىگە تەقساااىم قىلىنىااادۇ. 
قىسىمدىكىلەر خاۇددى گېرمانىيىنىاڭ تەغادىرى مۇشاۇ بىار قاانچە ياۈز 
مېترلىااق پاتقاقلىققااا باغلىنىاا  قالغىنىاادەك يەرگە چىااڭ مىخلىنىاا  ئااۇ 

ر يەنىاال باۇرۇنقى پېتاى يەرنى جان تىكىا  قوغداشاقا كىرىشاىدۇ. ئاۇال
قەھرىمااانلىق كۆرسااىتى  بااۇ يەرنااى ھەرگىزمااۇ قولاادىن بەرمەساالىك 

 ئۈچۈن جان پىدا قىلىشماقتا ئىدى.

ئەنە شۇ چاغدا، تەغدىرىمدە ئۇشتۇمتۇت ئۆزگىرىش يۈز بەردى. بىار 
ئىسااتىقكام بىاالەن يەنە بىاار ئىسااتىقكام ئوتتۇرسااىدا چېپىاا  يااۈرۈگەن 

سەپ بىلەن ۋەتەن ئوتتۇرسىدىكى تاۈپتىن كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئالدىنقى 
ئوخشىمايدىغان چوڭ پەرقنى تونۇشاۇم ئۈچاۈن بىار پۇرساەت كەلاگەن 
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ئاخىرلىرىاادا قىسااىمىمىز )ياچاااق( يىلىنىااڭ سااىنتەبىر -8286ئىاادى. 
سوممې جېڭىگە كىرىش ئۈچۈن يولغا چىقىدۇ. باۇ ئاۇرۇش، قىساىمىمىز 

رىمىزنىااااڭ ئۈچااااۈن ئېيتقاناااادا زامانىۋىالشااااقان شااااىددەتلىك جەڭلى
بىرىنچىسى ھېساپلىناتتى. ئۇ چاغدا كۆرگەنلىرىمنى بۇ يەردە تەپساىلى 
تونۇشتۇرىشىم شۇنداق تەسكە توختايدۇكى، شۇ قېتىملىق جەڭنى بىار 
ئااۇرۇش دېگەناادىن كااۆرە، ئااۇنى بىاار دوزاق ئااازاۋى دېااگەن تااۈزۈك. 
توختىماۋ توپقا تۇتىلىۋاتقان نېمىس ئۇرۇش سېپى نەچاچە ھەپاتىگىچە 

ىيىسااىنى قولاادىن بەرمەۋ ساااقالپ تۇرالىاادى. تااوغرا، بەزىاادە پوزىتس
قىسمەن چېكىنىشاكە مەجباۇر قالغاان ۋاقىتلىرىماۇ ياوق ئەمەس ئىادى. 
ئەممااا كېاايىن يەنە ھۇجۇمغااا ئۆتااۈپ قىلااچە بوشاشاامىدى. دۈشاامەن، 

كاۈنى )ياچااق( سىنتەبىر -8سېپىمىزنى زادىال بۆسۈپ ئۆتەلمىدى. مەن 
رىگە شۈكرى، ئاۇرۇش ساېپىدىن ئايرىلىا  ئۇرۇشتا ياردار بولدۇم. تەڭ

ئارقا سەپكە − گېرمانىيىگە قاراپ ياردارالر ۋاگونىادا ئولتاۇرۇپ پاويىز 
 بىلەن يولغا چىقتىم.

ئۇ كۈنلەر مېنىڭ ۋەتەندىن ئايرىلغىنىمغا ئىككى يىل بولغان كۈنلەر 
ئىدى. ئەمما ماڭا بۇ ۋاقىت بەكاال ئاۇزۇن، ئااخىرى ياوقتەك بىلىانگەن 

ھەممە كىشى ھەربى فورمىدىال يۈرىدىغاندەك ھەممە كىشاى  ئىدى. گۇيا
ئەسكەر دەپاال كاۆز ئالادىمغا كەلتاۈرۈپ ياۈرگەن ئىكەنامەن. پاۇخراچە 
كىيىنى  يۈرگەن نېمىسالرنىڭ قىيااپىتىنى پۈتاۈنلەۋ ئۇنتاۇپ كەتاكەن 
ئىكەنمەن. داال دوختۇرخانىسىغا ياتقۇزۇلغان ۋاقتىمدا، يېنىمادا ياتقاان 

سۆزلىشاىۋاتقان ئاياال سېساترانىڭ ئااۋازىنى ئااڭالپ  بىر يااردار بىالەن
ھەيران قالغانلىقىمدىن قاتتىق چۈچۈپ كەتكەن ئىدىم − مەن ئىككاى 
يىلااادىن بۇياااان تاااۇنجى قېاااتىم بىااار ناااېمىس ئايالىنىاااڭ ئااااۋازىنى 
ئاڭالۋاتاتتىم! كېيىن بىزنى ۋەتەنگە ئېلى  ماڭغاان پويىزغاا يااتقۇزدى. 

-شقانچە قەلبىمىزناى بىار تۈرلاۈك غەمۋەتىنىمىزنىڭ چېگرىسىغا يېقىنال
ئەندىشە قاپالشقا باشلىدى. ئىككى يىل بۇرۇن ياش ئەسكەر ساۈپىتىدە 
بېسى  ئۆتكەن يەرلىرىمىزنىڭ ھەممىسى − برۇكسەل، لوۋايى، لىيېگە 
قاتارلىق جايالر گويا بىزنىاڭ ئالادىمىزدىن پااراتتىن ئۆتكەنادەك قاتاار 



 

 

356 

 

دى. ئاااخىرى گېرمااانىيە كەينىاادىن ئااۆتمەكتە ئىاا-تىزىلىاا  كەينااى
تەۋەساااىگە يېتىااا  كەلگەنلىكىمىزناااى تاااۇنجى كاااۆرۈنگەن ناااېمىس 
ئۆيلىرىنىڭ ئىگىز تاملىرى بىلەن چىرايلىق ئىشالەنگەن پەنجىار تاقااق 

 قاناتلىرىدىن تونىدۇق.

 ئا  ۋەتەن! ۋەتەنگە كىرى  كەلگەن ئىدۇق!

ق )ئوغاليىلىنىڭ نويابىرىدا -8288بۇندىن ئىككى يىل ئاۋال، يەنى 
چېگرادىن ئۆتاۈپ ئالادىنقى ساەپكە ئااتالنغىنىمىزدا ئىچىمىازگە ئېيىدا( 

پاتمايدىغان بىر تۈرلۈك ھاياجان ۋە غۇرۇر بىلەن يولغا چىققان ئىدۇق. 
ئەندىلىكتە بولسا، پۈتۈنلەۋ باشقىچە بىر ھېساىيات ئىچىادە، ۋەتەناگە 

رنى تۈنسىز باقماقتا ئىدۇق. ھەممىمىز شۇنچە زور جاپا مۇشەققەتلە-ئۈن
تارتىاااا  جااااان تىكىاااا  قوغاااادىماقچى بولغااااان ۋەتەننااااى قايتااااا 
كااۆرەلىگەنلىكىمىزدىن خوشااال بولااۇپ ھاياجانالنماقتااا ئىاادۇق. ھەتتااا 
كىشااىلەرنىڭ كااۆزىمىزگە تىكىلىاا  قاراشاالىرىدىنمۇ خىجىاال بولااۇپ 

 كېتەتتۇق.

ئالدىنقى سەپكە ئاتالنغان كۈنۈمنىڭ ئىككى يىللىقى تولغان خااتىرە 
سىرتىدىكى بەلىتز ھەرباى گوساپىتالىغا ياتقۇزۇلادۇم.  كۈنىسى، بېرلىن

بااۇ نەقەدەر زور ئااۆزگىرىش ھە  سااوممې ئااۇرۇش سااېپىنىڭ جەھەناانەم 
پاتقاقلىق ئاكوپلىرىدىن بۇ چىرايلىق بىنانىڭ ئاپپاق كىارلىكلەر بىالەن 
قاپالنغان كارىۋاتلىق بالىنىس ياتاقلىرىغا كېلى  ئورۇنالشماقتا ئىدۇق. 

قوپۇشاقىمۇ -ە بۇ كارىۋاتالردا ئادەتتىكىادەك يېتىا دەسلەپكى كۈنلەرد
ئاستا كۆنۈشاكە -جۇرئەت قىاللمىدۇق. بۇ يېڭى تۇرمۇش مۇھىتىغا ئاستا

 مەجبۇر بولدۇق.

يېڭاى بىار دۇنياا -ئەپسۇسكى، بۇ ماكان باشقا تەرەپلىرىادىمۇ يېا 
ئىكەندۇق: ئالدىنقى سەپتىكى ئارمىيەدە باار رو  باۇ يەردىكاى ناېمىس 

يوق بولۇپ، ئارمىيىنىڭ روھى ھاالىتى باۇ يەرگە كەلگىاچە  پۇخرالىرىدا
ئۆزگىرەپ باشقا بىر تۈسكە كىرى  بولىدىكەن. مەن باۇ يەرگە كېلىا  
ئالدىنقى سەپتە ھېچكىم بىلمەيدىغان بىر ئەھۋالنى بىلىا  قالادىم: باۇ 
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يەردىكىاااالەر ئۆزىنىااااڭ قورقۇنچاقلىقىاااادىن، پەسكەشاااالىكلىرىدىن 
ئالاادىنقى سااەپتە بىاار مااۇنچە غۇدۇراشااالر مەغرۇرلىنىاا  يۈرىشااىدىكەن! 

بولۇپ تۇرغانادەك قىلساىمۇ، ئاۇ خىال مىاجەزلەر ۋەزىاپە ئاادا قىلىشاقا 
ھەرگىزمۇ توساالغۇ بواللماايتتى. بولۇپماۇ ئەساكەرلەرنىڭ باۇ تاۈردىكى 
غۇدۇراش مىجەزى ھېچقاچان ئەسكەرلەرنىڭ قورقۇنچاقلىقىنى كەلتۈرۈپ 

ساەۋەپچى بواللماايتتى. ئالادىنقى چىقىرالمايتتى. ياق، ھەرگىز ئۇنىڭغا 
سەپتە قورقۇنچااقلىق، پەسكەشالىك ھەر دائىام ھەممىنىاڭ نەپرىتىناى 
قوزغايدىغان قىلچە قىممىتى يوق نەرسىلەردىن بىرى ئىادى. ئاۇ يەردە 
بىرەر قورقۇنچاققا نەپرەتلىنىش ئىپادىساى بىالەن بىارەر قەھرىمانلىققاا 

تى. بااۇ ئىككىسااى كۆرسااىتىلگەن ھااۆرمەت كەسااكىن ئايرىلىاا  تااۇرات
ئوتتۇرسىدىكى تاۈپتىن ئوخشاىمايدىغان پەرقناى ھەمامە ئېنىاق بىلىا  
تااااۈپتىن ئوخشااااىمايدىغان مۇئامىلىاااادە بولىشاااااتتى. ئەممااااا بااااۇ 
دوختۇرخانىدىكى قاراشالرنىڭ ھەممىساىال دېگىادەك دەل بۇنىاڭ زىتاى 
ئىااكەن: قىلچىمااۇ ھېسااياتى بولمىغااان، قۇتراتقۇلااۇق بىلەنااال كااۈنى 

ھەممىاادىن بەكاارەك يااايراپ يۈرىشااىدىكەن. ئۇنااداقالر  ئۆتىاادىغانالر
ھەرقانداق بىر پۇرسەتتە ئۆزىنىڭ ئاتالمىش چۈشاەنچىلىرى بىالەن ئەڭ 
ئىسااىل ئەسااكەرنىڭ تۇتقااان يااولىنى، قەھرىمااانلىق كۆرسىتىشاالىرىنى 
كۈلكىلىك قىلى  تەسۋىرلەشكە، شاڭخو قىلىشقا تىرىشى ، قورقۇنچاق 

ممىگە ئۈلگە بولۇشقا تىگىشلىك مىاجەز پەسكەشلەرنىڭ ئىپادىلىرىنى ھە
دەپ ماختاااااپ كۆرسىتىشااااكە تىرىشااااىدىكەن. ھەتتااااا بىاااار قىسااااىم 
شەرمەندىلەر قەھرىمانلىرىمىزغا ئەخالقىي پەزىلەتتىن تەربىيە بېرىشاكە 
ئۇرۇنااادى! ئەنە شاااۇنداقالردىن بىرساااى دوختۇرغانىااادا يېتىۋېلىشااانى 

ىلىۋېلىا  ئاۆزىنى مەقسەت قىلى  قولىنى چېگرا سىمىغا سۈركەپ ياارا ق
كېسااەل قىلىاا  كۆرسااىتەلىگەنلىكىنى، ئەنە شااۇ كىچىككىاانە يارىسااىنى 
باھانە قىلى  پويىزغا چىقىۋېلىا ، تاا بۈگاۈنگىچە بالنىساتىن چىقمااۋ 
يېتى  كېلىۋاتقانلىقىنى ماختىنى  تۇرۇپ ساۆزلەپ كەتاكەن ئىادى. باۇ 

ىنىا  شەرمەندە ئالدىنقى سەپتىن ئەنە شۇنداق بىر سااختىپەزلىككە تاي
قايتىاا  كېلىۋالغااان بىاارنىمە ئىااكەن. ئەممااا بااۇ ساااختىپەز، ئااۆزىنى 
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يارىالندۇرۇشقا قانداق جاسارەت كۆرسەتكەنلىكىنى ماختاپ كۆپتاۈرۈپ، 
خاااۇددى بىااار ئەساااكەرنىڭ قەھرىماااانالرچە جەڭ قىلىااا  قۇرباااان 
بولغانلىقىدىنمۇ ئاشۇرىۋەتكەن ئىدى. ئۇنىڭ بۇ كاپشىشلىرىنى بەزىلەر 

ئاااڭالپ ئولتۇرغااان بولسااا، بەزىاالەر ئاڭلىماااۋ كېتىاا  ئااۈن چىقارماااۋ 
قاالتتى. يەنە بىر قىساىمالر ئۇنىڭغاا قايىال بولاۇپ بااش لىڭشىتىشاى  

 مەدھىلىگەنمۇ بولدى!

مەن بۇنااداق مەخلااۇقالردىن قاااتتىق يىرگىنىاا  كەتااكەن ئىاادىم. 
ئۇالرنى كۆرسەم غەزەپتىن مىڭەمدىن تۈتۈن چىقى  كېتەتتى. قولۇمدىن 

ېلەتتااااى  بااااۇ يەردە بۇنااااداق ئوتقويرۇقچىالرنىااااڭ نااااېمە ئىااااش ك
بىلجىرالشاالىرىغا يااول قۇيۇلىاادىكەن. ئامااال يااوق. بااۇ ھادىسااىلەردىن 
مەساادۇل كىشااىلەر چوقااۇم خەۋىاارى بولىشااى كېاارەك ئىاادى. ئەممااا 

 بۇنداقالرنى چەكلەيدىغان ھېچقانداق بىر تەدبىر يوق ئىدى.

الغىنىمدىن كېيىن شۇنداق قىلى  داۋالىنى  ئاران ماڭالىغىدەك بولىۋ
بېرلىنغااا بېرىاا  كااېلىش ئۈچااۈن رۇخسااەت ئالاادىم. راس دېگەناادەك 
قورقۇنۇشلۇق ئاچارچىلىق ھەممە يەرنى قااپالپ كەتكەنلىكاى ماناا مەن 
دەپااال چىقىاا  تااۇراتتى. شااۇنچە چااوڭ ھەشااەمەتلىك بىاار شااەھەر 
ئاچارچىلىق دەساتىدىن تولغانماقتاا ئىاكەن. ھەمامە يەردە ناارازىلىقالر 

پ كەتاااكەن بولاااۇپ، ھەر تۈرلاااۈك ھەربىلىاااك سااااھەلىرىدىكى ياااامىرا
سۆزلەردىن ئانچە كاۆپ -پاراڭالرمۇ بايىقى دوختۇرخانىدا بولۇنغان گەپ

پەرقلىنى  كەتمەيتتى. بۇالرغا قااراپ، باۇ تاۈردىكى شاەرمەندىلەر ئاۆز 
كۆزقاراشاالىرىنى تارقىتىشاانىال مەقسااەت قىلىاا  بااۇ يەرلەردە ئايلىنىاا  

 ۇ قانداق دېگەن گۇمانغىمۇ كېلى  قاالتتىم.يۈرگەن بىرنىمىلەرم

ميۇنخېنادا ئەھااۋال بۇنىڭاادىنمۇ بەتەر، تېخىماۇ ئېغىاار ئىكەنلىكىنااى 
 كۆردۈم.

داۋالىنى  ساقايغىنىمدىن كېيىن بالنىستىن چىقىرىلىا  ئارقاا ساەپ 
تەمىنات باتالىيونىغا تەقسىم قىلىندىم. ئۇ چاغالردا شەھەر تونۇلغۇساىز 

ولاۇپ، ھەمامە يەر رەنجىشالەر، كاۆكەمىلىكلەر، ھالغا كېلىا  قالغاان ب
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ھاقارەتلەر بىلەن تولغان ئىدى. ئارقا سەپ تەمىناات ئىساكىالتىغا -تىل
قارايدىغان باتالىيونىدىكى ئەھۋالماۇ ئۇنىڭادىن قېلىشامايدۇ دېگىادەك 
ئىاادى. بۇنىڭغااا سااەۋەپچى بولغااانالر ئالاادىنقى سااەپتە بىاارەر سااائەتمۇ 

تۇرغۇچى ئوفىتسېرالر بولاۇپ، ئۇالرنىاڭ تۇرۇپ باقمىغان ئەسكەر چېنىق
ئالدىنقى سەپتە پىشى  قىتماللىشى  كەتاكەن پىشاقەدەم ئەساكەرلەرگە 
تۇتقان كۆرەڭلىكى قوشۇلۇپ كىشاىنى بەكاال بىازار قىلىاۋىتەتتى. ئاۇالر 
ھېچ بىار ئىشانى پىشاقەدەم ئەساكەرلەردەك ماۇكەممەل بىجىرەلمەيتتاى. 

ىااال ياراتمااايتتى. دەرۋەقە، شااۇنىڭغا قارىماااۋ كونااا ئەسااكەرلەرنى زاد
پىشقەدەم ئەسكەرلەرمۇ ئالدىنقى سەپلەردە كۆنۈپ كەتاكەن بىار قىساىم 
ئىشنى ئاساىنىغا تارتىادىغان غەلىاتە مىجەزلىرىماۇ ياوق ئەمەس ئىادى. 
ئەمما ئۇالرنىڭ بۇ تۈردىكى مىجەزلىرىنى بۇ يەردىكى باشلىقالر پەقەتاال 

شاقەدەم ئەساكەرلەرنىڭ بىلمەيتتى. بولمىسا، جەڭ كاۆرگەن بۇناداق پى
مىجەزىناى ئالادىنقى ساەپتە تااۇرۇپ باققاان ئوفىتساېرالر بەكاال ياخشااى 
چۈشااەنگەچكە ئااۇالر بىاالەن پاااتال چىقىشااى  كىتەلەيتتااى. ئەممااا بااۇ 
يەردىكىلەر ھەممە ئىشنى قىيىنالشتۇرىۋەتىدىغانالردىن ئىدى. بۇالردىن 

تە ئىادى. باشاقا، باۇ يەردىكاى ئوماۇمىي ۋەزىايەت بەكاال خااراپ ھاالەت
بىرىنااى قويااۇش، ئاااچكۆزلۈك -سااوقتى، بىاار-ئالاادامچىلىق، قاااقتى

قاتااارلىق ھااۆنەرلەر بىاالەن شااوغۇللىنىدىغانالر بااۇ يەردە ئەڭ ئەقىللىااق 
كىشااىلەر دەپ قااارىالتتى. راسااتچىللىق بىاالەن ساااداقەتلىك بااۇ يەردە 
ئااااجىزلىق، ئاخمااااقلىق دەپ قارىلىااادىكەن. باااۇ يەردىكاااى باااارلىق 

ۇدىيالر بىالەن لىاق تولادۇرۇلغان بولاۇپ، كاتىپالرنىاڭ ئىشخانىالر يەھ
ھەممىسى دېگىادەكال يەھاۇدىي، يەھۇدىيالرنىاڭ ھەممىساى دېگىادەكال 
كاتى  بولىۋالغاندەك مەنزىرە كاۆرۈنەتتى. ئالادىنقى ساەپتە بەكاال كاام 

كىشاىلىرىنىڭ ئارقاا ساەپ ئىشالىرىدا  ’تالالنغان ئېرق‘يولۇقىدىغان بۇ 
رىشاىۋالغانلىقىغا قااراپ ھەياران قالغاان ئىادىم. شۇنچە كۆپ ئورۇنغا ئى

مەن ئۇالرنىاااڭ ئارقاااا ساااەپ خىزمەتلىرىااادە ئالااادىنقى ساااەپتىكىدىن 
ھەسسىلەپ كۆپ ئىكەنلىكىگە قاراپ ھەيران بولۇشتىن باشقا قولۇمدىن 

 بىرەر ئىشمۇ كەلمەيتتى.
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بۇ تۈردىكى ئەھۋالىمىزنىڭ ئىقتىسادىي تەرەپالەردە تېخىماۇ ۋەيارانە 
ئىكەنلىكىناااى كاااۆردۈم. باااۇ يەرلەردە يەھاااۇدىي جاماااائىتى ئەھۋالااادا 

قاتارىغا ئۆتىۋالغان ئىكەن.  ”جىددىي ئېقتىياجلىق ئامىلالر“ھەقىقتەنمۇ 
باااۇ تاااۈردىكى ئۆمچاااۈكلەر گېرمانىيىنىاااڭ ھەمااامە يېرىناااى تاااورالپ، 

ئاستا ئىمىشكە كىرىشكەن ئىاكەن. ئاۇرۇش -نېمىسالرنىڭ قېنىنى ئاستا
ۇللىنىدىغان شااىركەتلەر ۋاسااتىلىق يااولالر ماتېرىياااللىرى بىاالەن شااوغ

بىاالەن ئەركىاان قويىااۋىتىلگەن بولااۇپ، ئااۇالر مىللىااي ئىگىلىكااكە ئەڭ 
ئاااخىرقى زەرباابە بېرىشاانىڭ يااوللىرىنى تېپىۋالغااان ئىااكەن. چەكسااىز 
مەركەزلەشتۈرۈش تۈزۈمىنىڭ زۆرۈرلىكىنى ھەممە كىشاى قوباۇل قىلىا  

ىلىنىاااڭ قىاااش ي-8288~8286بولغاااان ئىاااكەن. شاااۇنداق قىلىااا ، 
پەسىلىدىن باشالپ ئىشلەپچىقىرىش ساھەلىرىنىڭ ھەممىساى دېگىادەك 

 يەھۇدىي كاپىتالىنىڭ تېزگىنى ئاستىغا كىرى  بولغان ئىكەن.

 ئۇنداقتا خەلق كىمدىن نەپرەتلىنىۋاتىدۇ 

مەن شۇ چاغدا، ئەگەر دەرھال بىرەر چارە قىلىنمىغىنىدا پات ئارىادا 
نلىقىنى ھااېس قىلىاا  قاااتتىق چۈچااۈپ قااازا يااۈز بېرىاادىغا-ئېغىاار باااال

كەتااكەن ئىاادىم. يەھااۇدىيالر نااېمىس مىللىتىنىااڭ تېرىسااىنى شااۆلۈپ 
قېنىنااى ئىچىۋاتقااان، ئىقتىسااادى جەھەتتىكااى ھۆكمااۈرانلىقنى قولغااا 
ئېلىۋاتقااااان بىاااار پەيتااااتە، خەلقىمىااااز پرۇسااااىيىلىكلەرگە قارشااااى 

رغا چىققان كۈشكۈرتىلمەكتە ئىدى. ئالدىنقى سەپتە بەكال ئاشكارە ئوتتۇ
باۇ تااۈردىكى تەشاۋىقاتالر ئارقااا سااەپلىرىمىزدىمۇ ھاېچ بىاار قارشااىلىققا 
ئۇچۇرىماۋ يېيىلماقتا ئىكەن. پرۇساىيىنىڭ يىمىرىلىشاى، باۋارىيىنىاڭ 
يۈكسىلىشىدىن كۆرە پرۇسىيىنىڭ ئاغدۇرۇلىشىدىن كېيىن باۋارىيىنىڭمۇ 

ئىاگە بىرلىكتە ھااالك بولىشاىنى كەلتاۈرۈپ چىقىرىادۇ دېاگەن مەنىاگە 
ئىكەنلىقىنى ھېچ بىر نېمىس خىيالىغىمۇ كەلتۈرمەۋ يۈرمەكتە ئىدى. بۇ 
تااۈردىكى ھادىسااىالرنى كااۆرۈپ كۆڭلااۈم بەكااال يېاارىم بااوالتتى. بااۇ 
ھادىسىلەرنىڭ ھەممىسىال يەھۇدىيالرنىاڭ ئويناۋاتقاان ئۇچىغاا چىققاان 
ھىلىااگەرلەرچە ئويۇنىاادىن باشااقا نەرسااە ئەمەس ئىاادى. ئۇالرنىااڭ بااۇ 

− پرۇسااىيە دۈشاامەنلىكىنى پەياادا قىلىشااى − دىققىتىمىزنااى قىلىقاى 
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يەھۇدىالردىن باشقا تەرەپلەرگە بۇرىۋېتىش ئۈچۈن ئويناۋاتقاان رەزىال 
بىرساى بىالەن -شەيتانى ئۇيۇنى ئىدى. بااۋارىيە بىالەن پرۇساىيە بىار

يااوقىنى كااۆزىگە قارىتىاا  -تۇتۇشااىۋاتقاندا يەھااۇدىيالر ئۇالرنىااڭ بااار
يالماپ يۇتماقتا ئىدى. يەناى، بااۋارىيىلىكلەر سۈپۈرۈپ -تۇرۇپ سىرى 

پرۇسىيىلىكلەرگە قارشاى كۈشاكۈرتىلىۋاتقان باۇ پەياتلەردە يەھاۇدىيالر 
ئىنقىالپ پارتىلىتىش تەييارلىقىغا كىرىشى ، باۋارىيە بىلەن پرۇسىيىنى 
يەر بىلەن يەكسان قىلىۋېتىش پىالنىنى تۈزۈپ ھەرىكەت باشالىۋەتكەن 

ئىچىادىكى باۇ تاۈر مەلداۇنالرچە ئوينالغاان  ئىدى. مەن ناېمىس ئىرقاى
ئىتتىپاقسىزالشتۇرۇش ئويۇنلىرىغا بەرداشلىق بىرەلمىگەنلىكىم ئۈچاۈن، 
مىيونخېنغا كىلىپال ئالدىنقى ساەپكە قايتىا  كېاتىمەن دەپ ئىلتىمااس 

كەلاامەۋ ئالاادىنقى سااەپكە -سااۇندۇم. ئەساالىدىنال ميۇنخېنغااا كىاالەر
تە ئىاادىم. تەڭاارىگە شااۈكرى، قايتۇرۇلۇشااۇمنى تەلەپ قىلىاا  كەلمەكاا
 ئاخىرى ئالدىنقى سەپكە قايتۇرۇلدۇم.

ئېيىنىااڭ باشاالىرىدا قايتااا بااۇرۇنقى )قااوزا( يىلىنىااڭ مااارت -8288
 پولكىمغا قوشۇلىۋالدىم.

 

 چوڭ ساتقۇنلۇق

يىلىنىااااااڭ ئاخىرلىرىغااااااا كەلگىنىاااااادە قىسااااااىملىرىمىز -8288
ەتتىن جەڭگېۋارلىقنىاڭ ئەڭ تاۆۋەن سااەۋىيەلەرگە چۈشاۈپ قالغاان ھااال

قايتىدىن ئاۆزىنى ئوڭشاىۋالغان ئىادى. باارلىق جەڭچىالەر رۇساىيىنىڭ 
يىمىرلىشىدىن كېيىن قايتىدىن يېڭى ئۈمىدكە، جاسارەتكە ئېرىشامەكتە 
ئىدى. شۇنداق قىلى ، ئارمىيە ئىچىدە گېرمانىيە باۇ ئۇرۇشاتا ئاۆتكەن 
ئىشاااااالرغا سااااااالۋات دەپ ئااااااخىرقى غەلىبىناااااى چوقاااااۇم قولغاااااا 

نىلىقىغا بولغان ئىشەنچ تۇرغۇزۇلغان ئىدى. باۇ ئىشاەنچ كەلتۈرەلەيدىغا
پۈتۈن قوشۇنالرغا كېڭىيىشاكە باشالىدى. شاۇنداق بولغاچقاا قايتىادىن 
جەڭگىااۋار مارشااالر ئوقۇلۇشااقا باشاالىنى ، يامااان خەۋەر تارقاااتقۇچى 
قاغىالرنىااااڭ سايىسااااىمۇ ئوتتۇرلۇقتااااا كۆرۈنمەياااادىغان ۋەزىاااايەت 
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ئىستىقبالىغا بولغان ئىشەنچىساىنى شەكىللەنگەن، ھەممە كىشى ۋەتەن 
 قايتىدىن تىكلىگەن ئىدى.

يىلىنىاااڭ كاااۈز ئايلىرىااادا ئىتالىيىنىاااڭ تارماااار -8288بولۇپماااۇ 
كەلتۈرۈلىشااى بىاالەن، بااارلىق جەڭچىاالەر زور دەرىجىاادە ئۈمىاادلەنگەن 
ئىاادى. بااۇ غااالىبىيەت، رۇسااىيە ئااۇرۇش سااېپىدىن باشااقا يەرلەردىمااۇ 

مۇمكىنچىلىكىنىاااڭ باااارلىقىنى  چوقاااۇم مۇھاساااىرىنى بۆساااۈپ ئۆتاااۈش
ئىسپاتالپ بەرمەكتە ئىدى. شۇنداق قىلى ، مىليونلىغان كىشىلەر چىن 

يىلىنىاڭ باھاار -8281قەلبىدىن غالىبىيەت ئىشەنچكە تولغاان بولاۇپ، 
ئااايلىرىنى خاااتىرجەم بولااۇپ ئۈمىااد بىاالەن كااۈتمەكتە ئىاادى. بۇنىڭغااا 

نچىلىققاااا نىسااابەتەن دۈشااامەن تەرەپنىاااڭ ۋەزىيىتاااى ئېغىااار بۇزغۇ
ئۇچرىغاناادەك كااۆرۈنمەكتە ئىاادى. ئااۇ يىلقااى قىااش ئااايلىرى نااېمىس 
قوشۇنلىرى ئۈچاۈن ئېيتقانادا باشاقا يىلالردىكىادىن خاېلىال خااتىرجەم 

چاپقۇننىڭ ئالدىدىكى -ئۆتمەكتە ئىدى. ئەمما بۇ خاتىرجەملىك، بوران
 جىمجىتلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىكەندۇق.

ى چىقمىغان باۇ ئۇرۇشانى قىساقا ۋاقىات ئالدىنقى سەپتىكىلەر ئاخىر
ئىچىدە غالىبىيەت بىالەن ئاخىرالشتۇرۇشانىڭ ئەڭ ئااخىرقى تەيياارلىق 
ئىشلىرىغا كىرىشى  كەتكەن ئىدى. كەينى ئۈزۈلمەۋ كېلىۋاتقاان ئارقاا 
ساااەپ تەمىناااات بۇياااۇملىرى بىااالەن ئەساااكەرلەر غەربىاااي فرونتقاااا 

ئۈچااۈن بااويرۇق يااۆتكەلمەكتە، قىسااىمالر ئومااۇمىي ھۇجۇمغااا ئۆتااۈش 
تاپشااۇرۇپ ئېلىشااقا باشاالىغان، بۇنىااڭ ئۈچااۈن ئاخبااارات توپالشااقا 
كىرىشى  كەتكەن ئىدى. دەل شۇ پەيتتە، گېرمانىيىادە ئەڭ پەساكەش 

 ئويۇن ئوينىلىدۇ.

ئۇالر گېرمانىيىنىڭ ئۇرۇشتا غالىا  چىقىشاىنى ھەرگىاز خالىماايتتى! 
ساكەرلەر تاۇت ئۇرۇشتا نېمىسالرنىڭ غالى  كېلىشى كاۆزگە كۆرۈناۈپ ئە

كۆتۈرۈپ تەنتەنە قىلىشقا تەييارلىنىۋاتقان، ھەممە كىشى بۇنىڭ ئۈچۈن 
يىلاى كىرىۋاتقاان بىار -8281ئۆزىنى بېغىشالشقا تەيياارلىق قىلىۋاتقاان 

پەيتتە، نېمىس دۈشمەنلىرى نېمىسالرنىڭ ئەتىيازلىق ئوماۇمىي يۈزلاۈك 
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غاۇپ تاشاالش، قايتارما ھۇجۇمىنى تېخى باشالتماۋ تۇرۇپال زاكىسىدا بۇ
شااۇ ئااارقىلىق غااالىبىيەتكە ئېرىشااەلمەس قىلىااۋېتىش ئۈچااۈن پۈتااۈن 

دورا ۋە ئارقاا ساەپ -چارىالرنى ئىشاقا كىرىشتۈرۈشاكە باشااليدۇ: ئاوق
تەمىنات سېپىدىكىلەرنى ئومۇمىي يۈزلۈك ئىش تاشالپ نامايىش قىلىشقا 

 قوزغايدۇ!

غان بولساا ئەگەر بۇ قېتىمقى نامايىش مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېلى  بېرىل
ئىدى، نېمىس ئۇرۇش سەپلىرى پۈتۈن سەپ بويىچە تارماار قىلىنغاان، 
نېمىسااالر تااۇت كۆتااۈرۈپ زەپەر تەنتەنىسااى قىاللماياادىغان ۋەزىاايەت 
شااااەكىللىنى ، ۋورۋارتساااانىڭ ئااااارزۇلىرى ئەمەلااااگە ئاشااااۇرۇلغان 

دورا يىتەرسااىزلىكى سااەۋەبىدىن -ياااراق، ئااوق-ھېساااپلىناتتى. قااۇرال
لىرى بىاار نەچااچە ھەپااتىگە قالماااۋ دۈشاامەن نااېمىس ئااۇرۇش سااەپ

پىرەڭ قىلىنىشىغا ئىشەنگەن ئىادى! بۇناداق -تەرىپىدىن بۆسۈلۈپ تىرە
بىر ۋەزىيەت ئاستىدا، ئومۇمىي ھۇجۇم يوق بولۇپ، ئانتانتا دۆلەتلىارى 
قۇتقااۇزۇپ قېلىنغااان، بۇنىااڭ ئاقىۋىتىاادە ئىنتېرناتساايۇنالچى كاپىتااال 

سااااااتىغا ئېلىۋااللىغااااااان، كااااااۈچلىرى گېرمااااااانىيىنى تېزگىنااااااى ئا
ماركىسااىزمچىالرنىڭ ھىلىسااىگە تايىنىاا  مىللىتىمىزنااى قااايمۇقتۇرۇش 

 غەرىزى ئىشقا ئاشۇرۇلغان بوالتتى.

ئىنتېرناتساايۇنال كاپىتالىنىااڭ ھۆكمااۈرانلىقىنى تىكلىااۋېلىش ئۈچااۈن 
مىللىااي ئىگىلىااك ۋەيااران قىلىنغااان بولىشااى الزىاام ئىاادى. مىللااى 

ولسا بىر قىسىم كىشاىلەرنىڭ ئاخمااقلىقى ئىگىلىكنىڭ ۋەيران بولىشى ب
ۋە نااادانلىقى سااەۋەبىدىن، يەنە بىاار قىسااىم كىشااىلەرنىڭ يوشااۇرۇن 

 خائىنلىق قىلىشى سەۋەبىدىن ئىشقا ئاشۇرۇلىشى كېرەك ئىدى.

دورا تەمىنات ساېپىدىكى -ئەمما ئۇالر ئىشەنچ قىلى  كېلىۋاتقان ئوق
ئىمكانىيىتىنى بەرمىدى. نامايىش ئۇالرغا بۇ پىالنىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش 

ئالاادىنقى سااەپتىكىلەرمۇ ئارقااا سااەپ ياردىمىاادىن مەھاارۇم بولمىاادى. 
-چۇنكى بۇ قېتىمقى نامايىش ئالدىنقى ساەپتىكى ئەساكەرلەرنىڭ ئاوق

دورىلىااارى تاااۈگەپ ئاااۇرۇش ساااەپلىرىنىڭ يىمىرىلىشاااىنى كەلتاااۈرۈپ 
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چىقارغۇدەك ئۇزۇن داۋاملىشاالمىغان ئىادى. شاۇنداقتىمۇ باۇ ھەرىاكەت 
جەڭگىۋارلىققا ئىنتايىن ئېغىر تەسىر كۆرسىتى ، ئالدىنقى سەپتىكىدىن 

 نەچچە ھەسسە ئېغىر زىيانالرنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.

ئەساااكەرلەر ئارىساااىدا مۇناااداق ساااۇئالالر تۇغۇلۇشاااقا باشااااليدۇ: 
ۋەتەندىكىلەر ئۇرۇشتا غەلىابە قىلىشانى خالىمىغاان بولساا، ئاارمىيىمىز 

تماياادۇ  شااۇنچە زور يوقۇتۇلااۇش بىاالەن يەنە نىمىااگە ئۇرۇشاانى توختا
شۇنچە ئېغىر پىداكارلىق كۆرسىتىشانىڭ نىامە زۆرۈرىيىتاى باار ۋە كىام 
ئۈچااۈن ئۇرۇشااۇپ غەلىاابە قازانماااقچىمىز  غەلىااتە ئەھااۋال، جەڭچىاالەر 
ئۇرۇشتا غەلىبە قىلىمىاز دەپ جەڭ قىلىۋاتساا، ۋەتەنادىكىلەر ناماايىش 

غەلىتاى ئۇرۇنۇشاالر دۈشامەنگە قىلماقتا ئىدى! يەنە بىر سۇئال: بۇنچە 
 قانداق تەسىر پەيدا قىالر 

يىل ئارىساىدىكى قىاش ئېيىادا دۈشامەن قوشاۇنىنىڭ -8281~8288
ئااۇرۇش سااەپ ئاساامىنىنى قااارا بۇلااۇتالر قاپالشااقا باشاااليدۇ. دۈشاامەن 
كااۈچلىرى تااۆت يىلاادىن بېاارى دىۋىاادەك كااۆرۈنگەن بۈيااۈك گېرمااانىيە 

ىمۇ، باۇ دىاۋىنى يېقىتالمىغاان كۈچلىرىگە ھۇجۇم قىلى  كەلگەن بولسا
ئىدى. ئەمماا باۇ بۈياۈك كۈچنىاڭ پەقەت بىارال قاولى كارغاا كەلمەكاتە 
بولااۇپ، ئااۆزىنى قوغااداش ئۈچااۈن بىاارال قااولى بىاالەن ھەم قالقااان 
تۇتۇشااقا، ھەم قېلىچىنااى قېنىاادىن چىقىرىاا  ھېلااى غەرپااكە، ھېلااى 

دى باۇ شەرققە ھېلى جەنۇبقا شىلتىشقا مەجبۇر قالغان ئىدى. ماناا ئەنا
بۈيۈك كاۈچ كەيناى تەرىپاى بىالەن يېقىنىادىكىلەردىن بىاخەتەر ھالغاا 

پۇتلىرى كىشەندىن قۇتۇلغاان بىار ۋەزىايەتكە ئېرىشاكەن -كېلى  قول
ئىاادى. نېمىسااالر دۈشاامەنلىرىدىن بىرسااىنى مەغلااۇپ قىلىااش ئۈچااۈن 

دەريا قان تۆكۈشكە مەجبۇر بولغان بولساا، ماناا ئەمادى قالقاان -دەريا
نى بىرلەشتۈرۈپ غەرپ تەرەپكە ھۇجۇم قىلىش پۇرسىتىنى بىلەن قىلىچى

قولغاا كەلتاۈرگەن ئىاادى. باۇ كەمگىاچە دۈشاامەنلىرى ئاۇنى يااېڭەلمەۋ 
دائىم زىيان تارتى  كېلىۋاتقاان بولغاچقاا، قايتارماا ھۇجاۇم باشالىنى  
قېلىشاتىن بەكااال قورقااتتى. چااۇنكى، ئەماادى ھۇجاۇم قىلىااش نااۆۋىتى 

دى. شۇنداق بولغاچقا نېمىسالرنىڭ غەلىابە تەبىدىي ھالدا نېمىسالردا ئى
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قازىنىشااىنى توسااقۇنلۇققا ئۇچرىتىشاانىڭ كويىاادا ئىاادى. دۈشاامەنلەر 
ئەندى گېرمانىيە غالى  كېلىدىغان بولدى دېيىشى  قورقاۇپ غالىلاداپ 

 تىترەشمەكتە ئىدى.

كەينىاادىن مۇھاااكىمە يىغىنلىاارى -لوناادون بىاالەن پااارىادا كەينااى
گېرماانىيە ئۇرۇشاتا چوقاۇم مەغلاوپ بولىادۇ  ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئۆز خەلقىنى

دەياادىغان گەپلەرگىمااۇ ئىشااەندۈرەلمەيدىغان بولااۇپ قالغاچقااا، بااۇ 
كۈنلەردە ئۇالر تەشۋىقات پائالىيەتلىرى بىالەن شوغۇللىنالىشاىمۇ بەكاال 
تەسااااكە توختااااايتتى. ئۇالرنىااااڭ ئەھااااۋالى ئالاااادىنقى سااااەپتىمۇ 

ىكى غەرب دۆلىتىدىكىسااااىگە ئوخشاااااش بولااااۇپ، ئالاااادىنقى سااااەپت
ئىتتىپاقااداش ئەسااكەرلەرنىڭمۇ ھاياااجىنى پەسااىيى ، پۈتااۈن ئااۇرۇش 
سەپلىرىدە ئېقتىياات، جىمجىتلىاق ھۆكاۈم ساۈرمەكتە ئىادى. دۈشامەن 
ئەساااكەرلىرىنىڭ كىبىرلىاااك قىيااااپىتى بىااالەن ھەددىناااى بىلااامەس 
مىجەزلىااارى ئۇشاااتۇمتۇتال يوقۇلاااۇپ يۇۋاشلىشاااى ، ئەساااكەرلىرىنىڭ 

ئەندىشااە كۆرۈنااۈپ تااۇراتتى. ئەناادى -مكۆزلىرىاادە بىاار تۈرلااۈك غە
ئۇالرنىڭ نېمىس ئەسكەرلىرىگە بەرگەن باھالىرى ئۆزگەرگەن ئىدى. بۇ 
كۈنگە كەلگىچە، ئۇالر نېمىس ئەسكەرلىرىنى چوقۇم مەغلوپ بولىدىغان 
بىر تاوپ تەلاۋىلەر دەپ قااراپ كەلاگەن بولساا، ئەنادىلىكتە ئۇالرنىاڭ 

سااىيە قوشااۇنلىرىنى تارمااار ئالدىاادا يااېقىن ئىتتىپاقدىشااى بولغااان رۇ
كەلتۈرگەن بىر كۈچ تۇرماقتا ئىدى. گېرمانىيە ئارمىيىساىنىڭ ئاساساىي 
ھۇجۇم نىشانىسىنى ئىزچىال تاۈردە شاەرققە قاراتقاانلىقى ھەقىقەتەنماۇ 
داھىيانە بىر قارار ئىكەنلىكى ئېنىق ئىدى. مۇنداق قارىماققاا، نېمىساال 

ىا  تۇرغاان بولاۇپ، باۇ ئۈچ يىلغىچە توختىماۋ رۇساىيىگە ھۇجاۇم قىل
جەرياندا تۈزۈك بىر نەتىجىگىمۇ ئېرىشەلمىگەندەك كۆرۈنۈشانى بەرگەن 
ئىدى. شۇڭا دۈشمەنلەر گېرمانىيە رۇسىيىگە ھۇجۇم قىلى  ھېچقاناداق 
نەتىجىگە ئېرىشەلمەيدۇ دېيىشى  قاتتىق مازاق قىلىشقان ئىدى. ئۇالر، 

ىنىااا  رۇساااىيە ساااان جەھەتتىكاااى ئۈساااتۈن ئەساااكىرى كاااۈچىگە تاي
گېرمانىيىنى چوقۇم بىر كۈنى مەغلۇپ قىلىدۇ دەپ ئىشەنگەن ئىدى. بۇ 
جەرياندا گېرمانىيە ئېغىر زىيانغا ئۇچىراپ بەكال كۆپ قۇرباان بېرىا ، 
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ئاخىرىدا ئاجىزالپ مەغلوپ بولىدىغانلىقى ئېنىق دەپ قاراشاقان ئىادى. 
اندەك دېمىسىمۇ ئۇرۇش ۋەزىيىتى بۇ دېيىلگەنلەرنى تەستىقالپ كېلىۋاتق

 كۆرۈنمەكتە ئىدى.

باشالپ تاننېنبېر  ئۇرۇشاىدا )ياچاقتىن( يىلى سىنتەبىردىن -8288
قولغا چۈشاكەن ئاۇرۇس ئەساىرلىرى كەيناى ئاۈزۈلمەۋ ئىزچىال تاۈردە 
گېرمااانىيىگە توشۇلۇشااقا باشاالىغان كۈناادىن بۇيااان، بااۇ روس ئەسااىر 
يااۆتكەش ئىشااى بىاار كۈنمااۇ توختىماااۋ داۋاملىشااى  كەلمەكااتە ئىاادى. 

ۇنىڭغا قارىماۋ، بۈيۈك چارۇساىيە ئىمپىرىيىساى تارماار كەلتاۈرۈلگەن ش
ھەر بىر ئۇرۇس قىساىملىرىنىڭ ئاورنىنى يېڭاى قۇرباانلىق قوشاۇنلىرى 
بىلەن تولۇقالپ ئۇرۇشانى داۋامالشاتۇرۇپ كەلمەكاتە ئىادى. گېرماانىيە 
بۇنداق بىر بەسلىشىشتە يەنە قانچىلىك بەرداشلىق بىرەلىشى ماۇمكىن  

لەرنىااڭ بىرىاادە گېرمااانىيە ئۇرۇشااتا يېڭىاا  چىقالىسااىمۇ، گەرچە كۈن
رۇسالر تېخى ئۇرۇشقا قاتناشاتۇرمىغان تاۈگىمەس زاپااس قوشاۇنلىرىنى 
ئالاادىنقى سااەپكە توشااۇپ كەلسااە ھالسااىرىغان گېرمااانىيە يەنە قايسااى 
ئەسااكىرى بىاالەن تاقابىاال تااۇرااليتتى  بۇنااداق بىاار ۋەقە قاچااان يااۈز 

ماۆلچەرلەرگە ئاساساالنغاندا، روساالرنىڭ بېرىشى مۇمكىن  بۇ تۈردىكى 
ئۇرۇشتا يېڭى  چىقىشى ئۈچۈن بەكال ئۇزۇن ۋاقىت سەرى  قىلىۋاتىادۇ 
دەپ قارالماقتااا ئىاادى. شااۇنىڭغا قارىماااۋ ئاااخىرقى غەلىاابە چوقااۇم 

 روسالرغا مەنسۈپ بولىشى مۇقەررەر دېيىشەتتى.

ىمۇ مانااا ئەناادى ئانتانتااا تەرەپتىكىلەرنىااڭ ئەڭ ئاااخىرقى ئۈمىاادلىر
توزۇپ كەتكەن، ئورتاق مەنپەتلەر ئۈچۈن قۇرباان بەرگەن، ئەڭ چاوڭ 
پىااداكارلىقالرنى كۆرسااەتكەن بىاار ئىتتىپاقدىشااى بااارلىق كۈچىاادىن 
ئايرىلى  ياېڭىلمەس رەھىمساىز بىار كۈچنىاڭ ئالدىادا تەڭ كاېلەلمەۋ 
تارمار بولۇپ توزۇپ كەتكەن ئىدى. ئەندى ئۇالر كېلىدىغان باھار يەنە 

ەتلەرنى كەلتااۈرۈپ چىقىاارار دەپ قورقااۇپ ئەنسىرەشاامەكتە نىاامە پاااالك
ئىدى. مانا ئەندى ئۇالر بۈگاۈنگىچە نېمىساالرنى ياېڭەلمىگەن ئىاكەن، 
غەرپ ئۇرۇش سېپىغا جايلىشىۋالغان بۇ قەھرىمان دۆلەت بارلىق كاۈچى 
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بىلەن غەرپكە قاراپ ئاتاكىغا ئۆتاۈش ئالدىادا تۇرىۋاتقاان بىار پەيتاتە، 
 انداقمۇ كۆزى يەتسۇن!ئۇالرنى يېڭىشكە ق

جەنااۇبى تىياارول تاغلىرىنىااڭ سايىسااى دۈشاامەن كااۆزىگە قااوش 
كۆرىنى  تەھدىت ساالىدىغان بىار دىۋىادەك خىارىس قىلىا  تۇرماقتاا 
ئىدى. فالندرېسنىڭ تۇمانلىرى ئاستىدا كادورنانىڭ ئېغىر مەغلوبىيەتكە 
ئۇچۇرىغااان قوشااۇنلىرىنى ئېغىاار غەم باسااقان بولااۇپ، ئااۇالر ئەناادى 

ۇشتا يېڭى  چىقىمىز دەيدىغان خىيالنىڭ ئورنىغا قېچى  قۇتۇلاۇش ئۇر
مااۇمكىن بولمايدىغاناادەك كااۆرۈنگەن تارمااار كەلتۈرۈلااۈش قورقااۇنچى 

 ئاستىدا ئىڭىرىماقتا ئىدى.

سوغۇق شامال ھوۋۇلدىغان ئاۇ قىاش كىچىلىرىادە ناېمىس ئالادىنقى 
ياااۈرۈش قىساااىملىرى دۈشااامەن ماااۇداپىيە ساااېپىنى بۈساااۈپ ئۆتاااۈش 

تىگە ئاتلىنىۋاتقااان، بااۇ ھۇجااۇم پىالنىاادىن خەۋەردار بولغااان ھەرىكىاا
دۈشاامەن قوشااۇنلىرى قاااتتىق غەماادە قالغااان بىاار پەيتااتە، گېرمااانىيە 
تەۋەسىدىن قىزىل بىر ياالقۇن كۆتۈرىلىشاكە باشاالپ، ئوماۇمى يۈزلاۈك 
ئىش تاشالش ۋەقەسى يۈز بېرىدۇ. بۇ ۋەقەنىاڭ ئاوت ياالقۇنى ناېمىس 

ەڭ يىراقتىكااى تااوپ ئااوقلىرى ئۇيىااۋەتكەن قوشااۇنلىرى تۇرىۋاتقااان ئ
ئازگالالرنى ئاكوپ قىلىا  ياتقاان ناېمىس ئەساكەرلىرىگىمۇ چېچىراشاقا 
باشاليدۇ. يەنى، نېمىس قىسىملىرىغا ئومۇمىي يۈزلۈك قايتارما ھۇجۇمغا 
ئۆتااۈش ئۈچااۈن ئەڭ ئاااخىرقى بااويرۇقالر بېرىلىۋاتقااان بىاار پەيتااتە، 

 ش ھەرىكىتى قوزغىلىدۇ!گېرمانىيىدە ئومۇمىي يۈزلۈك نامايى

بااۇ ۋەقە كااۆرۈلگەن دەساالەپكى پەيااتلەردە ھەماامە كىشااى ھەيااران 
بولۇپ جىمى  كەتتى. ئەمما ئۇزۇنغا قالماۋ دۈشامەن تەشاۋىقاتچىلىرى 

گە داڭ ئۇرىشااى بىاالەن تەڭ  81چوڭقااۇر بىاار تىنىۋېلىاا ، سااائەتلەر 
گېرمانىيىاادىن كەلااگەن بااۇ ياااردەمگە پۈتااۈن كااۈچى بىاالەن چىااڭ 

ۇ. ئااۇالر دەرھااال ھەرىكەتااكە ئاتلىنىاا  يوقۇلااۇش گىرداۋىغااا ئېسااىلىد
كېلىاا  قالغااان جەڭگىۋارلىااق ئىرادىسااىنى باشااقىالتىن جانالندۇرۇشااقا 
كىرىشتى. ئاۇالر باۇ ئۇشاتۇمتۇت ياۈز بەرگەن ھادىساىدىن پايادىلىنى  
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ئۇرۇشتا چوقۇم نېمىس ئارمىيىسى ئۈستىدىن غالى  چىقىدىغان بولدۇق 
شاااۋىق قىلىشاااقا كىرىشاااىدۇ. باااۇ پەيتاااتە دەپ ئىشاااىنى  كاااۈچەپ تە

دۇنياااادىكى ئەڭ چاااوڭ ئۇرۇشاااالردىن بىرساااى بولىااادىغان ناااېمىس 
ئارمىيىسىنىڭ قايتارما ھۇجۇمغا ئۆتۈشىنى كۈتۈپ تۇرىۋاتقاان پولكالرغاا 
بااۇ ئۇرۇشاانىڭ تەغاادىرى نااېمىس قوشااۇنلىرىنىڭ قايتارمااا ھۇجۇمىغااا 

ايىدىللىق بىالەن باغلىق بولماستىن، بەلكى بۇ قايتارما ھۇجۇمغاا ئەسات
تاقابىااال تۇرالىشاااىمىزغا بااااغلىق دەيااادىغان بىااار تۇيغاااۇنى بېرىشاااكە 
باشاالىغان ئىااادى. ناااېمىس قوشاااۇنلىرى ھەرقاااانچە غالىااا  كەلاااگەن 
بولىشىدىن قەتدىي نەزەر، ئۇالر ۋەتىانىگە قايتىا  بارغىنىادا ساناقساىز 
ئۇرۇشالردا يېڭى  چىقى  غالىبىيەتتىن ھۇشاىنى يوقاتقاان باۇ ناېمىس 

مىيىسىنى تەنتەنە بىلەن كۈتىۋېلىش ئۈچۈن ئۇالرنىاڭ ئالادىغا ھاېچ ئار
ئۈسااتۈن -كىاام چىقماياادۇ، ئااۇالرنى كۈتىااۋاتقىنى ۋەتىنىنااى ئاسااتىن

قىلىۋېتىاادىغان بىاار ئىاانقىالپ بااورىنى دەپ كااۈچەپ تەشااۋىق قىلىشااقا 
 كىرىشمەكتە ئىدى.

ئەنگىلىاايە، فرانسااىيە ۋە ئامېرىكااا مەتبۇئاااتلىرى بااۇ قاراشاانى ئااۆز 
تىرىلىرىنىڭ مىڭىسااىگە قۇيۇشااقا كىرىشااىدۇ، ئىنتااايىن ئۇسااتىلىق مۇشاا

بىاالەن قانااات ياياادۇرۇلغان يەنە بىاار تەشااۋىقات، ئالاادىنقى سااەپتىكى 
ئەسكەرلىرىنىڭ جەڭگىۋارلىقىنى ئاشۇرۇش پۇرسىتىنى قولغا كەلتاۈرۈش 

شااۇنى كېسااى  “ ”گېرمااانىيە ئىاانقىالپ ھارپىسااىنى ياشااىماقتا!“ئىاادى. 
پات يېقىندا ئانتانتا كاۈچلىرى نېمىساالر ئۈساتىدىن ھۆكۈم قىلىمىزكى، 

ھارغىن غەرپ تاوممىيلىرى − ئەساكەرلىرىنىڭ  ”چوقۇم غالى  كېلىدۇ!
قوللىرىغا جان كىرگۈزۈشنىڭ -ئۇيۇشۇپ قىمىر قىلدۇرالماۋ قالغان پۇت

ئەڭ ئۈنۈملۈك دورىسى بۇ تۈردىكى تەشۋىقاتالر ئىدى. ئەندى ئۇالرنىڭ 
زەمبىرەكلىارىگە قايتىادىن -موتلىرىغاا، تاوپپىلى-ئەسكەرلىرى مىلتىاق

چىڭ ئېسىلى  نېمىسالرنى ئوققاا تۇتۇشاقا كىرىشەلىشاى، قورقاۇپ ئاۆز 
سايىسااىدىنمۇ ئۈركىگىاادەك ئەھۋالغااا چۈشااۈپ ئااۇرۇش سااەپلىرىدىن 
كەينىگىماااۇ قارىمااااۋ قاچقاااان باااۇ مىاااتىلەر ماناااا ئەنااادى قايتىااادىن 

ن ئىااادى. ئۈمىااادلىنى  قارشاااىلىق كۆرسىتىشاااكە ئاتلىنىشاااى ماااۇمكى
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يارات ئارقاا ساەپ تەمىناات ساھەساى -دورا، قۇرال-گېرمانىيىدىكى ئوق
بويىچە پارتىلىغان بۇ نامايىش دۈشامەن ساېپىدا ئەنە شاۇنداق تەساىر 
پەياادا قىلغااان ئىاادى. گېرمانىيىاادە يااۈز بەرگەن بااۇ پاااجىدە ئانتانتااا 
ئىتتىپاقىغااا ئەزا ئەلاالەر خەلقىنىااڭ غااالىبىيەتكە بولغااان ئىشااەنچىنى 

ەيتى ، ئۇالرنىڭ ئالدىنقى سەپلەردە ئۈمىتسىزلىك ئىچىاگە پېتىا  كۈچ
قالغااان ھااارغىن ئەسااكەرلىرىنى قايتىاادىن ئۈمىدلەناادۈرمەكتە ئىاادى. 
نەتىجىدە، نېمىس جەڭچىلىرى بۇ ئىش تاشالشنىڭ بەدىلىنى مىڭلىغان 
جەڭچىلىرىنىڭ جېنىنى سېلى  تولەشكە مەجبۇر بولدى. ئەمما خەلقناى 

كۈرتكەن ئۇ پەسكەش كىشىلەر ئەسالىدە گېرمانىيىادە بۇ نامايىشقا كۈش
قۇرۇلىااادىغان ئىنقىالۋىاااي ھۆكۈمەتنىاااڭ ئەڭ يوقاااۇرى ئورۇنلىرىااادىن 

 مەۋقەگە ئېرىشىش ئۈچۈن نامزات بولغان كىشىلەر ئىدى.

گېرمانىيىاادە بولسااا نااېمىس خەلقااى بااۇ ۋەقەدىاان كېلىاا  چىققااان 
ساىمۇ، دۈشامەن ئاقىۋەتلەرگە بەرداشلىق بىرەلىگەندەك يەڭگىال كۆرۈن

دۆلەتلەر بۇ ئىشتىن نۇرغۇن جەھەتلەردە پايادىلىنى  كېتىادۇ. ئەنادى 
ئاااۇالر ھەممىااادىن مەھااارۇم قالغاااان قوشاااۇنلىرىنىڭ جەڭگىاااۋارلىقىنى 
ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن تىركىشىش بىلەنال رازى بولۇپ قالماستىن، 
يەنە نااېمىس سااەپلىرىنى شااىددەت بىاالەن بۆسااۈپ ئۆتااۈش خىيااالىنى 

قتا ئىاااادى. راس دېگەناااادەك، بااااارلىق ئىنسااااانپەرۋەرلىك قىلىشااااما
مۆلچەرلىرىگە ئاساسالنغاندا ئەگەر غەرپ ئاۇرۇش ساېپىدىكىلەر ناېمىس 
قايتارما ھۇجۇملىرىغا يەنە بىر قانچە ئاۋ بەرداشلىق بىارەلىگەن بولساا 
ئىدى، ئۇرۇشتا غەرپ ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ غالى  كېلىشى مۇمكىن بوالر 

پنىااڭ بااارلىق پااارالمېنتلىرى تېخىمااۇ ياخشااى ئىاادى. دۈشاامەن تەرە
ئىستىقبالنى قولغا كەلتۈرەلىشىمىز مۇمكىن دەپ قارىشى ، گېرماانىيىنى 
يىمىرىااا  تاشاااالش مەقساااىتىدە قاناااات يايدۇرىلىااادىغان تەشاااۋىقاتقا 
بۈگۈنگىچە ھېچكىم ئاڭالپ باقمىغان ئىنتاايىن زور مەبلەغالەر سېلىشاقا 

 باشاليدۇ.
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 ىلەرئۇنتۇلماس ئەسلىم

مەنمااۇ دەساالەپكى ئىككااى قېتىلىااق ھۇجااۇم بىاالەن ئەڭ ئاااخىرقى 
ھۇجۇمغا قاتنىشىش بەختىيارلىقىغاا ئېرىشاەلىگەن بىرساى ئىادىم. مەن 
قاتناشقان بۇ قايتارما ھۇجۇمالر ئۆمۈرۈمدە كاۆرگەن مىسلىساىز داغادۇغا 
پەيدا قىلىدىغان ۋە مەڭگۈ ئېسىمدىن چىقمايدىغان ئەسالىمىلەر بىالەن 

جەڭ بولغان ئىادى. باۇ ھۇجاۇمنى مىسالى كاۆرۈلمىگەن تولۇپ تاشقان 
-8288دەپ ئاتىشااىمدىكى سااەۋەپ، بااۇ قېتىمقااى ئااۇرۇش خااۇددى 

يىلىدىكى ھۇجۇمغا ئوخشااش، ماۇداپىيىلىنىش تۈساىدە ئەمەس بەلكاى 
 ھۇجۇم قىلىش خاراكتىرىدىكى بىر ئاتاكا ئۇرۇشى ئىدى.

ياننىاڭ دوزاقتەك بىر ئۇرۇش مەيدانىدا ئاۈچ يىال ئۆتكەنادە باۇ جەر
ھېسااااپ كىتااااۋىنى قىلىاااش ماااۆرىتى بىااازگە كەلگەنلىكاااى ئۈچاااۈن، 

توقاااۋ يااولالردا نااېمىس -ئاااكوپالردا، مىنااا كۆمااۈلگەن تااار ئەگاارى
قىسااىملىرى ئەركىاان بىاار نەپەس ئېلىااۋېلىش پۇرسااىتىگە ئېرىشااكەن 
ئىاادى. غالىاا  قوشااۇنلىرىمىز يەنە بىاار قېااتىم تېخىمااۇ كۈتىرەڭگااۈ رو  

، مەڭگۈلۈك پۇراق چىقىرى  تۇرىدىغان ئارچاا بىلەن ھۇجۇمغا ئاتالنغان
شاااخلىرىدىن ياسااالغان ئاااخىرقى قېتىملىااق تاااجالر غااالىبىيەت بىاالەن 
بىزەلگەن بايراقالرغا تاقالغان ئىدى. يەنە بىر قېتىملىاق يولغاا چىققاان 
قوشااۇنىمىزنىڭ ئاااخىرى ئااۈزۈلمەۋ كېلىاا  تۇرغااان پااولكلىرىمىزدىن 

ىگە تارقىلىاا  ئەكىسسااادا پەياادا ياڭرىغااان ۋەتەن مارشاالىرى كااۆك يااۈز
قىلماقتا ئىدى. شۇنداق قىلى  تەڭارى بەلكىام باۇ قۇللىرىغاا يەنە بىار 

 قېتىم مەرھەمەت ياغدۇرغان ئىدى.

يىلىنىڭ ئوتتۇرلىرىادىكى ئەڭ شاىددەتلىك جەڭ بولىۋاتقاان -8281
كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۇرۇش سېپىدە كۆڭۈلسىزلىك پەيدا قىلىادىغان بىار 

بىارى بىالەن زىتلىشاىش -باشاليدۇ. ۋەتەن ئىچىدە بىارگەپ يامىراشقا 
ھەرىكەتلىرى پارتىلىغان ئىدى. بۇ ناېمە گەپ ئەنادى  قوشاۇنىمىزنىڭ 

سااۆزلەر ئېقىاا  يااۈرمەكتە -ھەر قايسااى قىسااىملىرىدا بەكااال كااۆپ گەپ
ئىدى. يەنى بۇ ئۇرۇشنىڭ ھېچقانداق بىر غايىسى ياوق، ئۇرۇشۇشانىڭ 
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ا غەلىابە قازىنىشاقا پەقەت كاالۋاالرال قىلچە ئەھمىيىتى يوق، بۇ ئۇرۇشات
ئىشىنىدۇ دەيدىغان گەپلەر ئېقى  يۈرمەكتە ئىدى. شۇنداق بولغاچقاا، 
بااااۇ ئۇرۇشاااانى داۋامالشااااتۇرىۋەرگەندە خەلقااااقە قىلااااچە پايدىسااااى 
بولمايدىغانلىقى، بۇ ئۇرۇشتىن پەقەت كاپىتالىستالر بىلەن خانادانلىقال 

شااقا باشاالىغان ئىاادى. ئارقااا مەنپەتتااار بولىاادۇ دېااگەن گەپاالەر تارقىلى
ساااەپتىن كېلىۋاتقاااان باااۇ تاااۈر شااااۋقۇنالر قىساااىمالر ئارىساااىدىمۇ 

 مۇنازىرىلەرنىڭ قوزغۇلىشىغا سەۋەپ بولماقتا ئىدى.

سۆزلەر دەسلىۋىدە ئالدىنقى سەپتىكى ئەساكەرلەر -بۇ تۈردىكى گەپ
غۇال پەيادا قىلىا  كېاتەلمىگەن ئىادى. خەلاق -ئارىسىدا تۇال بەك غۇل

ىڭ سااايالمدا ئاااۋاز بېرىشااى بىاازگە شااۇنچە مااۇھىم بولااۇپ ئاممىسااىن
قالغانمىااادى  ئوماااۇمىي ساااايالم ئۆتكاااۈزۈش شاااۇنچىلىك ماااۇھىم بىااار 
ئىشمىدى  بىز تاۆت يېارىم يىلادىن بېارى ئەنە شاۇنداق بىار ساايالمنى 
دەپ ئاااۇرۇش قىلغانمىااادۇق  باااۇ ھەقىقەتەنماااۇ ئادەمنىاااڭ غەزىاااۋىنى 

ىڭ مۇدداساىنى ئاۆزگەرتىش كەلتۈرىدىغان بىار ئەھاۋال ئىادى. ئۇرۇشان
دېگەنلىاااك، باااۇ ئاااۇرۇش ئۈچاااۈن جېنىناااى پىااادا قىلىااا  قەۋرىااادە 

ئۇچااۇق -ياتقانالرنىااڭ ھەققىنااى بىلىاا  تااۇرۇپ تااارتىۋېلىش، ئااۇپ
بۇالڭچىلىااق قىلىااش دېگەنلىااك بااوالتتى. ياااش ئەسااكەرلەردىن يېڭااى 
قۇرۇلغان پولكالر فالندرې ئۇرۇشاىدا جاان تىكىا  ئاتاكىغاا ئۆتكىنىادە 

دەپ شااۇئار تااوۋالپ  ”ن مەخپااى ئاااۋاز، ياشىسااۇن سااايالم!ياشىسااۇ“
دەپ جااان پىاادا  ”ھەماامە گېرمااانىيە ئۈچااۈن!“چىققىنااى يااوق. ئااۇالر 

قىلىشقان ئىدى. بۇ شۇئار ئۈچۈن جان پىدا قىلىش ھەرىكىتى كىشاىنى 
ھەممىدىن بەك جەلى  قىلىدىغان، مەڭگۈ ئەھمىيىتىنى يوقاتمايادىغان 

بولىشااىغا قارىماااۋ، بااۇ سااايالمدا  بىاار پىااداكارلىق ئىاادى. شااۇنداق
سااايلىنىش ۋە سااايالش ھەققىنااى تەلەپ قىلىاا  ئوتتۇرغااا چىققااانالر، 
سااايالمدا يېڭىاا  چىقىااش ئۈچااۈن مەياادانغا چۈشااكەنلەر بىاارەر قېااتىم 
بولسااىمۇ جەڭااگە قاتناشااقان كىشااىلەردىن ئەمەس ئىاادى. ئالاادىنقى 

ئېنىاق  فرونتتىكى جەڭچىلەر − بۇ بەدبەخلەرنىاڭ كىام ئىكەنلىكىناى
بىلەتتااى. يااارا ئىزلىاارى بىاالەن، چااوالق ئاقساااقلىق بىاالەن جەڭااگە 
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قاتنىشىۋاتقان شەرەپلىك نېمىس ئەساكەرلىرى باۇ پارالمېنات دېپوتااتى 
دېيىلىدىغان ئەپەندىلەرنىڭ ماۇتلەق كاۆپ قىسامىنى ياخشاى بىلەتتاى 
)بەزى تەرجىمىلەردە پەقەتال بىلمەيتتى دەپ ئېلىنغاان − ئاۇ.ت(. باۇ 

مېنت ئەزالىرى ئاق كۆڭاۈل ناېمىس خەلقىنىاڭ ئارىساىغا بەكاال تۈر پارال
كااام ئارىلىشااىدىغان كىشااىلەردىن ئىاادى. ئېبېرتنىااڭ، شااېيدماننىڭ، 
باردنىڭ، ليېبكنېختنىڭ ۋە شاۇنىڭدەك ئۇالرنىاڭ ئەگەشاكۈچىلىرىنىڭ 
بااۇ يااېڭىچە ئااۇرۇش غااايىلىرىنى ئالاادىنقى سااەپتە جەڭ قىلىۋاتقااان 

يە قىلىا  كەتمەيتتاى. مەنماۇ ئااكوپتىن پىشقەدەم ئەسكەرلەر بەك ھىما
ئېتىلى  ئاتاكىغا ئۈتاۈپ باقمىغانالرنىاڭ ئارمىيىادىكىلەرنى خىياالىغىمۇ 
كەلتااۈرمەۋ، ھوقااۇقنى قولغااا كىرگااۈزۈش ئۈچااۈن شااۇنچە ئۇرۇنااۇپ 

 يۈرۈشلىرىگە زادىال ئەقلىم يەتمىگەن ئىدى.

ى. ئەمما مېنىڭ كۆزقارىشىم باشتىن تارتىپال قىلچە ئۆزگەرمىگەن ئىد
بۇرۇندىن تارتىپال بىر تىيىنغا ئەرزىمەس بۇ ھىلىگەر، ئالدامچى دىاۋانە 
سىياسەتچىلەر گۇروھىدىن قاتتىق يىرگىنى  كەلگەن ئىدىم. ئۇالرنىاڭ 
ئەزەلاادىن تارتىاا  مىلاالەت مەنپەتىنااى غااايە قىلغااان بولماااۋ، قااۇرۇق 
يااااانچۇقلىرىنى پااااۇل بىاااالەن تولاااادۇرۇش مەقسااااىتىدىال ھەرىااااكەت 

ىشىلەر ئىكەنلىكىنى بەكال ئېنىق بىلەتتىم؛ ئۇالر ياالغۇز قىلىشىدىغان ك
ئۆز مەنپەئەتىنىڭال كويىدا يۈرىشىدىغان، خەلقنى ئويالپمۇ قويمايدىغان 
تەييارتاپالر بولۇپ، مانا بۈگۈن، ئۇالرنىڭ يېنىناى تولادۇرۇش ئۈچاۈن 
پۈتۈن مىللەتنى پىدا قىلىۋېتىشكە، الزىم تېپىلسا ھەتتاا گېرمانىيىنىاڭ 

بولىشىغىمۇ مااقۇل ھالغاا كەلگەنلىكىناى كاۆرۈپ، باۇ تاۈردىكى  ۋەيران
تەييارتاپالرنى قاتار تىزى  دارغا ئاسىدىغان ۋاقت ئاللىمۇقاچان كېلى  
بولاادى دەپمااۇ ئااويالپ كىتەتااتىم. ئۇالرنىااڭ دېگىاانىگە بااوۋ سااۇنۇش 
دېگەنلىك، بىر قاانچە ئوغرىنىاڭ مەنپەتىناى دەپ پۈتكاۈل خەلقنىاڭ، 

مەنپەتىنى قۇربان قىلىۋېتىش دېگەنلىك باوالتتى.  بارلىق ئىشچىالرنىڭ
بااۇ يەنە كېلىاا  ئاااخىرقى ھېساااپتا گېرمااانىيىنى قۇربااان قىلىشاانى 

 كەلتۈرۈپ چىقىراتتى.
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ئۇرۇشقا قاتناشقان قىسىمالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىمۇ ئەنە شۇنداق 
ئوياليتتى. شۇنداقتىمۇ ۋەتەندىن كېلىادىغان زاپااس كاۈچ بارغانساىرى 

رماقتااا، ئەممااا بااۇ ياااردەم كۈچلىرىنىااڭ كۆپىيىاا  بېرىشااى كۆپىيىاا  با
قوشاااااۇنىمىزنىڭ كاااااۈچىنى ئاااااارتتۇرۇش ئورنىغاااااا تېخىماااااۇ بەتەر 
ئاجىزالشاااتۇرۇش رولىناااى ئوينىماقتاااا ئىااادى. بولۇپماااۇ مىيونخېنااادىن 
كېلىۋاتقانالرنىڭ قىلچىمۇ پايدىسى بولمايۋاتاتتى. بۇ ياشاالرنى يپارېس 

تىلگەندىن كېيىنكى پااجىدەگە قااراپ، ئەتىراپىدا بولغان ئۇرۇشقا ئىۋەر
بۇ ئەسكەرلەرنى بۇ ۋەتەننىڭ ئەۋالدى ئىكەنلىكىاگە ئىشاەنمەكمۇ تەس 

 ئىدى.

ئايلىرىاادا  )ياچاااق( ئااايلىرى بىاالەن سااىنتەبىر)چايااان( ئاۋغۇساات 
ئااۇرۇش سااەپلىرىدىكى يىمىاارىلىش شااەپىلىرى بارغانسااىرى كۈچىيىاا  

ىنىڭ ھۇجۇملىرى پەيادا كۆرۈلۈشكە باشاليدۇ. بولمىسا دۈشمەن كۈچلىر
قىلغان تىركىشىش بۇرۇنقى مۇداپىيىلىنىش ئۇرۇشلىرىغا قارىغاندا بەكال 
ئاجىز ئىدى. بۇ ھۇجۇمالرغا قارىغاندا سوممې ئۇرۇشاى بىالەن فالنادرې 

)ياچاقنىڭ( ئۇرۇشلىرى بەكال شىددەتلىك بولغان ئىدى. سىنتەبىرنىڭ 
قوشاۇلۇپ چېكىنىا   ئاخىرلىرىدا بىزنىڭ قىسىم ياش پىادائىالر بىالەن

 چىققان يەرلەرنى ئۈچىنچى قېتىم قايتا ئىشغال قىلغان ئىدى.

 ئۇ كۈنلەر ھەقىقەتەنمۇ ئىسىل كۈنلەر ئىدى!

ئايلىرىادا، )ئاوغالق( ۋە نوياابىر )ئوغاۇز( يىلىنىڭ ئاۆكتەبىر -8288
پاااولكىمىز تاااۇنجى قېتىملىاااق ئاااۇرۇش تەجرىبىساااىنى ئەنە شاااۇ جەڭ 

ن ئىادى. شاۇ قېتىمقاى ئۇرۇشاقا بىزنىاڭ مەيدانلىرىدا قولغاا كەلتاۈرگە
پولك خاۇددى تانساىغا چۈشاكەندەك جەڭ مەيادانىغا كىرىا  كەلاگەن 
ئىدى. پۈتۈن ئەسكەرلەر ۋەتەن ئىشقىدا، ۋەتەن مارشلىرىنى ياڭرىتىا  
شۇ قېتىمقى جەڭ مەيدانىغا ئاتالنغان ئىدى. ئۇ چاغدا ئەڭ قىممەتلىاك 

نىااڭ ئەركىنلىكااى بىاالەن يىگىتلىرىمىااز خوشاااللىق ئىچىاادە، ۋەتىنىمىز
مۇستەقىللىقى ئۈچۈن دەپ ئۆزىنى پىدا قىلىشقان، قەھرىمانلىرىمىزنىڭ 

يىلىنىڭ ئىيول ئايلىرىادا، -8288ئۇلۇق ئاققان ئىدى. -قانلىرى ئۇلۇق
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بىز ئۈچۈن قۇتلۇق بىلىنگەن بۇ تۇپراقالرغاا قايتىادىن ئايااق باساماقتا 
ئېساىل سەبداشالىرىمىز  ئىدۇق. بۇ تۇپراقالردا تېخى باال ياشاتىكى ئەڭ

ياتماقتااا ئىاادى. بااۇ ياشاالىرىمىز قەدىرلىااك ۋەتىنىمىزنااى دەپ تەلەپ 
 قىلى  تۇرۇپ، ھاياجان ئىچىدە ئۆزىنى قۇربان قىلىشقان ئىدى!

پااولكىمىزدىكى ئااۇالر بىاالەن بىاارگە ئاتاكىغااا چىققااان بىاازلەر، تااا 
پ ئۆلگىچە ساداقەتلىك بىلەن، ئىتائەتمەنلىك بىالەن جەڭ قىلىمىاز دە

قەسەم بەرگەن بۇ مەيدانالردا قۇربانالر ئۈچاۈن ئىالھاى تۇيغاۇ ئىچىادە 
سااۈكۈتتە تااۇرۇپ ماااتەم تۇتااۇپ ئۆتتااۈق. ئااۈچ يىاال بااۇرۇن پااولكىمىز 
تەرىپىدىن ھۇجۇم بىلەن قولغاا كەلتاۈرگەن باۇ يەرلەرناى ماناا ئەمادى 
قاتتىق چىڭ تاۇرۇپ ئۇرۇشاۇپ ماۇداپىيە قىلىشاىمىزغا تاوغرا كەلمەكاتە 

 ئىدى.

ۈنگىچە داۋامالشااقان شااىددەتلىك ئوققااا تۇتۇلۇشااىمىزدىن ئااۈچ كاا
كېيىن، ئەنگىلىيىلىكلەر فالنادرېگە ئوماۇمىي يۈزلاۈك ھۇجاۇم باشالشاقا 
تەييارالنماقتااا ئىاادى. شااۇ پەيتااتە ھەتتااا ئۆلگەنلەرنىااڭ روھلىرىمااۇ 
قايتىادىن تىرىلىاا  گۆرىاادىن چىقىاا  كېلىۋاتقاناادەك تۇيغااۇ بەرمەكااتە 

ق يەرگە چىڭ چاپلىشى  قالغان ئىادى. ئاۇالر ئىدى. پولكىمىز پاتقاقلى
ئاكوپالردىن ھۇجۇمغا ئۆتكەن، ئازگالالردا كۆمۈلۈپ قالغان بولسىمۇ باۇ 
پاتقاااقلىقنى ھەرگىزمااۇ قولاادىن بەرمىااگەن ئىاادى. ئەممااا بۇرۇنقىغااا 
ئوخشاااش، قوشااۇنىمىزنىڭ ئااادەم سااانى بااۇ قېتىممااۇ بەكااال ئاااز، 

ئىيااول -98يىلىنىااڭ -8288سااەپلىرىمىزمۇ شاااالڭ ئىاادى. ئاااخىرى، 
كۈنىسااى ئەنگىلىاايە قوشااۇنلىرى قايتارمااا ھۇجۇمغااا ئۆتىاادۇ. ئاۋغۇساات 

ئېيى كىرىشى بىلەن قىسىملىرىمىز قايتا رەتلەندى. ئەساكىرى )چايان( 
كۈچىمىز ئازىيى  بىر نەچچە روتىغا چۈشۈپ قالغان ئىدى. باۇ روتىاالر 

ھەماامە ھااارغىن بىاار ھااالەتتە كەياانىگە قاااراپ چېكىنىشااكە باشاالىدى. 
پاتقاققا مىلەنگەن، خۇددى ئەرۋاھالرغىال ئوخشااپ قالغاان ئىادى. بىاز 
كەتكەناادىن كېاايىن، ئەنگىلىاايە قوشااۇنلىرى بىااز تۇرغااان يەردىكااى 
يااۈزلىگەن زەمبىاارەك ئااوقى ئۇيىااۋەتكەن تااوپ ئااوقى ئازگاللىرىاادىكى 

 جەسەتلەرنىال كۆرەلىدى. 
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يىلاى -8288يىلىنىڭ ئاخىرلىرىغاا كەلگىنىادە، -8281مانا بۈگۈن، 
ئۇمااۇمىي ھۇجۇمغااا ئاتالنغااان يەرلىرىمىاازگە ئااۈچىنچى قېااتىم قايتىاا  
كېلىۋاتقان ئىدۇق. باۇرۇن ئارىلىقتاا دەم ئېلىا  ئۆتىادىغان كاومىنېس 
كەنتى ھازىر رەسمىي بىر ئۇرۇش مەيادانىغا ئايلىنىا  قالغاان ئىاكەن. 
ئەساااالىدە ئااااۇرۇش مەياااادانى ئااااۆزگەرمىگىنى بىاااالەن، جەڭچىاااالەر 

ۇرۇنقى ئەساااكەرلەر ئەمەس ئىااادى. ئەنااادىلىكتىكى ئاااۆزگەرگەن، بااا
باتالىيونالر سىياسىي ئىشالرغىمۇ ئارىلىشىدىغان بىر قوشۇنغا ئايالنغاان 
ئىاااادى. ۋەتەناااادىن تارقىلىاااا  كەلااااگەن بااااۇ ۋابااااا ھەماااامە يەردە 
كۆرسااەتكىنىدەك ئااۆز تەسااىرىنى بااۇ يەردىمااۇ كۆرسااەتمەكتە ئىاادى. 

 دى.بۇرۇنقى كۈنلەردىكى ۋەزىيەت بۈگۈن يوق ئى

ئۆتىادىغان )ئوغۇزغا( ئۆكتەبىرگە -88 )ئوغۇزدىن( ئۆكتەبىردىن-89
كېچىساااى ئەنگىلىااايە تاااوپچىلىرى يپرېسااانىڭ جەنۇبىااادىكى ئاااۇرۇش 
سااەپلىرىدە زەھەرلىااك گاااز بااومبىلىرىنى ياغدۇرۇشااقا باشاااليدۇ. ئااۇالر 
ئىشلەتكەن بۇ گاز بىر خىال ساېرىق رەڭلىاك زەھەرلىاك گااز بولاۇپ، 

لەن ئۇچرىشىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ قايسى شاەكىلدە ۋۇجۇدىمىز بۇ گاز بى
ۋەيران قىلىش تەسىرىگە ئىگە ئىكەنلىكىدىن پەقەتاال خەۋىرىمىاز ياوق 
ئىدى. مەن بۇ گازنىڭ قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى شۇ كىچىسى 

-89بىۋاسااتە بىلاادىم. ۋېرۋىكنىااڭ جەنۇبىاادىكى بىاار ئىگىاازلىكتە، 
نەچاچە ساائەتلەپ باۇ تاۈر گااز  ئاخشىمىدىن باشالپ)ئوغۇز( ئۆكتەبىر 

-بومبىسىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىدۇق. بۇ ئاپەتلىك بومباردىمان ئۈزۈلۈپ
ئۈزۈلۈپ داۋاملىشى  نەق بىر كىاچە داۋام قىلادى. يېارىم كىچىادە بىار 
قىسمىمىزنى ئارقا سەپكە چېكىندۈرۈپ كېتىشتى. بۇ ئەسكەرلەرنىڭ بىر 

گەن ساەھەر ۋاقتىادا قىسمى يول ئۈستىدە قۇربان بولادى. مەنماۇ ئەتىا
زەھەرلىك گاز تەسىرىدىن قاتتىق قىينىلى  كەتتىم، ئەتىاگەن ساەھەر 
-سائەت يەتتىلەردە ئاغرىقىم شۇنداق كۈچىيى  كەتتىكى، دەلدەڭشى 

سىپىالپ يۈرۈپ مىڭ تەستە كەينىگە چېكىندىم. كۆزلىرىم ئاوت بولاۇپ 
ن چىڭقىلىاا  قاااتتىق ئېچىشااى  ئاغرىماقتااا ئىاادى. ئااۇرۇش مەيدانىاادى

 پۈتۈنلەۋ ئايرىلى  چېكىنمەكتە ئىدىم.
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ئارىاادىن بىاار نەچااچە سااائەت ئااۆتمەيال كااۆزلىرىم قااارغۇ بولااۇپ 
قالىدىغاندەك قاتتىق ئېچىشى  ئاغرىشقا باشلىغان ئىدى. ھېچنەرساىنى 

 كۆرەلمەيتتىم. پۈتۈن جاھان قاپقاراڭغۇ بولۇپ بىلىنمەكتە ئىدى.

ىلەن كىرىا  كەلاگەن پاسېۋالك دوختۇرخانىسىغا ئەنە شۇ ھالىتىم ب
ئىااادىم. ئەمماااا باااۇ دوختۇرخانىااادا ۋەتەنااادە سىياساااى ئاااۆزگىرىش 

 قوزغىتىلغانلىقىدىن خەۋەر تېپى  تېخىمۇ ئېغىر ئازاپ ئىچىدە قالدىم.

 

 ساتقۇنلۇق ئۈستىگە ساتقۇنلۇق

خېلااى ۋاقىتااتىن بېاارى ئەتىااراپ كىشااىنى بۇرۇختۇرمااا قىلىاادىغان 
ەت ئىچىااگە پااۈركەنگەن چۈشىنىكسااىز، يىرگىنىشاالىك بىاار روھااى ھااال

ئىااادى. ھەمااامە كىشاااى بىااار قاااانچە ھەپاااتە ئىچىااادە بىااارەر ئىاااش 
بىارىگە پىچىرلىشاى  يۈرۈشساىمۇ، زادى -چىقىدىغانلىقى ھەققىادە بىار

نىمە ئىش يۈز بېرىدىغانلىقىنى ھېچكىم بىلمەيتتى. ئوتتۇرلۇقتاا ئېقىا  
ساااۈزلەردىن ئېنىاااق بىااار ناااېمە ئاااۇققىلى بولماااايتتى. -ياااۈرگەن گەپ

ىدە، يۈز بېرىدىغان بۇ ئىشتىمۇ خاۇددى ئەتىيااز پەسالىدە ياۈز دەسلىۋ
بەرگەن نامايىشقا ئوخشاش بىرەر ھەرىكەت پارتىلىسا كېرەك دەپ پەرەز 
قىلغاااان ئىااادىم. كۆڭۈلساااىز كوچاااا خەۋەرلىااارى، بولۇپماااۇ بىااارەر 
-قااليماقانچىلىق كۆرۈلۈش ئېقتىمالى بولىادىغانلىقى ھەققىادىكى گەپ

ئارمىيىسى تەرەپتىن كەلمەكتە ئىادى. شاۇنىڭغا سۆزلەر ئاساسەن دېڭىز 
چۆچەكلەرنىاڭ كەڭ خەلاق ئاممىساىغا -قارىماۋ، مەن بۇ تۈردىكى سۆز

مۇناسىۋەتلىك بىرەر ئىش يۈز بېرىشىدىن كۆرە بىار قىساىم ياشاالرنىڭ 
خام خىيالىدىن تۇغۇلغان بىرەر ئىش يۈز بېرىشاى ماۇمكىن دەپاال پەرەز 

ر ئۇرۇش پاات يېقىنادا ئاخىرلىشىشاى قىلغان ئىدىم. دوختۇرخانىدىكىلە
مۇمكىن دەپ ئۈمىدلەنمەكتە ئىادى. شاۇنىڭغا قارىمااۋ قاناداق نەتىاجە 
بىاالەن ئاخىرلىشااىدىغانلىقى ھەققىاادىمۇ ھااېچكىم ئېنىااق بىاار نااېمە 
بىلمەيتتااااى. كااااۆزۈم تېڭىااااق بولغاچقااااا گېزىاااات خەۋەرلىرىنىمااااۇ 

بەكاال جىاددى  كەلگەندە، ۋەزىيەت)ئوغالققا( ئوقىيالمايتتىم. نويابىرغا 
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قازا تۇيۇقسىزال بېشىمىزغا -تۈس ئېلىشقا باشالپ، ئاخىرى بىر كۈنى باال
كەلگەنلىكىاااادىن خەۋەر تاااااپتۇق! ئاااااپتوۋۇزلۇق كەلااااگەن دېڭىااااز 
پىلوتچىلىرى ئىنقىالپ قوزغاشقا كۈشكۈرتىشكە باشاليدۇ. خەلقىمىزنىاڭ 

 ”ىتەغدىرىنى، گاۈزەللىكىنى، مەنپەتىناى، ئەركىنلىكىناى ۋە غاورۇرىن“
)!( كۆزلەپ قوزغىتلمااقچى بولغاان باۇ ھەرىكەتنىاڭ بىار قىساىم يااش 
يىتەكچىلىارى ئارىسااىدا يەھۇدىيلەرماۇ بااار ئىادى. بااۇ پەسكەشاالەرنىڭ 
ھېچ بىرسى ئالدىنقى سەپنى كۆرمىگەن نەرسىلەر ئىدى. ئۇالر بىار كاۆز 
دوختۇرخانىسىنىڭ ۋاستىچىلىقى ئارقىلىق ئۇرۇشتىن يىاراق تۇرىادىغان 

يولالنغااان بىاار نااېمىلەر ئىاادى. مانااا ئەناادى، ئااۇالر بارغااان جايالرغااا 
 يەرلىرىدە قىزىل پۇرۇشالرنى ئۆزلىرىگە بايراق قىلىۋېلىشقان ئىكەن.

بىر مەزگىل ئۆتكەنادىن كېايىن ئاۆزەمنى ساەل تۈزەلگەنادەك ھاېس 
قىلىشقا باشالىدىم. كاۆز چانىقىمادىكى قااتتىق ئاغرىشاالر بېساىققاندەك 

ىراپىاادىكى نەرسااىلەرنى كۆرەلەياادىغان ھالغااا ئاسااتا ئەت-ئىاادى. ئاسااتا
كېلىشكە باشالىغان ئىادىم. شاۇنداق قىلىا  كەلگۈساىدە بىار كەساى  
بىاالەن شوغۇللىنىشااقا يارىغىاادەك كااۆرۈش ئىمكانىيىتىمنىااڭ ئەساالىگە 
كېلىدىغانلىقىااادىن ئۈمىدلىنىشاااكە باشااالىدىم. شاااۇنداقتىمۇ رەساااىم 

لىشااىدىن پەقەتااال سااىزالىغىدەك كااۆرۈش قابىلىيىتىمنىااڭ ئەساالىگە كې
ئۈمىااادىم ياااوق ئىااادى. كۆزۈمنىاااڭ كاااۆرۈش قاااۇۋىتى بارغانساااىرى 
ياخشىلىنىشقا باشلىغان شۇ كۈنلەردە، باايىقى ۋەھىمىلىاك ۋەقە پەيادا 

 بولغان ئىدى.

ۋەتەنااگە خىيااانەت قىلىنغااان بااۇ ئىشاانىڭ دەساالىۋىدە كىچىااك بىاار 
دائىرىاادىال يااۈز بەرگەن بىاار ئىااش بولىشااى مااۇمكىن دەپ ئويلىغااان 

ىكەناااامەن. ھەتتااااا بىاااار قااااانچە سەبدىشااااىمنىمۇ بااااۇ پەرىاااازىمگە ئ
ئىشەندۈرۈشكە تىرىش  باققان ئىدىم. بولۇپمۇ بالنىستىكى باۋارىيىلىك 
سەبداشاالىرىم مېنىااڭ بااۇ قارىشااىمغا بەكىاارەك مااايىللىق كۆرسااەتمەكتە 
ئىاادى )بەزى تەرجىمىاالەردە قوشااۇلمىدى دەپ تەرجىاامە قىلىنغااان − 

ىانقىالپ پاۇراقلىرى قااپالپ كەتاكەن ئىادى. ئۇ.ت(. پۈتۈن ئەتراپناى ئ
بۇنااداق ساااراڭلىقنىڭ ميۇنخېناادىمۇ يېيىلىاا  كېتىۋاتقانلىقىغااا ئەقلىاام 
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ھەيران ئىدى. مېنىڭچە بولغاندا، بۇ ھادىسە ۋىتتېلساباچ ساارىيىدىكى 
ئىسىللەرگە كۆرساىتىلىۋاتقان سااداقىتىنىڭ، بىار نەچاچە يەھۇدىينىاڭ 

تىجىسىدىن باشقا ئىش يوق، شاۇڭا، گېپىگە ئىشىنى  قالغانلىقىنىڭ نە
دېڭىز ئارمىيىسىدىكىلەرنىڭ قاولالپ بېرىشاىدىن ئوتتۇرغاا چىققاان باۇ 
ئىسااىيان پااات يېقىناادا چوقااۇم بېسااىقتۇرىلىدۇ دەپ ئااۆزەمگە تەسااەللى 

 بېرى  يۈرەتتىم.

ئەمما كاۈنلەر ئۆتكەنساىرى مەن شاۇ ۋاقىاتقىچە دۈچ كەلمىاگەن ئەڭ 
ئىدىم. كوچا خەۋەرلىرى بارغانساىرى  قورقۇنۇشلۇق كۈنلەرنى كۆرمەكتە

جاارقىراپ -قورقۇنۇچلۇق تۈساكە كىارمەكتە ئىادى. كاوچىالر ۋارقىاراپ
غەلااۋە قىلىشااقانالر بىاالەن تولااۇپ بارماقتااا، ھەماامە تەرەپااتە سىياسااى 
ئااۆزگىرىش ۋەقەسااىنىڭ يااۈز بەرگەنلىكااى كۈنسااايىن ئېنىااق بولااۇپ 

ر ھەرىكەت بولىشى كۆرۈلمەكتە ئىدى. مەن، سارايدىال يۈز بەرگەن بىرە
مۇمكىن دەپ پەرەز قىلغان باۇ ئىشانىڭ ئەسالىدە بىار قېتىملىاق چاوڭ 
ئىساايان ئىكەنلىكااى ھەماامە يەردە داۋراڭ قىلىنماقتااا ئىاادى. دەل شااۇ 
پەيىتتە، ئالدىنقى سەپتىن قاتتىق نۇمۇساىنى كەلتۈرىادىغان بىار شاۇم 

ا  خەۋەرلەر كېلىاادۇ: گېرمااانىيە ئارمىيىسااى تەساالىم بولماااقچىمىش. ئاا
كۈنىساى )ئاوغالق( نويابىر -81تەڭرىم، بۇ مۇمكىن بولىدىغان ئىشمۇ ! 

ھەربىي قىساىمالرغا مەنساۈپ بىار پاوپ بىازگە قىساقا نۇتاۇق ساۆزلەش 
ئۈچۈن دوختۇرخانىغا كېلىادۇ. بىاز شاۇ چاغادىال ياۈز بەرگەن ئىشاتىن 
خەۋەر تاپتۇق. مەن ئۇ پوپنىاڭ ناۇتقىنى ئاڭالۋېتىا  غەزىاۋىم شاۇنچە 

ەپ كەتاكەن ئىادىكى، چىادىيالماۋ ئاارانال ئاۆرە تاۇراتتىم. قاتتىق ئۆرل
ياشىنى  قالغان بۇ غۇرۇرلاۇق دىنىازات، بۇنادىن كېايىن خاوھېنزوللېر 
ئەۋالتلىرىنىااڭ بىاازگە پادىشاااھلىق قىلىااش ھەققااى قالمىغااانلىقىنى، 
ۋەتىنىمىااااازدە بۇنااااادىن كېااااايىن جۇمقاااااۇرىيەت تاااااۈزۈمى يولغاااااا 

ۈزۈم ئۆزگىرىشااى سااەۋەبىدىن قويۇلىاادىغانلىقىنى، بۇنااداق سىياسااىي تاا
تەڭاارى بىزنىااڭ كەچااۈرۈم قىلىاانىش تەلىااۋىمىزنى رەت قىلماساالىقىنى، 
كەلگۈسىدە بىزنى يىتىم قالدۇرماسلىقى ئۈچۈن ھەممە بىرلىكتە تەڭرىگە 
دۇئااا قىلىشااىمىز الزىملىقىنااى سااۆزلەۋاتقىنىدا ئۇنىااڭ ئاااۋازى تىتاارەپال 
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تىتارەپ تاۇراتتى. ئاۇ  قالماۋ، ھەتتا ئۇنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدىمۇ غالىلداپ
ھۆرمەتلىك پوپ، خان سارىيىدىكىلەر ئۈچۈنمۇ بىر قانچە ئېغىز ياخشى 
گەپ قىلماااۋ تۇرالمىاادى. بااۇ پااوپ، خاناادانلىقنىڭ پومېرىيانيىاادە، 
پرۇسااىيىدە ۋە پۈتكااۈل نااېمىس يۇرتلىرىاادا ئىشاالىگەن خىزمەتلىرىنااى 

ەرگە ھۆرمەت بىلەن ئەسلەپ ئۆتتى. بۇ ياشانغان كىشى ساۆزلەپ بىار ي
ئىچىدىن يىغالشقا باشلىشاى بىالەن تەڭ، باۇ كىچىاك -كەلگىنىدە ئىچ

دوختۇرخاناااا زالااادىكىلەرنىڭ ھەممىساااىنىڭ ياااۈرەكلىرى ھاياجانااادىن 
قاتتىق گۈپۈلدەپ سوقۇشاقا باشالىدى. شاۇنداق پەرەز قىلادىمكى، باۇ 
يەردە بولغانالرنىڭ ھېچ بىرسى چوقۇم يىغلىماۋ تۇرالمىدى. ئەمماا باۇ 

ى قايتىاادىن سااۆزگە كىرىشااى  بىااز ھااازىر ئۇرۇشاانى ياشااانغان كىشاا
توختىتىشااقا مەجبااۇر ئىكەنلىكىمىزنااى، ئۇرۇشااتا يااېڭىلگەنلەر قاتارىاادا 
بولغااانلىقىمىز سااەۋەپلىك بۇناادىن كېاايىن ۋەتىنىمىااز ئىنتااايىن ئېغىاار 
بېسااىم ئاسااتىدا قالىاادىغان كااۈنلەرنى كۆرىاادىغانلىقىنى، غالىپالرنىااڭ 

ۇر ئىكەنلىكىمىزنى، ئۇالرنىڭ ئالىجانااپ دېگىنىگە ماقۇل دېيىشكە مەجب
پەزىلىتىگە ئىشىنى  ئاۇرۇش توختۇتاۇش شاەرتلىرىنى قوباۇل قىلىشاقا 
مەجبۇر ئىكەنلىكىمىزنى سۆزلەۋاتقىنىدا، ئۆزەمنى تۇتىۋااللماۋ سۆزىنىڭ 
ئاااخىرىنى ئاڭالشااقا تاااقەت قىاللماااۋ ئااۇ يەردىاان دەرھااال ئايرىلىشااقا 

ىم قاراڭغۇلىشااى  بېشااىم قىيىشااقا مەجبااۇر بولاادۇم. ئۇشااتۇمتۇت كااۆزلىر
باااۇ يەرلەرناااى تاااۇتقىنىمچە -باشااالىدى. ئورنۇمااادىن تاااۇرۇپ ئاااۇ يەر

دە، -سااەندۈرلۈپ يااۈرۈپ بالىنىسااتىكى ياتىقىمغااا ئااارانال كېلىۋالاادىم
كاۆزۈمنى -دەرھال ئۆزەمنى كارىۋاتقا ئېتى  ئوت بولۇپ يېنىۋاتقان باش

يە كۈنىادىن بۇياان يوتقانغا چىڭ پۈركىدىم. ئانام ۋاپاات بولغاان تەزىا
زادىال يىغالپ باقمىغان ئىدىم. بااال ۋاقتىمادا، تەغادىرىم ماڭاا ئىچىناى 
ئاغرىتماااۋ قاااتتىق ئېغىاار كااۈنلەرنى بېغىشاالىغان دەۋرلەردە ئااۆزەمنى 
چېنىقتااۇرۇپ كۈچلااۈك ئىرادىلىااك بىرسااىگە ئايالنغااان ئىاادىم. ئااۇزۇن 

لىاااك داۋامالشاااقان ئاااۇرۇش يىللىااارى جەريانىااادا نۇرغۇنلىغاااان قەدىر
سەبداشاالىرىمدىن ئايرىلىاا  قالغااان ۋاقىتالردىمااۇ يىغلىمىغااان ئىاادىم. 
چااۇنكى ئااۆلگەن سەبداشاالىرىم ئۈچااۈن يىغااالش، مېنىااڭ ئۈچااۈن بىاار 
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ۋىجدانسىزلىقتەك، ئېغىر گۇناھتەك بىلىنگەن ئىدى. چۇنكى مېنىڭ ئاۇ 
سەبداشاالىرىم گېرمااانىيە ئۈچااۈن جېنىنااى پىاادا قىلىشااقان ئىاادى! مەن 

رقى قورقۇنۇشاالۇق جەڭاادە زەھەرلىااك گاااز بومبىسااى پەقەت ئەڭ ئاااخى
ئارىسااىدا قىلىاا  كااۆزلىرىم چانىقىاادىن چىقىاا  كەتكىاادەك پولتىيىاا  
چىقىااا  قالغىنىااادىال، ئەنااادى مەن كاااۆزۈم كاااۆرمەس قاااارغۇ بولاااۇپ 
قالىادىغان ئوخشااايمەن دەپ قاااتتىق ئۈمىدساىزلىنى  كەتااكەن ئىاادىم. 

چاقمااق چۈشاكەندەك دەل شۇ پەيتتىمۇ مېنىڭ ۋىجدانىم ماڭا خاۇددى 
ھەۋ بىچااارە نااائەھلى، “گۈرۈلاادەپ شااۇنداق خىتاااپ قىلغااان ئىاادى: 

سېنىڭدىن مىڭ ھەسسە ئېغىر ئەھۋالدا قالغان مىڭلىغان سەبداشلىرىڭ 
بااۇ خىتاااپتىن كېاايىن  ”ئالدىاادا نااالە قىلىشااتىن نۇمااۇس قىلمىاادىڭمۇ!

ئورنۇماادىن دەس تااۇرۇپ كەتااتىم: تەغاادىرىمگە بااوۋ سااۇنۇپ بېشااىمغا 
نناااى كاااۆرۈىمەن! ئەمماااا، بۈگاااۈنكى ئەھاااۋال ئۇنىڭغاااا تاااۈپتىن كەلگە

ئوخشااىمايتتى: بۈگااۈن ۋەتىنىمنىااڭ بېشااىغا كېلىۋاتقااان بااۇ كااۈلپەتلەر 
 ئالدىدا مېنىڭ بېشىمغا كەلگەنلەر نېمىگە ئەرزىيىتتى!

شۇنداق قىلى  كۆرساەتكەن شاۇنچە پىاداكارلىقلىرىمىز، ھەممىادىن 
رىمىزنىڭ ھەممىساى بىكاار مەھارۇم يوقساۇللۇق ئىچىادە جاپاا چېكىشالى

تااوق، -بىكارغااا ئاااچ-كەتااكەن ئىاادى. شااۇنچە ئااۇزۇن يىاال بىكاااردىن
سوسااااىز قېلىشااااقا بەرداشاااالىق بەرگەن ئىكەنمىااااز. دوزاق ئااااازابى 
تارتقىنىمىزغااااا قارىماااااۋ ئااااۆز ۋەزىپىمىزنااااى ئورۇنااااداپ كەلااااگەن 
ۋاقىتلىرىمىزنىڭ قىلچىمۇ قىممىتى يوق ئىكەندۇق. بۇ ئۇرۇشاتا ئىككاى 

ىن ئاارتۇق قۇرباان بېرىشاىمىزمۇ ھاېچ ناېمىگە دال بواللمىغاان مىليوند
 ئىكەن.

مەڭگااۈ كەياانىگە قايتماياادىغانلىقىنى بىلىاا  تااۇرۇپ ئاكوپلىرىاادىن 
ئېتىلى  چىقىا  جەڭادە قۇرباان بولغاان يۈزمىڭلىغاان جەڭچىلەرنىاڭ 
قەبرىلىرى كۈنلەرنىاڭ بىرىادە ئېچىلىا  ياۆتكەپ كېلىنمەسامىدى  باۇ 

يەردە ياتقاان قانغاا، پاتقاققاا مىلەناگەن قىلاچە  قەۋرىلەر ئېچىلى  ئاۇ
زارالنمايدىغان قەھرىمانلىرىمىز خۇددى قىساساكار ئەرۋاھاالردەك ئاادەم 
بالىسىنىڭ مىللىتى ئۈچۈن پىادا قىلىشاقا تېگىشالىك ۋەزىپىساىنى ئاادا 
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قىلغانلىقىنىااااڭ مۇكاپاااااتىنى تەلەپ قىلىااااش ھەققىاااادىنمۇ مەھاااارۇم 
كارلىقلىرىنى ماازاق قىلغاان ۋەتىانىگە قالدۇرۇلغان، ئۇالرنىاڭ باۇ پىادا

نارازى بولۇپ گۆرىدىن تۇرۇپ يۇپۇرلاۇپ كېلىشاىدىن قورقمامدىغانادۇ  
ئايلىرىاادا )ياچاااق( ۋە سااىنتەبىر )چايااان( يىلىنىااڭ ئاۋغۇساات -8288

جەڭچىلىرىمىز شۇنى دەپ ئۆزلىرىنى ئۆلۈمگە تۇتۇپ بەرگەنمىادى  شاۇ 
پاااولكلىرى كوناااا  يىلىنىاااڭ كاااۈز ئايلىرىااادا پىااادائىي ئەساااكەرلەر

جەڭچىلەرنىڭ ئىزىنى بېسى  ئاتاكىغا ئۆتىشىمۇ مۇشۇنداق بىر ئاقىۋەت 
ئۈچۈنمىدى  ئون يەتتە ياشالىق يىگىتلىرىمىاز فالنادرېس توپراقلىرىادا 
مۇشۇنى دەپ ئۆلۈپ بەرگەنمىدى  سۈيۈملۈك ئوغاۇللىرىنى قايتاا مەڭگاۈ 

ئۆلااۈمگە كۆرەلمەساالىكىنى بىلىاا  تااۇرۇپ ئازاپقااا چىااداپ بااالىلىرىنى 
ئۇزۇتۇپ قالغان ناېمىس ئانىلىرىنىاڭ كۆرساەتكەن باۇ پىاداكارلىقلىرى 
پەقەت مۇشااااۇنداق بىاااار ئاااااقىۋەت ئۈچۈنمىاااادى  شااااۇنچە كااااۆپ 
كىشاااىلەربۈگۈنكى بىااار ئۇچاااۇم كىشاااىلەرنى ھااااكىمىيەت ئۈساااتىگە 
چىقىۋالسۇن دەپال شۇنچە زور پىداكارلىق كۆرسىتىشكەنمىدى  ئۇيقىسىز 

  تاااۈگەتكىلى بولمايااادىغان ھەربىاااي ئاااۆتكەن كاااېچىلەردە، مېڭىااا
يۈرۈشلەردە ھالىدىن كەتكەن نېمىس ئەسكەرلىرى تۇماۇز ئىسساىقالردا، 

شاااىۋرىغانلىق زىمىساااتان ساااوغوقالردا مۇشاااۇنى دەپ ئاااۇرۇش -قاااار
مۈشاااكۈالتلىرىغا بەرداشااالىق بەرگەنمىااادى  ۋەتىنىناااى دۈشااامەندىن 

ركىگااۈچ ساقالشاتىن باشااقا ھېچنىمىنااى خىيالىغاا كەلتااۈرمەۋ يااالقۇن پۈ
قااۇرالالردا كۈيااۈپ كااۈلگە ئايالنغااان، زەھەرلىااك گاااز ئازابىاادا قىلااچە 
زارالنمىغاااان جەڭچىلىرىمىاااز مۇشاااۇنى دەپ شاااۇنچە ئاااازاپ چەكاااكەن 

 بولغىيمىدى 

ئەساالىدە بااۇ قەھرىمااانلىرىمىز ھەقىقەتەنمااۇ بىاارەردىن قەھرىمااانالر 
 خاتىرە ھەيكىلىاگە اليىاق جەڭچىالەر ئىادى. ئۇالرنىاڭ قەۋرە تېشاىغا:

ھەۋ ناااېمىس يۇرتىغاااا ساااەپەرگە چىققاااان يولاااوۋچى، ۋەزىپىساااىنى “
ساداقەتلىك بىالەن ئورۇنادىغان، ۋەتىناى ئۈچاۈن ھەمامە نەرسىساىنى 
پىدا قىلىا  باۇ تاۇپراقالردا ياتقاان بىازدەك جەڭچىلەرنىاڭ ساالىمىنى 

 دەپ يېزىلىشى شەرت ئىدى. ”ۋەتەنگە يەتكۈز!
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 ئۇنداقتا، ۋەتەن ئۇالرغا نىمە قىلى  بەردى 

شااۇنچە كااۆپ قۇربااانلىرىمىز ئۈچااۈن ۋەتەننىااڭ قىلىاا  بەرگىنااى 
شاااۇمىدى  گېرماااانىيە ھاااۆرمەتكە اليىاااق بىااار ئەل ئەمەسااامىدى  ئاااۆز 
تارىخىمىز ئالدىادا بولساىمۇ بىارەر باۇرچىمىز يوقمىادى  ۋەتەننىاڭ باۇ 
قىلغااانلىرى شااۇنچە پااارالق تارىخىمىزغااا اليىااق كېلەرمااۇ  كەلگۈسااى 

 لىرىمىزنى قانداق ئاقالپ كۆرسىتەلەرمىز ئەۋالدلىرىمىزغا بۇ قىلغان

 ھەۋ پەسكەشلەر! نومۇسسىزالر! ھايۋانالر! 

بۇ پااجىدەلەرنى تېخىماۇ ئېنىاق چۈشاىنىش ئۈچاۈن قاانچىكى كاۆپ 
ئويالنسااام، بااۇ نۇمۇسسااىزالرنىڭ قىلغااان پەسكەشاالىكلىرىدىن نومااۇس 
قىلى  ياۈزلىرىم شاۇنچە بەك قىزىرىا  ئاوت بولاۇپ يېنىا  كېتەتتاى. 

ئېغىاار خائىنلىقنىااڭ ئازاۋىغااا سېلىشااتۇرغاندا، كۆزلىرىمنىااڭ شااۇنچە 
 ئاغرىقى ھېچنىمىگە ئەرزىمەس ئاغرىق ئىكەندۇق.

شااۇنچە پاجىدەلىااك كااۈنلەرنى ئۇنىڭاادىنمۇ ئېچىنىشاالىق كااېچىلەر 
قوغلىشاااى  ئاااۆتمەكتە ئىااادى. ھەممىااادىن مەھااارۇم قالغاااانلىقىمىزنى 

غااانچىالر، ياااكى كااۆرمەكتە ئىاادىم. ئااارىمىزدىكى ئاخماااقالر بىاالەن يال
شاااەپقەت كۆتىشاااى -رەھىمساااىز مەخلاااۇقالرال دۈشااامەنلىرىدىن رەھىااام

مۇمكىن. ئۇ كېچىلەردە بۇ ۋەقەنى پىالنالشاقانالرغا نىسابەتەن كۈچلاۈك 
ئۆچمەنلىاااك ھاااېس قىلغاااان ئىااادىم. بۇناااداق پااااجىدەگە ساااەۋەپ 
بولغۇچىالرغااا ئۆچمەنلىااك قىلماياادىغان كىاام بااار  شااۇ كااۈنلەردە، 

كېيىنكى ئىستىقبالىم ھەققىدىمۇ بىر پىاالن تۈزۈشاۈم  ئۆزەمنىڭ بۇندىن
الزىملىقىنااااى ھااااېس قىلغااااان ئىاااادىم. ئااااۇ كااااۈنلەردە ئۆزەمنىااااڭ 
ئىستىقبالىمدىن غەم يەپ كېتىشىمنى ئويلىسام كۈلگۈم كېلىدۇ. بۇناداق 
بىر ۋەتەنگە بىناالرنى سېلى  گۈللەنادۈرىمەن دېايىش كۈلكىلىاك بىار 

ىرەتكەن، ئااۆزەمنى تۇتىۋېلىاا  ئىااش بولماساامىدى  مېنااى بەكااال ئەنساا
ئويلىغىنىمدا ئۇناداق بولىشاىغا ھەرگىاز ئىشاەنگىم كەلمەيادىغان ئىاش 

 ئاخىرى يۈز بەرگەن ئىدى!
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يارىشى  قېلىشنى مەقسەت قىلى  ماركىسىزمچىالرنىڭ مەسادوللىرىغا 
تاااۇنجى قېاااتىم قاااول بەرگەن گېرماااانىيە ھۆكۈمااادارى − ئىمپىراتاااور 

ئىاادى. بااۇ ئىمپىراتااور، ئۇالرنىااڭ ئىككىنچااى ۋىلخااېلم دېااگەن كىشااى 
ھىلىگەرلىكىااادىن قىلچىلىكماااۇ گۇمانالنمىغاااان ئىااادى. ئەمماااا ئاااۇالر 
ئىمپىراتورغا بىر قولىنى قول ئېلىشىشقا سۇنغان بولسا، يەنە بىر قولىدا 

 پادىشاغا تىقىدىغان خەنجەرنى تۇتۇپ تۇرغان ئىدى.

 شااۇنى ئەسااتىن چىقارماساالىقىمىز كېرەككااى، يەھااۇدىيلەر بىاالەن
ھەرگىزمااۇ كېلىشااىم تااۈزگىلى بولماياادۇ. ئااۇالر بىاالەن سۆزلىشااىمەن 
دېمەۋ، بىر بولسا ھەممىگە مااقۇلال دېايىش ياا بولمىساا ھەممىناى رەت 

 قىلىشتىن بىرسىنى تاللىۋېلىشال مۇمكىن ئىدى.

ئااۇ مەلدااۇنالر يەھااۇدىالر بىاالەن كىلىشااەلەيمىز دەپ ھەپىلىشااى  
اسااىي پائااالىيەت بىاالەن تۇرسااۇن. مەنمااۇ شااۇ ۋاقىتااتىن باشااالپ سىي

 شوغۇللىنىش قارارىغا كەلگەن ئىدىم.

 

 

 سەككىزىنچى باب

 

 دەسلەپكى سىياسىي پائالىيەتلىرىم

 

يىلىنىااڭ بېشااىدا قايتىاادىن مىيۇنخېنغااا كەلاادىم. ئااۇ يەردە -8281
نىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن پولكىمنىڭ  ”ھەربىي كومۇتىتى“

شتۇرۇلدۇم. بۇ ئورۇننىڭ ئىشلىرىدىن ئىسكىالت خىزمىتىگە قايتا ئورۇنال
شۇنداق يىرگىنەتتىمكى، بىرەر پۇرسەت تاپسامال بۇ يەردىان ئالمىشاى  
كېااتىمەن دەپ تەييااارلىق قىلىاا  يااۈرگەن ئىاادىم. ئالاادىنقى سااەپتە 
بىرلىكتە جەڭ قىلغان شمىدت ئېرنست ئىسىملىك يېقىن بىر سەبدىشىم 
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ي الگىر تارقىلى  كەتاكەن بىلەن بىرگە تراۋۇنستېينگە بېرى  تا ھەربى
 كۈنلەرگىچە ئۇ يەردە ئىشلىدىم.

 ئېيىدا مىيۇنخېنغا يېنى  كەلدۇق.)قوزا( يىلىنىڭ مارت -8282

بۇ يەردىكى ئەھۋالالر بەكال قااليماقانلىشى  كەتكەن بولۇپ، خەلاق 
ھەقىقەتەنماااۇ بىااار قېتىملىاااق ئىنقىالپقاااا كۈشاااكۈرتۈلمەكتە ئىاااكەن. 

ىالپنىااڭ پارتىلىشااىنى تېاازلىتىش رولىنااى ئەيساانېرنىڭ ۋاپاااتى بااۇ ئىنق
ئوينىغان ئىدى. ئااخىرى، دۆلەت ساوۋېت دىكتاارتۇرلىقى ھااكىمىيىتى 
ئاستىغا ئۆتكەن، يەنى ئېنىقىراق ئېيتقاندا ھۆكۈمەت ۋاقىتلىق بولساىمۇ 
يەھۇدىيالرنىڭ قولىغا ئۆتكەن ئىدى. ئەسلىدە، بۇ ئىنقىالپقا تەييارلىق 

شۇنداق بىر ھاكىمىيەت بەرپا قىلىشنىال  قىلى  يۈرگەنلەرنىڭ غەرىزىمۇ
 غايە قىلىشقان ئىدى.

بۇ جەرياندا ئۆزەمچە نۇرغۇنلىغان پىالنالرنى تۈزۈپ يۈرگەن ئىادىم. 
ئەتىاادىن كەچكىااچە بۇناادىن كېاايىن مەن نىاامە قىاللىشااىم مااۇمكىن 
دەياااادىغان خىيااااال بىلەنااااال بەناااات بولااااۇپ يااااۈرگەن بولساااااممۇ، 

الىشىم ئۈچۈن تونۇلغاان داڭلىاق بىرساى ئويلىغانلىرىمنى ئەمەلگە ئاشۇر
بولمىغىنىم ئۈچۈن، ئومۇمغا پايدىلىق بىرەر ئىش قىلىاش ئىمكاانىيىتىم 

 پەقەتال يوق ئىدى.

گەپ بۇ يەرگە كەلگەن ئىكەن، بۇگۈنگىچە ناېمە ئۈچاۈن پائاالىيەت 
كۆرسىتى  يۈرگەن تەييار بىرەر پارتىيىگە ئەزا بولۇپ كىرمىگەنلىكىمنى 

 ئىزاھالپ ئۆتەۋ.

بااۇ قېتىمقااى يااېڭىچە سااوۋېت ئىاانقىالۋى پارتىلىشااى بىاالەن تەڭ، 
ئۇچااۇق ئوتتۇرغااا چىققااان -تااۇنجى قېااتىم ئااۆزەمنى ئاشااىكارىالپ ئااۇپ

ئىاادىمكى، سااوۋېت مەركىاازى ئااورگىنى دەرھااال ماڭااا دىقااقەت قىلىشااقا 
كاۈنى مېناى قولغاا ئاېلىش )ئۇمۇت(  ئاپرېل-18يىلى -8282باشاليدۇ. 

ئاااادەمنى ئىۋەرتىشاااكەن بولساااىمۇ، ئۈچاااۈن ئاااۈچ نەپەر بەساااتلىك 
سەبداشلىرىم ئۇالرنىڭ ئالدىغا قۇرال تەڭلەپ دىۋەيلەپ كېلىشى بىلەن 
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كەلگەنلەر مېناى تۇتقاۇن قىلىشاقا جاۈرئەت قىاللمااۋ قاويرۇقىنى خاادا 
 قىلى  تىكىۋېتىشتى.

مىيااۇنخىن ئااازات قىلىنىاا  بىاار قااانچە كااۈن ئۆتكەناادىن كېاايىن 
اسااى ئااۆزگىرىش ۋەقەسااى ئۈسااتىدە ئىككىنچااى پىيااادىالر پولكىاادا سىي

تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىاش خىازمەت گۇرۇپپىساىغا تالالنادىم. ماناا باۇ، 
مېنىڭ سىياسىي خىزمەت ئۈچاۈن تاۇنجى قېاتىم كاادىرلىق ۋەزىپىساىگە 

 تەيىنلىنىشىم ئىدى.

ئارىدىن بىر قانچە ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن، ھەربىي قىساىمغا تەۋە 
ۇرۇسقا قاتنىشىش بويرۇقىنى تاپشۇرۇپ كىشىلەر ئۈچۈن ئېچىلغان بىر ك

ئالدىم. بۇ كۇرۇستا ھەربىيلەرگە ۋەتەنپەرۋەرلىك، ھەربىلىك جەھەتاتە 
ساۋات بېرىشانى مەقساەت قىلىا  دەرس ئۆتاۈلەتتى. باۇ كاۇرۇس ماڭاا 
كۆزقاراشااالىرىم ئوخشىشاااى  كېتىااادىغان بىااار قاااانچە كىشاااى بىااالەن 

ساىلىلەرنى ئاۇالر تونۇشىۋېلىش، نۆۋەتتىكى ۋەزىيەت ھەققىادە بەزى مە
تارتىش قىلىش پۇرسىتىنى بەگەن ئىادى. -بىلەن كەڭ دائىرىدە تاالش

بىااز بااۇ كورۇسااتا گېرمانىيىنىااڭ يىمىاارىلىش كۈنلىرىنىااڭ يېقىاانالپ 
جىناايىتىنى )ئاوغالق( تۇال مۆلچەرلىشى ، نويابىر -كېلىۋاتقانلىقىنى ئاز

ئىشاااالىگەن پااااارتىيىلەرگە تايىنىاااا  بااااۇ ۋەزىيەتنااااى ئوڭشااااىغىلى 
بۇرجۇئااازىيە “لمايادىغانلىقى، يەنە بىاار جەھەتاتىن يېڭااى قۇرۇلغاان بو

مااۇ ھەرقااانچە كۈچلااۈك غەياارەت كۆرسااەتكىنى  ”مىللەتچااى پارتىيىسااى
بىاااالەن يااااۈز بەرگەن بااااۇ ۋەيرانچىلىقالرنااااى ئوڭشاشااااقا كااااۈچى 
يەتمەيدىغانلىقىدا ئورتاق پىكىر بىرلىكىگە كېلىشكەن ئىدۇق. دۆلەتناى 

ى مۇۋەپپىقىيەتلىك بىالەن ئىشاقا ئاشاۇرۇش قايتا قۇرۇپ چىقىش ئىشىن
ئۈچۈن بىر مۇنچە شارائىتالرنىڭ يارىتىلغان بولىشى شەرت ئىكەنلىكى، 
بۈگۈنكى كۈندە بۇنداق بىر شارائىت ياوقلىقى ئوتتۇرغاا قويۇلادى. بىاز 

بىر -شۇ ۋاقىتتا پەرەز قىلىشقان ئېقتىماللىقالر كېيىنكى ۋاقىتالردا بىرمۇ
 ئىسپاتالنغان ئىدى.
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نە شۇ سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن ئارىمىزدا يېڭاى بىار پاارتىيە قاۇرۇپ ئە
چىقىش مەسىلىسىنى مۇناازىرە قىلىشاى  كاۆرگەن ئىادۇق. شاۇ ۋاقىتتاا 

ناېمىس ئىشاچىالر “ئوتتۇرغا قويۇلغان پىرىنسىپالر، كېيىنكى ۋاقىتالردا 
قوبااۇل قىلغااان پىرىنسااىپالرنىڭ دەل ئااۆزى ئىاادى. بىااز،  ”پارتىيىسااى

رىنساى  باويىچە قاناات يايدۇرىلىادىغان بىار ھەرىاكەت بۇنداق بىار پى
چوقۇم كەڭ خەلق ئاممىساىنى ئاۆزىگە جەلىا  قىالاليادىغان تەشاكىالت 
ھەرىكىتااى بولىشااى الزىاام دەپ قارىغااان ئىاادۇق. ئەگەر كەڭ خەلااق 
ئاممىسىنى ئۆزىگە جەلى  قىالاليدىغان بىار تەشاكىالت قۇرۇلمىغىنىادا، 

ھېچقانداق بىار نەتىاجە ئااللماسالىقىمىز بارلىق تىرىشچانلىقلىرىمىزدىن 
سوتسيال ئىنقىالۋىاي “ئېنىق ئىدى. شۇنداق قىلى ، بۇ ھەرىكىتىمىزگە 

دەپ ئاات قويۇشانى بېكىتتاۇق. بۇناداق ناام بېرىشاىمىزدىكى  ”پارتىيە
سااەۋەپ، بااۇ يېڭااى ھەرىكىتىمىااز ئىجتىمااائىي كۆزقاااراش جەھەتااتە 

 ئىدى.ئىنقىالۋىي خاراكتىرلەرگە ئىگە بولغانلىقى 

ئەممااا بىزنااى بۇنااداق بىاار ئىسااىمنى تاللىۋېلىشااىمىزغا قىزىقتۇرغااان 
 ئەسلى سەۋەپ بۇ ئەمەس ئىدى:

شۇ كۈنلەرگىچە بولغان ئىقتىسادىي مەسىلىلەرگە بولغان قىزىقىشىم، 
بۇ جەھەتتىكى ئىزدىنىشلىرىم ئىجتىمائىي مەسىلىلەر دائىرىساى بىلەناال 

ىيىنىاااڭ ئىتتىپاقاااداش چەكلىنىااا  كەلاااگەن ئىااادى. كېيىااانچە گېرمان
دۆلەتلەر بىالەن مۇناساىۋەت ئورنىتىشاقا مۇناساىۋەتلىك سىياساەتلەرنى 
تەھلىاال قىلىااش جەريانىاادا بااۇ ھەقتىكااى نەزەر دائىاارەم كېڭىيىشااكە 
باشلىدى. ئەسلىدە بۇ تۈردىكى ئىقتىسادى سىياسەتلەردە گېرمانىيىنىڭ 
 ئىقتىساااادىي ۋەزىيىتاااى خاتاااا تەھلىااال قىلىنغاااان بولاااۇپ، ناااېمىس
مىللىتىنىڭ قورسىقىنى تويغۇزۇشقا ئوخشااش مىللاى مەناپەئەتىگە زىاچ 
مۇناسااىۋەتلىك مەسااىلىلەر قىلااچە ئويلىشااىلمىغان ئىاادى. ئەساالىدە بااۇ 
تااۈردىكى قاراشااالر، سااەرمايە يااالغۇز ئىااش ساااھەلىرىگە كاپالەتلىااك 
قىلىدىغان بولاۇش، شاۇ ئاساساتا ئىشاقا ئورۇنلىشاىش ئىمكانىيىتىنىاڭ 

ازىيىشى قاتارىدىكى ئامىلالر بويىچە ئۆزگىرى  تۇرۇش كۆپىيىشى ياكى ئ
دەيدىغان قاراشاقا ئاساساالنغان بىار پىرىنساى  ئاساساىغا تىكلەناگەن 
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ئىكەندۇق. دېمەك، سەرمايىنىڭ مىللىاي ئەھمىيىتاى دۆلەتنىاڭ، يەناى 
قااۇدرىتىگە -مىللەتنىااڭ ئۇلۇغلىقىغااا، ئۇنىااڭ ئەركىاانلىكىگە ۋە كااۈچ

بىار مۇناساىۋەت ساەرمايىنى، دۆلەتناى ۋە باغلىق بوالتتىكەن. بۇناداق 
مىللەتنااى يااالغۇز ئااۆزىنى ساااقالپ قااېلىش ئىنىسااتىنكىت كااۈچى ياااكى 
تەرەققىياااات ئارزۇساااى ئاساساااىدا كۈچەيتىلىشاااىنى، بۇنىاااڭ ئۈچاااۈن 
ياردەمچى بولىشىنى شەرت قىلىشى الزىم ئىادى. ساەرمايىنى دۆلەتنىاڭ 

پاكە يۈزلەنادۈرۈپ ئەركىنلىكى بىلەن مۇقىملىقى ئۈچاۈن پايادىلىق تەرە
مۇۋاپىاااق پايدىالنغانااادا، باااۇ ساااەرمايىنى مىللەتنىاااڭ ئەركىنلىكاااى، 

قۇدرىتىنىاااڭ كۈچىيىشاااى ئۈچاااۈن خىااازمەت -بۈياااۈكلىكى ۋە كاااۈچ
قىلدۇرۇشقا باوالتتى. بۇناداق شاەرتلەر ئاساتىدا دۆلەتنىاڭ ساەرمايىگە 
قارىتاا ۋەزىپىسااى نىسابەتەن ئاااددى ۋە ئېنىاق بولىشااى كېارەك ئىاادى. 

سەرمايىنى دۆلەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىشاىغا كاپالەتلىاك  يەنى، دۆلەت
قىلىش بىلەن بىرگە، سەرمايىنىڭ خەلققە ھۈكمىرانلىاق قىلىۋالىادىغان 
ئورۇنغا كېلىۋېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن نازارەتچىلىك قىلىشال كېرەك 
ئىدى. بۇنداق بىر ئەھۋالدا، بۇ ئىش مۇنداق ئىككى تۈرلاۈك پائاالىيەت 

قى  كەتمەسلىكى كېرەك ئىدى: بىر تەرەپتىن تۇرمۇش دائىرىسىدىن ھال
شااارائىتلىرىغا كاپالەتلىااك قىالالياادىغان ھەماادە ئااۆزىگە ئااۆزى خوجااا 

يااۈلەك بوالالياادىغان بولىشااى؛ يەنە بىاار -ئىقتىسااادىي سىياسااەتكە يااار
تەرەپاااتىن ئەمگەكچىلەرنىاااڭ ئىجتىماااائىي ھوقۇقلىرىغاااا كاپالەتلىاااك 

 ى.قىالاليدىغان بولىشى الزىم ئىد

مەن باااااۇرۇنالردا ئىشااااالەپچىقىرىش پائالىيىتىنىاااااڭ نەتىجىساااااى 
ھېساپلىنىدىغان ئەمەلى ساەرمايە بىالەن، قاۇرۇق گەپلەرگىاال تايىنىا  
قولغاااا كەلتاااۈرۈلگەن ئاكىساااىيە )پااااۋ چېكاااى باااازىرى( سەرمايىساااى 
ئوتتۇرسااىدا زادى قانااداق پەرق بولىاادىغانلىقىنى تااازا ئېنىااق بىلىاا  

قۇرىاادا دېاايىلگەن كۇرۇسااتا دەرس بەرگەن كېاتەلمىگەن ئىكەناامەن. يو
پروفىسسورالردىن بىرى بولغان گوتفريېد فېادېرنىڭ دەرسالىرىدىن باۇ 
ئىككى خىل سەرمايە ئوتتۇرساىدىكى پەرقناى ئېنىاق چۈشاىنى  ئالغاان 
ئىدىم. ئۆمرىمدە تۇنجى قېتىم خەلقارالىق پاۋ چېكى سەرمايىسى بىلەن 



 

 

388 

 

نداق پەرق بولىادىغانلىقىنىمۇ كىرېدىت سەرمەيىسى ئوتتۇرسىدا زادى قا
باااۇ كۇرۇساااتا چۈشاااىنىۋالغان ئىااادىم. فېااادېرنىڭ تاااۇنجى قېتىملىاااق 
لىكسىيىسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، كۆڭلۈمدە يېڭى بىر پارتىيە قاۇرۇش 
ئۈچۈن قايسى تۈردىكى ئاساسىي شەرتلەر بولىشاى كېرەكلىكىناى پەرەز 

 قىلىشقا باشلىغان ئىدىم.

ور فەدەرنىڭ قىممىتى شۇكى، بۇ كىشاى مېنىڭچە بولغاندا، پروفىسس
ئاكىسىيە سەرمايىسى بىالەن خەلاق ئىگىلىكىاگە بااغلىق بولغاان رېداال 
سەرمايىنىڭ پەرقىنى ئېنىق پەرقلەندۈرەلىگەنلىكىادە ئىادى. يەناى باۇ 
كىشااى قااۇرۇق گەپتىكااى مەۋھااۇم سااەرمايە بىاالەن خەلااق ئىگىلىكىااگە 

ىمايدىغانلىقىنى باااغلىق بولغااان ھەقىقااى سااەرمايىنىڭ تااۈپتىن ئوخشاا
ئىنتااااايىن ياخشااااى بىلىاااادىغان بىرسااااى ئىاااادى. بااااۇ ئىككىسااااىنى 
-پەرقلەندۈرىدىغان كەسكىن بەلاگە − ئۆساۈم بولىادىغانلىقىنى ئېا 

ئېنىق چۈشەندۈرۈپ بىرەلىگەن ئىدى. ئۇنىڭ ئاساس ھېسااپلىنىدىغان 
مەسىلىلەر ھەققىدىكى تەپسىلى چۈشەندۈرۈشاى شاۇنچىلىك ماۇكەممەل 

باۇ دېگەنلىرىناى بىارەر پاكىتقاا ئاساساالنماۋ تاۇرۇپ ئىدىكى، ئۇنىاڭ 
تەنقىتلەشااكە ئۇرۇنىاادىغان بىرسااى ئۇنىااڭ دېگەنلىرىنىااڭ نەزەرىاايە 

تااارتىش قىلىااش -خاتااا ئىكەنلىكااى ئۈسااتىدە تاااالش-جەھەتااتە تااوغرا
ئورنىغا، ئۇنىڭ كۆرسىتى  ئۆتكەنلىرىنىڭ راساتىنال ئەمەلىيەتاتە ئىجارا 

نەرسىلەر ئىكەنلىكىگىمۇ قىلچە گۇمان قىلىش ئىمكانىيىتى بولمايدىغان 
كەلتااۈرەلمەيتتى )تەرجىمىسااى بەكااال چۈشىنىكسااىز بولااۇپ قالاادى. − 
ئااۇ.ت(. باشااقىالر تەرىپىاادىن قىلااچە دىقااقەت قىلمىغااان بااۇ نوقتىغااا 
ئاالھىاادە ئەھمىاايەت بەرگەنلىكااى، فېاادېرنىڭ ھەقىقااى ئۇلااۇت ئىنسااان 

 ەللىكى ئىدى.ئىكانلىكىنى كۆرسىتى  بېرىدىغان ئەڭ مۇھىم ئەۋز

تەييارلىماااقچى بولغااان بىرسااىنىڭ  بىاارەر ھەرىااكەت پروگراممىسااى
ۋەزىپىسااى، بىاارەر غااايىنى ئەمەلااگە ئاشۇرۇشااقا الزىملىااق ھەرتۈرلااۈك 
ئىمكانىيەتلەرنى ئوتتۇرغا قويۇشنى ئۆزىگە ۋەزىپە قىلغاان بولماساتىن، 
بۇ ئىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا بولىدىغان بىر ئىاش ئىكەنلىكىناى ئېنىاق 

بولىشااى كېاارەك. باشااقىچە  ئوتتۇرغااا قويۇشاانى ئااۆزىگە ۋەزىااپە قىلغااان
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قىلىاا  ئېيتقاناادا، ۋاسااتىالرغا چىااڭ ئېسااىلىۋالماۋ مەقسااەتنى ئاساااس 
قىلغاااان بولىشاااى الزىااام. بۇناااداق بىااار شاااەرتكە ئاساساااەن، بىااارەر 
كۆزقاراشاانىڭ ئەمەلااگە ئاشۇرۇلىشااىنىڭ ئاسااان ياااكى تەس بولىشااى 
مەسااىلىنىڭ مااۇھىم نوقتىسااى ئەمەس، بەلكااى پىرىنسااىپالرغا مۇۋاپىااق 

كەلمەسلىكى مەسىلىنىڭ مۇھىم نوقتىسى ھېساپلىنىشى كېرەك. -شكېلى
 بۇ يەردە، ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ قىيىنلىقى مۇھىم ئەمەس.

پروگرامما تۈزۈشاكە كىرىشاكەن بىرساى، ئەگەر ماۇتلەق ھەقىقەتاكە 
دەپ ئاتىلىاادىغان نەرسااىگە چىااڭ  ”ئەمەلااى رول“تااايىنىش ئورنىغااا 

-يەتكە ئۇيغاااۇن كاااېلىشئېساااىلىۋېلى ، پروگراممىساااىنىڭ ئەمەلىااا
كەلمەسلىكىنى مۇھىم ئورۇنغا قويىۋالغىنىادا، ئۇنىاڭ ئوتتۇرغاا قويغاان 
پروگراممىسااى تااوغرا يااول تاپالماااۋ ھەر تەرەپااكە ئۇرۇنااۇپ يااۈرگەن 
ئىنساااانىيەتكە ياااول كۆرساااەتكۈچ قۇتاااۇپ يۇلتاااۇزى بولاااۇش رولىناااى 

اش يوقۇتۇپ، ئوتتۇرلۇقتا سۆرۈلۈپ يۈرگەن باشقا پروگراممىالرغا ئوخشا
ئااادەتتىكىچە بىاار رېتسااى  تۈسااىگە كىرىاا  قالىاادۇ. بىاارەر ھەرىااكەت 
پروگرامىسااىنى تۈزۈشااكە تۇتااۇش قىلغااان كىشااى، بااۇ ھەرىكەتنىااڭ 
غايىسىنى ئوتتۇرغا قويغان بولىشى، بۇ پروگراممىنى ئىشقا ئاشاۇرماقچى 

بىر ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى -بولغا سىياسىيون بولسا بۇ غايىنىڭ بىردىن
ىرىشااچانلىق كۆرسىتىشااى الزىاام. دېمەككااى، پروگراممااا كۆرسىتىشااكە ت

نەزەرىيىچىسى نەزەرىيە جەھەتتە ماۇتلەق ھەقىقەتاكە بارىادىغان تاوغرا 
يااولنى بايااان قىلىاا  بەرسااە، سىياسااىيون بااۇ پروگراممىنااى ئەمەلااگە 
ئاشۇرۇشااتا قىلىشااقا تىگىشاالىك ئەينااى ۋاقتىاادىكى ئەمەلااى ئەھۋالالرغااا 

ىاااام. ئالدىنقىسااااىنىڭ ئۇلااااۇغلىقى ئەھمىاااايەت بەرگەن بولىشااااى الز
كۆزقاراشاالىرىنىڭ ئابىسااتراكىت جەھەتااتە قەتدىااي تااوغرا ئىكەنلىكىاادە 
ئىپادىلەنسااە، كېيىنكىسااىنىڭ قىممىتااى مەۋجااۇت ۋەزىيەتنااى تااوغرا 
مۆلچەرلەپ ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشىدا كۆرۈلىدۇ. بۇ جەرياندا ئالدىنقىسى 

يۇلتۇزىغاا ئوخشااش تاللىۋالغان نىشان كېيىنكىسى ئۈچۈن بىار قۇتاۇپ 
قاراڭغۇلۇقتااا يااول كۆرسااەتكۈچلۈك رولىنااى ئويناياادۇ. بىاارەر سىياسااى 
رەھبەرنىااڭ قىممىتااى، پىالنلىرىنااى غەلىبىلىااك ئەمەلااگە ئاشااۇرغانلىق 
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پائاااالىيەتلىرى بىااالەن، يەناااى ئىجااارائەت جەريانىااادا ئاااۇ كىشاااىنىڭ 
مۇۋەپپەقىيەتلىك بىالەن ئەمىلىلەشاتۈرگەنلىكى بىالەن ئۆلچىنىادۇ. باۇ 
يەردە، سىياسىيون ماھىر بىر ئۇستا رولىنى ئوينىغان بولىدۇ. ئەمما باۇ 
نىشاننى ئوتتۇرغا قويغۇچى كىشىنى ھەرگىزمۇ ئۇنداق تېخنىك بىرسىگە 
ئوخشااىتىۋااللمايمىز. چااۇنكى، نەزەرىيىچىنىااڭ كۆزقاراشاالىرى غااايىنى 
ئېنىق كۆرسىتى  بېرەلەيدىغان ئاالھىادىلىككە ئىاگە بولاۇپ، نىشااننى 

ك ئەينەكتە كۆرۈلگەندەك ئېنىق كۆرساىتى  بېرەلەيادۇ. شاۇنىڭغا سۈزۈ
قارىماااۋ، بااۇ غااايە ھەر قااانچە ماااھىر ئۇسااتىنىڭ قولىغااا ئۆتكەناادەك 
قىلسااىمۇ مەڭگااۈ ئەمەلااگە ئاشااۇرغىلى بولماياادىغان بىاار غااايە بولااۇپ 
قېلىشىمۇ مۇمكىن. ئابىستراكىت جەھەتاتىن بىارەر چۈشاەنچە قاانچىكى 

ۇرغا قويغان، شۇ ساەۋەپتىن باۇ پىكىار قاانچىكى توغرا بىر غايىنى ئوتت
ئۇلااۇت بىاار غااايە ھېساااپلىنىدىكەن، بۇنااداق بىاار غايىنىااڭ كەمكۈتسااىز 
تولۇق ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇشىمۇ ئۇنى ئىجرا قىلىدىغان كىشىلەرگە بااغلىق 
ئىااش بااولغىنى ئۈچااۈن، ئۇنىااڭ ئەمەلىلەشتۈرۈلىشااىمۇ شااۇنچە قىاايىن 

ۇرغىلى بولمايدىغان بىار غاايە بولاۇپ بولىدۇ. ھەتتا زادىال ئەمەلگە ئاش
قېلىشىمۇ ماۇمكىن. شاۇ ساەۋەپتىن، پروگرامماا تۈزگۈچىنىاڭ قىممىتاى 
غايىلىرىنىڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلۇش دەرىجىسىگە ئاساساەن ئۆلچەنمەيادۇ. 

بولماسالىقى، -ئۇ كىشىنىڭ قىممىتى بۇ تۈر غايىلىرىنىڭ تاوغرا بولاۇش
ققىياتىغاا كۆرساىتىدىغان شۇنىڭدەك باۇ غايىلىرىنىاڭ ئىنساانىيەت تەرە

ئىجابى تەسىرىگە ئاساسەن باھالىنىدۇ. ئەگەر ئۇنداق بولمىساا ئىادى، 
دىاان قۇرغااۇچىلىرى دۇنيااادا ئىنسااانىيەتنىڭ مااۇتلەق كااۆپ قىساامى 
تەرىپىدىن ئەڭ ئۇلاۇت ئىنساان دەپ تونۇلمىغاان باوالر ئىادى. چاۇنكى 

ۇرغىلى ئۇالرنىڭ ئەخالقى قاراشالىرىنى ھېچقاچاان تولاۇق ئەمەلاگە ئاشا
بولمىااادى. ھەتتاااا دىنىاااي ساااۆيگۈلىرىمۇ ئەڭ ساااادىق مورتلىرىنىاااڭ 
پائااالىيەتلىرى جەريانىاادىمۇ دىاان ياراتقۇچىسااىنىڭ نىيىتىنااى تولااۇق 
ئىپااادىلەپ كىتەلىگىنااى يااوق. شااۇنىڭغا قارىماااۋ، دىننىااڭ قىممىتااى 
ئىنسااانىيەت ئەخالقىنااى، ئىنسااانىيەتنىڭ مەدەنىاايەت تەرەققىياااتىنى، 
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نىاڭ سااغالملىقىنى ئىلگىارى سۈرۈشالەردە ۋە ئەنە شاۇ ئادەتلىرى-ئۆرپە
 تەرەپلەر بويىچە يول كۆرسىتەلىگەنلىكىدە ئىپادىلەنمەكتە. 

پروگراممااا تەييااارلىغۇچى )نەزەرىاايە ئىجادىيەتچىسااى( ساااالھىيەت 
بىاااالەن پروگراممىنااااى يولغااااا قويغااااۇچى سىياسااااىيون ساااااالھىيەت 

ۇرغا قويۇش ئىقتىدارى ئوتتۇرسىدىكى بۇ تۈپكى پەرق، نەزەرىيىنى ئوتت
بىلەن ئوتتۇرغا قويۇلغان بۇ نەزەرىيەنى ئىجرا قىلىش ئىقتىادارى بىارال 
ئادەمدە كۆرۈلىشاىنى ئاساساەن ماۇمكىن بولمايادىغان ھالغاا كەلتاۈرۈپ 
قويماقتا. شۇنداق بولغاچقا، بۇنداق ئىككىال قابىلىيەتكە ئىاگە بولغاان 

رغاا قوياۇش ئىشاى بىالەن كىشىلەر بەكال كام كۆرۈلىدۇ. نەزەرىيە ئوتتۇ
ھەرىكەتااااكە يىتەكچىلىااااك قىلىااااش ئىشااااى تەبىدىااااي ئىقتىاااادارىغا 
مۇناسااىۋەتلىك قااابىلىيەت مەسىلىسااىدۇر. ئااۆز كەسااىپلىرىدە نەتىااجە 
قازاناادىم دەپ يااۈرگەن بەزى قىممىتااى يااوق سىياسااەتچىلەر مەن بااۇ 
ئىككى ئىشنى بىارال ۋاقىتتاا قىالاليامەن دەپ پاو ئېتىا  يۈرۈشامەكتە. 

مەن بااۇ يەردە باااۇنى شااۇالرغا قارىتىااا  ئاالھىاادە تەكىاااتلەپ شااۇڭا 
كۆرسااەتتىم. بىسااماركمۇ سىياسااەتكە مۇناسااىۋەتلىك بااۇ تااۈر ئىشااالرنى 
ئىنتااايىن كەمتەرلىااك بىاالەن مۇنااداق تەرىااپلىگەن ئىاادى: بااۇ ئىككااى 
ئىشنى يالغۇز ئۆزەم باشقا ئېلى  چىقااليمەن دەيدىغان بىر سىياسەتچى 

اشاااالرنى ئوتتۇرغاااا قويااادۇم دەپ ياااۈرگەن ھەرقاااانچە ئۇلاااۇت كۆزقار
بولىشىدىن قەتدىي نەزەر، ئۇ كىشىنىڭ قىلغان ئىشلىرى چوقۇم شۇنچە 
ئاااددى، شااۇنچە ئااادەتتىكىچە ۋە شااۇنچە ۋاقىتلىااق ئىشااالردىن بولااۇپ 
قېلىشااى مااۇمكىن. ئەگەر، بىاار سىياسااىيون ئۇلااۇت چۈشااەنچىلەردىن 

ۈرىااادىغان قاااانچىكى يىاااراق تۇرغاااان بولساااا، ئۇنىاااڭ قولغاااا كەلت
نەتىجىلىرىمۇ شۇنچە ئادەتتىكىچە بولۇپ قالىدۇ. شۇنداق بولغاچقا، بۇ 
تۈردىكى كىشىلەر يولادا يولۇققاان ئاادەتتىكى ئىشاالر بىلەناال مەشاغۇل 
بولىدىغان كىشىلەر بولاۇپ، ئاۇالر قالادۇرغان ئەساەرلەرنىڭ ئىزلىرىماۇ 

ىادۇ. باۇ ئۆزى بىلەن بىرلىكتە تېزال ئۇنتۇلۇپ كۆمۈلۈپ يوق بولۇپ كېت
تااۈردىكى سىياسااەتچىلەرنىڭ ئەسااەرلىرى ئومااۇمەن ئالغاناادا كىاالەچەك 
ئەۋالدالر ئۈچااۈن قىلااچە قىممىتااى بولماياادۇ. چااۇنكى بااۇ تااۈردىكى 
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كىشااىلەرنىڭ قولغااا كەلتااۈرگەن نەتىجىلىاارى ھەقىقەتەنمااۇ ئۇلااۇت ۋە 
كەلگۈسااااى ئەۋالتااااالر ئۈچااااۈن قىممەتلىااااك بولغااااان چۈشااااەنچە ۋە 

تۇنجۇقتااۇرۇش ھېسااۋىغا قولغاان كەلتااۈرگەن مەساىلىلەرنى باساتۇرۇپ 
 نەتىجىلەردىن باشقا نەرسە ئەمەس.

كەلگۈسى ئۈچۈن مۇھىم ئەھمىيەتلىاك ۋە پايادىلىق بولغاان غاايىالر 
ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ پائالىيەتلىرى ئاۇ كىشاىلەرنىڭ 
ئۆزىگە بىرەر پايدا كەلتاۈرەلمەيال قالمااۋ، يەنە كەڭ خەلاق ئاممىساىمۇ 

ۇالرنى كۆپاااۈنچە ۋاقىاااتالردا بەك چۈشاااىنى  كېتەلمەيااادۇ. خەلاااق ئااا
ئاممىسااى، پەقەت كىلەچەكااتىال ئېرىشااكىلى بولىاادىغان ئىسااتىقباللىق 
تېخىمۇ يۈكسەك غايىالرغا قارىغاندا قولىغا نەق تېگىادىغان ساۈت يااكى 
پىااۋە چەكلىاارىگە بەكىاارەك قىزىقىاا ، كىلەچەكااتە ئىشااقا ئاشااىدىغان 

ھەۋەس قىلىاا  كەتمەياادۇ. شااۇنداق بولغاچقااا، غايىالرغااا تااۇال بەك 
دۆتلۈكنىااڭ يااېقىن تااۇغقىنى بولغااان ئابرويپەرساالىك ئىچىااگە چۆكااۈپ 
كەتكەن پۇرسەتپەرەس سىياسەتچىلەرنىڭ كۆپ قىسمى نۆۋەتتە ئەمەلگە 
ئاشااۇرۇش قىاايىن بولغااان بااارلىق غايىالرنىااڭ اليىقەلىرىاادىن ئااۆزىنى 

نى تۆكىۋالماسالىق ئۈچاۈن قاچۇرۇپ، خەلاق ئاممىساى ئالدىادا ئىنااۋىتى
بۇنداق قىيىن غايىالر بىلەن شوغۇللىنىش ئورنىغا خەلقنىڭ كۈنادىلىك 
غېمىنااى ھەل قىلىااش يولىغااا كىرىاا  كېتىاادۇ. ھەتتااا بۇنااداق ئۇلااۇت 
غايىالرغا يېقىن كەلمەسلىكىنى ئۆزىنىڭ ئەقىللىقلىقى، بىار ئۇتاۇق دەپ 

پۈتاۈنلەۋ شاۇ  ئاخماقالرچە كۆرەڭلىشى  كېتىدۇ. ئۇالرنىاڭ نەتىجىساى
كۈنكى ۋەزىيەتكىال مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، كىالەچەك ئۈچاۈن ھاېچ بىار 
قىممىتى ياوق. ئۇالرنىاڭ باۇ خىال ھالىتىادىن ئەقلاى ئىشالىمەيدىغان 
ئاخماااااق كىشااااىلەر قىلچىمااااۇ غەم قىلىشاااامايدۇ. ھەتتااااا بۇنااااداق 

 سىياسەتچىلەرنى ئۇالر بەكال ياخشى كۆرىشىدۇ.

چىنىاڭ ئەھاۋالى سىياساەتچىنىڭكىگە ئەمما نەزەرىيە ئوتتۇرغاا قويغۇ
ئوخشاااىمايدۇ. چاااۇنكى نەزەرىيىچاااى ئۈچاااۈن كىااالەچەك ھەممىااادىن 
قىممەتلىااك ھېساااپلىنىدۇ. شااۇنداق بولغاچقااا، بااۇ كىشااىلەر دەۋرنىااڭ 
خەلقى ئىچىدە داڭق چىقىرىش تاماسىدا بولۇشتىن ئۈمىدلەنمەيادۇ. شاۇ 



 

 

393 

 

پ ساااەۋەپتىن بۇناااداق بىرساااىنى كىشاااىلەر بىااارەر خىيالپەرەسااات دە
ئاتىشىدۇ. بۇ كىشىلەر ياراتقان نەزەرىيىلەر مەڭگۈ ئۆلمەيدىغان قاراشالر 
بولغاچقا، ئۇالرنىڭ شۆھرىتى كەلگۈسى ئەۋالتالر ئارىساىدا تىكلىنىادۇ. 
بااۇ جەھەتااتىن ئالغاناادا ئەگەر سىياسااەتچىلەرنىڭ ھااۆنىرىنى ئەمەلااى 
پۇرساااەتلەردىن پايااادىالنغۇچى ئۇساااتىالر دەپ باھاالنساااا، پروگرامماااا 

ۈزگاۈچىلەرنى ئەمەلااگە ئاشاۇرۇش ئىمكانسااىز دەپ قارالغاان ئىشااالرنى ت
 تەلەپ قىلغۇچىالر دەپ تونىتىش مۇمكىن.

بەزىدە ئۆمۈرىنى سىياسەتكە ئاتىغان بىر كىشاى ئەيناى ۋاقتىادا شاۇ 
ئىشااانىڭ پروگراممىساااىنى تۈزگاااۈچى كىشاااى بولىااادىغان ئەھۋالالرماااۇ 

بىار كىشاى ئۈساتىدە  كۆرۈلىشى مۇمكىن. ئەگەر بۇ ئىككى ئاالھىادىلىك
قانچىكى مۇجەسسەم ئىپادىلەنگەن بولىدىكەن، ئۇ كىشىنىڭ ئاابرويىنى 
تۆكۈشكە ئۇرۇنىدىغان رىقابەتچى كۈچلەرماۇ شاۇنچە كۈچلاۈك ئوتتۇرغاا 
چىقىشااى مااۇمكىن. چااۇنكى، بۇنااداق بىرسااى كۈناادىلىك پائااالىيەتلەر 
 بىلەن شوغۇللىنى  يۈرگەن بىرساى بولۇشاتىن چىقىا ، ئىنتاايىن ئااز
ئۇچراياادىغان ئەقىللىااق تەبىقىاالەرال چۈشااىنەلەيدىغان غااايىالر بىاالەن 
شااوغۇللىنىدىغان كىشااىگە ئايالنغااان بولىاادۇ. شااۇ سااەۋەپتىن ئۇنىااڭ 
كۈندىلىك تۇرمۇشى سۆيگۈ بىالەن ئۆچمەنلىاك ئوتتۇرساىدا تاساقىلىپال 
ياااۈرگەن بولىااادۇ. زامانداشااالىرىنىڭ ناااارازىلىق ساااادالىرى، بۇناااداق 

بەخىتلىاك ھاياتىنىاڭ، پۈتاۈن كاۈچىنى ساەرى   بىرسىنىڭ كەلگۈساى
قىلىاا  تەييارالۋاتقااان كەلگۈسااى بەخىتلىااك كۈنلىرىنىااڭ كاپااالىتى 
بولۇپ، بۇنداق قارشى چىقىشالر، ئۈنىڭغا پۈتۈن كۈچى بىلەن تاقابىال 

 تۇرۇش غەيرىتىنى بېغىشاليدۇ. 

ئەگەر بىر كىشى ئوتتۇرغا قويغان ئەسەر كىلەچەك ئۈچۈن قاانچىكى 
ىك بولىدىكەن، ئۇنىڭ ئوتتۇرغا قويغانلىرىنى زامانداشلىرىنىڭ قىممەتل

چۈشىنىشااااىمۇ شااااۇنچە تەس بولااااۇپ، بااااۇ غايىسااااىنى باشااااقىالرغا 
چۈشەندۈرۈپ قايىل قىلىش ئۈچۈنمۇ شۇنچە جاپاالىق كاۈرەش قىلىشاقا 
مەجبااۇر بولىاادۇ. ئۇنىاااڭ بااۇ غااايىگە ئېرىشىشاااىمۇ شااۇنچە تەساااكە 

چاچە ئەساىردە بىرساى چىقىا  توختايدۇ. بۇنداق داڭلىاق كىشاىلەر نە
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قالىدىغاناادەك قىلسااىمۇ، بەزىاالەر بااۇ غايىسااىنىڭ ئەمەلااگە ئېشىشااىنى 
كۆرەلەيدىغان ۋە ئۆلمەۋ تۇرۇپ داڭلىاق بىار شەخساىگە ئايلىنىادىغان 
ئەھۋالالرمۇ كۆرۈلۇپ تۇرىدۇ. بۇناداق ئۇلاۇت كىشاىلەرال تارىخنىاڭ ئەڭ 

ماااۋ، ئۇنىااڭ ئاۋانگااارت يىتەكچىلىاارى ھېساااپلىنىدۇ. شااۇنىڭغا قارى
زامانداشاالىرى ئۇنىڭغااا غااالىبىيەت تاااجىنى ئااۇ سااەكىراتتا ياتقىنىاادىال 
ئاناادىن كەيگۈزىاادىغان ئەھااۋالالر دائىاام كۆرۈلااۈپ تۇرىاادۇ. شااۇڭا، 
دۇنيااادىكى ئەڭ ئۇلااۇت كۈرەشااچىلەر ئەنە شااۇ كىشااىلەر ھېساااپلىنىدۇ. 
دەۋرنىڭ كىشىلىرى تەرىپىدىن بەك قوبۇل قىلىنىا  كەتمەيادىغان باۇ 

ىكى ئۇلۇت كۈرەشچىلەر ئۆز ئەقىدىسى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشاقا ھەر تۈرد
دائىم تەييار تۇرىدىغان كىشاىلەردۇر. باۇ كىشاىلەر كۈنلەرنىاڭ بىرىادە 
خەلقنىااڭ قەلبىاادىن چوڭقااۇر ئااورۇن ئالىاادىغان كىشااىلەردىن بولااۇپ 

 قالىدۇ.

شااۇ كااۈنلەر كەلگىنىاادە زامانداشاالىرىنىڭ بااۇ كىشااىلەرگە قىلغااان 
، ئورۇنسااىز سااالغان زۇلااۇملىرىنى تۈزىتىشااكە مەجبااۇر ناااھەقچىلىكلىرى

ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىدۇ. شۇنداق قىلى  ئۇالرنىڭ تەرجىمەھاالىنى، 
پائالىيەتلىرىنى ھۆرمەت بىلەن ئەسلىشى  ھەممە ئۇنى تەتقىاق قىلىشاقا 
كىرىشى  كېتىدۇ. شۇ كۈنلەردە بۇنداق بىرسى كىشىلەرنىڭ ھۆرمىتىگە 

ەھۋال ھەقىقى دۆلەت ئەرباپلىرى ئۈچاۈنال ئورتااق سازاۋەر بولىدۇ. بۇ ئ
بولۇپ قالماستىن، بەلكى ھەرقانداق بىار ئۇلاۇت ئىساالھاتچى ئۈچۈنماۇ 
ئورتاااق بىاار ئەھۋالاادۇر. مەسااىلەن ئااااليلۇق، ئۇلااۇت فرېاادېرىا بىاالەن 
بىارگە ماارتىن لاۇتېر ۋە رىچاارد ۋاگنېار قاتاارلىق زاتاالر ئەنە شااۇنداق 

 ان كىشىلەر ئىدى.مۇئامىلىگە مۇيەسسەر بولغ

كاپىتااال ئۆسااۈمى كەلتااۈرۈپ چىقارغااان “گۇدفريېااد ئۇسااتازىمىزنىڭ 
ماااۋزۇلۇق تااۇنجى  ”رەزىللىكاالەرگە بويااۇن ئېگىشااكە خاااتىمە بېرەيلااى

لىكسىيىسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئۇ كۆرسىتى  ئۆتكەن بۇ قانۇنىيەت 
ن نېمىس مىللىتىنىڭ تەغدىرىگە ھەقىقەتەنماۇ زور تەساىر كۆرساىتىدىغا

ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بىر قانۇن ئىكەنلىكىنى چۈشىنى  يەتكەن ئىادىم. 
ئاكىسسىيە كاپىتالى بىلەن مىللىاي ئىگىلىكنىاڭ رىياال مەبلىغىناى بىار 
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بىرسىدىن قەتدى تۈردە ئايرىۋېتىش ئىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرماۋ، ئۆزىگە 
ئۆزى خوجاا بىار ئىگىلىكنىاڭ ھاۇلىنى تەشاكىل قىلىادىغان كاپىتاالنى 

قىلمااااۋ، ئۇنىڭغاااا قارشاااى كاااۈرەش قىلمااااۋ تاااۇرۇپ ناااېمىس  بەرپە
ئىقتىسادىنىڭ خەلقاراالشتۇتۇلۇشىغا قارشى كۈرەش قىلىاش پۇرساىتىنى 
قولغا كەلتۈرۈش مۇمكىن ئەمەس ئىدى. شۇنىمۇ تەكىتلەپ ئاۆتىمەنكى، 
كاپىتال ئۈچاۈن ئېلىا  بېرىلىادىغان كاۈرەش ئاارقىلىق كىلەچەكتىكاى 

تەۋرىتىاا  يۈرۈشاانىڭ ھاااجىتى يااوق. مىللااى ئىگىلىااك ئاساساالىرىنى 
گېرمااانىيىنى تەرەققااى قىلدۇرۇشاانىڭ ئەڭ كەسااكىن كۈرىشااى ئۈچااۈن 
قانات يايدۇرىلىدىغان كۈرەشنى ئېنىاق توناۇپ يەتكىانىم ئۈچاۈن، ئەڭ 
جاپااالىق كااۈرەش دۈشاامەن مىللەتاالەرگە قارشااى كااۈرەش بولماسااتىن، 

ئوچااۇق  بەلكااى خەلقااارا كاپىتالغااا قارشااى كۈرەشااتە بولىاادىغانلىقىنى
كااۆرۈپ يەتكەنىاادىم. بااۇ ئۇسااتازىمىزنىڭ لىكسىيىسااىدىن كەلگۈسااىدە 
بۇناااداق بىااار كۈرەشاااكە ئاتلىنىشااانىڭ ئەڭ كۈچلاااۈك ئىشاااارەتلىرىنى 

 كۆرۈشكە باشلىغان ئىدىم.

ۋەزىيەتنىاااڭ كېيىنكاااى تەرەققىيااااتىمۇ باااۇ ئىشاااارەتنىڭ تاااوغرا 
 ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتالپ بەردى. مانااا بۈگااۈن بۇرجۇئازىيىنىااڭ قااۇۋ
سىياسەتچىلىرى بىزنى مازاق قىاللمايدىغان بولدى. قاراپ تۇرۇپ ئىنكار 
قىلىشاااقا ئۇرۇنمايااادىغانال بولىااادىكەن، باااۇ كاااۈنلەردە خەلقاااارالىق 
كاپىتالنىڭ ئۇرۇشانى ئەڭ كۈچلاۈك كۈشاكۈرتكەن كاۈچ ئىكەنلىكىناى، 
ئۇرۇشااتىن كېاايىن، بۈگۈنمااۇ تېنچلىقنااى دوزاخقااا ئايالناادۇرغانلىقىنى 

اپ قىلىشااقا مەجبااۇر. خەلقدااارالىق ئىگىلىااك بىاالەن قەرز ئۇالرمااۇ ئېتاار
كاپىتالىغا قارشى كۈرەش − نېمىس خەلقىنىڭ ئازاتلىقى، ئىقتىساادىي 
مۇستەقىللىقى ئۈچۈن قانات يايدۇرىلىدىغان كۈرەشتە ئەڭ مۇھىم نوقتاا 

 ھېساپلىناتتى.

ئەگەر باااۇ كۇرۇسااانىڭ پروفىسساااورى فېااادېرنىڭ كۆزقاراشااالىرىغا 
دۈرىدىغانالر بولىدىكەن، ئۇالرغاا مۇناۇ جااۋاپ ئەڭ اليىاق نارازىلىق بىل

ساەرمايە ئۆساۈمى كەلتاۈرۈپ چىقارىادىغان كاۈلپەتلەرنى رەت “كېلىدۇ: 
ئەندىشااە قىلىشاانىڭ قىلااچە ھاااجىتى يااوق. چااۇنكى، -قىلىشااتىن غەم
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بۈگاااۈنگىچە ئوتتۇرغاااا قويۇلىۋاتقاااان ئىقتىساااادى تەدبىااارلەر ناااېمىس 
ەن ئەمەس. مىللىاااي بانكاااا خەلقىنىاااڭ پايدىساااى ئۈچاااۈن تاااۈزۈلگ

مەسىلىلىرىگە قارىتىلغان مۇئامىلىلەر بىلەن باۋارىيىلىك دوختۇرالرنىاڭ 
تۆمۈر ياول قۇرۇلۇشاى مەسىلىساىدە ئوتتۇرغاا قويغاان ئەنسىرەشالىرىنى 
ئەسكە ئالساق، ئۇالرنىاڭ باۇ داڭلىاق كوپراتساىيىلەردىن ئەنساىرىگەن 

يېڭاى -باۇ يېا  ئىشلىرىنىڭ ھېچقايسى ياۈز بەرمىاگەن ئىادى. يەناى،
بىلەن ساياھەت قىلغاندا بىرمۇ يولاوۋچى بېشاىم قايادى دەپ  ”ئايغىر“

دەرت تۆكااۈپ باقمىاادى. ئااۇالرنى تاماشااا قىلىۋاتقااان كىشااىلەرمۇ بىاارەر 
كېسااااەللىككە گىرىپتااااار بولمىاااادى. شااااۇنداق قىلىاااا  تۈمۈريااااولنى 
كىشااىلەرنىڭ كااۆرۈپ قېلىشااىدىن يوشااۇرۇش ئۈچااۈن ئەتىراپىغااا پەردە 

رۈشاانىڭمۇ ھاااجىتى قالمىغااان ئىاادى. ئەممااا بۇنااداق بىاامەنە توساااپ يۈ
پىكىرلەرنى ئوتتۇرغا قويغان مۇتەخەسسىسلەر بولسا، ھازىرمۇ يەنىال شۇ 
يالغۇز كۆزلۈك كۆزەينەكلىرىنى تاقاپ بىار خىيالىادا ياوق يۈرۈشامەكتە. 
بااۇ يەردە يەنە مۇنااۇ مەسااىلىنىمۇ ئەساالىتى  ئۆتىشااكە تااوغرا كېلىاادۇ: 

ل كۆزقااراش دەپ قارالغاان بىارەر پىكىرناى ئاۆزلىرىچە ئەگەر ئەڭ ئىسى
تەبىدەتتىن ھالقىغان مەڭگۈلۈك پىرىنسى  دەپ تونىۋالغىنىادا، ئۇناداق 
بىاار قاراشاامۇ ئەڭ خەتەرلىااك نەرسااىگە ئايلىنىاا  قېلىشااى مااۇمكىن. 
چۇنكى ئۇنداق قاراشالر ئەسالىدە غاايىگە يېتىشانىڭ بىار ۋاستىساىدىن 

نىڭ ئۈچۈن، شۇنىڭدەك بارلىق ھەقىقىي باشقا نەرسە ئەمەس ئىدى. مې
مىللىاااي سوتسااايالىزمچىالر ئۈچاااۈن ئېيتقانااادا پەقەت بىااارال نەزەرىااايە 

 مەۋجۇت. ئۇ بولسىمۇ − مىللەت بىلەن ۋەتەن.

بىااااز ئوتتۇرغااااا قويغااااان كۈرەشاااانىڭ غايىسااااى ئىرقىمىزنىااااڭ، 
مىللىتىمىزنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ۋە تەرەققىياتىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش؛ 

ىمىاااز بولساااا باااۇ مىللەتنىاااڭ ئەۋالتلىرىناااى باااېقىش، قېنىنىاااڭ ۋەزىپ
ساپلىقىنى ساقالش، ۋەتەن مۇساتەقىللىقىنى قوغداشاتىن ئىباارەت. باۇ 
يەنە كېلىا  مىللىتىمىزناى تەڭرىنىاڭ مىللىتىمىاز ئۈچاۈن ئاتاا قىلغاان 
ئىالھى ۋەزىپىسىنى ئەمەلاگە ئاشاۇرااليدىغان ھالغاا كەلتاۈرۈش ئۈچاۈن 

ۋەتلىك بىر ۋەزىاپە. ھەرقاناداق بىار كۆزقااراش، يىتىلدۈرۈشكە مۇناسى
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ھەرقانداق بىر تەربىيە ۋە ھەرقانداق بىر ئىلىم بۇ غايە ئۈچۈن خىزمەت 
قىلىشااى الزىاام. ھەرقانااداق بىاار ئىشاانى ئەنە شااۇ نوقتىاادا تااۇرۇپ 
كۈزىتىشىمىز، پەيتى كەلگىنىدە باۇنى يولغاا قويىشاىمىز، ئەگەر پەيتاى 

بولىاادىغان بااارلىق توسااالغۇالرنى كەلمىسااە بۇنىااڭ ئۈچااۈن توسااالغۇ 
ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشىمىز الزىم. شۇنداق ئىاكەن، 
ھېچبىر قانۇنىيەت قېتى  قالغان بىر نەزىرىيىگە ئايلىنالمايدۇ. چاۇنكى 
ھەرقانداق بىر ئىاش ھايااتلىق ئۈچاۈن خىازمەت قىلدۇرۇلىشاى شاەرت. 

ىاارىم بولمىغااان بااۇ گۇتفريېاات فېاادېرنىڭ قاراشاالىرى ئااانچە بەك خەۋ
تۈردىكى تېمىالرغا ئاالھىدە قىزىقىشاىم الزىملىقاى، تېخىماۇ چوڭقاۇرالپ 

 ئىزدىنىشىم كېرەكلىكى ھەققىدىكى يولغا يىتەكلىگەن ئىدى.

شۇنداق قىلى  بۇ جەھەتتىكى ئىشاالرنى يېڭىادىن تەتقىاق قىلىشاقا 
كىرىشى  كەتكەن ئىدىم. بىر يەھۇدى بولغان كارل ماركسانىڭ پۈتاۈن 

مۈرىنى ساەرى  قىلىا  ئوتتۇرغاا قويغاان كۆزقاراشالىرىدىكى ئەسالى ئۆ
نىيىتى بىلەن ئۇنىڭ مەزمونىنى بىر باشتىن تەپساىلى ئۆگۈناۈپ ئېنىاق 

« كاپىتاال»مەلۇماتقا ئېرىشكەن ئىدىم. شۇندىن كېيىن ئۇنىڭ يازغاان 
لىنااى تېخىمااۇ ئېنىااق چۈشااەنمەكتە ئىاادىم. سوتساايال دېموكراتىيىنىااڭ 

ە قارشاى كۈرىشاىنىڭ ئەسالى مەقساىدىنى، پۈتاۈنلەۋ مىللىي ئىگىلىكك
يەھۇدىغىال تەۋە مەبلەت بىلەن ئاكىتساىيىگە تايىنىا  ئېنتىرناتسايونال 
سااەرمايىغا ھۈكمۈرانلىااق قىلىااش ئىكەنلىكىنااى، بۇنىااڭ ئۈچااۈن بىاار 
مۇھىت يارىتىشنى مەقسەت قىلى  قانات يايدۇرىۋاتقان بۇ كۈرەشلىرىنى 

 ىم.تېخىمۇ ئېنىق تونىماقتا ئىد

بااۇ دەرساالەر ماڭااا باشااقا بىاار جەھەتتىمااۇ ئىنتااايىن مااۇھىم تەسااىر 
 كۆرسەتكەن ئىدى.

بىر كۈنىساى، دەرساتە بىار مۇناازىرىگە قېتىلىشاقا مەجباۇر بولادۇم. 
مۇنازىرە قىلىۋاتقانالردىن بىرسى يەھۇدىيالرغا قارشى تۇرۇشانى قوباۇل 
قىاللماااااۋ ئااااۇالرنى ئاااااقالپ، ئااااايىغى چىقماااااس پەرەزلەر بىاااالەن 

ەھۇدىيالرنىڭ تەرىپىنى قىلىا  ساۆزلەپ كەتتاى. شاۇڭا مەن ئۇنىڭغاا ي
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قارشاااى تۇرۇشاااقا مەجباااۇر بولاااۇپ مۇناااازىرىگە قاتناشاااتىم. دەرساااكە 
قاتنىشااىۋاتقانالرنىڭ مااۇتلەق كااۆپ قىساامى مەن دېااگەن قاراشااالرغا 

تارتىش مۇنداق بىر نەتىاجە بىالەن ئاخىرالشاقان -قوشۇلدى. بۇ تاالش
چە كاااۈن ئۆتكەنااادە، ئاااۇ ۋاقىاااتالردا بولااادى: ئارىااادىن بىااار نەچااا

ميونخېناادىكى گارنىزوناادا ۋەزىااپە ئۆتەۋاتقااان پااولكالردىن بىرسااىگە 
 بولۇپ تالالندىم.  ”تەربىيە ئوفىتسېرى-تەلىم“

ئۇ كاۈنلەردە قىساىمنىڭ ئىنتىزاماى بەكاال ناچاار ئىادى. جەڭچىالەر 
مۇھاكىمە گۇرۇپپىساى شاۇ دەۋرنىاڭ تەساىرى ئاساتىدا قالغاان ئىادى. 

لەرنى ئىنتىزامغاا كەلتاۈرۈپ قايتاا ئىتائەتچاان قىلىا  تەرتىاپكە جەڭچى
سېلىشقا كىرىشىلگەن ئىدى. كۇرت ئەينېرنىاڭ چوشاقىالر قاوتىنى دەپ 
ئاتىغان ئۇ يەردە، ھەربىي ئىنتىزام بىلەن ئىتائەتچانلىقىنى پەم بىالەن 

ئاسااتا قايتااا ئەساالىگە -مۇئااامىلە قىلىااش ئااارقىلىقال ئاناادىن ئاسااتا
ولىاادىغان بەكااال مۈشااكۈل بىاار ئىااش ئىاادى. قىسااىمنى كەلتااۈرگىلى ب

مىللەتچى، ۋەتەنپەرۋەر روھقا ئىگە قىلىش، ھەممە ئىشنى ئەنە شۇ رو  
بويىچە چۈشاىنىدىغان ھالغاا كەلتاۈرۈش تەلەپ قىلىنااتتى. مېنىاڭ باۇ 
يېڭاااى ئىشاااىم ئەنە شاااۇنداق ئىككاااى تاااۈردىكى ئىشاااقا كىرىشىشاااتىن 

نتاايىن خوشاال ۋە قىزغىنلىااق باشاالنغان ئىادى. مەن باۇ خىاازمەتكە ئى
 بىلەن كىرىشى  كەتتىم.

مەن ئەناادى تېخىمااۇ كااۆپ كىشااىلەرگە خىتاااپ قىلىااش پۇرسااىتىگە 
ئېرىشااكەن ئىاادىم. بااۇ جەرياناادا مەن بۇرۇناادىن بااار بولغااان بىاار 
ئاالھىااادىلىكىمنى ئىساااپاتالش پۇرساااىتىگە ئېرىشاااكەن ئىااادىم: ساااۆز 

مكەن. ئاااۋازىممۇ قىلىشاانى، نوتااۇق سۆزلەشاانى ھەقىقەتەنمااۇ بىلەتااتى
پۇچقىقىغا بىماالل يېتىدىكەن. باشقا ھېچقاناداق -زالنىڭ ھەربىر بولۇڭ

بىر ۋەزىپە مېنى بۇ ئىشىمدەك خوشال قىاللمىغان بوالر ئىادى. چاۇنكى 
بااۇ ۋەزىااپىگە تەيىنلىنىشااتىن ئىلگىاارى ئىنتااايىن مااۇھىم ئااورۇن دەپ 

ئىش قىلى   تونىغان بۇ ئورۇنغا، يەنى ھەربى قىسىمغا پايدىلىق بىرەر
بېرىش پۇرسىتىگە ئېرىشىش ئۈچۈن چارە تاپالمااۋ پۇچۇلاۇپال ياۈرگەن 

 ئىدىم.
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باااۇ ئىشاااتا قولغاااا كەلتاااۈرگەن نەتىجىلىااارىم ئۈساااتىدىمۇ ئاااازىراق 
توختىلىاا  ئااۆتەۋ: مەن شااۇ قېتىمقااى تەربىيىچااى بولااۇش جەريانىاادا 
يۈزلىگەن سەبدىشىمنى مىللىتىمىز بىلەن ۋەتىنىمىاز ساېپىگە قاايتۇرۇپ 

لەلىگەن ئىدىم. مەن بۇ يەردە بۇ ھەرباى قىساىمنى مىللەتچىلەردىان كې
قىلى  ئۆزگەرتكەن ئىدىم. شۇ ئاارقىلىق ئىنتىزامچاانلىقنى كاۈچەيتىش 
جەھەتتىمااۇ ئااۆز ھەسسااەمنى قوشااقان ھېساااپلىناتتىم. شااۇنىڭ بىاالەن 
بىرگە، بۇ جەرياندا كۆزقاراشلىرىمغا قوشۇلغان نۇرغۇنلىغان دوساتقىمۇ 

. بۇ دوستلىرىم كېيىنكى ۋاقىتالردا مېنىاڭ بىالەن بىارگە ئېرىشكەنىدىم
يېڭى ھەرىكىتىمىزنىڭ مەركىزى كۈچىنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرۈشتە ئاالھىادە 

 مۇھىم رولالرنى ئوينىدى.

 

 

 توققۇزىنچى باب

 نېمىس ئىشچىالر پارتىيىسى

 

بىاار كۈنىسااى كوماندېرلىرىماادىن بىاار ۋەزىااپە تاپشااۇرۇپ ئالاادىم: 
 ”نااېمىس ئىشااچىالر پارتىيىسااى“سااىي تەشااكىالت قارىغاناادا بىاار سىيا

دىگەن نام بىلەن بىر يىغىلىاش تەشاكىللىمەكچى بولغاان ئىاكەن. باۇ 
يىغىلىشتا گوتفريېد فېدېرمۇ ساۆزگە چىقىادىغان بولغاانىكەن. مەن باۇ 
يىغىلىشقا قاتناشقىلى باردىم. ماڭا بۇ بىر گۇرۇپ كىشاىلەرنىڭ قاناداق 

بىلى ، بۇ ھەقتە بىر دوكالد يېزى   كىشىلەردىن تەركى  تاپقانلىقىنى
چىقىااش ۋەزىپىسااى تاپشااۇرۇلغان ئىاادى. ئااۇ ۋاقااتالردا ئارمىيىمىزنىااڭ 
سىياسىي ھەرىكەت ۋە پارتىيىلەرگە قىزىقىشى ئادەتتىكى بىر ئىش دەپ 
قارىلىدىغان ۋاقىاتالر ئىادى. چاۇنكى، سىياساى ئاۆزگىرىش ھەرىكىتاى 

ىشاىش ھوقاۇقىنى بەرگەن ھەربىلەرگىمۇ سىياساىي پائاالىيەتلەرگە قاتن
ئىدى. ھەربىاي تەرەپماۇ ئاۇ چااغالردا سىياساىي پائاالىيەتلەر ھەققىادە 
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تېخااى تەجرىبىسااى بولمىغاچقااا، بااۇ ھوقۇقىاادىن بەكااال كېڭەيتىاا  
پايدىلىنى  كەلمەكتە ئىادى. ئەمماا كېايىن مەركەزى ھۆكاۈمەت بىالەن 
سوتساااايال دېمااااوكراتالر ھەربىلەرنىااااڭ ئىنقىالۋىااااي پااااارتىيىلەرگە 

قىنلىشىشااتىن قېيىاا  كېتىۋاتقااانلىقىنى، مىللەتچىلىااك ھەرىكەتاالەر يې
تەرەپكە كۆڭۈل بۆلۈشاكە قااراپ ئېغىا  كېتىۋاتقاانلىقىنى كۆرگىنىادىن 
كېيىن، ھەربىلەرنىڭ سايالم ھوقۇقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇالرنىاڭ 

 سىياسىي پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشىنى چەكلىۋىتىدۇ.

ئااۆزگىرىش قوزغىغااانالر شااۇ چاغاادا  ئەگەر ماركىسااىزمچى سىياسااى
دىااگەن بااۇ تااۈر  ”ھەربىلەرمااۇ ھوقۇقتااا باااراۋەر“ھەربىاالەرگە بەرگەن 

گراىدانلىااااق ھوقۇقىاااادىن پاياااادىلىنىش ھوقااااۇقىنى كېيىاااانكىلەر 
چەكلىمىگەن، بۇ تۈر پۇخرالىق ھوقۇقنى ئەمەلدىن قالادۇرمىغان بولساا 

مىتى دەيادىغان ھۆكاۈ)ئاوغالق( ئىدى، بىر قانچە يىلغا قالماۋ نويابىر 
بىاااار ھۆكۈمەتمااااۇ مەۋجااااۇت بولمىغااااان، مىللىتىمىزنىااااڭ يااااۈزىنى 
چۈشااۈرىدىغان بااۇ پەسكەشاالىكلەرگىمۇ ئااورۇن قالمىغااان بااوالتتى. ئااۇ 
ۋاقىااتالردا ئااارمىيىمىز مىللىتىمىزنااى قااان شااورىغۇچى پااارازىتالردىن، 
ئانتانتااا دۆلەتلىرىنىااڭ ياالقچىلىرىاادىن قۇتقۇزۇشاانىڭ ئەڭ مۇۋاپىااق 

دەپ  ”مىللەتچاااى“كىااارەلىگەن باااوالر ئىااادى. ئەمماااا ئاااۆزىنى يولىغاااا 
قاتىللىرىغاااا ئوخشااااش )ئاااوغالق( ئاتىۋالغاااان پاااارتىيىلەرمۇ نوياااابىر 

ھاياجانالنغان ھالدا سايالمدا ھەربىلەرگە بېارىلگەن باۇ ھوقاۇقنى رەت 
قىلىش ئۈچۈن ئااۋاز بېرىادىغانالر قاتارىغاا قېتىلىا  ئااۋاز بېرىشاىدۇ. 

ر مىللىي ئۇيغىنىش ۋاستىسى بولغاان باۇ كاۈچىنى شۇنداق قىلى ، ئۇال
يوقۇتىشىغا ياردەملىشى ، ماركىسىزم نەزىرىيىسىگە تايانغاان ئىادىيىگە 
مەنسااۈپ كىشااىلەرنىڭ ۋەتىنىمىزنااى چوڭقااۇر ھاااڭ لىااۋىگە يىااتىلەپ 
ماڭىاادىغانلىقىنى بىاازگە تولااۇق پاااكىتالر بىاالەن ئىسااپاتالپ بەرگەن 

ۈك كېساىلىگە گىرىپتاار بولغاان، ھېساپالندى. دېمىسىمۇ پىكىرى كەمتا
ئااۆزىنى مەدەنىيەتلىااك دەپ ئاتىشااىۋالغان بۇرجۇئااازىيە، ئارمىيىنىااڭ 
باااۇرۇنقى ھاااالىتىنى ئەسااالىگە كەلتاااۈرۈپ، ناااېمىس قەھرىمانلىقىغاااا 
باشاااالمچىلىق قىلىشاااىنى ياخشاااى بىلەتتاااى. شاااۇنداق بولغاچقاااا، 
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دەپ  مەركەزدىكىلەر بىلەن ماركىسىزمچىالر ئاۆزلىرىگە ئەڭ چاوڭ خەۋپ
دىگەن باۇ ئەڭ كۈچلاۈك زەھەرلىاك كۈچنىاڭ  ”مىللەتچىلىك“تونىغان 

چىشااانى قۇماااۇرۇپ تاشااالىماقچى بولۇشاااتى. ئەگەر باااۇ چىاااش تاااۈپ 
يىلتىزىدىن قۇمۇرۇپ تاشالنغىنىدا، باۇ ئاارمىيە ئاماانلىقنى سااقلىغۇچى 
ئەتاارەت سەۋىيىسااىگە چۈشااۈپ قېلىاا ، دۈشاامەنگە قارشااى ئااۇرۇش 

ۇم قالغاان باوالتتى. ئاۇالردا بۇناداق بىار قوزغاش قابىلىيىتىادىن مەھار
مەقسااەتنىڭ بااارلىقى كېاايىن يااۈز بەرگەن ۋەقەلەر تەرىپىاادىن تولااۇق 

 ئىسپاتلىنىدۇ.

دەپ ئاتالغان دۆلەت رەھبەرلىرى ھەربىلەردىكاى  ”مىللەتچى“نامدا  
ۋەزىيەت تەرەققىياتىنى مىللەتچى بولمىغاان كاۈچ ھالىغاا ئايالنادۇرۇش 

ى بۇنااداق ئۆزگەرتىااۋېتىش ئېقتىمااالىنى يااوق غېمىاادا ئىاادى. ئااارمىيىن
دېيىشكىمۇ بولمايتتى. چۇنكى بۇ سىياسىيونالر ئۇرۇش پەيتىدە ھەرباى 
فورما كىيى  بىر ئەساكەر بولاۇش ئورنىغاا مەدداھلىاق قىلىاش ئۈچاۈن 
پارالمېتقا كىرىۋېلىشقان كىشىلەر ئىدى. شۇ سەۋەپتىن، بۇ سىياساىيون 

شەرەپلىك، ئەڭ قۇدرەتلىك ئەساكەر دىپۇتاتالر بۇرۇن دۇنيادىكى ئەڭ 
بولااااۇپ تونۇلغااااان كىشااااىلەر قەلبىاااادە نااااېمە ئااااويالرنى ئااااويالپ 
يۈرىدىغانلىقىاادىن قىلااچە خەۋىاارى يااوق كىشااىلەردىن بولغاچقااا، بااۇ 
ئارمىيىنىاااڭ قايتاااا كۈچىيەلەيااادىغانلىقىغا بولغاااان ئىشاااەنچىلىرىنى 

ەتااال پۈتااۈنلەۋ يوقاتقااان ئىاادى. مەن ئەنە شااۇنداق بىاار مۇھىتتااا، پەق
تونۇشمايدىغان بۇ سىياسى پارتىيىنىڭ يىغىلىشاىغا قاتنىشاىش ئۈچاۈن 

 تەييارلىق قىلىشقا كىرىشتىم.

شااۇ كااۈنى ئاخشااىمى، مىيونخىناادىكى سااتېرنېكېر پىۋىخانىسااىنىڭ 
لېيبېرزممېرىگە كىرى  كەلدىم. ئاساسى قىسمىنى خەلقىمىزنىاڭ تاۆۋەن 

يىگىاارمە -رمەقاتلىمىغااا مەنسااۈپ كىشااىلەردىن تەشااكىل تاپقااان يىگىاا
نىڭ يىغىنغا قاتنىشاىش « نېمىس ئىشچىالر پارتىيىسى»بەشتەك كىشى 

ئۈچااۈن بااۇ يەرگە يىغىلغااان ئىااكەن. دوكااالت بېرىاادىغان فېاادېرنى 
كۇرۇساااقا قاتنىشاااى  ياااۈرگەن ۋاقىتلىرىمااادا ياخشاااى تونۇيااادىغان 
بولغااانلىقىم ئۈچااۈن، بااۇ يەردە دىققىتىمنااى دوكالتقااا بەرمەۋ يىغىاان 
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ىنى نوقتىلىق كۈزىتىش نىيىتى بىالەن قاتارغاا قوشاۇلۇپ قاتناشقۇچىلىر
ئولتااااردىم. يىغىنااادىكىلەر، ماڭاااا بەك ئاالھىااادە كىشاااىلەر بولاااۇپ 
كۆرۈنمىاادى. يىغىناادىكىلەرنىڭ ھەممىسااىال دېگىاادەك باشااقا سىياسااى 
پارتىيىنىااڭ يىغىنىغااا قاتنىشااى  يااۈ رىاادىغان كىشااىلەردىن ھااېچ بىاار 

ە، ئىانقىالپ كەلتاۈرۈپ چىقارغاان پەرقى يوقتەك بىلىندى. ئۇ كاۈنلەرد
ئاقىۋەتلەردىن رازى بىرماۇ كىشاى ياوق دېايىش ماۇمكىن ئىادى. شاۇڭا 
مەۋجااۇت پااارتىيىلەرگە ھېچكىمنىااڭ ئىشااەنچى يااوق، ھەممىااال ئااادەم 
پارتىيىدىن بىرنى قۇرسام دەپاال يۈرىادىغان بىار دەۋر ئىادى. شاۇنداق 

يىنكاى قۇمۇشاتەك بولغاچقا، بىر مۇنچە يېڭى تەشكىالتالر يامغۇردىن كې
ھەممىال يەردە قۇرۇلۇپ يىغىن ئېچى  تۇرىدىغان، ئۇزۇنغاا قالماايال باۇ 

تۈنساىز يوقااپ كېتىادىغان بىار ۋەزىايەت -قۇرۇلغان تەشاكىالتالر ئاۈن
شەكىللەنگەن ۋاقىتالر ئىدى. باۇ تاۈردىكى تەشاكىالت قۇرغۇچىالرنىاڭ 
 مااۇتلەق كااۆپ قىساامى، بىاارەر تەشااكىالت ياااكى پااارتىيىگە تايىنىاا 
ھەرقانداق بىر ھەرىكەتنى ۋۇجۇتقا چىقىرالىغىدەك كىچىككىنە بولساىمۇ 
يېڭى پىكىرگە ئىگە بولمىغان كىشىلەر ئىدى. شۇ ساەۋەپتىن، خاۇددى 
بىرسااااىنىڭ دۇكااااان ئېچىاااا  ئىشااااىنى ئەپلەشااااتۈرەلمەۋ دۇكااااان 
تاقىغىنىااادەك، بۇناااداق قۇرۇلغاااان تەشاااكىالتالر قۇرۇلاااۇپ ئەتىساااىال 

 لىك ئىشالر ھەممىال يەرنى قاپلىغان ئىدى.تارقىلى  كېتىدىغان كۈلكى

نىاڭ يىغىنىادا ئىككاى « ناېمىس ئىشاچىالر پارتىيىساى»ئۇ كۈنىسى 
سااائەتقىچە ئولتااۇرۇپ، شااۇنچە دىقااقەت قىلىاا  كااۈزەتكەن بولساااممۇ، 
دىققەتااكە ئەرزىگىاادەك ھااېچ نەرسااىنى پەرق قىاللمىاادىم. ھۆرمەتلىااك 

ل بولاۇپ قاايتىش فېدېر نۇتقىنى ئااخىرى تاۈگەتتى. بۇنىڭادىن خوشاا
ئۈچااۈن ئورنۇماادىن تااۇردۇم. بااۇرۇن فېاادېرنىڭ نۇتااۇقلىرىنى نۇرغااۇن 
قېتىم ئاڭلىغان بولغىنىم ئۈچۈن بۇ قېتىمقى دوكالتى ماڭا بەك يېڭىلىق 
ھېساااااپالنمايتتى. شااااۇڭا قايتماااااقچى بولااااۇپ ئورنۇماااادىن تااااۇرۇپ 

پ ماڭغىلىۋاتقىنىمدا، يىغىن باشقۇرغۇچى ئەركىن مۇنازىرە باشلىنىدۇ دە
ئېالن قىلدى. مەنمۇ ئۇالرنىڭ مۇنازىرىلىشىشىگە قىزىقى  قايتا جايىمغا 

يۇساااۇن باااويىچە -كېلىااا  ئولتاااۇردۇم. باااۇ مۇنازىرىااادىمۇ قائىااادە
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ئادەتتىكىدەكال گەپالەر بولاۇپ ئاۆتكىنى ئۈچاۈن مېناى قىزىقتۇرغىادەك 
ھېچنىمە چىقمىدى. بۇ ئارىدا سۆزنى يەنە بىر پروفىسساورغا بېرىشاتى. 

دېر بايان قىلغان پىرىنسىپالرنى پۈتۈنلەۋ ماقۇللىغانلىقىنى بۇ كىشى فې
بىلاادۈرۈپ سۆزلەشااكە باشاالىدى. فېاادېر ئااۇ كىشااىنىڭ گېپىنااى بۆلااۈپ 
تااۈزىتىش بېرىشااى بىاالەن تەڭ، مۇنااازىرە قىزىشااى  كەتتااى. ھېلىقااى 
كىشى، باۋارىيە پروساىيىدىن ئايرىلىا  كېتىشاى كېرەكلىكىناى، باۇنى 

ڭ مااۇھىم ماددىسااى قىلىاا  بەلگىاالەش پااارتىيە پروگراممىسااىنىڭ ئە
كېرەكلىكىنى ئوتتۇرغا قويادى. باۇ كىشاى يەنە، شاۇنداق بولغىنىادىال 
ناااااېمىس ئاۋۇسترىيىساااااى بىااااالەن بااااااۋارىيەنى بىرلەشتۈرۈشاااااكە 
بولىاادىغانلىقى، شااۇندىال تېنچلىققااا ئەڭ تولااۇق كاپالەتلىااك قىلىشااقا 

ۇ چاغادا بولىدىغانلىقى دېگەندەك بىار نېمىلەرناى ساۆزلەپ كەتتاى. شا
مەنمۇ ئۆزەمنى تۇتۇپ ئااللماۋ سۆز ھەققى تەلەپ قىلى  بۇ ھەقاتە ئاۆز 
پىكىرىمنااى بايااان قىلماااقچى بولاادۇم. مەن سااۆزگە چىقىاا  بااۇ ئااالىم 
ئەپەندىگە ئۆز كۆزقاراشلىرىمنى بىر قۇر سۆزلەشكە كىرىشتىم. ئاخىرىدا 
 بۇ پروفىسسور ناتىق، گېپىمنىاڭ ئااخىرىنى كۈتۈشاكە تااقەت قىاللمااۋ
خۇددى سۇغا چۈشكەن مۈشۈكتەك قاۇيرۇقىنى قىساى  يىغىان زالىادىن 
چىقىاا  كەتتااى. يىغىناادىكىلەر مېنىااڭ سااۆزلىرىمنى ھاياجااان ئىچاادە 
ئاڭلىدى. مەنماۇ ساۆزۈمنى تۈگىتىا  ھەممىڭالرغاا خەيرىلىاك كاېچىلەر 
دەپ قايتماقچى بولۇپ تۇرىۋىدىم، بىر كىشى يېنىمغا كەلدى. ئۇ كىشى 

ۇردى )ئۇنىااڭ دېگەنلەردىاان ئىساامىنى ئېنىااق ماڭااا ئااۆزىنى تونۇشاات
ئاڭلىيالماۋ قالدىم(. ئاندىن ئۇ كىشى قولۇمغاا كىچىاك بىار دەپتەرناى 
تۇتقۇزۇپ قويدى. ئاۇ كىشاى بىارەر سىياساى بروشاورغا ئوخشاىغان باۇ 
رىسالىساىنى چوقاۇم ئوقاۇپ چىقىاڭ دەپ ئاالھىادە ئىلتىمااس قىلاادى. 

كال خوشال بولغان ئىادىم. ئۇنىڭ ماڭا بۇ بروشورنى بەرگەنلىكىدىن بە
سەۋەبى، بۇ تۈردىكى زىرىكىشالىك يىغىنالرغاا قاتناشاماۋ تۇرۇپماۇ باۇ 
تەشكىالتنىڭ قانداق بىر تەشكىالت ئىكەنلىكىناى باۇ كىتااپنى ئوقاۇش 
ئارقىلىق ئاسانال بىلىۋااللىشىم مۇمكىن ئىادى. شاۇنىمۇ ئېياتىم ئۆتىشاىم 

لىنىا  تۇرغاان باۇ كېرەككى، شۇ چاغدا، ئىشچى ئىكەنلىكاى ئېنىاق بى
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كىشااى كااۆزۈمگە ئىسسااىق كۆرۈنۈپمااۇ قالغااان ئىاادى. ئۇنىڭغااا چوقااۇم 
ئوقااۇيمەن دەپ ۋەدە بېرىاا  ئااۇ يەردىاان چىقىاا  ياتىقىمغااا قايتىاا  

 كەتتىم.

ئااۇ ۋاقىااتالردا مەن ئىككىنچااى پىيااادىالر پااولكى گارنىزونىنىااڭ شااۇ 
كااۈنلەرگىچىال ئىنقىالپنىااڭ پااۇرىقى كەتمىااگەن كىچىااك بىاار ئۆيىاادە 

ۇرىۋاتقااان ئىاادىم. كۈناادۇزلىرى كۆپااۈنچە ۋاقىااتالردا قىرىااق بىرىنچااى ت
ھۇجااۇم پولكىاادا، ياااكى بولمىسااا باشااقا قىسااىمالردا يىغىاان يااااكى 
دوكالتدالرغا قاتنىشاى  تاۇراتتىم. ئاخشاىمى ياتىقىمغاا قايتىا  كېلىا  
يالغۇز قاالتتىم. ھەر كۈنى ساەھەر ساائەت بەشاتىن باۇرۇن ئورنۇمادىن 

ىلىۋالغان ئىدىم. ئورنۇمدىن تۇرۇپ تاختاايلىق پولغاا تۇرۇشنى ئادەت ق
بولكا ئۇۋۇندىلىرى، گۆش پارچىلىرىنى چاشاقان يىساۇن دەپ تاشاالپ 
كۈزىتى  ياتااتتىم. باۇ ئۇششااق جانىۋارالرنىاڭ كىچىككىانە يااتىغىمنى 
بېشىغا كېيىشى  يەمچۈكلەرنى تالىشى  ئۇرۇشقانلىقىنى تاماشاا قىلىا  

ك ھاۇزۇر بېرەتتاى. شاۇ قىساقىغىنە ئۆمرۈمادە ئولتۇرۇش ماڭا بىر تۈرلاۈ
شۇنچە كۆپ يوقسۇللۇقالرنى كۆرگىنىم ئۈچۈن، ئاچلىقنىڭ قاناداق بىار 
تۇيغۇ ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلەتتىم، شۇڭا بۇ ھايۋانالرنىڭ يەم ئۈچۈن 

 شۇنچە يايراپ كېتىشىنى بەك ياخشى چۈشىنەتتىم.

ە، يەنە شاۇ يىغىنغا قاتنىشى  كەلاگەن كۈننىاڭ ئەتىساى ئەتىگەناد
بۇرۇنقىاادەك ئەتىااگەن سااەھەر سااائەت بەشااتىال ئويغىنىاا  كەتااتىم. 

بۇياققااااا -كارىۋىتىماااادا يانپاشاااالىغىنىمچە چاشااااقانالرنىڭ ئۇياااااق
يۈگۈرەشااالىرىنى كۈزىتىااا  بىاااردەم يااااتتىم. قايتاااا كاااۆزۈمگە ئۇيقاااا 
كەلمىگەنلىكى ئۈچۈن، ئاخشامقى بروشور ئېسىمگە كېلى  ئۇنى ئېلىا  

. بۇ كىتاپتا، بىر ئىشچىنىڭ ماركىساىزمچى ئىشاچىالر ئوقۇشقا كىرىشتىم
ئۇيۇشمىساااىدىن ئىباااارەت گەپ سېتىشاااتىن باشاااقا ئىاااش قولىااادىن 
كەلمەيااادىغان پاتقاقلىقىااادىن قۇتۇلاااۇپ چىقىااا  قاناااداق قىلىااا  
مىللەتچىلىااك كۆزقاراشااىغا ئېرىشااكەنلىكى تونۇشااتۇرۇلغان ئىاادى. بااۇ 

ويۇلغان ئىادى. باۇ دېگەن ئىسىم ق« سىياسىي ئويغۇنۇشۇم»بروشۇرغا 
كىتاپتااا، ئااون ئىككااى يىاال بااۇرۇن مېنىڭاادىمۇ كااۆرۈلگەن ئااۆزگىرىش 
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جەريااانىنى كااۆرمەكتە ئىاادىم. بااۇنى ئوقۇۋېتىاا ، خااۇددى قايتااا شااۇ 
كۈنلىرىمنى ياشاۋاتقاندەك ھېسياتالرغا كېلى  قالغان ئىدىم. شاۇڭا باۇ 
بروشااۇرنى باشااتىن ئاااخىرى تولااۇق ئوقااۇپ چىقااتىم. كۈناادۈزى بااۇ 

ىكى ئىشااالر نەچااچە قېااتىم ئېسااىمگە كېلىۋېلىاا  ئويغااا پېتىاا  كىتاااپت
قالااادىم. شاااۇنداقتىمۇ باااۇ پەۋقۇلدااااددە ئوخشىشاااى  كېتىشاااكە بەك 
ئەھمىيەت بېرى  كېتىش نىيىتىدىمۇ ئەمەس ئىدىم. ئارىدىن بىر قانچە 

گە ئەزا قىلىا  قوباۇل « نېمىس ئىشچىالر پارتىيىسى»ھەپتە ئۆتۈپ بۇ 
ۇقتااااۇرۇش قىلىنغااااان بىاااار ئاتكىرتكااااا قىلىنغااااانلىقىم ھەققىاااادە ئ

تاپشااۇرىۋالغىنىمدا، بااۇ ئىشااقا بەكااال ھەيااران قالاادىم. قولۇمااادىكى 
بروشاااۇرنى بىااار چەتاااكە تاشاااالپ قوياااۇپ ئاتكىرتكىغاااا قارىااادىم. 
ئاتكىرتكىنىڭ ئارقىسىدا بۇنىڭ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن مېناى 

ھەققىادە بىار پارتىيىنىڭ بىر قېتىملىق يىغىنىغا تەكلى  قىلىشاقانلىقى 
ئىزاھات بېرىلگەن ئىكەن. مەن ئۇالرنىڭ بۇنداق بىر ئۇسۇلغا تايىنىا  
ئەزا توپلىشااىغا ھەيااران قېلىاا  يااا رەنجىشاانى يااا كۈلۈشاانى بىلەلاامەۋ 
ئولتۇرۇپ كەتتىم. ھەر قانداق بىر تەييار پارتىيىگە ئەزا بولۇش نىيىتىم 

باشاقۇرىدىغان زادىال يوقتى. ئۇ ۋاقىتالردا ئاۆزەم رەئىاس بولاۇپ ئاۆزەم 
بىر پارتىيە قۇرۇشانى، شاۇنداق بىار پاارتىيىگە يىتەكچىلىاك قىلىشانى 
بەكال ئارزۇ قىالتتىم. شۇڭا، بۇنداق بىر تەكلىپكە ئانچە بەك ئەھمىيەت 
بېرىپمۇ كەتمىگەن ئىدىم. بۇ ئەپەندىلەرگە سىلىق رەت قىلىش جاۋابى 

پ قالادىم: قەلەم ئېلىا  ئولتاۇرۇپ ئاويال-يېزىش ئۈچۈن قولۇمغا قەغەز
ئۇالرنىڭ يىغىنىغا بېرى  قاتنىشى  باقسام قانداق باوالر  مەيلاى، بىار 
بېرىاا  كەلمەيمااۇ، ھااېچ بولمىغاناادا بااۇ پارتىيىنىااڭ پىرىنسااىپلىرىنى 

دە، تەكلىا  -ئۆزەمنىڭكى بىالەن بىار سېلىشاتۇرۇپ باقمامادىم دېادىم
 .قىلىنغان كۈنى بېرى  ئۇالرنىڭ يىغىنىغا قاتنىشىش قارارىغا كەلدىم

ئۇالر مېنى تەكلى  قىلغان چارشەمبە كۈنىمۇ يېتى  كەلدى. يىغىان 
 ”ۋياوۋكس رېزېنبااد“زالىنىڭ ئادرىسى ھورنىستراس مېقمانخانىساىنىڭ 

دېگەن زالاى ئىادى. باۇ يەر بەكاال ئااددى بىار يەر بولاۇپ، چاوڭىراق 
مۇراساااىمالر بولمىساااا باااۇ يەر تاااۇال بەك ئاااادەم كېلىااادىغان يەرماااۇ 



 

 

406 

 

يىللىرى بۇنداق ئىشالرغا ھەيران قاالغۇچىلىكى -8282ھېساپالنمايتتى. 
ياااوق ئىااادى. ئاااۇ يىلاااالردا تامااااق تىزىملىكلىااارى خېلاااى چاااوڭ 
مىقمانخانىالردىمۇ بەكال ئاددى بولغاچقا، مىقمانخانىالر خېرىدار جەلى  
قىلىشى ئۇنچە ئاسان ئەمەس ئىدى. شۇڭا، بۇنداق بىر مىقمانخانىنىاڭ 

 ىغان ئىكەنمەن.بارلىقىنى بۇرۇن ئاڭالپمۇ باقم

گۇڭگا يۇرىتىلغان بىر زالغا كىردىم. زالدا بىرمۇ ئادەم كۆرۈنمەيتتى. 
ئۇ يەردىن ئۆتۈپ پاارتىيە ئەزالىارى يىغىلىا  ئولتۇرغاان يانادىكى بىار 
ھۇجرىغا كىردىم. بۇ يەردە قىرىاق بىرىنچاى كىرساىن چىراقنىاڭ غاۇۋا 

پەر ياااش يۇرىقىاادا ماڭااا كىتاااپ بەرگەن كىشااىدىن باشااقا يەنە تااۆت نە
ئولتۇرغاااان ئىاااكەن. ئىشاااىكتىن كىرىشاااىم بىااالەن ياااازغۇچى يىگىااات 
ئورنىدىن تۇرۇپ ماڭاا سااالم بەردى. كەلگىانىم ئۈچاۈن بەكاال خوشاال 

ناااېمىس ئىشاااچىالر پارتىيىساااىنىڭ يېڭاااى ئەزاساااىنى “كاااۆرۈنەتتى. 
دەپ مېناى ئېقتارام بىالەن كۈتىۋالادى. مەن ئۇنىاڭ باۇ  ”تەبرىكلەيمىز

ولدۇم. پارتىيە ساېكرىتارى تېخاى كەلمىگەچاكە، گېپىگە سەل ھەيران ب
كۆزقاراشلىرىمنى ساەل تاۇرۇپ سۆزلىشاىم كېرەكلىكناى ئېيتىشاتى. بىار 
ئااازدىن كېاايىن پااارتىيە سااېكرىتارمۇ كەلاادى. بااۇ كىشااى، سااتېرنېكەر 
پىۋىخانىسىدا فېدېرنىڭ دوكالتىدا يىغىان باشاقۇرغۇچى بولغاان كىشاى 

ىاادىغانلىقىنى بىلەلاامەۋ شااۇ ئىاادى. بااۇ ئىشاانىڭ ئاااخىرى نەدىاان چىق
تاقەتسىزلىنى  كۆتمەكتە ئىدىم. باۇ جەريانادا ئولتۇرغاان كىشاىلەرنىڭ 
ئىسااىملىرىنىمۇ بىلىۋالغااان بولاادۇم. پااارتىيە سااېكرىتارىنىڭ ئىساامى م. 
ھاررېر، مىيونخىن تەشكىالتىنىڭ رەئىسى ئانتون درېكسلېر دېگەنادەك 

 كىشىلەر ئىكەن.

