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  ئامېرىكىنىڭ جۇڭگو سىياسىتى

ــش يۆن  ــر قىلىــ ــىلهپ پىكىــ ــتۇرىمىز ىخۇالســ ــشىمىزنى داۋامالشــ . لىــ
ــان   ــق بولمايۋاتقـ ــالرغا ئېنىـ ــازىرغىچه ۋەتهنداشـ ــالر  ،ھـ ــېكىن ۋەتهنداشـ  لـ

ــىله     ــر مهســ ــدىغان بىــ ــدىغان، قىزىقىــ ــيهت بېرىــ ــايىن ئهھمىــ  —ئىنتــ
ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگوغــا قاراتقــان سىياســىتى زادى قانــداق سىياســهت؟      

  . دېگهن مهسىلىدۇر
ــىلهرگه مهن      ــېمه؟ س ــىتى ن ــان سىياس ــا قاراتق ــڭ جۇڭگوغ ئامېرىكىنى
ئامېرىكىنىڭ جۇڭگوغا قاراتقـان سىياسـىتىنى بىـر جـۈملىگه يىغىنچـاقالپ            

ېرىكـا  ھـازىرقى دۇنيـادا ئام    . مۇنداق سىياسهت، دەپ ئېيتىـپ بېـرەلمهيمهن      
بهلگىلىگــۈچى دۆلهت ئىــكهن، شــۇڭا ئامېرىكــا سىياســهت بهلگىلهيــدۇ،      

.  سىياســــهتكه ئايالندۇرىــــدۇلهنـــگهن سىياســــهتنى يهنه خهلقئــــارا بهلگى
باشـــقىالر شـــۇڭا بـــۇ يهردە بويـــسۇنغۇچى، بهلگىلهنـــگهن سىياســـهتلهرنى 

ــدۇ    ــۇپ قالى ــۇچى بول ــۇل قىلغ ــالىز   . قوب ــهتلهرنى ئان ــگهن سىياس بهلگىلهن
ھلىـــل قىلـــساق، سىياســـهتنىڭ شـــهكلىدىن، ئۆزگىرىـــپ     قىلـــساق، ته

ــشهلهيمىز     ــاھىيىتىگه ئېرى ــهتنىڭ م ــپ سىياس ــپ چىقى ــىدىن ھالقى . تۇرۇش
  . قىاليلۇق بىرلىكته ئانالىز ،قېنى ئهمسه ۋەتهنداشلىرىم

چهت ئهللهردە سىياسىي كۆزەتكۈچىلهر جۇڭگونىـڭ ئىچكـى قىـسمىدا          
رالىرى ھــېس قىلىــپ يــۈز بېرىۋاتقــان ئۆزگىرىــشلهرنى تېخــى خىتــاي پــۇق 

يهتمىـــدى، چۈشـــهنمىدى، دېيىـــشكهن بۇنـــداق ئۆزگىرىـــشلهرگه تهســـىر 
  كۆرسهتكهن سىياسىي ئامىلالر نېمىلهر ئىدى؟

ــا  – 1979 ــى ئامېرىكـ ــ — يىلـ ــى دۆلهت دىپلوماتىـ ــو ئىككـ  ك جۇڭگـ
ــيىن ــا  يىلـــى ئامېرىكـــا- 1980 ،مۇناســـىۋەت ئورناتقانـــدىن كېـ  جۇڭگوغـ
شـۇنىڭدىن كېـيىن    .  تهقـدىم قىلـدى    سودىدا ئېتىبار بېرىش سىياسـىتىنى    
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خىتاينىڭ جهنـۇبتىكى بهش ئۆلكىـسى ئىـشلهپچىقارغان يېنىـك سـانائهت            
ــو  ۋە ئېغ ــسۇالتلىرىنى جۇڭگـ ــانائهت مهھـ ــر سـ ــاج  ىـ ــسابات بـ ــۆۋەن ھېـ  تـ

شــۇ . بىرلىكىــدە ئامېرىكــا بازارلىرىغــا ئېكــسپورت قىالاليــدىغان بولــدى     
  :ۈرگۈزدىجۇڭگوغا مۇنداق سىياسهت يكۈندىن باشالپ ئامېرىكا 

  .جۇڭگودا ئهركىن سودىنى يولغا قويۇش.  1
ــۇل  .  2 ــارا پـ ــونى خهلقئـ ــۆرەپ  –جۇڭگـ ــسىغا سـ ــامىله سىستېمىـ  مۇئـ

 –مۇئـامىله سىستېمىـسىنى، خهلقئـارا پـۇل      –كىرىش ۋە جۇڭگونىـڭ پـۇل     
  .ىپ قويۇشتمۇئامىله سىستېمىسىغا چې

ــپ    .  3 ــۆرەپ كىرىــ ــكىالتىغا ســ ــودا تهشــ ــارا ســ ــونى خهلقئــ جۇڭگــ
  . ىت قىلىشجتا قانۇنچىلىق سىستېمىسىنى بىتساخجۇڭگونىڭ 

ــونى ئوبيېكــت قىلغــان ھالــدا خهلقئــارا سىياســهتنى بىــر      .  4 جۇڭگ
  .گهۋدىلهشتۈرۈش

دۇنيــا ســودا تهشــكىالتىغا مۇناســىۋەتلىك دۇنيــا ئىقتىــسادىنى بىــر .  5
  . گهۋدىلهشتۈرۈش

خهلقئارادا نىزامنامه، ئهھدىنامىلهرگه قـول قويـدۇرۇپ، جۇڭگـونى         .  6
  . پرىنسىپالرغا ئهمهل قىلىشقا زورالش–خهلقئارا قانۇن 

جۇڭگونىڭ تىبهت ۋە ئۇيغۇرىـستاندىن باشـقا مهمـۇرى تـۈزۈمىنى           .  7
ــسىيىلهشتۈرۈش ــا   . (فېدېرات ــق، ئامېرىك ــهتكه مۇۋاپى ــۇنداق سىياس  —مۇش

ــۇ       ــڭ ش ــاغالردا جۇڭگونى ــان چ ــىۋەت ئورناتق ــك مۇناس ــو دىپلوماتى جۇڭگ
 مـاددىلىق   ئـالته  بـاڭ شـىنجاڭ توغرىـسىدا          ۋاقىتتىكى سېكرېتارى خـۇ يـاۋ     
 - 1980 ، مـاددىلىق سىياسـهت تـۈزۈپ   ئـالته سىياسهت، تىـبهت توغرىـسىدا    

يىلــى ئوخــشاشال بىــر ۋاقىتتــا مۇســتهملىكه ئۇيغۇرىــستاندىن ۋە تىبهتــتىن  
  )چېكىنىشنى قارار قىلغان ئهمهسمىدى؟
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ــتهملىكىچىلىك  .  8 ــا، مۇسـ شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن جۇڭگـــودا كوممۇنىزمغـ
ــىيالىق تـــۈزۈ  ئايالنـــدۇرۇش ۋە ۋاۋنىـــساغامگه قارشـــى داالى المـــانى ئاسـ

جۇڭگـــونى پارچىالشـــنى مهقـــسهت قىلغـــان سىياســـهتلهر ئامېرىكىنىـــڭ  
  . جۇڭگوغا قاراتقان سىياسهتلىرى ئىدى

 ئىككـى دۆلهتنىـڭ     ، جۇڭگـو مۇناسـىۋەتلىرىدە    —يۇقىرىقىالر ئامېرىكـا    
ــك مۇ ــق  دىپلوماتى ــىۋەتلىرىدە، داۋاملى ــا ئېناس ــپتىلغ ــدىغان ۋە لىنى  تۇرى

 تىگه سـىڭىپ كىرىۋاتقـان سىياسـهت      جۇڭگونىڭ ئىسالھاتچىلىق ئهمهلىيىـ   
بولغانـــدىن باشـــقا، بۈيـــۈك ئىـــستراتېگىيىلىك مهقـــسهتنى ئارقـــا تېـــرەك  
قىلغان ئامېرىكىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى، بىـر سىياسـىي توقمـاق            

  . جۇڭگولۇقنىڭ بېشىغا داۋاملىق ئۇرۇلۇپ تۇراتتى،بولۇپ
ــۇ ــز پهقهت  ي ــدىن بى ــهتلهرنىڭ ئىچى ــودا «قىرىقى سىياس ــن س » ئهركى

  !دېگهن ئىبارىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتهيلى
بىر جهمئىيهتته ياكى بىر دۆلهتته ئهركىـن سـودا يولغـا قويۇلىـدىكهن،             
شــۇ جهمئىــيهت ئهركىــن جهمئىــيهت، شــۇ دۆلهت ئهركىــن دۆلهت بولۇشــى 

؛ بىــر زۈلۈشــى كېــرەكشــۇنداقال جهمئىــيهتكه مۇۋاپىــق قــانۇنالر تۈ. كېــرەك
لىــك دۆلهت سىياســىتىنى يولغــا   پولىيىونودۆلهت ئىقتىــساد ساھهســىدە م 

ىدىكهن، بۇنـداق دۆلهتـته يـاكى جهمئىيهتـته ئهركىـن سـودىدىن سـۆز               قوي
ئهركىـن سـودىنى يولغـا قويـۇش توغرىـسىدا ئامېرىكـا،            . ئاچقىلى بولمايـدۇ  

و دۆلهت  ئۇنـداقتا جۇڭگـ  ،ھۆكـۈمىتىگه تهكلىـپ بهرگهن  ئىـكهن   جۇڭگـو  
ــدۇ    ــۇر بولى ــشقا مهجب ــار قىلى ــسىنى بىك ــسى . مونوپولىيى دۆلهت مونوپولىيى

ــۇ      ــۇق ئورنىم ــڭ ھوقۇقل ــستىك پارتىيىنى ــۈن كوممۇنى ــان ك ــار قىلىنغ بىك
دا تهشــكىالتىغا ئهزا بولــۇپال  وســ جۇڭگــو دۇنيــا . تهۋرىنىــشكه باشــاليدۇ 

  . كىرىدىغان بولسا يۇقىرىقى تهرتىپلهردىن ھهرگىز قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ
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ئامېرىكـــــــا ئوتتۇرىغـــــــا قويغـــــــان تهكلىپلهرنـــــــى، جۇڭگـــــــودا 
ئهمهلىيلهشتۈرۈشــنىڭ قهدەم باســقۇچلىرىنى، ئامېرىكىغــا يــول قويۇشــنىڭ 
ــستراتېگىيىلىك     ــلهن ئى ــا بى ــسىنى، ئامېرىك ــقۇچلىرىنى، دەرىجى قهدەم باس

ــنىڭ  ــالوگ قۇرۇشــ ــۇرۇ دىئــ ــۇقراالردىن يوشــ ــى پــ  پهقهت پتهرتىپلىرىنــ
ــا « ــسترا —ئامېرىكــ ــو ئىــ ــېرىكلى جۇڭگــ ــىۋىتى تېگىيىلىك شــ ك مۇناســ

دەپ »  ئامېرىكــــا مۇناســــىۋىتى ياخــــشىالندى—جۇڭگــــو «، »ئورنــــاتتى
مۇناســىۋەتلهرنىڭ » ياخــشى«تهشــۋىق قىلىۋاتقــان جۇڭگــو، ئورنىتىلغــان  

ــدىن    ــى جۇڭگــو پۇقرالىرى ــدار ئىكهنلىكىن ــۆرەلمىگه ھامىلى ــداق ت زادى قان
  . خۇپىيانه تۇتۇپ كېلىۋاتقان دۆلهت ئىدى

ــدې ــوننت پرېزىــ ــپ   كىلىنتــ ــپ قايتىــ ــارەت قىلىــ ــونى زىيــ  جۇڭگــ
 ئېتىبـارىنى  –كهتكهندىن كېيىن، جۇڭگو تاشـقى سىياسـىتىنىڭ دىقـقهت       

 شــاڭخهيدە تهيــۋەن توغرىــسىدا كىلىنتــونپرېزىــدېنت . تهيــۋەنگه قــاراتتى
، دەيـدىغان   »تهيـۋەننى ئـۈچ جهھهتـته قوللىماسـلىق       «ئاغزاكى سـۆزلىگهن    

ــپ،  ــارىنى كۆتۈرۈۋېلىـ ــىي ئىبـ ــدەك،  سىياسـ ــۆھهر تېپىۋالغانـ ــۇددى گـ  خـ
ئـــۈچ جهھهتـــته   « ئېچىلىـــپ كهتـــكهن جيـــاڭ زېمىـــن    قهقهلىرىگـــۈل

 كــۆز قىلىــشقا ئالــدىراپ   –نــى خهلقئــارا ســهھنىدە كــۆز    »قوللىماســلىق
جياڭ زېمىن زىيارەت قىلىش ئۈچۈن رۇسـىيىگه يېتىـپ كهلگهنـدە          . كهتتى

تهيـۋەنگه  «قـا بىـر مـاددا       »تهيۋەننى ئۈچ جهھهتته قوللىماسـلىق     «يىلتسىن
ــورال  ــي ق ــاراغ ســېتىپ بهرمهســلىك –ھهربى ــاددىنى  »  ي ــر م ــدىغان بى دەي

جيــاڭ . قــا ۋەدە بهردى»تهيــۋەننى تــۆت جهھهتــته قوللىماســلىق«قوشــۇپ 
قىلماقتـا، دىپلومـاتىيه ساھهسـىدە      » غهلىـبه « كهينىـدىن    –زېمىن كهينـى    

ــڭ   ــاڭ زېمىننىـ ــۆھرىتى«جيـ ــماقتا» شـ ــى  . ئاشـ ــۆزىنى قهيهرگه قويۇشـ ئـ
ــا  ــرەك؟ يــ ــرەك؛  كېــ ــشكه زورالش كېــ ــۇنداق ۋەدە بېرىــ پونىيىنى ھهم شــ
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 شـۇنداق ۋەدە بېرىـشى      تـسىننىڭ يىلپرېزىدېنت كىلىنتوننىڭ، پرېزىدېنت    
 ،ھهي، ھهيئاســان گهپمــۇ؟ يــاپونىيه شــۇنداق ۋەدە بېرىــدىغانال بولــسا      

  ى قېچىپ نهگه بارااليتتى؟ هندەككه كهلمىتهيۋەن ئ
ىـڭ   ئاين – 11رالشـتۇرۇپ   جياڭ زېمىن رۇسىيىدىكى زىيـارىتىنى ئاخى     

جيـــاڭ زېمىـــن ياپونىيىنىـــڭ .  يـــاپونىيىگه يېتىـــپ كهلـــدى كـــۈنى– 25
 تهيـۋەن توغرىـسىدا ئـاغزاكى    كىلىنتـون  پرېزىـدېنت   —: كۈزۈمىغـا ۋەزىرى  

ئىپــادە بىلدۈرگهنــدەك، يــاپونىيه تهرەپنىڭمــۇ تهيــۋەن مهسىلىــسى بــويىچه  
بېرىـشنى تهلهپ   توغرىـسىدا ۋەدە    » تهيۋەننى ئۈچ جهھهتـته قوللىماسـلىق     «

لـــېكىن بۇنـــداق دىپلوماتىـــك تهلهپ ياپونىيىنىـــڭ ۋەزىـــرى     . قىلـــدى
  . نىڭ كهسكىن رەت قىلىشىغا ئۇچرىدىىكۈزۈم

جۇڭگوغــا تاجــاۋۇز قىلغــان تــارىخنى ئېتىــراپ قىلىــپ : جيــاڭ زېمىــن
يــاپونىيه ھۆكــۈمىتى ھۆججهتلىــك ئهپــۇ سورىــشى كېــرەك، دەپ تهكلىــپ  

ــر كۈز    ــدى، بــۇ تهكلىپمــۇ ۋەزى لىــشىغا نىــڭ كهســكىن رەت قى ىۈمقويۇۋى
يــاپونىيه پادىــشاھى . كهتتــىلــى چىقىــپ ېجيــاڭ زېمىننىــڭ ي. ئۇچرىــدى

ئىككـى جۇڭگـو پهيـدا      «: زېمىن جياڭ   ،ېلىش زىياپىتى ئۆتكۈزگهندە  ۋكۈتۈ
ــش ــداق    قىلى ــۇغۇللىنىدىغان ھهرقان ــلهن ش ــتهقىللىقى بى ــۋەن مۇس  ۋە تهي

ــددىي ۋ     ــدا جى ــۇ رايون ــۇزى ۋە ب ــۋەن بوغ ــلهر تهي ــدا  ھهرىكهت ــيهت پهي ەزى
  . دەپ كۆرسهتتى» قىلىدۇ

ــي قىلىــشى تهيۋەننىــڭ     ــدە تهرەققى ــۇ دەرىجى سىياســىي ۋەزىيهتنىــڭ ب
خهلقئارا تهۋەلىكى، سىياسىي ئـورنى بـويىچه ئـۇزۇن مـۇددەت داۋامالشـقان             

 تىـنچ ئوكيـان رايونىغـا قارىتىلغـان      تارتىـشالر ۋە ئاسـىيا    –را تاالش   خهلقئا
 خاراكتېرلىــــك مهقــــسهتلىرى ۋە مـــۈجمهل دىپلوماتىيىنىــــڭ سىياســـهت  

مۈجمهل دىپلوماتىيىنىڭ يوشۇرۇن مـاھىيىتى تولـۇق ئاشـكارىالنغانلىقىنى         
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 ،جيــاڭ زېمىــن ۋەتىــنىگه قايتىــپ بارغانــدىن كېــيىن . كۆرســىتىپ بهردى
بــۇ قېتىمقــى  «:  نويــابىر قــارار ئــېالن قىلىــپ   - 28جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى  

ق يه ھۆكۈمىتىنىـڭ قـاتتى    دىپلوماتىك پائالىيهتنىڭ مهغلۇبىيىتى ۋە يـاپونى     
ــدېنت   ــسى، پرېزىـ ــاۋۋال    كىلىنتونپوزىتسىيىـ ــدىن ئـ ــاڭ زېمىنـ ــڭ جيـ نىـ

 يــاپونىيه مــۇداپىئه   —يــاپونىيىنى زىيــارەت قىلىــشىغا ھهمــدە ئامېرىكــا     
كېلىـــشىمىنىڭ مهزمۇنىغـــا مۇناســـىۋەتلىك، دەپ كۆرســـهتكهندىن باشـــقا 

ــشۈرگه   ــىتىنى تهكـ ــان سىياسـ ــاپونىيىگه قاراتقـ ــو تهرەپ يـ ندە يهنه جۇڭگـ
ــسا        ــا ئويالشمى ــامىلىنى قايت ــاپونىيه ئ ــلهن ي ــامىلى بى ــا ئ ــدى ئامېرىك ئهم

  . بولمايدىغانلىقىنى تهكىتلىگهن ئىدى
 ھۆكــۈمىتى ئامېرىكــا ىن باشــالپ جيــاڭ زېمىــن ۋە خىتــاي شــۇ كۈنــد

ــدى   ــدىن يېنىۋالـ ــۈمىتىگه بهرگهن ۋەدىلىرىـ ــشهكتهك  . ھۆكـ ــۇرۇن ئېـ ھـ
ھهمكــارلىق شــېرىكلىك، « ئامېرىكــا —جۇڭگــو . داغــدام يولــدا يېتىۋالــدى

جۇڭگـودا پـارتىيه قۇرۇشـقا ئېچىـۋېتىلگهن        . الـدى ۋدىـن يېنى  »مۇناسىۋىتى
ــن     ــاڭ زېمى ــدى، جي ــتىن يېنىۋال ــىي ۋەزىيهت ــشىسىياس ــسى ۋۇ شهن  ئۆلكى

 تېغىـــدا بۇتخانىــدا داالى المـــا بىــلهن كۆرۈشـــمهكچى بولغـــان   تهيــشهن 
ــدى ــسىدىن يېنىۋالـ ــۆزگىرىش «. ۋەدىـ ــلهن ئـ ــول بىـ ــنچ يـ ــگه » تىـ دەۋرىـ

ــول بىــلهن ئۆزگىرىــشىدىن «ىــرگهن جۇڭگونىــڭ ك ــدى» تىــنچ ي . يېنىۋال
ــنال   ــۇنىڭدىن كېيىـــ ــارلىق ۋەدىلىرىـــــدىن يېنىۋالـــــدى، شـــ بهرگهن بـــ
ئۇيغۇرىستاندا يۈز كۈنلۈك باسـتۇرۇش سىياسـىتىنى يولغـا قويغـان بولـسا،             

. تىبهتتىمــــۇ يــــۈز كۈنلــــۈك باســــتۇرۇش سىياســــىتىنى يولغــــا قويــــدى
ــ  ــدىن چېكى ــستىك پارتىيى ــارتىيه   كوممۇنى ــودا پ ــايالرنى، جۇڭگ نگهن خىت

 ئارقىـدىن قولغـا ئېلىـشقا       –قۇرغان، تهشكىالت قۇرغان خىتـايالرنى ئارقـا        
ــۇي  . باشــلىدى ــڭ خ ــڭ   –خىتاينى ــكهن ئامېرىكىنى ــۇپ يهت ــى تون  پهيلىن
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» خىتاي ھۆكـۈمىتى قوشـقۇنغا ئولتۇرۇۋالىـدىغان دۆلهت       «سىياسىيونلىرى  
  . دېيىشتى

ن سىياســــىتى ئهمــــدى قانــــداق ئامېرىكىنىــــڭ جۇڭگوغــــا قاراتقــــا
ئۆزگىرىش دەۋرىـگه يۈزلىنىـدۇ، كـېلهر يىلـى دۇنيانىـڭ ۋەزىيىتـى قانـداق            

  ! بولىدۇ؟ ئالالھ ھهممىمىزگه ئۆمۈر ئاتا قىلسۇن ۋەتهنداشلىرىم، ئامىن
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  ...ئادەمنىڭ

   كۈنى- 1 ئاينىڭ - 1 يىلى - 1999
 — ئــــورنىنى تىكــــلهش، ئــــادەم تهبىئىتــــى     ئهزەلــــى ئادەمنىــــڭ  

ــسىي هتچىلىك، ئــۆزىنى ســۆيۈش، ئــۆزىنى ئهتىــۋارالش تهبىئىتىنــى     شهخ
ــويغىنىش      ــدىكى ئ ــى چاغ ــدا ئهين ــى تارىخى ــكارىالش غهرب مهدەنىيىت ئاش

ىن كېـيىن بىـر خىـل    شـۇنىڭد . دەۋرنىـڭ نهتىجىـسى ھېـسابالنغان ئىـدى    
ــىي تــۈزۈم  ــته شــهخس ئهركىنلىكىنىــڭ    سىياس  تۈزۈملهشــكهن جهمئىيهت

ــى ئې    ــگه بولۇشــــ ــالهتكه ئىــــ ــاۋۋال كاپــــ ــسىپلىرىدا  ئــــ ــا پرىنــــ تىكــــ
 سىياســـهت، ئىقتىـــساد ساھهســـىدە ،مهنپهئهتپهرەســـلىكنىڭ ئـــۆلچهملىرى

ــڭ ــته ئهقىلچىلىكنىــ ــك جهھهتــ ــلىرى، مۈلۈكچىلىــ ــى ، قىياســ  خۇسۇســ
ــودا   ــسادى سـ ــۈزۈمى ۋە ئىقتىـ ــارەت–ئىگىلىـــك تـ ــىۋەتلىك كه تىجـ  مۇناسـ

  . ھهرقايسى ساھهلهردە ئىنسان تهبىئىتى يهرلهشكهن ئىدى
 ئادەمنىـڭ ئـازراق دەسـمايه       بـارلىكى ىلىك ئهقلـى     شهخـسىيهتچ  ئهزەلى

ــلهن كــۆپ ــشىش بى ــشنى قوغلى ــپهئهتكه ئېرىشى ــكهت ۋە   مهن ــى ھهرى  ئهقل
ئىنـــــسان ئهســـــلى . مۇۋاپىـــــق ئهخالقـــــى ھهرىـــــكهت ھېـــــسابلىناتتى

 تهرۇزغـا  –شهخسىيهتچى بولغـانلىقتىن ئۇنىـڭ خۇسۇسـى مـۈلكى دەخلـى          
ــلىقى ئهســلىدە ئهمهلىــي كاپــالهتكه ئېرىشىــش     . ى الزىــم ئىــدى ئۇچرىماس

ــۇقى،    ــالهتته ئهركىـــن رىقـــابهتكه قاتنىـــشىش ھوقـ ئادەمنىـــڭ بـــاراۋەر ھـ
. ئهركىــن ســودا، ئهركىــن بــازاردىن بهھــرىمهن بولــۇش ھوقــۇقى بــوالتتى 

شــۇنداق ھوقــۇقالرنى بىــر جهمئىيهتــته قــانۇن ئــارقىلىق كاپــالهتكه ئىــگه   
 ئىجـادى روھـى     لىقتھىمـا  نېگىزلىك كىشىلىك ھوقۇقنىـڭ      —قىلىش بۇ   

 كىشىلهرگه ئادىل مۇئـامىله قىلىـدىغان سىياسـىي تـۈزۈمگه خـاس             ،لۇپبو
  . ئاالھىدىلىك ئىدى
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مۇئهييهن جهمئىيهتـته بىـر خىـل ئىجتىمـائىي تـۈزۈم ھۆكۈمرانلىقىـدا،             
مۇۋاپىـــق چهكلهنـــگهن ئاساســـتا جهمئىـــيهت ئـــادەتلىرىگه ۋە ئـــادىمى      

ــى    ــي قىالتتــ ــشته تهرەققىــ ــستىخىيىلىك رەۋىــ ــشا ئىــ ــادەتلهرگه يارىــ . ئــ
مئىيهتنىـــڭ ئىـــستىخىيىلىك تهرەققىـــي قىلىـــشى شـــۇ جهمئىيهتنىـــڭ  جه

قىمــمهت قاراشــلىرىغا ئاساســالنغان ئىنــسان تهبىئىتىنىــڭ تهلهپلىــرىگه      
 مهنـــپهئهت قوغالشـــقۇچى شهخـــسلهرگه ،مۇۋاپىـــق بولغاننىـــڭ ســـىرتىدا

بۇنــداق ئهھۋالــدا ھهرقانــداق . رىقــابهت پرىنــسىپلىرىنى يارىتىــپ بېرەتتــى
ــۈزۈم ئ  ــائىي ت ــادالهت     ئىجتىم ــڭ ئ ــان ئادەمنى ــشمهكچى بولغ ــۈمگه ئېرى ۈن

قوغلىشىش تهلهپلىرىنـى قاندۇرۇشـنى نىـشان قىلغـان ئىجتىمـائىي تـۈزۈم             
  بولۇشى كېرەك ئىدىغۇ؟ 

ــسادى،     ــازار ئىقتى ــيهت ب ــان جهمئى ــسانالر ھــازىرغىچه ئىجــاد قىلغ ئىن
ئهركىــن ســودا، ئاساســى قـــانۇنلۇق دېموكراتىــك كــۆپ مهنبهلهشـــكهن      

ــۇپ  ــيهت بولـ ــدىجهمئىـ ــن  . كهلـ ــادەملهر ئهركىـ ــته ئـ ــداق جهمئىيهتـ بۇنـ
ــدى     ــاپ كهل ــدە ياش ــابهت ئىچى ــسىدىكى رىق ــالق دائىرى ــانۇنلۇق ۋە ئهخ . ق

ىـر خىـل   ئىستىخىيىلىك جهمئىيهت تهرەققىيـاتىنى تىـزگىنلهپ تۇرغـۇچى ب    
تىنـى قوغالشـقۇچى كىـشىلهرنىڭ بـايلىق     ىيوشۇرۇن كۈچ، شـهخس مهنپهئ    

ىرىگه خـاس تاشـقى قـانۇنىيهتلهرنى    يارىتىش جهريانىدا، جهمئىيهت ئـادەتل  
ۋە ئىچكـــى ئهخالقـــى ئاقىالنىلىكنىـــڭ تىزگىنلىـــشىنى قوبـــۇل قىلىـــشنى 

ــى ــايلىق    . تهلهپ قىالتت ــۆزلىرىگه ب ــزگىنلىنىش، ئ ــاراتقۇچىالر تى ــايلىق ي ب
يــــارىتىش ۋە باشــــقىالرنى مهنپهئهتــــدارلىققا ئىــــگه قىلىــــش ئــــارقىلىق 

ــۆپ بـــايلىق يار     ــك ئىچىـــدە جهمئىـــيهتكه كـ ىتىـــشنى ئىـــشقا  بىردەكلىـ
ئادەملهر شۇنداق يوشۇرۇن كۈچنىـڭ تۈرتكىـسىدە ھهرىـكهت،          . ئاشۇراتتى

بـۇ خىـل جهمئىيهتـته ئـادەملهر بىـر كېـسهل سـاقىيىپ              . پائالىيهت قىالتتـى  
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ــسىلى     ــڭ كې ــدە ئۇنى ــڭ رەھبهرلىكى ــسا، پارتىيىنى ــان بول ــارىۋاتتىن قوپق ك
ــايتتى    ــۇر بولمـ ــشكه مهجبـ ــاپتى، دېيىـ ــىپا تـ ــشى ئۆز . شـ ــر كىـ ــڭ ىبىـ نىـ

ــاي بولغــان تۇرۇقلــۇق پارتىيىنىــڭ    ــارقىلىق ب تىرىــشچانلىقى، ئهمگىكــى ئ
دانــا سىياســىتى مېنــى كــۆپ بايلىققــا ئېرىــشتۈردى دېيىــشكه مهجبــۇر        

ئادەملهر شۇنداق جهمئىيهتـته ئهمگهكنىـڭ قىممىتىنـى قانـداق          . بولمايتتى
ــر    ــسا، ئادەمنىــڭ قهدى  قىممىتىنــى ھهم شــۇنداق –ســاقالپ قااللىغــان بول

جهمئىيهتكه بايلىق يارىتىش جهريانىـدا ئـادەم ئهمـگهك         . الاليتتىساقالپ قا 
 شـــۇنىڭ بىـــلهن بىلـــله ئـــۆزىنى ھهم    ، قانائهتلهنـــدۈرۈپنىمهقـــسىتى

ــتۇراتتى ــيهت    . مۇقىمالشــ ــك جهمئىــ ــۇنداق ھهرىكهتلىــ ــيهت شــ جهمئىــ
ــساد   ــازار ئىقتىــ ــدىال، بــ ــم ىبولغانــ ــكىللىيهلهيتتىنى دائىــ بــــازار . تهشــ

ــساد ــشىگه ىئىقتى ــارا    نىڭ تهشكىللىنى ــسىدا ئۆزئ ــادەملهر ئارى ــشىپ ئ ئهگى
ــانۇن    ــان ق ــاس قىلغ ــاۋەتنى ئاس ــدە  –ئىن ــسىپالر، قائى ــزامالر ۋە – پرىن  نى

 ،ئۆزئـــارا ئىـــشهنچ .  تىجـــارەت ئهخالقـــى ۋۇجۇدقـــا كېلهتتـــى   –ســـودا 
ئوتتۇرىـــسىدا ئىناۋەتنىـــڭ بولماســـلىقى سودىلىـــشىدىغان ئىككـــى تهرەپ 

ۇق، پرىنـــسىپلىق،  تىكلهنمهســـلىكى قـــانۇنل - ئىناۋەتنىـــڭ تىكلىـــنىش 
 مهنـپهئهتكه ئېرىشىـشنىڭ نـازۇك    قمۇۋاپىـ ئهخالقلىق تىجارەت قىلىـش ۋە    

  . ھالقىسى بولۇپ قاالتتى
شــهخس مهنپهئهتنــى قوغلىــشىش، مهنــپهئهت قوغلىشىــشنىڭ شـــۇ      
ــابهت      ــن رىقـ ــشى، ئهركىـ ــپ كىرىـ ــا ئېلىـ ــابهت جهريانىغـ ــسنى رىقـ شهخـ

غا ازار ئىقتىـسادى  جهريانىنىڭ ئادىـل، تهرتىپلىـك بولۇشـى، ئادىللىقنىـڭ بـ          
ــاۋەتنى ت لىــشى، ئىناۋەتنىــڭ ئىقتىــسادى، سىياســىي  كىمۇناســىۋەتلىك ئىن

  .  مۇناسىۋەتلىك ئىدىهن بىرىگه تامام–ئۈنۈم يارىتىشى بىر 
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ئىنــسان تهبىئىــتىگه ئادىــل مۇئــامىله قىلىــش يــاكى ئادىــل مۇئــامىله  
قىاللماســــلىق بىــــر جهمئىيهتنىــــڭ ئهخالقــــى، ئــــاقىالنه، دىيانهتلىــــك  

 ھوقـۇقى زوراۋانلىققـا     ،ىيهت ئىكهنلىكى يـاكى ياۋۇزلۇققـا، قابـاھهتكه       جهمئ
ــدۇر   ــدىغان ئۆلچهم ــى ئايرىي ــيهت ئىكهنلىكىن ــۈزلهنگهن جهمئى ــسان . ي ئىن

ــۇبيېكتىپ      ــيهت سـ ــدىغان جهمئىـ ــكهت قىلىـ ــى ھهرىـ ــتىگه قارشـ تهبىئىـ
جهھهتــته ئــاقىالنىلىكنى ئىپــادىلهپ تۇرســىمۇ، بــۇ خىــل ئاقىالنىلىــك        

ىــك ئالــدامچىلىق بولــۇپ، بــۇ، جهمئىيهتنىــڭ ئىنــسان ئهمهلىيهتــته جىلۋىل
نى ھهرگىــز يوشــۇرۇپ  ىتهبىئىــتىگه يــاۋۇزلۇق  بىــلهن مۇئــامىله قىلىــش    

ــى بــۇ جهمئىيهتنىــڭ  ) مهســىلهن، جۇڭگــوچه سوتــسىيالىزم  . (كېتهلمهيتت
ياۋۇزلۇقى ھهرقايسى ساھهلهردە ئۈنۈم يارىتالماسـلىق بىـلهن ئىپادىلىنىـپ          

 –جهمئىـيهت بهخــت قوغلىـشىدىغان، پايــدا   بۇنـداق خىتــايچه  . كهلمهكـته 
ــشىدىغان  ــپهئهت قوغلىـ ــارائىت،   ،مهنـ ــۇمكىن شـ ــسىيهتچىلىكنى مـ  شهخـ

ــلهن     ــسىپالر بىـ ــقى پرىنـ ــبهت ۋە تاشـ ــى رىغـ ــق، ئىچكـ ــى قىزغىنلىـ ئىچكـ
يارامـــسىز شهخـــسىيهتچىلهر،  . بهزىـــدە تهمىنلهيتتـــى . تهمىنلىيهلمهيـــدۇ

 –قهدىـــر قولىـــدىن ئىـــش كهلمهيـــدىغان شهخـــسىيهتچىلهرنى، ئـــادىمى 
ــۇرالردەك      ــۇم ئۇيغـ ــدىغان مهلـ ــى بىلمهيـ ــېمه ئىكهنلىكىنـ ــڭ نـ قىممهتنىـ
ــقى      ــدۈرۈپ، تاشــ ــته رىغبهتلهنــ ــى جهھهتــ ــسىيهتچىلهرنى ئىچكــ شهخــ
ــۇپ     ــارتىيىگه ئهزا بولـ ــستىك پـ ــنلهپ كوممۇنىـ ــلهن تهمىـ ــسىپالر بىـ پرىنـ

ــى    ــپ بېرەتت ــارائىت يارىتى ــشكه ش ــز    . كىرى ــا، دىنىمى ــشىلهر ئالالھق ــۇ كى ب
ــ    خىتاينىــڭ كوممۇنىــستىك  ،ۈرۈپ قهســهم بېرىــپ ئىــسالمغا شــهك كهلت

بــۇ كىــشىلهر پــارتىيىگه كىرىــپ . پارتىيىــسىگه ئهزا بولۇشــۇپ كىرىــشهتتى
ئۆزىنىـــــڭ (مهنـــــپهئهتكه ئېرىشىـــــشنىڭ تهمهســـــىدە    -» ھوقـــــۇق«

كوممۇنىـستىك  )  بولـۇپ كۆرۈنـسىمۇ    قېپىنـدۇرغۇچى شهخسىيهتچىلىكىنى  
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ــپ    ــزمهت قىلى ــۇپ خى ــورال بول ــدا ق ــڭ قولى ــى   م،پارتىيىنى ــتىگه قارش ىللى
ــهنمهيتتى    ــز چۈشـ ــۇغۇللىنىۋاتقانلىقىنى ھهرگىـ ــلهن شـ ــلهر بىـ . ھهرىكهتـ

ــڭ      ــدۈرۈش، ئۇيغۇرالرنى ــش، رىغبهتلهن ــپ قىلى ــشكه جهل ــارتىيىگه كىرى پ
شهخـــسىيهتچىلىكىدىن قانـــداق پايدىلىنىـــشنى بىلـــگهن خىتايالرنىـــڭ،  
ــشنىڭ      ــامىله قىلى ــلهن مۇئ ــاۋۇزلۇق بى ــتىگه ي ــسان تهبىئى ــڭ ئىن ئۇيغۇرنى

يـۇقىرىقى ئـاالمهتلهرنى قېلىپالشـتۇرۇپ ئـادەتكه        . ىي ئۈلگىسى ئىـدى   ئادد
ــى ۋە ئۇنىــڭ    ــاي جهمئىيىت ــدۇرماقچى بولغــان خىت ــستاندەكئايالن  ئۇيغۇرى

ــى   ــتهملىكه جهمئىيىتـ ــا   —مۇسـ ــڭ ئورنىغـ ــۇرۇن كۈچنىـ ــاز، يوشـ  ئىمتىيـ
ئۆتكهن؛ ئـادەمنى ئـادەم باشـقۇرۇش، يـاكى ئۇيغـۇرنى خىتـاي باشـقۇرۇش               

ــ   ــانۇن بى ــادەمنى ق ــسىتىش،    ئ ــۆتكهن؛ كهم ــا ئ ــنىڭ ئورنىغ لهن باشقۇرۇش
 - مىكىــر، يۈزســىزلىك، ئهدلــى –باراۋەرلىكنىــڭ ئورنىغــا ئــۆتكهن؛ ھىــيله 

ئادالهتنىــڭ ئورنىغــا ئــۆتكهن؛ مىللىــي زۇلــۇم، مىللهتــلهر ئىتتىپــاقلىقى       
  . بىلهن نىقابالنغان جهمئىيهتتۇر

نى  ئىقتىـــسادبۇنـــداق جهمئىيهتـــته ئىمتىيـــازلىق تهبىـــقه ھوقـــۇق ۋە 
ــ  ــولىيه قىلى ــا كىرگۈزۈ ېلۋمونوپ ــۇقىنى چاڭگىلىغ ــدۇ ۋىش ھوق ــان بولى . الغ

لهش مىقـس ىتىش ۋە ئىـستېمال بۇيـۇملىرىنى ته      جهمئىيهت بايلىقلىرىنى يـار   
ــشىش     ــانۇنلۇق رىقابهتلىـــ ــشىپ، قـــ ــادالهتتىن يىراقلىـــ ــدا ئـــ جهريانىـــ

مونوپـــولىيه قىلىـــش . الىـــدۇىۋىرىنى قانۇننىـــڭ ســـىرتىدا ئىگىلشـــارائىتل
غــــا ئهۋزەل شــــارائىتالرغا تايىنىــــپ، ئۇيغۇرالرنىــــڭ بازار  كــــۈچىگه ۋە 

ــۇقلىرىنى تارتى  ــشىش ھوق ــدۇۋقاتنى ــىلهن. الى ــا   : مهس ــپ پاخت ــۋەز تېرى كې
ئىشلهپچىقارغۇچى ئۇيغۇر دېهقانلىرىنىـڭ كىلـوگرام پاختىغـا باھـا قويـۇپ            
سېتىش ھوقۇقى بارمۇ؟ ئىشلهپچىقارغان پاختىنى ئهركىـن بازارغـا ئېلىـپ           

ــو  ــن سـ ــرىش، ئهركىـ ــ كىـ ــۇقى بـ ــش ھوقـ ــشلهپچىقىرىش دا قىلىـ ارمۇ؟ ئىـ
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 ئىـــــشلهپچىقىرىش مهنبهلىرىنـــــى، تهبىئىـــــي بـــــايلىقالر خاراكتېرلىـــــك
 ئىـشلهپچىقىرىش شـارائىتلىرىنى ئۇيغۇرالرنىـڭ تىـزگىنلهش         ،مهنبهلىرىنى

ھوقــۇقى بــارمۇ؟ ھهتتــا، ئــۆزى ئىــشلهپچىقارغان مهھــسۇالتالرغا ئــۆزلىرى   
 – ســودا —، بــۇ جهمئىــيهت ئىــگه بولــۇش ھوقــۇقى بــارمۇ، يــوق؟ دېــمهك 

ــدىغان    ــالىغىنىنى قىلىــ ــم خــ ــان، ھهر كىــ ــى بولمىغــ ــارەت ئهخالقــ تىجــ
مهنـپهئهت ئالدىـدا ۋاسـىته تـالالپ ئولتۇرمايـدىغان،          ) ئهخالقنىڭ سىرتىدا (
ــاراقچىالر« ــدىغان مۇســتهملىكه  » مهدەنىيهتلىــك ق ــى قىلى ــۆزى بىلگىنىن ئ

؛ خىتايالرنىـڭ    دېـگهن   بۇ جهمئىـيهت خىتايالرنىـڭ دېگىنـى       .جهمئىيهتتۇر
قىلغىنى قىلغان؛ خىتـايالر ئىچكـى چهكلىمىـگه يـاكى تاشـقى چهكلىمىـگه           

تىگه مۇۋاپىـــــــق ىـــــــ پهقهت خىتايالرنىـــــــڭ مهنپهئ،ئۇچرىمايـــــــدىغان
بۇنــداق جهمئىيهتــته ئۇنىــڭ مهنــپهئهت    . تهشــكىللهنگهن جهمئىيهتتــۇر 

تهلهپلىــرى بىــلهن بۇنىــڭ مهنــپهئهت تهلهپلىــرى، ئۇيغۇرنىــڭ مهنــپهئهت  
رى بىــلهن، خىتــاي كۆچمهنلىرىنىــڭ مهنــپهئهت تهلهپلىــرى ئــوت  تهلهپلىــ

مۇناســىۋەتلهر ھوقــۇق، . بىــلهن ســۇنىڭ مۇناســىۋىتىگه ئايلىنىــپ قالىــدۇ 
يوشــۇرۇن يــاكى   .  باســتۇرۇش مېخــانىزمى بىــلهن تهڭــشىلىپ تۇرىــدۇ    

ئاشــــــكارا مهنــــــپهئهت تهلهپلىرىــــــدە ئىپــــــادىلهنگهن زىــــــددىيهتلهر  
ــات   ــدىغان ھايـ ــشتۈرگىلى بولمايـ ــگه  –كېلىـ ــشىنىڭ ئىچىـ ــات كۈرىـ  مامـ

كـــاززاپلىق، بۇنىڭغـــا مۇناســـىپ ھالـــدا ئالـــدامچىلىق، . چۈشـــۈپ قالىـــدۇ
، يالىڭـاچ زوراۋانلىـق ۋە نىقابالنغـان زوراۋانلىـق          كملىتىههيالغانچىلىق، مۇ 

ــۈپ   ــا ئۆت ــڭ ئورنىغ ــائىي ئادالهتنى ــالق  ،ئىجتىم ــۇمى ئهخ ــائىي ئوم  ئىجتىم
ــشىدۇ  ــۈك چۈشكۈنلىــــ ــلهن ئ . ئومۇميۈزلــــ ــاي بىــــ ــڭ خىتــــ ۇيغۇرنىــــ

ــر    ــداق بى ــپهئهت مۇناســىۋەتلىرىنى قان ــددىيهتلىك مهن ئوتتۇرىــسىدىكى زى
ــش      ــر تهرەپ قىلى ــارقىلىقال بى ــنقىالب ئ ــرەك؟ پهقهت ئى ــش كې تهرەپ قىلى
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 –ئىــنقىالب قىلىــدىغان ئۇيغــۇرالر قېنــى؟ ئۇيغۇرالرنىــڭ بىــر      . كېــرەك
 قــارايۈزلۈكئۇيغــۇر جهمئىيىتــى  . بىــرىگه ئىــشهنچ قىلىــشى يىمىرىلــدى   

كىــشىلهر مهنىــۋى . هن ســاختىپهزلىكنىڭ قۇربانىغــا ئايلىنىــپ كهتتــىبىــل
ــدى    ــا يۈزلهنـ ــسادى نامراتلىققـ ــا، ئىقتىـ ــالالھ  . نامراتلىققـ ــۇچى ئـ قۇتقۇزغـ

  كارامىتىڭنى كۆرسهت؟ 
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  ...مىللهتلهر

   كۈنى- 15 ئاينىڭ - 1 يىلى - 1999
، بىرلهشــكهن »مىللهتلهرنىــڭ ئــۆز تهقــدىرىنى ئــۆزلىرى بهلگىــلهش «

 تهشــكىالتىنىڭ خىتابنامىلىرىــدا، قانۇنلىرىــدا بىــر خىــل ھوقــۇق دۆلهتــلهر
بۇ ھوقـۇقالر ئاساسـلىقى ئىككـى تهرەپلىـك مهزمـۇن           . بولۇپ بهلگىلهنگهن 

ــۇپ   ھوقــۇق ســۇبيېكتى؛ ، ئۇنىــڭ بىرىنچىــسى،بىــلهن مۇناســىۋەتلىك بول
  .  ھوقۇق ئوبيېكتى ئىدى،ئۇنىڭ ئىككىنچىسى

مىللهتلهرنىـڭ  «للهتـلهر  ھوقۇق سۇبيېكتى دېگهنلىك يهنى قايـسى مى    
ــله   ــۆزى بهلگى ــدىرىنى ئ ــۆز تهق ــدۇ » شئ ــرىمهن بوالالي ــدىن بهھ  ،ھوقۇقى

مىللهتلهرنىـڭ ئـۆز    «ئۇنىڭ ئىككىنچـى ھوقـۇق ئـوبيېكتى،        . دېگهنلىكتۇر
قايسى مهزمـۇنالرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ،         » تهقدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش  

  .دېگهنلىكتۇر
ــشۇناسلىرى    ــى قانۇنــ ــڭ مىللهتچــ ــۆز  م«خىتاينىــ ــڭ ئــ ىللهتلهرنىــ

پرىنــسىپىنىڭ ھوقــۇق ســۇبيېكتى بــۇ،  » تهقــدىرىنى ئــۆزلىرى بهلگىــلهش
خهلق، مىلـلهت ئهمهس، دەپ تىلىنـى چاينـاپ مىللهتنىـڭ ئوخـشاشال بىـر               
ــى       ــلهت ئىكهنلىكىن ــر مىل ــشاشال بى ــڭ ئوخ ــى، خهلقنى ــق ئىكهنلىكىن خهل

 - 1952ڭ مىللهتچـى قانۇنـشۇناسلىرى   خىتاينىـ . ئىنكار قىلماقچى بولـدى   
يىلى بىرلهشكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ ئومـۇمى يىغىنىـدا ماقۇلالنغـان            

ئــــۆز تهقــــدىرىنى ئــــۆزلىرى بهلگىــــلهش مىللهتلهرنىــــڭ خهلقــــلهر ۋە «
خهلقلهرنىــڭ ئــۆز تهقــدىرىنى ئــۆزلىرى  «، مــاۋزۇلۇق قارارىــدا »توغرىــسىدا
قاتـارلىق ئۇقۇمالشـقان ھوقۇقالرنىـڭ بىـر قانۇنـدا ئوخـشاش            » بهلگىلىشى

 يىلـى بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ     - 1960لگهنلىكىنى؛ ئىـشلىتى 
مۇســـتهملىكه ئهلــــلهر ۋە خهلقــــلهرگه  «ئومـــۇمى يىغىنــــدا ماقۇلالنغــــان  



 22

؛ نىخىتابنامىــسىدە خهلــق، دەپ ئىــشلىتىلگهنلىكى» مۇســتهقىللىق بېــرىش
ــسى   « ــۇق ئهھدىنامى ــشىلىك ھوق ــارا كى ــۇ»خهلقئ ــۆز   «دىم ــڭ ئ خهلقلهرنى

ــۆزلىرى بهلگ  ــدىرىنى ئ ــلتهق ــۇقىى ــدە  » هش ھوق ــگهن جۈملى ــق«دې  »خهل
 16 ئاينىــڭ - 12 يىلــى - 1966لىتىلگهنلىكىنى؛ دېــگهن ئىــسىمنىڭ ئىــش

ــكىالت  - ــلهر تهشــ ــكهن دۆلهتــ ــۈنى بىرلهشــ ــدا   كــ ــۇمى يىغىنــ ىنىڭ ئومــ
ــ     «ماقۇلالنغــان ۇقى ئىقتىــساد، جهمئىــيهت، مهدەنىــيهت تهرەققىيــات ھوق

ــسى  ــارا ئهھدىنامىـ ــڭ »خهلقئـ ــسىم - 1نىـ ــسى- 1 قىـ ــارلىق «: دا ماددىـ بـ
ــار      ــۇقى ب ــلهش ھوق ــۆزلىرى بهلگى ــدىرىنى ئ ــۆز تهق ــڭ ئ دەپ » خهلقلهرنى

ــلهر      ــكهن دۆلهت ــدە، بىرلهش ــۇ كۈن ــى ش ــۇ يىل ــى؛ يهنه ش بهلگىلهنگهنلىكىن
ــان    ــدا ماقۇلالنغـ ــۇمى يىغىنـ ــكىالتىنىڭ ئومـ ــۇقى ۋە  «تهشـ ــۇقراالر ھوقـ پـ

ــىي ھو ــسى سىياســ ــارا ئهھدىنامىــ ــۇق خهلقئــ ــسىم - 1نىــــڭ »قــ  - 1 قىــ
ــسىدا ــلهش   «: ماددى ــۆزلىرى بهلگى ــدىرىنى ئ ــۆز تهق ــڭ ئ ــارلىق خهلقلهرنى ب

 24 ئاينىــڭ - 10 يىلــى - 1970، دەپ بهلگىلهنگهنلىكىنــى؛ »ھوقــۇقى بــار
ــدا    - ــۇمى يىغىنــ ــكىالتىنىڭ ئومــ ــلهر تهشــ ــكهن دۆلهتــ ــۈنى بىرلهشــ  كــ

ھهرقايــسى دۆلهتــلهر بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىنىڭ  «ماقۇلالنغــان 
ستلۇق ۋە ھهمكـارلىق مۇناسـىۋىتى ئـورنىتىش        نىزامنامىلىرىگه تايىنىپ، دو  

ــسى   ــسىپالر خىتابنامىـ ــارا پرىنـ ــسىدا خهلقئـ ــڭ ۋە »توغرىـ ــسى «نىـ ھهرقايـ
مىللهتلهرنىــڭ تهڭلىــك ھوقــۇق ۋە ئــۆز تهقــدىرىنى ئــۆزى بهلگىــلهش       

ــ  ــدىن بهھــ ــسىپى ھوقۇقىــ ــۇش پرىنــ ــگهن بۆل» رىمهن بولــ ــدە، ۈدېــ كىــ
ــلهر « ــسى مىللهت ــانلىقىنى؛  » ھهرقاي ــا ئېلىنغ ــى - 1975دەپ تىلغ  - 8 يىل

ــڭ  ــان  - 1ئاينى ــۈنى ماقۇلالنغ ــسھ« ك ــسىكىىنىلى ــڭ » خىتابنامى  - 8نى
» باراۋەرلىــك ھوقــۇقى ۋە ئــۆز تهقــدىرىنى ئــۆزلىرى بهلگىــلهش«تارمىقىــدا 

 ۋە مىللهتلهرنىــڭ ئــۆز  ىباراۋەرلىــك ھوقــۇق «مــاۋزۇلۇق بهلگىلىمىــسىدە  
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ــلهش  ــۆزلىرى بهلگىـ ــدىرىنى ئـ ــسى  » تهقـ ــهن ھهرقايـ ــسىپىغا ئاساسـ پرىنـ
ا، ئۆزلىرىنىـــڭ  ئـــاخىر ئـــۆزلىرى خالىغـــان ۋاقىتتـــ–للهتـــلهر باشـــتىن مى

 تاشقىرىنىڭ ئارىلىشىشى بولمىغـان ئهھـۋال ئاسـتىدا،         ،ئارزۇسىغا ئاساسهن 
 تاشــقى سىياســىي –پۈتــۈنلهي ئىختىيــارى رەۋىــشته ئۆزلىرىنىــڭ ئىچكــى  

ــۇق  ــكه ھوقۇقلـ ــورنىنى بهلگىلهشـ ــۆرۈپ  » ئـ ــى كـ دەپ بهلگىلهنگهنلىكىنـ
دا بىــــردە مىلــــلهت، بىــــردە خهلــــق ئىــــسىملىرىنىڭ  تۇرغــــان، يۇقىرىــــ

ــان خ   ــىنىپ تۇرغــ ــشلىتىلگهنلىكىنى چۈشــ ــتۇرۇپ ئىــ ــڭ ئالماشــ ىتاينىــ
ــشۇناسلىرى ــى قانۇنـ ــانۇنالر  مىللهتچـ ــارا قـ ــقهت ۋە خهلقئـ ــارا ھهقىـ  خهلقئـ

ــدا كــۆز ــپىئالدى ــۆزلىرى  «: نى يۇمۇۋېلى ــدىرىنى ئ ــۆز تهق ــڭ ئ مىللهتلهرنى
هلقلهرنىـڭ ئـۆز تهقـدىرىنى      خ«دېگهن بهلگىلىمىنـى    » بهلگىلهش ھوقۇقى 

ــۇقى  ــلهش ھوق ــۆزلىرى بهلگى ــدۇ؛  » ئ ــق بولى ــۇ مۇۋاپى ــساق تېخىم دەپ ئاتى
ــۆزلىرى بهلگىــلهش    « ــۆز تهقــدىرىنى ئ ــڭ ئ ــگهن ئۇقــۇم  » مىللهتلهرنى دې

ئۇزۇنــدىن بېــرى ئىــشلىتىلىپ كېلىۋاتقاچقــا بــۇنى داۋاملىــق ئىشلىتىــشكه 
  . دەيدۇ» ئادەتلهنگهن خاالس

: نـــى چاينـــاپ تـــۇرۇپىۇناسلىرى تىلخىتاينىـــڭ مىللهتچـــى قانۇنـــش
ــلهش   « ــۆزلىرى بهلگى ــدىرىنى ئ ــۆز تهق ــڭ ئ ــڭ » مىللهتلهرنى ۋە خهلقلهرنى
قاتــــارلىق قانۇنغــــا خــــاس » ئــــۆز تهقــــدىرىنى ئــــۆزلىرى بهلگىلىــــشى«

ــلهر تهشــكىالتىنىڭ نىزامنامىلىرىــدە ۋە      ــڭ، بىرلهشــكهن دۆلهت ئۇقۇمالرنى
ــشلىتىلگهنلى    ــشاش ئى ــدا ئوخ ــشاش ئورۇن ــدا ئوخ ــۆرۈپ قانۇنلىرى كىنى ك

تلىك  دېگهنــدەك، مهقــسه»تهڭــگه يــوقر بــۇ يهردە ئــۈچ يــۈز ســه« ،تــۇرۇپ
لهر ئــارقىلىق شــهرھلهپ بــۇ ئۇقــۇمالرنى يهنه غهيرىــي سىياســىي چۈشــهنچ

  .پهرقلهندۈرۈشكه ئۇرۇنۇپ يۈرمهكته
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 نهتىجىـلهرگه   گراماتىـك پهرقلهندۈرۈشكه ئۇرۇنۇشتىن پهيـدا بولغـان       
ــرى    ــاي مىللهتچىلى ــلىنىپ، خىت ــى،   ئاساس ــك تهركىبىن ــڭ ئېتنى ئۇيغۇرنى

ــدىلىكىنى ئۇي ــك ئاالھىـ ــڭ مىللهتلىـ ــوغرا  غۇرنىـ ــا تـ ــۇقىرىقى قانۇنالرغـ  يـ
 ،كېلىدىغان ئۇيغۇرنىڭ سىياسىي سۇبيېكت ئىكهنلىكىنـى ئىنكـار قىلىـپ         

كاتېگورىيىـــسىگه » خهلـــق«خىتـــاي مىللهتچىلىرىنىـــڭ ھېـــسابىدىكى   
ت راكدەيـــدىغان ئابـــست» جۇڭگـــو خهلقـــى«، »خىتـــاي خهلقـــى«ئايرىـــپ 

ــي  ۋەئىــسىمالرنىڭ ئىچىــگه ســىڭدۈرۈ  ەتمهكچى، ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ مىللى
خاسلىقىنى خهلق نامىدىمۇ ئۆزىگه خاس بىـر خهلـق ئىكهنلىكىنـى ئىنكـار             

خهلقلهرنىــڭ ئــۆز   «ئىنكــار قىلىــش ئــارقىلىق   . قىلىــشماقچى بولۇشــتى 
خىتـــاي «دەيـــدىغان ئۇقـــۇمالرنى  » تهقـــدىرىنى ئـــۆزلىرى بهلگىـــلهش  

ــۆزلىرى بهلگىـــلهش « قىلىـــپ گه تهتبىـــق»خهلقـــى ــۆز تهقـــدىرىنى ئـ » ئـ
ــڭ پهقهت  ــال «ھوقۇقلىرىنىــ ــاي خهلقىگىــ ــو  «، »خىتــ ــالمىش جۇڭگــ ئاتــ

  . تهئهللۇق ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولۇشتى» خهلقىگىال

* * * * *  

ــر    مىللهتچــى خىتاينىــڭ قانۇنــشۇناسلىرى خىتــاي خهلقــى غهيرىــي بى
ي خهلقــى غهيرىــي ئېتنىــك خهلقــقه ھۆكۈمرانلىــق قىلىــۋاتقىنى يــوق؛ خىتــا

مىللهتـــلهرگه مىللىـــي ھۆكۈمرانلىـــق قىلىـــۋاتقىنى يـــوق؛ دەيـــدىغان،       
خىتاينىـڭ ئۇيغۇرالرغــا مىللىــي ھۆكۈمرانلىـق قىلىۋاتقانلىقىــدىن ئىبــارەت   
رېئاللىقنىڭ قىياپىتىگه تۈپتىن قارشـى كېلىـدىغان سىياسـىي پىكىرلهرنـى         

ىللهتچـــى  خىتاينىـــڭ م،قىسقىـــسى. ئىلگىـــرى ســـۈرمهكچى بولۇشـــتى  
قانۇنـــشۇناسلىرى ئۇقۇمـــدىن ئۇقۇمغـــا ســـهكرەپ، خىتاينىـــڭ سىياســـىي  
تهپهككۇر ئهنئهنىسىگه ۋارىسلىق قىلىپ سهپـسهتىلهرنى يهنىـال سـهكرەش          
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تاختىـــــسىغا ئايالنـــــدۇرۇپ، بىرلهشـــــكهن دۆلهتـــــلهر تهشـــــكىالتىنىڭ 
ــۇ     ــۇنلىرىنى ۋە بــ ــڭ مهزمــ ــقان قانۇنالرنىــ ــامىلىرى ۋە ماددىالشــ نىزامنــ

قاراتمىلىققــا ئىــگه خاســلىقىنى ۋە خــاراكتېرىنى بۇرمىالشــقا مهزمۇنالرنىــڭ 
  . ئۇرۇندى

ــوراپ     ــشۇناسلىرىدىن ســ ــى قانۇنــ ــڭ مىللهتچــ ــداقتا، خىتاينىــ ئۇنــ
ــايلىكى،  ــلهش  «باقـ ــۆزلىرى بهلگىـ ــدىرىنى ئـ ــۆز تهقـ ــڭ » ئـ ھوقۇقلىرىنىـ

سۇبيېكتى مىللهت ئهمهس، خهلق بولىدىغان بولسا، خهلـق دېـگهن ئۇقـۇم            
  گه ئېرىشىشى الزىم؟بۇ يهردە قانداق تهبىر

 يىلـــى نهشـــر قىلغـــان   – 1979» شـــاڭخهي لـــۇغهت نهشـــرىياتى  «
: گه مۇنـداق تهبىـر بېـرىلگهن      دېگهن كاتېگورىيى » خهلق«،  تا»ئوكيانوس«
ئوخـــشاش بولمىغـــان دۆلهت ۋە ھهرقايـــسى دۆلهتلهرنىـــڭ ئوخـــشاش     «

بولمىغان تارىخى مهزگىللىرىـدە خهلـق دېـگهن ئۇقـۇم ئوخـشاش تهبىـرگه              
. ى ئىــدولمىغــان مهزمۇنالرغــا ئىــگه بولغــان   ، ئوخــشاش بئېرىــشمىگهن

ــدە، ياپونغـــا قارشـــى    ئېلىمىزنىـــڭ ياپونغـــا قارشـــى ئـــۇرۇش مهزگىللىرىـ
تۇرىـــدىغان بـــارلىق ســـىنىپالر، قـــاتالمالر ۋە ئىجتىمـــائىي گۇرۇھالرنىـــڭ 

 دەۋرىـدە ئامېرىكـا     ىئـازادلىق ئۇرۇشـ   . ھهممىسى مۇشـۇ دائىـرىگه كىرەتتـى      
رات بۇرژۇئـازىيىگه ۋە پومېـشچىكالرغا ھهمـدە بـۇ          جاھانگىرلىكىگه، بيـۇروك  

ــسىيهتچىلىرىگه قارشــى      ــداڭ ئهك ــدىغان گومىن ــك قىلى ــىنىپقا ۋەكىللى س
ــق     ــسى خهل ــڭ ھهممى ــائىي گۇرۇھالرنى ــاتالم ئىجتىم ــارلىق ق ــدىغان ب تۇرى

سوتــسىيالىزم دەۋرىــدە سوتسىيالىــستىك قۇرۇلــۇش  . دائىرىــسىگه كىرەتتــى
اليـــدىغان، قاتنىـــشىدىغان بـــارلىق ئىـــشلىرىنى ھىمـــايه قىلىـــدىغان، قول

ــ   دائىرىــسىگه ائىي گۇرۇھالرنىــڭ ھهممىــسى خهلــق  ســىنىپالر ۋە ئىجتىم
  . كىرىدۇ، دەيدۇ
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دېــگهن ئۇقۇمغــا بېــرىلگهن خىتــايچه تهبىرنىــڭ مهزمۇنىغــا  » خهلــق«
ــستلىرىنىڭ سىيا  ــاي كوممۇنى ــدا، خىت ــۈمرانلىقىنى  قارىغان ســىتىنى ۋە ھۆك

هرتى ئاســتىدا مــۇئهييهن مهزگىلــدە،  قوللىماســلىق ئالــدىنقى شــ- قــولالش
دېگهن ئۇقۇمغا بېرىلىـدىغان تهبىرمـۇ پهرقلىـق        » خهلق«مۇئهييهن دەۋردە   

بولىــدىكهن، خىتــاي كوممۇنىــستلىرىنى قوللىغــانالر خهلــق، قوللىمىغــانالر  
ــق« ــسابالنمايدىكهن» خهلـ ــسىز   . ھېـ ــارتۇق تېتىقـ ــدىن ئـ ــادا بۇنىڭـ دۇنيـ

 پۇقراالرنىـــڭ ئـــۇ سىياســـىي سىياســـىي مهنـــتىقه بوالمـــدۇ؟ بىـــر دۆلهتـــته
ــۇ        ــلىقى ش ــارتىيىنى قوللىماس ــىي پ ــۇ سىياس ــاكى ب ــشى ي ــارتىيىنى قوللى پ

ــسىدىكى    ــشىش دائىرى ــڭ سىياســىيغا ئارىلى ــۇدۆلهت پۇقرالىرىنى ، ھوقۇقىغ
  !؟بۇ

 خىتايالرنىـڭ ھهرقانـداق   ۋادا - ۋادا يىلـدىن بېـرى   50ئۇيغۇر خهلقـى    
ۈمرانلىــق قىلىــشنى   جۈملىــدىن ئۇيغۇرالرغــا مىللىــي ھۆك  ،سىياســىتىنى

قولالش ئۇياقتا تۇرسۇن ئهكسىچه ھهر ئىككـى يىلـدا بىـر قېـتىم نامـايىش                
قىلىپ كۆتۈرۈلـۈش ئـارقىلىق خىتاينىـڭ مىللىـي ھۆكۈمرانلىقىغـا قارشـى             

ــرى ئۆز    ــاي مىللهتچىلىـ ــۇڭا خىتـ ــۇر، شـ ــگهن خهلقتـ ــۇرۇپ كهلـ ــڭ ىتـ نىـ
دۇ كاتېگورىيىــسىگه ئۇيغــۇر خهلقىنــى كىرگۈزەلمهيــ» خهلــق«نهزىرىــدىكى 

قال ئۇيغۇرالرنىـڭ   ۋە قهلهمنىڭ كۈچى ئـارقىلىقمۇ سـىڭدۈرەلمهيدۇ، شـۇندا        
  . ىمۇ ئىنكار قىاللمايدۇنمىللىي تهركىبى

» مىلــلهت«تــا خىتاينىــڭ مىللهتچــى نهزەرىيىچىلىــرى  » ئوكيــانوس«
ئومـــۇمهن تارىختـــا «: دېـــگهن خـــاس ئىـــسىمغا مۇنـــداق تهبىـــر بهرگهن 

هرەققىيـــات باســـقۇچىدا شـــهكىللهنگهن، ئوخـــشاش بولمىغـــان تـــارىخى ت
 ئىپتىـدائىي مىلـلهت،     ، مهسـىلهن  ،تۇرغان ئۇرۇقالرنىڭ ئورتـاق گهۋدىـسى     

» ›مىلــلهت‹ن مىللهتلىــرى قاتــارلىقالر قهدىمكــى مىلــلهت ۋە ھــازىرقى زامــا
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خىتـاي مىللهتچىلىـرى مىلـلهت دېـگهن ئىـسىمنىڭ      . دەپ ئاتىلىدۇ، دەيدۇ  
ــشلىتىلگ  ــۈك ئىـ ــال ئومۇميۈزلـ ــى دەۋرلهردىـ ــا تېخـــى يېقىنقـ هنلىكىنى تىلغـ

بۇ ئهھـۋال ئېلىمىزنىـڭ يېقىنقـى زامـان تـارىخى ۋە دېموكراتىـك              «: ئېلىپ
بــۇ دېگهنلىــك خىتــاي . (ئىــنقىالب دەۋرىــگه مۇناســىۋەتلىك ئىــش دەيــدۇ 

ــى   ــى تېخـ ــىنخهيمىللىتـ ــدىال ئۆز شـ ــى دەۋرىـ ــلهت  ى ئىنقىالبـ ــڭ مىلـ نىـ
ه مىلـلهت دېـگهن ئىـسىمغا يهن      ). ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتتى دېگهنلىكتـۇر    

ئومـۇمهن تارىختـا    «باشقا تهرەپتىن تهبىـر بهرگهن خىتـاي مىللهتچىلىـرى          
شهكىللهنگهن ئورتـاق تىلغـا، ئورتـاق تېررىتـورىيىگه، ئورتـاق ئىقتىـسادى             
تۇرمــۇش ھهمــدە ئورتــاق مهدەنىــيهتكه، ئورتــاق روھــى ســۈپهتلهرگه ئىــگه 

بـــۇ .  دەيــدۇ -، »بولغــان مــۇقىم ئورتـــاق گهۋدە مىلــلهت، دەپ ئاتىلىـــدۇ   
دىغۇ؟ ىــىــرگه ئاساســالنغاندا تهيــۋەن جۇڭگونىــڭ زېمىنــى بواللمــاي قالتهب

  ھهتتا، تهيۋەندىكى خىتايالرمۇ خىتاي بواللماي قالىدىغۇ؟
تـا،  »ئوكيـانوس «يۇقىرىدا كۆرۈپ ئۆتكهندەك، خىتاي مىللهتچىلىـرى       

ــر      ــدەك تهبى ــسىگه يۇقىرىقى ــق كاتېگورىيى ــسى ۋە خهل ــلهت كاتېگورىيى مىل
كىـشىلىك ھوقـۇق   «ىلىدا يـېڭىال نهشـر قىلىنغـان    بهرگهن بولسا، خىتاي ت 

دېـــگهن كىتابتـــا خهلـــق دېـــگهن ئۇقۇمغـــا » نهزەرىيىـــسى ۋە ئهمهلىيىتـــى
  :مۇنداق تهبىر بهرگهن

ــتىدا  .  1 ــۈمرانلىقى ئاسـ ــتهملىكىچىلىرىنىڭ ھۆكـ ــهرق (غهرب مۇسـ شـ
نى، دۆلهتنىــــڭ  مىللىــــي ئــــازادلىق ) ىلىرى يــــوقمىكهنمۇســــتهملىكىچ

لتــۈرۈش ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىۋاتقــان خهلقــلهر مۇســتهقىللىقىنى قولغــا كه
دېـــمهك، بــــۇ يهردە مىللىــــي ئــــازادلىقنى تهلهپ قىلغــــۇچىالر مىلــــلهت  (

ــتهقىللىق  ــسا، مۇسـ ــق   ىھېسابالنـ ــانالر خهلـ ــۈرمهكچى بولغـ ــا كهلتـ نى قولغـ
چهت دۆلهتلهرنىـــڭ ھهربىـــي ئىـــشغالىيىتى ئاســـتىدا .  2 ).ھېـــسابالندى
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ھوقۇقلــــۇق دۆلهتنىــــڭ ئىگىلىـــك  .  3. تۇرۇۋاتقـــان دۆلهت خهلقلىــــرى 
  . بولىدىكهن» خهلق«ئومۇمى ئهزالىرى، بۇالر 

 مىـسالدا  - 1 ئىـسىمغا، خىتـاي مىللهتچىلىـرى        دېگهن خـاس  » خهلق«
ــۆزىمىزگه خــاس تهبىــر بېرىــپ، ئوتتۇرىغــا        تهبىــر بهرگهنــدەك، بىزمــۇ ئ

ــاقچى بول ــهك  قويمـ ــۈمله شـ ــشاش جـ ــى ئوخـ ــان پىكرىمىزنـ ــار ىلغـ دە ئىزھـ
دېـــگهن » ب مۇســـتهملىكىچىلىرىرهغ«: نقىلىـــدىغان بولـــساق، مهســـىله

 ،دېـگهن جـۈملىگه ئۆزگهرتـسهك     » خىتـاي مۇسـتهملىكىچىلىرى   «ئىبارىنى  
  : ئۇنداقتا

ــتهملىك .  1 ــاي مۇس ــتىدا خىت ــۈمرانلىقى ئاس ــي ىچىلىرىنىڭ ھۆك  مىللى
ۈچـۈن كـۈرەش    نى، دۆلهتنىڭ مۇستهقىللىقىنى قولغـا كهلتـۈرۈش ئ       ئازادلىق

 شۇڭا بۈگۈن ئۇيغـۇر خهلقـى، تىـبهت         ،»خهلق بولىدۇ  «قىلىۋاتقان خهلقلهر 
رانلىقىغـا قارشـى مىللىـي    خهلقى خىتـاي مىللهتچىلىرىنىـڭ مىللىـي ھۆكۈم      

 دۆلهتنىڭ مۇستهقىللىقىنى قولغـا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن كـۈرەش           ،نىئازادلىق
ــان ــلهردۇرقىلىۋاتق ــۈز  .  خهلق ــۇنداق ت ــۈملىنى ش ــاي  ۈج ــارقىلىق خىت ش ئ

 لوگىكىلىــــق خاتــــالىقىنى  خاتــــالىقىنى،گرامماتىــــكمىللهتچىلىرىنىــــڭ 
ــۈزەتكهن      ــالىقنى تـ ــىي خاتـ ــارىخى ۋە سىياسـ ــىۋەتلىك تـ ــۇالرغا مۇناسـ شـ

  . بولدۇق

* * * * *  

چۈنكى غهربنىڭ مۇستهملىكه قىلىـشىغا ئۇچرىغـان بـارلىق مىللهتـلهر           
 - 70 ، ئارقىدىن مۇسـتهقىللىققا ئېرىـشكهندىن كېـيىن       –ۋە خهلقلهر ئارقا    

ــتهملىك  ــى مۇســـ ــيىلـــــالردا غهرب دۇنياســـ ــته سىه سىستېمىـــ نىڭ غهربـــ
ــقانلىقىنى    ــته ئاخىرالشــ ــتهملىكىچىلىك غهربــ ــى، مۇســ يىمىرىلگهنلىكىنــ
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ــك جاكارلى ــدى تهنتهنىلى ــان ئى ــۈنال  . غ ــى تۈنۈگ ــا، تېخ ــلهر ھهتت  غهربلىك
 خىتايغــا قــايتۇرۇپ بېرىــپ، ئــۆزىگه تهۋە بولمىغــان ۋمىنالرنىائــشــاڭگاڭ، 

. ىكـلهپ بهردى  زېمىنالرنى ئىگىـسىگه قـايتۇرۇپ بېرىـشنىڭ ئۈلگىـسىنى ت         
ــادا    ــازىرقى دۇنيــ ــتهملىكىچى؟ ھــ ــسى دۆلهت مۇســ ــته قايــ ــازىر غهربــ ھــ
خىتـــايالردىن باشـــقا يهنه قانـــداق مۇســـتهملىكىچى دۆلهت بـــار؟ خىتـــاي 

  مىللهتچىلىرى بىزگه كۆرسىتىپ بېرەلهمدۇ؟ 
 خىـل   - 2ئۇقـۇمى توغرىـسىدىكى     » خهلـق «ىـڭ   خىتاي مىللهتچىلىرىن 

ــشغالىيىتى  تهبىــرىگه ئاساســالنغاندا، چهت ئهل  دۆلهتلىرىنىــڭ ھهربىــي ئى
ھېــسابلىنىدىكهن، » خهلــق «ۇرۇۋاتقــان دۆلهتــلهردە خهلقــلهر  ئاســتىدا ت

لهتمـۇ، ئهمهسـمۇ؟    ئۇنداقتا، ئۇيغۇرىستان ھهربىي تاجاۋۇزغـا ئۇچرىغـان دۆ       
 - 1949م دۆلهت قۇرغـان ئهمهسـمىدى؟        قېـتى  - 2 يىلـى    - 1944ئۇيغۇرالر  

ــان خىتـــايالر ئۇيغۇرىـــستانغا الۋلـــى كوممۇنىـــست بـــايرىقىنى كۆتۈرۈيى غـ
ھهربىـــي تاجـــاۋۇز قىلىـــپ كىـــرگهن ئهمهســـمىدى؟ ئۇيغۇرىـــستان چهت 
ــسابلىنامدۇ،    ــان دۆلهت ھېـــ ــا ئۇچرىغـــ ــي تاجاۋۇزىغـــ ئهلنىـــــڭ ھهربىـــ

  ھېسابالنمامدۇ؟
خىتــاي مىللهتچىلىرىنىــڭ نهزىرىــدە ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق دۆلهتنىــڭ  

ــرى  ــۇمى ئهزالى ــق«ئوم ــشقا ي» خهل ــسابلىنىدىكهن، نېمى ــا قارشــى ھې اپونغ
ــك       ــدە ئىگىلىـ ــى دەۋرىـ ــى ئۇرۇشـ ــڭ ئىچكـ ــدە، خىتاينىـ ــۇرۇش دەۋرىـ ئـ
ھوقۇقلــۇق گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ بــارلىق پــۇقرالىرى يــاكى ئىگىلىــك  

ــرى   ــۇمى ئهزالى ــق«ھوقۇقلــۇق دۆلهتنىــڭ ئوم  تېخــى ،ھېــسابالنماي» خهل
ئىگىلىـــك ھوقـــۇق يارىتالمىغـــان كوممۇنىـــست خىتـــايالرنى قوللىغـــۇچى 

ــۇ  ــائىي گ ــق    ئىجتىم ــى قېتىملى ــدى؟ ئىكك ــسابالنغان ئى ــق ھې رۇھالر خهل
ــۇتلهق     ــاكىم مـ ــستلىرىنىڭ ھـ ــاي كوممۇنىـ ــىدە خىتـ ــئهنمىن ۋەقهسـ تيهنـ
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 ئاممىـــــسى خهلـــــق لىقىغــــا قارشـــــى كۆتـــــۈرۈلگهن خىتـــــاي ھۆكۈمران
 فېــۋرال - 5 يىلــى - 1997يــاكى دۈشــمهن ھېــسابلىنامدۇ؟ ھېــسابلىنامدۇ 

ى مىللىـــي ئـــازادلىق ئۇيغۇرىـــستاننىڭ ئىلـــى ئۆلكىـــسىدە خىتايغـــا قارشـــ
نــېمه ئۈچــۈن ئــۇالر . شــوئارىنى تــوۋالپ قوزغالغــان خهلــق ئۇيغــۇر ئىــدى 

ئاتــالمىش ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق دۆلهتنىــڭ خهلقــى بولــۇپ تۇرۇقلــۇق يهنه 
مىللىـي  «ئىگىلىك ھوقۇق، مۇسـتهقىللىق تهلهپ قىلـدى؟ چـۈنكى، ئـۇالر            

ــۈنچىلهر ــدى» بۆلگــ ــدى  . ئىــ ــرى ئىــ ــۇر مىللهتچىلىــ  شــــۇنداق ،ئۇيغــ
  . هسمىدى، خىتاي مىللهتچىلىرىئهم

ئۇيغۇرالر خىتاي خهلقىگه يات خهلق، خىتاي مىللىـتىگه يـات مىلـلهت           
ــۇر   . ئىـــدى ــلهر ئۇيغـ ــاقچى دېگهنـ ــارمىيه، سـ ــارتىيه، ئـ ــستىك پـ كوممۇنىـ

 مهنــسۇپ بولغــان   بهلكــى خىتــاي خهلقىــگه  ،خهلقىنىــڭ ئهمهس ئىــدى 
لهت ، ئۇيغـــۇر خهلقىنـــى باســـتۇرىدىغان بىـــر مىلـــدۆلهت كـــۈچى بولـــۇپ

بۈگـۈن ئۇيغـۇر خهلقـى قانـداقالرچه        . خىتاينىڭ باستۇرۇش قـورالى ئىـدى     
ــاپتۇ؟ مىلــلهت كاتېگورىيىــسى       ــا قوشــۇلۇپ ق ــاي خهلقىنىــڭ قاتارىغ خىت
بىلهن خهلق كاتېگورىيىسىنى پهرقلهنـدۈرۈپ مۇئـامىله قىلىـش ئـارقىلىق           

  خىتاي قانۇنشۇناسلىرىنىڭ يهتمهكچى بولغان مهقسىتى زادى نېمه؟ 
ق ئۇقــۇم قايتــا لوگىكىلىــق ئىــسپات تهلهپ قىلمايــدىغان     ھهرقانــدا

ــاتېگورىيىگه    ــدىغان كــ ــسپات تهلهپ قىلمايــ ــدە، ئىــ ــگه يهتكهنــ دەرىجىــ
ــدۇ   ــىگه كىرىـــپ كېلىـ ــسهپه ساھهسـ ــپ پهلـ ــۇنىڭغا . ئايلىنىـ ــۇددى شـ خـ

ئوخــشاش مىلـــلهت ۋە خهلــق كـــاتېگورىيىلىرى ســاپ پهلـــسهپه تهتقىـــق    
ــسىمۇ،   ــاتېگورىيىلهر ھېسابالنمىــ ــدىغان كــ ــدا  قىلىــ ــاتېگورىيه ئورنىــ كــ

سىياســهت پهلسهپىــسى ۋە سىياســىي سوتــسىئولوگىيه ساھهســىدە دائىــم      
بــــــۇ ئهھــــــۋالالر بــــــۇ . ئــــــۇچراپ تۇرىــــــدىغان كــــــاتېگورىيىلهردۇر
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.  بهلگىلىــــگهنلىقىنىيئىجتىمــــائى ۋە لىقىىيتــــارىخكاتېگورىيىلهرنىــــڭ 
، قاقمىغانـدەك  چهتـكه    ئىجتىمـائىلىقىنى  بۇ كاتېگورىيىلهرنىڭ    لىقىيتارىخ

 ئوخـشاشال شـۇ كاتېگورىيىلهرنىـڭ     ئىجتىمـائىلىقىمۇ ۇ كاتېگورىيىلهرنىڭ   ب
ــارىخ ــدۇ لىقىنىىيت ــكه قاقماي ــلهت«.  چهت ــق«ۋە » مىل ــۇملىرىنى » خهل ئۇق

ورىيه ھهم ئىجتىمـــــــائىي كـــــــاتېگورىيه، دەپ ھهم تـــــــارىخى كـــــــاتېگ
ــاي  ــهندۈرگهن خىتـــ ــشۇناسلىرى چۈشـــ ــارىخ قانۇنـــ ــلهن لىقىيتـــ  بىـــ

ئــوڭ تاناســىپلىق مۇناســىۋەتنى قهســتهن ئىجتىمــائىيلىق ئوتتۇرىــسىدىكى 
مۈجىمهللهشتۈرۈپ، مىللهتنى باشقا بىر گهۋدىگه، خهلقنـى يهنه باشـقا بىـر            

 ۋەقهلهرنىـڭ ۋە  يبـۇ يهردە ھهرقانـداق تـارىخى      . گهۋدىگه ئايرىپ تاشـاليدۇ   
 مهۋجۇدلۇقنىڭ ئهينى چاغـدا ئىجتىمـائىي ۋەقهلهر ۋە ئىجتىمـائىي           يتارىخى

ىنكــار قىلغــۇچى خىتاينىــڭ قانۇنــشۇناسلىرى مهۋجۇدلــۇق ئىكهنلىكىنــى ئ
 لىقىنىمۇىيتـــارىخ ئىجتىمـــائىي ۋەقهلهر ۋە ئىجتىمـــائىي مهۋجۇدلۇقنىـــڭ   

  . قانۇنشۇناسالردۇرئوخشاشال ئىنكار قىلغۇچى 
ــۈش كېرەككــى  ــڭ ئىچكــى ئۇرۇشــى  ،شــۇنى كۆرســىتىپ ئۆت  خىتاينى

ىقى دەۋرىــدە يــۈز بهرگهن قوراللىــق ۋە قورالــسىز ۋەقهلهرنىــڭ ئىجتىمــائىيل 
 بهلگىلىــگهن بولــسا، ئهكــسىچه لىقىنىىيتــارىخئوخــشاشال بــۇ ۋەقهلهرنىــڭ 

 لىقىنىىيتـــارىخبــۇ ۋەقهلهرنىــڭ ئىجتىمـــائىيلىقى يهنه شــۇ ۋەقهلهرنىــڭ     
ــاراكتېرى  . بهلگىلىـــگهن ــائىي خـ ــاي ئىنقىالبىنىـــڭ ئىجتىمـ ــۇ —خىتـ  شـ

 قـــۇۋۋىتىنى ھهرىكهتـــكه –دەۋردىكـــى جاپـــاكهش مهملىكهتنىـــڭ كـــۈچ 
راكتېرى بولـۇپ بهلگىلهنـگهن     ىـي ئىـنقىالب بولـۇش خـا       كهلتۈرگۈچى مىلل 

 بۇ ئىنقىالبقا ئىشتىراك قىلغۇچى خهلقـلهر بـۇ يهردە يهنىـال خىتـاي              ،ئىكهن
 ،خهلقــى ھېــسابلىنىدىكهن، ئــۇ ھالــدا بــۇ خهلــق باشــقا بىــر خهلــق ئهمهس

بهلكى ئىككى دەريانىڭ ئوتتۇرىسىدا، ئوتتۇرا تـۈزلهڭلىكنى ماكـان قىلىـپ         
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شۇڭالشـــقا، شـــۇ ئىـــنقىالب دەۋرىگىـــچه . ىللىتىـــدۇرياشـــىغان خىتـــاي م
ــۇق ۋە ئۈنۈملــۈك چۈشــهنمىگهن    ئۆزىنىــڭ بىــر مىلــلهت ئىكهنلىكىنــى تول

ــى ئۆز ــي   ىخىتــاي خهلق ــۈز بهرگهن مىللى ــدا ي ــى زامــان تارىخى نىــڭ يېقىنق
ــىۋە   ــاراكتېرىگه مۇناسـ ــت ئىنقىالبنىـــڭ خـ ــگه ئائىـ ــنقىالب دەۋرىـ تلىك ئىـ

چۈشىنىـــشكه باشـــلىغان خىتـــاي دىال مـــكاتېگورىيىـــسىنى ئه» مىلـــلهت«
تارىخىنىـــڭ پهقهت خىتـــاي بىلهنـــال خۇشـــاللىقالر ۋە تهئهججۈپلـــۇقالر     
ھاســـــــىل قىالاليـــــــدىغان ســـــــهھىپىلىرىدە مىللهتنـــــــى ۋۇجۇدقـــــــا 

  . كهلتۈرگهنلىكىنى چۈشىنىپ يهتكهن مىللهتتۇر
 بۇ يهردە مىللهت ۋە خهلق كـاتېگورىيىلىرىنى، ئۇقـۇمالرنى سـۆز            ،شۇڭا

ــدا ئىــشلىتى  ــا پهرقلىرىنــى چىــڭ     ۋە تىل ــته گرامماتىــك قۇرۇلم ش جهھهت
ــشاش مهنىلىـــك،تۇتۇۋېلىـــپ ــان  ، ئوخـ ــق بولغـ ــېكىن شـــهكلى پهرقلىـ  لـ

ئۇقــۇمالر ئىكهنلىكىنــى ئىنكــار قىلىــپ، بــۇ ئۇقــۇمالرنى شــهكلى پهرقــلهر   
ئىچىــدە پهرقلىـــق مۇقىمالشـــتۇرۇپ كۆرسىتىــشكه ھهرىـــكهت قىلغـــۇچى   

ي غهرەزگه ھامىلىــدار  خىتــاي مىللهتچىلىــرى پۈتــۈنلهي باشــقا سىياســى    
بولغــانلىقتىن ئۆزگىرىۋاتقــان خهلقئــارا ۋەزىــيهت ئالدىــدا مىللىــي مهســىله   

 خــۇدىنى بىلمىــگهن ،بــويىچه ئهندىــشه ئىچىــدە ئــۆزىنى يوقىتىــپ قويــۇپ
  . مىللهتچىلهردۇر

ــوغرىلىقىنى ئىــسپاتالش     ــۆز قارىــشىمىزنىڭ ت ــرەكالك  بولىــدىغان كې
 قهلىمـى ئـارقىلىق ئومۇمالشـقان       بولسا، خىتاي مىللهتچىلىرىنىـڭ تىلـى ۋە      

ھالهتته سىياسىي ساھهگه كىرىپ كهلـگهن خهلـق ۋە مىلـلهت ئىـسىملىرى            
توغرىسىدا خىتاي مىللىتىنىڭ پايدىـسىنى كـۆزلىگهن، خىتـاي خهلقىنىـڭ           

  . ئىسپاتاليلۇقداھىيلىرىنىڭ تىلى ئارقىلىق يهنه بىر قېتىم 
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ئـاق  «لغـان   توغرىـسىدا يېزى  » جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئهھۋالى   «
ــا»تاشــلىق كىتــاب ــۇق ھوقــۇقىنى قولغــا كهلتــۈرۈش، جۇڭگــو  : ت مهۋجۇدل

ىك خهلقــى تــارىخى يوســۇندا ئــاۋۋال ھهل قىلىــشقا تېگىــشلىك كىــشىل      
ــان  ــۇپ قالغــ ــسى بولــ ــۇق مهسىلىــ ــدىھوقــ ــتهقىل «، » ئىــ دۆلهت مۇســ

ــگه بولم   ــالهتكه ئىـــ ــاتى كاپـــ ــڭ ھايـــ ــدىكهن، خهلقنىـــ ــدۇ؛ بولمايـــ ايـــ
ــاۋۇزى  ــڭ تاجــ ــا خهۋپ   ، جۇجاھانگىرالرنىــ ــڭ ھاياتىغــ ــو خهلقىنىــ ڭگــ

شــــۇڭا مهۋجۇدلــــۇق ھوقــــۇقىنى قولغــــا    . يهتكۈزىــــدىغان ئامىلــــدۇر 
ــا       ــۇقىنى قولغ ــۇش ھوق ــتهقىل بول ــڭ مۇس ــاۋۋال دۆلهتنى ــتىن ئ كهلتۈرۈش

ــرەك ــۇقيهنه مىــسال . دەپ يېزىلغــان» كهلتۈرۈشــىمىز كې ــز  «،كهلتۈرەيل بى
دا، ەپ قىلغانـ  دۆلىتىمىزگه ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلىمىز؛ مهسـىلىلهرنى بىـر تهر        

تىنى ئـالىي ئـۆلچهم قىلىـپ تـۇرۇپ بىـر تهرەپ قىلىمىـز؛             ىدۆلهتنىڭ مهنپهئ 
ــڭ     ــايمىز؛ دۆلهتنى ــۇپ قالم ــز ئۇنت ــۇقىنى ھهرگى ــك ھوق ــڭ ئىگىلى دۆلهتنى

» تمهيمىزۋەز؛ مىللىـي غـۇرۇرىمىزنى يوقىتىـ      ساالھىيىتىنى ئۇنتـۇپ قالمـايمى    
سـۆزلىگهن  دىڭ شياۋ پىڭنىڭ پرېزىدېنت نىكسون بىـلهن كۆرۈشـكهندە          (

بىزنىــڭ قارىـــشىمىزچه، بىـــر  «: كهلتۈرەيلـــۇق يهنه بىـــر مىــسال  .)ســۆزى 
مىللهتـــكه نىـــسبهتهن ئېيتقانـــدا كىـــشىلىك ھوقـــۇق ئـــاۋۋال خهلقنىـــڭ  

ــۇقى ۋە ــتهقىللىق ھوقۇقىـــدۇر مهۋجۇدلـــۇق ھوقـ  ئهگهر . دۆلهتنىـــڭ مۇسـ
ــالهتكه ئىــگه بولمايــدىكهن، كىــشىلىك    نېگىزلىــك بــۇ ئىككــى شــهرت كاپ

 لــىخىتاينىــڭ ســابىق مىنىــستىرى (» ئــاچقىلى بولمايــدۇھوقــۇقتىن ســۆز 
يهنه ).  بىـلهن كۆرۈشـكهندە سـۆزلىگهن سـۆزى        كـاتېر پىڭنىڭ پرېزىدېنت   

ــسال  ــر مى ــۇقبى ــك  كىــشىلىك ھ«: كهلتۈرەيل ــۇق ناھــايىتى كهڭ مهنىلى وق
ــۇق ھوقــۇقى، تهرەققىيــات   . ئۇقــۇم ــۇ ئۇقــۇم سىياســىي ھوقــۇق، مهۋجۇدل ب

ــڭ   ــلهت ۋە ئېرىقالرنى ــۇقى، مىل ــگه   ھوق ــۆز ئىچى ــۇقىنى ئ ــك ھوق  باراۋەرلى
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 پىڭنىــڭ ياۋروپــا پــارالمېنتى لــىخىتاينىــڭ ســابىق مىنىــستىرى  (»ئالىــدۇ
  .)ۋەكىللهر ئۆمىكى بىلهن كۆرۈشكهندە سۆزلىگهن سۆزى

 ۋەلىالرنىـڭ خىتاينىڭ سىياسهتۋازلىرى، خىتاينىڭ رەھبهرلىـرى دىـڭ        
 ئۇقـۇمالر   دېـگهن ئىـسىم ۋە    » خهلـق  «ۋە» مىلـلهت «ۆزلىگهن سـۆزلىرىدە    س

ئوخــشاش بىــر ئورۇنغــا قويۇلغــان ئىــكهن، جۈملىــدە ئوخــشاش سىياســىي  
مهنىنى كۆرسىتىپ تۇرغان ئىـكهن، ئۇنـداقتا خىتاينىـڭ قانۇنـشۇناسلىرى           

دېـگهن ئۇقـۇمالرنى شـهكلىگه قـاراپال بىـر      » مىلـلهت «ۋە » خهلق«نېمىشقا  
 خىتــاي  – 1 بىرىــدىن پهرقلهنــدۈرمهكچى بولــۇپ قالــدى؟ چــۈنكى،     –

نىستلىرىنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتىدا دائىمـى تۇرۇشـلۇق         كوممۇ
 ئايـدا   - 3 يىلـى    - 1998 ئايـدا،    -10 يىلى   - 1997 چىڭ خۋا سۈن  ۋەكىلى  

ــايرىم  ــدا –ئـــ ــايرىم ھالـــ ــلهر  – 1966 ئـــ ــكهن دۆلهتـــ ــى بىرلهشـــ  يىلـــ
ئىقتىـــساد، جهمئىـــيهت، «تهشـــكىالتىنىڭ ئومـــۇمى يىغىنـــدا ماقۇلالنغـــان 

ــا  ــيهت تهرەققىي ــسى مهدەنى ــارا ئهھدىنامى ــۇقى خهلقئ ــۇ  »ت ھوق ــا، يهنه ش غ
ــان    ــدە ماقۇلالنغ ــۇ كۈن ــى ش ــۇق   «يىل ــىي ھوق ــۇقى ۋە سىياس ــۇقراالر ھوق پ

  . غا ئىمزا قويدى»خهلقئارا ئهھدىنامىسى
خهلقئـارا  ئىقتىساد، جهمئىيهت، مهدەنىـيهت تهرەققىيـات ھوقـۇقى         «.  2

هرنىـڭ ئـۆز    بـارلىق خهلقل  «:  ماددىسىدا - 1ىم  ىس ق - 1نىڭ  »ئهھدىنامىسى
پـۇقراالر  «. دەپ بهلگىلهنـگهن  » تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىـلهش ھوقـۇقى بـار       

 1 قىـسىم  - 1نىـڭ  »قـۇق خهلقئـارا ئهھدىنامىـسى   ھوقۇقى ۋە سىياسـىي ھو  
نى ئـۆزى بهلگىــلهش  ىبـارلىق خهلقلهرنىـڭ ئـۆز تهقـدىر    «:  ماددىـسىدىمۇ -

ــۇق ــگهن» بــارىھوق ــۈمىتى بــۇ قــانۇنالرنى    . ، دەپ بهلگىلهن خىتــاي ھۆك
ــبهتلهرگه     ت ــا، تىـ ــپ، ئۇيغۇرالرغـ ــرا قىلىـ ــۇپ، ئىجـ ــا قويـ ــتىقالپ يولغـ هسـ
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ــۆز تهقــدىر    ــامىله قىلىــپ ئ ــق ئورنىــدا مۇئ ــبىقالپ، بىــر خهل ــۆزى ىتهت نى ئ
  !بهلگىلهش ھوقۇقى بېرىش كېرەك، ته

ــڭ   .  3 ــۇرالر ۋە تىبهتلهرنىــ ــرىش، ئۇيغــ ــۇق بېــ ــۇنداق ھوقــ دەل شــ
ــراپ قىلىــشقا مهجبــۇر بو   ــالالش ھوقــۇقىنى ئېتى ــۇپ قالغــان، سىياســىي ت ل

مهجبــۇرىيهتنى ئــادا قىلىــش مهســئۇلىيىتىنىڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى تونــۇپ 
يهتــكهن، خهلقئــارا بېــسىمغا دۇچ كهلگهنلىكىنــى ســېزىپ يهتــكهن خىتــاي 

پهقهت خهلقلهرنىـڭ ئـۆز     « جـاھىللىق قىلىـپ      تهتۈرسـىچه ھۆكۈمىتى يهنه   
نى ىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقـۇقى بـار، مىللهتلهرنىـڭ ئـۆز تهقـدىر            ىتهقدىر

ئۇيغـۇر خهلقىنـى    . دېمهكچـى بولۇۋاتىـدۇ   » ئۆزى بهلگىلهش ھوقـۇقى يـوق     
 ىمىللهت سۈپىتىدە ئىنكار قىلىپ، خىتـاي تىلىـدىكى جۇڭگـو خهلقـى نـام             

ۋانىــڭ ئــوبيېكتى ەى غايىــب قىلىــۋەتمهكچى، سىياســىي دئاســتىدا مىللهتنــ
  . ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ
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  ...ئادەملهر

   كۈنى- 25 ئاينىڭ - 1 يىلى - 1999
ــي       ــارلىق تهبىئى ــداش قات ــۆزىنى قوغ ــاقالش، ئ ــۆزىنى س ــادەملهردە ئ ئ
ھوقـــۇقالر بولـــسىال كۇپـــايه قىلمايـــدۇ، بۇنـــداق ھوقـــۇقالر ئادەملهرنىـــڭ 

لهر ۋۇجۇدىـــدا بۆلۈنـــۈش پهيـــدا قىلغانـــدىن باشـــقا، جهمئىيهتـــته ئـــادەم 
مئىيهتـته   جه ،قارشـىلىق پهيـدا قىلغـانلىقتىن      ئوتتۇرىسىدا تهبىئىي قـارىمۇ   

ــدۇ    ــالغىلى بولمايـ ــاقالپ قـ ــى سـ ــۇكهممهل بىردەكلىكنـ ــك . مـ ئهنگلىيىلىـ
تهبىئىــي ھــالهتتىن «: نىــڭ ســۆزى بىــلهن ئېيتقانــداجــون الكپهيالســوپ 

ئىجتىمــائىي ھــالهتكه ئۆتــۈش ئۈچــۈن بىــر خىــل توختامنــامه، بىــر خىــل    
ئهھـــدىنامه ئـــارقىلىق يۇقىرىقىـــدەك تهبىئىـــي ھوقـــۇقالرنى دۆلهتـــكه      

ــر  ــشۇرۇپ بې ــسىنى تاپ ــدۇ  ىش ۋەزىپى ــوغرا كېلى ــشقا ت ــادا قىلى ــداق ».ئ  بۇن
ــانۇن  ــارقىلىق   –دۆلهت قــ ــۈزۈش ئــ ــانۇن تــ ــرى ۋە قــ ــزام تهرتىپلىــ  نىــ

ــۇر   ــدىغان دۆلهتتـ ــۇقلىرىنى قوغدايـ ــي ھوقـ ــڭ تهبىئىـ ــۇ . ئادەملهرنىـ مۇشـ
مهنىــدىن ئېيتقانــدا دۆلهتنــى بىــر خىــل ئورتــاق گهۋدە دېگهنــدىن كــۆرە،  

دۆلهتنىـڭ داۋاملىـق    . ېـسهكمۇ بولىـدۇ   دۆلهتنى بىر خىل تاشـقى قۇرۇلمـا د       
مهۋجۇد بولۇپ تۇرۇشـى ئورتـاق جهمئىـيهتكه ئوخـشاش نوپۇزغـا تايىنىـپ              

دۆلهت .  بهلكى دۆلهت ھوقۇقىغا تايىنىپ مهۋجـۇد بولـۇپ تۇرىـدۇ          ،ئهمهس
ئۇقــۇمى ئــارقىلىق پــۇقراالر جهمئىيىتىنــى بىــر تهرەپــكه قايرىــپ قويۇشــنى  

 فېدېراتـــــسىيىلىك دۆلهت« :ســـــىناپ كـــــۆرگهن پهيالســـــوپ گېگىـــــل
ــسپۇبل ــىرې ــگه     ىكا ئهمهس، بهلك ــدىرگه ئى ــاق تهق ــلهن ئورت ــشىلهر بى  كى

ــۇر  ــي دۆلهتتـ ــدىغان مىللىـ ــدى» بولىـ ــهتكهن ئىـ ــڭ . دەپ كۆرسـ دۆلهتنىـ
 بهلكـى مهلـۇم مىلـلهت شـۇ     ، ئهمهس تۇپراقالرالزېمىنى ئىپتىدائىي تهبىئىي    

 پــۇقراالر تۇپراقتــا ياشــىغان، ياشــاۋاتقان، شــۇ تــۇپراقنى ئاينىتقــان مىللىــي 
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دۆلهت تېررىتــورىيه يــاكى بىــر خىــل زېمىــن     «. كــۆكهرتكهن زېمىنــدۇر 
 . گېگىـل  ،دەيـدۇ »  مىللىـي روھنىـڭ ماكانىـدۇر       بهلكى ، ئهمهس كهڭلىكىال

 تاشــقى  مهۋجۇدلــۇقى ئېنىــق بولــۇپ، مىلــلهتشــۇڭا بــۇ يهردە مىللهتنىــڭ
  . قۇرۇلما ھېسابالنغان دۆلهتتىن ھالقىپ كهتكهن بولىدۇ

ــ  ــي مهدەنى ــگه    مىللى ــدىلىكىگه ئى ــى ئاالھى ــۇقراالر مهدەنىيىت يهت ۋە پ
ــالىيهت ۋە دىـــ  ــى پائـ ــهنئهت، ئىلمـ ــان سـ ــدىغان بولغـ ن ۋەكىللىـــك قىلىـ

ــيهت  ــڭ   —مهدەنىـــ ــۇ مهدەنىيهتنىـــ ــىنىش ۋە بـــ ــى چۈشـــ  مهدەنىيهتنـــ
مهزمــۇنلىرىنى تهرەققىــي قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن، ناھــايىتى يۈكــسهك مىللىــي 

ــل    ــسهك ئهقى ــايىتى يۈك ــرەك  پارا–ھېســسىيات ۋە ناھ ــهت بولۇشــى كې . س
شــۇڭا بىــز داۋاملىــق تهكراراليــدىغان مهدەنىــيهت قىمــمهت قاراشــلىرى       
ــيهت     ــان مهدەنى ــدا بولغ ــدا پهي ــيهت مۇھىتى ــل مهدەنى ــر خى ــته بى ئهمهلىيهت

ــمهت قار ــقىمـ ــيهت قىمـــمهت     . شىدۇرىـ ــۇنداق مهدەنىـ ــته، شـ ــر دۆلهتـ بىـ
ــسى    ــاق گهۋدى قاراشــلىرى ئاساســىدا تهشــكىللهنگهن مهدەنىيهتنىــڭ ئورت

 كۆزقــاراش جهھهتــته، تهشــهببۇس جهھهتــته مهدەنىــيهت ئورتــاق  .ولىــدۇب
ــۇمى     ــڭ ئوم ــدار جهمئىيهتنى ــيهت ۋە مهنپهئهت ــاق جهمئى ــسىنى ئورت گهۋدى

بــــۇ يهردە ئالــــدىنقى جــــۈمله مهزمۇنىنىــــڭ    . ھــــالىتى دەپ ئاتــــايمىز 
ــاراكتېر  ــسىيىلىك خــ ــڭ   ىسوبىستانــ ــۈمله مهزمۇنىنىــ ــى جــ نى، كېيىنكــ

لىۋەتتــۇق، ئىنكــار قىلىــشتىن ھاســىل    ئېتىكىلىــق شــهكلىنى ئىنكــار قى  
ــا   ــالرنى دۆلهت ئۇقۇمىغــ ــان قاراشــ ــتۈرگهندىمۇبولغــ ــداق بىرلهشــ ، بۇنــ

ــ   ــدا بولغ ــتىن پهي ــۇم   بىرلهشتۈرۈش ــگهن ئۇق ــى دې ــيهت دۆلىت نى ان مهدەنى
  . ھهرگىز بىۋاسىته مۇقىمالشتۇرۇشقا بولمايدۇ

ــسىدا  ــسهپه سىستېمى ــڭ پهل ــپ روھ« :گېگىلنى دەپ » دۆلهت ئوبيېكتى
مـۇتلهق  «نىـڭ ئۈسـتىدە يهنه      »ئوبيېكتىـپ روھ  «ئېنىقكى  . گهنكۆرسىتىل



 38

ــدۇ» روھ ــا    . بولى ــۇتلهق روھق ــۇنداق م ــسهپه دەل مۇش ــن، پهل ســهنئهت، دى
بــۇ خىــل مهدەنىــيهت ھــالهتلىرى مهزمــۇن جهھهتــته   . ۋەكىللىــك قىلىــدۇ

 مــۇتلهق بىــر نهرســىگه ،تــارىخى ئۆزگىرىــشتىن ئايرىلىــپ كېــتهلمىگهچكه 
زلىنىش دۆلهتــــتىن ھالقىــــپ كهتــــكهن بــــۇ يــــۈ. يــــۈزلهنگهن بولىــــدۇ

ــشتۇر ــى   . يۈزلىنىــ ــۇقراالر مهدەنىيىتــ ــيهت پــ ــۇ يهردە مهدەنىــ ــمهك، بــ دېــ
ــدۇ  ــگه بولىـــ ــدىلىكىگه ئىـــ ــدا  . ئاالھىـــ ــسانىيهت تارىخىـــ ــۇڭا ئىنـــ شـــ

ــم   ــانلىقالر ئىلىــ ــسۇندۇرۇلغان يۇنــ ــهنئهت–بويــ ــيهت ، پهن، ســ  مهدەنىــ
ــسۇندۇرغ   ــلهن بويــــــ ــدىلىكلىرى بىــــــ ــى ئاالھىــــــ ۇچى رىملىقالرنــــــ

 تاجــــاۋۇز قىلىــــپ ھىندىــــستاننى بويــــسۇندۇرغان  ،رغاندەكبويــــسۇندۇ
ــۇلالرنىڭمۇ ــابىت (غ ــابى  س ــدۇرەھماننىڭ كىت ــامه« ئاب ــابۇردە »ئۇيغۇرن  ب

مهدەنىــيهت ئۈســتۈنلۈكى ئــارقىلىق ھىنــدىالر    ) ئۇيغــۇر بولــۇپ چىقتــى  
ــىيانى  ،بويـــــسۇندۇرغاندەك ــۇرا ئاســـ ــارقىلىق ئوتتـــ ــاۋۇزچىلىق ئـــ  تاجـــ

ۇرالر ىـيهت ئۈسـتۈنلۈكى ئـارقىلىق ئۇيغـ     بويسۇندۇرغان قالمـاقالرنى، مهدەن   
ــسۇندۇرغاندەك ــارىخى   .بوي ــيهت ت ــلهن مهدەنى ــارىخى بى ــمهك، دۆلهت ت  دې

  . ھهرگىز ماس قهدەمدە بىردەكلىككه ئىگه بواللمايدۇ
 ۋە پهلــــــــسهپىنى دۆلهت بىــــــــلهن   ئهگهر ســــــــهنئهت، دىــــــــن 

 بىـر خىـل     - 2لهت گهۋدىسىگه تهشـكىللهنمىگهن     ، دۆ بىرگهۋدىلهشتۈرۈپ
 بىــــر نهرســــه دەپ تنــــى قىممهتــــسىز، ئېتىبارســــىز، تاســــادىپىمهدەنىيه

، ئۇ چاغـدا دۆلهت ھهممىـدىن ئهال دەيـدىغان خهتهرلىـك            قارايدىغان بولسا 
 خىتــاي مۇســتهملىكىچىلىرى  ،ئــااليلۇق. يولغــا قهدەم تاشــلىغان بولىــدۇ  

ــتۈرۈپ    ــسىنى بىرلهشـ ــسىزم پهلسهپىـ ــلهن ماركـ ــسى بىـ ــۇددىزم پهلسهپىـ بـ
كىللىدى؛ ئىـسالم ئىدېئولوگىيىـسى ۋە ئىـسالم        دۆلهتنىڭ گهۋدىسىگه تهشـ   

ــۋەتتى    ــكه قېقىـ ــسىدىن چهتـ ــسىنى دۆلهت گهۋدىـ ــا . پهلسهپىـ ئۇيغۇرالرغـ
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ــڭ    ــاي ھۆكۈمىتىنىـــــ ــۇچى خىتـــــ ــق قىلغـــــ ــي ھۆكۈمرانلىـــــ مىللىـــــ
مۇســـــتهملىكىچىلىك دۆلهت ئاپپـــــاراتلىرى ئىـــــسالم دىنىنـــــى دۆلهت    

ىش،  ئهكـسىچه دىننـى يـوقىت      ،گهۋدىسىگه بىرلهشتۈرۈش ئۇياقتـا تۇرسـۇن     
دىنغـــا قارشـــى خىتاينىـــڭ دۆلهت سىياســـىتىنى ئاشـــكارا سىياســـهتكه      

ــدۇردى ــات . ئايالن ــدىغانال    –ئهدەبىي ــاس بولى ــكه خ ــر مىللهت ــهنئهت بى  س
 ســهنئهت روھىنىــڭ   –بولــسا، مىللىــي روھنىــڭ خاســلىقى ئهدەبىيــات     

خىتــاي مۇســتهملىكىچىلىرى . نى بهلگىلهيتتــىى ئــۆزگىچىلىك،خاســلىقىنى
 سـهنئىتىنى خىتــاي دۆلىـتىگه بىرلهشــتۈرگهندە،   –ت ئۇيغۇرنىـڭ ئهدەبىيــا 

 سـهنئهتنىڭ مىللىــي خاسـلىقى، مىللىـي ئاالھىــدىلىكلىرىنى    –ئهدەبىيـات  
ــات    ــام ئىنكــار قىلىــپ، ئۇيغۇرنىــڭ ئهدەبىي  ســهنئىتىنى، خىتاينىــڭ –تام

دۆلهت سىياسىتىنى تهشۋىق قىلىـدىغان تهشـۋىقات قورالىغـا ئايالنـدۇرۇپ           
ۇرىـستاندا دۆلهت ئاپپاراتىغـا تهشـكىللهنمىگهن       مۇسـتهملىكه ئۇيغ  . قويدى

ــسىز،      ــدا قىممهتـ ــڭ ئالدىـ ــاي ھۆكۈمرانلىرىنىـ ــى خىتـ ــۇر مهدەنىيىتـ ئۇيغـ
مهدەنىــيهت يــوقىتىش . ئېتىبارســىز، تاســادىپى مهدەنىــيهت بولــۇپ قالــدى 

. ھهرىكىتى ئېلىپ بېـرىش ئـارقىلىق ئۇيغـۇر مهدەنىيىتىنـى تۇنجۇقتـۇردى      
ــاي مىلل    ــۈن خىت ــش ئۈچ ــۇنداق قىلى ــول   ش ــك ي ــرى ئهڭ خهتهرلى هتچىلى

ــسابالنغان  ــىھېـ ــۇپ دۆلهتچىلىكنـ ــا قويـ ــي  ، يولغـ ــستاندا مىللىـ  ئۇيغۇرىـ
ــشقا     ــۈچهپ ئى ــسىنى ك ــيهت ئاسسىمىلياتسىيى ــسىيه ۋە مهدەنى ئاسسىمىليات

ــالدى ــى  . س ــۇر مهدەنىيىت ــكهن  —ئۇيغ ــپ كهت ــتىن ھالقى ــۇتلهق « دۆلهت م
  . ا سااللمىدى ياكى تهييارلىغان بولسىمۇ ئىشقتهييارلىيالمىدىنى »روھ
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  ...خىتاي

   كۈنى- 10 ئاينىڭ - 2 يىلى - 1999
ــكىالتىدا دائىمــى تۇرۇشــلۇق       ــڭ بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهش خىتاينى

 خىتـاي ھۆكـۈمىتىگه ۋەكىــل   چىـڭ خـۋا سـۇن   تولـۇق ھوقۇقلـۇق ۋەكىلـى    
 كـــۈنى بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر - 5 ئاينىـــڭ - 10 يىلـــى - 1998 ،بولـــۇپ

ۇقى ۋە سىياســــىي ھوقــــۇق خهلقئــــارا پــــۇقراالر ھوقــــ«تهشــــكىالتىنىڭ 
قــول قويــۇش يىلنىــڭ بېــشىدا  . غــا ئىمــزا قويغــان ئىــدى »ئهھدىنامىــسى

ئىقتىساد، جهمئىيهت ۋە مهدەنىـيهت ھوقـۇقى خهلقئـارا         «خىتاي ھۆكۈمىتى   
غـا قـول قويغانـدىن كېـيىن، داۋاملىـق خهلقئـارا كىـشىلىك           »ئهھدىنامىسى

نه بىــر قېتىملىــق  ھوقــۇق ئهھــدىنامىلىرىگه قــول قويــۇش جهھهتــته يه    
قـــول قويـــۇش خىتـــاي دۆلىتىنىـــڭ . ئىلگىـــرىلهش ھېـــسابالنغان ئىـــدى

ــىي      ــۇقى، سىياس ــڭ ھوق ــۇ پۇقراالرنى ــۋالى، بولۇپم ــۇق ئهھ ــشىلىك ھوق كى
ــارا      ــتىدا ۋە خهلقئ ــشى ئاس ــدىنامىلهرنىڭ تىزگىنلى ــارا ئهھ ــۇقى خهلقئ ھوق

  . جهمئىيهتنىڭ نازارىتى ئاستىدا بولىدۇ، دېگهنلىك ئىدى
مىتىنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقۇققـــا ئاالقىـــدار خهلقئـــارا     خىتـــاي ھۆكۈ

ئهھـــدىنامىلهرگه قـــول قويۇشـــى، جۇڭگونىـــڭ ئىچكـــى قىـــسمىدىكى      
ــتىدا      ــسىمى ئاسـ ــۈك بېـ ــڭ كۈچلـ ــارا جهمئىيهتنىـ ــڭ ۋە خهلقئـ ۋەزىيهتنىـ

ــدى  ــان ئى ــاي    . تامامالنغ ــدا، خىت ــسبهتهن ئېيتقان ــۆزىگه نى ــڭ ئ جۇڭگونى
ارتىـشقا ھېچقانـداق    كوممۇنىستلىرى دۇنيادا كىشىلىك ھوقـۇقتىن بـاش ت       

سهۋەبنىڭ يوقلۇقىنى، ئۇنىڭ ئۈستىگه جۇڭگـو ھۆكۈمىتىنىـڭ خهلقئـارادا          
 قاتنىــشىش نىيىتــى بولىــدىغانال بولــسا يــاكى بىغــاۇلۇككۈچلــۈك دۆلهتــلهر 

ــشىگه    ــڭ ئۆزگىرىــ ــسادى تهرەققىياتنىــ ــسالھات ۋە ئىقتىــ ــودا ئىــ جۇڭگــ
بىـلهن   ئهگىشىپ، بىلىـم ساھهسـىدىكىلهرنىڭ پـۇقراالر ئېڭىنىـڭ، قـانۇن        
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دۆلهت باشـــقۇرۇش ئېڭىنىـــڭ، كىـــشىلىك ھوقـــۇق كۆزقاراشـــلىرىنىڭ     
ئويغىنىپ دائىرىلهرگه بېسىم پهيدا قىلغـانلىقىنى، خهلقئـارادا جۇڭگونىـڭ          

دۇنيــاۋى مۇھــاكىمه  يىلغــا –كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرىــسىنىڭ يىلــدىن  
 شــۇنىڭ ئۈچــۈن تهمتىــرەپ ،ىغــا ئايلىنىــپ قالغــانلىقىنىدىغان تېمنىــقىلى

  . ىقىنى ھېس قىلدىقالغانل
 كىــشىلىك ھوقۇققــا ئائىــت ئىككــى پــارچه خهلقئــارا ئهھــدىنامىنى      

 يىلــى جۇڭگونىــڭ ئهپكىــشىگه    - 1997تۈزۈشــكه قاتناشــقان شــاڭگاڭ   
قايتىپ كهلگهنـدىن كېـيىن، خهلقئـارا ئهھـدىنامه تۈزۈشـكه قاتناشـمىغان             
جۇڭگـــو، ئهمـــدى شـــاڭگاڭنىڭ بىرلهشـــكهن دۆلهتـــلهر تهشـــكىالتىغا      

قــۇق توغرىــسىدا دوكــالت تاپــشۇرااليدىغان مهســىلىگه دۇچ  كىــشىلىك ھو
ــو      ــىله، جۇڭگــ ــگهن مهســ ــرەك؟ دېــ ــش كېــ ــداق قىلىــ ــدە قانــ كهلگهنــ

ــارا  ــستلىرىنىڭ خهلقئـ ــول   لىقكوممۇنىـ ــدىنامىگه قـ ــارچه ئهھـ ــى پـ  ئىككـ
  . قويۇشقا ئهمهلىي تۈرتكه بولغان ئهڭ مۇھىم ئامىل ئىدى

ــڭ    ــشى پۇقراالرنى ــي قىلى ــسادنىڭ تهرەققى ــودا ئىقتى ــساد، جۇڭگ  ئىقتى
تهربىـــيىلهش ۋە  :  مهســـىلهن،مهدەنىـــيهت جهھهتتىكـــى ھوقـــۇقلىرىنى  

ــپكه     ــۈن تهرتى ــدە ك ــشاشمىغان دەرىجى ــۇقلىرىنى ئوخ ــنىش ھوق تهربىيىلى
لېكىن جۇڭگـودا پـۇقراالر ھوقـۇقى ۋە سىياسـىي ھوقـۇق تـېخىچه              . قويىدۇ

ە ئىچىـدە تۇرۇپتـۇ، جۇڭگـو    لگىلهپ بهرگهن، چهكلهنـگهن دائىـر  جۇڭگو به 
ــيىن، جۇڭگــو    ئهمــدى  ــدىن كې ــول قويغان ــارچه ئهھــدىنامىگه ق ئىككــى پ

پۇقرالىرىغــا قـــۇرۇق ئهمـــچهك ســالماي جىـــددىي قـــاراپ ئهھـــدىنامىنىڭ   
  .تهلهپلىرىنى ئىجرا قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ

جۇڭگو ئاۋۋال دۇچ كېلىدىغان مهسىله كىـشىلىك ھوقۇققـا قـانۇنلۇق           
ــلهن     ــانۇن بىـ ــى قـ ــانلىقتىن، ئاساسـ ــرىش بولغـ ــالهت بېـ ــشىلىك كاپـ كىـ
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 ھـازىرقى   كه قانـداق جـاۋاب بېرىـشى كېـرەك؟ جۇڭگـو          ىھوقۇقنىڭ بىـرلىك  
 جهريانىـدا بىرقـانچه قېـتىم ئـۆزگهرتكهن          قىلىـش  ئاساسى قانۇننى ئىسالھ  

رىنى ئاسـاس  بولسىمۇ، لـېكىن ئاساسـى قـانۇن كىـشىلىك ھوقـۇق قاراشـلى           
ــدى   ــرەك ئىــ ــشى كېــ ــانۇنى    هئ. قىلىــ ــى قــ ــڭ ئاساســ ــا، جۇڭگونىــ ممــ

ىرى ۋە پــۇقراالر ھوقــۇقى  ن كىــشىلىك ھوقــۇق قاراشــل  قېلىپالشــتۇرۇلغا
ــسىد ــ  ىكىتوغرى ــۈزۈلگهن ئاساس ــتىگه ت ــانلىرى ئۈس ــانۇن ئهمهس باي . ى ق

 ھېـــسابالنغان ئاساســى قـــانۇن جۇڭگــودا ئـــائىلىۋى   دۆلهتنىــڭ قــانۇنى  
قانۇنغــا، كوممۇنىــستىك پارتىيىنىــڭ قانۇنىغــا ئايلىنىــپ قالغــان ئاساســى  

ىپالشـتۇرىدىغان ۋە خهلـق ھوقـۇقىنى       دۆلهت ھوقـۇقىنى قېل   . قانۇن ئىدى 
كاپــالهتكه ئىــگه قىلىــدىغان ئاساســى قــانۇن، خهلقنىــڭ ھوقــۇقى بىــلهن   
دۆلهت ھوقــۇقىنى تىزگىنلهيــدىغان، سىياســىي پارتىيىلهرنىــڭ ھوقــۇقىنى 
ــلهن       ــۇق بى ــشىلىك  ھوق ــى، كى ــانۇن بولۇش ــى ق ــدىغان ئاساس تىزگىنلهي

ــلهن دۆل   ــانۇن بى ــڭ مۇناســىۋىتىنى، ق هت باشقۇرۇشــنىڭ ئاساســى قانۇننى
 چارىلىرىنى ئېنىـق ئهكـس ئهتتۈرۈشـى كېـرەك ئىـدى؛ ئاساسـى              –ئۇسۇل  

قانۇن شۇنداق تۈزۈلگهنـدىال ئانـدىن خهلقئـارا ئـۆلچهمگه مۇۋاپىـق قـانۇن              
  . بوالتتى

