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 كۈرەشلىرىم : ئادولف گىتلېر

 يههۇدىيالر

 قالغان كۆپ سانلىق . ق چوقۇناتتى يهھۇدىيالر ئارىسىدىكى ىئنتايىن ئاز بىر قىسىم كىشىلهر سىيونىزمگه قاتتى
 . يهھۇدىيالر بولسا بۇ پىرىنسىپنى قوبۇل قىلمايدىغان كىشىلهردەك كۆرۈنهتتى

 ئهمما ئۇالرنىڭ بۇنداق پوزىتسىيىلىرىنى يېقىندىن كۈزىتىدىغانال بولساق، ئۇالرنىڭمۇ نىقاپلىرى يىرتىلىپ،
 ئۇالر بىزگه غايىلىرى ئۈچۈن ياساپ . يدا بوالتتى ئوتتۇرلۇقتا پۈتۈنلهي باشقا قىياپهتتىكى بىر يهھۇدىي په

 . چىققان بىر قاتار قىلچه ئاساسى يوق سهۋەپلهرنى ئوتتۇرغا چىقىرىشقان ھالدا كۆرۈنۈشكه باشاليدۇ
 ئهمهلىيهتته بولسا، لىبېرال يهھۇدىيالر سىياسىي پائالىيهت بىلهن شوغۇللىنىۋاتقان يهھۇدىيالرنى بىز بىلهن بىر

 ئۇالر ئۆزلىرىنىڭمۇ بىر يهھۇدىي بولغانلىقلىرىنى . ىشىلهر ئهمهس دەپ رەت قىلىپ باققىنىمۇ يوق ىئرققا تهۋە ك
 شۇنداق بولىشىغا قارىماي، ئۇالرنىڭ بۇ . خىيالىغا كهلتۈرۈشۈپ، ئۇالردىن نومۇس قىلىپ كېتىشهتتى

 ئهنه شۇ . قىلمايتتى پوزىتسىيىلىرى ئۇالرنى بىر يهرگه توپلىنىشلىرى ئۈچۈن ھهرگىزمۇ توسالغۇلۇق پهيدا
 تۈردىكى لىبېرال يهھۇدىيالر بىلهن سىيونىست يهھۇدىيالر ئوتتۇرسىدىكى بۇ خىل سۇنئىي زىدىيهتلهر مېنىڭدە

 . قاتتىق يىرگىنىشنىڭ پهيدا بولىشىغا سهۋەب بولغان ىئدى
 رنىڭ بۇ ئۇال . ئۇالرنىڭ بۇنداق كۆرۈنۈشتىكى زىددىيهتلىرى ھېچقانداق بىر ئاساسقا ىئگه ئهمهس ىئدى

 ئۇالرنىڭ بۇ تۈردىكى ھىلىگهرلىكلىرى يهھۇدىي . قىلىقى ھهقىقهتهنمۇ ئۇچىغا چىققان يالغانچىلىق ىئدى
 ىئرقىنىڭ زۇلۇم ئاستىدا قالدۇق، بىز ئهسلىدە ئاق نىيهتلىك كىشىلهرمىز دىيىشلىرىگه پهقهتال ماس

 . كهلمهيتتى
 ىي پهزىلهتلىك بولىۋېلىشى پهۋقۇلائددە ياسالمىلىق ئهسلىنى سۈرۈشته قىلىدىغان بولساق، بۇ ىئرقنىڭ ئهخالق

 بۇ ھارامتاماقالرنىڭ سۇدىن نهقهدەر يىراققا قاچىدىغان مهخلۇقالردىن . ئهھۋالدىن باشقا نهرسه ئهمهس ىئدى
 ىئكهنلىكىنى يۈزىگه قاراپال بىلىۋاالاليسىز، ھهتتا كۆپۈنچه ھالالردا كۆزىڭىزنى يۇمۇپ تۇرۇپ يېنىغا يېقىن

 . ال شۇ ھامان ھىس قىالاليسىز كهلسىڭىز
ئاندىن كېيىن بۇ يهكتهك كىيىۋېلىشقان ھارامتاماقالرنىڭ سېسىق پۇراقلىرىنى ھىس قىلسامال كۆڭلۈم ئاينىپ
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 بېشى - ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ دىگىدەك ئۈستى . ئاشقازانلىرىم تهتۈر ئۆرىلىپ كېتىدىغاندەك بولۇپ قالدى
 بۇ دىگهنلىرىمدىن بهلكى . هتال خهۋىرى يوق نهرسىلهر ىئدى ئهخالق دىگهندىن پهق - كىر بولۇپ، ئهدەپ

 ئهمما بۇ مهخلۇقالرنىڭ . دىققىتىڭىزنى تارتقىدەك بىر نهرسه ھىس قىاللماسلىقىڭىز مۇمكىن
 پاسكىنىچىلىقلىرىنىڭ تىگىدە ئۇ تالالنغان ىئرقنىڭ ئهخالقىي جهھهتتىن بهكال يىتهرسىز كىشىلهر

 . ن قاتتىق يىرگىنىپ كىتهتتىم ىئكهنلىكىنى پهرق قىلىپ ئۇالردى
 شۇنىڭدىن باشالپ يهھۇدىيلهرنىڭ بهزى ساھهلهر بويىچه ئوينىغان پائالىيهتلىرىدىكى ھهرىكهتلىنىش

 مهن ئۇالرنىڭ ھهرىكهت . شهكىللىرى مېنىڭ دىققىتىمنى بهكىرەك ئۆزىگه جهلىپ قىلىشقا باشلىدى
 . اشلىدىم بىردىن پهرق قىلىشقا ب - قىلىشلىرىدىكى سىرلىرىنى بىردىن

 جهمىيهتته ھهر قانداق شهكىل ئالغان بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، ھهرقانداق بىر ناچار ىئشالر مهۋجۇتال
 بۇ تۈردىكى يارىغا نهشتهر . بولىدىكهن، چوقۇم بۇ ىئشنىڭ ىئچىدىن بىر يهھۇدىي چىقاتتى

 كۈچلۈك يۇرۇغلۇقتىن سانچىلماس، سېسىپ پۇراپ كهتكهن بهدەنگه چاپلىشىپ قالغان سازاڭدەك - سانچىال
 . كۆزلىرى قاماشقان بىر جۈپ يهھۇدىي ئوتتۇرغا چىقاتتى

 تىياتىرچىلىق - يهھۇدىالرنىڭ ماتبۇئات ساھهسىدە، گۈزەل سهنئهت ساھهسىدە، ئهدەبىيات ساھهسىدە ۋە كىنو
 ت ساھهلىرىدىكى پائالىيهتلىرىنى ىئنچىكىلىك بىلهن كۈزىتىپ چىققىنىمدىن كېيىن، يهھۇدىيچىلىقنى رە

 . قىلىشقا بولىدىغان بىرمۇنچه پاكىتالرنى توپالپ چىققان ىئدىم

 . شۇنداق قىلىپ، چىرايلىق گهپلهر، قىزىقارلىق ماقالىالر ماڭا قىلچه تهسىر كۆرسهتمهس بولۇپ قالدى
 ھهرقانداق بىر كىنو يايى تىياتىر ېئالنلىرىغا قاراپ، بۇالرنىڭ غوجايىنلىرىنىڭ كىملىكىنى ياكى كىنو

 يىسىنى يازغان ىئسىمالرنى كۈزىتىش ئارقىلىقال بۇنىڭ تېگىدىكى پاسكىنىچىلىقالرنى سىنارى
 بۇالرنى تهتقىق قىلغانسىرى ئادەمنى ىئختىيارسىزال يهھۇدىيالرغا قهتئىي قارشى تۇرىدىغان . كۆرىۋاالاليتتىم

 . بىرسىگه ئايالندۇرۇپ قوياتتى

 ىمىزنى زەھهرلهپ كېلىۋاتقان بىر تۈرلۈك ئهخالق ۋاباسى بۇ تۈردىكى ئهخالقسىز پائالىيهتلهر ۋىيېنادا خهلق
 بولۇپ، بۇ تۈردىكى ۋابا قېدىمقى ۋاقىتالردىكى ۋاباالردىنمۇ ېئغىر ئاپهتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقارغىدەك كۈچكه

 . بۇ تۈردىكى ۋابا مىكروپلىرى كۆپلهپ ىئشلهپ چىقىرىلىپ تۆت ئهتىراپقا تارقىتىلماقتا ىئدى . ىئگه ىئدى
 پىكىر سهۋىيىسى قانچىكى تۈۋەن بولسا، - ىكى ئهسهرلهرنى بارلىققا كهلتۈرىدىغانالرنىڭ بىلىم ۋە ئاڭ بۇ تۈرد

بۇ . ھهتتا يوقنىڭ ھىساۋىدا بولغىنىدا، بۇنداقالرنىڭ ئهسهر چىقىرىش قابىلىيىتىمۇ شۇنچه يوقۇرى بوالتتى
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 ىقالرنى ىئنسانىيهتنىڭ پهسكهش كىشىلهر خۇددى بىر پۈركىگۈچ ماشىنىسىغا ئوخشاش پۈتۈن پاسكىنىل
 . بۇ تۈردىكى پهسكهشلهرنىڭ سانىنى تۆۋەن مۆلچهرلهشكىمۇ بولمايدۇ . يۈزىگه توختىماي پۈركۈپ تۇراتتى

 تهڭرىنىڭ لۇتپى بولغان بىر گيوتې ئورنىغا، ئۇنىڭ زامانداشلىرى ئورنىغا بۇ چاال ساۋاتالرنىڭ پهيدا بولىشىنى
 ۇددى بىر تاياقچه باكتېرىيىگه ئوخشاش ئهڭ ساپ قهلپلهرنى بۇ پهسكهشلهر خ . بىر پهرەز قىلىپ بېقىڭ

 . زەھهرلهشتىن بىر مىنوتمۇ توختاپ قالمايتتى

 يهھۇدىيالرنىڭ بۇنداق قورقۇنۇشلۇق رولنى ئوينىشى ئۈچۈن تهڭرى تهرىپىدىن مهخسۇس يارىتىلغانلىقىنى
 ئهمما بىز بۇ مهسىلىدە ھهرگىزمۇ . ... ئويلىغىنىمىزدا ھهقىقهتهنمۇ ئادەمنىڭ تۈكلىرى ئۈرپىيىپ كېتىدۇ

 ئهجهبا، مهخسۇس تالالنغان ىئرق . ئالدىنىپ قالماسلىقىمىز، ھهرگىزمۇ خام خىيال قىلماسلىقىمىز شهرت
 دېيىلگهنلهر ئهنه شۇنداق چىرىگهن لهشلهرمىدۇ؟

 شۇنىڭدىن كېيىن ئهخالقسىز ۋە پهسكهش نهرسىلهرنى سهنئهت ئهسىرى دەپ ئوتتۇرغا چىقىرىشقان
 بۇ تهكشۈرۈشۈمنڭ نهتىجىسىدە يهھۇدىيالر . تورالرنى ىئنچىكىلىك بىلهن تهكشۈرۈشكه كىرىشتىم ئاپ

