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جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتى ساياسي بيۋروسى ءماجىلىس اشتى
» - 14بەسجىلدىق« جوبا مەن  - 2035جىلعا دەيىنگى بوالشاقتىق نىسانا باعدارالماسىنىڭ جوبا نۇسقاسىن جانە ۇكىمەت قىزمەتىنەن باياندامانى تالقىالدى»،جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ ادەتتەگى جوعارى مەكتەپ نەگىزگى ساتى ۇيىمدىق قىزمەتى ەرەجەسىن« قارادى
جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس شۋجيى شي جينپيڭ ءماجىلىستى باسقاردى
جـۇڭگـو كـوممۋنيستـىك پارتياسـى ورتالـىق
كوميتەتـى سايـاسي بيۋروسـى  - 2ايدىڭ - 26
كۇنـى ءماجىلىس اشىپ،مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ
مەملەكەتتـىك  - 13كەزەكتـى حالـىق قۇرىلتايـى
 - 4ءماجىلىسىنىڭ تەكسەرۋىنە ۇسىناتىن جۇڭحۋا
حـالـىق رەسپۋبليكاسىنـىڭ حالـىق شارۋاشىلىعـى
مـەن قوعامدىق دامۋ  - 14بەسجىلدىق جوباسى
مـەن  - 2035جىلعا دەيىنگى بوالشاقتىق نىسانا
باعدارالماسىنـىڭ جوبـا نۇسقاسـىن جانـە قاراۋعا
ۇسىنـاتـىن »ۇكـىمـەت قىزمەتـىنـەن بايـاندامـا«
نۇسقـاسـىن تالقـىالدى»،جۇڭگـو كوممۋنيستـىك
پارتياسىنىڭ ادەتتەگى جوعارى مەكتەپ نەگىزگى
ساتـى ۇيـىمدىق قىزمەتـى ەرەجەسـىن« قارادى.
جـۇڭگــو كـوممۋنيستـىك پـارتيـاسـى ورتـالـىق
كــوميتــەتــىنــىڭ بــاس شۋجيــى شي جينپيڭ
ءماجىلىستى باسقاردى.
ءمـاجـىلـىس مـىنـاالردى اتـاپ كـورسـەتتـى:
» - 13بـەسجـىلدىق« مـەزگـىلـىندە ەلـىمـىزدىڭ
ەكونوميكالىق،قوعامدىق دامۋىندا بۇكىل دۇن ـ
يەنـى جـالت قاراتقـان تابىستارعـا قـول جەتتى.
قـىم -قۋىت،كۇردەلـى حالىقارالـىق جاعداي،ەل
ىشـىندەگـى جـاپـالـى دا اۋىر رەفـورمـا،دامۋ،
ورنىقتىلـىق مىندەتتـەرى،اسىرەسـە،جاڭـا تيپتى
ايدارشـا ۆيرۋس وكپـە قابـىنۋ ىندەتىنـىڭ اۋىر
سوققىسـى الدىندا،پارتيامـىز اۋەلگـى ماقساتتـى
ۇمىتپـاي،بورىشتى ەستە بەرىك ساقتاپ،بۇكىل
پارتيانى،بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىن ۇدەرە
العــا تـارتۋعــا،ءورىس اشـا جـاڭـالـىق اشۋعـا

ىنتىماقتاستىرىپ،باستاپ،پارتيا مەن مەملەكەت ـ
تـىڭ ءتۇرلـى ىستـەرىن قايراتتانـا ىلگەرىلەتتـى.
 5جـىل ۇزدىكسـىز كـۇرەس جۇرگـىزۋ ارقىلـى
» - 13بەسجـىلدىق« جوباداعـى باستـى نىساناالر
مـەن مىندەتتـەر جەڭىسپـەن ورىندالدى،جاپپاي
دوڭگەلەك داۋلەتتى قوعام ورناتۋدا ۇلى تاريحي
تـابـىسقـا قـول جەتتـى،كەدەيلىكتـەن ارىلتۋدان
قـامـال الۋدىڭ شـەشۋشـى شايقـاسـىندا جـالپـى
بەتتـىك جەڭىسكـە قـول جەتتـى،ەكونوميكالىق
اينالىم جالپى تۇلعالىق جاقتان ورنىقتى بولدى،
ەكونوميكالـىق قۇرىلىم ۇزدىكسىز ساپالىالندى،
ەكولوگيالـىق ورتا كورنەكتى جاقساردى،سىرتقا
ەسـىك اشۋ ۇزدىكسـىز كـەڭـەيدى،حـالـىقتـىڭ
تـۇرمـىس دەڭگـەيـى كورنەكتـى جوعـارىالدى،
ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق قۋاتى،عىلىم -تەحني ـ
كالىق قۋاتى،جالپىلىق مەملەكەت قۋاتى تىڭ دا
زور ساتىعـا كوتـەرىلدى،جـۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى
گـۇلدەنۋى العا قاراي تىڭ زور قادام تاستادى.
بۇل جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ باسشى ـ
لىعـى مـەن جۇڭگوشـا سوتسيـاليزم ءتۇزىمىنىڭ
ابزالدىلىعـىن تولىق ايگىلەدى،بۇكىل پارتيانى،
بۇكـىل ەلدەگـى ءار ۇلت حالقىن كۇش ۇستىنە
كـۇش قوسـىپ،ەكىنشـى  100جىلدىق كۇرەس
نىساناسـىن جۇزەگـە اسىرۋعـا قـاراي ۇزدىكسىز
ەرلىكپەن العا ىلگەرىلەۋگە جىگەرلەندىرەدى.
ءماجىلىس بىالي دەپ قارادى - 14» :بەس ـ
جىلدىق« مەزگىلى — ەلىمىز جاپپاي دوڭگە ـ
لـەك داۋلەتتـى قوعـام ورناتقان،ءبىرىنشى 100

جـىلدىق كـۇرەس نىساناسـىن جۇزەگە اسىرعان
سـوڭ،قواليلـى جـاعدايدان ۇتـىمدى پايداالنـا
وتـىرىپ جاپپـاي سوتسياليستىك وسىزاماندانعان
مـەملـەكـەت قـۇرۋ جاڭـا ساپـارىن باستايتـىن،
ەكىنشى  100جىلدىق كۇرەس نىساناسىنا شەرۋ
تارتاتىن ءبىرىنشى  5جىل .پارتيانىڭ باسشىلى ـ
عــىندا،جـۇڭگـوشـا سـوتسيـاليزم ءتـۇزىمـىنـىڭ
ابزالدىلــىعــىن ويداعــىداي سـاۋلـەلــەندىرىپ،
» - 14بەسجـىلدىق« جوبـا مـەن  - 2035جىلعا
دەيىنگى بوالشاقتىق نىسانا باعدارالماسىن عىلمي
جـولمـەن جـاسـاپ اتقـارۋ جاپپـاي دوڭگەلـەك
داۋلـەتتـى قـوعـام ورنـاتۋ مـەن كـەدەيلـىكتـەن
ارىلتۋدان قامال الۋ جەتىستىكتەرىن بەكەمدەپ،
كەڭەيتىپ،جاپپاي سوتسياليستىك وسىزاماندانعان
مەملەكـەت قـۇرۋ جاڭا ساپارىن باستاۋدا كەلەلى
ماڭىزعا يە.
ءماجىلـىس مىناالردى باسا دارىپتەدى- 14» :
بەسجـىلدىق« مەزگىلـىندە جۇڭگوشا سوتسياليزم
ۇلى تۋىن بيىك ۇستاپ،پارتيا  - 19قۇرىلتايى ـ
نـىڭ جانـە  - 19كەزەكتـى ورتالـىق كوميتەتـى
ەكىنشـى،ءۇشىنشـى،ءتورتىنشى،بەسىنشى جالپى
ماجىلىستەرىنىڭ رۋحىن ىشكەرىلەي دايەكتىلەن ـ
دىرىپ،مــاركسيزم -لــەنينيزمدى،مـاۋ زىدۇڭ
يدەياسـىن،دىڭ شيـاۋپيڭ نازارياسـىن»،ۇشكـە
ۋاكىلدىك ەتۋ« ماڭىزدى يدەياسىن،عىلمي دامۋ
كوزقاراسىن،شي جينپيڭنىڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭ ـ
گوشـا سوتسيـاليزم يدەياسـىن جەتەكشـى ەتۋگە
تاباندى بولىپ،پارتيانىڭ نەگىزگى نازارياسىن،

نەگىزگـى لۋشيانـىن،نەگىزگـى جالپـى جوباسـىن
جـاپپــاي دايـەكتـىلــەندىرىپ،ەكـونـوميكـالـىق
قۇرىلـىستـى،سـايـاسي قۇرىلـىستـى،مـادەنيـەت
قۇرىلىسـىن،قوعـامدىق قۇرىلىستى،ەكولوگيالىق
وركەنيەت قۇرىلىسىن جالپى تۇلعالىق ورناالس ـ
تـىرۋدى ءبىر تۇتاس جوسپارالپ ىلگەرىلەتىپ،
جاپپاي سوتسياليستىك وسىزاماندانعان مەملەكەت
قۇرۋ،رەفورمانى جاپپاي تەرەڭدەتۋ،مەملەكەتتى
جـاپپـاي زاڭ بويىنشـا جونگـە سـالۋ،پارتيانـى
جاپپاي قاتاڭ جونگە سالۋ ستراتەگيالىق ورنا ـ
الستـىرۋىن سايكەستى ىلگەرىلەتىپ،جاڭالىق اشا
دامۋ،سـايكـەستــى دامۋ،جـاسـىل دامۋ،اشـىق
دامۋ،تـەڭ يگىلىككـە كەنەلەتـىن دامۋ سـىندى
جاڭـا دامۋ ۇستانىمىن بۇلجىماستان دايەكتىلەن ـ
دىرىپ،ورنىقتىلىق بارىسىندا ىلگەرىلەۋ قىزمەت
جالپـى ارناسىنا تاباندى بولىپ،جوعارى ساپالى
دامۋدى ىلگەرىلەتۋدى نەگىزگى تاقىرىپ،قامداۋ
جاعىنداعى قۇرىلىمدىق رەفورمانى تەرەڭدەتۋدى
نەگىزگى جەلى،رەفورما جاساپ،جاڭالىق اشۋ ـ
دى ءتۇبىرلـى قوزعاۋشـى كۇش،حالىقتىڭ كۇن
سايـىن ارتىپ وتىرعان تاماشا تۇرمىس قاجەتىن
قاناعاتتـاندىرۋدى ءتۇبىرلى ماقسات ەتىپ،دامۋ
مـەن حاۋىپسىزدىكتى ءبىر تۇتاس جوسپارالپ،
وسىزاماندانعـان ەكونوميكالـىق جۇيەنـى جەدەل
قــۇرىپ،ەل ىشـىندەگــى ۇلكــەن اينـالـىمدى
نەگىزگـى تۇلعـا ەتەتىن،ەل ءىشى مەن حالىقارا
سـىندى قـوس اينالـىم ءبىرىن -ءبىرى جەبەيتىن
جـاڭـا دامۋ ارنـاسـىن جـەدەل قالىپتاستـىرىپ،

مـەملـەكـەتتـى جـونگـە سـالۋ جـۇيـەسـى مـەن
جـونگـە سـالۋ قـابـىلـەتـىنـىڭ وسـىزامـاندانۋىن
ىلگەرىلەتـىپ،ەكونوميكانـىڭ ورنىقتـى قاداممەن
بـايـاندى ىلگـەرىلـەۋىن،قـوعـامنـىڭ تـىنـىش،
جاراسـىمدى بـولۋىن جۇزەگـە اسـىرىپ،جاپپاي
سوتسياليستىك وسىزاماندانعان مەملەكەت قۇرۋعا
جاقسـى باستامـا باستـاۋ،جاقسـى قادام تاستاۋ
كەرەك.
ءماجـىلـىس مىنـاالردى تـاالپ ەتتـى- 14» :
بـەسجـىلدىق« جـوبـا باعدارالماسـىنـىڭ جـوبـا
نۇسقاسـىن مەملەكەتتـىك  - 13كەزەكتـى حالـىق
قۇرىلتايـى  - 4ءماجىلىسىنـىڭ تەكسەرۋىنـە جانە
مەملەكەتتـىك سايـاسي كەڭـەس  - 13كەزەكتـى
كوميتـەتـى  - 4ءماجىلىسىنـىڭ تالقىسىنـا ۇسـىنۋ
بـارىســىندا دەمـوكراتيـانـى سـاۋلـەلـەندىرىپ،
كوپشىلىكتـىڭ اقـىل -پاراساتـىن توپتـاپ،جوبـا
باعدارالماسىن شىن مانىندە ويداعىداي جاساپ،
جـوبـا باعدارالماسـىن ءتىپتـى جاقسـى اتقارۋعـا
مىعىم نەگىز قاالۋ كەرەك.
ءماجىلـىس مىنـاالردى اتاپ كورسەتتى :قازىر
جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتى
دۇنيـە جـۇزىندە ءالـى دە ورشۋدە،حالىقارالـىق
جـاعدايدا ورنىقسـىزدىق،انىقسـىزدىق فاكتـورالر
كـوبـەيدى،ەلـىمـىز ەكونوميكاسـىنـىڭ قالپـىنـا
كەلۋ نەگىزى ءالى دە بەرىك ەمەس،ەكونومي ـ
كـالـىق،قـوعـامدىق دامۋ ءالـى دە كوپتەگـەن
قيىنشىلىقتار مەن سىن -سايىستارعا ءدوپ كەلىپ
وتىر) .جالعاسى  - 3بەتتە(

»تاريح بەتىندە ايشىقتالعان دۇنيە كەرەمەتى«
___ كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك قورىتىندىالۋ،ماداقتاۋ -سيالۋ جينالىسىنان ەستەلىك
تاريح بۇل كۇندى ەستە ساقتايتىن بوالدى.
بـۇل مـىڭداعـان جـىلداردان بـەرى تـالمـاي
تالپىنـا جەتكـەن كـۇن .جۇڭگـو تاريحـى ءارى
جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ كەدەيلىكپەن كۇرەسۋ تاريحى.
مەيلـى قارلى القاپ،ۇستىرتتەگى،قۇبا ءتۇز،
ءشــول -جـازيراداعــى بـولســىن،الدە جـاالمـا
جارتاستاعـى،تاستاقتـى تاۋلـى وڭىردەگى اۋىل ـ
داستـار بولسىن،بۇل والرمەن تىعىز بايالنىسىپ
جاتقـان كـۇن 9 .ميلليـون  600مـىڭ شارشـى
كيلومـەتردەن استـام بايتـاق داالدا بارلـىق ادام
وسـى ۇلـى تـاريحي داستاننىڭ قاتىناسۋشىسى،
كۋاگەرى،جازۋشىسى ەسەپتەلەدى.
 - 2021جــىلـــى  - 2ايدىڭ  - 25كــۇنــى
بەيجيڭ حالىق سارايىندا كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان
قامـال الۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك قورىتىندى ـ
الۋ،مـاداقتـاۋ -سيالۋ جينـالـىسـى سالتانـاتپـەن
وتكىزىلدى.
بـاس شۋجي شي جينپيڭنـىڭ وسـى اراداعـى
ايبىندى جارناماسى بايتاق داالعا تارادى:
»بۇكـىل پارتيانـىڭ،بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت
حـالقــىنــىڭ بـىرگــە قـۇلشــىنۋىندا،جـۇڭگــو
كوممۋنيستـىك پارتياسـى قۇرىلعاندىعىنـىڭ 100
جىلدىعـىن قارسـى الۋ ماڭىزدى ساتىندە،ەلىمىز
كەدەيلـىكتـەن ارىلتۋدان قـامـال الۋ شايقاسـىندا
جـالپـى بـەتتـىك جەڭىسكـە قـول جەتكـىزدى،
قازىرگـى ولشەمدەگـى  98ميلليـون  990مـىڭ
اۋىل -قىستـاقتـاعـى كـەدەي حالـىق تۇگـەلدەي
كــەدەيلــىكتــەن ارىلدى 832،كــەدەي اۋدان
تۇگـەلدەي كەدەيلـىك قالپاعـىن الىپ تاستادى،
 128مـىڭ كەدەي قىستاق تۇگەلدەي كەدەيلىك
تىزىمىنـەن شىقتـى،وڭىرلىك جالپىالي كەدەيلىك
شـەشـىلــىپ،مــۇلدە كـەدەيلـىكتــى جـويۋدىڭ
جـاپـالـى مـىندەتـى ورىندالـىپ،تـاريح بەتـىندە
ايشـىقتـالعــان تـاعـى ءبـىر دۇنيـە كـەرەمـەتـى
جاراتىلدى!«
قاراپايىم باستالعانىمەن،وراسان زور تابىسپەن
اياقتالدى.
 - 2012جــىلدىڭ ايـاعــىندا جـاڭـا داۋىردە
كەدەيلىكتـەن ارىلتۋدان قامـال الۋ باستالعاننـان
بۇگىنگە دەيىن  8جىلدان استام ۋاقىت بولدى؛
 - 1978جـىلـى رەفـورمـا جاسـالـىپ،ەسـىك
اشـىلعـاننـان بۇگـىنگـە دەيـىن  40نەشـە جـىل
بولدى؛
 - 1949جـىلـى جـاڭـا جۇڭگـو قۇرىلعاننـان
بۇگىنگە دەيىن  70نەشە جىل بولدى؛

