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يۈز يىللىق مارافون
خىتاينىڭ ئامېرىكانىڭ ئورنىغا دۇنياۋى ھۆكۈمران بولۇشتىكى  مهخپىي ئىستراتېگىيىسى

مايكىل پلىزبېرى

 خىتاي تهتقىقاتى

 مايكىل پىلزبېى 1945-يىلى تۇغۇلغان. ئۇ  ئامېرىكادىكى ئهڭ داڭلىق 

 خىتاي ئىشلىرى مۇتهخهسسىسىنىڭ بىرى بولۇپ سهككىز ئامېرىكا

پرېزدېنتىغا مهسلىھهتچى بولغان. ئۇ  ئامېرىكا دۆلهت مۇداپىئه 

مىنىستىرلىكىنىڭ ئالىي مهسلىھهتچىسى ۋه ۋاشىڭتوندىكى نامى مهشھۇر

خودسۇن ئىنىستىتۇتى خىتاي ئىستراتېگىيىسى مهركىزىنىڭ دېرىكتورى.  

مۇقهددىمه

 

خام خىيال

 

 

«ئاسمانغا تۇيدۇرماي دېڭىزدىن ئۆتۈش»

 

-   ئوتتۇز ئالته تهدبىردىن

2012-يىلى، 30-دېكادبىر. سمىسون تهتقىقات

ئىنىستىتۇتىنىڭ ساقاللىرىغا ئاق سانجىغان، يېقىشلىق

سېكىرتارى ۋاين كلوف كهچ كۈزنىڭ چۈشلۈك ئوچۇق

ئاسمىنى ئاستىدا  كامېراالر ۋه مكروفونالر ئالدىدا پهيدا

بولدى. ئۇ سۆز باشلىغاندا ۋاشىڭتون دۆلهتلىك مهيدانىدا

سوغۇق شامال چىقىشقا باشلىدى. تاماشىبىنالر

چاپانلىرىغا ئوراندى، دۆلهت سېكرېتارى ھىالرى

كېلىنتوننىڭ ۋهكىلى بولسا بىر ئالتۇن مېدالنى ئېگىز

كۆتۈرگهن ھالدا تۇراتتى. سىمىسون تهتقىقات

ئىنىستىتۇتىنىڭ بۈگۈنكى ئهزىز مېھمىنى مهشھۇر خىتاي

سهنئهتكارى سهي گوچياڭ ئىدى. ئالدىنقى كۈنى ئاخشىمى

بۇ پائالىيهتنى ئورۇنالشتۇرغۇچىالردىن بىرى، ئايالىم سۇزىن

سىمسون تهتقىقات مهركىزىنىڭ ئاسىيا سهنئىتى مۇزىيىغا

تهۋه سهكلىر سهنئهت زالىدا سهي گوچىياڭ ئۈچۈن

ھهشهمهتلىك كۈتۈۋېلىش زىياپىتى ئورۇنالشتۇرغان ئىدى.

زىياپهتكه تۆت يۈز مېھمان ئىشتىراك قىلغان بولۇپ،

مېھمانالر ئارىسىدا ئاۋام پاالتا رهئىسى نهنسى پېلۇسى،

ئهنگىلىيه شاھزادىسى مىخائىل كېنتنىڭ خانىشى،

شۇنداقال سابىق ئىران شاھىنىڭ يهتمىش تۆت ياشلىق تۇل

خانىشى قاتارلىق ئهزىز مېھمانالر بار ئىدى.مېھمانالر 

 

ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتىنى تهبرىكلهش ئۈچۈن،

شۇنداقال 2008-يىللىق بېيجىڭ ئولىمپىك يىغىنىنىڭ

ئېچىلىش مۇراسىمىدا كىشىنى ھهيرهتته قالدۇرىدىغان

رهڭگارهڭ ئوت ئويۇنى ماھارىتى ئارقىلىق جاھانغا تونۇلغان

سهي گوچياڭ بىلهن ئۇچرىشىش شهرىپى ئۈچۈن قهدهھ

سوقۇشتۇرۇشتى. سهي گوچياڭ خىتاينىڭ سىمۋوللىرىنى

سهنئهت ئارقىلىق مهيدانغا چىقىرىشتا داڭق قازانغان

شهخس ئىدى. ئۇ بىر قېتىملىق نومۇرىدا ئوت يالقۇنى

ئارقىلىق ئون كلومېترلىق سهدىچىن سېپىلىنى نامايان

قىلغان بولۇپ، بۇ كۆرۈنۈش بوشلۇقتىن قارىغاندا تېخىمۇ

يارقىن ئىپادىلىنهتتى. بۇ قېتىمقى كهچلىك زىياپهت

سهۋهبلىك سمىسون تهتقىقات مهركىزى ئۈچۈن بىر مىليون

دولالردىن ئارتۇق ئىقتىساد توپالنغان بولۇپ، بۇ زىياپهت

ھهققىدىكى خهۋهرلهر خىلمۇ-خىل گېزىت - ژۇرنالالرغا

بېسىلدى(1). (بۇ نهقىل مهنبهسى ئىشارىتىدۇر. ئاپتور ئۆز

سۆزىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن كۆپلىگهن مهنبهلهردىن نهقىل

كهلتۈرگهن بولۇپ، نهقىل مهنبهلىرى ئهسلى ئېنگىلىزچه

مهنبهنىڭ ئۆز ئهينى بويىچه ھهر بىر بابنىڭ كهينىگه

قىستۇرما قىلىنىدۇ.ئىككىنچى كۈنى (يهنى 30-دېكابىر)،

سهي گوچياڭ غهربچه كاستيۇم بۇرۇلكا ۋه كۈل رهڭ پهلتو

كىيگهن، ئاپېلسىن رهڭ شارپا تاقىغان ھالدا كۆپچىلىك

بىلهن يۈز كۆرۈشتى. رهتلىك كىيىنگهن، چاچلىرىنى ئاق 
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 سانجىغان، ساالپهتلىك بۇ سهنئهتكار دۆلهت مهيدانىغا ۋه

ئۆزىنىڭ ئهڭ يېڭى ئهسىرى ھېسابالنغان، ئىككى مىڭ تال

پارتىالتقۇچ ئورنىتىلغان، تۆت قهۋهتلىك بىنا ئېگىزلىكىدىكى

روژدېستۋو دهرىخىگه نهزهر سالدى.سهي گوچياڭ قولىدىكى

پارتىلىتىش تىزگىنىكىنى بېسىشى بىلهن، بهھهيۋهت

روژدېستۋو دهرىخى كۆپچىلىكنىڭ كۆز ئالدىدا پارتىالپ، دهرهخ

شاخلىرى ئارىسىدىن قاپقارا ئىس-تۈتهك كۆتۈرۈلدى. سهي

گوچياڭ پارتىلىتىش تىزگىنىكىنى ئىككىنچى قېتىم باستى،

روژدېستۋو دهرىخى يهنه پارتىلىدى. تىزگىنهكنى ئۈچىنچى

قېتىم بېسىۋىدى، روژدېستۋو دهرىخى يهنه بىر قېتىم

پارتىلىدى. بۇ قېتىمقى بهش مىنۇتلۇق نومۇر كۆرسىتىش

نهتىجىسىده قارىغاي يوپۇرماقلىرى ھهر ياققا توزۇپ كهتتى.

پارتىلىشتىن كېلىپ چىققان قاپقارا ئىس-تۈتهك ـــ بۇ

پارتىالتقۇچ دورىنى خىتاينىڭ كهشىپ قىلغانلىقىنىڭ سىمۋولى

ئىدى ـــ سمىسوننىڭ ۋهكىل خاراكتېرلىك قىزىل قهلئهسىنىڭ

تاملىرىنى قاپلىۋالدى.(2) نومۇردىن كېيىن، ھۆكۈمهت تهرهپ

پارتىلىتىش نومۇرىدىن قالغان غهلدى-غهشلهرنى پاكىزالپ

تۈگىتىشكه توپتوغرا ئىككى ئاي ۋاقىت سهرپ قىلدى.  

 