بىر قۇر ئوقۇپ ئۆتۈلدى. ئانادىن ئۆتكەن قېتىمقى يىغىن خاتىرلىرى 
كېيىن ھېساۋات دوكالتى ئوقۇلدى. − بۇ تەشكىالتنىڭ جەمدىي يەتاتە 
مارك ئەللىك فېنىگى بارلىقىنى بىلادىم. − ئانادىن كاسساىغا مەسادۇل 
كىشىنىڭ دوكالتى بىر ئېغىزدىن ماقۇللىنىا  ئەناگە ئېلىنادى. ئانادىن 

قۇشقا كىرىشاتى. باۇ كېيىن رەئىس بولغان كىشى كەلگەن خەتلەرنى ئو
خەتلەرنىاااڭ بىااار پارچىساااى بېرلىنااادىن، يەنە بىرساااى كيېلااادىن، 
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ئاخىردىكىسااى بولسااا دۇسسااېلدورفتىن كەلااگەن خەتاالەر ئىااكەن. بااۇ 
خەتلەردىن ھەممە خوشاال ئىادى. كەلاگەن خەتالەر گېرماانىيە ئىشاالر 
پارتىيىساىنىڭ زورىيىاا  بېرىۋاتقااانلىقىنى كۆرسااىتىدۇ دەپ باھاالناادى. 

ئايرىم جاۋاپ قايتۇرۇش ھەققىدىمۇ ئازىراق -يەنە ئۇالرغا ئايرىمئاندىن 
 پىكىر ئالماشتۇرۇلدى.

بااۇ كااۆرگەنلىرىم ھەيااران قالغىاادەكال ئىشااالر ئىاادى. بااۇ تەشااكىالت 
بەكال ناچار بىر تەشكىالت ئىكەنلىكى مانا مەن دەپال چىقىا  تاۇراتتى. 

ىر ئەھۋالدا. ھېچ بىر ئىشى يولغا سېلىنمىغان، ھەممە ئىشى چۇۋالچاق ب
ئىچىمدە ئويالپ قالادىم: مەن مۇشاۇنداق بىار ۋەيارانە تەشاكىالتقا ئەزا 

 بولىشىم كېرەكمىدى 

يىغىاان تەرتىااۋى كۈناادىلىك مەسااىلىلەر ئۈسااتىدە مااۇزاكىرە قىلىشااقا 
كەلگەن بولۇپ، ناۆۋەتتە يېڭاى ئەزاناى تىزىمغاا ئالادۇرۇش ئىشاى باار 

 ماقچى بولۇشتى.ئىدى. يەنى مېنىڭ ئەھۋالىمنى مۇزاكىرە قىلىش

مەن ئۇالرغااا سااۇئال قويۇشااقا باشاالىدىم. ئەممااا ئۇالرنىااڭ بەرگەن 
جاۋابىدىن بۇ تەشكىلنىڭ بىر قانچە تۈرلۈك رەسمىيەت قائىدىلىرىادىن 
باشقا بىرەر پارتىيە پروگراممىساى، بىارەر قولالنمىساى، يېڭاى ئەزالىاق 
جەدۋىلىنىڭماااۇ ياااوقلىقىنى، يەناااى يېزىاااق شاااەكلىدە ھېچقاناااداق 

سىسىنىڭ يوقلىقىنى سەزدىم. ھەتتا بىرەر تامغىساىمۇ ياوق ئىاكەن. نەر
شۇنىڭغا قارىماۋ ئۇالردا سااپ نىايەت، ياخشاى ئاارزۇ، بۇنىاڭ ئۈچاۈن 

 غەيرەتمۇ بارلىقى ئېنىق ئىدى.

ئۇالرنىااڭ بااۇ ھالىغااا قاااراپ ئىچىماادە ئۇالرنىااڭ قەلبىاادىن ئۇرغااۇپ 
م. ئۇالرنىاڭ چىقىۋاتقان كۈلكىلىك بىر نالىنى ھاېس قىلغانادەك بولادۇ

قەلبىدىكى بۇ نالە، بۈگۈنكى كۈندە ھەرقانداق بىر پارتىيە ناۆۋەتتىكى 
نېمىس مىللىتىنىڭ بېشاىغا كەلاگەن كاۈلپەتلەرنى، ۋەيارانە ۋەزىيەتناى 
ئوڭشاشقا قۇرۇبى يەتمەيدۇ دەيدىغان بىر زارلىنىش ئىادى. ئاۇالردىكى 
 باااۇ ئەھاااۋالالر شاااۇ چاغااادىكى باااارلىق پارتىيىلەرنىاااڭ، ئۇالرنىاااڭ
پروگراممىلىاارى، غەرەزلىاارى ۋە پائالىيەتلىرىاادىن كېلىاا  چىقىۋاتقااان 
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ئۈمىتسىزلىكنىڭ ئورتاق ئەۋزەللىكاى ھېساپالنماسامۇ  پارتىيىنىاڭ خەت 
بېسىش ماشىنكىسىدا يېزى  چىقىرىلغان ھۈججەتلىرىگە ئىتىك بىر كۆز 
يۈگۈرتۈپ چىقتىم. بۇ يازغانلىرىدىن ئۇالردىكى ساپ نىيەت بىلەن بىار 

ردا چارىسااىزلىقلىرىنىمۇ كۆرگەناادەك بولاادۇم. بااۇ نەرسااىلىرىدە قاتااا
مۇجىمەللىكلەر، چارىسىزلىق تەرەپلەر بەكاال كاۆپ ئىادى. بەكاال كاۆپ 
يىتەرسىزلىكلىرى بار ئىدى. بولۇپمۇ جەڭگىۋارلىق رو  ياوق دېيەرلىاك 

 ئىدى.

بۇ كىشىلەر ھېس قىلغان نەرساىلەرنى مەنماۇ تولاۇق ھاېس قىلغاان 
ۇ كۈنلەرگىچە پارتىيە دېگەن بۇ ئاتالغۇ ئىپادىلەيادىغان ئىدىم: ئۇالر ش

مەنىدىن كۆپ نەرساىنى كاۈتمەكتە ۋە باۇ جەھەتاتە بىارەر ھەرىكەتاكە 
 ئاتلىنىشنى بەكال ئارزۇ قىلىشماقتا ئىدى.

ئاخشاىمى ھەرباى گارنىزونغاا قايتىا  كەلاگەن ۋاقتىمادا، ئۆمرۈماادە 
ە ئىاادىم: بااۇ تااۇنجى قېااتىم ئەڭ قىاايىن بىاار مەسااىلىگە دۈچ كەلمەكاات
 تەشكىالتقا قاتنىشىشنى قوبۇل قىاليمۇ ياكى رەت قىالۋ 

تۇيغاۇلىرىم -ئەقلىم رەت قىل دەپ چىاڭ تۇرىاۋاالتتى. ئەمماا ھاېس
مېناااى ئارامىااادا قويمايۋاتااااتتى. مەن باااۇ تەشاااكىالتنىڭ ھەرىكىتاااى 
ئۈستىدىكى مەنتىقىسىزلىقلىرىنى قانچىكى كۆپ خىيالىمغاا كەلتۈرساەم، 

ئااۇالرنى ھىمااايە قىلىاا  شااۇنچە چىااڭ تۇرىااۋاالتتى.  ھېسسااىياتلىرىممۇ
تااۇيغىلىرىم مېنااى بااۇ يېڭااى پااارتىيىگە تارىاا  ئۇنىمايۋاتاااتتى. -ھااېس

ئەتىسىدىن باشالپ تېخىمۇ چېچىلى  زادىال خاتىرجەم بواللماۋ قالدىم. 
ئۇالرنىڭ توغرا تەرەپلىرى بىلەن خاتا تەرەپلىرىنىڭ ھەممىسىنى كۆڭۈل 

يتتىم، كاااۆز ئالااادىمغا كەلتاااۈرۈپ تىنمااااۋ تارازامغاااا قوياااۇپ ئاااۆلچە
ئويلىناااتتىم. خېلىاادىن بېاارى سىياسااىي ھەرىكەتااكە قاتنىشىشااقا بەل 
باغالپ كەلمەكتە ئىدىم. مېنىڭ پىالنلىرىم يېڭى بىار پاارتىيە ئىچىادىال 
ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا بولىادىغان پىالناالر ئىادى. باۇ تەرىپاى ماڭاا بەكاال 

بۈگۈنگىچە باۇ ھەقاتە بىارەر قەدەم  ئايدىڭ ئىدى. شۇنىڭغا قارىماۋ تا
باسااالماۋ كەلااگەن ئىاادىم. مەن، بۈگااۈن بىاار ئىشاانى باشااالپ قويااۇپ 
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ئەتىسااى تاشاالىۋېتى  باشااقا بىاار ئىشااقا تۇتۇشااۇپ كېتىاادىغان ئۇنااداق 
كىشىلەردىن ئەمەس ئىدىم. شۇڭا مەن، بۇنداق بىار تەشاكىل قاۇرۇش 

. چۇنكى مېنىاڭ ئىشىدا بەكال ئارىسالدا بولۇپ قىينىلى  يۈرگەن ئىدىم
پىالنىمدىكى بۇ ئىش، بىر بولسا ئاالھىدە زور ئىشالرغا يول ئاچىادىغان 
بىر تەشكىالت بولىشى، ياكى بولمىسا بۇنداق خىيالنى مەڭگۈ خىيالىمغا 
كەلتۈرمەسلىكىم الزىم ئىادى. شاۇنداق بولغاچقاا، مېنىاڭ بۇناداق بىار 

ئىارادىگە تەشكىلگە كىرىش ئىشىم چېكىنىش ياولى بولمىغاان، قەتداى 
كېلىشااكە مۇناسااىۋەتلىك مااۇھىم بىاار ئىااش ھېساااپلىناتتى. بااۇ ئىااش، 
مېنىڭ ئۈچۈن ۋاقىتلىق كۆڭاۈل خاوش قىلىادىغان بىار ئىاش بولمااۋ، 
مەڭگۈلۈك بىر ئىشىمغا ئايلىنىادىغان ماۇھىم بىار ئىاش بولىشاى شاەرت 
ئىدى. مەندە شۇ ۋاقىتالردىال ھەممىاگە قىزىقىادىغان، ئەمماا ھاېچ بىار 

ا ئېلى  چىقالمايدىغان كىشىلەرنى ياراتمايدىغان بىر مىجەز ئىشنى باشق
بار ئىدى. ھەممىال يەردە پۇتلىشاى  يۈرىادىغان بۇناداق لاۈكچەكلەرگە 
بەكاااال ئاااۆچلىكىم كېلەتتاااى. مەن ئۇناااداق كىشاااىلەرنىڭ ھەرىاااكەت 
قىلغىنىدىن كۆرە ھېچقانداق ھەرىاكەت قىلمااۋ جىام ياۈرگىنى ياخشاى 

 دەپ قارايتتىم.

، تەغدىر ماڭاا قاناداقتۇ بىار ئىشاالر توغرىلىاق ئىشاارەت مانا ئەندى
بېرىۋاتقاندەك سىزىم بەرمەكتە ئىدى. ھازىرقى مەۋجۇت پارتىيىلەرنىاڭ 
ھېچقايسااىغا يااېقىن يااوالش نىيىااتىم يااوق ئىاادى. بااۇ جەھەتتىكااى 
قاراشلىرىم ھەققىدە كېيىن يەنە تەپساىلى توختىلىا  ئاۆتىمەن. تېخاى 

لىيالىغاان باۇ كۈلكىلىاك كىچىاك گاۇرۇپ، ئەندىال بىر نەچچە ئەزا توپ
تېخى بىرەر تەشكىالت دەپ قاراشقىمۇ بولمايدىغان بۇ كىچىك قوشۇن، 
ماڭااا بەكااال ماااس كېلىاادىغان بىاار تەشااكىالتتەكال بىلىنمەكااتە ئىاادى. 
چۇنكى، بۇنداق بىر تەشاكىالت، ئىدىيىساى ئۇياۇپ قالغاان، ئەزالىارى 

تەشااااكىالت  گرانىتلىشااااى  كەتااااكەن ئۇنااااداق ئااااۆزگەرمەس بىاااار
ھېساپالنمايتتى. بۇنداق بىر تەشكىالتتا ئىقتىدارلىق بىرساى ئەزالىرىناى 
قايىاال قىلىااش، پارتىيىنىااڭ يااولىنى ئۆزگەرتىشااكە تەسااىر كۆرسااىتىش 
پۇرسااىتىنى يارىتاالياادۇ دەپ ھېساپالشااقا بااوالتتى. بىاارەر تەشااكىالت 
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قانچىكى كىچىك بولىدىكەن، ئۇنى خالىغانچە شەكىلگە كەلتاۈرۈش ۋە 
خالىغان بىر ھەرىكەتاكە يىتەكلەشامۇ شاۇنچە ئاساان باوالتتى. شاۇڭا، 
مېنىاااڭ بۇناااداق بىااار تەشاااكىالتقا قاتنىشىشاااىم تېخىماااۇ ماااۇۋاپىقتەك 
بىلىنمەكااتە ئىاادى. بۇنااداق كىچىااك بىاار تەشااكىالتتا ئااادەم كااۈرەش 
مەقسىدىنى، غايىسىنى ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن تاللىۋالىدىغان ياولنى شاۇنچە 

لىشااى مااۇمكىن ئىاادى. ئەممااا بااۇالرنى كااونىراپ ئاسااان ئەمەلااگە ئاشۇرا
قېتى  كەتاكەن چاوڭ پاارتىيىلەردە ئىشاقا ئاشاۇرىمەن دېايىش ئاۇنچە 

 ئاسانغا توختايدىغان ئىشالردىن ئەمەس ئىدى.

بااۇ مەسااىلە ھەققىاادە قااانچىكى كااۆپ ئويالنسااام، مىللىتىمىزنىااڭ 
ئۇيغۇنىشااىنى پەقەت مۇشااۇ خىلاادىكى كىچىااك ھەرىكەتااتىن باشااالپ 

ۈرۈپ چىققىلاى بولىادىغانلىقىنى، بۇنىاڭ ئەكساىنچە پارالمېنىات يېتىلد
جىنااايەتچىلىرى بىاالەن ھەماانەپەس بولااۇپ ئۇالرنىااڭ ئادۋۇكاااتلىقىنى 
قىلىاا  يۈرىاادىغان پااارتىيىلەر بىاالەن بااۇ ئىشااقا زادىااال ئاااتالنغىلى 
بولماياادىغانلىقىنى بارغانسااىرى كۈچلااۈك ھااېس قىلىشااقا باشاالىدىم. 

، قانداقتۇ بىار ساايالم ئۇساۇلىنى ئوتتۇرغاا چۇنكى بۇ يەردىكى مەسىلە
قويۇش مەسىلىسى ئەمەس، بەلكى بىر دۇنيا قاراشنى ئوتتۇرغا قوياۇش 
مەسىلىسى ئىدى. شۇنىسى باركى، نىمىال قىلساام قىاالۋ، باۇ ئىشاىمنى 
ئەمەلاااگە ئاشۇرۇشاااۇم ئۇناااداق ئاساااانغا توختايااادىغان ئىشاااالردىن 

اق بىاار ۋەزىپىنااى ئەمەلااگە ھېساااپالنمايدىغانلىقىمۇ ئېنىااق ئىاادى. بۇنااد
ئاشااۇرۇش جەريانىاادا قانچىلىااك قااابىلىيىتىم بااار، مەن بااۇ ھەقااتە 

 نىمىلەرنى قىاللىشىم مۇمكىن 

بىر تىايىن پۇلاۇم ياوق ناامىرات بىرساى بولغىنىمغاا چىادىيااليتتىم. 
ئەمما مېنىڭدىكى ئەڭ مۇھىم ئااجىزلىق بولغاان ھاېچكىم تونىمايادىغان 

ن يۇرتدىشااىمدىن قىلااچە پەرقااى يااوق بىرسااى بولىشااىم، مىليونلىغااا
ئادەتتىكى بىرسى بولىشاىم، پەۋقۇلدااددە پۇرساەتكىال قاراشالىق يااكى 
بولمىسا ئۇجۇقتۇرىۋىتىلگىنىمدە ھېچكىم دىققەتمۇ قىلمايادىغان بىرساى 
بولغانلىقىمغا بەرداشلىق بەرمەك ھەقىقەتەنمۇ تەس ئىش ئىدى. بۇالرغا 

ە ئېرىشەلمىگەنلىكىمنىمۇ قوشۇپ يەنە يىتەرلىك بىلىم ئېلىش پۇرسىتىگ
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دەپ تونۇلغاااان كىشاااىلەر  ”بىلىملىاااك، زىياااالى“قويۇشاااۇم ماااۇمكىن. 
يىتەرلىاااك بىلىااام ئااللمىغاااان، شاااۇنىڭدەك الزىملىاااق بىلىااام بىااالەن 
شوغۇللىنى  باقمىغان كىشىلەرگە ئاالھىادە مەغارۇر قىيااپەتتە مۇناداقال 

ئادەمنىااڭ بااۇ “قاااراپ قويااۇپ ئۆتااۈپ كېتىشااەتتى. ئۇنااداق كىشااىلەر 
دەپ ھېچقاچاان ساوراپ قويۇشامايتتى.  ”قولىدىن نېمە ئىاش كېلىادۇ 

دەپ  ”بااۇ كىشااى نەدە، نااېمە ئوقىغااان ئىااكەن “ئۇنىااڭ ئورنىغااا، 
سوراشنىال بىلىدۇ. بۇ تۈردىكى ئوقىغان كىشىلەر ئەتراپىنى بىار ماۇنچە 
دېپلوماتالر قورشااپ ئالغاان چىقىشاقاق ئەمماا ئەڭ ئاخمااق كىشاىلەرنى 

دېيىلىدىغان شۇ قىممەتلىك قەغەزى قولىدا يوق ئەڭ ئەقىللىاق دېپلوم 
بىاار ياشااتىن مىااڭ ھەسسااە ئۈسااتۈن كۆرىشااىدۇ. بۇنااداق بىاار ئەھااۋال 

الرنىڭ ماڭا قانداق مۇئامىلە قىلىادىغانلىقىنى كاۆز  ”ئوقۇغان“ئاستىدا، 
ئالاادىمغا كەلتۈرۈشااۈم تەس ئەمەس. بەزىاادە مەن، بااۇ ئااادەم خېلااى 

بىلىاادىغان بەزى ئااادەملىرىممۇ يوقۇرقىاادەك بولىاادىغان ئااادەم دەپ 
قاراشتىكى ئادەتتىكى بىرسى بولۇپ چىقاتتى. نىمىال بولسا بولسۇن، بۇ 
تۈردىكى كىشاىلەر ئارىساىدىمۇ ئويلىمىغاان يەردىان بىار قىساىم ئاادەم 
تونۇيااادىغان ئىساااتىقباللىق كىشاااىلەرنىڭ چىقىااا  قالىااادىغانلىقىنى 

لىااق ھاياااتىنى تاماملىغاناادىن ئويلىمىغااان ئىكەناامەن. مەن، ئوقۇغۇچى
كېيىنمۇ يەنىال شۇ ئوقۇغۇچىلىاق ھالىتىادە مەڭگاۈ قالىادىغانالر بىالەن 
-ئەمەلىيەتااتە چېنىقىاا  مااۇھىم بىرسااى بولااۇپ چىقىاادىغانالرنى بىاار

 بىرسىدىن پەرقلەندۈرۈشنى ياخشى بىلەتتىم.

ئىككى كۈن داۋام قىلغان بۇ زىرىكەرلىاك ئويلىنىشاتىن كېايىن، باۇ 
 دى كىرىشىشىم الزىملىقىنى ھېس قىلدىم.ئىشقا قەت

بااۇ مېنىااڭ ھاياتىماادىكى ھەل قىلغااۇچ بۇرۇلااۇش نوقتىسااى بولااۇپ 
قالغان ئىدى. بۇ نىيەتكە كەلگەن ئىكەنامەن، ئەنادى باۇ نىيىتىمادىن 

 يانالمايتتىم ۋە ھەرگىزمۇ يانماسلىقىم الزىم.
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گە ئەزا بولااۇش « نااېمىس ئىشااچىالر پارتىيىسااى»شااۇنداق قىلىاا ، 
لىنى يەتتىنچى ئەزاسى سۈپىتىدە تولدۇرپ، بۇ پارتىيىگە شەرەپ جەدۋى

 بىلەن كاندىدات ئەزا بولۇپ كىردىم.

 

 

 ئونىنچى باب

 

 تارمار قىلىنىشىمىزنىڭ سەۋەپلىرى

 

ھەرقانداق بىر جىسىمنىڭ يوقاۇردىن پەساكە چۈشاۈش دەرىجىساى، 
ھەر دائىم شاۇ جىساىم پەساكە چۈشۈشاتىن باۇرۇنقى تۇرغاان نوقتىساى 

چۈشاااۈپ ئەڭ ئااااخىرى توختىغاااان نوقتىساااى ئارىساااىدىكى  بىااالەن
ئااۆلچەنگەن پەرقااقە باااغلىق. بىاارەر مىلاالەت ياااكى بىاارەر دۆلەتنىااڭ 
يىمىرلىشااىنى ئۆلچەياادىغان ئۆلچەممااۇ خااۇددى شااۇنىڭغا ئوخشااايدۇ. 
شاۇنداق بولغاچقااا، بۇناداق ئااۆلچەملەردە باۇرۇنقى ۋەزىاايەت − يەنااى 

− ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىايەتكە ئېنىغىراق ئېيتقاندا دەسلەپكى سەۋىيە 
ئىااگە. ئەگەر بىاارەر شااەيدى چۈشااۈش ياااكى يىمىرىلىشااتىن كېاايىن 
ئوتتۇرچە ئىگىزلىكنىڭ ئۈستىدە بىار يەرلەردە توختااپ قالغاان بولساا، 
ئۇنىڭ پەسكە چۈشاۈش دەرىجىساىنى ئېنىاق بەلگىلىامەك بەكاال تەس. 

س قىلىش ئەمما ئىمپىرىيىنىڭ يىمىرىلىشى، باھاالش، ئويالش ياكى ھې
قااابىلىيىتىگە ئىااگە ھەر قانااداق بىرسااىگە نىساابەتەن بەكااال قاااتتىق 
چۈشااكەنلىك، بەكااال ئېغىاار پاااجىدە بولااۇپ تۇيۇلىاادىغانلىقى ئېنىااق: 
ئەسلىدە بىزنىڭ ئىمپىرىيىمىز شۇنداق يوقۇرى بىر ئىگىزلىكتىن پەسكە 
چۈشتىكى، بىز باۇ توختىمااۋ تاۆۋەنگە چۈشۈشانى، باۇ يىمىرىلىشاتىن 

 ققان پاجىدەنى ھېس قىلىشقىمۇ ئۈلگىرەلمەۋ قالدۇق.كېلى  چى
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بااۇرۇنقى ۋاقىااتالردا، ئىمپىرىيىنىااڭ ھااۇلى پۈتااۈن بىاار مىللەتنااى  
يۈكسەك پەللىالەرگە كۆتاۈرگەن ئۇلاۇت ۋەقەلەر بىالەن تولاۇپ تاشاقان 
ئىاادى. زەپەردىاان زەپەرگە قوشۇشااتەك تەڭداشسااىز كااۈرەش شااۆھرىتى 

قەھرىمانلىقالرنىااڭ مۇكاپاااتى  ئەۋالت ئااۆلمەس-نەتىجىسااىدە، ئەۋالتمااۇ
سۈپىتىدە بىر ئىمپىرىيە يېتىلگەن ئىادى. باۇ ئىمپىرىيىنىاڭ يېتىلىشاى 
ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز بولىشى ئەھمىيەتلىك ئەمەس. مۇھىم بولغىنى، بۇ 
ئىمپىااارىيە بۈگاااۈنكى پارالمېنااات گۇرۇپپىلىرىااادىكىگە ئوخشاااايدىغان 

ۇرۇلمىغااانلىقى، ساااختىپەزلەرنىڭ قااۇرۇق داۋراڭلىاارى نەتىجىسااىدە ق
ئىمپىرىيىنىڭ قۇرۇلۇش جەريانىدا كۆرۈلگەن دەبدەبىسى ۋە سەلتەنەتى 

 نۇرغۇن دۆلەتلەر تەرىپىدىن ھېس قىلىنغانلىقى مۇھىم ئىدى.

ھەقىقەتەنمااااۇ بااااۇ ئىشااااالر پااااارالمېنتتىكىلەرگە ئوخشااااايدىغان 
كىشىلەرنىڭ قۇرۇق گەپكە تايىنى  كۈرەش قىلىشىدىن قولغاا كەلاگەن 

ەس ئىدى. نېمىسالر ھۆكۈمدارى بىلەن خەلقىگە تايىنى  ئۆز نەتىجە ئەم
ئىستاقبالى ئۈچۈن بىار ئىمپىارىيە قاۇرۇپ چىققاان، خاان تااجىنى بىار 
سىموۋۇل سۈپىتىدە ئۇلۇغالش ئۈچۈن قەتداى ئىارادىگە كېلىا  قااتتىق 
تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن، ئالدىنقى سەپلەردە ۋە پارىا مۇھاساىرلىرىدە 

ۋار ۋاقىااراپ جاقىرىشااى  ئەمەس -ئۇنااداق ۋار بۈگااۈنكى كىشااىلەردەك
بەلكااى كااۆكنى يارغااان چاقماااقتەك گااۆكىرەپ قەھرىمااانالرچە كااۈرەش 
قىلىاا  بااۇ نەتىجىلەرنااى قولغااا كەلتااۈرگەن بىرسااىگە كەيگۈزۈشااكەن 
ئىاادى. بىساامارك دۆلىتااى ھەرگىزمااۇ ئەسااكەر قاااچقۇنلىرى، قاتىلالرغااا 

كرەك كىرىااا  تايىنىااا  قۇرۇلغاااان بولمااااۋ، ئالااادىنقى ساااەپتە كاااۆ
قەھرىمااانالرچە جەڭ قىلىشااانى بىلاااگەن پولكالرنىااڭ كاااۈچى بىااالەن 

 قۇرۇلغان ئىدى.

بۇنىڭغااا ئوخشااايدىغان ئۇتااۇق، بۇنااداق بىاار كااۈرەش تەجرىبىسااى 
ئىمپىرىيىنى شانلىق بىر تارىخقاا ئىاگە قىلغاان بولاۇپ، بۇنىڭادەك زور 

رەلىشاىمىز ئۇتۇقنى بەكال ئاز دۆلەتلەردە، بولۇپمۇ كونا دۆلەتلەردىال كۆ
 مۇمكىن.
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بۇنااداق بىاار ئىمپىاارىيە قۇرۇلغاناادىن كېاايىن گېرمااانىيە ھەممىنىااڭ 
كۆزىنى قاماشتۇرغىدەك يۈكسىلىش يولىغا قەدەم باسقان ئىدى. ساىرتقا 
نىسااابەتەن قولغاااا كەلتاااۈرۈلگەن مۇساااتەقىللىقىمىز ۋەتەن ئىچىااادە 
خەلقىمىزنىااڭ يەياادىغان نېنىنااى كاپااالەتكە ئىااگە قىلغااان ئىاادى. ئااۇ 

قىاااتالردا خەلقىمىاااز نوپۇساااى جەھەتاااتىن ئارتقاااان، يەر يۈزىنىاااڭ ۋا
بايلىقلىرىاادىن پاياادىلىنىش جەھەتااتىن ئەڭ باياشااات ھالغااا كەلااگەن 
ئىاادى. دۆلەتنىااڭ، شااۇنىڭغا قوشااۇلۇپ مىللىتىمىزنىااڭ ئااابرويى، ئااۇ 
دەۋرنىااڭ نااېمىس مىللىتااى ئارىسااىدىن بەكااال ئاسااان تەشكىللەشااكە 

ن قوغاادالماقتا ئىاادى. ئەممااا بۈگااۈن، بولىاادىغان ئارمىيىسااى تەرىپىاادى
ئىمپىرىيىمىااز بىاالەن نااېمىس خەلقااى شااۇنداق يۈكسااەك بىاار پەللىاادىن 
پەسكە غۇالپ چۈشتىكى، ھەممە كىشى بۇ چۈشۈشتىن باشالىرى قېيىا  
كۆزلىرى قاراڭغۇلىشى ، پۈتاۈن خەلاق ئەقىلىادىن، تەپەككاۈر قىلىاش 

ئىادى. ئەنادى،  ئىقتىدارىدىن ئايرىلغان بىر ئەھۋالغاا چۈشاۈپ قالغاان
ئۆتمۈشااااتىكى ئۇلااااۇغلىقىمىزنى ئەساااالىيەلىگىدەك ئىمكانىيەتلەرنىااااڭ 
ھەممىسىدىن مەھرۇم بولغان ئىدۇق. بۈگۈنكى كۈندە بىز باۇ ناامراتلىق 
ئىچىگە پېتىا  قاالغىنىمىزدا، ئۆتمۈشاىمىزدىكى قۇدرەتلىاك ھاالىتىمىز 
 بىلەن دەبدەبىلىك ھالىتىمىز خۇددى چۈشاۈمىزدىكىدەك، ئىشەنگۈساىز
بىر خىيالدەك كۆرۈنىدىغان بولۇپ قالغان ئىدى. دېمەككى، بىازگە باۇ 
قورقۇنۇشاالۇق يىمىرىلىشااكە نىمىنىااڭ سااەۋەپ بولغااانلىقىنى تەھلىاال 
قىلىااااش ئىسااااتىگىمىزنى ئۇنۇتقۇزغااااان نەرسااااىمۇ دەل شااااۇ كااااۆز 
قاماشتۇرىدىغان ئۆتمۈشىمىز بولۇپ قالغانلىقىنى يوقۇرقىالردىن كاۆرۈپ 

شۇنىڭغا قارىماۋ يىمىرىلىشىمىزگە سەۋەپ بولغاان ئااللىشىمىز مۇمكىن. 
 تۇال بولسىمۇ يەنىال كۆزىمىزگە چېلىقى  قالىدۇ.-بۇ ئاالمەتلەر ئاز

قىلچە گۇمان يوقكى، باۇ ئااالمەتلەرگە قااراپ بەزىالەر گېرماانىيىنى 
ئىشاارەت قىلىاادىغان بىاار ئەل دەپ -بااۇرۇنالردا باااۋ بولااۇپ ئەيشااى

قااازا يېاارى دەپ -ەرنااى بىاار باااالتۇنىغااان بولسااا، ئەناادىلىكتە بااۇ ي
قاراشماقتا. دۆلىتىمىزنىڭ بۈگۈنكىادەك يىمىرلىا  كېتىشاىدىن خوشاال 
بولىدىغانالر بولسا، بۇنىڭ ئەكسىنچە بۈگۈنكىادەك بىار كاۈننى قاچاان 
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كېلەر دەپ ساقالپ يۈرگەن كىشىلەر بولۇپ، ئۇالر ئاارزۇ قىلغاان كاۈن 
ڭا ئۇناداقالر بۈگاۈنكى مانا بۈگۈن ئۇالرنىڭ ئالدىغا كەلگەن ئىدى. شاۇ

 گېرمانىيىنىڭ بۇ ھالىدىن بەكال خوشال.

ئەساالىدە ئىمپىرىيىنىااڭ يىمىاارلىش ئاااالمەتلىرى كااۆزگە كۆرۈنااۈپ 
تۇرغان بولسىمۇ، باۇ ئااالمەتلەرنى كاۆرۈپ ئۇنىڭادىن سااۋاق ئېلىشانى 
ئويالياادىغان ئااادەملەر يااوق دىيەرلىااك ئىاادى. ئەممااا بىااز بۈگااۈن، 

لغااان بااۇ ئەھااۋالالر ئۈسااتىدە تەھلىاال يىمىرىلىشااىمىزگە سااەۋەپ بو
يۈرگااۈزۈش، ئۇنىڭاادىن تەجاارىبە ساااۋاقالرنى يەكااۈنلەپ چىقىشااقا ھەر 
قانداق ۋاقىتتىكىدىنمۇ بەكىرەك ئېقتىياجلىق ھالدا تۇرمااقتىمىز. بىارەر 
كېسەللىكنىڭ سەۋەبى مەلۇم بولادى دېامەك، ئاۇ كېساەللىكنى داۋاالش 

خاتااالىقالرنى تااۈزىتىش ئۇسااۇلىمۇ تېپىلاادى دېگەنلىكتااۇر. سىياسااى 
جەھەتتىمۇ خۇددى شاۇنىڭغا ئوخشااش، باۇ خاتالىقالرنىاڭ ساەۋەبىنى 
بىلىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ. شۆبىقسىزكى، بىارەر كېساەللىكنىڭ كاۆزگە 
چېلىققان تاشقى كۆرۈنىشىنى ۋاقىتلىق بولسىمۇ داۋاالپ ساقايتماق، باۇ 

ۇق كېسااەللىكنىڭ ئىچكااى سااەۋەبلىرىنى تېپىاا  چىقىاا  ئااۇنى تولاا
ساااقايتماقتىن تەس. نۇرغااۇن كىشااىلەر سااىرتقى كۆرۈنۈشاانى ئۇنىااڭ 
ئەسلى ماھىيىتىدىن پەرقلەندۈرەلمەۋ، تاشقى تەسىرلەر بىالەن ئىچكاى 
سەۋەپلەرنى ئۆزئارا ئارىالشاتۇرىۋېتىدۇ. ھەتتاا بۇناداق بىار ساەۋەبنىڭ 
مەۋجۇت بولغانلىقىنى ئىنكار قىلى  تۇرىۋېلىشقا ئۇرۇنىادىغان ئىشاالرمۇ 

ىاادۇ. ئەنە شااۇ سااەۋەپتىن بۈگااۈنكى گېرمانىيىنىااڭ يىمىاارىلىش كۆرۈل
سااەۋەبىنى نۇرغااۇن كىشااىلەر ئاااددىال قاااراپ ئىقتىسااادى قىيىنچىلىااق 
سەۋەپ بولغان، بۇ ھالەت ئەنە شۇ تاۈردىكى قىيىانچىلىقالر كەلتاۈرۈپ 
چىقارغااان ئاااقىۋەتتۇر دەپ قارىشااىدۇ. گەرچە بااۇ تااۈر قىيىنچىلىقالرغااا 

چىداشااقا مەجبااۇر، شااۇڭا بااۇ پاجىدەلىااك ھەماامە كىشااى دېگىاادەك 
ھالىتىمىزنىڭ نېمىنى ئىپادىلەيدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ ئېغىار بىار مەساىلە 
ئىكەنلىكىناااى ھەمااامە كىشاااى دېگىااادەك چۈشىنىشاااى زۆرۈر بولاااۇپ 
تۇرىۋاتقانلىقىنىااڭ سااەۋەپلىرىدىن بىرسااىمۇ شااۇ ئىاادى. كەڭ خەلااق 

ئەنادەنە، ئىارق  ئاممىسى بۇنداق بىر يىمىرىلىشكە سىياسىي، مەدەنىي،
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ۋە ئەخالقااى نااوقتىالردىن قاااراپ كەتمەياادۇ. بااۇ جەھەتااتە نۇرغااۇن 
پىكىرلەردىن مەھرۇم بولۇپ كەتكەن. بىز كەڭ -كىشىلەر سىزىم ۋە ئوۋ

خەلق ئاممىسىنىڭ بۇ تۈردىكى ئويلىرىنى خاتا ئەمەس دەپمۇ تاۇرايلى، 
ر ئەممااا بىلىملىااك دەپ قارىلىاادىغان كىشااىلەرمۇ گېرمانىيىنىااڭ تارمااا

كەلتۈرۈلگەنلىكىنىاااڭ ساااەۋەبى قىلىااا  ئىقتىساااادىي يىمىرىلىشااانى 
كۆرسىتىشمەكتە. شۇڭا ئۇنداقالر گېرمانىيىنى قۇتقۇزۇپ قېلىشنىڭ يولى 
ئىقتىساااادىي ۋەيرانچىلىقىناااى ئوڭشاشاااتا دەپ قاراشاااماقتا. مېااانىڭچە 
بولغاندا، بۇناداق بىار قااراش ھۆكماۈران ئورۇنادا تاۇرۇپ كەلگەچاكە، 

بۈگۈنگىچە بۇ يىمىرىلىشتىن قۇتقۇزالمااۋ كەلمەكتىمىاز. گېرمانىيىنى تا 
ئەگەر گېرمانىيىنىاااڭ يىمىرىلىشاااىگە ساااەۋەپ بولااادى دەپ قارالغاااان 
ئىقتىسااادىي سااەۋەپلەرنى ئىككىنچااى، ھەتتااا ئااۈچىنچى سااەۋەپلەردىنال 
بواللىشى مۇمكىن، ئەسلى ساەۋەپ سىياساەتتە، ئەخالقاى مەساىلىلەردە 

اقتا دەپ قارىيالىساق، ناۆۋەتتىكى قىايىن ئامىللىرىدا ساقالنم ”قان“ۋە 
ئەھۋالىمىزنىااڭ ھەقىقااى سااەۋەبى ئوتتۇرغااا چىققااان، نەتىجىاادە بااۇنى 

 ئوڭشاشنىڭ چارىسىمۇ تېپىلغان ھېساپلىناتتى.

گېرمانىيىنىااڭ يىمىاارىلىش سااەۋەپلىرىنى تەتقىااق قىلىااش ئىشااى، 
 ھەقىقەتەنمۇ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بىر ئىش. بۇنداق بىار تەتقىقاات،
سىياسااىي ھەرىااكەت تەتقىقاااتىنى ئاساااس قىلغااان بولىشااى كېاارەك. 
چۇنكى، بۇناداق بىار ھەرىكەتنىاڭ غايىساى بولساا تارماار قىلىنىشاتىن 
قۇتۇلۇش يوللىرىنى، تارمار قىلىنىشنىڭ ساەۋەپلىرىنى تېپىا  چىقىاش 
بولىشااى كېاارەك. شااۇنداقتىمۇ ئااۆتكەن ئىشااالر تەتقىقاااتى جەريانىاادا، 

ى بولمايادىغان ساەۋەپلەر بىالەن كاۆزگە ئاساان ئاسان پەرقلەنادۈرگىل
بىرسااااىگە ئارىالشتۇرىۋېتىشااااتىن -چېلىقىاااادىغان سااااەۋەبلەرنى بىاااار

ساقلىنىشااقا ئاالھىاادە دىقااقەت قىلىشااىمىزغا تااوغرا كېلىاادۇ. بۈگااۈنكى 
ۋەھىمىلىك ۋەزىيەتنىڭ دەرھال كۆزگە كۆرۈنىدىغان سەۋەپلىرى بىلەن 

لەر ھەققىااادىكى ئەڭ باااۇ ساااەۋەپلەر كەلتاااۈرۈپ چىقارغاااان ئااااقىۋەت
ئومۇمالشقان ئىزاھات مۇنداق ئورتىغا قويۇلماقتا: بىز مەغلوپ بولغان بۇ 
ئۇرۇش كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاقىۋەتلىرىگە چىدىشاىمىز كېارەك. يەناى، 
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بېشىمىزغا كەلگەن بۇ پاجىدەنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى ئۇرۇشاتا يېڭىلىا  
 قالغانلىقىمىزدۇر دېيىش بىلەن چەكلەنمەكتە.

ىزدا ئاخمااااقالرچە چىقىرىلغاااان باااۇ تاااۈردىكى خۇالساااىغا ئاااارىم
ئىشىنىدىغان كىشىلەر خېلى كاۆپ قىساىمنى تەشاكىل قىلماقتاا. ئەمماا 
بۇنااااداق بىاااار خۇالسااااىنى يالغااااان گەپلىاااارى بىاااالەن ئىككااااى 
يااۈزلىمىچىلىكلىرىگە باھااانە قىلىاا  كۆرسااىتى  يۈرگەنلەرنىااڭ سااانى 

 دېگىادەك ئەسالىدە تېخىمۇ كۆپ. بۇ تۈردىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىساىال
ھۆكۈمەتنىڭ دەستىرخىنىغا ئولىشىۋېلى  نەپ ئېلى  ياۈرگەن كىشاىلەر 
ئىدى. ئىنقىالپقا باشاالمچىلىق قىلىا  ياۈرگەنلەر خەلقىناى باۇ ئاۇرۇش 
كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاقىۋەتلىرىگە سۈكۈت قىلادى دەپ تەنقىتلەشاكەن 
ئەمەسااامىدى  ئاااۇالر ھەتتاااا، ئەگەر باااۇ چاااوڭ ئاااۇرۇش غەلىبىلىاااك 

اخىرالشقىدەك بولسا، بۇ غالىبىيەتتىن مەنپەتادار بولىادىغان كىشاىلەر ئ
نااېمىس خەلقااى ياااكى نااېمىس ئىشااچىلىرى بولماسااتىن بەلكااى چااوڭ 
كاپىتالىستالرال بۇ غالىبىيەتتىن مەنپەتادار بوالاليادۇ دېيىشامىگەنمىدى  
شۇنداق، بۇ تۈردىكى دۇنيااۋى تېنچلىاق ھىماايىچىلىرى، باۇ ئۇرۇشاتا 

لىتارىزم يوقۇتۇلدى، شۇڭا نېمىس خەلقى بۇنداق ئااقىۋەتنى پەقەتال مىل
كەلتۈرۈپ چىقارغان كۈننى تەنتەنە قىلى  خاتىرلەيدىغان بايرام كاۈنى 
دەپ ئېالن قىلىشى كېارەك دېيىشامىگەنمىدى  باۇ تاۈردىكى كلىشاىلەر 
دۈشاامەن دۆلەتلەرنىااڭ بىاازگە قىلغااان بااۇ ئاتااالمىش ياخشااىلىقلىرىنى 

ۈپ، قاااانلىق كۈرەشااالەرنىڭ جىناااايىتىنى ماختااااپ كاااۆككە كۆتۈرۈشااا
پۈتۈنلەۋ گېرمانىيىنىڭ ئۈساتىگە ئارتىا  قويۇشامىغانمىدى  ئاۇالر باۇ 
تاااۈردىكى تەشاااۋىقاتلىرىنى ئارمىيىنىاااڭ تارماااار قىلىنىشاااى خەلقاااقە 
ھېچقانااداق بىاار پاياادا كەلتۈرمەياادىغانلىقىنى تىلغااا ئېلىشااماۋ تااۇرۇپ 

قمۇ جاۇرئەت قىلىادۇ  باۇ بۇنداق تەنتەنە كۈنىنى ئېالن قىلىشاقا قانادا
ئىنقىالپ پۈتۈنلەۋ دېگىدەك ئەنە شۇنداق بىار پىالنغاا تايىنىا  قاناات 
يايدۇرۇلغان ئەمەسمىدى  بۇ ئىنقىالپ، غاالىبىيىتىمىزنى، قاولىمىزدىكى 
غالى  بايرىقىمىزنى بىزنىاڭ قاولىمىزدىن ئوغاۇرالپ ئېلىشاتى. بولمىساا 

ەت شاۇنىڭغا تايىنىا  نېمىس خەلقى تاشقىرىدا ۋە ئىچكى قىساىمدا پەق
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مەۋجاااۇت باااوالاليتتى ۋە غەلىااابە قىالاليتتاااى. ئاااى ئالااادانغان بىچاااارە 
 سەبداشلىرىم، سىلەر ئەنە شۇنداق ئالدانمىدىڭالرمۇ 

بۇ پاجىدەنىڭ ساەۋەبىنى ئارمىيىنىاڭ تارماار قىلىنغانلىقىغاا بااغالپ 
چۈشااەندۈرۈش ئىشااىدا يەھۇدىيالرنىڭمااۇ يۈزسااىزلىكلىرى ئارىالشااقان 

ۇ جەريانادا باارلىق ۋەتەن سااتقۇچالرنىڭ مەركىازى تەشاۋىقات ئىدى. ب
مۇ باۇ قېاتىم نېمىساالرنىڭ « ۋارۋارتىس»ئورگىنى بولغان بېرلىندىكى 

غالىبىيەت تۇغلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ قايتىشقا ھەققاى ياوق دەپ يېزىشاقان 
ئىدى. ئەنادىلىكتە، باۇ ئەھۋالغاا چۈشاۈپ قالغاانلىقىمىزنى، بۈگاۈنكى 

ۈشااۈپ قالغانلىقىمىزنىااڭ سااەۋەبىنى ئارمىيىمىزنىااڭ ۋەيارانە ھااالەتكە چ
 مەغلوبىيىتىدىن كۆرىشىمىز الزىم بولۇپ قالدىمۇ 

بۇنااداق يالغااانچىالر بىاالەن مۇنااازىرە قىلىاامەن دېيىشاانىڭ قىلااچە 
تاارتىش قىلىامەن دەپ -قىممىتى يوق. شۇڭا مەن ئاۇالر بىالەن تااالش

م. قانااداق بىكاااردىن ۋاقاات ئىسااىراپ قىلىشاانى ھەرگىزمااۇ خالىمااايتتى
قىلغۇلااۇق، بااۇ تااۈردىكى مەنتىقىسااىز قاراشااالر قىلااچە يامااان نىيىتااى 
بولمىغاااان، ئەمماااا ئەقلىناااى ئىشلىتىشااانى بىلمەيااادىغان بىااار دۆۋە 

 كىشىلەرنىمۇ بىرگە بۇلغىماقتا.

تارتىشاااالر ئاااارقىلىق -ئۇنىاااڭ ئۈساااتىگە، باااۇ تاااۈردىكى تااااالش
نغاااان پارتىيىمىزنىاااڭ ناااۆۋەتتىكى غايىساااى ئۈچاااۈن كۈرەشاااكە ئاتال

كىشااااااىلىرىمىزگىمۇ بەزى پاااااااكىتالرنى كۆرسااااااىتىش پۇرسااااااىتىگە 
ئېرىشاااەلەيدىكەنمىز. باااۇرۇن دېيىشاااكەن بەزى گەپلىرىناااى دەرھاااال 
ئۆزگەرتىۋېلىشاااقان باااۇ كاااۈنلەردە، بۇناااداق مۇناااازىرىلەردىن قولغاااا 

 كەلتۈرۈلىدىغان پاكىتالر بىزنىڭ ئۈچۈن پايدىلىق بولۇپمۇ قاالر.

ە باااۇ قېتىمقاااى ئۇرۇشاااتا يېڭىلىااا  گېرمانىيىنىاااڭ يىمىرىلىشاااىگ
قالغااانلىقىمىز سااەۋەپ بولاادى دەپ يااۈرگەنلەرگە ئەنە شااۇنداق جاااۋاب 

 بېرىمىز.

قىلچە شۆبقە يوقكى، ئۇرۇشتا يېڭىلى  قالغانلىقىمىز ۋەتىنىمىزنىاڭ 
تەغدىرى ئۈچۈن بەكال ئېغىر ئاپەت ھېسااپلىنىدىغانلىقى ئېنىاق. ئەمماا 
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بولماسااتىن بەلكااى باشااقا  بااۇ يااېڭىلىش ئاساساالىق سااەۋەپ بولغااان
سەۋەپلەر بۇ يېڭىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىدى. يا ئۆلۈم، يا كاۆرۈم 
دەپ ئاتالنغان بۇنداق بىر جەڭدە مەغلوپ بولۇش ئىنتايىن پاجىدەلىك 
ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىادىغانلىقىنى ياماان غەرەزلىاك بولمىغاان 

پسۇساكى، بۇناداق بىار ھەرقانداق بىرسى ھەرگىاز رەت قىاللمايادۇ. ئە
پاااكىتنى چۈشااىنەلمەيدىغان كىشااىلەرمۇ ئوتتۇرغااا چىقماقتااا. ۋەزىاايەت 
ياخشى ۋاقىتالردا جەڭگە قاتناشقان بولسىمۇ، كېيىن بۇ پاكىتنى قوبۇل 
قىلىشقا ئۇنىماۋ ئۆز گېپىدە چىڭ تۇرىۋېلىشقان ئىدى. ئەندىلىكتە، بۇ 

ن يااردەم قىلىشاى  كىشىلەر يوشۇرۇن غەرەزلەر ئىشقا ئاشقىنىدىن كېيى
بەرگەن بۇ پاجىدەنىڭ ئېغىرلىقىناى ئۇشاتۇمتۇت بىلىا  قالادى. ئەمماا 

 بۇنى سەزگەنلىرىدە بەكال كېچىكى  قالغان ئىدى.

مەغلااوبىيىتىمىزگە سااەۋەبچى بولغااانالر ئەساالىدە ئااارمىيىمىز ئەمەس 
بەلكى ئەنە شۇالر ئىدى. چۇنكى، ئارمىيىنىڭ مەغلاوپ بولىشاى بۈگاۈن 

يۈرگىنىاادەك ئۇنااداق ئارقااا سااەپ تەمىناااتىنى ياخشااى  ئۇالرنىااڭ دەپ
ئىشااالىمىگەنلىكنىڭ، ئىقتىدارساااىز قۇماناااداننىڭ ناچاااار قۇمانااادانلىق 
قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى ئەمەس ئىدى. مەغلوبىيەتنىڭ ئەسلى سەۋەبى 
يوقۇرىااادا دېيىلگەنااادەك ئۇالرنىاااڭ ھەممىناااى چېلىۋەتكەنلىكىنىاااڭ 

ارمىيىساااىمۇ قورقۇنچااااق نەتىجىساااى ئىااادى. شاااۇنىڭدەك دۈشااامەن ئ
ئاااادەملەردىن تەشاااكىللەنگەن بىااار قوشاااۇن ئەمەس ئىااادى. ئۇالرماااۇ 
ئۆلىاادىغانلىقىنى بىلىاا  تااۇرۇپ جەڭ قىلغااان ئىاادى. ئااۇالر ئااۇرۇش 
باشالنغان كۈنىدىن تارتىپال نېمىس ئارمىيىسىنىڭكىدىن سان جەھەتاتە 

ان ئۈستۈنلۈككە ئىگە، پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇرۇش قۇراللىرىنى ياساايدىغ
زاۋۇتالر بىالەن باارلىق كېمىساازلىق ئاورۇنلىرى ئاۇالر ئۈچاۈن ئىشالەپ 
بەرگەن ئىدى. شاۇنىڭغا قارىمااۋ ئىنتاايىن ماۇنتىزىم، قەھرىماانالرچە 
جەڭ قىلىاادىغان دۇنيااا كااۈچلىرىگە قارشااى جەڭاالەردە نەق تااۆت يىاال 
غەلىبىلىك جەڭ قىلى  كېلەلىگەنلىكىمىزنىڭ ئۆزىال نېمىسالرنىڭ ئارقاا 

ىناااتى ۋە قۇماناادانلىق قىلىشااتىكى ئۈسااتۈن قااابىلىيىتىنى سااەپ تەم
كۆرسىتى  بېرەلەيدۇ. نېمىس قوشۇنلىرىنىڭ تەمىنات ئىشالىرى بىالەن 
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قۇماندانلىق ئىشلىرى، ماۇنتىزىملىقى شاۇ ۋاقىاتقىچە دۇنياادا كۆرۈلاۈپ 
باقمىغااان بىاار مۇكەممەللىااك ھېساااپلىناتتى. دەرۋەقە بەزى يېتەرسااىز 

ەمەس ئىدى. ئەمماا باۇ تاۈردىكى يىتەرساىزلىكلەر تەرەپلىرىمىزمۇ يوق ئ
ئاااادەم كاااۈچىگە تايىنىااا  ساقلىنىشاااقا بولىااادىغان نوقساااانالردىن 

 ھېساپالنمايتتى.

ئارمىيىمىزنىااڭ تارمااار قىلىنىشااى، ھەرگىزمااۇ بۈگااۈنكى پاجىدەلىااك 
ئەھۋالغاا قېلىشااىمىزنىڭ سەۋەپچىسااى ئەمەس. باۇ مەغلااوبىيەت، باشااقا 

قەررەر نەتىجىسى، شۇنىڭدەك، بۇ ئااقىۋەت تۈردىكى جىنايەتلەرنىڭ مۇ
يەنە كېلىاا  تېخىمااۇ ئېنىااق ئوتتۇرغااا چىققااان باشااقا بىاار ئاقىۋەتنىااڭ 

 باشلىنىشى ئۈچۈن ئالدىن ئىشلەنگەن تەييارلىق ئىدى.

 بۇ دېگەنلەردىن تۆۋەندىكىدەك سۇئالالر تۇغۇلىدۇ:

ھەربىي مەغلوبىيەت بىرەر خەلقنىڭ ياكى بىرەر دۆلەتنىڭ پۈتاۈنلەۋ 
يىمىرىلىشااىنى كەلتااۈرۈپ چىقىرالىشااى مۇمكىنمااۇ  قاچااانالردىن بېاارى 
ئااۇرۇش بۇنااداق بىاار ئاااقىۋەتنى كەلتااۈرۈپ چىقىرىاا  باققااان  بىاارەر 
مىللەت ئۇرۇشتا بىرەر قېتىم مەغلاوپ بولغاانلىقى ساەۋەپلىك پۈتاۈنلەۋ 

 يوقاپ كىتىدىغان ئىش بولۇپ باققانمىدى 

ۇنااداق جاااۋاپ بېرىشااكە بااۇ تااۈردىكى سااۇئالالرغا قىسااقىال قىلىاا  م
 بولىدۇ:

بىرەر ئۇرۇشتا مەغلوپ بولغاندىن كېيىن، بىار مىللەتنىاڭ يوقىلىا  
كېتىشى ئۈچۈن بۇ مىللەت شۇ بىار قېتىملىاق مەغلاوبىيەت ساەۋەبىدىن 

ئىچىاادىن چىرىاا  پەسكەشلىشااى  -پۈتااۈنلەۋ ئۈمىدسااىزلىنى  ئىااچ
ا كەتااكەن، ئااۆز كااۈچىگە بولغااان ئىشااەنچىنى تولااۇق يوقاتقااان ھالغاا

كەلااگەن بولىشااى، قىسقىسااى مىللىااي الياااقىتىنى، مىللىااي غااۇرۇرىنى 
پۈتۈنلەۋ يوقاتقان بولىشى كېرەك. ئەگەر ئۇنداق بولمىغان تەغادىردە، 
بىاارەر ھەربىااي مەغلااوبىيەتكە دۈچ كېلىشااى ئەكسااىنچە بااۇ مىللەتنااى 
تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە تېخىمۇ يۈكسەك ھالغاا كەلتۈرۈشاكە تاۈرتكە بولاۇپ 

ان بىاار قامچااا بولۇشاانى كەلتااۈرۈپ چىقىشااىمۇ مااۇمكىن. رول ئويناياادىغ



 

 

421 

 

شۇڭا، بىرەر قېتىملىق ئۇرۇش مەغلوبىيىتى ھەرگىزمۇ بىرەر مىللەتنىاڭ 
قەۋرە تېشاااىنىڭ تىكلىنىشاااىگە ساااەۋەپ بواللمايااادۇ. تاااارىا باااۇنى 

 سانسىزلىغان ئەمىلىيەتلەر ئارقىلىق ئىسپاتلىغان.

لغاانلىقى ئىچكاى ئەمما نېمىس ئەساكەرلىرىنىڭ ئۇرۇشاتا مەغلاوب بو
چۈشاااكۈنلۈك پاجىدەساااىدىن كېلىااا  چىققاااان بولماساااتىن، بەلكاااى 
مەڭگۈلۈك ئادالەت بەرگەن جازا ھۆكۈمىنىڭ نەتىجىساى ئىادى. بىاز باۇ 
مەغلوبىيەتكە ھەقىقەتەنمۇ اليىاق ھاالەتكە كېلىا  قالغاان ئىادۇق. باۇ 
مەغلاوبىيەت نۇرغۇنلىغاان ئىچكاى ۋەقەلەر ئارىساىدىكى ئۈمىتسااىزلىنى  

لااۇش يولىغااا كىرىاا  كەتكەنلىكىمىزنىااڭ ئىپادىسااى ئىاادى. بااۇ بۇزۇ
تااۈردىكى ئىچكااى ۋەقەلەر كااۆزگە كۆرۈنااۈپ تۇرغااان بولسااىمۇ، تااۆگە 

خەتەردىاان ساقلىنىشااقا -قۇشااىنىڭ بېشااىنى قۇمغااا تىقىۋېلىاا  خىاايىم
ئۇرۇنغىنىدەك نۇرغۇنلىغاان كىشاىلەر باۇ ۋەقەلەرناى پەرق قىاللمىادى. 

كە باااش ئەگكەنلىااك قىياااپىتىنى نااېمىس خەلقىنىااڭ بااۇ مەغلااوبىيەت
 كۆرسىتىدىغان بىر قىسىم خۇسۇسالرنى تەھلىل قىلى  بېقىڭ.

-بىر قىسىم ساھەلەردە نېمىس ۋەتىنىنىڭ بېشاىغا كەلاگەن باۇ بااال
قااازا ئاالھىاادە مەدھىاالەر بىاالەن قارشااى ئېلىنمىغانمىاادى  بۇنااداق بىاار 

كەلمەيادۇ   پازىتسىيىدە بولغان قايسى مىللەت بۇنداق بىر جازغا اليىاق
ھەتتااا بۇنااداق پوزىتسااىيىدە تېخىمااۇ چىااڭ تااۇرۇپ ئالاادىنقى سااەپنىڭ 
يىمىرلىشااىنىمۇ تېزلىتىاا  بەرگەنلىكىنااى، بااۇ يىمىرلىشاانىڭ دۈشاامەن 
سېپىنىڭ ھۇجۇمىدىن كەلگەن بولمااۋ ئاۆزلىرى پەيادا قىلىشاقانلىقىنى 
مەغرۇرلىنىاا  تااۇرۇپ ئېتىااراپ قىلىشاامىغانمىدى  ياااق، ياااق! بۇنااداق 

لىنارلىق ئەھۋالنىڭ مەسدولىيىتى دۈشمەنلەردە ئەمەس بەلكى نومۇس قى
-نېمىسالرنىڭ دەل ئۆزىدە ئىدى. نېمە بولسا بولسۇن، بۇنداق بىر باال

قاااازانى بىااازگە اليىاااق ئەمەس دەپ باشاااقىالرغا ئارتىااا  قويالىشاااىمىز 
ئاشااكارە تۇرۇغلااۇق بىاار -مۇمكىنمىاادى  ھەماامە ئىااش ئوتتۇرلۇقتااا ئاااپ

ايەتچىلىكىنى ئۆز ئۈساتىگە ئېلىۋېلىشاى نەدە ۋە مىللەتنىڭ ئۇرۇش جىن
 قاچان كۆرۈلۈپ بېقىپتىكەن 
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ياق، ياق! بۇنداق ئىش ھېچ يەردە ۋە ھېچقاچاان كۆرۈلاۈپ باققاان 
 ئەمەس!

نېمىس خەلقىنىڭ ئۇرۇشتا يىمىرىلگەنلىكىنىڭ ئەسلى ساەۋەپلىرىنى 
زۇپ يالغۇز ئۇرۇشتا مەغلوپ بولغانلىقىمىزدىن، بىر قانچە سەپنى تاارتقۇ

قويغانلىقىمىزدىن ئاختۇرۇپ يۈرىشىمىز، ياكى بولمىسا بىارەر قېتىملىاق 
قايتارمااا ھۇجۇمنىااڭ ئوڭۇشاالۇق بولمىغااانلىقى ئىچىاادىن ئاااختۇرۇپ 
يۈرىشااىمىز پۈتااۈنلەۋ خاتااا ئۇرۇنۇشااتۇر. چااۇنكى بىاار ئااۇرۇش سااېپى 
ئالدىنقى سەپ سۈپىتىدە قولدىن چىقى  كەتكەن، باۇ قولادىن بېرىا  

قازا تېرىشقا سەۋەپ بولاۇپ -ى  ۋەتەننىڭ بېشىغا باالقويۇش يەنە كېل
بەرگەن بولسااا ئىاادى، نااېمىس خەلقااى بااۇ مەغلااوبىيەتكە پۈتااۈنلەۋ 
باشااقىچە بىاار شااەكىلدە بەرداشاالىق بەرگەن بااوالر ئىاادى. ئااۇ چاغاادا 

قازاغاا چىشاىنى -بۇناداق بىار تارماار قىلىنىشاتىن كېلىا  چىققاان بااال
ق بىار ئەھۋالادا قىينالغاانلىقتىن چىشلەپ چىدىغان بوالر ئىادى. بۇنادا

ئوتتۇرغااا چىققااان نااارازىلىقالرنى ئاااڭالر ئىاادۇق. تەلەينىااڭ بىاازگە 
قۇچىقىنى ئاچمىغانلىقىدىن، تەغدىرنىڭ بويرۇقى بىلەن غەلىبە قىلغان 
دۈشمەنگە نىسبەتەن نېمىس خەلقىنىڭ يۈرىكى غەزەپاتىن شاىددەتلىك 

تتااا، مىللىتىمىااز دۆپۈلاادەپ سااوققان بولىشااى كېاارەك ئىاادى. ئااۇ ۋاقى
خااۇددى رىاام دېپوتاتلىرىغااا ئوخشاااش مەغلااوپ بولغااان قوشااۇنلىرىنى 
كۈتىۋېلىش ئۈچۈن ئالدىغا چىققاان، كۆرساەتكەن پىاداكارلىقى ئۈچاۈن 
ۋەتىنىگە ۋاكالىتەن ئەسكەرلىرىگە رەخمەت ئېيتىشقان، ئۇالرنى باغرىغاا 
 بېسى  تۇرۇپ رېايچ )گېرماانىيە ھۆكاۈمىتى − ئاۇ.ت( تىان ئۈمىادىنى
ئۈزمەسلىكى ئۈچۈن تەسەللى بېرىشكەن باوالر ئىادى. تەسالىم بولاۇش 
شەرتنامىسىغىمۇ سۈكۈت ئىچىادە قاولىنى قوياۇپ بەرگەن باوالر ئىادى. 
ئەمما ئۇالرنىڭ قەلبى يەنىال كەلگۈساىدىكى ئاازاتلىق غايىساى ئۈچاۈن، 

 قايتا باش كۆتۈرىشى ئۈچۈن دۈپۈلدەپ سوقۇپ تۇرغان بوالر ئىدى.

ولۇش تەغدىرنىڭ ياۈزىمىزگە ئۇرغاان بىار كااچىتىال ئەگەر مەغلوپ ب
ئويناااپ يااۈرەلمىگەن -بولساا ئىاادى، بۇنىااڭ ئۈچااۈن ھەرگىزماۇ كۈلااۈپ

بوالتتاااۇق. ۋەتەن سااااتقۇچلۇق ئۈچاااۈن ھاااېچكىم پەخااارىلىنەلمەس، 
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مەغلااوبىيىتىنى تەباارىكلىيەلمەس ئىاادى، ئالاادىنقى سااەپتىن قايتىاا  
س، باايراق تاۇغلىرى كەلگەن ئەسكەرلىرىنى ھاېچكىم ھاقاارەت قىاللماا

يەرلەردە پاتقاققا مىلىنىا  ساۆرۈلۈپ ياۈرمەس ئىادى. شاۇنىڭدەك يەنە 
ھەر ئااۈچ نېمىسااتىن بىرسااى “شااۇ ئېنگىلىااز پولكااوۋنىكى رېپىنگتونغااا 

دېگەناادەك پاسااكىنا ھاقارەتلىااك سااۆزلەرنى قىلىشااىغا  ”ۋەتەن خااائىنى
ۇ غەزەپ بىلەن ھۆمۈيۈپ ھەرگىز ياول قويمىغاان باوالر ئىادى. يااق، با

ۋابااااا، ھەممىنااااى بوغااااۇپ تۇنجۇقتۇرىۋەتكىاااادەك دولقااااۇن بولااااۇپ 
ئۆرلىيەلمەس، بەش يىلدىن بۇياان، باشاقا ئەللەرنىاڭ بىازگە بەرگەن 

 ئاخىرقى ياخشى باھالىرىنىمۇ سىرى  سۈپۈرىۋىتەلمەس ئىدى.

گېرمانىيىنىاااڭ يىمىرىلىشاااىغا ساااەۋەپ قىلىااا  ئۇرۇشاااتا مەغلاااوپ 
ياااۋداق سااۆزلىرىنى مانااا بااۇ -بولغااانلىقىمىزنى كۆرسااىتىدىغان يالغااان
 جەھەتتە تولۇق چۈشىنەلىشىمىز مۇمكىن.

ياق، بۇنداق بىر يىمىرىلىشنى ئارمىيە كەلتاۈرۈپ چىقارغاان ئەمەس. 
بۇ تۈردىكى ئېغىر خانىۋەيرانچىلىقنى، چىداپ تۇرغىلى بولمايدىغان بۇ 
تااۈردىكى ھادىسااىلەرنى ئااۇرۇش باشااالنماۋ تااۇرۇپال نااېمىس خەلقىنااى 

ىشاااقا كىرىشاااكەن بۇزغاااۇنچىلىقالر كەلتاااۈرۈپ چىقارغاااان ۋەياااران قىل
ئاقىۋەتتىن باشقا نەرسە ئەمەس. ئەخالقى پەزىلەتلەر، تۇغما ئىستەكلەر 
ۋە بۇالرغا مۇناسىۋەتلىك تۇيغۇالرنىڭ ئازىيى  كەتكەنلىكاى، ھەممىاگە 
مەلااۇم بولغااان بااۇ پاجىدەلىااك ئاقىۋەتلەرنىااڭ تااۈپكى سااەۋەبىدۇر. 

يىمىزنىڭ ئۇلىنى مانا باۇ كېساەللىك ئۇزۇنادىن مىللىتىمىزنىڭ، ئىمپىرى
 بېرى چىرىتىشكە، زەھەرلەشكە باشلىغان ئىدى.

ئەسلىدە، ئەڭ چوڭ يالغانالرنى توقۇپ چىقىرىشانىڭ پىارى بولغاان 
يەھۇدىيالر، ماركىسىزمچى تەشكىالتالر بۇ يىمىرىلىشنىڭ ئەڭ باشاتىكى 

دىن كېلىدىغان جىنايەتچىلىرى ئىدى. چۇنكى ئۇالر ئىنسانىيەتنىڭ قولى
ئەڭ ئاااخىرقى غەيرىتىنااى سااەرپ قىلىاا  مىللىتىنااى بااۇ نومۇساالۇق 
يىمىرىلىشتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھەرىكەتاكە ئاتالنغاان كىشاىلىرىمىزنى 

قااارا قىلىاا  بۇلغىااۋەتكەن -تااۆھمەت ۋە يالغااانچىلىقالر بىاالەن قاااپ
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بولغاچقا، ئۇالرنىڭ ھەققانىيەتنى ھىمايە قىلىش تۇيغۇلىرىمۇ يوقالغاان 
ىاادى. ئااۇالر لۇدېناادورفنى دۇنيااا ئۇرۇشااىدا يېڭىلىاا  قالاادى دەپ ئ

بىار ئادەمنىاڭ -قارىالپ، خائىنالرغا قارشى تۇرۇپ كېلىۋاتقاان بىاردىن
قولىدىكى قۇرالىنىمۇ تارتى  ئېلىشقان ئىادى. باۇ جەھەتاتە، كىشاىلەر 
نۇرغاااۇن ئۇششااااق يالغاااانالر ئارىساااىدا پەقەت ئەڭ چاااوڭ يالغاااانغىال 

پىرىنساىپنى ئىشاقا سېلىشاقان ئىادى: ئەمەلىيەتاتە  ئىشىنىدۇ دەيدىغان
كااۆپ سااانلىق خەلااق ئاممىسااى خاااالپ تااۇرۇپ، بىلىاا  تااۇرۇپ روھااى 
جەھەتتىن خاراپ بولمايدۇ. ئەمما قەلبىنىاڭ ئەڭ ناازۇك، ئەڭ چوڭقاۇر 
يەرلىرىدىن ئالدىنىشقا مايىال كېلىادىغان يەرلىرىماۇ بولىشاى ماۇمكىن. 

ە ئىپتىدائى بولغانلىقى سەۋەبىدىن شۇڭا، ئۇالرنىڭ تۇيغىلىرى ئاددى ۋ
چۈششەك يالغانالرغا قارىغاندا ئەڭ چوڭ بىارال يالغانغاا بەكاال -ئۇششاق

ئاسااان ئىشااىنى  قالىاادۇ. ئەساالىدىنال بۇنااداق كىشااىلەر ئومۇمىيلىااق 
چۈششااەك يالغااان گەپلەرنااى قىلىاا  -جەھەتااتىن ئالغاناادا ئۇششاااق

تىن نۇمااۇس يۈرگەناادەك قىلغىنااى بىاالەن، چااوڭ يالغااان گەپ قىلىشاا
 قىلىشىدىغان كىشىلەردۇر.

شۇنداق بولغاچقا، بۇ تۈردىكى كىشىلەر ئالدانغانلىقىنى بىلەلمەيدۇ. 
ئۇالر باشقىالرنىڭ قىلچە تەپ تارتماستىن ئۇنچىلىك چوڭ يالغاانچىلىق 
قىلىشىغا، يالغان خەۋەر تارقىتىادىغانلىقىغا ھەرگىزماۇ ئىشاىنەلمەيتتى. 

چۈشەندۈرسەڭمۇ ئاگاھالندۇرۇشالىرىڭغا بۇ جەھەتتە ئۇالرنى ھەرقانچە 
بەرىبىااار بەك ئىشاااىنى  كەتمەيتتاااى. دېگەنلىااارىڭگە ئىشاااىنەلمەۋ 
ئۇزۇنغىچە ئارىسالدا بولۇپ، ئاخىرىدا ئۇشتۇمتۇت ئېيتىلغان بىار چاوڭ 

 يالغان چۈشەندۈرۈشكە دەرھال ئىشىنى  كېتەتتى.

ئەڭ پەسااكەش يالغااانالرمۇ مااۇتلەق تااۈردە ئااازىراق بولسااىمۇ تەسااىر 
كۆرسااەتمەۋ قالماياادۇ. يالغانچىلىقنىااڭ ئەڭ چااوڭ ئارتىساالىرى بىاالەن 
ئالاااادامچىلىق بىاااالەن شااااوغۇللىنىدىغان ئورگااااانالر بۇنااااداق بىاااار 
ئاالھىاادىلىكنى ياخشااى بىلگەچااكە، ئااۇالر ھەر دائىاام بااۇ ھااۆنەرلىرىنى 

 ئىشقا سېلىشقا تىرىشىدۇ.
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نالر يالغان سۆزلەشكە ئەڭ ماھىر، يالغانچىلىقنىاڭ ياولىنى بىلىادىغا
ھەر قانداق بىر دەۋر ۋە ھەر قانداق بىار ۋاقىتتاا يەنە شاۇ يەھاۇدىيالر 
بولۇپ چىقىدۇ. ئەسلىدىنال ئۇالرنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىشىنىڭ ئۆزىال 
بىاار يالغاننىااڭ مەھسااۇلى ئەمەساامىدى  ئااۇالر ئۆزلىرىنىااڭ بىاار ئىرققااا 
مەنسۈپ كىشىلەر ئىكەنلىكىنى يوشاۇرۇپ كۆرساىتىش ئۈچاۈن بىاز بىار 

ى گۇرۇھقا مەنسۈپ كىشىلەرمىز دەپ تونۇشتۇرۇپ يۈردى. ئەسالىدە دىن
بولسا ئۇالر بىر ئىرققا مەنسۈپ كىشىلەرال ئىدى. ئا ، بۇالر يەنە كېلى  

 قانداق بىر ئىرققا مەنسۈپ ئادەملەر دەڭ!

ئىنسانىيەتنىڭ ئەڭ ئۇلۇت ئۈلگىسىدىن بىرى بولغاان شاوپېنخاۋئېر، 
ان مۇناداق بىار جاۈملە ساۆز بىالەن مەڭگۈلۈك ھەقىقەتنى ئىپادىلەيدىغ

بااۇ  ”يەھااۇدىيالر، ئەڭ ئۇسااتا يالغااانچىالردۇر.“ئۇالرغااا باھااا بەرگەن: 
جاااۈملە ھەقىقەتەنماااۇ تاااوغرا بولاااۇپ، ئۇنىاااڭ تاااوغرىلىقى ئىزچىااال 

 ئىسپاتلىنى  كېلىنمەكتە.

بۇنداق بىار پااكىتتىن خەۋىارى بولمىغاان كىشاىلەر، يااكى بۇناداق 
ئەمەلىيەتنىاڭ غالىا  كېلىشاى ئۈچاۈن  گەپكە ئىشەنمەيدىغان كىشىلەر
 ھېچقاچان ياردەم قىاللمايدۇ.

نااېمىس مىللىتىنااى ئۇزۇناادىن بويااان يوشااۇرۇن شااەكىلدە ئىچىاادىن 
يىمىرىااا  كېلىۋاتقاااان كېساااەللىكنىڭ ئۇشاااتۇمتۇت ۋەھىمىلىاااك بىااار 
پاجىدەگە ئايلىنىا  ئوتتۇرغاا چىقىشاىنى، بىزنىاڭ بېشاىمىزغا كەلاگەن 

ارىسااقمۇ ياامىنى ياوق. ئەگەر ئۇناداق ئەڭ چوڭ بەخىت قۇشاى دەپ ق
تۇيۇقسااىز ئاشااكارىلىنى  ئوتتۇرغااا چىقمىغااان بولسااا ئىاادى، بەلكااى 

ئاسااتا يۈشااۈرۇنچە داۋاملىشااى  -مىللىتىمىزنىااڭ خاااراپ بولىشااى ئاسااتا
كېتىۋەرگەن بوالر ئىدى. ئەمما ئاخىرىدا مۇتلەق تاۈردە ۋەياران بولاۇپ 

چوقاۇم داۋاملىاق بىار  يوقۇلۇپ كەتكەن، ئاخىرى بېرى  بۇ كېساەللىك
كېسەللىك ھالىغا ئايالنغان بوالر ئىدى. ئەمما باۇ كېساەللىكنىڭ پەيادا 
قىلىاادىغان ۋەيرانچىلىقااى ئەڭ يۇقااۇرى پەللىااگە يەتكىنىاادە ئىنتااايىن 

ئېنىاق كۆرەلەيادىغان بىار -نۇرغۇن ئادەم بۇ كېسەللىك ئااپىتىنى ئېا 
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ۋابااانى ۋەزىاايەت چوقااۇم بىاار كااۈنى ئوتتۇرغااا چىقاااتتى. كىشااىلەر 
توبىركولىيۇزدىنمااۇ تېااز ۋە ئاسااان تېاازگىنلەپ كىتەلىگەنلىكااى، ئااۇنى 
يېڭىاا  چىقالىغااانلىقى ھەرگىزمااۇ بىاار تەساااددىپلىق ئەمەس. ۋاباااالر 
ئىنتايىن قورقۇنۇشلۇق شەكىلدە ئۆلۈم پۇرىقىنى چېچى  كېلىدۇ. ئەمما 

ئاسااتا يىمىرىاا  -توبىركولىيااۇز بولسااا ئااادەمنى ئۆپكىسااىدىن ئاسااتا
لەيدۇ. بۇالرنىڭ بىرسى شىددەتلىك ۋەھىمە پەيادا قىلساا، يەنە ئىلگىر

ئاساااتا كاااۈچەيگەنلىكى ئۈچاااۈن كىشاااىلەرنى بەك -بىرساااى ئاساااتا
ھۇلۇقتااۇرۇپ كەتمەياادۇ. بۇنىااڭ ئاقىۋىتىاادە بااارلىق كااۈچىنى سااەرى  
قىلىاا  ھەرقانااداق بىاار توسااالغۇالرغا پەرۋا قىلماسااتىن ۋاباغااا قارشااى 

ر، توبىركولىيوزغاا قارشاى توسااق پەيادا ھەرىكەتكە ئاتالنغان ئىنساانال
قىلىش ئۈچۈن ئاۈنچە بەك ئالدىرىشاى  كەتمەيادۇ. شاۇنداق بولغاچقاا 
ئىنسااانالر ۋابانىااڭ ئالاادىنى ئااااللىغىنى بىاالەن، توبىركوليااۇزنى تااا 

 بۈگۈنگىچە تېزگىنلەپ كېتەلىگىنى يوق.

مىللەتنىمااۇ بىاار ۋۇجۇتقااا ئوخشااىتىش مااۇمكىن. بىاارەر مىللەتنىااڭ 
كى كېساااەللىكلەرنىڭ تەرەققىيااااتىمۇ خاااۇددى شاااۇنىڭغا ۋۇجۇدىااادى

ئوخشاااش كۈچىيىاا  بېرىشااى مااۇمكىن. ئەگەر بىاارەر كېسااەللىك ھە 
دېگەناادىال قورقۇنۇشاالۇق ئۆلااۈملەرنى كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادىغان تااۈس 
-ئالمايدىغانال بولىدىكەن، كىشىلەر بۇ تۈردىكى كېسەللىكلەرگە ئاساتا

خېلاااى ئاااۇزۇن ۋاقىااات  دە، ئااااقىۋەت-ئاساااتا كۆنۈشاااكە باشااااليدۇ
قىينالغاندىن كېيىن بۇ تۈردىكى كېساەللىكلەرنىڭ قۇربانىغاا ئايلىنىا  
ئۆلىدۇ. بۇ جەرياندا تەغدىر بۇ كېسەللىككە گىرىپتار بولغۇچىغا قولىنى 
ئۇزارتى  ئۇنىڭغا بۇ مىكروبنى كۆرسەتكىدەك بولغىنىدا بۇنداق ئەھاۋال 

ولغىنى بىاالەن، بااۇ ھەرقااانچە جااان ئالىاادىغان ئاغرىقالرغااا سااەۋەپ باا
كېساااەللىككە گىرىپتاااار بولغاااۇچىنى يەنىاااال بەخىتلىاااك دەپ قااااراش 
مااۇمكىن. چااۇنكى، بۇنىڭاادەك پاااجىدە ئااادەمگە پەقەت بىاارال قېااتىم 
كېلىدىغان بىر پاجىدەدۇر. شۇنداق بولغاچقا، بۇ كىشاى پۈتاۈن كاۈچى 
بىلەن قەتداى ئىارادىگە كېلىا  باۇ كېساەللىكنى سااقايتىش ئۇساۇلىنى 

ۇشاااقا كىرىشاااىدۇ. ئەمماااا ئەنە شاااۇنداق ئەھۋالغاااا چۈشاااۈپ ئاختۇر
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قالغاناادىمۇ، بااۇ كېسااەللىكنى پەياادا قىلغااان ئەساالى سااەۋەپنىڭ نااېمە 
ئىكەنلىكىنى بىلىشاكە تىرىشاىش، قىلىشاقا تىگىشالىك تاۇنجى ۋەزىاپە 
بولىشى كېرەك. باۇ يەردىماۇ بىزنىاڭ دىقاقەت قىلىشاىمىزغا تېگىشالىك 

ى ۋەيااران قىلىۋاتقااان ئېغىاار بولغااان مااۇھىم نوقتااا شااۇكى، كىشااىن
مەسىلىلەر بىلەن بۇ كېسەللىكنىڭ پەيدا بولىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغاان 

بىرساىگە ئارىالشتۇرىۋەتمەسالىك. قاابىلىيىتى -ئەسلى سەۋەپلەرنى بىر
يااوق ئىقتىدارسااىز خااادىمالر مىللىااي ئورگااانلىرىمىزدا قااانچىكى ئااۇزۇن 

ورۇننىااڭ كۈچىاادىن ۋاقىاات ئااورۇن ئىگەلاالەپ تۇرالىغااان، ھەماادە بااۇ ئ
پاياادىلىنى  كىلەلىااگەن بولسااا، − بۇنااداق بولىشااىمۇ بىاار نورىمااال 

بىرسىدىن ئايرىشمۇ شاۇنچە -ئەھۋال، − سەۋەپ بىلەن نەتىجىنى بىر
قىيىنلىشىدۇ. بەلگىلىاك بىار ماۇددەتتىن كېايىن، ھەقىقەتەنماۇ زىياان 

ىن كەلتۈرۈپ كېلىۋاتقان زەھەرلەر مىللەتنى تەشكىل قىلغۇچى ئامىلالرد
بىرسى دەپ قارىلىدىغان ئەھۋال مۇتلەق تۈردە ئاشىكارىلىنى  ئوتتۇرغا 
چىقىشى مۇمكىن. ياكى بولمىساا مىلالەت ۋەيرانچىلىاق پەيادا قىلغاۇچى 
يات ئۇنسۇرالرنى تەھلىال قىلىاش زۆرۈرىيىتىناى ھاېس قىلمااۋ، ئاۇنى 
بولۇشقا تىگىشلىك نورىمال بىر قىيىنچىلىق دەپ قاراپ بۇ قىيىنچىلىققا 

 رداشلىق بېرىدىغان ئەھۋالالر كۆرۈلىشىمۇ مۇمكىن.بە

ئۇرۇش پارتىالشتىن بۇرۇنقى ئۇزۇنغا ساوزۇلغان تېنچلىاق يىللىرىادا 
بۈگۈن بىزگە مەلۇم بولىۋاتقان كېسەللىكلەر ئەنە شۇنداق پەيدا بولغان 
ئىدى. بەكال ئاز كۆرۈلىدىغان ئەھۋالالرنى ھېسااپقا ئاالمىغىنىمىزدا، باۇ 

ھەقىقى سەۋەبىنى تەتقىاق قىلىادىغانغا بىرماۇ ئاادەم  تۈر كېسەللىكنىڭ
چىقمىاادى، بۇنىڭاادىن ھااېچكىم غەم قىلىاا  باقمىاادى دېيەلىشااىمىز 
مۇمكىن. بۇ تۈردىكى ھادىسىلەرنى قىسمەنلەر دىققىتىنى بەرگەن ئىدى 
دېيىشااااكە كەلسااااەك، ئۇالرمااااۇ ئاساساااالىقى ئاااااۋال ئىقتىسااااادىي 

قەت قىلىشااقا باشاالىغان پائااالىيەتلەردىكى ھادىسااىلەر ساھەسااىدە دىقاا
بولاااۇپ، قالغاااان ئىشاااالرغا ئەھمىااايەت بېرىشااامىگەن ئىااادى. باشاااقا 
تەرەپلەردىمااۇ قالغااان ئىشااالرغا ئەھمىاايەت بەرمەۋ پەقەتااال ئىقتىسااادى 
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پائااالىيەتكە مۇناسااىۋەتلىك ئىشااالرنىال مااۇھىم ئىشااالر قاتارىاادا قويااۇپ 
 كېلىشكەنلىكىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز.

ىاادىيىۋى مەسااىلىلەرگە سااەۋەب بولىاادىغان ئەساالىدە، ئەڭ ئېغىاار ئ
 چىرىك ئاالمەتلەر ئاز ئەمەس ئىدى.

ئۇ ۋاقىتالردا ئىقتىسادى جەھەتتە تىلغا ئېلىشاقا تېگىشالىك بولغاان 
 نوقتىالر تۈۋەندىكىچە ئىدى:

ئۇرۇشاااتىن باااۇرۇن گېرماااانىيە نوپۇساااىنىڭ پەۋقۇلدااااددە ئارتىااا  
ىسااىنى بااارلىق ئىچاامەك بىاالەن تەمىاانلەش مەسىل-كەتكەنلىكااى يىاامەك

ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي پائالىيەتلەردىنمۇ مۇھىم ئورۇنغا ئىاگە قىلغاان 
بولۇپ، بۇ ۋەزىايەت كۈنساايىن يامانلىشاى  تەرەققاى قىلماقتاا ئىادى. 
ئەپسۇسااكى، بااۇ ئىشاانى ھەل قىلىشااتىمۇ ھااېچكىم بىاارەر ھەل قىلىااش 
چارىسااىنى تېااپىش ئۈسااتىدە باااش قاااتۇرۇپ باقمىاادى. ئااۇ ۋاقىااتالردا 

خىمۇ ئاساان ياولالر بىالەن باۇ مەساىلىنى ھەل قىلىشاقا ئۇرۇنۇشاقان تې
ئىدى. ياۋرۇپا تەۋەسىدە يېڭاى زېمىان قولغاا كەلتاۈرۈش ئىشاىدىن ۋاز 
كېچىاا ، دۇنيااانى ئىقتىسااادى جەھەتااتە قولغااا كەلتااۈرۈش خامخىيااالى 
ئىچىااگە پېتىاا  قېلىشااقان ئىاادى. ئاااقىۋەتتە، دۆلەتنااى پىالنسااىز ۋە 

 ىش يولىغا باشالپ كېتىشتى.زىيانلىق سانائەتلىش

بااۇ خىاال قاراشااالرنىڭ دەساالەپكى نەتىجىسااى، ھەتتااا ئەڭ مااۇھىم 
ئااااقىۋىتى دېققانلىرىمىزنىاااڭ ئەھاااۋالىنى تېخىماااۇ ناچارالشتۇرۇشااانى 
كەلتۈرۈپ چىقااردى. نەتىجىادە، يېازىالردىن شاەھەرگە قااراپ ئىشاچى 
ئېقىنااى پەياادا بولااۇپ، چااوڭ شااەھەرلەردىكى پرولىتارىيااات قوشااۇنى 

كاااۈنگە ئارتىااا  كېتىااا ، ئااااخىرى يېااازا بىااالەن شاااەھەر -ۈنااادىنك
تەڭپوڭلاااۇقى پۈتاااۈنلەۋ بۇزۇلاااۇش بىااالەن نوقتىالنااادى. ئەنە شاااۇ 
ۋاقىتالردىن باشالپ بااۋ بىالەن كەمابەغەل ئوتتۇرساىدىكى ئىقتىساادى 
تەڭسىزلىك ئېنىق ئوتتۇرغا چىقىشقا باشاليدۇ. ئۇ ۋاقىتالردا يوقسۇللۇق 

قوشنا ھالىغا كەلدى؛ ئىككاى قۇتۇپلىشاىش  بىلەن مولچىلىق يېقىن تام
شىددەت بىلەن كۈچىيى  ئىنتايىن ئېچىنىشلىق ئەھۋالغا ئايالنادى. ئاۇ 
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ۋاقىتالردا ۋەزىيەتنىڭ بۇ ھالغا كېلى  قېلىشى بىر مۇقەررەرلىك ئىدى. 
كىشااىلەرنى ئىشسااىزلىق بىاالەن ئۈمىتسااىزلىك ئااۆز ئىلكىااگە ئېلىشااقا 

ىياسااى مۇناسااىۋەت بۇزۇلۇشااقا باشااالپ، سااىنىپالر ئوتتۇرسااىدىكى س
 باشلىغان ئىدى.

ئىقتىسااادى ئىگىلىااك تەرەققىااي قىلغىنىغااا قارىماااۋ ئۈمىدسااىزلىك، 
نارازىلىق كەيپىيااتلىرى تېخىماۇ ئارتىا  شاۇنداق بىار نوقتىغاا بېرىا  
يەتتىكى، ئاقىۋەتتە ھەممە كىشىنى بۇنداق ۋەزىايەت ھەرگىزماۇ ئاۇزۇن 

كەلتااۈرگەن ئىاادى. ئااۇ ۋاقىااتالردا داۋاملىشااالمايدۇ دەياادىغان قاراشااقا 
كىشىلەر بۇندىن كېيىن قانداق ئىشالرنىڭ يۈز بېرىادىغانلىقىنى ئېنىاق 
بىلىاا  كېتەلمىگەنلىكااى ئۈچااۈن، نىاامە قىلىشااىنىمۇ بىلەلاامەۋ قالغااان 
ئىدى. بۇ ھادىسىلەر يوشۇرۇن كۈچلۈك نارازىلىقنىڭ ئېنىق بەلگىلىارى 

بەتەر ۋەقەلەر مەياادانغا ئىاادى. نەتىجىاادە، ئىشاانىڭ بېشااىدىال تېخىمااۇ 
كېلىشكە باشاليدۇ. ئىقتىساد ھەممىنى باشقۇرىدىغان ئورۇنغا، دۆلەتنى 
تەڭشااەپ تۇرىاادىغان بىاار ئورۇنغااا ئېرىشااىۋالىدۇ. پااۇل، ھەماامە كىشااى 
چوقۇنىاادىغان بىااار ئىالھقاااا، بااااش ئەگدۈرىااادىغان بىااار غوجايىنغاااا 

نىرىغاان، ئايلىنىشقا باشلىدى. كۈن ئۆتكەنسىرى سااماۋى تەڭارىلەر كو
ۋاقتااى ئااۆتكەن نەرسااىلەردەك بىاار چەتااكە تاشااالپ قويۇلااۇپ، گۇيااا 
ئۇالرنىڭ ئورنىنى مەممۇن بۇتلىرى ئىگەللەپ، ئۇالرنىڭ ئىسرىقدانلىرى 

 ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشكە باشالنغان ئىدى.

ئۇ ۋاقىاتالردا ھەقىقەتەنماۇ ۋەياران قىالرلىاق بىار ئىچكاى زىادىيەت 
ھۋال خەلقىمىاز قەھرىمانلىققاا، بۈياۈك كۆرۈلۈشكە باشاليدۇ. بۇنداق ئە

ئەقىلگە ھەممىدىن بەك ئېقتىيااجلىق بولىۋاتقاان بىار دەۋردە ئوتتۇرغاا 
چىقتى. گېرمانىيە كۈندىلىك يەيدىغىنىنى تېنچلىق يولى ۋە ئىقتىسادى 
يولالرغا تايىنى  قولغاا كەلتۈرۈشاكە مەجباۇر باولغىنى بىالەن، بۈگاۈن 

تەييار تۇرىشى الزىم بولماقتاا ئىادى.  بولمىسا ئەتە قۇرال ئىشلىتىشكىمۇ
ئەپسۇسكى، پۇلنىڭ ھۆكمۈرانلىقى ئۇنىڭغا ئەڭ كۈچلۈك قارشى چىقى  
كېلىۋاتقان تەبىقىلەر تەرىپىدىنمۇ ئېتاراپ قىلىنغاان ئىادى. ئىمپىراتاور 
ھەزىرەتلىاارى ئاقسااۈڭەكلەر سااىنىپىنى مااالىيە مەنبەلىاارى ئەتىراپىغااا 
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بىر ھەرىكەتكە ئاتالنغاان ئىادى.  يىغىش بىلەن ئىنتايىن قورقۇنۇشلۇق
بۇنىااڭ خەۋىپىنااى ھەتتااا بىسااماركمۇ ھااېس قىاللماياادۇ. شۆبقىسااىزكى 
بۇنىمۇ ئىمپىراتورنىڭ ھېساۋىغا يېزىشاقا تاوغرا كېلىادۇ. ئەمماا بۇناداق 
بىر يولغا كىرىش نەتىجىسىدە، ھەقىقەتەنمۇ ئالىي پەزىلەتلىك بولغاان 

اشالىدى. باۇ يولغاا بىار كىشىلەر پۇلنىاڭ قىممىاتىگە بااش ئېگىشاكە ب
قېااتىم قەدەم تاشااالندىمۇ بولاادى، ئىاارق سااۈپىتىنىڭ ئااورنىنى بااايلىق 
ھەۋىسااى ئىگەلاالەپ كېتىاادىغانلىقى ئىنىااق ئىاادى. مااالىيە كۈرىشااى 

 ئۇرۇشالرغا قارىغاندا تېخىمۇ ئاسان ئۇتۇپ چىقااليتتى.

بۇنداق ئەھۋال ئاستىدا، ھەقىقى بىر قەھرىمان ياكى بولمىسا بىارەر 
رەھبىرى ئۈچۈن ئېيتقاندا بانكىالرنىڭ ئاادىمى ھېسااپلىنىدىغان  دۆلەت

يەھۇدىيالر بىلەن ئىختىيارىچە مۇناسىۋەت تىكلەش ئۇنچە بەك مۇۋاپىق 
ئىااش ھېساااپالنمايتتى. ھەقىقەتەنمااۇ مەدەنىيەتلىااك بولغااان بىرسااى 
ئۈچۈن ئېيتقانادا، ئۇنىڭغاا تاقالغاان ئوردىنالرغاا ھەرگىزماۇ ئەھمىايەت 

ساالىكى، بۇنااداق بىاار مۇكاپاتقااا رەخاامەت ئېيتىاا  رەت بېرىاا  كەتمە
قىلىشاااتىن باشاااقا مۇئامىلىااادە بولماسااالىقى كېااارەك ئىااادى. ئۇناااداق 
قىلمىغىنىدا، ئۇنداق ئاقسۈڭەك بىرسى پۇلنىڭ ئالدىدا رەخمەت ئېيتى  
تازىم قىلىدىغان، باشقا ئىش قولىدىن كەلمەيدىغان بىرسىگە ئايلىنى  

باۇ ئىانقىالپ ئىارق نوقتىساىدىن ئالغانادا قېلىشى مۇمكىن ئىدى. ئەمما 
بەكال ناچار بىر ھەرىكەت ھېساپلىناتتى. بۇ ئىانقىالپ، ئاقساۈڭەكلەرگە 
ئااۆزلىرىگە كااۈچ بېرىۋاتقااان ئىرقچااى ئاالھىاادىلىكلىرىنى ئۇنۇتقااۇزدى، 
مااۇتلەق كااۆپ قىساامى ئاقسااۈڭەكلەردىن بولمىغااان كىشااىلەرگە كۆڭااۈل 

 قويۇشقا كىرىشى  كەتتى.

ەھەتتىكاااى بۇزۇلۇشااانىڭ ئەڭ ماااۇھىم ھادىسىساااى ئىقتىساااادىي ج
ئاستا ئەمەلدىن قېلىشاىغا، قولادىن -خۇسۇسى مۈلك ھوقۇقىنىڭ ئاستا

چىقىااا  كەتاااكەن باااۇ ھەقلىااارى بىااار قىساااىم ئاكىسساااىيە ھالىتىااادە 
شىركەتلەرنىڭ ماۈلكى ھالىغاا كاېلىش يولىغاا قااراپ تەرەققاى قىلىشاقا 

كىاااارىم  باشاااااليدۇ. مۈلااااك سااااېتىش ۋە باھاالرنىااااڭ كۈناااادىلىك
ئوتتۇرساااىدىكى تەڭساااىزلىكى، ئاااۆلچىگىلى بولماسااالىقى ماااۆلچەرلەش 
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ئىمكااانىيىتى يااوق دەرىجىااگە بېرىاا  يەتتااى. ئاكىسسااىيە شااىركەتلىرى 
ئۇتۇق قازاندى، شۇنداق قىلى  ئۇالر تەدرىجاى ئەمماا ماۇقىم قەدەمالەر 
بىلەن مىللەتنىڭ ھاياتىنى بارغانسىرى كۈچلۈك تېزگىنلەيدىغان ھالەت 

 نىشكە باشاليدۇ.شەكىللى

گېرمااانىيە بايلىقىنىااڭ خەلقدااارالىق سااەرمايە ھالىغااا كەلتۈرۈلىشااى 
ئاكىسسيە ۋاستىسىغا تايىنى  ئىشقا ئاشۇرۇلدى. بۇ جەريانادا، ناېمىس 
ساااانائىتىنىڭ بىااار قىسااامى بۇناااداق ئااااقىۋەتكە چۈشاااۈپ قېلىشاااتىن 
ساااقلىنىش ئۈچااۈن ئااۆزىنى قوغداشااقا تىرىشااى  باققااان بولسااىمۇ، 

زم سىستېمىسى بىلەن ئۇنىاڭ ئەڭ ساادىق ئاورتىغى ماركىساىزم كاپىتالى
بىلەن ھەمكارلىشى  قىلغان ھۇجۇملىرىغا بەرداشلىق بېرەلمەۋ مەغلوپ 

كە قارشااى قوزغىتىلغااان كااۈرەش نااېمىس  ”ئېغىاار سااانائەت“بولىاادۇ. 
ئىگىلىكىنىااڭ ماركىسااىزم تەرىپىاادىن خەلقداراالشااتۇرۇش ھەرىكىتىنىااڭ 

ئەسالىدە، ناېمىس ئىگىلىكاى ماركىساىزمنىڭ ئېنىق باشلىنىشى ئىادى. 
ئىاانقىالپ جەريانىاادا قولغااا كەلتۈرىاادىغان ئۇتۇغىغااا تااايىنىپال تولااۇق 

 گۇمران قىلىنىشى مۇمكىن ئىدى.

مەن بااۇ كىتااابنى يېزىۋاتقااان دەۋرلەردە، گېرمانىيىنىااڭ تۆمۈريااول 
تورلىرىغاااا قىلىنغاااان ئوماااۇمى ھۇجاااۇمالر ئااااخىرقى ھېسااااپتا غالىااا  

بىاار دەۋر ئىاادى. بااۇ تۆمۈريااول ئۇچاسااتىكىلىرى خەلقااارا كېلىۋاتقااان 
مەۋھااۇم سااەرمايىچىالرنىڭ تورىغااا چۈشااۈپ بولغااان ئىاادى. شااۇنداق 

)ئاكىسسااىيە تەرەپتااارى −  ”مەۋھااۇم سااەرمايە ھىمايىچىسااى“قىلىاا ، 
ئۇ.ت( بولغان سوتسيال دېموكراتىيە ئەڭ مۇھىم غايىلىرىدىن بىرساىنى 

 ئىشقا ئاشۇرىۋالغان ھېساپالندى.

ناااېمىس خەلقىنىاااڭ ئىقتىساااادىي نوقتىااادىن ئالغانااادا كىچىكااالەپ 
كەتكەنلىكىنىااڭ ئەڭ ئېنىااق ئىسااپاتى سااۈپىتىدە، ئۇرۇشااتىن كېاايىن 
نااېمىس سااانائېتى بىاالەن نااېمىس تىجارىتىنىااڭ ئۈسااتىدە تۇرىۋاتقااان 
يىااتەكچىلەردىن بىرسااى ئوتتۇرغااا چىقىاا ، گېرمانىيىنىااڭ قايتىاادىن 

ادىي كااۈچلەرال ئىشااقا ئاشااۇرااليدۇ دۇنياغااا كېلىشااىنى پەقەت ئىقتىساا
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دەيدىغان قاراشنى ئوتتۇرغا قويىشىنى كۆرسىتى  ئۆتۈشكە بولىادۇ. باۇ 
جەرياناادا فرانسااىيە بااۇ تااۈردىكى بىاار خاتااالىق سااادىر قېلىشااىدىن 
ساااقلىنىش ئۈچااۈن ئەڭ زور تىرىشااچانلىق كۆرسااىتى ، ئىنسااانىيەت 

ىراممىلىرىنااى ئاساساالىرىغا تايانغااان مائارىاا  مۇئەسسااەلىرىنىڭ پروگ
قايتىدىن تاۈزۈپ ئىجارا قىلىشاقا غەيارەت كۆرساىتىۋاتقان بىار پەيتاتە، 
بىزنىڭكىلەر سەرمايىنى چەتكە سېتىۋاتقان باۇ تاۈردىكى مەنتىقساىزلىققا 
نىسبەتەن مىللەت بىلەن دۆلەت ئىزچىللىقاى، بىار غايىنىاڭ مەڭگۈلاۈك 

غلىق قىممىتىنااى مەقسااەت قىلىااش ئورنىغااا ئىقتىسااادىي سااەۋەپلەرگە بااا
بولىدىغانلىقىغا دائىر ئاخماقانە گەپلەرنى ئوتتۇرغاا قويۇشاماقتا ئىادى. 
ئااۆز ۋاقتىاادا سااتىننېس دۇنياغااا تارقاتقااان بااۇ كۆزقاراشاالىرى ھەيااران 
قاالرلىق دەرىجىدە بىر ئۈرپىيىش بىلەن كۈتىۋېلىنغان ئىادى. شاۇنىڭغا 

شاقا قارىماۋ، بۇ تۈردىكى قاراشانى ھەياران قااالرلىق بىار ساۈرئەتتە ئى
كىرىشاااتۈرۈپال قالمااااۋ، يەنە تېاااز ساااۈرئەتتە باااارلىق ئاخماقالرنىاااڭ 
ئېغىاازدىن چۈشااۈرمەيدىغان ئااۇدۇم ھالىغااا كەلتۈرۈشااتى. ئىنقىالپااتىن 

نامىدا باۇ كىشاىلەرنى ناېمىس  ”دۆلەت رەھبەرلىرى“كېيىن تەغدىرىمىز 
 خەلقىنىڭ ئۈستىگە ئاپەت قىلى  تىكلەپ قويدى.

كاااۆرۈلگەن ئەڭ قورقۇنۇشااالۇق ئۇرۇشاااتىن باااۇرۇن، گېرمانىيىااادە 
ھادىسااە، ھەماامە كىشااى ۋە ھەماامە نەرسااىدە پۈتااۈن سااەپلەر بااويىچە 
كااۆرۈلگەن ئااۆزىگە ئىشااەنچ قىاللماساالىق، ئالغااا ئىنااتىلىش كۈچىنىااڭ 
يىتەرسىز قېلىش ھادىسىسى ئىدى. ھەممە ئادەم ئۆزىنى بىخەتەر ھاېس 

رغااا قىاللماياادىغان ھااالەت شااەكىللەنگەن، بۇنىااڭ نەتىجىسااىدە ئوتتۇ
چىققان مەسدولىيەتسىزلىك، بوشاڭلىق، قورقۇنچاقلىق ھەمامە كىشاىنى 
ئىنتىلىش كۈچىدىن مەھرۇم قالدۇرماقتا ئىدى. باۇ كېساەللىك مائارىا  
تەربىيىسى ئارقىلىق تېخىماۇ ئېغىرالشاتۇرۇلۇپ، تېخىماۇ قورقۇنۇشالۇق 
ھالغا كەلتۈرۈلمەكتە ئىدى. ئۇرۇشتىن باۇرۇن گېرمانىيىادىكى مائارىا  

ېمىسى ئىنتايىن ئېغىر نوقساانالر ئىچىاگە پېتىا  قالغاان بولاۇپ، سىست
بىاار تەرەپلىاامە ھالاادا پەقەت بىلىاام بېرىشاانىال تەكىااتلەپ، غەياارەت ۋە 
مەسدولىيەت روھىنىڭ يىتىلىشىگە بەك ئەھمىايەت بېرىشامىگەن ئىادى. 
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ئىرادىلىااك بولااۇش، قەتدااى بولااۇش جەھەتاالەردە قىلااچە تەربىاايە 
 بېرىلمەيتتى. 

كى ئوقۇتۇش مىتودلىرىغا قۇرباان قىلىنغاان بىاز نېمىساالر بۇ خىلدى
ئۇرۇشاااتىن باااۇرۇن ئاااۆزىمىزنى يوقاااۇرى بىلىملىاااك بىرساااى، بىااارەر 
تەتقىقاتچى دەپ ھېساپالشاقا باشالىدۇق. دېمىساىمۇ ئۇرۇشاتىن باۇرۇن 
بىزنااى ئەنە شااۇنداق تونۇشتۇرۇشاااتتى. باشااقىالر نېمىسااالرنى ياخشااى 

ىن بەك كۆپ جەھەتلەردە پايدىلىنى  كۆرەتتى. چۇنكى ئۇالر نېمىسالرد
كەلمەكااتە ئىاادى. ئەممااا نېمىسااالرنى ھەرگىااز ھااۆرمەت قىلىشاامايتتى. 
چۇنكى مىجەزىمىز بەكال ئاجىز كىشاىلەر ھېسااپلىناتتۇق. نېمىساالرنىڭ 
ۋەتەن تۇپرىقى بىلەن خەلقىنى باشقا مىللەتلەرگە قارىغاندا بەكال كۆپ 

ەرداشالىق بىرەلىگەنلىكىنىاڭ قولدىن چىقىرىا  قويغانلىقىغاا شاۇنچە ب
 سەۋەبىنى بۇنىڭدىن باشقا يەنە قانداق چۈشەندۈرەلىشىمىز مۇمكىن 

مۇنااۇ ماقااال، بىزنىااڭ بااۇ ھااالىتىمىزگە بەكااال ماااس كېلىاادىكەن: 
شااىلەپەڭنى قولۇڭغااا ئېلىااپال يۈرسااەڭ، پۈتااۈن دۇنيااانى ئايلىنىاا  “

ڭ، )كااۆرگەنال ئااادەمگە ئىگىلىاا  تااازىم قىلىاا  تۇرسااا ”چىقااليسااەن.
 دۇنيادا ئاچ قالمايسەن دېمەكچى بولسا كېرەك. − ئۇ.ت(

سىپايە مىجەزلەر رەھبەرلىك بىلەن، -بۇنداق يۇمشاقباشلىق، سىلىق
ھۆكۈمدار بىلەن مۇئامىلە قىلىشتىمۇ قائىدىگە ئايالندۇرۇلغىنىدا، بۇنىڭ 
ئااقىۋېتى تېخىمااۇ خەتەرلىااك ھالغااا كېلىادۇ. چااۇنكى بۇنااداق مىااجەز، 

ھبەر ئالدىادا ھەرگىزماۇ قارشاى پىكىار قىلمايادىغان، كىشىنى بىرەر رە
ئۇنىڭ كىچىك پىيىللىك بىلەن دەپ قويغاان ھەرقاناداق بىار گېپىناى 
قالتىس توغرا گەپ قىلىاۋەتتىڭىز دەپ قۇللاۇق كۆرسىتىشاتىن باشاقىنى 
بىلەلااامەس ھالغاااا چۈشاااۈرۈپ قويىااادۇ. ئەسااالىدە، مۇنارخىيىنىاااڭ 

مۇناسىۋەتلەر سەۋەپچى بولغاان  ئاغدۇرۇلىشىغا ئەنە شۇنداق ياالقچىلىق
ئەمەسمىدى  بۇنداق بىر مىجەز ھۆكۈم سۈرىۋاتقىنىدا، پۈتكۈل دەۋرنىڭ 
ئەڭ ئادالەتلىك تەختلىرى ئالدىدا مەرت، ئابرويلۇق ۋە ھۆرمەتكە اليىق 
ئاق نىيەتلىك بىلەن قورقماۋ پىكىار قىلىادىغان كىشاىلەرگە قارىغانادا 
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ناائەھلىلەر قىلاچە تارتىنماساتىن  پاسكىنا ياالقچىالر بىلەن بىار ماۇنچە
ھەممىنىڭ ئالدىغا ئۆتىۋېلى  ئۆز گېپىنى تېخىمۇ ئەركىان ساۆزلىۋېلىش 
پۇرسااىتىگە ئېرىشااىۋالىدۇ. بااۇ تااۈردىكى پەسكەشاالەر بىلااگەن پۈتااۈن 

يااۋداق گەپلىرىناى ئوتتۇرغاا تۆكاۈپ، باشاقىالرنىڭ دېگىانىگە -يالغان
قىلىشاااقا  ھەرگىاااز مااااقۇل دېمەسااالىك كېااارەك دەپ تەخسىكەشااالىك

كىرىشااىدۇ. گويااا سااېتىۋېلىنغان قااۇل، بېقىناادى قىلىنغااان ئەلاادىكى 
قورچاااق مەخلااۇقالر ھەرقانااداق بىاار ھادىسااە ئوتتۇرغااا چىققىنىاادا بىاار 
تەرەپتىن غوجاايىنى بىالەن ئۇنىاڭ قىلغاان ياخشاىلىقلىرىغا پۈتاۈنلەۋ 
باااش ئېگىاا  قۇللااۇق كۆرسەتسااە، يەنە بىاار تەرەپااتىن ئەتراپىاادىكى 

قارىتااا ھەر دائىاام يۈزسااىز مۇئااامىلە قىلىشااتىن نومااۇس  ئااادەملەرگە
قىلمىغىنىدەك ئىككى يۈزلىمىچى قىياپەت بىلەن مۇناسىۋەت قىلىشاىدۇ. 
بولۇپمااۇ ئەتىراپىاادىكى ئاااجىز بىچارىالرغااا قارىتااا ئااۆزلىرىنى خاننىااڭ 

بىاااار ئىشااااەنچىلىك ئااااادىمى قىلىاااا  كۆرسىتىشااااىدىغان -بىااااردىن
-انمايدۇ. ئىساىل تەبىقىلىاق بولاۇشنومۇسسىزلىقىنى ئىپادىلەشتىنمۇ ي

بولماساالىقىدىن قەتدااى نەزەر، بۇنااداق بىاار نومۇسسااىزلىق، چۈپرەناادە 
داشااقالالرغىال مەنسااۈپ بىاار خاااراكتىردۇر. چااۇنكى، ئەساالىدە خاننىااڭ 
ئۇلىنى كواليدىغان، بولۇپمۇ مۇنارخىيە تۈزۈمىنىڭ گۆرىنى كواليادىغان 

دۇ. ئۇنداق مەخلۇقالردىن كىشىلەرمۇ يەنە شۇ كىشىلەر ئارىسىدىن چىقى
 باشقا يەنە نېمىنى كۈتۈش مۇمكىن  

ھالبۇكى، بىرەر غايە ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقان بىرساى ھەرگىزماۇ 
ئۇناداق يااالقچىلىق قىلىشانى بىلمەيادۇ. بىارەر ئورگااننى قۇتقااۇزۇش، 
ئۇنى راۋاجالندۇرماقچى بولغان بىرسى بۇنداق بىر غايىگە پۈتۈن قەلبى 

ان بولىشاى، تەشاكىالتىدا بىارەر خاتاالىقنى ساەزگەندەك بىلەن باغالنغ
قىلغىنىدىمۇ ئۇناداق بىار تەشاالت يااكى ئورۇنادىن ياۈز ئۆرىمەسالىكى 
كېاارەك ئىاادى. بۇنااداق سااادىق كىشااىلەر ھەر نىاامە دېااگەن بىاالەن، 

ئااۆۋ قاااتىراپ -دەك ئۆيمااۇ ”دوسااتلىرى“خاناادانلىقنىڭ دېمااوكراتچى 
ۈچۈن پۈتۈنلەۋ يالغان يااۋداق يۈرۈپ خاندانلىقنىڭ ئەيىۋىنى ئېچىش ئ

ئاشاكارە دۈشامەنلىك قىلىادىغان -گەپلەرنى توقۇشۇپ پادىشاسىغا ئاپ
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قىلىقالرنااى ھەرگىااز قىلماياادۇ. ياااق، بۇنااداق كىشااىلەر دەل بۇنىااڭ 
ئەكسىچە ئىمپىراتورنى بۇنداق نوقسانالردىن ئاالھىدە جىكىلەيدۇ يااكى 

ىاال قىلىشااقا ئااۇنى بۇنااداق خاتاااالردىن يىااراق تۇرىشااى ئۈچااۈن قاي
تىرىشاىدۇ. ئەگەر ھۆكاۈمران بولغاۇچى كىشاى خەلقىناى بىارەر ئاپاااتكە 
يىااتەكلەپ ماڭىاادىغانلىقى ئېنىااق بىلىنىاا  تۇرىاادىغان بىاارەر قارارغااا 
كەلگىنىدىمۇ، خاننىڭ ئۆز خالىغىنى بويىچە ھەرىكەت قىلىشىنى قوبۇل 

غاا قىلىشمايدۇ ياكى خاننىاڭ ئۆزىادە بۇناداق خاتاا ياول تاللىۋالغانلىقى
سااۈكۈت قىلىااش ھەققااى يااوقلىقىنى ئېنىااق ئىپادىلەشااكە تىرىشااىدۇ. 
بۇنداق ئەساكەرتىش ئۇنىڭغاا ئېغىار خەۋپ كەلتۈرگىادەك قىلغىنىادىمۇ 
قىلچە قورقماستىن پادىشااھلىق تاۈزۈمىنى ھۆكۈماداردىن قوغداشاتىنمۇ 
تەپ تارتمايدۇ. ئەگەر ھاكىمىيەت ئورگىنىنىڭ قىممىتاى ئەيناى ۋاقىتتاا 

ئۈستىدە تۇرىۋاتقان ھۆكۈمدارنىڭ شەخساىيىتىگە بااغلىق  بۇ ئورگاننىڭ
ھالغااا كەلتااۈرۈلگەن بولسااا، بۇنااداق بىاار ھاااكىمىيەت ئااورگىنى پەرەز 
قىلىشقا بولىدىغان ئەڭ ناچار، ئەڭ ئەسكى ھاكىمىيەت ئورگىنى بولۇپ 
ھېساپلىنىشى كېرەك. چۇنكى، بىرەر ھۆكۈمدار ئۇنچىۋاال يوقۇرى بىلىام 

ئىااگە كىشااىلەردىن بولااۇپ كىتەلىشااى ناتااايىن، ۋە كۈچلااۈك ئەقىلااگە 
خاراكتېرالرغااا -ھەتتااا ئىمپراتااوردا بولۇشااقا تېگىشاالىك ئەقەللااى مىااجەز

كااام كۆرۈلىاادىغان ئەھااۋال. بىاارەر -ئىااگە بىرسااى بولىشااىمۇ كاماادىن
ھۆكمااۈراننى ھۆكۈمااداردا بولۇشااقا تېگىشاالىك بااارلىق ئاالھىاادىلىك ۋە 

ە كۆتااۈرۈپ مەدھىاالەش، پەزىلەتاالەر جەم بولغااان كىشااى دەپ كااۆكك
ياالقچىلىقنى كەسى  قىلغان كىشىلەرگىال خااس بىار مىاجەزدۇر. ئەمماا 
تېگىدىن ساپ نىيەتلىك بولغان توغرا سۆزلۈك كىشىلەر − بىار دۆلەت 
تەۋەلىكىدە ھەقىقەتەنمۇ بۇنداق قىممەتلىك ئىنسانالر تېپىلىا  تۇرىادۇ 

لىنىادۇ، ئۇناداق − بۇ تۈردىكى ئاخماقانە قاراشالردىن قااتتىق نەپرەت
خىيالغا كېلىا  قېلىشاتىنمۇ قااتتىق يىرگىنىادۇ. بىارەر دۆلەت ئۈچاۈن 
دەل شۇنداق ئادەملەر ئەڭ قىممەتلىك كىشىلەر بولۇپ ھېساپلىنىدۇ. بۇ 
تۈردىكى كىشاىلەر، گەپ ھۆكۈمادار ئۈساتىدە كېتىۋاتقىنىادىمۇ، تاارىا 

ھەرگىزماۇ بەرىبىر تارىا، ئەمەلىيەت بەرىبىر ئەمىلىيەت بولاۇپ، ئاۇنى 
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رەت قىلىااش مااۇمكىن ئەمەس دەپ چىااڭ تۇراالياادۇ. ياااق! ئۇلااۇت بىاار 
ھۆكۈماادارنىڭ شەخسااىيىتىدە ئۇلااۇت بىاار ئىنسااانى خىساالەتنىڭ بولااۇپ 
كىتەلىشااى ناتااايىن. بۇنااداق ئۇلااۇت ئااادەمگە ئىااگە بولااۇش ئىشااى 
ھەرقانداق بىر مىللەتكە بەكال ئاز نېساى  بولىادىغان تەلەياگە بااغلىق 

ر تەغاادىر بۇنااداق بىاار مااۇكەممەل بىرسااىنى بىاازگە بىاار ئىااش. ئەگە
ھۆكماۈران قىلىا  كۆرساىتى  بەرگەن، ئااۇ ھۆكماۈران ھەمامە تەرەپااتە 
خانااادانلىقنى قوغدىيالىغىااادەك يۈكساااەك ئىقتىااادارغا ئىاااگە بىرساااى 
 بولغىنىدا، بىز ئۆزىمىزنى ئەڭ بەخىتلىك ئىنسان ھېساپلىساق بولىدۇ.

نىڭ قىممىتى بىالەن ئۇنىاڭ شۇنداق بولغاچقا، خاندانلىق ئىدىيىسى
ئەھمىيىتىنى ئىمپىراتورنىڭ شەخسى ئاالھىدىلىكىگە ئاساسەن باھااالش 
مۇمكىن ئەمەس. پەقەت تەڭرىال ئۇلۇت  فرېدېرخقا ئوخشاش داھاى بىار 
قۇمانااداننى، ياااكى بولمىسااا بىرىنچااى ۋىلخېلىمغااا ئوخشاااش ئەقىللىااق 

ەن. بۇناداق بىرسىنى بىر مىللەتاكە خاان قىلىا  بەلگىالەپ بەرگەنىاك
ئەھۋالالر بىرەر ئەسىردىمۇ ئاران بىرەر قېتىم روۋ بېرى  قېلىشى، بەك 
بولۇپ كەتسە بىر ئەسىردە ئىككىدىن ئېشى  كەتمەيدىغان، پۈتاۈنلەۋ 
تەڭرىنىڭ مەرھەمىتىگە باغلىق بولغان كام كۆرۈلىدىغان ھادىسىلەردۇر. 

ەرگە شااۇنداق بولىشااىغا قارىماااۋ، بااۇ يەردە يەنىااال ئىاادىيە كىشااىل
ھۆكمۈرانلىق قىلىدۇ، بۇ ئورگاننىڭ روھى بىر پۈتۈن پىكىر قىلىادىغان 

 شۇ ئورگانغىال خاس.

بۇ نوقتىدىن ئېلى  ئېيتقاندا، پادىشاھنىمۇ خەلقنىاڭ خىزمەتچىساى 
ئورنىاادىكى بىرسااى دەپ قوبااۇل قىلىشااىمىز مااۇمكىن. بااۇ دېگەنلىااك، 

ىاااگە پادىشاااامۇ ماشاااىنىنىڭ بىااارەر چاقىااادىن ئاااارتۇق بىااار رولغاااا ئ
بواللماياادىغانلىقىنى، پادىشااا بولغااان كىشااىمۇ بااۇ ماشااىنىدا ئااۆزىگە 
يۈكلەنگەن ۋەزىپىساىنى ئورۇندىشاى شاەرت ئىكەنلىكىناى كۆرساىتىدۇ. 
شۇنداق ئىكەن، ھۈكۈمادار بولغىچىماۇ ئاالى دەرىجىلىاك ئېقتىياجالرغاا 
بويااۇن ئېگىشااى، ھۆكۈماادارنى، يەنااى پادىشااا بولغااۇچى ئۆزىنىماااۇ 

شى جىنايەت ئىشالەش خاتالىقىادىن ساقالشاقا مەجباۇر. خاندانلىققا قار
يەنى پادىشا  بولغۇچىنىڭ ئۆزىمۇ ئۆز تەختىگە قارشى جىنايەت ساادىر 
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قىلىش ھەققىگە ئىگە ئەمەس. ھەقىقى بىر ھۈكۈمدار، ئۆزىنىڭ بۇناداق 
بىر جىنايەت ئىشلىشىگە ھەرگىز ياول قويالمايادۇ ۋە ياول قويماسالىقى 

 شەرت.

ئورگاننىاڭ قىممىتاى ئىادىيىلەر بىالەن ئەمەس،  ئەگەر بۇناداق بىار
بەلكاااى ھەرقاناااداق بىااار كىشاااى بولىشاااىدىن قەتدىاااي نەزەر تەختاااتە 
ئولتۇرغانال بىرسىنىڭ ئىرادىساىگە بااغلىق بولاۇپ قالساا ئىادى، روھاى 
كېسااەل بىاار پادىشاااغا دۈچ كەلگەناادە ئۇنااداق بىرسااىنىڭ ساااراڭلىقى 

ھېچكىمنىااڭ ھەققااى كۆرۈنااۈپ تۇرسااىمۇ ئااۇنى تەختااتىن چۈشۈرۈشااكە 
بولمىغان بوالتتى. بۇ نوقتىنى ھازىردىن تارتىپال ئېنىق ئوتتۇرغا قويۇپ 
ئۆتىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ. بۈگاۈن بىاز، باۇرۇن ساادىر بولغاان بەزى 

كاااۈنگە كۆپىيىااا  قايتىااادىن ساااەھنىگە -ھادىساااىالرنىڭ كۈنااادىن
نىڭ چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرمەكتىمىز. باۇ تاۈردىكى ھادىساىلەر خانادانلىق

ئاغدۇرۇلىشااىدا باشااالمچىلىق رول ئويناااپ كەلااگەن ئىنتااايىن مااۇھىم 
ھادىسىالردىن ھېساپلىناتتى. مانا بۈگۈن بۇ تۈردىكى گەپلەرنى قىلىا  
يۈرۈشكەنلەر قىلچە تەپ تارتماستىن يېڭىدىن ھۆكۈمدار ھەققىادە گەپ 
ئېچىشقا كىرىشمەكتە. ئۇالر ئەسلىدە تېخى بۇنىڭادىن بىار قاانچە يىال 

رىسىدىال ئەڭ مۇشەققەتلىك پەيتلەردە ھۆكۈمدارنى يالغۇز تاشاالپ ئىلگى
قويۇشتىن قىلچە نومۇس قىلىشمىغان كىشىلەر ئىدى. مانا بۈگاۈن، باۇ 
تااۈردىكى كىشااىلەر ياتالرنىااڭ يالغااان گەپلىرىنااى قوبااۇل قىلىشاامىغان 
نېمىساااالرنى ياماااان نىيەتلىاااك ئاااادەملەر دەپ تونۇشاااتۇرۇش بىااالەن 

يىلاى -8281ىدە، يەنە شۇ تۈردىكى قورقۇنچااقالر شوغۇلالنماقتا. ئەسل
كاۆرمەيال خااننى ياالغۇز قوياۇپ تاالنغاان باۆرى -قىزىل بايراقنى كۆرەر

تاشلىۋەتكەن بىچارە كۈچاۈكلەردەك ھەر تەرەپاكە قااراپ قېچىا  جاان 
ساقالشاانىڭ يااولىنى ئاااختۇرۇپ يۈرۈشااكەن بىاارنىمىلەر ئىاادى. ئااۇالر 

 قالماۋ، قولىدىكى قۇرالىنىمۇ بىار ھۆكۈمدارلىرىنى تاشلىۋېتىش بىلەنال
چەتااكە تاشاالىۋېتى  قوللىرىغااا بىاارەردىن ھاسسااا تاياااق تۇتۇشااۇپ 
بىااتەرەپ گالۇسااتۇكلۇقالردىن قورقۇشااۇپ تىنچلىقااپەرۋەر بۇرجۇئازالرغااا 
ئوخشاش ئىزىنى يوقۇتۇپ غايىا  بولۇشاقان كىشاىلەر ئىادى. شاۇنداق 
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يااااالقچىالر  قىلىااا  باااۇ تاااۈردىكى ھۆكمۈرانالرنىاااڭ ئايغااااقچىلىرى،
تۇيۇقسىزال غايى  بولۇشقان ئىادى. ئاۆزلىرىنى خاننىاڭ يااردەمچىلىرى 
دەپ ئاتىشاااىۋالغان باااۇ مەخلاااۇقالر ئىااانقىالپ باشاااقىالر تەرىپىااادىن 
باسااتۇرىۋېتىلگىنىدىن كېاايىن قايتااا ئوتتۇرغااا چىقىشااى  ھەماامە يەردە 

دەپ تااوۋالش پۇرسااىتىگە ئېرىشااكەنلىرىدە،  ”ياشىسااۇن ئىمپىراتااور!“
ىرىنى يېڭااى باشااتىن بااۇ خاناادانلىقنىڭ سااادىق خىزمەتچىلىاارى، ئااۆزل

مەسلىقەتچىلىرى قىلى  كۆرسىتىشكە كىرىشتى. ئەندى بۇ تۈر مەلدۇنالر 
قايتىدىن يۇپۇرلۇپ ئوتتۇرلۇقتاا پەيادا بولۇشاۇپ، تامااخور كاۆزلىرىگە 
مىسىرنىڭ ئاچچىق پىيازلىرىنى سۈرتىشاى  يالغانادىن پۇشامان بولاۇپ 

پەتكە كىرىۋېلىشااماقتا. شااۇنداقتىمۇ ئااۇالر يەنىااال ياااش تااۆككەن قىيااا
پادىشاغا قارشى ئۇرۇنۇشلىرىنى يوشۇرۇشتا قىينالماقتا. ئۇالر قايتىادىن 
قىزىل يەڭ بەلگە تاقىغانالر ئوتتۇرغا چىقى  كونا موناارخىيە تاۈزۈمىنى 
يەنە بىااااار قېاااااتىم ئاغااااادۇرىۋەتكەن كاااااۈنلەرگىچە ئەنە شاااااۇنداق 

تۇرىدۇ. خانااادانلىق قايتاااا ئاغااادۇرۇلغان ھىلىگەرلىكلىرىناااى داۋامالشااا
كۈنلەردە بولسا، مۈشۈكتىن قاچقان چاشاقانالردەك كىرىادىغان تۈشاۈك 

 تەرەپكە پىتىراپ كېتىشىدۇ.-ئاختۇرۇپ تەرەپ

ئەگەر بۇ تاۈردىكى ھادىساىلەرنىڭ ئوتتۇرغاا چىقىشاىغا ھۆكۈمادارالر 
پ بىۋاستە سەۋەپچى بولۇپ بەرمىگەن بولسا ئىدى، باۇ ھاالەتكە چۈشاۈ

قالغان ئۇ ياالقچىالرغا يەنىال ئىچ ئاغرىتىشنىڭ يامىنى بولمايتتى. ئەمماا 
ھۆكۈماادارالر شااۇنى بىلىشااى كېرەككااى، بااۇ تااۈر كاااۋاللىرالر مەۋجااۇتال 
بولىدىكەن، ھەرقانداق بىر تەختمۇ ئاغدۇرۇلۇپ تاوزۇپ كېتىادۇ. خاان 
بولغاااۇچى كىشاااى ئۇناااداقالرغا تايىنىااادىغانال بولىااادىكەن، توزىغاااان 

لىرىنىڭ ئورنىغا ھەرگىزمۇ يېڭىسىنى تىكلىيەلمەيدۇ. بۇ تاۈردىكى تەخت
ساااااختا ساااااداقەت كۆرسااااىتىدىغان ئەھااااۋالالر ھااااازىرقى مائارىاااا  
سىستېمىمىزنىڭ خاتالىقلىرىدىن بىرى ھېساپلىنىدۇ. مائارىپتىن كەلگەن 
بااۇ تااۈردىكى ساااداقەتلىك پااۇخرا يېتىشتۈرۈشاانىڭ ئاقىۋىتىاادە كېلىاا  

ارلىق ئاااوردىالردا كۆرۈلاااۈپ، مۇنارخىيىنىاااڭ چىققاااان بۇزۇلۇشاااالر بااا
بىارلەپ ئاۆرۈپ ماڭماقتاا. بىناا تەۋرىنىا  -ئاساسلىرىنى تەۋرىتى  بىر
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ئۆرۈلۈشااكە باشلىشااى بىاالەن تەڭ، بۇنىااڭ مەساادۇلىيىتىنى ئۈسااتىگە 
ئالىدىغان كىشاىلىرىمۇ ئوتتاۇردىن غايىا  بولىشاىدۇ. شاۈبقە ياوقكى، 

ەر غوجااايىنلىرى ئۈچااۈن قورقۇنچاااق ياااالقچىالر، ئىككااى يااۈزلىمىچىل
ھەرگىزمااۇ جېنىنااى پىاادا قىلماياادۇ. بااۇ ئىمپىراتااورالر بااۇ ئەمەلىيەتنااى 
ھېچقاچان بىلەلمەۋ ئۆتۈپ كەتتى. پادىشاھالردىكى بۇ يىتەرساىزلىك، 
ئۇالرنىڭ ۋەيران بولىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىدى. بۇنداق مەنىساىز 

مەساادولىيەتنى بىاار مائارىاا  تۈزۈمىنىااڭ ئاقىۋىتىاادە كېلىاا  چىققااان 
ئۈساااتىگە ئېلىشاااتىن قورقاااۇش خااااراكتىرى، ئاااادەتتىكى كۈنااادىلىك 

 مەسىلىلەردىمۇ نۇرغۇنلىغان ئوڭۇشسىزلىقالرغا سەۋەپ بولماقتا.

قىلااچە شااۈبقە يااوقكى، بااۇ تااۈردىكى يۇقۇملااۇق كېسااەللىكنىڭ ئەڭ 
مااۇھىم مەنبەسااى دەل پارالمېناات تۈزۈمىاادۇر. چااۇنكى، پااارالمېنتتىكى 

سااتىگە ئېلىشااتىن قااېچىش مىكروبااى البوراتورىيىاادە مەساادولىيەتنى ئۈ
مىكااروپ يىتىشااۈرگەندەك تېزلىااك بىاالەن كۆپىيىاا  بااارلىق پائااالىيەت 
ساھەلىرىگىچە تەدرىجى كېڭىيى  پۈتۈن ئەتراپقا تارقىلى  كەتكەنلىكى 
ئۈچاااۈن، باااارلىق دۆلەت ئورگاااانلىرىنى ئاسااااس قىلغاااان جاماااائەت 

باشاالىماقتا ئىاادى. بۇنىااڭ  ئورۇنلىرىاادا ئااۆز تەسااىرىنى كۆرسىتىشااكە
ئاقىۋىتىااادە، ھەممىاااال يەردە مەسااادولىيەتتىن قاااېچىش ئەھاااۋاللىرى 
كۆرۈلۈپ، بۇنىاڭ ئالادىنى ئاېلىش ئۈچاۈن پەقەتاال يىتەرلىاك تەدبىار 
ئېلىنماااۋ كېلىناادى. شااۇنداق قىلىاا  ھەرقانااداق بىاار كىشااى بىاارەر 
مەسااادولىيەتنى ئۈساااتىگە ئالمااااقچى بولغىنىااادا، باااۇ تاااۈر ئىشااانىڭ 

لىيىتىنى ئىمكان بار ئەڭ تۆۋەن دەرىجىدە تۇتۇشقا تىرىشاىدىغان مەسدو
 ئومۇمى يۈزلۈك بىر ۋەزىيەت شەكىللەندى.

جاماااائەت ئارىساااىدا ھەقىقەتەنماااۇ زىياااانلىق بولغاااان بىااار قىساااىم 
ھادىسىالر بىلەن بۇ ھادىساىالرنىڭ ئىزچىال كۆرۈلاۈل تۇرىشاىغا قارىتاا 

باۇ ھادىساىگە نىسابەتەن  بارلىق ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئالغان تەدبىرلىرىنى،
تۇتقان پوزىتسىيىلىرىنى بىر باشتىن تەكشۈرۈپ تەتقىاق قىلغىنىمىازدا، 
بۇ تۈردىكى ئومۇمى يۈزلۈك ئەھۋالالر بىلەن قورقۇنچاقلىقنىاڭ كىشاىنى 
چۈچىتكىدەك دەرىجىدە مۇھىم مەسىلىگە ئايالنغاانلىقىنى بەكاال ئاساان 
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كى يىتەرساىزلىكلەرنىڭ كۆرىۋېلىشىمىز مۇمكىن. بىز بۇ يەردە بۇ تاۈردى
نەقەدەر مااۇھىم مەسااىلە پەياادا قىلىۋاتقااانلىقىنى ئىسااپاتالش ئۈچااۈن، 
بۇنىڭاادەك چەكسااىز مىسااالالر ئارىسااىدىن پەقەت بىاار قااانچە خىلىاانىال 

 مىسالغا ئېلى  تەھلىل قىلى  ئۆتىمىز.

تەشاااۋىقات سااااھەلىرىدە گېزىتالرناااى دۆلەتنىاااڭ ئىنتاااايىن ماااۇھىم 
ۆرسىتىش ئومۇمىي يۈزلۈك بىر ئادەت بولۇپ كۈچلىرىدىن بىرى قىلى  ك

كەلمەكتە. ھەقىقەتەنمۇ مۇخپىرلىقنىڭ ئەھمىيىتى بەكال مۇھىم بولاۇپ، 
ئۇنىااڭ كااۈچىنى راسااتىنال تااۈۋەن مۆلچەرلەشااكە بولماياادۇ. دېمىسااىمۇ 

ىورناااالالردىن -يۇرتنىاااڭ كااااتتىلىرى ئالىااادىغان بىلىمااالەر گېزىااات
اق ئاۈچ تۈرلاۈك گۇرۇپپىغاا كەلمەكتە. بۇ جەھەتتە مۇشاتېرىالرنى مۇناد

 ئايرىش مۇمكىن:

 ئا. نېمىنى ئوقىسا شۇنىڭغا ئىشىنىدىغانالر؛

 ب. ھېچنىمىگە ئىشەنمەيدىغانالر؛

س. ئوقۇغانلىرىنى تەنقىدى يۇسۇندا تەھلىل قىلى  ئاندىن ھۆكاۈم 
 چىقىرىدىغانالر.

سااان جەھەتااتىن ئالغاناادا، بىرىنچااى گۇرۇپتىكىلەرنىااڭ نىساابىتى 
ى بولۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ مۇتلەق كاۆپ قىسامى باۇ ھەممىدىن يوقۇر

تۈردىكى كىشىلەردىن تەشاكىل تاپماقتاا دېايىش ماۇمكىن. شاۇنىڭدەك 
يەنە، بۇ تەبىقە مىللىتىمىاز ئىچىادە ئەڭ ئااددى پىكىار يۈرگۈزىادىغان 
كىشااىلەر ھېساااپلىنىدۇ. بااۇ گااۇرۇپتىكى كىشااىلەرنى ھەر قانااداق بىاار 

پ ئايرىغىلى بولمايدۇ. بەك بولۇپ مەسلەك ئىگىسى بولغان كىشىلەر دە
كەتسە ئۇالرنى ئەقىل دەرىجىسى بويىچە تەخمىنى تاۈرلەرگىال ئايرىشاقا 
بوالر. ئۇالر، تۇغما قابىلىيەت يااكى ئۆگۈناۈش جەھەتالەردە، ۋە يااكى 
تاتقىقات بىلەن شوغۇللىنىش جەھەتلەردە بىرەر قاابىلىيىتى بولمىغاان، 

گەن ھەمامە نەرساىگە ئىشاىنىدىغان مەتبۇئات يولى بىلەن ئۇالرغا بېارىل
كىشااىلەردۇر. بااۇ گااۇرۇپتىكىلەرگە يەنە ئۆزلىكىاادىن باااش قاااتۇرۇپ 
ئويلىنىش قابىلىيىتىگە ئىگە بواللىسىمۇ، بااش قاتۇرۇشانىڭ جاپاساىغا 
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چىدىماۋ باشقا بىرسىنىڭ باۇرۇن ئويلىغاان پىكىرلىرىناى يااكى تاوغرا 
ېلىاادىغان ساااددا ئااويلىغىنىنى رازىمەنلىااك بىاالەن تولااۇق كۆچااۈرۈپ ك

كىشىلەر گۇروھىنىمۇ بىر قاتاردا قوشۇپ قارشقا بولىادۇ. كاۆپ ساانلىق 
خەلق ئاممىسىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان بۇ تۈر كىشاىلەرگە تەشاۋىقاتنىڭ 
كۆرسااىتىدىغان تەسااىرى بىاالەن ئااۇالرنى ئىشااەندۈرۈش كااۈچى بەكااال 
 كۈچلااۈك بولىاادىغانلىقى نورىمااال بىاار ئەھااۋال. بااۇ تااۈردىكى كىشااىلەر
ئالدىغا قويۇلغان ماتېرىياالالرنى ئاۆز ئالادىغا تەتقىاق قىلىاش ئارزۇساى 
بولمىغاچقا، بۇنداق بىار تىرىشاچانلىق كۆرساىتىش پۇرساىتىگىمۇ ئىاگە 
ئەمەس. بۇ تۈر كىشىلەر كۈندىلىك مەسىلىلەردىن قۇتۇلۇشى ئاساساەن 
ئالغاناادا دۈچ كەلااگەن تاشااقى تەسااىرلەرگىال باااغلىق بولااۇپ قالغااان. 

ەتچان ۋە ئەمەلىيەتنااى سااۆيىدىغان يااازغۇچىالر تەرىپىاادىن مەساادولىي
كۆزلىرى ئېچىلغىنىدا بۇ تۈر كىشىلەرنىڭ يىتەكلىنىشىدىن بەلكىم بىرەر 
نەتىجىنااى قولغااا كەلتۈرۈشااكە بااوالر. ئەممااا ئۇالرغااا مەلۇمااات بېاارىش 
ئىشاااىنى رەزىااال، يالغاااانچى مەخلاااۇقالر ئۈساااتىگە ئېلىۋالغىااادەكال 

ۆزىنى ئېچى  قويۇش ئۇياقتا تۇرساۇن، ھەتتاا بولىدىكەن، ئۇالرنىڭ ك
 ئۇالرغا زىيان كەلتۈرۈشتىن باشقا ھېچقانداق بىر رولى بولمايدۇ.

بۇالرغااا قارىغاناادا ئىككىنچااى گۇرۇپتىكىلەرنىااڭ سااانى بەكااال ئاااز 
بولااۇپ، بااۇ گۇرۇپقااا مەنسااۈپ كىشااىلەرنىڭ بىاار قىساامى دەساالىۋىدە 

كېيىنچە ئۇزۇن مۇددەت بىرىنچى گۇرۇپقا مەنسۈپ كىشىلەردىن بولۇپ، 
ئالاادىنى  ئاااچچىق ئۈمىدسااىزلىكلەرگە پېتىاا  قالغىنىاادىن كېاايىن، 
ئەمەلىااايەتكە ئۇيغاااۇن كەلمەيااادىغان كۆزقااااراش ۋە چۈشاااەنچىلەرگە 
ئىشااىنىدىغان بولااۇپ ئۆزگىرىاا  كەتااكەن. بااۇ تااۈر كىشااىلەرگە يېزىااق 
 شەكلىدە ھەر قانداق بىر چاقىرىق قىلىنغىنىدا ئۇنداق قەغەزدىكىلەرگە
قەتدى ئىشەنمەس بولۇپ كەتاكەن كىشاىلەردۇر. باۇ تاۈر كىشاىلەر ھەر 
قانداق بىر گېزىت قولىغا چۈشسە، ئۇنى دەرھال چۆرۈپ تاشالىۋېتىدۇ. 
ئاااۇالر باااارلىق گېزىتالرغاااا ئاااۆچ. ھېچقاناااداق بىااار گېزىتناااى ئوقاااۇپ 
باقمىغااانلىقى سااەۋەبلىك، گېزىتتااا يېزىلغااانالر ھەققىاادىمۇ ھېچقاچااان 

مايدۇ. باااۇ كىشاااىلەرنىڭ قارىشاااىدا گېااازىتالردا ياخشاااى گەپ قىلىشااا
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يېزىلغانالرنىااڭ ھەممىسااى يالغااان، خاتااا گەپاالەر ھېساااپلىنىدۇ. بااۇ 
تۈردىكى كىشىلەرنى يېتەكلىمەك بەكال مۇشكۈل. چۇنكى، ئۇالر ھەقىقى 
پاكىتالر ئالدىغا قويۇلغىنىدىمۇ ئىشەنمەۋ ھەر دائىام ۋەسۋەساە ئىچىادە 

قانداق بىر ئىش ئۈچاۈن ئېيتقانادا، باۇ قالىدۇ. شۇنداق بولغاچقا، ھەر
تۈردىكى كىشاىلەرنى قولادىن چىقىا  كەتاكەن كىشاىلەر دەپ قاراشاقا 

 بولىدۇ.

ئااۈچىنچى تااۈردىكى كىشااىلەرنىڭ سااانى بەكااال ئاااز بولااۇپ، بااۇ 
گۇرۇپتىكىلەرنىڭ سانى ئىككىنچى گۇرۇپتىكىلەردىنمۇ ئاز. بۇ تۈردىكى 

دېايىش ماۇمكىن. بۇناداق  كىشىلەرنى ھەقىقەتەنمۇ ئەقىللىاق ئاادەملەر
كىشىلەر تۇغما ئەقىللىق، ئالغاان بىلىملىارى نەتىجىساىدە ئاۆز ئالادىغا 
پىكىاار يۈرگااۈزۈش قااابىلىيىتىنى يېتىلاادۈرگەن زىاارەك كىشااىلەردىن 
تەشكىل تاپىدۇ. ئۇالر، ئوقىغان ھەمامە نەرساىنى چوڭقاۇرالپ تەھلىال 

بىرەر گېزىتناى  قىلىشقا، قايتىدىن باھاالشقا تىرىشىدۇ. بۇ تۈر كىشىلەر
ئوقىغاناادىن كېاايىن ئوقىغااان نەرسىسااىنىڭ ئاااپتورى بىاالەن كۆڭلىاادە 
ئۇزۇنغىچە مۇنازىرىلەشمەۋ تۇرۇپ ئوقۇغىنىغا باھا بەرمەيادۇ. شاۇنداق 
بولغاچقا، بۇنداق كىتاپخانالر ئالدىدا ئاپتورالرنىڭ ئىشاى ھەقىقەتەنماۇ 

رنى قورقاۇپ مۈشكۈل. شۇ سەۋەپتىن، مۇخپىرالر بۇ تۈردىكى كىتاپخانال
تۇرسىمۇ كەينىنى ئويالپ ئۇالرنى يەنىال ياخشاى كۆرىادۇ. باۇ تاۈردىكى 
كىتاپخااااانالر ئۈچااااۈن ئېيتقاناااادا، بىاااارەر گېزىتتىكااااى ماقااااالىالردا 
ئىپادىلەنگەن ئاخماقانىلىقالر ئاساسەن ئالغاندا ئۇالرغا ھېچقاناداق بىار 

تە خەۋپ كەلتۈرەلمەيدۇ دېيىش ماۇمكىن. باۇ تاۈردىكى كىشاىلەر ئاادەت
ھەر بىاار مااۇخبىرنى ھەقىقەتنااى ئااارىالپ يېزىاا  قويىاادىغان مااازاق 
قىلغۇچى بىرسىگە ئوخشايدىغان كىشىلەر دەپ تونۇيادۇ. باۇ تاۈردىكى 
قابىلىيەتلىاااك كىشاااىلەرنىڭ قىممىتاااى ئۇالرنىاااڭ ساااانىغا بااااغلىق 
بولماسااتىن، بەلكااى ئۇالرنىااڭ ئىشااەنچىلىك ئەقىاال كااۈچىگە باااغلىق 

ھىدە ئىقتىدارغا ئەھمىيەت بەرمەسلىك، كاۆپ بولىدۇ. ئەقىل بىلەن ئاال
سااااانلىقنىڭ ماقۇللىشااااى ھەممىنااااى بەلگىلەياااادۇ دەپ قارىلىۋاتقااااان 
بۈگۈنكىدەك بىر دەۋردە، باۇ تاۈردىكى كىشاىلەر ئاپەتنىاڭ نەق ئاۆزى 
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دەپ تونۇپ كېلىنمەكتە. بۈگۈن، ھەمامە نەرساىگە خەلاق ئاممىساىنىڭ 
تە. مەتبۇئاااات ئااااۋاز بېااارىش چېكاااى ھۈكمۈرانلىاااق قىلىااا  كەلمەكااا

ساھەسىدىمۇ سان جەھەتتە ھەممىادىن كاۆپ تارقىتىلىادىغان گېازىتالر 
ھەممىدىن كۈچلۈك ھېساپالنماقتا. بۇالر، ئەسالىدە ئىنتاايىن سااددا ۋە 

 ئاددى كىشىلەر دۆۋىسىدىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىدى.

بااۇ تااۈردىكى ئاالھىاادە ئىقتىاادارلىق كىشااىلەرنىڭ يامااان غەرەزلىااك 
قولىغااا چۈشااۈپ قېلىشااىنىڭ ئالاادىنى ئااېلىش ئىشااى  تەرسااا كىشااىلەر

دۆلەتنىڭ ۋەزىپىسى، ئەڭ مۇھىم ئىجتىمائىي مەسدولىيەت ھېساپلىنىشى 
كېاارەك. بااۇ تااۈردىكى ئادەملەرنىااڭ ئۆسااۈپ يىتىلىشااىگە بااۇ تااۈردىكى 
يىرگىنىشاالىك ماقالىالرنىااڭ تەسااىرىدىن ساااقالش ئۈچااۈن دۆلەت بااۇ 

نازارەت قىلىشى، يىرىگىنىشلىك تۈردىكى كىشىلەرنىڭ تەربىيىلىنىشىنى 
ماقالىالردىن ئاۇالرنى قوغداشانى ئاۆز ئۈساتىلىرىگە ئېلىشاى الزىام. شاۇ 
سااەۋەپلەر تۈپەيلىاادىن، دۆلەت دائىرىلىاارى تەشااۋىقات ئورۇنلىرىنىااڭ 
پائاااالىيەتلىرىنى يېقىنااادىن كۈزىتىااا  تۇرۇشاااقا مەجباااۇر. تەشاااۋىقات 

ىرى ئىنتااايىن ئورۇنلىرىنىااڭ بااۇ تااۈر كىشااىلەرگە كۆرسااىتىدىغان تەساا
كۈچلۈك بولۇپ، تەشۋىقات ساھەلىرى بۇنداق تەسىرنى بىرەر قېتىملىق 
تەشۋىقات بىلەن قولغا كەلتۈرگەن بولماستىن بەلكى ئىزچىل تەشۋىقات 

قايتاا تەشاۋىق قىلىاش بىالەن بۇناداق -قىلىش، داۋاملىق تۈردە قايتاا
 مەقسااەتكە ئېرىشااىدۇ. باشااقا جەھەتاالەردە كۆرۈلگىنىاادەك، دۆلەت بااۇ
جەھەتتىمۇ بارلىق ۋاستىالرنىڭ بىرال مەقسەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىشىغا 
كاپالەتلىك قىلىشى الزىملىقىناى ھەرگىزماۇ ئۇنۇتماسالىقى، ھۆكۈمەتماۇ 

دېيىلىدىغان ئاخماقانە ساۆزگە بوياۇن ئېگىا   ”مەتبۇئات ئەركىنلىكى“
ئااۆزىنى ئاجىزالشتۇرماساالىقى كېاارەك. بۇنااداق ئەھااۋال، ھۆكۈمەتنىااڭ 

ىرىنى تولۇق ئورۇندىيالىشاىغا توساالغۇ بولاۇپ، مىللىتىمىزنىماۇ ۋەزىپىل
كېرەكلىك بولغان بىر مەنىۋى ئاۇزۇقتىن مەھارۇم قېلىشاىنى كەلتاۈرۈپ 
چىقىشاااى ماااۇمكىن. ھۆكاااۈمەت، ھېچقاناااداق بىااار كاااۈچ توساااقۇنلۇق 
قىاللمايدىغان ئىرادە بىالەن باۇ تەشاۋىقات ۋاستىساىنى قولغاا ئېلىا ، 

 ڭ خىزمىتىگە سېلىشى الزىم.ئۇنى دۆلەت بىلەن خەلقنى
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ئۇنداقتا، نېمىس تەشۋىقات ئورگانلىرى ئۇرۇشاتىن باۇرۇن خەلقىاگە 
قااۇۋۋەت بېرەلىاادى  بااۇ تااۈر تەشااۋىقات -قايسااى جەھەتاالەردە كااۈچ

ئوگااانلىرى ئادەمنىاااڭ ئەقلىاااگە كەلمىگىاادەك باااارلىق يىرگىنىشااالىك 
 زەھەرلەرنى تارقىتى  كەلگەن بىر تەشۋىقات ئاورگىنى بولاۇپ خىازمەت
قىلمىغانمىدى  بارلىق دۆلەتلەر گېرمانىيىنى تەدرىجى يۇساۇندا قەتداى 
يوقىتىشنى ئۆزلىرىنىڭ ۋەزىپىسى قىلى  پائالىيەت قىلىشاقا كىرىشاكەن 
بىااار پەيتاااتە، بىزدىكاااى تەشاااۋىقات سااااھەلەر ناااېمىس خەلقىاااگە 
تېنچلىقپەرۋەرلىك دەيادىغان نەرساىنى سىڭدۈرۈشانى مەقساەت قىلىا  

لەن ھەدەپ شاوغۇلالنمىغانمىدى  باۇ تەشاۋىقات تېنچلىق تەشاۋىقات بىا
ئورۇنلىرى ئۇرۇش پارتىلىمااۋ تاۇرۇپال، يەناى تېنچلىاق دەۋرىلىرىادىال 
خەلقىمىزنىااڭ ئەخالقااى، ئەندەنىااۋى ئااادەتلىرىنى قاااالقلىق، زاماننىااڭ 
كەينىااادە قالغاااانلىق دەپ قاااارىالپ كەلمىگەنمىااادى  باااۇ تاااۈردىكى 

يىنىااا  دۆلەت ئاااابرويىنى مەتبۇئااااتالر ئىزچىااال ھۇجاااۇم قىلىشاااقا تا
تۆكۈشاااااكە، يىمىرىلىشاااااىنىڭ تېزلىنىشاااااىغا يااااااردەمچى بولۇشاااااقا 
تىرىشااامىغانمىدى  تاااۈگىمەس تەنقىتلەشااالەر بىااالەن ئارمىيىمىزنىاااڭ 
ئىناااااۋىتىنى تۆكۈشااااكە، تارمااااار قىلىنىشااااىغا ياااااردەمچى بولۇشااااقا 
تىرىشاامىغانمىدى  ئەسااكەر بولااۇش ئىشاالىرىغا بۇزغۇنچىلىااق قىلىااش 

ىقىمالرنىاااڭ تەساااتىقىنى رەت قىلىاااش تەلىۋىااادە ئۈچاااۈن ھەرباااى چ
دەياااادىغان  ”غەرپ دېموكراتىيىسااااى“بولمىغانمىااادى  مىللىتىمىاااازگە 

ئەخالقسىز ئەسەبىلىكنى ئەنە شۇ مەتبۇئاتالر ماختااپ كاۆككە كۆتاۈرۈپ 
كااۈچەپ تەشااۋىق قىلىشاامىغانمىدى  بۇنىااڭ نەتىجىسااىدە خەلقىمىااز 

 مىگەنمىدى ئاتالمىش مۇدا قوغلىشىدىغان ھالغا كەلتۈرۈل

لېبېرالىساات دېاايىلگەن شااۇ مەتبۇئاااتالر، نااېمىس خەلقااى بىاالەن 
گېرمانىيە ئىپىرىيىسىنىڭ گۆركالىقىدىن باشقا نىمە قىلى  بەرگەنىدى  
بۇ جەھەتتە ماركىسىزمچە يالغانچىلىق قىلىشلىرى ھەققىدە ئارتۇق گەپ 
قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق. ئۇالرنىڭ بۇ قىلغاانلىرى مۈشاۈكنىڭ چاشاقان 

تۇشى تەبىدى بىر ۋەزىپىسى بولغىنىدەك، ئۇالرنىڭ مەقسىدى نېمىس تۇ
خەلقىنىاااڭ خەلقداااارالىق ساااەرمايىنىڭ ۋە ئۇنىاااڭ ئىگىساااى بولغاااان 
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يەھۇدىيالرنىڭ بويۇنتۇرۇقىغا كىرىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش ئۈچاۈن 
بېلىنى سۇندۇرۇشانى ئاۆزلىرىگە بىاردىن بىار ۋەزىاپە قىلىشاتىن باشاقا 

دىلىشااى مااۇمكىن  ئۇالرغااا نىساابەتەن يالغااانچىلىق، يەنە نېمىنااى ئىپا
ئۇالرنىااڭ نورىمااال ھاياااتىنى داۋام قىلدۇرۇشااىدىكى زۆرۈرى ئااادىتىگە 
ئايلىنى  كەتاكەن. ئۇالرنىاڭ ۋەزىپىساى ناېمىس خەلقىناى خەلقاارالىق 
سااەرمايىنىڭ، بااۇ كاپىتالنىااڭ غوجااايىنلىرى بولغااان يەھۇدىيالرنىااڭ 

ىللىتىمىزنىااڭ بېلىنااى پۈكۈشااتىن بويۇنتۇرۇقىغااا كىرگااۈزۈش ئۈچااۈن م
 باشقىچە بولمىدى.

خەلقىنى بۇ تۈردىكى زەھەرلەش ھەرىكەتلىرىگە قارشى دۆلەت نىامە 
قىلىاا  بەردى  كېسااى  ئېياااتىش كېرەككااى، ھاااېچ نەرسااە قىلىااا  
بەرمىاادى! بىاار نەچااچە كۈلكىلىااك قااارارالر، بىاار قااانچە جااازاالش 

ارىتااا يەھااۇدىيالر قااارارلىرى، قىلغىنااى ئاااران شااۇنچىلىك. بۇنىڭغااا ق
مىيىغىاادا كۈلااۈپ قويااۇپ ھىلىگەرلىااك بىاالەن قارشااىلىق كۆرسااىتى ، 
يۇشۇرۇن بىر رەخمەت ئېيتىش بىلەن قەرزىنى تاۆلەپ قۇتۇلادى. ئەمماا 
دۆلەتنىڭ بۇ مىسكىنلەرچە ھالغاا چۈشاۈپ قېلىشاى باۇ خەۋپناى ھاېس 
قىاللماساالىقىدىن ئەمەس، بەلكااى ئااۈنىنى چىقىرىشااتىن قورققااانلىقى، 

ڭدىن تۇغۇلغاان يىتەرساىزلىكى، ئالغاان باارلىق قارارلىرىادىكى ۋە بۇنى
بۇنىااڭ ئالاادىنى ئااېلىش ئۈچااۈن ئوتتۇرغااا قويغااان تەدبىرلىرىاادىكى 
كىشىنى غەزەپلەندۈرىدىغان قورقۇنچاقلىق قىلىشىدىن كېلى  چىقماقتاا 
ئىااادى. كەساااكىن ھەل قىلىاااش چارىساااىدىن پايدىلىنىشاااقا ھاااېچكىم 

ياتاااا قىلىاااا  -مە ئىشااانى يېااارىمجاساااارەت كۆرساااىتەلمەۋ، ھەمااا
ئۆتكۈزىۋېتىشاانىڭ كويىغااا چۈشااۈپ، ئىالننىااڭ بېشااىنى ئىزىۋېتىشاانىڭ 
ئورنىغااا ئااۇنى كۈشكۈرتۈشااى نەتىجىسااىدە ھېچقانااداق بىاار ئااۆزگىرىش 
بولماۋ ئاۆزپىتىچە قالغىنىغاا ئوخشااش، ئۇلۇغالشتۇرۇلماسالىقى كېارەك 

دىكى گېرمانىيە بولغان تەشكىالتالر كۈنسايىن كۈچەيتىلدى. ئۇ ۋاقىتالر
ئاساتا زەھەرلەپ كەلاگەن، مەنبەسااى -ھۆكۈمەتلىرىنىاڭ خەلقناى ئاسااتا

بولۇپمۇ يەھۇدىي بولغان مەتبۇئاتقا قارىتا ئۆزىنى ماۇداپىيە قىلىشاتىكى 
ئىككىلىنى  تۇرۇشى ئېنىق بىر نىشاندىن يىراقلىشى  كەتكەنلىكىادىن 
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يىتاى دېرەك بەرمەكتە ئىادى. شاۇنىڭدەك مەيلاى باۇ كۈرەشانىڭ ئەھمى
جەھەتااتە بولسااۇن ياااكى ۋاسااتىالر بىاالەن مااۇكەممەل بىاارەر پىااالن 
تەييااارالش جەھەتىاادىكى ئىشااەنچە ۋە ئەقلااى ھېسااياتالر جەھەتىاادە 
بولسۇن، ھېچ بىر ئالدىنى ئاېلىش ئىشاى يىتەرلىاك بولاۇپ باقمىادى. 
ھەممە كىشى ئۆز ئالدىغا بىر قاتاار قېلىپلىشاى  كەتاكەن تەدبىرلەرناى 

ىلەن مەشغۇل ئىدى. بەزىادە ئاۆزلىرىنى بەكاال كاۆپ ئوتتۇرغا قويۇش ب
چىشلەپ تارتىلغانلىقىنى ھېس قىلىشقانلىرىدا، قايساى بىار ئەخالقساىز 
مااۇخبىر قولغااا ئېلىنىاا  قاماققااا ئېلىناااتتى. ئەپسۇسااكى، بااۇ تااۈردىكى 
تەدبىرلەرمۇ بىار قاانچە ھەپاتە يااكى نەچاچە ئايغاا قالماايال ئۇنتۇلاۇپ 

ئىنى بۇزۇلمااۋ ئاۆزپىتى سااقلىنى ، ئۇنىڭغاا كېتەتتى. ئەمما ئىالننىڭ 
 قىلچە چېقىلماۋ ئۆتكۈزىۋىتىشەتتى.

ئەگەر بىرەر ئىش قىلادۇق دېگەنلىرىادىمۇ، قىلادۇق دېاگەن ئىشاى 
ئەسلىدە بىر تەرەپتىن يەھۇدىيچىلىقنىڭ ئىنتايىن ھىلىگەرلىاك بىالەن 
ن ئۆزىنى مۇداپىيە قىلىۋېلىشى بىلەن جىم يېتىۋېلىشقانلىقىدىن كۆرۈلگە

بولسااا، يەنە بىاار تەرەپااتىن چېكىاادىن ئاشااقان بىاارەر ئاخماقلىقنىااڭ 
سەۋەبىدىن جىمجىتلىق پەيدا بولۇپ قالغانلىقىنىڭ كۆرۈلىشاىال ئىادى. 
ئەمماااا قاااۇۋ يەھاااۇدىيالر باااارلىق مەتبۇئاااات ئورگانلىرىغاااا ھۇجاااۇم 
قىلىنىشالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ۋەزىيەتنى پەيدا قىلغۇدەك ئۇنچە 

نمۇ ئەمەس ئىاادى. ئااۇالردا قالغااان مەتبۇئااات ئااورۇنلىرىنى ئاخماااقالردى
قوغااداپ قااللىغىاادەك بىاار كااۈچى بااۇرۇنال زاپاسااتا تەييااار تااۇراتتى. 
ماركىساااااىزمچى گېااااازىتالر خەلاااااق تەرىپىااااادىن ئەڭ قىممەتلىاااااك 
ھېسااااپلىنىدىغان ھەمااامە نەرساااىگە ئەڭ قوپااااللىق بىااالەن ھۇجاااۇم 

ەكىلدە دۆلەت بىاالەن قىلىشااالردا، ئەڭ نەپرەتلىنىشااكە تېگىشاالىك شاا
-ھۆكۈمەتكە ھۇجۇم قىلىشى  خەلقنىڭ ھەر تۈرلۈك تەركىپلىرىناى بىار

بىرسىگە قارشى كۈشكۈرتىشكە تىرىشاتتى. بۇناداق ۋاقىاتالردا بۇرجۇئاا 
دېموكراتىااك يەھااۇدىي گېزىتلىرىمااۇ كۆرۈنۈشااتە خەلقنىااڭ كااۆزىنى 

ىاا  سااۆزلەرنى قىل-بوياشااقا تايىنىاا  زوراۋانلىققااا مۇناسااىۋەتلىك گەپ
سېلىشااتىن ئېقتىيااات قىلىشااقا تىرىشااقان قىياااپەتتە ئوتتۇرغااا چىقىشااقا 
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تىرىشىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلىشەتتى. ئەسلىدە، بۇ يەھۇدىي گېزىتلىرىغاا 
ئېنىق مەلۇمكى، قاپاقباشالر پەقەتال كۆرۈنۈشتىكى ئەھۋالالرغا تاايىنىپال 

ىغاان ھۆكۈم قىلىشى ، چوڭقۇر ئىسپاتالشاقا تىرىشاىش ئىقتىادارى بولم
كىشىلەر ھېساپلىناتتى. قىلچە شۆبىقە يوقكى، بۇ تۈردىكى قاپاقباشاالر 

مااۇھىم گېزىتالرنىااڭ ئەڭ « فرانكفااۇرت گېزىتااى»ئۈچااۈن ئېيتقاناادا، 
ئالدىنقىلىرىغا ۋەكىللىاك قىلىادىغان گېزىات ھېسااپلىناتتى. ئۇالرنىاڭ 
قارىشااىچە، بااۇ گېزىاات ھېچقاچااان ئادەتتىكىاادەك گەپلەرنااى يېزىاا  

ان، ماددى ۋە مەنىاۋى زوراۋانلىقالرنىاڭ ھەممىساىگە ئىزچىال باقمايدىغ
تۈردە قارشاى تاۇرۇپ كېلىۋاتقاان، ھەر دائىام ئىادىيىۋى كۈرەشالەرنىال 
ئاساسى تېماا قىلىا  كەلاگەن بىار گېزىات ھېسااپلىنارمىش. يەھاۇدىي 
گېااازىتالر خەلقىمىزنىاااڭ باااۇ ئاجىزلىقىااادىن پايااادىلىنى  ئاااۆزلىرىنى 

 ىشقا اليىق ئورۇنغا ئېرىشتۈرۈپ كەلمەكتە.ئەتىۋارلىق، ھۆرمەت قىلىن

ئەسلىنى سۈرۈشتە قىلغىنىمىزدا، ئىشانىڭ غەلىاتە تەرىپاى شاۇكى،  
ئاااڭ پىكىااردىن ئەڭ بەك مەھاارۇم قالغااان كىشااىلەرنىڭ تاللىۋالىاادىغان 
قۇرالىمۇ دەل شۇنداق نەرسىلەر ھېساپلىناتتى. بۇالر خەلقىمىزنى تۇغماا 

لىۋاتقااان، ئااۇالرنى شااەيدىلەرنىڭ ھېسااىياتلىرىدىن يىراقالشااتۇرۇپ كې
ئەساالى ماااھىيىتىگە يۈكسااەلتى  ئانااالىز قىلماسااتىن شااۇنداقال بىاار 
بىلىماااادىن خەۋەردار قىلىنغااااان چاااااال ساااااۋات يېتىشااااتۈرىدىغان 
مائارىپىمىزنىڭ كۈچىادىن پايادىلىنى  كەلگەنلىكىنىاڭ نەتىجىساىدۇر. 

ئۈچۈن  شەيدىلەرنىڭ ئىچىگە يۇشۇرۇنغان چوڭقۇر مەنىنى چۈشىنەلىشى
يالغۇز غەيرەت كۆرسىتىش، ئااق نىيەتلىاك بولۇشاال كۇپاايە قىلمايادۇ. 
بۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم بولغىنى ئەقىل ئىشلىتىش. بۇنىڭ مەنىساىنى 

 مۇنداق ئىزاھالش مۇمكىن:

ئادەم بالىسى، تەبىدەتنىڭ بويسۇندۇرغۇچىسى ۋە غوجايىنى بولادۇم 
ىا  قالماسالىقى كېارەك. دەيدىغان بىر خاتا ئېتىقات يولغا ھەرگىاز كىر

ياتا بىلىم ئالغان چاالساۋات بىرساىال بۇناداق بىار خاتاا -ئادەتتە يېرىم
قاراشقا بەكال ئاسان گىرىپتار بولىشى مۇمكىن. ئادەم بالىسى، تەبىادەت 
قاااانۇنىيەتلىرى باااوۋ سۇنۇشاااقا تېگىشااالىك تاااۈپكى مەجباااورىيەتلەر 
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شااچانلىق ئىكەنلىكىنااى، ئۆزىنىااڭ مەۋجااۇت بواللىشااى چەكسااىز تىرى
كۆرسىتىشاااىكىال بااااغلىق ئىكەنلىكىناااى، تەرەققاااى قىلىشاااى ئۈچاااۈن 
تىرىشچانلىق كۆرسىتىش زۆرۈر بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىشى شاەرت. 
ئەنە شاااۇ چاغااادىال، ئىنساااان بالىساااى باااۇ ئالەمااادە پىالنتالرنىاااڭ، 
يۇلتۇزالرنىڭ كائىناات قاانۇنىيەتلىرى دەپ ئاتالغاان ئوربىتااالر باويىچە 

ھەرىكەت قىلى  تۇرىدىغانلىقىنى، ئاينىڭ پىالنتالر ئەتىراپىدا ئايلىنى  
ئايلىنى  ھەرىكەت قىلى  تۇرىدىغانلىقىنى، ھەممە يەردە قاۇۋۋەت ئاۆز 
ئالدىغا ھەممىگە ھۆكمۈران بولىدىغانلىقىنى، ئاجىز قۇۋۋەتلەرنى قىلچە 
قىينالماااۋ بااوۋ سااۇندۇرۇپ تۇرىاادىغانلىقىنى ياااكى پااارچىالپ يااوق 

دىغانلىقىنى، بۇناداق بىار دۇنياادا ئاادەم بالىساىدا ئاۆزىگە قىلىۋىتەلەيا
خاس بىارەر قانۇنغاا ئەمەل قىلىاش ئەركىنلىكىنىاڭ بولمايادىغانلىقىنى 
ھااېس قىالالياادۇ. ئىنسااان بالىسااىمۇ بااۇ تااۈردىكى مااۇتلەق ئەقىاال ۋە 
مۇتلەق قۇدرەتتىن ئىباارەت كائىناتنىاڭ چەكساىز پىرىنساىپلىرىغا باوۋ 

ىنىااڭ مەۋجااۇتلىقىنى ساااقالپ قاالالياادۇ. ئااادەم سااۇنغان ئاساسااتىال ئۆز
بالىسااى، بااۇ قااانۇنىيەتلەرنى بىلىشااكە تىرىشااچانلىق كۆرسىتەلىشااى 
مۇمكىن بولسىمۇ، بۇ تۈر تەبىدەت قانۇنىيەتلىرىدىن ھېچقاچان قېچىا  

 قۇتۇاللمايدۇ.

يەھۇدىيالر، ئىلماى مەتبۇئااتچىلىق دەپ ئاتىشاىۋالغان گېازىتالردىن 
ياتاا بىلىام كاۆرگەن چااال زىيالىالرغاا -دىكى يېارىمپايدىلىنى  ئاارىمىز

بىاالەن « فرانكفااۇرتېر زېيتااۇڭ»مەخسااۇس خىتاااپ قىلىاا  كەلمەكااتە. 
دەيدىغان گېزىتالر ئەنە شۇ تۈردىكى چاال ساۋات « بېرلىنېر تاگېبالت»

زىيااالىالر ئۈچااۈن چىقىرىلغااان گېاازىتالر ھېساااپلىنىدۇ. بااۇ گېاازىتالر 
ال زىيالىالرنىااڭ قااۇالق پەردىلىاارىگە تااونلىرىنى ئەنە شااۇ تااۈردىكى چااا

قاراپ تەڭشەپ تۇرىدۇ. بۇ تۈر گېزىتالر ئەنە شاۇ تاۈردىكى كىشاىلەرگە 
تەسىر كۆرسىتىشنى ئۆزلىرىگە مەقسەت قىلىشقان. بۇ تۈردىكى گېزىتالر 
ئەخالقاااى كۆرۈنۈشاااتە بەك ئۇيغاااۇن كەلمەيااادىغان، ئەخالققاااا زىااات 

قىلىشاتىن يىاراق تاۇرۇش كېلىدىغان ھەر قانداق بىار ماقاالىنى ئاېالن 
بىلەن بىرگە، مۇشتىرىلىرىنىڭ قەلبىنى ناتۇنۇش باشقا بىار شىشاىدىن 
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ئالغان زەھەرلەر بىلەن زەھەرلەشكە تىرىشاىدۇ. مىلودىيىلىاك تاونالردا 
نۇتۇق سۆزلىشى  مۇشتىرىلىرىنى ھەركەتنى ئالغاا ساىلجىتىدىغان كاۈچ 

ەنااادەك پەقەتااال ئىلمىااي كااۈچ ۋە جاساااارەت كۈچىاادىن كېلىاادۇ دېگ
گەپلەرگە ئىشەندۈرۈش ۋاستىسىغا تايىنى  مەست قىلىشاقا تىرىشاىدۇ. 
ئۇالرنىااڭ بااۇ قىلىقااى ئەساالىدە شااۇنچە كۈچلااۈك ھىلىگەرلىااك بولااۇش 
بىاالەن بىاارگە، يەنە بااۇ ئااارقىلىق دۈشاامىنىنىڭ قولىاادىن قااۇرالىنى 

 ئۇستىلىق بىلەن تارتى  ئېلىش ھۆنىرىدىن باشقا نەرسە ئەمەس.

قىلىااا  ياااۈرگىنى شاااۇكى، باااۇ گېزىتالرنىاااڭ ئەسااالىدە ئۇالرنىاااڭ 
بەزىلىااارى مەجباااورىالش شاااەكلىدە دىققەتناااى تاااارتىش قىيااااپىتىنى 
ئىپادىلەشااكىنىدە ئاخماااق كىشااىلەرنىڭ ھەممىسااى بۇنىڭغااا ئىشااىنى  
ئۇالرغاااا ئەگىشاااى  كېتىشاااىدۇ. ساااەۋبى، قالغاااان گېااازىتالر بۇناااداق 

-ئۇششااق مەجبۇرالشالرنى مەتبۇئات ئەركىنلىكىگە دەخلاى كەلتاۈرگەن
چۈششااەك چېكىاادىن ئاشااقان ئاااالمەتلەر دەپااال باھالىشااىدۇ. مەتبۇئااات 
ئەركىنلىكااى دېگەنلىااك، خەلااق ئاممىسااىغا يالغااان ئېيااتىش، خەلااق 
ئاممىسىنى زەھەرلەش ئۈچۈن پايدىلىنىادىغان، جازاغاا تارتىلمايادىغان 
رەزىللەرچە بىر ئۇسالۇپنىڭ ئەدەبىاي ساۆزلەر بىالەن ئىپادىلىنىشاىدىن 

ەرسە ئەمەس. قالغان گېزىتالر بۇ تاۈردىكى لاۈكچەكلەرگە زەربە باشقا ن
بېرىشااتە كەسااكىن جاسااارەت كۆرسىتىشااەلمەيدۇ. چااۇنكى ئااۇالر بااۇ 

گېزىتالرنىاڭ چىشاىغا تىگىا  قويۇشاتىن ئېقتىياات  ”داڭلىق“تۈردىكى 
قىلىشىدۇ. ئۇالرنىڭ بۇ تاۈردىكى قورقۇنچااقلىقى ھەقىقەتەنماۇ يوللاۇق 

ى بۇناداق رەزىال گېزىتالرنىاڭ بىرەرساىگە بىر قورقاۇش ئىادى. چاۇنك
شااۇنداقال رەددىاايە بېرىاا  قوياادىمۇ بولاادى، قالغااان گېزىتالرنىااڭ 
ھەممىسى يۇپۇرلۇپ كىلى  ئۇ گېزىتالرنى ھىمايە قىلىشقا ئاتلىنىدۇ. بۇ 
جەھەتااتە ئااۇالر ئەسااەبىلەرچە ھۇجااۇم قىلىااش ئۇساالۇبلىرىنى ئىشااقا 

ۇن بۇناداق گېازىتالردىن! سېلىشتىنمۇ ھەرگىز يانمايدۇ. خاۇدا ساقلىسا
ئااۇالر دەياادىغاننى دەپ بولااۇپ، بىااز پەقەت مەتبۇئااات ئەركىنلىكااى 
پىرىنسااااىپلىرى بىاااالەن كااااۆز قاراشااااالرنى ئەركىاااان ئىپااااادىلەش 

 پىرىنسىپلىرىنىال قوغداشقا تىرىشتۇق دەپ تۇرىۋېلىشىدۇ.
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بااۇ تااۈردىكى ئورتاااق رەددىاايە بېاارىش ھەرىكىتىنىااڭ ئاااۋازلىرى 
گېاازىتالردىن يۈكسااەلگەنلىكى ئۈچااۈن،  ”داڭلىااق“دەساالىۋىدە بااايىقى 

جارقىراشاالىرىدىن ئەڭ باااتۇر دەپ -ئۇالرنىااڭ بااۇ تااۈردىكى ۋارقىااراپ
 قارالغان كىشىلەرمۇ قورقۇپ پەسكويغا چۈشۈپ قېلىشىدۇ. 

بۇناااداق شاااارائىت ئاساااتىدا تەييارالنغاااان باااۇ تاااۈردىكى زەھەرلەر 
ڭ قېنىغا ساىڭى  ھېچكىمنىڭ توسقۇنلۇقىغا ئۇچرىماستىن مىللىتىمىزنى

كىرمەكتە، دۆلەتمۇ بۇ تۈردىكى كېسەللىككە قارشى تۇرغىادەك كاۈچكە 
ئېرىشااەلمىدى. ئىشاانىڭ بېشااىدىن تااارتىپال ئااۆزىنى ھااېس قىلاادۇرغان 
ئىمپىرىيىنى ئاغدۇرۇش تەھدىتى بىلەن ئۇنى بۇ تەھدىتتىن ساقلىنىش 
ئۈچۈن قورقۇپ تىترەپ ئالغان كۈلكىلىك، قىلاچە رولاى ياوق ئالادىنى 
ئااېلىش تەدبىرلىاارى بااۇنى ئوچااۇق كۆرسااىتى  تااۇراتتى. تەبىدىكااى، 
ئالدىغا كەلگەن ھەر چارىگە باش ئۇرۇپ ئۆزىنى قوغاداش ۋە ماۇداپىيە 
قىلىشنى ئۆزىگە ۋەزىپە قىلىشاقان بىار ئورگاان، ئاۆزىنى تاشالىۋەتكەن 
بىر ئورگان ھېساپلىنىدۇ. كۆرۈنگەن ھەر بىر ئاجىزلىقنى، بىرەر ئىچكى 

ڭ، ئىچكاااى چىرىكلىكنىاااڭ كۆرۈنەرلىاااك ئىپادىلىنىشاااى يىمىرىلىشااانى
دېيىشااكە بولىاادۇ. تەبىدااى ھالاادا بۇنااداق بىاار ئىچكااى يىمىرىلىشاانى 
كۈنلەرنىڭ بىرىدە چوقۇم تاشقى كۈچلەر تەرىپىدىن يىمىرى  تاشاالش 
ھەرىكىتاااااى ئوتتۇرغاااااا چىقىااااا ، بۇناااااداق بىااااار يىمىرىلىشااااانى 

قىلىمەنكااى، ئەگەر تېزلەشااتۈرىدىغانلىقى ئېنىااق. مەن شااۇنداق پەرەز 
بۈگااۈنكى ئەۋالت، ياخشااى يىتەكلىنىاا  باشااقۇرۇلغىنىدا بۇنااداق بىاار 
تەھدىتكە تېخىمۇ ئاسان تاقابىل تۇرالىغان، ئۇنىاڭ ئالادىنى ئااللىغاان 
بوالتتى. بۈگۈنكى ئەۋالتالر شۇنداق ۋەقەلەرنى باشتىن كەچۈرگەن بىار 

ۇپ ئەۋالتكااااى، ئۇالرنىااااڭ ئارىسااااىدىكى ئااااۆز ئەندەنىسااااىنى يوقۇتاااا
قويمىغانالرنىڭ نېرۋىلىرىنى تېخىمۇ كۈچلىنىشاى ئۈچاۈن ياردەمچىلىاك 
رولىنااى ئوينىاادى دېيىشااكە بولىاادۇ. يەھااۇدىي مەتبۇئاتلىرىنىااڭ بااۇ 
تۈردىكى مەتبۇئات شەرمەندىچىلىكلىرىگە ئەندى بەس دېيىلگىنىدە، بۇ 
تااۈر ئۇششاااق تەربىاايەلەش قااۇراللىرى دۆلەتنىااڭ خىاازمىتىگە قايتىاا  

ىللىتىمىزگە دۈشامەن بولىادىغان مىللەتلەرنىاڭ تەساىرى كەلگىنىدە، م
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يوقۇتۇلغىنىااادىن كېااايىن، باااۇ تاااۈردىكى گېااازىتالردىن ئوتتۇرلاااۇقنى 
پەريااات چوقانلىرىنىااڭ قايتااا -قايتىاادىن ۋەھىمىااگە سااالىدىغان نااالە

پەريااتالر بىاز -كۆتۈرىلىدىغانلىقى مۇقەررەر. شۇنىڭغا قارىماۋ، بۇ نالە
داتلىرىمىزنىڭ تارتقااااان ئااااازاپلىق ياشااااالرغا ئااااۆز ۋاقتىاااادا ئەجاااا

كۈنلىرىدىكىدەك ئېغىر تەسىر پەيدا قىاللمايدىغانلىقىمۇ ئېنىاق. شاۇنى 
ئەسااتىن چىقارماساالىقىمىز الزىمكااى، ئوتتااۇز سااانتىمېترلىق بىاار زىنىاات 
تاااوپى بىااار يەھاااۇدىي يىاااالن چىقارغاااان كۇسۇلداشاااتىنمۇ كۈچلاااۈك 

، ئااۇالر بىاالەن گۈلدۈرلەشاانى پەياادا قىلىۋىتەلەياادۇ. شااۇنداق ئىااكەن
 كارىمىز بولمىسۇن، خالىغىنىچە كۇسۇلدىشى  يۈرىۋەرسۇن.

تۈۋەناادە كەلتااۈرمەكچى بولغااان مىسااالىم ئۇرۇشااتىن ئېلىناادى. بااۇ 
مىسالدا گېرماانىيە ھۆكۈمىتىنىاڭ خەلقاى ئۈچاۈن ئەڭ ماۇھىم جانىجاان 
مەسىلىلىرىدە كۆرسەتكەن يىتەرسىزلىكلىرى بىالەن بىچاارە قىيااپىتىنى 

 تىم نامايەن قىلغانلىقىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز.يەنە بىر قې

سىياسەت، ئۆرپ ئادەت ۋە ئەخالقى جەھەتلەردە خەلقىمىزنى بۇلغاپ 
كېلىشاااى بىااالەن بىااارلىكتە، شاااۇنىڭغا تەڭ دەرىجىااادىكى يەنە بىااار 
زەھەرلەش پائاالىيەتلىرىمۇ مىللىتىمىزنىاڭ ئەزالىرىناى ئۇزۇنادىن بېارى 

ەردە سىبلىس كېساىلى بىالەن زەھەرلەپ كەلمەكتە ئىدى. چوڭ شەھەرل
بىاارى بىاالەن بەسلىشااى  دېگىاادەك بارغانسااىرى -توبىركولىيااوز بىاار

كۈچىيىاااا  يېيىلماقتااااا ئىاااادى. يۇقۇملااااۇق سااااىبلىس كېسااااەللىكى 
پۇچقاقلىرىااادا دېگىااادەك ياااامىراپ، -ۋەتىنىمىزنىاااڭ پۈتاااۈن بۇلاااۇڭ

يۇقۇمالنغااانلىكى كىشااىنى يېقىتىاا ، مىڭلىغااان كىشااىلەرنىڭ جېنىغااا 
اقتااا ئىاادى. بۇنىااڭ ھەر ئىككىسااىدىال خەلقااقە ئىنتااايىن زامىاان بولم

قورقۇنۇشاالۇق پاااجىدەلەرنى كەلتااۈرۈپ چىقىۋاتقىنىغااا قارىماااۋ، بااۇ 
ئاپەتكە قارشى كەسكىن تەدبىر ئېلىش جەھەتلەردىماۇ تاېخىچە تاۈزۈك 
بىرەر قارار ئېلىنمىدى. بولۇپماۇ سىبلىساقا نىسابەتەن خەلقماۇ خاۇددى 

ھۋالادا تۇرماقتاا. ئەسالىدە ئەساتايىدىل دۆلەتكە ئوخشااش ئامالساىز ئە
ئويالنغان ئاساستا ھازىرقىدىنمۇ كەڭ دائىرىلىك تەدبىر ئېلىنىشى الزىم 
ئىاادى. بۇنىااڭ ئۈچااۈن بىاارەر دورا تېااپىش، ئەمىلااى داۋاالش ئىشااىغا 
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كىرىشااىش ئىشاالىرى بااۇ تااۈردىكى يۇقۇملااۇق كېسااەللىكنىڭ ئالاادىنى 
ئەھۋالدا تۇرماقتا. شاۇنداق ئېلىشقا ئاساسەن تەسىر كۆرسىتەلمەيدىغان 

بولغاچقااا، بااۇ جەھەتتىمااۇ كېسااەللىك يااامىراپ كېتىشااىنىڭ ئەساالى 
سەۋەپلىرىگە قارشى ھەرىكەتكە ئاتلىنىشاقا تاوغرا كەلمەكاتە. ئەسالىدە 
بۇنىڭ بىرىنچاى ئورۇنادا تۇرىادىغان ساەۋەپلىرىدىن بىرساى بىزدىكاى 

قا مااقۇل مۇھەببەتلىشىش بىلەن پاھىشىلىك ۋەقەلىرىگە قارشاى تۇرۇشا
بولماساالىقىمىز. پاھىشااىلىك ئااۇ تااۈردىكى قورقۇنۇشاالۇق يۇقۇملااۇق 
كېسەلنىڭ كەڭ كۆلەمدە يۇقتۇرۇلىشىغا سەۋەب بولمىغان تەغادىردىمۇ، 
بااۇ ۋەقەلەر يەنىااال خەلقىمىاازگە تەدرىجااى شااەكىلدە ئېغىاار زىيااانالرنى 
سالىدىغانلىقى مۇقەررەر. چاۇنكى، ئەخالقاى جەھەتتىكاى زەئىپلىكنىاڭ 

ق ساھەلىرىدە پەيدا قىلىدىغان ئااقىۋەتلىرى تاارىختىكى نۇرغاۇن ئەخال
قەۋىملەردە كۆرۈلگىنىدەك، قەۋىملەرناى تەدرىجاى يۇساۇندا پۈتاۈنلەۋ 

 يوق قىلىۋىتىدىغانلىقى ئېنىق.

بىزنىااڭ مەنىااۋى تۇرمۇشااىمىزنىڭ يەھۇدىيلەشااتۈرىۋىتىلگەنلىكى، 
ر كااۈنى ئۆيلىنىشاانى پۇلغااا باااغالپ قويىاادىغان ھالغااا ئۆزگىرىشااى بىاا

بولمىسۇن بىر كۈنى بىزنىڭ كىلەچىكىمىزدىكى نەساىللىرىمىزگە بەكاال 
ئېغىر زىيان كەلتۈرىادىغانلىقى ئېنىاق. شۇنىساى ماۇقەررەركى، تەبىداى 
ھېسسااىياتالرغا تايىنىاا  تۇغۇلىاادىغان بەسااتلىك بالىالرنىااڭ ئورنىغااا 
ئەمەلىيەتتە پۇل غېمى تۈپەيلىادىن كۈتۈلمىگەنادە تۇغۇلاۇپ قالىادىغان 

ېيىاا  بااالىالر بىاالەن تولااۇپ تاشااىدىغان ۋەزىاايەت شەكىللىنىشااىنى م
تەسەۋۋۇر قىلماق تەس ئەمەس. ھەقىقەتەنمۇ، بۇ تاۈردىكى ئىقتىساادقا 
باااغالپ قويىاادىغان ئەھااۋال، بىااز نېمىسااالرنى ئااۆۋ تۇتااۇپ تۇرمااۇش 
قۇرۇشااىمىزدىن ئىبااارەت ئالاادىنقى شااەرتىدىن، تۇرمااۇش ئاساسااىدىن 

تىدۇ. مۇھەببەتلىشىشانىڭ كاۈچىنى ھەرقاانچە بارغانسىرى ياتالشاتۇرىۋې
كۈچلۈك دەپ قارىساقمۇ، جىنىساى مۇناساىۋەتلەرنىڭ باشاقا يوللىرىماۇ 
داۋاملىشىۋېرىدۇ. ئادەتتە بۇ جەھەتلەردىمۇ بىر مەزگىل تەبىدەت بىلەن 
چاخچاق قىاللىغاندەك قىلساقمۇ، تەبىدەتنىڭ بۇنىاڭ ئۈچاۈن ئىنتىقاام 

ۇ. بۇنىڭ ئىنتىقامى ئىش پۈتكەنادىن ئېلىش كۈنى چوقۇم يېتى  كېلىد
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كېيىن، ئەڭ ئاخىرىدا چوقۇم ئاۆزىنى كۆرساىتىدىغان بولىادۇ. بىاز باۇ 
ئىنتىقااام كااۈچىنى ئەنە شااۇ چاغاادىال پەرق قىاللىشااىمىز مااۇمكىن. ئااۆۋ 
تۇتۇشنىڭ دەسلەپكى نورىمال شەرتلىرىنى قوبۇل قىلماسلىقتىن كېلى  

قىالرلىااق ئاااقىۋەتلەرگە چىقىاادىغان ئاقىۋەتلەرنىااڭ نەقەدەر ۋەيااران 
سەۋەپ بولىدىغانلىقىنى بىزدىكى ئاۆيلىنىش ئەھۋاللىرىغاا قااراپ بەكاال 
ئاسان كۆرۈپ ئااللىشىمىز مۇمكىن. باۇ يەردە مەلاۇم جەھەتاتە باياشاات 
بىاار تۇرمااۇش كەچااۈرۈش غېمىنىااڭ زورلىشااى، يەنە مەلااۇم جەھەتااتە 

ئىشااقا  ئىقتىسااادى سااەۋەپلەرگە ئاساساالىنى  ئەۋالت قالاادۇرۇش ئىشااى
ئاشۇرۇلۇشااى كااۆرۈلمەكتە. بۇنااداق بىاار ئەۋالت قالاادۇرۇش ئىشااى بىاار 
جەھەتااااتە قاننىااااڭ ئاجىزلىشىشااااى، يەنە بىاااار جەھەتااااتە قاننىااااڭ 
زەھەرلىنىشىگە سەۋەپچى بولىدۇ. چۇنكى، تېنىناى سااتىدىغان باارلىق 
يەھاااۇدىي پاھىشاااىلىرى پاھىشاااىخانىالردا ئېقتىيااااجىنى قانااادۇرۇش 

تىرىشماقتا. شۇ ئارقىلىق بۇ پاھىشىلەر ھەممىگە  ۋەزىپىسىنى ئورۇنداشقا
ئىگە بولىدىغانلىقى مەلۇم. ھەر ئىككىاال ئەھاۋال ئىرقنىاڭ يوقۇلىشاىنى 
كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادۇ. بۈگااۈن بىزنىااڭ بۇرجۇئااازلىرىمىز ئېرىشاامەكچى 
بولىااۋاتقىنى دەل ئەنە شااۇنداق بىاار ئاااقىۋەت بولااۇپ، بۇنااداق داۋام 

 سىدىگە چوقۇم ئېرىشەلىگەن ھېساپلىنىدۇ.قىلىۋەرگىنىدە، ئۇالر بۇ مەق

قىلچە توغرا ھېساپالنمايدىغان بۇ تۈر ئەمەلىايەتلەرگە قااراپ تاۇرۇپ 
كاااۆرمىگەنگە ساااېلى  باااۇ ئىشاااالرنىڭ ھەل قىلىنىشاااىنى كېيىااانگە 
ساااوزماقتىمىز. بۇناااداق ئىشاااالرغا ياااول قويۇلغىنىااادا، باااۇ تاااۈردىكى 

لەرنى ئۇنتۇلادۇرۇپ ھەرىكەتلەر ئارقىلىق كۆزئالدىادىكى باشاقا مەساىلى
بىر يانغا قويۇپ تۇرۇش مۇمكىن بولىدىغاندەك، چاوڭ شاەھەرلەردىكى 
خەلقىمىزنىڭ ساۆيگۈ تۇرمۇشاىنىڭ بارغانساىرى پاھىشاىۋازلىق تەرەپاكە 
قااااراپ ئۆزگىرىشاااىنى كەلتاااۈرۈپ چىقىرىۋاتقاااانلىقى، شاااۇ ساااەۋەپتىن 
نۇرغۇنلىغااان ئەۋالتلىرىمىااز سااىبلىس ئىللىتىنااى يۇقتااۇرۇپ ئېلىاا ، 

ۇربانلىققا ئايلىنى  كېتىۋاتقاانلىقىنى ھاېچكىم ئىنكاار قىاللمايادۇ. باۇ ق
تۈردىكى كېسەللىكنىڭ كۆز يۇمۇش ماۇمكىن بولمايادىغان ئااقىۋەتلىرى 
بىاار تەرەپااتە روھااى كېسااەللەر دوختۇرخانىلىرىاادا كۆرۈلسااە، يەنە بىاار 
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تەرەپااتىن يېڭااى تۇغۇلغااان پەرزەنتلىرىمىاازدە كااۆرۈلمەكتە. بولۇپمااۇ 
ئانىالرنىاڭ جىنىساى تۇرمۇشاتىكى يۇقۇملىنىشاىدىن -ەردە ئاتااپەرزەنتل

كېلىااا  چىققاااان كېساااەللىك ئاالمەتلىرىنىاااڭ داۋاملىىشاااى  تەرەققاااى 
 قىلىۋاتقانلىقى بۇنىڭ ئەڭ پاجىدەلىك مىسالى.

بااۇ ھادىسااىلەرنىڭ ئالاادىنى ئااېلىش ئۈچااۈن نۇرغااۇن ئامالالرنىااڭ 
ەرسە كۆرۈنمەيادۇ. بارلىقى مەلۇم. بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ كۆزىگە ھېچن

ئېنىقىااااراق ئېيتقاناااادا، ئااااۇالر ھېچنىمىنااااى كۆرۈشاااانى خالىماياااادۇ. 
شۆبقىسىزكى، بۇ تاۈر مۇئامىلىادە بولاۇش، ئەڭ ئاساان ۋە ئەڭ ئااددى 
تەدبىر ھېساپلىنىدۇ. يەنە بىر قىسىم كىشىلەر كۈلكىلىك بولۇپال قالماۋ 

ېلىشانى يەنە يالغانچى ۋە سۇپىالرچە روھاانى پەرىاجە ئىچىاگە پۈركىنىۋ
ياخشااى كۆرىاادۇ. بااۇ ھادىسااىلەرگە ئەڭ چااوڭ گۇنااا  ئىشااىدەك ئېغىااز 
ئېچىشقا باشالپ، تۇتۇلۇپ قالغان گۇناھكار ئۈستىدە ھەممىدىن باۇرۇن 
قاتتىق نەپرەتلىنىدىغانلىقىنى ئوتتۇرغا تۆكۈشكە كىرىشىدۇ. كەينىادىن 
ە يەنە سۇپىالرچە نەپرەتلىنىش ئىچىدە بۇ تۈر ئېتىقاتسىز كېسەللىكلەرگ

كۆزلىرىنى يۇمۇۋېلى ، ئىمكان بولغىنىادا ئاۇالر ئۆلگەنادىن كېايىن − 
بۇ تۈر نومۇس قىلىناارلىق ئىشاالرغا قارىتاا ساودم ۋە گوماورە ئۈساتىگە 
گۈڭگااۈرت بىاالەن قااارامۇم ياغاادۇرۇپ بااۇ گۇناھكااار كىشااىلەرگە ساااۋاق 
بولسۇن دەپ تەڭارىگە دۇئاا قىلىشاىدۇ. بۇالرنىاڭ ئاۈچىنچى تاۈردىكى 

تۈر يۇقۇملۇق ۋابانىڭ كۈنلەرنىڭ بىرىدە پەيدا قىلىادىغان كىشىلەر بۇ 
ئاقىۋەتلەرنى ئېنىاق ھاېس قىلىشاقانلىقىغا قارىمااۋ ئۇنىڭغاا مۆرىساىنى 
قىسى  پەرۋاسىزالرچە مۇئامىلە قىلىشىدۇ. بۇ تۈردىكى كىشىلەر بۇنداق 
بىر خەۋىپكە قارىتا قولۇمدىن ناېمە كېلەتتاى دەپ تۇرىۋېلىشاىدۇ. بىار 

تۈردىكى ۋەقەلەرنى ئۆز ھالىغا تاشالپ قوياۇش الزىملىقىناى ھېساپتا بۇ 
 ئىپادىلىشىدۇ.

راستىنى دېگەندە، بۇ تۈر مۇئامىلىلەرنىڭ ھەممىسىال ئىشتىن ئۆزىنى 
چەتكە ئېلىش ۋە ئىشنى ئاسانالشتۇرۇشقا ئۇرۇنغانلىقتىن باشاقا نەرساە 
 ئەمەس. ئەمما شۇنىمۇ ئەستىن چىقارماسلىق كېرەككاى، مىللىتىمىاز باۇ
تااۈردىكى راھەتلىاانىش بىاالەن ئىشاانى ئاسانالشااتۇرۇش سااەۋەبىدىن 
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قۇرباااانلىق قىلىنماقتاااا. باشاااقا مىللەتلەردىكاااى باااۇ تاااۈر ھادىساااىلەر 
بىزنىڭكىااادىن ياخشاااىراق ئەھۋالااادا ئەمەسااالىكىنى باھاااانە قىلىااا  
كۆرسىتىشمۇ بىز دۈچ كېلىۋاتقان بۇ پاجىدەلىك ئەمىلىيىتىمىزنى قىلاچە 

تتە باشقىالرنىڭمۇ بۇنىڭادەك بىار ئااپەتكە دۈچ تۈزىتەلمەيدۇ. بۇ جەھە
كېلىااا  تۇرىااادىغانلىقىنى ئوتتۇرغاااا قوياااۇش، نىمىشاااقىدۇ نۇرغاااۇن 
كىشاااىلەرگە ئاااۆز دەردىناااى يەڭگىللىتىشااانىڭ بىااار ساااەۋەبى بولاااۇپ 
بىلىنمەكتە. ئەمما ئۇ ۋاقىتتا ئۆزلىكىدىن تۇنجى قېتىم ۋە ياالغۇز ھالادا 

كىمنىڭ قولىادا ئىكەنلىكىناى، بۇ ۋابانى تېزگىنلىيەلەيدىغان كۈچنىڭ 
يەنە كىملەرنىڭ بۇ سەۋەپتىن ۋەيران بولىادىغانلىقىنى بىلىشاكە تاوغرا 
كېلىااادۇ. بۇماااۇ ئىرقنىاااڭ قىممىتىناااى ئۆلچەيااادىغان بىااار ئاااۆلچەم 
ھېساپلىنىدۇ. بۇنداق بىر سىناقتىن ئۆتەلمىگەن ئىرق يوقۇلۇپ، ئۇنىڭ 

ماۇ چىااداملىق ئاورنىنى تېخىماۇ ئەقىللىااق، تېخىماۇ جەساۇر ياااكى تېخى
باشقا بىر ئىرق ئالىدۇ. چۇنكى، بۇ مەسىلە ئەڭ ئاۋال ياشالرنى نىشاان 
قىلىاادىغانلىقى ئۈچااۈن، ئەجااداتلىرىنىڭ سااادىر قىلغااان بااۇ تااۈردىكى 
گۇناااھلىرى ئااۇالردىن ئااونىنچى نەسااىلگە بااارغىچە ئىنتىقااامىنى ئېلىاا  

ت تۇرىۋېرىدۇ. بۇنداق بولغانادا، قاان بىالەن ئىرققاا قارشاى سۈيىقەسا
قىلىنغانلىق بولىادۇ، خااالس. قاان بىالەن ئىرققاا قارشاى ئىشالەنگەن 
گۇنااا  بااۇ دۇنيانىااڭ تااۇنجى گۇناااھى بولااۇپ، بۇنااداق بىاار گۇنااا  
ئىشااالىگەنلىك، ئاااۆزىنى تاشااالىۋەتكەن بىااار ئىنساااانلىقتىن بىشاااارەت 
بەرگەنلىك ھېساپلىنىدۇ. بۇ مەساىلىگە نىسابەتەن ئۇرۇشاتىن باۇرۇنقى 

ئەنە شۇنداق ئېچىنىشلىق ھالدا تۇراتتى. بۇ تۈر گېرمانىيىنىڭ ئەھۋالى 
بىاار ۋابانىااڭ چااوڭ شااەھەرلەرگە يااامىراپ كېتىشااىنى توساااش؛ خەلااق 
ئاممىسااىنىڭ سااىبلىس يۇقتۇرىشااىنى توساااش، مۇھەببەتنىااڭ ئىشااقا 
ئېشىشاااىنى پۇلغاااا بااااغالپ قويۇشااانىڭ ئالااادىنى ئاااېلىش جەھەتاااتە 

انچىلىاك نەتىاجە گېرمانىيىدە نىمە ئىشاالر قىلىنادى، باۇ ئىشاالردىن ق
-قولغا كەلتۈرۈلىدى  ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تېگىشلىك بولغان ئىشالر بىار

بىرلەپ قاتارغا تىزى  كۆرسىتىلگىنىدە، بۇ تۈر سۇئالالرغا بېرىلىادىغان 
 جاۋابالرمۇ ئۆزلىكىدىنال ئوتتۇرغا چىقىدۇ.
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ئالدى بىالەن، باۇ ئىشانى ھەرگىزماۇ ئااددى چاغلىماسالىق كېارەك. 
ەۋالتالرنىڭ بەختكە ئېرىشىشى ياكى ۋەياران بولىشاى باۇ نۇرغۇنلىغان ئ

جەھەتتە ئېلىنىدىغان تەدبىرلەرگە بااغلىق بولىادىغانلىقىنى بىلىشاىمىز 
كېرەك. بۇ مەسىلە خەلقىمىزنىڭ كەلگۈسى ئىستىقبالىنى بەلگىلەيدىغان 
ئىنتايىن مۇھىم بىر ئىش ئىكەنلىكىنى توناۇپ يېتىشاىمىز كېارەك. ئەنە 

نىمىزدىال بااۇ جەھەتااتە كەسااكىن ئالاادىنى ئااېلىش، شااۇنداق ئااويلىغى
كەسكىن تۈردە توساش تەدبىرلىرىناى ئاېلىش ئىشاى مەجباورى ۋەزىاپە 
ھالغااا كەلااگەن بولىاادۇ. ھەممىاادىن بااۇرۇن مىللىتىمىزنىااڭ بااارلىق 
ئەزالىرىنىڭ دىققەت نەزىرى بۇ تۈر ۋەھىمىلىك خەۋى  بىلەن كاۈرەش 

للىنىشااااى الزىاااام. قىلىااااش ئۈسااااتىگە توپلىنىاااادىغان ھااااالەت شەكى
شۆبقىسىزكى، كۆپۈنچە ھاالالردا مەجباۇرالش خاراكتىرىادىكى كەساكىن 
تەدبىااار قوللىنىشاااتىن كېلىااا  چىقىااادىغان ئېغىااار قىيىنچىلىقالرغاااا 
چىداشلىق بېرىش ھەرقانچە مۈشاكۈل بولغانادەك قىلغىناى بىالەن، باۇ 
تااۈر مەسااىلىلەرنى ھەل قىلىاااش جەھەتااتە ئېنىاااق نەتىجىنااى قولغاااا 

بااۇ تااۈردىكى مەجبۇرالشااالر زۆرۈر بولغااان قااواليلىقالرنى  كەلتۈرۈشااتە
كەلتۈرۈپ چىقىرااليدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن مەسىلىنى كەسكىن قىلى  ئېنىق 
ئوتتۇرغا قويۇش، بۇ ئىشالرغا مەركەزلەشاتۈرىلىدىغان دىققەتناى باشاقا 
تەرەپلەرگە بۇرايادىغان كۈنادىلىك مەساىلىلەرنى بىار چەتاكە قايرىا  

بىااردەك تىرىشااچانلىق كۆرسىتىشااىگە تااوغرا قويااۇش ئۈچااۈن ھەماامە 
كېلىدۇ. شۇنداق بولغاچقا، خەلق ئاممىسىنىڭ پۈتاۈن دىققىتىناى بىارال 
ئىشاااقا مەركەزلەشاااتۈرۈپ، باااۇ ئىشااانىڭ ھەقىقەتەنماااۇ ھاياتىمىزغاااا 
مۇناسىۋەتلىك مۇھىم ئىشاالردىن ئىكەنلىكىاگە ھەممىناى ئىشاەندۈرۈش 

قويااۇش ئااارقىلىقال بىاار  الزىاام. ئەنە شااۇنداق بىاار اليىقىنااى ئوتتۇرغااا
مىللەتنااى بەرداشاالىق بېاارىش تەس بولغااان زور ھەرىكەتاالەر ئۈچااۈن 
كۈچلااۈك تىرىشااچانلىق كۆرسىتىشااىنى ئااۆز ئىختىيااارى بىاالەن تەلەپ 

 قىلىدىغان ھالغا كەلتۈرۈش مۇمكىن.