 . ھهققىدىكى بۇرۇنقى بۇرۇنقى ئويلىغانلىرىمنىڭ خاتا بولۇپ قالغانلىقىنى يهنه بىر قېتىم پهرق قىلدىم
 چه ئوتتۇرغا ھىسىيات ئادەمنى ھهرقانچه قايمۇقتۇرىمهن دىسىمۇ ئهقىلنىڭ تهتقىقات ئۇسۇلى بويى

 . چىقىرىلىدىغان نهتىجىلهر تېخىمۇ توغرا بولۇپ چىقاتتى
 گۈزەل سهنئهتلهردىكى پهسكهش ئهسهرلهر، ئهدەبىيات : بۇ پاكىتنى ھهرگىزمۇ ىئنكار قىلىشقا بولمايتتى

 تىياتىرچىلىقتا رولغا ېئلىنغان ئاخماقانىلىقالرنىڭ يۈزدە توقسهن - ساھهسىدىكى پاسكىنىچىلىقالر، كىنو
 مى ئومۇمىي نوپۇسىمىزنىڭ ئارانال يۈزدە بىرىنى تهشكىل قىلىدىغان بىر ىئرقنىڭ قولىدىن چىقىۋاتقان قىس

 . بۇ پاكىتنى ھهرگىزمۇ ىئنكار قىاللمايمىز . نهرسىلهر ىئدى
 مهن بىر زامانالردا دۇنيانى چۆگۈلۈتۈپ يۈرگهن ئورۇنالر دەپ تۇنىۋالغان ئهڭ چوڭ گېزىتالرنىمۇ خۇددى

 قارماقنى قانچىكى چوڭقۇرغا تاشلىسام، . نچىكىلىك بىلهن تهپسىلى تهتقىق قىلىپ باقتىم يوقۇرقىدەك ىئ
 تاڭ قالدۇرۇپ كهلگهن نهرسىلهر قىممىتىنى - نهشتىرىمنى يارىغا قانچىكى تىرەن پاتۇرسام، بۇرۇن مېنى ھاڭ

 . يوقۇتۇپ كۆز ئالدىمدا يوقۇلۇپ كىتهتتى
 سلۇبى ھهقىقهتهن تاقهت قىلغىلى بولمايدىغان بىر ئۇسلۇپ بۇ مهتبۇئاتالرنىڭ قوللىنىپ كېلىۋاتقان ئۇ

 . مىللىتىگه ئادەتتىكى نهرسه بولۇپ تۇيۇلىدىغان ئاددى كۆز قاراشالرنىمۇ قوبۇل قىلىشقا مهجبۇرلىشاتتى . ىئدى
بۇ يالغانچىلىق ماشىنىلىرىنىڭ ماقالىلىرىدىكى تهرەپسىزلىكى ماڭا نىسبهتهن راس شۇنداق ئوخشايدۇ دەپ
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 بۇ مهتبۇئاتالرنىڭ . نىگه قارىماي، ئهڭ چوڭ ئۇيدۇرما بولۇپ كۆرۈنۈشكه باشلىغان ىئدى بىلىنگى
 . ئاپتورلىرىنىڭ ھهممىسىال يهھۇدىيالر ىئدى

 بۇرۇن پهقهتال دىققىتىمنى تارتمىغان مىڭلىغان ئهھمىيهتسىز نوقتىالر بۈگۈنكى كۈندە پۈتۈن دىققىتىمنى
 بىر تهھلىل قىلىپ چىقىشقا توغرا كهلگهن - ڭ ھهممىسىنى بىرمۇ ئۆزىگه جهلىپ قىلىۋالغان بولۇپ، ئۇالرنى

 بىر ۋاقىتالردا مېنى چوڭقۇر ئويغا سالغان نوقتىالرمۇ قايتىدىن رۇشهن كۆرۈنۈشكه، بۇ نوقتىالرنىڭ . ىئدى
 . تهسىر كۆرسىتىش داىئرىسىنى تونۇشقا باشلىغان ىئدىم
 بىلهن چۈشهنچىلىرىنى پۈتۈنلهي باشقا بىر شهكىلدە ئهمدىلىكته بۇ مهتبۇئاتالرنىڭ لىبېرال كۆز قاراشلىرى

 ئۆزلىرىگه قارشى چىققان ماقالىالرغا جاۋاپ بهرگهن ۋاقتىدا . چۈشىنىشكه ۋە ئۆلچهشكه باشلىدىم
 ىئپادىلهيدىغان ساالپهتلىكى ياكى پىكىرلىرىگه زىت كېلىدىغان گېزىتالرغا قارىتا ئۆلۈكتهك جىم

 ئۇالرنىڭ بۇ قىلىقلىرى ھهقىقهتهنمۇ . ئهندىلىكته رۇشهن كۆرۈنمهكته ىئدى بولىۋېلىشلىرىدەك ھىلىگهرلىكلىرى
 . ئۇستىلىق بىلهن ئوينالغان ئۇيۇنلىرى ىئدى

 تىياتىر ئوبزورچىلىرىنىڭ كۆككه ئۇچۇرۇپ مهدھىلهشلىرى پهقهتال يهھۇدىي ئاپتورالرغىال مهنسۈپ - كىنو
 . ھهر داىئم نېمىس ئاپتورالر تهنقىتلىنهتتى . ىئدى
 نچى گۇيلالۋمغا رەزىللهرچه پاتۇرۇلغان بىگىز شۇنداق كىلىشتۇرۇپ تهكرارالندىكى، بۇ گېزىتنىڭ ىئككى

 فرانسۇز . ماقالىلىرىنى مهلۇم بىر مهركهزدە تهييارلىشىپ ئاممىغا ېئالن قىلغانلىقىغا دەرھال ىئشهنگهن ىئدىم
 بۇ گېزىتنىڭ تىلى ماڭا . ماقالىالر ىئدى مهدەنىيىتى ئۈچۈن يېزىلغان ماقالىالرمۇ ئهنه شۇ شهكىلدە تهييارالنغان

 . يات بىر تىل بولۇپ تۇيۇلغان ىئدى
 يېزىلغان ماقالىالر نېمىس مىللىتىنىڭ مهنپهئهتىگه شۇنچىلىك زىت كىلهتتىكى، بۇ ماقالىالر چوقۇم

 ئۇالرنىڭ ئهنه شۇ شهكىلدە پائالىيهت قىلىشلىرى كىم . مهخسۇس شۇنداق يېزىلغان بولىشى چوقۇم ىئدى
 . ۈچۈن ىئدى؟ بۇالرنىڭ ھهممىسىال پهۋقۇلائددە توغرا كېلىپ قالغانلىق بواللمايتتى ئ

 بىر تهھلىل قىلىپ - بىر مۇنچه ۋەقهلهرنى بىرمۇ . مهن باشقىالتىن نىمه قىالرىمنى بىلهلمهي قالغان ىئدىم
 هخالق ۋە يهھۇدىيالرنىڭ ئ . چىققىنىمدىن كېيىن، پىكىرلىرىم يهنه قايتىدىن جايىغا كېلىشكه باشلىدى

 بۇ جهھهتته نامراتالر . ئادەت ھهققىدىكى چۈشهنچىلىرى ھهقىقهتهنمۇ بهكال قورقۇنۇشلۇق نهرسىلهر ىئدى
 ئهمما بۇ جهرياندا ھهقىقهتهنمۇ قاتتىق . مهھهلىلىرى ىئنتايىن مول تۇرمۇش مهكتىۋى بولۇپ بهرگهن ىئدى

 . قىيىنچىلىقالرنى باشتىن كهچۈرگهن ىئدىم
 شىلىك بىلهن، بولۇپمۇ ئاق تهنلىك ئايالالر سودىسىدا ئاالھىدە مۇھىم رول ئويناپ يهھۇدىيالرنىڭ پاھى

بۇ تۈردىكى چىرىكلىكلهر، فرانسىيىنىڭ جهنوبىدىكى پورت شهھهرلىرىنى . كهلگهنلىكىنى پهرق قىلدىم
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 . ولىدۇ ھىساپقا ئالمىغاندا غهربىي ياۋرۇپا شهھهرلىرى ىئچىدىكى ۋىيېنادا بهكال ئاسان تهتقىق قىلىشقا ب
 ئاخشاملىرى لېوپولدستادنىڭ جىمجىت تار كوچىلىرىدا قهدەمدە بىر ىئنسانىيهتنىڭ يۈزىنى قارايتىدىغان

 بۇ ئهھۋال، ئۇرۇش مهزگىللىرىدە شهرقىي ئالدىنقى سهپته ئۇرۇش قىلىۋاتقان . سهھنىلهرنى كۆرۈشكه بوالتتى
 . ىغا تېخى مهلۇم بولمىغان ىئدى نېمىس ئهسكهرلىرىگه ئۇچۇرىغاندەك نېمىس مىللىتىنىڭ كۆپ قىسم

 ۋىيېنانىڭ پاتقاقلىق كوچىلىرىدا ئهخالقى پهزىلهتلهر ېئغىر ھاقارەت قىلىنىپ، قارشى تۇرۇشقا تىگىشلىك
 بولغان بۇ كومىدىيىنى ئۇتۇغلۇق ھالدا ئۈستۈن ماھارەت بىلهن ئۇ ئهخالقسىزالرچه يهھۇدىيالر تهرىپىدىن

 ىم تىتىرەپ، ئاخىرى ھېچ نىمىنى سهزمهس بولۇپ السسىدە ئولتۇرۇپ تېزگىنلهنگهنلىكىنى كۆرۈپ بهدەنلىر
 . شۇنىڭدىن كېيىن يهھۇدىيالر مهسىلىسىنى ئاشىكارىالشتىن قورقمايدىغان ھالغا كهلگهن ىئدىم . قالغان ىئدىم

بۇندىن كېيىن يهھۇدىيالرنىڭ بۇ رەزىل ئهپتى بهشىرىسىنى پاش قىلىش ىئشىنى ئۆزەمگه ۋەزىپه قىلىش
 مهدەنىيهت ساھهسىنىڭ ھهرقايسى تارماقلىرىدا، گۈزەل سهنئهتنىڭ ھهرخىل . ىسىگه كهلگهن ىئدىم ىئراد

 پائالىيهت تارماقلىرىدا يهھۇدىيالرنى پهرق قىلىش يوللىرىنى تاپقاندىن كېيىن، يهھۇدىي دەيدىغان بۇ پهسكهش
 ە ئۇالرغا دۈچ كېلىدىغانلىقىمنى مهخلۇق بۇ يهردە ھهرگىز بولماسلىقى كىرەك دەپ قاراشقا بولىدىغان بىر يهرد

 ! ئۇالر سوتسيال دېموكراتچىالرغا يىتهكچىلىك قىلماقتا ىئكهن : پهقهتال ئويلىمىغان ىئكهنمهن
 يهھۇدىيالرنىڭ سوتسيال دېموكراتىيىنىڭ مهسوئلى ىئكهنلىكىنى بىلگهندىن كېيىن، سوتسيال دېموكراتىيه