مهن مهيداندا ھازىر بولغۇچىالرنىڭ روژدېستۋو بايرىمىغا بىر

ئايمۇ قالمىغان پهيتته  بىر خىتاي سهنئهتكارنىڭ خىرىستىئان

ئېتىقادىنىڭ سىمۋولىنى دۆلهت پايتهختىنىڭ مهركىزىده نېمه

ئۈچۈن پارتىالتقانلىقى توغرىلىق ئويالنغان ياكى

ئويالنمىغانلىقىنى بىلمهيمهن. ئهينى چاغدا مهنمۇ ئۆزۈمنىڭ بۇ

قىلمىشقا يوشۇرۇنغان مهنىنى چۈشىنىپ يهتكهنلىكىمنى

جهزم قىاللمايمهن. ئۇ چاغدا مهنمۇ تاماشىبىنالر بىلهن

بىرلىكته چاۋاك چالغان ئىدىم. ئۇ چاغدا بهلكىم بۇ ئىش

توغرۇلۇق تاالش-تارتىش يۈز بېرىشى مۇمكىنچىلىكىنى ھېس

قىلغان بولغىيتتىم. مۇزېينىڭ باياناتچىسى «ۋاشىڭتون

پوچتىسى» مۇخبىرىغا «نومۇرنىڭ روژدېستۋو بايرىمى بىلهن

مۇناسىۋىتى يوق»(3) دېگهن ئىدى. مۇزېي سهي گوچياڭنىڭ

نومۇرىنى تۈزلۈك بىلهن «پارتىلىتىش نومۇرى» دهپ ئاتىغان

ئىدى. ئهمما، بۇنداق ئاتاش سهي گوچياڭنىڭ ئۆز تور بېتىده بۇ

نومۇرغا «قارا روژدېستۋو دهرىخى» دهپ ئىسىم قويغىنىدهك

ئوبرازلىق بواللمىغان ئىدى.(4)

 

دۆلهت سېكرېتارى ھىالرى كلىنتوننىڭ ياردهمچىسى

مۇخبىرالرنىڭ ئېنىق كۆرۈۋېلىشى ئۈچۈن ئالتۇن مېدالنى

پۇالڭشىتىۋاتقان پهيتته، سهي گوچياڭ كهمتهرلىك بىلهن

كۈلۈمسىرىدى. سهي گوچياڭغا دۆلهت ئىشلىرى كاتىپى

تهرىپىدىن دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىنىڭ تۇنجى نۆۋهتلىك 

سهنئهت مېدالى تهقدىم قىلىندى. مېدالغا قوشۇلۇپ 250 مىڭ

ئامېرىكا دوللىرى مۇكاپات قىلىپ بېرىلدى. ھالبۇكى، بۇ

ئامېرىكىلىق باج تۆلىگۈچىلهرنىڭ يانچۇقىدىغان چىقىدىغان

پۇل ئىدى. دۆلهت ئىشلىرى كاتىپى مېدالنىڭ ئارتىسقا

«ئىككى دۆلهت ئارا چۈشىنىش ۋه دىپلوماتىيهنى ئىلگىرى

سۈرۈش جهھهتته قوشقان تۆھپىسى ئۈچۈن»(5) 

بېرىلگهنلىكىنى جاكارلىدى. سهي گوچياڭ بۇ پىكىرگه

قوشۇلىدىغاندهك قىالتتى ۋه مۇنداق دېگهن ئىدى:«ھهممه

سهنئهتكارالر دىپلوماتقا ئوخشايدۇ. سهنئهت بهزىده دىپلوماتىيه

ۋۇجۇدقا چىقىرالمىغان ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ.»(6)

 

مهن بۇ ئىشالردىن بىر ئاز شۈبىھلهندىم. ئهتىسى، خىتايدىن يۈز

ئۆرىگهن سابىق يۇقىرى دهرىجىلىك خىتاي ئهمهلدارىدىن بىرى

بىلهن ئۇچراشقان مهخپىي يىغىندا، سهي گوچياڭ ھهققىده ئېغىز

ئاچتىم. ئۇ مۇكاپاتقىمۇ، پارتىلىتىشقىمۇ ھاڭ-تاڭ قالغان

ئىكهن. بىز بۇ ھهقته توردىن ئىزدهندۇق. مهن سهي گوچياڭ ۋه

ئۇنىڭ سهنئهت ئهسهرلىرى توغرۇلۇق چوڭقۇرراق تهكشۈرۈش ئېلىپ

بارماقچى ئىدىم. مهن سهي گوچياڭنىڭ تاالنتى توغرۇلۇق

يېزىلغان ئېنگىلىزچه ماقالىلهرنى ئوقۇش بىلهن مهشغۇل

بولۇشنىڭ ئورنىغا، خىتايالرنىڭ خىتاي يېزىقىدىكى تۈرلۈك-

تۈمهن توربهتلهرده ئۆزىنىڭ بۇ ئۈستۈن شان-شهرهپكه ئېرىشكهن

ۋهتهندىشى ھهققىده نېمىلهرنى دېگهنلىكى توغرۇلۇق

ئىزدهندىم.ئهمهلىيهت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، سهينىڭ جۇڭگودا