 بولۇپمـۇ  ،ئۇنىڭدىن قالسا خىتاي كوممۇنىـستلىرى كىـشىلىك ھوقـۇق      
هكچى پـــــۇقراالر ھوقـــــۇقى ۋە سىياســـــىي ھوقـــــۇقنى ئهمهلىيلهشـــــتۈرم

ــارتىيه     ــر پ ــشى، بى ــسىنى قويۇۋېتى ــۇرۇش چهكلىمى ــارتىيه ق ــدىكهن، پ بولى
ــ  ــدىن قالدۇرۇشـ ــۈمرانلىقىنى ئهمهلـ ــدۇ ىھۆكـ ــم بولىـ ــڭ .  الزىـ جۇڭگونىـ

ــيىلگهن    ــسۇپ دې ــقه مهن ــۇق خهلق ــارلىق ھوق ــدا ب ــېكىن . ئاساســى قانۇنى ل
جۇڭگونىـــڭ پـــارتىيه، سىياســـىيغا ۋەكىللىـــك قىلىـــدىغان سىياســـىي      

دۆلهت ھوقــۇقىال قېلىپالشــتۇرۇلغان، پــارتىيه بىــلهن قۇرۇلمىــسىدا، پهقهت 
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قانۇننىــڭ مۇناســىۋىتى قېلىپالشــتۇرۇلمىغان، پــارتىيه قانۇننىــڭ ئۈســتىگه 
ــان ــك    . چىقىۋالغ ــڭ نېگىزلى ــلهن سىياســىي ھوقۇقنى ــۇقى بى ــۇقراالر ھوق پ

ــۇقى،   تهلهپلىرىنىـــڭ بىـــرى، پۇقراالرنىـــڭ سىياســـىيغا ئارىلىـــشىش ھوقـ
ــىيغا ــشنىڭ ھهسىياس ــهكلى   ئارىلىشى ــارتىيه قــۇرۇش،  —رىكهتچــان ش  پ

جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى    . تهشكىالت قۇرۇش، نامايىش قىلىش ھوقـۇقى ئىـدى       
يهنىال بىر پارتىيه ھۆكۈمرانلىقىدا چىڭ تۇرغانلىقتىن ھـازىر جۇڭگـودا بىـر          

بىــر پــارتىيه جۇڭگــودا سىياســهتكه . پــارتىيه دۆلهتــكه ۋەكىللىــك قىلماقتــا
دا ئاساسـى قـانۇنلۇق دۆلهت سىياسـىتى        بۇنداق ئهھۋال . ۋەكىللىك قىلماقتا 

بىلهن دۆلهتنـى قـانۇن بىـلهن باشـقۇرۇش دەۋرىـگه، جهريانىغـا كىرگىلـى               
، ئاساسـى قـانۇنلۇق دۆلهت سىياسـىتى     تهبوالمدۇ؟ ئاساسى قانۇنلۇق دۆلهتـ    

ــاچقىلى    بولمايــدىكهن پــۇقراالر ھوقــۇقى ۋە سىياســىي ھوقــۇقتىن ئېغىــز ئ
 ئارىلىــــشىش، پۇقراالرنىــــڭ بوالمــــدۇ؟ ئۇنىڭــــدىن باشــــقا سىياســــىيغا

 سـايالش، سـايلىنىش ھوقـۇقى جهھهتـته         ،سىياسىيغا ئارىلىشىش ھوقـۇقى   
ئهپسۇسكى جۇڭگـودا خهلـق ۋەكىللىـرى، سىياسـىي         . ئىپادىلىنىشى كېرەك 

نىـڭ بىۋاسـىته سـايلىمىدىن      ىكېڭهش ۋەكىللىرى يهنىـال تهشـكىالت بۆلۈم      
  . ئۆتمهكته

بــى نه بىــر مــۇھىم تهركىپــۇقراالر ھوقــۇقى ۋە سىياســىي ھوقۇقنىــڭ يه
 ئهھۋالنى بىلىپ تۇرۇش ھوقـۇقى، پىكىـر بايـان قىلىـش ھوقـۇقى           ،قىسمى

ــدۇر   ــش ھوقۇقى ــازارەت قىلى ــدىن    . ۋە ن ــول قويغان ــدىنامىگه ق ــۇڭا ئهھ ش
ــۇقىنى    ــات ھوق ــستلىرى، مهتبۇئ ــاي كوممۇنى ــيىن خىت ــدىالكې  قويۇۋەتكهن

ــتۈرەلهيدۇ  ــۇقنى ئهمهلىيلهشـ ــشىلىك ھوقـ ــودا دۆل. ئانـــدىن كىـ هت جۇڭگـ
ــڭ      ــۋىقات ئورگانلىرىنىـ ــل تهشـ ــات ئىزچىـ ــان مهتبۇئـ ــدىن بۇيـ قۇرۇلغانـ

ــته كونتروللۇق ــۇپ كهلمهك ــدا بول ــۈمهت پىك. ى ــتىن  ىرھۆك ــر قېلىپ ــڭ بى نى
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ــتىنچىقىــشى، پارتىيىۋىلىكنىــڭ  ــۈپهيلى  ئۈســتۈخهلقچىللىق ن تۇرۇشــى ت
ــۋال  ــڭ ئهھ ــۇقى،    خهلقنى ــش ھوق ــان قىلى ــر باي ــۇقى، پىكى ــش ھوق نى بىلى

نـــۆۋەتته، . ېلىنـــدىۋى تارتىى ئۇزۇنـــدىن بېـــرنـــازارەت قىلىـــش ھوقـــۇق
ئىقتىسادى ئهندىزىلهر، تهشۋىقات ئـاالقه ۋاسـىتىلىرىنىڭ شـهكلى، ئۇچـۇر           
ــى     ــارتىيه گېزىتـ ــودا پـ ــهۋەبلىك جۇڭگـ ــشى سـ ــسىنىڭ ئۆزگىرىـ تېخنىكىـ

ئهمـدى،  . ھهممىگه يېتهكچى بولىدىغان ۋەزىيهت تهھـدىتكه دۇچ كهلـدى        
؛ مهتبۇئــاتنى اچاقىلىنىــدۇپ ئــاخىر –مهتبۇئــات چهكلىمىــسى ئىلگىــرى   

پۇقراالرنىـــڭ بىلىـــپ تـــۇرۇش . خهلـــق باشـــقۇرۇش ئوتتۇرىغـــا چىقىـــدۇ 
ھوقۇقى، مهتبۇئات ئارقىلىق نازارەت قىلىش ھوقـۇقى پۇقراالرنىـڭ قولىغـا           
قايتىـــپ كېلىـــدۇ؛ جۇڭگـــو كوممۇنىـــستلىرى كونـــا كاتاڭـــدىن چىقىـــپ  

ك كهتمىـــسه ئىـــشىنىڭالركى ھهرگىـــز چىقىـــش يـــولى تاپالمايـــدۇ، دېـــسه
  بالىالرچه ئالدىراڭغۇلۇق كېسىلىگه گىرىپتار بولۇپ قالغان بوالمدۇق؟ 

مهيلــى ئىقتىــساد، جهمئىــيهت، مهدەنىــيهت ھوقــۇقى بولــسۇن، مهيلــى  
ــۇق      ــسى ھوقۇقل ــسۇن، ھهممى ــۇق بول ــىي ھوق ــۇقى ۋە سىياس ــۇقراالر ھوق پ

ــم    ــى الزىـ ــگه بولۇشـ ــالىتىگه ئىـ ــنىڭ كاپـ ــۇق . تهڭپۇڭالشتۇرۇشـ ھوقۇقلـ
هدلىيىنىـــڭ مۇســـتهقىللىقىدا ئىپادىلهنـــسه ئانـــدىن تهڭپۇڭالشـــتۇرۇش ئ

ھــازىر جۇڭگــودا .  بولىــدۇتهرۇزســىز –كاپــالهتكه ئىــگه بولىــدۇ؛  دەخلــى  
 ھهتتـا   قانۇن تۈزۈش ۋە ئهدلىـيه ھوقـۇقى بىـر پارتىيىنىـڭ كونتروللۇقىـدا            

ــىر  ــڭ تهس ــۈم تارماقالرنى ــۇ بۆل ــتىدا تۇرۇپت ــۈچى ئاس ــاقالر .  ك ــويىچه تارم ب
مۇرالر قانۇن تـۈزۈش ئۆزئـارا بىرلىـشىپ كهتـكهن          قانۇن تۈزۈش بىلهن مه   

ۇرىيهت ، مهمـ چىرىكلهشـتۈرمهكته مۇسـتهبىت تـۈزۈم، جۇڭگـودا ئهدلىيىنـى     
ېلىـــپ ئـــاخىرى دۆلهت ھوقـــۇقى ھېچقانـــداق ۋنىـــڭ ســـىرتىغا چىقىقانۇن

  . چهكلىمىگه ئۇچرىمايدىغان ھالغا كهلدى
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  دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىكى

   كۈنى- 20 ئاينىڭ - 2 يىلى - 1999
ــۈمىتى     ــتاتلىرى ھۆك ــما ش ــا قوش ــى ئامېرىك ــاد ئهركىنلىك ــى ئېتىق دىن

  . غا ئايالندىسىتاشقى سىياسىتىنىڭ مۇھىم تېمى
ــۈن       ــى بۈگ ــۇمى يىغىن ــىنىڭ ئوم ــاۋام پاالتاس ــسى ئ ــا كونگىرى ئامېرىك
چۈشــتىن كېــيىن خهلقئــارا دىنــى ئېتىقــاد ئهركىنلىكــى قــانۇن اليىهىــسى  

  . ماقۇللىدى
ــا زى  ــى ئېتىقادقـ ــن ۋە دىنـ ــى  دىـ ــدىغان دۆلهتلهرنـ ــلىك قىلىـ يانكهشـ

ــۈن    ــى تۈنۈگـ ــېڭهش پاالتاسـ ــى كـ ــانۇن اليىهىنـ ــسىدا قـ ــازاالش توغرىـ جـ
. بۇ قـانۇن اليىـهه پرېزىـدېنتنىڭ تهستىقلىـشىغا تاپـشۇرۇلدى          . ماقۇللىغان

ــڭ    ــسى دۆلهتلهرنىـ ــڭ ھهرقايـ ــتاتلىرى ھۆكۈمىتىنىـ ــما شـ ــا قوشـ ئامېرىكـ
ــالت     ــق دوك ــسىدا يىللى ــسى توغرى ــۇق خاتىرى ــشىلىك ھوق ــارالپ، كى  تهيي

  . ئاالھىدە تىلغا ئېلىپ ئهيىبلهيدىغان دۆلهتلهرنىڭ بىرى جۇڭگو ئىدى
ــا     ــكىالتلىرى، ئامېرىكــ ــى تهشــ ــسېرۋاتىپ دىنــ ــڭ كونــ ئامېرىكىنىــ
ــانۇن    ــسىدا ق ــاد ئهركىنلىكــى توغرى ــى ئېتىق ــارا دىن كونگىرىــسىنىڭ خهلقئ

بــۇ قــانۇن . اليىــهه ماقۇللىــشىغا ئىزچىــل ھهيــدەكچىلىك قىلىــپ كهلــدى 
ــه ــان     اليى ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــاددىلىرىنى ئ ــىتى م ــارگو سىياس ــاتتىق ئېمب ه ق

بولــــۇپ، ئىقتىــــساد ئېمبــــارگو سىياســــىتى ئــــارقىلىق دىنــــى ئېتىقــــاد  
ئهركىــــنلىكىگه زىيانكهشــــلىك قىلغــــان دۆلهتلهرنــــى جــــازاالش تهلهپ 

  . قىلىندى
ــدېنت  ــونپرېزى ــدىغانلىقى    كىلىنت ــار قىلى ــى ئىنك ــانۇن اليىهىن ــۇ ق  ب

ــ ت ــدىت ســ ــسىدا تهھــ ــونگىرىس: ېلىپوغرىــ ــقى كــ ــڭ تاشــ  ئامېرىكىنىــ
سىياسىتىنى كونترول قىلىشقا ھهمدە ئامېرىكـا بىـلهن باشـقا دۆلهتلهرنىـڭ       
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دىپلوماتىـــك مۇناســـىۋەتلىرىگه تهســـىر كۆرسىتىـــشكه ئۇرۇنـــدى، دەپ     
ئۇنىڭـدىن باشـقا ئامېرىكـا سـودا ساھهسـىدىكىلهرمۇ بۇنــداق      . ئهيىبلىـدى 

ــدى    ــر قىل ــى پىكى ــىتىگه قارش ــارگو سىياس ــدە . ئېمب ــانۇن اليىهى ــى : ق دىن
ــلهن قارشىلىــــشىش   ــلهر بىــ ــان دۆلهتــ ــلىك قىلغــ ــا زىيانكهشــ ئېتىقادقــ

ــارگو  ــسادى ئېمب ــ ئىقتى ــۈزۈش، دۆلهت ــىتى يۈرگ ــارا سىياس ــارلهر ئ نى تە زىي
ــارلىق     ــش قات ــيهت ئالماشتۇرۇشــنى بىكــار قىلى ــش، مهدەنى  10بىكــار قىلى

قـــانۇن . تۈرلـــۈك جـــازاالش ئۇســـسۇلىنى قـــوللىنىش تهلهپ قىلىنـــدى    
 مىليـــون دولـــالر ئاجرىتىـــپ، كونگىرىـــسىنىڭ قارمىقىـــدا 3: اليىهىـــسىدە

ــى       ــاش ئهلچ ــۇرۇش، ب ــومىتېتى ق ــى ك ــاد ئهركىنلىك ــى ئېتىق ــارا دىن خهلقئ
نى، ھهر ىدەرىجىلىــك بىــر ئهمهلــدارنىڭ بــۇ كومىتېتقــا رەھبهرلىــك قىلىــش 

ــى  ــدا - 5يىلـ ــاد   ئايـ ــى ئېتىقـ ــڭ دىنـ ــسى ئهللهرنىـ ــى ھهرقايـ  ئهركىنلىكـ
ت تهييارلىـــشى ۋە تهكلىـــپ بېرىـــشى، پرېزىـــدېنتنىڭ توغرىـــسىدا دوكـــال

  . هدبىر قوللىنىشى تهلهپ قىلىندىت
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  ئامېرىكىنىڭ بىر جۇڭگو سىياسىتى ئۆزگهرمهكته

   كۈنى– 25 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1999
 ئـۆكتهبىر   - 10 يىلـى    - 1998گىرىسىنىڭ ئاۋام پاالتاسـى     كونئامېرىكا  

هيۋەننىــڭ دۇنيــا ســهھىيه    ئــاۋاز بىــلهن قــانۇن اليىــهه مــاقۇلالپ ت    418
ــكىالتى  ــشىنى قوللىغــان     WHOتهش ــك قاتنىشى ــق، ئهھمىيهتلى ــا مۇۋاپى  غ

چهكــلهش كــۈچى بولمىغــان پهقهت كونگىرىــسنىڭ كۆزقارىــشىنى . ئىــدى
ــسىدە    ــانۇن اليىهى ــۇ ق ــدىغان ب ــس ئهتتۈرى ــڭ  : ئهك ــا ھۆكۈمىتىنى ئامېرىك

ــكىالتنىڭ      ــۇ تهشـــ ــڭ بـــ ــپ، تهيۋەننىـــ ــكهت قولللىنىـــ ــال ھهرىـــ پائـــ
ىلىرىگه مۇۋاپىـق، ئهھمىيهتلىـك قاتنىشىـشنى قولغـا كهلتۈرۈشـى           بهلگىلىم

  .تهلهپ قىلىندى
ــارار اليىهىـــسىدە  ــىنىڭ قـ ــاۋام پاالتاسـ ۋە ئهھمىيهتلىـــك مۇۋاپىـــق : ئـ

بىـراق، تهيۋەننىـڭ دۇنيـا      .  چېگرىسى ئاجرىتىلمىدى  -قاتنىشىشنىڭ چهك   
ــشارەت      ــشىدىن بې ــۈپىتىدە قاتنىشى ــۈچى س ــكىالتىغا كۆزەتك ــهھىيه تهش س

ــدىبېرى ــسى ئا . ل ــارار اليىهى ــۇ ق ــتىم  ب ــۇنجى قې ــسىنىڭ ت ــا كونگىرى  مېرىك
ممـــا، رەســـمىي ئهزا ه ئ،نىىتهيۋەننىـــڭ خهلقئـــارا جهمئىـــيهتكه قاتنىشىـــش

نى ئىلگىــــرى ى پهقهت كۆزەتكــــۈچى ســــۈپىتىدە قاتنىشىــــش،بولماســــلىق
خهلقئـارا  : قـارار اليىهىـدە   . سۈرۈش ئۈچۈن ماقۇلالنغان قارار اليىـهه ئىـدى       

ــكىال  ــهھىيه تهش ــڭ  س ــالنغاندا، تهيۋەننى ــامىلىرىگه ئاساس ــۇ تىنىڭ نىزامن ب
ــۇ  لـــېكىن،،ئهزا بولـــۇپ كىرىـــشىگه شـــهرتى توشمىـــسىمۇ تهشـــكىالتقا   بـ

ــول      ــشقا ي ــۈپىتىدە قاتنىشى ــۈچى س ــالىيهتلىرىگه كۆزەتك ــكىالتنىڭ پائ تهش
ــارا : ئامېرىكـــا كونگىرىـــسى. قويۇشـــى تهلهپ قىلىنـــدى تهيـــۋەننى خهلقئـ
ــتۇرغاندا  ــكىالتقا قاتناش ــپهئهتكه   تهش ــشلىرى مهن ــهھىيه ئى ــڭ س ، تهيۋەننى

ئېرىــــشىپال قالماســــتىن، رايــــونالر ۋە يهر شــــارى ســــهھىيه ئىــــشلىرىمۇ  
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ــدى  ــشىدۇ، دەپ قارى ــپهئهتكه ئېرى ــدە  . مهن ــارار اليىهى ــۈن ق : شــۇنىڭ ئۈچ
ــۋەن ۋە ت ــى  23هي ــۋەن خهلق ــون تهي ــكىالتىغا    مىلي ــهھىيه تهش ــارا س  خهلقئ

ــۈن ئ    ــشىش ئۈچ ــك قاتنى ــق، ئهھمىيهتلى ــڭ سىياســىتى،  مۇۋاپى امېرىكىنى
نى قولغــــا ىالتىدا مــــۇئهييهن تهشهببۇســــكارلىقدۇنيــــا ســــهھىيه تهشــــك

ــامىلىرىگه      ــكىالتىنىڭ نىزامنـ ــهھىيه تهشـ ــا سـ ــۋەن دۇنيـ ــه، تهيـ كهلتۈرسـ
  .  قاتناشسا بولىدۇ، دەپ قارار قىلدىشقان ئهھۋال ئاستىدامۇۋاپىقال

ۇنيــا تهيۋەننىــڭ ئامېرىكىــدا تۇرۇشــلۇق ۋاكــالهت ئــورنى، تهيــۋەننى د 
ــان      ــكهت قىلغ ــال ھهرى ــۈن پائ ــتۇرۇش ئۈچ ــكىالتىغا قاتناش ــهھىيه تهش س

ــومىتېتى  « ــشلىرى ك ــائهت ئى ــۋەن جام ــۇ  » تهي ــسىنىڭ ب ــا كونگىرى ئامېرىك
ــارار  ــل ق ــى ىخى ــدۈردى نى قارش ــدىغانلىقىنى بىل ــى - 1998. ئالى  - 2 يىل

ــدا،    ــهه ئوتتۇرىغــا قويۇلغان ــۇ اليى ــدا ب ــارتۇ50ئاي ــاۋام پاالتاســى  تىــن ئ ق ئ
 خهت مىنىــستىرىغا ئامېرىكىنىــڭ پــاراۋانلىق ســهھىيه ئىــشلىرى  رىئهزالىــ

ــپ ــس،يېزىــ ــكىالتىغا    كونگىرىــ ــهھىيه تهشــ ــا ســ ــڭ دۇنيــ نىڭ تهيۋەننىــ
  . نى قولاليدىغان مهيدانىنى بىلدۈرگهنىقاتنىشىش

ــش ت ــۇ تهشــكىالتقا قاتنىشى ــان دۆلهت ىغهيۋەننىــڭ ب ا توســالغۇ بولۇۋاتق
ــدى  ــو ئىـ ــ -1950. جۇڭگـ ــكهن دۆلهتـ ــى بىرلهشـ ــكىالتىنىڭ  يىلـ لهر تهشـ

ــا ئاساســالنغاندا   ــڭ روھىغ ــدا ماقۇلالنغــان قارارنى ــۇمى يىغىن ــردىن : ئوم بى
ئـــارتۇق ھۆكـــۈمهت دائىرىلىـــرى ئېتىـــراپ قىلىنغـــان دۆلهت قاتارىـــدا      
ــكىالتىنىڭ     ــلهر تهشـ ــكهن دۆلهتـ ــدا، بىرلهشـ ــشنى تهلهپ قىلغانـ قاتنىشىـ

، دەپ  ئومۇمى يىغىنى شۇ دۆلهتنى ئېتىـراپ قىلىـشقا تېگىـشلىك ئوبيېكـت           
 —ئېتىــراپ قىلغانــدا، بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىنىڭ مهيــدانى       

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى ۋە ئۇنىـڭ ئاالھىـدە ئورگـانلىرى ئىچىـدە            
  .  ئىدىنىشى كېرەك، دەپ قارار قىلىنغانئېتىبارغا ئېلى
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   خىتابنامىسىامدپوتسى

   كۈنى- 5 ئاينىڭ - 3 يىلى - 1999
تهبىر ئامېرىكــا كونگىرىــسى قــانۇن اليىــهه     ئــۆك- 10 يىلــى -1998
نى ى تهيۋەننىــــڭ دۇنيــــا ســــهھىيه تهشــــكىالتىغا قاتنىشىــــش ،مــــاقۇلالپ

 ئـۆكتهبىر   - 14ئهمـدى شـۇ يىلـى       . ئۆتكهن ئىدۇق قوللىغانلىقىنى كۆرۈپ   
ــو  ــپ    –جۇڭگ ــسىدا توختىلى ــالنغانلىقى توغرى ــۆھبىتىنىڭ باش ــۋەن س  تهي

  . ئۆتىمىز
ا تهيـۋەن تهرەپنىـڭ     كـۈنى بېيجىڭـد    - 14 ئاينىڭ   - 10 يىلى   - 1998

 ۋاڭ داۋ خهن بىـــلهن جۇڭگـــو تهرەپنىـــڭ ۋەكىلـــى ۇفـــجىنۋەكىلـــى گـــو 
. ئوتتۇرىـــسىدا ئىككـــى دۆلهتنىـــڭ ســـۆھبىتى بولـــۇپ  ئـــۆتكهن ئىـــدى  

ــۋە   ــدا تهي ــۆھبهت جهريانى ــو   س ــى گ ــۆھبهت ۋەكىل ــڭ س ــجىنن تهرەپنى  ۇف
 امدىسپوتـــــ«. نـــــى كۆتـــــۈرۈپ چىقتـــــى» خىتابنامىـــــسىامدىپوتـــــس«

  . قانداق خىتابنامه؟ بىز بۇ توغرىدا توختىلىپ ئۆتىمىز» سىخىتابنامى
ــى ســۆھب  ــۋەن تهرەپنىــڭ ۋەكىل هت تېمىــسىدىن ھالقىــپ چىقىــپ  تهي

نــى كۆتــۈرۈپ » خىتابنامىــسىامدىسپوتــ« يىلــى ئــېالن قىلىنغــان - 1945
 ،يـــاپونىيه تهســـلىم بولغانـــدىن كېـــيىن   : چىقىـــپ نهقىـــل كهلتـــۈرۈپ  

 ئــــارقىلىق جۇڭخــــۇا مىنگــــو » خىتابنامىــــسىامدىسپوتــــ«تهيۋەننىــــڭ 
تهيۋەننىـڭ ۋەكىلـى    . ھۆكۈمىتىگه قايتۇرۇپ بېرىلگهنلىكىنى ئىـسپاتلىدى    

نـى كۆتـۈرۈپ چىقىـش ئـارقىلىق بىـر تهرەپـتىن          » خىتابنامىـسى  پوتسىدام«
 يهنه بىـــر ،جۇڭخـــۇا مىنگـــو ھۆكۈمىتىنىـــڭ مهۋجۇدلـــۇقىنى ئىسپاتلىـــسا 

ەن جۇڭگونىـڭ   گه ئاساسـلىنىپ تهيـۋ    » خىتابنامىـسى  امدىسپوت«تهرەپتىن  
  . بىر قىسمى دەيدىغان سهپسهتىگه رەددىيه بهردى
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ــى   ــڭ ۋەكىلــ ــو تهرەپنىــ ــاۋۋال جۇڭگــ ــڭ ۋاڭ داۋ خهنئــ  جۇڭگونىــ
ــهرھلهپ ــدانىنى شـ ــۋەن   «: مهيـ ــار، تهيـ ــو بـ ــرال جۇڭگـ ــادا پهقهت بىـ دۇنيـ

جۇڭگونىـڭ بىــر قىــسمى، تېخـى ھــازىر تهيــۋەن بىـلهن جۇڭگــو بىــرلىككه    
 تىرىــشچانلىق كۆرســىتىپ، بىــر   كهلتۈرۈلمىــدى، ئىككــى تهرەپ ئورتــاق  

ــاق مۇھــاكىمه     ــشىپ ئورت ــاراۋەر مهسلىههتلى ــسىپى ئاســتىدا ب جۇڭگــو پرىن
ــۈكىنى      ــن پۈتۈنلـ ــۇقى، زېمىـ ــك ھوقـ ــڭ ئىگىلىـ ــر دۆلهتنىـ ــز؛ بىـ قىلىمىـ

 بولمايــدۇ، تهيۋەننىـــڭ سىياســىي ئـــورنى بىــر جۇڭگـــو    پارچىلىۋېتىــشكه 
  .تى، دەپ كۆرسهت»پرىنسىپى ئاستىدا مۇھاكىمه قىلىنىشى كېرەك

ــى   ــڭ ۋەكىل ــدىن تهيۋەننى ــوئان ــپ گ ــۆز ئېلى ــدى س ــى «:  ئهپهن ئىكك
 يىـل   50 بىـرىگه مهنـسۇپ بولمـاي        –قىرغاق بۆلۈنمه ھالهتته تۇرۇپتۇ، بىـر       

ــۆتتى ــارىخ  . ئ ــو ھهم ت ــان جۇڭگ ــۈپ تۇرغ ــىي  ىيبۆلۈن ــت ھهم سىياس  پاكى
 : ئهپهنـــدىگـــو تهيۋەننىـــڭ ۋەكىلـــى ،رېئـــاللىقتۇر، دېگهنـــدىن كېـــيىن

گه ئاساســـالنغاندا تهيۋەننىـــڭ تهۋەلىكـــى،   ›امىـــسى خىتابنامدىسپوتـــ‹«
ھهرگىـز تهيـۋەن    . ئىككى قىرغاقنىڭ بۆلۈنۈپ تۇرۇشى بـۇ تـارىخى پاكىـت         

ــان پاكىـــت ئهمهس ــۈملىنى قىـــستۇرۇپ » تهرەپ پهيـــدا قىلغـ دېـــگهن جـ
 تهيــۋەن ســۆھبهت ، ئهپهنـدى ســۆزىنى تاماملىغانــدىن كېـيىن  گــو. ئـۆتتى 

 امدىسپوتــ«: ســۆز ئالــدىڭ كــاڭ نىــڭ شــاۋەكىلــلهر ئۆمىكىنىــڭ ئهزاســى 
ــسى ــۇنى - 8نىــــــڭ »خىتابنامىــــ ــسىنىڭ مهزمــــ ــ« ماددىــــ  امدىسپوتــــ

ــسى ــۈزۈلگهن   »خىتابنامىـ ــىدا تـ ــش ئاساسـ ــۆرمهت قىلىـ قائىـــدە «. گه ھـ
ــۋەن، »خىتابنامىـــسى ــو  فىڭخـــودە، تهيـ ــۇا مىنگـ ــاراللىرى جۇڭخـ ــاقىم ئـ  تـ

تهيۋەننىـڭ  . ھۆكۈمىتىگه قايتۇرۇپ بېرىلىدۇ، دەپ كۆرسـىتىلگهن، دېـدى       
نـى نهقىـل كهلتۈرۈشـى      » خىتابنامىسى امدىسپوت« ئهپهندىنىڭ   گوۋەكىلى  
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 خهلقئـــارا خىتابنـــامه ۋە تـــارىخى پـــاكىتالردىن پايـــدىلىنىپ، جۇڭگـــو —
  . تهرەپنىڭ بىر جۇڭگو فورمۇلىسىغا رەددىيه بېرىش ئىدى

: سىياسىي سـۆھبهتكه قاتناشـقۇچىالرنىڭ كۆرسىتىـشلىرىگه قارىغانـدا        
. نـى پهقهت ئېغىزغـا ئېلىـپال ئـۆتكهن        »سى خىتابنامىـ  پوتسىدام «ۇفجىنگو  

  . نىڭ پوزىتسىيىسى مۇاليىم بولغانۋاڭ دا خهنجۇڭگو تهرەپنىڭ ۋەكىلى 
تهيۋەننىڭ پرېزىدېنتى لى دىڭ خـۇى يېقىنـدىن بېـرى چهت ئهللىـك       

ــدا  ــۇل قىلغانــ ــارەتچىلهرنى قوبــ ــتىم  «: زىيــ ــرنهچچه قېــ ــ‹بىــ  امدىسپوتــ
 ئايـدا يـاپونىيه   – 9 خـۇى  لى دىـڭ . نى تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن سى›خىتابنامه

ــدانى    ــابىق قومان ــسىنىڭ س ــدىنىش ئارمىيى ــۇدىقوغ ــونى ب ــۇجيهنپ ل  قوب
ــدا   ــا‹قىلغان ــسىەرىھق ــس‹، › خىتابنامى ــسىامدپوتى ــا  › خىتابنامى ــى تىلغ ن

ئېلىــــپ، تهيۋەننىــــڭ جۇڭخــــۇا مىنگوغــــا قــــايتۇرۇپ بېرىلگهنلىكىنــــى 
.  ئىــدىدېــگهن، » قــانۇنى جهھهتــته گۇمانلىنىــشقا بولمايــدۇ ،ئىــسپاتالپ

ــرى      ــاتالم رەھبهرلى ــۇقىرى ق ــڭ ي ــدا تهيۋەننى ــلهرگه قارىغان چۈشهندۈرۈش
نـى تهتقىـق قىلىـپ، بۇنىڭـدىن        » خىتابنامىسى پوتسىدام«يېقىندىن بېرى   

ــر    ــستلىرىنىڭ بىـ ــو  كوممۇنىـ ــته جۇڭگـ ــارا جهمئىيهتـ ــدىلىنىپ خهلقئـ پايـ
ــ ــيه بهرمهكچــى بولۇشــقان جۇڭگــو فورمۇلى تهيۋەننىــڭ .  ئىــدىسىغا رەددى

 پوتــسىدام« بـۇ قېــتىم بېيجىڭــدا سىياسـىي ســۆھبهتته   ۇفــگــو جىنۋەكىلـى  
 ئىككــى ،قاتــارلىق تــارىخى پــاكىتالرنى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ » خىتابنامىــسى

  . قىرغاقنىڭ باراۋەر سىياسىي گهۋدە ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولدى
ــسىدام« ــسىپوت ــدى »  خىتابنامى ــامه ئى ــداق خىتابن  - 1943. زادى قان
دا » خىتابنامىـسى ەرىھقـا «قىلىنغـان   كـۈنى ئـېالن   - 1 ئاينىـڭ    - 12يىلى  

ــڭ    ــت، ئهنگلىيىنىـ ــدېنتى روزۋېلـ ــتاتلىرىنىڭ پرېزىـ ــما شـ ــا قوشـ ئامېرىكـ
، جۇڭخــۇا مىنگونىــڭ ۋەكىلــى قاتــارلىقالر ئورتاقلىــشىپ چىرچىــلۋەزىــرى 
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ه جۇڭگـــــو  يـــــاپونىي— مهقـــــسىتى –ئـــــۈچ دۆلهتنىـــــڭ مۇددىئـــــا   
ــسى ــسىدىن كېـ ــورىيىلۋتېررىتورىيىـ ــىلهن،هرالغان تېررىتـ ــهرقىي:  مهسـ  شـ

گـو   تـاقىم ئـاراللىرى جۇڭخـۇا مىن       فىڭخـو شىمالدىكى تۆت ئۆلكه، تهيـۋەن،      
 دېگهنــدىن ئىبــارەت، دەپ جاكارلىغــان ،ھۆكــۈمىتىگه قــايتۇرۇپ بېرىلىــدۇ

  . ئىدى
 كــۈنى ئامېرىكىنىــڭ پرېزىــدېنتى،   - 26 ئاينىــڭ - 7 يىلــى - 1945

نىـڭ رەئىـسى جيـاڭ      ئهنگلىيىنىڭ باش ۋەزىرى، جۇڭخۇا مىنگـو ھۆكۈمىتى      
ــى  ــوڭج ــلهر     ج ــارلىق دۆلهت ــسىيه قات ــىيه، فران ــيه، رۇس ــا، ئهنگلى ؛ ئامېرىك

 ئاخبــارات داپوتــسىدامگېرمــانىيىنى مهغلــۇپ قىلىــپ ئىگىلىــگهن شــهھهر 
  : ئېالن قىلىپ

ــدە    .  1 ــسى ھهمـ ــڭ رەئىـ ــۇا مىنگونىـ ــدېنتى، جۇڭخـ ــا پرېزىـ ئامېرىكـ
كىـــل بولـــۇپ، ئهنگلىيىنىـــڭ بـــاش ۋەزىـــرى مىليونلىغـــان پۇقراالرغـــا ۋە

ــۇ ئۇرۇشــنى   ،سۆھبهتلهشــكهندىن كېــيىن ــاپونىيىگه پۇرســهت بېرىــپ ب  ي
  . ئاياغالشتۇرۇشقا قوشۇلدۇق

ــسىنىڭ«.  8 ــدە خىتابنامىــ ــشى،  » قائىــ ــرا قىلىنىــ ــهرتلىرى ئىجــ شــ
ياپونىيىنىـڭ ئىگىلىـك ھوقـۇقى يــاپونىيه تۇپرىقىـدىال چهكلىنىـشى، تــۆت      

  .لىنىشى كېرەك چهكئارالالردىالدۆلهت بهلگىلهپ بهرگهن باشقا 
تۆت دۆلهت يـاپونىيه ھۆكـۈمىتىگه ئاگاھالنـدۇرۇش بېرىـدۇكى،          .  13

ياپونىيىنىــڭ بــارلىق قوراللىــق قىــسىملىرى دەرھــال شهرتــسىز تهســلىم       
بولۇشــى كېــرەك، مۇشــۇنداق ھهرىكهتنــى مهقــسهتلىك يولغــا قويىــدىغانال   
بولـــسا، يـــاپونىيىگه مۇۋاپىـــق كاپـــالهت بېرىمىـــز، ئۇنـــداق قىلمايـــدىكهن 

نىـڭ باشـقا   » خىتابنامىـسى پوتـسىدام «. (قىلىنىـدۇ  تارمـار ياپونىيه دەرھال 
  ).ماددىلىرى قىسقارتىلدى
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 8 يىلـى    - 1945لمىغاندىن كېـيىن، ئامېرىكـا      اۋياپونىيه ھوشىنى يىغى  
ىلىغـــا ئـــاتوم بومبىـــسى  ئارىماشـــفرو كـــۈنى ياپونىيىنىـــڭ - 6 ئاينىـــڭ -

غا يهنه بىـر  شاگاسـا ىـسى   كـۈنى ياپونىيىنىـڭ يهنه بىـر ئۆلك        - 8. تاشلىدى
 يېـتىم ھادىسىـسى     –ئىنتـايىن زور ئۆلـۈم      . قېتىم ئاتوم بومبىسى تاشلىدى   

.  يـــاپونىيه تهســـلىم بولۇشـــقا مـــاقۇل بولـــدى ،يـــۈز بهرگهنـــدىن كېـــيىن
ئهمهلىيهتته ئىتتىپاقداش دۆلهتـلهر يـاپونىيىگه خېلـى كهڭچىلىـك قىلىـپ       

  . گهنپهقهت ياپونىيه ئارمىيىسىنى تهسلىم بولۇشقا ئۈندى
ــشاھى   ــڭ پادىـ ــى - 1945ياپونىيىنىـ ــڭ - 8 يىلـ  كـــۈنى - 12 ئاينىـ

ــائهت    ــيىن سـ ــتىن كېـ ــچۈشـ ــسىدام«دە ئالتىـ ــسىپوتـ ــڭ » خىتابنامىـ نىـ
  . شهرتلىرىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى

ــى - 1945 ــڭ - 9 يىلـ ــدا    - 2 ئاينىـ ــز قولتۇقىـ ــو دېڭىـ ــۈنى توكيـ  كـ
پاقــداش دۆلهتــلهرگه  ئىتتىڭ ئۈســتىدەئامېرىكىنىــڭ ھهربىــي پاراخوتىنىــ

 بــۇ.  ئىمــزا قويــدى غــاىم بولغــان يــاپونىيه تهســلىم نامى  رەســمىي تهســل 
ــاپون  ــزچه، ي ــڭ ئىنگلى ــۋەن  چھۆججهتلهرنى ــوچه نۇســخىلىرى تهي ه، جۇڭگ

الر ۋە جۇڭگــو خهلقئــارا قــانۇن «نىــڭ نهشــر قىلىــشىدا »ســودا نهشــرىياتى«
ــسى ــڭ »ۋەقهلهر يىلنامى ــۈزۈلگهن - 7نى ــا كىرگ ــى - 1945.  تومىغ  - 7 يىل

  .ئايدا نهشر قىلىنغان
ــو  ــرى دىپلو –جۇڭگ ــاپونىيه دۆلهتلى ــان   ي ــك مۇناســىۋەت ئورناتق ماتى

 كۈنى دىپلوماتىـك مۇناسـىۋەت ئـورنىتىش        - 25 ئاينىڭ   - 9 يىلى   - 1972
خـــۇا خهلـــق  جۇڭ:  ماددىـــسىدا- 3غرىـــسىدا بىرلهشـــمه باياناتىنىـــڭ   تو

كىـسىنىڭ   تهيۋەننىـڭ جۇڭخـۇا خهلـق رېسپوبلى    رېسپوبلىكىسى ھۆكۈمىتى 
ئايرىلمـاس بىـر قىـسمى ئىكهنلىكىنـى تهكىتلهيـدۇ، ياپونىيىنىـڭ بۇنىڭغــا       

يــاپونىيه ھۆكــۈمىتى جۇڭگــو   «: قارىتــا بىرلهشــمه بايانــاتتىكى مهيــدانى   
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ھهمـدە  . ھۆكۈمىتىنىڭ مهيـدانىنى تولـۇق چۈشـىنىدۇ ۋە ھـۆرمهت قىلىـدۇ           
. ن ماددىـسىغا ئهمهل قىلىـدۇ، دېـيىلگه       - 8نىڭ  » خىتابنامىسى پوتسىدام«
، ئامېرىكـــــا » خىتابنامىــــسى پوتـــــسىدام«ۋە » قائىــــدە خىتابنامىــــسى  «

شـرىياتىدا نهشـر قىلىنغـان      كونگىرىسى تۈزگهن ۋە ئامېرىكـا ھۆكـۈمهت نه       
 — يىلىغىـــچه ئامېرىكـــا قوشـــما شـــتاتلىرى - 1976 يىلىـــدىن - 1949«(

كـــۆپ « تـــومى - 3نىـــڭ »ىلهر ۋە باشـــقا كېلىـــشىملهرخهلقئـــارا شـــهرتنام
ــ ــشىملهرك شــهرتناتهرەپلى ــڭ »مه ۋە كېلى ــومى - 3نى ــك  « ت كــۆپ تهرەپلى

ــارچه  . قىــسمىغا كىرگــۈزۈلگهن) »شــهرتنامه ۋە كېلىــشىملهر ــۇ ئىككــى پ ب
مــۇھىم خهلقئــارا ھــۆججهتته تهيۋەننىــڭ جۇڭخــۇا مىنگــو ھۆكــۈمىتىگه       

  . قايتۇرۇپ بېرىلگهنلىكىنى ئېنىق قهيت قىلغان
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  ...خهلقئارا

   كۈنى- 25ينىڭ  ئا- 3 يىلى - 1999
يـورك شـهھىرىدە    -نىڭ ۋە نيـۇ   »هلقئارا تىبهتنى قولالش تهشكىالتى   خ«

 داالى  ،نىـڭ خهۋىـرىگه ئاساسـالنغاندا     »داالى المـا ئىشخانىـسى    «قۇرۇلغان  
 - 13 ئاينىــــڭ - 11 كۈنىــــدىن - 4 ئاينىـــڭ  - 11 يىلــــى - 1998المـــا  

بـۇ خهۋەر شـۇ چاغـدا       . كۈنىگىچه ۋاشىنگتوننى زىيارەت قىلىدۇ، دېيىلگهن    
داالى المــــا . هتبۇئــــاتالردا غۇلغــــۇال پهيــــدا قىلغــــان ئىــــدىخهلقئــــارا م

ــارەت  ــىنگتوننى زىي ــا  ۋاش ــلهردە، داالى الم ــان مهزگىل ــن   قىلغ ــاڭ زېمى  جي
، قانـداق؟ تىـبهت     زلهمـدۇ ئىبىلهن بىۋاسىته سۆزلىشىدىغان پۇرسهتكه يول      

ــق رېسپوبلىكىــسىنىڭ بىــر قىــسمى دەيــدىغان        ۋە تهيــۋەن جۇڭخــۇا خهل
ــك ب  ــۇش خاراكتېرلىـ ــگهن   قۇرۇلـ ــداق؟ دېـ ــدۇ، قانـ ــېالن قىالمـ ــات ئـ ايانـ

مهســىلىلهر خهلقئــارا مهتبۇئاتتــا غۇلغــۇال پهيــدا بولۇشــنىڭ ئاساســلىرى       
  . بولۇپ قالغان ئىدى

ى جـ تهشـكىالتىنىڭ رەھبىـرى     » خهلقئارا تىبهتنى قولالش ھهرىكىتى   «
ــالى ــڭ : ي ــشىداالى المانى ــسىنىڭ شهن ــپ  ۋ ئۆلكى ــا بېرى ــشهن تېغىغ ۇ تهي

ۇ تهيـشهندە بۇتخانىـدا   ۋلىـدىغانلىقىنى، داالى المانىـڭ     قىبۇتخانىغا تاۋاپ   
جيــاڭ زېمىــن بىــلهن ئۇچرىــشىدىغانلىقىنى؛ ۋاقىتنــى ئورۇنالشــتۇرۇش      
ــكارىلىغان     ــانلىقىنى ئاشـ ــڭ تهلهپ قويغـ ــا تهرەپنىـ ــسىدا داالى المـ توغرىـ

  . ئىدى
 كــــۈنى - 27 ئاينىــــڭ - 6 يىلــــى - 1998 كىلىنتــــونپرېزىــــدېنت 

ــدا   ــارەت قىلغانـ ــى زىيـ ــىۋەتلىك   بېيجىڭنـ ــسىگه مۇناسـ ــبهت مهسىلىـ ، تىـ
مۆجىزىلىـــك كهيپىيـــات ياراتقـــانلىقتىن، داالى المانىـــڭ ۋاشـــىنگتوندا     

. بۆســۈش خاراكتېرلىــك بايانــات ئــېالن قىلىــشى ئهلــۋەتته ھهقلىــق ئىــدى
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ــارى    ــدا يهرشـ ــۇ چاغـ ــاشـ ــدا  مهتبۇئاتچىلىرىغـ ــان قىلغانـ ــۆھبهت بايـ  ، سـ
ــا ســـهمىمىي، ياخـــش«: كىلىنتـــونپرېزىـــدېنت  ــادەمداالى المـ ، دەپ »ى ئـ

ــۆھب   ــڭ سـ ــاڭ زېمىننىـ ــلهن جيـ ــا بىـ ــارالپ داالى المـ ــىغا جاكـ هت قۇرۇشـ
داالى «: شۇ ۋاقىتتا جيـاڭ زېمىـن جـاۋابهن       .  ئىدى ھهيدەكچىلىك قىلغان 

ۆھبهت المــا تىــبهت جۇڭگونىــڭ بىــر قىــسمى، دەپ ئېتىــراپ قىلــسىال، ســ  
ــول ئوچــۇق  ــگهن»قۇرۇشــقا ي ــدى، دې ــدېنت .  ئى ــونپرېزى ــلهن كىلىنت  بى

ــاڭ زې  يىلىــدىن - 1988رنى داالى المــا تهرەپ مىــن تارقاتقــان ئۇچــۇ  جي
داالى المـا   . بۇيانقى بۆسۈش خاراكتېرلىك پۇرسهت كهلـدى، دەپ قارىغـان        

ــانى    ــارەت قىلغانــدا پرېزىــدېنت كىلىنتوننىــڭ داالى الم ۋاشــىنگتوننى زىي
 داالى المـانى قوبـۇل      نىـڭ گورال  قوبۇل قىلىشىغا، مۇئـاۋىن پرېزىـدېنت ئـ       

 خانىمنىـــڭ داالى المـــانى ئالبىرايـــتدۆلهت ئىـــشالر كـــاتىپى قىلىـــشىغا، 
  .قوبۇل قىلىشىغا دىققىتىمىزنى ئاغدۇرۇشىمىز كېرەك

ى تهرەققىياتالرغــا نهزەر تاشلىــساق داالى المانىــڭ   ۇيــانقيېقىنــدىن ب
 بېيجىـڭ بىـلهن داالى   ،مۇشۇ مهزگىلدە بېيجىڭ تهرەپكه يـول قويغـانلىقى      

چىــپ بهرگهنــدەك بولــدى، داالى المــا  المــا ســۆھبىتىنى باشالشــقا يــول ئې 
 تىــبهت مهسىلىــسىنى ،نوبېــل تىنچلىــق مۇكاپاتىغــا ئېرىــشكهندىن كېــيىن

ــۇ    ــسىنى تېخىمـ ــش ئىرادىـ ــلهن ھهل قىلىـ ــولى بىـ ــق يـ ــي زوراۋانلىـ غهيرىـ
ئۇنىــڭ بــۇ خىــل ئىرادىــسى ۋاشــىنگتونغا كېلىــشتىن بــۇرۇنال . كــۈچهيتتى

 ئىـــسپاتالندى، تهلىمـــاتىنى تهرغىـــب قىلىـــشىدا» خوڭغـــا«بۇددىزملىـــق 
 قورغىنىـدا   سـېتىالس  يىل بۇرۇن فرانـسىيىنىڭ      10ئهمهلىيهتته بۇنىڭدىن   

نۇتــۇق ســۆزلىگهندە داالى المــا تىبهتنىــڭ ئــورنى مهسىلىــسىگه ئائىــت       
ــڭ     ــو ھۆكۈمىتىنىـ ــۆۋەنلهتكهن، پهقهت جۇڭگـ ــى تـ ــڭ ۋەزنىنـ تهلهپلهرنىـ

ــۆزىنى   ــۇقىنىال تهلهپ  –ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىدا ئ ــۆزى باشــقۇرۇش ھوق  ئ



 57

مۇبــادا داالى المــا جۇڭگوغــا   : لــېكىن، بېيجىــڭ تهرەپ . ىلغــان ئىــدى ق
كېلىپ ئولتۇراقلىشىـشنى خااليـدىغان بولـسا، بېيجىڭـدا تۇرۇشـى كېـرەك،             

 يىلــدىن بېــرى گهرچه داالى المــا   10. دەپ ئىنكــاس قايتۇرغــان ئىــدى  
ــڭ تهرەپ   ــلهن بېيجىــ ــمىغاندەكبىــ ــى  ئۇچراشــ ــسىمۇ، خۇسۇســ  كۆرۈنــ

  .ككى ئوتتۇرىدا ئۈزۈلۈپ قالمىغانشلهر ئىسۆھبهت، خۇسۇسى سۆزلىشى
ــا   ــقا داالى المـ ــدىن باشـ ــپ  - 1959ئۇنىڭـ ــتىن ئايرىلىـ ــى تىبهتـ  يىلـ

.  يىــل ۋاقىــت ئــۆتتى، قېرىــپ قالغــانلىقىنى ھــېس قىلــدى 40ھــازىرغىچه 
بىـــراق، تىـــبهت  . تىـــبهت مهسىلىـــسىنى ھهل قىلىـــشقا تهقهززا بولـــدى   

ىــــلهن ســــهرگهردان ھۆكۈمىتىنىــــڭ ئىچكــــى قىــــسمىدا بېيجىــــڭ ب    
ــنى     ــۆھبهت قۇرۇشـ ــلهن، سـ ــدىغانالر بىـ ــى تۇرىـ ــشكه قارشـ سۆھبهتلىشىـ

ــتى    ــددىيهت ئۆتكۈرلهشـ ــسىدا زىـ ــدىللهر ئوتتۇرىـ ــدىغان مۆتىـ . تهكىتلهيـ
. تىبهتنىڭ مۇستهقىل بولۇشـىدا چىـڭ تـۇردى       » تىبهت ياشالر قۇرۇلتىيى  «

ــول      ــنچ ي ــسىنى تى ــبهت مهسىلى ــان تى ــا تهشــهببۇس قىلغ ــا داالى الم ھهتت
ــش  ــلهن ھهل قىلى ــ   بى ــۋالالر ئهگهر يې ــۇ ئهھ ــۇردى، ب ــى ت  ڭنىشىقىمۇ قارش

ــهتچىلىك      ــشالرغا رىياس ــىي ئى ــا سىياس ــشىپ، داالى الم ــشىغا ئهگى ئۇلغىيى
ــاقىۋەت      ــر ئـ ــايىن ئېغىـ ــسه، ئىنتـ ــۈرۈلۈپ كهتـ ــدىغان دەۋرگه سـ قىاللمايـ

ــدى    ــان گهپ ئىـ ــشى تۇرغـ ــۈرۈپ چىقىرىـ ــشاشال ئهگهر داالى . كهلتـ ئوخـ
ىلىك يېتىـپ كىرەلمىـسه، ئۇنـداقتا       المانىڭ مهنىۋى كۈچى تىبهتكه دەبدەب    

ــيهت       ــسالھات، مهدەنىـ ــى ئىـ ــان دىنـ ــا قويۇۋاتقـ ــته يولغـ ــڭ تىبهتـ بېيجىـ
 -انلىقـى ۋە تهسـىرى ئاسـتىدا، سـودا          ئاسسىمىلياتسىيه سىياسىتىنىڭ زوراۋ  

تهلپۈنۈشــى تىجــارەت دولقــۇنى ئاســتىدا تىــبهت ياشــلىرىنىڭ داالى الماغــا  
پ كهتكهنـدىن كېـيىن پهيـدا        تېخىمـۇ يىـراقال    دىنسۇسلىشىپ، داالى المـا   

ــدا      ــۈن ئېيتقان ــستىقبالى ئۈچ ــڭ ئى ــسى تىبهتنى ــاد كرىزى ــدىغان ئېتىق بولى
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 بولۇپمـۇ   ،ئۇنىڭـدىن قالـسا غهرب دۆلهتلىـرى      . ئىنتايىن خهتهرلىـك ئىـدى    
ئامېرىكــا قوشــما شـــتاتلىرى يهرشــارى خاراكتېرلىــك ئىـــستراتېگىيىلىك     

ئاقىـدىغان تهلهپــلهر  مهقـسهتلهرنى نهزەرگه ئېلىـپ، داالى المانىــڭ رېئـال    
ــۆھب   ــلهن س ــڭ بى ــويىچه بېيجى ــى ب ــدەكچىلىك قىالتت  .هت قۇرۇشــىغا ھهي

ــش   ــارەت قىلىـ ــونى زىيـ ــڭ جۇڭگـ ــدېنت كىلىنتوننىـ ــدى ىپرېزىـ  -نىڭ ئالـ
كهينىـــدە ئامېرىكىنىـــڭ دىنـــى دائىرىلىـــرى، ب د ت كىـــشىلىك ھوقـــۇق 

 –كومىتېتىنىڭ سىياسـهتچىلىرى جۇڭگـونى زىيـارەت قىلغانـدا ئىلگىـرى            
ئـۇالر  . تىبهتكه بېرىپ بىۋاسـىته تهكـشۈرۈش ئېلىـپ بارغـان ئىـدى           ئاخىر  

ــشتى    ــد قىلىـ ــىتىنى تهنقىـ ــاد سىياسـ ــى ئېتىقـ ــڭ دىنـ ــراق، . جۇڭگونىـ بىـ
بـۇ  . تىبهتنىڭ مـاددىي تۇرمۇشـىنىڭ ياخـشىالنغانلىقىنى مۇقىمالشـتۇردى        

  .نى زور دەرىجىدە تهسىرلهندۈرگهنئىش داالى الما
ــشنى  ــارىدا قارشىلىشىـ ــشىش يهرشـ ــدە،  سۆھبهتلىـ ــا ئۆتكهنـ ڭ ئورنىغـ

داالى الما ھهقىقهتهن جۇڭگو بىـلهن سۆھبهتلىشىـشنى ئوياليـدىكهن، بـۇ            
 بېيجىڭنىـڭ   ىك ئىـش بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى        قارشى ئېلىشقا تېگىـشل   

ــا      ــشلىرىنى قايت ــان قىلمى ــلىك قىلغ ــا زىيانكهش ــى ئېتىقادق ــته دىن ئۆتمۈش
ىكـى، تۇرمۇشـتا ئـۆز      ئويلىنىشىغا ۋە تىبهت خهلقىگه دىنى ئېتىقـاد ئهركىنل       

  .  ئۆزىگه خوجا بولۇش ھوقۇقى بېرىشىگىمۇ تۈرتكه بولغان بوالتتى–
جۇڭگوغــا نىــسبهتهن ئېيتقانــدا دەيــدۇ، چهت ئهللهردىكــى خىتــاي      

ــرى ــى     «: مىللهتچىلى ــول قويۇش ــارا ي ــڭ ئۆزئ ــلهن بېيجىڭنى ــا بى داالى الم
ئۇيغۇرالرنىـــڭ مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىنـــى چهكلهشـــته ئاكتىـــپ رول     

خىتـاي  ! ؟شـۇنداقمۇ ) تـۇ خىتـاي مىللهتچىلىـرى     چـۈش كۆرۈپ  (،  »ايدۇئوين
بېيجىـڭ بىـلهن داالى المـا       «: مىللهتچىلىرى يهنه سۆزىنى داۋامالشـتۇرۇپ    

 بولـسا، جۇڭگـو، تهيـۋەن مۇناسـىۋىتىگىمۇ ئـازراق          ئۆتكۈزىدىغانالسۆھبهت  
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تهسىر كۆرسىتىدۇ، لېكىن بىر جۇڭگو پرىنسىپى ئاساسـىدا جۇڭگـو بىـلهن            
ــر    تهيۋەن ــڭ مۇناســىۋىتى بى ــلهن تىبهتنى ــڭ مۇناســىۋىتى، جۇڭگــو بى  –نى

شــۇڭا داالى المــا ئــۆزى  . بىــرىگه تــۈپتىن ئوخــشىمايدىغان مۇناســىۋەتتۇر 
ــپ      ــۋەنگه قارىتى ــويىچه تهي ــى ب ــلىق روھ ــقىالرغا تاڭماس ــاننى باش خالىمىغ
ئازراق سۆزلىشىشى كېـرەك، بېيجىڭمـۇ تىـبهت مهسىلىـسى بىـلهن تهيـۋەن              

ۋەزىــيهتكه يارىــشا تهھلىــل . هرگه قويماســلىقى كېــرەكمهسىلىــسىنى بىــر ي
ۋەزىيهتنىـــڭ كېيىنكـــى تهرەققىيـــاتىنى قهلهم كۈتـــۈپ  . قىلىـــپ ئۆتتـــۇق

  . تۇرۇپتۇ
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  ...بۈگۈن

   كۈنى- 30 ئاينىڭ - 3 يىلى - 1999
ــدېنتى   ــابىق پرېزىـ ــڭ سـ ــۈن ئامېرىكىنىـ ــارتېربۈگـ ــدىن كـ  فىلىپپىنـ

بۇنىڭـدىن  .  باشـلىۋەتتى  تهيۋەنگه ئۇچۇپ بېرىپ ئۈچ كۈنلۈك زىيـارىتىنى      
 يىـل بــۇرۇن تهيـۋەن بىــلهن ئامېرىكىنىـڭ دىپلوماتىــك مۇناســىۋىتىنى    20

 شــۇ نىــڭتهيۋەن.  ئهپهنــدى ئىــدىكــارتېربىكــار قىلغــان پرېزىــدېنت دەل 
ــڭ      ــم تارىخنىــ ــۈن بهلكىــ ــاتلىرى بۈگــ ــارازىلىق كهيپىيــ ــى نــ ۋاقىتتىكــ

تاشـقى  نـۆۋەتته تهيـۋەن     . پ چىقماسـلىقى مـۇمكىن    لۈخاتىرىسىدىن كۆتۈرۈ 
 :شــىن لۇشــۇنئىـشالر مىنىــستىرلىكى ئامېرىكــا مهھكىمىــسىنىڭ باشــلىقى  

ــرەك، بىــر ئــادەمنى       « ــا مهنــسۇپ بولۇشــى كې ــارىخى مهســىلىلهر تارىخق ت
  .دەپ كۆرسهتتى» كۆزەتكهندە ئهتراپلىق كۆزىتىش الزىم 

ــا    ــۇ ۋاقىتتــ ــدا شــ ــشىدىن قارىغانــ ــارا ۋەزىيهتنىــــڭ ئۆزگىرىــ خهلقئــ
 رنىتىــشى بــاشىپلوماتىــك مۇناســىۋەت ئوئامېرىكىنىــڭ جۇڭگــو بىــلهن د

تـــارتقىلى بولمايـــدىغان تـــارىخى ئـــېقىم ۋە سىياســـىي يـــۈزلىنىش بولـــۇپ 
نىڭ بىرقانچه يىل تاشـلىۋەتكهن تهيـۋەننى بـۇ قېـتىم        كارتېر. قالغان ئىدى 

نى كـارتېر  ى سـابىق پرېزىـدېنت    نىڭزىيارەت قىلىشىدىن پايدىلىنىپ تهيۋەن   
هينـــى چاغـــدا تهيـــۋەن بىـــلهن    ئ. ئهدەپ بىـــلهن كۈتۈۋېلىـــشى الزىـــم  

ــدېنت       ــابىق پرېزى ــان س ــارار قىلغ ــنى ق ــىۋەتنى ئۈزۈش ــك مۇناس دىپلوماتى
ــارتېر ــهت بهلگىل ك ــا سىياس ــۇ ۋاقىتت ــنىقالپ  دىن ش ــانىنى ئې ــنىڭ جهري هش

 ئامېرىكـــا بىـــلهن دىپلوماتىـــك  جۇڭگـــو:مهســـىلهن. ېلىـــشى الزىـــمۋبىلى
ىپلوماتىـك  ئامېرىكـا تهيـۋەن بىـلهن د   «: مۇناسـىۋەت ئورنىتىـشتىن بـۇرۇن   

مۇناســـىۋەتنى ئۈزۈشــــى، ئامېرىكــــا، تهيــــۋەن ئوتتۇرىــــسىدا تــــۈزۈلگهن  
ــار قىلىــــشى، تهيۋەنــــدىن ئهســــكهر   كېلىــــشىم، توختامنــــامىلهرنى بىكــ



 61

. دەيــدىغان ئــۈچ تۈرلــۈك تهلهپــته چىــڭ تۇرغــان» چېكىندۈرۈشــى كېــرەك
گه قارىغانـــدا جۇڭگونىـــڭ سى ئهسلىمىـــنىـــڭكارتېرســـابىق پرېزىـــدېنت 

ــرىگه قارى ــا تهرەپ تهلهپلى ــا ئامېرىك ــك   «: ت ــۇداپىئه خاراكتېرلى ــۋەنگه م تهي
 يــاراغ ســېتىپ بېــرىش، تهيــۋەن مهسىلىــسىنى تىــنچ يــول بىــلهن –قــورال 

ھهل قىلىـــش، يـــۇقىرىقى سىياســـهتكه قارىتـــا جۇڭگـــو قارشـــى پىكىـــردە  
لــېكىن يهنه بىــر . دېــگهن سىياســهتته چىــڭ تۇرغــان»بولماســلىقى كېــرەك

ــدا    ــى چاغـ ــسون ئهينـ ــدېنت نىكـ ــلهن   پرېزىـ ــۇئىنلهي بىـ ــاڭخهيدە جـ شـ
ئـېالن قىلىنغانـدىن كېيىـنال، تهيـۋەننى        » شاڭخهي ئاخباراتى «ئىمزالىغان  

ــۇداپ ــڭ   مـ ــان ئامېرىكىنىـ ــپ تۇرغـ ــسكادىدونى - 7ىئه قىلىـ  تهيـــۋەن ئىـ
تهيـۋەن بىـلهن ئامېرىكـا      .  ئىـدى  ئاز قاتنايـدىغان بولـۇپ قالغـان      بوغۇزىدا  

ئهھمىـــيهتكه ئىـــگه  ئـــاغزاكى ىبىرلىــشىپ، بىرلهشـــمه مـــۇداپىئه كۆرۈشـــ 
ــى   ــۇپ، ئىــشنىڭ ھهقىقىت  چهكــلهش ئۈچــۈن ســوۋېتلهرنى ســابىق —بول

 ئويناشـقا تـوغرا كهلگهنلىكـتىن ئـاغزاكى ئاقىالنىلىكنىـڭ           جۇڭگو كارتىنى 
  . ھېچقانداق ئهھمىيىتى بولماي قالغان ئىدى

ئۇنىڭدىن باشقا سـابىق پرېزىـدېنت تهكىـتلىگهن تهيـۋەنگه مـۇداپىئه            
ــي   ــك ھهربىـ ــورال خاراكتېرلىـ ــۈلكىگه   –قـ ــشىمۇ كـ ــېتىپ بېرىـ ــاراغ سـ  يـ
ــدى  ــپ قالغانىــ ــك   . ئايلىنىــ ــڭ دىپلوماتىــ ــلهن تهيۋەننىــ ــا بىــ ئامېرىكــ

ــرى      ــۇرى دائىرىلى ــڭ مهم ــيىن، ئامېرىكىنى ــدىن كې ــىۋىتى ئۈزۈلگهن مۇناس
ــۈن    كونگى ــل تــۇرۇش ئۈچ ــسقا تاقابى ــى - 1979رى  - 29 ئاينىــڭ - 1 يىل

ــسقا   ــۈنى كونگىرى ــهه «ك ــانۇن اليى ــال ق ــدىيو» ئۇنىۋېرس ــڭ . للى اليىهىنى
ــدا  ــسىدا «مهزمۇنى ــڭ بىخهتهرلىكــى توغرى ــك  » تهيۋەننى ــانۇن خاراكتېرلى ق

ــى    ــۇپ چىقت ــوق بول ــاددىالر ي ــۆرۈپ    «. م ــى ك ــانۇن اليىهىن ــال ق ئۇنىۋېرس
 »تـوغرا اليىـهه   «،  »اليىهىنـى «لىـرى   چىققان نۇرغۇنلىغـان كـونگىرىس ئهزا     
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نىــــڭ مهزمــــۇنىنى  »ئۇنىۋېرســــال اليىــــهه «شــــۇڭا . دەپ قارىمىــــدى
 كـارتېر بىـراق، سـابىق پرېزىـدېنت     . زگهرتىشتىن سـاقالنغىلى بولمـايتتى    ئۆ

 كـۈنى مۇخبىرالرغــا  - 26 ئاينىـڭ  - 1 يىلــى - 1979ئىككـى كـۈن بـۇرۇن    
ــدا  ــۆزلىگهن نۇتقى ــدى،   «: س ــق بول ــسى مۇۋاپى ــانۇن اليىهى ــڭ ق مهمۇرالرنى

 جۇڭگـو بىـلهن     ،كونگىرىس قانۇن اليىهىنـى ئـۆزگهرتمهكچى بولىـدىكهن       
، دەپ  »تتۇرىسىدا تۈزۈلگهن كېلىـشىمگه بۇزغۇنچىلىـق قىلىـدۇ       ئامېرىكا ئو 

كۆرســـىتىپ، تـــۈزىتىلگهن قـــانۇن اليىهىنـــى ئىنكـــار قىلىدىغانلىقىـــدىن 
  . بېشارەت بهردى

كـونگىرىس بىـلهن مهمـۇرالر      » تهيۋەن ئىشلىرى مۇناسـىۋەت قـانۇنى     «
ئوتتۇرىسىدا ئۈزلۈكسىز مۇھاكىمه قىلىنغاندىن كېـيىن، ئـاۋام پاالتاسـى ۋە           

 - 29 ئاينىــڭ - 3 يىلــى - 1979 يىغىنىــدا كــېڭهش پاالتاســىنىڭ ئومــۇمى
 كۈنى ئـاق سـارايغا يوللىنىـپ      - 30 ئاينىڭ   - 3. كۈنى ئاخىرى ماقۇلالندى  

 كـارتېر پرېزىـدېنت   .  قول قويۇشـىنى كـۈتتى     نىڭكارتېرسابىق پرېزىدېنت   
كىـدىن بهك نـارازى     نـى ئۆزگهرتكهنلى  »قـانۇن اليىـهه   «كونگىرىسىنىڭ بۇ   

تهيـــۋەن ئىـــشلىرى « كـــۈنى - 10ينىـــڭ  ئا- 4 يىلـــى - 1979سىمۇ، بولـــ
ــانۇنى ــىۋەت قـ ــدى »مۇناسـ ــزا قويـ ــا ئىمـ ــراق، . غـ ــشلىرى «بىـ ــۋەن ئىـ تهيـ

ــا ئاساســــالنغان، تهيۋەننىــــڭ  »مۇناســــىۋەت قــــانۇنى نىــــڭ ماددىلىرىغــ
نى بىــر تهرەپ  مــۈلك–ه ئىــشلىرىغا تهئهللــۇق مــال  ئامېرىكىــدا دىپلومــاتىي

ــ   ــدە قالىـ ــۆز پىكرىـ ــشتا ئـ ــدىقىلىـ ــابىق  . دىغانلىقىنى جاكارلىـ ــۇڭا سـ شـ
ــارتېرپرېزىــــدېنت  ــسهك  كــ ــىز ئىــــدى، دېــ ــدا ئىختىيارســ  ئهينــــى چاغــ

  . ئاشۇرۇۋەتكهن بولمايمىز
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  مهھكىمىسىئامېرىكا دۆلهت 

   كۈنى- 1 ئاينىڭ - 4 يىلى - 1999
ــۇ يىــل مهھكىمىــسىئامېرىكىنىــڭ دۆلهت   كــۈنى - 26 ئاينىــڭ - 2 ب

ئامېرىكىنىـڭ  . ى ئـېالن قىلغـان ئىـدى      كىشىلىك ھوقۇق يىللىق دوكالتىن   
 يىلـــى ئـــېالن قىلغـــان كىـــشىلىك ھوقـــۇق - 1996 مهھكىمىـــسىدۆلهت 

جۇڭگو ھۆكۈمىتى كىـشىلىك ھوقۇققـا ئىـسپاتلىغىلى        «: يىللىق دوكالتىدا 
بولىــــدىغان دەرىجىــــدە كهڭ كۆلهملىــــك تاجــــاۋۇز قىلــــدى، خهلقئــــارا  

گهن بولــسا، ، دېــيىل»ىــق قىلــدىكىــشىلىك ھوقــۇق ئــۆلچهملىرىگه خىالپل
ئېغىــر مهســىلىلهر «:  يىلــى يىللىــق كىــشىلىك ھوقــۇق دوكالتىــدا- 1997

ــپ       ــو بهزى ئاكتى ــته جۇڭگ ــۇق جهھهت ــشىلىك ھوق ــسىمۇ كى ــۇد بول مهۋج
، ئامېرىكىنىــڭ دۆلهت  ئىــدى، دەپ كۆرســهتكهن»رلهرنــى قولالنــدىتهدبى

ىـڭ  جۇڭگون«:  يىللىق كىـشىلىك ھوقـۇق دوكالتىـدا      - 1998 مهھكىمىسى
 يىلىنىـــڭ ئاخىرىغـــا كهلگهنـــدە - 1998وقـــۇق خاتىرىـــسى كىـــشىلىك ھ

ئامېرىكــا . ، دەپ كۆرســهتتى»كۆرۈنهرلىــك دەرىجىــدە يامانلىــشىپ كهتتــى
ــسى دۆلهت ــۇق   مهھكىمىــ ــشىلىك ھوقــ ــڭ كىــ ــۇ يهردە جۇڭگونىــ نىڭ بــ

ــق دوكالت  ــسىدا يىللى ــسى توغرى ــق بولۇشــىغا   ىخاتىرى ــڭ شــۇنچه پهرقلى نى
. ى مۇناسـىۋەتلىك بولـۇپ كهلـدى      ئهلۋەتته جۇڭگو جهمئىيىتىنىڭ رېئـاللىق    

ــى  ــسالھات    –ئىچكـ ــودا ئىـ ــىۋەتلىك جۇڭگـ ــهتكه مۇناسـ ــقى سىياسـ  تاشـ
ــقا ئىـــگه    ــىي قاراشـ ــو ھۆكۈمىتىنىـــڭ غهيرىـــي سىياسـ جهريانىـــدا، جۇڭگـ

ــوش   ــدە ب ــىتى بهزى ــان سىياس ــشىلهرگه قاراتق ــۇپ  ،كى ــاتتىق بول ــدە ق  بهزى
 نىڭ يىللىـــقمهھكىمىـــسىبۇنىڭـــدىن باشـــقا ئامېرىكـــا دۆلهت . كهلـــگهن

كىشىلىك ھوقۇق دوكالتـى، ئامېرىكىـدا جۇڭگـو سىياسـىتىنىڭ پهرقلىـق،            
ــل  ــانلىقىنىمۇئىزچى ــدى ئۆزگىرىۋاتق ــكارىالپ قوي  يىلىــدىن - 1989.  ئاش
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ــا     ــدا ئامېرىك ــسى ئامېرىكى ــيىن جۇڭگونىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرى كې
ــلى   ــشقا باشــــ ــى تارتىــــ . دىخهلقىنىــــــڭ ۋە مهمۇرالرنىــــــڭ دىققىتىنــــ

ــد ــتۇرۇپ ئېيتقانـــ ــاقئومۇمالشـــ ــڭ دۆلهت   ا ئـــ ــاراي ۋە ئامېرىكىنىـــ ســـ
 جۇڭگــو بىــلهن ئۇچرىــشىپ تــۇرۇش سىياســىتى يۈرگــۈزۈپ، مهھكىمىــسى

ىالشقا سۆھبهتلىــشىش ئــارقىلىق جۇڭگــودا كىــشىلىك ھوقــۇقنى ياخــش     
ــا كونگىرىـــسى ۋە غهيرىـــي  هئ. يـــاردەم بهرمهكچـــى بولـــدى ــا، ئامېرىكـ ممـ

ھۆكـــۈمهت كىـــشىلىك ھوقـــۇق تهشـــكىالتلىرى جۇڭگونىـــڭ كىـــشىلىك 
ھوقــۇق خاتىرىــسىگه ئاساســهن بېيجىڭغــا قــاتتىق بېــسىم ئىــشلىتىپ،        

مۇھــاكىمه جهريانىــدا . جۇڭگــونى ئۆزگىرىــشكه قىــستاشنى تهلهپ قىلــدى
ــا دۆلهت       ــلهن ئامېرىك ــاراي بى ــاق س ــدىغان ئ ــهت بهلگىلهي ــقى سىياس تاش

، دېموكراتىيه ۋە كىـشىلىك ھوقۇقنىـڭ مـۇھىملىقىنى ئىنكـار            مهھكىمىسى
ۇناســــىۋەتلهر ئۇرۇشــــى دەۋرىــــدە دېمــــوكراتالر قىلمىــــسىمۇ، ســــوغۇق م

پارتىيىسى ۋە جۇمهۇرىيهتچىلهر پارتىيىسى ھهمدە ئامېرىكـا خهلقـى قوبـۇل            
دەيــدىغان تاشــقى سىياســـهت   » بىخهتهرلىــك ھهممىــدىن ئهال  «قىلغــان  

پرىنــــسىپىنى قولـــــدىن چىقىرىـــــپ قويــــۇپ، ئاكتىـــــپ ئۇچرىـــــشىش   
ىكـا خهلقىنـى ئاكتىـپ      سىياسىتىنىڭ ئۈنۈمى ئارقىلىق كونگىرىس ۋە ئامېر     

بۇنـداق ئهھـۋال    . ئۇچرىشىش سىياسىتىنى قوبـۇل قىلىـشقا قايىـل قىلـدى         
نىڭ جۇڭگونىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق       مهھكىمىـسى ئاستىدا ئامېرىكـا دۆلهت     

ــى     ــى ئىچكـ ــق دوكالتـ ــدىغان يىللىـ ــېالن قىلىـ ــسىدا ئـ ــسى توغرىـ خاتىرىـ
 ئامېرىكــا خهلقــى. (سىياســهتته ئىنتــايىن ســهزگۈر مهســىله بولــۇپ قالــدى 

  ).كىشىلىك ھوقۇققا كۆڭۈل بۆلگهنلىكتىن
ــى ئامېرىكىنىــڭ دۆلهت - 1996 ــشىلىك مهھكىمىــسى يىل  يىللىــق كى

ــدا  ــى تهييارلىغان ــۇق دوكالت ــشىش   «: ھوق ــپ ئۇچرى ــلهن ئاكتى ــو بى جۇڭگ
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ــىتى ــۇق   »سىياسـ ــشىلىك ھوقـ ــڭ كىـ ــۇچىالر، جۇڭگونىـ ــى تۇرغـ گه قارشـ
 –ىـــل نى كۈچلـــۈك دەلمهھكىمىـــسىخاتىرىـــسىگه مۇناســـىۋەتلىك دۆلهت 

 يىلـى تهيـۋەن بوغۇزىـدا كرىـزىس         - 1996. سپاتالر بىـلهن تهمىـنلىگهن    ئى
يـــۈز بهرگهنـــدىن كېـــيىن ئامېرىكـــا ھۆكـــۈمىتى جۇڭگوغـــا قاراتقـــان       

جۇڭگــو بىــلهن : سىياســىتىگه ئــۆزگهرتىش كىرگــۈزۈپ ئامېرىكــا خهلقىــگه
لىكىنى، مــــۇھىملىقىنى  پائــــال ئۇچرىــــشىش سىياســــىتىنىڭ مــــۇمكىن   

ــهندۈرگهن ــى   تهبىئىي.چۈشــ ــسالھاتتىن كېيىنكــ ــڭ ئىــ ــى جۇڭگونىــ كــ
ى، ئىككـى دۆلهتنىـڭ ئورتـاق       تهرەققىياتىغا ھهرىكهتچان مۇئـامىله قىلىـشن     

ــتلىگهن  ىمهنپهئ ــارلىقىنى تهكى ــى ۋە ھهمك ــراق، دۆلهت . ت ــسىبى  مهھكىمى
ــابىي    ــر قهدەر ئىجـ ــىۋەتلىك بىـ ــا، ۋەزنىـــگه مۇناسـ دوكالتىنىـــڭ مهزمۇنىغـ

ــدە ئىنتــ  ــڭ دۆلهت ئىچى ــاالش باھــاالش ئامېرىكىنى ــارتىش –ايىن زور ت  ت
پهيدا قىلىپ، كونگىرىس ۋە كىـشىلىك ھوقـۇق تهشـكىالتلىرى، مهتبۇئـات      

 ئامېرىكىــــدا ،ساھهســــىدىكىلهر بۇنــــداق باھاالشــــتىن نــــارازى بولــــۇپ
ــشلهتكهن    ــسىم ئىــ ــاتتىق بېــ ــا قــ ــا دۆلهت  . مهمۇرالرغــ ــۇڭا ئامېرىكــ شــ

ــدارلىرى،  نىڭمهھكىمىـــسى ــئۇل مـــۇھىم ئهمهلـ ــا مهسـ  كىـــشىلىك ھوقۇققـ
كــــالت ئــــېالن قىلىنغــــان بۈگــــۈنكى كۈنــــدە، ئــــاۋام پاالتاســــىنىڭ  دو

ــرىش      ــق بېـ ــڭ گۇۋاھلىـ ــۇق كومىتېتىنىـ ــشىلىك ھوقـ ــدىكى كىـ قارمىقىـ
ــشقا      ــاش تارتىــ ــز بــ ــويىچه ھهرگىــ ــسى بــ ــو مهسىلىــ ــدا جۇڭگــ يىغىنىــ

ا ھـازىرقى ئهھۋالـدىن قارىغانـد     . بولمايدىغانلىقىنى تهكىـتلهپ كۆرسـهتتى    
 چــۈنكى، .ۇنــازىرە قوزغىمىــدى چــوڭ مبــۇ يىلقــى يىللىــق دوكــالت ئــانچه 

دوكالتتـــا مهســـىلىلهر كهســـكىن قويۇلغـــانلىقتىن ئـــۇالر ئاساســـهن رازى  
  . بولۇشتى
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نىڭ يىللىـق كىـشىلىك ھوقـۇق دوكالتـى         مهھكىمىسىئامېرىكا دۆلهت   
ــدى، دۆلهت     ــېالن قىلىنـ ــا ئـ ــر ۋاقىتتـ ــهزگۈر بىـ ــايىن سـ ــتىم ئىنتـ ــۇ قېـ بـ

ارلىق بىــر قاتــار  بىخهتهرلىــك، ســودا، كىــشىلىك ھوقــۇق قاتــمهھكىمىــسى
 ھۆكۈمىتىنىـڭ بېيجىـڭ بىـلهن       كىلىنتـون مهسىلىلهر بويىچه پرېزىـدېنت     

جۇڭگـــو . ئاكتىـــپ ئۇچرىـــشىش سىياســـىتىنى قـــاتتىق تهنقىـــد قىلـــدى 
ــا دۆلهت    ــشاشال، ئامېرىكـ ــا ئوخـ ــۈمىتى بۇرۇنقىغـ ــسىھۆكـ نىڭ ىمهھكىمىـ

يىللىــق كىــشىلىك ھوقــۇق دوكالتىغــا قــاتتىق ئىبــارىلهر بىــلهن رەددىــيه   
  . بهردى

كۆزەتكـــــۈچىلهرگه ئىنتـــــايىن ئېنىقكـــــى ئاســـــىيادا يـــــۈز بهرگهن 
ــڭ     ــدىكى كارخانىالرنى ــودا دۆلهت ئىگىلىكى ــزىس، جۇڭگ ــسادى كرى ئىقتى

ــش  ــان تارتى ــدار    ىزىي ــساباتقا ئاالقى ــۈپهتلىك ھې ــان س ــڭ يام نى، بانكىالرنى
قۇرۇلما خاراكتېرلىـك مهسـىلىلىرىنى، ئىقتىـسادنىڭ ئۆسـۈش سـۈرئىتىنى،           

ــۇن  ــسىزالر قوشـــ ــارىخورلۇق،   ئىشـــ ــۇمچه پـــ ــشىنى، قوشـــ ىنىڭ كۆپىيىـــ
خىيانهتچىلىــك ئهھــۋاللىرىنى كهسكىنلهشــتۈرۈپ جهمئىيهتــته مۇقىمــسىز  

 زىيـــاننى –جۇڭگـــو رەھبهرلىـــرى پايـــدا   . ئـــامىلالرنى پهيـــدا قىلـــدى  
مۆلچهرلىگهندىن كېـيىن، يېتىـپ كېلىۋاتقـان خهتهر ئالدىـدا ئهڭ ياخـشى             

 يىلىــدىكى - 1989 ،تىشچــارە ئهكــسىيهتچىلهرنى بىــخ ھالىتىــدە يــوقى    
ــرەك، دەپ       ــاقلىنىش كې ــشىدىن س ــۈز بېرى ــا ي ــودا قايت ــڭ جۇڭگ ۋەقهلهرنى

ــدى ــدى    . قارى ــا قوي ــنى يولغ ــېلىش، باستۇرۇش ــا ئ ــۇڭا قولغ ــۇقىرىقى . ش ي
ــلهر    ــڭ دۆلهتـ ــا دۆلهتلىرىنىـ ــو، ئامېرىكـ ــدا، جۇڭگـ ــۋالالردىن قارىغانـ ئهھـ
مۇناســـىۋىتى بـــۇ يىلـــدىن باشـــالپ ھهر ئىككـــى دۆلهتنىـــڭ ئىچكـــى       

ــۇمكىن، ئىككــــى دۆلهت  سى ياســــىتىنىڭ چهكلىــــشىگه ئۇچرىشىــــشى مــ
  .  توقاي بولۇشى مۇمكىن–مۇناسىۋىتىنىڭ ئىستىقبالى ئهگرى 
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نىڭ يىللىـــق دوكالتـــى ئىككـــى خىـــل ىمهھكىمىـــسئامېرىكـــا دۆلهت 
ــدى   ــگه ئى ــا ئى ــى    . مهزمۇنغ ــسى ئىكك ــۇق مهسىلى ــشىلىك ھوق ــاۋۋال كى ئ

.  قالـدى  ن مهسـىله بولـۇپ    دۆلهت مۇناسىۋىتىدە باش تـارتقىلى بولمايـدىغا      
 يىلىـــدىن كېـــيىن ئوتتۇرىـــدا كىـــشىلىك - 1996گهرچه ئىككـــى دۆلهت 

نىڭ مۇھىملىقىنىــــڭ دەرىجىــــسىنى چۈشۈرۈشــــكه سىھوقــــۇق مهسىلىــــ
ــېكىن ئىككــى دۆلهتنىــڭ ئىچكــى قىــسمىدا     ــسىمۇ، ل ئۇرۇنــۇپ باققــان بول

يهنه بىـــر تهرەپـــتىن ســـوغۇق    . بۇنـــداق ئۇرۇنۇشـــالر ئاقمـــاي قالـــدى    
هر ئۇرۇشــىدىن كېــيىن ئامېرىكىــدا ھــاكىمىيهت بېــشىدىكىلهر مۇناســىۋەتل

ــقى     ــۇھىم تاشـ ــارەت مـ ــۇقتىن ئىبـ ــشىلىك ھوقـ ــلهن كىـ ــوكراتىيه بىـ دېمـ
ــهل      ــدە س ــپه ئۆتىگهن ــدېنت ۋەزى ــداق پرېزى ــسىپى؛ ھهرقان ــهت پرىن سىياس

  . قارىيالمايدىغان سىياسىي ھاۋا رايى، دەپ قارالدى
ۇڭگــودا، بولۇپمــۇ  يهنه بىــر تهرەپــتىن كۈنــسايىن ئېچىــۋېتىلگهن ج   

ــىي ھوقۇققــا       ــۆپ سىياس ــۇ ك ــشىلهر تېخىم ــۆپلىگهن كى ــستاندا ك ئۇيغۇرى
ــشنى تهلهپ قىلىـــپ، كوممۇنىـــستىك پارتىيىنىـــڭ سىياســـىينى      ئېرىشىـ

 بۇنــــداق ،مونوپــــولىيه قىلىــــش سىياســــىتىگه خىــــرىس قىلغــــانلىقتىن
ھهرىكهتـــلهر ۋە ئـــاخىرقى نهتىجىـــلهر خهلقئـــارا جهمئىيهتنىـــڭ دىقـــقهت  

  . لتۈرۈپ چىقاردىنى كهىقىلىش
ــۇق   ــشىلىك ھوق ــسا كى ــرى  ئۇنىڭــدىن قال ــا دۆلهتلى ــو، ئامېرىك  جۇڭگ

ــا خاراكتېرلىــك      ــدىغان قۇرۇلم ــشالرنى تىزگىنلهي ــقا ئى ــىۋىتىدە باش مۇناس
ئىككـى دۆلهتنىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق توغرىــسىدا     . مهسـىله بولـۇپ قالـدى   

 تارتىشلىرى، يهنىال ئىككـى دۆلهتنىـڭ ئوخـشاشمىغان سىياسـىي           –تاالش  
 دېمــوكراتىيه، كىــشىلىك ھوقــۇق .قۇرۇلمىــسىنى مهنــبه قىالتتــى، ئهلــۋەتته

ھهممىـگه مهلـۇم   . ئامېرىكىنىـڭ تهيـۋەن سىياسـىتىگىمۇ تهسـىر كۆرسـهتتى     
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ــۋەن مهسىلىــسى ئامېرىكــا، جۇڭگــو مۇناســى   ــادرولۇق جۇڭگــو، تهي ۋىتىدە ي
غـانلىقتىن، جۇڭگـو ئامېرىكىنىـڭ تهيـۋەننى قوللىـشىنى          المهسىله، دەپ قار  

ــى  ئاجى ــسهت قىالتتـــ ــنى مهقـــ ــا دۆلهت  . زالشتۇرۇشـــ ــا، ئامېرىكـــ ئهممـــ
 يىلــــى ئۆتكــــۈزۈلگهن - 1996تهيۋەنــــدە : تىــــدانىڭ دوكالمهھكىمىـــسى 

ئومۇمى سايالمدا پرېزىـدېنت سـايالپ چىقىلـدى، دېموكراتىـك ئـۆزگىرىش         
تامامالنــدى، كىــشىلىك ھوقــۇق ھــۆرمهتكه ســازاۋەر بولــدى، دەپ خۇالســه 

  . چىقىرىلدى
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  جاشىۋەنتاڭ 

   كۈنى- 5 ئاينىڭ - 4 يىلى - 1999
قورچاق سىياسـىي كـېڭهش قـۇرۇلتىيى        —بېيجىڭدا ئىككى قۇرۇلتاي    

غـان كـۈنلهردە مـۇخبىرالرنى      ىلۋە قورچاق خهلق ۋەكىللهر قۇرۇلتىيى چاقىر     
نهتىجىلىرىنـى  » ئىـسالھات « جۇڭگونىـڭ    ،كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكـۈزۈپ   

لمـۇ ئۇنىڭـدىن ئـۆزگىچه    بـۇ يى .  كۆز قىلىـدىغان ئـادەت بـار ئىـدى      –كۆز  
لــــېكىن جۇڭگونىــــڭ تاشــــقى ئىــــشالر مىنىــــستىرى تــــاڭ  . بولمىــــدى

 مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى بۇ قېـتىم ئـۆزگىچه يىغىـن           نىڭجاشىۋەن
ــدى ــاڭ . بول ــىۋەنت ــىلىلهرگه  جاش ــك مهس ــانچه تهرەپلى ــىلهن، بىرق :  مهس

كىـــشىلىك ھوقـــۇق مهسىلىـــسىگه ئىنتـــايىن تـــۆۋەن مۇقامـــدا ئىنكـــاس  
  . ىقايتۇرد

 نىـڭ مـۇخبىرى كىـشىلىك       CNNئامېرىكىنىڭ سىملىق تېلېۋىزىيىسى    
ئهگهر بهزىـلهر   «: جاشـىۋەن ھوقۇق مهسىلىسىنى كۆتـۈرۈپ چىققانـدا تـاڭ         

 كىشىلىك ھوقۇق يىغىنىدا، جۇڭگونىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق          جهنۋەبۇ يىل   
ــسا،     ــدىغان بول ــا قويى ــهه ئوتتۇرىغ ــارار اليى ــدىغان ق ــسىنى ئهيىبلهي خاتىرى

ــسا  ئــاۋۋالقى   ،يهتــته قېتىملىــق يىغىنــدا قانــداق نهتىجىــگه ئېرىــشكهن بول
ــولى    ــش يـ ــشتىن چىقىـ ــشىدۇ، قارشىلىشىـ ــگه ئېرىـ ــۇنداق نهتىجىـ يهنه شـ

 ئايـدا ئامېرىكـا   - 1بـۇ يىـل   « :ئـۇ يهنه  . دەپ چالۋاقىدى » تاپقىلى بولمايدۇ 
 جۇڭگــــو ئىككــــى دۆلهت كىــــشىلىك ھوقــــۇق مهسىلىــــسى بــــويىچه  –

ــۈرۈ   ــلىگه كهلتـ ــشنى ئهسـ ــلىدى ،پسۆزلىشىـ ــك قهدەم تاشـ .  ئهھمىيهتلىـ
ــدۇ، ئىككــى دۆلهت    ــك بولى ــدۇ، نهتىجىلى ــك بولى سۆزلىــشىش ئهھمىيهتلى

  . دېدى» سۆزلىشىشنى داۋامالشتۇرۇشى كېرەك
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بهزىــلهر جۇڭگوغــا قارشــى قــارار اليىــهه كۆتــۈرۈپ  «: مىــسالغا ئــااليلى
 ئۈسـتۈن   - قـارىنى ئاسـتىن      –هنلىكى، بۇ ئاق    دېگ» چىقماقچى بولۇۋاتىدۇ 

ــانلىقتۇرقى ــۋە    . لغـ ــكىالتىنىڭ جهنـ ــلهر تهشـ ــكهن دۆلهتـ ــۇرۇن بىرلهشـ بـ
كـــومىتېتى اليىـــهه ئوتتۇرىغـــا قويـــۇپ جۇڭگونىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇق  

 بىـرىگه  -هن جۇڭگوغا قارشى تـۇرۇش بـۇ، بىـر     خاتىرىسىنى ئهيىبلهش بىل  
شــۇ چاغــدا جۇڭگوغــا كۆڭــۈل    . ئوخــشىمايدىغان ئىككــى ئىــش ئىــدى   

رىنىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇقتىن بهھـرىمهن        بۆلگهنلىكتىن ۋە جۇڭگـو پۇقرالى    
نى ھـۆرمهت قىلىـش يۈزىــسىدىن ئامېرىكـا قـارار اليىـهه ئوتتۇرىغــا      ىبولۇشـ 
دەرۋەقه .  جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقـۇق خاتىرىـسىنى ئهيىـبلىگهن        ،قويۇپ

ــو  ــلهرگه، جۇڭگـ ــدەر دۆلهتـ ــزمهت  بهزى قهلهنـ ــرىگه خىـ ــسالم دۆلهتلىـ  ئىـ
ــدا ئــاۋاز به     ــشلهپ، كىــشىلىك ھوقــۇق كومىتېتى رگــۈچىلهرنى يېنىغــا  ئى

ــاۋاز      ــى ئ ــسىگه قارش ــبلهش اليىهى ــونى ئهيى ــڭ جۇڭگ ــوپالپ، ئامېرىكىنى ت
بهرگهنلىكتىن ئاۋۋالقى يهتـته قېتىملىـق جۇڭگـونى ئهيىـبلهش اليىهىـسى            
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى كىـشىلىك ھوقـۇق جهنـۋە كومىتېتىنىـڭ           

ڭگـــو ئـــۆتكهن يىلـــى جۇ. دا ماقۇلالشـــتىن ئـــۆتهلمىگهنىـــيىللىـــق يىغىن
يدىغانلىقىنى بىلــــدۈرۈپ، كىــــشىلىك ھوقــــۇق خاتىرىــــسىنى ياخــــشىال 

 ئـاخىر بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتىنىڭ ئىككـى قانۇنىغــا      -ئىلگىـرى  
نــى »ياخــشى قىيــاپىتى«ئىمـزا قويــۇپ، خهلقئــارا ئــۆلچهمنى قوبـۇل قىلىــپ   

ــشىلىك    ــۆتكهن يىلـــى جۇڭگونىـــڭ كىـ ــا ئـ ــهتكهنلىكتىن، ئامېرىكـ كۆرسـ
لــېكىن . ئهيىــبلهش اليىهىــسى ئوتتۇرىغــا قويمىغــانھوقــۇق خاتىرىــسىنى 

ېلىـپ،  ۋقىش پهسـىللىرىدە لهۋزىـدىن يېنى    جۇڭگو ئۆتكهن يىلنىڭ كۈز ۋە      
ــشىمايدىغان    ــشىغا ئوخـ ــۆز قارىـ ــڭ كـ ــرى ھۆكۈمهتنىـ ــىي پىكىرلىـ سىياسـ

شـۇ ئـارقىلىق خهلقئـارا قانۇنالرغـا قــول     . كىـشىلهرنى ھهدەپ قولغـا ئالـدى   
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دامچىلىق ئىكهنلىكىنـى، قــول قويــۇش  قويۇشـنىڭ بىــر خىـل خىتــايچه ئالــ  
ــاقچى بول  ــسىمنى ئازايتمـ ــارا بېـ ــارقىلىق خهلقئـ ــكارىالپئـ ــانلىقىنى ئاشـ  غـ

بۇنداق ئهھۋالدا ئامېرىكا قاتارلىق غهرب دۆلهتلىـرى بـۇ يىـل يهنه            . قويدى
ــدىغان    ــسىنى ئهيىبلهي ــتىم جۇڭگونىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرى بىــر قې

بــۇ قېــتىم مــاقۇللۇقتىن ئۆتهمــدۇ، بــۇ اليىــهه . اليىهىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى
ــر ئىـــش    ــۇ بىـ ــدۇ؟ بـ ــشىلىك ھوقـــۇق    . ئۆتمهمـ ــودا كىـ ــېكىن، جۇڭگـ لـ

خاتىرىـــسىنىڭ ئوســـال ئىكهنلىكىنـــى ئىـــسپاتالش، بېيجىڭنىـــڭ ســـاختا 
ــا قويۇ    ــڭ ئوتتۇرىغــ ــالش اليىهىنىــ ــپ تاشــ ــاپىتىنى ئېچىــ ــىغا لۇقىيــ شــ

ــانلىقتىن  ــىۋەتلىك بولغـ ــى ،مۇناسـ ــشىپ كهتتـ ــو جىددىيلىـ ــاڭ .  جۇڭگـ تـ
 ئـاۋۋال جۇڭگونىـڭ ئامېرىكىـدا تۇرۇشـلۇق بـاش ئهلچىـسى،             دىنجاشىۋەن

مــــۇخبىرالرنى كۈتــــۈۋېلىش يىغىنىــــدا خۇشــــامهتچىلىك بهشىرىــــسىنى 
كۆرســـىتىپ، ئامېرىكىنىـــڭ بـــۇ قېـــتىم جۇڭگونىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇق 

نى تهلهپ قىلغـان    ىخاتىرىسىنى ئهيىبلهش اليىهىسى ئوتتۇرىغـا قويماسـلىق      
ــۈمىتى س . ئىـــدى ــو ھۆكـ ــادا جۇڭگـ ــڭ  مۇبـ ــرى ھۆكۈمهتنىـ ــىي پىكـ ىياسـ

كۆزقاراشــلىرىغا ئوخــشاش بولمىغــان كىــشىلهرنى تــۈرمىلهرگه نهزەر بهنــد  
قىلمىسىال ئامېرىكا كونگىرىـسىنىڭ ئـاۋام پاالتـا، كـېڭهش پاالتـا ئهزالىـرى              

 بېــــسىم ئىــــشلىتىپ، بىرلهشــــكهن دۆلهتــــلهر غــــاكىلىنتونپرېزىــــدېنت 
ــونى ئ    ــدا جۇڭگـ ــۇق يىغىنىـ ــشىلىك ھوقـ ــكىالتىنىڭ كىـ ــبلهش تهشـ هيىـ

ــسى ئوتتۇرىغــا قويۇشــى    ؟ بۇنىــڭ ئۈچــۈن جۇڭگــو   مۇمكىنمىــدىاليىهى
ئامېرىكىنىـــڭ بـــارلىق سىياســـىي شـــهرتلىرىنى قوبـــۇل قىلىـــشى كېـــرەك  

  . بوالتتى
 تــاپقىلى بولمايــدۇ، ىقارشىلىشىــشتىن چىقىــش يــول«: جاشــىۋەنتــاڭ 
بــۇ ســۆزلهرنى . دېــدى»  توقــاي يــولالردا ماڭماســلىقىمىز كېــرەك–ئهگــرى 
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 ئامېرىكـا بىـلهن     جاشـىۋەن تاڭ  . نىڭ ئۆزىگىال قايتۇرۇپ بهرگۈلۈك   بېيجىڭ
كىشىلىك ھوقـۇق سـۆھبىتىنى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش توغرىـسىدا يهنه بىـر              

 ئالدايـــدىغان بۇنـــداق چاقىرىقنىـــڭ دۇنيـــانى. قېـــتىم چـــاقىرىق قىلـــدى
گه يهنه قانــداق قىممىتــى بــارلىقىنى بىلمهيــدىغان    ئالــدامچىلىقتىن ئــۆز 
قانــداق  ېچبۈگــۈنكى پــاكىتالر سۆزلىشىــشنىڭ ھ  اق، كىــشى بــارمۇ؟ بىــر  

 - 1جۈملىـدىن بـۇ يىـل    . پ بهرمهكـته نهتىجه بهرمهيدىغانلىقىنى ئىـسپاتال   
ونىـڭ   كـۈنى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈلگهن ئامېرىكـا بىـلهن جۇڭگ           - 14ئاينىڭ  

. قانــداق نهتىجىــگه ئېرىـــشهلمىدى  ېچكىــشىلىك ھوقــۇق ســـۆھبىتىمۇ ھ  
ىتى ئۆتكــۈزۈش تهلهپلىرىنــى چــۈنكى، جۇڭگــو كىــشىلىك ھوقــۇق ســۆھب 

جۇڭگونىــــڭ ئىچكــــى ئىــــشلىرىغا ئارىالشــــقانلىق دەپ مۇتتهھهملىــــك  
 بېــسىم  ،ئهمــدى جۇڭگوغــا بېــسىم ئىــشلىتىش كېــرەك بولــسا     . قىلــدى

ــسا    ــرەك بول ــبلهش كې ــونى ئهيى ــشلىتىش؛ جۇڭگ ــقا  ،ئى ــتىن باش  ئهيىبلهش
  . ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه ھېچقانداق يول قالمىدى
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  كىنى زىيارەت قىلىشى ئامېرىجۇرۇڭجىنىڭ

   كۈنى- 10 ئاينىڭ - 4 يىلى - 1999
 گرادۇسـقا چۈشـۈپ    0ئامېرىكا، جۇڭگو ئىككى دۆلهتنىڭ مۇناسـىۋىتى       

ــدى ــرى  . قال ــڭ ۋەزى ــۇرۇڭجىجۇڭگونى ــل    ج ــر يى ــشىپ بى ــگه ئېرى  ئهمهل
جۇڭگـو  .  تـۇنجى قېـتىم ئـامېرىكىنى زىيـارەت قىلـدى     ،ئۆتكهندىن كېـيىن  

ــدە دېموكر  ــك ھۆكــۈمىتى دۆلهت ئىچى ــلهرگهاتى ــاتتىق زەربه ھهرىكهتچى  ق
ــدا      ــلىرى ئامېرىكى ــاي جاسۇس ــۇلۇپال خىت ــدىن قوش ــتىن، ئارقى بهرگهنلىك

. يـــادرو قـــوراللىرى تېخنىكىـــسىنى ئـــوغرىالش دېلوســـى ســـادىر قىلـــدى 
.  يـۈز بهردى االنىسبـ ئامېرىكا، جۇڭگو ئىككى دۆلهتنىڭ سودىسىدا تهتـۈر      

ــى رو    ــستلىرىغا قارشــ ــاي كوممۇنىــ ــدا خىتــ ــى كهيپىيــــات  ئامېرىكىــ ھــ
  . ئومۇملىشىشقا قاراپ يۈزلهندى

 تهشـكىالتىغا   ئهھـدى  ئاتالنتىـك    ىئۇنىڭدىن باشقا ئامېرىكا ۋە شـىمال     
ئهزا بــارلىق دۆلهتــلهر بىرلىــشىپ، يۇگوســالۋىيىنىڭ ئىچكــى ئىــشلىرىغا      
ــي      ــازىالش، مىللى ــك ت ــى ئېتنى ــۇلمانلىرىغا قارش ــان مۇس ــشىپ، ئالب ئارىلى

ــان  ــي مىلوشــوۋىچ ســېربىيهلىك قىرغىنچىلىــق ئېلىــپ بېرىۋاتق نىڭ ھهربى
ــلىدى  ــكه باش ــى تهنقىدلهش ــلهن  . ھهرىكىتىن ــستلىرى بى ــاي كوممۇنى خىت

ــابىق  ــا يۇگوســـالۋىيىنىڭ ئىچكـــى   «:  بىرلىـــشىپســـوۋېتلهرسـ ئامېرىكـ
دېگهنــدىن كېــيىن، ۋاشــىنگتون بىــلهن بېيجىــڭ » ئىــشلىرىغا ئارىالشــتى

مۇناســىۋىتى » ئىــستراتېگىيىلىك شــېرىكلىك«ئوتتۇرىــسىدىكى ئاتــالمىش 
 بۇ قېتىم ۋاشـىنگتوننى زىيـارەت قىلىـشى         جۇرۇڭجىنىڭشۇڭا  . يىمىرىلدى

ــشاش     ــۈنلىرىگه ئوخـ ــىۋىرغانلىق كـ ــڭ شـ ــىمالى ئامېرىكىنىـ ــۇددى شـ خـ
  . سىياسىي شىۋىرغانلىق كۈنلهرگه دۇچ كهلدى
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گهرچه ئىككـى تهرەپ ئوخـشاشال بـۇ قېتىمقـى يـۇقىرى دەرىجىلىكــلهر      
تــوال ئۈمىــدلىك قارىمىغــان بولــسىمۇ، ئۇچرىشىــشىنىڭ نهتىــجه بېرىــشىگه 

 شـــهھىرىگه چۈشـــۈپ ئـــانجىلىس لـــوس كـــۈنى - 6 جـــۇرۇڭجىلـــېكىن 
ھىــيلىگهر زىيــارىتىنى باشــلىغاندىن باشــالپ ئامېرىكىلىقالرغــا خىتاينىــڭ 

خۇنهنــدە پومېــشچىك ئائىلىــسىدە    . كۈلكىــسى بىــلهن تاقابىــل تــۇردى   
ىنى تاماملىغـان،   ر ئىـشلىر  ىـ  ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئېلېكت  خۋاچىن  تۇغۇلغان،  

ــۈر  ــايىتى ئۆتك ــ   ،ناھ ــستىك پارتىيى ــلهن كوممۇنى ــق بى گه ئهزا سى قىزغىنلى
ىلىــپ ئــۇزۇن مــۇددەت ســۈرگۈن قىلىنغــان  تكىــرگهن، ئــوڭچى ئابولــۇپ 

 قايتـا ئىـشقا   ، يىلى ئهسـلىگه كهلتۈرۈلگهنـدىن كېـيىن    - 1978 ،جۇرۇڭجى
ش  پاكارنىـڭ ئېچىـۋېتى    دېـڭ  جـۇرۇڭجى ئادەتته  . سېلىنغان خىتاي ئىدى  

ئىــسالھات سىياســىتىگه ۋارىــسلىق قىلغــۇچى ۋە ئىجــاد قىلغــۇچى كىــشى،  
ــسادىنى بيۇروكراتالرنىــــــڭ   ــسىدىنجۇڭگونىــــــڭ ئىقتىــــ  مونوپولىيىــــ

ــدۇرۇپ ــشى دەپ  ،قۇتۇلــ ــشتۈرىدىغان كىــ ــا ئېرىــ ــى تهرەققىياتالرغــ  يېڭــ
 جۇڭگــو دېموكراتلىرىغــا يــول بېرىــپ جــۇرۇڭجىيهنه بهزىــلهر . قــارىالتتى

ــك جه  ــونى دېموكراتىـ ــتهكله جۇڭگـ ــيهتكه يېـ ــشى،  مئىـ ــاڭغۇچى كىـ پ مـ
.  بولـــۇپ قالىـــدىغان كىـــشى دەپ قـــارايتتى   ىۋېجۇڭگونىـــڭ گوربـــاچ 

ــى    جــۇرۇڭجى ــيىن، ئامېرىكــا خهلق ــدىن كې ــارەتكه كهلگهن ــا زىي  ئامېرىكىغ
ــڭ ــانچه جۇرۇڭجىنىـ ــدىغانلىقىنى،  - ئـ ــشنى بىلىـ ــاق قىلىـ ــۇنچه چاقچـ  مـ

هھهتـته ئـاۋۋالقى    نى ئىقرار قىلىشنى بىلىـدىغانلىقىنى، كهيپىيـات ج       خاتالىق
  .جۇڭگو رەھبهرلىرىدىن پهرقلىق ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىشتى

بۇ قېـتىم ئىككـى دۆلهت رەھبهرلىـرى ئۇچرىـشىپ سۆھبهتلهشـكهندە،            
ــسى       ــرىش مهسىلى ــۇپ كى ــكىالتىغا ئهزا بول ــودا تهش ــا س ــڭ دۇني جۇڭگونى

سـۆھبهت ئىككـى دۆلهت     سۆھبهتنىڭ ئاساسلىق ماۋزۇسى بولۇپ، بۇنـداق       
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 ىلغـان  يىـل ئېلىـپ بېر  13 ئـۇدا  ، كېـيىن بولـۇپ  –ئىلگىـرى  ئوتتۇرىـسىدا  
 ئـامېرىكىلىقالر بوينىغـا     ئارقىغا داجىـۋاالتتى،  ھهمىشه   جۇڭگولۇقالر   بولۇپ،

نۇقتا سېلىپ، دۇنيا سودا تهشـكىالتى تهرەپـكه سـۆرەپ، سـۆھبهت ئهگـرى              
 كىلىنتــونپرېزىــدېنت . ېــسىپ ئــۆتكهن مــۇرەككهپ يــولالرنى ب، توقــاي–

 بىرلهشـمه بايانـات     ئۇچرىشىشتىن بـۇرۇن ئىككـى تهرەپ      بىلهن   جۇرۇڭجى
ــا ســودا     ئــېالن قىلىــپ، جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ يېــرىم يىــل ئىچىــدە دۇني

 بهلكــى بــۇ قهدەم ،تهشــكىالتىغا ئهزا بولــۇپ كىرىــدىغانلىقىنى جاكارلىغــان
ئىككــى دۆلهت ئوتتۇرىـــسىدىكى جىــددىي مۇناســـىۋەتنى پهسهيتىـــشنىڭ   

  . تۇنجى قهدىمى بولۇپ قالغان
ــالنغاندا   ــستىكىغا ئاساس ــى– 1998ستاتى ــورت   يىل ــسپورت، ئىمپ  ئېك

ــو  ــويىچه جۇڭگ ــۇش    ب ــېرىكى بول ــودا ش ــتاتلىرىنىڭ س ــما ش ــا قوش  ئامېرىك
 5جهھهتته، كانادا، ياپونىيه، سىنگاپور، گېرمانىيه تـۆت دۆلهتـتىن قالـسىال            

خىتاي ھۆكۈمىتىنىـڭ ئامېرىكىغـا ئېكـسپورت       .  ئورۇندا تۇرۇپ كهلگهن   –
 مىليـــون دولالرغـــا 540 مىليـــارد 1ن تاۋارلىرىنىـــڭ سوممىـــسى قىلىــدىغا 

 يـۈز مىليـون دولـالر بولـۇپ         ئـالته بۇنىـڭ ئىچىـدە تهتـۈر بـاالنس         . كهنيهت
بۇنـداق  ) شۇ پـۇلنى ئامېرىكـا جۇڭگوغـا ھهقـسىز بېرىـۋەتتى دېـگهن سـۆز              (

ــۋەتته ئىككــــى دۆلهت ئوتتۇرىــــسىدا   ــودا مۇناســــىۋىتى ئهلــ تهڭــــسىز ســ
  !هيدا قىلىدۇ، دەجىددىيلىك، سۈركىلىش پ

ــڭ      ــته جۇڭگونى ــۇ پهيت ــڭ ب ــا بازارلىرىنى ــۇنداقكى، ئامېرىك ــت ش پاكى
وق، ئهممـا،   ھېچقانـداق توسـالغۇ يـ   ئېچىۋېتىلىـشىدە ئېكسپورت تاۋارلىرىغـا   

 خىلــدىن ئوشــۇق قوغــدىنىش 100 تىجــارەتته -خىتــاي ھۆكــۈمىتى ســودا 
ا  ئامېرىكــــا تاۋارلىرىنىــــڭ جۇڭگــــو بازىرىغــــ،تهدبىرلىرىنــــى قوللىنىــــپ

ــدى  ــدا قىلــ ــقۇنلۇق پهيــ ــشىگه توســ ــانچىلىق  . كىرىــ ــدا دېهقــ ئامېرىكىــ
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ــود  ــسۇالتلىرى سـ ــسىدە  ىگهرمهھـ ــا كونگىرىـ ــارازىلىقى ئامېرىكـ لىرىنىڭ نـ
ۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا      ئىنكاس پهيدا قىلغانـدىن كېـيىن، جۇڭگونىـڭ د        

ــمىغانلىقى    ئهزا ــشقا ئاشــ ــېخىچه ئىــ ــڭ تــ ــرىش غايىلىرىنىــ ــۇپ كىــ  بولــ
. وزىتسىيىــسىگه مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ قــاالتتىكــونگىرىس ئهزالىرىنىــڭ پ

 تـــارتىش بولۇۋاتقـــان كىـــشىلىك -ش ئىككـــى دۆلهت ئوتتۇرىـــسىدا تـــاال
ھوقــۇق، يــادرو قوراللىرىنىــڭ تارقىلىــپ كېــتىش مهسىلىــسى قاتــارلىق       
ــى دۆلهت     ــدىمۇ، ئىككــ ــپ قويغانــ ــكه قايرىــ ــر تهرەپــ ــىلىلهرنى بىــ مهســ

ەت جهھهتتىمــۇ جۇڭگــو  تىجــار-رىــسىدا ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان ســودا  ئوتتۇ
  . ئامېرىكىنىڭ ئىناۋەتلىك شېرىكى بواللمىدى

ــۇرۇڭجىشــۇڭا  ــازارنى   ج ــاۋۋال ب ــشتىن ئ ــارەتكه كېلى ــا زىي  ئامېرىكىغ
ئېچىۋېتىش جهھهتته يول قويىدىغانلىقى، بۇغـداي ئېكـسپورت قىلىـشتىن          

، ئېلېكترونلــۇق ئۇچــۇر قىلىــشقىچه ئېكــسپورت قۇمــۇچىتارتىــپ شــېكهر 
ــكۈنىلىرىدىن ت ــپ ئۈسـ ــترارتىـ ــا تاۋارلىرىنىـــڭ  خۇانىيىگىچهىسـ  ئامېرىكـ

جۇڭگو بازىرىغا كىرىشىگه، مهبـلهغ سـېلىش چهكلىمىـسىنى قويۇۋېتىـشكه          
  . ۋەدە بېرىپ ئاندىن ۋاشىنگتونغا ئۇچىدىغان ئايروپىالنغا چىققان ئىدى

ــۈمىتى د  ــاي ھۆك ــودا تهشــكىالتىغا ئهزا خىت ــا س ــشكه  ۇني ــۇپ كىرى  بول
 ،ىرلىنىــــپ كهيــــنىگه داجىــــپ تۇرغانــــداتهييــــار بولغانــــدا يــــاكى خاۋات

 ، ئىنـــاۋەت تىكـــلهش ئۈچـــۈن، ئىككىنچىـــدىندا خهلقئـــارا،بىرىنچىـــدىن
تىنـــى قوغـــداپ ى كېلىۋاتقـــان ئهمهلىـــي ســـودا مهنپهئئامېرىكـــا تهرەپـــتىن

جۇڭگونىـڭ  : مهسـىلهن . قېلىش ئۈچۈن تهييار تۇرۇشلىرى كېـرەك ئىـدى       
ورت قىلىۋاتقــــان نــــۆۋەتته ئامېرىكــــا بازارلىرىغــــا زور كۆلهمــــدە ئېكــــسپ

ــيىم    ــار كىــ ــسۇالتلىرى ۋە تهييــ ــق مهھــ ــڭ –توقۇمىچىلىــ  كىچهكلهرنىــ
ئېكسپورت نورمىسى تۆت يىـل يـاكى بهش يىـل ئىچىـدە بىكـار قىلىنىـشى                
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ــدى  ــۇمكىن ئى ــا  . م ــو دۇني ــا، جۇڭگ ــ ئهمم ــكىالتىغا ئهزاوس ــۇپ دا تهش  بول
  . كىرگهندە پايدىلىق سۆھبهتلىشىش ئورنىغا ئىگه بوالاليتتى

 غـا جۇرۇڭجىە ئېچىۋېتىش ۋە ئىـسالھاتنى تهكىتلهيـدىغان        زور كۆلهمد 
ــۇپ    ــكىالتىغا ئهزا بولـ ــودا تهشـ ــا سـ ــو دۇنيـ ــدا، جۇڭگـ نىـــسبهتهن ئېيتقانـ
ــلىق     ــشنىڭ ئاساســ ــتۇرۇش، دېموكراتىيىلىشىــ ــدە، خهلقئاراالشــ كىرگهنــ
نىــشانىنى ھــۆرمهت قىلىــشى، كوممۇنىــستىك پــارتىيه ئىچىــدە مىللهتچــى   

ــهكىلدە     ــر ش ــقا بى ــايالرنى باش ــارقىلىق    خىت ــۇ ئ ــشى، ش ــۈك چهكلى ئۈنۈمل
.  كېـــرەك ئىـــدىئۇلغايتىـــشلىرى كـــۈچىنى نىـــڭتهرەپتارلىرىئىـــسالھات 

بـــازارنى ئېچىـــۋېتىش، دۇنيـــا ســـودا تهشـــكىالتىغا ئهزا بولـــۇپ كىـــرىش   
توغرىــسىدا باشــالنغان ســۆھبهت شــۇنىڭ ئۈچــۈن ياخــشى باشــلىنىش       

 سـاداالر   لېكىن ئامېرىكا كونگىرىـسىدە ئوخـشاش بولمىغـان       . بولۇپ قالدى 
كــېڭهش پاالتاســى جۇمهــۇرىيهتچىلهر پارتىيىــسىنىڭ    . يــاڭراپ تــۇراتتى 

 بـۇ قېتىمقـى ئىككـى دۆلهت باشـلىقلىرىنىڭ دۇنيـا سـودا         لوتـسېر رەھبىرى  
ــكىالتىغا  ــۆھبىتى تهش ــىۋەتلىك س ــدەمۇناس ــكىن   ھهققى ــۈمهتنى كهس  ھۆك

ــدلهپ ــارار      «: تهنقى ــان ق ــا چىقىرىلغ ــدە خات ــت ئىچى ــر ۋاقى ــسىز بى ــۇ ئهپ ب
شـــۇڭا پرېزىـــدېنت كىلىنتوننىـــڭ ئامېرىكـــا، . دەپ كۆرســـهتتى» بولـــدى

 ،جۇڭگــو ئىككــى دۆلهت ســۆھبىتىدە ئوتتۇرىغــا قويىــدىغان پىكىرلىــرى     
بايـــــانلىرى ئامېرىكـــــا كونگىرىـــــسىنىڭ قوشۇلۇشـــــىغا ئېرىـــــشهلهمدۇ، 

  . ئېرىشهلمهمدۇ؟ بۇ بىلگىلى بولمايدىغان ئاقىۋەتتۇر
ــوكر   ــودا دېم ــۈمىتى جۇڭگ ــاي ھۆك ــۇقنى  اتىيىنى، خىت ــشىلىك ھوق كى

ــاق  ــدى -ئاي ــتى قىل ــى .  ئاس ــشىپ كهتت ــدىن ئې ــما  ئ. ھهددى ــا قوش امېرىك
  جهنـــۋە كىـــشىلىك ھوقـــۇق كـــومىتېتى بـــۇ يىـــلشـــتاتلىرى ھۆكـــۈمىتى

اتىرىــسىنى ئهيىــبلهپ اليىــهه  يىغىنــدا، جۇڭگونىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق خ 
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 مهســــىلىلهر جۇڭگــــودا تــــۈپتىن ھهل شــــۇ. نى قــــارار قىلــــدىقويۇشــــ
 خۇشامهتكه تولغـان چاقچـاقلىرى، ئىككـى        نىڭۇرۇڭجىجقىلىنمايدىكهن،  

لمىـسا كېـرەك ۋە ئامېرىكـا       ايىرىكلهشكهن مۇناسـىۋىتىنى يۇمشىت   دۆلهتنىڭ  
  ! كېرەكئېرىتهلمىسهخهلقىنىڭ كۆڭلىنى 
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  مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسى تىبهتته نېمه ئىش قىلدى

   كۈنى- 15 ئاينىڭ - 4 يىلى - 1999
ژۇرنىلىـــدا » ھهپتىلىـــك خهۋەرلهر«ن ئامېرىكىـــدا نهشـــر قىلىنىـــدىغا

مــاۋزۇلۇق بىــر پـــارچه ماقــاله ئـــېالن    » تىــبهت ئىككىنچــى كوســـوۋومۇ  «
ــدى ىنقىل ــان ئى ــسىنىڭ    . غ ــارات ئىدارى ــزى ئاخب ــا مهركى ــدا ئامېرىك ماقالى

ــست    ــاي كوممۇنىــ ــڭ خىتــ ــكىللهپ، داالى المانىــ ــى تهشــ تىبهتلىكلهرنــ
قىلغـانلىقى  » رومانتىـك مهخپىـي ئـۇرۇش   «ئارمىيىسى بىلهن بىـر مهيـدان    

تىنچلىقنـــى ھىمـــايه قىلىـــدىغان داالى المـــا مهركىـــزى  . تهســـۋىرلهنگهن
ئاخبــارات ئىدارىــسى تهشــكىللىگهن، تىــبهتلىكلهر ئىنتــايىن ئېغىــر بهدەل  
تۆلىگهن مهخپىـي ئۇرۇشـنىڭ ئـاقىۋەتلىرىنى ھـازىرغىچه ئېـسىدە سـاقالپ             

  . تىمهنمهن بۇ ماقالىنى تۆۋەندە قىسقارتىپ تونۇشتۇرۇپ ئۆ. كهلمهكته
باشــالنغان ۋاقىتتــا نوقــۇل تىبهتلهرنىــڭ    «: بــۇ توغرىــدا داالى المــا  

ــي      ــسابالنغان ھهربىـ ــى ھېـ ــىتىش ھهرىكىتـ ــىلىق كۆرسـ ــق قارشـ قوراللىـ
ھهرىكهت، مهركىزى ئاخبـارات ئىدارىـسىنىڭ قولىغـا ئۆتكهنـدىن كېـيىن،            
ــپ     ــاراكتېرى ئۆزگىرى ــڭ خ ــىتىش ھهرىكىتىنى ــىلىق كۆرس ــق قارش قوراللى

نىـڭ  كهتـكهن بېيجىـڭ ھۆكـۈمىتى، تىبهت      ىن پايـدىلىنىپ    بۇنىڭد. كهتتى
ــانگىرلىرى     ــى غهرب جاھـ ــىتىش ھهرىكىتىنـ ــىلىق كۆرسـ ــق قارشـ قوراللىـ

لـــېكىن، ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ يـــاردىمى   . تهشـــكىللىگهن، دەپ ئاتىـــدى 
ــايىن چهكلىــك ئىــدى  ــزى شــۇ چــاغال. دەپ كۆرســهتكهن» ئىنت ردا مهركى

: مهلــدار ئهپــسۇسالنغان ھالــدا ئىــشلهيدىغان بىــر ئهائاخبــارات ئىدارىــسىد
ــلىۋېتىلدى « ــى تاشــ ــبهت خهلقــ ــگهن» تىــ ــدا . دېــ ــۇ خهۋەر ئامېرىكىــ بــ
 ئىنتــايىن ،ژۇرنىلىــدا ئــېالن قىلىنغــان ئىــكهن   » ھهپتىلىــك خهۋەرلهر«

  . مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بولۇپ قالدى
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 يىلـــى تىـــبهتكه تاجـــاۋۇز قىلىـــپ    – 1950بېيجىـــڭ ھۆكـــۈمىتى  
ــته   ــا تىبهت ــۇراتتى كىرگهنــدە داالى الم ــۇق ئۈســتىدە ئولت شــۇ چاغــدا . ھوق
نىــــڭ زى ئاخبــــارات ئىدارىــــسىنىڭ تىبهتداالى المــــا ئامېرىكــــا مهركىــــ