بۇ پىرىنسى ، يوقۇرى دەرىجىلىك مەقسەتلەرنى قولغاا كەلتۈرۈشانى 
ۈچۈنماۇ مااس كېلىادىغان ئورتااق بىار ئۆزىگە غاايە قىلغاان كىشاىلەر ئ
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پىرىنساىپتۇر. بۇنااداق بىرساى، ئااۆز ئىشااىنى چاوڭ تارماقالرغااا ئايرىاا  
ئايرىم ئىشلەشنى ئۆزىگە ۋەزىاپە قىلىۋېلىشاى ماۇمكىن. بۇناداق -ئايرىم

قىلغىنىاادا كااۈچنى مەركەزلەشااتۈرۈپ بااارلىق غەيرىتىنااى بىاارال ئىشااقا 
ەر بااويىچە ئىشاالەش يىغىااش مەقسااىدىگە يىتەلەياادۇ. بۇنااداق بۆلااۈمل

پىالنىنااى ھەر بىاار بۆلااۈمىنى پۈتتااۈرۈپ بولااۇپ يەنە بىرسااىگە ئۆتااۈش 
شااەكلىدە بااارلىق ۋەزىااپە ئۇتۇغلااۇق تامامالنغااانغىچە ئۆزگەرتمەساالىكى 
كېرەك. ئەگەر بىرەر سىياسى پائالىيەت بىالەن شاوغۇللىنىدىغان كىشاى 

ان يىتەكچىلىااك قىلىۋاتقااان ھەرىكىتىاادە قولغااا كەلتااۈرمەكچى بولغاا
ئااايرىم ئەمەلااگە -نىشااانىنى ئەنە شااۇنداق پااارچىالر بااويىچە ئااايرىم

ئاشۇرۇشنى پىالنلىمىغىنىدا، شۇنىڭدەك بۇ جەرياندا ھەر بىر مەسىلىنى 
ئوڭۇشلۇق ھەل قىلىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىنى بىارال مەساىلە ئۈساتىگە 
مەركەزلەشااتۈرۈش ئۇسااۇلىدىن پايدىالنمىغىنىاادا، كۈنلەرنىااڭ بىرىاادە 

نىدىن ئېزىا  كېتىشاى ماۇمكىن. نىشاانغا يېاتىش ئۈچاۈن چوقاۇم نىشاا
بەكال زور ئېنېرگىيىدىن ئىزچىال تاۈردە پايدىلىنىشاقا مەجباۇر. شاۈبقە 
يوقكى، بۇنداق تىرىشاچانلىق كۆرساىتىش ئىشاى ئاالھىادە بىار ھاۈنەر 
ھېساااپلىنىدۇ. نىشااانغا قاااراپ ئىلگىاارلەش جەريانىاادا دۈچ كېلىاادىغان 

بۆسۈپ ئۆتۈش، بۇ قىيىنچىلىقالر ئۈستىگە  بىرلەپ-قىيىنچىلىقالرنى بىر
قىلچە تەمتىارىمەۋ ئااتالش ئۈچاۈن تىنمااۋ تىرىشاچانلىق كۆرسىتىشاى 

 الزىم.

رەھبەرلىااك مەۋقەسااىدە تۇرىۋاتقااان كىشااى خەلااق ئاممىسااىنى قولغااا 
-كەلتۈرۈش مەقسەت قىلىنغان ئاساسى نىشاننىڭ بىر قىسمىنى بىردىن

شاااننىڭ كىشااىلەر قولغااا بىاار مەقسااەت قىلىاا  كۆرسىتىشااكە، بااۇ نى
كەلتۈرۈش ئۈچاۈن پىاداكارلىق كۆرسىتىشاكە ئەرزىيادىغان بىار نىشاان 
-ئىكەنلىكىااگە كىشااىلەرنىڭ دىققىتىنااى قوزغاشااقا، بااۇ نوقتىغااا يىااتەر

يەتاااامەۋ كېيىنكااااى بۆلۈملەرنىڭمااااۇ ئوڭۇشاااالۇق يولغااااا قويۇلااااۇپ 
كېتىدىغانلىقىغا كىشىلەرنى ئىشەندۈرۈشكە تىرىشاىش الزىام. ماناا باۇ، 

ىشاااىلەرنىڭ تۇرماااۇش ۋە كەساااىپى ئىشااالىرىنىڭ باااۇنچە مۈشاااكۈل ك
قىسااىملىرىغا قاااراپ ئاتاكىغااا ئۆتۈشاانىڭ زۆرۈرى ئىككااى شااەرتىدۇر. 
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ئۇنداق بولمايدىكەن، خەلق ئاممىسىنىڭ مۇتلەق كاۆپ قىسامى ئاساانال 
دە، بااۇالرنى -ھېرىاا  قېلىاا  ۋەزىپىسااىدىن گۇمانلىنىشااقا باشاااليدۇ

ىاادەك بىاار نوقتىغااا ئېرىشااتۈرەلمەيدۇ. ھېچقاچااان ئاااقىۋىتىنى كۆرەلىگ
خەلق ئاممىسى نىشاننى بەلگىلىك بىار يەرگىچىاال كۆرەلىشاى ماۇمكىن. 

پاارچە -شۇنداقتىمۇ بۇنداق بىر نىشاانغا يېاتىش باساقۇچلىرىنى پاارچە
كۆرەلىشااى مااۇمكىن. بااۇ خااۇددى ساااياھەت يولىنىااڭ ئەڭ ئاااخىرقى 

بەرداشالىق بېرەلىشاى نوقتىسىنى بىلىدىغان، ئەمما يولنىڭ يىراقلىقىغا 
ئۈچۈن بۇ ئاارىلىقنى بىار قاانچە بۆلاۈملەرگە بۆلاۈپ يولغاا چىقىادىغان 
يولوۋچىالرنىڭ ئەھۋالىغاا ئوخشااپ كېتىادۇ. شاۇنى ئېنىاق كۆرساىتى  
ئااۆتىمەنكى، بۇنااداق بىاار يولاادا كېتىۋاتقااانالر ئەنە شااۇ شااەكىلدىال 
ئااااخىرقى نىشاااانغا يەتكىاااچە ساااوۋىماۋ غەيااارەت قىلىااا  ياااولىنى 

مالشتۇرالىشااى مااۇمكىن. ئەنە شااۇ شااەكىلدە، بااارلىق تەشااۋىقات داۋا
قۇراللىرىنىڭ ياردىمىگە تايىنى  سىبلىسكە قارشاى ھەرىاكەت دولقاۇنى 
ئۇدۇل كەلگەن ئاادەتتىكىچە بىار ۋەزىاپە بولاۇپ بىلىانمەۋ، خەلقنىاڭ 
ئىنتااايىن مااۇھىم مەجباااورى ۋەزىپىسااى قىلىااا  كۆرسىتىشاانى ئىشاااقا 

 ئاشۇرغىلى بولىدۇ.

ەتتە ئىمكانىيەت يار بېرىادىغان باارلىق تەدبىرلەرناى ئىشاقا بۇ مەقس
سااېلى  سىبلىساانىڭ ئەڭ قورقۇنۇشاالۇق ئاااپەت ئىكەنلىكىنااى ھەماامە 
كىشااىگە ئېنىااق بىلاادۈرۈش الزىاام ئىاادى. مىللەتىمىزنىااڭ كەلگۈسااى 

بواللماسلىقىمىز باۇ مەساىلىنىڭ ھەل -تەغدىرى، يەنى مەۋجۇت بولۇش
پۈتاۈن خەلقىمىزناى قايىال قىلغاانغىچە  قىلىنىشىغا باغلىق ئىكەنلىكىگە

تەشااۋىق قىلىااش الزىاام ئىاادى. بااۇ تااۈردىكى ئۇزۇنغااا سااوزۇلغان بىاار 
تەييااارلىقتىن كېاايىن، ئەگەر زۆرۈر تېپىلغىنىاادا نەچااچە يىاال بااۇ ئىااش 

تالماۋ پائالىيەت قىلغاندىن كېيىانال ئانادىن پۈتكاۈل -ئۈستىدە ھارماۋ
ئەقەللى جاساارىتىنى باۇ  خەلقنىڭ دىققەت نەزىرىنى، كۈرەشكە بولغان

مەسىلىگە جەلىا  قىلىشاقا باوالتتى. ھەقەتەنماۇ، بۇناداق بىار ۋاباانى 
يېڭى  چىقىش ئۈچۈن كۆرۈلۈپ باقمىغان پەۋقۇلداددە پىاداكارلىقالرغا، 
ئىنتايىن زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە توغرا كېلىدۇ. شۇندىن كېيىنال 
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ىق تەدبىرلەرنى ئىشقا بۇ جەھەتتە بۈتۈن غەيرەت بىلەن كۆزلىگەن قاتت
سااېلىش ئىمكااانىيىتى بارلىققااا كەلااگەن بااوالتتى. بااۇ ئىشااالر ئىشااقا 
ئاشااۇرۇلغىنىدىال خەلااق ئاممىسااىنىڭ ئاااق نىيىتااى تۇيۇقسااىزال غايىاا  
بولىشاااى يااااكى ئېلىنغاااان ئالااادىنى ئاااېلىش تەدبىرلىرىنىاااڭ زۆرۈر 
ئىكەنلىكناااى چۈشەندۈرۈشاااكە مەجباااۇر بولۇشاااتەك ئەھۋالالردىنماااۇ 

غىلى بوالتتى. سىبلىسكە قارشى كۈرەش، پاشاىۋازلىققا، خاۇراپى ساقالن
قاراشااالرغا، كونااا ئااادەتلەرگە، ۋابااا ئوتتۇرغااا چىقىشااى بىاالەن بىاارگە 
ئوتتۇرغا قويۇلغان پەۋقۇلداددە قاراش دەپ ھېساپالنغان كۆزقاراشالرغا، 
بۇ پاجىدەنىڭ ھەممە خەۋىپىنى ئېتراپ قىلىش بىلەن بىرگە يەنە بەزى 

ىلەرنىڭ بىاار قىسااىم سااوغوق مۇئااامىلىلىرىگە قارشااى كااۈرەش ساااھەدىك
 قىلىشنىمۇ مەجبورى ۋەزىپە قىلىشقا توغرا كېلىدۇ.

سىبلىسقا قارشى قانات يايدۇرۇلىدىغان بۇنداق بىر كۈرەشنى مەيلى  
قانۇنى مەيلى ئەخالقى بىر ئاساسقا تايىنى  تۇرۇپ قانات يايدۇرۇشنىڭ 

ۋالدالرنىڭ ياش ۋاقىتلىرىادا تاوۋ ئالدىنقى شەرتى شۇكى، كەلگۈسى ئە
قىلىشىغا ئىمكانىيەت يارىتى  بېرىشتۇر. قايساى تاۈردە باھالىنىشاىدىن 
قەتدااى نەزەر، پاھىشااىۋازلىق، ئىنسااانىيەتكە قىلىنغااان بىاار ھاقااارەت 
ھېساااپلىنىدۇ. فاھىشااىلىك، ئەخااالق مەسااىلىلىرى ئىلمااى دوكالدلىاارى 

يەتلىك تەدبىرلەر بىالەن ياكى ھوقۇقى پائالىيەتلەر كۆرسەتكەن ئاق نى
ئالاادىنى ئااالغىلى بولىاادىغان بىاار ھادىسااە ئەمەس. فاھىشااىلىكنىڭ 
ئالاادىنى ئااېلىش، ئااۇنى پۈتااۈنلەۋ يوقۇتااۇش ئۈچااۈن بۇرۇناادىن بااار 
بولغان بەزى شارائىتالرنى ئەمەلدىن قالادۇرۇش، ئۇنىاڭ ئورنىغاا بەزى 

بولىادىغان يېڭى شارائىتالرنى پەيدا قىلىش ئارقىلىقال ئىشقا ئاشۇرغىلى 
بىر ئىش. بۇ شارائىتالرنىڭ بىرىنچىسى، ئىنسان تەبىدىتىنىڭ، بولۇپمۇ 
ئەر تەرەپنىڭ ئېقتىياجى بولغان ئۆيلىنىشىگە شارائىت يارىتى  بېارىش 
بولىشااى كېاارەك. بااۇ نوقتىاادا ئايااال تەرەپ مااۇھىم ئورۇناادا بولااۇپ 

 كەتمەيدۇ.

ىقىنى، كىشاااىلەرنىڭ نەقەدەر ئاخماقاااانە ساااۆزلەرنى قىلىشاااىدىغانل
ئۇالرنىااڭ ئارىسااىدىكىلەردىن بىاار مۇنچىسااىنىڭ ئەقلىنااى ئىشاالىتىش 
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ئىقتىااادارىنى يوقاتقاااانلىقىنى ئىساااپاتاليدىغان ئەڭ مۇۋاپىاااق مىساااال، 
گە مەنسااۈپ ئانىالرنىااڭ دائىاام دېگىاادەك قىزلىرىغااا  ”تەبىااقە“يوقااۇرى 

بىارەر كۈيدوغاۇل تاپالىساا بەكاال  ”ھەممە ئىشنى بېشىدىن ئۆتكاۈزگەن“
لىااادىغانلىقىنى ئىپادىلەيدىغانلىقىااادىن ئوچاااۇق كۆرىاااۋېلىش رازى بو

يىگىتلەر كاام  ”بېشىدىن نۇرغۇن ئىشالر ئۆتكەن“مۇمكىن. بۇ تۈردىكى 
تېپىلىدىغان تىپلەردىنمۇ ئەمەس )ئاادەتتە بۇنىاڭ ئەكساىچە بېشاىدىن 
ئىااااش ئااااۆتمىگەنلەر تېخااااى كااااام ئۇچىراياااادۇ. − بەزى تااااۈركچە 

ئۇ.ت(. بىچاارە قىاز بىار مۆڭگاۈزى  تەرجىمىلەردە بۇ ئىزاھات يوق. −
)بۇ ئاتالغۇ سۆز ئويۇنىادا مۇناداق  ”ئېكورم-سيېگفريېد“كېسىۋېتىلگەن 

ئىككااى خىاال مەنىااگە ئىااگە: مۆڭگااۈزى كېسااىۋېتىلگەن دېگىنىاادە بىاار 
تەرەپااتىن كۈچىاادىن قالغااان، قۇرالىاادىن ئايرىلغااان، نەيچىسااى يااوق 

د كۆزدە تۇتۇلغاان. نېيىدىن ئاۋاز چىقماس بولۇپ قالغان بىر سيېگفريې
− بااۇ چۈشىنىكسااىز ئىزاھااات بەزى تااۈركچە تەرجىمىاالەردە ھاشااىيىدە 
بېرىلگەن. − ئاۇ. ت( تېپىۋالغانلىقىادىن ساۈيۈنۈپ كېتىادۇ. بۇناداق 
جۈپتىدىن تۇغۇلىدىغان بالىالرمۇ شۇنچىلىك ئەقىلگە، بۇ تۈر مەناتىقكە 

 ماس كېلىدىغان بىر مەخلۇق بولۇشتىن نېرىسىغا ئۆتەلمەيدۇ.

باااۇالردىن باشاااقا يەنە، تۇغۇلىااادىغان باااالىلىرىمۇ كېساااەل بولاااۇپ 
تۇغۇلىاادىغانلىقى ئۈچااۈن تۇغااۇت ئىشاالىرىدىمۇ چەكلىمىلەرنااى پەياادا 
قىلىاا ، قاااتتىق تۇغااۇت چەكلىمىسااى ئوتتۇرغااا چىقىاادۇ. ئااۇالردىن 
تۇغۇلغان باارلىق باالىالرنى باارلىق ئىنساانلىقنى قوغاداش پىرىنساىپىغا 

لغانلىرىنىمۇ بۇ دائىرىگە ئېلى  قوغاداش تەلەپ ئاساسەن ئەڭ ئاۋارە بو
قىلىنىدۇ. تەبىدەتنىڭ ھەر تۈرلۈك تالالش پائاالىيەتلىرىگە توساقۇنلۇق 
پەيااادا قىلىنغاااانلىقىنى ئاااويلىغىنىمىزدا، بۇناااداق تۇغاااۇت چەكااالەش 
ئورگىنىنىڭ نىمە ئۈچۈن ساقلىنى  كېلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى سۇئالنى 

اق قوغااداش تااوغرى كەلااگەن يەردە سوراشااقا تااوغرا كېلىاادۇ. بۇنااد
پاھىشااىۋازلىقنىمۇ ئوخشاشااال قوغداشااقا تااوغرا كەلمەساامۇ  كەلگۈسااى 
نەسااىللەرنىڭ بااۇ مەسااىلە ھەققىاادىكى نااارازىلىقىنى قانااداق قىلىااش 
كېرەك  يااكى بولمىساا باۇ تاۈردىكى ۋەھشاىلەرچە، ئويالنماساتىن ئەڭ 
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ىنى ئااااخىرقى تەبىداااى ھوقاااۇقنى، ئەڭ ئااااخىرقى تەبىداااى ۋەزىپىسااا
ئورۇنااادىمىغانلىقىمىز ساااەۋەبىدىن ئەۋالتلىرىمىاااز بىااازگە قانچىلىاااك 
لەنەتاالەر ياغدۇرۇلىاادىغانلىقىنى ئويلىنىاا  كۆرۈشااىمىزگە ئەرزىمەساامۇ  
دېمەككاااى، مەدەنىيەتلىاااك ئىااارقالر ئەنە شاااۇ شاااەكىلدە ساااۈپىتىنى 

 يوقۇتۇپ، تەدرىجى تۈردە غايى  بولۇپ يوقۇلۇپ كەتكەن.

ئالدىغا بىر غاايە دەپ قاراشاقا بولمايادۇ.  ئەسلىدە ئۆيلىنىشنىمۇ ئۆز
ئۆۋ تۇتۇش، كىشىلەرنى تېخىماۇ يۈكساەك بىار غاايىگە، تۈرلىرىنىاڭ، 
ئىرقىنىڭ كۆپىيىشاى، ئىرقىنىاڭ  داۋاملىشىشاى ۋە ئەقلىنىاڭ داۋامىغاا 
ئوخشاش مەقسەتلەرنى ئۈستىگە ئالغان بىر نىشاانغا يىاتەكلەپ ماڭغاان 

بىاار -قىلىشاانىڭ بىااردىنبولىشااى كېاارەك ئىاادى. مانااا بااۇ − تااوۋ 
 ۋەزىپىسى.

ئىشاانىڭ بااۇ تەرىپااى قوبااۇل قىلىنغاناادىن كېاايىن، بالاادۇر تااوۋ 
بولماسااالىقىنى باااۇ غاااايىۋى ۋەزىپىناااى -قىلىشااانىڭ مۇۋاپىاااق بولاااۇش

قانچىلىك دەرىجىادە ئورۇندىيالىشاىغا قااراپ باھاالشاقا تاوغرا كېلىادۇ. 
پەرزەناات يېڭااى ئااائىلىنى ئىمكااانىيىتى يااار بېرىاادىغان دائىاارە ئىچىاادە 

يېتىشااتۈرۈش كااۈچىگە ئېرىشااتۈرۈش جەھەتااتىن ئالغاناادا بالاادۇر تااوۋ 
قىلىشنى توغرا تالالش دەپ قاراش ماۇمكىن. ئەمماا شاۇنىمۇ تەكىاتلەپ 
ئۆتااۈش كېرەككااى، بالاادۇر تااوۋ قىلىشاانى ئالاادىن ئاااال بىاار قىسااىم 
ئىجتىمائىي تەدبىرلىرى ئېلىنماۋ تۇرۇپ يولغاا قويماسالىق، باۇ ھەقاتە 

ىق كېاارەك. ئۇششاااق ئىااش دەپ قارىلىاادىغان بااۇ مەسااىلە، ئويالنماساال
ئىجتىمائى جەھەتتە كەسكىن تەدبىرلەر ئېلىنمااۋ تاۇرۇپ ھەل قىلىشاقا 

 بولىدىغان مەسىلە ئەمەس.

سوتسىيال جەمىايەت دەپ قارالغاان گېرماان جۇمقاۇرىيىتى، تۇرالغاۇ 
ئۆۋ مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا كاۈچى يەتمەسالىك ئىشاى، پەقەتاال باۇ 

تىن توۋ قىلىشانى چەكلەشاكە تاوغرا كەلگىنىادە، پاھىشاىلىكنى سەۋەپ
رىغبەتلەندۈرۈش ۋەزىيىتىنى شەكىللەندۈرۈپ قويىادىغانلىقى ئۈچاۈن، 
بااۇ مەسااىلىنىڭ نەقەدەر مااۇھىم بىاار مەسااىلە ئىكەنلىكىنااى كۆرسااىتى  
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بېرىادۇ. بىازدە ئائىلىلەرنىاڭ كۈنادىلىك تۇرماۇش مەنابە مەسىلىساىگە 
ەساااالىكلەر، ئىااااش ھەققااااى تەقسااااىمات يىتەرلىااااك ئەھمىاااايەت بەرم

تۈزۈملىرىدىكى ناھەقلىكلەر كۆپۈنچە ۋاقىتالردا توۋ قىلىشنى چەكالەپ 
 تۇرىۋاتقان يەنە بىر سەۋەپ بولۇپ كەلمەكتە.

پاھىشىۋازلىققا قارشاى كۈرەشانى قاناات يايدۇرالىشاىمىز ئۈچاۈن ئەڭ 
 ئاۋال يولغا قويۇلىۋاتقان توۋ قىلىش ياش چەكلىمىساىنى بۈگۈنكىادىن
كىچىكلىتىشااكە تااوغرا كېلىاادۇ. بااۇ يەنە ئىجتىمااائى ئىمكااانىيەتلەردە 
كۆرىنەرلىاااك ئۆزگىرىشااالەرنى ئىشاااقا ئاشاااۇرۇش ئاااارقىلىقال ماااۇمكىن 

 بولىدىغان بىر ئىشتۇر.

مانااا بااۇ، مەسااىلىنى ھەل قىلىااش ئۈچااۈن ئاااۋال ھەل قىلىۋېلىشااقا 
 تېگىشلىك بولغان ئەڭ مۇھىم ئىش.

بىاالەن تەربىاايىلەش ئىشاالىرىدا ئىككىنچااى بىاار نوقتااا، مائارىاا  
بۈگۈنگىچە ئاساسى جەھەتتىن قىلاچە ئەھمىايەت بېارىلمەۋ كېلىانگەن 
بىاار قاتااار خاتااا بەلگىلىمىلەرنااى ئەمەلاادىن قالاادۇرۇش مەسىلىسااىدۇر. 
ئالدى بىلەن بۈگۈنگىچە يولغاا قويۇلغاان ئوقۇتۇشاتىكى بىلىام بېارىش 

وغرا بىااالەن بەدەن چېنىقتاااۈرۈش ئىشاااىنى مۇۋاپىاااق تەڭشەشاااكە تااا
كەلمەكاتە. بۈگاۈنكى كۈنادىكى تولاۇق ئوتتاۇرا مەكاتەپ دەپ ئاتىلىاا  
كېلىنىۋاتقان مەكتەپلەردىكى ۋەزىيەت كونا ئۇسلۇبقا قارشى جەڭ ئېالن 
قىلىشااانى تەقەززار قىلىااادىغان ھالىااادا تۇرماقتاااا. بىزنىاااڭ مائارىااا  
سىستېمىمىزدا ساغالم ئەقل ساغالم بەدەندە يېتىلىدۇ دەيدىغان قاراشالر 

ۇزۇندىن بېرى پۈتۈنلەۋ ئۇنتۇلغان. بىر قىساىم ئاالھىادە ئەھاۋالالرنى ئ
ھېساپقا ئالمىغاندا، بۇ ئەھۋالنى كەڭ خەلق ئاممىسىنى كاۈزەتكىنىمىزدە 
بۇ پىرىنسىپنىڭ ھەقىقەتەنمۇ توغرا بىر پىرىنسى  ئىكەنلىكىنى كاۆرۈپ 

 ئااللىشىمىز مۇمكىن.

كىتقاااا پەقەتاااال ئۇرۇشاااتىن باااۇرۇنقى گېرمانىيىااادە بۇناااداق بىااار پا
ئەھمىااايەت بېااارىلمەۋ كېلىااانگەن ئىااادى. پۈتاااۈن گۇنااااھنى ئۇنىاااڭ 
ئۈستىگىال ئارتى  قوتۇلماقچى بولۇشقان ئىدى. بارلىق چۈشاەنچىلەرنى 



 

 

463 

 

بىااارال نوقتىااادىن تەكىاااتلەپ كىشاااىلەرنى قايىااال قىلىاااش ئاااارقىلىق 
مىللىتىمىزنىاااڭ بىااار پۈتاااۈنلىكىنى كاپاااالەتكە ئىاااگە قىلااادۇق دەپ 

ى. بۇنااااداق بىاااار خاتالىقنىااااڭ بەدىلااااى پەرەز ھېساپالشااااقان ئىااااد
قىلىنغاناادىنمۇ بالاادۇر تۆلەناادى. كومااۇنىزم دولقۇنىنىااڭ ھەر تەرەپااتە 
ئاچاااارچىلىقتىن يااااكى ئاااۇزۇن ماااۇددەت ئوزۇقلاااۇق يىتەرساااىزلىكى 
سەۋەبىدىن يىمىرىلىا  كەتاكەن ئامماا ئارىساىدا پائاالىيەت ساھەساىگە 

ھاۋال ھېسااپالنمايتتى. ئېرىشەلىگەنلىكى ھېچقاچان بىار تەسااددىپى ئە
مەسااىلەن ئااااليلۇق، كوممااۇنىزمچىالر ئۈچااۈن بۇنااداق ئۇيغااۇن مۇھىاات 
گېرمانىيىنىڭ مەركىزىادە، ساكساونىيىدە ۋە رۇر ۋادىساىدا كاۆرۈلمەكتە 
ئىاادى. بااۇ جااايالردا يەھااۇدىالر تەرىپىاادىن كېڭەيتىلىۋاتقااان بااۇ تااۈر 
كېسااااەللىككە قارىشااااى ئەقىاااال دەپ ئاتالغااااان نەرسااااىنىڭ ئىشااااقا 
كىرىشاااتۈرۈلگەنلىكىنى كۆرساااىتىدىغان ھېچقاناااداق بىااار ئااااالمەتنى 
ئاااۇچراتقىلى بولماااايتتى. بۇنىاااڭ ساااەۋەبىنىمۇ ئەقىااال دېاااگەن باااۇ 
نەرسااااىنىڭمۇ ماااااددى مەنااااپەئەت دەپ ئاتالغااااان يالغااااانچىلىق ۋە 
ئەخالقسىزلىقالرنىڭ بۇلغىشىغا دۈچ كەلگەنلىكىادىن كاۆرۈش ماۇمكىن. 

مائارى  سىستېمىمىزدىكى خاتا ئوقۇتۇشالر  بۇالرمۇ نامىراتلىققا قارىغاندا
سەۋەبىدىن بارلىققا كەلمەكتە ئىدى. كۆزقاراشالرغا قارىغاندا مۇش ھەل 
قىلغۇچ رول ئوينايدىغان بۈگۈنكىدەك بىار دەۋردە ئىادىيىۋى جەھەتاتە 
تەربىااايەلەش ۋە جىسااامانى جەھەتاااتە يىتىشتۈرۈشااانىڭ ئەمەلااادىن 

مىزدا ئوقۇيدىغانالرنى ھۈكمىران قالدۇرۇلىشى يۇقۇرى يىللىق سىنىپلىرى
بولۇش ۋە ئۆسۈپ يېتىلىش قاابىلىيەتلىرىنى ئىشاقا سېلىشاتىن مەھارۇم 
قالدۇرغان ئىدى. كىشىلەرنىڭ قورقۇنچاقلىقىنىاڭ تاۇنجى سەۋەبچىساى 
كۆپۈنچە ۋاقىتالردا بەدەن ئاجىزلىقىدۇر. ئەمما روھاى تەربىايىگە بەكاال 

ى ئەمەلادىن قالادۇرۇش، تەربىيەنا-چىڭ ئېسىلىۋېلى  جىسمانى تەلىام
ياش ئۆسمۈرلەردە جىنىسى ئىساتەكلىرىنىڭ ئورتىغاا چىقىشاىغا ساەۋەپ 

 بولۇپ بەرمەكتە.

تەنتەربىاايە بىاالەن گىمناسااتىكا ھەرىكەتلىرىاادە پااوالتتەك چېنىقىاا  
چىققان بىار يىگىات، ئۆيادىن تاالغاا چىقمااۋ ئىادىيىۋى ئۇزۇقلاۇقتىنال 



 

 

464 

 

غانادا جىنىساى مۇناساىۋەت بەھرىمەن بولۇپ كېلىۋاتقاان بىرساىگە قارى
ئېقتىياجىنى تېخىمۇ ئااز ھاېس قىلىادۇ. ئۆلچەملىاك تەربىايە ئاارقىلىق 
يېتىشى  چىققان ساغالم بىر يىگىتنىڭ بىرەر ئايالدىن ئالىدىغان زوۋقى 
مۇددەتتىن بۇرۇن ئەخالقى جەھەتتە بۇزۇلغان بىر كىشىنىڭ ئالىادىغان 

ىز كېارەك. ياشاالر باوش ھۇزۇرىغا ئوخشىمايدىغانلىقىنى ئۇنۇتماسالىقىم
ۋاقتىنى بەدىنىگە پايدىلىق بولىدىغان ھەرىكەتلەر بىلەن چېنىقتۇرۇشقا 
سااەرى  قىلىشااى كېاارەك. ياااش ئۆساامۈرلەر ياااش ۋاقىتلىرىنااى بىكااار 
الغايالپ ئۆتكۈزۈشكە، كوچا دەسسەپ، كىنوخانىالرغا يوغالپ يۈرۈشاكە 

رۇش قەتدااى ھەققااى يااوق. ئۆگۈنۈشااتىن چۈشااكەندە بەدەن چېنىقتااۇ
پائااالىيەتلىرى بىاالەن شوغۇللىنىشااى، كۈنلەرنىااڭ بىرىاادە ۋۇجۇدىنىااڭ 
يۇمشاااپ مىلىقااالپ كەتمەساالىكى ئۈچااۈن موسااكوللىرىنى چېنىقتااۇرۇپ 
تاشااتەك چىااڭ تۇتىشااى الزىاام. تەنتەربىاايە ئوقۇتقۇچىلىرىمااۇ بەدەن 
چېنىقتاااۇرۇش بىااالەن شاااوغۇللىنىش ئىشاااى ھەر بىااار ئۆسااامۈرنىڭ 

گەپلەرگە ھەرگىاز قاۇالق سالماسالىقى،  ئىختىيارىدىكى ئىش دەيدىغان
ئۆسامۈرلەرنى -تەنتەربىيە ئىشىنى ئۇلۇت بىر ۋەزىپە دەپ تونىشى، ياش

پااۇالتتەك ساااغالم تۇتااۇش ئااارقىلىق ئااۇالرنى كەلگۈسااىگە تەييارلىشااى، 
ئۇالرنى بۇ جەھەتتە يىتەكلىشى الزىم. ھېچكىمنىڭ نەسىلىگە، بولۇپماۇ 

 ئۆتكۈزۈش ھەققى يوق!ئىرقىغا زىيان كەلتۈرىدىغان گۇنا  

تەنتەربىيە بىالەن بىار قاتااردا روھاى جەھەتاتىن زەھەرلىنىشاىگىمۇ 
قارشى كاۈرەش قىلىنىشاى الزىام. بىزنىاڭ تاشاقى پائالىيەتلىرىمىزنىاڭ 
ھەممىسى خۇددى بىر قىزالر باغچىسى ئىچىدە ياشاۋاتقاندەك بىلىنىشاى 

ۇدىنى مۇمكىن. بۇناداق يەرلەردە جىنىساى كۈشكۈرتىشالەر بىالەن ۋۇجا
خاااراپ قىلىشااالر پااۈرەكلەپ ئېچىلىاا  تۇرىاادۇ. بىزدىكااى كىنوخااانىالر 
بىلەن تىياتىرخانىالرغا قارايدىغان بولسااق، ئۇناداق يەرلەردە بولۇپماۇ 
ياشلىق دەۋرنىاڭ ئېقتىيااجى بولغاان مەساىلىلەرگە ھېچقاچاان ئاورۇن 
بەرمىگەنلىكىنااى كااۆرۈپ ئاااالاليمىز. بااۇنى ھااېچكىم ئىنكااار قىلمىسااا 

  كاااۆرگەزمە ۋە ئاااېالن ساااەندەت تاختىلىرىااادا ئەڭ پەساااكەش كېااارەك
ۋاستىالردىن پايادىلىنى  خەلقنىاڭ دىققىتىناى تارتىشاقا تىرىشاىدىغان 
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ئااېالنالر، ئەقلااى جەھەتااتە تېخااى يېااتىلمىگەن ياشااالر ئۈچااۈن ئېغىاار 
زىيااانالرنى كەلتااۈرۈپ چىقىرىشااى مااۇمكىن. بااۇ تااۈردىكى ئەركىاان ۋە 

قىاللىغىااادەك ھالغاااا كەلمىاااگەن  شاااەھۋەتلىك ماااۇھىتنى تېخاااى پەرق
ياشلىرىمىزنى بىر قىساىم ناچاار يولالرغاا يىاتەكلەپ كىتىشاى ماۇمكىن. 
بۇنااداق يەرلەر تېخااى يىااتىلىش باسااقۇچىدا تۇرىۋاتقااان ياشاالىرىمىزغا 
ھەرگىزمااۇ مۇۋاپىااق ئەمەس. بۈگااۈنكى ئوقۇتااۇش تااۈزۈمى ھەقىقەتەنمااۇ 

ىگە مۇۋاپىااق ياشاالىرىمىزنىڭ ھەر جەھەتااتە ساااغالم ئۆسااۈپ يىتىلىشاا
ئەمەس. شۇنداق بولغاچقا، بىزدىكاى ياشاالر بالادۇر قۇرامىغاا يېتىا ، 

 يەنە مۇددەتتىن بۇرۇن قېرىدىغان ئەھۋالدا قالغان.

سوت مەھكىمىسىنىڭ كورىدورلىرىدىن خەلقنىڭ قۇلىقىغا بىر قىساىم 
قورقۇنۇشلۇق ۋەقەلەر ھەر دائىم ئاڭلىنى  تۇرماقتا؛ ئاۇ يەرلەردە ئاون 

ش ياشاالىق بالىلىرىمىزنىااڭ روھااى تۇرمۇشااى ھەققىاادە ئااون بە-تااۆت
دەھشااەتلىك ۋەقەلەر تىلغااا ئېلىنماقتااا. ئەگەر سااىبلىس كېسااىلى ئااۇ 
ياشتىكىلەر ئارىسىدا تارقىلى  يۈرگەن بولسا، ئۇنىڭغاا كىمماۇ ھەياران 
قالماسلىقى مۇمكىن  جىسمانى جەھەتاتىن ئااجىز، ئىادىيىۋى جەھەتاتە 

بىاار پاھىشااە بىاالەن ئۆيلىنىاا  چىاارىگەن بىاار ياشاانى شااەھەردىكى 
يااۈرگەنلىكىنى كااۆرۈش بىاار پاااجىدە ھېساااپالنماۋ نااېمە  ياااق، ياااق! 
پاھىشىلىكنى يوقاتماقچى بولغان بىرسى، ئالادى بىالەن ئۇنىاڭ پەيادا 
بولااااۇش سااااەۋەپلىرىدىن بىاااارى بولغااااان ئەخالقااااى جەھەتتىكااااى 

 چىرىكلىشىش مۇھىتىنى يوقىتىشى شەرت.

نىاااااڭ ئەخالقاااااى ۋاباساااااى ئەگەر، چاااااوڭ شاااااەھەر مەدەنىيىتى
ھېساپلىنىدىغان پاسكىنىچىلىقالر ئۇۋىسىنى يوقاتماقچى بولىادىكەنمىز، 

پەرياتلىرىغاااااا، -دۈچ كېلىااااادىغان ھەرقاناااااداق بېساااااىمالرغا، دات
نارازىلىقالرغا قىلچە پەرۋا قالماۋ قەتداى تاۈردە تاقىۋېتىشاىمىز كېارەك. 

قاارمىغىنىمىزدا ئەگەر ياشلىرىمىزنى بۇنداق پاتقااقلىقالردىن تارتىا  چى
ئااۇالر بااۇ پاسااكىنىچىلىقالر ئىچىاادە بوغۇلااۇپ تااۈگەپ كېتىاادۇ. بۇنااداق 
پاسااكىنىچىلىقالرغا كااۆز يۇمااۇپ ئۆتكىزىااۋېتىش تەرىپىاادە تۇرىاادىغان 
بىرساااى كەلگۈساااى نەساااىلىمىزگە مۇناساااىۋەتلىك كىلەچىكىمىزنااااى 
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پاھىشىۋازلىق ئىچىگە چوڭقاۇر پاتۇرىۋېتىشاتا ھەمكارلىشاى  بېرىۋاتقاان 
ساااى ھېساپلىنىشاااى شاااەرت. مەدەنىيىتىمىزنىاااڭ باااۇ جەھەتتىكاااى بىر

پاسكىنىچىلىقالردىن تازىلىنىش ھەرىكىتى بارلىق ساھەلەرنى دېگىادەك 
ئۆز ئىچىگە ئالغان بولىشى كېرەك. تىياتىر، گۈزەل ساەندەتلەرنىڭ ھەر 

ىورناالالر، ئاېالن -قايسى تارمااقلىرى، ئەدەبىياات، ساىنارىيە، گېزىات
ردا كااااۆرگەزمە قىلىنىاااادىغان دۇنيانىااااڭ بااااۇ سااااەندەت، ماااااگىزىنال

پەسكەشلىكلىرىدىن تازىلىنىا ، مەدەنىايەت ۋە دۆلەتنىاڭ پىرىنساىپى 
 بولغان ئەخالقى پىرىنسىپالرنىڭ باشقۇرۇشىغا تاپشۇرۇلىشى الزىم.

تاشاااقى پائاااالىيىتىمىزدە چەتاااتىن كىرگاااۈزۈلگەن زامانىۋىيلىقنىاااڭ 
ەرسااىلەر بىاالەن بىاار روھىمىزناى بۇغىاادىغان، مەسااتخوش قىلىادىغان ن

قاتاااااردا ھەر تۈرلااااۈك دوگمىالرنااااى، مەرتلىكااااكە خىااااالپ ئىككااااى 
پاكىزە تازىلىۋېتىشىمىزغا تاوغرا كېلىادۇ. باۇ تاۈر -يۈزلىمىلىكلەرنى پاك

ئىشالردا غايە ۋە تۇتقان يولىمىز مىللىتىمىزنىاڭ جىسامانى ۋە ئەخالقاى 
للەندۈرۈش ساغالملىقىنى قوغداشنىڭال غېمىدا يۈرىدىغان ھالەتنى شاەكى

كېرەك. شەخساىلەرگە بېرىلىادىغان ئەركىنلىاك ھوقاۇقلىرى، ئىرقىناى 
قوغداش ۋەزىپىسى ئالدىدا ئىككىنچى پىالندىكى ئىشالر قاتارىغا ئۆتاۈپ 
قالىدۇ. ئەمما بۇ تۈر ئالادىنى ئاېلىش تەدبىرلىارى يولغاا قويۇلغانادىن 

نىڭ كېيىنال، ئاندىن بۇ تۈردىكى يۇقۇملۇق كېسەللىككە قارشاى كۈرەشا
-نەتىجىسىدىن ئۈمىد كۈتەلىشىمىز مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ بۇ يولدا يېرىم

ياتا تەدبىرلەر بىلەنال كۇپايە قىلىنماستىن، ئەڭ قاتتىق، ئەڭ كەسكىن 
تەدبىرلەرنى يولغا قويۇش الزىم بولىدۇ. ساقىيىشىدىن ئۈمىد قالمىغاان 
كېساااەللەرنىڭ بۇناااداق كېساااەللىك بىااالەن يۇقۇمالنمىغاااان سااااغالم 

رتدېشااىغا مىكااروپ يۇقتۇرۇشااىنىڭ ئالاادىنى ئالماساالىق بەكااال ئېغىاار يۇ
جىنااايەتتۇر. بااۇ ئىااش، بىاار ئااادەمگە يامااانلىق قىلىاا  سېلىشااتىن 
ساقلىنىش ئۈچۈن يۈز كىشىنىڭ ئۆلۈمىگە رازى بولىدىغان تۈردىكى بىر 
مۇئامىلە ھېساپلىنىدۇ. ساىبلىس كېساىلىگە گىرىپتاار بولغاان بىرساىگە 

ىلەن بۇلغانغان پەرزەنت تېپىشىغا يول قويمىغانلىق سىبلىس مىكروبى ب
ئەڭ ئااااقىالنە ھەرىاااكەت قىلغاااانلىق ھېسااااپلىنىدۇ. بۇناااداق ئىشاااالر 
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بەلگىلىااك بىاار ئاساسااقا تايانغااان ۋە تەلەپ بااويىچە ئىشاالەنگىنىدە، 
ئىنسانىيەتكە قارىتا ئىشلەنگەن ئەڭ پايدىلىق ياخشىلىق ھېسااپلىنىدۇ. 

نلىغاااااان بىتەلەيناااااى ئاااااازاپتىن باااااۇ تاااااۈردىكى مەرتلىاااااك، مىليو
قۇتقۇزغاندىكىادەك، بىزناى بااۇ تاۈر كېساەلگە شااىپالىق تېاپىش يولىغااا 
باشااالپ ماڭاالياادىغان بولىاادۇ. بااۇ يولاادا قەتدااى مااېڭىش غەيرىتىمىااز، 

قەدەم يېيىلى  كېتىشىنى توساپ -كۆرۈنگەن كېسەللىكلەرنىڭ قەدەممۇ
چااۇنكى، بااۇ  قاالالياادىغان بىاار توسااالغۇنى شااەكىللەندۈرۈپ بېرىاادۇ.

جەرياناادا ساقىيىشااىدىن ئۈمىااد قالمىغااان كېسااەللەردىن يىراقلىشااىش 
مەقسااىتىدە ئااۇالرنى ئايرىاا  تۇتااۇش ۋە كەسااكىن بىاار تەرەپ قىلىااش 

 قارارىنى ئېلىشقىمۇ ئىمكانىيەت يارىتى  بېرەلەيدۇ.

بۇنااداق تەدبىاار، بەلكىاام سااىبلىس يۇقتۇرىۋالغااانالر ئۈچااۈن بەكااال 
ۇپ كۆرۈنگەندەك قىلغىنى بىالەن، ئېلىنىادىغان ياۋايىالرچە تەدبىر بول

بۇناااداق تەدبىااارلەر، زامانىمىزنىاااڭ باااۇ ئاااازابىنى كىااالەچەك ئەساااىر 
نەساااىللىرىگىمۇ تارقىلىااا  كېتىشاااىنىڭ ئالااادىنى ئاااېلىش رولىناااى 
ئوينايدىغان بىر تەدبىر بولغانلىقى ئۈچاۈن، بىار ھېسااپتا كىچىككىانە 

دىمىزنااى قۇتقااۇزۇپ قۇربااان بېاارىش بىاالەن مىڭلىغااان كەلگۈسااى ئەۋال
قالغان باولىمىز. ئالادىنقى ئەساىرنىڭ ئاازاپلىرى كىالەچەك ئەساىرنىمۇ 
ئازاپالشتىن ساقالپ قالىدىغان رولى بولىدىغانلىقى ئۈچاۈن، باۇنى بىار 
غەنىمەت دەپ قااراپ، باۇ ئىشانى قەتداى ئىككىلەنامەۋ ئىجارا قىلىاش 

قىلغاۇچى الزىم. شۇنداق بولغاچقا، سىبلىس بىلەن بۇ كېسەلنى پەيادا 
ئامىل بولغان پاھىشىۋازلىققا قارشاى كاۈرەش قىلىاش ئىشاى، ئىنساانالر 
ئالىمىنىااڭ ئەڭ چااوڭ ۋەزىپىلىرىاادىن بىاارى ھېساااپلىنىدۇ. بااۇ يەردە 

بىااار چاااوڭ مەساااىلە، تاااار دائىرىلىاااك بىااار مەساااىلە ھەل -بىاااردىن
قىلىنىااۋاتقىنى يااوق. بااۇ يەردە ھەل قىلىنىاادىغان مەسااىلە ھەرگىزمااۇ 

دىسىنىڭ ئالدىنى ئېلىش مەسىلىسى بولماستىن، بەلكى ۋاقىتلىق بىر ھا
بۇ ۋابانىڭ ئىزچىل داۋاملىشااليدىغانلىق ئاالھىدىلىكىگە ئاساسەن، باۇ 
يۇقۇملااۇق كېسااەللىكنى بارلىققااا كەلتااۈرگەن بااارلىق ناچااار ئىللەتاالەر 
بېغىنااى ئااۈزۈپ تاشااالش كااۆزدە تۇتۇلماقتااا. چااۇنكى، بەدەناادىكى بااۇ 
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كى ئەساالى سااەۋەپ، ئىجتىمااائى ئەخااالق ۋە يارىنىااڭ پەياادا بولىشااىدى
ئىرقناااى سااااقالپ قاااېلىش ئامىللىرىااادا كېساااەللىك كۆرۈلگەنلىكنىاااڭ 
نەتىجىساااى دەپ قارىلىشاااى كېااارەك. ئەگەر، باااۇ كاااۈرەش قاااانۇن ۋە 
بوشااااڭلىق، ھۇرۇنلاااۇق قاتارىااادىكى ساااەۋەبلەر تۈپەيلىااادىن قاناااات 

كېاايىن يايدۇرۇلماياادىغان بولغىنىاادا، بەش ئەسااىر ۋاقىاات ئۆتكەناادىن 
مىللىتىمىزنىڭ قايسى ئەھۋالغا چۈشاۈپ قالىادىغانلىقىنى پەرەز قىلمااق 
ئاااۇنچە تەس بولمىساااا كېااارەك. تەبىدەتنىاااڭ ياراتقۇچىساااى بىااالەن 
ئويناشااماۋ تاااۇرۇپ، ھېچبىااار كىشااىنى تەڭرىناااى خىياااالى ئۇيااادۇرما 

 دېيىشىدىن ياندۇرۇش مۇمكىن ئەمەس.

سااەللىك ۋاباسااىغا بااۇرۇنقى ۋاقىااتالردا گېرمانىيىاادە بۇنااداق بىاار كې
قارىتا قانداق قىلغان بولغىيتى  سەگەك ئولتۇرۇپ بۇ مەسىلىنى تەتقىق 
قىلغىنىمىاازدا، ھەقىقەتەنمااۇ كىشااىنى ھەيااران قالدۇرىاادىغان ئاااقىۋەت 
ئوتتۇرغااا چىقىاادۇ. گەرچە ئااۇ ۋاقىتالردىكااى ھۆكااۈمەت دائىرىلىاارى بااۇ 

ىلىقنىاڭ كېسەللىكنىڭ قورقۇنۇشالۇق ۋەيرانچىلىقاى بىالەن باۇ ۋەيرانچ
كەلتاااۈرۈپ چىقىرىااادىغان ئااااقىۋىتىنى ئېنىاااق پەرەز قىاللمىغانااادەك 
قىلسااىمۇ، ئااۇالر يەنىااال بااۇ كېسااەللىكنىڭ كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادىغان 
خەۋىپىنى ئېنىاق كاۆرەلىگەن ئىاكەن. ئەمماا ئاۇالر بۇناداق بىار ۋاباغاا 
قارشااى تۇرۇشااتا مۇۋەپپەقىيەتلىااك بواللمىغااان. چااۇنكى ئااۇ ۋاقىااتالردا 

ىر كېسەللىكتىن ساقلىنىش ئۈچاۈن تاۈپ يىلتىزىادىن تەدبىار بۇنداق ب
ئېلىش ئورنىغا بەكال ئااددى ئالادىنى ئاېلىش يوللىرىادىن پايادىلىنى  
كەلااگەن ئىاادى. بااۇ جەھەتااتە بىاار قىسااىم قېلىپلىشااى  قالغااان بەزى 
پىكىرلەرناااى ئوتتۇرغاااا قويۇشاااقان بولساااىمۇ، يەنىاااال بۇناااداق بىااار 

قىاللمىغان ئىدى. بۇنىاڭ ئۈچاۈن ئاۇالر كېسەللىكتىن ساقلىنىشقا ئامال 
ھەر بىاار پاھىشااىنى مەخسااۇس تەكشۈرۈشااتىن ئۆتكااۈزۈپ تۇرۇشااقان، 
كېساااەللىك ساااېزىلگەن ھاماااان بالىنىساااقا ياتقۇزۇشاااقان، كېساااەلنى 
ئااادەتتىكىچە بىاار قااۇر داۋاالپ قويااۇپال بالنىسااتىن چىقىرىۋىتىشااكەن. 

رىساىغا قوياۇپ شۇنداق قىلى ، پاھىشىلەر قايتىادىن سااغالم كىشىلەرئا
بېرىلەتتىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىر قاتاردا يەنە مەخسۇس بىار ماۇداپىيە 
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كااۆرۈش ئەترىتىمااۇ تەشااكىل قىلىنغااانتى. ئااۇالر، تولااۇق ساااقايمىغان 
بىرسااىنىڭ ھەر قانااداق بىاار جىنىسااى مۇناسااىۋەتتىن ئااۆزىنى يىااراق 
تۇتىشاااىنى تەلەپ قىلىشااااتتى. بەلگىلىمىاااگە باااوۋ ساااۇنمىغانالرنى 

تتى. بااۇ ئۇسااۇل ئەڭ ئۇيغااۇن تەدبىاارلەردىن بىاارى بولىشااىغا جازالىشااا
 قارىماۋ، ئىجرا قىلىشتا تۈزۈك نەتىجىسى كۆرۈلمىگەن ئىدى.

قازا بېشىغا كەلاگەن كىشاى ئاياال كىشاى بولاۇپ -ئەگەر بۇنداق باال
قالغىنىدا، كۆپۈنچە ۋاقىتالردا بىر قىسىم قىيىنچىلىقالر سەۋەبىدىن ئاۆز 

ەر كىشىگە قارشى شاھىت بولۇش ئۈچۈن ساوت ساالمەتلىكىنى بۇزغان ئ
مەھكىمىسااااىگە بېرىشااااقا ئۇنىماياااادىكەن. ئەساااالىدە بۇنااااداق بىاااار 
شاااھىتلىقتىن ئااۇ ئايالغااا ھېچقانااداق بىاار پاياادىمۇ تەگمەيتتااى. ھەتتااا 
ئەكسىچە بۇنداق شاھىتلىققا چىقى  زىيان تارتىدىغىنى يەنىال شۇ ئايال 

-كېااايىن توناااۇشكىشاااى بولاااۇپ قااااالتتى. چاااۇنكى، باااۇ ساااوتتىن 
بىلىشاالىرىدىن ئايرىلىاا ، ھەممىنىااڭ كااۆزىگە يامااان كۆرۈنىاادىغان 
بىرسااىگە ئايلىنىاا  قاااالتتى. بااۇ جەھەتااتە، ئايااال كىشااى، ئوخشاااش 
ئاااقىۋەتكە دۈچ كېلىاادىغان ئەرلەرگە قارىغاناادا تېخىمااۇ بەتەر ئەھۋالغااا 
چۈشاۈپ قاااالتتى. يەنە بىار تەرەپااتىن ساىبلىس يۇقتااۇرۇپ يۈرىاادىغان 

ئېاارى بولغىنىاادا، ئەھااۋال تېخىمااۇ مۇرەككەپلىشااى  كېتەتتااى. ئااادەم 
بۇنااداق بىاار ئەھۋالاادا بىچااارە ئايااال، ئېرىنااى سااوتقا ئەرز قىاللىشااى 
مۇمكىنمۇ  ئەگەر ئايال كىشى ئېرىنى سوتقا ئەرز قىلمىسا ئۇنىڭ بېشىغا 

 قانداق كۈنلەرنىڭ كېلىدىغانلىقى ھەممىگە ئايان.

ئااۇ بااۇ كېسااەللىكنى ئااۆزى بىاار ئەر كىشااىنىڭ ئەھۋالىغااا كەلسااەك، 
يەرلەردىاان يۇقتااۇرۇپ كەلااگەن بااوالتتى. ئااادەتتە بااۇ باااالنى ھاااراق 
ئىچىۋېلى  مەستچىلىكتە يۇقتۇرۇپ ئالغان بوالتتى. بۇ ئەر، سىبلىسانى 
قايسااى ئايالاادىن يۇقتااۇرۇپ ئالغااانلىقىنىمۇ پەرق قىاللمىغىاادەك ئېغىاار 

ىۋالغااانلىقىنىمۇ مەس بولغاچقااا، كېاايىن بااۇ كېسااەلنى كىماادىن يۇقتۇر
ئەسلىيەلمەيدۇ. ئەرلەرنىاڭ بۇناداق ئاالھىادىلىكىنى كېساەل تارقىتىا  
يۈرىاادىغان ئايااالالر ياخشااى بىلگەچااكە، مەساات بولغااان ئەرلەر ئااۇالر 
ئۈچااۈن ئەڭ ئۇيغااۇن ئااوۋلىنىش ئولجىسااى ھېساااپلىناتتى. نەتىجىاادە، 
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مەسااتچىلىكتە خااۇدىنى بىلمەيغااان ئەر كىشااى ھەرقااانچە ئەساالەپمۇ بااۇ 
ېسەلنى قايسى ئايالدىن يۇقتۇرىۋالغانلىقىنى زادىال ئېسىگە ئااللمايادۇ. ك

مىيونخېن، بېرلىن ياكى شاۇنىڭغا ئوخشااش باشاقا چاوڭ شاەھەرلەردە 
بۇنداق ئەھۋالالرنىڭ كۆرۈلىشىگە تۇال بەك ھەيران قالماسالىق كېارەك. 
بۇنداق كېسەلنى يۇقتۇرىۋالىدىغان ئەرلەرنىڭ مۇتلەق كاۆپ قىسامى باۇ 

ىكى چااوڭ شااەھەرلەرگە سااىرتتىن كۆچااۈپ كەلااگەن كىشااىلەر تااۈرد
بولغاچقااا، ئااۇالر بۇنااداق چااوڭ شااەھەرلەرنىڭ جەلىاا  قىلىااش كااۈچى 
ئالدىاادا قىلااچە تەجرىبىسااى يااوق، ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە سااىرتتىن ئېقىاا  
كەلااگەن بىرسااى بۇنااداق بىاار كېسااەللىكنى يۇقتۇرىۋالىاادىغانلىقىنى 

قتەك كۆرۈنگەن بىر ئەر كىشاى نەدىنمۇ بىلسۇن  كۆپۈنچە ۋاقىتالردا سا
كېسەللىك بىلىنى  بېشىغا ئېغىار دەرت كەلمىگىاچە، ئۆزىنىاڭ بۇناداق 
بىر كېسەلگە گىرىپتار بولغانلىقىنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرمەۋ يۈرىۋېرىادۇ. 
بۇنااداق ئېغىاار ئەھۋالاادا قالغانالرنىااڭ سااانىمۇ ئاااز ئەمەس. شااۇنداق 

ېلىنغان بۇناداق قاانۇنى قىلى ، بۇ تۈر يۇقۇملۇق كېسەللىككە قارشى ئ
تەدبىرلەرنىڭ ئاساسەن ئۈنۈمى يوق دېيەرلىك بولاۇپ، پاھىشاىلەرنىڭ 
تەكشۈرۈلۈشاالىرىمۇ ئوخشاشااال نەتىجىسااىز قېلىااۋېرەتتى. ئااۇ چاااغالردا 
ئەساالىدىنال بااۇ تااۈردىكى تەدبىاارلەرگە تايىنىاا  كېسااەلنى ساقايتىشااقا 

لىيەتاتە، بولىدىغانلىقىغىمۇ ھاېچ كىمنىاڭ ئىشاەنچى ياوق ئىادى. ئەمە
سااىبلىس كېسااەللىكى ئېلىنغااان بااۇ تااۈردىكى تەدبىاارلەرگە قارىماااۋ 
بەرىبىر تېزلىكتە يېيىلى  تارقالماقتا ئىادى. باۇ ئااقىۋەتلەردىن شاۇنى 
ئوچاااۇق كۆرىۋېلىشاااقا بولىااادىكى، داۋاالش ئۇساااۇللىرىنىڭ تەساااىرى 
ھېچقااانچە رول ئوينىيالماااۋ كەلمەكااتە. چااۇنكى ئالاادىنى ئااالىمىز دەپ 

يۇلغان تەدبىرلەرنىڭ ماۇتلەق كاۆپ قىسامى يىتەرساىز، ھەتتاا يولغا قو
بەكااال كۈلكىلىااك تەدبىاارلەر ئىاادى. ئەساالىدە خەلقنىااڭ پاھىشااىلىككە 
بولغان ئەخالقى قاراشلىرى ئۈستىدە ھېچقانداق بىر ھەرىكەت قىلىنماۋ 
كېلىنمەكااتە. بۇنااداق تەدبىرلەرنىااڭ ھەر قاناادىقى قىلااچە رولااى يااوق 

ن بىرسااى، بۇنااداق بىاار ئاپەتنىااڭ يېيىلىشااىغا چااارىالر دەپ قاراياادىغا
مۇناسااىۋەتلىك ئىستاتىسااتىكا مەلۇماااتلىرى ئوتتۇرغااا چىقارغااان ئەمەلااى 
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پاكىتالرنى ئاق نىيەتلىك بىالەن تەھلىال قىلىا  باقمىغاان، كېيىنكاى 
بىر ئەسىر جەريانىدا بۇ كېسەللىكنىڭ كۆپىيىشاى بىالەن سېلىشاتۇرۇپ 

دىغان بىرسىنى بىر ئىشاەكچىلىكمۇ كۆرۈپمۇ چۈچۈپ مۇزدەك تەر باسماي
 ئەقلى يوق بىرسى ئىكەن دېيىشكىال توغرا كېلىدۇ.

ئۆتمۈشتىكى گېرمانىيىدە، باۇنچە يىرگىنىشالىك بىار ۋەقەگە قارىتاا 
شااۇنچە ئاااجىز، شااۇنچە تەدبىرسااىز قېلىشااىنىڭ ئااۆزىال مىللەتنىااڭ 
 بۇزۇلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەپلەر قاتارىدىكى بىر ئىشاارەت
ئىدى. ھەرقانداق بىر ئىشنى كۈرەش قىلماۋ تاۇرۇپ ئىشاقا ئاشاۇرغىلى 
بولمايااادىغان باااۇ دۇنياااادا، بىااازگە ساااوۋغا ساااۈپىتىدە بېااارىلگەن 
ئەستايىدىللىقىمىزنى تەلەپ قىلىدىغان بۇنداق بىر كۈرەش جەريانىادا، 
ئەگەر زورلااااااۇق كۈچىاااااادىن پاياااااادىالنمىغىنىمىزدا، ئۆزىمىزنىااااااڭ 

چااۈن قىلىشااقا تىگىشاالىك بىاار كۈرەشااتە ساااالمەتلىكىنى قوغااداش ئۈ
يېڭىلى  يۈرگەن بولساق، دېمەك ئۆزىمىزنىاڭ ياشااش ھوقۇقىمىزنىماۇ 

ياتاا -قولدىن بېرى  قويغان ھېساپلىنىمىز. چاۇنكى، باۇ دۇنياا يېارىم
تەدبىاارلەر بىاالەن ماااقۇل دەياادىغان ئاجىزالرغااا مەنسااۈپ بولماسااتىن، 

بىر ئېلىش ئۇسۇلىدىن ھەممە ئىشتا ئەڭ مۇكەممەل ۋە ئەڭ كەسكىن تەد
پايدىلىناالياادىغان كۈچلۈكلەرنىااڭ مااۈلكى بولىاادىغانلىقىنى ھەرگىااز 

 ئۇنۇتماسلىقىمىز كېرەك.

مەدەنىااايەت سەۋىيىساااىنىڭ بەكاااال تاااۈۋەنلەپ كېتىشاااى، كوناااا 
ئىمپىرىيىنىڭ ئەڭ روشاەن چىرىكلىشىشاكە ياۈز تۇتقاان تەرەپلىرىادىن 

ۈگاۈنكى كۈنادىكى بىرساى ئىادى. باۇ يەردە مەدەنىايەت دېگىنىمادە، ب
مەدەنىيەتلىك دەيدىغان سۆز بىلەن ئىپادىلىنىا  كېلىۋاتقاان ئۇقاۇمنى 

 كۆزدە تۇتمايدىغانلىقىمنى تەكىتلەيمەن.

ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىال سەندىتىمىز ھەرگىز خەقنىڭ نەرسىسى -82
دەپ بىر چەتكە تاشالشقا بولمايادۇ دەپ قارىلىۋاتقاان، شاۇ ۋاقىاتقىچە 

ەتكەن، ئەمما بىزگە يات گۇمانلىق ئۇنسۇرالر بىلەن بىزگە يادا بولۇپ ك
بۇلغۇنۇشقا باشلىغان ئىاكەن. تاوغرا، ئۇنىڭادىنمۇ باۇرۇنقى دەۋرلەردە 
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ھەقىقەتەنمۇ زوق ۋە ئىستىتىكىلىق جەھەتلەردە نۇرغۇنلىغان خاتالىقالر 
سادىر قىلىنغان ئىكەنادۇق. شاۇنداق تۇرۇغلۇقماۇ يەنىاال نۇرغۇنلىغاان 

رلىرىمىز ئوتتۇرغااا چىقىاا  تااۇرۇپتىكەن. شااۇڭا ئەدىاا  ۋە سااەندەتكا
-ئۇنااااادىن كېيىنكاااااى ئەۋالتالرماااااۇ شاااااۇ ۋاقىتنىاااااڭ ئەدەبىياااااات

سااەندەتچىلىرىنىڭ ئەسااەرلىرىدە مەلااۇم دەرىجىاادە بولسااىمۇ تااارىخىي 
قىممەتلەرنىااڭ بااارلىقىنى ھااېس قىالاليتتااى. بۇنىااڭ سااەۋەبى، ئااۇ 

ۋ تەپەككاۈر ئەسەرلەر قىلچە سەندەت ئاالھىادىلىكى بولمىغاان پۈتاۈنلە
يىتەرسىزلىكىنى ئاساس قىلىدىغان، چۈشەنچە سەۋىيىسىنىڭ تۈۋەنلەپ 
كېتىشااى نەتىجىسااىدە ئوتتۇرغااا چىققااان دەۋر ئۆزگىرىشاانىڭ مەھسااۇلى 
بولغااان ئەسااەرلەردىن يەنىااال پەرقلىااق بولىشااى ئىاادى. مەدەنىاايەت 
سەۋىيىساااىنىڭ تاااۈۋەنلەپ كېتىشاااىنى مەدھىلەيااادىغان ھەرىكەتااالەر 

ەردە سىياسااىي بوھرانالرنىااڭ كۆرۈلىشااى نەتىجىسااىدە كېيىنكااى دەۋرل
ئوتتۇرغااا چىقىشااقا باشاااليدۇ. راس دېمىسااىمۇ، كومااۇنىزم دېااگەن بااۇ 
نەرسە كومۇنىستلىققا خاس مەدەنىيەت شەكلىنىڭ نامايەندىسى، ئىدىيە 

 بىر شەكل ھېساپلىناتتى.-ساھەسىدىكى بىردىن

ر بۇناااااداق بىااااار دىدااااااگنوزنى غەلىتىلىاااااك دەپ قارايااااادىغانال
كومۇنىستلىشااىش بەختىيارلىقىغااا ئېرىشااكەن دۆلەتلەرنىااڭ ئىجتىمااائى 
سااھەلىرىنى تەكشاۈرۈپ كۆرساىال كۇپاايە. بۇناداق تەكشاۈرۈپ تەتقىاق 
قىلىااادىغانالر، ئاااۇ ئەلااالەردە دۆلەت تەرىپىااادىن مااااقۇل كاااۆرۈلگەن، 
ساااراڭالر بىاالەن سااىموۋۇلچىالرنىڭ ئاخماقااانە ھەرىكىتىنىااڭ مەھسااۇلى 

نى ساەندەت دەپ ئاتايادىغانلىقىنى كاۆرۈپ ئاالاليادۇ. بولغان نەرساىلەر
ئۇالر بۇ نەرساىلەرنى كاۆرۈپ قورقاۇپ چۈچاۈپ كېتىشاى ماۇمكىن. بىاز 
ئۇالرنى، كوبىزم بىلەن دادائىزم دەيدىغان غەلىتە ئۇقۇملىرى ۋاستىسىدا 

ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا تونۇشقا باشلىغان ئىدۇق. بۇ تاۈر ئاېقىمالر -82
ددەتلىاك پەيادا بولغاان ساوۋېت جۇمقاۇرىيەتلىرى باۋارىيىدە قىساقا مۇ

دەۋرىدىمۇ ئوتتۇرغا چىققان ئىدى. شۇ ۋاقىتالردىال بارلىق رەسىملەردە، 
تااام گېزىتااى ئېالنلىرىاادا يااالغۇز سىياسااى جەھەتتىكااى يىمىرىلىشاانىڭال 
بەلگىسىنى ئەمەس، مەدەنىيەت جەھەتتىكى يىمىرىلىشنىڭ ئىزلىرىنىماۇ 
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يىلىااادىن بۇياااان كىلەچەكچىااالەر ۋە -8288كۆرىۋېلىشاااقا باااوالتتى. 
كۇبىزمچىالرنىڭ ئاخماقاانە گەپلىرىادە ئاۆزىنى كۆرسىتىشاكە باشالىغان 
بىاار تۈرلااۈك مەدەنىااي بۇزۇلااۇش ئەگەر بۇناادىن ئاااتمىش يىاال بااۇرۇن 
ئوتتۇرغااا چىققااان بولسااىمۇ بەلكىاام بۈگااۈن يااۈز بېرىۋاتقااان سىياسااى 

ۇق بولۇپ كەتمەس بۇزۇلۇشىمىزنىڭ ۋەھىمىلىرى ئۇنچە بەك قورقۇنۇشل
بولغىيدى. چۇنكى، ئااتمىش يىال باۇرۇن دادائىزمچىلىاق ناامى بىالەن 
بىاارەر رەسااىم كۆرگەزمىسااى ئاااچىمەن دېاايىش قەتدااى مااۇمكىن ئەمەس 
بولۇپال قالماۋ، ھەتتا بۇنداق بىر كۆرگەزمە ئاچماقچى بولغان بىرسىنى 
 دەرھال روھى كېسەللىكلەر دوختۇرخانىساىغا ئاپىرىا  ساوالپ قويىشاى
مۇمكىن ئىادى. ئاۇ يىلاالردا بۇنىڭادەك بىار ۋاباا كېساىلىگە ھەرگىزماۇ 
ياشاااش پۇرسااىتى بەرمەيتتااى. ئااۇ چاغاادىكى جامائەتچىلىااك ئۇنااداق 
نەرسىلەرنى قەتدى قوباۇل قىلمىغاان، دۆلەتماۇ باۇنى توساىماۋ قااراپ 
تۇرالمىغان بوالتتى. چاۇنكى، ئاۇ دەۋرلەردە خەلاق ئاممىساىنى ئىادىيە 

شىش يولىغا قاراپ يىتەكلىنىشىنى توسۇش ئىشى بىر جەھەتتە ئەسەبىلى
ھۆكۈمەت ۋەزىپىسى ھېساپلىناتتى. شۇڭا بۇنداق بىار ساەندەت شاەكلى 
چوقۇم بىر كۈنى يوقۇلىشى شەرت ئىدى. چۇنكى، بۇنداق بىر ساەندەت 
ئۇسلۇبى ئەمەلىيەتتە ئومۇمىي چۈشەنچىلەر ھالىغا كېلىشى بىلەن تەڭ، 

ىار ئااقىۋەتلەرنى كەلتاۈرۈپ چىقىرىادىغان ئىنسانىيەت ئۈچۈن بەكال ئېغ
ئېغىر يەر تەۋرەشتەك تەساىرلەرنى پەيادا قىلىۋېتىشاى ماۇمكىن ئىادى. 
بۇناااداق بىااار ھالەتنىاااڭ قايساااى تاااۈردىكى ئااااقىۋەتلەرنى كەلتاااۈرۈپ 
چىقىرىشااىنى پەرەز قىلىشاانىڭ ئااۆزىال كىشااىنى ئۈركىتىاا  ساراسااىمىگە 

 سېلىشقا يىتى  ئاشاتتى.

جەريانىااااادىكى مەدەنىيىتىمىزنىاااااڭ  كېيىنكاااااى يىگىااااارمە يىااااال
تەرەققىياتىنى تەتقىق قىلىادىغان بولسااق، قااالق ھەرىكەتالەر ئىچىاگە 
نەقەدەر قورقۇنۇشلۇق چوڭقاۇرالپ پېتىا  كىتىۋاتقاانلىقىمىزنى كاۆرۈپ 
ئااللىشىمىز، مەدىنىيىتىمىزنى ئاخىرى بىر كۈنى يوق قىلىۋېتىدىغان بىر 

رىدىغان ئۇرۇقالرنىڭ ھەر تەرەپكە قاتار كېسەللىك مەرەزلىرىنى يىتىشتۈ
ئاستا -يامىراپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرەلىشىمىز مۇمكىن. بۇ يەردىمۇ ئاستا
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داۋام قىلىۋاتقاااان پارچىلىنىشاااقا قااااراپ كېتىۋاتقاااان بىااار دۇنيانىاااڭ 
يىمىرىلىشااىنى سېزەلىشااىمىز مااۇمكىن. بااۇ كېسااەللىكتىن ساقلىنىشاانى 

 بىلمەيدىغان مىللەتلەرنىڭ ھالىغا ۋاۋ!

باااۇ تاااۈر كېساااەللىك ۋەقەلىرىناااى گېرمانىيىنىاااڭ ھەر تەرىپىااادە 
ئۇچۇرتۇش مۇمكىن. ھەممە نەرسە ئەڭ ئاخىرقى چېكىگە يەتاكەن، ياار 
لىااۋىگە قاااراپ تېااز سااۈرئەتتە ئىتتىرىلىۋاتقااان ھااالەت كااۆرۈلمەكتە. 

كاااۈنگە تاااۈۋەنلەپ -مەساااىلەن، تىياتىرالرنىاااڭ سەۋىيىساااى كۈنااادىن
ياتىر سەندىتىنىڭ پاھىشىلىشىشىگە قارشاى كېتىۋاتماقتا. ناۋادا ئوردا تى

تىركىشااىش ھەرىكەتلىاارى باشاالىتىلمىغان بولسااا ئىاادى، مەدەنىاايەت 
ئامىللىرىدىن بىرى بولغاان تىيااتىر ساەندىتى ئۆزىنىاڭ مەۋجۇتلاۇقىنى 
قەتدى يوقاتقان بوالتتى. سەھنە سەندەتلىرىمۇ بىر نەچچىسىنى ھېساپقا 

ۈلگەنكى، بۇنااداق سااەندەتنى ئالمىغاناادا شااۇنداق بىاار يەرگە كەلتااۈر
كۆرگىلى بېرىشتىن ۋاز كېچىش ھەرىكىتاى، مىللىتىمىازگە بەكاال چاوڭ 
پايدىلىق ھەرىكەت ھېساپالنغان بوالتتى. ياشالرنى ئۇنداق بىر سەندەت 
مەركەزلىرىگە ئىۋەرتمەسلىك ئىچكى بۇزۇلۇشىمىزدىكى ئەڭ ئېچىنىشلىق 

ىينىااڭ دەرۋازىسااىغا ھااالىمىزنى ئىپادىلەياادۇ. بااۇ جەھەتااتە بىاارەر مۇز
دېاااگەن ئاااېالنالر قىلاااچە  ”ياشاااالرنىڭ كىرىشاااىگە رۇخساااەت ياااوق“

تەمتىرىمەۋ، قىلچە نومۇس قىلىنماۋ ئېسىلماقتا. ئەڭ مۇھىم باولغىنى، 
ياشااالرنىڭ تەربىيىلىنىشااىگە، چوڭالرنىااڭ كۆڭااۈل ئېچىشااىغا خىاازمەت 
قىلىشى كېرەك بولغان باۇ تاۈردىكى يەرلەردە باۇ تاۈر ئالادىنى ئاېلىش 

ەدبىرلىاارىگە مااۇراجەت قىلىشاانىڭ كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادىغان ئەكسااى ت
تەسااىرىنى ھەقىقەتەنمااۇ ئويلىنىشااقا تااوغرا كېلىاادۇ. ئەگەر ئۆتمااۈش 
زامااانالردىكى دراممااا يااازغۇچىلىرى بۈگۈنمااۇ ياشااىغان بولسااا ئىاادى، 
بۇنداق ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى كۆرۈپ چۈچۈپ كەتكەن بوالتتى. 

ئۇالرنىڭ باۇنى كاۆرۈپ نىمىالەر دەيادىغانلىقىنى. كىم بىلىدۇ دەيسىز، 
بەلكىم شىللېر باۇالرنى كاۆرۈپ رەنجىگەنلىكىادىن ساەكرەپ كەتاكەن، 
گيوتى بۇنى كۆرۈپ غەزەپتىن بېشىنى تولغااپ كېتىا  قالغاان باوالتتى 
ھەقىچان  ئەمما بۈگۈن، ياېڭىچە ناېمىس شاىېرلىرى ئالدىادا شاىللېر، 
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زىيتتااى، ئااۇالر دېااگەن كااونىراپ گيااوتى ۋە شېكىسااپيېرالر نااېمىگە ئەر
ئەبجىغى چىقى  كەتكەن، ۋاقتى ئۆتكەن بىر دەۋرگە مەنسۈپ تۇيغۇالر 
دېيىلىشى تۇرغانال گەپ! مانا بۇ، دەۋرىمىزدە كۆزگە چېلىقىادىغان ئەڭ 
تىپىااك رەزىللىااك! بااۇ دەۋردە يااالغۇز پاسااكىنا نەرسااىلەرال ئوتتۇرغااا 

ىمۇ لەنەتاااالەر چىقىاااا  قالماااااۋ، يەنە ئۆتمۈشاااانىڭ گىگااااانتلىرىغ
ياغدۇرۇلماقتا. بۇ تۈردىكى ۋەقەلەرنى ھەر دائىم ئۇچرىتى  تۇرالىشىمىز 
مۇمكىن. بىر دەۋرنىڭ سەندەت ئەسەرلىرى قانچىكى ئاددى ۋە قانچىكى 
ۋەيرانە بولىدىكەن، ئۆتمۈشتىكى ئۇلۇغلۇق بىلەن داڭقىنىاڭ ئىزلىرىماۇ 

دەۋردە  شااۇنچە ئۆچمەنلىااك بىاالەن ئەسااكە ئېلىنىاادىغان بولىاادۇ. بااۇ
قوبااۇل قىلىنغااان نەرسااە، ھەر تۈرلااۈك سېلىشااتۇرۇش ئىمكااانىيىتىنى 
ئەمەلدىن قالدۇرغان، ئۆزىنىڭ ئەرزان ماللىرىنى شەخسى مەنپەئەتلىارى 
ئۈچۈن يالغانچىلىق قىلى  ئوتتۇرغا قويۇش مەقساىتىدە ئىنساانىيەتنىڭ 
ئۆتمۈشااتىكى ئەساالىمىلەر ئۈچااۈرۈپ تاشااالنماقتا. شااۇنداق بولغاچقااا، 

تۇرغا چىققان ھەر بىر يېڭى ئورۇن قانچىكى ناچار، قانچىكى كۆڭۈل ئوت
رەنجىتىدىغان بولسا، ئۆتمۈش زامانالرنىڭ ئەڭ ئااخىرقى قالادۇقلىرىنى 
سۈپۈرۈپ تاشالش ئۈچۈن شۇنچىلىك ئۇرۇنىدىغان ئورۇنغا ئايالنماقتاا. 
ئەساالىدە ئىنسااانىيەتنىڭ ھەقىقااى مەنىاادە يېڭىلىققااا كۆچۈشااى، كونااا 

نىڭ ئەڭ گۈزەل ئەسەرلىرىگە ئۆزىنى مەپتۇن قىلىاش، ھەتتاا ئەجداتالر
ئۇالرنىااڭ قىممىتىنااى تېخىمااۇ كااۆپ ئالاادىغا قويۇشااقا تىرىشااچانلىق 
كۆرسىتىش ئارقىلىقال بارلىققا كېلىشى مۇمكىن ئىدى. ئۆتمۈشاكە قارىتاا 
سۇلغۇن بىر ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلىشاتىن قورقماساتىن، ئىنساانىيەتنىڭ 

غا شااۇنداق بېاارىلىش كېاارەك ئىاادىكى، كونااا مەدەنىاايەت مىراساالىرى
ئەسااەرلەرنىڭ تەسااىرىنى داۋامالشااتۇرۇش ئااارقىلىق ئۇالرغااا تېگىشاالىك 
ھااۆرمىتىنى ئىپادىلەشااكە ھەر دائىاام تىرىشااچانلىق كۆرسااىتىش الزىاام 
ئىاادى. شااۇنداق بولغاناادىال، يېڭااى سااەندەت ئەسااەرلىرىنى دەۋرنىااڭ 

 مەدھىيەسىگە مۇيەسسەر قىاللىشىمىز مۇمكىن.

ۇ دۇنيااادا ئااۆز ئىختىيااارى بىاالەن قىممەتااكە اليىااق بىاارەر نەرسااە باا
چىقىرالمىغااان، بۇنااداق بىاار تىرىشااچانلىق كۆرسااىتەلمىگەن بىرسااى، 
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بارلىق سەندەت ئەسەرلىرىگە ئۆچمەنلىاك بىالەن قارايادىغان بىرساىگە 
ئايلىنى  قالىدۇ. ئۇنداق بىرسى بولۇپمۇ ھەقىقى سەندەت ئەسەرلىرىنى 

ىۋالىدىغان بىرسى بولىدۇ. ھەتتا بۇنداق ئەساەرلەرنى ئىنكار قىلى  تۇر
ۋەيران قىلىشتىن ھۇزۇرلىنىدىغان بولىدۇ. بۇناداق ئەھاۋال ئاادەتتىكى 
مەدەنىيەت ساھەلىرىدىكى يېڭى ھەرىكەتلەردىال كۆرۈلاۈپ قالماساتىن، 
يەنە سىياسااىي ھادىسااىلەردىمۇ بۇنىڭاادەك ئەھااۋالالر دائىاام كۆرۈلااۈپ 

پ ھەرىكىتى ئەمەلىيەتاتە قاانچىكى ئەھمىيەتساىز تۇرماقتا. بىرەر ئىنقىال
بىاار ھەرىااكەت بولااۇپ ئوتتۇرغااا چىققااان بولىاادىكەن، بااۇ ھەرىااكەت 
مەۋجااۇت تۈزۈماادىنمۇ شااۇنچە كۈچلااۈك نەپىرەتلىنىاادىغان بولىاادۇ. بااۇ 
يەردىمۇ ئۆزىنىاڭ قىممىتاى ياوق ئەساىرىنى ھەمامە قوباۇل قىلىادىغان 

ساىدا ئۆتمۈشاتىن بۈگاۈنگە قىممىتى بار نەرسە قىلى  كۆرساىتىش ئارزۇ
يېتى  كەلگەن ياخشى ئەسىرلەر بىلەن ھەقىقەتەنمۇ يوقۇرى قىممەتاكە 
ئىگە بولغان ھەرقانداق نەرسىگە قارىتا قارغۇالرچە ئۆچمەنلىاك قىلىا  
ئۇنىڭاادىن نەپرەتلىنىشاانى كەلتااۈرۈپ چىقارماقتااا. مەسااىلەن ئااااليلى، 

تاشالىمىغىچە، ئۇلۇت فرېادېرىخنىڭ تاارىخى خاتىرىساىنى ياوق قىلىا  
ئۇنىڭدىن كېيىنكىلەرنىڭ ئەسىرىنى كەلگۈسى ئۈچۈن تىكلەناگەن بىار 
مۇنارىاادەك ھەممىنااى ھەيااران قالاادۇرۇپ تىااك تۇرىاادىغان ھااالەتنى 
شەكىللەندۈرەلىشى ئەسال مۇمكىن ئەمەس دەپ قارىشاىدۇ. باۇ خاۇددى 

سااوۋچى قەھرىمااانىنى بااۇرۇنقى باارېمېن سېمېركسااى بىاالەن -سااانس
، ئاااۋ بىاالەن كااۈننى سېلىشااتۇرغاندەك بىاار ئەھااۋال سېلىشااتۇرۇلغاندا

ئوتتۇرغااا چىققىنىاادەكال بىاار ئىااش. يەنااى بااۇ ئەھااۋال خااۇددى كااۈن 
ئولتااۇرۇپ بولغانااادىن كېااايىن ئاناادىن ئاينىاااڭ جىلۋىساااى ئوتتۇرغاااا 
چىقالىشىغا بەرداشلىق بېرەلمىگىنىادەك بىار ئەھاۋال. شاۇ ساەۋەپتىن، 

لىاادۇ دېااگەن تەمسااىل يېڭااى تۇغۇلغااان ئاااۋ يۇلتااۇزالردىن ھەسااەت قى
 ئوتتۇرغا چىققان.

ئەگەر تەلەۋ قۇشااى بىاار مەزگىاال ھاااكىمىيەت ئۈسااتىگە چىقىشااى 
ئۈچۈن قىلچە الياقىتى بولمىغان بىرسىنىڭ ئۈستىگە قونغىدەك بولساا، 
بۇناااداق بىرساااى ئۆتماااۈش دەۋرناااى قاپقاااارا قاااارىالپ كۆرساااىتىش، 
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نى ھەر ھاقااارەتلەش بىلەنااال بولاادى قىلماياادۇ. ئۇنااداق بىرسااى ئااۆزى
تۈرلۈك تەنقىتلەشلەردىن سااقالپ قاېلىش ئۈچاۈن ھەر تۈرلاۈك ساۇندى 
ئۇيدۇرمىچىلىق ۋاساتىالردىنمۇ پايدىلىنىشاتىن يانمايادۇ. باۇ جەھەتاتە 
بىزگە ساۋاق بولساۇن ئۈچاۈن يېڭاى گېرماانىيە پاارالمېنتىنى قوغاداش 
مەقساااااەت قىلىنىااااا  چىقىرىلغاااااان قاااااانۇنالرنى مىساااااال قىلىااااا  

 زىال كۇپايە.كۆرسىتىشىمىزنىڭ ئۆ

ئەگەر بىرەر يېڭى چۈشەنچە، بىرەر يېڭاى كۆزقااراش، بىارەر يېڭاى 
دۇنيااا قاااراش، بىاارەر يېڭااى سىياسااى ياااكى ئىقتىسااادى ھەرىااكەت 
ئۆتمۈشنىڭ ھەممە نىمىسىنى رەت قىلىشقا، ئۇنى ناچار، قىممىتاى ياوق 
قىلى  تەسۋىرلەپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنىدىغانال بولىدىكەن، بۇنداق بىار 

لە ئۇ كىشىنىڭ ئىنتايىن ئېقتىياتچان، گۇمانخور بولۇپ قېلىشاىغا مۇئامى
يىتەرلىك سەۋەپ بولىدۇ. بۇنداق بىر ئۆچمەنلىكنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشى 
كۆپااۈنچە ھااالالردا بىاار بولسااا بۇنااداق بىرسااى ئىناااۋىتى يااوق بىرسااى 
بولىشااى كېاارەك ياااكى بولمىسااا يامااان نىيەتلىااك بىرسااى ئىكەنلىكىنااى 

ملەرنىااڭ ھەقىقااى تااۈردە پاياادىلىق بىرسااى بولااۇپ كۆرسااىتىدۇ. ئادە
يىتىلىشااى ئۈچااۈن ئىزچىاال تااۈردە ھەماامە جەھەتااتە ئەڭ تولااۇق، ئەڭ 
مۇكەممەل ئۇل سېلىشتا ئىزچىل چىڭ تۇرۇپ كېلىشاى ئاارقىلىقال ئىشاقا 
ئاشىدۇ. ئۇنداق بىرساى بۈگاۈنكى كۈنادە تەيياار ئەسالىقەلەردىن، باار 

ىنىشتا قىلچە نوماۇس، تاارتىنىش بولغان ئەمەلى تەجرىبىلەردىن پايدىل
ھااېس قىلماياادۇ. چااۇنكى، مەدەنىاايەت، ئادەمنىااڭ ئااۆزىگە ئوخشاااش 
ئۇزۇن مۇددەتلىك يىتىلىشانىڭ مەھساۇلىدۇر. باۇ يېاتىلىش جەريانىادا 

كېسىكىنى -ھەر بىر ئەۋالت بىنانى ئىنشا قىلىش ئىشىدا ئۆزىنىڭ خىش
چقاا، ئۇنىاڭ ئۆزى قۇيۇپ قۇرۇلۇشقا قاتنىشى  كەلگەن. شاۇنداق بولغا

روھى بىلەن ئۇنىاڭ غايىساى باۇ بىناانى ئاۆرۈپ تاشاالش بولماساتىن، 
بەلكاااى ناچاااار بولغاااانلىرىنى، ناچاااار ساااېلىنغان بىنااااالرنى چېقىااا  
تاشلىۋېتىش، بار بىنانىڭ يېنىدىكى ناچىرىنى ئۆرۈپ تاشالش، ئۇنىڭ 
ئورنىغااا يېڭىاادىن مەزمااۇت تۇرىاادىغان، ئااۇزۇنغىچە ئاالھىاادىلىكىنى 

ىغان بىر بىنا سېلىشنى مەقسەت قىلىادۇ. ئەنە شاۇ چاغادىال، يوقاتمايد
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ئىنسااانىيەتنىڭ يېتىلىشااىدىن سااۆز قىاللىشااى، بااۇ ھەقااتە سااۆزلەش 
ھەققىگىمۇ ئىاگە بواللىشاى ماۇمكىن. ئۇناداق بولمايادىكەن، باۇ دۇنياا 
ھېچقاچان قااليماقانچىلىقتىن قۇتۇاللمايدۇ. يەناى بۇناداق بىار ئەھاۋال 

ت ئۆزىنىاڭ ئەجاداتىنى ئىنكاار قىلىاش ھەققىاگە ئاستىدا ئەر بىار ئەۋال
ئىگە ئىكەنلىكىنى داۋا قىلىشقا كىرىشىدىغان، ھەر بىار ئەۋالت، بىارەر 
ئىشقا كىرىشىشتىن ئاۋال ئۆتمۈش دەۋرلەردە ئىشلەنگەن ئىشاالرنى رەت 
قىلىاش )بەزى تاۈركچە تەرجىمىالەردە ئەتىاۋارالش ھەققىاگە ئېرىشااىش 

گە ئىگىااامەن دەپ تۇرىۋالىااادىغان دەپ ئېلىنغااان. − ئاااۇ.ت( ھەققىاا
 ھالەت شەكىللىنى  قالىدۇ.

ئۇرۇشتىن بۇرۇن مەدەنىيىتىمىزنىڭ ئوماۇمىي ئەھۋالىادىكى كىشاىنى 
مەيۈسلەندۈرىدىغان تەرىپاى، ياالغۇز ئېساتېتىك ۋە ئوماۇمى كۆرۈناۈش 
جەھەتااتە ئاااۆز ساھەساااىدە يېڭىلىقالرناااى ئوتتۇرغاااا قويۇشاااقا كاااۈچى 

س. كىشىنى مەيۈسلەندۈرىدىغان تەرىپاى يەتمەسلىكتىال كۆرۈنگەن ئەمە
ئۆزىدىن ھەر زامان ئۇلۇت بولغاان باۇرۇنقى دەۋرنىاڭ مەدەنىيەتلىارىگە 
دات چۈشاااۈرۈش، ئاااۇنى ئوتتۇرلاااۇقتىن ياااوق قىلىاااۋېتىش جەھەتاااتە 
ئىپادىلەيااادىغان ئۆچمەنلىاااك ۋە نەپىرەتنىاااڭ ئوتتۇرغاااا چىقىشاااىدا 

مااۇ تىياااتىر ۋە كااۆرۈلمەكتە. سااەندەتنىڭ بااارلىق تارماقلىرىاادا، بولۇپ
ئەسااىرنىڭ بېشااىدىن تااارتىپال تېخىمااۇ سۈپەتسااىز، -11ئەدەبىياتتااا 

تېخىمۇ ئااز ئەساەر ئوتتۇرغاا چىقىشاقا باشالىدى. ماودا ئېقىملىارى ئەڭ 
ساۈپەتلىك ئەساەرلەرنى كاۆزگە ئىلمااۋ خارلىشااتتى. كوناا ئەسااەرلەر، 
سەۋىيىسىز، ۋاقتى ئۆتكەن كونا نەرسىلەر دەپ كۆرساىتىلمەكتە ئىادى. 
گويااا بۈگااۈنكى دەۋردە ئۆزىنىااڭ نومااۇس قىلىشااقا تېگىشاالىك بولغااان 
قابىلىيەتساااىزلىكلىرىگە تايىنىااا  يوقاااۇرى ساااەۋىيىلىك ئەساااەرلەرنى 
يارىتالىغىنىااادەك قىيااااپەتنى ئىپادىلەشااامەكتە ئىااادى. ماناااا باااۇالر، 
ئۆتمۈشااانىڭ ئۇتاااۇقلىرىنى زامانىمىزنىاااڭ كۆزىااادىن يىاااراق تۇتۇشاااقا 

بىزگە كەلگۈسىدىكى خاۋارىلىرىنىاڭ قاناداق  ئۇرۇنغانالر ئىكەنلىكىنى،
بىر نەرسىلەر بولىدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتى  بەرمەكتە. بۇ تاۈردىكى 
ئۇرۇنۇشااالرغا دىقااقەت قىلغىنىمىاازدا، يېڭااى ئەممااا ساااختا مەدەنىاايەت 
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ھەرىكەتلىرى ئۈساتىدە چىاڭ تۇرىادىغانلىقى مەلاۇم بولىادۇ. ئۇالرنىاڭ 
ڭ ئاساساالىرىنى مەخسااۇس ۋەيااران پۈتااۈن ئۇرۇنۇشاالىرى مەدەنىيەتنىاا

قىلىشنىال مەقسەت قىلىش بولۇپ ئىپادىلەنمەكتە. شۇ ئارقىلىق بۈگۈنگە 
كەلگىچە بولغان پۈتاۈن گاۈزەل ساەندەتلەر، ئىادىيىلەر ۋە تۇيغاۇالرنى 
ساااراڭلىقىنىڭ پاتقىقىغااا ئىمكااان بااار چوڭقااۇر كۆمىااۋېتىش، مەنىااۋى 

ەت قىلىشااتى. جەھەتااتە سىياسااى كومۇنىزمغااا يااول ئېچىشاانى مەقساا
پېاارىكلېس دەۋرى پاردېنوناادىن ماتېرىيااال ئېلىاا  كەلااگەن بولسااا، 
بۈگااۈنكى كومۇنىساات كۈكۈنلىرىمااۇ بىاار قااانچە پەيالسااوپ ساااراڭلىقى 

 بولغان كوبىزمچىلىقتىن كۈچ ئېلى  جان ساقلىماقتا.

بۇ ھەقتىكاى مەساىلىلەر مۇھااكىمە قىلىنغىنىادا، خەلقىمىزنىاڭ بىار 
ۆرىنەرلىااك دەرىجىاادىكى قورقۇنچاااقلىقىنىمۇ قىساامىدا كۆرۈلىۋاتقااان ك

كااۆزدە تۇتىشااىمىز كېاارەك. بااۇ تااۈردىكى قورقانچاااق كىشااىلەر بىلىاام 
سەۋىيىسى ۋە جامائەت ئىچىدىكى ئابرويىغاا ئاساسالىنى  مەدەنىايەتكە 
قارشى ھەرىكەتكە ئاتالنغان بۇ تاۈر تاجاۋۇزچىالرغاا قارشاى بىار ساەپ 

زى تەرجىمىاالەردە قىلىغااان تەشااكىل قىلىشااقا جااۈرئەت قىاللمىاادى )بە
بولسااااىمۇ دەپ ئېلىنغااااان. − ئااااۇ.ت(. ئەممااااا ئااااۇالر كومىنىساااات 

جاقىراشاالىرىدىن قورقااۇپ ھەر تااۈردىكى -خاۋارىشاالىرىنىڭ ۋارقىااراپ
كەساااكىن قارشاااى تىركىشىشااالەردىن بااااش تارتىااا ، ئاااۇ ۋاقىاااتالردا 
ساقلىنىش ئىمكانى يوق دەپ قارالغاان ئېقىمنىاڭ قۇچىقىغاا ئاۆزلىرىنى 

انىدى. چۇنكى بۇ تۈردىكى كومۇنىست ساەندەتچى خاۋارىشالىرى ئېتىشق
ئۆزلىرىنى جەمىيەتتىكى ئاۋانگارت كۈچ دەپ تونىمايدىغانالرغا كۈچلاۈك 
ھۇجااۇم قىلىشااقانلىرىدەك، ئااۇ تااۈر زىيااالىالرغىمۇ قاااالقالر دەياادىغان 
قالپاقنى كەيگۈزىشەتتى. شۇڭا ئۇالر بۇ تۈردىكى چااال سااۋات ساەندەت 

نىڭ تەنقىتلىشىدىن قورقىدۇ. ئۇالر كۆرۈنۈشتە بۇ تۈردىكى ئالدامچىلىرى
ئىدىيە جەھەتتە ئازغان، خەلقنى قاايمۇقۇتۇرۇپ ياۈرگەن كىشاىلەرنىڭ 
قىلغان ئىشلىرىنى پاش قىلىشنى بىر تۈرلۈك ئااجىزلىق، نوماۇس ئىاش 

 دەپ قارىشىدۇ.
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باااۇ تاااۈردىكى مەدەنىااايەت مەدىكاااارلىرى قىلغاااان سااااراڭلىقلىرىنى 
ەساەر قىلىا  كۆرسىتىشاتە بەكاال ئااددى بىار قۇرالادىن كۈچلۈك بىار ئ

پاياادىالنغان ئىاادى. ئااۇالر، چۈشااەنگىلى بولماياادىغان ھەر بىاار پااارچە 
ئەسەرنى بۇنىڭدىن چۆچىگەن ئىنسانالرغا ئۇالر باشاتىن كەچۈرىۋاتقاان 
ۋەقە قىلىااا  كۆرسىتىشاااەتتى. شاااۇ ئاااارقىلىق بۇنىڭغاااا ناااارازىلىقىنى 

ۇرغۇنلىغان كىشىلەرنىڭ ئاغزىنى باشتىن بىلدۈرۈش ئېقتىمالى بولغان ن
تااارتىپال تۇۋاقلىماااقچى بااوالتتى. ئۇالرنىااڭ بااۇ قىلىاا  يااۈرگەنلىرى 
راسااتىنال رىياااللىق، ئااۇالر ھەقىقەتەنمااۇ بىاار رىياااللىقنى ئىپادىلەشااكە 
تىرىشقان، بۇنىڭدىن گۇمانالنمايمىز. شۇنداقتىمۇ بۇ يەردە چۈشەنگىلى 

سااانىيەتكە قااليمااان قاراشااالر بىاالەن بولمىغااان بىاار نوقتااا، ساااغالم ئىن
بۇلغانغااااان ئازغااااان كىشااااىلەرنىڭ ياااااكى قاتىلالرنىااااڭ ھېسسااااى 
ئاخماقلىقلىرىنى تەساۋىرلەپ ئوتتۇرغاا قويۇشاتا چوقاۇم باشاقا غەرىازى 

 بولىشى كېرەك دەپ گۇمان قىلىشىمىز كېرەك.

ماۋريېس فاون شاۋىندنىڭ يااكى بولمىساا بۆلىننىاڭ ئەساەرلىرىنىمۇ 
ىن ئۆتكەن بىر تەجارىبە دەپ قااراش ماۇمكىن. ئەمماا باۇ بىۋاستە باشت

تااۈر ئەمەلىاايەتلەر بەزى بىاار پەسكەشاالەر باشااتىن كەچااۈرگەن ئەمەلااى 
تەجرىبىلەر بولماستىن، بەلكى تەڭرىنىڭ ھىممىتىگە ئېرىشاكەن ئۇلاۇت 
يازغۇچىالرنىاااڭ بېشاااىدىن ئۆتكاااۈزگەن تەجرىبىلىرىنىاااڭ ئىنكاساااى 

بىلىملىااااك دەپ قارالغااااان  ھېساااااپلىناتتى. ئەماااامە بااااۇ مەسااااىلىدە
سااااھەدىكىلەردىن كىشاااىنى ئەپسۇساااالندۇرىدىغان قورقۇنچااااقلىقىنى 
كۆرۈشكە ۋە ئاڭالشقا باشلىدۇق. بۇ ساھەدىكىلەر خەلقىمىزنىڭ سااغالم 
ئىچكااى تۇيغۇلىرىنىااڭ زەھەرلىنىشااىگە قارىتااا ھېچقانااداق كەسااكىن 

كەش قارشىلىق كۆرسەتمەستىن ھۇدۇقۇم تۇرۇپ قېلىشى ، بۇ تۈر پەسا
سااااراڭلىقالر ئىچىااادىن قۇتۇلاااۇپ چىقىاااش ئۈچاااۈن تەنقىااات قىلىاااش 
ۋەزىپىسااىنى خەلقااتىن كااۈتمەكتە. بااۇالر سااەندەتتىن خەۋىاارى يااوق 
كىشاااىلەردەك كۆرۈناااۈپ قالماسااالىق ئۈچاااۈن )بەزى تەرجىمىااالەردە 
كۆرۈنۈش ئۈچۈن دەپ ئېلىنغان. − ئۇ.ت(، سەندەتكە قارشاى ئېلىا  

ىك ئىپاااادىلەنگەن ئەساااەرلەرنى بېرىلىۋاتقااان باااۇ تاااۈردىكى يۈزسااىزل
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سېتىۋېلىشاتتى. نەتىجىدە، سەندەت ئەساەرلىرىدىن قايساىنىڭ ياخشاى 
قايسااىنىڭ ناچااار ئىكەنلىكىنىمااۇ پەرق قىلغىلااى بولمىغىاادەك ھااالەت 

 شەكىللەندى.

ئەساااىردە، گېرمانىيىااادىكى ناااېمىس شاااەھەرلىرى مەدەنىااايەت -82
نلەرنىاااڭ مەركەزلىااارى بولاااۇش ئاالھىااادىلىكىنى يوقۇتاااۇپ، كۆچمە

جايلىشاااىدىغان ماكاااانى ھالىغاااا ئايلىنىااا  قالغاااان ئىااادى. چاااوڭ 
شەھەرلىرىمىزدىكى زامانىۋىي بايىۋەتچىلەر تۇرىادىغان يەرلەرگە قارىتاا 
ھەيرانلىقالرنىڭ بەكال كامىيىا  كېتىشاى، ئۇناداق جاايالر ئەنادىلىكتە 
ھەممە كىشىنىڭ پەۋقۇلداددە ئامەت بىلەن ئېرىشاكىلى بولىادىغان بىار 

ن دەپااال قاراياادىغان بولااۇپ ئۆزگىرىشااىنى كەلتااۈرۈپ چىقارغااان ئااورۇ
ئىاادى. بۇنااداق ئەھۋالغااا يەنە مەلااۇم جەھەتااتە ئۇياااقتىن بۇياققااا تااۇال 
كۆچااۈپ يۈرىاادىغان پرولىتارىيااات ئېقىمىمااۇ سااەۋەپچى بولغااان ئىاادى. 
شااۇنىڭدەك يەنە ئىجتىمااائى شااارائىتالرمۇ كىشااىلەرگە جايىغااا مەھااكەم 

كاااانىنى بەرمەيااادىغان ساااەۋەپلەردىن بىااارىگە باغلىنىااا  ياشااااش ئىم
ئايالنماقتا ئىدى. شاۇنداقتىمۇ بۇنىاڭ يەنە بىار ماۇھىم ساەۋەپلىرىدىن 
بىاارى سااۈپىتىدە، ئومااۇمى يۈزلااۈك مەدەنىااي ساااھەلەرنىڭ كامىيىاا  
كېتىۋاتقااان يىتەرسااىزلىكلەرنىڭمۇ مااۇھىم رولااى بااارلىقىنى كۆرسااىتى  

 ئۆتۈش كېرەك.

نااېمىس شااەھەرلىرى سااان جەھەتااتە  ئااازاتلىق ئااۇرۇش دەۋرلىرىاادە
بەكال ئاز بولۇپ قالماۋ، شاەھەر كۆلىمىماۇ بەكاال كېچىاك ئىكەنادۇق. 
ھەقىقەتەنمااۇ ھۆكااۈمەت مەركىاازى جايالشااقان شااەھەردىن باشااقا چااوڭ 
شەھەرلەرمۇ يوق ئىدى. بۇ شەھەرلەرنىڭ ھۆكۈمەت مەركىازى بواللىشاى 

بەتچىسااىمۇ ئۈچااۈن مەدەنىاايەت جەھەتااتىن ئالغاناادا بىاار نەچااچە رىقا
بااوالتتى. بۈگااۈنكى كۈناادىكى مەركىاازى شااەھەر بواللىشااى مااۇمكىن 
بولىدىغان شەھەرلەرگە سېلىشتۇرغاندا نوپۇسى ئەللىك مىڭدىن ئارتۇق 
بولغان بىر قانچە شەھەر ئىلىم ۋە گاۈزەل ساەندەت جەھەتاتە ئاالھىادە 
كۆركەملىااك ھېساااپلىناتتى. مىيااۇنخىن شااەھىرىنىڭ نوپۇسااى ئاااتمىش 

ىنالشقان ۋاقىتالردا نېمىس سەندەت مەركەزلىارى ئىچىادە ئەڭ مىڭغا يېق
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ئالدىنقى قاتاردىكى شەھەرلەردىن بىرى ھېساپلىناتتى. بۈگۈنكى كۈندە 
بولسا سانائەت مەركەزلىرىنىڭ ھەممىسىال دېگىدەك باۇ نوپۇساقا ئىاگە، 
ھەتتا نوپۇسى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ھالغا كەلادى. ئەمماا باۇ ئاادىمى كاۆپ 

ېچ بىرسى مەدەنىيەت مەركەزى بولۇش ئاالھىادىلىكىنى شەھەرلەرنىڭ ھ
نامايەن قىاللىغىدەك بىرەر قىممەتلىك ئەسەرگە ئىاگە ئەمەس. بۇناداق 
چااوڭ شااەھەرلەر بەك بولااۇپ كەتسااە بىاار مااۇنچە ئاھااالە توپلىنىاا  
ئولتۇراقالشااقان مەھەلىاالەر يىغىندىسااىدىن باشااقا بىاارەر ئاالھىاادىلىككە 

لىقى بولمىغان، كىچىككىنە بولسىمۇ بىرەر ئىگە ئەمەس. بىرەر ئارتۇقچى
ساااەندەت ئەساااىرىگە ئاااورۇن قالدۇرماسااالىق ئۈچاااۈن تىرىشاااچانلىق 
كۆرسىتى  كېلىۋاتقاندەك كۆرۈنگەن بۇ تۈردىكى شاەھەرلەرگە ھاېچكىم 
قىزىقمايدۇ، ئۇنداق يەرلەرگە ھېچكىم مەڭگۈ باغلىنى  ياۇرت قىلىشانى 

ۈگىمەيااادۇ. چاااوڭ ئويلىمايااادۇ. ئەمماااا ئىاااش بۇنىڭلىاااق بىلەناااال ت
شااەھەرلەردىكى نوپااۇس سااانىنىڭ كۆپىيىشااىگە ئەگىشااى  ھەقىقااى 
سەندەت ئەسەرلىرىمۇ بارغانسىرى نامراتلىشى  بارماقتاا ئىادى. بۇناداق 

كۈنگە ياتلىشاى  تېخىماۇ سۈپەتساىز -ئاھالىسى زىچ شەھەرلەر كۈندىن
ھالغاااا كەلمەكاااتە. بۇناااداق شاااەھەرلەرنىڭ سانائەتلىشىشاااى كىچىاااك 

ڭكىدىن ئۈساااتۈن باااولغىنى بىااالەن، باااۇ شاااەھەرلەرنىڭ شاااەھەرلەرنى
بىرسااىگە ئوخشاااش ئىاادى. زامااانىۋىي -مەنزىرىسااى ھەماامە يەردە بىاار

دەۋرنىڭ چوڭ شەھەرلىرىدە مەدەنىايەتكە ئاجرىتىادىغان ئۈلاۈش ياوق 
 دىيەرلىك ئاز بولماقتا.

بااارلىق شااەھەرلىرىمىز ئۆتمۈشااتە ئېرىشااكەن داڭقىغااا، ئابرويىغااا ۋە 
نىااا  ھايااااتىنى داۋامالشاااتۇرۇپ كەلمەكاااتە. بۈگاااۈنكى مىراساااىغا تايى

دەۋرىادە  8-كۈندىكى مىياونخىننى ئالىادىغان بولسااق، ئەگەر لاويىس
مەيدانغا كەلگەن ئەسەرلەرنىڭ بىرنىماۇ قويمااۋ ھەممىساىنى ئۆچاۈرۈپ 
تاشلىغىنىمىزدا، شۇ دەۋردىن باشاالپ بۈگاۈنگىچە مىيونخېنادا تاارىخى 

ك تاااۈزۈكىرەك بىااارەر بىناااامۇ گاااۈزەل ئەساااەر دەپ تىلغاااا ئالغىااادە
قالمايدىغانلىقىنى كۆرۈپ ھەيران قېلىشاىمىز ماۇمكىن. بۇناداق ئەھاۋال 
بېرلىنغا ئوخشايدىغان باشقا شەھەرلەردىمۇ ئورتاق بىار ئەھاۋال. يەناى 
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بااۇ يەردىكااى ئەڭ مااۇھىم بىاار ئورتاااق نوقتااا شااۇكى، بۈگااۈنكى چااوڭ 
كۆزگە ئاالھىدە شەھەرلىرىمىزدە، شەھەرنىڭ ئومۇمى كۆرۈنىشى ئىچىدە 

چېلىقى  تۇرىدىغان، لويىس دەۋرىادىن كېيىنكاى مەلاۇم بىار دەۋرناى 
ئىپادىلىيەلەيدىغان بىرمۇ ئابىدىنىڭ ياوقلىقىنى كۆرەلىشاىمىز ماۇمكىن. 
ئەمما ئورتاا ئەساىر دەۋرلىرىادىكى شاەھەرلەردە بولساا، ئاۆزىگە خااس 

بىنااالر بەزى ئابىدىلەر بوالتتى. كونا دەۋردىن قالغاان شاەھەرلەردىكى 
ئارىسىدا شۇ شەھەرنىڭ ئاالھىادىلىكىنى كۆرساىتىدىغان، شاۇ دەۋرناى 
ئىپادىلەيدىغان بىرەر ئابىدىسى ھەر دائىام كاۆزگە چېلىقىا  تاۇراتتى. 
بۇنداق ئاالھىدە ئەسەرلەر ۋاقىتلىاق، قايساى بىرىلىارىگە ئەجدادىادىن 
مىراس بولۇپ كېلىۋاتقان شەخسى مۆلاۈكلەر ئارىساىدىكى بىارەر ئەساەر 

ەمەس بەلكى مەڭگۈ ئۆزىنى كۆرسىتى  تۇرىدىغان جاماائەت ماۆلكلىرى ئ
ھېسااپلىناتتى. چااۇنكى بااۇ ئەسااەرلەر شااۇ دەۋر ئۈچااۈنال ئەھمىيەتلىااك 
بولۇپ قالماستىن، ئومۇمغا بېغىشالنغان، ئۇ يەردە مەڭگۈ قەد كۆتۈرۈپ 
تۇرىدىغان جامائەتكە مەنساۈپ ئابىادىلەر ھېسااپلىناتتى. باۇ ئابىادىلەر 

شۆھرىتىنى نامايەنادە -قۇدرىتىنى، ئۇلۇت شان-ممىسىنىڭ كۈچخەلق ئا
قىلىاادىغان مەڭگۈلااۈك ئابىاادىلەر ئىاادى. دېاامەك، بۈگااۈنكى كۈناادە 
مىڭلىغاااان كىشاااىلەرنى شاااەھەرلەرگە بااااغالپ تۇتاااۇپ تۇرىااادىغان 
ئابىاادىلەرنىڭ ئاالھىاادىلىكلىرى ئەنە شااۇنداق شااەكىللەنگەن ئىاادى. 

ەخساى بىنااالر يۇرتداشاالرنىڭ ھەقىقەتەنمۇ شەھەر خەلقىگە مەنسۈپ ش
سۈپەتسااىز ۋە ئاااددى كۆرۈنۈشاالۈك ئااۆيلىرى ئىاادى. ھەشااەمەتلىك ۋە 

چوڭ ماۇھىم قۇرۇلۇشاالر پۈتاۈنلەۋ جاماائەت مۈلكىادىكى بىنااالر -چوڭ
ھېساااپلىناتتى. بۇالرغااا سېلىشااتۇرغاندا، ئااۇ ئابىاادىنىڭ ئەتراپىاادىكى 

بولۇپ كەتسە بۇ تۇرالغۇ سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدىغان شەخسى بىناالر بەك 
 ئابىدىنىڭ قوشۇمچە نەقىشى بولۇپال رول ئوينىيالىشى مۇمكىن ئىدى.

بۇرۇنقى دۆلەتلەردە بىناا قىلىنغاان قۇرۇلۇشاالرنىڭ ئاالھىادىلىكىگە 
قاراياادىغان بولساااق، دۆلەتااكە ئائىاات بىناااالرنى ئااادەتتىكى ئااۆيلەرگە 

نااالپ قارىغاناادا ئاالھىاادە ھەشااەمەتلىك، سااۈپىتىنىمۇ ئەڭ ياخشااى پىال
سالغانلىقىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز. بەكال كونا دەۋرلەردىن قالغان خارابىالر 
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ئارىسااىدا يۈكسااەلگەن بەزى تااۈۋرۈكلەر، ھەرگىزمااۇ ئااۇ دەۋرلەرنىااڭ 
تىجارەتخاناااااا ئىشاااااخانىلىرىغا ئائىااااات تاااااۈرۈكلەر بولماساااااتىن، 
ئىبادەتخانىالرنىااڭ ياااكى دۆلەت بىنالىرىنىااڭ قالدۇقلىرىاادۇر. يەنااى 

جامائەتچىلىككە مەنسۈپ ئەساەرلەردۇر. يىمىارىلىش پەيتىناى پۈتۈنلەۋ 
ياشاۋاتقان رىمنىڭ دەبدەبىسى بىلەن ھەشەمىتى ئارىساىدىمۇ ئالادىنقى 
ئورۇناادا تۇرىاادىغان قۇرۇلۇشااالر ھەرگىزمااۇ بىاار نەچااچە رىملىقنىااڭ 

داچىسااى بولغااان ئەمەس. بۈگااۈنكى -ھەشااەمەتلىك شەخسااى ساااراۋ
ىڭ ھەممىساى دېگىادەك دۆلەتاكە كۈنگىچە يېتىا  كەلاگەن ئەساەرلەرن

ياكى جامائەتكە مەنسۈپ ئىبادەتخانىالر، مونچىالر، بىنااالر، باۇالق ساۇ 
ياكى سۇ ئىسكىالتلىرى، سىرىك تىياتىرى ۋە ساتاديومالر ئىادى. ئورتاا 
ئەسىر دەۋرلىرىادە گېرمانىيىادىمۇ گاۈزەل ساەندەتلەرگە مۇناساىۋەتلىك 

اسااتىن، يەنىااال يوقۇرىقىاادەك قاراشااالردا بەزى پەرقاالەر بولىشااىغا قارىم
پىرىنسى  ئۈستۈنلىكىنى ساقالپ كەلاگەن. باۇرۇنقى دەۋرلەردە شاەھەر 

قەلدەلىااارى يااااكى مەركەزى ئىبادەتخاااانىالردا ئىپاااادىلەنگەن -سااااراۋ
سااەندەت تۇيغااۇلىرى، بااۇ كااۈنلەردە بىاازگە تەۋە بولمىغااان گوتىااك 

ر، ئاۇ سەندىتى تۈساىگە ئاۆزگەرتىلمەكتە. باۇ تاۈر ھەشاەمەتلىك بىنااال
تاختااۋ ۋە خىشااتىن ياسااالغان ئورتااا دەۋر شااەھەرلىرىنىڭ خارابىلىققااا 
ئايالنغااان دۆۋىلىاارى ئۈسااتىدە گىگااانىتتەك كااۆككە ئااۆرلەپ تىكلىنىاا  
تۇراتتى. بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئائىلىلىك بىناسى دەپ ئاتىلى  كېلىانگەن 
شېغىل دۆۋىلىارى بىالەن ئەتراپاى قورشاالغان بولىشاىغا قارىمااۋ، باۇ 

ىكى خاتىرە مۇنارىلىرى ئاۆزىگە خااس خۇسۇساىيەتلىرىنى سااقالپ تۈرد
كەلمەكااااتە. باااااۇ خااااااتىرە مۇنااااارىلىرى ھەمااااامە يەردە ئۆزىنىاااااڭ 
ئاالھىاااادىلىكلىرىنى نامااااايەن قىلىاااا ، شااااەھەرنىڭ ئايرىلماااااس 
كۆرۈنۈشاالىرىدىن بىاار پارچىسااىنى بارلىققااا كەلتااۈرمەكتە. مەركىاازى 

ئۈساتى يېپىاق باازارالر،  چىركاۋالر، شەھەرلىك ھۆكاۈمەت ساارايلىرى،
مۇناارىلىرى ھەقىقەتەنماۇ كوناا دەۋرلەرنىاڭ روھىناى -كۈزەتچىلىك تۇر

تەشكىل قىلغان يېڭاى بىار ئەقىادىنىڭ كاۆزگە كاۆرۈنگەن ئەساەرلىرى 
ھېسااااپلىنىدۇ. دۆلەت بىناااالىرى بىااالەن شەخساااىلەرگە تەۋە بىنااااالر 
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. ئەمماا ئوتتۇرسىدا كىشىنى مەيۈسلەندۈرگىدەك زور پەرقلەر كاۆرۈلەتتى
بۈگااۈن، ئەگەر بېرلىنمااۇ رىمنىااڭ ئاااقىۋىتىگە ئوخشاااش خارابىلىشااىش 
ئاپىتىگە دۈچ كەلگىدەك بولۇپ قالساا، كەلگۈساى ئەۋالتاالر ھەيرانلىاق 
بىلەن زىيارەت قىلىشاقا بېرلىنادا ئەڭ قىممەتلىاك، ئەڭ ماۇھىم ئەساەر 
سۈپىتىدە نەگە بېرىشى مۇمكىن  بىر قاانچە يەھاۇدىي دۇكىناى بىالەن 

قاااانچە شاااىركەت بىناساااىنىڭ قالااادۇقلىرىغا! بۈگاااۈنكى بىچاااارە بىااار 
مەدەنىيىتىمىزنىااڭ كۆرىنەرلىااك ئاالھىاادىلىكلىرىگە ئەنە شااۇ نەرسااىلەر 
ۋەكىللىااك قىلىاادىغان بولىشااى مااۇمكىن. بۈگااۈنكى كۈناادە گېرمااانىيە 
ھۆكۈمەت بىناساى بىالەن كاپىتالىساتالرنىڭ ۋە چاوڭ ساودىگەرلەرنىڭ 

ە زور پەرقالەر بااركى، باۇنى ئۆتمۈشاتىكى بىنالىرى ئوتتۇرساىدا شاۇنچ
 بىلەن ھەرگىزمۇ سېلىشتۇرالمايمىز.

بۈگااۈنكى كۈناادە جامااائەت بىنااالىرى ئۈچااۈن شااۇنچىلىك ئاااز پااۇل 
ئايرىلغااانكى، بااۇنچە ئاااز پااۇل بىاالەن ھااېچ ئىااش قىلغىلااى بولماياادۇ. 
شۇنداق بولغاچقاا، شاەھەرلىرىمىزدە مەڭگاۈ قەد كۆتاۈرۈپ تۇرىادىغان 

ىشاانىڭ قەتدااى ئىمكاانى بولماااۋ كەلاادى. ئەگەر بۇنااداق بىنااالرنى سېل
بىرەر بىنا ساېلىندى دېيىلگەنادىمۇ جىاددى ئېقتىياجىادىن چىقىشانىال 
مەقسەت قىلى  بەكال ئاددى بىناالر سېلىنىۋاتىدۇ دېايىش ماۇمكىن. باۇ 
جەھەتااتە بىاارەر ئۇلۇغااۋار ئەقىاادە تېخااى ئوتتۇرغااا قويۇلااۇپ باقمىاادى. 

ەزگىلااالەردە، بۈگاااۈنكى كۈنااادىكى بېااارلىن شاتوساااى ساااېلىنغان م
كۈتۈپخانىغااا ئېرىشااكەنلىكىمىزدىنمۇ ئۇلۇغااۋار غااايىلەر كااۆزدە تۇتۇلااۇپ 
مەخسۇس پۇل ئاجرىتىا  بىناا ساېلىناتتىكەن. ئەمماا بۈگاۈنكى كۈنادە 

مىليااون  61قىلااچە تەمتىاارىمەيال بىاارەر ئااۇرۇش پاااراخودى ياساشااقا 
ۈرۈپ خەجلەشاااتىن قورقماااايمىزو، رېااايچ ئۈچاااۈن مەڭگاااۈ قەد كۆتااا

تۇرىاادىغان بىاارەر ئابىاادە سااىلىش ئۈچااۈن بااۇ پۇلنىااڭ يېرىمىناااى 
خەجلەشااكىمۇ چىاادىمايمىز. پارالمېناات، قۇرۇلتاااۋ بىناسااىنىڭ ئىچىنااى 
بىزەش ئۈچۈن گرانت تاش ئىشلىتىلىشاىگە قەتداى قارشاى چىقىشاى ، 
تامالرنى گە  بىلەنال سۇۋاش قارارىنى ئالىدۇ. بىر ھېساپتا، پارالمېنات 

بۇ ئىشاتا ھەقىقەتەنماۇ تاوغرا قاارار قىلىشاقان ئىاكەن.  سىياسىيونلىرى
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چااۇنكى، گراناات بىاالەن بىاازەلگەن يىغىاان زالااى گەجاادىن قۇيۇلغااان 
 ئۇنداق ئەقىلسىز كاللىالرنى تىزى  قويۇشقا راستىنال ماس كەلمەيتتى.

قىسقىچە ئېيتقاندا، بۈگۈنكى شەھەرلىرىمىزدە خەلقىمىزنىاڭ ئاۆزىگە 
ىغاچقاااا، بۇناااداق بىااار مىللەتنىاااڭ خااااس بىااارەر ئەۋزەللىكاااى بولم

ئاالھىدىلىكىنى گەۋدىلەندۈرگىدەك بىرەر ئابىادە تىكلەيامەن دېيىشامۇ 
ھەقىااقەتەن تەس. شااۇڭا شااەھەرلىرىمىزدە بااۇ مىللەتااكە خاااس بىاارەر 
ئابىدىنى ئۇچرىتالماسلىقىمىزدىن توال بەك ھەيران قالمىساقمۇ بولىادۇ. 

گە قىلاااچە نەتىجىااادە، چاااوڭ شاااەھەر خەلقلىرىااادە ئاااۆز شاااەھىرى
قىزىقمايدىغان، شەھەر مەنزىرىسىگىمۇ پۈتۈنلەۋ پەرۋاساىز قارايادىغان 
كىشىنى ئەپسۇسالندۇرىدىغان ھالەت شەكىللىنى  قالماقتا. بۇ تۈردىكى 
ئەھۋالالرمااۇ مەدەنىيىتىمىزنىااڭ يىمىرىلىشااى، مىللىتىمىزنىااڭ ئومااۇمىي 

شاارىتى يۈزلۈك خاراپ بولاۇش يولىغاا قااراپ كىتىۋاتقانلىقىنىاڭ بىار ئى
ئىدى. بۈگۈنكى دەۋرىمىز، غايىلىرىنىڭ ئاددىلىقى، ئېنىقىراق ئېيتقاندا 
پۇلنىااڭ ھۆكمااۈرانلىقى ئاسااتىدا بۇغۇلااۇپ قالماقتااا. بۇنااداق بىاار بۇتقااا 
چوقۇنااۇش ھاااكىم ئورۇنغااا ئۆتىۋالغااان بىاار ۋەزىيەتااتە، قەھرىمااانلىق 
روھىنىااڭ غايىاا  بولىشااىغىمۇ ھەيااران قالمىساااق بولىاادۇ. بۇنااداق 

ەتنىڭ شەكىللىنىشاى يېقىنقاى دەۋرلەردە نېمىناى تېرىغاان بولسااق ھال
 شۇنىڭ ھوسۇلىنى ئالغانلىقىمىزنىڭ مۇقەررەر نەتىجىسى ئىدى.

 

 دىنىي ھايات

بۇنداق بۇزۇقلۇقالر، ھەل قىلغاۇچ ناوقتىالردا ئاساسالىق مەساىلىلەر 
ھەققىدە ئورتاق ئېلىنغان تەدبىرلەردىكى يىتەرسىزلىكلەرنىڭ، بۇناداق 

قارار ئېلىشتىن ئومۇمىي يۈزلۈك قورقۇشنىڭ ۋە ئېقتىياتچان بولاۇپ بىر 
كېتىشاالەرنىڭ مااۇقەررەر نەتىجىسااى ئىاادى؛ شااۇنىڭدەك يەنە ئېلىنغااان 
قارارالردىكى قورقۇنچاقلىق، دەۋرنىڭ ھەر تۈرلۈك چاوڭ مەساىلىلىرىگە 
تۇتقان پوزىتسىيىسىنى بەلگىلىگەنلىكىنىڭمۇ بىر نەتىجىساى ئىادى. باۇ 

ۈپەيلىدىن مائارى  ۋە ئوقۇتۇش ئىشلىرىدىن تارتى  قالغان سەۋەپلەر ت
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بارلىق ئىشالر بەكال ئاددى، تىنماۋ ئۆزگىرى  تۇرىدىغان ھالغا كېلىا  
قالماقتا؛ ھەممە كىشاى مەسادولىيەتتىن قاچىادىغان، ساادىر قىلىنغاان 
خاتالىقالرنىمۇ قورققىنىدىن كۆرمەساكە ساېلىۋالىدىغان ھاالەت ياامىراپ 

؛ ئىنساااانپەرۋەرلىك )ھۇمانىساااتىك( خىيااااللىرى مودىغاااا كېتىۋاتماقتاااا
ئايالنماقتااا؛ نەپىسااىمىزنى مەستخوشاالۇق ئىچىااگە پاااتۇرۇپ قويااۇپ، 
كىشىلەرگە نۇمۇسسىزلىق قىلىنىشالر ئەۋ  ئالماقتاا؛ بۇنىاڭ ئاقىۋىتىادە 
مىڭلىغان ئادەمنىڭ ئىستىقبالى ۋەيران قىلىنماقتاا. ئۇرۇشاتىن باۇرۇنقى 

لىرىنى تەكشاۈرۈپ كۆرگىنىمىزدىماۇ باۇ تاۈردىكى دىنى ھايات پائاالىيەت
ئوماۇمىي يۈزلااۈك قااليماقاانچىلىق، بۇزۇقلۇقالرنىااڭ نەقەدەر كۈچىيىاا  
كەتكەنلىكىنى كۆرىاۋاالاليمىز. خەلاق ئاممىساىنىڭ خېلاى كاۆپ قىسامى 
كائىنااات ھەققىاادىكى ئېتىقادىاادىن، ئەقىدىلىرىاادىكى تۈرتكىلىااك رول 

ىا  قالماقتاا ئىادى. باۇ مەساىلىلەردە ئوينايدىغان قاراشلىرىدىن ئايرىل
ھەر خىاال چىركاۋالرنىااڭ ھەر خىاال تەرىقەتلىاارى بااۇ تااۈر ئىشااالرغار 
پەرۋاساااىز قارايااادىغانالرغا ئوخشااااش دېگىااادەك مۇئامىلىااادە بولاااۇپ 

 ”كونسېساىيون“كەلگەنلىكى كۆرۈلمەكتە. ئاساىيا بىالەن ئافرىقىادىكى 
رت تارتىش ئۈچاۈن دېيىلگەن ئىككى ئورگان ئۆز تەلىماتلىرىغا يېڭى مۆ

دىن تارقاتقۇچىالردىن پايدىلىنىش ئىشلىرىدا، ئىسالمىيەتنىڭ مەيدانغا 
كېلىشااى ۋە تەرەققىيااات دەبدەبىسااىگە سېلىشااتۇرغاندا تىلغااا ئالغىاادەك 
بىارەر نەتىجىگىماۇ ئېرىشاەلمىدى. ئەمماا ياۋرۇپاادا بولساا مىليونلىغااان 

تتى. ياۋرۇپادا باۇ دىنغا ئىشىنىدىغان ئادەملەر دىندىن چىقى  كېتىۋاتا
تااۈردىكى مىليونلىغااان كىشااىلەرگە دىنااى تەلىمااات بېرىاادىغان ئااادەم 
چىقمىغاچقا، دىنى تۇرمۇشتىن خەۋەرسىز قېلى  ئۆزى بىلگەن ياولالردا 

 ئېزى  يۈرمەكتە.

بۈگااۈنكى كۈناادە بااارلىق دىنالرنىااڭ ئېتىقاااد ئاساساالىرىغا قارشااى 
ۆز يۇمۇشاقا بولمايادۇ. نەقەدەر زور كۈرەش كېتىۋاتقانلىقىغاا ھەرگىاز كا

گەرچە بااۇ دۇنيااادا دىننىااڭ ئااورنىنى ئالىاادىغان باشااقا نەرسااىنىڭ 
باااارلىقىنى تەساااەۋۋۇر قىاللماااايمىز، كەڭ خەلاااق ئاممىساااىنىمۇ سااااپال 
پەيلوسوپالردىن تەشكىل تاپقان دەپ ئېيتالمايمىز. ئەسالىنى سۈرۈشاتە 
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نيادىكى قىلساق، خەلق توپلىمى ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئىمان دېگىنىمىز دۇ
ئەخالقااى قاراشااالرنىڭ يىگااانە ئاساسااى ھېساااپلىنىدۇ. بۇنىااڭ ئورنىغااا 
باشااقا نەرسااە قويۇلغىنىاادا كىشااىنى قايىاال قىالرلىااق ئاااقىۋەتلەرنى 
كەلتااۈرۈپ چىقىراالياادىغانلىقىنى تەسااەۋۋۇر قىلىااش ھەرگىااز مااۇمكىن 
ئەمەس. شااۇڭا، بۈگااۈنگىچە كېلىۋاتقااان دىنالرنىااڭ ئورنىغااا باشااقا 

ەرسىنى قويالمايمىز. دىنى ئىمان ۋە ئااخىرەت ھەققىادىكى ھېچقانداق ن
مۇالھىزىلەر كەڭ خەلق ئاممىسى ئۈستىدە تەسىر پەيدا قىاللىغىنىدىال بۇ 
ئىماننىااڭ ئىتىااراز قوبااۇل قىلىنماياادىغان مەزمااۇنلىرى ھەر تااۈردىكى 
ئىجتىمااااائىي تەسااااىرلەرنىڭ، ھەرىكەتلەرنىااااڭ ئەمەلىلەشااااتۈرۈلۈش 

 لەندۈرەلىشى مۇمكىن.ئاساسىنى، ئۇلىنى شەكىل

ئاساسى قانۇنالر بىار دۆلەت ئۈچاۈن قانچىلىاك ماۇھىم ئەھمىايەتكە 
ئىگە بواللىغىنىدەك، ئەقىدىلەرمۇ دىانالر ئۈچاۈن ئەنە شاۇنداق ماۇھىم 
ھېساپلىنىدۇ. ئەگەر ئېتىقات بولمىغان بولسا، ئەقلىگە تايىنى  يوقۇرى 

خۇدا پااراۋان -ممەرتىۋىگە ئېرىشكەن بىر قانچە يۈز مىڭ كىشىنىڭ ئارا
ياشىشى بىلەن بىر قاتاردا، مىليونالرچە ئىنساان بۇناداق پااراۋانلىقتىن 

 مەڭگۈ مەھرۇم بولىشى داۋاملىشى  كېتىۋېرىدۇ.

مەڭگۈلااۈك كېڭىاايىش كااۈچىگە ئىااگە بولغااان بىاار ئەقىاادە، پەقەت 
تااارىخى خاااتىرىلەر، تەۋرەناامەس ئابىاادىلەر ۋاسااتىچىلىقىغا تااايىنىپال 

شاى، شاۇ ئاارقىلىق باشاقىالرغا يەتكۈزۈلاۈپ تۇرالىشاى ھەممىگە تونۇاللى
مۇمكىن. ئەگەر ئۇنداق بولمىسا ئىدى، ئۇ ئەقىادە بىارەر ئىماان ھالىغاا 
ئايلىنالماس، ھەر قانداق بىر چۈشەنچىمۇ ھېچقاچان بىارەر مىتافىزىاك 
قاراش ھالىغا كىلەلامەس ئىادى، يەناى بىارەر پەلساەپەلىك چۈشاەنچە 

شۇڭا، ئەقىدىلەر ئۈساتىدىكى كۈرەشالەر باۇ  ھالىغا ئايلىنالماس ئىدى.
تااۈر شااارائىت ئاسااتىدىكى دۆلەتنىااڭ ئاساسااىنى تەشااكىل قىلىاادىغان 
قااانۇنالر ئۈچااۈن ئېلىاا  بېرىلىاادىغان كۈرەشاالەرگە ئوخشاااپ كېتىاادۇ. 
بۇنداق بىر كۈرەش قانداق قىلى  بىر ئانارخىيىنى پەيادا قىالاليادىغان 

ىنى يوقاتقاان نىقلىازم ئىچىادە بولسا، دىنگە قارشى كۈرەشلەرمۇ قىممىت
ئەنە شااۇنداق يوقۇلااۇپ كېتىاادۇ. سىياسااىي بىاار كىشااىگە نىساابەتەن 
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دىننىڭ قىممىتىغا بېرىدىغان باھاسى ھەرگىز ئۇنىڭ ئارزۇسىدىكى بىار 
قاتااار تەسااەۋۋۇرالرغا ئاساسااەن بېرىلمەساالىكى، بەلكااى ئۇنىااڭ پەياادا 

ئەگەر يېڭىساىنىڭ قىلغان ياخشىلىقلىرىغا قاراپ باھا بېرىلىشاى الزىام. 
بىرەر پايدىلىق تەرىپى بىلىنمىگىنىدە، بار بولغاننى يوقۇتىمەن دېيىش 

 ئاخماقلىق، تەلۋىلىكتۇر.

قىلچە شۆبقە يوقكى، كىشىلەرنى بەكال ئاز قايىال قىلىادىغان دىناى 
ئەھۋالالر سەۋەبىدىن، دىننىڭ سىرتىدا تۇتۇپ كېلىانگەن خۇسۇساالرغا 

يىنالشاااتۇرىۋېتىدىغان، تەبىداااى پەن تاااايىنىپال دىناااى قاراشاااالرنى قى
تارتىشالر ئىچىگە ساۆرەپ -بىلىملىرى بىلەن دىننى ھاجىتى يوق تاالش

كىرىدىغان كىشىلەرگە دىندا ئاازىراقمۇ مەسادولىيەت يۈكلەنمەيادۇ. باۇ 
تارتىشاالردا ئەڭ -چۈششاەك تااالش-جەھەتتە باشلىتىلىدىغان ئۇششاق

ە بولىاادىغانلىقى ئېتااراپ ئاااخىرقى غااالىبىيەت ھەر دائىاام ئىلىاام تەرەپاات
قىلىنىشااااى كېاااارەك. يۇقااااۇرى دەرىجىلىااااك بىلىاااام سەۋىيىسااااىگە 
ئېرىشەلمىگەن كىشاىلەرنىڭ نەزىرىادە بۇناداق مۇنازىرىادە دىان ئېغىار 

 زەربە يىگەندەك ئۇقۇمنى پەيدا قىلى  قويىشى مۇمكىن.

دىن سىياسى مەنپەئەتلەر ئۈچۈن يامان غەرەزلىك بىلەن پايدىلىنى  
تىجىسىدە دىننىڭ زىيانغا ئۇچىرىتىلىشى ھەممىدىن يامان. كېتىلىشى نە

سىياسى مەنپەت ئۈچۈن، ئۆز غەرىزىناى ئەمەلاگە ئاشاۇرىۋېلىش ئۈچاۈن 
دىننى ئەڭ مۇھىم، ئەڭ قىممەتلىك قاۇرال دەپ كۆرىادىغانالرغا قارشاى 
ھەرقااانچە كۈچلااۈك زەربە بېرىلسااىمۇ ئااازلىق قىلىاادۇ. بااۇ تااۈردىكى 

ڭ ئىتىقادلىق ۋە ئىمانلىق بولغانلىقىنى خەلق نومۇسسىز كىشىلەر ئۆزىنى
جارقىرىشى  سۆزلەپ -ئاممىسى ئىچىدە بوغۇزلىرى يىرتىلغىچە ۋارقىراپ

تونۇشتۇرۇپ كېتىشىدۇ. ئۇالرنىڭ ئەسلى مەقساىدى باۇ ھەقاتە ئاۆزىنى 
پىدا قىلىش بولماستىن، بەلكى بۇنىڭ سايىساىدە كۈنادىلىك تۇرماۇش 

وياليادۇ. بۇنااداق كىشاىلەر سىياسااى چىقىمىغاا كاپالەتلىاك قىلىشاانىال ئ
مەناپەتكە ئېرىشااىش ئۈچااۈنال ئىمااانلىرىنى سااېتى  خەجلىشااىدۇ. ئااۇالر 
يەنە پارالمېنتقااا بىاار قااانچە خەلااق ۋەكىلىنااى ئااارتۇق كىرگۈزىااۋېلىش 
ئۈچۈنال جان دۈشمىنى بولغان ماركىسىزمچىالر بىلەنماۇ ئۆزئاارا كىلىشام 
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ىكىنى زادىال بىلمەيادىغان تۈزىشەلەيدۇ. ئەگەر نومۇس دېگەننىڭ نېمىل
شااەيتان ماااقۇلال دەياادىكەن، ئااۇالر قىلااچە نۇمااۇس قىلماااۋ بىاارەر 
مىنىستىرلىك ئورنى ئۈچۈن شەيتان بىلەنمۇ تاوۋ قىلىشاقا قەتداى رازى 

 …بولىشىدۇ. 

ئەگەر ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى گېرمانىيىدە دىناى ھاياات ناچاار ئەھۋالادا 
ئۆزلىرىنى خرىستيان دەپ  قالغان ئىدى دېيىشكە توغرا كەلسە، بۇنىڭغا

ئاتىشااىۋالغان پارتىيىنىااڭ خرىسااتيانلىقنى سۈيىدىسااتىمال قىلىۋېلىشااى 
ھەماادە كاتولىااك ئېتىقااادى بىاالەن سىياسااى پااارتىيىنى تەڭ ئورۇنغااا 
قويىۋالغانلىقى سەۋەپچى بولغان. كاتولىك ئىمانىنىڭ ئورنىغاا سىياساى 

ياوق بىار قوتاان پارتىيىنىڭ ئۆتىۋېلىشى نەتىجىسىدە، قىلچە قىممىتاى 
كىشى قۇرۇلتاۋ ۋەكىلى بولىشىغا ساەۋەپ بولغاان بولساا، چىركااۋالرمۇ 

 بۇنىڭدىن يەتكىچە زىيان كۆرگەن ئىدى.

بااۇ تااۈردىكى ئەھااۋالالردىن كېلىاا  چىققااان ئاااقىۋەتلەر ئوخشاشااال 
مىللىتىمىاازگە زىيااان كەلتااۈرۈش بىاالەن نەتىجىلەناادى. چااۇنكى دىنااى 

سەۋەپ بولغان ئېتىقاات زەئىپلىكاى  تۇرمۇشتىكى بوشىشى  كېتىشلەرگە
شۇنداق بىر ۋاقىتتا ئوتتۇرغا چىقىشقا باشالىغان ئىادىكى، ئاۇ ۋاقىاتالر 
ئەسلىدىال ھەمامە ئىاش ساەل قارىلىادىغان، يىمىرىلىشاكە ياۈز تۇتقاان 
دەۋر ئىاادى. بۇنااداق بىاار ۋەزىاايەت ئاسااتىدا، ئەناادەنە ۋە ئەخالقنىااڭ 

ى. ئەمماااا جاماااائەت ئاساسااالىرىمۇ ۋەياااران بولاااۇش ئالدىااادا تاااۇراتت
ئورگانلىرىنىڭ بۇ تۈردىكى چايقىلىش ۋە يارىلىنىشى ئۇنىڭدىنمۇ يامان 
بىرەر ۋەقە ئارىلىشى  قالمىغانال بولىدىكەن، بەرىبىر بەك چوڭ زىيانغا 
ئااۇچراپ كەتمىااگەن بااوالتتى. ئەممااا ئىنتااايىن مااۇھىم بولغااان يېڭااى 

ىار تەھادىت ھادىسىلەر خەلقنىاڭ روھاى سااالمەتلىكى مەسىلىساىگە ئېغ
پەيدا قىلىشاقا باشلىشاى بىالەن تەڭ، باۇالر ئىنتاايىن خەتەرلىاك بىار 
ھالغاااا كىرىااا  قالااادى. دىقاااقەت بىااالەن كۈزەتكاااۈچىلەر سىياساااىي 
ساھەلەردىمۇ بۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان بىر قاتاار بۇزۇلۇشاالرنى تەڭ 
كۆرەلىشااى مااۇمكىن. بااۇ تااۈردىكى بۇزۇلۇشااالر قىسااقا ۋاقىاات ئىچىاادە 

ەنلىكى ئۈچۈن، ئىمپىرىيىنىڭ پات يېقىنادا يوقىلىادىغانلىقى تۈزىتىلمىگ
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تاشقى سىياساەتلىرىدە بىارەر -كۆرۈنۈپال تۇراتتى. گېرمانىيىنىڭ ئىچكى
غايىساااىنىڭ ياااوقلىقىنى كاااۆزى كۆرىااادىغان ھەمااامە كىشاااى ئېنىاااق 

سىياساااەت، قىلىشاااقا بولىااادىغان “بىلەلەيتتاااى. باااۇالر بىساااماركنىڭ 
دەيادىغان كۆزقارىشاىغا مۇۋاپىاق  ”دۇرئىشالرنى ئىجرا قىلىاش ساەندىتى

كېلىۋاتقاندەك تۇيۇلىشى مۇمكىن. ئەمما بىسمارك بىلەن ئۇنىاڭ رەقىباى 
بولغان باش مىنىستىر ئوتتۇرسىدا كىچىاك بىار ئوخشاىمايدىغان نوقتاا 
بار ئىدى. بىسماركنىڭ بۇ پىرىنسىپى ئۇنىاڭ ئىجارا قىلمااقچى بولغاان 

ئىاادى. ئەممااا باشااقىالرنىڭ سىياسااىتىنىڭ نەق ئااۆزىنى كۆرسااەتمەكتە 
قارىشىدا بۇ سۆز ئۇنداق مەنىنى ئىپادىلىمەيتتى. ئەسلىدە، بىسمارك بۇ 
دېيىشاااى ئاااارقىلىق مەلاااۇم بىااار مەقساااەتكە يېاااتىش ئۈچاااۈن باااارلىق 
ئىمكااانىيەتلەردىن تولااۇق پاياادىلىنىش الزىملىقىنااى، ھااېچ بولمىغاناادا 

لىشانى كاۆزدە ئىجرا قىلغىلى بولىدىغان ھەر قانداق چاارىنى ئىشاقا سې
تۇتااۇپ بااۇ سااۆزلەرنى قىلغااان ئىاادى. ئەممااا بىسااماركنىڭ ئورنىغااا 
ئولتۇرماقچى بولغان كىشاىلەر باۇ گەپالەردە سىياساى چۈشاەنچىلەرگە، 
ھەتتااا سىياسااى مەقسااەتلەرگە ئىااگە بولااۇش مەجبورىيىتىاادىن ئااۆزىنى 
چەتكە ئاېلىش ھەققىنىاڭ باارلىقى دەپ چۈشىنىشاەتتى. دېمىساىمۇ ئاۇ 

ن سىياسااى مەقسااەتلەر ئەمەلاادىن قالاادۇرۇلغان ئىاادى. ۋاقىااتىن كېاايى
چۇنكى ئۇالردا سىياسى مەقسەتلەر ئۈچۈن الزىم بولىدىغان بىرەر دۇنياا 
قاراش، سىياسەتنىڭ يوشۇرۇن تەرەققىيات قاانۇنلىرى ھەققىادە ئېنىاق 

 بىرەر قارىشىمۇ يوق ئىدى.

بەكال كۆپ كىشى ھەمامە ئىشانى قاپقااراڭغۇ قىلىا  تەسۋىرلىشاى ، 
مپىراتااورنى سىياسااى جەھەتااتە ئىشااەنچىلىك نەزەرىيىااۋى پىالنىنىااڭ ئى

يىتەرلىااااااك بولمىغااااااانلىقىنى سااااااەۋەب قىلىاااااا  كۆرسىتىشااااااى  
تەنقىتلەشكەنىدى. دېمەككى، ئۇالرمۇ بۇ سىياسەتنىڭ نەقەدەر مەنىسىز 
قۇرۇق سىياسەت ئىكەنلىكىنى پەرق قىاللىغان ئىكەن. ئەپسۇساكى، باۇ 

رمۇشتا ئىككىنچاى پىالنادا قالىادۇرۇلغان تۈردىكى كىشىلەر سىياسىي تۇ
-كىشىلەردىن ئىدى. ھۆكۈمەت خىزمىتىدىكى كىشىلەر بولسا خوۋستون

سااتېۋارت چىمبىېاارلىن كابىنىتىغااا ئەھمىاايەت بېرىاا  كېتىشاامەيتتى. 
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ئېنگىلىزالرغا قارىتا بۈگۈنكى كۈنادە كۆرۈلگىنىادەك بۇرۇنادىن تارتىا  
ەن ئىدى. بۇ تۈر كىشىلەر ئۆز بىپەرۋالىق بىلەن مۇئامىلە قىلىشى  كەلگ

ئالااادىغا بىااارەر نەرساااىنى ئويلىيالىغىااادەك ئەقىللىاااق كىشاااىلەردىن 
بولمىغاچقا، مۇھتا  بولغاان ئىشاالرنى باشاقىالردىنمۇ ئۆگۈنەلمىگىادەك 
دەرىجىاادە بىلىمسااىز كىشااىلەر ھېساااپلىناتتى. بااۇنى ھااېچكىم ئىنكااار 

ن )شىۋىتساىيە قىاللمايتتى. شىۋىتسىيە بااش مىنىساتىرى ئوكسېنساتيېر
بااااش مىنىساااتىرى ئوكساااېنتيېرن، گۇساااتاۋ ئادولفيېنىاااڭ ۋاپاتىااادىن 

مەزگىلىااادىكى ھۆكاااۈمەت باشقۇرۇشااانى قولغاااا  8619~8668كېيىنكاااى 
بااۇ دۇنيااا پەقەت ئەقىاال ۋە “ئالغااان كىشااى( بااۇ پاكىتقااا ئاساساالىنى  

دەپ كۆرساەتكەن  ”ھېكىمەتنىڭ بىر پارچىسى تەرىپىدىن باشاقۇرۇلىدۇ
ى كۈناادە ھەر بىاار مىنىسااتىرلىك بااۇ پارچىنىااڭ بىاارەر ئىاادى. بۈگااۈنك

ئاتومىاادىنال ئىبااارەت دەپ ئېيتالىشااىمىز مااۇمكىن. بولمىسااا، گېرمااانىيە 
جۇمقۇرىيەتكە ئايالنغاندىن بۇياان بۇماۇ ئەمەلادىن قالغاان ئىادى. شاۇ 
سااەۋەپتىن بۇنااداق بىاار ئىشاانى خىيااال قىلىااش ياااكى بااۇ ھەقااتە گەپ 

نۇنلىرى ئارقىلىق چەكلەنگەن ئىادى. قىلىش جۇمقۇرىيەتنى قوغداش قا
شۇڭىالشقا، ئوسېنستيېرن ئۈچۈن ئالغاندا بۈگاۈنكى جۇمقاۇرىيىتىمىزدە 
ئەمەس بەلكااى ئااۇ دەۋردە ياشااىغانلىقى ئۇنىااڭ ئۈچااۈن بىاار بەخاات 
ھېساپلىنىدۇ. بەكال كۆپ كىشىلەر ئۇرۇشاتىن باۇرۇنال ھاېچ بولمىغانادا 

گاان ھېسااپلىنىدىغان ئىمپىرىيىنىڭ كۈچىگە ۋەكىللىك قىلىادىغان ئور
رېيچسااااتاگنى )پااااارالمېنتنى( ئېتااااراپ قىلىشاااااتتى. بااااۇ ئورگاناااادا 
مەسدولىيەتچانلىقنى ئۈستىگە ئېلىشتىن قورقاۇش، پەساكەش ئىنتاايىن 

 كەڭ سورۇنغا ئىگە ئىدى.

بۈگاااااۈنكى كۈنااااادە تارقىلىااااا  ياااااۈرگەن قاااااۇرۇق گەپااااالەرگە 
ەمەلدىن قالغاان ئاساسالنغىنىمىزدا، پارالمېنتتارىزم ئىنقىالپتىن كېيىن ئ

ھېساپلىنىدىكەن. شۇنداق قىلى  ئىنقىالپاتىن باۇرۇنقى پاارالمىنتچىلىق 
بۈگۈنكىسىدىن پەرق قىالتتى )بەزى تەرجىمىالەردە پەرقاى ياوق ئىادى 
دەپ ئېلىنغااان. − ئااۇ.ت( دەياادىغان ئۇقااۇمنى ئوتتۇرغااا قويماااقچى 
بولۇشااقان. ئەمەلىيەتااتە بولسااا بااۇ ئورگااان ۋەيااران قىلىااش ئۈچااۈنال 
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ائالىيەت قىلىدىغان بىر ئورگان ھېسااپلىناتتى. ئەمماا كاۆزلىرىنى تاور پ
باااغالپ كەتااكەن كىشااىلەر پارالمېناات دېااگەن بااۇ ئورگاننىااڭ بۇرۇنمااۇ 
خااۇددى بۈگۈنكىاادەك پائااالىيەت قىلىاا  كەلگەنلىكىنااى كااۆرەلمىگەن 
ئىدى. راس دېگەندەك گېرمانىيىنىاڭ ئۇرۇشاتا يېڭىلىا  قىلىشاىدا باۇ 

تەنمۇ ھەسسىساى بولمىغاانلىقى ئېنىاق. ئەمماا ياماان ئورگاننىڭ ھەقىقە
ئاااقىۋەت ئۇرۇشااتىن بااۇرۇن ئوتتۇرغااا چىقمىغانلىقىاادا رېيچسااتاگنىڭ 
ھېچقانااااااداق ھەسسىسااااااى بولمىغااااااانلىقىمۇ راس. ئىمپىرىيىنىااااااڭ 
يىمىرىلىشااىدىكى بااۇ كااېچىكىش، نااېمىس خەلقااى بىاالەن گېرمااانىيە 

ەردە كۆرسااەتكەن ئىمپىرىيىسااىنىڭ بااۇ گۆركاالرغااا قارشااى تېاانچ دەۋرل
 تىركىشىشىنىڭ بىر نەتىجىسى ئىدى.

مەن بۇ يەردە پارالمېنت دېگەن بۇ ئورگان بىۋاستە يااكى ۋاساتىلىق 
يولالر بىلەن ۋەيران قىالرلىاق دەرىجىادە زىياان كەلتاۈرگەن مىڭاالرچە 
مىساالالر ئارىساىدىن پەقەت بىرساىنىال تەھلىال قىلىا  ئااۆتمەكچىمەن. 

ى ئەڭ مەسدولىيەتسىز بولغاان باۇ ئورگاننىاڭ بارلىق ئورگانالر ئىچىدىك
ئەسلى قىياپىتىنى مۇناۇ ئىاش تېخىماۇ ئوچاۇق كۆرساىتى  بېرەلەيادۇ: 
ئىمپىرىيىنىاااڭ مەيلاااى ئىچكاااى ئىشاااالردا بولساااۇن يااااكى تاشاااقى 
سىياسەتلىرىدە بولسۇن يىتەكچىلىك قىلىش جەھەتتە ئىپاادىلىگەن ئاۇ 

ڭ قورقۇنۇچلااااااۇق يىتەرسااااااىزلىك بىاااااالەن ئاااااااجىزلىقى ئۇنىاااااا
مەسدولىيەتسىزلىكىنىڭ قايسى دەرىجىگە بېرىا  يەتكەنلىكىناى تولاۇق 
كۆرسىتى  بېرىدۇ. رېيچستاگقا بىۋاستە چېتىشلىق بولغان بۇ بىرىنچاى 
دەرىجىلىااك يىتەرسااىزلىك، ئىمپىرىيىنىااڭ يىمىرىلىشااىنى كەلتااۈرۈپ 
چىقارغان تۈپكى سەۋەپلەردىن بىرسى ئىدى. قايسى شەكىلدە، قايساى 

ىسااااق قاااارايلى، پارالمېنتنىاااڭ پائاااالىيەت ساھەساااى جەھەتاااتىن قار
تەۋەسىدە بولغان باارلىق ئىشاالر پۈتاۈنلەۋ ناچاار ئىشالەنگەن ئىادى. 
لېخىستان )پولشا− ئۇ.ت( سىياسىتى پۈتۈنلەۋ خاتا ئىادى. باۇ ئىشاتا 
مەسىلىلەر ئەستايىدىللىق بىلەن مۇھاكىمە قىلىنماۋ تۇرۇپ مەسىلىنىڭ 

ەرگەن ئىاادى. بۇنىااڭ نەتىجىسااىدە يااا ئولغىيىشااىغا تااۈرتكە بولااۇپ ب
گېرمااانىيىگە بىاارەر غااالىبىيەت كەلتااۈرۈپ بېرەلمىاادى ياااكى بولمىسااا 
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لېخىسااتان بىاالەن تېنچلىااق كاپااالەتكە ئىااگە بولمىاادى. ئەڭ مااۇھىمى 
روسااىيە بىاالەن دۈشمەنلىشااى  قالغااان بولاادۇق. ئالساااس لااوررايىن 

ەساالىدە مەسىلىسااىنىڭ ھەل قىلىنىشااىمۇ يىتەرسااىز قالغااان ئىاادى. ئ
فرانسااۇز يالماااۋۇزىنى كۈچلااۈك زەربە بىاالەن بىاارال قېتىماادا يىمىرىاا  
تاشالپ، ئالساسقا رېيچنىڭ )گېرمانىيە ھۆكۈمەت كابىنتىنىڭ − ئۇ.ت( 
قالغان دۆلەتلەر بىلەن تەڭ دەرىجىدىكى ھوقۇققاا ئېرىشاتۈرۈلگىنىدەك 

ىر تەڭ ھوقۇق كاپالەتكە ئىگە قىلىنىشى الزىم ئىدى. ئەمما بۇنچىلىك ب
ئىشنىمۇ باشقا ئېلى  چىقالمىادى. ئەسالىدىنال بۇناداق بىار مەقساەتنى 
ھەرگىز ئىشقا ئاشۇرغىلى بولمايتتى. چۇنكى، ئەڭ چوڭ پارتىيىلەرنىاڭ 
ئىچىاادە ئەڭ چااوڭ ۋەتەن خااائىنلىرى ساااقلىنى  كەلمەكااتە ئىاادى. 
بولۇپمااۇ مەركەزدىمااۇ م. ۋېتتېرلغااا ئوخشااايدىغانالر بااار ئىاادى. بااۇ 

ساااىزلىكلەر ئىمپىرىيىنىاااڭ قوغدىلىشاااىغا كاپالەتلىاااك تاااۈردىكى يىتەر
پىرەڭ -قىلىشنىڭ مۇھىم شەرتلىرى ھېساپلىناتتى. يەنى ئارمىيىنى تىرە

قىلىۋەتمىگەن بولسا ئىدى، بۇ تۈردىكى خاتالىقالرغا يەنىال بەرداشالىق 
بەرگىلى بوالتتى. گېرماانىيە پاارالمېنتى دەپ ئاتالغاان ئورگاان ساادىر 

ۇچلااۇق خاتااالىق نااېمىس خەلقىنىااڭ تارتقااان ئېغىاار قىلغااان بااۇ قورقۇن
جاپالىرىنىاااڭ مەسااادولىيىتىنى ئۇالرنىاااڭ ئۈساااتىگە ئارتىااا  قويۇشاااقا 
يىتەرلىااك بىاار سااەۋەپ بوالالياادۇ. پارالمېناات تۈزۈمىنىااڭ پااارتىيە دەپ 
ئاتالغااان پااارچىلىرى ئىنتااايىن ئاااددى سااەۋەپلەرنى باھااانە قىلىاا  

نىڭ كاپااالىتى بولغااان خەلقنىااڭ قولىاادىن مەۋجااۇت بولااۇپ تۇرۇشااى
قااۇرالىنى، ئەركىنلىكااى بىاالەن مۇسااتەقىللىقىنى قوغااداپ تۇراالياادىغان 
بىااردىن بىاار قوغدىغۇچىسااىنى تارتىاا  ئېلىشااتى. بۈگااۈن فالناادرېس 
ۋادىسىدىكى قەۋرىلەر ئېچىلغىدەك بولساا، ئالادىمىزغا بىزناى جىناايەت 
بىاااالەن قارىالياااادىغان قانغااااا بويالغااااان جەسااااەتلەر يۇپۇرۇلااااۇپ 

قىاادىغانلىقى ئېنىااق. بااۇ تااۇپراق ئۈچااۈن ھاياااتىنى پىاادا قىلغااانالر چى
پارالمېنتنىاااڭ قاتىااال ۋەكىللىرىنىاااڭ ۋىادانساااىزلىقلىرى ساااەۋەبىدىن 

باۇال ھەرباى تەلىاام -تەربىايە كاۆرەلمەۋ، ياااكى چااال-يىتەرلىاك تەلىام
كۆرۈپال ئۆلۈمگە يولالنغان ئىدى. بۇ قەھرىمانالر بىالەن بىارلىكتە يەنە 
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قۇرباااااان، يارىااااادارنى بىااااارەر ياااااۈزدەك سىياساااااى  ئونمىڭلىغااااان
ھىلىمىكىرچىلەرنىاااڭ ئوغۇرلاااۇق قىاللىشاااى ئۈچاااۈن، يااااكى بولمىساااا 
ئىدىيىلىرىنى نومۇسساىزالرچە تەشاۋىق قىلىاش ئىمكاانىيىتىنى قولادىن 

 چىقىرى  قويماسلىقلىرى ئۈچۈنال بىقۇدە پىدا قىلغان بولدۇق.

الر ۋاستىساااى يەھاااۇدىيالر، ماركىساااىزمچى ۋە دېماااوكراتچى گېااازىت
ئااارقىلىق پۈتااۈن دۇنياغااا نااېمىس مىللىتااارىزمى دەياادىغان تااۆھمەتنى 
تارقىتىااا  كېلىشاااكەن ئىااادى. بۇنىڭغاااا ئوخشاااىغان تاااۆھمەتلەردىن 
پايااادىلىنى  گېرماااانىيىنى يىمىرىشاااگە ئۇرۇنىلىۋاتقاااان بىااار پەيتاااتە، 
ماركىسىزمچى ۋە دېموكراتچى پارتىيىلەرمۇ ناېمىس خەلقىنىاڭ قۇراللىاق 

تەربىيە پۇرساىتىدىن تولاۇق مەھارۇم قالدۇرۇشاماقتا -نى تەلىمكۈچلىرى
ئىدى. ئەندى بۇ ھارامدىن بولغان پارالمېنات پېچكىلىرىنىاڭ ۋەھشاى، 
پەسكەش ۋىجدانلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئااقىۋەتلەرگە بىار قاۇر كاۆز 

 يۈگۈرتۈپ باقايلى:

تەربىيە كۆرگەن ئەسكەر سانىنىڭ -يىتەرلىك دەرىجىدە ھەربى تەلىم
ازلىقى ئۇرۇشنىڭ دەسلىۋىدىكى ھەرىاكەت جەريانىادىال مەغلاوبىيەتنى ئ

تېزلىتىااا  بەرگەن ئىااادى. شاااۇڭا، ئۇرۇشااانىڭ كاااۆلىمى كېڭىيىااا  
بېرىۋاتقان پەيىتلەردىال تارمار قىلىنىش ۋەزىيىتى قورقۇنۇچلاۇق تاۈردە 
شەكىللىنىشااااكە باشاااااليدۇ. نااااېمىس خەلقىنىااااڭ ئەركىنلىكااااى ۋە 

بېرىلىۋاتقاااان باااۇ ئۇرۇشاااتا بارلىققاااا مۇساااتەقىللىقى ئۈچاااۈن ئېلىااا  
كېلىۋاتقان بۇ يىمىارىلىش، ۋەتەن قوغاداش ئۈچاۈن خەلقنىاڭ باارلىق 
كۈچلىرىنى بىر يەرگە يىغىشقا توسقۇنلۇق قىلاش مەقساىتىدە تېنچلىاق 

ياتاا ئېلىنغاان -دەۋرىدە ئوتتۇرغا چىققان بۇ ئااجىزلىقالر بىالەن يېارىم
كى قۇرۇغلۇق ئارمىيىمىزنىاڭ تەدبىرلەرنىڭ نەتىجىسى ئىدى. ئۇ ۋاقىتتى
تەربىيە كاۆرەلىگەن ھاالەتتە -يېڭى ئەسكەرلىرى بەكال ئاز ھەربى تەلىم

جەڭااگە سااېلىنغان ئىاادى. دېڭىااز ئارمىيىسااىدىمۇ يوقۇرقىغااا ئوخشاااش 
بىر كاپالىتى بولغان -يىتەرسىزلىكلەر مىللى مەۋجۇتلۇقىمىزنىڭ بىردىن
ەن ئىادى. ئەپساۇس قۇراللىق كۈچلىرىمىزنىڭ قىممىتىناى چۈشاىرىۋەتك

بىاالەن يەنە شااۇنىمۇ كۆرسااىتى  ئااۆتىمەنكى، دېڭىااز ئارمىيىسااىنىڭ 
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قۇماناااادانلىق شااااىتابىمۇ بااااۇ تااااۈردىكى پەسااااكەش ئىاااادىيىلەرنىڭ 
بومباردىمااانى ئاسااتىدا قالغااان ئىاادى. ئەينااى ۋاقىتتااا كېمەسااازلىق 
زاۋۇدلىرىمىااازدا ئەنگىلىااايە پاراخوتلىرىااادىنمۇ كىچىاااك پااااراخوتالرنى 

ىشااكەنلىك، ھەرھالاادا ئااۇنچە بەك ئاااقىالنە، ئااۇنچە بەك ياساشااقا كىر
داھىيانە بىار ئۇرۇناۇش ھېساپالنمىساا كېارەك. ئەسالىدە پااراخوتالرنى 
سان جەھەتتە دۈشمەن پاراخوت سانىغا تەڭلەشتۈرۈشاكە تىرىشاچانلىق 
كۆرساااىتىلمىگەن بىااار دېڭىاااز ئاااارمىيە پىلوتىنىاااڭ باااۇ پاجىدەلىاااك 

رنىاااڭ ئاااۇرۇش قىلىاااش كاااۈچىنى يىتەرساااىزلىكىنى ھەرباااى پاراخوتال
ئۆستۈرۈش، جەڭگىۋارلىق دائىرىسىنى كېڭەيتىش ئاارقىلىق تولۇقالشاقا 
تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى كېرەك ئىدى. بۇ يەردىكاى مەساىلە، ئاۇرۇش 
-قىلىااش كۈچىنىااڭ ئۈسااتۈنلىكى مەسىلىسااى ئىاادى. بۈگااۈنكى پەن

 تېخنىكا شاۇنداق يوقاۇرى بىار پەللىاگە يەتكەنكاى، باشاقا ئەللەرنىاڭ
ئوخشاش توننااىدىكى ھەرباى پاراخوتلىرىادىن ئۈساتۈنلۈك تالىشاىمەن 
دېاايىش ئاساسااەن مااۇمكىن بولماياادىغان ھااالەت شااەكىللىنى  قالغااان 
ئىااادى. شاااۇنداق بولغاچقاااا، رىۋايەتلەردىكىااادەك ئۇناااداق ئاالھىااادە 
ئۈستۈنلۈككە ئېرىشاىمەن دېايىش، ئەنادىلىكتە تارىخقاا ئايالنغاان بىار 

ۋەن توننااىلىق ئاۇرۇش پااراخوتلىرىنى چاوڭ چۈش ئىدى. بولۇپماۇ تاۆ
پاااراخوتالر ئالدىاادا ئۈسااتۈنلۈككە ئېرىشتۈرۈشاانى ھەرگىزمااۇ خىيااال 

 قىلماسلىق كېرەك ئىدى.

ئۇنىااااڭ ئۈسااااتىگە نااااېمىس زەمبىرەكلىاااارى زاپچاااااس جەھەتااااتە 
 11ئەنگىلىيىلىكلەرنىڭكىااااادىن كۈچلاااااۈك ئىكەنلىكىناااااى، ئەمماااااا 

بىرلىك ھەممە يەردە مىللىمېتىر سانتىمېتىرلىق )بەزى تەرجىمىلەردە بۇ 
دەپ ئېلىنغان. − ئۇ.ت( نېمىس زەمبىرەكلىارى توپقاا تۇتاۇش كاۈچى 

سانتىمېتىرلىق ئەنگىلىيە زەمبىرەكلىرىنىڭكىدىن تاۈۋەن  91.5جەھەتتە 
تۇرىااادىغانلىقى )بەزى تەرجىمىااالەردە تاااۈۋەن تۇرمايااادىغانلىقى دەپ 

 91.5ىدە بىزمااۇ ئېلىنغااان. − ئااۇ.ت( تىلغااا ئېلىنماقتااا ئىاادى. ئەساال
سانتىمېترلىق زەمبىارەك ئىشلەپچىقىرىشاىغا كىرىشىشاىمىز الزىام ئىادى. 
چۇنكى، ئۇرۇشتا كۈچ تەڭپاوڭلىقىنى سااقالش مەقساەت قىلىنماساتىن، 
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دۈشمەندىن ئۈساتۈن كاۈچكە ئېرىشىشانى مەقساەت قىلغاان بولىشاىمىز 
كېاارەك ئىاادى. ئەگەر ئۇنااداق بولمىسااا ئىاادى، قۇرۇقلااۇق ئااارمىيىمىز 

ساااانتىمېتىرلىق قىساااقا ساااتوللۇق ئېغىااار بومباردىماااان  81ۈن ئۈچااا
 18زەمبىرىكىنااى ئىشلەپچىقىرىشاانىڭمۇ كېرىكااى يااوق ئىاادى. چااۇنكى 

سانتىمېتىرلىق نېمىس قىسقا ستوللۇق ئېغىر بومباردىمان زەمبىرەكلىرى 
ئااۇ ۋاقىااتالردا فرانسااىيىنىڭ قولىاادا بااار پااارابواللىق )ئارتىلاادۇرۇپ − 

ن بارلىق زەمبىرەكلىرىدىن كۈچلۈك ھېسااپلىناتتى. ئۇ.ت( توپ ئاتىدىغا
ساااانتىمېتىرلىق قىساااقا ساااتوللۇق  91.5ئىساااتىقكام ۋە ئااااكوپالرنى 

بومباردىماااان زەمبىااارەك توپلىرىنىاااڭ زەربىساااى بىلەنماااۇ كومپەيكاااوم 
قىلىاااۋېتىش ماااۇمكىن ئىااادى. ماناااا باااۇ نوقتىااادا قۇرۇغلاااۇق ئاااارمىيە 

ناااى كۆرەرلىاااك دېڭىاااز قۇمانااادانلىق شاااىتابىدىكىلەرنىڭكىدەك يىراق
ئارمىيىسااىدە يااوق ئىاادى. ئااۇالر ئۈسااتۈن تااوپ كااۈچى ۋە يوقااۇرى 
سۈرئەتتىن ۋاز كېچىشكەن ئىدى. بۇنداق خەۋىپلىك قاراش ئاۇالردىكى 
مۇداپىيىلىنىشااانى ئاسااااس قىلىاااش دەيااادىغان پىرىنساااىپال خاتاااا 
قاراشلىرىنىڭ نەتىجىسىدىن باشقا نەرساە ئەمەس ئىادى. يەناى دېڭىاز 

ماناادانلىق شااىتابىدىكىلەر ھەربااى پاراخوتالرنىااڭ ياسىلىشااى ئاارمىيە قۇ
ئۈچۈن قوبۇل قىلىنغاان ھۇجاۇم قىلىاش پىالنىناى ئاسااس قىلىادىغان 
ھەرىكەتااتىن ۋاز كېچىاا ، ئااۆزىنى قوغااداش مەجبااورىيىتىنى ئاساااس 
قىلغان مۇداپىيىلىنىش ھەرىكىتى دائىرىسىدە چەكالەپ تۇتقاان ئىادى. 

ايانغانادىال كەساكىن غەلىابە قىلىشاقا شۇنداق قىلى  پەقەت ھۇجۇمغا ت
بولىاادىغان يولاادىن ۋاز كېچىشااكەن دېاايىش مااۇمكىن ئىاادى. ئەساالىدە 
شۇنىسااى ئېنىقكااى، باشااقىالرنىڭكىدىن سااۈرئىتى ئاسااتا، قااۇراللىرى 
كۈچساااىز بولغاااان بىااار ئاااۇرۇش پااااراخوتى تېخىماااۇ تېاااز ھەرىاااكەت 

ن دۈشامەن قىالاليدىغان ۋە تېخىمۇ كۈچلۈك قاۇرالالر بىالەن قۇرالالنغاا
پاراخوتىنىڭ توپقاا تۇتىشاى بىالەن چۆكتۈرىۋېتىلىشاى ماۇمكىن ئىادى. 
ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇنداق ھۇجۇم ئىشى كۆپۈنچە ۋاقىاتالردا كۈچلاۈك بىار 
پاااراخوت بىاالەن مۇۋاپىااق بىاار مەنزىلاادە تااۇرۇش ئااارقىلىقال ئەمەلااگە 
ئاشۇرۇشقا بولىدىغان بىار ئىاش ئىادى. ماناا باۇ قاانۇننى قوغلىغاۇچى 
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وتلىرىمىزنىاااڭ كۆپۈنچىساااى ئېغىااار زەربە يىگەنااادىن كېيىنكاااى پاراخ
ئاچچىق ئەمەلىيەت ئارقىلىقال ئاندىن ئۆگۈنەلىگەن ئىدى. دېڭىز ئارمىيە 
قۇمانااادانلىق شاااىتابىدىكىلەرنىڭ كۆزقاراشااالىرى بىااالەن ئۇالرنىاااڭ 
ئويلىغانلىرىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىناى باۇ ئاۇرۇش ئەمەلىيىتاى ئىساباتالپ 

ۋىتىدە، ئۇرۇش پەيىتىدە ئۆزگەرتىشكە ئىمكانى باار بەردى. بۇنىڭ ئاقى
كونااا پاراخوتالرنىااڭ قااۇراللىرىنى ئالماشتۇرۇشااقا، يېڭااى پاااراخوتالرنى 
 تېخىمۇ كۈچلۈك قۇرالالر بىلەن قۇرالالندۇرۇشقا مەجبۇر بولغان ئىدۇق.

راك دېڭىاز ئۇرۇشاىدا ناېمىس ئاۇرۇش پاااراخوتلىرى -ئەگەر ساكاگېر
ىلەن ئوخشاش توننااىدا، ئوخشااش قۇرالالرغاا ئەنگىلىيە پاراخوتلىرى ب

ۋە ئوخشاش سۈرئەتكە ئىگە بواللىغان بولساا ئىادى، ئەنگىلىايە دېڭىاز 
سااانتىمېتىرلىق  91پىلااوتلىرى تېخىمااۇ نىشااانلىق، تېخىمااۇ كۈچلااۈك 

نااېمىس توپلىرىنىااڭ شااىددەتلىك توپقااا تۇتۇشاالىرى ئالدىاادا مااۇتلەق 
 تۈردە دېڭىزغا پاتۇرۇلغان بوالتتى.

ن ياااپونىيە بىاازدىكىگە ئوخشااىمايدىغان بىاار دېڭىااز ئااارمىيە بااۇرۇ
سىياسااىتىنى يۈرگۈزۈشااكە كىرىشااكەن ئىاادى. ياااپونالر يېڭااى ھەربااى 
پااااراخوتلىرىنى دۈشااامەن پاراخوتلىرىنىڭكىااادىنمۇ ئۈساااتۈن ھۇجاااۇم 
كااۈچىگە ئىااگە قااۇرالالر بىاالەن قۇرالالندۇرۇشااقا تىرىشااقان ئىاادى. ئااۇ 

ىدە كاۈچ ئۈساتۈنلۈكىگە تايىنىا  دېڭىاز ۋاقىتالردا بۇ تەدبىرلەر سايىس
 ئارمىيىسىنى ھۇجۇمغا ئۆتۈش ھالىتىگە تەييار قىلىۋېلىشقان ئىدى.

يەنە بىاار تەرەپااتىن بىزنىااڭ قۇرۇغلااۇق ئارمىيىمىزنىااڭ قۇماناادانلىق 
شىتابىدىكىلەر ماۇداپىيىنى ئاسااس قىلىادىغان بۇناداق بىار خاتاالىقنى 

مېنتنىااڭ چۈشااەنچىلىرى سااادىر قىلمىغااان بولىشااىغا قارىماااۋ، پارال
تەسااىرىدە ئىزچىاال زىيااان تارتىاا  كەلااگەن ئىاادى. دېڭىااز ئااارمىيە 
پىلوتلىرى بولسا، كونا قاراشالر ئاساسىدا قۇرالالندۇرۇلۇپ، كېايىن باۇ 

 قاراشالر بويىچە ھەرىكەتكە ئاتالندۇرۇلغان ئىدى.

شااااۇنداق بولغاچقااااا، ئااااارمىيىمىز قولغااااا كەلتااااۈرگەن شااااانلىق 
ېنېرالالرنىااڭ نەتىجىلىااك ھەرىااكەت قىلغانلىقىنىااڭ، غااالىبىيەتلەرنى گ
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شۇنىڭدەك بارلىق ئوفىسساېرالر بىالەن جەڭچىلەرنىاڭ تەڭدىشاى ياوق 
قەھرىماااانلىق كۆرسىتىشااالىرىنىڭ نەتىجىساااىدىن كەلاااگەن دېيىشاااكە 
ھەقلىقمىز. ئەگەر ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى دېڭىز ئارمىيىمىزمۇ بۇنىڭدەك بىر 

لسا ئىادى، ئۇرۇشاتا قۇرباان بولغاانالر ئاالھىدىلىككە ئىگە بواللىغان بو
ھاياتلىرىنى بىكارغا پىادا قىلغاان ھېسااپالنمايتتى. ماناا باۇ مەساىلىدە 
ھۆكۈمەت دائىرىلىرى، ئاجايى  ئۇتاۇقالرنى قازانادى دەپ تەرىپلىشاى  

تېنچلىااق دەۋرلىرىاادە دېڭىااز  ”پارالمېناات سۈيىقەسااتچىلىرى“كەلااگەن 
ۈپ چىقارغااان ئىاادى. پاااراخوت پىلوتلىرىغااا ئېغىاار زىيااانالرنى كەلتااۈر

ياساااش مەسىلىسااىدە پارالمېناات ھەربااى تەرەپنىااڭ قاراشاالىرى ئالدىاادا 
كەينىاادە تااۇرۇپ يااول قويااۇش ئورنىغااا دەل ئەكسااىچە ئۇالرغااا بېسااىم 
قىلىااش رولىنااى ئويناياادىغان مااۇھىم ئورۇناادا تااۇرۇپ كەلااگەن ئىاادى. 

رىادىن بىارى قابىلىيەتسىزلىك، پارالمېنتنىڭ كۆرىنەرلىك ئاالھىدىلىكلى
بولغان تەپەككاۈر قابىلىيىتىنىاڭ بولماسالىقى، مەنتىقىساىزلىكى دېڭىاز 

 ئارمىيىسىنىڭ قۇماندانلىق شىتابىنى ۋەيران قىلى  تاشلىغان ئىدى.

يوقۇرىدا توختىلى  ئۆتكىنىمدەك، قۇرۇقلۇق ئارمىيىمىز بۇنداق بىار 
ى خاتااالىق سااادىر قىلىشااتىن ساااقالنغان ئىاادى. بولۇپمااۇ ئااۇ ۋاقىتتىكاا

باشقۇماندانلىقتا ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان پولكوۋنىك لۇدېنادور ، خەلقىنىاڭ 
ھاياتىغاااا مۇناساااىۋەتلىك ئەڭ ماااۇھىم مەساااىلىلەردە رېيچىساااتاگنىڭ 

ياتا چاال قارارلىرىغاا، -)گېرمانىيە پارالمېنتنىڭ − ئۇ.ت( ئالغان يېرىم
ىتا باش قۇماندانلىقنىڭ تەدبىرلىرىنى ھەر دائىم ئىنكار قىلىشلىرىغا قار

 كەسكىن قارشى تۇرۇپ كەلگەن ئىدى.

ئۇ ۋاقىتالردا، بۇ ئوفىسسېرنىڭ ئېلى  بارغاان باۇ تىرىشاچانلىقلىرى 
نەتىجىسىز قالىدۇ. بۇ جىنايەتنىڭ يېرىمى پارالمېنتقاا، قالغاان يېرىماى 
بولسا پارالمېنتتىنمۇ بەتەر ھالدىكى ئۈركىگەك بېتقام ھولۋېگكە مەنسۈپ 

غا قارىماۋ مەسادولىيەتنى ئۈساتىگە ئالغاان دېيىش كېرەك. بۇ ئەھۋالالر
بۈگااااۈنكى كىشااااىلەر بااااۇ تااااۈر قورقۇنۇچلااااۇق جىنااااايەتنى مىللااااى 
مەنپەئەتلىرىمىزناى قوغداشااتا قىلااچە قاابىلىيىتى بولمىغااان كىشااىلەرگە 
قارشى چىققان كىشىنىڭ ئۈستىگە ئارتىا  قويۇشاماقتا. باۇ تاۈر تۇغماا 
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لغااننى كاام ساۆزلەش يااكى دىۋانە ئاتامانلىرى ئۈچۈن ئالغاندا بىرەر يا
ئاااارتۇق سۆزلەشااانىڭ قىلاااچە ئەھمىيىتاااى ياااوق ئىااادى. خەلقنىاااڭ 
كىلەچىكىاااگە مەسااادول بولىۋاتقاااان باااۇ كىشاااىلەرنىڭ ئەساااەبىلەرچە 
يەڭگىلتەكلىك قىلىشى سەۋەبىدىن پەيدا بولغاان ۋە پەيادا بولىادىغان 
مەسدولىيەتسااااىزلىكلەرنى ئويالياااادىغان، بىقااااۇدە پىاااادا قىلىنغااااان 

نى ۋە ئۇرۇشتا ياردارلىنى  مېيى  بولغانالر، چىداشقا مەجباۇر قۇربانالر
بولىۋاتقااااان نومااااۇس قىالرلىااااق بۈگااااۈنكى ۋەزىيىتىمىزنااااى ۋە پەس 
كۆرۈلىشىمىزنى، بېشىمىزغا كەلگەن باۇ يوقساۇللۇقنى ئوياليادىغان، ۋە 
يۈز بەرگەن بۇ ئىشاالرنىڭ ھەممىساى زامانىساىنىڭ پەقەتاال بىار قاانچە 

ئوۋچىلىرىغااا مىنىسااتىرلىك تەختىنااى بوشىتىشاانىال ئااادىمىگە ۋە ئەمەل 
مەقسااەت قىلىاا  بولىۋاتقااان ئىشااالر ئىكەنلىكىنااى بىلىاادىغان بىرسااى، 
شۆبقىسااىزكى بااۇ تااۈر مەخلۇقالرغااا پەسااكەش، رەزىاال، نومۇسسااىز، 
ئابرويساااىز ۋە قاتىااال دەپ ئاتاشااانىڭ ساااەۋەبىنى ئىنتاااايىن ياخشاااى 

بۇ ساۆزلەرنىڭ مەنىساى، چۈشىنىدۇ. ئۇنداق بولمىغاندا، ئىشلىتىلگەن 
غايىسااى ھەقىقەتەنمااۇ قىلااچە مەنىااگە ئىااگە بواللماااۋ قالغااان بااوالتتى. 
شااۇڭا، بااۇ كىشااىلەر سااەۋەبچى بولااۇپ كونااا گېرمانىيىنىااڭ ئىچكااى 
سىياساااەتلىرى ۋەياااران قىلىنغىنىااادىن كېااايىن، ئىشااالەنگەن باااارلىق 
جىنااايەتلەر ئاجايىاا  ئېنىااق شااەكىلدە مانااا مەن دەپ ئاشىكارىلىنشااا 

شااااليدۇ. قىزىاااق يېااارى بااااۇ تاااۈردىكى ئەھاااۋالالردا كااااۆرۈلگەن با
كۆڭۈلساااىزلىكلەرنىڭ ساااەۋەبى بەزى يەرلەردە كەڭ خەلاااق ئاممىساااى 
ئارىسىدا كۈچلۈك مۇنازىرىنى پەيدا قىلى  ساۆزلىنىۋاتقان بىار ۋاقىتتاا، 
باشقا بىر يەرلەردە يەنە بۇ تۈردىكى نومۇس قىلىنغىادەك نۇرغۇنلىغاان 

تىلغا ئېلىنمااۋ كېلىنىۋاتااتتى. ھەتتاا بۇالرنىاڭ  ھادىسىالر يوشۇرۇلۇپ
بىر قىسمىنى رەت قىلىدىغان ئەھۋالالرمۇ كاۆرۈلمەكتە ئىادى. ئەگەر باۇ 
تاۈر مەساىلىلەر ئەساتايىدىللىق بىالەن تەھلىال قىلىنىۋاتقاان ۋەزىايەت 

تارتىشاالر ئاارقىلىق -شەكىللەنگەن دېيىشكە تاوغرا كەلساە، باۇ تااالش
الى ئوتتۇرغا چىقىۋاتقانلىقىنىمۇ مۆلچەرلەشاكە بىرەر ياخشىلىنىش ئېقتىم

باااوالتتى. باااۇ جەريانااادا ھۆكاااۈمەتنى قولىااادا تۇتاااۇپ تۇرىۋاتقاااانالر 
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تەشۋىقاتنىڭ قىممىتىدىن، ئۇنىڭ ئاساسى پىرىنساىپلىرىدىن ئاازىراقمۇ 
بىر نىمە بىلامەۋ يۈرىشاەتتى. تەشاۋىقاتتىن ئىزچىال تاۈردە ئۇساتىلىق 

نى جەھەننەم قىلى  كۆرساىتىش، ياا بىلەن پايدىلىنى  خەلققە جەننەت
بولمىسااا دەل بۇنىااڭ ئەكسااىچە قىلىاا  كۆرسااىتىش كىمنىااڭ قولىاادىن 
كىلىشااى مااۇمكىن  بااۇنى قىلىااش پەقەت يەھااۇدىيالرنىڭال قولىاادىن 
كېلىدىغان بىر ئىش بولۇپ، ئۇالر ئەنە شۇ پىرىنسى  بويىچە ھەرىكەت 

تەشااۋىقات  قىلىشااماقتا ئىاادى. نېمىسااالر، ياااكى گېرمااانىيە ھۆكااۈمىتى
دەيدىغان بۇ مەسىلىدە كىچىككىنە بولسىمۇ بىرەر ساۋاتقا ئىاگە ئەمەس 
ئىدى. ئۇرۇش جەريانىدا بۇنداق ساۋاتسىزلىقنىڭ بەدىلى بىازگە بەكاال 

 قىممەتكە توختىغان ئىدى.

شۇنىڭغا قارىماۋ، بۇ يەردە كۆرسىتى  ئۆتۈلگەن ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى 
رسىتىدىغان شۇنچە نۇرغۇن ناچار نېمىس خەلقىنىڭ قارىالنغانلىقىنى كۆ

ئىشالر ئارىسىدا بەزىدە بىزنىڭمۇ ئۈساتۈنلۈك تەرەپلىرىمىاز بولغانىادى. 
ئەگەر بۇ جەھەتتە بىتەرەپ بىار مۇھااكىمە يۈرگۈزۈلگىادەك بولغىنىادا، 
باشااقا مىللەتاالەر ۋە ئەللەرنىڭمااۇ بىاازدە بولغااان يىتەرسااىزلىكلەرگە 

غا چىقىشى مۇمكىن. بۇ سااھەدە ئومۇمىي يۈزلۈك ئىگە ئىكەنلىكى ئوتتۇر
بىزدىنمۇ ئاشۇرىۋىتىدىغانلىقىنى، ھەتتا بەزىادە بىازدە باار بىار قىساىم 
ئۈسااااتۈنلۈكلەرنىڭ ئااااۇالردا كۆرۈنمەياااادىغانلىقىنىمۇ كۆرىۋېلىشااااىمىز 
مااۇمكىن. باااۇ تاااۈردىكى ئۈسااتۈنلۈكلىرىمىز ئارىساااىدىكى ئەڭ ماااۇھىم 

ئۆزىنىاااڭ بولغانلىرىااادىن بىرساااى، ناااېمىس خەلقىنىاااڭ ھەر دائىااام 
ئىقتىسااادى سىستېمىسااىنىڭ مىللااى خاااراكتېرىنى قوغاادىغان ئاساسااتا 
پائااالىيەت قىلىاادىغانلىقى، ناچااار يىتەكچىلىااك قىلىنغااان شااارائىتالرغا 
قارىماۋ خەلقارالىق مالىيە بازارلىرىنىڭ بۇ تۈر تېزگىنلەشالىرىگە باشاقا 

االلىشاىمىز ئەللەرگە قارىغاندا تېخىمۇ ئاز باغالنغاانلىقىمىزنىمۇ كاۆرۈپ ئ
مۇمكىن. شۇنداق قارايمەنكى، بۇ ئۈستۈنلۈكلىرىمىز ياۈز بەرگەن دۇنياا 
ئۇرۇشاااىنىڭ ئەڭ ماااۇھىم ساااەۋەپلىرىدىن بىرىناااى تەشاااكىل قىلغاااان 

 دېيىشكە بولىدۇ.
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شۆبىقسااىزكى، خاناادانلىقنى نۇرغااۇن كىشااىلەر، بولۇپمااۇ زور خەلااق 
رالرنىڭ ئاممىسى ئۇمۇمەن ياخشى بىلمەيتتى. بۇناداق بولىشاى ھۆكۈمادا

ھەر دائىااام ئەڭ سااااپ كاللىغاااا، بولۇپماااۇ ئەڭ سااااپ قەلااابكە ئىاااگە 
كىشاااىلەردىن بواللمىغاااانلىقى )بەزى تەرجىمىااالەردە بولغاااانلىقى دەپ 
ئېلىنغان. − ئۇ.ت( بۇنىڭ بىر سەۋەبى بولىشى مۇمكىن. ئەپسۇسكى، 
بۈگااۈنكى ھۆكۈماادارالر ياااالقچىالرنى بەكىاارەك ياخشااى كۆرۈشااەتتى ۋە 

دارلىق سااپ كىشاىلەردىن ئۈساتۈن ئورۇنغاا قويۇشااتتى. ئۇالرنى ئىقتىا
ئااوردا سااارىيى ئەتىراپىاادا يۈرىاادىغان بىلىملىااك بولغااان كىشااىلەرمۇ 
يااااالقچىلىق قىلىشااانى، يالغاااان ھىجىيىااا  يۈرىشااانى تاللىۋالغاااان 

 كىشىلەردىن تەشكىل تاپقان ئىدى.

دۇنياااا ھەر جەھەتاااتىن زور ئاااۆزگىرىش ياسااااۋاتقان بۇناااداق بىااار 
بۇنااداق ئەھۋالالرنىااڭ مەۋجااۇت بولىشااى ۋەتىنىمىاازگە ئېغىاار دەۋردە، 

زەربە بولااۇپ تەسااىر كۆرسااەتمەكتە ئىاادى. بااۇ تااۈردىكى ئۆزگىرىشاالەر 
ئاادەتلىرىگە پەقەتاال مااس كەلمەيتتاى. -ئىمپىرىيە ئوردىلىرىنىڭ ئۆرپە

شۇنداق بولغاچقا، بۇ ئەسىرنىڭ بۇرۇلۇش نوقتىسىغا كەلگىنىدە ھەربى 
كوچىدىن ئۆتىۋاتقان بىرەر شااھزادىغا ھەرقاناداق  كىيىم كىيى  ئاتلىق

بىرساى ھەيااران قالماااس بولاۇپ قالغااان ئىاادى. بۇناداق بىاار قىياااپەت 
بىلەن پاراتتىن ئۆتۈش كۆرۈنۈشى خەلق ئاممىسىغا قانداق بىر تەسىرات 
پەيدا قىلىدىغانلىقىنى ئېنىاق پەرەز قىلىشاالمىغان ئىادى. ئەگەر باۇنى 

دى، شااۇنچە نۇرغااۇن نااامۇۋاپىق، ئەقىلغااا پەرەز قىاللىغااان بولسااا ئىاا
سىغمايدىغان ئىشالرنى قىلمىغان بوالر ئىدى. يەنە شۇنىڭدەك يوقاۇرى 
تەبىقىاادىكى ئىسااىلزادىلەرنىڭ سااەمىمى بولمىغااان ئااادەمگەرچىلىكىمۇ 
كۆپۈنچە ھالالردا ناچار تەساىرات بېرىا  تاۇراتتى. مەساىلەن ئاااليلى، 

پىشااقان تاماااقتىن تېتىاا   بىاارەر شاااھزادە، خەلقنىااڭ ئاشخانىسااىدا
باقماااقچى بولغىنىاادا بۇنااداق مۇئااامىلە بااۇرۇنقى ۋاقىااتالردا كىشااىلەرنى 
بەكاااال خاااوش قىلىاااۋىتەلەيتتى. ئەمماااا باااۇ ئەساااىرنىڭ ئاخىرلىرىااادا 
شااەكىللەنگەن قىماامەت قاراشاالىرى نەتىجىسااىدە پۈتااۈنلەۋ ئەكسااىنچە 

ەرگەن تەسااىر بېرىاادىغان ئەھااۋالالر ئوتتۇرغااا چىقىاادىغان بولااۇپ ئااۆزگ
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ئىدى. چۇنكى، شاھزادە تامااق تېتىشاقا كېلىادىغان كاۈنكى تاماقنىاڭ 
باشاااااقا ھەرقاناااااداق بىااااار كۈندىكىااااادىن پەرقلىاااااق شاااااەكىلدە 
تەييارالنمايدىغانلىقىنى پەقەتال سېزەلمايدىغانلىقىغا ھەممە كىشى قەتدى 
ئىشىنەتتى. جاھاننىڭ بۇنچىلىك ئۆزگىرىشىمۇ ئۇالرغا يىتەرلىك ئىادى. 

اق ئۆزگىرىشتىن ھەممىنىاڭ خەۋىارى باار ئىادى. شاۇنداق چۇنكى بۇند
قىلى ، ئەڭ ياخشى نىيەت، ئەڭ ياخشى مۇئاامىلىلەرمۇ ئاشاكارە تاۈردە 
بىرەر خاپىلىقنى پەيدا قىلمىغان تەغدىردىمۇ كۈلكىلىك بىر كۆرۈنۈشنى 
پەيدا قىلىشقا يىتەتتى. ھۆكۈمدارنىڭ سەبىرچانلىقىغا دائىار ھەر يەردە 

كايىالر، نامۇۋاپىق سۆزلەر كىشاىلەرنى كۈشكۈرتۈشاكە سۆزلىنىدىغان ھى
ساااەۋەپ بولاااۇپ قااااالتتى. مەساااىلەن، ساااەھەردە ئەتىاااگەن تاااۇرۇپ 
كېتىاادىغان ئااادىتى، ئاخشااىمى يېاارىم كااېچىگىچە ئىشاالەيدىغانلىقى ۋە 
تاماااقنى ئاااز يىيىشااىنىڭ ئۇنىڭغااا زىيااان كەلتۈرىاادىغانلىقى دېگەناادەك 

ۆكۈماااادارنىڭ قانچىلىااااك گەپاااالەر ئوتتۇرغااااا چىقاااااتتى. بولمىسااااا ھ
ئۇخاليااادىغانلىقى، قانچىلىاااك تامااااق يەيااادىغانلىقى قاتاااارلىقالردىن 
خەۋەردار بولۇش، ئۇنى بىلىشكە ئۇرۇنۇشنىڭمۇ ئەمەلىيەتتە كىشىلەرگە 
قىلچە زۆرۈرىيىتى يوق ئىشالر ئىدى. ئەسلىدە ئۇنىڭغا يەتكىدەك تاماق 

رازىلىق بېرىلەتتاااى ۋە قانچىلىاااك ئاااۇخاليمەن دېساااە بۇنىڭغاااا ناااا
بىلدۈرىدىغان بىرسىمۇ ياوق ئىادى. ئەگەر، ئىمپىراتاور بولغاان كىشاى 
قايىااادىلەرگە ئەمەل قىلىااادىغان كىشاااىلىككە ئىاااگە ساااۈپىتى بىااالەن 
ئىرقىنىااڭ ۋە ۋەتىنىنىااڭ ئابرويىغااا مۇۋاپىااق كېلىاادىغان پائااالىيەتلەر 
بىلەن شاوغۇللىنىدىغان، ھۆكۈمادارلىق ۋەزىپىساىنى جايىغاا كەلتاۈرۈپ 

بولسىال ھەمامە ئۇنىڭادىن رازى بولىشااتتى. ياماان يېارى، باۇ كەلگەن 
ئەھۋالالرنىااڭ ھەممىسااى ئەھمىيەتلىااك ئىشااالر قاتارىاادىكى مەسااىلىلەر 
ھېسااااپالنمايدىغانلىقىغا قارىمااااۋ، خەلقنىاااڭ ماااۇتلەق كاااۆپ قىسااامى 
يوقۇرىدىن باشقۇرۇلىدىغانلىقى سەۋەپلىك ئۇالردا ھەرقانداق بىر ئىاش 

بولىۋېرىاادۇ دەياادىغان قاااراش ئومۇملىشااى   بىاالەن شوغۇلالنمىسااىمۇ
كېتىۋاتماقتا ئىدى. ھۆكۈمەت ۋەزىپىسىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك بىلەن بىجا 
كەلتۈرۈپ كېلىۋاتقاان ماۇددەت ئىچىادە يااكى ئىشالىرىنى سااپ نىايەت 
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بىلەن ئورۇنالشتۇرۇپ كېلىۋاتقان مۇددەت ئىچىادە بۇناداق گەپلەرنىاڭ 
. ئەمما ئۇنىڭادەك سااپ نىيەتلىاك، بىرەر زىيىنىمۇ بولماسلىقى مۇمكىن

ئۇتۇغلۇق ئىشلەيدىغان ھۆكۈمەتنىڭ ئورنىدا تەلەپ قىلىنغانغا مۇۋاپىاق 
-كەلمەيدىغان باشقا بىرەر ھۆكۈمەت بولۇپ قالغىنىدا بۇنداق ئۇششااق

چۈششەك خەۋەرلەرنىڭ ئەھۋالىمىزنى خااراپ قىلىادىغان تەساىر پەيادا 
ۆرۈلگىنىاادە، ئىتااائەت قىلىۋېتىشااى ئېنىااق. ئەنە شااۇنداق ئەھااۋال ك

قىلىااش، جاسااارەت، بااالىالرچە خاتىرجەملىااك ئىسااتىكى ئەڭ يامااان 
 ئاپەتلەرنىڭ بىشارىتى بولۇپ قالىدۇ.

ئەمما بۇ تۈردىكى قارشى پىكىارلەر ناارازىلىقنى قوباۇل قىلمايادىغان 
بىر قاتار كۈچلەرگە دۈچ كېلەتتى. باۇ تاۈر كاۈچلەر قاتارىادا بىرىنچاى 

ورگانلىرىنىااااڭ رەھبەرلىااااك ئورگىنىنىااااڭ بولااااۇپ بااااارلىق دۆلەت ئ
مااۇقىملىقىنى كۆرسااىتى  ئۆتىشااىمىز كېاارەك. خانىاادانلىق تااۈزۈمى بااۇ 
تۈردىكى مۇقىملىققا كاپالەتلىك قىلماقتا ئىدى. كېيىن بۇنىڭغا جاھىال 
سىياسااااەتچىلەرنىڭ تەنقىاااات ماجىرالىرىاااادىن دۆلەت ئورگااااانلىرىنى 

ردەمچى بولغاان ئىادى. ئاسىراش ئۇچۇن ئۇالرنى يىراق تۇتۇشلىرىمۇ يا
شااۇنىڭدەك يەنە، قۇرۇلغااان كۈنىاادىن تااارتىپال ئېرىشااكەن ئااابروۋ ۋە 
پەزىلىااتىگە تايىنىاا  قولغااا كەلتااۈرۈلگەن ئااابرويلۇق ئااورنى، مەمااورى 
كادىرالرنىااااڭ، بولۇپمااااۇ ئارمىيىنىااااڭ ئۈسااااتۈنلۈكىدىن، سىياسااااىي 
پارتىيىلەرنىااڭ سەۋىيىسااىدىن ھالقىاا  كېتىشااىمۇ بااۇ ئىشااقا ياااردەمچى 
بولۇپ بەرمەكتە ئىدى. بۇنداق بىر ئۈساتۈنلۈككە دۆلەتنىاڭ ئەڭ چاوڭ 
ئادىمىنىاااڭ، يەناااى ھۆكۈمااادارنىڭ شەخساااىيىتىدە بارلىققاااا كەلاااگەن 
ئۈسااتۈنلۈكمۇ قوشااۇلۇپ بېرەتتااى. شااۇڭا، ھۈكۈماادار بىاار مەساادولىيەت 
سااىموۋۇلى ھالىغااا كەلتااۈرۈلگەن ئىاادى. ھۆكۈماادارنىڭ مەۋجااۇتلىقى 

يىلىااادىغان بىااار گاااۇرۇپ كىشاااىلەرنىڭ پارالمېنااات كۆپساااانلىقى دې
پەۋقۇلداددە ئوتتۇرغاا چىققىنىادەك پەيادا بولغاان بولماساتىن، بەلكاى 
ئاساسلىقى خەلاق ئاممىساىنىڭ كاۈچى بىالەن بارلىققاا كەلاگەن ئىادى. 
نېمىس يىتەكچىلىرىنىڭ ئەپساانىۋى سااپلىقى ئاساسالىقى باۇ تاۈردىكى 

سقىسااى، نااېمىس ئەھااۋالالردىن مەياادانغا كەلااگەن ئىاادى. گەپنىااڭ قى
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خەلقااى ئۈچااۈن خااانلىق تۈزۈمنىااڭ مەدەنىااي قىممىتااى بەكااال يوقااۇرى 
بولۇپ، بۇ ئامىل باشقا يىتەرسىز تەرەپلىرىنى ئوڭۇشلۇق تاۈردە يېپىا  
كىتەلەيتتااى. نااېمىس ھۆكۈماادارى تۇرىۋاتقااان سااارايالر تااا بۈگااۈنگىچە 
ئېستېتىك روھنىڭ چوقۇنۇش يەرلىرى بولاۇش رولىناى ئىزچىال جاارى 

ۇرۇپ كەلمەكاااتە. ئەگەر ئۇناااداق بولمىغاااان بولساااا، بۈگاااۈنكى قىلاااد
كۈندىكى ماتېرىيالىزمچى ھالىغا كەلگەن روھى مۇھىت ئاساتىدا بۇناداق 
بىاار ئەۋزەللىكنااى ئەمەلاادىن قالاادۇرۇش خەتەرلىااك بولىشااى مااۇمكىن. 

پەن -ئەسااىرلەردە سااەندەت ۋە ئىلىاام-82نااېمىس كىنەزلىكلىرىنىااڭ 
ەرگىزمااۇ ئىنكااار قىاللمااايمىز. چااۇنكى ئۈچااۈن قىلغااان خىزمەتلىرىنااى ھ

زامااااانىۋىي دەۋرگە كىرگەناااادىن كېاااايىن بااااۇرۇنقى ئااااۇ ۋاقىااااتالردا 
كۆرۈلگىنىاادەك ھېچقانااداق بىاار يېڭىلىااق ئوتتۇرغااا چىقىاا  باقمىاادى. 

ئاستا بۇزۇلۇشقا باشالىغان ئاۇ دەرلەردىماۇ -ئىجتىمائى مۇھىتىمىز ئاستا
 ى  ئۆتۈشىمىز كېرەك.كۈچ ئامىلى قاتارىدا يەنىال ئارمىيىنى كۆرسىت

ئارمىيە، ناېمىس خەلقىنىاڭ ئەڭ كۈچلاۈك مەكتىاۋى ھېسااپلىناتتى. 
دېمىساااىمۇ باااارلىق دۈشااامەنلىرىمىز ئاااۆچمەنلىكىنى مىللىتىمىزنىاااڭ 
قوغدىغۇچىسااى بولغااان بااۇ ئورگانغااا مەركەزلەشااتۈرگەنلىكى ھەرگىزمااۇ 
سەۋەپساااااىز ئەمەس. ئاااااارمىيىمىز تاااااۆھمەت ئاساااااتىدا قېلىااااا ، 

ە، دۈشااامەنلىكلەرگە ۋە ھۇجۇمالرغاااا دۈچ كەلمەكاااتە ئاااۆچمەنلىكلەرگ
ئىاادى. پەسااكەش كىشااىلەرنىڭ قورقىاادىغان يېاارى دەل شااۇ ئااارمىيە 
ئىدى. رىياللىقنى ئىپەدىلەپ بېرىش ئۈچۈن بۇنىڭدىنمۇ مۇۋاپىق بىارەر 
خااااتىرە مۇنارىساااى ئوتتۇرغاااا چىقىااارىش ماااۇمكىن ئەمەس. ۋېرساااالدا 

لىرى بىلەن نەپرەتلىرىنى ئەڭ خەلقدارالىق ئوغرىالرنىڭ پەسكەش تەلەپ
ئالاادى بىاالەن نااېمىس ئارمىيىسااىنىڭ ئۈسااتىگە قارىتىشااى، نااېمىس 
ئارمىيىسااىنىڭ پااۇل كااۈچىگە قارشااى مىللىتىمىزنىااڭ ئەركىنلىكىنااى 
قوغداشااتا مۇسااتەھكەم ئىسااتىقكاملىق رولىنااى ئويناااپ كەلگەنلىكىنااى 

 كۆرسىتى  بېرىدۇ.

گە ئالغاان باۇ كاۈچ ئەگەر خەلقىمىزنى قوغاداش ۋەزىپىساىنى ئۈساتى
بولمىسااا ئىاادى، ۋېرسااال كىلىشااىمىنىڭ روھااى ۋە بااارلىق ماااددىلىرى 
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گېرمااااانىيىگە ئاااااللىمۇ قاچااااان ئىمزاالتقۇزۇلااااۇپ ئىجاااارا قىلىشااااقا 
كىرىشتۈرۈلگەن بوالتتى. نېمىس مىللىتىنىڭ ئارمىيىگە بولغان قەرزىنى 

مە بىر جۈملە سۆز بىلەن ئىپادىلەشكە توغرا كەلسە، نېمىس خەلقى ھەم
 ئىشتا ئارمىيىسىگە قەرزدار.

ئارمىيە، مەسدولىيەت ئېڭىنىاڭ ئەڭ ماۇھىم ئورۇنغاا كۆتۈرىلىشاىنى، 
مەساادولىيەت قارىشااىنىڭ بارغانسااىرى كۈناادىلىك مەسااىلىلەر ھالىغااا 
كېلىشىنى تۇرغازماقتا، بولۇپمۇ ھەرتۈرلاۈك مەسادولىيەت تۇيغۇلىرىادىن 

نات تەرىپىادىن بۇناداق ئايرىلغانلىقنىڭ تىپىك ئۈلگىسى بولغان پارالمې
بىاار قاااراش كېڭەيتىلىۋاتقااان بىاار پەيتااتە كۆڭااۈللەرگە مەساادولىيەت 
تۇيغۇسااىنى يەنە شااۇ ئااارمىيە سااىڭدۈرۈپ كەلمەكااتە ئىاادى. ئااارمىيە، 
قورقۇنچاقلىقنى ھەممە يەرنى قاپلىغان ۋاباا ھالىغاا كەلتاۈرۈش ئۈچاۈن 
ى ئۇرۇنىۋاتقاااان، خەلاااق مەنپەئىتاااى ئۈچاااۈن پىاااداكارلىق كۆرسىتىشااان

ئاخمااقلىق دەياادىغان قاراشااالرنى كېڭەيتىشااكە ئۇرۇنىۋاتقااان، بۇنااداق 
پاسكىنىچىلىقالرنىڭ كىڭەيتىلىشاىنى ئااقىالنىلىق دەپ قارايادىغان بىار 
دەۋردە، كىشاااىلەرگە مەسااادولىيەتنى ئۈساااتىگە ئاااېلىش، پىاااداكارلىق 
كۆرسىتىش ئۈچۈن جاسارەتلەندۈرۈپ كەلمەكتە ئىدى. ئارمىيە، ھەربىر 

ىللەتنىاااڭ ئاااازادلىقىنى زەنگىااالەر، خىتاااايالر، نېمىساااالر، نېمىساااقا م
فرانسااۇزالر، ئېنگىلىاازالر ۋە قالغااان مىللەتاالەر ئوتتۇرسااىدا ئاااختۇرۇپ، 
خەلقاااااارالىق بىااااار قېرىنداشااااالىقنى تەرغىااااا  قىلىااااا  ئاااااۇنى 
رىغبەتلەندۈرىۋاتقان ساختىپەز كىشىلەرنىڭ ياساپ چىققاان گەپلىارىگە 

ڭ كۈچىاادىن، قەتداى ئىرادىسااىدىن قاۇالق ساالماۋ، بىۋاسااتە مىللەتنىا
ئااازاتلىق ئاااختۇرۇش الزىملىقىنااى ئوقۇتىاادىغان بىاار مەكااتەپ رولىنااى 

شىجائەت روھىناى تەشاۋىق قىلىا  -ئوينىماقتا ئىدى. ئارمىيە، غەيرەت
شۇ ئاساستا غەيرەتلىك ئادەم يىتىشتۈرمەكتە ئىدى. بولمىسا كۈنادىلىك 

رنىغاا گۇماانخورلۇق ۋە تۇرمۇشتا بۇنداق رو  يىتەرسىزلىكى، ئۇنىاڭ ئو
ئىشەنمەساالىك ھااالىتى كىشااىلەرنىڭ روھااى ھەرىكىتىنااى چۇلغىۋالغااان 

 ئەھۋال يامىراشقا باشلىغان ئىدى.
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ھىلىگەر كىشىلەر ئۈلگە قىلى  كۆرسىتىلىۋاتقان بىار دەۋردە، ئاۈلگە 
بوالرلىاق بىاارەر ئىشانىڭ قااليمااان بىاار ۋەزىايەتكە قارىغاناادا ھەردائىاام 

پىرىنساااىپىنى ھەممىااادىن ئۈساااتۈن قىلىااا  ياخشاااى بولىااادىغانلىق 
كۆرساااىتىش ھەقىقەتەنماااۇ ماھاااارەت تەلەپ قىلىااادىغان بىااار ئىاااش 
ھېساااپلىناتتى. بااۇ ئەلاادە پەقەت بۇزۇلمىغااان، ساااغالم قالغااان بىاار 
ئورۇننىااااڭ بولىشااااى كېاااارەك ئىاااادى. ئەگەر ئارمىيەنىااااڭ بەرگەن 
تەربىيىلىاارى بۇنااداق بىاار ئاساساالىق كۈچنىااڭ يىتىلىاا  يېڭىلىنىاا  

ۇرىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلمىغان )بەزى تەرجىمىلەردە قىلغان بولساا ت
ئىاادى دەپ ئېلىنغااان − ئااۇ.ت( بولسااا ئىاادى، كۈناادىلىك تۇرمۇشااتا 
بۇنداق ئىساىل پەزىلەتلىاك ئىشاالر ئااللىبۇرۇن يوقااپ كەتاكەن باوالر 

 ئىدى.