ئهگهشكۈچىلىرى ئىنتايىن كۆپ ئىكهن. ئهي ۋېيۋېينى ھېسابقا

ئالمىغاندا، ئۇ ئۆتمۈشتىمۇ، نۆۋهتتىمۇ جۇڭگودىكى ئهڭ مهشھۇر

سهنئهتكار ھېسابلىنىدىكهن. سهينىڭ ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ

كۆپىنچىسى خىتاي مىللهتچىلىرى بولۇپ، ئۇالر سهينىڭ غهرب

سىمۋوللىرىنى غهربلىكلهرنىڭ كۆز ئالدىدا پارتىلىتىپ يوق

قىلىشىنى ئالقىشاليدىكهن. خىتاي مىللهتچىلىرى ئۆزلىرىنى

«قاتتىق قولالر گۇرۇھى» دهپ ئاتىشىدۇ.قاتتىق قولالر

گۇرۇھىدىكى كىشىلهرنىڭ كۆپىنچىسى گېنېرالالر، دېڭىز

ئارمىيه قوماندانلىرى ۋه ھۆكۈمهتتىكى قاتتىق قول شهخىسلهر

بولۇپ، ئۇالرنى پهقهت ئاز بىر قىسىم ئامېرىكىلىقالرال كۆرۈپ

باققان. ئۇالر خىتاي ئهمهلدارلىرى ۋه قهلهمكهشلىرىدىن تهشكىل

تاپقان. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى 1973-يىلىدىن باشالپال، مېنى ئۇالر

بىلهن بىلله ئىشلهشكه ئورۇنالشتۇرغاچقا، مهن ئۇالرنى ياخشى

بىلىمهن. مېنىڭ بىر قىسىم خىزمهتداشلىرىم ئۇالرنى خاتا

ھالدا «ئهسهبىيلهر» دهپ قارايدۇ. ماڭا نىسبهتهن، ئۇالر خىتاينىڭ

ھهقىقىي ئاۋازىغا ۋهكىللىك قىلىدۇ.(7)

 

سهي گوچياڭ ۋه قاتتىق قولالر گۇرۇھىدىكىلهر ئامېرىكانىڭ

چۆكۈشى ۋه خىتاينىڭ كۈچىيىشى توغرىسىدىكى بايانالرنى

بهكمۇ قولاليدۇ. (ئۇدۇل كهلگهنده شۇنىمۇ قىستۇرۇپ قويايكى،

ئۇنىڭ گوچياڭ دېگهن ئىسمى، خىتايچىدا «كۈچلۈك دۆلهت»

دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ.) سهينىڭ ئىلگىرىكى ئهسهرلىرى

ھهرخىل شهكىلده مۇشۇ خىل ئىدىيهنى چىقىش قىلغان.

مهسىلهن، ئامېرىكا ئهسكهرلىرى ئافغانىستان ۋه ئىراقتا دائىم

دېگۈدهك يهرلىك ئۇسۇلدا ياسالغان بومبىالرنىڭ ھۇجۇمىغا

ئۇچراپ تۇرغاندا، سهي بومبا ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان ماشىنىنى

تهقلىد قىلىپ پارتىلىتىش نومۇرى ئورۇنداپ، تاماشىبىنلىرىدىن

«تېرورلۇق ھۇجۇملىرى ۋه ئۇرۇشالردىن ۋۇجۇدقا چىقىدىغان بىر

تۈرلۈك گۈزهللىكتىن بهھر ئېلىش» نى تهلهپ قىلغان. سهي 11-

سېنتهبىر ۋهقهسىنى دۇنيا تاماشىبىنلىرى ئۈچۈن «تهبرىك

مۇراسىمى» دهپ ئاتاپ، كىشىلهرنى ھاڭ-تاڭ قالدۇرغان ئىدى. بۇ

سۆز كىشىگهبهئهينى 11-سېنتهبىر ۋهقهسىنى ئاستىرتتىن 
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 بۇ تهدبىرلهرنىڭ ھهممىسى ئۆزىدىن كۈچلۈك  دۈشمهننى

مهغلۇب قىلىشتا شۇ دۈشمهنگه قارشى بهيگىگه چۈشكهن

تهقدىردىمۇ، دۈشمهنگه بۇنى سهزدۈرمهستىن، دۈشمهننىڭ ئۆز

كۈچىنى ئۆزىگه قارشى ئىشلىتىش ئارقىلىق مهغلۇب قىلىش

ئۈچۈن بهلگىلهنگهن. بهلكىم، سهي ئۆزىمۇ سهزمىگهن ھالدا

يۇقىرىقى ئىدىيهنى دۆلهت ئىشلىرى مهھكىمىسىده قىلغان

سۆزى ئارقىلىق چاندۇرۇپ قويغان بولۇشى مۇمكىن. (شۇ

چاغدا) سهي گوچياڭ «ھهر كىمنىڭ ئۆزىگه  يارىشا مىكرى

بولىدۇ» (12) دېگهن ئىدى.