داالى . ئىــشلىرىغا ئارىلىــشىۋاتقانلىقىدىن تــۇنجى قېــتىم خهۋەردار بولغــان 
المانىڭ يـاردەمچىلىرى مهركىـزى ئاخبـارات ئىدارىـسىنىڭ تهربىيىلىـشىدە           

لىكنـــى داالى المانىـــڭ ئالـــدىغا يېتىـــشىپ چىققـــان ئىككـــى نهپهر تىبهت
ئېلىپ كېلىپ، ئۇالرنى داالى الماغا ھـۈنهر كۆرسـىتىپ بېرىـشكه تهكلىـپ         

 15يهنه . ئــۇالر مىنــاميوتتىن ئــوق ئــۈزۈپ ھــۈنهر كۆرســهتتى     . قىلــدى
  . مىنۇت ئوقالپ يهنه ئوق ئۈزدى

ــۇرۇپ  ــۈپ تـ ــلهپ  داالى كۈلـ ــشالرنى ئهسـ ــى ئىـ ــۇ ۋاقىتتىكـ  مهن : شـ
  :ۈنهر كۆرسهتكۈچىلهرگهمىناميوتتىن ئوق ئۈزۈپ ھ

ــشقا    — ــا ئېلى ــوقالش ۋە قارىغ ــتىم ئ ــر قې ــۇت ســهرپ  15 ســهن بى  مىن
 مىنـۇت سـاقالپ تۇرۇشـى كېرەكمـۇ؟ دېـگهن           15 دۈشمهن سـېنى     ،قىلساڭ

  . ئىدىم دېدى
لــېكىن داالى المانىــڭ يــاردەمچىلىرى بهك قىــزغىن ئىــدى ھهمــدە      

ىيىــسىگه خىتاينىــڭ ئــازادلىق ئارم«: تىبهتنىــڭ ئهركىنلىــك جهڭچىلىــرى
ــى ئــۇرۇش قىاللىــدى ھهم مهركىــزى ئاخبــارات ئىدارىــسى بىــلهن       قارش

ــۇراتتى    ــشىپ ت ــارقىلىق ئاالقىلى ــو ئ ــسىز رادىئ ــشىنى  . »سىم ــا بې داالى الم
ــۇرۇپ   ــشىتىپ تـ ــك خهۋەرلهر«لىڭـ ــا » ھهپتىلىـ ــڭ مۇخبىرىغـ : ژۇرنىلىنىـ

ــدىكى، پهقهت مهن قېچىــپ     « ــۇ بول ــا بهرگهن تهســىرى ش ــڭ ماڭ ئۇالرنى
 نغا بارغانـدىن كېـيىن ئانـدىن ئامېرىكىنىـڭ يـاردىمىگه          چىقىپ ھىندىستا 

ــۇ   ــۇ ھهقىقهتهنم ــشىدىكهنمهن، ب ــش   ئېرى ــايه قىلى ــشلىق ھىم ــر ئېچىنى  بى
  .دەپ كۆرسهتتى» بولۇپ قالدى
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ــدا  ــۈن ئېيتقانـــ ــبهتلىكلهر ئۈچـــ ــان تىـــ ــقهتهن ،نۇرغۇنلىغـــ  ھهقىـــ
ئۇالرغـا دىنـى داھىـي بولغـان داالى         . ئېچىنىشلىق بىر ئىش بولغان ئىـدى     

ــا مىنىــپ ھهم  40ۇنداق قىلىــپ بۇنىڭــدىن المــا شــ ــۇرۇن بىــر ئاتق  يىــل ب
كېـــسهل ھهم بىـــر ھـــارغىن يولـــۇچى قىياپىتىـــدە ھىندىـــستانغا قېچىـــپ 

مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسى تىبهتته باشـلىغان مهخپىـي ئـۇرۇش          . باردى
يـــېڭىال باشـــالنغان، داالى المانىـــڭ مـــۇرىتلىرى دۇنيانىـــڭ ئۆگزىـــسىدە  

داق قىلىـپ مهركىـزى ئاخبـارات ئىدارىـسىنىڭ         ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن قان   
ــاراتچى     ــش غهرب ئاخب ــۇ ئى ــدى؟ ب ــسهر بواللى ــشىگه مۇيهس لىرى تهربىيىلى

ــ  -زوق  ــا ئېلىـ ــلهن تىلغـ ــوخ بىـ ــدى ش شـ ــۇپ قالـ ــۇ . ىدىغان خهۋەر بولـ بـ
خهۋەرنىــڭ بهزى تهپــسىالتلىرى پېنــسىيىگه چىققــان مهركىــزى ئاخبــارات  

هســلهش ئــارقىلىق يېزىــپ  ئاســتا ئ-ئىدارىــسى خىزمهتچىلىرىنىــڭ ئاســتا 
ــبهت    ــرگهن تىـــ ــاق كىـــ ــا ئـــ ــلىمىلىرىدە ۋە چاچلىرىغـــ ــان ئهســـ چىققـــ
ــا     ــارقىلىق دۇنياغـ ــشى ئـ ــپ بېرىـ ــان قىلىـ ــاغزاكى بايـ ــڭ ئـ پارتىزانلىرىنىـ

  . ئاشكارىالندى
 شـتاتىدا  كالورىنـا كونا ئهۋالد تىبهتلىكلهر ئهينى چاغـدا ئامېرىكىنىـڭ    

ئاتايــدىغان ئىككــى  ئهپهنــدى، دەپ مايىــك ئهپهنــدى، كــېنئــۇالر پهقهت 
ــۆگهنگهنلىكىنى ھهۋەس     ــسىنى ئ ــارتىزانلىق تېخنىكى ــدا پ ــشىنىڭ قولى كى

 كۈمــۈش ،تهربىــيىلهش تامامالنغانــدىن كېــيىن. بىــلهن تىلغــا ئېلىــشاتتى
 نومۇرلــۇق توشــۇش ئايروپىالنىغــا ئولتــۇرۇپ ھىمااليــا C – 130رەڭلىـك  

  . ىدۇتېغىدىكى تىبهتكه پاراشۇت بىلهن چۈشكهنلىكىنى تىلغا ئېلىش
مهركىزى ئاخبارات ئىدارىسى بـۇ قېتىمقـى مهخپىـي ئـۇرۇش ئۈسـتىدە           

غـان ھهربىـي ھهرىكهتـلهر      ندا، تىـبهت ھهرىكىتـى بـۇرۇن پىالنال       توختالغان
. ئىـدى، دەپ خـاتىرىلىگهن    » ئهڭ رومانتىـك ھهربىـي ھهرىـكهت      «ئىچىدە  
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ــ ــراق، تىنچلىقن ــا بى ــدىغان داالى الم ــۇ ھهرىكهتنىــڭ ى تهشــهببۇس قىلى  ب
قـانلىق قىـرغىن    . ابلىنىـدۇ  تهرەپلىرىنـى ئهسـلىگهندە، ھـازىرمۇ ئاز       قاراڭغۇ

  . رى ئېسىدىن چىقمايدۇمىلىلىئهس
ــۇرۇن     ــىر بـ ــرىم ئهسـ ــايىلىرى يېـ ــشلىق ھېكـ ــڭ ئېچىنىـ داالى المانىـ

تىبهت بۇرۇنقى دەۋرلهردە بىـردەم خىتايغـا قوشـۇلۇپ، بىـردەم           ... باشالنغان
ــاپ  ــتهقىل ياش ــازادل – 1959 ،مۇس ــڭ ئ ــى خىتاينى ــاۋ   يىل ــسى م ىق ئارمىيى

ــۈرۈپ،   ــدۇڭنىڭ رەســىمىنى كۆت ــپ ســاغاخالزې ــاتتىق   كىرى ــوزغىالڭنى ق ق
  .  تىبهتلىكلهر ئهنسىز تۇرمۇشقا پېتىپ قالغان ئىدىباستۇرغاندا،
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  پارتىزان ئهترىتى تهشكىللهندى

 مۇناســــىۋىتى جۇڭنهنخهينىــــڭ يىلــــى داالى المــــا بىــــلهن - 1956
ىـسىدىن  ىبهتنىـڭ تېررىتورىي خىتـاي ھۆكـۈمىتى ت    . جىددىيلىشىپ كهتتـى  

. ېلىپ ســىچۈەن، چىڭــخهي قاتــارلىق ئــۆلكىلهرگه قوشــۇپ بهردى ۋكېــسى
يــۇقىرى قــاتالم . ئــوت قويــۇپ كۆيــدۈردى. تىبهتــته بۇتخــانىالرنى چــاقتى

ئۇنىڭــدىن كېــيىن .  مــۈلكىنى مۇســادىرە قىلــدى–تىبهتلىكلهرنىــڭ مــال 
ــشۇرۇشقا زورلىــدى ىكلتىبهتل ــۇپ ئهينــى چاغــدا. هرنــى قــورال تاپ ــا بول  الم

الالر ئـــۆزىمىز پـــۇل قـــور«:  ســـۆزىگه قارىغانـــدانىـــڭئهيتانوبوئولتۇرغـــان 
ــېتى ــلهپ سـ ــورالالرنى   ۋخهجـ ــۇ قـ ــۋەتته بـ ــز ئهلـ ــدى، بىـ ــورالالر ئىـ الغان قـ

دىن ىــيې ئ- 1 شــۇنىڭدىن كېــيىن شــۇ يىلنىــڭ .تاپــشۇرۇپ بېرەلمهيتتــۇق
  . قباشالپ خىتاينىڭ ئازادلىق ئارمىيىسىگه قارشى ئۇرۇشنى باشلىۋەتتۇ

 يـــاردەم دىهلىنىـــڭيېڭـــى . تىـــبهتلىكلهر يـــاردەمگه موھتـــاج ئىـــدى
 مۇنــداق تهلهپــلهرگه قــۇالق   دىهلــىيېڭــى . بېرىــشىنى تهلهپ قىلىــشتى 

ــدا ھه  ىكلتىــبهتل. ســېلىپمۇ قويمىــدى ــاردەم تهلهپ قىلغان هر تهيۋەنــدىن ي
شـۇنىڭدىن  .  يـاراغ تاشـالپ بهردى  –نېمه بولـسا تهيـۋەن ھـاۋادىن قـورال       

  .  ئىزدەپ تاپتىدۇنجۇنى جالىر داالى المانىڭ ئاكىسى  ئۇال،كېيىن
داالى المانىــڭ ئاكىــسى ئــامېرىكىلىقالر بىــلهن «:  ئهپهنــدىئهيتــانوپو

 ئهيتـانوپو بىـز، دەپ باشـلىدى      . دەپ كۆرسـهتتى  » ئۇچرىشااليتتىبىۋاسىته  
بــــۇ ئىــــشنىڭ زادى نــــېمه ئىــــش ئىكهنلىكىنــــى ئهســــال  «: ئهپهنــــدى

ــهنمهيتتۇق ــز پهقهت خى. چۈشــــ ــلىرىمىزنى بىــــ تايالرنىــــــڭ قېرىنداشــــ
، بۇتخــــانىالرنى خورالۋاتقــــانلىقىنىئۆلتۈرۈۋاتقــــانلىقىنى، داالى المــــانى 
ــۇق   ــانلىقىنىال بىلهتت ــران قىلىۋاتق ــدى  »ۋەي ــان قىل ــداق باي ــۇ يهنه مۇن : ، ئ

 قـولىمىزنى  –بىز، ئۆلۈمدىن باشقا يـول قالمىـدى، قويغـا ئوخـشاش پـۇت         «
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 جهڭ مهيدانىـدا ئۆلـۈپ كېتهيلـى،        باغالققا تۇتۇپ بېرىپ ئۆلـۈپ كهتكـۈچه      
ــانوپوداالى المانىــــڭ ئاكىــــسى . »دەپ ئوياليتتــــۇق  مهركىــــزى نىئهيتــ

پىـــالن . ئاخبـــارات ئىدارىـــسىنىڭ خىـــزمهت خادىملىرىغـــا تونۇشـــتۇردى 
 نهپهر كىـشىنى تهربىـيىلهپ بېرىـشكه قوشـۇلدى          ئـالته بويىچه ۋاشىنگتون   

ــىۋە  ــبهتكه ت تهربىيىلىگهنلهرنـ ــارقىلىق تىـ ــۇت ئـ ــۇالر  پاراشـ ــلىدى، ئـ اشـ
ــدە       ــوپالپ ئهۋەتكهن ــال ت ــسىدا ماتېرىي ــۋالى توغرى ــى ئهھ ــڭ ئىچك تىبهتنى

ــلىدى    ــشقا باشــ ــبهتكه قىزىقىــ ــدارلىرى تىــ ــا ئهمهلــ ــۇن . ئامېرىكــ نۇرغــ
داالى المانىـــــڭ ســـــۈرىتىنى  تىـــــبهتلىكلهر ئـــــوق تهگمهيـــــدۇ دەپ،   

ــۈرۈ ــاس. االتتىۋكۆتـ ــا   كانـ ــدا ئامېرىكـ ــشىغا قارىغانـ ــدىنىڭ ئېيتىـ  ئهپهنـ
دەپ قارىغـان   » پىـدائىيالر «بارات ئىدارىـسى تىبهتلىكلهرنـى      مهركىزى ئاخ 

  . ئىمىش
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  تاجاۋۇزچىلىق ۋە قېچىش دولقۇنى

ــازادلىق«خىتاينىــــڭ  ــاۋۇز قىلىــــپ  » ئــ ــبهتكه تاجــ ئارمىيىــــسى تىــ
 100.  تىبهتـته چهتـكه قـېچىش دولقـۇنى كۆتۈرۈلـدى         ،كىرگهندىن كېيىن 

ــك    ــارتۇق تىبهتلى ــدىن ئ ــالمىڭ ــارلىق د نىپ ــستان قات ــلهرگه ، ھىندى ۆلهت
ھىندىــستاننىڭ شــۇ ۋاقىتتىكــى ۋەزىــرى تىــبهت . قېچىــپ چىقىــپ كهتتــى

داالى . دەپ ئاتىغــان ئىــدى» جاسۇســالر ئۇۋىــسى «الگىرىنــىمۇســاپىرالر 
 نـاھهق  –المانىڭ ئاكىسى سـوغۇق مۇناسـىۋەتلهر ئۇرۇشـى دەۋرىـدە، ھهق           

  قـاتراپ يـۈرۈپ بىـر تۈركـۈم تهربىيىلهشـكه         الگىردائارىلىشىپ كهتكهن بۇ    
 ياشــلىق داالى  20بولىــدىغان تىبهتلىكلهرنــى تــالالپ چىققــان، لــېكىن     

كېـــيىن بـــۇ توغرىـــدا . المانىـــڭ بـــۇ ئىـــشالردىن خهۋىـــرى يـــوق ئىـــدى
مهن ئامېرىكـا مهركىـزى     «: جـالۇرۇنجو توختالغان داالى المانىـڭ ئاكىـسى       

ــلهن     ــسى بى ــشالر ئىدارى ــي ئى ــستان مهخپى ــسى ۋە ھىندى ــارات ئىدارى ئاخب
  . دېدى»  داالى الماغا ئېيتمىغان ئىدىمتلىرىمنىمۇناسىۋەبولغان 

 ئايـدا ئامېرىكـا مهركىـزى ئاخبـارات ئىدارىـسىنىڭ       - 10 يىلى   - 1957
 پــايتهختى بىنگالنىــڭقولىــدا تهربىــيىلهنگهن ئىككــى نهپهر تىبهتلىــك    

 هلــگهبئــۇالر، ھېچقانــداق بىــر .  ئايرودرومىــدىن ھاۋاغــا كۆتۈرۈلــدىداككـا 
ــۈرۈلمىگهن  ــدى   نو13 - 17چۈش ــان ئى ــا ئولتۇرغ ــۇق ئايروپىالنغ ــۇ . مۇرل ب

  .  ئىدى دېگهن كىشىلوسى، يهنه بىرى ئهيتالۇپوكىشىلهرنىڭ بىرى 
ــو  ــۇالر رادىئـ ــائـ ــان،  گېراممـ ــى كۆتۈرۈۋالغـ ــاال گۆشـ ــان كـ ، قۇرۇتۇلغـ

 100مۈرىـــسىگه بىـــردىن ئاپتومــــات ئېـــسىۋالغان بولـــۇپ، لخاســــادىن     
دەرھـال يهرلىــك  . ندىكىلـومېتىر نېرىـدىكى بهلگىلهنــگهن ئورۇنغـا تاشــال   

پارتىزانالرنىڭ باشـلىقى بىـلهن ئـاالقه ئورنـاتتى، پارتىزانالرنىـڭ باشـلىقى           
، ئۇنىـڭ رەھبهرلىكىـدىكى   )غهلىبه قىلغان تـاغ سـودىگىرى ئىـدى       (گوڭبو
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تىبهت پارتىزانلىرى خىتـاي ئارمىيىـسىگه قارشـى بىـرنهچچه يىـل ئـۇرۇش              
  .قىلغان

اتلىق  مامــ- قارشــى ھايــات  خىتــاي ئارمىيىــسىگهتىـبهت پــارتىزانلىرى 
 يىلـــى تىـــبهت پـــارتىزانلىرى خىتـــاي - 1958. ئۇرۇشـــى ئېلىـــپ بـــاردى

ئارمىيىــسىنىڭ زەمبىرەكچـــى قوشـــۇنلىرىنىڭ قورشـــاۋىدا قېلىـــپ ئېغىـــر  
ھايات قالغان بىـر پـارتىزان شـۇ چاغـدىكى ئىـشالرنى      . تاالپهتكه ئۇچرىغان 

ــدىن ،باشــلىقلىرىمىز«: ئهســلهپ ــۇ جۈملى ــگوڭب ــدىنى ئ ــگه  ئهپهن ۆز ئىچى
ــدى  ــارلىق باشــلىقلىرىمىز يارىالن ــان ب ــارات  . ئالغ ــزى ئاخب ئامېرىكــا مهركى

 ئىچــمهك تاشـــالپ  - يــاراغ، يــېمهك   -ىــسىنىڭ ئاســماندىن قــورال    ئىدار
 تاشـالپ بېرىلمىـدى، يهيـدىغان       مۇ ياراغ -قورال  . بېرىشىنى ئارزۇ قىالتتۇق  

ــۇ ــارتىزانالر تهرەپ  ئوقهتلىرىمىزم ــدى، پ ــات - تۈگى ــكه ق ــى تهرەپ . راپ كهتت
  . دېگهن»  ئوزۇقلۇق ئورنىدا يېيىشكه مهجبۇر بولدۇقتىزىكىنىئاتنىڭ 

 شــتاتىدا كــالورادو نهپهر تىبهتلىــك ئامېرىكىنىــڭ 300 يىلــى - 1958
ــان     ــسىم قويۇلغــ ــزچه ئىــ ــشىگه ئىنگلىــ ــر كىــ ــيىلهنگهن ھهربىــ . تهربىــ

 راتچىلىقىئـاپ ، رشـىپى ئاخباراتچىلىق، پـارتلىتىش، مىنـا قويـۇش، مهخپىـي       
ــا ــاتۇرلۇق  ســ ــرادە ۋە بــ ــۆرگهن بــــۇ كىــــشىلهر ئىــ ــيه كــ ھهلىرىدە تهربىــ

ئـــۇالرنى تهربىـــيىلهش ئىنتـــايىن مهخپىـــي . تهربىيىـــسىگىمۇ ئېرىـــشكهن
ــان  ــپ بېرىلغــ ــارات ئىدارىــــسىنىڭ    . ئېلىــ ــزى ئاخبــ ئامېرىكــــا مهركىــ

 —يـــادرو قــوراللىرى تهتقىقـــاتى  «غــان  ئهمهلــدارلىرى يېزىــپ نهشـــر قىل  
: ابتــــــا ئاشكارىلىنىــــــشىچهدېــــــگهن كىت» مــــــۇتلهق مهخپىيهتلىــــــك

ــانالرنى    ىكلتىبهتل« ــپ قالغ ــماي كىرى ــا ئۇقۇش ــيىلهش الگېرىغ ــى تهربى هرن
 تىـــن 40. ئېتىــپ تاشـــالش توغرىـــسىدا بــۇيرۇق چۈشـــۈرۈلگهن ئىـــكهن  

ئارتۇق ئامېرىكا پۇقرالىرى غهيرىـي كىيىـنگهن ئاسـىيالىقالرنىڭ دېرىزىـسى       
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 لىقى ئۈچــۈن بىــريــوق بىــر ئايروپىالنغــا چىقىۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ قالغــان 
  . نهچچه ۋاقىت قوراللىق نازارەت ئاستىغا چۈشۈپ قالغان

تهربىيىلىنىـشكه يېتىـپ   :  ئهسلىـشىگه قارىغانـدا   نىڭگېساڭتىبهتلىك  
ر پـارچه دەرەخلىـك   ىـ كلهر بـۇ يهرنىـڭ تـاغ ئارىـسىدىكى ب    كهلگهن تىبهتلى 

لـېكىن بـۇ دۆلهتنىـڭ ئامېرىكـا ئىكهنلىكىنـى          . يهر ئىكهنلىكىنىال بىلهتتـى   
ى بىـلهن   لىركېـيىن ئـۇالر تهربىيىلىگـۈچى ئامېرىكـا ئوفىتـسېر         . بىلمهيتتى

بـۇ كىـشىلهر كۈنـدە يۈگـۈرۈپ        . قويۇق ھېسـسىيات مۇناسـىۋىتى ئورنـاتتى      
  . تاغقا چىقاتتى ۋە تاغدىن يۈگۈرۈپ چۈشهتتى

ــلىدى - 1959 ــسىرەشكه باشــ ــبهتلىكلهر ئهنــ ــى تىــ ــڭ .  يىلــ بېيجىــ
هربىـــي كـــۈرەكنى تاماشـــا  كېلىـــپ ھاســـاغاخلھۆكـــۈمىتى داالى المـــانى 

ــدى  ــپ قىلـ ــشقا تهكلىـ ــپ   ،قىلىـ ــله ئېلىـ ــدىغۇچىالرنى بىلـ ــېكىن قوغـ  لـ
ــدۇ،  . كهلمهســلىكنى تاپىلىــدى دەپ تىــبهتلىكلهر داالى المــانى قولغــا ئالى

 ئاينىـڭ   - 3 يىلـى    - 1959دىال تـاڭ يورۇغانـدا      مئه. ئهنسىرەشكه باشلىدى 
 مىڭـدىن   30.  كۈنى خىتاي ئارمىيىسى ھهربىـي كـۈرەكنى باشـلىدى         - 10

ئــارتۇق تىبهتلىــك داالى المانىــڭ بۇتخانىــسىنى ۋە داالى المــانى قوغــداپ 
ــۇردى   ــار تـ ــگه تهييـ ــلهرگه دۇچ   . (جهڭـ ــۇنداق دەقىقىـ ــۇرالر دەل شـ ئۇيغـ

ــوالتتى     ــشۇرۇپ بهرگهن ب ــا تاپ ــاغالپ خىتايغ ــلىقلىرىنى ب ــدە باش . كهلگهن
ــاز ــاجىخوجىنىيـ ــابىت  ھـ ــىڭ   سـ ــاغالپ شـ ــۇنداق بـ ــولالمنى دەل شـ  دامـ

 بىـر تىبهتلىـك نهق      خىتايپهرەسـت )  تاپشۇرۇپ بهرگهن ئهمهسمۇ   شىسهيگه
مهن ئىككـى  «: كېـيىن داالى المـا ئهسـلهپ    . مهيداندا ئـۇرۇپ ئۆلتۈرۈلـدى    

ــۇق ــسىدا قالغــان   چوققۇل ھهر ئىككــى تهرەپ .  ئىــدىم يانــار تاغنىــڭ ئارى
ــۇراتتى پار ــان .  ئىــدىدېــگهن» تالشــقا ھهر ۋاقىــت تهييــار ت خىتــايالر ئاتق

داالى .  دېگۈدەك داالى المانىڭ يېنىغـا چۈشـۈپ پارتلىـدى         زەمبىرەك ئوقى 
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المانىڭ كېچىلهپ قېچىپ كېتىشى مهخپىـي خىـزمهت ئىـشلىگۈچىلهرنىڭ          
شـۇ چاغـدا ئامېرىكـا مهركىـزى      . ھېكايه توقۇشىغا ماتېرىيال بولـۇپ قالـدى      

ــلهن    ــانى مهخپىـــي يـــول خهرىتىـــسى بىـ ــارات ئىدارىـــسى داالى المـ ئاخبـ
  . تهمىنلىگهن ئىكهن
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  مېرىكا تىبهتكه مهخپىي ياردەم بېرىشنىڭ دائىرىسىنى كېڭهيتتىئا

 كــۈنى ئامېرىكــا مهركىــزى ئاخبــارات - 19 ئاينىــڭ - 3 يىلــى - 1959
 يــۇقىرى دەرىجىلىــك ئورگانالرغــا داالى پــونكىتى تــائىدارىــسىنىڭ جاكار

.  ســاالمهت قېچىــپ قۇتۇلغــانلىقىنى دوكــالت قىلــدى    –المانىــڭ ســاق  
 گـــېلىن ئىـــشلىرى بـــويىچه مۇتهخهســـسىس ئىككىنچـــى كـــۈنى تىـــبهت

ئهپهنــدى بــۇيرۇق بــويىچه داالى المانىــڭ قېچىــپ قۇتۇلغــانلىقىنى دۆلهت 
  .  دوكالت قىلدىداللىسقائىشالر كاتىپى 

 ئىككـى نهپهر پهۋقۇلئـاددە      لوسـى ،  ئهيتـانوبو ئىككى كۈنـدىن كېـيىن      
 شـۇنىڭدىن كېـيىن ھهر كـۈنى      . كىشىلهر يولدا داالى الماغـا يېتىـشىۋالدى      

بــۇ تېلېگراممىالرنىــڭ ئىچىــدىكى . ۋاشــىنگتونغا دوكــالت يــولالپ تــۇردى
ئهڭ مۇھىم تېلېگرامما، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىـڭ ھىندىـستان ھۆكـۈمىتىگه          

ــان     ــشىپ ماڭغ ــا ئهگى ــولالپ، داالى الماغ ــا ي ــشىگه 37تېلېگرامم  نهپهر كى
ــۇپ قالــدى   . سىياســىي پانــاھلىق بېرىــشنى تهلهپ قىلغــان تېلېگراممــا بول

 پــونكىتى تېلېگراممىنــى دىهلــىىــزى ئاخبــارات ئىدارىــسىنىڭ يېڭــى مهرك
 - 3داالى المـا    . رھـال مـاقۇل بولـدى     ۋەزىر نىهروغا يهتكۈزگهندە، نىهـرو دە     

 كــۈنى ھىندىــستانغا يېتىــپ كهلگــۈچه مهركىــزى ئاخبــارات  - 31ئاينىــڭ 
ــا     ــويى داالى الماغ ــول ب ــشى ي ــر كى ــان بى ــسىنى ئالغ ــسىنىڭ تهربىيى ئىدارى

  . ۇ جاپالىق سهپهرنى كامېراغا ئالدىئهگىشىپ ب
ــشى    ــۇپ كېتىـــ ــهرگهردان بولـــ ــڭ ســـ ــنىئىزداالى المانىـــ  اۋىېرخـــ

 كېڭهيتىــشكه تــۈرتكه ھۆكۈمىتىنىــڭ تىــبهتكه مهخپىــي يــاردەم بېرىــشىنى
ــدى ــزى ئاخبــــارات    - 7 يىلــــى - 1959. بولــ ــدا ئامېرىكــــا مهركىــ  ئايــ

ــان ئامېرىك     ــته قۇرۇلغ ــۇ دۆلهت ــونكىتى، ش ــد پ ــسىنىڭ تايالن ــڭ ئىدارى ىنى
 يــاراغ ۋە تهربىــيىلهنگهن –ھهربىــي بازىــسىدىن ئۇچــۇپ تىــبهتكه قــورال  
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 - 1960 يىلىــــــدىن - 1957. اۋادىن تاشــــــلىدىتىبهتلىكلهرنـــــى ھــــــ 
ــچه  ــسىدە    40يىلالرغىـ ــالش ۋەزىپىـ ــاۋادىن تاشـ ــق ھـ ــا 40 قېتىملىـ  توننـ

 يـاراغ ۋە الۋازىمـات بۇيـۇملىرى ھـاۋادىن تاشـالنغاندىن            –ئهتراپىدا قورال   
 تهربىـيه كـۆرگهن تىبهتلىكلهرمـۇ پاراشـۇت بىـلهن      –بىي تهلىم   باشقا، ھهر 

ــهكرىدى ــۆپ . سـ ــڭ كـ ــۇ پارتىزانالرنىـ ــسى  بـ ــاي ئارمىيىـ ــسمىنى خىتـ  قىـ
ــدىۋتۇتۇ ــپ خىتــاي      . ال ــپ قېلى ــا كىرى ــهپهردە تۇيــۇق يولغ ــرى س بهزىلى

  . رەت قىلىپ زەھهر يهپ ئۆلۈۋالدىئارمىيىسىگه تهسلىم بولۇشنى
 Uچـۈنكى، ئامېرىكىنىـڭ   . لـدى كېيىن ھاۋادىن تاشالش توختـاپ قا 

 ســوۋېتلهر ئايــدا ســابىق - 5 يىلــى - 1960  بهلگىلىــك ئــايروپىالنى 2 –
 پرېزىــدېنت  ،ئارمىيىــسى تهرىپىــدىن ئېتىــپ چۈشــۈرۈلگهندىن كېــيىن    

 بۇيرۇق چۈشـۈرۈپ، ئامېرىكـا ئايروپىالنلىرىنىـڭ كوممۇنىـست          اۋىېرخنىئىز
لىــدىن تىبهتنىــڭ  جۈم،دۆلهتلهرنىــڭ ھــاۋا تهۋەســىگه ئۇچــۇپ كىرىــشىنى

  . نى توختاتتىىھاۋا تهۋەسىگىمۇ ئۇچۇپ كىرىش
ئىنتــايىن جاپــالىق بولــسىمۇ، .  يۆتكهلــدىبۇتانغــامهخپىــي ھهرىــكهت 

لــــېكىن مهركىــــزى ئاخبــــارات ئىدارىــــسىنىڭ ياردىمىنىــــڭ كېمىيىــــپ 
قىـــش پهســـلى يېتىـــپ كهلگهنـــدە . كهتكهنلىكـــى يامـــان ئىـــش بولـــدى

ــيىم    ــدىغان كى ــاق، كىيى ــدىغان تام ــبهت   –يهي ــۇن تى ــوق نۇرغ ــچهك ي  كى
ئهينـــى چاغـــدا پـــارتىزانلىق ھهرىكىـــتىگه . پــارتىزانلىرى ئۆلـــۈپ كهتتـــى 

:  ياشـقا كىرگهنـدە ئـۆتكهن ئىـشالرنى ئهسـلهپ          82  شـۇ  يـى  باباقاتناشقان  
لــېكىن ئــۇالر . دېــدى» بىــز ھايۋانالرنىــڭ تېرىــسىنى قاينىتىــپ ئىچتــۇق«

ۇرلۇق بىـلهن تىـبهتكه    بـات دىنبۇتانـ تىبهت پـارتىزانلىرى بىرقـانچه قېـتىم     
  .مۇستهملىكىچى خىتاي ئارمىيىسىگه ھۇجۇم قىلدى —
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ئامېرىكىلىقالر تىبهتلىك پارتىزانالرغا خىتاينىـڭ ئـازادلىق ئارمىيىـسى          
  ۋەزىــپهتوپالشــنىمۇ قوشــۇمچه ئاخبــارات ،بىــلهن ئــۇرۇش قىلىــپال قالمــاي
 30 يىلالرنىـڭ دەسـلهپكى ئايلىرىـدا     - 60. قىلىپ ئورۇنالشـتۇرغان ئىـدى    

نهپهر پارتىزان تىـبهتكه كىرىـپ، يـول ياقىـسىدا مۆكۈنـۈپ يېتىـپ خىتـاي                
ــپ       ــوت ئېچى ــدە ئ ــدىن ئۆتكهن ــىنىلىرى يول ــسىنىڭ ماش ــازادلىق ئارمىيى ئ
ماشىنىدىكى بارلىق خىتاي ئهسـكهرلىرىنى ئۆلتۈرگهنـدىن باشـقا يهنه بىـر            

ــۈرگهن  ــپ ئۆلتـ ــسېرىنى ئېتىـ ــاي ئوفىتـ ــي . نهپهر خىتـ ــارتىزانالر ھهربىـ پـ
 ئـــاختۇرۇپ نۇرغـــۇن ھـــۆججهتلهرنى،   كېپىنكىلىرىنـــىالرنىڭ ماشـــىنى

ــدىن  ــو70جۈملىــ ــان     كىلــ ــلهن يېزىلغــ ــان بىــ ــدا قــ ــرام ئېغىرلىقىــ گــ
ھۆججهتلهرنى ۋە باشقا ئۇرۇش غهنىيمهتلىرىنى قولغـا چۈشـۈرۈپ قايتىـپ           

  .كېلىشتى
ئامېرىكــا مهركىــزى ئاخبــارات ئىدارىــسىنىڭ گــۈلقهقهلىرى ئېچىلىــپ  

ــى ــزى ئا ك. كهتتــ ــيىن مهركىــ ــسىد ېــ ــارات ئىدارىــ ــشلهيدىغان اخبــ  ئىــ
ــي      ــسېر غهربى ــاي ئوفىت ــۈرۈلگهن خىت ــشىچه ئۆلت ــشىلهرنىڭ ئاشكارىلى كى

بـۇ ھۆججهتلهرنىـڭ    . تىبهت ھهربىي رايونىنىڭ قومانـدانى بولـۇپ چىقتـى        
ــان     ــسىدا يېزىلغ ــاپىتى توغرى ــرىلهش ئ ــسمى چــوڭ ســهكرەپ ئىلگى ــر قى بى

ى چۈشـكۈنلۈكى   دوكالت ئىـكهن، بىـر قىـسمى ئـازادلىق ئارمىيىنىـڭ روھـ            
 يهنه بىـر قىـسمى تىـبهتكه ئهسـكهر     ،توغرىسىدا يېزىلغـان دوكـالت ئىـكهن     

ه بىــر قىــسىم ھــۆججهتلهردە   يهن. كۆپهيتىــپ ئهۋەتىــش پىالنــى ئىــكهن   
ــكۋا  ــىۋەتلىرى -موسـ ــڭ مۇناسـ ــشن نىڭ بېيجىـ ــت ىڭىيىرىكلىشىـ  كونكرېـ

  . سهۋەبلىرى ئاشكارىالنغان ئىكهن
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   يادرو پىالنىنى –ىڭ ئاتوم تىبهتلىك ئاخباراتچىالرنىڭ خىتاين
  پاش قىلىشى

ــاق ســاي    - 1962 ــستاننىڭ ئ ــسى ئۇيغۇرى ــى جۇڭگــو مۇستهملىكى  يىل
ــدى      ــستان بىــلهن ئــۇرۇش قىل ــۆل رايونىــدا ھىندى  ۋە دىهلــىيېڭــى . چ

ــۈردى    ــكه كهلت ــارتىزانلىرىنى ھهرىكهت ــبهت پ ــان تى . ۋاشــىنگتون شــۇ ھام
. سـۈرەتكه تـارتتى   تىبهت ئاخباراتچىلىرى جۇڭگونىڭ ھهربىي بـازىلىرىنى       

ــاي   خهرىتىل ــى، خىت ــىزىپ چىقت ــى س ــنىش  هرن ــسىنىڭ ھهرىكهتلى  ئارمىيى
تهرتىپلىرىنــــى كــــۆزەتتى ۋە تىــــبهتكه ھــــاۋادىن بۇيــــۇم تاشــــاليدىغان  

ــى  ــلهپ بېكىتت ــورۇنالرنى بهلگى ــر  . ئ ــان ئامېرىكىنىــڭ بى پېنــسىيىگه چىقق
ــسىنىڭ   ــشالر خىزمهتچىـــ ــي ئىـــ ــك خهۋەرلهر«نهپهر مهخپىـــ » ھهپتىلىـــ

ــشىچه ژۇرنىلىنىـــــ ــكارىالپ بېرىـــ ــا ئاشـــ ــبهتلىكلهر «: ڭ مۇخبىرىغـــ تىـــ
ــڭ      ــى خىتاينى ــى يىلالردىك ــى ۋە ئهين ــاش پىالنىن ــا ياس ــڭ راكېت جۇڭگونى

 يـاراغ ئىقتىـدارى توغرىـسىدا مـۇھىم ماتېرىيـالالر بىـلهن             –ھهربىي قـورال    
ھـــازىرقى كۈنـــدە ســـۈنئىي ھهمـــراھ ۋە رازۋېـــدكا  . تهمىـــنلىگهن ئىـــكهن

ــو  ــارات تـ ــايروپىالنلىرى ئاخبـ ــۆتكهن  ئـ ــا ئـ ــىتىلىرىنىڭ ئورنىغـ پالش ۋاسـ
بولـــسىمۇ، لـــېكىن تىـــبهتلىكلهر ئهينـــى چاغـــدا خىتـــاي ھۆكۈمىتىنىـــڭ   

 ئـــاتوم قـــوراللىرىنى –ئۇيغۇرىـــستاننىڭ لوپنـــۇر كـــۆلى ئهتراپىـــدا يـــادرو 
ــشهنچلىك     ــسىدا ئىـ ــانلىقى توغرىـ ــپ بارغـ ــىناقلىرى ئېلىـ ــارتلىتىش سـ پـ

  .ەر قىلغان ئىكهنخهۋەرلهرنى ئىشتىن ئاۋۋال ئامېرىكا تهرەپكه خهۋ
ــۆزگهردى ــق  . دەۋر ئـ ــى تهتقىـ ــامېرىكىلىقالر تىبهتنـ ــدا ئـ ئهينـــى چاغـ

 2100 مىـڭ دولـالر، جۈملىـدىن        700 مىليـون    1قىلىش ئۈچۈن ھهر يىلى     
بۇنىـڭ  ( مىـڭ دولـالر      500نهپهر نېپالدا تۇرۇۋاتقـان تىـبهت پارتىزانلىرىغـا         
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چــۈن داالى ۋە الزىمهتلىــك ئۈ)  يــۈز نهپهر قوراللىــق كىــشى بــار 8ئىچىــدە 
  .  مىڭ دولالر خهجلىگهن ئىكهن180الماغا 

 يىلالرنىــــــڭ ئوتتۇرىلىرىــــــدا خىتــــــاي   - 60 .دەۋر ئــــــۆزگهردى
ــتهملىكىچىلىرى  ــونترول قىلى مۇســـ ــۈنلهي كـــ ــى پۈتـــ ــدىۋتىبهتنـــ . الـــ

بهت  شـتاتىدا تىـ    كالورىـدا .  بىـرلهپ ئاسـتىالپ يوقـاتتى      -پارتىزانالرنى بىـر    
مهيلـى قانـداق بولـسۇن      . ىۋېتىلـدى رىمۇ تاق ىپارتىزانلىرى تهربىيىلهش الگ  

ــۇبىي      ــدى جهن ــرى ئهم ــسىنىڭ نهزى ــارات ئىدارى ــزى ئاخب ــا مهركى ئامېرىك
ــدىيېــرىم شــارغا ــدېنت نىكــس .  يۆتكهل ــلهن ۇســابىق پرېزى ن بېيجىــڭ بى

 ياشــــلىق 69. دىپلوماتىــــك مۇناســــىۋەت ئورنىتىــــشقا قــــۇتراپ كهتتــــى
ــانوبو ــى   «: ئهپن ــا قارش ــامېرىكىلىقالر كوممۇنىزمغ ــلهپته ئ ــدىغان دەس  تۇرى

چاغــدا بىــز تىــبهتلىكلهر ئامېرىكىلىقالرغــا كېــرەك بولــۇپ قالــدۇق، كېــيىن 
ئامېرىكــا بېيجىــڭ بىــلهن دىپلوماتىــك مۇناســىۋەت ئورنىتىــدىغان چاغــدا  

  . دەپ كۆرسهتتى» تاشلىۋېتىلدۇقبىز تىبهتلىكلهر 
تىـــبهت ئامېرىكىنىـــڭ قوللىـــشىدىن ئايرىلىـــپ قالغانـــدىن كېـــيىن، 

هرنىــــڭ ىكلتىبهتلمىتىگه بېــــسىم ئىــــشلىتىپ بېيجىــــڭ نېپــــال ھۆكــــۈ
ــبۇ ــۇ تا تان ــارتىزانالر الگېرىم ــدىدىكى پ ــى - 1974. قىۋېتىل ــدا - 7 يىل  ئاي

ــا  ــۇق 20داالى المـ ــتىنكىغا مىنۇتلـ ــدا،  پالسـ ــۇر بولغانـ ــكه مهجبـ  سۆزلهشـ
بىـر مىللهتنىـڭ    (پارتىزانالرغا تهسلىم بولۇش توغرىسىدا چـاقىرىق قىلغـان         

ــدېگه   ــىي ھاياتىــدا نېمى ــۈنلهر ھه سىياس   الگېرغــا تىكاســ!) ن ئېغىــر ك
ــارتىزا ــدە پـــ ــ ئهۋەتىلگهنـــ ــا بولۇشـــ ــادە خاپـــ ــدىن زىيـــ ى، تنالر ھهددىـــ

نېپــال ئارمىيىــسى . ئۆلتۈرۈۋېلىــشتى بهزىلىــرى ئــۆزىنى ،ئۈمىدســىزلهندى
ا قۇرۇلغان پـارتىزانالر الگېرىنـى قورشـاۋغا ئالـدى، قـورال            بۇتاندتىبهتنىڭ  

ــدى   ــشۇرۇشقا، تهســلىم بولۇشــقا زورلى ــارتىزان   . تاپ ــك پ ــر نهپهر تىبهتلى بى
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. ۋالـــدى بوغـــۇزالپ ئۆلۈقولىـــدىكى قـــورالنى تاپـــشۇرۇپ بېرىـــپ ئـــۆزىنى
 ئهڭ ئاخىرىـدا قـورال تاپـشۇرۇپ،        دوجـدى پارتىزانالر الگېرىنىڭ باشـلىقى     

 نهپهر پىــدائىينى ئهگهشــتۈرۈپ ئاتقــا مىنىــپ قــاچتى ۋە ھىندىــستاندا   36
ل ئارمىيىــسى بىــلهن خىتــاي كېــيىن نېپــا. سىياســىي پاناھلىققــا ئېرىــشتى

ــبهت     ــىغاندا تىــ ــى قورشــ ــارتىزانالر الگېرىنــ ــشىپ پــ ــسى بىرلىــ ئارمىيىــ
 ھهممىـــسى قۇربـــان ،پـــارتىزانلىرى قهھرىمـــانالرچه ئېلىـــشقان بولـــسىمۇ 

بــۇ قېتىمقـى ھىندىــستانغا قــېچىش، تىبهتـته قوراللىــق قــوزغىالڭ   . بولـدى 
ــش    ــسيان قىلىـــ ــق ئىـــ ــدا قوراللىـــ ــارتىزانلىق الگېرىـــ ــۈرۈش، پـــ كۆتـــ

 مىــڭ 87ھهرىكهتلىرىــدە، خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىقرارىغــا ئاساســالنغاندا 
. دىتىبهتنىــڭ قوراللىــق ئىنقىالبــى مهغلــۇپ بولــ. تىبهتلىــك ئۆلتۈرۈلــدى

  .لدىلىۋاۋا قىلىش يولىنى تالەداالى الما تىنچ يول بىلهن د
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  بۈگۈن ئاجايىپ قۇتلۇق بىر كۈن بولدى

   كۈنى- 20 ئاينىڭ - 4 يىلى - 1999
 كهچــۈرۈم خهلقئــارا«...  بىــر قۇتلــۇق كــۈن بولــدى ۈن ئاجايىــپبۈگــ

. نىـڭ ئامېرىكـا شۆبىـسى، ئامېرىكـا شۆبىـسىنىڭ باشـلىقى ت            »تهشكىالتى
 ئهپهنـــدى ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇق    )(T. Kumar، كۇمـــار

ت تهييــــارالپ ئامېرىكــــا  بهتلىــــك دوكــــال100خاتىرىــــسى توغرىــــسىدا 
بـۇ يىغىـن  مهخـسۇس       . وكالت بهردى ە ئۇيغۇرالر توغرىسىدا د   دكونگىرىسى

 تهرىپىــدىن دا دوكــالت ئــاڭالش ئۈچــۈن كــونگىرىس ئۇيغــۇرالر توغرىــسى
ــدى   ــن ئىـ ــان يىغىـ ــائىن«. چاقىرىلغـ ــۇ، » خـ ــى«ئۇيغۇرالرمـ » ئىنقىالبچـ

  .ئۇيغۇرالرمۇ بۇ يىغىنغا چاقىرىلمىدى
ئىـــش شـــۇنىڭ بىلهنـــال تۈگىـــدىمۇ؟ ئىـــش شـــۇنداق تۇيۇقـــسىز       

  باشالندىمۇ؟
ــز ت« ــۋەن مهركىـ ــاگېنتلىقىهيـ ــڭ »ى ئـ ــڭ - 4نىـ ــۈنى - 18 ئاينىـ  كـ

ــن ــى   ئهنقهرەدى ــڭ ئىككىنچ ــالنغاندا، جۇڭگونى ــرىگه ئاساس  بهرگهن خهۋى
قول ئهمهلدارى، قورچـاق جۇڭخـۇا خهلـق رېسپوبلىكىـسى، قورچـاق خهلـق          

نىـڭ   پىـڭ بۈگـۈن جۇڭگـو مۇخبىرلىرى   لىۋەكىللهر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇدىرى  
نجاڭ ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا قورچــاق شــى: زىيــارىتىنى قوبــۇل قىلغانــدا

دېـگهن  » شـهرقىي تۈركىـستان   «ئۇيغۇرالرنىڭ بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتىنى    
 جۇڭگــو رەھبهرلىــرى تــۇنجى قېــتىم ئاشــكارا ســورۇندا  ،نــام بىــلهن ئاتــاپ

دەپ » شـهرقىي تۈركىـستان  «قورچاق شـىنجاڭ ئۇيغـۇر ئـاپتونوم رايـونىنى         
  . ئاتاشنىڭ ئۈلگىسىنى تىكلهپ بهردى

ــهرقىي  ــىي    ش ــودا سىياس ــستلىرى جۇڭگ ــاي كوممۇنى ــستان خىت تۈركى
ھــاكىمىيهت قۇرۇشــتىن بــۇرۇن، خىتاينىــڭ نهزىرىــدە ئۇيغــۇر مىللىــي       
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دۆلىتـى قـۇرۇش بىـلهن      » شهرقىي تۈركىـستان  « مۇستهقىل   ىرىبۆلگۈنچىل
ــدى    ــسىم ئى ــان ئى ــان، قوللىنىلغ ــدا قويۇلغ ــۇغۇللىنىش جهريانى ــراق . ش بى

ھهرىكهتلىــرى ئوخــشاشال گۈنچىلىــك ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتــايچه مىللىــي بۆل
كېــيىن  يىلالردىــن - 50ىــڭ  يىلــالردا خىتــاي ھاكىمىيىتىن- 40ئىزچىــل 

ــست  ــاي كوممۇنىـ ــال خىتـ ــۇچراپ  يهنىـ ــىغا ئـ ــڭ باستۇرۇشـ  ھاكىمىيىتىنىـ
شــــۇنداقال خىتاينىــــڭ سىياســــىي ھــــاكىمىيىتى ئاتــــالمىش  . كهلــــگهن

تاشـتىن   ئا  تۈركىـستان يـاكى ئۇيغۇرىـستان دەپ       شىنجاڭنى ياكى شهرقىي  
  . ئۆزىنى قاچۇرۇپ كهلگهن

نـــېمىگه، قانـــداق ئوبيېكتقـــا قارىتىلغـــان » مىللىـــي بۆلگۈنچىلىـــك«
 خىتـاي ئىككـى مىلـلهت ھهرگىـز         ،ئىدى؟ ئۇيغۇر » للىي بۆلگۈنچىلىك مى«

ــا     ــۇ ئارىلىقتــ ــداقتا بــ ــدىغۇ؟ ئۇنــ ــلهت ئهمهس ئىــ ــر مىلــ ــي «بىــ مىللىــ
لمايــدىغۇ؟ دېــگهن ئىبــارىنى ئىــشلىتىش تــازا مۇۋاپىــق بو » بۆلگۈنچىلىــك

لغــان،  تارىختــا قۇرۇ—پ بېرىۋاتقــان سىياســىي پائــالىيهت ئۇيغــۇرالر ئېلىــ
ــسى  ــدىن بېـ ــايالر تهرىپىـ ــۈرۈش  ۋخىتـ ــلىگه كهلتـ ــى ئهسـ ېلىنغان دۆلىتىنـ

مىللىـــــي  «ۋە » دۆلهتنـــــى ئهســـــلىگه كهلتـــــۈرۈش  «. پائالىيىتىـــــدۇر
ــك ــلىنىپ   » بۆلگۈنچىلىـــ ــهكلىگه ئاساســـ ــۇم شـــ ــشاشمىغان ئۇقـــ ئوخـــ

كىتابىمىزنىــڭ .  (لهپ قىلىــدىغان ئۇقــۇمالردۇر ئوخــشاشمىغان تهبىــر ته 
  .) توغرىسىدا ئهتراپلىق توختىلىمىزئاخىرىدا بۇ ئۇقۇمالر

 ئاسـىيادا  -خهۋەرلىرىگه قارىغانـدا، ياۋروپـا      نىڭ  »شىنخۇا ئاگېنتلىقى «
ــالته ــتۇرغان  ئـ ــارىتىنى ئاخىرالشـ ــلهر   دۆلهت زىيـ ــق ۋەكىلـ ــو خهلـ  جۇڭگـ

ــۇدىرى  ــىقۇرۇلتىيىنىــڭ م ــاخى ل ــدنىڭ  پىــڭ بۈگــۈن ئ ــېكهت تايالن رقى ب
ــدا،   ونگــمه ــۇل قىلغان ــارىتىنى قوب ــاي مۇخبىرلىرىنىــڭ زىي  شــهھىرىدە خىت
جۇڭگـو خهلـق   «: نىـڭ مـۇخبىرى سـوئال قويـۇپ      » گېزىتـى  رىبـاۋ جۇڭگو  «
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 تــــۈركىيىنى زىيــــارەت قىلغانــــدا، تۈركىيىنىــــڭ ئاالقىــــدار ۋەكىللىــــرى
مهسىلىـــسىنى » شـــهرقىي تۈركىـــستان«رەھبهرلىـــرى بىـــلهن كۆرۈشـــۈپ 

ھاكىمه قىلىـپ قانـداق ئورتـاق تونۇشـقا كهلگهنلىكىنـى چۈشـهندۈرۈپ             مۇ
شـــهرقىي «قويۇشـــنى تهلهپ قىلـــدى، مـــۇخبىر بـــۇ يهردە تـــۇنجى قېـــتىم 

  .دېگهن ئىسىمنى تىلغا ئالدى» تۈركىستان
:  پىـڭ  لـى نىـڭ خهۋىـرىگه قارىغانـدا،       ىمۇخبىر» شىنخۇا ئـاگېنتلىقى  «

ــا   « ــۇر ئ ــىنجاڭ ئۇيغ ــسى ش ــستان مهسىلى ــهرقىي تۈركى ــدا، پتونوم راش يونى
ــي بۆلگۈنچىل  ــۇر مىللى ــرى ھ ىرىئۇيغ ــدىن بې ــڭ ئۇزۇن ــپ  نى ــكهت قىلى هرى

 دۆلىتـى قۇرمـاقچى بولغـانلىقىنى       ›شهرقىي تۈركىستان ‹ۋەتهننى پارچىالپ   
ــدە    ــدارلىرى تۈركىيىــ ــدار ئهمهلــ ــڭ ئاالقىــ ــدۇ، تۈركىيىنىــ ــبه قىلىــ مهنــ

ــشىغا قارشــ    ــلهن شۇغۇللىنى ــلهر بى ــك ھهرىكهت ــڭ بۆلگۈنچىلى ى بهزىلهرنى
 بهلكــى ئۈنۈملــۈك تهدبىــر قوللىنىــپ بېيجىڭغــا قارشــى  ،تۇرىــدىغانلىقىنى

دەپ جــاۋاب » مىللىــي بۆلگــۈنچىلهرگه زەربه بېرىــدىغانلىقىنى بىلــدۈردى 
  .بهرگهن
تــۈركىيه رەھبهرلىــرى شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئــاپتونوم رايونىــدا «:  پىــڭلــى

ياشــــايدىغان ئۇيغــــۇرالر بىــــلهن قانداشــــلىق مۇناســــىۋىتى بــــارلىقىنى  
ــسى،   بى ــڭ تېررىتورىيىـ ــىنجاڭ جۇڭگونىـ ــۇنداقال شـ ــۆتتى، شـ ــدۈرۈپ ئـ لـ

 تـــۈركىيه دۆلهتلىـــرى –شـــهرقىي تۈركىـــستان مهسىلىـــسىنىڭ جۇڭگـــو  
ئوتتۇرىــسىدا بىــر مهســىلىگه ئايلىنىــپ ئىككــى دۆلهتنىــڭ مۇناســىۋىتىگه   

ــرەك  ــلىقى كېـ ــقۇنلۇق قىلماسـ ــهتتى » توسـ ــدۈردى، دەپ كۆرسـ . دەپ بىلـ
ــشلهرگه ــىنج كۆرسىتىــ ــدا، شــ ــڭ   قارىغانــ ــۇر مىللهتچىلىرىنىــ اڭدا ئۇيغــ

 يىلدىن بېرى داۋاملىشىپ كهلـگهن، ئۇيغـۇر مىللهتچىلىـرى          50پائالىيىتى  
خىتايچه شىنجاڭ دېگهن ئىسىمنىڭ ئورنىغـا ئىزچىـل ئۇيغۇرىـستان يـاكى       
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بىـراق، خىتـاي دائىرىلىـرى بـۇ     . شهرقىي تۈركىـستان دەپ ئاتـاپ كهلـگهن      
نـۆۋەتته جۇڭگـو خهلـق    . نئىسىمالرنى ئىزچىـل تـۈردە رەت قىلىـپ كهلـگه       

ــىۋەكىلــلهر قۇرۇلتىيىنىــڭ مــۇدىرى   شــهرقىي « پىــڭ ئاشــكارا ســورۇندا  ل
ــرى  . دەپ ئاتىــدى» تۈركىــستان ــدا بېيجىــڭ دائىرىلى شــۇنىڭدىن قارىغان

ــستان « ــهرقىي تۈركىـ ــۇقىنى ۋە  » شـ ــسىنىڭ مهۋجۇدلـ ــهرقىي «مهسىلىـ شـ
اپ مهسىلىسىنىڭ مـۇرەككهپلىكىنى ئـاخىرقى ھېـسابتا ئېتىـر        » تۈركىستان

  . قىلدى، دېگهن سۆز
ــدىلهر  ــڭ   ! خــوش ئهپهن ــكارا ســورۇندا، جۇڭگونى ــتىم، ئاش ــۇنجى قې ت

ئۇيغۇرىـستان، شـهرقىي تۈركىـستان    « پىـڭ   لـى ئىككىنچى قـول رەھبىـرى      
ــسى ــۇقى  «، »مهسىلى ــسىنىڭ مهۋجۇدل ــستان مهسىلى ــهرقىي تۈركى ــى، »ش ن

نــى تىلغــا ئېلىــپ »شــهرقىي تۈركىــستان مهسىلىــسىنىڭ مــۇرەككهپلىكى«
ــۆتتى ــۇدىر .ئ ــى م ــۈرتكه     ل ــىگه ت ــپ ئۆتۈش ــا ئېلى ــۇنداق تىلغ ــڭ ش  پىڭنى

ــپ  ــدا قىلى ــسىم پهي ــان، بې ــارا  ،بولغ ــان خهلقئ  شــۇنداق جاكارالشــقا زورلىغ
  ۋەزىيهتنىڭ خاراكتېرى نېمه؟ 

 كـــۈنى ئامېرىكىنىـــڭ پرېزىـــدېنتى - 27 ئاينىـــڭ - 6 يىلـــى - 1998
لـدىغا   بېيجىڭدا ئۇيغۇرىستان مهسىلىـسىنى جيـاڭ زېمىننىـڭ ئا         كىلىنتون

 - 4بــۇ قېــتىم . قويــۇپ ئــۆتكهنلىكىنى يۇقىرىــدا كــۆرۈپ ئــۆتكهن ئىــدۇق 
ــڭ  ــرى    - 18ئاينى ــول رەھبى ــى ق ــڭ ئىككىنچ ــۈنى جۇڭگونى ــى ك ــڭ ل  پى

ــستان    ــارقىلىق ئۇيغۇرى ــى ئ ــڭ قهلىم ــستان (مۇخبىرالرنى ــهرقىي تۈركى ) ش
 - 20 ئاينىــڭ - 4. قئــارا ســهھنىگه كۆتــۈرۈپ چىقتــى   مهسىلىــسىنى خهل

 ۋاشـىنگتون شۆبىـسىنىڭ باشـلىقى       » تهشكىالتى هچۈرۈمكخهلقئارا  «كۈنى  
ئۇيغۇرالرنىــــڭ كىــــشىلىك ھوقــــۇق خاتىرىــــسى  ئهپهنــــدى كۇمــــار. ت

ــۇرالر توغرىـــسىدا  100توغرىـــسىدا  ــارالپ، ئۇيغـ ــال تهييـ  بهتلىـــك ماتېرىيـ
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بـۇ تىپلىـق خهلقئـارا ۋەقهلهر زادى       . ە دوكـالت بهردى   دئامېرىكا كونگىرىسى 
ــگه  قا ــشقا ئىـ ــى باغلىنىـ ــداق ئىچكـ ــىرنىڭ - 20؟ نـ ــدا - 40 ئهسـ  يىللىرىـ

ــاۋى چـــوڭ دۆلهتلهرنىـــڭ دىپلوماتىـــك    ئۇيغۇرىـــستان مهسىلىـــسى دۇنيـ
ــتىم       ــۇ قېـ ــدى؟ بـ ــان ئىـ ــپ قالغـ ــسىگه كىرىـ ــىۋەتلىرىنىڭ دائىرىـ مۇناسـ
ئۇيغۇرىستان مهسىلىسى يهنه شـۇنداق مۇناسـىۋەتلهر  دائىرىـسىگه كىرىـپ         

ر قۇرغـان دۆلىتىـدىن     قالدىمۇ؟ ئاۋۋالقى مۇناسىۋەتلهر دائىرىسىدە ئۇيغـۇرال     
ــدى  ــپ قال ــپ     . ئايرىلى ــسىگه كىرى ــىۋەتلهر دائىرى ــارا مۇناس ــۈن خهلقئ بۈگ

قالغان ئۇيغۇرىستان ئۇيغۇرالر ۋەزىيهتتىن پايـدىلىنىپ تارىختـا قۇرۇلغـان          
  دۆلىتىنى ئهسلىگه كهلتۈرەلىشى مۇمكىنمۇ؟ 
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  بازارنى ئېچىۋېتىش ۋە كېلىشىمنامه كاپالىتى

   كۈنى- 25 ئاينىڭ - 4 يىلى - 1999
 بىــــلهن كىلىنتـــون ئامېرىكـــا قوشـــما شـــتاتلىرىنىڭ پرېزىـــدېنتى     

 كـۈنى بىرلهشـمه بايانـات       - 8 ئاينىـڭ    - 4 جـۇرۇڭجى جۇڭگونىڭ ۋەزىرى   
 ئامېرىكـا سـودا ۋەكىلـلهر باشقارمىـسى دەرھـال           ،ئېالن قىلغانـدىن كېـيىن    

نــى ئــېالن »بــازارنى ئېچىــۋېتىش ۋە كېلىــشىمنامه كاپــالىتى « بهتلىــك 70
جۇڭگو دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا كىرگهنـدىن كېـيىن ۋە بـازارنى              قىلىپ،  

ــى    ــشلىك ۋەدىلىرىنــ ــشقا تېگىــ ــرا قىلىــ ــيىن ئىجــ ــدىن كېــ ئېچىۋەتكهنــ
  . ئاشكارىلىدى

جۇڭگونىـــڭ بـــازارنى  «: ئامېرىكىنىـــڭ ســـودا ۋەكىلـــلهر ئـــۆمىكى   
ــش ــى دۆلهت   هىگئېچىۋېتىـ ــۆۋەتته ئىككـ ــويىچه نـ ــىلىلهر بـ ــدار مهسـ  ئاالقىـ

 بولۇپمـۇ يېـزا     ،ە ھهقىقهتهن نۇرغۇن نهتىجىـلهرگه    ردئىمزالىغان كېلىشىمله 
ــى،  ــتراخۇانىيهئىگىلىكـــ ــۇر  ســـــاھهلىرىگه   ســـ ، ئېلېكترونلـــــۇق ئۇچـــ

ــشتى  ــلهرگه ئېرىـــ ــىۋەتلىك نهتىجىـــ ــ . مۇناســـ ــېكىن ئىككـــ ى دۆلهت لـــ
ــاي چ   ــا، پـ ــسىدا بانكـ ــومىكـــېئوتتۇرىـ ــاڭلىغۇچى ئهســـۋابالر ۋە  ،، زايـ  ئـ

ېغىــر ئىخــتىالپالر  توقۇمىچىلىــق مهھــسۇالتلىرى ساھهســىدە ئىنتــايىن ئ   
ــاقالندى ــدى» سـ ــۆمىكى  . دېـ ــلهر ئـ ــودا ۋەكىلـ ــڭ سـ ــز «: ئامېرىكىنىـ بىـ

ــۇرۇپ      ــشىمگه ئولتـ ــمىي كېلىـ ــسىمۇ، رەسـ ــۇزۇن بولـ ــول ئـ ــدىغان يـ ماڭىـ
دەپ » ئېرىــشىلگهن نهتىجىلهردىــن قارىغانــدا بىــز ئىنتــايىن خۇشــالمىز     

  .كۆرسهتتى
ــان   ــېالن قىلىنغـ ــۇنلىرى    70ئـ ــۇھىم مهزمـ ــڭ مـ ــك دوكالتنىـ  بهتلىـ

يېـزا ئىگىلىـك جهھهتـته جۇڭگـو دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا              : ىكىچهتۆۋەند
 يىلىغــا بارغانــدا ئومۇميۈزلــۈك بــاج ئېلىــشنى - 2004 ،ئهزا بولــۇپ كىرىــپ
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ــېلىپ  ــپكه ســ ــدە  17%تهرتىــ ــڭ ئاالھىــ ــكه؛ ئامېرىكىنىــ  گه چۈشۈرۈشــ
گه 14.5% مهھــسۇالتلىرىدىن ئېلىنىــدىغان بــاجنى تهرتىــپكه ســېلىپ      

  . چۈشۈرۈشنى ۋەدە قىلدى
ئېلىنىـدىغان بـاجنى    بېيجىڭ ئىمپورت قىلىنىدىغان كـاال گۆشـىدىن        

ــازىرقى   - 2004 ــدا ھـــ ــپ بارغانـــ ــا يېتىـــ ــن 45% يىلىغـــ  گه 12% تىـــ
ــدىغان     ــىدىن ئېلىنى ــقا گۆش ــدىغان چوش ــورت قىلىنى ــنى، ئىمپ چۈشۈرۈش

 گه چۈشۈرۈشــــــنى، ئــــــائىله 12%  تىــــــن 20%بــــــاجنى ھــــــازىرقى 
ــان گ   ــورت قىلىنغ ــا ئىمپ ــڭ جۇڭگوغ ــدىغان  ھايۋانلىرىنى ــىدىن ئېلىنى ۆش

ــازىرقى   ــاجنى ھ ــن 20%ب ــدىن   12% تى ــۇن يېغى ــنى، زەيت  گه چۈشۈرۈش
 گه چۈشۈرۈشـــــنى، ھـــــاراق 13% تىـــــن 40%ئېلىنىـــــدىغان بـــــاجنى 

 گه 20% تىــن  65%مهھــسۇالتلىرىدىن ئېلىنىــدىغان بــاجنى ھــازىرقى     
ــازىرقى      ــاجنى ھ ــدىغان ب ــسۇالتلىرىدىن ئېلىنى ــۈت مهھ ــنى، س چۈشۈرۈش

  . ۈرۈشنى قوبۇل قىلدى ۋە ئۇنىڭغا قوشۇلدى گه چۈش12% تىن %50
بـــازارنى ئېچىـــۋېتىش كېلىـــشىمىگه ماسلىـــشىش ئۈچـــۈن بېيجىـــڭ  

 بېيجىـڭ   ،ئىككى تهرەپلىك، ئۈچ تۈرلۈك كېلىـشىم ئىمزالىغانـدىن كېـيىن         
كــارانتىن ئىــشلىرىنى باھــانه قىلىــپ بۇغــداي، زەيتــۇن يېغــى، گــۆش        

دەرھـال بىكـار قىلىـشقا      مهھسۇالتلىرىغا قارىتىلغان نامۇۋاپىق چهكلهشـنى      
پوچتا تېلېگراف ساھهلىرى بـويىچه جۇڭگـو سـودا تهشـكىالتىغا           . قوشۇلدى

ــيىن   ــدىن كې ــۇپ كىرگهن ــالتهئهزا بول ــول   ئ ــاقىرغۇچى، ق ــدە چ ــل ئىچى  يى
ــا   ــدە پوچتـــ ــون، دۆلهت ئىچىـــ ــۇالزىمهتلىرىگه  –تېلېفـــ ــراف مـــ  تېلېگـــ

ــش    ــار قىلى ــسىنى بىك ــورت چهكلىمى ــك ئىمپ قا مۇناســىۋەتلىك، جۇغراپىيىلى
ــۇلدى ــدىن     . قوش ــۇپ كىرگهن ــكىالتىغا ئهزا بول ــودا تهش ــا س ــو دۇني جۇڭگ

ــيىن ــۇالزىمهت    ،كېـ ــل مـ ــڭ ھهرخىـ ــدە چهت ئهللهرنىـ ــل ئىچىـ ــۆت يىـ  تـ
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ــى      ــدە پـــاي چېكىنـ ــىپلىرى بـــويىچه ئاالھىـ  گه ئاشۇرۇشـــقا؛ 49%كهسـ
چــاقىرغۇچى ئهســۋابالر ساھهســىدە چهت ئهللىكلهرنىــڭ پــاي چېكىنــى      

  .  گه ئاشۇرۇشقا قوشۇلدى%50
 ئىككـــــى تهرەپ بـــــۇ ســـــاھهگه : مۇئـــــامىله ساھهســـــىدە–ل پـــــۇ

مۇناسىۋەتلىك داۋاملىـق سـۆھبهت قىلىـپ تۇرىـدۇ؛ لـېكىن جۇڭگـو دۇنيـا               
سودا تهشكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىرگهنـدىن كېـيىن ئامېرىكـا بانكىـسىنىڭ             
چهت ئهللىــك خېرىــدارى ســۈپىتىدە، بــارلىق تاشــقى پېرېــۋوت سودىــسىنى 

بىــر يىلـدىن كېــيىن ھهرقايــسى  . قوشــۇلىدۇبىـر تهرەپ قىلىــشىغا دەرھـال   
بانكىالر چهت ئهللىك خېرىـدارالر سـۈپىتىدە تاشـقى پېرېـۋوت سودىـسىنى             

ــۇپ  . بىــر تهرەپ قىلــسا بولىــدۇ جۇڭگــو دۇنيــا ســودا تهشــكىالتىغا ئهزا بول
بهش يىلـدىن   . كىرگهندىن كېيىن بىرلهشمه كارخانىالرنى قۇرسـا بولىـدۇ       

تهرەپ پۈتــۈن پــاي چــېكىگه ئىــگه  كېــيىن چهت ئهل مهبلىغــى ســالغۇچى 
ــۇل     ــانكىلىرى يهرلىــك پ ــسا بولىــدۇ؛ ئىككــى يىــل ئىچىــدە چهت ئهل ب بول

  . بىرلىكى بىلهن ھهمكارلىشىش مۇالزىمىتىنى يولغا قويسا بولىدۇ
 جۇڭگـو دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا ئهزا بولـۇپ            : جهھهتـته  ستراخۇانىيه

 ســـــــتراخۇانىيه كىرگهنـــــــدىن كېـــــــيىن، چهت ئهل مهبلىغىنىـــــــڭ   
بىـر  .  ئهتراپىـدا بولـسا بولىـدۇ   50%شىركهتلىرىدىكى ئاالھىدە پاي چېكـى     

  .  گه كۆپهيتىلىدۇ51%يىلدىن كېيىن 
 بــۇ ســاھه بــويىچه مهســلىههت    : ئالماشــتۇرۇش جهھهتــته  فونتلــۇق
ــدۇ ــىڭىپ   . كېتىۋاتىـ ــا سـ ــڭ كاپىتالىغـ ــڭ جۇڭگونىـ چهت ئهل مهبلىغىنىـ

ز ھوقۇقىـــدا كىرىـــشى، قهرز بـــازىرى ھوقـــۇقى مهسىلىـــسىدە جۇڭگـــو ئـــۆ
  . قالىدىغان بولدى
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 يىلىغـا يېتىـپ كهلگهنـدە    - 2005:  تېخنىكـا جهھهتـته  –رى پهن  يۇقى
 -ئېلېكترونلـۇق ئۈسـكۈنىلهر، پوچتـا       جۇڭگو رادىئو، ئېلېكترونلۇق مـېڭه،      

 تېخنىكـا مهھـسۇالتلىرىدىن بـاج       -ېگراف ئۈسـكۈنىلىرى ۋە باشـقا پهن        تېل
  .ئېلىشنى بىكار قىلماقچى بولدى

 يىلىغــــا بارغانــــدا ئىمپــــورت   - 2005: زلىق جهھهتــــتهماشىنىــــسا
 تىــن تهرتىــپكه ســېلىپ، 80%ماشــىنىلىرىدىن بــاج ئېلىــشنى نــۆۋەتتىكى 

ماشــىنا زاپچاســلىرىدىن ئېلىنىــدىغان  .  چۈشۈرۈشــكه قوشــۇلدى گه%25
قا نورمـا   گه چۈشۈرۈشكه، ماشـىنا ئىمپـورت قىلىـش    10%باجنى تهخمىنهن   

ــشنى   ــلهپ بېرى ــا- 2005بهلگى ــشقا    يىلىغ ــار قىلى ــۈنلهي بىك ــدا پۈت  بارغان
  . قوشۇلدى

 ھهققىـدە ئىككـى تهرەپ بـۇ سـاھه        : ر جهھهتـته  ئاڭلىغۇچى ئۈسكۈنىله 
لـېكىن جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى دۇنيـا سـودا          . داۋاملىق سۆزلهشمهكچى بولـدى   

ــيىن     ــۈچ يىلــدىن كې ــۇپ كىرىــپ ئ ــكىالتىغا ئهزا بول  چهت ئهللىــك ،تهش
 خوجــايىنى  ىكــېچ پــايڭ مهبــلهغ ســالغۇچىالرنىڭ كىنوخــانىالردا چــو   

جۇڭگـو سـودا تهشـكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىرگهنـدىن           . بولۇشىغا قوشـۇلدى  
  .  يۈرۈش چهت ئهل كىنولىرىنى ئىمپورت قىلىشقا قوشۇلدى40 ،كېيىن

  جۇڭگو نېمىشقا ئهمدى شۇ دەرىجىدە يول قويىدىغان بولۇپ قالدى؟
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  ...قهيهردە زۇلۇم بولسا

  نى كۈ- 1 ئاينىڭ - 5 يىلى - 1999
قهيهردە زۇلــۇم بولــسا، شــۇ يهردە ئىــسيان كۆتــۈرۈش يوللــۇق، دېــگهن 

 خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ     .ئىدى جۇڭگونىڭ دېهقـان داھىيـسى مـاۋ زېـدۇڭ         
ــۇرۇن 10بۇنىڭـــدىن  ــل بـ ــدە يىـ ــى تيهنئهنمىنـ  ئوقۇغـــۇچىالر ھهرىكىتىنـ

 ئــۆتكهن يىلنىــڭ باستۇرۇشــى دۇنيــاۋى نــارازىلىق پهيــدا قىلغــان بولــسا، 
ــالپ  ــدىن باش ــڭ يــول    لىق خهلقئــارائاخىرى ــسىم ئــارقىلىق ھۆكۈمهتنى  بې

ــان     قويۇشــقا مهجبــۇر بولۇشــى ئاســتىدا تېخــى بىخلىــنىش ھالىتىــدە تۇرغ
جۇڭگــودا پــارتىيه قــۇرۇش ھهرىكىتىنــى ھۆكۈمهتنىــڭ يهنه ئومۇميۈزلــۈك  

 .رخىـل نــارازىلىق پهيــدا قىلــدى باستۇرۇشـى دۆلهت ئىچــى ۋە ســىرتىدا ھه 
 پهس –ۇڭگــودا ئىقتىــسادنىڭ ئېگىــز  يىلــالر كىرگهنــدىن باشــالپ ج- 90

ــشى  ــي قىلى ــزدەپ    ،تهرەققى ــش ئى ــشى، ئى ــۇنىنىڭ كۆپىيى ــسىزالر قوش  ئىش
ــشكه      ــارەتكه، ئېزى ــشكه، ھاق ــڭ كهمسىتى ــرگهن دېهقانالرنى ــهھهرگه كى ش
ــان    ــشىغا ئوخــشاش بولمىغ ــڭ كۆزقارى ــشى ھۆكۈمهتنى ــشى، كۆزقارى ئۇچرى

ىمــسىزلهرچه كىــشىلهرنىڭ ۋە كىــشىلىك ھوقــۇق پائالىيهتچىلىرىنىــڭ رەھ 
ــال  ... باستۇرۇلۇشـــى ــالپ ھـ ــسىدا يىغـ ــدە ھۆكۈمهتنىـــڭ بوسۇغىـ ئۆتكهنـ

 چهك ئـــارقىلىق دەردىنـــى ســـۆزلهيدىغان ئادەملهرنىـــڭ -خهت ئېيتقـــان، 
قارشىلىق كۆرسىتىش شهكىللىرىنى ئۆزگهرتىـپ ئىـش تاشـالش، ئوقـۇش           
ــش     ــايىش قىلىــ ــۇرۇپ نامــ ــم ئولتــ ــش، جىــ ــايىش قىلىــ ــالش، نامــ تاشــ

ــۇراجىئه ــهكىللىرىگه مــــ ــىلىق شــــ ــشى، قارشــــ ــىتىش ت قىلىــــ كۆرســــ
ــدىن  ــڭ كۈنــ ــانلىقىنى  -ھهرىكهتلىرىنىــ ــپ كېلىۋاتقــ ــۈنگه كۈچىيىــ  كــ

  . كۆرسىتىپ بهردى
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ۆكۈمرانلىقىغـــا  جۇڭگـــودا خىتـــاي كوممۇنىـــستلىرىنىڭ ھ،قىسقىـــسى
 جۇڭگــــودا زامانىۋىلىشىــــشنىڭ تهرەققىياتىغــــا قارشــــىلىق كۆرســــىتىش

ــدى    ــي قىلـ ــدى ۋە تهرەققىـ ــدا بولـ ــشىپ پهيـ ــدا. ئهگىـ ــىلىق بۇنـ ق قارشـ
ــڭ      ــته كهڭ خهلقنى ــي جهھهت ــرى گهرچه ئهخالقى ــىتىش ھهرىكهتلى كۆرس
ھېـسداشلىق قىلىـشىغا ئېرىــشكهن بولـسىمۇ، لــېكىن مۇسـتهبىت خىتــايالر     

شــىلىق  ھاكىمىيىتىنىــڭ قــاتتىق نــازارەت قىلىــشى ئاســتىدا بــارلىق قار      
كىــشىلىك  .  بىرىــدىن ئايرىۋېتىلــدى  -كۆرســىتىش ھهرىكهتلىــرى بىــر   

ــال ــارتىيه  ھوقــۇق پائ ــالىيهتچىلىرى، پ ىيهتچىلىرى، ئىــشچىالر ئىتتىپــاق پائ
ــاي ھۆكۈمىتىنىـــڭ    ــۈدەك خىتـ ــۇچىالر دېگـ ــكىالت قۇرغـ ــۇچى، تهشـ قۇرغـ

ئۈنۈملـۈك سىياسـىي پائـالىيهت      . زوراۋانلىق بىلهن باستۇرۇشىغا ئۇچرىدى   
ــسا،     ــا ئېلىنـ ــاۋۋالقىالر قولغـ ــشى، ئـ ــكىالتالرنىڭ يوقىتىلىـ ــۇچى تهشـ قىلغـ

خىتــــــــاي ىــــــــشىلهرنىڭ چىقماســــــــلىقى،  داۋامالشــــــــتۇرىدىغان ك
ــات  ــستلىرىنىڭ مهتبۇئـ ــدىغان  كوممۇنىـ ــشى ئۆزگهرمهيـ ــونترول قىلىـ نى كـ

ــتۇردى   ــالىتىنى قېلىپالشـ ــيهت ھـ ــايچه جهمئىـ ــارلىق  . خىتـ ــىچۈەن قاتـ سـ
جايالردا ئىشچىالر ئىـش تاشـلىغان ھهتتـا ھهربىـيلهر ئىـسيان كۆتـۈرگهن              

  . بولسىمۇ داۋامالشتۇرالمىدى
 مىڭـــدىن ئـــارتۇق ئهزالىـــرى 10التىنىڭ  تهشـــكىپـــالونگۇڭيېقىنـــدا 

 ئهتراپىدا جىـم ئولتـۇرۇپ نامـايىش ئۆتكـۈزۈپ، جۇڭگـودا             جۇڭنهنخهينىڭ
 قهدىمىنـى تاشـلىغاندەك    ك ھهرىكهتنىـڭ تهسـىر پهيـدا قىلغـۇچ        دېموكراتى

 يىلىدىن كېـيىن بېيجىڭـدا يـۈز       - 1989 ھهرىكىتى   پالونگۇڭچىالر. بولدى
ــىلىق  ــاممىۋى قارشــ ــۆلىمى زور ئــ ــى  بهرگهن كــ ــىتىش ھهرىكىتــ  كۆرســ

خىتايــدا پۈتـــۈن مهملىكهتنىــڭ ھهرقايــسى جايلىرىـــدىن    . ھېــسابالندى 
ــگهن  ــڭكهلـــ ــقان   پالونگۇڭچىالرنىـــ ــۈمهت جايالشـــ ــزى ھۆكـــ  مهركىـــ
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 ئهتراپىــدىكى كــوچىالردا پهيــدا بولۇشــى، جىــم ئولتــۇرۇپ جۇڭنهنخهينىــڭ
نامايىش قىلىشىدىن، ئۇالرنىڭ ۋەكىللىرىنـى ھۆكـۈمهت ئهمهلـدارلىرىنىڭ         

ــ ــۇر    قوب ــشقا مهجب ــشنى خهۋەر قىلى ــۇ نامايى ــزىتلهردە ب ــشىدىن، گې ۇل قىلى
بولۇشــىدىن قارىغانــدا، تهشــكىللىگۈچىلهرنىڭ نامايىــشنى تهرتىپلىــك،     
ــلهن     ــدە پاراســهت بى ــدىغان دەرىجى ــرىلهر باستۇرۇشــقا باھــانه تاپالماي دائى

  .ئورۇنالشتۇرغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ
 نامايىـــــــــشىدىن ىالرنىـــــــــڭپالۇنگۇڭچخهۋەرلهرگه قارىغانـــــــــدا 

ســاقچىالر، جاسۇســلۇق  .  بهگلىــرى چۆچــۈپ كهتــكهن  جۇڭنهنخهينىــڭ
ــان  ــاڭگىراپ قالغــ ــكىالتلىرى گــ ــدىن ب. تهشــ ــۈمهت  يېقىنــ ــرى ھۆكــ ېــ

 پــالۇنگۇڭىـپ قويۇشــىدىن ئهنـسىرەپ تۇرغانـدا،    رئىشـسىزالرنىڭ ئىـش تې  
 ئهتراپىـدا پهيـدا بولۇشـى       جـۇڭنهنخهي دىنى ئېتىقادچىلىرىنىڭ تۇيۇقـسىز     

  . نىست پارىخور خىتايالرنى ئوسال ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويدىكوممۇ
ــرەك  مۇقىملىــق ھه ــى بېــسىپ چۈشىــشى كې ــمه خىزمهتن ــدىغان ،م  دەي

مۇقىمــسىز ئــامىلالرنى بىــخ ھالىتىــدە  «: سىياســهت بــويىچه جيــاڭ زېمىــن 
 جــۇڭنهنخهينى پالۇنگۇڭچىالرنىــڭ. توغرىــسىدا قهســهم بهردى» يــوقىتىش

» ھـالهت « بهلكى پىـشىپ يېـتىلگهن       ،مهسئه» بىخ ھالهت  «قورشىۋېلىشى
  ئهمهسمىدى؟ جياڭ زېمىن بۇنىڭغا نېمه دەيدىكىن؟ 

 ئهمـــدى ،جيـــاڭ زېمىننىـــڭ ئهپـــسانىلىرى يىمىرىلگهنـــدىن كېـــيىن
ــسادنىڭ      ــيىن ئىقتىـ ــدىن كېـ ــازار ئېچىۋېتىلگهنـ ــۈمىتى، بـ ــاي ھۆكـ خىتـ

ــۇ ئوتتۇرى    ــۇقراالر جهمئىيىتىنىڭمـ ــشىپ پـ ــشىغا ئهگىـ ــي قىلىـ ــا تهرەققىـ غـ
ــۇر ئويلچىقىـــــدىغ ــرەك ئىـــــدى انلىقىنى چوڭقـــ ــۇقراالر . ىـــــشى كېـــ پـــ

انلىقىنىمۇ جهمئىيىتىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىنى توسـۇپ قـالغىلى بولمايـدىغ        
 خهلقنىــڭ ئهركىنلىكىنــى بهدەل قىلىــپ تــۇرۇپ  ؛ىــشى كېــرەك ئىــدىئويل



 107

ــس   ــويالش ئهكـ ــشنى ئـ ــا ئېرىشىـ ــدىغانلىقىنى  مۇقىملىققـ ــۈم بېرىـ ىچه ئۈنـ
ــرەك ئىــدى؛ ئاشــكارا  ئويل ــرى  ىــشى كې قارشــىلىق كۆرســىتىش ھهرىكهتلى

ــيىن ــتۇرۇلغاندىن كېــ ــۈدەك  ،باســ ــڭ چۆچۈگــ ــي ھهرىكهتلهرنىــ  مهخپىــ
ــدى    ــراق ئهمهس ئى ــدىن يى ــشى ئهقىل ــي قىلى ــدە تهرەققى ــداق . دەرىجى بۇن

 بهلكــى كوممۇنىــستىك ،ئهھــۋال جۇڭگــو تارىخىــدا ئــاز كــۆرۈلگهن ئهمهس
ۈمىتى جۇڭگــو ھۆكــ. پارتىيىنىــڭ تــارىخىمۇ دەل مۇشــۇنداق تــارىخ ئىــدى 

نىـــڭ  يېتىـــپ كېلىـــشىنى »تاقابىـــل تـــۇرغىلى بولمايـــدىغان ۋەزىـــيهت«
ئىلگىــرى ســۈرەمدۇ يــاكى رۇســىيه كوممۇنىــستىك پارتىيىــسىگه ئوخــشاش 
دەۋرنىــــڭ، تارىخنىــــڭ، دۇنيانىــــڭ ھــــازىرقى ئېقىمىغــــا ماسلىــــشىپ،  

 ئۇيغۇرالرنىـــڭ ،پۇقراالرنىـــڭ مهتبۇئـــات ئهركىـــنلىكىگه يـــول بېرىـــپ    
 جۇڭگـونى تىـنچ يـول بىـلهن         ،نى ئېتىراپ قىلىپ  سىياسىي تالالش ھوقۇقى  

  ئۆزگىرىشكه يېتهكلىشى كېرەكمۇ؟ 
  . ئهپسۇسكى جياڭ زېمىن يېڭى يىلنى باستۇرۇش بىلهن باشلىدى
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  تايالند گېزىتلىرى

   كۈنى- 5 ئاينىڭ - 5 يىلى - 1999
ــدا،     ــشىغا قارىغان ــىدىكىلهرنىڭ خهۋەر قىلى ــارات ساھهس ــد ئاخب تايالن

ــ ــارس قولتۇقىــدا ئىراقنــى بومباردىمــان قىلغانــدىن  ئامېرىكــا ئارمىيى سى پ
كېيىن، بۇ قېتىم ئامېرىكا ئارمىيىـسىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان نـاتو ھهربىـي            
قىــسىملىرىنىڭ ھــازىرقى زامــان تېخنىكىــسى ۋە زامــانىۋى قــورالالردىن      
پايــدىلىنىپ يۇگوســالۋىيىنى بومباردىمــان قىلىــشى جۇڭگــودا ھهربىــي      

 كهلگۈســىدە بېيجىڭنىــڭ تاكتىكىــسى ۋە .زغىــدى دىققىتىنــى قوتهرەپنىــڭ
ــۇمكىن   ــشى م ــشانىنى ئۆزگهرتى ــي تهييارلىقنىــڭ نى شــۇڭا جۇڭگــو . ھهربى

  . ئىقتىسادنىڭ تهرەققىياتىنى مۇھىم ئورۇنغا قويماقچى بولدى
نىـڭ  »مىلـلهت گېزىتـى   «ئىنگلىز تىلىـدا نهشـر قىلىنىـدىغان تايالنـد          

تونىـڭ يۇگوسـالۋىيىنى    بېيجىـڭ نا  «: مۇخبىرى بېيجىڭدىن خهۋەر قىلىپ   
بومباردىمان قىلىشىغا، باشقا دۆلهتلهرنىـڭ ئىچكـى ئىـشلىرىغا ئارىالشـتى،          

ــىدە    ــڭ كهلگۈســ ــقا، بېيجىــ ــدىن باشــ ــى تۇرغانــ ــىنجاڭ «دەپ قارشــ شــ
ــتهقىللىقى ــتهقىللىقى «، »مۇسـ ــبهت مۇسـ ــدە »تىـ ــا دۇچ كهلگهنـ  غهرب ،غـ

ىپ دۆلهتلىرىنىــڭ شــۇ مىللهتلهرنىــڭ مۇســتهقىللىق تهلهپلىــرىگه ئارىلىــش
ــشىدىن     ــۇچراپ قېلى ــدىرگه ئ ــشاش تهق ــالۋىيىگه ئوخ ــڭ يۇگوس جۇڭگونى

  . دەپ كۆرسهتتى» ئۆلگۈدەك قورقتى
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  ناتو

   كۈنى- 15 ئاينىڭ - 5 يىلى - 1999
ــاتو  ــ چ- 7نـ ــهھىرىنى  ىـ ــراد شـ ــالۋىيىنىڭ بېلگـ ــدە يۇگوسـ سال كېچىـ

بومباردىمان قىلغاندا، ئـۈچ دانه راكېتـا بېيجىڭنىـڭ بېلگرادتـا تۇرۇشـلۇق           
شــۇ . ئهلچىخانىـسىغا تېگىـپ، بـاش ئهلچىخانـا ئـوت ئىچىـدە قالـدى       بـاش  

ــوزەك قىلىــدۇ «كۈنــدىن باشــالپ ئامېرىكــا   ــوزەكلهرنى ب ــاجىزالرنى «، »ب ئ
دەيــدىغان ئــاممىۋى » چــوڭ دۆلهتــلهرگه چېقىاللمايــدۇ«ۋە »  تاپىــدۇئــانى

ساۋاتـسىزلىق بىـلهن توقــۇپ چىقىرىلغـان پهتىــۋاالر، ئهپـسانىلهر يىمىرىــپ     
ــالندى ــاش     . تاش ــلۇق ب ــا تۇرۇش ــڭ بېلگرادت ــدا، بېيجىڭنى ــق ئېيتقان ئېنى

ئهلچىخانىـــسىنىڭ بومباردىمـــان قىلىنىـــشى، ۋەدىـــسىدە تۇرمايـــدىغان     
  . جۇڭگولۇق بېدىكلهرنىڭ ئهدىپىنى بېرىپ قويۇش ئۈچۈن ئىدى

ــاگېنتلىقى« ــۇخبىرى، »يۇگوســالۋىيه ئ ــڭ م ــا س سنى ــۇخبىرت نى ى م
بــاش ئهلچىنىــڭ ئهتراپىــدا  «: زىيــارەت قىلغانــدا رۇســىيىلىك بــۇ مــۇخبىر 

ناتونىــڭ .  نىــشان يــوق ئىــدىيباردىمــان قىلىــشقا تېگىــشلىك ھهربىــبوم
ــسى   ــاش ئهلچىخانىـــ ــڭ بـــ ــايروپىالنلىرى خىتاينىـــ ــسهتلىك نىئـــ  مهقـــ

ــۇ ۋەقهنــى ھهرگىــز ئۇچقۇچىالرنىــڭ ســهۋەنلىكى  . بومباردىمــان قىلــدى ب
  . دېدى» كهلتۈرۈپ چىقارغان ئهمهس

ــاش ئهلچــى   ــن ب ــڭلىنپهن جى ــۆلمنى ــپ   ئ ــۈرىكى چىقى ــۇرۇپال ي هي ت
ــتىن ــۇ تهرەپ ،كهتكهنلىك ــان    - ئ ــۇپ قالغ ــارىغۇ بول ــۈرۈپ ق ــكه يۈگ  تهرەپ

ــتهك غىڭــشىدى ــات   . ئىت ــستىرلىكى بايان جۇڭگونىــڭ تاشــقى ئىــشالر مىنى
ۇزلۇقىنى ئاشـكارىلىدى، بـاش     بـۇ ھهرىـكهت ناتونىـڭ يـاۋ       «: ئېالن قىلىپ 

 ، كېــرەك كىــتىگه نــاتو مهســئۇل بولۇشــى   خــانىنى بــومبىالش ھهرى ئهلچى
جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى تهدرىجىــي ھهرىــكهت قــوللىنىش ھوقــۇقىنى ســاقالپ  
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ناتونىـڭ بـاش    «:  كـېچىلهپ يىغىـن ئېچىـپ      جۇڭنهنخهي. دېدى» قالىدۇ
ــتىن     ــهۋەنلىك بولماس ــشى س ــان قىلى ــانىمىزنى بومباردىم ــى ،ئهلچىخ  بهلك

ئامېرىكىنىــڭ يېتهكچىلىكىــدە ئېلىــپ بېرىلغــان، جۇڭگــودا مۇقىمــسىزلىق 
مــدە سىياســىي داۋالغــۇش پهيــدا قىلىــشنى مهقــسهت قىلغــان   ۋە كهڭ كۆله
: جــــۇڭنهنخهيخهۋەرلهرگه قارىتــــا . دەپ قــــارار قىلىــــشتى» ھهرىــــكهت

ــك   « ــسىياتىنى، ۋەتهنپهرۋەرلىــ ــي ھېســ ــڭ مىللىــ ــڭ، مىللهتنىــ دۆلهتنىــ
 ئامېرىكـا باشـچىلىقىدىكى ناتوغـا       ،ھېسسىياتىنى ئالدىنقى ئورۇنغـا قويـۇپ     

نــى قــارار »هتنىــڭ مــۇقىملىقىنى قوغــداشقــاتتىق مۇئــامىله قوللىنىــپ دۆل
  . قىلغان ئىمىش

نــۆۋەتته مهســىله، جۇڭگــو ھۆكــۈمىتىنى ئــاۋارە قىلىــدىغان مهســىلىگه 
ئايلىنىپ قالدى، جۇڭگودا ئامېرىكىغـا قارشـى كهيپىيـات ئـۆرلهپ تۇرغـان             
ئهھۋالــدا، ئامېرىكــا بىــلهن جۇڭگــو ئوتتۇرىــسىدا يېڭىــدىن پهيــدا بولغــان 

 ئۇســـۇل بىـــلهن پهســـهيتىش نـــۆۋەتته جۇڭگـــو  زىـــددىيهتلهرنى قانـــداق
ئامېرىكــا . ھۆكــۈمىتى دۇچ كهلــگهن دىپلوماتىــك خىــرىس بولــۇپ قالــدى 

 ناتونىـــڭ ، بىرىنچـــى—جۇڭگـــو ئوتتۇرىـــسىدا ئىككـــى تۈرلـــۈك بىـــلهن 
ــشى،      ــان قىلىـ ــسىنى بومباردىمـ ــاش ئهلچىخانىـ ــڭ بـ ــا خىتاينىـ بېلگرادتـ

زۈلگهن  ئامېرىكــــا بىــــلهن يــــاپونىيه ئوتتۇرىــــسىدا تــــۈ    ،ئىككىنچــــى
 پهيــدا نىــڭ يېڭــى كۆرســهتكۈچ»ق شهرتنامىــسىبىخهتهرلىــك، ھهمكــارلى«

 ئامېرىكــــا ئىككــــى دۆلهت –قىلغــــان زىــــددىيهتلهر نــــۆۋەتته جۇڭگــــو 
ــۇپ    ــددىيهت بول ــدىغان مــۇھىم زى مۇناســىۋىتىنىڭ خــاراكتېرىنى بهلگىلهي

  . قالدى
ــيىن   ــدىن كېـ ــكهت قولالنغانـ ــي ھهرىـ ــالۋىيىگه ھهربىـ ــاتو يۇگوسـ  ،نـ

سـوغۇق  « : ھهربىـي ھهرىكهتـكه باھـا بېرىـپ        بىاليېر ۋەزىرى   ئهنگلىيىنىڭ
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 دۇنيــادا يېڭــى تهرتىــپ ،مۇناســىۋەتلهر ئۇرۇشــى ئاخىرالشــقاندىن كېــيىن 
 دەرىجىــدىن ،قىسقىــسى. دېيىــشتى» ئورنىتىــشنىڭ ئۈلگىــسى تىكلهنــدى 

تاشــقىرى چــوڭ دۆلهت ئامېرىكــا ۋە ئۇنىــڭ ئىتتىپاقداشــلىرى، ئهنئهنىــۋى 
ــادەتلهرنى ب  ــارا ئ ــسانىيهتچىلىككه   خهلقئ ــۇپ، ئىن ــپ قوي ــكه قايرى ــر تهرەپ ى

ــازىالش ئېلىــپ بارغــان   ئهممــا ئىگىلىــك . مۇخالىــپ، ئىرقــى ۋە ئېتنىــك ت
ھوقۇقلۇق دۆلهت يۇگوسـالۋىيىگه ھهربىـي ھهرىـكهت قوللىنىـپ، ئـۇرۇش          
كرىزىـــسى پهيـــدا قىلغـــۇچى دۆلهتنىـــڭ ئىچكـــى ئـــۇرۇش ئېهتىمـــاللىقى  

ــپ دۇ   ــدىنى ئېلى ــشنىڭ ئال ــۈرۈپ چىقىرى ــون  كهلت ــادالهتنى ۋە راي ــاۋى ئ ني
ئهگهر ناتونىـڭ ھۇجـۇمى ئىككـى       . خاراكتېرلىك ئادالهتنى قوغداپ قالـدى    

 ئۈچ كۈن ئىچىدە ئۈنۈم ھاسىل قىلـسا، كوسـوۋولۇق مۇسـۇلمانالر ئـالىي              –
 ق بولغانـدا  ئۇنـدا . ئاپتونومىيىگه ياكى مۇسـتهقىللىققا ئېرىشىـشى مـۇمكىن       

ــالۋىيه ۋە ئىككىن    ــل يۇگوس ــر خى ــى بى ــل كوســوۋو    ئىككىنچ ــر خى ــى بى چ
 –ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئۇرۇشتىن كېيىنكى دۇنيانىڭ يېڭـى تهرتىپـى ئاسـتا            

 جـۇرۇڭجى بۇ دېـمهك، جۇڭگونىـڭ ۋەزىـرى        . ئاستا شهكىللهنگهن بوالتتى  
ئــامېرىكىنى زىيـــارەت قىلغانــدا، مـــۇخبىرالر تىــبهت مهسىلىـــسى بىـــلهن    

 نـېمه  نىـڭ جۇرۇڭجىكوسوۋو مهسىلىسىنى بىرلهشتۈرۈپ سـوئال قويغانـدا،      
ــ  ــۈن چىچاڭ ــهۋەبىدۇر شىپئۈچ ــڭ س ــۋال  .  كهتكهنلىكىنى ــۇنداق ئهھ مۇش

ــارەت قىلىــشتىن    ــامېرىكىنى زىي ــرى كــۈزۈمى ئ ئاســتىدا ياپونىيىنىــڭ ۋەزى
ــاپونىيه    ــارالمېنتى، يـ ــاپونىيه پـ ــۇرۇن يـ ــشالر  –بـ ــي ئىـ ــا ھهربىـ  ئامېرىكـ

  . شهرتنامىسىگه مۇناسىۋەتلىك ئۈچ تۈرلۈك قانۇن اليىهه ماقۇللىدى
ــا.  1 ــزي ــشكه مۇناســىۋەتلىك   پونىيه دېڭى ــۈز بېرى ــۇرۇش ي ــدا ئ  ئهتراپى

ــىۋەتلىك  .  2قـــانۇن اليىـــهه؛  ــاپونىيه قوغـــدىنىش ئارمىيىـــسىگه مۇناسـ يـ
 –ئــۇرۇش دەۋرىــدە يــاپونىيه .  3قــانۇننى ئــۆزگهرتىش قــانۇن اليىهىــسى؛ 
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ئامېرىكا ئۇرۇشقا كېرەكلىـك مـاددىي الزىمهتلىكلهرنـى ئۆزئـارا يهتكـۈزۈپ            
: جۇڭگـــو. اليىهىـــسى قاتـــارلىق قـــانۇنالرنى ماقۇللىـــدىبېـــرىش قـــانۇن 

ــدە  « ــۈز بهرگهنـ ــدا ۋەقه يـ ــزى ئهتراپىـ ــاپون دېڭىـ ــگهن » يـ دەپ بهلگىلهنـ
ا ئاساســالنغاندا، چــۈنكى، بــۇ ماددىغــ. ماددىالرغــا قهتئىــي قارشــى تــۇردى 

بـۇ توغرىـدا جهنـۇبىي      .  دېڭىـزى ئهتراپىغـا تهئهللـۇق ئىـدى        تهيۋەن ياپون 
ۇن اليىـــهه ياپونىيىنىـــڭ ھهربىـــي كـــۈچ     قـــان «: كـــورېيه گېزىتلىـــرى 

دائىرىـــسىنى كېڭهيتىـــشنىڭ ئىنكـــار قىلغىلـــى بولمايـــدىغان دەرىجىـــگه  
ــسپاتالپ بهردى ــى ئى ــپىن  . دەپ كۆرســهتتى» يهتكهنلىكىن ــۋەن، فىلىپ تهي

ــلهر  ــارلىق دۆلهتــ ــا «: قاتــ ــارلىق   –ئامېرىكــ ــي ھهمكــ ــاپونىيه ھهربىــ  يــ
 رايونىنىـــڭ  تىـــنچ ئوكيـــان –شهرتنامىـــسىنىڭ ئىمزالىنىـــشى ئاســـىيا   

  . دەپ كۆرسهتتى» بىخهتهرلىكىنى قوغداشقا پايدىلىق
 يــاپونىيه –ناتونىــڭ يۇگوســالۋىيىگه ئــۇرۇش قوزغىــشى، ئامېرىكــا     
ــر     ــڭ بىـــ ــلهن تىبهتنىـــ ــوۋو بىـــ ــىۋەتلىرى، كوســـ ــرىگه –مۇناســـ  بىـــ

ــدە     ــاي ھۆكۈمىتى ــيهت خىت ــارا ۋەزى ــدا قىلغــان خهلقئ ــشتۇرۇلۇشى پهي سېلى
  . هيدا قىلدىئويلىنىش، چۆچۈش، بىئاراملىق پ
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   لى دىڭ خۇى—تهيۋەن 

   كۈنى- 20 ئاينىڭ - 5 يىلى - 1999
ڭ تهيۋەننىـ « يېزىـپ پۈتتـۈرگهن      دىڭخـۇي  لىتهيۋەننىڭ پرېزىدېنتى   

بـۇ  .  كۈنى تهيۋەندە نهشـردىن چىقتـى      - 16ماۋزۇلۇق كىتاب   » تهشهببۇسى
  : كىتابنىڭ ئاالقىدار مهزمۇنلىرى تۆۋەندىكىچه

ــ، ئامېرىكــا، تهيــۋەن- 1 اپونىيه مۇناســىۋىتىگه سىياســىي نۇقتىــدىن   ي
  .قاراش كېرەك

ئامېرىكـــــا، يـــــاپونىيه، تهيـــــۋەن ئـــــۈچ تهرەپ مۇناســـــىۋىتىنىڭ     
ك ئهھمىـيهتكه   مىلىـ چوڭقۇرلىشىشى ئاسىيا ئۈچۈن ئېيتقاندا كـۆپ تهرەپلى      

ــۇر  . ئىــگه ئىقتىــساد ساھهســىدىال ئهمهس، سىياســهت ساھهســىدىمۇ چوڭق
ــىۋەتتۇر   ــدىغان مۇناســـ ــىر قالدۇرىـــ ــان  . تهســـ ــۈل بۆلۈۋاتقـــ مهن كۆڭـــ

كهلگۈســىنىڭ، تهيۋەننىــڭ مهۋجۇدلۇقىغــا مۇناســىۋەتلىك ئىكهنلىكىنــى     
ــۇقى  . ئىزچىــــل تهكىتلىــــدىم ــۇنداقال ئهمهس، تهيۋەننىــــڭ مهۋجۇدلــ شــ

تهيۋەننىـڭ مهۋجۇدلـۇقى    . ئاسىيانىڭ كهلگۈسىگىمۇ مۇناسـىۋەتلىك ئىـدى     
دېـسهك   تـاش بولـۇپ قالـدى،    ھـۇل ئاسىيانىڭ كهلگۈسىنى بهرپـا قىلىـشتا     

  .ئاشۇرۇۋەتكهن بولمايمىز
  : كىتابتا يهنه مۇنداق شهرھلهر ئورۇن ئالدى

ــورنى       ــڭ ئ ــازىرغىچه تهيۋەننى ــاكى ھ ــورنى ي ــڭ ئ ــۈنكى تهيۋەننى بۈگ
تهيۋەنـدە جۇڭخـۇا مىنگـو دۆلهت       . جۇڭخۇا مىنگو دەپ ئاتىلىـپ كهلمهكـته      

 ھهم مۇسـتهقىل ئـورنىنى سـاقالپ        ىگىلىك ھوقۇقلـۇق خـاراكتېرگه ئىـگه      ئ
  . كتهكهلمه

تهيۋەننىـــڭ ئىچكـــى قىـــسمىدا بهزىـــلهر جۇمهـــۇرىيهت قۇرۇشـــنى      
ــدى  ــپ كهل ــهببۇس قىلى ــرەك ئهمهس دەپ  . تهش ــش كې ــداق قىلى مهن ئۇن
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چــۈنكى، تهيــۋەن جۇمهــۇرىيىتى قۇرۇلغــانلىقىنى جاكــارالش     . قــارايمهن
مهللهشــــتۈرۈپ، تهيۋەننىــــڭ يۋەننىــــڭ ســــوبيېكتىلىق ئــــورنىنى مۈجته

 تۇرۇشـىغا بـوھران پهيـدا       يـۋەن بولـۇپ   تهقىل ته ئىگىلىك ھوقۇقلـۇق مۇسـ    
تهيۋەننىــڭ مهۋجۇدلـۇقىنى كاپــالهتكه ئىــگه قىلىـش ئۈچــۈن بىــز   . قىلىـدۇ 

ــۇق مهسىلىــسىنى بــۇ خىلــدا   ، مۇســتهقىللىق ئاددىالشــتۇرىدىغانمهۋجۇدل
 ئۇسـۇلالرنى رەت قىلىـشىمىز      ئاددىالشـتۇرىدىغان مهسىلىسىنىمۇ بۇ خىلـدا     

ــرەك ــى ئا  . كې ــته بهلك ــانۇنى جهھهت ــۇڭا ق ــدىغان  ش ــدۇرۇۋەتكىلى بولماي غ
ــۇھىم   ــايىن م ــىمىز ئىنت ــالرنى تۇرغۇزۇش ــدىن  . ئاساس ــدېنت ئهمىلىم پرېزى

خــاالس بولــۇش ئالدىــدا، خهلقئــارا قانۇنــشۇناسالرنى تــوپالپ، تهيۋەننىــڭ  
دۆلهتلىـــك ئـــورنى مهسىلىـــسى بـــويىچه ئىنتـــايىن مـــۇكهممهل شـــهرھى  

  . بېرىشنى ئوياليمهن
  : كىتابتا مۇنداق كۆرسىتىلدى

ىــق ئېيــتىش كېرەككــى، خىتــاي كوممۇنىــستلىرىنىڭ تهيــۋەنگه      ئېن
قاراتقــان پوزىتسىيىــسى، ھهرقايــسى دۆلهتــلهر تهيــۋەن بىــلهن مۇناســىۋەت 

ــىلىدۇر   ــشىدىغان مهس ــاۋۋال ئويلى ــدا ئ ــڭ   . قىلغان ــز، جۇڭگونى ــېكىن بى ل
زوراۋانلىقــى ئــۆزگهرمهي داۋاملىــشىدىكهن، تهيــۋەن ئۇنىــڭ تهســىرىگه      

ــىي  ــاي، ئاســ ــشكه  ئــــۇچراپال قالمــ ا رايونىنىــــڭ تىنچلىقــــى ھهم تهۋرىنىــ
 ئهپــسۇسلىنارلىقى شــۇ .ىــشىمىز كېـرەك ئۇچرايـدىغانلىقىنى كۆرســىتىپ ئۆت 

يهردىكى جۇڭگونىڭ ئالدىدا مهيـدانى ئىنتـايىن ئـاجىز بولۇۋاتقـان دۆلهت            
يــاپونىيه، يــاپونىيه ھهرقانــداق ئىــشتا جۇڭگــو دائىرىلىرىــدىن مهســلىههت  

ــارىخنى چۈشــه. ســوراپ كهلمهكــته ــاي ت ــۇپال قالم  ،ندۈرگۈچه شــۇنداق بول
  .ھهتتا سىياسىي مهسىلىلهردە ھهم شۇنداق قىلىپ  كهلمهكته
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ــك   ــان مىللهتچىلىـــ ــۇمچه قىلىنغـــ ــا قوشـــ ــۈك —زوراۋانلىققـــ  بۈيـــ
 باشـــقا ئاســـىيا دۆلهتلىـــرىگه نىـــسبهتهن ئېيتقانـــدا يهنىـــال  خىتـــايچىلىق

ــايچىلىقتۇرتهھـــدىت خاراكتېرلىـــك  ــىيه جۇڭگونىـــڭ  . خىتـ بهلكـــى رۇسـ
لـېكىن  . رخىل بېسىملىرىنى تېخـى ھـېس قىلمىغـان بولۇشـى مـۇمكىن           ھه

ھىندىـــستان قـــاتتىق بېـــسىم ھـــېس قىلغـــانلىقتىن جۇڭگـــو بىـــلهن       
ــدىكهن،   . تىركهشــمهكته ــۇپ تۇرى ــق مهۋجــۇد بول ــداق ئهھــۋال داۋاملى بۇن

  . ئاسىيادا ئهبهدىي ئاسايىشلىق بولمايدۇ
ئهڭ غايىلىـــــك ھـــــالهت شـــــۇكى، جۇڭگـــــو بۈيـــــۈك خىتـــــاي      

ىلىكىنىــڭ چۈشــهكلىرىدىن قۇتۇلــۇپ، مهدەنىــيهت ۋە تهرەققىيــات مىللهتچ
ــۇق     ــۇقتىن تول ــك ھوق ــڭ ئىگىلى ــان رايونالرنى ئهھــۋالى ئوخــشاش بولمىغ

ۋەن، تىــبهت، تهيــ: مهســىلهن. بهھــرىمهن بولۇشــىغا يــول قويۇشــى كېــرەك
قاتــارلىق ) مــانجۇرىيه( شــىمال – ئىچكــى موڭغــۇلىيه، شــهرقىي ،شــىنجاڭ

ككه ئايرىــــپ ئۆزئــــارا رىقابهتلىــــشهلهيدىغان،  بــــۆلهيهتــــتهرايــــونالرنى 
ــشى     ــگه قىلىـ ــانىيهتلهرگه ئىـ ــۈك ئىمكـ ــشىدىغان بۈيـ ــات قوغلىـ تهرەققىيـ

  . ئاسىيا شۇ ۋاقىتتىال ئاسايىشلىق كۈنلهرگه ئېرىشهلهيدۇ. كېرەك
  :كىتابتا مۇنداق كۆرسىتىلدى

تهيۋەننىــڭ تهرەققىيــاتىنى ھــاكىمىيهت بېــشىدىكىلهر قــول تۇتۇشــۇپ 
بۇنــداق يارىتىــشقا جۇڭگــو كوممۇنىــستلىرى . لهن يــاراتتىيهكــدىللىق بىــ

شـۇڭا تهيـۋەن توغرىـسىدا ھهرقانـداق        . ھېچقانداق تۆھپه قوشقان ئهمهس   
ــهببۇس  ــۇقى يـــوق تهشـ ــا قويـــۇش ھوقـ ــز. ئوتتۇرىغـ ــلهن بىـ ــۋەن بىـ  تهيـ

جۇڭگونىڭ مۇناسىۋىتى ئاللىقاچان ئىچكى مهسـىله بولـۇش دائىرىـسىدىن          
ەرىجىلىـك سىياسـىي گهۋدە سـۈپىتىدە        ئوخـشاش د    بهلكـى  ،ھالقىپ كهتتى 

 يـوقنى ئۆزئـارا ئالماشـتۇرىدىغان مهسـىلىگه ئايلىنىـپ كهتتـى، دەپ              –بار  



 116

شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن بىـــز، گومىنـــداڭ بىـــلهن كوممۇنىـــستالر      . قـــارايمىز
ئوتتۇرىسىدا بولۇپ ئـۆتكهن ئىچكـى ئۇرۇشـنى تهكىتلهيـدىغان تهپهككـۇر       

تهيـۋەن مهسىلىـسىنى    ئهندىزىسىدىن قۇتۇلـۇپ، جۇڭگـو كوممۇنىـستلىرى        
قورال كـۈچى ئـارقىلىق ھهل قىلىـدىغان شـوئاردىن ۋاز كېچىـشى كېـرەك،               

ــارايمىز ــك    . دەپ قــ ــڭ دېموكراتىــ ــستلىرى تهيۋەننىــ ــاي كوممۇنىــ خىتــ
تهرەققىياتىغا ئهمهلىـي مۇئـامىله قىلمـاي، قـورال ئىـشلىتىمىز دەۋاتىـدۇ، ۋاز            

ــدۇ ــۆ  . كهچمهيۋاتى ــاق مۇناســىۋىتىدە يېڭــى ئ زگىرىش شــۇڭا ئىككــى قىرغ
  .بولمىغانلىقىدىن كىشىلهر بىئارام بولۇۋاتىدۇ

  :كىتابتا مۇنداق كۆرسىتىلدى
ــۇن     ــۈن نۇرغـ ــشى ئۈچـ ــي چۈشىنىۋېلىـ ــڭ تهدرىجىـ مهن ئامېرىكىنىـ

ــدىم  ــوپالپ رەتلىـ ــۇرالرنى تـ ــا  . ئۇچـ ــاللىرىنى ئامېرىكىغـ ــڭ خىيـ تهيۋەننىـ
مهن . مۇكهممهل يهتكۈزۈش ئۈچۈن كۆپ خىـل تىرىـشچانلىق كۆرسـهتتىم         

سـىلهر جۇڭگـو بىـلهن      :  ئامېرىكىنىڭ بىر نهپهر سىياسىي ئهربابىغا     يېقىندا
ــسىلهر،   ــشىش«ئاالقىلىــشىش سىياســىتىنى تهشــهببۇس قىلىۋاتى » ئاالقىلى

دېگهن ئىبارە سىياسىي سـاھهدە تولىمـۇ مۇۋاپىـق ئىـشلىتىلمىگهن ئىپـادە،             
. نىڭ زۆرۈرىيىتـى يـوق    ىئامېرىكىنىڭ جۇڭگـو بىـلهن ئاالقىلىشىـش      . دېدىم

ورنىغـــا ئامېرىكـــا بېـــسىم ئـــارقىلىق جۇڭگـــونى مهدەنىيهتلىـــك بۇنىـــڭ ئ
شۇڭالشقا ئاسىيادا، ھهتتـا پۈتـۈن دۇنيـادا        . دۇنياغا سۆرەپ كىرىشى كېرەك   

 جۇڭگونىــــڭ زوراۋانلىقىنــــى، مۇســــتهبىت —جۇڭگــــونى ئــــۆزگهرتىش 
نى ھهمـــدە مـــۇۋازىنهتتىن خـــاالس بولغـــان ئىقتىـــساد ىسىياســـىي تـــۈزۈم

ــسىنى ــك تهرقۇرۇلمىـ ــش مهرىپهتلىـ ــات يۈزلىنىـ ــقان ىگەققىيـ ه، زامانىۋىالشـ
  . تۈزۈمگه ئۆزگهرتىش مۇھىم تېمىغا ئايلىنىپ قالدى

  . جۇڭگونى ئۆزگىرىشكه قىستىغان سىياسىي ۋەزىيهت- 2
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نــۆۋەتته ئامېرىكــا بىــلهن جۇڭگونىــڭ ئىــستراتېگىيىلىك ھهمكــارلىق  
  : خىل مهزمۇنغا ئىگه بولۇپ قالدىمۇناسىۋىتى مۇنداق ئىككى

ــسترا.  1 ــتۇرۇپ،   ئى ــشنى داۋامالش ــشىش، سۆزلىشى تېگىيىلىك ئاالقىلى
يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك ئهمهلـــدارالرنىڭ، ھهربىـــي مۇتهخهسسىـــسلهرنىڭ، 
ــارەت     ــارا زىي ــى ئۆزئ ــسېرالرنىڭ قارشــى تهرەپن ــك ئوفىت ــۇقىرى دەرىجىلى ي

  قىلىشى ئارقىلىق ئۆزئارا چۈشىنىشنى چوڭقۇرالشتۇرۇش؛
ــلىق، ئ .  2 ــمهن، دەپ قارىماســــ ــونى دۈشــــ ــڭ جۇڭگــــ امېرىكىنىــــ

ئــاقىالنىلىكىنى جۇڭگــو تهرەپــكه كۆرســىتىپ تــۇرۇش، ئىككــى تهرەپنىــڭ  
اق سىياســىي مهيدانىــدا ئىخــتىالپ بولــسىمۇ، ئىمكانىيهتنىــڭ بــارىچه ئورتــ

  .مهنپهئهتنى تهرەققىي قىلدۇرۇش
ــىتىدە   ــلهن ئاالقىلىـــشىش سىياسـ لـــېكىن ئامېرىكىنىـــڭ جۇڭگـــو بىـ

ــ   ــستراتېگىيىلىك يېتهرســ ــۈك ئىــ ــرنهچچه تۈرلــ ــاقلىنىپ بىــ ىزلىكلهر ســ
  . كهلمهكته

تىنىـڭ  ىر ئامېرىكىنىـڭ دۆلهت مهنپهئ   بهگلىـرى ھـازى    جۇڭنهنخهينىڭ
ھـازىر خهلقئـارا جهمئىـيهت ئهمهل       . قهيهردىلىكىنى چوڭقۇر پهملهپ يهتتـى    

 جۇڭگــو  ،قىلىۋاتقــان سىياســىي ئهنــدىزىلهرگه قهتئىــي قارشــى تــۇرۇپ     
رقى كۈنـدىمۇ مهۋجـۇد     ئۆزىنى چوڭ دۆلهت قاتارىغا قويۇپ ئـاۋۋال ۋە ھـازى         

ــۆلچهملىرىنى،    ــاراش ئـ ــمهت قـ ــقان  قىمـ ــان خهلقئاراالشـ ــۇپ تۇرۇۋاتقـ بولـ
ــن    ــارلىق دۆلهتلهردى ــاپونىيه قات قائىــدىلهرنى ئۆزگهرتىــشنى ئامېرىكــا ۋە ي

ابىق سـوۋېتلهرنىڭ رەھبىـرى     تهلهپ قىلماقتا، جۇڭگو كوممۇنىـستلىرى سـ      
ســـاۋاقالر  -ســـاۋاقلىرىنى ئـــاچچىق تهجـــرىبه  -ۋنىـــڭ تهجـــرىبه ېگورباچ

ــدى  ــۇل قىل ــدا قوب ــسىنىڭ   . قاتارى ــيهت قۇرۇلمى ــودا جهمئى ــۈنكى جۇڭگ چ
ــدى    ــكهن ئى ــددىيهتلهرگه توشــۇپ كهتكهنلىكىنــى ھــېس قىلىــپ يهت . زى
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بىــراق، كوممۇنىــستالرنىڭ مۇســتهبىت ھۆكــۈمرانلىقىنى قوغــداپ قــېلىش  
ــتۈرۈش ۋە     ــىي ئهركىنلهشــــ ــز سىياســــ ــو ھهرگىــــ ــۈن، جۇڭگــــ ئۈچــــ

ئامېرىكىنىـــڭ . ھاتى ئېلىـــپ بارمايـــدۇ دېموكراتىيىلهشـــتۈرۈش ئىـــسال 
ئهگهر . جۇڭگو بىـلهن ئاالقىلىـشىش سىياسـىتى ئېقىـپ قېلىـشى مـۇمكىن          

ئۆزىنىڭ مهۋجۇدلۇقىغا تهھدىت پهيدا بولـدى، دەپ قارايـدىكهن، جۇڭگـو           
ــۇمكىن    ــشى م ــىتىدىن ۋاز كېچى ــشىش سىياس ــان ئاالقىلى ــۇ ھام ــۇڭا . ش ش

گهن بۈگـۈنكى كۈنـدە تىـز       جۇڭگو ئىنتايىن زور خهلقئارا بېسىمغا دۇچ كهل      
 ئهكــسىچه دۆلهت ئىچــى ۋە دۆلهت ســىرتىدا   ،پۈكــۈش بۇياقتــا تۇرســۇن  

 كــۆز قىلىــپ خهلقئــارا بېــسىمغا    –خىتــاي مىللهتچىلىكــى ھهدەپ كــۆز   
تهيــۋەن مهسىلىــسى بــويىچه ئامېرىكىنىــڭ يــول  . قايتۇرمــا زەربه بهرمهكــته

ــا  ــىنى تهلهپ قىلماقت ــڭ ت  . قويۇش ــڭ مهۋجۇدلۇقىنى ــز تهيۋەننى ــۋەنگه بى هي
 ھهتتــا ،مۇناســىۋەتلىك مهســىله بولــۇپال قالمــاي، جۇڭگونىــڭ، ئاســىيانىڭ 

ــايىن مــــۇھىم   ــىۋەتلىك ئىنتــ ــا مۇناســ پۈتــــۈن دۇنيانىــــڭ تهرەققىياتىغــ
مهۋجۇدلۇق ئىكهنلىكىنـى ئامېرىكـا ۋە يـاپونىيه دۆلهتلىرىنىـڭ چۈشـىنىپ            

  . قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز
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  جۇڭگونىڭ ۋەزىيىتى

   كۈنى- 25نىڭ  ئاي- 5 يىلى - 1999
ــسىنى    ــاش ئهلچىخانىــ ــلۇق بــ ــا تۇرۇشــ ــاتو جۇڭگونىــــڭ بېلگرادتــ نــ
ــك     ــكهت خاراكتېرلىـ ــودا مهملىـ ــيىن، جۇڭگـ ــدىن كېـ ــان قىلغانـ بومباردىمـ