 - 1921جىلى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى
دۇنيەگـە كەلگەننـەن بۇگىنگـە دەيىن  100جىل
بولدى.
مـــىڭ جـــىلدىق ارمــان،ءجــۇز جــىلدىق
كۇرەس،ورىندالعان ارمان.
تـاڭـەرتــەڭ ەرتــە بـەيجيڭدە كـوكتـەمنـىڭ
جــايدارى ەسكـەگــى ەستــى،بـۇكــىل ەلدىڭ
كـەدەيلـىكتـەن ارىلتۋدان قـامـال الۋ شەبـىنـەن
كەلگـەن ۋاكـىلدەر حالىق سارايىنا كىردى .والر
كـەدەيلـىكتــەن ارىلتۋ ءىســى ءۇشــىن ءومـىر
كـەشۋلـەرىن وزگەرتتـى،كـەدەي اۋىلداستـار دا
سوالردىڭ ارقاسىندا تاعدىرالرىن وزگەرتتى.
بۇگـىن مەملەكەتتىڭ اتىمەن والرعا جانە والر
ۋاكـىلدىك ەتكـەن كەدەيلىكتـەن ارىلتۋ ءۇشـىن
مۇراتتـان اينىماي كۇرەس جۇرگىزگەن ادامدارعا
قۇرمـەت ءبـىلدىرىلدى،ۇلـى داۋىرىمىزگە جانە
ۇلى حالقىمىزعا قۇرمەت ءبىلدىرىلدى.
»بىردە -بىرەۋىن قاعىس قالدىرۋعا بولمايدى«
جينـالـىس باستـاالردان بـۇرىن كەدەيلىكتـەن
ارىلتۋدان قامـال الۋدىڭ مەملەكەتتـىك ۇلگىسـى
داڭق اتـاعـىنــىڭ يـەگـەرلـەرى،كـەدەيلـىكتـەن
ارىلتۋدان قـامـال الۋداعـى مەملەكەتتـىك وزات
جەكەلـەردىڭ،وزات كوللەكتيۆتەردىڭ ۋاكىلدە ـ
رى،كـەدەيلـىكتــەن ارىلتۋدان قـامــال الۋدىڭ
مەملەكـەتتـىك ۇلگـىسـى داڭق اتاعىنـىڭ جەكـە
يەگەرلـەرى جانـە جالپـى ءۇشىن قۇربان بولعان
كەدەيلىكتـەن ارىلتۋدان قامـال الۋداعى مەملە ـ
كەتتىك وزات جەكەلەردىڭ تۋىستارىنىڭ ۋاكىل ـ
دەرى قاتـارلـىالر حالـىق سارايىنـىڭ قوناعاسـى
زالىنا جينالدى.
بـاس شۋجي شي جينپيڭ قاتارلى پارتيا مەن
مەملەكەت باسشىالرى سالماقتى قاداممەن كىرىپ
كـەلگـەندە،تۇتـاس زالدا قـىزۋ قـول شاپـاالق
ءۇنى كوتەرىلدى.
بـاس شۋجي كوپشىلىككـە كۇلىمسىرەي قول
بـۇلعـاپ قۇرمـەت ءبـىلدىردى .ول ءماجىلـىس
زالىنـىڭ ورتاسىنداعـى ورىننـىڭ الدىڭعى جاعىنا
كـەلدى ءارى العـا قـاراي ۇزدىكسـىز ءجـۇرىپ
تاعـى ءبـىر شەتىنـە جەتـىپ،كوپشىلىككـە قول
بۇلعاپ سالەمدەستى.
»بـاس شۋجي،سالەمەتسـىز بـە!«،كوپتەگـەن
ۋاكـىلدەر بـاس شۋجيمـەن ىستـىق ىقـىالسپـەن
ەسەندەستى.
بـاس شۋجي شي جينپيڭ» :جاپا شەكتىڭىز ـ
دەر!« -،دەدى ىقىالسپەن.

مـىڭ ماشـاقـات،سـان قيىنشـىلـىق،قالـىڭ
قـاتـەردى بـاستـان وتكـەرىپ،تـاريح بـەتـىندە
ايشىقتالعان وسى دۇنيە كەرەمەتىن جاراتتىق.
تـاريح قويناۋىنـان بۇگىنگـى ۇلـى تابىستـىڭ
وڭـاي -وسپـاق قولعا كەلمەگەنىن تىپتەن وقىپ
بىلۋگە بوالدى.
»كوزىمنەن سورام اعىپ اھ ۇرامىن،ميحىناتىن
ءومـىردىڭ كـوپ تارتقانىما«»،ءسىڭىرى شىققان
الەمدە وقىعان كەدەي جاندارعا،كەڭىرەك ۇيدە
ەلمـەن تـەڭ قۋاناتـىن ءۇي قـايدا«»،جۇرتتىڭ
ءبـارى بـاي -باقۋاتتى بولسا،كۇللى دۇنيەدەگى
ادام دەگەنىنـە قول جەتكىزە االدى« ...كەدەي ـ
لـىكتـەن ارىلتۋ ءۇشـىن،تـاريحتـىڭ مـىڭداعـان
جـىلدار بويىنداعـى سالقـار كوشـىندە قانشاالعان
ءۇمىت،قانشاالعان ارماندار بولدى.
»زورەكەرلـەرگـە قارسـى تـۇرىپ،اتـىزداردى
ءبـولۋ«»،ءوز كۇشىنە سۇيەنىپ ءومىر ءسۇرۋ،
كۇشـەيۋ جولـىندا جىگـەر كورسەتۋ،مەملەكەتتى
قـايتـا تارتىپكـە سـالۋ«  ...كەدەيلىكتـەن ارىلتۋ
ءۇشـىن 100،جـىلدىق توڭكـەرىس بارىسـىندا
قـانشـاالعـان كـۇرەس جۇرگـىزدى،قانشاالعـان
ساپار شەكتى!
جينالىستا باس شۋجيدىڭ جان تەبىرەنتەرلىك
سوزدەرىنـەن كوپتەگـەن ادام كوزدەرىنـە جـاس
الدى .ءىستـى باستـان وتكەرمەسـەڭ قيىندىعـىن
بىلمـەيسـىڭ،كەشـەگـى »كـەدەيلـەر الشـىعـى«،
»جوقشىلىقتى ءومىر« كوكىرەكتە سايراپ تۇر.
پارتيـا  - 18قۇرىلتايىنـان كەيىن باس شۋجي
شي جينپيڭ حــىبــەيدىڭ فۋپيڭـىنــە بــارىپ،
اۋىلداستـاردىڭ تۇرمىسـىن كـورىپ»،اۋىر ويعـا
باتتى«.
پارتيا  - 19قۇرىلتايىنان كەيىن قاقاعان ايازدا
سىچۋانداعـى دالياڭشانعـا بـارىپ،تاۋ قويناۋىندا
 3 - 2سـاعـات ءجـۇردى .جـول قاتىناسىنـىڭ
قيـىندىعـى،اۋىز سۋ قيـىنشـىلـىعـى،ەلـەكتردەن
پـايداالنۋدىڭ قيىنعا سوعۋى،حابار -بايالنىستىڭ
قيـىنعــا ســوعۋى،وقۋعــا ءتــۇسۋدىڭ قيـىنعـا
ســوعۋى،ەمدەلۋدىڭ قيـىنعـا سـوعۋى ...قيـىن
ماسەلەلـەر ءبـىر -بـىردەن شەشىلدى .ارادا ءبىر
جىل ءوتىپ،ول قىزمەت تەكسەرگەن سانچاحى
قاالشىعىنـىڭ سانحـى قىستاعى پيڭبازىداعى جاڭا
قىستاققـا كوشتى .قىستاقتاعى ۇيلەردىڭ بارلىعىنا
»كوممۋنيستىك پارتيا ۋاجيۋا )وتە جاقسى(،باس
شۋجي شي جينپيڭگــە كـاشـاشــا )راقـىمـەت(!«
دەگەن سوزدەر جاپسىرىلعان.

جينالـىستـا سـانحـى قىستاعـىنـىڭ ءبـىرىنشـى
شۋجيـى لي كـاي سيلـىق ساحناسىنـا شىققـان
ورايدان پـايداالنـىپ،اۋىلداستـارىنـىڭ تىلـەگـىن
بــاس شۋجيگــە ايتتــى .ول بــاس شۋجيگــە:
»اۋىلداستـار ءسـىزدى قاتتـى ساعىنـادى،سىزگە
تاعـى دا ءبـىر رەت ›كاشاشـا‹ دەۋىمە رۇقسات
ەتىڭىز« -،دەدى.
وتكـەن ىستـەر كوكـەيدە سايراپ تۇر .سول
رەتكـى قىزمـەت تەكسەرۋلـەردە اۋىلداستار ءان
شىرقـاپ اتتـاندىرىپ سالـىپ وتـىردى .شاپاالق
ءۇنى،شىرقالعان ءان داۋىسى،االقايالعان ۇندەر
ايباتتى دالياڭشان تاۋىندا جاڭعىردى.
»كاشاشا!«،باس شۋجي شي جينپيڭ دە سول
سوزبـەن جـاۋاپ قاتتـى،ول» :سانحى قىستاعى
ەڭ تيپتـىك قىستـاق،كەدەيلىكتـەن ارىلۋ وڭاي
ەمەس« -،دەدى.
وڭاي ەمەس،ءبىراق،ىستەمەي قويۋعا بول ـ
مايدى» .اۋىل -قىستاقتىڭ دوڭگەلەك داۋلەتتى ـ
لىگـى،اسىرەسە،كەدەي وڭىرلەردىڭ دوڭگەلەك
داۋلەتتـىلـىگـى بـولمـاسـا،جـاپپـاي دوڭگـەلـەك
داۋلەتتـى قوعـام دا بولماق ەمەس«»،كەدەيلىك
سوتسيـاليزم ەمەس« ...باس شۋجي شي جينپيڭ
جينالىستا وسى قۇالققا ابدەن تانىس سوزدەردى
قايتا ەسكە تۇسىرگەندە،ءوز باسىنان كەشىرگەن
ادامدار نەنـىڭ پارتيـا ەكەندىگـىن،نەنىڭ وتان
ەكەندىگىن اناعۇرلىم تەرەڭ ءتۇسىندى.
» 8جـىلدان بـەرى پارتيـا ورتالىق كوميتەتى
كـەدەيلــىكتــەن ارىلتۋدان قــامــال الۋدى ەل
بـاسقـارۋدىڭ كورنـەكتـى ورنـىنـا قـويدى«-،
دەدى بــاس شۋجي شي جينپيڭ .كـەدەرگــى-
بوگەتتـەردى االستـاپ،قايسارلىقپـەن تالپىنـىپ،
ماشاقـاتتـى تۇيـىندەردى باتىلدىقپـەن جەڭـىپ،
قاتەرلـى تۇستـاردان وتكـەندە،بارلىعـى حالـىق
ءۇشـىن،كوممۋنيستەردىڭ اۋەلگى ماقساتى مەن
بورىشىن امالياتتا ايگىلەۋ ءۇشىن ەدى.
»بـىردە -ءبـىر كەدەي ءوڭىردى،بىردە -ءبىر
كــەدەي بـۇقـارانـى استـە قـاعـىس قـالدىرۋعـا
بولمـايدى« .بـۇل پارتيـا ورتالـىق كوميتەتىنىڭ
ايبىندى ۋادەسى،اينىماس سەرتى.
ەڭ تەرەڭ قامقورلىق،ەڭ بەرىك بەكىم.
» 8جـىلدان بەرى مەن ىلگەرىندى -كەيىندى
 7رەت ورتالـىقتـىڭ كەدەيلـەردى سۇيەمـەلدەۋ
قىزمەتـى اڭگىمـە ءماجىلىسىن باسقارىپ اشىپ،
كەدەيلـەردى سۇيەمـەلدەۋ قىزمەتىنە  50رەتتەن
استـــام تــەكســەرۋ -زەرتتــەۋ جــۇرگــىزىپ،

شـوعـىرلــى تـۇتـاسقــان  14ەرەكشـە كـەدەي
ءوڭـىردى تـۇگـەل اراالپ،ناعـىز كەدەيلىكتـى
كورۋگـە تابـاندى بولـىپ،كەدەيلەردى شىنايى
سۇيەمـەلدەۋدىڭ،ناعـىز كەدەيلەردى سۇيەمەل ـ
دەۋدىڭ،كـەدەيلــىكتــەن شـىنـايــى ارىلتۋدىڭ
ءىس جـۇزىندىك جـاعدايـىن يەلەۋگـە تابـاندى
بولدىم«...
قـاقـاعــان سۋىقتـان،شـىلـىڭگـىر ىستـىقتـان
قورىقپادى،بيىك تاۋدان،الىس جولدان قايمىق ـ
پــادى .تــاۋ قـوينـاۋىنداعــى شـاعــىن اۋالدان
كوڭـىلدى ءان،شـات كۇلكـى ەستـىلدى .شارۋا
وتباسىنـىڭ ەسـەپ داپتەرىندەگـى جـاعدايالردى
ەگجـەي -تەگجـەيلـى ۇعىستـى .مـۇندا قانشامـا
اسەرلى حيكاياالر بار دەسەڭىزشى!
جينـالـىس زالـىندا جيلين اۋىل شارۋاشىلـىق
داشۋەسىنـەن كەلگـەن لي يۇي باس شۋجيدىڭ
كـەدەيلـىكتـەن ارىلعـان وڭـىرلـەردىڭ »تۇتـاس
تۇلعالـىق بەت -بەينەسىندە تاريحي وراسان زور
وزگـەرىستــەر تۋىلدى« دەگـەنـىن ەستـىگـەندە
كوڭـىلـى شـارىق ۇردى .ءار جـىلدىڭ − 200
 300كۇنـىندە »اۋىلعا باراتىن« ونىڭ ەڭ كوپ
سـەزىنگـەنــى »وراسـان زور شـىعـانداۋ« ەدى.
كەيدە قىستاققا بارعاندا بۇرىن كەلگەن جەرلە ـ
رىن تانىمـاي دا قاالتـىن .تانىس ادامدار،االيدا
شـىت جاڭـا جـول،شىت جاڭا ءۇي،شىت جاڭا
بەت -بەينە.
جينـالـىس زالىنـىڭ ءىشـى -سىرتـىندا جـىم-
جـىرت زەر سـاال تىڭداعـان سـان -ساناقسـىز
ادامدار بـىردەي تەبـىرەندى،بـىردەي ۇندەس ـ
تىككە يە بولدى .باس شۋجي شي جينپيڭ نىق
سەنىممەن بىالي دەدى:
»كـەدەيلــىكتــەن ارىلتۋدان قـامــال الۋدىڭ
شــۇعــىالســى ءاربــىر جــەرگــە ءتــۇســىپ،
ســان -سـانـاقسـىز ادامداردىڭ تـاعدىرى وسـى
ارقىلـى وزگـەرىپ،سـان -ساناقسـىز ادامداردىڭ
ارمانـى وسـى ارقىلـى جۇزەگـە اسـىپ،سـان-
سانـاقسـىز ادامدار وسـى ارقىلـى باقىتىنـا قـول
جەتكىزدى!«
»كەدەيلىكتـەن ارىلعـان وڭىرلـەردىڭ بارلـىق
جــەرىنـــەن تـــاۋ مــەن اۋىلدا وراســان زور
وزگـەرىس تۋىلعـان،تـاۋ -سۋ كوركـەم تۇسكـە
ەنگەن ءداۋىر كارتيناسى كورىندى!«
ءسـوز اياقتار -اياقتاماستا،قول شاپاالق ءۇنى
تولقىنداي كوتەرىلدى.
)جالعاسى  - 3بەتتە(

ماڭىزدى حابار
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ەكـىلــىكتــى جـايمــاالپ،
ءۇنحـــات تـــەكشـــەمـــىزگـــە
قوسىلىڭىز!

 - 2021جىلى  - 3ايدىڭ  - 1كۇنى دۇيسەنبى
بۇل بەتتىڭ رەداكتورى :قاراقات تولقىن

تاريح بەتىندە ايشىقتالعان دۇنيە كەرەمەتى جاراتىلدى
__ باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك قورىتىندىالۋ،ماداقتاۋ -سيالۋ جينالىسىندا سويلەگەن ماڭىزدى ءسوزى رايونىمىزداعى كادرالر مەن بۇقارا اراسىندا كۇشتى اڭىس قوزعادى
 - 2ايدىڭ  - 25كــۇنـــى كــەدەيلــىكتــەن قــورعـــاۋدى« ورىنداپ،اۋىل -قــىستــاقتـــى ماقتانىشى«.