بېسااىم ئىشاالىتىش ۋە مەجبااۇرالش بىاالەن يېڭااى بىاار ئالاادامچىلىقنى 
ارشاىلىق كۆرسىتىلمەساتىن ئەمەل قىلىاش الزىام بولغاان ياكى قىلاچە ق

بىاارەر سااودا كىلىشىمنامىسااىنى ئىمزاالشااتىن باشااقا ھەرقانااداق بىاار 
پائالىيەتتە، پۈتۈن كۈچىنى ۋە ھوقۇقىنى پەقەتال بىر يەرگە يىغالمىغان 
بۈگااۈنكى گېرمااانىيە رېاايچ ھۆكۈمىتىنىااڭ قەتدااى ئىاارادىگە كېلىشااتە 

قالغاااانلىقىنى كۆرىشاااىمىزنىڭ ئاااۆزىال قانچىلىاااك ئېغىااار يىتەرساااىز 
ھۆكۈمەتنىڭ ئااجىزلىقىنى تونۇشاىمىز ئۈچاۈن يىتەرلىاك ئىادى. ئەمماا 
ئالدىغا قويۇلغان بىر شەرتنامىنى خۇددى ئۆز دىكتاتورىنىڭ باويرىقىنى 
ئىجاارا قىلىااش ئۈچااۈن دەرھااال ھەرىكەتااكە ئاتالنغىنىاادەك شااۇ ھامااان 

تااكە قايرىاا  قويااۇپ، ئىماازاالش، ھەر تۈرلااۈك مەساادولىيەتنى بىاار چە
شەرتنامىدا يېزىلغاان نەرساىنىڭ نىامە بولىشاىدىن قەتداى نەزەر ئاۇنى 
قۇرۇلتايااادىكى خااااتىرە قالااادۇرغۇچى كاتىپالرغاااا ئوخشااااش دەرھاااال 
تەستىقالشتا بۇ ھۆكۈمەت قىلچە تەمتىرەشامەيدىكەن. ھەقىقەتەنماۇ باۇ 

ساان تۈر ئەھۋالالردا بۇ ھۆكۈمەت ئۈچۈن قاارار قوباۇل قىلىاش بەكاال ئا
ئىكەن. چۇنكى، قوبۇل قىلىنىدىغان قارارنى ئۇنىڭغاا باشاقىالر يېزىا  

 دە.-بەرگەن
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ئارمىيە، غايىساىگە، ۋەتىانىگە ۋە دۆلىتىنىاڭ ئۇلۇغلىقىغاا سااداقەت 
كۆرسااىتىش تەربىيىسااىنى بېرىاا  كەلااگەن ئىاادى. ئەممااا جەمىيەتنىااڭ 
كۈناادىلىك تۇرمۇشااىدا رەنجىااش، ئاااچكۆزلۈك ۋە ماتېرىيااالىزم ھەماامە 

ەرنى قاپالشقا باشلىغان ئىدى. ئارمىيە، ساىنىپالر باويىچە بۆلۈنۈشاكە ي
قارشى بىرلەشكەن، ئىتتىپاقالشقان بىر مىللەتنى بارلىققا كەلتاۈرمەكچى 
بولغان ئىدى. بۇ مەسىلىدە ئارمىيىنىڭ بىارال خاتاالىقى باار ئىادى: ئاۇ 
خاتااالىق، ئەسااكەرگە ئااېلىش تۈزۈمىاادە بىاار يىللىااق پىاادائىالردىن 

لىنىشنى يولغا قويغانلىقى ئىدى. باۇ بىار خاتاا ھەرىاكەت ئىادى. پايدى
باراۋەرلىك پىرىنسىپى دەپساەندە -چۇنكى، بۇ سەۋەپ تۈپەيلىدىن تەڭ

قىلىنماقتا ئىدى. بولۇپماۇ مەلۇمااتلىق سااھىدىكىلەرگە ئېتىاۋار بېارىش 
دەيدىغان ئىش ئوتتۇرغا چىقى  تەڭسىزلىك قىلىنماقتا ئىدى. ئەسلىدە 

سىچە قىلچە پەرقلەندۈرمەۋ ئوماۇمىي يۈزلاۈك ئەساكەرلىك بۇنىڭ تەتۈر
 پىرىنسىپى بۇنىڭدىن كۆپ ياخشى چارە ئىدى.

ئالى بىلىم يۇرتلىرىدا تەربىيە كۆرگەن تەركىپلەرنىڭ ئومۇمى يۈزلۈك 
ئاخماااااقلىقلىرى ۋە خەلقىاااادىن كۆرىنەرلىااااك شااااەكىلدە ئايرىلىاااا  

ا ئاۆز ساېپى ئىچىادە كېتىۋاتقانلىقىغا نىسبەتەن، ئارمىيە ھېچ بولمىغاند
بىلىمساااىزالر دەپ ئايرىااا  يۈرۈشاااكە ياااېقىن -بولساااىمۇ ئەقىللىقاااالر

كەلمىگەن بولسىدى، بەلكى تېخىمۇ ياخشى تەساىر قالادۇرالىغان باوالر 
ئىاادى. بۇنااداق پازىتسااىيىدە بااولغىنى بىاار خاتااالىق ئىاادى. ئەممااا بااۇ 
 دۇنيااادا خاتااالىق سااادىر قىلماياادىغان كىاام بااار  ئااارمىيە ئىشاالىگەن

چۈششەك خاتالىرىغا قارىغاندا -پايدىلىق ئىشالر سادىر قىلغان ئۇششاق
شۇنچە كۆپ ئىدىكى، بەزى ئۇششاق خاتالىقلىرى بولغان بىر ئادەمنىڭ 
قۇسۇرلىرىغا سېلىشاتۇرغىنىمىزدا ئارمىيىنىاڭ ساادىر قىلغاان خاتاالىرى 
قىلاااچە ئەھمىيىتاااى بولمىغاااان ۋە بەكاااال ئاااادەتتىكى بىااار خاتاااالىق 

 تى.ھېساپلىنات

كونا ئىمپىرىيە دەۋرىدىكى ئارمىيىدە، ھەر ئىش كۆپ سانلىق ئاۋازغا 
باااغلىق دەپ ھېساااپالش ئەڭ چااوڭ ئاالھىاادىلىك دەپ قارىلىۋاتقااان، 
ھەمدە يەھۇدىيالردەك سانغا قارىتا قارغۇالرچە چوقۇنۇشى ئومۇملىشاى  
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كېتىۋاتقانلىقىنىڭ تەتۈرسىچە شەخسىگە ئىشىنىش پىرىنسىپىنى قوغداپ 
ش ئەڭ مۇھىم ئاالھىدىلىك بولاۇپ قالغاان ئىادى. راس دېمىساىمۇ قېلى

ئەينى ۋاقتىدا ئارمىيە زامانىۋى دەۋر ئەڭ ئېقتىياجلىق بولۇپ تۇرىۋاتقان 
شەيدى − ئىنسان يېتىشتۈرمەكتە ئىدى. ئارمىيە ساەپلىرىدە ھەر يىلاى 
مەستخوشلۇق، بارغانسىرى يېيىلى  كېتىۋاتقان ئايالالرغاا خااس مىاجەز 

لىقىااادىن يىراقالشاااتۇرۇلغان ئاااۈچ ياااۈز ئەللىاااك مىاااڭ يااااش پاتقاق
قااۇۋۋەت -يېتىشااتۈرۈلمەكتە ئىاادىكى، بااۇ ياشااالردىن يىگىتلىااك كااۈچ

-ئۇرغۇپ تۇراتتى. بۇ ياشالر ئىككاى يىال داۋام قىلغاان ھەرباى تەلىام
تەربىيىااادىن كېااايىن ئااااجىزلىقالردىن قۇتۇلاااۇپ پاااوالتتەك ۋۇجۇتقاااا 

جەرياندا بويرۇققاا باوۋ ساۇنۇش  تەربىيە-ئېرىشمەكتە ئىدى. بۇ تەلىم
ئادىتىنى يىتىلدۈرگەن ياشالر، كېيىنكى ھاياتىادا قۇمانادانلىق قىلىاش 
سەندىتىنىمۇ ئاسانال ئۆگۈنىاۋاالتتى. ئاادەتتە يولادا كېتىۋاتقاان بۇناداق 

تۇرۇشااىغا قاااراپال ئۇنىااڭ تەربىاايە كااۆرگەن بىاار -بىرسااىنىڭ مااېڭىش
 ىدى.ئەسكەر ئىكەنلىكىگە ھۈكۈم قىلىش مۇمكىن ئ

شاااۇنداق، ئاااارمىيە، ناااېمىس خەلقىنىاااڭ ئەڭ چاااوڭ مەكتىاااۋى 
ھېساپلىناتتى. ئەنە شۇ سەۋەپتىن كۆرەلمەسلىك، ئۆچمەنلىاك قىلىاش 
ۋە ئاااچكۆزلۈك مىجەزىنىااڭ تۈرتكىسااى بىاالەن ۋەتىنىنىااڭ زەيىپلىشااى  
كېتىشاااىنى، مىللىتىنىاااڭ مۇداپىيىااادىن يوقساااۇن قېلىشاااىنى ئاااارزۇ 

ىسپاالتاتسااىيە قىلىااش نىيىتىاادە قىلىاادىغان، بااۇ چااوڭ دۆلەتنااى ئېك
يۈرىدىغانالر نەپرەتلىرىنى ئاارمىيە ئۈساتىگە مەركەزلەشاتۈرگەن ئىادى. 
بەكال كۆپ نېمىس پەرق قىاللماۋ كېلىۋاتقان، يامان غەرەزلىك كىشىلەر 
بولسا كۆرۈشنىمۇ خالىمايدىغان تەرەپلەرنى چەتدەللىكلەر پۈتۈن كۈچى 

ئارمىيىساااى، خەلقىنىاااڭ بىااالەن قاااولالپ بەرمەكاااتە ئىااادى. ناااېمىس 
ئەركىنلىكاااى، ئەۋالتالرنىاااڭ ئېقتىيااااجلىرىنى تەمىااانلەش خىزمىتىناااى 

 ئۈستىگە ئالغان ئەڭ كۈچلۈك قوشۇن ھېساپلىناتتى.

ئۇ كۈنلەردە دۆلەت تەركىۋىگە، ئاارمىيىگە ئاۈچىنچى بىار ئۇنساۇرمۇ 
كېلى  قوشۇلماقتا ئىدى. بۇ ئۇنسۇر، كوناا ئىمپىرىيىنىاڭ تەڭداشساىز 

 دىرالر تەبىقىسى ئىدى.مەمورى كا
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گېرمااانىيە، دۇنيااادىكى ئەڭ ياخشااى باشااقۇرۇلۇپ كېلىاانگەن، ئەڭ 
ماۇكەممەل تەشااكىللەنگەن بىاار دۆلەت ھېساااپلىناتتى. نااېمىس مەمااورى 
كادىرلىرىنىڭ تەرتىپلىك مەمورى خىازمەت ئىشالەش ئەخالقىغاا ساادىق 

نماۇ ئىكەنلىكى ھەممىاگە مەلاۇم. باشاقا ئەلالەردە مەماورى ئىشاالر بىزدى
ياخشااى يۈرۈشااتۈرۈلگەن دەپ ئېيتىشااقا ھااېچكىم جااۈرئەت قىاللماياادۇ. 
ئەسلىدە ئۇالرنى بىزنىڭكىلەردىن بەكال كاۆپ ناچاار دېيىشاكە بولىادۇ. 
ئەمما گېرمانىيىدە باشقا ئەللەردە يوق ھېساپلىنىدىغان نەرساە، ئۇنىاڭ 
مەمورى ئورگانلىرىنىڭ ھەيران قاالرلىق دەرىجىدە دۇرۇسلىقى ۋە باۇنى 

ۇجۇتقااا چىقىرالىغانالرنىااڭ ئەخالقااى قائىاادىلەرگە بولغااان ساااداقىتى ۋ
ئىدى. مەرتلىك بىلەن ساداقەت بىر پۈتۈن ھالغا كەلتۈرۈلگەن بۇناداق 
ئادەت، بۈگۈنكى كۈندە دائىم ئۇچرۇتۇپ تۇرۇشقا بولىدىغان پىرىنسى  
يىتەرساااااىزلىكىدىن، ئاالھىااااادىلىكى بولمىغاااااان، زامانىۋىلىقنىاااااڭ 

قارىغاناادا كااۆپ ياخشااى پەزىاالەت دېاايىش مااۇمكىن.  ئاجىزلىقلىرىغااا
ئۇرۇشتىن باۇرۇن بەلكىام كاۆپىرەك مەماورى قائىادىچىلىككە بېارىلگەن 
نېمىس باشاقۇرۇش تۈزۈملىرىنىاڭ ساودا ئىشالىرى جەھەتاتىن ئالغانادا 
يىتەرلىك بواللمىغانلىقىنى بۈگۈنكى كۈندە ھەممە ئېغىزدىن چۈشەرمەۋ 

الندۇرىۋېلىشاتى. بۇنىڭغاا مۇناداق بىار تەنقىتلىشىدىغان بىر مودىغا ئاي
ساااۇئال ئاااارقىلىق رەددىااايە بېااارىمەن: دۇنياااادىكى قايساااى دۆلەتاااتە 
گېرمانىيىنىااڭ تۆمااۈر يوللىرىاادەك ياخشااى باشااقۇرۇلۇپ كېلىاانگەن، 
تىجااارەت ئىشاالىرى جەھەتااتە بااۇنچە مااۇكەممەل بىاارەر ئورگااان بااار  

ى يااوق ۋاھااالەنكى، بۇنااداق ئااۈلگە بواللىغىاادەك بىاار ئىااش ساھەسااىن
قىلىااۋېتىش بااۇ ئىنقىالپقااا قىساامەت بولغااانىكەن. ئاااقىۋەتتە بااۇ ئىااش 
ساھەساااى مىللەتنىاااڭ قولىااادىن تارتىااا  ئېلىنىااا ، جۇمقاااۇرىيەتنى 
قۇرغۇچىالرنىااااڭ ئىاااادىيىلىرى بااااويىچە ئومااااۇمى مۆلااااۈك ھالىغااااا 
كەلتۈرۈلۈشااااكە، يەنااااى نااااېمىس ئىنقىالۋىنىااااڭ بىاااارەر خىاااازمەت 

رالىق پااۋ چېكاى سەرمايىساىنىڭ گۇرۇپپىسىنىڭ تەلىۋى بويىچە خەلقدا
 خىزمىتىگە بېرىلىشى الزىم بولغانمىش.
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مەمورى كادىرالر تەبىقىساى بىالەن مەماورى ئورگانالرنىاڭ ئىشالەش 
پىرىنساااىپلىرىنى باشاااقا ئاااورۇنالردىن پەرقلەنااادۈرۈپ تۇرىااادىغان ۋە 
ئاااۇالردىن ئۈساااتۈن ئورۇنغاااا ئىاااگە قىلغاااان تەرەپ، ھەر تۈرلاااۈك 

ىتەرەپ پائالىيەت قىاللىشاى ئىادى. باۇ تاۈردىكى ھۆكۈمەتلەرگە قارىتا ب
ھۆكۈمەتلەرنىااڭ سىياسااى قاراشاالىرى نااېمىس مەمااورى كادىرلىرىنىااڭ 
ئەقلىگە ۋە ئىشلىشىگە تەساىر كۆرساىتەلمەيتتى. ئەمماا بۇناداق ھاالەت 
ئىنقىالپتىن بۇيان ئۆزگىرىشكە باشلىدى. ئىجادى قاابىلىيەت، كەساىپى 

ىغااا خالىغااان بىاار سىياسااىي مەۋقەسااى ۋە شەخسااى قااابىلىيەت ئورن
ھۈججەتتە كۆرسىتىلگەن ئەمەل ھەممىادىن ئۈساتۈن دەيادىغان ھاالەت 
ئۆتكەن ئىادى. قېلىپالشاقان، بىاتەرەپ خااراكتىر، مەماورى كادىرالرغاا 
پايدىلىق بولۇش ئورنىغا توسالغۇ پەيدا قىلىدىغان نەرساىگە ئايلىنىا  

 قالغان ئىدى.

ى دۆلەت ئااورگىنى بولغااان كونااا ئىمپىرىيىنىااڭ كااۈچ ۋە سااەلتەنەتىن
ئارمىيە بىالەن مەماورى تەبىاقە ناماايەن قىلىا  كەلاگەن ئىادى. ئەمماا 
بۈگااااۈن بااااۇالر دۆلەتااااتە پۈتااااۈنلەۋ يىتەرسااااىز بولىۋاتقااااان بىاااار 
ئاالھىدىلىكنىڭ بىرىنچى ئورۇنادىكى ساەۋەپلىرىدۇر. يەناى دۆلەتنىاڭ 

تتاا ئابرويلۇق ئاورنى قالمىغاان ئىادى. چاۇنكى، دۆلەت ئاورنى پارالمېن
ياااكى بااۇ گېرمااانىيە پارالمېنتىاادىكى قااۇرۇق گەپچىاالەرگە، دۆلەتنااى 
قوغداش قانۇنلىرىغا ياكى بولمىسا بۇ قانۇنالرنى دەپسەندە قىلغانالرنى 
دەھشەتلىك قورقۇنۇچ ئىچىدە قالدۇرۇشنىال مەقساەت قىلىادىغان ساوت 
مەھكىمىلىرىنىاااڭ ھۆكاااۈملىرىگە خەلاااق ئاممىساااىنى يىتەكلەيااادىغان، 

غانالرغا كۆرسىتىلىشاااى الزىااام بولغاااان، كۆرساااىتەلەيدىغان باشاااقۇرىدى
ئومااۇمى ئىشااەنچكە تاياندۇرىشااى مااۇمكىن ئەمەس بولااۇپ ئااۆزگەرگەن 
ئىادى. دۆلەت ئااابرويى بىاار جامااائەتنى باشااقۇرىدىغانالرغا كۆرسىتىشااى 
الزىام بولغاان ۋە كۆرساىتىدىغان ئومااۇمى يۈزلاۈك ئىشاەنچكە تايىنىشااى 

ر قېتىم كۆرساىتى  ئۆتاۈش كېرەككاى، باۇ كېرەك. ئەمما شۇنى يەنە بى
ئىشەنچ، ھۆكۈمەت بىلەن مەماورى ئورگانالرنىاڭ نۇمۇساچان، شەخساى 
مەنااپەئەت قوغلىشىشااقا يااېقىن يولىماياادىغان بولىشااىغا مۇناسااىۋەتلىك 
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ساااەمىمى ۋە تەۋرەنااامەس بىااار ئىشاااەنچنىڭ نەتىجىساااىدۇر. باااۇ يەنە 
لىشاى، قانۇننىاڭ قانۇنالرنىڭ مەنىسى ئۈستىدە تولۇق بىر پىكىارگە كې

ھۆرمىتىگە سازاۋەر بولغان پىرىنسىپالر توغرىساىدىكى ئورتااق كىلىشاىم 
تۇيغۇلىرىدىن ئوتتۇرغا چىقىدۇ. ھۆكۈمەت سىستېمىلىرى بېسىم قىلىاش 
ۋە زورلۇق كۈچ ئىشلىتىشاكە تايىنىا  قۇرۇاللمايادۇ. ھۆكاۈمەت، خەلاق 

ىگە، ئاممىسااىنىڭ مەنپەئەتلىاارىگە ۋەكىللىااك قىلىشااتىكى سااەمىمىيىت
ئۇنىااڭ مۇكەممەللىشااى  بېرىشااى ئۈچااۈن قىلىنغااان ياااردەملەرگە، ئااۆز 

 قابىلىيىتىگە ئاساسەن قىممەتكە، ئىناۋەت ۋە ئورۇنغا ئىگە بوالاليدۇ.

ئۇرۇشتىن بۇرۇن قىلىنغان ئەسكىلىكلەرنىڭ بىر قىسامى، خەلقنىاڭ 
ئىچكى كۈچلىرىنى ۋەيران قىلىدىغان تەھدىت بولاۇپ كەلاگەن ئىادى. 

ھۋال باشقا ئەللەردىمۇ ئوتتۇرغاا چىقىا  تاۇراتتى. ھەتتاا باۇ بۇنداق ئە
ئەللەردە بۇ تۈر ئەسكىلىكلەردىن گېرمانىيىگە قارىغانادا تېخىماۇ چاوڭ 
زىيانالرغااا ئااۇچراپ تااۇراتتى. ئەممااا شااۇنىڭغا قارىماااۋ ئااۇ ئەللەرنىااڭ 
خەلقلىاارى بااۇ تااۈردىكى ئېغىاار قىيىاانچىلىقالر ئالدىاادا كۈرەشااتىن ۋاز 

جىاادە يىمىاارىلمەۋ ساااق قااللىغااان ئىاادى. ئەممااا كەچمىااگەن، نەتى
ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى ئااجىزلىقلىرىنى كاۆزدە تاۇتقىنىمىزدا گېرمانىيىنىاڭ 
بۇنااداق مۇشااەققەتلەرگە قارشااى تاقابىاال تۇرالىشااى پۈتااۈنلەۋ مااۇمكىن 
ئىكەنلىكىنااى كۆرىااۋاالاليمىز. ئۇنااداقتا، بااۇ يىمىرىلىشاانىڭ سااەۋەبىنى 

تااوغرا كېلىاادۇ. شااۇنداق، ئەساالىدىكى باشااقا يەرلەردىاان ئاختۇرۇشااقا 
مەساالە باشااقا ئىاادى. كونىرىغااان ئىمپىرىيىنىااڭ يىمىرىلىشااىدىكى ئەڭ 
چاااوڭ ۋە ئەڭ ئااااخىرقى ساااەۋەپ ئەسااالى مەساااىلىنىڭ تولاااۇق پەرق 
قىلىنمىغاانلىقى، مىللەتنىااڭ تاارىخى تەرەققىياااتى جەريانىادا ئىرقنىااڭ 

اللمىغانلىقىاادا نەقەدەر مااۇھىم ئەھمىاايەتكە ئىااگە ئىكەنلىكىنااى پەرق قى
ئىدى. چاۇنكى، مىللەتنىاڭ ھاياتىادا باارلىق ھادىساىالر تەساەددۇپالر 
يىغىندىسااىنىڭ ئىپادىلىنىشااى ئەمەس، بەلكااى ئىرقنىااڭ كۆپىيىشااى، 
قوغدىلىشى يولىدىكى تىرىشچانلىقلىرىنىڭ تەبىدى نەتىجىلىرىادۇر. باۇ 
شاااۇنداق بىااار ئىشاااكى، ئاااادەملەر ئاااۆز پائالىيەتلىرىنىاااڭ چوڭقاااۇر 

لىرىنى تونۇپ يىتەلمىگەن، كۆرسىتىلگەن بۇنداق بىار ساەۋەپنى سەۋەپ
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قوبۇل قىاللمىغىنىدىمۇ ئىش ئىرق مەسىلىسى سۈپىتىدە مەيدانغا كېلى  
 تۇرىۋېرىدۇ.

 

 

 ئون بىرىنچى باب

 

 ئىرق ۋە مىللەت

 

خەلاااق ئاممىساااى ئارىساااىدا مۇناااداق بىااار ئەھاااۋال شاااۇنداق كاااۆپ 
لااى ھادىسااىلەر شااۇنچىلىك كۆرۈلىاادۇكى، ئۇالرنىااڭ ئالدىاادا بەزى ئەمى

ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرۇغلۇقمۇ ناادان خەلاق ئاۇالرنى خاۇددى كاور بولاۇپ 
قالغاندەك كۆرەلمەيدۇ ياكى كۆرسىمۇ ئۇالرنىڭ ئەھمىيىتىنى چۈشەنمەۋ 
كىتىۋېرىدۇ. ئەگەر بىرسى كۈنلەرنىڭ بىرىدە ھەممە كىشىگە بۇرۇنادىن 

رسىنى پەرق قىلى  مەلۇم بولىشى كېرەك بولغان بۇنداق ئىشالردىن بىرە
كىشااىلەرگە چۈشااەندۈرگىدەك بولسااا، بۇنااداقمۇ ئىشااالر بااارمىتى دەپ 
چۈچۈپ ھەيران بولۇپ ئاغزى ئېچىلىپال قېلىشىدۇ. ئەتراپىمىزدا بۇنىڭغا 
ئوخشااايدىغان تونۇشااىمىزنى كۈتااۈپ ياتقااان يااۈز مىڭلىغااان مەسااىلىلەر 

ىساتوپ ساقالنماقتا. بۇ مەسىلىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسامى خاۇددى كر
كولومبنىڭ تۇخۇمنى تىك تۇرغۇزۇشتا ئىشالەتكەن ھاۆنىرىگە ئوخشااش 
بەكال ئاسان بىلگىلى، قىلغىلى بولىدىغان ئىشالردىن بولىشى ماۇمكىن. 
ئەپسۇسااكى، خەلااق ئارىسااىدا كولومبىغااا ئوخشاااش قااابىلىيىتىگە ئىااگە 

 كىشىلەر بەكال ئاز ئۇچرىماقتا.

بااۇ دۇنيااادا تىنماااۋ مەسااىلەن ئااااليلى، ھەممىااال كىشااى دېگىاادەك 
ئايلىنىاا  ھەماامە نەرسااىنى كااۆرۈپ بىلىۋېلىشااقا تىرىشااىدۇ. شااۇنىڭغا 

بىرسااىدىن -قارىماااۋ يەر يۈزىاادىكى ئۆسااۈملۈك ۋە جانلىقالرنىااڭ بىاار
پەرقلىااق ھەرخىاال تااۈرلەرگە بۆلۈنىاادىغانلىقىنى ھااېچكىم كااۆرەلمەۋ، 
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دۇ. ئۇنىڭدىن خەۋەر تاپالماۋ ئۆمۈر بويى قارغۇدەك ئايلىنىا  يۈرىۋېرىا
ئەگەر سااەلال دىقااقەت قىلىاا  كۈزىتىلسااە، ئەڭ ئاااددى جااانلىقالردىمۇ 
تەبىدەتااااتە ياشىشااااى ئۈچااااۈن تەڭاااارى تەرىپىاااادىن پۈتىااااۋېتىلگەن 
سانسىزلىغان قانۇنالرغا باغلىق بولىادىغانلىقىنى، ئاۇ قانۇنالرغاا قەتداى 
چېقىلىشقا بولمايدىغانلىقىنى، ھەرگىز ئۆزگەرتىشاكە بولمايادىغانلىقىنى 

ىشااقا بولىاادۇ. بااۇ قانۇنالرنىااڭ بەزىلىاارى ئەۋالت قالاادۇرۇش ۋە كۆرىۋېل
كۆپىيىش ئىشلىرىنى قاتتىق تىزگىنلەپ تۇرۇشاتا ماۇھىم رول ئوينايادۇ. 
مەساااىلەن ھەر بىااار ھاااايۋان ئاااۆز تۈرىااادىكى بىااارەر ھاااايۋان بىالناااال 
جۈپلىشاەلەيدۇ: بۇلبااۇل بۇلباۇل بىاالەن، توغاااۋ توغااۋ بىاالەن، تۇرنااا 

كۈساااۆتكە بىااالەن، باااۆرە باااۆرە بىلەناااال  تۇرناااا بىااالەن، كۈساااۆتكە
 …جۈپلىشەلەيدۇ. 

ئوخشااااش تۈردىكىلەرنىاااڭ ئۆزئاااارا جۈپلىشىشاااىدىن ئىباااارەت باااۇ 
پىرىنسى  بەزى پەۋقۇلداددە ھالالردىال بوزۇلۇپ كېتىدىغان ئەھۋالالرماۇ 
كۆرۈلىشى مۇمكىن. مەسىلەن قۇللۇق ياكى زۆرۈرىيەتنىڭ مەجبورلىشاى، 

ۆز تۈرىدىكىلەر بىالەن جۈپلىشىشاىگە توساالغۇ ياكى بولمىسا جانلىقالر ئ
بولىدىغان باشقا چەكلىمىلەر كۆرۈلگەن ھالالردىال باۇ پىرىنساىپقا زىات 
ھادىسىلەر كۆرۈلۈپ قېلىشىمۇ مۇمكىن. ئەمما بۇنداق ھادىسە كۆرۈلىشاى 
ھامااان تەبىاادەت ئانااا بااۇ تااۈردىكى بۇزۇلۇشااالرغا قاااتتىق نااارازىلىقىنى 

ى كۈرەش قىلىاش ئۈچاۈن باارلىق ۋاساتىالرنى ئىپادىلەپ، ئۇنىڭغا قارش
ئىشقا سالىدۇ: يەنى بىر بولسا بۇنداق بۇزۇلغان شاالغۇت جىنىساالرنىڭ 
كۆپۈيااۈش ئەزالىرىنااى يااوق قىلىۋېتىاادۇ ياااكى بولمىسااا ئۇالرنىااڭ بااۇ 
جەھەتتىكى ئېقتىيا  قاندۇرۇش پەيتلىرىناى قااتتىق چەكلەيادۇ. يەناى 

تالردا ئاۇالرنى كېساەللىك يااكى بۇ تۈردىكى چەكلىمىلەر كۆپاۈنچە ۋاقىا
دۈشاامەن ھۇجۇملىرىاادىن قوغاادىنىش كۈچىاادىن مەھاارۇم قالاادۇرۇش 
شااەكلىدە روۋ بېرىشااى مااۇمكىن. بۇنااداق ئەھااۋالالر نورىمااال تەبىدااى 

 ھادىسە ھېساپلىنىدۇ.

يەنە بىر جەھەتتە، ئاالھىادىلىكلىرى ئۆزئاارا تەڭ كاۈچتە بولمىغاان 
شااكىنىدە ھەر دائىاام بااۇ بىرسااى بىاالەن جۈپلە-ئىككااى جااانلىق بىاار
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ئىككىسااىنىڭ ئوتتۇرسااىدا بىاار يەردىكااى ئاالھىاادىلىكلەرگە ئىااگە بىاار 
ئارىالشااما ئەۋالتنااى ئوتتۇرغااا چىقىرىاادۇ. يەنااى بااۇ تااۈر جۈپلىشىشااتىن 
بارلىققا كېلىدىغان جانلىق، بىر نەچچە بالداق تۈۋەن تۇرىادىغان پەس 

چە بالداق يوقاۇرى ئىرققا مەنسۇپ ئانا ياكى ئاتىدىن ھەر دائىم بىر نەچ
تۇرىدىغان ئاالھىدىلىككە ئىگە بالىنى بارلىققاا كەلتۈرساە، بىار نەچاچە 
بالداق ئۈستۈن تۇرىدىغان ئالىي ئىرققا مەنسۈپ ئانا ياكى ئاتىادىن بىار 
نەچچە بالداق تاۈۋەن تۈرىادىغان ئاالھىادىلىككە ئىاگە باالىنى بارلىققاا 

دەۋرلەردە ئۈساتۈن  كەلتۈرىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىساىدە، باۇ بااال كېيىنكاى
ئىرقتىكىلەر بىلەن كۈرەش قىلغىنىدا مۇتلەق تۈردە يېڭىلى  قالىدىغان 

 بىرسى بولۇپ يېتىشى  چىقىدۇ. 

شۇ سەۋەپتىن، بۇنداق بىر جۈپلىشاىش جانلىقالرنىاڭ سەۋىيىساىنى 
ئۆستۈرۈشنى ئۆزىگە غايە قىلغاان تەبىادەت ئارزۇساىغىمۇ زىات كېلىادۇ. 

ساۈپىتىنى ئۆساتۈرۈش مەقساىدىگە يېاتىش  تەبىدەت ئاناا جانلىقالرنىاڭ
ئۈچۈن ھەر خىال ئاالھىادىلىكلەرگە ئىاگە جاانلىقالرنى جۈپلەشاتۈرۈش 
ئارقىلىق سۈپەت ئۆستۈرۈش يولىنى تۇتقان بولماساتىن بەلكاى يوقاۇرى 
سااۈپەتلىك جااانلىقالرنى ئۆزئااارا جۈپلەشااتۈرۈش ۋاستىسااىغا تايىنىاا  

الغاااان. كۈچلاااۈك تۈرلەرنىاااڭ ساااۈپىتىنى ئۆساااتۈرۈش ياااولىنى تاللىۋ
بولغانالرنىاااڭ ۋەزىپىساااى ئاجىزالرغاااا ھۆكمۈرانلىاااق قىلىاااش بولاااۇپ، 
ھەرگىزمۇ ئاجىزالر بىلەن يۇغۇرۇلۇپ ئىرى  تاۈگەپ كېاتىش، ئۆزىنىاڭ 
تەبىدى ئىقتىدارىنى پىدا قىلىۋېتىشنى مەقساەت قىاللمايادۇ. باۇ تەبىداى 

بىر قانۇن  قانۇنىيەتنى تۇغۇلۇشىدىنال ئاجىز بولغانالرال ئىنتايىن ۋەھشى
دەپ ھېساپلىشى مۇمكىن. ئەمما بۇنداق بىر قانۇننىاڭ تىكلىنىشاى ئەنە 
شۇنداق ئاجىزالرنىڭ ئۈستۈنلۈك تالىشىشقا ئۇرۇنۇشاىدىن ساقلىنىشانىال 
مەقسەت قىلىدۇ. ئەگەر بۇنداق بىر قانۇن بىلەن ئااجىزالرنى جىسامانى 

ا كاپالەتلىك جەھەتتىن تازىالپ تۇرمىغىنىدا، جانلىقالرنىڭ تەرەققىياتىغ
قىلىااش ئىمكااانى بولماااۋ، جااانلىقالر دۇنياسااىنىڭ ئىسااتىقبالى بەكااال 

 قاراڭغۇ ھالغا كېلى  قالغان بوالتتى.
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ئىاارق ساااپلىقىنى قوغداشاانى ئااۆزىگە ۋەزىااپە قىلغااان تەبىدەتنىااڭ 
ئارزۇسااى نەتىجىسااىدە ھەر قايساااى ئىاارقالر ئارىسااىدا پەقەت تاشاااقى 

ر پەيدا بولۇش بىلەنال قالمايدۇ. كۆرۈنۈش جەھەتلەردىال ئوخشىماسلىقال
ئۆز ۋاقتىدا يەنە بۇ ئىرقالرنىڭ ھەر بىرسى ئىگە بولغاان ئاۆزىگە خااس 

خاراكتىرلىرىدىمۇ پەرقلىنىشلەرنى مەيدانغا كەلتۈرۈپ چىقىرىشاى -مىجەز
مۇمكىن. مەسىلەن تۈلكە ھەر دائىم بىر تۈلكە بويىچە، غازمۇ ھەر دائىام 

بۇنىڭغاا … ەر دائىم يولۋاسلىقىدا قالىادۇ. غازلىقىدا قالىدۇ. يولۋاسمۇ ھ
ئوخشاااايدىغان مىساااالالردىن يەنە نۇرغاااۇن كەلتۈرەلىشاااىمىز ماااۇمكىن. 
شۇنىمۇ تەكىتلەش كېرەككى، ئوخشىمىغان جىنىسقا مەنساۈپ جاانلىقالر 
ئوتتۇرسااىدىكى رۇشااەن پەرقاالەر، بولۇپمااۇ ئااۇالردا بااار بولغااان كااۈچ، 

ش ماھارىتى قاتاارلىق تەبىداى ھەرىكەتچانلىق، ئەقىل ۋە ھۇجۇمغا ئۆتۈ
ئىقتىاااادارلىرىنىڭ كۆپچىلىااااك ئىچىاااادىكى ئوتتااااۇرچە يىغىندىسااااىدا 
كۆرۈلىدىغان تەڭسىزلىكلەردىن بارلىققا كېلىدۇ. شۇ سەۋەپتىن تەبىدىي 
ئىنىستىنكىت تۈرتكىسىدىن غازغاا تەبىداى تاۈردە رەھىمادىللىك بىالەن 

مىمى بىار دوساتلۇق مۇئامىلە قىلىدىغان بىرەر تۈلكىنى، چاشقانالرغا سە
رىشتىساااى بىااالەن مۇئاااامىلە قىلىااادىغان بىااارەر مۈشاااۈكنى ھەرگىزماااۇ 

 ئۇچرىتالمايمىز.

شااۇ سااەۋەپتىن، ئىاارقالر ئوتتۇرسااىدىكى كۈرەشاالەرنىڭ سااەۋەبلىرى 
بىرساااىگە چوڭقاااۇر دۈشااامەنلىك ھېسساااىياتىدا بولغانلىقىنىاااڭ -بىااار

ى نەتىجىساى بولماسااتىن بەلكاى ئاااچلىق ۋە باۇنى قاندۇرۇشاانىڭ ئىچكاا
تۈرتكىسااىدىن كېلىاادىغان تۇغمااا ھەۋەس سااەۋەپ بولغااان. ئااۇالردىكى 
بۇنااداق ئىسااتەكنىڭ ھەر ئىككىلىسااىگىال تەبىاادەت دۇنياسااى پەرۋايااى 
پەلەك، ھەتتااا تاماشااىبىن قاتارىاادا مۇئااامىلە قىلىاا ، قىلااچە چااات 
كىرمەياادۇ. كۈناادىلىك يەياادىغىنى ئۈچااۈن كااۈرەش قىلىااش جەريانىاادا 

الر، جاسااارىتى يااوق، ئىرادىسااىز بولغااانالر ئاااجىز، كېسااەلمەن بولغااان
چوقااۇم مەغلااوپ بولىاادۇ؛ يەنە بىاار جەھەتااتە، يەنااى ئەركەكلەرنىااڭ 
چىشىنى ئۆزىگە جەلى  قىلىش كۈرىشىدىمۇ ئەڭ تەمبەل، ئەڭ كۈچلاۈك 
بولغااان ئەركەك ھەر دائىاام باشااقا ئەكەكلەرنااى يېڭىاا  ئۈسااتۈنلۈككە 
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ولغاا كەلتۈرەلەيادۇ. ئېرىشىش ئاارقىلىق نەساىل قالادۇرۇش ھەققىناى ق
ئۇنىاااڭ باااۇ ئاالھىااادىلىكى ئېقتىيااااجىنى قاماااداش ئىمكاااانىيىتىگىمۇ 

جىاادەللەر تۈرلەرنىااڭ -كاپالەتلىااك قىلغااان بولىاادۇ. ئۆزئااارا ئااۇرۇش
بەرداشااالىق بېااارىش قاااابىلىيىتىنى كۈچلەنااادۈرۈپ، سااااغالم ئۆساااۈپ 
يېتىلىشااى ئۈچااۈن بىاار ۋاسااتە بولااۇپ بېرىاادۇ. نەتىجىاادە، بۇنااداق 

ۇالرنىڭ سەغالم، كۈچلاۈك بولاۇپ يېتىلىشاىنىڭ ئەڭ ماۇھىم جىدەللەر ئ
شااەرتلىرىنىڭ بىاارىگە ئايلىنىاادۇ. ئەگەر بااۇ جەريااان باشااقىچە بىاار 

سىپايىلىق بىلەن، مۇاليىملىق بىالەن -شەكىلدە، يەنى ئەكسىچە سىلىق
يااۈز بەرگەن بولسااا ئىاادى، ئاااخىرى ئۇنىااڭ يېتىلىشااى توختىغااان، 

 بوالر ئىدى.  كۈنگە زەئىپلىشى  كەتكەن-كۈندىن

شۇڭا، تەبەتمۇ بۇنداق قوپال كۈرەشتىن ئەنسىرەش ئورنىغا بۇناداق 
ھەرىكەتلەرنىااڭ ساااغالم ئۆسااۈپ يېتىلىشااىنىڭ ئىنتااايىن مااۇھىم تۇغمااا 
ۋەزىپە قىلى  بېكىتىۋەتكەن. شاۇنداق بولغاچقاا ئاادەتتە باۇ تاۈردىكى 
كۈچلاااۈك تەبىقىااادىكىلەر ساااان جەھەتاااتە ئااااجىز تەتبىقىااادىكىلەرگە 

غاندا بەكال ئاز نىسبەتنى تەشكىل قىلى  كەلمەكتە. ئەگەر ھەر بىر قارى
جانلىقنىڭ ھاياتلىق كۈچى بىلەن كۆپىيىش ئىقتىدارى ئوخشاش بولۇپ 
قالغىنىااادا ناچاااارىراق بولغاااانالر تېاااز ساااۈرئەتتە ئارتىااا  كېتىااا ، 
ياخشاااىراقلىرىنىڭ ئىزچىااال تاااۈردە كامىيىااا  كېتىشاااىنى كەلتاااۈرۈپ 

بۇنداق بىر ئەھۋال كۆرۈلگىنىادە، ياخشاىراق  چىقىرىشى مۇمكىن ئىدى.
بولغانالرغا ياردەم قىلىش ئۈچۈن بىر تۈزەتكۈچى ئامىال الزىام بولىادۇ. 
تەبىدەت بۇنى ئاجىز بولغانالرنىڭ ياشاشلىرىنى مۈشكۈللەشتۈرۈش، شۇ 
ئارقىلىق ئۇالرنىڭ كۆپىيىشلىرىگە تەھدىت پەيدا قىلىش ئارقىلىق ئىشقا 

رياناادا ئەڭ ياخشااىلىرىنىڭ كۆپىيىشااىگە يااول ئاشااۇرىدۇ. ئەممااا بااۇ جە
قويۇپ، ساغالم، كۈچلۈك نەسىللەرنىڭ كۆپىيىشىگە پۇرسەت تۇغدۇرۇپ 

 بېرىدۇ.

تەبىااادەت، ئااااجىز بىااار مەخلۇقنىاااڭ كۈچلاااۈك بىرساااى بىااالەن 
جۈپلىشىشىنى خالىمىغىنىغا ئوخشاش، ئالى ئېرقتىكى بىرسىنىڭمۇ پەس 

ىماياادۇ. ئۇنااداق بولمىسااا ئىرقتىكااى بىرسااى بىاالەن بىرلىشىشااىنىمۇ خال
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ئىدى، تەبىدەتنىڭ مىڭلىغان ئەسىر مابەينىدە ئىنساانىيەتنىڭ يېتىلىا  
تەرەققااى قىلىشااى ئۈچااۈن سااەرپ قىلغااان پۈتااۈن تىرىشااچانلىقى يوققااا 

 چىقى ، ھەممە قىلغان ئىشى بىكار بولغان بوالتتى.

بااۇ قانۇننىااڭ بىااردىن بىاار تااوغرا قااانۇنىيەت ئىكەنلىكىنااى تااارىا 
ىغااان مىسااالالر ئااارقىلىق بىاازگە ئىسااپاتالپ كۆرسااەتتى. تااارىا نۇرغۇنل

ئىنتايىن قورقۇنۇشلۇق شەكىلدە مۇناداق بىار ئىشانى ئوچاۇق ئوتتۇرغاا 
قويىدۇ: ئالى ئىرق قېنىنى پەس ئىرق قېنى بىلەن ئارىالشتۇرغاندا، باۇ 
ئارىلىشااىش نەتىجىسااىدە ئاااخىرى بىاار كااۈنى بااۇ مەدەنىاايەت پەياادا 

بولۇپ يوقۇلۇپ كېتىدۇ. باشقا رەڭلىاك ئىارقالر  قىلغۇچى خەلق ۋەيران
بىاالەن بەكااال ئاااز ئارىالشااقان نېمىسااالردىن بارلىققااا كەلااگەن شااىمالى 
ئامېرىكااا خەلقااى ئااۇ يەردە پۈتااۈنلەۋ باشااقىچە بىاار ئىنسااان تااوپىنى، 
پۈتۈنلەۋ باشقىچە بىر مەدەنىيەتنى پەيادا قىاللىادى. ئوتتاۇرا ئامېرىكاا 

كى خەلق ئاساسەن ئالغاندا التىن ئىرقىادىن بىلەن جەنوبىي ئامېرىكادى
كەلگەن خەلق بولىشىغا قارىمااۋ، ئاۇالر يەرلىكالەر بىالەن بەكاال كاۆپ 
ئارىلىشااى  كەتااكەن ئىاادى )بەزى تااۈركچە تەرجىمىاالەردە تېخىمااۇ ئاااز 
ئارالشقانلىقى ئۈچۈن دەپ ئېلىنغاان. − ئاۇ.ت(. باۇ مىساالنىڭ ئاۆزىال 

نااداق ئاقىۋەتلەرنىااڭ كېلىاا  ئىرقالرنىااڭ ئارىلىشااى  كېتىشااىدىن قا
چىقىدىغانلىقىنى ئىسپاتالشقا يېتى  ئاشىدۇ. باشقا ئىارقتىكىلەر بىالەن 
ئارىالشااماۋ ساااپ بااويىچە قالغااان نااېمىس ئىرقااى شااىمالى ئامېرىكااا 
قىتدەسااىدىال ئەمەس ھەتتااا مەرەزلىشااى  كەتااكەن جەنااوبى ئامېرىكااا 

شاقا ئىارقتىكىلەر قىتدەسىنىڭمۇ ھاكىم مىللىاتىگە ئايلىنالىادى. ئاۇالر با
بىلەن ئارىالشماۋ قېنىنى ساپ تۇتۇشنى داۋامالشاتۇرالىغىنىدا، بۇنادىن 
كېيىنمۇ ئۇ يەردىكى ئۈستۈنلۈكىنى مەڭگۈ قولادىن بەرمەۋ ياشىيالىشاى 

 مۇمكىن.

 بۇالرنى يىغىنچاقلىغىنىمىزدا، تۈۋەندىكىچە خۇالسىغا كېلەلەيمىز:

جىساامانى ۋە  ئااالى سااەۋىيىلىك ئىرقالرنىااڭ سااۈپىتىنى چۈشااۈرۈش
ئەقلى جەھەتلەردە چېكىنىشانى كەلتاۈرۈپ چىقىرىادۇ. باۇ دېگەنلىاك، 
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بىزنى ياراتقان تەڭرى ئالدىدا گۇنا  قىلغانلىقىمىز ھېسااپلىنىدۇ. ئەمماا 
 ئىشلەنگەن بۇ گۇنا  سەۋەبىدىن چوقۇم تىگىشلىك جازاسىنى كۆرىمىز.

تەبىاادەت دۇنياسااىنىڭ ئااۆزگەرمەس قانۇنلىرىغااا قارشااى چىققااان 
ىنسانالر، ئادەمنى ئىنسان ساۈپىتىدە ياشاىتى  كەلاگەن، قەتداى باوۋ ئ

سۇنۇشااااقا تىگىشاااالىك بولغااااان پىرىنسااااىپالرغا خىالپلىااااق قىلغااااان 
ھېساااپلىنىدۇ. ئاااقىۋەتتە تەبىدەتنىااڭ ئىرادىسااىگە، ئارزۇسااىغا قارشااى 
 چىققانلىقى سەۋەبىدىن ئۆزىنىڭ يوقۇلۇش يولىنى تەييارلىغان بولىدۇ.

ۋى تېنچلىااق سااۈيەرلەرنىڭ كۈلكىلىااك بولااۇپال بااۇ يەردە، زامااانى
قالماسااتىن يەنە ئاخماقااانىلىق، پۈتااۈنلەۋ يەھااۇدىيالرچە تىركىشااىش، 

ئىنسااانىيەت تەبىدەتنااى “نااارازىلىق بىلدۈرۈشاالىرىنى ئاااڭالپ قااالىمىز: 
 ”چوقۇم يېڭەلەيدۇ!

مىليونلىغااان كىشااىلەر بااۇ تااۈر يەھااۇدىي بىلجىرالشاالىرىنى قىلااچە 
ىي قۇرال قىلىشى  تەبىدەتكە قارشى كۈرەشاتە غالىا  ئويالنماۋ ئىدىيىۋ

كېلەلەيمىز دەپ خام خىيال قىلىشماقتا. ئەمما ئاۇالر تەبىدەتناى يېڭىا  
چىقاالياااادىغانلىقىنى ئىسااااپاتلىغىدەك قااااۇرۇق نەزەرىيىاااادىن باشااااقا 
ھېچقانداق بىر پاكىتنى ئوتتۇرغا قويالمىادى. ئۇنىاڭ ئۈساتىگە بۇناداق 

ېساااپلىنىدۇكى، بۇنىڭاادەك خىيااالالردىن ئااويالش شااۇنچە ئاخماااقلىق ھ
بىرەر دۇنياا قاراشانى كەلتاۈرۈپ چىقىارىمەن دېايىش ھەرگىاز ماۇمكىن 

 ئەمەس. 

ئەسلىدە ئىنساانالر ھەر قاناداق بىار مەساىلىدە تەبىادەت ئۈساتىدىن 
غالىاا  كېلىاا  باققااانمۇ ئەمەس. ئىنسااانالرنىڭ قىاللىغىنااى پەقەتااال 

ساااىز كەتاااكەن پەردىنىاااڭ سااىرلىق تەبىدەتناااى توسااااپ تۇرغااان پايان
كىچىككىنە بىر بۇرجىكىنى قايرى  كۈزىتەلىگەنلىكى، بۇ يۇچۇقتىن بىر 
نەرسااىلەر ئاختۇرغانچىلىااك، بىاارەر نەرسااە ئاختۇرۇشاانىڭ ئىمكااانلىرى 

ياوقلىقى ئۈساتىدە ئىزدىنىشاتىنال ئىباارەت ئىادى. نەتىجىادە ئاۇالر -بار
قىلىشااتىن  پەقەت بااار نەرسااىلەردىن بەكااال ئاااز بىاار قىساامىنى كەشااى 

نېرىغا ئۆتەلمىدى. ئۇالر ھەرگىزمۇ تەبىدەتنى تېازگىنلىيەلىگەن ئەمەس. 
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ئۇالرنىڭ قولىدىن كېلىدىغىنى چەكسىز تەبىدەت ساىرلىرى ئارىساىدىكى 
بەزى تەبىااادەت قاااانۇنلىرىنى ئۆگۈنىاااۋالغىنى ئۈچاااۈن، باااۇ تاااۈردىكى 
سااىرالرنى، بااۇ تااۈردىكى قااانۇنالرنى بىلەلمىااگەن باشااقا جانلىقالرغااا 
غوجااااايىنلىق قىاللىشااااىال مااااۇمكىن. بااااۇ ھادىسااااىلەرگە ئاساسااااەن 
ئىنسانىيەتنىڭ كىلەچىكى بىلەن ئۇنىاڭ ئەقىال كاۈچى ھەققىادە بەزى 
كۆزقاراشاااالرنىال ئوتتۇرغاااا قويالىااادى دېيىشاااىمىزگە بولىااادۇ. باااۇنى 
چۈشاااەنگىنىمىزدىن كېيىااانال ئانااادىن ئىنساااانالرنىڭ چۈشەنچىساااى، 

ا بېرەلىشاىمىز ماۇمكىن. بىاز شاۇنى ئىدىيىسى ھەققىدە ئېنىاق بىار باھا
بىلىشااىمىز كېرەككااى، ھەر قانااداق بىاار قاااراش ئااادەملەر ئارىسااىدىكى 
بىاارەر داھىنىااڭ پىكىرىاادۇر. ئەگەر ئىنسااانىيەت بولمىسااا ئىاادى، بااۇ 
دۇنيادا ئىنسانى قاراشالرنىڭ بولىشىمۇ مۇمكىن ئەمەس. بىرەر قاراشنىڭ 

ىڭ بولىشى شەرت. شۇنداق ئوتتۇرغا قويۇلىشى ئۈچۈن چوقۇم ئادىمىزاتن
بولغاچقااااا، ئىنسااااان دېااااگەن بااااۇ مەۋجااااۇدىيەت چوقااااۇم تەبىدااااى 

 قانۇنىيەتلەرگە بوۋ سۇنىشى شەرت.

يەنە بۇالردىن باشقا شەرتلەرمۇ باار: بەزى كۆزقاراشاالر پەقەت بەزى 
كىشىلەرگىال باغلىق بولۇپ مەۋجاۇت بوالاليادۇ. باۇ تاۈر چۈشاەنچىلەر، 

لىيىتىاادىن ئالغااان بولماسااتىن، بااۇ ئەساالىنى ئىلمااى كااۈزىتىش ئەمە
كاااۈنلەردە بەكاااال مۇۋاپىاااق، بەكاااال ئېنىاااق تەرىااا  بېااارىش ئۈچاااۈن 

لىكىنااى ئىپادىلەياادىغان بىاار  ”چوڭقااۇر تەجرىبىلىااك“ئىشاالىتىلىۋاتقان 
روھى دۇنياسىدىن كەلتاۈرۈپ چىققاان چۈشاەنچىلەر دەپ ئېياتىش ئەڭ 

سىۋىتى بولمىغان مۇۋاپىق كېلىدۇ. ئەمەلىيەتتە مەنتىق بىلەن قىلچە مۇنا
باااۇ تاااۈردىكى چۈشاااەنچىلەر ھېسساااىياتنىڭ، ئەخالقاااى قاراشاااالرنىڭ 
ئىپادىساااى، ئىنساااانىيەت مەۋجاااۇدىيىتىگە بااااغلىق چۈشاااەنچىلەردۇر. 
بۇالردىن ياراتقۇچى ئىلقام، ئىجابى خىيالالر تۇغۇلىشاى ماۇمكىن. ئەمماا 
بۇنااداق چۈشااەنچىلەرنىڭ داۋاملىشااى  تۇرالىشااى ئۈچااۈن ئىرقالرنىااڭ، 

ىڭدەك ئىنسانالرنىڭ مەۋجاۇت بولاۇپ تۇرۇشاى شاەرت. مەساىلەن، شۇن
دۇنيااااادا تېنچلىقااااپەرۋەر قاراشااااالرنىڭ ئۈسااااتۈلۈككە ئېرىشىشااااىنى 
سەمىمىيلىك بىلەن ئارزۇ قىلىدىغان بىرسى، پۈتۈن دۇنيانىڭ نېمىسالر 
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تەرىپىدىن بېسىۋېلىنىشى ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلەن ھەرىكەت قىلىشى 
لمىغىنىاادا ئەڭ ئاااخىرقى بىاار نېمىساانىڭ كېاارەك ئىاادى. ئۇنااداق قى

يوقۇلىشى بىلەن تەڭ ئەڭ ئاخىرقى تېنچلىق پەرۋەرمۇ تاۈگەپ كېتىشاى 
بىلجىرالشلىرىغا، تەبىدەتكە ۋە ئەقىلغاا  ”تېنچلىقپەرۋەرلىك“مۇقەررەر. 

زىت كېلىدىغان بۇ تۈر چۈشاەنچىگە، بۇناداق بىار قاپقانغاا نېمىساالرغا 
كەتمەكاتە )بەزى تەرجىمىالەردە باۇ  ئوخشاش باشقا مىللەتلەرمۇ پېتىا 

قاپقانغااا ئەڭ چوڭقااۇر پاتقااان مىلاالەت نېمىسااالر دەپ ئېلىنغااان. − 
ئۇ.ت(. شۇنداق بولغاچقا، تېنچلىقنى قولغا كەلتۈرىمەن دېيىش ئۈچۈن 
مەيلى خالىسۇن، مەيلى خالىمىساۇن، تەبىداى ھالادا ئاۇرۇش قوزغاشاقا 

ڭ، ئامېرىكىاادىن ماااقۇل بولااۇش مەجبااۇرىيىتى تۇغۇلىاادۇ. ۋىلسااوننى
كەلگەن بۇ قۇتقازغۇچىنىڭ ئەسلى پىالنىمۇ شۇ ئىدى. ھاېچ بولمىغانادا 
نېمىس خىيالپەرەسلىرى ئەنە شاۇنداق قارىغاان ئىادى. شاۇ ساەۋەپتىن 

 ئۇالرنى ئارزۇسىغا ئېرىشكەن دېيىش كېرەك.

ئەسلىنى سۈرۈشتە قىلغانادا، ئىنساانى تېنچلىقپەرۋەرلىكاى كۈچلاۈك 
ىغا غوجايىن بواللىغىدەك غەيرەت بىلەن دۇنيانى بولغان بىرسى يەر شار

بىپاياااان زېمىنلىرىناااى تارتىااا  ئېلىااا  ئاااۆز ھااااكىمىيىتىنى تىكااالەپ 
ئااللىغىااادەك بولغىنىااادىمۇ ئاجايىااا  ئېساااىل بىااار ئىاااش قىلغاااان 
ھېساپلىنىشىمۇ مۇمكىن ئىدى. ئەمما بۇنداق قاراشنى ئەمەلگە ئاشاۇرۇش 

مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئىش  بەكال مۈشكۈل، ھەتتا بىر ھېساپتا قەتدى
بولۇش بىلەن بىر قاتاردا يەنە بەكال زىياانلىق ئااقىۋەتلەرنى كەلتاۈرۈپ 
چىقىرىشىمۇ مۇمكىن. دېامەك، ئااۋال ئاۇرۇش، ئانادىن تېنچلىاق ئىشاقا 

 ئىشىشى مۇمكىن. 

ئەمما ئىنسانىيەت تەرەققىيات جەريانىدا ئاخىرقى پەللىسىدىن ئۆتاۈپ 
ى ئۇنىااڭ بارىاادىغان ئاااخىرقى نوقتىسااى بولاادى. بااۇ مېڭىشااىدا ئەنااد

ھەرقاناااداق بىااار ئەخالقاااى پەزىلەتنىاااڭ، ئەقىااادىنىڭ ھۆكمۈرۈنلىاااق 
قىلىدىغان بىر يەر بولماستىن بەلكاى ياۋايىلىقنىاڭ، ئۇنىڭادىن كېايىن 
كېلىدىغان قااليماقانچىلىقنىڭ ھاكىمىيىتى ھۆكۈم سۈرىدىغان بىر نوقتا 

ر شارى يوقۇلۇپ كەتمەيدۇ. بۇ بولۇپ قالىدۇ. ئەمما بۇنىڭلىق بىلەن يە
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دېگەنلىرىم بەلكى بەزى كىتاپخانالرغا قىزىق تۇيۇلىشاى ماۇمكىن. ئەمماا 
بىزنىااڭ بااۇ پىالنىتىمىااز، ئۈسااتىدە ئااادەم بولماااۋ تۇرۇپمااۇ ئاسااماندا 
مىليونلىغان يىال ئايلىنىا  ھەرىكىتىناى داۋام قىلادۇرىۋەرگەن ئىادى. 

چە ئىادىيولوگنىڭ ئاغزىغاا ئەگەر ئىنسانىيەت ئەقلىدىن ئازغان بىر نەچا
قاااراپ قېلىاا ، تەبىاادەت قااانۇنىيەتلىرىنى چوڭقااۇرالپ تەتقىااق قىلىاا  
ئۆگۈنۈش ئارقىلىق تېخىمۇ يوقۇرى ساەۋىيىلەرگە ئېرىشاەلەيدىغانلىقىنى 
ئۇنۇتقىنىاادا، يەر شااارى كۈنلەرنىااڭ بىرىاادە قايتىاادىن ئادىمىزاتسااىز 

 شلىشى مۇقەررەر.قۇرۇق بىر پىالنىتقا ئايلىنى  ھەرىكەت قىلىشقا با

پەن بىالەن -بۈگۈن بىز ھەيران بولۇپ كېلىۋاتقان يەر يۈزىدە ئىلىام
سەندەت، تېخنىكا بىلەن ئىجادىيەتنىڭ مەھساۇلى دەپ قوباۇل قىلغاان 
ھەممە نەرسە ئىنتايىن ئاز ساندىكى، بەلكىم ئەڭ باشاتا بىارال ئىارقتىن 

رنىڭال كەلااگەن ياااراتقۇچى مىللەتلەرنىااڭ ئەسااىرى بولىشااى، ئەنە شااۇال
پائااالىيەت كۆرسااەتكەنلىكىنىڭ نەتىجىسااى بولىشااى مااۇمكىن. بااارلىق 
مەدەنىيەتلەرنىااڭ داۋاملىشااى  تۇرالىشااى ئەنە شااۇ مىللەتااكە باااغلىق. 
ئەگەر ئۇناااداق بىااار مىلااالەت مەغلاااوپ بولاااۇپ يوقۇلاااۇپ كەتكىااادەك 
بولغىنىدا، ئۇالر بىلەن بىرگە باۇ دۇنياانى گۈزەللەشاتۈرۈپ تۇرىۋاتقاان 

 تەڭ يوقۇلۇپ كۆمۈلۈپ كېتىدۇ.نەرسىلەرمۇ 

مەسىلەن ئاااليلى، تاۇپراق ئىنساانالرغا قاناداق تەساىر كۆرساەتكەن 
بولىشااىدىن قەتدااى نەزەر، بۇنااداق تەسااىرلەر، ھەرخىاال ئىرقالرغااا ھەر 
تۈرلۈك تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. تۇپراقنىڭ ئۈنۈمسىزلىكى مەلۇم بىار 

رنى ۋۇجۇتقااا چااوڭ ئىشااال-ئىرققااا تېخىمااۇ تىرىشااى  ئىشلىشااى، چااوڭ
چىقارتقۇزۇشى ئۈچۈن ھەيادەكچى كاۈچ بواللىساا، يەنە بەزى ئىرقالرغاا 
يوقسۇزلۇقنى، ئاچارچىلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. مىللەتلەرگە 
كۆرسىتىدىغان تاشقى تەسىرلەر ئۇ مىللەتنىڭ تۇغما قابىلىيىتىگە قااراپ 

ئىرقالرناى ھەر تۈرلۈك نامايەن بولىشى ماۇمكىن. تەبىداى مۇھىات بەزى 
ئاچارچىلىققااا باشلىسااا، يەنە بەزىلەرنااى تېخىمااۇ تىرىشااى  ئىشلەشااكە 
مەجبۇر قىلىشى، بۇنداق مۇھىتنى يېڭى  چىقىشى ئۈچۈن قاابىلىيىتىنى 

 جارى قىلدۇرىدىغان بىر تۈرتكە بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن.
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بااۇرۇنقى دەۋرلەردە، يوقااۇرى سااەۋىيىلىك ئۇلااۇت مەدەنىيەتلەرنىااڭ 
ۇلااۇپ كەتكەنلىكىنىااڭ ھەممىسااىگە ئااۇ مەدەنىيەتنااى يىمىرىلىاا  يوق

دەسااالەپ بەرپاااا قىلغاااۇچى ئىرقنىاااڭ قېناااى زەھەرلىنىااا  يوقۇلاااۇپ 
كەتكەنلىكااى سااەۋەپ بولغااان. بااۇ تااۈر بىاار يىمىاارىلىش ھادىسىسااى 
ئەسلىدە ئىنسانىيەت مەدەنىيەتكە بااغلىق بولمااۋ بەلكاى مەدەنىايەتلەر 

لىقىنىااڭ نەتىجىسااىدۇر. ئااادەمگە باااغلىق دېااگەن پىرىنسااىپنى ئۇنۇتقان
مەلۇم بىر مەدەنىيەتنى ئاسىراپ قېلىش ئۈچۈن ئۇ مەدەنىيەتنى ياراتقان 
ئىنسااانالرنى ئاسااىراش شااەرت ئىاادى. ئەممااا بۇنااداق بىاار پىرىنسااىپقا 
ھېچكىم دىقاقەت قىلمىادى. ئەمماا بۇناداق قوغاداش ئىشاى زۆرۈرىايەت 

ك بولغاان قانۇنىيەتلىرى بىلەن تېخىمۇ ساۈپەتلىك، تېخىماۇ قۇۋۋەتلىا
 ئىنسانالرنىڭ غالىب كېلەلىشىگە باغلىق بىر مەسىلىدۇر.

دېمەك، ياشايمەن دەيادىكەنمىز چوقاۇم كاۈرەش قىلىشاىمىز شاەرت! 
تەبىااادەت قاااانۇنىيەتلىرىگە ئاساساااەن ھەمااامە ئىاااش بىااار كاااۈرەش 
ھېساپلىنىدىغان بۇ دۇنيادا، كاۈرەش قىلىشاتىن قورقىادىغانالرنىڭ باۇ 

 .دۇنيادا ياشاشقا ھەققى يوق

بااۇ پىرىنسااىپنى قوبااۇل قىلماااق ھەقىقەتەنمااۇ تەس. ئەممااا بااۇ بىاار 
ئەمەلىاايەت! شااۇنىڭدەك، تەبىاادەت ئۈسااتىدىن غالىاا  كېلىاادىغانلىقىنى 
ئوياليدىغان، ئەمەلىيەتتىمۇ بۇ تۈر بىر قاراشقا ئاساسالىنى  تەبىادەتكە 

 ھاقارەت كەلتۈرىدىغانالرنىڭ ھالى تېخىمۇ پاجىدەلىك بولىدۇ.

تلىرىنى ئۇنۇتقاااان، باااۇ تاااۈر قاااانۇنىيەتلەردىن ئىااارق قاااانۇنىيە
نەپرەتلىنىدىغان بىرسى، ئارزۇ قىلغان بەخىتلىاك ھايااتتىن پۈتاۈنلەۋ 
مەھرۇم بىرسى ھېساپلىنىدۇ. ئۇنداقالر ئاالى ئىرقنىاڭ غالىا  قەدەمالەر 
بىااالەن ئالغاااا ئىلگىرلىشاااىگە توساااالغۇلۇق قىلىاااش ئاااارقىلىق پۈتاااۈن 

ىغااا توسااالغۇلۇق قىلىاادۇ. بۇنااداق ئىنسااانىيەت ئالىمىنىااڭ تەرەققىيات
توسااقۇنلۇق قىلىشااالر ئىنسااانىلىق تەرەققىياتىغااا تااۇنجى ھەياادەكچى 
بولغان كۈچلەرگە زىيان كەلتۈرۈپ، ئىنسانى ھېسساىياتالرنىڭ بېساىمى 
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ئاستىدا مىجىلى ، جانلىقالر تىزىملىكىدە يوقۇرى ئورۇنغاا ئېرىشاەلمەۋ 
 بولىدۇ. ئامالسىز ھايۋانى سەۋىيىدە ياشاشقا مەھكۈم

 

 ئالىي ئىرق

ئىنساااانىيەت مەدىنىيىتىناااى دەسااالەپ تىكلىگەنلەرنىاااڭ كىمااالەر 
ئىكەنلىكىنااى، ئۇنىڭاادىن كېاايىن ئىنسااانىيەت دېاايىلگەن بااۇ شااەيدىنى 
ئەمەلىيەتتە بارلىققا كەلتاۈرەلىگەن دەسالەپكى ئىارق يااكى ئىرقالرنىاڭ 

تااارتىش -كىماالەر ئىكەنلىكااى ئۈسااتىدە مۇھاااكىمە يۈرگااۈزۈپ تاااالش
ىشنىڭ قىلچە كېرىكى يوق ھەمدە بۇنىاڭ ئەھمىيىتىماۇ ياوق. ئەگەر قىل

بۈگااۈنكى ئەھۋالالرنىمااۇ كااۆزدە تۇتقااان ھالاادا بااۇ سااۇئالغا جاااۋاپ 
ئاختۇرماقچى بولساق، بۇ سۇئالنىڭ جاۋابى بەكال ئاددى بىار شاەكىلدە 
ئېنىاااق ئوتتۇرغاااا چىقىشاااى ماااۇمكىن. بۈگاااۈنكى كۈنااادە ئىنساااانىيەت 

پەن ۋە تېخنىكاا -سەندەت ئەساەرلىرى، ئىلىام مەدەنىيىتى دېگىنىمىزدە
سااۈپىتىدە نىمىاانىال كااۆز ئالاادىمىزغا كەلتۈرسااەك، ئۇالرنىااڭ ھەممىسااىال 
دېگىاادەك پەقەت ئىجااادى قااابىلىيەتكە ئىااگە ئااالى ئىرققااا مەنسااۈپ 
پائالىيەتلەرنىڭ مەھساۇلى ئىكەنلىكىناى كۆرىاۋاالاليمىز. باۇ ئەھۋالالرغاا 

 ”ئادەم“ىك ئىنسان تىپىنى قۇرغۇچىالر، ئاساسلىنى  ئۇالرنى مەدەنىيەتل
دەپ تونىغان شەيدىنىڭ ئەڭ دەسلەپكى تىپىنى شۇالر تەشكىل قىلغاان 
دېگەن خۇالسىنى چىقىرااليمىز. ئالىي ئىرق دېگەنلىك، ئىنساانىيەتنىڭ 
پرومېتېسىدۇر )پرومېتاې − ئىنساانىيەتكە ئاوتنى، يەناى مەدەنىيەتناى 

نىۋى قەھرىمااان. − ئااۇ.ت(. بېغىشاالىغان دەپ قارالغااان بىاار ئەپسااا
تاالنتنىااڭ ئىالھااى ئۇچقااۇنى ھەر دائىاام، قېدىماادىن تارتىاا  ئەنە شااۇ 

 ئالىي ئىرقتىكىلەرنىڭ نۇرلۇق پىشانىسىدىن پارالپ چىققان. 

سىقىرلىك پەردە بىلەن قاپالنغان قاراڭغۇ كېچىلەرنى ئىزچىل تاۈردە 
ياشااۋاتقان  يۇرۇتۇپ كېلىۋاتقان، شۇ ئاارقىلىق ئىنساانالرغا يەر يۈزىادە

جانلىقالرغااا ھۆكمۈرانلىااق قىلىااش يااولىنى يورۇتااۇپ بەرگەن مەشاادەلنى 
قايتااا تۇتاشااتۇرۇپ كېلىۋاتقااانالر دەل -ھەر دائىاام بىلىاام بىاالەن قايتااا
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شۇالردۇر. ئەگەر ئۇالر ياققان ئۇ مەشادەل بولمىساا يااكى ئۆچاۈپ قالساا 
بىاار  ئىاادى، يەر يااۈزىنى چوڭقااۇر جاھااالەت قاااراڭغۇلۇقى قاپلىۋالغااان،

قاانچە ئەساىر ئاۆتمەيال ئىنساانىيەت مەدەنىيىتاى تۇنجۇقاۇپ يوقالغاان، 
 دۇنيامۇ ئادىمىزاتسىز بىر چۆل ھالىغا كەلگەن بوالر ئىدى.

ئەگەر ئىنسانىيەتنى مەدەنىيەتنى بارلىققاا كەلتۈرەلەيادىغانالر، ئاۇنى 
خااۇددى بىاار ئامااانەتچىگە ئوخشاااش ئاسىراشاانى بىلىاادىغانالر ۋە ئااۇنى 

لىاا  يااوق قىلىۋېتىاادىغانالر دەپ ئااۈچ تااۈرگە ئايرىغىاادەك ۋەيااران قى
بولساق، ئىجادى ئىقتىدارلىقالر قاتارىدا پەقەت ئالىي ئىرق ئادەملىرىنىال 
كۆرسىتەلىشااىمىز مااۇمكىن. ئىنسااانىيەتنىڭ بااارلىق ئىجادىيەتلىرىنىااڭ 
ئااۇلىنى سااالغان، ھەيااران قاااالرلىق ئاجايىاا  ئەسااەرلەرنى ۋۇجۇتقااا 

ۇ ئااالىي ئىرققااا مەنسااۈپ كىشااىلەردۇر. ئەممااا بااۇ چىقارغااانالر دەل شاا
ئەسااەرلەر بىاالەن بااۇ كەشااپىياتالرنىڭ ئىگىسااى بولغااان ئااالى ئىاارق 
ئىنسااانلىرى ھەر خىاال رەڭاادىكى مىللەتلەرنىااڭ تەسااىرىنى يۇقتااۇرۇپ 

 ئېلىشالردىنمۇ قۇتۇاللماۋ كەلدى. 

ئالىي ئىرق ئادەملىرى ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيااتى ئۈچاۈن ئىنتاايىن 
مىقاداردا ماتېرىياال بىالەن تەمىانلەپ، ئۇلاۇت پىالنالرناى ئوتتۇرغاا  مول

قويۇپ تۇرغان. بۇالرنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى بولسا ھەر بىر ئىارقتىكىلەر 
ئااۆز خاھىشااىغا ئاساسااەن ئەركىاان تااالالپ ئىجاارا قىلىاا  كەلااگەن. 
مەسااااىلەن، ئاسااااىيانىڭ شااااەرقىدىكىلەر يونااااانلىقالر، ئۇرۇسااااالر ۋە 

ۈر روھى ۋە تېخنىكىسى بىلەن قۇرۇلغان مەدەنىيەتناى نېمىسالرنىڭ بۇ ت
نەچچە ئون يىل ۋاقىت ئۆتكەندىن كېايىن ئۆزەمنىاڭ مەدەنىيىتاى دەپ 
تونۇياادىغان ھالغااا كېلەلىشااى مااۇمكىن. ئەساالىدە، بااۇ مەدەنىيەتنىااڭ 
پەقەت سااااىرتقى كۆرۈنۈشاااالىرىال ئاسااااىيالىقالرغا خاااااس مەدەنىاااايەت 

يەن قىلغااان، خاااالس. نۇرغااۇن ئىلقامىنىااڭ ئاالھىاادىلىكلىرىنى نامااا
كىشاااىلەر ئويلىغىنىااادەك يااااپونالر ئاااۆز مەدەنىيىتىناااى ياۋرۇپانىاااڭ 
تېخنىكىساااىنى قوشاااىۋېلى  بەرپاااا قىلغاااان بولماساااتىن، ئەكساااىنچە 
ياپونالرغااا خاااس مەدەنىاايەت ئاالھىاادىلىكلىرى تاشااقى كۆرۈنۈشاالەردىال 

ۋە نامااايەن بولااۇپ، ئۇنىااڭ ئاساسااىنى بەرىبىاار ياۋرۇپانىااڭ بىلىاام 
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تېخنىكىلىرى تەشكىل قىلغان. يەناى ئۇالرنىاڭ تۇرماۇش ئاساسالىرىنى 
تەشاااكىل قىلغاااان ئاالھىااادىلىكلەر ئەسااالىدە يااااپون مەدەنىيىتىنىاااڭ 
مەھساۇلى ئەمەس. يااپونالر بۇنااداق بىار تۇرمۇشااقا ئۆزىنىاڭ رەڭگىاانىال 
بېرەلىگەن، خاالس. بۇ تۈردىكى تاشاقى كۆرۈنۈشالەر ياۋرۇپالىقالرنىاڭ 

 ماۇھىم پەرق بولاۇپ كۆرۈناۈپ قالغاان. بولمىساا ئەسالى كاۆزىگە بەكاال
ماھىيەت ئامېرىكا ۋە ياۋرۇپالىقالرنىڭ، يەنى ئالىي ئىرقالرنىڭ كۈچلاۈك 
بىلىمى، تېخنىكىسى ۋە ئىلمى ئەمگىگىنىڭ مەھسۇلى ئىدى. شەرقلىقلەر 
مانااا بااۇ ئەمگەكلەرنىااڭ نەتىجىسااىگە تااايىنىپال ئىنسااانىيەتنىڭ ئورتاااق 

ماسلىشى  كېلەلىدى. چۇنكى كۈندىلىك تۇرمۇش ئۈچاۈن تەرەققىياتىغا 
كااۈرەش قىلىااش پائااالىيىتى بااۇ تااۈردىكى ئەمگەكلەرنىااڭ ئاساسااىنى 
تەشااكىل قىلغااان، الزىاام بولغااان قااۇرال ۋە سااايمانالرنىڭ ياسىلىشااىغا 
كاپالەتلىاااااك قىلىنغاااااان ئىااااادى. يااااااپون ئاالھىااااادىلىكلىرىنىڭ 

 بىلەنال چەكلىنىدۇ. ماسالشتۇرۇلۇشى بولسا پەقەت تاشقى كۆرۈنىشى

ئەگەر بۈگۈندىن باشالپ ئامېرىكا بىلەن ياۋرۇپا يىمىرىلى  يوقالادى 
دەپ قارىساااق، ئااۇ چاغاادا ئااالىي ئىرقالرنىااڭ ياااپونىيىگە كۆرسااەتكەن 

تېخنىكااا -تەسااىرىمۇ توختاااپ قالىاادۇ. ئااۇ چاغاادا ياپونالرنىااڭ پەن
بىار  ساھەسىدىكى ئىلگىرلەشلىرى بۇرۇنقى تەساىرلەر ساەۋەبىدىن يەنە

مەزگىاال داۋاملىشالىشااى مااۇمكىن. ئەممااا ئۇزۇنغااا قالماااۋ مەناابە قااۇرۇپ 
يوقالغانلىقى سەۋەپلىك ياپونالرغا خاس ئاالھىدىلىك قايتىدىن بۇرۇنقى 
ئەسااالىگە قايتىااادۇ، يەتمىاااش يىااال ئااااۋال ئۈساااتۈن ئىااارق دولقاااۇنى 
كەلتۈرگەن بۈگۈنكى مەدەنىيەت تەرەققىياتى توختاپ، يااپونالر قااتتىق 

 ئىچىگە پېتى  قالغان بۇرۇنقى ھالىتىگە قايتى  كېتىدۇ. ئۇيقۇ

بااۇ پاااكىتالرنى كااۆزدە تااۇتقىنىمىزدا، ئۈسااتۈن ئىاارقالر بۈگااۈنكى  
ياپونىيىنىاااااڭ تەرەققاااااى قىلىشاااااىغا قانچىلىاااااك ماااااۇھىم تەساااااىر 
كۆرساااەتكەنلىكىنى ئوچاااۇق كاااۆرۈپ ئااللىشاااىمىز ماااۇمكىن. بۇنىڭغاااا 

بەلگىلىااك بىاار ئىنسااانلىق ئاساسااالنغىنىمىزدا، قېاادىمقى دەۋرلەردىمااۇ 
سەۋىيىسىدە ياشىيالىشى ئۈچۈن بىر يات رو  بىالەن چەتادەل تەساىرى 
ياپون مەدەنىيىتىنى ئويغاتقان بولىشى مۇمكىن دەپ پەرەز قىلىشاىمىزغا 



 

 

527 

 

بولىدۇ. بۇ ئېقتىماللىقىنى ئىسپاتالپ بېرىادىغان ئەڭ مۇۋاپىاق پاكىات، 
ەرگە كەلگىاااچە باااۇ كوناااا مەدەنىيەتنىاااڭ كېيىنكاااى ئۇيغۇتاااۇش دەۋرل

پۈتۈنلەۋ قېتى  قالغان، ئېغىر ئۇيقىغاا پېتىا  قالغانلىقىادۇر. بۇناداق 
ئەھاااۋال، بىااارەر مىللەتاااتە ئەسااالى ئىجاااادىي ھۈجەيرىنىاااڭ يوقااااپ 
كېتىشااىدىن پەياادا بولىشااى، ياااكى بولمىسااا مەدەنىيەتنىااڭ دەساالەپكى 
تەرەققىياتى ئۈچۈن كېرەك بولغاان ماتېرىياالنى تەمىانلەپ كېلىۋاتقاان، 

ۇنىڭغا تاۈرتكە بولاۇپ تەساىر كۆرساىتىۋاتقان تاشاقى تەساىر ئۈزۈلاۈپ ئ
 قېلىشى نەتىجىسىدە يۈز بېرىشى مۇمكىن. 

بىرەر مىللەتنىڭ چەتادەل ئىرقلىرىادىن مەدەنىايەت ئۈنادۈرمىلىرىنى 
قوبااۇل قىلىشااى، ئااۇنى ئۆزىنىااڭ قىلىۋېلىشااى، ئۇنىڭاادىن پاياادىلىنى  

رقلىرىنىڭ تەسىرى ئۈزۈلاۈپ مەدەنىيەت بەرپا قىلىشى، ئەمما چەتدەل ئى
قالغىنىدا مەدەنىيەت تەرەققىياتى قايتىدىن ئاستىالپ توختاش، بۇرۇنقى 
ھالىغا قاايتىش نوقتىساىغا كېلىا  قېلىشاى ئىساپاتالپ چىقىرىلغىنىادا، 
بۇنداق بىر ئىرقنى مەدەنىيەتنىڭ ئامانەتچىلىرى دېيىشاىمىزال ماۇمكىن. 

 اتقۇچىالر دەپ ئېيتالمايمىز.شۇنداق بولغاچقا، ئۇالرنى مەدەنىيەت يار

بۇ ئاالھىدىلىكنى باشقا مىللەتلەر ئۈستىدە تەتقىق قىلى  كۆرىدىغان 
بولساااقمۇ، ئەمەلىيەتااتە مااۇتلەق كااۆپ قىسااىم مىللەتلەرنىااڭ ئااۇزۇن 
ئەسااىرلىك ئۇيقااا دەۋرىااگە كىرىاا  بااۇرۇنقى تەرەققىيااات ئىزنالىرىاادىن 

ىلىرىدىن ئەمەس ئايرىلى  ياشااپ كەلگەنلىكاى مەدەنىايەت كەشاپىياتچ
بەلكااى ھەر دائىاام باشااقىالردىن مەدەنىاايەت قوبااۇل قىلىاا  كەلااگەن 

 مەدەنىيەت ئامانەتچىلىرىدىن بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

ئۇنداق مىللەتلەرنىڭ تەرەققىياتى مەسىلىسىدە مۇناداق بىار تەھلىال 
 يۈرگۈزەلىشىمىز مۇمكىن:

جەھەتاتە  ئالىي ئىارقتىن بولغاان ئىنساانالر − بۇناداقالرنىڭ ساان
ھەيران قاالرلىق دەرىجىدە ئااز بولىادىغانلىقىنى كاۆرۈپ ئااالالاليمىز − 
يااات ئىنسااانالرغا ھاااكىمىيەت يۈرگۈزىاادىغان ھالغااا كېلىاا ، قولغااا 
كەلتۈرگەن بۇ يېڭى ئەل تەمىنلىگەن ھاياتلىق شاارائىتلىرىنىڭ جەلىا  
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ر قىلىش كاۈچىگە تايىنىا  )ئىقلىماى، يېرىنىاڭ ماۇنبەتلىكى قاتاارلىقال
كااۆزدە تۇتۇلماقتااا(، ياااكى بولمىسااا ئااۇ يەرلەردىكااى پەس ئىرقالرغااا 
مەنسۈپ ئىنتايىن كۆپ ئەرزان ئىشاچى كۈچىادىن پايادىلىنى  ئۆزىنىاڭ 
ئىشلىرىنى يولغا سېلىشىدۇ. شۇنداق قىلى  ئۇ يەرلەردە ئۇيقىغا پېتىا  
قالغان تەشكىالتچى ۋە بىلىملىك روھالرنى ئۇيغۇتۇش رولىنى ئۈساتىگە 

بولىادۇ. نەچااچە مىاڭ يىاال، ۋە بەلكىام نەچااچە ئەساىر ۋاقىاات  ئالغاان
ئىچىدە ئۇ يەرلەردە شۇنداق بىر مەدەنىايەتلەر بەرپاا قىلىشاىدۇكى، باۇ 
قۇرۇلغان مەدەنىيەت يوقۇرىدا ئېيتى  ئۆتكىنىمىزدەك بۇ يېڭاى ئەلنىاڭ 
ئاااۆزىگە خااااس ئاالھىااادىلىكلىرىگە، ھااااكىمىيىتى ئاساااتىغا ئېلىنغاااان 

يغۇنلىشى  شۇ يەرگە سىڭىشى  كېتىدۇ. يەناى ئاۇ خەلقىنىڭ روھىغا ئۇ
پەس ئىرىقالرماااۇ يىتەكلىنىااا  بەلگىلىاااك مەدەنىااايەت سەۋىيىساااىگە 
ئېرىشى  غوجاايىنلىرى ئارىساىدىكى مەدەنىايەت پەرقلىارى بارغانساىرى 
ئازىيى  بارىدۇ. ئەمماا باۇ يېڭاى ئەلنىاڭ ئىشاغالىيەتچىلىرى ۋاقىتنىاڭ 

غا سااادىق بواللماااۋ قېنىنىااڭ ئۆتىشااىگە ئەگىشااى  ئااۆز پىرىنسااىپلىرى
ساااپلىقىنى ساااقلىيالماۋ قالغىاادەك بولسااا، شااۇ سااەۋەپتىن بەلگىلىااك 
مەدەنىاايەت سەۋىيىسااىگە كەلتۈرۈشااكەن يەرلىكاالەر بىاالەن يۇغۇرۇلااۇپ 
كېتى ، ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىماۇ ئاخىرالشاتۇرۇپ قويىشاىدۇ. چاۇنكى 

ن ساۆرۈلۈپ ئەڭ بۇرۇن جەننەتتە ئىشلەنگەن گۇنا ، شۇ ۋاقىتتىن بۇيا
كېلىاا  گۇناھكارالرغااا يااول ئېچىاا  كەلمەكااتە ۋە بۇنىااڭ جازاسااىنى 

 ئىنسانالر تارتى  كەلمەكتە.

شۇ سەۋەپتىن ئارىدىن بىرەر مىڭ يىل، ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇن بىر 
ۋاقىاات ئۆتكەناادە، ئااۇ يەرلەردە ھاااكىم بولغااان ئىرقنىااڭ كااۆرۈنگەن 

ئىرقتا ئۇنىاڭ قېنىادىن  قالدۇق ئىزلىرىنى ھاكىمىيەت ئاستىغا ئېلىنغان
بولغان، ئېنىق قىلى  ئېيتقاندا يەرلىكلەر ئارىسىدىمۇ ئۇالرنىاڭ ئەسالى 
رەڭگىگە قارىغاندا ئۇچۇق تەنلىك ئىنسانالرنى ئۇچرىتى  تۇرالىشاىمىز، 
ئااالى ئىاارقتىكىلەر ئااۆز ۋاقتىاادا قااۇرۇپ چىققااان، ئەممااا كېاايىن قېتىاا  

ارىسااىدا ساااقالنغان قالغااان مەدەنىاايەت ئىچىاادىكى ئاالھىاادىلىكلەر ئ
 سىرتتىن كەلگەن ئىلغارلىق ئىزلىرىنىمۇ ئۇچرىتالىشىمىز مۇمكىن.



 

 

529 

 

چااۇنكى، ھاااكىم ئىاارق باشااقۇرۇش ئاسااتىغا ئااۆتكەن ئىاارق ئىچىاادە 
قېنىنااااى بۇلغاااااپ يوقۇلااااۇپ كەتكىاااانىگە ئوخشاااااش، ئىنسااااانىيەت 
مەدەنىيىتىنى تەرەققىياات يولىغاا باشاالپ ماڭغاان، باۇ ياولنى يۇرتاۇپ 

مەشدەلنى تۇتاشاتۇرۇپ بېرىادىغان ياانۇچى مااددىمۇ بىارگە بېرىۋاتقان 
يوقىلى  كەتكەن بولىدۇ. ئەمماا، ئاالى ئىرىقتىكىلەرنىاڭ قېناى ئاياالى 

تااۇال -تەرىپىاادىن تۇغۇلغااان بااالىالردا ئاتىنىااڭ ئاالھىاادىلىكلىرىنى ئاااز
نامايەن قىاللىغىنىغا ئوخشاش، مەدەنىيى ھاياتىنى ئاخىرالشاتۇرغۇچىمۇ 

لىيەتلەردىكى ماااۇرەككەپ ئارىالشمىساااىدىن بولغاااان قېااادىمقى ئىشاااغا
ئىنسانالرنىڭ تەن رەڭگىدىمۇ ئاز بولسىمۇ يۇقۇندىسى ساقلىنى  قالغان 
بولااۇپ، بااۇ يۇقۇناادا ئۇالرنىااڭ بااۇرۇنقى خاااتىرىلىرىنى داۋامالشااتۇرۇپ 
ماڭىاادۇ. خااۇددى شااۇنىڭدەك مەدەنااى ھاياااتنى بۇغىاادىغان قاااراڭغۇ 

ى  كەلگەنلەرنىڭ قىلغانلىرىدىن قالغان تۈنلەرمۇ بۇرۇنقى يورۇقلۇق ئېل
ئىش ئىزلىرى ئاساسىدا ئۇالردىن كېيىنكىلەرگە مىاراس قالغاان باۇ تاۈر 
ئااوت ئۇچقااۇنلىرى قاااراڭغۇ تااۈنلەرنى ئااۇنچە بەك ئېغىاار قاااراڭغۇلۇق 
ئاسااتىدا قالاادۇرماۋ ئاااز بولسااىمۇ يورۇتااۇپ تۇرىاادىغان بولىاادۇ. بااۇ 

كەتااكەن ياااۋايىلىقالر  تااۈردىكى ئااوت ئۇچقااۇنلىرى كەياانىگە چېكىنىاا 
ئارىسىدىمۇ كۆرۈلۈپ، يۈزەكى كۈزىتىش ئېلى  بارغانالرغا ئۇ ياراتقۇچى 
مىللەتنىڭ ئەكسىنى كۆرگەندەك تەسىر بېرەلىشى مۇمكىن. ئەسلىدە باۇ 
كۈزەتكااۈچىلەر ئااۇ قالاادۇق نۇرالرنىااڭ ئەينەكتىكااى ئەكىااس ئېتىشااىنىال 

 كۆرەلىگەن.

چىادە ئاۆزلىرىگە مەدەنىايەت بۇنداق بىر جاماائەت، تاارىا ئېقىناى ئى
ئېلى  كەلگەن ئىرقتىكىلەر بىلەن ئىككىنچى قېتىم، ھەتتا تېخىمۇ كۆپ 
مۇناسىۋەت تىكلەپ يېڭىدىن ئۇچراشقانلىرىدا، باۇرۇنقى بىار ۋاقىاتالردا 
ئۇالر بىلەن ئۇچراشقانلىقى ھەققىدە ھېچقانداق نەرساىنى ئەسالىيەلمەۋ 

ىن بولىدىغان بىار ھالادۇر. پاكىزە ئۇنتۇپ كەتكەن بولىشىمۇ مۇمك-پاك
شااۇنداقتىمۇ ئااۇ ئىرقنىااڭ قېنىاادا ساااقلىنى  قالغااان مەدەنىاايەت بەرپااا 
قىلغۇچى ئىرق قالدۇرۇپ كەتكەن تۈرتكە بولغاۇچى ئاامىلالر يااراتقۇچى 
ئىرقتىكىلەر بىلەن قايتا ئۇچراشقانلىرىدا يېڭى مەدەنى يۈكسىلىشالەرگە 
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ا تاوغرا كەلاگەن ئىشاالرنى يىتەكلىنەلىشى، ئۆز ۋاقتىدا مەجبۇرى قىلىشق
بۇ قېتىم خااالپ تاۇرۇپ قىلىادىغان ھاالەتنى ئىپادىلىيەلىشاى ماۇمكىن. 
شۇنىڭ بىلەن يېڭىدىن مەدەنىيەت دەۋرى باشلىنىشاى، باۇ مەدەنىايەت 
يىتەكچىلىكىنى ئالى ئىرقنىڭ ساپ قاندىكىلىرى ياات قانغاا ئارىلىشاى  

 ن.قايتا بۇزۇلۇپ كىتىشىگىچە داۋامالشتۇرالىشى مۇمكى

بۈگااااۈنكى تەتقىقاااااتچىالر خااااۇددى بىزنىااااڭ ھااااازىرقى تااااارىا 
بىلىملىرىمىزدە كۆرۈلىۋاتقىنىدەك تاشقى ھادىسىلەر ھەققىدىكى ساانلىق 
مەلۇماااتالر ئىچىاادە بوغۇلااۇپ يااۈرمەكتە. بۇنااداق بۇغۇلااۇپ قېلىشااتىن 
قۇتۇلۇش، دۇنيا مەدەنىيەت تارىخىنى تەتقىق قىلىش ۋە تەتقىقاتنى باۇ 

 ش كەلگۈسى ئەۋالتالرنىڭ ۋەزىپىسى بولۇپ قالىدى.تەرەپلەرگە بۇرا

مەدەنىيەتنىڭ ئامانەتچىلىرى بولغاان مىللەتالەر تەرىپىادىن بارلىققاا 
كەلتااۈرۈلگەن ئىنقىالپنىااڭ بااۇ تااۇنجى اليىااقە ئىزلىرىنااى، يەر يۈزىاادە 
مەدەنىيەتنىااڭ ھەقىقااى قۇرغۇچىلىرىاادىن بولغااان ئااالىي ئىرقالرنىااڭ 

اپ كەتاكەن ئىزناالىرىنى ۋە تەرەققىياات ھەرىكەتلىرىنى، كۆمۈلاۈپ يوقا
جەريانىنىڭ تاارىخى سىخېمىساىنى قايتىادىن ساىزى  چىقىشاقا تاۈرتكە 

 بولىدىغانلىقى مۇقەررەر.

كۈناادۈلۈك تۇرمۇشااتا داھااى دەپ قارالغااان كىشااىلەرنىڭ ئوتتۇرغااا 
چىقالىشى ئۈچۈن مۇۋاپىق بىر پۇرسەت پەيدا بولۇشاى، ھەتتاا ئاالھىادە 

ن مۇھىتقاااا ئېقتىيااااجلىق بولغىنىااادەك، يېڭىلىاااق تاااۈرتكە بوالاليااادىغا
يااارىتىش تاالنتىغااا ئىااگە بىاارەر ئىاارق ئۈچۈنمااۇ يېڭااى تەرەققىياااتالرنى 
بارلىققا كەلتۈرەلىشىگە ئۇيغۇن بىر مۇھىت يارىتىلغاان بولىشاى شاەرت. 
قېلىپلىشااى  كەتااكەن كۈناادىلىك تۇرمۇشاانىڭ بىاار خىللىقااى ئىچىاادە 

گە بولغان ئاادەملەرمۇ كىشاىلەرنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك ئەھمىيەتكە ئى
كۆزىگە ئۇنچە بەك چېلىقى  كېتەلمەسلىكى، بۇناداق بىرساى شاارائىت 
كەلمىگىچە ئۆز ئەتىراپىدىكى كىشىلەر ئارىساىدىن بۆساۈپ چىقىا  ئەڭ 

 ئالدىىنقى قاتاردىكى كىشىلەر ھالىغا كېلەلىشىمۇ بەكال كام كۆرىلىدۇ.
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الدۇرالىغىدەك بىرەر مۇھىات ئەمما، ئۇ كىشىلەر باشقىالرنى ھەيران ق
پەيدا بولىشى ھامان، ئادەتتىكى ئادەملەردىن قىلچە پەرقى يوق بىرسى 
دەپ قاراپ كېلىنىۋاتقان بۇ كىشىلەردە تۇيۇقسىز ئىپاادىلەنگەن تاالنات 
ئۇچقااۇنلىرى كىشااىلەرنى تاااڭ قالاادۇرۇپ، بااۇرۇنقى نورىمااال ھايااات 

لغااان جىمغۇرلااۇق كۆچۈرىۋاتقااان ۋاقتىاادىكى كىشااىلەرگە تونۇشاالۇق بو
ساەس -ھالىتىدىن تۇيۇقسىز سەكرەپ چىقىا  ھەمامە كىشاىنى ھەيراناۇ

قالدۇرىۋېتەلىشااااى مااااۇمكىن. شااااۇ سااااەۋەپلەر تۈپەيلىاااادىن بىاااارەر 
پەيغەمبەرنىاااڭ ئاااۆزىنى بۇرۇنااادىن تونۇيااادىغان ۋەتىنىااادە ئىزچىااال 
ئابرۇيلۇق بولۇپ كېلىدىغان ئەھۋالالر بەكال كام كۆرۈلىدۇ. شۇنىڭدەك، 

ئوتتۇرغااا چىقىشااىدىن ئىبااارەت بۇنااداق بىاار ھادىسااىنى ئەڭ  تاالنتنىااڭ
ئاسان كاۈزىتىش ماۇھىتى ئاۇرۇش مەيادانلىرى بولاۇپ كەلمەكاتە. جەڭ 
مەيدانلىرىدا ھەممە كىشى نىمە قىالرىنى بىلەلمەۋ، بىرەر ئىش قىلىشقا 
جااۈرئەت قىاللماااۋ يااۈرگەن ھااالقىلىق پەيااتلەردە ئااادەتتە ئااۇنچە بەك 

مايااادىغان بەكاااال جىمغاااۇر، بەكاااال ياااۇۋاش ئەقىللىاااق دەپماااۇ تۇنۇل
كۆرۈنىدىغان بەزى ياشاالر تۇيۇقساىز ئوتتۇرغاا چىقىا  ئاجايىا  چاوڭ 

پات كۆرۈلۈپ تۇرىادۇ. باۇ -قەھرىمانلىق كۆرسىتىۋېتىغان ئەھۋالالر پات
تااۈردىكى ياشااالر پەۋقۇلداااددە قىاايىن ئااۇرۇش ۋەزىيىتااى شااەكىللىنى  

ققانلىق بىلەن پىالن تۈزۈشانى، قالغان ئەھۋالالر ئاستىدا ئىنتايىن سوغۇ
-تەمكىنلىك بىلەن ھەرىاكەت قىلىشانى، ئاجايىا  كۈچلاۈك بىار كاۈچ

قۇدرەت بىلەن جان تىكى  كۈرەشكە ئاتلىنىشنى ياخشى بىلىدۇ. ئەگەر 
ئەنە شۇنداق ھالقىلىق بىر پەيت پەيادا بولمىغىنىادا ھاېچكىم كۆزگىماۇ 

ەساكەرنىڭ ئىچىادە ئىلماۋ كالۋا قىياپىتىدە ياۈرگەن بۇناداق جىمغاۇر ئ
قەھرىمااااانلىق كۆرسااااىتەلەيدىغان بىاااار روھنىااااڭ ساااااقالنغانلىقىنى، 
قەھرىمانلىق كۆرسىتىش قابىلىيىتىگە ئىاگە بىرساى ئىكەنلىكىناى ھاېچ 
كىم بىلەلمەۋ ئۆتۈپ كېتىشى مۇمكىن ئىدى. شاۇنداق بولغاچقاا، بىارەر 
داھىنىااڭ ئوتتۇرغااا چىقىشااى ئۈچۈنمااۇ مااۇتلەق تااۈردە ئەنە شااۇنداق 

ۇلداااددە مۇھىاات بارلىققااا كەلااگەن بولىشااى شااەرت. تەغاادىرنىڭ پەۋق
رەھىمسىز زەربىسى كىشىلەرنى ئاۇرۇپ دەسساەپ ياۈرگەن بىار پەيتاتە، 
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ئۇالرنىڭ ئىچىادىكى يۇشاۇرۇن تاالنات ئىگىلىارى تۇيۇقساىزال ساەكرەپ 
چىقىاا  خااۇددى سااۇغۇرۇلغان پااوالتتەك كۈچلااۈك ئىرادىلىااك ھالغااا 

بىرسااى نااېمە قىالرىنااى بىلەلاامەۋ كېلەلىشااى مااۇمكىن. ئەنە شااۇنداق 
گاااڭگىراپ يااۈرگەن كىشااىلەرنى ھەيااران قالاادۇرۇپ، ھەممىنىااڭ كااۆز 
ئالدىاادا تۇيۇقسااىز ئوتتۇرغااا چىقىاا  ئىشااىنى قولغااا ئېلىاا  دەرھااال 
نەتىجىنى ئوتتۇرغا چىقىرااليدۇ. ئۇنداق بىر پەيات ئوتتۇرغاا چىققىنىادا 

بىرساى دەپ كۆپچىلىك شاۇ كاۈنگىچە ئۆزلىرىادىن قىلاچە پەرقاى ياوق 
تونۇپ كېلىۋاتقان بۇنداق بىرساىنى تۇيۇقساىزال ئاالھىادە بىار ئاادەمگە 
ئايلىنىاا  قالغااانلىقىنى ئېتااراپ قىلغىسااى كەلاامەۋ قالىاادۇ. بۇنااداق 
ھادىساااىلەر ھەر قېتىملىاااق ماااۇھىم بىرساااىنىڭ ئوتتۇرغاااا چىقىشاااىدا 

 كۆرۈلىدىغان ئورتاق بىر ئاالھىلىكتۇر.

تچى ئۆزىنىڭ كەشپىياتىنى ئوتتۇرغا مەسىلەن ئااليلى، بىرەر كەشپىيا
قويغىنىدىن كېيىنال ئاندىن داڭلىق بىرسىگە ئايلىنالىشى مۇمكىن. شۇڭا 
ئۇنااداق بىرسااىنىڭ تاااالنتى شااۇ كەشااپىيات بىاالەن شااوغۇللىنىۋاتقان 
كۈنلىرىدىال تۇغۇلۇشقا باشااليدۇ دېايىش ئەمەلىايەتكە ئۇيغاۇن ئەمەس. 

ېڭىلىاق ياارىتىش ئىقتىادارى ئۇنداق بىرسىدىكى تاالنات ئۇچقاۇنلىرى ي
بىاالەن بىاارلىكتە تۇغۇلۇشااىدىن تااارتىپال ئۇنىااڭ پىشانىسااىغا يېزىلغااان 
بولىدۇ. ھەقىقى تاالنت تۇغما بولۇپ، ھەرگىزمۇ تەربىيىلىنىشنىڭ ياكى 

 بىرەر كەسى  ئۆگۈنۈشىنىڭ مەھسۇلى ئەمەس.

باااۇ مىساااال شەخساااىلەرگە مۇۋاپىاااق كەلاااگەن ئىاااكەن، ئاااۇ ھالااادا 
س كېلىااادۇ. يېڭىلىاااق ياااارىتىش پائاااالىيىتى بىااالەن ئىرقالرغىماااۇ ماااا

شاااوغۇللىنىدىغان ئىااارقالر، ئاااادەتتىكى كۈزەتكاااۈچىلەر پەرق قىلىااا  
كېتەلمىگەن تەغدىردىمۇ، ئۇالردىكى يېڭىلىق يارىتىش قابىلىيىتى ئۇالر 
پەيدا بولغان، دۇنياغا كەلگەن دەسلەپكى ۋاقىتالردىن تاارتىپال ئاۇالردا 

الھىدىلىكتۇر. بۇ يەردىمۇ تاالنتقا ئىگە ئىرقنىاڭ بار بولىدىغان تۇغما ئا
داڭ چىقىرىشىمۇ ئۇنىڭ نەتىجە يارىتىشىدىن كېيىنال ئوتتۇرغا چىقىادۇ. 
چااۇنكى ئااادەتتىكى ئىنسااانالر بۇنااداق داھىالرنااى ئۇالرنىااڭ بااۇرۇنقى 
قىياپىتىگە قاراپ پەرق قىلى  كېتەلىشى ماۇمكىن ئەمەس. ئۇناداق بىار 
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اراتقان يېڭىلىقلىارى بىالەن، كەشاپىياتلىرى، داھىنى كىشىلەر ئۇنىڭ ي
تىكلىااگەن ئەسااەرلىرى بىاالەن، ياراتقااان سااەندەت ئەسااەرلىرى بىاالەن 
تونىيالىشى، يەنى قولغاا چىققىادەك نەتىجىساىنى كۆرگىنىادىن كېيىانال 
ئاندىن بۇ تاالنتلىق ئىرقالرنى تونىيالىشى مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ بۇناداق 

 بەكال ئۇزۇن ۋاقىت كېتىدۇ.بىر داھىنى تونىيالىشى ئۈچۈن 

بىاارەر ئادەماادە ياااكى بىاارەر داھىاادا بولىاادىغان تاالناات ئاالھىاادە 
شارائىتالردىال ھەرىكەتكە كىلەلەيدىغانلىقىغا ئوخشاش، بىرەر ئىرقنىاڭ 
تاالنتىنى ئىپادىيەلىشى ئۈچۈنمۇ مۇتلەق تۈردە بەلگىلىاك بىار شاارائىت 

ارىتىشقا ئۈندەيادىغان بىار ئوتتۇرغا چىققان بولىشى، ئۇالرنى يېڭىلىق ي
 مۇھىت يارىتىلغان بولىشى شەرت.

بۇ ھادىسىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن مۇناداق بىار مىساال كۆرسىتىشاىمىز 
مۇمكىن: ئۈستۈن ئىرق مەدەنىيىتىنىاڭ ئامانەتچىساى بولغاان مىللەتالەر 
بۇ ئامانەتنى تەرەققى قىلدۇرۇشى جەريانىدىال مەلۇم بولۇشقا باشااليدۇ. 

تچى مىللەتلەر ئۈستۈن ئىرقالرنىاڭ مەدەنىايەت مىراساىنى بۇنداق ئامانە
ئەمەلىيەتتە قوللىنىش شارائىتى تۇغۇلغىنىدا ئاجايىا  ئاكتىا  بىار رو  
بىااالەن ئاااۆز قاااابىلىيەتلىرىنى ئىشاااقا كىرىشاااتۈرۈپ، ئاااۇ مەدەنىااايەت 
مىراساالىرىنى قېلىپالرغااا سااېلى  كااۆز بىاالەن كۆرۈشااكە بولىاادىغان 

ە كىرىشىدۇ. بۇنداق شارائىتتا كۆچاۈرۈپ شەكىللەردە قۇيۇپ كۆپەيتىشك
قولغااااااا كەلتااااااۈرگەن مەدەنىاااااايەتلەر يەر شااااااارائىتىغا، ئىقلىاااااام 
ئاالھىااادىلىكلىرىگە ۋە ھااااكىمىيىتى ئاساااتىدىكى ئىنساااانالرغا قااااراپ 
ھەرخىاااال بولىشااااىمۇ مااااۇمكىن. بۇالرنىااااڭ ئىچىاااادە ئەڭ كۈچلااااۈك 

مەل ئىپادىلىيەلەياادىغىنى ئەڭ كەسااكىن ئىرادىلىااك بىاالەن ئەڭ مااۇكەم
كۆچااااۈرەلىگىنى بولىاااادۇ. مەدەنىاااايەت يارىتىشااااتا ئىشاااالىتىلىدىغان 
تېخنىكىلىااق شااارائىت قااانچىكى ئىپتىاادائى تااۈس ئالغااان بولىاادىكەن، 
بۇنااداق مەدەنىيەتنىاااڭ ئىشااقا ئاشۇرۇلىشاااىدىمۇ شااۇنچە كاااۆپ قاااول 
ئەمگىكىگە تايىنىشقا توغرا كېلىدۇ. بۇ جەرياندا پايادىلىنىلغان ئىشاچى 

ڭ رولىنى ئوينايدۇ. ئەگەر ئۈستۈن ئىرقتىكىلەر پەس كۈچى ماشىنىالرنى
ئىرقالرنىڭ ئادەملىرىنى ئىشلىتىش ئىمكانىيەتلىرىنى كەشى  قىاللمىغان 
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بولسااا ئىاادى، ئااۇالرنى مەدەنىاايەت يولىغااا باشااالپ ماڭىاادىغان تااۇنجى 
قەدەمنىمۇ ئاتالمىغان بوالتتى. خۇددى شۇنىڭدەك قولغاا كۆنادۈرۈلگەن 

اردىمى بولمىغااان بولسااىمۇ بااۇ تااۈر ھايۋانالرنىااڭ بەزى ھايۋانالرنىااڭ ياا
ئااورنىنى باسااىدىغان تېخنىكىنىمااۇ قولغااا كەلتااۈرەلمەس ئىاادى. ئااات، 
ئىنسانىيەتكە مىڭالرچە يىل خىزمەت قىلى ، ئادەمگە يان تاياق بولاۇپ 
بەردى. شۇنداق قىلى  تەرەققىياتنىڭ ئۇلى ساېلىندى. باۇ تەرەققىياات 

ى ، ئاتنىڭ ئورنىنى ئالادى. پاات يېقىنادا ئاپتوموبىلنى ئوتتۇرغا چىقىر
ئااات ھېچقانااداق بىاار ئىشااقا ئىشاالىتىلمەيدىغان ھالغااا كېلىاادىغانلىقى 

ئەرەپ قىلىشااقا تېگىشاالىك ئىشااىنى پۈتتااۈردى، ئەناادى ئااۇالر “ئېنىااق. 
)چاكارنىڭ ۋەزىپىسى تۈگىدى، ئەندى ئۇنىڭغا ھااجەت  ”كەتسە بولىدۇ

( دېاگەن ئەقىلىايە ساۆزى، يوق دېگەن مەنىدە بولسا كېرەك  − ئۇ.ت
ئەنە شااۇنداق چوڭقااۇر مەنىنااى ئىپادىلەياادىغان بىاار ئەقىلىاايە سااۆزى 
ئىكەنلىكى ئېنىق. ئەمما ئەنە شۇ ياردەمچى ئات كۈچى بولمىغاان بولساا 
ئىاادى، ئىنسااانالر بۈگااۈنكى تەرەققىيااات سەۋىيىسااىگە بەكااال تەسااتە 

 ئېرىشەلىشى مۇمكىن ئىدى.

بولغااان ئادەملەرنىااڭ بااارلىقى،  ئەنە شااۇ تەرىقىاادە پەس ئىاارقتىن
ئاااۇالردىن پايااادىلىنىش ئىشاااى ئاااالىي دەرىجىلىاااك مەدەنىيەتلەرنىاااڭ 
شەكىللىنىشى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئامىل بولۇپ، بۇ جەرياندا ماۇھىم 
بىر ۋەزىپىنى بەجا كەلتۈرۈپ بېرىشكەن ئىادى. پەس ئىارقتىن بولغاان 

ى ۋە جىسامانى كاۈچ بۇ كىشىلەر تەرەققىيات ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ماادد
يېتىشمەساالىك قىيىنچىلىقىنااى ھەل قىلىاا  بەرگەن ھېساااپلىنىدۇ. بااۇ 
ماددى مەنبە بولمىسا ئىدى، بۇنچە تەرەققىياتنى پەرەز قىلىش ماۇمكىن 
ئەمەس. شۇنىساااااى ئېنىقكاااااى، دەسااااالەپكى مەدەنىااااايەتلەر قولغاااااا 
كۆناادۈرۈلگەن ھااايۋانالر كۈچىاادىن پاياادىلىنى  ئەمەس، بەلكااى پەس 

دەملىرىنىاااڭ كۈچىااادىن پايااادىلىنىش ھېسااااۋىغا مەيااادانغا ئىااارق ئا
كەلتۈرۈلگەن. ئەمما مەغلاوب بولغاان ئااجىز ئىرقالرنىاڭ قاۇلالر ھالىغاا 
كەلتۈرۈلىشاااىدىن كېااايىن ئۇالرنىاااڭ بېشاااىغا كەلگەنااالەر كېيىااانچە 
ھااايۋانالرنىڭمۇ بېشااىغا كېلىاادۇ. بااۇ يەردە بەزىاالەر ئاااۋال ھااايۋانالر 
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ىشاالىتىلگەن دەپ خاتااا قارىۋېلىشااقان. ئىشاالىتىلى  ئاناادىن قااۇلالر ئ
چااۇنكى ساااپاننى ئەڭ بااۇرۇن مەغلااوپ بولغااان، قااۇل قىلىنغااان پەس 
ئىرقالرغااا سااۆرەتكەن، كېاايىن ئۇالرنىااڭ ئورنىغااا ئااات ئااۆتكەن. بااۇ 
ئەمەلىيەتنااى ئىنسااانپەرۋەرلىك نوقتىسااىدا يوشااۇرۇپ سااۈكۈت قىلىاا  

قاپەرۋەرنىڭال ئۆتكىزىۋېتىشكە ئۇرۇناۇش، ئەقلىادىن ئازغاان بىار تېنچلى
ئىشاااى دېيىشاااكە باااوالر. باااۇ تاااۈردىكى خاۋارىشاااالر، ئاااۇ ئاخمااااق 
تېنچلىقسااااۈيەرلەر ساااااختىپەزلىكلىرىنى قىاللىشااااىغا يەتكىاااادەك گەپ 
ئۆگۈنىۋېلىشتا بۈگۈنكى مەدەنىيەت سەۋىيىسىگە كېلىش ئۈچۈن بۇناداق 
ئااۆزگىرىش جەريانىنىااڭ شااەرت بولىاادىغانلىقىنى ھەرگىزمااۇ ئەقلىااگە 

 ۇ.كەلتۈرەلمەيد

ئىنسانىيەت تەرەققىياتى ئادەتتە چەكساىز پەلەمپەيلىاك بىار يۇقاۇرى 
ئااۆرلەش جەريانىاادۇر. بااۇ جەرياناادا تااۈۋەنكى پەلەمپەيلەرنااى بېسااى  
ئۆتمەۋ تاۇرۇپ يوقاۇرى ئاۆرلەش ماۇمكىن ئەمەس. شاۇنداق بولغاچقاا، 
ئۈسااتۈن ئىرقالرمااۇ زامااانىۋى باراۋەرلىكچىلەرنىااڭ پەرەز قىلىشااقىنىدەك 

لى يولدا ھەممە بىرلىكتە يول ياۈرگەن بولماساتىن، بەلكاى ئۇنداق خىيا
ئەمەلىيەت ئاالىي ئىرقتىكاى كىشاىلەر كۆرساەتكەن يولنىاڭ ئەڭ تاۈۋەن 

بالااداق ئۆرلەشااكە مەجبااۇر بولغااان -باسااقۇچلىرىدىن باشااالپ بالااداقمۇ
ئىاادى. ھەقىقەتنىااڭ يااولى ھەقىقەتەنمااۇ جاپااا مۈشااەققەتلىك بىاار يااول 

رنىااڭ ئىنسااانىيەت يېتىاا  بېرىشااىنى ئىاادى. ئەممااا شااۇ تېنچلىقچىال
مۆلچەرلەشااكەن نوقتىغااا ئەنە شااۇ يااول ئااارقىلىقال يېااتىش مااۇمكىن. 
تېنچلىقچىالرنىڭ كۆرسەتكەن يولى بۇ نوقتىغا يىتەكلەش تۇرماق بەلكى 

 ئۇنىڭدىن تېخىمۇ يىراقالشتۇرىۋېتىدىغان بىر يولدۇر.

پەس  دەساالەپكى مەدەنىاايەتلەر ئۈسااتۈن ئىاارقالر بىاالەن ئۇچراشااقان
ئېااارقالر باااار يەرلەردە، ئاااۇالر باااوۋ ساااۇندۇرۇلغان يەرلەردە پەيااادا 
بولغانلىقى ھەرگىزمۇ بىر پەۋقۇلداددە تاوغرا كېلىا  قالغاانلىق ئەمەس. 
بااۇ پەس ئىاارقالر دۇنياغااا كېلىۋاتقااان بىاار مەدەنىيەتنىااڭ دەساالەپكى 
تېخنىكىلىااق قااۇرالى بولااۇش رولىنااى ئااۆز ئۈسااتىگە ئېلىشااقان ئىاادى. 

ئىتىاااۋارەن ئىنساااانىيەت تەرەققىيااااتى ئۈساااتۈن ئىااارقالر شاااۇنىڭدىن 
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كۆرسااەتكەن تااوغرا يولغااا چۈشااكەن ئىاادى. بااۇ يولاادا ئۈسااتۈن ئىاارق 
ئااادەملىرى ئىشااغالىيەتچى سااۈپىتىدە پەس ئىرقالرنااى ئااۆز ھاااكىمىيىتى 
ئاستىغا ئېلى ، ئۇالرنى ئۆز غايىسى ۋە ئارزۇلىرىغا مۇۋاپىاق كېلىادىغان 

ىدۇ ۋە ئەمەلاى پائاالىيەتلەرگە يىتەكلەيادۇ. يولغا سېلى  تەرتىپكە ساال
ئەممااا بااۇ ئىشااالرنىڭ شااۇنچىلىك مۇشااەققەتلىك بىاار ئىااش بولىشااىغا 
قارىماۋ، ئاۇالرنى پايادىلىق يولغاا يىاتەكلەپ ئاۆز ئىرادىساى ئاساساىدا 
بەلگىلەنگەن يولىدا تۇرمۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش بىلەناال قالمااۋ، باۇ 

دەۋرىلىرىاادە  ”ئەركىنلىااك“ۇنقى پەس ئىرقتىكىلەرنىمااۇ ئۇناادىن بااۇر
كااۆرگەن كۈنلىرىاادىن ھەسسااىلەپ ئۈسااتۈن سااەۋىيىدىكى بىاار ياشاااش 
مۇھىتىغاااا ئېرىشاااتۈردى. ئۈساااتۈن ئىااارق ھەممىاااگە ھااااكىم بولاااۇش 
مەۋقەسااىنى تەۋرەناامەۋ ساااقالپ كىلەلىااگەن ۋاقىااتالردا ھۈكمۈرانلىااق 
 ئااورنىنىال ساااقالپ قالغااان بولماسااتىن، بەلكااى تەرەققااى قىلىۋاتقااان
مەدەنىيەتنىڭماااۇ قوغدىغۇچىلىرىااادىن بولاااۇپ قالىااادۇ. چاااۇنكى، باااۇ 
مەدەنىيەتنىااڭ پەياادا بولىشااى بىاالەن تەرەققااى قىاللىشااى پۈتااۈنلەۋ 
ئۈسااتۈن ئىرقنىااڭ غايىسااى، قااابىلىيىتى ۋە بااۇ ۋەزىپىسااىنى ساقلىشااى 
ئاساسااااىغا تىكلەنااااگەن ئىاااادى. پەس ئىرقتىكىلەرنىااااڭ ئەھااااۋالى 

تەركىااۋىگە كەسااىپى جەھەتااتىن  ياخشىالنغانسااىرى ھاااكىم سااىنىپالر
يېقىنلىشىشااقا باشااالپ، غوجااايىن بىاالەن خىزمەتچااى ئوتتۇرسااىدىكى 

ئاساتا يوقۇلۇشاقا باشااليدۇ. ئۈساتۈن ئىرقتىكىلەرماۇ -پەرىقلەرمۇ ئاساتا
قاااان سااااپلىقىنى قوغداشاااقا ئەھمىااايەت بېرىااا  كەتااامەس بولاااۇپ 
 ئۆزگىرىشااكە، بۇنىااڭ ئاقىۋىتىاادە ئااۆزى ياراتقااان جەننەتااتە ياشاااش

ئاساااتا ئايرىلىااا  قېلىشاااقا باشااااليدۇ. ئىااارقالر -ھەققىااادىنمۇ ئاساااتا
ئوتتۇرساااىدىكى قاااان بۇلغۇنىشاااى نەتىجىساااىدە ئۇالرنىاااڭ ئاااابرويىمۇ 
تەدرىجى ئازىيىشاقا باشاالپ، مەدەنىايەت يااراتقۇچى ئىقتىدارلىرىادىنمۇ 
مەھاارۇم بولۇشااقا باشاااليدۇ. ئاااقىۋەتتە، ئۈسااتۈن ئىاارقتىكىلەر ئەقلااى 

بەلكاى جىسامانى جەھەتلەردىماۇ يەرلىكالەرگە، ئاۆز  جەھەتتىال ئەمەس
سااااېپىگە قوشااااىۋالغانالرغا ئوخشاااااپ قېلىشااااقا باشاااااليدۇ؛ ئااااالى 
ئىرقتىكىلەرنىااڭ يەرلىكلەردىاان پەرقلىنىاا  تۇرىاادىغان ئەجااداتلىرىغا 
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خاس ئىرىساىي ئۈساتۈنلۈكلىرىمۇ يوقۇلۇشاقا باشااليدۇ. ئاۇالر يەنە بىار 
ۇقلىرىغا تايىنى  ياشااپ باققاان مەزگىل بۇرۇن قۇرغان مەدەنىيەت قالد

بولسااىمۇ، تەرەققىياااتى تۇرغۇنلااۇق دەۋرىااگە كىرىاا  قېلىاا  ئاااخىرى 
بەرىبىاار يىمىرىلىشااتىن خااالى بواللمىاادى: ئااۇالر قۇرغااان مەدەنىاايەت 

 ئاخىرىدا غايى  دۇنيا ئاستىغا كۆمۈلۈپ پۈتۈنلەۋ ئۇنتۇلۇپ كېتىلدى.

ىمىرىلىاا  ئااورنىنى مەدەنىاايەتلەر، ئىپىاارىيىلەر ئەنە شااۇ تەرىقىاادە ي
يېڭىلىرىغا بوشىتى  كەلمەكتە. دېمەككى، قېادىمقى مەدەنىيەتلەرنىاڭ 
يىمىرىلىشااىغا قااان بۇزۇلىشااى، بۇنىااڭ نەتىجىسااىدە ئىاارق سااۈپىتىنىڭ 

بىر سەۋەپچى بولغاان. شاۇنداق بولغاچقاا، -تۈۋەنلەپ كېتىشى بىردىن
لغاان مىللەتلەرنىڭ يوقۇلىشىغا ئۇرۇشتا مەغلاوپ بولغاانلىقى ساەۋەپ بو

بولماستىن، ئۈستۈن بىر قاننىڭ مۇھىم ئەۋزەللىكلىرىدىن بىرى بولغاان 
بەرداشلىق بېرىش كۈچىنىڭ يوقۇلىشى سەۋەپ بولغان دېيىش كېارەك. 
ئەنە شۇ سەۋەپتىن، بۇ دۇنيادا ئۈستۈن ئىرقتىن ئايرىلغان ھەر قانداق 
جانلىق شامال ئۇچۇرتۇپ تاوزۇپ كېتىادىغان بىار قامقااقتەك تارىخنىاڭ 

 خلىتىدىن باشقا نەرسە ئەمەس.ئە

شۇنىڭغا قارىمااۋ، ھەر قاناداق بىار تاارىخى ھادىساە ياخشاى يااكى 
يامان تەرەپلىرى بولىشىدىن قەتدى نەزەر، ئىرقالرنىاڭ ئاۆزىنى سااقالپ 
قااېلىش ئىنىسااتىنكىت كۈچىنىااڭ )ھاياااتىنى داۋامالشااتۇرۇش تۇغماااا 
 ئىساااتىگىنىڭ، ھاياااات ئۈچاااۈن ئىنتىلىشاااىنىڭ − ئاااۇ.ت( ئاااۆزىنى
ئىپادىلىشىدىن باشقا ئىاش ئەمەس. ئۈساتۈن ئىرقالرنىاڭ يىتەكچىلىاك 
رولاااااى، پەس ئىااااارقالردىن ئۈساااااتۈنلىكى، ئەسااااالىدە ھايااااااتىنى 
-داۋامالشاااتۇرۇش تۇغماااا ئارزۇساااى ئىاااگە بولاااۇپ تۇرىۋاتقاااان كاااۈچ

قۇدرىتىدىن بارلىققا كەلگەن دېيىش مۇمكىن. ئادەتتە ھاياتىنى ساقالپ 
بۇنىاڭ ئۈچاۈن ئوتتۇرغاا قويغاان ئىارادە قېلىش تۇغما ئىستىگى بىلەن 

كۈچى سوبېكتى  جەھەتتە بارلىق ئىنسانالردا تەڭ دەرىجىادە مەۋجاۇت 
بولغاناادەك قىلغىنااى بىاالەن، ئۇالرنىااڭ ئەمەلىاايەت جەريانىاادا ئەمەلااگە 

بىرىاااادىن پەرقلىااااق بولىاااادىغانلىقى -ئاشااااۇرۇلۇش ئۇساااالۇبى بىاااار
 ئىسپاتالنغان.
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رىدىمۇ ھاياتىنى سااقالپ قاېلىش شۇڭا، ئەڭ ئىپتىدائى جانلىق تۈرلى
ئىچكاااى تۈرتكىساااى شاااۇ شەخسااانىڭ ئاااۆزى ئۈچاااۈن قىااازىقىش ۋە 
ئەنسىرەشاااتىدىن نېرىغاااا ئۆتەلمەيااادۇ. باااۇ تاااۈر نورىماااال بولمىغاااان 

بولىااادۇ، ئاااۇ يەنە ئاااۆزىنى  ”شەخساااىيەتچىل“ھالىتىنىاااڭ ئىپادىساااى 
داۋاملىااق ئىپااادىلەش جەريااانىنىمۇ ئااۆز ئىچىااگە ئالغااان بولىاادۇ. ئااۇ 

ىاك ھەمامە نەرساىنى شااۇ پەيات ئۈچاۈن، ئاۆزى ئۈچااۈنال تەلەپ مەنچىل
قىلىشااتا چىااڭ تۇرىۋېلىاا ، كىاالەچەك ئۈچااۈن بىاارەر نەرسااە مىااراس 
قالدۇرۇشقا ئىنتىلمەيدىغان مىجەزنى ئوتتۇرغا چىقىرىشاقا باشااليدۇ. باۇ 
خااۇددى پەقەت ئااۆزىنىال كااۆزلەپ ياشااايدىغان ھايۋانالرنىااڭ مىجەزىااگە 

يۋان يەيادىغىنىنى پەقەت قۇرساىقى ئاچقاان ئوخشايدۇ. بۇنداق بىار ھاا
ۋاقتىاادىال ئاختۇرۇشااقا كىرىشااىدۇ؛ پەقەت ئااۆزىنى ساااقالپ قېلىشاانىال 
مەقسەت قىلى  ئۇرۇشىدۇ. ئۆزىنى قوغداش تۇغماا كاۈچى باۇ شاەكىلدە 
ئىپادىلەنگىنىدە، بۇنداق بىر ئىچكى تۈرتكە ھەرگىزماۇ بىارەر جاماائەت 

ىدائى ئائىلە شاەكلىنىمۇ ئوتتۇرغاا شەكىللەندۈرەلمەيدۇ. ھەتتا ئەڭ ئىپت
چىقىرالماياادۇ. چىشااى بىاالەن ئەكەكنىااڭ بىرلىشااى  تۇرمااۇش قۇرىشااى 
ئەساالىدە جۈپلىشااىش ئېقتىياجىاادىن ھالقىغااان بىاار جەريااان بولااۇپ، 
ھاياااتىنى داۋامالشااتۇرۇش تۇغمااا قااابىلىيىتىنى كېڭەيتىشااكە مۇھتااا  

ىڭ ئاۆز بولىدىغان بىار جەرياان بولىشاى كېارەك. چاۇنكى، شەخسالەرن
مەنلىكى ئۈچاۈن خاتىرجەملىاك ھاېس قىلىشاى، ئۆزىنىاڭ قوغدىنىشاى 
ئۈچۈن ئۇرۇشۇشقا مەجبورلىنىشى قاتارلىق ھەرىكەتلەرمۇ بۇ جۈپلىشىش 
مۇھتا  بولغان باشقا ئامىلالرنى ئۇنۇتماسالىقنىمۇ تەلەپ قىلىادۇ. يەناى 
ئەركەك تەرەپ بەزىدە چىشاى ئۈچۈنماۇ يەيادىغان نەرساە كەلتۈرۈشاكە 

ر. يەنە بەزىاادە بااۇ ئىككىسااى بىرلىشااى  بالىلىرىغااا يەياادىغان مەجبااۇ
نەرسااە تېپىاا  كااېلىش ئۈچااۈن تەڭ ھەرىااكەت قىلىشااقا، بىرسااى يەنە 
بىرسااىنى ھەر دائىاام قوغداشااقا مەجبااۇر بولىاادۇ. بااۇ تااۈردىكى ئىچكااى 
تۈرتكىلەر ئىنتايىن ئىپتىدائى ۋە بەكال يىتەرساىز بولاۇپ كۆرۈنگەنادەك 

غماا تاۈرتكىلەر پىاداكارلىق روھىنىاڭ دەسالەپكى قىلغىنىدىمۇ بۇ تۈر تۇ
ئىپاااادىلىرى بولاااۇپ روۋ بېرىااادۇ. ماناااا باااۇ رو ، ئائىلىنىاااڭ تاااار 
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چەكلىمىلىرىاااادىن ھالقىاااا  چىقىاااا  تېخىمااااۇ كەڭ ھەمكارلىقالرغااااا 
ئىمكااانىيەت بېرىاادىغان كىشااىلەر تااوپىنى شااەكىللەندۈرۈش، بۇنىااڭ 

دەسااالەپكى ئاقىۋىتىااادە ھەقىقاااى دۆلەتلەرنىماااۇ پەيااادا قىلىااادىغان 
شارائىتالرنىڭ پەيدا بولىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرااليادۇ. بۇناداق مۇھىات 
ئەڭ پەس ئىااارقتىن كەلاااگەن ئاااادەملەردە بەكاااال ئااااز يېتىلىااادىغان 
بولغااانلىقى ئۈچااۈنمىكىن، بااۇ تااۈردىكى كىشااىلەردىن شااەكىللەنگەن 
مىللەتلەردىكااى پىااداكارلىقالر پەقەتااال ئااۆز ئائىلىسااى دائىرىسااى بىلەنااال 

 ىنى  قالىدۇ. چەكل

كىشىلەر شەخسى مەنپەئەتىنى ئىككىنچى ئورۇنغاا قويۇشاقا قاانچىكى 
مايىااال بواللىساااا، بۇناااداق كىشاااىلەردىن كەڭ خەلاااق جاماااائىتىنى 

 شەكىللەندۈرۈش قابىلىيەتلىرىمۇ شۇنچە كۈچلۈك ئوتتۇرغا چىقىدۇ.

ئىنسااااانالردىكى شەخسااااى تىرىشااااچانلىقىنى ئوتتۇرغااااا قويۇشااااقا 
تتاااا الزىااام بولغىنىااادا ھەمجىنىسااالىرى ئۈچاااۈن يىتەكلەيااادىغان، ھە

ھاياااتىنىمۇ پىاادا قىلىشااقا ئۈناادەپ تۇرىاادىغان بااۇ پىااداكارلىق روھىااي 
تۇيغااۇالر ئااالى ئىاارقالردا ئاالھىاادە كۈچلااۈك يېااتىلگەن بولىاادۇ. ئااالى 
ئىرقالرنىڭ ئۈستۈنلىكىنى كۆرسىتىدىغان ئاالھىدىلىك ھەرگىزماۇ پىكىار 

غانلىقىادىال ئىپادىلىنىا  قالماساتىن، قىلىش قابىلىيىتىنىڭ يوقۇرى بول
بااارلىق قااابىلىيىتىنى كۆپچىلىكنىااڭ پايدىسااى ئۈچااۈن سااەرپ قىلىشااقا 
مايىل بولىشىدىمۇ ئىپادىلىنىدۇ. بۇ ئاالھىدىلىك، ئالى ئىرقتىكىلەرنىڭ 
تااۈپكى ئاالھىاادىلىكى ھېساااپلىنىدۇ. ھاياااتىنى داۋامالشااتۇرۇش تۇغمااا 

ڭ ئىساااىل ساااۈپەت بولاااۇپ قاااابىلىيىتى ئۈساااتۈن ئىااارقتىكىلەردە ئە
ئىپادىلىنىدۇ: ئۈستۈن ئىرقتىكىلەر شەخسى مەنپەئەتىنى كۆپچىلىكنىاڭ 
ھاياتى ئۈچۈن ئىختىيارى شەكىلدە ئاتىيااليدۇ ۋە زۆرۈر تېپىلغانادا ئاۆز 

 مەنپەئەتىنى كۆپچىلىك ئۈچۈن پىدا قىلىشقا تەييار تۇرااليدۇ.

ىيەت ئۈساااتۈن ئىرقتىكىلەرنىاااڭ مەدەنىااايەت يااااراتقۇچى، ئىجااااد
قابىلىيەتلىرىنىڭ مەنبەسى ئۇالرنىاڭ ئەقىال ئىشالىتىش قابىلىيىتىادىن 
كەلااگەن ئەمەس. ئەگەر ئااۇالر پەقەت يېڭااى پىكىاار ئوتتۇرغااا قويااۇش 
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قااابىلىيىتىگىال ئىااگە ئااادەملەر بولسااا ئىاادى، ئااۇ ھالاادا يااالغۇز ۋەيااران 
قىلىشاانى كااۆزلەپ ھەرىااكەت قىلىااش بىلەنااال چەكلىنىاا ، ھەرگىزمااۇ 

قابىلىيىتىگە ئىگە بواللمىغاان باوالر ئىادى. چاۇنكى، ھەر تەشكىللەش 
قانااداق بىاار تەشكىللەشااچانلىقنىڭ تااۈپكى شااەرتى شەخساانىڭ ئااۆز 
پىكىرىنااى، ئااۆز مەنپەئەتىنااى ئالاادىنقى ئورۇنغااا قويااۇش دەياادىغان 
ئۇقۇمدىن ۋاز كېچى ، كۆپچىلىك مەنپەتى ئۈچۈن پىدا قىلىش بولۇشى 

ۈچۈن، كۆپچىلىككە خىزمەت قىلىاش كېرەك. ئۇالر كۆپچىلىك مەنپەتى ئ
ئۈچۈن شەخسى مەنپەئەتىنى پىدا قىلىش ئارقىلىق، ئاۆز نىسىۋىساىنىمۇ 
ۋاسااتىلىق بىاار شااەكىلدە قولغااا كەلتااۈرگەن ھېساااپلىنىدۇ. مەسااىلەن، 
ئۇنداق بىرساى ھەرگىزماۇ ئاۆزىنى كاۆزلەپ ئىاش قىلمايادۇ. ئومۇمنىاڭ 

زلىمەۋ كۆپچىلىااك خىزمىتىنااى ئۈسااتىگە ئالغااانالر ئارىسااىدا ئااۆزىنى كااۆ
مەنپەتىنى كۆزلىگەن ھالدا پائالىيەت قىلىدۇ، ئەنە شۇ مەقسەت ئۈچاۈن 
ئىشلەيدۇ. ئۇ تاۈردىكى كىشاىلەرنىڭ ئەڭ ياخشاى كۆرىادىغان تەبىارى 

ئۇنىاڭ باۇ ئاۆزگەرمەس رۇھىناى ئىنتاايىن  ”ئىشالەش“بىلەن ئېيتقاندا 
ۆز دېاگەن ساۆزگە ئا ”ئىش“مۇكەممەل ئەكىس ئەتتۈرۈپ بېرەلەيدۇ. ئۇ 

ھايااااتىنى قوغداشاااقىال پايااادىلىق بولغاااان بىااارەر ھەرىاااكەت دەپاااال 
چۈشەنمەستىن، بەلكاى باۇ جامائەتنىاڭ ئۇماۇمىي مەناپەتىگە پايادىلىق 
بولىاادىغان بىاار ھەرىااكەت دەپ چۈشااىنىدۇ. ئەگەر ئۇنااداق بولمىسااا 
ئىااادى، ئىنساااانالر پائالىيىتىااادە شەخساااىيەتچىل بولاااۇپ ھەرىاااكەت 

دى كۆزدە تۇتمااۋ ئاۆزىنىڭال مەۋجۇتلاۇقىنى قىلىدىغان، باشقىالرنى قەت
ساقالش تۇغما قابىلىيىتىگە تايىنى  ھەرىكەت قىلىادىغان، دۇنياادىكى 

دېگەن بۇ سۆزنىمۇ  ”ئىش“باشقا ئىشالرغا پەقەتال كۆڭۈل بۆلمەيدىغان، 
ئوغرىلىااااق قىلىااااش، بۇالڭچىلىااااق قىلىااااش، ئالااااداپ ئېلىااااۋېلىش، 

تى. كۆپچىلىكنىااڭ ھاياااتىنى جااازانىخورلۇق دەپااال چۈشااىنىۋالغان بااوالت
داۋامالشااتۇرۇش ئۈچااۈن پائااالىيەت قىلىشاانى دەپ شەخسااى مەنپەتنااى 
ئىككىنچااى ئورۇنغااا قويىاادىغان بۇنااداق رۇھااى قااابىلىيەت ھەقىقااى 
مەدەنىيەتنىاااڭ ئەڭ ماااۇھىم ئالااادىنقى شاااەرتىدۇر. ئەساااەر ئىگىساااىگە 

كااام مەنااپەئەت كەلتۈرىاادىغان، كېيىاانكىلەر كەڭ كۆلەماادە -كاماادىن
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ەتدار بولىشى ئۈچاۈن مەنابە بوالاليادىغان ئۇلاۇت ئىنساانپەرۋەرلىك مەنپ
ئەسەرلىرى ئەنە شۇنداق شەرتلەر ئاستىدىال بارلىققاا كېلىشاى ماۇمكىن. 
نۇرغۇنلىغاااان كىشاااىلەرنىڭ كۆپچىلىاااك مەۋجۇتلۇقىنىاااڭ ئاساساااىنى 
قوغداشاانىال مەقسااەت قىلىاا  نااامراتلىق ئىچىااگە چۈشااۈپ يوقسااۇزلۇق 

ر قالغىنىاادىمۇ بۇنااداق جاپاالرغااا بەرداشاالىق ئىچىاادە ياشاشااقا مەجبااۇ
بېرەلىگەنلىكىنااى پەقەت شااۇ شااەكىلدىال چۈشەندۈرەلىشااىمىز مااۇمكىن. 

پاااراغەتكە ئېرىشاامەۋ تااۇرۇپ ئومااۇم ئۈچااۈن ئىشاالەپ -ئااۆزى راھەت
يۈرىدىغان ھەر بىر ئىشچى، ھەر بىار دېققاان، ھەر بىار كەشاپىياتچى، 

ڭ چوڭقااۇر مەنىسااىنى بۇنااداق ئىشلەشاانى… ھەر بىاار مەمااورى كااادىر، 
چۈشىنى  كېتەلمىگەندەك قىلسىمۇ، ئاۇالر يەنىاال ئەنە شاۇنداق ئىساىل 
ئەقىاادىنىڭ ۋەكىللىاارى ھېساااپلىنىدۇ. ئىشاالەش، ئادەمنىااڭ ھاياااتى، 
تەرەققى قىلىشىنىڭ ئاساسى قائىدىسى دەپ چۈشىنىش قانچىلىك توغرا 

اساىراش بىر قاراش بواللىسا، ئىنسانىيەت بىلەن ئۇنىڭ مەدەنىيىتىناى ئ
ساااھەلىرى ئۈچااۈن ئىشاالەش ئەڭ ئاساساالىق ئىنسااانىيەتچىلىك دەپ 
قاراشمۇ شۇنچە توغرا بىر قاراش ھېساپلىنىشاى كېارەك. كوللىكتىپنىاڭ 
ئىزچىللىقىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان ئىشالر ئۈچۈن ئۆز مەنپەئەتىنى پىدا 
قىلىش روھى، پىداكارلىق رۇھىنىڭ يوقۇرى تاجىدۇر. ئەنە شۇنداق بىر 

ىااداكارلىقال، ئىنسااان كۈچىاادە ئىشاالەنگەن نەرسااىنىڭ يەنە ئىنسااان پ
كۈچى بىلەن ۋەياران قىلىنىشاىنىڭ يااكى تەبىادەت كاۈچى تەرىپىادىن 
ۋەيران قىلىنىشاىنىڭ ئالادىنى ئااللىشاى ماۇمكىن. بۇناداق بىار رۇھناى 
ئىلقامالندۇرىاادىغان ئىشااالرنى ئىپادىلەشااتە نااېمىس تىلىاادا بۇنىڭغااا 

ېلىاادىغان بىاار گەپ بااار: ئااۆز ۋەزىپىسااىنى ئااادا ئىنتااايىن مۇۋاپىااق ك
قىلىش. بۇ دېگەنلىك، ئاۆز ئېقتىيااجىنى رازى قىلىاش بىلەناال بولادى 
قىلىااا  قالمااااۋ، كۆپچىلىاااك ئۈچۈنماااۇ خىااازمەت قىلىاااش كېااارەك 
دېگەنلىكتااۇر. بااۇ تااۈردىكى پائالىيەتلەرنىااڭ مەنبەسااى بولغااان رۇھااى 

 ”غااايە“ش ئۈچاۈن تىاان پەرقلەنادۈرۈ ”شەخساىيەتچىلىك“قاابىلىيەتنى 
دەپ ئاتايمىز. بۇ ئاتالغۇنى شەخسىلەرنىڭ كۆپچىلىك مەنپەتى ئۈچۈن، 
ھەمجىنىسلىرى ئۈچۈن پىاداكارلىق كۆرساىتىش قاابىلىيىتىگە ئىاگە رۇ  
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دەپ چۈشىنىمىز. غايە، ھەرگىزماۇ ھېسساىياتقا ساەل قارىلىادىغان بىار 
نىڭ ئەڭ ئىپادە ئەمەس. غايە، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتى دېيىلگەن نەرسى

ئالاادىنقى شااەرتى، مەڭگااۈ شااەرت بااويىچە قالىاادىغان نەرسااە، ھەتتااا 
ئىنسااان دېگەننااى ياراتقااا نەرسااىمۇ غااايە دېاايىش مااۇمكىن. ئۈسااتۈن 
ئىرقالرنىڭ دۇنيادىكى ئاورنىنى رۇھنىاڭ دەل شاۇ قاابىلىيىتى بارلىققاا 
كەلتاااۈرگەن، دۇنياااامۇ ئەنە شاااۇ قاااابىلىيەت ئاااارقىلىقال ئىنساااانالرغا 

دېاايىش مااۇمكىن. غااايە بولماااۋ تااۇرۇپ رۇھنىااڭ بااارلىق  ئېرىشااەلىگەن
تۈرتكىلىرى، ئەڭ جەلى  قىالرلىق بولغانلىرىمۇ پەقەتال چوڭقۇر مەنىگە 
ئىگە بولمىغان سىرتقى كۆرۈنۈشاى باويىچە قېلىا ، ھەرگىزماۇ ئىجاابى 

 بىر قۇۋۋەتكە ئايلىنالمايدۇ.

ئەمماااا، غاااايە دېگىنىمىاااز كىشاااىلىك مەنپەئەتلەرنىاااڭ، كىشاااىلىك 
اياتنىڭ ئومۇم مەنپەئەتىگە، ئومۇمنىڭ ھاياتىغا باغلىق بولغانلىقىادىن ھ

باشااااقىچە بىاااار نەرسااااە ئەمەس. بااااۇ يەنە كېلىاااا  تەشااااكىللىنىش 
شااەكىللىرىنى مەياادانغا كەلتۈرىاادىغان سااەۋەپلەرنىڭ ئەڭ دەساالەپكى 
شەرتىنى بارلىققا كەلتۈرىدىغانلىقى ئۈچاۈن، غاايە دېگىنىمىاز ئااخىرقى 

تەلەپ قىلغاان غاايىالرغىمۇ تەڭ كېلىادۇ. ئىنساانلىققا ھېساپتا تەبىدەت 
قۇۋۋەتنىااڭ ئىمتىيااازىنى پەقەت غااايىال تونۇتقۇزاالياادۇ، ئااادەمنى -كااۈچ

كائىنات سىستېمىسى ئىچىدىكى ئىنتاايىن كىچىاك ئۇنساۇرالردىن بىارى 
 ھالىغا كەلتۈرگەنمۇ يەنە شۇ غايىدۇر.

ىز ھەقىقىاااي غاااايىنى يولااادىن ئازغاااان قىممىتاااى ياااوق، كېرەكسااا
پائالىيەتلەر بىالەن ئارىالشتۇرىۋالماسالىققا ئاالھىادە دىقاقەت قىلىشاىمىز 
كېرەك. ئەگەر غايە دېگىنىمىز ئەقىلنىڭ چوڭقاۇر قاتالملىرىادىن ئاورۇن 
ئېلى  كېتەلمىگەن تەغدىردىمۇ، ئۇنى بەرىبىر ھېس قىلى  تۇرااليمىز، 

شاىدۇ. ئۇ بىزنىاڭ باارلىق پائاالىيەتلىرىمىزگە تەساىر كۆرسىتىشاكە تىرى
شااۇنىڭدەك تەپەككااۈر كااۈچى بۇزۇلمىغااان، يەنااى ئەقلااى بۇزۇلۇشااقا 
ئۇچرىمىغاان سااغالم بىار ياشاقا ئەركىان مۇھااكىمە قىلىاش پۇرسااىتىنى 
يارىتىاا  بەرگىنىمىاازدە، ئااۇ ساااغالم ياشااتا غايىنىااڭ تەسااىرلىرىنى بىاار 
قاراشااااتىال ھااااېس قىاللىشااااىمىز مااااۇمكىن. غايىلىااااك كۆرۈنىۋالغااااان 
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سىنىڭ تۈگىمەس ھىكايىلىرىغا قىزىقمايدىغان، ئاۇنى تېنچلىقپەرۋەر بىر
قوبااۇل قىلىشاانى خالىماياادىغان بىاار ياااش، ئەساالىدە ئااۆز مىللىتىنىااڭ 
غايىسى ئۈچۈن ياش ھاياتىنى پىدا قىلىشاقا تەيياار تۇرىادىغان بىرساى 

 ھېساپلىنىدۇ.

بۇ يەردە ئىچكى تۇيغۇالر شەخسنى پىدا قىلىاش ھېسااۋىغا بولساىمۇ 
ىكەت بىلەن مىللىتىنى قوغداش كېرەكلىكىنى ھاېس ئىستىخىيىلىك ھەر

قىلدۇرۇدىغان چوڭقۇر مەجبورىيەت ئېڭىغاا باوۋ ساۇنىدۇ. ئەمەلىيەتاتە 
ھەر قااانچە شااەكىل ئۆزگەرتىاا  تۇرىشااىدىن قەتدااى نەزەر، ئەساالىدە 
يىااتىلىش قانۇنلىرىغااا قارشااى چىقىشااتىن باشااقا بىاار ئىااش قولىاادىن 

كاوت -ەتچىلەرنىڭ، كاوتكەلمەيدىغان قورقۇنچاق، پەسكەش شەخسىي
تېنچلىقپەرۋەرلەرنىااڭ ھەر تۈرلااۈك شااەكىللەر بىاالەن نىقاپالنغااان خااام 
خىياللىرىنى قەتداى رەت قىلىشاىدۇ. چاۇنكى مۇكەممەللىاك شەخسانىڭ 
كۆپچىلىااك پايدىسااىغا پىااداكارلىق كۆرسااىتىش رۇھىغااا باااغلىق ئىااش 

غان بولۇپ، تەبىدەتنى ھەممىدىن تولۇق تونۇپ يەتتىم دەپ تۇرىۋالىادى
پەسكەشاالەرنىڭ، قورقۇنچاقالرنىااڭ ئوتتۇرغااا قويۇشااقان بىاار قىسااىم 

 نەزەرىيىلىرىگە باغلىق ئەمەس.

مەدەنىيەتنىااااڭ ئالاااادىنقى شااااەرتى ھېساااااپلىنىدىغان، ئىنسااااان 
توپلۇملىرىنىاااڭ بارلىققاااا كېلىشاااىگە كاپالەتلىاااك قىلغاااان غايىنىاااڭ 
كۆتۈرۈلاااۈپ كېاااتىش خەۋىپاااى كاااۆرۈلگەن دەۋرگە دۈچ كېلىۋاتقاااان 

زگىلاااالەردە ئىنسااااانىيەت تااااوپلىمىنى بارلىققااااا كەلتۈرىاااادىغان، مە
مەدەنىيەتنىااڭ دەساالەپكى شااەرتى بولغااان قۇۋۋەتنىااڭ ئاجىزلىشااى  
كېتىاااادىغانلىقىنى كااااۆرۈپ ئاااااالاليمىز. بىاااارەر جامااااائەت توپىغااااا 
شەخسىيەتچىلىك ھۈكمۈران بولىۋالغان ھامان جەمىيەت مۇناساىۋەتلىرى 

بۇ تۈر ئاجىزلىشىش ساەۋەبىدىن ھەمامە ئاجىزالشقا باشالپ، كىشىلەرمۇ 
ئاۆز مەنپەئەتىنىااڭ كويىغااا چۈشااۈپ قېلىا ، جەناانەت يااولىنى تاشااالپ 

 جەھەننەم يولىغا قاراپ ئېقىن قىلىشقا باشاليدۇ.
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كەلگۈسى ئەۋالتاالر ئاۆزىنىڭال غېمىناى قىلىا  ھەرىاكەت قىلىادىغان 
كىشاااىلەرنى خىياااالىغىمۇ كەلتاااۈرۈپ قويمايااادۇ. بۇنىاااڭ ئەكساااىچە، 

ىلىاااك مەنپەئەتاااى ئۈچاااۈن ئاااۆز بەختىناااى پىااادا قىلىااادىغان كۆپچ
 قەھرىمانالرنى ھەر دائىم ئەسلەپ مەدھىلىشىدۇ.

يەھۇدىيالرنىااڭ مىااجەز خاااراكتېرى ئۈسااتۈن ئىرقتىكااى كىشااىلەرنىڭ 
پەزىلىتىگە تۈپتىن ئوخشىمايدۇ. بەلكىام يەر يۈزىادە ھايااتىنى سااقالپ 

ك يېتىلگەن باشاقا بىار قېلىش تۇغما قابىلىيىتى يەھۇدىي ئىرقىنىڭكىدە
ئىرق بولمىسا كېرەك  ئۇالرنىڭ شۇنچە ئۇزۇن زامانغىچە ئۆزىنى ساقالپ 
كېلەلىگەنلىكى، بۇنىڭ ئەڭ تىپىك دەلىلى بوالاليدۇ. كېيىنكاى ئىككاى 
مىڭ يىال مابەينىادە خااراكتىر جەھەتاتە، قاابىلىيەت جەھەتاتە قايساى 

  كېلەلىادى  مىللەت يەھۇدىالرچىلىاك ئاساساەن ئاۆزگەرمەۋ سااقلىنى
چااااوڭ ئىنقىالپالرغااااا -شااااۇنىڭدەك يەنە قايسااااى مىلاااالەت چااااوڭ

يەھۇدىيالرچىلىااك كااۆپ ئارىلىشااالىدى  شااۇنىڭغا قارىماااۋ يەھااۇدىيالر 
ئىنسانىيەتنىڭ بېشىغا كەلگەن ئاجايىا  ئېغىار پاجىدەلىاك ماۇھىتالردا 
ئەھۋالىنى ئاۆزگەرتمەۋ ئاۆز پېتاى سااقالپ، قىلاچە زىيانغاا ئۇچىرىمااۋ 

ەلمەكتە. يەھۇدىي دېاگەن باۇ  مىلالەت، قااتتىق جااھىللىق قۇتۇلۇپ ك
بىلەن ھاياتىنى داۋامالشتۇرۇش ئىرادىسىگە ئىاگە، ھەم جىنىسالىرىنىڭ 
داۋاملىقلىقىنااى ساااقالپ قااېلىش ئۈچااۈن قاااتتىق جاااھىللىق بىااالەن 

 تىركىشەلەيدىغان بىر مىللەت!

تاۈرتكە مىڭلىغان يىلالر مابەينىدە يەھۇدىيالردىمۇ تەپەككۈر قىلىشقا 
قااۇۋ “بولىاادىغان كااۈچ يېااتىلگەن. شااۇڭا بۈگااۈنكى كۈناادە يەھااۇدىيالر 

دېيىلمەكتە. دېمىسىمۇ ئاۇالر بىار مەنىادە ھەر زاماان قۇۋلاۇق  ”ئادەملەر
بىلەن كۈن ئۆتكۈزىادۇ. ئاۇالردىكى ئەقىال ھېچقاچاان باۇ تاۈر ئىچكاى 
تەكەممۇللۇقنىااڭ نەتىجىسااىدىن كەلااگەن ئەمەس. ئااۇالر پەقەت باشااقا 

ەرنىڭ تۇرمۇش تەجرىبىلىرىدىن پايدىلىنىش ئاارقىلىقال بۇناداق مىللەتل
بىر ئەقىلاگە ئېرىشاەلىگەن. ئادەمنىاڭ تەپەككاۈر كاۈچى دۈچ كەلاگەن 

بىارلەپ بېساى  ئاۆتمەۋ تاۇرۇپ ھەرگىزماۇ تولاۇق -پەلەمپەيلەرنى بىار
قۇرامىغا يىتەلمەيدۇ. شۇڭا، يوقۇرى ئۆرلەش ئۈچۈن تاشالنغان ھەر بىر 
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ى تەجرىبىلىرىنااى ئاساااس قىلىشااقا مەجبااۇر. يەنااى قەدەم، ئۆتمۈشااتىك
بۇرۇن تىكلەنگەن مەدەنىيەت ئاساسالرغا تايىنىشاقا مەجباۇر. باۇ تاۈردە 
مەدەنىيەتنى ئاسااس قىلىا  شاەكىللەنگەن ھەر بىار پىكىار، شەخساى 
تەجرىبىنىڭ بەكال ئاز بىر قىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، ماۇتلەق 

ۈشااااتىن كەلااااگەن تەجاااارىبە كااااۆپ ساااااندىكى چۈشااااەنچىلەر ئۆتم
 جوغالنمىلىرىنىڭ مەھسۇلىدۇر.

تۈنسىز -مەدەنىيەتنىڭ ئادەتتىكى سەۋىيىسى كۆپۈنچە ۋاقىتالردا ئۈن
ھالااادا شەخساااىلەرگە نۇرغۇنلىغاااان ئوماااۇمىي سااااۋاتالرنى يۇقتاااۇرۇپ 
كىشىلەرنى سەزدۈرمەستىن يىتىشتۈرىدۇ، ئۇالرنى قۇرالالندۇرىدۇ ۋە شۇ 

ىلگىرلىشااىگە كاپالەتلىااك قىلىاادۇ. مەسااىلەن ئااارقىلىق تېخىمااۇ ئالغااا ئ
بۈگۈنكى ياشالر كېيىنكى بىر ئەسىردە قولغا كەلتۈرۈلگەن شۇنچە كاۆپ 
تېخنىك كەشپىياتالر ئىچىدە يېتىشمەكتىكى، بۇندىن نەچچە ئاون يىال 
بۇرۇنقى ئىنتايىن ئەقىللىاق دەپ قارالغاان كىشاىلەر چۈشاىنەلمەيدىغان 

ئااۇنچە بەك ئەھمىاايەت بېرىشااكە نەرسااىلەر بۈگااۈنكى ياشااالر ئۈچااۈن 
ئەرزىمەياادىغان، ھەماامە بىلىاادىغان، بەكااال نورىمااال بىلىاام بولااۇپ 
تۇيۇلىدۇ. بۇ بىلىملەر بۈگۈنكى نۇرغاۇن ياشاالر ئۈچاۈن بىلىام ئاېلىش 
يولىدا بەكال مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە نەرساىلەر بولىشاىغا قارىمااۋ، باۇ 

پ ھەرگىزماۇ ۋاۋ دەپ بىلىملەرنى ھەممە بىلىدىغان ئاددى سااۋاتالر دە
كەتمەيدۇ. ئەمما ئەنە شۇ ئاددى ساۋات بىلىملىرى بۇ ياشاالرنىڭ ئالغاا 
ئىلگىرلىشى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئاسااس بولاۇپ بەرمەكاتە. ئاۆتكەن 
ئەسااىرنىڭ دەساالەپكى يىگىاارمە يىلىاادا ئالەماادىن ئااۆتكەن بىاار ئۇلااۇت 

گىادەك كەشپىياتچى ئۇشتۇمتۇت تىرىلى  گۆرىادىن قوپاۇپ چىقىا  كەل
بولسا، بۈگۈنكى بۇ تەرەققىيااتالرنى كاۆرۈپ باۇ ئەھۋالغاا ماسلىشالىشاى 
ئۈچۈن ھېچ بولمىغاندا ئون بەش ياشلىق ئاادەتتىكى ئەقلاى ساەۋىيىگە 
ئىااگە بالىچىلىااك بولسااىمۇ قىينىلىشااى مااۇمكىن. بۈگااۈنكى دەۋرنىااڭ 
ئادەملىرىاادىن ھەرقاناادىقى بۈگااۈنكى مەدەنىاايەت مۇھىتىاادا ئۆسااۈپ 

ريانىاادا قىلااچە سەزمەسااتىن بۈگااۈن ئۈچااۈن تەييااارلىق يىتىلىشااى جە
باسقۇچلىرىنى بېسى  ئۆتكەن بولۇپ، ھېلىقاى گاۆردىن چىققاان ئاالىم 
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ئۈچۈن بۇنداق تەبىدىي يىتىلىش پۇرسىتى بولمىغاچقا ئۇنىڭدا ئىنتايىن 
زور بىاار بوشاالۇق پەياادا قىلىاا ، ئۇنىااڭ بۈگااۈنكى ئاااددى ساااۋات 

نمۇ چەكساىز غەيارەت كۆرسىتىشاىنى بىلىملىرىنى چۈشىنەلىشى ھەقىقەتە
 تەلەپ قىلىدىغان قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويىشى ئېنىق.

بۇ ئىزاھاتالردىن مەلۇم بولغىنىدەك، يەھۇدىيالر ھېچ قاچان ئاۆزىگە 
خااس بىاارەر مەدەنىاايەتكە ئىااگە بولاۇپ باقمىغااانلىقى ئۈچااۈن، ئۇنىااڭ 

ئىم باشاقىالر چۈشەنچە ساھەسىدىكى پائالىيەتلىرىنىڭ ئاساسىنى ھەر دا
تەمىاانلەپ كەلااگەن بولىاادۇ. ئۇنىااڭ چۈشااەنچە شااەكلى ھەر دائىاام 
ئەتراپىنى قورشاپ تۇرغاان مەدەنىاي دۇنيانىاڭ ئىچىادە، باۇ مەكتەپاتە 
ئۈزلۈكسااىز يىتىشااىش ئااارقىلىق بۇگااۈنكى ھالغااا كىلەلىااگەن. بۇنىااڭ 
ئەكسااىچە يەھااۇدىيالر ئااۆز بىلىمىگىااال تايىنىاا  يېتىشااەلىگەن خەلااق 

 اق بىر ئىش ھېچ قاچان كۆرۈلۈپ باققان ئەمەس.ئەمەس. بۇند

يەھااۇدىالردا غااايە دەياادىغان نەرسااە ھااېچ قاچااان بولغااان ئەمەس. 
يەنى، يەھۇدىالرنىڭ ئاۆزىنى سااقالپ قاېلىش تۇغماا قاابىلىيىتى باشاقا 
مىللەتلەرگە قارىغاندا تېخىمۇ كۈچلۈك بولىشىغا، چۈشاىنىش تۇيغۇساى 

رى ئالدىاادا بويااۇن ئەگمەياادۇ باشااقا ئىرقالرنىااڭ رۇھااى قااابىلىيەتلى
دەياادىغان قاراشاانى ئىپااادىلەپ تۇرغىنىغااا قارىماااۋ، ئااۇالردا مەدەنااى 
مىلاالەت بولىشااى ئۈچااۈن ئاساسااى شااەرتلەر ھېچقاچااان تەييارالنغااان 
ئەمەس. قىسقىسااى، يەھااۇدىالردىكى پىااداكارلىق ئااۇالردا بااار بولغااان 

لىااپال شەخساالەرنىڭ ئااۆزىنى ساااقالش تۇغمااا قااابىلىيىتىنى ئاساااس قى
بارلىققا كەلگەن. ئۇالردىكى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ كۆرۈلگەن مىللىاي 
ھەمكاااارلىق ھېسساااىياتى باااۇ دۇنياااادىكى نۇرغۇنلىغاااان جاااانلىقالردا 
كااۆرۈلگەن بەكااال ئىپتىاادائى بىاار قاتااار تۇغمااا قابىلىيەتلەرنىااڭ دەل 
ئۆزىدۇر. بۇنداق پادىالرنىڭ ياشااش تۇغماا قاابىلىيىتى پادىادىكى ھەر 

جانلىقنىڭ ئورتاق بىر خەۋپكە دۈچ كېلىشى نەتىجىسىدە مەجباۇرى بىر 
ئوتتۇرغا چىققان قابىلىيەتتەكال بىر قابىلىيەتتۇر. دۈچ كەلگەن باۇ تاۈر 
خەۋىاااا ، يەھۇدىيالرغااااا ئۆزئااااارا ياردەماااادە بولۇشاااانىڭ پايدىسااااى 
بولىدىغانلىقىنى، زۆرۈر ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدۇرغان. يەنى بىار باۆرە 
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ش ئۈچۈن كىرىشكەن بىر ھۇجۇمدا بىرلىشاى  ھەرىاكەت پادىسىدا ئوۋال
قىلىشقا مەجباۇر بولاۇپ، قۇرساىقى تويغاان ھاماان بۇناداق ھەمكاارلىق 
يوقالغىنىغا، بىرەر تەھدىتكە دۈچ كەلگەن ئاتالرنىاڭ ئاۆزىنى قوغاداش 
ئۈچۈن بىر يەرگە توپلىشىۋالغىنىغا ئوخشاش، يەھۇدىيالرمۇ بۇنداق بىر 

ئۇالرنىاڭ ئوتتۇرساىدىكى ھەمكاارلىقمۇ تەڭ  تەھدىت يوقىلىشاى ھاماان
يوقىلى  كېتىدۇ. شۇڭا يەھۇدىيالردىكى پىداكارلىق تۇيغۇلىرى پەقەتاال 
سىرتقى كۆرۈنۈشتىكىال بىر ئەھۋال بولۇپ، ھەرگىزماۇ تۇغماا قاابىلىيەت 
مەسىلىسااى ئەمەس. يەھۇدىيالرنىااڭ كۆرۈنۈشااتىكى ئۆزئااارا ھەمكااارلىق 

ەك ساااەمىمى ھەمكاااارلىق بولاااۇپ روھاااى كىشاااىنى قايىااال قىلدۇرغاناااد
كۆرۈنگەندەك قىلغىنى بىالەن، ئاۇالردىكى بۇناداق رۇ ، پادىنىاڭ ھەر 
بىاار ئەزاسااىنىڭ ئااۆزىنى ساااقالپ قېلىشااى ئۈچااۈن مااۇتلەق زۆرۈرىاايەت 
ھالىغااا كېلىشااى ئااارقىلىقال ئوتتۇرغااا چىقىاادىغان بىاار ئەھااۋال. شااۇڭا، 

ى، ئورتاااق ھايۋانالرغااا ئورتاااق تەھاادىت بولىۋاتقااان خەۋپ يوقۇلىشاا
دۈشمىنى مەغلوپ بولىشى ياكى ئوۋ كاپالەتكە ئىاگە بولاۇپ قۇرساىقىنى 
تويغۇزىۋېلىشاااى ھاماااان باااۇ تاااۈردىكى يالغاااان ئىتتىپااااقلىق دەرھاااال 

بىرساىگە -دە، ئۇنىاڭ ئاورنىنى يەنىاال شاۇ بۇرۇنقىادەك بىار-بۇزۇلىدۇ
دۈشمەن ھالەت ئالىدۇ. يەھۇدىيالر ئەنە شۇنداق ئورتاق خەۋىا  يااكى 

ق ئوۋلىنىش ھالىتىدىال بىرلىشەلەيدۇ. بۇ ئىككى ئامىال يوقىلىشاى ئورتا
ھامان شەخسىيەتچىلىك ئەڭ قوپال شاەكىلدە قايتاا ئوتتۇرغاا چىقىادۇ. 
شۇنداق قىلى  بايام بىرلىشى  ھەرىكەت قىلغان بۇ كۆپچىلىك خۇددى 

بىرساى -بىرسىگە ئېتىلغان كۈساۆتكىلەردەك بىار-يەمچۈك تالىشى  بىر
 جىدەل قىلىشقا كىرىشى  كېتىدۇ.-  جەڭگەبىلەن جان تىكى

ئەگەر باااۇ دۇنياااادا يەھاااۇدىيالرال مەۋجاااۇت بولساااا ئىااادى، ئاااۇالر 
بىرسااى بىاالەن بۇغۇشااۇپ -پاسااكىنىچىلىقالر ئىچىاادە بوغۇلااۇپ بىاار

بىرىنىاڭ پېيىناى قىرقىيادىغان تىنىمساىز -كەتكەن، ياكى بولمىسا بىار
ە تىرىشقان بوالر بىرسىنى يەپ تۈگىتىشك-ماجىراالر ئىچىدە بىر-ئۇرۇش

مااجىرالىرى قورقۇنچااقلىقى، -ئىدى. شۇنداقتىمۇ باۇ تاۈردىكى جىادەل
پەسكەشلىكى، يەنى ئۇالردا پىداكارلىق رۇھىنىڭ يوقلىقى سەۋەبىدىن، 
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خااۇددى بىاار مەياادان ئۇيااۇن كۆرسىتىشااكەندەك تارقىلىاا  تىنجىپمااۇ 
ەرساە قېلىشىدۇ. ئەمما بۇ تىنجىش ۋاقىتلىق بىر تىنجىشتىن باشقا بىر ن

بىرىنىااڭ پېيىاادا يااۈرۈش كېسااىلى -ئەمەس. ئۇالرنىااڭ قەلبىاادىكى بىاار
 ئۇالرنى ھەرگىزمۇ جىم قويمايدۇ.

شااۇنداق بولغاچقااا، يەھۇدىيالرنىااڭ ئۇرۇشااۇش ئۈچااۈن، توغرىسااى 
بۇالڭچىلىااق قىلىشاالىرى ئۈچااۈن بىرلەشااكەنلىكىگە قاااراپال، ئااۇالردا 

گەن خاتااا پىااداكارلىق رۇ ، غااايە دېااگەن نەرسااىلەر بااار ئىااكەن دېاا
خۇالسااىنى چىقىرىۋالماساالىقىمىز الزىاام. بااۇ يەردىمااۇ يەھااۇدىيالر پەقەت 
شەخسااىيەتچىلىككىال بااوۋ سااۇنغان ھېساااپلىنىدۇ. ئەنە شااۇ سااەۋەپلەر 
تۈپەيلىدىن ئىرق ئۈچۈن كۆپىيىش، ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ جاانلىق 
ئورگىنى ھېسااپلىنىدىغان يەھاۇدىي دۆلىتاى، تېرىتاورىيە نوقتىساىدىن 

لغاندا ھېچ قاچان بىار رېداال چېگراغاا ئىاگە بولاۇپ باققاان ئەمەس. ئا
چۇنكى بىرەر دۆلەت زېمىنىنىڭ چېگراالر بىلەن چەكلىنى  تۇرىشاى باۇ 
دۆلەتنى بارلىققا كەلتۈرىدىغان ئىرقنىڭ غايىنى ئوتتۇرغاا قويااليادىغان 
ئىقتىدارغا ئىگە بولىشىنى، بۇنىڭ ئۈچۈن كۈچكە، ئىشالەش دەيادىغان 

ئۇقۇمغا ئىگە بولىشىنى تەلەپ قىلىدۇ. ئەگەر بۇناداق بىار ئۇقاۇم توغرا 
بولمايدىكەن، چېگراسى بولغان بىرەر دۆلەتنى قاۇرۇپ چىقىاش، يااكى 
ئۇنداق بىر دۆلەتنى ياشاىتىش ئۈچاۈن ئوتتۇرىغاا قويۇلىادىغان باارلىق 
تىرىشچانلىقالرنىڭ قىلچە رولى بولماۋ قالىدۇ. شاۇڭا، چېگراساى ياوق 

ىيەت تىكلەشانىڭ ھېچقاناداق بىار مااددى ئاساساى ياوق دۆلەتتە مەدەن
 دېگەن گەپ.

ئەنە شاااۇنداق بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، يەھاااۇدىيالر ئاااۆزىگە خااااس 
ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە باارلىق تەپەككاۈر قاابىلىيەتلىرىگە ئىاگە بولاۇپ 
تۇرۇغلۇق يەھۇدىي مىللىتىدە ئەمەلاى بىار مەدەنىايەت بولغاان ئەمەس، 

ھىدىلىكلىرىگە ئۇيغاۇن كېلىادىغان ئاۆزىگە خااس بولۇپمۇ ئۇالرنىڭ ئاال
بىرەر مەدەنىيەت بولغان ئەمەس. بۈگۈنكى كۈندە يەھاۇدى مەدەنىيىتاى 
بولاۇپ كاۆرۈنگەن مېيىا  مەدەنىايەت، باشاقا مىللەتاتىن كۆچاۈرۈلگەن 
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مەدەنىيەتنىااڭ ئۇنىااڭ قولىغااا ئۆتااۈپ نۇرغااۇن جەھەتاالەردە ۋەيااران 
 اشقا نەرسە ئەمەس.قىلىۋېتىلگەن مەدەنىيەت قالدۇقىدىن ب

مەدەنىاايەت جەھەتااتە يەھۇدىالرنىااڭ قانااداق بىاار مەۋقەگە ئىااگە 
ئىكەنلىكىنى بىلىشىمىز ئۈچۈن مۇنۇ ئەمەلىي پاكىتنى ھەرگىزمۇ كۆزدىن 
ساااقىت قىلماساالىقىمىز كېاارەك: يەھااۇدى سااەندىتى دەياادىغان بىاارەر 
ت سەندەت ھېچقاچان بولۇپ باقمىغان ۋە ھازىرمۇ ئۇنداق بىار مەدەنىايە

يااوق. بولۇپمااۇ گااۈزەل سااەندەتلەرنىڭ ئىككااى خااان تاااجى بولااۇپ 
مۇزىكااا ساھەسااىگە يەھااۇدىيالر -كېلىۋاتقااان بىناكااارلىق بىاالەن ناخشااا

ئاااازىراقمۇ تاااۆھپە قوشاااۇپ باققاااان ئەمەس. يەھۇدىينىاااڭ ساااەندەت 
ساھەسااىگە ئېلىاا  كىاارگەن نەرسااىلىرى نەزەرىاايە ئااوغرىالش ۋە ياااكى 

ۇيااۇپ چىقىشااتىن باشااقىچە بولغااان كۆچەمىكەشاالىك قىلىاا  قېلىپقااا ق
ئەمەس. شااۇنداق بولغاچقااا، يەھااۇدىيالر ئىجااادىيەت ئىقتىاادارىغا ۋە 
مەدەنىااايەت بەرپاااا قىلىاااش ھەققاااى بىااالەن قۇرالالنغاااان ئىرقالرنىاااڭ 

 مەدەنىيەت بەرپا قىلىش ئىمتىيازىغا ئىگە كىشىلەردىن ھېساپالنمايدۇ.

چۈرمىكەشاالىك يەھۇدىيالرنىااڭ باشااقا مىلاالەت مەدەنىيەتلىرىنااى كۆ
بىاالەن ئەساالى شااەكلىنى بااۇزۇپ كۆچۈرىۋااللىشااى ئۈچااۈن ئەڭ ئاسااان 
بولغان ساھە، ئەڭ ئاز ئىجادىيەت تەلەپ قىلىدىغان سەندەت ساھەسى، 
يەنى درامما سەندىتى بىلەن شوغۇللىنىشىدا كۆرۈلمەكتە. بۇ جەھەتتىمۇ 
يەھااۇدىيالر بىاار سااىقىرۋازدىن، بىاار دورامچااى مايمۇناادىن باشااقا بىاار 
ئاالھىدىلىككە ئىگە ئەمەس. ئۇالردا بۇ جەھەتتىماۇ ھەقىقاى ئۇلۇغلۇققاا 
يىتەكلەپ بارىدىغان ئالغا ئىنتىلىش كۈچى يوق. بۇ تۈر سەندەتلەردىمۇ 
ئۇلااۇت بىاار ئىجااادىيەتچى بولااۇپ كۆرۈنااۈش ئۇياقتااا تۇرسااۇن، ئەڭ 
پەساااكەش دورامچاااى، ھەر تۈرلاااۈك ھىلىمىكىااار ۋە ساااۇندىيلىكلەرنى 

قىلچىمۇ ئىجاادىيەت قاابىلىيىتىگە ئىاگە ئەمەسالىكىنى  ئىپادىلەيدىغان،
يۇشااۇرالمىغان. ئەممااا بۇنااداق بىاار ئەھۋالغااا دۈچ كەلگىنىاادە يەھااۇدى 
تەشۋىقات ساھەسىدىكىلەر ئەڭ پەسكەش سىقىرۋازنى ماختاپ ئۇچۇرۇش 
ئۈچۈن دەرھال ئوتتۇردا پەيدا بولىشىدۇ. بۇ تەشۋىقاتچىالر بۇنداق بىار 

دى ئىكەنلىكىنااى بىلىاپال قالىادىكەن، بۇنااداق ساىقىرۋازنىڭ بىار يەھاۇ
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ماختاااااپ تەشااااۋىق قىلىااااش ھەرىكىااااتىگە قىلااااچە ئىككىلەنمەيااااال 
ئاتلىنىۋېرىاادۇ. ئااۇالر بااۇ ئىشااتا شااۇنداق ماھااارەت كۆرسااىتىۋېتىدۇكى، 
كىشااىلەر گويااا يېڭااى بىاار سااەندەت ئااالىمى بىاالەن تونۇشااتۇق دەپ 

ەڭ پەسكەش، ئەڭ ھېساپالپ قېلىشىدۇ. ئەسلىدە ماختىلىۋاتقان كىشى ئ
 ۋەيرانە بىر سىقىرگەردىن باشقا بىرسى ئەمەس ئىدى.

ياق، ياق! يەھاۇدىيالر ئارىساىدىن كىچىككىانە بولساىمۇ مەدەنىايەت 
يارىتىش قابىلىيىتىگە ئىگە كىشاىلەر چىقىا  باققاان ئەمەس. چاۇنكى، 
يەھۇدىيالردا ئىنسانىيەت تەرەققىياتى ئۈچۈن شەرت بولغان غايە دېگەن 

چقاچان بولۇپ باققان ئەمەس ۋە بۇنىڭادىن كېيىنماۇ بولىشاى نەرسە ھې
مۇمكىن ئەمەس. غايە، يەھاۇدىيالر ئۈچاۈن مەڭگاۈ بىار ساىرلىق ساەھە 
بولۇپ قالىۋىرىدۇ. ئۇالردىكى ئەقلى كۈچ ھېچ قاچان بۇناداق يېڭىلىاق 
يارىتىشااااقا، مەھسااااۇالت چىقىرىشااااقا يارىغااااان ئەمەس. بۇنىااااڭ دەل 

ۈچى ھەر دائىام ۋەياران قىلىشاقىال يااراپ ئەكسىچە، ئۇالردىكى ئەقلى ك
كەلمەكتە. ئىنتايىن كام ئۇچرايدىغان ئەھاۋالالردا يەھاۇدىالردىن بىارەر 

ھەر دائىاام “ئۇسااتا چىقىاا  قېلىشااىمۇ مااۇمكىن، ئەممااا شااۇنىڭدىمۇ 
يامانلىقنى ئاارزۇ قىلىادىغان ئەمماا ياخشاىلىق پەيادا بولىشاىغا ساەۋەپ 

ولچى رولىنىال ئويناپ كەلمەكاتە. شەكلىدە بىر ر ”بولۇپ قالىدىغان كۈچ
شۇنىسى بىار ھەقىقەتكاى، ئىنساانىيەت ھەرگىزماۇ يەھۇدىيغاا تايىنىا  
تەرەققىااي قىلغااان ئەمەس. دەل ئەكسااىنچە ئىنسااانىيەت يەھۇدىيسااىز 

 تەرەققى قىلى  كەلمەكتە.

يەھااۇدىيالر ھااېچ قاچااان ئېنىااق بىاارەر چېگراسااى بولغااان بىاارەر 
مىغانلىقى، شاۇ ساەۋەپتىن ھېچقاچاان خانلىق، بىرەر دۆلەت قۇرۇپ باق

ئۆزىگە خااس بىارەر مەدەنىايەتكە ئىاگە بولاۇپ باقمىغاانلىقى ئۈچاۈن، 
بەزىلەر ئۇالرنى كۆچمەن قەۋىمالر بىلەن بىر قاتااردىكى كىشاىلەر دەپ 
ھېساپلىماقچى بولۇشقان ئىدى. ئەمما بۇناداق قااراش پۈتاۈنلەۋ خاتاا، 

ۇنكى، كاۆچمەن خەلقالەر ھەتتا بەكال خەۋىپلىك بىر قااراش ئىادى. چا
ئېنىق بىر چېگراسى بار تۇپراققا ئىگە، ئۇالر ئەنە شۇ چېگراساى ئېنىاق 
سىزىلغان زېمىن ئىچىدە ياشايدۇ. ئۇالر مۇقىم بىر يەردە ئولتۇراقلىشى  
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دېققانچىلىق بىلەن شوغۇلالنمايدىغان، ئەمماا ماال پادىلىرىادىن كىارىم 
دىغان، بااۇ ماااللىرىنى قىلغااان مەھسااۇللىرىغا تايىنىاا  كااۈنىنى ئالىاا

يااايلىتىش ئۈچااۈن ئااۆز تااۇپراقلىرى تەۋەسااىدە كۆچااۈپ يۈرىاادىغان 
كىشىلەردۇر. بۇنىڭ سەۋەبى، ئۇالر مەخسۇس بىر يەردە ئۇزۇن مۇددەت 
قېلىشاااقا ئىمكاااان بەرمەيااادىغان ناچاااار يەرلەردە تۇرىدىغانلىقىااادىن 
ر كەلمەكتە. ئەمما بۇ يەردىكى تۈپكى مەسىلە، بىار دەۋرنىاڭ يااكى بىا

مىللەتنىڭ ئىگە بولغان تېخنىك مەدەنىيىتى بىلەن شۇ يەرنىڭ تەبىداى 
نامىراتلىقى ئوتتۇرسىدىكى تەڭپوڭسىزلىقتۇر. شۇنىڭغا قارىماۋ ئۈساتۈن 
ئىرقتىكىلەرنىاڭ باۇ تاۈر بەرىكەتسااىز تۇپراقالرغاا كېلىا  ئاۇ يەردىكااى 
قاالق كىشىلەرنى مىڭالرچە يىل ۋاقىت تېخنىكىلىرى بىالەن تەمىانلەپ، 

ۇ يەردىكى خەلقلەرنىڭ ئۆز بىلىمى ھالىغا كەلتۈرۋەتكەن، يەرلىكلەرمۇ ئ
بۇ خۇددى ئۆزىنىڭ بولۇپ كەتكەندەك بىلىنگەن تېخنىكىالرغا تايىنىا  
مۇقىم دۆلەت ئورگانلىرىنى قاۇرۇپ چىقىاش، بىپاياان تۇپراقالرغاا ئىاگە 
بولۇش، ھاياتلىق ئۈچۈن الزىم بولغان ھەممە نەرسىسىنى بۇ ئىرىشكەن 

ڭىرى يەرلەردە قولغا كەلتۈرەلەيدىغان ھالغاا كاېلەلىگەن ئەھۋالالرماۇ كە
كۆرۈلىدۇ. ئەگەر ئۇالرنىڭ تېخنىكىسى بولمىغان بولساا ئىادى، ئۇالرماۇ 
بااۇ تااۇپراقلىرىنى تاشااالپ كېااتەردى ياااكى بولمىسااا تىنماااۋ كۆچااۈپ 
يۈرىدىغان كۆچمەن ھايات ئىچىدە ياشاۋەرگەن باوالر ئىادى. ئۇالرنىاڭ 

رقتىكىلەرگە تايىنىاا  نەچااچە مىااڭ يىلاادىن بېاارى قولغااا ئۈسااتۈن ئىاا
كەلتۈرگەن تۇرمۇش شەكلى بىر يەردە ماۇقىم ئورۇنلىشاىش ئاادەتلەرنى 
يېتىلاادۈرگەن بولااۇپ، شااۇنىڭدىن باشااالپ تىنماااۋ كۆچااۈپ يۈرۈشااكە 
بەرداشاالىق بىرەلمىگىاادەك ھالغااا كېلىاا  بولغااان. شۇنىسااىمۇ باااركى، 

ققانچىلىق قىلىادىغانالرغا ئېچىلغاان ئامېرىكا قىتدەسىنىڭ دەرۋازىسى دې
دەسلەپكى دەۋرلەردە، ئۇ يەرگە بېرى  تۇرۇپ قالغان ئۈستۈن ئىرقتىن 
بولغان بىر مۇنچە كىشى قاپقان قۇرۇش، ئوۋچىلىق قىلىش قاتارىدىكى 
مۇشەققەتلىك يولالر بىلەن تۇرمۇشنى قامداشقا مەجباۇر بولغاان ئىادى. 

چاقىساى -نلەرگە ئوخشااش بااالئۇ ۋاقىتالردا، ئۇالرماۇ خاۇددى كاۆچمە
بىلەن بىرگە ئۇياقتىن بۇياققا تىنماۋ كۆچۈپ ۋەيرانە تۇرمۇشتا ياشاشقا 
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مەجبااۇر قالغااان ئىاادى. ئەممااا ئااۇ يەرگە بارغااان كااۆچمەنلەر سااانىنىڭ 
ئارتىاا  بېرىشااىغا، مااۇنبەت يەرلەرنااى ئېچىاا  تېرىقچىلىااق قىلىااش 

مادە يەرلىكالەرگە قابىلىيىتىنى ئىشقا ساېلىش پۇرساىتىنى يارىتىشاقا ھە
تاقابىااال تۇرالىغىااادەك كاااۈچكە ئېرىشاااكىنىگە ئەگىشاااى  باااۇ ئەلااادە 

 ئولتۇراقلىق تۇرمۇش كۆچۈرۈش ئىمكانىغا ئېرىشكەن ئىدى.

بەزى پەرەزلەردىاااان قارىغاناااادا دەساااالەپكى دەۋرلەردە ئۈسااااتۈن 
ئىرقتىكىلەرمۇ كۆچمەن بولۇپ ياشىغانلىقى راستەك قىلىدۇ. ئەمما ئاۇالر 

كېاايىن مااۇقىم يەرلەشااكەن توپلىنىاا  ياشااايدىغان بىاار مەزگىلاادىن 
تۇرمۇشقا ئۆتكەن. ئۇالر يەھۇدىي بولمىغاچقا، ھامان بىر كۈنى بۇناداق 

 ئولتۇراق تۇرمۇش يولىنى تاللىۋااللىغان ئىدى. 

ياااق، ياااق. يەھااۇدىيالر ھەرگىزمااۇ كااۆچمەن خەلااق ئەمەس ئىاادى. 
ر شارائىتلىرى چۇنكى كۆچمەنلەردە ئىش دەيدىغان بىر ئۇقۇم بار. ئەگە

مۇۋاپىق بولغىنىدا ئۇالرمۇ مەلۇم دەرىجىدە تەرەققىي قىاللىشاى ماۇمكىن. 
كۆچمەنلەردە ھەر قانچە تۇتۇق بولسىمۇ غايە دەيدىغان بىار ئۇقاۇملىرى 
باااار ئىااادى. ئۇالرنىاااڭ بۇناااداق يارىتىلىااا  قالغانلىقىااادىن ئۈساااتۈن 

ئۇالرغااا ئىارقتىكىلەر غەلىتىلىاك ھاېس قىلىشااى ماۇمكىن، ئەمماا يەنىاال 
يامااان كااۆزدە قاراشاامايدۇ. ئەممااا يەھۇدىيالرنىااڭ بۇنااداق بىاار ھااالىتى 
بولااۇپ باققااان ئەمەس، ئۇالردىنمااۇ ئۇنااداق بىاار تەسااىراتقا ئېرىشااىش 
مۇمكىن ئەمەس. شۇڭا، يەھۇدىيالر ھېچقاچان كاۆچمەن بولاۇپ باققاان 
ئەمەس. ئااااۇالر ھەر دائىاااام باشااااقىالرنىڭ ئۈسااااتىگە چاپلىشااااىۋېلى  

ىق تۇرماااۇش كۆچاااۈرۈپ كەلاااگەن. ئۇالرماااۇ بەزىااادە شاااۇ تەييارتااااپل
كااۈنلەرگىچە تۇرىۋاتقااان يېرىنااى تاشااالپ كېتىاا  قېلىشااىمۇ مااۇمكىن 
بولغاناادەك قىلغىنااى بىاالەن، ئااۇالر بااۇ يەرنااى خاااالپ تااۇرۇپ تاشااالپ 
چىقى  كەتكەن ئەمەس )بەزى تەرجىمىلەردە خااالپ تاۇرۇپ ئايرىلغاان 

رنىاڭ كۆچاۈپ كېتىشاىگە شاۇ دەپ ئېلىنغان. − ئۇ.ت(. ئەسالىدە ئۇال
يەردىكىلەرنىااڭ مېقماندوسااتلۇقىغا نااانكۆرلۈك قىلغانلىقىغااا رەنجىاا  
ئااۇالرنى بااۇ يەردىاان قااوغالپ چىقارغااانلىقى سااەۋەبىدىن كۆچۈشااكە 
مەجبۇرالنغااان. يەھۇدىالرنىااڭ ھەر دائىاام تېخىمااۇ كەڭاارى زېمىاانلەرگە 
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ىزناالىرى يېيىلىش ئادەتلىرى پارازىتالرغاا خااس بىار ئاالھىادىلىكنىڭ ئ
يېڭاى پاارازىتلىق -ھېساپلىنىدۇ. ئۇالر ئىرقاى ئۈچاۈن ھەر دائىام يېڭاى

قىلىااش مەنبەلىرىنااى ئاااختۇرۇپ يۈرگەنلىكىاادىن ئەنە شااۇنداق كەڭ 
تارقىلى  يۈرىشىدۇ. ئەمما ئۇالرنىاڭ بۇناداق كۆچاۈپ يۈرىشاى ھەقىقاى 
كۆچمەن خەلقلەرنىڭ كۆچۈپ يۈرىشىدىن تۈپتىن پەرق قىلىادىغان بىار 

چاۇنكى يەھاۇدىالر ئېرىشاكەن يېرىناى ھەرگىزماۇ ئۆزلىكىادىن  ئەھۋال.
تاشاااالپ چىقىااا  كېتىشااانى ئويلىمايااادۇ. ئاااۇالر شاااۇنداق مەھاااكەم 
ئورۇنلىشااىۋالىدۇكى، ئااۇالرنى قااوغالپ چىقىاارىش ئۈچااۈن زورلااۇق كااۈچ 
ئىشاالەتمەۋ بولماياادۇ. يەھااۇدىيالر ئىرقىنااى ساااقالپ قااېلىش ئۈچااۈن 

لىكىنى ياخشى بىلگەچكە، يېڭى تىنماۋ كۆچۈپ يۈرۈشكە مەجبۇر ئىكەن
يەرلەرگە كۆچۈپ كېتىشاىدۇ. ئاۇالر ھەقىقەتەنماۇ پارازىتالرنىاڭ تىپىاك 
ئۈلگىسىدۇر. ئۇالر پارازىتلىققا تايىنىپال ئىرقىنى ساقالپ يۈرىشىدۇ. ئۇالر 
خۇددى تاياقچە باكتېرىسىغا ئوخشاش قايەردە بۇ كېسەللىكنى ياايغىلى 

لىنىپال يۈرىشااىدۇ. ئااۇالر بارغااان بولىاادىغان بەدەن باااركىن دەپ ئاااي
يەرلەردە ئەينى پارازىتالردەك تەساىر قالدۇرىادۇ. ئاۇالر ئۈناۈپ چىققاان 

ئاسااااتا يوقۇلۇشااااقا باشاااااليدۇ. -يەردە، باااۇرۇنقى ھاياااااتلىق ئاسااااتا
يەھۇدىيالرنى قوبۇل قىلىشقان مىللەتلەرماۇ مەلاۇم مەزگىال ئۆتكەنادىن 

 اپ كېتىدۇ.كېيىن، كۈنلەرنىڭ بىرىدە تەدرىجى ئۆلۈپ يوق

يەھااۇدىالر باشااقا خەلقنىااڭ تۇپراقلىرىاادا ئەنە شااۇنداق پارازىاات 
دېگەن  ”بىز بىر دىنى جامائەت“شەكىلدە ياشاپ كەلمەكتە. يەنى ئۇالر 

نىقاپقااا ئورىنىۋېلىاا  ئۆزىنىااڭ مەۋھااۇم دۆلىتىنااى قۇرۇشااقا كىرىشااىدۇ. 
شااااارائىت ئۇالرنىااااڭ ھەقىقااااى ماااااھىيىتىنى ئاشااااىكارلىمىغىچە بااااۇ 

سااىنى ھەرگىااز سااېلىۋەتمەيدۇ. ئەممااا ئااۇالر ئااۆز قىياااپىتىنى چۈمپەردى
قااۇدرەتكە ئېرىشااكەنلىكىنى ھااېس قىلغااان -ئاشااىكارىلىيالىغىدەك كااۈچ

كااۈنلەردە بولسااا، بااۇ چۈمپەردىسااىنى چااۆرۈپ تاشلىشااى ، نۇرغااۇن 
كىشىلەر بۇرۇن كۆرمىگەن، بۇنداق قىياپەتتىكى مەخلۇقالر ئىكەنلىكىنى 

ەسالى قىيااپىتىنى ئاشىكارىلىشاى  ئوتتۇرغاا خىيالىغىمۇ كەلتاۈرمىگەن ئ
 چىقىدۇ. بۇ قىياپەت − يەھۇدىي قىياپىتى ئىدى!
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يەھۇدىالرنىڭ باشقا مىللەتلەرنىاڭ، باشاقا دۆلەتلەرنىاڭ ئۇچىساىغا 
چاپلىشااىۋېلى  پارازىاات بولااۇپ ئۇالرنىااڭ قېنىنااى شااوراپ قۇرسااىقىنى 

بولغاچقاا،  تويغۇزۇپ يۈرىدىغانلىقى يەھۇدىيغىال خاس بىر ئاالھىدىلىك
يوقۇرىاادا تىلغااا ئااالغىنىمىزدەك، شااوپېنخاۋيېر )بەزى تەرجىمىاالەردە 
شېكېسااپىيېر دەپ ئېلىنغااان − ئااۇ.ت( نىمااۇ ئۇالرغااا مۇنااۇ باھااانى  

 ”يەھااۇدىي − يالغانچىلىقنىااڭ پىرىاادۇر.“بېرىشااكە مەجبااۇر قىلغااان: 
شىمالدىكى ساوغۇق ئىقلىمادا ياشاايدىغان ئىنساانالر ھەر دائىام قاېلىن 

كىيىملەرنى كىيى  يۈرۈشاكە مەجباۇر بولغىنىادەك، يەھۇدىيالرماۇ تېرە 
 ھەر دائىم يالغان گەپ قىلماۋ ياشىيالمايدىغان بىر خەلق.

يەھۇدىيالرنىڭ باشقا مىللەتلەر ئارىسىدا پارازىتلىق قىلى  ياشىشى، 
كىشااىلەر ئااۇالرنى ئااايرىم بىاار ئىرققااا مەنسااۈپ ئااادەملەر ئەمەس بەلكااى 

ئىشااىنى  تااۇرغىنىچە داۋام قىلىاادۇ. مانااا بااۇ،  دەپ ”دىنىااي جامااائەت“
يەھۇدىيالرنىڭ ئەڭ چوڭ يالغاانچىالردىن ئىكەنلىكىناى كۆرساىتىدىغان 
ئەڭ مۇھىم تەرىپى. باشقا مىللەتلەرگە چاپلىشىۋېلى  تەييارتاپ بولاۇپ 
ياشىيالىشى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئادەتتىكى ئادەم تۈرىگە مەنسۈپ بولمىغاان 

ئىنكاااار قىلىشاااقا مەجباااۇر. ئەگەر بىااار كىشاااىلەردىن ئىكەنلىكىناااى 
يەھۇدىينىااڭ ئەقلااى قااانچىكى يوقااۇرى بولىاادىكەن، ساااختىپەزلىك 
جەھەتتىمۇ شۇنچە ئۇستىلىق قىالاليدىغان بولىادۇ. ئاۇالردىكى بۇناداق 
ھىلىگەرلىااك شااۇنچىلىك ئۇسااتىلىق بىاالەن ئوينىلىاادىكى، ئااۇالرنى 

ەتلەرنىاڭ زور ئارىسىغا ئېلى  مېقماندوستلۇق كۆرساىتى  كەلاگەن مىلل
بىر تۈركۈمى ئۇالرنى باشقا بىر دىنغا ئېتىقات قىلىدىغان كىشىلەر دەپاال 
تۇنۇپ قالماۋ ھەتتا ئۇالرنى راستىنال بىار فرانساۇز، ئېنگىلىاز، ناېمىس 
يااااكى ئىتالىياااان دەپ رەسااامى ئىشاااىنى  يۈرىااادۇ. ئەسااالىدە تاااارىا 

الغااان بىلىمىنىااڭ يۇقۇناادىلىرىغا تايىنىاا  كااۈن ئۆتكااۈزمەكتە دەپ قار
ھۆكمااۈران سااىنىپالر بااۇ تااۈر ئەخالقسااىز ئالاادامچىلىقالرنىڭ ئەساالى 
قۇربانلىرى بولۇپ كەلمەكتە. شۇڭا، كىشاىلەر باۇ ئادەملەرنىاڭ ئەسالى 
قىياپىتىنى ئىختىيارى تەتقىق قىلىش ئىشلىرىنى ئىالھى ئېتىقاتقا قارشى 
ئىشاالەنگەن بىاار گۇنااا  دەپ قاراياادىغان ھالغااا كېلىشااكەن. ئەنە شااۇ 
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ەپتىن ھەتتاااا بۈگاااۈنكى كۈنااادىمۇ بااااۋارىيە شاااىتاتىدىكى بىااار ساااەۋ
مىنىستىرنىڭ يەھۇدىيالر بىر دىناى جاماائەت ئەمەس بەلكاى باشاقا بىار 
مىللەتااكە تەۋە كىشااىلەر ئىكەنلىكىنااى قىلچىمااۇ پەرق قىاللمىغانلىقىغااا 
ئۇنچە بەك ھەيران قالماسلىقىمىز كېرەك. بۇ جەھەتتە يەھۇدىيالر قولغا 

ن مەتبۇئات دۇنياسىغا بىر قاۇر كاۆز يۈگۈرتاۈپ چىقسااقال، كىرگۈزىۋالغا
ئەڭ دۆت كىشىلەرنىڭ مىڭىسىگە يەھۇدىيالرنى بۇ خىل خاتاا تونۇشانى 
سىڭدۇرىدىغان پائالىيەتلەر بىلەن شوغۇللىنى  كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ 

دېگەن گېزىات « ئېكو يويف − يەھۇدىي ئاۋازى»ئااللىشىمىز مۇمكىن. 
ېزىتخاناا شاەكلىنى ئااللمىغاان بولغاچقاا، يوقاۇرى تېخى رەسامى بىار گ

دەرىجىلىك دۆلەت مەسدوللىرى بۇنداق قاراشالرنىڭ قىلچىمۇ ئەھمىيىتى 
 يوق دەپ سەل قاراشماقتا.

يەھۇدىيالر ھەر دائىام ئاۆز ئىارق ئاالھىادىلىكىگە ئىاگە بىار مىلالەت 
اد بولۇپ كەلمەكتە. ئەمما ئۇالر ھېچ قاچان مەخسۇس بىرەر دىنغا ئېتىقا

قىلىاا  باققااان ئەمەس. يەھااۇدىيالر كااۈچىيىش جەريانىاادا ئااۆزلىرىگە 
ئاۋارىچىلىق تېپى  بەرگىدەك دەرىجىدە باشقىالرنىڭ دىققىتىنى جەلى  
قىلىۋالماسلىق ئۈچۈن چوقۇم بىرەر ئامال تېپىشقا مەجبۇر ئىدى. بۇنىاڭ 
ئۈچۈن باشقىالرنىڭ گۇمانىنى قوزغاپ قويماسلىق ئۈچۈن ئەڭ بىخەتەر، 

 ”بىاز بىار دىناى جاماائەت“ڭ ئاسان چارە باشقىالردىن ئۆگۈنىۋالغاان ئە
دېگەن گەپنى ئوتتۇرغا قويۇپ كەلدى. بۇ ئىشاتىمۇ ئۇالرنىاڭ قىلغىناى 
پۈتۈنلەۋ كۆچۈرمىكەشلىك، توغرىسى ئوغرىلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس 
ئىادى. يااارىلىش خااراكتىرى بااويىچە ئاالغىنىمىزدا، يەھااۇدىيالردا غااايە 

رسااە بولمىغااانلىقى ئۈچااۈن بىاارەر دىنااى تەشااكىالت قااۇرۇپ دېااگەن نە
چىقىاااش ئىمكانىغاااا ئىاااگە ئەمەس. شاااۇنداق بولغاچقاااا، تۇرمۇشاااىنى 
قامداشتىن كېيىن دىنى ئېتىقات دېگەن نەرسە يەھۇدىيالرغا بەكاال ياات 
بىلىنىدۇ. يەنى، ئۇ دۇنياغاا ئىماان كەلتاۈرۈش دەيادىغان ئۇقاۇم ئاۇالر 

ھېسااپلىنىدۇ. ئۈساتۈن ئىرقتىكىلەرنىاڭ  ئۈچۈن بەكال ياات بىار ئۇقاۇم
دىنى قارىشى بويىچە ئالغاندا، بىرەر ئادەمنىڭ ئۆلگەندىن كېيىن قايتاا 
تىرىلدۈرىلىاادىغانلىقىغا دائىاار ئېتىقادىغااا ئااورۇن بەرمەياادىغان بىاارەر 
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دىننااى تەسااەۋۋۇر قىلىااش ئەسااال مااۇمكىن ئەمەس. ئەساالىدە تااالمۇد، 
ىشتۈرىدىغان بىر كىتاپ ئەمەس. ئۇ ئىنسانالرنى ئۇ دۇنيالىق ئۈچۈن يېت

كىتااپ، پەقەت باۇ دۇنياادا قىلىشااقا بولىادىغان، بەرداشالىق بەرگىلااى 
بولىدىغان بىر ھاياتلىق بەرپاا قىلىشانىال كۆرساىتىدىغان، بۇناداق بىار 

 ھاياتلىق جەريانىنى ئۆگۈتىدىغانال بىر كىتاپ.

 يەھاۇدىي دىنىنىاڭ نەزەرىيىساى ئالادى بىالەن يەھاۇدىي ئىرقىنىاڭ
ساپلىقىنى ساقالپ قېلىشنىال مەقسەت قىلىدىغان بىار تەلىماات بولاۇپ، 
يەھاااۇدىيالر ئاااۆز ئىچىااادە ئۆزئاااارا مۇئاااامىلە قىلىشاااى جەھەتتىكاااى 
يىتەرساااىزلىكلەرنى تولۇقالشااانىال مەقساااەت قىلىااادۇ. شاااۇنىڭدەك يەنە 
يەھۇدىيالرنىڭ باشقا ئىنسانالر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى تەڭشاەپ 

ەت قىلىاادىغان ئەخالقاى پەزىلەتاالەر ھەققىادە قىلچىمااۇ تۇرۇشانى مەقسا
ئېغىز ئاچمايدۇ )بەزى تەرجىمىلەردە بۇ ھەقاتە توختالغاان بىار كىتااپ 
دەپ ئېلىنغااان. − ئااۇ.ت(. ئەممااا بااۇ قانۇناادا يەھااۇدىالردىن باشااقا 
كىشااىلەر بىاالەن مۇناسااىۋەت قىلىااش جەھەتااتە ئىنتااايىن پەسااكەش 

ئوتتۇرغا قويۇلغان. يەھاۇدىي دىنىاي  ئىقتىسادى مۇئامىلىلەر مەسىلىسىال
تەربىيىسىدىكى ئەخالقى قىممەتلەر ئۈستىدە باۇرۇنقى ۋاقىتالردىكىادەك 
بۈگۈنكى كۈندىمۇ چوڭقۇرالپ تەتقىقاتالر قانات يايادۇرۇلماقتا )مەن باۇ 
يەردە بااۇ تااۈر تەتقىقاتالرنىااڭ يەھااۇدىيالر تەرىپىاادىن ئىشاالەنگەنلىرى 

تەتقىقااااتنى ئاااۇالر ئاااۆزلىرى  ھەققىااادە توختالمىااادىم. چاااۇنكى باااۇ
ئىشلىگىنىدە، بۇ جەھەتتە يەھۇدىيالر يازغاان نەرساىلەرنىڭ ھەممىساى 
تەبىدى ھالدا ئۆز مەنپەئەتىگە ئۇيغۇنالشتۇرۇلۇپ يېزىۋېلىنغان بولىدۇ(. 
ئۇالرنىڭ ئۆز دىنلىرى ھەققىدە ئېلى  بارغاان تەتقىقاتلىرىادا، ئۈساتۈن 

ساساەن چىقارغاان خۇالساىالرغا ئىرقتىكىلەرنىڭ ئۆز چۈشاەنچىلىرىگە ئا
پەقەتال توغرا كەلمەيدىغان گۇمانالرنى پەيدا قىلىادۇ. ئەمماا باۇ دىنناى 
ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى تەتقىق قىلىشىنىڭمۇ پايدىلىق بىر تەرىپى بار بولۇپ، 
بۇنىڭغااا قاااراپ يەھااۇدىي ئېتقادىنىااڭ قانااداق بىاار مااال ئىكەنلىكىنااى 

ىا  ئاۇچى بىلەنماۇ تەمىانلەپ ئايدىڭالشتۇرۇشتا بەلگىلىك دەرىجىادە ي
 تۇرااليدۇ. 
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بۇ تاۈر تەتقىقااتالردىن مەلاۇمكى، يەھۇدىالرنىاڭ ھايااتى پەقەت باۇ 
دۇنيااادىال ياشاشااقا ماسالشااتۇرۇلغان ھاياااتلىق بولااۇپ، ئۇنىااڭ رۇھااى 
ھەقىقى خىرىستىيانلىققا ياد بولغىنىدەك، بۇ دىننىڭ ئىككى مىاڭ يىال 

رغااا قويغااان ئەڭ دەساالەپكى ئاااۋالقى يېڭااى دىنااى نەزەرىيىسااىنى ئوتتۇ
قۇرغۇچىسىنىڭ خاراكتىرىگىمۇ ماس كەلمەيدىغانلىقى ئوتتۇرغا چىقىادۇ. 
يەنى، بۇ نەزەرىيىناى ئوتتۇرغاا قويغاۇچى ھەزىرىتاى ئەيساا، يەھاۇدىي 
مىللىتااى ھەققىاادىكى كۆزقاراشاالىرىنى ھااېچ قاچااان يۇشااۇرۇپ باققااان 

ىااڭ ياراتقااان ئەمەس. ھەتتااا ئىنسااانىيەتنىڭ بااۇ دۈشاامەنلىرىنى تەڭرىن
ماكانىاادىن قااوغالپ چىقىاارىش ئۈچااۈن قااامچىالپ ھەياادىگەن. چااۇنكى 
يەھۇدىيالر شۇ چاغالردىمۇ دىننى بىرەر ئىشتا مەناپەئەتكە ئېرىشىشانىڭ 
ۋاستىسى قىلىۋېلىشقان. ھەزىرىتى ئەيسامۇ ئەنە شاۇ ساەۋەپتىن كىارس 

 ياغىچىغا مىخالنغان ئىدى. 