 

ئۆزىنى خىتاي مۇتهخهسسىسى دهپ ئاتىۋالغان بىزلهر ئورتاق

ھالدا ئۆزىمىزنىڭ ئۆمۈرلۈك خىزمىتىمىزنى ئامېرىكا بىلهن

خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى خاتا چۈشىنىشلهرنى بار كۈچىمىز

بىلهن پهسهيتىشكه تىرىشىش دهپ قارايمىز. بىز

ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقسىشىغا ئۆزىمىز سهۋهبچى بولدۇق.

ئامېرىكالىقالر خىتاي توغرىسىدا قايتا-قايتا خاتاالشتى،

بهزىده بۇ خاتالىشىشنىڭ چوڭقۇر تهسىرى كۆرۈلگهنمۇ بولدى.

1950-يىلالردا، خىتاي رهھبهرلىرى كورىيه ئۇرۇشى مهزگىلىده

ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ خىتاي چېگرىسىغا بهك يېقىن

كېلىۋالماسلىقى كېرهكلىكى، ئهكسىچه بولغاندا خىتاينىڭ

ئوخشاش ھهرىكهت ئارقىلىق ئامېرىكىغا جاۋاب

قايتۇرىدىغانلىقى توغرۇلۇق ئامېرىكاغا ئوچۇق ئاگاھالندۇرۇش

بهرگهنلىكىگه ئىشهنگهن ئىدى. ھالبۇكى، ۋاشىڭتون تهرهپتىن

ھېچكىم بۇ ئاگاھالندۇرۇشنى ھېس قىاللمىدى. نهتىجىده، شۇ

يىلى نويابىردا خىتاي ئارمىيسى يالۇ دهرياسىدىن ئۆتۈپ،

شىمالىي كورىيه زېمىنىغا كىردى. 1953-يىلى ئۇرۇش

توختىغىچه بولغان ئارىلىقتا ئامېرىكا ئارمىيسى كۆپلىگهن

ئۇرۇشالرغا قاتناشتى. ئۇرۇش توختىغانغا قهدهر ئوتتۇز مىڭ

ئامېرىكا ئهسكىرى بۇ ئۇرۇشتا ئۆلدى. ئامېرىكا خىتاينىڭ

سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنىمۇ خاتا

چۈشهنگهن بولدى .  بۇنىڭغا 1970-يىلى خىتاينىڭ نىكسون

ھۆكۈمىتىگه تهكلىپ بېرىشى سهۋهب بولغان ئىدى. خىتاينىڭ

1989-يىلى تيهنئهنمېن ئوقۇغۇچىالر نامايىشىغا تۇتقان

غهرىزى، 1999-يىلى ئامېرىكىنىڭ ئۇقۇشماستىن خىتاي

ئهلچىخانىسىنى پارتىلىتىپ سالغان چاغدىكى قارارى

قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ گېتلىرچه

زوراۋانلىق سهۋىيىسىنى، ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ ئۈستۈن سهۋىيىنى

ھازىرلىغانلىقىنى نامايان قىلىدىغان ھهرىكهتلهردىن ئىبارهت. 

 

ئارىمىزدىكى خىتاينى تهتقىق قىلغان كۆپىنچه كىشىلهرگه

خىتاينىڭ غهرب ئېمپىريالىزىمىنىڭ زىيانكهشلىكىگه

ئۇچرىغان چارىسىز زىيانالنغۇچى ئىكهنلىكى توغرىسىدىكى

ئىدىيه سىڭدۈرۈۋېتىلگهن. بۇ ئىدىيه -- خىتاي رهھبهرلىرىگه

ئىشىنىپال قالماستىن،  ئۇالرنى ئاكتىپلىق بىلهن

رىغبهتلهندۈرۈش كېرهك دهيدىغان ئىدىيهدۇر. 1967-يىلى

كولومبىيه ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكتورلۇق تهتقىقاتى بىلهن