تــاالي كــەدەي بـۇقــارانــىڭ كـىرىسـىنــىڭ ۇگـىتتــەپ،ءتـىپتــى دە كــوپ وقۋشــىالردىڭ

ارىلتۋدان قـامـال الۋ جونىندەگـى مەملەكەتتـىك گـۇلدەندىرۋدى جاپپاي ىلگەرىلەتىپ،كەدەيلىكتەن

» 8جـىلدىق كەدەيلىكتـەن ارىلتۋدان قامـال مواليـىپ،جۇزىنـە كۇلكـى ۇيىرىلگەنـىن،پارتيـا كـەدەيلـىكتــەن ارىلتۋدان قـامــال الۋ رۋحــىن

قـورىتــىندىالۋ،مـاداقتــاۋ -سيالۋ جينـالـىسـىندا ارىلتۋدان قامال الۋ جەتىستىكتەرىن بەكەمدەپ،

الۋ شـايقــاســىندا 100،ميلليـونعــا جۋىق ادام مــەن بـۇقـارانـىڭ،كـادرالر مـەن بـۇقـارانـىڭ جـالعـاستــىرىپ،وتـاننــىڭ دامۋىنــا قـىزمــەت

بـاس شۋجي شي جينپيڭ :ەلىمـىز كەدەيلىكتەن كـەڭـەيتــىپ،مـاڭگــى قـاجـىمـايتــىن رۋحـاني مـۇلدەم كـەدەيلـىكتـەن ارىلـىپ،ءبـىر ميلليـارد قاتىنـاسـى كورنـەكتـى جاقسارعانـىن كورگـەندە ەتۋىنە مۇمكىندىك جاسايدى.
ارىلتۋدان قــامــال الۋ شـايقــاســىندا جــالپــى كـۇيمـەن،العـان بەتىنـەن قايتپايتـىن كـۇرەس

 400ميلليـــون ادام جــاپپـــاي دوڭگــەلـــەك قـانشــا جـاپــا شـەكســەك تــە تــاتيدى دەپ

»كـەدەيلـىكتـەن ارىلـىپ كەدەيلـىك قالپاعـىن

بـەتتــىك جـەڭـىسكـە قـول جـەتكـىزدى! دەپ جـۇرگـىزۋ بـەينـەسـىمـەن،شـىنـايـى يگـەرىپ ،داۋلـەتتـى قوعـامعـا ايـاق بـاسۋ الدىندا تـۇر ،ســەزىندىم« -،دەدى اۆتـونـوميـالـى رايـوندىق الـىپ تاستـاۋ سوڭعـى كومبـە ەمـەس،قايتـا
ســالتــانــاتپـــەن جــاريــاالدى .بــاس شۋجي ناقتـى ىستـەپ،بەرىلـە شوگەلدىكپـەن ىستەپ ،كـەدەيلـىكتـەن ارىلتۋدان قـامـال الۋ شايقـاسـى قـاتــىنــاس -تـاســىمــال مـەڭگـەرمـەســىنــىڭ جاڭـا تۇرمىستىڭ،جاڭا كۇرەستىڭ باستاماسى«.
شي جينپيڭنـىڭ ماڭـىزدى ءسـوزى كەدەيلىكتەن ەكـىنشـى  100جـىلدىق كـۇرەس نـىسـانـاسـىن جـالپـى بـەتتـىك جەڭـىسكـە قـول جەتكـىزدى .يـوپـۇرعـى اۋدانـى تـەرىم قاالشىعـى سـايفۋلي

اۆتونوميالـى رايوندىق كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ

ارىلتۋدان قـامــال الۋدا قــول جـەتكــەن ۇلـى جـۇزەگــە اسـىرۋعــا قـاراي ەرلـىكپـەن العـا بــۇل جــۇڭگــو حـالقـىنــىڭ ۇلــى داڭقــى ،كـىريكـى قىستاعـىندا تۇرعـان ءبىرىنشـى شۋجي كەڭسەسىنـىڭ ءبىرىنشـى دارەجەلى شارالۋشىسى
ناتيجەلەردى تولىق تۇراقتاندىرىپ،كەدەيلىكتەن
ارىلتۋدان قامـال الۋدىڭ شۇعىاللى بارىسى مەن

ىلگەرىلەيمىز!

جـۇڭگــو كـوممۋنيستــىك پـارتيـاسـىنـىڭ ۇلـى ليۋ جۇن.

»كـۇيـەۋىم ليۋ حۋ ›كەدەيلـىكتـەن ارىلتۋدان داڭقـى،جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى داڭقى« .شينجياڭ

چــىن لــەي بــىالي دەدى :كـەلـەسـى قـادامدا

تــارىم داشۋەسـى »كـەدەيلـىكتـەن ارىلتۋدان ءبــىز بــاس شۋجي شي جينپيڭنـىڭ مـاڭـىزدى

قىمباتتـى تاجىريبەلـەرىن تەرەڭ قورىتىندىالپ ،قامـال الۋدىڭ مەملەكەتتـىك ۇلگىسى‹ اتاعىنا يە اۋەجــاي )تـوبــى( شـەكتـى جـاۋاپكـەرشـىلـىك قامـال الۋداعـى مەملەكەتتـىك وزات كوللەكتيۆ« ءســوزىنـــىڭ رۋحـــىن ويداعـــىداي جــالپــى
كــەدەيلــىكتــەن ارىلتۋدان قــامــال الۋ ۇلــى بــولدى،بـۇگـىن مـەن اۋىرىپ جـاتقـان ونـىڭ سـەرىكتـەستـىگـى پارتكـومـىنـىڭ شۋجيـى،القـا اتاعىنـا يـە بـولدى .وسـى مەكتەپتـىڭ پارتكـوم بـەتتـىك دايـەكتـىلـەندىرىپ،تيـانـاقتـاندىرىپ،
رۋحــىن تــەرەڭ بـايـانداپ،اۋىل -قـىستـاقتـى اتـىنـان جينـالـىسقـا قـاتـىنـاستـىم ءارى سيلـىق بـاستـىعــى جـاڭ جـۇن حـالـىق سـارايـىندا شۋجيــى جــاۋ گۋاڭحــۇي بــىالي دەدى 62 :اۆتـونــوميــالــى رايــوندىق پـارتكــومنــىڭ
گــۇلدەندىرۋدى جــاپپــاي ىلگــەرىلــەتۋگــە ،الدىم،ول دا قـول تەلەفـون ارقىلى جينالىستىڭ »كـەدەيلــىكتــەن ارىلتۋدان قــامــال الۋداعــى جـىلدان بەرى تارىم داشۋەسىنەن وقۋ تاۋىسقان ورنــاالستـــىرۋالرىن،تــاالپتــارىن ويداعــىداي
كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋ جەتىستىكتەرىن تىكـە تاراتـىلۋىن كـوردى،ەكەۋىمـىز دە قاتتـى مـەملـەكـەتتـىك وزات كـوللـەكتيـۆ« مـاراپـاتـىن  70مــىڭنــان استــام وقۋشـىنــىڭ 60%تــەن دايـەكتــىلــەندىرىپ،تيـانــاقتــاندىرىپ،وســى
بـەكـەمدەۋگــە،كـەڭـەيتۋگــە ايقــىن تـاالپتــار اسـەرلـەندىك ءارى ماقتانـىش سـەزىندىك!«-،

قـابـىلداعـاننــان كـەيــىن اسـەرلـەنــە بـىالي كـوبـى وڭتۇستـىك شينجيـاڭدا قالـىپ قىزمـەت رەتكـى جينالـىستـى وراي ەتـىپ،كەدەيلىكتـەن

قـويدى .رايونىمـىزداعـى قالـىڭ كـادرالر مـەن  - 2ايدىڭ  - 25كـۇنــى ليۋ حۋدىڭ جـۇبـايـى دەدى :بـۇل داڭق،ونـان دا ماڭىزدىسـى اۋىر ىستــەدى .مـەكتــەپ كـەدەيلـىكتــەن ارىلتۋدان ارىلتۋدان قـامـال الۋ ۇلـى رۋحـىن ۇزدىكسـىز
بـۇقــارا بـارىنشــا شـابـىتتــاندى،كـوپشـىلـىك سـۇڭ گـۇيرۇڭ تـەلـەفـوندا اسـەرلـەنـە بـىالي جاۋاپكەرشىلىك.
جـابــال مـىنــاالردى ءبــىلدىردى :شي جينپيڭ دەدى» :ليۋ حۋ ۇنـــــەمـــــى ءپـــــايزاۋات

قـامـال الۋعـا دەم بـەرۋدى بـورىش سـانـاپ ،اسقـاقتـاتــىپ،قـايراتتـانــا العــا ىلگـەرىلـەپ،

»كەدەيلىكتـەن ارىلتۋدان قامـال الۋعـا ۇزاق كـوپتـەگــەن »شــىالن پروفـەسسـورالرى« ،كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋ جەتىستىكتەرىن

جـولداستــى ۇيتقــى ەتكـەن پـارتيـا ورتـالـىق اۋدانـىنـىڭ قـاال،اۋىل اۋىز سۋ حاۋىپسىزدىگـى جــىلدار بـويــى ات سـالـىسقـان كـەدەيلـەردى »جـاڭعــاق پروفـەسســورالرى«»،قــوي قـورا بـەكــەمدەۋدى،كـەڭـەيتۋدى اۋىل -قـىستـاقتـى
كوميتـەتـىنـىڭ توڭـىرەگـىنـە انـاعـۇرلـىم تـىعـىز ينجەنەرياسـىنـا ات سالـىسـىپ،بۇقـاراعـا تـازا سۇيەمـەلدەۋ كـادرى رەتـىندە،مـەن قىستاقتاعى پروفەسسـورالرى«»،تاۋىق قورا پروفەسسورالرى« گـۇلدەندىرۋمـەن ءونـىمدى ۇشتاستـىرۋدى بـار
ىنتىماقتاسـىپ»،ءتـورت تانـىمدى« كۇشەيتـىپ ،سۋ سيالعــانــىم مــەنــىڭ تــالــەيــىم ءارى ەڭ كـەدەي وتباسـىندا جاتقانمـىن،اۋىلداستارعـا قـاتـارلــىالردى جـەتـىلدىردى،مـەكتـەپ وسـى كۇشپەن جاقسى ىستەيمىز.
»ءتــورت سـەنــىمدى« بـەكــەمدەپ»،ەكـىنــى باقـىتـىم دەيتـىن .ول ءبـىزدىڭ وتباسىمـىزدىڭ كومەكتەسـىپ ەڭ اۋىر جۇمىستـى ىستەگەنمىن ،ىزگــــى ىستــــەردى بـــايقـــاپ،ويداعـــىداي

»شينجياڭ گازەتىنەن«

ۇيرەنۋ تاربيەسى مىندەتتەرىن جوعارى ولشەممەن،جوعارى ساپامەن ورىندايىق
__ باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنە جۇمىلدىرۋ جينالىسىنداعى ماڭىزدى ءسوزىن ۇيرەنۋ،دايەكتىلەندىرۋ جونىندە
□ حالىق گازەتىنىڭ شولۋشىسى
بـۇكـىل پـارتيـادا پارتيـا تاريحـىن ۇيرەنۋ پـاراسـاتــى مـەن كـۇش -قۋاتـىن قـابـىلداۋ ،كـۇشــەيتۋ،ولكـەلــىك،رايــوندىق،قـااللـىق سـاراالۋ مـەن تـالداۋ جاسـاۋدى كۇشەيتـىپ ،كەرەك .اۋدان،باسقارما دارەجەلىدەن جوعارى
تاربيەسـىن ورىستـەتۋ __ پارتيانـىڭ سايـاسي شي جينپيڭنــىڭ جـاڭــا ءداۋىر جـۇڭگـوشــا پــارتكـــومدار مـــەن كــاســـىپ ســاالســى تـوركـىنـىن ءتـىپتـى دە ويداعـىداي تـۇزەپ ،باسشـى كـادرالردى ءتۇيـىن ەتـىپ،شوعىرلـى
ومىرىندەگى ءبىر كەلەلى ءىس.

ســـوتسيـــاليزم يدەيــاســـىن ىشكــەرىلـــەي جـۇيـەلــەرىن بـاسقـارۋ تـاراۋالرىنـىڭ پـارتيـا قـاينــارىن تــازاالپ،ارقــاۋدى بـەكـەمدەپ ،ۇيرەنۋ مــەن وزدىگـىنــەن ۇيرەنۋدى ءوزارا

پــارتيــا تـاريحــىن ۇيرەنۋ تـاربيـەسـىنــە ۇيرەنۋ،دايـەكتـىلـەندىرۋ»،اۋەلگـى ماقساتتـى

بـاسشـىلـىق گرۋپپـاالرى )پـارتكـوم( قاراستـى نەگىزدى جەتىلدىرۋ كەرەك.

جــۇمـــىلدىرۋ جينــالــىســىندا بــاس شۋجي ۇمـىتپــاۋ،بـورىشتـى ەستـە بـەرىك سـاقتـاۋ« رايوندارعـا،تاراۋالرعـا جانە مەكەمە -ورىندارعا

ۇشتاستـىرۋعـا تـابـاندى بولـىپ،بەلگىلەنگـەن

ۇيرەنۋ تاربيـەسـى مـىندەتتـەرىن جوعـارى ارەكــەت پــەن ءوزى تـاڭداعــان ارەكـەتتـى

شي جينپيڭ پـــارتيــــا تـــاريحــــىن ۇيرەنۋ نەگىزگـى تاقىرىپتىق تاربيەسىنىڭ جەتىستىكتەرىن بــولعــان قۋزاۋ -جــەتــەكشــىلــىك ەتۋدى ،ولشـەممـەن،جـوعـارى سـاپـامـەن ورىنداۋدا ،ۇشتاستـىرۋعـا تـابـاندى بولـىپ،ەرەكشەلىگـى
تـاربيـەســى جـونــىندە جـاپپــاي اتتـانـىسقــا بـەكـەمدەۋ،تـەرەڭدەتۋ،بـۇكـىل پـارتيـانـى ،تـەكســەرۋدى كـۇشـەيتكــەندە عـانــا پـارتيـا ءسـوز جـوق،بـۇقـارا ءۇشـىن شـىن مـانـىندە ايقـىن،فورماسـى ءار الۋان ۇيرەنۋ تاربيەسـىن
كــەلتــىرىپ،ورنـاالستــىرۋ جـاســاپ،ايقــىن بـۇكـىل ەلدەگـى ءار ۇلت حالقـىن كوكـىرەك تـاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيـەسـىنـىڭ تىڭعىلـىقتـى نـاقتـى ءىس ىستـەۋ،قيـىن ماسەلەنـى شـەشۋ ورىستـەتۋ كـەرەك .تۇتـاس قوعـامدا پارتيـا
نىسـانـاالردى،تـاالپتـاردى ورتـاعـا قـويـىپ ،تـولـى سـەنـىممـەن جـاپپـاي سـوتسيـاليستـىك نـاتيجــەگــە قــول جـەتكـىزۋىنــە شـىنـايــى كـــەرەك .پــارتيــامــىزدىڭ  100جــىلدىق تـاريحـى،جـاڭـا جـۇڭگـو تـاريحـى،رەفورمـا
بۇكـىل پارتيانـىڭ ايرىقشا باسا ءمان بەرىپ ،وســىزامــاندانعــان مـەملــەكــەت قــۇرۋدىڭ كەپـىلدىك ەتۋگـە بـوالدى .بۇكـىل پارتيانـىڭ تـاريحـى __ پارتيانـىڭ اۋەلگـى ماقساتـىن ،جـاسـاۋ،ەسـىك اشۋ تاريحـى،سوتسياليزمنـىڭ
يدەيـالــىق دەڭگــەيدى جـوعـارىالتـىپ،ءىس جـاڭــا سـاپـارىنــا اتتـانۋعــا شـابـىتتــاندىرۋ .پـارتيـا تـاريحـىن ىشكـەرىلـەي ۇيرەنۋى __ بـورىشـىن اماليـاتتـا ايگـىلـەۋ تاريحـى،پارتيـا دامۋ تاريحـى ۇگـىت تاربيەسىن كەڭ كولەمدە
جـۇزىندىكتــى تيـانـاق ەتـىپ،تۋراشـىلدىقتـى ۇيرەنۋ تـاربيـەســى مـىندەتتــەرىن جـوعـارى پـارتيــا تـانـىمـىن كـۇشـەيتۋدىڭ،پـارتيـا

مـەن حـالـىقتـىڭ جـۇرەكتـەس،تـىنـىستـاس ،ورىستـەتــىپ،پـارتيــا تـاريحـى بـىلـىمدەرىن