 شۇنداق قىلىپ، ھىسىياتىم بىلهن ئهقلىم . زگهرتتىم ھهققىدىكى بۇرۇنقى كۆز قاراشلىرىمنى تۈپتىن ئۆ
 . ئوتتۇرسىدا ئۇزۇن داۋام قىلغان كۈرەشمۇ ئاخىرالشتى

 ىئشچى دوستلىرىم بىلهن ئۇچۇرۇشۇپ تۇرىدىغان كۈنلىرىمدە، ئۇالر ھهر قانداق بىر مهسىله ئۈستىدە بهكال
 بىرەر ىئككى كۈندە بىر، ھهتتا كۆپۈنچه ئۇالر . چاپسان مهيدانىنى ئۆزگهرتىپ تۇرىدىغانلىقىنى پهرق قىلدىم

 ۋاقىتالردا ھهر سائهتته دېگىدەك كۆزقاراشلىرىنى ئۆزگهرتىپ تۇرىدىغانلىقى مېنى بهكال ھهيران قالدۇرغان
 ىئشچىالر بىلهن ئۆزئارا سۆھبهتلىشىش جهريانىدا مهيدانى مۇستهھكهم، خېلىال توغرا پىكىرلىك . ىئدى

 بىرەر پارچه گېزىتنى كۆرگهن ھامان يوقۇرقىدەك توغرا پىكىرلىرىنى ىئشچى ىئكهن دەپ تونىغانلىرىممۇ
 . تاڭ قالغان ىئدىم - پاكىزە ئۇنتۇپ قالىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ھاڭ - پاك

 مهن بۇ ىئشچى دوستلىرىمغا نهچچه سائهت . ئۇالرنىڭ بۇنداق مىجهزى مېنى بهكال ئۈمىتسىزلهندۈرىۋىتهتتى
 ىل قىاللىدىم، ئۇالر بىلهن ئورتاق كۆزقاراش تىكلىيهلىدىم، چۈشهندۈرۈش بېرىپ، ئهندى ئۇالرنى قاي

 ئۇالرنىڭ كاللىسىدىن چىرىك ىئدىيهلهرنى سۈپۈرۈپ تاشالپ توغرا يولغا قايتىشلىرىغا ياردەم بىرەلىدىم دەپ
 . خوشال بولۇپ يۈرەتتىم

مىگىنىمدەك، ئۇالرنىڭ ئهمما ئهتىسى ئۇالر بىلهن ئۇچىراشقانلىقىمدا خۇددى ئۇالر بىلهن بۇ ھهقته پىكىرلهش
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 بۇرۇنقى خاتا قاراشلىرىنى تاشالتقۇزۇش ئۈچۈن بىر كۈن ئاۋال شۇنچه تهپسىلى چۈشهنچه بهرگهنلىرىمنى،
 پاكىزە ئۇنتۇپ كېتىپ - ئۇالر ئۆزلىرىمۇ دىگهنلىرىمگه قايىل بولۇپ پىكىرلىرىنى ئۆزگهرتىۋالغانلىقلىرىنى پاك

 ئۇالر كاللىسىغا . قلىرىم قىلچه تهسىر قىلمىغان بولۇپ چىقاتتى مېنىڭ تىرىشچانلى . ئالدىمدا پهيدا بوالتتى
 كىرىۋالغان قىممىتى يوق، ئهھمىيهتسىز كۆز قاراشالردىن خۇددى ئۆلگىچه ئايرىاللمايدىغاندەك قىياپهتته

 . ئالدىمغا كېلىپ گۆشىيىپ تۇرۇشلىرىنى كۆرۈپ بهكال ئۈمىدسىزلىنىپ كىتهتتىم
 ئۇالر ېئغىر زەربىلهرنى بېرىپ . ر تهغدىرگه قالغانلىقلىرىدىن بهكال نارازى ىئدى بۇ ىئشچىالر ئۆزلىرىنىڭ خار بى

 ئۇالر، بۇنداق قىيىن كۈنلهرگه قېلىشقانلىقلىرىنى شۇ كاپىتالىستالردىن، . كېلىۋاتقان بۇ مۇھىتقا نارازى ىئدى
 ال كۆڭۈل بۆلمهي غوجايىنالردىن كۆرۈپ، ئۇالرغا ئۆچلۈك قىالتتى؛ ىئشچىالرنىڭ قىيىن ئهھۋالىغا پهقهت

 . كېلىۋاتقان ھۆكۈمهت خادىملىرىنىمۇ ھاقارەتلىشهتتى، ئۇالردىنمۇ نهپىرەتلىنهتتى
 ئۇالرنىڭ بۇ ھىسىياتلىرى مال باھاسىنىڭ ئۆرلهپ كهتكهنلىكىگه قارشى نامايىش قىلىپ كوچىالردا يۈرگهن

 بۇ ىئشچىالر نىمىشكه ئۆز مىللىتىگىمۇ ئهمما مېنىڭ ئهقلىم يهتمهيدىغىنى، . ۋاقىتلىرىدا ئاشكارە ىئپادىلىنهتتى
 شۇنچىلىك ئۆچمهنلىك قىلىشىدۇ؟ بۇ ىئشچىالر مىللىتىمىزنىڭ ئۇلۇغلىقىنى بارلىققا كهلتۈرگهن ھهرقانداق

 . نهرسىنى قارىالشماقتا، تارىخىمىزغا قارا چاپالشماقتا، ىئرقىمىزنىڭ داڭلىق كىشىلىرىگه بوھتان چاپالشماقتا
 ا، ئۆز ماكانىغا، ئۆزلىرى توغۇلۇپ ئۆسكهن ۋەتىنىگه قاراتقان بۇ يىرگىنىشلىك ئۆز قان قېرىنداشلىرىغ

 ئۇالرنىڭ بۇنداق نانكۆرلۈك . دۈشمهنلىكلىرى، چىداپ تۇرغىلى بولىدىغان بىر ئهھۋال ئهمهس ىئدى
 گهرچه قايمۇققان بۇ كىشىلهرنى . ھهرىكىتى تهبىئىي قانۇنىيهتلهرگه زىت بىر ھهرىكهت ھىساپلىناتتى

 ىيىلهپ توغرا يولغا قايتۇرۇپ كېلىشكه بوالر، ئهمما يوقۇردا دېگىنىمدەك، ئۇالر بىر قانچه كۈندىن كېيىن، تهرب
 . بهك ئۇزىراپ كهتسه نهچچه ھهپتىدىن كېيىن يهنىال بۇرۇنقى ھالىتىگه يېنىۋېلىشى تۇرغانال گهپ

 سوتسيال دېموكراتىك مهتبۇئاتالر
 هھۇدىيالر قولغا كىرگۈزۈپ بولغانلىقىنى كۆپ كېچىكمهيال تونۇپ سوتسيال دېموكراتىك مهتبۇئاتالرنىمۇ ي

 ھهتتا قالغان گېزىتالردىكى ئهھۋالمۇ بۇ تۈردىكى . بۇنىڭغىمۇ ھهيران قالغۇچىلىكى يوق ىئدى . قالدىم
 . گېزىتالردىن كۆپ پهر قىلىپ كهتمهيتتى

 دە يىتىلدۈرگهن مىللهتچىلىك شۇنداقتىمۇ، مېنىڭ مىللهتچىلىك ھهققىدە ئالغان تهربىيىلىرىم نهتىجىسى
 ېئڭىمغا ماس كېلىدىغان ھهقىقىي مىللهتچى گېزىتخانىالردا بىرمۇ يهھۇدىي ئاپتورنى ئۈچىراتقىلى

 بۇ ھادىسىلهرنى پهرق قىلغىنىمدىن كېيىن، ئۆزەمنى . بولمايدىغانلىقى مېنى بهكال ھهيران قالدۇرغان ىئدى
. گېزىتالرنى تهپسىلى ئوقۇپ چىقىشقا كىرىشتىم زورالپ بولسىمۇ ماركىسىزىملىق ىئدىيىگه ىئگه



 پهيكار ئېلكىتابلىرى ★ ★ ★ ★ ★★ ★ مېنىڭ كۈرەشلىرىم

8 paykar  ►►qq:88510082 

 بۇ تۈردىكى گېزىتالر ماڭا شۇنداق ئۆچمهنلىك ھىسىياتلىرىنى ئاتا قىلىشتىكى، ئاخرىرىدا بۇ تۈردىكى
 خاىئنلىق ۋە پهسكهشلىك بىلهن تولغان دەستۇرالرنى بارلىققا كهلتۈرگهن كىشىلهرنى تېخىمۇ يېقىندىن تونۇپ

 بۇ مهلۇئنالرنىڭ ھهممىسىال ۋىجدانسىز يهھۇدىالر بولۇپ . ىئشىغا كىرىشتىم چىقىش ئۈچۈن تهكشۈرۈش
 قولغا كهلتۈرۈشكه بولىدىغان بارلىق سوتسيال دېموكراتالرنىڭ كىتاپچىلىرىنى بىر باشتىن ئوقۇپ . چىقتى
 ھهممه ىئشالرغا دېگىدەك . ئۇالرنىڭ ھهممىسىگىال يهھۇدىالر ئاپتورلۇق قىلغانلىقىنى بىلدىم . چىقتىم

 ئۇالرنىڭمۇ كۆپۈنچىسى يهھۇدىي ىئكهنلىكىنى . مهسۇئل بولغان كىشىلهرنى بىرمۇ بىر تهكشۈرۈپ چىقتىم
 . پهرق قىلدىم

 ئالىي قۇرۇلتاينىڭ بهزى خهلق ۋەكىللىرى، ىئشچىالر ئۇيۇشمىلىرىنىڭ باشلىقلىرى، پارتىيه سېكىرتارلىرى
 . تالالنغان ىئرققا مهنسۈپ كىشىلهر ىئكهن ياكى كوچا ھهرىكهتچىلىرىنىڭ يىتهكچىلىرى ئاساسهن ئهنه شۇ

 ۋە بۇ كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى ھهرگىز ىئسىمدىن چىقارماسلىق ... ئاۋستېرلىتز، داۋىد، ئادلېر، ېئللېنبوگېن،
 . ئۈچۈن مىڭهمگه ئورۇنالشتۇرىۋالدىم

 نىڭ مۇھىم شۇنداق قىلىپ مېنىڭ كۆز قاراشلىرىمغا زىت كېلىدىغان كىشىلهرگه تهۋە بولغان پارتىيىلهر
 چۇنكى ھهر قانداق بىر يهھۇدى ھهرگىزمۇ . ئورۇنلىرى يات بىر مىللهتنىڭ قولىدا ىئكهنلىكىنى تونۇپ يهتتىم

 بۇنداق بولىشىنى ېئنىق بىلگىنىمدىن كېيىن، ئۆزەمنى خېلىال ئهركىن ھىس قىلىشقا . نېمىس ھىساپالنمايتتى
 . باشلىدىم

 . هيتانالرنى تونىۋالغان ىئدىم شۇنداق قىلىپ، ىئرقىمىزنى بۇلغاپ يۈرگهن ش
 خاتا كۆز قاراشالر تۈپهيلىدىن ىئنتايىن : ۋىيېنادا تۇرغان بۇ بىر يىل جهريانىدا شۇنداق بىر قاراشقا كهلگهن ىئدىم