رتىيىساىدىكىلەر ساايالمدا ئەپسۇسكى، بۈگۈنكى كۈندە خرىستىيان پا
يەھۇدىيالردىن ئاۋاز تىلىگىدەك نۇمۇسساىز ئەھۋالغاا چۈشاۈپ قالماقتاا. 
ئۇالر ئەسلىدە تەڭرىنى ئىنكاار قىلىادىغان، ناېمىس دۈشامىنى بولغاان 
يەھااۇدىي پارتىيىسااىدىكىلەر بىاالەن ھەمكارلىشااى  ئااۆز مىللىتىاادىن 

 كەلگەنلەرگە قارشى ھىلىمىكىر ئىشلىتى  يۈرمەكتە.

ھۇدىالرنى مەلۇم بىر ئىرققا مەنساۈپ كىشاىلەر ئەمەس بەلكاى بىار يە
دىنى جامائەت ئادەملىرى دەيدىغان دەسلەپكى يالغاان گەپالەر تەبىداى 
ھالاادا باشااقا يالغااان گەپلەرنىااڭ قوشۇلىشااى بىلەنمااۇ كۈچەيتىلاادى. 
مەسىلەن، يەھاۇدىي تىلاى ئۈساتىدە توقۇلغاان يالغاانالر ئەنە شاۇنداق 

لغاااانچىلىقالردۇر. ئەسااالىدە يەھاااۇدىي تىلاااى كېااايىن قوشاااۇلغان يا
يەھااۇدىيلىقنى يوشۇرۇشااتىكى بىاار ۋاسااتە بولااۇش رولىنااى ئوينىغااان 
بولااۇپ، بااۇ تىاال ھېچقاچااان ئۇالرنىااڭ ئىاادىيىلىرىنى ئىپادىلەشااكە 
ئىشلىتىلگەن ئەمەس. ئۇالر فرانساۇزچە سۆزلىشاى  تاۇرۇپ يەھاۇدىيچە 

نى بىاالەن ئااۆز پىكىاار يۈرگۈزىشااەتتى؛ نېمىسااچە مىسااراالرنى تااۈزگى
 ئىرقىنىڭال خاراكتىرىنى ئىپادىلىشەتتى.
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يەھۇدىيالر، قېنىناى شاوراپ كېلىۋاتقاان باشاقا مىللەتالەرگە تولاۇق 
ھۆكمۈران بولمىغىچە ئۇ مىللەتنىڭ تىلىدا سۆزلىشىشكە مەجبۇر بولىدۇ. 

چۈشمەس بىرەر دۇنيا -ئەمما ئۇ مىللەتلەر يەھۇدىيالرنىڭ قولىغا چۈشەر
ە مەجبۇر بولىادۇ )مەساىلەن ئېساپرانتوغا ئوخشااش(، تىلىنى ئۆگۈنۈشك

شۇ ئارقىلىق يەھۇدىيالر ئۇالرغاا تېخىماۇ ئاساان ھۆكمۈرانلىاق قىلىشانى 
 ئارزۇ قىلىشىدۇ.

يەھۇدىيالر تاشقى كۆرۈنۈش جەھەتتە قەتدىي رەت قىلى  كېلىۋاتقان 
، بااۇ قەۋىمنىااڭ پۈتكااۈل ”سيونىساات ئىلغااار زىيااالىالر نىزامنامىسااى“

ەۋرى بااويىچە پۈتااۈنلەۋ يالغانچىلىققااا تايىنىاادىغانلىقىنىڭ ھاياااتلىق د
« گاازېتتې دې فرانكفاورد»ئېنىق ئۈلگىسىنى ئوتتۇرغا قويۇپ بەرگەن. 

گېزىتى سىيونىست نىزامنامىسىنىڭ بۇ تۈردە باھالىنىشىغا قەتدى قارشى 
دەپ جاار سېلىشاى ، پۈتاۈن  ”بۇنداق قاراش پۈتۈنلەۋ خاتا“چىقى ، 

نامىغاا ئىشەندۈرۈشاكە ئۇرۇنماقتاا. ئەسالىدە دەل شاۇ دۇنيانى باۇ نىزام
گېزىتالردا يېزىلغان ماقالىالرال بۇنىڭغا ئەڭ كۈچلاۈك پاكىات بوالاليادۇ. 
سىيونىستالر چىقارغان بۇ نىزامنامە ھەر بىر يەھۇدىينىڭ ئىستىخىيىلىك 
رەۋىشاااتە قىلىشاااقا تىگىشااالىك ۋەزىپىلىااارى، ئىشااالىرى، ۋە ئەمەلاااگە 

بىرلەپ كۆرساىتى  ئاۆتكەن، باۇ -غايىلىرىنى بىر ئاشۇرۇشقا تېگىشلىك
ۋەزىپىلەرنااى تەپسااىلى چۈشااەندۈرۈپ ئااۆتكەن بىاار نىزامنااامە ئىاادى. 
ئەسلىدە ئىشنىڭ ماۇھىم تەرىپىماۇ شاۇ ئىادى. بۇناداق ئاشكارىلىنىشاقا 
قايسى يەھۇدىينىڭ ئەقلاى يېتىادىغانلىقىنى بىلىشاكە ئۇرۇنۇشاىمىزنىڭ 

ڭ خاااااراكتىرى، ئۇنىااااڭ ئەھمىيىتااااى يااااوق. يەھااااۇدىي مىللىتىنىاااا
پائالىيەتلىرىنىااڭ پۈتااۈن جاھانغااا يااامىراپ تارقىلىاا  كەتكەنلىكااى، 
شۇنىڭ بىالەن بىار قاتااردا كاۆز تىكاكەن ئااخىرقى نىشاانىنى كىشاىنى 
چۈچۈتكىاادەك ئېنىااق ئوتتۇرغااا قويغااانلىقى، بىااز ئۈچااۈن ئەڭ مااۇھىم 

ۋاپىاق تەرىپىدۇر. بۇنداق ئاشىكارە ئىپادىلىشىگە باھا بېرىشنىڭ ئەڭ مۇ
ياولى، ئاۇنى ياۈز بېرىۋاتقاان ۋەقەلىكالەر ئاساساىدا باھاالشااتۇر. ئەگەر 
ئۆتكەن ئەسىردىكى تارىخى ھادىسىلەرنى بۇ كىتاپنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە 
تايىنىااا  بىااار قاااۇر كاااۆزدىن كەچۈرىااادىغانال بولسااااق، يەھاااۇدىي 
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مەتبۇئاتلىرىنىااڭ نېمىشااكە شااۇنچىۋاال داتلىنىاا  يااۈرگەنلىكىنى ئېنىااق 
يمىز. ئەگەر بۇ كىتاپ بىرەر مىللەتنىاڭ ھەر بىار ئاادىمى ھەر چۈشىنەلە

كااۈنى ئوقااۇپ تۇرىاادىغان دەسااتۈرى ھالىغااا كەلگىنىاادە، ئااۇ مىلاالەت 
 يەھۇدىي خەۋىپىنىڭ ئالدىنى ئااللىغان ھېساپلىنىدۇ.

 

 يەھۇدىيالرنىڭ ئاالھىدىلىكى

يەھاااۇدىيالرنى يېقىنااادىن تونۇشااانىڭ ئەڭ ياخشاااى ئۇساااۇلى − 
ر بااويىچە باشااقا مىللەتاالەر ئىچىاادە قانااداق ياشاااپ ئۇالرنىااڭ ئەسااىرلە

كەلگەنلىكىنى كۈزىتىش ۋە تەتقىق قىلىش ئۇسۇللىدۇر. بۇنىاڭ ئۈچاۈن 
مۇنااداق بىاارال مىسااالنى كەلتۈرسااەك كۇپااايە: يەھۇدىيالرنىااڭ تەرەققااى 
قىلىشااى ھەر قانااداق بىاار دەۋردە ئوخشاااش بولىاادىغانلىقى، ئۈسااتىگە 

ا پايدىلىنى  كەلگەن مىللەتلەرماۇ ھەر چاپلىشىۋېلى  پارازىتلىق قىلىشت
ئاايرىم -دائىم بىرال مىلالەت بولىادىغانلىقى ئۈچاۈن، باۇ ئىشانى ئاايرىم

نوقتىالر بويىچە تەھلىل قىلى  چىقىشقا توغرا كېلىدۇ. شۇڭا، تۆۋەنادە 
چۈشىنىشكە ئاسان بولسۇن ئۈچۈن مەن بۇ ناوقتىالرنى ھەرپالەر بىالەن 

 ۈپ ئۆتمەكچىمەن.بىرلەپ چۈشەندۈر-نومۇر قويۇپ بىر

يەھۇدىيالر گېرمانىيىگە ئەڭ دەسلىۋىدە بۇ ئەلناى رىملىقاالر ئىساتىال 
قىلىغااان ۋاقىااتالردا ھەر زامااان كۆرۈلگىنىاادەك سااېتىقچى قىياپىتىاادە 

كااۆچ پەياادا قىلغااان -كىرىاا  كەلااگەن ئىاادى. كەڭ كۆلەملىااك كااۆچ
ۇپ قااليماقانچىلىق پەيتلىرىدە يەھۇدىيالر خاۇددى ئوتتۇرلاۇقتىن يوقۇلا

كەتكەندەك كۆرۈنسىمۇ، ئەسالىدە ئاۇالر يوقۇلاۇپ كەتاكەن بولماساتىن 
ئوتتۇردا كۆرۈنمەسلىككە تىرىشى  يوشاۇرۇنۇپ يۈرۈشاكەنىدى. تاۇنجى 
نېمىس دۆلەتلىرى قۇرۇلىۋاتقان دەۋرلەر، ئورتا ۋە شاىمالى ياۋرۇپانىاڭ 
ياېڭىالتىن ئەممااا ئېنىاق بىاار شاەكىلدە يەھۇدىيلىشىشااىنىڭ باشااالنغۇچ 

ېساپلىناتتى. ئەنە شۇ ۋاقىتالردىن باشالپ يەھۇدىيالر ئۈساتۈن دەۋرى ھ
ئىااارقتىكىلەر بىااالەن ھەر قېاااتىم ئۇچراشاااقانلىرىدا بىااار يۈكساااىلىش 
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پۇرسىتىگە ئېرىشى ، ئىزچىل تۈردە يەھۇدىيلىقىنى ئاۆز پېتاى سااقالپ 
 كەلدى ياكى شۇنىڭغا ئوخشايدىغان بىر قىياپەتكە ئىگە بولۇپ كەلدى.

مااۇقىم بىاار ئورگااان قۇرۇلۇشااقا باشلىشااى ھامااان بىاارەر جاياادا  ئااا(
يەھۇدىيالرمۇ دەرھال ئۇ يەردە ئۈنۈپ چىقىشقا باشاليدۇ. ئاۇالر بۇناداق 
يەرلەرگە سااودىگەر قىياپىتىاادە كېلىشااكە باشاااليدۇ. يەھااۇدىيالر يېڭااى 
كەلگەنلىرىاادە ئۆزىنىااڭ مىللىتىنااى يوشااۇرۇپ يااۈرۈش زۆرۈرىيىتىنىمااۇ 

تتااا ئااۇالر يەھااۇدىيلىقىنى ساااقالپ ھااېس قىلىاا  كەتمەياادۇ. بااۇ ۋاقى
تۇرىۋاتقان بولىدۇ. ھېچ بولمىغاندا قىسمەنلىكتە بولسىمۇ يەھاۇدىيلىقى 
بااويىچە قالىاادۇ. چااۇنكى ئااۇ مىللەتنىااڭ، شااۇنىڭدەك ئااۇالرنى مېقمااان 
قىلىۋاتقان مىللەتنىاڭ ئىرقاى پەرقىناى ئاشاكارە ئىپاادىلەپ تۇرىادىغان 

ېنىاق ئىادى. يەھاۇدىيالر باۇ تاشقى كۆرۈنۈش ئاالھىدىلىكلىرى بەكاال ئ
ئەلنىااڭ تىلىنىمااۇ دېگەناادەك تولااۇق ئۆگۈنااۈپ كىااتەلكمىگەن بولااۇپ، 
ئۇالرنىاڭ ئالدىادىكى مىللەتنىااڭ ئاالھىادىلىكلىرى شاۇنچىلىك روشااەن 
كۆرۈنۈپ تۇراتتىكى، يەھۇدىيالر ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىار ياات ساودىگەر 

جاسارەت قىلىا   بولۇپ تونۇلۇشتىن باشقا قىياپەتكە كىرىۋېلىشقا تېخى
كېتەلمەيتتى. باۇ ۋاقىاتالردا يەھاۇدىيالر بەكاال ساىلىق، بەكاال ياوۋاش 
كۆرۈنگەنلىكى، بۇ يەرنىڭ خەلقلىرى تېخى يەھۇدىيالر بىلەن مۇئاامىلە 
قىلىش تەجرىبىسى بولمىغاانلىقى ئۈچاۈن، يەھۇدىيلىاك سااالھىيىتىنى 

ا بىار ھېسااپتا ساقالپ يۈرگىنىدە ئۇالرغا بىرەر زىيانمۇ كەلمەيتتى. ھەتت
يەھۇدىي بولۇپ تونۇلىشى ئۇالرغا پايدىلىقمۇ بولاۇپ بېرەتتاى. بۇناداق 
بولغاندا يەرلىك خەلق ئۇالرغا چەتدەللىك مېقمان دەپ قارىشى  ئېتىۋار 

 قىلىشىمۇ مۇمكىن ئىدى.

ئاساااتا ئىقتىساااادى پائاااالىيەتلەر بىلەنماااۇ -يەھاااۇدىيالر ئاساااتا ب(
ئىشلەپ چىقارغۇچى سۈپىتىدە ئەمەس  ئارىلىشىشقا باشاليدۇ. ئەمما ئۇالر

بەلكاى ۋاساتىچى ساۈپىتىدە بااۇ سااھەلەرگە كىرىا  پائاالىيەت قىلىشااقا 
باشاااليدۇ. نەچااچە مىااڭ يىللىااق تەجاارىبىلەر بىاالەن يېتىشااتۈرۈلگەن 
تىجارەت ساھەسىدىكى ماھرەتلىرى تېخى كۆزى ئېچىلمىغاان، ئىنتاايىن 

ىيالرغااا ئاالھىاادە نۇمۇسااچان ئۈسااتۈن ئىاارقتىكىلەرگە نىساابەتەن يەھۇد



 

 

561 

 

ئۈسااتۈنلۈك يارىتىاا  بېرىاادۇ. ئاااخىرى شااۇنداق نوقتىالرغااا بېرىاا  
يېتىدۇكى، ئۇزۇنغا قالماۋ تىجارەت ساھەسى پۈتۈنلەۋ يەھۇدىيالرنىاڭ 
قولىغا ئۆتۈپ كېتىشكە باشاليدۇ. دەسالىۋىدە يەھاۇدىيالر ئااۋال ئۆساۈم 

شاۇنداق بىلەن قەرز پۇل بېرىشكە كىرىشى  ئۈسۈم ئېلىشاقا باشااليدۇ. 
ئۆسۈم بېرىش ئۇسۇلىنى ئېلى  كىرىشىدۇ. -قىلى  نېمىس يۇرتىغا قەرز

بۇنااداق بىاار يېڭىلىقنىااڭ قانااداق خەۋىپلىااك ئاااقىۋەتلەرنى كەلتااۈرۈپ 
چىقىرىدىغانلىقىنى دەسلىۋىدە ئۈستۈن ئىرق كىشىلىرى ھېس قىلمايدۇ. 
ر ھەتتا ئەينى ۋاقتىدا بۇنداق قەرز بېرىش ئۇسۇلىنى بىزگە پايدىلىق بى

 ئىش ئىكەن دېيىشى  ئۇالردىن رازى بولۇپمۇ يۈرىشىدۇ.

شااۇنداق قىلىاا ، يەھااۇدىالر بااۇ ئەلنىااڭ رەساامى ئولتۇراغلىااق  س(
باااازارالردا -ئاھالىساااى ھالىغاااا كېلىشاااكە باشااااليدۇ. يەناااى شاااەھەر

يەھۇدىيالرغااا خاااس مەھەلىاالەر پەياادا بولۇشااقا باشااالپ، تەدرىجااى 
كە ئايلىنىشااقا باشاااليدۇ. شااەكىلدە كۈچىيىاا  دۆلەت ئىچىاادىكى دۆلەتاا

ئااۇالر بااۇ كىچىااك دۇنياسااىدا سااودا ئىشاالىرى بىاالەن پااۇل مۇئااامىلە 
ئىشااالىرىنى يەھۇدىيالرغاااا تەۋە بىااار ئىمتىيااااز دەپ ھېساپالشاااقا، باااۇ 

 ئىمتىيازلىرىدىن ئىنساپسىزالرچە پايدىلىنىشقا كىرىشىدۇ.

ئاخىرى بېرى  پۇل مۇئامىلە ئىشلىرى بىلەن تىجاارەت سااھەلىرى  د(
ۈتااۈنلەۋ يەھۇدىيالرنىااڭ قولىغااا، ئۇالرنىااڭ مونوپولىيىسااىگە ئۆتااۈپ پ

بولىااادۇ. ئەمماااا ئۇالرنىاااڭ بەكاااال يوقاااۇرى ئۆساااۈم تەلەپ قىلىااا  
جازانىخورلۇق قىلىشاى يەرلىكلەرنىاڭ ناارازىلىقىنى كەلتاۈرۈپ چىقىشاقا 
باشاااليدۇ. ئااۇالردىكى تۇغمااا نومۇسسااىزلىقى بارغانسااىرى كۈچۈيااۈپ 

قوزغاشااقا، ئۇالرنىااڭ بايلىقىاادىن ھەسااەت  يەرلىكلەرنىااڭ غەزىااۋىنى
قىلىدىغانالرنى پەيدا قىلىشقا باشاليدۇ. يەھۇدىيالر تىجارەت ئىشالىرىغا 
يەرنىماااۇ ئېلىااا  سېتىشاااقا بولىااادىغان، ھايانكەشااالىك قىلىااادىغان 
ئااادەتتىكى تاااۋار قاتارىغااا ئايالندۇرۇشااى نەتىجىسااىدە، كىشااىلەرنىڭ 

يېتىدۇ. ئۇالر يەرناى ھېچقاچاان يەھۇدىيالرغا سەۋرى قىلىشىمۇ چېكىگە 
ئۆزلىرى ئىشلەپ تېرىقچىلىق ئىشى بىلەن شوغۇلالنمايدىغانلىقى، يەرنى 
ھوسۇل كەلتۈرىدىغان بىر مۈلۈك قاتارىدا كۆرمەيدىغانلىقى ئۈچاۈن، ئاۇ 
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دە، -يەرلەدە دېققاااان قىلىااا  يەرلىكلەرناااى ئىشلىتىشاااكە كىرىشاااىدۇ
مۇ ئېغىار باا  تۆلەشاكە، دېققانالر يەرنىڭ يېڭى غوجايىنى ئۈچۈن تېخى

تېخىمااۇ كاااۆپ غەلااالە تۆلەشااكە مەجبۇرلىنىااادۇ. يەھاااۇدىيالر ۋەياااران 
قىلىااۋەتكەن مېقمااان دوسااتلۇقنىڭ ئااورنىنى ئاشااكارە نەپاارەتلىنىش، 
ئۆچمەنلىك ئېلىشاقا باشااليدۇ. يەھۇدىيالرنىاڭ بېساىمى، ئااچكۆزلۈكى 
ق نەتىجىسااىدە ئېكىسپاالتاتسااىيە قىلىنغااان خەلااق بۇنىڭغااا بەرداشاالى

دە، ئۇالرغاااا قارشاااى زورلاااۇق كاااۈچتىن -بېااارەلمەس ھالغاااا كېلىااادۇ
پايااادىلىنى  قارشاااى تۇرۇشاااقا مەجباااۇر بولىااادۇ. شاااۇندىن باشاااالپ، 
يەرلىكلەر يەھۇدىيالرنى يېقىندىن تەتقىق قىلىشقا كىرىشى ، ئۇالرنىاڭ 
يىرگىنىشلىك خاراكتىرلىرىنى پەرق قىلىشقا باشااليدۇ. ئااخىرى بېرىا  

ھااۇدىيالر ئوتتۇرسااىدا بىاار ھاااڭ پەياادا بولۇشااقا ساااھىپخان بىاالەن يە
 باشاليدۇ.

ئېغىر ناامراتلىق ھۆكاۈم ساۈرگەن دەۋرلەردە يەھۇدىيالرنىاڭ باوزەك 
قىلىنىشاااااىغا ئۇچرىغانالرنىاااااڭ نەپرىتاااااى ئىسااااايانغا ئايلىنىااااادۇ. 
ئىكىسپاالتاتسااىيە قىلىنغااان، ۋەيااران قىلىااۋېتىلگەن خەلااق، تەڭاارى 

مۇداپىيىلىنىش ئۈچۈن ھەققاانىيەتنى باالسىنى بەرگەن بۇ مەلدۇنالردىن 
ئااۇالر ئااۆزلىرى ئىجاارا قىلىشااقا كىرىشااىدۇ. ئارىاادىن بىاار قااانچە ئەسااىر 
ۋاقىت ئۆتىشى نەتىجىسىدە، كىشىلەر يەھۇدىيالرنىڭ قانداق نەرساىلەر 
ئىكەنلىكىنى تولاۇق توناۇپ يەتاكەن، ئاۇالرنى بىارەر ۋاباغاا ئوخشااش 

 شىدۇ.خەتەرلىك مەخلۇقالر دەپ قارايدىغان بولى

ئەنە شۇ ۋاقىتتا، يەھۇدىيالر ئۆزىنىاڭ ئەسالى قىيااپىتى بىالەن  ئې(
ئوتتۇرغاااا چىقىشاااقا باشااااليدۇ. ھۆكاااۈمەتلەرنى باااوھران ياااارىتىش 
ۋاسااتىلىرىغا تايىنىاا  كۈشكۈرتۈشااكە كىرىشااىدۇ. پااۇللىرىنى دەساامايە 
قىلىااا  ئىشلىتىشاااكە باشااااليدۇ، شاااۇ ئاااارقىلىق بەزى ئېتىاااۋارلىنىش 

غاااااا كىرگۈزىۋېلىااااا  بۇنىڭااااادىن پايااااادىلىنى  قەغەزلىرىنىماااااۇ قول
 قۇربانلىقلىرىنىڭ قېنىنى تېخىمۇ بەك شوراشقا كىرىشىدۇ. 
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غااا قارىتااا  ”مەڭگۈلااۈك قااان شااورىغۇچىالر“بەزىاادە بااۇ تااۈردىكى 
خەلقنىڭ غەزىاۋى كۆتۈرۈلگەنادەك قىلساىمۇ، يەھاۇدىيالر ئارىادىن بىار 

پ باۇرۇنقى قانچە يىل ئۆتكەندىن كېايىن يەنە باشاقىالتىن ئىاش باشاال
ھاااۆنىرىنى ئويناشاااقا كىرىشىشاااىنىمۇ توسااااپ قااللمايااادۇ. ئاااۇالرنى 
باشقىالردىن پايادىلىنىش ئادىتىادىن ياندۇرااليادىغان ئۆنۈملاۈك بىارەر 
بېسىم بۇ دۇنياادا ياوق. ھېچقاناداق بىار زۇلاۇم ئۇالرنىاڭ باۇ خاۇيىنى 
ئۆزگەرتىشكە كۈچى يەتمەيادۇ. ئاۇالر بېشاىغا كەلاگەن زۇلاۇمالر ئۆتاۈپ 

ەتكىنىدىن كېيىن، تېزلىكتە يەنە قايتا ئەسلى ھالىغا كېلىۋېلى ، باۇ ك
خۇيىنى مەڭگۈ ئۆزگەرتمەيداۋامالشاتۇرىدۇ. سااھىپخان بولغاان مىلالەت 
بۇنىڭدىنمۇ ئېغىر ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىش، يەرلىرىنى بۇ 
تاااۈر قەلالپالرنىاااڭ قولىغاااا چۈشاااۈپ قېلىشاااىدىن سااااقالش ئۈچاااۈن 

يەر سېتىۋېلىشىنى چەكلەيدىغان قاانۇنالرنى چىقىرىشاقا  يەھۇدىيالرنىڭ
 مەجبۇر بولىشىدۇ.

ھۆكۈماادارنىڭ قااۇدرىتى قااانچىكى ئارتىاا  بارسااا، يەھۇدىيالرمااۇ   (
ئۇنىااااڭ قولتىقىغااااا شااااۇنچە ئىچكىاااارلەپ كىرىۋېلىشااااقا تىرىشااااىدۇ. 

ئاالھىادە “بىالەن  ”ئېتىۋارلىنىش قەغىازى“يېڭى -ھۆكۈمرانالردىن يېڭى
غەزلىرىنى تىلەپ يۈرىشاىدۇ. پاۇل قىيىنچىلىقاى تارتقاان قە ”ساالھىيەت

ھۆكمۈرانالرمااۇ بااۇ تااۈردىكى ئىمتىيااازالر بىاالەن ئېتىۋارغااا ئېرىشااتۈرۈش 
قەغىزىنى ھەر دائىم ئۇالرغا سېتى  بېرىدۇ. بۇ تۈر قەغەزلەر يەھۇدىيغاا 
ھەر قااانچە قىممەتااكە توختىسااىمۇ بۇنىااڭ ئۈچااۈن تااۆلىگەن پااۇلنى 

ۇنىڭمۇ ئۆساۈمى بىالەن قوشاۇپ نەچاقە ھەسساە ئۆسۈمنىڭ ئۆسۈمى ۋە ئ
ئارتۇق تۆلىتى  ئالىدۇ. بىچارە خەلق ۋۇجۇدىغا چاپلىشىۋالغان باۇ قاان 
شاااورىغۇچى قاااۇرتالرنى ھەرگىزماااۇ يۇلاااۇپ ئاتالمايااادۇ. يەھاااۇدىيالر 
ھەقىقەتەنمۇ قۇتۇلغۇلى بولمايدىغان كۈچلۈك قان شورىغۇچى يەييارتاپ 

ئېقتىياااجلىق بولغانسااىرى ئۆزىنىااڭ قااۇرتالردۇر. ھۆكۈمرانالرمااۇ پۇلغااا 
قولىدىكى كۈچتىن پايدىلىنى  باۇ قاان شاورىغۇچى قاۇرتالرنى ساىقى  
يااۈرۈپ خەلقااتىن شااورىۋالغان قانالرنىااڭ بىاار قىساامىنى قۇسااتۇرۇپ 
ئېلىۋالىااادۇ. باااۇ ئىشاااالر ئەنە شاااۇنداق تەكرارلىنىااا  داۋاملىشاااى  
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ىاادىغان دەپ ئاتىل ”نااېمىس شاااھزادىلىرى“كېتىۋېرىاادۇ. بااۇ جەرياناادا 
تەبىقىدىكىلەرنىڭ ئوينايدىغان رولى يەھۇدىالرنىڭ ئوينىغاان رولىادىن 
قېلىشاامىغىدەك دەرىجىاادە يىرگىنىشاالىك ئىاادى. بااۇ تااۈردىكى كاتتااا 
شاھزادىالر راستىنال تەڭرىنىڭ خەلاق ئۈساتىگە ئىاۋەرتكەن بىار باالساى 
ئىاادى. بۈگااۈنكى كۈناادە بااۇ تااۈر شاااھزادىالرنىڭ ئااورنىنى ھەر قايسااى 

 ىرلىكتىكى مىنىستىرالر ئالماقتا.مىنىست

نېمىس خەلقى يەھۇدىي خەۋىپىادىن قۇتۇلاۇپ كىاتەلمىگەن بولساا، 
بۇنىااڭ گۇناااھى پۈتااۈنلەۋ نااېمىس ھۆكمۈرانلىرىغااا مەنسااۈپ بولىشااى 
كېرەك. ئەپسۇسكى، بۇ تۈر ئەھۋالالر كېيىنكى ۋاقىتالردىمۇ ئاۆزگەرمەۋ 

ەلقااى ئۈسااتىدە ئااۆز پىتااى داۋاملىشااى  كەلاادى. ئااۇ شاااھزادىالر ئااۆز خ
ئىشلىگەن جىنايىتىنىڭ مۇكاپااتى ساۈپىتىدە يەھاۇدىيالردىن مىڭاالرچە 
قېتىم ھەق ئالغان، پاارا ئېلىا  خەجلىاگەن بولىشاى ماۇمكىن. بۇنىاڭ 
نەتىجىساااىدە ئاااۇالر خەلقىاااگە ئىشااالىگەن گۇنااااھىنى مىاااڭ مەرتىاااۋە 
ئاشۇرىۋېتىشتى. بۇ تۈر ھۆكمۈرانالر شەيتان بىلەن ھەمكارالشقانلىقلىرى 

 ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بارىدىغان يېرىمۇ دوزاختىن باشقا يەر بولمىدى.

شاھزادىالر يەھۇدىالرنىڭ يايغان تورىغا بىلى  تۇرۇپ چۈشكىنى   (
ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ گاۆرىنى ئاۆزلىرى كوالشاقان ھېسااپلىنىدۇ. ئۇالرنىاڭ 
خەلق ئارىسىدىكى ئورنى خەلق مەنپەئەتىنى قوغداش ئورنىغاا خەلقىاگە 

ئەزگااۈچى سااىنىپقا تەۋە بولغااانلىقى ئۈچااۈن، تەدرىجااى باااال بولغااان 
شەكىلدە، تەبىداى ھالادا ۋەياران بولاۇپ ئااخىرى ئاغادۇرۇلۇش بىالەن 
نەتىجىلەندى. يەھۇدىيالر بۇ ئاقساۈڭەكلەر ساەلتەنەتنىڭ ئاغادۇرۇلۇش 
ئالدىاادا تۇرىۋاتقااانلىقىنى بەكااال ياخشااى بىلەتتااى. شااۇڭا ئااۇالر بااۇ 

رئىتىنى ئاستىلىتىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ. سەلتەنەتنىڭ يىمىرىلىشىنىڭ سۈ
ئەسلىدە ئۇالرنى مەستخوش قىلى  ئەسلى ۋەزىپىساىنى ئۇنتۇلادۇرغان، 
ئەڭ پەساااكەش يااااالقچىلىق ئۇساااۇللىرىغا تايىنىااا  ئاااۇالرنى ئەيشاااى 
ئىشاارەتلىك تۇرمااۇش ئىچىااگە پاتۇرۇشااقان، نەتىجىاادە چەكسااىز پااۇل 

تا  قىلدۇرىۋالغانالر غېمىدا قالدۇرغان، شۇ ئارقىلىق ئۇالرنى ئۆزىگە مۇھ
دەل يەھۇدىيالر ئىدى. يەھۇدىيالر ھىلىگەرلىكىگە تايىنى  يەرلىكلەرنى 
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يېڭااى -مەجبااۇرالپ، ھەتتااا ياققىسااىغا ئېسااىلىۋېلى  بولسااىمۇ يېڭااى
مەنبەلەرنى قولغا كەلتۈرۈش يولىنى تاپااليتتى. بۇنداق شااھزادىالرنىڭ 

ىار خاان ساارىيىدا ئۆمرىمۇ تەبىدىكاى ئاۇزۇن بولماايتتى. ھەر قاناداق ب
تېپىلىا  تاۇراتتى. ئاادەتتە ھۆكمۈرانالرغاا  ”سااراۋ يەھۇدىيساى“بىرەر 
يېڭى بايلىق يىغى  بېرىدىغان، ئەمماا خەلاق ئۈساتىدە زومىلىاق -يېڭى

قىلىدىغان، خەلقنى ئۈمىدسىزلەندۈرىدىغان مەلدۇنالرغا ئەنەشۇنداق نام 
 بېرىلگەن.

ئۆرلەش نىيىتىدە ھەممە  بۇنداق ئەھۋالدا يەھۇدىيالر تېخىمۇ يۇقۇرى
پۇرساااەتتىن پايدىلىنىشاااقا تىرىشاااىدۇ. باااۇ ئەھۋالااادا يەھاااۇدىيالر باااۇ 
ۋەتەننىڭ ئەسلى ئىگىلىرى بىلەن ئوخشاش ھوقۇقالرغا ئىاگە بولۇشانى 
كۆزلەپ يۈرىشىدۇ. دېگەندەك ئۇالر بۇ ۋاقىتقا كەلگەندە راستىنال بارلىق 

الردا ئااۆزلىرىگە ھوقااۇقالردىن بەھاارىمەن بولۇشااقا باشاااليدۇ؛ چىركاااۋ
ئىالھى سۇ سۈننىتى )خىرىستىيان دىنىغا كىارىش مۇراساىمى يااكى بىار 
تۈرلاااۈك ساااۈننەت قىلااادۇرۇش مۇراساااىمى. − ئاااۇ.ت( قىلدۇرىااادۇ؛ 
بۇنىڭدىن چىركااۋالرمۇ يېڭاى ماۆرت قولغاا كەلتاۈردۇق دەپ ماختىنىا  
يۈرىشاااااىدۇ. ئىسااااارائىلالرمۇ باااااۇ تاااااۈر زور ئۇتاااااۇق قازانغاااااان 

 ن خوشال يۈرىۋېرىدۇ.ساختىپەزلىكلىرىدى

ئەنە شااۇ پەيتااتىن باشااالپ يەھااۇدىيالردا ئااۆزگىرىش بارلىققااا  خ(
كېلىشكە باشاليدۇ. يەھۇدىيالر شۇ ۋاقىتالرغىچە يەنىاال يەھاۇدىي پېتاى 
ياشااااپ كەلمەكاااتە ئىااادى. يەناااى شاااۇ كاااۈنلەرگىچە ئۆزلىرىنىاااڭ 
يەھاااۇدىيلىكىنى يوشاااۇرىمەن دەپ ئااااۋارە بولاااۇپ ياااۈرمىگەن ئىااادى. 

-بىرسىگە دۈشمەن بۇ ئىككاى ئىارق كىشاىلىرى بىار-ەنمۇ بىرھەقىقەت
بىرسااااىنى ئايرىاااا  تۇرىاااادىغان ئوخشااااىمايدىغان ئاالھىاااادىلىكلىرى 
سااەۋەبىدىن باشااقا بىاار قىياااپەتكە كىرىااۋېلىش زۆرۈرىيىتىنىمااۇ ھااېس 
قىلىشمايتتى. ئۇلۇت فرېدېرىا دەۋرىدە يەھاۇدىيالرنى يااد بىار مىلالەت 

ھاااېچ كىمنىاااڭ خىيالىغاااا كىرىااا  دەپ قاراشاااتىن باشاااقا بىااار ئىاااش 
چىقمايتتى. ئەمما شۇ ۋاقىتالردا گيوتى، كەلگۈسىدە يەھاۇدىيالر بىالەن 
خىرىستىيانالرنىڭ ئۆزئارا نىكاھلىنىشىنى قانۇن يولىغا تايىنى  توساش 
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ماااۇمكىن بولمااااۋ قالىااادىغانلىقىنى پەرەز قىلىااا  غەزەپ بىااالەن ناااالە 
بىرساى دەپ ئېيتىشاقا  قىلغانىدى. گيوتىنى بۇ جەھەتاتە مۇتەئەسساى 

ھېچ كىمنىڭ ھەققى يوق. گيوتى ھەقىقەتەنمۇ ئۇلۇت ئادەم ئىكەنادۇق. 
ئۇنىڭ ئاغزىدىن چىقىۋاتقان نارازىلىق ئااۋازى قاانۇن بىالەن ئەقىلنىاڭ 
ئاۋازىاادىن باشااقا بىاار نەرسااە ئەمەس ئىاادى. ئەممااا خەلااق، ئااوردا 

رىماااۋ سااارايلىرىدا ئىشاالەنگەن بااۇ تااۈر پاسااكىنا سودىلىشىشااالرغا قا
يەھۇدىيالرنى ئۆز بەدىنىگە يېپىشقان يات بىار ئۇنساۇر دەپ قارىشاى ، 

 يەھۇدىيالرغا شۇنىڭغا ماس مۇئامىلە قىلى  كېلىشكەن ئىدى.

ئەمما خەلاق ئارىساىدىكى باۇ تاۈر قاراشاالرمۇ تەدرىجاى ئۆزگىرىشاكە 
باشاليدۇ. مىاڭ يىلادىن ئاارتۇق ۋاقىات ئىچىادە يەھاۇدىالر ئاۆزلىرىنى 

ق بىلەن كۈتىۋالغان مىللەتنىڭ تىلىنى شاۇنچىلىك پۇختاا مېقماندوستلۇ
ئىشااالىتەلەيدىغان ھالغاااا كېلىۋېلىشاااقانكى، ئەنااادىلىكتە ئۆزلىرىنىاااڭ 
يەھاااۇدىي مەنبەلىااارىگە ئاااۇنچە چىاااڭ چاپلىشاااىۋالمايدىغان بولاااۇپ 

نااى تەلەپ  ”نااېمىس ئاالھىاادىلىكى“ئااۆزگەرگەن ئىاادى. ئەناادى ئااۇالر 
غااا كەلگەنلىكىنااى ھااېس قىلىشااقا قىلىشااقىمۇ جااۈرئەت قىاللىغىاادەك ھال

باشاااليدۇ. مۇنااداق قارىغاناادا بۇنااداق قاااراش ھەر قااانچە كۈلكىلىااك 
تۇيۇلىشااىدىن، ھەر قااانچە ئەھمىيەتسااىز بىلىنىشااىدىن قەتدىااي نەزەر، 

بولۇپ كۆرۈنۈشكە، بۇنىڭ ئاقىۋىتىادە  ”گېرمان“ئۇالر ئەينى ۋاقىتالردا 
ياادىغان ھالغااا بولااۇپ كۆرۈنۈشااكە جااۈرئەت قىالال ”نااېمىس“بۈگااۈن 

كېلىشتى. شۇنىڭدىن ئىتىبارەن، ئادەمنىڭ ئەقلىغىمۇ كەلمىگىادەك ئەڭ 
چااوڭ ئالاادامچىلىقالردىن بىرسااى ئوتتۇرغااا چىقىاادۇ. يەھااۇدىيالر، ھەر 
قاااااانچە باااااۇزۇپ ئىشااااالىتىدىغان بولساااااىمۇ نېمىساااااالرغا خااااااس 
ئاالھىدىلىكلرىدىن بىرسى بولغان ناېمىس تىلىغاا ئېرىشاكىنى ئۈچاۈن، 

ىسااالىكتىن ئۆگاااۈنەلىگىنى نېمىساااچە سۆزلىشاااىش بىلەناااال ئاااۇالر نېم
چەكلىنى  قالادۇ. ھاالبۇكى، ئىرقالرناى بارلىققاا كەلتۈرىادىغان ئامىال 
ھەرگىزمۇ تىل ئەمەس، بەلكاى قانادۇر. يەھاۇدىيالر باۇ ئاالھىادىلىكنى 
ھەرقانااداق بىاار مىلاالەت كىشااىلىرىدىنمۇ ياخشااى بىلىاادۇ. شااۇنداق 

ىااڭ بۇزۇلااۇپ كېتىشااىگە ئااۇنچە بەك بولغااانلىقى ئۈچااۈن ئااۇالر تىلىن
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ئەھمىاايەت بېرىاا  كەتاامەۋ، قااان ئارىلىشىشااىنى قولغااا كەلتۈرۈشااكە 
ئاالھىااادە ئەھمىااايەت بېرىشاااىدۇ. كىشاااىلەر تىلىناااى بەكاااال ئاساااان 
ئۆزگەرتىۋااللىشى مۇمكىن. بۇنداق ئۆزگەرتىاۋېلىش، ئاۇ كىشاىگە باشاقا 

ىيىتىنى يارىتىا  بىر تىلغا تايىنى  ئۆز پىكىرىنى ئىپادىلىۋېلىش ئىمكان
بېرىدۇ. ئەمما بۇنىڭلىق بىلەن ئۇ كىشى ئۆز پىكىرىنىمۇ ئۆزگەرتىۋالىادۇ 
دېگەن مەنىنى ھەرگىز بەرمەيدۇ. يەنى ئۇ كىشاى تىلىناى ئاۆزگەرتكىنى 
بىلەن نىيىتى ئۆز پىتى ساقلىنى  قېلىشى مۇمكىن. شاۇنداق بولغاچقاا، 

گەنادەك قىلغىناى يەھۇدىيالر ھەر تۈردىكى تىلالر بىلەن سۆزلىشى  يۈر
بىلەن ئىچىدىكى يەھۇدىي چۈشەنچىسىنى قىلچىمۇ ئۆزگەرتمەيدۇ. مىڭ 

ساااتارلىق بىاالەن شااوغۇلالنغانلىرىدا -يىاال بااۇرۇن، ئوسااتيېدە ئېلىاا 
التىنچە سۆزلىشى  يۈرگەن بولسا، بۈگاۈنكى كۈنادە بۇغاداۋ ئاكىساىيە 
بااااازىرىنى قااليماقانالشااااتۇرۇش ئۈچااااۈن نېمىسااااچە سۆزلىشىشاااانى 

الغااان بولااۇپ، بەرىبىاار يەھااۇدىيلىقىنى قىلااچە ئااۆزگەرمەۋ ئااۆز ئۆگىنىۋ
پىااتىچە قېلىۋىرىاادۇ. يەنااى تىلىنااى ئۆزگەرتىااۋالغىنى بىاالەن، ئۇنىااڭ 
يەھۇدىيلىقى قىلچە ئۆزگەرمەۋ ساقلىنى  كەلمەكتە. بۈگاۈنكى كۈنادە، 
قۇرۇلتاۋ ۋەكىللىرىنىڭ، بۇ ۋەكىللەرنىاڭ ياردەمچىلىرىنىاڭ، ئاماانلىق 

ۇرى دەرىجىلىك كادىرالرنىڭ بۇ پاكىتنى قاراپ تاۇرۇپ ساقاليدىغان يوق
كۆرمەسلىكىنى تەبىدى ئەھۋال دەپ قاراشقا بولىادۇ. چاۇنكى، دۆلەتناى 
باشاااقۇرىۋاتقانالر ئىچىااادە ئەقلىناااى ئىشااالىتىش، تاااوغرا ئاااويلىنىش 
قابىلىيىتىاااادىن مەھاااارۇم بولمىغااااان بىرمااااۇ كىشااااىنى دېگىاااادەك 

 ئۇچرىتالمايمىز.

ال ناېمىس بولىۋېلىشاقا مەجبۇرلىغاان ساەۋەپ يەھۇدىيالرنى تۇيۇقسىز
ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرماقتا. يەھۇدىيالر ھېلىقى شااھزادىالرنىڭ كۈچىادىن 
قېلىۋاتقاااانلىقىنى كۆرگەنساااىرى، پاااۇت قويغىااادەك يېڭاااى بىااار يەر 
ئاختۇرۇشااااقا كىرىشااااىدۇ. شااااۇنىڭدەك يەنە ئۇالرنىااااڭ ئىقتىسااااادىي 

ىك كۈچىيىااا  سىياساااەتلەرگە ساااېلىۋاتقان مااااددى بېساااىمى شاااۇنچىل
كەتكەنكى، ئەندىلىكتە بۇنچە ئېغىر ياۈكنى كۆتۈرەلمەيادىغان، باارلىق 
مىللاااااى ھوقۇقالرغاااااا ئېرىشاااااەلمىگىنىدە تەساااااىرىنى، كاااااۈچىنى 
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كېڭەيتەلمەيدىغان ھالغا كېلىا  قېلىشاقان. ئەمماا يەھاۇدىيالر دەل باۇ 
ئىككى نەرسىنى ھەر دائىم تەلەپ قىلىا  كەلمەكاتە. چاۇنكى قاانچىكى 

ماشقانسااىرى، بااۇرۇنقى ۋاقىااتالردا ئۇالرغااا ۋەدە قىلىنغااان، يوقااۇرى يا
بۈگااۈن ئۆتمۈشاانىڭ قاااراڭغۇلۇقلىرى ئىچىاادىن سااۈزۈلۈپ كااۆرۈنگەن، 
ئۇالرنى ھېچقاچان رازى قىاللماۋ كەلاگەن ئارزۇساى ئاۇالرنى ھەر زاماان 
ئااۆزىگە جەلىاا  قىلىاا  تۇرىاادۇ. مانااا بۈگااۈن، ئەڭ ساااغالم يەھااۇدى 

ىقى خامخىيالىنىااڭ ئالقىنىغااا كىرگەنلىكىنااى كاااللىلىرى دۇنيااا غوجااايىنل
چەكسااىز ھاياجانالنغااان ھالاادا ھااېس قىلىشااماقتا. ئەنە شااۇ سااەۋەپتىن 
يەھااۇدىيالر بااارلىق غەيرىتىنااى مىللااى مەنپەئەتلىرىنااى تولااۇق قولغااا 

 كەلتۈرۈش مەقسىتى ئۈچۈن سەرى  قىلىشماقتا.

 ئاسااتا خەلااق-ئەنە شااۇ سااەۋەپتىن ئااوردا يەھااۇدىلىرى ئاسااتا ئااى(
يەھۇدىسى تۈسىگە كىرىشكە باشاليدۇ. يەھۇدىيالر بۇ تۈردىكى شاەكىل 
ئااۆزگەرتىش جەريانىاادىمۇ بەرىبىاار خەلااق ئارىسااىدىكى ئەڭ كۈچلااۈك 
بولغانالر ئىچىدە ئاورۇن ئېلىشاقا ۋە ئۇالرنىاڭ ئارىساىغا قوشۇلىۋېلىشاقا 
كىرىشمەكتە. شۇنىڭدەك يەنە ئىرقىنىاڭ ۋەكىللىرىماۇ خەلاق ئاممىساىغا 

 شنى داۋامالشتۇرۇپ كەلمەكتە.ۋەز بېرى

خەلق ئاممىساى، يەھۇدىيالرنىاڭ ئەساىرلەر باويى ئاۆزلىرىگە قارشاى 
ھەقىقەتەنمااۇ كااۆپ جىنااايەتلەرنى ئىشاالىگەنلىكىنى، خەلااق ئاممىسااىنى 
رەھىمسااىزلەرچە ئىزىاا  سااۈيىنى ئىچكەنلىكىنااى ئەسااكە ئېلىشااىدۇ؛ 

ونااۇپ شااۇنىڭدەك يەنە خەلااق ئااۆزىگە قىلىنغااان بااۇ تااۈر زۇلااۇمالرنى ت
يەتكىنىدىن كېيىن يەھۇدىيالرغا قارىتا تەدرىجى ئۆچ بولۇشقا باشاالپ، 
ئاخىرىدا يەھۇدىيالرنىڭ تەڭارى تەرىپىادىن باشاقا مىللەتالەر ئۈساتىگە 

قااازا  دەپ تونۇشااقا باشاالىغىنىنى ئااويلىغىنىمىزدا، -ئىااۋەرتىلگەن باااال
 يەھۇدىيالرنىڭ بۇ تاۈردىكى ساەپ ئۆزگەرتىۋېلىشاىنىڭ ئاۇنچە ئاساانغا
توختىمىغانلىقىنى بىلەلەيمىز. دەرۋەقە تېرىلىرىناى شاىلى ، قاانلىرىنى 

بولاۇپ كۆرۈناۈش  ”ئىنسانىيەت دوساتى“ئىچىشكەن قۇربانلىرىغا قارىتا 
 يەھۇدىيالر ئۈچۈنمۇ ئاسان بولمىسا كېرەك.
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يەھااااااۇدىيالر دەساااااالىۋىدە خەلققااااااا قىلغااااااان قورقۇنۇچلااااااۇق 
ۇرۇنااۇپ، ئااۆزلىرىنى ناااھەقچىلىكلىرىنى يەڭگىللىااتىش، يۇشۇرۇشااقا ئ

قىلىاا  كۆرسىتىشااكە تىرىشااىدۇ.  ”ئااامەت“ئىنسااانىيەتكە كەلااگەن بىاار 
ئۇالرنىااڭ بااۇ يااېڭىچە قىياااپەتكە كىرىۋېلىشااى مەنپەتپەرەساالىكىنى ھەر 
قانچە يوشۇرۇشقا ئۇرۇنغىنىغا قارىماۋ، تەۋراتنىڭ ئوڭ قولدا بەرگەننى 

ڭا، خەلاق سول قول تۇيمىسۇن دېگەن بويرۇقىغا تاوغرا كەلمەيادۇ. شاۇ
كۆرگەن ئازاپلىرىغا قارىتاا ھەقىقەتەنماۇ ساەزگۈر بولىادىغانلىقىنى، باۇ 
ئازاپلىنىشاااااالرنى يەڭگىللىاااااتىش ئۈچاااااۈن كۆرساااااەتكەن باااااارلىق 
پىااداكارلىقلىرى ئېنىااق ئوتتااۇردا تۇرماقتااا. يەھااۇدىيالر تۇغمااا كىچىااك 
پىيىللىاااك بىااالەن ئۈساااتۈنلۈك ئەتىراپىااادا ئايلىنىااا  پۈتاااۈن دۇنياااا 

ئاۋازدا ناغرا ساۇناۋ چېلىشاقا كىرىشاىدۇ. ئاۇالر باۇ ئىشانى ئاڭلىغىدەك 
شۇنداق ئىشەنچ ۋە ساەۋىرچانلىق بىالەن قىلىشاىدۇكى، پۈتاۈن دۇنياا 
خەلقااى ئۇالرغااا راسااتىنال ئىشااىنى  قالىاادۇ. ئاااخىرى بېرىاا  بۇنىڭغااا 
ئىشەنمىگەنلەرمۇ يەھۇدىيالرنى خاتا چۈشىنى  قالغانالر قاتارىغا ئۆتاۈپ 

الماۋ ۋەزىيەتنى ئۆزلىرىگە پايدىلىق تەرەپاكە باۇراپ، قالىدۇ. ئۇزۇنغا ق
ئەتراپتا ئۇالرغا ھەقىقەتەنمۇ ناھەقچىلىك بولۇپتۇ دەيدىغان تۇيغۇالرنى 
پەياادا قىلىشااىدۇ. ھااالبۇكى، ئەساالىدە ئەھااۋال بۇنىااڭ دەل ئەكسااىچە 
ئىدى. بولۇپمۇ ئاخمااق كىشاىلەر يەھۇدىيالرغاا ئىشاەنچ قىلىشاى ، باۇ 

 رىتى  كېتىشىدۇ.بىچارىالرغا ئىچ ئاغ

يەھۇدىيالر رازىمەنلىك بىلەن ئاۆزىنى پىادا قىلغانلىرىادىمۇ بۇناداق 
پىداكارلىقتىن قىلچە زىيان كۆرمەيدۇ. ئۇالر ئۆز پايلىرىنى ئايرىۋېلىشنى 
بىلىاادۇ. ئۇالرنىااڭ قىلغااان ياخشااىلىقلىرى بىاارەر ئېتىزلىقنااى خالىماااۋ 

دىمۇ بىرەر پايدا تۇرۇپ ئوغۇتلىغىنىغا ئوخشاش بىر ئىش بولۇپ، بۇنىڭ
ئۈندۈرىۋېلىش كويىدا يۈرىشىدۇ. ئەمما قىزىق يېرى، پۈتۈن دۇنياا بىار 

دەپ  ”بىار ئاامەت، ھاۆرمەتكە اليىاق“مەزگىلدىن كېيىن يەھاۇدىيالرنى 
 تونۇشقا باشاليدۇ)!(.

بىاار قىسااىم كىشااىلەر ئۈچااۈن ئااادەتتىكىچە بولااۇپ كااۆرۈنگەن بەزى 
ۈچىتىۋېتىشى، قاتتىق ھەيران نەرسىلەر يەنە بەزى كىشىلەرنى قاتتىق چ
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قالدۇرىۋېتىشااىمۇ مااۇمكىن. بۇنااداق بىاار ئەھااۋال يەھااۇدىالردا پەقەتااال 
كۆرۈلمەيدۇ. شۇ سەۋەپتىن، ھەممە كىشاى يەھۇدىيالرنىڭماۇ ياخشاىلىق 
قىالاليدىغانلىقىغا ھەيران بولۇشۇپ، ئۇالرنىڭ قىلغاان كىچىككىانە بىار 

 ىۋېتىشىدۇ.ياخشىلىقىنىمۇ ئاالھىدە ماختاپ كۆككە كۆتۈر

يەھۇدىيالرنىااڭ كىشااىنى ھەيااران قالدۇرغىاادەك ئىشاالىرى بۇنىڭلىااق 
بىلەناااااال قالمايااااادۇ. يەھاااااۇدىيالر تۇيۇقساااااىزال لېبېرالىساااااتالردىن 
بولىۋېلىشاااىدۇ. باشاااقىالر ئىپاااادىلىگەن يېڭىلىقالرغاااا قارىتاااا ھەياااران 
قالغااانلىقلىرىنى، ھاياجانالنغااانلىقىنى ئىپادىلىشااىدۇ. شااۇنداق قىلىاا  

ئاسااتا ماختاشااقا تايىنىاا  يېڭىلىقنااى ھىمااايە قىلغۇچىالرنىااڭ -ئاسااتا
چىمپىيونىغا ئايلىنىۋالىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن مىللەتكە پايدىلىق مىللى 
ئىگىلىك ئاساسلىرىنى قاتتىق ۋەيران قىلىپماۇ تۇرىادۇ. مەساىلەن پااۋ 
چېكى سېتىۋېلىش يولى بىلەن ۋاستىلىق تۈردە مىللى ئىشلەپچىقىرىشاقا 

-تەسااەك ساااتقاندەك ئۇششاااق-دۇ. ئااۇالر بااۇ ئىشاانىمۇ تۆمااۈرقاتنىشااى
ساتارلىق ئىشاىغا ئايالندۇرىۋېلىشاىدۇ. ئاۇالر شاۇنداق -چۈششەك ئېلى 

بىااار ساااودا ئىشاااىنى پەيااادا قىلىشاااىدۇكى، ھەمااامە نەرساااىنى پۇلغاااا 
سېتىۋېلىشاااااقا بولىااااادىغان ۋە سااااااتقىلى بولىااااادىغان ھاااااالەتنى 

ى شەخساااى مۆلاااۈك شەكىللەندۈرىشاااىدۇ. شاااۇنداق قىلىااا  ساااانائەتن
 ئاساسلىرىدىن مەھرۇم قالدۇرىدۇ.

بىرساىگە دۈشامەن -بۇنىڭ ئاقىۋېتىدە ئىشچىالر بىلەن غوجايىن بىر
ھالغااا كەلتۈرۈلىاادۇ. ئاااخىرى بېرىاا  خەلااق ئاممىسااىنىڭ سااىنىپالرغا 

 بۆلۈنۈش ھالەتنى پەيدا قىلىشىدۇ.

يەھۇدىيالرنىڭ ئاكىسساىيە بازىرىغاا كۆرساەتكەن تەساىر، ئاۇ يەردە 
كلىگەن نوپۇزى كۈنساايىن كۈچىيىشاكە باشااليدۇ. خەلقنىاڭ باارلىق تى

ئەماااگەك كاااۈچلىرىگە ئىاااگە بولىۋالىااادۇ يااااكى ئۇالرنىاااڭ ئۈساااتىگە 
 مىنىۋېلىشىدۇ.

يەھۇدىيالر دۆلەت ئىچىدىكى ئورنىنى كۈچەيتىۋېلىش ئۈچۈن ئۇنىاڭ 
قەدىمىنى ئاستىلىتىشنى مەقسەت قىلى  پاۇتىنى كىشاەنلەيدىغان ئىارق 
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ئاغاادۇرۇپ تاشالشااقا كىرىشااىدۇ. دىاانگە قارىتااا ياخشااىچاق توسااىغىنى 
بولىۋېلىاا  ئااۆزلىرىگە مۇناسااىۋەتلىك بىاار ھەرىااكەت ئۈچااۈن كااۈرەش 
قىلىشاااقا ئاتلىنىااادۇ. پۈتاااۈنلەۋ قولغاااا كىرگۈزىۋالغاااان فارماساااون 
تەشاااكىالتىنى ئاااۆز مەقساااەتلىرىگە يېاااتىش ئۈچاااۈن ئېلىااا  بارغاااان 

بەرلىاااك ساااىنىپىنى، كۈرەشااالىرىدە سۈيىدىساااتىمال قىلىشاااىدۇ. رەھ
بۇرجۇئازالرنىڭ مۇھىم ئورۇندىكى ئاادەملىرىنى فارماساون تەشاكىالتىغا 
كىرگۈزىشى  ئۇالرنى ئاۆزلىرى خالىغاان تەرەپالەرگە يىتەكلىشاىدۇ. باۇ 
كىشىلەرمۇ فارماسون تەشكىالتىغا قاتنىشىش بىلەن يەھۇدىيالرنىڭ بىار 

 رىدۇ.ئويۇنچۇقى ھالىغا كېلى  قالغانلىقىنى تۇيماۋ يۈرىۋې

ئەممااا ئويغانغااان ھەقىقىااي خەلااق ئاممىسااى ئويااۇن قىلىۋېلىشااقان 
ھوقۇق ۋە ئەركىنلىكلىرىناى ئاۆز كاۈچىگە تايىنىا  قوغاداش ئاارقىلىق 
سااااىنىپنىڭ كەڭ تەركىپلىرىنااااى بۇنااااداق تەسااااىرلەردىن ساقالشااااقا 
كىرىشىدۇ. ئەسالىدە، باشاقىالرغا قارىغانادا باۇ تاۈر كىشاىلەرنى قولغاا 

تېخىمااۇ پاياادىلىق بااوالتتى. چااۇنكى، يەھااۇدىيالر كىرگااۈزۈش ئۇالرغااا 
ئالدىغا سېلى  ماڭدىغان پادىسى بولغىنىدىال ئۆز رولىناى تولاۇق جاارى 
قىلدۇراالياادىغانلىقىنى ياخشااى بىلىاادۇ. يەھااۇدىيالر، بۇنااداق پااادىنى 
بۇرجۇئااازىيە سااىنىپىنىڭ ئەڭ كەڭ قاااتالملىرى ئارىسااىدىن تاپماااقچى 

ق ئۇساااتىخانا غوجاااايىنلىرى بىااالەن پايپاااا-بولىشاااىدۇ. ئەمماااا پەلەۋ
توقااۇمچىالر فارماسااونلۇقنىڭ بۇنااداق ئاااجىز تااورلىرى بىاالەن تااۇتقىلى 
بولىدىغان كىشىلەردىن ئەمەس. شاۇڭا ئاۇالر بۇناداق يەرلەردە تېخىماۇ 
قوپاااال ئۇساااۇلالردىن پايااادىلىنى  ئىشاااقا كىرىشاااىدۇ. باااۇ چاغااادا، 

قان يەنە بىر قاۇرالى فارماسونلۇققا يەھۇدىيالر خىزمىتىدە بولۇپ كېلىۋات
− تەشۋىقات ئورۇنلىرىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈلىدۇ. يەھۇدىيالر بۇ كۈچنى 
قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن قەتدى ئىرادە بىلەن پۈتۈن ھۆنەرلىرىنى ئىشاقا 
سېلىشىدۇ. يەھۇدىيالر تەشۋىقات كۈچىنى يىاتەكلەپ، ئاۇالرنى ئالادىغا 

ئاون بەش يىال  سېلى  مېڭىشىدۇ. چۇنكى ئاۇالر كۈنلەرنىاڭ بىرىادە،
بۇرۇنقىسىغا قارىغاندا تېخىمۇ ياخشى تونۇلغان جامائەتچىلىك نامىدىكى 

 كۈچلەرنى يىتەكلەپ، ئۇالرنى باشقۇرۇپ ماڭااليدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ.
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بااۇ جەرياناادا، يەھااۇدىيالر بىلىمااگە تەشاانا بولىۋاتقااان قىياااپەتتە 
پمۇ باشاقىالرنى كۆرۈنۈشكە باشاليدۇ. ئۇالر پۈتۈن تەرەققىياتالرنى، بولۇ

ۋەيااران قىاللىغىاادەك تەرەققىياااتالرنى مەدھىلەشااكە كىرىشااىدۇ. ئااۆز 
مىللىتىگە پايادىلىق بولغاان  تەرەققىيااتالردىن باشاقا ھەر قاناداق بىار 
يېڭىلىقالرنىڭ ئەڭ دەھشەتلىك دۈشامەنلىرى دەل شاۇ يەھاۇدىيالردۇر. 

دۇ. ئااۇالر ھەر قانااداق بىاار مەدەنىاايەتكە ئۆچمەنلىااك بىاالەن قارىشااى
باشااقىالردىن ئۆگۈنىۋالغاااان كىچىككىااانە بىلىمنىمااۇ ئاااۆز مىللىتىنىاااڭ 

 پايدىسى ئۈچۈن قوللىنىشقا تىرىشىدۇ.

يەھااۇدىيالر ئااۆز مىللىتىنااى ئاسىراشااقا ئاالھىاادە ئەھمىاايەت بېرىاادۇ. 
ئاياللىرىنىڭ خرىستىيانالر بىلەن توۋ قىلىشىغا ھەرگىزماۇ توساالغۇلۇق 

اياااللىرىنى رىغبەتلەندۈرىشااىدۇ. قىلىشاامايدۇ. ھەتتااا بۇنىااڭ ئۈچااۈن ئ
ئەممااا ئەرلىرىنىااڭ ئۇرۇغىنىااڭ ھەر دائىاام ساااپ تۇتۇشااقا تىرىشااىدۇ. 
يەھااۇدىيالر باشااقا مىللەتلەرنىااڭ قېنىنااى رەھىمسااىزلەرچە زەھەرلەپ 
تۇرسىمۇ، ئۆز قېنىنى ھەر تۈرلۈك زەھەرلىنىشالردىن ئاسىرايدۇ. بىر ئەر 

ايادۇ. خرىساتىيان ئەر يەھۇدىي، خىرىساتىيان ئاياال بىالەن تاوۋ قىلم
يەھۇدىي ئايال بىلەن توۋ قىلغىنىدا، تۇغۇلىدىغان بۇ شالغۇت ئۇرۇقتاا 
بەرىبىااار يەھاااۇدىي قېناااى ئۈساااتۈنلۈكتە تۇرىااادۇ. بولۇپماااۇ يوقاااۇرى 
تەبىقىلىك سىنىپتىكىلەرنىڭ باياشاتلىق ئىچىدە ياشايدىغان تەبىقىلىرى 

ىن ياخشااى ئەنە شااۇنداق بۇزۇلااۇپ بولاادى. يەھااۇدىيالر بااۇنى ئىنتاااي
بىلگىنى ئۈچۈن، ئىرقىنىڭ دۈشمىنى بولغان بۇ سىنىپنى بۇ قۇرالىادىن 

 مەھرۇم قېلىشىنى سىستېمىلىق شەكىلدە تەشۋىقىق قىلى  تۇرىدۇ.

قىلىۋاتقااان ئىشااىغا كاپالەتلىااك قىلىااش، قۇربااانلىقلىرىنى مەساات 
قىلىاااش ئۈچاااۈن ئىااارق، تەن رەڭگاااى پەرقىاااگە قارىمااااۋ باااارلىق 

ائىلە كىشىلىرى ئىكەنلىكى ھەققىادە ساۆز قىلىشاتىن ئىنسانالرنىڭ بىر ئ
قىلچە چېكىنمەيادۇ. ئاخمااق كىشاىلەر باۇ يالغاان گەپالەرگە ئىشاىنى  
يۈرىۋېرىاادۇ. ئەممااا ئۇالرنىااڭ مەۋجااۇت بولااۇپ تۇرىشااى، ئۇنىااڭ يااات 
بىرسااى بولغااانلىقىنى ئىپادىلەشاانى ھەرگىااز يوشااۇرالمايدۇ. شااۇنداق 

نىڭ قاپقىنىغاا چۈشاۈپ قېلىشاتىن بولغاچقا، خەلق ئاممىسى يەھۇدىيالر
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ئۆزىنى ئاسانال ئاسىراپ تۇرااليدۇ. ئەمما خەلق ئاممىسى تەشۋىقات ياولى 
ئااارقىلىق كۈزىتىاا  كېلىۋاتقااان رىياللىققااا بااوۋ سااۇنمايدۇ. بولۇپمااۇ 
ھەجىۋى تەشۋىقات ئەپكارلىرىدا يەھۇدىيالرنى زىيىنى يوق بىار مىلالەت 

ردا، بۇ مىلالەت خاۇددى باشاقا دەپ تونۇشتۇرىشىدۇ. بۇ تۈر تەشۋىقاتال
بارلىق مىللەتلەرگە ئوخشااش ئاۆزىگە خااس ئاالھىادىلىكلىرى باار بىار 

تاۇال غەلىتاى كۆرۈنەەنادەك -مىللەت؛ ئۇالرنىڭ ساىرتقى كۆرۈنۈشاى ئااز
قىلساااىمۇ، ئەخاااالق ۋە ئەندەنىلىااارى جەھەتااالەردە بەلكاااى كىشاااىنى 

مكىن؛ ئەمماا تەبەسسۇمغا كەلتۈرىدىغان بىارەر ھاالەت ئىپادىلىشاىمۇ ماۇ
بۇنداق ھالەت ئەسلى مەنىسى بويىچە نۇمۇسچان ۋە ياخشىلىق قىلىشنى 
ياخشاااى كۆرىدىغانلىقىااادىن دېااارەك بېرىااادىغان بىااار ھاااالەت، دەپ 
تەرىپلىنىااادۇ. شاااۇنداق قىلىااا ، يەھاااۇدىيالر خەتەرلىاااك ئاااادەملەر 
ھېساپلىنىشتىن كاۆرە قورققىادەك بىار يېارى ياوق ئاادەتتىكى كىشاىلەر 

 ىلىشكە تىرىشىلىدۇ.قىلى  كۆرسىت

يەھۇدىيالر تەرەققىياتىنىڭ بۇ باسقۇچىغا كەلگەنادە، ئۇالرنىاڭ ئەڭ 
ئاخىرقى مەقساىدى بولغاان دېموكراتىيەنىاڭ يااكى باۇ ئاتاالغۇ باويىچە 
چۈشىنىلگەن نەرسىنىڭ غالى  كېلىۋالغاانلىقىنى كۆرساىتىدۇ. ئاۇالر باۇ 

ەمەلاگە ئاشاۇرۇش ئاتالغۇنىڭ غالىبىيىتىدىن پارالمېنت ھۆكۈمرانلىقىنى ئ
دېااگەن مەنىنااى چىقىرىشااىدۇ. ئۇالرنىااڭ تەلەپلىرىنااى پەقەت بااۇ تااۈر 
شارائىتال تولۇق قاندۇرااليدۇ. چۇنكى، پارالمېنتارىزم دېگەن بۇ تاۈزۈم، 
شەخسااااىلەرنىڭ رولىنااااى ئەمەلاااادىن قالاااادۇرۇپ، ئۇنىااااڭ ئورنىغااااا 
ئاخماقالرنىااڭ، قابىلىيەتسااىزلەرنىڭ، قورقۇنچاااق ۋە مەساادولىيەتتىن 

اچىاااادىغان پەسكەشاااالەرنىڭ كۆپسااااانلىقىنى ھۆكمااااۈران ئورۇنغااااا ق
ئېرىشااتۈرىدۇ. بۇنىااڭ ئاااقىۋېتى، خاناادانلىق تۈزۈمىنىااڭ ئاغدۇرۇلىشااى 
بىلەن خۇالسىلىنىدۇ. بۇناداق ئەھاۋال ھااكىم بولغىنىادا، بۇناداق بىار 

 ۋەزىيەت چوقۇم بىر كۈنى ئوتتۇرغا چىقىدىغانلىقى ئېنىق.

ن زور تەرەققىيااااتالر مىللەتناااى ئىقتىساااادى جەھەتاااتە كاااۆرۈلگە  (
شااەكىللەندۈرگەن ئىجتىمااائىي تەبىقىاالەردە ئااۆزگىرىش پەياادا قىلىشااقا 

 باشاليدۇ.
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ئۇششاااق ھااۈنەرۋەنلەر تەدرىجااى يۇسااۇندا يوقۇلااۇپ بارىاادىغانلىقى 
ئۈچۈن، ئىشاچىالر ئاۆزىگە خااس تۇرمۇشاىنى قاماداش ياولىنى تېاپىش 

يۇشقا باشاليدۇ. بۇنىاڭ پۇرسەتلىرىنى، ئىمكانلىرىنى قولدىن بېرى  قو
ئاقىۋىتىدە، ئىشچىالر ھېچنەرسىساى يوقالرغاا )پرولېتارالرغاا − ئاۇ.ت( 
ئايلىنى  قالىدۇ. شۇنداق قىلىا  زاۋۇت ئىشاچىلىرى ئوتتۇرغاا چىقىشاقا 
باشاااليدۇ. بااۇ تەبىقىاادىكىلەرنىڭ ئەڭ چااوڭ ئاالھىاادىلىكى، پۈتااۈن 

ا قىلىااش ھاياااتى بااويىچە ئااۆزىگە مەخسااۇس بىاارەر ئىمكااانىيەت پەيااد
پۇرسااىتىدىن مەڭگۈلااۈك مەھاارۇم قېلىشااى ھېساااپلىنىدۇ. بۇنااداق بىاار 

مۆلۈكسىز بىرسى ھېساپلىنىدۇ. قېرىلىاق، -ئىشچى، ھەقىقى مەنىدە مال
بۇ ئىشچىالر ئۈچۈن ئۆلۈمدىن بەتەر بىر ئەھۋال ھېسااپلىنىدۇ. قېرىلىاق 

 يەتكەن بىر ئىشچىنى تىرىك دېگىلىمۇ بولمايدۇ.

اتالر بۇنىڭغااا ئوخشاااپ كېتىاادىغان يەنە بىاار ئىجتىمااائىي تەرەققىياا
ماۈلكتىن -ئەھۋالنىمۇ پەيدا قىلادى. ئىشاچىالر ساىنىپىغا ئوخشااش ماال

مەھرۇم مەمورى كاادىرالر تەبىقىساى بىالەن خىازمەتچىلەر تەبىقىساىنىمۇ 
مەيدانغا كەلتۈردى. دۆلەت، قېرىلىق كۈنلىرى ئۈچۈن بىر تەرەپكە پۇل 

ىلەن خىزمەتچىلەرنى بېقىش ئىشاىنى ئاۆز قويالمىغان مەمورى كادىرالر ب
ئۈستىگە ئالدى. يەنى پىنسىيە مائاشى بېرىش تۈزۈمىنى يولغاا قويادى. 
شاۇنداق قىلىاا  ھۆكااۈمەت ئورگانلىرىادا ئىشاالەيدىغانالرنىڭ ھەممىسااى 
قىلغااان ئىشااىنىڭ دەرىجىسااىگە قاااراپ ياشااانغان كۈنلىرىاادە رېتىملىااق 

بولادى. بۇنىاڭ نەتىجىساىدە تۈردە پىنسىيە مائاشى ئېلىا  تۇرىادىغان 
مەمااورى كااادىرالر خاااتىرجەم ھالغااا كەلتۈرۈلااۈپ، ئۇالرنىااڭ ئااورنى 
ئۆسااتۈرۈلدى. شااۇنداق قىلىاا ، ئۇرۇشااتىن بااۇرۇن گېرمااانىيە مەمااورى 
كادىرالر تەبىقىساىدە ئەڭ ماۇھىم ئاالھىادىلىك بولغاان كەساىپى ئېڭاى 

بىاقە مۈلكى بولمىغاان باۇ تە-ئۆسۈپ يېتىلىشكە باشلىدى. شەخسى مال
كىشىلىرى يوقسۇللۇقتىن قۇتقۇزۇلاۇپ مىللاى جامائەتچىلىاك تەركىۋىادە 

 تېگىشلىك ئورۇنغا ئېرىشكەن ھېساپالندى.

ئەممااا بۇنااداق دەرتاالەر قايتىاادىن كۈچىيىاا  دۆلەتنىااڭ ئۈسااتىگە 
تىكىلى  ۋەھىمە سېلىشقا باشاليدۇ. خەلق ئاممىسى تۇرمۇشىنى قامداش 
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ىااادىن قۇرۇلىۋاتقاااان ساااانائەت مەقساااىتىدە يېااازىالردىن ئايرىلىااا  يېڭ
ئاساتا -ساھەسىدىكى زاۋۇتالردا ئىشچى بولاۇپ ئىشالەش ئۈچاۈن ئاساتا

چوڭ سانائەت شەھەرلىرىگە ئېقىن قىلىشقا باشاليدۇ. باۇ يېڭاى تەبىاقە 
كىشىلىرىنىڭ تۇرمۇش شارائىتى بىالەن ئىاش ماۇھىتى يوقساۇللۇقتىنمۇ 

ەر بىاالەن ھااۆنەرۋەنل-كااۆپ ناچااار ھالاادا ئىاادى. بااۇرۇنالردا كاسااى 
دېققانالرنىااڭ ئىشاالەش سااۈرئىتى سانائەتلىشااىش كەلتااۈرگەن ئىااش 
سۈرئىتىگە پەقەتال ماسلىشالماۋ قالىدۇ. بۇرۇنالردا ھۈنەرۋەنلەر قىلغاان 
ئىشلىرىدا ۋاقىتنىڭ ئەھمىيىتى يوق دىيەرلىك ئىادى. ئەمماا زاۋۇتاالردا 
ى ۋاقىت بەكال مۇھىم رول ئويناايتتى. ھەتتاا بۈگاۈنكى ئىشالەش تاۈزۈم

بويىچە ئالغانادا ۋاقىات بىرىنچاى ئورۇنادىكى ماۇھىم ئامىلغاا ئايلىنىا  
قالغان ئىادى. كوناا ئىشالەش شاەكلىنىڭ ئەمەلاى مەھساۇالت قىممىتاى 
بەكاااال ئااااز بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، بۇناااداق بىااار كوناااا قاااول ھاااۆنەر 
ئىشاالەپچىقىرىش شااەكلىنى بۈگااۈنكى سااانائەت ئىشاالەپ چىقىرىشااىغا 

 ەپچىقىرىش قىممىتىنى بەكال چۈشىرىۋىتەتتى.قوللىنىشقا ئۇرۇنسا ئىشل

ساائەتلىك  85يااكى  88بۇرۇنقى ۋاقىتالردا، بىار كىشاى كۈنادىلىك 
ئىشقا بەرداشالىق بېرەلەيتتاى. ئەمماا بۈگاۈن ئىاش ۋاقتىنىاڭ ھەر بىار 
مىنوتىماااۇ ماااۇھىم ئەھمىااايەتكە ئىاااگە بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، كوناااا 

ىقىرىش شااەكلىگە ئىشاالەپچىقىرىش ئۇسااۇلى بااۇ تااۈر يااېڭىچە ئىشاالەپچ
پەقەتال ماسلىشالماۋ قالىدۇ. كونا ئىاش ۋاقتىناى يېڭاى ساانائەت ئىاش 
تااۈزۈمىگە ئاااقىۋىتىنى ئويالنماسااتىن ئىجاارا قىلغىنىاادا مۇنااداق ئىككااى 
جەھەتااتە بەكااال يامااان ئاااقىۋەتلەرنى كەلتااۈرۈپ چىقىرىشااقا باشاااليدۇ: 

بولساا، ئالدى بىالەن ئىشاچىالرنىڭ سااالمەتلىكى بۇزۇلۇشاقا باشالىغان 
يەنە بىاار تەرەپااتىن ئىشااچىالرنىڭ قانۇنالرغااا بولغااان ئىشااەنچىلىرى 
يوقۇلۇشااقا باشاااليدۇ. بۇنااداق ئىجتىمااائىي ناااھەقچىلىكلەرگە كارخانااا 
غوجايىنلىرى پايدا ئېلى  بېيى  كېتىشاى بىالەن، ئىشاچىالرنىڭ بەكاال 
ئاز ئىش ھەققى ئېلىشىدىن ئىبارەت تەڭسىزلىكلەر قوشۇلۇشقا باشاليدۇ. 
نەتىجىاادە، كارخانااا غوجايىنلىرىنىااڭ باياشااات تۇرمۇشااى ھەممىنىااڭ 

 كۆزىگە پاتىدىغان ھالەتنى شەكىللەندۈرۈشكە باشاليدۇ.
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بۇرۇن يېزىالردا، غوجايىنالر بىلەن ئورتاقچىالر پۈتۈن ئىشالرغا بېلى 
بىاالەن تەڭ كىرىشااى  كېتىاادىغانلىقى، ئوخشاااش قاچىاادا ئوخشاااش 

يېزىدا بۇنداق ئىجتىماائىي ناھەقچىلىاك  تاماقنى يەيدىغانلىقى ئۈچۈن،
كۆرۈلمەيتتى. ئەمما بۈگۈن ئۇ يەرلەردىمۇ زور ئۆزگىرىشالەر كۆرۈلۈشاكە 

 باشلىدى.

بۈگاااۈنكى كۈنااادە، غوجاااايىن بىااالەن ئىشاااچىالر ئوتتۇرساااىدىكى 
ئايرىمچىلىقالر پۈتۈن سااھەلەردە كاۆرۈلمەكتە. باۇ جەھەتاتىن ئالغانادا 

ېااااتىش ئەھۋالىنىااااڭ نەقەدەر ھۆكۈمىتىمىزنىااااڭ يەھۇدىيلىشىشاااا  ك
كۈچىيىاا  كەتكەنلىكىنااى، قااول ئەمگىكىااگە قارىتااا يامااان قاراياادىغان 
ئەھۋالالرنى يوق دەپ قارىغىنىمىزدىمۇ، ئۇنىڭغا ئىنتايىن ئاز ئەھمىايەت 
بېرىلىدىغانلىقى ئېنىق ئوتتۇردا. بۇنداق ئەھاۋال نېمىساالرغا ھەرگىزماۇ 

ئەساالىدە ئىجتىمااائىي ماااس كەلمەياادىغان بىاار ئااادەت ھېساااپلىنىدۇ. 
تۇرمۇشاااااىنىڭ فرانسۇزلىشاااااى  كېتىشاااااى پەقەت يەھۇدىيلىشاااااىش 
نەتىجىسىدىال مەيادانغا كەلمەكاتە. باۇرۇنالردا قاول ئەمگىكاى بىازلەرگە 
ئىسىل بىر پەزىلەت بولاۇپ كاۆرىنەتتى. ماناا بۈگاۈن پۈتاۈن جىسامانى 

 ئەمگەكچىلەرنىڭ قول ئىشلىرى كۆزگە پاتىدىغان بولۇپ ئۆزگەردى.

شااۇ تەرىقىاادە بەكااال ئاااز ئەھمىاايەت بېرىلىاادىغان بىاار تەبىااقە  ئەنە
مەيدانغا كەلدى. بۇنىڭ ئاقىۋىتىادە كۈنلەرنىاڭ بىرىادە مىللىتىمىاز باۇ 
تەبىقىدىن خەلق ئاممىسىنىڭ بىر ئەزاسىنى ئوتتۇرغا چىقىرالىشى ئۈچۈن 

تاپالماسااالىقى، يااااكى بولمىساااا -الزىملىاااق كاااۈچىنى ئۆزىااادە تېاااپىش
ق پەرقاالەر بااۇ تەبىااقە بىاالەن باشااقا تەبىقىاالەر ئوتتااۇردىكى بۇناادا

ئوتتۇرسىدا چوڭقۇر ھاڭ پەيدا قىلىۋەتكىدەك مۇھىم ئامىلالرغا ئايلىنىش 
 ئېقتىمالى ئوتتۇرغا چىقىدىغانلىقى مۇقەررەر.

باااۇ جەريانااادا سااااقلىنىش ماااۇمكىن بولمايااادىغان بىااارەر ئەھاااۋال 
ۇ تەبىااقە كۆرۈلمىگەنلىكىنىاڭ سااەۋەبى، يېڭىاادىن مەيادانغا كەلااگەن باا

كىشااىلىرى ئارىسااىدا رەزىاال ئۇنسااۇرالر تېخااى ئوتتۇرلۇقتااا بىاار يەرگە 
يىغىلى  بواللمىغانلىقىنىال كۆرسىتىدۇ. ھەتتا بۇ يېڭى تەبىقە ئادەملىرى 
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ئىچىدە ھەرىكەتچان كىشىلەرنى تېخىمۇ كۆپ ئۈچرىتىش مۇمكىن ئىدى. 
دىن ئىلمىيلىك دېگەن بۇ نەرسىنىڭ نەتىجىسى ھېسااپلىنىدىغان چېكىا

ئاشقان زىغىرالپ كېتىشالىرى باۇ يەردە بۆلگاۈچى ۋە ۋەياران قىلغاۇچى 
تەسااىرىنى تېخااى ئوتتۇرغااا چىقارمىغااان ئىاادى. بااۇ يېڭااى سااىنى  
تېنچلىقپەرۋەرلىاااك دېاااگەن پەسكەشااالىكنىڭ زەھەرلىنىشاااىگە تېخاااى 
ئۇچرىمىغان ھالدا ئىدى. بۇ جەھەتتە ئۇالر تېخى ساق قااللىغان، الزىم 

 پلىنەلەيتتى.تېپىلغىنىدا غەزە

شااۇنچە مااۇھىم بولغااان بااۇ تااۈر ئىجتىمااائى نااارازىلىق مەسىلىسااىگە 
بۇرجۇئااازىيە ئااۈن چىقارماااۋ جىاام بولىۋالغااان بىاار ۋاقتتااا، يەھااۇدىيالر 
كەلگۈسىدە مەيادانغا كېلىادىغان ساەپلەرنى ھاازىردىن تاارتىپال ئېنىاق 
كاااۆرمەكتە ئىااادى. يەھاااۇدىيالر كاپىتالىساااتالر مەناااپەئەتىگە دائىااار 

ائىتالرنى شەكىللەندۈرۈشاااكە كىرىشاااكىنىدە، قۇرباااانلىقلىرىغىمۇ شاااار
يېقىنلىشااى ، ئااۇالر ئااۆزلىرى باشااقۇرۇپ كېلىۋاتقااان كۈبرەشاالىرىگە 

ئاۆز ئاۆزىگە “يىتەكچىلىك قىلىشقا كىرىشىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇ ئەھاۋالنى 
دېگەننىااڭ ۋاسااتىلىق ئىپادىلىنىشااى دەپ چۈشااىنىش  ”قارشااى تااۇرۇش

نچىلىقنىاڭ پىارى بولغاان يەھاۇدىيالر ھەر دائىام كېرەك. چۇنكى، يالغا
ئۆزىنى سااپ، تاوغرا ساۆزلۈك ئاادەم قىلىا  كۆرسىتىشاى ، گۇنااھىنى 
باشااقىالرغا ئارتىاا  قويۇشااقا ئىنتااايىن ئۇسااتا ئىاادى. ئااۇالر خەلااق 
ئاممىسىنىڭ ئۈستىگە چىقىۋېلىشىدۇ، خەلقماۇ ئىنساانىيەت تارىخىادىكى 

انلىق قويىغااااا ئايلىنىاااا  ئەڭ قورقۇنۇشاااالۇق يالغانچىالرنىااااڭ قۇرباااا
قالغااانلىقىنى خىيااالىغىمۇ كەلتۈرۈشاامەيدۇ. ئەساالىدە ئااۇالر دەل شااۇ 

 تۈردىكى يالغانچىالرنىڭ قۇربانلىقىغا ئايالنماقتا ئىدى.

چىقمااۋ -بۇ يېڭى تەبىاقە ئوماۇمىي ئىقتىساادى ئۆزگىرىشاتىن چىقاار
يەھااۇدىيالر ئااۆز تەرەققىياااتى ئۈچااۈن قايسااى تااۈردىكى يېڭااى بىاار 

ۇلنى قولغاااا كەلتۈرىۋالغاااانلىقىنى دەرھاااال ھاااېس قىلىشاااىدۇ. مەشاااقاۋ
يەھااۇدىيالر بااۇرۇن فيااودال پومىشااچىكالر دۇنياسااىغا قارشااى قالقااان 
ساااۈپىتىدە بۇرجۇئاااازىيىنى قوللىنىااا  كەلاااگەن بولساااا، ئەنااادىلىكتە 
بۇرجۇئازىيىگە قارشى ئىشاچىالر ساىنىپىدىن پايادىالنماقتا. يەھاۇدىيالر 
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ىيىنىاااڭ سايىساااىگە كىرىۋېلىااا  پۇخرالىاااق بىااار ۋاقىاااتالردا بۇرجۇئاز
ھوقااۇقىنى قولغااا كىرگۈزىۋالغىنىاادەك، بۈگااۈنكى كۈناادىمۇ ئىشااچىالر 
ساااىنىپىنىڭ ھايااااتىنى قوغاااداش ئۈچاااۈن باشااالىغان كۈرەشااالىرىنىڭ 

 يەھۇدىيالرنى دۇنياغا ھاكىم قىلىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتمەكتە ئىدى.

سااى يەھااۇدىي شااۇڭا، بۇناادىن كېاايىن ئىشااچىالر سااىنىپىنىڭ ۋەزىپى
مىللىتاااى ئۈچاااۈن كاااۈرەش قىلىشاااقا ئاااۆزگەرگەن ئىااادى. ئىشاااچىالر 
بىلمەسااتىنال ئاغااادۇرماقچى بولىۋاتقاااان كااۈچلەرگە خىااازمەت قىلىشاااقا 
باشاليدۇ. يەھۇدىيالر ئىشچىالرنى كۆرۈنۈشتە كاپىتالغاا قارشاى ھۇجاۇم 
قىلىۋاتقان قىياپەتنى پەيادا قىلىادۇ. شاۇنداق قىلىا  ئىشاچىالرنى بىار 

ىن ئەمەلىي كاپىتال ئۈچۈن ئۇرۇشقا ساېلى  قويىشساا، يەنە بىار تەرەپت
تەرەپااتىن خەلقااارا كاپىتالغااا قارشااى شااۇئارالر توۋالتقۇزىاادۇ. ئۇالرنىااڭ 
ئەساالى غەرىاازى مىللىااي ئىگىلىكنااى ۋەيااران قىلىشاانى نىشااان قىلىااش 
ئىدى. يەنى مىللىي ئىگىلىكناى ۋەياران قىلىۋېتىا ، ئۇنىاڭ خارابىساى 

ىق پاااۋ چەك بازىرىنىااڭ غالىاا  چىقىشااىنى قولغااا ئۈسااتىدە خەلقااارال
كەلتۈرۈشكە ئۇرۇنىدۇ. يەھۇدىيالر بۇ ئىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچاۈن 
ئاۋال ئىشچىالرنىڭ قوينىغا كىرىۋېلى  ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتقان قىيااپەتكە 
كىرىۋېلىشاااىدۇ. ھەتتاااا ناااامراتلىق ئۈساااتىدىن قاااوزغىالڭ قىلىۋاتقاااان 

لىدۇ. شاااۇ ئاااارقىلىق ئىشاااچىالرنىڭ بىرساااىدەك مەيااادانغا چۈشاااىۋا
ئىشەنچىساااىگە ئېرىشاااىۋېلى ، ئىشاااچىالرنىڭ تۇرماااۇش شاااارائىتىنى 
ئااۆزگەرتىش ئۈچااۈن كۈچلااۈك تىرىشااىۋاتقان قىياااپەتكە كىرىۋېلىشااىدۇ. 
ئالىي ئىرققا تەۋە بىر ئادەمنىڭ قەلبىدە ئىزچىل تۈردە مۈگىدەپ ياتقان 

كۈشاااكۈرتۈپ  ئىجتىماااائى ھەققاااانىيەت تەلىاااۋىنى ئۇساااتىلىق بىااالەن
ئۇيغۇتۇشاااقا ئۇرۇنىشاااىدۇ. باااۇ ئۇساااۇلدا كۈشاااكۈرتۈپ ھەرىكەتاااكە 
كەلتۈرۈلگەن ئىشاچىالرنى تەلىياى ئوڭادىن كەلاگەن باشاقا بىار تەبىاقە 
كىشىلىرىگە قارىتا ئۆچمەنلىكىنى قوزغاشقا ئۇرۇنىشىدۇ. يەھاۇدىيالر باۇ 
ئىشالر بىلەن شوغۇللىنىش ۋاقتىدا ئىجتىمائى نااھەقچىلىكلەرگە قارشاى 
قوزغىتىلغااان دەھشااەتلىك كۈرەشااكە پەلسااەپەلىك تااۈس بېرىشااكە، 
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پەلسەپەلىك ئىزاھاتالر بېرىشكە كىرىشىدۇ. شۇنداق قىلى ، يەھۇدىيالر 
 ماركسىزمنىڭ ئۇلىنى سېلىشقا باشاليدۇ.

يەھۇدىيالر، ماركسىزمنى ھەققانى ئىجتىماائىي تەلەپالەر بىالەن زىاچ 
پەنىڭ تېزلىكتە تاارقىلىش باغلىق قىلى  كۆرسىتىش ئارقىلىق بۇ پەلسە

يولىنى ئېچى  بېرىدۇ. بۇ جەرياندا، يەھۇدىيالر بۇ پەلساەپە ئاساساىدا 
ئااۆزلىرىگە نۇرغۇنلىغااان جەھەتاالەردە ناھەقچىلىااك قىلىنىۋاتقااانلىقىنى 
تونۇتاااۇش بىااالەن بىااار قاتااااردا، بۇناااداق بىااار ئوتوپىيىنىاااڭ ئىشاااقا 

كىشاىلەرنىڭ باۇ  ئاشۇرۇلىشى مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن
تەلىماتقااااا ئۆكتىچىلىااااك قىلىشااااىغىمۇ پۇرسااااەت بېرىاااا ، ئااااۇالرنى 
كۈشكۈرتۈشااكە تىرىشااىدۇ. ئىجتىمااائىي كۆزقاراشااالر نىقاااۋى ئاسااتىدا 
ھەقىقەتەنمااۇ شااەيتانالرچە، قورقۇنۇشاالۇق نىاايەت يوشااۇرۇنغان. بااۇ 
پەلسەپە، ئەقلىلىق بىلەن ئاخماقلىق شۇنداق يۇغۇرۇلغان بىار پەلساەپە 

بىرسااىدىن پەرقلەناادۈرۈش ھەرگىااز مااۇمكىن -ى، ئااۇالرنى بىاارئىاادىك
ئەمەس. ئەممااا بااۇ پەلسااەپەدە ئەقلىلىااق بىاالەن ئاخماااقلىق شااۇنداق 
مۇكەممەل تەڭشىلى  ئوتتۇرغا قويۇلغانكى، ئۇنىڭدىن پەقەت تەلۋىلىاك 
دەپااال قاراشااقىال بولىاادىغان نەرسااىلەر ئەمەلااگە ئاشۇرۇلىشااى مااۇمكىن 

ېچ قانداق بىر ئىش ئىجرا قىلىنىشى ماۇمكىن بولۇپ، ئەقىلگە ئۇيغۇن ھ
ئەمەس. ماركسااىزم، شەخساالەرگە، بۇنىااڭ نەتىجىسااىدە مىللەتااكە ھەر 
تۈرلااۈك ياشاااش ۋە كىشااىلىك ھوقااۇقلىرىنى ئىنكااار قىلىااش ئااارقىلىق 
مەدەنىيەتنااى بارلىققااا كەلتااۈرگەن ئاساسااالرنى پۈتااۈنلەۋ سااۈپۈرۈپ 

شاۇ تاۈردىكى شاەرتلەرگە  تاشالشقا ئۇرۇنىدۇ. ئەسلىدە مەدەنىيەت ئەنە
باااغلىق نەرسااە ئىاادى. ئەگەر ئەنە شااۇنداق ئاخماقااانە زىقىننىااڭ بااۇ 
كەشپىياتىغا پەلسەپە دېگەن ناامنى بېرىشاكە تاوغرا كەلساە، ماركساىزم 
پەلسەپەسىنىڭ ماھىيىتى ئەنە شۇنداق بىر ئاخماقاانىلىق ھېسااپلىنىدۇ. 

ھەر قااانچە  شەخسااىلەرنىڭ، ئىرقالرنىااڭ ۋەيااران قىلىنىشااى ئااارقىلىق،
قىلىپمااۇ ئۈسااتۈنلۈككە ئېرىشااەلمىگەن پەسااكەش بىاار ئىرقنىااڭ، يەنااى 
يەھاااۇدىي ئىرقىنىاااڭ ئالدىااادىكى ئەڭ چاااوڭ توساااالغۇنى ساااۈپۈرۈپ 

 تاشلىماقچى بولىشىدۇ.



 

 

580 

 

بۇ تۈر بىر پەلسەپەگە كۈچ بەرگەن، ئۇنى يىتەكلەپ ماڭغان نەرسە، 
ئىاادى. ئىقتىسااادىي ۋە سىياسااىي تۇرمۇشااتىكى غەلىااتە تەلىماااتلىرى 

ماركسااىزمغا جااان كىرگااۈزگەن بااۇ رۇ ، ئەقىللىااق كىشااىلەرنىڭ بااۇ 
پەلسەپەگە ئىشىنىشلىرىگە توسالغۇ بولىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن ئەقلىناى 
ئىشلىتىشااانى بىلمەيااادىغانالر، ئىقتىساااادىي بىلىملەردىااان خەۋىااارى 
بولمىغان كىشىلەر دەرھال ماركساىزمچى بولىۋېلىشاىدۇ. باۇ ھەرىكەتاكە 

بااۇ ھەرىكەتنىااڭ ئۆزىمااۇ ”تىش، ئااۇنى باشااقۇرۇش ئۈچااۈنيااول كۆرسااى
ھاياااااتىنى داۋامالشتۇرالىشااااى ئۈچااااۈن ئەقىاااال تەرىپىاااادىن يااااول 

دېيىشااى ، يەھااۇدىيالر  ”كۆرسىتىلىشااكە، باشقۇرۇلۇشااقا ئېقتىياااجلىق
ئااۆزلىرىنى پىاادا قىلىااش ئااارقىلىق بولسااىمۇ ئااۆز قېرىنداشاالىرىدىن 

 رىشقا ئۇرۇنىشىدۇ.بىرسىنىڭ مېڭىسىدىن الزىملىق ئەقىلنى چىقى

ئەناادى بىااز، يەھااۇدىيالر تەرىپىاادىن باشااقۇرۇلىۋاتقان جىساامانى 
ئەمگەك بىلەن شوغۇللىنىدىغانالرنىڭ بىرەر ھەرىكەتناى قاناداق قىلىا  
بارلىققااا كەلتۈرەلەياادىغانلىقىنى تەھلىاال قىلىاا  كااۆرەيلى: سااىرتقى 
كۆرۈنۈشااااىدە بااااۇ ھەرىكەتنىااااڭ غايىسااااى ئىشااااچىالرنىڭ تۇرمااااۇش 

ىرىنى ياخشىالش دەپ قارىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە بولساا، يەھاۇدىي شارائىتل
بولمىغان بارلىق مىللەتلەرنى زۇلۇم ئاستىغا قويۇپ ئاۇالرنى يوقۇتۇشانى 
مەقسااەت قىلىشااقان. تېنچلىقپەرۋەرلىااك ھەققىاادىكى نەزەرىيىلىاارىگە 
تايىنى  مىللىي مەۋجۇتلۇق ئېڭىنى پالەش ھالغا كەلتۈرىۋېتىش ئۈچاۈن 

قارالغان ساھەدىكىلەردە ئىزچىل تۈردە يەھۇدىيالر قولىادا زىيالىي دەپ 
تۇتۇپ كەلگەن كۈچلۈك تەشۋىقات ئورگاانلىرى فارماساونلۇقنىڭ قاناات 
ياياادۇرۇپ كېلىۋاتقااان كۈرىشااىنى خەلااق ئاممىسااى ئارىسااىدا، بولۇپمااۇ 
بۇرجۇئازىيە ئۈستىدە قانات يايدۇرىشىدۇ. ۋەياران قىالرلىاق باۇ ئىككاى 

چمۇ كېلى  قوشۇلىدۇ. بۇ ئۈچىنچى كاۈچ، تاقابىال كۈچكە يەنە بىر كۈ
تۇرمااااق بەكاااال تەس، ئىنتاااايىن ۋەھىمىلىاااك بولغاااان زوراۋانلىاااق 
تەشكىالتىدىن ئىبارەت. ماركسىزم، زوراۋان كۈچ بولۇش ئاالھىدىلىكىگە 
تايىنى  دەسلەپكى ئىككى خىل قۇرال كۈچىدىن پايدىلىنىش ئاارقىلىق 

-نەرساىلەرنى پۈتاۈنلەۋ ئاساتىن تۈپ يىلتىزىدىن قوماۇرۇپ تاشالىغان
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ئۈستۈن قىلى  يوق قىلىۋېتىشاكە مەجباۇر. باۇ تاۈردىكى پائاالىيەتلەر، 
ئاجايىاا  ھىلىااگەرلەرچە پىالنالنغااان ھەيااران قاااالرلىق دەرىجىاادىكى 
بۇرۇلااۇش ھېساااپلىنىدۇ. بااۇ شااۇنداق ھىلىااگەرلەرچە بىاار ھەرىااكەت 

ەنىااۋىي تااۇال م-ئىاادىكى، بااۇ ھەرىكەتااكە ئااۆزلىرىنى دۆلەتنىااڭ ئاااز
ئورنىنىااڭ مەخسااۇس ئورگااانلىرى دەپ تونۇتۇشااتىن ھۇزۇرلىنىاادىغان 
ئورگااانالرنىڭمۇ قوشااۇلۇپ بېرىشااى كۆرۈلگىاادەك بولسااا، بۇنىڭغىمااۇ 
ھەيران قالغۇچىلىقى يوق. يەھۇدىيالر، قىسمەنلىكتى بەزى ئەھۋالالرنى 
ھېساااپقا ئالمىغاناادا ھەر دائىاام ئۆزىنىااڭ خاااراپ قىلغااۇچى ۋەزىپىسااى 

ۇرى دەرىجىلىاك مەماورى كاادىرلىرىمىز ئارىساىدىن، ھەتتاا ئۈچۈن يوقا
ئەڭ يۇقااۇرى ساااالھىيەتلىك كىشااىلەر ئارىسااىدىن ئىنتااايىن سااادىق 
ياردەمچىلەرنى تېپىۋېلىشاقان. باۇ دۆلەت كاادىرالر ئاممىساىنىڭ كاۆزگە 
چېلىققىااادەك ئاالھىااادىلىكى شاااۇكى، ئۆزىااادىن يوقاااۇرى دەرىجىلىاااك 

قىلىاا  ئااۆمىلەپ يۈرىشااىدىغان، بىرەرسااىنى كۆرسااە ئىگىلىاا  تااازىم 
ئۆزىاادىن تااۈۋەن دەرىجىلىكلەرنااى كۆرسااە غادىيىاا  كېتىشااىدىغانلىقى 
بولااۇپ، بااۇ مىااجەزلەر ئەساالىدە ھەيااران قالغىاادەك ئاخماقلىقىنىااڭ 
ئىپادىسى ئىدى. ئەمما دۆلەت ئورگانلىرىمىزدىكىلەردە كۆرۈلىدىغان باۇ 

قتۇرىااادىغان، تاااۈردىكى ئاالھىااادىلىكلەر يەھاااۇدىيالرنى ئەڭ بەك قىزى
ئۇالرغا يېقىنلىشىش، ئاۇالردىن پايادىلىنىش ياوللىرىنى ئاسانالشاتۇرۇپ 
بېرىااادىغان پايااادىلىق ئەھاااۋالالر بولاااۇپ، باااۇ تاااۈر ئاالھىااادىلىكلەر 
يەھاااۇدىيالر ئەڭ ياخشاااى كۆرىااادىغان ئاالھىااادىلىكلەردۇر. باااۇالرنى 
بىلگىنىمىااازدىن كېااايىن، ئۇالرنىاااڭ قىلمااااقچى بولغاااان غەرەزلىرىناااى 

 لەشكە تىرىشساق، مۇنداق بىر كۆرۈنۈش ئوتتۇرغا چىقىدۇ:تەسۋىر

يەھااۇدىيالر، دۇنيااانى ئېقتىسااادىي جەھەتااتىن قولغااا كەلتۈرۈشاانى 
مەقسەت قىلىشقىنىدەك، سىياسىي جەھەتلەردىمۇ ھۆكمۈرانلىاق ئورۇنغاا 
ئېرىشىۋېلىشنى ئارزۇ قىلىشىدۇ. بۇ مەقسەتتە يەھۇدىيالر كۈرەشنىڭ باۇ 

اركسااىزمنى ئىككااى قىسااىمغا بۆلااۈپ ئوتتۇرغااا ئىككااى غايىسااى ئۈچااۈن م
بىرسى بىلەن مۇناساىۋىتى -قويۇشىدۇ. كۆرۈنۈشتە بۇ ئىككى قىسىم بىر

بىرسااىدىن -ياوقتەك تۇيۇلىشاى ماۇمكىن. ئەمماا بااۇ ئىككاى قىساىم بىار
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ئايرىلماس بىر پۈتۈنلۈكنى شەكىللەندۈرگەن بولىدۇ. بۇ ئىككى قىسىم، 
ئۇيۇشمىساى پائاالىيىتى دەپ ئىككاى سىياسىي پائالىيەتلەر ۋە ئىشچىالر 

مەزمۇناادىن تەشااكىل تاپىاادۇ. ئىشااچىالر ئۇيۇشااما ھەرىكىتااى ئەتراپىغااا 
تەرەپتار توپالشانى ئاسانالشاتۇرۇپ بېرىادىغان بىار ھەرىاكەت بولاۇپ، 
ئااۇالر ئىشااچىالرغا غوجايىنلىرىنىااڭ پۇلپەرەساالىكى ۋە ئاااچكۆزلىكىگە 

لىقىنى، ئاۇالرنى ھىماايە قارشى كۈرىشىدە ئىشچىالرغا يااردەم بېرىادىغان
قىلىاادىغانلىقىنى ۋەدە قىلىشااىدۇ. ئەگەر ئىشااچىالر دۆلەت تەرىپىاادىن 
بىرەر ياردەمگە ئېرىشەلمىگىنىدە يااكى ھىماايە قىلىنمىغىنىادا ئىشاچىالر 
ئۆز مەنپەئەتىنى ھىمايە قىلىش ئىشىنى مەسدولىيىتى ياوق بىرەرساىنىڭ 

الر، بۇناداق ھەققاانىي قولىغا تاشالپ قويۇشنى ھەرگىاز خالىمايادۇ. ئاۇ
مۇداپىيە ئىشىنى ئۆزلىرى بىۋاستە ئۈسىتىگە ئېلىشانى ئاارزۇ قىلىشاىدۇ. 
پااۇل تېااپىش ھەۋىسااى بىاالەن كااۆزىگە ھااېچ نەرسااە كااۆرۈنمەۋ قالغااان 
بۇرجۇئااازىيە ئىشااچىالرنىڭ ئېلىاا  بېرىۋاتقااان بااۇ تااۈر كۈرەشاالىرىگە 

زۇن ئىش قانچىكى كۈچلۈك توسالغۇلىق قىالاليدىكەن، مەسىلەن بەك ئۇ
سااااائەتلىرىنى ئازايتمىغىنىاااادا، باااااال ئىشااااچىالرنىڭ ئىشلىتىلىشااااىدە 
ئىنساپساىزلىق قىلىاا  ئەمااگەك شااارائىتلىرىنى ياخشااىلىمىغىنىدا، ئايااال 
ئىشچىالرنى قوغداش تۈزۈمىنى يولغا قويمىغىنىادا، ئىاش ئاورنى بىالەن 

مەھەلىساااىدە سااااالمەتلىك، تاااازىلىق شاااارائىتلىرىنى -تۇرالغاااۇ ئاااۆۋ
ش ئۈچۈن قىلىشقا تېگىشلىك ھەر تۈرلۈك ئىشاالرغا توساقۇنلۇق ياخشىال

قىلىنغىنىادا، ئۇالردىنماۇ ھىلىاگەر بولغاان يەھاۇدىيالر باۇ ساىنىپنىڭ، 
يەنى ئىازىلگەن ئىشاچىالر ساىنىپىنىڭ كۈرىشاىگە ئىاگە بولىۋېلىشاىدۇ. 
شاااۇنداق قىلىااا ، يەھاااۇدىيالر ئىشاااچىالر ھەرىكىتىنىاااڭ داھىساااى 

ى يەھااۇدىيالر خوشاااللىق بىاالەن ئۈسااتىگە بولىۋېلىشااىدۇ. بااۇ ۋەزىپىناا
ئېلىشىدۇ. ئەسلىدە ئۇالرنىڭ مەقسىدى ھەرگىزماۇ ئىجتىماائىي يارىالرغاا 
بىااارەر چاااارە قىلىاااش ئەمەس. يەھۇدىيالرنىاااڭ ئىشاااچىالرنى ھىماااايە 
قىلىااادىغان قىيااااپىتىگە كىرىۋېلىشاااىدىكى ئەسااالى ساااەۋەپ، مىللىاااي 

ىار ئىجتىماائىي كاۈچنى ئىگىلىكنىڭ ئىستىقبالىنى يوق قىلىۋېتىادىغان ب
ئاسااتا بارلىققااا كەلتۈرۈشاانى مەقسااەت قىلىااش ئىاادى. چااۇنكى، -ئاسااتا
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مااۇكەممەل بىاارەر سىياسااەت بىاار جەھەتااتىن خەلقنىااڭ ساااالمەتلىكىنى 
قوغداشاانى، يەنە بىاار تەرەپااتىن مۇسااتەقىل بىاار مىللىااي ئىگىلىكنااى 
ت قوغداشنى مەقسەت قىلىدۇ. ئەمما يەھۇدىيالر بۇ ئىككى تۈرلۈك مەقسە

ئالدىدا پۈتۈنلەۋ پەرۋاسىز تۇرىۋېلى ، ئاۆز غايىساى ئۈچاۈن پائاالىيەت 
قىلىش يولىدىكى بۇ تۈر توسااقالرنى تازىالشانىڭ غېمىادىال يۈرىشاىدۇ. 
يەھااااۇدىيالر ھەقىقەتەنمااااۇ مىللىااااي ئىگىلىكنىااااڭ مۇسااااتەقىللىقىنى 

بىاار ئااارزۇس − مىللىااي ئىگىلىكنااى -خالىماياادۇ. ئۇالرنىااڭ بىااردىن
شۇ سەۋەپتىن ئىشچىالر ھەرىكىتىنىاڭ قوغدىغۇچىساى، ۋەيران قىلىش. 

ئۇنىڭ يېتەكچىسى ئورنىغاا ئېرىشاىۋالغان يەھاۇدىيالر ئىشاقا ئاشاۇرۇش 
مااۇمكىن بولماياادىغان ياااكى ئىجاارا قىلىنغىنىاادا مىللىااي ئىگىلىكنىااڭ 
گااۇمران بولىشااىنى كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادىغان خىيالاادىال بولااۇپ، بااۇ 

ېس قىلمايادۇ. يەھاۇدىيالر سااغالم جەھەتتە ۋىجدانى قىلچىمۇ ئازاپ ھا
بىر ئىرق كۆرۈشنى ھەرگىزماۇ خالىمايادۇ. ئۇالرنىاڭ ئاارزۇ قىلىادىغىنى 
سااۈپىتى چۈشااكەن، قۇللۇققااا رازى بولىاادىغان بىاار قوتااان ئااادەملەرنى 
كۆرۈشااااااتۇر. ئااااااۆزى ئۈچااااااۈن پاياااااادىلىق بىاااااارەر نەتىجىااااااگە 
ئېرىشاااااااەلمەيدىغانلىقىنى، ۋەزىيەتناااااااى ئۆزگەرتىشاااااااكە كاااااااۈچى 

ىغانلىقىنى ياخشااى بىلىاادىغانلىقى ئۈچااۈن، خەلااق ئاممىسااى يەتمەيااد
ئارىسااىدا كۈچلااۈك غەزەپ پەياادا قىلىاادىغان، قىلااچە مەنىسااى يااوق 
تەلەپلەردە بولۇشنى ئەنە شۇ مەقسەتتە ئوتتۇرغا چىقىرىشىدۇ. ئۇالرنىڭ 
ئەساالى غەرىاازى ئەتراپنااى قااليماقانالشااتۇرىۋېتىش بولااۇپ، ھەرگىزمااۇ 

ئەھاۋالىنى ھەقىقاى جەھەتاتىن ئااق كۆڭۈللاۈك ئىشچىالرنىڭ ئىجتىمائى 
 بىلەن ياخشىالش دەيدىغان مەقسەتلىرى بولغان ئەمەس.

دېمەككاااى، كەڭ خەلاااق ئاممىساااىنى ئىزچىااال تاااۈردە تەپساااىلى 
چۈشااەندۈرۈپ ئويغاتماااۋ تااۇرۇپ، ئۇالرنىااڭ بېشااىغا كەلااگەن ئېغىاار 

، بۇ نامراتلىقنىڭ ئەسلى سەۋەپلىرى ھەققىدە توغرا مەلۇماتالر بېرىلمەۋ
جەھەتاااتە كەڭ كۆلەملىاااك پائاااالىيەت بىااالەن شاااوغۇلالنماۋ تاااۇرۇپ 
-يەھۇدىيالرنىڭ ئىشچىالر ھەرىكىتىگە ھەممە قوبۇل قىلىشقان بىاردىن

بىر رەھابەر بولىۋېلىشاىنىڭ ئالادىنى ئاېلىش ھەرگىاز ماۇمكىن ئەمەس. 
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ئەگەر بۈگااۈن كۆرۈلىۋاتقىنىاادەك خەلااق ئاممىسااى ئېنىااق بىاار غااايىگە 
ە، دۆلەتماااۇ باااۇ ئىشاااالرغا ئارىالشاااماۋ پەرۋاساااىز يىتەكلەنمىگىنىاااد

بولىۋالغىنىاادا، خەلااق ئاممىسااىمۇ ئىقتىسااادى جەھەتااتە ئەڭ يۈزسااىز 
ۋەدىلەرناااى بېرىااا  كېلىۋاتقاااان كىشاااىلەرنىڭ كەينىااادىن ئەگىشاااى  
كېتىۋېرىدۇ. بۇنداق يالغان ۋەدە قىلىش ئىشلىرىغا يەھۇدىيالر ئىنتايىن 

قلىااق بولااۇش دەياادىغان مەسااىلە ئۇسااتا. چااۇنكى، يەھااۇدىيالردا ئەخال
مەۋجااااۇت ئەمەس؛ ئااااۇالردا ئەخالقنىااااڭ ئۇۋۇقىمااااۇ يااااوق. شااااۇڭا، 

 يەھۇدىيالرنىڭ ئەخالقسىزلىق قىلىشىنى تېزگىنلەش مۇمكىن ئەمەس.

شۇ سەۋەپتىن، ئۇالر خەلق ئاممىسىنى ئاۆزىگە بەكاال ئاساان جەلىا  
ارشااى قىلىۋاالالياادۇ. ئۇزۇنغااا قالماااۋ بااۇ ئاااممىنى رىقااابەتچىلىرىگە ق

ھۇجۇمغااا سااالىدۇ. يەھااۇدىيالر ئەزەلاادىن روھىاادا مەۋجااۇت بولااۇپ 
كېلىۋاتقان قوپااللىق، بۇالڭچىلىاق خااراكتىرىگە مااس ھالادا ئىشاچىالر 
ھەرىكىتىگىمۇ ئەڭ قوپال زوراۋانلىق خااراكتىرىنى ساىڭدۇرىۋېتىدۇ. باۇ 
جەرياندا ئىشچىالر ئارىسىدىكى ئەقىللىق، قاماققاا چۈشامەيدىغانالرنىڭ 

شى چىقىشلىرىنى قورقۇتۇش، ۋەھىمە سېلىش يولىغا تايىنىا  زەربە قار
بېرىشااكە ئۇرۇنىاادۇ. بۇنااداق بىاار ھەرىكەتنىااڭ ئاااقىۋىتى ھەقىقەتەنمااۇ 

 قورقۇنۇشلۇق. 

نەتىجىاادە، يەھااۇدىيالر مىللىااي ئىگىلىكااكە، خەلااق پاراۋانلىقىغااا 
  كاپالەتلىك قىلىدىغان ئاساسالرنى ئىشچىالر سىنىپى ۋاستىسىغا تايىنى

 يەر بىلەن يەكسان قىلىۋېتىدۇ.

يەھۇدىيالرنىاڭ بااۇ تاۈر پائااالىيەتلىرى بىاالەن بىار قاتاااردا سىياسااى 
تەشكىالت پائاالىيەتلىرىمۇ كۈچىيىا  بارىادۇ. يەناى باۇ تاۈر سىياساىي 
كۈچىيىشااالەردە ئىشاااچىالر ھەرىكىتاااى خەلاااق ئاممىساااىنى سىياساااىي 

ئاۇالرنى قاامچىالپ تەشكىالتالرغا ئەزا بولۇشقا تەييار قىلىشاىدۇ، ھەتتاا 
قوغلىغانادەك باۇ تەشاكىالتالرغا مەجباورى تاۈردە ھاياداپ كىرىادۇ. باۇ 
ئەھااۋال، ئىشااچىالر ھەرىكىتىمااۇ ئارزۇالياادىغان بىاار ئەھااۋال. سىياسااىي 
تەشاااكىالتالردا تەشاااكىلى ئورگانلىرىنىاااڭ پائاااالىيىتىگە كاپالەتلىاااك 
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شاچىالر قىلىدىغان كىرىم دەل شۇ ئىشچىالر ھەرىكىتىدىن كەلمەكاتە. ئى
ھەرىكىتىااادە كىشاااىلەرنىڭ سىياساااىي پائاااالىيەتلىرىنى تېااازگىنلەپ 
تۇرىاادىغان ئورگااانالر يەھۇدىيالرنىااڭ قولىغااا ئۆتااۈپ كېتىاادۇ، بااارلىق 
سىياسااااىي نامااااايىش ھەرىكەتلىاااارىگە ئااااادەم يىغىااااش ئىشاااالىرى 
يەھۇدىيالرنىااڭ قولىاادا تۇتۇلااۇپ، ئااۇالرنى سىياسااىي ئەقىدىسااىنىڭ 

قىلىۋېلىشاىدۇ. شاۇنداق قىلىا ، ئىشاچىالر  بويرۇقىغا بوۋ سۇنىدىغان
ئۇيۇشااامىلىرى بىااالەن سىياساااىي تەشاااكىالتالر مەزماااۇن جەھەتاااتىن 
مەدەنىيەت سەۋىيىسى بەكال تۈۋەن بولغاان كىتاپخانلىرىنىاڭ سىياساىي 
كۆزقاراشاالىرى بىاالەن ئىاادىيىلىرىگە ماااس كېلىاادىغان بىاار تەشااۋىقات 

ىياسااى تااۈزۈمگە ۋاستىسااىنى قااۇرۇپ چىقىاا  دۆلەت ئورگانلىرىغااا، س
قارشى ئىسيانكارلىقنى تەشۋىق قىلىشقا كىرىشىدۇ. بۇنداق ئىسيانكارلىق 
رو ، بىر خەلقنىڭ ئەڭ تاۈۋەن تەبىقىلىرىنىماۇ ئاۆز ئىچىاگە ئالىادىغان 
ئااممىنى جاسااارەت تەلەپ قىلىاادىغان ھەرىكەتالەرگە ئاتلىنىشااقا تەييااار 

نىاڭ ۋەزىپىساى ھالغا كەلتۈرىۋېلىشىدۇ. بۇنداق بىار تەشاۋىقات ئورگىنى
ھەرگىزمااۇ سەۋىيىسااى تااۆۋەن خەلااق ئاممىسااىنىڭ بىلىاام سەۋىيىسااىنى 
ئۆستۈرۈشنى مەقسەت قىلمايدۇ. يەھۇدىيالرنىڭ باشقۇرۇشى ئاساتىدىكى 
ئىشالر ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭ ھەۋىسىنى قوزغاشانىال مەقساەت قىلغاان 

 بولىدۇ.

باااۇ تاااۈر تەشاااۋىقات مەتبۇئااااتلىرى مىللىاااي غاااۇرۇرىمىز، يۈكساااەك 
مەدەنىيىتىمىااز، ئەندەنىلىرىمىااز ۋە مۇسااتەقىل ئىگىلىكىمىزنىااڭ ئااۇلى 
بولغااان نەرسااىلەرنىڭ ھەممىسااىگە ھۇجااۇم قىلىاا ، ئۇالرغااا تااۆمەت 
چاپالياادۇ. يەھۇدىيالرنىااڭ دۆلەت ھوقااۇقىنى قولغااا چۈشىرىۋېلىشااىغا 
توسالغۇلۇق قىلماقچى بولغانالرغا، ياكى بولمىساا ھاكىمىيەتنىاڭ يېڭاى 

مىيەت ئۈساتىدە تۇرىۋاتقاان كىشاىلەر بىالەن ئۇالرنىاڭ غوجايىنى، ھاكى
ئەقىللىق كىشىلىرىدىن يەھۇدىيالر ئۈچۈن خەتەرلىك بولۇپ كاۆرۈنگەن 
دۆلەتنىااڭ تالالنغااان، ئاالھىاادە خاااراكتېردىكى ئااادەملىرىگە قارشااى 

ھۇجااۇم قىلىشااى ، بااۇ تااۈردىكى كىشااىلەرنى  ”يەھااۇدىي مەتبۇئاااتى“
رىشااىدۇ. چااۇنكى، يەھۇدىينىااڭ خەلقنىااڭ نەزىرىاادىن چۈشۈرۈشااكە تى
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ئاااۆچمەنلىكىگە ئۇچراشاااتا ئۇالرغاااا قارشاااى ئىاااش قىلىشاااال شاااەرت 
ھېساپالنمايدۇ. يەھۇدىينىڭ، ھەر قانداق بىر كۈندە ئۇالرغا قارشى بىار 
دۈشاامەنلىك قارىشااىغا كېلىشااىڭىز ياااكى ئااۇالرنى دۈشاامەن مىللەتنااى 

ن گۇماان كۈچەيتىش ئۈچۈن قابىلىيىتىڭىزنى ئىشاقا كىرىشتۈرىشاىڭىزدى
قىلىشااى، سااىزگە ئۆچمەنلىااك ساقلىشااى ئۈچااۈن يېتەرلىااك سااەۋەپ 
ھېسااااپلىنىدۇ. باااۇ جەھەتاااتە ھەرگىزماااۇ خاتاااا قىلمايااادىغان تۇغماااا 
قااابىلىيىتىگە ئىااگە يەھااۇدىيالر ھەر قانااداق بىرسااىنىڭ تۇغمااا قارشااى 
چىقىش قابىلىيەتلىرىنىڭ ھىدىنى دەرھال ئاالاليدۇ. ئۇنىاڭ كۆڭلىادىن 

ن بىرساااى يەھۇدىينىاااڭ ئاااۆزىگە دۈشااامەن بولاااۇپ ئاااورۇن ئااللمىغاااا
قالىدىغانلىقىدىن ھەرگىز گۇمانالنماسلىق كېرەك. يەھاۇدىيالر ھۇجۇمغاا 
ئۇچرىغان بىرسى ئەمەس، بەلكى ھۇجۇمغا ئۆتكەن، ھۇجۇم قىلىادىغان 
بىرسى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرغاا ھۇجاۇم قىلغاان بىرساىنىال ئەمەس، 

رسااىنىمۇ ئااۆزىگە دۈشاامەن دەپ ھۇجااۇم قىلىشااىغا قارشااى چىققااان بى
ھېساپلىشااىدۇ. يەھااۇدىيالردىكى ھەققااانىيەت بىاالەن تولااۇپ تاشااقان 
جاسارەتلىك روھالرنى ئىزى  تاشالش ئۈچاۈن جەڭادە پايدىلىنىادىغان 
قۇراللىرى مەرتلىككە ھەرگىزمۇ توغرا كەلمەيدىغان نەرساىلەردۇر. ئاۇالر 

ەت قۇرالىادىن بۇ پەسكەش ئىشلىرى ئۈچاۈن يالغاانچىلىق بىالەن تاۆھم
 پايدىلىنىدۇ.

ئۇالر ھېچقانداق نەرساىدىن چېكىنمەيادۇ، ئۇالرنىاڭ ئەساكىلىكلىرى 
شااۇنچىلىك ئېغىاار ئىاادىكى، خەلقىمىزنىااڭ كااۆزىگە شااەيتاننىڭ نەق 
رەسىمى يااكى باارلىق ئەساكىلىكلەرنىڭ ساىموۋۇلى بولاۇپ يەھاۇدىيالر 

. خەلاق كۆزىگە كۆرۈنگەن بولسا بۇنىڭغا ھەيران قېلىشاىمىز ھاجەتساىز
ئاممىساااى ئىچىااادە يەھۇدىيالرنىاااڭ ھەقىقىاااي قىياپىتىنىاااڭ ئاشاااىكارە 
بىلىااانمەۋ قالغاااانلىقى، يوقاااۇرى تەبىقىااالەردە تۇغماااا قابىلىيىتىنىاااڭ 
بولماسلىقى، ئەقلىنىڭ كاملىقى، يەھۇدىيالر تەرىپىدىن باشقۇرۇلىۋاتقان 
بااۇ يالغااان كۈرەشااكە خەلااق بەكااال ئاسااان قۇربااان بولااۇپ كېتىشااىنى 

پ چىقارماقتا. يوقۇرى تەبىاقە كىشاىلىرى تۇغماا قورقۇنچااقلىقى كەلتۈرۈ
سااەۋەبىدىن يەھۇدىيالرنىااڭ يالغااانچىلىق، تااۆھمەت بىاالەن ھۇجااۇم 
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قىلغااان كىشااىدىن ئااۆزىنى چەتااكە ئېلىشااقا ئۇرۇنغااان بولسااا، خەلااق 
ئاممىسىمۇ ئاخماقلىقى ياكى سااددىلىقى ساەۋەبىدىن باۇ تاۈر ئىسايانكار 

دە توقااۇم چىقىرىلغااان يالغااان گەپاالەرگە خاراكتېرلىااك ئااادەم ئۈسااتى
ئىشااىنى  قېلىشااىدۇ. ھۆكااۈمەت ئىچىاادە ساااالھىيەتكە ئىااگە كىشااىلەر 
بولسا، بىر بولسا ئاۈنىنى چىقارمااۋ جىام تۇرىۋېلىشاىدۇ يااكى بولمىساا 
ناھەق ھۇجۇمغا ئۇچرىغان ئاادەمنى ساولتقا تارتىشاىدۇ. گوياا، باۇ تاۈر 

تااۈردە ھەرىااكەت قىلىشااى ئىشااەك مىجەزلىااك مەمااورى كادىرالرنىااڭ بااۇ 
دۆلەتنىااڭ ئااابرويىنى قوغاادىغانلىق، ئامانلىققااا كاپالەتلىااك قىلغااانلىق 

 ھېساپلىنارمىش.

ئاقىۋەتتە، يەھۇدىيالر تەرىپىدىن پايدىلىنىغان ماركسىزم قۇرالىنىاڭ 
ۋەھىمىساااى باااۇ تاااۈر ئەقىللىاااك كىشاااىلەرنىڭ مىڭىلىااارىگە، روھىغاااا 

شااكە، ئۇالرنىااڭ ئەقلىنااى قورقۇنۇشاالۇق چۈشااكە ئايلىنىاا  زەربە بېرى
ئىسكەنجىگە ئېلىشاقا باشااليدۇ. باۇ ئەھۋالغاا چۈشاۈپ قالغاان مەماورى 
كادىرالر بۇنداق ۋەھىمىلىك بىر دۈشمەن ئالدىدا دىرىلادەپ تىترەشاكە 

 باشالپ، ئاخىرى بىر كۈنى ئۇالرنىڭ قۇربانىغا ئايلىنى  قالىدۇ.

ۇنچىلىك يەھۇدىيالرنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى ئۈستۈنلىكى بۈگۈن ش ك(
ئاشكارە -مۇستەھكەم ئورۇنغا ئېرىشتۈرۈلگەنكى، ئۇالر ئۆزلىرىنى ئوچۇق

يەھاااۇدىي دەپ ئاااېالن قىلىاااش جاساااارىتىنى كۆرساااىتىدىغان ھالغاااا 
كېلىۋېلىشااتى. ھەتتااا بۇنىااڭ بىلەنااال چەكلىنىاا  قالماسااتىن، ئىرقااى 

زەۋىارىگىچە تولاۇق ئوتتۇرغاا قوياۇپ -بىلەن سىياسىي قاراشلىرىنى زىر
مۇ قىلااااچە تەپ تارتماااااس ھالغااااا كېلىۋېلىشااااتى. بااااۇ ئۆتۈشااااتىن

ئاشكارە ھالدا نېمىسالرغا -ئىرقتىكىلەرنىڭ بىر قىسمى ئۆزلىرىنى ئوچۇق
ياات بىار مىلالەت دەپ كۆرسىتىشاامەكتە. ئەسالىدە بۇماۇ ئۇالرنىاڭ بىاار 
يالغانچىلىقلىرىدىن باشقا بىر نەرسە ئەمەس ئىادى. چاۇنكى، سايونىزم 

ىڭ پەلەساتىندە بىار دۆلەت قاۇرۇپ چىقىاش پۈتۈن دۇنياغا يەھۇدىيالرن
ئااارقىلىقال خاااتىرجەم بوالالياادىغانلىقىنى ئوتتۇرغااا قويااۇش ئااارقىلىق، 

ئاشاكارە ئالادم خالتىساىغا -ئاخماق كىشىلەرنى يەنە بىر قېاتىم ئوچاۇق
چۈشااەرگەن ھېساااپلىنىدۇ. يەھااۇدىيالردا ھېچقاچااان پەلەسااتىندە بىاار 
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ىش خىيااالى يااوق. ئەساالىدە دۆلەت قااۇرۇپ ئااۇ يەرگە بېرىاا  ئورۇنلىشاا
ئۇالر پەلەستىندە پەقەتال كىشىلەرنى ئالدايدىغان خەلقدارالىق ساىيونىزم 
ھەرىكەتلەرنىڭ بىر مەركىزى تەشكىالتىنى قۇرۇپ چىقىشتىن باشقا ھېچ 
نېمىنااى ئويلىماياادۇ. قۇرۇلىاادىغان بۇنااداق بىاار تەشااكىالت ھاااكىمىيەت 

ەرىپىادىن قوغادىلىش تىكلەش ھوقۇقىغاا ئېرىشاى ، باشاقا دۆلەتالەر ت
زۆرۈرىيىتىنااااى ھااااېس قىلماياااادىغان بولىاااادۇ. بااااۇ تەشااااكىالت، 
مۇستەقىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈپ، ياۈزدىكى نىقااۋى ئېچىا  تاشاالنغان 
يااااكى بولمىساااا ئاااۆزلىرىنى ئاشاااكارىالپ قويغاااان باااارلىق ۋەيااارانە 
يەھۇدىيالرنىااڭ پانالىنىاادىغان، كەلگۈسااىدىكى ۋە ھااازىرقى رەزىاال، 

ھۇدىيالرنى يېتىشتۈرىدىغان يوقۇرى دەرىجىلىك مەكتىاۋىگە ئالدامچى يە
 ئايلىنىدۇ.

ئەنە شااۇنداق ئىككااى يااۈزلىمىچى بەزى يەھااۇدىيالر ئااۆزلىرىنى مەن 
نېمىس، مەن فرانساۇز يااكى مەن بىار ئېنگىلىاز دەپ يۈرگىنىادە، يەنە 
بىاار قىساامىنىڭ ئااۆزلىرىنى يەھااۇدىي ئىرقىغااا مەنسااۈپ ئىكەنلىكىنااى 

ەپ تۈرەلىشى، ئۆزلىرىگە بولغان ئىشەنچىنىڭ كۈنسايىن ئاشكارە ئىپادىل
ئارتىۋاتقااانلىقىنى، ئەناادى ئااۆزلىرىنى بىااخەتەر ھالغااا كەلاادۇق دەپ 
قاراياادىغانلىقىنى ئىسااپاتالپ بېرەلەياادۇ. بۇنااداق بىاار ئەھۋالاادا قالغااان 
مىللەتلەرنىاااڭ قىلاااچە پەرۋا قىلمااااۋ ياااۈرگەنلىكى، يەھۇدىيالرنىاااڭ 

ەتەنمۇ يېقىنلىشى  كېلىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتالپ غالىبىيەت كۈنلىرى ھەقىق
 بەرمەكتە.

قااارا چاااچلىق يىرگىنىشاالىك بىاار يەھااۇدىي، بېشااىغا كېلىاادىغان 
خەۋىپتىن بىخەۋەر بىار قىزناى نەچاچە ساائەتلەپ كەينىادىن كۈزىتىا  
يۈرىدۇ. ئاخىرى بۇ ياش قىزنى ئۆزىنىڭ پەسكەش قېنى بىلەن بۇلغاش 

زنى تەۋە بولغان ئىرقىدىن يۇلۇپ ئالىادۇ. مەقسىدىگە يېتىۋالىدۇ. ئۇ قى
يەھۇدىيالر، ئاۆز ھۈكماۈرانلىقى ئاساتىدا تۇتمااقچى بولىۋاتقاان بىار … 

ئىاارق ئىااگە بولغااان پۈتااۈن ئاساساالىرىنى تااۈپ يىلتىزىاادىن قۇمااۇرۇپ 
تاشلىماقچى بولىدۇ. ئايالالرنىڭ، ياش قىزالرنىڭ ئەخالقىنى بۇزغىنىغاا 

 ”قااان“ىاار ئىاارق ئوتتۇرسااىدىكى ئوخشاااش، ئااۆز ئىرقااى بىاالەن يەنە ب
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توسىقىنى ئۆرۈپ تاشاالش، ئاۇ توسااقنى ئەمەلادىن قالادۇرۇش ئۈچاۈن 
ھەر تۈرلۈك تەدبىرناى ئىشاقا ساالىدۇ. نېگىرالرناى گېرماانىيىگە ئېلىا  
كەلگەنلەرمااۇ ئەنە شااۇ يەھااۇدىيالر ئىاادى. ئااۇالر ئەنە شااۇ يوشااۇرۇن 

ۇ بااۇ يەرگە غەرەزلىاارى، ئاشااكارە غايىسااى ئۈچااۈن نېگىرالرنااى ھااازىرم
توشااااىماقتا. ئۆچمەنلىااااك قىلىۋاتقااااان ئاااااق تەنلىااااك ئىرقالرنااااى 
شالغۇتالشااتۇرۇپ پەياادا قىلغااان بۇزۇلۇشااتىن پاياادىلىنى  يوقۇتۇشااقا 
ئۇرۇنۇش، ئۇالرنىڭ مەدەنىيەت ۋە سىياسىي سەۋىيىساىنى پەساەيتىش، 
ئۇنىڭغااا ئىگىاادارچىلىق قىلماااقچى بولىشااىدۇ. چااۇنكى، ئىرقااى ساااپ 

كااۈچىنى بىلىاادىغان مىلاالەت ھەرقانااداق قىلسااىمۇ  بولغااان، قېنىنىااڭ
ھەرگىز يەھۇدىيالرغا بااش ئەگمەيادۇ. ئەمماا، يەھاۇدىيالر باۇ دۇنياادا 

 ئىزچىل تۈردە، پەقەت شالغۇتالرنىڭال غوجايىنى بواللىشى مۇمكىن.

شۇنداق بولغاچقا، يەھۇدىيالر كىشاىلەرنى ئىزچىال تاۈردە زەھەرلەپ 
ڭ ساۈپىتىنى چۈشۈرۈشاكە ئۇرۇنىشاىدۇ. تۇرىدۇ، شۇ ئارقىلىق ئىرقالرنى

يەھااۇدىيالر بااۇ جەرياناادا يەنە سىياسااىي جەھەتااتىن دېموكراتىيىنىااڭ 
 ئورنىغا پرولىتارىيات دىكتاتۇرىسى ئىدىيىسىنى سىڭدۇرۇشقا كىرىشىدۇ.

ماركسىزم، يەھۇدىيالرنىڭ دېموكراتىيىدىن ۋاز كېچىشىنى كاپاالەتكە 
رلۇقتىن ئىبااارەت زوراۋانلىااق ئىااگە قىلىاادىغان، يەھااۇدىيالرنى دىكتاااتۇ

كۈچىگە تايىنى  باشقا مىللەتلەرنى باشقۇرۇشقا كاپالەتلىاك قىلىادىغان 
بىر ۋاستە بولۇپ بەرمەكتە. شۇنداق قىلى ، يەھۇدىيالر قوش يېڭىلىق 
كەلتۈرۈش ئۈچۈن پىالنلىق تۈردە ھەرىاكەت قىلىشاىدۇ. باۇ تاۈر قاوش 

ھەلەردە بارلىققااا يېڭىلىااق ھەرىكىتااى، ئىقتىسااادىي ۋە سىياسااىي سااا
 كېلىدۇ.

ئىچكى تەرەپتىن پەيدا قىلىنغان بۇ ھۇجۇمغاا قارىتاا ئاكتىا  تاۈردە 
قارشااىلىق كۆرسااەتكەن مىللەتلەرنااى يەھااۇدىيالر قوزغىغااان خەلقااارالىق 
نوپااوزى ۋە ئۇنىااڭ تەسااىرىگە تايىنىاا  دۈشاامەن كااۈچلىرى بىاالەن 

ىلىشااقا قورشاااۋغا ئېلىشااقا كىرىشااىدۇ. شااۇ ئااارقىلىق ئااۇالرنى ئااۇرۇش ق
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مەجبۇرالياادۇ. ئاااقىۋەتتە پىااالن قىلىشااقان ۋاقىتتااا ئااۇرۇش مەياادانىغا 
 ئىنقىالپ بايرىقىنى تىكىشىدۇ.

دۆلەتلەرنى ئىقتىسادى جەھەتلەردە ۋەياران قىلىشاقا باشااليدۇ. شاۇ 
ئااارقىلىق ئۆنۈمسااىز ھالغااا كەلتااۈرۈلگەن قاننىااڭ كااۈچىنى دۆلەتنىااڭ 

دىي تېاازگىن ئاسااتىغا ئىلىكىاادىن تارتىاا  ئېلىاا ، ئااۇالرنى ئىقتىسااا
 ئېلىۋېلىشىدۇ.

يەھااۇدىيالر دۆلەتنااى سىياسااىي ھاياااتىنى ساااقالش ۋاسااتىلىرىدىنمۇ 
مەھارۇم قىلىاادۇ. ھەر تۈرلاۈك تىركىشىشاالەرنىڭ، مىللىاي مۇداپىيىنىااڭ 
ئاساساالىرىنى چىرىتىشااكە كىرىشااىدۇ. خەلقنىااڭ ھۆكااۈمىتىگە بولغااان 

الپ كۆرسااىتىش ئىشااەنچىنى ئاجىزالشااتۇرىدۇ. ئۆتمااۈش تااارىخىنى قااارى
ئارقىلىق دۆلەتنىڭ ئابرويىنى تۆكىدۇ. مۇقەددەس بولغان نەرسىلەرنىڭ 

 ھەممىسىنى پاتقاققا مىلەپ قاپقارا قىلى  كۆرسىتىشكە تىرىشىدۇ.

مەدەنىاااايەت ساااااھەلىرىگىمۇ قااااولىنى ئۇزارتىشااااى  سااااەندەتنى، 
ئەدەبىياتنى قارىالشقا كىرىشىدۇ. شۇ ئاارقىلىق تەبىداى ھېسساىياتالرنى 

يماقانالشااتۇرىۋېتىدۇ. بااارلىق گۈزەللىااك، يۈكسااەك مەساادۇلىيەت، قاال
ئۈساااتىن -ئاااابروۋ ۋە مىقرىباااانلىق ئۇقاااۇملىرىنى بىاااراقال ئاساااتىن

قىلىۋېتىشااىدۇ. كىشااىلەرنى تۇرىۋاتقااان پەسااكەش، رەزىاال مىجەزلىااك 
 تەرىپىگە قاراپ يىتىلەپ ماڭىدۇ.

ال ناادان ئاخىرىدا، يەھۇدىيالر دىن بىلەن ئەخالقنى كۈلكىلىك، بەك
ئاادەتلەرنى -قىياپەتكە كەلتۈرىشىدۇ. مۇقەددەس ئەندەنىلەرناى، ئاۆرپە

ئااااۆلگەن، مودىاااادىن قالغااااان ۋە كونىرىغااااان نەرسااااىلەر قاتارىاااادا 
كۆرسىتىشىدۇ. شاۇنداق قىلىا  بىار مىللەتنىاڭ جاان تىكىا  كاۈرەش 

 قىلىدىغان ئەڭ ئاخىرقى ئاساسلىرىنىمۇ ئەمەلدىن قالدۇرىشىدۇ.

ىنىاادە ئااۇالر ئەڭ ئاااخىرقى، ئەڭ زور ئىاانقىالپ شااۇ چاغقااا كەلگ ل(
ھەرىكىتىناااى قوزغىشاااىدۇ. شاااۇنداق قىلىااا ، يەھاااۇدىيالر سىياساااىي 
كۈچنىمۇ قولغا كىرگۈزىۋالغىنىدىن كېايىن، نىقااۋىنى چاۆرۈپ تاشاالپ، 
دېموكراتىيىنىڭ، خەلقنىڭ دوستى ھېساپالنغان يەھاۇدىيالر، شاۇندىن 
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بولغان يەھۇدىي قىيااپىتىنى  باشالپ رەسمى بىر قاتىل، ئىرق دۈشمىنى
ئوتتۇرغااا چىقىرىشااىدۇ. بىاار قااانچە يىاال ئىچىاادە ئەقىاال بۇالقلىرىنىااڭ 
يىلتىزىنى قۇرۇتۇشقا كىرىشاىدۇ. مىللەتلەرنىاڭ مەنىاۋىي يىتەكچىلىارى 
بولغان كىشىلەرنى تازىلىۋېتى  ئۇالرنى تۆمۈر تاپىنى ئاساتىدا ئېزىشاكە 

 باشاليدۇ.

ىڭ ئەڭ جانلىق ئۈلگىسىنى رۇسىيىدە بىزگە بۇ تۈر زۇلمەتلىك دۇنيان
تولۇق كۆرسىتى  بەرمەكتە. رۇساىيىدە، يەھاۇدىيالر شاۇنچە چاوڭ بىار 
مىلاالەت ئىچىاادە ئااۆز ھاااكىمىيىتىنى تىكلىااۋېلىش ئۈچااۈن ئىنتااايىن 

مىليونغاا  91ۋەھشى، ئىنتايىن قورقۇنۇشالۇق بىلىمساىزلىككە تايىنىا  
قولى بىلەن ئاكىتساىيە يېقىن ئادەمنى ئۆزىنىڭ يازغۇچى ۋە باندىتلىرى 

بازىرى بۇالڭچىلىرىغا ئۆلتەرگۈزگەن ياكى ئاچارچىلىق ئىچىادە ئۆلاۈمگە 
مەھكاااۈم قىلغاااان ئىااادى. باااۇ يەردە شاااۇنىمۇ كۆرساااىتى  ئۆتىشاااىمىز 
كېرەككااى، بااۇ ئىشااالر يەھۇدىيالرنىااڭ مىللەتاالەر ئەركىنلىكىنااى يااوق 

ىنغااان قىلىۋېتىشااى بىلەنااال تۈگىمەياادۇ. بااۇ يوقۇتۇلۇشااقا مەھكااۈم قىل
مىللەتنىڭ تەييارتااپلىرىمۇ ئااخىرى تازىلىنىادۇ. يەھۇدىيغاا قۇرباانلىق 
قىلىنغانالرنىااڭ ئۆلااۈمى، ئاااخىرقى ھېساااپتا بااۇ قااانخورنىڭمۇ ئۆلااۈمىنى 

 كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

گېرمانىيىنىااڭ تارمااار قىلىاانىش سااەۋەپلىرىنى تەتقىااق قىلىاادىغان 
ىسى قاتارىدا ئىرق بولساق، بۇنىڭ ئەڭ ئالدىنقى ۋە ئەڭ ئېنىق سەۋەپچ

مەسىلىسااىنى يەھااۇدىي خەۋىپىنااى ھااېس قىاللمىغااانلىق، بااۇ خەۋىپنااى 
 ئالدىن كۆرەلمىگەنلىكتىن كېلى  چىققانلىقىنى كۆرۈپ ئاالاليمىز.

ئېيىاادا ئااۇرۇش مەيدانىاادا دۈچ )چايااان( يىلىنىااڭ ئاۋغۇساات -8281
كەلاااگەن مەغلاااوبىيەتلەرگە بەرداشااالىق بېااارىش ئاااۇنچە تەس ئىشااامۇ 

ماسلىقى كېرەك ئىدى. بۇ مەغلوبىيەتلەر مىللىتىمىزنىڭ باۇرۇن ھېساپالن
قولغااا كەلتااۈرگەن غااالىبىيەتلىرى ئالدىاادا ھااېچ نااېمىگە ئەرزىمەيتتااى. 
بىزنىڭ تارمار قىلىنىشىمىزغا بۇ مەغلوبىيەتلەر ساەۋەپ بولغاان ئەمەس. 
بىز، مىللەتلەرنىاڭ مەۋجاۇت بولىشاىغا يىتەكلەيادىغان، شاۇ ئاارقىلىق 
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نۇنالشااتۇرىدىغان سىياسااى كااۈچ ۋە ئىنىسااتىنكىتىنى ئااون ھاياااتىنى قا
يىلدىن بېارى سىساتېمىلىق تاۈردە خەلقىمىزنىاڭ ئىلكىادىن ئېلىا  باۇ 
مەغلاوبىيەتلەرنى كۆرساەتكەن قاۇدرەت تەرىپىادىن يەرگە يېقىتىلاادۇق. 
كونا رېيچ، خەلقىمىز تەۋە بولىۋاتقان ئىرق ئاساسالىرىنىڭ قوغدىلىشاى 

مەسىلىلەرگە سەل قااراش نەتىجىساىدە، بىار  جەھەتتە ئوتتۇرغا چىققان
مىللەتنىڭ بۇ ئالەمدە ياشاش ئۈچۈن قولىدا تۇتۇپ كېلىۋاتقان بىاردىن 
بىر ھەققىنى قاارىالپ كۆرساەتكەن ئىادى. شالغۇتالشاقان، ياا بولمىساا 
شالغۇتلىشىشاااقا پۈرساااەت تۇغااادۇرۇپ بەرگەن مىللەتااالەر تەڭرىنىاااڭ 

نالر ھېسااپلىنىدۇ. بىار مىلالەت، قۇدرىتىگە قارىتا گۇنا  سادىر قىلىشقا
تەكتاى قېنىغاا -ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلاۇقىنى تەبىادەت ئاتاا قىلغاان، تېگاى

بېرى  تاقىلىادىغان ئاالھىادىلىكلىرى بىالەن بولغاان مۇناساىۋەتلىرىنى 
ساقالپ قااللمىغىنىدا، بۇ ئالەمدىكى مەۋجۇتلۇقىغا خاتىمە بېرىلىشىدىن 

 ەققى يوق.نارازىلىق بىلدۈرۈپ دەرت تۆكۈشىگىمۇ ھ

بااۇ ئۆتكااۈنچى ئالەماادە بااارلىق ئىشااالرنى تېخىمااۇ ياخشااى قىلىااش 
مۇمكىنچىلىكى بار ئىدى. ھەر بىر مەغلاوبىيەت كەلگۈساى غالىبىيەتنىاڭ 
ئانىسااى بواللىشااى مااۇمكىن ئىاادى. ھەر بىاار مەغلوبىيەتلىااك ئااۇرۇش 
كەلگۈسااىدە بىاار يۈكسىلىشااكە سااەۋەپ بواللىشااى مااۇمكىن ئىاادى. ھەر 

ىنچىلىقنىمۇ ئادەمنىڭ غەيرىتى ئارقىلىق يېڭى  چىقىاش قانداق بىر قىي
مۇمكىن ئىدى. ھەر قانداق بىر زۇلۇم، ھەر قانداق بىار بېساىم قاننىاڭ 
ساپلىقىغا كاپالەتلىاك قىلىنغاانال بولىادىكەن ئەخالقاى جەھەتاتە قايتاا 
تىرىلىشنى بارلىققا كەلتۈرىدىغان قۇۋۋەتنى پەيدا قىاللىشى، ھەرىكەتكە 

شى مۇمكىن ئىدى. ئەمما قاننىڭ ساپلىقىنى قولادىن بېرىا  ئاتالندۇرالى
قويغىنىاادا سااائادەتمۇ قولاادىن كېتىاا ، ئااادەمىنى مەڭگااۈ خورلۇققااا 
قالدۇرىدىغان ساەۋەپكە ئايلىنىا  قالىادۇ. بۇناداق بىار يىمىرىلىشانىڭ 
مەنىااۋىي، ئەخالقىااي ئاااقىۋەتلىرى ھەرگىااز يوقالماياادۇ. ھاياتلىقنىااڭ 

بىرال مەسىلە بىلەن سېلىشاتۇرۇلغىنىدا قالغاان قالغان مەسىلىلىرىنى بۇ 
بااارلىق مەسااىلىلەرنىڭ ئەھمىيىتااى بااۇ مەسااىلە ئالدىاادا ھااېچ نااېمىگە 
ئەرزىمەۋ قالىدۇ. ھاياتلىقنىڭ بارلىق مەسىلىلىرى ۋاقىات ئۆتكەنساىرى 
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يوقۇلاۇپ بېرىشاى ماۇمكىن. ئەمماا قاننىاڭ سااپلىقىنى سااقالپ قااېلىش 
يەر يۈزىاااادە ھاياااااتلىق ياااااكى قاننىااااڭ بۇزۇلىشااااى مەسىلىسااااى، 
 داۋاملىشىدىغانال بولىدىكەن مەڭگۈ يوقالمايدۇ.

ئۇرۇشااتىن بااۇرۇن يااۈز بەرگەن بەزى مااۇھىم ھادىسااىلەر تەتقىااق 
قىلىنغىنىاااادا، ئۇالرنىااااڭ ھەممىسااااىال ئىاااارق مەسىلىسااااىگە بېرىاااا  
تاقىلىاادىغانلىقىنى كۆرىۋېلىشااقا بولىاادۇ. مەيلااى ھوقااۇقى مەسااىلىلەر 

ىي ھاياتتا ئوينالغان چاوڭ ئۇياۇنالر بولساۇن، بولسۇن، مەيلى ئىقتىساد
ياكى بولمىسا سىياسىي ساھەدە كۆرۈلگەن ۋەيارانچىلىقالر، مائاارىپتىكى 
مەغلااوبىيەتلەر بولسااۇن، ھەتتااا مەتبۇئاتالرنىااڭ داڭلىااق كىشااىلىرى 
ھەققىدە پەيدا قىلغان يامان تەسىرلەر توغرىساىدىكى ئىشاالر بولساۇن، 

وڭقاۇرالپ تەتقىاق قىلىادىغانال بولسااق، بۇ تۈردىكى ناچار ئىشاالرنى چ
ئىرق مەسىلىسىگە ئەھمىيەت بېرىلمىگەنلىكىنى، ياكى بولمىسا يات بىار 
مىللەتنىڭ ئىرقىمىزغا خەۋىا  كەلتۈرىۋاتقاانلىقىنى ساېزىۋېلىنمىغانلىقى 
كۆرۈلىاادۇ. بااۇ جەھەتااتە بااارلىق يېڭىلىااق ھەرىكەتلىرىنىااڭ، بااارلىق 

ھەر تۈرلاااااۈك سىياساااااىي  ئىجتىماااااائىي يااااااردەم ئەساااااەرلىرىنىڭ،
تەدبىرلەرنىڭ، بارلىق ئىقتىسادىي تەرەققىياتالرنىاڭ ۋە پىكىار قىلىاش 
كۈچىدىكى ھەر بىار بىلىام جوغالنمىلىرىنىاڭ ھاېچ قاچاان ماۇھىم رول 

 ئوينىيالمايدىغانلىقىنى كۆرىۋاالاليمىز.

مىلاالەت بىاالەن ئااۇنى يەر يۈزىاادە ساااقالپ قاالالياادىغان قااۇدرەتكە 
ورگان، يەناى دۆلەت، سااغالم ۋۇجۇتقاا ئىاگە ئەمەس ئېرىشتۈرىدىغان ئ

ئىاادى. ھەتتااا مىلاالەت بىاالەن دۆلەتنىااڭ ھەر ئىككىسااىال كۆرۈنەرلىااك 
دەرىجىاادە ساااغرى  سولىشااى  كېتىۋاتقااان ئىاادى. رېيچنىااڭ سااىرتتىن 
كۆرۈنىشىدىكى ساغالملىقى ئۆزىنىڭ مەنپەئەتلىرىنى قوغداشقا ئااجىزلىق 

ئۇنى قايتىدىن كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن  قىلىلىۋاتقان ئىدى. ھەقىقەتەنمۇ
ئىشااالەنگەن ھەر قاناااداق ئىاااش ھەر دائىااام نەتىجىساااىزلىك بىااالەن 
ئاخىرلىشااى  كەلمەكااتە ئىاادى. چااۇنكى، ئەڭ مااۇھىم بولغااان مەسااىلە 
ئۇنتۇلۇپ بىر چەتكە تاشلىۋېتىلگەن ئىدى. نېمىس خەلقىنىڭ ئالدىنقى 

رە قىالاليدغان بىار قاتاردا تۇرىدىغان بىلىملىك كىشىلەرگە اليىق مۇنازى
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مۇنچە سىياسى قاراش تەرەپتارلىرىنى، ھەتتا يىتەكچىلىرىنىمۇ راساتىنال 
يامان نىيەتلىاك كىشاىلەردىن ئىكەنادۇق دەپ قاراشامۇ تاوغرا ئەمەس. 
ئەمما ئاۇ ۋاقىاتالردا ئۇالرنىاڭ باارلىق پائاالىيەتلىرى ئۈنۈمساىز قېلىشاقا 

اش ئاغرىقىمىزنىاڭ مەھكۇم ئىدى. چۇنكى، ئۇالر بىزدىكى ئاساسالىق با
قايسى شاارائىتالر ئاساتىدا مەيادانغا كېلىۋاتقاانلىقىنى كاۆرۈپ تاۇرغىنى 
بىلەن، ھەرقانچە مۇۋاپىق شارائىتالردىمۇ مەسىلىنىڭ سەۋەبىنى تېپىا  
چىقىرالماااااۋ يۈرۈشااااكەن ئىاااادى. بااااۇرۇنقى رېيچنىااااڭ سىياسااااىي 
 تەرەققىياتنىااڭ ماڭغااان يااولىنى ئىنچىكىلىااك بىاالەن كااۈزەتكىنىمىزدە،
ئىتتىپاقلىق شەكىللەنگىنىدىن كېايىن، ھەتتاا بۇنىاڭ نەتىجاى بولغاان 
-نااېمىس خەلقااى ئەمەلااگە ئاشااۇرالىغان تەرەققىياااتالر جەريانىاادا، ئىااچ

ئىچىدىن يىمىرىلىش جەريانىنى تېپى  چىقىرالىغان، باارلىق سىياساىي 
نەتىجىلەرنىڭ قولغا كېلىشاى بىالەن ئىقتىساادىي بايلىقالرنىاڭ ئارتىا  

قارىماااۋ، ئومااۇمىي ۋەزىيەتنىااڭ يىلاادىن يىلغااا يامااانالپ  بېرىشااىغا
كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرىۋېلىش تەس ئەمەس ئىدى. رېيچستا  سايلىمىدا، 
ماركسااىزمچىالر ئاۋازىنىااڭ كۆپىيىاا  كېتىۋاتقااانلىقى، تاشااقى تەرەپااتىن 
يىمىرىلىشكە ساۆرەپ ماڭىادىغان ئىچكاى يىمىرىلىشانىڭ توختىماساتىن 

نلىقىاادىن بىشااارەت بېرىاا  كەلمەكااتە ئىاادى. يېقىنلىشااى  كېلىۋاتقا
بۇرجۇئازىيە پارتىيىسىنىڭ باارلىق ئۇتۇقلىرىنىاڭ قىلاچە قىممىتاى ياوق 
ئىدى. بۇمۇ، بارلىق سايالم نەتىجىلىرىگە قارىماۋ ماركسىزم دولقۇنىنىڭ  
كۈچىيىشااىگە توساااالغۇلۇق قىاللمىغاااانلىقى ساااەۋەبىدىن ئەمەس، ئاااۆز 

قالپ يۈرگەنلىكى ساەۋەبىدىن مەيادانغا ئىچىدە بۇزۇلغان ئۇرۇغالرنى سا
كەلمەكتە ئىدى. بۇرجۇئازالر بۇنى سېزەلمەۋ ماركسىزم ئىدىيىسى بىلەن 
بۇلغىۋېتىلگەنىاادى. ئۇالرنىااڭ قارشااى تۇرۇشاالىرى كۆپااۈنچە ۋاقىااتالردا 
ئاخىرغىچە كۈرەش قىلىش ئىرادىسىنى ساقالپ كېلىۋاتقان رەقىپلىرىنىڭ 

قىادىن بولادى دېگەنادىن كاۆرە، ئااچ پىرىنسىپال ئۆكتىچىلىك قىلغانلى
بىرساىگە قارشاى رىقابەتلىشىشاىدىن بارلىققاا -كۆز يىتەكچىلىرىنىڭ بىر

كېلىۋاتقان ھەرىكەتلەر ئىدى. بۇ ئۇزۇن مەزگىل جەريانىدا پەقەت بىرال 
مىللەت قەتداى ساۇنماۋ كۈرەشانى داۋام قىلىا  كاېلەلىگەن ئىادى. باۇ 
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مىزنىااڭ ھاياااتىنى ساااقالپ مىلاالەت، يەھااۇدىي مىللىتااى ئىاادى. مىللىتى
قااااېلىش ئىچكااااى ھەياااادەكچى كۈچىنىااااڭ كامىيىشااااىغا ئەگىشااااى ، 
 يەھۇدىيالرنىڭ ئالتىشىۋارلىق يۇلتۇزى كۆكتە چاقناشقا باشلىغان ئىدى.

يىلى ئۇرۇش مەيدانىغا ھۇجۇم قىلىش قارارىنى چىقارغان بىار -8288
ەرنىاڭ مىللەت جەڭگە ئاتالنمىغان. بۇ تاۈر ماركساىزمچى تېنچلىقپەرۋەرل

مىللىتىمىاازگە تەھاادىت سېلىشاالىرىغا قارىتااا مىللەتنىااڭ مەۋجۇتلااۇقىنى 
ساااقالش تۇغمااا كااۈچى بىاالەن مەياادانغا چۈشىشااى ئىاادى. كەلگۈسااى 
تەغاادىرىمىز مۇنااازىرە قىلىنغااان ئااۇ كااۈنلەر ئىچكااى دۈشاامەننىڭ كىاام 
ئىكەنلىكىنااى پەرق قىاللمىغااانلىقى ئۈچااۈن، تاشااقى دۈشاامەنگە قارشااى 

ئەھمىيىتااى يااوق ئىاادى. تەڭاارى، يېڭىاا  چىققااان تۇرۇشاانىڭ قىلااچە 
قېلىچقا تىگىشلىك ھەققىنى بەرمىدى. شۇنداق قىلى  ھەر قاناداق بىار 
گۇناھنىااڭ جازاسااىنى تېتىشاانى تەلەپ قىلغااان مەڭگۈلااۈك قااانۇنىيەتكە 

 باش ئېگىلگەنال ئىدى.

مانااا بااۇ مەسااىلىلەر يېڭااى ھەرىكىتىمىزنىااڭ پىرىنسااىپلىرىغا مەناابە 
ىااز بااۇ قاراشاالىرىمىزنىڭ يااالغۇز نااېمىس مىللىتىنىااڭ بولغااان ئىاادى. ب

يىمىرىلىشىنى توساپ قاالاليدىغانلىقىغىال ئىشىنى  قالماۋ، بىر دۆلەت، 
كۈنلەرنىااڭ بىاارى ئاساااس بولىاادىغان، ئۇنىڭاادىن كااۈچ ئالىاادىغان 
گرانىتتەك ئۇل سېلىشاىقىمۇ كاپالەتلىاك قىالاليادىغانلىقىغا ئىشاىنىمىز. 

ئۇلاۇت بىاار دۆلەت قاۇرۇپ چىقىمىزكااى، ئااۇ  بىاز ئااۇ كاۈنلەردە شااۇنداق
دۆلەت خەلقىمىزگە ھېچ قاچان يات بىلىنمەيدىغان بولىدۇ. ئىقتىسادىي 
تەلەپ ۋە مەنااااپەئەتلەرگە خىاااازمەت قىلماياااادىغان، مىللەتىمىزنىااااڭ 
ئۆزىدىن، تارىخىمىزدىن تۇغۇلغان ئۇلۇت بىر نېمىس مىللىتاى دۆلىتىناى 

 چوقۇم قۇرۇپ چىقىرىمىز.
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 نچى بابئون ئىككى

 

سوتسىيالىزم نېمىس ئىشچىالر پارتىيىسىنىڭ دۇنياغا كېلىش  ەتچىمىلل
 جەريانى

 

ھەرىكىتىمىزنىااڭ تەرەققىااي قىلىشااىنىڭ دەساالەپكى باسااقۇچىنى بااۇ 
قىسااىمنىڭ ئاخىرسااىدا تەھلىاال قىلىاا ، بااۇ جەھەتتىكااى بىاار مااۇنچە 
ى مەسىلىلەرنى ئۇدۇل كەلگىنىدە مۇھاكىمە قىلىشىمدا، بۇ مۇھااكىمىلەرن

تەلىماتىمىزنىڭ ئاساسى روھىغا مۇناساىۋەتلىك كۆزقاراشاالرنى ئوتتۇرغاا 
قويۇشنى مەقسەت قىلى  بايان قىلغان ئەمەسمەن. ئەسلىدە بىزنىڭ بۇ 
ھەرىكىتىمىزنىڭ پروگراممىلىرى شاۇنچە كەڭ مەزماونالرنى ئاۆز ئىچىاگە 
ئالغان ئىدىكى، بۇالرنىڭ ھەممىسىنى تەپسىلى يېزىشاقا تاوغرا كەلساە، 

نىڭ ئۈچۈن ئايرىم بىر توم كىتااپ يېزىشاقا تاوغرا كېلىادۇ. شاۇنداق ئۇ
بولغاچقاااا، پروگراممىلىرىمىزناااى باااۇ كىتاۋىمنىاااڭ ئىككىنچاااى تومىااادا 
تەپسااىلى مۇھاااكىمە قىلىشااقا قالاادۇردۇم. شااۇ چاغاادا ئويلىغااانلىرىم 
ئاساساااىدا بىااار دۆلەت ئۈلگىساااى تەساااەۋۋۇرىنى ئوتتۇرغاااا قويۇشاااقا 

 تىرىشىمەن.

دېگىنىمااادە، يۈزمىڭلىغاااان ئاااادىمىمىزنى كاااۆزدە  ”ىااازب“باااۇ يەردە 
تۇتماااقتىمەن. ئەنە شااۇ يااۈز مىڭلىغااان كىشااىلەر ئاساسااى جەھەتااتىن 
بىزنىڭ غايىلىرىمىزنى تالالپ ئالغان كىشىلەر ھېساپلىنىدۇ. شۇنداقتىمۇ 

بىاار -ئااۇ كىشااىلەر كااۆز ئالدىاادا لەپىلاادەپ تۇرىغااان تااۇغىمىزنى بىرمااۇ
ۋاپىااق كېلىاادىغان سااۆزلەردىن ئېنىااق تەرىااپلەپ بېرەلىشااى ئۈچااۈن مۇ

 خەۋەردار بولۇپ كېتەلمەۋ يۈرمەكتە.

ئەساالىدە ھەرقانااداق ئۇلااۇت يېڭىلىااق ھەرىكەتلىرىنىااڭ ھەممىسااىدە 
كىشااىنى جەلىاا  قىلىاادىغان مۇنااداق بىاار ئاالھىاادىلىك بولىاادۇ. بااۇ 
تۈردىكى يېڭىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ كۆپۈنچىسىدە دەسلەپكى ۋاقىتلىرىدا 



 

 

597 

 

چىمپىيون ئوتتۇرغا چىققان بولىادۇ. كېايىن باۇ ھەرىاكەت پەقەت بىرال 
مىليونلىغاان ھىماايىچىالرنى ئااۆز ئەتراپىغاا جەلىاا  قىلىشاقا باشاااليدۇ. 
چۇنكى، بۇناداق ئىساالھات ھەرىكىتاى مىڭلىغاان تاقەتساىزلىك بىالەن 
كۈتۈپ يۈرگەن كىشىلەرنىڭ ئۈمىادلىرىنى ئەكىاس ئەتتاۈرگەن بولىادۇ. 

ەر ئارىسااىدىن بىرسااى ئوتتۇرغااا چىقىاا  بااۇ ئەنە شااۇ مىڭلىغااان ئااادەمل
ئۈمىاااد ۋە ئورتااااق غاااايىلىرىنى ئاااېالن قىلىااا ، كوناااا ئۈمىااادلەرنى 
جانالناادۇرۇش، ئااۇ غااايىلەرنى يېڭىاادىن يااۈرەكلەردە غالىاا  ئورۇنغااا 
ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن ئاۋانگارتلىق قىلىشقا ئۆزىنى ئاتايدۇ. مىليونلىغاان 

ارائىتلىرىدا تااۈپتىن كىشااىلەرنىڭ قەلبىاادە ئااۇ دەۋرنىااڭ تۇرمااۇش شاا
ئۆزگىرىش كۆرۈلىادۇ دەيادىغان ئۇلاۇت غاايىالر سااقالنغان بولىادۇ. باۇ 
ھالەت، كىشىلەرنىڭ ئېغىر ئاازاپ ئىچىادە تۇرىۋاتقاانلىقىنى كۆرساىتى  
بېرىاادۇ.  بااۇ تااۈر ئەھااۋالالر كىشااىلەر ئارىسااىدا مىااڭ بىاار تۈرلااۈك 

ىااالەن ئىپادىلىنىااا  تۇرىااادۇ. ئۇالرنىاااڭ بەزىلىرىااادە ئۈمىدساااىزلىك ب
جاسارەت بەكىرەك ئەپادىلىنىشى ماۇمكىن. يەنە بەزىلىرىادە، نەپارەت، 
ئۆچمەنلىااك ۋە نااارازىلىق قىلىااش ئەھۋاللىرىنىمااۇ كەلتااۈرۈپ چىقىشااى 
ماااۇمكىن. يەنە بىااار قىسااامى بىااار چەتاااكە چىقىۋېلىااا  ئارىالشاااماۋ 
تۇرىۋېلىشسااا، يەنە بەزىلىاارى بااۇ ئەھااۋالالرنى توساااش مەقسااىدىدە 

ارزۇ ئىچىاادە يۈرىشااىدۇ. بااۇ تااۈردىكى نااارازىلىق ئىنتااايىن كۈچلااۈك ئاا
بىلااادۈرۈپ يۈرىااادىغانالرنىڭ بىااار قىسااامى ساااايالمدا ئااااۋاز بەرمەۋ 
نااارازىلىقىنى بىلاادۈرۈپ تۇرىۋالسااا، سااان جەھەتااتىن بەكااال كااۆپ بىاار 
قىساامى بولسااا چېكىاادىن ئاشااقان سااولچىللىق تەرىپىاادە تااۇرۇپ ئاااۋاز 

 بېرىشىدۇ. 

دەل ئەنە شاۇ ناارازى بولاۇپ ياۈرگەن بىزنىڭ بۇ يېڭى ھەرىكىتىمىز 
تەبىقىدىكىلەرگە مۇراجەت قىلىدۇ. چۇنكى ۋەزىيەتاتىن رازى، تىقىلىا  
تۇيىۋالغانالرنىڭ بۇنداق بىر ھەرىكەتكە قاتنىشى  بېرىشلىرىنى ئۈمىات 
قىاللمااايمىز. بااۇ ھەرىكىتىمىااز قىاايىن ئەھۋالاادا قالغااان، قىيىنچىلىااق 

تقان تەلەيسىز، بەخىتسىز كىشىلەرنى ئاستىدا تولغۇنىۋاتقان، ئازاپلىنىۋا
ئااۆز ئەتراپىغااا توپالياادىغان بىاار ھەرىكەتتااۇر. شااۇنداق، بىزنىااڭ بااۇ 
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ھەرىكىتىمىااز يااۈزەكى سىياسااىي ئىشااالر سەۋىيىسااىدىال قالىاادىغان بىاار 
ھەرىكەتاااكە ئايلىنىااا  قالمااااۋ، ئالااادى بىااالەن ئىجتىماااائى ئورۇنغاااا 

ياادىغان خەلااق ئېرىشااەلمەۋ سااىرتتا قېلىاا  ئااۆزىنى يوقۇتااۇپ قويما
ئاممىسىنىڭ ئىچىگە چوڭقاۇر يىلتىاز تاتىشانى مەقساەت قىلىادىغان بىار 

 ھەرىكەت بولىشى كېرەك.

يىلىسااى، خەلقىمىااز سىياسااىي جەھەتااتىن ئىككااى قىسااىمغا -8281
بۆلااۈنگەن ئەھۋالاادا ئىاادى. بىرىنچااى قىسااىمدىكىلەر سااان جەھەتااتە 
كۆپسااااانلىقنى تەشااااكىل قىلىاااادىغان جىساااامانى ئەمااااگەك بىاااالەن 

وغۇللىنىدىغانالردىن باشقا بەكال ئااز بىار قىسامىنى، يەناى خەلقنىاڭ ش
بىلىملىك تەبىقە كىشىلىرىدىن تەشكىل تاپماقتا ئىدى. بۇ تۈر كىشىلەر 
كۆرۈنۈشااتە مىللەتچااى كىشااىلەر ھېساااپلىناتتى. يەنااى بااۇ تااۈردىكى 
كىشىلەر دۆلەت مەنپەئەتى دېيىلگەن، ئەمەلىيەتتە ئاساسەن خانادانلىق 

لىرىگە ئايلىنى  كەتكەن مەناپەئەتكە ۋەكىللىاك قىلىشااتتى ۋە مەنپەئەت
بۇ ھەقتە باش قاتۇرىشااتتى. باۇ قىساىمغا تەۋە كىشاىلەر رەقىپلەرنىاڭ 
بېسىمى، زوراۋانلىقى سەۋەبىدىن تەسىرى يۈزەكى، تېخى تولۇق پىشى  
يېتىلمىگەن مەنىۋىي قۇرالالرغا تايىنى  غايىلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشاقا، 

يېتىشااكە غەياارەت كۆرسااىتىدىغان كىشااىلەر ئىاادى. تېخااى  مەقسااەتكە
يېقىنقى دەۋرلەرگىاچە ھااكىمىيەت ئۈساتىدىكىلەرگە ۋاكاالەتەن مەماورى 
ئورۇنالردا مەسادۇل بولاۇپ ياۈرگەن باۇ تاۈردىكى كىشاىلەر بىارال زەربە 
بىاالەن پۈتااۈن سااەپ بااويىچە تارمااار كەلتۈرىۋېتىلاادى. ئااۇالر قورقااۇپ 

ھشى غالىپالرنىڭ بارلىق زومۇلۇقلىرىغا باش غالىلداپ تىتىرەشكىنىچە ۋە
 ئېگىشتى.

بااااۇ تەبىقىاااادىكىلەرنىڭ ئالدىاااادا جىساااامانىي ئەمااااگەك بىاااالەن 
شوغۇللىنىدىغان ئىشچىالر سىنىپى سەپ تۇتقان ئىدى. بۇ سىنىپتىكىلەر 

تاۇال چېكىادىن ئاشاقان ماركساىزمچىلىققا ماايىللىق كۆرساىتىدىغان -ئاز
ەرىاكەت قىلىادىغان كىشاىلەر ئىادى. ھەرىكەتلەر ئاساسىدا بىرلىشى  ھ

بۇ تۈر كىشىلەر ئىدىيىۋى جەھەتتىكى باارلىق قارشاىلىقالرغا زوراۋانلىاق 
كااۈچىگە تايىنىاا  زەربە بېاارىش ئىرادىسااىگە ئىااگە كىشااىلەر ئىاادى. 
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ماركىساااتىك ئىااادىيىلەر بىااالەن قۇرالالنغاااان باااۇ ساااىنى  ئاااادەملىرى 
بااۇ تاۈر كىشااىلەر  ئااڭنى ئااارزۇ قىلىشامايتتى. ئەكساىنچە، ”مىللەتچاى“

چەتاااادەل ھاكىمىيەتلىرىنىااااڭ بېسااااىم ئىشاااالىتىش ھەرىكەتلىاااارىگە 
ياردەملىشەتتى. بۇ تۈردىكى كىشىلەر سان جەھەتاتە خەلقنىاڭ ماۇتلەق 
كاااۆپ قىسااامىنى تەشاااكىل قىالتتاااى. ئەمماااا باااۇ تەبىاااقە كىشاااىلەر 
مىللەتچىلىكنىاااڭ بەزى ئاااامىللىرىنىمۇ ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغاااان بولاااۇپ، 

سااىنىپنى قاتناشااتۇرماۋ تااۇرۇپ كۈچەيتىشاانى پەرەز  مىللىتىمىزنااى بااۇ
 قىلىش مۇمكىن ئەمەس، ئىشقا ئاشۇرۇشمۇ مۇمكىن ئەمەس.

يىلىدىن ئىتىۋارەن شۇنى ئېنىق تونۇپ يېتىشاىمىز زۆرۈركاى، -8281
نااېمىس خەلقىنىااڭ ھەر بىاار كااۈچىيىش ئارزۇسااى ئوتتۇرغااا قويۇلىشااى 

ىڭغا مااس ھالادا ھامان، گېرماانىيىگە بولغاان چەتادەل بېساىمىمۇ شاۇن
ئارتۇرۇلاااادى. بااااۇ تااااۈر بېسااااىمالر بىزدىكااااى بۇرجۇئااااازىيە دۆلەت 
رەھبەرلىرىنىڭ ھەر دائىم تىلغا كەلتۈرگىنىادەك  مااددىي قۇراللىرىنىاڭ 
يىتەرلىااااك بولمىغانلىقىاااادىن ئوتتۇرغااااا چىققااااان بېسااااىمالر ئەمەس. 
ئەمەلىيەتااااتە بااااۇ بېسااااىمالر خەلقىمىزنىااااڭ غەيرىتىنىااااڭ كامىيىاااا  

نىااڭ نەتىجىسااى ئىاادى. بولمىسااا نېمىسااالر ئېقتىياااجلىق كەتكەنلىكى
بولغىنىدىنمۇ ئارتۇق قۇرال كۈچىگە ئىگە ئىادى. ئەگەر ناېمىس خەلقاى 
يەنىال ئەركىنلىكىنى قوغداش پۇرسىتىنى قولغاا كەلتاۈرەلمىگەن بولساا، 
بۇنىڭغا ئۇلۇت بىر مىللەتنىڭ ئۆزىنى ساقالش ئىنىستىنكىت كۈچىادىن، 

رۇش غەيرىتىدىن مەھرۇم بولغانلىقى سەۋەپ بولغان ھاياتىنى داۋامالشتۇ
دېيىش كېرەك. ھەر قانچە كۈچلۈك قۇرالماۇ ئاۇ قاۇرالنى ئىشالىتىدىغان 
ئىرادە، جاسارەتلىك رو  بولمىساا، جېناى ياوق، قىممىتاى ياوق مېتاال 
دۆۋىساااىدىن باشاااقا نەرساااە بواللمايااادۇ. ئەگەر گېرماااانىيە ماااۇداپىيە 

بۇنىااڭ سااەۋەبى قولىاادا قۇرالىنىااڭ كۈچىاادىن مەھاارۇم قالغااان بولسااا، 
بولماساالىقىدىن مەياادانغا كەلااگەن ئەمەس. مۇداپىيىسااىز قالغانلىقىنىااڭ 
سەۋەبى خەلق قولىدىكى بۇ قۇرالىنى تارتقۇزۇپ قويمااۋ چىاڭ تۇتاۇش 

 روھىدىن مەھرۇم قالغانلىقىدىن كۆرۈشىمىز كېرەك.



 

 

600 

 

ىققاا ئەگەر، بۈگۈنكى كۈندە سولچىل سىياسەتچىلەر خائىنلىقتىن بارل
كەلااگەن ئاڭسااىز سااادىر قىلغااان خاتااا سىياسااەتلىرىنىڭ مەغلااوبىيەتكە 
سەۋەب بولىشاىنى قاۇرال يېتىشمەسالىكىگە ئارتىا  قويىۋاتقاان بولساا، 
ئۇالر قې  قىزىل يالغان گەپ قىلىۋاتقاانلىقىنى كۆرساىتىدۇ. باۇ ھەقاتە 

 ئۇالرغا مۇنداق جاۋاپ بېرىلىشى كېرەك:

مەنپەئەتلەرناى بىار چەتاكە تاشاالپ  يالغان گەپ قىلماڭالر! مىللىي“
قويۇش جەھەتتىكى پەسكەش سىياساىتىڭالر نەتىجىساىدە قاۇرالىڭالرنى 
ئۆز قولاۇڭالر بىالەن دۈشامەنگە تاپشاۇرۇپ بەردىڭاالر. ئەنادى كېلىا  

بىار ساەۋەبى قىلىا  -قۇرال يوقلىقىنى ۋەيران بولۇشاىمىزنىڭ بىاردىن
ددى بۇرۇنقىاادەك كۆرسىتىشااكە ئۇرۇنىۋاتىسااىلەر. بااۇ ئىشااىڭالرمۇ خااۇ

 ”يالغانچىلىققىڭالرنى، ساختىپەزلىكىڭالرنىال كۆرسىتى  بېرىدۇ.

بۇ جەرياندا ئوڭچىل سىياسەت ساھەسىدىكىلەرمۇ ئېغىر خاتالىقالرنى 
يىلىسااى ئوڭچىاال سىياسااەتچىلەرنىڭ -8281سااادىر قىلىشااقان ئىاادى. 

قورقانچاااالىقى سايىساااىدە يەھاااۇدىي مەرەزلىااارى ھااااكىمىيەت ئورنىغاااا 
ەلىگەن ھەمااادە ناااېمىس خەلقىنىاااڭ قولىااادىكى قاااۇرالالرنى ئېرىشااا

ئوغرىالشااقان ئىاادى. بىزنىااڭ مۇداپىيىسااىز مىلاالەت ھالىغااا كېلىااا  
قېلىشااىمىز ئەنە شااۇ يەھۇدىيالرنىااڭ ئوينىغااان پەسكەشاالىكلىرىنىڭ 
ئاااقىۋىتى ئىاادى. نېمىسااالرنىڭ قايتىاادىن ئۇلااۇت بىاار مىلاالەت ھالىغااا 

قاۇراللىرىمىزنى “ىسى ئۆزىمىزگە كېلىشى ۋە جاسارەتكە ئېرىشىش مەسىل
دەپ ساۇئال قوياۇش  ”قانداق قىلى  ئىشالەپ چىقىرالىشاىمىز ماۇمكىن 

بىرەر مىللەتنى قۇرال كۆتۈرۈپ يۈرەلەيادىغان “بىلەن ھەل قىلىنمايدۇ. 
 ”قابىلىيەتكە ئېرىشتۈرەلەيدىغان روھنى قانداق پەيدا قىلىشاقا بولىادۇ 

ىز ئەنە شاۇنداق ئويلىيااليادىغان دەپ ئويلىشىمىز الزىم. ئەگەر مىللىتىم
ھالغااا كېلەلىگىنىاادە ئۇنىااڭ ئەقلااى ھەر بىاار نېمىسااقا بىااردىن قااۇرال 
تۇتقۇزۇشنىڭ مىڭالرچە يولنى ئويالپ چىقىرااليدۇ. بىر قورقۇنچاققا ئون 
تال تاپانچا بېرىلگەن تەغدىردىمۇ ئۇنداق بىرساى ھۇجاۇم ۋاقتىادا بىار 

چاااق بىرسااىنىڭ قولىاادىكى تااالمۇ ئااوق ئاتالماياادۇ. بۇنااداق قورقۇن
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تاپااانچىالر بىاارەر جەسااۇر كىشااىنىڭ قولىاادىكى ھاسااا تااايىقىچىلىكمۇ 
 قىممىتى بولمايدۇ.

خەلقىمىزنىااڭ سىياسااىي كااۈچىنى قايتىاادىن ئەساالىگە كەلتااۈرۈش 
مەسىلىسى بىزنىڭ تۇغما مەۋجۇت بولۇش ئىقتىدارىمىزنىڭ ساغالم ھالغا 

ەقىقەتەنماۇ، بۇناداق بىار كەلتۈرۈلىشىگە مۇناسىۋەتلىك بىر مەساىلە. ھ
رو  بويىچە يېتىلدۈرۈش ئارقىلىق بارلىق تاشقى سىياسەتلەردە كۈچلۈك 
ئورۇنغاا ئىااگە قىلىااش، دۆلىتىمىزنااى قايتىاادىن كااۈچەيتىش ئىشاالىرىدا 
خەلقىمىزنى قۇرالغا ئىگە قىلىشىمىزغا قارىغاندا، خەلقىمىزنىڭ ھەممىاگە 

ابىلىيىتىگە بااغلىق بىار مەلۇم ياكى مۆلچەر قىلىنغان تاقابىل تاۇرۇش قا
ئىااش. بىاارەر مىللەتنىااڭ ئىتتىپاااقلىق كااۈچى جېنااى يااوق بىاار دۆۋە 
قۇرالالرغا ئىگە بولىشىغا قارىغاندا مىللىي مەۋجۇتلۇقىنى ساقالش تۇغماا 
روھىنىااااڭ يااااالقۇنلۇق، ئۆلۈماااادىن قورقۇماياااادىغان قەھرىمااااانلىق 

غاااا كۆرساااىتەلەيدىغان جاساااارىتىگە ئىاااگە بولىشاااىغا ئاساساااەن ئوتتۇر
چىقىدۇ. ھەر قانداق بىر ئىتتىپاقلىق كاۈچى، قاۇرال كاۈچىگە تايىنىا  
شااەكىللەنمەيدۇ.  بااۇ كااۈچ بااۇ يولاادا تىرىشااچانلىق كۆرسااىتىدىغان 
كىشااىلەر ئااارقىلىق ئوتتۇرغااا چىقىاادۇ. مانااا بااۇ، ئېنگىلىااز مىللىتىنىااڭ 
ئۇزۇن دەۋردىن بېرى پۈتۈن دۇنيانىڭ ئەڭ مۇھىم رەقىباى دەپ قوباۇل 

قىنىڭ تۈپكى سەۋەبى. چۇنكى، ئەنگىلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئەڭ قىلىنغانلى
ئاخىرقى غەلىبىناى قولغاا كەلتاۈرگەنگىچە جەڭ قىلىشاتا قەتدىاي چىاڭ 
تۇرالىشااى، مىللىتىنىااڭ كۈچلااۈك جاااھىللىق بىاالەن چىااڭ تۇرالىشااىغا 
ئىشەنگەنلىكى نەتىجىدە بارلىققا كەلگەن. ھەممىگە مەلۇم بولغىنىادەك، 

اچاااان پەيااات كۈتۈشاااتىن يااااكى پىاااداكارلىق باااۇ ئېنگىلىااازالر ھاااېچ ق
كۆرسىتىشااتىن قاچقااان ئەمەس. ئېنگىلىاازالر ئاااخىرقى نەتىجىنااى قولغااا 
كەلتۈرۈش ئۈچۈن بارلىق ئىمكانىيەتلەرنى تولۇق ئىشقا سېلىشىدۇ. ئەنە 
شۇنداق بولغاچقا، ئەنگىلىيە تا بۈگاۈنگىچە ھەرباى قاۇراللىرىنى باشاقا 

ڭ تۇتااۇش ئېقتىياااجىنى ھااېس دۆلەتلەرنىااڭ قااۇرال كااۈچى بىاالەن تە
 قىلغان ئەمەس.
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نېمىس خەلقىنىڭ قايتىدىن جانلىنىشى ھاياتىمىزنى ساقالپ قاېلىش 
غەيرىتىمىزنىڭ قايتىدىن كۈچەيتىلىشى دېگەن مەنىگە ئىگە بولىشىدىن 
قارىغانادا، بااۇ روھناى مۇسااتەھكەم ئاساساالر ئۈسااتىگە تىكلىۋېلىشااىمىز 

رلىرىغا تايىنىشاانىڭ ئااۆزىال ئۈچااۈن بااار بولغااان مىللەتچىلىااك ئۇنسااۇ
يېتەرلىااك بولماياادىغانلىقى مەلااۇم بولىاادۇ. بۇنىااڭ ئۈچااۈن قىلىشااقا 
تېگىشااالىك باااولغىنى، مىللىاااي ھېسساااىياتالرغا قارشاااى تۇرىۋاتقاااان 

 سىنىپالرنى مىللەتچىلەشتۈرۈش بولىشى كېرەك.

ئۇناااداقتا، ناااېمىس دۆلىتىناااى ئاااۆز ھااااكىمىيىتى تەۋەساااىدە قايتاااا 
ى كۈچىگە قايتا ئېرىشتۈرۈشنى غايە قىلغان يېڭاى كۈچەيتىشنى، بۇرۇنق

ھەرىكىتىمىز، كەڭ خەلق ئاممىسىنى قولغا كەلتاۈرۈش ئۈچاۈن جاپاالىق 
 كۈرەش قىلىشقا مەجبۇر.

دېيىلىۋاتقان بۇرجۇئازىيە سىنىپىدىكىلەر  ”مىللەتچى“ئەمما بىزدىكى 
شۇنچىلىك بىچارە، مىللەتچىلىاك ئېڭاى شاۇنچىلىك تاۈۋەن ساەۋىيىدە 

تىكى، ئااااۇالردىن قارشااااى ئاتاكىغااااا ئۆتااااۈش ھەرىكىتىنااااى تۇرماااااق
تاشااااااااااقى سىياسااااااااااەتلەرنى -قوزغىيالىغىاااااااااادەك ئىچكااااااااااى

بەلگىلىيەلەيدىغانلىقىدىن ھەرگىزمۇ ئۈمىد كۈتەلمەيمىز. بىزدىكى مىللى 
بۇرجۇئااازىيە دېگەنلىرىمىااز ئاساسااەن ئالغاناادا قىلااچە قىممىتااى يااوق، 

ھەتتاا ھەممىاگە ئېنىاق مىللى ئېڭى يېتەرساىز قىلىا  يېتىشاتۈرۈلگەن. 
مەلۇم بولىۋاتقان يىراقنى كۆرەلمەسلىك كېسىلىگە گىرىپتاار بولغاانلىقى 
سەۋەبىدىن نېمىس بۇرجۇئازىيىسى بىسمارك دەۋرىدە بولغىنىدەك يېقىن 
بىاار مەزگىلاادە پاسسااى  قارشااى تااۇرۇش ھەرىكىتىنااى باشاالىيالىدى 

كېلى  بولغان  دېگەندىمۇ، يەنىال ھەممىگە مەلۇم بولغان، ئادەت ھالىغا
قورقۇنچااقلىقى ساەۋەبىدىن ھېچقاچااان ئاكتىا  قارشاىلىق كۆرسااىتىش 
ھەرىكىتىنااى پەياادا قىاللماياادىغانلىقى ئۈچااۈن، ئااۇالردىن تااۇال بەك 

 ئەنسىرەش كېرەك ئەمەس.

ئااااۆزىنى ئىنتېرناتساااايونال ئىچىااااگە پاااااتۇرۇپ قويغااااان نااااېمىس 
ىكى قوپاال، گراجدانلىرىنىڭ ئەھۋالى بۇنىڭادىن پەرق قىلىادۇ. ئاۇالرد
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ئىپتىدائىي مىجەزلىرى زورلۇق قىلىش تەرەپكە سۈرەپ كېتىشى مۇمكىن. 
ئۇنىڭ ئۈستىگە، ئۇالرنى باشقۇرۇپ يۈرگەن يەھۇدىيالرمۇ بەكاال قوپاال 
ھەم رەھىمسااااىز كىشااااىلەردۇر. ئااااۆز ۋاقتىاااادا يەھااااۇدىيالر نااااېمىس 
ئارمىيىسىنىڭ بېلىناى ساۇندۇرىۋىتەلىگىنىدەك، بۈگۈنماۇ گېرمانىيىنىاڭ 

ايتىااادىن تەرەققاااى قىلىاااش يولىااادىكى باااارلىق تىرىشاااچانلىقالرغىمۇ ق
بۇزغۇنچىلىق قىلىا  ۋەياران قىلىشاقا ئۇرۇنىشاىدۇ. بولۇپماۇ پارالمېنات 
دەۋرىدە سان جەھەتاتىن ئۈساتۈنلۈككە ئېرىشاىۋالغانلىقى ساەۋەبىدىن، 
پااارالمېنتتىن پاياادىلىنى  ھەرقانااداق بىاار مىللىااي تاشااقى سىياسااەت 

توسااالغۇلۇق قىلىشااىدۇ. شااۇنىڭدەك يەنە بااۇ تااۈر يۈرگااۈزۈش ئىشااىغا 
كىشاااىلەر ناااېمىس مىللىتىنىاااڭ ئەمەلىاااي كاااۈچىنى، باااۇ كۈچنىاااڭ 
بىرلىشىشااىنىڭ ئەھمىيىتىنااى تونااۇغىلى، پەرق قىلغىلااى بولماياادىغان 
ھالغا كەلتۈرۈپ قويىشاىمۇ ماۇمكىن. چاۇنكى، بىزنىاڭ ئااجىز ھاالقىمىز 

مچى، دېمااوكراتچى، بولااۇپ تۇرىۋاتقااان ئااون بەش مىليونلااۇق ماركسااىز
تېچلىقاااپەرۋەر ۋە مەركەزىيەتچىلىرىمىاااز، چەت دۆلەتلەرنىاااڭ دىقاااقەت 
نەزىرىدىنمۇ قېچى  قۇتۇاللمايدۇ. ئۇ دۆلەتالەر ئىتتىپااق تۈزۈشاكە ياار 
بېرىدىغان ياكى يار بەرمەيدىغان بىرەر شەرتنامىنى ئىمازاالش قاارارىنى 

ھېسااپقا ئېلىا  چىقىرىش ۋاقتىدا، بۇ تاۈردىكى بىار تاوپ پاادىالرنىمۇ 
ئىش تۇتۇشنى ياخشى بىلىدۇ. چۇنكى ئۇالر خەلق ئاممىسىنىڭ ئاكتىا  
قىساامى بېكىتىاا  چىققااان ھەرقانااداق بىاار تاشااقى سىياسااەتكە، ھااېچ 
بولمىغاناادا پاسسااى  شااەكىلدە قارشااى تۇرىاادىغان بىاار دۆلەت بىاالەن 

 ئىتتىپاقداشلىق كېلىشىمى تۈزۈشمەيدۇ. 

مىللىااي خااائىن “كېرەككااى،  بااۇ يەدە شااۇنىمۇ قوشااۇپ قويۇشااىمىز
نىاااڭ رەھبەرلىااارى ئاااۆزىنىڭال مەنپەئەتىناااى، ئاااۆزىنىڭال  ”پاااارتىيىلەر

ئىستىقبالىنى ئوياليدىغانلىقى ئۈچاۈن، دۆلەتنىاڭ قايتىادىن جانلىنىا  
كۈچىيىشىگە قارشى تۇرۇشنىڭ ئۆزلىرىگە مەنپەئەت كەلتۈرىادىغانلىقىنى 

 دائىم قارشى چقىشىدۇ.ياخشى بىلىدۇ. شۇڭا ئۇالر بۇنداق غايىالرغا ھەر

دۆلىتىمىزنىااڭ تارىختااا كۆرۈلااۈپ باقمىغااان ئېغىاار يىمىرىلىشااىگە 
سااەۋەپچى بولغااانالردىن ھېساااپ ئالماااۋ تااۇرۇپ، نااېمىس خەلقىنىااڭ 
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بۇرۇنقى قۇدرەتلىك ھالىغا قايتا ئېرىشەلىشى مۇمكىن ئەمەس. تاارىخىي 
نىاڭ تەجرىبىلەر بۇنىڭغا ئىشىنىشىمىزگە ياول قويمايادۇ. چاۇنكى تارىخ

ئادەتتىكىچە ( ئوغالقىنى)يىلىنىڭ نويابىرىنى -8281سوت مەھكىمىسى، 
بىر غەپلەتتە قېلىش دەپ قارىماۋ، ۋەتەنگە خاائىنلىق قىلغاانلىق دەپ 

 قارايدۇ.

بۇناااداق شاااارائىت ئاساااتىدا، گېرمانىيىنىاااڭ تاشاااقى جەھەتتىكاااى 
مۇستەقىللىقىنى قايتىدىن ئەسلىگە كەلتۈرۈشى خەلقىمىزنىاڭ ئىشاەنچ، 

سارەت روھىنى قايتىادىن ئەسالىگە كەلتۈرەلىشاىگە بااغلىق بىرىنچاى جا
دەرىجىلىاااك ۋەزىپىساااى بولاااۇپ قالماقتاااا. ئەمماااا كاااۆپ سااااندىكى 
نېمىسالرنىڭ ئەركىنلىاك ئېڭاى تەيياارالنمىغىچە، خەلقىمىزنىاڭ ياالغۇز 
شااەكىل جەھەتتىكااى سااىرتقا قارىتااا مۇسااتەقىللىققا ئېرىشىشااى بىاالەن 

 ىنىڭ قىلچە مەنىسى بولمايدۇ.ئازاتلىققا ئېرىشىش ئوي

ئەگەر باااۇ مەساااىلىگە پۈتاااۈنلەۋ ھەربىاااي نوقتىااادىنال قارايااادىغان 
بولساااااق، ھەر بىاااار ئوفىسسااااېرىمىزغا ئېنىااااق مەلااااۇمكى، يااااالغۇز 
ئوقۇغۇچىالردىنال تەشكىل قىلىنغان قىسىمالرغا تايىنى  ئۇرۇش قىلىاش 

ىغىمۇ مۇمكىن ئەمەس. ئۇرۇشتا مىللەتنىڭ ئەقلى كاۈچى بىالەن مۇشاتۇم
 ئېقتىياجلىق بولىمىز. 

بااۇ يەردە شااۇنىمۇ كۆرسااىتى  ئۆتىشااكە تااوغرا كېلىاادۇكى، ئەگەر 
دۆلەت مۇداپىيىسااااىنىڭ يااااۈكىنى زىيااااالىالر تەبىقىسااااىگە يااااۈكلەپ 
قويۇلغىنىدا، خەلق ئورنىنى تولادۇرغىلى بولمايادىغان بىار بايلىقىادىن 

الر بىالەن يىلىسى ياش زىيالى-8288مەھرۇم قالدۇرۇلغان ھېساپلىنىدۇ. 
تولۇقالنغااان پىاادائىي باتااالىيونالردا فالندېرسااتە قۇربااان بولغااان ياااش 
نااېمىس زىيالىلىرىنىااڭ ئورنىنىااڭ تولاادۇرغىلى بولمىغااانلىقى كېيىاانچە 
قاتتىق ھېس قىلىنغان ئىادى. ئاۇالر خەلقىمىزنىاڭ تالالنغاان ماۇنەۋۋەر 

، ئۇرۇش تەبىقىسىنى تەشكىل قىالتتى، ئۇالردىن ئايرىلى  قالغانلىقىمىز
پەيتىااادە ھەرگىزماااۇ تولااادۇرغىلى بولمايااادىغان بىااار زىياااان ئىااادى. 
كۈرەشلەردە ھۇجۇمغا ئۆتىدىغان باتالىيونالرنى ئىشچىالر كاۈچى بىالەن 
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تولااۇقالپ كااۈچەيتىش شااەرتى بىاالەن قااۇرۇپ چىقىشااقا بولىاادۇ. ئەممااا 
پۈتكاااۈل ئىجتىماااائىي گەۋدىمىااازدە سااااغالم بىااار غاااايە تەرىپىااادىن 

كۈچلااۈك بىرلىااك مەۋجااۇت بااولمىغىنىچە كۈرەشاانى تەمىنلىنىاادىغان 
تېخنىكىلىااق جەھەتااتىن تەييارالشاانىڭمۇ ئىمكااانى بولماياادۇ. بولمىسااا 
تىركىشى  تىرمىنىشقا مەجبۇر قىلىنغان، ۋېرسالېس شەرتنامىساىغا قاول 
قويغانالرنىاااڭ كاااۆزىنى يۇغاااان ئېچىااا  قارىشاااى، ناااازارىتى ئاساااتىدا 

ىكى دۈشااامەن ئۇنساااۇرلىرىنى قۇرالساااىزالندۇرۇلغان خەلقىمىاااز ئىچىاااد
تااازىالپ يوقاااتمىغىچە، نىيىتااى تۇغمااا بااۇزۇق، ئوتتااۇز ئالتۇنغااا ھەماامە 
نەرسااىنى، ھەمااامە ئاااادەمنى سااېتىۋېتىدىغان يەھاااۇدىيالر تازىلىنىااا  
يوقۇتااۇلمىغىچە، تېخنىكااا تەييااارلىقى ئۈچااۈن ھېچقانااداق بىاار تەدبىاار 

تى! سىياسااىي ئااللمااايتتى. مانااا بۈگااۈن، بااۇ مەسااىلە ئېنىااق ئايدىڭالشاا
قاراشااالىرىغا تايىنىااا  مىللىاااي يۈكساااىلىش ھەرىكىتىمىااازگە قارشاااى 

بىرساااى بىااالەن تۇتۇشاااۇپ، -تۇرىۋاتقاااان مىليونلىغاااان ئاااادەم بىااار
قەلبىااادىكى، مىڭىساااىدىكى دۈشااامەنلىك ئېڭىغاااا ساااەۋەپچى بولغاااان 
دۇنياۋى ئىنتېرناتسيونال ماركسىزمچى ئىدىيىسىنى كاللىسىدىن تاازىالپ 

زگە يااېڭىلمەس كااۈچ بولااۇپ كۆرىنىاا  تۇرىۋېرىاادۇ. چىقااارمىغىچە، بىاا
دۆلەت ۋە خەلاااااااق ساااااااۈپىتىدە ئەركىنلىكىمىااااااازگە قايتىااااااادىن 
ئېرىشەلىشاااااىمىزنىڭ ماااااۇمكىنچىلىكى، تاشاااااقى سىياساااااىتىمىزنىڭ 
تەييارلىنىشااى، قۇراللىااق كااۈچلىرىمىزنى بىاارەر ئىشااقا ئەسااقاتقىدەك 

قىغاا ئۆتاۈش ئورۇنالشتۇرۇشىمىز ياكى بولمىسا بىۋاساتە ئاۇرۇش تەييارلى
جەھەتلەرنااى قايسااى تەرەپااتىن تەھلىاال قىلساااق قىاليلااى، ئەساالى 
شەرتنىڭ ھەردائىام، ھەرقاناداق ئەھۋالادا ئالادى بىالەن خەلقىمىزنىاڭ 
مۇتلەك كۆپ قىسمىنى مىللىي مۇستەقىللىق كۆزقارىشى تەرەپكە جەلىا  

 قىلىش بولىدىغانلىقى ئوتتۇرغا چىقىدۇ.

ى قايتاااااااا قولغاااااااا تاشاااااااقى جەھەتتىكاااااااى ئەركىنلىكىمىزنااااااا
كەلتااااۈرەلمىگىنىمىزدە، ۋەتىنىمىااااز ئىچىاااادە ھەر قااااانچە ئۇتۇغلااااۇق 
بواللىغىنىمىزدىمۇ، باشقا مىللەتلەرگە بىار تۈرلاۈك مۇساتەملىكە بولاۇش 
قابىلىيىتىمىزنى يېتىلدۈرگەندەك كۆرۈنۈشىمىزدىن باشقا ھېچقانداق بىر 
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ولغااا ئىشااقا ئەسااقاتمايدۇ. ئىقتىسااادى جەھەتااتە يۈكسىلىشااىمىزدىن ق
كەلتۈرىلىاااادىغان كىرىملىرىمىزمااااۇ ئىنتېرناتساااايونالنى تېاااازگىنلەپ 
كېلىۋاتقااان غوجايىنالرنىااڭ يانچۇقىغااا كىرىاا  كېتىاادۇ. شااۇنىڭدەك 
ۋەتىنىمىزدىكاااى ئىجتىماااائى نوقتىااادىكى ھەر بىااار ئىلگىرلىشاااىمىز، 
ئىشلەپچىقىرىشىمىزنىڭ ئۆنۈملۈك بولىشى قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسىدە باۇ 

مەنپەئەتى ئۈچۈن ئىشلىگەن بولۇپ قاالىمىز. باۇالر يەنە  غوجايىنالرنىڭ
كېلىاا  نااېمىس خەلقىنااى پارچىالشاانى كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادۇ. چااۇنكى، 
مەدەنىااايەت جەھەتتىكاااى ئىلگىااارلەش، سىياساااىي مۇساااتەقىللىقىغا، 

 چەس باغالنغان. -مىللىتىمىزنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا چەمبەر

مىساىنىڭ مىللەتچاى ئەگەر گېرمانىيىنىڭ ئىساتىقبالى كەڭ خەلاق ئام
چۈشەنچىلىرىگە قايتى  كېلىشاىگىال بااغلىق بولغاانىكەن، ئۇناداقتا باۇ 
ئاااممىنى قولغااا كەلتااۈرۈش ئىشااى ھەرىكىتىمىزنىااڭ ئەڭ چااوڭ ۋە ئەڭ 
مۇھىم ۋەزىپىسى بولۇپ ھېساپلىنىشى كېرەك. شاۇنىڭدەك يەنە بىزنىاڭ 

كۈنادىلىك بۇ ھەرىكىتىمىزنىڭ پائالىيەتلىرى پەقەتال كۆز ئالدىمىزدىكى 
ئېقتىياجلىرىمىزنى قاندۇرۇش ئۈچۈنال ئېلىا  بېرىلىادىغان بولماسالىقى 
كېرەك. بولۇپماۇ ۋەتىنىمىزنىاڭ كىلەچىكىناى كاۆزدە تۇتقاان ئاساساتا، 
كەلگۈساىدە قولغاا كەلتۈرۈلىشااى كېارەك بولغااان نەتىجىلەرنىماۇ كااۆزدە 

-8282تۇتقان ھالدا قانات يايدۇرۇش الزىم. شاۇنداق بولغاچقاا، بىاز، 
يىلىااادىن بېااارى يېڭاااى ھەرىكىتىمىزنىاااڭ ئالااادى بىااالەن ئااااممىنى 
مىللەتچىلەشااتۈرۈش زۆرۈر ئىكەنلىكىنااى تونااۇپ يەتااكەن ئىاادۇق. شااۇ 
ئاساسااتا، ماڭماااقچى بولغااان يولىمىزغااا مۇناسااىۋەتلىك نۇرغۇنلىغااان 

 ۋەزىپىلەر ئوتتۇرغا چىقتى:

. خەلق ئاممىسىنى مىللىي يۈكسىلىش ھەرىكىاتىگە جەلىا  قىلىاش 8
 ۈچۈن ھەر قانچە پىداكارلىق كۆرسىتىلسىمۇ ئارتۇقلۇق قىلمايدۇ. ئ

ئىشااچىالرغا ئىقتىسااادىي ساااھەلەر بااويىچە يااول قويۇشااالر، نىاامە 
بولىشىدىن قەتدىي نەزەر، بۇنداق يول قويۇشالر كەڭ خەلق ئاممىساىنى 
خەلقنىڭ تەركىۋى قىسمى بولغان ئىجتىمائى ساھە ئىچىگە قوشۇلۇشاىغا 
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ىادا، بۇنىڭادىن پۈتاۈن خەلاق مۆلچەرلىگۈساىز پايادىغا ياردەم قىلىنغىن
 ئېرىشكەن ھېساپلىنىدۇ. 

ئەپسۇسكى، بىزدىكاى ئىشاچىالر ساىنىپى تەۋەساىدە نۇرغاۇن سااندا 
كااۆزى قااارغۇ، قاااالق كىشااىلەرال خەلااق بىاالەن مىلاالەت ئوتتۇرسااىدا 
مۇستەھكەم ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى تىكلەنامەۋ تاۇرۇپ ھېچقاناداق بىار 

ئااالىيەتنى ئەمەلااگە ئاشااۇرۇش مااۇمكىن ئەمەساالىكىنى، ئىقتىسااادى پا
ھېچقانااداق بىاار پائااالىيەت مەنااپەت كەلتۈرەلمەيدىغانلىقىاادىن ئىبااارەت 

 ئەمەلىيەتنى چۈشىنەلمەيدۇ.