 يىلـى مهدەنىـيهت     - 1966.  تـۇرۇش دولقـۇنى كۆتۈرۈلـدى      ئامېرىكىغا قارشى 
» قىزىــــل قوغــــدىغۇچىالر «ئىنقىالبــــى دەۋرىــــدە ھوشــــىنى يوقاتقــــان    

ــڭ بې ــ  ئهنگلىيىنى ــالهت خانى ــلۇق ۋاك ــدا تۇرۇش ــدەك سىيجىڭ نى كۆيدۈرگهن
ــاش    ــڭ بـ ــلهن ئامېرىكىنىـ ــۇنداق غهزەپ بىـ ــۈن يهنه شـ ــۇقالر بۈگـ جۇڭگولـ

  . الدىىۋ قورشنىئهلچىخانىسى
ــاس      ــز ئىنك ــۇنداق تې ــدە مۇش ــۇقراالر ئىچى ــڭ ۋە پ ــو دائىرىلىرىنى جۇڭگ
ــۇر      ــايىن چوڭقـ ــۇرەككهپ، ئىنتـ ــامىلالر مـ ــان ئـ ــهۋەب بولغـ ــقا سـ قايتۇرۇشـ

ــاتالمل ــش   قـ ــان قىلىـ ــانىنى بومباردىمـ ــاش ئهلچىخـ ــۇپ، بـ ــامىلالر بولـ ىق ئـ
ۋەقهســــــىنىڭ نــــــۆۋەتته جۇڭگونىــــــڭ سىياســــــىي ئېكولوگىيىــــــسىگه  

ــايتتى كۆرســىتىدىغان  ــا .تهســىرىنى ســهل چاغالشــقا بولم ــاي پۇقرالىرىغ  خىت
 دەرىجىـگه   نىـڭ تهرەققىـي قىلىـپ شـۇ        ئهھۋال نۆۋەتتىكىنىسبهتهن ئېيتقاندا   

كېـيىن ھامـان بىـر كـۈنى يـۈز بېرىـدىغان ئىـش               -يېتىپ كېلىشى ئىلگىرى    
 يىلــدىن بېــرى جۇڭگــو دائىرىلىــرى بىــردەم يــۇقىرى بېــسىملىق  10. ئىــدى

ــتىن    ــر تهرەپـ ــسه، يهنه بىـ ــسىم ئىشلهتـ ــيهتكه بېـ ــلهن جهمئىـ ــهت بىـ سىياسـ
ــۇپ   ــول قويـ ــا يـ ــىي بىپهرۋالىققـ ــشىلهرنىڭ  ،سىياسـ ــاڭلىق كىـ ــودا ئـ  جۇڭگـ

بـۇ قېـتىم    .  يۈز بهرمىـگهن ئىـدى      نامايىشمۇ لىكىىيستىخئىمۇ ھهتتا   ىنامايىش
 پۇقرالىرىغـا ئـاچچىقىنى     باش ئهلچىخانىنىڭ بومباردىمان قىلىنىشى جۇڭگـو     

  . الىدىغان پۇرسهت يارىتىپ بهردىۋچىقىرى



 120

بۈگــۈن جۇڭگــودا غهزەپنىــڭ جۇغلىنىــشى، جهمئىيهتنىــڭ ھهرخىــل      
زىــددىيهتلهرنىڭ ھهل قىلىنمــاي جۇغلىنىــشىغا بــاغلىق بولــۇپ، ئۇنىڭــدىن  

ــۇ   باشــقا  ــشى، بولۇپم ــارا ســهھنىدە ئوڭۇشــسىزلىققا ئۇچرى جۇڭگونىــڭ خهلقئ
يېقىندا ئامېرىكىـدا قوزغالغـان جۇڭگوغـا قارشـى تـۇرۇش دولقـۇنى قاتـارلىق               

دائىرىلهرنىــــڭ  . زىــــددىيهتلهرگه مۇناســــىۋەتلىك جــــۇغلىنىش ئىــــدى   
زوراۋان سىياســـــىيغا تۇتقـــــان پاســـــسىپ   «دىپلومـــــاتىيه ساھهســـــىدە  

لغـان جۇڭگـو پۇقرالىرىنىـڭ جۇغالنغـان غهزىپـى      دىن نارازى بو  »مۇئامىلىسى
 خۇسۇسـىيهتكه ئىـگه     تېراگىـدىك نـى   »مىللىي غۇرۇرى «خىتاي مىللىتىنىڭ   

ئۇزۇنـدىن بېـرى بېـسىلىپ تۇرغـان        . قىلغانلىقتىن جۇغالنغان غهزەپ ئىدى   
ــا قارشــى    ــشكهندە، ئامېرىكىغ ــۆزىنى ئاشــكارىالش پۇرســىتىگه ئېرى غهزەپ  ئ

هندىن باشقا مۇبـادا تىزگىنلهنمىـسه، جۇڭگـودا        كهيپىياتنى ئهۋجىگه كۆتۈرگ  
  .سىياسىي بوھران پهيدا قىلىشى ئېهتىمالدىن يىراق ئهمهس ئىدى

جۇڭگو دائىرىلىرى پۇقراالرنىـڭ نامـايىش قىزغىنلىقىنـى تولـۇق بىلىـپ            
ھــازىرغىچه خهلــق رايىــدىن تولــۇق پايــدىلىنىپ، تاشــقى جهھهتــته . تــۇراتتى

ــوزىر ك  ــى ك ــق رايىن ــا خهل ــۆرلهپ  ئامېرىكىغ ــتىن ئ ــر تهرەپ ۆرســىتىپ، يهنه بى
ــدىلىنىپ     ــدىن پاي ــق رايى ــان خهل ــۇن– 4«تۇرغ ــان  »  ئىي ــپ كېلىۋاتق يېتى

ــكه     ــلهن چهت ــت قارشــىنى ئۇســتىلىق بى ــو پۇقرالىرىنىــڭ ۋاقى ــته جۇڭگ پهيت
 يىغىـشتۇرۇشنىڭ مۇبـادا جۇڭگـو دائىرىلىـرى نامايىـشنى قانـداق           . بۇرىۋەتتى

ــدە ــرىگه دۇچ كهلگهنـ ــر تهرەپ قى،خهتىـ ــدىكهن،   بىـ ــق بولمايـ لىـــش مۇۋاپىـ
جۇڭگــو كوممۇنىــستلىرىنىڭ ئــۆزىگه ئــوت تۇتۇشــۇپ كېتىــشى مــۇمكىن       

  . ئىدى
خىتــاي كوممۇنىــستلىرى ئىنتــايىن خهۋپلىــك سىياســىي ئۆزگىرىــشنىڭ 

ئهلچىخانىنىــڭ بومباردىمــان قىلىنىــشى مهقــسهتلىك    . ئاچىلىــدا تــۇراتتى 
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ىڭ دىپلوماتىـك  بولسۇن ياكى مهقسهتسىز بولـسۇن خىتـاي كوممۇنىـستلىرىن       
 چـوڭ دۆلهت دىپلوماتىيىـسىنى      بۇيـانقى  بولۇپمۇ يېقىنـدىن     ،نىىتىرىشچانلىق

ــۇچراتتى   ــسىزلىققا ئ ــته ئوڭۇش ــپ جهھهت ــو ھۆك. ئوبيېكتى ــڭ جۇڭگ ۈمىتىنى
ــ    لالر، مۆتىــدىللهر دەيــدىغان مهزھهپچىلىــك   وئىچكــى قىــسمىدا قــاتتىق ق

ــاتى   ــان دىپلوم ــاپونىيىگه قارىتىلغ ــا ۋە ي ــسىمۇ، ئامېرىك ــسىدە يبولمى ه مهسىلى
لـــېكىن .  ئىخـــتىالپالر مهۋجـــۇد بولـــۇپ كهلـــگهن-ئوخـــشاشمىغان پىكىـــر 

ــا ســودا     ــشتا، دۇني ــر تهرەپ قىلى ــۇننى بى ئامېرىكىغــا قارشــى جۇڭگــوچه دولق
تهشكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىـرىش جهھهتـته يهنىـال ئامېرىكىغـا زور دەرىجىـدە        

ــى  ــوغرا كېلهتتـ ــقا تـ ــا . يـــول قويۇشـ ــاڭ زېمىننىـــڭ ئامېرىكـ ــو –جيـ  جۇڭگـ
 نىــڭجۇرۇڭجىئوتتۇرىــسىدا زىــددىيهتلهرنى پهسهيتىــشكه كــۈچ چىقىرىــشى، 

ــو    ــشى جۇڭگـــ ــشچانلىق كۆرسىتىـــ ــقا تىرىـــ ــول قويۇشـــ ــا يـــ  ئامېرىكىغـــ
ــسمىدا  ــى قى ــستلىرىنىڭ ئىچك ــى  كوممۇنى ــق پىكىرلهرن ــۈك ئىختىالپلى  كۈچل

پهيدا قىلسىمۇ يهنىال خىتـايچه بىـردەك مىللهتچىلىـك ئامېرىكىنىـڭ ئالدىـدا             
خىتـاي كوممۇنىـستلىرى ئىچكـى جهھهتـته قايىـل         . ەپ تۇرالمـايتتى  پۇت تىـر  

قىلىـــش خىزمىتىنـــى ئىـــشلهۋاتقان دەل شـــۇنداق پهيتـــته، ئهلچىخانىنىـــڭ  
ــى بو ــشى ئىچك ــان قىلىنى ــىمباردىم ــ  نىزان ــپ قويۇش ــۇمكىنى كۈچهيتى . مۇ م

كوســوۋو بــوھرانى پارتلىغانــدىن كېــيىن خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ : مهســىلهن
شــىمال «: غــۇچىالرىكىغــا قارشــى رادىكــال پىكىــر قىلئىچكــى قىــسمىدا ئامېر

 غهلىــبىگه ئېرىـشكهندىن كېــيىن  كوسـوۋودا  تهشــكىالتى ئهھـدى  ئاتالنتىـك 
ــبه    ــسۇن تىـ ــاتو بولـ ــى نـ ــا مهيلـ ــى ئامېرىكـ ــىنجاڭ مهيلـ ــسى، شـ  ت مهسىلىـ

مهسىلىسى، تهيۋەن مهسىلىـسى بـويىچه جۇڭگـونى يارنىـڭ لېـۋىگه قىـستاپ              
ــلهر... قويىـــدۇ ــونى: يهنه بهزىـ دېيىـــشكهن »  پارچىلىـــشى مـــۇمكىنجۇڭگـ
  .ئىمىش
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ــو ھهربىــــي تهرەپ  بىرلهشــــكهن دۆلهتــــلهر تهشــــكىالتىدا   «: جۇڭگــ
ــلهن       ــىيه بى ــتىدا، رۇس ــۋال ئاس ــان ئهھ ــش بولمىغ ــدىلىق ئى ــداق پاي ھهرقان

 ئــامېرىكىنى تىــزگىنلهش، نـــاتونى   ،چهكلىــك ھهربىــي ئىتتىپــاق تـــۈزۈپ   
ــپ    ــېالن قىلى ــات ئ ــك بايان ــاتتىق ئىپادىلى ــدە ق ــا چهكــلهش ھهم ، ئامېرىكىغ

قارىتـا خـام خىيالـدا بولۇۋاتقــان بهزى كىـشىلهرگه ئاگاھالنـدۇرۇش بېرىــپ،      
 مهسىلىـسى بىـلهن     دا تهشكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىـرىش      جۇڭگونىڭ دۇنيا سو  

» ناتونىــــڭ بــــاش ئهلچىخــــانىنى ئوققــــا تۇتقــــانلىقىنى بىرلهشتۈرۈشــــنى
  .تهشهببۇس قىلغان ئىمىش

ئـــارا المـــاس، لـــېكىن دۆلهتلهرقوزغىلىـــپ قدۇنيــا ئۇرۇشـــى ۋاقىتـــسىز  
ــىنى      ــالهتلهر توقۇنۇش ــدېئولوگىيىلىك ھ ــي ئى ــى، غهيرى ــپهئهت توقۇنۇش مهن

نىڭ بىـــر قىـــسىم ىئاســـاس قىلغـــان يېڭـــى ســـوغۇق مۇناســـىۋەتلهر ئۇرۇشـــ
بۇنــــداق . ھــــالهتلىرى ئاللىقاچــــان شــــهكلى ھــــالهتكه كېلىــــپ قالــــدى
ۋېتىلگهن، ئۆزگىرىشلهرگه دۇچ كهلـگهن، دۇنيـا ۋەزىيىتىنىـڭ ئالدىـدا ئېچىـ           

 تــوال ئۇنىۋېرســال دۆلهت كــۈچىنى   –ئىــسالھات ئېلىــپ بېرىۋاتقــان، ئــاز    
نى تـۆۋەن مۆلچهرلهشـكه     ى كۆرسـىتىدىغان تهسـىر    نىـڭ تهييارالۋاتقان جۇڭگو 
ــۋەتته ــدۇ، ئهلـ ــا يو . بولمايـ ــۈمىتى ئاچـ ــو ھۆكـ ــدى جۇڭگـ ــپ قالـ ــا كېلىـ . لغـ

ــۋېتىلگهن د ــۇمكىن ئهمهس   ىرۋازەئېچى ــشى م ــدى تاقىۋېلى ــى ئهم ــراق، . ن بى
ــاقچى    جۇڭگونىــڭ ئىــستراتېگىيىلىك سىياســىتى، ئىچكــى سىياســىتى، ماڭم
ــشلهرنىڭ    ــپكه ســالغان پوزىتــسىيىلىرىدە زور ئۆزگىرى ــولى ۋە تهرتى بولغــان ي

  .بارلىققا كېلىشى تۇرغان گهپ
نامايىش ئاخىرالشتى، نامايىـشچى خىتـايالر ئهمـدى بېيجىڭـدا ئامېرىكـا            

ــۈن   ــېلىش ئۈچـ ــزا ئـ ــدا ۋىـ ــسىنىڭ ئالدىـ ــى  ئهلچىخانىـ ــۆچىرەتكه تۇرۇشـ  ئـ
  . مۇمكىن
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  ...تهيۋەندە

   كۈنى- 2 ئاينىڭ - 6 يىلى - 1999
 يېڭـى نهشـردىن چىققـان ئهسـىرى         دىڭخـۇي  لـى تهيۋەندە پرېزىدېنت   

مـــاۋزۇلۇق كىتابىـــدا، جۇڭگـــو ئهتراپىـــدىكى » تهيۋەننىـــڭ تهشهببۇســـى«
ــۇردەك      ــبهت، ئۇيغــ ــان تىــ ــتهملىكه قىلىۋالغــ ــى مۇســ ــلهرگه يهنــ دۆلهتــ

دىت پهيـدا قىلىۋاتقـان زومىگهرلىكىـدىن، چـوڭ خىتـاي           مىللهتلهرگه تهھـ  
ــات     ــيهت ۋە تهرەققىيـ ــۇپ مهدەنىـ ــپ، قۇتۇلـ ــدىن ۋاز كېچىـ مىللهتچىلىكىـ

 ،تهيـۋەن، شـىنجاڭ   : هن مهسـىل  —ىجىسى ئوخشاش بولمىغـان رايـونالر       دەر
تىبهت، ئىچكى موڭغۇلىيه، مانجۇرىيه قاتارلىق رايونالرغـا تولـۇق ئىگىلىـك           

ــونى    ــپ جۇڭگــ ــۇق بېرىــ ــتهيھوقــ ــارا   هتــ ــارچىالپ، ئۆزئــ ــۆلهككه پــ  بــ
ــشىد   ــاتنى قوغلى ــشىدىغان، تهرەققىي ــولنى  رىقابهتلى ــك ي ىغان، ئهڭ غايىلى

ېلىشقا يول قويىدىغانال بولـسا، ئاسـىيا تېخىمـۇ ئاسـايىش بىـر دەۋرگه            ىۋتالل
  . كىرگهن بوالتتى، دەپ كۆرسهتتى

بۇ سىياسىي ماقالىنىڭ پۈتـۈن بايـان خاراكتېرلىـك تېمىـسىدىن سـۆز             
ىدىغان بولساق، ئاسىيانىڭ بىخهتهرلىكى ئۈچـۈن ئهتراپتىكـى رايـونالر          ئاچ

ۋە دۆلهتلهرنىــڭ جۇڭگــودىن قورقۇشــنى تــۈگىتىش ئۈچــۈن جۇڭگونىــڭ  
ــهرقىي     ــسا، ش ــدىغان بول ــلىنىپ پارچىالي ــسىگه ئاساس ــازىرقى خهرىتى  –ھ

ىـبهت، ئىچكـى موڭغـۇلىيه،      ت) ئۇيغۇرىـستان (شـىنجاڭ   ) مانجۇرىيه(شىمال  
 جۇڭگونىـــــڭ پهقهت دېڭىزغـــــا ىقىرىۋېتىلگهنـــــدەچيـــــۇپ وتهيـــــۋەن ئ

تۇتىشىدىغان جهنۇبىي ۋە شىمالىي بۆلىكىال خىتايالرنىـڭ ياشـاش ماكـانى           
ــۇپ قـــاالتتى  ــونى شـــۇنداق پـــارچىالش، بۆلـــۈپ     . بولـ ئۇنـــداقتا جۇڭگـ

مۆتىـــدىل ) باشـــقۇرۇش خهلقئـــارا جهمئىـــيهتكه قارىتىلغـــان(باشـــقۇرۇش 
ــم  ــان دۈشـ ــدا قىلىـــپ پهرەز قىلىنغـ ــۋاغ پهيـ ــنى بهلـ هنگه تاقابىـــل تۇرۇشـ
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 تهكىتلهشـــكه تـــازا مۇۋاپىقالشـــقان   گىئوپولىتىكىلىـــقتهكىتلهيـــدىغان 
  . بوالتتى

 –ككـۇرى قـۇرۇقتىن      بـۇ خىـل تهپه     دىڭخۇينىـڭ  لىئۇنىڭدىن باشقا   
ــدۇرۇ  ــۇرۇق ئويـ ــۇ ئهمهس قـ ــان تهپهككۇرمـ ــال  ،پ چىقىرىلغـ ــى رېئـ  بهلكـ

. ئاساســــالرنى نهزەرىيىــــۋى سىياســــىي تهپهككۇرغــــا ئاســــاس قىلغــــان 
ــبهتلهر    ــستان، تىـ ــتهملىكىلىرى ئۇيغۇرىـ ــدىكى مۇسـ ــڭ ئهتراپىـ جۇڭگونىـ
ــاي ھــاكىمىيىتىگه قارشــىلىق كۆرســىتىپ،     ــن بېــرى خىت ــۇزۇن يىلالردى ئ

ئهكــسىچه جۇڭگــو . مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىنــى بىــر كۈنمــۇ توختاتمىــدى 
ــيىن      ــتىن كېـ ــلهن ئۇرۇشـ ــۇلىيه بىـ ــى موڭغـ ــتهملىكىچىلىرى ئىچكـ مۇسـ

  جۇڭگــو ،اشــقى موڭغــۇلىيىنى بىرلهشــتۈرۈپمۇســتهقىللىق جاكارلىغــان ت
ــگهن   ــۇپ كهلـ ــدا بولـ ــشنىڭ كويىـ ــسىگه قوشۇۋېلىـ ــلى . تېررىتورىيىـ ئهسـ

 شـىمال ئـۈچ   –ياپونىيىنىڭ قۇرۇقلۇقتىكى زېمىنى ھېـسابالنغان شـهرقىي        
ئۆلكىدە ياپونىيه، مانجۇالر ھـاكىمىيىتىنى قۇرغـان تـارىخ، جۇڭگولۇقنىـڭ            

ىخى، دەپ قارالـسا، بىـر ئهسـىردىن        نهزىرىدە ۋەتهننـى مـۇنقهرز قىلىـش تـار        
بېـرى تاجـاۋۇزچىالر پهيـدا قىلغـان جاراھهتلىـك بهدىنىمىزنىـڭ كـۆرگهن        
ــۇدرەت       ــنى، ق ــرى دۆلهت قۇرۇش ــدىن بې ــۈز يىل ــارايتتى، ي ــى، دەپ ق چۈش
تېپىــشنى، ئاســـايىش كـــۈنلهرگه ئېرىشىـــشنى ئـــويالپ يـــۈرگهن خىتـــاي  

 گهكلهرنىـــڭبهزبـــۇ، جۇڭگولـــۇق . ياپونىيىنىـــڭ تاجاۋۇزىغـــا ئۇچرىغـــان
ئــــاجىزلىقى ۋە تهبىــــئهت جۇڭگولۇقالرغــــا ئاتــــا قىلغــــان تهقــــدىر دەپ  

 قىـسمهتنى يهنه يـاپونىيه ئـۆز قـولى بىـلهن            –بىراق، بۇ تهقدىر    . قارىالتتى
 پورتىغــا ھۇجــۇم قىلىــپ، فــاربېر – فىرىــلئامېرىكىنىــڭ . ئۆزگهرتىــۋەتتى

ــي  ــدە ھهربى ــۇپ –زور دەرىجى ــول قوي ــا ي ــامېرى، سىياســىي خاتالىقق كىنى  ئ
ــامېرىكىنى    ــاپونىيه، ئـ ــقا يـ ــدىن باشـ ــمىنىگه ئايالندۇرغانـ ئۆزىنىـــڭ دۈشـ
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ــاي  ــڭىرىبهزگهكلخىتـ ــدى نىـ ــدۇرۇپ قويـ ــتىغا ئايالنـ ــدە.  دوسـ  ،نهتىجىـ
ــامېرىكىلىقالر،      ــۋەتكهن ئ ــارىخىنى ئۆزگهرتى ــۇش ت ــۇل بول ــڭ ق خىتايالرنى
ئاســىيانىڭ تــارىخىنى ئــۆز قــولى بىــلهن يېزىــپ، خهرىتىــسىنى ئــۆز قــولى  

هرتىــپ، ئۇيغۇرىــستان، مــانجۇرىيه قاتــارلىق مۇســتهقىللىق     بىــلهن ئۆزگ
  . جاكارلىغان دۆلهتلهرنىمۇ خىتاينىڭ تېررىتورىيىسىگه قوشۇپ بهرگهن

 جۇڭگـونى پـارچىالش ۋە جۇڭگونىـڭ يىمىرىلىـشىگه          دىڭخۇينىـڭ  لى
 دېگهنــدىن كېــيىن ،ســوغۇق نهزەر بىــلهن قــاراپ تــۇرۇش نىيىتىمىــز يــوق

ــاي مىللهتچ ــلهردە خىت ــرىچهت ئهل ــېكىن «: ىلى ــىل ــڭ ل ــته دىڭخۇينى  يهت
ــا   ــۇقتىئىنهزەرلهرنى ئوتتۇرىغـ ــل پهرەزلهر ۋە نـ ــسى ھهرخىـ دۆلهت نهزەرىيىـ

شـاڭگاڭدا نهشـر قىلىنىـدىغان كوممۇنىـست        . چىقىرىشى مـۇمكىن، دەيـدۇ    
 تهشهببۇسـى بىـر تهيـۋەن بىـر         دىڭخۇينىـڭ  لى: خىتايالرغا مايىل گېزىتلهر  

ــىدى    ــو تهشهببۇسـ ــى جۇڭگـ ــاكى ئىككـ ــو يـ ــپ،  جۇڭگـ ــي قىلىـ ن تهرەققىـ
ــونى  ــتهجۇڭگ ــلهن    يهت ــۈچلىرى بى ــدىغان چهت ئهل ك ــكه پارچىالي  دۆلهت

 كېـسىل پارچىاليـدىغان دەرىجىـگه يهتتـى،         –بىرلىشىپ، جۇڭگونى ئۈزۈل    
مۇ ىــل پهرەزلىــرى نىشانــسىز ئــوق ئېتىــش    جۇڭگونىــڭ بــۇ خ . دېيىــشتى

 ھــازىر تهيــۋەن، جۇڭگــو ئىككىــگه پارچىلىنىــپ ،قانــداق؟ ســوراپ باقــايلى
  تۇرامدۇ ياكى بىرلىككه كهلگهن دۆلهتمۇ؟ 

ــى ــۇي ل ــونى دىڭخ ــته جۇڭگ ــهببۇس   يهت ــنى تهش ــۆلهككه پارچىالش  ب
ئهلـۋەتته  . قىلدى، تهيۋەن مۇشۇ بـۆلهكلهر ئىچىـدىكى بىـرى ھېـسابالندى          

ــتهقىل دۆلهت،   ــۋەتته مۇســ ــۇق دۆلهت، ئهلــ ــۋەن ئىگىلىــــك ھوقۇقلــ تهيــ
 ،اقتا ئۇيغۇرىــستانە، ئۇنــدھېچبولمىغانــدا بىــر مۇســتهقىل سىياســىي گهۋد

نـى قانـداق   ) ىيهمـانجۇر ( شـىمالنى  –تىبهت، ئىچكى موڭغـۇلىيه، شـهرقىي     
 دېگهنـدىن كېـيىن ژۈنـدە يـاالپ يـۈرگهن خىتـاي         ،چۈشهندۈرۈش كېـرەك  
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ــۇ رايونالرنىــــڭ ئىگىلىــــك ھوقــــۇقلىرىنى قانــــداق  : مىللهتچىلىــــرى بــ
ئهمهلىيلهشـــتۈرىمىز؟ تهيـــۋەنگه سېلىـــشتۇرۇشىمىز كېرەكمـــۇ؟ ئىگىلىـــك  

وقــۇق بېرىــپ ئــۆزىنى ئــۆزى باشقۇرۇشــنى كاپــالهتكه ئىــگه قىلىمىزمــۇ؟  ھ
يـــاكى مۇســـتهقىل سىياســـىي گهۋدە ســـۈپىتىدە تونـــۇپ، دۆلهت قـــۇرۇش  
ھوقــۇقىنى ئېتىــراپ قىلىمىزمــۇ؟ خهلقئــارا جهمئىيهتنىــڭ ئۇالرنىــڭ دۆلهت 

ــش  ــراپ قىلى ــلهر   ىقۇرۇشــىنى ئېتى ــۈرۈپ، بىرلهشــكهن دۆلهت ــا كهلت نى قولغ
نى تهن ئـالىمىزمۇ؟ دەپ رىتورىـك       ىا دۆلهت بولـۇپ كىرىـش     تهشكىالتىغا ئهز 
   .ى خىتاي مىللهتچىلىرىتسوئالالر قويۇش
ــڭ  ــىبېيجىـ ــڭ لـ ــته دىڭخۇينىـ ــۇم  يهتـ ــسىگه ھۇجـ  دۆلهت نهزەرىيىـ

سىياســـهت تـــۈز «:  تهكىـــتلىگهندىڭخـــۇي لـــىقىلغانـــدىن باشـــقا، يهنه 
 ۆتكهنـدە ايالنمـا يـولالرنى بېـسىپ ئ   سىزىق، تۈز لىنىيه بـويىچه ماڭمايـدۇ؛ ئ      

دېــگهن ســۆزىگه زەھهرخهنــدىلىك » مهقــسهتكه ئاســانال يهتكىلــى بولىــدۇ 
ــۇ ســۆز ئهســلى لېنىننىــڭ  . دېــدى» سهپــسهته«بىــلهن ھۇجــۇم قىلىــپ   ب

  !؟خىتايالرغا ناتونۇش ئهمهس ئىدىغۇ ،سۆزى بولۇپ
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  ...ئۆتكهن ھهپتىنىڭ

ئامېرىكا، جۇڭگو ئىككى دۆلهتنىـڭ مۇناسـىۋەتلىرى يىرىكلىـشىپ شـۇ      
گه يهتكهنــدە، جۇڭگــو ئامېرىكــا بىــلهن بىــر قهپهس ئېلىــشىدىغان دەرىجىــ

 ئهمهلىيهتــــته قورقۇنچــــاق   .نىــــدىن جىــــددىي ســــىگنال بهردى  مهيدا
بۇنــداق . خىتايالرنىــڭ جىددىيلىــشىپ كهتكهنلىكىنــى تــوغرا چۈشــىنىمىز 

 قىلىنىـــشىغىالجىددىيلىـــشىپ كېـــتىش بـــاش ئهلچىنىـــڭ بومباردىمـــان  
ــ    دىن بــۇرۇن ئامېرىكىــدا قوزغالغــان   بــاغلىق بولــۇپ قالماســتىن، بۇنىڭ

جۇڭگوغا قارشـى دولقۇنغـا، ئامېرىكـا، يـاپونىيه بىخهتهرلىـك شهرتنامىـسى             
كــۈرەڭ .  ئىــدىىلىلهرگىمۇ بــاغلىق بولــۇپ قالغــانقاتــارلىق ســهزگۈر مهســ

خىتايالر دۈشمهنلىك بولۇپ قالدۇق، دۈشـمهن ئورنىغـا چۈشـۈپ قالـدۇق،            
ــوياليتتى  ــدۇق دەپ، ئ ــاۋدا قال ــۇنى. قورش ــۈچ  ش ــق ك ــيىن قوراللى ڭدىن كې

ــارقىلىق  ــدىغان «ئ ــى قوغداي ــگه   » ۋەتهنن ــودا ئهۋجى ــك جۇڭگ مىللهتچىلى
ــى ــۇ     . چىقت ــدىغانلىقىنى ئويالپم ــۈز بېرى ــشالر ي ــېمه ئى ــاقىۋەتته ن ــېكىن ئ ل

ئهگهر جۇڭگو، ئامېرىكا مۇناسـىۋىتى بـوھران  دەۋرىـگه كىرىـپ        . قويمىدى
ــسا، جۇڭگــو قــورال كــۈچىنى كــۆز    ــدىغان  كــۆز–قالىــدىغان بول  قىلىۋېرى

بولــسا، جۇڭگــودا ئىــسالھات، ئېچىــۋېتىش بىــر كېچىــدە ســۇغا چىالشــقان  
  .بوالتتى

غهربلىكــلهر جۇڭگوغــا «: خهلقئــارا ۋەزىيهتــتىن ســۆز ئېچىــپ جۇڭگــو 
ــاقچى  ــى قويمـ ــن تهلىپـ ــشتى» زېمىـ ــدە  . دېيىـ ــۇقىرى دەرىجىـ ــۇ گهپ يـ بـ

 يـــاكى تـــۆۋەن دەرىجىـــدە ھهددىـــدىن  ئاشـــۇرۇۋەتكهنلىكمۇھهددىـــدىن 
 يــاكى ئهمهلىيهتنــى تۆھمهتچىلىكمــۇ، بــۇ جۇڭگــوچه رۇۋەتكهنلىكىمۇئاشــۇ

ــانلىقمۇ؟ غهرب دۇنياســــى    ــاس قىلغــ ــبهت مۇســــتهقىللىقى «ئاســ ، »تىــ
ــتهقىللىقى « ــستان مۇس ــى    »ئۇيغۇرى ــۇ زېمىنالرن ــدا ب ــان ئهھۋال ــى قوللىغ ن



 128

ــسى   ــڭ تېررىتورىيى ــى ئۆزىنى ــسى غهرب دۆلىت ــۇقاي ــبهت ۋگه قوش االتتى؟ تى
شــۇڭا  ۇيغۇرىــستان ئۇيغۇرالرنىــڭ بوالتتىغــۇ؟   تىبهتلهرنىــڭ بــوالتتى، ئ 

 ھېچقانـداق   توۋلىـشىنىڭ دەپ  »  كهلـدى  ەرۆبـ «جۇڭگولۇقالرنىڭ بۇ يهردە    
چهت ئهلــلهردە ھهربىــي مۇتهخهسسىــسلهر ۋە   . زۆرۈرىيىتــى يــوق ئىــدى  

ــۆزى   ــو ئــ ــدە جۇڭگــ ــىيونالرنىڭ نهزىرىــ ــارانىيهتسىياســ  دۆلهت دەپ قــ
 ىكىنــى بايقــاپ قالغــان  دۆلهت ئىكهنل قــارانىيهت جۇڭگونىــڭ  . ئاتالــدى

ىــلهن  فىلىپــپىن ھۆكــۈمىتى، ئامېرىكــا، ئهنگلىــيه قاتــارلىق دۆلهتــلهر ب     
ــانېۋىر   ــي م ــمه ھهربى ــاي  ئۆتكۈزۈبىرلهش ــۈرۈپال قالم ــلىگه كهلت ــنى ئهس  ،ش

ــ      نى قايتــا تهلهپ  ىھهتتــا ئامېرىكىنىــڭ فىلىپپىنــدا ھهربىــي بــازا قۇرۇش
ــدى ــۇقالر  . قىل ــپ جۇڭگول ــدە يېتى10شــۇنداق قىلى ــل ئىچى ــدۈرگهن  يى ل

  .ئىناق، قوشنىدارچىلىق سىياسىتى شهرقىي ئاسىيادا گۇمران بولدى
ــورال كــۈچ    ــدىن قالــسا ق ــۆز قىلىــش جۇڭگــودا   –نى كــۆز ىئۇنىڭ  ك

نى كۈچهيتىۋېتىــشى مــۇمكىن ىھهربىــي تهرەپنىــڭ سىياســىيغا ئارىلىشىــش 
ــدى ــدا      . ئى ــۇرۇش دولقۇنى ــى ت ــا قارش ــى ئامېرىكىغ ــۇ قېتىمق ــسىمۇ ب دېمى

اتـــــارلىق ئىــــسالھاتچىالر قــــاتتىق بېـــــسىمغا    ق ۋۇيــــى  ۋەجــــۇرۇڭجى 
ــر قىلىــشقا مهجبــۇر       ــورۇندا ھهرخىــل پىكى ــانلىقتىن ھهرخىــل س ئۇچرىغ

ــدىغۇ؟  ــسىمۇ (بول ئــۇالر ) گهرچه بۇالرنىــڭ ئهســلى تهبىئىتــى شــۇنداق بول
كۆڭلىــدە ئامېرىكــا، جۇڭگــو مۇناســىۋىتى يىمىرىلىــدىغان بولــدى، دەپ      

ا ئوق تېگىـپ گـۇمران بولغانـدا        بېلگرادتا باش ئهلچىخان  . ئهندىشه قىالتتى 
ــاچ    ــى ياغـ ــاي ئهلچىلهرنـ ــۆلگهن خىتـ ــۇ  ئـ ــالغاندا، بـ ــاندۇققا سـ ــسـ اش بـ

بهلكىـم ئـۇ    .  كـۆپ قېـتىم يىغىلـدى      جـۇرۇڭجى ئهلچىلهرگه ئىچ ئاغرىتقان    
 بهلكىــم ئـۇ ئــاران  ،ئهلچىخانىـدا ئـۆلگهنلهرگه يىغىلغــان بولۇشـى مـۇمكىن    
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 كېچىــــدە قولغــــا كهلــــگهن جۇڭگــــو، ئامېرىكــــا مۇناســــىۋىتىنىڭ بىــــر 
  .  يىغىلغان بولۇشىمۇ مۇمكىنتۈگهشكىنىگه

ھهددىــدىن زىيـــادە قىزىـــپ كهتمهڭــالر، كـــۈرەڭ خىتـــايالر، قىزىـــپ   
 ســوۋۇپ قالغانــدىن كېــيىن ،ر يهنه ئوڭــايال ســوۋۇپ قالىــسىلهركهتــسهڭال

قىزىــق بىــر تهرەپ  . يهنه قىزىــپ كېتىــشكه بهك ئــۇزاق ۋاقىــت كېتىــدۇ    
ننـى ئـۆزۈڭالر كهشـىپ قىلغـان        قىلىش، سـوغۇق بىـر تهرەپ قىلىـش دېگه        

نى بــابالش ىنىــڭ يــولى بىــلهن ئــۆزىئهمهســمۇ، بۈگــۈن ئــامېرىكىلىقالر ئۆز
ــۇقالر قىزىــپ  -دېــگهن تهمــسىلنى ئۆگىنىــپ ئالغــانمۇ،    قانــداق؟ جۇڭگول

ــۇقالر ســوۋۇپ     ــدۇ؛ جۇڭگول ــر تهرەپ قىلمــاقچى بولۇۋاتى ــق بى ــسه قىزى كهت
ىــشقىلىپ ســهندەلگه ئ. كهتــسه، ســوغۇق بىــر تهرەپ قىلمــاقچى بولۇۋاتىــدۇ

  ...  قولىغا ئالدىبازغاننىمۇ – جۇڭگولۇقالر، ئۇستام بولقا قويۇلدۇڭالر
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  كۆپ قۇتۇپلۇق

   كۈنى- 5 ئاينىڭ - 6 يىلى - 1999
كۆپ قۇتۇپلۇق خهلقئارا سىياسىي ئهنـدىزە تهسـهۋۋۇرىغا غهرق بولـۇپ           

ــۆز ــوڭ      ىئ ــكهن ۋە چ ــدىراپ كهت ــقا ئال ــا قويۇش ــلهر قاتارىغ ــوڭ دۆلهت نى چ
ــپ  دۆل ــۈن تهرتى ــشنى ك ــلهن شۇغۇللىنى ــسى بى ــان ىگهت دىپلوماتىيى ه قويغ

ــاي ھۆكۈمىتىنىـــڭ دىپلومـــاتىيه تهپهككـــۇرى، بۈگـــۈن خهلقئـــارا       خىتـ
ــدى  ــدىتىگه دۇچ كهلـ ــڭ تهھـ ــى  . ۋەزىيهتنىـ ــڭ يېڭـ ــارا ۋەزىيهتنىـ خهلقئـ

تهرەققىيــاتى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ كــۆپ قۇتۇپلــۇق خهلقئــارا جهمئىــيهت 
  . تهسهۋۋۇرىنى يوققا چىقاردى

تكهن  بېيجىـڭ زىيـارىتىنى ئاخىرالشـتۇرۇپ، ئـۆ        كىلىنتونپرېزىدېنت  
جۇڭگــو تىــنچ يــول بىــلهن    « كــۈنى شــاڭگاڭدا  - 3ىــڭ   ئاين- 7يىلــى 

دېگهن تېمىـدا نۇتـۇق سـۆزلىگهندە، جۇڭگـو         » ئۆزگىرىش دەۋرىگه كىردى  
تۇرۇشــقا چــاقىرىق » تارىخنىــڭ تــوغرا تهرىپىــدە«رەھبهرلىــرىگه قارىتىــپ 

ــدى ــسىدە ت ئهم. قىلغانىـ ــپ ۋەدىـ ــا، ۋەدە بېرىـ ــقۇنغا  مـ ــدىغان، قوشـ ۇرمايـ
 - 1998تىنىـڭ رەھبىـرى جيـاڭ زېمىـن         دىغان خىتـاي ھۆكۈمى   ىالۋئولتۇرۇ
ــى  ــيىن     - 11يىلـ ــدىن كېـ ــپ قايتقانـ ــارەت قىلىـ ــاپونىيىنى زىيـ ــدا يـ  ئايـ

بـۇ دۆلهت جۇڭگـو دىپلومـاتىيه ساھهسـىدە         . ۋەدىسىدىن يېنىۋالغان ئىدى  
ــنال خهل  ــدىن كېيى ــۇپ بولغان ــارا سىياســهتنىڭ ۋە دىپ مهغل ــڭ قئ لوماتىيىنى

ــى ئه  ــېمه ئىكهنلىكىن ــن ــى م ــىنىپ يهتت ــا  . دىال چۈش ــاپونىيه ۋە ئامېرىكىغ ي
ــبهت،        ــى تى ــېلىش ھهرىكىتىن ــۆچ ئ ــن ئ ــاڭ زېمى ــان جي ــل تۇرالمىغ تاقابى
مۇستهملىكه ئۇيغۇرىـستان ئهللىـرىگه قارىتىـپ، قولغـا ئـېلىش، نهزەربهنـد             

هلقنــــى باستۇرۇشــــنى  قىلىــــش ۋاســــىتىلىرى ئــــارقىلىق بىگۇنــــاھ خ   
  . جىددىيلهشتۈردى
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ئامېرىكــا قوشــما شــتاتلىرى ھۆكــۈمىتى خىتــاي مۇســتهبىتلىرىنىڭ      
  گۇناھسىز پۇقراالرنى بوزەك قىلىش سىياسىتىگه قاراپ تۇردىمۇ؟ 

ــشىش    ــدا ئارىلىـــ ــسانپهرۋەرلىك ۋە زۆرۈر تېپىلغانـــ ــڭ ئىنـــ ناتونىـــ
 ھهرىكىتـى   سىياسىتىنى ئىشقا سېلىپ، يۇگوسالۋىيىگه قولالنغـان ھهربىـي       

 23 دۆلهتـكه، نـاتونى قولاليـدىغان        19تامامالنغاندىن كېـيىن، ناتوغـا ئهزا       
 دۆلهتنىــڭ باشــلىقلىرى ۋاشــىنگتونغا جهم 42 جهمئىــي ،دۆلهت قوشــۇلۇپ

ــپكه    ــستراتېگىيىلىك سىياســهتنى تهرتى ــۇپ يهرشــارى خاراكتېرلىــك ئى بول
ــالدى ــلىقلىرى . سـ ــقان دۆلهت باشـ ــا قاتناشـ ــىمالى « :يىغىنغـ ــۈن شـ  بۈگـ

ــدە ئىرقــى كهمسىتىــشكه،  ئهھــدى ئاتالنتىــك  تهشــكىالتى خهلقئــارا دائىرى
 ئوخــشاش رايــون دائىرىلىــك قاملوشــۋىچمىللىــي ئېتنىــك قىرغىنچىلىققــا، 

دەپ بىــــردەك خۇالســــه » مۇســــتهبىتلهرنىڭ تهھــــدىتىگه دۇچ كهلــــدى
  . چىقاردى

ــك   دۆلهت با42 ــىمالى ئاتالنتىـ ــلىقلىرى شـ ــدى شـ ــكىالتى ئهھـ  تهشـ
ا باشــقا دۆلهتلهرنىــڭ ئىچكــى ۋە سىياســىي ئىــشلىرىغا     قانــداق ئهھۋالــد 

: ئارىالشـــسا بولىـــدۇ؟ دېـــگهن ســـهزگۈر مهســـىلىنى مۇھـــاكىمه قىلغانـــدا
ــۇق ئهال « ــشىلىك ھوقـ ــۇقتىن كىـ ــوۋو. ئىگىلىـــك ھوقـ ــسى كوسـ  مهسىلىـ

ئاشــكارىلىغاندەك، ھهرقايــسى ئهلــلهردە مۇســتهبىتلهر پــۇقراالرنى قىــرغىن  
 تهشــكىالتى ئهھــدى ىي ئاتالنتىــكۈرگهندە شــىمالقىلىــشقا بــۇيرۇق چۈشــ

  .دەپ ھۆكۈم چىقاردى» ئارىالشسا بولىدۇ
ــوۋو ــسى ۋە  كوســ ــىنىڭ غهلىبىــ ــلىقلىرىنىڭ 42 ئۇرۇشــ  دۆلهت باشــ

ــدا      ــۈمىتى يېقىن ــاي ھۆك ــكهن خىت ــۈپ كهت ــدىن چۆچ ــىنگتون يىغىنى ۋاش
ژۇرنىلىــدا ماقــاله ئــېالن » ئىــستراتېگىيه ۋە باشــقۇرۇش«نهشــر قىلىنغــان 

ونىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا، ئوتتـۇرا شـهرققه ۋە ھىنـدى          تىبهت جۇڭگ «: قىلىپ
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 يىمىرىلگهنــدىن ســوۋېتلهرئوكيانغــا چىقىــش ئېغىــزى ئىــدى، ســابىق     
ــان بهش دۆلهت      ــدا بولغ ــسىدا پهي ــڭ ئوتتۇرى ــىيا ۋە ياۋروپانى ــيىن ئاس كې

شـۇڭا كـېلهر    . رۇسىيىنى نېفىتكه باي ئوتتۇرا شهرقتىن ئايرىـپ تاشـلىدى        
تىش بولۇپمــۇ پىنــى ئايرىــپ چىقىــپ كېــ ئهســىردە جۇڭگونىــڭ غهرب تهرى

 ۋە تىبهتنـى جۇڭگـودىن ئايرىـپ چىقىـپ كېـتىش، شـۇ ئـارقىلىق          شىنجاڭ
نى چهكلهشـتىن   ىجۇڭگونىڭ ئوتتۇرا ئاسـىيا ۋە ئوتتـۇرا شـهرققه كېڭىيىـش          

ئىبـــارەت بـــۇ نىـــشان، ھـــازىر ئامېرىكـــا ۋە ئۇنىـــڭ ئىتتىپاقداشـــلىرىنىڭ  
  . رسهتتىدەپ كۆ» ئىستراتېگىيىلىك سىياسىي نىشانىدۇر
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  ئامېرىكا

   كۈنى- 10 ئاينىڭ - 6 يىلى - 1999
ــبېلگراد ــ  ا ت ــاش ئهلچىخانى ــڭ ب ــپ  سىنى جۇڭگونى ــان قىلى بومباردىم

ــدىن ك ــيىن، جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى بولغان ــارا ئامېرىكــا«: ې  جۇڭگــونى خهلقئ
جهمئىيهتنىڭ قوينىغا تارتىـپ ئـۆزگهرتىش ئىستراتېگىيىـسىنى، جۇڭگوغـا         

»  ئـۆزگهرتتى  ستراتېگىيىـسىگه ئى قىـستاش    بېسىم ئىـشلىتىپ ئۆزگىرىـشكه    
ــا  «دەپ ھۆكــۈم قىلــدى ۋە  ئهمــدى جۇڭگــو، ئامېرىكــا مۇناســىۋىتىنى قايت

  . دەپ قارار ئالدى» ئويلىشىشىمىز كېرەك
: گېزىتــى» ئهيــنهك«شــاڭگاڭدا نهشــر قىلىنىــدىغان جۇڭگوغــا مايىــل 

 خىتاينىـڭ بېلگرادتـا  تۇرۇشـلۇق         تهشـكىالتى  ئهھدى شىمالى ئاتالنتىك «
ــ ــن،    ب ــاڭ زېمى ــيىن، جي ــدىن كې ــان قىلغان ــسىنى بومباردىم اش ئهلچىخانى

نــاتو بىرلهشــكهن  «:  ئىچكــى مهخپىــي يىغىنــدا ســۆزلىگهندە   خۇجىنتــاۋ
دۆلهتلهر تهشـكىالتىنى بىـر چهتـكه قايرىـپ قويـۇپ، ئىگىلىـك ھوقۇقلـۇق          
بىر دۆلهت يۇگوسالۋىيىگه ھهربىـي ھهرىـكهت قوللىنىـپ ئىنتـايىن يامـان             

كى كېـيىن بولـسۇن     بۇ ئىش ئامېرىكىنىڭ مهيلى بالـدۇر يـا       . ئۈلگه ياراتتى 
قايــسى . تىگه چىقىلىــدىغانلىقىنى ئىــسپاتالپ بهردىىــجۇڭگونىــڭ مهنپهئ

بىزنىــڭ ھــازىر . ۋاقىتتـا قــول ســالىدۇ؟ بىـز بىلمهيمىــز، بىــز پـالچى ئهمهس   
قىلىــــدىغان ئىــــشىمىز ھوشــــيارلىقىمىزنى ئۆســــتۈرۈش بىــــلهن بىلــــله 

ــاقلىقىمىزنى كۈچهيت ــسادنىڭ   ئىتتىپـ ــپ ئىقتىـ ــسالھاتنى تېزلىتىـ ــپ، ئىـ ىـ
ــارەت      ــشتىن ئىبـ ــگه قىلىـ ــالهتكه ئىـ ــشىنى كاپـ ــي قىلىـ ــۇقىم تهرەققىـ » مـ

ئامېرىكــــــا «: جيــــــاڭ زېمىــــــن يهنه. دېگهنلىكىنــــــى خهۋەر قىلــــــدى
سوتسىيالىـــــــستىك دۆلهتلهرنـــــــى غهربلهشـــــــتۈرۈش، پـــــــارچىالش    
ئىستراتېگىيىــسىنى ھهرگىــز بوشاشــتۇرمايدۇ؛ ھهربىــي ئىــشالر ساھهســىدە  
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همهلىـي كــۈچىگه تايىنىــپ، خالىغــان چاغــدا باشــقا دۆلهتلهرنىــڭ ئىچكــى  ئ
ــدىر   ــڭ تهقـ ــشىپ، دۇنيانىـ ــشىغا ئارىلىـ ــشانغا  ىئىـ ــدىغان نىـ نى بهلگىلهيـ

  . دېگهن ئىمىش» يېتىشتىن ھهرگىز ۋاز كهچمهيدۇ
قۇمۇشـــلۇق زاتالرنىـــڭ ســـۆزلىرىدىن نهقىـــل ۇگېزىـــت ماقالىـــسىدە ئ

ــهتتى   ــداق كۆرس ــۈرۈپ مۇن ــڭ، ئا«: كهلت ــڭ   بېيجى ــۆتكهن يىلنى ــا ئ مېرىك
ئاخىرىــدا ۋە بــۇ يىلنىــڭ بېــشىدا جۇڭگــودا مۇقىمــسىز ۋەزىــيهت پهيــدا        
ــپ جۇڭگولۇقنىــڭ رايىنــى       ــشنى پىالنلىــدى، ئهلچىخــانىنى پارتلىتى قىلى
ــدە جۇڭگــونى قورشــاش ئۈچــۈن     ــارقىلىق كــېلهر قهدەم ــېقىش ئ ســىناپ ب

: ىگېزىـت مۇنـداق كۆرسـهتت     . دەپ قارىغـان  » يېڭى تاكتىكا تۈزۈپ چىقتى   
ــۆرۈپ    « ــاكتىكىلىرىنى چـ ــا تـ ــشنىڭ كونـ ــونى ئۆزگهرتىـ ــا جۇڭگـ ئامېرىكـ

تاشـــــالپ ئهمــــــدى بېـــــسىم ئــــــارقىلىق جۇڭگـــــونى ئــــــۆزگهرتىش    
   ».ئىستراتېگىيىسىنى تۈزدى
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  بۇ يىل

   كۈنى- 25 ئاينىڭ - 6 يىلى - 1999
 تۈزۈلگهنلىكىنىــڭ» تهيــۋەن ئىــشلىرى مۇناســىۋەت قــانۇنى«بــۇ يىــل 

 يىلــالردا ئامېرىكــا، - 80. ن بىــر يىــل ئىــدىاتىرىلهيــدىغا يىللىقىنــى خ20
. ئېلىـپ كىــرگهن  جۇڭگـو مۇناسـىۋەتلىرىنى مــۇۋازىنهت دەۋرىـگه    ،تهيـۋەن 

ــۇ   ــراق يهنه شـ ــا  - 80بىـ ــالپ ئامېرىكـ ــن باشـ ــلهن   يىلالردىـ ــو بىـ  جۇڭگـ
تهيۋەننىــڭ مۇناســىۋەتلىرىنى ماسالشتۇرۇشــتا جۇڭگــو تهرەپــكه ئېغىــپ      

تى يۇقىرىـدىن تـۆۋەنگىچه بىـر     ھۆكـۈمى كىلىنتـون كهتتىمۇ قانداق؟ ھازىر   
. ىتى دېگهننـى تهكىتلىمهكـته    سىياسـ » بىر جۇڭگـو  «جۇڭگو، ئامېرىكىنىڭ   

 يىلــى ئامېرىكــا، جۇڭگــو ئىككــى دۆلهت بىرلهشــمه بايانــات ئــېالن - 1987
ــسىدا    ــۋەن توغرى ــا تهي ــدا، ئامېرىك ــالتهقىلغان ــالهت بهرگهن،  ئ ــۈك كاپ  تۈرل

مىز، ىتى ئۈسـتىدە توختالمـاي  تهيۋەنگه سهل قـاراپ ئامېرىكـا جۇڭگـو سىياسـ     
 يىلالردىــن باشــالپ ئامېرىكــا، جۇڭگــو - 1997لــېكىن . دەپ كۆرســهتكهن

ــۆھبهت   – ــۋەن توغرىـــــسىدا ســـ ــى دۆلهتنىـــــڭ تهيـــ ــا ئىككـــ  ئامېرىكـــ
ــا      ــرى ئامېرىكـ ــدىن بېـ ــقا، يېقىنـ ــدىن باشـ ــلىغانلىقىنى تهكىتلىگهنـ باشـ

ــۋە   ــدار، تهي ــۋەن، جۇڭگــو مۇناســىۋەتلىرىگه ئاالقى ن، ھۆكــۈمهت تهرەپ تهي
تـۈزۈش توغرىـسىدا   » ئوتتـۇرا مۇسـاپىلىك كېلىـشىم   «جۇڭگو ئوتتۇرىـسىدا   

تهيـۋەن ئىـشلىرى مۇناسـىۋەت      «. تهكلىپ بهرگهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى   
ــانۇنى ــدە     » ق ــپ كهلگهن ــۈنلىرى يېتى ــاتىرىلهش ك ــى خ ــۈزۈلگهن ۋاقىتن ت

ئامېرىكىــدىكى ئاساســلىق مهتبۇئــاتالر بــۇ مهســىلىگه ھېچقانــداق دىقــقهت 
 »ۋاشــىنگتون ۋاقىــت گېزىتــى« مايىــل پهقهت ئوڭچىللىققــا. ىــدىئاغدۇرم

لهش تـۈزۈلگهن كـۈنلهرنى خـاتىرى     » تهيۋەن ئىشلىرى مۇناسىۋەت قـانۇنى    «
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 دېـگهن بىـر جـۈمله سـۆزنى ئـاق بهتـكه             كېرەكمۇ ياكى ئهسلهش كېرەكمـۇ    
  . خاالس،يېزىپ قويدى

 يىلــــالر ھهقىــــقهتهن ئامېرىكــــا، جۇڭگــــو مۇناســــىۋەتلىرىنىڭ - 80
ــۇۋاز ــۇپ قالغــانم ــاق   . ىنهت دەۋرى بول ــۇ چاغــدا ئورت چــۈنكى، ئامېرىكــا ب

دىــڭ . دۈشــمهن رۇســىيىگه قارشــى تۇرۇشــتا جۇڭگــو بىــلهن بىرلهشــكهن 
ــياۋپىڭ ــان  شـ ــا قويغـ ــسالھات « ئوتتۇرىغـ ــوچه ئىـ ــامېرىكىلىق » جۇڭگـ ئـ

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه    . سودىگهرلهرنىڭ تهسهۋۋۇرىنى كۈچهيتىـۋەتكهن ئىـدى     
سىياســــىتىنى تهكىــــتلهپ، » ڭگــــوبىــــر جۇ «جىڭگــــوتهيۋەنــــدە جــــاڭ 

 - 1990. ىـپ كهلـگهن   ئامېرىكىلىقالرنى ۋە جۇڭگولـۇقالرنى خـاتىرجهم قىل      
 ،ۈچ تهرەپلىـك مۇناسـىۋىتى تهۋرىـنىش   يىلالرغا كهلگهندە ئۈچ دۆلهتنىڭ ئـ    

ــدى    ــۈپ قال ــگه چۈش ــسىزلىك ئىچى ــله  . خاتىرجهم ــڭ دۆلهت ــۈچ تهرەپنى ر ئ
بۇنـداق  . قىـشقا باشـلىدى   ر ئوتتۇرىغا چى  همۇناسىۋەتلىرىدە سهلبىي ھادىسل  

بولـــۇپ قېلىـــشىغا ئهڭ مـــۇھىمى ئامېرىكـــا، جۇڭگـــو مۇناســـىۋىتىنىڭ      
  . ئۆزگىرىشىدىن سهۋەب ئىزدەشكه توغرا كېلىدۇ

رۇســىيه قىزىــل كىرىمىــل ئىمپېرىيىــسى يىمىرىلگهنــدىن كېــيىن،  .  1
ــشنىڭ      ــىۋىتى ئورنىتى ــېرىكلىك مۇناس ــسىدا ش ــو ئوتتۇرى ــا، جۇڭگ ئامېرىك

جۇڭگونىـڭ ئۇنىۋېرسـال دۆلهت كـۈچى       . ىتى قالمىـدى  ھېچقانداق زۆرۈرىي 
ئۆسۈشكه باشـلىغاندا، ئامېرىكىـدا سـهزگۈرلۈك ئېـشىپ كهتتـى، چۆچـۈش             

  . كهيپىياتى ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى
ــۈز بهرگهن .  2 ــدا يـ ــۇن- 4«بېيجىڭـ ــق، »  ئىيـ ــانلىق قىرغىنچىلىـ قـ

ــپ،    ــامېرىكىنى دەۋرىتىـ ــان ئـ ــتلهپ كېلىۋاتقـ ــۇقنى تهكىـ ــشىلىك ھوقـ كىـ
 ئېغىــر تهســىرات پ تۇرىــدىغان ئــامېرىكىلىقالرداۇڭگــو توغرىــسىدا ئــويالج

ــدى  ــدا قىلــ ــۈرەش   . پهيــ ــدېئولوگىيىلىك كــ ــى ئىــ ــا قارشــ كوممۇنىزمغــ
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ــو،     ــۇڭا جۇڭگ ــا، ش ــۈرەش بولغاچق ــدىغان ك ــۇپ قالماي ــامېرىكىلىقالر ئۇنت ئ
.  تهيــۋەن مۇناســىۋەتلىرىدە ئــۆزگىرىش ھاســىل بولــدى،تهيــۋەن، ئامېرىكــا
ــدە دېموكر ــارادا ئهمهلىيهتچــان   تهيۋەن ــي قىلىــشى، خهلقئ اتىيىنىــڭ تهرەققى

ــك   ــشى، نېگىزلىــ ــكه كېلىــ ــڭ ھهرىكهتــ ــو «دىپلوماتىيىنىــ ــر جۇڭگــ بىــ
ىت پهيـــدا قىلىـــشقا  قۇرۇلمىـــسىنىڭ مۇقىملىقىغـــا تهھـــد  » سىياســـىتى

ــلىدى ــدىن     - 1996. باش ــۈز بهرگهن ــزىس ي ــدا كرى ــۋەن بوغۇزى ــى تهي  يىل
تنىـڭ رەھبهرلىـرى چۆچـۈپ،      كېيىن، جۇڭگو، تهيۋەن، ئامېرىكـا ئـۈچ دۆله       

ــۈچ دۆلهت ئ ــاپ  ئـ ــىۋەتنى ياسـ ــارا مۇناسـ ــدى ئۆزئـ ــقا تهرەددۇت همـ  تاراشـ
 جۇڭگـو بىـلهن ئۆزئـارا زىيـارەت         كىلىنتـون قىلدى، نهتىجىدە پرېزىـدېنت     

ڭ ئـۈچ تهرەپلىـك مۇناسـىۋىتى       لېكىن ئۈچ دۆلهتنى  . قىلىشنى يولغا قويدى  
ىش ر دەۋرىـگه كىـر   يىلالردىكـى تهۋرىنىـشتىن مـۇقىم مۇناسـىۋەتله    - 1990

 يىلالردىكــى ئــۈچ دۆلهتنىــڭ ئــۈچ تهرەپ - 1980ياقتــا تۇرســۇن ھهتتــا، بۇ
  . مۇناسىۋىتىنىمۇ ئهسلىگه كهلتۈرەلمىدى
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  بىخهتهرلىك شهرتنامىسى

   كۈنى- 30اينىڭ  ئ- 6 يىلى - 1999
ــۈزۈلگهن    ــسىدا تـــ ــى دۆلهت ئوتتۇرىـــ ــاپونىيه ئىككـــ ــا، يـــ ئامېرىكـــ

 دېڭىـزى ئهتراپىـدا     يـاپون «ىلهنـگهن،   دا بهلگ »نامىـسى بىخهتهرلىك شهرت «
ــدە  ــۈز بهرگهن ــسى ۋە »ۋەقه ي ــدىن   «، ئېنىقلىمى ــدا راكېتى ــۇرۇش مهيدانى ئ

نىـڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشـى جۇڭگـو تهرەپـكه        »مۇداپىئه كۆرۈش سىستېمىسى  
ۇنيــــا ســــودا د. يېتىــــپ كېلىۋاتقــــان دۈشــــمهنلىكتىن ســــىگنال بهردى

ــشنىڭ توســقۇنلۇققا ئۇ تهشــكىالتىغا ئهزا ــۇپ كىرى ــشىلىك  بول ــشى، كى چرى
ــارا     ــڭ خهلقئـ ــدە، جۇڭگونىـ ــڭ نهزىرىـ ــسى جۇڭگولۇقنىـ ــۇق مهسىلىـ ھوقـ

ــتۈرىدىغان  ــاۋىتىنى خۇنۈكلهشـ ــا   ،ئىنـ ــدىكى كوزىرغـ ــقىالرنىڭ قولىـ  باشـ
  . ئايلىنىپ قالدى

جۇڭگـــو غهرب دۆلهتلىرىنىـــڭ نهزىرىـــدە يـــاۋۇز دۆلهتـــكه ئايلىنىـــپ  
 ئهخــــالق، ھېســــسىيات جهھهتــــلهردە كهلگۈســــى ،قالغانــــدىن كېــــيىن

ــا  ئ ــاغلىق زەربه بېرىــــدىغان ئوبيېكتقــ ــا بــ ىــــستراتېگىيىلىك ئېهتىياجغــ
ھهتتا، تهيۋەن مهسىلىسى يـاپونىيه بىـلهن ئامېرىكىنىـڭ         . ئايلىنىپ قالدى 

قولىـــدا جۇڭگـــونى چهكلهيـــدىغان دەســـتهككه ئايلىنىـــپ، جۇڭگـــودا      
» تهيـۋەننى ئـازاد قىلىمىـز   «ئامېرىكىغا قارشـى نامـايىش بولـۇپ ئۆتكهنـدە،      

ن شــوئارالر غهربنىــڭ قورشــاش سىياســىتىدىن گۇمانلىنىــپ  دەپ توۋلىغــا
  . تۇرغان جۇڭگولۇقنىڭ كهيپىياتىنى ئهكس ئهتتۈرۈپ بهرگهن

ســۆرەپ  «پرېزىــدېنت كىلىنتوننىــڭ جۇڭگــونى خهلقئــارا تاۋىكىغــا     
سىياسـىتى بىـر تهرەپـتىن قارىغانـدا خېلـى توغرىـدەك            » كېلىپ ئهدەپلهش 

ئامېرىكـا ناتونىـڭ ئىچىـدە      . مىدىلېكىن تازا ئهپلىشىپ كېتهل   . كۆرۈنهتتى
رەھبهرلىــك ئــورنىنى مۇســتهھكهملهش ئۈچــۈن ھهم باشــقىالرغا ئېيتقىلــى 
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بولمايــدىغان مهقــسهتلهرگه مۇۋاپىــق يۇگوســالۋىيىگه ھهربىــي ھهرىــكهت  
قولالنغانـــدا، ئامېرىكىنىـــڭ مۆتىـــدىل دۆلهت رەھبهرلىـــرى بىـــر كېچىـــدە 

ر ئـاران تىكلىـگهن ئـاجىز    قاتتىق قول رەھبهرلهرگه ئايلىنىپ، جۇڭگولـۇقال     
جۇڭگولـۇقالر كـۆپ   . ئىشهنچىنى بۇ ھهرىـكهت بىـراقال يوققـا چىقىرىـۋەتتى         

ــارا   ــۋەن مهسىلىــــسىگه ئارىلىشىــــشى خهلقئــ دۆلهت ئارمىيىــــسىنىڭ تهيــ
ئارىلىشىـــشنىڭ ئاساســـى بولـــۇپ قاالمـــدۇ، قانـــداق؟ دەپ ئهنـــسىرەشكه   

نىـڭ  ئۇنىڭدىن باشـقا كىـشىلىك ھوقـۇق مهسىلىـسىمۇ جۇڭگو          . باشلىدى
ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشنىڭ بىـر باھانىـسى بولـۇپ قاالمـدۇ، قانـداق؟           
دەپ ئهنــــسىرىگهن جۇڭگولۇقنىــــڭ قهلبــــى جاراھهتلىنىــــپ يېتىــــپ     

  .كېلىۋاتقان بوھراننى ھېس قىلىشقا باشلىدى
 –تىگه تــــوغرا كهلگهنــــدە ماقۇلالنغــــان قــــارار ىــــئۆزىنىــــڭ مهنپهئ

تىگه تــوغرا  ىــ نىــڭ مهنپهئىزدەپ قارايــدىغان، ئۆ » ئــادالهت «قــانۇنالرنى 
ــان قــانۇن    ــدە ماقۇلالنغ ــى –كهلمىگهن دەپ » ئادالهتــسىزلىك« اليىهىلهرن

 ە، بىرلهشـكهن دۆلهتـلهر تهشـكىالتى      قارايدىغان جۇڭگولۇقالرنىڭ نهزىرىـد   
نــى بىـــر تهرەپـــكه  »ئـــادالهت«قۇدرەتلىــك دۆلهتلهرنىـــڭ كونتروللۇقىــدا   

ــۇپ قالغــان ئىــدى   ــۇقالر شــۇ. قايرىــپ قويىــدىغان ســورۇن بول ڭا جۇڭگول
كهلگۈسىدە يۈز بېرىدىغان توقۇنۇشـالرنى بىـر تهرەپ قىلىـش بىرلهشـكهن            

ــارايتتى   ــدۇ، دەپ ق ــدىن كهلمهي ــلهر تهشــكىالتىنىڭ قولى راســتتىنال . دۆلهت
خىتاينىــڭ كۆزقارىــشىنى ئىــسپاتلىغاندەك، ئىراققــا ھهربىــي ھهرىــكهت      

ــل   ــوللىنىش جهھهت ــكهت ق هردە قــوللىنىش، يۇگوســالۋىيىگه ھهربىــي ھهرى
قۇدرەتلىــك دۆلهتــلهر بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىنىڭ بىخهتهرلىــك  

ــۇپال قالماســتىن، خ   ــاش كــومىتېتىنى بىــر تهرەپــكه قايرىــپ قوي ىتاينىــڭ ب
ا بومباردىمـان قىلىـشقا ئۇچرىغانـدىن كېيىنمـۇ، بـۇ           تئهلچىخانىسى بېلگراد 
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ــومىتېتى      ــك ك ــكىالتىنىڭ بىخهتهرلى ــلهر تهش ــكهن دۆلهت ــدا بىرلهش توغرى
» ھېــسداشلىق«پهقهت . هتتــا ئهيىــبلهش بايانــاتىمۇ ئــېالن قىلمىــدى    ھ

  . خاالس،قويدى» ھال سوراپ«قىلدى، پهقهت 
 ، يــاپونىيه، جهنــۇبىي كــورېيه،ۈســىگه نهزەر تاشلىــساق، ئامېرىكــاكهلگ
الالرنى بــويالپ جۇڭگــونى  ر فىلىپــپىن دېڭىــز ســاھىللىرىدا ئــا   ،تهيــۋەن

ــۇمكىن    ــشى م ــى كۈچهيتى ــاش ۋەزىيىتىن ــو   . قورش ــۋال جۇڭگ ــداق ئهھ بۇن
ــا رۇســىيه، جهنۇبداشــىمال ــشىپ ۋە   ت ــلهن يارى ــستان بى ــستان، ھىندى  پاكى

ــدا    ــپاقا قېپىـ ــۇددى تاشـ ــشىپ خـ ــدەكبىرلىـ ــلهن  تېرىلغانـ ــا بىـ  ئامېرىكـ
  قارشىلىشىشقا ئۇرۇنۇپ بېقىشى مۇمكىنمۇ؟ 

نهزەرىيىـسىمۇ ئوتتۇرىغـا چىقىـشى      » غهربنىـڭ سۇيىقهسـتى   «جۇڭگودا  
ــۇمكىن ــا جۇڭ«. مــ ــىناپ  ئامېرىكــ ــونى ســ ــدۇ، جۇڭگــ ــا زەربه بېرىــ گوغــ

ــاقچى ــۇمكىن » باقمـ ــشى مـ ــىي   . دېيىـ ــلهردە سىياسـ ــسىمۇ چهت ئهلـ دېمىـ
ــۈچىلهر ــۈز     «: كۆزەتك ــۇش ي ــسىدا توقۇن ــا ئوتتۇرى ــلهن ئامېرىك ــو بى جۇڭگ

نىـڭ  »تىـنچ ئوكيـان كـومىتېتى     «ئامېرىكىـدا   . دېيىشتى» بېرىشى مۇمكىن 
هنىــــسىگه جۇڭگــــو ھــــازىرقى زامــــان ئهنئ«: باشــــلىقى ماقــــاله يېزىــــپ

ــار بېرىــدۇ؟    ئاساســلىنىپ ئىگىلىــك ھوقــۇق مــۇقهددەس تهلىماتىغــا ئېتىب
ئامېرىكـــا يېڭـــى زامـــان ئهنئهنىـــسىگه ئاساســـلىنىپ كىـــشىلىك ھوقـــۇق 

ــار بېرىـــدۇ  ــا ئېتىبـ ــهتتى» ھهممىـــدىن ئهۋزەل تهلىماتىغـ ــۇ . دەپ كۆرسـ بـ
 :جۇڭگـــو. نهزەرىـــيه ئهمهلىيهتـــته كوســـوۋو مهسىلىـــسىدە ئهمهلىيلهشـــتى

» تلىــرى ئىگىلىــك ھوقۇقلــۇق بىــر دۆلهتــكه تاجــاۋۇز قىلــدى غهرب دۆله«
ــدىغان  ــسىدەدەي ــۇردى سهپسهتى ــڭ ت ــيىن   .  چى ــىدىن كې ــراد ۋەقهس بېلگ

ــا   ئىككـــى دۆلهت ئوتتۇرىـــسىدا زىـــددىيهتلهر پـــارتالش بىـــلهن ئوتتۇرىغـ
ــكه شــۇنىڭدىن كېــيىن ئامېرىكــا جۇڭگونىــڭ  . چىقتــى قۇدرەتلىــك دۆلهت
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ــشىدىن  ــلىدى ھۈرئايلىنى ــكه باش ــاۋى   ج. كۈش ــڭ دۇني ــو ئامېرىكىنى ۇڭگ
ــك« ــلىدى » زومىگهرلىــ ــقا باشــ ــدىن ھودۇقۇشــ ــى دۆلهت . ئورنىــ ئىككــ

جۇڭگـودا يـاش    . ئوتتۇرىسىدا زىددىيهتلهر شهكلى ھالهتكه كېلىپ قالـدى      
بىــــر ئهۋالد خىتــــايالر ھــــازىرقى ئىــــسالھات ھهرىكىتىنــــى قوللىــــسىمۇ 
 ئامېرىكىغـــا ئىـــشىنىش تۇيغۇســـى كهم ھهم بىخهتهرلىـــك تۇيغۇســـى كهم 

جۇڭگونىـڭ ئهنئهنىـسىدە    . بولغانلىقتىن ئهندىشه ئىچىگه چۈشۈپ قالـدى     
 خـــۇاڭچىـــن شـــى ) ئهگهر دۆلهت قـــۇرۇش ئهنئهنىـــسى بـــار، دېيىلـــسه (

ــپ ھــازىرغىچه  ــدىن تارتى ــسا  «: دەۋرى ــار بول ــا ب ــبولجۇڭگــودا دۇني  كىۇدى
ــدۇ   ــيهت بىردەكلىكــى بولماي ــته مهدەنى ــۇ دۆلهت ــراق، ب ــدىغان كــۆز » بى دەي

  .پ كهلمهكتهقاراش داۋاملىشى
غهربلىكـلهر جۇڭگوغـا دىـن تـارقىتىش ئۈچـۈن كهلمهسـتىن بـۇرۇن        «

ــۇد ئهمهس     ــلىرى مهۋجـ ــۇق كۆزقاراشـ ــك ھوقـ ــودا دۆلهت، ئىگىلىـ جۇڭگـ
بىـــر ئهســـىر داۋامىـــدا جۇڭگولـــۇقالر ئـــۆزلىرى ) شـــۋەنمىـــڭ . (»ئىـــدى

ــشلهرنى باشــتىن كهچــۈرۈپ    ــۇن مۇشــهققهتلىك ئىزدىنى ــدەك نۇرغ ئېيتقان
 ھـــازىرقى زامـــان غهرب مهدەنىيىـــتىگه تهئهللـــۇق جۇڭگولـــۇقالر ئانـــدىن

دەيــدىغان » دۆلهت ھهممىــدىن ئهال، مىلــلهت ھهممىــدىن ئهال  «بولغــان 
ــى ۋە  ــڭ دۆلهت   - 19نهزەرىيىلهرنـ ــان غهربنىـ ــۇق بولغـ ــىرگه تهئهللـ  ئهسـ

ــدى   غهرب . تهلىمــاتىنى ئۆگىنىــشكه، كۆچــۈرۈپ كېلىــشكه مۇيهســسهر بول
م پارتلىغـان دۇنيـا ئۇرۇشـىنىڭ       دۇنياسى بىر ئهسـىر ئىچىـدە ئىككـى قېـتى         

ــاچچىق تهجــــرىبه   ســــاۋاقلىرىنى خۇالســــىلهپ ئىرقــــى، مىللىــــي     -ئــ
ــپ    ــدىن چىقىـ ــڭ كاتىڭىـ ــائىله   «ئۆچمهنلىكنىـ ــر ئـ ــالهم بىـ ــۈن ئـ ، »پۈتـ

ــتىن « ــدۆلهت ــدى   » القىشھ ــشقا ئادەتلهن ــر قىلى ــدە پىكى ــايىلىرى ئىچى . غ
دەيـــدىغان نهزەرىــــيىلهرگه ئاساســــلىنىپ  » مهدەنىـــيهتلهر توقۇنۇشــــى «
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لگۈســى مهنزىــرىلهرگه نهزەر تاشلىــساق جۇڭگــو دۇنيــادىن ۋاز كېچىــپ  كه
غهرب دۇنياســى دۆلهتــتىن . دۆلهت تهلىماتىغــا ئهقىــدە باغالشــقا باشــلىدى

ــلىدى    ــشكه باش ــا يۈزلىنى ــپ  دۇنياغ ــو  . ھالقى ــدى جۇڭگ ــشىلىك «ئهم كى
ــۇقتىن ئهال  ــك ھوق ــۇق ئىگىلى ــسىپقا دۇچ  » ھوق ــاۋى پرىن ــدىغان دۇني دەي

 بولــۇپ يــاكى توغرىــدىن تــوغرا يۈزلهنگهنــدە     سيــاقىكهلگهنــدە يــاكى  
ئۇيغۇرىستان مهسىلىسى ۋە تىـبهت مهسىلىـسى بـويىچه دۇنياغـا نـېمه دەپ           

  جاۋاب بېرەركىن؟ 
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  داالى الما

   كۈنى- 10 ئاينىڭ - 7 يىلى - 1999
 ياشـــقا 64: مۇنـــداق خهۋەر تارقـــاتتى » ھىندىـــستان ئـــاگېنتلىقى «

ــا  ئهۋالدالرغــــــا مىــــــراس تىبهتــــــته«: كىرىــــــپ قالغــــــان داالى المــــ
قالدۇرمايـــدىغانلىقىنى، لـــېكىن تىبهتـــته خىتاينىـــڭ تىزگىنلىــــشىدىن     

ــ   ــن دۆلهت قۇرۇشـ ــان ئهركىـ ــاالس بولغـ ــدىغانلىقىنى خـ ــارزۇ قىلىـ  »نى ئـ
  . بىلدۈرۈپ ئۆتتى

نىـــڭ ىئهۋالدالرغـــا مىـــراس قالـــدۇرۇش مهسىلىـــسىدە داالى المـــا ئۆز
ئهنئهنىـسىگه كـۆرە،   بـۇددا دىنـى    . ئىشلىرىنى كۆزدە تۇتقـان بولـسا كېـرەك       

ــڭ     ــى ئهۋالدالرنىـــ ــشالرنى كېيىنكـــ ــان ئىـــ ــدادالر تاماملىيالمىغـــ ئهجـــ
ــسابلىناتتى  ــئهنه ھې ــدىغان  . داۋامالشتۇرۇشــى ئهن ــا ئۇيغــۇن بولى مهنتىقىغ

كېيىـــنكىلهرگه ئهجـــداد بولغـــۇچى «: ئىـــش شـــۇكى، دېـــدى داالى المـــا
ــستلىرىنىڭ      ــاي كوممۇنى ــدادى خىت ــازىرقى ئهج ــڭ ھ ــى ئهۋالدنى كهلگۈس

ــى   ئالىق ــرەك، كېيىنكــ ــشى كېــ ــۇپ  چىقىــ ــدىن قۇتۇلــ ئهۋالدالر ھهم ىنىــ
   ».ىشىگه ئۇچرىماسلىقى كېرەكخىتاينىڭ تىزگىنل

گىرىـسىنىڭ  داالى المانىڭ باياناتى ئاخىرالشقان ھامـان ئامېرىكـا كون        
ــرى   ــسىم ئهزالى ــر قى ــارا « كــۈنىنى – 10 ئاينىــڭ – 7 كــۈنى، - 9بى خهلقئ

ــۈنى  ــبهت ك ــارار ق  » تى ــشنى ق ــپ بېكىتى ــۈمىتى   قىلى ــاي ھۆك ــدا خىت ىلغان
جۇڭگــو تاشــقى . نى ئىپادىلىــدىىكهســكىن ئىنكــاس قــايتۇرۇپ نــارازىلىق

ــسى   ــستىرلىكىنىڭ باياناتچىـ ــشالر مىنىـ ــى ئىـ ــاڭ چـ ــۈجـ ــۇخبىرالرنى يـ  مـ
ــدا  ــۈۋېلىش يىغىنى ــر قىــسمى،     «: كۈت ــاس بى ــبهت جۇڭگونىــڭ ئايرىلم تى

 ھهرقانــداق چهت ،تىــبهت مهسىلىــسى جۇڭگونىــڭ ئىچكــى مهسىلىــسى    
نىڭ ئارىلىشىش ھوقۇقى يـوق، ئامېرىكـا كونگىرىـسىنىڭ ئازسـانلىق        دۆلهت
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ــا قارىمـــاي  ــارا تىـــبهت كـــۈنى«ئهزالىـــرى پاكىتقـ نـــى بېكىـــتىش »خهلقئـ
ــپهتىش    ــبهت توغرىـــسىدا پهلىـ ــهه ماقۇللىـــدى، تىـ ــارار اليىـ توغرىـــسىدا قـ
ــى      ــڭ ئىچك ــارقىلىق جۇڭگونى ــسى ئ ــبهت مهسىلى ــۆزلهپ، تى ــۆزلهرنى س س

بېيجىـڭ بۇنىڭغـا قارىتـا قهتئىـي قارشـى          . لدىئىشلىرىغا ئارىالشماقچى بو  
  . نى ئىپادىلهيدۇ، دېدىىتۇرىدۇ ۋە كۈچلۈك نارازىلىق

 گېرمـــانىيه دىڭخـــۇى لـــىدەل شـــۇ كـــۈنى تهيۋەننىـــڭ پرېزىـــدېنتى 
ــسى مۇخبىر ــۋىزىيه ئىستانسىـ ــدا ىتېلېـ ــۇل قىلغانـ ــارىتىنى قوبـ ــڭ زىيـ : نىـ

جۇڭگــــو بىــــلهن تهيۋەننىــــڭ مۇناســــىۋىتى، دۆلهت بىـــــلهن دۆلهت     «
مۇناسىۋىتى بولۇشى كېرەك، ياكى ئاالھىدە دۆلهتـلهر مۇناسـىۋىتى بولۇشـى           

ــرەك ــهتتى»كېـ ــيىن  . ، دەپ كۆرسـ ــۇنىڭدىن كېـ ــلهر  «شـ ــدە دۆلهتـ ئاالھىـ
 لـــىدېـــگهن سىياســـىي ئىبـــارە مهتبۇئـــات ساھهســـىدە     » مۇناســـىۋىتى
ئـــاۋۋال . دەپ ئومۇمالشـــتى» ئىككـــى دۆلهت نهزەرىيىـــسى «دىڭخۇينىـــڭ

ــته« ــسيهت ــدىلىكته » ى دۆلهت نهزەرىيى ــسى«ئهم » ئىككــى دۆلهت نهزەرىيى
ــدى   ــدىغا قويۇل ــڭ ئال ــارا جهمئىيهتنى ــۇ  . خهلقئ ــدىلهر ش ــۇق ئهپهن جۇڭگول

 - 10ئاينىــڭ  - 7ىــسىنىڭ قــارار اليىــهه مــاقۇلالپ كــۈنى ئامېرىكــا كونگىر
 لـى قىلىپ بېكىـتىش بىـلهن پرېزىـدېنت        » خهلقئارا تىبهت كۈنى  «نى  كۈنى

ــا  »يىــسىئىككــى دۆلهت نهزەرى «دىڭخۇينىــڭ ــر ۋاقىتت نىــڭ ئوخــشاشال بى
  ئوتتۇرىغا چىقىشى ئۆزئارا قانداق ئىچكى باغلىنىشقا ئىگه؟ 
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   تهيۋەن سۆھبىتى–جۇڭگو 

   كۈنى- 15ينىڭ  ئا- 7 يىلى - 1999
ــى     ــۆھبهت ۋەكىل ــىي س ــڭ سىياس  ئايــدا - 10  خهنداۋۋاڭ جۇڭگونى

ــۋەن    ــپ، تهيـ ــارەت قىلىـ ــۋەننى زىيـ ــت  –تهيـ ــۆھبىتىگه ئائىـ ــو سـ  جۇڭگـ
 داۋۋاڭ راپلىــق سۆھبهتلىشىــشنى ئــويالپ تۇرغانــدا، تهيــۋەن تهرەپــتىن ئهت

 گهخهنـ  داۋۋاڭ  —نىڭ تهيۋەننى زىيـارەت قىلىـشىغا ئائىـت ئۇچـۇرالر          خهن
ســۆھبهتنى ھهرقايــسى مــاۋزۇالر بــويىچه : بېــرىلگهن ھوقــۇق يېتىــشمهيدۇ

ــلىدى     ــشقا باش ــۇرالر چىقى ــدىغان ئۇچ ــدۇ، دەي ــدۇرغىلى بولماي ــات ياي . قان
 ىشىدىغان تـېمىالر بـويىچه تهيـۋەن بىـرنهچچه كـۈن ئىچىـدە بىـر             سۆھبهتل

. نهچــچه قېــتىم ئۆزگىرىــپ، مۇھــاكىمه تېمىــسىنى مۇقىمالشــتۇرالمىدى     
ئـاۋۋال ئهمهلىــي مهسـىلىلهر بــويىچه سـۆھبهت قۇرمــاقچى بولـدى، كېــيىن     

ــۋەن    خهنداۋۋاڭ  ــۋەننى چۈشىنىـــشى، تهيـ ــۋەننى بىلىـــشى، تهيـ نىـــڭ تهيـ
 داۋۋاڭ  ئۈچۈن تهيۋەنلىـك سىياسـىيونالر بىـلهن        تهسىراتىغا ئىگه بولۇشى    

بىــراق، قۇرۇلــۇش .  ئهتراپلىــق ئۇچرىشىــشىنى ئورۇنالشــتۇرمىدىنىــڭخهن
خاراكتېرلىــك ئېچىــۋېتىلگهن تــېمىالر بــويىچه سۆزلىشىــشنى ئوتتۇرىغــا      
ــۆھبهتكه    ــىلىلهرنىڭ، ســ ــي مهســ ــشىدىغان ئهمهلىــ ــۇپ، سۆھبهتلىــ قويــ

اشـــقا، پرېزىـــدېنت لـــى    بسىياســـىۋىلىكىدىنتوســـقۇنلۇق قىلىـــدىغان  
ــسىدا ئىــشهنچ تۇرغــۇزۇش مهسىلىــسى    دىڭخــۇي ئىككــى قىرغــاق ئوتتۇرى

  .  قوبۇل قىلىشقا ماقۇل بولدىنى خهنداۋۋاڭ بويىچه 
دەل شۇنداق ۋاقىتتـا ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرى ھۆكـۈمىتى تهيـۋەن،              
جۇڭگـــو مۇناســـىۋىتىنىڭ ياخشىلىنىـــشىغا، سىياســـىي مۇناســـىۋەتلهرنىڭ 

ئوتتــۇرا «ئامېرىكــا تهرەپ، . غا جىــددىي كۆڭــۈل بۆلــدى  مــۇقىم بولۇشــى 
ــشىم  ــاپىلىك كېلى ــدى  » مۇس ــا قوي يهنه تهيــۋەن . تهســهۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغ
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 داۋۋاڭ  بىلهن جۇڭگو ئومۇميۈزلۈك كېلىشىم ھاسـىل قىلماسـتىن بـۇرۇن،           
ــا     خهن ــدىلىنىپ ئامېرىك ــهتتىن پاي ــدىغان پۇرس ــارەت قىلى ــۋەننى زىي  تهي

ق مۇناســـىۋىتىنى ئىلگىـــرى ســـۈرىدىغان ئىجــادى ھالـــدا ئىككـــى قىرغــا  
  .هندۈرگۈچ كۈچكه ئىزدەندىھهرىكهتل

يــۋەن، ئامېرىكــا، ته» ئوتتــۇرا مۇســاپىلىك كېلىــشىم«: ئامېرىكــا تهرەپ
» تهســهۋۋۇر«تىگه مۇۋاپىــق كېلىــدىغان ىــجۇڭگــو ئــۈچ تهرەپنىــڭ مهنپهئ

، »ئهمهلىـــي ســـۆھبهت«ئهلـــۋەتته بـــۇ، تهيـــۋەن تهشـــهببۇس قىلىۋاتقـــان 
 تېخىمــۇ  بهلكــى،باســقۇچىدا توختـاپ  قالماســلىقى » هســلىههتئهمهلىـي م «

  . بىر قهدەم ئالغا ئىلگىرىلىشى كېرەك، دەپ كۆرسهتتى
بـۇ قهدەمنــى قانـداق تاشــالش كېــرەك؟ مهخپىـي ســۆھبهت جهريانىــدا    

ــلهن   ــشېڭۋاشــىنگتون بى ــانال   تهي ــدا بولمىغ ــارىلىق پهي  كۆزقاراشــلىرىدا ئ
ــدەكچىلىك   ــكارا ھهي ــۋەنگه ئاش ــسا، تهي ــىنگتون  بول ــپ ۋاش ــى قىلى  تهيبىن

ــشىم  « ــاپىلىك كېلىـ ــۇرا مۇسـ ــوالتتى  » ئوتتـ ــستىمىغان بـ ــقا قىـ . ئىمزاالشـ
ــقا   ــدىن باشـ ــڭئۇنىڭـ ــان   تهيبىنىـ ــلهن بولغـ ــسى بىـ ــا كونگىرىـ  ئامېرىكـ

مۇناســـىۋىتى ياخـــشى بولغـــانلىقتىن، ئامېرىكـــا پارالمېنتىنىـــڭ ئهزالىـــرى 
. ا بولمـايتتى   بىـر تهرەپ قىلغانـدا ئېهتىيـات قىلمىـس         نىتهيۋەن  مهسىلىـسى   

نـــى »ئوتتـــۇرا مۇســـاپىلىك كېلىـــشىم«شـــۇڭا ئامېرىكـــا كونگىرىـــسىنىڭ 
ئوتتۇرىغا قويغانلىقى ئىنتايىن چوڭقـۇر ئويلىنىـشقا ۋە ئىنتـايىن زور ئارقـا              

  . كۆرۈنۈشكه ئىگه بولۇپ قالدى
 تهيۋەن بىـلهن جۇڭگونىـڭ ئۆزئـارا مۇناسـىۋەتلىرى          —ئىككى دۆلهت   

ــر ئىــز ئــۇزۇن مــۇددەت ب،ئىلگىرىلىمىــدى ــسا،  ى دا توختــاپ قالىــدىغان بول
ئامېرىكىنىـــڭ جۇڭگوغـــا قاراتقـــان سىياســـىتىنىڭ نورمـــال تهرەققىـــي      
ــىتىدىغانلىقى بۇنىـــڭ ئىچىـــدىكى ئهڭ مـــۇھىم   ــىر كۆرسـ قىلىـــشىغا تهسـ
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ــدى  ــۇپ قالـ ــهۋەب بولـ ــو   . سـ ــلهن جۇڭگـ ــۋەن بىـ ــتىگه تهيـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ
ىـــڭ زۇلۇپ كهتـــسه، ئامېرىكىنمۇناســـىۋىتىنىڭ قاتمـــاللىقى ئۇزۇنغـــا ســـو

ــك    ىمهنپهئ ــون خاراكتېرلى ــدا شــهرقىي ئاســىيانىڭ راي ــى ئۈچــۈن ئېيتقان ت
بۇنـــداق ئهھۋالـــدا . سىياســىي بـــوھرانى شــۇنچه ئېغىرلىـــشىپ كېتهتتــى   

ــوالتتى    ــدا بـ ــشه پهيـ ــك ئهندىـ ــهت خاراكتېرلىـ ــا  . سىياسـ ــۇڭا ئامېرىكـ شـ
پارالمېنــــت ئهزالىرىنىــــڭ جۇڭگــــو، تهيــــۋەن مۇناســــىۋىتى توغرىــــسىدا 

غانلىقى جامائهت پىكرى ھاسـىل قىلىـپ تهيـۋەنگه         توختىماي سۆزلهپ  تۇر   
شـۇنىڭدىن كېـيىن تهيـۋەن، ئامېرىكـا كونگىرىـسى          . بېسىم پهيدا قىالتتـى   

نىــڭ نــېمه   »ئوتتــۇرا مۇســاپىلىك كېلىــشىم   «بىــلهن ئــاالقه ئورنىتىــپ   
ــن ــهندۈرۈپ قويۇشـ دىققىتىمىزنـــى . ى تهلهپ قىلـــدىئىكهنلىكىنـــى چۈشـ

ــڭ  غزقو ــۇكى، ئامېرىكىنىــ ــدىغان تهرەپ شــ ــاپىلىك   «ايــ ــۇرا مۇســ ئوتتــ
ــسىدا   » كېلىــشىم ــدىغانلىقى توغرى ــېمه ئۈچــۈن چىــڭ تۇرى مهسىلىــسىدە ن

كېلىـشىم مهسىلىـسى    . تهيۋەن تهرەپنىڭ ھېچقانداق خهۋىـرى يـوق ئىـدى        
 ئـايىغىنى پهمـلهپ يېـتهلمىگهن    –ئوتتۇرىغا قويۇلغانـدىن كېيىنمـۇ، بـاش      

» كېلىـــــشىم«. تهيـــــۋەنلىكلهر نـــــېمه قىالرىنـــــى بىلهلمهيـــــال قالـــــدى 
ــىتىگه      ــو سىياس ــڭ جۇڭگ ــى، تهيۋەننى ــا قويۇلۇش ــسىنىڭ ئوتتۇرىغ مهسىلى

  . ئىنتايىن زور بېسىم پهيدا قىلدى
ــىرنى    ــۇ سـ ــۋەنگه بېـــسىم ئىـــشلهتكهنمۇ؟ تاشـــقىرىدا بـ ــا تهيـ ئامېرىكـ

لــېكىن تهيــۋەن ئامېرىكىــدىن كېلىۋاتقــان بېــسىمنى  . ھــېچكىم بىلمهيــدۇ
تهيۋەننىـڭ  : سـىلهن مه. ھېس قىلغـان ئىـكهن، ئىنكـار قىلغىلـى بولمايـدۇ       

» ئوتتـۇرا مۇسـاپىلىك كېلىـشىم     «:  چـاڭ  خـۇجى تاشقى ئىشالر مىنىـستىرى     
ئۈچ تهرەپـكه پايـدىلىق بولمايـدىكهن، ئىككـى تهرەپـكه پايـدىلىق بولـۇپ،            

. تهيـــۋەن ھهرگىـــز قوبـــۇل قىاللمايـــدۇ. بىـــر تهرەپ زىيـــان تارتىـــدىكهن
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ــشىم « ــاپىلىك كېلى ــۇرا مۇس ــا »ئوتت ــر نۇقت ــۋەن تهرەپ— گه بى  ئهســال  تهي
 دەپ ، ماۋزۇســـى قوشـــۇلۇپتۇقوبـــۇل قىاللمايـــدىغان سىياســـىي ســـۆھبهت

بۇنىڭــــدىن تهيــــۋەن تهرەپنىــــڭ ئــــۆز مهيدانىــــدا چىــــڭ . كۆرســــهتتى
ــدىغانلىقى  ــشىم «تۇرىـ ــاپىلىك كېلىـ ــۇرا مۇسـ ــسه » ئوتتـ ــكه مۇرەسـ تۈزۈشـ

ۋاڭ دېــمهك، بــۇ يهردە .  كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتــۇئۇنىمايــدىغانلىقىقىلغانــدىمۇ 
 ئىككـى   ،ەننى زىيارەت قىلىش پۇرسـىتىدىن پايـدىلىنىپ      نىڭ تهيۋ  خهن داۋ

لغــا قىرغــاق مۇناســىۋىتىنى ئىلگىــرى ســۈرۈش خىياللىرىنىــڭ قــۇرۇق خىيا
ئوتتـۇرا  «خۇيدىن كېيىنكـى بىـر دەۋردىمـۇ        ئايلىنىپ قېلىشى ياكى لى دىڭ    

تــۈزۈش مۇمكىنلىكىنىــڭ ئهمهلىيهتــتىن يىــراق    » مۇســاپىلىك كېلىــشىم 
  . ئىكهنلىكى كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ

ــدە   ــڭ نهزىرى ــۋەن تهرەپنى ــشىم «تهي ــاپىلىك كېلى ــۇرا مۇس ــڭ »ئوتت نى
ــادىيلىقى« ــاكى » ئىجـ ــشى«يـ ــۋەن  » ھالقىـــپ كېتىـ ــلهن تهيـ ــو بىـ جۇڭگـ

ــۇپ   ــش بولـ ــسىدىكى ئىـ ــزمهت   ،ئوتتۇرىـ ــۋەنگىال خىـ ــدا تهيـ ــكه ھالـ  يهكـ
بېيجىـڭ يـول قويمايـدىكهن، تهيۋەنمـۇ جۇڭگونىـڭ         . ئىشلهشكه بولمايتتى 

 قويــۇۋەتمهيتتى، لغــانلىرىنى ئــۆز مهيلىــگه  خىيــاللىرىنى ۋە قىلمــاقچى بو 
 ۋاز سهپـسهتهسىدىن » بىر دۆلهتـته ئىككـى خىـل تـۈزۈم        «جۇڭگو. ئهلۋەتته

  .ىيهت بىلهن قوبۇل قىالتتى بولسا، تهيۋەن مهمنۇنكېچىدىغانال
ــول   ــا ي ــدا، ئامېرىكىنىــڭ جۇڭگوغ ــال ھــالهتتىن قارىغان  قويۇشــىغا رېئ

وتتۇرىغــا چىققــان بولــسىمۇ،  خىــل نــارازىلىقالر ئكــۆپ تهرەپلىــك، خىلمــۇ  
ــا   ــېكىن ئامېرىكـ ــش «لـ ــو چىگىـ ــر جۇڭگـ ــى»ىبىـ ــمىگهن نـ ــى يهشـ .  تېخـ

ــڭ  ــشىم «ئامېرىكىنى ــۇرا مۇســاپىلىك كېلى ــا  » ئوتت تهســهۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغ
 ۋەن بىـلهن جۇڭگونىـڭ مۇناسـىۋىتىنى       تهيـ  الىقى، ئاخىرقى ھېـسابت   قويغان

ــ   ــاللىقنى بۆســۈپ تاشــالپ، كرى زىس ئىككــى تهرەپ مهسلىههتلىــشىپ قاتم
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پ چۈشــىنىش   دەئېلىــشنى كــۆزدە تۇتقــان،  پهيــدا بولۇشــنىڭ ئالــدىنى   
 جۇڭگونىــڭ بىــرلىككه كهلتــۈرۈش سىياســىتىنى گهرچه ئامېرىكــا. كېــرەك

قوبۇل قىلىش توغرىسىدا تهيـۋەنگه بېـسىم ئىـشلهتمىگهن بولـسىمۇ، ئهممـا             
. تهيۋەننىـــڭ ئاشــــكارا مۇســــتهقىللىق جاكارلىـــشىنى چهتــــكه قاقــــاتتى  

ــدىن  ــ«جۈملى ــشىم ئوتت ــاپىلىك كېلى ــسىنى،  » ۇرا مۇس ــۇنداق فۇنكسىيى ش
 ئىككـى تهرەپ    ،قىسقىـسى . شۇنداق ئورۇنالشتۇرۇشنى ئۆز ئىچىگه ئـاالتتى     

 مۇناسىۋىتىگه تهيۋەن ئـاللىبۇرۇن كۆمـۈپ قويغـان بـومبىنى ئېلىۋېتىـشنى           
ئوتتــۇرا « جۇڭگــو  بىــلهن تهيۋەننىــڭ ئهگهر ئامېرىكــا. مهقــسهت قىالتتــى

زۈشىنى چىڭ تۇرۇپ تهلهپ قىلـسا، بىـر مهزگىـل          تۈ» مۇساپىلىك كېلىشىم 
تهيۋەنگه چۈشكهن بېسىم، جۇڭگوغا چۈشكهن بېـسىمدىن ئېغىـر بولۇشـى           

ــدى  ــۇمكىن ئى ــا  . م ــا، ئامېرىك ــۈزۈم   «ئهمم ــل ت ــى خى ــته ئىكك ــر دۆلهت » بى
مۇبادا تهيـۋەن بىـلهن جۇڭگـو       . ىسىنى ئهزەلدىن قوللىغان ئهمهس   سهپسهت

ــسىدا   ــى دۆلهت ئوتتۇرى ــۇرا «ئىكك ــشىم ئوتت ــاپىلىك كېلى ــنى » مۇس تۈزۈش
بىــر دۆلهتــته ئىككــى « بولــسا، بــۇ ھــال جۇڭگونىــڭ مهسلىههتلىــشىدىغانال

 ۋەزىيهتنىـڭ تهرەققىيـاتى تهيـۋەنگه       ،سهپسهتىسىنى چهكـلهپ  » خىل تۈزۈم 
پـالهتكه  پايدىلىق بوالتتى ۋە شهرقىي جهنـۇبىي ئاسـىيانىڭ تىنچلىقىمـۇ كا          

  .  مىللهتچىلىرى دېيىشتى خىتاي،ئىگه بولۇشى مۇمكىن ئىدى
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  مهن

   كۈنى- 15 ئاينىڭ - 7 يىلى - 1999
مهن ئۈرۈمچىــدە غهيۋەتخـــور ئۇيغۇرالرنىــڭ بىزگىمـــۇ تــاڭ ئاتـــارمۇ،    
خىتاينىـــڭ ھۆكـــۈمرانلىقى ئاســـتىدىن قۇتۇلـــۇپ چىقـــاالرمىزمۇ، دېـــگهن 
ــاڭالپ    ــاكىمىلىرىنى ئـ ــك مۇھـ ــۋەت خاراكتېرلىـ ــويىچه غهيـ ــوئاللىرى بـ سـ

مىللهتنىـڭ ئـازادلىقى ئۈچـۈن نـېمه ئىـش           ىـڭ بـۇ غهيۋەتخورالرن  . تۇراتتىم
. ڭالپ باقمىغــان ئىــدىم نىمۇ ئــاىقىلىمىــز، دەيــدىغان بىــر جــۈمله ســۆز    

 بىـر مىللهتنىـڭ سىياسـىي ھايـاتىنى يهنـى توختىمـاي كـۈرەش              ،ئوياليتتىم
قىلىدىغان كۈرەشچان ھايـاتىنى بهرپـا قىلمـاي تـۇرۇپ، كىـشىلهر كـۆرۈپ              

ــال  ــدىغان رېئـ ــاڭالپ تۇرىـ ــدىغان، ئـ ــا قىتۇرىـ ــۇرۇپ،  لىقنى بهرپـ ــاي تـ لمـ
ــاچقىلى  ەمىللهتنىــڭ سىياســىي د ــز ئ ۋالىرىنــى خهلقئاراالشتۇرۇشــتىن ئېغى

بۇنداق يۈرەكلىك مىللهت قهيهردە ئىدى؟ بۇنىـڭ ئۈچـۈن شـۇ           . بولمايتتى
نىــڭ مۇســتهملىكه بولــۇپ   ىمىلــلهت ئــۆزىنى چۈشــهنگهن بولۇشــى، ئۆز   

ــى   ــهنگهن بولۇشـ ــانلىقىنى چۈشـ ــىي ئاز ،قالغـ ــدىن سىياسـ ــڭ  ئانـ ادلىقنىـ
نېمىــدىن دېــرەك بېرىــدىغانلىقىنى چۈشــهنگهن مىلــلهت بولۇشــى كېــرەك  

ــدى ــارقىلىق ئۆز  . ئىـ ــش ئـ ــۈرەش قىلىـ ــاي كـ ــىي  ىتوختىمـ ــڭ سىياسـ نىـ
ئارزۇلىرىنى باشقىالرغا يـاكى خهلقئـارا جهمئىـيهتكه چۈشـهندۈرەلهيدىغان،           
ــيهتكه   ئۆزلىرىنىـــڭ ھـــازىرقى ئېچىنىـــشلىق ئهھـــۋالىنى خهلقئـــارا جهمئىـ

ىـدى،  رىپ ۋە ئىسپاتالپ بېرەلهيدىغان مىللهت بولۇشـى كېـرەك ئ         داتالپ بې 
ۋالىــرى ئانــدىن دەســلهپكى قهدەمــدە    ەبۇنــداق مىللهتنىــڭ سىياســىي د  

  . خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ ھېسداشلىقىنى قوزغىشى مۇمكىن ئىدى
ئۇيغــــۇرالر شــــۇنداق جۈرئهتلىــــك خهلقمــــۇ؟ ئۇيغــــۇرالر شــــۇنداق 

ــارچه  غهير ــىجائهتلىك پـ ــۇنداق شـ ــك، شـ ــستىخىيىلىك  - ەتلىـ ــۇرات ئىـ  پـ
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 مهقـــــسهتلىك، تهشـــــكىللىك ھهرىكهتـــــكه ،ھهرىكهتلهرنـــــى ئـــــاڭلىق
  ئايالندۇرااليدىغان خهلقمۇ؟ 

ــوق مىلـــلهت، يىرىـــك سىياســـىي       ــۇرالر سىياســـىي ھايـــاتى يـ ئۇيغـ
ئۇيغـۇرالر ئـادەم يـاكى      . تۇرمۇشتىن بۇ يهردە سۆز ئېچىشنىڭمۇ ئورنى يـوق       

ىــڭ مۇســتهملىكه قىلىــشىغا مىلـلهت يــاكى ئــۇرۇق جهمهت بولـسۇن خىتاين  
ئوبيېكت بولۇپ بهرگهندە، ئوبيېكت بولـۇپ بېـرىش بىـلهن خىتـاي يولغـا              
قويۇۋاتقــــان مۇســــتهملىكه سىياســــىتىنىڭ زادى قانــــداق سىياســــهت     
ــۈن        ــمه، پۈت ــدى، ۋەھى ــسا ئى ــۇر بول ــر ئۇيغ ــهنگهن بى ــى چۈش ئىكهنلىكىن

ــۇر ئۆز    ــۇ ئۇيغ ــدا ئ ــمه ئالدى ــان ۋەھى ــۇپ كېلىۋاتق ــكه يوپۇرۇل ــڭ ىمىللهت نى
.  دە، سـهكرەپ ئوتتۇرىغـا چىققـان بـوالتتى        –ئۇيغۇر ئىكهنلىكىنى بىلهتتى    

  . ئاندىن خىتاينىڭ بهرىبىر خىتاي ئىكهنلىكىنى چۈشهنگهن بوالتتى
ــۆز  ــى ئـ ــۇر مىللىتـ ــپ   ىئۇيغـ ــۇم دەپ بىلىـ ــۇم، مهھكـ ــاجىز، مهزلـ نى ئـ

يۈرگهندە، نېمه ئۈچۈن ئـاجىز بولـۇپ قالغـانلىقىنى، نـېمه ئۈچـۈن مهزلـۇم                
قالغــانلىقىنى، يهنه نېمىــشقا مهھكــۇم بولــۇپ قالغــانلىقىنى ئــويالپ  بولــۇپ 

يېتهلمىگهنلىكــتىن، ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ شــۇ مىللهتــكه خــاس يوشــۇرۇن   
چـۈنكى،  . بايقـاپ كېـتهلمىگهن مىللهتتـۇر     . كۈچىنىمۇ ئويالپ يېـتهلمىگهن   

: پاسـكار ئىنـساننىڭ ئـاجىزلىقى توغرىـسىدا پهيالسـوپ     . ئىنـسان ئـاجىزدۇر  
ــادەم ت« ــوپ       ئ ــر ت ــۇق؛ بى ــر مهخل ــاجىز بى ــايىن ئ ــىدا ئىنت ــئهت دۇنياس هبى

 —تهپهككـۇر قىالاليـدىغان قومـۇش       ) ئـادەم (قومۇشقا ئوخشايدۇ، بىراق ئۇ     
ــۈن ئ ــى    هالپۈت ــۇنى يوقىتىــشنىڭ زۆرۈرىيىت ــا قــورال ئېلىــپ ئ منىــڭ قولىغ

بىر تىنىق، بىر يۇتۇم سۇمۇ ئۇنى ئۆلـۈمگه يوللىيااليـدۇ، لـېكىن ئـالهم              . يوق
نى ئۆلـۈمگه ھهيـدىگهن نهرســىدىن   ىاتقانـدىمۇ ئـادەم يهنىـال ئـۆز    ئـۇنى يوق 

چـۈنكى ئـادەم   . بىباھـادۇر تېخىمۇ يۈكسهك، تېخىمـۇ قىممهتلىـك، تېخىمـۇ       
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نىــڭ ئۆلــۈپ كېتىــدىغانلىقىنى ھهمــدە ئالهمنىــڭ ئۇنىڭغــا نىــسبهتهن  ىئۆز
ئهممـــا ئـــالهم بـــۇ توغرىـــدا پۈتـــۈنلهي . كۈچلـــۈك ئىكهنلىكىنـــى بىلىـــدۇ

دېــگهن » بىــراق ئــادەم تهپهككــۇر قىالاليــدىغان قومــۇش...  خهۋەرســىزدۇر
  . ئىدى

 - 1999. ئىــدىم» قومــۇش«الاليــدىغان مهن شــۇنداق تهپهككــۇر قى 
 كـۈنى ئوكالخومـا شـتاتىدىن ۋاشـىنگتونغا يېتىـپ          - 15 ئاينىـڭ    - 7يىلى  

كېلىپ ئامېرىكـا كونگىرىـسى چاقىرغـان ئۇيغـۇرالر توغرىـسىدا گۇۋاھلىـق             
 50 زەلھهئـاال بـۇ يىغىنغـا     .  يىغىنىغا قاتناشـتىم    گۇۋاھلىق ئېلىش  ،بېرىش

ئۇيغـۇر زىيالىيلىرىـدىن غۇالمىـددىن پاختــا،    . كه يـېقىن ئۇيغـۇر قاتناشـتى   
تــۇردى خۇجــا، رىــشات ئاببــاس، ئــالىم ســېيىتوف ۋە ئهدھهمجــان قاتــارلىق 

ــشىلهرمۇ قاتناشــقان ئىــدى  ــۇقى  . كى ــۇالر ئۇيغۇرالرنىــڭ كىــشىلىك ھوق ئ
ــ   ــۇۋاھلىقتىن ئ ــسىدا گ ــسىمۇتوغرى ــكه   ۆتكهن بول ــسىلى سۆزلهش ــرا تهپ ، بى

ــدى  ــار بهرمى ــت ي ــاغالردا    .ۋاقى ــلهپكى چ ــگهن دەس ــىنگتونغا كهل مهن ۋاش
بۇالرنىـڭ بهزىلىـرى مهكـتهپ يـۈزى        . بۇنچىۋاال كـۆپ ئۇيغـۇر يـوق ئىـدى        

ــۇر  ــان ئۇيغ ــۆرگهن، ئوقۇغ ــته  ك ــرى جهمئىيهت ــسا، بهزىلى ــپالر بول  چېنىقى
 ئۇيغــۇرالر ىن كېلىــپ قالغــان  بۇيــاقت–ئۇيــاق  ھهتتــا بهزىلىــرى چىققــان،

ئـۇالر قهيهردىـن كهلـدى، كىـم چاقىرىـپ كهلـدى، بـۇ كىـشىلهرگه                . ئىدى
ــاھلىق    كىـــم سىياســـىي پانـــاھلىق ئېلىـــپ بهردى؟ ئـــۇالر سىياســـىي پانـ
ئــالغۇدەك ۋەتهننىــڭ ئىچىــدە نــېمه سىياســىي پائــالىيهت قىلغــان ئىــدى؟   

نــېمه چــارە  كۈلكىلىــك بىــر ئىــش ئىــدى، ،بــۇالر زادى كىمــلهر، قىسقىــسى
بــار؟ بــۇ كىــشىلهر بۈگــۈن ئۇيغۇرنىــڭ كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرىــسى        

  . توغرىسىدا بۇ يهردە گۇۋاھلىقتىن ئۆتمهكچى بولۇشتى
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 كـــاتىپى نىڭلهنتوســـتـــام گۇۋاھلىـــق بېـــرىش يىغىنـــى باشـــالندى، 
 ئهپهنــدى يىغىــن باشــقۇردى، يــۇقىرىقى كىــشىلهر ئۇيغۇرالرنىــڭ  خــانىس

سىدا ئامېرىكــــا كونگىرىــــسىگه كىــــشىلىك ھوقــــۇق خاتىرىــــسى توغرىــــ
بۈگــۈن دۇنيــا تهتــۈر ! گۇۋاھلىــق بېرىــدىغان بولــسا، ھهي جاھــان، ھهي 

  چۆرگىلهمدۇ، نېمه؟ 
  .بىرسى بىزنىڭ ئىش ئورنىمىز يوق، دەيدۇ

ــاتتىم،    بىرســى ئورنىــدىن تــۇرۇپ خىتاينىــڭ تۈرمىــسىدە ئــون يىــل ي
  .دەيدۇ

ىـدىم، خىتـاي    بىرسى، مهن ئوتتۇرا ئاسىياغا تۇغقان يـوقالپ چىققـان ئ         
ــۇپ      ــهرگهردان بول ــىيادا س ــۇرا ئاس ــدى، ئوتت ــدىن كىرگۈزمى ــى چېگرى مېن

  . كهتتىم، دەيدۇ، ۋەھاكازا
ــۆزلىرىنى ئاڭ  ــۇ سـ ــۇالرنىڭ شـ ــونگىرىس شـ ــامېرىكىلىق كـ ــان ئـ  لىغـ

  : ئهزالىرىغا رەھمهت ئېيتىپ مهن ئاخىرىدا
 — تىـبهت، تهيـۋەن قاتـارلىق ئـۆلكىلهر       ئامېرىكا ھۆكۈمىتى شـاڭگاڭ،     

ــ ــتىدا    خىتاينىـ ــىرى ئاسـ ــىتىلىك تهسـ ــۇقى ۋە ۋاسـ ــىته كونتروللـ ڭ بىۋاسـ
ــۈپ كهلمهكــته    ــته كۆڭــۈل بۆل ــۆلكىلهرگه سىياســىي جهھهت ــان ئ . تۇرۇۋاتق

ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتى قاچــان ئۇيغۇرالرغــا كۆڭــۈل بۆلىــدۇ، دەپ ســوئال       
  . قويدۇم

  : ئهپهندىخانىسيىغىن باشقۇرغۇچى 
 —ســىلهر . ش ئىــشى ئــايرىم ئىــتهيۋەنلهرنىــڭ شــاڭگاڭ، تىــبهت، —

بــۇ، ۋاقىــت مهسىلىــسى دەپ، جــاۋاب  . ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىــشى ئــايرىم ئىــش 
  .بهردى
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ىتـــاي  مهن ئارقىـــدىنال ئايـــالىم رابىـــيه قادىرنىـــڭ پاســـپورتىنى خ    
. الغـــانلىقىنى قىـــسقىچه ســـۆزلهپ بهردىـــم ۋھۆكۈمىتىنىـــڭ قانـــداق تارتى

  :ئهپهندىم...  R غچهئاڭ
... Rئېلىــــپ  مهن ســــومكامنى .  مهيهرگه چىــــق ئاكــــا، دېــــدى—

  .ئهپهندىنىڭ كهينىدىن چىقتىم
 ئهپهنــدى زالنىــڭ ئىــشىكى ئالدىــدا    جۈســىپ ئهزاســى كــونگىرىس

ئـۇ كىـشى مهنـدىن ئايـالىم رابىـيه          . ساالمالشـتۇق . كۈتۈپ تۇرغـان ئىـكهن    
ــلىدى    ــقا باشـ ــسىلىي سوراشـ ــۋالىنى تهپـ ــازىرقى ئهھـ ــڭ ھـ مهن . قادىرنىـ

ا ســېلىپ كهلــگهن مهن بــۇ چاغــدا ســومكامغ. تهپــسىلىي ســۆزلهپ بهردىــم
 ئهپهنـدىگه   جۈسـىپ  ئهزاسـى    لىمدىن بىر پارچه ئېلىپ كونگىرىس    ماتېرىيا

  .بهرمهكچى بولۇۋاتاتتىم
 سـومكامغا سـېلىپ بارغـان       نى پارچه ماتېرىيال  14. مهن ھهيران قالدىم  

ــدىم ــسىمۇ     . ئى ــر پارچى ــڭ بى ــۇ ماتېرىيالنى ــدە ب ــومكامنىڭ ئىچى ــېكىن س ل
كامنىڭ كهينـى يانچۇقىـدا بىـر پـارچه         تهلىيىمگه يارىشا سوم  . كۆرۈنمهيتتى
ــاقلىنىپ ــاپتۇســ ــاردىم .  قــ ــونگىرىس–چىقــ ــىپ ئهزاســــى  دە، كــ  جۈســ

  : ئهپهندىمگه سۇندۇم ۋە
  . رەھمهت، دېدىم—
  پارچىـسىنىڭ يوقىلىـپ كهتكىنـى قانـداق      13 پارچه ماتېرىيالـدىن     14

 ئهزاسـى كىـرمىگهن ئىـدىغۇ، مهن بـۇ           نهپهر كونگىرىس  14گهپ؟ يىغىنغا   
الرنى ئۇيغۇرالرغــا تارقىتىــپ بېــرىش ئۈچــۈن ئېلىــپ كهلمىــگهن  ماتېرىيــال

ــدىمغۇ ــاختۇردى ؟ ئىـ ــم ئـ ــومكامنى كىـ ــالالرنى ، سـ ــپ  ماتېرىيـ ــم ئېلىـ كىـ
  ؟ ...كهتتى
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 نۇقتىلىــــق سىياســـىي تهلهپ ئوتتۇرىغــــا  يهتـــته  ماتېرىيالىمـــدا مهن 
  : ماددىسى مۇنداق ئىدىيهتتىنچىبۇ تهلهپلهرنىڭ . قويغان ئىدىم

ــۇرالر — ــۇ  – 1944 ئۇيغــ ــتىم جۇمهــ ــى قېــ ــى ئىككىنچــ رىيهت  يىلــ
قاتــارلىق » موسـكۋا يىغىنـى  «، »التــا يىغىنـى ي«قۇرغانـدا، بـۇ جۇمهـۇرىيهت    

خهلقئارا يىغىنالر ئارقىلىق شۇ ۋاقىتتـا خىتاينىـڭ گومىنـداڭ ھۆكـۈمىتىگه            
يـۇقىرىقى خهلقئـارا يىغىنالرنىـڭ خاتىرىـسى ۋە ئۇيغـۇر           . قوشۇپ بېرىلگهن 

ــار   ــۇش ت ــۇنقهرز بول ــڭ م ــان  دۆلىتىنى ــت قاچ ىخى ئاشــكارىلىنىدىغان ۋاقى
  يېتىپ كېلىدۇ، ئامېرىكا خهلقى؟

.  يىغىنــدا ھېچنهرســىنى ئاڭقىرالمىــدى  كــۈنكىئــامېرىكىلىقالر شــۇ  
 بـۇ قانـداق   ،شـۇنداق . ئېهتىمال بۇ قانداق مىلـلهت دەپ ئويلىـدى بولغـاي         

ئىـشنىڭ باشلىنىـشى مۇشـۇنداقال      . مىللهت؟ مهن ئۆزۈمگه سـوئال قويـدۇم      
ۋاسـىنى قىلىـش    ەاخىرى قانـداق بـوالر؟ ئۇيغۇرنىـڭ د        ئـ  ،بولـسا بولىدىغان  

 قوشــۇمچه بىلىملىــك بىــر قوشــۇن بولۇشــى ،ئۈچــۈن ئــاڭلىق بىــر قوشــۇن
ــدى  ــم ئى ــسىگه سىياســىي د .الزى ــش ە ئامېرىكــا كونگىرى ــاخودا«ۋا قىلى » م
ــۇرۇپ  ــاۋدۇيجاڭغائولتـ ــدىغۇ؟ د ە دشـ ــش ئهمهس ئىـ ــۇنداق ەۋا قىلىـ ۋا شـ

باشالندى، يول يىراق، بىر ئالالھ سـهندىن يـاردەم تهلهپ قىلمـاقتىن باشـقا          
  . چارىمىز يوق
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  ...يېقىندىن بېرى

   كۈنى- 20 ئاينىڭ - 7 يىلى - 1999
.  تىنچلىــق ئهمهلــگه ئاشــۇرۇلغان بولــدىكوســوۋودايېقىنــدىن بېــرى 

 »0«لـــېكىن ئامېرىكـــا، جۇڭگــــو ئىككـــى دۆلهتنىـــڭ مۇناســــىۋەتلىرى     
ناتونىــڭ تىنچلىــق ســاقالش قىــسىملىرى    . دەرىجىــگه چۈشــۈپ قالــدى  

 كىرىــشتىن ئىلگىــرى پۇرســهتتىن پايــدىالنغان رۇســىيىنىڭ     كوســوۋوغا
 كىرىـپ، پايتهخـت ئـايرودرومىنى كـونترول قىلىـپ،           كوسـوۋوغا ئارمىيىسى  

سـوغۇق مۇناســىۋەتلهر ئۇرۇشــىدىن كېــيىن يهنه جىــددىي ۋەزىــيهت پهيــدا  
پــــتىن كوســــوۋو چېگرىــــسى ئىچىــــدە ئالبــــان يهنه بىــــر تهرە. قىلــــدى

ــلهن  ــۇلمانلىرى بىـ ــىربالرمۇسـ ــۇش  نىڭسـ ــك توقۇنـ ــسىدا ئېتنىـ  ئوتتۇرىـ
ــمىدى ــىرپ. ئاخىرالش ــوۋو   الرس ــۇ كوس ــدىن كېيىنم ــسى چېكىنگهن  ئارمىيى

ــكويغا چۈشــمىدى   ــۇنى پهس ــېچىش دولق ــڭ ق ــىلىلهر  . ئالبانلىرىنى ــۇ مهس ب
ــلهر ئار   ــان، مىللهتــ ــپ قالغــ ــارىختىن قېلىــ ــسىزكى تــ ــشىپ شۈبهىــ ىلىــ

  . ئولتۇراقلىشىشتىن كېلىپ چىققان مهسىلىلهر ئىدى
ــدە    ــتىش غهرىزىـــ ــن كېڭهيـــ ــشتا زېمىـــ ــىربىيهلىكلهرباشلىنىـــ  ســـ

 ئــۆزى ئىــدارە قىلىــش ھوقــۇقىنى بىكــار     – ئــۆزىنى كوســوۋولۇقالرنىڭ
ــشقا باشــلىدى  ،قىلىــپ ــرغىن قىلى ــانالرنى قى ــدە ئالب ــاۋۋال .  دۆلهت ئىچى ئ

 كىــرودىيه . ىزلىك پهيــدا قىلــدى  خاتىرجهمــس ســىلوۋۋنيهدە ، كىــرودىيه(
 يىلــــى - 1995ئارقىــــدىنال . لىققا ئېرىــــشتى يىلــــى مۇســــتهقىل– 1992