سـاقتـاپ،جاڭـالـىق اشـىپ،ۇيرەنۋ تاربيەسـى ولشـەممـەن،جـوعـارى ساپـامـەن ورىنداعـاندا مۇشـەسـى تانـىمـىن كـۇشـەيتۋدىڭ ماڭـىزدى تــاعدىرالس بـولۋ تـاريحـى ەكـەنـىن تـەرەڭ جـالپــىالستــىرىپ،پـارتيــا تـاريحــىن ۇيرەنۋ
مـىندەتتـەرىن جـوعـارى ولشەممـەن،جوعـارى عـانــا،تـاريحتــى ۇيرەنۋ ارقـىلـى قـاعيدانـى جـولـى،پـارتيـا مۇشـەلـەرى،كـادرالر مەيلـى تــانــىپ،پــارتيــا تــاريحــىن ۇيرەنۋدى

تاربيەسىنـىڭ بۇقاراعـا تـەرەڭدەۋىن،نەگىزگـى

ساپامـەن ورىنداۋ كەرەكتىگىن باسا دارىپتەدى .تــۇســىنۋگـــە،تــاريحتــى ۇيرەنۋ ارقــىلــى قـايســى دارەجــەدە جـانـە قـىزمـەت ورنـىندا تــاجــىريبــەلـــەردى قــورىتــىندىالۋمــەن ،ساتىعا تەرەڭدەۋىن،جۇرت جۇرەگىنە ۇياالۋىن
ءار دارەجەلـى پارتكـومدار )پارتيـا باسشىلـىق ســەنــىمدى ارتتــىرۋعــا،تــاريحتــى ۇيرەنۋ بولسـىن،بار ىنتا -پەيىلىمەن كىرىسىپ،ۇيرەنۋ رەالدىقتــى زەردەلــەۋمــەن،قـىزمـەتتــەردى ىلگەرىلـەتۋ كـەرەك .پارتيا تاريحى تاقىرىبىنداعى
گرۋپپـــاالرى( بــاس شۋجي شي جينپيڭنــىڭ ارقـىلــى ءمــورالدى اسقـاقتـاتۋعــا،تـاريحتـى بـارىسـىندا وي جـۇگـىرتۋ،ۇيرەنۋ بـارىسـىندا ىلگەرىلەتۋمـەن ۇشتاستـىرىپ،ءىس جۇزىندىك ادەبيـەت -كوركەمونـەر تۋىندىالرىن،اسىرەسـە،
مــاڭــىزدى ءســوزىنــىڭ رۋحــىن مـۇقيــات ۇيرەنۋ ارقـىلــى ۇمتـىال ىستـەۋگـە بـوالدى ،ءتـۇسـىنۋ،ۇيرەنۋ بـارىسـىندا ناتيجەگـە قـول ماسەلـەلـەردى شـەشۋمـەن ۇشتـاستـىرىپ،
ۇيرەنۋى،ءتـۇســىنۋى»،ءتــورت تـانــىمدى« اسقــاق بـەينـەمـەن جـاپپـاي سـوتسيـاليستـىك جەتكىزۋ كەرەك.
شـىن مانـىندە كۇشەيتـىپ»،ءتورت سەنىمدى« وســىزامــاندانعــان مـەملــەكــەت قــۇرۋدىڭ

كينــو  -تـەلــەۆيزيــا تۋىندىالرىن جـاراتۋعــا

»مـەن بۇقـارا ءۇشـىن ناقتى ءىس ىستەيمىن« شـابـىتتــاندىرىپ،جـاستـار مـەن ورەندەردىڭ

ۇيرەنۋ تاربيـەسـى مـىندەتتـەرىن جوعـارى امـاليــاتتــىق قيمــىلــىن پــارتيــا تـاريحــىن ۇيرەنۋ تاربيەسـىن ويداعـىداي يگەرىپ،قىزىل

بـەكـەمدەپ»،ەكـىنـى قورعـاۋدى« ورىنداپ ،جـاڭــا سـاپــارىن قـۇلشـىنــا اشۋعــا،ۇزدىك ولشـەممـەن،جـوعـارى سـاپـامـەن ورىنداۋدا ،ۇيرەنۋ تـاربيـەسـىنــىڭ مـاڭـىزدى مـازمـۇنـى گـەندى،تـوڭكـەرىس االۋىن ۇرپاقتـار بويـى
يدەيـالـىق تـانـىم مـەن سـايـاسي دەڭگـەيدى نـاتيجـەلـەرمــەن پـارتيــا قـۇرىلعـاندىعـىنــىڭ ءســـوز جـــوق،دۇرىس پــارتيــا تــاريحــى ەتـىپ،بۇقـارا ەڭ كوڭـىل ءبولىپ وتىرعان ،جالعاستـىرۋ كەرەك .فورماشىلدىقتى،تورەشىلدىكتى
جـــوعــــارىالتۋى،ءوز ءوڭـــىرىنــــىڭ،ءوز  100جىلدىعىن قارسى الۋعا بوالدى.
تـاراۋىنـىڭ،ءوز ورنـىنـىڭ ۇيرەنۋ تاربيـەسـى

كـوزقـاراسـىن ورنـاتۋ كـەرەك .ماتەرياليستـىك ەڭ تـىكــە،ەڭ رەال مــۇددە مـاسـەلـەسـىن باتـىل جويـىپ،نەگىزگى ساتىنىڭ اۋىرتپالىعىن

مـىندەت نەعۇرلـىم اۋىر بولعـان سايـىن ،تــاريح كـوزقـاراســى __ كـوممۋنيستـەردىڭ شــــەشۋدى ىلگـــەرىلـــەتــــىپ،ۇيرەنۋدىڭ جەڭىلدەتۋگە دەن قويۋ كەرەك.

قـىزمـەتــىن ويداعــىداي مـىقتـى ۇستـاۋى ۇيـىمدىق باسشىلـىقتـى سولعـۇرلـىم كۇشـەيتۋ تـاريحتـى تـانۋىنـىڭ،يگـەرۋىنـىڭ ءتـۇبـىرلـى ونـىمدىلــىگــىن قـىزمـەتتـەگــى قـوزعـاۋشــى
كەرەك.

كـەرەك .ءار دارەجـەلـى پارتكـومدار )پارتيـا

تـاريحتــى ۇيرەنۋ بـوالشـاققـا ءتـىپتـى دە

ءادىسـى .پـارتيـامـىزدىڭ تـاريح مـاسـەلـەسـى كـۇشكــە جـانــە ونـىمدىلـىككــە اينـالدىرۋ ،ويداعـىداي بـەت الۋ ءۇشـىن بولماق .ۇيرەنۋ

ءارقــانداي ءبـىر قـىزمـەتتـى ورىستـەتۋدە باسشىلـىق گرۋپپاالرى( پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ جونىندەگـى  2قاۋلىسـى مـەن پارتيـا ورتالىق ۇيرەنۋ مـەن قـىزمـەتتـىڭ قـابـىسپـاي »ەكـى تاربيەسـى مىندەتتـەرىن جوعـارى ولشەممەن،
الدىمــەن پــوزيتسيــاعــا قــاراۋ،تــەتــىگــى تاربيەسـىن كەلەلـى سايـاسي مـىندەت رەتىندە كوميتـەتـىنـىڭ قاتـىستـى رۋحـىن نەگـىزگـى بـاسقـا دۇنيـە بـولـىپ قـالۋىنـان« سـاقتـانۋ جوعـارى ساپامەن ورىنداۋدا تاريحي تاجىريبەلەردى
ارەكـەتكـە قـاراۋ،ەڭ سـوڭـىندا ناتيجەسـىنـە قــاراپ،تـۇلعــالــىق جـاۋاپكـەرشـىلــىكتــى دايـەك ەتۋگـە تـابـاندى بولـىپ،پارتيانـىڭ
قــاراۋ كــەرەك - 2021 .جـىلــى جـۇڭگــو

ارقــاالپ،نـەگـىزگــى بـاسشــى جـولداستــار تـاريحي دامۋىنـىڭ نەگىزگـى تاقىرىبـىن،

كەرەك.

تەرەڭدەي قابىلداپ،امالياتتا ايگىلەۋ تاالپتارىن

ۇيرەنۋ تاربيـەسـى مـىندەتتـەرىن جوعـارى جاپپـاي يگەرىپ،تۋراشىلدىقتى ساقتاپ،جاڭالىق

كـوممۋنيستـىك پـارتيـاسـى قۇرىلعاندىعـىنـىڭ تىكـەلـەي وزدەرى مىقتـى يگـەرۋى،الدىمـەن نەگـىزگـى جەلـىسـىن،نەگىزگـى ءمانـىن ءدال ولشەممـەن،جوعارى ساپامەن ورىنداۋدا،ءسوز اشـىپ،ورايدى يگەرىپ،قايراتتانا العا ىلگەرىلەپ،
 100جــىلدىعــى .مــۇنداي ءبــىر كـەلـەلــى ونـەگـە كـورسـەتۋى،باسشـىلـىق قۇرىلـىمـىن يگــەرىپ،پــارتيــا تـاريحـىنداعــى ەلـەۋلــى جـوق،تاسـىلدە،ادىستـە جاڭالىق اشۋعا ءمان جاڭا جاعداي اشقاندا عانا،ءسوز جوق،جاپپاي
ســاتتــە،پـارتيــا ورتـالــىق كـوميتـەتـىنــىڭ ورنـاتــىپ،پـارتيــا ورتـالـىق كـوميتـەتـىنـىڭ وقيعــاالردى،مـاڭــىزدى مـاجـىلـىستــەردى ،بـەرۋ كـەرەك .مـاركسيزمدىك تاماشـا ۇيرەنۋ سـوتسيـاليستـىك وسىزامـاندانعـان مەملـەكـەت
بـۇكــىل پـارتيــادا پـارتيـا تـاريحـىن ۇيرەنۋ ورنــاالستــىرۋالرى مــەن تـاالپتــارىن شــىن مـاڭــىزدى تـۇلعــاالردى دۇرىس تـانۋ جـانـە سـالتـىن اسقاقتـاتـىپ،ۇيرەنۋ تاالبـىن،ۇيرەنۋ قـۇرۋدىڭ جاڭا ساپارىندا جاڭا داۋىرلىك شۇعىاللى
تــاربيــەســـىن ورىستــەتۋدى ۇيعــارۋى __ مـانــىندە نـاقتــاپ تيـانـاقتــاندىرۋ كــەرەك .عــىلمي بـاعــاالۋ كــەرەك .ايقـىن تۋ ۇستـاي مىندەتـىن ايقـىنداپ،مازمـۇندا،فورمادا،ادىستە ناتيجـە جاراتـىپ،جاڭـا تاريحي ۇلى ىستەردى
پـارتيــانــىڭ  100جــىلدىق ۇلــى كــۇرەس ورتالىق پارتيـا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسى
بارىسىنـان ۇزدىكسـىز العـا بـاسۋدىڭ اقـىل-

بـاسشـىلـىق گرۋپپـاسـى جەتەكشـىلـىكتـى

وتـىرىپ تـاريح نيگيليزمگـە قارسـى تـۇرىپ ،جاڭـالـىق اشۋدى ىلگەرىلەتـىپ،باعىتتامالىلـىق تىندىرا االمىز.
يدەيالـىق جاقتان جەتەكتەۋدى جانە نازاريالىق پـەن ناقتـى ونىمدىلىكتـى ۇزدىكسىز كۇشەيتۋ

»شينجياڭ گازەتىنەن«

مەملەكەتتە ءبىر تۇتاس قولدانىالتىن ءتىل -جازۋدى ۇيرەنۋ ارناۋلى ايدارى
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جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتى ساياسي بيۋروسى ءماجىلىس اشتى
)بـاسـى  - 1بەتتـە( بيىلعـى ۇكىمـەت قىزمەتـىن
جاقسـى ىستـەۋدە شي جينپيڭنـىڭ جاڭـا ءداۋىر
جۇڭگـوشـا سـوتسيـاليزم يدەيـاسـىن جەتەكشـى
ەتـىپ،جاڭـا دامۋ كەزەڭـىن تياناق ەتىپ،جاڭا
دامۋ ۇستانـىمـىن دايەكتـىلـەندىرىپ،جاڭـا دامۋ
ارناسـىن قالىپتاستـىرىپ،جۇيە كوزقاراسىنا تاباندى
بـولـىپ،ىندەتتـەن سـاقتـانۋ -تـىزگـىندەۋ مـەن
ەكونوميكالـىق،قوعـامدىق دامۋ جەتىستىكتەرىن
بەكەمدەپ،كەڭەيتىپ،دامۋ مەن حاۋىپسىزدىكتى
ءتىپتـى دە جاقسـى ءبـىر تۇتـاس جوسپارالپ،
»التىنـى ورنىقتـىرۋ« قىزمەتىن تىڭعىلىقتى جاقسى
ىستـەپ»،التـىنـى قامتامـاسـىز ەتۋ« مىندەتـىن
جـاپپـاي تياناقتـاندىرىپ،ماكرولـىق ساياساتتـى
عـىلمي دالمـە -ءدال اتقـارىپ،ەكـونـوميكـالـىق
اينالىمنـىڭ ۇيلەسـىمدى ارالىقتـا بولۋىن قۇلشىنا
ساقتـاپ،ىشكى سۇرانىستى كەڭەيتۋ ستراتەگيا ـ
سىنا تاباندى بولىپ،عىلىم -تەحنيكا ستراتەگيا ـ
لـىق تىرەگـىن كۇشەيتـىپ،جوعـارى دەڭگـەيدە
سـىرتقـا ەسـىك اشۋدى كەڭـەيتـىپ،قوعامنـىڭ
جاراسىمدىلـىعـىن،ورنىقتىلىعـىن ساقتـاپ- 14»،
بەسجىلدىققـا« جاقسـى باستامـا باستاۋعا،جاقسى
قـادام تاستاۋعا شىنايى كەپىلدىك ەتىپ،جۇڭگو
كـوممۋنيستـىك پارتياسـى قۇرىلعاندىعىنـىڭ 100
جىلدىعىن ۇزدىك ناتيجەلەرمەن قۇتتىقتاۋ كەرەك.

ءماجىلـىس مىناالردى باسا دارىپتەدى :بيىلعى
ەكونوميكالـىق،قوعـامدىق دامۋدىڭ نىسانـاالرى
مـەن مىندەتتـەرىن جۇزەگـە اسـىرۋدا ىندەتتـەن
ساقتانۋ -تىزگىندەۋ مەن ەكونوميكالىق،قوعام ـ
دىق دامۋدى ءتـىپتــى جـاقسـى ءبـىر تـۇتـاس
جوسپـارالپ،ماكرولـىق ساياساتتىڭ ۇالسپالىلى ـ
عـىن،تۇراقتىلىعـىن،باياندىلىعـىن ساقتاۋ كەرەك.
بەلسەندى قازىنا ساياساتىنىڭ ساپاسىن ءوسىرىپ،
ونىمدىلـىگـىن ارتتـىرۋ،اناعۇرلـىم بايـاندى ەتۋ
كـەرەك .ورنىقتـى دا اقاۋسـىز اقشـا ساياساتـى
يكـەمدى،دالمە -ءدال،ۇيلەسىمدى،اليىقتى بولۋ
كـەرەك .جۇمىستاندىرۋدى الدىڭعى ورىنعا قويۋ
ساياساتـىن ۇزدىكسـىز كۇشـەيتۋ،كۇش -قۋاتتى
شوعـىرالندىرىپ ونىمدىلىگـىن ارتتـىرۋ كـەرەك.
ءتۇيـىندى ساالالرداعـى رەفورمانـى ىشكەرىلـەي
ىلگەرىلەتـىپ،جاڭالـىق اشۋعـا سۇيەنـە وتىرىپ
ناقتـى ەكونوميكانـىڭ جوعـارى ساپالـى دامۋىن
ىلگەرىلـەتۋ،ىشكـى سۇرانىستى كەڭەيتۋ سىندى
ستراتەگيالـىق نەگىزگـى تۇيىنگە تاباندى بولۋ،
اۋىل -قـىستـاقتـى گـۇلدەندىرۋ ستراتـەگيـاسـىن
جاپپاي اتقارۋ،جوعارى دەڭگەيدە سىرتقا ەسىك
اشۋدى جولعـا قـويۋ،الستـانۋدان ساقتـانۋ مەن
جونگـە سـالۋدى جانـە ەكولوگيالـىق قۇرىلىستى
كۇشـەيتۋ،حالىقتـىڭ ىرىس -قۇتىن شىن مانىندە