شۇغۇللىنىۋاتقان چېغىمدا، سىياسهتشۇناس پروفېسسورلىرىم

خىتاينىڭ ئامېرىكا بىلهن ياپونىيه تهرىپىدىن بوزهك

قىلىنغانلىقىنى تهكىتلهيتتى. بۇ بىز بىر ئهۋالد 

 *          *           *          *          
 *      

سهنئهت ئهسىرى دهۋاتقاندهك تۇيغۇ بېرهتتى. 11-سېنتهبىر

ۋهقهسىدىن كۆپ ئۆتمهي، ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ

پروفىسورلىرىدىن بىرى سهي گوچياڭ ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان

ئهسهرنىڭ(9) «تىزگىنلىگىلى بولمايدىغان ئۇرۇش:

يهرشارىلىشىش دهۋرىدىكى ئۇرۇش ۋه ئىستراتېگىيه» ناملىق

ئهسهر ئىكهنلىكىنى بايان قىلدى. بۇ ھهربىي ئانالىز

توغرىسىدىكى ئهسهر بولۇپ، ئهسهرده خىتاينىڭ يۇقىرى

دهرىجىلىك ئىككى ھهربىي ئهمهلدارى «ئامېرىكىغا ھۇجۇم

قىلىشتا تېرورلۇقنى ئۆز ئىچىگه ئالغان قوش ئۆلچهملىك

ئۇرۇش» نى تهرغىب قىلغان.(10) ھازىرنىڭ ئۆزىدىمۇ، خىتاي

تىلىدىكى بلوگالردا  ئامېرىكا دۆلهت مهجلىسىگه بىر تاش

ئېتىم مىقدارى كېلىدىغان جايدا ئۆز قهھرىمانىنىڭ

خىرىستىئان دىنىنىڭ سىمۋولىنى پارتىلىتىپ كۈكۈم تالقان

قىلىۋهتكهنلىكى زوخ-شوخ بىلهن تىلغا ئېلىنىدۇ. تولىمۇ

ئېنىقكى، ئامېرىكا خهلقى ئۇالرنىڭ مهسخىره ئوبيېكتىغا

ئايىلىنىپ قالغان.كېيىنكى چاغالردا مهن سهيگه مۇكاپات

قىلىپ بېرىلگهن پۇلنى ئامېرىكا ئهمهلدارلىرىنىڭ ئۆز

ئۈستىگه ئالغانلىقىنى بىلدىم. ئۇالر سهينىڭ ئارقا

كۆرۈنۈشىنى، گۇمانلىق سهنئهت ئىستراتېگىيىسىنى

بىلمهستىنال شۇنداق قىلغان ئىدى. مهن ئىختىيارسىز ھالدا

ئۆزۈم ۋه ئايالىمنىڭ بىخهستىلىك قىلغانلىقىمىزنى؛ كۆز

ئالدىمىزدا يۈز بېرىۋاتقان، چوڭقۇر پىالنالنغان ئاغدۇرمىچىلىق

ھهرىكىتىدىن بىخهۋهر ھالدا خۇشاللىققا چۆمگهن ياۋايىالردىن

بولغانلىقىمىزنى ئويلىدىم.بۇ ھادىسه ئامېرىكىنىڭ خىتايغا

تۇتقان ئومۇمىي سىياسىتىدىن كۆپ پهرقلهنمهيدۇ. خىتاي

رهھبهرلىرى كۆپلىگهن غهربلىكلهرنى خىتاينىڭ باش

كۆتۈرۈشىنىڭ تىنچلىق ئىچىده بولىدىغانلىقىغا، بۇنىڭ

باشقىالرغا زىيان يهتكۈزمهيدىغانلىقىغا ئىشهندۈرۈپ بولدى.

ھالبۇكى، ئۇالر بۇنىڭغا تامامهن زىت بولغان ئىستىراتېگىيه

بويىچه ئىش كۆرۈۋاتماقتا.