:  مهسـىلهن  ،ئاۋۋالقىـسى . ، ماكېـدونىيه مۇسـتهقىللىق جاكارلىـدى      بوسنىيه
نىـڭ ھۆكـۈمىتىنى قۇرغـان بولـسا،     ى بىلهن بىرلىـشىپ ئۆز    الرسىرپ بوسنىيه

نىــڭ ھۆكــۈمىتىنى ىپ ئۆز مۇســۇلمانالر بىــلهن بىرلىــشىلىكلهرمــۇكىرودىيى
 بىــــلهن چېگرىــــداش بولــــۇپ، الرســــىرپ دۆلىتــــى كىــــرودىيه. قــــۇردى
 قولىغـا چۈشـۈپ كېـتىش    سـىرپالرنىڭ  زېمىنـى ھه دېگهنـدە     نىڭكىرودىيه
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ــدى  ــار ئى ــاللىقى ب ــىربىيه. ئېهتىم ــا   س ــقا رايونالرغ ــسه باش ــپ كهت  كۈچىيى
  . تهھدىت پهيدا قىلىدىغان ئېهتىماللىقمۇ بار ئىدى

ــ  ــدىن باش ــر    ئۇنىڭ ــانى بى ــاتلىق ماك ــۇلمانلىرىنىڭ ھاي ــان مۇس قا ئالب
ــدى  ــۇپ قال ــۇپ،  كوســوۋودا. مهســىله بول  ئالبــانالر ئاساســلىق مىلــلهت بول

ــدى     ــگه ئى ــلىققا ئى ــلهن قانداش ــۇلمانلىرى بى ــانىيه مۇس ــداش ئالب . چېگرى
. ئۇنىڭدىن باشقا ئىككى ھهسـسه كـۆپ ئالبـانالر ماكېدونىيىـدە ياشـايتتى             

هر بىــلهن بولغــان مۇناســىۋىتى يامانلىــشىپ    بۇالرنىــڭ ماكېــدونىيىلىكل 
ئالبانىيىنىـڭ سـىرتىدىكى ئالبانالرنىـڭ يهنه ئالبـانىيىگه قـايتىش           . كهتتى

بۇنداق ئهھۋالدا يهنه بىـر مهيـدان مىللىـي         . نىيىتى يوق دېگىلى بولمايتتى   
  .ئۇرۇشنىڭ پارتلىشى كۆزگه كۆرۈنۈپال تۇراتتى

ــدى   ــدونىيه ئىـ ــسى ماكېـ ــق نۇقتىـ ــىلىنىڭ قىزىـ ــدونىيه، .مهسـ  ماكېـ
ئىستراتېگىيه جهھهتـته بالقـان يېـرىم ئارىلىـدا غهرب ۋە شـهرق، شـىمال ۋە                
جهنۇبنىڭ قاتناش تۈگۈنى بولۇپ، ئهسـكهر تۇرغـۇزۇپ ئۆزئـارا تاالشـقىلى            

ماكېــدونىيه بۇنىڭــدىن ســهل بــۇرۇن تهيــۋەن  . بولىــدىغان زېمىــن ئىــدى
ڭ چۆچـۈپ   بېيجىـ سـىۋەت ئورناتمـاقچى بولغانـدا،     بىلهن دىپلوماتىـك مۇنا   

شــۇنداق ســهۋەبلهرگه كــۆرە بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتى  . كهتــكهن
ئــاللىبۇرۇن ماكېدونىيىــدە تىنچلىــق ســاقالش قىــسىملىرى تۇرغــۇزۇپ،      

بــۇ رايــون تارىختــا بىرىنچــى دۇنيــا  . تىنچلىقنــى كاپــالهتكه ئىــگه قىلغــان 
 كوسـوۋودا بـۇ قېـتىم ناتونىـڭ       . نى ياققـان رايـون ئىـدى      ىئۇرۇشىنىڭ ئـوت  

بىــي ھهرىــكهت قوللىنىــشى ئالبــان مۇســۇلمانلىرىنىڭ مۇســاپىر بولــۇپ ھهر
ــېلىش، پـــــارتىزانلىق ئۇرۇشـــــى قىلىـــــپ،  ىكېتىـــــش نىڭ ئالـــــدىنى ئـــ

ــىتىپ   ــىر كۆرســـ ــا تهســـ ماكېدونىيىـــــدىكى ئالبانالرنىـــــڭ كهيپىياتىغـــ
ــېلىش،    ــدىنى ئـ ــشنىڭ ئالـ ــدا قىلىـ ــدىچىلىك پهيـ ــدە پاراكهنـ ماكېدونىيىـ

 بـۇ رايونـدا ئىرقـى    ،كه ئىـگه قىلىـش  ۇقىملىقىنى كاپـالهت  ماكېدونىيىنىڭ مـ  
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توقۇنۇشــنى توختىتىــپ تارىختــا تــوغرا مۇئــامىله قىلىــش بــۇ ناتونىــڭ        
  . نىڭ مۇھىم سهۋەبى ئىدىى ھهربىي ھهرىكهت قوللىنىشكوسوۋودا

رۇسىيه ۋە جۇڭگـو ئۈچـۈن ئېيتقانـدا، مهنـپهئهتكه ئېرىـشىش ئۈچـۈن        
ر بىــر مهزگىــل بــۇ رايــونال. ئهســتايىدىللىق كۆرسىتىــشكه تــوغرا كېلهتتــى 

رۇســالر . رۇســىيىنىڭ تهســىر دائىرىــسىدە تــۇرۇپ كهلــگهن رايــونالر ئىــدى
ۇرىـسىدا   قانداشلىققا ئىـگه بولـۇپ، رۇسـىيه ۋە جۇڭگـو ئوتت           الرسىرپبىلهن  

، مـاۋ زېــدۇڭ بىـلهن ســهپداش   تىتـو  يىلــالردا - 1960سـۈركىلىش بولغـان   
ســالۋىيه يۇگو«. كېــيىن مــاۋ زېــدۇڭ تهرىپىــدىن تاشــلىۋېتىلگهن. بولغــان

ىلهر جۇڭگــو گېزىتلىرىــدە  مــاۋزۇلۇق ماقــال » سوتسىيالىــستىك دۆلهتمــۇ؟ 
  .  ئارقا ئېالن قىلىنغان ئىدىئارقىمۇ

. ناتو ئۈچـۈن ئېيتقانـدا بـۇ رايـونالر نـاتونۇش رايـونالر ئهمهس ئىـدى               
 بۇ رايوندا تهسىرى كۈچىيىپ كهتـسه ناتونىـڭ تاشـقى           الرنىڭسىرپلېكىن  

 ئامېرىكـا   بۈگـۈن نـاتو   . هسـىر كۆرسـىتهتتى   گه ت جهھهتته قورشاش تهدبىرى  
بۇنىڭــدىن . ، ماكېدونىيىــدە ئهســكهر تۇرغــۇزدى  بوســنىيهباشــچىلىقىدا 

ــا ئهســكىرى قىــسىملىرىنى ئىــشقا ســېلىپ   اتىراۋخــ لهنگهن رۇســىيه ئازغىن
يىـراق ئاسـىيادا خىتـاي ھۆكـۈمىتى        . الـدى ىۋ ئايرودرومنى  ئىگىل   كوسوۋودا

ــان قى   ــسىنىڭ بومباردىمــ ــاش ئهلچىخانىــ ــدىلىنىپ  بــ ــشىدىن پايــ لىنىــ
اچ قـ  تو ىناتوغا قارشـى تـۇرۇپ، توپىالڭـد      رۇسىيىگه تايىنىپ، ئامېرىكا ۋە ن    

ــشلىرىغا ئارىالشــماقچى     ــڭ ئى ــرىم ئارىلىنى ــان يې ــا ۋە بالق ــوغرىالپ ياۋروپ ئ
ېلىــشى رايونغــا قانــداق تهســىر ىۋنى ئىگىلرۇســىيىنىڭ ئــايرودروم. بولــدى

ــان   ــاي ھۆكــۈمىتى بالق ــۇمكىن؟ خىت ــوت  كۆرسىتىــشى م ــدا ئ ــرىم ئارىلى  يې
قۇيرۇقلۇق قىاللىـشى مۇمكىنمـۇ؟ نـېمه چـارە بـار؟ ئهخمىقـانه ھهرىكهتـلهر               

  تارىختا ئاز يۈز بهرگهنمىدى؟
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  دىڭخۇيپرېزىدېنت لى 

   كۈنى- 25 ئاينىڭ - 7 يىلى - 1999
نىـڭ  ىمۇخبىر» سـى گېرمانىيه ئـاۋازى رادىئو   « دىڭخۇيپرېزىدېنت لى   

ــدا  ــۇل قىلغانـ ــارىتىنى قوبـ ــاق   ئى،زىيـ ــى قىرغـ ــو (ككـ ــۋەن–جۇڭگـ )  تهيـ
ــورنىنى   ــىۋەتلىرىنىڭ ئ ــىۋىتى «مۇناس ــلهن دۆلهت مۇناس ــاكى » دۆلهت بى ي

دەپ بېكىتكهنـــدىن » ئاالھىـــدە دۆلهتـــلهر مۇناســـىۋىتى«ھېچبولمىغانـــدا 
كېـــيىن، تهيـــۋەن، جۇڭگـــو، ئامېرىكـــا ئـــۈچ تهرەپـــته چوڭقـــۇر ئهندىـــشه 

ــدى ــۈزلىنىش خارا   . قوزغالـ ــڭ يـ ــدە ئامېرىكىنىـ ــڭ ئىچىـ كتېرلىـــك بۇنىـ
ــى . ئهندىشىــسى تېخىمــۇ ئېغىــر بولــدى   دىڭخۇينىــڭئهگهر پرېزىــدېنت ل

 جـــاۋ بـــى لىـــن  پرېزىـــدېنت مهھكىمىـــسىنىڭ باياناتچىـــسى—غهرىـــزى 
نىڭ ئـورنىنى   ىتى باسـقۇچلۇق ئىككـى قىرغـاق مۇناسـىۋ        كـېلهر : ئېيتقاندەك

ــر      ــۇ ئېغى ــۋال تېخىم ــداقتا ئهھ ــسا، ئۇن ــان بول شــۇنداق بېكىتمهكچــى بولغ
ممـا پرېزىـدېنتنىڭ    هئنكى، بـۇ سـۆز مۇسـتهبىت بولمىغانـدىمۇ،          چۈ. بولىدۇ

 مۆتىـدىل خىتـاي     ،لىكىگه ۋەكىللىـك قىلىـدۇ، دېيىـشتى      »مهسئۇلىيهتسىز«
  . مىللهتچىلىرى

يهنه ئهگهر، ئامېرىكــــــا، جۇڭگــــــو مۇناســــــىۋىتىنىڭ نــــــۆۋەتتىكى 
پ قويـساق، ناھـايىتى      توال قوشـۇ   -ىشىگه تارىخى ئهسلىمىلهردىن ئاز     يۆنىل

 ئومــۇمى مىكرولــۇق يىلىــدىن باشــالپ، - 1997االاليمىزكى، ۋۆرۈئېنىــق كــ
رامكىغــا نىــسبهتهن ئېيتقانــدا، ئامېرىكــا بىــلهن جۇڭگونىــڭ مۇناســىۋىتى   

  . تهيۋەنگه پايدىسىز يۆنىلىشكه قاراپ يۈزلهنگهن ئىدى
 ئايـــدىن  - 6 يىلىـــدىن ھېـــسابلىغاندا،   - 1997 ،يىراقنـــى قويـــۇپ 

ــستلى    ــاي كوممۇنىـ ــاڭگاڭ خىتـ ــالپ شـ ــپ  رىنىڭ ئباشـ ــشىگه قايتىـ هپكىـ
ــدى   ــشنىڭ ئال ــۆزگهرتىش    -كېلى ــانۇننى ئ ــى ق ــدە ئاساس ــدە تهيۋەن  كهينى
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تهيۋەننىــڭ غهرىزىنــى ئامېرىكــا ناھــايىتى يــۇقىرى . ھهرىكىتــى قوزغالغــان
شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئامېرىكـا      . سهزگۈرلۈك بىلهن قىيـاس قىلىـشقا باشـلىغان       

 ئهنــسىرەشكه ئىككــى قىرغــاق مۇناســىۋىتىنىڭ كهلگۈســى تهرەققىياتىــدىن
بــۇ دېگهنلىــك، تهيۋەنــدە ئېلىــپ بېرىلغــان ئاساســى قــانۇننى  . باشــلىغان

ئـــۆزگهرتىش ھهرىكىتـــى ۋە ئاساســـى قـــانۇننى ئـــۆزگهرتىش توغرىـــسىدا  
ــدا بولغــ   ــته پهي ــا تهرەپ ــى ئامېرىك ــا تهرەپن ــى ان تهســىراتالر، ئامېرىك  ئاساس

هن قــانۇننى ئــۆزگهرتىش تهيــۋەن بوغۇزىنىــڭ ۋەزىيىــتىگه پايدىــسىز، دېــگ
  . كۆزقاراشقا كهلتۈرۈپ قويدى، دېگهنلىكتۇر

 ئايـــدىن بـــۇرۇن ئامېرىكـــا، تهيـــۋەن توغرىـــسىدا، - 5 يىلـــى - 1997
ــۆھبهت ئۆتكۈزۈشــىگه       ــڭ ئىــستراتېگىيىلىك س ــو بىــلهن تهيۋەننى جۇڭگ

 ئايــدا ئامېرىكىنىــڭ دۆلهت  - 5. لىق ئېنىــق بىــر نهرســه دېمىــگهن   بــاغ
 دۆلهت بىخهتهرلىكــــى يېڭـــى ئهســـىردە  «: پـــارالمېنتى ئـــېالن قىلغــــان  

جۇڭگـو بىـلهن تهيـۋەن سـۆھبهت        «: ماۋزۇلۇق دوكالتتـا  » ئىستراتېگىيىسى
:  بابىـــدا- 3كالتنىـــڭ دەپ كۆرســـهتكهندىن باشـــقا، بـــۇ دو» ئۆتكۈزىـــدۇ

ماۋزۇسـى  » بىرلهشتۈرۈلگهن رايون خاراكتېرلىـك ھهل قىلىـش اليىهىـسى     «
ــتىدا  ــد   «ئاسـ ــز بوغۇزىـ ــسىدا دېڭىـ ــۋەن ئوتتۇرىـ ــلهن تهيـ ــو بىـ ىن جۇڭگـ

ــدۇرۇش   ــات يايـــ ــۆھبهتنى قانـــ ــان ســـ ــڭ  » ھالقىغـــ ــى ئامېرىكىنىـــ نـــ
  .ئىستراتېگىيىلىك نىشانى قاتارىغا كىرگۈزگهن

 ئالبىرايـت خـانىم     ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ دۆلهت ئىـشالر كـاتىپى       
: دا نۇتـــــۇق ســـــۆزلىگهندە كـــــۈنى سانفىرانسىـــــسكو- 25 ئاينىـــــڭ - 6

ىدىغانلىقىنى ئامېرىكىنىـــــڭ جۇڭگـــــو، تهيـــــۋەن ئىـــــشلىرىغا ئارىلىـــــش
 يىلــى - 1972ئوخــشاشال . ئوتتۇرىغــا قويــدى تهشهببۇســكارلىق بىــلهن  

ــان     ــسىدا ئىمزاالنغ ــى دۆلهت ئوتتۇرى ــا ئىكك ــو، ئامېرىك ــاڭخهي «جۇڭگ ش
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ــاراتى ــا   » ئاخب ــارچه ئاخباراتت ۋە ئۇنىڭــدىن كېــيىن ئىمزاالنغــان ئىككــى پ
ــانۇنلۇق     ــسىنىڭ قـ ــق رېسپوبلىكىـ ــۇا خهلـ ــدەك، جۇڭخـ ــت ئېتىلگهنـ قهيـ

ــورنى ــانلىق ئ ــراپ قىلغ ــدانىم نى ئېتى ــسىپلىق مهي ــڭ پرىن ، دەپ ىزىمۇ، بىزنى
تهيـــۋەن ئىـــشلىرى « يىلـــى تـــۈزۈلگهن - 1979كۆرســـهتكهندىن باشـــقا، 

غـا ئاالقىـدار تهيـۋەن بىـلهن غهيرىـي مۇناسـىۋەتلهرنى            »مۇناسىۋەت قـانۇنى  
 .ئالبىرايــت خــانىم. ، دەپ كۆرســهتتىساقالشــتا چىــڭ تــۇرۇپ كېلىــۋاتىمىز

ــداق ئهھۋا ــتىن   بۇن ــۋەن تهرەپ ــدا جۇڭگــو سىياســىتىنىڭ تهي ــدا، ئامېرىكى ل
  . خىتاي جۇڭگوسى تهرەپكه ئېغىپ تۇرغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرەتتى

ــى   ــدىنال ل ــۇيئارقى ــۇت  دىڭخ ــۈۋېلىش ن ــۇخبىرالرنى كۈت ــادا م قى  پانام
 تهيۋەنـدە ئىگىلىـك ھوقۇقلـۇق دۆلهت        جۇڭخـۇا مىنگونىـڭ   «: سۆزلىگهندە

ــى، مۇســتهقىل دۆلهت ــىئىكهنلىكىن ــتىم ئاشــكارا  » ئىكهنلىكىن  ئىككــى قې
  . كۆرسىتىپ ئۆتكهن

 - 10 يىلــى - 1997تــايىن ئېنىــق بولغــان ئىــدىكى ئهينــى ۋاقىتتــا ئىن
ــو   ــدا جۇڭگـ ــىنگتوندا   –ئايـ ــلىقلىرى ۋاشـ ــى دۆلهت باشـ ــا ئىككـ  ئامېرىكـ

ــۇھىم       ــايىن م ــسى ئىنت ــورنى مهسىلى ــك ئ ــڭ تهۋەلى ــقاندا تهيۋەننى ئۇچراش
ــۇپ قالغ  ــسى بولـ ــاكىمه تېمىـ ــدىمۇھـ ــىي  . انىـ ــۇكهممهل سىياسـ ــۇڭا مـ شـ

 ئوتتـۇرا ئـامېرىكىنى زىيـارەت       دىڭخـۇي رامكىدىن ئېيتقاندا پرېزىدېنت لى     
ــلىقلىر   ــو دۆلهت باشـــ ــا، جۇڭگـــ ــدا، ئامېرىكـــ ــىنگتوندا قىلغانـــ ى ۋاشـــ

ــۇرۇن  ــشتىن بـ ــىۋىتىنىڭ   ئۇچرىشىـ ــۋەن مۇناسـ ــو، تهيـ ــى جۇڭگـ  كهلگۈسـ
ــ     ــڭ ئـ ــۋەن تهرەپنىـ ــۇمكىنلىكىنى ۋە تهيـ ــات مـ ــابىي تهرەققىيـ اقىالنه ئىجـ

، جيـــاڭ زېمىـــن  كىلىنتـــوننىيىتىنـــى ئۇقـــۇم شـــهكلىگه كهلتـــۈرۈپ،    
سۆھبىتىدىن كېـيىن شهكىللهنگۈسـى ئامېرىكـا، جۇڭگـو مۇناسـىۋىتىنىڭ           

  .  ئىدىكىسى ئىچىگه كىرگۈزمهكچى بولغانرام
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 بىـــلهن جيـــاڭ زېمىـــن كىلىنتـــونشـــۇنداق ۋەزىيهتـــته پرېزىـــدېنت 
ئىككــى «:  ئۆتكۈزگهنــدەۋاشــىنگتوندا مــۇخبىرالرنى كۈتــۈۋېلىش يىغىنــى 

قـانچه تېـز بولـسا شـۇنچه        سىلىسىنى ھهل قىلىشنىڭ پۇرسـىتى،      قىرغاق مه 
دەپ ئاشـكارا ئوتتۇرىغـا    » ياخشى، كېچىككهندىن بالـدۇر بـولغىنى ياخـشى       

  .قويغان ئىدى
ئامېرىكا تهرەپ، تهيۋەن تهرەپنىـڭ جۇڭگـو بىـلهن سـۆھبهت قـۇرۇش             

ــى    ــېزىپ يهتت ــى س ــوق ئىكهنلىكىن ــڭ ي ــڭ  ب. نىيىتىنى ــا ئامېرىكىنى ۇنىڭغ
 يىلــدىن بېــرى بۆلگۈنچىلىــك 10تهيــۋەن «بىخهتهرلىــك ئورگانلىرىنىــڭ 

ــدى  ــا ماڭ ــدا    » يولىغ ــدىن پهي ــداق ئۇقۇم ــقاندا، بۇن ــۆزىنى قوش ــگهن س دې
بولغــــان بــــوھران تۇيغۇســــى، ئامېرىكــــا ئۈچــــۈن ئېيتقانــــدا ئــــوتتىن  
ــوغرا     ــشقا تــ ــۋېغى ئورنىتىــ ــۆرۈش بهلــ ــۇداپىئه كــ ــشكه، مــ مۇداپىئهلىنىــ

  . كهن دەيدىغان تهسهۋۋۇر بىلهن بىر يهردىن چىقتىكېلىدى
 بىــــلهن جيــــاڭ زېمىــــن ئىككــــى قېــــتىم كىلىنتــــونپرېزىــــدېنت 

ــدى     ــۆھبهت قۇرمى ــلهن س ــو بى ــۋەن جۇڭگ ــۇ، تهي ــقاندىن كېيىنم . ئۇچراش
ــدىرىنى    ــانۇننى ئۆزگهرتىــپ، تهيۋەننىــڭ تهق ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئاساســى ق

هرەپنىــڭ تهيــۋەننى قوشــۇمچه بېيجىــڭ ت. ھهل قىلىــشقا ئالــدىراپ كهتتــى
بىــرلىككه كهلتــۈرۈش ۋاقىــت جهدۋىلــى ئــارقىلىق بېــسىم پهيــدا قىلىــشى   

نــى ئوتتۇرىغــا چىقىرىــشىغا »ئوتتــۇرا مۇســاپىلىك كېلىــشىم«ئامېرىكىنىــڭ 
  . سهۋەب بولدى

 يىلىـــــدىن باشـــــالپ ئىككـــــى قىرغاقنىـــــڭ - 1996ئهمهلىيهتـــــته 
ــۋەن تهرەپنىــڭ ئىغۋاگ ،توقۇنۇشــىدىن ســاقلىنىش هرچىلىــك  بولۇپمــۇ تهي

قىلىشىدىن ساقلىنىش ئامېرىكىدا جۇڭگو سىياسـىتىنىڭ مهزمـۇنى بولـۇپ          
 –بۇ سىياسهت تهيۋەنگه ئىشهنمهسلىك مهزمـۇنى بىـلهن تولـۇپ           . كهلگهن
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جۇڭگــو ئىــشلىرى بــويىچه ئــامېرىكىلىق مۇتهخهســسىس  . تاشــقان ئىــدى
Harry Harding ئىككــى دىڭخۇينىــڭ پرېزىــدېنت لــى خاردىــڭ خهرري 

ــۇتقىنى  قىرغــاق مۇنا ســىۋىتىنى نورمالالشــتۇرۇش توغرىــسىدا ســۆزلىگهن ن
 تىلغـا ئېلىـپ ئـۆتكهن       دىڭخـۇي گۇمانلىنىمىز، لـى    «: ئاڭلىغاندىن كېيىن 

نورمالالشتۇرۇش زادى نېمىدىن دېرەك بېرىـدۇ؟ ئامېرىكـا بىـلهن يـاپونىيه            
  . دەپ كۆرسهتتى» ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكه قارىتىلغانمۇ؟

ــدا مهمۇرالرن ــۋەن    ئامېرىكىـ ــدە تهيـ ــۇمالر لۇغىتىـ ــىي ئۇقـ ــڭ سىياسـ ىـ
ــوق     ــۇم ي ــدىغان ئۇق ــېلىش دەي بوغۇزىنىــڭ ھــازىرقى ھــالىتىنى ســاقالپ ق

چـۈنكى، سـاقالپ قېلىـشنى تهكىـتلهپ تۇرسـىمۇ، سـاقالپ قـېلىش              . ئىدى
ــايتتى  ــا توختىمــ ــشىم  «ت پهقه. ئوڭايغــ ــاپىلىك كېلىــ ــۇرا مۇســ  ال»ئوتتــ

رېزىــــدېنت لــــى پ. يېتهكلىيهلهيتتــــىمــــۇقىملىقنى ئىجــــابىي تهرەپــــكه 
ــڭ ــى دۆلهت نهز «دىڭخۇينى ــسىئىكك ــكهن » ەرىيى ــان ئى ــا چىقق  ،ئوتتۇرىغ

  ئهمدى تهيۋەن، جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ كهلگۈسى قانداق بولىدۇ؟ 
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  ...بۇ يىل

   كۈنى- 30 ئاينىڭ - 7 يىلى - 1999
»  ئىيـۇن - 4« يىـل توشـقان يىـل،     80رىكىتىگه  ھه»  ماي - 4«بۇ يىل   

ن يىل، خىتـاي كوممۇنىـستالر ھاكىمىيىتىنىـڭ         يىل توشقا  10ھهرىكىتىگه  
 يىــل توشــقان يىــل، يېڭــى ئهســىر يېتىــپ كېلىــشنىڭ       50قۇرۇلۇشــىغا 

 دائىرىلىــــرى سىياســــىي قتىن، بېيجىــــڭئــــاخىرقى يىللىــــرى بولغــــانلى
داۋالغۇشـنىڭ ئالـدىنى ئېلىـشقا، سىياسـىي توپىالڭنىـڭ ئالـدىنى ئېلىــشقا،       

ــۇ ــاۋ خ ــ  جىنت ــدە ئــايرىم رەھبهرلى ــسى تهشــكىل   يېتهكچىلىكى ك گۇرۇپپى
قىلىــپ ئــاپهت خاراكتېرلىــك سىياســىي پارتالشــنىڭ ئالــدىنى ئېلىــشقا       

ۋەقه ســادىر قىلغــۇچى ھهرقانــداق ئــامىلالرنى بىــخ ھالىتىــدە  . تىرىــشماقتا
لــېكىن كىــشىنىڭ ئىــشهنگۈسى كهلمهيــدىغان بىــر . يوقاتمــاقچى بولۇشــتى

 مۇرىــدى مىڭــدىن ئــارتۇق 10نىــڭ »پــالونگۇڭچىالر«ۋەقه شــۇ بولــدىكى، 
ــول      ــنچ ي ــىۋېلىپ تى ــۇڭنهنخهينى قورش ــدا ج ــهزمىگهن ئهھۋال ــېچكىم س ھ
بىلهن نامايىش قىلغانـدا، ئامېرىكـا سـىملىق تېلېـۋىزىيه ئىستانسىـسىنىڭ             
مــــۇخبىرى نهق مهيــــدان كۆرۈنۈشــــىنى پۈتــــۈن دۇنياغــــا تارقاتقانــــدا، 
جۇڭگونىـــڭ ئىچـــى ۋە تېـــشىدا ئىنتـــايىن زور زىلـــزىله پهيـــدا بولغانـــدا،  

بېيجىـڭ دائىرىلىـرى بـۇ      .  تېڭىرقاش ئىچىـدە قېلىـپ قالـدى       جۇڭنهنخهي
قېــتىم تىــنچ يــول بىــلهن نامــايىش قىلغۇچىالرنىــڭ ئوقۇغــۇچىالر ئهمهس  

ــك   ــاكى دېموكراتى ــۇي ــهھهر  ھهرىكهتچىلهرم ــاكى ش ــسىزالر ي  ئهمهس، ئىش
 بهلكــى ئۇالرنىــڭ تامــام ئهكــسىچه روشــهن دىنــى  ، ئهمهسلۈكچهكلىرىمــۇ

» پـالۇنگۇڭچىالر «ئېتىقـاد ئاساسـلىرىغا ئىـگه       دىنـى   . ئاالھىدىلىككه ئىـگه  
  .  تېخىمۇ ئاالقزادە بولۇپ كهتتىجۇڭنهنخهيئىكهنلىكىنى بىلگهندە، 

ــالۇنگۇڭ« ــى تهلىمات» پـ ــسى  ىدىنـ ــڭ ياراتقۇچىـ ــى نىـ ــۇڭلـ ــىخـ   جـ
نلىق قىلىــپ، جۇڭگونىــڭ ئىچــى ۋە ئامېرىكىــدا تــۇرۇپ نامايىــشقا قومانــدا
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 –خىتاينىـڭ ئىچكــى  . تتــىزىــچ بىرلىـشىپ كه » پـالۇنگۇڭچىالر «ىدا تسـىر 
ــايىن مۇرەككهپلهشــتۈرۈۋەتتى  ــى ئىنت ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . تاشــقى ۋەزىيىتىن

ــارقىلىق  فراگمـــــاتىزملىق  جاھانـــــدارچىلىققا ئهمهلىـــــي ھهرىكىتـــــى ئـــ
ــالىيهتلىرىگه    ــتىگه، پائــــ ــڭ ھهرىكىــــ ــقۇچى جۇڭگولۇقالرنىــــ ماسالشــــ

نىــڭ ســىرلىق  »پــالۇنگۇڭچىالر«، »چېنىقتۇرغــۇچىكوللېكتىــپ بهدەن «
  .  بىر گهۋدىگه ئايلىنىپ كهتتى،كىتى قوشۇلۇپھهرى

ــڭ  ــالۇنگۇڭ«بىزنى ــز    » پ ــدىن خهۋىرىمى ــېمه ئىكهنلىكى ــڭ ن دېگهننى
بولمىـــسىمۇ، بـــۇ قېتىمقـــى ۋەقهدىـــن خىتـــاي جهمئىيىتىنىـــڭ ھـــازىرقى   
رېئــاللىقى ۋە خىتــاي دۆلهت سىياســىتىنىڭ ھهرقايــسى ســاھهلهردە تولىمــۇ  

 ،شۈبهىـسىزكى . ۈپ يهتتـۇق  يېتهرسىز سىياسهت ئىكهنلىكىنـى ئېنىـق كـۆر       
كوممۇنىزم ئېتىقادى ۋە ماتېرىيـالىزم ئهپـسانىلىرى دىنغـا، دىنـى ئېتىقادقـا             
قارشـــى ئـــاتېئىزم ئهپـــسانىلىرى جۇڭگـــودا يىمىرىلگهنـــدىن كېــــيىن،      

 ئېغىـــر ،جۇڭگولۇقالرنىـــڭ مهنىـــۋى ئالىمىـــدە قۇرۇقلـــۇق پهيـــدا بولـــۇپ 
ت ئىشهنــسۇن  جۇڭگــودا راســ،نهتىجىــدە. مهنىــۋى بوھرانغــا دۇچ كهلــگهن

ــى،     ــستىئان دىن ــى، خرى ــك دىن ــسۇن كاتولى ــان ئىشهن ــايالر يالغ ــاكى خىت ي
 قاتــارلىق دىنــى پائــالىيهتلهرگه ئىــشتىراك قىلىــش گــومپىچىالر، پــالۇنگۇڭ

توسـقۇنلۇققا، چهكلهشـكه، تهقىـب قىلىـشقا بويـۇن          . ئهۋج ئېلىپ كهتكهن  
ىيهتلىرى  تهبلىـغ پائـال    لىكه ئۇيغۇرىستاندا ئىسالم دىنـى    بهرمىگهن مۇستهم 

ــكهن  ــپ كهت ــستاندا   . جانلىنى ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــودا ۋە مۇس ــمهك، جۇڭگ دې
، شهتپهرەستلىكئىــــمهجهمئىيهتنىــــڭ ئىككــــى قۇتۇپقــــا ئايرىلىــــشى،    

خىيانهتچىلىــك، پــارىخورلۇق ئــادەملهرنى مهنىــۋى قارارگــاھ ئىزدەشــكه      
  . مهجبۇر قىلدى، دېگهن سۆز
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  ...يېقىندا

   كۈنى- 1 ئاينىڭ - 8 يىلى - 1999
نىــڭ ى قۇدرەتلىــك ســهككىز دۆلهت گۇرۇھگېرمانىيىــدە ئۆتكــۈزۈلگهن

ــىيه      ــلهن رۇس ــدېنتى بى ــا پرېزى ــدا، ئامېرىك ــلهر يىغىنى ــۇقىرى دەرىجىلىك ي
. پرېزىدېنتىنىڭ ئۇچرىشىشى پۈتۈن دۇنيانىـڭ دىققىتىنـى ئـۆزىگه تـارتتى          

 بـۇ يهردە ئۇچرىـشىپ    يىلىتـسىن  بىـلهن پرېزىـدېنت      كىلىنتونپرېزىدېنت  
ت ئوتتۇرىــــــــسىدا ســـــــاقلىنىۋاتقان ئىختىالپالرنــــــــى  ئىككـــــــى دۆله 

ــتۇردى ــدېنت . مۇۋەپپهقىيهتلىـــك ئاخىرالشـ ــسىنپرېزىـ ــوۋو  «يىلىتـ كوسـ
 كىلىنتــونپرېزىــدېنت . ئىمزاالشــقا مــاقۇل بولــدى» تىنچلىــق كېلىــشىمى

ھهممىـدىن  . دىـن قۇتۇلۇشـىغا يـاردەم بېرىـدىغان بولـدى      زرۇسىيىنىڭ قهر 
غــا »شنى چهكــلهش شهرتنامىــسىراكېتــا ســىناق قىلىــ «يىلىتــسنمــۇھىمى 

راكېتىـدىن مـۇداپىئه    «ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈشكه قوشۇلۇپ، ئامېرىكىنىـڭ      
. نى ئورۇنالشتۇرۇشـقا يېـشىل چىـراغ يېقىـپ بهردى         »كۆرۈش سىستېمىسى 

ئوخــشاشال كوســوۋو كرىزىــسى پهيــدا قىلغــان ئامېرىكــا، رۇســىيه، جۇڭگــو  
ارقىتىۋېتىـــپ ئـــۈچ دۆلهت ئوتتۇرىـــسىدا لهيـــلهپ يـــۈرگهن تۇمـــانالرنى ت 

ئامېرىكـــــا چـــــوڭ دۆلهتـــــلهر دىپلوماتىيىـــــسىدە يېتهكچىلىـــــك رول     
ــۇقىرىقى  . ئوينايــدىغانلىقىنى ئاشــكارا كۆرســهتتى  كوســوۋو مهسىلىــسىدە ي

ــڭ ئىختىالپل  ــۈچ دۆلهتنىــ ــكارىالنغان ئــ ــال ئاشــ ــرى دەرھــ ــو. ىــ  جۇڭگــ
ــداش« ــان » ئىتتىپاقــ ــا قويغــ ــرى ئوتتۇرىغــ ــك  «غهرب دۆلهتلىــ ئىگىلىــ

ــدىغان يېڭــى دۇنيــاۋى تهرتىــپ  » قــۇق ئهالھوقــۇقتىن كىــشىلىك ھو دەي
مۇســــــتهملىكه (ئـــــورنىتىش چــــــارىلىرى، پرىنـــــسىپلىرى شــــــىنجاڭ   

ــۋەن مهسىلىــسىگه تهتبىــق قىلىنامــدۇ،   ) ئۇيغۇرىــستان ــا تهي تىــبهت، ھهتت
ــان      ــۈپ قالغ ــىمىگه چۈش ــلىغان ۋە ساراس ــسىرەشكه باش ــداق؟ دەپ ئهن قان
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نـدەك،  تى غـازاڭ يېگه  رىسبهتهن ئېيتقاندا نـاتو پىـله قـۇ       رۇسىيىگه ن . ئىدى
ــدە، مهنپهئ  ــهرققه كېڭهيگهنـ ــشـ ــوق؟ دەپ  ىـ ــدۇ، يـ ــىر يهتكۈزەمـ تىگه تهسـ

رۇسىيه ئوتتـۇرا شـهرققه، بالقـان يېـرىم         . رۇسىيىگه تىترەك ئوالشقان ئىدى   
ئارىلىغا ھهربىي پاراخوت ئهۋەتىمىز دەپ، پوپـوزا قىلغـان بولـسىمۇ، پوپـوزا             

ىغان ئهندىــشىگه ەيــددۇنيــا ئۇرۇشــىنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــشى مــۇمكىن، د
ئهمــدى رۇســىيه كوســوۋو مهسىلىــسىنى تىــنچ .  ئىــدىئايلىنىــپ كهتــكهن

يـــول بىـــلهن ھهل قىلىـــشقا كـــۈچ چىقىرىـــپ، رۇســـىيه بىـــلهن جۇڭگـــو  
ــرەتكه      ــدىغان غهيــ ــكهت قىلىــ ــشىپ ھهرىــ ــى بىرلىــ ــا قارشــ ئامېرىكىغــ

  . كېلهلمىدى
ــالمىش      ــاھهدىكى ئات ــي س ــالىرى، ھهربى ــاي دان ــتلهردە خىت ــۇ پهي مۇش

ق قــولالر دەرھـال رۇســىيه بىــلهن بىرلىشىـشنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــقان   قـاتتى 
رۇســـىيىمۇ ماسلىـــشىپ بهرگهنـــدەك بېيجىڭغـــا ئهلچىلهرنـــى     . بولـــدى

ــدى  ــلىغان ئى ــشكه باش ــلهن  . ئهۋەتى ــن بى ــاڭ زېمى ــسىنجي ــارا يىلىت  ئۆزئ
ئىـستراتېگىيىلىك شـېرىكلىك مۇناسـىۋىتى    . ئۇچـۇر ئالماشـتۇرۇپ تـۇراتتى   

غهرب . نىڭ نىشانى بولـۇپ قالغانـدەك كـۆرۈنهتتى       ئورنىتىش ئىككى دۆلهت  
بىــلهن شــهرق شــۇ ھامــان ئــۆز ئورنىــدا ئاكوپقــا چۈشــۈپ، يېڭــى ســوغۇق  

  . مۇناسىۋەتلهر ئۇرۇشىنىڭ كهيپىياتى ئۆرلىگهندەك كۆرۈنهتتى
 چۈشـهلمهيدىغانلىقىنى لېكىن رۇسىيه بىلهن جۇڭگونىڭ بىـر ئاكوپقـا         

ر ئىككـى دۆلهت ئامېرىكىـدىن      بـۇ پاكىـت، ھه    . پاكىتالر ئىسپاتالپ قويدى  
ــۇپ       ــق بول ــام پهرقلى ــدىغان مۇق ــۆزلىگهنلىكتىن توۋالي ــشنى ك ــدا ئېلى پاي

ــۋەردى ــۈزگهن تــارىخى      . قېلى ــو ئىتتىپــاق ت ــىيه، جۇڭگ ــۇ ئهھــۋال رۇس ب
دەۋرلهرنىـــــڭ ئهمـــــدى قايتـــــا تهكرارالنمايـــــدىغانلىقىنى كۆرســـــىتىپ 

ىــسالھات بهرگهنــدىن باشــقا، ھهر ئىككــى دۆلهتــته ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان ئ
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 ۋۇجۇدقــا چىقالمايدىغانلىقىــدىن ياردىمىــسىزھهرىكىتىنىــڭ ئامېرىكىنىــڭ 
  . ئىبارەت پاكىت ئىدى

جۇڭگوغا كهلسهك، رۇسىيىگه سېلىـشتۇرغاندا جۇڭگونىـڭ ئامېرىكىغـا       
ئامېرىكىنىــڭ ئاالھىــدە  . قارشــى مهيــدانى گويــا قــاتتىقتهك كــۆرۈنهتتى    

ىلىـشقا  ومباردىمـان ق   بېيجىڭغا كېلىـپ بـاش ئهلچىنـى ب        پىكلىنئهلچىسى  
نى جۇڭگـو تهرەپـكه سـۇنغاندا، بېيجىـڭ قوبـۇل           ئائىت تهييارلىغان دوكالت  

ــدى  ــاي رەت قىل ــودا . قىلم ــۆھبهت   –س ــويىچه س ــسى ب ــارەت مهسىلى  تىج
ــتىن     ــۇپال قالماس ــاتتىق بول ــدانى ق ــڭ مهي ــالنغاندا، جۇڭگونى ــا، ،باش  ھهتت

شنى ئهسـلىگه   دا، يادرو قـوراللىرىنى سـىناق قىلىـ       مۇستهملىكه ئۇيغۇرىستان 
بۇنـداق قـاتتىق    .  تـوپىالڭ كۆتـۈردى    –كهلتۈرىدىغانلىقى توغرىـسىدا ئـاال      

ــان       ــولالر دەپ ئاتالغ ــاتتىق ق ــدە ق ــتىن دۆلهت ئىچى ــر تهرەپ ــسىيه بى پوزىت
ــقا،     ــسابالنغاندىن باش ــۇپ ھې ــېقىش بول ــا ب ــڭ رايىغ مىللهتچــى خىتايالرنى

سىيه ېلىش قـــاتتىق پوزىتـــۋ مهنـــپهئهت ئۈنـــدۈرۈ–ىـــدىن پايـــدا ئامېرىك
ــدى   ــى ئى ــى تهرىپ ــشنىڭ ئىككىنچ ــڭ   . قوللىنى ــلهن جۇڭگونى ــىيه بى رۇس

ــدىن       ــۇمكىن بولمىغان ــى م ــاق قۇرۇش ــي ئىتتىپ ــى ھهربى ــا قارش ئامېرىكىغ
 ھهتتــا جۇڭگونىــڭ ئامېرىكىغــا قارشــى ھهربىــي ھــارۋىنى يــالغۇز  ،كېــيىن

ــدى   ــۇپ قال ــق بول ــۆرىيهلمهيدىغانلىقىمۇ ئېنى ــۇڭا . س ــنمىن «ش ــاۋرې » رىب
ــلهن    ئامېرىكىغــا قار ــۇش بى ــدە تىلــالپ قوي ــان ماقالىلىرى ــېالن قىلغ شــى ئ

، كىلىنتـــــونپرېزىـــــدېنت . خۇشــــامهت قىلىـــــشنى ئارىالشــــتۇرۇۋەتتى  
 بىـلهن مـۇخبىرالرنى كۈتـۈۋېلىش يىغىنـى        سۇرودېرگېرمانىيىنىڭ ۋەزىرى   

جۇڭگـــــو بـــــاش ئهلچىخانىـــــسىنى نـــــېمه ئۈچـــــۈن  «: ئۆتكۈزگهنـــــدە
ــانلىقىمىز ــلىرى بومبىلىغـ ــسىدا چۈشهندۈرۈشـ ــدى،   توغرىـ ــۇل قىلـ منى قوبـ
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جۇڭگو مۇشـۇ يىـل ئىچىـدە دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىـرىش            
  . دەپ كۆرسهتتى» رەسمىيهتلىرىنى تاماملىشى كېرەك

يــۇقىرىقىالردىن شـــۇنداق خۇالســه چىقىرىمىزكـــى، ئــۈچ دۆلهتنىـــڭ    
دىپلوماتىـــــك مۇناســـــىۋەتلىرىدە ئامېرىكـــــا ئۈســـــتۈنلۈكنى ئىگىـــــلهپ 

 يهرشـارى خاراكتېرلىـك سىياسـىي     تـۇرۇپ كهلـگهن،   تهشهببۇسكار ئورۇندا 
مات ئويۇنىدا، تاختىدا پىچكا بولـۇپ تۇرغـۇچىنى پىلغـا ئايالنـدۇرۇش            خشا

 ئهخمىقــانه ،ىقــانه پىكىــر قىلىــشمــۇمكىن دەپ، پهرەز قىلىــشالرنىڭ ئهخم
  ! خاالس،پهرەز قىلىش بولۇپ قالغانلىقى ئىسپاتالندى
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  ...جۇڭگونىڭ

   كۈنى - 5  ئاينىڭ- 8 يىلى - 1999
ــقى سىياســــ–نــــۆۋەتته جۇڭگونىــــڭ ئىچكــــى  ــزىس  تاشــ ىتى كرىــ

ئۆزگىرىـشنىڭ تۈگـۈنى    . نى باشـتىن كهچـۈرمهكته    خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش 
 ۋەقهســـىنىڭ قوشـــالپ كېلىـــشى پـــالۇنگۇڭچىالر كوســـوۋو ئۇرۇشـــى، —

 يــــــاكى كۆرســــــهتكهنلىكتىنمۇجۇڭگونىــــــڭ سىياســــــىتىگه تهســــــىر 
اسالشــماي، تىــنچ يــول بىــلهن     جۇڭگولۇقالرنىــڭ دەۋرنىــڭ ئېقىمىغــا م   

ــارتىيه ھۆكۈمرانلىقىــدا چىــڭ تۇرۇشــنى    ــر پ ئۆزگىرىــشنى رەت قىلىــپ، بى
خىتــــاي . ؟ دېــــگهن مهســــىلىگه خۇالســــىلهندىتهكىتلىگهنلىكىــــدىنمۇ

ۋەقهسـىنى باسـتۇرغان جىنـايىتىنى تونۇمىـدى،        »  ئىيـۇن  – 4«ھۆكۈمىتى  
ىيىگه دۆلهت ئىچىـدە دېموكراتىـك ئىـد      . تهكشۈرۈپ چىقىـشنى خالىمىـدى    

ــى باســتۇرۇپ  ــگه زاتالرن ــا  ،ئى ــارىخى تهرەققىياتىنىــڭ ئېقىمىغ  دۇنيانىــڭ ت
 سىياسـهت،   ۋچهېـ ژنبرې ،ئاتـالغۇ » جۇڭگـوچه «بـۇ خىـل     . تتىقارشى يول تۇ  

ــان زامانىۋىالشــتۇرۇش،    ــۆزلىرى ئىزدىنىۋاتق ــۇقالر شــۇ كــۈنلهردە ئ جۇڭگول
ــازار ئىقتىــسادى ۋە جۇڭگــو جهمئىيىتىنىــڭ ســاغالم تهرەققىــي قىلىــشى   غا ب

  . پايدىسىز ئىدى
ــۇقالر جۇڭگونىـــــڭ  - 1980 ــدا جۇڭگولـــ  يىلالرنىـــــڭ ئوتتۇرىلىرىـــ

ئىـــسالھات ئېلىـــپ «. ئىـــستىقبالى توغرىـــسىدا بىـــر قاراشـــقا كېلىـــشكهن
ئىسالھات ئېلىـپ بارمىـساڭ ئۆلـۈمنى       «،  »بېرىش ھاالكهتكه ئېلىپ بارىدۇ   

دېـمهك، خىتـاي كوممۇنىـستلىرىنىڭ      . دېيىشكهن» كۈتۈپ تۇرساڭ بولىدۇ  
ــولى     ھ ــدام ي ــڭ داغ ــا ھاياتلىقنى ــاي پۇقرالىرىغ ــتىدا، خىت ــۈمرانلىقى ئاس ۆك

  .ئېچىلمايتتى
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ــسىنىڭ باشــلىقى     ــسالھات ئىشخانى ــۈزۈلمه ئى ــدا، جۇڭگــو ت ــز يېقىن بى
ــىچىــــن  ــى يــ ــستالر  «:  ئهپهنــــدىنىڭســ ــادا كوممۇنىــ ــازىرقى دۇنيــ ھــ

» رەھبهرلىكىدە ئىسالھات ئېلىپ بېرىـپ، غهلىـبه قىلغـان بىـر دۆلهت يـوق       
خىتـاي كوممۇنىـستلىرىنىڭ ئىـسالھات      . نى ئـاڭالپ قالـدۇق    ىۆزدېگهن سـ  

ھهرىكىتىنىڭ ئوڭۇشـلۇق بولۇشـىغا كـۆپ كـۈچ چىقارغـان بـۇ كىـشىنىڭ               
ســۆزلىرى بــۇ يهردە ئهھمىيهتلىــك ۋە كىــشىنى چوڭقــۇر ئويغــا ســالىدىغان  

  . سۆز بولۇپ قالدى
كۆزقاراشـــالر قانـــداق بولـــسا بولـــسۇن، خىتـــاي كوممۇنىـــستلىرىنىڭ 

بــارلىق سىياســىي مهنبهلىرىنــى كــونترول قىلىــپ تۇرغــانلىقى  جۇڭگونىــڭ 
ــاللىقتۇر ــڭ جــاۋئاڭالشــالرغا قارىغانــدا  . رېئ :  تــۇڭبــاۋ كــاتىپى زىياڭنى

ــويالپ كۆرگهنــدە، جۇڭگونىــڭ تهرەققىياتىغــا      « ــان ئــويالپ بۇيــان ئ ئۇي
بهدەل تۆلهشنىڭ ئهقهللىي چارىسى ھوقۇق بېـشىدا تۇرغـان كىـشىلهرنىڭ           

ــاراپ ئىلگىر ــا ق ــشىگه ھهئالغ ــدەكچىلىك قىلىــشىلى ــگهن ئىمىــش» ي . دې
ــا، هئ ــن مم ــىچى ــى ي ــدىس ــاتى  «:  ئهپهن ــى تهرەققىي ــڭ كهلگۈس جۇڭگونى

ئۈچۈن كوممۇنىستىك پارتىيىنىـڭ ئـۆزىنى ئۆزگهرتىـشكه ھهيـدەكچىلىك          
جۇڭگـو  . دەپ كۆرسـهتكهن  »  پايدىسى كۆپ تالالشـتۇر    ،قىلىش زىيىنى ئاز  

ــاقلىق نهزەرىيىچــى   ــ ســاۋقۇرۇقلۇقىــدا ئات ــدا جۇڭگــودا زور «: ۋەنيى يېقىن
ــو     ــان جۇڭگــ ــشىدا تۇرغــ ــاكىمىيهت بېــ ــدۇ، ھــ ــۈز بېرىــ ــۆزگىرىش يــ ئــ
كوممۇنىـــستىك پارتىيىـــسى ئىـــسمىنى ئۆزگهرتىـــپ جۇڭگـــو سوتـــسىيال  

ــدۇ   ــۇپ قالىـ ــسى بولـ ــوكراتالر پارتىيىـ ــدى» دېمـ ــشىچه  . دېـ ــڭ قارىـ ئۇنىـ
ــارتىيه ئىــسمىنى ئۆزگهرتكهنــدىن كېــيىن،    شــىللىدىكىكوممۇنىــستىك پ

ئوڭچىالرغــــا قارشــــى تــــۇرۇش «وغچىنى ئېلىــــپ تاشــــالپ تــــارىخى بــــ
ۋەقهسـى قاتـارلىق    »  ئىيـۇن  – 4«،    »مهدەنىـيهت ئىنقىالبـى   «،  »ھهرىكىتى
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ل ى ئــۆزگىرىش ھاســ  ،تــارىخى ھهرىكهتــلهرگه ئهقلــى مۇئــامىله قىلىــپ    
  .  ئىمىش ھهرگىز چېكىنىش ئهمهس،تهرەققىيات بۇ دېمهك ،قىلسا

نىــڭ ئــۆزىنى ئــۆزگهرتىش كىــشىلهر جۇڭگــودا كوممۇنىــستىك پارتىيى
ــق    ــر پارتىيىنىـــڭ ھۆكۈمرانلىـ ــپ بىـ ــۇر قىلىـ ــى تهپهككـ ــارقىلىق، ئهقلـ ئـ
ئهنئهنىــــسىدىن ۋاز كېچىــــپ، سىياســــهتنى خهلقــــقه قــــايتۇرۇپ قايتــــا  
تهشــــكىللىنىش ئــــارقىلىق كوممۇنىــــستىك پارتىيىنىــــڭ ئىنقىالبـــــى     

نى ئۈمىـــد ىپارتىيىـــدىن ھـــاكىمىيهت بېـــشىدىكى پـــارتىيىگه ئۆزگىرىـــش 
بهلكـى كىـشىلهر سـابىق    .  خىيـال ئىـدى  لېكىن بۇ ئۈمىد بىر خـام  . ىالتتىق

ــدەك،   ــۇپ ئۆتكهنـ ــوۋېتلهردە بولـ ــىلهن(سـ ــستىكا : مهسـ ــۈچ نهپهر پۇبلىـ ئـ
يــازغۇچى ئــۈچ پــارچه ماقــاله يېزىــپ رۇســىيه كوممۇنىــستىك پارتىيىــسىنى 

بىــر مۇخبىرنىــڭ قـان تۆكمهيــدىغان ۋاســىتىلهر ئــارقىلىق  ) ئاغدۇرغانـدەك 
تىن چۈشــۈرىدىغان بىــر مۇخبىرنىــڭ ئوتتۇرىغــا    جيــاڭ زېمىننــى تهختــ  

چىقىـــشىنى ئوياليدىغانـــدۇ؟ لـــېكىن خىتاينىـــڭ ئىچكـــى قىـــسمىدا كىـــم 
شــۇنداق قىلىــشقا جــۈرئهت قىالاليــدۇ؟ جــۈرئهت قىلغانــدىمۇ شــۇنداق       

ــۇل قى    ــىنىپ قوب ــالىلهرنى چۈش ــان ماق ــشىلهر يازغ ــاي  كى ــدىغان خىت الالي
ىيه ئـارقىلىق ئـۆزگهرتىش،     ؟ سىياسىي تـۈزۈلمىنى دېمـوكرات     ۇپۇقراسى بارم 

ــپ    ــا قايتىـ ــارا جهمئىيهتنىـــڭ قوينىغـ ــلىنىپ خهلقئـ ــا ئاساسـ خهلـــق رايىغـ
ــسىزكى ــېلىش، شۈبهىـ ــر   ،كـ ــدىغان بىـ ــۈپ كېتىـ ــشالر يۈرۈشـ ــمه ئىـ  ھهمـ

  . پۇرسهتنى تۇغدۇرۇپ بېرەتتى
ــداق      ــلهردە بۇن ــان دۆلهت ــق قىلغ ــارتىيه ھۆكۈمرانلى ــستىك پ كوممۇنى

 خىروشـشىۋ ېتلهرنىڭ سـېكرېتارى  سـابىق سـوۋ  . مىسالالر ئـاز كـۆرۈلمىگهن    
 ئۇنىـڭ ئهمىلىنـى ئېلىـپ      بىـرو قىرىمغا دەم ئېلىـشقا كهتكهنـدە، سىياسـىي         

 كـورېيىگه زىيـارەتكه چىقىرىۋېتىـپ،       زىيـاڭنى  جـاۋ جۇڭگودىمۇ  . تاشلىغان
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 ،بىلىــش كېرەككــى.  ئۇنىــڭ ئهمىلىنــى ئېلىــپ تاشــلىغانشــياۋپىڭدىــڭ 
ق قىلىـشقا ھهرگىـز يـول       خىتاي مىللهتچىلىكى بۈگـۈنكى ۋەزىيهتـته ئۇنـدا       

پهرەز قىلىشقا بولىدۇكى، ئامېرىكىنىـڭ جۇڭگـو بىـلهن ئاكتىـپ          . قويمايدۇ
ــتا    ــىتى ئاس ــۇش سىياس ــدە بول ــۆزگهرمهكته –ئاالقى ــتا ئ ــدېنت .  ئاس پرېزى

ئاكتىــپ ئاالقىــدە بولــۇش   «:  ئىككىنچــى قېــتىم ســايالنغاندا  كىلىنتــون
ن باشــالپال شــۇنىڭدى. دەپ كۆرســهتكهن» سىياســىتىمىز ئۈنــۈم بهرمىــدى 

  . جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتى جىددىي دەۋرگه كىرىپ قالدى
ئهمـــدى قـــاتتىق بېـــسىم ئىـــشلىتىش ئاكتىـــپ ئاالقىـــدە بولۇشـــنىڭ 

  !ئورنىغا ئۆتهمدۇ، قانداق ؟
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  ...دىڭخۇيپرېزىدېنت لى 

   كۈنى- 10 ئاينىڭ - 8 يىلى - 1999
ــى     ــۆھبهت ۋەكىل ــىي س ــڭ سىياس ــۋەن تهرەپنى ــڭگۇجىنخۇتهي ــۇنى ق  نۇت

ــسىنىڭ ــا نهزەر ئاغدۇرســـاق  تىزىـ ــى دۆلهت نهزەرىيىـــسى « مهزمۇنىغـ ، »ئىككـ
ئۆتمۈشـكه  «نـى تهكىـتلهش كېـرەك،       »ئىككى دۆلهتنىڭ ئاالھىدە مۇناسىۋىتى   «

لــى . دېــگهن سـۆزلهر بىــلهن تـۈزۈلگهن، دېيىــشكه بولىـدۇ   » قايتىـشقا بولمايـدۇ  
ىــڭ قايــسى تهرەپن.  ھهقىــقهتهن زور سىياســىي تهســىر پهيــدا قىلــدىدىڭخــۇي

بىــر جۇڭگــو «. بهردىولمىــسۇن بىــر جۇڭگــو سىياســىتىگه بۇيــاق سىياســىتى ب
ــا » سىياســىتى ــدىرقايت ــر تهرەپ  . ەڭ ئال ــسى بى ــىتىپ  قاي ــشچانلىق كۆرس تىرى
ئىككــــى دۆلهت « لــــېكىن ،تازىلىۋەتكهنــــدىمۇەڭنــــى يۇيــــۇپ  ربۇيــــاق ۋە
 .پهيدا قىلغان سىياسىي تهسىرنى ھهرگىـز يۇيـۇپ تازىلىيالمايـدۇ          » نهزەرىيىسى

ــڭ بىر   ــۈچ تهرەپنىـ ــۋەن ئـ ــو، تهيـ ــا، جۇڭگـ ــرىئامېرىكـ ــڭ يهنه بىـ نىڭكىگه ىنىـ
ئىككـى دۆلهت   «لـېكىن   . بـار ئىـدى   »بىر جۇڭگـو سىياسـىتى    «ئوخشىمايدىغان  

بىـر  « ئـۈچ تهرەپنىـڭ   ،خهلقئـارا تهسـىر پهيـدا قىلغانـدىن كېـيىن      » نهزەرىيىسى
 ئـۈچ  يهنـى . پهرقلىق ھالـدا بىـر دائىرىـدە چېنىـپ قالـدى       » جۇڭگو نهزەرىيىسى 

 ئـاۋۋال   دىڭخـۇي  تهيـۋەن سـۆھبىتىدە لـى        –تهرەپ كۆڭۈل بۆلىدىغان جۇڭگـو      
ئۇنىــڭ . مات ئــۇرۇقلىرىنى ئۆرۈۋېتىــپ ئــۇرۇقنى قايتــا تىــزدى ختىزىلغــان شــا
ــد ــكارلىق  رەھبهرلىكى ــىي تهشهببۇس ــۋەن سىياس ــۈردى ە تهي ــا كهلت ــى . نى قولغ ل

همـدى   ئ ،دەيدىغان گهپنـى ئۆزگهرتىـپ    » خاتىرجهملىكنى بۇزغۇچى  «دىڭخۇي
ــڭ   ــلهن بېيجى ــىنگتون بى ــى ۋاش ــڭ ل ــگه   دىڭخۇينى ــق قهدىمى ــېلهر قېتىملى  ك

گهرچه ۋەزىــيهت پايدىــسىز . قانــداق تاقابىــل تۇرۇشــنى ئويلىنىــشقا باشــلىدى 
  . بولسىمۇ ئهمما، سىياسىي ئويۇننىڭ ۋەزىيىتى قااليمىقانلىشىپ كهتتى
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ــى ئ « ــق رايىن ــدىهمهخــخهل ــى » ق قىل ــۇينىدەپ ل ــدىغان دىڭخ  ئهيىبلهي
ــش ــى كى ــڭىلهر ل ــشكه    دىڭخۇينى ــورنىنى بېكىتى ــڭ دۆلهت ئ ــۋەن خهلقىنى  تهي

ئائىـــت ئورتـــاق قاراشـــالرنى ئهكـــس ئهتتـــۈرگهنلىكىنى ســـهمىمىي ئېتىـــراپ  
 يىلــــدىن ئاشــــقان، دۆلهت 80دۆلهت قــــۇرۇش تــــارىخى . قىلىـــشى كېــــرەك 

گهرچه كوممۇنىـست خىتـايالردىن     (تهرتىپلىرى بىر كۈنمـۇ ئۈزۈلـۈپ قالمىغـان         
قىلىــشىغا  نهچــچه دۆلهتنىــڭ ئېتىــراپ   30خهلقئــارادا ) ىمۇيــېڭىلگهن بولــس 

ئاراللىرىغــا ئۈنۈملــۈك ھۆكۈمرانلىــق    مــازۇجىــن مىــن،   ئېرىــشكهن تهيــۋەن 
 23 جهھهتـــته مـــۆجىزە ياراتقـــان يقىلىـــپ، تهيۋەنـــدە سىياســـىي، ئىقتىـــسادى

مىليــون تهيۋەنلىكنىــڭ تهيۋەننىــڭ بىــر دۆلهت ئىكهنلىكىنــى ئىنكــار قىلىــش   
بــۇ تهيۋەنلىكنىــڭ ساداســى ئىــدى، بــۇ رېئاللىقنىــڭ      . ھهققــى يــوق ئىــدى  

» ئىككــى دۆلهت نهزەرىيىــسى «دىڭخــۇيشــۇ ســاداالرنى لــى . تهســۋىرى ئىــدى
كۆتـــۈرۈپ چىقىـــش شـــهكلىنىڭ قانـــداق  . دەپ كۆتـــۈرۈپ چىققـــان ئىـــكهن

نهزەر، ەلنىــــڭ قانچىلىــــك بولۇشــــىدىن قهتئىيــــبولۇشــــى، تۆلهيــــدىغان بهد
ــدېنت  ــونپرېزىـــ ــاڭ زېكىلىنتـــ ــلهن جيـــ ــڭ  بىـــ ــى دۆلهت «مىننىـــ ئىككـــ

 ئىككـى دۆلهت  دىڭخۇينىـڭ لـى  . گه قۇالق سېلىشى الزىـم بولـدى     »نهزەرىيىسى
نىـڭ  نهزەرىيىسى گهرچه ئاڭالشـقا يېقىملىـق بولمىـسىمۇ بىـراق، تهيـۋەن خهلقى            

 ئېتىبارغـا ئـېلىش كېـرەك بولىـدۇ، بۆلۈنـۈپ      ،رايىنى ئهكس ئهتتۈرگهن ئىـكهن   
ــ تۇرغـــان رېئـــاللىقتىن بىـــرلىككه كهلتـــۈرۈش    انلىقىنى  ئېهتىيـــاجى تۇغۇلغـ

 بۆلۈنـۈپ تۇرغـان ھـالهت ئېتىـراپ قىلىنمايـدىكهن،         ،بىلىۋېلىش كېرەك بولىدۇ  
كوممۇنىــــست خىتايالرنىــــڭ بىــــرلىككه كهلتــــۈرىمهن دەپ، ۋارقىرىــــشىنىڭ 

 بولمايـدىكهن   تهك؟ سـۆھبهت تهڭ دەرىجىلىكـلهر سـۆھب       زۆرۈرىيىتى قانچىلىـ  
  ت دەپ ئاتايدۇ؟ كىم بۇنداق سۆھبهتنى يهنه سىياسىي سۆھبه
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ــويغىنىش     ــارىخى ئ ــاڭ زېمىــن ت شــۇنداق تونۇشــالر ئاساســىدا رەئىــس جي
ــى   ــدە ل ــىنىڭ يېتهكچىلىكى ــڭتۇيغۇس ــگه  دىڭخۇينى ــق قهدىمى ــېلهر قېتىملى  ك

ــىۋىتىنى    ــى دۆلهت مۇناســـ ــك ئىككـــ ــېلهر نۆۋەتلىـــ ــشى، كـــ ــاۋاب بېرىـــ جـــ
ــدى     ــۇپ قال ــرەك بول ــشى كې ــدە بېكىتى ــقا قائى ــو . ئورۇنالشتۇرۇش ئهگهر جۇڭگ

هببۇســـكارلىقنى قولغـــا كهلتۈرمهيـــدىكهن، تهيـــۋەنگه ئىزچىـــل بېـــسىم      تهش
ــشلىتىپ  ــسى «ئىـــ ــوڭ دۆلهت دىپلوماتىيىـــ ــىي  «، »چـــ ــالر سىياســـ زوراۋانـــ

نــدەككه كهلتــۈرمهكچى بولىــدىكهن، ىدىــن پايــدىلىنىپ تهيــۋەننى ئ»ودىــسىس
تېخىمـۇ رېئاللىـشىپ، تېخىمـۇ خهلقئـارا        » ئىككى دۆلهت نهزەرىيىـسى   «ئۇنداقتا  

ــات ي ــۈرەلمىگهن     كهيپىيـ ــا كهلتـ ــى قولغـ ــڭ رايىنـ ــۋەن خهلقىنىـ ــپ، تهيـ ارىتىـ
ــست خىتاينىــڭ بىــرلىككه كهلتــۈرۈش سىياســىتى تــاتلىق چۈشــكه       كوممۇنى

جيـاڭ زېمىننىـڭ ئهقلـى بولـسا تـارىخى پۇرسـهت            . ئايلىنىپ قېلىـشى مـۇمكىن    
» بىـر دۆلهتـته ئىككـى خىـل تـۈزۈم      «پاكـارچه يارىتىشى، ۋاقتـى ئـۆتكهن دىـڭ       

ــايرا  ــسىنى ب ــى    سهپسهتى ــى دۆلهتن ــلىكى، ئىكك ــپ يۈرمهس ــپ پۇالڭلىتى ق قىلى
بىـــرلىككه كهلتۈرۈشـــته دەۋرنىــــڭ تهلىـــپىگه مــــاس كېلىـــدىغان ياۋروپــــا     
ــا     ــلهرنى ئوتتۇرىغـ ــى شهرھلهشـ ــى، يېڭـ ــى روھنـ ــشاش يېڭـ ــا ئوخـ ئىتتىپاقىغـ

  . چىقىرىشى الزىم ئىدى
ــاڭ زېمىــن ئامېرىكىنىــڭ   ــر دۆلهت جۇڭخــۇا «: شــهھىرىدە ســىياتىلجي بى

ــق رېسپوبل ــسمى   خهل ــر قى ــڭ بى ــۋەن جۇڭگونى ــسى، تهي ــۈچ  » ىكى ــدىغان ئ دەي
ھۆكۈملۈك نهزەرىيىسىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ تهيـۋەننى يارنىـڭ لېـۋىگه قىـستاپ            

. ئـاخىرى تهيـۋەنلىكلهر ئوتتۇرىغـا سـهكرەپ چىقىـشقا مهجبـۇر بولـدى             . قويدى
ــدى  ــو ھهركىـــم ئۆز  «ئهمـ ــڭ نـــۇقتىئىنهزىرىنى ســـۆزلهش  ىبىـــر جۇڭگـ » نىـ

 يىلــى جۇڭخــۇا خهلــق - 1972. رالمايــدىغان بولــدىيتىــپ با قاتوچكىــسىغىمۇ
ــتىن    ــۇل قىلىنماسـ ــلهر تهشـــكىالتىغا قوبـ ــكهن دۆلهتـ رېسپوبلىكىـــسى بىرلهشـ
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 بىــرنهچچه دۆلهتنىــڭ ئېتىــراپ قىلىــشىغا ئېرىــشكهندە، شــۇ  دابــۇرۇن خهلقئــارا
 جۇڭگــو  ،چاغــدا ئىككــى دۆلهتنــى پهيــدا قىلغۇچىالرنىــڭ باشــقىالر ئهمهس     

  . ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى كېرەك ئىدىكوممۇنىستلىرىنىڭ ئۆزى 
 ھالقىـپ كېتىــشنىڭال ئهمهس، ھهتتـا، لــى   دىڭالردىـن  مــاۋ، ،جيـاڭ زېمىـن  

.  ھالقىـــپ كېتىـــدىغان جــۈرئهتنى تهييارلىـــشى الزىـــم بولـــدى دىڭخۇيــدىنمۇ 
 نهزەرىيىــــۋى دىڭخۇينىــــڭچــــۈنكى، ۋەزىــــيهت ئۆزگىرىــــپ كهتتــــى، لــــى  

ۋەنـدە ئالقىـشالشقا سـازاۋەر بولـۇپال      يىلـدىن بېـرى تهي  10يېتهكچىلىـك كـۈچى   
تهيۋەننىـــڭ « ھهتتـــا، ۋەزىپىـــسىدىن ئـــايرىلىش ئالدىـــدا تۇرغانـــدا، ،قالمـــاي

ــى ــدا    » تهشهببۇسـ ــان كىتابىـ ــر قىلغـ ــى نهشـ ــاۋزۇلۇق يېڭـ ــته دۆلهت «مـ يهتـ
ــسى ــى»نهزەرىيى ــدى   ن ــك قىل ــيهتكه يېتهكچىلى ــپ ۋەزى ــب قىلى ــاڭ .  تهرغى جي

ھالقىـپ چىقىـپ، ئىككـى دۆلهت       زېمىن ئهمدى ئاددىي ئىنكاس دائىرىـسىدىن       
مۇناســىۋىتى توغرىــسىدا، ئالــدىن كۆرەرلىــك ۋە ئىــشهنچ ئاساســىغا تىكلهنــگهن 

 كونفېدېراتــسىيه، بىــر دۆلهت ئىككــى رايــون يــاكى      —ئومــۇمى بىــر پىــالن    
ــاۋۇر        ــدۇ ئهيت ــاقى دەم ــلهر ئىتتىپ ــتهقىل دۆلهت ــاكى مۇس ــشى ي ــلهر كېڭى دۆلهت

جيــاڭ . ۈرۈپ چىقىــشى كېــرەكيــېڭىچه ھهل قىلىــشنىڭ يېڭــى ئۇســۇلىنى كۆتــ
 بۈيـۈك ئـادەم بولۇشـنىڭ يـاكى         دەكۋېگوربـاچ  ئهسـىردە    – 21زېمىن گـۇرۇھى    

 مـۇرەككهپ   ،المايـدىكهن لىۋم بولۇشنىڭ يـولىنى تال     بۈيۈك ئادە  دەكخۇڭجاڭلى  
مۇســـتهملىكه ئۇيغۇرىـــستان، :  مهســـىلهن،دەســـمايىلهرنى كۆتـــۈرۈپ چىقىـــپ

 چىقىـپ، تهيۋەننىـڭ سىياسـىي     تىبهت مهسىلىسىنى يوللۇق رەۋىـشته كۆتـۈرۈپ      
ــكه     ــدىغان تهرەپـــ ــۇق ئاقىـــ ــشنى يوللـــ ــتۇرۇپ، ئىـــ ــرىگه ماسالشـــ تهلهپلىـــ

 كهچـۈرۈڭالر ئهپهنـدىلهر جيـاڭ زېمىـن گـۇرۇھى كېچىكىـپ             ،ئاقتۇرمايدىكهن
  . قالىدۇ، ئۈلگۈرەلمهيدۇ
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  رابىيه قادىر قولغا ئېلىندى

    كۈنى- 11 ئاينىڭ - 8 يىلى - 1999

1  

  . لغا ئېلىندىبۈگۈن رابىيه قادىر قو
 —نىڭ غهربىـــي يېـــرىم شـــارىدا ى كـــۈنى يهر شـــار- 11 ئاينىـــڭ - 8

  . ياۋروپادا كۈندۈزدە قۇياش تۇتۇلدى
ئىـــسالم دىنـــى ئهقىـــدىلىرىگه ئاساســـالنغاندا كۈنـــدۈزدە قۇياشـــنىڭ 

دۇنيـادا بۈيـۈك ئـادەملهر      ... تۇتۇلۇشى ياخشىلىقتىن دېـرەك بهرمهيـدىكهن     
 رابىـــيه قـــادىرنى بۈيـــۈك ئـــادەم دەپ  پـــاالكهتكه ئۇچرايـــدىكهن، ئايـــالىم

، شــۇنداق ئاتىغانــدا ئۇيغۇرنىــڭ ئــادەت كــۈچلىرى قوبــۇل  ئاتىيالمىــساممۇ
ــادىر مۇســــتهملىكىچى خىتايالرنىــــڭ  ،قىاللمىــــسىمۇ ــېكىن رابىــــيه قــ  لــ

ھۆكـۈمرانلىقى ئاسـتىدا تۇرغـان ئۇيغـۇر جهمئىيىتىـدە ئۇيغۇرنىـڭ مىللىــي       
تىپ قويغـان بىـر ئۇلـۇغ       روھىنى خىتاي كهلگۈندىلهرنىڭ كـۆزىگه كۆرسـى      

  . ئايال ئىدى
ئـۇ بىـر   .  رابىيه قـادىر قولغـا ئېلىنـدى     —ىم  دەل شۇ كۈنى مېنىڭ ئايال    

ســاخاۋەتلىك، كۆيۈمچــان، مېهرىبــان، خهلقــپهرۋەر، . بالىجــان ئايــال ئىــدى
  . مىللهتپهرۋەر ئايال ئىدى

  رابىيه قادىر نېمىشقا قولغا ئېلىندى، قانداق قولغا ئېلىندى؟ 
 ئهتراپىـدا مېنىـڭ خېـنىم       ئـالته رۈمچى ۋاقتى كهچ سائهت     شۇ كۈنى ئۈ  

 قاتـــارلىق ئابلىمىـــت رامىـــلهرابىـــيه قـــادىر ۋە ياردەمچىـــسى، تىجـــارەتچى 
كىــــشىلهر كىــــرا ماشىنىــــسىغا ئولتــــۇرۇپ، يېڭــــى ســــېلىنغان قــــۇرۇم  

ــپ  ــسىغا بېرى ــمهكچى   ،مېهمانخانى ــلهن كۆرۈش ــانالر بى ــامېرىكىلىق مېهم  ئ
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 بارمـايال   –همانخانىنىڭ ئالـدىغا يېتىـپ بـارا        رابىيه قادىر مې  . بولغان ئىدى 
رابىـيه قـادىر خىتـاي      . خىتاينىڭ سـاقچىلىرى تهرىپىـدىن قولغـا ئېلىنـدى        

ساقچىلىرىنىڭ قولغا ئېلىـشىغا قارشـىلىق كۆرسـهتكهندە، خىتـاي سـاقچى            
نىـڭ ۋەتىنىـدە   ىرابىـيه قـادىر ئۆز  ... ئۇنىڭ دۈمبىسىگه بىر مۇشـت سـالدى      

ــاق    ــايالردىن تاي ــۆچمهن خىت ــدىك ــڭ   ... يې ــسى خىتاينى ــاقچى ماشىنى س
ــسىنىڭ ئالــدىغا يېتىــپ كهلــدى       ــاقچى ئىدارى ــاغ رايونلــۇق س ... تهڭرىت

  ...رابىيه خېنىم تۈرمىگه تاشالندى
ئــامېرىكىلىق مېهمــانالر كىمــلهر ئىــدى؟ ئامېرىكــا كونگىرىــسىنىڭ      
ئهزالىرىـــــدىن تهشـــــكىللهنگهن يـــــۇقىرى دەرىجىلىـــــك تهكـــــشۈرۈش 

 ئېتىقـاد، دىنـى ئهركىنلىـك، ئىجتىمـائىي،         ىدىنـ   ئۇالر ،گۇرۇپپىسى بولۇپ 
سىياســىي ۋە خىتاينىــڭ مىللىــي سىياســىتىگه مۇناســىۋەتلىك ئۇيغۇرنىــڭ  
تۇرمۇشــىنى، ئۇيغــۇر جهمئىيىتىنىــڭ ھــازىرقى ئهھــۋالىنى تهكــشۈرۈش      

بــۇ . ئۈچــۈن ئــۈرۈمچىگه يېتىــپ كهلــگهن ئــامېرىكىلىق مېهمــانالر ئىــدى  
كونگىرىــسىنىڭ قارمىقىــدىكى  ۋەكىلــلهر ئۆمىكىنىــڭ ئىچىــدە ئامېرىكــا    

كۇتۇپخانىــدا ئىــشلهيدىغان، ئاســىيا ۋە ئوتتــۇرا ئاســىيا ئىــشلىرىغا ئائىــت   
. ۇمبـاخ خـانىممۇ بـار ئىـدى    دماتېرىيالالر بۆلۈمنىڭ بۆلۈم باشـلىقى كهرري   

ــپ ئۆت    ــا ئېلى ــانلىرىمىزدا تىلغ ــتىكى باي ــز باش ــدەك كهرري بى ــاخ دكهن ۇمب
ر توغرىـسىدا دوكـالت تهييـارالپ،     ئايـدا ئۇيغـۇرال  - 10 يىلى  - 1996خانىم  

ئۇيغۇر دېگهن بۇ مىللهت توغرىسىدا ئامېرىكـا كونگىرىـسىنىڭ گۇۋاھلىـق           
  . بېرىش، گۇۋاھلىق ئېلىش يىغىنىدا گۇۋاھلىقتىن ئۆتكهن خانىم ئىدى

  :  كۈنى ماڭا تېلېفون بېرىپ- 1 ئاينىڭ - 8ۇمباخ خانىم دكهرري 
لىگاتـــسىيه بىـــلهن  كــونگىرىس ئهزالىرىـــدىن تهشـــكىللهنگهن دې —

سـهن ئايالىـڭ رابىـيه      .  ئاندىن ئۈرۈمچىگه بارىمهن   غابېيجىڭبىرگه ئاۋۋال   
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قادىرنىڭ تېلېفون نومـۇرىنى بهرگىـن، ئـۈرۈمچىگه يېتىـپ بېرىـپ رابىـيه              
خــانىم بىــلهن كۆرۈشــىمهن، ئهھۋاللىــشىمهن، تاماققــا تهكلىــپ قىلىــمهن،  

  : مۇڭداشقاچ رابىيه خانىمدىن
الـــــــدى، دەپ ئېـــــــنىقالپ ۋزنى تارتى نېمىـــــــشقا پاســـــــپورتىڭى—

  .كۆرمهكچىمهن، دېدى
  .  مهن ئويالپ باقاي دېيهلمىدىم—
 خانىم سىز ئۈرۈمچىگه بېرىپ، مېنىـڭ ئايـالىم رابىـيه قـادىر بىـلهن       —

كۆرۈشمهكچى بولسىڭىز خىتـاي ھۆكـۈمىتى ئايـالىم رابىـيه قـادىرنى قولغـا              
  .ئالسا قانداق قىلىمهن دېيهلمىدىم

ــدا سى ــاال    مهن ئامېرىكىــ ــۇل بــ ــگهن ئوغــ ــاھلىق تىلىــ ــىي پانــ ياســ
ئهمهســمىدىم؟ ئۇيغۇرنىــڭ مۇســتهقىللىققا تهشــنا ئــارزۇلىرىنى ئامېرىكــا      
خهلقىگه يهتكۈزۈپ، ئامېرىكا خهلقىـدىن يـاردەم ئـېلىش ئـارقىلىق ئۇيغـۇر             
ــشتۈرۈش ئۈچــۈن ئامېرىكىغــا كېلىــپ سىياســىي    ــا ئېرى خهلقىنــى ئازادلىقق

مىدىم؟ بۈگـۈن ئامېرىكـا كـونگىرىس       پاناھلىق تىلىگهن ئوغۇل باال ئهمهسـ     
ــپ،     ــۈرۈمچىگه بېرى ــۆمىكى ئ ــشۈرۈش ئ ــكىللهنگهن تهك ــدىن تهش ئهزالىرى
ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىنى تهكشۈرۈپ ئېنىقاليـدىكهن، بـۇ توغرىـدا          

ــادىردىن پىكىــر ئال     ــڭ ئايــالىم رابىــيه ق دىكهن، مهن قانــداقالرچه ىــمېنى
  . دېيهلهيمهن» ياق«

رنىـڭ تېلېفـون نومـۇرىنى كهرري رۇمبـاخ خانىمغـا           ئايالىم رابىـيه قادى   
 ئــارقىلىق بــۇ خهۋەرنــى   ئىككىنچــى كــۈنى تېلېفــون  . ئېيتىــپ بهردىــم 

ــۈرۈمچىگه  ــۈزدۈم  —ئ ــا يهتك ــيه قادىرغ ــنىم رابى ــى  .  خې ــدى مېن ــارا «ئهم ق
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه مېنىڭــدىن ئايرىلغىنىغــا ئىككــى  . باشــلىدى» باســقىلى
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ــڭ ئه    ــيه خېنىمنى ــان رابى ــل بولغ ــرىم يى ــدا ئهمهس  –س يې ــى جايى  ھوش
  . ئىدى

  :رابىيه خېنىم
ــارالپ   — ــارچه دوكــالت تهيي ــر پ ــڭ  ( مهن بى ــته ئۇيغۇرالرنى ئهمهلىيهت

ــارالپ   ــسىدا دوكــالت تهيي ــسى توغرى ــا ) كىــشىلىك ھوقــۇق خاتىرى دوكالتق
ــپ       ــكه ئايرىلىـ ــى تهرەپـ ــشىلىرىنىڭ ئىككـ ــائىله كىـ ــر ئـ ــۋالىمىز، بىـ ئهھـ

ــېغىنغانلى  ــالىلىرىمنى ســ ــى، بــ ــپ،  كهتكهنلىكىنــ ــاس قىلىــ قىمنى ئىنكــ
ــا    ــسىيه ئهزالىرىغــ ــكىللهنگهن دېلىگاتــ ــدىن تهشــ ــونگىرىس ئهزالىرىــ كــ

مهن ئىككىنچـى كـۈنى     . ، دېگهنـدە مـاقۇل، دەپ جـاۋاب بهردىـم         تاپشۇرايمۇ
  : تېلېفون بېرىپ

ــازاي   — ــى مهن ي ــنىم خهتن ــيه خې ــنىم  ( رابى ــداق دېگى ــاي —بۇن  خىت
ســهن يازمــا، ) ىــدىمقۇســۇر تاپالمايــدىغان دەرىجىــدە يېزىــپ چىقمــاقچى ئ 

يازغان خېتىمنى فاكس ئارقىلىق ساڭا ئهۋەتىـپ بېـرەي، مېهمـانالر بىـلهن             
  . كۆرۈشكهندە شۇ خهتنى تاپشۇرۇپ بهرگىن، دېدىم

ــ  ــۇ چاغـ  تـــوال ھوشـــىغا كهلـــگهن ئـــادەم بولغـــان     -دا ئـــاز مهن شـ
خهتنــى ئــۆزى يازغانــدا خېــنىم رابىــيه قادىرنىــڭ سىياســىي  . ئوخــشايمهن

ــۆزلهرنى يېزىــپ قو  ــشايمهن  س ــىدىن ئهنــسىرىگهن ئوخ مېنىــڭ بــۇ  . يۇش
خهتنـى يېزىـپ    . ئهنسىرەشلىرىم ئاخىرى بىهۇدە ئهنسىرەش بولـۇپ چىقتـى       

ــهم، ھهرقا   ــپ بهرس ــارقىلىق ئهۋەتى ــاكس ئ ــۆزى   ف ــشنى ئ ــداق ئى ــپن  قىلى
ــپ،    ــى چۆرۈۋېتىـ ــان خېتىمنـ ــڭ يازغـ ــادىر، مېنىـ ــيه قـ ــادەتلهنگهن رابىـ ئـ

ــ    ــامېرىكىلىق مېهم ــارالپ ئ ــۆزى تهيي ــى ئ ــۈش  دوكالتن ــلهن كۆرۈش انالر بى
. ئۈچۈن، مېهمـانالر چۈشـكهن مېهمانخانىغـا كېتىۋاتقانـدا قولغـا ئېلىنـدى            
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 بىلمهيمهن، رابىيه خېـنىم شـۇ دوكـالت بىـلهن       ،دوكالتتا نېمىلهرنى يازدى  
  . قولغا ئېلىندى

كېيىنكــى ۋاقىــتالردا ئېرىــشكهن پاكىتالرغــا ئاساسالنــسام ئامېرىكــا      
ىگاتــــــسىيه تهركىبىــــــدىكى  كونگىرىــــــسىدىن تهشــــــكىللهنگهن دېل 

ــلهن     ــادىر بىــ ــيه قــ ــپ رابىــ ــپ بېرىــ ــۈرۈمچىگه يېتىــ ــڭ ئــ مېهمانالرنىــ
كۆرۈشۈشـــىنى ئهســـلىدە ئامېرىكـــا كونگىرىـــسى ئورۇنالشـــتۇرغان ئىـــش 

  . ئىكهن

2  

. يېزىـق ئۈسـتىلىمدىن تـۇرۇپ كهتـتىم       ... رابىيه قادىر قولغا ئېلىنـدى    
ــائهت     ــۇپ ئىككــى س ــرۋىكىگه قوي ــۇمنى ئۈســتهلنىڭ گى ــۆرە ئىككــى قول ئ

يېـتىم  ... دادام قولغـا ئېلىنـدى    ... پومېشچىكنىڭ بالىـسى ئىـدىم    ... تۇردۇم
ئوقۇغــۇچىالرنى نامايىــشقا ... ئــالىي مهكــتهپكه ئوقۇشــقا كىــردىم... قالــدىم

تۈرمىــدىن ... خىتاينىــڭ تۈرمىــسىدە توققــۇز يىــل يــاتتىم... تهشــكىللىدىم
ــوي قىلـــدىم   ــلهن تـ ــنىم بىـ ــيهم خېـ ــدۇق... چىقىـــپ رابىـ ــان بولـ ، سهرسـ

ئـــاپتونوم رايونلـــۇق مائارىـــپ ئىنـــستىتۇتىغا    ... ســـهرگهردان بولـــدۇق 
ــتىم ــنىم  20... ئوقۇتقـــۇچى بولـــۇپ ئورۇنالشـ ــدە رابىـــيهم خېـ  يىـــل ئىچىـ

تـۆت  ...  پ غهلىـبه قىلـدى    شىلىـ  بىلهن رىقابهت   خىتاي  ساھهدە قتىسادىيئى
ــڭ     ــپ خىتاينىـــ ــېالن قىلىـــ ــا ئـــ ــپ مهتبۇئاتتـــ ــاله يېزىـــ ــارچه ماقـــ پـــ

ــ  قولغـــا ئـــېلىش  ... ىتىنى تهنقىـــد قىلـــدىم مۇســـتهملىكىچىلىك سىياسـ
 سىياســىي پانــاھلىق  ،ئامېرىكىغــا قــاچتىم ... تهھــدىتى يېتىــپ كهلــدى  

كىچىكــى توققــۇز ياشــلىق تــۆت بــاالمنى ھهم ئانــا بولــۇپ ھهم  ... تىلىــدىم
ئۇيغــــۇر تىللىــــق ئۇيغــــۇر جهمئىيىتــــى ... دادا بولــــۇپ چــــوڭ قىلــــدىم
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بۈگـۈن مېنىـڭ    ... ردىـم  ھاقـارىتىگه بهرداشـلىق به     –داشقاللىرىنىڭ تىـل    
ئۆمۈرلۈكــــۈم رابىــــيه قــــادىر مۇســــتهملىكىچى خىتاينىــــڭ ســــاقچىلىرى 

  .تهرىپىدىن قولغا ئېلىندى
ــيىن   ــائهتتىن كېـ ــى سـ ــز(ئىككـ ــوراپ   - ئىـ ــى سـ ــۈچهدېرىكىنـ  بىلگـ

ــى  ــت كهتت ــدۇلهېكىم  )شــۇنچىلىك ۋاقى ــۇم ئاب ــدۇرەھىم ئوغل ــونئاب   تېلېف
ش نىڭ قولغـــا ئېلىـــرابىـــيه قادىرنىـــ. ئـــارقىلىق ماڭـــا خهۋەر يهتكـــۈزدى

قولغـا  . بهدىـنىمگه تىتـرەك ئولىـشىپ كهتتـى      ... جهريانىنى سۆزلهپ بهردى  
ــانىنى قايتــا نىئېلىــ ــا سوراشــقا باشــلىدىم –ش جهري ــا ...  قايت شــۇ ئارىلىقت

ــۆزۈمنى تۇتۇ ــدىمۋئـ ــدىكى   ... الـ ــارقىلىق ئۈرۈمچىـ ــدۇلهېكىم ئـ ــاالم ئابـ بـ
... هزىمهتلىـــرىمغهيرەتلىـــك بولـــۇڭالر ئ... بالىلىرىمغـــا تهســـهللى بهردىـــم

ه ئۆتـۈپ كېتىـدۇ، ھهمـمه نهرسـ       ... ئاناڭالر رابىيه قادىردەك باتۇر بولـۇڭالر     
...  ئېــسهن تۈرمىــدىن قايتىــپ چىقىــدۇ-ئانــاڭالر ئامــان . ئۆتــۈپ كېتىــدۇ

ــا      ــيه قادىرغ ــۈكلىرى رابى ــاي كۈچ ــڭ خىت ــك نازارىتىنى ــاي بىخهتهرلى خىت
خىتـاي  ... قا گهپ جىنايهت ئارتالمايدۇ، جىنايىتى نـېمه؟ تـۆھمهت ئـۇ باشـ          

ــرى ــادىر  بهزگهكلى ــيه ق ــشىپتۇ، رابى ــڭ ئائىلهمــدىن   غالجىرلى دىن ۋە مېنى
ــان        ــى بولغ ــپ يېمهكچ ــۆش قىلى ــام گ ــۇرالرنى خ ــارلىق ئۇيغ ــۇ، ب قورقۇپت

ــانلىقىنى مهن . خىتـــاي تېجىمهللىـــرى كهم ئويالپتـــۇ ــا ئالغـ كىمنـــى قولغـ
ــويىمهن   ــىتىپ ق ــدان كۆرس ــا ئوب ــارقىلى ... خىتايالرغ ــۇنداق ســۆزلهر ئ ق ش

ــسام ھهم     ــا قىلـ ــك ئاتـ ــۆڭلىگه ئهمىنلىـ ــڭ كـ ــدىكى بالىلىرىمنىـ ئۈرۈمچىـ
  . ئۆزۈمنىڭ پاراكهندە كۆڭلىگه تهسهللى بهردىم

ــدۇم  ــوننى قوي ــا    ،تېلېف ــۈرۈپ تېلېۋىزورغ ــپ ي ــدە مېڭى ــڭ ئىچى  ئۆينى
ئىككىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـى      ... كىنـو قويۇلۇۋاتـاتتى   . كۆزۈم چۈشۈپ قالدى  

ــۈپ ئهر   ــر جــ ــترالىيىلىك بىــ ــال –دەۋرى ئاۋســ ــڭ ...  ئايــ گېرمانىيىنىــ
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. ئهركىـشى قېچىـپ قۇتۇلـدى     ... ئهسكهرلىرى تهرىپىـدىن قولغـا ئېلىنـدى      
ــدى   ــپ كهلـــ ــۈرمىگه ئېلىـــ ــۇمهنى تـــ ــا . مهزلـــ ــا –ۋەقهلهر قايتـــ  قايتـــ

 مهزلـــۇمه تۈرمىنىـــڭ ھويلىـــسىدا ئېتىـــپ    ،كۆرســـىتىلگهندىن كېـــيىن 
ــالندى ــودا      ... تاش ــۇ كىن ــدى؟ ب ــۇپ قال ــۈن قويۇل ــشقا بۈگ ــو نېمى ــۇ كىن ب

 تۇرمۇشــىغا نېمىــشقا بىــر جــۈپ  ئايالنىــڭ–ۋىرلهنگهن بىــر جــۈپ ئهر تهســ
  رابىيه قادىر ئىككىمىزنىڭ تۇرمۇشى ئوخشاپ قالدى؟ — ئايال -ئهر 

كىنـــو تهســـىر قىلىـــپ پهيـــدا بولغـــان تهســـهۋۋۇرلىرىم ۋە گادىرمـــاچ  
 دە، قولۇمغــا -تېلېــۋىزورنى ئۆچــۈردۈم ...  كهتتــىخىيــاللىرىم گىرەلىــشىپ

ېــنىم رابىــيه قادىرنىــڭ قولغــا ئېلىنىــشىدىن قىــسقىچه      خ. قهلهم ئالــدىم
دوكـــالت تهييـــارالپ پوچتـــا ئـــارقىلىق ۋە تېلېفـــون ئـــارقىلىق لونـــدونغا  

  . يوللىدىم
ــۈرەتتىم  ــپ ي ــدە مېڭى ــڭ ئىچى ــدىرى  ... ئۆينى ــڭ تهق بىچــارە ئۇيغۇرنى

يهنه بىچارىلىكتىن ئۆزگه قانداق بولۇشى مۇمكىن ئىـدى؟ ھـازىر يېنىمـدا            
بـۇ  ...  ياشـاۋاتقان بالىلىرىمغـا نـېمه دېيىـشنى بىلمىـدىم          مهن بىلهن بىلـله   

ــۈزىمهن   ــداق يهتك ــى قان ــشهندۈرىمهن،   ... خهۋەرن ــداق ئى ــالىلىرىمنى قان ب
 ،بــۇ ئىــشالرغا ئــۆزۈم ئىــشهنمهيۋاتقان تۇرســام ... قانــداق قايىــل قىلىــمهن

؟ يـــاق، مۇمكىنمىـــدىبـــالىلىرىمنى ئىشهندۈرەلىـــشىم، قايىـــل قىاللىـــشىم  
ــال پاك ــا ئېلىنــدى  . ىــت ئىــدىپاكىــت يهنى ــاڭالر قولغ ــادىر ئان ... رابىــيه ق
ــۇرۇپ   ــالىلىرىم ت ــشتىب ــر  ... كېتى ــشتى، بى ــويالپ كېتى ــاراپال  -ئ ــرىگه ق  بى

.  ھۆڭڭىـــدە يىغـــالپ كهتتـــىدە ئارىـــدىن چـــوڭ قىـــزىم ئهقىـــ،قېلىـــشتى
 ياشــلىق كىچىــك قىــزىم 10. باشــقىلىرى ئهگىــشىپ كــۆز يېــشى قىلىــشتى

ھاياتنىـڭ مۇساپىـسى    . نهملهنـدى لىرىم  كـۆز . قهقىنۇسنى باغرىمغا باسـتىم   
الىمــادىس ئــۆزۈم بىــر ئهلــدە مۇســاپىر بولــۇپ يــۈرۈپتىمهن،  چهت ئ،ئــۇزۇن
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 بۇ قوزىلىرىم قهيهردە قاالر؟ ئوقۇيالمىـسا ياقـا ئهلـلهردە           ،ئىش بولۇپ قالسام  
كۆزۈمـدىن  . نى قانداق قىالر؟ بېـشىمدىن تۈتـۈن چىقىـپ كهتتـى         ىتۇرمۇش

.  توختىمــاي يىغاليتتــى،، دەيتتــى!ە ئانــاقىــزىم ئهقىــد. يــاش توختىمىــدى
  ... ئۇنىڭ بېشىنى سىاليتتىم

ــدى  ــون جىرىڭلى ــۇم  ... تېلېف ــان ئوغل ــدا گهپ قىلىۋاتق ــارتېلېفون  قاھ
  : ئىدى

   قولغا ئېلىپ كهتتى؛ئابدۇرەھىمنى ئۇكام ئابدۇلهېكىم —
   قولغا ئېلىپ كهتتى؛ئابدۇرەھىمنى ئۇكام ئالىم —
   قولغا ئېلىپ كهتتى؛ ىئابدۇكېرىمن كاتىپ قهھرىمان —
 ئانــام رابىــيه قــادىرنى قولغــا ئالغــان كــۈنى يېــرىم كــېچه ئــۈرۈمچى —

ــى ســائهت   ــۆرەپ   1ۋاقت ــدىن س ــان يېرى ــشخانىدىن، ئۇخالۋاتق ــدە ئى  يېرىم
  ...چىقىپ كهتتى

، دىقهاجى روزى، كـــۆز يـــاش، ئـــاجىزلىق  كـــۈرەش باشـــالندى ســـى  
يــــدۇ، ى ھهل قىاللماگــــاڭگىراش، تېڭىرقــــاش ھهرقانــــداق مهســــىلىن   

دەردىمنـــى كىمـــگه   ... كىمـــگه ھـــال ئېيـــتىمهن   !!! ئورنۇڭـــدىن تـــۇر  
قانـداق ئاخىرالشـتۇرىمهن؟    ... ئىشنى قهيهردىن باشـاليمهن   ... سۆزلهيمهن

  !ياردەم تىلهيمهن سهندىن... لالھئا
ــۇ خهۋەر ــدونغا  بــ ــېچىلهپ لونــ ــى ھهم كــ ــۈرۈم «نــ ــارا كهچــ  خهلقئــ

 - 13 ئاينىــڭ  - 8. نىــڭ بــاش شــتابى لونــدونغا يهتكــۈزدۈم »تهشــكىالتى
ــارا كهچــۈرۈم«كــۈنى  ــيه  : » تهشــكىالتىخهلقئ ــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ رابى خىت

قـــــادىرنى ۋە بـــــالىلىرىمنى قولغـــــا ئالغـــــانلىقى توغرىـــــسىدا، خىتـــــاي 
ــسىدا،    ــانلىقى توغرىـ ــق قىلىۋاتقـ ــستاندا زوراۋانلىـ ــڭ ئۇيغۇرىـ ھۆكۈمىتىنىـ

ىن زوراۋانلىقنـى توختىتىـپ رابىـيه قـادىرنى ۋە ئۇنىـڭ بـالىلىرىنى تۈرمىـد       
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ــش  ــۇپ بېرى ــسىز قوي ــپ   ىشهرت ــسىدا ھــۆججهت چىقىرى  كېرەكلىكــى توغرى
 بهس  -ۋەرنـى خهلقئـارا مهتبۇئـاتالر بهس        بـۇ خه  . پۈتۈن دۇنياغـا تارقـاتتى    

ــلىدى  ــشقا باش ــلهن خهۋەر قىلى ــدىم . بى ــن ئال ــنه تى ــۈرىكىم ... كىچىككى ي
ئـــۆزۈمنى . جايىغــا چۈشـــتى، بالىلىرىمنىـــڭ چىرايىغـــا كـــۈلكه يۈگـــۈردى 

  ... دااللهت قىلدىمبېسىقلىققا ئۆزۈمنى تهمكىنلىككه، ئېغىر تۇتۇۋالدىم،
 رابىــيه » تهشــكىالتىم خهلقئــارا كهچــۈرۈ«ئانــدىن ... ئــاۋۋىلى ئــالالھ

  ...!خېنىمغا، بالىلىرىمغا ئىگه بولدى

3  

ــڭ     ــيه قادىرنىــ ــاقچىلىرى رابىــ ــاي ســ ــالپ خىتــ ــسىدىن باشــ ئهتىــ
قچى ئــۆيگه  ســهككىز نهپهر ســا،ئىشخانىــسىغا پــېچهت ســالغاندىن كېــيىن

  .  بۇرۇقتۇم قىلىۋەتتى– ئۇرۇختۇمكىرىپ ئاختۇرۇپ ئۆينىڭ ئىچىنى 
  :بهش كۈن ئۆتكهندىن كېيىن لوندونغا تېلېفون بېرىپ

ــيه     — ــقا، رابى ــادىرنى قولالش ــيه ق ــپ رابى ــڭ قوزغىلى ــۇر خهلقىنى  ئۇيغ
ــش   ــۇپ بېرى ــدىن قوي ــادىرنى تۈرمى ــارقىلىق  ىق ــو ئ ــشقا رادىئ نى تهلهپ قىلى

  . ئۇيغۇرالرغا چاقىرىق قىاليمۇ دەپ ئىلتىماس قىلدىملېكسىيه سۆزلهپ، 
 لـــېكىن بىـــز ســـاڭا يـــول  ، قانـــداق قىلـــساڭ قىـــل، ئىختىيارىـــڭ —

ــهتمهيمىز ــدون  كۆرســ ــاۋاب بهردى لونــ ــۈرۈم «، دەپ جــ ــارا كهچــ  خهلقئــ
  .»تهشكىالتى

بىلىمـسىز، تهجرىبىـسىز    ... نادان ئىكهنـمهن  ... ق ئىكهنمهن همهخئ... 
هنـمهن، ئهخمهقلىقىمنـى لونـدون خهلقئـارا        ئىكهنمهن، ھېسـسىياتچان ئىك   

ئۇيغـــۇر . كىـــشىلىك ھوقـــۇق تهشـــكىالتىنىڭ ئالدىـــدا ئاشـــكارىالپتىمهن
ــدىن       ــڭ تۈرمى ــپ ئۇنى ــايىش قىلى ــدۇ، نام ــادىرنى قولالي ــيه ق ــى رابى خهلق
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ينىــڭ تۇۋىقىغــا ۇئ. هلهپ قىلىــدۇ، دەپ ئــويالپتىمهنقويــۇپ بېرىلىــشىنى ت
ئۇيغـۇرالر رابىـيه قـادىرنى      . تىمهنئۇرسا مۈڭگۈزى سىرقىرايدۇ، دەپ ئويالپ    

ــدۇ،       ــاراپ تۇرماي ــشىغا ق ــا ئېلى ــادىرنى قولغ ــيه ق ــڭ رابى ــى، خىتاينى بىلهتت
ــۇپ     نامــايىش قىلىــپ كوچىغــا چىقىــپ، رابىــيه قادىرنىــڭ تۈرمىــدىن قوي

ــويالپتىمهن   ــدۇ، دەپ ئ ــشىنى تهلهپ قىلى ــا   . بېرىلى ــڭ ئۇيغۇرالرغ ــۇ مېنى ب
 ســىراملىقىم –ىقىم، ســاددا چهكــسىز ئىــشهنگهنلىكىم، چهكــسىز ئۈمىــدۋارل 

ــازادلىقى      ــىي ئ ــڭ سىياس ــۆز مىللىتىنى ــادا ئ ــازىرقى دۇني ــمىكهن؟ ھ ئهمهس
ئۈچۈن مۇقهددەس كۈرەشكه ئاتالنغـان قايـسى بىـر كىـشى ئـۆز مىللىـتىگه        

ــى      ــڭ بىرس ــۇنداق ئادەملهرنى ــۇ ش ــدى؟ مهنم ــشهنمىگهن ئى ــدىمغۇئى ؟ ئى
سىز ئىــشهنگهن  تىلهكلىــرىگه چهكــه قــادىرمۇ ئــۆز مىللىتىنىــڭ ئـارزۇ رابىـي 

  بىر مهزلۇمه ئىدىغۇ؟ 
ئۇيغـــۇرالر سىياســـىي غـــايىگه ئىـــگه مىلـــلهت، ئۇيغـــۇرالر كـــۆڭلىگه  
پۈككهن سىياسىي نىشانى بار مىللهت، قىرغىزالر جېنىـدا، قـازاقالر جېنىـدا            
ــۇرالردا   ــان ئۇيغــ ــىرلهنگهن، ئىلهامالنغــ ــدا، تهســ ــۇرۇپ بولغانــ  دۆلهت قــ

ى پهيدا بولـۇپ بولـدى، بـۇ        ۇيغۇلىرتمۇستهقىللىق ئۈچۈن كۈرەش قىلىش     
الر ھهربىـي ئۇيغۇرنىـڭ ۋۇجۇدىـدا مىللىـي ھېسـسىياتقا ئۆزگىرىـدۇ،           ۇيغۇت

ەت ئهنه شـۇ جاسـار  . مىللىي ھېسسىيات مىللىـي جاسـارەتنى پهيـدا قىلىـدۇ     
دىن  تۈرمىـ نـى ا ۋە مېنىـڭ رابىـيه خېنىم   ىغئۇيغۇرنىڭ ئۆزىنى ئـازاد قىلىـش     

مانــا بۈگــۈن مهن . تىمهن دەپ ئىــشىنىپ،قۇتۇلدۇرۇشــقا ھهرىــكهت قىلىــدۇ
  !ئىشهنگهن شۇ ئۇيغۇرالردىن ھېچقانداق سادا چىقمىدى

ــپ       ــاۋۋال يېتى ــشانغا ئ ــان، نى ــپ ماڭغ ــول ئېچى ــاۋۋال ي ــا ئ ــز ھاياتت بى
 ئايــال ئىــدۇق، ئۈرۈمچىنىــڭ بــۇالق بېــشى كوچىــسىغا      –كهلــگهن ئهر 

 ســارايالر رابىــيه قادىرنىــڭ – قاتــار ئىمــارەتلهر، ســودا –ســېلىنغان قاتــار 
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ئهمـدى ھايـات ۋە     .  نىـشانه بېرىـپ تـۇراتتى      تـاالنتىن  بىر   ،گىكى بولۇپ ئهم
 تۇزاقلىرىغـا   –ئادەملهرنىڭ كهينىدە قالدۇقمۇ؟ ياكى تۇرمۇشـنىڭ قىلتـاق         

 ، بۇنداق خۇالسه چىقارمـايمهن، قېنـى بىـلهن        ،چۈشتۇقمۇ؟ مهن ئوياليمهن  
جېنـــى بىـــلهن ئازادلىققـــا بهدەل تـــۆلهپ ۋاپـــات بولغـــان ئۇيغۇرنىـــڭ       

نلىرى تارىختــا ســاڭا ۋە ماڭــا، كېيىنكــى ئهۋالدالرغــا قىممهتلىــك  قهھرىمــا
 –ۋەتهننىـڭ تۇپرىقىـدىن يـالغۇز ئـوت         . تهجرىبىلهرنى قالدۇرۇپ كهتكهن  

ــوران     ــڭ ب ــدۇ، تارىخنى ــۈپ چىقماي ــۆپال ئۈن ــۈپ   چاپقۇنل–چ ــدا كۆمۈل ىرى
ــي روھ ــي روھ   كهتـــكهن مىللىـ ــۇ خىـــل مىللىـ ــۆكلهپ چىقىـــدۇ، بـ ــۇ كـ مـ
سـهن  . ستىقبالغا، كۈرەشـكه ئۈزلۈكـسىز يېتهكلهيـدۇ      ئهۋالدالرنى غايىگه، ئى  

ۋە مهن رابىــيه خېــنىم شــۇ خىــل كــۆكلهپ چىققــان مىللىــي روھنىــڭ        
  . نامايهندىلىرى بولۇپ قالىمىز

ئېنىقالپ قائىدىلىرىدىن بىـر جـۈمله سـۆزلهپ بېـرەي، رابىـيهم خېـنىم             
دۇنيــادا بــارلىق مىللهتلهرنىــڭ تــارىخى بىــر نوپۇزغــا چوقۇنۇشــتىن ! ئــاڭال

ــلهن   ،باشــلىنىپ ــۇزى تىكــلهش بى ــۇز تىكــلهش يهنــى دۆلهت نوپ  بىــر نوپ
بۇنـداق نوپـۇزنى شـۇ مىلـلهت ئـۆزلىرى      . بۇ ئىنقىالب ئىـدى  . ئاخىرالشقان
تهييارالشــنىڭ ئالــدىنقى شــهرتى نوپــۇزنى ئېتىــراپ قىلىــش . تهييــاراليتتى

ــادىلىنهتتى  ــۇپ ئىپ ــهرتى    . بول ــدىنقى ش ــشنىڭ ئال ــراپ قىلى ــۇزنى ئېتى نوپ
ــۇزنى چ ــدىكى    نوپ ــى جهريانى ــنقىالب ئهمهلىيىت ــڭ ئى ــىنىش ۋە نوپۇزنى ۈش

ــادىلىنهتتى  ــۇپ ئىپـ ــى بىلىـــش بولـ ــىنىش ۋە بىلىـــش . ئهھمىيىتىنـ چۈشـ
تارىختــا . ئــاڭلىق مىللهتلهرنىڭــال قولىــدىن كېلىــدىغان بىــر ئىــش ئىــدى 

ــى    ــى ئهمهلىيىتىنـ ــنىڭ ئىنقىالبـ ــا چوقۇنۇشـ ــنىڭ، نوپۇزغـ ــۇز تىكلهشـ نوپـ
ــدىلىكت   ــۇرالر ئهم ــان ئۇيغ ــيهت    ياراتق ــكه ئهھمى ــۇز تىكلهش ــشقا نوپ ه نېمى

ــدىمۇ؟       ــلهپ قوي ــان چهك ــدى؟ زام ــپ قال ــكه ئايلىنى ــدىغان مىللهت بهرمهي
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ــدىن    ــادەتلهنگهن تهپهككــۇر قىلىــش ئۇســۇلى يېڭى ــۇر  –ئ  يېڭــى تهپهكك
قىلىش ئۇسـۇلىغا ئـورۇن بهرمىـدىمۇ؟ يـاكى ئۇيغـۇرالر كوللېكتىـپ ھالـدا               

  ۈچنى كۈتۈپ تۇرامدۇ؟ قانداقتۇر غايىۋى چاقىرىق كۈچىگه ئىگه بىر ك
 تهربىيىلىمىــــسهڭ. مهيــــدىغان مهخلــــۇقئــــادەم ھېچنهرســــىنى بىل

ــۇ      ــيه ب ــدىغان ئهقلى ــدۇ، دەي ــدۇ، ئۆگهنمهي ــدۇ، تونۇماي ــه بىلمهي ھېچنهرس
ــكهن  ــيه ئىـ ــوغرا ئهقلىـ ــشنىمۇ،  . يهردە تـ ــول مېڭىـ ــنىمۇ، يـ ــادەم سۆزلهشـ ئـ

ــدا   ــدۈرگهن ھهرقان ــى رىغبهتلهن ــا تهبىئىت ــا تۇغم ــشنىمۇ، ھهتت ق ئوزۇقلىنى
 تـوغرا   ئهقلىيهمـۇ ئىشنى قىلىـشنىمۇ بىلمهيـدۇ، پهقهت ئۇخاليـدۇ، دېـگهن           

  . ئىكهن
ــتىدە    ئۆلىمـــاالر ئـــادەم بىـــلهن ھايۋاننىـــڭ روشـــهن پهرقلىـــرى ئۈسـ

ــدا ــدۇ،   «: توختالغان ــكهت قىلى ــا تايىنىــپ ھهرى ھــايۋانالر ســهزگۈ ئهزالىرىغ
ــادەم     ــېكىن ئ ــدۇ؛ ل ــنىمۇ بىلمهي ــسىدا ئويالش ــۈش ۋە كهلگۈســى توغرى ئۆتم

ۇغمــا ئهقىلــگه ئىــگه بولغــانلىقتىن ئهقىلــگه تايىنىــپ، شــهيئىلهرنىڭ       ت
مۇناســىۋەتلىرىنى بىلىــپ يېتهلهيــدۇ، كۇللۇھــۇم شــهيئىنىڭ ســهۋەبلىرىنى  
كـــــۆرۈپ يېتهلهيـــــدۇ، ســـــهۋەب بىـــــلهن نهتىجىنىـــــڭ ماھىيهتلىـــــك  
باغلىنىشلىرىنى چۈشـىنهلهيدۇ، خۇالسـىلىيهلهيدۇ، ھۆكـۈم قىالاليـدۇ؛ ئـۆز           

ىگه ريانىغـــا نهزەر تاشـــالپ ھايـــاتلىق پائـــالىيهتلىرئۆمرىنىـــڭ پۈتـــۈن جه
 ئادەمنىــڭ تهبىئىتىــدىن كۈرەشــچان  ،دېيىــشكهندە» تهييــارلىق قىالاليــدۇ

ھاياتلىقنىـڭ مهنىـسى كـۈرەش، ھاياتلىقنىـڭ        . روھنى ئىزدەشـكهن ئىـدى    
ــۇ    ــڭ نهتىجىلىرىمـ ــدى، ھاياتلىقنىـ ــسى ئىـ ــۈرەش مهنتىقىـ ــسى كـ مهنتىقىـ

غــان كۆلنىــڭ ســۈيى سېــسىپ    جىــم تۇر . كــۈرەش نهتىجىلىــرى ئىــدى  
ــوالتتى     ــاالك ب ــوللېكتىپى ھ ــالىلهر ك ــان ئاھ ــم تۇرغ ــدەك، جى ــۇ . كهتكهن ب
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قائىـــدىلهرگه مۇۋاپىـــق ھهرىـــكهت قىلغـــان بىـــر ئۇيغـــۇرنى ھـــازىرغىچه  
  !ئۇچراتمىدىم، رابىيه خېنىم

4  

ــسىز    ــلىرى، كۆڭۈلـ ــۇش قاراشـ ــاددىي تۇرمـ ــلىرى، ئـ ــاتلىق قاراشـ ھايـ
ــى ئۈ   ــۇرۇپ كهلگۈسـ ــدە تـ ــاللىق ئىچىـ ــۈن رېئـ ــى «چـ ــايغۇرۇش ئېڭـ ، »قـ

بولمىغــان، » ئېچىنىــشلىق پــاجىئهلهر قايغۇســى«، »تراگېــدىيه تۇيغۇســى«
ــان       ــگه بولمىغ ــارەتكه ئى ــدىغان جاس ــقا ئىنتىلى ــۇق ياشاش ــۇنداقال ئوڭل ش
مىلــلهت قانــداق مىلــلهت بــوالتتى؟ بۇنــداق مىللهتنىــڭ مهقــسهتلىك ئــاڭ 

 ارلىيالىــشىتهييئۈچــۈن تهجــرىبه ۋە سىياســىي مهقــسهتلهر ئۈچــۈن نوپــۇز  
؟ ئـــادەملهرگه خـــاس بولغـــان بـــارلىق مهۋجۇدلـــۇقنى يهنه  مۇمكىنمىـــدى

مهۋجــۇد بولــۇپ تــۇرۇش كاپــالىتىگه ئىــگه قىلىــدىغان بىردىنبىــر نهرســه،  
ــالق      ــه ئهخـ ــر نهرسـ ــدىغان بىردىنبىـ ــدىن پهرقلهندۈرىـ ــادەمنى ھايۋانـ ئـ
ئهمهسمىدى؟ بۇنداق ئاالھىـدە ئهخالقنـى تهييارلىمىغـان ئادەمنىـڭ يـاكى            

. يارلىمىغـــان مىللهتنىـــڭ ھايۋانـــدىن ھېچقانـــداق پهرقـــى بولمـــايتتىتهي
ــېمه؟    ــدىلىكى زادى نـ ــالق ئاالھىـ ــدە ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئهخـ ــۈنكى كۈنـ بۈگـ

؟ ھــېچكىم جــاۋاب ھۆرمهتلهشــلىمۇكىچىكلهرنــى ئىــززەتلهش، چــوڭالرنى 
ئۇيغـــۇر ئهخالقىنىـــڭ نـــېمه ئىكهنلىكىنـــى ۋە بـــۇ ئهخـــالق  . بېرەلمهيـــدۇ

 يــوق  ئۇيغــۇرمــۇلىكىنــى تونــۇپ يېــتهلىگهن بىرئۆلچىمىنىــڭ نــېمه ئىكهن
ئهگهر بىلىپ يېـتهلىگهن بىـر ئۇيغـۇر بولـسا ئىـدى، بـۇ كىـشى                . دېيهرلىك

ــلهت     ــى، مىلــ ــېمه ئىكهنلىكىنــ ــڭ نــ ــدىكى مهجبۇرىيهتنىــ ۋەتهن ئالدىــ
ئالدىــدىكى مهســئۇلىيهتنىڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى تونــۇپ يهتــكهن ئۇيغــۇر  

  .  ھېسابلىناتتىسىكىشى
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:  دارۋىنزمنــى ياراتقــان دارۋىــن   كېرەككــى، دەيــدۇ  ئۇنتۇماســلىقىمىز
 ئايمـاقالرنى يېڭىـپ كهلـگهن    –ھهرقانداق كىـشىگه نىـسبهتهن، قهبىـله        «

 نىسبهتهن ئېيتقانـدا، ئهخالقنىـڭ بۈيـۈك ئـۆلچىمى           ئهۋالدىغا ئادەملهرنىڭ
 گهرچه ئــــازراق مهنــــپهئهتكه ئېرىــــشتۈرسىمۇ يــــاكى مهنــــپهئهتكه     —

ملهرنىــڭ ســان جهھهتــتىن كۆپىيىــشى، ، ســۈپهتلىك ئادەئېرىشتۈرمىــسىمۇ
ئهخــالق ئــۆلچهملىرىگه ئاساســهن ئىلگىرىلىــشى بىــر قهبىلىنىــڭ يهنه بىــر  

)  ئۈســتىدىنبىــر مىللهتنىــڭ يهنه بىــر مىلــلهتيــاكى (قهبىــله ئۈســتىدىن 
ئهگهر بىــر . غهلىــبه قىلىــشىدا ئىنتــايىن زور مهنــپهئهتكه ئىــگه قىلىــدۇ     

 تهركىـب تاپقـان بولـسا، ئـۇالر      قهبىله، بىـر مىلـلهت شـۇنداق ئـادەملهردىن        
 ،يۈكسهك ۋەتهنپهرۋەرلىك روھىغا ئىگه بولغـانلىقتىن، بـاتۇر بولغـانلىقتىن         

. اردەمــدە بولىــدۇ بىــرىگه ي– بىــرىگه ھېــسداشلىق قىلىــدۇ ۋە بىــر  –بىــر 
. نى قۇربـــان قىلىـــشتىن يانمايـــدۇىتـــى ئۈچـــۈن ئـــۆزىئومۇمنىـــڭ مهنپهئ

نــداق قهبىلىنىــڭ يــاكى   ئۇنــداقتا بــۇ قهبىــله يــاكى بــۇ مىلــلهت ھهرقا     
ــداق مىلله ــدۇ  ھهرقانـ ــبه قىالاليـ ــتىدىن غهلىـ ــڭ ئۈسـ ــي  ،تنىـ ــۇ تهبىئىـ  بـ

مۇشـۇنداق ئهھۋالـدا بىـر مىلـلهت يهنه بىـر مىللهتنىـڭ ئورنىغـا          . تالالشتۇر
ــدۇ ــدا شــۇنداق    . ئۆتهلهي ــداق چاغ ــادا ھهرقان ــۇ ئىــش ئومۇمالشــقان دۇني ب

ــدۇ ــۇھ   . بولىـ ــشىدا مـ ــبه قىلىـ ــڭ غهلىـ ــالق ئۇالرنىـ ــۈنكى، ئهخـ ىم رول چـ
  .دېگهن ئىدى» ئوينايدۇ

ــالق    ــدىن ئهخـ ــابزاس ئهقىلـ ــر ئـ ــۇقىرىقى بىـ ــك، —يـ  ۋەتهنپهرۋەرلىـ
 بــۇ ئهخــالق دەيــدىغان تېئــورېمىنى تــۈزۈپ چىقىــشقا   —ۋەتهنپهرۋەرلىــك 

دېــگهن بــۇ كــاتېگورىيىنى » ئهخــالق«بوالمــدۇ، يــوق؟ تــۈزۈپ چىقالىــساق 
  .  خاالس قىلغان بوالتتۇقئىزاھالشالردىنئاددىي 

  !لۈكۈم رابىيهم خېنىمئۆمۈر
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سـېنىڭ خهلقىـڭ ئـادەتلهنگهن نادانلىققــا ئىـشىنىدۇ، ئهخـالق بىــلهن      
ــۆزگىلهرگه   ــېنىڭ خهلقىــــڭ ئــ ئهقىلنىــــڭ كــــۈچىگه ئىــــشهنمهيدۇ؛ ســ

نىـڭ ئىچىـدىن چىققـان بىـر        ىئىشىنىدۇ، لـېكىن ئـۆزىگه ئىـشهنمهيدۇ، ئۆز       
ــوغرا يولغــا يېتهكلىــسه ئۇنىڭغــ    ــوغرا ســۆز بىــلهن ت ا ئــادەم بــۇ مىللهتنــى ت

ــمهيدۇ ــۋەت     . ئهگهشـ ــشىنىڭ غهيـ ــۇ كىـ ــدۇ، بـ ــشىنى قوللىمايـ ــۇ كىـ  –بـ
شــۇنداق ھهســرەتلهر ئىچىــدە . ايــدۇىكايىتىنى قىلىــدۇ، كهينىــدىن قارغشــ

 ،ئۇيغۇرنىـــــڭ بـــــۇ دۇنيـــــادىن ئۆتـــــۈپ كهتـــــكهن ۋەتهنپهرۋەرلىـــــرى
  قهھرىمانلىرى ئازمىدى؟ 

 دامــولالم شــۇ ئىــدى، مــۇھهممهد ئهلــى ئهپهنــدى شــۇ ئىــدى،  ســابىت
 ئاخىرىدا ئابـدۇرېهىم ئۆتكۈرمـۇ، تېيىپجـان        ،لىق ئۇيغۇر شۇ ئىدى   ئابدۇلخا