 جاھىل مىجهزلىك بولۇپ قالغان ھهرقانداق بىر ىئشچىمۇ توغرا يىتهكلهنسه ۋە توغرا چۈشهنچىلهرگه ىئگه
 شۇنداق قىلىپ بۇ ىئشچىالرنىڭ كۆڭلىنى . لهيدىغانلىقىنى بىلىپ قالغان ىئدىم قىلىنسا توغرا يولغا كىله

 . قىينىلىپ بولسىمۇ چۈشىنهلهيدىغان بولغان ىئدىم
 مېنىڭ بۇ قاراشلىرىم ئۆزەمنىڭ پىكىرلىرىنى تارقىتىش ئۈچۈن ېئلىپ بارغان كۈرەشلىرىم جهريانىدا مۇھىم بىر

 ئۇزۇنغا سوزۇلغان . داىئم غهلبه قازانغان مهن بولۇپ قاالتتىم نهتىجىدە ھهر . قۇرال ھالىغا كهلگهن ىئدى
 . سهۋىرچانلىق بىلهن زور پىداكارلىق كۆرسىتىش ئارقىلىقال خهلق ئاممىسىنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىشقا بوالتتى

 شۇنىڭغا قارىماي، بىر يهھۇدىينى ئۇنىڭ كۆز قاراشلىرىدىن ۋە ىئتىقاتىدىن ياندۇرۇشنى زادىال ىئشقا
 ئۇ ۋاقىتالردا يهھۇدىالرنى ئۆزلىرىنىڭ قۇرۇق ېئتىقاتلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقااليمهن . مىغان ىئدىم ئاشۇرال

 مهن شۇ ۋاقىتالردىكى ىئنتايىن تار مۇھىتىمدا . دەپ ئاخماقانىلىق بىلهن ھهرىكهت قىلىپ يۈرگهن ىئدىم
ئۇالرغا . زلهپ كىتهتتىم ئۇالرنى قايىل قىلىمهن، ئۆزگهرتىمهن دەپ ئاغزىم قۇرۇپ كهتكىچه كاپشىپ سۆ
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 ماركىسىزمنىڭ نهقهدەر خهتهرلىك بىر ىئدىيه ىئكهنلىكىنى ىئسپاتالپ كۆرسىتىش ئۈچۈن تىرىشىپ يۈرگهن
 . ئهمما ھهر داىئم دەل بۇ ئارزۇيۇمنىڭ تهتۈرسىچه نهتىجىگه ېئرىشهتتىم . ىئدىم

 ئهمىلىي پائالىيهتلىرىدىكى چۇنكى، سوتسيال دېموكراتچىالرنىڭ مهيلى نهزەرىيىۋىي جهھهتتىكى، مهيلى
 ئاشكارە قولغا كهلتۈرۈشكهن بۇ نهتىجىلىرى ئۇالرنىڭ جاھىللىق بىلهن ئۆز يولىنى داۋامالشتۇرۇشلىرىغا

 ئهمما بۇ . ھهيدەكچىلىك قىلىپ كېلىۋاتقاچقا، مېنىڭ تىرىشچانلىقلىرىنىڭ قىلچىمۇ رولى بولمىغان ىئدى
 هن بولسام، ئۇالرنىڭ تهشۋىقات ئۇسۇللىرىنى شۇنچه كۆپ مهخلۇقالر بىلهن قانچىكى كۆپ مۇنازىرىلهشك

 . بىلهلهيتتىم
 . ئۇالر، ئهڭ ئالدى بىلهن ئۆزلىرىگه قارشى تۇرىدىغانالرنىڭ ئاخماقلىقلىرىغا ھهممىدىن بهكىرەك ىئشىنهتتى

 اپالمىغان ئهگهر ئۇالر مۇنازىرە قىلىش جهريانىدا گهپته يېڭىلىپ قالغانلىقىدىن قۇتۇلۇشنىڭ باشقا ئامالىنى ت
 ۋاقىتلىرىدا، قىلچه ىئككىلهنمهيال ھېچ نىمىنى چۈشهنمهيدىغان دۈتلهردەك قىياپهتكه كىرىۋېلىپ، قىلچه

 ئهگهر ئۇالرنىڭ بۇ قۇرۇق گهپلىرىگه رەددىيه . مهنىسى بولمىغان گهپلهر بىلهن قۇتۇلماقچى بولىشاتتى
 . ۋاقاشقا باشاليتتى بهرمىسهڭ، بۇنىڭدىن باشقا تېمىالرنى ىئسپاتالشقا تىرىشىپ چال

 ئهگهر ئۇالرغا تېخىمۇ چوڭقۇرالپ رەددىيه بېرىشكه باشلىساڭ، بىر ئامالالرنى قىلىپ سهندىن يىراقلىشىپ،
 ئۆزلىرىنى بىر قۇتقازغۇچى قىلىپ . ھهرقانداق بىر سوئالىڭغا جاۋاپ بهرمهي قېچىپ قۇتۇلۇشقا تىرىشاتتى

 تۇتىۋالساڭ، خۇددى قولۇڭغا بىرەر مىچىلداپ تۇرغان كۆرسىتىپ يۈرۈشكهن بۇ مهلۇئنالردىن بىرەرسىنى
 . مايلىق بىرنىمه چۈشكهندەك كۆڭلۇڭنى ئاينىتىۋىتهتتى

 يهنه بىر قارىساڭ باشقا بىر يهرگه بېرىپ . ئاندىن بۇ ماددا بارماقلىرىڭنىڭ ئارىسىدىن چىقىپ غايىپ بوالتتى
 . ى كۆرىسهن يهنه قايتىدىن بىرىكىپ بۇرۇنقى قىياپىتىگه كىرىۋالغانلىقىن

 ىئككىسىنى گهپ قايتۇرالمىغىدەك سۆزلهر بىلهن جىمىتىپ قويساڭ، ساڭا - ئهگهر ئۇالرنىڭ ىئچىدىكى بىرەر
 . خۇددى سېنىڭ دىگهنلىرىڭگه قايىل بولۇشقا باشالۋاتقاندەك بىر قىياپهتكه كىرىپ ئاغزىڭغا قاراپ قالىدۇ

 يهھۇدىي دىگهن بۇ مهخلۇق، بىر سوتكا : لدۇرىدۇ تاڭ قا - ئهمما ئارىدىن بىرەر كۈنمۇ ئۆتمهي سېنى يهنه ھاڭ
 بۇرۇن بولغان ىئشالرنى پۈتۈنلهي ئۇنتۇپ كهتكهن بولۇپ، خۇددى ھېچنىمه بولمىغاندەك يهنه شۇ بۇرۇنقى

 . گېپىنى يوغلىتىپ تۇرىۋالىدۇ
 تىشكه ئهگهر سهن بۇ كىشىلهرنىڭ بۇ تۈردىكى ئۇنۇتقاقلىقىغا رەنجىپ تۈنۈگۈنكى ىئشالرنى ئۇنىڭغا ئهسلى

 ئۇرۇنساڭ، ئۇ ھهيران بولغان قىياپهتته تۈنۈگۈن بۇنداق بىر سۆھبهت قىلىشقانلىقىنى پۈتۈنلهي رەت قىلىپ
 ئهگهر ئالدىنقى كۈنىسىدىكى سۆھبهتلهرنى ئهسلىيهلمىدىم دىسىال مهيلىغۇ، تۈنۈگۈنكى . تۇرىۋالىدۇ

. قىرىۋېتىدۇ سۆھبهتته ئۆزىنىڭ ئۇتۇپ چىققانلىقىنى ىئسپاتاليمهن دەپ جېنىڭنى چى
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 بۇالرغا يهنه نىمه . مهن ئۇالرنىڭ بۇ قىياپىتىنى كۆرسهم نىمه قىالرىمنى بىلمهي ھاڭۋېقىپال قاالتتىم
 دېيهلهيمهن؟ ئۇالرنىڭ ئاجايىپ ماھارەتلىك سۆزلىرىگه ھهيران بواليمۇ ياكى يالغانچىلىقتىكى ماھارىتىگه

 . بولۇپ قالدىم ھهيران قااليمۇ؟ ئاخىرىدا بۇ يهھۇدىي دىگهنلهرگه ئۆچال
 ھېچ بولمىغاندا . تارتىشالرنىڭ ياخشى تهرىپىمۇ بار ىئدى - بىر مهنىدىن ئالغاندا، ئۇالر بىلهن بولغان بۇ تاالش

 سوتسيال دېموكراتچىالرنىڭ تهشۋىقاتچى يىتهكچىلىرىنى تېخىمۇ تولۇق، تېخىمۇ ېئنىق تونۇش پۇرسىتىگه
 . لىق ىئدى بۇ تهرىپى مىللىتىم ئۈچۈن پايدى . ېئرىشكهنتىم

 يهھۇدىيالرنىڭ بۇ قىلىقى شهيتاننىمۇ ئازغاشتۇرغىدەك كۈچكه ىئگه بولۇپ، بۇنداق ئالدامچىلىقلىرىنىڭ
 زىيانكهشلىكىگه ئۇچۇرىغان ىئشچىلىرىمىزنىڭ ىئپادىلىرىدىن قانداقمۇ رەنجىيهلهيمىز؟ شهيتانغىمۇ ئايىقىنى

 . يه بېرىمهن دەپ مهنمۇ نىمه جاپاالرنى تارتمىدىم تهتۈر كهيگۈزەلىگهن بۇ ىئرقنىڭ ھىلىگهرلىكلىرىگه رەددى
 ھېلى دىگىنىدىن ھېلى يېنىۋالىدىغان بۇنداق كىشىلهر ئۈستىدىن غهلىبه قازىنىش ھهقىقهتهنمۇ قىيىن بىر ىئش

 شۇنداق بولغاچقا، بۇ يهھۇدىي دىگهنلهرنى قانچىكى ېئنىق تونىيالىغان بولسام، ىئشچىلىرىمىزنىمۇ . ىئدى
 . ه مهجبور بوالتتىم شۇنچه كهچۈرۈشك

 ئهسلى جىنايهتچىلهر خهلقىمىزنىڭ . مېنىڭچه، گۇناھكار بولغانالر ھهرگىزمۇ يالغۇز ىئشچىالرال ئهمهس
 تهغدىرى بىلهن ئويناۋاتقانالر، ىئشچىلىرىمىزنىڭ، خهلقىمىزنىڭ تهغدىرىنى، مىللىتىمىزنىڭ تهدىرىنى قولغا

 دالهت قانۇنى بويىچه جازاغا تارتىش ىئشى ئۈچۈن باش كىرگۈزىۋالغان ئهخالسىز يهھۇدىيالرنى ېئنىق ئا
 . قاتۇرۇشنى بىھۇدە ئۇرۇنۇش دەپ قارايدىغان كىشىلهردۇر

 كۈندىلىك تهكرار ېئلىپ بارغان كۈزىتىشلىرىم مېنى ماركىسىزمنىڭ مهنبهلىرىنى ئۆگىنىپ تهتقىق قىلىپ
 مىسىغا كۆرسهتكهن تهسىرىنى يىپىدىن ئهندىلىكته ماركىسىزمنىڭ خهلق ئام . بېقىش يولىغا باشلىغان ىئدى