ئەگەر ئاااۇرۇش مەزگىللىرىااادە ئىشاااچىالر ئۇيۇشااامىلىرى ئىشاااچىالر 
مەنپەئەتىناااى كۈچلاااۈك تاااۈردە ھىماااايە قىلىااا  چىققاااان، ئاااۇرۇش 

ئىش تاشالش ئارقىلىق كۆزلىرى پايدىادىن باشاقا ھاېچ  مەزگىللىرىدىمۇ
نىمىناااى كۆرمەيااادىغان، ئااااچكۆز، ئىشاااچىالرغا زۇلاااۇم قىلىااادىغان 
غوجاااايىنالردىن ئىشاااچىالرنىڭ ھەققىناااى يۇلاااۇپ ئااللىغاااان، دۆلەت 
مۇداپىيىسى ئۈچۈن نېمىس ئەقىدىساىنى قەتدىاي چىاڭ تاۇرۇپ ھىماايە 

دە بىلەن ۋەتەنگە كېرەكلىاك قىاللىغان بولسا ئىدى، يەنە شۇنداق ئىرا
ھەممە نەرسىنى تەلەپ قىاللىغان، بېرىدىغاننى بېرەلىگەن بولسا ئىدى، 
ئۇرۇشااتا يېڭىلىاا  قالمىغااان بوالتتااۇق. بااۇ تااۈردىكى ئىشااچىالرغا يااول 
قويۇشااالر قولغااا كەلتۈرۈلىاادىغان غااالىبىيەت ئالدىاادا ھااېچ نااېمىگە 

التتى. شااۇنداق، ئەرزىاامەس كىچىااك ئىشااالر قاتارىاادا ھېساااپالنغان بااو
نېمىس ئىشچىلىرىنى مىللىتى تەرەپكە قايتۇرۇپ كېلىشنى ئويلىغان بىار 
ھەرىكەت، ئىقتىسادىي جەھەتتىكى پىداكارلىقالر مىللىي ئىگىلىكىمىزناى 
تەۋرىتەلمەياادىغانال بولىاادىكەن، سااەل قارالماساالىقى كېاارەك بولغااان 

 ئىشالر ئىكەنلىكىنى ئۇنۇتماسلىقى كېرەك.

ساااىغا مىللەتچىلىاااك تەربىيىساااى بېااارىش ئىشاااى . خەلاااق ئاممى1
ئىجتىمااائىي يۈكسااىلىش ۋاستىسااى ئااارقىلىقال مەياادانغا كېلىاادىغان بىاار 
ئىاااش. ئەمەلىيەتتىماااۇ ھەمااامە كىشاااىگە مەدەنىااايەت نېمەتلىرىااادىن 
نىسىۋىساااىنى ئاااېلىش پۇرساااىتىنى يارىتىااا  بېرىااادىغان ئەقەللىاااي 
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قال ئىشاااقا ئىقتىساااادىي شاااارائىت، ئىجتىماااائىي يۈكساااىلىش ئاااارقىلى
 ئاشۇرغىلى بولىدىغان ئىشالردۇر.

بااۇال -. خەلااق ئاممىسااىنى مىللىلەشااتۈرۈش ئىشااى ھېچقاچااان چاااال9
تەدبىرلەرگە تايىنى  قولغا كەلتۈرۈشكە بولىدىغان ئىشاالردىن ئەمەس. 
بۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق پائاالىيەتلەرنى بىارال نوقتىغاا مەركەزلەشاتۈرۈش، 

نغىچە قەتداى چىاڭ تاۇرۇپ مېڭىشاقا بۇ يولدا غاايىنى ئەمەلاگە ئاشاۇرغا
توغرا كېلىدۇ. بىرەر جەمىيەتناى مىللەتچىلەشاتۈرۈش ئىشاى، بۈگاۈنكى 
بۇرجۇئازىيە تەبىقىسىنىڭ چۈشەنگىنىدەك سەل قااراش ئاارقىلىق ئىشاقا 
ئاشۇرۇشقا بولىدىغان ئىشالردىن ئەمەس. ئىنتايىن ماۇھىم ھەل قىلىاش 

ارقىلىق كىرىشاىش يوللىرىغا پۈتاۈن خەلاق كۈچلاۈك كۆڭاۈل قوياۇش ئا
كېاارەك. زەھەرنااى پەقەتااال زەھەرگە قارشااى دورا بىلەنااال يااوق قىلىااش 

چۈششەك تەدبىرلەر ئارقىلىق ئاماانلىقنى قولغاا -مۇمكىن. ئەمما ئۇششاق
كەلتااۈرۈش ئۈمىاادىنى قىلىشااقا، ئااۆزلىرىنى بەختىيااار قىلىاادۇ دېيىشااكە 

 پەقەت بۇرجۇئازىيىال ئىشىنىشى مۇمكىن.

ڭ خەلق ئاممىسى ھېچ قاچان يالغۇز پروفىسساور بىرەر مىللەتنىڭ كە
ياااااكى دېپلوماااااتالردىنال شااااەكىللەنگەن ئەمەس. خەلااااق ئاممىسااااى 
ئابىسااتراكىت چۈشااەنچىلەرنى بەك چۈشااىنى  كەتمەياادۇ. ئەممااا خەلااق 
ئاممىسىنى ھېسسىيات تەرەپتىن تېخىمۇ ئاساان قايىال قىلىشاقا بولىادۇ. 

ولسۇن، خەلق ئاممىساىنىڭ بۇ، مەيلى ئىجابىي بولسۇن ياكى سەلىبىي ب
ئىنكاسىنى قوزغايادىغان ئااچقۇچ ھېسااپلىنىدۇ. خەلاق ئاممىساى ئوڭغاا 
سااۆرەيدىغان ياااكى سااولغا سااۆرەيدىغان كااۈچكە ئەگىشااى  ھەرىااكەت 
قىلىدۇ. خەلق ئاممىسى ھېچ قاچان بۇناداق ئىككاى تەرەپ ئوتتۇرساىدا 

خەلااق ياتااا تەدبىاارلەر تەرىپىاادە تۇرماياادۇ. -تەمتىاارەپ يااۈرگەن يېاارىم
ئاممىسىنىڭ ھېسسىياتىنى قوزغايدىغان، ئۇالرغاا تەساىر كۆرساىتىدىغان 
چۈشااەنچىلەر ھەر دائىاام ئېنىااق، مااۇقىم بولىشااى شااەرت. ئىنسااانالرنى 
ئېتىقادىاادىن تەۋرىااتىش ئىلمىلىكنااى تەۋرىتىشااتىنمۇ تەس بىاار ئىااش. 
سااۆيگۈ، ھااۆرمەت قىلىشااقا سېلىشااتۇرغاندا ئاسااانلىقچە ئۆزگەرمەياادۇ. 

خشااى كۆرمەساالىككە قارىغاناادا ئااۇزۇن ئۆمۈرلااۈك بولىاادۇ. نەپاارەت، يا
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دۇنيادىكى بارلىق ئۇلۇت ئىنقىالپالرنى پەيدا قىلىادىغان كاۈچ، خەلقناى 
قايىااال قىلىااادىغان ئىلمىاااي قاراشاااالرنىڭ ئومۇمالشتۇرۇلىشاااى بىااالەن 
ئەمەس، بەلكااى خەلااق ئاممىسااىنى كۈچلااۈك ھاياجانالندۇراالياادىغان، 

ن ئېتىقاتالردا، ئەمەلى تەلەپالەردە سااقالنغان ئۇالرنى جانالندۇرااليدىغا
 بولىدۇ.

خەلق ئاممىسىنى قولغا كەلتۈرۈشنى ئوياليدىغان بىرسى، شاۇ خەلاق 
ئاممىسىنىڭ قەلبىنى ئاچااليدىغان ئاچقۇچنى قولغا كەلتاۈرگەن بولىشاى 
كېرەك. بۇنداق بىر ۋەزىيەتتە ئوبىكتىۋ پوزىتساىيىدە باولىمەن دېايىش 

غااا چىقارغااانلىق ھېساااپلىنىدۇ. ئىاارادە دېگەنلىااك، ئاااجىزلىقىنى ئوتتۇر
 قۇۋۋەت دېگەنلىكتۇر.-كۈچ

. خەلقنىڭ سۆيگۈسىگە ئېرىشىشتە ئۇ خەلقنىڭ غايىساىنى ئەمەلاگە 8
ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىش، شاۇنىڭدەك يەنە باۇ غاايىگە يېاتىش 
يولىغا توسقۇنلۇق قىلىدىغان كۈچلەرنىمۇ يوقۇتۇش ئاارقىلىقال ماۇمكىن 

خەلقنىااڭ نەزىرىاادە دۈشاامەنلەرنىڭ ئىزچىاال قارشااى چىقىاا   بولىاادۇ.
تۇرىشاااى، ئاااۆز تەلىۋىنىاااڭ يوللاااۇق ئىكەنلىكىنىاااڭ بىااار دەلىلاااى 
ھېساپلىنىدۇ. شۇنداق بولغاچقا، بۇناداق بىار دۈشامەننى يوقۇتۇشاتىن 
ۋاز كېچىش ئىشى خەلقنىڭ بۇ تۈر ھەققىنىاڭ بارلىقىادىن گۇماانلىنىش 

قنىاڭ باۇ ھەققىناى ئىنكاار قىلىاش دېگەنلىك ھېساپلىنىدۇ. ھەتتاا خەل
 دېگەنلىك بولىدۇ.

خەلااق ئاممىسااى، تەبىدەتنىااڭ بىاار تەركىااۋى قىساامىدۇر. شااۇنداق 
ئىااكەن، خەلااق ئاممىسااىنىڭ ھېسسااىياتلىرى خەلقنىااڭ ئارزۇلىرىنىااڭ 
زىتىنااى تەلەپ قىلىاادىغان، بۇنااداق زىاات تەلەپنااى ئاشااكارە تىلغااا 

گە چىقىشاى  ئۆتۈشاكە كەلتۈرۈشتىن قورقمايدىغان كىشىلەر بىلەن بىار
قۇدرەتنىاڭ ئۈساتۈلۈككە -يول قويمايادۇ. خەلاق ئاممىساى پەقەت كاۈچ

ئېرىشىشىنى، ئاجىزالرنىڭ يوقۇتۇلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ. ھېچ بولمىغانادا 
بۇنداق ئاجىزالرنىڭ شەرتسىز بويۇن ئەگدۈرۈلىشىنى قوبۇل قىلىشاىدۇ. 

ۇغۇرۇش شۇنداق ئىاكەن، باۇ خەلاق ئاممىساىنى مىللىاي رو  بىالەن سا



 

 

610 

 

ئىشى، خەلقىمىزنىڭ كۆڭلىنى ئالىدىغان كۈرەش بىلەن شوغۇللىنىشتىن 
باشاااقا، خەلقىمىزناااى زەھەرلەپ كېلىۋاتقاااان ئىنتېرناتسااايونال زەھەر 

 تارقاتقۇچىالرنىمۇ يوقۇتۇش ئارقىلىقال ئىشقا ئاشۇرۇش مۇمكىن.

چاوڭ مەساىلىلەرنىڭ ھەممىساى شاۇ ۋاقىتنىاڭ -. نۆۋەتتىكى چوڭ5
ق مەسااىلە ھېساااپلىنىدۇ. بااۇ مەسااىلىلەر بىاار تۈركااۈم ئااۆزىگە تەئەللااۇ

بەلگىلىك سەۋەپلەر كەلتۈرۈپ چىقارغان مەسىلىلەردىن باشاقا نەرساىنى 
ئىپادىلىمەياادۇ. ئەممااا بااۇ مەسااىلىلەرنىڭ ئىچىاادە بىرسااى باشااقىلىرىغا 
قارىغاندا بەكاال ماۇھىم ئەھمىايەتكە ئىاگە بولاۇپ ناماايەن بولىادۇ. باۇ 

ۇت ئىچىاادە ئىرقنااى قوغااداش مەسااىلىدۇر. مەسااىلە، ئىجتىمااائىي ۋۇجاا
ئادەملەرنىڭ كۈچلۈك ياكى ئاجىز بولىشى ئۇنىاڭ قېانىغىال بااغلىق بىار 
ئىشااتۇر. ئىاارق ئاساساالىرىنىڭ مااۇھىملىقىنى بىلمەياادىغان، بۇنىااڭ 
ئەھمىيىتىنى چۈشەنمەيدىغان مىللەتلەر ئۆگۈتۈشاكە بولىادىغان ئاۇزۇن 

ئوخشااش دەپ قارايادىغان  يۇڭلۇق فىنو ئىتلىرى بىلەن ئوۋ ئىتلىرىناى
كىشىلەرگە ئوخشايدۇ. يەناى فىناو ئىتلىرىنىاڭ يۇۋاشالىقى بىالەن ئاوۋ 
ئىتلىرىنىااڭ يااۈگىرەكلىكىنى تەربىاايىلەپ يېتىشتۈرۈشااكە بولىاادىغان 
ئاالھىاادىلىك دەپ قارىشااى ، بااۇ ئاالھىاادىلىكىنىڭ ئىرقىغااا باااغلىق 

كەچاكەن  ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ. ئىرقىنىڭ سااپلىقىنى قوغداشاتىن ۋاز
مىللەتلەر، قەلبىدىكى ھەممە ئىشتا ئىتتىپاق بولۇش ئاالھىدىلىكىادىنمۇ 

 ئايرىلى  قالغان بىر مىللەت ھېساپلىنىدۇ.

ئۇالرنىاااڭ مىللىاااي مەۋجۇتلۇقىنىاااڭ يوقۇلۇشاااقا ياااۈز تۇتقاااانلىقى، 
ئاااۇالردىكى مىللىاااي قېنىنىاااڭ بۇلغۇناااۇپ كەتكەنلىكىنىاااڭ ماااۇقەررەر 

قۇدرىتىنىاااڭ تاااوزۇپ كېتىشاااى،  ئاقىۋىتىااادۇر. مەنىاااۋىي، ئىجاااادىي
مىللەتنىااڭ ئىرقچىلىااق ئاساساالىرىدىكى ئۆزگىرىشاالەرنىڭ ئاقىۋىتىاادىن 

 باشقا ئەھۋال ئەمەس.

نېمىس مىللىتىناى ئاۆز قېنىادىن كەلمىاگەن بۇزۇلغاان پىكىارلەردىن 
تازىالشنى ئارزۇ قىلىادىغان بىرساى، ئالادى بىالەن ناېمىس مىللىتىناى 

ىۋاتقانالردىن قۇتقۇزۇش كېرەكلىكىناى بۇنداق خاتا يولغا يېتەكلەپ كېت
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بىلىشى كېرەك. ناېمىس مىللىتاى، ئەگەر ئىارق مەسىلىساىنى، بۇنىڭغاا 
ساااەۋەپچى بولىۋاتقاااان يەھاااۇدىي مەسىلىساااىنى ھەل قىلمااااۋ تاااۇرۇپ 
ھەرگىزمۇ قايتىدىن روناق تاپالمايدۇ. ئىرق مەسىلىسى دۇنيا تارىخنىاڭ 

نە ئىنسااااانىيەت ئاااااچقۇچىال بولااااۇپ قالماسااااتىن، ئااااۆز ۋاقتىاااادا يە
 مەدەنىيىتىنىڭمۇ ئاچقۇچى ھېساپلىنىدۇ.

الگىرى تەرىپىادە تۇرىۋاتقاان  ”ئىنتېرناتسيولىزم“. بۈگۈنكى كۈندە 6
ئىچىااگە تەۋە  ”مىلاالەت“خەلقىمىزنىااڭ مااۇتلەق كااۆپ قىساامىنى چااوڭ 

قىلىنىشااى، ھەر بىاار ئادەمنىااڭ قااانۇنىي مەنپەئەتلىرىنااى، تۇرمااۇش 
غداش چۈشەنچىسىدىن ۋاز كەچتۈرۈشنى شارائىتى ياكى كەسىپلىرىنى قو

ھەرگىز تەلەپ قىلمايدۇ. ھەرخىل شاارائىت يااكى مەساىلىلىرىگە خااس 
بارلىق مەنپەئەتلىرى ھېچ قاچان ساىنىپالر ئوتتۇرساىدىكى پەرقلەرنىاڭ 
ئوتتۇرغا چىقىشىغا سەۋەپ بولماسلىقى كېرەك. باۇ تاۈر ئىشاالر بىزنىاڭ 

ياجلىرىادىن ئوتتۇرغاا چىققاان ئىقتىسادىي ھاياتىمىزنىاڭ نورىماال ئېقتى
تەبىدىاااي ھادىساااىلەردىن باشاااقا نەرساااە ئەمەس. چاااۇنكى، خەلاااق 
ئاممىسىنىڭ باراۋەرلىكى  ئىجتىمائىي ۋۇجۇتقا، بۇ ئىجتىماائىي ۋۇجۇتقاا 
مۇناساااىۋەتلىك بولىااادىغان پۈتاااۈن مەساااىلىلەردە ئىتتىپااااق بولۇشاااقا 

ۇش تايىنىاادىغان مەسااىلىدۇر. سااىنى  ھالىغااا كەلااگەن ناچااار تۇرماا
شاااارائىتى ئاساااتىدىكى خەلاااق ئاممىساااىغا يااااكى دۆلەت تەۋەساااىگە 
كىرگۈزۈلىشى ئۈستۈن ساەۋىيىدىكى ساىنىپالرنىڭ تاۈۋەن ساەۋىيىدىكى 
سىنىپالرغا ئايالندۇرۇلىشى بىلەن ئەمەس، بەلكاى تاۈۋەن ساەۋىيىدىكى 
سااىنىپالرنىڭ تۇرمااۇش سەۋىيىسااىنى يۈكسااەلتىش ھېساااۋىغا ئەمەلااگە 

ئاازىيە، ئااق ساۈڭەكلەرنىڭ قوباۇل قىلىشاقان ئاشىدۇ. بۈگۈنكى بۇرجۇ
تەدبىرلىاااارىگە تايىنىاااا  دۆلەت تەركىااااۋىگە كىرگااااۈزۈلگەن ئەمەس. 
بۇرجۇئازىيە سىنىپى ئاۆز پائاالىيىتى بىالەن ئاۆزلىرىنى يېاتەكلەش، باۇ 

 يولدا مېڭىش ئارزۇسىغا تايىنى  ھۆكۈمەت تەركىۋىگە كىرەلىدى.

خەلقى دېاگەن باۇ خۇددى شۇنىڭدەك، نېمىس ئىشچىلىرىمۇ نېمىس 
جامااائەت ئىچىااگە يىغااالپ قاخشاشااقىال تايىنىاا  كىاارگەن بولماااۋ، 
ئىجتىماااائىي ۋە مەدەنىاااي ۋەزىپىلىرىناااى ئااااڭلىق تاااۈردە ئورۇناااداپ 



 

 

612 

 

كەلگەنلىكااااى، باشااااقا سااااىنىپالر بىاااالەن تەڭ تۇرغىاااادەك ئورۇنغااااا 
 كېلەلىگەنلىكى ئۈچۈن بۇ جامائەت ئىچىدە ئورۇنغا ئېرىشەلىگەن.

نى ئاۆزىگە ۋەزىاپە قىلىا  ئالغاان بىار ھەرىاكەت، بۇنداق بىار غاايى
ئۆزىنىڭ ھىمايىچىلىرىنى ئالدى بىلەن ئىشاچىالر ئارىساىدىن ئااختۇرۇپ 
تېپىشااى كېاارەك. بىلىملىااك دەپ قارالغااان ساااھەدىكىلەرگە ئەنە شااۇ 
ئىشچىالر ساىنىپى دېايىلگەن تەبىقىنىاڭ يەتمەكچاى بولغاان غايىساىگە 

پ ماااۇراجەت قىلىشاااقا بولىااادۇ. مۇۋاپىاااق ئاااۆزىنى ئاتىيالىشاااىغا قاااارا
بىرساى بىالەن قاول تۇتۇشاۇپ -سىنىپالرنىڭ ئۆزگىرىش ياسىشاى، بىار

يىگىاارمە -ھەمكااارلىق ئاساسااىدا ھەرىااكەت قىالالياادىغان ۋەزىاايەت ئااون
يىلااادىال پۈتاااۈپ كېتىااادىغان ئاساااان ئىشاااالردىنمۇ ئەمەس. تاااارىخىي 

رەش تەجرىبىلەر شۇنى كۆرسەتمەكتىكى، بىر قانچە نەسىل باويىچە كاۈ
 قىلىش ئارقىلىقال ئاندىن بۇنداق بىر ۋەزىيەت شەكىللىنەلەيدۇ.

-بۈگۈنكى كۈندە ئىشچىالر ساىنىپى بىالەن خەلاق ئاممىساىنىڭ بىار
بىرسااى بىاالەن يېقىنلىشالماساالىقىدىكى ئەڭ چااوڭ توسااالغۇ، ئىشااچىالر 
سىنىپىنىڭ ھەققانىي مەنپەئەتلىرىگە ۋەكىللىك قىلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ 

ىن كەلااگە ئەمەس. بۇنااداق توسااالغۇ، خەلقىمىااز بىاالەن ھەرىكەتلىرىااد
ۋەتىنىمىزگە دۈشمەن بولىۋاتقان ئىنتېرناتسايونالىزمچى كاتتىۋاشاالرنىڭ 
نېمىس ئىشچىلىرىنى كۈشكۈرتۈپ يۈرگەنلىكىادىن كەلمەكاتە. ئەسالىدە 
ئىشچىالرنى سىياسىي جەھەتتىن ھەقىقىي تاۈردە مىللەتچاى، خەلقچىال 

ىشاچىالر ئۇيۇشامىلىرى مىليونلىغاان ئىشاچىالر تەرەپكە يىتەكلەيدىغان ئ
قوشونىنى مىللەتچىلەر ئاممىسىنىڭ ئەڭ قىممەتلىاك تەركىاۋى قىسامىغا 
ئايالندۇرالىشاااى ماااۇمكىن. شاااۇنىڭدەك، باااۇ ۋەزىپىناااى ئىقتىساااادىي 

 ساھەلەرگە قىلچە تەسىر كۆرسەتمەۋ تۇرۇپ ۋۇجۇتقا چىقىرااليدۇ.

للىتى تەرەپكە قايتۇرۇپ نېمىس ئىشچىالر سىنىپىنى شەرەپ بىلەن مى
كااېلىش، ئىشااچىالرنى ئىنتېرناتساايونالىزم خااام خىيالىاادىن قۇتقااۇزۇپ 
چىقىشااانى ئوياليااادىغان بىااار ھەرىاااكەت، ئالااادى بىااالەن غوجاااايىنالر 
تەۋەسىدە ھۆكۈم سۈرۈپ كېلىۋاتقان بەزى ناچار مۇئاامىلىلىرىگە پۈتاۈن 
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ساىنىپى كۈچى بىلەن قەتدىي قارشى تۇرىشى كېرەك. يەناى، ئىشاچىالر 
خەلااق ئاممىسااى تەرىپىاادە تۇرغىنىاادا، ماااددىي جەھەتااتە ئىشااچىالر 
سااىنىپىدىن پاياادىلىنى  كېتىۋاتقااان كىشااىلەردىن ئااۆزىنى قوغااداش 
ۋاستىلىرىدىن مەھرۇم بولۇپ قاالرمىزمۇ دەپ ئەنسىرەشلىرىنى يوقۇتۇش 
ئۈچااۈن ئىشااچىالر سااىنىپىنىڭ ئەقەللىااي ئىقتىسااادىي مەنپەئەتلىرىنااى 

ش، خەلاق ئاممىساىنىڭ مەنپەئەتلىرىناى ھىماايە قىلغاانلىق ھىمايە قىلى
ھېساپلىنىدۇ. بۇنداق بىر قاراش بويىچە كاۈرەش، مااھىيەتتە ھەممىاگە 
مەلۇم بىر يالغانچىلىققا قارشى كۈرەش قىلغاانلىق ھېسااپلىنىدۇ. خەلاق 
ئاممىساااى ۋەزىپىساااىنى بىااارال ساااىنىپنى كاااۆزلەپال ئەمەس، بەلكاااى 

 دايدۇ. ئومۇمىلىقنى كۆزلەپ ئورۇن

شۇنىساااى ئېنىقكاااى، ئەگەر ھەر قاناااداق بىااار ئىشاااچى ئااااممىۋىي 
مەنااپەئەتلەرگە، مىللىااي ئىگىلىكىمىزنااى قوغداشااقا ئەھمىاايەت بەرمەۋ، 
ئۆزىنىڭال كويىدا بولۇپ ياماان پىكىارلەر كەينىادىن كېتىا  قالغىنىادا، 
ئۆزى تەۋە بولىۋاتقان خەلق ئاممىسىنىڭ روھىغا قارشى جىنايەت ساادىر 

ھېسااااپلىنىدۇ. خاااۇددى شاااۇنىڭدەك، ئەگەر غوجاااايىنالرمۇ  قىلغاااان
ئىنسانپەرۋەرلىككە ئۇيغۇن كەلمەيادىغان بېساىم ۋە ناھەقچىلىاك ياولى 
بىااالەن خەلقنىاااڭ ئەماااگەك كۈچىااادىن پايدىلىنىشاااقا ئۇرۇنغىنىااادا، 

تەرىدىن ئۆزىگە مىليونالپ پايادا ئۈنادۈرۈش بىالەن -ئىشچىالرنىڭ قان
بۇ خەلققە ئېغىر تاجاۋۇز قىلغان بىرسى  شوغۇلالنغىنىدا، بۇنداق بىرسى

 ”مىللەتچىاامەن“ھېسااپلىنىدۇ. شااۇ ساەۋەپتىن ئۇنااداق بىرساى ئااۆزىنى 
دېيىشااكە ھەققااى يااوق ۋە باااۇ خەلااق ئاممىسااى ھەققىاادە ساااۆزلەش 
ھەققىگىمۇ ئىاگە ئەمەس. چاۇنكى، ئۇناداق پەساكەش بىرساى ئەتراپقاا 

اتاااار قااليماقاااانچىلىق تېرىااا  ياااۈرگەن، ۋەتەناااگە قارشاااى بىااار ق
كۈرەشلەرنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشاىغا ساەۋەپچى بولغاان پەساكەش بىرساى 

 ھېساپلىنىدۇ.

ئىشااچىالر ئاممىسااى بىزنىااڭ ھەرىكىتىمىزنىااڭ ئەڭ ئاساساالىق كااۈچ 
مەنبەسى ھېسااپلىنىدۇ. باۇ ساىنىپقا مەنساۈپ كىشاىلەرنى خىياالپەرەس 
ئىنتېرناتسااايونالىزم قاراشااالىرىدىن، ئىجتىماااائىي قىيىنچىلىقلىرىااادىن 



 

 

614 

 

تقۇزۇپ چىقىش، ئىشاچىالرنى مەدەنىاي پۇقرالىقىادىن قۇتۇلادۇرۇش، قۇ
خەلق ئاممىسىنىڭ ئېتىقاتلىق، مىللەتچى ھېسسىياتالرغا ۋە غايىگە ئىاگە 
بىااار قىسااامىغا ئايالنااادۇرۇش، بىزنىاااڭ بىاااردىن بىااار مەقساااىدىمىز 

 ھېساپلىنىدۇ.

بىلىملىك مىللەتچىالەر ساھەساىدە مىللىتىنىاڭ ئىساتىقبالىغا قااتتىق 
ل بۆلىااادىغان، باااۇ ھەقتىكاااى كۈرەشااانىڭ مەنىساااىنى ياخشاااى كۆڭاااۈ

بىلىدىغان كىشىلەر بولغىنىدا، بۇ تۈردىكى كىشاىلەرنى ھەرىكىتىمىازگە 
قىزغىلىق بىلەن قوبۇل قىلىمىز. بىزنىڭ بۇ ھەرىكىتىمىزنىڭ ئىدىيىۋىي 
ئاااۇلىنى ئەنە شاااۇنداق كىشاااىلەر شاااەكىللەندۈرىدۇ. ئەمماااا شاااۇنىمۇ 

ككى، بىز ھاېچ بىار ۋاقىتتاا بۇرجۇئازالرنىاڭ كۆرسىتى  ئۆتىشىمىز كېرە
سااايالمدا ئاااۋاز بېرىاادىغان پااادىلىرىنى جەلىاا  قىلىشااقا ھەرگىزمااۇ 
كۈچىمىزنى سەرى  قىلمايمىز. ئۇنداق بولمىغاندا ھەرىكىتىمىاز بۇناداق 
بىر جامائەت ئەقىدىسى سەۋەبىدىن تېخىمۇ كەڭ ساھەدىكى ئىجتىمائىي 

ىنى چەتكە ئېلىش ۋەزىيىتىنى پەيادا تەبىقىلەرنىڭ ھەرىكىتىمىزدىن ئۆز
 قىلى  قويىشى مۇمكىن.

بىاااز ھەرىكىتىمىاااز تەركىاااۋىگە تاااۈۋەن تەبىقىااادىكىلەرنى جەلىااا  
قىلغىنىمىزغا ئوخشااش يوقاۇرى تەبىقىادىكىلەردىن كەلاگەن ئااممىنىمۇ 
جەلىاا  قىلىشااىمىز نەزەرىاايە جەھەتااتىن ئالغاناادا ھەقىقەتەنمااۇ مااۇھىم 

جۇئااازىيە سااىنىپىغا قارىتااا ھەرىكىتىمىااز ئەھمىيىااتكە ئىااگە. ئەممااا بۇر
توغرىلىااق چۈشااەنچىلەرنى تولااۇق سااىڭدۈرۈش، يااېڭىچە كۆزقاراشااالر 
ئااااارقىلىق پسااااىخولوگىيىلىك تەسااااىر پەياااادا قىلىشاااانىڭ بەلكىاااام 
مۇمكىنچىلىكى باردۇر. بىز، مەنبەساى، شاەكىللىنىش جەرياانى نەچاچە 

كى بەزى ئەساااىرگە ساااوزۇلغان بەزى ئاااۆزگىچە ئاالھىااادىلىكلەرنى، ياااا
خاتاااالىقالرنى تۈزىتىشااانى خىياااال قىلماسااالىقىمىز كېااارەك. بىزنىاااڭ 
مەقسىدىمىز، مىللەتچىلىككە ئاساسلىنىدىغان كۆزقاراشاالرنىڭ كاۈچىنى 
ئۆزگەرتىشنى مەقسەت قىلىۋااللمايادۇ. بىزنىاڭ مەقساىدىمىز، مىللەتچاى 
بولمىغااااانالرنى ئەتراپىمىزغااااا تااااوپالش، ئااااۇالرنى مىللەتچىاااالەرگە 
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رۇش بولىشااى كېاارەك. بىزنىااڭ بااۇ ھەرىكىتىمىزنىااڭ بااارلىق ئايالناادۇ
 تاكتىكىلىرى ئەنە شۇنداق كۆزقاراش ئاساسىغا تۈزۈلىشى كېرەك.

. بىزنىااڭ بااۇ خىاال بىاارال كااۆز قاراشاانى ئىپااادىلەش ئۇسااۇلىمىز 8
ھەرىااااااكەت تەشااااااۋىقاتىمىزنىڭ مااااااۇھىم مەزمااااااونى قىلىنىشااااااى، 

نەرلىك ھالغاااا تەشاااۋىقاتلىرىمىزدىمۇ باااۇ خىااال كۆزقاراشاااالرنى چۈشاااى
كەلتااۈرۈپ تەشااۋىق قىالالياادىغان ھالغااا كەلتۈرۈلىشااى الزىاام. چااۇنكى، 
ھەرىكىتىمىزنىااڭ تەشااۋىقات كااۈچىنى تەسااىر قوزغىياالياادىغان ھالغااا 
كەلتۈرىشىمىز ئۈچۈن بىرال يۆلۈنۈشتە پائالىيەت قىلىش ئارقىلىقال ئىشاقا 

ىرسااىگە ب-ئاشۇرۇشاقا بولىاادىغان ئىشاالردۇر. ئۇنااداق بولمىغانادا، بىاار
زىت ئىككى خىل قاراش پەيادا قىلىادىغان گۇروھۋازلىاق تۈپەيلىادىن، 
ئېلىااا  بېرىلغاااان تەشاااۋىقات پائاااالىيەتلىرىمىزنى مەلاااۇم بىااار تەرەپ 
چۈشىنەلمەيدىغان ئەھاۋال ئوتتۇرغاا چىقىادۇ. يااكى بولمىساا يەنە بىار 
تەرەپااتىكىلەر بىزنااى قىزىقتۇرماياادىغان مەسااىلىلەرگە مۇناسااىۋەتلىك 

اكى ماقالە ئىكەن دەپ قارىشاى ماۇمكىن. ھەتتاا، بۇناداق بىار نوتۇق ي
بىرسااىدىن -تەشااۋىقات ئىپااادىلەش قااابىلىيىتى ۋە ئۇساالۇبىنىڭ بىاار

پەرقلىنى  تۇرىشى ئىككى ئىجتىماائى گاۇرۇپ كىشاىلىرىگە تەڭ تەساىر 
 كۆرسىتەلمەيدىغان ئەھۋالنىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.

ىدىلىكىاادىكى سااەمىمىيلىكتىن، بىاارەر تەشااۋىقات، ئىپااادىلەش ئاالھ
ئاممىبابلىقتىن ۋاز كېچىلگىنىدە ئادەتتىكى خەلاق ئاممىساىغا، ئۇالرنىاڭ 
قەلاابىگە تەسااىر كۆرسااىتىش مااۇمكىن ئەمەس. ئەگەر بۇالرغااا تەسااىر 
كۆرساااااااىتىمەن دەپ گەپ ساااااااۆزلىرىنى، مەرتلىكىناااااااى ئۇالرغاااااااا 

ە تەساىر ئۇيغۇنالشتۇرىمەن دېگىنىدە، زىيالى دەپ ئاتالغان تەبىقىالەرگ
كۆرسىتەلمەۋ قالىدۇ. ئاۆزىنى نااتىق دەپ تونۇيادىغان ھەر ياۈز ئاادەم 
ئارىسااىدىن بۈگااۈن تااازىلىق ئىشااچىلىرىدىن، ئىشااچىالردىن تەشااكىل 
تاپقانالرغا، ئەتىسى پروفېسسور ۋە ستۇدېنتالردىن تەشاكىل تاپىادىغان 
يىغىاان قاتناشااقۇچىلىرىغا ئوخشاااش بىاار مەزمۇناادا دوكااالت بېرىاا  

سىر قوزغىيااليادىغان ئادەمادىن ئونىماۇ چىقمايادۇ. ئۇالرغاا ئوخشاش تە
ھەر ئىككىال تەرەپتىن ۋەكىللىك قىلىش پۇرسىتىنى تەمىنلىيەلەيادىغان 
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ئۇسۇلدا نۇتۇق سۆزلەشنى، شۇنىڭدەك ئاممىغا ئوخشااش تەساىر پەيادا 
قىالالياادىغان، ھەر ئىككىااال تەرەپنىااڭ گۈلاادىراس ئالقىشااىنى پەياادا 

خىتاپ قىلىشىنى بىلىدىغانالر ئەڭ كۆپ بولغانادىمۇ  قىالاليدىغان تۈردە
يۈز ناتىقتىن ئونىال چىقىشى مۇمكىن. يوقۇرى دەرىجىلىك بىر قاراشنىڭ 
ئەڭ ياخشى چۈشەنچىسى، كۆپۈنچە ھالالردا ئىنتايىن كىچىاك بولغاان، 
ھەتتااا بەكااال كىچىااك چۈشااەنچىلەر ۋاستىسااى ئااارقىلىقال كېڭىيەلىشااى 

ۇتماسلىقىمىز كېرەك. بەكال ئومۇمالشقان بىرەر مۇمكىنلىكىنى ھەرگىز ئۇن
قاراشنى ئوتتۇرغا قويغان بىرسىنىڭ نېمىلەرنى سۆزلەيدىغانلىقى ماۇھىم 
ئەمەس. بۇناااداق ئىشاااالر داھىاااي مىجەزلىاااك ئىجاااادىي بىرساااىنىڭ 
ئۇقتۇراالياادىغان ئىشااالر ئەمەس. بۇنااداق پىكىرلەرنااى تارقىتاالياادىغان 

ىرلەرنىاڭ ئۇنىاڭ ئاغزىادىن قايساى كىشىلەرنىڭ نەتىجىسى بۇ تاۈر پىك
 شەكىلدە چىقىشىغا باغلىق.

شااۇنداق بولغااانلىقى ئۈچااۈن، سوتسااىيال دېموكراتىيىنىااڭ، ھەتتااا 
ماركىسىزم ھەرىكىتىنىڭ كېڭىايىش كاۈچى بولۇپماۇ خىتااپ قىلىۋاتقاان 
خەلقنىااڭ ئىتتىپاااقلىقى، ئااۆزگەرمەس پوزىتسااىيىدە بولىشااىغا باااغلىق. 

ر قانچىكى تار مەزمونلۇق، ئىخچام بولسا، باۇ ئوتتۇرغا قويۇلغان قاراشال
تااۈر قاراشااالر شااۇنچە ئاسااان قوبااۇل قىلىنىاادۇ. شااۇنىڭدەك بۇنااداق 
پىكىاارلەر ئاااڭلىغۇچى تەرىپىاادىنمۇ شااۇنچە ئاسااان ئەمەلااگە ئاشۇرۇشااقا 
بولىاادىغان قاراشااالردىن بولغاچقااا، ئۇنااداق پىكىاارلەر خەلااق ئاممىسااى 

رۇلىشاى ماۇمكىن. شاۇ ساەۋەپتىن تەرىپىدىنمۇ شۇنچە ئاسان ئىشقا ئاشۇ
ئوتتۇرغااا قويۇلغااان يېڭااى ھەرىااكەت شااۇنچە ئاااددى، شااۇنچە ئېنىااق 

 تۈزۈلگەن بولىشى كېرەك.

تەشۋىقات، مەزمۇن جەھەتتىنال ئەمەس بەلكاى شاەكىل جەھەتتىنماۇ 
خىتاپ قىلىنغان ئاممىساىنىڭ سەۋىيىساىگە قااراپ بەلگىلىنىشاى الزىام. 

كېلى  قولغا كەلتۈرۈلگەن نەتىجىالەر تەشۋىقاتنىڭ ئوينىغان رولى يەنە 
ئاساسىدا باھالىنىشى مۇمكىن. بىرەر خەلق ئارىسىدا نۇتۇق سۆزلىمەكچى 
بولغااان ماھارەتلىااك ناااتىق، مەياادانغا يىغىلغااانالر ئارىسااىدىكى زىقنااى 
ئۆتكااۈر بولغااان كىشااىلەرنى قولغااا كەلتۈرەلەياادىغان قااابىلىيەتكە ئىااگە 
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كاۆپ ساانلىقنىڭ قايىال بولىشاىنى بولماستىن، بەلكى كۆپ سانلىقنى، 
قولغا كەلتۈرەلەيدىغان بولغىنىدىال قابىلىيەتلىاك نااتىق ھېسااپلىنىدۇ. 
شۇنىڭدەك يەنە خەلق ئاممىسىنى ئاادەتتىن تاشاقىرى تەساىرلەندۈرگەن 
بىااارەر نۇتۇقنىاااڭ چۈشاااەنچە جەھەتتىكاااى سەۋىيىساااىنى تەنقىااات 

ئۆزىنىڭماۇ  قىلىدىغان، ئۇنىاڭ نۇخساانلىرىنى چاۇخچىالپ يۈرگىنىادە،
قابىلىيەتساااىزلىكىنى، ھاااېچ ناااېمىگە ئەرزىااامەس بىااارى ئىكەنلىكىناااى 
ئوتتۇرغا چىقارغان بولۇپ قېلى ، ئۇنداق بىرسى قانات يايدۇرىلىۋاتقان 
يېڭى ئەقىدىدىن قىلچە خەۋىرى يوق بىرسى ئىكەنلىكىناى ئاشاكارىالپ 
بەرگەن بىرسااى ھېساااپلىنىدۇ. دېاامەك، بىزنىااڭ بااۇ ھەرىكىتىمىاازگە 

پىمىزنى، مەقسىدىمىزنى تولۇق چۈشىنىدىغان، تەشاۋىقاتلىرىمىزنى ۋەزى
خەلااق ئاممىسااىغا كۆرسااىتىدىغان تەسااىرىنىال كااۆزلەپ قالماااۋ، بەلكااى 
قولغااا كېلىاادىغان نەتىجىسااىگە قاااراپ مۇئااامىلە قىالالياادىغان زىيااالىالر 
كېرەك. ئەسلىنى سۈرۈشاتە قىلغانادا، تەشاۋىقاتىمىز مىللەتچاى قاراشاقا 

لەرنى ھىمااايە قىلىشاانى مەقسااەت قىلغااان بولماااۋ، بەلكااى ئىااگە كىشااى
نااېمىس مىللىتىاادىن بولااۇپ تۇرۇغلااۇق بىزنىااڭ مىللەتچىلىكىمىاازگە 
دۈشمەن كۆزى بىلەن قااراپ كېلىۋاتقاان كىشاىلەرنى قولغاا كەلتاۈرۈش 

 ئاساسى مەقسەت قىلىنىشى كېرەك.

ئااۇرۇش پەيتىاادىكى تەشااۋىقاتالر ئۈسااتىدە توختالغىنىماادا ئېنىااق 
ۇرغاااا قوياااۇپ ئۆتكىنىمااادەك، ئاااۇرۇش پەيتىااادىكى تەشاااۋىقات ئوتت

ئۇساالوپلىرى بۈگااۈنكى كۈناادىمۇ چۈشااەنچىلەرنى ئوتتۇرغااا قويااۇش، 
ئۇالرنى چۈشەندۈرۈش ئاالھىادىلىكلىرىگە بەكاال ئوخشااپ كېتىادۇ. باۇ 
ئۇسۇلالرنىڭ توغرا ئۇسۇل ئىكەنلىكىنى قولغاا كەلتاۈرگەن نەتىجىلىارى 

 ى.تولۇقى بىلەن ئىسپاتالپ بەرد

. بىرەر سىياساىي يېڭىلىاق ھەرىكىتىناى نەتىجىلىاك تاۈردە قاناات 1
يايدۇرۇشاانىڭ يااولى، ھااېچ قاچااان ھۆكااۈمەت كۈچلىرىنىااڭ كاللىسااىنى 
ئاياادىڭلىتىش ياااكى ئۇالرغااا تەسااىر كۆرسىتىشاانى ئااۆزىگە مەقسااەت 
قىلمايدۇ. قىلىشقا تېگىشلىك بولغىنى، ھااكىمىيەت ئۈساتىگە چىقىشانى 

ئۈساااتۈن -ىشاااى كېااارەك. دۇنياااانى ئاساااتىنمەقساااەت قىلىااادىغان بول
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قىلىۋېتىاادىغان بىاارەر ئىاادىيە ئااۆز ئىدىيىسااىنى ھاااكىمىيەت ئۈسااتىگە 
چىقىرىش ئۈچۈن بارلىق ۋاستىالرنى قولغاا كەلتاۈرۈش ھەققىاگە ئاېگە، 

بىر ۋەزىپىساى -شۇنىڭدەك بۇ ۋاستىالرنى قولغا كەلتۈرۈشدۇنىڭ بىردىن
-ئاشۇرالىشااىدا ھەقبولىشااى كېاارەك. بۇنااداق بىاار ئىشاانى ئەمەلااگە 

-ناھەقنى، قانۇنلۇق ياكى قانۇنسىز بولۇشانى بەلگىلەيادىغان بىاردىن
، ”نەتىاجە“بىر ئامىل − قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىگىال باغلىق. بۇنداق 

يىلااى كۆرۈلگىنىاادەك ھاااكىمىيەتنى قولغااا كەلتااۈرۈش -8281ھەرگىزمااۇ 
تانىڭال بولماستىن، بەلكى پۈتكۈل خەلقاقە پايدىساى بولىادىغان ھەرىكە

 ئۇتۇققا ئېرىشىشىنى كۆزلىگەن بولىشى كېرەك. 

دېمەككااى، بۈگۈنكىاادەك ئەقلااى يااوق كىشااىلەرنىڭ قىلغىنىاادەك 
گېرمانىيىاادە سىياسااىي ئااۆزگىرىش قىلغااانلىقى، بااۇ تااۈر كىشااىلەرنىڭ 
سىياسااىي ئااۆزگىرىش قىلىاا  ھۆكااۈمەتنى قولغااا ئېلىشااىنى نەتىجىااگە 

ق ھوقاۇق تارتىۋېلىشانى بىار ئېرىشكەنلىك ھېساپالشقا بولمايدۇ. بۇنادا
ئۇتۇت دېيەلىشىمىز ئۈچۈن مىللىتىمىز خەلقىنىڭ ئىنقىالب ھەرىكىتىنىاڭ 
ئوتتۇرغا قويغاان نىشاانىنى ئىشاقا ئاشۇرۇشاىغا تايىنىا  كوناا تاۈزۈمگە 
قارىغاندا تېخىمۇ كۆپ بەختىيارلىق ھاېس قىاللىشاى، تېخىماۇ ئۈمىادۋار 

يلىرىاادا بىاار قىسااىم يىلىنىااڭ كااۈز ئا-8281بواللىشااى شااەرت. ئەممااا 
خۇلىگەرلەرنىاااڭ ئىشاااقا ئاشاااۇرغان سىياساااىي ئاااۆزگىرىش قوزغااااپ 
ھۆكااۈمەتنى ئاغاادۇرىۋەتكەنلىكىنى ئوڭۇشاالۇق نااېمىس ئىاانقىالۋى دەپ 

 قارىيالمايمىز.

يېڭىلىااق ھەرىكىتىنىااڭ اليىقىلىرىنااى ئەمەلااگە ئاشااۇرۇش ئۈچااۈن 
سىياسااىي ھوقااۇقنى قولغااا كەلتااۈرۈش بىرىنچااى ئورۇناادىكى شااەرت 

ساااپالنغىنىدا، بۇنااداق اليىقىسااى بولغااان بىاار ھەرىااكەت، مەياادانغا ھې
كەلگەن بىرىنچى كۈنىادىن باشاالپال خەلاق ھەرىكىتاى دېاگەن قاناداق 
بولىااادىغانلىقىنى ئېنىاااق توناااۇپ يەتاااكەن بولىشاااى، بۇناااداق بىااار 
ھەرىكەتنىڭ چايخورالر قاۇرۇپ چىققاان ئەدەبىياات كاۇرىۇكلىرى يااكى 

اگۇر ئويۇنى كلۇبلىرىدىن تۈپتىن پەرقلىق بىر بۇرجۇئازالر قۇرىۋالغان گ
 ئىش ئىكەنلىكىنى ئېنىق تونۇپ يەتكەن بولىشى شەرت.
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. يېڭى ھەرىكىتىمىز، تەشكىالتىمىز بىالەن بىار قاتااردا پارالمېنات 2
تااۈزۈمىنى قوبااۇل قىلماياادۇ. ئااۆز تەشااكىالت تۈزۈلىشااىدە بولغىنىاادەك 

كەلتۈرىااادىغان ھۆكاااۈمەت رەئىساااىنى باشاااقىالرنىڭ تەلىاااۋىنى بىجاااا 
ئااادەتتىكى بىاار مەمااورى كااادىر تەبىقىسااى سەۋىيىسااىگە تەڭ قىلىاا  
قويىدىغان پارالمېنىت كۆپ سانلىقىغا بوۋ ساۇنۇش تۈزۈمىنىماۇ قوباۇل 

كىچىااك بااارلىق -قىلماياادۇ. بىزنىااڭ ھەرىكىتىمىااز، پىرىنسااى  چااوڭ
مەسىلىلەردە رەئىسكە تولاۇق ھوقاۇق، تولاۇق مەسادولىيەت بېرىلىشانى 

 لىدۇ.تەلەپ قى

ھەرىكىتىمىاااز ئۈچاااۈن ئېيتقانااادا باااۇ پىرىنساااىپالر ئەمەلىاااي ئىجااارا 
 قىلىنىشتا تۈۋەندىكىچە نەتىجىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ: 

بىاار گۇرپنىااڭ رەئىسااى ئۆزىاادىن بىاار دەرىااجە يوقااۇرى بولغااان 
گۇرۇپنىڭ رەئىسى تەرىپىدىن تەيىنلىنىدۇ. تەيىنلەنگەن بۇ رەئىس ئاۆز 

ىرىگە مەسدۇل بولىدۇ. بۇ گۇرۇپپىدىكى بارلىق گۇرۇپپىسىنىڭ پائالىيەتل
خىاازمەت گااۇرۇپپىلىرى بااۇ رەئىساانىڭ باشقۇرۇشااىغا بااوۋ سااۇنىدۇ. بااۇ 
رەئىس قول ئاساتىدىكى ھېچقاناداق بىار خىازمەت گۇرۇپپىساىغا جااۋاپ 
بەرمەيدۇ. ھېچقانداق بىر خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ ئاۋاز بېرىش ھوقاۇقى 

ىدا تەكشااۈرۈپ تەتقىااق قىلىااش بولماياادۇ. ئاساسااى گۇرۇپپااا قااول ئاساات
خىزمەت گۇرۇپپىلىرى قۇرۇلىادۇ. ئەمماا پۈتاۈن خىازمەت گۇرۇپپىلىرىغاا 
رەئىسااال ۋەزىااپە تاپشۇرۇشااقا مەساادول بولىاادۇ. بااۇ پىرىنسااى  بااويىچە 
نااااھىيە، باااازار ۋە مەھەلە تەشاااكىالتلىرى تەشاااكىل قىلىنىااادۇ. باااۇ 

ە يوقاۇرى يەرلەرنىڭ باشالىقلىرىنىڭ ھەممىساىنى ئۆزىادىن بىار دەرىاج
ئورگاننىڭ رەئىسى تەيىنلەيدۇ. تەيىنلەنگەن بۇ باشالىققا ئاۆز تەۋەساى 
بااويىچە تولااۇق ھوقااۇق بولااۇش بىاالەن بىاارگە، ئۇنىڭغااا چەكسااىز 
مەساادولىيەت ھوقااۇقى بېرىلىاادۇ. پەقەت، پااارتىيە باااش سااېكىرتارىال 
پارتىيە نىزامنامىسىغا ئاساسەن پارتىيە تەشكىالتلىرى ئاساسىدا تەشكىل 

نغااان قۇرۇلتاياادا بااارلىق ۋەكىللەرنىااڭ ئاااۋاز بېرىشااى ئااارقىلىق قىلى
تاللىنىدۇ. بۇ شاەكىلدە ساايالنغان بااش ساېكرىتار باارلىق ھوقۇقالرغاا 
ئىااگە بىرسااى ھېساااپلىنىدۇ. ئۇنىااڭ ئۈسااتىدە تۇرىاادىغان ھااېچكىم 
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بولمايدۇ. بارلىق پارتىيە تەشكىالتلىرى گۇرۇپپىالر قۇرۇلتايدا سايالنغان 
ىتارغا بوۋ سۇنىدۇ. باش سېكرىتار ھېچقانداق بىرسىنىڭ بۇ باش سېكر

تېزگىنىدە بولمايدۇ. باارلىق مەسادولىيەت ئۇنىاڭ ئۈساتىگە ياۈكلەنگەن 
بولىاادۇ. ئەگەر پااارتىيە رەھبىاارى ھەرىااكەت پىرىنسااىپلىرىنى ئىجاارا 
قىلمىغىنىاادا ياااكى ۋەزىپىسااىنىڭ ھۆددىسااىدىن تولااۇق چىقالمىغىاادەك 

ايتا قۇرۇلتايغا يىغىلى  مۇھااكىمە قىلىشاى ، قىلسا، پارتىيە ئەزالىرى ق
بۇ بااش ساېكرىتارنى ۋەزىپىساىدىن ئېلىا  تاشااليدۇ. ئۇنىاڭ ئورنىغاا 
سايالنغان باش سېكىرتار يەنە يوقۇرقىدەك تولاۇق ھوقۇقلاۇق، پۈتاۈن 

 مەسدولىيەتنى ئۈستىگە ئالغان ھالدا ۋەزىپە ئۆتەيدۇ.

 ئىجاارا قىلىنىااپال بۇنااداق مەساادولىيەت تااۈزۈمى پااارتىيە سااەپلىرىدىال
قالماساااااتىن، ھااااااكىمىيەت ئۈساااااتىگە چىققىنىااااادا باااااارلىق دۆلەت 
ئورگانلىرىاادىمۇ مەساادۇل كىشااى مااۇتلەق ھۆكااۈم چىقىرىشاانى ئاساااس 
قىلغان ۋەزىپە ئىجرا قىلىشى پارتىيىمىزنىڭ ئەڭ مۇھىم، قەتدىاي چىاڭ 

 تۇرىدىغان ۋەزىپىسى قىلىنىدۇ.

ولۇق، چەكسىز ھوقۇققاا دۆلەت باشلىقى بولۇشنى ئويلىغان بىرسى ت
ئىااگە بولااۇش بىاالەن بىاارگە، بااارلىق مەساادولىيەتنى ئۈسااتىگە ئېلىشااى 

 شەرت.

ھەرىكەتنىااااڭ ئاااااقىۋىتىگە مەساااادۇل بواللماياااادىغان، بۇنااااداق 
مەسدولىيەتكە جاسارەت قىاللمايدىغان بىرسى رەھبەر بولۇش سااالھىتى 
ن يااوق بىرسااى ھېساااپلىنىدۇ. بۇنااداق بىاار ۋەزىپىنااى پەقەت قەھرىمااا

 بىرسىال ئۈستىگە ئااللىشى مۇمكىن.

تەرەققىيااات بىاالەن مەدەنىاايەت ھااېچ قاچااان كااۆپ سااانلىق قولغااا 
كەلتۈرگەن بىر ئۇتۇق ئەمەس. بۇنداق بىر ئۇتۇق، ئەقىل ئىگىساىنىڭ، 
ئىقتىدار ئىگىساىنىڭ شەخساى پائاالىيىتىگىال تاايىنىش ئاارقىلىق قولغاا 

 كېلىدۇ.
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كەلتۈرۈشاااانى  قااااۇدرەت، ئۇلااااۇت شااااەرەپ-خەلقىمىاااازگە كااااۈچ
ئوياليااادىكەنمىز، ئالااادى بىااالەن رەئىساااىنىڭ كىشاااىلىك سااااالھىتىنى 

 ئۆستۈرۈشىمىز، ئۇنى بارلىق ھوقۇقالر بىلەن تەمىنلىشىمىز شەرت.

شااۇنداق بولغاچقااا، بىزنىااڭ بااۇ ھەرىكىتىمىااز پارالمېناات تااۈزۈمىگە 
قارشى بىار ھەرىاكەت ھېسااپلىنىدۇ. ئەگەر پارالمېنات ئاورگىنى بىالەن 

ەكچى بولىاادىكەنمىز، ئااۇ ھالاادا ئىنسااانىيەت دۇنياسااىنىڭ ھەپىلەشاام
چېكىنىشىگە سەۋەپچى بولىۋاتقانلىقى ئېنىاق ئوتتۇرغاا چىققاان بۇناداق 
بىاار ئورگاااننى بااۇزۇپ تاشااالش ئۈچااۈن ئۇنىڭغااا ھۇجااۇم قىلىشاانى 

 ئۆزىمىزگە ۋەزىپە قىلىۋېلىشىمىز كېرەك.

قالغاان  . ھەرىكىتىمىز سىياسىي پائاالىيەت ساھەساىنىڭ ساىرتىدا81
 ياكى قىممىتى يوق مەسىلىلەر بىلەن ئاۋارە بولۇپ يۈرمەيدۇ.

ھەرىكىتىمىزنىڭ غايىسى دىنىاي ئىساالھات يۈرگاۈزۈش بولماساتىن، 
بەلكى مىللىتىمىزنى سىياساىي جەھەتاتىن قايتاا تەشاكىللەپ چىقىشانى 
مەقسااااەت قىلىاااادۇ. ھەر ئىككىااااال دىنىااااي مەزھەپ مىللىتىمىزنىااااڭ 

جىلىك قىممەتكە ئىاگە دەپ قاارايمىز. شاۇنداق مەۋجۇتلۇقىدا تەڭ دەرى
بولغاچقا، دىنىمىزنىڭ ئەخالقنى ئاساسى غاايە قىلىاش ئاالھىادىلىكىنى 
ئۇنتۇپ، دىننى ئۆزلىرى ئۈچاۈن سۈيىدىساتىمال قىلىادىغان بىار قاۇرال 
سۈپىتىدە پايدىالنماقچى بولۇپ يۈرگەن پاارتىيىلەرگە قارشاى قىلىمىاز. 

سى قانداقتۇ بىر دۆلەت شەكلىنى قۇرۇپ ھەرىكىتىمىزنىڭ ئەسلى ۋەزىپى
چىقىااش ياااكى باشااقا بىاار دۆلەت شااەكلىگە قارشااى كااۈرەش قىلىااش 
ئەمەس. ھەرىكىتىمىزنىڭ ئەسلى ۋەزىپىساى، ئاساسالىق پىرىنساىپالرنى 
تىكاالەپ چىقىشااتىن ئىبااارەتتۇر. بااۇ پىرىنسااىپالر بولماااۋ تااۇرۇپ يااا 

داۋامالشاتۇرۇش  جۇمقۇرىيەت تۈزۈمىنى ياكى بولمىساا خاانلىق تاۈزۈمنى
مۇمكىن ئەمەس. شۇنىڭدەك، بىزنىاڭ ۋەزىپىمىاز ھەرگىزماۇ خانادانلىق 
قۇرۇپ چىقىش ياكى جۇمقۇرىيەتنى كۈچەيتىش ئەمەس. بىز پەقەت بىار 

 نېمىس دۆلىتى قۇرۇپ چىقىشنىال مەقسەت قىلىمىز. 
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دۆلەتنى ھەشەمەتلىك قىلى  قۇرۇپ چىقىش دېگەنلىاك، ھەرگىزماۇ 
رسىتىش دېاگەن مەنىناى ئىپادىلىمەيادۇ. بۇناداق بۇ دۆلەتنى بىزەپ كۆ

بىاازەپ كۆرسااىتىش ئىشااىنى كېاايىن شااارائىت يااار بەرگىنىاادە قىلسااىمۇ 
بولىۋېرىدۇ. چوڭ ئىشالرنى، دۆلەتنىڭ مەۋجاۇتلىقىنى كاپاالەتكە ئىاگە 
قىلىااش ئۈچااۈن قاااتتىق غەياارەت كۆرسىتىشاانى تونااۇپ يەتااكەن بىاار 

زۈلۈشااىگە مۇناسااىۋەتلىك مىللەتااكە نىساابەتەن ئېيتقاناادا، ھۆكااۈمەت تۈ
مەسااىلىلەر ئىچكااى جەھەتااتە بىاار قىسااىم قااليماقانچىلىقالرنىااڭ پەياادا 
بولىشىغا سەۋەپ بولاۇپ قالماسالىقى كېارەك. ھەرىكىتىمىزنىاڭ ئىچكاى 
تەشاااكىللىنىش مەسىلىساااى چۈشاااەنچە مەسىلىساااى ئەمەس، بەلكاااى 

 يەتمەكچى بولغان غايىگە ماسلىشىش مەسىلىسىدۇر.

ەرىكەتنىااڭ يىتەكچىسااى بىاالەن ھىمااايىچىلىرى بىاارەر تەشااكىالت ھ
ئوتتۇرسااىدا ئوتتااۇرا ھااال ۋاسااتىچىلىق قىلىااش سىستېمىسااىنى قااۇرۇپ 
چىقالىغىنىدا ياخشى تەشكىالت قۇرالىغاان ھېسااپالنمايدۇ. ئەڭ ياخشاى 
ھېساپلىنىدىغان بىر تەشاكىالتتا، ھەرىكەتنىاڭ يىتەكچىساى بىالەن باۇ 

ۋاسااااتىچىالر ئورنىغااااا ھەرىكەتنىااااڭ ھىمااااايىچىلىرى ئوتتۇرسااااىدا 
ئىمكانىيەتنىاااڭ باااارىچە بىۋاساااتە مۇناساااىۋەت تىكلەناااگەن بولىااادۇ. 
تەشاااكىللەش دېگەنلىاااك، بەلگىلىاااك بىااار كۆزقاراشااانى كەڭ خەلاااق 
ئاممىسااىغا قوبااۇل قىلغااۇزۇش دېگەنلىكتااۇر. بۇنااداق بىاار تەشااكىالتتا 
خەلققە سىڭدۈرۈلىدىغان ئىدىيە، ھەر دائىم بىارال ئادەمنىاڭ كاللىساىدا 

كىللەنگەن بولىاادۇ. تەشااكىالت، بااۇ ئىاادىيىنى ئەمەلااگە ئاشااۇرۇش شااە
ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بىر ۋاستىدۇر. شۇنداق بولغاچقا، بىرەر تەشكىالت 
)ياكى ھاكىمىيەت ئورگىنى( دېگەنلىك، بۇ تەشكىالتتىكىلەرنىڭ ھەممە 
ئىشاقا ۋە ھەمامە نەرسااىگە چىدىشاى شااەرت دېگەنلىكتاۇر. تەشااكىالت، 

ەقسااەتكە يېتىشااانىڭ ۋاستىسااىال بوالالياادۇكى، ئاااۇ بەلگىلىااك بىاار م
 ھەرگىزمۇ بىر غايە بواللمايدۇ. 

باااۇ دۇنياااا ئەقلىناااى ئىشاااقا سااااالاليدىغان ئاااادەملەرنى كاااۆپلەپ 
يېتىشااتۈرۈش ئورنىغااا ماشااىنىدەك ھەرىااكەت قىلىاادىغان ئااادەملەرنى 
يېتىشتۈرۈپ كېلىۋاتقاانلىقى ئۈچاۈن، كىشاىلەر ئۈچاۈن بىارەر پىكىرناى 
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قويۇشقا قارىغانادا بىارەر تەشاكىالت قاۇرۇش تېخىماۇ ئاساانغا ئوتتۇرغا 
توختاياادۇ. ئەمەلااگە ئاشااۇرۇلۇش ئالدىاادا تۇرىۋاتقااان بىاارەر ئىاادىيە، 
بولۇپمااۇ يېڭىلىقچااى مەزمااونالرنى ئااۆز ئىچىااگە ئالغااان بىاار ئىاادىيىنىڭ 

 ئاساسى مەزمونى تۈۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولىشى كېرەك:

ھىيااانە كۆزقاااراش، ھەر دائىاام بىاارال ئادەمنىااڭ ھەر قانااداق بىاار دا
كاللىسىدى چىقىدۇ. بۇ ئىدىيىنى ئوتتۇرغا قويغۇچى كىشاىدە باۇ يېڭاى 
ئااويلىرىنى كىشااىلەرگە يەتكااۈزۈش ئىسااتىگىمۇ تەڭ ئوتتۇرغااا چىقىشااقا 
باشاليدۇ. نەتىجىدە، بۇ ئىدىيە، ئىشەنگەن كىشىلەرنى ئۆزىگە جەلىا  

  تەدرىجااى شااەكىلدە ئەتراپىغااا قىلىشااقا باشاااليدۇ. شااۇنداق قىلىاا
 ھىمايىچىالرنى يىغىشقا باشاليدۇ.

بىر كىشاىنىڭ ئاۆز چۈشەنچىساىنى ئاۆزىگە ئوخشااش چۈشاىنىدىغان 
كىشااااىلەرگە بىۋاسااااتە تااااۈردە يەتكۈزۈشااااى ئەڭ تااااوغرا ھەرىااااكەت 
ھېساپلىنىدۇ. ئەمما ئۇنىڭ ھىمايىچىلىرى كۆپەيگەنساىرى باۇ ئىادىيىنى 

ساناقساىز -بۇ ئۇسۇلدا تاارقىتىش، ساانتارقاتقۇچى كىشىگە نىسبەتەن 
ھىمايىچىلىرىغاا بىۋاساتە، ئاۇدۇل ئۇقتاۇرۇش، ئاۇالرنى بۇنىاڭ ئۈچااۈن 
تەشكىللەپ بىر يەرگە يىغىش ئىشلىرىمۇ شاۇنچە قىيىنلىشاى  بارىادۇ. 
بىر جامائەتنىڭ كۈنسايىن كۆپىيى  بېرىشى نەتىجىسىدە، بىر جاماائەت 

يەرگە يېتى  بارالىشى ئۈچاۈن يىغىنىدىن يەنە بىر جامائەت يىغىنى بار 
تااۈزۈملەر بارلىققااا كېلىاادىغىنىغا ئوخشاااش، بااۇ -بىاار قىسااىم قائىاادە

ئىشالردىمۇ بىر قىسىم باش ئاغرىتىدىغان ئورگانالرنى قۇرۇپ ھەرىاكەت 
قىلىش الزىم بولىدۇ. بۇناداق ئورگاان، غاايىۋىي بىار دۆلەت شاەكلىنى 

شكىللىنىشااتىن كۆرسااىتىدۇ. يەنااى، دۆلەت دېگىنىمىزنىااڭ ئۆزىمااۇ تە
ئىبااارەت كېسااىلىمىزنىڭ بىاار زۆرۈرى شااەكلىدۇر. بۇنااداق بىاار ئورگااان 
تەۋەساىدە ئۇششااق قوشااۇمچە ئورگاانالرنى تەشااكىل قىلىاش ئىشااىنىمۇ 
كۈن تەرتىپكە كەلتۈرۈشى مۇمكىن. مەسىلەن ئاااليلى، بىارەر سىياساىي 
ھەرىكەتتە تېخىمۇ چوڭ ئورگانالرنىڭ يادرولۇق ئورگاانلىرىنى تەشاكىل 

 قىلىدىغان يەرلىك گۇرۇپپىالرنى قۇرۇپ چىقىشقا توغرا كېلىدۇ.
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بۇ يەردە شۇنىمۇ كۆرسىتى  ئۆتۈش كېرەككى، بۇنداق ئىككىلەمچاى 
ئورگااانالرنى تەشااكىللەپ چىقىااش ئىشااى نەزەرىاايە ئوتتۇرغااا قويغااۇچى 
كىشااى تولااۇق ئېتااراپ قىلىنغااان ساااالھىيەتكە ئېرىشمەسااتىن بااۇرۇن، 

ۈزۈلۈشتىن ئاۋال ئوتتۇرغا چىققاان بولغىنىادا، ئۇنىڭ ماقۇللىقىدىن ئۆتك
بااۇ نەزەرىاايە بااويىچە تەربىاايىلەش ئورتاااقلىقى بوزۇلىاادىغان، ئورتاااق 
پىكىردىن چەتنەيدىغان خەۋىپلەر ئوتتۇرغاا چىقىشاىمۇ ماۇمكىن. شاۇڭا 
ھەرىكەتنىڭ مىڭىسىنى شەكىللەندۈرىدىغان سىياسىي ۋە جوغراپىيىلىك 

مىيەت بېارىش الزىام بولىادۇ. شاۇنداق بىر مەركەز تەشكىل قىلىشقا ئەھ
بولغاندىال يوقۇرقىدەك خەۋىپتىن ئەنسىرەش ھاجەتساىز بولىادۇ. يەناى 
مەككىنىڭ قارا يۇپۇقلۇق كەپىساى يااكى رىمنىاڭ تىلساىماتلىق جەلىا  
قىلىشااچانلىقىغا ئوخشاااش، قۇرۇلغااان بۇنااداق بىاار مەركەز ھەرىااكەت 

 ، باۇ ھەرىكەتنىاڭ ئۈچۈن ئىچىكى بىرلىكنىڭ سىموۋۇلى ھالىغا كېلىا
سىموۋۇلى بولغان كىشىگىمۇ شەرتسىز بوۋ ساۇنۇش، ئۇنىاڭ ئەتراپىادا 
ئۇيۇشۇش ۋەزىيىتى شەكىللىنىدۇ. شۇڭا ئىدىيىنىڭ كېڭىيىشاى ئۈچاۈن 
ئۇششاااق گااۇرۇپپىالرنى قااۇرۇپ چىقىشااقا تااوغرا كەلگىنىاادە، نەزەرىاايە 
بارلىققااا كەلااگەن يەر بىااالەن ئااۇ نەزەرىااايە ئىگىسااىنىڭ ئىنااااۋىتىنى 

 ئۆستۈرۈش ئىشىغا ھەرگىزمۇ سەل قاراشقا بولمايدۇ.

نەزەرىيە ئوتتۇرغا قويۇلغان، ھەرىكەتنى باشاقۇرىدىغان يەر تۇغۇنادا 
ئورگانالرنىااڭ چەكسااىز كۆپۈيىشااى، تەشااكىالتتا زۆرۈرى بولغااان يېڭااى 
ئورگااانالرنى قۇرۇشااقا نىسبەتلەشااتۈرۈپ بۇنااداق ئىناااۋەت بارغانسااىرى 

 ئۆستۈرۈلىشى كېرەك بولىدۇ.

چااۇنكى، ھىمااايىچىالر سااانىنىڭ كۆپىيىشااى، ئااۇالر بىاالەن بىۋاسااتە 
مۇناسىۋەت تىكلەش ئىمكانىيەتلىرىنىڭ بولماسلىقى، يېڭاى ئاورەانالرنى 
قااۇرۇپ چىقىااش، بۇنااداق ئورگااانالرنى چەكسااىز كااۆپەيتىش ئىشاالىرى 
ئۇالرنى بىر بالداق يوقۇرى دەرىجىلىاك ئورگانالرغاا گاۇرۇپپىالر ھالىادە 

رۈرىيىتىنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ يېڭى قۇرۇلغان گۇرۇپپىالرغاا باغلىنىشى زۆ
سىياسىي جەھەتاتىن ۋىاليەتلىاك يااكى ناھىيىلىاك شاۆبىلەر دەپ ناام 

 بېرىلىشى مۇمكىن.
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ئەڭ كىچىاااك يەرلىاااك تەشاااكىالتالرنى )يااااچىكىالرنى( ھەرىاااكەت 
مەركىزىنىڭ تېزگىنى ئاستىدا تۇتۇش، ئۇنىڭ مۇقەددەس ئورنغا باغلىق 

تااۈرۈش ئىشااى ئااانچە تەس ئەمەس. ئەممااا ئۇنىڭاادىن كېاايىن ھالغااا كەل
قۇرۇلىاادىغان تېخىمااۇ يوقااۇرى دەرىجىلىااك تەشااكىالتالرنى مەركەزنىااڭ 
ساااالھىيىتىنى قۇبااۇل قىلغااۇزۇش ئىشااى بەكااال تەس. شااۇنىڭدەك يەنە 
ھەرىكەتنىڭ بىر پۈتاۈنلىكى، نەزەرىيىساىنى ئەمەلىايەتكە ئايالنادۇرۇش 

بەكااال مااۇھىم ئەھمىاايەتكە ئىااگە. ئەگەر  ئىشاالىرىدا بااۇ تااۈر ئورگااانالر
مەھەللىۋى تەشكىالتالردىن يوقۇرى، ئەمما مەركەزگە نىسبەتەن ئوتتاۇرا 
دەرىجىلىااك تەشااكىالتالر ئااۆز ئااارا گۇرۇپپىلىشااىۋالغىدەك بولغىنىاادا، 
مەركەزدىن كېلىدىغان بويرۇققا ھەممە يەردە ماۇتلەق باوۋ ساۇنىدىغان 

ەنمااۇ تەس. شااۇنداق بولغاچقااا، ۋەزىيەتنااى شااەكىللەندۈرۈش ھەقىقەت
مەركىااااازى ئورگاننىاااااڭ ئاااااابرويى بىااااالەن ئۇنىاااااڭ ھەرىكەتناااااى 
شاااەكىللەندۈرگەن ئىدىيىساااى كاپاااالەتكە ئىاااگە قىلىنمااااۋ تاااۇرۇپ، 
تەشااكىالتنىڭ بااارلىق شااۆبىلىرىنى ئاكتىاا  ھالغااا كەلتۈرىۋالماساالىق 
كېرەك. سىياسىي تاۈزۈملەردە بۇناداق بىار كاپاالەت پەقەت ھۆكاۈمەتنى 

قولغا كەلتۈرۈلگىنىدىال تولۇق ئىشاقا ئاشۇرۇشاقا بولىادىغان بىار  تولۇق
 ئىش.

بۇالردىن كېلى  چىققان نەتىجىگە ئاساساەن، ھەرىكەتنىاڭ ئىچكاى 
 رەھبەرلىكى ئۈچۈن تۈۋەندىكىدەك بويرۇقالر بېرىلىشى مۇمكىن:

. باااارلىق پائاااالىيەتلەر ئالااادى بىااالەن پەقەت بىااارال شاااەھەرگە 8
ك. بىزنىااڭ ھەرىكىتىمىااز ئۈچااۈن ئېيتقاناادا مەركەزلەشتۈرۈلىشااى كېاارە

بۇنداق بىر شەھەر ئۈچاۈن مىياونخېن ئەڭ مۇۋاپىاق. باۇ مەركەزگە ئەڭ 
ئىشەنچلىك ھىمايىچىلىرىمىزنى يىغىشىمىز، ئىدىيىمىزنى كېڭەيتىشاىمىز 
ئۈچۈن مەكتەپ ئېچىشىمىز كېارەك. يەنە شاۇ يەردە ئەڭ ماۇھىم ۋە ئەڭ 

مەلگە ئاشۇرۇپ، كەلگۈساى ئۈچاۈن كۆرىنەرلىك نەتىجىلىك ئىشالرنى ئە
زۆرۈر بولغاان ئىنااۋىتىمىزنى تىكلىشاىمىز كېارەك. ھەرىكىتىمىاز بىالەن 
رەھبەرلىرىمىزنااى تونۇتااۇش ئۈچااۈن شااۇ يەردە پائااالىيەت قىلىۋاتقااان، 
ماركساااىزمچى نەزەرىيىلىااارى يېڭىلمەساااتۇر دەيااادىغان ئېتىقااااتالرنى 
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ىن، بۇنااداق بىاار كۆرۈنەرلىااك تااۈردە تەۋرىتىااۋېتىش بىلەنااال قالماساات
ئىاادىيىگە قارشااى تااۇرااليمىز دەياادىغان بىاار ھەرىكەتنااى باشاالىيااليمىز 
دەيدىغان قاراشنى ئىسپاتالپ چىقىشىمىزمۇ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بىار 

 ۋەزىپىمىز بولىشى كېرەك.

. مىيونخېناادا باشااقۇرۇش مەركىزىنىااڭ ئااابرويلۇق ئااورنى تولااۇق 1
، قالغاااان جاااايالردا ئۇنىاااڭ كاپاااالەتكە ئىاااگە قىلىنغىنىااادىن كېااايىن

 تارماقلىرىنى قۇرۇپ چىقىشقا كىرىشىشىمىز كېرەك.

. شااااۇنىڭدىن كېيىنكااااى باسااااقۇچتا ھەرقايسااااى شااااەھەرلەردە 9
تەشااكىالتالر قۇرۇلىشااى كېاارەك. ھەر قايسااى جااايالردا مەركەزگە بااوۋ 
سۇنىدىغانلىقى كاپالەتلەندۈرۈلگىنىدىن كېايىن ئاۇ يەرلەردە تەشاكىالت 

كىرىشىش كېرەك. شۇنىڭدەك قۇرۇلىدىغان ياچىكىالر ئۇ قۇرۇش ئىشىغا 
يەرلەرگە ئىۋەرتىلىااادىغان مەسااادۇل كىشاااىلىرىمىزنىڭ ھەقىقەتەنماااۇ 
كۈچلۈك، ئاالھىدە ئەۋزەللىكلىرى بارلىقىغا ئىشەنچ قىلىشاقا بولىادىغان 

 كىشىلەر سانىغا قاراپ بەلگىلىنىشى كېرەك.

ھەل قىلىشااقا  بااۇ مەسااىلىنى مۇنااداق ئىككااى تۈرلااۈك ئۇسااۇل بىاالەن
 بولىدۇ:

( ھەرىكىتىمىز، كىلەچەكتە يىتەكچىلىك قىلىش قابىلىيىتىگە ئىاگە 8
كىشىلەرنى قېزى  چىقىرىش، ئۇالرنى ھەرىكىتىمىزگە جەلىا  قىلىاش، 
ئۇالرنى تەربىيىلەپ چىقىش ئۈچۈن الزىم بولىدىغان مەبالەت ئايرىلىشاى 

ۈرىشااىمىز كېاارەك. شااۇ چاغاادىال، بااۇ تااۈردە يېتىشااتۈرۈلگە كىشااىلەر ك
ئۈچااۈن پۈتااۈن ۋۇجااۇدى بىاالەن خىاازمەت قىلىاادىغان بولىاادۇ. شااۇ 
ئارقىلىق، ھەرىكىتىمىاز ئاۇالرنى غاايىمىزنى ئەمەلاگە ئاشاۇرۇش يولىادا 
قەتدى چىڭ تاۇرۇپ كاۈرەش قىالاليادىغان ھالغاا كەلتۈرۈشاكە بولىادۇ. 
مانااا بااۇ ئۇسااۇل بۇنااداق ۋەزىاايەتكە ئېرىشىشاانىڭ ئەڭ ئاسااان ۋە ئەڭ 

ھېساپلىنىدۇ. ئەمما بۇ ئۇسۇل باويىچە ھەرىاكەت قىلىاش  مۇۋاپىق يولى
بەكال كۆپ مەبلەت تەلەپ قىلىادىغان بىار ئۇساۇلدۇر. چاۇنكى مەسادۇل 
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كىشىلەرنىڭ ھەرىكەت ئۈچۈن پائالىيەت قىالاليدىغان ھالغاا كەلتاۈرۈش 
 ئۈچۈن مائاش بېرى  ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ.

ەرىكىتىمىااز مائاشاالىق ( ئەگەر ئىقتىسااادىي مەناابە بولماااۋ قالسااا ھ1
رەھبىاارى كااادىردىن پاياادىلىنىش ئىمكااانىيىتىگە ئىااگە بواللماياادۇ. ئااۇ 
ھالدا پىاداكار خاالىس ئىشالەيدىغانالرنى تېپىشاىمىز كېارەك. ئەمماا باۇ 
ئۇسۇل، بەكال ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان مۇشاەققەتلىك بىار ئۇساۇل. ئەگەر 

ن كىشىلەر ئارىسىدا بىر قىسىم يەرلەردە ھەرىكىتىمىزنى ھىمايە قىلىۋاتقا
ھەرىااكەت تەشااكىللىيەلەيدىغان، باشااقۇرااليدىغان قااابىلىيەتكە ئىااگە 
ئادەم تېپىلماۋ قالغىنىدا، ئۇناداق يەرلەرناى تەشاكىللەش پائاالىيىتىنى 
باشاالىماۋ بااوش قالاادۇرۇپ تۇرۇشااقا تااوغرا كېلىاادۇ. بەزى جااايالردا 

ماسالىقىمۇ يىتەكچىلىك قىلىش قاابىلىيىتى باار كىشاىلەرنى تااپقىلى بول
مۇمكىن. خۇددى شاۇنىڭدەك يەنە بەزى يەرلەردە بۇناداق كىشاىلەردىن 
بىارال ۋاقىتتااا بىاار قانچىسااى ئوتتۇرغااا چىقىاادىغان ئەھۋالالرمااۇ بولىشااى 
مۇمكىن. شۇنداق بولغاچقاا، ئوتتۇرغاا چىقىادىغان قىيىانچىلىقالر بەكاال 

ىلىاش كۆپ بولىدىغانلىقى مۇقەررەر. كاۆرۈلگەن قىيىنچىلىقالرناى ھەل ق
ئۈچۈن بىار قاانچە يىال ۋاقىات ساەرى  قىلىشاقىمۇ مەجباۇر بولىشاىمىز 

 مۇمكىن.

ئەمما شۇنىمۇ كۆرسىتى  ئۆتۈش كېرەككى، بىرەر تەشاكىالت قاۇرۇپ 
چىقىااش ئۈچااۈن كېرەكلىااك ئالاادىنقى شااەرت، ئااۇ تەشااكىالت ئۈچااۈن 
مۇۋاپىق كېلىدىغان بىرسىنى تېپىش ھېساپلىنىدۇ. بۇ، ئىنتايىن ماۇھىم 

 مەڭگۈ ئۆزگەرمەس بىر قائىدە.بولغان، 

ئوفىساااېرى ياااوق بىااار تاااوپ ئەساااكەرنىڭ قولىااادىن بىااار ئىاااش 
كەلمەياادىغىنىغا ئوخشاااش، بىاار سىياسااىي تەشااكىالتمۇ الياقەتلىااك 

 يىتەكچىسى بولماۋ تۇرۇپ ھېچ بىر ئىشنى باشقا ئېلى  چىقىرالمايدۇ.

 ئەگەر مەھەللىۋى بىر گۇرۇپقا مەسدۇل قىلى  تەيىنلىنىادىغان بىارەر
ئااادەم تېپىلماااۋ قالغىاادەك بولسااا، بۇنااداق بىاار تەشااكىالتنى قااۇرۇپ 
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ئوڭۇشساااىزلىققا ئۇچرىتىااا  يۈرگەنااادىن، بۇناااداق باشااالىقى ياااوق 
 تەشكىالتنى قۇرمىغان ياخشى.

باشالىق بولاۇش ئۈچاۈن جاسااارەتلىك بولىشاىنىڭ ئاۆزىال يېتەرلىااك 
 بواللمايادۇ. ئۇنااداق بىرسااى باشااقۇرۇش جەھەتااتە قااابىلىيەتكىمۇ ئىااگە
بولىشاااى كېااارەك. شۇنىساااىمۇ بىااار ھەقىقەتكاااى، جاساااارەت بىااالەن 
ھەرىكەتچانلىق ھەر دائىم قابىلىيەتتىن ماۇھىم. ئەڭ ياخشاى يىتەكچاى 
قابىلىيەتلىااك، ھۆكااۈم چىقىاارىش روھااى بااار، ۋەزىااپە ئىجاارا قىلىااش 
جەھەتتە كەسكىن ۋە قەتدىي چىڭ تۇرااليدىغان ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە 

 بىرسىدۇر.

كەتنىااڭ تەغاادىرى ھىمايىچىلىرىنىااڭ بااۇ ھەرىكەتنااى بىاارەر ھەرى
بىر توغرا ھەرىكەت دەپ تونۇيدىغان، شاۇنىڭدەك يەنە باشاقا -بىردىن

بااارلىق ھەرىكەتاالەرگە نىساابەتەن بااۇ ھەرىكەتنااى ئۈسااتۈن بىلىاادىغان 
ئاڭغا ئىگە بولىشاىغا بااغلىق. شاۇنىڭدەك، بىارەر ھەرىكەتنىاڭ كاۈچى 

ىر ھەرىكەت بىالەن بىرلەشاكىنىدە شۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان باشقا ب
ھەرىكەت تېخىمۇ كۈچىيىدۇ دەپ قاراش پۈتۈنلەۋ خاتا. بەلكىم بۇنداق 

تاااۇال ئالغاااا -بىرلىشىشاااتە ساااىرتتىن كۆرۈنىشاااتە ھەرىكىتىمىااازش ئااااز
سىلجىغاندەك تەسىرات بېرىشىمۇ مۇمكىن. ئەمما ئەمەلىيەتتە بۇنداق بىر 

ى ئۆزىگە يىغىۋالغاان بىار ھەرىكەت ئىچىدىن ئاجىزالشتۇرۇش ئامىللىرىن
ھەرىكەتكە ئايلىنى  قالىدۇ. بۇناداق ئىچكاى زىادىيەتلەرنىڭ پاارتىالپ 
چىقىشااىمۇ ئااۇنچە ئۇزۇنغااا سوزۇلماساالىقى مااۇمكىن. چااۇنكى، ئىككااى 

بىرساىگە ھەرقاانچە ئوخشااپ كەتكەنادەك كۆرۈنساىمۇ، -ھەرىكەت بىار
بۇنااداق ئوخشاشاالىق ھااېچ قاچااان پۈتااۈنلەۋ ئوخشاااش بىاار ھەرىااكەت 
ئىكەنلىكىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. ئۇنداق بولمىسا ئىدى، ئۇالر ئىككىساى 
ھېچ قاچان ئىككى خىل ھەرىكەت بولۇپ ئوتتۇرغا چىققان بولماۋ بىرال 
خىاااال ھەرىااااكەت بولااااۇپ مەياااادانغا كەلااااگەن بااااوالتتى. بۇنااااداق 
ھەرىكەتلەرنىڭ ئىككى خىال ھەرىاكەت بولاۇپ ئوتتۇرغاا چىقىشاىدىكى 

-كەتلەرنااى باشااالتقان داھىالرنىااڭ بىاارئاساسااى سااەۋەپ، ئااۇ ھەرى
بىرساااىدىن پەرقلىاااق قاراشاااالرغا ئىاااگە كىشاااىلەردىن بولغانلىقىنىاااڭ 
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نەتىجىسىدۇر. شۇڭا، بۇنداق ھەرىكەتلەر مۇتلەق تۈردە بىار يەرلىرىادە 
تۈپلىااك پەرق كۆرسىتىشااى مااۇمكىن. ھەرقانااداق بىاار تەرەققىياتنىااڭ 

ككااى ئورگاننىااڭ بىرسااىدىن پەرقلىااق ئى-تەبىدىااي قااانۇنىيىتى بىاار
بىرلىشااى  كېتىشااىنى ھەرگىااز تەلەپ قىلماياادۇ. بەلكااى، ئارىاادىكى 
كۈچلۈك بولغان تەرەپ مۇۋاپىق تاۈردە ئااجىز تەرەپاتىن پايدىلىنىشانىال 
تەلەپ قىلىااادۇ. بۇناااداق پايدىلىنىشااامۇ مەقساااەتكە يېاااتىش الزىااام 
بولغانچىلىكال كۆرۈلىدىغان بىر ئىش. بىرەر ھەرىكەت ئەمەلىي كاۈچىنى 

كسااىز تااۈردە كۈچەيتەلىسااە، بااارلىق رەقىپلىاارىگە قارشااى كەسااكىن چە
غالىبىيەتنى قولغا كەلتۈرۈپ كېڭىيەلىگىنىدىال ئانادىن قۇدرەتلىاك بىار 

 ھەرىكەت ھالىغا كېلەلەيدۇ.

شااۇنىڭدىن قىلااچە گۇمانالنماساالىقىمىز كېرەككااى، ھەر قانااداق بىاار 
ىگىنىادە، ھەرىكەت، ئۆزىنىڭ ئىچكى كۈچىنى چەكسىز تاۈردە كۈچەيتەل

بارلىق رەقىپلىرىگە قارشاى قەتداى غەلىبىناى قولغاا كەلتاۈرۈپ ئىزچىال 
 كۈچىيى  بارالىغىنىدىال ئاندىن ئۇلۇت بىر ھەرىكەتكە ئايلىنااليدۇ.

قۇۋۋەتنىڭ ئارتى  بېرىشى، شاۇنىڭدەك ئۇنىاڭ -شۆبقىسىزكى، كۈچ
ياشااااش ھەققىنىاااڭ كۈچىيىشاااى، كاااۈرەش قىلىاااش ئىدىيىساااىنىڭ 

ىلىقال ئەمەلاگە ئاشاىدۇ. بىارەر ھەرىاكەت، ئەگەر ئەڭ ئومۇملىشىشى ئارق
كۈچلۈك ھالغا كېلەلىگىنىدە، تولۇق غالىبىيەتنى قولغا كەلتۈرەلەيدىغان 
ۋاقتىغا كەلگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇنداق ئىكەن، بىر ھەرىكەت ئىجارا 
قىلغان تاكتىكىسىگە تايىنى  ۋاقىتلىق نەتىجىگە ئەمەس، بەلكى ئۇزۇن 

ىيىش، ئااۇزۇن مۇددەتلىااك كااۈرەش ئااارقىلىق باشااقا مۇددەتلىااك كااۈچ
ھەرىكەتااالەرگە قىلچىماااۇ ياااول قويمااااۋ قەتداااى غەلىبىناااى قولغاااا 
كەلتۈرەلەيدىغان بولىشى كېارەك. ئەمماا بۇناداق كۈچىيىشانى قاناداقتۇ 
ئااۆزىگە ئوخشااايدۇ دېاايىلگەن باشااقا تەشااكىالتالر بىاالەن بىرلىشااىش 

يىنىا  قولغاا كەلتۈرۈشانى ئارقىلىق، يەنى بىر قىسىم كېلىشاىملەرگە تا
ئوياليااادىغان ھەرىاااكەت، ۋاقتىااادىن باااۇرۇن ئېچىلغاااان گاااۈللەرگە 
-ئوخشايدۇ. بۇنداق بالدۇر ئېچىلغان گۈللەر چوڭىيى  رەڭگارەڭ گاۈل

چىچەكلەرنااى ئاچالىغااان تەغاادىردىمۇ ئەسااىرلەر بااويىچە بەرداشاالىق 
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چاپقۇنالرغااااا بەرداشاااالىق -بېرەلەياااادىغان، شااااىددەتلىك بااااوران
ىغان كاااۈچكە ئىاااگە ئەمەس. بىااارەر ئىااادىيىگە ۋەكىللىاااك بېرەلەياااد

قۇدرىتى كېرەكساىز ياول -قىلىدىغان بارلىق چوڭ تەشكىالتالرنىڭ كۈچ
قويۇشالرغا يېقىن يولىماۋ، ئۆزىگە تېگىشالىك بولغاان ھەققىناى تەلەپ 
قىلىشتا مەغرۇرلۇق بىلەن ھەرىكەت قىالاليدىغان، باشقا ھەرىكەتالەرگە 

الرغاااا قارشاااى كۈرەشاااتە قەتداااى غەلىااابە قەتدىاااي ياااول قويمااااۋ ئۇ
قىالالياادىغانلىقىغا تولااۇق ئىشىنىشااىگە باااغلىق. ئەگەر بىاارەر ئەقىاادە 
ھەقىقەتەنمۇ توغرا بىر ئەقىادە بولغىنىادا، بۇناداق بىار ئەقىادە بىالەن 
يېتىلگەن ھىمايىچىالر بۇنداق بىر كۈرەشاتە دۈچ كېلىادىغان خەۋپاتىن 

ە قازىنااليادۇ. بۇناداق كىشاىلەر قورقمايدىغان بولىدۇ ۋە چوقاۇم غەلىاب
بىاالەن بىرلىشااى  قانااات يايدۇرۇلىاادىغان ھەر قانااداق بىاار ھەرىااكەت 

 ئۇالرنى تېخىمۇ كۈچەيتىش بىلەن نەتىجىلىنىدۇ.

مەسااىلەن ئااااليلى، خىرىسااتىيانلىقنىڭ بااۇنچە كااۈچەيگەن ئەھۋالغااا 
كااېلىش جەريااانى ھەرگىزمااۇ بااۇرۇنقى دەۋرلەردىكااى ئااۆز ئەقىدىسااىگە 

كېتىدىغان ئەقىادىلەرنىڭ پەلساەپەلىك چۈشاەنچىلىرىگە ياول ئوخشاپ 
قوياااۇش ئاااارقىلىق بولغاااان ئەمەس. دەل بۇنىاااڭ ئەكساااىچە، ئاااۆز 
ئەقىدىسىنى قەتدى تەۋرەنمەۋ ئوچۇق ئېالن قىلىشقا، بۇ ئەقىادىلىرىنى 
يەنە شۇنداق قەتدى ئىرادە بىلەن قوغاداش يولىغاا تايىنىا  كۈچىيىا  

ەرىكەتلەردىمااۇ باشااقا ئەقىدىاادىكى بارالىغااان. دېاامەك، سىياسااىي ھ
پائالىيەتلەر بىلەن كېلىشى  قولغا كەلتۈرىدىغان ۋاقىتلىق كۈچىيىشاى، 
ۋاقىتلىق ئىلگىرلەشلىرى تولۇق مۇستەقىل ھەرىاكەت قىلىا  تەشاكىالت 
قااااۇرۇپ چىققااااان، كۈرەشااااكە ئاتالنغااااان ھەقىقىااااي ئىاااادىيىۋىي 

 ھەرىكەتلەردىن يېڭىلى  بەرىبىر كەينىدە قالىدۇ.

قانااداق بىاار ئىاادىيىۋىي دولقااۇن غەلىاابە قازىنىشااى ئۈچااۈن، ھەر
ئەزالىرىغا قىلىۋاتقان كۈرىشىنى ئىككىنچى دەرىجىلىك ئەھمىيەتسىز بىر 
ھەرىاااكەت ئوخشاااايدۇ دەيااادىغان تۇيغۇغاااا كەلتاااۈرۈپ قويمااااۋ، باااۇ 

بىاار غايىسااى ئىكەنلىكىنااى قوبااۇل قىلدۇرۇشااى -ئەقىدىسااىنىڭ بىااردىن
پلىرىنىااڭ دۈشاامەنلىك قىلىشااىدىن، كېاارەك. ئەنە شااۇ چاغاادىال رەقى
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ھۇجۇم قىلىشلىرىدىن قورقمايادىغان ھالغاا كېلەلەيادۇ. ھەتتاا بۇناداق 
بىر ھەرىكەت، بۇ تۈردىكى بۇزغۇنچىلىقالر بىلەن ھۇجۇمغا ئۇچراشالرنى 
ئۆزنىااڭ ھەقلىااق ئىكەنلىكىنىااڭ بىاار تۈرلااۈك ئىسااپاتى دەپ بىلىشااى 

ۇنياا قاراشالىرىمىزغا كېارەك. شاۇنداق بولغاچقاا، خەلقىمىاز، بىزنىاڭ د
دۈشمەنلىك قىلىدىغانالردىن، ئۆچمەنلىاك قىلىادىغانالردىن ھەرگىزماۇ 
قورقااۇپ قالماياادۇ. ھەتتااا بۇنااداق دۈشاامەن ھۇجۇملىرىنىااڭ بولااۇپ 
تۇرۇشىنى ئارزۇ قىلىدىغان ھالغا كېلەلەيادۇ. شاۇنىمۇ ئۇنۇتماسالىقىمىز 
كېرەككاااى، دۈشااامەننىڭ باااۇ تاااۈردىكى ئاااۆچمەنلىكى، ھۇجاااۇملىرى، 
دۈشمەنلىكلىرى يەنە خەلقنىاڭ كاۆزىنى ئاچىادىغان يالغاان تاۆھمەتلەر 

 بىلەنمۇ تولغان بولىدۇ.

يەھااااۇدىي گېزىتلىرىنىااااڭ ھۇجۇمىغااااا ئۇچرىمىغااااان، ئۇالرنىااااڭ 
قارىالشاالىرىغا دۈچ كەلمىااگەن، رەسااۋا قىلىنمىغااانالرنى ياخشااى بىاار 
نااېمىس دەپ قاراشااقا ياااكى بولمىسااا ئۇنااداقالرنى ھەقىقىااي مىللىااي 

سىيالىسااتالر دېيىشااكە بولماياادۇ. ھەقىقااى مىللىااي سوتسىيالىساات سوت
پىكىر، ئەقىدىسىنىڭ قەتدىيلىكى، ئىرادىسىنىڭ -بولغان نېمىسنىڭ ئاڭ

تولااۇق بولىشااىنى ئۆلچەياادىغان ئەڭ تااوغرا تااارازا − خەلقىمىزنىااڭ 
جانىجان دۈشمىنى بولغان يەھۇدىيالر تەرىپىادىن قانچىلىاك دۈشامەن 

. ھەرىكىتىمىزنىڭ بارلىق تەرەپتارلىرىغاا، تېخىماۇ دەپ قارىشىغا باغلىق
كەڭ مەنىاادە پۈتكااۈل خەلقىمىاازگە يەھااۇدىي گېزىتلىرىنىااڭ پۈتااۈنلەۋ 

ياۋداق تۆھمەتلەردىن توقۇپ چىقىرىلغانلىقىنى چۈشەندۈرۈش، -يالغان
باااااۇنى ھەر دائىااااام كەڭ تەشاااااۋىق قىلىشااااامۇ ئىنتاااااايىن ماااااۇھىم 

ە راس گەپ قىلغاناادەك مەجبااۇرىيىتىمىزدۇر. بىاار يەھااۇدىي، ھەرقااانچ
قىلسااىمۇ، يالغااانچىلىقىنى يوشااۇرۇش، بااۇ ھەرىكىتىمىزنااى كااۈچەپ 
قاااارىالپ كۆرساااىتىش، ھەرىكىتىمىزناااى خەلقىمىااازدىن يوشۇرۇشااانىال 
مەقساااەت قىلىااا  راس گەپ قىلغاااان بولىااادۇ. يەناااى بۇناااداق بىااار 
ئەھۋالالردىمااۇ يەھااۇدىيالر قاااراپ تااۇرۇپ يالغااان سااۆزلەيدىغانلىقىنى 

لىشاىمىز ماۇمكىن. يەھاۇدىيالر ھەقىقەتەنماۇ ئىنتاايىن ئۇساتا كۆرۈپ ئاال
يالغااانچىالردۇر. يەھااۇدىيالر ئااادەتتە مۇنااداق ئىككااى خىاال قۇرالاادىن 
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پايدىلىنى  پائالىيەت قىلىشىدۇ: ئۇنىاڭ بىرساى يالغاانچىلىق قىلىاش، 
يەنە بىرساااى ئالااادامچىلىق. شاااۇنداق ئىاااكەن، ھەر بىااار تاااۆھمەت، 

ھەر بىر تۆھمەت، بىزنىڭ جەڭچىلىرىمىزگە  يەھۇدىيالرنى مەنبە قىلغان
شااەرەپلىك يااارا ئىاازى قالدۇرىاادۇ. يەھااۇدىيالر ئەڭ قاااتتىق قااارىالپ 
كەلااگەن بىرسااى چوقااۇم بىزنىااڭ تەرەپتىكااى بىرسااى ھېساااپلىنىدۇ. 
يەھااۇدىيالر ئۆلگىاادەك يامااان كااۆرگەن بىرسااى بىزنىااڭ ئەڭ ياخشااى 

دىيالر گېزىتىنااى دوسااتىمىز ھېساااپلىنىدۇ. ئەتىگەناادە بىاار پااارچە يەھااۇ
ئوقىغان بىرسى ئەگەر ئۆزىنىڭ بىرەر تۆھمەتكە قالمىغانلىقىنى كۆرسە، 
ئالدىنقى كۈنىنىاڭ يىگىارمە تاۆت ساائىتىنى ھاېچ ئىاش قىلمااۋ بىكاار 
ئۆتكااۈزۈپتىمەن دەپ ھېساپلىسااا بولىاادۇ. چااۇنكى، ئااۇ كىشااى ئەگەر 

وش ۋاقتىدىن تولۇق پايدىلىنالىغان بولساا ئىادى، يەھاۇدىيالر ئاۇنى با
قويىاااۋەتمىگەن، ئاااۇنى ياماااانالپ قارىالشاااقا كىرىشاااكەن، ئۇنىڭغاااا 
تااااۆھمەتلەرنى ياغاااادۇرىۋەتكەن بااااوالتتى. مىللىتىمىزنىااااڭ، پۈتااااۈن 
ئىنسااانىيەتنىڭ ۋە ئااالىي ئىرقتىكىلەرنىااڭ بااۇ ئەجەللىااك دۈشاامىنىگە 
قارشاااااى تۇرىااااادىغان بىرساااااى يەھۇدىيالرنىاااااڭ تاااااۆھمەتلىرىگە، 

گە ئىاگە. باۇ پىرىنساى ، بىزناى دۈشمەنلىكلىرىگە دۈچ كېلىش ھەققىا
ھىمايە قىلىۋاتقان تەرەپتارلىرىمىزنىاڭ توماۇرلىرىغىچە، ئىلىكلىارىگىچە 
سىڭگەن ۋاقتىدىال بىزنىڭ بۇ ھەرىكىتىمىز تەۋرەنمەس بىر كۈچ، ئالغاا 
 ئىلگىرلىشىنى توساش مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئېقىم ھالىغا كېلەلەيدۇ.

ر ۋاساتىدىن تولاۇق پايادىلىنى  بىزنىڭ ھەرىكىتىمىز ھەر قانداق بى
شەخسااىلەرنى ھااۆرمەت قىلىاادىغان ھېسسااىياتىنى كۈچەيتىشااى زۆرۈر. 
ئىنساانپەرۋەرلىك تۈساىنى ئالىادىغان ھەر قاناداق نەرساىنىڭ قىممىتاى 
شەخسىلەرنىڭ قىممىتىدە، ھەر قانداق بىر كۆزقااراش ۋە ھەرىكەتنىاڭ 

غانلىقىنى مەلۇم بىار شەخساىنىڭ ئىجاادىي كۈچىنىاڭ مەھساۇلى بولىادى
ھەرگىز ئۇنۇتماسلىقىمىز كېرەك. يەنە شۇنىمۇ ھەرگىاز ئۇنۇتماسالىقىمىز 
كېرەككى، ئۇلۇت بىرسىگە قايىل بولۇش، ھەرگىزمۇ ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى 
ئېتراپ قىلىش مەسىلىسىال بولۇپ قالماستىن، ئۆز ۋاقتىادا يەنە بۇناداق 

رولىنىماۇ ئېتراپ قىلىادىغانالرنى بىار نوقتىغاا يىغىاش، بىرلەشاتۈرۈش 
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ئوينىياالياادۇ. بىاارەر كىشااىلىك ئااورنىنى باشااقا بىرسااىنىڭ كىشااىلىكى 
بىلەن ئالماشتۇرالمايمىز. باۇ ساۆزىمىز، ھەر بىار شەخساىنىڭ مېخانىاك 
كۈچىگە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقى، مەدەنىيەت بىلەن ئىجادىي ئامىلالرغا 
ى ئىااگە بولىاادىغان ئاالھىاادىلىكى جەھەتااتە ئېنىااق ئىسااپاتلىنىدۇ. يەناا

داڭلىق بىر ئۇستازنىڭ ئورنىنى باشاقا ھاېچكىم تولدۇرالمايادۇ. ئۇناداق 
بىرسى ۋاپات بولغىنىادىن كېايىن، ئۇنىاڭ قالغاان ئەساىرىنى ھاېچكىم 
تولۇقالپ پۈتتۈرەلمەيدۇ. داڭلىاق بىار شاائىر، ئۇلاۇت بىار ئىادىيولو ، 
ئۇلااۇت بىاار دۆلەت رەھبىاارى ۋە داڭلىااق بىاار گېنېرالالرنىااڭ ئەھۋالىمااۇ 

ىغا ئوخشاش بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئورنىنى ھېچ كىم تولدۇرالمايادۇ. يوقۇرق
چۇنكى، ئۇالر ياراتقان ئەسەرلەر سەندەت ئېتىزىدا بىخلىنى  يېاتىلگەن 
بولاااۇپ، ئىالھىاااي كۈچنىاااڭ بەرگەن مۇكاپااااتى، ئۇنىاااڭ تەبىدىاااي 

 مىراسخورى ھېساپلىنىدۇ. 

ئەڭ چوڭ بۇ دۇنيادا يارىتىلغان ئەڭ چوڭ يېڭىلىقالر، غالىبىيەتلەر، 
مەدەنىيەت ئەسەرلىرى ۋە ھۆكۈمەت رەئىسالىرىنىڭ بارلىققاا كەلتاۈرگەن 
ئۆلمەس ئەسەرلىرى مەڭگۈ شۇ ئالىمنىاڭ، شاۇ ئۇلاۇت كىشاىنىڭ نامىادا 
ساقلىنىدۇ. بۇناداق ئۇلاۇت بىار روھناى ھاۆرمەت قىلماسالىق، ئىنتاايىن 
قۇدرەتلىك بىر كۈچتىن مەھرۇم بولۇش بىلەن تەڭ مەنىدە بولىدۇ. باۇ 

لااۇت ئىجااادىيەت، مەيلااى ئەر ياااكى ئايااال بولسااۇن، ئەنە شااۇنداق ئۇ
 ئۇلۇغالرغىال مەنسۈپ بىر نامنى قالدۇرىدۇ. 

يەھۇدىيالر بۇ پاكىتنى بەكاال ياخشاى بىلىادۇ. ئاۇالر ئىنساانىيەتكە، 
مەدەنىيەتكە قارشى قوزغىغان ۋەيران قىلغاۇچى كۈرەشالىرى جەريانىادا 

ىنىاااڭ مىياااۋىلىرىنى قولغاااا ئىنساااانىيەتكە قارشاااى كاااۈرەش قىلغانلىق
كەلتااۈرۈپ تۇرىاادۇ. ئااۇالر بااۇ جەرياناادا ئۇلااۇت كىشااىلەرنى بۇنااداق 

كىاام -الياااقەتكە ئىااگە ئەمەس دەپ تونۇشتۇرۇشااقا كىرىشااىدۇ. كىماادە
بۇنااداق ئۇلااۇت بىرسااىگە ھەيااران بولسااا، ئۇنااداق بىرسااىنى شەخسااىگە 
چوقۇنااااۇش كېرسااااىلى دەپ قارىلىشااااىدۇ. ئەگەر بىاااارەر مىلاااالەت، 

الرنىڭ بۇ تۈر يۈزسىزلىكىگە قايىل بولغىادەك پەساكەش ھالغاا يەھۇدىي
چۈشااۈپ قالىاادىكەن، ئۇنااداق بىاار مىلاالەت قولىاادىكى ئەڭ كۈچلااۈك 
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قۇرالىاادىن ئايرىلىاا  قالغااان ھېساااپلىنىدۇ. چااۇنكى، ئەقىللىااق بىاار 
يولباشااااچىغا، ئۇنىاااااڭ كۆزقاراشاااالىرىغا، ئەساااااەرلىرىگە ھاااااۆرمەت 

دۇ. بۇنااداق بىاار ھااۆرمەت بىلدۈرۈشاانىڭ ئااۆزى بىاار كااۈچ ھېساااپلىنى
بىلدۈرۈش ئىشى خەلق ئاممىسىغا ھاۆرمەت بىلدۈرۈشاتىن تاۈپتىن پەرق 
قىلىاادۇ. ئەگەر كااۆڭلى يېاارىم بولااۇپ، ئۈمىدسااىزلىك ئىچىااگە پېتىاا  
قالغاااان ۋاقىاااتالردا، ئۆتمۈشاااتىكى قااااراڭغۇلۇقلىرى ئىچىااادىن ۋاقتاااى 

ئەندىشاااااىلىرىنى، -كەلگىنىااااادە كىشاااااىلەرنىڭ ئاااااازاپلىرىنى، غەم
اتلىقىنى، ئىدىيىۋىي قۇللۇقى ۋە بېساىملىرىدىن قۇتقاۇزۇپ ئۇپۇققاا نامر

يىتەكلىيەلەيدىغانالر ئەنە شۇنداق ئۇلاۇت كىشاىلەردۇر. ئۇناداق بىرساى 
 ئۈمىدىنى يوقاتقانالرغا قول ئۇزارتى  ئۇالرنى توغرا يولغا باشلىيااليدۇ.

ئەپسۇسكى، بۇناداق ئۇزارتىلغاان قاولنى تۇتۇشانى بىلمىگەنلەرنىاڭ 
 ى ھەقىقەتەنمۇ خاراپ.ھال

 

 ھەرىكىتىمىزنىڭ كۈچىيىشى

ھەرىكىتىمىزنى يېڭى ئېالن قىلغان ۋاقىتلىرىمىزدا ئىسامىمىزگە ھاېچ 
كىاام دىقااقەت قىلماااۋ كېلىۋاتقااانلىقى ياااكى ئېنىااق بىاارەر تەسااىرات 
يارىتالماااۋ قېلىۋاتقانلىقىاادىن بەكااال قىينالغااان ئىاادۇق. خەلقىمىزنىااڭ 

مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئىقتىمالىغاا ئېغىار بىزدىن بۇنداق ئىككىلىنىشى 
 تەھدىت پەيدا قىلماقتا ئىدى. 

ئىككىلىااش جەھەتىاادە بەلكىاام خەلقىمىزنىااڭ تۇتقااان يااولى تااوغرا 
يەتاتە -بولىشىمۇ مۇمكىن. راس دېمىسىمۇ ھېچ كىم تونىمايدىغان ئاالتە

كىشى ئوتتۇرغا چىقى ، بۈگۈنگىچە كەڭ خەلاق ئاممىساىنى ئاۆز يېنىغاا 
چااوڭ پارتىيىلەرنىااڭ قولىاادىن ھااېچ قانااداق بىاار ئىااش -ڭئالغااان چااو

كەلمەۋ تۇرىۋاتقان بىر پەيتتە، بىر ھەرىكەتنى بارلىققاا كەلتاۈرمەكچى، 
بۇ ھەرىكەت ئارقىلىق ئاخىرقى نەتىجىنى قولغا كەلتۈرمەكچى بولۇشاۇپ 
بىر يەرگە يىغىلغان ئىدى. بۇ بىر قاانچە كىشاىنىڭ مەقساىدى تېخىماۇ 

ھااكىمىيەت كاۈچىگە ئىاگە بىار ناېمىس دۆلىتاى كۈچلۈك، تېخىمۇ كەڭ 
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قاۇرۇپ چىقمااقچى بولۇشاقان. ئەگەر بىزناى مەساخىرە قىلىشاقان ياااكى 
توخماقالر بىالەن ھۇجۇمغاا ئاۆتكەن بولساا ئىادى، -بىزگە قارشى تاش

كىشىلەر بىزگە دىققەت قىلىپتاۇ دەپ بۇنىڭادىن بەكاال خوشاال بولاۇپ 
قوزغىيالماسالىقىمىز بىازگە  كېتەر ئىدۇق. ئەمما ھېچ كىمنىڭ دىققىتىنى

بەكال ئېغىر كەلگەن ئىدى. مەن بۇ بىر قانچە كىشى بىلەن ئارىلىشىشقا 
باشلىغان ۋاقىتلىرىمدا، بىرەر پاارتىيە يااكى بىارەر ھەرىاكەت ھەققىادە 

 ئېغىز ئاچقىلى بولمايدىغان ئەھۋالدا ئىدى.

بااۇ بىاار قااانچە كىشااىلىك تەشااكىالت بىاالەن بولغااان مۇناسااىۋىتىم 
دە ئالدىنقى باپالردا بىر قۇر توختىلى  ئۆتكەن ئىادىم. شاۇندىن ھەققى

باشااالپ ۋاقااتىم بولغاناادا بااۇ كىچىككىاانە پارتىيىنىااڭ قانااداق قىلغاناادا 
ئااۆزىنى تونۇتالىشااى مااۇمكىن دەپ نەچااچە ھەپااتە باااش قاتۇرۇشااقا 
كىرىشااكەن ئىاادىم. قارىغاناادا پااات يېقىاانالردا ئااۆزىنى تونىتالىشااىدىن 

ەك كۆرۈنەتتى. شۇ كۈنلەردە بۇ پاارتىيە ھەقىقەتەنماۇ زادىال ئۈمىد يوقت
ئېچىنىشلىق، ئۈمىدسىز بىر ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان ئىدى. ئا  تەڭرىم! 
بااۇ پارتىيىنىااڭ ھااېچ بىاار نەرسىسااى يااوق ئىاادى. بااۇ پارتىيىنىااڭ بااار 
نەرسىساااى − ئۇنىاااڭ ئىسااامىدىنال ئىباااارەت ئىااادى. ئەسااالىدە باااۇ 

غدۇرۇپ تاشالشنى مەقسەت قىلىشقان تەشكىالتنىڭ بارلىق ئەزاسى بىز ئا
نەرسىنى، يەنى كىچىك بىر پارالمېنىات نۇسخىساىدىن بىرناى، ئۇنىاڭ 
كىچىك مودىلىدىن بىرنى قۇرۇپ چىقىۋېلىشقان ئىدى! بۇ تەشاكىلدىمۇ 
خۇددى پارالمېنتتا بولغاندەك ئاۋازغا قويۇش ئۇساۇلى قوباۇل قىلىنغاان 

مەساىلىلىرى ئۈچاۈن نەچاچە  ئىدى. ئەمەلىيەتتىكى پارالمېنتالردا ۋەتەن
تااارتىش قىلىشااقان بولسااا، -ئااايالپ ۋاقىاات سااەرى  قىلىشااى  تاااالش

بىزنىااڭ بااۇ مودىاال پااارالمېنتىمىزدىمۇ پااارتىيىگە ئىااۋەرتىلگەن بىاارەر 
خەتكە قانداق جاۋاپ قايتۇرۇشىمىز كېرەك دېيىشى  تۈگىمەس نۇتۇقالر 

 سۆزلىنەتتى! 

نەچاچە تەرەپتاارىمىزنى، تەبىدىكى، ئۇ كۈنلەردە ميۇنخېنادىكى بىار 
سااااندا ئاالقىلىشاااى  تۇرىۋاتقاااانالرنى ھېسااااپقا -باااۇالر بىااالەن ئانااادا

ئالمىغىنىمىزدا، بۇ پارتىيىنىڭ بۇ تاۈر پائالىيەتلىرىادىن ھاېچ كىمنىاڭ 
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خەۋىرى يوق ئىدى. ھەتتا پارتىيە ئىسمىنى بىلىدىغانالرمۇ يوق ئىادى. 
ىدا ھەياادەتلەر ھەر چارشااەمبە كۈنىسااى ميونخېننىااڭ بىاارەر چايخانىساا

يىغىنى دەپ ناام بېارىلگەن يىغىانالر ئېچىلىا  تاۇرىالتتى. شاۇنىڭدەك 
يەنە ھەپتىاادە بىاار قېااتىم يەنە شااۇ ئادەملەرنىااڭ قاتنىشىشااىدا نۇتااۇق 
سااۆزلەش كەچلىااك يىغىنااى ئۆتكااۈزىلەتتى. بااۇ پارتىيىنىااڭ مەركىاازى 
. كومۇتىتىدىكى ئەزاالرمۇ پۈتۈن پاارتىيە ئەزالىرىادىن تەشاكىل تاپااتتى

بۇنداق ئەھۋالنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن بۇ كىچىك پاارتىيىنى بۇناداق تاار 
مۇھىتتىن قۇتقۇزۇپ چىقىش، يېڭاى ھىماايىچىالرنى قولغاا كەلتاۈرۈش، 
ئەڭ مۇھىمى بۇ پارتىيىنىڭ قانات يايدۇرماقچى بولىۋاتقان ھەرىكىتىنىڭ 
ناااامىنى پۈتاااۈن چاااارىلەرنى ئىشاااقا ساااېلى  بولساااىمۇ كىشاااىلەرگە 

 شەرت ئىدى.بىلدۈرۈشىمىز 

 بۇنىڭ ئۈچۈن ئىشنى نەدىن باشلىدۇق 

دەسلەپكى ۋاقىتالردا ئايدا بىار قېاتىم، كېيىانچە يېارىم ئايادا بىارەر 
قېتىم يىغىلىش ئۈچۈن تىرىشتۇق. يىغىننىڭ تەكلى  قەغەزلىرىنى خەت 
بېساااىش ماشىنكىساااىدا يااااكى بولمىساااا قولااادا يېزىااا  تارقىتااااتتۇق. 

نغاا تەكلىا  قىلىنغاان كىشاىلەرگە دەسلىۋىدە تەكلىا  قەغىزىناى يىغى
ئۆزىمىز ئاپىرى  بەردۇق. ھەممەيلەن تونۇيدىغان ئاادەملىرىنى يىغىنغاا 
تەكلى  قىلىشاتتى. بۇنىڭدىن تۈزۈك بىر نەتىجە چىقمىدى. ئەھۋالىمىز 
بەكال ئېچىنىشلىق ئىدى. مەن شاۇ كاۈنكى كەچلىاك يىغىلىاش ئۈچاۈن 

ىم ئېسىمدە. يىغىنغا خېلى تەكلى  قەغىزىدىن سەكسەن تال تارقاتقانلىق
جىق ئادەم كېلىشى مۇمكىن دەپ تاماا قىلىشاقان بولسااقمۇ، زال يەنىاال 
باااوش قېلىۋاتقاااانلىقى ئۈچاااۈن، يىغىنناااى كېچىكتاااۈرۈپ كەچكىاااچە 

 ساخلىغانلىقىمىز ئېسىمدە.

مەجلىااس رەئىسااى بىاارەر سااائەت كېچىكتۈرۈشااتىن كېاايىن يىغىننااى 
تتىمىاز باار ئىادۇق. يەنىاال شاۇ باشلىغان ۋاقتىدا، زالادا يەنىاال شاۇ يە

 بۇرۇنقى ئادەملىرىمىز!
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كېيىنكى قېتىملىق يىغىن ئۈچۈن تەكلىا  قەغىزىناى مىيونخېنادىكى 
يېزىقچىلىق ماتېرىياللىرىنى ساتىدىغان بىر دۇكانادا باساما ماشىنىساىدا 
كۆپەيتىاا  بېسااى  تارقىتىۋىياادۇق، ئەھااۋالىمىز سااەل ياخشااىالنغاندەك 

ىنى تارقىتىا  بولاۇپ، ئەتىساى زالادا كۈتاۈپ قىلدى. تەكلى  قەغەزلىر
تااۇردۇق، يىغىنىمىزغااا ئەساالى ئەزالىرىمىاازدىن باشااقا يەنە بىاار نەچااچە 
كىشى قوشۇلغان ئىدى. شۇنداق قىلى  يىغىنىمىزغا قاتنىشىدىغانالرنىڭ 

كىشاىگە ئارتىا ،  18دىن  88كىشىگە،  89گە،  88ئاستا -سانى ئاستا
ىاار يىغىاان ئاچقىاادەك ھااالغىمۇ كىشااىلىك ب 98ئاااخىرى بىاار كااۈنلىرى 

كېلىۋالغان ئىدۇق. بىر قېتىمىدا ئاۆز ئىچىمىازدە يىغىاش قىلغاان پۇلغاا 
ماااۈنچېنېر »شاااۇ كاااۈنلەردە بىاااتەرەپ گېااازىتالردىن بىااارى بولغاااان 

گېزىتىدا يىغىنغا تەكلى  قىلىش ئېالناى بېرىۋالادۇق. باۇ « بېدوباختېر
رتىاا ، بىزنااى قېااتىم يىغىاان قاتناشااقۇچىالرنىڭ سااانى ھەقىقەتەنمااۇ ئا
نەپەر كىشاى  891ھەيران قالدۇرغان ئىادى. شاۇ قېتىمادا يىغىنىمىزناى 

دېااگەن پىۋىخانااا  ”خوفبراخاااۋۇز كېللېاار“سااىغىدىغان مىيونخېناادىكى 
سالونىغا ئورۇنالشتۇرغان ئىدۇق )بۇ يەرنى مىيونخېندىكى مۇراسىم زالى 

ش بولغااان خوفبراخاااۋۇس بىاالەن ئارالشااتۇرىۋالماڭ!(. يىغىاان باشاالىنى
ۋاقتى كەلگىچە بولغان ئارىلىقتا باۇ زالناى توشاقۇزالماۋ قېلىشاىمىزدىن 
ئەنساااىرەيتتىم. زال ھەقىقەتەنماااۇ كاااۆزۈمگە بەكاااال چاااوڭ كۆرۈناااۈپ 

 كېتىۋاتاتتى. 

 888دە باشالنماقچى ئىادى. دەل شاۇ پەيتاتە زالادا  8يىغىن سائەت 
 كىشى بار ئىدى! 

نى ئوقاۇپ ئاۆتتى. مىيونخېنلىق پروفېسسورالردىن بىرسى دوكالتىمىز
مەنمۇ ئورۇن باسار سېكرىتار سۈپىتىدە تۇنجى قېتىم بۇنچە كۆپ كىشاى 

 ئالدىدا نۇتۇق سۆزلەش ئۈچۈن سۆزگە چىقماقتا ئىدىم.

ئااۇ ۋاقىااتالردا پارتىيىنىااڭ دەساالەپكى رەھبىاارى بولغااان م. ھاااررېر 
مېنىڭ نۇتۇق سۆزلىمەكچى بولغانلىقىمنى بەكاال چاوڭ تەۋەككۈلچىلىاك 

غان ئىدى. ئەمما بۇ بەكال ئااق كۆڭاۈل كىشاى، مېنىاڭ باشاقا دەپ قارى
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تەرەپاالەردە قااابىلىيىتىم بولسااىمۇ نۇتااۇق سااۆزلەش قابىلىيىتىمنىااڭ 
يوقلىقىاادىن قورققااان ئىاادى. ھەتتااا كېيىنكااى ۋاقىتالردىمااۇ ئااۇنى بااۇ 
قارىشىدىن ۋاز كەچتۈرەلمىدىم. ئەمما ھاررېر مېنىڭ توغرىلىق يېڭىلغان 

مىنااوت  11ساۆزگە چىقىشاىم ئۈچاۈن ماڭاا ئاارانال ئىادى. باۇ قېتىملىاق 
ۋاقىت ئايرىغان ئىدى. ئەمما مەن سەھنىگە چىقىا  نەق يېارىم ساائەت 
نوتۇق سۆزلىدىم. مەن ئۆزەممۇ تولۇق ھېس قىلى  كېتەلمىگەن، ئەمماا 
ئىچىمدە باار بولغاان بىار ئاالھىادىلىكىم باۇ قېتىمقاى نۇتاۇق ئاارقىلىق 

لىدە نۇتۇق سۆزلەش قابىلىيىتىگە ئىاگە ئاشىكارىالنغان ئىدى. مەن ئەس
مىناوت ۋاقىات ئىچىادە پۈتاۈن زالادىكىلەر گوياا  91بىرسى ئىادىم. باۇ 

ماگىنىتالنغاندەك قېتىپال قالغان ئىدى. يىغىن قاتناشقۇچىلىرى قىازغىن 
ساداالر ياڭراتقان بولاۇپ، يېىغىنادىكىلەردىن -ھاياجان ئىچىدە ئالقىش

پالش تەلەپ قىلىنغاندا، مېنىڭ نۇتقىم ماددىي ياردەم ئۈچۈن ئىندانە تو
پۇل يىغىلغانىدى. شاۇنداق قىلىا  ئېغىار بىار  ”مارك 911“سەۋەپلىك 

غەماادىن قۇتۇلغانىاادىم. چااۇنكى، ئااۇ پەيااتلەردە بەكااال ئېغىاار پااۇل 
قىيىنچىلىقى تارتىۋاتقان ئىدۇق. پۇل بولمىغاچقا، نۇرغۇنلىغاان پاارتىيە 

ا تۇرسااۇن، قولاادا يېزىاا  ماتېرىيااالالرنى بېسااى  تااارقىتىش ئۇياقتاا
تااارقىتىش ئۈچۈنمااۇ قەغەز تاپالمىغىاادەك مۇشااكۈل ئەھۋالىغااا چۈشااۈپ 
قالغان ئىدۇق. مانا ئەنادى، ئااز بولساىمۇ بىار مەبلىغىمىاز باار بولغاان 
ئىدى. شۇنداق قىلى  ھېچ بولمىغاندا ئەڭ ئېقتىيااجلىق دەپ قارالغاان 

ق بىلەن تۇتاۇش نەرسىلەرنى بولسىمۇ قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن قىزغىنلى
قىاللىغىدەك ھالغا كېلىۋالغان ئىادۇق. بەك ئەھمىيەتلىاك دەپ قاراشاقا 
بولمىسااىمۇ شااۇ قېتىمقااى يىغىلىشاانىڭ ئۇتۇغلااۇق بولىشااى، يەنە بىاار 
 تەرەپتىكى ئىشلىرىمىزنىڭ ئىلگىرى سۈرۈلىشىگە ياردىمى بولغان ئىدى.

دىم. مەن كومىتىتقا بىر قىسىم ياش كۈچلەرنى ئېلىشقا كىرىشكەن ئى
ئۇزۇن مەزگىللىك ھەربى سەپ خىزمىتاى جەريانىادا بىار ماۇنچە ياېقىن 
دوسات تېپىۋالغاان ئىادىم. باۇ دوسالىرىم، مېنىاڭ تەكلىاۋىمنى قوبااۇل 

بىاارلەپ ھەرىكىتىمىاازگە قوشۇلۇشااقا باشاالىدى. بااۇ -قىلىشااى  بىاار
دوسااالىرىمنىڭ ھەممىسااااىال دېگىااادەك ياااااش كىشاااىلەر بولغاچقااااا، 
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ئۈستۈن كىشىلەر ئىدى. ئۇالر ھەربى ۋەزىپە  ئىنتىزاملىق، جەڭگىۋارلىقى
ئۈتەش جەريانىدا قىلغىلاى بولمايادىغان ھېچقاناداق ئىاش ياوقلىقىنى، 
كۆڭۈل قويىدىغانال بولساا تەلەپ قىلىنغاان ئىشانى ھەر قاناداق ۋاقىتتاا 
ئورۇنداشااقا بولىاادۇ دەياادىغان قاراشااتىكى كىشااىلەر ئىاادى. ئارىمىزغااا 

ىنىڭ ئەھمىيىتى بىر قانچە ھەپتىلىاك بۇنداق يېڭى قانالرنىڭ قوشۇلىش
 ئورتاق پائالىيەتلەر جەريانىدا دەرھال سېزىلىشكە باشلىدى.

پارتىيىنىڭ تۇنجى رەئىسى بولغان م. خااررېر ئەسالىدە بىار ماۇخپىر 
ئىااادى. شاااۇڭا ئاااۇ كەڭ دائىرىلىاااك بىلىماااگە ئىاااگە بىرساااى ئىااادى. 

قىلىشانى  شۇغىنىسى، ئۇ پارتىيە يىتەكچىسى ساۈپىتىدە ئاممىغاا خىتااپ
بەك قامالشااتۇرالمايتتى. بااۇ ئۇنىااڭ ئەڭ چااوڭ يېتەرسااىزلىكى ئىاادى. 
ئۇنىڭ ئىچىدە بۇنداق بىر تۈرتكە بولغۇچى كۈچى يوق ئىدى. ئۇنىڭادا 
ناااتىقلىق قااابىلىيەت دەياادىغان نەرسااە پەقەتااال يااوق ھېساااپتا ئىاادى. 
بۇنىڭاادىن ئۇنىڭمااۇ كااۆڭلى يېاارىم ئىاادى. بۇنىااڭ ئاساسااى سااەۋەبى، 

 لغا ئىنتىلىش كۈچىنىڭ بولماسلىقى ئىدى. ئۇنىڭدا ئا

ئۇ ۋاقىتالردا مىيونخېن يەرلىك تەشاكىالتىمىزنىڭ مەسادولى بولغاان 
م. درېكسلېر ئاددى بىر ئىشچى ئىدى. ئۇنىڭادىمۇ نااتىقلىق قاابىلىيەت 
يااوق ئىاادى. شااۇنىڭدەك يەنە ئااۇ مەيلااى تېنچلىااق دەۋرلىرىاادە ياااكى 

ر بولااۇپ باقمىغااان بىرسااى ئااۇرۇش دەۋرلىرىاادە بولسااۇن زادىااال ئەسااكە
ئىدى. ئۇ ئەسلىدىال ئاجىز، تارتىنچاق بىرساى ئىادى. شاۇنىڭدەك يەنە 
مىشچان مىجەزلىك، ئۆزىگە ئىشەنچىمۇ يوق بىرساى ئىادى. چاۇنكى ئاۇ 
ئۆزىگە ئىشاەنچى بولمىغاان مىشاچانالرنى تەربىايىلەپ جەساۇر ئاادەمگە 

الرنىاڭ ھەر ئايالندۇرىدىغان ئەساكەرلىكتە بولمىغاان بىرساى ئىادى. ئۇ
ئىككىسااىنىال بىاار دەرەخنىااڭ ئىككااى شااېخىدىن ئۇيااۇپ چىقىرىلغااان، 
ئوخشاش ماتېرىيالدىن ياسالغان كىشىلەر دېيىشاكە باوالتتى. ئۇالرنىاڭ 
قەلبىدە ھەرىكىتىمىزنىڭ چوقۇم غەلىبە قىلىدىغانلىقى ھەققىادە قەتداى 
 ئىشەنچىلىرى بولمىغىنىغا ئوخشااش، ئاۇالردا باۇ يېڭاى ھەرىكىتىمىازگە
قارشى توسالغۇ پەيدا قىلىادىغان كاۈچلەرنى ياوق قىلىاش جاساارىتىمۇ 
بولمىغان كىشىلەردىن ئىدى. بۇنداق بىر ئىش ھەربىي تەلىم كۆرگەن، 
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جىسمانى ۋە روھى جەھەتلەردىمۇ ئەسكەردەك يېتىشكەن كىشاىلەرنىڭال 
قولىاادىن كېلىاادىغان بىاار ئىااش ئىاادى. يەنااى پااوالتتەك مۇسااتەھكەم، 

ىق، گاارانىتتەك قاااتتىق كىشااىلەرال بااۇ ھەرىكەتااتە قىيىناادەك چىاادامل
 باشالمچىلىق رول ئااللىشى مۇمكىن ئىدى.

مەن ئااۇالردىن تااۈپتىن پەرقلىااق بىرسااى ئىاادىم. يەنااى مەن شااۇ 
كۈنلەرگىچىال بىار ئەساكەر ھېسااپلىناتتىم. مېناى ئاالتە يىال مابەينىادە 
)بەزى تەرجىمىاااالەردە نەق ئااااون يىاااال دەپ ئېلىنغااااان − ئااااۇ.ت( 

رلىك روھى يېتىشتۈرۈپ كەلمەكتە ئىدى. دەسلىۋىدە، يېڭاى بىار ئەسكە
بۇنداق قىلساق بولمايدۇ، بۇ “مۇھىت ماڭىمۇ ھەر دائىم ياد بىلىنەتتى. 

بۇنداق خەۋپكە سەل قاارىغىلى “ياكى بولمىسا  ”ئىش ئەمەلگە ئاشمايدۇ
دېگەناادەك سااۆزلەرنى بااۇرۇن مەنمااۇ بىلەتااتىم. ئەسااكەر  ”بولماياادۇ

 يىن ئۆزەمنى تۇتىۋېلىشنى ئۆگەنگەن ئىدىم.بولغىنىمدىن كې

-8211دېمىسىمۇ بۇ ئىش ھەقىقەتەنمۇ خەتەرلىك بىر ئىاش ئىادى. 
يىلالردا، گېرمانىيىنىڭ بىر مۇنچە يەرلىرىدە مىڭلىغان خەلق ئاممىساىغا 
خىتاپ قىلىشاقا ئۇرۇناۇش، بۇناداق بىارەر چاوڭ يىغىان تەشاكىللەش، 

اشااكارە چاااقىرىق قىلىااش خەلااق ئاممىسااىنى بۇنااداق يىغىلىشااالرغا ئ
ئىمكانىيىتى ياوق ھېسااپتا ئىادى. بۇناداق يىغىلىشاالر دۈشامەنلىرىمىز 

كاۆزىنى قانغاا -تەرىپىدىن تارقىتىۋېتىلەتتى، ئۇرۇپ ھەيادىلەتتى، ياۈز
بويىۋېتىشااەتتى. شااۇڭا، بۇنااداق ئەھۋالغااا قېلىشااقا قورقماااۋ ماااقۇل 

ەن دەيااادىغانغا ھاااېچ كىااام چىقماااايتتى. بۇرجۇئاااازىيە تەشاااكىللىگ
يىغىلىشالرغا قاتنىشىدىغان كىشىلەر بىر قاانچە كومۇنىسات ئوتتۇرلۇقتاا 
پەيدا بولغان ھامان ئىت قوغلىغان توشقاندەك پاتپاراق بولاۇپ قېچىا  
تارقىلىااا  كېتىشاااەتتى. ئەمماااا قىااازىلالر بۇرجۇئازىيىنىاااڭ بۇناااداق 
نادانلىقىنى، بۇنداق نادانلىقى تۈپەيلىدىن قىلچە زىياان كەلتاۈرۈلمەس 

كااوت -ىلەر ئىكەنلىكىنااى ياخشااى بىلىاادىغانلىقى ئۈچااۈن، كااوتكىشاا
بۇرجۇئازىيىنىااااڭ بااااۇ تااااۈردىكى تەشااااكىالتلىرىنىڭ بااااۇ تااااۈردىكى 
يىغىلىشاالىرىدىن بەك ئەنسااىرەپمۇ كەتمەيتتااى. شااۇنداقتىمۇ ئااۆزلىرىگە 
زىيانلىق دەپ قارىغان ھەر قاناداق بىار ھەرىكەتناى باارلىق چاارىالرنى 
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ۇشاقا ھەر دائىام تەيياار ئىادى. ئۇالرنىاڭ ئىشقا سېلى  بولسىمۇ باستۇر
كەساااكىن تەساااىر كۆرساااىتىدىغانغا قاناااداق چاااارىلىرى بااااردۇ دەپ 

بىاار چارىسااى ۋەھىاامە پەياادا -قاراياادىغان بولساااق، ئۇالرنىااڭ بىااردىن
قىلىش، ۋەھشىلىك قىلىش چارىسىنىڭال باارلىقىنى كاۆرۈپ ئااللىشاىمىز 

 …مۇمكىن. 

چە يەھاۇدىي پارتىيىلىرىنىاڭ ماركسىزمچى ساختىپەزلەر شۇ كۈنلەرگى
خىزمىتىنى قىلى  كېلىۋاتقان ماركسىزمچى جامائەتنى قولغا كەلتۈرۈشنى 
مەقسااااەت قىلىاااادىغان ئاشااااكارە ھەرىكىتااااى بىاااالەن ماركسااااىزمچى 
غوجايىنالرنىااڭ ھەرىكەتىااگە قاااتتىق نەپرەتلىنىاا ، ئۇنىڭغااا خىاارىس 

ېاگەن د ”نېمىس ئىشچىالر پارتىيىسى“قىلى  يۈرۈشكەن ئىدى. شۇڭا، 
ئىسىمنىڭ ئاۆزىال ماركساىزىمچىالرنى ھېلىتىادىن قورقۇتاۇپ كېلىۋاتقاان 
ئىدى. تا بۈگۈنگىچە غاالىبىيەت مەستخوشالىقى ئىچىاگە پېتىا  قالغاان 

بىرساى -ماركسىزمچى كاتىۋاشالر دەسلەپكى پۇرسەت كېلىشى ھامان بىر
بىلەن تۇتۇشۇپ قالىدىغانلىقى كۆزگە كۆرۈنۈپال تۇراتتى. ئۇ كاۈنلەردە، 
بىزنىڭ ھەرىكىتىمىز تار مۇھىت ئىچىدە تۇرىۋاتقانلىقى ئۈچۈن، بۇنداق 
جىدەللەرگە قەتدىاي ياېقىن يولىمااۋ ياۈرگەن ئىادى. خەلاق ئاممىساىغا 
مەغلوبىيەت بىلەن تونۇلۇش خەۋىپىدىن ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ئاۆزىنى 
چەتكە ئېلىشاقا تىرىشااتتى. شاۇنداق بولغاچقاا، بىازدىكىلەردە تاۇنجى 

پىرەڭ قىلىنىۋېتىلىشى ئېقتىمالىادىن، -ق چوڭ يىغىلىشتىال تىرەقېتىملى
ھەرىكىتىمىااز بااۇ سااەۋەپ بىاالەن توختاااپ قېلىشااىدىن قورقااۇش بەكااال 
ئېغىر ئىدى. شاۇڭا مەن باۇ ئىشاتا بەكاال قىايىن ئەھۋالادا ئىادىم. مەن 
ئوتتۇرغا قويغان بۇ نەزەرىيە جىدەلدىن قېچىش تۇرماق، بەلكى جىدەل 

رىشنى تەلەپ قىالتتى. شۇڭا بۇنداق جىادەللەردىن ئىچىگە شوڭغۇپ كى
ئۆزىمىزنى قوغداش ئۈچۈن ھۇجۇمچى ئەترەتلەر تەشكىل قىلىش شاەرت 
ئىدى. ئادەتتە تېررورچىالرغا تاقابىل تۇرۇشتا سۆز بىلەن قايىل قىلىش 
ئەمەس، بەلكااى تېررورچىالرغااا تېررورلااۇق بىلەنااال تاقابىاال تااۇرغىلى 

يىغىنىمىزنىاڭ نەتىجىلىاك بولىشاىنىڭ  بوالتتى. بىزنىاڭ تاۇنجى چاوڭ
ئۆزىال مېنىڭ بۇ ئويلىغانلىرىمنى تەستىقالپ بەرگەن ئىادى. بۇنىڭادىن 
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غەيرەتلىنى  ئىككىنچى قېتىملىق چاوڭ يىغىنىمىزناى ئاېچىش قاارارىنى 
 ئالغان ئىدىم.

يىلىنىڭ ئۆكتەبىرىدە -8282ئىككىنچى قېتىملىق چوڭ يىغىلىشىمىز، 
غا ئورۇنالشتۇرۇلغانىدى. باۇ مىتىنگنىاڭ  ”ېللېرئېبېرلبراۋك“( ئوغۇزىدا)

 ”لىسااتوۋك ۋە ۋېرسااايللېس كىلىشااىمى-برېساات“ئاساساالىق تېمىسااى 
ھەققىدە ئىدى. بۇ يىغىلىشتا تۆت نەپەر نااتىق ساۆزگە چىققاان ئىادى. 
مەن بىااارەر ساااائەتتەك نوتاااۇق ساااۆزلىدىم. باااۇ قېتىمقاااى نۇتقۇمنىاااڭ 

سۆزلىگەن نۇتقۇمدىنمۇ زور  نەتىجىسى بىرىنچى قېتىملىق يىغىلىشىمىزدا
نەپەردىنمااۇ  891بولاادى. بااۇ قېااتىم يىغىاان قاتناشااقۇچىلىرىنىڭ سااانى 

ئېشى  كەتكەن ئىدى. باۇ قېتىملىاق مىتىنگمىزناى قااليماقانالشاتۇرۇش 
مەقسااىتىدە قىاازىلالر جىاادەل چىقارماااقچى بولىۋىاادى، سەبداشاالىرىم 

ىلماقچى بولغاانالر ئۇالرنى دەرھال بېسىقتۇردى. قااليماقانچىلىق پەيدا ق
كاۆزى يېرىۋىتىلادى. سەبداشالىرىم ئاۇالرنى -توخماق قىلىنى  يۈز-ئۇر

پەلەمااپەيلەردىن سااېرتقا چااۆرۈپ تاشاالىدى. ئۇالرمااۇ قااويرۇقىنى خااادا 
 قىلى  تىكىۋېتىشتى.

نەپەردىان ئاارتۇق  881كاۈن ئۆتكەنادە يەنە شاۇ زالادا  85ئارىدىن 
گەن نۇتقۇمماۇ ئاجايىا  يىغىن قاتناشقۇچىلىرى ئالادىغا چىقىا  ساۆزلى

ئۇتۇغلۇق بولدى. يىغىن زالى لىق تولدۇرۇلغان ئىدى. شۇندىن كېيىن، 
بۇنىڭاادىنمۇ چااوڭ مەجلىااس زالااى ئاختۇرۇشااقا كىرىشااتىم. ئاخىرىاادا 

دىن  ”رېيچ ئاللېماند“شەھەرنىڭ يەنە بىر ئۇچىدىكى داچاۋ كوچىسىدا 
شاقان ئاادەم بىر زال تېپىلادى. باۇ يېڭاى زالادىكى يىغىلىشاىمىزغا قاتنا

سانى ئالدىنقى يىغىلىشقا قاتناشقان ئادەم سانىغا يەتمەۋ قالدى. يەناى 
نەپەردەك ئااادەم يىغىلغااان ئىاادى. بااۇ ئەھااۋالنى كااۆرگەن  881زالاادا 

كومىتىتتىكىلەر قايتىدىن ئۈمىدسىزلىنىشكە باشاليدۇ. ئۈمىدساىزلەنگەن 
ەۋەبىنى سەبداشلىرىم يىغىن قاتناشقۇچىالر سانىنىڭ ئازىيى  كېتىش س

يىغىلىشااالىرىمىزنىڭ بەكاااال كاااۆپ تەكرارالنغانلىقىااادىن بولااادى دەپ 
 811قاراشماقتا ئىدى. بۇ ھەقتە خېلى قاتتىق مۇنازىرە قىلىشتۇق. مەن 

كۈنادە بىار يىغىلىاش قىلىاش ئەمەس  85مىڭ نوپوسلۇق بىر شەھەردە 
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قېتىم يىغىلىاش قىلىشانىڭمۇ ئىمكاانىيىتى باارلىقىنى  81ھەتتا ھەپتىدە 
تىااا  چىاااڭ تۇرىۋالااادىم. ۋاقىتلىاااق ئوڭۇشساااىزلىقالر ساااەۋەبىدىن ئېي

كااۆڭلىمىزنى يېاارىم قىلماساالىقىمىز الزىملىقىنااى تەكىتلىاادىم. چااۇنكى 
بىزنىاااڭ تۇتقاااان ياااولىمىز تاااوغرا ئىااادى. باااۇ يولااادا مېڭىشاااىمىزنى 
داۋامالشتۇرىدىغانال بولساق چوقۇم غالىبىيەت بىزنىاڭ بولىشاى ماۇمكىن 

ڭ قىاااش ئاااايلىرى ئاساساااەن يېڭاااى يىلىنىااا-8211~8282ئىااادى. 
ھەرىكىتىمىز بىرال قېتىم ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغان بولاۇپ، قالغانلىرىادا 
زورلااۇق كۈچىاادىن پايدىلىنىشاانىڭ غااالىبىيەتكە يىتەكلەياادىغانلىقىغا 
بولغااان ئىشااەنچىمىزنى ئۆسااتەردى. بااۇ تااۈر زورلااۇق كااۈچىگە تايىنىاا  

ئىشاەنچىمىز نەتىجىساىدە، ئۆزىمىزنى قوغدىيااليادىغانلىقىمىزغا بولغاان 
ھەرىكىتىمىااز چوقااۇم تەۋرەناامەس ئېتىقاتقااا ئوخشاااش تاااغنى تالقااان 
قىالالياااادىغان بىاااار كااااۈچكە ئايلىنىشااااى، بىاااار ئېتىقااااات ھااااالىنى 
شەكىللەندۈرۈشاااى، مايساااىدەك ھەمااامە يەرناااى قاپلىغاااان بولىشاااى 
كېرەكلىكىگە بولغان ئىشەنچىمىز ئاارتتى. يەنە شاۇ زالادا ئۆتكاۈزۈلگەن 

نچى قېتىملىق يىغىلىشىمىزدا مېنىڭ بۇ ئىشەنچىمنى ئىساپاتلىدى. ئىككى
دىاان ئېشااى  كەتتااى.  111بااۇ قېااتىم يىغىاان قاتناشااقۇچىالر سااانى 

شۇنىڭدەك يەنە بۇ يىغىلىشتا قولغا كەلتۈرگەن ئىقتىسادىي نەتىجىمىزمۇ 
كۆرىنەرلىااك دەرىجىاادە زور بولاادى. شااۇنىڭ بىاالەن دەرھااال يەنە بىاار 

ئۈچااۈن تەييااارلىق ئىشاالىرىغا كىرىشااى  كەتااتىم. قېتىملىااق يىغىلىااش 
تىن ئاارتۇق ئاادەم  181كۈن ئۆتكەندە ئاچقان يىغىنىمىزغا  85ئارىدىن 

قاتناشااااقان ئىاااادى. يەنە ئااااون بەش كااااۈن ۋاقىاااات ئۆتكەنااااادە 
ھىمااايىچىلىرىمىزنى، يېڭااى ھەرىكىتىمىزنىااڭ دوسااتلىرىنى يەتتىنچااى 

دىاان  811ۇ بىنااادا قېتىملىااق يىغىلىشااقا تەكلىاا  قىلىۋىاادۇق، يەنە شاا
ئااارتۇق كىشااى زالغااا پېتىشااماۋ قىسااىلى  ئولتۇرۇشااقا مەجبااۇر بولغااان 
ئىدى. ئەنە شۇ پەيتلەردە تەشكىالتىمىزنىڭ ئىچكى تۈزۈلۈشىنى قاۇرۇپ 
چىقتۇق. بۇ جەھەتتە يېڭى ھەرىكىتىمىزنىڭ ئىچكى قىسىمدا ئىادىيىۋى 

باشالىنى  مەسىلىلەردە قااتتىق مۇناازىرىلەر ياۈز بەردى. ئاۇ كاۈنلەردە 
دەپ  ”پااارتىيە ھەرىكىتااى“كېيىنمااۇ داۋام قىلغااان بااۇ ھەرىكىتىمىزنااى 
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ئاتاااش تەنقىاات قىلىنماقتااا ئىاادى. مەن بۇنااداق تەنقىتلەرنااى ئوتتۇرغااا 
قويغااۇچىالرنى قابىلىيەتسااىز، تااار پىكىرلىااك كىشااىلەر دەپ قارىغااان 
ئىاااادىم. بۇنااااداق ئويالياااادىغانالر ئاساااااس بىاااالەن كۆرۈنۈشاااانى 

دۇغىلىاق بىار -ى بىلەلمەيتتى. ئۇالر بىر ھەرىكەتاكە داتپەرقلەندۈرۈشن
نااام بېااارىش ئاااارقىلىق ئۇنىاااڭ قىممىتىناااى ئاشاااۇرغىلى بولىااادۇ دەپ 

باوۋىلىرىمىزدىن قالغاان -ئوياليدىغان كىشىلەر ئىدى. ئەپسۇساكى ئاتاا
تىاال غەزىنىلىرىمىزمااۇ بااۇ تااۈردىكى ھەشااەمەتلىككە قىزىقىشااالر ئۈچااۈن 

ىمۇ ئويناپ بەرمەكاتە ئىادى. ئاۇ ۋاقىاتالردا ئاالھىدە ياردەمچىلىك رولىن
كۆزقاراشلىرىنى تېخى قوباۇل قىلادۇرالماۋ ياۈرگەن ھەر بىار ھەرىاكەت 
ھەر قاااانچە ئىسااام ئۆزگەرتساااىمۇ، ئاااۆزىنى پاااارتىيە ھەرىكىتاااى دەپ 

 چۈشەندۈرەلىشى بەكال قىيىن ئىش ئىدى. 

ا ھەر قانداق بىرسى، ئەگەر زامانداشلىرىغا پايادىلىق بولىادىغانلىقىغ
ئىشەنچ قىالاليدىغان جاسارەتلىك بىر چۈشەنچىنى ئەمىلىيلەشتۈرۈشانى 
ئااارزۇ قىلغىنىاادا، ئااۇ كىشااى ئالاادى بىاالەن ھەرىكەتااكە ئاتلىنىاا  ئااۆز 
كۆزقارىشىنى ھىمايە قىلىدىغان ياردەمچى كاۈچلەرنى تېپىشاقا مەجباۇر. 
ئەگەر غايىمىز ھااكىمىيەت ئۈساتىدىكى پاارتىيىنى ئاغادۇرۇپ تاشاالش، 

ىااڭ بۆلۈنااۈپ كېتىشااىنى توساشاانىال مەقسااەت قىلغااان بولسااا كۈچلەرن
ئىاادى، بۇنااداق كۆزقاراشااقا قوشااۇلىدىغان، ئۇنىااڭ ئااارزۇ قىلغىنىاادەك 
مەقسااەتتىكى كىشااىلەرنىڭ ھەممىسااى، بااۇ غايىسااىگە يەتمىگىااچە بىاارال 
پارتىيە تەركىۋىدە چىڭ تۇرىشى كېرەك ئىادى. ھەر قاناداق يېڭاى بىار 

پارتىيە ئۆز ئاالھىدىلىكىنى خۇددى ئىسىم ھەرىكەت باشلىماقچى بولغان 
ئۆزگەرتكەندەك ئۆزگەرتىشكە بولىدۇ دەپ ئوياليدىغانالر بەزى ئاتالغۇالر 
ئۈساااتىدە مۇناااازىرە قىلىااا  ئولتۇرىااادىغان كەيااامە چااااچ كېيىۋالغاااان 
كىشىلەرنىڭ ئىشنى قوچاۇپ ياۈرگىنىگە ئوخشاايدۇ. ئەمەلىيەتاتە بولساا 

ئۇالرنىاااڭ ئويلىغانلىرىنىاااڭ دەل قولغاااا كەلتۈرىلىااادىغان نەتىجىااالەر 
ئەكسااىچە يااول تۇتااۇش ئااارقىلىقال قولغااا كېلىاادۇ. قىلىشااقا تېگىشاالىك 
ئىش، ئۇالرنىڭ دېگەنلىرىنىڭ دەل ئەكسىدۇر. ھالبۇكى، خەلققە زىيان 
سالىدىغان بىرەر ئىش بار دېيىشاكە تاوغرا كەلساە، باۇ ئىاش ھاازىرقى 
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بىلدۈرمەياادىغان،  زامااان بىاالەن چەكلەنمەياادىغان، ئېنىااق بىاارەر مەنااا
ئەمماااا ھەرىكەتناااى ئىپادىلەيااادىغان ئىساااىم بىااالەن ئەھمىيىتىناااى 
ئىپادىلەيااادىغان نەرساااىنى كوناااا ناااېمىس تەمساااىللىرىگە تاااايىنىپال 
ئۆزگەرتىشكە بولىدۇ دەيادىغان قاراشاالرنىال دېايىش كېارەك. چاۇنكى، 
ئۇالر يېڭى زامانغا بوۋ ساۇنمايدۇ، بىارەر نەرساىگە ئېنىاق ۋەكىللىكماۇ 

لى  كېتەلمەيدۇ. ئادەمنى ئىسمىگە قاراپال ھۆكۈم چىقىرىشاقا باشاالپ قى
كېتىدۇ. بۇناداق ئىشاالرنى ئېغىار رەزىللىاك دېيىشاكىال بولىادۇ. ئەمماا 

 بۈگۈنكى كۈنلەردە بۇ تۈردىكى رەزىللىكلەر بەكال كۆپ كۆرۈلمەكتە.

مەن، كېيىنكاااى ۋاقىتالردىكىااادەك شاااۇ ۋاقىتالردىماااۇ پايااادىلىق 
ئەركىاان نااېمىس خەلقچىاال “دائىاام قىممىتااى يااوق  ئەسااەرلەرنى ھەر
دىن خەلقنى ئاگاھالندۇرۇپ تۇرغان ئىدىم. بىزنىڭ بۇ  ”سوتسىيالىستالر

يېڭى ھەرىكىتىمىاز ھەر قاچانقىادەك بۈگاۈنكى كۈنادىمۇ ئوخشااش بىار 
يىاال كااۈرەش قىلىاا  كەلاادۇق دەياادىغان  81~91كۆزقاااراش ئۈچااۈن  

 رەك.كىشىلەرگە ھەرگىز يېقىن يولىماسلىقى كې

ئەگەر ھەر قانااداق بىرسااى، ئىاادىيە دەپ قارىغااان نەرسااە ئۈچااۈن 
يىال بېغىشالىغان تۇرۇغلاۇق ھېچقاناداق بىار نەتىجىناى  81~91ئۆزىنى 

قولغااا كەلتااۈرەلمىگەن بولسااا، شااۇنىڭدەك يەنە دۈشاامىنىنىڭ غالىاا  
يىللىاق  81~91كېلىشىگىمۇ توسالغۇلۇق قىاللمىغان بولساا، ئۇنىاڭ باۇ 

شاااىنى قابىلىيەتساااىز ئىكەنلىكىنىاااڭ ئەڭ ئوچاااۇق نەتىجىساااىز ئۇرۇنۇ
ئىسپاتى دەپ قاراش كېرەك. ئىشنىڭ ئەڭ خەۋىپلىاك تەرىپاى شاۇكى، 
بااۇ تااۈردىكى كىشااىلەر پااارتىيىمىزگە ئااادەتتىكى بىاار ئەزا سااۈپىتىدىال 
قاتنىشااىش ئارزۇسااىدا بولماااۋ، بەلكااى يىااتەكچىلەر ئارىسااىدا ئااورۇن 

ۈلىاادۇ. ئۇالرنىااڭ قارىشااى ئېلىشاانى تەلەپ قىلىاا  تۇرىۋېلىشااىدا كۆر
بويىچە، بۇ ئاورۇن، ئۇالرنىاڭ باۇرۇنقى تەجرىبىلىارىگە ئاساساەن ئەڭ 
مۇۋاپىق ئاورۇن ھېسااپلىنارمىش. باۇ تاۈردىكى مەخلاۇقالر باۇ يەردىماۇ 
ئۆزىلىرىنىڭ بۇرۇن قىلى  كەلگەن ئىشلىرىنى داۋامالشتۇرۇشنى خىياال 

چۈشاۈپ قالغانادا قىلىشىدۇ. يېڭى بىر ھەرىكەت، بۇنداقالرنىڭ قولىغاا 
ئااااپەتكە ئاااۆزىنى ئاتقاااان ھېسااااپلىنىدۇ. بۇناااداق كىشاااىلەر دۇكاااان 
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غوجااايىنلىرىغىال ئوخشااايدۇ. قىرىااق يىاال بااويىچە بىاارەر كارخااانىنى 
ئۇتۇغلۇق بىر نوقتىغاا كەلتاۈرەلمەۋ خاانىۋەيران قىلىاۋەتكەن بىرساى، 
ھەرگىزمااۇ يېڭىاادىن بىاارەر ئىشااقا كىرىشااىش الياااقىتىگە ئىااگە ئەمەس. 

ت بىر ئىدىيىدىن كەلگەن بولۇپ، ئۇ ئىدىيىنى ۋەيران قىلىاۋەتكەن ئۇلۇ
ئىرقچااى بىرسااىنىڭ ئەھۋالىمااۇ خااۇددى يوقۇرقىغااا ئوخشااايدۇ. ئۇنااداق 
بىرسىدە يېڭى ھەم ياش بىر ھەرىكەتكە يىتەكچىلىك قىلىش سااالھىتى 
بولمايدۇ. بۇ تۈردىكى كىشاىلەر ئاساساەن ئالغانادا يېڭاى ھەرىكەتنىاڭ 

كىللەندۈرۈش، ئاۇ ھەرىكەتنىاڭ خىزمىتىناى قىلىاش، بىر قىسمىنى شاە
يېڭى چۈشەنچىلەرنىڭ پىرىنسىپلىرى ئىچىدە پائالىيەت قىلىشى ئۈچاۈن 
كەلمەياادۇ. كۆپااۈنچە ۋاقىااتالردا ئااۆز پىكىرلىرىنااى يېڭااى ھەرىااكەت 
تەمىاانلىگەن ئىمكااانىيەتلەر سايىسااىدە ئىجاارا قىلىاا  ئىنسااانىيەتنىڭ 

بېاارىش ئۈچااۈنال كېلىاادۇ. بااۇ  بېشااىغا يەنە بىاار قېااتىم باااال بولااۇپ
تۈردىكىلەرنىاااڭ چۈشاااەنچىلىرى قايساااى مەزماااۇنالرنى ئاااۆز ئىچىاااگە 
ئالىدىغانلىقىنى ئاسانلىقچە بىلگىلى بولمايدۇ. بۇ مەخلۇقالرنىڭ كاۆزگە 
چېلىققان تەرەپلىرى كونا گېرمان قەھرىمانلىرىنىڭ، تارىختىن بۇرۇنقى 

راللىرىنى، دەۋردىكااااى قاااااراڭغۇلۇقلىرىنى، گېرالرنىااااڭ تاااااش قااااۇ
قالقانلىرىنى خىيال قىلىشلىرىدىنال ئىبارەتتۇر. ھاالبۇكى، باۇ نەرساىلەر 
ئەسلىدە ئەڭ قورقۇنچاق كىشىلەردۇر. چۇنكى، كونا نېمىس قۇراللىرىغا 
ئوخشااىتى  ياسااىۋالغان ياغاااچ قېلىچالرنااى تااۆت تەرەپااكە شااىلتى  

راپ يۈرىادىغانالر، قاۇرۇق مىڭىلىرىنااى بىار پاارچە ئېيىااق تېرىساىگە ئااو
ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇقا مۇڭگۈزلىرىنى قادىۋالغان بۇ تاۈردىكى مەخلاۇقالر، 
بۈگۈنكى كۈندە ئېغىزىدىال شەھەر ساورايدىغانالر بولاۇپ، كومۇنىساتالر 

كاااۆرمەس قاااويرۇقىنى خاااادا قىلىااا  -تايىقىنىاااڭ ئاااۇچىنى كاااۆرەر
تىكىۋېتىشااىدۇ. شۆبقىسااىزكى، كىلەچەكتىكااى ئەۋالدالر بااۇ تااۈردىكى 

ئىلقاملىنى  قەھرىمانلىق )!( داستانى يېزى  يۈرمەيادۇ، مەخلۇقالردىن 
ئەلىۋەتتە. مەن بۇ تاۈردىكى مەخلاۇقالرنى يىارگەنگىچە ياخشاى توناۇپ 
يەتكەنلىكىم ئۈچۈن بۇ تۈردىكى پەسكەش ھەزىلچىلەر مېنىڭدە چوڭقۇر 
نەپرەت قوزغىغان ئىادى. ئۇناداقالر ھەقىقەتەنماۇ خەلقاقە بەكاال ياماان 
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مەكاااتە. يەھاااۇدىيالر باااۇ تاااۈردىكى ئىرقچاااى تەساااىر كۆرساااىتى  كەل
كومىااادىيىچىالرنى ھىمايىساااى ئاساااتىغا ئېلىااا  يۈرۈشااامەكتە، ھەتتاااا 
ئۇنااداقالرنى كەلگۈسااىدىكى نااېمىس دۆلىتىنىااڭ ئالاادىنقى قاتاااردىكى 
كىشااىلىرى دەپ تاللىۋېلىشااىنى ھەرگىزمااۇ خاتاالشااقانلىقىدىن بولغااان 

قابىلىيەتساىزلىكلىرىگە دېيىشكە بولمايدۇ. بۇ تۈردىكى كىشىلەر شۇنچە 
قارىماۋ، ماختانچاقلىق قىلى  بىز بۇ ئىشالرنى ھەممىدىن بەك بىلىمىاز 
دەپ چىڭ تۇرىۋېلىشىدۇ. ئاق نىيەتلىك بىلەن ھەرىاكەت قىلىادىغان، 
باااااۇرۇنقى قەھرىماااااانلىقلىرىنىال مەدھىلەشااااالەر ئۇالرغاااااا پاياااااادا 

ۈسااى ھەرىكەتلىرىمااۇ كەلگ-كەلتۈرەلمەياادىغانلىقىنى، ئۇالرنىااڭ ئىااش
ئەۋالدالرغا غۇرۇرالنغىدەك خاتىرە بولاۇپ قاالاليادىغانلىقىنى بىلىادىغان 
كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۇ تاۈردىكى مەنمەنچىالەر جەمىيەتنىاڭ بىار 
يارىسااااااى ھېساااااااپلىنىدۇ. ئۇنااااااداقالر ئۆزىنىااااااڭ ئاخماااااااقلىقى، 
قابىلىيەتسااىزلىكىنىڭ تەسااىرىدە ھەرىكەتتىكااى كىشااىلىرىمىز ئۈچااۈن 

پلىنىدۇ. شاااۇنىڭدەك بۇناااداق مەخلاااۇقالرنى ساااادىق توساااالغۇ ھېساااا
 كىشىلىرىمىز ئارىسىدا پەرق قىلىش ھەقىقەتەنمۇ ئاسان ئەمەس.

مەن شەخسااەن كونااا نااېمىس ئااادىتىگە ئاساسااەن ئاتااالمىش دىنااى 
ئىسااالھاتچىالرنىڭ خەلقىمىزنااى تەرەققىياتقااا ئېرىشااتۈرمەكچى بولغااان 

غان بىارەر مەقساەتنى كۈچلەرنى، بۇ كۈچكە تايىنى  ھەرىاكەت قىلىادى
ھېس قىاللمىدىم. ئەمەلىيەتتە ئۇالرنىڭ باارلىق پائاالىيەتلىرى خەلقىناى 
يەھااۇدىي دۈشاامىنىگە قارشااى ئورتاااق كااۈرەش قىلىشااتىن ياندۇرۇشاانى 
مەقسەت قىالتتى. ئۇالر خەلقىنى بۇ ئورتاق دۈشمىنىگە قارشى كۈرەشكە 

ۆرەپ كېتىشكەن يىتەكلەش ئورنىغا بىر قىسىم دىنى ماجىراالر ئىچىگە س
ئىادى. ئەنە شااۇ سااەۋەپتىن ھەرىكىتىمىزنىااڭ بااويرۇق چۈشااۈرىدىغان، 
يىتەكچىلىااك قىلىاادىغان ئااورگىنى مااۇتلەق ھاااكىم ئورنىاادا تۇرىاادىغان 
مەركىزى كۈچنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلىشى شەرت بولماقتا. پەقەت شاۇنداق 
قىلىاااش ئاااارقىلىقال باااۇ تۈتاااۈردىكى زىياااان كەلتاااۈرۈپ كېلىۋاتقاااان 

رنىڭ ھەرىكىتىنااى توساااش مااۇمكىن بولىاادۇ. شااۇ سااەۋەپتىن، كىشااىلە
بۇنااداق كىشااىلەر بىزنىااڭ يىتەكچىلىكىمىزدىكااى ھەرىكەتنىااڭ زىااچ 



 

 

648 

 

ئىتتىپاقلىىشى ، ئىنتىزامغا قەتدىي بوۋ سۇنۇش شەكلىگە بەكاال ئېغىار 
دۈشمەنلىك قىلىشىدۇ. شۇنداق بولغاچقاا، يېڭاى ھەرىكىتىمىزنىاڭ ئاۇ 

دېاگەن ساۆزدىن  ”ئىرقچاى“اممىغاا تايىنىا  ۋاقىتالردا ئېنىق بىر پروگر
پاياادىلىنى  كەلگەنلىكااى ھەرگىزمااۇ مۇنااداقال دەپ قويغااان بىاار ئىااش 

دېاگەن باۇ كەلىامە ئىپادىلەيادىغان  ”ئىرقچاى“ئەمەس ئىدى. گەرچە، 
ئۇقۇمنىڭ مۇجىمەللىكى تۈپەيلىدىن ئۇنىڭ ئۆزى ئاايرىم بىار ھەرىاكەت 

بۇنااداق بىاار پااارتىيىگە ئەزا پروگىراممىسااىغا ئايلىنالماساالىقى مااۇمكىن. 
قوبااۇل قىلىشااتىمۇ ئىشااەنچىلىك بىاار ئۆلچەممااۇ بولمىغااان بااوالتتى. بااۇ 
ئۇقااۇمنى ئەمەلىاايەتكە تەدبىااق قىلىااش جەريانىاادا ئېنىااق بەلگىاالەش، 
ئېنىق ئىزاھالپ چىقىش بەكال تەس ئىش. بۇ ئۇقۇمنى ۋەزىيەتكە قااراپ 

قىاادىكى باھاااالر مۇۋاپىااق ئىزاھالشااقىال بولىاادۇ. ئەممااا بااۇ ئۇقااۇم ھەق
قااانچىكى كەڭ ۋە قااانچىكى پەرقلىااق بولااۇپ بەرسااە، بۇنااداق بىاار 
ھەرىكەتااااكە قايىاااال بولااااۇپ قوشااااۇلۇش ئىمكااااانىيىتىنىمۇ شااااۇنچە 
ئازايتىۋېتىاادۇ. تەرىاا  بېرىلىشاااى شااۇنچە تەس بولغااان، سىياساااىي 
ساھەلەردە ئۆتىچىلىك تەرەپكە ئۈندەپ تۇرىدىغان بىر ئۇقۇمنى بىزنىڭ 

ممىمىزغااا كىرگااۈزگەنلىكىمىز، كااۈرەش قىلىشااتا زۆرۈر پااارتىيە پروگرا
بولغاااان زىاااچ ھەمكاااارلىقنىمۇ ئەمەلااادىن قالااادۇرىۋېتىش خەۋىپىناااى 
تۇغدۇرىشى مۇمكىن ئىدى. چۇنكى، ھەر بىر ئادەم ئۆزى ئىشىنىدىغان، 
قايىل بولىدىغان چۈشەنچىلىرى بويىچە يول تالالشانى بىلەلمىگىنىادە، 

 ىق دېگەندىن ئەسەرمۇ قالمايدۇ.ئىتتىپاقل-ئوتتۇرلۇقتا بىرلىك

سااۆزىنى يېزىۋالغااان  ”ئىرقچااى“بۈگااۈنكى كۈناادە نۇرغااۇن كىشااىلەر 
شەپكىلەرنى كىيى  يۈرگەندەك قىلغىنى بىلەن، بەكال كاۆپ كىشاى باۇ 
ئۇقۇمنىڭ مەنىسىنى چۈشەنمەيدۇ ياكى خاتا چۈشىنىۋالغان. بۇ ئەھاۋال 

يىدىكى داڭلىاق بىار ھەقىقەتەنمۇ نومۇس قىلىنارلىق بىر ئەھۋال. باۋارى
پروفىسسور، ، كۆزقاراشالىرى كىشاىلەرنى قىزىقتاۇرۇپ كېلىۋاتقاان بىار 
سىياساااەتچى، بېرلىنغاااا قارشاااى ئىااادىيىۋىي كۈرەشاااكە ئاتالنغاااان، 
ئىرقچىلىق ئۇقۇمىنى مۇنارخىيە ئۇقۇمى بىلەن تەڭ ئورۇنغا قويىۋالغاان. 

گە ئەقىال دېمەك بۇ يەردە بۇ بىلەرمەنلەرنىڭ ئەقلى مۇنداق بىر نەرساى
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ڭىچە ئىرقچااى ېيەتكااۈزەلمىگەن: بااۇرۇنقى نااېمىس مۇنارخيىلىرىنىااڭ ياا
چۈشاااەنچىلەر بىااالەن قايساااى جەھەتااالەردە ئوخشااااپ كېتىااادىغانلىقى 
ھەققىدە توختالمىغان. بۇ ئەپەندىم بۇنى ئىزاھالشقا كاۈچى يېتىادىغان 
بىرسى ئەمەستەك كۆرۈنىدۇ. چۇنكى، مۇنارخىيە ئورگانلىرىنىڭ نۇرغۇن 

بەكااال ئاااز ئىرقچااى كېلىاادۇ. ئەگەر ئۇنااداق بولمىسااا ئىاادى، قىساامى 
مۇنااارخىيىلەر ھااېچ قاچااان يوقالمىغااان بااوالر ئىاادى. ياااكى بولمىسااا 
مۇنارخىيىلەرنىڭ يوقۇلۇپ كەتكەنلىكى ئىرقچىلىاق قاراشالىرىنىڭ خاتاا 

 قاراش بولىدىغانلىقىنىڭ بىر ئىسپاتى بوالر ئىدى.

غرىلىاق ئەقلىاگە كەلگىانىچە نېمىشقىدۇ ھەممىال كىشى ئىرقچىلىق تو
بىر نېمىلەر دەپ بىلجىرلىشى  يۈرىشىدۇ. ھاالبۇكى، ئەگەر ئىرقچىلىاق 
ئۇقۇمى بۇنچە كۆپ تەرىپكە ئىگە بىر ئۇقۇم بولسا ئىقدى، بۇناداق بىار 
ئۇقااۇمنى جەڭگىااۋار سىياسااىي ھەرىكەتنىااڭ غايىسااى قىلىااش ھەرگىااز 

 مۇمكىن بولمايتتى.

لىرىدىن بولغااااان جااااېن يىگىرمىنچاااى ئەسااااىرنىڭ خوشااااخەۋەرچى
باپتىسلەرنىڭ بىلىمسىزلىكى ئۈستىدە باھاالپ ئاۋارە بولمايمەن. بۇنداق 
كىشىلەر ئىرىقچىلىق يااكى خەلقىمىزنىاڭ ھېسساىياتلىرىدىنمۇ خەۋىارى 
بولمىغااان كىشااىلەردۇر. ئۇالرنىااڭ بىلىمسااىزلىكى شااۇنىڭدىنمۇ مەلااۇم 

لغاان ھالادا زەربە بولماقتىكى، كومۇنىستالر بۇ تۈر كىشىلەرگە ماازاق قى
بېرىاا  كېلىاادۇ. ئااۇالرنى گەپااكە سااېلى  قويۇشااىدۇ، كەينىاادىنالر 

 ئۇالرنىڭ دېگەنلىرىنى مازاق قىلى  كۈلۈشكە باشاليدۇ.

بۇ دۇنيادا دۈشمەنلىرىنىڭ ئۆچمەنلىك قىلىشاىنى قوزغىيالمايادىغان 
بىرسىنى دوسات بولۇشاقا اليىاق بىرساى دەپ تونىماايمەن. شاۇڭا، باۇ 

ەرنىڭ دوسلۇقىنى قىلچە قىممىتى يوق دەپاال قارىمااۋ، تۈردىكى كىشىل
ھەتتا زىيانلىق دەپ قارايمەن. ھەرىكىتىمىزنى پاارتىيە ھەرىكىتاى دەپ 
قارىشىمىزدىكى سەۋەپلەردىن بىرىسىمۇ شۇ ئىادى. ئۇناداق قورقۇنچااق 
مەخلااۇقالر پااارتىيە دېااگەن سااۆزنى ئاڭلىسااىال قورقااۇپ بىاازگە يااېقىن 

ۇق ئىشاااىنەتتۇق. يەنە شاااۇ ساااەۋەپتىن يوالشااامايدۇ. بۇنىڭغاااا تولااا
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پارتىيىمىزنىڭ ئىسمىنى مىللىي سوتسىيالىزم نېمىس ئىشچىالر پارتىيىسى 
نااېمىس ئىشااچىالر پارتىيىسااى − ئااۇ.ت( دەپ  يالىزم)مىللەتچااى سوتساا

 ئاتاشنى تاللىۋالغان ئىدۇق.

پارتىيە ئىسامىدىكى بىرىنچاى ساۆز ئۆتمۈشاتىكى خىيالپەرەسالەرنى، 
الرنى دەساااتۈر قىلىۋېلىااا  قاااۇرۇق گەپ ساااېتى  ئىرقچاااى كۆزقاراشااا

يۈرىاادىغانالرنى سااېپىمىزدىن دەرھااال يىراقالشااتۇردى. ئىككىنچااى سااۆز 
بولسااااا، بىزنااااى غااااايىۋىي قېلىچلىااااق كاااااۋاللىرالر گۇروھىاااادىن، 
ئاۋانگارتلىقلىرىنى قېرى  ھالساىراپ كەتاكەن ۋۇجاۇدى ئۈچاۈن قالقاان 

تەبىدىيكااى، بااۇ تااۈر قىلىۋېلىشااقان كىشااىلەردىن بىزنااى قۇتۇلاادۇردى. 
كىشاااىلەر بىااازگە قااااتتىق ھۇجاااۇم قىلىشاااتى. ئەمماااا باااۇ تاااۈردىكى 
توخويۈرەكلەرنىااڭ ھۇجااۇملىرى قەلەم بىاالەن ھۇجااۇم قىلىااش بىلەنااال 
چەكلىنىاااا  قالغااااان ئىاااادى. ئوچااااۇق ئېيتقاناااادا، ئااااۇالر بىزنىااااڭ 
پىرىنساىپلىرىمىزنى خالىمىغااان ئىادى. بىزنىااڭ تۇتقاان پىرىنسااىپىمىز، 

بىاالەن ھۇجااۇم قىلىاادىغانالرغا بىزمااۇ قاااتتىق ھۇجااۇم بىاازگە شااىددەت 
قىلىش ئارقىلىق جاۋاپ بېرىش ئىدى. ئۇالر بىزنى زوراۋانلىاق كاۈچىگە 
چوقۇنىاادىغانالر دەپ قااارىالش بىلەنااال قالماااۋ، بىزنااى يەنە مەنىااۋىي 
تۇيغۇلىرىدىن مەھرۇم كىشىلەر دەپ ھاقارەت قىلىشاتتى. بىر قېتىملىاق 

شاااتۇملىرىنى ئىشاااقا ساااېلى  ياااۈرۈپ نوتاااۇق ئااااممىۋىي يىغىلىشاااتا مۇ
سۆزلەشكە توسالغۇلۇق قىلىۋاتقاان باۇ ئەللىكاكە ياېقىن جىادەلخورنىڭ 

جارقىرىشاىنى جىمىقتاۇرۇش ئىشاىنى باۇ تاۈر -ئاغزىنى بۇزۇپ ۋارقىاراپ
ئاخماقالر ئۇخمىغان بولىۋېلىا ، جىادەلخورالرنىڭ كەلتاۈرگەن زىيىناى 

ۇغمااا قورقۇنچاااق بااۇ تااۈر ھەققىاادە بىاار ئېغىزمااۇ گەپ قىلىشاامايتتى. ت
كىشىلەر بۇنداق خەتەرگە قېلىشتىن بەكال قورقاتتى. چۇنكى، ئۇنداقالر 

جىدەل بولىۋاتقان يەرلەردە پائاالىيەت -چۇرۇڭ بولىۋاتقان، غەلۋە-ۋاراڭ
تىاانچ پارالمېناات زاللىرىاادا -قىلىاادىغان كىشااىلەر ئەمەس، بەلكااى تىاا 

نى بۈگاۈنكى كۈنادىمۇ ئىشلەشنى خااليدىغان كىشىلەر ئىدى. مەن ئۆزەم
بۇ ياش ھەرىكىتىمىزنى جىمجىتچىلىق ئىچىدە ئىشلەشانى خااليادىغانالر 
دېاايىلگەن كىشااىلەرنىڭ قۇرغااان قاپقانلىرىغااا چۈشااۈپ كەتمەساالىكى 
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ئۈچۈن يىتەرلىك ھەرىكەت قىاللىدىم دەپ ھېس قىلمايمەن. چۇنكى بۇ 
ىلەر تۈر مەخلاۇقالر ياالغۇز قورقۇنچااق، زەئىا ، كارغاا كەلامەس نەرسا

بولااۇش بىلەنااال قالماسااتىن يەنە بىاار جەھەتااتە بەكااال نىيىتااى يامااان 
كىشىلەردۇر. بىرەر نەرساە بىلىادىغان، يااردەم قىلىاش ئىمكاانىنى ئاۆز 
كۆزى بىلەن كاۆرۈپ تۇرىادىغان بىرساى بۇناداق بىار ئەھاۋال ئاساتىدا 

تۈنسااىز قالماساالىقى، يامااانلىقنى يوقۇتااۇش ئۈچااۈن -ھەرگىزمااۇ ئااۈن
قىلىشاى الزىام. باۇنى قىاللمىساا، ئۈساتىگە چۈشاكەن  ئاشكارە كاۈرەش

ۋەزىپىسااىنىڭ ھۆددىسااىدىن چىقالماياادىغان، بەكااال بااوزەك بىرسااى 
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇنداق بىرساى قورقۇنچااق، ھاۇرۇن، ئااجىز 

-ئااۈن“بىرسااى ئىكەنلىكىااگە بويااۇن ئەگااكەن بىرسااى ھېساااپلىنىدۇ. 
بىر ناېمە بىلمەيدىغانادەك نىڭ كۆپ قىسمى  ”تىۋىشسىز ئىشلەيدىغانالر

ئىااش قىلىشااىدۇ. ئەساالىدىمۇ ئۇنااداقالرنىڭ نىمىنااى بىلىاادىغانلىقىنى 
تەڭاارى ئااۆزى بىلىاادۇ! ئۇنااداقالر بەكااال كۈچسااىز بولغااانلىقى ئۈچااۈن، 
پۈتۈن دۇنيانى سۈپۈرگە قورغانلىرىغا تايىنى  قورقۇتماقچى بولىشاىدۇ. 

ت پائااالىيەت ئۇنااداقالر ھااۇرۇن كىشااىلەر بولغااانلىقى ئۈچااۈن، جىمجىاا
قىلىشلىرى ئارقىلىق جاھااننى تەۋرىتىا  ياۈرگەن كىشاىلەر قىيااپىتىگە 
كىرىۋېلىشااىدۇ. قىسقىسااى، ئۇنااداق كىشااىلەر ئەساالىدە باشااقىالرنىڭ 
ۋىجدانى بىلەن پائالىيەتلىرىنى يوققا چىقىرىادىغان ھىلىاگەر سىياساىي 

رىغۇچ كاتىۋاشالردۇر. بۇ تۈردىكى ئاتاقتىكى ئىرقچى بولىۋالغان قان شو
تەييارتاپالر ئۈن چىقارماۋ ئىشالەۋاتقان ئىشاچىنى ماختااپ كۆرسەتساە، 
كېسى  ئېيتااليمەنكى، ئۇنداق بىرساى ئىشاچىغا ھېچقاناداق بىار ئىاش 
قىلى  بەرگەن ھېساپالنمايدۇ. بۇنىڭ ئەكسىچە ئۇ باشقىالرنىڭ ئەمگەك 
ق مېۋىسىنى ئوغرىاليدىغان بىرسى ھېساپلىنىدۇ. شۇنىڭغا قارىماۋ ئۇندا

تەييارتاپالرنىااڭ غادىيىۋېلىشااىنى، سااۈر كۆرسىتىشاالىرىنى بىاار دېاامەڭ. 
بۇالرغا يەنە باشقىالرنىڭ ئەساەرلىرىنى مېنىاڭ قىلىۋېلىشاى، بىلىملىاك 
قىياپەتكە كىرىۋېلى  باشقىالرنىڭ ئىشالىرىنى تەنقىاتلەپ يۈرۈشالىرىمۇ 
قوشۇلۇپ كىشىنىڭ جېنىنى چىقىرىدۇ. بۇ تاۈر مەخلاۇقالر ھەقىقەتەنماۇ 

للىتىمىزنىااڭ جااان دۈشاامەنلىرى بولغااان يەھااۇدىيالر بىاالەن ئېغىااز مى
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بااۇرۇن يالىشااى  بىاارلىكتە ھەرىااكەت قىلىۋاتقااان نەرسااىلەردۇر. بىاارەر 
مەيخانىنىاااڭ جوزىساااىغا چىقىۋېلىااا ، ئەتراپىناااى دۈشااامەن قااااپالپ 
كەتكەنلىكىاااگە پىساااەنت قىلمااااۋ ئاااۆز پىكىرىناااى ئاشاااكارە ئوتتۇرغاااا 

ى، يالغانچى، ياالقچى مەخلۇقالردىن مىڭ قويااليدىغان بىرسى بۇزغۇنچ
مەرتىااۋە ياخشااى. چااۇنكى، ئۇنااداق قورماياادىغان جەسااۇرلۇق بىاالەن 

ئىككاى كىشاىنى بولساىمۇ قايىال -ئوچۇق گەپ قىالاليدىغان كىشى بىار
قىلى  يېڭى ھەرىكىتىمىز تەرەپكە تارتى  كېلەلىشاى ماۇمكىن. ئۇناداق 

لەن ئۆلچىنىادۇ. ئەمماا بىرسىنىڭ قىلغان ئىشى ياراتقاان نەتىجىساى بىا
بايىقىاادەك ئاخماااقالر، قورقۇنچاااقالر ئااۈن چىقارماااۋ ئىشاالىگىنىدىن 

نىشانسىز بىرسى ھالىغا ئايلىنى  قالىادۇ. باۇ -ماختىنى ، ئاخىرىدا نام
تۈر مەخلۇقالر مىللىتىمىزنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن قىلچە پايدىسى ياوق. 

 كۆكۈيۇنالردۇر.ئۇالر ھەقىقەتەنمۇ خەلقىمىز ئىچىگە كىرىۋالغان 

 

 چوڭ يىغىلىش

يىلىنىاااڭ كىرىشاااىدە، تاااۇنجى قېتىملىاااق چاااوڭ مىتىاااگ -8211
ئۇيۇشتۇرۇشنى ئوتتۇرغا قويدۇم. مېنىڭ باۇ تەكلىاۋىم قااتتىق مۇناازىرە 
قوزغىۋېتىدۇ. پارتىيە رەھبەرلىرىدىن بىر قىسمى بۇنداق ئىشالر ئۈچاۈن 

ىڭ ئەمەلاگە تېخى شارائىت پىشى  يېتىلمىدى دەپ قارىشى ، بۇ پىالنن
ئېشىشاااىغا ئىشاااەنمەۋ تۇرىۋېلىشاااتى. باااۇ ۋاقىاااتالردا قىااازىلالر تەرەپ 
مەتبۇئاتلىرى بىزنىڭ ئىشلىرىمىزنى تەنقىاتلەش ھەرىكىاتىگە ئاتالنغاان 
ۋاقىاااتالر ئىااادى. بىزماااۇ ئۇالرنىاااڭ ئۆچمەنلىاااك قىلىشاااىنى تارماااار 
كەلتااۈرەلىگەنلىكىمىز ئۈچااۈن بەكااال خوشااال ئىاادۇق. بۇناادىن باشااقا 

الردىمۇ ئۇالرغا قارشى سەپ تەشاكىللىگەنلەر قاتارىادا ناماايىش يىغىلىش
ئۇيۇشاااتۇرۇش ئىشااالىرىغا كىرىشاااكەن ئىااادۇق. تەبىدىكاااى، بۇناااداق 
ۋاقىااتالردا ئااۇالر بىزنااى دەرھااال تىنجىتىشاااتتى. شااۇنىڭغا قارىماسااتىن 
بىزنىاااڭ باااۇ قىلغاااانلىرىمىز يەنىاااال قولغاااا كەلتاااۈرگەن نەتىجىمىاااز 

ارقىلىق بىزناااى تونىيالىغاااان، بىااازدىن ھېسااااپلىناتتى. ئاااۇالر شاااۇ ئااا
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غەزەپلىنىدىغان، بىزگە قارشى ھۇجۇمغا ئۆتىدىغان بولغان ئىادى. شاۇ 
سااااەۋەپتىن، تەشااااكىللىمەكچى بولغااااان تااااۇنجى قېتىملىااااق چااااوڭ 
 مىتىنگىمىزگە قىزىلالر ئەترەتلىرىنىڭمۇ قاتنىشىشىنى ئارزۇ قىلىشاتتۇق.

ئىشااىنەتتىم. ئەممااا  مەنمااۇ بااۇ يىغىلىشااتا زەربە يەياادىغانلىقىمىزغا
بۇنداق بىر ئىش بۈگۈن بولمىسا بىر قانچە ئايادىن كېايىن چوقاۇم ياۈز 
بېرىشااى مااۇمكىن ئىاادى. ھەرىكىتىمىزنىااڭ ئىزچىللىقىنااى دەساالەپكى 
كۈنىدىن تارتىپال كاپالەتكە ئىگە قىلىش، بۇنداق بىر يىغىلىش يېرىناى 

باغلىق بىار  تەۋەككۈل قىلى  بولسىمۇ بىخەتەرلىكىنى قوغدىيالىشىمىزغا
پىكىرلىرىنااى بەكااال -ئىااش ئىاادى. مەن قىاازىلالر پارتىيىسااىنىڭ ئااوۋ

ياخشى بىلگىانىم ئۈچاۈن، بۇناداق بىار مەيادان قااتتىق تۇتۇشۇشانىڭ 
جامائەتچىلىكنىااڭ دىققىتىنااى ئااۆزىمىزگە جەلىاا  قىالالياادىغان رولااى 
بولااۇش بىلەنااال قالماااۋ، ھەرىكىتىمىااز ئۈچااۈن ھىمااايىچىالرنى جەلىاا  

ۇ پايدىلىق بولىدىغانلىقىغا تولۇق ئىشاىنەتتىم. مېنىاڭ ئەسالى قىلىشقىم
مەقسىدىممۇ شاۇ ئىادى. شاۇڭا، بىازگە قارشاى تۇرىادىغانالرغا تاقابىال 

 تۇرۇش ئىشىغا ئەستايىدىل تەييارلىق قىلىشقا توغرا كەلگەن ئىدى.

شااۇ كااۈنلەردە پارتىيىمىزنىااڭ باااش سااېكىرتارى بولغااان ماااررېر 
كاۈنىنى بەلگىالەش جەھەتاتە پىكىرىمناى  ئەپەندى، بۇ چوڭ يىغىلىاش

قوبۇل قىلماۋ تۇرىۋالغان ئىادى. شاۇنداق بولغاچقاا، ئاۇ مەرت ۋە ئااق 
نىيەتلىك خاراكتىرلىق ئىنساان باۇ ئىشاقا ياول قويالماايمەن دەيادىغان 
پىكىرىااادە چىاااڭ تاااۇردى. كۆپچىلىاااك مېنىاااڭ تەكلىاااۋىمنى قاااولالپ 

رتلىك بىلەن ئىستىپا چىققانلىقىنى كۆرۈپ، رەھبەرلىك ۋەزىپىسىدىن مە
بەردى. م. مارېرنىااڭ ئورنىغااا ئااانتويىن درېكساالېر تەيىنلەناادى. مەن 
تەشااۋىقات باشااقارما مەساادوللىقى ۋەزىپىسااىدە تۇرىااۋەردىم. شااۇنداق 
قىلىاا ، بااۇ چااوڭ يىغىلىااش ئىشااى بىاالەن مەخسااۇس شوغۇللىنىشااقا 

 كىرىشى  كەتكەنىدىم.
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رىكىتىمىزنىااڭ جامائەتچىلىااك تەرىپىاادىن تااېخىچە تونۇلمىغااان ھە
يىلىنىاڭ -8211خەلققە ئوچۇق تاۇنجى چاوڭ يىغىلىاش كاۈنى ئۈچاۈن 

 غېنىۋار كۈنىنى بېكىتتۇق.-18

بۇ ئىشنىڭ تەييارلىق ئىشلىرىغا مەن ئۆزەم مەسادۇل بولغاان ئىادىم. 
تەييارلىق ئىشلىرىمىز ئۇزۇنغا قالماۋ تامامالندى. بارلىق ئىشالر چاخماق 

الر باويىچە ئورۇنالشاتۇرۇلغان ۋە شاۇ تېزلىكىدە قوباۇل قىلىنغاان قاارار
تارتىشاالر بىالەن مىاڭ -ھامات ئىجارا قىلىنىا  تۇرغاان ئىادى. تااالش

ساائەت  18تەستە قارار قىلىنغان بۇ كاتتا يىغىلىاش كۈنىنىاڭ ئاورنىنى 
ئىچىدە بېكىتىشىمىز كېارەك ئىادى. يىغىلىاش ئېالنىناى تاام ئېالنلىارى 

لغىنىماادا كەڭ دائىرىلىااك بىاالەن، يوقۇرىاادا تەشااۋىقات ھەققىاادە توختا
بايان قىلىنغىنىدەك تەييارالنغاان كىتااپچىالر بىالەن تاارقىتىش كېارەك 
ئىدى. بۇ تەشاۋىقات شاەكلىنىڭ ئەڭ ماۇھىم ناوقتىلىرى، كەڭ ئاممىغاا 
تەسااىر كۆرسااىتەلەيدىغان تەشااۋىقاتنى بەلگىلىااك بىاار قااانچە نوقتىغااا 

چۈشاىنەرلىك بىار  قايتا تەكرارالش،-يىغىنچاقالپ، بۇ نوقتىالرنى قايتا
مەزمۇن تەيياارالپ چىقىاش، كۆزقاراشالىرىمىزنى تاارقىتىش ئۈچاۈن زور 
غەياارەت كۆرسااەتى ، ئۇنىااڭ نەتىجىسااىنى ساقالشااتا سااەبىرچانلىق 

 كۆرسىتىش ئىدى.

رەڭ تااالالش مەسىلىسااىدە قىزىاال رەڭنااى تاللىۋالاادۇق. بااۇ رەڭ، 
ھالغاا  رەقىپلىرىمىزنى كۈشكۈرتۈپ ئااچچىقىنى كەلتاۈرۈپ چىادىيالماس

كەلتۈرىۋەتكىلى، شۇ ئارقىلىق ئۇالرغا ئاۆزىمىزنى توناۇتقىلى بولىادىغان 
بىاار رەڭ ئىاادى. شااۇندىن كېاايىن ئااۇالر بىزنااى ھەرگىااز  ئېسااىدىن 
چىقىرالماياادىغان قىلىۋېتىشااكە بااوالتتى. باۋارىيىاادىمۇ ماركسااىزمچىالر 
بىاالەن ئاساساالىق پااارتىيىلەر ئىتتىپاااق تۈزۈشااكەنلىكى مەلااۇم بولىاادۇ. 

نكى ھاكىمىيەت ئۈستىدە تۇرىۋاتقان بۇ پارتىيە، يەنى باۋارىيە خەلق چۇ
پارتىيىسااااى تااااام ئېالنلىرىمىزنىااااڭ قىزىلالرغااااا مايىاااال ئىشااااچىالرغا 
كۆرساااىتىدىغان تەساااىرىنى ئاااازايتىش، ئااااخىرى پۈتاااۈنلەۋ تەساااىر 
قىاللماياادىغان پااالەچ ھالغااا كەلتااۈرۈش ئۈچااۈن تىرىشااماقتا ئىاادى. 

اتلىرىمىزغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن بىرەر باھانە ساقچىالر بىزنىڭ تەشۋىق
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تاپالمىغانلىقى ئۈچۈن تاام گېزىات ئېالنلىرىمىزناى سۆكۈشاكە، يىرتىا  
تاشالشاااقا كىرىشاااتى. ئاااۇالر بىااار چەتاااتە قارىشاااى  تۇرغاااان قىزىااال 
دوستلىرىنىڭ كۆڭلىگە ياېقىش، ئاتاقتاا ناېمىس خەلقىنىاڭ پارتىيىساى 

غۇنچىلىقىغااا تايىنىاا  ئااېالن ھېساااپلىنىدىغان خەلااق پارتىيىسااىنىڭ بۇز
چاپلىشااىمىزنى چەكلىاادى. ھااالبۇكى، بااۇ ئااېالنالر ئىنتېرناتساايونالىزم 
يولىادا يولادىن ئېزىا  كەتااكەن ياۈز مىڭلىغاان ئىشاچىالرنى قايتىاادىن 
نېمىس مىللىتىگە قاايتۇرۇپ كېلەلەيتتاى. باۇ كىتاۋىمنىاڭ بىرىنچاى ۋە 

يېڭااااى ئىككىنچااااى نەشاااارىگە قوشااااۇمچە قىلىنغااااان بااااۇ ئااااېالنالر 
ھەرىكىتىمىزنىڭ شۇ كۈنلەردە قىلغاان قااتتىق كاۈرەش قىلغانلىقىنىاڭ 
ئەڭ ئوچۇق پااكىتلىرى ھېسااپلىناتتى. باۇ شاۇئارلىرىمىز ئىرادىمىزنىاڭ 
ھەقىقى قىياپىتىنى، غايىمىزنىڭ ھەققانى ئىكەنلىكىناى، نىيىتىمىزنىاڭ 
ى ساپلىقىنى كەلگۈسى ئەۋالتلىرىمىزغا كۆرسىتەلەيتتى. ئاۆزىنى مىللەتچا

دەۋالغاااااان بولساااااىمۇ ئۇناااااداقالرنى ئەنساااااىرىتىۋاتقان مىللەتچاااااى 
ھەرىكىتىمىزنى بۇغۇشاقا ئۇرۇنىۋاتقاان، نەتىجىادە مىللىتىمىزنىاڭ كەڭ 
ئاممىسىنى قايتا قولغا كەلتۈرۈش تەشەببۇسلىرىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشاقا 
ئۇرۇنغان بۇ تۈر كىشاىلەرنىڭ ئەسالىدە قاناداق ئاادەملەر ئىكەنلىكىناى 

 رسىتى  بېرەتتى.تولۇق كۆ

باااۇ ئېالنلىرىمىاااز يەنە باۋارىيىااادە مىللەتچاااى بىااار ھۆكاااۈمەت باااار 
دەيدىغان قاراشالر بىلەن ئېتىقاتالرنى ئاغدۇرۇپ تاشالشاقىمۇ يااردەمچى 

يىللىرىاادىكى مىللەتچااى -8219~8282بااوالاليتتى. شااۇنداق قىلىاا ، 
، باۋارىيىنىڭ ھېچ قاچان مىللەتچاى ھۆكاۈمەتى بولاۇپ باقمىغاانلىقىنى

بۇنىااااڭ ئەكسااااىچە خەلقىمىااااز كۈنسااااايىن مىللەتچىلىااااش يولىغااااا 
قايتۇرۇلۇشااىنى، ھۆكۈمەتنىڭمااۇ بااۇ ھەرىكەتااكە ئەگىشىشااكە مەجبااۇر 
بولغااانلىقىنى ئىسااپاتالپ بەردى. بۇنااداق بىاار ھەرىكەتااكە توسااالغۇلۇق 
قىلىش، ئۇنى قولىدىن ئىش كەلمەس ھالغا چۈشۈرۈپ قوياۇش ئۈچاۈن 

ىاادىن كېلىاادىغانلىكى ئىشااالرنى قىلىاا  ھاااكىمىيەت ئورنىاادىكىلەر قول
 باقتى.
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بۇنااااداق پەسكەشاااالەرچە ھەرىكىااااتىگە پەقەت ئىككىااااال كىشااااى 
قاتناشمىدى − شۇ ۋاقىتالردا ساقچى باشلىقى بولغان ئېرنست پاوكنېر 
بىاالەن ئۇنىااڭ سااادىق ئورۇنباسااارى ئوبېرامتمااان فرىااك ئىككىسااى 

ىنىاڭ دۆلەت قاتناشمىدى. باۇ ئىككاى دۆلەت كاادىرى ئاۇ چاغادا ئۆزلىر
كاااادىرى بولۇشاااتىن ئااااۋال بىااار ناااېمىس بولغاااانلىقىنى ئىساااپاتالپ 
كۆرسىتىشااكە جاسااارەت قىاللىغااان كىشااىلەر ھېساااپلىناتتى. ئېرنساات 
پااوكنېر، شااەھرەتخۇمار ئەمەس ئىاادى. ئەممااا ئااۆز مىللىااتىگە بولغااان 
مەسدولىيەتچانلىقىنى ئەڭ كۈچلۈك ھېس قىلىدىغان بىرساى ئىادى. ئاۇ 

ىدىغان مىللتىنىڭ قايتىدىن كۈچلىنىشاى ئۈچاۈن جاان ئەڭ ياخشى كۆر
پىدا قىلىشقا ھەر دائىم تەييار بىرسى ئىدى. ئېرنسات پاوكنېر، ئاۆزىگە 
تاپشااااۇرۇلغان دۆلەت مااااۈلكىنى قوغداشاااانى بىلمەياااادىغان، مىللىااااي 
مەنپەئەتلەرناااااى ئويلىمايااااادىغان، ئەركىنلىاااااك ئۈچاااااۈن كاااااۈرەش 

كااۈمەتكە بااوۋ سااۇنۇش قىلماياادىغان، ئااۇالرنى بېقىاا  كېلىۋاتقااان ھۆ
ئارقىلىق مائاش ئېلىا  كېلىۋاتقاان دۆلەت مەماورى كاادىرلىرى كۆزىادە 
دۈشمەن بىرسى، ئۇالرنىڭ مەنپەئەتىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان بىرسى 
ھېساااپلىناتتى. ئااۇ، ھەممىاادىن ئاااۋال دۆلەت ئااورگىنى دەپ ئاتالغااان 

ىنىڭ ھوقااۇقنى قولىاادا تۇتااۇپ كېلىۋاتقانالرنىااڭ مااۇتلەق كااۆپ قىساام
ۋەتەنااگە خااائىنلىق قىلىاادىغان دۈشاامەنلىكلىرىگە قارشااى تۇرۇشااتىن 
قورقمايتتى. يەھۇدىيالرنىڭ، ماركسىزمچىالرنىڭ ئۆچمەنلىاك قىلىشاى، 
تااااۆھمەت قىلىشااااى ۋە ئۇياااادۇرۇلغان تااااۆھمەتلەر بىاااالەن ھۇجااااۇم 
قىلىشلىرىدىن قەتدى ئەنساىرىمەيتتى، مىللىتىمىزناى ناامراتلىق ئىچىادە 

دۈشامەنلەرنىڭ زەربىساىگە ئۇچراشانى شاەرەپ دەپ  قالدۇرغان ئۇنداق
بىلىدىغان بىرسى ئىادى. ئاۇ قااتتىق ساادىق، كوناا ناېمىس سااداقەت 

قاۇل بولغانادىن “ئۇقۇمىنى ئۆزلەشتۈرگەن ساپ نېمىس ھېسااپلىناتتى. 
دېگەن ساۆزنى ئاۆزىگە پىرىنساى  قىلغاان ئىادى. باۇ  ”ئۆلگەن ياخشى

ستىن، بۇ پىرىنسىپقا پۈتاۈن سۆز، ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر قۇرۇق گەپ بولما
ۋۇجۇدى بىلەن سادىق بولاۇپ خىازمەت قىلىا  كەلادى. ئاۇ كاۈنلەردە 

 بۇنداق رو ، كۆپ سانلىق نېمىس كادىرلىرىدا يوق ئىدى.
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ئېرنست پوكنېر بىلەن ئۇنىڭ ئورۇنباساارى دوكتاور فرىاك، مېنىاڭ 
نەزىرىماادە دۆلەت كااادىرى سااۈپىتىدە باۋارىيەنىااڭ مەۋجااۇت بولااۇپ 

ۈچۈن خىزمەت قىلى  كەلگەن بارماق بىلەن سانىۋالغىدەك ئاز تۇرىشى ئ
 ئۇچرايدىغان كىشىلەردىن ئىدى.

تااۇنجى قېتىملىااق چااوڭ مىتىنگىمىزنااى ئېچىشااتىن بااۇرۇن يااالغۇز 
تەشاااۋىقات ماتېرىيااااللىرىنىال تەيياااارالش الزىااام بولاااۇپال قالماساااتىن، 

رلىق ھەرىكىتىمىزنىااڭ پروگراممىسااىنىمۇ يېزىاا  ئااېالن قىلىشااقا تەييااا
قىلىشىم كېرەك ئىدى. بۇ كىتاۋىمنىڭ ئىككىنچى قىسمىدا پروگىراممىنى 
تەييارالش ئۈچۈن كۆزدىن كەچۈرگەن ھاۈججەتلەرنى تېخىماۇ تەپساىلى 
تونۇشتۇرۇپ ئۆتمەكچىمەن. مەن بۇ يەردە، پەقەت پروگراممىمىزنىڭ بۇ 
يېڭى ھەرىكىتىمىزنىڭ دائىرىسىنى، مېغىزىنى ئوتتۇرغا قوياۇش بىلەناال 

الماااۋ، ئااۆز ۋاقتىاادا يەنە جامااائەتچىلىككە، غااايىمىزنىمۇ تەپسااىلى ق
 چۈشەندۈرۈشكە توغرا كېلىدىغانلىقى ھەققىدە توختالماقچىمەن.

ئااۆزلىرىنى بىلىملىااك دەپ ئاتىۋېلىشااقان تەبىقىاادىكىلەر دەساالىۋىدە 
چاخچاق قىلى  بىزناى مەساخىرە قىلىشاقا ئۇرۇنغاان ئىادى. ئۇنىڭادىن 

ىلىشقا كىرىشكەن ئىدى. ئۇالرنىڭ باۇ تاۈردىكى كېيىن بىزنى تەنقىت ق
مۇئامىلىلىرىدىن ھەرىكىتىمىز ھەقىقەتەنمۇ توغرا يولادا كېتىۋاتقاان بىار 

 ھەرىكەت ئىكەنلىكىنى كۆرىۋااللىغان ئىدۇق.

بىر قانچە يىل مابەينىدە، بىر ماۇنچە يېڭاى ئىادىيە ھەرىكەتلىرىناى 
ى خۇددى مامكاپتەك كۆردۈم. بۇ تۈر ئىدىيىۋىي ھەرىكەتلەرنىڭ ھەممىس

شامالدا توزۇپ ئىزىمۇ قالماۋ يوقالدى. ئەمماا باۇ ھەرىكەتالەر ئارىساىدا 
پەقەت بىرسااىال ساااقلىنى  قالاادى − مىللىااي سوتسااىيالىزم نااېمىس 
ئىشچىالر پارتىيىسىال بۇ بوراندىن سااق چىقالىادى. بۈگاۈنكى كۈنادىمۇ 

باااۇ  شاااۇنىڭغا ھەر قاناااداق ۋاقىتتىكىااادىنمۇ بەكىااارەك ئىشاااەندىمكى،
پارتىيىگە قارشى ھەرىكەت قىلىنىشى مۇمكىن؛ پاارتىيىمىز پاالەچ ھالغاا 

چۈششااەك -كەلتۈرۋىتەلىشاىمۇ مااۇمكىن؛ ھەتتاا پارتىيىلەرنىااڭ ئۇششااق
مىنىستىرلىرى بىزنى ئېغىز ئىچىشىمىزدىن چەكلىيەلىشى مۇمكىن. ئەمماا 
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ئىاادىيىمىزنىڭ غالىاا  كېلىشااىگە ھااېچ قاچااان توسااالغۇ بواللمىاادى ۋە 
 توسالغۇ بواللمايدۇ.مەڭگۈ 

بۈگااۈنكى كۈناادە ھاااكىمىيەت ئۈسااتىدە تۇرىۋاتقااان پارتىيىلەرنىااڭ، 
ئۇالرغا ۋەكىللىك قىلىدىغانالرنىڭ ناامىنىمۇ ھاېچ كىام ئەساكە ئالمااس 
بولغىنىااادىمۇ، ئەنە شااااۇنداق ۋاقىتتىماااۇ ناتساااايونال سوتسيالىساااات 
پروگراممىسااىنىڭ ئاساساالىرى، يېڭىاادىن تۇغۇلىاادىغان بىاار دۆلەتنىااڭ 

 ئۇلىنى شەكىللەندۈرىدىغان ئاساس بولۇپ مەڭگۈ ساقلىنى  قالىدۇ!