  .  شۇنداق قارغىشالرغا ئۇچرىغان ئىدىئېلىيوپمۇ
دېمىگهنمىــدى »  دارغــائېــسىلۇركىــم بولــسا ۋەتهنــپهرۋەر ئــاخىر شــۇ «

  مۇھهممهد ئهلى ئهپهندى؟ 
ــدۈرۈپ    ــمهن كۆيـ ــۇدىنى دۈشـ ــدىنىڭ ۋۇجـ ــى ئهپهنـ ــۇھهممهد ئهلـ مـ

 مـۇھهممهد ئهلـى ئهپهنـدىنى       ىلىرىيغۇرنىڭ چاال مولل  ئۆلتۈرگهن بولسا، ئۇ  
ــۋەت  ــدى –غهيـ ــۈرگهن ئىـ ــۈپ ئۆلتـ ــىكايهتكه كۆمـ ــسهي .  شـ ــىڭ شىـ شـ

ئابـــدۇلخالىق ئۇيغـــۇرنى دارغـــا ئېـــسىپ ئۆلتـــۈرگهن بولـــسا، ئۇيغـــۇر       
ــقان     ــا ئاســ ــڭ دارىغــ ــارەت ۋە تۆھمهتنىــ ــۇرنى ھاقــ ــدۇلخالىق ئۇيغــ ئابــ

ــۇ كــۈنلهر ســېنىڭ، . ئهمهســمىدى ــيه مېنىــڭ بېــشىمغا كهلب  مهســمۇ؟ رابى
  خېنىم؟ 

ينىــڭ كېيىنكــى ئهۋالدى  خېــنىم بۈگــۈن كــۆچمهن خىتاســهن رابىــيه
 ئۇيغۇرنىڭ مۇستهقىللىقى ئۈچـۈن كـۈرەش مهيـدانىغا         قارشى لېچۈنگهۋاڭ  

ــتۈڭ ــىدە   . چۈش ــساد ساھهس ــاۋۋال ئىقتى ــۈرەشئ ــېنى   ك ــالالھ س ــپ ئ  قىلى
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ــنىم، بىلمىــدىڭ . غهلىــبىگه يېتهكلىــدى ــدە،بىلمهيتتىــڭ خې   چــۈنكى بهن
ئىدىڭ، شۇ بىنـا، شـۇ سـارايالرنى سـېلىش ئۈچـۈن بىـر پـارچه كېـسهكنى                  

 ئاسـتىغا قويغىنىڭـدا، خىتـايمۇ شــۇ كۈنـدىن باشـالپ سـېنى قانــداق       ھـۇل 
خىتاينىـڭ سـېنى يـوقىتىش      . يوقىتىشنىڭ پىالنىنى تۈزۈپ بولغـان ئىـدى      

ــېنى ھهم    ــهندۈرەلمهيتتىم، سـ ــاڭا چۈشـ ــپ سـ ــل قىلىـ ــى تهھلىـ پىالنلىرىنـ
ــا ســېنى ... ئىــشهندۈرەلمهيتتىماقچى بولغانلىقىغــا خىتاينىــڭ يوقاتمــ ئهمم

تارىختـــا  . قوغـــداپ ئارقاڭـــدا ئهگىـــشىپ يـــۈرگىنىم يـــۈرگهن ئىـــدى     
ئۇيغۇرنىـــڭ قايـــسى بـــايلىرى بۈگـــۈن ســـهن ئۇچرىغـــان قىـــسمهتكه       
ئۇچرىمىغــان ئىــدى؟ بۈگــۈن ئۇيغۇرنىــڭ قىــزى رابىــيه قــادىر خىتاينىــڭ  

ــالندى  ــسىگه تاش ــت  . تۈرمى ــڭ پۇش ــۆچمهن خىتاينى ــۈنى ك ــشىڭ س  گۋاڭ
دە نـامى   » گېزىتـى  سـچىرۇيت  ۋول«ئۇيغۇرىستاندا بـاي بولـۇپ ئامېرىكىـدا        

  .چىقتى

5  

مهن ئهينـى چاغـدا ياتقـان     . ؟ ئىـشىنهلمهيمهن  ...رابىيه قـادىر تۈرمىـدە    
؟ مهن كۆرۈۋاتامـدۇ تۈرمىدە، بۈگۈن رابىـيه قـادىر شـۇ ئـازابلىق كـۈنلهرنى         

ســهن، مېنىــڭ . ان ئىــدىمدەۋرىــدە تۈرمىــدە ياتقــ» ســىنىپى زىــددىيهتلهر«
ــيه  ــنىم رابىـ ــددىيهتلهر «: خېـ ــي زىـ ــستىك» مىللىـ ــگه ئانتونوگىـ  دەرىجىـ

ــدىم     ــشى ئى ــڭ، مهن ئهر كى ــۈرمىگه كىردى ــۈرۈلگهن دەۋردە ت ــۈرمه ،كۆت  ت
سهن بىـر ئايـال كىـشى ئىـدىڭ، مىللىـي غـۇرۇرۇڭ،             . ئازابلىرىغا چىدايتتىم 

ــاي ســاقچىلىرىنىڭ تىــل    ەلىــدىمۇ؟ ھاقــارەتلىرىگه بهرداشــلىق بېر  -خىت
، مهن چهت ئهلـلهردە مۇسـاپىر بولـۇپ    تارتىۋاتقىنىڭـدا سهن شـۇ ئـازابالرنى    

ــېمه ئوياليدىغانــــدۇ؟ ســــاڭا ھېــــسداشلىق  ،يۈرگىنىمــــدە  ئۇيغــــۇرالر نــ
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ــڭ       ــېنىڭ ۋە مېنى ــشىلهر س ــۇ كى ــاق؟ ب ــدۇ؟ ي ــادەم چىققانمى ــدىغان ئ قىلى
  . كهينىمدىن غهيۋەتلهرنى باشلىۋەتكهندۇ، بهلكىم

نـېمه ئىـدى ئـۇ پـارتىيه        (كۆتۈرگهننى بىلمىدى،   پارتىيه باي قىلىپ    «
... نى كۆرىـدۇ ئهمـدى    ىكۆرگۈلـۈك ... ئهجهب ئوبـدان بولـدى    )... دېگهن؟
قولغــا ئېلىنىــپ ...  ھۈســهيندەك خهتهرلىــك ئــادەم ئىــدى امدســادرابىــيه، 

 »...ھۆكـــۈمهتكه قارشـــى چىققىنىنـــى ئۇنىـــڭ... ياخـــشى ئىـــش بولـــدى
ــازا ــۆزلهيدىغان   . ۋەھاك ــدا س ــۇر تىلى ــدىن   ئۇيغ ــېنىڭ كهينىڭ ــادەملهر س ئ

توختـاڭالر، كوچىغـا چىقىـپ كهتـكهن،        ! ھـاي . شۇنداق غهيۋەت قىلىـشتى   
ئاشسىز، نانسىز، قالغان بىچارە ئايـالالرنى كوچىـدىن يىغىـپ كىرىـپ پـۇل               

 سـهتهڭ خېنىمالرغـا ئايالنـدۇرۇپ       –بېرىپ، دۇكان بېرىپ، بۈگۈنكى باي      
ــد     ــمىدى؟ دەي ــادىر ئهمهس ــيه ق ــۇ رابى ــشى ش ــان كى ــشى  قويغ ــر كى ىغان بى

يـاق ئۇيغـۇردىن مۇنـداق ھېـسداشلىق        ... ياق خېنىم . ئوتتۇرىغا چىقمىدى 
ــدۇ   ــا چىقمايـ ــشى ئوتتۇرىغـ ــدىغان كىـ ــۇقىرىقى   . قىلىـ ــدە يـ ــهن تۈرمىـ سـ

  . غهيۋەتلهرنى ئاڭالش ئىمكانىيىتىڭ يوق
  ...خېنىم رابىيه قادىر

. ئهخالقـتىن سـۆزلهپ كهلـدىم     . مهن ساڭا تارىختىن سـۆزلهپ كهلـدىم      
 ئهخالقنىــڭ ، ســهن بۈگــۈن ئۇيغۇرنىــڭ ئهخالقــى بولــۇپ قالــدىڭ بىــراق

ئهڭ يۈكــسهك پهللىــسى ۋەتهنپهرۋەرلىــك ئهمهســمىدى؟ چــۈنكى، ســهن      
ــى    ــېمه ئىكهنلىكىن ــدا مهســئۇلىيىتىڭنىڭ ن ــڭ ئالدى ئۆمۈرلۈكــۈم، مىللهتنى
ــېمه     ــڭ ن ــدا مهجبۇرىيهتنى ــڭ ئالدى ــدىڭ؛ ئۇيغــۇر خهلقىنى چۈشــهنگهن ئى

 مهجبـۇرىيهت ۋە مهسـئۇلىيهتنى چۈشـىنىش        ئىكهنلىكىنى بىلگهن ئىدىڭ؛  
ــدا ئهڭ       ــسبهتهن ئېيتقان ــا نى ــر ئۇيغۇرغ ــدە بى ــازىرقى كۈن ــادەمگه، ھ ــر ئ بى

ــدى  ــالق ئىــ ــۈك ئهخــ ــۇرىيهتنى،  . بۈيــ ــى مهجبــ ــالق ئېڭــ ــى ئهخــ بهلكــ
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: شـهۋقى شـائىر ھـاجى قۇتلـۇق     . مهسئۇلىيهتنى چۈشىنىـشتىن باشـلىناتتى    
ئهخالققـا بـاغلىق؛    ) ىبهختىيـار ئۆتۈشـ   (ھهرقانداق مىللهتنىڭ سـائادىتى     «

دېـگهن  » ئهگهر ئهخالق چىرىكلهشسه شۇ مىلـلهت چوقـۇم ۋەيـران بولىـدۇ           
  !سهن بۇ ئهقلىيهنى ئۆزلهشتۈرگهن رابىيه خېنىم ئىدىڭ. ئىدى

ــارلىق      ــۈن ب ــدۇرۇش ئۈچ ــسىدىن قۇتۇل ــڭ تۈرمى ــېنى خىتاينى مهن س
بـۇ  . ئهمما خۇدا قايـسى كـۈنگه ئورۇنالشـتۇردى       . كۈچۈمنى ئىشقا سالىمهن  

ــۈ ــرەلمهيمهنكـ ــكه  . ننى ئېيتىـــپ بېـ ــر مىللهتـ ــگهن بىـ ــهنگهن، بىلـ چۈشـ
نىـسبهتهن ئېيتقانـدا ئهسـلىدە ئۇيغـۇر مىللىتـى سـېنى ۋە باشـقا سىياســىي        
مهھبۇســـالرنى قۇتۇلدۇرۇشـــى كېـــرەك ئىـــدى، بـــۇ ئىـــش تامـــامهن بىـــر  

شــۇنداق ئويغانغــان بىــر . مىللهتنىــڭ قولىــدىن كېلىــدىغان ئىــش ئىــدى
لىش ئۈچۈن ئىككىمىـز ئۇشـبۇ يولغـا ئاتالنـدۇق        مىللهت ئۇيغۇرنى بهرپا قى   

سـېنى، مېنـى، ئـۇنى      . بۈگۈن ئۇيغۇرالر سېنى، مېنى قۇتقۇزالمايـدۇ     . خېنىم
ــۈن ئۇي  ــدۇرۇش ئۈچ ــ   قۇتۇل ــۆزىنى قۇتۇلدۇرۇش ــاۋۋال ئ ــۇرالر ئ ــوغرا ىغغ ا ت

ــدۇ ــۇرالرنى     . كېلىــ ــلهت ئۇيغــ ــۇ مىلــ ــرلىكته بــ ــز بىــ ــۇڭا ھهممىمىــ شــ
 ، تــاقهت–، زامــان ســاڭا ســهۋر غهيرەتلىــك بــول. قۇتۇلدۇرۇشــىمىز كېــرەك

مهن ســـېنى !  بارلىقىڭغـــا ئـــالالھ يـــاردەم قىلـــسۇن،كـــۈچ ئاتـــا قىلـــسۇن
كۈتىمهن، مهن سېنى كۈرەش ئىچىدە كـۈتىمهن، سـهن ئۈچـۈن، بـالىلىرىم        

ســـهن بىـــلهن  . ئۈچـــۈن، ۋەتىـــنىم ئۇيغۇرىـــستان ئۈچـــۈن ياشـــايمهن    
  . قۇچاقلىشىپ كۆرۈشىدىغان ھېلىقى تاڭنى كۈتىمهن
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  ...بۈگۈن

   كۈنى- 16 ئاينىڭ - 8 يىلى - 1999
ــهنبه ئ - 16 ــۈنى دۈش ــائهت    ك ــى كهچ س ــتاتى ۋاقت ــا ش ــالتهوكالخوم  ئ

يېرىمدا ئامېرىكا تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكىنىڭ قارمىقىـدىكى خهلقئـارا             
 Ben ئهپهنــدى نېماجــ بىــن لىــدىرىكىــشىلىك ھوقــۇق كومىتېتىنىــڭ 

jamen         ۆيـۈمگه تېلېفـون     مېنىـڭ ئ   — ئوكالخوما شـتاتى، شـانى شـهھىرى
  .تېلېفوننى قىزىم ئهقىدە ئالدى. بهردى
ــشقا قولغــا       — ــدى، نېمى ــا ئېلىن ــادىر قانــداق قولغ ــيه ق ــانىڭىز رابى  ئ

هريــانىنى تهپـسىلىي ســۆزلهپ   ئېلىـنىش ج غـا  قولقىـزىم ئهقىــدە ئېلىنـدى؟  
  .بهردى
 ئــانىڭىز رابىــيه قــادىر دادىڭىــز بىــلهن بىلــله ئامېرىكىغــا كهلــگهن  —

  .گهن، يهنه نېمىشقا قايتىپ كهتتىكهلئىكهن، نېمىشقا 
 ئانام رابىيه قادىر ئامېرىكىغا كهلگهن، ئامېرىكـا خهلقىنىـڭ ئۇيغـۇر            —

خهلقىنىڭ سىياسىي تهلهپلىـرىگه يـاردەم قىلىـشىنى تهلهپ قىلىـمهن، دەپ            
 تىجـارەت ئىـشلىرىنى بىـر تهرەپ قىلىـش ئۈچـۈن            –ئىقتىـسادى   . كهلگهن

 ئهپهنـدىگه   نېماجـ  بىـن  زىم ئهقىدە قى. ايتىپ كهتكهن ئىدى  ئۈرۈمچىگه ق 
ش سـهۋەبلىرىنىڭ پۈتـۈن جهريـانىنى تولـۇق         نىرابىيه قادىرنىڭ قولغا ئېلى   

  . سۆزلهپ بهردى
دا، ئـۈرۈمچى   يېرىمـ ئـۈچ  ئۈرۈمچى ۋاقتى ئهتىگهن سـائهت     كۈنى - 17

 يېرىمـدا ئامېرىكىنىـڭ بېيجىڭـدا تۇرۇشـلۇق         ئـۈچ ۋاقتى چۈشتىن كېـيىن     
 مېنىـڭ ئۆيـۈمگه   —ئـۈرۈمچىگه    jon. m. Hunts manبـاش ئهلچىـسى   

 ئانىــسى ئابدۇرەھىمــدىن ئــوغلىمىز ئــالىم ،ئىككـى قېــتىم تېلېفــون بېرىــپ 
نىـــڭ قولغـــا ئېلىـــنىش ى ئۆزنىڭرابىـــيه قادىرنىـــڭ ۋە ئـــالىم ئابـــدۇرېهىم
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خىتاينىــڭ ســاقچى ئىدارىــسى . (ئهھــۋالىنى تهپــسىلىي سۈرۈشــته قىلــدى 
 –كا قامــاپ قويــۇپ ســوئال  بىــر يېــرىم ســوتئابــدىرىهىمنىئــوغلىمىز ئــالىم 

  ).سوراق قىلغاندىن كېيىن قويۇپ بهرگهن ئىدى
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  سىياسهت پهلسهپىسى

   كۈنى- 20 ئاينىڭ - 8 يىلى - 1999

1  

 ماڭــــا مۇنــــداق شــــېپنگىلىر ئوســــۋاردگېرمانىيىلىــــك پهيالســــوپ 
  :ئۆگهتكهن

 كىـــشىلهر كـــۆز —ھهرىكهتنىـــڭ مهركىـــزىگه ئـــايالنغۇچى نـــۇقتىالر 
 شهخس سـاالھىيىتىنىڭ ئىچكـى شـهكلىنى        —تىالر  تىكىدىغان قىزىق نۇق  

ــسىگه      ــڭ يېتهكچى ــپ تارىخنى ــپ كىرى ــكه ۋە دەۋرگه ئېلى ــۈل مىللهت پۈتك
ئايالنـــــدۇرۇش  ھهمـــــدە ئـــــۆز مىللىتىنىـــــڭ نهســـــهبلىرىنى، ئـــــائىله 

 ئىچىــدىكى نىــشانىنى ۋەقهلهرنىــڭ يــۇقىرى ىــشالرھخانهسهبنامىــسىنى ۋە 
غۇســىغا ئىــگه ھهرقانــداق پهللىــسىگه كۆتــۈرۈپ چىقىــش؛ بــۇالر تــارىخ تۇي

گهرچه ئـۇ بـۇ نـۇقتىنى       . ئادەم رەت قىاللمايدىغان ھهرىكهت ئىقتىدارىـدۇر     
  . ناھايىتى ئاز تونۇپ يهتسىمۇ

شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن دۇنيـــادا پهقهت شهخـــسنىڭ تـــارىخىال بولىـــدۇ ۋە  
. شۇنىڭ ئۈچـۈن دۇنيـادا پهقهت شهخـسنىڭ سىياسـىتىال بولىـدۇ، خـاالس          

ــه  ــايىلهر ھېچنهرسـ ــدە ۋە غـ ــسابالنمايدۇقائىـ ــشاشمىغان .  ھېـ پهقهت ئوخـ
شهخس، ئوخشاشمىغان ئىرقى، مىللىـي ئاالھىـدىلىك، ئهمهلىـي ھوقـۇقنى          

ــىيدۇر    ــسى سىياس ــڭ ھهممى ــۈرەش، بۇالرنى ــۈن ك ــۈرۈش ئۈچ ــا كهلت . قولغ
  . ئىنقىالبمۇ بۇنىڭ سىرتىدا ئهمهس

 ئاتـالمىش ئىگىلىـك ھوقـۇق خهلقـقه         ،بۈگۈن سىياسىي ھۆكۈمرانلىـق   
  . ىبارە ئاستىدا ئېلىپ بېرىلماقتامهنسۇپ دېگهن ئ



 199

ــاز   ــهكلى ئــ ــق شــ ــدىمۇ،  -ھۆكۈمرانلىــ ــۆزگهرگهن ئهھۋالــ ــوال ئــ  تــ
ــداق ئــــۆزگهرمهي      ــڭ ئــــورنى ھېچقانــ ــق قىلىنغۇچىالرنىــ ھۆكۈمرانلىــ

ــته ھهتتــا ئاتــالمىش دۇنيــا تىنچلىقــى دېــگهن گهپمــۇ قانــداق       . كهلمهك
ى ئــاز ئهھــۋال ئاســتىدا ئېيتىلىــشىدىن قهتئىيــنهزەر، پۈتكــۈل ئىنــسانىيهتن 

ســـاندىكى كىـــشىلهرنىڭ كـــونترول قىلىـــشىدىن ھاســـىل بولغـــان قـــۇل  
  . قىلغۇچى ھۆكۈمرانلىقتىن باشقا نهرسه بولماي قالدى

مهمۇرى ھوقـۇق ئۇقـۇمى ھاياتلىقنىـڭ مهنبىئـى بولـۇپ، ئوبيېكـت ۋە              
 –بــۇ خىــل ئېهتىيــاج ئۆزىـــدىن    . ســۇبيېكت دەپ ئىككىــگه ئايرىلىــدۇ   
ــداق دەقىق   ــۇمكى، ھهرقان ــۆزىگه مهل ــدە ئۆزئ ــق   ىى ــى قۇرۇلمىلى ــڭ ئىچك نى

  . ئېهتىياجىنى يوقاتقان ئاممىۋى گۇرۇھ بولغان ئهمهس
ــۇد    ــته مهۋجـ ــلهت ئهمهلىيهتـ ــا ئىـــگه مىلـ ــىي تاالنتقـ تهبىئىـــي سىياسـ

ئادەتته كىشىلهر مۇشـۇنداق تهبىئىـي تاالنتقـا ئىـگه مىلـلهت بـار،              . ئهمهس
ىق  بۇنــــداق قاراشــــالر باشــــقا مىللهتلهرنىــــڭ قــــاتت ،دەپ قارايــــدىكهن

 ئاســـتىدا تۇرۇپمـــۇ، يهنىـــال خهلقنىـــڭ ياخـــشى تۇرمـــۇش  ىھۆكـــۈمرانلىق
  . كهچۈرۈۋاتىمىز دەپ، ھېس قىلغانلىقىدىن باشقا نهرسه ئهمهس

 قۇمـــدەك چېچىلىـــپ تۇرغـــان ،رەھبهرلىــك ئىقتىـــدارىال بولىـــدىكهن 
ــدۇ     ــكه بولىـ ــۇنى تهشكىللهشـ ــدائىيالر قوشـ ــاتۇرالر، پىـ ــادەملهردىن بـ . ئـ

ــدارى بول  ــك ئىقتىـ ــدىكهنرەھبهرلىـ ــكىللهنگهن  ،مايـ ــاتۇرالردىن تهشـ   بـ
 ئهھـۋال ئـارمىيه   نـداق بۇ. قوشۇنمۇ چېچىلىپ كېتىـدۇ، تارقىلىـپ كېتىـدۇ     

ــتىن  ــۈز بېرىــــپ قالماســ ــىي  ،ئىچىــــدىال يــ ــىنىپ، سىياســ ــلهت، ســ  مىلــ
شــۇنىڭ . پارتىيىلهرنىــڭ ئهھۋالىمــۇ خــۇددى شــۇنىڭغا ئوخــشاش بولىــدۇ 

 رەھبهرلىـــك ئۈچـــۈن بىـــر مىللهتنىـــڭ سىياســـىي ئىقتىـــدارى خهلقنىـــڭ
ــداردۇر     ــدىغان ئىقتى ــا كېلى ــىدىن ۋۇجۇدق ــشهنچ بىلدۈرۈش ــا ئى . قاتلىمىغ
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ئـۆزىگه خـاس مـۇئهييهن زامـان     . لېكىن بۇ ئىشهنچ ئاسماندىن چۈشمهيدۇ   
 يهنىـــال بـــۇ  قازانغانـــدىالمـــۇۋەپپهقىيهت . ئىچىـــدە پىـــشىپ يېتىلىـــدۇ  

بىـــر . ئىــشهنچنى مۇقىمالشـــتۇرغىلى، ئهنـــئهنىگه ئايالنــدۇرغىلى بولىـــدۇ  
ــشهنچ    م ــگهن ئى ــۇچىالردا بهلگىلهن ــق قىلغ ــدە ھۆكۈمرانلى ــڭ ئىچى ىللهتنى

ــدار     ــڭ ئىقتى ــق قاتلىمىنى ــۋال ھۆكۈمرانلى ــۇ ئهھ ــدىكهن، ب نىڭ ىكهم بولى
بـۇ خىـل    .  تهرەپتىن تهنقىـد ياغىـدۇ     –تهرەپ  . كهملىكىدىن دېرەك بېرىدۇ  

ــدىكهن   ــۇدال بولىـ ــات مهۋجـ ــى   ،كهيپىيـ ــڭ تېخـ ــۇ مىللهتنىـ ــۋال « بـ ئهھـ
  . هنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇغا كىرمىگ»مۇھىتى

سىياســىيوننىڭ باھــاالش، باھــا بېــرىش ) خاراكتېرلىــك(تهبىئهتلىــك 
ــهيئىلهرگه    ــادەملهرگه، ش ــرەك، ئ ــى كې ــدارى بولۇش ــا ،ئىقتى  ۋەقهلهرگه باھ

كـۆپ تهپهككـۇر    » نهزىـرى «بېرەلهيدىغان كىشى بولۇشـى كېـرەك، ئۇنىـڭ         
رۇشـنى ئـۆز ئىچىـگه      قىلمايمۇ مۇمكىن بولغان بارلىق ۋەقهلهرنى بىلىـپ تۇ       

ــرەك  ــشى كې ــى. ئېلى ــدا ۋەقه  سىياس ــۈن ئېيتقان ــسلۋە يون ئۈچ رنىڭ هھادى
ــاج   ــشنىڭ ھ ــسىالتلىرىنى بىلىۋېلى ــمه تهپ ــوقھهم ــشالر  . ىتى ي ــوغرا ئى  ۋەت

. نــاتوغرا ئىــشالر توغرىــسىدىمۇ ئــۆزى تــوغرا ھۆكــۈم قىلــسىال بولۇۋېرىــدۇ  
پۈكـۈپ  شنى كـۆڭلىگه    سهزگهن، سهزمىگهن ئهھۋالـدا بـۇ ئىـشنى چىڭىتىـ         

تهبىئىــي تىزگىنلهشــتىن ئىبــارەت بــۇ ئىقتىــدار . ۋېرىــدۇىئىــش كۆرســه بول
. دەل نهزەرىــيىگه ئهھمىــيهت بېرىــدىغان كىــشىلهرنىڭ ئهكــسىچه بولىــدۇ 

ئۇنىــڭ ۋۇجۇدىــدىكى بــارلىق ســىرلىق ھهرىكهتــلهر تــارىخى ۋەقهلهرنىــڭ   
سىياســىي . ئــۇ پــاكىتنى تهكىتلهيــدۇ. ھهرىكىتــى بىــلهن بىــردەك بولىــدۇ 

. ىلهرگه كهيپىيــات ۋە كىتاببــازلىق بىــلهن ھهيــدەكچىلىك قىلمايــدۇۋەزىــپ
  .ئۇ قۇرۇق سۆزلىگۈچى مهمهدانالرغا ئىشهنمهيدۇ
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ــاختىلىقتىن      ــق ۋە س ــىيون چىنلى ــاالنتلىق سىياس ــېمه؟ ت ــقهت ن ھهقى
ۋەقهلهرنىڭ مهنتىقىـسى بىـلهن سىـستېمىالرنىڭ       . ھالقىپ كهتكهن بولىدۇ  

 ئۇنىـڭ ئېتىقـادى بولىـدۇ، بـۇ         ههلۋەتتئ. ئارىالشتۇرۇۋەتمهيدۇمهنتىقىسىنى  
 ھهرىــــكهت قىلغانــــدا، ھهرقانــــداق ،پهقهت خۇسۇســــى ئىــــش بولــــۇپ

ــۇر    ــدۇ، دېگهنلىكتـ ــسىگه ئۇچرىمايـ ــڭ چهكلىمىـ ــىيون ئېتىقادنىـ . سىياسـ
ــوتى ــا     «: گىيـ ــم، تۇغمـ ــا بىلىـ ــي تۇغمـ ــۇچىالردا ئهبهدىـ ــكهت قىلغـ ھهرىـ

ە ھهم تۇغمـا   قابىلىيهت بولمايدۇ، تاماشا كۆرگۈچىلهردىن باشـقا كىـشىلهرد       
ئهگهر بــۇ دېگهنلىرىمىــز ھهقىقىــي   . بىلىــم، تۇغمــا قــابىلىيهت بولمايــدۇ   

 ، پېتىـر بېـسمارك لال، ۇ سـ sullaسىياسىيونالرغا مۇۋاپىق  كېلىـدىغان بولـسا     
ــاپ. نه شــۇنداق كىــشىلهر ئىــدىقاتــارلىق سىياســىيونالر ئه رى ۋە لىىرىــم پ

ش ھوقۇقلىرىغـا    شـهيئىلهرنى باشـقۇرۇ    ىرىلئهربـاپ ئهنگلىيىنىڭ سىياسىي   
ئېرىـــــشكهندە، بـــــارلىق دەۋرلهردە بويـــــسۇندۇرغۇچىالر ۋە تۇيۇقـــــسىز    

ــاىغبېي ــشلهتكهن   ۇچىالرغــ ــسىزلىكنى ئىــ ــۇنداق رەھىمــ ــشاش شــ .  ئوخــ
ــىلهن ــااليلۇق ınn ocent III: مهس ــسالغا ئ ــى مى ــيهت  ، ن ــى جهمئى ــۇ دىن  ئ

. پۈتۈن دۇنياغـا ھۆكۈمرانلىـق قىلىـدىغان بىـر ۋەزىيهتنـى ياراتقـان ئىـدى              
ۇلى ئهنىسىنى پهيدا قىلىـپ، ئۇنىـڭ ئۇسـ        ئهن قىلىق دىنى ئهقىدىلهر  رشۇ ئا 

الغــان  بــارلىق دىنــى ئهخالقنىــڭ ئۆتكــۈر سېلىشتۇرمىــسىغا ئايلىنىــپ ق—
ــدى ــ  . ئىـ ــۇنداق ئۇسـ ــراق، مۇشـ ــدا  -ۇل بىـ ــارە بولمىغانـ ــداق ،چـ  ھهرقانـ

ــۇمكىن      ــى م ــۇپ تۇرۇش ــۇد بول ــڭ مهۋج ــى جهمئىيهتلهرنى ــك دىن قۇدرەتلى
نىــڭ مۇســتهملىكىلىرى، ئامېرىكىنىــڭ ئىنقىالبــى ئهنگلىيى. ئهمهس ئىــدى

ئـادەتته دۆلهت، مىلـلهت، سىياسـىي       . قويايلۇقدېگهنلهرنى ئېغىزغا ئالمايال    
ــدۇ لهرمۇپــارتىيى ــۇ .  شــۇنداق ۋاســىتىلهردىن مۇستهســنا بواللماي ئهمــدى ب
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ــلىقى   ــگه بولماسـ ــابىلىيهتكه ئىـ ــا قـ ــداقچه ،يهردە ھاياتلىقنىـــڭ تۇغمـ  مۇنـ
  !شى بولماي قالدىغۇ؟ئېيتقاندا شهخسنىڭ ئى

لــېكىن ئهڭ مــۇھىمى ئــۆزى ئۆســۈپ يېــتىلگهن دەۋرنــى تونــۇۋېلىش، 
ــۋېلىش زۆرۈر ــان،    . بىلىـ ــېس قىاللمىغـ ــۈچىنى ھـ ــىرلىق كـ ــڭ سـ دەۋرنىـ

نىـــڭ ۋۇجۇدىـــدا بىـــر يېقىملىـــق ىچۈشـــهنمىگهن ھهرقانـــداق ئـــادەم، ئۆز
، ئالغـــا يېـــتهكلىمىگهننى ىھهرىـــكهت تۇيغۇســـىنى ھـــېس قىلىـــپ، ئـــۆز

ــ  رمىلىـــپ قالمىغـــان  ۇم خاراكتېرلىـــك شـــهيئىلهرگه چى مهســـىلهن، ئۇقـ
 مهســىلهن، ، يــۈزەكى ھادىــسىلهرگه ئىــشىنىپ كېتىــپ ،ھهرقانــداق ئــادەم

، ئىــدىيىۋى ئــېقىم دېگهنــدەك، دەۋر ۋاالقالشــالرجامــائهت پىكــرى، قــۇرۇق 
. ئىچىــدە يـــۈز بهرگهن ۋەقهلهر ئىچىـــدە مـــۇھىم شهخـــسكه ئايلىنالمايـــدۇ 

ــڭ ئالىق  ــدۇ  بهلكــى مۇشــۇ ۋەقهلهرنى ــپ قالى ــا ئايلىنى ــدا ئويۇنچۇقق ــۇ . ىنى ب
  .ۋەقهلهرنى تىزگىنلىيهلمهيدۇ، ئىگىلىيهلمهيدۇ

2  

سىياســىي ئــادەم ئــۆتكهن دەۋرنىــڭ ئاالھىــدىلىكلىرىنى بــارلىقىنى      
ئۆلچهيــدىغان ئــۆلچهم قىلىۋالماســلىقى كېــرەك؛ ئۇنــداق يــاكى مۇنــداق       

ــرەك  ــشهنمهسلىكى كېــ ــستېمىالرغا ئىــ ــم  . سىــ ــزدە رىــ ــڭ دەۋرىمىــ بىزنىــ
ەۋرىدىكى سىياسىي ھاكىمىيهتلهرگه ئوخشاش ئىككـى خىـل ئهجهللىـك           د

ــته   — ــۇپ كهلمهك ــۇد بول ــك مهۋج ــى   .  غايىۋىلى ــرى، قهدىمكىن ــڭ بى ئۇنى
ــسى   ــڭ ئىككىنچىـــ ــسى، ئۇنىـــ ــدۈرۈش ئىدىيىـــ ــك ،تىرىلـــ  دېموكراتىـــ

ــدۇر ــسا،   ،ئاۋۋالقىــسى. فانتازىيى ــدۇ دەپ، ھۆكــۈم قىل ــنىگه يانى ــارىخ كهي  ت
ــسى ــڭ بهلگىل تار،كېيىنكىـ ــار،  ىخنىـ ــسىتى بـ ــگهن مهقـ ــلهرگه هنـ  دېگهنـ

بىراق، مۇقهررەر مهغلۇبىيهتكه يـۈزلىنىش جهھهتـتىن ئېيتقانـدا         . ئىشىنىدۇ
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. ھهر ئىككــى خىــل قــاراش پهرقــسىز ھالــدا مهغلــۇبىيهتكه ئېلىــپ بارىــدۇ 
ى مهيلى ئۆتكهن ئهسلىمىلهرگه  مۇستهغرەق بولـۇپ كېـتىش بولـسۇن يـاك            

ۇن دۆلهتنىـــڭ تهقـــدىرىگه ېلىش بولـــسۋئۇقـــۇمالر سىستېمىـــسىغا تـــايىنى
  . ئىنتايىن ئېغىر يۈك پهيدا قىلىدۇ

ئۇنىـڭ  . ھهقىقىي سىياسىيون تارىخنىـڭ مـۇكهممهل نامايهندىـسىدۇر       
ــشى  ــڭ يۈزلىنى ــدا تارىخنى ــۇپ   ،ۋۇجۇدى ــسى بول  بهلكــى شهخــسنىڭ ئىرادى

ــدۇ ــاراكتېرىگه   . ئىپادىلىنىـــ ــسنىڭ خـــ ــتىقىلهر شهخـــ ــىي مهنـــ سىياســـ
ى يــۇقىرىقى ئىككــى خىــل غايىنىــڭ  ئايالنغــانلىقتىن شــۇڭا بۇنــداق كىــش 

  .سىرتىغا چىقىپ كېتىدۇ
 ، ھهقىقىــي سىياســىيون كهڭ مهنىــدىن ئېيتقانــدا،يهنه بىــر تهرەپــتىن

ئــۈلگه كۆرســهتكۈچى بولۇشــى كېــرەك؛ ئهخــالق ۋە پرىنــسىپنىڭ ۋەكىلــى   
 ھهرىكهتنىڭ باشالمچىسى، ھهرىـكهت ئـارقىلىق ئـۈلگه         ،بولۇپال قالماستىن 
ــم ــشى الزىـ ــاي. تىكلىـ ــدىن  ئىنتـ ــن ئهزەلـ ــۇكى، دىـ ــق پاكىـــت شـ ىن ئېنىـ

ــا     ــان ئاڭغ ــن ئويغانغ ــۆزگهرتكهن ئهمهس، دى ــلۇبىنى ئ ــڭ ئۇس ھاياتلىقنى
سىڭىپ كىرگهن، ئىنساننىڭ قهلبىگه سـىڭىپ كىـرگهن، دىـن باشـقا بىـر              

ــم     ــش، رەھى ــا قىلى ــۇر ئات ــا ن ــائهت   –دۇنياغ ــانلىق، ئىت ــهپقهت، مېهرىب  ش
ــهۋر    ــۈمگه س ــدە ئۆل ــش ھهم ــش، ۋ –قىلى ــاقهت قىلى ــت   ت ــساب بهخ ە بىهې

لــېكىن دىــن ھاياتلىقنىــڭ كــۈچىنى بېــسىپ . تۇيغۇســى يارىتىــپ بهرگهن
 بهلكــى بــۇ —ق ساھهســىدە ئهڭ بۈيــۈك ســاالھىيهت كېتهلمهيــدۇ، ھايــاتلى

 تهبىئىـي كـۈچ،   ،سـاالھىيهتنىڭ سـىرلىق ھهرىكىتـى، ئىرقـى ئاالھىـدىلىك     
ۈل بـۇ ئىجـادى كـۈچ پۈتكـۈل تهبىـقه ۋە پۈتكـ         . ئىجادى كۈچ بولسا كېـرەك    

ئاتـالمىش ھهقىـقهت    .  قىيـاپهتلىرىنى ئۆزگهرتهلهيـدۇ    –مىللهتنىڭ ھالهت   
ر هدىـسل ياكى ئادىللىق ۋە ئاقىالنىلىك سىياسـىي دۇنيانىـڭ ئىچىـدىكى ھا          
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ــستىئان   . ئهمهس ــسى، خرىـــ ــڭ نهتىجىـــ ــۇ يهردە پهقهت رىملىقالرنىـــ بـــ
مۇرىتلىرىنىـــڭ نهتىجىـــسى، ئىـــسالم دىنـــى مۇرىتلىرىنىـــڭ نهتىجىـــسى،   

  .  سىياسىي دۇنيادىكى پاكىتتۇرنهتىجىلىرىال نىڭپروسىيلىكلهر
ــڭ    -شــان  ــر ئادەمنى ــشى، بى ــلهن مهســئۇلىيهتنىڭ بىرىكى  شــهرەپ بى

 ،چېنىقىشى، ئىرادىسى بۇ، كىتابتىن ئېلىـپ كېلىـنگهن نهرسـىلهر ئهمهس           
ىـك ئـۈلگه كۆرسـهتكۈچىلهر ئـارقىلىق ئانـدىن          پبهلكى جـانلىق ھاياتتـا تې     

 بــۇ 1 ۋىليــام پېتــر. هن نهرســىلهردۇرھايــات ئېقىمىــدىن ئويغىنىــپ كهلــگ
ــدى  ــان كىــــشى ئىــ ــۇقتىنى ئورۇنلىغــ ــداق  . نــ ــقا بۇنــ ئۇنىڭــــدىن باشــ

ئۈلگىلهرنىڭ يهنه بىرى، ھهرقايـسى دەۋرلهردە ياشـىغان ھهممىـگه ئورتـاق      
ــشىلهردۇر ــۇغ كى ــڭ مىللهتنــى مۇقىمالشــتۇرۇش جهھهتتىكــى  . ئۇل ئۇالرنى

  . ه ئۆچمهي كهلگهن دەۋرلهرگ–دىن نهتىجىلىرى دەۋر
، پۇرســــــهتپهرەس سىياســــــهتۋازالردىنھهقىقىــــــي سىياســــــىيون،  

چــــۈنكى سىياســــهتۋازالر تارىخنىــــڭ   .  پهرقلىنىــــدۇسىياســــهتۋازالردىن
يۈكــسهلگهن دەملىرىــدە ھىيلىگهرلىــك بىــلهن ئــوت ئۈســتىگه يــاغ چېچىــپ  

ــشىدۇ، خــاالس    ــۋە قوغلى ــايلىق ۋە مهرتى ــىيون غــايىۋى   . ب ــي سىياس ھهقىقى
چـــۈنكى، سىياســىيون خهلقنىـــڭ ئـــۆزى  .  پهرقلىنىـــدۇنهســىههتكويالردىن 

ئۈچـــۈن قۇربـــان بېرىـــشىنى جۈرئهتلىـــك تهلهپ قىالاليـــدۇ، شــــۇنداقال      
چــــۈنكى، .  بهدەل تۆلىــــشىگه ئېرىــــشهلهيدۇ،خهلقنىــــڭ قۇربــــان بېرىــــپ

ــرەك     ــكه كېـ ــىيون دەۋر ۋە دۆلهتـ ــداق سىياسـ ــۇمكى، بۇنـ ــىيونغا مهلـ سىياسـ
ــشىدۇر ــشىله  . كى ــان كى ــدە مىليونلىغ ــشــۇنداق تهســىرات ئىچى اق رنىڭ ئورت

ــشهلهيدۇ   ــشىغا ئېرىـ ــراپ قىلىـ ــق    ئېتىـ ــۇ تىپلىـ ــۈن بـ ــق ئۈچـ ــۇ خهلـ  ۋە شـ
ئهڭ يۈكــسهك دەرىجىــدە باشــالمچىلىق   . سىياســىيونمۇ بهدەل تۆلىيهلهيــدۇ 

قىلىــپ قــول ئاســتىدىكىلهرنى بويــسۇنغۇچىالرغا ئايالندۇرۇشــنى غۇرۇرلــۇق، 
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 نـۇقتىنى    مۇشـۇ  ناپـالىئون . ئهركىن ۋە ئهڭ يۈكسهك ئادەتكه ئايالندۇرااليـدۇ      
ئۇنىـــــڭ ۋۇجۇدىـــــدا تـــــۆۋەن دەرىجىلىـــــك . ئـــــورۇنالپ كېـــــتهلمىگهن

ئوفىتسېرنىڭ ئېڭى قـول ئاسـتىدىكىلهرنى تهربىـيىلهپ مۇسـتهقىل ئـادەمگه            
 دەپــال تۇرىــدىغان »هيبـب له«پهقهت . قا مۇمكىنلىــك بهرمىــگهنئايالندۇرۇشـ 

 قـول ئاسـتىدىكىلهرگه سـاالھىيهت       ،ئهگهشكۈچىلهرگه ئايالنـدۇرۇپ قويـۇپ    
پهقهت پهرمـانغىال باغلىنىـپ قالغـان       . هن رەھبهرلىـك قىاللمىغـان ئىـدى      بىل

ئاۋارىچىلىـــك، بىئاراملىققـــا مـــۇپتىال بولغـــان مۇشـــۇ ئهھۋالغـــا       . ئىـــدى 
 ئاسـتا   ناپـالىئون  ماسالشـتۇرالمىغانلىقتىن ئىنساننىڭ چهكلىك ئىقتىـدارىنى     

ــۈزلهنگهن  – ــشكه ي ــتا يىمىرىلى ــۈك   .  ئاس ــسهر ۋە بۈي ــېكىن قهي ــرل  ئهڭ پىتى
. اخىرقى ۋە ئهڭ يۈكـسهك ھۆكۈمرانلىـق قىلىـش ئىقتىـدارىغا ئىـگه بولغـان              ئ

شـــــۇڭا بـــــۇالر كۈرەشـــــنىڭ ئهڭ ئـــــاخىرقى گۇگۇملىرىـــــدا، ۋەزىـــــيهت  
ــارىخى  ندىن كېــيىن، غهلىــبه قولغــا كهمۇقىمالشــقا لگهنــدىن كېــيىن، بىــر ت

دەۋر ئاخىرلىــــشىدىغان پهيتــــته، چــــوڭ ھوقــــۇقنى قولغــــا كهلتۈرگهنــــدە 
سه، بـــۇ، ھهقىقهتـــكه تـــســـىراتالرغا غهرق بولـــۇپ كهئالچـــاڭالپ گـــۈزەل ته

ــدىغان      ــهۋۋۇر قىاللماي ــشىلهر تهس ــسىلىۋالىدىغان، كى ــلهن ئې ــاھىللىق بى ج
تارىختـــا شـــۇنداق دەقىقىـــلهر بولىـــدۇكى،    .  ھېـــسابلىناتتىتاســـادىپلىق

شهخــسلهر ئــۆز تهقــدىرى بىــلهن بىرلىــشىپ، ئوينىــشىپ، بىــر نهرســىگه        
لىنىـپ قالغـانلىقىمۇ، كهلگۈسـى دۇنيـادا        ئايلىنىپ، دۇنيانىـڭ مهركىـزىگه ئاي     

شــۇنداق دەقىقىلهرنىــڭ ئۇنىــڭ ســاالھىيىتىگه پۈركىنىــپ تۇرىــدىغانلىقىنى  
 تهبىئىي ئـېقىم ئىچىـدىكى يۈكـسهك دولقـۇننى كۆرسـىتىپ      —ھېس قىلىش   

  . بهرگهنلىككه مۇناسىۋەتلىكتۇر
 شـىجائهتلىك ئوتتۇرىغـا چىقىـش،       —سىياسىيوننىڭ بىرىنچى تېمىـسى     

ــقىالر ــۇرۇش دىن پهباش ــپ ت ــسى  . رقلىنى ــى تېمى ــق  —ئىككىنچ ــانچه ئېنى  ئ
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ــئهنه    ــېكىن مۇشــهققهتلىك نهتىــجه ھهم ئىنتــايىن زور بىــر ئهن بولمىــسىمۇ، ل
ــارىتى ــ ي ــر بۆل ــدا    ۈش، بى ــېقىم پهي ــر ئ ــش، بى ــتهكلهپ چىقى ــشىلهرنى يې ك كى

نى ىلهسـلىدىكى شـهك   قىلىش، ئـاۋۋالقى داھىيالرغـا ئېهتىيـاجى چۈشـمهيمۇ ئ         
ــشتىن  ــاقالپ قېلى ــارەتس ــۇنداق قى.  ئىب ــر   ئهگهر ش ــىيون بى ــسا، سىياس اللى

، مۇقهددەســلىك بــۇ مهنزىــل كالســسىك دۇنيــادا شۈبهىــسىزكى —مهنــزىلگه 
 بـۇ،   ،ئهگهر شـۇنداق قىاللىـسا    . دەپ ئاتىلىدىغان مهنـزىلگه يهتـكهن بولىـدۇ       

ــر مىللهتنىـــڭ    ــاش بىـ ــارى ۋە يـ ــىيون يېڭـــى ھاياتلىقنىـــڭ ئىجادكـ سىياسـ
بىــر جــانلىق ســۈپىتىدە، . لــۇپ قالغــان بــوالتتى ئهجــدادى بومهنىۋىيهتلىــك

ــاتلىق    ــۇم يىلالردىــن كېــيىن ھاي تهبىئىــي ھايــاتلىق ئىچىــدە بــۇ كىــشى مهل
ــيىلىگهن، ،ئېقىمىــــدىن غايىــــب بولۇشــــى مــــۇمكىن  ــۇ تهربىــ  لــــېكىن ئــ

ئىــــشلىرىنى ھۆكۈمرانلىــــق قىلغــــۇچى بىــــر قىــــسىم كىــــشىلهر ئۇنىــــڭ  
  . ۈرمىگهن بوالتتى مهشئهلنى ئهبهدىي ئۆچقانياق داۋامالشتۇرۇپ ئۇ

دېمهك، بۇ ئهنـئهنه بـۇ تىپلىـق ھۆكۈمرانالرنىـڭ مهنىـۋى دۇنياسـىنى              
ه ھهقىقىي سىياسىيون بىر قـۇلى بىـلهن ياسـاپ چىققـان  ۋە كېيىـنكىلهرگ               

  .مىراس قىلىپ قالدۇرغان بولىدۇ

3  

ــۈم    ــۇزاققىچه ئۈنـ ــي ۋە ئـ ــئهنه ئهبهدىـ ــۇنداق ئهنـ ــساق مۇشـ ــا قارىـ تارىخقـ
ئـۇ ئوتتۇرىغـا چىقامـدۇ،      .  ئىنتـايىن كهم ئۇچرايـدۇ     ئۇلۇغ سىياسـىيون  . بهرگهن

چىقمامــدۇ؟ ۋاقىــت تېخــى بالــدۇرمۇ يــاكى كېچىكىــپ قالــدىمۇ، بــۇ پهقهت        
ــادىپىيل ــدۇ تاس ــدىن بهلگىلىنى ــى. ىق تهرىپى ــۇش  بهلك ــڭ قۇرۇل ــۇغ ئادەمنى  ئۇل

 بـۇ ئادەمنىـڭ بۇزغـۇنچىلىقى       ،نىڭ ئهكـسىچه  ىخاراكتېرلىك ئادەم بولۇپ قېلىش   
ى، ئۇنىــڭ ئۆلــۈمى تارىخنىــڭ ئېقىمىــدا ئۈزۈلــۈش پهيــدا  كــۆپ بولىــدۇ، چــۈنك
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بىـــراق ئهنئهنىنىـــڭ تۇرغۇزۇلۇشـــى تاســـادىپىيلىق يـــۈز بېرىـــشنىڭ . قىلىـــدۇ
ــدۇ ــدىنى ئاالالي ــۇقىرى   . ئال ــرقهدەر ي ــئهنه بى ياخــشى ســۈپهتلىك سىياســىي ئهن

ــستىقبالى    ــڭ ئى ــپ، دۆلهتنى ــهۋىيه يارىتى ــىي س ــشلىك  غاسىياس ــشقا تېگى  تايىنى
قهيـــسهر بىـــر ئـــادەم ئىـــدى، پېـــشقهدەملهر  . يـــارالپ بېرىـــدۇئاساســـالرنى تهي

ــدى   ــئهنه ئىـ ــى ئهنـ ــالىئون. جهمئىيىتـ ــېڭىلمهس   ناپـ ــدى، يـ ــادەم ئىـ ــر ئـ  بىـ
دۆلهتنىــڭ ئاساســالنغىنى بــۇ ئىككــى . ئارمىيىنىــڭ كــۈچى بىــر ئهنــئهنه ئىــدى

ــادەم ئهمهس ــى،ئ ــدى   بهلك ــئهنه ئى ــۈپهتلىك ئهن ــشى س ــر  .  ياخ ــك بى قۇدرەتلى
ــئهنه ھهرق  ــىي ئهن ــپ   سىياس ــى جهل ــساس ئىگىلىرىن ــن ئىختى ــسى تهرەپلهردى اي

  . قىلىپ، ئازغىنا دەسمايه بىلهن زور نهتىجىلهرگه ئېرىشىشى مۇمكىن
 ئارمىيىــسى، رىمنىــڭ دىنــى جهمئىــيهت دىپلوماتىيىــسى پروســىيهنىڭ

 رەسـسامچىالر ئىتـالىيه ۋە گولالنـدىيىنىڭ      . بۇ نۇقتىنى ئىـسپاتالپ بهرگهن    
ــشاشال    ــى بـــۇ ئهھـــۋالنى ئوخـ  گه 1 ۋېليـــام.  ئىـــسپاتالپ بهرگهنئېقىمـ

سېلىشتۇرغاندا بېـسماركنىڭ سـهۋەنلىكى شـۇ يهردىكـى، نهتىـجه ياراتقـان             
دۆلهتنىــڭ يېڭــى خىزمهتلىـــرىگه   . بولــسىمۇ، بىــر ئهنــئهنه يارىتالمىـــدى   

شــۇنداق بىــر . ماسلىــشااليدىغان بىــر رەھبهرنــى تهربىــيىلهپ  چىقالمىــدى
ــئهنه  ــدىكهنئهن ــى مۇۋاپتۇرغۇزۇلماي ــاتلىمىنى   ، ساپاس ــۈمرانالر ق ــق ھۆك ى

 دە، ئهكـسىچه    –يېتىشتۈرۈپ، زور پىالنالرنـى ئىـشقا ئاشـۇرغىلى بولمايـدۇ           
تۇتۇرۇقسىز دۆلهت باشـلىقلىرى قىيـاس قىلغىلـى بولمايـدىغان ۋەزىـيهتكه            

ــدە ــدۇ  ،دۇچ كهلگهن ــمهي قالى ــى بىل ــېمه قىالرىن ــئهنه  .  ن ــر ئهن ــۇنداق بى ش
ــيى  ــدە تهربى ــۇقىرى دەرىجى ــدىكهن، ي ــۆزىنى تۇرغۇزۇلى ــۆزى –لهنگهن، ئ  ئ

ــدىغان مۇســتهھكهم،    ــۇقالپ تۇرغــۇچى ســهرخىلالر گــۇرۇھى تهۋرەنمهي تول
 ئاســتا پىــشىپ يېــتىلگهن ئهنــئهنىگه ئاساســلىنىپ يېتىــشىپ      –ئاســتا 

ئــۇالر ســهرخىلالر . چىقىــدۇ ۋە ئىختىــساسلىقالرنى ئــۆزىگه جهلــپ قىلىــدۇ 
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ــپ ئۆز  ــا كىرى ــارى قىال  ىقاتلىمىغ ــته ج ــۇقىرى چهك ــى ي ــڭ رولىن ــدۇنى . الي
ــۇچىالر      ــق قىلغ ــدە ھۆكۈمرانلى ــۈپهيلى، دۆلهت ئىچى ــهۋەبلهر ت ــۇنداق س ش

بۇنـــداق ســـهرخىلالر  . ئۆزئـــارا ماسلىـــشىپ ئورتـــاق ئىلگىرىلىيهلهيـــدۇ   
باشـلىنىش بىلهنـال بىـر سىياسـىي پـارتىيه ھېسابالنـسىمۇ، ئـۇزۇن زامـانالر         

ــي   ــيىن ھهقىقى ــدىن كې ــدۈرۈپ  نهسىللهشــكهنئۆتكهن  خــاراكتېرنى يېتىل
 ئـــۇالر سىياســـهت بهلگىلىگهنـــدە ھۆكـــۈم ،شـــۇنداق ئىـــكهن. يـــدۇچىقاال

ــا ئا   ــان تىپىغ ــى ق ــپ ئهمهس، بهلك ــهت  كــۈچىگه تايىنى ــلىنىپ سىياس ساس
نىڭ باشقۇرۇشـى ئاسـتىغا چۈشـۈرۈپ تـوغرا     ى، ھهممىنى ئۆز بۇ. بهلگىلهيدۇ

ــاش  ــدىغان يهردە توخت ــى داۋامالشــتۇرۇش، توختاي ــڭ ،ھهرىكهتن  تاالنتىنى
ــاجهتمهن   ــاردىمىگه ھ ــۇنداق ئ ي ــايمۇ، ش ــۈك   بولم ــگهن بۈي ــتا تىكلهن اساس

  .  بۈيۈك سىياسىيوننىڭ ئورنىغا ئۆتىدۇ، دېگهنلىكتۇر،سىياسهت
 ،ىمـدىن سـۆزلىنىپ كېلىۋاتقـان      سىياسهت دېگهن نېمه؟ قهد    ،ئۇنداقتا

 —ئالغـــان جـــاۋاب شـــۇكى، سىياســـهت نى ئـــۆز ئىچىـــگه بهلكـــى بـــارلىق
ه ئايلىنىـدىغان سـهنئهت     نا سهنئهت، ياكى مـۇمكىنلىكك    ىمۇمكىنلىككه ئاش 

  .دېگهنلىكتۇر
 چــــېچهككه -نى پهپىــــلهپ ئۆســــۈملۈككه، گــــۈل  بــــاغۋەن ئــــۇرۇق

ــاكى گــۈل   ــدۇ  ي ــدۇ –ئايالندۇرى ــۈپ كېتى ــسى.  چــېچهكلهر تۆكۈل  ،قىسقى
ــۇرۇقنى ــارلىق  ئ ــۇرۇق قىلغــۇچى ب ــامىلالر ئ ــاپىتى، گــۈل  . ئ  -رەڭگــى، قىي
كنىڭ قانـداق    شـۇ ئۆسـۈملۈ    ،رى قانداق بولۇشىدىن قهتئىيـنهزەر    چېچهكلى

ــشتۈرۈشنىڭ     ــۇللىرى، يېتىـ ــى، ئۇسـ ــڭ ئهمگىكـ ــشى، باغۋەننىـ ــۋە بېرىـ مېـ
بـۇ ئۆسـۈملۈكنىڭ    . مۇقهررەر جهريانىنىڭ قانداق بولۇشىغا باغلىق بولىـدۇ      

ــاغۋەن     ــۋەتته ب ــاكى ئاســتا ســۈرئهتلىك ئۆسۈشــىگه ئهل ــز ســۈرئهتلىك ي تې
ىن مهدەنىـيهت ۋە مهدەنىـيهت شـهكلى دۇنياسـىدا ئىنـسانالرد       . چارىسىزدۇر
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ــۈپ ئۆســۈملۈككه ئوخــشايدۇ    ــر ت ــات ئېقىمــى زور بى ــان ھاي . ھاســىل بولغ
مىللهتنىـــڭ . شـــۇڭا، بۈيـــۈك سىياســـىيون بىـــر مىللهتنىـــڭ باغۋىنىـــدۇر 

يوشـــۇرۇن كـــۈچىنى قانـــداق تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش سىياســـىيوننىڭ      
نى يهكـدىللىق بىـلهن     ىئۇستىلىق بىـلهن پايدىلىنىـشىغا، يوشـۇرۇن كـۈچ        

ــاغلى   ــىغا بـــ ــارى قىلدۇرۇشـــ ــدۇجـــ ــايىلهرگه  . ق بولىـــ ــىي غـــ سىياســـ
ئۇالرنىـڭ قهلـب   . چوقۇنغۇچىالرنىڭ بـۇ يهردە ھېچقانـداق رولـى بولمايـدۇ       

غــــايه پهرەســــتلهرنىڭ قهلــــب . ئهركىنلىكىــــدىن كىــــشىلهر چۆچۈيــــدۇ
 پاراســـهت، ئـــادالهت، ئهركىنلىـــك، بـــاراۋەرلىككه  –قورغـــانلىرى ئهقىـــل 

هممىـــسى  ھ،قىسقىـــسى. ئوخــشاش خىيـــالى ئۇقـــۇمالر بىــلهن بېـــزەلگهن  
  .ئوخشاشال ئهمهلىيهتكه قىلچىمۇ ماس كهلمهيدۇ

ــر تهرەپ قىلغــۇچى،    ــاكىتالرنى بى ھهقىقىــي مهنىــدىكى سىياســىيون پ
پاكىتالرغـا تىكىلىـپ قـارىغۇچى، پـاكىتالرنى قوبـۇل قىلغـۇچى، سـهزگهن،        

قارىماققـا  . (بېجىرگۈچىـدۇر سهزمىگهن ئهھۋالـدا پـاكىتالر ئـارقىلىق ئىـش       
ــۇ دەل ئه  ــسىمۇ ب ــسى ئوخشىمى ــك ئىپادى ــي باشــلىنىش  ركىنلى نىڭ ئهمهلى

ــسىدۇر ــىگه    .) نۇقتىـ ــېچ نهرسـ ــى، ھـ ــۇ يهردىكـ ــىرى شـ ــىينىڭ سـ سىياسـ
ــلهن  –ئهرزىمهيـــدىغان پـــارچه  ــۇرات ئىـــشالرغىمۇ ئېهتىياتچـــانلىق بىـ  پـ

مۇئــامىله قىلىــپ، پــاكىتالرنى كوللېكتىپنىــڭ قهلبــى بىــلهن شهخــسنىڭ   
لىق ســهزگۈلهرگه قهلبــى ئوتتۇرىــسىدا نــازۇك تهۋرىتىــپ كىــشىلهرنى ســىر 

ــارەت   ــشتىن ئىب ــگه قىلى ــارچه   . ئى ــىرى پ ــشنىڭ س ــبه قىلى ــۇرات –غهلى  پ
ــتىن   ــشالرنى تهشكىللهش ــشاق ئى ــالالرنى ۋە ئۇش ــارەتدېت ــىلهن، .  ئىب مهس

 ياشــىغان فرانــسىيىلىك ئاتــاقلىق   ىغىــچه يىل- 1834يىلىــدىن  – 1754
، ئۇرۇشـــتا  Talley Rand رەنـــدى  تـــاللېر دىپلومـــات ۋە سىياســـىيون  

ــېڭىلگ ــۇپ   ي ــسى بول ــڭ ئهلچى ــاېۋهن دۆلهتنى ــدا   ناغ ــا يىغىنى ــپ، ۋېن  بېرى
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ــدىرىنى بهلگىلى ــدى غالىبالرنىــڭ تهق ــادەمگه ئايالنغــان ئى ــالو. گــۈچى ئ  ك
نىـڭ ئهقلـى   ىيىغىنىدا قهيـسهرنىڭ ئورنىـدىن ئۈمىـد يـوق بولـۇپ، ئـۇ ئۆز           

كۈچىگه تايىنىـپ، قارشـى تهرەپ سـهزمىگهن ئهھۋالـدا دۈشـمهن تهرەپنـى              
سىياسـهت مـۇمكىن بولىـدىغان      . ۈشۈرۈپ قويغان ئىـدى   ئوسال ئهھۋالغا چ  

ــدۇ    ــۇپ تۇرى ــۇد بول ــاقلىرى مهۋج ــڭ قىرغ ــالۇك. يهردە خهتهرنى ــدە ب  دەۋرى
 چـارە، ۋاسـىتىلىرىنىڭ تولـۇق       – كىچىك دىپلوماتالرنىـڭ ئۇسـۇل       –چوڭ  

ــر    ــا ئېغى ــ ئهبهدىيبېــسىقلىقنىئىكهنلىكىــگه قىــل سىغمىــسىمۇ گوي ئهبهد ل
ــسىمۇ  ــدەك كۆرۈنـ ــاقالپ تۇرغانـ ــۆز  ،سـ ــلهرنىڭ سـ ــېكىن خىيالپهرەسـ  - لـ

ئۇنىڭـــدىن باشـــقا .  يولـــدا پـــۇتالپ تۇرغـــان ئىـــدى–ئىبـــارىلىرى يـــول 
تارىخنىــڭ بۇرۇلــۇش دەۋرىــدە سىياســهت بهزى چاغــدا ۋاقىتلىــق ئېقىمغــا   

ــدۇ  ــشىپمۇ قالىـ ــپ   . ماسلىـ ــدىن بېرىـ ــورنىنى قولـ ــك ئـ ــېكىن رەھبهرلىـ لـ
ــدۇ ــدۇ، چه . قويمايـ ــشىملىك بولىـ ــدا ئهۋرىـ ــداق ئهھۋالـ ــگه ھهرقانـ كلىمىـ

بـۇ چهكلىمىلهرنـى قىيـاس قىلىـپ يهتكهنـدە قىلچىلىـك            . ئۇچراپ تۇرىدۇ 
  . خاتاغا يول قويۇشقا بولمايدۇ

بولۇپمــۇ ھهممىــدىن ئهۋزىلــى شــۇكى سىياســىيون زۆرۈرى ھهرىكهتــكه  
. شى الزىـم  ىـ ئۆتكهندە، پۇرسهتنى پۇختا ئۇشالپ ھهممىگه ئېتىبار بىـلهن قار        

قۇچه غايىـب بولىـدىغان پۇرسـهتنىمۇ       ھۆكۈمران كۈچلهر كۆزىنى يۇمۇپ ئـاچ     
مۇشــۇنداق . نى قولغـا كهلتۈرۈۋالىـدۇ  سى خهلقنىـڭ ئىشهنچــ ،قولـدىن بهرمهي 

ــدىكهن   ــول قويۇلىــ ــلهردە يــ ــددىي دەقىقىــ ــاجىزلىقىنى  ى ئۆز،جىــ ــڭ ئــ نىــ
  .  دە، كىشىلهر كۆزگه ئىلمايدۇ–ئاشكارىالپ قويىدۇ 

 سىياسهتنىڭ شهكلى جانلىق شهكىل، ئۇنىـڭ ئۆزگىرىـشى مـۇئهييهن         
نىشانغا ئىلگىـرىلهش بولـۇپ، بـۇ مۇسـاپىنى چهكلىمهكچـى بولغـان يـاكى               

نىــڭ بىــر  ىمهلــۇم غــايىۋى تهرەپــكه يېتهكلهشــكه ئۇرۇنغــان كىــشى ئۆز     
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: مهسـىلهن . يۈزلىنىشتىن ئايرىلىپ قالغـانلىقىنى ئېتىـراپ قىلىـشى كېـرەك         
ىلـدىن بـۇرۇنقى فرانـسىيه،      ي - 1789(تىيىنىڭ دەسلهپكى دەۋرىدە    دېموكرا

ــدە - 1918 ــۇرۇنقى گېرمانىيى ھۆكــۈمهت زۆرۈرى ئىــسالھاتنى )  يىلــدىن ب
.  پۇقراالرنىـڭ كهمسىتىـشىگه دۇچـار بولغـان ئىـدى         ،كېچىكتۈرگهنلىكتىن

 ھۆكــۈمهت رەت قىلىــشقا تېگىــشلىك ئىــشالرنىڭ ئالدىــدا يــول  ،نهتىجىــدە
قويۇشــقا مهجبــۇر بولــۇپ، بــۇ يــول قويــۇش ھۆكۈمهتنىــڭ پارچىلىنىــشىنى 

ئهگهر سىياسـىيون بىرىنچـى خىـل ئهھۋالـدا         . ئىـدى كهلتۈرۈپ چىقارغـان    
قوللىنىشقا تېگىـشلىك ھهرىكهتنـى ۋاقتىـدا قولالنمىـسا، ئىككىنچـى خىـل             

پۇرسـهتنى ۋاقتىـدا   . ئهھۋال يـۈز بهرگهنـدە كونـا كاتاڭغـا چۈشـۈپ قالىـدۇ           
. ئىگىـــلهش پۈتـــۈن مىللهتنىـــڭ ئىـــستىقبالىنى بهلگىلىـــشى مـــۇمكىن     

ــدىال ئۇ  ــوغرا ئىگىلىگهن ــهتنى ت ــڭ   پۇرس ــقا مىللهتلهرنى ــى باش ــڭ مىللىت نى
پۇرســهتنى ئىگىــلهش ۋاقتىــدا بولمىــسا، مۇۋاپىــق . تهقــدىرىنى بهلگىلهيــدۇ
نىـــڭ مىللىتـــى باشـــقا مىللهتلهرنىـــڭ نىـــشانىغا ىبولمىـــسا، ئۇنـــداقتا ئۆز

كېيىنكــى مهزگىلــلهردە چۈشكۈنلهشــكهن دېموكراتىــك . ئايلىنىــپ قالىــدۇ
 تۈنۈگـۈنكى غـايىلهرگه   قتىنتهكرارلىغـانلى سىياسهت ئوخـشاش خاتـالىقنى     

بـۇ دېـمهك   . جاھىللىق بىلهن ئېـسىلىۋېلىپ ئۆزگىرىـشنى بىلـمهي قالـدى      
ــدى  – 20 ــدا قىلـ ــسىنى پهيـ ــىر كرىزىـ ــپ  .  ئهسـ ــا ئېلىـ ــسهرنى رۇمغـ قهيـ

غــا ئوخــشاش  catoبارىــدىغان يولــدا ھــازىرغىچه يىراقنــى كۆرەلهيــدىغان   
ــدى    ــىيون ئوتتۇرىغــا چىقمى ــر سىياس ــاتو. (بى ىللىــرى  ي– 234 – 149 ك

  ). رىمنىڭ رېئالىزمچى سىياسىيونى ئىدى
بىر سىياسىيون، گهرچه بـۇ سىياسـىيون ئىنتـايىن مۇسـتهھكهم ئورۇنـدا             
ــزمهت ئۇســـۇلى،       ــاھهدىكى خىـ ــىي سـ ــڭ سىياسـ ــسىمۇ، ئۇنىـ ــان بولـ تۇرغـ

 ئاشـــۇنداق پهيـــتلهردە .هن تهســـىرى ھېچنهرســـىگه ئهرزىمهيـــدۇكۆرســـهتك
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ــلىق ئهڭ  ىئۆز ــقىالرنىمۇ ئالدىماســـ ــۇ باشـــ ــهۋىيىلىك  نىمـــ ــسهك ســـ يۈكـــ
ــدۇر  ــىيوننىڭ ئاالھىدىلىكى ــكهن   . سىياس ــۆرۈپ يهت ــۇ ك ــى ئ ــڭ خىزمىت ئۇنى

پهقهت ئـايرىم ھالـدا   . تارىخنىڭ شـهكلى ئىچىـدە ئـۆز پېـتىچه ئىلگىرىلهيـدۇ      
يىچىلهر بهزى غــايىۋى شــهكىللهرنى غــالجىرلىق بىــلهن قوغلىشىــشى  رىــنهزە

رىش ئۈچـۈن  غـا كىـ  »ئهھـۋال مـۇھىتى  «لېكىن سىياسىي جهھهتـته     . مۇمكىن
. ئهڭ يېڭى شـهكىللهرنى شهرتـسىز ئىگىلهيـدىغان ئىقتىـدار بولۇشـى كېـرەك         

ئــاق ســۆڭهكلهر سىياســىتىنىڭ خهتىــرى شــۇ يهردىكــى، ئۇالرنىــڭ خىــزمهت 
ــدا  ــسېرۋاتىپ بولغانـ ــايىن كونـ ــۇلى ئىنتـ ــهتنىڭ ئۇسـ ــك سىياسـ ، دېموكراتىـ

 .ئارىالشـــتۇرۇۋېتىدىغانلىقىدۇر قائىـــدىلهر بىـــلهن شـــهكىللهرنى خهتىـــرى
ــودى پار    ــهتنىڭ مېت ــچه سىياس ــۇزاق مهزگىللهرگى ــى ئ ــۈن بهلك ــت بۈگ المېن

ــۈزۈمى  ــايالم —ت ــت— س ــدۇ  ، گېزى ــۇپ قالى ــات بول ــر  .  مهتبۇئ ــي بى ھهقىقى
سىياســىيون بــۇ يۈرۈشــلۈك نهرســىلهرنى ئــارزۇ قىلىــشى، ھــۆرمهت قىلىــشى  

ــۇمكىن ــۇمكىن . م ــسىتمهسلىكمۇ م ــۈرۈش  . ئوخــشاشال مهن ــر ي ــۇ بى ــېكىن ئ ل
ــۇ ــودالرنى چوق ــرەك مېت ــشى كې ــۇزارتمهســىلهن، . م ئىگىلى ــڭ  م ــۆز دەۋرنى  ئ

  . مۇزىكا مېتودىنى ئىگىلىگهندەك
سىياسـىيون بىلىـشى كېرەككــى، پۇقراالرنىـڭ سىياسـىيغا ئارىلىــشىش     
ــى     ــايالم بېلىتىنــ ــلىك ســ ــاكى كېڭهيتمهســ ــتىش يــ ــۇقىنى كېڭهيــ ھوقــ

 الرپــاكوبىنچىئافىنـا ۋە رىــم يـاكى   . تىزگىنلهشـته مـۇھىم بولمــاي قالمايـدۇ   
. داق بولـۇپ كهلمهكـته    ۋرىدە ئامېرىكا ياكى بۈگۈنكى گېرمانىيىـدە شـۇن       دە

ــستلىققا ــۆز  ژۇرنالىـ ــشىلهر سـ ــسىياتلىق كىـ ــسهك، ھېسـ ــات – كهلـ  مهتبۇئـ
ئهركىنلىكــى ئاساســى قانۇنغــا كىرگــۈزۈلگهن دەپ ســۆيۈنۈپ كېتىـــشى      

 بـۇ گېزىـت     —لېكىن رېئاللىققـا تىكىلىـپ قارايـدىغان كىـشىلهر          . مۇمكىن
  . اڭاليدۇ دەپ، سوئال قويىدۇ، خاالسكىمنىڭ گېپىنى ئ



 213

  

  ...بىرلهشكهن دۆلهتلهر

   كۈنى- 25 ئاينىڭ - 8 يىلى - 1999
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ تهشكىللىـشى ئاسـتىدا، شـهرقىي         

 كـۈنى   - 31 ئاينىـڭ    - 8لهت تاشـالش،    تۆمۈرنىڭ ئىـستىقبالى ئۈچـۈن بـې      
تقـان شـهرقىي تۆمـۈر      مۇسـتهقىللىق تهلهپ قىلىۋا   . ئۆتكۈزۈلمهكچى بولدى 

خهلقـــى يېقىنـــدىن بېـــرى كوچىالرغـــا چىقىـــپ غهزەپ بىـــلهن نامـــايىش  
ــشقا باشــلىدى ــويىچه، بىرلهشــكهن   . قىلى ــېلهت تاشــالش ب ــى ب ــۇ قېتىمق ب

-دۆلهتلهر تهشكىالتى بىرقـانچه دۆلهتـلهردە جۈملىـدىن ئامېرىكىنىـڭ نيـۇ           
ــورك شــهھىرىدە  ــدە (ي ــۇقرالىرى ئىچى ــۈر پ ــېلهت تاشــالش ) شــهرقىي تۆم ب

شهرقىي تۆمۈر خهلقىنىـڭ شـۇ كـۈنى دۆلهتنىـڭ        . پونكىتى تهسىس قىلدى  
ــالش ئــــــارقىلىق ھهل قىلىــــــشى      ــتهقىللىقىنى بــــــېلهت تاشــــ مۇســــ

 ،ھىندونېزىيىنىڭ ۋەزىيىـتىگه تهسـىر كۆرسىتىـشى مـۇمكىن بولغـانلىقتىن          
ي تۆمــۈر شــهرقى. ئېتىبــارىنى قوزغىــدى -خهلقئــارا جهمئىيهتنىــڭ دىقــقهت 

باشـــالپ پورتۇگالىيىنىـــڭ مۇستهملىكىـــسى  ئهســـىرنىڭ بېـــشىدىن - 17
بولۇپ قالغان، پورتۇگالىيه شهرقىي تۆمـۈرنى غهيرىـي مۇسـتهملىكه رايونغـا       

 - 12بـۇ يىـل   . ىالجـسىز تـالالش ئىـدى   بۇ بىر خىل ئ. ئايالندۇرۇپ قويغان 
 ۋمىنائـ  كـۈنى جۇڭگونىـڭ ئهپكىـشىگه قايتىـپ كېلىـدىغان      - 20ئاينىڭ  

اشال پورتۇگالىيىنىــــــڭ ھهم خــــــۇددى شــــــهرقىي تۆمــــــۈرگه ئوخــــــش
ــته    ــانلىقتىن، ئۆتمۈشـ ــسى بولغـ ــمۇستهملىكىـ ــهرقىي  ۋمىنائـ ــلهن شـ  بىـ

 ۋمىنــداائپهرقــى .  قويــۇق بولــۇپ كهلــگهنكهلدىــسى –تۆمۈرنىــڭ بــاردى 
خىتــايالر كــۆپرەك ئولتۇراقالشــقان، شــهرقىي تۆمــۈردە كاتولىــك دىنىغــا       
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ــشتۇرغا. ئىــشىنىدىغان كىــشىلهر كــۆپرەك ئولتۇراقالشــقان ئىــدى  ندا سېلى
ھهر ئىككــى رايــون يېــزا ئىگىلىكنــى ئاســاس، خــام ئهشــيا ئېكــسپورت        

شــهرقىي تۆمــۈردە پورتۇگــالىيه مهدەنىيىتــى . قىلىــشنى قوشــۇمچه قىالتتــى
ــك ھوقۇق    ــي ئىگىلى ــۇراتتى ۋە غهيرى ــدا ت ــتۈن ئورۇن ــۇق دۆلهت ھهم ئۈس ل

 كىرگهنـــــدىن كېـــــيىن پورتۇگالىيىـــــدە  يىلـــــالر- 70. ھېـــــسابلىناتتى
شقا ئىــگه بىــر پــارتىيه ھــاكىمىيهت بېــشىغا كېلىــپ، كوممۇنىــستىك خاھىــ

 يىلــى - 1975ىكه سىياســىتىنى ئۆزگهرتىــپ،  پورتۇگالىيىنىــڭ مۇســتهمل 
ــهرقىي  ــۆزىنى  ش ــڭ ئ ــۆزى باشقۇرۇشــ –تۆمۈرنى ــدى ىغا ئ ــسهت قىل .  رۇخ

ــپ،     ھۆكــۈمهت قۇرۇلغــان شــۇ كــۈنى ھىنــدونېزىيه تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرى
ــالى ــه  پورتۇگـ ــىلىق كۆرسـ ــكهرلىرى قارشـ ــدىهيتميه ئهسـ ــۇ .  چېكىنـ شـ

ــسا(كۈنــدىن باشــالپ شــهرقىي تۆمــۈر دۇنيــادا   ئهڭ ) ئۇيغۇرىــستاندىن قال
ئهمدى شـهرقىي تۆمـۈر خهلقـى       . قىسقا ئۆمۈر كۆرگهن دۆلهت ھېسابالندى    

ــكهرلهرگه دۇچ    ــكىللهنگهن ئهسـ ــدىن تهشـ ــسالم مۇرىتلىرىـ ــك ئىـ قهھرلىـ
ــدى ــشىنىدىغان   . كهلــ ــا ئىــ ــسالم دىنىغــ ــى ئىــ ــۈر خهلقــ ــهرقىي تۆمــ شــ
ــدون ــپ     ھىن ــپ قېلى ــكه ئايلىنى ــانلىق مىللهت ــاز س ــسىدا ئ ېزىيىلىكلهر ئارى

شـهرقىي تۆمـۈردە ياشـايدىغان      . زىيانكهشلىك، كهمسىتىشلهرگه ئۇچرىدى  
  .  ۋە ئاۋسترالىيىگه قېچىشقا باشلىدىۋمىنائخىتايالر 

خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ قىلىپ بېرەلهيـدىغان ئىـشى چهكلىـك بولـۇپ،           
 خهلقئـارا سـوتقا ئهرز      دىكىگاھاگـا گـالىيه   شهرقىي تۆمـۈر توغرىـسىدا پورتۇ     

ــدى ــدى،   . قىلـ ــدەك بولـ ــكىالتى ئهيىبلىگهنـ ــلهر تهشـ ــكهن دۆلهتـ بىرلهشـ
ــدى     ــشنى رەت قىل ــراپ قىلى ــاكىتنى ئېتى ــداق پ ــيهت بۇن ــارا جهمئى . خهلقئ

كاتولىك دىنـى جهمئىيىتىنىـڭ رەھبهرلىـرى، نوبېـل تىنچلىـق مۇكاپاتىغـا             
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ــتهقىللى  ــۈر مۇسـ ــهرقىي تۆمـ ــشكهن شـ ــۇ ق ھهرىئېرىـ ــڭ رەھبىرىمـ كىتىنىـ
  .  ئاخىر رېئاللىقنى ئۆزگهرتهلمىدى-باشتىن 

ــۇ    ــدە سـ ــى ھىندونېزىيىـ ــۆتكهن يىلـ ــاتوئـ ــۈپ،  خـ ــتىن چۈشـ  تهختـ
، هردە پهسهيــسه ئــۇ يهردە كۆتۈرۈلــۈپھهرقايــسى جــايالردا داۋالغــۇش بــۇ ي

ــيهت      ــى، ۋەزى ــۇپ يهتتىك ــۇنى تون ــۈمىتى ش ــى ھۆك ــدونېزىيىنىڭ يېڭ ھىن
پورت خــام ئهشــيالىرىنى ئىــشلهپچىقىرىش  مۇقىمــسىز بولغــانلىقتىن ئېكــس 

ئــاخىرى ھىنـدونېزىيىنىڭ يېڭـى پرېزىــدېنتى   . نورمىـسى ئازىيىـپ كهتتـى   
  . شهرقىي تۆمۈرنىڭ مۇستهقىللىقىنى ئېتىراپ قىلىشقا مهجبۇر بولدى

  



 216

  ...جياڭ زېمىن

   كۈنى-  30 ئاينىڭ - 8 يىلى - 1999
 ئهۋەتىــپ،  يىلىتــسىنغا تېلېگراممــاموژىــكجيــاڭ زېمىــن رۇســىيىلىك 

ــڭ يىغىن  ــىيادىكى بهش دۆلهتنىــــ ــۇرا ئاســــ ــشقا  ىئوتتــــ ــا قاتنىشىــــ غــــ
ــۇ     ــرى يۈزمـ ــى دۆلهت رەھبهرلىـ ــيىن، ئىككـ ــدىن كېـ ــۈز –كۆندۈرگهنـ  يـ

ئىـــستراتېگىيىلىك شـــېرىكلىك . سۆزلىـــشىش پۇرســـىتىگه ئىـــگه بولـــدى
مۇناســـــىۋىتىنى كېڭهيـــــتىش ۋە رايـــــون خاراكتېرلىـــــك بىخهتهرلىـــــك 

رى مۇھـاكىمه قىلىـدىغان مـۇھىم تېمـا          ئىككى دۆلهت رەھبهرلى   مهسىلىسى
تـاق  «قـۇرۇپ، ئامېرىكىنىـڭ     » كۆپ قۇتۇپلۇق دۇنيا  «بولۇپ، شۇ ئارقىلىق    

دۇنيـــاۋى يېڭـــى «سىياســـىتىگه قارشـــى تۇرىـــدىغان » قۇتۇپلـــۇق دۇنيـــا
ئهگهر جۇڭگــو «: يىغىنــدا جيــاڭ زېمىــن. ئورنىتىــشقا ئۇرۇنــدى» تهرتىــپ

ــىيى    ــسا، رۇســ ــشلىتىدىغان بولــ ــورال ئىــ ــۋەنگه قــ ــاردىمىگه، تهيــ نىڭ يــ
ــاجلىق  ــشىغا ئېهتىي ــا  » رۇســىيىنىڭ قوللى ــى ئاشــكارا ئوتتۇرىغ ئىكهنلىكىن

ــدى ــسى،    . قويـ ــڭ باياناتچىـ ــىيه ھۆكۈمىتىنىـ ــنال رۇسـ ــۇنىڭدىن كېيىـ شـ
ــىيىدىن  ــېتىۋېلىش  60جۇڭگونىـــڭ رۇسـ ــايروپىالن سـ ــچى ئـ  دانه كۈرەشـ

غهرىزىنىڭ بارلىقىنى، موسكۋا بىـلهن بېيجىـڭ مهسلىههتلىـشىۋاتقانلىقىنى         
  .جاكارلىدى

ــلهن جۇڭگــو، ئامېرىكىنىــڭ يهرشــارى    ــدا رۇســىيه بى ــۈزەكى قارىغان ي
كېڭهيمىچىلىـــــك «خاراكتېرلىـــــك ئىـــــستراتېگىيىلىك سىياســـــىتىنىڭ 

ــهكلى ــدى  » شـ ــكارىالپ قويـ ــسىرەۋاتقانلىقىنى ئاشـ ــن ئهنـ ــا . دىـ ئامېرىكـ
يېتهكچىلىكىدە ناتونىـڭ يۇگوسـالۋىيىگه ھهربىـي ھهرىـكهت قوللىنىـشى،           

 ئىگىلىــك ھوقــۇقتىن ئهال مهنتىقىــسىگه ئاساســهن    كىــشىلىك ھوقــۇق، 
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ــان    ــارازىلىقىنى قوزغىغـ ــىيىنىڭ نـ ــشى، رۇسـ ــهرققه كېڭىيىـ ــڭ شـ . ناتونىـ
ــسىنى شـــهرقىي      ــوۋو ئهندىزىـ ــو، ئامېرىكىنىـــڭ كوسـ ــشاشال جۇڭگـ ئوخـ

ــۋەن م  ــۆتكهپ كېلىـــپ، تهيـ ــىياغا يـ هسىلىـــسىنى، تىـــبهت جهنـــۇبىي ئاسـ
ــستان ــسىنى، ئۇيغۇرىـــ ــسىنى خهلقئاراالمهسىلىـــ ــتىن  مهسىلىـــ شتۇرۇشـــ

شۇڭالشقا جۇڭگو بىلهن رۇسىيه قـول تۇتۇشـۇپ ئامېرىكىغـا          . ئهنسىرەيتتى
ــدى   ــرەك ئى ــېكىن ئهمهل. قارشــى تۇرۇشــى كې ــيل ــدا  ى ــدىن قارىغان  ئهھۋال

جۇڭگـــو بىـــلهن رۇســـىيىنىڭ يېقىنلىـــشىپ كېتىـــشى، ئامېرىكـــا بىـــلهن  
رۇســىيه، ئامېرىكــا بىـــلهن جۇڭگــو سودىلىشىـــشنىڭ دەســتىكى بولـــۇپ     

  . قالدى
ــڭجۇڭ ــى  نهنخهينىــ ــرى لــ ــڭ بهگلىــ ــى دۆلهت ئى «دىڭخۇينىــ ككــ

ېلىش ئهمـدى مـۇمكىن ئهمهس      ۋى يىغىـشتۇرۇ  ىننىـڭ تهسـىر   »نهزەرىيىسى
نىـڭ تهيۋەنـدە    »ئىككـى دۆلهت نهزەرىيىـسى    «شۇڭا پهقهت   . دەپ، قارايتتى 

ــا كىرگۈزۈلۈشــ  ــو  نىڭ ىئاساســى قانۇنغ ــته جۇڭگ ــېلىش جهھهت ــدىنى ئ  ئال
ئهممـا، ئامېرىكىـدا   . انمىـسا بولمـايتتى  ئامېرىكىنىڭ تهيۋەن سىياسىتىگه تاي  

ــشى     ــول كۈرى ــويىچه ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان ئىككــى ي ــۋەن مهسىلىــسى ب تهي
ــدى  ــمهكته ئىـــ ــسېرى كهسكىنلهشـــ ــدېنت . بارغانـــ ــونپرېزىـــ  كىلىنتـــ

باشــــچىلىقىدىكى ئاقــــساراينىڭ ئهمهلــــدارلىرى ئامېرىكىنىــــڭ جۇڭگــــو 
گــو  لــېكىن تهيــۋەن جۇڭ  . سىياســىتىدە چىــڭ تۇرۇشــىنى تهكىتلهيتتــى   

ــا     ــسا، ئامېرىكـ ــارتالپ قالـ ــۇرۇش پـ ــسىدا ئـ ــشلىرى  «ئوتتۇرىـ ــۋەن ئىـ تهيـ
نىــڭ روھــى بــويىچه تهيــۋەنگه يــاردەم بېــرىش يــاكى  »مۇناســىۋەت قــانۇنى

. ياردەم بهرمهسـلىك توغرىـسىدا ھـازىرغىچه بىـر نـېمه دېـيىلمىگهن ئىـدى          
ــسى   ــۇرىيهتچىلهر پارتىيى ــدا جۇمه ــۇڭا ئامېرىكى ــۋەن  : ش ــڭ تهي ھۆكۈمهتنى

ــو ــدانى يىمهسىلىــسى ب ــاتتىق مهي ــورال  ئهگهر جۇڭگــو—چه ق ــۋەنگه ق  تهي
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ــۋەننى ق    ــڭ تهيـ ــسا، ئامېرىكىنىـ ــشلىتىدىغان بولـ ــدىن ئىـ وغدايدىغانلىقىـ
ــاكىت  ــارەت پ ــد    ئىب ــۇرۇپ قويۇشــنى ئۈمى ــق ئۇقت ــكه ئېنى ــو تهرەپ نى جۇڭگ

 ئـۆز ئىچىـگه     نىبـورگېر  ۋىـن سابىق دۆلهت مۇداپىئه مىنىـستىرى      . قىالتتى
ــان ــ ئالغــ ــڭ سىياســ ــاھهدىكى  ئامېرىكىنىــ ــسېرۋاتىپلىرىدىن ىي ســ كونــ

 نهپهر سىياســىيون بىرلهشــمه بايانــات ئــېالن قىلىــپ،  23 تهشــكىللهنگهن
ــى  ــڭلـ ــسى «دىڭخۇينىـ ــى دۆلهت نهزەرىيىـ ــى»ئىككـ ــى نـ ــدى ۋە لـ  قوللىـ

ــا ــارا  .  مهدەت بهردىدىڭخۇيغــ ــدا ئۆزئــ ــرلهر ئامېرىكىــ ــۇنداق پىكىــ مۇشــ
جــــۇمى تىركىــــشىپ تۇرغانــــدا، بېيجىــــڭ تهشــــۋىقات، دىپلومــــاتىيه ھۇ

 بىـلهن يېڭـى زېلالندىيىـدە    كىلىنتـون جياڭ زېمىن پرېزىدېنت    . قوزغىدى
ــڭ   ــقاندا، ئامېرىكىنىـ ــسى «ئۇچراشـ ــى دۆلهت نهزەرىيىـ ــى »ئىككـ گه قارشـ

ــى    ــۈرۈپ، ل ــا كهلت ــنى قولغ ــۇينىتۇرۇش ــپ،  دىڭخ ــۈكتىن ئايرىۋېتى  يۆلهنچ
كېلهر يىلى تهيۋەندە سايالم ئاخىرالشقاندىن كېـيىن، ھـاكىمىيهت بېـشىغا           

ــگ ــى كهل ــر جۇڭگــو«هن رەھبهرلهرن ــپ،  »بى ــايتۇرۇپ كېلى ، سىياســىتىگه ق
تهيــۋەن بوغۇزىــدا ئــۆرلهپ كهتــكهن ۋەزىيهتنــى پهســكويىغا چۈشۈرۈشــكه  

  . ئۇرۇندى
رۇســىيه «بېيجىڭنىــڭ ئامېرىكىغــا قاراتقــان دىپلومــاتىيه ھۇجــۇمى     

نــى ئــۆز ئىچىــگه ئالغانــدىن باشــقا يهنه بىــر نهچــچه   » بىــلهن بىرلىــشىش
بېيجىڭنىـڭ ۋاشـىنگتوندا  تۇرۇشـلۇق بـاش         . ىلغـان بولـدى   تهرەپكه قارىت 

ــسى  ــى ئهلچى ــىڭل ــى ئۆتكــۈزۈپ،    جاش ــۈۋېلىش يىغىن ــۇخبىرالرنى كۈت  م
 قوللىماســــلىقى توغرىــــسىدا، جىــــددىي دىڭخــــۇينىئامېرىكىنىــــڭ لــــى 

نـى  »ۋەتهننى بىرلىككه كهلتۈرىـدىغان ئىرادىـسى     «ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ   
  .ئىپادىلىدى



 219

لهتــلهر تهشــكىالتىدا تۇرۇشــلۇق ۋەكىلــى  جۇڭگونىــڭ بىرلهشــكهن دۆ
ــۇن  ــۋا س ــڭ خ ــپ چى ــا، كاتى ــۋەننى   ئهننانغ ــپ، تهي ــارچه خهت يېزى ــر پ  بى

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىغا قاتناشـتۇرۇش اليىهىـسىنى تهنقىـدلهپ،         
» تهڭ دەرىجىلىــك ۋەكىللىــك ھوقــۇقى«تهيۋەننىــڭ سىياســىي ئورنىنىــڭ 

ئۇنىڭـدىن باشــقا،  . ۈپ ئــۆتتىغـا تـوغرا كهلمهيــدىغانلىقىنى بىلـدۈر   ىئۇقۇم
ــۇرۇن    ــو رەھبهرلىرىنىــــڭ يوشــ ــلهن جۇڭگــ ــرى بىــ ــا رەھبهرلىــ ئامېرىكــ

جۇڭگونىــڭ ھهربىـي مــانېۋىر ئۆتكــۈزۈش ۋە  «: ئۇچرىشىـشلىرىدا بېيجىــڭ 
ــوي   ــهكلى بـ ــوللىنىش شـ ــكهت قـ ــي ھهرىـ ــسمهن ھهربىـ ــۋەننى قىـ ىچه تهيـ

ــۇش  ــلهپ قويـ ــلىقى    ،ئهدەپـ ــڭ ئارىالشماسـ ــۈن ئامېرىكىنىـ ــڭ ئۈچـ  بۇنىـ
. ا، ئامېرىكىغــا مهقــسهتلىك ئاگاھالنــدۇرۇش بهرگهن بولــدى   توغرىــسىد

ــدېنت   ــن پرېزىــ ــاڭ زېمىــ ــاكىلىنتونجيــ ــپ،  غــ ــي خهت ئهۋەتىــ  مهخپىــ
ــورال    ــي قـ ــۋەنگه ھهربىـ ــڭ تهيـ ــشنى   –ئامېرىكىنىـ ــېتىپ بېرىـ ــاراغ سـ  يـ

 تهرغىبـات جهھهتـته     –تهشـۋىقات   . ئىمىـش » توختىتىشنى تهلهپ قىلغـان   
ينىـدىن ماقـاله ئـېالن قىلىـپ،         كه -كهينـى   » ئـارمىيه گېزىتـى   «ىتاينىڭ  خ

گه ئايلىنىـپ قالغـانلىقىنى     »چهت ئهللهرنىـڭ ئهركىـسى     «دىڭخۇينىـڭ لى  
  . تهنقىد قىلىپ، تىغ ئۇچىنى ئهمهلىيهتته ئامېرىكىغا قاراتتى

پرېزىــدېنت كىلىنتوننىــڭ جيــاڭ زېمىــن بىــلهن يېڭــى زېلالندىيىــدە  
وغۇق سـۇ   گه سـ  »هت نهزەرىيىـسى  ئىككـى دۆل  «ئۇچراشقاندا قىزىپ تۇرغان    

  . نىڭ كۈچىيىشى كىشىلهرنى ئويغا سېلىپ قويدىى ئېهتىماللىقسېپىش
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  ...لنىڭېئاپر

   كۈنى- 1 ئاينىڭ - 9 يىلى - 1999
ــڭ  ــۈنى - 23ئاپرېلنى ــلىقلىرى   42 ك ــگهن دۆلهت باش ــتىن كهل  دۆلهت

ۋاشىنگتونغا جهم بولۇپ، سىياسىي ۋە ھهربىـي ئىـشالر ساھهسـىگه بـاغلىق          
ــي   ئهھـــدى  ئاتالنتىـــكىۇق كىـــشى، شـــىمال  دىـــن ئـــارت 1000جهمئىـ

 يىللىـق   50بـۇ   .  يىللىقىنـى خـاتىرىلىگهن    50تهشكىالتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ   
 ئهھـدى  تكهنـدە، شـىمالىي ئاتالنتىـك     تارىخنى سوغۇق قانلىق بىلهن كۆزە    

تهشــكىالتى، ياۋروپــانى ئىتتىپاقالشــتۇرۇش، دۇنيــا تىنچلىقىنــى قوغــداش  
ــته، ھهقىــقهتهن ئاكتىــپ تــۆھپىله  ــاراجهھهت كهلگۈســىگه نهزەر . تتىرنى ي

 ئهسىرگه ماسلىشىپ كېلىۋاتقان ۋەزىـيهت ئالدىـدا، شـىمالىي          - 21تاشالپ  
ــكئاتالن ــدى تى ــپكه    ئهھ ــداق تهرتى ــۈچىنى قان ــكىلى ك ــكىالتى، تهش  تهش

ســالىدۇ؛ بــۇ ئىــش دۇنيانىــڭ خهتهرلىــك يــاكى ئاســايىش ۋەزىيىــتىگه        
ۇ قېتىمقـى ھهربىـي   مۇناسىۋەتلىك بولـۇپ، يۇگوسـالۋىيىگه قوللىنىلغـان بـ     

  . ھهرىكهت ئۆتمۈشته يۈز بهرمىگهن بىر سىناق بولدى
ــيىن  - 1945 ــا ئۇرۇشــى ئاخىرالشــقاندىن كې ــى ئىككىنچــى دۇني  ، يىل

 قارشـىلىقى تهدرىجىـي كـۈن       بىلهن سابىق سـوۋېتلهرنىڭ قـارىمۇ     ئامېرىكا  
ــۇپ،   ــپكه قويۇلـــ ــى - 1948تهرتىـــ ــسلوۋاكىيه  - 3 يىلـــ ــدا چىخىـــ  ئايـــ

 سۇيىقهســت بىــلهن ماســلىكى ئىــشالر مىنىــستىرى دېمــوكراتىزمچى تاشــق
. انئۆلتۈرۈلگهنـــدە، ســـتالىننىڭ چهكـــسىز قـــارا نىيىتـــى ئاشـــكارىالنغ      

ېلىپ، ىۋر ئارمىيىــسى بېرلىننــى قورشــهئۇنىڭــدىن كېــيىن ســابىق ســوۋېتل
ــشىدىغان   ــت تارتىـــ ــستالرغا دوســـ ــسىيىدە كوممۇنىـــ ــالىيه ۋە فرانـــ ئىتـــ

ھهتتــا، قىزىــل . شــلىدىكىــشىلهرنىڭ ساداســى يــۇقىرى كۆتۈرۈلۈشــكه با 
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ئارمىيىنى قارشى ئالىمىز، دەيدىغان شـوئارالر ئوتتۇرىغـا چىقىـپ، تـۈركىيه            
شـۇ  . بىلهن گرېتسىيىنىڭ مۇناسىۋىتى كرىـزىس دەۋرىـگه كىرىـپ قالغـان          

 پارتىيىــسىنىڭ ئهزاســى، ئهنگلىيىنىــڭ تاشــقى ئىــشالر لىبورىــستالرچاغــدا 
ــرى  ــۋەزىـ ــپ وندپامىـ ــدۇرۇش بېرىـ ــي«:  ئاگاھالنـ ــغهربىـ ادىكى  ياۋروپـ

ــلهر، ــوقىتىش تهھــدىتىگه دۇچ  ھهرقايــسى دۆلهت ــارچىالپ ي  رۇســىيىنىڭ پ
ــدىن،    ــۇ تهرىپىـ ــي ئوكياننىـــڭ ئـ ــر ئۈمىـــدىمىز غهربىـ كهلـــدى، بىردىنبىـ

ــهتكهن   ــدۇ دەپ، كۆرسـ ــدىن كېلىـ ــڭ   . ئامېرىكىـ ــي ياۋروپانىـ ــۇ غهربىـ ئـ
ــڭ     ــلهن كانادانىــ ــا بىــ ــا ئامېرىكــ ــۇ ئىتتىپاققــ ــشىنى ۋە بــ ئىتتىپاقلىشىــ

ــشىن ــدى قاتنىشىـ ــهببۇس قىلـ ــسى  . ى تهشـ ــهببۇس ھهرقايـ ــداق تهشـ بۇنـ
ۇھــــاكىمه دۆلهتلهرنىــــڭ ئېهتىياجىغــــا ماسالشــــقانلىقتىن، تهپــــسىلىي م

ــيىن   ــدىن كېـ ــى - 1949قىلىنغانـ ــدا - 4 يىلـ ــلهپكى 13 ئايـ  دۆلهت دەسـ
 ئهھـــدىه تـــۈزۈپ شـــىمالىي ئاتالنتىـــك قهدەمـــدە كېڭىـــشىپ، نىزامنـــام

ڭ خــاراكتېرى ئاساســلىقى بــۇ تهشــكىالتنى. تهشــكىالتى دۇنياغــا كهلــگهن
 ئىتتىپـاقى ۋە كېـيىن قۇرۇلغـان      سـوۋېتلهر قوغدىنىشنى مهقسهت قىلغـان،     

ــمه    ــان دۈش ــلهر پهرەز قىلىنغ ــسىگه ئهزا دۆلهت ــاۋا شهرتنامى ــدىۋارش . ن ئى
:  ماددىـسىدا  - 5 تهشـكىالتى نىزامنامىـسىنىڭ      ئهھـدى  شىمالىي ئاتالنتىـك  

قىلىنغـان تاجـاۋۇزچىلىق،   ئىتتىپاققا قاتناشقان ھهرقانـداق بىـر دۆلهتـكه     «
شـــــۇ ئىتتىپاققـــــا قاتناشـــــقان يهنه باشـــــقا دۆلهتـــــلهرگه قارىتىلغـــــان 

 كوللېكتىـپ   ،دېـمهك . ، دەپ بهلگىلهنـگهن   »تاجاۋۇزچىلىق دەپ، قارىلىـدۇ   
قوغدىنىشتىن ئىبارەت ئىستراتېگىيىلىك تهپهككـۇر سـوغۇق مۇناسـىۋەتلهر         

نغــان، كېــيىن ئۇرۇشــى دەۋرىــدە سىياســهت بهلگىلهشــنىڭ نېگىــزىگه ئايال
 گهنىن خاراكتېرلىـك دۆلهتـلهر تهشـكىلل      ئامېرىكا تهشهببۇس قىلغان رايو   

ر، دۆلهتلهرنـــى بىرلىـــك قىلغـــان قوغـــدىنىش خاراكتېرلىـــك تهشـــكىالتال 
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ــك  ــىمالىي ئاتالنتىـ ــدى شـ ــكىالتئهھـ ــهكلىدىن  ى تهشـ ــكىلى شـ نىڭ تهشـ
بىـــراق بىـــر دۆلهت ھۇجۇمغـــا ئۇچرىـــسا ئىتتىپاقـــداش . ئهنـــدىزە ئالغـــان

ــله ــا   دۆلهتـ ــامىلهرگه قارىتـ ــدىغان نىزامنـ ــدۇ، دەيـ ــى تۇرىـ ــاق قارشـ ر ئورتـ
ئامېرىكىنىڭ ئىچكـى قىـسمىدا ئوخـشاش بولمىغـان كۆزقاراشـالر مهۋجـۇد             

ئىككى قېتىم دۆلهت ئىـشالر كـاتىپى بولـۇپ تهيىـنلهنگهن           . بولۇپ كهلدى 
رقىلىق، شــىمالىي  تۈرتكىلىــك رول ئوينىــشى ئــائاچــسۇننىڭ ۋە مارشــاللىل
 تهشــكىالتىنىڭ نىزامنامىــسى ئامېرىكىــدا ماقۇلالشــتىن ئهھــدى ئاتالنتىــك
ئامېرىكىـــدا سىياســـىي ســـاھهدىكى ســـهر خىلـــالر ياۋروپانىـــڭ . ئـــۆتكهن

 قارشـى ئۇرۇشـقا كىرىـپ قېلىـشتىن         سـوۋېتلهرگه باالسىغا قېلىپ، سـابىق     
ئىـشتىن كېـيىن بۇنـداق ئهنـسىرەشنىڭ تـوغرا ئهمهسـلىكى،          . ئهنسىرەيتتى

ــ  ــقاندىال ياۋروپ ــدىغانلىقىنى   ئىتتىپاقالش ــالغىلى بولى ــاقالپ ق ــۇقىم س انى م
ــسپاتالپ بهردى ــاللىل. ئى ــى،  نىڭمارش ــدۈرۈش پىالن ــڭ مىنوتېر گۈللهن نى

گرېتــسىيىگه ۋە تــۈركىيىگه يــاردەم بېــرىش سىياســىتى ياۋروپــانى تېزلىــك  
ــان     ــۇپ كېلىۋاتق ــشقا ئاشــۇرۇپ، تاشــقىن بول ــۇرۇپ چىقىــشنى ئى بىــلهن ق

  . كوممۇنىزم دولقۇنىنى چهكلهپ قالدى
 يىلــى ئامېرىكىنىــڭ يــاردىمى ئــارقىلىق    - 1949شــهرقىي ئاســىيادا  

ياپونىيىنىــــڭ مىللىــــي مۇســــتهملىكىچىلىكىدىن قۇتۇلغــــان خىتــــاي     
 ئارقىـدىن كـورېيه     -ئارقـا   . ى مۇستهقىللىق جاكارلىـدى   مۇستهملىكىچىلىر

ئۇرۇشى، ۋيېتنـام ئۇرۇشـى پـارتالپ، بـۇ ئۇرۇشـالر كوممۇنىـستالر تهرغىـب               
ــان  ــا «قىلغ ــىدۇني ــدى   »ئىنقىالب ــۇپ قال ــسمى بول ــر قى ــڭ بى ــي . نى غهربى

ــىيا   ــلهن ئاسـ ــاقلىرى بىـ ــان –ئاتالنتىـــك ئوكياننىـــڭ قىرغـ ــنچ ئوكيـ  تىـ
 يىلــى دۇنيــا - 1949. اڭ پهيــدا بولۇشــقا باشــلىدىھــ پهرق، داقىرغاقلىرىــ

ر ۋە هســابىق ســوۋېتل. ر يىــل بولــۇپ قالــدىتارىخىــدا تــارىخى بۆلگــۈچ بىــ
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ــلىرىنىڭ   ــڭ ئىتتىپاقداشـ ــك  نهزئۇنىـ ــىمالى ئاتالنتىـ ــدە شـ ــدى ىرىـ  ئهھـ
دىن  يىلـــ50لـــېكىن . دەپ قارالـــدى» تاجـــاۋۇزچى گـــۇرۇھ«تهشـــكىالتى 

ــرى شــىمالىي ئاتالنتىــك  ــتىلگهنئهھــدى بې ــي  تهشــكىالتى كېڭهي  ھهربى
قوشۇنالرنى تهرتىپكه سـالغان، قورالالنـدۇرغان بولـسىمۇ، ھهربىـي مـانېۋىر          

كىن ئهزەلــدىن بىــرەر ئۆتكــۈزۈپ ئۇرۇشــقا تهييــارلىق قىلغــان بولــسىمۇ، لــې
ــدى   ــان ئهمهس ئىـ ــپ باققـ ــكهت قوللىنىـ ــتىم ھهرىـ ــالۋىيىنى . قېـ يۇگوسـ

 تهشـكىالتىنىڭ تـۇنجى     ئهھـدى  نتىـك بومباردىمان قىلىش، شىمالىي ئاتال   
  . قېتىملىق ھهربىي ھهرىكىتى بولۇپ قالدى

ــوۋېتلهر ــى   ســــ ــىۋەتلهر ئۇرۇشــــ ــوغۇق مۇناســــ ــپ، ســــ  يىمىرىلىــــ
ــقان ــىمال ئاتالنتئاخىرالشـ ــيىن شـ ــكدىن كېـ ــدى ىـ ــكىالتىنىڭ ئهھـ  تهشـ

ــلىدى  ــىپ ئۆزگىرىــــشكه باشــ ــۇنىڭغا مۇناســ ــدارىمۇ شــ ــراق، . ئىقتىــ بىــ
ــشلهر     ــىتىدىغان ئۆزگىرىــ ــىر كۆرســ ــگه تهســ ــڭ بىخهتهرلىكىــ ياۋروپانىــ

يۇگوســالۋىيىنىڭ پرېزىــدېنتى . ئۈزلۈكــسىز ئوتتۇرىغــا چىقىــشقا باشــلىدى
ــوۋىچ ــيمىلوشـ ــدە مىللىـ ــي  ،نىڭ دۆلهت ئىچىـ ــازىالش ھهربىـ ــك تـ  ئېتنىـ

كىتىنى يولغا قويغانلىقى گىتلېرنىڭ يهھـۇدىيالرنى قىـرغىن قىلىـشى          ھهرى
ــشى      ــشى، چهكلىنى ــۈن ئهيىبلىنى ــۇنىڭ ئۈچ ــۇپ، ش ــشاش بول ــلهن ئوخ بى

  . زۆرۈر بولۇپ قالدى
 تهشــكىالتى ســۆھبهت ئېلىــپ بارغــان،  ئهھــدى شــىمالىي ئاتالنتىــك

ــنچ يــول بىــلهن ھهل قىلىــشنىڭ بــارلىق ۋاســىتىلىرىنى ئىــشلهتكهن       تى
ــسىمۇ ــالۋىيىنى  بولـ ــيىن، يۇگوسـ ــدىن كېـ ــۈم بهرمىگهنـ ــداق ئۈنـ ، ھېچقانـ

شىددەتلىك بومباردىمـان قىلىـپ، تىنچلىـق شـهرتلىرىنى قوبـۇل قىلىـشقا             
ــدى ــي     . زورلى ــاۋى ھهربى ــپ، دۇني ــق قىلى ــۇچىالر مهمهدانلى ــى تۇرغ قارش

ئىتتىپاقنىــــڭ بىرلهشــــكهن دۆلهتــــلهر تهشــــكىالتىنىڭ قوشۇلۇشــــىدىن 
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ــش  ــۇق بېرى ــۇرۇپ، ھوق ــك  ئۆتكــۈزمهي ت ــۇرۇپ، ئىگىلى ــاي ت ــگه بولم كه ئى
 ھــازىرقى زامــان دۆلهتــكه ھهربىــي ھهرىــكهت قــوللىنىش ھوقۇقلــۇق بىــر 

ن كېــيىن شــۇنىڭدى. تارىخىــدا مىــسلى كــۆرۈلمىگهن بىــر ئىــش دېيىــشتى 
 تهشـكىالتىنىڭ ۋەزىپىـسى دۇنيـا ۋەزىيىتـى ۋە          ئهھـدى  شىمالىي ئاتالنتىك 

ــس    ــشىپ، ئىنـ ــشىگه ئهگىـ ــڭ ئۆزگىرىـ ــا ۋەزىيىتىنىـ انپهرۋەرلىكنى، ياۋروپـ
ــكه    ــلىق تهرەپـ ــارەت ئاساسـ ــتىن ئىبـ ــى قوغداشـ ــى، تىنچلىقنـ ئهركىنلىكنـ

  . ئۆزگهردى
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  خىتاي كوممۇنىستلىرى

   كۈنى- 7 ئاينىڭ - 9 يىلى - 1999
ئىككـى  «: چـېچىن  چهنخىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ مۇئاۋىن ۋەزىـرى      

ــى   ــسى ل ــڭدۆلهت نهزەرىيى ــدېنت   دىڭخۇينى ــشى، پرېزى ــسى كۆزقارى  شهخ
ــر    ســايلى ــدىغان پىكى ــار قىلىنى ــيىن بىك ــدە ئاخىرالشــقاندىن كې مى تهيۋەن

ــۇپ قالىــدۇ ــدى» بول ــۇ . دې ــايىغى چۈشــمهي ت ــداڭ گهپنىــڭ ئ رۇپال گومىن
دە ئىككــى ئاالھىــ« ئومــۇمى يىغىنىــدا - 2 نۆۋەتلىــك - 15پارتىيىــسىنىڭ 

 نۆۋەتلىك ئومـۇمى يىغىـن قـارار اليىهىـسىنىڭ          - 2نى  »دۆلهت نهزەرىيىسى 
ۈزۈپ، تهيۋەنــــدە ھــــاكىمىيهت بېــــشىغا كېلىــــدىغان مهزمۇنىغــــا كىرگــــ

ــڭ   ــداق پارتىيىنىـ ــدىنھهرقانـ ــىتىگه   مۇنـ ــى سىياسـ ــى يېتهكچـ  كېيىنكـ
 دىڭخۇينىــڭبــۇ ھهرىــكهت شۈبهىــسىزكى، پرېزىــدېنت لــى . ئايالنــدۇردى

ــسى « ــى دۆلهت نهزەرىيىــ ــدا،  »ئىككــ ــشىش جهريانىــ ــدار ئېلىــ گه ئاالقىــ
 مۇشـۇ  دىڭخۇينىـڭ ن، لـى   بېيجىڭغا بېرىلگهن بىـر زەربه بولـۇپال قالماسـتى        

مهســىلىگه » مۇشـۇ «مهسـىلىدە چىـڭ تـۇرۇپ، ئامېرىكـا بىـلهن جۇڭگـونى       
بۇنىڭغـا مۇناسـىۋەتلىك جۇڭگـو      . مهجبۇرلىغانلىقىـدۇر ئىپادە بىلدۈرۈشكه   

 بايانـات ئـېالن     لىـن  يـۈن چىـن   تهيۋەن ئىشلىرى ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى     
ــنـــى»نهزەرىيىـــسىئىككـــى دۆلهت «: قىلىـــپ سىنىڭ  گومىنـــداڭ پارتىيىـ

ــتۈرگهنلىكى ــلىغان ئهڭ   ھۆججهتلهشـ ــدا تاشـ ــارچىالش يولىـ ــى پـ  ۋەتهننـ
 دەپنــىخهتهرلىــك بىــر قهدەم، گومىنــداڭ پارتىيىــسىنىڭ ئىــستىقبالىنى     

 قهدەم تهيـــۋەن خهلقىنـــى ئـــۇرۇش ئـــوتى ئىچىـــگه قىلغـــانلىق، قهدەممـــۇ
ــدى   ــى تهكرارلى ــان گېپىن ــك، دەپ يادلىۋالغ ــشاش. ئىتتهرگهنلى ــر ئوخ ال بى

نىـڭ  ىمۇخبىر» خهلـق گېزىتـى  « ئاۋسـترالىيه   س جيـاڭ زېمىـن    ۋاقىتتا رەئىـ  
تهيـــۋەن مهسىلىـــسىنى تېـــز ئارىـــدا ھهل «: زىيــارىتىنى قوبـــۇل قىلغانـــدا 
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ــار    ــۇقى ب ــشلىتىش ھوق ــورال ئى ــۋەنگه ق ــڭ تهي ــدا »قىلىــش، جۇڭگونى لىقى
  .چىڭ تۇردى

ــى      ــڭ ۋەزىيىت ــۋەن بوغۇزىنى ــتىم تهي ــۇ قې ــكىنلهپب ــدە، كهس  كهتكهن
ــ تهيبــىبېيجىــڭ بىــلهن  ــته ت –ل تى زلىــشىپ ې ئىپــادە ئىــشلىتىش جهھهت

ــى ــۆ   . كهتت ــته ئ ــكهت جهھهت ــا ھهرى ــشتىۋزلىرىنى تۇتۇئهمم ــۇ . ېلى بولۇپم
بېيجىڭ قهلهم كۈرىـشى بولـسۇن يـاكى ئهلهم كۈرىـشى بولـسۇن، خىتـايچه            
ئهلپازىنى مهتبۇئاتقا مهركهزلهشتۈرۈپ، ھهقىقىـي جهھهتـته ھهربىـي كـۈچ            

ىلىك ھۇجـۇم يـاكى مۇداپىئهنىـڭ        لېكىن پـسىخولوگىي   ،يۆتكىمىگهنلىكىنى
شلهتمهسلىك  قـورال ئىـشلىتىش يـاكى قـورال ئىـ      جۇڭنهنخهينىڭكهينىدە،  

ــى  مهسىلىـــسىدە ئهگىـــپ ئۆت كىـــدەك ماكاننىـــڭ تارىيىـــپ كهتكهنلىكىنـ
  .كۆرۈپ يهتتۇق

خىتــاي كوممۇنىــستلىرى، ھوقــۇقنى مهركهزگه يۈكــسهك دەرىجىــدە     
وقۇققــا ئېرىــشكهن مهركهزلهشــتۈرگهن مۇســتهبىت ھــاكىمىيهت بولــۇپ، ھ

 يىلــدىن بېــرى ئاغــدۇرۇلۇش يــاكى ھوقــۇقنى ســاقالپ قېلىــشنىڭ       50
ئىككـــى دۆلهت «. كرىزىـــسلىرى ئىچىـــدە ھۆكۈمرانلىـــق قىلىـــپ كهلـــدى

 قارشـىلىقى   ن جۇڭگـو بىـلهن تهيۋەننىـڭ قـارىمۇ        پهيدا قىلغا » نهزەرىيىسى
 قارشــىلىقىنى پهيــدا قىلىــشى را قــارىمۇئىككــى دۆلهت پۇقرالىرىنىــڭ ئۆزئــا

ــورال     ــۋەنگه قــ ــاكىمىيىتىنى تهيــ ــڭ ھــ ــست خىتاينىــ ــا، كوممۇنىــ ھهتتــ
  . ئىشلىتىدىغان تهۋەككۈلچىلىككه مهجبۇرلىشى مۇمكىن

ــست   ــاي كوممۇنىــ ــىلهن، خىتــ ــۈمىتى مهســ ــى دۆلهت « ھۆكــ ئىككــ
گه ئاالقىــدار خهۋەرلهرنــى مهتبۇئــات ئــارقىلىق پۇقراالرغــا     »نهزەرىيىــسى

تهيـۋەنگه قارشـى كهسـكىن      ھهتتا ئاخبـارات ساھهسـىدە      . ئاشكارا تارقاتتى 
ك گېزىــت يۈزىــدە قويۇلغــان مــاۋزۇالر دەبــدەبىلى . ئــۇرۇش ئېلىــپ بــاردى
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المايدىغان گېزىتلهرنىـــــڭ  ۋھـــــېچكىم ســـــېتى . مىسلىـــــسىز بولـــــدى 
» دۆلهت مــۇداپىئه گېزىتــى«مهســىلهن، . مۇشــتهرىلىرى كۆپىيىــپ كهتتــى

دە  كـۈنىگه كهلگهنـ    - 23 ئاينىـڭ    - 8. ىالتتى مىڭ نۇسخا سېت   180ئادەتته  
يهر شـارى   «.  مىـڭ نۇسـخا بولـدى      360بۇ گېزىتنىڭ سـېتىلىش مىقـدارى       

نــى ئــاۋۋال خهۋەر قىلغــانلىقتىن، »ئىككــى دۆلهت نهزەرىيىــسى «»گېزىتــى
ــون نۇســخىدىن ئېــشىپ كهتتــى 1ســېتىلىش مىقــدارى   ،قىسقىــسى.  مىلي
ــۇقرالىرى   ــو پـ ــسى «جۇڭگـ ــى دۆلهت نهزەرىيىـ ــشىنى،  »ئىككـ ــڭ كېلىـ نىـ

ىكنـى  ىن، مىللهتچىلىـك ۋە سـاختا ۋەتهنپهرۋەرل      كېتىشىنى بىلگهندىن كېي  
  ھۆكـۈمىتىنى سىياســىي دەسـمايىگه ئىــگه  ئۇرغۇتـۇپ خىتـاي كوممۇنىــست  

ــدى ــست . قىل ــاي كوممۇنى ــى  ئهگهر خىت ــاكىمىيىتى ل ــۇي ھ ــلهن دىڭخ  بى
نى ىئىككى تهرەپ ئوتتۇرىسىدا يـۈز بېرىۋاتقـان ئىـرادە كۈرىـشىدە ئـاجىزلىق            

رنى مهتبۇئاتتـــا قامـــال قىلىـــشتىن ئاشـــكارىالپ قويغـــان بولـــسا، پـــاكىتال
ئىبـــارەت ئهنئهنىـــۋى ئۇســـۇل بـــويىچه جۇڭگـــو پـــۇقرالىرىنى ئالـــداپ       

 ھۆكــۈمىتى ئــۆزىنى ۇنىڭــدىن باشــقا خىتــاي كوممۇنىــستئ. كېتهلمهيتتــى
ــۇپ   ــا قويـ ــارتىيه ئورنىغـ ــۈك پـ ــدىغۇچى بۈيـ ــى قوغـ  ،ۋەتهننىـــڭ بىرلىكىنـ

ــدېئولوگىيىلىك ئه   ــى ئىـ ــايچه ۋەتهنپهرۋەرلىكنـ ــشاشال خىتـ ــئهنىگه ئوخـ نـ
 ئوقۇغـۇچىالر  تيهنئهنمىنـدە لېكىن خىتـاي كوممۇنىـستلىرى      . ئايالندۇرغان

ھهرىكىتىنــى باســتۇرغان چاغــدا، بــۇ پــارتىيه ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ قــانۇنلۇق 
ــدى     ــدا قىل ــان پهي ــشىلهردە گۇم ــلىكى كى ــاكى ئهمهس ــاي  . ي ــۈن خىت بۈگ

ــى  ــستلىرى لـ ــڭكوممۇنىـ ــسى «دىڭخۇينىـ ــى دۆلهت نهزەرىيىـ ــى »ئىككـ نـ
ــ  ــى پ ــدىغان ۋەتهن   ۋەتهنن ــى تۇرى ــكه قارش ــرلىككه كهلتۈرۈش ارچىالش، بى

لــېكىن بۇنىڭغــا تاقابىــل تۇرىــدىغان . ســېتىش ھهرىكىتــى، دەپ بېكىتتــى
ــدى     ــا ئېلىــپ چىقالمى ــر سىياســهتنى ئوتتۇرىغ » ئــازادلىق«ئۇنــداقتا، . بى
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ئارمىيىنىڭ ۋەتهننى قوغدىشىمۇ گۇمان قىلىـشقا تېگىـشلىك ئىـش بولـۇپ            
  اي ھاكىمىيىتى دۇچ كهلگهن خىرىس ئهمهسمۇ؟بۇ ئىشالر خىت. قالدى

 يهتـته « قهدەممـۇ قهدەم قىـستاپ ئـاۋۋال         دىڭخـۇي ئۇنىڭدىن قالسا لى    
ــسى ــى دۆلهت نهزەرىيىــسى «كېــيىن » دۆلهت نهزەرىيى  كدېگهنــدە» ئىكك

 پـوك خىتـايالر     –سىياسىي نهزەرىيىلهرنى كۆتۈرۈپ چىققاندا يۈرىكى پـوك        
  . نى ئاشكارىالپ قويدىىئاجىزلىق
ــپ    خى ــرلهر ئېقىـ ــدەك پىكىـ ــدە تۆۋەندىكىـ ــڭ ئىچىـ ــاي پۇقرالىرىنىـ تـ