 ئهندى مهن دىققىتىمنى بۇ ىئدىيىنىڭ شهكىللىنىش جهريانىغا . يىڭنىسىغىچه ئوچۇق كۆرمهكته ىئدىم
 ىئدىيىنىڭ پهيدا قىلىشى ىئھتىمال بولغان ئاقىۋەتلهرنى ئالدىن مۆلچهرلهش بۇ . مهركهزلهشتۈرگهن ىئدىم

 ئهجهبا بۇ ىئدىيىنى تهرغىپ قىلىۋاتقانالر . ئۈچۈن ئهستايىدىل مۇھاكىمه قىلىشىمنىڭ ئۆزىال كۇپايه ىئدى
 ؟ ياكى پىكىرلىرىنىڭ ىئجرا قىلىنىپ قولغا كهلتۈرىدىغان ئاخىرقى نهتىجىلىرىنى راستىنال بىلىدىغانمىدۇ

 بولمىسا بىلمهي تۇرۇپال بۇنداق بىر خاتا يولغا كىرىپ قالغان بولغىيمىدى؟ ئهندىكى مهسىله، بۇ مهسىلىنى
 . ئايدىڭالشتۇرىۋېلىشتا قالغان ىئدى

 ىئككىنچى ىئھتىماللىق بويىچه . مېنىڭچه بۇنداق ېئھتىماللىقنىڭ ھهر ىئككىسىنىال يوق دېيىشكه بولمايتتى
ڭ ئالدىنى ېئلىش ئۈچۈن مۇھاكىمه قابىلىيىتى بار بولغان ھهر قانداق ئادەم ھهرىكهتكه پاجىئهلىك ئاقىۋەتنى
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 . ئاتلىنىشى شهرت ىئدى
 ئهمما بىرىنچى خىلدىكى ىئھتىماللىق بويىچه خهلقنى قاراڭغۇ پاتقاقلىق ىئچىگه سۆرەپ بارىدىغان بۇ ئاپهتكه

 لهر ىئكهنلىكىنى خهلققه ئوچۇق كۆرسىتىپ سهۋەپچى بولغان ئاپتورالرنىڭ ئهسلىدە ھهقىقى شهيتان كىشى
 . بېرىش الزىم

 چۇنكى، مهدەنىيهتنى پۈتۈنلهي گۇمران قىلىۋىتىدىغان، دۇنيانى ھاياتلىقتىن مهھرۇم چۆلگه
 ئايالندۇرىۋېتىدىغان بۇنداق بىر يولغا باشاليدىغان بىر ئورگاننى قۇرۇپ چىقىشنى نىيهت قىلىش ۋە بۇ نىيهتنى

 تهپسىلى اليىھىسىنى تۈزۈپ چىقىش ئۈچۈن بىر ئادەم ئهقلىگه ئهمهس، بهلكى يهتته ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ
 ىئش شۇنداق ىئكهن، بۇ ىئدىيىگه قارشى قهتئىي . باشلىق بىر يالماۋۇزنىڭ زىھنىگه ىئگه بولۇشقا توغرا كېلىدۇ

 نغان بولىشىدىن بۇنداق بىر كۈرەش، دۈشمهن ھهرقانداق بىر قۇرالدىن پايدىال . كۈرەش قىلىش يولىال قالىدۇ
 قهتئىي نهزەر ئادەم ئهقلى يىتىدىغان روھىي، جىسمانىي جهھهتلهردىكى ھهرقانداق قۇرالالردىن تولۇق

 شۇنداق، ئۇالرغا قارشى قوللىنىدىغان قۇرالنى تالالپ . پايدىلىش ئارقىلىق قانات يايدۇرىلىشى الزىم ىئدى
 ى يوقۇتۇش ئۈچۈن بۇ كۈرەشكه ئاتلىنىش الزىم ئولتۇرماي پۈتۈن ىئمكانىيهتلهردىن پايدىلىنىپ دۈشمهنن

 . ىئدى
 مهن ماركىسىزم ھهرىكىتىنىڭ پىرىنسىپلىرىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىۋېلىش ئۈچۈن بۇ پائالىيهتنى

 . اليىھىلىگهنلهرنى ىئنچىكىلىك بىلهن تهكشۈرۈشكه كىرىشتىم
 قىلغاندىنمۇ تېز بىر ۋاقىت ىئچىدە يهھۇدىي مهسىلىسى ھهققىدىكى مهلۇماتىمغا تايىنىپ مهقسىدىمگه پهرەز

 . ئهسلىدە مېنىڭ بۇ جهھهتته بىلىدىغانلىرىمنى ئۇنچىلىك مۇكهممهل دەپ كىتىشكىمۇ بولمايتتى . يهتتىم
 شۇنداق بولىشىغا قارىماي يهنىال يهھۇدىيالر ئۆزلىرى يهتمهكچى بولغان غايىلىرىنى قانداق بىر شهكىلدە بايان

 ئۇالرنىڭ تۇتقان يولى، ھهر داىئمقىدەك ئۆز كۆز قاراشلىرىنى يوشۇرۇش . ىم قىلىشقانلىقىنى تېپىپ چىقالىد
 . ئۈچۈن پايدىلىنىپ كهلگهن بىر ئۇسلۇپتىن باشقىچه بواللمايتتى

 بۇ يهھۇدىيالر، . يهھۇدىينىڭ ئهسلى غهرىزىنى يازغان ئهسهرلىرىنىڭ ىئچىدىن ھهرگىزمۇ تاپقىلى بولمايتتى
 ئهنه شۇ كۈندىن . نهرسىلىرىنىڭ قۇرلىرى ىئچىگه يوشۇرىۋېتىشكهن ىئدى ئۆزلىرىنىڭ غهرەزلىرىنى يازغان

 . باشالپ روھىمدا زور بىر ئۆزگىرىش بارلىققا كهلمهكته ىئدى
 كۈچى يىتىشمهيۋاتقان بىر چوڭ شهھهر دۇنيا قارىشىغا ىئگه بىرسى بولغان بولسام، - بۇرۇن مهن ئهقلى

 شۇنداق قىلىپ، ئهڭ . ۈشمىنى بولۇپ ئۆزگهرگهن ىئدىم ئهندىلىكته مۇستهھكهم ىئرادىلىك بىر يهھۇدىي د
 يهھۇدىي . ئاخىرقى قېتىم بۇ خهلق ئۈچۈن ھىسىداشلىق قىلىش تۇيغىسى ۋىجدانىمنى ئازاپلىماقتا ىئدى

. مىللىتىنىڭ تارىختىن بۇيان تهرغىپ قىلىپ كهلگهن ئارزۇلىرىنى ئهستايىدىلىللىق بىلهن تهھلىل قىلدىم
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 ويى داۋامالشتۇرۇپ كهلگهن ھهيران قالدۇرغىدەك غهيرەتكه ىئگه بۇ كىچىك قهۋمنىڭ غايىلىرىنى ئهسىرلهر ب
 ئاخىرقى غهلىبىسىنى قولغا كهلتۈرىۋېلىشى ئۈچۈن تىلهكداشلىق قىلىپ كهلگهنلىمىزنى قاتتىق ئهنسىرەش

 ، دۇنيا ھهر داىئم بىر پارچه تۇپراقنى خىيال قىلىپ ياشاپ كهلگهن بۇ خهلققه : بىلهن ئويالشقا باشلىدىم
 مۇكاپات سۈپىتىدە راستىنال بىر ۋەتهن تهغدىم قىلىش ۋەدىسىنى بهرگهنمىدۇ؟ بىزنىڭ ئويالپ يۈرگهن
 ئۇالرنىڭ شۇ يهر ئۈچۈن كۈرەش قىلىش ھهققى راستىنال بىرەر ىئالھىي ئاساسقا ىئگه بىر ھهقمىدۇ؟ ياكى

 لىپ ياساپ چىقىرىۋالغانمىدۇقيا؟ بولمىسا ئۇالرنىڭ بۇ ئارزۇلىرىنى بىز ئۆزىمىز كاللىمىزدا پهرەز قى
 ماركىسىزمنى ىئنچىكىلىك بىلهن تهتقىق قىلىش ھهمدە يهھۇدىي مىللىتىنىڭ پائالىيهتلىرىنى كۈزىتىش

 ماركىسىزم بىلهن يهھۇدىي : جهريانىمدا، بۇ سوئالنىڭ جاۋابى ئۆزلىكىدىنال ئوتتۇرغا چىقىپ قالدى
 ن تهبىئىي پىرىنسىپالرنىڭ ھهممىسىنىال تۈپتىن رەت قىلماقتا پائالىيهتلىرى تهبىئهت ئهمهل قىلىپ كېلىۋاتقا

 . ىئدى
 قۇۋەت بىلهن ېئنېرگىيىنىڭ چهكسىز ىئقتىدارىنىڭ ئورنىغا رەقهملهرنىڭ ئۈستۈنلۈكىنى - بۇ ېئقىم، كۈچ

 ماركىسىزم، ئادەمنىڭ شهخسى قىممىتىنى رەت قىلىپ، ىئرقنىڭ ئهھمىيىتىنى ىئنكار . قويۇشماقتا ىئدى
 شۇنداق قىلىپ ىئنسانىيهتنى ھايات ۋە مهدەنىيىتى ئۈچۈن بۇرۇندىن بهلگىلهنگهن ىئرسى . ىئدى قىلماقتا

 ئهگهر بۇنداق بىر نهزەرىيهنى ىئنسانىيهت تهرەققىياتىنىڭ ئاساسى . شهرتلىرىدىن مهھرۇم قالدۇرماقتا ىئدى
. گۇمران بولىشى شهرت ىئدى قىلىپال ئالىدىغان بولساق، ىئنسانىيهت بارلىققا كهلتۈرگهن بارلىق سىستېمىالر

 بۇنداق بىر قانۇن بويىچه تۈزۈلىدىغان دۇنيا، بىزنىڭ ىئرادىمىزنىڭ سىرتىدىكى دۇنيانى ېئغىر ۋەيرانچىلىققا
 . يىتهكلهپ بېرىپ، ىئنسانىيهتنىمۇ يهر يۈزىدىن سىرىپ سۈپۈرىۋەتكهن بوالتتى

 هلىبىگه ېئرىشكىدەك بولغىنىدا، ئۇالرنىڭ ئهگهر يهھۇدىيالر بۇ ماركىسىزم ئهقىدىسىگه تايىنىپ بىرەر غ
 ئۆتكۈزىدىغان بۇ غالىبىيهتنى تهبرىكلهش مۇراسىمى، ئهسلىدە يهر يۈزىدە بىرمۇ جانلىق قالمىغان مىليونلىغان

 قۇرۇق بىر پىالنىتقا ئوخشاش، يهر ئۈستىدە ىئنسانىيهتنىڭ جېنازە مۇراسىمىدىن باشقا - يىل ئاۋالقى قۇپ
 . ئهمهس مۇراسىم بولىشى مۇمكىن