بولغاان تاۆت ئااۋ ئىچىادە )ئوچااققىچە( غىچە يانۋاريىلىنىڭ -8211
پارتىيىمىز تەشكىللىگەن يىغىلىشالر، تۇنجى بروشۇرلىرىمىزنى، تاۇنجى 
تام گېزىت ئېالنلىرىمىزنى ۋە پروگراممىلىرىمىزنى بېسى  چىقىرالىشىمىز 

 ېقتىياجلىق بولغان پۇلنى تېپى  بەرگەن ئىدى.ئۈچۈن ئ

باااۇ كىتاۋىمنىاااڭ بىرىنچاااى قىسااامىنى تاااۇنجى قېتىملىاااق چاااوڭ 
مىتىنگىمىزنااى بايااان قىلىااش بىاالەن تاماملىشااىمنىڭ سااەۋەبى، بااۇ 
يىغىلىشىمىزنىڭ، تۇنجى قېتىملىق كاتتا مىتىنگىمىزنىڭ تار دائىرىلىاك 

اھەلەرگە ھىماااايىچىالر ساااېپىنى بۆساااۈپ چىقىااا  تېخىماااۇ كەڭ سااا
كېڭەيگەنلىكىدىن، تاۇنجى قېاتىم دەۋرىمىزنىاڭ ئەڭ كۈچلاۈك مەنىاۋى 
كاااااۈچى ساااااۈپىتىدە جاماااااائەتچىلىكىگە زور دەرىجىااااادە تەساااااىر 

 كۆرسىتەلىگەنلىكىگە سەۋەپ بولغانلىقىدىن بولغان دېيىشىم مۇمكىن.

ئۇ كۈنىسى مەن پەقەت بىرال ئىشتىن ئەنسىرىگەن ئىدىم: باۇ يىغىان 
مىزمۇ  ياكى بولمىسا بىزگە قۇرۇق ئورۇندۇقالرغا قااراپ زالىنى تولدۇراالر

نۇتاااۇق ساااۆزلەش قااااالرمۇ  شاااۇنداقتىمۇ، مەن يەنىاااال زالنىاااڭ لىاااق 
توشااااىدىغانلىقىدىن، زور نەتىااااجە قازىناالياااادىغانلىقىمىزغا بولغااااان 
ئىشەنچىم كامىل ئىدى. يىغىن باشلىنىش ۋاقتى كەلگىچە مېنىڭ روھىي 

 ر بىلەن تولغان ئىدى.ھالىتىم ئەنە شۇنداق خىيالال

مىتىنگنى سائەت يەتتە يېرىمدا ئېچىش بەلگىلەنگەن ئىادى. ساائەت 
مىناااوت ئۆتكەنااادە، مىيونخېننىاااڭ پالتااازل يولىااادىكى  85دىااان  8

خوفبراۋخاااۋۇز پىۋىخانىسااىنىڭ تااوۋ مۇراسااىم سااالونىغا قەدەم باسااقان 
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ۋاقتىمااادا، ياااۈرىكىم خوشااااللىقتىن يېرىلىااا  كېتىدىغانااادەك قااااتتىق 
ۈلدەپ كەتتى. ماڭا شۇنچە چوڭ كۆرۈنگەن بۇ زال ئاادەملەر بىالەن دۈپ

تىقلىام -لىق تولغان ئىدى. زالدا كىشىلەر شۇنچە كۆپ ئىدىكى، تىقلىام
بىرسااىگە تىگىشااى  -بااۇ ئااادەم دېڭىزىاادا كىشااىلەرنىڭ مااۆرىلىرى بىاار

بىرساىگە تەگكىادەك قىساىلى  -تۇرغان بولماۋ، ھەتتا باشالىرىمۇ بىار
. بۇ زالادا ئىككاى مىڭادىن ئاارتۇق ئاادەم باار ئىادى. ئولتۇرماقتا ئىدى

مېنى تېخىمۇ بەك خوشاال قىلغىناى، زال، بىاز خىتااپ قىلىشانى ئاارزۇ 
 قىلغان كىشىلەر تەرىپىدىن تولدۇرۇلغانلىقى ئىدى.

زالنىااڭ يېرىمىاادەك قىساامى كومۇنىسااتالر بىاالەن بىااتەرەپ كىشااىلەر 
ملىاااق چاااوڭ تەرىپىااادىن تولااادۇرۇلغان ئىااادى. بىزنىاااڭ تاااۇنجى قېتى

مىتىنگىمىااز، كومۇنىسااتالرنىڭ قارىشااى بااويىچە ئااۇالر ئورۇنالشااتۇرغان 
كىشااىلەرنىڭ تېزگىنلىشااىدە پۈتااۈنلەۋ ئوڭۇشسااىز ئاااقىۋەتكە دۇچااار 
بولىشى كېرەك ئىدى. ئەمما ئىشاالر تېازلىكتە ئاۇالر ئويلىغانادىن باشاقا 
بىر تۈسكە كىرىشكە باشالىدى. تاۇنجى نااتىق ساۆزىنى تاماملىغىنىادىن 

 ېيىن، سەھنىگە مەن چىقتىم.ك

مەن سااۆزگە كىرىشااى  بىاار قااانچە مىنااوت ئااۆتمەيال زالنىااڭ ھەر 
تەرىپىاادىن سااۆزۈمنى كېسااىدىغان ۋارقىراشااالر مۆلاادۈردەك يېغىشاااقا 

تاالشالر پارتىالشقا باشالىدى. -باشلىدى. سالۇن ئىچىدە قاتتىق ئۇرۇش
لەن ماڭااا ئەڭ سااادىق، ئەڭ يااېقىن ھەربااى سااەپتىكى سەبداشاالىرىم بىاا

ھىماااايىچىلىرىمىزدىن تەشاااكىل تاپقاااان كىچىاااك بىااار ئەتااارات زالااادا 
قااليماقانچىلىق تېرىۋاتقانالرنىڭ ئۈساتىگە ئېتىلادى. شاۇنداق قىلىا ، 
قايتىاادىن جىمجىتلىااق بارلىققااا كېلىشااكە باشاالىدى. ئاناادىن مەنمااۇ 
نۇتقىمنىڭ قالغان قىسمىنى داۋامالشتۇرۇشقا كىرىشتىم. يېرىم سائەتتەك 

تكەناادىن كېاايىن سااالوندىن گۈلاادۈراس ئااالقىش سااادالىرى، ۋاقىاات ئۆ
 ھاقارەتلەرنى بېسى  چۈشۈشكە باشلىدى.-غۇدۇراش ئاۋازلىرى ۋە تىل

ئەنە شۇ چاغدا، پروگراممىمىزناى ئوقۇشاقا كىرىشاتىم. پروگراممىمىاز 
تۇنجى قېتىم كەڭ جامائەتچىلىك ئوتتۇرسىدا ئېالن قىلىنماقتا ئىدى. بۇ 
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ىشااكە ئۇرۇنغااان ۋارقىااراپ جااارقىراش ئاااۋازلىرى ۋاقىتتااا سااۆزۈمنى كېس
پروگراممىمىزنى ئالقىشالپ ماقۇلالشقان ئاۋازالر ئارىسىدا ئۆچۈپال قالغاان 
ئىاادى. يىغىنغااا قاتناشااقان كىشااىلەر ئالدىاادا يىگىاارمە بەش ماااددىلىق 

ماااددا ئااېالن قىلاادىم. ئاااڭلىغۇچىالردىن بااۇ -پروگراممىمىزنااى ماااددىمۇ
للىشااىنى تەلەپ قىلغااان ۋاقتىماادا، بارغانسااىرى ماااددىالر ھەققىاادە ماقۇ

كۈچىيىاا  بېرىۋاتقااان ئااالقىش ساااداالر ئىچىاادە بااارلىق ماااددىالرنى 
 بىردىن بىر ئېغىزدىن قوبۇل قىلغانلىقىنى ئىپادىلەشتى.-بىردىن

ئەڭ ئاخىرقى ماددىمۇ بىر ئېغىزدىن ماقۇللىنى  بولغانادىن كېايىن، 
بىار ئىشاەنچ، يېڭاى بىار ئىارادە كۆز ئالدىمدا يېڭى بىر ئىدىيە، يېڭى 

بىلەن بىر پۈتۈن ھالغاا كەلاگەن كىشاىلەر بىالەن تولغاان بىار ساالون 
 كۆرۈنمەكتە ئىدى.

تەخمىنەن تۆت سائەت ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن زال ئىچاى بوشاشاقا 
باشلىدى. يىغىن قاتناشقۇچىلىرى خۇددى سەلدەك ئۆركەشلەپ ئېقى ، 

ا ئىدى. بۇ كىشىلەرنىڭ ھەممىسى، ئاستا ئىشىككە ئېقىن قىلماقت-ئاستا
بىرسااىنى نوقۇشااۇپ كۈلۈشااكىنىچە ئىشااىككە قاااراپ كېتىۋاتماقتااا -بىاار

ئىاادى. ئەنە شااۇ چاغاادا، مەڭگااۈ ئۇنۇتۇلماااس بىاار ئىاادىيە ئىشااىكتىن 
چىقى  كەڭ خەلق ئارىسىغا، يىراقالرغا، تېخىماۇ يىراقالردىكاى ناېمىس 

 ى كۆرگەندەك بولدۇم.خەلقىنىڭ ئارىسىغا تارقىلىشقا كىرىشىدىغانلىقىن

شۇنداق قىلى  بىر مەشدەل الۋىلداپ يالقۇنجاشاقا باشالىغان ئىادى. 
يااالقۇن ئىچىاادە نااېمىس -بااۇ مەشاادەل تۇتاشااتۇرغان ئۇچاقتااا، ئااوت

مىللىتىنىااڭ ئەركىنلىكىنااى، ھاياااتلىقىنى قااايتۇرۇپ كېلىاادىغان قااېلىچ 
 سوقۇالتتى.

ى كاااۆز پۈتاااۈن مىللىتىمىزنىاااڭ باشاااقىالتىن يۈكساااىلىش مەنزىرىسااا
ئالدىمدا نامايەن بولماقتاا ئىادى. شاۇنداق قىلىا ، ئاۇ تىانىم تاپمااس 

خائىنلىقىغا قارشى ( ئوغالق)نويابىر -2يىلىنىڭ -8281ئىنتىقام ئىالھى 
 ئورنىدىن دەس تۇرغانلىقىنى كۆرمەكتە ئىدىم.

 ئاستا بوشىماقتا.-زال ئاستا
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بىالەن  بىزنىڭ يېڭى ھەرىكىتىمىاز نىشاانغا قااراپ داغادام قەدەمالەر
 ئالغا ئىلگىرلىمەكتە.

 

 

 بىرىنچى قىسىم تۈگىدى

 
 كىتاۋىنىڭ ئىككىنچى قىسم تەرجىمىسى:« كۈرەش يولۇم»ئادولف ھىتلېرنىڭ 

 

 ئىككىنچى قىسىم
 

 مىللەتچى سوتسىيالىزم ھەرىكىتى
 

 بىرىنچى باب
 

 ئىدىيىۋى ئاساسالر ۋە پارتىيىمىز
 

ون مىتىنگىنااى يېڭااى ھەرىكىتىمىزنىااڭ تااۇنجى قېتىملىااق كاتتااا سااال
غېنىاااۋار كۈنىساااى ئۆتكاااۈزدۇق. مىيۇنخېنااادىكى -18يىلىنىاااڭ -8211

خوفبراخاااۋۇس دېااگەن پىۋىخانىنىااڭ مۇراسااىم زالىاادا پارتىيىمىزنىااڭ 
يىگىااارمە بەش مااااددىلىق پروگراممىساااىنى ئىككاااى مىڭااادەك يىغىااان 
قاتناشااقۇچىلىرى ئالدىاادا ئوقااۇپ ئۆتتااۇق. بااۇ پروگراممىمىااز يىغىاان 
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قاتتىق جەلىا  قىلغاان بولاۇپ، ئوقۇلغاان ھەر بىار  قاتناشقۇچىلىرىنى
ساداالر بىلەن ماقۇلالندى. -ماددا كۆپچىلىك تەرىپىدىن قىزغىن ئالقىش

شۇنداق قىلى ، بىزنى ئىدىيە چۈپىرەندىلىرىادىن، ئىساتىقبالى ياوق، 
ھەتتااا زىيااانلىق قاراشااالردىن، زىيااانلىق مەپكااورىالردىن ساااقاليدىغان 

ى ، ۋەزىپىلىرىنى خەلقىمىزگە تۇنجى قېاتىم كۈرەش يولىمىزنىڭ پرىنس
ئاشكارە ئېالن قىلغان بولدۇق. گېرمانىيىنى تېز سۈرئەت بىالەن ئااپەت 
دېڭىزىغا سۆرەپ كېتىۋاتقاان شاىددەتلىك ئااپەت دولقاۇنىنى توسااش، 
ماركسااىزمچىالرغا قارشااى تااۇرۇش ئۈچااۈن قورقااۇپ پاراكەناادە بولااۇپ 

ىن باشاقا ياېڭىچە بىار كۈچنىاڭ يۈرگەن بۇرىۇئازىيە سىنىپىغا تايىنىشت
ئوتتۇرىغا چىقىشى بەكال زۆرۈر بولۇپ تۇرىۋاتقان ئىدى. بۇ داغدۇغىلىق 

قاۇدرەتكە، ماۇھىم ئورۇنغاا -كۈرەشتە يېڭى ھەرىكىتىمىز الزىملىق كاۈچ
ئېرىشەلىشى ئۈچۈن باشتىن تاارتىپال ھىمايىچىلىرىمىزنىاڭ قەلبىادە باۇ 

قااا يااېڭىچە بىاار سااايالم يېڭااى ھەرىكىتىمىااز ئااارقىلىق سىياسااى ھايات
ئۇسۇلىنىال سۇنۇپ قالمايادىغانلىقىنى، بەلكاى ئەڭ ماۇھىمى، ئىنتاايىن 

يېڭى بىر ئىدىيىۋى قاراشنى ئوتتۇرىغا -پۇختا ئاساسالرغا تايانغان يەپ
قويغااانلىقىنى كۆرسااىتىش، خەلقنااى بااۇ يېڭااى پىكىاارگە ئىشااەندۈرۈش 

 زۆرۈر بولۇپ تۇرماقتا ئىدى.

پروگراممىسااىنى تااۈزۈپ چىقىشااتا كىشااىلەر ئااادەتتە بىاارەر پااارتىيە 
پات ئۆزگەرتى  تۇرۇشاقا، -كېرەكسىز، ۋاقتى ئۆتكەن مەزمۇنلىرىنى پات

پااات تولااۇقالپ تۇرۇشااقا بولىاادىغان بىاار -يېڭااى مەزمۇنالرنىمااۇ پااات
پروگرامما تۈزىلىشى كېارەك دەپ قارىشاى ماۇمكىن. ئۇناداق كىشاىلەردە 

سۇن، مەيلى كونا پروگراممىناى مەيلى يېڭى پروگرامما ئىجرا قىلىشتا بول
ئۆزگەرتىشتە بولسۇن، بۇالرنىڭ ھەر ئىككىسىدىال سايالم نەتىجىساىنىڭ 

ئەندىشااە ئاساسالىق ئورۇنادا تااۇرۇپ -قاناداق بولىشاى ھەققىادىكى غەم
كەلمەكاااتە. شاااۇڭا بۇناااداق پروگراممىالرنىاااڭ ئوتتۇرىغاااا قويۇشاااتىكى 

رىشااىمىز ئۈچااۈن كۆرسااەتكەن باھانىلىرىنىااڭ قىممىااتىگە تااوغرا باھااا بې
بۇرىۇئااااازىيە پروگراممااااا تااااۈزۈش ھەيدەتلىرىنىااااڭ كۈشااااكۈرتكۈچى 
كۈچلىرىنى لوپا ئەينەك بىالەن تەپساىلى كۆزىتىا  چىقىشاىمىزغا تاوغرا 
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كېلىاادۇ. يەنااى، پارالمېناات سىياسااى ئارتىساالىرى خەلااق قوزغىلىاا  
پارتىيىنىااڭ ئەبجىقااى چىقىاا  كەتااكەن كونااا ھارۋىلىرىنىااڭ شوتىسااىغا 

جاۋەنلىرىنى چۆرۈپ تاشالش -ۋا سۆرىمەسلىك ئۈچۈن بۇغاقېتىلى  ھار
خەۋپىناااى ھاااېس قىلىشاااى ھاماااان، پارالمېنتنىاااڭ باااۇ تاااۈر سىياساااى 

چااقلىرىنى قايتىادىن جەلىا  -ئارتىسلىرى دەرھال ھارۋىلىرىنىڭ شوتا
قىالرلىااق رەڭاالەردە بوياااپ پەردازالپ كۆرسىتىشااكە، يەنااى ھۆكااۈمەتنى 

شااۇنداق پەيااتلەردە پارالمېناات ئۆزگەرتىشااكە تۇتااۇش قىلىاادۇ. ئەنە 
تاااقىتى قالمىغانلىقىغااا دائىاار بااۇرۇنقى -ئىچىاادىن خەلقنىااڭ سااەبىر

ۋەقەلەرنى ئەسلىيەلىگىدەك قابىلىيەتكە ئىاگە تەجرىبىلىاك، پېشاقەدەم 
سىياسىيونالر ئوتتۇرىغا چىقىرىلىدۇ. بۇنداق سىياسىيونالر ھەقىقەتەنماۇ 

ۇر. بااۇ تااۈردىكى كىشااىلەرد” مۇتەخەسسىسلەشااكەن“، ”تەجرىبىلىااك“
مااۇنەججىملەر كۆپااۈنچە ھااالالردا بۇنىڭغااا ئوخشاااپ كېتىاادىغان بىاارەر 
خەۋپنىااڭ يېقىنلىشااى  كېلىۋاتقااانلىقىنى، يەنااى خەلااق ئاممىسااىنىڭ 
سەۋرى تۈگەپ يولدىن چىقىشقا باشااليدىغان باۇرۇنقى ۋەقەلەرناى، ئاۇ 
 ۋاقىااتالردا ئېلىنغااان ئالاادىنى ئااېلىش تەدبىرلىرىنااى تېخااى ئۇنتۇمىغااان
پېشقەدەم پارالمېنت ۋەكىللىرىدىن ھېسابلىنىدۇ. بۇناداق بىار ئەھۋالادا 
بۇ تۈر پېشقەدەملەرنىڭ قىلىادىغىنى، خاۇددى باۇرۇن قىلغانلىرىادەك، 
خەلااق ئاممىسااىنىڭ ھارىۋىغااا قېتىلىشااتىن قېچىاا  بويۇنتااۇرۇقلىرىنى 
چۆرۈپ تاشلىشاىدىن سااقلىنىش ئۈچاۈن يېڭاى بىار توساالغۇ، ياېڭىچە 

پەياادا قىلىشاانىڭ زۆرۈر ھالغااا كەلگەنلىكىنااى ھااېس بىاارەر تەھاادىت 
قىلىشااىدۇ. يەنااى ئااۇالر دەرھااال بىاار تەكشااۈرۈش ئااۆمىكى تەشااكىللەپ 
چىقىشااىدۇ؛ كەڭ خەلااق ئاممىسااىنىڭ نااېمىلەردىن رازى بولااۇپ، يەنە 
نااېمىلەرگە نااارازى ئىكەنلىكىنااى بىلىشااكە تىرىشااىدىغان بااۇ ئااۆمەك 

ەردە بولۇۋاتقانلىقىغاا قاۇالق ھەيدەتلىرى خەلق ئاممىسىنىڭ نېمە تەلەپال
دوقمااۇش يااورغىالپ يۈرۈشااىدۇ؛، گېزىاات -سااېلىش ئۈچااۈن دوقمااۇش

بەتلىرىدىن خەلق رايىغا مۇناسىۋەتلىك بىرەر نېمە سىزىش ئۈچاۈن ئااال 
قويماااۋ ئوقۇشااقا كىرىشااىدۇ. ئااۇالر بااۇ جەرياناادا بااارلىق كەسااىپى 

كە، بىاار تەكشۈرۈشاا-تەشااكىالتالرنى، ئىشااچىالر تەبىقىلىرىنااى بىرمااۇ
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ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىكى تەلەپلەرنىڭ نېمىلەر ئىكەنلىكىنى ئەساتايىدىللىق 
بىلەن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا كىرىشىدۇ. بۇ ئىشالردا ئېنىق تەتقىاق 
قىلىشاااىغا يااااردىمى بولساااۇن ئۈچاااۈن خەتەرلىاااك ئۆكتىچىلىرىنىاااڭ 
تەييارالشقان ھەل قىلىش چارىلىرىادىنمۇ تۇماار قاتارىادا پايدىلىنىادۇ. 

-داق كونا پارتىيىلەرنىڭ بىلىام غەزىنىلىرىادىكى باۇ تاۈر تەجارىبەبۇن
سااااۋاقالر باااۇ تەكشاااۈرۈش ئۈمىكىااادىكىلەرنى ھەقىقەتەنماااۇ ھەياااران 

 قالدۇرۇپ تەمتىرىتىۋېتىدۇ.

بااۇ ئىشااالردىن كېاايىن قۇرۇلغااان خەلقنىااڭ رايىنااى تەكشااۈرۈش 
گاۇرۇپپىلىرى بىاار يەرگە كېلىاا ، پروگراممىلىرىنااى قايتىاادىن كااۆزدىن 

چۈرۈپ، تۈزىتىشكە تېگىشلىك دەپ قارىغان يەرلىرىنى پۇتاپ يونۇپ كۆ
تۈزىتىشااكە، ئۆزگەرتىشااكە كىرىشااىدۇ. بااۇ تااۈردىكى كىشااىلەر خااۇددى 
ئۇرۇش مەيدانىدىكى ئەسكەرلەر ئۇزۇندىن بېرى يۇيۇلمااۋ كىرلىشاى ، 
تىتىلىاا  كەتااكەن كااۆڭلەكلىرىنى يېڭااى كىاايىم تارقىتىلىشااى ھامااان 

نىدەك كۆزقاراشاالىرىنى دەرھااال ئۆزگەرتىاا  دەرھااال چااۆرۈپ تاشاالىغى
تۇرىدىغان كىشاىلەر بولغاچقاا، يېڭاى قاراشاالر باويىچە قايتىادىن بىار 
پروگرامما تۈزۈشاۈپ ھەر قايساى ئاۆزىگە مۇۋاپىاق تەدبىرلەرناى ئاېلىش 
تەرىپىاادە بولىۋالىاادۇ. يەنااى دېققانالرنىااڭ تېرىقچىلىااق ئىشاالىرىدا، 

ىرىدا، ئىساااتېمالچىالرنىڭ ساااانائەتچىلەرنىڭ ئىشااالەپچىقىرىش ئىشااال
سېتىۋالغان ماللىرىدا قوغداش ۋەدىلىرىنى تۈزىشىدۇ. ئوقۇتقۇچىالرنىاڭ 
مائاشاااى ئۆساااتۈرۈلگەن، مەماااۇرىي كادىرالرنىاااڭ تۇرماااۇش ئەھاااۋالى 
ياخشااىالنغان بولىاادۇ. تااۇل ۋە يېتىمالرغااا ئااايلىق قۇتقااۇزۇش مائاشااى 

يېڭىاادىن بەلگىلىشااىدۇ، ئەگەر مائاااش بېكىااتىلگەن بولسااا مائاشااىنى 
ئۆساااتۈرۈپ بېرىشاااىدۇ. قاتنااااش قااليمىقاااانچىلىقى ئوڭشاااىلىدۇ، ماااال 

سااېلىقالر ئازايتىلىادۇ يااكى خېلاى كااۆپ -باھاالىرى چۈشاۈرۈلىدۇ، باا 
قىسمى ئەمەلادىن قالدۇرۇلىادۇ. شاۇنىڭدىمۇ يەنە بىار قىساىم كەساىپى 
ئورۇنالر ئۇنتۇلۇپ قالغان بولىدۇ يااكى خەلقنىاڭ ماۇھىم بىارەر تەلىپاى 

شاىكايەتلەر -ى  قالغاان بولىادۇ. بۇناداق ئىشاالر ئۈساتىدە ئەرزتاشلىن
پېااتەك بولااۇپ ئۇالرنىااڭ -كېلىشااكە باشلىشااى ھامااان قايتىاادىن پاااۋ
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دەرتلىرىگە دەرمان بولۇش ئۈچۈن كىرىشى ، يېڭاى مااددىالر تۈزۈلاۈپ 
قوشۇمچە قىلىنىدۇ. شۇنداق قىلى ، ئۇششااق بۇرىۇئاازىيە تەبىقىلىارى 

لىرىنى تولاۇق رازى قىلىشاقانلىقىنى، مۇقىملىاق بىلەن ئۇالرنىڭ ھەمراھ
ساقلىنىشىنى ئۈمىد قىلىشى  ئۆزلىرىگە تەسەللى بېرىشاىدۇ. باۇ ئىشاالر 
پۈتكەناادىن كېاايىن، دۆلەت ئىشاالىرىنى ئىسااالھات قىلىااش كۈرىشااىنى 
تەڭرىنىااااڭ مەرھەمىتااااى بىاااالەن سااااايالمغا قاتنىشااااىدىغان ئاقماااااق 

قىغاااا تاپشاااۇرۇپ كۈتاااۈپ پۇقرالىرىنىاااڭ ئاااۆزگەرمەۋ كەلاااگەن ئاقماقلى
 ئولتۇرۇشىدۇ.

قۇرۇلتايغااا سااايالنغان بااۇ دېپوتاااتالر سااايالم ۋاقتااى تاماملىنىاا ، 
ئاخىرقى دەبدەبىلىك يىغىنلىرىنى ئېچى  بەش يىلغىچە ئازادە تۇرمۇش 
كاپااالىتىگە ئېرىشااىۋالغانلىقىغا تولااۇق ئىشااەنچ قىلىشااقاندىن كېاايىن، 

ىڭ ئورنىغا تېخىماۇ ماۇھىم خەلقىنى پۈتۈنلەۋ ئەستىن چىقىرىشى ، ئۇن
ھېسابالشقان ئۆز غېمىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن پىالن تاۈزۈپ ئىجارا 
قىلىشااقا كىرىشااىدۇ. تەشااكىللەنگەن تەكشااۈرۈش، پروگراممااا تااۈزۈش 
ھەيدەتلىرى تارقىتىۋېتىلىدۇ؛ ساايالمدىن باۇرۇن بەرگەن ۋەدىلىرىنىاڭ 

قويۇشااىدۇ.  ئورنىغااا ئااۆز مەنپەئەتلىرىنااى ئىشااقا ئاشااۇرۇش كۈرىشااىنى
قىسقىسى، خەلق ۋەكىللىرىگە، مىنىستىرالرغا بېرىلىادىغان پۇلالرنىاڭ، 

تاارتىش -ئاالھىدە چىقىمالرنىڭ قانچىلىك بولاۇش مەسىلىساىنى تااالش
قىلىشااقا كىرىشااىدۇ. بااۇ خەلااق ۋەكىللىاارى ئااۇ ھەيۋەتلىااك قۇرۇلتاااۋ 
بىناسىغا يوقلىمىدىن ئۆتىۋېلىش ئۈچۈن ھەر كاۈنى بىار بااش تىقىادۇ. 

رچە ئااۇالر قۇرۇلتاااۋ بىناسااىنىڭ ئالاادىنقى كۈتىااۋېلىش زالىغىچىااال گە
كىرى  چىقىدىغان بولسىمۇ، خەلقى ئۈچۈن خىازمەت قىلىۋاتقانلىقىنىاڭ 
ئىسااپاتى قىلىاا  كۆرسااىتىش ئۈچااۈن يوقلىمااا بۆلۈمىاادە بىاار مەزگىاال 
كىرىلىاا  يۈرىۋېلىشااىدۇ. بااۇ دېپوتاااتالر خەلااق ئۈچااۈن تارتقااان بااۇ 

بولغاان پارالمېنات ئەزالىاق مائاشاىنى ئېلىا   نىاڭ ھەققاى” جاپالىرى“
 تۇرىشىدۇ. 

ئارىدىن تۆت يىل ئۆتۈپ يەنە بىار قېتىملىاق ساايالم يېقىنالشاقىنىدا 
ياكى ئارىلىقتا ساايالم ياېڭىالش ئىشاى بولاۇپ ئۆزلىرىنىاڭ باۇ ئىالھاى 
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ئورنىغا خەۋپ كېلى  تارقىتىلىش ھارپىسىغا يېقىنالشقانلىرىدا، خۇددى 
بىر قېتىملىق قۇرتلۇق دەۋرىنى ئاخىرالشاتۇرۇپ ياازلىق باھار قۇرتلىرى 

كېپىنەكلەرگە ئۆزگىرىدىغىنىغا ئوخشاش، بۇ پارالمېنات ھاشاارەتلىرىمۇ 
دەرھااال كېپىاانەككە ئايلىنىاا  بااۇ ھەشااەمەتلىك پارالمېناات بىناسااىدىن 
 ئۇچۇپ چىقى  قايتىدىن خەلق ئارىسىدا قانات قېقى  پەيدا بولىشىدۇ.

دىن پاارالمېنتتىكى قۇرتلاۇق دەۋرىناى ئەسالىگە بۇ ھاشارەتلەر قايتىا
دەبىلىاااك نۇتاااۇقلىرىنى -كەلتاااۈرۈش ئۈچاااۈن خەلاااق ئارىساااىدا دەب

باشلىۋېتىشىدۇ. ئۇ ۋاقىتتا دېپوتاتلىق ۋاقتىدا قىلغاان ئىشالىرىنى راساا 
كۆپتۈرۈپ سۆزلەپ كېتىدۇ، رېقابەتچىلىرىنىڭ، ئۆكتىچىلىرىنىاڭ ياماان 

ۇۋالىاادىغان جااااھىللىقلىرىنى، غەرەزلىرىنااى، ئاااۆز گېپىاادە چىاااڭ تۇر
ئۆتكاااۈزگەن خاتاااالىقلىرىنى، چاااوڭ ئىشاااالرنىڭ پىالنلىرىغاااا قىلغاااان 
توسالغۇلۇقلىرىنى خەلققە ھاياجان ئىچىدە تونۇتۇشقا كىرىشاىدۇ. ئەمماا 
كۆپۈنچە ھالالردا بۇ سۆزلەرگە نىسبەتەن ئەقلى كام بىچاارە پۇخراالرماۇ 

رنىڭ يۈزىگە قارىتى  تۇرۇپ دېپوتاتلىرىغا رەخمەت ئېيتىش ئورنىغا ئۇال
جارقىرىشاى  ئاغزىغاا كەلگەنناى سۆزلەشاكە باشااليدۇ. ئاۇالر -ۋارقىراپ

خەلقىنىااڭ بااۇ تااۈر ئىنساپسااىزالرچە تەنقىاادلىرى بەرداشاالىق بېاارىش 
دەرىجىسااىدىن ھالقىاا  كەتكەنلىكىنااى ھااېس قىلىشااقا باشاالىغىنىدا، 

ىنى ئىشاقا بىر ئامال − يەنە شۇ كونا چار-قولىدىن كېلىدىغان بىردىن
سېلىشاااقا كىرىشاااىدۇ: پاااارالمېنتتىكى سىياساااىي ساااىقرىۋازالر دەرھاااال 
پارتىيىلىرىگە قايتىادىن گىارىم قىلىشاى ، پروگراممىلىرىناى قايتىادىن 
ئىسااال  قىلىشااقا مەجبااۇر بولىشااىدۇ؛ يېڭااى پروگراممااا تااۈزۈش ياااكى 
ئىسااالھى ئۈچااۈن خەلقنىااڭ رايىنااى كااۈزىتىش كومىسسااىيىلىرىنى قايتااا 

ىقىشاااىدۇ. شاااۇنداق قىلىااا  ئالااادامچىلىق، سااااختىپەزلىك قاااۇرۇپ چ
-ھۈنەرلەرنى قايتىدىن ئىشقا سېلىشقا باشاليدۇ. ئادەملىرىمىزنىڭ قايتا

قايتااا ئالاادىنى  تۇرسااىمۇ يەنە شااۇالرنى قايتااا سايالشاالىرىغا قاااراپ، 
خەلقىمىزنىااڭ گراناات تاشااتەك قېتىاا  كەتااكەن ئاخماقلىقىغااا ھەيااران 

مغا قاتنىشاىش ھوقاۇقى بولغاان بۇرىۇئاازىيە قالماۋ ناېمە چاارە  ساايال
بىااالەن ئىشاااچىالر تەبىقىساااى ئوقۇغاااان گېزىتالرنىڭماااۇ يېتەكلىشاااى 
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نەتىجىسااىدە باشااقىالتىن ئااۆزلىرىنى ئىشااەك باغلىغاناادەك باغالياادىغان 
سايالم ئېغىللىرىغاا سولىۋېلىشاى  ئاۆزلىرىنى ئالادىغان باۇ كىشاىلەرنى 

ۇ. ئەنە شۇ شەكىلدە خەلقنىڭ ۋە يەنە بىر قېتىم دېپوتاتلىققا سايلىشىد
ئەمگەكچى سىنىپالرنىڭ ۋەكىللىرى ھېسابالنغان بۇ مەخلۇقالر قايتىدىن 

ھالىغااا كېلىشااى ، ئەمگەكچىاالەر سااىنىپىنىڭ، ” پارالمېناات قااۇرتلىرى“
خەلااق ئاممىسااىنىڭ تۇرمااۇش شاااخلىرىدىكى يوپۇرماااقالرنى يېيىشااكە، 

قايتىادىن تاۆت يىال سەمىرى  ياغلىنىشقا باشااليدۇ. شاۇندىن باشاالپ 
ۋاقىت ئۆتكىنىدە قايتىدىن چىرايلىق بىر كېپىنەككە ئايلىنى  يەنە بىار 
قېاتىم خەلقنىاڭ كاۆزىگە چىرايلىااق كۆرۈناۈش ئۈچاۈن خەلاق ئارىسااىغا 

 ئۇچىشىدۇ.

بۇ تۈر تىنماۋ تەكرارلىنىا  تۇرىادىغان سااختىپەزلىكلەرگە شااھىت 
الرغا بىلىاا  بولااۇش مەجبااۇرىيىتىنى ھااېس قىلىااش، بۇنااداق ئالدىنىشاا

قايتااا دۈچ كېلىشااتىنمۇ ئااارتۇق كىشااىنى ئازابالياادىغان، -تااۇرۇپ قايتااا
غەزەپلەندۈرىدىغان ئىاش دۇنياادا بولمىساا كېارەك  بۇناداق چىارىكلەر 
مەۋجااۇت بولاااۇپال تۇرىااادىكەن، بىلىملىكاالەر چۈپرەنااادىلىرى بىااالەن 
بۇرىۇئاااازىيە ئارىساااىدا تەشاااكىللىك ماركساااىزم كاااۈچلىرىگە قارشاااى 

دەك بىر كۈچنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدىن ھەرگىز ئۈمىد كۈتكىلى تۇرالىغۇ
بولماياادۇ. ئەساالىدىال بااۇ تااۈردىكى ئەپەناادىلەر بۇنااداق بىاار كۈرەشاانى 
چىااڭ ئولتااۇرۇپ ئەسااتايىدىللىق بىاالەن ئويلىنىاا  باققااانمۇ ئەمەس. 
سايلىغۇچىلىرىمىز شۇنداق ئەقىلساىز كىشاىلەر ئىكەنكاى، باۇ تاۈردىكى 

زارغا سالىدىغان ساختىپەز پارالمېنت مىتىلىرىنىاڭ ئۆز مېلىنى ماختاپ با
ھەقىقااى غەرب دېموكراتىيىسااىگە تايىنىاا  ماركسااىزم نەزەرىيىلىاارىگە 
قارشى كۈرەش قىلىشنى ئەستايىدىللىق بىلەن خىياال قىلىادىغانلىقىنى 
ھەرگىزمااۇ ئەقلىااگە كەلتۈرەلمەياادۇ. ئەساالىدىال پۈتكااۈل دېموكراتىااك 

ىنى مەقساااىتىگە يەتكۈزۈشااانىڭ بىااار تاااۈزۈملەر ماركساااىزم نەزەرىيىسااا
ۋاسااتىدىن باشااقا نەرسااە ئەمەس. ماركسااىزمچىالر دۈشاامىنىنى پااالەچ 
قىلىاااۋېتىش، شاااۇ ئاااارقىلىق ئاااۆزىگە ياااول ئاااېچىش ئۈچاااۈن باااارلىق 
ۋاسااىتىلەردىن پايدىلىنىشااقا، بۇنىااڭ ئۈچااۈن شااارائىت تەييارالشااقىال 
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زلىرىنىاڭ ئۇرۇنىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە، ماركسىزمچىالرنىڭ بىر قىسامى ئۆ
دېموكراتىك پرىنسىپالر بىلەن زىچ باغلىنى  كېلىۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت 
ئاساسااىي پرىنسااىپلىرىغا كىشااىلەرنى قايىاال قىلىااش ئۈچااۈن ماھااارەت 
كۆرسىتى  يۈرۈشىدۇ. شاۇ ساەۋەپتىن، باۇ بەدبەخالەر دۆلەت باوھران 
ئىچىگە كىرى  قالغىنىدىمۇ دېموكراتىيىنىڭ غەرب ئۇسلۇبى كۆپساانلىق 

 رىنسىپىنىڭ ئىجرا قىلىنىشىدىن قىلچىلىكمۇ ئەنسىرەپ قويمايدۇ.پ

بۇرىۇئاااازىيە ساااىنىپىغا تەۋە پارالمېنااات ئەزالىااارى مەملىكەتنىاااڭ 
مااۇقىملىقىنى ئاقماااق كااۆپ سااانلىقنىڭ ئاۋازىغااا تايىنىاا  ئىنتااايىن 
مااۇكەممەل بىاار شااەكىلدە ساااقلىغىلى بولىاادۇ دەپ قاااراپ كەلاااگەن 

ت ئارقااا كااوچىالردىن يىغىاا  كەلااگەن كااۈنلەردە، ماركسااىزمچىالر چە
لاااۈكچەكلەر گۇروھىغاااا، ئىشساااىزالر قوشاااۇنىغا، پاااارتىيە ئەساااەبىي 
مۇرىتلىرىغا، خائىنلىق قىلىشقا ھەر ۋاقىت تەييار تۇرىۋاتقان ئازساانلىق 
مىللەتلەرگە ۋە يەھاۇدىي سااختىپەزلىرىگە تايىنىا  باۇ دېماوكراتىيىگە 

كىرگاۈزۈش يولىغاا كىارگەن كۈچلۈك زەربە بېرى  ھااكىمىيەتنى قولغاا 
ئىااادى. باااۇ تاااۈردىكى دۇنياغاااا ۋاباااا بولىۋاتقاااان ماركساااىزمنى غەرب 
دېموكراتىيىسىنىڭ پۈۋلەپ ئاسمانغا ئۇچرۇشىغا تايىنى  يوقۇتالىشاىغا، 
بۇ پۇرسەتپەرەسلەرنى توسىيااليدىغانلىقىغا ئىشاىنىش ئۈچاۈن بىزدىكاى 

ىدىن بولۇشقا توغرا بۇرىۇئازىيە دېموكراتىيىسىنىڭ ئاقكۆڭۈل دېپوتاتلىر
كېلىاادۇ. ماركسااىزم، ۋاسااتىلىق يااولالردىن پاياادىلىنى  ۋەيرانچىلىااق 
ھەرىكىتىناااى داۋامالشاااتۇرۇپ، ئەمەلىيەتاااتە يوقىتىشاااقا ئۇرۇنۇۋاتقاااان 
مىللەتنىااڭ ھاااكىمىيىتىنى قولغااا كىرگااۈزگەنگىچە دېمااوكراتىيە بىاالەن 

المېناات بىاارلىكتە يااولىنى داۋام قىلدۇرىاادۇ. ئەگەر بۈگااۈن بىزنىااڭ پار
دېموكراتىيىسااااى سااااىقىرۋازلىرىنىڭ داشااااقاينىقىدا كااااۆپ سااااانلىق 
دېگەنلەرنىمۇ پىشىرىشكە بولىدۇ دېيىشكە بولغىنىدا، بۇنداق پارالمېنت 
سىقرىۋازلىقلىرىغا ھەرگىز سورۇن قالمىغاان باوالتتى. چاۈنكى، بۇناداق 
 بىر ئەھۋال كۆرۈلگىنىدە ئېنتېرناتسيونالچى قىزىلالرنىاڭ ئاۋانگاارتلىرى
دېموكراتىك قاراشالرغا خىتااب قىلىاش ئورنىغاا پرولېتارىياات ساىنىپىغا 
قارىتى  يالقۇنلۇق چاقىرىقالرنى قىلىشقا كىرىشىدۇ. نەتىجىدە قۇرۇلتاۋ 
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مااجىراالر -زالىنىڭ بۇزۇلغان ھاۋاساى ئىچىادە روۋ بېرىادىغان جېادەل
جېااادەللەرگە -دەرھاااال زاۋۇتالرغاااا، كوچىالرغاااا كۆچۈرۈلاااۈپ ئاااۇرۇش

ۇرۇلىاادۇ. بۇنااداق ئەھۋالاادا، دېموكراتىيىمااۇ دەرھااال ئەمەلاادىن ئايالند
قالدۇرۇلىدۇ. خەلق ۋەكىلى دېيىلگەن باۇ خاۋارىچالرنىاڭ قۇرۇلتاايالردا 
چۈشااەنچە سااۈپكۆچلىكى بىاالەن ئەمەلااگە ئاشااۇرالمىغان نەرسىسااىنى 
ھەددىاادىن تاشااقىرى ۋەيااران قىلغااۇچى كااۈچ ھالىغااا كەلتااۈرۈلگەن 

غاان ۋە كۇلۇشاالر بىالەن چاقمااق تېزلىكىادە پرولېتارىيات ئاممىساى باز
يىلىنىاڭ كاۈز -8281ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئىمكانىغاا ئېرىشاىدۇ. خاۇددى 

ئايلىرىادا كۆرۈلگىنىاادەك، پرولېتارىيااات سااىنىپى غەرب دېموكراتىيىسااى 
سااااۇنغان ئىمكااااانىيەتلەرگە تايىنىاااا  يەھۇدىيالرنىااااڭ دۇنياااااۋى 

ماۇ ئەساەبىي بۇرىۇئاازىيە ھۆكۈمرانلىقىنى توساش ئىمكانىيىتى يوقلىقىنى
دۇغىلىاااق تاااۈردە كۆرساااىتى  قويااليااادۇ. شاااۇنداق -دۇنياساااىغا دات

بولغاچقاااا، بۇناااداق بىااار ۋەھشاااى يىرتقاااۇچ ئالدىااادا قاااۇرۇق تېااارە 
تاراخشىتىشااقىال تايىنىاا  ياااكى ماركسااىزمچىالرغىال پاياادىلىق، ئەممااا 
ئۇنىڭاااادىن كېاااايىن بااااۇ تااااۈردىكى ئەبلەخاااالەرگە قىلااااچە تەسااااىر 

ىغان ئۇسۇلالردىن ئۈمىدلىنىش ئۈچۈن ھەقىقەتەنمۇ بەكال كۆرسىتەلمەيد
نادان بىرساى بولۇشاقا تاوغرا كېلىادۇ. ئەسالىدىال باۇ تاۈردىكى ھەياۋە 
قىلىشالرمۇ تەسىر كۆرساىتەلمەيدىغان ھالغاا ئۆزگىرىشاى ھاماان، ئاۇالر 

 پرولېتارىياتنىمۇ بىر چەتكە چۆرىۋېتىشىدۇ.

ازىيە پارتىيىلىرىنىااڭ ئەساالىنى سۈرۈشااتە قىلغاناادا، بااارلىق بۇرىۇئاا
سىياسااىي پائااالىيەتلەر بىاالەن شۇغۇللىنىشااىنىڭ بىااردىن بىاار غەرىاازى 
پارالمېنتتا بىر قانچە ئورۇنغا ئېرىشىشاتىنال ئىباارەت بولاۇپ كەلمەكاتە. 
بۇنداق جېدەللەردە الزىم بولغىنىادا باارلىق پرىنساىپالر خاۇددى ئېغىار 

لىغاندەك چاۆرۈپ يۈكتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئارتۇق يۈكىنى چاۆرۈپ تاشا
تاشاالىنىدۇ. بۇنىااڭ نەتىجىسااىدە خااۇددى پروگراممىلىرىنىااڭ زىيانغااا 

قۇدرىتىمااۇ ئاااجىزالپ -ئۇچرىغىنىغااا ئوخشاااش ئااۇالر ئېرىشااكەن كااۈچ
كېتىاادۇ. چااۈنكى، ئااۇالردا ئاااممىنى جەلىاا  قىلىاادىغان، غااالىبىيەتكە 
ئېرىشااىش ئىشەنچىسااىنى تۇرغۇزۇشااقا تااۈرتكە بولىاادىغان ماااگنىتتەك 
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كۈچىگە ئىاگە ئۇلاۇت ئەقىادە، قەتدىاي ئىارادە، قايىال قىلىاش تارتىش 
كۈچى كام. ئەسلىدە بۇ تاۈردىكى ئىادىيىۋى كاۈچلەر پرىنساىپالرغا بىار 
ئېتىقاااات پەيااادا قىلىااا  بېرەلەيااادۇ، باااۇ پرىنساااىپالرنى غاااالىبىيەتكە 
يېااااتەكلەش ئۈچااااۈن قىاااازغىن ئىاااارادە بەخااااش ئېتەلەياااادۇ. ئەگەر 

ئىاادىيىۋى قاراشااالرنىڭ بااارلىق پااارتىيىلەردىن ھەر قانااداق بىرسااى 
ئامىللىرى بىلەن قوراللىنى  ئوتتۇرىغا چىققىنىدا، ئۇ پارتىيە ھەر قانچە 
ۋەھشااى بىاار پااارتىيە بولىشااىدىن قەتدىااي نەزەر، ئەگەر ئەنە شااۇنداق 
بىرەر ئىدىيىۋى چۈشەنچە كۈچىادىن پايادىلىنى  مەۋجاۇت ئىجتىماائىي 

كەن ۋاقتىدا، ئەگەر قالغان تۈزۈمگە قارشى رەھىمسىزلەرچە ھۇجۇمغا ئۆت
پارتىيىلەر قورقۇنچاقلىق، ئاجىزلىق كۆرساىتى  ماۇداپىدىگە ئۆتىۋالمااۋ 

يېڭى بىر غايە، يېڭىچە سىياساى -كۈچلۈك ئۇرۇش نارىسى تارتى  يەپ
ئەقىاادە بىاالەن ئۇنىڭغااا قارشااى ھۇجۇمغااا ئۆتمەياادىغانال بولىاادىكەن، 

ىدىااادە تاااۇرۇش ئۇناااداق پاااارتىيە بەرىبىااار ئااااجىز ھالىتىااادىن، مۇداپ
 ھالىتىدىن مەڭگۈ قۇتۇاللمايدۇ.

ئەگەر بۇرىۇئااا يااازغۇچىالر ياااكى ئاتااالمىش ھۆكااۈمەت مىنىسااتىرلىرى 
ۋەياااااكى باۋارىيىاااادىكى ئەڭ چااااوڭ پااااارتىيە بىزنىااااڭ بااااۇ يېڭااااى 
ھەرىكىتىمىزنااى ئىساايان كۆتااۈرۈش ئۈچااۈن تەييااارلىق قىلىۋاتىاادۇ دەپ 

ەرزىاامەس سىياسااى قارىلىماااقچى بولغىنىاادا، بۇنااداق بىاار تىيىاانگە ئ
راس دەيسىلەر، بىز سىلەرنىڭ رەزىال “قاراشالرغا قارىتا قىسقىال قىلى  

ئەخمەقلىق قىلىشىڭالر تۈپەيلىدىن قولدىن بېرى  قويغان نەرساىلەرنى 
قايتااا قولغااا كەلتااۈرۈش، ئااۇالرنى تارتىاا  ئااېلىش ئۈچااۈن كااۈرەش 

ىمىزناى قىلىماقتىمىز؛ سىلەر پارالمېنات ساىقىرگەرلىكىگە تايىنىا  خەلق
يااار لېااۋىگە قىسااتاش ئۈچااۈن ياااردەم قىلىاا  كەلاادىڭالر، ھەماانەپەس 

يېڭااى بىاار ئىاادىيىۋى ئەقىاادە بىاالەن، -بولاادۇڭالر. ئەممااا بىااز يەپ
تەۋرەنااامەس، كۈچلاااۈك قوغااادىنىش پرىنساااىپىمىزدا چىاااڭ تاااۇرۇپ، 
خەلقىمىزنااااى باشااااقىالتىن ئەركىنلىااااك چوققىسااااىغا كۆتۈرىاااادىغان 

 دەپال جاۋاب بېرىمىز.” ىلىمىز.پەلەمپەيلەرنى قايتىدىن بىنا ق
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بىز ھەرىكىتىمىزگە ئاساس سېلىش جەريانىدا پۈتۈن زېقنىمىز بىلەن 
قىلىاادىغان تااۇنجى ئىشااىمىز، پارالمېناات مەنپەئەتلىرىنااى قوغداشاانى 
مەقسەت قىلىدىغان بىار شاىركەت ھالىغاا ئۆزگىرىا  قېلىشاىغا ھەرگىاز 

بىلەردىان تەشاكىل يول قويمايدىغان ئىنتايىن كۈچلۈك ئېتىقااتلىق ھەر
 تاپقان بىر ئەترەت قۇرۇپ چىقىش بولىشى كېرەك.

بۇ جەريانادا قوغادىنىش ئۈچاۈن ئېلىنىادىغان بىرىنچاى تەدبىرىمىاز 
بۇنداق بىر ئەترەت ئۈچۈن بىر ھەرىكەت پروگراممىساى تاۈزۈپ چىقىاش 
بولىشى كېارەك. بۇناداق بىار پروگرامماا باۇ ئەترەتنىاڭ مااھىيىتى، باۇ 

ائىرىلىااك بولىشااىنى تەلەپ قىلىااش سااەۋەبىدىن تەشااكىالتنىڭ كەڭ د
زۆرۈر بولماقتااا. بۇنااداق بىاار ھەرىااكەت پروگراممىسااىغا ئىااگە ئەتاارەت 

يۇمشاق مىجەزلەرگە ياېقىن يوالتمايادىغان -پارتىيىمىزنى نازۇك، يۇۋاش
بولىدۇ. باۇ ياېڭىلىقالر بۈگاۈنكى سىياساىي پاارتىيىلەردە كۆرۈلۈۋاتقاان 

ۈلگەن يېتەرسااااىزلىكلەرنىڭ بىاااازدە ئاجىزلىقالرنىااااڭ، ئااااۇالردا كااااۆر
كۆرۈلمەسلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش جەھەتتە ھەقىقەتەنماۇ تاوغرا ياول 
تۇتقااانلىقىمىزنى ئىسااپاتالپ بېرىاادۇ. بۇنااداق بىاار تەشااكىالت قااۇرۇش 
گېرمانىيىنى تارمار بولۇشقا يېتەكلەپ كەتكەن يېتەرسىزلىكلەرنى كۆزدە 

تكە ئىاااگە بىااار ئىاااش تاااۇتقىنىمىزدا ھەقىقەتەنماااۇ ماااۇھىم ئەھمىااايە
ئىكەنلىكىنااى تېخىمااۇ ئېنىااق ھااېس قىالاليمىااز. بۇنااداق ۋەقەلەرنىااڭ 
ئوتتۇرىغا چىقىشى بىزنى يېڭى بىر دۆلەت قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇشاقا 
يېااتەكلىگەن ئىاادى. شااۇڭا، بۇنااداق بىاار دۆلەت قارىشااىمىز، بىزنىااڭ 

 يېڭىچە دۇنيا قارىشىمىزنىڭ مۇھىم تەركىۋى قىسمىغا ئايالندى.

 

دېاگەن باۇ ئاتاالغۇ ” ئىرقچىلىاق“بۇ كىتابىمنىڭ بىرىنچاى قىساىمدا 
ھەققىاادە توختالغىنىماادا، بااۇ ئاتالغۇنىااڭ بىاار ۋەقەلىااك، بىاار كااۈرەش 
بىرلىكاااى تەشاااكىل قىلىاااش جەھەتاااتىن ئالغانااادا ئېنىاااق بىااار رولاااى 
-بولماياادىغانلىقىنى ئېيتقااان ئىاادىم. ئەممااا، بۈگااۈنكى كۈناادە بىاار

لىدىغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىساىال دېگىادەك بىرسىدىن تۈپتىن پەرق قى
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ئىرقچىلىق دېگەن بۇ ئاتالغۇ ئاستىغا توپالنماقتا. شۇ سەۋەپتىن نېمىس 
مىللەتچااى سوتسىيالىساات ئىشااچىالر پارتىيىسااىنىڭ ۋەزىپىلىاارى بىاالەن 
غايىسى ھەققىدە توختىلىشاتىن ئااۋال ئىرقچىلىاق كەلىمىساىنىڭ ئېنىاق 

ۇنىااڭ ھەرىكىتىمىااز بىاالەن نااېمە تەرىپىنااى بېرىاا  ئۆتااۈش، بااۇ ئاتالغ
 مۇناسىۋىتى بارلىقى ئۈستىدە ئازراق توختىلى  ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ.

ئادەتتە ۋولكىش دېگەن بۇ تېرمىنغاا، يەناى ئىرقچىلىاق دېاگەن باۇ 
-ئاتالغۇغااا ئېنىااق تەرىاا  بېاارىلمەۋ كېلىنمەكااتە. شااۇ سااەۋەپتىن بىاار

ىا  كېلىنمەكاتە. بىرسىگە ئوخشىمايدىغان ھەر خىل شاەكىلدە تەرىپلىن
ئاتالغۇسااىغا ئوخشاااش كەڭ ” دىاان“ئەمەلىااي ئىسااتېمالدا بااۇ ئاتااالغۇ 

دائىرىدە قوللىنى  كېلىنمەكتە. بۇ ئاتالغۇغا مەيلاى نەزەرىايە جەھەتاتە 
بولسۇن ياكى ئىستىمال مەنىسى جەھەتتە بولساۇن ھەقىقەتەنماۇ ئېنىاق 

” دىاان“بىاار تەرىاا  بېاارىش ئىمكااانىيىتى يااوق دېيىشااكە بولىاادۇ. 
اتالغۇسى بولساا، ئېنىاق شاەكلى، ئاۆزىگە خااس ئەمەلىيلەشاتۈرۈلۈش ئ

ساھەسى باولغىنى ئۈچاۈن، ئۇنىاڭ مەنىساىنى دەرھاال كاۆز ئالادىمىزغا 
كەلتۈرەلىشىمىز مۇمكىن. ئااليلۇق، مەلاۇم بىرساىنى دىنادار ئاادەم دەپ 
سااۈپەتلەنگىنىدە، بااۇ ئادەمنىااڭ ئىنتااايىن پەزىلەتلىااك بىاار ئااادەم 

تىدۇ. شۈبقىسااىزكى، بۇنااداق ئومۇمالشااقان بىاار ئىكەنلىكىنااى كۆرسااى
ساااااااۈپەتلىنىش ئورنىغاااااااا باشاااااااقا تۈرلاااااااۈك سۈپەتلىنىشااااااانى 
ئىشلەتمەيدىغانلىقىمىز ئېنىق. ھەتتا كۆپۈنچە ھالالردا بۇنداق باھا، ئاۇ 
كىشىنىڭ ئېسىل پەزىلەتلىك مىجەزىنىمۇ ئىپادىلەپ بېرەلىشى ماۇمكىن. 

شاالردىن بەكاال خوشاال شاۇڭا نۇرغاۇن كىشاىلەر ئاۆزىنى بۇناداق باھاال
بولۇپ كېتىدۇ. ھەقىقەتەنماۇ بىار قىساىم كىشاىلەرنىڭ روھىاي ھاالىتى 
دىندارلىق بىلەن ساۇغۇرۇلغان. ئەمماا كەڭ خەلاق ئاممىساى ھېچقاچاان 
ساااپال پەيالسااوپ ياااكى يااوقىرى دەرىجىلىااك پااوپالردىنال تەشااكىل 

اق تاپماياادىغانلىقى ھەممىااگە مەلااۇم. شااۇنداق بولغاچقااا، بۇنااداق ئورتاا
دىندارلىق بار يەرلەرنى كۆپۈنچە ۋاقىتالردا كىشىلەرنىڭ پىكىار قىلىاش 
ۋە ۋىجاادانى ئەركىاانلىكىگە ئېرىشااەلىگەن يەرلەر دەپ قاااراش مااۇمكىن. 
بۇنااداق دىنااى قاراشااالر مېتااافىزىكىلىق سىرلىقالشااتۇرۇلغان بىاار دۇنيااا 
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تەسااۋىرىنى بېرىاادىغانلىقى ئۈچااۈن، كۈچلااۈك دىنااى ھېسسااىياتالرنى 
ا كەلتۈرەلىشااىگە قارىماااۋ، بىاارەر ھەرىكەتااكە، بىاارەر دولقۇنغااا بارلىققاا

ئايلىنالمايدۇ. شۈبقىسىزكى، بۇنداق بىار ئېتىقاادنى ئەمەلىيەتاتە بىارەر 
غايە ئەمەس، بىر ۋاسىتە دېيىشال مۇمكىن. شۇنىڭغا قارىماۋ بۇ ۋاساىتە 
غاايىگە يېتىشااتە بەكااال مااۇھىم ئەھمىاايەتكە ئىااگە. شااۇنىڭدەك يەنە بااۇ 

غايىنىڭ ئۆزىمۇ خىيالى بولماستىن پۈتۈنلەۋ ئەمەلىي بىر غايە  يەردىكى
ھېسااابلىنىدۇ. رېداللىقتااا ئەڭ ئۇلااۇت غااايىالر تۇرمۇشااقا مۇناسااىۋەتلىك 

 ئىشالردىن تەشكىل تاپىدىغانلىقىنى قوبۇل قىلىشىمىز الزىم. 

ئىمااان، ئااادەمنى بىاار تەرەپااتىن راھەتلىكااكە ئېرىشااتۈرۈپ، ھااايۋان 
ان بىر تۇرمۇش سەۋىيىسىگە ئېرىشتۈرۈش ئۈچاۈن سەۋىيىسىدىن ھالقىغ

ياردەمچىلىاااااك رول ئوينىيالىغىنىااااادەك، ئاااااادەمنى رېدااااااللىقتىكى 
مەۋجاااۇدىيىتىنى كۈچەيتىااا ، بىخەتەرلىاااك ئاساااتىغا ئېلىنىشاااىغىمۇ 
ياردەمچى بوالاليدۇ. ئەگەر بۈگۈنكى ئىنسانىيەتتىن گۈزەللىك ۋە دىناى 

، ئەمەلىيەتتىمۇ ئىسپاتالنغان ئەخالق پرىنسىپلىرى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ
دىنى پرىنسىپالر تەربىيىلىرىنى توختىتىۋەتكەندە، شۇنىڭدەك بۇالرنىڭ 
ئاورنىنى باساااليدىغان باشاقا نەرسااە قويمااۋ تاۇرۇپ دىناى تەربىيىنااى 
ئەمەلدىن قالدۇرىۋەتكەندە، ئىنساانىيەت مەۋجۇدىيىتىنىاڭ بەكاال كاۆپ 

دىغانلىقى ئېنىاااق. ئاساسااالىرىنىڭ تاااۈپ يىلتىزىااادىن تەۋرەپ كېتىااا
بۇنىڭدىن مۇنداق خۇالسىگە كېلەلىشىمىز مۇمكىن: ئادەم، ئۇلۇت غايىالر 
ئۈچاااۈنال ياشاااايدىغان بولماساااتىن، باااۇ ئۇلاااۇت غاااايىالر يەنە كېلىااا  
ئىنسااانىيەت مەۋجۇتلۇقىنىااڭ، ئۇنىااڭ ئىزچىللىقىنىااڭ بىاار شااەرتىنى 

رى تەشكىل قىلىدۇ. شۇ چاغادىال ئىنساانىيەت مەۋجۇتلۇقىنىاڭ شاەرتلى
 تولۇقالنغان بولىدۇ.

كەلىمىسىنىڭ تەرىپى بىار ماۇنچە ئورتااق ئۇقۇمالرنىماۇ ” دىندارلىق“
ئۆز ئىچىگە ئالغان بولىدۇ. ئااليلۇق، روھنىڭ ئۆلمەسالىكى، مەڭگۈلاۈك 
ھايات، تەڭداشسىز بىر ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش قاتارلىقالرنىمۇ 

شالر كىشاىلەردىن ھەرقاناداق ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئەمما بۇ تۈردىكى قارا
بىاار ئېتىقااادنى تەلەپ قىلىغااان بولىشااىدىن قەتدىااي نەزەر، ئىمااان، 
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ھېسسااىيات ۋە ئەقىلااگە تۇراقلىااق بىاار قااانۇنى كااۈچ بولااۇپ تەسااىر 
كۆرسەتكىنىگە قەدەر كىشىلەر بۇ ئۇقۇمالرنى ھەر ۋاقىت تەنقىادىي بىار 

ۇل قىلىشاقا شەكىلدە تەتقىق قىلىشىدۇ؛ ئۇالرنى رەت قىلىش يااكى قوبا
بولىاادىغان باشااقا چۈشااەنچىلەرنى ئاااختۇرۇپ تۇرۇشااتىن توختىماياادۇ. 
شۇنداق بولغاچقا، ئىمان، يەنى ئىشىنىش، ئاساسلىق دىنى ئۇقاۇمالرنى 
ئۆگىنىشاااانىڭ، بااااۇ جەرياناااادا كااااۆرۈلگەن چۈشىنىشسااااىزلىكلەرنى 

 تۈگىتىشنىڭ ۋاستىسى بولۇپ رول ئوينايدۇ.

ۇقىرىقىااادەك مۇھااااكىمە ئىرقچىلىاااق دېاااگەن باااۇ ساااۆز ئۈچۈنماااۇ ي
يۈرگۈزەلىشااىمىز مااۇمكىن. ئىرقچىلىااق دېااگەن بااۇ ئاتااالغۇمۇ خااۇددى 
دىناادارلىق دېااگەن ئاتالغۇغااا ئوخشاااش ھەر تۈرلااۈك ئۇقااۇمالرنى ئااۆز 
ئىچىگە ئېلىشى مۇمكىن. ئەمما باۇ ئاتالغۇغاا تەرىا  بەرگەنادە باۇ تاۈر 

ەھەتاتە ئۇقۇمالرنىڭ ئەھمىيىتى شۇنچە مۇھىم بولىشىغا قارىمااۋ، باۇ ج
بەكال ناچار تەرىپلەر ئوتتۇرىغا چىقماقتا. شۇنداق بولغاچقا، باۇ قااراش 
بىر سىياسى پاارتىيە تەرىپىادىن ئاساسالىق پرىنساىپالر قاتارىادا قولغاا 
ئېلىاااانمىغىچە، بااااۇ ئاتالغۇنىااااڭ مەنىسااااىنى ئااااادەتتىكىچە قاااااراش 
دەرىجىسااىدىن مااۇھىم پرىنسااى  سەۋىيىسااىگە يۈكسااەلتىش مااۇمكىن 

داق بولىشى، بىرەر نەزەرىيىۋىي غاايىنى ئىشاقا ئاشاۇرۇش، ئەمەس. بۇن
ئۇنىڭ مەنتىقىيلىق نەتىجىساىنى قولغاا كەلتاۈرۈش ئىشاى كىشاىلەرنىڭ 
ئااادەتتىكىچە ھېسسااىياتى ياااكى ئىچكااى ئىسااتەكلىرىنىڭال نەتىجىسااى 
ئەمەس. ئەركىنلىكنااى قولغااا كەلتااۈرۈش ئىشااى بۇنىڭغااا ئىنتىلىشاانىڭ 

قولغااا كەلمەياادۇ. ئەممااا مۇسااتەقىللىق ئورتاااق ئىلقااامىغىال تايىنىاا  
يولىدىكى ئىدىدال تۈرتكىساى بىارەر ئاۇرۇش تەشاكىالتى بىالەن بىارەر 
قۇراللىق كۈچكە ئىگە ھالغاا كەلگىنىادىال، خەلقنىاڭ قىازغىن ئارزۇساى 

 پەۋقۇلداددە رېداللىققا ئايلىنالىشى مۇمكىن.

چە بىرەر ئىادىيىۋى قااراش ھەر قاانچە تاوغرا، ئىنساانىيەتكە ھەرقاان
كۆپ ياخشىلىقالرنى ۋەدە قىلغاان نەزەرىايە بولىشاىدىن قەتدىاي نەزەر، 
ئەگەر بۇ قاراشانىڭ پرىنساىپلىرى بىارەر ھەرىاكەت يېتەكچىساى ھالىغاا 
كەلتۈرۈلمىگىنىاادە، بۇنااداق بىاار نەزىرىيىنىااڭ ھېچقانااداق ئەمەلىااي 
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قىممىتااى بولمايااادۇ. ئۇنىاااڭ ئۈساااتىگە بۇنااداق بىااار ھەرىاااكەت ئاااۆز 
دىيىسىنىڭ غالىبىيىتى بىالەن نەتىجىلەندۈرەلمىگىنىادە، پائالىيىتىنى ئى

پارتىيە ئەقىادىلىرى بىارەر مىلالەت ئۈچاۈن ئىتتىپاقلىقىنىاڭ ئاساسالىق 
قانۇنلىرى ھالىغا كەلتۈرۈلمىگىچە، بۇنداق بىر ھەرىاكەت، بۇناداق بىار 

بولۇشااتىن نېرىغااا ” جەمدىاايەت تەشااكىالتى“پااارتىيە ئااادەتتىكى بىاار 
 ئۆتەلمەيدۇ. 

ە ئومۇمى خاراكتېردىكى نېگىزلىك بىر نەزەرىيە كەلگۈسىدىكى ئادەتت
بىرەر ۋەزىيەت ئۈچۈن ئاساسالىق ۋەزىاپە بولاۇش رولىناى ئوينايادىغان 
بولىشىنىڭ بىرىنچى شەرتى، بۇنداق بىر نەزىرىيىنىڭ مەزماۇنى بىالەن 

قااۇۋۋىتىنى تولااۇق ئوتتۇرىغااا قويااۇش بىلەنااال مااۇمكىن -ئۇنىااڭ كااۈچ
ىال بۇنداق بىار نەزىرىيىنىاڭ غايىساىنى ئەمەلاگە بولىدۇ. ئەنە شۇ چاغد

ئاشۇرۇشنىڭ يولى ئېچىلغان بولىادۇ. شاۇنداق ئىاكەن، بىارەر پاارتىيە 
ئۆزىنىااڭ پروگراممىسااىنى ئەنە شااۇ شااەكىلدە تااۈپكى نەزىاارىيىلەرگە 
ئەھمىاايەت بەرگەن ئاساسااىدا تەييارلىغااان بولىشااى الزىاام. مەلااۇم بىاار 

ەر پەلسەپىلىك سىستېما ئۈساتىگە سىياسى چۈشەنچە، قەتدىي تۈردە بىر
قۇرۇلغااان بولىشااى كېاارەك. بۇنااداق بىاار سىياسااىي چۈشااەنچە ئەمەلااگە 
ئاشۇرۇش مۇمكىن بولمايدىغان، ئادەمنىاڭ ئەقلاى يەتمەيادىغان بىارەر 
غاااايىنى ئاااۆزىگە مەقساااەت قىلىۋالماسااالىقى، ئاااادەتتە كۆزقاراشاااالرغىال 

ساااتىلىرىغا باغلىنىااا  قالماسااالىقى، باااار بولغاااان كاااۈرەش قىلىاااش ۋا
ئەھمىاايەت بېرىلىشااى، غااالىبىيەتكە كاپالەتلىااك قىلىااش ئۈچااۈن بااۇ 
ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىشاالرغىمۇ ئەھمىايەت بېارىش كېارەك. نەزەرىايە 
جەھەتتە پروگرامماا تەيياراليادىغان كىشاى ئالغاا ساۈرگەن نەزەرىيىاۋى 
قاراشاالىرىغا ئەمەلىااي سىياسااەتچى ئىجاارا قىلىشااقا تېگىشاالىك بولغااان 

 لەرنىمۇ قوشۇپ يېزىش كېرەك.بىلىم

شۇ ئارقىلىق بىر نەزەرىيە مەڭگۈلاۈك بىار غاايە، ئىنساانىيەتكە ياول 
كۆرسااىتىدىغان بىاار قۇتااۇپ يۇلتۇزىغااا ئوخشاااش چاقناااپ تۇراالياادۇ. 
شۇنىڭدەك يەنە بۇنداق نەزەرىيە كىشىلەرنىڭ يېتەرساىزلىكلىرىنى، باۇ 

لغااا كېتىااا  تااۈر ئاااجىزلىقلىرى ساااەۋەبىدىن ھە دېگەناادىال خاتاااا يو
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قالماساااالىقى ئۈچااااۈن كىشااااىلەرنىڭ بااااۇ تااااۈردىكى خاتالىشااااىش 
ئېقتىماللىقلىرىنىمۇ ھېسابقا ئالغان بولىشى كېارەك. ئىلقاام ئىگىساىنىڭ 
يېنىغااا خەلقنىااڭ كااۆڭلىنى چۈشااىنىدىغان بىرسااىنى قوشااۇپ قويااۇش 
الزىاام. قوشااۇمچە بولغااۇچى كىشااى مەڭگۈلااۈك ئەمەلىاايەت بىاالەن غااايە 

ى كىشاىلەر چۈشاىنى  يېتەلەيادىغان بىار ياولنى ساھەسىدىن ئاادەتتىك
 ئوتتۇرىغا قويااليدۇ.

غااايە جەھەتااتىن تااوغرا بولغااان بىاار پەلسااەپىلىك سىسااتېما، بىاار 
سىياساااى ئەقىااادىگە بااااغلىق خەلاااق ئاممىساااى، ماااۇكەممەل تاااۈردە 
تەشااكىللەنگەن، بىاارال ئەقىاادە، بىاارال كااۈچ بىاالەن ئاكتىاا  ھالغااا 

ىغا كەلتۈرۈلۈشى مەسىلىنىڭ تاۈپكى كەلتۈرۈلگەن كۈرەش ئەقىدىسى ھال
ئاساساىنى تەشااكىل قىلىاادۇ. ھەرقانااداق بىاار چۈشااەنچىنىڭ ئۇتۇقلااۇق 
بواللىشى بۇ مەسىلىنىڭ مۇكەممەل تۈردە ھەل قىلىنىشىغا بااغلىق. ئەنە 
شۇ چاغدىال بىر قىسم كىشىلەر بۇ ئەقىدىگە چىڭ باغالنغاان، يەنە بىار 

ە چۈشىنەلەيدىغان ساەۋىيىگە قىسىمالر بۇ ئەقىدىنى بەلگىلىك دەرىجىد
كېلەلىشااى مااۇمكىن. مىليونلىغااان كىشااىلەردىن بارلىققااا كەلااگەن بىاار 
قوشۇننىڭ ئادەملىرى مەلۇم دەرىجىادە باۇ تاۈر ئەمەلىايەتكە ماسلىشاى  
كېتەلىشى ماۇمكىن. باۇ كىشاىلەر ئارىساىدىن بەزىلىارى باۇ قاراشاالرنى 

ىگە كۈچلااۈك تېخىمااۇ ياخشااى چۈشىنەلىشااى، ئااۇالردىن يەنە بااۇ ئەقىااد
باغالنغااان سااادىق ئادەماادىن بىرەرسااىمۇ ئوتتۇرىغااا چىقىشااى مااۇمكىن. 
بۇنااداق بىرسااى، كەڭ خەلااق ئاممىسااىنىڭ مااۇجىمەل كۆزقاراشاالىرى 
ئارىسىدىن گرانىتتەك مۇستەھكەم پرىنساىپالرنى تېپىا  چىقىرااليادۇ ۋە 

بىر توغرا ھەرىكىتىگە يېتەكچى بوالاليدۇ. شۇ -شۇغۇللىنىۋاتقان بىردىن
ئارقىلىق ئەركىن پىكىر دۇنياسىنىڭ دولقۇنلىرىدا بىارال ئېتىقاات، بىارال 
ئىرادە بىلەن ھەرىكەت قىلىدىغان كىشاىلەرنى بارلىققاا كەلتاۈرۈپ، باۇ 
 ئىتتىپاقلىق مۇستەھكەم بىر شەكىلدە كۈچىيى  بارغىچە داۋاملىشااليدۇ.

ئورتاااق بىاار كۆزقاااراش ئۈچااۈن ئەنە شااۇ تااۈردە ھەرىااكەت قىلىااش 
مۇ زۆرۈرىيەت ھالىغا ئايلىنااليدۇ ۋە بۇنىڭ يېتەكچىساى بولغاان ھوقۇقى

 كىشىنىڭ ھەققىمۇ كاپالەتلەندۈرۈلگەن بولىدۇ. 
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 خاتا ئەقىدىلەر
ئىرقچىلىق ئاتالغۇسىغا ئەڭ تاوغرا تەرىا  بەرمەكچاى باولغىنىمىزدا، 

 تۈۋەندىكىلەرگە ئېرىشىشىمىز مۇمكىن:

مالر سىياساااى بۈگاااۈنكى كۈنااادە ئومۇمالشاااقان پەلساااەپىلىك ئۇقاااۇ
نۇقتىااادىن ئالغانااادا، يەناااى ئاااادەتتە دۆلەتاااكە ئوخشااااش سىياساااىي 
ئورگانالرغا مەدەنىيەت بەرگۈچى ئىجادىيەت كاۈچى بېرىادىغان ئورگاان 
دەپ قارالماقتااا. ئەممااا بااۇ يەردە ئىاارق شااەرتى ئىناااۋەتكە ئېلىنماااۋ 
كېلىنمەكااتە. ئەمەلىيەتااتە بولسااا، دۆلەتنىااڭ ئاساسااەن ئىقتىسااادىي 

جالر پائالىيەت سورۇنى بولۇپ يااكى ئەڭ ياخشاى دېيىلگەنادىمۇ ئېقتىيا
سىياساااىي كاااۈچلەر ئويۇنىنىاااڭ بىااار سەھنىساااى بولاااۇپال ئوتتۇرىغاااا 
چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرەلەيمىز. دۆلەتنى مەدەنىيەت ياراتقۇچى دەيادىغان 
بۇنااداق قاااراش، ئىرققااا مۇناسااىۋەتلىك بااارلىق ئاساساالىق كااۈچلەرنى 

رولىغااااا سااااەل قاراشاااانى كەلتااااۈرۈپ  تونۇماساااالىق، شەخسااااىنىڭ
چىقىرىااااادىغانلىقى ئېنىاااااق. ئىرقالرنىاااااڭ مەدەنىااااايەت ياااااارىتىش 
قابىلىيەتلىرىنىڭ پەرقلىق بولىدىغانلىقىنى قوبۇل قىلمايدىغان بىرسى، 
شەخساااىلەرنىڭ رولاااى ھەققىااادە ھۆكاااۈم چىقىرىشاااالردىمۇ چوقاااۇم 

رنى خاتالىشااىدۇ. ئىاارقالر ئوتتۇرسااىدىكى پەرقلەرنااى كااۆرەلمەۋ، ئااۇال
باااراۋەر دەپ قوبااۇل قىلىااش، مىللەتاالەر بىاالەن ھەر بىاار ئااادەم -تەڭ

ئوخشاش قاابىلىيەتكە ئىاگە دەيادىغان قاراشانى كەلتاۈرۈپ چىقىرىادۇ. 
ئىنتېرناتساااىدونالىزمچى ماركساااىزممۇ ئەسااالىدە باااار بولغاااان ئورتااااق 
پەلسااەپىلىك چۈشااەنچىلەرنى تېگااى يەھااۇدىي بولغااان كااارل ماااركس 

بىاار سىياسااىي نەزەرىاايە ھالىغااا كەلتۈرۈشااىدىن تەرىپىاادىن بەلگىلىااك 
باشقا نەرسە ئەمەس ئىدى. بۇنداق بىار زەھەرلەشانى كاۆزدە تۇتمىغاان 
بولسا ئىادى، باۇ نەزەرىايە شاۇنچە زور سىياساىي ئۇتۇققاا ئېرىشەلىشاى 
ھەرگىز مۇمكىن ئەمەس ئىدى. كارل ماركس، چىارىگەن بىار دۇنيانىاڭ 

قلاااى بىااالەن ئەڭ زەھەرلىاااك سېساااىق پاتقاقلىقىااادا پەيغەمااابەردەك ئە
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بىر ئادەم ئىدى. كاارل مااركس، -ماددىالرنى تونۇپ يېتەلىگەن بىردىن
بۇ تۈردىكى زەھەرلىك ماددىالرنى تېپىۋالغاان ساىقىرۋاز نېگىار مورتىغاا 
ئوخشاش، بۇ دۇنياادىكى ئاازات مىللەتلەرناى مۇساتەقىللىقتىن مەھارۇم 

تەبىدىيكااى،  قالاادۇرۇش ئۈچااۈن بااۇ زەھەردىاان كااۈچەپ پايدىلىنىاادۇ.
ماااركس بااۇ ئىشااالرنىڭ ھەممىسااىنى ئااۆز ئىرقىنىااڭ پايدىسااى ئۈچااۈنال 

 قىلغان ئىدى.

مانا بۇ، بۈگۈنكى كۈنادە ماركساىزم دەپ قوباۇل قىلىنغاان پەلساەپە 
 سىستېمىسىنىڭ ئەسلى ماھىيىتى.

بۇرىۇئازىيە سىنىپى، بۇ تۈردىكى زەھەرلەر بىالەن ئېغىار دەرىجىادە 
ماركسىزم قاراشالىرىدىن خۇسۇساي مۈلاۈك  زەھەرلىنى  كەتكەن بولۇپ،

ياكى بولمىسا كىشىلىك قاراش جەھەتلەر بىلەنال پەرقلىنى  تۇرىدىغان 
بىاار ئىاادىيىۋى قاراشااقا ئىااگە ھااالەتتە تۇرماقتااا. شااۇنداق بولغاچقااا، 
بۇرىۇئازىيە دۇنياساى ماركساىزمغا قارشاى ھەرگىاز ئاۇرۇش ئاچالمايادۇ. 

ارشاى ھەرىاكەت قىلىامەن دېيىشاى ھەتتا بۇرىۇئازىيىنىڭ ماركساىزمغا ق
بەكال كۈلكىلىك بىر ئىش ھېسابلىنىدۇ. مۇنداق ئېيتقانادا، بۇرىۇئاازىيە 
سىنىپىنىمۇ ئەسلىدە بىار تۈرلاۈك ماركساىزمچىالر دەپ قااراش ماۇمكىن. 

ماركسىزمدىن “ئەمما بۇنى ئۇالردىن سورىغۇدەك قىلسىڭىز، ئۇالر ئۆزىنى 
” وقۇم دۇنياغا ھۈكمىران بوالاليادۇتۈپتىن پەرق قىلىمىز، بۇرىۇئازىيە چ

دەپ ئىشاااىنىدۇ. ئەمماااا ماركساااىزمچىالر باااۇ ساااىنىپنى ئااااللىبۇرۇن 
 يەھۇدىيالرنىڭ قولىغا تاپشۇرۇپ بولغان.

شاەكلىدە بولاۇپ، بەزى  Volkishئىرقچىلىق )باۇ ئاتاالغۇ نېمىساچە 
دەپ تەرجىمە قىلىشانى تاوغرا ” ئىرقچى“تۈركچە تەرجىمانالر تۈركچىگە 

ئااۇ.ت( بولسااا، ئىنسااانالرغا ئۇالرنىااڭ ئىرقلىرىغااا قاااراپ  تاپقااان −
ئااايرىم باھااا بېرىاادۇ؛ ئىرقچىلىااق قارىشااى بااويىچە ئالغاناادا -ئااايرىم

دۆلەتنىااڭ پەقەت بىاارال غايىسااى بولىاادۇ، بااۇ غااايە −  ئىرقالرنىااڭ 
مەۋجۇدلىقىغااا كاپالەتلىااك قىلىااش؛ ئىرقچىلىااق، مىللەتلەرنىااڭ تەڭ 

ۇل قىلماياادۇ؛ ئەكسااىنچە، ئىرقچىلىااق، باااراۋەر بولىاادىغانلىقىنى قوباا



 

 

679 

 

بىرسىدىن پەرقلىق ھەر خىال قاابىلىيەتلەرگە ئىاگە دەپ -ئىنسانالر بىر
تونۇياادۇ. بااۇ قاراشااقا ئاساسااەن بااۇ دۇنياغااا ھۆكۈمرانلىااق قىلىۋاتقااان 
مەڭگۈلۈك كۈچكە بوۋ سۇنغان ھالدا ئەڭ ياخشىلىرىنىڭ، ئەڭ كۈچلۈك 

ىرىشااچانلىق كۆرسىتىلىشااى، بولغانالرنىااڭ غەلىاابە قازىنىشااى ئۈچااۈن ت
پەس، سۈپەتسىز ئىرقالرنىڭ ئەسلى ھالىتىدە قېلىشى ئۈچۈن، ئاۇالرنى 
ئاااالى ئىرقالرغاااا باااوۋ ساااۇنىدىغان ھاااالەتتە تۇتۇشاااقا تىرىشاااچانلىق 
كۆرسىتىشااااكە مەجبااااۇرمىز. شااااۇ ئااااارقىلىق، تەبىدەتنىااااڭ ئىلمىااااي 

ىز. پرىنسىپلىرىغا بوۋ سۇنۇش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان ھېساابلىنىم
جانلىقالرنىڭ ھاياتلىق سخىمىسىدىكى ئەڭ ئاخىرقى نۇقتىسىغا باارغىچە 
باۇ قانۇنىيەتنىاڭ كاۈچكە ئىاگە ئىكەنلىكىاگە ئىشاىنىمىز؛ ئىرقچىلىااق، 
ئىاااارقالر ئوتتۇرسااااىدىكى پەرقلەرنىااااال تونااااۇپ قالماسااااتىن، يەنە 
شەخسىلەرنىڭ قابىلىيەت جەھەتاتە پەرقلىاق بولىادىغانلىقىنىمۇ قوباۇل 

رقچىلىاااق، خەلاااق ئاممىساااى ئارىساااىدىن شەخساااىلەرنىڭ قىلىااادۇ. ئى
ئاالھىاادىلىكىنى ئوتتۇرىغااا چىقىاارىش كېاارەك، بۇنىااڭ ئۈچااۈن ۋەيااران 
قىلغااۇچى ماركسااىزمغا قارشااى ئىجااابىي، تەرتىااپكە سااالغۇچى كااۈچ 
سۈپىتىدە ھەرىكەت قىلىشنى تەرغى  قىلىادۇ. ئىرقچىلىاق، ئىنساانلىققا 

قارايادۇ. چاۈنكى، ئىرقچىلىاق  غايە بېرىلىشىنىمۇ بىار زۆرۈرىايەت دەپ
قارىشىدا بۇنداق بىر ئېتىقات ئىنساانلىقنىڭ مەۋجاۇدىيىتى ئۈچاۈن ئەڭ 
ئالاادىنقى شااەرت ھېساااباليدۇ. شااۇنداقتىمۇ ئىرقنىااڭ مەۋجااۇت بولااۇپ 
تۇرالىشى ئۈچۈن كېرەكلىاك تېخىماۇ ياوقىرى ئەخالقاى قااراش ئالدىادا 

ويالمايدۇ. چاۈنكى ھەرقانداق بىر ئەخالق قاراشلىرىنىڭ بولىشىغا يول ق
شالغۇتلىشىش يولى بىلەن، نېگىرالر ئېقىنى سەۋەبى بىلەن ئىنسانىيەت 
ئىستىالغا دۈچ كېلىۋاتقاان بىار دۇنياادا، ئىنساانىيەتنىڭ گۈزەللىاك ۋە 
پەزىلەتلىرى ھەققىدىكى بارلىق ئېتىقااتالر، ئىنساانىيەتنىڭ ئىساتىقبالى 

 تىۋاتماقتا.ھەققىدىكى بارلىق ئۈمىدلەر پۈتۈنلەۋ يوقۇلۇپ كې

بۇ قىتدەدە ئىنسانىيەت مەدەنىيلىك ۋە مەدەنىيىتاى، ئاالى ئىرقنىاڭ 
مەۋجۇتلۇقىغااا چەماابەرچەس باغالنغااان. بۇنااداق بىاار ئااالى ئىرقنىااڭ 
يوقالغان يااكى ئااجىزالپ كەتاكەن كاۈنى، دۇنياا قايتىادىن يااۋايىلىق 



 

 

680 

 

دەۋرىنىااڭ قاااراڭغۇلۇقى ئىچىااگە پېتىاا  قالغااان كااۈن بولااۇپ قالىاادۇ. 
نىيەت مەدەنىيىتىنى بارلىققا كەلتۈرگەن، بۇ مەدەنىيەتناى سااقالپ ئىنسا

تۇرىۋاتقانالرنىااڭ ئااۇلىنى كااوالش، ئەڭ ئېغىاار گۇنااا  ھېسااابلىنىدۇ. 
تەڭرىنىڭ ئەڭ يوقىرى ساىمۋولى بولغاان بۇناداق بىار ئۇلاۇت ئەساەرگە 
ھۇجااۇم قىلىشااقا جاسااارەت قىلىاادىغان بىرسااى، تەڭاارىگە ھاقااارەت 

ەرۋازىساىنى تاقاشاقا ياردەمچىلىاك قىلىادىغان كەلتۈرۈپ جەننەتنىاڭ د
 بىرسى ھېسابلىنىدۇ.

ئىرقچااى قاااراش، ئىنچىكىلىااك بىاالەن تاللىنىاا  ئايرىاا  چىقىااش 
ئااارقىلىق تەرەققىياتقااا كاپالەتلىااك قىلىاادىغان كۈچلەرنىااڭ پائااالىيەت 
قىلىشىغا يول قويغان، ئۇالرنىڭ باۇ تاۈر پائاالىيەتلەرنى تەشكىللەشاكە 

تەبىدەتنىاڭ ئەڭ چاوڭ ئارزۇساىغا ماسالشاقان ۋاقتاى باشلىغان ۋاقتى، 
ھېسااابلىنىدۇ. ئەنە شااۇنداق بىاار كااۈن كەلگىنىاادە، تېخىمااۇ ياخشااى 
ئىنساااانلىققا دۇنياااارىمىزنى ئۇلاااۇغالپ ساااۇنۇپ، باااارلىق پائاااالىيەت 
ساااورۇنلىرىنى ئاااۇالر ئۈچاااۈن ئەركىااان ئېچىااا  بېرىااادىغان كاااۈن 

 كەلگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

قىلمااقتىمىزكى: ئاۇزاق بىار كەلگۈساىدە  قىسقىسى، بىز شۇنى ھاېس
بولساااىمۇ ئىنساااانىيەت شاااۇنداق قىااايىن مەساااىلىلەرگە دۈچ كېلىشاااى 
مااۇمكىنكى، بۇنااداق مەسااىلىلەرنى ھەل قىلىشااتا، دۇنيانىااڭ بااارلىق 
ئىمكانلىرىغا، تەبىدىي مەنبەلىرىگە ئىگە بولغاان ئاالىي ئىرققاا مەنساۈپ 

 ىدۇ.بىر مىللەتنىڭال قولىغا قاراشقا مەجبۇر بول

 

 ئىرقچىلىق ئۇقۇمى
تەبىدىيكى، ئىرقچىلىق ئىدىيىۋى قارىشىنىڭ ئابىستراكىتالشتۇرۇلغان 

بىرسىگە -مەنىسىنى بۇ تۈردە ئومۇمىيلىق ھالىتىدە تەھلىل قىلغاندا بىر
ئوخشىمايدىغان تۈرلۈك تۈمەن تەرىپلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشاى نورماال 

نلىرىمىز ھەرخىاال ئەھااۋال. ئەساالىدە بااارلىق يېڭااى سىياسااىي ئورگااا
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شااەكىللەر بااويىچە ئىاارق مەسىلىسااىگە ئەھمىاايەت بېرىاا  كەلمەكااتە 
دېيەلىشىمىز مۇمكىن. يەنە بىر جەھەتاتىن ئالغانادا، ئاۇالر ھەر قايساى 

ئايرىم تەشكىالتالردىن تەشاكىل تاپقاانلىقى ئۈچاۈن، ئۇالرنىاڭ -ئايرىم
ئىاااارق مەسىلىسااااىدىكى قاراشاااالىرىدىمۇ بەزى پەرقاااالەر كۆرۈلااااۈپ 

دىغانلىقى ئېنىااق. مەسااىلەن ئااااليلى، بىاارال مەركىاازى ئورگااان تۇرىاا
تەرىپىاادىن باشااقۇرۇلۇپ كېلىاانگەن ماركسااىزملىق ئىاادىيىگە قارشااى 
تۇرۇشتا دۈشمەن تەرەپ ئىزچىل ۋە كۈچلۈك ساەپ تارتىا  تۇرىۋاتقاان 
بىر ئەھۋالدا، قىلچە ئەھمىيىتاى بولمىغاان قاراشاالرغا تايىنىا  ئۇالرغاا 

ئەمەس، بۇنااداق ئاااجىز قورالغااا تايىنىاا   قارشااى چىقىااش مااۇمكىن
ھەرگىزمااۇ دۈشاامەن تەرەپنااى يېڭىاا  چىققىلااى بولماياادۇ. سىياسااىي 
جەھەتاااتىن مۇساااتەھكەم تەشاااكىالتالنغان ماركساااىزمچىالر باشاااقۇرۇپ 
كېلىۋاتقااان ئىنتېرناتسااىدوناللىق ئىاادىيىۋى قاراشااالرغا قارشااى تۇرۇشااتا 

رنىڭ بىارلىككە كەلاگەن ئىرقچىلىق ئىدىيىۋى قاراشقا ئىگە چۈشاەنچىلە
قارىشىغا تايىنى  سەپ تەشكىل قىلى  كۈچلۈك تاقابىل تۇرۇلغىنىادىال 
ئاناااادىن غااااالىبىيەت مەڭگۈلااااۈك ھەقىقەتنىااااڭ غااااالىبىيىتى بىاااالەن 

 نەتىجىلىنىشى مۇمكىن.

بىاارەر ئىاادىيىۋى كۆزقاراشاانىڭ ئىجاارا قىلىنىشااىنى تەشكىللەشااتە،  
ق بىر تەبىر بېرىلىشاى زۆرۈر. ئالدى بىلەن بۇ ئىدىيىۋى قاراشالرغا ئېنى

دىنااى جەھەتااتە مەزھەپاالەر ئېتىقااات ئۈچااۈن قانچىلىااك ئەھمىيەتلىااك 
بولغىنىغا ئوخشاش، بىر جەمدىيەتنىڭ پرىنسىپلىرىمۇ قۇرۇلۇۋاتقان بىار 

 سىياسىي پارتىيە ئۈچۈنمۇ شۇنچىلىك مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

ىزم ئۈچااۈن ماركسااىزملىق پااارتىيە تەشااكىالتىنىڭ ئىنتېرناتسااىدونال
ھەرىااكەت مەياادانىنى ئەركىاان قويىااۋەتكىنىگە ئوخشاااش، ئىرقچىلىااق 
قاراشاالىرىدىمۇ ئېنىااق بىاار كااۈرەش قىلىااش قااورالى بولىشااى كېاارەك. 
مىللەتچى سوتسىيالىزم ناېمىس ئىشاچىالر پارتىيىساى ئەنە شاۇنداق بىار 

 غايىنى كۆزلەپ ھەرىكەت قىلىدۇ.
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ۈچااۈن ھەرىكەتچااان ئەنە شااۇ سااەۋەبلەر تۈپەيلىاادىن پااارتىيىمىز ئ
مااۇداپىدە قوشااۇنى ۋاسىتىسااىدە ئىرقچىلىااق نەزەرىيىسااىنى ئوتتۇرىغااا 
قويااۇش، ئىرقچااى قاراشااالرنىڭ غااالىبىيىتىگە كاپالەتلىااك قىلىشاانىڭ 
بىرىنچااى شااەرتى بولااۇپ قالماقتااا. بۇنىااڭ ئېنىااق ئىسااپاتىنى، رەقىاا  
پااارتىيىلەر بىۋاسااتە ئوتتۇرىغااا قويااۇپ كۆرسااىتى  بەرمەكااتە. ئااۇالر، 

ىرقچى قاراشالر پەقەت بىرال كىشى ياكى بىرال پارتىيىگە مەنسۈپ ئۇقۇم ئ
ھېساااابالنمايدىغانلىقىنى، مىليونلىغاااان كىشاااىلەرنىڭ قەلبىااادە ئۇيقاااا 
ھالىتىدە ساقلىنىۋاتقان ياكى ياشاپ كېلىۋاتقان بىر ئۇقۇم ئىكەنلىكىناى 
قىلااچە زېاارىكمەۋ سااۆزلەپ كەلمەكااتە. بۇنىڭاادىن شااۇنى بىلەلەيمىااز، 

ىكى بۇ تۈر كونىراپ كەتكەن نەزەرىيىاۋى ئاساساى تىكلەنمىاگەن، بىزد
قاااۇرۇق گەپاااكە تايىنىااا  ھۇجاااۇم قىلىاااش قارىشاااىدا چىاااڭ تاااۇرۇپ 
دۈشاامەنلىرىمىزگە ھەرگىزمااۇ تاقابىاال كەلگىلااى بولماياادۇ. ئەگەر بااۇ 
ئۇساۇل بىالەن بىاارەر نەتىاجە ئااالغىلى بولساا ئىاادى، بۈگاۈنكى كۈناادە 

قالمىغاااان، ئەكساااىچە ئۇلاااۇت ناااېمىس خەلقاااى ياااار لېاااۋىگە كېلىااا  
نەتىجىلەرناااى قولغاااا كەلتاااۈرەلىگەن باااوالتتى. ئىنتېرناتسااايونالىزىم 

ۇ تااۈر تەشەببۇساالىرىنىڭ غااالىبىيىتىگە كاپالەتلىااك قىلغااان نەرسااە، باا
 :Sturm-abteilungى )ىتاارىئەت ھۇجااۇمچىالرچۈشااەنچىدىكىلەرنىڭ 

S.A.پاارتىيە ئاچىالر( شەكلىدە تەشكىالتلىرىغا تايىنىا  -، يەنى ئېس
ھەرىكەتلىاارى قوغاادىلى  كېلىنگەنلىكىاادىن بولغااان. ئۇالرغااا قارشااى 
تۇرىدىغان كۆزقاراشالر مەغلۇپ بولغان بولسا، بۇنىڭ تۈپكى ساەۋەبىنى 
مەيداناادا مااۇداپىدەلىنىش سااېپىنى قااۇرۇپ چىقالمىغانلىقىاادىن كااۆرۈش 
كېاارەك. ئااادەتتىكى بىاار تەلىمااات نەزەرىاايە جەھەتتىكااى مەزمااۇنلىرىنى 

مۇ كېڭەيتىشكە تاايىنىپال كۈچلىنەلمەيادۇ. بۇنىاڭ دەل ئەكساىنچە تېخى
سىياسىي تەشكىالتنىڭ تەھدىت قىلىاش كاۈچىگە ئىاگە بواللىشاى، باۇ 
كۈچنى دائىمىي قوشۇن شەكلىدە ساقالپ تۇتالىشى ئارقىلىقال كۈرەشانى 

 داۋامالشتۇرالىشى، غالىبىيەتكە ئېرىشەلىشى مۇمكىن.

اشالىرىمىزنى كەڭ مەزماۇنالرنى ئاۆز مەن بۇ جەھەتتە، ئىادىيىۋى قار
ئىچىااگە ئالىاادىغان، ئەممااا بااۇ تەلىماتنىااڭ ئابسااتراكىت جەۋھەرلىاارى 
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ئىچىاادىن ئاساساالىق قاراشااالرنى ئوتتۇرىغااا چىقىاارىش، بااۇ قاراشااالرنى 
ئۆزگەرمەس نەزەرىيە سەۋىيىسىگە كۆتۈرۈش ئارقىلىق تەشۋىقاتنى قانات 

م. شااۇ ئااارقىلىق بااۇ يايدۇرۇشاانىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنااى ھااېس قىلاادى
قاراشااالر ئىلغىنىاا  ئايرىاا  ئوتتۇرىغااا قويۇلغىنىاادا، بااۇ قاراشااالرنى 
چۈشىنەلەيدىغان، قوبۇل قىالاليدىغان كىشىلەر كۆپىيى ، ئاۇالرنى بىار 
نۇقتىااادا تاااوپالش ماااۇمكىن باااوالتتى. باشاااقىچە ئېيتقانااادا، ناااېمىس 

ىرقچىلىق ئىشچىلىرىنىڭ مىللەتچى سوتسىيالىزم پارتىيىسى كائىناتنىڭ ئ
ئۇقۇملىرى ئىچىدىن ئاساسلىق شەكلىنى ئوتتۇرىغا چىقىرى ، دەۋرنىاڭ 
ئەمەلىيىتىنااى، الزىملىااق ئااادەملىرىنى، ئۇالرنىااڭ يېتەرسااىزلىكلىرىمۇ 
كاااۆزدە تۇتقاااان ھالااادا، باااۇالرنى سىياساااىي تەلىماتنىاااڭ ئاساسااالىق 
ماددىلىرى قىلى  بېكىتى  كۆرسەتكەندىن كېيىن، ئىشالر ئۆزلۈكىدىنال 

رۈشاااۈپ، كەڭ خەلاااق ئاممىساااى مۇساااتەھكەم تەشاااكىالت شاااەكلىدە يۈ
ئوتتۇرىغااا چىقىاا ، ئااۇ ئىاادىيىۋى قاراشاانى ئەڭ ئاااخىرقى غەلىاابىگە 

 ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن ئۇل سېلىشقا باشاليدىغان ھالغا كېلەلەيدۇ.

 

 

 ئىككىنچى باب
 

 ئىرق ۋە دۆلەت
 

بۈگاااۈنكى كۈنااادە ھااااكىمىيەتتىن چۈشاااۈپ كەتاااكەن بۇرىۇئاااازىيە 
يىللىرىاااادىن باشااااالپ يېڭااااى -8218ۋە  -8211دىكىلەر، ساھەسااااى

ھەرىكىتىمىزنااى دۆلەتنىااڭ ھااازىرقى شااەكلىگە قارشااى ھەرىااكەت دەپ 
قاااراپ، بىزنااى ئىزچىاال تااۈردە قااارىالپ كەلمەكااتە ئىاادى. بىاار تۈركااۈم 
سىياساااى پاااارتىيە لۈكچەكلىرىماااۇ بىااازگە چاپالنغاااان باااۇ تاااۈردىكى 
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رام بەرگااۈزمەۋ كېلىۋاتقااان بوھتااانالرنى باھااانە قىلىشااى ، ئۇالرغااا ئااا
نىڭ ۋەكىللىرى بولغان ياشلىرىمىزنى يوقۇتۇش ” يېڭىچە دۇنيا قاراش“

ئۈچااۈن يۈرگااۈزمەكچى بولىۋاتقااان ھەرىكەتلىرىاادە ھەر قانااداق بىاار 
ۋاسااتىدىن پايدىلىنىشااقا ھەقلىقمىااز دەياادىغان خۇالسااىگە كېلىشااكەن 

ېرمىنىغااا ت” دۆلەت“ئىاادى. توغرىسااى، بۈگااۈنكى بۇرىۇئااازىيە سااىنىپى 
ئېنىق ۋە مۇۋاپىق بىرەر تەرى  بېرەلىگۈدەك قابىلىيەتكە ئىاگە ئەمەس. 
بۇرىۇئازىيىنىڭ لۇغىتىدە دۆلەت دېگەن بۇ ئاتالغۇغا مۇۋاپىق كېلىدىغان 
بىااارەر ساااۆز ياااوق، بولىشاااىمۇ ماااۇمكىن ئەمەس. ئاااااليلۇق، ئاااالىي 

جەمدىاايەت “مەكتەبلىرىمىازدە دوسااكىالرنى ئىگىاالەپ ياۈرگەنلەر بىاالەن 
سۈپىتى بىلەن لېكسىيە سۆزلەيدىغانالر ئۆزلىرىگە ” ھوقۇق پروفېسسورى

نااان بەرگەن، مائاشااىنى بېرىۋاتقااان ھۆكۈمەتنىااڭ مەۋجااۇت بولاااۇپ 
تۇرۇشىنى ھەققانى قىلى  كۆرسىتىدىغان نۇتاۇقالرنى ساۆزلەش، باۇنى 

بىرەر دۆلەت  ماقۇلاليدىغان مۇالھىزىلەرنى يۈرگۈزۈشكە مەجبۇر ھالەتتە.
ەقىاااال ۋە مەنااااتىقىگە ئۇيغااااۇن بولمىغااااان شااااەكىلدە قااااانچىكى ئ

تەشااكىللەنگەن بولىاادىكەن، ئۇنااداق بىاار دۆلەتنىااڭ مەۋجۇتلااۇقىنى 
بەلگىلەش، ئۇنى ھەققاانى قىلىا  كۆرسىتىشاكە بېارىلگەن تەرىپلەرماۇ 
شۇنچە مۇجمەل، تۇتاۇق، ساۇندىي ۋە چۈشىنىكساىز بولىادۇ. مەساىلەن 

ىۋېرساااىتېتلىرىدىكى ھەر ئاااااليلى، ئىمپېرىيىنىاااڭ، خانااادانلىقنىڭ ئۇن
ئەساىردىكى ئەڭ مەنىساىز -11قانداق بىر پروفېسسور ئاساسىي قاانۇنى 

بىر سەپسەتە ھېسابلىنىۋاتقان، ئىنتايىن غەلىتە، كىشىنى بەكال بىداارام 
قىلى  كېلىۋاتقاان بۇناداق بىار سىياساى گەۋدە ئىچىادە، بۇناداق بىار 

ىساى ھەققىادە، مەملىكەتتە دۆلەت دېاگەن باۇ سىياساى ئورگاننىاڭ مەن
ئۇنىڭ غايىسى ھەققىدە نېمە دېيەلىشى مۇمكىن  بۇناداق بىار ئورگانغاا 
قايسااى تااۈردە بىاار تەرىاا  بېرەلىشااى مااۇمكىن  بۈگااۈنكى كۈناادە بىاار 
جەمدىيەت قانۇنى بىلىمىنىاڭ پروفېسساورى بولغاان بىرساى رېدااللىقنى 
 تىلغا ئېلىش ئورنىغا مەلۇم بىر غاايە ئۈچاۈن خىازمەت قىلىشاقا مەجباۇر
ھالغا چۈشاۈپ قېلىشاى ھەقىقەتەنماۇ ئېغىار بىار مەساىلە. بۇناداق بىار 
غايە، بۈگۈنكى كۈندە، شاۇنچە دەبادەبىلىك ئاجايىا  غەلىاتە ئىنساان 
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ماشىنىسااىنىڭ مەۋجۇتلااۇقىنى ھەرقااانچە بەدەل تۆلىنىشااىدىن قەتدىااي 
نەزەر دۆلەت دەپ ئاتىۋالغااان، بۈگۈنمااۇ دۆلەت دەپ ئاتاااپ كېلىاانگەن 

مااايە قىلىشاانىال تەلەپ قىلىاادۇ. بۇنااداق بىاار ۋەزىااپە مەۋجۇتلااۇقىنى ھى
تارتىش يۈرگۈزۈلگىنىدە، دۆلەت ئىچىدىكى ۋەقەلەرناى -ئۈستىدە تاالش
پرىنسااىپالر ئاساسااىدا مەسااىلىلەر ” مەنىااۋى“، ”ئەخالقااى“بىاار قىسااىم 

دۆۋىسىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىش، دۆلەتنىڭ غايىسى ئۈچاۈن 
خىيااال قىلىاا  كەلااگەن بولساااق،  خىاازمەت قىلغااانلىق بولىاادۇ دەپااال

 بۇنىڭغا تۇال بەك ھەيران بولۇپ كېتىش ھاجەتسىز.

دۆلەت، ئادەتتىكى كۆرۈنىشى باويىچە ئالغانادا، مۇناداق ئاۈچ خىال 
 سىستېما شەكلىدە تونۇلماقتا:

دۆلەتنى بىرەر جامائەتچىلىك بەلگىلىك دەرىجىادە ئاۆز رازىلىقاى  ئا(
ۇرۇشااىغا ئااۆزىنى تاپشااۇرغان بىاالەن بىاارەر ھۆكااۈمەت تەۋەسااىنىڭ باشق

 شەكلى دەپال قاراش.

دۆلەت ھەققىدە بۇنداق قاراشقا ئىگە كىشىلەر مۇتلەق كۆپ سانلىقنى 
تەشااكىل قىلماقتااا. بااۇ گۇرۇپپىاادىكى كىشااىلەرنىڭ قارىشااىدا دۆلەت 

ھەۋەسالىرىنىڭ قىلاچە -تاۈزۈملىرى ئالدىادا كىشاىلەرنىڭ ئاارزۇ-قانۇن
اماانىمىزدىكى قاانۇنى پرىنساىپالرغا رولى يوق بولۇپ، بۇ تۈر كىشىلەر ز

بەكال چوقۇنىدۇ. بۇ تۈردىكى كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا بىار دۆلەتنىاڭ 
تەئەررۇزغاا ئۇچرىماسالىقى، -مەۋجۇت بولۇپ تۇرالىشى، ئۇنىڭ دەخلاى

چېقىلىشااقا بولماياادىغان ئىالھااى كااۈچ بولىشااىنىڭ ئااۆزىال يېتەرلىااك 
سااى ئېلىشااى  كەتااكەن ھېسااابلىنىدىكەن. بااۇ نەزەرىاايە بااويىچە كاللى

كىشاااىلەرنىڭ جەمدىيەتناااى قااليماقانالشتۇرىۋېتىشاااىدىن سااااقلىنىش 
ئۈچۈنماااۇ دۆلەت سااااالھىيىتىگە قۇللاااۇق كۆرساااىتىش مەدھىيىلەشاااكە 
ئەرزىيدىغان بىر پەزىلەت ھېسابلىنى ، بۇ قاراشنى ھىماايە قىلىادىغان 
كىشااىلەر بۇنااداق بىاار ئورگانغااا بىاار ھېسااابتا ئىالھااى كااۈچ قاتارىاادا 
چوقۇنىشىدۇ. بۇنداق كىشىلەرنىڭ كاللىسىدا ۋاسىتە بولۇشقا تېگىشلىك 
بولغان نەرسە بىراقال بىار غاايە بولاۇپ كۆرۈنىادۇ. شاۇنداق بولغاچقاا، 
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دۆلەت ئادەمگە خىزمەت قىلىدىغان بىر ئورگان سۈپىتىدە قۇرۇلغان بىار 
تەشااكىالت بولىشااى مااۇمكىن ئەمەس ئىااكەن. بۇنااداق بىاار تەشااكىالت 

ئىنسانالر، ئۇالر مەيلاى ياوقىرى دەرىجىلىاك دۆلەت كاادىرى ئىچىدىكى 
بولسۇن ياكى ئادەتتىكى بىر خىزمەتچى بولىشاىدىن قەتدىاي نەزەر، باۇ 
دۆلەتااكە چوقۇنۇشااقا مەجبااۇر ئىااكەن. بااۇ خىاال ئااۈن چىقارماااۋ بااوۋ 
سااۇنىدىغان كېسااەللىك ھااالىتى بىاالەن ھاياجااانلىق بىاالەن چوقۇنااۇش 

اليمىقانچلىق پەيادا بولماسالىقىنى كاۆزدە ھالىتىدىكى مۇھىتتىن بىرەر قا
تۇتااۇپ، دۆلەت ئااورگىنى مااۇقىملىقنى، جەمدىاايەت تەرتىپىنااى ساااقالش 
ئۈچاااۈنال ئىشاااقا ساااېلىنىدىكەن يااااكى دۆلەت ئەنە شاااۇنىڭ ئۈچاااۈنال 
قۇرۇلىدىكەن. دېمەككى، دۆلەت دېگەن بۇ تەشكىالت يا بىر غايە ياكى 

نلىق بىااالەن تەرتىااا  بىااار ۋاساااىتە ھېساااابالنمايدىكەن. دۆلەت، ئاماااا
ئىنتىزامنى ساقالشقا مەجبۇر، مۇقىملىق بىلەن جەمدىايەت تەرتىپاى يەنە 
كېلىااا  دۆلەتناااى تەقەززار قىلىااادىغان ساااەۋەپ ھېساااابلىنىدىكەن. 
جەمدىيەتتىكااى خەلااق ئاممىسااى ئەنە شااۇ ئىككااى خىاال زىاات قۇتااۇپ 

 ئارىسىدا چايقىلى  يۈرمەكتە.

ڭ ئەڭ كۈچلااۈك پارتىيىسااى باۋارىيىاادە بۇنااداق قاراشااقا باۋارىيىنىاا
بولغان خەلق پارتىيىساىنىڭ سىياساىي ئارتىسالىرى ۋەكىللىاك قىلغاان 

بااۇ قاراشااقا ” سااەلتەنەتچىلەر“قىزىاال -بولسااا. ئاۋۇسااترىيىدە سااېرىق
ۋەكىللىاااك قىلماقتاااا ئىااادى. ئەپسۇسااالىنارلىقى، گېرماااانىيە رېچىااادا 

ارىشاىنى كونسېرۋاتىپالر دەپ ئاتالغان ئۇنساۇرالر باۇ تاۈردىكى دۆلەت ق
 ھىمايە قىلى ، شۇ بويىچە ھەرىكەت قىلى  كەلمەكتە.

ساااان جەھەتاااتە يۇقاااۇرقىالردىن ئااااز بولغاااان يەنە بىرقىساااىم  ب(
نەزەرىيىچى كىشىلەر بولسا، دۆلەتنىاڭ مەۋجاۇد بولىشاى ئۈچاۈن بەزى 
شااەرتلەرنىڭ بولىشااى كېرەكلىكىاادە چىااڭ تۇرىاادۇ. بااۇ تااۈرگە تەۋە 

ورگانلىرىنىڭ تۈزىلىشى مەسىلىسىدە كىشىلەر دۆلەت تەۋەسىدە دۆلەت ئ
نىڭال بولىشىنى تەلەپ قىلىا  قالمااۋ يەنە ” بىرال باشقۇرۇش ئورگىنى“

نىماۇ شاەرت قىلىشاىدۇ. ” بىرال خىل تىل ئىشالىتىلىش“دۆلەت ئىچىدە 
ئەساالىدە دۆلەت ساااالھىيىتى دۆلەتنىااڭ مەۋجااۇت بولااۇپ تۇرۇشااىنىڭ 
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ى. دۆلەت، ئاااۆز بىااار ۋە ئاساسااالىق شاااەرتى ھېسابالشااامايتت-بىاااردىن
تەۋەسااىدىكى پۇقرالىرىنىااڭ باياشااات ياشىيالىشااى ئۈچۈنمااۇ تىرىشىشااى 

قاراشالىرىمۇ ”  ئەركىنلىاك“كېرەك. بۇنداق تەلىمات باويىچە ئالغانادا، 
دېگەن بۇ ئاتاالغۇ كۆپاۈنچە ۋاقىاتالردا ” ئەركىنلىك“الزىم ئىدى. ئەمما 

شاااقا خاتاااا چۈشاااىنىلى  كېلىنمەكاااتە. ھۆكۈمەتنىاااڭ شاااەكلىمۇ چېقىلى
بولمايدىغان ئورۇن دېيىشكە بولماۋ قالىدۇ. ئۇنىڭ قىلىدىغان ياخشاى 
ئىش دېگەنلىرىنىمۇ ئويلىنى  كۆرۈشكە تېگىشلىك بىار مەساىلە. يەناى 
دۆلەتنىااڭ بااۇرۇنقى ھااۆرمىتى ئۇنىااڭ بۈگااۈنكى ئەھااۋالىنى تەنقىاات 
قىلىنىشىغا توسالغۇ بواللمايادۇ. قىساقىچە ئېيتقانادا باۇ خىال نەزەرىايە 

الاادى بىاالەن ئىقتىسااادىي پائااالىيەتلەر بىاالەن شەخسااىيلەرگە دۆلەت ئ
پاياادىلىق شااارائىتالرنى تەييارلىياالياادىغان بولىشااى تەلەپ قىلىنىاادۇ. 
دۆلەت ئەمەلىاااي جەھەتاااتە ھەمااادە سىياساااى ئىقتىساااادنىڭ ئاساساااى 
قانۇنىيەتلىرىدىكى مەنپەت يەتكاۈزۈش ئاساسالىرىغا قااراپ باھالىنىشاى 

نداق قاراشنىڭ ئاساسلىق ۋەكىللىرى بىزدىكى كېرەك دەپ قارىلىدۇ. بۇ
ئوتتۇرا بۇرىۇئازىيە بىلەن ئاساسلىقى لىبېرال دېموكراتىيە تەۋەساىدىكى 

 كىشىلەر ئارىسىدا كۆرۈلىدۇ.

 ئۈچىنچى تۈرلۈك قاراشتىكىلەرنىڭ سانى ھەممىدىن ئاز. س(

باااۇ تۈركۈمااادىكىلەر دۆلەتناااى ئىمپېرىدالىسااات ئاااارزۇلىرىنى ئىشاااقا 
بىاار تۈرلااۈك ۋاستىساى دەپ قارىسااىمۇ، بۇنااداق قاراشاانى ئاشۇرۇشانىڭ 

ئاساسااەن ئالغاناادا ئىاازاھالپ چۈشااەندۈرۈش مااۇمكىن ئەمەس. بااۇ تااۈر 
كىشىلەر بىرلىككە كەلگەن كۈچلۈك ئومۇمخەلق دۆلىتاى قاۇرۇپ چىقىا  
ئورتاق ھەرىكەت قىلىشنى ئارزۇ قىلىشىدۇ. بۇ دۆلەتنى قاانۇنلۇق بىارال 

دۆلەتنىاڭ كىمنىاڭ دۆلىتاى ئىكەنلىكىناى خىل تىلغا ئىگە قىلى ، باۇ 
ئېنىق كۆرسىتىشنى ئارزۇ قىلىشىدۇ. دۆلەت ئىچىدە يالغۇز بىرال تىلدىن 
پايدىلىنىش تەلىپى دۆلەتنى تاشقى كۈچلەرگە تاقابىل تۇرۇشتا كۈچىنى 
ئارتتۇرۇشنىڭ تەۋرەنامەس ئاساساىغا ئىاگە قىلىشانىال مەقساەت قىلىا  

ىسااىدە دۆلەتنىااڭ بەلگىلىااك بىاار قالماااۋ، يەنە تىاال ئورتاااقلىقى ساي
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نااى ئىشااقا ئاشۇرۇشااقا بولىاادۇ دەپ ” مىللىلەشااتۈرۈش“نىشااانغا قاااراپ 
 قارىشىدۇ. ئەمما بۇنداق قاراش پۈتۈنلەۋ خاتا بىر قاراش ئىدى.

دېااگەن سااۆزگە ئومااۇمەن ” گېرمانالشااتۇرۇش“ئاااخىرقى ئەسااىردە 
ساۆزنىڭ ئالغاندا ئاق نىيەتلىك بىلەن ئىشىنى  كەلگەن بولساقمۇ، باۇ 

قىممىتىگە ئەھمىيەت بەرمەۋ، ئۇنىڭدىن ھەرخىل ئىشالردا پايادىلىنى  
كېتىلىشااى ھەقىقەتەنمااۇ ئەپسۇساالىنارلىق بىاار ئەھااۋال ئىاادى. ياااش 
ۋاقىتلىرىماااادا بااااۇ ئاجايىاااا  سااااېقىرلىك ئاتااااالغۇدىن پاياااادىلىنى  
ھەقىقەتەنمااۇ ئىشەنگۈسااىز دەرىجىاادە غەلىااتە خىيااالالردا بولۇنغااانلىقى 

ېساااىمدە. ئاااۇ ۋاقىاااتالردا پانگېرماااانىزم سااااھەلىرىدىمۇ ھاااازىرغىچە ئ
ھۆكۈمەتنىااااڭ ياااااردىمىگە تايىنىاااا  ئاۋسااااترىيىلىك سااااالۋىيانالرنى 
نېمىسالشتۇرۇشااقا بولىاادۇ دەياادىغان قاراشاانى ھىمااايە قىلىاادىغانالرنى 
ھەمااامە يەردە ئاااۇچراتقىلى باااوالتتى. كىشاااىلەر گېرمانالشتۇرۇشااانى 

ىيلەشااااتۈرۈش مااااۇمكىنلىكىنى ئااااادەملەرگە ئەمەس تااااۇپراققىال ئەمەل
نېمىشاااقىدۇر پەقەتاااال خىيالىغاااا كەلتۈرۈشااامىگەن ئىااادى. ئاااادەتتە 
نېمىسالشااتۇرۇش سااۆزىنى نااېمىس تىلىنااى مەجبااۇرى تااۈردە قوبااۇل 
قىلدۇرۇش، نېمىس تىلىنى پۈتۈن خەلاق ئىشالىتىدىغان بولاۇش دەپاال 
ا چۈشىنەتتى. بولمىسا بىرەر نېگىرغا ياكى بىرەر خىتايغا ناېمىس تىلىاد

سۆزلىشىشنى ئۆگۈتۈش ئارقىلىق، ئۇالرنى ئانا تىللىرى ئورنىغا بىزنىاڭ 
تىلىمىاازدىن پايدىلىنىشاانى تاللىۋېلىشااى بىاالەن، ھەتتااا خالىغااان بىاار 
نېمىس سىياسىي پارتىيىسى تەرىپىدە تاۇرۇپ ئااۋاز بېرىادىغان قىلىاش 
بىلەناااال ئاااۇالرنى نېمىسلەشاااتى دەپ قاراشاااقا بولىااادۇ دەپ ئاااويالش 

ۇ ئېغىاار مەنتىقىيلىااق خاتااالىق ئىاادى. بىزدىكااى مىللەتچااى ھەقىقەتەنماا
بۇرىۇئازالر باۇ تاۈردىكى نېمىسالشتۇرۇشانىڭ ئەمەلىيەتاتە نېمىسالىقتىن 

ھېسااااپلىنىدىغانلىقىنى توناااۇپ ” نېمىسسىزالشاااتۇرۇش“يىراقلىشاااىش، 
يېتەلمىگەن ئىدى. ئەگەر مىللەتلەر ئوتتۇرسىدىكى بار بولغاان پەرقالەر 

غان بىاارەر تىلنااى مەجبااۇرىي قوبااۇل قىلاادۇرۇش ئورتاااق پايدىلىنىاادى
ئاااارقىلىقال يوقۇلاااۇپ كېتىااادىغان بولساااا، بۇناااداق بىااار ئەھۋالااادا 
شالغۇتالشااقان بىاار ئىاارق پەياادا بولماياادۇ دېگەنلىااك بااوالتتى. بااۇ 
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مىسالدىنمۇ گېرمانالشتۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىشقا بولمايال قالماۋ ھەتتاا 
ەلتاااۈرۈپ چىقىااارىش بىااالەن ناااېمىس ئامىللىرىنىاااڭ يوقۇتۇلۇشاااىنى ك

نەتىجىلىنىاادۇ دېگەنلىااك بااوالتتى. تارىختااا كۆرۈلگىنىاادەك، غااالىبالر 
تەرىپىدىن بوۋ سۇندۇرۇلغان مىللەتلەرگە ئۆز تىلىنى مەجبۇرى تېڭىا  
قوبۇل قىلدۇرۇلغانلىقىغا دائىر مىسالالر بەكال كۆپ. ئاااليلۇق، ئارىادىن 

بىر مىللەتنىڭ تىلىغاا  مىڭ يىل ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن بۇ تىل يېڭى
ئايلىنى  قالغانلىقىنى بەكال كاۆپ ئاۇچرىتىمىز. ئەمماا باۇ جەريانادا باۇ 
ئىككااى خىاال مىللەتنىااڭ ئااورنى ئالمىشااى  غالىاا  مىلاالەت مەغلااۇپ 

 مىللەتكە، مەغلۇپ مىللەت غالى  مىللەتكە ئايلىنى  قالغان بولىدۇ. 

س بەلكى قانغاا مىللەت، ئېنىقراق ئېيتقاندا ئىرق، تىلغا باغلىق ئەمە
بااغلىق بىار ئاالھىادىلىك ھېسااابلىنىدۇ. باۇ نۇقتىادىن ئالغاناادا پەقەت 
مەغلۇپ قىلىنغان مىللەتلەرنىڭ قېنىنى ئالماشتۇرۇش ئارقىلىقال ئاۇالرنى 
گېرمانالشااتۇرۇش مااۇمكىن. يەنااى بىاار ئىرقنىااڭ قېنىنااى ئااۆزگەرتىش 

. ئەمماا ھەرگىز مۇمكىن ئەمەس دېگەنلىكتۇر. قان ھەرگىز ئۆزگەرمەيادۇ
ئۇنى ئارىالشتۇرۇش مۇمكىن. قان ئارىلىشىشىنىڭ ئاقىۋىتىدە بولسا ئالى 
ئىرقنىڭ سەۋىيىسى تۆۋەنلەپ كېتىشانى كەلتاۈرۈپ چىقىرىادۇ. بۇناداق 
بىاار ئەھۋالاادا، ئااۆز ۋاقتىاادا غالىاا  كېلىاا  باشااقىالرنىڭ يېرىنااى بااوۋ 

ۇم سۇندۇرالىغان ئىرق ئۆزىنىڭ غالى  كېلىش ئاالھىدىلىكلىرىدىن مەھر
بولااۇپ قېلىشااىنى كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادۇ. ئااالىي ئىاارقتىكىلەر بىاالەن 
ئادەتتىكى ئىرقالرنىڭ چېتىلىشى بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىادىغان شاالغۇت 
ئىرقتىكىلەر ئالى ئىرقتىكىلەرنىڭ تىلىدىن ھەرقاانچە ئۇساتىلىق بىالەن 
پايدىلىنااليدىغان ھالەتكە كېلىۋېلىشىدىن قەتدىاي نەزەر، ئۇناداق بىار 

قۇدرەت ھەرگىز -غۇت ئىرقتىكىلەردە مەدەنىيەت بەرپا قىلغۇچى كۈچشال
بولماياادۇ. بۇنااداق ئەھااۋال كۆرۈلگىنىاادە ھەر تااۈردىكى روھااى كااۈچلەر 
ئارىسااىدا بىاار قىسااىم رىقابەتلىشااىش كۈرىشااى يەنە بىاار مەزگىاال داۋام 
قىاللىشااى، گااۈمران بولۇشااقا يااۈز تۇتىاادىغان مىلاالەت ئامالسااىز قالغااان 

رىدە بىار قېتىملىاق قااتتىق ساىلكىنىش بىالەن كىشاىنى ئاخىرقى كۈنلى
ھەيااران قالاادۇرارلىق بىاار قىسااىم مەدەنىاايەت ئەسااەرلىرىنى ئوتتۇرىغااا 
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چىقىرالىشااىمۇ مااۇمكىن. شااۇنداقتىمۇ بۇنااداق مەدەنىاايەت ئەسااەرلىرىنى 
بىاار ساااقلىنى  -ئوتتۇرىغااا چىقىراالياادىغانالر ئااۇالر ئارىسااىدا بىااردىن

ىاااڭ تاااۇنجى شاااالغۇتلىرىدىن سااااقلىنى  قالغاااان ئاااالى ئىرقتىكىلەرن
قالغانالرنىااااڭ ياراتقااااان ئەسااااەرلىرى ياااااكى بولمىسااااا دەساااالەپكى 
شالغۇتلىشىش جەريانىدا بارلىققا كەلگەن كىشىلەرنىڭ قېنىدا ئالى ئىرق 
ئاالھىدىلىكلىرى تولۇق يوقالماۋ ساقلىنى  كەلگەن ئاالھىدىلىكلەرنىڭ 

شاااقان كىشاااىلەرنىڭ مەھساااۇلىال بولىشاااى ماااۇمكىن. بۇناااداق شالغۇتال
قېنىدىكى ئېسىل قاان تەركىاۋى، بىارەر ئاماال قىلىا  ئاۆزىنى ناماياان 
قىلىشقا ئۇرۇنىادۇ. شاۇنىڭغا قارىمااۋ، باۇ تاۈردىكى شالغۇتلىشىشانىڭ 
ئەڭ ئاخىرقى قولغا كەلتۈرەلەيدىغان نەتىجىلىرى ھەرگىزماۇ مەدەنىايەت 

ىشاى ھەر ئەسىرى سۈپىتىگە ئىگە بواللمايدۇ. چاۈنكى، شالغۇتلىشاىش ئ
 دائىم مەدەنىيەتنىڭ چېكىنىشىنى بىرلىكتە كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

نىااڭ خىيااال قىلغااان گېرمانالشتۇرۇلۇشاانىڭ  1-بىااز بۈگااۈن جوزېااف
ئاۋۇسترىيىدە مۇۋەپپەقىيەتكە ئىرىشەلمىگەنلىكىدىن خوشاال بولىشاىمىز 
كېرەك. ئەگەر بۇنداق بىر ھەرىكەت ئۇتۇققا ئېرىشەلىگەن بولسا ئىدى، 

ىيە دۆلىتىنىاڭ سااقلىنى  قااللىشاى ماۇمكىن بولساىمۇ، ئورتااق ئاۋىستر
تىلدىن پايدىلىنىش نەتىجىسىدە نېمىس مىللىتىنىڭ ئىرق سەۋىيىساىمۇ 
تۆۋەنلەپ كېتىشى مۇمكىن ئىدى. بۇنداق بىر ئەھاۋال ئاساتىدا نۇرغاۇن 
ئەسىر ئۆتكەندە بىر قىسىم تۇغما قابىلىيەتلەرمۇ ئۆزىنى كۆرسىتەلىشاىمۇ 

ئەممااا بااۇ پااادا بەرىبىاار ئااۆز قىممىتىنااى يوقۇتااۇش بىاالەن ئېقتىمااال. 
ئاخىرلىشاااىدىغانلىقى ئېنىاااق. ئۇناااداق بىااار ئەھۋالااادا بەلكىااام دۆلەت 
پۈتۈنلۈكىدىن يېڭىچە بىرەر مىللەت بارلىققا كېلىشاىنىمۇ پەرەز قىلىشاقا 
بوالر. شۇنداقتىمۇ مەدەنىيەت ئورتاقلىقىادىن بارلىققاا كەلاگەن مىلالەت 

 كېتەتتى. بەرىبىر يوقۇلۇپ

نااېمىس مىللىتااى بااۇ تااۈردىكى شالغۇتالشااتۇرۇش پىالنىنىااڭ ئىجاارا 
قىلىنىشىدىن قۇتۇلۇپ قېلىشى، ھەرگىزمۇ ئۆتكاۈر كىشاىلەرنىڭ ئەقىال 
كاااۈچىگە تايىنىااا  چىقىرىلغاااان تاااوغرا خۇالساااىالرنىڭ نەتىجىساااى 
بولماسااتىن، بەلكااى ھابساابوۋرگالرنىڭ ئەقلااى قىسااقا ھۆكۈماادارالردىن 
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بىدىن بااۇ پىااالن ئەمەلاادىن قالدۇرۇلاادى. شااۇنداق بولغااانلىقى سااەۋە
قىلىااا ، باااۇ تاااۈردىكى شالغۇتالشتۇرۇشااانىڭ مەغلاااوبىيەت بىااالەن 
ئاخىرالشااقانلىقى، نااېمىس خەلقىااغە ھەقىقەتەنمااۇ پاياادىلىق بىاار ئىااش 
بولدى. ئەگەر بۇ ئىش ئوڭۇشلۇق يۈرگۈزۈلگەن بولسا ئىدى، بۈگاۈنكى 

چى ساااۈپىتى بىااالەن كۈنااادە ناااېمىس مىللىتىناااى مەدەنىااايەت يااااراتقۇ
 تەرىپلەش مۇمكىن بولمىغان بوالتتى.

ئەممااا پۈتااۈنلەۋ خاتااا بولغااان بااۇ تااۈردىكى ئۇرۇنۇشااالر يااالغۇز 
ئاۋۇساااترىيىدىال ئەمەس، ھەتتاااا گېرمانىيىااادىمۇ مىللەتچاااى دەپ ناااام 
بېاارىلگەن ساااھەدىكىلەر ئارىسااىدىمۇ كۆرۈلاادى. بىاار مااۇنچە نااېمىس 

تان )پولشاا( سىياساىتى، يەناى تەرىپىدىن قولالپ قۇۋەتلەنگەن لېخىسا
شااەرقنى گېرمانالشااتۇرۇش سىياسااىتى، ئەپسۇسااكى ئەنە شااۇنداق بىاار 
سەپسەتىدىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىدى. لاېخالر )پاولەكلەر( غاا ياالغۇز 
نااېمىس تىلىنااى قوبااۇل قىلاادۇرۇش بىلەنااال ئااۇالرنى گېرمانالشتۇرۇشااقا 

ڭ ئاااقىۋىتىمۇ مااۇمكىن بولىاادىغانلىقىنى خىيااال قىلىشااقان ئىاادى. بۇنىاا
ئېغىر پاجىدە بىلەن ئاخىرالشتى: يات ئىرققا مەنساۈپ بىار مىلالەت ئاۆز 
چۈشەنچىلىرىنى نېمىس تىلى بىلەن ئىپادىلەپ، ئۆزلىرىنىاڭ پەساكەش 
مىجەزلىاارى بىاالەن مىللىتىمىزنىااڭ ئېسااىلزادىلىكىگە، ئىناااۋىتىگە ۋە 

 ئابرۇيىغا زىيان سېلىشقا كىرىشىدۇ. 

نىاااڭ دۆلىاااتىگە بېرىۋالغاااان پەسااااكەش ساۋاتساااىز ئامېرىكىلىقالر
يەھۇدىيالرنى قاتتىق بۇزۇپ سۆزلىشىدىغان نېمىسچىسىغا قاراپال ئۇالرنى 
نېمىس ئىرقىغا مەنسۈپ كىشىلەر دەپ قاراپ ئارىساىغا ئېلىشاى بىزنىاڭ 
ناااااېمىس ئىرقىمىاااااز ئۈچاااااۈن ئېغىااااار ناھەقچىلىاااااك قىلغاااااانلىق 

پ كەتااكەن ھېساپالنماساامىدى  غەرب دۇنياسااىدىن كەلااگەن بااۇ پىااتال
پاسكىنا كۆچمەنلەرنىڭ نېمىسچە سۆزلىشەلىشى بىلەناال تېگاى ناېمىس، 
مىللىتىمىزنىااڭ بىاار پارچىسااى بواللماياادىغانلىقى، ئۇالرنىااڭ ئەساالىدە 

 شەرقلىق نەرسىلەر ئىكەنلىكىنى ھېچ كىم خىيالىغا كەلتۈرمىدى.
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-بىار پايادىلىق نەرساە، ئاتاا-تارىختا، نېمىسلەشتۈرۈلگەن بىردىن
مىز قااېلىچ كااۈچىگە تايىنىاا  قولغااا كەلتااۈرگەن، نااېمىس بااوۋىلىرى

دېققانلىرىغا تايىنى  ئۆزلەشتۈرۈلگەن تۇپراق ئىدى. بۇ تۇپراقالردا يات 
قااان قېنىمىزغااا ئارىلىشىشااى ئەھۋالىغااا قاااراپ ئېتنىااك مىجەزلىرىمىااز 
زەئىپلىشىشكە باشاليدۇ. بۇ يەنە كېلى  نېمىسالرغا خااس بولغاان كەڭ 

لىك مىجەزلىرى بىلەن ئۆزىنى كۆرساىتى  كەلمەكاتە. ئومۇمالشقان كىشى
ئەپسۇسكى، بۇناداق بىار ئااجىزلىقىمىزنى كۆپاۈنچە ۋاقىاتالردا ماختااپ 

 كۆككە كۆتۈرىدىغانالرمۇ بولدى.

بااۇ ئااۈچىنچى قاااراش بااويىچە ئالغاناادا، دۆلەت مەلااۇم مەنىاادە غااايە 
تۈساااىنى ئېلىشاااقا باشااالىدى. دۆلەتنىاااڭ ئىزچىللىقىناااى سااااقالش، 

 رنىڭ بىرىنچى ئورۇندىكى ۋەزىپىسى ھالىغا كېلىشكە باشلىدى.پۇقراال

بۇالرنى يىغىنچاقالپ ئېيتقىنىمىزدا، ياۇقىردا سااناپ ئاۆتكەن دۆلەت 
توغرىساااىدىكى باااارلىق كۆزقاراشاااالر مەدەنىااايەت پەيااادا قىلغاااۇچى 
كۈچلەرنىااڭ، ئااۇالرنى ئەھمىاايەتكە ئىااگە قىلىاادىغان ئاساساانىڭ ئىاارق 

ىن ئىبارەت ئاساسقا تاايىنىش كېرەكلىكىادىن ئىكەنلىكىنى، شۇڭا ئىرقت
ئىبااارەت بااۇ پاااكىتنى كۆرەلمىاادى، بااۇ ئاساسااقا تايىنىاا  ھەرىااكەت 
قىلىشنىمۇ بىلەلمىدى. دۆلەتنىڭ ئەسالى ۋەزىپىساى مەنتىقاى جەھەتاتە 
ھەر تۈرلۈك ئىنسانىي تەرەققىياتالرنىڭ تاۈپكى شاەرتى بولغاان ئىرقناى 

 ەنلىكىنى چۈشەنمىدى.تەرەققى قىلدۇرۇش، ئىرقنى قوغداش ئىك

دۆلەت تۈزىلىشاااى بىااالەن دۆلەتنىاااڭ مەۋجاااۇت بولاااۇپ تۇرۇشاااى 
ھەققىااادىكى ئوتتۇرىغاااا قويۇلغاااان باااۇ تاااۈر خاتاااا قاراشاااالر، خاتاااا 
چۈشەنچىلەر ئەسلىدە كاارل مااركس دېاگەن بىار يەھاۇدىي تەرىپىادىن 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان قاراشاالر ئىادى. يەناى دۆلەت چۈشەنچىساى بىالەن 

بىرسااىدىن ئايرىاا  -ا قارىتااا مەجبااۇرىي ۋەزىپىلىاارى بىاارئۇنىااڭ ئىرققاا
تاشالنغان بولۇپ، بۇرىۇئاازىيىمۇ شاۇنىڭغا تەڭ كېلىادىغان باشاقا بىار 
تەرىپنى ئوتتۇرىغاا قويالمىغاانلىقى ئۈچاۈن، ئاۇالر ئۈچۈنماۇ دۆلەتنىاڭ 
ئەسلى ماھىيىتىنى ئىنكار قىلىدىغان بىر نەزەرىيىنى ئوتتۇرىغاا قوياۇش 
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گەن ئىاااادى. ئەنە شااااۇ سااااەۋەپ تۈپەيلىاااادىن يااااولىنى ئېچىاااا  بەر
بۇرىۇئازىيىنىڭ ماركسىزمغا قارشى ئېلى  بارغان كۈرەشالىرى پۈتاۈنلەۋ 
مەغلااوبىيەت بىاالەن نەتىجىلىنىاا  كەلمەكااتە. شااۇنداق، بۇرىۇئااازىيە، 
بۇرۇندىن تارتىپال ئۆز سىياسىي سىستېمىسىنى ئەنە شۇ ئاساس ئۈستىگە 

ىيە سىستېمىسى بۇنداق قاراشتىن تىكلەپ كەلگەن ئىدى. شۇڭا بۇرىۇئاز
ھەرگىزمااۇ ۋاز كااېچەلمەۋ كەلمەكااتە. بۇرىۇئازىيىنىااڭ قابىلىيەتلىااك 
رەقىبااااى بولغااااان ماركسااااىزمچىالر ئۇالرنىااااڭ ئىلگىاااارى سااااۈرگەن 
ئاساساالىرىدىكى ئاااجىز نااۇقتىالرنى تېپىاا  چىقتااى ھەماادە بۇرىۇئااازىيە 

يدىلىنى  بۇ سىنىپى خالىماۋ بولسىمۇ تەمىنلەپ بەرگەن قورالالردىن پا
 ئاجىز نۇقتىالرغا قارىتى  ھۇجۇم قىلىشقا كىرىشتى. 

دېااامەك، ئىرقچاااى قااااراش ساھەساااى ئۈساااتىگە قۇرۇلغاااان يېڭاااى 
پارتىيىنىڭ بىرىنچى ئورۇندىكى ۋەزىپىسى دۆلەتنىڭ تۈزۈلۈشاى بىالەن 
ئۇنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ھەققىدىكى قاراشالرنى ئېنىق كۆرسىتى  

ۇھىم نۇقتىساى شاۇكى: دۆلەت، ھەرگىاز بىار بەرمەكتە. بۇ قاراشنىڭ ما
غااايە بواللماياادۇ. دۆلەت بىاار ۋاسااتىدىنال ئىبااارەت. دۆلەت. يااوقىرى 
دەرىجىلىك بىر مەدەنىيەتنى بەرپا قىلىشنىڭ ئالدىنقى شەرتىدۇر. ئەمما 
بۇنااداق يااوقىرى مەدەنىيەتنىااڭ بىۋاسااتە شااەرتى ئەمەس. چااۈنكى، 

يەت بەرپاااا قىلىاااش مەدەنىااايەت بىۋاساااتە ھالااادا مەخساااۇس مەدەنىااا
قااابىلىيىتىگە ئىااگە بىاار ئىرقنىااڭ ۋۇجااۇد بولىشااىغا باااغلىق. دۇنيااادا 
يااۈزلىگەن دۆلەت ئااۈلگىلىرى بااار بااولغىنى بىاالەن، مەدەنىاايەت بەرپااا 
قىلغااۇچى، ئۇنىااڭ ھىمايىچىسااى بولغااان ئااالىي ئىاارق يەر يۈزىاادىن 
يوقالغىنىدا، مەنىۋىي جەھەتتە ئاالى ئىارق ئېرىشاەلەيدىغان ساەۋىيىگە 
تەڭ كېلىاادىغان بىاار مەدەنىيەتمااۇ مەۋجااۇت بولااۇش ئىمكانىيىتىاادىن 
مەھاارۇم بولىاادۇ. يەنىمااۇ ئىلگىاارلىگەن ھالاادا شااۇنىمۇ دېيەلىشااىمىز 
مااۇمكىنكى، ئااالى ئىاارق بولماااۋ تااۇرۇپ ئىنسااانىيەت قااۇرۇپ چىققااان 
دۆلەتلەرنىڭ بارلىقى ئادەم ئىرقىنىڭ قەتدىاي تاۈردە يوقۇلاۇپ كېاتىش 

توساااپ قااللماياادۇ. مەدەنىاايەت يارىتاالياادىغان  ئېقتىمااالىنى ھەرگىزمااۇ
ئىرقالرغااا مەنسااۈپ ئادەملەرنىااڭ يااوق بولىشااى، ئەقىلنىااڭ الزىملىااق 
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يوقىرى دەرىجىلىك تاقابىل تۇرۇش، ماسلىشىش قابىلىيىتىنىاڭ يوقااپ 
 كېتىشىگىمۇ سەۋەپ بولىدۇ.

ئەگەر قورقۇنۇچلۇق بىر يەر تەۋرەش ئاپىتى يۈز بېرىا  يەر ياۈزىنى 
ئوكيان دولقاۇنلىرى ئىچىادىن -ئۈستۈن قىلىۋەتكىنىدە، دېڭىز-ئاستىن

يېڭااى بىاار ھىمااليااا تااات تىزمىسااى كۆتۈرۈلااۈپ چىقىاا  يەر يۈزىاادە بااار 
نەرسااىلەر پۈتااۈنلەۋ ۋەيااران بولااۇپ يوقالغىاادەك بولسااا، ئىنسااانىيەت 
مەدەنىيەتمۇ بۇ زور ئاپەت سەۋەبىدىن يوقىلىدۇ. ئۇنداق بىار شاارائىتتا 

دۆلەتماااۇ سااااقلىنى  قااللمايااادۇ. باااارلىق تاااۈزۈملەر ھېچقاناااداق بىااار 
يىمىرىلىا  يوقۇلااۇپ، نەچاچە مىااڭ يىللىاق مەدەنىاايەت بەرپاا قىلغااان 
نەرسىلەر يەر بىلەن يەكسان بولۇپ ھەممە يەر التقىالر ئاستىدا كۆمۈلۈپ 
يوقىلىاادۇ. ئەممااا بۇنااداق بىاار ئاااپەتتىن كېاايىن مەدەنىاايەت پەياادا 

ر قانچە ئادەم شۇنچە خارابە بولۇپ كەتكەن قىالاليدىغان ئىرققا تەۋە بى
مۇھىتتا سااقلىنى  قااللىغىادەك بولغىنىادا، تىنجىغاان دۇنياا ئۈساتىدە 
قايتىدىن يۈكسەك مەدەنىيەتنى بارلىققا كەلتۈرۈش ئىمكانىيىتىنى پەيادا 
قىالاليدۇ، بۇنىڭ ئۈچاۈن مەيلاى مىاڭ يىال ۋاقىتاتىن كېايىن بولساىمۇ 

لىرى يەر يۈزىدە قايتىادىن بەرپاا بولۇشاقا بەرىبىر ئالىي ئىرقنىڭ ئەسەر
باشاليدۇ. ئەمما ئالىي ئىرق ئادەملىرىنىڭ پۈتۈنلەۋ يوقىلى  كېتىشاى، 
دۇنيا پۈتۈنلەۋ چۆلگە ئايلىنى ، مەدەنىيەت دېگەن نەرسىنىڭ ئىزىماۇ 

 قالمايدۇ.

زامانىمىزدا كۆرۈلۈۋاتقان مىسالالر بۇنى تولاۇق ئىساپاتالپ بەرمەكاتە. 
قابىلىيەت بىلەن كەسىپى ئىقتىداردىن مەھارۇم بولغاان ئۇلىنى سىياسى 

ئىرقالرنىڭ ۋەكىللىرى ساالغان دۆلەتالەر ھۆكۈمەتلىرىنىاڭ شاۇنچە زور 
تىرىشچانلىق كۆرساىتى  تەدبىار ئېلىشاىغا قارىمااۋ ۋەياران بولۇشاتىن 
قۇتۇاللمىغااان. قەدىمقااى دەۋرلەردە باااالدەك چااوڭ ھااايۋان نەسااىللىرى 

بوشاااىتى  يوقالغىنىغاااا ئوخشااااش، ئاااۇ  ئاااورنىنى باشاااقا ساااورتالرغا
يااارات اليىقىلىيەلەياادىغان -دۆلەتلەردىمااۇ تاقابىاال تۇرالىغااۇدەك قااۇرال

ئەقىللىق ئادەملەردىن مەھرۇم قالغان ئېرىقالرماۇ ساەھنىدىن چېكىنىا  
 ئورنىنى باقىالرغا بوشىتى  بېرىشكە مەجبۇر.
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چ، بەلگىلىك بىار مەدەنىايەت سەۋىيىساىنى بارلىققاا كەلتاۈرگەن كاۈ
ھەرگىزمااااۇ دۆلەت ئەمەس. دۆلەت، بۇنااااداق مەدەنىيەتنااااى بەرپااااا 
قىالاليدىغان، ئۇنىڭ سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ تۇنجى ئامىلى بولغاان 
ئىرقنااى قوغدىيالىشااىال مااۇمكىن. ئۇنااداق قىلمىغاناادا، دۆلەت قىلااچە 
ئاۆزگىرىش قىلماااۋ ئەساىرلەر بااويى ئاۆز پىتااى سااقلىنى  كېتىۋېرىشااى 

ئىرقنىڭ بۇزۇلۇش ئەھۋالىغا توساالغۇ بولمىغىنىادا، مۇمكىن. ھالبۇكى، 
ئىاارقالر ئارىلىشىشااى سااەۋەبىدىن بىاار مىللەتنىااڭ مەدەنىاايەت قااۇرۇش 
قابىلىيىتى بىلەن بۇناداق بىار مەدەنىيەتناى ئىپادىلەيادىغان تاارىخىمۇ 
ئاااللىبۇرۇن بۇزۇلااۇش يااولىنى تۇتقااان بولىاادۇ. مەسااىلەن ئااااليلى، 

ە شااۇنداق بىكارغااا ئىشاالەۋاتقان بىاار بۈگااۈنكى بىزنىااڭ دۆلىتىمىااز ئەن
ماشااىنا ھالىغااا كېلىاا  قالاادى. گەرچە كۆرۈنۈشااتە يەنە بىاار مەزگىاال 
ياشااىيااليدىغاندەك كۆرۈنىشااىمۇ مااۇمكىن، ئەممااا مىللىتىمىااز ۋۇجۇدىغااا 
يۇقىۋاتقااان ئىاارق زەھەرلىاارى، بااۇ زەھەرنىااڭ ئازابىاادا قىينىلىۋاتقااان 

ورقۇنۇچلۇق يىمىرىلىش يولىغاا مىللىتىمىز ھازىردىن تارتىپال ئىنتايىن ق
قاراپ كېتىۋاتماقتا. دېمەككى، ئالى سۈپەتلىك ئىنساانالرنىڭ ھايااتىنى 
داۋامالشتۇرالىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بىرىنچى شەرت ھەرگىزمۇ دۆلەت 

 ئەمەس، بەلكى زۆرۈر بولغان ئىقتىدارالرغا ئىگە ئىرق. 

داق شاااۇنىمۇ توناااۇپ يېتىشاااىمىز كېرەككاااى، ۋەتىنىمىااازدە بۇنااا
قابىلىيەتكە ئىگە كىشىلىرىمىز پۈتۈنلەۋ يوقىلى  كەتكەن بولماساتىن، 
ھااازىرمۇ ئااارىمىزدا يېتەرلىااك دەرىجىاادە ساااقلىنى  تۇرماقتااا. بۇنااداق 
قابىلىيەتلەرنىااڭ ئااۆزىنى كۆرسىتەلىشااى ئۈچااۈن بااۇ قابىلىيەتلەرنىااڭ 
تاشقى شارائىتلىرى، تاشقى مۇھىت تەرىپىدىن ئويغۇتۇلىشى يېتەرلىاك. 

ەنىاايەت ياااراتقۇچى مىللەتاالەردە، توغرىسااى ئىاارقالردا، بااۇ تااۈر مەد
قابىلىيەتلەرنىڭ جارى قىلدۇرۇلۇشىغا تاشقى شارائىتالر، تاشقى مۇھىت 
مۇۋاپىق كەلمەۋ قالغىنىدا بۇ تۈردىكى قابىلىيەتلەر شاۇ ئىارقتىكىلەردە 
يوشۇرۇنغان ھالدا ساقلىنى  تۇرىۋېرىدۇ. شاۇنداق بولغاچقاا، باۇرۇنقى 

، ”مەدەنىيەتساااىز“ىاااڭ ناااېمىس دۆلەتلىرىااادىكى نېمىساااالرنى زامانن
دەپ قااراش نااھەقلىق بولىادۇ. ئاۇالر ھاېچ قاچاان ” ئىپتىدائى خەلق“
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ياۋايى بولغاان ئەمەس. مەساىلەن ئاااليلى، خرىساتىيانلىقتىن باۇرۇنقى 
نېمىسالرنىڭ ئەھۋالىغا قارايدىغان بولساق، ئۇالر تۇرىۋاتقان شىمالدىكى 

ى، ئۇالردىكى ياراتقۇچى، مەدەنىايەت بەرپاا قىلغاۇچى كىلىمات ناچارلىق
قۇدرىتىنىڭ يېتىلىشاىگە توساقۇنلۇق قىلىا  كەلاگەن ئىادى، خااالس. 
ئەگەر نېمىسالر جەنۇبقا بىر يەرلەرگە، مۇۋاپىق بىر ئىقلىم شارائىتى باار 
يەرلەرگە بېرىۋااللىغااان، ئااۇ يەردىكااى سۈپەتسااىز ئىاارقالردىن تەشااكىل 

ن ئادەملەرنى ئىشاقا ساالغۇدەك ئىپتىادائى تېخنىكاا تاپقان تەمىنلەيدىغا
قااوراللىرىنى كەشااى  قىلىااش پۇرسااىتىگە ئېرىشااەلىگەن بولسااا ئىاادى، 
ئۇالرنىڭ قەلبىدە ئۇيقا ھالىتىدە تۇرىۋاتقان مەدەنىيەت بەرپاا قىلغاۇچى 
قابىلىيەتلىرى ئۇ نېمىساالرغىمۇ ھەلەنلەرنىڭكىاگە ئوخشااپ كېتىادىغان 

بەرپاا قىلىاش ئىمكاانىيىتىنى بەرگەن باوالتتى. پارالق مەدەنىيەتلەرناى 
ئەمما مەدەنىيەت پەيدا قىلغۇچى تۇنجى كاۈچكە ئىاگە باۇ ئادەملەرنىاڭ 
بۇناداق كاۈچى ھەرگىاز شاىمالدىكى ساوغۇق ئىقلىام شاارائىتى ئاسااتىدا 
ياشىغانلىقىدىن شەكىللەنگەن ئەمەس. شۇڭا، جەنۇبقا كۆچاۈپ بارغاان 

تىگە قوشاااااليدىغان تۆھپىساااى بىااار ياپوننىاااڭ ئىنساااانىيەت مەدەنىيىااا
 سىبىرىيە ئېسكىمولىرىنىڭكىچىلىكال بولىشى مۇمكىن. 

ئۇنداق پارالق مەدەنىيەت يارىتىش تۇغما قاابىلىيىتى، … ياق، ياق! 
ئۇنااداق يېڭىلىااق يااارىتىش تۇغمااا قااابىلىيىتى پەقەت ئااالىي ئىاارققىال 
بېااارىلگەن! پەقەت بىااارال پەرقاااى، بەزىااادە باااۇ قاااابىلىيەتنى جاااارى 

لدۇرۇشااقا مۇۋاپىااق شااارائىت ۋە شااەرتلەر بېرىلىاا  ئويغانغااان ھالغااا قى
كېلەلىسااە، يەنە بەزىاادە تەبىاادەت دۇنياسااى بۇنىااڭ ئەكسااىچە بۇنااداق 
قااااابىلىيەتنى ئوتتۇرىغااااا چىقىرىشااااىنى چەكاااالەپ ئۇيقااااا ھااااالىتىگە 

 ئۆتىۋېلىشىمۇ مۇمكىن.

 دېمەك، بۇالردىن مۇنداق خۇالسىگە كېلەلىشىمىز مۇمكىن:

ىگە يېتىشنىڭ بىر ۋاسىتىسىدىن ئىبارەت. ئۇنىاڭ غايىساى دۆلەت غاي
جىسمانى ۋە روھى جەھەتتىن بىر تۈردىكى ئىنسانالرنىڭ تەرەققىياتىغاا 
كاپالەتلىك قىلىاش ۋە بۇنىڭغاا يااردەمچى بولۇشاتىن ئىباارەت بولىشاى 
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كېرەك. بۇ جەھەتتە ئالادى بىالەن ئىرقنىاڭ، ئۇنىاڭ ئۇيقاا ھالىادىكى 
ى يېاااااتىلىش شاااااەرتى بولغاااااان ئەسااااالى باااااارلىق ئىقتىااااادارلىرىن

ئاالھىدىلىكلىرىنى قوغداشقا مەجباۇر. باۇ تاۈر ئاالھىادىلىكلىرىنىڭ بىار 
قىساامى ھەر دائىاام جىساامانى جەھەتااتىن پەرۋىااش قىلىنىشااقا، قالغااان 
قىساااامى پىكىاااار قىلىااااش جەھەتتىكااااى يېتىلىشاااانىڭ شااااارائىتىنى 

بولغاان  ئاسانالشتۇرۇشقا ياردەمچى بولىادۇ. باۇ يەردە بىرىنچاى شاەرت
جىساامانى جەھەتتىكااى پەرۋىااش ئىشااى ھەر دائىاام ئىككىنچااى شااەرت 
بولغاااان پىكىااار يۈرگاااۈزۈش قاااابىلىيىتىنى ئوتتۇرىغاااا چىقىرىشااانىڭ 
شااەرتىدۇر. بۇنااداق بىاار غااايە بااويىچە ھەرىااكەت قىلىشااقا ئەھمىاايەت 
بەرمەياادىغان ھەرقانااداق بىاار دۆلەت بۇزۇلغااان ئورگااان، يېااتىلمىگەن 

بااۇ خاااۇددى قاااراقچىالر بىاالەن ھەمكاااارلىق مەخلااۇق ھېسااابلىنىدۇ. 
ئورنىتىااااا  ئۇتۇققاااااا ئېرىشاااااكەنلەر قااااااراقچىلىقنى بىااااار ئەيىاااااب 
ھېساپلىمىغىنىدەك، بۇناداق قۇرۇلغاان دۆلەتلەرنىاڭ مەۋجاۇت بولىشاى 

 ئۇالرنىڭ تەييارتاپلىق ئاالھىدىلىكىنى ھەرگىزمۇ ئۆزگەرتەلمەيدۇ.

ن كااۈرەش بااۇالردىن تااۈپتىن باشااقىچە بىاار دۇنيااا يااارىتىش ئۈچااۈ
قىلىۋاتقاااان بىاااز مىللەتچاااى سوتسااايالىزمچىالر، ھەرگىزماااۇ ئۇناااداق 
ئوياادۇرۇلغان ۋەقەلەرگە باغلىنىاا  قااللمااايمىز. ئەگەر ئۇنااداق بولمىسااا 

يېڭااى ۋە ئۇلااۇت بىاار ئىاادىيە چىمپىيونلىرىاادىن ئەمەس، -ئىاادى، يەپ
بەلكااى بۈگااۈنكى كۈناادە ھۆكااۈم سااۈرۈپ كېلىۋاتقااان يالغانچىالرنىااڭ 

ئايلىنىاا  قاااالر ئىاادۇق. شااۇنداق بولغاچقااا، بىااز مىللەتچااى قۇللىرىغااا 
سوتساايالىزمچىالر ئىساامى جىساامىغا اليىااق دۆلەت بىاالەن يىلتىاازى بىاار 
بۇلغان ئىرق ئوتتۇرىساىدا ئىنتاايىن ئېنىاق ساىزىق سىزىشاىمىز شاەرت. 
بىرەر ئىشنى ئوتتۇرىغا قويالىغان بىرسى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ نەرساىنى 

ان، ئۇنى قوغدىيالىغىدەك كۈچىگە ئىگە بواللىغىنىدىال ھىمايە قىالاليدىغ
ئاندىن مەۋجۇت بولۇش ھەققىگە ئىگە بوالاليدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، 

 ئۇنداق بىر ئورۇننىڭ ھېچقانداق قىممىتى بولمايدۇ.

شاااۇنداق بولغاچقاااا، ئىرقچاااى دۆلەتنىاااڭ ئەڭ ماااۇھىم غايىساااى، 
ئىنساانىيەتنىڭ روھاى  مەدەنىيەت تارقىتااليدىغان، ياوقىرى ساۈپەتلىك
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گااۈزەللىكى بىاالەن ئۇنىڭغااا ئەھمىاايەت بېرىاادىغان دەساالەپكى ئىاارق 
ۋاكالەتچىلىرىنىڭ مەڭگۈ ساقلىنىشىغا كۈچ چىقىارىش بولىشاى كېارەك. 
بىااز دۆلەتنااى ئااالى ئىاارقتىن بولغااان مىلاالەت قااۇرۇپ چىقىاادىغان بىاار 

ڭ ھەرىكەتچان ئورگان دەپ تونۇيمىز. بۇناداق بىار ئورگاان، مىللەتنىا
مەۋجۇتلۇقىغا كاپالەتلىك قىلىش بىلەناال قالمااۋ، ئۇنىاڭ ئەخالقاى ۋە 
ئەقلااى ئاالھىاادىلىكلىرىنىمۇ يېتىلاادۈرۈپ، ئااۇ مىللەتنااى ئەڭ يااوقىرى 
ئەركىنلىااك سەۋىيىسااىگە ئېرىشااتۈرەلەيدىغان بولىاادۇ. ئاممااا بۈگااۈنكى 
كۈندە بىازگە دۆلەت دەپ مەجباۇرى تېڭىۋاتقاان نەرساە، ئادەملەرنىاڭ 

اتاسااى ھېساااابلىنىدىغان، كىشااىنىڭ چاااچلىرىنى تىاااك ئەڭ چااوڭ خ
تۇرغۇزىۋېتىاادىغان بىاار مەھسااۇلى ھېسااابلىنىدۇ. شااۇنداق بولغاچقااا، 
بۇنداق خاتا نەرسە بىر مۇنچە ئازابلىق ئىشالرنىڭ ئوتتۇرىغاا چىقىشاىغا 

 سەۋەپ بولماقتا.

بىااز مىللەتچااى سوتسااىيالىزمچىالرغا شااۇ نەرسااە ئېنىااق مەلااۇمكى، 
ىزنىڭ بۇ يېڭىچە قارىشىمىزنى ئىسايانكار ئىادىيە دەپ بۈگۈنكى دۇنيا ب

باھالىشى ، بىزنى توپىالڭچىالر دەپ ھۆكۈم قىلىشىدىغانلىقى مۇقەررەر. 
پىكىرلىرىمىز ۋە ھەرىكەتلىرىمىز، بۇ -ئەمما بىزنىڭ ئىدىيىلىرىمىز، ئوۋ

دەۋرنىااڭ قايىاال بولىشااى ياااكى قارىلىنىشااىدىن ئوتتۇرىغااا چىققااان 
قى كېارەك. بىاز باۇ يېڭاى ھەرىكىتىمىزناى ئېتىقااات نەرساىلەر بولماسالى

بىار ھەقىاقەت ئۈچاۈن خىازمەت قىلىشاتا، مەغرۇرلاۇق -قىلغان بىاردىن
بىلەن قەتدىي چىاڭ تاۇرۇپ داۋامالشتۇرۇشاىمىز كېارەك. بىاز شاۇنىڭغا 
قەتدىي ئىشىنىمىزكى، كەلگۈساى ئەۋالدالرنىاڭ تېخىماۇ ئايادىڭ قەلباى 

تااوغرا ئىاادىيە ئىكەنلىكىاااگە  بىااز ئوتتۇرىغااا قويغااان ئىاادىيىلەرنىڭ
ئىشاىنىپال قالماسااتىن، ئۇنىاڭ كەلتۈرىاادىغان مەنپەئەتلىرىنىماۇ چوقااۇم 

 قوبۇل قىلىشى  بىزگە مىننەتدارلىقىنى ئىپادىلىشىدۇ.

 

مېنىااااڭ بااااۇ يەرگە كەلگىااااچە ئېيتقااااانلىرىم، بىااااز مىللەتچااااى 
سوتسااىيالىزمچىالرغا، دۆلەت دېااگەن نەرسااىنىڭ قىممىتىنااى ئۆلچەشااتە 
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بىار ئاۆلچەم بىالەن تەمىنلەيادۇ. دۆلەت ھەققىادە ئېيتىلغاان باۇ بىزنى 
قىممەتلەر يەنىال نىسبى بىر باھاالش بولۇپ، ھەر قايسى مىللەتلەرنىاڭ 
ئۆزىگە خاس قاراشلىرى بولىادىغانلىقى ئېنىاق. شاۇنداقتىمۇ ئىنساانلىق 
نۇقتىسىدىن ئېلى  قارىغىنىمىزدا، بۇنداق بىار قىمامەت ماۇتلەق تاۈردە 

 رەك.بولىشى كې

يەنە بىاار نۇقتىاادىن ئېلىاا  ئېيتقاناادا، بىاارەر دۆلەتنىااڭ پاياادىلىق 
بولااۇش دەرىجىسااىگە باھااا بېرىشااتە ئااۇ دۆلەت ئېرىشااكەن مەدەنىاايەت 
سەۋىيىسىنى ئاۆلچەم قىلىۋېلىشاقا بولمايادۇ. شاۇنىڭدەك ئاۇ دۆلەتنىاڭ 

قااۇدرىتى ئاساسااىدا -قىممىتىنااى بااۇ دۇنيااادا قولغااا كەلتااۈرگەن كااۈچ
ى بىلەنمۇ ئۆلچەشكە بولمايادۇ. دۆلەتنىاڭ قىممىاتىگە ئېرىشكەن ئابروي

بېرىلىدىغان باھا، بۇ ئورگاننىاڭ مىللىاتىگە كەلتۈرىادىغان مەنپەئەتاى 
 ئاساسىدىال بېرىلىشى مۇمكىن.

دۆلەت دېااگەن بااۇ ئورگااان، شااۇ دۆلەتااكە ۋەكىللىااك قىلىۋاتقااان 
مىللەتنىااڭ ھاياااتلىق شااارائىتلىرىنى تەييااارالش بىلەنااال قالماسااتىن، 
ئۆزىنىااڭ مەۋجۇتلااۇقى بىاالەن مىللىتىنىااڭ مەۋجۇتلااۇقىنى، ئۇالرنىااڭ 
ئىزچىللىقىنىمۇ ئەمەلىي جەھەتتە كاپالەتكە ئىگە قىاللىغان بولىدىكەن، 
بۇنااداق دۆلەت ھەر قانااداق بىاار تااۈزۈمنى يولغااا قويغااان بولىشااىدىن 
قەتدىي نەزەر، ئۇنى كۆڭۈلدىكى بىار دۆلەت دەپ قارىشاىمىزغا بولىادۇ. 

ىاار دۆلەتنىااڭ ۋەزىپىسااى يااارىتىش ئەمەس بەلكااى ئىچكااى چااۈنكى، ب
كۈچلەرنىڭ پائاالىيىتى ئۈچاۈن ياول ئېچىا  بېرىشاتىنال ئىباارەت. بىار 
دۆلەت مەدەنىيەتنىڭ ئەڭ يوقىرى نۇقتىسىغا ئېرىشەلىگەن بولغاندىمۇ، 
بۇ مەدەنىيەتنىڭ ۋەكىلى بولغاان ئىرقنىاڭ ئاالھىادىلىكلىرىنى ۋەياران 

ال بولىادىكەن، ئۇناداق بىار دۆلەتناى بەرىبىار قىلىش رولىناى ئوينىغاان
ناچااار دۆلەت دەپ قااارايمىز. چااۈنكى، ئۇنااداق بىاار دۆلەت، بااۇ تااۈر 
ۋەيرانچىلىققا يول قويغانلىقى سەۋەبىدىن بىار مەدەنىيەتنىاڭ مەۋجاۇت 
بولااۇپ تۇرالىشااى ئۈچااۈن الزىاام بولغااان ئالاادىنقى شااەرتكە ھااۆرمەت 

دەنىيەتناى شاۇ دۆلەت ئاۆزى قىلمىغان ھېسابلىنىدۇ. باۇ دۆلەتتىكاى مە
ياراتقااان بولماسااتىن، بەلكااى شااۇ دۆلەتااتە ياشااايدىغان مەدەنىاايەت 
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ياراتقۇچى قابىلىيىتى بولغان مىللەت ياراتقان. دۆلەت بۇ يەردە جانلىق 
تەشكىللەشلەر ئارقىلىق بۇ مەدەنىيەتنىڭ يارىتىلىشى ئۈچۈن يااردەمچى 

ر جەۋھەر ئەمەس. بولااۇش رولىاانىال ئويناياادۇ، خاااالس. دۆلەت، بىاارە
دۆلەت، مەلۇم بىار مىلالەت ياشاايدىغان تاۇپراقالردىكى بىار تەشاكىالت 
شەكلىدىنال ئىبارەتتۇر. بىر مىللەتنىڭ ئېرىشكەن مەدەنىيەت سەۋىيىسى 
شااۇ مىلاالەت ياشاااۋاتقان دۆلەتنىااڭ ياخشااى بىاار دۆلەت ئىكەنلىكىنااى 

ولااۇش ئۆلچەياادىغان بىاار ئااۆلچەم بواللماياادۇ. بۇنااداق ياخشااى دۆلەت ب
دەرىجىسااااىنى بەلگىاااالەش ئىمكااااانىيىتىنى دۆلەت تەمىنلىيەلمەياااادۇ. 
ئااااليلۇق، مەدەنىاايەت بەرپااا قىلىااش قااابىلىيىتى كۈچلااۈك بولغااان بىاار 
مىللەت بىارەر نېگىار قەبىلىساىدىن بەكارەك ھاۆرمەتكە ساازاۋەر بولاۇپ 
كۆرۈنىشى مۇمكىن باولغىنى بىالەن، مەدەنىايەت يااراتقۇچى مىللەتنىاڭ 

بىلەن قۇرۇپ چىققان ئورگىنى، بۇ ئورگاندا مىللىتىنىڭ  دۆلەت شەكلى
غايىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن يولغا قويغان سىياسىتى، بىرەر نېگىر 
قەبىلىسى بارلىققا كەلتاۈرگەن ئورگانادىنمۇ ناچاار بىار ئورگاان بولاۇپ 
قېلىشااىمۇ مااۇمكىن. ئەڭ ياخشااى بىاار دۆلەت تەشااكىالتى بىاالەن ئەڭ 

كىالت ھېچقاچااان بىاارەر مىللەتااكە ئىااگە ياخشااى بىاار سىياسااى تەشاا
بواللمايدىغان، ھازىرغىچە مىللىتىدىن مەھارۇم ھاالەتتە قالىادىغان بىار 
ئېقتىماللىق بولمايدىغانلىقىغا ئوخشاش، ناچار بىر دۆلەت شەكلىمۇ ئاۆز 
ۋاقتىدا مەدەنىيەت ياراتقۇچى ئىارق ۋەكىللىرىنىاڭ، باۇ ئېرىقنىاڭ ئەڭ 

ىيەتلىرىاادىن مەھاارۇم قالدۇرۇلۇشاانى دەساالىۋىدە ئىااگە بولغااان قابىل
كەلتااۈرۈپ چىقىرىاادىغان، بۇنىڭغااا پۇرسااەت تۇغاادۇرۇپ بېرىاادىغان 

 ئەھۋالالرنىمۇ سادىر قىلىشى مۇمكىن.

شۇنداق بولغاچقا، بىرەر دۆلەتنىڭ قىممىتى ھەققىدە باھاا بېرىشاكە 
توغرا كەلگەندە، ئاۇ دۆلەتنىاڭ دۇنياا تارىخىادا قانچىلىاك ماۇھىم رول 

قىغا قاراش ئەمەس، بەلكى ئۇ دۆلەتنىڭ ئۆز مىللىتىگە قارىتاا ئوينىغانلى
 قانچىلىك پايدىلىق ئىشالرنى قىلغانلىقىغا قاراپ باھا بېرىش كېرەك.

پۈتۈنلەۋ نىسپى بولغان باۇ كېيىنكاى قااراش باويىچە دۆلەتلەرنىاڭ 
مۇتلەق قىممىتى ھەققىدە بىرەر ھۆكۈم چىقىرىش ئۇنداق ئاسان ئىشتەك 
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ن، بىار دۆلەتنىاڭ ماۇتلەق قىممىتاى ھەققىادە ھۆكاۈم كۆرۈنگىنى بىالە
قىلىش بەكال قىيىن. بۇنىڭ سەۋەبى، بۇنداق كەسكىن ھۆكاۈم قىلىاش 
ئىشااى ئااۇ دۆلەتنىااڭ ئااۆزىگىال باااغلىق بولااۇپ قالماسااتىن، ئاساساالىقى 
مىللەتنىڭ قىممىتى بىلەن سەۋىيىساىگىمۇ بااغلىق. دېامەك، دۆلەتنىاڭ 

ا بۇنااداق ئابروينىااڭ بىۋاسااتە ئااالى ئااورنى ئۈسااتىدە گەپ بولغىنىااد
مىللەتكە مەنسۈپ بولىدىغانلىقىنى، دۆلەتنىڭ بىردىن بىر رولى ئاۆزىنى 
ساقالپ قېلىش كۈچى بىلەن ئەركىان تەرەققىياات شاارائىتىنى يارىتىا  
بېرىشااتىن باشااقا رولااى بولماياادىغانلىقىنى ئەسااتىن چىقارماساالىقىمىز 

 كېرەك.

سااالرغا قانااداق بىاار دۆلەت ئەگەر بىااز، بۇنااداق بىاار ئەھۋالاادا نېمى
قۇرۇش كېرەكلىكىنى سورىماقچى بولساق، ئالدى بىلەن مۇنداق ئىككاى 
نۇقتىنى ئوچاۇق بەلگىلىۋېلىشاىمىزغا تاوغرا كېلىادۇ: باۇ دۆلەت قايساى 
تۈردىكى ئىنسانالرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشى كېرەك  قايسى غايىالر باويىچە 

 ھەرىكەت قىلىشى كېرەك 

تى، بۈگاۈنكى كۈنادە پۈتۈنلەشاكەن بىارال ئەپسۇسكى، نېمىس مىللى
ئىرققا ئىاگە ئەمەس. ئىپتىادائى ئامىلالرنىاڭ بىار پۈتۈنلىشىشاى بىالەن 
يېڭااى بىاار ئىاارق تۇغۇلغااان دېيىشااكە بولىاادىغان بىاار تەرەققىياتقااا 

ئوتتااۇز “ئېرىشااەلىگەن بولىشااىمىز كېاارەك ئىاادى. ئەمەلىيەتااتە بولسااا، 
قېنىناى بۇلغىنىا  كەتاكەن تىن بۇيان مىللىتىمىزنىاڭ ” يىللىق ئۇرۇش

ھالدا تۇرماقتىمىز. ھەمدە بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى ئىز بېسى  كەلگەن 
ئۇچرىشىشااالر بااۇ مىللەتنااى بۇلغىااۋېتىش بىلەنااال توختاااپ قالماسااتىن، 
روھااى دۇنيااامىزنىمۇ بااوالپ بولاادى. ۋەتىنىمىااز چېگرالىرىنىااڭ ئوچااۇق 

ن سىياسااى ھالاادا بولىشااى، چېگاارا بااويلىرى بااويىچە نااېمىس بولمىغااا
مەخلۇقالر بىلەن ئۇچرىشى  تۇرۇشى، بولۇپمۇ رېيچنىڭ ئىچىگىچە يات 
قانالرنىڭ بېسى  كىرىشى ئۆز ئىچىدە تولاۇق پۈتۈنلىشاىش پۇرساىتىنى 
زادىال بەرمەۋ كەلدى. بۇنداق ئارىلىشىشتىن يېڭى بىار ئىرقماۇ دۇنياغاا 
 كەلمىدى. ئەكساىچە باارلىق ئېتنىاك ئۇنساۇرالر بىارلىكتە ياشااپ، شاۇ

خەتەرلىاك -پېتىچە ساقلىنى  قالغان ئىدى. بۇنىڭ ئاقىۋىتىدە، خېيىم
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كۈنلەردە بىر مەزگىل نورمال بىرلىشى  بىار يەرگە يىغىلىشاقان ھاالىتى 
بىلەن نېمىس مىللىتاى ھەر تەرەپاكە چېچىلىا  كەتتاى. ئەسالى ئىارق 
ئۇنساااۇرلىرى تېررىتاااورىيە جەھەتاااتىن ئارىلىشاااى  كېاااتىش بىلەناااال 

قايسااى رايااونالر ئىچىاادىمۇ ئااۆزىگە تەۋە بولمىغااانالر قالماسااتىن، ھەر 
بىلەن بىرلىكتە ياشاشقا باشاليدۇ. شىماللىقالرنىڭ يېنىدا شەرقلىقلەرمۇ 
ياشااايدىغان، شااەرقلىقلەرنىڭ يېنىاادا دالماااچىيىلىكلەر ياشااايدىغان، 
ئۇالرنىاااڭ يېنىااادا غەرىپلىكلەرماااۇ بىااارلىكتە تۇرىااادىغان ۋەزىااايەت 

بىرساى بىالەن -ەت نۇرغۇن جەھەتالەردە بىارشەكىللەندى. بۇنداق ھال
كېلىشەلمەساالىكلەرنىمۇ پەياادا قىلىاادۇ. نېمىسااالردا كەم بولااۇۋاتقىنى 
ئۆملىشى  ياشاش ئىچكى تۇيغۇسى ئىدى. بۇنداق تۇغما ئىستەك كۈچى 
قان ئورتاقلىقىدىن كېلىدىغان تۇيغۇ بولۇپ، بۇناداق تۇيغاۇ خەۋپلىاك 

ىاايەتكە ئىااگە ئىاادى. بۇنااداق ۋەزىاايەت كۆرۈلگەناادە بەكااال مااۇھىم ئەھم
تۇيغاااۇ مىللەتلەرنىاااڭ خااااراب بولىشاااىدىن سااااقاليدىغان بىااار كاااۈچ 
ھېسابلىناتتى. بۇ كۈچ ئىككىنچى ئورۇندىكى دۈشمەنلىكلەرنى ساىيرى  
سۈپۈرۈپ تاشالپ، دۈشمەن كۈچلەرگە قارشى ھەممە بىر ياقىدىن بااش 
چىقىرىااادىغان ئوملاااۇق كاااۈچ ئۇيۇشاااتۇرۇش ئاالھىااادىلىكى بىااالەن 

ەمىنلەياادىغان بىاار كااۈچ ھالىغااا كېلىاا  ھەممىنااى دۈشاامەنگە قارشااى ت
سەپكە تىزااليتتى. بىزدىكى ھەددىدىن تاشقىرى شەخساىيەتچىلىك ھەر 
بىااار كىشاااىنىڭ ئاااۆزىگە خااااس ئاالھىااادىلىكلەرگە ئىاااگە بولۇشاااتەك 

بىرسااى -خاااراكتېرىگە ئىااگە ئىرقىمىزنىااڭ ئاساساالىق ئۇنسااۇرلىرى بىاار
ياشاااش ئادىتىاادىن كەلمەكااتە. بۇنااداق  بىاالەن ئارىالشااماۋ بىاارلىكتە

ئەھااۋال تېنچلىااق دەۋرلىرىاادە كۆپااۈنچە ھااالالردا ھەقىقەتەنمااۇ ياخشااى 
نەتىااجە بېرىشااىمۇ مااۇمكىن. ئەممااا بىاار پۈتۈنلااۈك بااويىچە تەھلىاال 
قىلغىنىمىاازدا بااۇ مىجەزىمىااز دۇنياغااا غوجااا بولۇشااتىن مەھاارۇم قااېلىش 

ەر ناېمىس مىللىتىماۇ ئاۆز بەدىلىنى تۆلەتكەنلىكىنى كاۆرۈۋاالاليمىز. ئەگ
تارىخى جەريانىدا باشقا مىللەتلەرنىڭ پايدىسىنى كۆرەلەيدىغان ئورتاق 
كااۈچىگە ئىااگە بواللىسااا ئىاادى، بۈگااۈن نااېمىس رېىيچىنااى دۇنيااانى 
سااورايدىغان ئورۇناادا كااۆرگەن بوالتتااۇق. شااۇنداق بولغىنىاادا تااارىا 
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باشاااااقىچە يېزىلغاااااان، بۈگاااااۈنكى كۈنااااادىكى بىرماااااۇنچە قاااااارغۇ 
لىقچىلىرىمىزنىڭ يىغالپ يۈرۈپ داۋراڭ قىلىا  قولغاا كەلتاۈرمەكچى تېچ

بولىۋاتقان نەتىجىلەرنى ئااللىبۇرۇن قولغاا كەلتاۈرۈپ بولغاان، بۇناداق 
بىاار يااولنى ئاااختۇرۇپ يۈرۈشاانىڭمۇ ھاااجىتى قالمىغااان بااوالر ئىاادى. 

قاخشاااپ زارلىنىاا  يۈرۈياادىغانالر -ھەرقانااداق بىاار تېنچلىقنااى يىغااالپ
رگەن زەيتااۇن تېلااى بىاالەن قولغااا كەلتااۈرۈش ھەرگىااز پۇالڭلىتىاا  يااۈ

مااۇمكىن ئەمەس. دەل ئەكسااىنچە ھۆكااۈمران بىاار مىللەتنىااڭ غالىاا  
قىلىچىنىڭ كۈچىگە تايىنى  پۈتۈن دۇنيانى مەدەنىيەت ئۈچۈن خىزمەت 
قىلدۇرۇشاااقا يېاااتەكلەش ئاااارقىلىقال بۇناااداق بىااار تېنچلىقناااى قولغاااا 

 كەلتۈرۈش مۇمكىن.

ق سااپ قاان تەمىنلەيادىغان بىارلىكتە ھەرىاكەت مىللىتىمىزدە ئورتاا
قىلىاادىغان ئۆملااۈك كۈچىنىااڭ بولماساالىقى بىاازگە ساااناپ تااۈگەتكىلى 
بولمايدىغان بەكال كاۆپ زىياانالرنى ساېلى  كەلادى. بۇناداق ئەھاۋال، 
ئۇششاق بەگلىكلەرنىڭ )كىنەزلىكلەرنىڭ − ئۇ.ت( كۆپلەپ ئوتتۇرىغاا 

ېمىس مىللىتىنىڭ غوجايىنلىق چىقىشىغا سەۋەبچى بولۇش نەتىجىسىدە ن
ھەققىدىن مەھرۇم قالدۇرۇپ كەلگەن ئىدى. بۈگۈنكى كۈنادىمۇ ناېمىس 
مىللىتى بۇ تۈر ئىستىخىيىلىك ئىچكى ئىتتىپاقلىقنىڭ يوقلۇقىدىن ئازاب 
چەكمەكتە. شۇنداقتىمۇ بىزگە مەيلى بۇرۇن، مەيلى بۈگۈن، ۋە بەلكىام 

ەھااۋال بەلكىاام مىللىتىمىااز كەلگۈسااىدە بېشااىمىزغا باااال بولىۋاتقااان بااۇ ئ
ئۈچاااۈن پايااادىلىق ۋەزىيەتناااى شاااەكىللەندۈرۈپ بېرىشاااىمۇ ماااۇمكىن. 
چۈنكى، دەسلەپكى ۋاقىتالردا ئىرقىمىزنى بارلىققاا كەلتاۈرگەن ئاامىلالر 
ئىچىاادە تولااۇق يۇغۇرۇلۇشاانىڭ بولماساالىقى، بۇنىااڭ ئاقىۋىتىاادە زىااچ 

ەلمەسالىكى ماسلىشى  ھەرىكەت قىلىدىغان بىار مىللەتناى شەكىللەندۈر
قاااانچىكى تەتاااۈر پىشاااانىلىق، قاااانچىكى پاجىدەلىاااك بولىااادىكەن، 
قېنىمىزدىكااى ئەڭ ئېسااىل نەرسااىلەرنىڭ ھااېچ بولمىغاناادا بىاار قىساامى 
بولسااىمۇ بۇزۇلماااۋ ساااپ ھالىاادا ساااقلىنى  قېلىشااى، ئىرقىمىزنىااڭ 
ئومۇمىي يۈزلۈك چېكىنى  كېتىشىدىن ساقلىنالىشىمۇ شۇنچە كۈچىيى ، 
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قىالرلىق ۋەزىيەتنىڭ شەكىللىنىشىگە تۈرتكە بولىشاىمۇ كىشىنى مەمنۇن 
 مۇمكىن.

شۇنىسااى ئېنىقكااى، ئىرقىمىزنىااڭ ئىپتىاادائىي ئامىللىرىنىااڭ تولااۇق 
ئارىالشما ھالىغا كېلىشى، بىر مىللەتناى تېخىماۇ مۇكەممەللەشاكەن بىار 
گەۋدە ھالىغا كەلتۈرەلەيدىغانلىقى ئېنىق. شۇنداقتىمۇ، بارلىق شاالغۇت 

كۆرۈلگىنىگە ئوخشااش، بۇناداق شاەكىللەنگەن شاالغۇت بىار ئىرقالردا 
ئىاارق بارلىققااا كەلتۈرىاادىغان مەدەنىاايەت، ئېسااىل ئۇنسااۇرالرنىڭ ئااۆز 
ئالدىغا ياراتقان مەدەنىيەت سەۋىيىسىدىن خاېلىال تاۆۋەن تۇرىادۇ. شاۇ 
سەۋەپتىن تولۇق ئارىلىشىشانىڭ بولماسالىقى مىللەتنىاڭ شەكىللىنىشاى 

دىلىق بىاار ئەھااۋال. بۈگااۈن بىزنىااڭ نااېمىس ئۈچااۈن ھەقىقەتەنمااۇ پاياا
مىللىتىمىز ئارىسىدا شىمالى گېرمان ئىرقىغاا تەۋە كىشاىلەردىن بارلىققاا 
كەلگەن زاپاس مىللى غەزىنە كۆپ قىسىمنى تەشكىل قىلماقتا. بۇالرنىڭ 
قېنى بۇزۇلماۋ ساقلىنى  قالغان. بۇ مىللى تەركىۋىمىزنى كىلەچىكىمىاز 

لى غەزىانە دەپ قوباۇل قىلىشاىمىز ماۇمكىن. ئۈچۈن قىممەتلىك بىر مىل
ئىرق قانۇنىيەتلىرى بىلىنمەۋ كەلاگەن، ھەمامە ئاادەم تەڭ يارىتىلغاان 
دەپ قارىلىۋاتقاااان كىشاااىنى ئەپسۇساااالندۇرىدىغان بىااار دەۋردە، ھەر 
تۈرلاااۈك ئىپتىااادائىي ئۇنساااۇرالر ئوتتۇرىساااىدا سااااقلىنى  كېلىۋاتقاااان 

ۈگۈن بىزگە مەلۇم بولمااقتىكى، قىممەتلەر ئايرىلماۋ كېلىنگەن ئىدى. ب
مىللىتىمىزنىااڭ ۋۇجااۇدىنى تەشااكىل قىلىۋاتقااان ئۇنسااۇرالرنىڭ تولااۇق 
ئارىالشما ھالغا كېلىشى، بۇالردىن مەيدانغا كېلىدىغان شالغۇت ئىنساان 
يىغىندىساااى ساااىرتتىن قارىماققاااا بەلكىااام تېخىماااۇ كۈچلاااۈك قىلىااا  

نساااانىيەتنىڭ كۆرسىتەلىشاااىمۇ ماااۇمكىن. ئەمماااا ئۇناااداق ئەھۋالااادا ئى
ئېرىشىشااى زۆرۈر بولىۋاتقااان غااايىالر ئېرىشااكىلى بولماياادىغان بەكااال 
يىراقتىكااى غااايە ھالىغااا ئايلىنىاا  قالغااان بااوالتتى. نەتىجىاادە، ئااۆز 
ۋەزىپىسااىنى ئاااخىرغىچە ئورۇندىسااۇن دەپ تەقاادىر ئىرادىسااى )تەڭاارى 
ئىرادىسااى( ياراتقااانلىقى ئېنىااق كۆرۈنااۈپ تۇرغااان بااۇ ئىنسااان دېااگەن 

خلۇق، ئۆز ئارا ئارىلىشى  ئۇمااچ ھالىغاا كەلاگەن خەلاق داشاقاينىقى مە
 ئىچىدە بۇغۇلۇپ يوقۇلۇپ كەتكەن بوالتتى.
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ئەمما بىزنىڭ قىلچىماۇ رولىمىاز بولمااۋ تاۇرۇپ تەقادىرنىڭ بۇناداق 
يامان ھاالىتىمىزنى تۈزەتساۇن دەپ تەلەپاتە بولىشاىمىز ئۈچاۈن، قولغاا 

ەھااۋالىمىزنى ئەسااتايىدىللىق كەلتااۈرگەن بىلىمنىااڭ باشااالمچىلىقىدا ئ
بىلەن تەھلىل قىلى  باھااالپ چىقىشاىمىز، باۇالردىن تەجارىبە سااۋاق 

 ئېلىشىمىز كېرەك.

بااۇ دۇنيااادا نااېمىس مىللىااتىگە ئۇلااۇت بىاار ۋەزىااپە بېاارىلگەن دەپ 
تونۇياادىغان كىشااىلەر، بااۇ ۋەزىپىنىااڭ بىاار دۆلەت قااۇرۇپ چىقىااش 

قىرى نىشااااانى ۋەزىپىسااااى ئىكەنلىكىنااااى، بااااۇ دۆلەتنىااااڭ ئەڭ يااااو
مىللىتىمىزنىڭ، پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ بۇزۇلمااۋ سااقلىنى  كېلىۋاتقاان 
ئەڭ ئېسااىل ئۇنسااۇرلىرىنى ئاسااىراش ۋە ئااۇالرنى قوغداشااتىن ئىبااارەت 
ئىكەنلىكىنى توناۇپ يېتىشاى كېارەك.ئەنە شاۇ چاغادىال دۆلەت تاۇنجى 
ت قېتىم ئۇلاۇت بىار غاايىنى ئېتىاراپ قىلغاان ھېساابلىنىدۇ. ئەمماا دۆلە

بىرسااىنى ئىختىيااارى تااۈردە ئالدىيالىشااى -ئااۆزىگە پۇقرالىرىنىااڭ بىاار
ئۈچۈن پۇرسەت يارىتى  بېرىدىغان، دۆلەت ئىچىدە تەرتى  ئىنتىزامنى 
قوغداشااتىنال ئىبااارەت ۋەزىپىسااى بااار دەپ تۇرىۋېلىشااتەك كۈلكىلىااك 
دۆلەت تااۈزۈمىگە نىساابەتەن ئېيتقاناادا، تەڭرىنىااڭ لااۇتپى بىاالەن بااۇ 

لىغان ئااالى ئىنسااان ئىرقىنااى قوغااداش، ئااۇنى ھىمااايە دۇنياغااا بېغىشاا
قىلىشااتەك ۋەزىپىسااى ھەقىقەتەنمااۇ ئۇلااۇت بىاار ۋەزىااپە ھېسااابلىنىدۇ. 

بىاار ھەقىااقەت دەپ -ئوتتۇرىغااا چىقىشااىدىن تارتىاا  ئااۆزىنى بىااردىن
كۆرسىتىشااكە ئۇرۇنااۇپ كېلىۋاتقااان بااۇ پاسسااى  ئورگاااننى، ئۆزىنىااڭ 

زمەت قىلىشتىن ئىبارەت ئاكتىا  ئەسلى غايىسىنىڭ ئۇلۇت بىر غايىغا خى
 ئورگان ھالىغا ئايالندۇرۇلۇشى كېرەك.

گېرماااانىيە ھۆكاااۈمىتى، مەخساااۇس بىااار دۆلەت ساااۈپىتىدە باااارلىق 
نېمىسااالرنى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادىغان بولىشااى، بااۇ ئىرقنىااڭ ئېسااىل 
ئۇنسااۇرلىرىدىن بارلىققااا كەلااگەن زاپاااس كااۈچ غەزىنىسااىنى قوغااداش 

رنى مەزماۇت قەدەمالەر بىالەن تەدرىجاى تاۈردە بىلەنال قالماستىن، ئاۇال
ھۆكااۈمران ئورنىغااا يۈكسەلتىشااىنىمۇ ئااۆزىگە ۋەزىااپە قىلغااان بولىشااى 

 كېرەك.
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ئەگەر مەسىلە تېخىمۇ چوڭقۇرالپ تەتقىق قىلىنسا، بىار تۇرغۇنلاۇق، 
بىاار خامۇشاالۇق دەۋرنىااڭ كەينىاادىن بىاار كااۈرەش دەۋرى ئوتتۇرىغااا 

تۆماااۈر ئىشلىتىلمىساااە “ۇ يەردە بارلىققاااا كېلىشاااى ماااۇمكىن. ئەمماااا بااا
نىاڭ تەتاۈرى − ئاۇ.ت( ” ئىشلىگەن پىچاق داتالشاماس” )“داتلىشىدۇ

دېااگەن ئەقلىاايە سااۆزى بااويىچە ئاتاكىغااا ئااۆتكەن تەرەپااال غااالىبىيەت 
قازىنااليااادۇ دەيااادىغانالرنىڭال ھەقلىاااق بوالاليااادىغانلىقى ئوتتۇرىغاااا 

نكى خەلااق چىقىاادۇ. كۈرىشااىمىزنىڭ غايىسااى قااانچىكى ئۇلااۇت، بۈگااۈ
ئاممىسى بۇ غايىنى قانچىكى تەساتە چۈشاىنىدىكەن، قولغاا كېلىادىغان 
غااالىبىيەتمۇ شااۇنچە زور، غالىبىيەتنىااڭ ئەھمىيىتىمااۇ شااۇنچە يااوقىرى 
بولىدۇ. بۇنى تارىا بىازگە ئاللىمۇقاچاان ئىساپاتالپ بەرگەن. شاۇنداق 
بولغاچقااا، ئىشااەنگەن غااايىمىزنى ئېنىااق كۆزئالاادىمىزغا كەلتاااۈرگەن 

اسااااتا كۈرىشااااىمىزنى تەۋرەناااامەس ئىاااارادە بىاااالەن ئىزچىاااال ئاس
 داۋامالشتۇرۇشىمىزنىڭ ئۆزىال كۇپايە.

بۈگااااۈنكى كۈناااادە دۆلىتىمىزنااااى باشااااقۇرۇپ كېلىۋاتقااااان دۆلەت 
كادىرلىرىنىااڭ بەكااال كااۆپ قىساامى ئەتە مەياادانغا كېلىاادىغان ۋەقەلەر 
ئۈچۈن كۈرەش قىلىاش، ئۇنىاڭ ئۈچاۈن تىرىشاىش ئورنىغاا، ھاازىرقى 

تىنى ساااقالپ قېلىشاانى تېخىمااۇ بىااخەتەر، تېخىمااۇ پاياادىلىق دەپ ھااالى
قارىشاااىدۇ. بۇناااداق كىشاااىلەر دۆلەتناااى بىااار تۈرلاااۈك ماشاااىنا دەپ 
ھېسابلىشى ، ئۆزلىرىنىڭ مەۋجۇد بولۇشاىنىڭ بىاردىن بىار ساەۋەبى، 
ھاياتىنى ساقالپ قېلىشنىڭ بىر ۋاستىساى دەپ قارىشاىنى ئەڭ مۇۋاپىاق 

ۇالرنىااڭ ھاياااتى ھەقىقەتەنمااۇ ئااۆزلىرى بىاار قاااراش دەپ تونۇياادۇ. ئ
ئېيتقاناادەك دۆلەتااكە ئاتالغااان. ئااۇالر دۆلەت ئااورنىنى بىاار مىللەتنىااڭ 
قەدىمىي ئورگىنى دەپ ھېسابلىشاىدۇ. شاۇ ئاارقىلىق ئاادەملەر خاۇددى 
بىاااارەر غوجااااايىن ئۈچااااۈن خىزمەتچااااى بواللىغىنىاااادەك، ئااااادەم 

ىز دېگەناادەك ھېسااابالنمايدىغان دۆلەت ئۈچۈنمااۇ خىزمەتچااى بااوالاليم
 مەنتىقىسىز قاراشقا ئىگە.
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دۆلەت ئورنىنى بىر گەۋدىنىڭ پۈتۈنلەۋ ئاپتوماتىك ماشىنىساى دەپ 
قااااراش، يۇقىرىااادا ئېيتىااا  ئۆتكىنىمااادەك بىااار مىللەتنىاااڭ ئەقلاااى 
قابىلىيىتىنى ھۆكۈمران سۈپىتىدە گەۋدىلەندۈرۈش ئاارقىلىق ئوتتۇرىغاا 

راق. بىرىنچى خىل قاراش چىقارغان بىر ئورگان دەپ قارىغاندىن ياخشى
بويىچە ئالغاندا دۆلەت بىلەن دۆلەت ئورنى ئاددى ئىنسانالر ئۈچۈن بىر 
غايە ھېسابلىنىدۇ. ئىككىنچاى خىال قاراشاتىكىلەرگە نىسابەتەن دۆلەت 
بىلەن دۆلەتنىڭ ئىنااۋىتى مەۋجاۇد بولاۇش ئۈچاۈن قاناات يايادۇرغان 

قۇدرەتلىااك  كۈچلااۈك ۋە مەڭگۈلااۈك كۈرەشاانىڭ خىزمىتىنااى قىلىاادىغان
قۇرال بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا دۆلەت قارىغۇالرچە ئىش قىلىدىغان، ئەقلاى 
يااوق ماشااىنا ھېسااابالنمايدۇ. ئااۇ، ھاياااتىنى داۋامالشتۇرۇشاانى ئااارزۇ 
قىلىۋاتقان بىر خەلق ئاممىسىنىڭ قاانۇنلۇق غايىساىنىڭ بىار ئىپادىساى 

 ھېسابلىنىدۇ.

مىزغا پاياادىلىق بىااز مىللەتچااى سوتساايالىزمچىالرنىڭ دۆلەت قارىشااى
بولىشى ئۈچۈن قانات يايدۇرۇلغان كۈرەشتە ماددى نۇقتىادا، ئەقلاى ۋە 
جاسااارەت كۆرسااىتىش جەھەتاالەردە قېرىاا  ھالىاادىن كەتااكەن بىاار 
جەمدىاايەت تەركىبىاادە بەكااال ئاااز ھېمايىچىغااا ئېرىشەلىشااىمىز مااۇمكىن. 
خەلق ئاممىسىنىڭ بۇ تەركىۋى ئىچىادىن روھاى ياشاىرى  تۇرىادىغان، 

ى ۋە قەلبى تېتىك قااللىغان ياشانغانالرنىال كۈرىشىمىزنىڭ سېپىگە ئەقل
ئااللىشىمىز مۇمكىن. ئەمما مەۋجۇت تۈزۈمنى ئۆز پىتى سااقالپ قېلىشانى 
ئۆزلىرىنىڭ بىردىن بىر غايىسى قىلىشقان كىشاىلەرنى ھەرگىزماۇ ئارىغاا 

 ئالماسلىقىمىز كېرەك.

ىا  يۈرىادىغانالرغا بۈگۈنكى كۈندە، خاالپ تۇرۇپ ئىش بۇزارلىق قىل
قارىغاناادا بۈگااۈنكى دۆلەتنااى ساااقالپ قااېلىش ئۈچااۈن ھەلەك بولااۇپ 
يۈرىااادىغان تەپساااە تەۋرىااامەس بولىۋالغاااان ئەقلىناااى ئىشلىتىشاااتىنمۇ 
ھۇرۇنلۇق قىلىدىغان بىر توپ ئادەم ئالدىمىزنى توساپ تۇرماقتا. ئەمماا 
بىاااز مىللەتچاااى سوتسااايالىزمچىالرنىڭ ۋەزىپىمىزناااى قۇتلاااۇق ھالغاااا 
كەلتۈرۈشكە سەۋەبچى بولغان، ئەڭ چوڭ ئۇتۇق قازىنىشىمىزغا پۇرسەت 
يارىتىااااا  بەرگەن شاااااارائىتىمۇ دەل شاااااۇ كەساااااكىن كۈرەشاااااتىن 



 

 

708 

 

ئۈمىدسااىزلىنىش ۋەزىيىتىاادۇر. بۇنااداق ۋەزىاايەت، ئااۇرۇش نااارىلىرى 
دەسلىپىدىن تارتىپال ئىرادىسى ئااجىز بولغاانالرنى قورقۇتاۇپ، ئاۇالرنى 

رۈپ، ھەقىقااى جەڭگىااۋار ئىنسااانالرنىڭ بىاار جاسارەتسااىز ھالغااا كەلتااۈ
يەرگە كېلىشااىنىڭمۇ پۇرسااىتىنى يارىتىاا  بېرەلەياادۇ. شااۇ تەرىپىنىمااۇ 
ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەككاى، بىار مىلالەت ئىچىادىكى ئاكتىا  كاۈچلەر، 
يااوقىرى ئاكتىپچانلىققااا ئىااگە بىاار قىسااىم كىشااىلەر بىاارال غااايە ئۈچااۈن 

شاۇ ئاارقىلىق خەلاق ئاممىساىنى بىرلەشكەن ۋەزىيەت بارلىققا كەلگەن، 
مەستخۇش قىلى  كېلىۋاتقان ھۇرۇنلۇقالردىن ئازات قىلىنغاان ۋاقتىادا، 
بۇ جەڭگىۋار كىشىلەر پۈتۈن خەلققە ھۆكۈمران ھالغا كېلەلەيادۇ. يەناى 
ئاااز سااانلىق كىشااىلەر كااۆپ سااانلىقنىڭ ئارزۇسااى بىاالەن ئااۇالر ئالغااان 

بەلگىلىۋالغااان كااۈنلەر، قااارارالرنى ئااۆزلىرىگە ئاساسااى ۋەزىااپە قىلىاا  
 دۇنيانىڭ تەقدىرىنى ئەنە شۇالر بەلگىلەيدىغان كۈن ھېسابلىنىدۇ. 

شۇ سەۋەپتىن، بۈگاۈنكى كۈنادە نۇرغاۇن كىشاىلەرگە بەكاال قىايىن 
بولااۇپ كۆرۈنىۋاتقااان بااۇ ۋەزىااپە، ئەساالىدە بىزنىااڭ غەلىبىنااى قولغااا 
 كەلتۈرەلىشاااىمىزنىڭ ئالااادىنقى شاااەرتلىرىدىن بىااارى ھېساااابلىنىدۇ.

ئۇلۇت ۋە جاپالىق بىر ۋەزىاپە بولغاانلىقى ئۈچاۈن، ” كۈرەش ۋەزىپىسى“
بىاار ئاۋانگااارت كااۈچ بىااز -بااۇ كۈرەشاانى داۋامالشتۇرۇشااتىكى بىااردىن

بولىمىز. كۈرىشىمىز جەريانىدا ئەنە شۇ ئاۋانگارت كۈچلەر بىز مىللەتچى 
 سوتسيالىزمچىالرنىڭ غەلىبە قازىنالىشىنىڭ كاپالىتىگە ئايلىنىدۇ.

 

مەن ئالغاندا ئىرقالرنىڭ ساپلىقىنى بۇزىادىغان جۈپلىشىشالەرنى ئومۇ
تەبىدەت دۇنياساى مۇۋاپىاق شاارائىتالرنى تەيياارالپ تۈزىتىا  تۇرىادۇ. 
تەبىاادەت دۇنياسااى ئااادەتتە شااالغۇتالرغا ئااۇنچە بەك يااول قويۇپمااۇ 
كەتمەيدۇ. شالغۇت ھامىلىلەرنىڭ دەسلەپكى باوۋ كۆتۈرۈشاى، بەزىادە 

ۋە بەشاىنچى قېتىملىاق قۇرسااق كۆتۈرۈشالەرگىچە ئۈچىنچى، تۆتىنچى 
بەكال ئېغىر قىينىلىدۇ. چۈنكى، ئەسالى ئاالى ئىرقنىاڭ ئەۋزەللىكلىارى 
ئۇالرغااا مىااراس بولااۇپ قااللماياادۇ. شااۇنىڭدەك قاننىااڭ بۇلغىنىشااى 
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سەۋەبىدىن تۇغما ئىستەكلەر بىلەن ھاياتلىق ئېنېرگىيىسى ئۇالرغا مااس 
تاااۈرۈپ چىقارغاااان بولىااادۇ. سااااپ كەلااامەۋ رېداكساااىيە بېرىشااانى كەل

ئىرقتىكىلەر خەتەرلىك مومىنتالردا ئەقىلگە ئۇيغۇن، مۇۋاپىق قاارارالرنى 
ئاالالياادىغان ئاالھىاادىلىكلەرنى ئىپادىلىسااە، شااالغۇت قااانلىق بىرسااى 
بارلىق قىيىن شاارائىتالردا ناېمە قىالرىناى بىلەلامەۋ تەمتىارەپال قالىادۇ 

بىاالەن ئىشاانى بااۇزۇپ يۈرىاادۇ.  پۇچااۇق قااارارالر-ياااكى بولمىسااا چاااال
ئاااقىۋەتتە، ئااارىالش قاناادىن بولغااان شااالغۇت بىرسااى ئااۆزىنى ساااپ 
قانلىقالرنىڭ باشقۇرۇشاىغا تاشاالپ ياشاشاقا مەجباۇر بولىادۇ. شاۇنداق 
قىلىاا ، ئەمەلىااي تۇرمۇشااتىكى رولىمااۇ تېاازال غايىاا  بولىاادۇ. ساااپ 
 ئىرقتىكىلەرنىاااڭ ماااۇۋەپپىقەت بىااالەن تاقابىااال تاااۇرۇپ كېلىشاااى،
غالىبىيەتنى قولغا كەلتۈرگەن ۋاقتىادىكى ئەھاۋالالردا شاالغۇتالر ھاماان 
مەغلۇپ بولۇپال يۈرىادۇ. باۇ تاۈردىكى ۋەقەلىكالەر ئۈچاۈن بەكاال كاۆپ 
مىسااال كەلتۈرەلىشااىمىز مااۇمكىن. تەبىاادەت دۇنياسااىمۇ دەل ئەنە شااۇ 
شەكىلدە تۈزىتىش بىلەن ۋەزىپىسىنى ئورۇناداپ تۇرىادۇ. تەبىادەت باۇ 

تااۈزىتىش ئىشاالىرىنى ھەتتااا كۆپااۈنچە ۋاقىااتالردا يەنىمااۇ تااۈردىكى 
ئىلگىرىلەپ نەسىل قالدۇرۇش پائالىيىتىگە چەكلىامە قوياۇش ئاارقىلىق 
ئورۇندىشىمۇ ماۇمكىن. يەناى شاالغۇت ئىرقتىكىلەرناى قىسىرالشاتۇرۇش 
ئارقىلىق ئۇالرنى مەلۇم ۋاقىات ئۆتكەنادە پۈتاۈنلەۋ تازىالشانىمۇ ئىشاقا 

 كىرىشتۈرۈشى مۇمكىن.