ارتتىرۋ كەرەك .ۇكىمەتتىڭ وزىندىك قۇرىلىسىن
كـۇشـەيتـىپ،فورمـاشـىلدىقتـى،تـورەشـىلدىكتـى
تيۋ كەرەك.
ءمـاجـىلـىس مـىنـاالردى اتـاپ كـورسـەتتـى:
»جۇڭگـو كوممۋنيستـىك پارتياسىنـىڭ ادەتتەگـى
جـوعـارى مـەكتـەپ نەگىزگـى ساتـى ۇيـىمدىق
قىزمـەتـى ەرەجەسىنـە« وزگـەرىس ەنگـىزۋ —
شي جينپيڭنــىڭ جــاڭــا ءداۋىر جــۇڭگــوشــا
سوتسيـاليزم يدەياسـىن ىشكەرىلەي دايەكتىلەن ـ
دىرۋدىڭ،جاڭـا داۋىردەگـى پارتيا قۇرىلىسىنىڭ
جالپـى تاالبـى مـەن جاڭا داۋىردەگى پارتيانىڭ
ۇيــىمدىق لۋشيـانــىن دايـەكتـىلـەندىرۋدىڭ،
تيـانــاقتــاندىرۋدىڭ،پـارتيـانــىڭ جـوعــارى
مـەكتـەپتـەرگـە جـالپـى بـەتتـىك باسشىلىعـىنـا
تـابــاندى بــولۋ مــەن ونــى كـۇشـەيتۋدىڭ
مـاڭـىزدى شـاراسـى،جوعـارى ساپالـى وقۋ-
اعارتۋ جۇيەسىن قۇرۋدا كەلەلى ماڭىزعا يە.
ءمـاجـىلــىس مـىنـاالردى بـاسـا دارىپتـەدى:
پارتيانـىڭ جوعـارى مەكتەپتەرگـە جالپى بەتتىك
باسشىلىعىنا،ءسوز جوق،تيتتەي دە مىزعىماستان
تابـاندى بولـىپ جانـە ونى كۇشەيتىپ،جوعارى
مەكتـەپتـەردىڭ پـارتيـا قۇرىلـىسـىن ۇزدىكسـىز
كۇشەيتـىپ جانـە جاقسارتىپ،جوعارى مەكتەپ ـ
تـەردىڭ پارتيـا قۇرىلىسى مەن جوعارى دارەجەلى

وقۋ -اعــارتۋ ىستـەرىنــىڭ دامۋىنــىڭ تــەرەڭ
توعـىسۋىن ىلگەرىلەتـىپ،پارتيانىڭ وقۋ -اعارتۋ
سايـاسـاتـى مـەن پارتيـا ورتالـىق كوميتەتىنـىڭ
كـەلـەلـى شەشـىمدەرىنـىڭ،ورناالستـىرۋالرىنـىڭ
جوعـارى مەكتەپتەردە ءونىمدى تۇردە دايەكتى ـ
لەندىرىلۋىنە،تياناقتاندىرىلۋىنا شىنايى كەپىلدىك
ەتۋ كەرەك .يدەولوگيا قىزمەتى جاۋاپكەرشىلىك
ءتـۇزىمـىن قـاتـاڭ تيـانـاقتـاندىرىپ،جـوعـارى
مەكتـەپتـەردىڭ پارتيـا ىستـەرى قىزمەتـى مـەن
يدەيالـىق -سايـاسي قىزمەتـى قوسىنىن تولىقتاپ
سەپتـەپ،كۇشەيتـىپ قۇرىپ،جوعارى مەكتەپ ـ
تـەردىڭ يدەيالـىق -سايـاسي قىزمەتـىن جاقسـى
ىستـەپ،پارتيـانـىڭ جاسـامپـاز نازارياسـىنـىڭ
وقۋلـىققـا،ساباقحانـاعـا كـىرۋىن،وي  -سانـاعـا
ۇيـاالۋىن ىلگەرىلەتـىپ،سوتسياليستـىك وزەكتى
قـۇن كوزقاراسـىن ىشكەرىلـەي جەتىلدىرۋ جانە
ونـى امـاليـاتتـا ايگـىلـەۋ كـەرەك .جـوعـارى
مەكتەپتـەردىڭ نەگىزگى ساتى پارتيا ۇيىمىنىڭ
جالـىندى ومىرشەڭدىگـىن جاپپاي كۇشەيتىپ،
وقـىتۋشــى -وقۋشـى پـارتيـا مـۇشـەلـەرىنـىڭ
اۆانگــارد ونـەگـەلــىك رولــىن ويداعــىداي
ساۋلەلەندىرۋ كەرەك.
ءماجىلىس مىناالردى تاالپ ەتتى :ءار دارەجەلى
پـارتكـومدار )پـارتيـا بـاسشـىلـىق گرۋپپـاسـى(

تۇلعالـىق جاۋاپكەرشىلىكتى شىن مانىندە اتقارىپ،
جـوعـارى مـەكتـەپتـەردىڭ پـارتيـا قـۇرىلـىسـى
قىزمەتىنە كوڭىل ءبولۋدىڭ،قولداۋدىڭ،ىلگە ـ
رىلەتۋدىڭ پارمەندى بىرىككەن كۇشىن ۇيىس ـ
تـىرىپ،قالىپتاستـىرىپ،جوعـارى مەكتەپتـەردىڭ
پارتيـا قۇرىلىسـى قىزمەتىنـىڭ جوعـارى ساپالى
جۇيەسـىن قالىپتاستىرىپ،جوعارى مەكتەپتەردىڭ
جوعـارى ساپالـى دامۋىنـا جەتەكشىلـىك ەتىپ،
ىلگەرىلەتـىپ،احالق،اقىل -وي،دەنە،ەستەتيكا،
ەڭبەك جاعىنان جان -جاقتى جەتىلگەن سوتس ـ
ياليزمنـىڭ قۇرىلىسشـىالرى مـەن ءىزباسارالرىن
بـاۋلـىپ جەتـىلدىرۋ بورىشـىن،مىندەتـىن شـىن
مـانــىندە ويداعــىداي تيـانـاقتـاندىرۋ كـەرەك.
جوعـارى مەكتەپ نەگىزگى ساتى پارتيا ۇيىمدارى
جۇڭگـو كوممۋنيستىك پارتياسى قۇرىلعاندىعىنىڭ
 100جىلدىعـىن قۇتتىقتاۋدى وراي ەتىپ،پارتيا
تاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسـىن مۇقيات ورىستەتىپ،
»اۋەلگـى ماقسـاتتـى ۇمىتپـاۋ،بورىشتـى ەستـە
بەرىك ساقتاۋ« نەگىزگى تاقىرىپتىق تاربيەسىنىڭ
جـەتـىستـىكتـەرىن بـەكـەمدەپ،تـەرەڭدەتـىپ،
شي جينپيڭنــىڭ جــاڭــا ءداۋىر جــۇڭگــوشــا
سـوتسيــاليزم يدەيـاســىن انـاعـۇرلـىم جـاقسـى
ۇيرەنۋى،دايەكتىلەندىرۋى كەرەك.
»شينجياڭ گازەتىنەن«

)باسى  - 1بەتتە(
»ۇلىلىق قاراپايىمدىلىقتان كەلەدى«
ايبـىندى » وتـان قاھارمـاندارىنـا قۇرمـەت «
مۋزيكــا ءۇنــى كــوتــەرىلــىپ،بــاس شۋجي
شي جينپيڭ ورنــىنـــان تـــۇرىپ سيلـــىق الۋ
تۇعىرىنـىڭ الدىنا كەلىپ،كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان
قامـال الۋدىڭ مەملەكەتتـىك ۇلگىسـى اتاعىنـىڭ
يەگەرلـەرىنـە ءبـىر -بـىردەن مـەدال،كۋالـىك،
سيلىق تاقتا ۇسىندى.
ماۋ شياڭلين،چۇڭچيڭ قاالسى ۋشان اۋدانى
جۋشيــان اۋىلــى شيـاجۋاڭ قـىستـاعـى پـارتيـا
ياچەيكاسىنىڭ شۋجيى.
ول قـىزىل كىلـەمگـە ايـاق باسـىپ،كـوپ
جانارىنـىڭ الدىندا قادامـىن نـىق تاستـاپ باس
شۋجيدىڭ الدىنــا بـاردى .كـەزىندە ول جـانـە
قىستاقتاعىالر جونىنەن »ءجۇرىپ -تۇرۋ« قانشاما
ماشـاقـاتتـى بـولدى دەسەڭـىزشـى 7 .جـىل8،
كيلـومـەتر،ول قـىستـاق تۇرعـىندارىن باستـاپ
جاالمـا قۇزدان »اسپان جولىن« قاشاپ سالدى،
بۇل ءومىر جولى ءارى تالپىنۋ جولى،قىستاقتان
سـىرتقــا شـىعـىپ كـورمـەگـەن اۋىلداستـاردىڭ
ءۇمىتىنىڭ تياناعى ەدى!
»تــاۋدى ءبــىر چـى قـاشـاسـاق ءبـىر چـى
كەڭەيـەدى،جـولدى ءبـىر جـاڭ سالسـاق ءبىر
جـاڭ ۇزارادى،ءبـىز وسـى ۇرپـاق ادامدار 10
جىل كەدەيلىك تارتىپ 10،جىل جاپا شەكسەك
تـە،ءسـوز جـوق،كـەلـەسـى ۇرپـاققـا جـاقسـى
تـۇرمـىس جـاراتۋىمـىز كـەرەك« .بـاس شۋجي
جينـالـىستــا سيتــات ەتكـەن مـاۋ شيـاڭليننـىڭ
اۋىلداستــارىنـــا ايتقــان بــۇل ءســوزى ءدال
كوممۋنيستەردىڭ اينىماس سەرتى ەدى.
بـاي جيڭيـىڭ،ىشكـى موڭعـۇل اۆتونوميالى
رايونـى حورچـىن بـارۇن عـارۇن دونت اۋىلـى
موڭعـۇل كەستەشىلـىك كاسـىپ ساالسـىن ارنايى
ىلگەرىلەتۋ گرۋپپاسىنىڭ باستىعى.
باس شۋجي وعان مەدال تاعىپ،بىالي دەپ
تـاپسـىردى» :قىزمەتتـە ۇزدىكسـىز قۇلشىنـىپ،
جـاقســى ىستـەڭـىزدەر!«،جـارقـىراعـان مـەدال
موڭعۇل ۇلتتىق كيىمىندەگى كەستەگە ءتۇستى،
ول ءبـىر شـوق قۇلپـىرا اشىلعـان مۋدان گۇلى
بـوالتـىن 5 .جـىلدا ءبـىرىنشـى كـەستـەشـىلـىك
شاكىرتىنـەن  20مـىڭ كەستەشـى قىزمەتكەرگـە
دەيـىن،توڭىرەكتەگـى اۋىلداستار ونى جاقىندىقپەن
»باي ۇستاز« دەپ اتادى.
اياعىنـا قاشـاندا بالشـىق جابىسـىپ جۇرەتىن
قـارت پروفەسسـور لي يـۇي شـانشي جاشـۇي
اۋدانىنـىڭ اعاش ساڭىراۋقۇالعى كاسىپ ساالسىن
دامـىتۋىنـا كـومـەكتـەستـى .مـەدال بـەرىلگـەندە،
ول بـــاس شۋجيدىڭ الدىندا تـــۇرىپ العــىســىن
ءبـىلدىرىپ،بـاس شۋجيدىڭ » ›كىشكەنـە اعاش
ساڭىراۋقۇالعـى،ۇلكـەن كاسـىپ ساالسـى‹ دەپ
القاعانىنا« العىس ايتتى.
»سـىزدەردىڭ بۇالرىڭىز ۇلكەن ينجەنەريا!«-،
دەدى وعان باس شۋجي كۇلىمسىرەي قاراپ.
جـاڭ گـۇيمـەي،يـۇننـان ولكـەسـى ليجيـاڭ
قاالسـى حۋاپيڭ قىزدار جوعارى دارەجەلى ورتا
مەكتەبـى پارتيـا ياچەيكاسىنىڭ شۋجيى،مەكتەپ
باستىعى.
ول »شاتقالداعـى شـىراق«،نەشـە مىڭداعـان
باالنـىڭ باالۋىز شامى .ءوزىن جاعىپ،نۇرىمەن
بــاسقــاالرعــا جــارىق سيالدى .بــاس شۋجي
شي جينپيڭ ەڭكـەيـىپ،دوڭگەلەكتـى ورىندىقتـا
وتىرعان وعان سالتاناتپەن مەدال ۇسىندى.
»ەسـەن بولعايسـىز!« -،دەدى بـاس شۋجي

باسەڭ ۇنمەن وعان.
جـاۋ يافۋ،جياڭسۋ ولكەسى جۇيرۇڭ قاالسى
تيـانۋاڭ قاالشـىعـى دايجۋاڭ ورگانيكالـى اۋىل
شارۋاشىلىعـى كاسىپتـىك سەلبەستـىك كووپەرات ـ
يۆىنىڭ زەرتتەرمەنى.
»ماقاالسىن بايتاق داالعا جازىپ،جەتىستىكتى
شـارۋا وتباسىالرىنـا قالدىرۋعـا« تاباندى بولعان
ول  40جـىلدا ءبىر كۇنگىدەي بايىرعى رايونعا
تـامـىر تارتـىپ،ادىرلـى -تاۋلـى رايـوندا »اۋىل
شارۋاشىلـىعـى ارقىلـى شـارۋاالردى بايـىتۋدىڭ«
دوڭگەلـەك داۋلەتتىلـىك جولىن ءجۇرىپ شىقتى.
مەدال ۇسىنعان كەزدە باس شۋجي كۇلىمسىرەي
تـۇرىپ وعـان » :ناتيجەڭـىزدى بايتـاق داالعـا
جازدىڭىز« -،دەپ شابىتتاندىردى.
شيــا سـىن،جـۇڭگـو قـوعـامدىق عـىلـىمدار
اكادەمياسـى بۇرىنعى سىرتقى ىستەر مەكەمەسى ـ
نىڭ زەرتتەرمەنى.
ول ءوزى ۇنــەمدەپ جينـاعـان  2ميلليـون
يۋاننـان استـام اقشاسـىن قـاز -قالپـىندا باتـىس
بولىكتەگـى كـەدەي وڭىرلەرگـە جىلۋعـا اتـادى.
بـۇگـىن ول دوڭگـەلـەكتـى ورىندىققـا وتـىرىپ
بـاس شۋجيدىڭ الدىنـا كـەلدى،كەۋدەسىندەگى
قىزىل گۇل اق شاشىنا كورىك قوسىپ تۇر.
ءمانى ايرىقشا وسى ساتتە،كەۋدەسىنە مەدال
تاعىلعاندا ول ورنىنان قالتاقتاي تۇرماق بولدى.
باس شۋجي ونىڭ يىعىنان اقىرىن قاعىپ،ەڭكەيىپ،
كۋالىكتى وعان قوس قولداپ ۇسىندى.
....
»كـوپتــىڭ كـۇشـىمــەن ىستـەلگـەن ءىس،
جەڭىسكە جەتپەي قويمايدى؛ كوپتىڭ پاراسا ـ
تـىمـەن ىستـەلگـەن جۇمـىس،تابىسقـا جەتپـەي
قويمـايدى« .وسـى جولعـا قايـىرىال قاراعـاندا،
سـانسـىز ادام،سانسـىز شوعـىر ەل بىرلىگىنـەن
قامـال تۇرعـىزىپ،ءبىر ۇلتتىڭ،ءبىر مەملەكەتتىڭ
تەلەگەي كۇشى بولىپ ۇيىستى.
 10كوللەكتيۆ »كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال
الۋدىڭ مەملەكەتتـىك ۇلگىسـى« داڭق اتاعىنا يە
بـولدى .كـۇرەس جاسـاپ كەدەيلىك تاعدىردى
وزگەرتتـى،والردىڭ حيكاياسـى دا تاالي -تاالي
ادامداردى اسەرلەندىرۋدە جانە شابىتتاندىرۋدا:
حىبـەي ولكەسـى سايحانبـا ماشينالـى ورمان
االڭـى،انحـۇي ولكەسى جينجاي اۋدانى حۋاشى
اۋىلـى دا -ۋان قىستاعـى،جۇڭگو كوممۋنيستىك
پـارتيـاسـى فۋجيـان ولكەسـى شـوۋنيڭ اۋدانـى
شيـاداڭ اۋىلدىق كوميتەتـى،جيـاڭشي ولكەسـى
رۇيجين قاالسـى يـەپيڭ اۋىلـى،حۋنان ولكەسى
حۋاتـان اۋدانـى شۋاڭلـۇڭ قاالشىعـى شىبـادۇڭ
قىستاعى،سىچۋان ولكەسى لياڭشان يزۋ اۆتو ـ
نوميـالـى وبلـىسـى جـاۋجۋە اۋدانـى سانچاحـى
قاالشىعـى سانحـى قىستاعـى،مەملەكـەت ەلـەكتر
تورى شيزاڭ ەلەكتر قۋاتى شەكتى سەرىكتەس ـ
تـىگـى اۋىل شارۋاشىلىعـىن ەلەكترمـەن قـامداۋ
جـۇمـىس ءبولـىمـى،شـانشي ولكەسـى سـۇيدى
اۋدانـى جاڭجيـابيـان قاالشـىعـى حاۋجيـاچيـاۋ
قىستاعـى،چيڭحـاي ولكەسـى حـايدۇڭ قاالسـى
حۋجۋ تۋزۋ اۆتونوميالـى اۋدانى ۋشى قاالشىعى
بـانيـان قىستاعـى،نيڭشيـا حـۇيزۋ اۆتونوميالـى
رايونى يۇڭنيڭ اۋدانى ميننيڭ قاالشىعى.
شىبـادۇڭ قىستاعىنـان كەلگـەن شـى جينتۇڭ
بـاس شۋجيدى تـاعـى كـوردى» :بـاس شۋجي
سـالـەمـەتسـىز بـە،مـەن شىبـادۇڭ قىستاعىنـان
كەلگەن شى جينتۇڭمىن«.
»ءيـا،بىلەمـىن .ىستەگەنىڭىزگـە قانشـا جـىل
بولدى؟«