 ئهگهر ياراتقۇچىنىڭ بويرۇقىغا خىالپ ھهرىكهت قىلىنغىنىدا، تهبىئهتنىڭ ىئنتىقامىمۇ ىئنتايىن قورقۇنۇشلۇق
 شۇنداق بولغاچقا، مهن تهڭرىنىڭ ئارزۇسى بويىچه ھهرىكهت قىلىپ كىلىۋاتقانلىقىمغا چىن . بولىدۇ

 ىيه قىلىش دىگهنلىك، خۇدانىڭ ئهسىرىنى چۇنكى، مىللىتىمنى يهھۇدىيلهردىن مۇداپ . قهلبىمدىن ىئشىنىمهن
 . قوغداش دىگهنلىتۇر

ئۈچىنچى باب
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 ۋىيېنادىكى سىياسىي كۆز قاراشلىرىم
 بۈگۈن مهن، پهۋقۇلائددە ىئقتىدارغا ىئگه قابىلىيهتلىك كىشىلهرنى ھېساپقا ئالمىغاندا، ئادەم ئوتتۇز ياشقا بارماي

 . ن دىگهن قاراشتىمهن تۇرۇپ سىياسىي سهھنىگه چىقماسلىقى كېرەك ىئكه
 ھهقىقهتهنمۇ ئادەم بۇ ياشقا كهلگىچه سىياسىي كۆز قاراشلىرى ئۈچۈن بهزى ئاساسالرنىال تىكلهپ ئااللىغان

 شۇنداقتىمۇ ئۆزىگه خاس مۇستهقىل سىياسىي كۆز قاراشقا ىئگه بولۇپ كىتهلىگهن بولىشى . بولىشى مۇمكىن
 ر سىياسىي مهسىلىلهر ئۈستىدە تهھلىل يۈرگۈزۈش، بۇ جهھهتته ئادەم بۇ ياشقا كهلگىچه بهلگىلىك بى . ناتايىن

 ئادەم . خۇالسه چىقىرىش قاتارلىق ىئقتىدارى ئۈچۈن تهييارلىق كۆرۈشتىن نېرىغا ئۆتۈپ كىتهلىشى ناتايىن
 پهقهت شۇنىڭدىن كېيىنال ھهرخىل ىئجتىماىئي مهسىلىلهر ئۈستىدە ئۆزى مۇستهقىل خۇالسه چىقىرااليدىغان

 ئادەم ئهنه شۇ . ى تىكلهپ، كهسكىن ھۆكۈم قىالاليدىغان مىجهزگه ېئرىشهلىشى مۇمكىن ئاساسالرن
 . باسقۇچقا كهلگهندىن كېيىنال ئاندىن سىياسىي سهھنىلهرگه ئۆزىنى ئاتىسا ئهڭ مۇۋاپىق بولىدۇ

 ياسىي ئهگهر، بىر كىشى سىياسىي پائالىيهتلهر ئۈچۈن يىتهرلىك دەرىجىدە بىلىمگه ىئگه بولماي تۇرۇپال سى
 سهھنىگه چىقىشقا ئالدىراپ كهتسه، بۇ جهھهتته تولۇق پىشىپ يېتىلمىگهن بۇ كىشى ئوتتۇر يولدا ئۆزى

 پاتال ئۆزگهرتىشكه ياكى ىئدىيىۋىي ئاساسلىرى خاتا - ىئشىنىپ كېلىۋاتقان تۈپكى كۆز قاراشلىرىنى پات
 . مهجبور بولىدۇ ىئكهنلىكىنى تونۇپ يىتهلمىگهن بىرەر كۆز قاراشقا چىڭ ېئسىلىۋېلىشقا

 پاتال ئۆزگهرتىپ تۇرغىنىدا، ئۆزىگه - ئهگهر يىتهكچى بولغان بىر كىشى ئۆزىنىڭ تۈپكى كۆز قاراشلىرىنى پات
 ئهگىشىپ كېلىۋاتقان تهرەپتارلىرىدىن ئاسانال ئايرىلىپ قېلىش بىلهنال قالماي، پۈتۈن سىياسىي پائالىيهتلىرى

 سقا قېلىپ يىتهكچىلىك قىلىۋاتقان سىياسىي ھهرىكىتىنى پالهش جهريانىدىكى رىقابهتچىلىرى ئالدىدىمۇ نومۇ
 . ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇشى مۇمكىن

 ئادەتته بهكال كۆپ ئۇچىرايدىغان خاتا قارىشىدا چىڭ تۇرىۋېلىش مىجهزى سىياسىي پائالىيهتلهردە ىئنتايىن
 ى ىئدىيىۋىي ئاساس قىلىپ خاتا ئهقىدىن . ېئغىر ئاقىۋەتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشقا سهۋەپ بولىشى مۇمكىن

 . تاللىۋالغان بىرسى كۆپۈنچه ھالالردا ئۆز ئهقىدىسىنىڭ توغرا ىئكهنلىكىگىمۇ ىئشهنچ قىلىپ كىتهلمهيدۇ
 ئۆز ئهقىدىسىگىمۇ تولۇق ىئشهنچ قىلىپ كىتهلمهيدىغان بىر داھى، قانات يايدۇرىۋاتقان ھهرىكىتىدىمۇ ھهرداىئم

 . غان، قىممىتى يوق ىئشالرنى تالالپ پائالىيهت قىلىشقا مهجبور بولىدۇ ئهھمىيهتسىز، ئاقىۋىتى مهلۇم بولمى
 بۇنداق بىرسىنىڭ كهينىدىن ماڭىدىغانالرمۇ بۇ تۈردىكى خاتالىقالرنى دەرھال ھىس قىلىشىپ، بۇ يولدىن

 چى بۇ جهرياندا يىتهك . چۇنكى ئادەم ىئشهنگهن نهرسىلىرىگىال ئۆزىنى پىدا قىالاليدۇ . ئايرىلىشقا تىرىشىدۇ
. بولغان كىشىمۇ ئۆزىگه ئهگهشكهنلهردىن ىئنتايىن ئاددى تهلهپلهردە بولۇشقا باشاليدۇ
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 ئهگهر يىتهكچى بولغان كىشىنىڭ بۇ تۈردىكى پائالىيهتلىرى نهتىجىسىز بولۇپ چىققىنىدا، بۇنىڭ
 هر بىر ىئشىنى ھهتتا قىلغان ھ . مهسوئلىيىتىنى ئامال قىلىپ باشقا بىرسىلىرىگه ئارتىپ قوتۇلۇشقا تىرىشىدۇ

 توغرا قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن يالغانچىلىق، ئالدامچىلىق، رەزىللىك ۋە پهسكهشلىك قىلىشتىنمۇ باش
 شۇنداق قىلىپ بۇنداق بىرسى ئۆزىنىڭ داھىلىق ساالھىيىتىنى يوقىتىپ، ھىلىگهر بىر . تارتماس ھالغا كېلىدۇ

 . سىياسهتچىگه ئايلىنىپ قالىدۇ
 ق بىلمهستىن ۋەكىل قىلىپ سايالپ ئالىي قۇرۇلتايغا كىرگۈزۈپ قويغان بولسا، ئۇ ئهگهر بۇنداق بىرسىنى خهل

 نى تارتتۇرۇپ ` سىھىرلىك قاينام چۆگۈن ` كىشى قۇرۇلتايغا كىرگهن كۈنىدىن باشالپ قولىدىكى
 چاقىسىنىڭ - قويماسلىقتىن باشقا ھېچ نىمىنى ئويلىمايدىغان، ھهممه ىئشتا ئۆز شهخسى مهنپهتى ۋە باال

 راھهت تۇرمۇشنى دەپ قۇرۇلتايغا كىرىپ قالغان كىشىلهر ئۇنىڭ . تۇرمۇشىنىال ئوياليدىغان بولىدۇ راھهت
 ئۇ كىشى دۈچ كېلىدىغان ھهر بىر ھهرىكهتته، ۋەيران بولغانلىقىنى . ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم رىقابهتچى ھىساپلىنىدۇ

 . شكه باشاليدۇ كۆرگهن ھهر بىر ئادەمدە ئۆزىنىڭ پاجىئهلىك ئاقىۋىتىنىڭ رەسىمىنى كۆرۈ
 نى تولۇق تهكشۈرۈپ چىقىپ ` ھهسهنشىرىكلىرى ` ئۆزەمگه بۇندىن كېيىن بۇ تۈردىكى پارالمېنت - مهن ئۆز

 شۇڭا، بۇ ھهقته . ئۇالرنى چوقۇم خهلقى ئالهم ئالدىدا سېسىتىۋىتىشكه تىرىشىمهن دەپ ۋەدە بهرگهن ىئدىم
 . كېيىن يهنه تهپسىلى توختىلىپ ئۆتۈشنى زۆرۈر دەپ قارايمهن

 مهن نۆۋىتى كهلگهندە شۇنىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتىمهنكى، ئوتتۇز ياشقا قهدەم قويىۋاتقان بىرسىگه نىسبهتهن
 ئهمما بۇ بىلىملهر . ئالغاندا پۈتۈن ئۆمۈرى بويىچه ئۆگىنىپ تۈگىتهلمىگىدەك بىلىملهرنىڭ بارلىقى مۇقهررەر
 ىر تولۇقلىغۇچى، كهلگۈسىدە ئۇنىڭ شۇ يېشىغا كهلگىچه تىكلىگهن ىئدىيىسى ئۈچۈن ب

 يهنى، ئادەمنىڭ ئوتتۇز ياشتىن كېيىن . مۇكهممهللهشتۈرگۈچى قوشۇمچه رولىنى ئويناش بىلهنال چهكلىنىدۇ
 ئۆگىنىدىغان بىلىملىرى ئۇنىڭ بۇرۇنقى تۈپكى پىرىنسىپلىرىغا دەخلى يهتكۈزەلمهيدۇ ياكى بۇرۇن تىكلىگهن

 . قاراشلىرىنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ
 ڭ كهينىدىن ئهگىشىپ كېلىۋاتقان تهرەپتارالرمۇ داھىسىنىڭ ئهتىدىن كهچكىچه ئهنه شۇنداق بىرسىنى

 ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان تۇتامى يوق كۆزقاراشلىرى ىئچىدە تىڭىرقاپ ياكى مىڭىسىنى بۇلغاپ يۈرۈشتىنمۇ
 ئهگهر بىرەر داھىنىڭ تۈپكى چۈشهنچىلىرى باشتىن ئاخىرى ئۆزگهرمىگهن ئاساستا يېڭى . ساقلىنااليدۇ

 ملهر بىلهن كۈنسايىن مۇستهھكهملىنىپ بارغىنىدا، ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىمۇ ئۆز داھىسىغا زور ىئشهنچ بىلى
 شۇنىڭدەك يهنه، ئۇنىڭ كېيىن تولۇقالپ بارغان . باغالپ، ئۇنىڭغا قهتئىي ئهگىشىپ ماڭىدىغان بولىدۇ