ئىككــى دۆلهت نهزەرىيىــسى ئهگهر مــاۋ زېــدۇڭ، دىــڭ «: يــۈرگهن ئىمىــش
جۇڭگـو  (ي ھۆكـۈمىتى     دەۋرىدە ئوتتۇرىغـا چىققـان بولـسا، خىتـا         شياۋپىڭ

نى كۆرسـىتىپ  ىئاللىقاچـان تهيـۋەنگه كۆرگۈلـۈك    )  ھۆكـۈمىتى  كوممۇنىست
ېـدۇڭ تهيـۋەن مهسىلىـسى بـويىچه ئهينـى چاغـدا            مـاۋ ز  . »قويغان بـوالتتى  

 خهت يېزىــپ تهيــۋەننى ئــازاد قىلىــپ بېرىــشنى تهلهپ  قىلغانــدا، ســتالىنغا
ستالىن ھازىرقى مهسىله تهيۋەننى ئـازاد قىلىـش مهسىلىـسى ئهمهس، دەپ            

ــاۋ  ــدۇڭنىمـ ــۆرەپ   زېـ ــىغا سـ ــورېيه ئۇرۇشـ ــله كـ ــلهن بىلـ ــسى بىـ  ئارمىيىـ
مـاۋ زېـدۇڭ،    . مهيدىغان بولسا كېـرەك   كىرگهنلىكىنى خىتاي پۇقرالىرى بىل   

ــڭ  ــياۋپىڭدى ــۇرايلى  ش ــۇپ ت ــى قوي ــاڭ زېمىنالرن ــر  ،، جي ــداق بى  يهنه قان
ــان       ــكهن؟ يام ــار ئى ــۈرئهت ب ــدىغان ج ــۇم قىالالي ــۋەنگه ھۇج ــدا تهي خىتاي

  يولۋاسنىڭ يولدا ياتقانلىقىنى بىلمهمدىكىنه، بۇ خىتايالر؟ 
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  دىڭخۇيلى 

   كۈنى- 8 ئاينىڭ - 9 يىلى - 1999
گهرچه » ئىككـى دۆلهت نهزەرىيىـسى   « ئوتتۇرىغـا قويغـان      دىڭخۇي لى

ئاساســـى قـــانۇننى ئۆزگهرتىـــپ تولۇقاليـــدىغان مهزمۇنالرنىـــڭ قاتارىغـــا  
كىرگۈزۈلمىــسىمۇ، جۇڭگــو بىــلهن تهيــۋەن ئهگىــپ ئۆتۈشــكه مهجبــۇر       

ئامېرىكـا ھهم بىـر   . بولغان بىـر قېتىملىـق توقۇنۇشـتىن سـاقلىنىپ قالـدى       
خهلقئـارا  » ئىككـى دۆلهت نهزەرىيىـسى    «لـېكىن   . دىقېتىم يېنىك تىن ئالـ    

 دىڭخــۇيخــۇددى پرېزىــدېنت لــى   . جهمئىيهتــته بىــر ئېچىتقــۇ بولــدى   
ســـۈرەن  -قـــانچه شـــاۋقۇن «توغرىـــسىدا » ئىككـــى دۆلهت نهزەرىيىـــسى«

دېگهنـــــدەك، بېيجىڭمـــــۇ شـــــاڭگاڭ » كۆتۈرســـــهڭ شـــــۇنچه ياخـــــشى
ئىككــى « يۋەننىــڭتهبېرىــپ مهتبۇئــاتلىرى ئــارقىلىق ئــاغزىنى قويــۇپ    

ــارا بازارغـــا سېلىـــشىغا قارشـــى تـــۇرۇش  »دۆلهت نهزەرىيىـــسى نـــى خهلقئـ
نـــۆۋەتته يېڭـــى زېلالندىيىـــدە چاقىرىلغـــان  . توغرىـــسىدا داۋراڭ ســـالدى

ــدىن      ــاكى يىغىن ــسۇن ي ــۇرۇن بول ــشتىن ب ــن ئېچىلى ــى يىغى ــدا مهيل يىغىن
كېــيىن بولــسۇن يــاكى مــۇنبهردە يــاكى مــۇنبهر ئاســتىدا بولــسۇن تهيــۋەن  

  .  ئىشىنىمىزئېلىشىدىغانلىقىغاونىڭ بىر قهپهس بىلهن جۇڭگ
ــېكىن ئامېرىكــا دۆلهت   مۇئــاۋىن دۆلهت ئىــشالر كــاتىپى  ســوۋېتنىڭل

ــۇ ــۈچ      -ني ــو ئ ــۋەن، جۇڭگ ــا، تهي ــۈزۈلگهن ئامېرىك ــهھىرىدە ئۆتك ــورك ش ي
ــتهرەپ يىغىن ــداىـ ــدە  «: دا خهۋەر تارقاتقانـ ــى زېلالندىيىـ ــىنگتون يېڭـ ۋاشـ

كيـــان ئىقتىـــسادى ھهمكـــارلىق     تىـــنچ ئو –ئۆتكۈزۈلىـــدىغان ئاســـىيا  
 بىــــلهن جيــــاڭ زېمىــــن يــــۇقىرى كىلىنتــــونيىغىنىــــدا، پرېزىــــدېنت 

دەرىجىلىكلهر سۆھبىتى ئۆتكۈزۈپ، جۇڭگونىڭ دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا           
ــر  ــۇپ كى ــو،    ىشئهزا بول ــارقىلىق جۇڭگ ــشىش ئ ــهرتلىرىنى مهسلىههتلى  ش
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ــىۋىتىنى   نــــى»ياخــــشىالشنى ئۈمىــــد قىلىــــدىغانلىقىئامېرىكــــا مۇناســ
شۇنداق ئهھۋالدا، بۇ يىلنىڭ ئاخىرىـدا جۇڭگـو بىـلهن          . ۆرسىتىپ ئۆتتى ك

تهيــۋەن ئوخــشاشال بىــر ۋاقىتتــا دۇنيــا ســودا تهشــكىالتىغا ئهزا بولــۇپ        
 مهسىلىــسى بــويىچه ئىككــى تهرەپ ســودا ئۇنــداقتا، ،كىرەلهيــدىغان بولــسا
ــۇرۇپ،  ــۋەن  »ئىككــى دۆلهت نهزەرىيىــسى«ســۆھبهت ق نىــڭ جۇڭگــو، تهي

بــــۇ ئهھــــۋال .   كۆرســــهتكهن تهســــىرىنى تۈگىتهلهيــــدۇمۇناســـىۋىتىگه 
سىياســىتى ئاســتىدا تهيــۋەن  بوغۇزىــدا يــۈز  » بىــر جۇڭگــو«ئامېرىكىنىــڭ 

ــىرىگه    ــهلبىي تهســـــ ــشنىڭ ســـــ ــشىش ۋە قارشىلىشىـــــ بهرگهن ئېلىـــــ
  .ئۇچرىمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

نـۆۋەتته  . لېكىن بۇ پهقهت ئامېرىكا تهرەپنىـڭ ئۈمىـدى بولـسا كېـرەك           
جۇڭگـو، تهيـۋەن مۇناسـىۋىتىگه نهزەر ئاغدۇرسـاق ئالغـا            —ى دۆلهت   ئىكك

ــشكه      ــته، دېيى ــشىپ يېتىلمهك ــۇر پى ــپ تهپهكك ــشلىك ئاكتى ــقا تېگى قاراش
ئوخشاشال كۆرسـىتىپ ئۆتۈشـكه تېگىـشلىك بىـر تهرىپـى شـۇكى،              . بولىدۇ

ئامېرىكىنىــڭ بــۇ قېــتىم يېڭــى زېلالندىيىــدە ئۆتكۈزۈلىــدىغان پرېزىــدېنت 
 جيـــاڭ زېمىننىـــڭ ســـۆھبىتىگه ئاالقىـــدار سىياســـىي  بىـــلهنكىلىنتـــون

ســـۆھبىتى ئـــارقىلىق »  ۋاڭ– گـــۋ«ئۈمىـــدى، قىـــسقا مـــۇددەت ئىچىـــدە 
ــۇقىنى،    ــشىدىن ئهســهر يوقل ــۋەن، جۇڭگــو مۇناســىۋىتىنىڭ ياخشىلىنى تهي

ئوتتـۇرا  «مۇشۇ يهردە، مۇشۇ دەملهردە، جۇڭگو بىلهن تهيۋەن ئوتتۇرىـسىدا           
ــشىم ــاپىلىك كېلىــ ــشن» مۇســ ــۇ ىڭئىمزالىنىــ ــۇقىنى مۇمكىنلىكىمــ  يوقلــ

ــى . چۈشــهندۈرۈپ بهردى  ســۆزلىگهن تهيبىــدە دىڭخۇينىــڭپرېزىــدېنت ل
جۇڭگـو تهرەپنىـڭ   » ئىككـى دۆلهت نهزەرىيىـسى    «سۆزىگه سېلىشتۇرغاندا،   

 تهيـۋەننى زىيـارەت قىلىـشىغا تـوغرىالپ        نىـڭ داۋخهن ۋاڭ   سۆھبهت ۋەكىلى 
ــكهن   ــان ئىـــ ــا قويۇلغـــ ــومىت  . ئوتتۇرىغـــ ــۇق كـــ ــۋەن قۇرۇقلـــ ېتى تهيـــ
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بـۇ يىـل    ۋاڭ داۋ خهن    ئهمهلدارلىرىنىڭ دەلىللىشىگه ئاساسـالنغاندا، ئهگهر      
ــۋەنگه يېتىــپ كېلىــدىكهن - 10 ــدا تهي ــۋەنگه پايدىــسىز  ، ئاي ــيهت تهي  ۋەزى

ــلهن دۆلهت مۇناســــىۋىتىنىڭ ئو. بولىــــدۇ ــا چــــۈنكى، دۆلهت بىــ تتۇرىغــ
 سىياسىي سـۆھبهتته تهڭ دەرىجىلىـك ئـورۇننى         قويۇلۇشىغا مۇناسىۋەتلىك 

ــدىكهن ت ــوغرا كېلىـ ــشقا تـ ــۇق  . هلهپ قىلىـ ــۋەن تهرەپ ئوچـ ــۇ يهردە تهيـ بـ
ــر گهپ شــۇكى،   ئوتتۇرىغــا » ئىككــى دۆلهت نهزەرىيىــسى«ئېيتالمىغــان بى

.  تهيــۋەنگه كېلىــشى ناتــايىن ئىــدى   نىــڭداۋخهن ۋاڭ چىققــان ئىــكهن، 
 تهيـۋەن، جۇڭگـو ئوتتۇرىـسىدا       ئامېرىكا تهرەپ ئوتتۇرىغا قويغـان    شۇنداقال  

  .  بۆشۈكىدىال تۈگىشهتتىئىمزاالشمۇ» اپىلىك كېلىشىمئوتتۇرا مۇس«
ــۇ       ــۈن، ب ــپهئهت ئۈچ ــىيادا مهن ــۇبىي ئاس ــهرقىي جهن ــڭ ش ئامېرىكىنى
ــته    ــارا جهمئىيهت ــته، خهلقئ رايوننىــڭ ۋەزىيىتىنــى مۇقىمالشــتۇرۇش جهھهت

. جۇڭگونىــڭ خهلقئــارا ھهمكــارلىقىنى قولغــا كهلتۈرۈشــكه تــوغرا كېلهتتــى 
لـــدا باشـــقا تهرەپـــتىن يـــول ئېچىـــپ،     تهيۋەنـــدىن ۋاز كهچمىـــگهن ھا 

ەڭ ر جيــاڭ زېمىننىــڭ ســۆھبىتىگه قويــۇق   بىــلهنكىلىنتــونپرېزىــدېنت 
ھـــازىرقى ئهھۋالـــدىن قارىغانـــدا ئامېرىكـــا زور    . بېرىـــشنى كـــۆزلهيتتى 

نىــڭ ىدەرىجىــدە يــول قويۇشــنى مــاقۇل كۆرگهنــدىمۇ لــېكىن، جۇڭگــو ئۆز 
ــتىن  ــسىمغا دۇچ كهلگهنلىكــ ــسمىدا زور بېــ ــ،ئىچكــــى قىــ ــودا  دۇنيــ ا ســ

ــى   ــدىراپ كهتمهيتتـ ــشكه ئالـ ــۇپ كىرىـ ــكىالتىغا ئهزا بولـ ــسىچه . تهشـ ئهكـ
. تهيۋەننىڭ دۇنيا سودا تهشـكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىرىـشى مـۇمكىن ئىـدى             

نـــــى ئـــــاۋۋال »ئـــــۈچ تهرەپلىـــــك قاتنـــــاش«بۇنـــــداق مۇمكىنلىـــــك 
ــوالتتى   ــدىلىق ب ــكه پاي ــدېنت . ئهمهلىيلهشتۈرۈش ــونپرېزى ــلهن كىلىنت  بى

بىتى مـــۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىـــشهلهمدۇ؟ بېيجىـــڭ جيـــاڭ زېمىننىـــڭ ســـۆھ
ۋاشىنگتوننىڭ تهسهۋۋۇرلىرىغا ماسلىشاالمدۇ؟ بـۇ مهسـىلىلهر كىـشىلهرگه          



 232

ــدۇ    ــدەك كۆرۈنىـ ــا قىلمايدىغانـ ــد ئاتـ ــانچه زور ئۈمىـ ــى دۆلهت «. ئـ ئىككـ
لهن تهيـۋەن  جۇڭگـو بىـ  «ئـارقىلىق تهيـۋەن قىيـاس قىلغـان         » نهزەرىيىسى

لهرگه ئېرىـشهلهمدۇ؟ شـۇ ئـارقىلىق        دېگهن شهرت  »تهڭ دەرىجىلىك دۆلهت  
ــ     كهو بىــلهن سىياســىي ســۆھبهت  يهنه شــۇنداق ئاساســالر بــويىچه جۇڭگ

  . كېلهلهمدۇ، كېلهلمهمدۇ؟ جاۋاب شۇكى بۇ ھازىرچه مۇمكىن ئهمهس
ــدا   ــۈزەكى قارىغان ــسى «ي ــۋەن  » ئىككــى دۆلهت نهزەرىيى ــارقىلىق تهي ئ

الرغـا ئېرىـشىش     ياراغ –ھېچنهرسىدىن ئايرىلىپ قالمىدى، ھهربىي قـورال       
نىـــڭ ىرخهلقئـــارا جامـــائهت پىك. تـــۈپ كهتتـــىجهھهتـــته ئۆتكهلـــدىن ئۆ

ــشتى ــتىگه ئېرىـ ــك  . دىققىـ ــۇنچىلىك تهۋەككۈلچىلىـ ــشقا شـ ــۋەن نېمىـ تهيـ
دو تىكىـپ، نـېمه ئۈچـۈن جۇڭگـو         » ئىككى دۆلهت نهزەرىيىـسى   «قىلدى؟  

ــددىيلىك   ــسىدا جى ــۋەن ئوتتۇرى ــلهن تهي ــۇش  ،بى ــتىگه توقۇن ــڭ ئۈس  ئۇنى
؟ ئامېرىكىنىـــڭ مهمـــۇرى دائىرىلىـــرى نـــېمه ئۈچـــۈن     پهيـــدا قىلـــدى 

مۇبـادا يېڭـى زېلالندىيىـدە،      » ھېس قىاللمىـدى  «ئىكهنلىكىنى ھازىرغىچه   
ــدېنت    ــلهن پرېزىـ ــن بىـ ــاڭ زېمىـ ــونجيـ ــۋەن  كىلىنتـ ــقاندا تهيـ  ئۇچراشـ

 قانـداق جـاۋاب     كىلىنتـون مهسىلىسى ئوتتۇرىغا چىقىپ قالـسا پرېزىـدېنت        
ھېچقانـــداق تهســـهۋۋۇرغا ئىـــگه بېرىـــدۇ؟ بـــۇ توغرىـــدا بېيجىـــڭ تېخـــى 

ــويىچه     . ئهمهس ــسى ب ــۋەن مهسىلى ــڭ تهي ــدېنت كىلىنتوننى ــېكىن پرېزى ل
  . نىمۇ تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇىيېنىكلىك بىلهن يول قويۇش
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  جياڭ زېمىن

   كۈنى- 15 ئاينىڭ - 9 يىلى - 1999
ــارىتىنى      ــپ دۆلهت زىيــ ــپ كېلىــ ــدقا يېتىــ ــن تايالنــ ــاڭ زېمىــ جيــ

ســترالىيه، يېڭــى زېلالنــدىيه قاتــارلىق دۆلهتـــلهرگه     ئاخىرالشــتۇرۇپ، ئاۋ 
جيـاڭ زېمىننىـڭ   . يېتىپ كېلىپ دىپلوماتىك پائـالىيهتلىرىنى باشـلىۋەتتى    

يــــۇقىرىقى ئــــۈچ دۆلهتنــــى زىيــــارەت قىلىــــشى، تهيــــۋەن، جۇڭگــــو       
ــازىرقى   ــان ھـ ــدا بولغـ ــىۋەتلهردىن پهيـ ئوتتۇرىـــسىدىكى جىـــددىي مۇناسـ

ۇرىـسىدا پهيـدا بولغـان جىـددىي        ۋەزىيهتكه، ئامېرىكـا بىـلهن جۇڭگـو ئوتت       
ــارەت ۋە     ــان زىي ــپ بېرىلغ ــۇرۇش ئۈچــۈن ئېلى ــل ت مۇناســىۋەتلهرگه تاقابى

  . دىپلوماتىك ئورۇنالشتۇرۇش ئىدى
 بهگلىـــرى تهيـــۋەن مهسىلىـــسىنى ھهل قىلىـــشنىڭ جۇڭنهنخهينىـــڭ

بىردىنبىر يولى ئۇرۇش دەپ، قول كۆتـۈرۈپ بىـردەك تونۇشـقا كهلگهنـدىن          
ــۋەن  ــيىن، ئهگهر تهيـ ــى   كېـ ــسا، ئهتراپنـ ــارتالپ قالـ ــۇرۇش پـ ــدا ئـ بوغۇزىـ

ئهتراپتىكــى . مۇقىمالشــتۇرۇش، بىــخهتهر مۇھىــت يــارىتىش كېــرەك ئىــدى
دۆلهتلهر دىپلوماتىيىسىنى ياخشى بىر تهرەپـكه راۋاجالنـدۇرۇش، ئامېرىكـا،          

، بېلگرادتـا بـاش ئهلچىخانـا       ىـپ زور دەرىجىـدە چېكىن   جۇڭگو مۇناسـىۋىتى    
يىن جۇڭگــــو ئۈچــــۈن زۆرۈر بولــــۇپ بومباردىمــــان قىلىنغانــــدىن كېــــ

ــدى ــىتىنى ۋە   . قالغانىــ ــستراتېگىيىلىك سىياســ ــو ئىــ ــقا جۇڭگــ شۇڭالشــ
ــدى   ــپكه ســالماقچى بول ــنچ –ئاســىيا . دىپلوماتىــك سىياســىتىنى تهرتى  تى

ئوكيان رايونىدا پۇت تىرەپ تۇرۇش بىلهن ئامېرىكىنىـڭ قـاتتىق بېـسىمى            
ــ     پكه سېلىــشنىڭ ئوتتۇرىــسىدا مــۇۋازىنهت يــارىتىش يۇقىرىقىــدەك تهرتى

ئوتتۇرىغـــا » ئىككـــى دۆلهت نهزەرىيىـــسى«. سىياســـىي مهقـــسىتى ئىـــدى
قويۇلۇپ، جۇڭگو، تهيـۋەن مۇناسـىۋىتى يامانلىـشىپ كهتكهنـدىن كېـيىن،            
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ــى     ــىتى يېڭـ ــېلىش سىياسـ ــپكه سـ ــستراتېگىيىلىك تهرتىـ ــڭ ئىـ جۇڭگونىـ
نى تـۈگىتىش، ئـۆزىنى     الشـتۇرۇش، كرىزىـس    ئهتراپنى مۇقىم  —مهزمۇنالرغا  

 يېڭـى زوراۋانلىققـا قارشـى تۇرۇشـتهك، يېڭـى مهزمۇنالرغـا ئىـگه               قوغداش،
  . بولدى

 ئــايالردا - 8 - 7جهريانىــدا خىتــاي ھۆكــۈمىتى   تهرتىــپكه ســېلىش  
جيــاڭ . نى ئورۇنالشــتۇردىچاقىرىــپ كــېلىش، مېهمــان بولــۇپ بېرىــش    

ــن  ــد- 7زېمى ــدى   ئاي ــارەت قىل ــۇلىيىنى زىي ــسىن  - 8. ا موڭغ ــدا يىلىت  ئاي
وتتــۇرا ئاســىيادىكى بهش دۆلهتنىــڭ خهلقئــارا يىغىنىغــا بىــلهن بىــرلىكته ئ

هتهرلىـك بهلـۋېغى   ئوتتـۇرا ئاسـىيا ۋە جۇڭگونىـڭ شـىمالىدا بىخ         . قاتناشتى
 ئايدا ياپونىيىنىڭ ۋەزىرىنـى جۇڭگوغـا تهكلىـپ قىلىـپ           - 7. بهرپا قىلدى 

ــتى ــى    . سۆھبهتلهش ــۆھبهت ۋەكىللىرىن ــىي س ــڭ سىياس ــى كورېيىنى ئىكك
ــور   ــپ، كـــ ــا چاقىرىـــ ــى   بېيجىڭغـــ ــڭ ۋەزىيىتىنـــ ــرىم ئارىلىنىـــ ېيه يېـــ

ــدى ــا تهكلىــپ  . مۇقىمالشــتۇرماقچى بول ــستاننىڭ ۋەزىرىنــى جۇڭگوغ پاكى
ــىۋىتىنى    ــۇ زىيـــارەتته پاكىـــستان بىـــلهن ھىندىـــستان مۇناسـ قىلىـــپ، بـ
ــستان    ــڭ پاكى ــته بېيجى ــسىمۇ ئهمهلىيهت ــدەك كۆرۈن ياراشــتۇرماقچى بولغان

مۇشــۇنداق . لــدىئـارقىلىق ھىندىــستاننىڭ تهھــدىتىنى چهكلىمهكچـى بو  
. ۋەزىيهت جىددىيلىكىـدە ئۇيغۇرنىـڭ قىـزى رابىـيه قـادىر قولغـا ئېلىنـدى          

ــهرقىي جهنـــۇبىي ئاســـىيا زىيـــارىتىنى       ــاڭ زېمىـــن ئاۋســـترالىيه، شـ جيـ
ــيىن ــۇرۇپ   ،ئاخىرالشــتۇرغاندىن كې ــارام خــۇدا ئولت ــدە ئ  يېڭــى زېلالندىيى

ــدېنت  ــونپرېزىـ ــركىلىنتـ ــلهن پىكىـ ــدىكى  بىـ ــتۇرماقچى، كۆڭلىـ  ئالماشـ
 سـۆزلهپ بهرمهكچـى، تهلهپ قويمـاقچى        غـا كىلىنتوننى پرېزىدېنت   ىرىهپلگ

 نازلىنىـشلىرىنى   تهتهيـلهرچه شۇنداق دىپلوماتىـك قىلىقلىرىنـى ۋە       . بولدى
ــدى  ــۋەنگه كۆرســىتىپ قويمــاقچى بول ــى . تهي ئىككــى دۆلهت  «دىڭخــۇيل
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 جۇڭنهنخهينىــــڭنــــى ئوتتۇرىغــــا قويغانــــدىن كېــــيىن، »نهزەرىيىــــسى
ــى دۆ  ــرى، ئىككــ ــىۋىتى بهگلىــ ــشىنورمالللهت مۇناســ ــۆھبهتكه پىــ ، ســ

ئولتۇرۇپ، ۋەتهننى بىرلىككه كهلتۈرۈش توغرىـسىدا سـۆھبهت قۇرۇشـنىڭ          
مۇمكىنلىكى ئهمدى تۈگهشتى، بۇنداق مۇمكىنلىـك تارىخنىـڭ ھاڭلىرىغـا          
چۈشۈپ كهتتى، تهيۋەننى ھهربىي كۈچ بىلهن سـۆھبهتكه قىـستاش يـاكى            

ىلماقتىن باشـقا يـول قالمىـدى،       تهيۋەن مهسىلىسىنى ئۇرۇش بىلهن ھهل ق     
تهيـۋەن بىـلهن جۇڭگـو ئوتتۇرىـسىدا ئـۇرۇش پارتلىـسا، بـۇ              . دەپ قارىدى 

ــتىن    ــۇپال قالماس ــشى بول ــڭ ئى ــى دۆلهتنى ــۇرۇش ئىكك ــىيا ،ئ ــنچ – ئاس  تى
ــاالتتى    ــۇپ قـ ــشى بولـ ــۇ ئىـ ــدىكى دۆلهتلهرنىڭمـ ــان رايونىـ ــۇڭا . ئوكيـ شـ

ــىۋەتنى ي   ــلهن دىپلوماتىـــك مۇناسـ ــلهر بىـ ــى دۆلهتـ ــشىالشئهتراپتىكـ  ،اخـ
مهسىلهن، ئوتتۇرا ئاسـىيا دۆلهتلىـرى بىـلهن مۇناسـىۋەتنى ياخـشىالشنىڭ            
ــشقا    ــۈچلىرىنى يوقىتىـ ــبهت كـ ــتهقىل تىـ ــستان، مۇسـ ــتهقىل ئۇيغۇرىـ مۇسـ

ــوالتتى  ــاردىمى زور بـ ــهرقىي . يـ ــىمال–شـ ــڭ  ى شـ ــىيانىڭ، كورېيىنىـ  ئاسـ
ــايتتى   ــى ئوين ــزگىنلهش رولىن ــونى تى ــى جۇڭگ ــدىن ۋەدە . ۋەزىيىت ياپونىيى

 جهنــــۇبىي ئاســــىيا دۆلهتلىرىنىــــڭ   –ئــــارقىلىق شــــهرقىي  ئــــېلىش 
خىتــاي . نى قولغــا كهلتــۈرگىلى بــوالتتىىئارىالشماســلىق، ســۈكۈت قىلىــش

ھۆكۈمىتىنىــڭ بــۇ بىــر قاتــار پائــالىيهتلىرى ئامېرىكىغــا قارشــى تۇرۇشــقىال 
جيــاڭ زېمىــن بــۇ قېــتىم يېڭــى زېلالندىيىــدە پرېزىــدېنت . قارىتىلغانىــدى

ــون ــلهن ئۇچركىلىنتـ ــىله   بىـ ــۈچ مهسـ ــقاندا ئـ ــاش —اشـ ــان بـ  بومبىالنغـ
تىغا ئهلچىخانىنىڭ زىيـانلىرىنى تـۆلهش مهسىلىـسى؛ دۇنيـا سـودا تهشـكىال          

 مهسىلىـسى؛ تهيـۋەن مهسىلىـسى قاتـارلىق      جۇڭگونىڭ ئهزا بولۇپ كىـرىش    
قىيـــاس قىلغۇچىالرنىـــڭ . مهســـىلىلهر بـــويىچه سۆزلهشـــمهكچى بولـــدى

ــ     ۋەن توغرۇلـــۇق ئېلىـــپ  قىياســـلىرىغا قارىغانـــدا بۇنىـــڭ ئىچىـــدە تهيـ
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ــدىكهن    ــۆھبهت بولى ــۇرەككهپ س ــۆھبهت م ــدىغان س ــدېنت . بېرىلى پرېزى
كىلىنتوننىڭ سۆھبهتته كـۆپ يـول قويۇشـى كـۆپ ۋەدە بېرىـشى مـۇمكىن               

ــيىن  . ئهمهســكهن ــلهن كىلىنتــونمۇشــۇ قېتىملىــق ئۇچرىشىــشتىن كې  بى
ــن    ــن يىغى ــاڭ زېمى ــدىنجي ــاپىقىنى    زالى ــاكى ق ــدۇ ي ــسىرەپ چىقام  كۈلۈم

  ىقامدۇ؟ تۈرۈپ چ
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  كىلىنتونپرېزىدېنت 

   كۈنى- 30 ئاينىڭ - 9 يىلى - 1999
 بىــلهن جيــاڭ زېمىــن يېڭــى زېلالندىيىــدە     كىلىنتــون پرېزىــدېنت 

ــدە    ــدا، تهيۋەننىــڭ نهزىرى يــۇقىرى دەرىجىلىكــلهر ســۆھبىتى ئۆتكۈزۈۋاتقان
گهرچه ئادەتتىن تاشقىرى كۆڭۈلسىزلىك يـۈز بهرمىـگهن بولـسىمۇ، لـېكىن            

سىياســــىتىنى تهكىتلىگهنــــدە، » بىــــر جۇڭگــــو«هنــــدى  ئهپكىلىنتــــون
ئامېرىكـــا، » ئىككـــى دۆلهت نهزەرىيىـــسى «دىڭخۇينىـــڭپرېزىـــدېنت لـــى 

ــدى، دەپ      ــدا قىلــ ــك پهيــ ــۆپ ئاۋارىچىلىــ ــىۋىتىگه كــ ــو مۇناســ جۇڭگــ
ز ئادەتتىن تاشـقىرى كۆڭۈلـسىزلىك يـۈ      «بۇ ئىش تهيۋەننىڭ    . كۆرسهتكهن

ــدىغان قىياســهن ھــۆك » بهرمىــدى ادەتتىن تاشــقىرى ئــ«مىگه قارشــى دەي
ىرىنىڭ گهرچه ئىككــى دۆلهت باشــلىقل . بولــۇپ قالــدى » كۆڭۈلــسىزلىك

ــڭ مهنپهئ  ــۆھبىتى تهيۋەننى ــس ــان   ى ــق زىي ــال ئېنى ــمهت –تىگه دەرھ  زەخ
نىـڭ يامـان    »ئىككـى دۆلهت نهزەرىيىـسى    «يهتكۈزمىگهن بولسىمۇ، لـېكىن     

ــۈچ دۆلهت    ــىدە ئـ ــىرى كهلگۈسـ ــۈپهتلىك تهسـ ــو،   —سـ ــۋەن، جۇڭگـ تهيـ
ــا د ــاالش  ۆلهئامېرىك ــىۋەتلىرىدە ت ــڭ مۇناس ــدىغان  -تلىرىنى ــارتىش قىلى  ت

  . يېڭى تېما بولۇپ قالدى
ــسى« ــى دۆلهت نهزەرىيىـ ــدا - 7» ئىككـ ــدىن  ئايـ ــا قويۇلغانـ ئوتتۇرىغـ

ــيىن،  ــۇق   - 8كېـ ــدىكى قۇرۇقلـ ــڭ قارمىقىـ ــۋەن مهمۇرىيىتىنىـ ــدا تهيـ  ئايـ
ئاالھىــدە دۆلهتــلهر  «كــومىتېتى ئىككــى تهرەپنىــڭ ھــازىرقى ھــالىتىنى     

ــان قىلىــپ، » اســىۋىتىمۇن ــۆزگهرتمهيمىز «دەپ باي ، »ھــازىرقى ھــالهتنى ئ
ــشىمىز « ــى قوغلى ــز «، »تىنچلىقن ــدا قىلىمى ــك پهي ــادە » ئاۋارىچىلى دەپ ئىپ

  . بىلدۈردى
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 بايانـــاتى تهيۋەننىـــڭ ئىچكـــى قىـــسمىدا دىڭخۇينىـــڭئهلـــۋەتته لـــى 
انى رھىـدا ھاسـىل بولغـان تهۋرىنىـشنىڭ بـۇ       ئېچىتقۇ بولۇپ، تهيۋەن بوغۇز   

ئهكـسىچه جۇڭگـو، تهيـۋەن      . ى ئايدىن بېرى پهسـكويىغا چۈشـمىدى      ئىكك
. مۇناســـىۋىتى يۈكـــسهك خاتىرجهمـــسىزلىك دەۋرىـــگه كىرىـــپ قالـــدى     

ــىيا   ــيىن، ئاس ــۇنىڭدىن كې ــان راي –ش ــنچ ئوكي ــى   تى ــڭ بىخهتهرلىك ونىنى
ــدا    تىنچلىق ــامىللىرىنى پهي ــك ئ ــدىغان ئاۋارىچىلى ــكه يېتهكلهي ــى تهۋرەش ن
  . قىلدى

ئىككـــــى دۆلهت «ردىن ســـــۆز ئاچقانـــــدا  تاشـــــقى مۇناســـــىۋەتله 
ــاتتىق زەربىــسى  »نهزەرىيىــسى ــۋەن، ئامېرىكــا  —نىــڭ ئهڭ ق  جۇڭگــو، تهي

ئامېرىكـــا ۋە جۇڭگونىـــڭ . ئـــۈچ تهرەپنىـــڭ مۇناســـىۋىتىدە ئىپادىلهنـــدى
ئىككـــى دۆلهت  «ئىككـــى ئايـــدىن بېرىكـــى ئىنكاســـىدىن قارىغانـــدا،     

هن ســهلبىي تىگه كۆرســهتكىــنىــڭ تهيۋەننىــڭ رېئــال مهنپهئ»يىــسىنهزەرى
ئـــادەتته تهيۋەننىـــڭ . تهســـىرى ئىجـــابىي تهســـىرىدىن كـــۆپرەك بولـــدى

ــاغلىق       ــا ب ــايىش مۇھىتق ــشى ئاس ــي قىلى ــسادتا تهرەققى ــشى، ئىقتى گۈللىنى
 بولۇپمـۇ   ،بولۇپ، مۇھىتنىڭ ئاسايىـشلىقى جۇڭگـو، تهيـۋەن مۇناسـىۋىتىگه         

شــۇڭا . ئامېرىكىنىــڭ تهيــۋەن توغرىــسىدىكى ۋەدىــسىگه بــاغلىق بــوالتتى  
ــۈچ ــۆز  ئــ ــداق ســ ــڭ ھهرقانــ ــۈچ – تهرەپنىــ ــارىلىرى ئــ ــۇرجهك  ئىبــ  بــ

  . ه ناھايىتى زور تهسىر كۆرسىتهتتىىگمۇناسىۋەتنىڭ بىخهتهرلىك
 ئـو ئىستانسىـسىنىڭ   رادى» گېرمانىيه ئـاۋازى   «دىڭخۇيپرېزىدېنت لى   

ــۇۋەتتى   ــى قويــ ــدىكى گېپىنــ ــدا كۆڭلىــ ــوئال قويغانــ ــۇخبىرلىرى ســ . مــ
ىــشىنى كهلتــۈرۈپ چىقارغــان  قويــۇۋېتىش بىــر تهرەپــتىن جۇڭگونىــڭ قاۋ 

ــتا      ــرى ئاسـ ــدىن بېـ ــى يىلـ ــتىن ئىككـ ــر تهرەپـ ــسا، يهنه بىـ ــتا –بولـ  ئاسـ
نورماللىشىــشقا يــۈزلهنگهن جۇڭگــو، تهيــۋەن مۇناســىۋىتىنى قاتماللىققــا       
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ــدى  ــۈرۈپ قوي ــادىلهپ   . چۈش ــلهن ئىپ ــۆز بى ــارازىلىقىنى س ــىنگتون ن : ۋاش
ــز  « ــسىدا بهرگهن ۋەدىلىرىمىـــــ ــى توغرىـــــ تهيۋەننىـــــــڭ بىخهتهرلىكـــــ
ــدۇئ ــشهنچلىرى  » ۆزگهرمهيـ ــسىدا ئىـ ــۋەن توغرىـ ــسىمۇ، تهيـ ــنامغادېـ  دەشـ

بولۇپمــــۇ ئامېرىكــــا، جۇڭگــــو مۇناســــىۋەتلىرى . ئۇچرىغانــــدەك بولــــدى
 ئارقـا    ئوكيـان رايـونى ئـارقىمۇ       تىـنچ  –پهسكويغا چۈشۈپ قېلىپ، ئاسـىيا      

بوھرانغـــا يـــۈزلهنگهن بىـــر پهيتـــته، ســـهزگۈر ۋاشـــىنگتوننىڭ ئىنكاســـى  
ئىـــستراتېگىيىلىك شـــېرىكلىك مۇناســـىۋىتىنىڭ تهبىئىيكـــى بېيجىڭنـــى 

 سۆرەپ كېلىـپ، جۇڭگـو سىياسـىتى مهشـغۇالتى بـويىچه بېيجىڭغـا              رىلىغا
  . كۆپرەك يان باساتتى

ئهمهلىيهتته جۇڭگوغا يان بېسىـشنىڭ سىياسـىي كىلىمـاتى ئوتتۇرىغـا           
 كــۈنى - 21 ئاينىــڭ - 7 ئهپهنــدى كىلىنتــون. اشــلىغانىدىچىقىــشقا ب

ئىككـــــى دۆلهت «رالرنى كۈتـــــۈۋېلىش يىغىنىـــــدا ئاقـــــسارايدا مـــــۇخبى
 :پهيدا قىلغان زىلزىله ۋە جىـددىيلىك ئۈسـتىدە توختالغانـدا         » نهزەرىيىسى

بىـر جۇڭگـو، جۇڭگـو،    (ئامېرىكىدا جۇڭگو سىياسـىتىنىڭ ئـۈچ تـۈۋرۈكى      «
ــش     ــلهن ھهل قىلىـ ــول بىـ ــنچ يـ ــۇرۇش، تىـ ــۆھبهت قـ ــۋەن سـ ــى ) تهيـ نـ

ــتلىگهن ــۆزلى  . تهكىـ ــدېنت كىلىنتوننىـــڭ سـ ــو بىـــلهن  پرېزىـ رى جۇڭگـ
ــۋەنگه قارىتىـــــپ ســـــۆزلهنگهن   ــڭ ئىچىـــــدە تهيـــــۋەننى   . تهيـــ بۇنىـــ

ئاگاھالندۇرۇشـــنىڭ ســـالمىقى ئهلـــۋەتته جۇڭگـــونى تهۋەككۈلچىلىـــك      
ــرراق بولغــان ئىــدى   . قىلماســلىققا ئاگاھالندۇرۇشــنىڭ ســالمىقىدىن ئېغى

ســهمىمىي . لــېكىن ۋاشــىنگتون مــۇۋازىنهتنى ســاقالپ قېلىــشقا تىرىــشاتتى 
ۇش بېرىش بىـلهن بىـرگه تهيـۋەنگه ئىككـى تۈركـۈم ھهربىـي              ئاگاھالندۇر

  .  ياراغ سېتىپ بېرىشنى تهستىقلىغان بولدى–قورال 
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ــا دۆلهت   ــيىن ئامېرىكـ ــدىن كېـ ــوۋېتئۇنىڭـ ــىيا سـ ــنچ –نىڭ ئاسـ  تىـ
ئوكيــان ئىــشلىرى بــويىچه يــۇقىرى دەرىجىلىــك بىــر نهپهر ئهمهلــدارى       

 قېتىملىـق مۇھـاكىمه     ئامېرىكىدا ئوقۇۋاتقان خىتـاي ئوقۇغۇچىالرنىـڭ بىـر       
بېيجىـڭ بىـر دۆلهتـته ئىككـى خىـل تـۈزۈم، دەيـدىغان تهيـۋەن                «: يىغىندا

سىياســىتىنى ئۆزگهرتىــپ، بىــر دۆلهتــته ئــۈچ خىــل تــۈزۈم، دەيــدىغان        
، دەپ كۆرســىتىپ،  »ئهۋرىــشىم سىياســهتنى ئوتتۇرىغــا قويۇشــى كېــرەك    

. نتهيۋەن سىياسـىتىدە ئىجـادىيلىق بولۇشـنى تهكىـتلىگه        بىر  جۇڭگونىڭ  
ــڭ    ــدېنت كىلىنتوننىـ ــۆزنى پرېزىـ ــۇ سـ ــو «بـ ــر جۇڭگـ ــىتىگه » بىـ سىياسـ

ــا  ــوئالالرغا بهرگهن مۇنـــداق جاۋابىغـ ــورالغان سـ ــىۋەتلىك سـ ــۇ «: مۇناسـ بـ
شى بـــويىچه ياندىشىـــشى ىـــئىـــشالرغا جۇڭگـــو كهلگۈســـى مهنـــپهئهت قار

ەك؛ نى چۈشىنىــشى كېــرىكېــرەك؛ تهيۋەننىــڭ ھــازىرقى ئىجتىمــائىي تــۈزۈم
 جۈملىــدىن شــاڭگاڭغا ئوخــشاش ،ىــشىدنى ئىزمۇۋاپىــق ماسلىــشىش يــولى

ــم   ــشى الزىــ ــپ كېتىــ ــاڭگاڭدىن ھالقىــ ــاكى شــ ــا » يــ ــگهن جاۋابىغــ دېــ
سېلىــــــشتۇرساق، ۋاشــــــىنگتوننىڭ بېيجىــــــڭ تهرەپــــــكه ئېغىــــــپ     

  . كهتمىگهنلىكىنى كۆرۈۋېلىش تهس ئهمهس
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  ئهتراپلىق پىالنالش

   كۈنى- 3 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1999
 تيهنئهنمىنــدەدىــسى مــاۋ زېــدۇڭ  يىلــى خىتاينىــڭ دېهقــان دا- 1949

دەپ » هلقــى ئورنىــدىن دەســت تــۇردىجۇڭگــو خ«: قىزىــل راۋاقتــا تــۇرۇپ
ــدىغاكىرراك ــۇقرالىرى،    ان ــاي پ ــگهن خىت ــپ كهل ــدىن چىقى ــۇرۇش ئىچى ، ئ

 تۆشــۈك بولــۇپ كهتـــكهن خىتــاي جهمئىيىتىنىــڭ پـــۇقرالىرى     – ئۆتمــۈ 
ــدىن . ھېــــسابلىناتتى ــاۋ زېــــدۇڭ بىرىنچىــ ــالنى مــ ــداق ھــ ــاق، ،بۇنــ  ئــ

خهلقئـــارا جهمئىيهتـــته .  كهمـــبهغهل دەپ، تهســـۋىرلىگهن،ىككىنچىـــدىنئ
 باشـــقا ســـتالىندىنىـــسى ھ ۋە ئۇنىـــڭ داســـوۋېتلهرجۇڭگونىـــڭ ســـابىق 

لـېكىن خىتاينىـڭ شـۇ ۋاقىتتىكـى دۆلهت رەھبهرلىـرى      . دوستى يوق ئىدى 
 قهقهلىرىشـــادلىقىدىن ھوقـــۇق سهھنىـــسىدە ســـهكرەپ، تهمتىـــرەپ گـــۈل 

ــۈل  ــكهن، گ ــپ كهت ــاي   ىرىقهقهلئېچىلى ــيىن خىت ــشكه كې ــپ كېتى  ئېچىلى
ــدى   ــماي قال ــاكىتلىرى ماسالش ــڭ پ ــان بهرگهن، بهدەل . جهمئىيىتىنى قۇرب

 ، سـائادەت بولمـاي   -تۆلىگهن خىتاي پۇقرالىرىغا يېتىـپ كهلگىنـى بهخـت            
مـاۋ زېـدۇڭ    . ئۇنىڭ ئهكـسىچه ئېرىـشكىنى ھـاكىم مـۇتلهق تـۈزۈم بولـدى            

 .يارىتالمىـــدى» تجهنـــنه«جۇڭگـــوچه يېڭـــى ئـــالهم، جۇڭگـــوچه يېڭـــى 
ــسىيالىزم « ــوچه سوتـ ــوچه دوزاخ«، »جۇڭگـ ــاراتتى» جۇڭگـ ــۈزۈلمهي . يـ ئـ

 ۈرلـۈك سىياسـىي ھهرىكهتـلهر ھهرخىـل      داۋامالشتۇرۇلغان ھهرخىـل، ھهر ت    
 كــۈرەش قىلىــشالر كىــشىلهرنى ئازابلىــدى، خىــلبىــلهن ھهر» دۈشــمهن«

خىتـــاي . ئۆلـــۈمگه دۇچـــار قىلـــدى،  ئۈمىدســـىزلىككه گىرىپتـــار قىلـــدى
 ئاتـالمىش غـايه ۋە قىزغىنلىـق خـام     ،يىتى تۇيۇق يولغا كىرىپ قېلىپ جهمئى

  . خىيالغا ئايالندى
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ھهرىكىتــى، دىــڭ » ئىــسالھات« يىلــى باشــالنغان - 1978جۇڭگــودا 
دىـڭ  . ھهرىكهت بولـۇپ قالـدى    » تۈزەتكهن«پاكارنىڭ تهۋەككۈلچىلىكنى   

  مۇئــامىله قىلغانــدەك ســتالىنغا  خىروشــوپ،زېــدۇڭغاپاكــار گهرچه مــاۋ  
 لــېكىن ئۇنىــڭ فىراگمــاتىزملىق سىياســىتى ،مۇئــامىله قىلمىغــان بولــسىمۇ

ــڭ ــولچىلىقىنى ماۋنى ــۈزەتتىس ــڭ .  ت ــدە  «خهلقنى ــى دەرىجى ــى خېل دەردىن
خهلق نهپهسلهنگۈدەك پۇرسـهتكه ئىـگه بولغانـدىن كېـيىن،       . »يېنىكلهتتى

يولىـدا مېڭىـپ بهزى     » چهكلىـك ئىـسالھات   «جياڭ زېمىن يهنه ئوخشاشال     
ېكىن ئــــۇ نۇرغــــۇن  يــــۇ،  لــــ-گه ئېرىــــشكهندەك بولــــدى نهتىجىــــلهر

ــا  ــڭ —قىيىنچىلىقالرغـــــــ ــى 50 دۆلهت قۇرۇلغانلىقىنىـــــــ  يىللىقىنـــــــ
خاتىرىلهۋاتقـــان كـــۈنلهردە بـــاش تـــارتقىلى بولمايـــدىغان بىـــر مهســـىله،  

ــسالھات « ــك ئىـ ــى زادى قانچىلىـــك   » چهكلىـ ــۋېتىش ھهرىكىتـ ۋە ئېچىـ
  . ىبهرداشلىق بېرەلهيدۇ، دېگهن مهسىلىگه دۇچ كهلد

ــى  ــڭ تهقهززاسـ ــدا دەۋرنىـ ــڭ  خىتايـ ــى، پۇقراالرنىـ ــڭ ئېقىمـ ، دەۋرنىـ
ــسالھاتنى       ــسىمۇ، ئى ــۇ بول ــته، ئ ــپ كهلمهك ــشانغا يۈزلىنى ــر نى ــى بى ئارزۇس

 كېـسىل، تېخىمــۇ يـۇقىرى قـاتالملىق ئېلىـپ بېــرىش ۋە     –تېخىمـۇ ئـۈزۈل   
تېخىمــۇ چوڭقۇرالشــتۇرۇش، خهلــق تهلهپ قىلىۋاتقــان زامانىۋىلىــشىش،     

ــوكر  ــىي دېمــ ــدى سىياســ ــتۈرۈش ئىــ ــىينى . اتىيىنى ئهمهلىيلهشــ سىياســ
دېموكراتىيىلهشــتۈرۈش، زامانىۋىالشتۇرۇشــنىڭ تــۇنجى قهدىمىــگه كېــرەك 

 ،پىكىــر، ســۆز  اخبــارات ئهركىنلىكــى ۋە ئىــدىيىۋى   ئ—بولغــان نهرســه  
  . مهتبۇئات ئهركىنلىكى ئىدى

ــڭ     ــدە جۇڭگونىــــ ــڭ دۆلهت ئىچىــــ ــلهردە ۋە خىتاينىــــ چهت ئهلــــ
بۆلۈۋاتقـــان مۇتهخهسسىـــسلهر ۋە خىتاينىـــڭ   كۆڭـــۈل » ئىـــستىقبالىغا«

 مېڭىـشقا تېگىـشلىك     ئاخبـارات ئهركىنلىكـى يـولى     : يلىرىمىللهتچى زىيالى 
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ــداق   ــول، ئۇن ــنىڭ ي ــدىكهن زامانىۋىالشتۇرۇش ــتهلمهيال  بولماي ــشانىغا يې  نى
ــتىن ــى،قالماســ ــائىي    بهلكــ ــشىۋاتقان ئىجتىمــ ــسايىن مۇرەككهپلىــ  كۈنــ

قىلىــــشقىمۇ چارىــــسىز  ل مهســــىلىلهر ۋە سىياســــىي مهســــىلىلهرنى ھه  
خىتـاي جهمئىيىتىـدە ئهۋج ئالغـان مهملىـكهت         . ، دېيىشتى قالىدىغان گهپ 

خاراكتېرلىــــك، تــــۈزۈم خاراكتېرلىــــك چىرىكلىــــشىش ھادىــــسىلىرى     
ــدى   ــڭ راك كېــسىلىگه ئايلىنىــپ قال ــاي ھاكىمىيىتىنى . كوممۇنىــست خىت

ــى    ــڭ ئىچك ــۈچىنچى ئهۋالد رەھبهرلىرىنى ــو ئ ــى  –جۇڭگ ــقى ۋەزىيهتن  تاش
 سېلىشتۇرغاندا پهرقلىـق بولۇشـى كېـرەك بولـۇپ          زېدۇڭغاشىنىشى، ماۋ   چۈ

خىتاينىــــڭ رەھبهرلىــــرى ئاخبــــارات ئهركىنلىكىنىــــڭ نــــېمه  . قالــــدى
؟ شۈبهىــسىزكى، ئــۇالر ھوقــۇقنى مۇســتهقىل  چۈشــهنمهمتىئىكهنلىكىنــى 

ــۈنال،      ــېلىش ئۈچ ــداپ ق ــى قوغ ــاددىي مهنپهئهتن ــشكهن م ــلهش، ئېرى ئىگى
ويۇۋېتىـشتىن ئىبـارەت سـهزگۈر مهسـىلىلهردىن      ئاخبارات ئهركىنلىكىنـى ق   

ۋ تهشـهببۇس قىلغـان ئهركىنلىـك،       ېگوربـاچ . ئۆزىنى قاچۇرۇپ كهلمهكـته   
نى تېـزلهتكهن، ئۇنىڭـدىن     ىئاشكارىالش سابىق سـوۋېتلهرنىڭ يىمىرىلىـش     

ئـاپهت  «ئىبرەت ئالغان خىتـاي كوممۇنىـستلىرى ئاخبـارات ئهركىنلىكىنـى         
دىـڭ پاكـار بـۇيرۇق چۈشـۈرۈپ چـوڭ          . ادەپ، قارىماقت » تېرىشنىڭ ئامىلى 

ــدائىي     ــي ئىپتىــ ــگهن يهردە، ئهڭ ئهقهللىــ ــى چهكلىــ ــك گېزىتنــ خهتلىــ
تهشـــــۋىقات ۋاســـــىتىلىرى چهكلهنـــــگهن يهردە، ئـــــادەتته گېزىـــــت ۋە  

   ئهركىنلىكى توغرىسىدا ئېغىز ئېچىش مۇمكىنمۇ؟ لالرنىڭژۇرنا
ئوبيېكتىــپ شــارائىتنىڭ تهرەققىــي قىلىــشى كىــشىلهرنىڭ ســۇبيېكت 

ــاغلىق بولمايـــدۇ ئا ــىغا بـ ــي  . رزۇسـ جۇڭگونىـــڭ سانائهتلىشىـــشى تهرەققىـ
ــ ــۇ قىلغــ ــتۇرۇش، قهدەممــ ــۇر ئالماشــ ــلهرگه ان، ئۇچــ  قهدەم ئىلگىرىلهشــ
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ئېرىــشكهن ئهھۋالــدا، تــور بهتلىرىنىــڭ تهرەققىــي قىلىــشى دائىرىلهرنىــڭ   
  . بېشىنى ئاغرىتىدىغان مهسىلىگه ئايلىنىپ قالدى

ۋە غهربنىــڭ تېخنىكىــسىنى خىتــاي ھۆكــۈمىتى چهتنىــڭ كاپىتــالىنى 
كــــــۆپلهپ كىرگــــــۈزۈپ، ئىقتىــــــساد قۇرۇلمىــــــسىنىڭ ئۆزگىرىــــــشى  

يهرلىك ئوچاقتا پـوالت تـاۋالش ئۇسـۇللىرى        . مۇرەككهپلىشىشكه يۈزلهندى 
جۇڭگــــــودا دۆلهت . ئهمـــــدى زامانغــــــا ماسلىـــــشالمايدىغان بولــــــدى  

ــۈل    ــۈپ قېلىـــشى پۈتكـ ــهكراتقا چۈشـ ئىگىلىكىـــدىكى كارخانىالرنىـــڭ سـ
ــسادنىڭ ئ ــى  ىقتىـ ــا دەخلـ ــالر  ۇ تهر-تهرەققىياتىغـ ــۈزۈپ، كۆزقاراشـ ز يهتكـ

ــۆتكىلى بولمىـــدى  ــلهردىن بۆســـۈپ ئـ قىممهتلىـــك . جهھهتـــته چهكلهشـ
. كۆزقاراشالر ۋە قىممهتلىك پىكىرلهرنـى ئهركىـن ئىپـادىلىگىلى بولمىـدى          

ــشىنىڭ    ــر كىــ ــچه بىــ ــن مهركهزگىــ ــنىاليهرلىكلهردىــ ــگهن، دېگىــ ، دېــ
بۇنـداق  . ىشىـشىگه رۇخـسهت يـوق     پۇقراالرنىڭ ھهرىـكهت قىلىـشىغا، سۆزل     

ــا    ــر قىلىـــش ئۇياقتـ ــشىلهر جۈرئهتلىـــك پىكىـ ــدە كىـ ــۇق ئىچىـ بۇرۇقتۇملـ
 ھهتتـا، ئويالشـقىمۇ جـۈرئهت قىالالمـدۇ؟ مهسـىلهن، دۇنيـا سـودا           ،تۇرسۇن

تهشــكىالتىغا ئهزا بولــۇپ كىــرىش مهسىلىــسى، جۇڭگــو ئۈچــۈن ئېيتقانــدا  
 يهنه نۇرغـۇن    بـۇ دىپلوماتىـك سـۆھبهت ئهمهس،      . ئهڭ چوڭ مـاۋزۇ ئىـدى     

ــامىله، – مهســىلهن، پــۇل ، شــارائىتالر ماسلىــشىپ كېلىــشى –شــهرت   مۇئ
ينىـڭ مۈڭگـۈزىگه ئۇرسـا      ۇ بۇ ئىشالر ئ   ،تاموژنا بېجى ئىسالھاتى دېگهندەك   

  . تۇۋىقى سىرقىرايدۇ، دېگهندەك مۇھىم ئىشالر ئىدى
 كېـرەك   غا ھاكىمىيىتى غهربلىـك ئۇسـتازالر     ىكخىتاينىڭ كوممۇنىستل 

ېلىـپ،  ۋ مىللهتچىلىـك بـايرىقىنى كۆتۈرۈ     هننى باھانه قىلىپ،  ئهمهس، دېگ 
ــانغىچه       ــۇرۇش قاچ ــى ت ــا، قارش ــى تۇرماقت ــنلىكىگه قارش ــارات ئهركى ئاخب

  داۋاملىشىشى مۇمكىن؟ 
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  چېجىن چهن

   كۈنى- 6 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1999
جۇڭگونىـڭ  «: چـېجىن  چهنجۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ مۇئاۋىن ۋەزىـرى      

رىـــشى توغرۇلـــۇق ســـۆھبهتته هزا بولـــۇپ كىدۇنيـــا ســـودا تهشـــكىالتىغا ئ
ــا ــدى   بهش ئامېرىكــ ــۇقىرى تهلهپ قويــ ــايىن يــ ــته ئىنتــ دەپ » جهھهتــ
  .كۆرسهتتى

فرانسىيه رادىئوسـىنىڭ مـۇخبىرى بېيجىڭـدىن تارقاتقـان خهۋىرىـدە،           
ــڭچېجىن چهن ــامېرىكىنى ئهيىبلىگهننى ــسى  لىكى ئ ــپ، قاي ــى خهۋەر قىلى ن
ۇقىرى تهلهپ قويغـانلىقىنى     تۈرلۈك مهسـىله بـويىچه ئامېرىكىنىـڭ يـ         بهش
 فرانــسىيىنىڭ مــۇخبىرى ھهم ، كېــيىنئاشــكارىلىمىغاندىن چــېجىن چهن

 تۈرلــۈك تهلهپنىــڭ  بهشئامېرىكــا ئوتتۇرىغــا قويغــان   . ئاشــكارىلىمىدى
ئىچىـــدە ئۇيغۇرىـــستاننىڭ مۇســـتهقىللىقى، تىبهتنىـــڭ مۇســـتهقىللىقى     

ى بـــۇ قېـــتىم يـــۇقىر   چـــېجىن  چهنئوتتۇرىغـــا قويۇلـــدىمۇ، قانـــداق؟   
جۇڭگــو «: دەرىجىلىــك كادىرالرغــا ئىچكــى جهھهتــته نۇتــۇق ســۆزلىگهندە 

لـېكىن ئامېرىكـا    . بىلهن ياپونىيىنىڭ سۆھبهتلىرىدە مهسـىله ھهل بولىـدۇ       
ــېمه    ــدۇ، بــۇ ن بىــلهن ئۆتكــۈزۈلگهن ســۆھبهتلهردە مهســىلىلهر ھهل بولماي

 بـــۇ يهردە ئامېرىكـــا تهرەپ پهيـــدا قىلغـــان سىياســـىي ىئۈچــۈن؟ مـــۇھىم 
بـۇ قانـداق سىياسـىي    . ، دەپ كۆرسـهتكهن ئىـدى    » رول ئوينىماقتـا   ئامىلالر
  ئامىل؟ 
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  ئاۋام پاالتاسى

   كۈنى- 7 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1999
چهت  «—تاســى قــانۇن اليىــهه   ئامېرىكــا كونگىرىــسىنىڭ ئــاۋام پاال  

نـى ماقۇللىغانـدىن    »ئهللهردە مهشغۇالت ئېلىـپ بېـرىش قـانۇن اليىهىـسى         
ــىنى   ــېڭهش پاالتاس ــيىن، ك ــۇمى يىغىنكې ــڭ ئوم ــلهردە «دا ھهم ى چهت ئهل

ــسى   ــانۇن اليىهى ــرىش ق ــپ بې ــدى» مهشــغۇالت ئېلى ــردەك ماقۇلالن ــۇ . بى ب
 يـاراغ   – ئامېرىكا، تهيـۋەنگه ھهربىـي قـورال         تىركهلگهنقانۇن اليىهىسىگه   

ســېتىپ بېرىــشتىن ئــاۋۋال ئامېرىكــا كونگىرىــسىدىن مهســلىههت ئېلىــشى 
  . ماي ماقۇللۇقتىن ئۆتتىكېرەك، دېگهن بىر ماددىمۇ رەت قىلىن

 كـېڭهش پاالتاســى  سىنىڭ مـاددىلىرى ۋە مهزمــۇنلىرىنى قـانۇن اليىهىــ 
 ئهپهنـدى ئوتتۇرىغـا     خـولمىس تاشقى مۇناسىۋەتلهر كومىتېتىنىڭ رەئىـسى      

نىـڭ  »تهيۋەننىـڭ بىخهتهرلىكىنـى كـۈچهيتىش قـانۇن اليىهىـسى      «قويغان  
  . بىر قىسمى ئىدى

دە، »ش قــانۇن اليىهىــسى چهت ئهلــلهردە مهشــغۇالت ئېلىــپ بېــرى   «
 ئىككــىجۇڭگــودا دېمــوكراتىيىنى ئىلگىــرى ســۈرۈش خىراجىتــى ئۈچــۈن  

مىليون دولالر ئاجرىتىـپ بېـرىش، تىـبهت مۇسـاپىرلىرىغا يـاردەم بېرىـشكه              
تىـــبهت .  مىليـــون دولـــالر ئاجرىتىـــپ بېـــرىش قـــارار قىلىنـــدى ئىككـــى

ــاردەم قى  ــاپىرلىرىغا ي ــدىغان   مۇس ــپ بېرىلى ــۈن ئاجرىتى ــش ئۈچ ــىئىكلى  ك
ــى،       ــات جهمئىيىت ــارا تهرەققىي ــسىنىڭ خهلقئ ــا بانكى ــالر، دۇني ــون دول مىلي
ــشىگه    ــۈپ كىرىـ ــبهتكه كۆچـ ــۇلىيه ۋە تىـ ــاي كۆچمهنلىرىنىـــڭ موڭغـ خىتـ

 شـۇنداقمۇ   .ئاجرىتىپ بېرىدىغان پۇلـدىن تۇتـۇپ قېلىـشنى قـارار قىلـدى           
  !؟ئىش بارمىكىنه دۇنيادا
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  ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى

   كۈنى- 8  ئاينىڭ- 10 يىلى - 1999
 دۆلهتنـى دىنـى ئېتىقـاد       يهتـته رىكا قوشـما شـتاتلىرى ھۆكـۈمىتى        ئامې

  . ه خىالپلىق قىلدى دەپ، بېكىتتىىگئهركىنلىك
گۈزۈلۈشــى  دۆلهتنىــڭ قاتارىغــا كىريهتــتهجۇڭگــو قۇرۇقلۇقىنىــڭ بــۇ 

  .  قوزغىدىئاالھىدە دىققهت
 6 ئهپهنـدى    روبىـن  جـېمىس ىڭ باياناتچىـسى    سوۋېتنئامېرىكا دۆلهت   

ــۈن- ــڭ دۆلهت «: ى ك ــوۋېتىئامېرىكىنى ــته س ــشىلهرنىڭ  يهت ــى كى  دۆلهتن
دىققىتىنى قوزغايدىغان دەرىجىدە دىنـى ئېتىقـاد ئهركىـنلىكىگه خىالپلىـق         

بۇنىــڭ ئىچىــدە جۇڭگومــۇ بــار، شــۇڭا  . قىلغــان دۆلهتــلهر، دەپ بېكىتتــى
ــلهرگه   ئېمبــارگو سىياســىتى يۈرگۈزۈشــى  «ئامېرىكــا ھۆكــۈمىتى بــۇ دۆلهت

  . پ كۆرسهتتىدە» مۇمكىن
ــلهر جۇڭگــو،     ــنلىكىگه خىالپلىــق قىلغــان دۆلهت ــاد ئهركى ــى ئېتىق دىن

 يهتـته  بـۇ    ، ۋە سـۇدان بولـۇپ     سـىربىيه ئافغانىستان، بىرمـا، ئىـران، ئىـراق،        
دۆلهت ئىچىـــدە پهقهت جۇڭگــــو، ئامېرىكـــا بىــــلهن نورمـــال دۆلهتــــلهر    

  . مۇناسىۋىتىنى ساقالپ كېلىۋاتقان دۆلهت ئىدى
ــڭ دۆلهت ــوۋېتى ئامېرىكىنى ــتىم س ــۇنجى قې ــسى   ت ــا كونگىرى  ئامېرىك

دىنــــى ئېتىقــــاد ئهركىنلىكــــى قــــانۇن  «ئــــۆتكهن يىلــــى ماقۇللىغــــان 
نىـــڭ تهلهپلىـــرىگه ئاساســـلىنىپ، كىـــشىلهرنىڭ دىققىتىنـــى  »اليىهىـــسى

» دىنى ئېتىقـاد ئهركىـنلىكىگه خىالپلىـق قىلغـان دۆلهتـلهر          «قوزغايدىغان  
  . دەپ شۇ دەرىجىدە بېكىتكهن

 ھهپـــته بـــۇرۇن ھهرقايـــسى   تـــۆتۆلهت ســـوۋېتى ئامېرىكىنىـــڭ د
دۆلهتلهرنىـــڭ دىنـــى ئېتىقـــاد ئهركىـــنلىكىگه مۇناســـىۋەتلىك ئهھـــۋالالر  
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جۇڭگونىـــڭ «: دوكالتتــا . توغرىــسىدا يىللىــق دوكــالت ئـــېالن قىلغــان    
ــدۇ    ــگه بولى ــنلىكىگه ئى ــاد ئهركى ــى ئېتىق ــۇقراالر دىن ــدا پ  »ئاساســى قانۇنى

ــگهن  ــق بهلگىلهنـ ــته . دەپ، ئېنىـ ــى   ئهمهلىيهتـ ــۈمىتى دىنـ ــو ھۆكـ جۇڭگـ
پائـــالىيهتلهرنى ھۆكـــۈمهت بهلگىـــلهپ بهرگهن دائىرىـــدە چهكلهشـــكه     

دىنى مۇرىتالرنىڭ تهرەققىي قىلىـشىنى، دىنـى پائالىيهتلهرنىـڭ         . باشلىدى
  . كۆلىمىنى كېڭهيتىشنى چهكلهشكه ئۇرۇندى، دېيىلگهن

ــا ــى    : دوكالتتـ ــاي دىنـ ــۈمهتكه تىزىمالتمـ ــۈمىتى، ھۆكـ ــو ھۆكـ جۇڭگـ
ىلغۇچىالرغـا كهڭچىلىـك قىلىـش سىياسـىتى قولالنمـاي، بهزى           پائالىيهت ق 

 پائـالىيهت ئېلىـپ بارغـانلىقى ئۈچـۈن، ھاقـارەتكه           ىدىن رايونالردا، بهزىلهر 
ــۆزگهرتىش    ــۈرمه ۋە ئهمــگهك بىــلهن ئ ــۈرمىلهرگه تاشــالندى، ت ئــۇچراپ ت

دىنغـــا ئىـــشىنىدىغان پۇقراالرغـــا زىيانكهشـــلىك . ۋاقتىنـــى ئۇزارتىـــۋەتتى
  . رسىتىلدىقىلدى دەپ كۆ

جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى تىبهتنىــڭ دىنــى مۇخلىــسلىرىغا،  : دوكالتتــا يهنه
ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرغا زىيانكهشلىك قىلـدى ھهمـدە دائىـرىلهرگه مهنـسۇپ           

ــيهت    ــى جهمئى ــان دىن ــك   —بولمىغ ــا ھهم كاتولى ــستىئان مۇرىتلىرىغ  خرى
  .دىنى مۇرىتلىرىغا زىيانكهشلىك قىلدى دەپ كۆرسىتىلدى
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  ...ياپونىيه

   كۈنى- 12 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1999
ــى  « ــدىلىك خهۋەرلهر گېزىتـ ــاپونىيه كۈنـ ــڭ خهۋەر قىلىـــشىغا  »يـ نىـ

ــدا، ــن   قارىغان ــاڭ زېمى ــسى جي ــڭ رەئى ــالپ  - 18 جۇڭگونى ــدىن باش  كۈنى
.  دۆلهتـكه زىيـارەتكه بارىـدىكهن   ئـالته ه تۋروپـا ۋە ئوتتـۇرا شـهرق   غهربىـي يا 

گه ىرىــئهرەب دۆلهتلشى، جيــاڭ زېمىننىــڭ ئوتتــۇرا شــهرقنى زىيــارەت قىلىــ
نېفىت دىپلوماتىيىسى يۈرگۈزۈپ، كهلگۈسى نېفىـت مهنبىئىنـى كاپـالهتكه          

ــكهن      ــگه ئى ــقا ئى ــۈك ئۇرۇنۇش ــارەت كۈچل ــشتىن ئىب ــگه قىلى خىتــاي . ئى
ــىۋەتلىك    ــشىغا مۇناسـ ــارەت قىلىـ ــى زىيـ ــسالم دۆلهتلىرىنـ رەھبىرىنىـــڭ ئىـ

  : ياپونىيه گېزىتلىرى مۇنداق خهۋەر قىلدى
ىــــشالر مىنىــــستىرلىكىنىڭ ستاتىستىكىــــسىغا    جۇڭگــــو تاشــــقى ئ  

) مۇسـتهملىكه ئۇيغۇرىـستاندىن   (ئاساسالنغاندا ئۆتكهن يىلـى جۇڭگـودىن       
 تــاۋاپ قىلىــشقا  ر كىــشى ســهئۇدى ئهرەبىــستانغا ھهج   نهپه170 مىــڭ 4

 مىليـون   17ئىسالم دىنىغـا ئىـشىنىدىغان ئۇيغۇرالرنىـڭ نوپۇسـى          . بېرىپتۇ
يغـــۇر مىللىتىنىـــڭ مىللىـــي  مىـــڭ كىـــشى بولـــۇپ، بـــۇ مىلـــلهت ئۇ 600

ــۈن،     ــاقلىنىش ئۈچ ــدىن س ــتهقىللىق ھهرىكهتلىرى ــۈنچىلىكى ۋە مۇس بۆلگ
جيــاڭ زېمىننىــڭ ســهئۇدى ئهرەبىــستاننى زىيــارەت قىلىــشى، ئــاز ســانلىق  

شـۇڭا، خىتاينىـڭ    . مىللهتلهرنى خاتىرجهم قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك ئىمىـش     
ــۆزى بىــلهن ئېيتقانــدا   ى زىيــارەت  جيــاڭ زېمىننىــڭ ئوتتــۇرا شــهرقن   ،س

  . قىلىشى تارىخى ئهھمىيهتكه ئىگه ئىمىش
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  شانى شهھىرى

   كۈنى- 13 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1999
ئوكالخومـا شـتاتىنىڭ شـانى       كـۈنى    - 10 ئاينىـڭ    - 10 يىلى   - 1999
 11.  ئاپتوبۇســـقا ئولتـــۇرۇپ ۋاشـــىنگتونغا يېتىـــپ كهلـــدىمىنشـــهھىرىد

  . لىپ كهلدىمياشلىق قىزىم قهقىنۇسنى ۋاشىنگتونغا بىرگه ئې
ــسىدە  ــنىم خىتاينىـــڭ تۈرمىـ ــيهم خېـ ــنىم  ... رابىـ ــيه خېـ ــۆرۈڭ رابىـ كـ

ــسىدە  ــڭ تۈرمىــ ــۇ... خىتاينىــ ــتىم   نىشــ ــر قېــ ــادەمنى بىــ ــر ئــ ڭغىچه بىــ
رەنجىــتمىگهن، تىجــارەت قىلىــش جهريانىـــدا بىــر ئــادەمنى بىــر قېـــتىم       

ــبهغهل، يوقــسۇلالرغا ئۈلهشــتۈرۈپ بهرگهن  ســىلكىمىگهن ــاپقىنىنى كهم ، ت
 خىتـاي   ...ىـيه خېـنىم خىتاينىـڭ تۈرمىـسىدە       ىللهتـپهرۋەر راب  خهلقپهرۋەر، م 

مۇســتهملىكىچىلىرى مېنىــڭ رابىــيه خېنىمنــى، ئۇيغۇرنىــڭ قىــزى رابىــيه   
خىتـاي قانـداق جـۈرئهت قىلـدى؟ خىتـاي قـانچه            . خېنىمنى قولغـا ئالـدى    

ئۇيغۇرنىـڭ بـايلىرىنى، ھهر   . يۈزسىز بولسا يهنه شـۇنداق جـۈرئهت قىلـدى    
يىچه كۆزگه كۆرۈنگهن ئۇيغـۇرالرنى قولغـا ئـېلىش،         ساھه، ھهر كهسىپ بو   

ــۈرۈش     ــۇپ ئۆلت ــاچ قوي ــازابالش، ئ ــاش، ئ ــدە قىين ــۈرۈش، تۈرمى  – 30ئۆلت
ــۇنداق   يىلالردىــــن باشــــالپ خىتاينىــــڭ ئهنئهنىــــسىگه ئايالنغــــان، شــ

ــاي مۇســتهملىكى  ــڭ ئهنئهنىــسىگه ئاساســلىنىپ خىت چىلىرى بۈگــۈن مېنى
  . نى قولغا ئالدىرابىيه خېنىم

قۇتۇلــدۇرۇش، ئۇيغۇرنىــڭ ېنىمنــى خىتاينىــڭ تۈرمىــسىدىن رابىــيه خ
ۋاســىنى قىلىــش  ەنىــڭ دىتىنى قىلىــش، ئۇيغــۇر مىلل ۋاســىەسىياســىي د

ۋا قىلىـــش ەئۈچـــۈن، ئامېرىكـــا كونگىرىـــسىگه، ئامېرىكـــا ھۆكـــۈمىتىگه د
كۆرۈشـمهكچى  . دىم چېسال كهچته ۋاشـىنگتونغا يېتىـپ كهلـ        - 12ئۈچۈن،  

ــان كـــونگىرىس  ــرى ئىـــشل بولغـ ــاالرنى، ھۆكـــۈمهت   ئهزالىـ هيدىغان بىنـ
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ــايتتى    ــانغا توختىمــ ــپىش ئاســ ــزدەپ تېــ ــالىرىنى ئىــ ــىنگتون . بىنــ ۋاشــ
 –وچىـدىن   ك. شهھىرىنىڭ كوچىلىرىنى ئارىالپ يۈرۈشكه تـوغرا كېلهتتـى       

ــدىن   ــۈم، يول ــا ئۆتت ــتىم -كوچىغ ــا چىق ــنى  .  يولغ ــزىم قهقىنۇس ــك قى كىچى
ن يـــاش يېــتىلهپ، غــازاڭ تۆكۈلــۈپ تۇرغــان كــۈز ئايلىرىــدا، كۆزۈمــدى       

سـارغايغان  . تۆكۈلۈپ تۇراتتى، ۋۇجۇدۇمدىن ھهسـرەت تۆكۈلـۈپ  تـۇراتتى      
ــدا     ــاغ ئاســتىمدا، شــامالنىڭ ئىختىيارى ــازاڭالر ئاي ــۈلگهن غ دەرەخــتىن تۆك

مهن ھاياتنىـــڭ مهسخىرىـــسى ئاســـتىدا ئىـــدىم،  مهن . ئۇچـــۇپ يـــۈرەتتى
مۇســـاپىرلىقنىڭ مهسخىرىـــسى ئاســـتىدا خـــۇددى غازاڭـــدەك ئۇچـــۇپ       

ــۈرەتتىم ــڭ تا. ي ــدىنرىمنى ــڭ  توغراقلىرى ــازاڭ، تهكلىماكاننى ــۈلگهن غ  تۆك
مهنمـۇ شـۇ توغراقنىـڭ بىـر تـال يوپـۇرمىقى            . قۇملىرى ئۈستىگه تۆكۈلهتتى  

. ، مهن نېمىشقا تهكلىماكاننىـڭ قـۇملىرى ئۈسـتىگه چۈشـهلمىدىم          ئىدىمغۇ
 يۇرتالرغــا ئېلىــپ اتهقــدىرنىڭ شــاماللىرى نېمىــشقا مېنــى ئۇچــۇرۇپ ياقــ  

هن ئادەمنىـڭ قىممىتـى قانچىلىـك بولـسا، ۋەتىنىـدىن           غـازاڭ بىـل   . كهلدى
ــدى    ــۇپ قالـ ــۇنچىلىك بولـ ــى شـ ــڭ قىممىتـ ــان ئادەمنىـ ــراق، . ئايرىلغـ بىـ

ــۆز جايىغــا   ــته غــازاڭ ئ ــت،چۈشــهلىدىتهبىئهت ــراق، تهبىئهت ــا بى ــادەم ياق  ه ئ
 ەتهنـــدىكى غازاڭنىـــڭ قىممىتـــى ياقـــا   ۋ. يۇرتالرغـــا كېلىـــپ چۈشـــتى  

  ... شىپ چۈشتىيۇرتالردىكى ئادەمنىڭ قىممىتىدىن ئې
قورسىقىم ئاچسا سومكامغا سېلىپ كهلگهن ناننى بـاالم بىـلهن بىـرگه            

ــدىم ــپ      . يې ــۇنى ئىچى ــان س ــپ تۇرغ ــدىن ئېقى ــسهم تۇرۇبى ــساپ كهت ئۇس
 يولـــدا –بۇنـــداق ســـۇ ۋاشـــىنگتوندا يـــول . تهشـــنالىقىمغا ئـــارام بهردىـــم

  . تۇرۇبىدىن چىقىپ تۇراتتى
 » تهشــكىالتىكهچــۈرۈمخهلقئــارا «دە ئالتىــ چېــسال كهچ ســائهت - 13

ــشلىرىنىڭ    ــىيا ئى ــسى ئاس ــىنگتون شۆبى ــدىرىۋاش ــاروك T. komar لى  م
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. ئهپهندىنى ۋاشـىنگتوندا بىـر تۈركنىـڭ ئاشخانىـسىغا مېهمانغـا چـاقىردىم           
بـۇ كىـشى    . ماڭـا تهرجىمـانلىق قىلىـپ بهردى      ×× بىر نهپهر ئۇيغۇر ئۇكـام      

ــ - 20 ئاينىـــڭ - 4 يىلـــى - 1999 ئهپهنـــدى مـــاروك ۇرالر  كـــۈنى ئۇيغـ
 بهتلىــك ماتېرىيــال تهييــارالپ ئامېرىكــا كونگىرىــسىگه     100توغرىــسىدا 

 كـــۈنى - 15 ئاينىـــڭ - 7 يىلـــى - 1999 ،دوكـــالت بهرگهنـــدىن كېـــيىن
ئامېرىكـــا كونگىرىـــسىدە، ئۇيغـــۇرالر توغرىـــسىدا گۇۋاھلىـــق بېـــرىش،      

 ئهپهنــــدى يهنه  مــــاروكگۇۋاھلىــــق ئــــېلىش يىغىنــــى ئېچىلغانــــدا،    
  . توغرىسىدا قىسقىچه توختىلىپ ئۆتكهنئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالى

  : ئهپهندىماروك ھازىرقى دۇنيادا، دەپ سۆز باشلىدى، —
ــى      — ــۈم جازاس ــۈن ئۆل ــالر ئۈچ ــىي كۆزقاراش ــته سىياس ــسى دۆلهت  قاي

بېرىلىدىغان ئىـش بـار؟ خىتـاي ھۆكـۈمىتى ئۇيغۇرالرنىـڭ دىنـى ئېتىقـاد               
ــر قىلىـــ   ــىي پىكىـ شىنى ئهركىنلىكىنـــى چهكـــلهپ، ئۇيغۇرالرنىـــڭ سىياسـ

  !جىنايهت دەپ، بېكىتىپ، ئۇيغۇرالرنى ئۆلۈم جازاسى بىلهن جازالىماقتا
ئهمـدى بۈگـۈن    . شۇ ۋاقىتتا ئىككىمىز ساالملىشىپ تونۇشقان ئىـدۇق      

ــقانلىقىمىزنى،    ــۇرۇن ئۇچراشــ ــيىن، بــ ــقاندىن كېــ ــخانىدا ساالمالشــ ئاشــ
  .كۆرۈشكهنلىكىمىزنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتۇق

  . ئهپهندىرماوك مهنمۇ ساڭا ئوخشاش، دېدى —
 سىياسىي جىنايهت بىـلهن سـىرالنكىدا بهش يىـل تۈرمىـدە ياتقـان              —
ــدىم ــازاب چېكىپــسهن     . ئى ــل ئ ــۇز يى ــسىدە توقق ــڭ تۈرمى ــهن خىتاينى . س

ــسهن    ــارتۇق يېتىپ ــل ئ ــۆت يى ــدىن ت ــتاتىدىن  : مهن. مېنىڭ ــا ش ئوكالخوم
ــۈن      ــېمه ئۈچـ ــى، نـ ــۈن كهلگهنلىكىمنـ ــېمه ئۈچـ ــىنگتونغا نـ ــاروكۋاشـ  مـ

ــد ــېمه ئۈچــۈن  ئهپهنــدىنى ئىزدەي ىغانلىقىمنى، خېــنىم رابىــيه قادىرنىــڭ ن
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 ئهپهنـــدىنىڭ يـــاردەم مـــاروكقولغـــا ئېلىنغـــانلىقىنى ســـۆزلهپ ئۆتتـــۈم ۋە 
  . قىلىشىنى تهلهپ قىلدىم

ــيىن     ــدىن كې ــاڭالپ بولغان ــى ئ ــڭ دوكالتىمن ــاروكمېنى ــدى، م  ئهپهن
 چـارىلىرى ئۈسـتىدە     -نىڭ ئۇسـۇل    رابىيه خېنىمنى تۈرمىدىن قۇتۇلدۇرۇش   

كۆرۈشۈشــكه تېگىــشلىك كــونگىرىس ئهزالىرىنىــڭ    . ىــپ ئــۆتتى توختىل
ــۇزۇپ قويـــدى  ــا تۇتقـ خوشلىـــشىپ ئاشـــخانىدىن . تىزىملىكىنـــى قولۇمغـ

  .  بىرىمىزنى ئۇزىتىپ قويۇشتۇق–يېنىپ چىقتۇق ۋە بىر 
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  ...سهيشهنبه

   كۈنى- 14 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1999
ــنى كــــۈنى سهيــــشهنبه، مهن قىــــزىم قهقى- 14 ئاينىــــڭ - 10  نۇســ

ــى    ــىنگتون ۋاقت ــتىلهپ، ۋاش ــريې ــدبى ــتاتلىرى   ا يېرىم ــما ش ــا قوش  ئامېرىك
ــدىغا     ــزمهت بىناســىنىڭ ئال ــستىرلىكى خى دۆلىتىنىــڭ تاشــقى ئىــشالر مىنى

  . مۇ دەل ۋاقتىدا يېتىپ كهلدى×× ئۇكام . كهلدىم
ــۇر     ــىنىالرنىڭ نومـ ــان ماشـ ــپ قويۇلغـ ــار توختىتىـ ــدا قاتـ ــا ئالدىـ بىنـ

ەپ يېزىـپ قويۇلغـان خهتـلهرگه كـۆزۈم     تاختىلىرىغـا قارىـسام، دىپلومـات د   
 خىـل قىياپهتلىـك     چىقىۋاتقـان ھهر رەڭ، خىلمـۇ      -پ    بىناغا كىرى . چۈشتى

ــلۇق    ــىنگتوندا تۇرۇشــــ ــڭ ۋاشــــ ــسى دۆلهتلهرنىــــ ــادەملهر ھهرقايــــ ئــــ
ــش     ــۈن ئىـ ــرى ئۈچـ ــۆز دۆلهتلىـ ــال ئـ ــپ ئېهتىمـ ــسىدىن كېلىـ ئهلچىخانىـ

  . بېجىرىۋاتقان ئهلچىلهر بولۇشى مۇمكىن
ــۈچ ن   ــي ئ ــز جهمئى ــردۇق  بى ــگه كى ــڭ ئىچى ــشى بىنانى ــش . هپهر كى ئى

ــۇرۇپ،  - 1گــۈچىلهر، تهكــشۈرگۈچى ســاقچىالر  بېجىر ــشخانا ق ــته ئى  قهۋەت
ــۇ       ــۈچىلهرنى ش ــۈن كهلگ ــرىش ئۈچ ــش بېجى ــۈچىلهرنى، ئى ــوقالپ كهلگ ي

ــشۈرىدىكهن    ــال تهكـــ ــۇ يهردىـــ ــدىكهن، شـــ ــال تىزىماليـــ ــز . يهردىـــ بىـــ
ئۇدۇلـدىكى تامغـا    ئارىلىقتـا   .  ۋە كىملىكنى چىقـاردۇق    گۇۋاھنامىلىرىمىزنى

ــتى  ــۆزۈم چۈش ــدىكى   . ك ــايرىقى ئۇدۇل ــڭ ب ــۈن دۆلهتلهرنى ــادىكى پۈت دۇني
  . تامغا قاداپ قويۇلغان ئىكهن

  .ئۇكىمىزغا سوئال قويدۇم××  بىزنىڭ دۆلهت بايرىقىمىز قېنى؟ —
  .  بىزنىڭ دۆلهت بايرىقىمىز ھازىرچه بۇ يهرگه قويۇلمايدۇ—
ىزغـــا ئـــورۇن قالـــدۇرۇپ  ھېچبولمىغانــدا بىزنىـــڭ دۆلهت بايرىقىم —

  قويۇشى كېرەك ئىدىغۇ؟
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 ياشالر چامىسىدىكى بىـر نهپهر گـۈزەل ئايـال ئۈسـتۈن      40قارا تهنلىك   
ئـۇدۇل كېلىـپ بىـز بىـلهن        . قهۋەتتىن بىرىنچى قهۋەتكه چۈشـۈپ كهلـدى      

قىـزىم قهقىنۇسـنىڭ بېـشىنى سـىيالپ لىفىـتكه          . كۈلۈپ تـۇرۇپ كۆرۈشـتى    
ئىـشخانا ئالـدىغا   . ه باشـالپ چىقتـى   بىزنى بهشىنچى قهۋەتـك    ،ئولتۇرغۇزۇپ

بىزنـى قوبـۇل قىلغـۇچى ئامېرىكـا تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكى              . كهلدۇق
 –كىــشىلىك ھوقــۇق كومىتېتىنىــڭ خــادىملىرى ئالــدىمىزغا چىقىــپ بىــر  

ــدى   ــپ قىل ــشخانىغا تهكلى ــرلهپ كۆرۈشــۈپ ئى ــرەپ  . بى ــاز تهمتى مهن بىرئ
لــلهت ئۈچــۈن توققــۇز چــۈنكى، خىتاينىــڭ تۈرمىــسىدە ۋەتهن، مى. قالــدىم

ــان   ــل ياتق ــۆز   يى ــشى، ئ ــر كى ــدەك بى ــلهن   مهن ــۇر بى ــىي تهپهكك گه سىياس
 ھهتتـا، ئۇيغۇرالرنىڭمـۇ     ،خىتاينىڭ مىللىي ھۆكۈمرانلىقىغا قارشـى تـۇرۇپ      

ھىمايه قىلىشىغا ئېرىشهلمىگهن مهندەك بىـر كىـشى بۈگـۈن ئامېرىكىنىـڭ            
ــئۇل    ــا مهســـ ــقى ئىـــــشالر مىنىـــــستىرلىكىدە كىـــــشىلىك ھوقۇققـــ تاشـــ

 مهن ئايــالىم رابىــيه .ىپلوماتالرنىــڭ قوبــۇل قىلىــشىغا ئېرىــشكهن ئىــدى د
قادىرنىڭ قولغا ئېلىنىش جهريانىنى بـۇ دىپلوماتالرغـا تهپـسىلىي سـۆزلهپ            

  . بهردىم
ئامېرىكا تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكىنىڭ بهشـىنچى قهۋەتتىكـى بىـر             

ــانالر    ــۇل قىلغ ــى قوب ــسىدا بىزن  Susan williams. osullivan: ئىشخانى
ــد ــال  40. ىخــانىم ئى ــامېرىكىلىق ئاي   ياشــالر چامىــسىدىكى كېلىــشكهن ئ

ــدىن      ــانلىق بولغان ــاس مېهرىب ــا خ ــانلىقى ئايالالرغ ــڭ مېهرىب ــۇپ، ئۇنى بول
باشــــقا، شــــۇنداقال ئۇنىــــڭ مېهرىبــــانلىقى بىــــر ئامېرىكىلىققــــا خــــاس  

. چــــاچلىرى ۋاقىتــــسىز ئاقىرىــــپ  كهتــــكهن    . مېهرىبــــانلىق ئىــــدى  
الغـان ھــاۋارەڭ كاســتۇم  ۋتۇراھـال بهدىــنىگه كىيى  ئوتيخــالىسـېمىزلىكتىن  

ــدى    ــۇ ياراشــقان ئى ــڭ بهســتىگه تولىم ــۇ ئايالنى ــا ب ــۇق  . يوپك ــۇرا بويل ئوتت
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ــۇراتتى    ــپ ت ــادەمگه تىكىلى ــۆزلىرى ئ ــڭ ك ــوئالالرنى  . خانىمنى ــسىز س چهك
ــاۋاب تهلهپ       ــسىز ج ــدىن چهك ــۆزلهر يهنه مهن ــۇ ك ــان ب ــۆزىگه جهم قىلغ ئ

ئۇيغۇرالرغـا   —شۇ كۈنى بىـر مىلـلهت         مهن  . قىلغاندەك تىكىلىپ تۇراتتى  
ــۆزلهۋاتاتتىم  ــۇپ س ــل بول ــى    ... ۋەكى ــۇر مىللىت ــۈن ئۇيغ ــدە پۈت ــۇ دەقىقى ش

شـۇڭا  . ئامېرىكىنىڭ ھۆكـۈمهت ئهربـابلىرى بىـلهن سۆزلهشـمهكته ئىـدى          
ــسىز  ــسىز ... ســوئالالر چهك ــدى... جــاۋابالرمۇ چهك  mark D. schall. ئى

اقنــاپ تۇرىــدىغان ھهم ۆزلىرى چبــۇ كىــشى ئــۇزۇن بويلــۇق كــ. ئهپهنــدى
ــ تۇر ــتايىدىل، جى ــدىن ئهس ــۆرۈنهتتى قى ــشىدەك ك ــقارىماق. ددىي كى  45ا ق

 ئالبرايىـت بـۇ كىـشى دۆلهت ئىـشالر كـاتىپى          . ياشالر چامىسىدا كـۆرۈنهتتى   
  . خانىمنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرى بويىچه ياردەمچىسى ئىكهن

Ken cherrــدى ــا   .  ئهپهن ــشى قارىماقق ــۇ كى ــسىد 50ب ــالر چامى ا  ياش
 بېـــسىق ئادەمـــدەك – ئوزايىــدىن ئېغىـــر  ،ســـهل ســـېمىزراق. كــۆرۈنهتتى 
بــۇ كىــشى بىزنىــڭ ســۆھبىتىمىزنى ئهســتايىدىل دىقــقهت      . كــۆرۈنهتتى

ــۇردى  ــاڭالپ ئولت ــپ ئ ــاكى    . قىلى ــمىدى ي ــر قوش ــز پىكى ــر ئېغى ــېكىن بى ل
بـۇ كىـشى ئامېرىكـا تاشـقى ئىـشالر      . مهندىن بىر ئېغىز سوئالمۇ سورىمىدى    

ــستىرلىكىنىڭ  ــان  مىنىـــ ــدا قۇرۇلغـــ ــۇلىيه «قارمىقىـــ ــبهت –موڭغـــ  تىـــ
  . نىڭ مهسئۇلى ئىكهن»كومىتېتى

  :  خانىم سۆز باشلىدىسۈزىنئاۋۋال 
 رابىــيه قــادىر قولغــا ئېلىنىــشتىن بــۇرۇن ھهمــدە بۈگــۈن بــۇ يهردە  —

. سهن بىلهن ئۇچرىشىشتىن بۇرۇن، بىز رابىيه قـادىرنى ياخـشى بىلهتتـۇق           
سـهن  . يانىدىن تولۇق خهۋىرىمىـز بـار     رابىيه قادىرنىڭ قولغا ئېلىنىش جهر    

ــۆزلهپ      ــۋالىنى سـ ــى ئهھـ ــڭ يېقىنقـ ــيه قادىرنىـ ــدىكى رابىـ ــزگه تۈرمىـ بىـ
  :بېرەلهمسهن؟ مهن
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بىـيه قـادىرنى     كۈنىدىن باشـالپ را    - 1 ئاينىڭ   - 10ىلى   ي - 1999 —
لــېكىن ســوراققا ئېلىــپ چىققــان  . ا ئېلىــپ چىقمىــدىقــشامالداشــقا، ئاپتاپ

ىرىم قارا دەرۋازىنىـڭ يېرىقىـدىن، سـىرتىدىن        پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ بالىل  
سوراققا ئېلىپ چىقىـش قېـتىم سـانىدىن قارىغانـدا،          . ئانىسىنى كۆرۈۋالدى 

ــدۇرۇلغان    ــان، ئويــ ــاپ چىقىلغــ ــرى ياســ ــاقچى دائىرىلىــ خىتاينىــــڭ ســ
ــسا       ــان بول ــشقا زورلىغ ــرار قىلى ــپ ئىق ــا ئارتى ــيه قادىرغ ــايهتلهرنى رابى جىن

  . كېرەك
ــادىر — ــيه ق ــا نى رابى ــڭ    قولغ ــۈمهت تهرەپنى ــىگه ھۆك ــېلىش ۋەقهس ئ

  قانداق مۇئامىله قىلغانلىقىنى سۆزلهپ بېرەلهمسهن؟
 8كۈنى قولغـا ئېلىنغانـدىن كېـيىن         - 11 ئاينىڭ   - 8 رابىيه قادىر    —

 ســانائهتنى مهمــۇرى – كــۈنى ھۆكــۈمهت تهرەپنىــڭ ســودا - 13 ئاينىــڭ -
رىيىنىڭ باشقۇرۇش ئىدارىسى بـۇيرۇق چۈشـۈرۈپ، رابىـيه قـادىر سـودا سـا             

ــان   ــسىپ قويۇلغ ــسىگه ئې ــارىيى  «پېشانى ــودا س ــادىر س ــيه ق ــگهن » رابى دې
گهن دېـــ»  شـــىركىتى–ئهقىـــدە ھهســـسىدارلىق ســـودا   «ۋىۋىـــسكىنى، 

 كـــۈنى يهنه ھۆكـــۈمهت - 15 ئاينىـــڭ - 8. ۋىۋىـــسكىنى ئالـــدۇرۇۋەتكهن
ــا     ــا جايىغـــ ــسكىالرنى قايتـــ ــپ ۋىۋىـــ ــشى ئهۋەتىـــ ــى كىـــ تهرەپ ئىككـــ

  . هت قىلدىئورۇنالشتۇرۇپ قويۇشقا رۇخس
ــش     — ــدلىگهن ئى ــكارا تهنقى ــدە ئاش ــات يۈزى ــادىرنى مهتبۇئ ــيه ق  رابى
  بارمۇ؟ 
ئــــۈرۈمچى «،  »شــــىنجاڭ گېزىتــــى« كــــۈنى - 28 ئاينىــــڭ - 9 —

قاتـــارلىق كوممۇنىـــستىك پارتىيىنىـــڭ ئورگـــان    » كهچلىـــك گېزىتـــى 
 ئارقىــدىن ئــالته پــارچه ماقــاله ئــېالن قىلىــپ رابىــيه  –گېزىتلىــرى ئارقــا 

  : قىد قىلدىقادىرنى تهن
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چۈمـۈله چـوڭ دەرەخنـى      «،  »ياچىۋەك ھارۋىنى توسـۇپ قاالالمـدۇ      «—
دېــــگهن ســــۆزلهرنى » قانۇنــــسىز تىجــــارەت قىلــــدى«، »لىڭــــشىتاالمدۇ

ھۆكــۈمهت رابىــيه قادىرنىــڭ شــىركىتى ۋە ســودا ســارىيىغا       . ئىــشلهتتى 
قانۇنـــسىز «تىجـــارەت كىنىشكىـــسى تارقىتىـــپ بهرگهن تۇرۇقلـــۇق، يهنه  

   دەپ، ھاقارەت قىلغىنى نېمىسى؟»تىجارەت قىلدى
 مۇنداق تهنقىدلهشنىڭ قانـداق سىياسـىي ئارقـا كۆرۈنۈشـكه ئىـگه             —

  : مهن. ئىكهنلىكىنى چۈشهنمىدىم
ــى    — ــلهن كۆرۈشۈشـ ــانالر بىـ ــامېرىكىلىق مېهمـ ــڭ ئـ ــر ئۇيغۇرنىـ  بىـ

ــا       ــيه قادىرغ ــۈش رابى ــلهن كۆرۈش ــانالر بى ــامېرىكىلىق مېهم ــايهتمۇ، ئ جىن
تـۈۋېلىش ئۈچـۈن ئېيتقانـدا تـۇنجى قېتىملىـق          نىسبهتهن مېهمـانالرنى كۈ   

  ئىش ئهمهس ئىدىغۇ؟ 
 ئهپهنـدى ئـۈرۈمچىگه بارغانـدا       گهيتىس ئامېرىكىلىق مېهمان بىل     —

كۈتـۈۋېلىش نـۇتقىنى مهن ئايـالىم       . رابىيه قادىر قىزغىن كۈتۈۋالغان ئىدى    
  . رابىيه قادىر بىلهن بىلله تهييارلىغان ئىدىم

ــتىسمهن شــۇ چاغــدا بىــل   هنــدى ئــۈرۈمچىگه بىلــله ئېلىــپ   ئهپگهي
ابىـيه قادىرنىـڭ بىلـله    كهلگهن يهنه باشقا ئامېرىكىلىق مېهمـانالر بىـلهن ر   

ئامېرىكــا تاشــقى ئىــشالر .  خانىمغــا ئــۇزاتتىمســۈزىن ىتىنىچۈشــكهن ســۈر
قـان  مىنىستىرلىكىدە مېنى قوبۇل قىلغـان تـۆت نهپهر دىپلومـات مهن ئۇزات           

  .  چىقىشتىپ كۆرۈپۇنۇشۇ بىرىگه س–رەسىمنى بىر 
   سېنىڭ قانداق تهلىپىڭ بار؟ —
 مهن ئامېرىكــــــا ھۆكــــــۈمىتى ۋە ئامېرىكــــــا تاشــــــقى ئىــــــشالر —

 مۇشــۇ كــۈنلهردە ئۇيغۇرالرنىــڭ كىــشىلىك ،مىنىــستىرلىكىنىڭ مۇشــۇ ئــاي
 ئوغلـۇم ئابـدۇلهېكىم   ،ھوقۇقىغا كۆڭۈل بۆلۈشىنى، ئايـالىم رابىـيه قـادىرنى      
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ــان ئابـــدۇكېرى ئابـــدۇرېهىمنى ــۇپ ، كاتىـــپ قهھرىمـ ــدىن قويـ منى تۈرمىـ
نى ئۈمىــد ىبېــرىش توغرىــسىدا خىتــاي ھۆكــۈمىتىگه بېــسىم ئىشلىتىــش     

  . قىلىمهن ۋە تهلهپ قىلىمهن
بۇنىڭـــدىن باشـــقا ئۇيغۇرالرنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇق ئهھــــۋالى،      
ــستانغا      ــڭ ئۇيغۇرى ــاي كۆچمهنلىرىنى ــارىپى، خىت ــي مائ ــڭ مىللى ئۇيغۇرنى

غـۇن سـوئالالرغا تولـۇق      كۆچۈپ كېلىش ئهھـۋال توغرىـسىدا قويۇلغـان نۇر        
  ).بۇ يهردە تهكرارالشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق دەپ، قارىدىم. (جاۋاب بهردىم

شــــۇنداق قىلىــــپ بىــــز خوشالشــــتۇق، ئامېرىكــــا تاشــــقى ئىــــشالر 
  . مىنىستىرلىكىنىڭ خادىملىرى بىزنى قىزغىن ئۇزىتىپ قويدى

قىــستۇرۇپ ئۆتۈشــكه تېگىــشلىك تهرىپــى شــۇكى، تاشــقى ئىــشالر       
ــستىرلىك ــسىگه   مىنى ــنىش مهسىلى ــا ئېلى ــيه قادىرنىــڭ قولغ ــاۋۋال رابى ىدە ئ

 - 1999بـۇ كىـشى   .  ئهپهنـدى ئىـدى  Ben jaminمهسئۇل بولغـان كىـشى   
ــى  ــا ۋاقتــى كهچ ســائهت   كــۈنى دۈشــ- 16 ئاينىــڭ - 8يىل هنبه ئوكالخوم

 يېرىمدا، ئامېرىكا تاشـقى ئىـشالر مىنىـستىرلىكىدىن مېنىـڭ ئۆيـۈمگه             ئالته
دىن ئانىــسى رابىــيه قادىرنىــڭ قولغــا    ئهقىــدەم تېلېفــون بېرىــپ، قىــزى  

بىـــز تولـــۇق ســـۆزلهپ بهرگهن . ش جهريـــانىنى ســـورىغان ئىـــدىنىئېلىـــ
  . ئىدۇق

 كـۈنى ئامېرىكـا قوشـما شـتاتلىرىنىڭ      - 17ڭ   ئاينىـ  - 8 يىلى   - 1999
ــدا تۇرۇشــلۇق   ــ    بېيجىڭ ــۈرۈمچىگه بىزنىــڭ ئ ــاش ئهلچىــسى ئ ىمىزگه ۆيب

ــپ  ــون بېرىـ ــالىم  : تېلېفـ ــوغلىمىز ئـ ــدىنئابدئـ ــيه  ۇرېهىمـ ــسى رابىـ ، ئانىـ
ــوغلىمىز ئابـــــدۇلهېكىم   ــان ئابـــــدۇرېهىمنىڭقادىرنىـــــڭ، ئـــ ، قهھرىمـــ

 قولغـــا ئېلىـــنىش جهريـــانىنى   ئابلىمىتنىـــڭه مىـــلئابـــدۇكېرىمنىڭ، را
ــان  ــسىلىي ئېنىقلىغ ــيىن . تهپ ــپ ،شــۇنىڭدىن كې ــن ئېلى ــك تى  ، مهن يېنى
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ــا     ــڭ قولغـ ــيه قادىرنىـ ــستىرلىكىنىڭ رابىـ ــشالر مىنىـ ــقى ئىـ ــا تاشـ ئامېرىكـ
ــدىن خــاتىرجهم     ــائىلىمىزگه كۆڭــۈل بۆلگهنلىكى ــڭ ئ ــشىغا ۋە بىزنى ئېلىنى

  . بولغان ئىدىم
ــيىن  ــدە    Ben jaminكې ــپ كهتكهن ــشقا يۆتكىلى ــقا ئى ــدى باش  ئهپهن

ــ   رابىــيه قادىرنىــڭ   ا تاشــقى ئىــشالر  قولغــا ئېلىــنىش ۋەقهســىگه ئامېرىك
 تىــــــبهت –موڭغــــــۇل «مىنىــــــستىرلىكىنىڭ قارمىقىــــــدا قۇرۇلغــــــان 

ــومىتېتى ــڭ »كـ ــئۇلى نىـ ــئۇل ب ken chernمهسـ ــدى مهسـ ــۇپ  ئهپهنـ ولـ
 كـۈنى ئوكالخومـا     - 15 ئاينىـڭ    - 9 يىلى   - 1999بۇ كىشى   . تهيىنلهنگهن

 يېرىمـدا، مېنىـڭ ئۆيـۈمگه تېلېفـون بېرىـپ، رابىـيه قادىرنىـڭ        تـۆت ۋاقتى  
تــۇرۇپكىنى قىــزىم  . ىقلىغــانقولغــا ئېلىــنىش ۋەقهســىنى تهپــسىلىي ئېن   

ــدە ــدىئهقىـ ــۆزلىرىمن .  ئالـ ــڭ سـ ــوئالالرغا بهرگهن  مېنىـ ــورالغان سـ ى، سـ
تېلېفــون .  ئهپهنــدىگه تهرجىــمه قىلىــپ بهردىken chernجــاۋابلىرىمنى 

  . ئارقىلىق بىر سائهت سۆزلهشتۇق
   رابىيه قادىر نېمه ئۈچۈن قولغا ئېلىندى؟—
  . مهن تهپسىلىي سۆزلهپ بهردىم—
    خىتاينىڭ رابىيه قادىرنى قولغا ئېلىش مهقسىتى نېمه؟—
ىـــستاندا غهربـــكه ۋە ئامېرىكىنىـــڭ كىـــشىلىك ھوقـــۇق       ئۇيغۇر—

قىمــــمهت قاراشــــلىرىغا ئىنتىلىــــدىغان، چوقۇنىــــدىغان ئۇيغۇرالرنىــــڭ  
ئويغىنىشىغا زەربه بېرىش، مىللىي ئويغىنىـشنى چهكـلهش، ئۇيغۇرالرنىـڭ          

ــا     ىكۆز ــڭ نوپۇزىغ ــيه قادىرنى ــلهش، رابى ــشىنى چهك ــپ كېتى ــڭ ئېچىلى نى
ــىي   ــر سىياس ــڭ بى ــپ ئۇيغۇرالرنى ــش تايىنى ــدا قىلى ــدىنى ى ۋەقه پهي نىڭ ئال

  . ئېلىش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى رابىيه قادىرنى قولغا ئالدى
   رابىيه قادىر قاچاندىن باشالپ ئامېرىكىنى ياخشى كۆرگهن؟—
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 خىتــاي دۆلىــتىگه ســودىدا ئېتىبــار  لالردىــن باشــالپ ئامېرىكــا يى- 80 —
سالھات سىياسـىتى   بېرىش سىياسىتىنى تهقدىم قىلغاندىن كېيىن، خىتايـدا ئىـ        

.  توال پـۇل تېپىـپ خهجلىيهلهيـدىغان بولـدى     – ئۇيغۇرالرمۇ ئاز    ،يولغا قويۇلۇپ 
. ىئانــام شــۇ كۈنــدىن باشــالپ ئــامېرىكىنى ياخــشى كۆرۈشــكه باشــلىغان ئىــد

ئۇنىڭدىن باشـقا ئىـراق ئۇرۇشـىدىن كېـيىن         . دەپ سۆز باشلىدى قىزىم ئهقىدە    
ۇۋەيــت دېــگهن كىچىــك بىــر    ك. ئۇيغــۇرالر ئــامېرىكىنى تونۇشــقا باشــلىدى   

. دۆلهتنى ئامېرىكا ئارمىيىسى ساددامنىڭ تاجـاۋۇز قىلىـشىدىن سـاقالپ قالـدى       
ئانام رابىيه قادىر ئامېرىكا باشقا دۆلهتـلهرگه يـاردەم قىلىـپ، تاجاۋۇزچىالرنىـڭ             

ئېزىلگهن مىللهتلهرنىڭ مۇسـتهقىللىقىنى قولغـا ئېلىـپ        . ئهدىپىنى بېرىدىكهن 
 ...ۇرالرغىمــۇ ئامېرىكـــا يــاردەم قىلىــشى مۇمكىنمـــۇ؟   بىــز ئۇيغ ... بېرىــدىكهن 

ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتهقىللىقى ئۈچــۈن ... مىــزئامېرىكىــدىن يــاردەم تهلهپ قىلى
ئامېرىكىــدا كــۈرەش قىلىمىــز دەپ ئامېرىكىغــا كهلــگهن ۋە دادامنــى ئامېرىكىــدا  

  . قويۇپ كهتكهن ئىدى
   دادىڭىز قاچاندىن باشالپ ئامېرىكىنى ياخشى كۆرگهن؟— 
  مهن كىچىكىمدىن باشالپ، يهتـته يېـشىمدا ئامېرىكىنىـڭ دۆلهت      — 

ئۇنىڭـدىن كېـيىن    . مارشىنى ئاڭلىغان كۈندىن باشالپ ياخشى كـۆرەتتىم      
 يىــل ســوغۇق مۇناســىۋەتلهر ئۇرۇشــى ئېلىــپ بېرىــپ، ســابىق 40ئامېرىكــا 

ــتهقىللىققا   ســوۋېتلهرنى ــى مۇس ــان مىللهتلهرن ــپ نۇرغۇنلىغ ــۇمران قىلى  گ
  . نى تېخىمۇ ياخشى كۆرۈشكه باشلىدىمىهن ئامېرىكم. ېرىشتۈردىئ

   دادىڭىز ئۈرۈمچىدە نېمه ئىش بىلهن مهشغۇل بوالتتى؟—
ــستىتۇتى    — ــپ ئىن ــۇق مائارى ــاپتونوم رايونل ــۇر ئ ــىنجاڭ ئۇيغ  دادام ش

ــستىكا ۋە    ــدىن پۇبلى ــات فاكۇلتېتىنىــڭ ئوقۇتقۇچىــسى ئىــدى، ئان ئهدەبىي
  .  ئىدىسىئوبزور يازغۇچى
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  انىڭىز رابىيه قادىر ئامېرىكىغا قانداق كهلگهن؟ دادىڭىز ۋە ئ—
 خىتاي ھۆكۈمىتى بىـر ئۇيغـۇر جاسـۇس ۋە بىـر خىتـاي جاسۇسـنى            —

ــان ئىـــكهن   ــهپهرداش قىلىـــپ قوشـــۇپ قويغـ ــا سـ ــلهن دادامغـ ــام بىـ . ئانـ
ئايروپىالنــدىن چۈشــكهندىن كېــيىن دادام سىياســىي پانــاھلىق تىلهيــمهن 

 تىجـارەت   – سـودا    —لىرىنى  ى، ئانام ئۈرۈمچىـدىكى ئىـش     دەپ قېلىپ قالد  
ئىــشلىرىنى بىــر تهرەپ قىلىــش ئۈچــۈن ۋە پــۇل ئېلىــپ كــېلىش ئۈچــۈن   

  . ئۈرۈمچىگه كهتكهن
ــۇ    — ــىي پانـــاھلىق تىلهپتـ ــز ئامېرىكىـــدا سىياسـ بۇنىڭغـــا .  دادىڭىـ

  مۇناسىۋەتلىك ئۈرۈمچىدە نېمه ئىش قىلغان ئىدى؟
ئـــۈرۈمچى كهچلىـــك « ئايـــدىن باشــالپ  - 1 يىلــى  - 1994  دادام—

 خـانىم   فىـڭ «،  » ئانىالرغـا مـۇراجىئهت    –قىزلىرىمىزغا ۋە ئاتا    «دە  » زىتىگې
ناخـشا ئوغرىــسى  ! الۋنهپـسىڭنى يىغىـ  «، »شىىـ  تـارىخ قار ۋە ئاپتورالرنىـڭ 

 ئارقىــدىن ئــېالن قىلىــپ،   -مــاۋزۇلۇق ماقــالىلهرنى ئارقــا   » لوبىــڭۋاڭ 
ــلىرىنى ۋە    ــارىخ قاراشـ ــشۇناسلىرىنىڭ تـ ــارىخچىلىرى ۋە تارىخـ ــاي تـ خىتـ

ي پهيالسوپلىرىنىڭ دۆلهت ۋە ئىگىلىك ھوقـۇق قاراشـلىرىنى تهنقىـد           خىتا
ئۇنىڭدىن باشقا خىتاي ھۆكـۈمىتى ئهڭ ئېغىـر ئالغـان بىـر ئىـش              . قىلغان

ماۋزۇلۇق كىتـابنى خىتـاي تىلىـدىن ئۇيغـۇر         » رەقىبلهر ۋە ئىتتىپاقداشالر  «
ــان  ــمه قىلغ ــا تهرجى ــوڭ   . تىلىغ ــدە چ ــا ئۇرۇشــى مهزگىلى ئىككىنچــى دۇني

ر ئوتتۇرىــسىدا قانــات يايــدۇرۇلغان دىپلوماتىــك مۇناســىۋەتلهر ۋە  دۆلهتــله
پالتـــا يىغىنـــى، موســـكۋا يىغىنـــى توغرىـــسىدا ئهتراپلىـــق توختالغـــان بـــۇ 

.  گــارۋېر ئىــدىجــۇنكىتابنىــڭ ئهســلى ئــاپتورى ئــامېرىكىلىق يــازغۇچى 
ــابنى دادام     ــۇ كىت ئىنگلىــز تىلىــدىن خىتــاي تىلىغــا تهرجىــمه قىلىنغــان ب

قولغــا ئــېلىش .  ئۇيغــۇر تىلىغــا تهرجىــمه قىلغــان ئىــدىخىتــاي تىلىــدىن
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توغرىسىدا چۈشۈرۈلگهن مهخپىي بـۇيرۇقتىن خهۋەر تېپىـپ قېلىـپ، دادام           
  . ئامېرىكىغا قېچىپ كېلىپ سىياسىي پاناھلىق تىلىگهن

   ئانىڭىز رابىيه قادىر ئامېرىكىغا كېلىشنى خاالمدۇ؟—
ــدۇ — ــۋەتته خاالي ــۇرۇنال .  ئهل ــا ب ــام ئامېرىكىغ ــوالتتى ئان ــگهن ب .  كهل

بىــراق . ئامېرىكىنىــڭ كــۆچمهنلهر ئىدارىــسى ئانامغــا چــاقىرىق ئهۋەتــكهن 
نى تارتىۋالغــانلىقى ئۈچــۈن ئانــام ئامېرىكىغــا ىخىتــاي ھۆكــۈمىتى پاســپورت

  . كېلهلمىدى
ــېمه ئۈچـــۈن     — ــپورتىنى نـ ــۈمىتى ئانىڭىزنىـــڭ پاسـ ــاي ھۆكـ  خىتـ

  تارتىۋالدى؟
ــى - 1997 — ــۇرالر ئۇي- 2 يىلــ ــدا ئۇيغــ ــى  ئايــ ــستاننىڭ ئىلــ غۇرىــ

ــوكراتىيه،      ــك، دېم ــتهقىللىق، ئهركىنلى ــپ مۇس ــايىش قىلى ــسىدە نام ئۆلكى
دىنى ئېتىقاد ئهركىنلىكـى تهلهپ قىلغانـدا، خىتـاي ھۆكـۈمىتى ئـارمىيىنى         

ــشقا ســېلىپ دەھــشهتلىك باســتۇردى   ــۇرالردىن  . ئى ــشچى ئۇيغ  407نامايى
 - 15ئاينىــڭ  - 2دادام . يدانــدا ئېتىــپ ئۆلتــۈردىنهپهر ئۇيغــۇرنى نهق مه

 كىـــشىلىك نامـــايىش تهشـــكىللهپ خىتاينىـــڭ 100كــۈنى ۋاشـــىنگتوندا  
قوراللىق زوراۋانلىقىغا قارشى تۇرۇپ ئاق سـاراينىڭ ئالدىـدا، ۋاشـىنگتوندا           

بۇنىڭـدىن  . تۇرۇشلۇق خىتاي ئهلچىخانىسىنىڭ ئالدىـدا نامـايىش قىلـدى        
ۈنى  كــ- 27 ئاينىــڭ - 3 يىلــى - 1997ان خىتــاي ھۆكــۈمىتى خهۋەر تاپقــ

ئانام رابىيه قادىر، ئىنىسى مۇھهممهد قادىر بىلهن بىلـله تاشـكهنتكه سـودا             
 تىجــارەتكه كېتىۋاتقانــدا ئــۈرۈمچى ئايرودرومىــدا ئانامنىــڭ پاســپورتىنى –

  . نى قايتۇرۇپ بهرمىدىىئانام قولغا ئېلىنغۇچه پاسپورت. تارتىۋالدى
چى قېـتىم    ئانىڭىز راستتىنال ئامېرىكىغا كېلىشنى خاالمـدۇ؟ ئـۈچىن        —

  :رالنغان بۇ سوئالغا قىزىم ئهقىدەتهكرا
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ــدۇ — ــامېرىكىنى ياخــشى كۆرى ــام ئ ــدا تۇرســا  .  ئان ــالىلىرى ئامېرىكى ب
ئۈرۈمچىـدىكى تىجـارەت ئىـشلىرىنى      . ئانام نېمىـشقا ئامېرىكىغـا كهلمهيـدۇ      

ــدۇ  ــقۇرۇپ كېتهلهيـ ــاچىلىرىم باشـ ــاكىلىرىم، ئـ ــدا . ئـ  ken chernئاخىرىـ
  : ئهپهندى

 ئـانىڭىز رابىـيه قادىرنىـڭ ھېچقانـداق گۇنـاھى      ،ڭ خـاتىرجهم بولـۇ  —
  .  دېدى-يوق، 

ــوئال  ــدۇم  -س ــاتىرجهم بول ــوراقتىن خ ــڭ   .  س ــيه خېنىمنى ــراق، رابى بى
ئۆيـدە تېلېفـون جىرىڭلىـسا      ... تۈرمىدىكى سـاالمهتلىكىدىن ئهنـسىرەيتتىم    

ــدىم  ــۇپ قال ــدىغان بول ــدى،   . چۆچۈي ــادىر مېنىــڭ ئۆمۈرلۈكــۈم ئى ــيه ق رابى
نىڭ دوستۇم ئىدى، رابىيه قادىر مېنىـڭ ئورتـاق پىكىرلىـك           رابىيه قادىر مې  

 مايـاكىم سىردىشىم ئىدى، ئۇ مېنىـڭ قـاراڭغۇدا يـول يورۇتـۇپ بېرىـدىغان          
ئۇ مېنىڭ غهملىـرىمگه ھهمـدەم بولغـان، ئـۇ مېنىـڭ ئېغىرلىقىمنـى               . ئىدى

ــك، مى   ــرلىكته ئىگىلى ــز بى ــۈرگهن، ئىككىمى ــان  كۆت ــك ياراتق ــي ئىگىلى للى
ه قادىر ئۇيغۇرىستاندا ئـۈچىنچى قېـتىم بـاش كۆتـۈرگهن           ، رابىي ئۇ. ئىدۇق

ــدى   ــسى ئى ــي بۇرژۇئازىيى ــڭ مىللى ــڭ   . ئۇيغۇرنى ــر مىللهتنى ــانىكى بى قاچ
ئىچىــدە مىللىــي بۇرژۇئــازىيه بــاش كۆتۈرىــدىكهن، شــۇ مىلــلهت شــۇنداق  

... زاماندا سىياسهت، ئويغىنىش دەۋرىـگه كىـرگهن مىلـلهت ھېـسابلىناتتى          
ــادىر خ  ــيه ق ــڭ ترابى ــادىر ىتاينى ــيه ق ــسىدە، رابى ــا  ۈرمى ــىدىقهاجى روزىغ  س

نىــسبهتهن ئــائىلىۋى ھاياتنىــڭ مۇساپىــسى ئۈچــۈن ئېيتقانــدا ئىككىنچــى 
 ھاياتنىـــڭ ئهڭ مهنىلىـــك دەملىـــرى بهلكـــى. خىـــل كـــۈرەش باشـــالندى

  . باشالندى
  



 265

  ...چۈشتىن كېيىن

   كۈنى- 15 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1999
سـنى يېـتىلهپ، ئامېرىكـا     چۈشتىن كېيىن سائهت ئۈچته قىـزىم قهقىنۇ      

ــگهن      ــايلىنىپ كهل ــتاتىدىن س ــالىفورنىيه ش ــپ، ك ــسىگه بېرى  30كونگىرى
 – تهجرىبىـسىگه ئىـگه، خىتايغـا چىـش        كىشىلىك ھوقۇق كـۈرەش    يىللىق

تىرنىقى بىـلهن ئـۆچ ۋە داۋاملىـق خىتايغـا قارشـى پىكىـر بايـان قىلغـۇچى                  
Tom lantos  ــسى ــدىنىڭ ياردەمچى  Hans. jou dhm Hogrefe ئهپهن

ئهپهنـــدىنىڭ ئىشخانىـــسىغا كىرىـــپ، بـــۇ كىـــشىگه رابىـــيهم خېنىمنىـــڭ 
  :  ئهپهندىخانىس. ماتېرىيالىنى تاپشۇردۇم

 مهن رابىيه قادىرنىڭ تهرجىمىهالى ۋە سىياسـىي ئىـشلىرىغا ئائىـت            —
 ماتېرىياللىرىـــڭســـېنىڭ بهرگهن . ماتېرىيـــالنى تولـــۇق رەتـــلهپ چىقـــتىم

مېنىـــڭ ئهھـــۋال   . هن، دېـــدى بىـــلهن يهنه كهم يهرلىرىنـــى تولـــۇقاليم   
  :  ئهپهندىخانىستونۇشتۇرۇشۇمنى تولۇق ئاڭلىغان 

ــيه قــادىرنى ۋە ئۇنىــڭ قولغــا ئېلىن  — ــز رابى ــش بى ا مۇناســىۋەتلىك ىغى
قولغـــا ئېلىنغـــان، تهقىـــبلهنگهن، نـــازارەت قىلىنغـــان بـــارلىق كىـــشىنى  
ئامېرىكىغـــا ئېلىـــپ كېلىمىـــز، بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن ســـىلهر بىـــر ئىلتىمـــاس  

  . دېدىيېزىڭالر، 
تهرجىـــمه قىلىـــپ × × ئـــۇكىمىز . مهن ئىلتىماســـنى يېزىـــپ بهردىـــم

  .  ئهپهندى كومپيۇتېرغا ئالدىخانىس. بهردى
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  ...چۈشتىن كېيىن

   كۈنى- 19 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1999
كىــشىلىك  «چۈشــتىن كېــيىن ۋاشــىنگتون ۋاقتــى ســائهت ئــۈچته      

ــۈچى ــۇقنى كۆزەتكـ ــكىالتى » ھوقـ ــۇق تهشـ ــارا كىـــشىلىك ھوقـ نىڭ خهلقئـ
ۋاشىنگتون شۆبىسىنىڭ خىزمهت بىناسىغا كېلىـپ، شـۆبه تهشـكىالتىنىڭ          