» 8جـىل بـولدى .شـىبـادۇڭ قـىستـاعـىنـىڭ
بۇقاراسـى قازىر جاقسى ءوتىپ جاتىر،ءسىزدىڭ
تاعى بارىپ كورۋىڭىزدى كۇتۋدە«.
»حاباردا شىبادۇڭ قىستاعىن ۇنەمى قويادى،
مـەن ۇنـەمـى كـورەمـىن،وراي بـولسـا بـارىپ
كوپشىلىكپەن كورىسەمىن«.
ونىنشـى بولـىپ وسى داڭققا يە بولعانى __
ميننيڭ قاالشىعـى .كەزىندە باس شۋجي شي جينپيڭ
وسـى جـەردى »قۇرعـاق قـايراڭ التـىن قايراڭعا
اينـاالدى« دەپ تـۇجـىرىمداعـان بـوالتـىن .ال قـازىر
ونداعـى تۇرمىس بارعان سايىن جاقساردى .قاالشىق
پارتكومىنـىڭ شۋجيـى جاڭ ۋىن الدىنا كەلگەندە
باس شۋجي شي جينپيڭ وعان» :ۇزبەي جالعاس ـ
تىرىپ،ەلدى جالت قاراتىڭىزدار!« -،دەدى.
»والر ەڭ بيــىك تـاۋدان اسـىپ،ەڭ قيـىن
جـولدى بـاسپ،ەڭ شـەت -شالعـاي قىستاققـا
بـارىپ،ەڭ كـەدەي وتبـاسـىندا جـاتقـان،قـاي
جـەر قاجـەت ەتسە،والر سوندا بارىپ كۇرەس
جاسادى« .باس شۋجي شي جينپيڭ كەدەيلەردى
سۇيەمـەلدەۋ كادرالرىنـىڭ اڭگىمەسـىن تەبىرەنە
باياندادى.
ريـاسـىز جـاندار،بوالتتـاي قايسارلىققـا يـە.
وسـى اسـا جاپالى كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال
الۋ شـايقـاســىندا 1800،دەن استـام جـولداس
كەدەيلـەردى سۇيەمـەلدەۋ قىزمـەت ورىندارىندا
قۇربـان بـولدى .والر ماڭايىنداعـى اۋىلداستارعا
دەگـەن ىستـىق سۇيىسپەنشىلىگىنىڭ،كوڭىلدە ـ
رىندەگـى سەنىمىنىڭ،ارقاالعان جاۋاپكەرشىلىك ـ
تەرىنـىڭ قايسارلىعىن بايتاق داالعا جازىپ،جاڭا
داۋىردەگـى جۇڭگـو كوممۋنيستەرىنـىڭ رۋحـاني
ەسكەرتكىشىن ورناتتى.
باس شۋجي شي جينپيڭ تەبىرەنە» :كەدەي ـ
لىكتـەن ارىلتۋدان قامال الۋدا قىزمەت ۇستىندە
قـۇربـان بـولعـانداردىڭ ەڭبەگـى مـەن ۇلەسـى
تـاريحتـا قـاالدى،پارتيـا مـەن حالـىق والردى
ۇمىتپايدى! رەسپۋبليكا ۇمىتپايدى!« -،دەدى.
ۇزاق سوعىلعـان قول شاپاالق ءۇنى ىشىندە،
حۋاڭ ۋىنشيۋدىڭ اكــەســـى حۋاڭ جــۇڭجيــە
جينالـىس زالـىندا كوز جاسىن كولدەتتى .اۋىل ـ
داستـاردى باستـاپ »جاالمـادان جول قاشاعان«
مـاۋ شيـاڭلين جـول سـالۋ ءۇشـىن جـاالمـادان
قـۇالپ كەتكـەن باۋىرالستـارىن ەسكـە الـىپ،
كوز جاسى ءوڭىرىن جاپتى.
وتان مەن وتباسى،بۇل ەڭ جاندى كارتينا.
»جەڭىستى قولدان جىبەرمەۋ ەڭ قيىن«
تاباندىلىق الىسقا جەتكىزەدى،وي جۇگىرتكەن
تىڭ تابىسقا جەتەدى.
قـورىتـىندىالۋ،مـاداقتـاۋ -سيالۋ جينالىسـىندا
بــاس شۋجي شي جينپيڭ تـەرەڭ ىقـىالسپـەن:
»جـەڭـىسكــە جـەتۋ قيـىن ەمـەس،جـەڭـىستـى
قولدان جىبەرمەۋ ەڭ قيىن« -،دەدى.
جـول الىس،ال بۇگىن تىڭنان قادام تاستاپ
وتىرمـىز .ول كەدەيلىكتـەن ارىلتقاننان كەيىنگى
ورنـاالستــىرۋالر جـونـىندە كـوپ تـولعـانـىپ،
كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋ جەتىستىگىن
بـەكـەمدەۋدى،كـەڭـەيتۋدى اۋىل -قىستـاقتـى
گۇلدەندىرۋمەن ءونىمدى ۇشتاستىرۋدى تاالپ
ەتتـى .باس شۋجي تاعى ءبىر رەت قاداعاالي
تـاپسـىرىپ» :كەدەيلـىكتـەن ارىلـىپ،كەدەيلـىك
قالپاعـىن الـىپ تاستـاۋ سوڭعـى كومبە ەمەس،
قـايتـا جـاڭـا تـۇرمـىستـىڭ،جـاڭـا كـۇرەستـىڭ
باستاماسى« -،دەدى.
ۋاقـىت كوشىندە جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ گۇلدەنۋى
سـىندى ۇلـى ءىس قـۇالشـىن كـەڭ جـايـىپ،

كــەدەيلــىكتــەن ارىلتۋدان اۋىل -قـىستــاقتــى
گـۇلدەندىرۋگــە دەيــىن،جـاپپـاي دوڭگـەلـەك
داۋلەتتى قوعام ورناتۋدان جاپپاي سوتسياليستىك
وسىزاماندانعـان مەملەكـەت قۇرۋعـا دەيـىن ءار
قادام ءبىر -بىرىنە ۇالسىپ،نىق باسىلدى.
»كـەدەيلـىكتـەن ارىلتۋ نـەگـىزىن اناعـۇرلـىم
بـەكـەم،ونىمدىلـىگـىن اناعـۇرلـىم بايـاندى ەتۋ
كــەرەك«،بــاس شۋجي شي جينپيڭ وسـىعـان
بايالنىستـى ءاربـىر ءىستى مۇلتىكسىز جوباالدى:
»وڭـاي قـايتـا كەدەيلەسـەتـىن،كەدەيلەسـەتـىن
حالىقتـى قاداعـاالۋدى كۇشـەيتۋ«»،كەدەيلىكتەن
ارىلعـان وڭىرلـەردىڭ كاسـىپ سـاالالرىن ۇزاق
ۋاقـىت جەتـىلدىرۋ جانە ونى قولداۋ«»،قونىس
جـاڭـاالپ كـەدەيلـەردى سۇيـەمـەلدەۋ بويىنشـا
كوشىرىلگـەن بۇقاراعـا كەيىنگـى سۇيەمەلدەۋدى
ويداعـىداي جۇرگـىزۋ«»،كەدەيلىكتـەن ارىلعـان
اۋدانداردى دەمەۋ،جەبەۋ« كەرەك...
بـاس شۋجي كـەزىندە بـىالي دەگـەن :بۇل
ءىستـى مـەن شەگـە قـاعۋ رۋحىمەن قايتا -قايتا
يگـەرۋىم كەرەك .شەگە قاعۋداعى شىدامدىلىق،
ســونداي -اق شـىندىققــا جـۇگـىنــىپ،نـاقتــى
ىستـەۋدىڭ،شـىنداپ كـىرىسـىپ،قيـىندىقتـاردى
تـالقـانداۋدىڭ تاماشـا ءداستـۇرى .بـاس شۋجي
شي جينپيڭ جينالىستا پارتيا ورتالىق كوميتەتى ـ
نــىڭ كــەدەيلــىكتــەن ارىلتۋدان قــامــال الۋ
جەتىستـىگـىن بـەكـەمدەۋدىڭ سـوڭعـى باعـاالۋ
قـىزمـەتتــەرىن دەر كـەزىندە ۇيـىمداستـىرىپ،
ورىستەتـىپ،ءار دارەجەلى پارتكومداردىڭ جانە
ۇكىمەتتەردىڭ كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋ
جەتىستـىكتـەرىن بـەكـەمدەۋ جاۋاپكەرشىلـىگـىن
قاتايتىپ،ناقتىالندىرىپ،كولەمدى قايتا كەدەيلەسۋ
تۋىلماۋىنـىڭ تومەنگـى شەگـىن باتىل ساقتاۋدى
ۇيعارعاندىعىن جارياالدى.
دايـەكتـى بـولۋ جـۇڭگـو كوممۋنيستەرىنـىڭ
قاسيەتـى،والر ءبـىر تۇتـاس ۇتىمدى ساياسات
جۇيەسـىن،قىزمـەت جۇيەسىن،ءتۇزىم جۇيەسىن
ورناتـىپ،كەدەيلىكتـى ازايتۋدىڭ جۇڭگوشا جولىمەن
ءجـۇرىپ،كەدەيلىككـە قارسى تۇرۋدىڭ جۇڭگوشا
ەرەكشەلىكتەگى نازارياسىن قالىپتاستىردى.
ءاربــىر قـاتـىنـاسۋشـىنـىڭ وزىندىك اسـەرى
بـوالدى .والردىڭ نـازارىندا نارت قىزىل پارتيا
تۋى،كـۇن -ءتۇن دەمەي شاپقىالعان كەدەيلەردى
سۇيەمەلدەۋ كادرالرى،كۇشتى شوعىرالندىرىپ،
ءىرى ءىس تىندىراتىن شىعىس باتىس بولىكتىڭ
كەدەيلـەردى سۇيەمەلدەۋ سەلبەسۋ مەحانيزمى...
سـان مىڭداعـان اسەرلـەر توعىسىپ،تارام -تارام
اعـىندار قوسـىلـىپ تۋالي اعـىپ،كەدەيلىكتـەن
ارىلتۋدان قـامــال الۋدىڭ قــۇندى بـايلـىعــىن
بىرگە سومدادى.
بـاس شۋجي شي جينپيڭ بـىالي دەپ باسـا
دارىپتەدى:
»پارتيـانـىڭ باسشىلىعـىنـا تابـاندى بولـىپ،
كەدەيلىكتـەن ارىلتۋدان قامـال الۋعـا پارمەندى
ساياسي جانە ۇيىمدىق كەپىلدىك ازىرلەدىك«؛
»حـالـىقتــى وزەك ەتكـەن دامۋ يدەيـاسـىنـا
تابـاندى بولـىپ،بىرگە بايۋ جولىمەن بۇلجىماي
جۇردىك«؛
»ەلىمـىز سوتسياليستـىك ءتۇزىمىنـىڭ كۇشتى
شوعـىرالندىرىپ،ءىرى ءىس تىندىراتىن ساياسي
ابزالدىلـىعـىن ساۋلەلـەندىرۋگـە تابـاندى بولـىپ،
كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋدىڭ ورتاق ەرىك-
جىگەرىن،ورتاق ارەكەتىن قالىپتاستىردىق«؛
»كـەدەيلـىكتـەن دالمـە -ءدال ارىلتۋ جـالپـى
جوباسىنـا تابـاندى بولـىپ،دامۋ ءادىسى ارقىلى

كەدەيلىكتىڭ ءتۇپ توركىنىن االستادىق«؛
»قالـىڭ كـەدەي قاۋىمنـىڭ بەلسەندىلىگـىن،
ىرىقتىلىعىن،جاسامپازدىعىن جۇمىلدىرۋعا تاباندى
بولىپ،كەدەيلىكتەن ارىلتۋدىڭ ىشكى قوزعاۋشى
كۇشىن قاۋالتتىق«؛
»ءبـىر نيەتپـەن كـۇش بىرىكتىرۋ،ىنتىماقتاسىپ
ءوزارا كومەكتەسۋ تاماشا ءمورالىن اسقاقتاتۋعا تاباندى
بـولـىپ،تۇتـاس قوعـامدا قيىنشىلىقتـا قالعاندارعـا
كومەكتەسەتىن قويۋ راي قالىپتاستىردىق«؛
»شىندىققـا جۇگىنىپ،ناقتى ىستەۋگە،شىنداپ
كـىرىسـىپ،قيـىندىقتـاردى تالقانداۋعـا تابـاندى
بولـىپ،كەدەيلەردى شىن سۇيەمەلدەۋدى،ناعىز
كـەدەيلــەردى سـۇيـەمــەلدەۋدى،كـەدەيلـەردى
كەدەيلىكتەن شىنايى ارىلتۋدى ورىندادىق«...
جــۇڭحۋا ۇلتـىنــىڭ رۋح شـەجـىرەسـىنـە 8
جـىلدىق ايبىنـى اسقـاق كەدەيلىكتـەن ارىلتۋدان
قامـال الۋ حالىقتـىق شايقاسـى ايشىقتى كەدەي ـ
لـىكتـەن ارىلتۋدان قـامـال الۋ رۋحـىن جـازىپ
قالدىردى .باس شۋجي شي جينپيڭ بىالي دەپ
اتـاپ كورسەتتـى :كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال
الۋ ۇلـى كۇرەسـى »جوعـارىدان تومەنگە دەيىن
ءبـىر نيەتتـە بـولۋ،ارىنداي شايقاسقـا اتتـانۋ،
دالمـە -ءدال،ناقتـى بولۋ،ءورىس اشا جاڭالىق
اشۋ،قامـال الـىپ قيىندىقتاردى جەڭۋ،حالىقتىڭ
ءۇمىتـىن اقتـاۋ« سـىندى كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان
قامال الۋ رۋحىن سومدادى،قالىپتاستىردى.
دۇنيەنـى جالت قاراتقان حيكمەتتەردىڭ استا ـ
رىندا رۋحتىڭ كۇشى،رۋحتىڭ كەرەمەتى جاتىر.
بـاس شۋجي شي جينپيڭ سوزدەرىندە باتىل
دا پـارمـەندى تـۇردە» :ءبـىز تـەك پارتيانـىڭ
باسشىلىعىنـا تابـاندى بولىپ،جۇڭگوشا سوتس ـ
يـاليزم جولىمەن بۇلجىماي جۇرسەك،كەدەيلىكتەن
ارىلتۋدان قامـال الۋ سياقتـى ءىرى ءىستـى،قيىن
ءىستـى،ءسوزسـىز،ءبىتـىرىپ،ۇزدىكسـىز تـۇردە
جەڭىستەن جاڭا جەڭىسكە جەتەمىز!« -،دەدى.
ساعـات  12ىنـىڭ دابىلـى قاعىلدى،جينالىس
االڭىنـىڭ ءىشـى -سىرتىنداعـىالر ايالسىز وتكەن
ۋاقىتتـا سـەزىندى،ويالندى،ۇندەستـىك قالىپ ـ
تاستىردى،جەلپىندى.
»قيـىر جـورىق جولـىندا تـەك قانـا كۇرەس
جاساۋ ءتيىس .بۇكىل پارتيا،بۇكىل ەلدەگى ءار
ۇلت حالقـى پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ توڭى ـ
رەگىنـە اناعۇرلىم تىعىز ىنتىماقتاسىپ،سەنىم ـ
دى،بەكـىمدى نىعايتـىپ،ماڭگـى قاجىمايتـىن
رۋحاني كۇيمەن جانە العان بەتىنەن قايتپايتىن
كـۇرەس جۇرگـىزۋ بەينەسىمەن،شىنايى يگەرىپ،
ناقتـى ىستـەپ،بەرىلە شوگەلدىكپەن ىستەپ،
ەكـىنشـى  100جـىلدىق كـۇرەس نىساناسـىن
جۇزەگـە اسىرۋعـا قـاراي ەرلىكپەن العا تارتۋ
كەرەك!«
ۇزاق سوعىلعـان قـىزۋ قـول شاپـاالق ءۇنى
ىشــىندە بــاس شۋجي شي جينپيڭ ورنــىنــان
تـۇرىپ،جينالـىس االڭىنـىڭ ءىشـى -سىرتىنداعى
ميلليونداعان حالىققا ءيىلىپ قۇرمەت ءبىلدىردى.
 - 2012جىلـى  - 11ايدا تاعـى وسى حالىق
سارايـىندا بـاس شۋجيدىڭ جۇڭگولـىق جانـە
شەتـەلدىك تىلشىلەرگـە ايتقـان» :حالىقتـىڭ تاماشـا
تۇرمىسقـا تالپىنىسـى ءبـىزدىڭ كۇرەس نىسانامىز«
دەگـــەن ءبـــىر اۋىز ءســـوزى ۇزاققــا دەيــىن
شارىقتادى.
حـالـىق ءۇشـىن ىستـەپ،حـالـىققـا سـۇيـەنۋ
كـەرەك .بـۇل قادامـىن كـەڭ تاستاعـان جاڭـا
ساپار،قايراتتانا ءىس تىندىراتىن جاڭا ءداۋىر!
»شينجياڭ گازەتىنەن«