 پ بېرىدىغان پاكىتلىق بىلىملىرى ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهرگه داھىسىنىڭ پىكىرىنىڭ توغرىلىقىنى ىئسپاتال
. رولىنىمۇ ئوينىيااليدۇ
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 ئهگهر، بىرەر يىتهكچى ئۆز ىئتىقاتىنىڭ خاتا ىئكهنلىكى ىئسپاتلىنىپ، ئۇز ىئدىيىسىدىن ۋاز كېچىشكه ياكى
 بۇ خاتا ئهقىدىسىنى تۈزىتىشكه مهجبور بولغىنىدا، قىلچه ىئككىلىنىپ ئولتۇرماي سىياسىي پائالىيهتلهردىكى

 چۇنكى، ىئنتايىن مۇھىم بولغان پىرىنسىپال . نىنى بوشىتىپ دەرھال چهتكه چىقىشى الزىم يىتهكچىلىك ئور
 مهسىلىلهردە بىرەر قېتىم خاتاالشقان بىرسى كهلگۈسىدە يهنه شۇنىڭغا ئوخشاش خاتالىقنى قايتا سادىر قىلىش

 لىكىنى باھانه قىلىپ بۇنداق بىر كىشى خاتالىقىنى تۈزەتكهن . ېئھتىمالىمۇ ىئنتايىن چوڭ بولغان بىرسىدۇر
 . خهلقتىن ئۇنىڭ بۇ ئورۇندا داۋاملىق تۇرۇپ قېلىشىنى تهلهپ قىلىدىغانغا ھېچقانداق ھهققى يوق

 . بۈگۈنكى كۈندە خاتالىقىنى تونۇپ ئورۇن بوشىتىشقا جاسارەت قىالاليدىغان كىشىلهر بهكال ئازىيىپ كهتتى
 ولۇق ھهققىم بار دەپ قارايدىغان كىشىلهرنىڭ نهقهدەر بۇ ئهھۋال، ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي سهھنىدە ئولتۇرۇشقا ت

 . پهسكهش ىئنسانالر ىئكهنلىكىنى تولۇق كۆرسىتىپ بېرىدۇ
 ئويالپ كۆرەيلى، ئهنه شۇنداق پهسكهشلهر ئارىسىدا خهلققه پايدىلىق ىئقتىدارلىق بىرەرسى تېپىالرمۇ؟

 . ىال كۆپ ئۇچىرايدۇ ئهپسۇسكى ئۇنداق كىشىلهردىن رەھبهر بولۇپ سايلىنىدىغانالر يهن
 مهنمۇ سىياسىي ىئشالرغا ئۆزەمنى ئۇرۇپ كهلگهندەك قىلساممۇ، سىياسهتكه بهك چوڭقۇرالپ كىرىپ

 مهن پهقهت سىياسىي مهسىلىلهردە مېنى ئاالھىدە . ئۆزەمنى تۇنۇتماسلىققا تىرىشىپ كهلمهكته ىئدىم
 شۇنداق . كىشىلهرگه سۆزلهپ يۈرمهكته ىئدىم قىزىقتۇرۇپ كېلىۋاتقان مهسىلىلهر ھهققىدىال ئۆز ئهتىراپىمدىكى

 قىلىش ئارقىلىق كىشىلهر ئارىسىدا ئۇالرنى قانداق قىلىپ قايىل قىلىشقا بولىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ بۇلغانغان
 ئهمما ساددا قهلبلىرىگه قانداق قىلىپ تهسىر كۆرسىتىشكه بولىدىغانلىقىنى، بۇنداق كىشىلهرگه قانداق خىتاپ

 بۇنىڭ ئۈچۈن پۇرسهتنى قولدىن بهرمهي پۈتۈن . ەكلىكىنى ئۈگىنىشكه تىرىشاتتىم قىلىنىشى كېر
 ىئمكانىيهتلهردىن تولۇق پايدىلىنىپ ھهر تۈرلۈك ماتېرىيالالرنى ئۆگىنىپ سىياسىي سهۋىيهمنى ئۆستۈرۈشكه

 ىق باشقا بىر بۇنداق بىر ئۆگىنىش ئۈچۈن پۈتكۈل نېمىس مۇھىتى ىئچىدە ۋىيېنادىنمۇ مۇۋاپ . تىرىشماقتا ىئدىم
 . يهر تېپىلمايتتى

 يىل ىئنقىالبى - 1848
 ئۇ ۋاقىتالردا، پروسىيىنىڭ بىر قىسىم جايلىرى بىلهن ھامبۇرگ، بالتىق بويلىرى قاتارلىق جايالرنى ھىساپقا
ئالمىغاندا، ئهينى ۋاقتىدىكى گېرمانىيىگه قارىغاندا زاۋاللىققا يۈز تۇتقان تۇنا مۇنارخىيىسىدىكى سىياسىي

 . يهت كىشىنى قىزىقتۇرىدىغان نۇرغۇنلىغان ئۆزگىچه ئاالھىدىلىكلهرگه ىئگه ىئدى ۋەزى
 ئاۋۇسترىيىدىكى نېمىس ئامىلى بۇ دۆلهتنىڭ قۇرۇلۇش جهريانىدىال مۇھىم رول ئويناپ قالغان بولماي، يهنه

ي كۈچ بولۇش سۇنئىي بىر ئورگان بولغان ھابسبۇرگ ىئمپىرىيىسىنى ئهسىرلهر بويىچه ساقالپ كهلگهن مهنىۋى
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 بۇ نېمىس ئامىلى بۇ دۆلهتنىڭ ئۇزۇن يىلالر بويىچه مهۋجۇت بولىشى ۋە . رولىنىمۇ ئويناپ كهلمهكته ىئدى
 تهغدىرى ئۈچۈنمۇ ىئجابىي رول ئوينايدىغان ىئمپىرىيىنىڭ مېغىزى بولۇش ىئمكانىنىمۇ يارىتىپ بهرگهن

 . ىئدى
 اتىدىن ئوغلىغا مىراس بولۇپ داۋاملىشىپ كهلگهن ئهگهر تارىختىن بۇيان ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈش ھوقۇقى ئ

 ئهللهردە، بۇ خىل ۋارىسلىق تۈزۈمى ىئمپىرىيىنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرىشى بىلهن ئۇنىڭ ھاكىمىيهت
 سىياسىتى ئۈچۈن ىئزچىل تۈردە ساپ قان بىلهن تهمىنلهپ تۇرۇش رولىنى ئوينايدىغان يۈرەك بولۇش رولىنى

 ا، ئاۋۇسترىيه ىئمپىرىيىسىنىڭ پايتهختى بولغان ۋىيېنانى بۇ ىئمپىرىيىنىڭ ئويناپ كهلگهن دەپ قارالغىنىد
 . مىڭىسى دېيىشكه بوالتتى

 ۋىيېنانىڭ سىرتقى كۆرۈنىشىنى تاج كهيدۈرۈلگهن مهلىكىنىڭ چهكسىز گۈزەللىكلهر بىلهن تولغان بىر
 ىئرقالرنى بىر مهركهز بۇ ھهشهمهتلىك كۆرۈنۈشلهر ۋىيېناغا ھهرخىل . ھهرىمىگه ئوخشىتىش مۇمكىن ىئدى

 بۇ شهھهر، ئۆزىنىڭ گۈزەللىكلىرى بىلهن بۇ ىئمپىرىيىنىڭ . ئاستىدا باشقۇرۇش ىئمكانىنى بهرگهن ىئدى
 . زاۋاللىققا يۈز تۇتقان قىياپىتىنى يوشۇرۇپ كهلمهكته ىئدى

 پېتىپ، ئاۋۇسترىيه ىئمپىرىيىسى تهۋەسىدىكى ھهر قايسى مىللهتلهر ئۆزئارا قانلىق جىدەللهر ىئچىگه
 ىئمپىرىيىنى كۈنسايىن زەىئپلهشتۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىغا قارىماي، باشقا دۆلهتلهر، بولۇپمۇ گېرمانىيه، ئاۋۇسترىيه
 ىئمپىرىيىسىنى ۋىيېنانىڭ گۈزەللىكلىرىگه ئوخشاش گۈللهنگهن، بارغانسىرى مۇستهھكهملىنىپ بېرىۋاتقان

 دېمىسىمۇ ئۇ ۋاقىتالردا ۋىيېنا ئۆزىنىڭ ئهڭ . ى ھهشهمهتلىك بىر ىئمپىرىيه دەپ تونۇپ كهلمهكته ىئد
 ئاخىرقى قېتىملىق زور يۈكسىلىش دەۋرىنى ياشاۋاتقانلىقى ئۈچۈن، باشقىالرنىڭ بۇ ىئمپىرىيىگه ئهنه شۇنداق

 يهنى، ئۇ يىلالردا ىئقتىدارلىق بىر داھىي سۈپهت شهھهر باشلىقىنىڭ . ھهيران بولىشى تهبىئىي بىر ئهھۋال ىئدى
 دە زاۋاللىققا يۈز تۇتقان بۇ قېرى تۇنا مۇنارخىيىسىدىكى ىئمپىرىيه ھۆكۈمىتىنىڭ پايتهختى كۆزلهرنى رەھبهرلىكى

 . چاقناتقىدەك جانالنغان بىر دەۋرىنى ياشاۋاتقان ىئدى
 نېمىس ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ شهرقىي نېمىس چېگرالىرىنى تىزگىنلهپ كېلىۋاتقان بۇ ئۇلۇغ نېمىس، نىمىشقىدۇ

 ھالبۇكى، ئهنه شۇ خهلق . تهۋەسىدە رەسمىي بىر دۆلهت رەھبىرى دەپ تونۇلماي كېلىنگهن ىئدى بۇ ىئمپىرىيه
 ىئچىدىن يېتىشىپ چىققان دوكتور لۋېگېر ىئمپىرىيه پايتهختىنىڭ شهھهر باشلىقى بولغىنىدىن كېيىن، پۈتۈن

 لۋېگېر ىئقتىسادىي ساھهلهر بويىچه ىئنتايىن ئۇتۇغلۇق خىزمهتلهرنى ىئشلهپ كېلىۋاتقان ىئدى، دوكتور
 دوكتور لۋېگېر ئۇ . ساھهدە، گۈزەل سهنئهتلهر ساھهلىرىدە ئاالھىدە زور ئۇتۇغالرنى قولغا كهلتۈرمهكته ىئدى

 ۋاقىتالردا ئوتتۇرلۇقتا يۈرگهن بارلىق سىياسيونالردىن ئۈستۈن دۆلهت رەھبىرى ىئكهنلىكىنى شۇنچه كۆپ
. اپالىق كۈرەشلىرى ئارقىلىق ىئسپاتالپ بهرگهن ىئدى توسالغۇالرنىڭ بولىشىغا قارىماي، ىئنتايىن ج
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 گهرچه بۇ ىئمپىرىيه تهۋەسىدە ئاۋۇسترىيه مىللىتى دەيدىغان بىر ئۇقۇم ئاللىمۇ قاچان بىتچىت بولۇپ كهتكهن
 بولسىمۇ، بۇ شهرقىي نېمىس يۇرتىدا، نېمىسالردىن چىققان بۇ سىياسىي ئهرباپنىڭ ىئناۋىتى قىلچه