بـۇ  .  ئهپهندىنىڭ قوبۇل قىلىـشىغا مۇيهسـسهر بولـدۇم        mik مايكرەھبىرى  
ــشى  ــكهن     40كى ــاق ئــادەم ئى ــسىدا، خــۇش چاقچ كهســپى .  ياشــالر چامى

ــمهن    ــدۈرگهنمۇ، بىلمهي ــۇنداق يېتىل ــاراكتېرىنى ش ــڭ خ ــزمهتلهر ئۇنى . خى
  :  ئهپهندىمايىك. ى بىز بىلهن قىزغىن پاراڭالشتى ئهپهندمايىك
ــنىش ئهھــۋال    —  ــا ئېلى ــالى ۋە قولغ ــيه قادىرنىــڭ تهرجىمىه ــز رابى  بى

ئهمــدى ســىلهردىن ئهھــۋال . توغرىــسىدا تولــۇق ماتېرىيالغــا ئىــگه بولــدۇق
ئىگىلهيمىــز، رابىــيه قادىرنىــڭ تــۈرمه ھايــاتىنى ماڭــا تولــۇق ســۆزلهپ        

  !بېرىڭالر
ــسته  ــمهن كونگىرى ــۇ   انىسخ ــى ب ــۆزلهپ بهرگهنلىرىمن ــدىگه س  ئهپهن

ــشخانىدا بۈگــۈن   ــكئى ــم  مايى ــۆزلهپ بهردى ــۇق س ــدىگه تول ــك.  ئهپهن  مايى
  :ئهپهندى

 يېقىنـــدا، ئامېرىكىنىـــڭ جۇڭگوغـــا يېڭـــى تهيىـــنلىگهن بـــاش      —
ســىلهر .  بارىــدۇپ بېيجىڭغــا خىــزمهتكه يېتىــjoseph prueherئهلچىــسى 

پـارچه خهت يېـزىڭالر، ئانـدىن       ئۆيدىكىلهر نامىـدىن بـۇ ئهپهنـدىمگه بىـر          
  . ، دېدىقىاليلۇقئامېرىكىنىڭ داڭلىق سودىگهرلىرىدىن ياردەم تهلهپ 
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  ...لوندوندىن تېلېفون كهلدى

   كۈنى- 21 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1999
 ئهكــبهر خــۇش خهۋەر، دېــدى لوندونــدىن تېلېفــون بهرگــۈچى     —

  : ئهپهندى) بۇ كىشى توغرىسىدا تۆۋەندە ئايرىم توختىلىمهن( مىجىت 
 چېــسال ئهنگلىــيه پادىــشاھلىق ھۆكۈمىتىنىــڭ بــاش - 21 بۈگــۈن —

 رەئىـسى جيـاڭ زېمىـن بىـلهن سىياسـىي            ئهپهنـدى خىتـاي    بىاليىرۋەزىرى  
ــسىنى     ــىي مهسىلىـ ــڭ سىياسـ ــيه ھهدەمنىـ ــدە، رابىـ ــۆھبهت ئۆتكۈزگهنـ سـ

  . ئوتتۇرىغا قويدى، دېدى
ــ    ــۆزۈمنى قهيهرگه قويۇشــ ــاللىقتىن ئــ ــسام خۇشــ ــتىنى ئېيتــ نى راســ

  : مىجىت ئهپهندىئهكبهر. بىلمىدىم
 ئهپهندى سىياسىي سۆھبهتته رابىـيه ھهدەمنىـڭ سىياسـىي          بىاليىر —

مهسىلىـــسىنى رەئىـــس جيـــاڭ زېمىننىـــڭ ئالـــدىغا قويغانـــدىن كېـــيىن،  
 رابىــنئهنگلىــيه پادىــشاھلىق ھۆكۈمىتىنىــڭ تاشــقى ئىــشالر مىنىــستىرى  

هسـىلىلهر بـويىچه    ئهپهندى، كىـشىلىك ھوقـۇق ۋە باشـقا سىياسـىي م          كوك
ــستىرى    ــشالر مىنى ــقى ئى ــڭ تاش ــاڭ خىتاينى ــۋەنت ــىي  جاش ــلهن سىياس  بى

ــسىنى     ــىي مهسىلىـ ــڭ سىياسـ ــيه ھهدەمنىـ ــدە، رابىـ ــۆھبهت ئۆتكۈزگهنـ سـ
  : كونكرېت ئوتتۇرىغا قويۇپ

 بىز بـۇ سـودىگهر ئايالنىـڭ تـۈرمه ھاياتىـدىن ئهنـسىرەيمىز، رابىـيه          —
ــرەك، دەپ   ــۇپ بېرىلىــشى كې ــادىر تۈرمىــدىن قوي ــۇ خهۋەر .  كۆرســهتتىق ب

كۈنىـــدىكى  - 21 گېزىتىنىـــڭ »cuardian گۋاردىيـــان«ئهنگلىيىنىـــڭ 
  . سانىغا بېسىلىپ چىقتى، دەپ خهۋەر قىلدى

...  ئهپهنـدى بىاليىـر بـاش ۋەزىـر   ... ئهنگلىيه پادىـشاھلىق ھۆكـۈمىتى   
 كـــوك رابىـــنپادىـــشاھلىق ھۆكۈمىتىنىـــڭ تاشـــقى ئىـــشالر مىنىـــستىرى 
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غهرب دۇنياسـى،   ... رغـا، ئۇيغۇرالرغـا ئىـگه بولـدى       رابىـيه قادى  ... ئهپهندى
دېـمهك  ... ئامېرىكا، ئهنگلىيه دۆلهتلىرى بۈگۈن ئۇيغۇرالرغـا ئىـگه بولـدى        

 لونـدون تهرەپـكه بهرگهن جـاۋابلىرىم بوغۇلـۇپ، بوغۇلـۇپ       ... ئىگه بولـدى  
  .!..تېلېفون خىرىلدايتتى. چىقاتتى
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  ...لوندوندىن تېلېفون كهلدى

   كۈنى- 22اينىڭ  ئ- 10 يىلى - 1999
ــون   ــدىن تېلېف ــدىلوندون ــدە  ... كهل ــزىم ئهقى  قوبــۇل تېلېفــوننى قى

 تېلېـۋىزىيه   – خهلقئـارا رادىئـو      BBCتېلېفون بهرگۈچى ئهنگلىيه    . قىلدى
  : بۇ ئايال مۇخبىر ماڭا. خانىم ئىدى××× شىركىتىنىڭ ئايال مۇخبىرى 

 دىــن ئىككــى BBC كــۈنى ئوكالخومــا ۋاقتــى ســائهت تــۆتته  - 29 —
ئايالىـڭ رابىـيه قـادىر توغرىـسىدا        . هپهر مۇخبىر سـېنىڭ قېـشىڭغا بارىـدۇ       ن

BBC نىڭ مۇخبىرلىرى سېنى زىيارەت قىلىدۇ، دېدى .  
 مۇخبىرالرنىـــڭ كېلىـــشىنى  ، رەھـــمهت خـــانىم، مهن كـــۈتىمهن  —

  . كۈتىمهن، دەپ جاۋاب بهردىم
 چېسال چۈشـتىن كېـيىن سـائهت تـۆتته راسـتتىنال ئىككـى نهپهر               - 29
ئاپپـاراتالرنى تهڭـشهپ،    . شى مۇخبىر مېنى ئىزدەپ ئۆيۈمگه كهلـدى      ئهر كى 

ــگه چىراغال ــزىم ئهقىــدە ئــۆي ئىچى ــى رنــى ئورۇنالشــتۇرۇپ، قى ــلهن مېن  بى
بـۇ ئىـشتىن ئـاۋۋال بـۇ ئىـشالردىن          (ئىككى يېرىم سائهت زىيارەت قىلـدى       

  ). مىجىت مېنى خهۋەرلهندۈرۈپ قويغان ئىدىئهكبهرئۇكام 
  :غان سوئاللىرى تۆۋەندىكىچهمۇخبىرالرنىڭ ماڭا قوي

  رابىيه قادىرنى خىتاي ھۆكۈمىتى نېمه ئۈچۈن قولغا ئالدى؟.  1
ئايالىــــڭ رابىــــيه قادىرنىــــڭ ھــــازىرقى تــــۈرمه ھاياتىــــدىن      .  2

  ئهنسىرەمسهن؟
ــۇپ    .  3 ــدا تۈرمىــدىن قوي ــات ئارى ســهن ئايالىــڭ رابىــيه قادىرنىــڭ پ

  بېرىلىشىنى ئۈمىد قىالمسهن؟
  پ بېرىشنى ئويالمسهن؟سهن جۇڭگوغا قايتى.  4
  ئۇيغۇرالر جۇڭگودا قانداق مۇئامىلىگه ئۇچرايدۇ؟.  5
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ــىنجاڭنىڭ .  6 ــستان (ش ــتهملىكه ئۇيغۇرى ــرى  ) مۇس ــىي ۋەقهلى سىياس
  ياخشىلىنىۋاتامدۇ ياكى بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ كېتىپ بارامدۇ؟

ساڭا ياردەم ئۈچۈن بىزنىـڭ ئـادەملىرىمىز نـېمه ئىـشالرنى قىلىـپ             .  7
  ى كېرەك؟ بېرىشلىر
تـارىخ، سىياسـهت، كىـشىلىك ھوقـۇق،     .  بىرلهپ جـاۋاب بهردىـم     –بىر  

ئايالىم رابىيه قادىرنىڭ قولغـا ئېلىنىـشى، خىتاينىـڭ سىياسـىي غهرەزلىـرى            
  . ئهپسۇسكى ۋاقىت قىس بولۇپ قالدى. توغرىسىدا ئهتراپلىق توختالدىم

ــلىدە  ــادى  BBCئهس ــيه ق ــسىنىڭ رابى ــۋىزىيه ئىستانسى ــارا تېلې ر  خهلقئ
خهلقئـــار «توغرىــسىدا بهش مىنۇتلــۇق تېلېـــۋىزىيه فىلىمــى ئىشلىــشىنى     

ــارلهت  ئاســىيا بۆلۈمىنىــڭ رەھبىــرى  » تهشــكىالتىكهچــۈرۈم ــدىگۈيئ  لهي
  . خانىم ئورۇنالشتۇرغان، تهلهپ قىلغان ئىكهن

 رابىــيه قــادىر توغرىــسىدا تارقاتقــان » تهشــكىالتىهچــۈرۈمخهلقئــارا ك«
ــۆججهتلهرنى  ــرھ ــۈمىتىگبىاليى ــن    ھۆك ــاڭ زېمى ــپ، جي ــۈزۈپ بېرى ه يهتك

بىلهن ئۆتكۈزۈلىدىغان سىياسىي سـۆھبهتته  ئهنگلىيىنىـڭ بـاش ۋەزىـرى            
 ئهپهنــدىنىڭ رابىــيه قادىرنىــڭ سىياســىي مهسىلىــسىنى ئوتتۇرىغــا ريىــبىال

  .  خانىم ئىدىلهيدىگۈيئارلهت نى تهلهپ قىلغان كىشى ھهم ىقويۇش
كىم ئابــدۇرېهىمنى ۋە ئىــشالر، رابىــيه قــادىرنى، ئــوغلىمىز ئابــدۇلهې    

قهھرىمــان ئابــدۇكېرىمنى خىتاينىــڭ تۈرمىــسىدىن قۇتۇلــدۇرۇپ چىقىــش 
ــشچانلىق  ــلهر، تىرى ــشىلىك يولىــدىكى سىياســىي قهدەم الر ۋە سىياســىي، كى

بــۇ ئارىلىقتــا، ئۈرۈمچىــدىكى . ۋالىــرى ئهنه شــۇنداق باشــالندىەھوقــۇق د
ــدە قىـــزىم روشـــهنگۈل بىـــلهن تېلېفـــون ئـــاالقىمىزنى ئـــۈزۈۋەتمهي   كۈنـ

ــۇردۇم ــشىپ تـ ــدۇلهېكىم   . ئاالقىلىـ ــوغلىمىز ئابـ ــادىر، ئـ ــيه قـ ــالىم رابىـ ئايـ
ئابدۇرېهىم توغرىسىدا، كاتىـپ قهھرىمـان ئابـدۇكېرىم توغرىـسىدا خىتـاي            
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مىللهتچىلىرىنىـــــڭ، مۇســـــتهملىكىچى ھۆكـــــۈمهت ئاپپاراتلىرىنىــــــڭ    
ــان گهپ   ــيهتكه تارقاتقــ ــۇراتتىم  –جهمئىــ ــاڭالپ تــ ــۆچهكلىرىنى ئــ .  چــ

 ئهكــبهر ۋاقتىــدا ئــۇكىمىز –انــداق خهۋەرلىرىمنــى ۋاقتــى  ئاڭلىغــان ھهرق
 ئاســىيا بۆلــۈمىگه  » تهشــكىالتىكهچــۈرۈمخهلقئــارا «مىجىــت ئــارقىلىق  

 ئىزابــول خانىمغــا، لهيــدىگۈيئــارلهت ماتېرىيــالالرنى . يــولالپ تــۇراتتىم 
كۆزەتكــۈچى «يوركتــا تۇرۇشــلۇق -نيــۇ.  خانىمغــا يــولالپ تــۇراتتىمكىللــى

ــشىلىك ھو  ــارا كى ــكىالتى خهلقئ ــۇق تهش ــۈمى   »ق ــىيا بۆل ــڭ ئاس ــىنى  مېيك
  . خانىمغا ھهم ماتېرىيالالرنى يولالپ تۇراتتىم

 ئهپهنــدى، ئهنگلىيىنىــڭ تاشــقى بىاليىــرئهنگلىيىنىــڭ بــاش ۋەزىــرى 
 ئهپهنـدىلهر، خىتاينىـڭ رەئىـسى جيـاڭ زېمىـن      كـوك  رابىنئىشالر ۋەزىرى  

 سىياسـىي   بىـلهن ئۆتكـۈزگهن  جاشـۋەن تـاڭ   ۋە تاشقى ئىشالر مىنىـستىرى      
ــسىنى، ئابــدۇلهېكىم      ــىي مهسىلى ــڭ سىياس ــيه قادىرنى ــۆھبهتلهردە، رابى س
ئابــدۇرېهىم، قهھرىمــان ئابــدۇكېرىمالرنىڭ قولغــا ئېلىــنىش مهسىلىــسىنى 
ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن، ئۈرۈمچىدە جهمئىيهتته رابىـيه قـادىر يېقىنـدا           

ــله      ــگهن گهپ ــدىكهن، دې ــۇپ بېرىلى ــدىن قوي ــدە تۈرمى ــۈن ئىچى ــۈچ ك ر ئ
 بىـر ئىـشهنمهي     ، بـۇ گهپـلهرگه بىـر ئىـشىنىپ        ،ئادەم ئىكهنـمهن  . تارقالدى

  . قىينالساممۇ، لېكىن توختىماي كۈرەش قىلىش بۇ مېنىڭ ئىرادەم ئىدى
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  جياڭ زېمىن

   كۈنى- 27 ئاينىڭ - 10 يىلى - 1999
گه »غهلىــبىلهر«، »نهتىجىــلهرگه«جيــاڭ زېمىننىــڭ ياۋروپــا زىيــارىتى 

نـى ئـادا قىلغـان      »بـۇرچى «اڭ زېمىن دىپلوماتىـك     جي.  ئېرىشكهن ئىمىش 
شۇنداق بولسىمۇ، ئهنگلىـيه، فرانـسىيه دۆلهت رەھبهرلىـرى جيـاڭ           . ئىمىش

، كىـشىلىك  زېمىن بىلهن سىياسـىي سـۆھبهت ئۆتكۈزگهنـدە، دېمـوكراتىيه         
  .  ئېلىپ ئوتتۇرىغا قويۇشنى ئۇنتۇپ قالمىدىتىلغاھوقۇق مهسىلىسىنى 

 بىخهتهرلىـك كومىتېتىغـا ئهزا      —ورنى  بۈگۈن جۇڭگونىڭ خهلقئـارا ئـ     
ولــسىمۇ، دۆلهت بولــسىمۇ، يــادرو قوراللىرىغــا ئىــگه دۆلهت بولــۇپ قالغــان ب

ــاتى   ــسادى تهرەققىي ــدكه «ئىقتى ــسىز ئۈمى ــسىمۇ،  » چهك ــۇق دۆلهت بول تول
نــى تولــۇق شــهرتلهر بىــلهن قوبــۇل  »ھــۆرمىتى«چهت ئهل دۆلهتلىرىنىــڭ 

 ئامېرىكـا قاتـارلىق دۆلهتـلهر بىـلهن         قىلىشقا اليىق بولسىمۇ، ياۋروپا، ھهتتا    
تــۈرگه چىقىــپ بىلــله ئولتۇرااليــدىغان دۆلهتــكه ئايلىنىــپ قالغــان دۆلهت  

 لــــېكىن، دېمــــوكراتىيه، كىــــشىلىك ھوقــــۇق بــــويىچه غهرب ،بولــــسىمۇ
بـۇ دۆلهت نامـايىش     . غـا ئۇچرىـدى   ى قايتا ھۇجۇم  –مهتبۇئاتلىرىنىڭ، قايتا   

. رىتىگه ئۇچرىـــــدى نهپـــــ-ىلىـــــپ قارشـــــى تۇرغۇچىالرنىـــــڭ غهزەپ ق
ئهپسۇسلىنىشتىن باشقا، جۇڭگو رەھبهرلىرى بۇ ئىـشالرنىڭ نـېمه ئۈچـۈن           

 يـوق؟ جۇڭگـوچه سوتـسىيالىزم،       -ئىكهنلىكىنى ئويالپ قويۇشى كېرەكمـۇ،      
ــ ــوچه دېمــ ــۇق جۇڭگــ ــشىلىك ھوقــ ــوچه كىــ ــشقا وكراتىيه، جۇڭگــ  نېمىــ

  گۇمانلىنىشقا، زەربه بېرىشكه، تهنقىدلهشكه ئۇچرايدۇ؟ 
ــتىگه  ــن، غهرب دۆلهت    تهبىئى ــاڭ زېمى ــقان جي ــك ماسالش ھىيلىگهرلى

رەھبهرلىـــرى بىـــلهن ئۇچراشـــقاندا گويـــا كىـــشىلىك ھوقـــۇق توغرۇلـــۇق 
ــدى  ــكهندەك بولـ ــدە . سۆھبهتلهشـ ــرئهنگلىيىـ ــلهن  بىاليىـ ــدى بىـ  ئهپهنـ
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ئۇچراشـــقاندا، كىـــشىلىك ھوقـــۇق مهسىلىـــسىنى ئـــاۋۋال جيـــاڭ زېمىـــن  
بىـيه قادىرنىـڭ سىياسـىي       ئهپهنـدى را   بىاليىـر . ئوتتۇرىغا قويغـان ئىمىـش    

ــاۋاب     ــېمه، دەپ جـ ــن نـ ــاڭ زېمىـ ــدا جيـ ــا قويغانـ ــسىنى ئوتتۇرىغـ مهسىلىـ
ــدېنت    ــسىيىدە پرېزى ــدۇ؟ فران ــراكبهرگهن ــۆھبهت   ش ــىي س ــلهن سىياس  بى

ئۆتكۈزگهنــدە، جيــاڭ زېمىــن كىــشىلىك ھوقــۇق توغرىــسىدا سۆزلهشــكهن  
ــش ــرى    . ئىمى ــۇقىرىقى دۆلهت رەھبهرلى ــن ي ــاڭ زېمى ــتىگه جي ــڭ ئۈس ئۇنى

ــله ــايىن   بىـ ــكهنلىكىنى  ئىنتـ ــسىدا سۆزلهشـ ــۇق توغرىـ ــشىلىك ھوقـ ن كىـ
  . چوڭقۇر بىر قېتىملىق سۆزلىشىش بولدى، دەپ تهسۋىرلىگهن ئىمىش

 ئىبـــارىلهردىن ۋە جيـــاڭ زېمىننىـــڭ ياۋروپـــا پائالىيىتىـــدىن  -ســـۆز 
ــۆزلىگهن    ــىتېتىدا سـ ــسفورد ئۇنىۋېرسـ ــڭ ئوكـ ــاڭ زېمىننىـ ــدا، جيـ قارىغانـ

ىن ئىـــشقا ئاشـــۇرۇش، ۋەدىلهرنـــى   لـــېك . ســـۆزلىرىگه گهپ كهتمهيـــدۇ 
 يالغان گهپلىرىنـى راسـت گهپـكه ئايالنـدۇرۇش جيـاڭ          ،ئهمهلىيلهشتۈرۈش

  زېمىن ئۈچۈن ئارزۇ بولۇپ قاالمدۇ ياكى ئهمهلىي ھهرىكهت بوالمدۇ؟ 
ــشىلىك ھوقـــۇق،      ــوكراتىيه، كىـ ــرەك بولغـــان دېمـ ــا كېـ جۇڭگولۇققـ

بېرەلهمـدۇ،  جۇڭگودا قانچىلىك ئىـشقا ئاشـۇرۇلدى؟ جيـاڭ زېمىـن جـاۋاب            
 ئىبارىلىرى بىـلهن غهربنىـڭ تهسـىراتى،        –يوق؟ نېمىشقا جۇڭگونىڭ سۆز     

ھۇجۇملىرى، تهنقىـدلىرى كىـشىلىك ھوقـۇق مهسىلىـسى بـويىچه شـۇنچه             
ــو رەھبهرلىــرى، كىــشىلىك       ــدىن باشــقا، جۇڭگ ــق بولىــدۇ؟ ئۇنىڭ پهرقلى
ھوقـــۇق بـــۇ ئىچكـــى مهســـىله سۆزلىشىـــشكه بولىـــدۇ، چهت ئهلنىـــڭ       

ــقا ،ئىنـــسانپهرۋەرلىكتىن پايـــدىلىنىپ. قى يـــوقئارىلىـــشىش ھوقـــۇ  باشـ
  . دۆلهتلهر قورال ئىشلىتىشكه بولمايدۇ، دېيىشكهن ئىدى

 يىللىــق ئۇيغۇرىــستاننى مۇســتهملىكه قىلىــش تــارىخى  50خىتاينىــڭ 
ر پـارتىيه ھۆكۈمرانلىقىـدا     ىـ  بهردىكى، خىتاي كوممۇنىستلىرى ب    ئىسپاتالپ
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؟ ئوڭچىالرغـــــا،  قانچىلىـــــك جىنـــــايهت ئۆتكـــــۈزدى،چىـــــڭ تـــــۇرۇپ
 ساناقـسىز كىـشىلهرگه     –مىللهتچىلهرگه قارشى تۇرۇشتىن تارتىـپ، سـان        

ــاي     ــنقىالبىغىچه خىتـ ــيهت ئىـ ــان مهدەنىـ ــلىك قىلغـ ــىي زىيانكهشـ سىياسـ
ــشقا      ــق قىلىـ ــا ھۆكۈمرانلىـ ــو پۇقرالىرىغـ ــال جۇڭگـ ــستلىرى يهنىـ كوممۇنىـ

مۇبادا جۇڭگـو پـۇقرالىرى كىـشىلىك ھوقـۇق ۋە        . ھوقۇقلۇق بولۇپ كهلدى  
ــسا،     سى ــان بول ــرىمهن بولغ ــۇق بهھ ــدىن تول ــشىش ھوقۇقى ــىيغا ئارىلى ياس

ــارى       ــۇق جـ ــى تولـ ــۈرۈش رولىنـ ــۇۋازىنهتكه كهلتـ ــاھهدە مـ ــىي سـ سىياسـ
ــاي كوممۇنىــستلىرى جىنــايهت       ــشىنىڭالركى، خىت ــدۇرغان بولــسا، ئى قىل

باشــــقا سىياســــىي . ئۆتكــــۈزۈش پۇرســــىتىگه ئېرىــــشهلمىگهن بــــوالتتى
گــۈزۈش پۇرســىتىگه ئېرىــشهلمىگهن، پــارتىيىلهر نۆۋەتلىــشىپ ھوقــۇق يۈر

سىياســـىي جهمئىيهتنىـــڭ ئېچىـــۋېتىلگهن جهمئىـــيهت بولۇشـــى ناتـــايىن 
كىــشىلهر سىياســىيغا ئارىلىــشااليدىغان بىــر جهمئىيهتــته پــۇقراالر  . ئىــدى

 ئوقۇتـۇش ئهركىنلىكىـدىن تولـۇق بهھـرىمهن         –مهتبۇئات، ئېتىقاد، ئوقـۇ     
ىـــت باشـــقۇرىدىغان،  بواللىغـــان بىـــر جهمئىيهتـــتىال خۇسۇســـىيالر گېز   

ــشىلىك     ــتىال كى ــر جهمئىيهت ــدىغان بى ــسىلىرىنى قۇراالي ــۋىزىيه ئىستان تېلې
شـۇنداقال  . ھوقۇق مهسىلىسىنى سۆزلىشىش بىلهن ھهل قىلغىلـى بـوالتتى        

قائىــدە  . خهلقئــارا جهمئىيهتنىــڭ ئارىلىشىــشىدىن ســاقالنغىلى بــوالتتى    
ــۋېتىلگهن بىــــر      ــسادى جهھهتــــته ئېچىــ ــۇنداق ئــــاددىيكى، ئىقتىــ  شــ

ــته ئېچىــۋېتىلگهن   ــاتىنى پهقهت سىياســىي جهھهت جهمئىيهتنىــڭ تهرەققىي
ــى      ــگه قىلغىلـ ــالهتكه ئىـ ــال كاپـ ــدىلىكلىرى بىلهنـ ــڭ ئاالھىـ جهمئىيهتنىـ

خهلقئــارا جهمئىيهتنىــڭ جۇڭگوغــا كۆڭــۈل بۆلۈشــى ئىقتىــسادى  . بــوالتتى
ــپهئهتكه ئېتىبــار بېــرىش بولــۇپال قالماســتىن      ئهڭ مــۇھىمى  بهلكــى،مهن

 دېمــوكراتىيه مهسىلىــسىگه جىــددىي كۆڭــۈل بۆلــۈش  ،كىــشىلىك ھوقــۇق
  ئهمهسمىدى؟ 
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  سهئۇدى ئهرەبىستان

   كۈنى- 1 ئاينىڭ - 11 يىلى - 1999
نـۆۋەتته  : نىـڭ خهۋىـرىگه قارىغانـدا     »بىرلهشـمه ئـاگېنتلىقى   «ئامېرىكا  

ســهئۇدى ئهرەبىــستاندا زىيــارەتته بولۇۋاتقــان جۇڭگونىــڭ رەئىــسى جيــاڭ  
پ كهلــگهن خىتــاي كارخــانىچىالر بۈگــۈن    زېمىــن ۋە ئۇنىڭغــا ئهگىــشى  

ــۈپ،    ــۈز كۆرۈشــ ــلهن يــ ــودىگهرلىرى بىــ ــستاننىڭ ســ ــهئۇدى ئهرەبىــ ســ
ــڭ   ــا، جۇڭگونىـ ــهئۇدىنىڭ جۇڭگوغـ ــهئۇدىغاسـ ــشنىڭ  سـ ــلهغ سېلىـ  مهبـ

سـهئۇدى ئاگېنتلىقىنىـڭ    . پۇرسهتلىرى ئۈستىدە سۆھبهتلهشكهن ئىمىـش    
سـودىنى  يىۋاتقـان   ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىـسىدا تىـز كېڭى      : خهۋەر قىلىشىچه 

 ھهمــدە نېفىــت، ئىقتىــساد، ئاخبــارات ســاھهلىرىدە     تېخىمــۇ كېڭهيــتىش 
جيـاڭ زېمىـن    . ھهمكارلىشىش توغرۇلۇق كېلىشىم ھاسىل قىلغـان ئىمىـش       

تۆت كۈنلۈك زىيارىتى جهريانىدا، سهئۇدى بىـلهن جۇڭگونىـڭ بىرلىـشىپ           
ــى،    15 ــايرىش زاۋۇت ــلهغ ســېلىپ، جۇڭگــودا نېفىــت ئ ــالر مهب ــارد دول  مىلي

سانائىتى زاۋۇتى، سـهئۇدىنىڭ نېفىتىـدىن پايـدىلىنىش جهھهتـته          خىمىيه  
  .سۆزلىشىدىغانلىقى مۆلچهرلهنمهكته

 ېمىـن تۈنۈگـۈن سـهئۇدىنىڭ پادىـشاھى ۋە پادىـشاھ جهمهتـى            جياڭ ز 
غهرب دۆلهتلىـرى جيـاڭ زېمىـن بىـلهن         . بىلهن سۆھبهتلهشـكهن ئىمىـش    

ــ    ــا قوي ــسىنى ئوتتۇرىغ ــۇق مهسىلى ــشىلىك ھوق ــكهندە كى . دىسۆھبهتلهش
ســهئۇدىنىڭ پادىــشاھى جيــاڭ زېمىــن بىــلهن سۆھبهتلهشــكهندە نېمىــشقا 
مۇسۇلمان ئۇيغۇرالرنىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق، دىنـى ئېتىقـاد مهسىلىـسىنى             
ــار        ــشى بـ ــېمه ئىـ ــلهن نـ ــۇر بىـ ــڭ ئۇيغـ ــدى؟ ئهرەبنىـ ــا قويمىـ ئوتتۇرىغـ

  دېمهمسىلهر؟ 
  



 276

  رابىيه قادىر

   كۈنى- 10 ئاينىڭ - 11يىلى  - 1999
دىرنىڭ خىتاينىڭ تۈرمىـسىگه تاشـالنغىنىغا ئـۈچ ئـاي      خېنىم رابىيه قا  

  : توشقاندا، قىزىم روشهنگۈل ئۈرۈمچىدىن تېلېفون بېرىپ
 ئۇكام ئابدۇلهېكىم ئابـدۇرېهىمنى، رابىـيه قـادىر سـودا سـارىيىنىڭ             —

ــۈچ       ــپ ئ ــۈم قىلى ــپ ھۆك ــوتقا تارتى ــدۇكېرىمنى س ــان ئاب ــاتىپى قهھرىم ك
 ئاڭلىـــدىم دەپ، خهۋەر  يىللىقـــتىن قامـــاق جازاســـى بېرىـــدىكهن دەپ،   

  . قىلدى
ئــۈچ يىللىقــتىن قامــاق   . ئهرۋاھىــم ئــۇچتى، بېــشىمغا غهم چۈشــتى   

ــشى     ــۈم قىلىـ ــشكه ھۆكـ ــلهن ئۆزگهرتىـ ــگهك بىـ ــدە ئهمـ ــى بهرگهنـ جازاسـ
ــا ــدىن  ،مۇمكىنمــۇ؟ ئهجهب ــاي مۇســتهملىكىچىلىرى ســىدىقهاجى روزى  خىت

ئـــۆچ ئېلىـــشنى شـــۇ دەرىجىـــگه كۆتۈرۈشـــى مۇمكىنمـــۇ؟ ئـــادەتتىكى       
ــىدىقه ــى نــېمه بــاالالرنى تېرىــپ      س اجى روزى ئامېرىكىــدا خىتايغــا قارش

قويـــدى؟ خىتـــاي مۇســـتهملىكىچىلىرى خهلقئـــارا كىـــشىلىك ھوقـــۇق      
، بېـــسىملىرىغا پىـــسهنت قىلمىـــسۇن،   ئېتىرازلىرىغـــاتهشـــكىالتلىرىنىڭ 

ئهجهبا، خىتاي مۇسـتهملىكىچىلىرى بۈيـۈك دۆلهت ئهنگلىيىنىـڭ ۋەزىـرى           
 تهلهپلىرىگىمـــۇ قـــۇالق ســـالمامدۇ؟ مهن – ئهپهنـــدىنىڭ پىكىـــر بىاليېـــر

 ۋاشـــىنگتون شۆبىـــسى »تهشـــكىالتى  كهچـــۈرۈمخهلقئـــارا«ۋاشـــىنگتوندا 
 مـار وك ئهپهنـدى بىـلهن كۆرۈشـكهندە،        مـار وكئاسىيا بۆلۈمىنىڭ باشـلىقى     

  : ئهپهندى
 بىز رابىيه قادىرنى خىتاينىـڭ تۈرمىـسىدىن ئـازاد قىلىـشقا ئىككـى              —

  .يول بىلهن ماڭىمىز
  .  ۋاسىته سىياسىي يول بىلهن ھهل قىلىمىزيۇمشاق.  1
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ــاقۇل    .  2 ــلهرگه م ــىتىلهرگه ۋە تهلهپ ــداق ۋاس ــۈمىتى بۇن ــاي ھۆك خىت
بولمىسا، ئۇنداقتا، رابىيه قادىر ۋە ئۇنىـڭ ئـوغلى ئابـدۇلهېكىم ئابـدۇرېهىم             
ــدۇكېرىمنىڭ       ــان ئاب ــاتىپى قهھرىم ــارىيىنىڭ ك ــودا س ــادىر س ــيه ق ۋە رابى

ــا ق  ــسى ئامېرىك ــىتى   سىياســىي مهسىلى ــتاتلىرىنىڭ تاشــقى سىياس وشــما ش
  . بويىچه بىر تهرەپ قىلىنىدۇ، دېگهن ئىدى

 خىتــاي ھۆكــۈمىتى جــاھىللىق قىلىــپ، ســوت ئېچىــپ، رابىــيه       —
قادىرغــا، ئــوغلىمىز ئابــدۇلهېكىم ئابــدۇرېهىمغا، قهھرىمــان ئابــدۇكېرىمگه  
ــمهن،       ــداق قىلى ــسه قان ــل كېسىۋەت ــرنهچچه يى ــپ، بى ــېالن قىلى ــۈم ئ ھۆك

  :   ئهپهندىماروك، دېگىنىمدە
ــدۇرۇش كېــرەك ئىــكهن — ــگهن   ، قۇتۇل ــۇ بىــز ئۈچــۈن بهرىبىــر، دې  ب
  .ئىدى

رابىـيه قـادىر خىتـاي      . ۋەقهلهر تهرەققىي قىلىـپ شـۇ دەرىجىـگه يهتتـى         
مۇســتهملىكىچىلىرىنىڭ تۈرمىــسىدىن قۇتۇلــۇپ چىقــارمۇ؟ بىــر ئــالالھتىن  

ــۆزۈم    ــوق، ئ ــا –باشــقا ســىرداش دوســتۇم ي ــدە تامغ ــۆزۈمگه، بهزى ــاراپ  ئ  ق
ــۆزلهيمهن ــوق  ،س ــتۇم ي ــىرداش دوس ــز   .  س ــادىر ئىككىمى ــيه ق ــورۇق «رابى ي

بىــر يهرگه جهم » دا لــېكىن غهم بىــلهن ئهلهمــگه تولــۇق دۇنيــا    ،دۇنيــادا
 قىزلىرىمىزنىــڭ تــوي ئىــشىنى —ىزمــۇ؟ چــوڭ بولۇۋاتقــان بــالىلىرىم بوالرم

ــۇ؟ ئىــش قولۇمــدىن چىقىــپ    ــۇپ بىــر تهرەپ قىالرمىزم ئىككىمىــز جهم بول
ــ ــپ     . ىكهتت ــسىمدىن چىقى ــرلهر ئې ــدىغان پىكى ــپ تۇرى ــىز كېلى توختاۋس

ــى ــۋىزورنى ئــاچىمهن    . كهتت ــرىمهن، تېلې ــمهن، ئــۆيگه كى ــا چىقى ... تاالغ
بىزمـۇ ئـادەمغۇ،   . قاقاقالپ كۈلۈپ يۈرگهن ئادەملهر ئېكرانـدا پهيـدا بولـدى    

بىزمــۇ بىــر مىللهتقــۇ؟ خــۇدا بهنــدىلهرنى تهڭ ھوقۇقلــۇق، تهڭ بــاراۋەر       
  ؟ىدىهسم ئهمياراتقان
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  ...بۈگۈن

   كۈنى- 10 ئاينىڭ - 11 يىلى - 1999
 كـۈنى بېـرلىن شـهھىرىنى ئىككىــگه ئايرىـپ تۇرغـان توسـۇق تــام       - 9

ــدۇر ــۈن  10 گهىلگىنىتۇۋېئاغـ ــقان كـ ــل توشـ ــۇرۇنقى  10.  يىـ ــدىن بـ  يىلـ
ئهســلهپ كۆرســهك، بېــرلىن تېمىنىــڭ  چــاپقۇنلىرىنى –تارىخنىــڭ بــوران 

 بىـر قاتـار     بهلكـى . لغان ئىـش ئهمهس   ىز بو شى ئۆزلۈكىدىن، تۇيۇقس  ۈلۈرۆئ
دۇنيــاۋى تــارىخى ۋەقهلهرنىــڭ زەنجىرســىمان ئىنكــاس قايتۇرۇشــىنىڭ      

ــسىدۇر ــيىن   . نهتىجىــ ــىدىن كېــ ــا ئۇرۇشــ ــى دۇنيــ ــۇنداقال ئىككىنچــ شــ
ــا      ــهرقىي ياۋروپــ ــگهن شــ ــپ كهلــ ــق قىلىــ ــستالر ھۆكۈمرانلىــ كوممۇنىــ
خهلقلىرىنىـــڭ دېمـــوكراتىيه تهلهپ قىلىـــش ھهرىكهتلىرىنىـــڭ بۆســـۈش  

  . اكتېرلىك نهتىجىسىدۇرخار
 ئــالهمنى زىلــزىلىگه ســالغان، ئىنقىالبــى ، يىلــى شۈبهىــسىزكى- 1989

 – 1شـۇ يىلـى    .  ئارقىدىن پارتلىغان بىـر يىـل بولـدى        –ھهرىكهتلهر ئارقا   
ــسى   ــسلوۋاكىيه يازغۇچىـ ــدا چىخىـ ــالۋئايـ ــل ۋاسـ ــانۇن خاۋبىـ ــى قـ  ئاساسـ

ــكىالتى   ــى تهشـــ ــا«ھهرىكىتـــ ــارىپىراگـــ ــك  » باھـــ ــڭ، ئهركىنلىـــ نىـــ
ڭچىلىرىنىڭ، ئهركىنلىك يولىدا قۇربان بولغان خاتىرە كـۈنى يـاكى بـۇ            جه

 يىللىقىنـى خـاتىرىلهپ، زور كۆلهملىـك نامـايىش تهشـكىللهپ        20كۈننىڭ  
ئىتتىپـاق ئىـشچىالر   « ئايـدا پولـشا   - 6شۇ يىلى . انلىققا قارشى تۇردى زوراۋ

ــارقىلىق   10» بىرلهشمىــسى ــك ســايالم ئ  يىــل كــۈرەش قىلىــپ، دېموكراتى
ــدۇردى كوم ــۈمرانلىقىنى ئاغــ ــستالرنىڭ ھۆكــ ــڭ . مۇنىــ ــۇ ھهرىكهتنىــ بــ

ــدە،  .  سىياســىي ســهھنىگه چىقتــى ۋاۋىــسارەھبىــرى  ــاز ئايلىرىغــا كهلگهن ي
ۋېنگرىيه، ئاۋستىرىيه بىلهن تۇتاشـقان دۆلهت چېگرىـسىنى ئېچىۋېتىـشنى          

ــارار قى ــدىقــ ــستلىرى  . لــ ــرىيه كوممۇنىــ ــپ  - 10ۋېنگــ ــدا تارقىلىــ  ئايــ
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ــارالپ،  ــى جاكـ ــون   - 10 كهتكهنلىكىنـ ــان، ئـ ــدا مىڭلىغـ ــڭ ئاخىرىـ  ئاينىـ
مىڭلىغــــان شــــهرقىي گېرمــــانىيىلىكلهر ۋېنگــــرىيه ئــــارقىلىق غهربىــــي 

ــدى   ــۇنىنى قوزغىـ ــېچىش دولقـ ــانىيىگه قـ ــهرقىي  . گېرمـ ــان شـ نۇرغۇنلىغـ
 كېلىـپ، غهربىـي   پراگاغـا گېرمانىيىلىكلهر چىخىـسلوۋاكىيىنىڭ پـايتهختى      

. ق تىلىــــدىگېرمانىيىنىــــڭ بــــاش ئهلچىــــسىدىن سىياســــىي پانــــاھلى
 چـوڭ شـهھهرلىرىدە     –ئوخشاشال بىر ۋاقىتتا شهرقىي گېرمانىيىنىڭ چـوڭ        

  .  دېموكراتىيه تهلهپ قىلىپ نامايىشالر كۆتۈرۈلدى،ئهركىنلىك
ــار      ــر قات ــۈز بهرگهن بى ــدە ي ــادا ۋە شــهرقىي گېرمانىيى ــهرقىي ياۋروپ ش

ــدا  ــتىن پهي ــلهر، نامايىــشالر ۋە غهزەپ  بولغــان خهلقنىــڭ ئــاممىۋى ھهرىكهت
كېچىــدە بېــرلىن )  يىـل - 1989( كــۈنى - 9 ئاينىـڭ  - 11ۈچى ئــاخىرى كـ 

  . شهھىرىنى ئىككىگه ئايرىپ تۇرغان توسۇق تامنى غۇالتتى
 يىلـــدىن باشـــالپ يولغـــا - 1985ۋ ئهپهنـــدىنىڭ ېئهلـــۋەتته گوربـــاچ

ھهرىكىتى، بېرلىن تېمىنىـڭ ئۆرۈلۈشـىگه يېـشىل        » قايتا قۇرۇش «قويغان  
نىيهت تـارىخى تهرەققىياتىنىـڭ يۈزلىنىـشىگه      ئىنـسا . چىراغ يېقىپ بهرگهن  

نىـــسبهتهن بېـــرلىن تېمىنىـــڭ ئۆرۈلۈشـــىدىن ســـۆز ئاچقانـــدا، مهنىـــۋى، 
ــر تهۋرەش      ــىرلىك بى ــادا ئهس ــۈن دۇني ــته پۈت ــىي جهھهت ــى، سىياس ئهخالق

بۇنداق تهۋرەشـنىڭ ئهھمىيىتـى، كاپىتـالىزم، كوممـۇنىزمنى         . پهيدا قىلدى 
تى مۇسـتهبىت تـۈزۈمنى يىمىرىـپ       دېموكراتىيىنىڭ قىممى . مهغلۇپ قىلدى 

ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن كېــيىن شــهرقىي الگېــر بىــلهن . تاشــلىدى
 يىللىــق ســوغۇق مۇناســىۋەتلهر ئۇرۇشــى  40غهرب الگېــرى قارشىالشــقان 

ــتۇردى  ــسىنى ئاخىرالشـ ــيىن   . مۇساپىـ ــدىن كېـ ــى ئۆرۈلگهنـ ــرلىن تېمـ بېـ
دا، ئاسـايىش   شهرقىي ياۋروپا خهلقى ۋەھىمىلىك بىر دۇنيـادىن ئـارامى خـۇ          

ــى   ــۈپ چىقت ــا كۆچ ــر دۇنياغ ــى  . بى ــسلوۋاكىيه خهلق ــالۋچىخى ــل ۋاس  خاۋى
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ــان      ــگه بولغ ــۈزۈمگه ئى ــك ت ــارقىلىق دېموكراتى ــنقىالب ئ ــدە ئى رەھبهرلىكى
 چىئوسوســكونىبولــسا، رۇمىنىــيه خهلقــى ئىــنقىالب  ئــارقىلىق مۇســتهبىت 

لهت تاشــالش ېرقىي گېرمــانىيه خهلقــى ســايالمدا بــشــه. ئېتىــپ ئۆلتــۈردى
 ئىككـــى  ، ئاغـــدۇرۇپنى ھـــاكىمىيىتى ئاننـــاڭارقىلىق كوممۇنىـــست  ئـــ

ــڭ ب ــۈردى گېرمانىيىنىـ ــرى سـ ــشىنى ئىلگىـ ــى - 1990. ىرلىشىـ  - 10 يىلـ
  .  كۈنى ئىككى گېرمانىيه خهلقى بىرلهشتى- 30ئاينىڭ 

بېــرلىن تېمىنىــڭ ئۆرۈلۈشــى بۆلۈنــۈپ تۇرغــان ياۋروپــانى بىرلىــشىش 
ــتىن، دۇنيا  ــپال قالماسـ ــپ چىقىـ ــا ئېلىـ ــۇ  يولىغـ ــقا رايونلىرىغىمـ ــڭ باشـ نىـ

ــۇ . كۈچلــۈك سىياســىي تهســىر كۆرســهتتى  ــدە كوممــۇنىزم  يىــل10ب  ئىچى
 كېــسىل –چىــت بولــۇپال قالماســتىن، رۇســىيىنى ئــۈزۈل     ىتبكــۈچلىرى 

ــىنى    ــلهردە خهلقنىـــڭ تۇرمۇشـ ــۇن دۆلهتـ پارچىلىنىـــشقا ئىتتىرىـــپ، نۇرغـ
 انىڭ مايــــسىموســــكۋادىن تارتىــــپ التىــــن ئامېرىكىــــ. ئۆزگهرتىـــۋەتتى 

ــدا   ق ــدا ئۇگانـ ــدىن، ئافرىقىـ ــدونېزىيىنىڭ يېزىلىرىـ ــشالقلىرىغىچه، ھىنـ ىـ
چــۆللىرىگىچه، ســوغۇق مۇناســىۋەتلهر ئۇرۇشــى دەۋرىــگه ئوخــشىمايدىغان  
ئـۆزگه بىــر خىــل تۇرمـۇش شــهكلىگه ئىــگه بولغـان خهلقلهرنــى كــۆرگىلى    

 ر دەرىجىـدىن تاشـقىرى دۆلهتلهرنىـڭ    چۈنكى، بۇ رايـونال   . بولىدۇ، ئهلۋەتته 
غهيرىــي . ىرى قوزغىغــان ئىچكــى ئۇرۇشــالردىن خــاالس بولــدىگۇماشــتىل

كوممۇنىزملىق ھهيۋە كۆرسهتكۈچى ھـاكىمىيهتلهرمۇ كوممۇنىزمغـا قارشـى         
تۇرۇشــــنى باھــــانه قىلىــــپ يــــۇقىرى بېــــسىملىق سىياســــهتنى يولغــــا  

  . قويالمايدىغان بولدى
ــۇنىزم     ــادا كوممــ ــهرقىي ياۋروپــ ــى شــ ــڭ ئۆرۈلۈشــ ــرلىن تېمىنىــ بېــ

 يىلـدىن   10مىرىلىشىنى كهلتـۈرۈپ چىقارغـان بولـسىمۇ،        قورغانلىرىنىڭ يى 
ــىمالىي      ــام، ش ــو، ۋيېتن ــىيادا جۇڭگ ــا، ئاس ــسىدا كۇب ــن ئامېرىكى ــرى التى بې
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كــورېيه قاتــارلىق دۆلهتــلهردە كــۆرۈپ تــۇرغىنىمىز يهنىــال كوممۇنىزمنىــڭ   
ــدۇر   ــۇتلهق تۈزۈمىـ ــاكىم مـ ــاكىمىيهتلىرى    . ھـ ــۇنىزم ھـ ــل كوممـ ــۇ خىـ بـ

ــسالھات   ــته ئىـ ــسادى جهھهتـ ــپ ئىقتىـ ــپ بېرىـ ــڭ ، ئېلىـ  گهرچه خهلقنىـ
تۇرمۇشىنى ياخشىلىغاندەك كۆرۈنـسىمۇ، لـېكىن بـۇ دۆلهتـلهردە سىياسـىي            
جهھهتته، دېموكراتىيه، ئېچىۋېتىش، پۇقراالرغا سىياسـىي يـول قويۇشـنىڭ          

بــۇ ھاكىمىيهتلهرنىــڭ ئىچىــدە ئــارتۇق . ئىزنــالىرىنىمۇ كــۆرگىلى بولمايــدۇ
ــا   ــال خىتـ ــاۋاتقىنى يهنىـ ــقهت قوزغـ ــستي كودىقـ ــدۇر ممۇنىـ . ھاكىمىيىتىـ

ــشى ــدۇرغىنى   «لهر كىـ ــران قالـ ــادەمنى ھهيـ ــادىكى  —ئـ ــهرقىي ياۋروپـ  شـ
ئۆزگىرىـــــشنىڭ، ســـــابىق ســـــوۋېتلهرنىڭ يىمىرىلىـــــشىنىڭ، خىتـــــاي 
كوممۇنىــستلىرىنىڭ دېموكراتىــك ئىــسالھات ئېلىــپ بېرىــشىغا تــۈرتكه      

ــر   ،بولمــاي  ئهكــسىچه خىتــاي كوممۇنىــستلىرىنىڭ تېخىمــۇ كۈچىيىــپ، بى
بـــۇ . دۇر دېيىـــشتى»  ھۆكـــۈمرانلىقىنى ســـاقالپ كېلىۋاتقـــانلىقىپـــارتىيه

تهبىئىتىنـــى چۈشـــهنمىگهن،  كىـــشىلهر خىتـــاي مىللىتىنىـــڭ قۇللـــۇق    
ــش ــۇچى    خورلىنىـ ــڭ، خورلىغـ ــاي مىللىتىنىـ ــدىغان خىتـ ــاقۇل كۆرىـ نى مـ

ــدىغانلىقىن  ــاكىمىيهتنى قولاليــــ ــشىلهردۇر ھــــ ــهنمىگهن كىــــ . ى چۈشــــ
 ســـوۋېتلهرســـابىق . اتتىۋنىـــڭ ئىـــسالھات كونتروللـــۇقىنى يوقـــېگورباچ

ــرى    ــاي مىللهتچىلى ــدى، دەپ قارىغــان خىت ــگه چۈشــۈپ قال تهۋرەش ئىچى
ــان    ــبه قىلغـــ ــدا غهلىـــ ــسالھات جهريانىـــ ــوۋېتلهرنىڭ ئىـــ ــابىق ســـ ســـ
تهجرىبىلىرىـــدىن چۆچـــۈپ، جۇڭگونىـــڭ ئىچكـــى قىـــسمىدا ئىـــسالھاتقا 
ــدىغانلىقىنى       ــقا بولماي ــول قويۇش ــداق ي ــز بۇن ــته ھهرگى ــىي جهھهت سىياس

ــشت  ــېس قىلىـ ــالىزمنى   . ىھـ ــتهملىكىچىلىرى كاپىتـ ــو مۇسـ ــازىر جۇڭگـ ھـ
دەپ » جۇڭگـوچه سوتـسىيالىزم   «جۇڭگودا يهرلهشتۈرگهن بولـسىمۇ، ئـۇنى       

ــدى ــۇكى،     . ئاتىۋال ــى ش ــر تهرىپ ــدىغان بى ــى بولماي ــار قىلغىل ــراق، ئىنك بى
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ــدى     ــگه بول ــقا ئى ــى تونۇش ــرى يېڭ ــلهر خهلقلى ــسى ئهل ــشىلىك . ھهرقاي كى
ىــڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى چۈشــىنىپ     ھوقــۇق، دېمــوكراتىيه، ئهركىنلىكن 

ــتۇردى  ــپ مۇقىمالش ــڭ يهر . يېتى ــشىكاپىتالىزمنى ــات ،شارىلىشى  تهرەققىي
  . ئېقىمىنى ئهمدى توسۇۋالغىلى بولمايتتى

  



 283

  دۇنيا سودا تهشكىالتى

   كۈنى- 20 ئاينىڭ - 11 يىلى - 1999
ــودا       ــا س ــڭ دۇني ــى دۆلهت، جۇڭگونى ــا ئىكك ــلهن ئامېرىك ــو بى جۇڭگ

بـۇ توغرىـدا    .  بولۇپ كىرىشى بويىچه كېلىـشىمگه كهلـدى       تهشكىالتىغا ئهزا 
جۇڭگونىــڭ «:  كــۈنى- 16»  مۇئــامىله گېزىتــى –پــۇل «نىــڭ ئهنگلىيى

دۇنيا سـودا تهشـكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىرىـشى جۇڭگـو ئۈچۈنمـۇ، خهلقئـارا           
ــار بولــۇپ قالىــدۇ،        ــر مهيــدان ئوينايــدىغان قىم ــيهت ئۈچۈنمــۇ بى جهمئى

دا مى تېــز تهرەققىـي قىلىـشى ئىچكـى قىــس   نىڭىچـۈنكى، جۇڭگـو ئىقتىـساد   
ــا ســودا تهشــكىالتىغا ئهزا    ــدا قىلىــدۇ، جۇڭگونىــڭ دۇني مۇقىمــسىزلىق پهي

ــشى   ــۇپ كىرى ــسانالشقاندىنبول ــودا    چاپ ــا س ــڭ دۇني ــۇ دۆلهتنى ــيىن، ب  كې
دەپ » تهشكىالتىدا ئوينايدىغان رولىغا يهنه جۇڭگو ئـۆزى قانـداق قارايـدۇ          

  . كۆرسهتتى
ــك   ــودا تهش ــا س ــو دۇني ــيىن  جۇڭگ ــدىن كې ــۇپ كىرگهن ىالتىغا ئهزا بول

داۋامالشتۇرۇش زۆرۈر بولغان ئىقتىـسادى ئىـسالھات، جۇڭگـودا سىياسـىي           
ــپ  ــدا قىلىـ ــاق پهيـ ــۈرۈپ   ،تولغـ ــسىزلىقنى كهلتـ ــىي مۇقىمـ ــا سىياسـ  ھهتتـ

جۇڭگـو بۇنىــڭ ئۈچـۈن قانچىلىـك بهدەل تۆلهيــدۇ؟    . چىقىرىـشى مـۇمكىن  
 ئـالىم   نىئـۆزى . اش كېـرەك  مۇھىمى ئىشسىزلىقنىڭ ئۈنۈمى ۋە كۆلىمىگه قار     

زەربىــگه ئۇچرايــدىغان «:  ئىــسىملىك بىــر خىتــايخــۇدەپ تونۇشــتۇرغان 
ــاھه، دۆ ــپ ســــ ــدىكى ۋە كوللېكتىــــ ــدىكى لهت ئىگىلىكىــــ  ئىگىلىكىــــ

ــانىالردۇر ــهتتى» كارخــ ــشىغا  . دەپ كۆرســ ــسىنىڭ باھالىــ ــا بانكىــ دۇنيــ
 مىليـــون 140بـــۇ كارخانىالرغـــا ياللىنىـــپ ئىـــشلهۋاتقان : ئاساســـالنغاندا

شىنىڭ ئىچىدە ئۈچتىن بىـر قىـسمى ئـارتۇقچه يالالنمـا ئهمـگهك كـۈچى           كى
 18 نــۆۋەتته خىتــاي شــهھهرلىرىدە ئىشــسىز يــۈرگهن كىــشىلهر      ،بولــۇپ
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 خىتـاي دائىمـى ئىشـسىزلىق        مىليون 10بهلكى يېزىالردا   . مىليونغا يهتكهن 
ــته ئىــــكهن  ــاپ كهلمهكــ ــدە ياشــ ــانائهت  . ھالىتىــ ــر ســ ــودا ئېغىــ جۇڭگــ

مهســىلهن، جۇڭگــو . نۈمــدارلىقى ئىنتــايىن تــۆۋەن ئىشلهپچىقىرىــشنىڭ ئۈ
چــوڭ دۆلهت ھېــسابلىنىپ،  تۆمــۈر ئىشلهپچىقىرىــشتا –يهرشــارىدا پــوالت 

نىــڭ ئىچىــدە ى تۆمــۈر زاۋۇت– مىــڭ يۈرۈشــلۈك پــوالت  تــۆتجۇڭگونىــڭ 
 تۆمـۈر زاۋۇتىـال خهلقئـارا رىقـابهت كـۈچىگه           –پهقهت تۆت يـۈرۈش پـوالت       

  . ئىگه ئىكهن
ىلگهنــدىن كېــيىن نۇرغــۇن زاۋۇتــالر تــاقىلىش، ئىچكــى بــازار ئېچىۋېت

ــۇمكىن   ــشى م ــپ قېلى ــرۋىكىگه كېلى ــۇش گى ــك  . گــۇمران بول ــزا ئىگىلى يې
جۇڭگـو يېـزا   . جهھهتته قۇرۇلمـا خاراكتېرلىـك مهسـىلىلهر ئىنتـايىن ئېغىـر       

ئىگىلىكىنىـــــڭ ئوتتـــــۇرىچه ئىـــــشلهپچىقىرىش تهننهرخـــــى خهلقئـــــارا 
 مهھـــسۇالتلىرىدىن يېـــزا ئىگىلىـــك.  ئـــارتۇق ئىـــكهن30%ســـهۋىيىدىن 

ئېلىنىــدىغان بــاج تــۆۋەنلىتىلگهن ھامــان، چهت ئهلنىــڭ ئهرزان باھــالىق 
ــامراپ     ــا تاشــقىندەك ي ــزا ئىگىلىــك مهھــسۇالتلىرى جۇڭگونىــڭ بازىرىغ يې

 ېهقـانلىرى ياشـاۋاتقان يېزىالرنىـڭ      يۈز مىليون خىتاي د    توققۇزكىرگهندە،  
ئۇيغـــۇر  (. پـــالهچ ھـــالهتكه چۈشـــۈرۈپ قويۇشـــى مـــۇمكىننىئىقتىـــسادى

  )دېهقانلىرى نېمه كۈنگه قاالر؟
 جۇڭگــو گهرچه بىــرنهچچه يىــل ســودىنى ئهركىنلهشــتۈرۈش بــويىچه

 ،ئىچىــدە باســقۇچ خاراكتېرلىــك تهدرىجىــي يولغــا قويۇشــقا ئېرىشهلىــسىمۇ  
دۇنيــا . لــېكىن تهرتىــپكه ســېلىش كــۆلىمىنى كهم مۆلچهرلهشــكه بولمايــدۇ 

شاشال ا قىلىــش ئۈچــۈن ئوخــســودا تهشــكىالتىنىڭ مهجبــۇرىيهتلىرىنى ئــاد
ــدە  ــدە قائىـ ــو دۆلهت ئىچىـ ــۇر  - جۇڭگـ ــشكه مهجبـ ــانۇنالرنى ئۆزگهرتىـ  قـ

 جۇڭگونىـڭ قـانۇن سىستېمىـسى چىرىكلهشـكهن، ئـۇزۇن       ،بولىدۇ؟ بىـراق  
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يىلالردىـــن بېـــرى قانۇنغـــا سىياســـىي ئارىلىـــشىۋالغانلىقتىن، پـــارتىيه      
ھاتى شـۇڭا ئهدلىـيه ئىــسال  . جۇڭگـودا قانۇنـدىن ئۈسـتۈن تـۇرۇپ كهلـدى     

، ئىنتـــايىن ئاجىزالشـــتۇرغاندائـــامىللىرى كوممۇنىـــستالرنىڭ تهســـىرىنى 
ــدۇ   ــار بولى ــۈنلهرگه گىرىپت ــيىن ك ــكىالتىغا بهرگهن   . قى ــودا تهش ــا س دۇني

 نىـــــزام بولـــــۇپ -ر دۆلهتنىـــــڭ ئىچكـــــى قىـــــسمىدا قـــــانۇن ۋەدىـــــله
 ،ئۆزگهرمهيدىكهن، ئۇنىـڭ جۇڭگـو ئۈچـۈن قىممىتـى بولمـايال قالماسـتىن            

ــ   ــا س ــا، دۇني ــىر   ھهتت ــغۇالتىغىمۇ تهس ــك مهش ــكىالتىنىڭ تهرتىپلى ودا تهش
  . يهتكۈزىدۇ

دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىنىڭ مـاجىرالىرىنى ھهل         «: خهلقئارا دىپلوماتالر 
قىلىــش فۇنكسىيىــسىنى كۆزىتىــپ، ياۋروپــا ئورتــاق گهۋدىــسى بىــلهن       
ئامېرىكىنىــڭ ئوتتۇرىــسىدىكى توقۇنۇشــنى بىــر تهرەپ قىاللمايۋاتقانــدا،     

يا سودا تهشـكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىرىـشى بـۇ سىـستېمىنى            جۇڭگونىڭ دۇن 
غهربلىـك بىـر نهپهر     . دېيىـشتى » تېخىمۇ جىددىيلهشتۈرۈۋېتىشى مـۇمكىن   

جۇڭگـــو دۇنيـــا ســـودا تهشـــكىالتىغا كىرگهنـــدىن كېـــيىن، «: دىپلومـــات
ياخشىلىق ئېلىپ كېلهمدۇ، يوقمۇ؟ بۇ پۈتـۈنلهي جۇڭگونىـڭ دۇنيـا سـودا            

ــۇق    ــدە ھوق ــكىالتى ئىچى ــاقالپ   تهش ــۇۋازىنهتنى س ــڭ م مهجبۇرىيهتلىرىنى
  . دەپ كۆرسهتتى» قېلىشىغا باغلىق

ــۆرۈپ،       ــش ك ــهن ئى ــامىلىرىگه ئاساس ــكىالتى نىزامن ــودا تهش ــا س دۇني
 ياردەم بېرىـشنى داۋامالشتۇرۇشـى مـۇمكىن،        ئىسالھاتچىلىرىغاجۇڭگونىڭ  

لـــېكىن بهلگىلىمىـــلهر قـــانچه قـــاتتىق بولىـــدىكهن، جۇڭگونىـــڭ ئىجـــرا 
ــدۇقىلىــشى شــۇ ــيىن بولى ــپ   . نچه قى ــلهن ئېلى ــز ســۈرئهت بى ــداقتا تې ئۇن

  . بېرىلىۋاتقان ئىسالھات دەھشهتلىك قارشىلىققا دۇچ كېلىدۇ
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ــا ئورتــاق گهۋدىــسى ئۇزۇنــدىن بۇيــان يهنه باشــقا    ئامېرىكــا ۋە ياۋروپ
ــۇ سىــستېما       ــدە ۋە ب ــى كېرەكلىكى ــسى بولۇش ــداش سىستېمى ــۆزىنى قوغ ئ

نلهش كېرەكلىكىــدە ئىزچىــل  ئــارقىلىق جۇڭگونىــڭ سودىــسىنى تىــزگى   
 قىلىــپ سېتىــشقا قارشــى  تــۆكمهئهگهر ئامېرىكــا. چىــڭ تــۇرۇپ  كهلــدى

 باج سىياسـىتىدە چىـڭ تۇرىـدىغان بولـسا، ئېكـسپورت       —تۇرۇش ئۇسۇلى   
ــدىغان بولـــسا، خىتاينىـــڭ       ــسىنى چهكـــلهش ئۇســـۇلىنى قوللىنىـ نورمىـ

. ويىـدۇ ئېكسپورت تاۋارلىرىنىڭ كۆپىيىشىگه قارشى ئۆچ ئېلىـشنى يولغـا ق         
ــاكى     ــدۇ  ي ــۇ ئۇســۇلىغا شــىددەتلىك قارشــى تۇرى جۇڭگــو ئامېرىكىنىــڭ ب
ــق     ــامىلىرىگه خىالپلى ــا ســودا تهشــكىالتىنىڭ نىزامن ــش دۇني ــداق قىلى بۇن

شـۇڭا، جۇڭگونىـڭ دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا       . قىلغانلىق دەپ، تۇرۇۋالىدۇ  
ئهزا بولـــۇپ كىرىـــشى، دۇنيـــا ســـودا تهشـــكىالتىدا قانـــداق رول ئوينـــاش 

  . ىلىسىنى ئهستايىدىل ئويلىشىشى كېرەك دېگهنلىكتۇرمهس
ئهگهر بېيجىڭ دۇنيا سـودا تهشـكىالتىدا قۇرۇلـۇش خاراكتېرلىـك رول       

 دۇنيــا ســودا تهشــكىالتى، —ئېلىــشنى ئويلىــسا، بۇنىــڭ ئىچىــدە بىــر تــۈر  
كوللېكتىپ ئورتاق تونـۇش بـويىچه ھهرىـكهت قىلىـش ئۇسـۇلى ئاساسـىغا           

ئىمــزا قويغــان  . ېلىــشى كېــرەك ۋ ئۆگىنىىقۇرۇلغــان، دېــگهن بىــر تــۈرن   
دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا ئىتتىپاقلىق، ئۆزئارا ھهمكـارلىق بولغانـدىال ئانـدىن           

ــۇرااليدۇ  ــشقا ئاش ــارزۇالرنى ئى ــدىن   . ئ ــۈمىتى ئۇزۇن ــو ھۆك ــېكىن، جۇڭگ ل
بۇيان دىپلوماتىيه ساھهسـىدە يېـتىم ھـالهتته قالغـانلىقتىن، تهجرىبىلىـرى          

 ،دۇنيا سودا تهشـكىالتىغا كىرگهنـدىن كېـيىن       يېتهرلىك بولمىغان جۇڭگو    
بىـــر دۆلهتنىـــڭ دۇنيـــا ســـودا    .  چۆچـــۈپ كېتىـــشى مـــۇمكىن  بهلكـــى

ــڭ       ــۇ دۆلهتنى ــۈچى ش ــىر ك ــىتىدىغان تهس ــدە كۆرس ــكىالتىنىڭ ئىچى تهش
. ئىمپــورت مىقــدارى يــاكى ئىچكــى بازارنىــڭ كــۆلىمى بىــلهن ئۆلچىنىــدۇ  
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دارىـدىن ئېـشىپ    بۇنداق ئىقتىدار ھهتتا، شـۇ دۆلهتنىـڭ ئېكـسپورت ئىقتى         
ــدۇ  ــكهن بولى ــۇ    . كهت ــو ب ــدە، جۇڭگ ــويىچه ئۆلچىگهن ــۇقتىالر ب ــۇقىرىقى ن ي

ــارلىق     ــيه قات ــدىيه، بېلگى ــدارى گولالن ــورت قىلىــش ئىقتى ــڭ ئىمپ دۆلهتنى
ھهتتــا، . دۆلهتلهرنىــڭ ئىمپــورت قىلىــش ئىقتىــدارىغىمۇ يېتىــشهلمهيدۇ    

ــالمىقى  . شـــاڭگاڭغىمۇ يېتىـــشهلمهيدۇ شـــۇڭا، جۇڭگونىـــڭ سىياســـىي سـ
  . چنهرسىگه ئهرزىمىسه كېرەكھې
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  رابىيه قادىر

   كۈنى- 20 ئاينىڭ - 11 يىلى - 1999
ــى - 1999 ــرى    - 21 يىل ــاش ۋەزى ــڭ ب ــۆكتهبىر ئهنگلىيىنى ــر ئ  بىاليى

ــستىرى    ــشالر مىنىـ ــقى ئىـ ــڭ تاشـ ــدى ۋە ئهنگلىيىنىـ ــنئهپهنـ ــوك رابىـ  كـ
ــىنى   ــىي پاجىئهســــــ ــيه قادىرنىــــــــڭ سىياســــــ ئهپهنــــــــدىلهر رابىــــــ

  :كېيىن خهلقئاراالشتۇرغاندىن
 كـــــــۈنى مۇســــــــتهملىكه  - 20 ئاينىـــــــڭ  - 11 يىلـــــــى  - 1999

ــيه     ــق ســوتى، رابى ــالمىش خهل ــۈرۈمچى شــهھهرلىك ئات ــستاننىڭ ئ ئۇيغۇرى
قادىرنىــڭ ئاتــالمىش دېلوســىنى مهخپىــي مۇھــاكىمه قىلىــپ، جىنــايى       

. پاكىتالرنىڭ ھۆكۈم قىلىـشقا ئاسـاس بواللمايـدىغانلىقىنى ئـېالن قىلـدى           
ــارا  ــاگېنترېيتىــــر«خهلقئــ خهۋەرگه ئېرىــــشكهندىن كېــــيىن،  » لىقى ئــ

  . بېيجىڭدىن پۈتۈن دۇنياغا خهۋەر تارقاتتى
GLGL 
00248 Asi/AFP – D 271 …Hichina 

Xinjiang 12 – 02 04 35 
Hishur business woman’son  
Sentencd to two yearsin china  
Bejing . Dec (AFP) 

ــ     ــيه قادىرنىـــڭ دېلوســـىنى قـــايتۇرۇۋەتكهن خىتاينىـ ڭ ســـوت رابىـ
 ئىككـى يىللىـق قامـاق       ئابـدىرېهىمگه مهھكىمىسى ئـوغلىمىز ئابـدۇلهېكىم      

  . جازاسى ئېالن قىلدى
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  ئامېرىكا

   كۈنى- 25 ئاينىڭ - 11 يىلى - 1999
ئامېرىكا كونگىرىسى كـېڭهش پاالتاسـىنىڭ ئومـۇمى يىغىنـى، بۈگـۈن            
تهيۋەننىـــڭ خهلقئـــارا سىياســـىي تهشـــكىالتالرغا قاتنىشىـــشى توغرىـــسىدا  

  ســوۋېتىئامېرىكــا دۆلهت: قــانۇن اليىهىــدە . نۇن اليىــهه ماقۇللىــدى قــا
ــۇ     ــكىالتالرغا بولۇپمـ ــارا تهشـ ــڭ خهلقئـ ــسىگه تهيۋەننىـ ــا كونگىرىـ ئامېرىكـ
خهلقئـارا سـهھىيه تهشــكىالتىغا قاتنىشىـشىغا ئامېرىكىنىــڭ قانـداق يــاردەم     
ــرەك دەپ،     ــشى كېــ ــالت بېرىــ ــسىدا دوكــ ــى توغرىــ ــشى كېرەكلىكــ بېرىــ

  . بهلگىلهندى
ــۇ  ــهه  ب ــانۇن اليى ــلهن    - 19ق ــدۈرۈش بى ــادە بىل ــاغزاكى ئىپ ــۈنى ئ  ك

  . قارشىلىقسىز ماقۇلالندى
  .قانۇن اليىهه پرېزىدېنتنىڭ قول قويۇشىغا يولالندى

ايـدا   ئ- 1 يىلـى  - 2000ئامېرىكـا دۆلهت سـوۋېتى   : دەبۇ قانۇن اليىهىـ  
ــسىگه   ــا كونگىرىـــ ــدېنت  - 1994ئامېرىكـــ  كىلىنتـــــون يىلـــــى پرېزىـــ

يۋەن سىياسـىتىنى تهكـشۈرۈش دوكالتىغـا ئاساسـلىنىپ،         ھۆكۈمىتىنىڭ ته 
 بولۇپمۇ خهلقئـارا سـهھىيه تهشـكىالتىغا        ،تهيۋەننىڭ خهلقئارا تهشكىالتالرغا  

  . قاتنىشىش ئهھۋالىنى دوكالت قىلىشى كېرەك، دېيىلدى
بـــۇ قـــانۇن اليىهىـــسىنىڭ تۈزۈلۈشـــى ۋە ماقۇللىنىـــشىغا تهيۋەننىـــڭ  

  . ىك رول ئوينىدىجامائهت ئىشلىرى كومىتېتى تۈرتكىل
ــۈن ــدا     بۈگ ــۇمى يىغىن ــىنىڭ ئوم ــاۋام پاالتاس ــسى ئ ــا كونگىرى  ئامېرىك
: قـانۇن اليىهىـسىدە   .  قـانۇن اليىهىـسى ماقۇلالنـدى      بىيورجىتئۇنىۋېرسال  

ــدە ھهر   ســوۋېتىئامېرىكــا دۆلهت  ــل ئىچى ــدىن باشــالپ ئىككــى يى  بۈگۈن
ئــارا يېــرىم يىلــدا ئامېرىكــا ھۆكۈمىتىنىــڭ بىــر قېــتىم تهيۋەننىــڭ خهلق      
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ــش  ــكىالتالرغا قاتنىشى ــا   ىتهش ــسىدا ئامېرىك ــانلىقى توغرى ــداق قوللىغ نى قان
  . كونگىرىسىگه دوكالت يوللىشى كېرەك، دەپ بهلگىلهندى

 ئاۋازنىــڭ قوشۇلۇشــى، 74 قــانۇن اليىهىــسى بىيورجىــتئۇنىۋېرســال 
ئــارقىلىق ماقۇلالنــدى، ئــاۋام پاالتاســىدىن  تۇرۇشــى  ئاۋازنىــڭ قارشــى 24

  . التاسى تۈنۈگۈن بۇ قانۇن اليىهىنى ماقۇللىغان ئىدىبۇرۇن كېڭهش پا
ــسىدە  ــانۇن اليىهى ــۇ ق ــا دۆلهت : ب ــوۋېتىئامېرىك ــدا،  س ــرىم يىل  ھهر يې

تهيۋەننىڭ دۆلهتنى بىرلىك قىلغـان خهلقئـارا تهشـكىالتالرغا قاتنىشىـشىغا،      
ئامېرىكىنىــڭ قانــداق يــاردەم قىلغــانلىقى توغرىــسىدا دوكــالت بېــرىش       

ــرەك، دەپ بهلگىل ــدىكې ــانۇن    . هن ــۇ ق ــالت مۇش ــق دوك ــى قېتىملى بىرىنچ
  .  كۈن ئىچىدە يوللىنىشى كېرەك60اليىهه كۈچكه ئىگه بولىدىغان 

مهجبۇرى بـاال چۈشـۈرۈش سىياسـىتىنى يولغـا         :  اليىهىسىدە بىيورجىت
قويغـــان دۆلهت رەھبهرلىرىنىـــڭ، ئامېرىكىغـــا كېلىـــشىگه ۋىـــزا بېرىـــشنى 

ۇق بـــاش ئهلچىخانىـــسىغا چهكـــلهش، ئامېرىكىنىـــڭ بېيجىڭـــدا تۇرۇشـــل
كىــشىلىك ھوقــۇقنى نــازارەت قىلغــۇچى خــادىمالرنى كۆپهيتىــپ بېــرىش،  
ئهركىـن ئاسـىيا رادىئـو ئىستانسىــسىغا ھوقـۇق بېـرىش ۋە پـۇل ئاجرىتىــپ       

  . بېرىش بهلگىلهندى
  :  كۈنى- 19

تۈنۈگۈن ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ ئاۋام پاالتاسـى جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى           
ــالۇنگۇڭچىالرنى ــهه    باستۇرۇپ ــانۇن اليى ــرەك، دەپ ق ــشى كې شــنى توختىتى

ــېڭهش     ــسىنىڭ كـ ــا كونگىرىـ ــۈن ئامېرىكـ ــيىن، بۈگـ ــدىن كېـ ماقۇللىغانـ
ــاد ئهركىنلىكـــى ۋە يىغىلىـــش    ــو ھۆكۈمىتىنىـــڭ ئېتىقـ پاالتاســـى، جۇڭگـ
ــانۇن    ــسىدا ق ــوختىتىش كېرەكلىكــى توغرى ــى باستۇرۇشــنى ت ئهركىنلىكىن

  . اليىهه ماقۇللىدى
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ىتى بـــــارلىق ۋىجـــــدانلىق جۇڭگـــــو ھۆكـــــۈم: قـــــانۇن اليىهىـــــدە
ئېتىقـاد  دىنغـا  جىنايهتچىلهرنى تۈرمىدىن دەرھال قويۇپ بېرىـشى كېـرەك،    

قىلغــــۇچىالرنى نهزەربهنــــد قىلىــــش، خــــورالش، تهھــــدىت ســــېلىش،  
ــش  ــى توختىتى ــدىىباســتۇرۇش ھهرىكهتلىرىن ــرەك دەپ، بهلگىلهن ــۇ .  كې ب

ن بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتى تــۈزۈپ تارقاتقــا    : قــانۇن اليىهىــدە 
غـا ئىمـزا    »پۇقراالر ھوقـۇقى ۋە سىياسـىي ھوقـۇق خهلقئـارا ئهھدىنامىـسى           «

  . قويغان جۇڭگونىڭ قانۇنغا ئهمهل قىلىشى مۇراجىئهت قىلىندى
جۇڭگــو ھۆكۈمىتىنىــڭ : تۈنۈگــۈن ئــېالن قىلىنغــان قــانۇن اليىهىــدە

ــالۇنگۇڭچىالرنى ــدانلىق   پــــ ــشكه، ۋىجــــ ــۇپ بېرىــــ ــدىن قويــــ  تۈرمىــــ
ــلهر  جىنـــايهتچىلهرنى تۈرمىـــدىن قو يـــۇپ بېرىـــشكه، بىرلهشـــكهن دۆلهتـ

پـۇقراالر  «تهشكىالتى تۈزۈپ تارقاتقـان، خىتـاي ھۆكـۈمىتى ئىمـزا قويغـان             
غــا ئهمهل قىلىــش »ھوقــۇقى ۋە سىياســىي ھوقــۇق خهلقئــارا ئهھدىنامىــسى

توغرىـــسىدا ئامېرىكـــا ھۆكۈمىتىنىـــڭ ھهيـــدەكچىلىك قىلىـــشى تهلهپ     
  . قىلىندى
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  ياۋروپا

   كۈنى- 26  ئاينىڭ- 11يىلى  - 1999
  توغرىـسىدا يــۇقىرى ىياۋروپانىـڭ بىخهتهرلىكـى ۋە ئۆزئــارا ھهمكـارلىق   

نىــــيه ىچېچ.  كـــۈنى ئېچىلـــدى  - 19دەرىجىلىـــك باشـــلىقالر يىغىنــــى   
دا سى فېدېراتسىيىـسى ئوتتۇرىـ    ى بويىچه ئامېرىكـا بىـلهن رۇسـىيه       مهسىلىس

ــا ۋە  –ئېغىـــر تـــاالش  ــېكىن ئامېرىكـ ــاقالنغان بولـــسىمۇ، لـ  تارتىـــشالر سـ
 دۆلهتنىـڭ باشـلىقلىرى بىـر يهرگه جهم         30ىيىنى ئۆز ئىچىـگه ئالغـان       رۇس

بولۇپ، ياۋروپانىڭ ئهنئهنىۋى قوراللىق كـۈچلىرى مهسىلىـسى توغرىـسىدا          
ياۋروپــا بىخهتهرلىكــى «شــۇ قاتــاردا . يېڭــى ئهھــدىنامىگه ئىمــزا قويۇشــتى

بىـر دۆلهت   «:  بىـر پرىنـسىپ    نامىغـا بـۇ نىزام  . مـۇ ماقۇلالنـدى   »نىزامنامىسى
ىچىدە پارتلىغان ئىچكى ئۇرۇش باشـقا دۆلهتـلهرگه كېڭىيىـپ كهتكهنـدە        ئ

ــۇق  ــشقا ھوقۇقل ــيهت ئارىلىشى ــارا جهمئى ــسىپ  » خهلقئ ــر پرىن ــدىغان بى دەي
ــۇلدى ــڭ   . قوشـ ــان خىتاينىـ ــدىن خهۋەر تاپقـ ــسىپ ۋە نىزامنامىـ ــۇ پرىنـ بـ

تهيــــۋەن بوغــــۇزى مهســــىلىلىرى «: ئاتــــالمىش مىللهتچــــى ئــــالىملىرى
ــشى،  ــى ئى ــڭ ئىچك ــر   جۇڭگونى ــداق بى ــى ھهرقان ــاكى غهربتىك ــا ي  ئامېرىك

ــشالمايدۇ   ــشلىرىغا ئارىلى ــداق ئى ــڭ ھهرقان ــۋەن بوغۇزىنى دەپ » دۆلهت تهي
  . ىتكۆرسىتىش

ــا      ــلهر يىغىنىغـ ــۇقىرى دەرىجىلىكـ ــويىچه يـ ــى بـ ــا بىخهتهرلىكـ ياۋروپـ
ــقا ھهرقايــــسى دۆلهت      ــىيه فېدېراتسىيىــــسىدىن باشــ ــقان رۇســ قاتناشــ

نــى تــۈزۈش جهريانىــدا، »نىزامنامىــسىياۋروپــا بىخهتهرلىــك «باشــلىقلىرى 
بىـر دۆلهتنىـڭ     «—رۇسىيه ئىزچىل قارشى تۇرۇپ كهلگهن بىـر پرىنـسىپ          

ــارا    ــدە خهلقئـ ــلهرگه كېڭىيىـــپ  كهتكهنـ ــقا دۆلهتـ ــى باشـ ــى ئۇرۇشـ ئىچكـ
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ــۇق   ــشقا ھوقۇقل ــيهت ئارىلىشى ــل   » جهمئى ــسىپنى ئىزچى ــر پرىن ــگهن بى دې
  . قوللىدى

نىزامنــامىگه «: خــانىمايــت ئالبىرئامېرىكىنىــڭ دۆلهت ئىــشالر كــاتىپى 
 مــۇھىم كىرگـۈزۈلگهن بــۇ پرىنـسىپ خهلقئــارا قائىـدىلهرنى بهلگىلهشــنىڭ   

نىـيىگه قوللىنىـشقا بوالمـدۇ، بولمامـدۇ؟ بـۇ      ىقهدىمـى، بـۇ پرىنـسىپنى چېچ   
  . توغرىدا بىر نېمه دېيىشكه تېخى بالدۇرلۇق قىلىدۇ، دەپ كۆرسهتتى

النغـــانلىقىنى نىـــيىگه باســـتۇرۇش سىياســـىتى قولىرۇســـىيىنىڭ چېچ
ــدلىرىنى نهزەردە     ــڭ تهنقى ــان غهرب دۆلهتلىرىنى ــد قىلىۋاتق ــل تهنقى ئىزچى

ــۇپ، رۇ ــسىن  تۇتـ ــدېنتى يىلىتـ ــىيىنىڭ پرېزىـ ــۈنى- 18سـ ــارا «:  كـ خهلقئـ
دەپ، قـــاتتىق » جهمئىـــيهت رۇســـىيىنىڭ ئىچكـــى ئىـــشلىرىغا ئارىالشـــتى

بىــراق، غهرب .  چىقىــپ كهتــكهن ئىــدىزالىــدىنتهنقىــدلىگهن ۋە يىغىــن 
نىـــيىگه قاراتقـــان سىياســـىي   ىهتلىرىنىـــڭ بېـــسىمى ئاســـتىدا، چېچ  ۆلد

مهيـــــدانىنى بىـــــر ئـــــاز بوشاشتۇرۇشـــــقا مهجبـــــۇر بولغـــــان رۇســـــىيه 
ــدى     ــاقۇل بول ــقا م ــول قويۇش ــاخىرى ي ــرى ئ ــسىنىڭ ۋەكىللى . فېدېراتسىيى

ــسى     ــىيه فېدېراتسىيىـ ــسابتا رۇسـ ــاخىرقى ھېـ ــى  «ئـ ــا بىخهتهرلىكـ ياۋروپـ
  . ۋە ماددىلىرىنى قوبۇل قىلدىنىڭ يۇقىرىقى پرىنسىپ »نىزامنامىسى

ــت خــانىمئامېرىكىنىــڭ دۆلهت ئىــشالر كــاتىپى     رۇســىيىنىڭ ئالبىراي
ــستىرى    ــشالر مىنى ــقى ئى ــوپتاش ــكىالتىنىڭ   ئىۋان ــى تهش ــا بىرلىك ، ياۋروپ

ــسىنى ۋە نورۋېگىيىن ــستىرىنى چېچ  رەئى ــشالر مىنى ــقى ئى ــڭ تاش ــى ىى نىيىن
 بىخهتهرلىكـــى پـــاياۋرو. زىيـــارەت قىلىـــشقا تهكلىـــپ قىلمـــاقچى بولـــدى

نىـــيه مهسىلىـــسى بـــويىچه سىياســـىي رول ئېلىـــپ، ىتهشـــكىالتىنىڭ چېچ
ياراشــتۇرۇش، ئىنــسانپهرۋەرلىك يــاردىمى بېــرىش جهھهتــته ئاكتىــپ رول  

  . ئوينىشىنى تهلهپ قىلدى
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دا بـــۇ »ياۋروپـــا بىخهتهرلىكـــى نىزامنامىـــسى  «يېڭـــى ئىمزاالنغـــان  
ك ھوقـــۇقنى  جۈملىـــدىن كىـــشىلى،تهشـــكىالتنىڭ مـــۇھىم خىزمهتلىـــرى

نازارەت قىلىـش، توقۇنۇشـنىڭ ئالـدىنى ئېلىـپ ياراشـتۇرۇش، ئۇرۇشـتىن             
  . كېيىن قايتا قۇرۇش قاتارلىق مۇھىم خىزمهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى

 روبىنـــسۇن تهشـــكىالتىنىڭ كـــاتىپى ئهھـــدى شـــىمالىي ئاتالنتىـــك
نىـــڭ روھـــى بـــويىچه، شـــىمالىي »ياۋروپـــا بىخهتهرلىكـــى نىزامنامىـــسى«
 تهشــــكىالتىغا ھهمكارلىـــشىپ، غهيرىـــي ھهربىــــي   ئهھـــدى  كاتالنتىـــ ئ

ــادىمالرنى، مهمــۇرى      ــۈچى خ ــش بېجىرگ ــاددە ئى ــۇالزىمالرنى ۋە پهۋقۇلئ م
خــادىمالرنى توقۇنــۇش پارتلىغــان يهرگه ئهۋەتىــپ، تىنچلىــق ســاقالش      

  . قىسىملىرىنىڭ  خىزمىتىنى قولاليدۇ، دەپ كۆرسهتتى
ا مۇخبىرالرنىــڭ  بېيجىڭــدجۇرۇڭخــۇي نىم ئاتالغــاجۇڭگولــۇق ئــال 

ئــۇرۇش قوشــنا دۆلهتــلهرگه كېڭهيگهنــدە،  «: زىيــارىتىنى قوبــۇل قىلغانــدا
ــگهن    ــشىپ كهل ــلهر ئارىلى ــلىدە چهت ئهل ــۇزى،   . ئهس ــۋەن بوغ ــېكىن تهي ل

نىيىـــدە يـــۈز ى مهسىلىـــسىگه كهلـــسهك  كوســـوۋو، چېچشـــىنجاڭ، تىـــبهت
ــىدىن    ــادىر بولۇشــــ ــڭ ســــ ــشاش ۋەقهلهرنىــــ بهرگهن ۋەقهلهرگه ئوخــــ

 چـــۈنكى، بېيجىــــڭ دائىرىلىـــرى بـــۇ مهســــىلىلهرنىڭ    .ئهنـــسىرىمهيدۇ 
ــدۇ     ــڭ تۇرى ــدە چى ــشى ئىكهنلىكى ــى ئى ــڭ ئىچك ــادە »جۇڭگونى ، دەپ ئىپ

  . بىلدۈردى
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  جۇڭگو مهتبۇئاتلىرى

   كۈنى- 30 ئاينىڭ - 11 يىلى - 1999
ــودا     ــا س ــڭ دۇني ــائهن، جۇڭگونى ــا بىن ــاتلىرى بۇيرۇقق ــو مهتبۇئ جۇڭگ

ــ   ــۇپ كىرگهنلىكىنى ــكىالتىغا ئهزا بول ــتهش ــسىدا ڭ ئ ارتۇقچىلىقلىرى توغرى
 تهگمهي تهشـۋىق قىلىۋاتقانـدا، بېيجىـڭ شـهھىرىدە بىـر            غا ئاغزى – ئاغزى

، مهركهزنىـــڭ ئىقتىـــسادى خىـــزمهت يىغىنـــى     زالىـــدا مېهمانخانىنىـــڭ 
ــاتتى ــۇداپىئه    . ئېچىلىۋات ــتۇرۇش، م ــهندۈرۈش، ئورۇنالش ــن چۈش ــۇ يىغى ب

ۇڭگـو ئوتتۇرىـسىدا    كۆرۈش قاتارلىق مهزمۇنالر بـويىچه ئامېرىكـا بىـلهن ج         
ــان  ــشىمى  «ئىمزاالنغ ــكىالتى كېلى ــودا تهش ــا س ــدى »دۇني ــى ئال ــى قارش . ن

ئاخىرىـــدا بـــۇ يىغىـــن دۇنيـــا ســـودا تهشـــكىالتىنىڭ زەربه خاراكتېرلىـــك  
دولقۇنىغـــا قانـــداق تاقابىـــل تۇرۇشـــنى مۇھـــاكىمه قىلىـــدىغان يىغىنغـــا  

 بولـــۇپ كىـــرىش   كىالتىغا ئهزادۇنيـــا ســـودا تهشـــ  . ئايلىنىـــپ كهتتـــى 
ىتىگه قاتناشـــقان ئهمهلـــدارالرنىڭ چۈشهندۈرۈشـــلىرىدىن باشـــقا، ســـۆھب

دۆلهت پىالنلىــق تهرەققىيــات كــومىتېتى يىغىنغــا تاپــشۇرغان، دۇنيــا ســودا  
ــۇرۇش      ــل ت ــداق تاقابى ــيىن قان ــدىن كې ــۇپ كىرگهن ــكىالتىغا ئهزا بول تهش

نـــى مۇھـــاكىمه قىلىـــش بـــۇ يىغىننىـــڭ مـــۇھىم تېمىـــسىغا  »اليىهىـــسى«
  . ئايالندى

ــو  دۇنيـــا ســـود ا تهشـــكىالتىغا ئهزا بولـــۇپ كىـــرگهن ھامـــان، جۇڭگـ
ــدا كوممۇنىزمنىـــڭ  ــرلىن تېمـــى«قۇرۇقلۇقىـ ــۈپ  » بېـ ــان ئۆرۈلـ ــۇ ھامـ شـ

 ئاستا قىڭغىيىـپ جۇڭگـو جهمئىيىـتىگه ئىقتىـسادى،          –چۈشمىسىمۇ ئاستا   
  . ئىجتىمائىي، سىياسىي تهرەپلهردىن زەربه ئېلىپ كېلهتتى

، دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا       ئاۋۋال ئىقتىسادى قاتالمدىن سۆز ئاچقانـدا     
ئهزا دۆلهت بولۇپ كىرگهندىن كېيىن، جۇڭگونىـڭ ئىقتىـسادى ئىنتـايىن           
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ئىچكـى جهھهتـته    . زور ئىچكى بېسىمغا ۋە خهلقئارا خىرىـسقا دۇچ كېلىـدۇ         
ــسالھاتنى  ــتۇرغاندىمۇئى ــى   داۋامالش ــدىن كېيىنك ــشىك ئېچىۋېتىلگهن ، ئى

كۈمهتنىــڭ قــانىتى مهزگىلــلهردە، جۇڭگونىــڭ ســانائهت قــۇرۇلمىلىرى ھۆ 
ــۈرلىرى     ــانائهت تـ ــسىم سـ ــۆپ  قىـ ــگهن، كـ ــاقالپ كهلـ ــان سـ ــتىدا جـ ئاسـ

شـۇڭا مهسـىلهن،    .  باشقۇرۇشنىڭ ئاستىغا ئېلىنغـان ئىـدى      مونوپولىيىلىك
 ، تېلېگـــراف ساھهســـى، ســـانائهت–چتـــا  مۇئـــامىله ساھهســـى، پو–پـــۇل 

قاتنــاش ساھهســى، ماشىنىــسازلىق ســانائىتى قاتــارلىق بولۇپمــۇ جۇڭگــودا   
ر تاپقــان يېڭــى تېخنىكــا پهنلىــرى ســاھهلىرىدە ئېغىــر مهســىلىلهر       بــازا

ــدى  ــاقلىنىپ كهل ــارا   . س ــى خهلقئ ــشنىڭ تهننهرخ ــودا ئىشلهپچىقىرى جۇڭگ
ــتىدا، ســودا     ــۋال ئاس ــان ئهھ ــۇقىرى بولغ ــىدىن ي ــازار باھاس ــارەت –ب  تىج

قورغـــانلىرى بۇزۇۋېتىلگهنـــدىن كېـــيىن، مىللىـــي ســـانائهتنى قوغـــداش  
ــ   شتۇرۇلغاندىن كېــيىن، ھۆكۈمهتنىــڭ قــانىتى   مــۇداپىئه كۈنلــۈكى يىغى

ئاســتىدا نازۇكلىــشىپ كهتــكهن ســانائهت تارمــاقلىرى قانــداق ئۇســۇل       
  بىلهن خهلقئارا رىقابهتكه قاتنىشااليدۇ؟

 بولـۇپ كىــرىش جۇڭگــو ئۈچــۈن  ۇنيــا ســودا تهشــكىالتىغا ئهزاشـۇڭا د 
ــى      ــۇپ قالغۇس ــىناق بول ــر س ــر بى ــايىن ئېغى ــدا ئىنت ــىناققا دۇچ . ئېيتقان س

ــىڭىپ     كې ــاتالمالرغىچه سـ ــۇر قـ ــىلىلهر چوڭقـ ــوچه مهسـ ــدىغان جۇڭگـ لىـ
 ئهمهس، ســاھهلىرىدىالكىرىــدىغان بولــسا، تارمــاقالر ۋە ســانائهت تــۈرلىرى 

  .  تىجارەت سىستېمىسىمۇ زەربىگه ئۇچرايدۇ–ھهتتا سودا 
ــوران      ــسى ب ــازار سىستېمى ــسى، ب ــسادى قۇرۇلمى ــڭ ئىقتى  –جۇڭگونى

يهنه بىــر تهرەپــتىن ئىلگىــرىلهپ . دۇچــاپقۇن ئىچىــدە تهۋرىنىــشكه باشــالي
پىكىــر قىلــساق، ئــۆزگىرىش ئىچىــدە تۇرغــان جۇڭگونىــڭ ئىقتىــسادى       

ئىقتىـــسادى . تـــۈزۈمى غـــۇالپ كېتىـــشنىڭ گىـــرۋىكىگه كېلىـــپ قالىـــدۇ
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قاتالمـدا ھاســىل بولغــان تهۋرىــنىش، ناھــايىتى تېــز ســۈرئهتته جهمئىــيهت  
ــۆپ د   ــادەم كــ ــپ، ئىــــشتىن ئــ ــدا قىلىــ ــدا ئىنكــــاس پهيــ ۆلهت قاتلىمىــ

.  بىـرىگه قوشـۇۋېتىلىدۇ    –ئىگىلىكىدىكى كارخـانىالر يىغىـشتۇرۇلۇپ بىـر        
ئىشـــسىزالر . نۇرغۇنلىغـــان كىـــشىلهر ئىشـــسىز بولـــۇپ كوچىغـــا چىقىـــدۇ

قوشۇنىنىڭ كۆپىيىشى، ئىجتىمـائىي كاپالهتنىـڭ مـۇكهممهل بولماسـلىقى،           
ــۇ     ــى تېخىمـ ــو جهمئىيىتىنـ ــان جۇڭگـ ــدە تۇرغـ ــنىش ئىچىـ ــلى تهۋرىـ ئهسـ

بولۇپمــــۇ يېــــزا ئىگىلىــــك . ىڭ گىــــرۋىكىگه ئىتتىرىــــدۇمۇقىمــــسىزلىقن
مهھسۇالتلىرىنىڭ بازىرى ئېچىۋېتىلگهنـدىن كېـيىن، ئېـشىندى ئهمـگهك          

ــشى  كۈچلى ــامراپ كىرىــ ــهھهرلهرگه يــ ــڭ، شــ ــان  رىنىــ ــدا بولغــ دىن پهيــ
ئىجتىمائىي، سىياسىي داۋالغۇشـنى جۇڭگـو ھۆكـۈمىتى قانـداق سىياسـهت            

شى مــۇمكىن؟ ھــازىرغىچه، بىــر ۋە قانــداق كــۈچ بىــلهن بىــر تهرەپ قىاللىــ 
مهزگىــل ھهرقانــداق زەربىــگه ئۇچرىمىغــان ئاھــاله تــوپلىرى، ئىقتىــسادى   
داۋالغۇشـــقا دۇچ كهلگهنـــدە، ئۇالرنىـــڭ قهلبىـــدىكى مهنىـــۋى مهنـــزىللهر 

ــدۇ    ــىل قىلىـــ ــۆزگىرىش ھاســـ ــڭ  –ئـــ ــساد ۋە جهمئىيهتنىـــ  دە، ئىقتىـــ
 ئومۇميۈزلـۈك   .تهرەققىياتىغا ئىنتايىن ئېغىر سـهلبىي تهسـىر پهيـدا قىلىـدۇ          

ــونالر  ىي خۇسۇســ،بازارالشــتۇرۇش ــپ، راي ــى كېڭهيتى ــرىم پهرقىن الرنىڭ كى
ئوتتۇرىــــسىدا گادايلىـــــشىش بىـــــلهن بــــاي بولۇشـــــنىڭ پهرقىنىمـــــۇ   

ــدۇ ــيهت ھهرىكىــتىگه ماسلىــشىپ     . كېڭهيتىۋېتى شــۇنداق قىلىــپ جهمئى
  .ۇتهرەققىي قىلىشقا زور تهسىر كۆرسىتىد

ا تهشــكىالتىغا ئهزا بولــۇپ  جۇڭگوغــا نىــسبهتهن دۇنيــا ســودبۈگــۈنكى
كىرىشتىن ئېيتقانـدا، ئهڭ زور دائىرىـدە ۋە ئهڭ چوڭقـۇر قـاتالمالر بـويىچه               

 بۇنــداق تهســىر ئهلـــۋەتته سىياســىي قاتالمـــدىمۇ    ،تهســىر پهيــدا قىلىـــپ  
ــدۇ   ــدا قىلىـ ــاس پهيـ ــا ســـودا    . ئىنكـ ــستلىرىنىڭ دۇنيـ خىتـــاي كوممۇنىـ
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ــشىنى    ــۇپ كىرى ــشى، تهشــكىالتىغا جۇڭگــو دۆلىتىنىــڭ ئهزا بول ــارار قىلى ق
ئىچكــى بېــسىمنىڭ تهلهپلىــرىگه مۇۋاپىــق بولغانــدىن باشــقا، ئهمهلىيهتــته  

، خهلقئاراالشتۇرۇشــنىڭ تهلهپلىــرىگه مــاقۇل بولــۇپ    شارىالشــتۇرۇشيهر 
  . پۈككهنلىكىدۇغايهت زور خهلقئارا بېسىمغا تىز 

ــكىالتىغا ئه   ــودا تهش ــا س ــو دۇني ــۇ   زاجۇڭگ ــان ب ــرگهن ھام ــۇپ كى  بول
 شـــپاڭلىرىنىمۇ، قىزىـــل راۋاقنىـــڭ ئېچىۋېتىلىـــپزىـــسى دۆلهتنىـــڭ دەرۋا

 يىللىـق ئىقتىـسادى جهھهتـته قاتمـاللىق،         20.  توغرا كېلىدۇ  ئېچىۋېتىشكه
  ئاسـتا ئىـسالھ قىلىـش        - ۋە ئاسـتا     كونـسېرۋاتىپلىقنى سىياسىي جهھهتـته    

  .  ئاستا ئىلگىرىلهشنى ئهمدى داۋامالشتۇرغىلى بولمايدۇ–ۋە ئاستا 
 ،ك ئېچىــۋېتىلگهن ھامــان، ئاخبــاراتمۇميۈزلــۈئىقتىــساد ساھهســى ئو

 ئېچىۋېتىلىــشى ۋە قــانۇن بىــلهن دۆلهت باشقۇرۇشــقا ئۇچــۇر ساھهســىنىڭ
 ئېچىۋېتىـشكه قويۇلغان ئېغىـر تهلهپـلهر، دېمـوكراتىيه توغرىـسىدا ئـارزۇالر         

ئىقتىـسادى تۈزۈمنىـڭ ئاكتىـپ يـاكى پاسـسىپ          . ئهگىشىپ پهيـدا بولىـدۇ    
ــشى،   ــسالھ قىلىنى ــۇالئى ــڭ    بودىلغ ــلهن كارخانىالرنى ــۇش، سىياســهت بى ل

ــنى     ــلهن باشقۇرۇشــــ ــانۇن بىــــ ــپ، قــــ ــىۋەتلىرىنى ئايرىۋېتىــــ مۇناســــ
سىياسـىي تـۈزۈمنى دېموكراتىـك نـازارەت        . قېلىپالشتۇرۇشقا توغرا كېلىـدۇ   

ــدە،     ــشقا ئۆتكهن ــسالھ قىلى قىلىــش، دېموكراتىــك ســايالم خاراكتېرلىــك ئى
ــكه ــدۇ تۈزۈملهشتۈرۈش ــوغرا كېلى ــش  .  ت ــسالھ قىلى ــز   -ئى ــلىق، تې قىلماس

ــلهن     ــاكى ئاســتا ئىــسالھ قىلىــش، تهشهببۇســكارلىق بى ئىــسالھ قىلىــش ي
ــاكى پاســسىپ ئىــسالھ قىلىــش  ئىــسالھ ــا  قىلىــش ي  سىياســىي تهرەققىياتق

ئېغىــر ســىناق پهيــدا قىلغانــدىن باشــقا، مهۋجــۇد ھاكىمىيهتنىــڭ مهۋجــۇد 
  . بولۇپ تۇرۇشىغا ھهم ئېغىر تهھدىت پهيدا قىلىدۇ
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 دەســلهپته تاموژنــا بــاش كېلىــشىمگه ئهزا بولــۇپ  جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى
كىرگهندىن باشالپ، دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىرىـشنى ئىـشقا            

ــۆرە كهلـــدى«.  يىـــل ۋاقىـــت كهتتـــى13ئاشـــۇرغۇچه   يىـــل 13دەپ، » بـ
يېنىۋېلىــشقا يــول . بۈگــۈن بــۆرە ھهقىــقهتهن يېتىــپ كهلــدى. ۋارقىرىــدى

: مېنىـڭ قارىـشىمچه   . لىمـۇ يـوق ئىـدى      يېنىۋالىدىغان چىقىش يو   ،قالمىدى
جۇڭگــودا ھوقـــۇق مۇۋازىنهتنىـــڭ پايدىـــسىغا ۋە ھوقـــۇق مۇۋازىنهتنىـــڭ  
ــودا       ــا س ــسىمۇ، دۇني ــگهن بول ــپ كهل ــدىت يېتى ــك تهھ ــا قۇدرەتلى زىيىنىغ
ــدېئولوگىيه      ــال ئىـ ــيىن يهنىـ ــدىن كېـ ــۇپ كىرگهنـ ــكىالتىغا ئهزا بولـ تهشـ

نىڭ قىـــل ھـــالهتلىرى قاتمـــال ھـــالهتته تۇرغـــان جۇڭگـــو، ئىـــسالھات     
ــدىراپ،       ــقا ئالـ ــاي بولۇشـ ــو؛ بـ ــان جۇڭگـ ــپ كېلىۋاتقـ ــدە مېڭىـ كۆۋرۈكىـ
ــاز    ــا كاۋكـــ ــىياغا، ھهتتـــ ــۇرا ئاســـ ــۇرۇپ، ئوتتـــ قۇدرەتلىـــــك دۆلهت قـــ

ــپ   ــرىگىچه كېڭىيىــ ــام  ئېتهكلىــ ــو؛ خــ ــان جۇڭگــ ــشنى ئويالۋاتقــ  چىقىــ
 تىبهتلهرنىـڭ   ،ىنلىـك، ئۇيغـۇر   خىياللىرىنىڭ ئهكسىچه، دېموكراتىيه، ئهرك   

بـۇ دۆلهت   . رىنىڭ قورشـاۋىدا قالغـان جۇڭگـو ئىـدى        مۇستهقىللىق تهلهپلى 
ئهگهر چۈشـىنىدىغان بولــسا، دۇنيــا سـودا تهشــكىالتىغا ئهزا دۆلهت بولــۇپ   

دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا ئهزا بولـۇپ         . كىرىشنىڭ پايدىسى كـۆپ بـوالتتى     
. كىــرىش ئهنئهنىــۋى قــاالق خىتــاي مىللىتىنــى دۇنياغــا ئېلىــپ چىقــاتتى  

ــكى   ــودا تهشـ ــا سـ ــو دۇنيـ ــق  جۇڭگـ ــشنى ئهتراپلىـ ــۇپ كىرىـ التىغا ئهزا بولـ
ــدىر  ــى تهقـ ــتۇرغاندا ۋە جۇڭگونىـــڭ كهلگۈسـ ــشقا ۋنى كۈتۈىئورۇنالشـ ېلىـ

ــۇرالر بىــلهن تىبهتلهرنىــڭ ماڭىــدىغان       ــار تۇرغانــدا، ئهلــۋەتته ئۇيغ تهيي
  . يولىنىڭ قهيهردىلىكىنى ئويلىشىپ قويۇشى كېرەك بولدى
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  پاكىتالردىن پهيدا بولغان تهسىراتالر

   كۈنى- 2 ئاينىڭ - 12ىلى  ي- 1999
خىتــــاي مۇســــتهملىكىچىلىرىنىڭ مهتبۇئــــاتلىرى، تــــار كــــوچىالردا  
غىڭشىپ يۈرگهن ئهپكهشچى خىتايالر ۋە ھـاكىمىيهت بېـشىدىكى خىتـاي            
بهگلىـــــرى، جۇڭگونىـــــڭ دۇنيـــــا ســـــودا تهشـــــكىالتىغا ئهزا بولـــــۇپ  
ــۇ     ــانلىقىنى، بــ ــى بولغــ ــۇپ كىرمهكچــ ــاكى ئهزا بولــ ــى يــ كىرگهنلىكىنــ

 –ڭ ئــارتۇقچىلىقلىرىنى، پايــدىلىرىنى ســۆزلىگهندە ئــاغزى    تهشــكىالتنى
 جـۇل كىيىملىـك،     –لېكىن جـۇل    .  باشلىدى ۋاالقلىشىشقائاغزىغا تهگمهي   

 ئهپكهشــلىرىگه كىچىــك كۈچــۈكلىرىنى –يېــرىم ئــاچ، يېــرىم تــوق، چــوڭ 
ــۇ ــو    ســېلىۋېلىپ يۇرتم ــايالر، جۇڭگ ــاققۇن خىت ــۈرگهن ئ ــارىالپ ي ــۇرت ئ  ي

 ئهزا بولـۇپ كىرسـه بىـزگه پايدىـسى قانچىلىــك،     دۇنيـا سـودا تهشـكىالتىغا   
ــۇر     ــۇ چوڭقـ ــتىدە يهنىمـ ــاۋزۇالر ئۈسـ ــگهن مـ ــك دېـ ــى يهنه قانچىلىـ زىيىنـ

 بۇيــان ئــويالپ كۆرســه، –ئۇيــان ئــويالپ . مۇھــاكىمه قىلىــشقا باشــلىدى
جۇڭگو دۇنيا سـودا تهشـكىالتىغا ئهزا بولـۇپ كىرسـه خـېلىال پايدىـسى بـار            

ــكىالتقا    ــۇ تهش ــا ب ــكهن، ئهمم ــش ئى ــسىز   ئى ــشنىڭ پايدى ــۇپ كىرى  ئهزا بول
  . تهرەپلىرىمۇ خىتاي پۇقرالىرىنى چۆچۈتۈشكه باشلىغان ئىدى

دۇنيا سودا تهشكىالتىنىڭ پايدىسىدىن سـۆز ئاچقانـدا ئـاۋۋال يهمخـور        
ــوغرا  كهيمىكــى –خىتايالرنىــڭ يېمىكــى  ، تۇرالغۇســىدىن ســۆز ئېچىــشقا ت

غرىــسىدا ئــاۋۋال  ئىچــمهك تو–بۇنىــڭ ئىچىــدە بولۇپمــۇ يــېمهك . كېلهتتــى
ــى   ــوغرا كېلهتت ــشقا ت ــز ئېچى ــكىالتىغا ئهزا   . ئېغى ــودا تهش ــا س ــو دۇني جۇڭگ

ــدايلىرى     ــدە ئامېرىكىنىــڭ بۇغ ــۇپ كىرگهن ــسهندەبول  تۆكۈلگهنــدەك كهپ
نلىرى، ۇئامېرىكىنىــڭ ئــاق ئــ . كۈلــۈپ كىرىــدۇجۇڭگونىــڭ بازارلىرىغــا تۆ

 ھېچبولمىغانــدا بېيجىــڭ،  ! كــۆرۈڭ... ئامېرىكىنىــڭ كهســمه چــۆپلىرى  
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شــاڭخهيلهردە تۈگــۈلگهن مــانتىالر، قاســقاندا دۈملهنــگهن ئــاق مــومىالرنى  
.  چىشلىرى غۇچچىـدە قـۇم چىـشلىمهيدۇ       ڭھىڭگاچىشلىگهندە، خىتاينىڭ   

 چىــۋىلىرىنى قوشــۇپ قويــساق، –ئۇنىــڭ ئۈســتىگه كالىفورنىيىنىــڭ مېــۋە 
جۇڭگــو بازارلىرىغــا كىرىــدىغان ياپونىيىنىــڭ كــاال گۆشــى، بېلىقلىرىنــى،   

ــۇق يهمخورالرنىــڭ  گــۇرۇچلىرىنىدنىڭ تايالنــ  قوشــۇپ قويــساق، جۇڭگول
ــېمهك  ــدۇ؟    –ي ــكهن بولمام ــهۋىيىگه يهت ــارا س ــسى خهلقئ ــمهك سهۋىيى  ئىچ

ــاپ تهلمــۈرۈپ     ــاپهت داســتىخانلىرىغا ئېچىرق ــرىلگهن زىي ــالردا بې چــوڭ زال
  قاراشنىڭ ھاجىتى قالمايدىغۇ؟

ــا  كىچهكــكه كېلهيلــۇق، جۇڭگــو توقۇمىچىلىــق دۆلىتــى ال –كىــيىم  ت
خهي، چىغ شىلهپه ئىـشلهپچىقىرىدىغان دۆلهت بولـسىمۇ، لـېكىن جۇڭگـو            

 پاســـونلىرى جهھهتـــته رغان پاختـــا مهھـــسۇالتلىرى، كىـــيىمئىـــشلهپچىقا
ادا بۇنىڭـدىن كېـيىن ئىتالىيىنىـڭ       مۇبـ . خهلقئارا سهۋىيىگه يېتىـشهلمهيدۇ   

 كىچهكلىـرى جۇڭگـو بازارلىرىغـا       –م ئاياغلىرى، فرانسىيىنىڭ كىيىم     ۇرخۇ
 ئـامراق جۇڭگـو پـۇقرالىرى بـۇ قېـتىم         قـا بىالقئىنقىپ كىرىدىغانال بولـسا،     ئې

 كىـچهك ئىنقىالبىنـى باشـالمدۇ، قانـداق؟ التـا خهي كىيىـپ           –يهنه كىيىم   
م ئايــاغلىرىنى كىيگهنــدىن كېــيىن ۇرۇيــۈرگهن خىتــايالر ئىتالىيىنىــڭ خــ 

دە خىتــايچه ئــۆزگىرىش ىـ رىۇ خىتايالرنىــڭ روھــى قىياپهتلبـ ! مانـا كــۆرۈڭ 
  . اسىل بولىدۇھ

 تۇرالغـۇ ئـۆي   تۇرالغۇ ئۆي مهسىلىـسىگه كهلـسهك، ئهسـلىدە جۇڭگـودا         
نىغــا توختىمايــدۇ، دېگىلــى بولمىــسىمۇ يېقىنــدىن ىيمهسىلىــسىنى ئــانچه ق

ــدى   ــۇنى كۆتۈرۈل ــنهتلهش دولق ــۆينى زىن ــاي . بېــرى جۇڭگــودا ئ ــاۋۋال ب ئ
ــر ئ  ــان بىـ ــايالر گهرچهبولغـ ــاچىلىرى،  هۋالد خىتـ ــڭ تهرەت قـ  ئامېرىكىنىـ

ئامېرىكىنىــڭ ســۇ ئىــشلىتىش ئهســلىههلىرىنى ئىشلىتىــشنى تهكىتلهشــته   
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 پـــۇر –  لـــېكىن ئىتالىيىنىـــڭ پـــار   ،ھـــازىرچه زورۇقـــۇپ كهتمىـــسىمۇ  
 ياۋروپانىــڭ ى فرانــسىيىنىڭ زىننهتلىــك چىراغلىــرى، شــىمال،كېــسهكلىرى

ــول  ــو بازارلىر –پ ــايلىرى جۇڭگ ــد   تاخت ــپ كىرگهن ــا ئېقى ــداق ىىغ چۇ؟ قان
  قىالر؟

ــ  ــۇالرنى قويــ ــۇرايلىبــ ــازىرغىچه ۋېلىــــسىپىت   ،ۇپ تــ  جۇڭگــــو ھــ
لــېكىن جۇڭگــودا ھــازىرقى ئــېقىم كىچىــك . ئىمپېرىيىــسى بولــۇپ كهلــدى

ــىنىدا  ــۇرۇش«ماشـ ــدى » ئولتـ ــۇپ قالـ ــېقىم بولـ ــىنا  . زور ئـ ــك ماشـ كىچىـ
ــتىتۇرمۇشــتا  ــاتو  . مودىالش ــدىغان م ــدا قاتناي ــڭ كوچىلىرى رلۇق بېيجىڭنى

. مىڭـدىن ئېـشىپ كهتتـى     300 مىليـون    بىـر قاتناش ۋاسىتىلىرىنىڭ سانى    
ــشلهپچىقارغان ماشــىنىالرنىڭ ئىچكــى بــازاردا        ئهممــا، جۇڭگــو ئــۆزى ئى
ســېتىلىش باھاســى خهلقئــارا بــازار باھاســىدىن بىــر ھهســسه قىمــمهت        

ــدى ــۇق ســۆز ئاچمــايال   . بول ــۇ ماشــىنىالرنىڭ ســۈپىتى توغرۇل ــايلۇقب . قوي
ــ       دەئهمــدى خىتــاي ئــۆزى ئىــشلهپچىقارغان ماشــىنىالرنىڭ دۆلهت ئىچى

خىتـاي پـۇقرالىرى ئىمپـورت قىلىنغـان ماشـىنىالرنى          . باھاسى تۆۋەنلهيـدۇ  
ــاليدۇ  ــشقا باشـ ــالالپ سېتىۋېلىـ ــارۋى . تـ ــشهك ھـ ــۇ؟ ئېـ لىرىنى ئۇيغۇرالرچـ

  ھهيدەپ كىرەمدۇ، بازارغا؟
بۇنىڭــدىن باشــقا ناھــايىتى ئىلغــار داۋاالش ئۈســكۈنىلىرى جۇڭگــودا  

ــ  ــشقا باشـ ــېتى  ئومۇملىشىـ ــىپالىق دورىالرنـــى سـ لغان جۇڭگـــو اۋاليدۇ، شـ
يالغــان، ســاختا  ياســالغان . بىمارلىرىنىــڭ كېــسىلى دەرھــال شــىپا تاپىــدۇ 

ۇنــداقتا خىتاينىــڭ ئ.  دەرمهكلىرىنىــڭ بــازىرى قالمايــدۇ–خىتاينىــڭ دورا 
 دورىگهرلىــــك ســــانائىتىنىڭ تهقــــدىرى قانــــداق —مىللىــــي خىمىــــيه 

ا قشـ ئهل بانكىلىرىغـا ئامـانهت قويۇ      بولماقچى؟ پـۇل تاپقـان خىتـايالر چهت       
ــۇلىنى دولالرغــا ئا . ۇباشــاليد اليدۇ، سىياســهت تۇرۇشــقا باشــشلماخىتــاي پ
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 قالسا، پـۇل پاخاللىقىـدىن دەكـكه        ئۆزگهرسه، جهمئىيهت داۋالغۇشقا پېتىپ   
ــدۇ - ــكه بولمايـ ــا  .  دۈكـ ــا دوللىرىغـ ــلمائائامېرىكـ ــو ! ، دەىدلتۇرىۋاشـ كىنـ

ــدە  ــڭخاللىۋوتكۆرگهن ــىدۇ  نى ــانغىچه كۆرۈش ــانچه، ق ــولىرىنى خالىغ .  كىن
ــو     ــڭ كىنـ ــست پارتىيىنىـ ــپ كوممۇنىـ ــا بېرىـ ــلهپ كىنوخانىغـ ــۇل خهجـ پـ

تېلېفـون ئۇرسـا قورقمـاي      . المايدۇۋ پۇلغـا سـېتى    شـىنى ۇيۇيئارقىلىق مـېڭه    
  .  دەپمۇ ئهنسىرىمهيدۇئاڭالۋاتامدىكىن ئهنچىۋەنتىڭ. سۆزلهيدۇ

 يــۇقىرىقىالر پــۇل بولــسىال بهھــرىمهن    ، مۇنــداق دېــدۇق –ئۇنــداق 
پـۇل تاپقانـدىمۇ پۇلنىـڭ ئىگىـسى بـولغىلى          . لهردۇربوالاليدىغان مهئىـشهت  

 خىـزمهت ئـورنى، ئىـش       پۇل تېپىش ئۈچـۈن تىجـارەت مـۇھىتى،       . بولمايدۇ
 ئۇيغۇرالرغــا قېنــى خىــزمهت، قېنــى ئىــش؟ دۇنيــا ســودا   .بولۇشــى كېــرەك

ــسىزالر كۆپىيىـــدۇكى، ئىـــشقا       ــكىالتىغا كىرگهنـــدە جۇڭگـــودا ئىشـ تهشـ
قئارا ئىـش تهقـسىماتىغا بويـسۇنۇشقا       خهل. ئورۇنالشتۇرغۇچىالر كۆپهيمهيدۇ 

  توغرا كېلىدۇ، دە؟ 
ــسىرىمهكته    ــۇقرالىرى ئهن ــاي پ ــېكىن خىت ــۇنىنىڭ  . ل ــسىزالر قوش ئىش

يـــۇقىرىقىالرنى . بولـــۇپ قالمـــاي دەپ، ئهنـــسىرىمهكته  » مهن«ئىچىـــدە 
 جۇڭگـــودا كېيىنـــرەك روھـــى كېـــسهللهرنىڭ بـــازىرى     خۇالســـىلىغاندا

 جۇڭگــو پــۇقرالىرى ،ىن قورقــۇپئىشــسىز قېلىــشت. ئاقىدىغانــدەك تۇرىــدۇ
قاتتىق ئىشلهشكه توغرا كهلگهنلىكـتىن، بۇرۇنقىـدەك ئىـشخانىغا كېلىـپ،            
چاپــاننى ئورۇنــدۇققا كىيــدۈرۈپ قويــۇپ، ئىككــى ســائهت گېزىــت ئوقــۇپ 

 بولغانـدا بازارغـا چىقىـپ توخـۇ گۆشـىگه ئـۆچىرەت تۇرىـدىغان             10سائهت  
را كهلگهنلىكــتىن  قــاتتىق ئىــشلهشكه تــوغ  . دەۋرلهر كهلمهســكه كېتىــدۇ 

 بۇنىڭــدىن ئهجهبلىنىــشكه ھــاجهت   ،روھــى كېــسهلگه گىرىپتــار بولــسا   
  قانچىلىك؟ 
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 شۇنداق بولـسا يـاكى يـېقىن كهلگۈسـىدە        ىجۇڭگونىڭ ئومۇمى ئهھۋال  
 ئۇيغــۇرالر قانــداق ،جۇڭگــو جهمئىيىتــى شــۇنداق ئهھۋالغــا چۈشــۈپ قالــسا

ئۇيغۇرنىــڭ قىلىــشى كېــرەك؟ ئۇيغۇرالرنىــڭ زاۋۇتــى يــوق، ئىــشلهيدىغان؛ 
زاللىـــرى يـــوق، زىيـــاپهت بېرىـــدىغان؛ ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئىشخانىـــسى يـــوق 
خىزمهت قىلىدىغان؛ ئۇيغـۇرالر ئاللىقاچـان كوچىالرغـا تاشـالندى، يېتىـپ            

ــدى  ــدىن تۇرالمى ــدى، ئورنى ــزگه   ،قال ــسا، بى ــۇرۇپ قال ــدىن ت  ئهگهر ئورنى
ئىــش كېــرەك، بىــزگه ھوقــۇق كېــرەك دەپ، شــوئار توۋالمــدۇ يــاكى بىــزگه 

ــ  م ، وئار توۋاليـــدۇ؟ رەھىـــم قىـــل ئـــالالھ   ۇســـتهقىللىق كېـــرەك دەپ شـ
  ! ئالالھ،ئۇيغۇرالرغا ئهقىل، غهيرەت، شىجائهت ئاتا قىل

  
  