ماڭىزدى حابار
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جۇڭحۋا ۇلتى ورتاق تۇلعا تانىمىن بەرىك ورناتايىق

 - 2021جىلى  - 3ايدىڭ  - 1كۇنى دۇيسەنبى
بۇل بەتتىڭ رەداكتورى :جىگەر ومىربەك

 100جىلدىق كۇرەس جولىندا جاڭا ساپارعا اتتانايىق

بۇل جەر،قاشاندا قاھارمان قاال
___ » - 7تامىز« ءماجىلىسى اشىلعان جەردەن تاريحتىڭ ءۇنى ەستىلەدى
ءدال وسـى كۇنـى،حانكـوۋ قاپىرىق ىستىق
بولدى.
پويـاڭ كوشەسى  - 139ءنومىر،ورىستاردىڭ
قـۇرىلـىس ۇلگىسىندەگـى ءۇش قاباتتـى سـارى
ءتۇستى عيمارات،عيماراتتىڭ ەكىنشى قاباتىنداعى
ءبـىر بولمـەنـىڭ تـەرەزەسـى قاشـاندا بـەرىك
جابۋلى تۇرادى.
 - 1927جىلـى  - 8ايدىڭ  - 7كۇنى،جۇڭگو
كـوممۋنيستـىك پارتياسـىنـىڭ پارتيـا تاريحىنـان
ويىپ ورىن العان ماڭىزدى كۇن.
 - 1927جىلـى  - 4ايدىڭ  - 12كۇنى،جياڭ
جيەشـى شاڭحـايدا كەرى توڭكەرىستىك ساياسي
وزگـەرىس قـوزعـادى 3،ايدان كەيىنگـى - 7
ايدىڭ  - 15كـــۇنــــى ۋاڭ جيڭۋي ۋحــــاندا
»كوممۋنيستـىك پارتيـادان ءبولىنۋدىڭ« سويىلىن
سـوقتــى،ۇلــى تـوڭكـەرىس جـالپـى بـەتتـىك
ساتسـىزدىككـە ۇشـىرادى .ۇلـى توڭكەرىستـىڭ
ورتالىعـى __ قـىزىل قاال ۋحاندى ءبىر كۇندە
قـورقـىنــىش بيلـەپ،جـۇڭحۋا داالسـى قـاندى
قىرعىن مەن ۇرەي ىشىندە قالدى.
ءومـىر مـەن ءولىمنـىڭ وسـى ءبـىر قاتـاڭ
سىناعـى الدىندا،جۇڭگـو توڭكەرىسىنـىڭ قـاالي
قـاراي ءجۇرۋ كەرەكتىگى جۇڭگو كوممۋنيستىك
پـارتيـاسـى،ءسـوز جـوق،شـەشۋگـە ءتيـىستـى
شــەشۋشــى مـاسـەلـەگــە اينــالدى .جـۇڭگــو
كـوممۋنيستـىك پارتيـاسـى ورتـالـىق كوميتەتـى
شۇعـىل جيـىن اشـىپ،العـا ىلگەرىلەۋ بەتالىسىن
ايقىنداۋدى ۇيعاردى.
ءماجىلـىس  - 7ايدىڭ  - 28كۇنـى اشـىالدى
دەپ بەلگىلەنگـەن ەدى،ءبىراق اق تەررورلىقتىڭ
تـونگـەن قـاتـەرى،قاتىنـاستـىڭ قواليسىزدىعـى
سالدارىنـان ءماجىلـىس ۋاكـىلدەرى تولىق كەلە
المــادى .ەڭ سـوڭــىندا چــۇي چيۋبــاي،لي

ۋيحـان،جـاڭ تايلەي،دىڭ جۇڭشيا،رىن بيشى
قـاتـارلــى  21ۋاكـىل وسـى رەتكـى ورتـالـىق
دارەجەلى شۇعىل ماجىلىسكە قاتىناستى.
دىڭ شيـاۋپيڭ،لي ۋيحان قاتارلى كىسىلەردىڭ
ەستەمەسىنـە قاراعـاندا،سـول كـەزدە ءماجىلىس
ەكىنشـى قاباتتـا وتكىزىلىپتـى،ءبـىراق،ءسىرا،
قايسى بولمەدە وتكىزىلگەنى بەلگىسىز- 1980 .
جـىلـى،دىڭ شيـاۋپيڭ ءماجىلـىس وتكىزىلگـەن
جەرگە قايتا ورالعاندا،ءماجىلىس اشىلعان جەردە
تـۇرىپ قايتـا -قايتـا ەسكـە تۇسـىرە كەلـىپ،
ءمـاجـىلـىس ارتقـى بـولمـەدە اشـىلعـان بـولۋى
كەرەكتىگىن ايتقان ەدى.
»سول كەزدە جاعداي شۇعىل،جول قاتىناسى
قواليسـىز بولعاندىقتان،ءماجىلىس ۋاكىلدەرىنىڭ
كەيبـىرەۋى ديقـان،كەيبىرەۋى ساۋداگەر بولىپ
جاسـانـىپ كـەلـىپ،حابـارشـى تـوپقـا ءبـولـىپ
ءماجىلـىس زالىنـا جاسـىرىن باستـاپ كىرگـەن«.
» - 7تــامــىز« ءمـاجـىلـىســى اشـىلعــان جــەر
ەسكەرتكـىش سارايـى ۇگىت -تاربيە ءبولىمىنىڭ
ءتۇسىندىرۋشىسى لي الن بالكوننىڭ تەرەزەسىن
نۇسقاپ تۇرىپ مىنانى ايتتى :سول كەزدە كۇن
قـاتتــى ىستـىق بـولعـانـىمـەن،ءمـاجـىلـىستـىڭ
حاۋىپسىزدىگـى ءۇشـىن،بارلـىق تـەرەزە بەرىك
بـەكـىتـىلگـەن .تـۇستـە ۋاكـىلدەر اال جـۇرگـەن
ازىقتـارىن جـەپ،قـاينـاعـان سۋ ءىشـىپ،ءبـىر
كۇندىك ءماجىلىستى وسىالي وتكىزەدى.
ءمـاجـىلـىستــى چــۇي چيۋبـاي،لي ۋيحـان
بـاسقـارادى .ءماجـىلـىس »ۇلـى توڭكەرىستـىڭ«
سـاتســىزدىككــە ۇشــىراۋىنــىڭ سـابـاقتــارىن
قورىتـىندىالپ،پارتيانـىڭ قىزمـەت مىندەتتەرىن
تـالقـىالپ،جـەر توڭكەرىسـىن جۇرگـىزۋ جانـە
قارۋلـى كوتەرىلىس جاساۋ باعىتىن تۇراقتاندىردى.
مـاۋ زىدۇڭ سـوزىندە »بـۇدان كەيـىن اسكەري

ىستەرگە ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ كەرەك،اكىمياتقا
مىلتىق ارقىلى قول جەتەتىندىگىن،ءسوز جوق،
ءبىلۋىمـىز كـەرەك« دەگـەن ايگىلـى تۇجىرىمىن
العا قويدى.
ەسىكتـىڭ ساڭالۋىنان وتكەن كۇن ساۋلەسى
كـونـەتـوز اعـاش ەدەنگـە ءتۇسـىپ،شۇعىالعـا
باستاپ تۇر.
تـوڭكـەرىستــىڭ بـوالشــاق تــاعدىرى اسـا
بـۇلـىڭعــىر كـۇيدە تـۇرعـان سـاتتـە،جـۇڭگـو
كـوممۋنيستـىك پارتياسـى مـەن جۇڭگـو حالقـى
شوشىعـان جـوق،باعىنعـان جوق،والر قاراڭعى
تۇنـەكتـەن ءۇمىتتـى كـورىپ،ۇستىندەگـى قـان
داعـىن ءسـۇرتـىپ،توالسسـىز كـۇرەس جولىنـا
ءتۇستى.
» - 7تـامـىز« ماجىلىسـىنـەن كەيـىن جۇڭگـو
كوممۋنيستـەرى ماجىلىستـە بەلگىلەنگـەن باعـىت
بويىنشـا،قـارا تۇنەكتـە توڭكـەرىس تۋىن بيىك
ۇستـاپ،ىلگـەرىندى -كەيـىندى كۇزگـى جيىن-
تـەرىن كوتەرىلـىسـى،حۋاڭمـا كوتەرىلـىسـى،
گۋاڭجـوۋ كوتەرىلىسـى سياقتـى ءبـىر قـىدىرۋ
قارۋلى كوتەرىلىستەرگە باسشىلىق ەتتى،جۇڭحۋا
داالسىنـىڭ بارلـىق جـەرىندە قارۋلى كۇرەستىڭ
ۇشقىنـى الۋالدى .مـاۋ زىدۇڭدى باستى ۋاكىل
ەتكـەن زور توپتاعـى كوممۋنيستەر قىزىل ارميا
مـەن اۋىل -قـىستـاق توڭكەرىستـىك بازاسـىن
قـۇرۋدىڭ،دامـىتۋدىڭ امالياتـى ارقىلـى جۇڭگو
توڭكەرىسىن گۇلدەنۋ مەن جەڭىسكە بەت الۋعا
ىلگەرىلەتۋدىڭ جولىن بىرتىندەپ تاپتى.
زامانـا تولقـىپ،زور وزگەرىستـەردى باستـان
كەشىردى.
بۇگىنگـى تـاڭدا ءجـۇز جـىلدىق تاريحى بار
مـىنــا تـوڭكـەرىستــىك تــاريحي ءىز اۋەلگـى
جۇرتتـىڭ اۋەلگـى بەينەسىن ايگىلەدى،كورمەگە

قويىلعـان جۇزدەن استام مادەني ەسكەرتكىشتەر،
فوتو سۋرەتتەر،باعالى تاريحي ماتەريالدار سول
كـەزدەگــى زامــان وزگـەرىسـىنــەن،قـاتـەرلـى
جـاعدايدان كـۇش سـاال قۇتقارعـان توڭكەرىس
تاريحىنان سىر شەرتەدى.
وتكــەندە بـولسـىن،الدە قـازىر بـولسـىن،
ۋحـان،قاشـاندا قاھارمـان قـاال،وندا سانسـىز
قاھارمانداردىڭ تاريحي داستانى بار.
تـاريح تەگەرشىگى دوڭگەلەپ  - 2020جىلعا
كــىردى .ىندەتتـىڭ »سـۇراپـىل داۋىل كـوزى«
ۋحــاندا ۇسكــىرىك جــەل سـوقتــىرىپ،ايــاز
ءجـۇردى .بـۇل جـەردە ىندەتكە قارسى قيان-
كەسكـى شايقـاس جۇرگىزىلىپ،وسى »قاھارمان
قاال« تاريحتىڭ اسا جاپالى زور سىناعىن باستان
وتكەردى .ىندەت قۇتىرىنا ءورشىپ،بۇكىل قاال
جابىلعـان قـارا تۇنەكتـە ءبـىر تـوپ »قاراپايـىم
قاھارمـاندار« كـەۋدە كەرىپ العا شىعىپ،جاپا-
ماشاقات،حاۋىپ -قاتەردەن قورىقپادى،والردىڭ
قاھارماندىق ەرلىگىن ءداۋىر ۇمىتپايدى.
»مـەن،ءتىپتـى تەز جۇگىرۋىم كەرەك،سوندا
عانـا ءتىپتـى كـوپ ناۋقاستـى ۆيرۋستـىڭ ۋلـى
شـەڭگـەلـىنـەن قـۇتقـارىپ قـاالمـىن«» .حـالـىق
قاھارمانى« جاڭ ديڭيۇي وسىالي دەدى.
ۋحانداعى ىندەتكە قارسى اتتانۋدىڭ الدىڭعى
شەبـىندە ول »بۇلشىق ەتى سەمگەن« دەنەسىن
سـۇيرەتــىپ،اقســاڭداي بـاســىپ،ۆيرۋسپــەن
ايقــاســىپ،اجـالمــەن بـەلدەســىپ،ۋاقـىتپــەن
جارىسـىپ،جينيىنتـان شيپاحاناسىنداعـى كـادرالر
مەن جۇمىسشى -قىزمەتكەرلەردى باستاپ 2800
دەن استــام نـاۋقـاستــى قـۇتقـارىپ،ەمدەپ،
حۋبـەيدى قورعـاۋ شايقاسىنىڭ،ۋحاندى قورعاۋ
شايقاسىنـىڭ جەڭىسىنـە قول جەتكىزۋگە ەلەۋلى
ۇلەس قوستى.

گـۇلدەنگـەن داۋىرگـە ىلەسـىپ،گۇلدەنگـەن
ءداۋىردىڭ ءۇمىتـىن اقتـادى .جـاڭ ديڭيۇيدىڭ
تـۇلعـاســى __ ىندەتكــە قـارســى اتتـانۋدىڭ
ءبـىرىنشـى شەبـىندە شايقـاس جاسـاپ جاتقـان
بـارلــىق ەمدەۋ قـىزمـەتكـەرلـەرىنـىڭ،قـوعـام
حاۋىپسىزدىگـى حالىق ساقشىالرىنىڭ،الەۋمەتتىك
اۋمـاق كادرالرىنىڭ،ەرىكتىلەردىڭ ورتاق ىقشام
كـورىنـىسـى .بـوران -شاشـىندى ەلـەڭ قۇرلـى
كورمەگەن وسى شايقاستا،والر قول ۇستاسا العا
ىلگەرىلـەپ،دالمە -ءدال ساقتانىپ،تىزگىندەپ،
ءومـىردىڭ بولمـاشـى ساۋلەسـىمـەن جەڭىسكـە
جـەتكـىزەتـىن ءجـىپ ەسـىپ،ءىس جـۇزىندىك
ارەكەتتـەرى ارقىلـى »حالىقتـى بارىنەن جوعارى
قــويۋ،ءومــىردى بـارىنــەن جـوعـارى قـويۋ«
ۇستانىمىن ايگىلەدى.
قـازىر » - 7تامـىز« ءماجىلىسـى اشىلعان جەر
ەسكـەرتكـىش سـارايـى ۋحانداعـى ەڭ ايگىلـى
توڭكـەرىستـىك تـاربيـە بازاسـىنـا اينـالدى26 .
جـاستـاعـى جـاۋ كـاي -ي الەۋمەتتـىك اۋمـاق
قىزمەتكـەرى،كوكتـەم مەرەكەسىنـە تاياعان ءبىر
دەمالىس كۇنى،ول اكە -شەشەسىن ەرتىپ وسى
اراعـا ەكسكۋرسيـاالي كەلدى» .اكەم ساقا پارتيا
مۇشەسـى،بۇگـىن ونى ادەيى وسى اراعا ەرتىپ
كەلدىم .تاياۋ ءجۇز جىلدىڭ الدىنداعى تاريحتى
ەسكـە ءتۇسـىرىپ،ايرىقشـا وزگەشـە - 2020
جـىلدان ءوتىپ،وسى ەلدىڭ باستان وتكەرگەن
ازابـى مـەن قارسـى كۇرەسـىن،قيىنشىلىعى مەن
شۇعىالسـىن اناعۇرلـىم تەرەڭ سەزىندىم« دەدى
جاۋ كاي -ي.
»شينجياڭ گازەتىنەن«