 شۇنىڭغا قارىماي، ئون مىليون نوپۇسقا ىئگه مېغىزلىق رولىنى ئويناپ كېلىۋاتقان بۇ . كامايمىغان ىئدى
 مىللهتنىڭ ىئقتىدارىغا ھهرقانچه تايىنىمهن دېسىمۇ، ئهللىك مىليونلۇق بىر دۆلهتنى زاۋاللىققا يۈز تۇتۇشتىن

 تنى قولدا تۇتۇپ بۇنداق بىر دۆله . ساقالپ قالىمهن دېيىش ھهرگىز مۇمكىن بولمايدىغان بىر ىئش ىئدى
 . تۇرۇش ئۈچۈن قهتئىي تۈردە باشقا كهسكىن ئۆزگىرىشلهرنىڭ بولىشى شهرت ىئدى

 . ئاۋۇسترىيىلىك نېمىسالر ھهقىقهتهنمۇ نهزەر داىئرىسى ۋە قۇرسىقى كهڭ، زىرەك ۋە ساپدىل ىئنسانالر ىئدى
 چىدە ئۆزىلىرىنىڭ تىگىشلىك شۇنداق بولغاچقا، نېمىس مىللىتى شۇنچه كاالڭپاي بىر ىئمپىرىيه ئورگىنى ىئ

 . ئورنىنى ساقالپ قااللىغان بىر مىللهت ىئدى
 ئۇالر . ئۇالر بۇ جهرياندا ئۆز ئۈستىگه چۈشكهن مهجبورىيهتلهرنى بىجا كهلتۈرۈشتىنمۇ ھهرگىز قاچمايتتى

 م پۈتكۈل ىئمپراتور ئوردىسىنىڭ ئۆزلىرىگه بېرىلگهن شۇنچه تار داىئرلىك ىئمكانىيهتلهرگه قارىماي، ھهر داىئ
 تهلهي، ئۇالرنى نېمىس ۋەتىنىدىن مهھرۇم . ئاۋۇسترىيه ىئمپىرىيىسىنى كۆزدە تۇتۇپ ھهرىكهت قىلىشاتتى

 قالدۇرغان بولسىمۇ، ئهجداتلىرى تهرىپىدىن ئۇزۇن تارىخىي جهريان ىئچىدە قانلىق كۈرەشلهر ئارقىلىق شهرقىي
 كىنى ساقالپ قېلىشنى ئۆزلىرىنىڭ شهرەپلىك بىر چېگرا بويلىرىدىن يۇلۇپ ئالغان بۇ تۇپراقالردا نېمىسلى

 ۋەزىپىسى دەپ تونۇپ، بۇ ۋەزىپىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ھهر بىر نېمىس ھهرقانچه ېئغىر كۈلپهتلهرگه
 ئهمما ئاۋۇسترىيىلىك نېمىسالر . قېلىشىدىن قهتئىي نهزەر پۈتۈن تىرىشچانلىقىنى كۆرسىتىپ كهلمهكته ىئدى

 لىتىنىڭ بىر قىسمى دەپ تونۇپ كهلگهچكه، بىر قىسىم نېمىسالر ئورتاق بىر ئۆزلىرىنى ئۇلۇغ نېمىس مىل
 ئاۋۇسترىيه قۇرۇش دەيدىغان بۇ غايه ئۈچۈن ھېچقاچان ئهستايىدىل خىزمهت قىلىش نىيىتىگه كېلىپ باققانمۇ

 . ئهمهس
 خالىغان ئۇالرنىڭ ىئلغار، بىلىملىك كىشىلىرى ھېچقاچان بۇنداق ئورتاق بىر دۆلهتنى چىن كۆڭلىدىن

 بۇ نوقتىنى ھهرگىز ئهستىن چىقارماسلىقىمىز . ئهمما خېلى كۆپ نېمىسالر بۇنى چۈشهنمهيتتى . ئهمهس
 . كېرەك

 شۇنداق . شۇنىڭغا قارىماي ئاۋۇسترىيىنى نېمىسالرسىز تهسهۋۋۇر قىلىش ئهسال مۇمكىن ئهمهس ىئدى
 ىئمپىرىيىنىڭ ھهر تۈرلۈك ىئگىلىك بولغاچقا، ئاۋۇسترىيىلىك نېمىسالر پۈتكۈل ىئمپىرىيه تهۋەسىدە بۇ

 . ىئشلىرىنى ئۆز ئۈستىلىرىگه ئالغان ىئدى
 بۇ دۆلهت تهۋەسىدىكى مۇھىم بولغان بارلىق اليىھهلهر ئاساسهن بۇ نېمىسالر تهرىپىدىن پىالنلىنىپ ئهمهلگه

مهتچىلهرنىڭ ئاشۇرۇلغان بولۇپ، ئاساسلىق مهسوئل كادىرالر، تېخنىك كادىرالر ۋە باشقا بارلىق كادىر خىز
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 ئهمما تاشقى سودا ئاساسهن ئالغاندا . مۇتلهق كۆپ قىسمىنى يهنه شۇ نېمىسالردىن تهشكىل تاپماقتا ىئدى
 بۇ ساھهدىكى يهھۇدىيالر قول سالمىغان ىئشالر ئاساسهن نېمىسالر . يهھۇدىيالرنىڭ قولىدا دېيىشكه بوالتتى
 اسىي جهھهتتىن ئالغاندا، دۆلهت پۈتۈنلهي شۇنىڭدەك يهنه سىي . تهرىپىدىن تولۇقلىنىپ كهلگهن ىئدى

 . دېگىدەك نېمىس كۈچىگه تايىنىپ ساقلىنىپ كهلمهكته ىئدى
 بۇ نېمىسالر ىئمپىرىيه تهۋەسىدە ئهسكهر بولۇپ تۇغۇلغان يۇرتلىرىدىن يىراق ماكانالرغا بېرىپ ۋەزىپه

 بۇ پولكالر ۋىيېنا ياكى . هيىتتى بۇ نېمىس ئهسكهرلىرىنىڭ ھهممىسى نېمىس پولكلىرىدا ۋەزىپه ئۆت . ئۆتهيتتى
 گالىچيه قاتارلىق جايالردا ۋەزىپه ئۆتهش بىلهنال قالماي، تا ھهرسهكلهرگىچه بېرىپ ۋەزىپه ئۆتهشكه مهجبور

 پولكتىكى ئوفىتسېرلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى شىتاپالردىكى ئوفىتسېرالرغا ئوخشاش . ىئدى
 . نېمىسالردىن تهشكىل تاپاتتى

 ئهمما زامانىۋىي . پهن ىئشلىرىمۇ نېمىسالرغا تهۋە ىئشالر ىئدى - زەل سهنئهتلهر بىلهن ىئلىم بۇ دۆلهتتىكى گۈ
 . ئارتىسالر ىئچىدە نېمىسالر يوق ىئدى - سهنئهت دەپ ئۇيدۇرۇپ چىقىرىلغان ساھهدىكى سهنئهتچى

 ھهقىقىي . دى ئهسلىدە بۇنداق ساختا سهنئهت ئهسهرلىرىنى بىرەر زەڭگىمۇ چىقىرااليدىغان ئاددى نهرسىلهر ىئ
 نېمىس ئاساسىغا قۇرۇلغان . سهنئهت ئهسهرلىرىنى يارىتىش ىئلھامى يهنىال نېمىسالرغا خاس بىر ىئش ىئدى

 ۋىيېنا، گۈزەل سهنئهت ساھهلىرى بويىچه، يهنى مۇزىكا، بىناكارلىق، ھهيكهلتاراشلىق ۋە رەسساملىق
 ۋېنگىر دەپ ئاتالغان تۇنا - ىپ، ئاۋۇسترو تۈگىمهس كۈچ قۇدرىتىنى نامايهن قىل - تارماقلىرى بويىچه پۈتمهس

 . مۇنارخىيىسىنىڭ سهنئهتكه بولغان تهلىۋىنى قاندۇرۇپ كېلىۋاتقان بىر مهنبه ىئدى

 خاتىمه
 ناملىق رومانىدىن ېئلىنغان تېكىستلهر > كۈرەشلىرىم < : يۇقىردىكى قۇرالر بولسا ئادولف گىتلېر

 : بولۇپ،مىنىڭچه بولغاندا
 ! بهلكى قۇدرهتلىك كۈچ ، ىلغان كۈچ ئاجىز ئهمهس يوقالمايمهن دهپ قهيت ق

 ئارزۇالر بولىدىكهن ئارزۇالر ئۆچۈن كۆرەش قىلىدىغان جاسارەت،ئارزۇالرنى يېتهكلهيدىغان ئهقىل،ئارزۇالرنى
 ھىمايه قىلدىغان ئهخالق بولسىالم،ئارزۇالر ساپ سهمىمىي بولسىال بۇنداق ئارزۇالرچۇقۇم ئهمهلگه

 مۇنتىزىم ئارمىيىنىڭ كۆچىگه تايىنىپ،ساقچى كۆچلىرىنىڭ قۇغدىشىغا تايىنىپ بۇنىڭ ئهكىسچه . ئاشىدۇ
 نۇقۇل ىئدولۇگىيىلىك يۇقىرى بېسىملىق سىياسهتنىڭ بېسىم كۆچىگه تايىنىپ ئهمهلگه ئاشىدىغان

 . فاشىزىمچى ئارزۇالرمۇ بولىدۇ
لۇپ بۇ تارىخقا لهنهتگهردە بولۇپ گىتلېرنىڭ ئارزۇسى ھهرىكهتكه ئايلىنىپ ۋاقىتلىق ئهمهلگه ئاشقاندائارزۇ بو
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 . يېزىلغان ىئدى
 بۇ تىپىك ئارزۇالرنىڭ ئهمهلگه ېئرشىشى ىئنسانىيهت تارىخىنىڭ ئۇزاق مۇساپىللىرىدا ۋاقىتلىق ئهمهلگه
 ئاشقان ئارزۇ بولۇپ قالىدۇ،تاىخنىڭ قانۇنىيهتلىك ېئقىمى ساپ سهمىمي ئازرۇالرنى ۋە شۇندق ئارزۇالرنى

 . پ سهمىمىي مىلهتلهردەپ تااليدۇ ۋە ئهكىسچه بولغاندا شااليدۇ كۆڭۈلگه پۈتكهن سا
 . ېئقىمغا قارشى ماڭغان گىتلېرنى شاللىۋەتكهن تارىخ

 تارىخى تهرەقىياتنىڭ توغرا تهرەپىدا تۇرماي، تارىخى تهرەقىياتنىڭ قارشى ېئقىندا تۇرغان گىتلېر فاشىسىت
 . سىياسىيهت بهلگىلىگهن

 . رەقىياتنىڭ ىئچىكى قانۇنىنىيهتلىرىگه ئۇيغۇن ئارزۇ،تهلهپچان ھهم كۆرەشچان ئارزۇ مىنىڭ ئارزۇيۇم تارىخى ته

. كۈنى 9 _ ئاينىڭ _ 1 يىلى _ 2006
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