ئالى ئىرققا مەنسۈپ بولغاان بىرساى پەس ئىرقتىكاى بىرساى بىالەن 
جۈپلەشكەن ۋاقتىدا، بۇنداق جۈپلىشىشتىن ئىرق سەۋىيىسى تاۆۋەنلەپ 
كېتىش مەيدانغا كېلىادۇ. بۇناداق شالغۇتلىشىشاتىن مەيادانغا كەلاگەن 
ئەۋالد ساپ ئىرقتىكىلەرنىڭ سەۋىيىساىدىن تاۆۋەن بىار ئاالھىادىلىككە 

بولاۇپ يېتىلىادۇ. بۇناداق بىار شاالغۇت ئەۋالد، ئاالى  ئىگە بىار ئاادەم
ئىرققا تەۋە كىشىلەردىن قان قوبۇل قىلىشى، ئاۇالر بىالەن جۈپلىشاى  
تۇرۇشاانى داۋامالشااتۇرالمىغىنىدا، تەبىاادەت ئۇالرنىااڭ تاقابىاال تااۇرۇش 
كااۈچىنى زور دەرىجىاادە ئااازايتىۋەتكەنلىكى ئۈچااۈن يوقۇلۇشااقا مەھكااۇم 

ر قااانچە ئەسااىر ۋاقىاات ئۆتكەناادىن كېاايىن بولىاادۇ. ياااكى بولمىسااا بىاا
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ئوتتۇرىغااا شااۇنداق يېڭااى بىاار شااالغۇت نەسااىل مەياادانغا كېلىاادۇكى، 
ئااۇالردا ئەساالىدىكى ئااالى ئىاارق ئامىللىرىنىااڭ يۇقۇندىسااىمۇ قالماااۋ، 
ئۇالرنى زادىال تاونىغىلى بولمايادىغان ھالغاا كېلىا  بولىادۇ. شاۇنداق 

ىااگە يېڭااى بىاار خەلااق قىلىاا  مەلااۇم دەرىجىاادە تىركىشااىش كااۈچىگە ئ
بارلىققا كېلىدۇ. ئەمما بۇ يېڭى خەلقنىڭ كۆزقاراشلىرى بىلەن ساەندەت 
جەھەتلەردىكااااى قىممىتااااى تااااۇنجى قېتىملىااااق جۈپلەشااااكەن ئااااالى 
ئىرقتىكىلەرنىڭ قابىلىيىتىگە سېلىشتۇرغاندا بەكال تاۆۋەن تۇرىادۇ. شاۇ 

ر، سەۋەپتىن قان ساۈپىتىنى ئۆساتۈرىۋالغان بۇناداق شاالغۇت مەخلاۇقال
ھاياااتلىق كۈرىشااى جەريانىاادا قېنااى بۇلغانمىغااان ساااپ ئىاارقتىكىلەرگە 
بەرىبىاااار يېڭىلىاااا  قالىاااادۇ. مىڭلىغااااان يىلااااالر مابەينىاااادە ئااااالى 
ئىااارقتىكىلەردىن مىاااراس ئالغاااانلىرى ئاساساااىدا يېتىشاااتۈرگەن باااۇ 
قەبىلىنىااڭ ھەمكااارلىق روھااى ئۇالرغااا مەلااۇم دەرىجىاادە ئۆملااۈكنى ئاتااا 

لاااۈك كاااۈچى ھەر قاااانچە كۈچلاااۈك بولغانااادەك قىلغاااان، بۇناااداق ئۆم
كۆرۈنسااىمۇ، ئۇالرنىااڭ ئىااارق سەۋىيىسااىنىڭ تااۆۋەنلىكى، ئىجاااادىي 
ئىقتىدارلىرىنىڭ كاملىقى تۈپەيلىدىن، شۇنىڭدەك ئۆملۈك، تەرەققىيات، 
مەدەنىيەت جەھەتلەردە تېخىمۇ يوقىرى سەۋىيىلەرگە يۈكسەلگەن سااپ 

 ۇرالمايدۇ.ئىرقنىڭ زەربىلىرىگە ھەرگىزمۇ تاقابىل ت

بۇالردىن مۇنداق بىار پرىنساىپنى كەلتاۈرۈپ چىقىرىشاىمىز ماۇمكىن: 
ھەر قانااداق بىاار ئىاارق، شالغۇتلىشااىش يولىغااا كىاارگەنال بولىاادىكەن، 
قاچانال بولمىسۇن بىر كۈنلىرى، بۇنداق شالغۇتلىشىشتىن پەيدا بولغان 

باۇ شالغۇت ئەۋالد، قان ئارىلىشىشقا قاتناشاقان ئاالى ئىارق ئاادەملىرى 
دۇنيادا ئۆزىنىڭ ساپلىقىنى سااقالپ مەۋجاۇت بولاۇپال تۇرىادىكەن، باۇ 
شالغۇت كىشىلەر ئاممىسى چوقاۇم يوقىلىادۇ. شاۇنىڭدەك، ئاالى ئىرققاا 
مەنسۈپ بولغان ئەڭ ئااخىرقى بىار ئاادەممۇ شالغۇتلىشاى  كېتىادىغانال 
بولىدىكەن، بۇنداق پەس قانلىقالرنىڭمۇ ئۆلاۈم ساىگنالى چېلىنىادىغان 

 يېتى  كەلگەنلىكىنىڭ بېشارىتى بولۇپ قالىدۇ.دەۋر 

تەبىدەت دۇنياسى ئەنە شۇ شەكىلدە بولساىمۇ بۇلۇۋاتقاان ئىرقالرناى 
ئاستا تاۈزەپ تۇرىادۇ ھەمادە ئىرقالرنىاڭ بۇزۇلۇشاىدىن بارلىققاا -ئاستا
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ئاسااتا تااازىالپ تۇرىاادۇ. ئەممااا -كەلااگەن شااالغۇت مەخلااۇقالرنى ئاسااتا
ىغان ساپ قاانلىق ئاالى ئىارقتىكىلەر بۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم تېخى بۇزۇلم

تولااۇق يوقالماساالىقى ھەماادە قايتااا بۇزۇلااۇش يولىغااا كىرىاا  قالمىغااان 
 بولىشى شەرت.

بااۇ ھادىسااە، ئىسااتىخىيىلىك تااۈردە، كۈچلااۈك بىاار ئىرقنىااڭ تۇغمااا 
ئارزۇسااىغا )ئىنىسااتىنكىتىگە( ئىااگە بولغااان ئاالھىاادە ئەھااۋالالردا ياااكى 

ەجبورالشاالر نەتىجىساىدە تەبىدىاي ياولالر بولمىسا بىر قىسىم ئاالھىدە م
بىااالەن كۆپۈيۈشااانى رەت قىلىااادىغان، ئىااارق سااااپلىقىنى قوغاااداش 
شااەكىللىرى ئااارقىلىقمۇ ئوتتۇرىغااا چىقىشااى مااۇمكىن. مەجبورالشااالر 

ئاخىرالشماس، ساپ قاان ئاامىللىرى دەرھاال ئاۆزى بىالەن -ئاخىرلىشار
ۇماۇ ھەر تۈرلاۈك تەڭ سەۋىيىدىكىلەر بىالەن جۈپلىشىشاكە باشااليدۇ. ب

شالغۇتلىنىشالرنى چەكلەيدىغان ئامىل بولۇپ قاالاليدۇ. شاۇ ئاارقىلىق، 
شالغۇتلىشىشالردىن ئوتتۇرىغا چىقىدىغان ئېقتىياجالرمۇ ئاۆز قىممىتىناى 
يوقىتى  ئۆزلىكىدىن ئورۇن بوشىتى  كەينىگە چېكىنىدۇ. شۇنداقتىمۇ، 

ىلەرنىڭ تاقابىال بۇنىڭ ئۈچۈن شالغۇتالرنىڭ ئادەم سانى ساپ ئىرقتىك
تۇرۇشااقا كااۆزى يەتمىگااۈدەك دەرىجىاادە كۆپىيىاا  كەتمىااگەن بولىشااى 
شاااەرت. تۇغماااا ئىساااتەك )ئىنىساااتىنكىت − ئاااۇ.ت( تەلەپلىرىناااى 
ئاڭلىمىغانغااا سااېلىۋالىدىغان، تەبىاادەت دۇنياسااى ئۈسااتىگە يااۈكلىگەن 
مەسااادولىيەتلەرنى ئېتاااراپ قىلمايااادىغان بىرساااى، يوقالغاااان ئىچكاااى 

ئورنىغا ئەقىلنىڭ يول كورسىتىشىنى دەسسەتمەۋ تاۇرۇپ تەلەپلىرىنىڭ 
تەبىااادەت كۈچىنىاااڭ تۈزىتىشااالىرىگە ئىشەنمەسااالىكى كېااارەك. يەناااى 
دېمەكچىكى، يېڭىالش ئىشى ئەقىلنىڭ ئۈستىگە چۈشىدۇ دېگەن گەپ. 
-ئەمما، كۆزى كۆرمەس ھالغا كېلى  بولغان بىرسىنىڭ ئىرقالرناى بىار

رنى ئااۆرۈپ تاشااالش ئىشااىنى بىرسااىدىن ئايرىاا  تۇرىاادىغان توساااقال
ئۆزىاااادىكى ئەڭ ياخشااااى نەرسااااىلەرنىڭ تولااااۇق يوقالغىنىغااااا قەدەر 
داۋامالشااااتۇرىدىغانلىقى كىشااااىنى ئەنسااااىرىتىدۇ. ئۇنااااداق بولغاناااادا 
كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۇنىڭدىكى ئەڭ ياخشى نەرساىلەرمۇ ۋەياران بولاۇپ 
 چېلىنىاا  كەتااكەن بولىاادۇ. بۈگااۈنكى كۈناادە قااۇالقلىرىمىزنى ساااغرو
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قىلىۋەتكىدەك ۋارقىرىشى  يۈرگەن داڭلىق ئىسالھاتچىالرنىڭ غاايىلىرى 
ئەنە شۇ چېلىۋېتىلگەن ئۇماچتىن باشاقا نەرساە ئەمەس. ئەمماا، شاۇنى 
بىلىشىمىز كېرەككى، بۇ تۈردىكى قوچىۋېتىلگەن نەرساىلەر دۇنياادىكى 
ھەر تۈرلۈك غايىالرنىڭ ئۆلۈمىنى كەلتۈرۈپ چىقارماقتا. بۇنداق ئەھۋالدا 

، بىاار قوتااان ھااايۋانى ” چااوڭ بىاار پااادا“ھااېچ ئىشااقا ئەسااقاتمايدىغان 
مىجەزلىااك مەخلااۇقالرال ئوتتۇرغااا چىقىاادۇكى، ھەرگىزمااۇ مەدەنىيەتنااى 
قوغدىياالياادىغان، مەدەنىيەتنااى تەرەققااى قىلدۇراالياادىغان سااۈپەتلىك 
ئادەم ئوتتۇرغا چىقىشى مۇمكىن ئەمەس. ئەنە شۇنداق ۋەزىيەت ئوتتۇرغا 

ۈنلەردە، ئىنسااانىيەت ئااۆز ئۈسااتىگە چۈشااكەن ۋەزىپىسااىنى چىققااان كاا
 ئورۇنداشتىن ۋاز كېچىدىغان ۋەزىيەت شەكىللەنگەن ھېساپلىنىدۇ.

ئەگەر دۇنيانىااڭ ئەنە شااۇنداق بىاار ئەھۋالغااا چۈشااۈپ قېلىشااىنى 
خالىمايدىكەنمىز، گېرمان دۆلەتلىرىنىڭ ۋەزىپىسى، ھەممىادىن باۇرۇن 

قەتدىي تاۈردە توساشاتىن ئىباارەت  يېڭىدىن شالغۇتلىشىش ھەرىكىتىنى
بولىشى كېرەك دەيدىغان قاراشقا ھەممە بىردەك ئاۋاز قوشۇشاى شاەرت. 
زامانداشلىرىمىزنىڭ دىققىتىنى تارتىا  كېلىۋاتقاان ساۈپرەندە مەخلاۇق 

جاارقىراپ قارشاى -ئەۋالتلىرى تەبىدىكى بۇ قاراشالرغا دەرھال ۋارقىراپ
الرنىڭ ئەڭ يۈكسااەك ھوقااۇقى چىقىشااقا، مەن ئوتتۇرغااا قويغااان ئىنسااان

دېگىاانىمگە قارشااى چىقماقتااا دېيىشااى  مېنااى قارىالشااقا كىرىشىشاالىرى 
تەبىدىي. ئەسالىدە، ئادەمنىاڭ پەقەت بىارال ماۇقەددەس ھوقاۇقى باار، 
شاااۇنىڭدەك باااۇ ھوقاااۇقى ئاااۆز ۋاقتىااادا يەنە ۋەزىپىلەرنىڭماااۇ ئەڭ 

ىار مۇقەددەسلىرىدىن بىارى ھېسااپلىنىدۇ: بۇناداق ھوقاۇق، بۇناداق ب
ۋەزىپە ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئەڭ الياقەتلىك بولغان كىشىلەرگە تېخىمۇ 
تولۇق ئىلگىرلەش پۇرسىتىنى يارىتى  بېرىش ئاارقىلىق قېنىنىاڭ سااپ 
ھالدا ساقلىنىشى ئۈچۈن غەيرەت كۆرسىتىش دېگەنلىك بولىدۇ. ئەھۋال 
شۇنداق ئىكەن، ئىرقچى بىر دۆلەت ئەڭ ئالادى بىالەن ئاۆۋ تۇتۇشانى 

ىنى بۇلغايدىغان پاتقااقلىقتىن تارتىا  چىقىرىشاى، ئۇنىڭغاا ئاادەم ئىرق
بىااالەن ماااايمۇن ئوتتۇرساااىدا قالغاااان غەلىتاااى مەخلاااۇقالرنى تۇغاااۇپ 
بېرىاااادىغان ئەمەس، بەلكااااى تەڭرىنىااااڭ شااااەكلىگە ئوخشااااايدىغان 
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ئۇنسااۇرالرنى يااارىتىش ئۈچااۈن قۇرۇلغااان بىاار مااۇقەددەس ھۇجرىغااا 
 رسىتىشى كېرەك. ئايالندۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆ

ئىنسانى سەۋەپلەر دېيىشىۋالغان نەرساىلەرنى باھاانە قىلىشاى  مەن 
ئوتتۇرغااا قويغااان ئىلمااى قاراشااالرغا قارشااى يۈكسااەلگەن نااارازىلىق 
شاااۋقۇنلىرى  بىاار تەرەپااتىن بااارلىق پەس ئىاارىقتىكىلەرگە كااۆپىيىش 
پۇرسااىتى يارىتىاا  بەرسااە، يەنە بىاار تەرەپااتىن ئەۋالتلىاارى بىاالەن 

نداشلىرىغا تەسۋىرلىگۈسىز ئازاپ پەيدا قىلىدىغان دورىالرنى باارلىق زاما
-ئاپتىكىالردا ۋە يايمىچىالردا سېتىشقا يول قويۇلاۇپ، ئەڭ سااغالم ئاتاا

ئانىالرغا تۇغۇت چەكالەش پۇرساىتىنى تۇغادۇرۇپ بېرىۋاتقاان بۈگاۈنكى 
كۈناادە، ئۇالرنىااڭ مېنىااڭ دېگەنلىاارىمگە قارشااى جااار سېلىشاالىرىنى 

ئۇالرنىااڭ قااانۇنى ھەققااى دەپ قوبااۇل قىلىشااقا بولماياادۇ.  ھەرگىزمااۇ
بۈگااۈنكى كۈناادە ئاتااالمىش مىللەتچااى بۇرىۇئازالرنىااڭ مااۇقىملىقنى، 
ئاماانلىقنى سااقالۋاتىدۇ دەپ قارىشاىۋاتقان باۇ دۆلەت، ساىبلىس، ۋابااا 
كېسااىلىگە گىرىپتااار بولغااانالر ياااكى بولمىسااا تۇغمااا مېيىاا ، تۇغمااا 

نلىرىنى ئېلى  تاشالش ئىشىنى بىار تۈرلاۈك دۆتلەرنىڭ كۆپىيىش ئورگا
جىناااايەت دەپ ھېسااااپلىماقتا. بۇنىاااڭ ئەكساااىچە سااااغالم بولغاااان 
مىليونلىغان ئادەمدىن نەساىل قالادۇرۇش ھەققىناى تارتىا  ئېلىشانىڭ 
قىلچە يامان تەرىپى يوق دەپ قوبۇل قىلىنماقتا. بۇنداق ئىشالر ئىككاى 

زىات كەلمەيادىكەن، ھەتتاا ئادەتلىرىگە -يۈزلىمىچى جەمىيەتنىڭ ئۆرپ
ئۇنداقالرنىڭ ئەقىل ئىشلىتىشتىن قىرىق، كۆرمەسكە سېلىۋېلىشلىرىدىن 
ساااۈيىنى  كېتىشااامەكتە. چاااۇنكى، ئۇناااداق بولمىساااا ئىرقىمىزنىاااڭ 
ساااااپلىقىنى قوغااااداش، مىللىتىمىزنااااى ياشاتقۇزۇشاااانىڭ يااااوللىرىنى 
 .ئاختۇرۇش ئۈچۈن ئارتۇق باش قاتۇرۇپ ئاۋارە بولۇشىدىن قورقۇشىدۇ

بۈگااۈنكى ئىجتىمااائىي تااۈزۈم، ھەقىقەتەنمااۇ غااايە، ئۈمىاادۋارلىق، 
پەزىاالەت دېااگەن ئۇقاااۇمالردىن پۈتااۈنلەۋ مەھااارۇم ھالاادا تۇرماقتاااا! 
كەلگۈسااى ئەۋالتلىرىمىزنىااڭ مەنپەئەتااى ئۈچااۈن ئەڭ ياخشااىلىرىنىڭ 
يېتىشتۈرۈلۈشىگە مۇناسىۋەتلىك ئىشالرغا ھېچ كىام ئەھمىايەت بەرمەۋ، 

غا تاشاالپ قويۇشاماقتا. بۈگاۈنكى چىركاۋالرنىاڭ ھەممە ئىشانى بولىشاى
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ئەھۋالىمۇ خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش ئەھۋالادا تۇرماقتاا. باۇ چىركااۋالر 
كاردىنااالالرمۇ شااۇنداق -تەڭرىنىااڭ ئەڭ ئۇلااۇت ئەسااىرى بولغااان، پااوپ

دەپ تونۇياادىغان ئىنسااانغىمۇ اليىااق بولغااان ھااۆرمىتىنى كۆرسااەتمەۋ 
ر نااېمىلەر دېيىشااكىنى بىاالەن، كېلىشاامەكتە. ئااۇالر رو  ھەققىاادە بىاا

ھالىغااا ” پرولېتارىيااات“روھنىااڭ ئااورنى ھېساااپلىنىدىغان ئادەمنىااڭ 
چۈشااااۈپ قېلىشااااىغا كااااۆز يۇمااااۇپ ئااااۈن چىقىرىشاااامايدۇ. ئاناااادىن 
خىرىساااتىيانلىق ئېتىقادىنىاااڭ ئاااۆز ۋەتىنىااادە تەساااىرىنى يوقۇتاااۇپ 
بېرىۋاتقااااانلىقى، جىساااامانى جەھەتااااتە كۆرۈلگىنىاااادەك ئەخالقااااى 

ۇ بىااارگە بۇزۇلاااۇپ كېتىۋاتقاااان باااۇ ۋەيااارانە تەبىاااقە جەھەتلەردىمااا
-گە قاراپ ھااڭ” دىنسىزلىشىشى“كىشىلىرىنىڭ كىشىنى چۈچۈتكىدەك 

تاڭ قېلىشىدۇ. بۇنىڭ دەردىناى چىقىارىش ئۈچاۈن ئافرىقاا قىتدەساىنى 
ئايلىنى  يۈرۈپ ئوتانتوالرغا، غافرىساالرغا خىرىساتىيانلىقنى تاارقىتىش 

ىشىدۇ. ئەسلىدە ياۋرۇپادىكى مىللەتلەرناى، ئارقىلىق ئارام تاپماقچى بول
يەنااى تەڭرىنىااڭ ئەڭ ئەتىۋارلىااق ئااادەملىرىنى ئەخالقااى ۋە جىساامانى 
جەھەتلەردىكااى كېسااەللىك چىرمىۋېلىاا ، ئااۇالرنى تەدرىجااى غاااجىالپ 
تۈگىتىشااكە كىرىشااتى. بااۇنى كااۆرۈپ تۇرغااان قاااالق دىاان تارقاااتقۇچى 

رالر ئۈچۈن دىن تارقىتىش كىشىلىرىمىز ئافرىقىنىڭ يولىغا چۈشۈپ نېگى
نااوقتىلىرىنى قااۇرۇپ يااۈرمەكتە. بىزنىااڭ ئۈسااتۈن مەدەنىيىتىمىزنااى بااۇ 
ئىپتىدائى قاالق قەبىلىلەرگە ئۆگۈتاۈپ، ئاۇالرنى ھاۇرۇن شالغۇتالشاقان 

 دەپ كۈچ چىقىرىشماقتا.-ئادەم قىلى  يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن ھە

گىرالرناى بىزدىكى ھەر ئىككىال خىرىستىيان مەزھىبى زەنگىلەرنى )نې
دېمەكچى − ئۇ.ت( ياخشاى كۆرمەيادىغان، ھەتتاا شاۇنچە ئۈگەتساىمۇ 
چۈشااىنەلمەيدىغان ئوقااۇش بىاالەن قىيناااپ يااۈرمەۋ، ئۇنىااڭ ئورنىغااا 
ياۋرۇپالىقالرغا قارىتا سەھىيە ئىشلىرى جەھەتتە پۈتۈن كۈچىنى سەرى  
قىلى  خىزمەت قىلغاان بولساا، بەلكىام ئاۇالردىن تەڭارى تېخىماۇ بەك 

غان بوالتتى.  يەنى كېسەل ئازاۋىادا قىينىلىا  ياتقاان مېيىا  رازى بول
بىر بالىنى قۇتقۇزۇش ئارقىلىق ئۇ باال بىالەن بىارگە باشاقىالرنىمۇ بىار 
ئۆمۈر جاپا ئىچىاگە قويغىنىادىن، ئۇنىاڭ ئورنىغاا بىجىارىم، بەساتلىك 
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بىرەر يېتىم بالىنى باال قىلى  بېقىۋالغان بولساا تېخماۇ سااۋاپلىق ئىاش 
ىق ھېساااپلىنىدىغانلىقىنى تەرغىاا  قىلغااان بولسااا، بااۇ پااوپالر قىلغااانل

 ئىنسانلىق ئۈچۈن تېخىمۇ چوڭ ئىش قىلى  بەرگەنلىك ھېساپلىناتتى.

ئىرقچاى بىار دۆلەت، بۈگاۈنكى كۈناادە باۇ جەھەتاتە ساەل قاراشااالر 
سااەۋىبىدىن پەياادا قىلغااان بااارلىق زىيانالرنىااڭ ئااورنىنى توشااقۇزۇش 

لەت، ئىرقناى جاماائەت پائالىيەتلىرىنىاڭ ئۈچۈن تىرىشىدۇ. ئىرقچاى دۆ
مەركىزىگە ئايالندۇرىادۇ؛ ئىرقنىاڭ سااپلىقى ئۈچاۈن كاۈرەش قىلىادۇ؛ 

” پەرزەناات“شااۇنىڭدەك يەنە، بىاار مىللەتنىااڭ ئەڭ قىممەتلىااك مااۈلكى 
ئىكەنلىكىنااى ئاشااكارە جاكاالياادۇ. شااۇ ئااارقىلىق ساااغالم كىشااىلەرنىڭال 

ئۈچاااۈن تىرىشاااچانلىق پەرزەنتلىاااك بولىشاااىغا كاپالەتلىاااك قىلىاااش 
كۆرسااىتىدۇ؛ بۇنىااڭ ئەكسااىچە بولغااان ھەر قانااداق تەلەپااتە بولۇشاانى 
نومااۇس دەپ ئااېلەن قىلىاادۇ. ئىرقچااى دۆلەت شااۇ نەرسااىنى ئوچااۇق 
ئاشكارە ئوتتۇرغا قويىدۇ: كېساەلمەن، مېيىا  تۇرۇغلاۇق بااال تااپىمەن 
دېااايىش ئەڭ نۇمۇسساااىز ھەرىكەتتاااۇر! شاااۇنداق ئىاااكەن، ئۇناااداق 

ئەڭ شەرەپلىك ۋەزىپىسى بۇ دۇنياغا ئۆزىگە ئوخشايدىغان  كىشىلەرنىڭ
مېيىاا  پەرزەناات كەلتۈرۈشااتىن ۋاز كااېچىش بولىشااى كېاارەك. ئىرقچااى 
دۆلەت مىللىتىنىاااڭ بەساااتلىك پەرزەن تۇغاااۇپ بېرىشاااكە توساااقۇنلۇق 
قىلىشاانىڭ ئەڭ ئېغىاار گۇنااا  ھېساااپلىنىدىغانلىقىنى تونااۇپ يەتااكەن 

داق بىر ئىشقا ئارىلىشىش ھەققىگە بولىشى كېرەك. ئىرقچى دۆلەت، بۇن
ئىگە. چۇنكى، بىر مىللەتنىڭ مىڭالرچە يىللىق كىلەچىكى باۇ دۆلەتاكە 
تاپشۇرۇلغان. بۇنداق بىر ئىستىقبال ئالدىدا شەخسىلەرنىڭ ئاارزۇلىرى، 
شەخسىيەتچىلىكى ھېچ نېمىگە ئەرزىمەيدۇ. شەخساىلەردىمۇ دۆلەتنىاڭ 

ن باشااقا تااالالش ھەققااى بۇنىڭاادەك بەلگىلىمىلىاارىگە بااوۋ سۇنۇشااتى
بولماسلىقى شەرت. دۆلەتمۇ بۇ جەھەتتىكاى قاراشالىرىنى ئېنىاق باياان 
قىاللىشى ئۈچۈن ئەڭ زاماانىۋىي مىدىتساىنا بىلىملىرىادىن پايدىلىنىشاى 
كېارەك. كېسااىلى ئېنىااق، ئىرىساىي كېسااەللىك كااۆرۈلگەن بىرسااىدىكى 

 ئېقتىمااللىق بۇنداق كېسەللىك پەرزەنتلىرىگە مىراس بولۇپ ئۆتىدىغانال
بولىاادىكەن، بۇنااداق بىرسااىنىڭ پەرزەناات كااۆرۈش ھەققىااگە ئىااگە 
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بواللمايدىغانلىقىنى ئاشكارە ئېالن قىلىش كېارەك. شاۇنىڭدەك بۇناداق 
مېيىااا  ئادەملەرنىاااڭ پەرزەنااات كاااۆرۈش ئىمكاااانىيەتلىرىنى مااااددى 
جەھەتتىن چەكلەپ تۇرۇش كېرەك. بۇالردىن باشاقا يەنە، سااغالم بىار 

ۇ كااۆپ پەرزەنتلىااك بولۇشااتەك تەڭرىنىااڭ ئۇنىڭغااا بەرگەن ئايااالنىڭم
نىممىتااااى − تۇغۇشااااچان قااااابىلىيىتىنى ھۆكۈمەتنىااااڭ ئىقتىسااااادى 
سىياسااەتلىرىنىڭ چەكلىمىسااىگە ئۇچرىماساالىقى كېاارەك. ئەگەر دۆلەت 
ئوتتۇرغا چىقى  تۇغۇت چەكلىمىسىنى ئوتتۇرغا قويغىادەك بولىادىكەن، 

ىلەچەك ئۈچۈن بەكال ئېغىار باااليى ئانىالر ئۈچۈن، ك-بۇنداق ئىش ئاتا
ئااااپەت بولاااۇپ قېلىشاااى ماااۇمكىن. دۆلەت ئاااۆزىنى بۈگاااۈنكى كۈنااادە 
كورىلىۋاتقىنىااادەك پەرزەنااات كۆرەلەيااادىغان ئاااائىلىلەردە ئىجتىماااائى 
شااارائىتالر تۈپەيلىاادىن ئوتتۇرغااا چىققااان باااال بېقىشااتىن ھۇرۇنلااۇق 

تاا بۇنىڭادەك بىار قىلىشقا، پەرزەنتلىك بولۇشقا قىزىقماسالىقالرغا، ھەت
جىنااايى ئىشااالرغا يااول قويۇشااىدىن دەرھااال ۋاز كەچتۈرۈشااى، بىاار 
مىللەتنىاااڭ تەڭداشساااىز باااايلىقى ھېسااااپلىنىدىغان سااااغالم ئەۋالت 
يېتىشتۈرۈش ئىشىنىڭ، ئالى ئىرقنىڭ پەرزەنت قالدۇرۇشىدىن ئىباارەت 
ئىنتااايىن شااەرەپلىك بىاار ئىشاانىڭ ئەڭ كۈچلااۈك ھىمايىچىسااى دەپ 

ت. قىسقىسااى، دۆلەتنىااڭ دىققىتااى چوڭالرغااا قارىغاناادا تونىشااى شااەر
 بالىالر ئۈستىگە مەركەزلەشكەن بولىشى كېرەك.

جىسمانى ۋە ئەخالقى جەھەتلەردە ساغالم بولمىغان، شاۇ ساەۋەپتىن 
ئىجتىماااائى نوقتىااادىن بىااارەر قىممىتاااى بولمىغاااان بىرساااى ئۆزىنىاااڭ 

سالىقى كېارەك. مېيىپلىكىنى، كېسىلىنى پەرزەنتلىارىگە مىاراس قالدۇرما
تەربىاايە ئىشاالىرىدىكى ۋەزىپىسااى -ئىرقچااى دۆلەتنىااڭ بااۇ تااۈر تەلىاام

ھەقىقەتەنمااۇ ئېغىاار. بااۇ شااەرەپلىك ۋەزىپىنىااڭ قىممىتااى كەلگۈسااىدە 
بۇرىۇئاااازىيە جەمىيىتىنىاااڭ ئۇرۇشاااتا قولغاااا كەلتاااۈرگەن بۈگاااۈنكى 
غالىبىيىتىاادىنمۇ ئەھمىيەتلىااك بولااۇپ ئىپادىلىنىاادۇ. ئىرقچااى دۆلەت، 

تەربىايە ياولى ئاارقىلىق كېساەلمەن ۋە ئااجىز بولاۇش -تەلىامخەلقىگە 
قاازا -نومۇس قىلغىدەك بىر ئىش بولمىسىمۇ، ئىچ ئاغرىتقىدەك بىر بااال

ئىكەنلىكىنااى، ئااۆز مەنپەئەتىنااى كااۆزلەپ بۇنااداق بىاار پاااالكەتچىلىكنى 
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ئۆزىاادىن بولغااان بىگۇنااا بىاار بالىغااا مىااراس قالدۇرىشااى، بالىسااىنىمۇ 
شااىرىك قىلىۋېلىشااى نومااۇس قىالرلىااق بىاار ئىااش  بۇنااداق جاپاغااا تەڭ

ئىكەنلىكىنااى چۈشەندۈرۈشااى كېاارەك. كىشااىلەر ئااۆزى تېپىۋالمىغااان 
بولسىمۇ ئۆزىدە ئەسلىدىنال بار بولغان ئىرىسى كېسەللىكىدىن قىينىلى  
يااۈرگىنىنى بىلىاا  پەرزەناات كااۆرۈش ئىشااىدىن ۋاز كېچىشااى، ئااۆز 

بولغاااان، كىلەچەكاااتە  سۆيگۈساااىنى، مىقرىباااانلىقىنى ئاااۆز ئىرقىااادىن
قۇدرەتلىااك ۋەتىنىنىااڭ بەسااتلىك پۇخراسااىغا ئايلىنالىشااى مااۇمكىن 
بولىاادىغان ساااغالم بىاارەر يېاااتىم بالىغااا كۆرسااەتكىنىدە بااۇ كىشاااى 
ھەقىقەتەنمۇ ئىنتايىن ئىسىل بىر ئىش قىلغانلىقى، كىشاىلەرنى قااتتىق 
. تەسىرلەندۈرۈپ مەدىقە ئوقۇغىدەك ياخشى ئىش قىلغاان ھېسااپلىنىدۇ

دۆلەت ئەخالقى جەھەتلەردە بۇ تۈردىكى تەربىيىلەش ۋەزىپىسىنى بىجا 
كەلتۈرگىنىدىن كېيىن، ئەمەلى ئىجرا قىلىش باسقۇچىغا ئۆتسە بولىادۇ. 
بااۇ تااۈردىكى پىرىنسااىپالرغا ئاساساسااەن مۇۋاپىااق تااۈردە ھەرىااكەت 
قىلغىنىاااادا، چۈشىنىشمەساااالىكلەر، قوبااااۇل قىلىاااانىش ياااااكى رەت 

 قىلى  يۈرىشىنىڭمۇ ھاجىتى بولمايدۇ. قىلىنىشالردىن غەم 

ئەگەر جىسااامانى جەھەتاااتە بۇزۇقلاااۇق كاااۆرۈلگەن يااااكى نېااارۋا 
كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغان كىشاىلەر ئاالتە ياۈز يىلغىاچە پەرزەنات 
كۆرۈشتىن چەكلەنگەن بولسا ئىدى، بۈگاۈنكى كۈنادە ئىنساانىيەت بىار 

ى كۈنااادە ماااۇنچە قورقۇنۇشااالۇق دەرتلەردىااان قۇتۇلغاااان، بۈگاااۈنك
ئېرىشىشاانىمۇ پەرەز قىلىشااقا بولماياادىغان بەسااتلىك، ساااغالم ۋۇجۇتقااا 
ئېرىشااى  ئىنتااايىن بەخىتلىااك ياشااىغان بااوالتتى. مىللىتىمىزنىااڭ ئەڭ 
ساااااغالم، ئەڭ كۈچلااااۈك ۋە ئەڭ بەسااااتلىك ئادەملىرىنىااااڭ نەسااااىل 
قالدۇرۇشىنى ئاڭلىق تاۈردە، سىساتېمىلىق تاۈردە يولغاا قاويغىنىمىزدا، 

غاندا ئاۋال جىسمانى جەھەتتە، ئاندىن بۈگۈن بىاز دەردىناى ھېچ بولمى
تارتىااا  كېلىۋاتقاااان روھاااى بۇلغۇنۇشاااالرغا ساااەۋەپچى بولىۋاتقاااان 
سااەۋەپلەردىن تازىالنغااان بىاار ئىرىققااا ئېرىشااەلەيدىغانلىقىمىز ئېنىااق. 
چااۇنكى، بىاار مىلاالەت، بىاار دۆلەت بۇنااداق بىاار تااوغرا يااولنى تااالالپ 

ەللاااى قىممىتىناااى تەشاااكىل قىلىااادىغان ئالغىنىااادا، ئىرقىنىاااڭ ئەق
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ئەۋزەللىكلىرىنى يېتىلدۈرۈشكە، بۇ ئۇلۇت ساۋاپلىق ئىش ئۈچۈن پۈتۈن 
خەلقىمىز جەلى  قىلىنى  كۆپلەپ تۇغۇشقا كىرىشەلەيدۇ. شۇ ئاارقىلىق 
سائادەتلىك، ئەخالقلىق بىر تاۈزۈم ئىچىادە ئېساىل بىار ئىرقناى قولغاا 

 كەلتۈرەلىشىمىز مۇمكىن.

كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، بىر دۆلەت ھەممىدىن ئااۋال بۇ ئىشالرغا 
يېڭىدىن قولغا كەلتۈرگەن زېمىنلىرىنى بويسۇندۇرۇش ئىشىنى تەلەياگە 
باااغالپ قويماساالىقى، بۇنااداق مۇسااتەملىكە قىلىااش ئىشااىنى بەلگىلىااك 
قااانۇنىيەتلەر ئاساسااىدا ئىشااقا ئاشۇرىشااى كېاارەك. مەخسااۇس تەشااكىل 

ھەر ئااااادەمگە مۇسااااتەملىكە ” ىئىاااارق ھەيدەتلىاااار“قىلىنىاااادىغان 
پائالىيەتلىرى بىالەن شاوغۇللىنىش رۇخساەت قەغىازى بېارىش كېارەك. 
بۇنداق بىر رۇخسەت قەغىزىناى ئااللىشاى ئۈچاۈن بەلگىلىاك بىار ئىارق 

ياوقلىقىنى شاەرت -ساپلىقى، بۇنى ئىسپاتاليدىغان ھۈججەتلىرىنىڭ بار
ى قىلىاااش كېااارەك. شاااۇنداق قىلىااا ، ۋەتىنىمىزنىاااڭ ئەتراپىااادىك

ئاسااتا شەكىللىنىشااكە باشاااليدۇ. -مۇسااتەملىكە قىلىنغااان يەرلەر ئاسااتا
مۇسااتەملىكە قىلىنغااان بااۇ يەرلەردە ئەڭ ساااپ ئىاارق ۋاكااالەتچىلىرى 
يەرلەشاااكەن بولىااادۇ. شاااۇ ئاااارقىلىق باااۇ ئىرقنىاااڭ ئەڭ ئۈساااتۈن 
قابىلىيەتلىرىگە ئىگە كىشىلەر ئۇ يەرلەرنى ئىگىلىگەن ھېساپلىنىدۇ. بۇ 

لگەن جاااايالر پۈتاااۈن خەلقىمىاااز ئۈچاااۈن ئىنتاااايىن تاااۈر ئۆزلەشاااتۈرۈ
قىممەتلىاااك باااايلىق مەنبەساااىگە ئايلىنااليااادۇ. ئۇناااداق يەرلەرنىاااڭ 
تەرەققىيااااااتى خەلقىمىزنىاااااڭ ھەر بىرساااااىنى غۇرۇرالندۇرااليااااادۇ ۋە 
خاتىرجەملىاااك بەخىاااش ئېتەلەيااادۇ. چاااۇنكى، باااۇ مۇساااتەملىكىلەر 

يارىتىاادىغان مىللەتنىااڭ، ئىنسااانىيەتنىڭ كىلەچىكااى ئۈچااۈن بەخىاات 
 ئۇرۇقلىرى بىلەن تەمىنلەپ تۇرااليدىغان بولىدۇ. 

ئەڭ مااۇكەممەل بىاار دەۋرنااى يااارىتىش ئىشااى، ئىرقچااى قاراشااالرنى 
ئوتتۇرغا قويااليدىغان ئىرقچى دۆلەتاكە مەنساۈپ بولىشاى كېارەك. شاۇ 
ئااارقىلىق، ئىنسااانىيەت ئىشااىت، مۈشااۈك ۋە ئااات دېگەناادەك ھااايۋان 

ش بىالەن ھەپىلىشاىش ئورنىغاا، ئاساسالىقى نەسىللىرىنى ئىسال  قىلىا
ئااادەم ئىرقىنىااڭ ئىسااال  قىلىنىشااى بىاالەن شااوغۇللىنىدىغان بولىاادۇ. 
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ئىنساااانىيەت تاااارىخى بۇناااداق بىااار دەۋرگە كىرگىنىااادە، رىيااااللىقنى 
كۆرەلەيدىغان، نەسىل قالدۇرۇشالردىكى زىيانلىق ئىشالرنى بىلەلىاگەن 

ۇقلىرىادىن ۋاز كېچىشاى، بىر قىسىم كىشاىلەر ساۈكۈت قىلىا  ئاۆز ھوق
يەنە بەزىلىاارى قااابىلىيىتىنى جااارى قىلاادۇرالىغانلىقىنىڭ خوشاااللىقىنى 
ھاېس قىلىاا  بەخىتلىااك ھايااات كۆچۈرىادۇ. يااۈز مىڭلىغااان ئادەمنىااڭ 
دىنى ئادەتلەردىن باشقا ھېچ قاناداق بىار چەكلىامە بولمااۋ تۇرۇغلاۇق 

ان بۈگااۈنكى بويتااق ئۆتاۈپ كېااتىش يولىغاا كىرىۋېلىشااقا رازى بولىۋاتقا
كۈندە، بۇنداق خاتاا يولادىن ۋاز كېچىا ، قەلبىادىن رازى بولىادىغان 

 بۇنداق بىر دەرگە ھېچكىم ياق دېيەلمەيدۇ.

ئەگەر، چىركاۋالر بويرۇق قىلىش ئورنىغا تەنتەنىلىك بىلەن، پۈتۈن 
ئىنسانىيەت ئادەم پەيغەمابەر ساادىر قىلغاان گۇناھقاا خااتىمە بېارىش، 

ئەڭ دەساااالىۋىدە ياراتقااااان ئااااادەملىرىگە  ياراتقۇچىغااااا تەڭرىنىااااڭ
ئوخشااايدىغان ئىنسااان نەسااىلىنى سااوۋغا قىلىااش ئۈچااۈن مەخسااۇس 
چۈشەنچە بېرىلگەن بىرەر چاقىرىقنى ئېالن قىلغىادەك بولساا، بۇناداق 

 توغرا يولغا كىرىشنى نېمە ئۈچۈن تەسەۋۋۇر قىاللمادىكەنمىز 

رجۇئاازالر قىلچە شاۈبىقە ياوقكى، بۈگاۈنكى كۈنادىكى ئاۇ بىچاارە بۇ
پادىسى بۇنى قەتدى ئەقلىگە كەلتۈرەلمەيدۇ. ھەتتا بۇنداق بىار غاايىنى 
ئاڭالپ مازاق قىلى  كاۈلگىنىچە كېلەڭساىز ماۆرىلىرىنى قىسىشاى  ئاو  
تاارتقىنىچە، ئااادەت قىلىۋېلىشااقان باھااانىلىرىنى تەكرارلىشااى  مۇنااداق 

ا ياخشى بۇ دېگىنىڭالر پىرىنسى  جەھەتتىن ئالغاند“دېيىشى مۇقەررەر: 
گەپ بولغىنى بىلەن، ئۇنداق ئىشنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى ھەرگىز مۇمكىن 

ئۇالرنىااڭ كاللىسااى ھەقىقەتەنمااۇ بۇنااداق بىاار دۇنيااا ئۈچااۈن ” ئەمەس!
يارىتىلغاااان ئەمەس. بۇرجۇئازالرنىاااڭ بىاااردىن بىااار غېماااى ئۆزىنىاااڭ 

بىاار نەرسىسااى − پااۇل! -تۇرمۇشااى، ئۇالرنىااڭ چوقۇنىاادىغان بىااردىن
داق مەخلۇقالرغاا چااقىرىق قىلماايمىز. بىاز ئاۆز جېنىنىاڭ ئەمما بىز ئۇن

تۇرمۇشااىنى قامااداش جەھەتااتە دۇنيانىااڭ ئەڭ زور بەختىيارلىقىاادىن 
بەھرىمەن بولۇشقىمۇ ئەسقاتماۋ نامراتلىق ئىچىدە ياشاۋاتقان كەمبەغەل 
كىشىلەرگە، پولنى تۇرمۇشىنى ئوڭشىۋېلىشاقا يااردەم قىلىادىغان ئىاال  
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ىشىلەرگە، پۇلادىن باشاقا ئىالھالرنىڭماۇ بارلىقىغاا دەپ تونىمايدىغان ك
ئىشااىنىدىغان ئىنسااانىيەت قوشااونىغا خىتاااپ قىلماااقتىمىز. بىااز ئالاادى 
بىلەن قۇدرەتلىك نېمىس ياشلىرىدىن تەشكىللەنگەن قوشاۇنغا خىتااپ 
قىلماقتىمىز. بۇ ياشالىرىمى تارىخنىاڭ ئەڭ ماۇھىم بۇرۇلاۇش نوقتىساى 

بوۋىلىرىنىاڭ ھاۇرۇن ۋە -اشاىماقتا. ئاتااھېساپلىنىدىغان بىر دەۋردە ي
پەرۋاسااىزلىقى بااۇ ياشااالر قوشااونىنى كااۈرەش قىلىشااقا مەجبورلىماقتااا. 
نااېمىس ياشاالىرى كۈنلەرنىااڭ بىرىاادە يېڭااى بىاار ئىرقچااى دۆلەتنىااڭ 
ئېنجىنېرلىرىغاااا ئايلىنىااادۇ يااااكى پۈتاااۈنلەۋ ئاغااادۇرۇلۇپ ۋەياااران 

ئااااخىرقى  بولۇشااانىڭ، بۇرجۇئاااازىيە دۇنياساااىنىڭ ئۆلۈمىنىاااڭ ئەڭ
شاااھىتلىرىغا ئايلىنىاادۇ. چااۇنكى، بۈگااۈنكى كۈناادىكى بۇرجۇئااازىيە 
سىنىپىنىڭ سۈكۈت قىلى  كېلىۋاتقىنىغا ئوخشااش، پۈتاۈن بىار ئەۋالت 
سۈكۈت قىلى  رازى بولغان مەساىلىلەر ساەۋەبىدىن ئازاپلىنىۋاتقىنىادا، 
بۇنىڭغا ئاماال ياوق دەپ تەغادىرىگە باوۋ ساۇنۇپ جىام ئولتۇرغىنىادا، 

اق بىر دۇنيا يوقۇلۇشقا مەھكاۈم بىار دۇنياا ھېسااپلىنىدۇ. بۇناداق بۇند
مەسىلىلەرنى ئىنكار قىاللماسلىق، بىزنىڭ بۇرجۇئا جەمىيىتىمىزنىڭ بىر 
ئاالھىدىلىكى. ئۇالر چىرى  نىقسى  كەتكەن بىر ماۇنچە نەرساىلەرنىڭ 
بارلىقىنى ئېتراپ قىلىشقا مەجبۇر بولۇپ تۇرۇغلۇق، بۇ تاۈردىكى ناچاار 

ۋالالرغا قارشى بىرەر ھەرىكەت پەيدا قىلىش قابىلىيىتىادىن مەھارۇم ئەھ
-ئەھۋالاادا تۇرماقتااا. بۈگااۈنكى كۈناادە بۇرجۇئااازىيە سااىنىپىدا ئاااتمىش

يەتمىااش مىليونلااۇق بىاار خەلقنااى خەۋىااپكە قارشااى كااۈرەش ئۈچااۈن 
سەپەرۋەر قىلىشقا غەيرەت قىلغىدەك كۈچى يوق. ئەگەر بۇنىڭادەك بىار 

ۇرتتااا مەياادانغا كەلگىاادەك بولسااا، بااۇ ھەقااتە كااۈرەش باشااقا بىاار ي
ئاخماقانىالرچە ماۇالھىزىلەرنى قىلىشاى ، نەزەرىايە جەھەتاتە  بۇناداق 
بىر كۈرەشكە ئاتلىنىشتىن قىلاچە نەتىاجە چىقمايادىغانلىقىنى، ھەرگىاز 
نەتىااجە قازىنالماياادىغانلىقىنى ئىسااپاتالپ كۆرسىتىشااكە تىرىشااىدۇ. بااۇ 

پەتلىرىنى، كۆزقااااراش ۋە ئەخالقاااى تاااۈردىكى پااااپىالر بىچاااارە قىياااا
جەھەتتىكااى ئاااجىزلىقلىرىنى ھەقلىااق قىلىاا  كۆرسىتىۋېلىشااى ئۈچااۈن 
نەقەدەر ئاخماقاااانە ئىساااپات يااااكى ماااۇالھىزىلەرنى تاپالىساااا ئۇنىاااڭ 
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ھەممىسااىنى ئوتتۇرغااا قويۇشااىدۇ. ئااااليلۇق، پۈتكااۈل قىتاادە بااويىچە 
ئاۇرۇش ئاېالن ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلەر بىالەن زەھەرلىنىشاىگە قارشاى 

قىلىنغىنىدا، پۈتۈن خەلق ئاممىسىنى بۇ تۈر ۋەيران قىالرلىاق ئاادەتتىن 
قوتقازماااقچى بولىۋاتقىنىاادا، ياۋرۇپااادىكى بۇرجۇئااازىيە دۇنياسااى بااۇ 
ئىشااتىن گۇمااان قىلىشااى  كااۆزلىرىنى مۆلاادۈرلەتكىنىچە باااش چايقاااپ 

غا بىار تۇرىۋېلىشىدۇ. ھەمدە ئىنسانىيەتكە پايدىلىق بولغاان باۇ ئىشاالر
چەتتە تۇرۇپ شاڭخو قىلىا  كۈلىشاىدۇ. بۇرجۇئازالرنىاڭ باۇ تاۈردىكى 
قىياپىتى بۇنداق كۈلكىلىاك بىار جەمىايەتكىال مااس كېلىشاى ماۇمكىن: 
ئەممااا بۇرجۇئااازالر بااۇ تااۈردىكى يااۈزەكى تەدبىاارلەر قىلااچە تەسااىر 
كۆرسىتەلمەۋ بىرەر نەتىجە چىقمىغانلىقىنى كۆرگىنىدە، دېۇنيانىڭ ھەر 

بىر يېرىدە قېلىپلىشى  كەتكەن چېقىلغىلى بولمايدۇ دەيادىغان  قانداق
ئىسىلزادىالرغا قارشى ھەرىكەت قوزغالغىدەك بولسا، باۇ ئىشاتىن بىارەر 
نەتىجىگىمۇ ئېرىشكەن بولساا، بىزدىكاى لىمجاان بۇرجۇئاازىيە ساىنىپى 
يوقىرىااادا توختىلىااا  ئاااۆتكىنىمىزدەك، قاااارىالش ئۈچاااۈن دەرھاااال 

ھېچ بولمىغاندا قولغا كەلتۈرۈلگەن بۇ ئۇتاۇقتىن  ھەرىكەتكە كېلىشىدۇ.
گۇمانلىنىشاانى پەياادا قىلىاادىغان، قىممىتااى يااوق قىلىاا  كۆرسىتىشااكە 
ئۇرۇنىااادىغان تەشاااۋىقاتالر بىااالەن شوغۇللىنىشاااقا ئاتلىنىااادۇ. ئاااۇالر 
بۇرجۇئازىيە ئەخاالق چۈمپەردىساىگە ئورۇنىۋېلىا  دۇنياانى ئەڭ ئېغىار 

قسەت قىلى  ھەرىكەت قىلىۋاتقاانالرنى ئەخالقسىزالردىن قۇتقۇزۇشنى مە
 قارىالش ھەرىكىتىنى قوزغاشتىنمۇ باش تارتمايدۇ.

ياق، ياق، بۇ جەھەتتە ھېچ كىم خامخىيال قىلىشمىساۇن: بۈگاۈنكى 
بىزنىاااڭ بۇرجۇئاااازلىرىمىز ئىنساااانىيەتكە پايااادىلىق بولغاااان ئاااالى 

الر ۋەزىپىلەرنىڭ ھېچ بىرىنى ئورۇنداش قابىلىيىتىگە ئىاگە ئەمەس. ئاۇ
ھېچقانداق بىر ئاساسقىمۇ ئىگە بولمىغىنىدەك، چېكىدىن ئاشقان رەزىل 
نەرسااىلەردۇر. بۇنااداق ئەھااۋال، مېاانىڭچە بولغاناادا يامااان نىيەتلىااك 
بولغاناادىن تاشااقىرى تەسااەۋۋۇر قىلىشااقا بولمىغىاادەك دەرىجىاادىكى 
بوشاااڭلىقى، بۇنااداق بوشاااڭلىقتىن كېلىاا  چىققااان ئاقىۋەتلەرنىااڭ 

” بۇرجۇئازىيە پارتىيىسى“كېرەك. شۇنداق بولغاچقا،  نەتىجىسى دېيىش
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دەپ ئاااات قويىۋالغاااان سىياساااى جەمىااايەتلەر ئۇزۇنااادىن بېااارى بەزى 
سااىنىپالر بىاالەن بىاار قىسااىم كەسااىپى ساااھەدىكىلەرنىڭ مەنپەئەتىنااى 

 ھىمايە قىلىدىغان جەمىيەتكە ئايلىنى  كەتكەن.

ىرىناااى ئۇالرنىااڭ ئاساسااى غايىساااىمۇ ئۆزىنىااڭ شەخسااى مەنپەئەتل
قوغداشنىال مەقسەت قىلىشتىنال ئىباارەت بولاۇپ كەلمەكاتە. روشاەنكى، 
سىياسەتۋاز بۇرجۇئازالرنىڭ باۇ تاۈردىكى ھەمكاارلىقى ھەرگىزماۇ بىارەر 
كۈرەش قىلىش قابىلىيىتىگە ئېرىشتۈرەلمەۋ كەلمەكتە. بولۇپماۇ ئۇالرغاا 

ردىن رەقى  بولىۋاتقان كۈچلەر بايلىق ئۈساتىدە ئولتۇرىۋالغاان پۇلادارال
بولماااۋ ئەڭ كۈچلااۈك تااۈردە توپىالڭغااا كۈشااكۈرتىلىۋاتقان، پۈتااۈن 
زوراۋانلىقالرنى قىلىشقا تەييار تۇرىدىغان پرولىتارىيات تەبىقىسىدىكىلەر 
ئارىسىدىن چىققىدەك بولسا، بۇ رەقىپلىرى ئالدىدا قولىدىن ھاېچ ناېمە 

 كەلمەۋ ئولتۇرۇپ قالىدۇ.

 

 ساغالم ئەۋالت يېتىشتۈرۈش
ۋەزىپىسااى مۇنااداق  ئەمەلىاايت ئۈچااۈن ئېيتقاناادا، ئۇنىااڭ بىاار دۆلە

: خەلقنىاااڭ الىشاااىمىز ماااۇمكىنخۇالساااە چىقىر بولىشاااى كېااارەك دەپ
خىزمىتىنااى قىلىۋاتقااان، خەلاااق مەنپەئەتىنااى ئاااۆزىگە غااايە قىلغاااان 
دۆلەتنىااااڭ بىرىنچااااى ئورۇناااادىكى ۋەزىپىسااااى ئەڭ ئېسااااىل ئىاااارق 

مىلە قىلىا  تەرەققاى ئۇنسۇرلىرىنى قوغداش، ئۇالرغاا ئەساتايىدىل مۇئاا
ئۇناااداقتا قىلىشااالىرى ئۈچاااۈن شاااارائىت ياااارىتىش بولغاااان ئىاااكەن، 

ئەۋالت  پايااادىلىقمىللىتاااى بىااالەن ئىرقىغاااا ۋەزىپىساااى  دۆلەتنىاااڭ
. شۇنىڭدەك يەنە، دۆلەت بۇ ش بولىدىغانلىقىمۇ مەلۇم بولىدۇيېتىشتۈرۈ

 يېتىشااتۈرۈپ، ئااۇالرنى جەمىاايەتكە پاياادىلىق پئەۋالتالرنااى تەربىاايىلە
غان كااۈچكە ى تېزلەشااتۈرەلەيدىكىشااىلەرگە ئايالناادۇرۇش، تەرەققىياااتن

 .قا مەجبۇرچىقىشيېتىشتۈرۈپ ئىگە ئىنسان قىلى  
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خىااازمەت شەخساااىلەرنىڭ ئەقىااال جەھەتاااتە ئۆنۈملاااۈك ئاااادەتتە 
الرنىااڭ سااۈپىتىگە بىۋاسااتە مۇناسااىۋەتلىك ئىرق قىالالياادىغان بولىشااى

ڭ بىرىنچاى ئورۇنادىكى ىنىەشانى تەربىيىلر بىار ئاادەمھە بولغاانىكەن،
تااۇرۇش ئااارقىلىق ساااغالم چېنىقجەھەتااتە ساااغالم جىساامانى  ۋەزىپىمااۇ 

يوقۇرىدا ئېيتىلغاندەك، ئومۇمەن چۇنكى،  يېتىشتۈرۈش بولىشى كېرەك.
پەقەت سااغالم ۋە كۈچلاۈك  مىاڭە ئالغاندا جاانلىق ۋە تاوغرا پىكىرلىاك

، كىشىلەرنىڭ ئاجىز داھىئاتاغلىق بەزى ئەھۋالالردا بەدەندىال بولىدۇ. 
. تەۋرىتەلمەيادۇبەدەنگە ئىگە بولۇشلىرى باۇ پىرىنساىپنى  ھەتتا مېيى 

باشاقا ھەر قاناداق بىار ئىشاتا كۆرۈلاۈپ نىڭ ئەھاۋالى نداق كىشاىلەرئۇ
ىپقا ساتۇرغىنىدەك ساغالم مىڭە ساغالم بەدەندە دەيدىغان ئوماۇمى پىرىن

ەگەر بىارەر مىلالەت ئ دەخلى كەلتۈرەلمەيدىغان ئاالھىادە ئەھاۋالالردۇر.
سااۈپىتى تااۆۋەن ئااادەملەردىن تەشااكىل تاپقااان بولسااا، بۇنااداق بىاار 
پاتقاقلىق ئىچىدىن ئۇلاۇت بىار ئىقتىادار ئىگىساىنىڭ ئوتتۇرغاا چىقىشاى 

بۇنااداق مېيىاا  بىار جامااائەت ئارىسااىدىن . ئەگەر ۇبەكاال كااام كۆرۈلىاد
كە چىقىدىغان داھىنىڭ جەمىيەتتىكاى ئاابرويى بىالەن ئۇنىاڭ جەمىايەت

ساا مىبول يااكى كۆرسىتىدىغان تەسىرىمۇ يوق دىيەرلىك بولۇپ قالىادۇ.
چىققاان ئۇلاۇت يېتىشى  ئىچىدىن ئۆز بۇنداق سۈپەتسىز مىللەت خەلقى 
جاساااارىتى يااااكى  ئۆتاااۈپ كېتىااادۇ كىشىساااىنىڭ قىممىتىناااى بىلااامەۋ

بولمىغانلىقى سەۋەبىدىن بۇنداق بىر ئاۋانگارتنىڭ كەينىدىن ئەگىشاى  
 ماڭالمايدۇ.

ئىرقچاى دۆلەت، مائارىا  ساھەساىدىكى  تۈر ئەمەلىيەتنى بىلگەن بۇ
قاۇيغىلى ۋەزىپىسىنىڭ بىلىمنى مېڭىلەرگە ھېساى  قۇيغانادەك ساىقى  

شااۇڭا، بۇنااداق بىاار دۆلەتااتە ئەقلااى  بولماياادىغانلىقىنىمۇ بىلىاادۇ.
قابىلىيەتلەرنى يېتىشتۈرۈش ئىشى بىرىنچى ئورۇندا تۇرىادىغان ۋەزىاپە 

خااراكتىرىنى يېتىشاتۈرۈش، ئەڭ ماۇھىمى -. ئۇالر مىجەزدەپ قارىمايدۇ
جاسارەتلىك بولۇش، كەسكىن بولۇش جەھەتتىكى تەربىيىگە ئەڭ بەك 

تاپشاۇرۇلغان ۋەزىاپىگە ياشاالرنى ئەھمىيەت بېرىادىغان بولىادۇ. يەناى 
مەساادولىيەتچانلىق بىاالەن مۇئااامىلە قىلىاادىغان ئاالھىاادىلىكى بااويىچە 
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پ، بىلىم بېرىش ۋەزىپىسىنى بۇ ۈچ چىقىرتەربىيىلەپ چىقىش ئۈچۈن ك
 .ئاساس ئۈستىگە تىكلەيدۇ

: بىلىاام دۇئىرقچااى دۆلەتنىااڭ ھەرىااكەت پىرىنسااىپى مۇنااداق بولىاا
باشاالنغۇچ ساەۋىيىدە قالغاان بىلەن مەدەنىيەت سەۋىيىساى سەۋىيىسى 

ئىرادىساى مۇساتەھكەم ۋە كەساكىن ھۆكاۈم بولسىمۇ، بەدىناى سااغالم، 
چېنىققاان بىرساى، مىللىتاى ئۈچاۈن يېتىشاى   بېرەلەيدىغان شاەكىلدە

ئەقلاااى كاااۈچى قايساااى دەرىجىااادە بولىشاااىدىن قەتدىاااي نەزەر بىااارەر 
مەجروھقاا قارىغانادا مىاڭ ھەسساە پايادىلىق. ساالمەتلىكى ناچار ياكى 

جىساااامانى جەھەتااااتە سااااۈپىتى تااااۆۋەن، ئىرادىسااااىز، قورقۇنچاااااق 
تەشااكىل ىن زىيااالىالرد لىااك بااويىچە پىكىاار قىلىاادىغانتېنچلىقپەرۋەر
، ھېچقاچااان جەناانەتكە كىرەلمەياادۇ. ھەتتااا بااۇ خەلااقتاپقااان بىاار 
اللمايادۇ. تەغادىرنىڭ ھاياتى بىخەتەرلىكىاگە كاپالەتلىاك قىدۇنيادىمۇ 

ساى تاۈۋەنىرەك بىلىام سەۋىيى ئاتا قىلغان باۇ مۇشاكۈل كۈرەشاتەبىزگە 
 مەغلوپ بولىدىغانلىقى بەكال كام كۆرۈلىادۇ. مەغلاوبىيەت، بولغانالرنىڭ

ى قورقۇنچااقلىق ئەمەس بەلكاى ساەۋەبىدىن ھەر دائىم بىلىم سەۋىيىسى
ھەرقانااداق بىاار ئىشااتا قورقااۇپ ، بواللماياادىغان سااەۋەبىدىن كەسااكىن
قىسقىسااى،  .گىال خاااس بىاار ئەھۋالاادۇركىشااىلەر تىتىاارەپ تۇرىاادىغان

بىلەن روھى ھالەت چوقۇم ئۆزئاارا ماسلىشاى  كەلاگەن بولىشاى  بەدەن
ېسەل قاپالپ كەتكەن بىر بەدەن، ئەقلى كاۈچىنى كېرەك. ۋۇجۇدىنى ك

ھەتتااا تۇغمااا ھەرقااانچە يوقااۇرى كۆتەرسااىمۇ ھەرگىااز ئوڭشااىاللمايدۇ. 
قااۇدرىتى يااوق، ئىككىلىنىااپال يۈرىاادىغان قورقۇنچاااق، -كااۈچمېيىاا ، 

مەجرۇ  بىرسىنى ئەقلى جەھەتتىن تەربىايىلەپ يېتىشاتۈرىمەن دېايىش 
قېااادىمقى  ىنىشاااى كېااارەك.ئېغىااار ناھەقچىلىاااك ھېساپلھەقىقەتەنماااۇ 

يونانالرنىڭ گۈزەللىك چۈشەنچىلىرىنى مەڭگاۈ ياشاناتقان نەرساە، ئەڭ 
روھاااى  ۋە ئېساااىل ، ئەقىللىاااق بولىشاااىبەدەن گاااۈزەللىكى بىجىااارىم

بىار يەرگە كەلگەنلىكىادىن ماسلىشى  مۇكەممەل شەكىلدە  پەزىلىتىنىڭ
 كەلگەن.



 

 

725 

 

” ىنااى ئالىاادۇلىكنىااڭ تەرىپتەلەۋ ھەر دائىاام قابىلىيەت“مولتكېنىااڭ 
 ىال −دېگەن سۆزىنى ئەگەر تاوغرا دەپ ھېساپلىسااق، ئاۇ ھالادا، ئەق

 ئورۇن ئاالاليدۇ دېيەلىشىمىز مۇمكىن.غالم بەدەندىال سا

 شەخسااىلەرنىڭتەن ساااغلىقنى ساااقالش ئىشااى  ئىرىقچااى دۆلەتااتە
ئانىالرنىااڭ ئۆسااتىگە -بااۇ ئىااش ئاتاااۋەزىپىسااى ئەمەس. شااۇنىڭدەك، 

شەخساىلەرنىڭ ەس. سااالمەتلىك مەسىلىساى، يۈكلىنىدىغان ئىشمۇ ئەم
قىلىاادىغان ئىشاالىرى ئارىسااىدا ئىككىنچااى ياااكى ئااۈچىنچى ئورۇناادا 
تۇرىدىغان بىر ۋەزىپە بولۇپ، بۇ ئىش ئاساسلىقى دۆلەتنىڭ ۋەزىپىساى 

نىااااڭ ۋەكىللىااااك قىلىاااادىغىنى، ئۇنىااااڭ دۆلەتبولىشااااى كېاااارەك. 
لىقىغااااا ئاسااااىرايدىغىنى ئىاااارق بولااااۇپ، دۆلەت مىللىتىنىااااڭ ئىزچىل

 كاپالەتلىك قىلىشانى ئۆزىنىاڭ ئەڭ ماۇھىم ۋەزىپىساى قىلىشاى كېارەك.
دۆلەت پەرزەناات تەربىيىسااىگە دائىاار مەسااىلىلەردە شااۇنداق ئىااكەن، 

شەخسااااىلەرنىڭ ئىختىيااااارى ھەرىااااكەت قىلىشااااىغا يااااول قويماااااۋ، 
ئانىسااىنىڭ ئارزۇلىرىغااا خىااالپ ھالاادا مەجبااۇرى -پەرزەنتلەرنااى ئاتااا

مىللەتنىڭ مۇداپىيە  تەىغا ئوخشاش، ئىرقچى دۆلەتغىنالىئوقۇشقا زورلىي
قىلىنىشاااىغا مۇناساااىۋەتلىك ئاساسااالىق مەساااىلىلەردە شەخساااىلەرنىڭ 

نااى ئىشااقا ىنىااڭ رولىقارىتااا ئۆز خاتااا قاراشاالىرىغاقاالقلىقلىرىغااا ياااكى 
. مائارى  ساھەساىدىكى خىازمەتلەر ۆزىنى كۆرسىتىشكە مەجبۇرسېلى  ئ

 قىلىشااقا تېگىشاالىكن تااارتىپال ئەمەل ياشااالرنىڭ بەدىنىنااى كىچىكىاادى
ۋە تەشااكىللەپ  سااىگە ئۇيغااۇن كېلىاادىغان شااەكىلدە يېتىلاادۈرۈپغايى

 ئۆسااۈملۈكلەردەك نااازۇكتۇرۇشااى كېاارەك. بولۇپمااۇ پارنىكتااا ئۆسااكەن 
 نەسىل يېتىشتۈرۈلۈشىدىن قەتدىي ساقلىنىش الزىم.

ئالادى بىالەن  ئىشالىرىنىبۇ تاۈردىكى تەربىايىلەش ۋە سااالمەتلىك 
-. باۇ جەھەتاتە بەشدىن باشالپ ئەمىلىلەشتۈرۈش كېرەكاش ئانىالري

سااالمەت -سااق ئايالالرنىاڭ، مابەينىادە قىلىنغاان ساىناقالردائون يىل 
 بوۋاقالرنىاااڭتۇغۇلغاااان تۇغۇشااالىرىنى كاپالەتلەنااادۈرەلىگەنلىكىنى، 

ىرىدىن قۇتۇلغاااانلىقىنى ئىساااپاتالپ قىزىتماااا كېساااەللىكل ،مىكاااروپتىن
تىكااى تھەجەبااۇ  نىااڭگە قاراياادىغانالر بىاالەن ئانىالركېسااەل بەرمەكااتە.
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تەربىيىلىنىشى ئومۇمىي يۈزلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىنسا، بالىالرغا بۇۋاق 
ۋاقتىاادىن تااارتىپال ئۆسااۈپ يېتىلىشااى ئۈچااۈن ئەسااتايىدىللىق بىاالەن 
كۆڭۈل بۆلۈش ئىمكانىيىتى بارلىققاا كەلاگەن بولىادۇ. ئىرقچاى دۆلەت، 

ېنىقتۇرۇش پائاالىيەتلىرىگە بۈگاۈنكىگە قارىغانادا مەكتەپلەردە بەدەن چ
ياااش مىڭىلەرنااى كېرەكسااىز  تېخىمااۇ كااۆپ ۋاقىاات ئاجرىتىشااى كېاارەك.

توشقۇزۇش ھەرگىز توغرا ئەمەس. ئەمەلىاي تەجارىبىلەر  بىلىملەر بىلەن
 نىڭ كاللىسااىدا قالىاادىغانئۆساامۈرلەر-شااۇنى كۆرسااەتمەكتىكى، ياااش

اليدۇ. ئاۆگەنگەن نى  قاالە ساقلىپارچە شەكلىد-پەقەت پارچە لەربىلىم
. ھاېچ قاچاان قالمايادۇنەرسىلىرىنىڭ مۇھىم قىسىملىرى بولسا ئەقلىدە 

ئىشاالىتىش پۇرسااىتى بولماياادىغان ئااادەتتىكى نەرسااىلەرال ئۇالرنىااڭ 
لىاق تولادۇرۇلغان بىار بۇنداق بىلىملەر بىلەن ئېسىدە قالىدۇ. مىڭىسى 

مۇۋاپىااق، سېلىشااتۇرما  ئۆساامۈر، بااۇ ئااۆگەنگەنلىرى ئىچىاادىن ئەقىلااگە
 كە سېلىش، كېرەكسىزلەرنى چىقىرى  تاشالشش، رەتالبىلىملىرىنى تال

جەھەتااالەردە ئاااۇنچە بەك قابىلىيەتلىاااك ئەمەس. بۈگاااۈنكى ئوتتاااۇرا 
مەكتەپلەردە ھەپتىدە ئىككى سائەت تەنتەربىيە دەرساى ئاورۇنالش، باۇ 

ەرس مەجبااورى د دەرساالەر قاتارىغااا كىرگااۈزۈپ ئىختىيااارىدەرساانىمۇ 
قىلماسلىق بەدەن چېنىقتۇرۇش ئۈچۈنال پايدىسىز بولۇپ قالماۋ، ئەقلى 
يرتىلىشااى ئۈچۈنمااۇ قىلااچە ياااردىمى تەگمەياادۇ. بااۇ، بەكااال ئېغىاار 

. بىاار ئۆساامۈر، ھەر كۈنىسااى ھااېچ بولمىغاناادا ئەتىگىنااى ۋە خاتااالىقتۇر
تەنتەربىيە ئىشالىرى بىالەن  ھەر تۈرلۈك ئاخشىمى بىرەر سائەت ۋاقتىنى

ل بولااۇپ ئۆتكۈزىشااى الزىاام. بولۇپمااۇ بوكسااور مەشااقى بىاالەن مەشااغۇ
ئااااۆزىنى شوغۇللىنىشااااقا ھەرگىزمااااۇ سااااەل قارىماساااالىق كېاااارەك. 

بەكاال  نىبوكۇسا كىشاىلەرغان يادىدەپ قارا ، ئىرقچىمەنمەدەنىيەتلىك
بۇناداق . دەپ قارىشاىدۇتەنتەربىيە تۈرىدىن بىرى  ، ئەرزىمەسۋەھشى

ىيەتلىاك دەپ تونۇيادىغان تەبىاقە قاراش تاوغرا ئەمەس. ئاۆزىنى مەدەن
ئەممااا بىاار ياااش كىشااىلىرى بااۇ ئىشااقا بەكااال خاتااا قاااراپ كەلمەكااتە. 

قىلىچۋازلىقنى ئۆگىنى ، قىممەتلىاك ۋاقتىناى دويىلغاا چىقىاش بىالەن 
ئۆتكەزسااۇنو، بااۇ ئىااش ئۇالرنىااڭ قارىشااى بااويىچە ھېرگىزمااۇ خاتااا 
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ۈرىدىغان، يتىشاات نااىھېساااپالنمايدىكەن. ھااالبۇكى، جەڭگىۋارلىااق روھ
، بەدىنىناى پاوالتتەك چىاڭ ھۆكاۈم چىقىرااليادىغانچاقماق تېزلىكىادە 

چېنىقتۇرااليدىغان بوكسورلىقتىن باشقا ھېچ بىر تەنتەربىيە تۈرى ياوق. 
ياشالر ئۆزئارا زىدىيەتلىشى  جىدەل قىلىشقىنىدا مەسىلىنى مۇش بىلەن 
ھەل قىلىشاااى ئۆتكاااۈر قىلىاااچ بىااالەن ھەل قىلغانچىلىاااك ۋەھشاااى 

ساپالنماس ھەرھالدا. ھۇجۇمغا ئۇچرىغان بىرسىنىڭ قوپاللىق بىالەن ھې
قاچۇرالىشى ساقچىغا مۇش بىلەن مۇش كۆتۈرۈپ ئۆكتەملىك قىلغۇچىنى 

پەسكەشاالىك ياااكى قېچىاا  قۇتۇلۇشااتەك ئەرز قىلىاا  يالۋۇرغىنىاادىن 
 ھېساپالنمىسا كېرەك 

ە زەربىساىگبىرسى تاياق  بەدىنى ساغالم بىرسى، ئەڭ مۇھىمى، ياش
كاى، باۇ پىرىنساى  تەبىدى بەرداشلىق بېرىشنىمۇ ئۆگۈنىۋېلىشى شاەرت.

ۋەھشاىلىك  نىسابەتەن ھەقىقەتەنماۇچىمپىيونلىرىغاا  پەزىلەتبىزدىكى 
تېنچلىاااق “ ۋەزىپىساااى. ئەمماااا ئىرقچاااى دۆلەتنىاااڭ دۇبولاااۇپ بىلىنىااا

جىسامانى جەھەتلەردىان ۋەياران بولغاان  قاراشلىرى بىلەن بۇلغانغان،
 تاوپ كىشاىنى مەيادانغا كەلتاۈرۈشانغا كەلاگەن بىار كىشىلەردىن مەيد

-شۇنىڭدەك ئىرقچى دۆلەتنىڭ ۋەزىپىساى كىشاىلەرگە ساىلىقئەمەس. 
سااىپايە مۇئااامىلە قىلىاادىغان مىشااچان بۇرجۇئااازالرنى يېتىشااتۈرۈش، 
ئەخالقلىااق ئەممااا قېاارىغىچە تااوۋ قىلماااۋ ئۆتااۈپ كېتىاادىغان قېاارى 

. ئىرقچااى دۆلەت ئااۆزىگە قىزالرنااى يېتىشتۈرۈشاامۇ بولماساالىقى كېاارەك
كۈچلاااۈك، مەرت، جاساااارەتلىك يىگىاااتلەر بىااالەن ھەقىقاااى ئاااادەم 
تۇغاالياادىغان قابىلىيەتلىااك ئايااالالرنى يېتىشتۈرۈشاانى ۋەزىااپە قىلغااان 

 بولىشى كېرەك.

ئەنە شۇ سەۋەپتىن، تەنتەربىيە بىر ئاادەمنى كۈچلاۈك، ماھارەتلىاك 
چېنىقتۇرۇپ يەنە دەمنى ۋە جۇرئەتلىك قىلىش بىلەنال قالماستىن، ئۇ ئا

 قلااۇمۇسااتەھكەم ۋۇجۇتمۇشااەققەتلەرگە چىداياادىغان -ھەرخىاال جاپااا
 ئۆزى توغرا كۆرگەن ؛ ئەگەر زىيالىلىرىمىزقىلىشقىمۇ ياردەمچى بوالاليدۇ

 مااۋۋاقتىناى ئىساراپ قىل نەرساىلەرنىال ئگۈنۈشاكەيوقۇرى ساەۋىيىلىك 
ىااادى، ئا بولسااا ەنگەننىاااڭ ئورنىغاااا بىااارال بوكساااورچىلىقنى ئاااۆگئۇ
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ئەخالقساااىزالر، ئەساااكەر قااااچقۇنلىرى ۋە بۇنىڭغاااا ئوخشااااش كوچاااا 
پەيادا  بىمۇئىنقىال قولالپ قۇۋەتلەپ چىققان نېمىسگۇروھى  ەرلۈكچەكل

ئىانقىالپ  غەلىابە قازىنالىشاىغا، بۇ ئىنقىالپنىاڭ چۇنكى. بولماس ئىدى
 سااەۋەپ بولغااانقوزغىغانالرنىااڭ جاسااارەتلىك ۋە جۇرئەتلىااك بولىشااى 

دۆلەتنااااى باشااااقۇرىۋاتقانالرنىڭ قورقۇنچاااااقلىقى،  ەلكااااى، بئەمەس
. بۇ پاجىدەلىك ھالنى كەلتۈرۈپ چىقارغانبىچارىالرچە ئىككىلىنىشلىرى 

چۇنكى، بىزناى ئىادىيىۋىي جەھەتاتىن باشاقۇرۇپ كېلىۋاتقاانالر ياالغۇز 
غاا تىچىلەر ئىدىيىۋى قۇرالكنىال كۆرگەن. ئەمما ئۆ” دىيىۋى دەرسلەرئى“

 تۆماۈر توخمااقالر بىالەن، تىن ھەقىقى قۇرالالر بىالەن،تايانغان بولماس
بىالەن ھۇجاۇم قىلىۋاتقىنىادا، مىشاچانلىرىمىز قولىادا  توخماقالر-تاياق

. بااۇ تااۈردىكى تۆمۈرنىااڭ سااۇنىقىمۇ يااوق ئولتااۇرۇپ قېلىشااقان ئىاادى
ئىشاااالرنىڭ پەيااادا بولىشاااىغا ساااەۋەپ، ئاااالىي مەكتەپلىرىمىاااز ئاااادەم 

خېمىااك، ادىر، ئېنجىنېاار، تېخنىااك، تەربىاايىلەش ئورنىغااا مەمااورى كاا
قااااانۇنچى ۋە ئەدەبىياااااتچى يېتىشتۈرۈشاااانى ئااااۆزلىرىگە پىرىنسااااى  

ماساالىق ئۈچااۈن القئايرىلىاا   تىنقىلىۋالغااانلىقى، بۇنااداق كۆزقاراشاا
مەخسۇس پروفېسسورالرنى يېتىشتۈرۈپ چىقىشى سەۋەپ بولغان. بىزناى 

نىتىاادىغان چاقباشااقۇرۇپ يااۈرگەنلەر ئىاادىيىۋىي جەھەتااتە كااۆزىمىزنى 
نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرەلىگەن بولسىمۇ، غەيرەت كۆرسىتىشاكە تاوغرا 

ئىكەنلىكىنااى تولااۇق ئىسااپاتالپ بولسااا بەكااال قابىلىيەتسااىز كەلگىنىاادە 
 بېرىشتى.

قورقۇنچاااق بولغااان  الكااى، تەربىاايە − ئەساالىدىنئېنىقشۇنىسااى 
ەك، بىرسااىنى جاسااارەتلىك بىرسااىگە ئايالندۇرالماياادۇ. يەنە شااۇنىڭد

تەبىاادەت تەرىپىاادىن جاسااارەتلىك قىلىاا  يارىتىلغااان بىرسااى ناچااار 
تەربىااايە نەتىجىساااىدە جىسااامانى جەھەتاااتە ئااااجىز بىرساااى بولاااۇپ 
يېتىشاااتۈرۈلگەن بولساااا، ئۇناااداق بىرساااى تۇغماااا قاااابىلىيەتلىرىنى 

جەھەتااااتە  جىساااامانى. ىغانلىقىمۇ بىاااار ئەمەلىاااايەتيېتىلدۈرەلمەيااااد
ەن بىرساااى جاساااارەتنى، ھەتتاااا قابىلىيەتلىاااك ئىكەنلىكاااى بىلىااانگ

. ئىپادىلىيەلەياادۇجەڭگىۋارلىااق رھىنااى پەقەت ئەسااكەرلىكتىال تولااۇق 
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ناچاار تەبىدىكى  ئۆزىنى كۆرسىتەلەيدۇ.ھەربىلىكتە يالغۇز قەھرىمانالرال 
ئادەملەرمۇ كۆپ ئۇچراپ تۇرىدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا، تېنچلىاق دەۋرىادە 

تەربىيەلىارى -ايدۇرغان تەلىامنېمىس ئارمىيىسىنىڭ نەتىجىلىك قانات ي
بۇ چوڭ تەشكىالتتىكى ھەربىلەرگە شۇنداق بىر ئۆزىگە ئىشەنچ بەخىش 

دىن قاۇدرىتىمىز-ئىتەلىگەن ئىدىكى، دۈشمەنلىرىمىز بۇناداق بىار كاۈچ
زادىااااال قىلااااچە گۇمانلىنىاااا  باققااااان ئەمەس )بەزى تەرجىمىاااالەردە 

ىرىنىڭ نااېمىس قوشااۇنل ئااۇ.ت( –، دەپ ئېلىنغااان ئويلىمىغااان ئىاادى
يىل ياز ئايلىرىنىڭ ئاخىرلىرىدا ھەمدە كۈز ئايلىرىدا بىر ئۇرۇش -8288

سېپىدىن يەنە بىر ئۇرۇش سېپىغا قاراپ ئىلگىرلىگەن ۋاقتىادا، ئالادىغا 
چىققان ھەرقانداق بىر توسالغۇنى ساىرى  ساۈپۈرۈپ ئالغاا ئىلگىارلەش 

داشساىز جەريانىدا نامايەن قىلغان تەڭداشسىز جەڭگىۋارلىقى بىلەن تەڭ
جاسااارەت ئااۈلگىلىرى، قىلااچە زىاارىكمەۋ قانااات ياياادۇرۇلغان -غەياارەت

تەربىيىنىااڭ نەتىجىسااى ئىاادى. شااۇ ئااۇزۇن يىللىااق -ئەنە شااۇ تەلىاام
تېنچلىق دەۋرلىرىدە ھەربى قىسىمالر ئاجىز ۋۇجۇتلۇق ئەسكەرلەرنىنىڭ 
ماااۇتلەق كاااۆپ قىسااامىنى پەرەز قىلىنمىغاااان نەتىجىلەرناااى يارىتىشاااقا 

رلىق جەڭچىلەرنااى ئاۆزىگە ئىشااەنچ قىالالياادىغان ھالغااا كۆنادۈرۈپ، بااا
كەلتۈرىاااۋەتكەن ئىااادى. نەتىجىااادە ئەڭ قورقۇنۇشااالۇق جەڭلەرنىاااڭ 

تەربىيەنىااااڭ -دەھشاااەتلىك كۆرۈنۈشاااالىرىمۇ بااااۇ تااااۈردىكى تەلىاااام
ن ئىاااادى. بۈگااااۈنكى كۈناااادە، تىااااز تەۋرىااااتەلمىگەنەتىجىلىرىنااااى 

انىاڭ يۇپۇرلاۇپ پۈكتۈرۈلگەن، ۋەيارانە ھالغاا كەلتۈرۈلاۈپ پۈتاۈن دۇني
كېلى  تېپىا  دەسسەشالىرىگە قىلاچە قارشاىلىق كۆرساىتەلمەس ھالغاا 

شەرت بولغان ھەممە  ورىشىچۈشۈرۈلگەن نېمىس خەلقى ئۆزىگە ئۆزى س
ئۆزىگە ئىشەنچ قىلىاش تۇيغۇساى بېرىادىغان باۇ كاۈچكە ئېقتىيااجلىق 
ھالادا تۇرماقتااا. بااۇ تااۈردىكى ئااۆزىگە ئىشااىنىش تۇيغۇسااىنى خەلقىمىااز 

لىرىغا ئۈسمۈرلۈك ۋاقىتلىرىدىن تاارتىپال تەربىايىلەش ياولى بىالەن بالى
تەربىاايە ۋە مەدەنىاايەت -سىڭدۇرۇشااى الزىاام بولماقتااا. بااارلىق تەلىاام

ئۆساامۈرلەرگە باشااقا مىللەتاالەرگە سېلىشااتۇرغاندا -سىستېمىسااى ياااش
ئۈساااتۈن تۇرىااادىغانلىقىمىزغا بولغاااان ئىشاااەنچىنى  ماااۇتلەق تاااۈردە
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-ىشااى كېاارەك. جىساامانى جەھەتااتە كااۈچتۇرغۇزۇشاانى مەقسااەت قىل
، تەۋە بولغاان مىللەتنىاڭ قەتداى ياېڭىلمەس كە تولغاان ياشاالرقۇۋۋەت

كېارەك. باۇرۇن  گەن بولىشىئىكەنلىكى ھەققىدىكى ئىشەنچنى سىڭدۇر
نېمىس قوشۇنلىرىنى غەلىبىادىن غەلىابىگە يىاتەكلەپ ماڭغاان نەرساە، 

 ئىشااااەنچ ھەر بىاااار جەڭچىنىااااڭ ئااااۆزىگە ۋە كوماناااادىرىغا بولغااااان
قەت ئىااادى. ناااېمىس خەلقىناااى قايتىااادىن  نەتىجىساااىدىن كەلمەكاااتە

نەرساااە ئەركىنلىكىناااى قايتىااادىن قولغاااا ئاااېلىش  كۆتەرتكۈزىااادىغان
ئىشىنىشىدىن مەيدانغا كېلىدۇ.  ئىكەنلىكىگە بولغانئىمكانىيىتىگە ئىگە 

ئەممااا بۇنااداق بىاار ئىشااەنچ، پەقەتااال مىليونلىغااان كىشااىلەرنىڭ ھەر 
ال ئوتتۇرغااا ۆرۈلىاادىغان ئىشااەنچ كۈچىنىااڭ يىغىندىسااىدىنقايسىسااىدا ك

شۇنداقتىمۇ، يەنىال خامخىيال ئىچىگە پېتى  قېلىشاقا  چىقىشى مۇمكىن.
 بولمايدۇ.

بااۇ  كە دۇچااار بولاادى.يىمىرىلىشاا ھەقىقەتەنمااۇ ئېغىاار مىللىتىمىااز
ەتماۇ غەير الزىملىاقئۈچاۈن  قۇتۇلادۇرۇشدىن ئەلەم-دەرتمىللەتنى بۇ 

. بۈگاۈنكى كۈنادە خەلقىمىازگە لدا زور بولىشى كېارەكشۇنىڭغا ماس ھا
پاااراغەتنى مەقسااەت -قارىتااا يولغااا قويۇلىۋاتقااان مۇقىملىااق ۋە راھەت
تەربىااايە ئۇساااۇلىنىڭ -قىلىااادىغان ھاااازىرقى بۇرجۇئاااازالرچە تەلىااام

يىمىرىلىشااىمىزگە سااەۋەپ بولىۋاتقااان ئەھۋالىمىزغااا خاااتىمە بېاارىش، 
ئاااۈزۈپ تاشاااالپ، ئاااۇنى ناااى بىلىكىمىزدىكاااى ئەساااارەت زىنجىرلىرى

دۈشمەنلىرىمىزنىڭ يۈزىگە قارىتى  ئېتىش كۈچىنى بېرەلەيادىغانلىقىغا 
ئىشااىنىدىغان بىرسااىنى بەكااال پاجىدەلىااك، بەكااال ئېغىاار بىاار خاتااالىق 
ئىچىااگە پېتىاا  قالغااان بىرسااى دېيىشااكىال بولىاادۇ. يوقاتقااان پۈتااۈن 

شاااى، قۇدرىتىمىزنىاااڭ قاينااااپ تېشى-نەرساااىلىرىمىزنى مىللاااى كاااۈچ
مۇستەقىللىق ئىشقى بىلەن قەتدى قايتماس غەيرىتىمىزگە تايىنىپال قايتا 

 قولغا كەلتۈرەلەيمىز.

 

 ياشلىق دەۋىر ۋە غايە
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ياشلىرىمىزنىڭ كىيىم قىيااپەتلىرىمۇ غاايىمىزگە ماسالشاقان بولىشاى 
دېااگەن ” پااوپنى پااوپ قىلغااان ئۇنىااڭ يەكتىگااى“كېاارەك. ياشااالر 

مە قىلغاان ئاخماقاانە ماودا قوغلىشىشاقا تەمسىلىنى يامان مەنىگە تەرجىا
ياشالر بىرىلى  كېتىشى مىللىتىمىز ئۈچۈن ئەپسۇسلىنارلىق بىر ئەھۋال. 

تەربىايە ئۈچاۈن -تەلىاممەسىلىساى كىايىم قىيااپىتى ئۈچۈن ئېيتقانادا، 
خىزمەت قىلىدىغان، تەربىيىلىنىشاكە يااردەمچى بولىادىغان بىار ۋاساتە 

ۈنلىرى ئااۇزۇن پەلتااو بىاالەن، ياااز كاا دەپ قوبااۇل قىلىنىشااى كېاارەك.
بوينىغىچە ئورىۋالىدىغان كىيىم بىلەن يۈرىدىغان بىر يااش، جىسامانى 
پائااالىيەتلەرگە بەك مۇۋاپىااق كەلمەياادۇ. بااۇ يەردە شااۇنىمۇ تەكىااتلەپ 
ئاااۆتىمەنكى، كىااايىم كاااېچەكلەر ھەۋەس ئۈچاااۈنال خىااازمەت قىلىااا  

ىشى كېرەك. قالماستىن، بەلكى غۇرۇرى ئۈچۈنمۇ خىزمەت قىلىدىغان بول
ھەممىال كىشى ئېلى  كىيەلمەيادىغان بىار كىايىمگە بىزنىڭ ياشلىرىمىز 

، ھەممىاااال ئاااادەم گىنى ئۈچاااۈن مەغرلىنىااادىغان بولمااااۋئېرىشاااەلى
غااانلىقى ئۈچااۈن بىاار بەدەنااگە ئىااگە بولكېلىشااكەن ئېرىشااەلمەيدىغان 

مەغرۇرلىنىدىغان بولىشى، بەدىنىنى قامالشقان ھالغا كەلتۈرۈش ئۈچاۈن 
كېيىانچە ئاۆز  ىڭغا ئەھمىايەت بېارىشبۇنشىدىغان بولىشى كېرەك. تىرى

 تەسىرىنى كۆرسىتەلەيدۇ. 

ئااۆز يىگىتلىرىنااى ئېنىااق بىلىاا  ياخشااى تونۇياادىغان ياااش قىاازالر 
. ئەگەر بەدەن گاااااۈزەللىكى زامانىمىزنىاااااڭ ماااااودا بولىشاااااى الزىااااام

ئاخماااقلىقى سااەۋەبىدىن ئىككىنچااى ئورۇنغااا چۈشااۈپ  دىغانقوغلىشااى
كۆرۈنۈشالۈك  بولسا ئىدى، يۈز مىڭلىغان نېمىس قىزى غەلىتى مىغانقال

بااۇ  ى.التتيەھااۇدىي ياشاالىرىغا بېرىلىاا  كەتمىااگەن بااو يىرگىنىشاالىك
ئىرقىمىزغا يېڭىدىن بىار گۈزەللىاك ئاتاا نوقتىغا دىققەت قىلىش زۆرۈر. 

مىللىتىمىااز  –قىلىااش ئۈچااۈن ئەڭ كىلىشااكەن بەدەنااگە ئىااگە بولااۇش 
 ئۈچۈن پايدىلىق.

بۇ مەسىلە ۋاقىتنى كەينىگە سوزماۋ دەرھال قولغاا نكى كۈندە، بۈگۈ
تېنچلىاق ئېلىشقا تېگىشلىك زۆرۈرى بىر مەسىلە. چاۇنكى بۈگۈنكىادەك 

ئەمەلادىن بېارىلىش تەربىايە -ھەرباى تەلىاممەكاتەپلەردە دەۋرىلىرىدە 
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تەربىااايە ئىشااالىرى مائارىااا  -ئەسااالىدە ھەرباااى تەلىااامقالدۇرۇلدى.
ەتساااىز قااااراش ھادىساااىلىرىنى تۈزىتىااا  مىتودىااادىكى بەزى ئەھمىي

مائارى  ساھەسىنىڭ پايدىسى كىشاىلىرىمىزنىڭ  يەنى كەلمەكتە ئىدى. 
 ۋۇجااۇدىنى چېنىقتااۇرۇش ئىمكااانىنى بېاارىش بىلەنااال قالماسااتىن، يەنە

ھااۇزۇر ئاتااا  ىمۇئىككااى جىاانىس ئوتتۇرسااىدىكى مۇناسااىۋەتلەر ئۈسااتىد
ھەربااى قىاازالر ەساالىدىمۇ ئ. اليتتااىنەتىجىاالەر پەياادا قىال قىالالياادىغان

ىگەن ياشالرغا بەكرەك ھەربىلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتبولمىغانالرغا قارىغاندا 
 قىزىقىدۇ.

ئىرقچااى دۆلەت، ياشااالرنىڭ پەقەت مەكتەپتىكااى ۋاقتىاادىال بەدەن 
كۈچىنىڭ يېتىلدۈرۈلىشىگە نازارەتچىلىك قىلىش بىلەن كۇپاايە قىلىا  

تولاۇق  يېتىلىشاىنىڭ ۋۇجۇت رقالمايدۇ. مەكتەپتىن قايتقىنىدىمۇ ياشال
غا ئىگە ئەڭ ياخشى شارائىتالربۇنىڭ ئۈچۈن الزىم بولغان  ئاخىرالشقىچە

 ،. دۆلەتقىلىشاااى ئۈچاااۈن پۈتاااۈن كاااۈچى بىااالەن كاااۈرەش قىلىااادۇ
 بااالىالر مەكااتەپ ەت قىلىشاانىنااازار نىڭ بەدەن چېنىقتۇرىشااىغاياشااالر

بىاالەن  ، ھەربىلىكااكە قوبااۇل قىلىنىشااىپۈتتۈرىشااى بىاالەن توختىتىاا 
قولغاا ئېلىشاى كېارەك دەپ قارىشاى ئۇچىغاا چىققاان بىامەنە  قايتىدىن

يەتااتە ھەرگىزمااۇ ھوقااۇقى ئەمەلىقىلىااش بۇنااداق نااازارەت  قاراشااتۇر.
بۈگاۈنكى دۆلەت،  توختىتى  قويۇشاقا بولىادىغان بىار ۋەزىاپە ئەمەس.

پۇخرالىرىنىڭ ساالمەتلىك ئەھۋاللىرى بىالەن مەشاغۇل بولماساتىن، باۇ 
بۇناداق ساەل قااراش بىار  گە پەقەتال ساەل قااراپ كەلمەكاتە.ۋەزىپىسى

-ياااش ، دۆلەت،بۈگااۈنكى كۈناادەجىنااايەت ھېساپلىنىشااى كېاارەك. 
ئۆساامۈرلەرنى بەسااتلىك، قاااۋۇل قىلىاا  يېتىشااتۈرۈپ چىقىااش ئۈچااۈن 
تىرىشىش ئورنىغا، ئۇالرنىڭ كاوچىالردا، كۆڭاۈل ئاېچىش ساورۇنلىرىدا 

 لمەكتە.ئەخالقىنىڭ بۇزۇلىشىغا كۆز يۇمۇپ كە

ئوقۇغۇچىالر مەكتەپتىن قايتقىنىدا ئۇالر بىلەن قايسى تۈردە مەشغۇل 
ئىشى بۈگۈنكى دۆلەت ئۈچاۈن ش خەۋەردار بولۇن دىبولۇش كېرەكلىكى

ئۈسااتىگە  ، دۆلەتمااۇھىم بااولغىنى ئالغاناادا ئۇنچىااۋاال مااۇھىم ئەمەس.
قەتداى ئىجارا قىلىاش ئىرادىساىگە كېلىشاتۇر.  ۋەزىپىسىنىبۇ  چۈشكەن
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ئىرقچاى اق ئىرادىغا كەلگىنىدە، بۇ ھەقتە چوقۇم ئامال تاپااليادۇ. بۇند
ىن كېيىنماااۇ جىسااامانى ھاياتىاااد مەكاااتەپ نىاااڭدۆلەت، ئوقۇغۇچىالر

ەقلى يېتىلىشاىگە ئۈش ئىشىنى خۇددى يېتىلىشىگە كۆڭۈل بولجەھەتتە 
 ىگە ۋەزىاااپە قىلىااادۇ ۋە باااۇ ئىشااانى دۆلەتۆزكۆڭاااۈل بۆلگەنااادەك ئااا
. جىسمانى دۇتىرىشى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقايىنى  ئورگانلىرى ۋاستىسىغا تا

نى تەييارالشاا لىكااكەياشااالرنى ھەربى چېنىقتااۇرۇش ئىشااىجەھەتتىكااى 
 ھەرباى قىساىمالر مەقسەت قىلغان بولىشاى كېارەك. ئەنە شاۇ چاغادىال،

بۇرۇنقىدەك ياشالرغا پااراتتىن ئۆتكەنادە مەشاكە دەسسەشانىڭ قاناداق 
اق ھەرىاكەت قىلىاش دېگەنادەك مەيدانىدا قاند بولىدىغانلىقىنى، جەڭ

نداق ئۆگۈتۈش بىلەن ئاۋارە بولۇپ يۈرمەيادىغان بولىادۇ. شاۇ ئىشالرنى
پىشااامىغان ئەساااكەر  ساااەپكە ئېلىنغاااان ياشاااالرھەربىاااي  بولغانااادا،

بولۇشتىنمۇ قۇتۇلغان بولىدۇ. يەنى ھەربى قىساىمالر ياشاالرنىڭ بەدەن 
سااااكەر چېنىقتۇرۇشااااىغا ۋاقىاااات ئىسااااراپ قىلماسااااتىن، بىۋاسااااتە ئە

  يېتىشتۈرۈش باسقۇچىغا ئۆتەلىشى مۇمكىن.

ئەسااكەرلىككە  ھەربااى قىسااىمالردادېمەككااى، ئىرقچااى بىاار دۆلەتااتە 
تۇرۇشنى، قورال تۇتۇشانى ئۆگاۈتىمەن دەپ -ئېلىنغان ياشالرغا مېڭىش

ئاااۋارە بولۇشاانىڭ ھاااجىتى قالماياادۇ. يەنااى ئىرقچااى دۆلەتااتە ھەربىااي 
ھەربااى . ھالىغااا كېلىاادۇ” ىبااىئااالى مەكت لەرۋەتەنااپەرۋەر“قوشااونالر 

 ھەربىلىكاكە يېڭى نېمىس ئەسكىرى ھەربى قىساىمداۋەزىپىگە ئېلىنغان 
تەربىيىلەرنى ئاېلىش بىالەن بىار قاتااردا، يەنە پاۇخرا -الزىملىق تەلىم

بولاااۇپ ياشااااش جەريانىااادا الزىااام بولىااادىغان ئىشاااالرغىمۇ داۋاملىاااق 
ھەماامە ئىشااقا  ياشااالرنى شااۇنىڭ بىاالەن بىاار قاتااارداتەييارلىنىاادۇ. 

. االيدىغان بولىادۇرەسمى بىر ئادەم قىلى  يېتىشتۈرۈپ چىقيارايدىغان 
ھەربى قىسىمالر ياشلىرىمىزنى ئىتائەت قىلىشقىال كۆندۈرۈپ قالماستىن، 

 دىغان پەيتااى كېلىشااىقۇمانادانلىق قىلىاائۇالرنىااڭ كۈنلەرنىاڭ بىرىاادە 
ەۋەردار مااۇمكىن دەپ قۇماناادانلىق قىلىااش قااابىلىيىتى ھەققىاادىمۇ خ

قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرىنى شۇنداق قىلى ، ياشالر  قىلىشى كېرەك.
بەلكى نااھەقچىلىككە دۈچ كەلگەنلىرىادىمۇ ئېغىار  ،قوغداشتىال ئەمەس
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ئۇنىڭادىن باشاقا يەنە  بېسىق مۇئامىلە قىالاليادىغان ھالغاا كېلەلەيادۇ.
-نااېمىش ياشاالىرى ھەر بىاار ياشااقا ئوخشاااش قولغااا كەلتااۈرگەن كااۈچ

ئەساكەرلىك روھىنىاڭ تەساىرى درىتىگە بولغاان ئىشاەنچى ئارتىا ، قۇ
 ىمۇئىشەنچيېڭىلمەس بىر كۈچ ئىكەنلىكىگە بولغان ئاستىدا مىللىتىنىڭ 

 .ۇلغان بولىدۇتۇرغۇز

ھەربى سەپتىن چېكىنگەن ياشانىڭ قولىغاا ئىككاى شۇنداق قىلى ، 
تۈرلااۈك تونۇشااتۇرۇش خېتااى بېرىلىاادۇ: بااۇ تونۇشااتۇرۇش خېتىنىااڭ 

، دۆلەت بۇ تونۇشتۇرۇش ى پۇخرالىق دېپلومى ھېساپلىنىدۇ. يەنىبىرس
ئورگانلىرىااادا خىااازمەتكە كىرەلەيااادىغانلىقى، باااۇ جەھەتاااتە ئۇنىاااڭ 
قاااابىلىيىتىگە كاپالەتلىاااك قىلىنىغاااانلىقى ھەققىااادە قاااانۇنلۇق بىااار 
تونۇشتۇرۇش ھېساپلىنىدۇ. يەنە بىر تونۇشتۇرۇش قەزى بولساا ئۇنىاڭ 

جىسااامانى تونۇشاااتۇرۇش بولااۇپ، ئۇنىاااڭ  ساااالمەتلىكى ھەققىااادىكى
جەھەتااتە تااوۋ قىلىشااقا مۇۋاپىااق بىرسااى ئىكەنلىكىنااى بىلدۈرىاادىغان 

 قەغىزى ھېساپلىنىدۇ. ئىسپات

كۆڭاۈل بۆلاۈش بىالەن قالمااۋ،  ياشاالرغىالئىرقچى دۆلەت، ئوغاۇل 
ىادۇ. قىزالرنىاڭ ۇنكۆڭاۈل بۆلئوخشااش پىرىنساى  باويىچە قىزالرغىمۇ 

رقىاادەك پىرىنسااىپالر ئاساسااىدا يولغااا قويۇلىاادۇ. تەربىيىلىنىشااىمۇ يوقۇ
قىزالرغا نىسبەتەن ئالغانادا، ئۇالرنىاڭ تەربىيىلىنىشاىدىكى ئەڭ ماۇھىم 

تەربىاايە -جىساامانى جەھەتااتە تەلىاامئەرلەردىكىااگە ئوخشاااش نوقتااا 
خااراكتېر -قىزالرغاا مىاجەزئىككىنچى قەدەمدە كۆرۈشى بولىشى كېرەك. 

قىزالرناااى  باااۇ يەردە. بېرىلىااادۇ بىااالەن ئەقلاااى تەربىااايەتەربىيىساااى 
الرنىاڭ كەلگۈساىنىڭ ئاانىلىرى ئۇبىار غاايە، -تەربىيىلەشتىكى بىردىن

قىلىاا  يېتىشااتۈرۈش ئىكەنلىكىنااى ھەرگىااز ئەسااتىن چىقارماساالىقىمىز 
 كېرەك.

خاراكتىر يېتىشتۈرۈش تەربىيىساى جىسامانى -ئىرقچى دۆلەتتە مىجەز
سااقۇچلۇق تەربىاايە چېنىقىشااتىن كېاايىن باشاالىنىدىغان ئىككىنچااى با

 ھېساپلىنىدۇ.
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خاااراكتېر ئاساساالىرى تۇغمااا -ھەر قانااداق بىاار ئادەمنىااڭ مىااجەز
مەساااىلەن شەخساااىيەتچى بىرساااى مەڭگاااۈ  ىغانلىقى ئېنىاااق.بولىاااد

شەخسىيەتچىلىك مىجەزى بويىچە قالىادۇ. خاۇددى شاۇنىڭدەك، بىارەر 
باۇ ۇ. ئەمماا غۇرۇرلۇق ھالىتىدە قالىاد-غايىلىك ئادەممۇ مەڭگۈ غايىلىك

ئىككىسى ئوتتۇرسىدا تۇرىدىغان مىجەز تۈرلىرى كۈرمىڭ خىال بولاۇپ، 
. قىاايىن بىرساىدىن پەرقلەناادۈرۈش ھەقىقەتەنماۇ-مىجەزلەرناى بىاار باۇ

ئانىدىن تۇغۇلۇشىدىال قاتىل مىجەزلىك تۇغۇلغان بىرسى مەڭگاۈ قاتىال 
-مىجەزى بىلەن ياشايدۇ. شاۇنداقتىمۇ، رەھىمساىزلىك مىجەزلىارى ئااز

ۈپ تۇرىدىغان بىرساى، مۇۋاپىاق تەربىايىلەر ئاارقىلىق خەلاق تۇال كۆرۈل
خاااۇددى شاااىمۇ ماااۇمكىن. نالىئاممىساااىغا پايااادىلىق بىرساااىگە ئايلى

تەربىاايىلەش ئۇسااۇلى تااوغرا بولماااۋ قالغاناادىمۇ ئەگەر شااۇنىڭدەك، 
ئايلىنىا  كېتىشاىمۇ ە گكىشاىلەر تۇراقساىز ناچاار خااراكتېرلىقمىجەزى 
 مۇمكىن.

 بەكااالىتىمىااز ئااغزىنى چىااڭ تۇتمىادى دەپ مىلل مەزگىلىادەئاۇرۇش 
دۈشامەنلىرىمىزگە ساەۋەبىدىن  مىز. باۇ ئااجىزلىقىدەرت تۆكۈلادىكۆپ 

 ھەقىقەتەنمۇ كۆپ قىينالغان ئىادۇق. ئەممااسىر بېرى  قويمىسۇن دەپ 
 بۇ مەسىلىنىڭ ئەسلى يىلتىزىزىنىڭ نەدە ئىكەنلىكىاگە قااراپ باقاايلى:

تەربىاايە قايسااى بىاار  رىلگەنگە بېاامىللىااتىنااېمىس ئۇرۇشااتىن بااۇرۇن 
بىاازدە  ھالغااا كەلتااۈرۈپ يېتىشااتۈرەلەيتتى ئااۇالرنى سااىر ساااقاليدىغان 

كىچىااااك ۋاقتىاااادىن تااااارتىپال گەپ توشااااۇيدىغانالر ئۇششاااااق گەپ 
پ بەكىاااارەك ئەتىااااۋارال دىنقىلماياااادىغان ئاااااغزى چىااااڭ بااااالىالر

بىرسااىنى پاااش قىلىشاانى ئوچااۇق سااۆزلۈك دەپ،  كېلىنمىگەنمىاادى 
بۇ ئەھۋال  ەنمىگەنمىدى ڭ تۇتۇشنى جاھىللىق دەپ تەنقىتلئاغزىنى چى

ئۆسامۈرلىرىمىزگە ساىر -بۈگۈنكى كۈندىمۇ داۋام قىلى  كەلمەكتە. ياش
ئىكەنلىكاى  ، مەرتلىاكساقالش مىجەزىنىڭ بىر تۈرلۈك ئىسىل پەزىالەت

. چاۇنكى، بىزدىكاى زاماانىۋى ەمەسگەن ئنبىرەر قېتىم بولسىمۇ ساۆزلە
 تۇتماسالىق-پارىشى بويىچە ئېغىزىنى چىڭ تۇتاۇپىداگوكلىرىمىزنىڭ ق

مەسىلىسااى ئۇنچىااۋاال مااۇھىم بىاار ئىااش ھېساااپالنمايتتى. ئەممااا، ئااۇ 
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ۋاقىتالردا سەل قارىلى  كېلىنگەن بۇ تۈردىكى كىچىاك ئىشاالر بۈگاۈن 
  ساېلى الرنىدۆلەتكە سوت چىقىمى بولۇپ مىليونلىغان مااركلىق زىياان

بااۇ  دىيەتلەشااتۈرۈپ قويىۋاتقاااندبىرسااىنى زى-بىاار چااۇنكى. كەلمەكااتە
قىسمى دەل شاۇ ئااغزىنى  يۈزدە توقسەنشىكايەتلەرنىڭ -تۈردىكى ئەرز

يااۈز بەرگەن ۋەقەلەر ئۈچااۈن چىااڭ تۇتالماساالىق ئەيىااۋى سااەۋەبىدىن 
-سوتقا سۇنۇلغان. مەسادولىيىتىنى ھاېس قىلىا  كېتەلمەيادىغان گەپ

ق، ئاااااليلۇ تۇرماقتاااا.ساااۆزلەر بەكاااال ئاساااان ئېغىااازدىن چىقىااا  
مىللىتىمىزنىاااااڭ ئىقتىساااااادى مەنپەئەتلىااااارى ھەر دائىااااام زىيانغاااااا 
ئۇچرىتىلماقتا.بۇنىڭ سەۋەبى ماۇھىم بولغاان ياساىلىش ئۇساۇللىرىنىڭ 

مەساااااىلەن، يەنە ئاخمااااااقالرچە ئاشكارىلىنىۋېتىشاااااىدىن بولغاااااان. 
لىتىمىزنىااڭ مۇداپىيىلىنىشااىگە مۇناسااىۋەتلىك يوشااۇرۇن تەييااارلىق ۆد

زىنى چىڭ تۇتالماسلىق سەۋەبىدىن بىكار بولۇپ ئىشلىرىمۇ يەنە شۇ ئاغ
كېتىۋاتماقتا. خەلقىمىز ئاغزىنى يۇمۇشنىڭ ماۇھىملىقىنى بىلامەۋ، ناېمە 

ياۈرمەكتە. ئوتتاۇردا ساۆرەپ نى دەرھال داۋراڭ قىلى  شۇگەپ ئاڭلىسا 
خەلقىمىزدىكى بۇ تۈر ئۇششاق گەپ قىلىدىغان مىجەزلەر بىزگە ئاۇرۇش 

ھەتتاااا كۈرىشاااىمىزنىڭ  لاااۇپ قېلىشاااى،گە ساااەۋەپچى بومەغلاااوبىيىتى
پاجىدەلىااك ئاااقىۋەتلەرگە دۈچ كېلىشااىنىڭمۇ ئاساساالىق سەۋەپچىسااى 

شۇنىسى ئېنىقكى، زامانىدا دىققەت قىلىنمىغاان . بولۇپ قېلىشى مۇمكىن
مائارىپتىكى باۇ تاۈر يىتەرساىزلىكلەر ئۆسامۈرلىرىمىز چاوڭ بولغىنىادىن 

يېتەرسااىزلىكلەردۇر.  غاناياادىكېاايىن قايتااا تولااۇقالش ئىمكااانى بولم
دىن ئوقۇتقاۇچى ئەڭ پەساكەش پااش قىلىاش ئادەتلىرىائااليلۇق، بىار 
ھەرىكەتلىاارى ھەققىاادە -ئوقۇغۇچىالرنىااڭ ناچااار ئىااش پاياادىلىنى 

قىلىۋالماسالىقى كېارەك. چاۇنكى،  ئاادەتمەلۇمات توپالشنى ئاۆزلىرىگە 
پ، ۈۈرئۇنداق بولغىنىدا ياشلىرىمىز ئۆز خىيالىچە بىر دۆلەت شەكىللەند

. بۇنىساى ئېنىاق. چاۇنكى، ۇپ ئۇيۇشاىۋالىدۇقارشى سەپ بول چوڭالرغا
ئون ياشالىق بىار بااال، ئاۆز تەڭتۇشالىرى بىالەن بىارلىكتە قۇرىۋالغاان 

ياشااتىكىلەر ئوتتۇرسااىدىكى ئىتتىپاقلىققااا قارىغاناادا چااوڭ  پاااقلىقئىتتى
مۇسااتەھكەم بولىاادۇ. بىاارەر دوسااتىنى پاااش تەبىدااى، تېخىمااۇ تېخىمااۇ 
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بىاار باااال، كەلگۈسااىدە شااۇنداق قورقۇنۇشاالۇق بىاار مىااجەزگە  قىلغااان
كېلىدۇكى، ۋەتەنگە مۇناسىۋەتلىك بولغان بىرەر مەخپىيەتلىكنىمۇ پاش 
قىلىشتىن يانمايدىغان بىرسىگە ئايلىنى  قېلىشى مۇمكىن. بۇنداق بىار 
بالىنى ھەرگىزمۇ پەزىلەتلىك ۋە ئىرادىلىك بىرساى دەپ قارىيالماايمىز. 

ۈچۈن ئېيتقاندا ساىنىپتا ئاۆز تەساىرىنى كۆرساىتەلەيدىغان ئوقۇتقۇچى ئ
بىرسااى بواللىشااى ئۈچااۈن بۇنااداق چېقىمچااى بااالىالردىن پايدىلىنىشااقا 
ئۇرۇنۇشى بەلكىم ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ بېررىدىغان بىر 
تەدبىر ھېساپلىنىشىمۇ مۇمكىن. ئەمما بۇنداق بىر ئىشقا تۇتۇش قىلىشى 

ىمىزنىڭ يۈرىكىااادە كەلگۈساااىدە يىلتىاااز تارتىااا  بىااالەن ئۆسااامۈرلىر
چوڭۇيىااادىغان، ئىنتاااايىن قورقۇنۇشااالۇق ئااااقىۋەتلەرنى كەلتاااۈرۈپ 
چىقىرىدىغان ئۇرۇقالرنى تېرىغان بولاۇپ قالىادۇ. بااال ۋاقتىادا بۇناداق 
چېقىمچىلىققااا كۆناادۈرۈلگەن بىاار بالىنىااڭ چااوڭ بولغىنىاادا ئىنتااايىن 

ققااانلىقى نۇرغااۇن قېااتىم بولااۇپ يېتىشااى  چى مەخلااۇق پەسااكەش بىاار
ئىسپاتالنغان. بۇ ئىش نۇرغۇن كىشىلەر ئۈچۈن تەجرىبە سااۋاق بولاۇپ 

 قېلىشى كېرەك.

، ئۇلااۇت بىاار مىلاالەت ېغىاار بېسااىقلىقلىق ۋە ئپىااداكار ساااداقەتلىك،
پەزىلەتناى  ئاۈچ پەزىلەتالەردۇر. باۇئېسىل ئۈچۈن قەتدى زۆرۈر بولغان 

-تەلىااامقا ھەرقاناااداق باشاااەن گيېتىلااادۈرۈش، مەكاااتەپلەردە بېااارىل
ھېساااپلىنىدۇ. بىااز بالىلىرىمىزغااا يىغااالپ  تەربىاايەمااۇھىم  دىنتەربىيىاا

ىااااادىغان ئاااااادەتنى، خااااااپىلىقتىن ۋارقىاااااراپ دەردىناااااى چىقىرىۋال
دىن ۋاز كېچىشااىنى قولغااا كەلتۈرىشااىمىزمۇ بااۇ تااۈردىكى جاقىراشااالر

-پېااداگوكالر ياااش تەربىيىلەرنىااڭ بىاار تەركىااۋى قىلىنىشااى كېاارەك.
دۈچ  قىيىنچىلىققاا نااھەقچىلىكلەرگە، رلەرنى كىچىكىدىن تارتى ئۆسمۈ

ىااااادىغان قىلىااااا  ئاااااۈن چىقارمااااااۋ بەرداشااااالىق بېر كەلگىنىااااادە
، كېيىن بۇ باالىالر چاوڭ بولغىنىادا قىيىنچىلىقالرغاا يېتىشتۈرمىگىنىدە،

، مەساىلەن ئالادىنقى ساەپلەردە دۈچ كەلگىنىادە خەتەرلىك ئەھۋالالرغاا
ېيتىا  دەرت تۆكىادىغان، ئااقىۋەتتە ھەمامە ئەتىدىن كەچكىاچە ھاال ئ

ئىشااانى چېلىۋېتىااادىغان ۋەزىيەتناااى پەيااادا قىلىۋېتىشاااىدىن ھەياااران 
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ئۆسامۈرلىرىمىزنىڭ  دەئەگەر باشاالنغۇچ مەكاتەپلەرقالمىساقمۇ بولىادۇ. 
، ئاۆز نەپساىگە شقىال بېرىلىا  كەتامەۋمېڭىسىنى بىلىم بىلەن تولدۇرۇ

-8288ىگەن بولسااا ئىاادى، تېخىمااۇ كااۆپىرەك ئىااگە بولۇشاانى ئۆگااۈتەل
يىلىغىاااچە بولغاااان ئارىلىقتاااا بۇنىاااڭ بەكاااال كاااۆپ -8281يىلىااادىن 

 پايدىسىنى كۆرگەن بوالتتۇق.

دېاامەك، ئىرقچااى دۆلەت مائارىپنىااڭ رولىنااى جااارى قىلدۇرالىشااى 
خاااااراكتىر -مىااااجەزبەدەن چېنىقتااااۇرۇش بىاااالەن بىاااارگە ئۈچااااۈن 

ۇنااداق مائارىاا  تەربىيىسااىگىمۇ ئاالھىاادە ئەھمىاايەت بېرىشااى كېاارەك. ب
لىرىنى پۈتااۈنلەۋ يېتەرسااىزلىكئۇسااۇلى بىاالەن خەلقىمىزنىااڭ بۈگااۈنكى 

 مىزدىمااۇ، ھااېچ بولمىغاناادا خااېلىال ئازايتالىشااىمىزتۈزىتىاا  كېتەلمىگىنى
 مۇمكىن.

 

مەسادولىيەتنى  بىالەن قاابىلىيىتى ھۆكۈم قىلىش، ئىرادىلىك بولۇش
دۈرۈش، ئىنتاايىن خوشاللىق بىلەن ئۈستىگە ئاالاليدىغان ئادەتنى يېتىل

بااويرۇق پەقەتااال ماۇھىم ئەھمىاايەتكە ئىااگە. بااۇرۇن ھەربااى قىسااىمالردا 
خالىغانچە بويرۇق قىلىش مىڭ مەرتىاۋە ئااقىالنىلىق دەپ  ندىنەىگبەرم

پەقەتال جاۋاپ بەرمىگەندىن بىرەر ئېغىز  غاياشلىرىمىزشۇڭا، قارىالتتى. 
نلىقىنىمۇ بولىاادىغا بولسااىمۇ جاااۋاپ بەرگىنااى مىااڭ مەرتىااۋە ياخشااى

خاتااا جاااۋاپ بېرىاا  قويۇشااتىن قورقااۇش،  سىڭدۇرۇشااىمىز كېاارەك.
بىاار  لۇقبەرگەن جاۋابىاادىكى خاتالىققااا قارىغاناادا بەكىاارەك نومۇساا

بولۇشاااقا . ياشاااالرنى ھەرىاااكەت قىلغانلىرىااادا جاساااارەتلىك تۇرئىشااا
 كېرەك. ىمىزئۈچۈن بۇ دەستۇردىن پايدىلىنىشكۆندۈرۈش 

يوقۇرىادىن تاۆۋەنگىچە دا ايلىرىكابىر ئدې ۋەيىلىنىڭ نويابىر -8281
بااارلىق ئااورۇنالر جاسااارىتىنى يوقۇتااۇپ قويغااانلىقى، دۆلەت بولغااان 

باشلىقىدىن تارتى  ئەڭ تاۈۋەن دەرىجىادىكى قومانادانغىچە ھاېچ كىام 
جاساااارەتكە ئىاااگە  قاااارار قىاللىغىااادەك ئىرادىساااىگە تايىنىااا ئاااۆز 

ئوتتۇرغاا چىققاان ئىادى. دە بەكال كۆپ ناارازىلىقالر ئۈستىبواللماسلىقى 
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بااۇ تااۈردىكى ۋەھىمىلىااك ھااالەت يېڭااى مائارىاا  سىستېمىسااى ئۈچااۈن 
چاۇنكى باۇ ئېغىار كۈچلۈك ئاگاھالندۇرۇش ھېساپلىنىشى كېرەك ئىدى. 

پاجىدەلىااك ھااالەت تااۈۋەن دەرىجىلىااك ئورگانالرنىااڭ بىاارەر قارارغااا 
كى كېلەلمەسلىكتەك ئااجىزلىقى ساەۋەبىدىن ئوتتۇرغاا چىقماقتاا. بۈگاۈن

 كۈناادە كۈچلااۈك قارشااىلىق كۆرسااىتىش ئىرادىمىزنىااڭ بولمايۋاتقااانلىقى
ساەۋەبىدىن ئوتتۇرغاا چىققاان ئەھاۋال ىزمۇ قاۇرال يېتەرساىزلىكى گھەر

لماااۋ كېلىۋاتقانلىقىاادىن پەياادا بولماسااتىن، بەلكااى جاسااارەتلىك بوال
ىمۇ كەڭ تااۈردە غخەلقىمىااز ئارىسااىئىرادىسااىزلىك، بۇنااداق  بولماقتااا.
نلىكااى ئۈچااۈن، ھەرقانااداق بىاار تەۋەككااۈل قىلىشااقا ەتكەنيااامىراپ ك

. تېگىشلىك ئىشالردىن قورقىدىغان ۋەزىيەتنى شاەكىللەندۈرۈپ قويادى
ئۇلااۇت بىاار ھەرىكەتااكە ئايالندۇرىاادىغان  ھااالبۇكى، بىاارەر ھەرىكەتنااى

باۇنى  نەرسە ئەسلىدە دەل ئۇنىڭ خەۋىپلىك بىر ئىش بولىشاى ئىادى.
ئەپسۇساااالندۇرغىدەك كىشاااىنى رالاااى بىااار ناااېمىس گېنېبىلمەيااادىغان 

يېتەرساااىزلىكىنى يوشاااۇرۇش ئۈچاااۈن مۇناااداق ئەندەنىاااۋى بىااار ياااول 
ش غەلىابە قىلىامەن پەقەت يۈزدە ئەللىاك بىار پىرساەنت “ تېپىۋالغان:

ئېقتىمااالى بولىاادىغان ئىااش بولغىنىاادىال ئاناادىن بۇنااداق بىاار ئىشااقا 
پىرساەنتلىك ئەنە شۇ ئەللىك بىار ئەپسۇسكى،  ”تەۋەككۈل قىالاليمەن.

ئېقتىماااااللىق ئۈچااااۈن تەۋەككااااۈل قااااېلىش كېسااااىلى سااااەۋەبىدىن 
گېرمانىيىنىااڭ پاجىدەلىااك مەغلااوبىيىتى ئۈچااۈن شااارائىت تەييااارالپ 

 ھەرىااكەت قىلماااقچى بولغااان بۇنااداق تەلەيااگە قاااراپ بەرگەن ئىاادى.
ۋاز  مۇ، بىرەر قەھرىمانلىق كۆرساىتىش پۇرساىتىدىنرقانداق بىرسىنىھە
مەغلاوب بولاۇش ئېقتىماالى  ىشىمىز ماۇمكىن.دەپ قار ېچىدىغان ئادەمك

كۈچلااۈك بولغااان ھەر قانااداق بىاار ھەرىكەتنااى غەلىاابىگە ئېرىشااتۈرۈش 
ئۆلۈم  ئااليلۇق، ئۈچۈن چوقۇم قەھرىمانلىق كۆرسىتىشكە توغرا كېلىدۇ.

بوسۇغىسااىغا كېلىاا  قالغااان بىاار راك كېسااىلىگە گىرىپتااار بولغااۇچى 
كېلىشااى ئۈچااۈن ئاپاراتسااىيىنىڭ يااۈزدە  ئاپاراتسااىيە قىلىنىشااىغا ماااقۇل

ۇش ئېقتىمالىغاا ئېقتىيااجى ياوق. ئەللىك بىار پىرساەن ئوقۇشالۇق بولا
ئارقىلىق ھايااتىنى سااقالپ  ئاپاراتسىيەئەگەر بۇنداق بىر كېسەل كىشى 
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گىمااۇ يااۈزدە ئەللىااك بىاار ئەمەس، ھەتتااا يااۈزدە بىر قااېلىش ئېقتىمااالى
مااس ققورئۇناداق بىرساى  كەن،يەتمىگىدەك ئااز ئېقتىمااللىقىال بولىادى

پايااادىلىنىش ئۈچاااۈن بۇناااداق ئېقتىمااااللىقتىن بولغىنىااادا، بىرساااى 
قىلىشاتىنمۇ بۇنداق  ئاپاراتسىيە ئۈستىلىگە ئۆزىال بېرى  يېتى  بېرىدۇ.

 ئوخشاايمەن دەپ پات ئارىدا ئۆلاۈپ كېتىادىغانقورقىدىغان بىرسىنىڭ 
 !ھەققى يوق يۈرۈشزارلىنى   لەرگەئەتراپىدىكى

 ئارزۇن ۋاباسى ھالىغا كەلگەراپلىق ئويلىغىنىمىزدا، زامانىمىزنىڭ ئەت
بۈگۈنگىچە  قارار بېرىش جەھەتتىكى دىلىغۇللۇق كېسىلىقىلىش بىلەن 
پۈتاااۈنلەۋ خاتاااا بولاااۇپ تەربىيىلەرنىاااڭ  بېرىلىۋاتقاااانياشااالىرىمىزغا 

مىجەزلەرنىڭ . بۇنداق ناچار كەلگەنلىكىنى ئوچۇق كۆرسىتى  بەرمەكتە
لەر چوڭالردىمااۇ كااۆرۈلمەكتە بولااۇپ، بۇنااداق ناچااار تەسااىر زىيااانلىق

مىجەزلەر ھاكىمىيەتنى قولىدا تۇتۇپ كېلىۋاتقانالرنىڭ مەدەنى غەيرىتاى 
 ئېغىر يىتەرسىز قېلىشى جەھەتتە ئەڭ يوقۇرى پەللىگە يەتتى.

بۈگااۈنكى كۈناادىكى مەساادولىيەتنى ئۈسااتىگە ئېلىشااتىن بااۇ ئارىاادا، 
ئېيتقانادىمۇ يوقۇرقىادەك پىتىنالماسالىق مىجەزىگە نىسابەتەن  قورقۇش

كېسىلىنىڭ كۆرسەتكەن تەسىرلىرى ئاساساى ئورۇنادا تۇرماقتاا دېايىش 
نى ئۈسااتىگە مەساادولىيەتمااۇمكىن. ياشااالرغا سااىڭدۈرۈلگەن بۇنااداق 

مىاجەزى پۈتكاۈل جەمىيىتىمىزنىاڭ ئورتااق كېساىلى  تىن قورقۇششلىئې
مېنات تاۈزۈمى ئىچىادە ھالىغا كېلىش بىلەن بىارگە، باۇ ئااجىزلىق پارال

ئۆزگەرتكىلى بولمىغىدەك ئېغىار مەساىلە پەيادا قىلىاش ھالىغاا كېلىا  
 بولغانلىقىنى ئوچۇق كۆرۈپ ئاالاليمىز.

بۈگۈنكى مەكتەپلىرىمىزدە، ئوقۇغۇچىالرنىاڭ قورقماساتىن، ئەركىان 
ھالدا ئوچۇق كۆڭۈللۈك بىلەن قىلىنغاان خاتاالىقىنى ئېترىاراپ قىلىاش 

لىاا  تااۇرۇپ، پۇشاامان بولااۇپ تااۇرۇپ ئېتااراپ مۇئامىلىسااى تااۆۋە قى
قىلىشااچىلىك مەدىقىلىنىشااكە ئېرىشااەلمەۋ كەلمەكااتە. ئااۆز ئىختىيااارى 
بىلەن خاتالىقىنى بوينىغا ئاېلىش ئىپادىساى نۇرغاۇن ئوقۇتقۇچىالرنىاڭ 
قارىشااىدا ئااۆزگەرتكىلى بولماياادىغان تااۈزەلمەس ئااادەت دەپ تونۇلااۇپ 
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ئوقۇغۇچىنىڭ بۇنداق ساەمىمى كېلىنمەكتە. ھەر قانچە ئىشەنمىسەكمۇ، 
ئىپادىدە بولىشى ئېغىر جازاغا تارتىلىش بىلەن نەتىجىلىنى  كەلمەكتە. 

 بۇنداق بىر ئەھۋالدا كىممۇ راستچىل بولۇشقا جاسارەت قىالاليدۇ 

نااى، پۈتااۈن پۈتااۈن دىققىتىكۈنلەرنىااڭ بىرىاادە ئىرقچااى دۆلەت، 
ار قىلىااش تىرىشااچانلىقلىرىنى جاسااارەتلىك بولىشااىغا، كەسااكىن قااار

روھىنى يېتىشتۈرۈشكە تەشنا ھالغا كاېلىش بىالەن بىارگە، ياشاالرنىڭ 
قەلبىنااى كىچىااك ۋاقتىاادىن تااارتىپال مەساادولىيەتچانلىق روھااى بىاالەن 
سااىڭدۇرۇش، بىاارەر ئىشاانى قوقماسااتىن تەلەپ قىالالياادىغان قىلىاا  
يېتىشتۈرۈشاااكە غەيااارەت قىلىااادۇ. ئىرقچاااى دۆلەت باااۇ ۋەزىپىنىاااڭ 

ىيىتىنااى تولااۇق تونااۇپ يېتەلىگىنىاادىال، بااۇ تااۈردە قىممىتىنااى، ئەھم
تەربىااايە بېرىشااانى ئەساااىرلەر باااويىچە داۋامالشاااتۇرغىنىدا بۇگاااۈن 
مىللىتىمىزنىااڭ ۋەيااران بولىشااىغا سااەۋەپچى بولىۋاتقااان مىجەزلەردىاان 

  تازىالنغان جاسارەتلىك بىر مىللەتنى ئوتتۇرغا چىقىرااليدۇ.

تەرىپىادىن مىللىتىمىزناى ۈنكى كۈندە ھۆكۈمەت گ، بۈەتئىرقچى دۆل
تااۈزۈمى يولغااا قويااۇپ كېلىۋاتقااان ئوقۇتااۇش  قسااىتىدەتەربىاايىلەش مە

 ھېس قىلىادۇ.ئومۇمىي يۈزلۈك ئىسالھات قىلىش زۆرۈرىيىتىنى  ئۈستىدە
 بۇ يېڭىلىق مۇنداق ئۈچ نوقتا بويىچە ئىشقا ئاشۇرىلىدۇ:

ئالدى بىالەن ناېمىس ياشالىرىنىڭ ياۈزدە توقساەن بەش پىرساەنت 
سى قىلچە پايدىسى يوق، ھېچ ئىشاقا ئەساقاتمايدىغان، نەتىجىادە مېڭى

ئۇزۇنغاااا قالمااااۋ ئۇنتۇلۇشاااقا مەھكاااۈم بولىااادىغان بىلىمااالەر بىااالەن 
 ۇشقا خاتىمە بېرىلىشى كېرەك.توشقۇزۇل

بولۇپمۇ باشاالنغۇچ ۋە ئوتتاۇرا مەكاتەپلەردە يولغاا  كۈندە،بۈگۈنكى 
ەنىسىز نەرسىلەر بىلەن بەكال كۆپ مقويۇلىۋاتقان دەرس پروگراممىلىرى 

ھاجىتىاادىن ئااارتۇق ئوقۇغۇچىالرغااا  كۆپااۈنچە ھااالالردا تولاادۇرۇلغان.
باااالىالر باااۇ نەرساااىلەرنىڭ پەقەت  نەرساااىلەر زورالپ ئۆگاااۈتىلمەكتە.

ئاز بىر قىسامىنىال ئېساىدە تۇتااليادۇ. ئاۆگىتىلگەن بىلىمنىاڭ ئىنتايىن 
ەكتە. شاۇنىڭدەك بەكال ئاز قىسمى كەلگۈسىدە ياشالر ئۈچۈن كارغا كەلم
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يەنە، بىاارەر ئىشااقا كىاارگەن ۋە تۇرمۇشااىنى قامداشااقا مەجبااۇر بولغااان 
 ياشلىرىمىز ئۈچۈن بۇ بىلىملەر بەكال ئازلىق قىلى  قالماقتا.

بىار مەماورى كاادىرنى مىساالغا قىرىاق ياشاتىكى ئوتتۇراھاال -ئوتتۇز
ىغا تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئىمتىقاندىر ئالىدىغان بولساق، بۇ مەمورى كا

 ىشاااى  مەكتەپناااى ئەال دەرىجىااادە پۈتتاااۈرگەن بىرساااى بولساااۇن.قاتن
مەكتەپلەر مىاڭ بىار جاپااالر بىالەن باۇ مەماورى كادىرنىاڭ كاللىساىنى 
تولدۇرغان بىلىملەردىن قايسىلىرىنى بۈگۈنگىچە ساقالپ قااللىغانلىقىنى 
كۈزىتىاااا  باقااااايلى. كااااۈزىتىش نەتىجىسااااىدە بااااۇرۇن ئااااۆگەنگەن 

 ئااااز قىسااامىنىڭ ئۇنىاااڭ ئېساااىدە قالغاااانلىقىنى بىلىملىرىنىاااڭ بەكاااال
كۆرەلەيمىز. بەزىلەر بۇنىڭغاا مۇناداق باھاانە كۆرسىتىشاى ماۇمكىن: ئاۇ 
ۋاقىتالردا ئوقۇتۇلىدىغان باارلىق دەرسالەرنىڭ غايىساى ئوقۇغاۇچىالرنى 

بىلىمااالەر بىااالەن خەۋەردار  ، چوڭقاااۇر ساااەۋىيىلىككەڭ دائىرىلىاااك
ۋاقىااتالردا بااۇ خىاال دەرس قىلىشاانى مەقسااەت قىلغااان ئەمەس. ئااۇ 

تااۈزۈش ئااارقىلىق ئوقۇغااۇچىالردا تەپەككااۈر قىلىااش،  نىپروگراممىسااى
مەقسااەت  نىبولۇپمااۇ تەتقىقااات ۋە كااۈزىتىش قااابىلىيىتىنى يېتىلدۈرۈشاا

بۇنااداق جاااۋاپ بېرىشاانى قىساامەنلىكتە خاتااا دەپ قاراشااقىمۇ  قىلغااان.
ياشااالرنىڭ  بولماياادۇ، ئەلىااۋەتتە. ئەممااا بااۇنچە ئېغىاار بېسااىم ئاسااتىدا

تۇنجۇقتاۇرپ نقويىشاىمىز ماۇمكىن.  بىلىم دەرياساى ئىچىادە مىڭىسىنى 
بىلىملەرناى ئەھمىيىاتىگە قااراپ قاتارغاا ياش بىر مىاڭە، باۇ تاۈردىكى 

تىزىشاانى، ئااۇالرنى ئۆزلەشتۈرۈشاانى ۋە الزىاام بولىاادىغانالرنى تااالالپ 
چە چىقىرىشنى ئاسانلىقچە بىجىرەلمەيادىغانلىقىمۇ ئېنىاق. ھەتتاا كۆپاۈن

ھااالالردا مااۇھىم بىلىماالەر ئورنىغااا ئەھمىيەتسااىز نەرسااىلەرنى ئېسااىدە 
بۇنىاڭ قالدۇرىۋېلى ، ماۇھىم بىلىملەرناى پۈتاۈنلەۋ ئۇنتاۇپ كېتىادۇ. 

تااۈردىكى كەپاالەپ بىلىاام بېاارىش ئىشااى كااۆزلىگەن ئاقىۋىتىاادە بااۇ 
مەقسااىدىگە يېااتەلمەۋ قالىاادۇ. چااۇنكى تاغارغااا قاچىلىغاناادەك زورالپ 

ئاارقىلىق بىار يااش مىڭىناى ھەرگىزماۇ باۇ بىلىملەرناى بىلىم قاچىالش 
بۇنىاڭ ئەكساىچە، ئوقۇغاۇچىنى شاۇنداق  چۈشىنەلەيدىغان قىاللمايدۇ.

بىر بىلىم بېرىش مىتودى بىلەن يېتىشتۈرۈش الزىمكاى، ئۇنىاڭ ئالغاان 
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بىلىماااى كەلگۈساااىدە ھەم ئاااۆزىگە، ھەم جەمىااايەتكە ئەساااقاتىدىغان 
ئەمماا ياشاالرنىڭ مىڭىساىگە  ىساىدۇر.بولسۇن. مانا بۇ، مائارىپنىاڭ غاي

زورالپ تىقىشتۇرۇلغان ئۇقۇمالرنىاڭ كاۆپلىكى، ئاۇ مىاڭە ئىگىساىنى باۇ 
بىلىملەرنااى ئۇنتۇلدۇرىاادىغان ھالغااا كەلتۈرىۋەتكىنىاادە ياااكى مااۇھىم 
نااوقتىالرنى تاپالماااس ھالغااا كەلتااۈرۈپ قويغىاادەك بولسااا، بۇنااداق 

. ەببۇس بولۇپ قالىدۇقىلچە ئەھمىيەتسىز بىر تشئوقۇتۇش تەشەببۇسى 
ئااليلۇق، مىليونلىغان كىشىنىڭ يىلالر بويىچە تىرىشچانلىق كۆرسىتى  

. چاۇنكى، غاا ساىغمايدۇئەقل ئاۈچ خىال چەت تىلاى ئۆگۈنىشاى-ئىككى
مىليونلىغان بۇ ئادەملەر ئارىسىدا بەكال ئاز قىسمى ئاۆگەنگەن تىلىادىن 

تارتىا  شاۇنچە ، مۇتلەق كۆپ قىسمى بولسا شۇنچە جاپا پايدىلىنالىشى
پااكىزە -كۆپ ۋاقىت سەرى  قىلىا  ئاۆگەنگەن تىللىرىناى كېايىن پااك
مەساىلەن  ئۇنتۇپ كېتىدۇ ياكى ئۆمۈرىدە بىرەر قېتىممۇ ئىشالىتەلمەيدۇ.

فرانسۇز تىلىنى ئۆگەنگەن ھەر يۈز مىڭ كىشىدىن پەقەت ئىككى مىڭىال 
ۈز كەلگۈسااىدە بااۇ تىلاادىن پايدىلىنالىشااى مااۇمكىن. قالغااان توققااۇز ياا

سەكسااەن مىااڭ كىشااى ياااش ۋاقتىاادا ئااۆگەنگەن بااۇ فرانسۇزچىسااىنى 
 ئۆمۈرى بويى ئەمەلىيەتتە ئىشلىتىدىغان يەر تاپالمااۋ ئۇنتاۇپ كېتىادۇ.
شۇنداق قىلى  ياشلىق دەۋرىادە مىڭلىغاان ساائەتلىك ۋاقتىناى قىلاچە 

تىال  ئەسقاتمايدىغان بىر ئىاش ئۈچاۈن ساەرى  قىلغاان ھېسااپلىنىدۇ.
ئۆگۈنۈشاكە يااردەمچى بوالاليادۇ دېيىشانىڭمۇ  بىلىامئۆگۈتۈش ئاساسى 

ئەگەر كىشاااىلەر مەكتەپاااتە ئوقۇغانلىرىااادىن، تولاااۇق ئاساساااى ياااوق. 
ئۆگەنگەن نەرسىلىرىدىن پۈتۈن ئۆمۈرى بويىچە پايدىلىنالىسا ئىدى، ئۇ 
چاغاادا ئۆگەنگەنلىرىنىااڭ بىاارەر قىممىتااى بولىشااى مااۇمكىن ئىاادى. 

بىار تىلناى پايدىلىق بولىدىغان  ئىككى مىڭ كىشىگىالچىمەنكى، دېمەك
بىرلىكتە قىيناش مۇ نىتوققۇز يۈز سەكسەن مىڭ كىشى ئۆگىتىمەن دەپ،

 شۇنچە زۆرۈرمىدى 

شۇنىڭدەك يەنە، بۈگۈنكى كۈنادە كۆرۈلىۋاتقىنىادەك چەتادەل تىلاى 
ئوقۇتۇشااااىدا ئاااااااليلۇق التىنچىنااااى ماااااۇكەممەل چۈشاااااىنەلىگىدەك 

بۇنىڭاادىن مۇنااداق مەس. ئااۆگىتەلەيمەن دېاايىش ئاساسااەن مااۇمكىن ئە
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 ئاساسى قىسامىنىالخۇالسىنى چىقىرىشىمىز مۇمكىن: ياشالرغا بۇ تىلنىڭ 
، ئوقۇغۇچىالرغا ئۇ تىلنىڭ تۈزۈلاۈش سخىمىساىنى ، توغرىسىئۆگىتىىش

. نىڭ ئۆزىال ئەڭ مۇۋاپىق كېلىدۇكۆرسىتى  قويىش ئومۇمى پىرىنسىپىنىال
تىپىاك  نىامماتىكىساىگر ئەڭ تىپىك ئاالھىادىلىكىنى، نىڭىتىلچەتدەل 
جۈملە كۆرسىتىش ئارقىلىق تەلەپپۇز قىلىنىشى ۋە ئۇ تىلنىڭ  نىمىسالالر

بولىاادۇ. بااۇ  قاتااارلىقالرنى كۆرسااىتى  ئۆتۈشااال يېتەرلىااكتۈزۈلىشااى 
مىتاااوت، ئوقۇغۇچىنىاااڭ ماااۇتلەق كاااۆپ قىسااامى ئۈچاااۈن يېتەرلىاااك 
بولىاادىغانلىقى، ئەسااتە ساااقالش تېخىمااۇ ئاسااان، يااادالش تېخىمااۇ 

يلىشااىدىغانلىقى ئۈچااۈن، بۈگااۈنگىچە يولغااا قويااۇپ كېلىاانگەن ئوڭا
ئۇساالۇپالردىن تېخىمااۇ كااۆپ پاياادىلىق بولىاادۇ. بۈگااۈنكى كۈناادىكى 

ئومۇمى يۈزلاۈك چەتدەل تىلى ئۆگۈنۈشتە ياشالرنىڭ كاللىسىغا بۇ تىلالر 
مەجباااورى تولااادۇرۇلۇپ كېلىنمەكاااتە. ھاااالبۇكى، ياشاااالر ھېچقاچاااان 

ەشاتۈرەلمەۋ كەلمەكاتە يااكى ئۆگەنگىنىنىماۇ ئۆگۈتۈلگەن ئۇ تىلنى ئۆزل
كېيىنكى يىلالردا پۈتۈنلەۋ ئۇنتۇپ كەتمەكتە. بۇ تاۈردىكى ھەددىادىن 

پااۇرات ئىزالرنااى -ئااارتۇق بىلىاام بېسااىمى ئەقىلاادە ماسالشاامىغان پااارچە
قالدۇرۇش خەۋىپىنىمۇ بىرلىكتە پەيدا قىلماقتا. يەنى، ياشالر ئەڭ كۆپ 

ئۆگۈنىشااااى، ئومۇمىيلىااااق بىاااالەن الزىاااام بولىاااادىغان نەرسااااىلەرنى 
قىساامەنلىكلەر ياشااالرنىڭ پايدىسااى ئۈچااۈن ئالاادىن مااۆلچەرلەنگەن 

 بولىشى كېرەك.

بۇناااداق ئوماااومى پىرىنساااىپالر ئاساساااىدا ئاااۆگەنگەن نەرساااىلىرى 
ياشالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىغا بىار ئۆماۈر يېتىادۇ. ۋاقتاى كەلگىنىادە 

چوڭقااۇرالپ تەتقىااق  مااۇتېخىفرانسااۇزچىدىن پاياادىالنماقچى بولغااانالر 
نىڭ ئاساسااىغا ئىااگە بولغاچقااا، تەپسااىلى قىلىااش ۋە تەپسااىلى ئوقۇشاا

 جەريانىادا شۇئوقاشاۇ ئاارقىلىق  ئۆگىنىش ياولىنى ئاساانال تاپااليادۇ.
جىسااامانى چېااانىقىش باااۇ ۋاقتىناااى ۋاقىتىنىماااۇ تاااېجەپ قااللىغاااان، 

 پكاۆخاراكتېرىنى يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ -پائالىيەتلىرىگە، مىجەز
 .قا ئېرىشەلەيدۇۋاقىت
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ئوماۇمى يۈزلاۈك  جەھەتىادىمۇ بۈگۈنكى تارىا ئوقۇتۇش مېتودىكىسى
دەرسلىرىگە، تاارىخي ئىسالھات قىلىنىشى زۆرۈر بولۇپ تۇرماقتا. تارىا 

اۋاقالرغا ناېمىس خەلقىچىلىاك مۇھتاا  ھاالەتتە تۇرىۋاتقاان تەجرىبە سا
ختىن ناېمىس تاارى خاۇددى شاۇنىڭدەك،. ولمىسا كېرەكباشقا مىللەت ب

 باشاقا بىار مىللەتنىماۇ ئۇچاۇرتىش قىايىن.مىللىتىدەك ئاز پايدىالنغان 
شاەكىللەندۈرىدىغان ئامىال  ئەگەر ريال سىياسەتلەر كەلگۈسى تاارىخنى

ئىجرا بىزگە تارىا دەرسىدە ئوقۇتۇلغان نەرسىلەر ئۇنداقتا بولىدىكەن، 
ردىمى مۇ تاااارىا شەكىللەندۈرۈشاااىگە يااااسىياساااىتىمىزنىڭقىلىۋاتقاااان 

ئەگەر بىز باۇ جەھەتاتە خەلقىمىزناى . بولىشى كېرەك دېگەنلىك بولىدۇ
ئەنە شاااۇنداق تاااارىا ياااارىتىش مەقساااىتىدە تەربىيىلىيەلمىگىنىمىااازدە 

سىياسااەتلىرىرىمىزنىڭ كااۈتكەن ئۈمىاادنى بەرمەساالىكىدىن بۈگااۈنكى 
ئوقۇتۇلىۋاتقاان تاارىا رەنجى  يۈرىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق. ئەگەر بىاز 

قايسااى تااۈردە ئوقۇتىلىۋاتقانلىقىنىااڭ ھېساااۋىنى قىلىاا  نىڭ دەرساالىرى
يااۈزدە توقسااەن كۆرىاادىغان بولساااق، بۈگااۈنكى تااارىا دەرساالىرىنىڭ 

ىااادىغانلىقىنى قىسااامى بەكاااال كۈلكىلىاااك نەرساااىلەردىن تەشاااكىل تاپ
ان دەرسالەردىن ئااران مىڭادە بىار قىسامىال غئوقۇتۇليەنى  كۆرەلەيمىز.

ئەسااااتە . لىشااااى مااااۇمكىن  قاالياشااااالرنىڭ كاللىسااااىدا ساااااقلىنى
قايساى بىار  قايسى بىار دەۋىرنىاڭ يىلاى،يەنە كېلى   قالىدىغانلىرىمۇ

ۋەيااكى تۇغۇلغاان كاۈنى، تەخاتكە چىققاان ۋاقتاى  ئىسمى كىشىلەرنىڭ
ماۇھىم  ئەسلى بىلىشكە تېگىشلىك بولغان .ىدۇال ئىبارەت بولقاتارلىقتىن

ئۇنتۇلااااۇپ ەۋ نلۈتااااۈپ نىااااڭ سااااەۋەبى، ئانااااالىزىۋە زور ۋەقەلىكلەر
. كېتىلمەكااااتە ياااااكى قەتدااااى تىلغااااا ئېلىنماااااۋ ئۆتكۈزىااااۋېتىلمەكتە

 ىرىساەۋەپل ئىز بېساى  ئوتتۇرغاا چىقىشاىنىڭ ئاساساىۋەقەلىكلەرنىڭ 
تېخى يېڭىدىن يېتىلىۋاتقاان تەپەككاۈر قىلىشاىغا، بااش ئوقۇغۇچىنىڭ 

تاشااالپ قويۇلماقتااا. بۇنااداق بىاار ئەھۋالغااا  قاااتۇرۇپ تېپىاا  چىقىشااىغا
ا ھەر قانچە نارازىلىق بىلدۈرۈلسىمۇ ئازلىق قىلىدۇ. بىار قېتىملىاق قارىت

قۇرۇلتاۋ يىغىنىدا ۋەكىللەرنىڭ ئىچكى ۋە تاشاقى سىياساەت توغرىلىاق 
كال دىققەت بىلەن ئوقاۇپ كۆرگىادە نىسۆزلىگەن نۇتۇقلىرىدىن بىرەرسى
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ھەمااامە ئىاااش ماناااا مەن دەپاااال ئوتتۇرغاااا چىقىااادۇ. باااۇ  بولسااااق،
ھەممىساىال دېگىادەك ئوتتاۇرا مەكاتەپ پۈتتاۈرگەن، سىياسەتچىلەرنىڭ 

ھەتتا پاكولتىتالردا بىر قانچە ئىشتاننى كونىراتقان كىشىلەر ئىكەنلىكاى 
ئېنىق. ئەمما ئۇالرنىاڭ ساۆزلىگەن نۇتۇقلىرىغاا قااراپ ئۇالرنىاڭ تاارىا 
ھەققىاادىكى بىلىمىنىااڭ نەقەدەر تااۈۋەن ئىكەنلىكىنااى ئوچااۇق كااۆرۈپ 

ئۇناداق چولتاا تاارىخنى گەر باۇ سىياساەتچىلەر ئااللىشىمىز ماۇمكىن. ئە
كىشاىلەردىن بولساا  قابىلىيەتلىكىرەكپەقەتال ئوقىمىغان،  ئوقىغىنىدىن

 .سى تېگىشى مۇمكىن ئىدىپايدىتۇال -ئازئىدى، بەلكىم مىللىتىمىزگە 

، كېرەكسااىز شااۇنداق ئىااكەن، تااارىا دەرساالىرىدىكى دوگمىالرنااى
ئوتتۇرغاا سالىرى ۋەقەلىكلەرنىاڭ ئازايتىش شەرت. تاارىا دەر يۈكلەرنى

چىقىشااىغا سااەۋەپ بولغااان قااانۇنىيەتلەرنى بىلىشاانى مەقسااەت قىلغااان 
ئەگە تاارىا ئوقۇتۇلۇشاى ماناا شاۇ ئىشاالرغا بەكىارەك  بولىشى كېارەك.

، ھەر بىار ئوقۇغاۇچى ىادىغان ھالغاا كەلتاۈرۈپ تۈزۈلگىنىادەل بۆلۈكۆڭ
ىنى چىقىرالىشاى، يول ئۆگەنگەن نەرسىلىرىدىن كەلگۈسىدە پايدىلىنىش

نەتىجىاادە خەلااق ئاممىسااىنىڭ ئاكتىپچااانلىقىنى ئۇيغۇتۇشااقىمۇ تااۈرتكە 
چۇنكى، تاارىا دەرساى ئۆتمۈشاتە ناېمە ئىشاالر ياۈز  بواللىشى مۇمكىن.

بەرگەنلىكىنااااى بىلىااااش ئۈچااااۈن ئوقۇتۇلماياااادۇ. تااااارىا دەرسااااى، 
ئۈچااۈن  ئوقۇغۇچىنىااڭ كەلگۈسااىدە ئااۆز مىللىتىنااى ساااقالپ قااېلىش

ىلىااااش كېرەكلىكىنااااى، قانااااداق ھەرىااااكەت قىلىشااااى نېمىلەرنااااى ق
ئۈچۈن ئوقۇتۇلىدۇ. مانا بۇ، تاارىا ئۆگۈنۈشاتىكى  كېرەكلىكىنى بىلىش

غاااايىگە يېتىشاااتە پايدىلىنىلىااادىغان  ۇتاااۈپكى مەقساااەت. تاااارىا، بااا
ئەمما بۈگاۈنكى كۈنادە ۋاساتە . پەقەت بىرسىدىنال ئىبارەتۋاستىالرنىڭ 

 نىتاااارىخنتۇلااادۇرۇلماقتا. مەقساااەت ئورنىغاااا قويۇلاااۇپ، مەقساااەت ئو
ئىمكانىيەتنىاڭ باارىچە كاۆپىرەك چوڭقۇرالپ تەتقىاق قىلىاش ئۈچاۈن، 

، يەنى تارىخى ھادىسىالرنى تېپى  چىقىش زۆرۈر بولىدىغانلىقى ئۈچۈن
ۋەقەلىكااالەر تىزىملىكاااى ئاساساااىدا تارىخنىاااڭ ماااۇھىم زور تاااارىخى 

ىلىاا  تەرەپلىرىنااى ئوتتۇرغااا قويااۇش مااۇمكىن ئىكەنلىكىنااى باھااانە ق
تارىخى ۋەقەلەرناى بەك ماۇھىم ئورۇنغاا قويىۋالماسالىق الزىام دېيىشاكە 
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تەپسااىالر تااارىخنى بۇنااداق  نااارازى بولۇشاانىڭ قىلااچە ئاساسااى يااوق.
ئاساساااىدا ئوتتۇرغاااا قوياااۇش ئىشاااى ئوقۇغۇچىالرنىاااڭ ۋەزىپىساااى 

چاااۇنكى يولااادا تارىخچىالرنىاااڭ ۋەزىپىساااىدۇر.  بولماساااتىن، بەلكاااى
تەڭ قىلىشاقا بولمايادۇ.  غاپروفىسساور بىرساىنىكېتىۋاتقان ئاادەتتىكى 

ڭ بۈگااۈنكى سىياسااەت تاارىا دەرسااى پۇخراالرغااا تاارىخى ھادىسااىلەرنى
ئىشاالىرىغا قانااداق تەسااىر كۆرسااىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشاانىال ئااۆزىگە 

تااارىا پروفىسسااورى بولۇشاانى ئااارزۇ  ۋەزىااپە قىلغااان بولىشااى كېاارەك.
پ تەتقىقاات بىالەن ۇر چۆكاۈقىلىدىغان كىشاى كېايىن باۇ ئىشاقا چوڭقا

-. ئەنە شاۇنداق بىرساىال تارىخنىاڭ باارلىق ئۇجاۇرشوغۇلالنسا بولىدۇ
بۇجاااۇرىنى، ھەتتاااا ئەڭ ئەھمىيەتساااىز دەپ قارالغاااان قىساااىملىرىدىن 
تارتىاا  ئەسااتايىدىللىق بىاالەن تەتقىااق قىلىااش بىاالەن شوغۇللىنىشااى 

داق مااۇمكىن. بۈگااۈنكى كۈناادە ئوقۇتۇلىۋاتقااان تااارىا دەرساالىرى بۇناا
چوڭقاااۇرالپ تەتقىاااق قىلىاااش ئۈچاااۈن پەقەتاااال يەتمەيااادۇ. بۇناااداق 
چوڭقااۇرالپ ئۆگۈنااۈش ئوقۇغااۇچى ئۈچااۈن بەكااال ئااارتۇقلۇق قىلسااا، 

 لىك قىلىدىغانلىقى ئېنىق.مۇتەخەسسىلەر ئۈچۈن بەكال يېتەرسىز

ئىرقچى دۆلەتنىڭ ۋەزىپىسى، ئىرق مەسىلىلىرىنى ئالادىنقى ئورۇنغاا 
ىخىنى ئەساتايىدىللىق بىالەن تاۈزۈپ چىقىشاقا قويىدىغان بىر دۇنيا تار

 نازارەت قىلىدۇ.

 

 ئىرقچى دۆلەت پۇخرالىرى ۋە مەدەنىيەت
ئەندى بىز يوقۇرىدا دېگەنلىرىمىزنى قىسقىچە يىغىنچاقالپ ئۆتەيلى: 
ئىرقچى دۆلەت، ئۇمۇمى ساۋاد ئوقۇتۇش ئىشىنى ئەڭ مۇھىم نوقتىالرنى 

ياادۇ. بۇنااداق ئوقۇتااۇش، ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادىغان شااەكىلدە تەييارال
ئوقۇغۇچىغااا تېخىمااۇ چوڭقااۇرالپ ئىلگىاارلەش، ھەر قانااداق بىاار ساااھە 
بويىچە ئۆرلەپ بىلىم ئېلىش ئىمكانىيىتىنى يارىتىا  بېرىشانى مەقساەت 
قىلغان بولىشى كېرەك. شەخسىلەر ئالىادىغان ئوماۇمى سااۋادالر بىالەن 
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ئۆگىنىشااىال دەرىجىاادە  ئۇسااۇلالردىن خەۋەردار بواللىغىاادەكئاساساالىق 
يېتەرلىك. بۇنداق ئوقۇتاۇش، كىشاىلەرنىڭ كاۆز قااراش تىكلىۋېلىشاى 
ئۈچااۈن ئاساااس بولااۇش رولىنااى ئويناياادۇ. ئومااۇمى ساااۋات بىلىملىاارى 
 بارلىق بىلىم ساھەلىرىدە مەجبۇرى ئوقۇتۇلىشى كېرەك. مەخسۇس بىلىم

ڭ ئىختىيارىغاا قوياۇپ بېرىلىشاى كېاارەك. ئاۇ كىشااىنى ئۆگۈناۈش ئىشاى
ايساااى بىااار سااااھە ئۇكىشاااىنى  ئەمەلىيەتاااتە مەجباااۇر ھالغاااا ئەگەر ق

كەلتۈرگىنىدە بۇ كىشى ئۇ سااھەدىكى بىلىملەرناى تېخىماۇ چوڭقاۇرالپ 
 ئۆگىنىشكە ئۆزلىكىدىنال مەجبۇر ھالغا كېلەلەيدۇ.

، باشاقا پائاالىيەتلەر قىساقارتىلى ساېتكىلىرى  سشۇ ئارقىلىق، دەر
ارتۇق ۋاقىتناى ياشاالرنىڭ ئۈچۈن ۋاقىت ئېشىندۇرااليدىغان بولىادۇ. ئا

خاااراكتېر تەربىيىسااىگە، -مىااجەزبەدەن چېنىقتاۇرۇش پائااالىيەتلىرىگە، 
ئىرادىساااىنى كاااۈچەيتىش ئىشااالىرىغا، ھۆكاااۈم قىلىاااش قاااابىلىيىتىنى 

 .بولىدۇيېتىلدۈرۈش ئىشلىرىغا ئايرى ، بۇ جەھەتتە پايدىلىنىشقا 

ئەپسۇساااكى، بۈگاااۈنكى كۈنااادە مەكتەپلىرىمىااازدە بېرىلىۋاتقاااان 
بولۇپمااۇ ئااوتتيرا مەكتەپلىرىمىاازدە ئۆتۈلىاادىغان دەرساالەر دەرساالەر، 

ياشاالىرىمىزنىڭ كەلگۈسااىدىكى شاااوغۇللىنىدىغان كەسااىپى ئىشااالىرى 
. يااردىمى تەگمەيادىغان بىلىملەردىان تەشاكىل تاپماقتاائۈچۈن قىلچە 

بىرساااىدىن تاااۈپتىن -بىاااربۇناااداق پايدىساااىز ئوقۇتاااۇش پائاااالىيىتى 
ن، يەنى مەكتەپلىرىمىزنىڭ ھەممىسىدىخىل  ئۈچپەرقلىنى  تۇرىدىغان 

پۈتتۈرگەن بىرسى، بۈگۈنكى باشالنغۇچ، ئوتتۇرا ۋە ئالىي مەكتەپلەرنى 
كۈناادە بىاارال ئىشااتا ۋە بىاارال ئورۇناادا ئىشاالەپ تۇرۇغلۇقمااۇ ئوخشاااش 
نەتىجىنى يارىتالماۋ كەلمەكتە. دېمەك، باشالنغۇچ مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ 

ئوتتۇرا مەكتەپتىكى ۋاقتىنى بىكارغاا  ،رسىئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇغان بى
ئومااۇمى ساااۋاد  مااۇھىم بااولغىنىئۆتكااۈزگەن دېاايىش مااۇمكىن. ئااادەتتە 

ئەقىال ئىشلىتىشاكە تاۈركە بولىادىغىنى  بىار ياشانى بولۇپ، بىلىملىرى
مەخسۇس بىلىمالەر بولماساتىن ئوماۇمى سااۋات بىلىملىرىادۇر. خاۇددى 

ر مەخساااۇس بىلىماااگە ئەگەيوقۇرىااادا كۆرساااىتى  ئاااۆتكىنىمىزدەك، 



 

 

749 

 

 بىزنىاڭ ئوتتاۇرا مەكتەپلىرىمىاز ئېقتىياجلىق بولغىنىدا، بۇ ئېقتىيااجنى
 ھەرگىزمۇ تەمىنلەپ بېرەلمەيدۇ.

ىرىناى دەرھاال تەدبىرلئوقۇتاۇش بۇال -ئىرقچى دۆلەت، بۇنداق چاال
 تۈزىتىشى الزىم بولىدۇ.

ئوقۇتۇش ساھەسىدە يولغا قويىشى كېرەك بولغان  نىڭئىرقچى دۆلەت
 ىسالھاتى تۈۋەندىكىلەردۇر:نە بىر ئيە

كۆرىنەرلىك ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ بىرى ماتېرىيالىزىمچى دەۋرىمىزنىڭ 
بەكىرەك ئەھمىايەت ، مائارىپتا ھەردائىم تەبىدى پەن بىلىملىرىگە شۇكى

ا ، ماتېماتىكاا، فىزىكاا، خىمىايە ۋە باشاقبېرى  كېلىشاىدۇر. مەساىلەن
. شۇنىسااى ئېنىقكااى، ت بېرىلىاادۇتەبىدااى پەناالەرگە ئاالھىاادە ئەھمىاايە

كۈناادۈلۈك تۇرمۇشااىمىزنىڭ ئېقتىياجلىرىاادىن بولغااان تېخنىكااا بىاالەن 
ھۆكاااۈم ساااۈرۈپ كېلىۋاتقاااان دەۋرىمىااازدە باااۇ  خىمىااايە بىلىملىااارى

بىلىملەرنىڭ پايدىلىق تەرەپلىرىنى ھەقىقەتەنمۇ ئىنكار قىلىش ماۇمكىن 
ات بىلىملىرى بۇ ئەمما بىر مىللەتنىڭ ئاساسلىق مەدەنىيەت ساۋ ئەمەس.

. باۇ يەردە بىر ئەھۋال  تىكلىنىشى بەكال خەتەرلىكىالبىلىملەر ئاساسىغ
مەدەنىايەت ئاساساى ھەر دائىام دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك بىار نوقتاا، 

بىاار غااايىنى كااۆزلىگەن بولىشااى كېاارەك. بۇنااداق ئاساسااى پەناالەر 
يىلىادا بىلىمىنىڭ ئاساسى  ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇتىشىنىڭ كېيىنكى ئۈچ 

ۈساىدە تېخىماۇ گ، كەلبىلىملىرىنى ئاساس قىلغان بولىشاى” ئىنسانلىق“
ئاساساالرنى يېتىلادۈرۈش ئۈچاۈن الزىملىاق  كۈلتاۈرمۇكەممەل كەساىپى 

قاااابىلىيىتىنى ناماااايەن مىللەتنىاااڭ  الزىااام. ئۇناااداق بولمايااادىكەن، 
ئورۇن تۇتىدىغان بىلىملەردىنمۇ مۇھىم  ۋە باشقا تېخنىكىلىققىلىدىغان 

بولۇپمۇ چى ئەھمىيەتسىز ئىشالرغا سەرى  قىلىنى  كېتىشى مۇمكىن. كۈ
 نىڭ بۇرۇنقى تەجرىبە ساۋاقالرنى يەكۈنلەش تەتقىقاتىغاتارىا ئوقۇتۇشى

رىاام تااارىخىنى مااۇھىم نااوقتىلىرى   ھەرگىااز سااەل قارىماساالىق كېاارەك.
، بۈگۈنكى دەۋرىمىز بىلەن كەلگۈساى ئۈچاۈن نىشىبويىچە تەتقىق قىلى

يوناان  توناۇپ يېتىشاىمىز كېارەك.ىم مايااك بولىادىغانلىقىنى بەكال مۇھ
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بارلىق ياخشاى تەرەپلىارى بىالەن قوغاداپ  لىرىنىمۇمەدەنىيىتىنىڭ غايى
مىللەتلەر ئوتتۇرساىدىكى ئوخشىماسالىقالر، ئاۇالرنى  .قېلىشىمىز كېرەك

ئىااارق تېخىماااۇ ماااۇھىم ئەھمىيەتلىاااك بولغاااان ، ەنلەشاااتۈرگپۈتۈن
نغا قويىشاىمىز ئۈچاۈن ھەرگىاز توساالغۇ پەيادا پۈتۈنلىكىنى مۇھىم ئورۇ

ۆرىشاااىمىز باااۇ كگىچە داۋامالشاااتۇرۇپ كېلىۋاتقاااان بۈگاااۈن قىاللمايااادۇ.
جەھەتتە ئىنتاايىن ئۇلاۇت مەقساەتلەرنى كاۆزلەپ قاناات يايادۇرۇلماقتا. 
يەنى بىر مەدەنىيەت ئىزچىللىقىغا كاپالەتلىاك قىاللىشاى ئۈچاۈن چىاڭ 

مەدەنىايەت مىڭلىغاان يىلالردىان  تۇرۇپ كۈرەش قىلى  كەلمەكاتە. باۇ
بۇيانقى كۈرەش قىلىشنىڭ نەتىجىسى بولۇپ، بۇ كۈرەش تا بۈگۈنگىچە 

 نېمىسلىق ئۈچۈن قۇچىقىنى كەڭ ئېچى  كەلمەكتە.

نااااى ئېنىااااق ئومااااۇمىي مەدەنىاااايەت بىاااالەن كەسااااىپى بىلىملەر
كەسىپى بىلىمالەر بۈگاۈنكى كۈنادە  لەندۈرىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ.پەرق

شاتەك خەۋىا  ئىچىاگە پېتىا  موننىاڭ خىزمىتىناى قىلىمال مايالغۇز بىر
شۇڭا، بۇ يەردە ئاساسى مەدەنىيەت بىلىملىرىنى ئەڭ مۇۋاپىاق . قالماقتا

شەكىلدە بۇنىڭغا تاقابىل تۇرااليدىغان ھالغا كەلتۈرىشىمىز كېرەك. بىاز 
ساانائەت بىاالەن باۇ يەردە شاۇنى ھەرگىاز ئۇنۇتماسالىقىمىز كېرەككاى، 

ە ، ئۇلاۇت بىار غاايسانائەت بىلەن ھەر قايسى كەسىپلەرا تېخنىكا، سود
تەرەققااى قىلىشااىنى ھەر تۈرلااۈك  ئۇنىااڭ ئااارقىلىق مىللااى جەمىيەتنااى،

شااارائىتالر بىاالەن تەمىنلىيەلەياادىغان، تەمىنلىاايەلىگەن بولغىنىاادىال، 
ئاندىن بۇ جەمىيەت تەرەققى قىالاليدۇ ۋە ئالغا قاراپ ئىلگىرلىيەلەيادۇ. 

بااۇ  ولمىغااان جەمىاايەت قىلااچە تەرەققااى قىاللماياادۇ.يەنااى غايىسااى ب
، مااااددى ئامىلالرغاااا بااااغلىق شەخساااىيەتچىلىكنى ئاسااااس الرشاااارائىت

قىلىدىغان شارائىتالر بولماسلىقى كېرەك. بۇ شارائىتالر ئۆز مەنپەتىادىن 
رازىلىااق بىاالەن ۋاز كېچىاادىغان پىااداكارلىق روھىنااى ئاساااس قىلغااان 

 .شى كېرەكبولى

 

 كئىستەمىللى 
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بۈگۈنكى كۈندە بىر ياشاقا بېارىلگەن تەربىايە، ئاساساى جەھەتاتىن 
ئالغانااادا كەلگۈساااىدە ئاااۆز كەساااىپى ساھەساااىدە بىااارەر نەتىجىاااگە 
ئېرىشەلىشى ئۈچۈن كېرەكلىك دەپ قارالغان بىلىملەر ئۇنىڭ كاللىسىغا 
سۇ پومپىسى بىلەن ساۇ تولدۇرغانادەك ساىغداپ قااچىلىنىش شاەكلىدە 

لىنمەكاتە. باۇ ئىشاقا مەسادول بولغاانالر مۇناداق ئەمەلگە ئاشاۇرۇلۇپ كې
باۇ بااال كۈنلەرنىاڭ بىرىادە جەمىايەتكە پايادىلىق بىرساى “دېيىشىدۇ: 

بااۇ يىگىاات “بااۇ دېگەنلىااك، ” بولااۇپ يېتىشااى  چىقىشااى كېاارەك.
كەلگۈسىدە ھاالل ئەمگىكىگە تايىنى  كۈن ئالىدىغان بواللىشاى ئۈچاۈن 

لىكتاااۇر. باااۇ تاااۈردىكى دېگەن” قاااابىلىيىتىنى يېتىلدۈرۈشاااى كېااارەك
يېتىشااتۈرۈش بىاالەن تەڭ يولغااا قويۇلىۋاتقااان پۇخرالىااق تەربىيىلىاارى 
ھەددىدىن تاشقىرى ئاجىز ھالەتتە تۇرىۋاتقانلىقىنى كۆرساىتىدۇ. دۆلەت 
دېگەن بۇ نەرسە ئەسلىدە بىر شەكىلدىنال ئىبارەت بولغانلىقى ئۈچاۈن، 

، بولۇپمااۇ پاياادىلىق كىشااىلەرنى بااۇ ئۇساالۇپتا تەربىاايىلەپ چىقىااش
ئۇالرنىڭ يېتىلى  چىقىشاغا ئاساساەن بىارەر ۋەزىاپىگە قوياۇش ئاۇنچە 
ئاسان ئەمەس. بۇنداق بىار ئەھۋالادا دۆلەتنىاڭ شاەكلى بەكاال ئاساان 

” دۆلەت“بۇزۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن. يوقۇرىدا ئېيتقىنىمىزدەك بۈگاۈنكى 
ئۇقۇمى ئوچۇق شەرھىلەنمەۋ كېلىنمەكتە. دېمەك، يولغاا قويۇلىۋاتقاان 
ۋەتەنپەرۋەرلىك ۋەزىپىسى بۇ ئەھۋالدا قىلچە مەنىسىز بولۇپ ئۆزگىرىا  

تەربىاايە ئىشاالىرى ئەڭ تااۈۋەن -كېتىاادۇ. بااۇرۇنقى گېرمانىيىاادە تەلىاام
دەرىجىلىااك ئەمەلاادارالرنىمۇ ئىشەنگۈسااىز دەرىجىاادە ئىالھااى ئورۇنغااا 
يۈكسەلتىۋىتەتتى. شۇنداق بولغاچقا، خەلقىمىز ئۇششاق ئەمەلادارالرنىڭ 

ى قىممىتىنااى تونااۇپ يېااتەلمەس ھالاادا قاااالتتى. ئەمەلاادارالرغا ھەقىقاا
چوقۇنااۇش ئىشااىدىن قارىساااقمۇ نااېمىس خەلااق ئاممىسااىنىڭ نااېمىس 
تااارىخى ھەققىاادە تااۈزۈك بىاار مەلۇماااتى بولمىغااانلىقىنى كۆرسااىتى  
بەرمەكتە. بۇ يەردە يەنىال شاۇ ئوقۇتاۇش پروگراممىساىدىكى ئاساسالىق 

قااۇرۇق -ىن ئەنە شااۇنداق قااۇرۇقتىنئۇقااۇم يېتەرسااىزلىكى سااەۋەبىد
ئەمەلاادارغا چوقۇنااۇش ۋەزىيىتىنىااڭ شەكىللىنىشااىگە سااەۋەپ بولغااان 

 دېيىشىمىز مۇمكىن.
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بىلەن مىللاى جوشاقۇنى باۇ تاۈردە مەيادانغا  ھاياجانھەقىقى مىللى 
كەلتااۈرۈش مااۇمكىن ئەمەس ئىاادى. بۈگااۈنكى ئوقۇتااۇش سىسااتېمىمىز 

كااۆزگە چېلىققىاادەك لەرنى كىشااىخەلقىمىزنىااڭ تارىخىاادىن تالالنغااان 
، ئۇالرنى بارلىق نېمىساالرنىڭ رەسامى ماۈلكى ھالىغاا كۆتۈرۈشئورۇنغا 

. ئەساالىدە پۈتااۈن قالاادۇرۇلغان ئىاادىكەلتااۈرۈش ھۈنىرىاادىن مەھاارۇم 
، ھەۋەس بىاالەن لەر” رەساامى بىلىاام“مىلاالەت ئۈچااۈن الزىملىااق بااۇ 

بارلىققاا  جوشقۇ، مىللەتنىڭ پەرزەنتلىرى ئارىسىدا ئۈزۈلمەس بىر باغنى
ھەقىقااى ئۇلااۇت  ىرىمىزغااا. بۈگااۈنكى ئەۋالتلىشااى كېاارەك ئىاادىكەلتۈر

. ھەمامە نى بىلەلمىدىبىرەر قەھرىمان سۈپىتىدە سۇنۇش مىزنىكىشىلىرى
غااا مەركەزلەشتۈرۈشاانى كىشااىنىڭ دىققىتىنااى بااۇ ئۇلااۇت قەھرىمانلىرىمىز

ېلىشااىگە بارلىققااا ك نىااڭمىللااى روھساااغالم شااۇ ئااارقىلىق  بىلەلمىاادى؛
 ىرىمىزغا. مائارىپنىڭ ھەر قايسى تارماقلىرى ياشالاپالەتلىك قىاللمىدىك

نەرساااىلەرنى  لىنىشاااىغا ساااەۋەپ بولىااادىغانمىللىتىمىزنىاااڭ ئىپتىخار
ىتالماۋ كەلدى. ۋەقەلىكلەرنى تېخىمۇ سوغۇققانلىق بىلەن ئىزاھالش تون

 مىللااى غااۇرۇرئااارقىلىق بااۇ تااۈر شااانلىق مىسااالالرنى ئوتتۇرغااا قويااۇپ 
ئااۈلگىلەر تااۈردىكى شااانلىق بااۇ چااۈنكى، . ىنى پەياادا قىاللمىاادىيااالقۇن

شاوۋېنىزم تەشاۋىقاتى اتالر بۇنداق تەشاۋىق نىداكۈچەپ تەشۋىق قىلىنغى
بىلەن شوغۇلالنغانلىق دەپ قارىلىنى ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھىمايىساىگە 

بااوۋ خاناادانلىققا  ھالغااا كېلىاا  قېلىشااىدىن قورقاااتتى.ئېرىشااەلمەس 
ئەڭ كۈچلۈك مىللاى بۇرجۇئازىيە ۋەتەنپەرۋەرلىكى  ئۇ ئۇششاق سۇنۇش،

غۇرۇرنىڭ مېيۋىسى بولغان يالقۇنلۇق ئارزۇغا قارىغاندا تېخىماۇ مۇۋاپىاق 
ھەر  خاندانلىققا باغلىق ۋەتەنپەرۋەرلىك دەپ تۇنۇلۇپ كېلىنگەن ئىدى.

بولساا  ئەمماا بۇرىۇئاازىيە. بىر ھاالەت ئىادىدائىم بوۋ سۇنۇشقا تەييار 
اكىمىيەت ئۈسااااتىگە چىقىشاااانى، دۆلەتااااكە ىاااادە ھااااكۈنلەرنىااااڭ بىر

مونااارخىيىگە ھۈكۈمرانلىااق قىلىشاانى تەلەپ قىلىشااى مااۇمكىن ئىاادى. 
دىن ھەربىلەر بىلەن ەرئەمگەكچىلكونا باغلىق بولغان ۋەتەنپەرۋەرلىك، 

 تەشكىل تاپىدىغان جەمىايەتلەر ۋاستىساىدا يوقىلىشاى ماۇمكىن ئىادى. 
ايمەن، ھەرىكەت قىلىامەن ى  قوزغمىللى ھەۋەسلەرنى بۇ ئۇسۇلغا تايىن
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. مىللاااى ھەۋەس، خاااۇددى سااااپ دېااايىش ھەقىقەتەنماااۇ تەس ئىااادى
بىار ئىگەرناى قوباۇل  خالىغااننەسىللىك ئاتقا ئوخشايدۇ. بۇنداق ئاات 

قىلماياادۇ. ئۇالرنىااڭ بۇنااداق خەۋپااتىن قورقۇشااىغا ھەيااران بولااۇش 
دىماان ھاجەتسىز. كۈنلەرنىاڭ بىرىادە ئاۇرۇش بولىادىغانلىقىغا، بومبار

دولقاااۇنى بىااالەن زەھەرلىاااك گااااز بۇۇلۇتلىرىنىاااڭ ۋەتەنپەرۋەرلىاااك 
دەرىجىسىنىڭ قايسى دەرىجىدە ئىكەنلىكىنى سىناشاقا كىرىشاىدىغانلىق 

باۇ  شى بىلەن،ئېقتىمالىغا ھېچ كىم ئىشەنمەيتتى. ئەمما ئۇرۇش پارتىلى
ئىسااپاتلىنى ،  تااۈردىكى ۋەتەنپەرۋەرلىااك ھاياجانىنىااڭ تۇتامسااىزلىقى

كىشااىلەر . بۇناادىن كېاايىن كااۆردۇقيېتىاا  ئاشااقىچە  دەردىنااىبۇنىااڭ 
نى خالىمايادىغان ئۈچۈن ئۆلاۈپ بېرىشا ھالرپادىشا ر ئۈچۈن،ئىمپراتورال

نۇرغاۇن  ماۇمىللەت دېگەننىڭ ناېمە ئىكەنلىكىنى ھالغا كەلمەكتە ئىدى.
 بىلمەيتتى.كىشىلەر 

غلىق با قاخاندانلىق گېرمانىيىگە يېتى  كېلىشى، بورىنىنىڭ ئىنقىالپ
باشلىغىنىدىن بۇياان  ئۆچۈشكەۋەتەنپەرۋەرلىك قىزغىنلىقى ئۆزلىكىدىن 

بېارىش دەرىجىساىگە بىلىام ئاادەتتىكى  ىمۇتارىا ئوقۇتۇشاىنىڭ غايىسا
قىزغىنلىااق بىاالەن  ىااكۋەتەنپەرۋەرل ،. بااۇ دۆلەتچۈشااۈرۈلگەن ئىاادى

قولغا كەلتۈرمەكچى بولغاان نەرسىساىنى ھاېچ  ىنى نېمە قىلىدۇ ھاياجان
ئىاادى. چااۇنكى،  ھالغااا كېلىاا  بولغااانقولغااا كەلتااۈرەلمەس قاچااان 

خاناادانلىققا باااغلىق بولغااان ۋەتەنپەرۋەرلىااك، مىلاالەت پىرىنسااىپلىرى 
ئۈستۈنلۈكتە تۇرىۋاتقان بىار ۋاقىتتاا ئەساكەرلەرگە ئااخىرغىچە تاقابىال 

 مىللااااى لەرنىااااڭتااااۇرۇش كااااۈچىنى بېرەلمىگەناااادە، جۇمقۇرىيەتچى
 رول ئوينىيالماس ھالغا چۈشاۈپ قااالتتى. مۇ ھېچ قانداق بىرقىزغىنلىقى
، باۇ شاۇئاردەيادىغان  ”جۇمقاۇرىيەت ئۈچاۈن“قە ياوقكى، ىقىلچە شاۆب

ۇشاقا نېمىس مىللىتىنى تۆت يېرىم يىال ئاۇرۇش ساەپلىرىدە تۇتاۇپ تۇر
كەشااى   چااۆل سااەراپىنىبۇنااداق ئاجايىاا   كااۈچى يەتاامەۋ قاااالتتى.

چى ئەڭ ئاز بولغاان بەرداشلىق بېرىش كۈ قىلغانالر ئۇرۇش ساھەلىرىدە
 كىشىلەر ھېساپالندى.
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ۇنداقتا بۇ جۇمقۇرىيەتنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا دۈشمەنلىرىمىز ئ
دۈشامەنلىرىمىز باۇ جۇمقاۇرىيەتنى، ئاۆز  نېمە ئۈچۈن ساۈكۈت قىلادى 
زېمىااان -ساااىلىقالرنى تاپشۇرۇشاااقا، يەر-ئۈساااتىگە ئارتىلغاااان باااا 

ۇنى ئاۆز ۇرغانلىقى ئۈچۈن ئاتەلەپلىرىنى ھەر دائىم تەستىقالشقا تەييار ت
رسااىتى  بېرەتتااى. شااۇ چاااققىچە بااۇ ىاادى. ەتكەن ئىختىيارىغااا قويىااۋئ

نېمىس جۇمقاۇرىيىتىنى ياماان دېامەۋ ئۇنىڭغاا ياول قوياۇپ بېرىشاتى. 
چااۈنكى ئۇالرنىااڭ قارىشااى بااويىچە نااېمىس خەلقىنااى تۇتااۇپ تۇرۇشااتا 

دى. بۇنىڭدىنمۇ ياخشىراق بىرەر ھۆكاۈمەت بولىشاى ماۇمكىن ئەمەس ئىا
بۇ ھەشەمەتلىك ئورگەان ئەنە شۇ مەقسەتتە چوقۇم ياشىتىلىشى كېارەك 
-ئىدى! بۇنىڭ ئۈچۈن يەنە كېلىا  ھەر قاناداق بىار مىللەتچاى تەلىام

تەربىيىاادىن قااول ئۆزىشااى الزىاام بااوالتتى. رېاايچ )رايىااا، گېرمااانىيە 
ئاۇ.ت( تۇغىنىاڭ قەھرىمانلىرىغاا ياشىساۇن دەپ  –ھۆكۈمەت كاابىنتى 

بىلەنااال چەكلەناادى. ئەممااا ياشىسااۇن دېاايىلگەن بااۇ  تااوۋالپ بېاارىش
قەھرىمانالر بۇ تۇت ئۈچۈن قان تۆكۈشكە تاوغرا كەلگىنىادە توشاقاندەك 

 پىتىراپ قاچىدىغان كىشىلەردىن ئىدى.

-تاپشااااۇرۇلغان ياااااش تەربىاااايىلەش ئۈچااااۈن ئىرقچااااى دۆلەت،
 ”ئىرقچىلىاق ھېسساىياتى“بىالەن  ”ئىرق روھى“قەلبىگە ئۆسمۈرلەرنىڭ 

ۇش ۋە تەربىااايىلەش ئوقۇتااا-ئوقاااۇشڭدۈرەلىگەن كۈنىساااى ناااى ساااى
 ىااشۋەزىپىسااىنى ئااادا قىلئەساالى ، ئۈسااتىگە يااۈكلەنگەن جەھەتىاادە

مەيلاى ئوغاۇل يااكى  غايىلىرىنىڭ بىرسىگە ئېرىشەلىگەن ھېسااپلىنىدۇ.
ھااېچ قانااداق بىاار ياااش قېنىنىااڭ ساااپلىقىنى، بااۇ  قىااز بولسااۇن، 

زىاام ئىكەنلىكىنااى، زۆرۈر ى ئۈچااۈن الئىقتىاادارساااپلىقنىڭ مىللىتىمىااز 
 تىن چىقماسالىقىئىكەنلىكىنى تولۇق چۈشەنمەۋ تۇرۇپ ھەرگىز مەكتەپا

ياشااالر تااۇنجى شااەرتىنى بىجااا  بااۇنى تولااۇق بىلگىنىاادىالكېاارەك. 
كەلتااۈرگەن بولىاادۇ. ئىرقىمىزنىااڭ تۇغمااا قااابىلىيىتى مىللىتىمىزنىااڭ 

ىغاااا ئاساساااىدۇر. باااۇ ئاسااااس يەنە كېلىااا  مەدەنىيەتنىاااڭ تەرەققىيات
 كاپالەتلىك قىالاليدىغان ئەڭ مۇھىم ئامىل ھېساپلىنىدۇ.
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ئىرق مەۋجۇتلىقىنى ئەسلى قىياپىتى بىالەن تولاۇق كاپاالەتكە ئىاگە 
قىاللمىغااان، بۇنىڭغااا كاپالەتلىااك قىلىشاانىڭ بۇنااداق جەۋھىرىاادىن 
ئايرىلغان ھەر قانداق جىسمانى ۋە ئىدىيىۋى تەربىيىنىاڭ قىلاچە رولاى 

ىاار جەۋھەر بولمىغىنىاادا، بۇنااداق ئومااۇمى يۈزلااۈك بولمايادۇ. بۇنااداق ب
ھەر دائىااام  ئاپەتنىاااڭ باااارلىق ئاقىۋەتلىرىنىاااڭ ساااەۋەبىنى بىلەلااامەۋ

 ىمۇ. يەناى، بىاز كەلگۈساىدقاخشاپال ئۆتۈشكە مەجبۇر بولىمىز زارلىنى 
قاالىۋېرىمىز. مەن باۇ يەردە باۇ  باويىچە ”سۈپىرەندىساىمەدەنىيەتلەر “

ئاددى ۋە تار مەنىلىك ئىستىمال شەكلىدە  سۆزنى بۇرجۇئازىيىنىڭ بەكال
بىار ئىرقدىشاىمىزدىن ىنىڭ قارىشىدىكى بۇرجۇئازىييەنى ئىشلەتمىدىم. 

ئايرىلىااا  قېلىشاااىمىزنى بىااارەر يۇرتدېشاااىدىن ئايرىلغاااانلىق دەپاااال 
ىغان بۇرجۇئازىيىنىااااااڭ تااااااار دائىرىلىااااااك قارىشااااااىغا قارىشااااااىد

بااارلىق بىااز  ەكئوخشاتماساالىقىمىز كېاارەك. ئىرقنااى قوغداشاانى بىلمىساا
بىلىملىرىمىزگە، بارلىق تۇغماا قاابىلىيەتلىرىمىزگە قارىمااۋ، ھەرقاانچە 
ئېچىنىشاالىق بولسااىمۇ قېنىمىزنىااڭ بۇلغۇنىشااى، سااۈپىتى تااۈۋەنلەپ 

باشاااقا ئىااارقالر بىااالەن كېتىشاااىدىن قۇتۇاللماااايمىز دېاااگەن گەپ. 
، ئاااۇ ئىرقالرناااى ېرىدىغانال بولىااادىكەنمىزبىرلىشىشااانى داۋامالشاااتۇرىۋ

نى ئااۆزىمىز كۆتااۈرۈپ،دەنىاايەت ساھەسااىدە يوقااۇرى بىاار مەرتىااۋىگە مە
 .پەسەيتكەن بولۇپ قالىمىزيوقۇرى پەللىدىن  ئېرىشكەن

 ئااااخىرقى ھېسااااپتا، ئىااارق مەسىلىساااىدىكى ماااۇتلەق ماااۇكەممەل
كاپاااالەتكە ئىاااگە  ىالھەربىلىاااك ۋەزىپىلىرىاااد تەربىيىلىنىشااانى پەقەت

بىر ناېمىس  ئادەتتىكى چىنىباسقۇخىزمەت  ھەربى. ىشىمىز مۇمكىنقىالل
دەپ ئۈچۈن بېرىلىدىغان نورىمال تەربىيەنىڭ ئەڭ ئااخىرقى باساقۇچى 

 .قارىشىمىز كېرەك

 

ئىرقچااى دۆلەتااتە جىساامانى ۋە ئىاادىيىۋى تەربىاايە سىستېمىسااى ھەر 
قااانچە مااۇھىم دەپ قارىلىشااىدىن قەتدىااي نەزەر، ئۈسااتۈن سااەۋىيىلىك 

رول ئوينايدۇ. بۈگۈن  مۇھىمە تەبىقىنىڭ شەكىللىنىشى بۇ دۆلەت ئىچىد
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خىيالىغا نېمە كەلسە شاۇ ئىشنىڭ ئاسىنىنى تالالپ كۈندە، بۇ جەھەتتە 
ئاااالى دەرىجىلىاااك مائارىااا  باااۇيىچە ئىاااش قىلىنماقتاااا. ئاااادەتتە، 

يوقۇرى دەرىجىلىك تەربىيە كۆرگەن تەربىيىسىگە اليىق دەپ قارالغانالر 
-ئاتاائوقىتى ياخشاى ھال ياكى يوقۇرى دەرىجىلىك ئورۇنغا ئېرىشكەن 

. بااۇ ئىشااتا كىشااىلەرنىڭ بولااۇپ كەلمەكااتەئانىالرنىااڭ پەرزەنتلىاارى 
شەخسى قابىلىيەتلىرى كېيىنكى ئورۇنغاا تاشاالپ قويۇلماقتاا. ئەسالىدە 
كىچىك بىر كەنت بالىسى يوقۇرى دەرىجىلىك ئىجتىمائى ئورۇنغاا ئىاگە 

بىلىيەتلەرگە بىر ئائىلىنىڭ پەرزەنتىگە قارىغاندا ئۈستۈن تۇرىادىغان قاا
ئىااگە بولىشااىمۇ مااۇمكىن. ھەتتااا بااۇ مىسااالدا كەلتااۈرۈلگەن سااەھرا 
بالىسااىنىڭ ئومااۇمى ساااۋات بىلىملىاارى بۇرجۇئازالرنىااڭ بالىلىرىنىااڭ 
بىلىمىگە قارىغاندا بەكال كۆپ تاۈۋەن تۇرىشاىمۇ ماۇمكىن. بۇرجۇئاازىيە 

ى ستۈنلۈك، ھەرگىزمۇ ئۇ بالىنىاڭ تەبىداۈئائىلىسىنىڭ بالىسىدىكى بۇ ئ
قاااابىلىيىتى بىااالەن مۇناساااىۋەتلىك بواللمايااادۇ. بۇناااداق بالىالرنىاااڭ 
ئۈستۈنلۈكلىرى بەكىرەك ياخشى يېتىشكەن ۋە زاماانىۋىي بىلىام ئاېلىش 
پۇرساااىتى سايىساااىدە ئىزچىااال تاااۈردە ئالغاااان تاااۈگىمەس بىلىااام 
شااااارائىتلىرىنىڭ كۆپلىكىاااادىن مەياااادانغا كەلمەكااااتە. ئەڭ يوقااااۇرى 

ن كىچىاااك ساااەھرا بالىساااى دەسااالەپكى قاااابىلىيەتلەرگە ئىاااگە بولغاااا
يىلالردىن باشالپ يوقۇرقىادەك بىار مۇھىات ئىچىادە يېتىشاكەن بولساا 
ئىاادى، ئۇنىااڭ تەپەككااۈر قااابىلىيەتلىرىمۇ تەبىدااى ھالاادا پۈتااۈنلەۋ 

بۈگۈنكى كۈندە، تۇغۇلۇشىدىنال بار  باشقىچە ھالغا كەلگەن بوالر ئىدى.
ېتىشااااتۈرگەن بولغااااان يوشااااۇرۇن ئاالھىاااادىلىكلىرىنىڭ كېاااايىن ي

ئاالھىاادىلىكلىرىگە سېلىشااتۇرغاندا ئاالھىاادە ئۈسااتۈن تۇرىاادىغانلىقىنى 
سەندەت مەسىلىسىدە  سەندەت ساھەسىدە ئېنىق كۆرىۋېلىشىمىز مۇمكىن.

ئۆگۈنۈشنىڭ ئاۆزىال ھەرگىاز يىتەرلىاك بولمايادۇ.  باۇ ئىشاالردا تۇغماا 
ۇرۇن قابىلىيىتىنىااڭ بولىشااى زۆرۈر. بۇنااداق قااابىلىيەت ئۇنىڭاادا يوشاا

ساقالنغان بولىشى مۇمكىن. كېيىن باۇ تۇغماا قاابىلىيەت ئەقىال بىالەن 
تەربىيىلەپ يېتىشاتۈرۈلۈش نەتىجىساىدە مۇكەممەللەشتۈرۈلۈشاكە تاوغرا 

ئانىنىاڭ ئېرىشاكەن ئاورنى بىالەن ئۇالرنىاڭ قولىادىكى -ئاتاا كېلىدۇ.
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بااايلىقلىرى بااۇ جەھەتااتە قىلااچە رول ئوينىيالماياادۇ. يەنااى، بالىنىااڭ 
ئائىلىساى ئېرىشاكەن ئىجتىماائى ارلىق بولاۇپ يېتىلىا  چىقىشاى ئىقتىد

دېامەك، مۈلكى بىلەن ھېچقانداق مۇناساىۋىتى ياوق. -ئورنى بىلەن مال
قابىلىيەت مەسىلىسى ئىجتىمائى ئورۇن بىلەن ئىقتىسادى ئورنىغا قىلچە 

ئەڭ ئۇلاۇت، ئەڭ داڭلىاق ئەدەبىياات ساەندەتچىلەرنىڭ باغلىق ئەمەس. 
ئاااز ئەمەس. ىاادىغان ئەھۋالالرمااۇ لەردە يېتىشااى  چىقنااامىرات ئااائىلى

كىشاااىلەرنىڭ كىچىاااك بىااار يېااازا باااالىلىرى ئارىساااىدىن داڭلىاااق 
 چىقىدىغانلىقىنىمۇ كۆپ ئۇچرىتى  تۇرىمىز.

مىزنىاااڭ ھەمااامە پۈتكاااۈل تەپەككاااۈر ھاياتىباااۇ تاااۈردىكى مەساااىلىلەر، 
ۈنادىكى ، بۈگاۈنكى كۋ كەلگەنلىكاىتەساىر كۆرساىتەلمە تەرەپلىرىگە پايادىلىق

بولمااۋ كېلىۋاتقاانلىقىنى، پىكىار قىلىاش تەپەككۈر قابىلىيىتىمىزنىڭ ئوڭۇشلۇق 
نكى كۈنادە، بۈگۈ .قابىلىيىتىمىزنىڭ ئاجىز قېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتى  بەرمەكتە

 بااۇ كۆزقارىشااىمىزنىڭىغان اياادسااەندەت ساھەسااىدە رەت قىلىااش مااۇمكىن بولم
مۇۋاپىااق  م ساھەسااى ئۈچااۈنبىلىااباشااقا ئەمەلااى بىلىاام ياااكى تەبىدااى پەن 

قە يااوقكى، بىاارەر كىشااىنى ىكەلمەياادىغانلىقى تىلغااا ئېلىنماقتااا. قىلااچە شااۈب
ماۇمكىن.  بىرساىگە ئايالندۇرالىشاىمىزتەربىيىلەش ئارقىلىق ئاالھىدە ماھارەتلىك 

خۇددى ئۇستا ھايۋان تەربىيىلىگۈچىنىڭ گەپ ئاڭاليادىغان بىارەر ئىتناى ئاادەم 
ەك بىاار قىسااىم ھااۈنەرلەرنى كۆرسااىتەلەيدىغان قىلىاا  خىيالىغااا كەلتۈرەلمىگىااد

ئەمماا بۇناداق تەربىايىلەش  ئوخشااش. ەلىشى ماۇمكىن بولىادىغانلىقىغايېتىشتۈر
ئۇساااۇلى بىااارەر ھاااايۋاننى ئەقلىناااى ئىشااالىتى  باااۇ تاااۈردىكى ھەرىكەتلەرناااى 

مۇۋاپىااق . بااۇ ئەھااۋال، ئااادەملەر ئۈچۈنمااۇ مەياادۇقىالالياادىغان ھالغااا كەلتۈرەل
قابىلىيەتلىرىگە قىلچىمۇ ئەھمىايەت بەرمەۋ  تۇغمابىرەر ئادەمنى ئۇنىڭ . كېلىدۇ

ھالغاا كەلتاۈرۈش تۇرۇپ ئۇنى بىر قىسىم ئىلمىاي سااھەلەر باويىچە ماھارەتلىاك 
. ئەمما بۇنداق بىرساىنىڭ ھەرىكەتلىارى خاۇددى ئىتتاا كۆرۈلگىنىادەك، مۇمكىن

 چىقارغاااانناااى ئىشااالىتى  ئوتتۇرغاااا ماشاااىنىدەك ھەرىكەتااالەر بولاااۇپ ئەقلى
بەلگىلىاك بىار ئەقىال تەربىيىساى ئاارقىلىق  ھەرىكەتلەرنىڭ نەتىجىسى ئەمەس.

ئوتتااۇرچە سااەۋىيىدىكىدىن سااەل ئورتاھااال ئەقىللىااق بىرسااىنىڭ مىڭىسااىگە 
ماا بۇناداق ئۆگۈتاۈلگەن بىر قىسىم بىلىملەرنى سىڭدۇرۈش مۇمكىن. ئەم يوقۇرى
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بىز ئادەتتە تىرىاك . چە قالىدۇبويى بىلىم ، ئىجابىيلىقى بولمىغانلۈكۆبىلىملەر ئ
لوغااات شااەكلىدىكى ئااادەملەرنى بەكااال كااۆپ ئۇچرىتىشااىمىز مااۇمكىن. بااۇ تااۈر 

ئەسالىدە كىشىلەر دەل ئەنە شۇنداق بىلىمناى يادقاا ئۆگىنىۋالغاان ئاادەملەردۇر. 
كەينىادىن -بۇنداق كىشىلەر بىرەر قىيىن ئەھۋالغا دۈچ كەلگىنىادە يااكى كەيناى

دۈچ كەلگىنىادە قولىادىن  ھاالقىلىق پەياتلەرگەكېلىادىغان قارار قىلىشاقا تاوغرا 
قالىادۇ. بۇناداق بىچاارە قىيااپەتتە داڭ قېتىا  تاۇرۇپال ھېچ بىر ئىاش كەلامەۋ 

يېتىشتۈرۈلگەن بىرسى، كەلگۈسىدە دۈچ كېلىدىغان ھەر قانداق بىار ئەھۋالادا، 
ھەتتااا ئەڭ ئاااددى مەسااىلىلەردىمۇ قانااداق تاقابىاال تۇرۇلۇشااى كېرەكلىكىنااى 
باشااقىالردىن ئۆگۈنااۈۈپ ئاناادىن ھەرىااكەت قىلىشااىغا مەجبااۇر بولىاادۇ. بۇنااداق 
بىرساى، ئااۆز كااۈچىگە، ئااۆز قاابىلىيىتىگە تايىنىاا  ئىنسااانىيەتنىڭ تەرەققىياااتى 

ئەسلىدە ئادەم يېتىشاتۈرگەندە،  دۇ.وشۇشتا پەقەتال كارغا كەلمەيئۈچۈن تۆھپە ق
داق بىاار شااارائىتقا دۈچ بااۇ ئااادەم ھەرقانااداق بىاار ئەھااۋال ئاسااتىدا، ھەر قاناا

كەلگىنىدە، ھەتتا قىلچە ئەھمىيەتسىز دەپ قارالغان ئىشالردىمۇ قاناداق قىلىاش 
كېرەكلىكىنى بىلەلەيدىغان قىلىا  يېتىلدۈرۈلىشاى الزىام. قاابىلىيىتى بولمىغاان 

، بىار بىرسىگە خۇددى ھايۋان تەربىيىلىگەندەك يادالتقۇزۇپ بېرىلگەن بىلىمالەر
قىال دېگەنادىن  غانكۆرىلىادىكەتسە بۈگۈنكى كۈندە كاۆپ ئادەمنى بەك بولۇپ 

 چىلىكال سەۋىيىگە كەلتۈرەلىشى مۇمكىن.دۆلەت كادىرى باشقىنى قىاللمايدىغان

تۇرماۇش ۋە  بىر مىللەتنى شەكىللەندۈرگەن ئىنساانالر ئارىساىدا كۈنادۈلۈك
 ئۇچۇرتاۇشقابىلىيەتكە ئىگە كىشاىلەرنى  ئۈچۈن الزىملىق ھەر قانداق بىر ساھە

بىرەر ئادەمنىڭ قابىلىيىتى ئەسلىدە جېناى ياوق بىارەر نەرساىنى ئەمما . مۇمكىن
قاانچىكى كااۆپ جانالندۇرۇشااقا كااۈچى يېتىاادىغان بولسااا، بىلىمنىااڭ قىممىتىمااۇ 

ئىجااادىيەتلەر، قااابىلىيەت بىاالەن ئەمەلىيەتتىمااۇ شااۇنىڭغا ماااس چااوڭ بولىاادۇ. 
 .دۇېلى  تۇرىبىلىمنىڭ بىرلىشىشى نەتىجىسىدە مەيدانغا ك

بۇ جەھەتاتە ئىنساانالرنىڭ ھەقىقەتەنماۇ خاتاا يولغاا كىرىا  قالغاانلىقىنى 
گېازىتالردا ئاارىالپ  مۇنداق بىر مىسال بىلەن تولۇق ئىسپاتالپ بېرىش ماۇمكىن:

كاۆز -بىزدىكاى ناېمىس بۇرجۇئازلىرىغاا كاۆز بېساى  نىنېگىرنىڭ رەساىمى بىرەر
ئادۋۇكاات،  ايساى بىار يەردەنېگىرنى قبۇ قىلىدىغان ئەھۋالالر كۆپ ئۇچىرايدۇ. 

يااكى باشاقا قاناداقتۇ ياكى باش رولچى بولغان بىرەر ئارتىس  ، پوپپروفېسسور
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. بىزدىكاى ئاخمااق بۇرجۇئاازالر بىر ئاالھىدىلىكى بار بىرسى قىلى  تونۇتىلىادۇ
ىغااا ھەياااران بۇنااداق ھااايۋانى تەربىااايە نەتىجىسااىدە يېتىشاااتۈرۈلگەن مەخلۇق

گە ىاارىنەتىجىلبااۇ تااۈر گىكىنىڭ قولغااا كەلتااۈرگەن ، زامااانىۋى پىااداگوۇشااۇپبول
ھەر قايساااى  الريەھاااۇدىي ياااۈرگەن ۋاقىتلىرىااادا، ھىلىاااگەر قايىااال بولاااۇپ

 ”بااراۋەر-ھەمامە ئاادەم تەڭ“ مەكچى بولىۋاتقانسىڭدۈر مىللەتلەرنىڭ كاللىسىغا
دەياادىغان نەزەرىيىسااىنى ئىسااپاتاليدىغان يېڭااى بىاار پاكىاات )!( قااا ئېرىشااكەن 

ىرىلىۋاتقاان باۇ بۇرجۇئاازىيە ساىنىپى شاۇ ئاارقىلىق ئەقىلاگە قارىتاا بولىدۇ. يىم
قەتدى بىلەلمەيدۇ، ھەتتا بۇنداق بىار گۇناھنىاڭ ئوتتۇرغاا ئىشلەنگەن گۇناھنى 

چىقىرىلغانلىقىدىن ئازىراقمۇ گۇمان قىلىشماۋ ئىشاىنى  كېتىۋېرىشاىدۇ. ئەسالى 
قااابىلىيىتىگە  يېتىشتۈرۈشااكە تېگىشاالىك بولغااان مەدەنىاايەت يااارىتىش ھەقىقااى

 ئىگە ئادەملەر بۇنداق تەربىيىلىنىشكە شۇنچە تەشنا ھالادا تۇرىۋاتقىنىادا، تېگاى
يېرىم مايمۇن بولغان بىر مەخلاۇقنى ئادۋۇكاات بوالاليادۇ دەپ قااراپ، ھاايۋانى 

رچە سادىر قىلىنغان بىار تەربىيىنى يولغا قويۇشقا ئۇرۇنۇشنىڭ ئۆزى بىر ساراڭال
لىاك ئاادەملەرنى، بۇناداق قابىلىيەت ئەڭ .ەك ئىادىجىنايەت ھېسابلىنىشاى كېار

 لمىغان بىار ئەھۋالادائۆزلىرىگە مۇناسى  بو نىئەزاسىيۈز مىڭلىغان  ئادەملەرنىڭ
كاافرا جەمەتىادىن  ،، خوتاانتوالرنىسۆرەپ ياۈرۈشىدا لىرپرولېتارىيات پاتقاقلىق
ئۈچاااۈن ھاااايۋان تەربىيىساااى  لىاااشكەساااى  ئەھلاااى قى بولغاااانالرنى ئەركىااان

لىرىغا مااۇراجەت قىلىااش، تەڭرىنىااڭ ئىرادىسااىگە قارشااى چااوڭ گۇنااا  ئۇسااۇل
چااۇنكى، بۇنااداق بىاار تەربىاايە ئىلمااى ئۇسااۇلدا ئىشاالىگەنلىك ھېساااپلىنىدۇ. 
ئىشاقا ساېلىنغان ھاايۋان  تەيېتىشتۈرۈشنى الرئىت ،تەربىيىلەش ئىشى بولماستىن

 شاااۇنىڭغا ئوخشااااشئەگەر  تەربىااايىلەش ئۇساااۇلىدىن باشاااقا نەرساااە ئەمەس.
تىكىلەرنىااڭ خالىغااان بىرسااى ئۈچااۈن ئىرقتۇغمااا قابىلىيەتلىااك  ىرىشااچانلىقت

ئۇالرغاا  ۈش ئۈچاۈن، شۇنىڭغا ئوخشااش ساەۋىيىگە ئېرىشاتۈركۆرسىتىلسە ئىدى
 .مۇۋاپىق كەلگەن بوالتتىقارىغاندا مىڭ ھەسسە ئارتۇق 

 

 