تور ماقتا  .گۋتيان ءماجىلىسى  .پارتيا قۇرىلىسىنىڭ قۇپيا سيفرى
بـۇل قارالتقـىم تـور ماقتا گۋتيان ءماجىلىسى
ەسكەرتكـىش سارايىنىڭ  - 2كورمە بولىمىندەگى
مـادەني ەسكەرتكىشتـەردىڭ اراسىندا تىم كوزگە
ءتۇسىپ كەتپەيدى.
»االيدا وسـى كونەتوز تور ماقتا ءبىر جاندى
حيكـايـاعـا تيـەك بـولـىپ،پـارتيـانـىڭ اۋەلگـى
ماقسـاتـىنـىڭ قـۇپيـا سيفرى قامتـىلعـان -دى«.
گۋتيـان ءماجىلـىسـى ەسكـەرتكـىش سارايىنـىڭ
ءتۇسـىندىرۋشـىسـى ليـاۋ لييـۇن وسـى وتكـەن
ءىستى تەرەڭ سەزىممەن اڭگىمەلەپ بەردى:
ۋاقـىتتـى  - 1929جـىلداعـى قـىستـىڭ بـاس
كەزىنـە شەگەرەلىك،ماۋ زىدۇڭ مينشي ەرەكشە
كوميتەتـى تۇرعـان جـەر __ گۋتيان سۋجياپوعا
كەلىپ،مينشي قىزىل وڭىرىندەگى توڭكەرىستىك
كۇرەسكە جەتەكشىلىك ەتەدى.
ءبـىر كۇنـى كەشتـە ول قولىنـا پانار شامىن
الـــىپ،وتبــاســـىالردى اراالپ بــۇقــارانــىڭ
ءوندىرىس،تۇرمـىس جاعدايىن ۇعىسادى .اسپاز
يـاڭ دۇڭدۇڭنىڭ ءۇيىنىڭ شامى جانىپ،ەسىگى
اشـىق تـۇرعـانـىن كـورىپ،مـاۋ زىدۇڭ ۇيگـە
كىرىپ ونىمەن اڭگىمەلەسەدى.
تاۋلـى وڭـىردە قىستىڭ كەشىندە سۋىق اياز
سۇيەكتى قاريدى .ماۋ زىدۇڭ ياڭ دۇڭدۇڭنىڭ
توسەگىنە جۇقا ءبىر قابات سابان عانا توسەپ،
اتـىزدا جۇمـىس ىستەگـەندە جاڭبـىردا كيەتـىن
ەسكى پالما سۋلىقتى جامىلعى ەتكەنىن كورىپ،
جـان اشىرلـىقپـەن :اپـاي،جاسىڭـىز ەگدەلـەپ
قــالدى،مـىنـاداي سۋىق كـۇندە وسـى پـالمـا
سۋلـىقتـى عـانـا جامىلسـاڭـىز بـوال مـا؟ دەپ
سۇرايدى.
يــاڭ دۇڭدۇڭ كـۇلــىپ تـۇرىپ :شـىداسـام
بولعانى ءبارى دە ءوتىپ كەتەدى دەيدى.
مـاۋ زىدۇڭ :كوتەرىلـىس كـەزىندە سىزگـە
ماقتالـى كورپـە تيمـەدى مـە؟ -دەپ قايتـاالي
سۇرايدى.
يـاڭ دۇڭدۇڭ دەرەۋ :ءتيدى،ۇلـىم قـىزىل
قورعاۋشىالرعا ىلەسىپ مىندەت اتقارۋعا كەتتى،
مەن كورپەمدى سوعان بەردىم دەدى.
مـۇنـى ەستـىگـەن مـاۋ زىدۇڭ اسەرلەنـىپ:

اپـاي،قازىر ءبىزدىڭ تۇرمىسىمىز ءالى جاپالى،
االيدا سىزدەر وسىنداي قىزۋ سۇيىسپەنشىلىكپەن
قـىزىل ارمياعـا قولداۋ كورسەتىپ وتىرسىزدار،
ءبـىزدىڭ توڭكەرىستـىك ءىسىمىز،ءسوز جوق،
تابىسقا جەتەدى! دەدى.
ءسـوزىن ايـاقتـاتقـان مـاۋ زىدۇڭ ءوزىنـىڭ
بولمەسىنە اسىعىس قايتىپ،توسەگىندەگى جالعىز
ءجـۇن ءاديالـىن الـىپ،يـاڭ دۇڭدۇڭنىڭ ۇيىنە
قـايتـا ورالـىپ،ءجـۇن ءاديـالدى ونـىڭ قولىنـا
ۇستـاتـىپ بـىالي دەدى :مـىنـا ءجـۇن ءاديـال
قـااليدا انـا پالمـا سۋلىقتان جىلى،كۇن سۋىتىپ
كـەتتـى،دەنساۋلىعىڭـىزعـا كـوڭـىل بولگەنىڭـىز
بارىنەن ماڭىزدى!
يــاڭ دۇڭدۇڭ اسـەرلـەنـىپ كـوزىنـە جـاس
االدى.
مينشي ەرەكشـە كوميتەتىندەگـى جولداستـار
وسـى ءىستى بىلگەن سوڭ قاتتى اسەرلەنەدى،
مـاۋ زىدۇڭنـىڭ ءالـى ناۋقاستانـىپ جۇرگەنـىن
ەسكـەرىپ،وعـان جاڭا تور ماقتا كورپە ساتىپ
الىپ بەرەدى.
كــوپ وتپــەي مــاۋ زىدۇڭ سۋجيـاپــودان
كەتىپ،قىزىل  - 4ارمياعا قايتا ورالىپ،الدىڭعى
شـەپ كوميتـەت قىزمەتىن باسقارادى،اتتاناردان
بـۇرىن تور كورپەنى مينشي ەرەكشە كوميتەتىنە
قالدىرىپ كەتەدى.
سـول تـور كورپـە كۇنـى بۇگىنگـە دەيـىن
ساقتاۋلـى،ەسكـى دۇنيەگە ءتىل بىتپەگەنىمەن،
جۇڭگـو كوممۋنيستەرىنـىڭ حالـىق بۇقاراسىمەن
اراداعـى رياسـىز سۇيىسپەنشىلىگىنە كۋا بولىپ،
پارتيـانـىڭ حالـىققـا دەگـەن اۋەلگـى ماقساتـىن
ايگـىلـەپ،سانسىزداعـان ەكسكۋرسياالۋشـىالردى
اسەرلەندىرۋدە.
تـور كورپە اڭگىمەسى  - 1929جىلى بولعان.
سـول كەزدە جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ
قۇرىلعانىنـا نەبـارى  8جـىل،ارميـا قۇرىلعانىنـا
ەندى عـانــا ەكــى -اق جــىل بـولعـان،ءالـى
بۇعاناسـى قاتا قويماعان،جۇڭگو توڭكەرىسىنىڭ
شـىعـار جولـى جونـىندە ماشاقاتپـەن ىزدەنـىس
جاساپ جاتقان ەدى.

»ســـول كــەزدە جــاعدايدىڭ دامۋى مــەن
تـوڭكـەرىس قوسىنـىنـىڭ ۇزدىكسـىز زورايۋىنـا
ســاي،قــىزىل ارميـادا اسكـەري ىسكـە ءمـان
بـەرىپ،ساياسيعـا نەمقـۇرايدى قاراۋ،بانديتتىك
يدەيـا جانە ميليتاريزم سياقتى بەي پرولەتارلىق
يدەيـا جارىققـا شىعـىپ،تـازاالۋ مـەن رەتتەۋگە
ايرىقشـا مۇقتاج بوالتىن« دەدى گۋتيان كادرالر
شۋەيۋانـىنــىڭ ۇنـەمـىلـىك ىستـەرگـە جـاۋاپتـى
ورىنباسار باستىعى زىڭ حانحۇي.
سۋجياپـودان اتتانعان سوڭ ماۋ زىدۇڭ ءبىر
رەتكـى ماڭـىزدى جيىننـىڭ دايـىندىق قىزمەتىنە
كـىرىسـەدى .بـۇل  - 1929جـىلـى  - 12ايدىڭ
سوڭـىندا مينشي گۋتيـاندا اشىلعـان قىزىل - 4
ارميـا پـارتيـا  - 9قـۇرىلتـايـى،يـاعني تـاريحقـا
جازىلعان گۋتيان ءماجىلىسى ەدى.
گۋتيـان ءماجىلـىسـى پـارتيـا مـەن حالـىق
ارمياسـى قۇرىلىسىنا دۇرىس بەتالىس كورسەتتى
__ پرولەتارلـىق يدەيامەن پرولەتارلىق ساياسي
پـارتيـا جـانـە حـالـىق ارمياسـىن قـۇرۋ،يـاعني
»پارتيـانـى يدەيـالـىق جـاقتـان قـۇرۋ،ارميانـى
ساياسي جاقتان قۇرۋ«.
»گۋتيـان ءماجىلـىسـى پـارتيـا مـەن حالـىق
ارميـاسـىنـىڭ ءومـىر ءسـۇرۋى مـەن قـۇرىپ-
جـوعـالۋىنـا سايـاتـىن ءبـىر قـىدىرۋ شەشۋشـى
ماسەلەلەرگـە جـاۋاپ بـەردى،اسىرەسە›،كىمدەر
ءۇشـىن سوعـىس جۇرگـىزۋ‹ سـىندى ءتۇبىرلـى
ماسەلەگـە جاۋاپ بەردى« دەدى زىڭ حانحۇي.
ونــىڭ قـاراۋىنشــا،مــاۋ زىدۇڭنـىڭ كـەزىندە
بۇقاراعـا ءجۇن ءاديال ۇسىنۋى شارت -جاعداي
قانشـا جاپـا -ماشاقاتتـى بولعـان سايـىن،پارتيـا
بۇقـارانـى سونشـا كوكـەيدە ساقتـاپ،بۇقارانـى
سۇيەنىش ەتەتىنىن تۇسىندىرەدى.
بـايـىرعــى رايــون،سـوۆەتتـىك رايـون __
فۋجياننـىڭ نەگىزگـى ولكە جاعدايىنىڭ ءبىرى،
 - 2012جىلـى تۇراقتانعـان  23ولكە دارەجەلى
كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ،وركەندەتۋ قىزمەتىندەگى
ءتۇيىندى اۋداندار تۇگەلدەي بايىرعى رايونداعى
اۋداندار بوالتـىن .ۇزاق ۋاقىتتان بەرى قاتىناس
شـارت -جاعدايى مەن كاسىپ ساالسى قۇرىلىمى

سياقتـىالردىڭ شەكتەۋىنـە ۇشىراعاندىقتـان،بۇل
ارانــىڭ ەكـونـوميكـالــىق،قـوعــامدىق دامۋى
سالىستىرمالى كەنجە قالعان.
»بايـىرعـى رايـوننـىڭ،سوۆەتتـىك رايوننـىڭ
جـاپپـاي دوڭگـەلـەك داۋلـەتتـى قوعـام ورنـاتۋ
بارىسـىندا بـىردە -بىرەۋىنىڭ قاتاردان قالماۋىنا
شىنايـى كەپـىلدىك ەتۋ كـەرەك«،وسى ايبىندى
سەرتتى ورىنداۋ ءۇشىن،فۋجيان ولكەسى بايىرعى
رايـوندى،سوۆەتتـىك رايـوندى جاپپاي گۇلدەن ـ
دىرۋدى دەن قويا،كۇش ساال ىلگەرىلەتتى.
گۋتيـان قاالشىعـى ۋدي قىستاعىنىڭ تۇرعىنى
جــاڭ يـاڭحـۇي بـۇرىنعـى »ۋديدان وتكـەنگـە
باتـىلدىق ەتكەنىڭمەن،ۋديدا ايالداۋعا باتىلدىق
ەتپـەيسـىڭ« دەپ تاقپـاققـا اينـالعـان اۋىلىنـىڭ
بۇگـىن قاۋىرت دامىپ،دوڭگەلەك داۋلەتتىلىككە
بەت االرىن مۇلدەم ويالماعان ەدى.
قـىزىل ساياحـاتتـى تـۇلعـاالۋ ارقـىلـى ۋدي
سەرىكتەستـىك ەنگـىزىپ»،قـىزىل ارميـا شاعىن
قاالشىعـىن« قـۇرىپ،گۋتيـان قـىزىل تاربيەلـەۋ
جانـە قـىزىل ساياحـات كاسىبىنىڭ كەڭەيتىلگەن
ماڭىزدى نىسانىنا اينالدى،تەك وتكەن جىلدىڭ
وزىندە  23مىڭنـان ارتىق ادام -رەت سەزىنۋگە
كەلدى.
گۋتيـان قاالشىعـىنـىڭ باستـىعـى حۋا جۋان
بـىالي دەدى :بىلتـىر مەملەكـەت مەرەكەسـى،
جـۇڭچيۋ مەرەكەسى كەزىندە  100مىڭعا جۋىق
ساياحـاتشـى قـىزىل گۋتيانعـا كـەلدى .وتكـەن
جىلـى تۇتـاس جىلدا  3ميلليوننان ارتىق ادام-
رەت ساياحاتشـى قابىلداپ،سىرتقا قاراتا 1062
رەت كالس )رەت( اشـــىپ  98مــىڭ ادامدى
)رەت( تاربيەلەپ،ساياحات جالپىلىق كىرىسىنەن
ءبىر ميلليارد  500ميلليون يۋان كىرگىزدى.
بۇگىنگـى تـاڭدا مينشي شاڭحـاڭ گۋتياننـىڭ
تـازا اۋاسـى ادام جانـىن راحاتقـا بولـەپ،تاۋدا
ورمـان جايقالـىپ،ءمـولدىر بـۇالق سىڭعـىرالي
اقتى .تاماشا ەكولوگيا جاڭا دامۋ اكەلدى.
گۋتيـاندا كـوپ جـىل ەرەكشـە ەگىس االڭى
تيجاراتـىمـەن اينالىسقـان شـۇي گوفـىڭ بـىالي
دەدى» :گۋتيـاننــىڭ ەكـولـوگيـالــىق ورتـاسـى

تاماشـا،ەككەن كوكونىس،جەمىس -جيدەكتەردىڭ
ساپاسـى جاقسـى،تازا،الستانباعان،باعاسى ورتا
ەسـەپپـەن ادەتتـەگـى بـازار باعاسـىنـان 50％
قىمبات«.
 - 2020جىلـى فۋجياننـىڭ بايىرعى رايونى،
سـوۆەتتــىك رايـونـى كـەدەيلـىكتـەن ارىلـىپ،
دوڭگەلـەك داۋلەتكە ۇمتىلۋدا شەشۋشى سيپاتتى
تـابـىسقـا قـول جـەتكـىزدى :قـازىرگـى ولشـەم
بويىنشـا اۋىل -قىستاقتاعـى ارحيۆ تۇرعىزىلىپ،
كارتچكاالندىرىلعـان  452مـىڭ كـەدەي حالىق
كـەدەيلـىكتــەن تـۇگـەلدەي ارىلدى،بـايـىرعـى
رايوننىڭ،سوۆەتتىك رايوننىڭ ءوندىرىس جالپى
ءونـىم قۇنـى مەن شارۋاالردىڭ جان باسىندىق
قولداعـى نـاق كىرىسىنـىڭ ارتۋ قارقىنـى كـوپ
جىل بويى تۇتاس ولكەنىڭ ورتاشا دەڭگەيىنەن
استى.
تـاۋ،وزەن كومكەرگـەن،اق داۋال،قاراكوك
قىشـى كەرپىشپـەن قاالنعـان گۋتيان ءماجىلىسى
ەسكـى جۇرتىنـىڭ كەلبەتـى ءبـاز -باياعىسىنداي
بـولـىپ،ادامداردى جـابـال كـەلۋگـە بـاۋرادى.
ەدەندە سـول جىلى ماجىلىسكە قاتىناسقانداردىڭ
وت جـاعـىپ جىلىنعـان بەلگىلـەرىن ءالـى انـىق
كورۋگـە بـوالدى 92،جىلدىڭ الدىنداعى قىستا
گۋتيـان ماجىلىسىنـە قاتىناسقان ۋاكىلدەر مەشتى
قـاۋمــاالي وتــىرىپ،جـۇڭگـو كـوممۋنيستـىك
پارتياسىنـىڭ باسشىلىعىنداعـى توڭكەرىس كۇشى
قۇددى مەشتەگى جالىن سياقتى ۇزاق بوالشاقتى
نۇرالندىردى.
»تـور كورپەنـىڭ حيكاياسـىن قايتاالي ەسكە
الـىپ،بۇگىنگـى جۇڭگـو كوممۋنيستەرى مىنانى
تەرەڭ تانىپ جەتتى :مەيلى قانشا شالعاي جول
باسسـا دا،نـە ءۇشـىن ساپارعا شىققانىن ۇمىتپاۋ
كەرەك« .پارتيا تاريحى وقىمىستىسى فۋ چيشىڭ
بـىالي دەدى» :قـاي -قاشـان دا حالىقتى باقىتقا
كەنەلتۋدى كوزدەپ،ۇلتتىڭ گۇلدەنۋىن جۇزەگە
اسـىرۋ اۋەلگـى ماقساتـى مـەن بورىشىنـا بەكەم
تابـاندى بولعـاندا عانـا،پارتيـا حالىقتـىڭ شـىن
جۇرەكتەن قولداۋىنا يە بوالدى«.
»شينجياڭ گازەتىنەن«
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