بىز ئامېرىكىلىقالر خىتايالرغا تېخىچه ئۇالر بىزگه قارىغان

نهزهرده قاراپ باقمىدۇق، بۇ ھال داۋامالشقىنى نهچچه ئون

يىلدىن ئاشتى. نېمه ئۈچۈن سمىسون تهتقىقات مهركىزى ۋه

دۆلهت ئورگىنى بىر خىتاي ئارتىسىنىڭ روژىستىۋا دهرىخىنى

دۆلهت مهيدانىدا پارتىلىتىشىغا 250 مىڭ دولالر پۇل بېرىدۇ؟

بۇنىڭ جاۋابى، ئهڭ بولمىغاندىمۇ قىسمهن ھالدا

Cross"  .قهدىمكىلهرنىڭ مۇنۇ ماقال-تهمسىلىدىن چىقىدۇ

the sea in full view" ياكى «كۆزگه چېلىقىدىغان يهرگه

يوشۇرۇنۇش» بۇنى تېخىمۇ يارقىن ئىپادىلهپ بېرهلهيدۇ. بۇ

خىتاينىڭ ئوتتۇز ئالته تهدبىرىدىن بىرى بولۇپ، «ئوتتۇز ئالته

تهدبىر» قهدىمكى خىتاي فولكلورىغا تهۋه ئهسهر ھېسابلىنىدۇ.
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كۆرۈنىشىنى نهزهرگه ئالغان ئاساستا تهرجىمه قىلىشىمىز

ئىدى. بىز ئهسلى ئېيتىلغان سۆزگه يوشۇرۇنغان تېخىمۇ

چوڭقۇر مهنانى ئىزدهشكه موھتاج ئىدۇق. يېرىم ئهسىردىن

كۆپ ۋاقىتتىن بۇيان، ئامېرىكىلىقالرنىڭ مۇشۇ جهھهتته

كهتكۈزۈپ قويغىنى ئېنىق. كۈنىمىزدىمۇ خىتاينىڭ قاتتىق قول

تهرهپتارلىرىنىڭ چۈشىنىكسىز بايانلىرىدا قهدىمكى تارىخ

ھهققىدىكى مۈجمهل بايانالر مهۋجۇت بولۇپ، ئۇالرنىڭ خىتاي

ئىستراتېگىيىسىنى قانداق يۈرگۈزىشى كۆپلىگهن

چهتئهللىكلهرگه مهخپىي قالغان.           

 

ھهتتا پرېزىدېنت رىچارد نىكسوننىڭ 1971-يىلى خىتايغا

قوينىنى ئېچىشى بىلهن، ئامېرىكانىڭ خىتاي خهلق

جۇمھۇرىيىتىگه تۇتقان سىياسىتىنى ئومۇمهن خىتاينى «قۇرۇپ

چىقىشقا ئارىلىشىش» ئارقىلىق ئۇنىڭ باش كۆتۈرىشىگه ياردهم

بېرىش پىكىرىدىكى ئاشۇ كىشىلهر بهلگىلىگهن. تېخىچه ئۆز

تهسىرىنى كۆرسىتىۋاتقان بۇ خىل سىياسهت بىلهن نهچچه ئون

يىلالردىن بۇيانقى سهككىز ئامېرىكا ھۆكۈمىتىده كۆزگه

چېلىققۇدهك ئۆزگىرىش بولغىنى يوق. دېموكراتالردىن چىققان ۋه

جۇمھۇرىيهتچىلهردىن چىققان پرېزدېنتالرنىڭ ئوخشىمىغان

تاشقى سىياسهت نۇقتىئىينهزهرلىرى بولغان بولسىمۇ، بىراق،

ئۇالر خىتاي بىلهن مۇئامىله قىلىشنىڭ مۇھىملىقى ۋه

خىتاينىڭ باش كۆتۈرۈشىگه ياردهم بېرىش جهھهتته ئورتاق

پىكىرده بولغان. خىتاينى «قۇرۇپ چىقىشقا ئارىلىشىش»

تهرهپتارلىرى مهشھۇر ئاكادېمىكالر، دىپلوماتالر، سابىق

پرېزدېنتالر قاتارلىقالردىن تهركىپ تاپقان بولۇپ، بۇ شهخىسلهر

خىتايغا ئاالقىدار سىياسهت بهلگۈلىگۈچىلهرنىڭ ۋه

ژۇرنالىستالرنىڭ ئىدىيىسىگه چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتكهن. ئۇزۇن

يىلالردىن بېرى بۇ گۇرۇپپىنىڭ ئهزالىرىدىن بىرى بولۇپ

كهلگىنىم ماڭا ئايان. ئهمهلىيهتته، 1969-يىلى ئاقسارايغا

خىتاي توغرىسىدا الھىيه سۇنۇپ ئالقىشقا ئېرىشكهن تۇنجى

ئهۋالد كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا مهنمۇ بار. نهچچه ئون يىلالردىن

بېرى، ئىككىلى پارتىيه باشچىلىق قىلغان ھۆكۈمهتلهرنى

خىتايغا تېخنولوگىيه ۋه ھهربىي جهھهتتىن ياردهم بېرىشكه

سهپهرۋهر قىلىشتا مېنىڭ بهزى ھالالردا ئىنتايىن مۇھىم رول

ئوينىغانلىقىم ھهقىقهت. مهن ئامېرىكىلىق مهشھۇر

دىپلوماتالر ۋه ئالىمالر ئوتتۇرىغا قويغان قىياسالرنى كۆپىنچه

ھالالردا قوبۇل قىلىپ كهلگهن ئىدىم. بۇ قىياسالر ئامېرىكىنىڭ

ئىستراتېگىيه مۇھاكىمىلىرىگه، ئوبزورالرغا ۋه مېدىيه

ئانالىزلىرىغا كۆپلهپ سىڭدۈرۈۋېتىلگهن. بىز ئامېرىكانىڭ

ئاجىز خىتاينى ـــ رهھبهرلىرى بىز بىلهن ئوخشاش ئوياليدىغان

خىتاينى ـــ يۆلىشىنىڭ خىتاينىڭ دېموكراتىك ۋه

تىنىچلىقپهرۋهر كۈچ بولۇپ يېتىشىپ چىقىشىدا ياردهمچىلىك

رولىنى ئوينايدىغانلىقىغا،شۇنداقال خىىتاينىڭ ئۆز رايونىنىڭ

خوجىسى بولۇش، ھهتتا دۇنيانىڭ خوجىسى بولۇش شۇم  

ئامېرىكىلىقالرنىڭ مهلۇم شهكىلده بۇ خىل گۇناھىمىزنى

يۇيۇشىمىز كېرهكلىكىگه ئىشاره قىالتتى. بىزنىڭ كۆپلىگهن

دهرسلىك كىتابلىرىمىزغا دهل مۇشۇنىڭكدهك پىكىرلهر

كىرگۈزۈۋېتىلگهن ئىدى.   

 

بۇ خىل كۆز قاراش ـــ قانچىلىك قۇربانلىق بېرىشتىن

قهتئىينهزهر خىتايغا ياردهم بېرىش، خىتايغا بولغان ياخشى

كۆڭلىمىزنى ۋه ئۇنى زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچى دهپ

قارىشىمىزنى تۆۋهنلىتىۋېتىدىغان ھهرقانداق ھادىسىلهرنى

قهستهن كۆرمهسكه سېلىۋېلىشىمىزغا يول ئاچقان بۇ خىل

پىكىر ئهندىزىسى ـــ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا

مۇناسىۋهتلىك مهسىلىلهرنى بىر تهرهپ قىلىشىدا ئۆز رولىنى

جارىي قىلدۇرۇپ كهلدى. شۇنداقال، بۇ خىل كۆز قاراش خىتاي

مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ ئامېرىكا پىرېزدېنتىغا ۋه باشقا

رهھبهرلىرىگه بېرىدىغان مهسلىھهتىگىمۇ تهسىر كۆرسىتىپ

كهلدى.

 

 بۇ خىل كۆز قاراش ھهتتا بىزنىڭ تهرجىمىلىرىمىزدىمۇ ئۆز

كۈچىنى كۆرسهتتى. خىتاي تىلى ئۆگىنىدىغان ئوقۇغۇچىنىڭ

تۇنجى قىلىدىغان ئىشى ئاساسلىق ئىككى بىسلىق

سۆزلهردىن ئىبارهت. خىتايچىدا ئېلىپبه يوق، خىتاي

ئېلىپبهسى ھهرپلهردىن تهشكىل تاپقان ئهمهس. ئهكسىچه،

سۆزلهر بىخۇاالرنىڭ قوشۇلىشىدىن تهشكىل تاپقان.  

 

خىتاي تىلىنىڭ مۇرهككهپلىكى مهخپىي شىفىرغا ئوخشايدۇ.

چهتئهللىكلهر كىشىده خاتا چۈشهنچه پهيدا قىلىدىغان

خىتايچه ئۇقۇمالرنى تهرجىمه قىلىشتا ئىنتايىن سهگهكلىك

بىلهن قارار چىقىرىشى كېرهك بولىدۇ.(13) مهن دېڭ شياۋپىڭ

1983-يىلى مهركىزى قۇرۇلتاي ۋهكىللهر ئۆمىكىده قولالنغان

كهم ئۇچرايدىغان، قىسقارتىلغان ئاتالغۇنى؛ 1987-يىلى جۇ

روڭجىنىڭ ۋاشىڭتوندا قىلغان ئىككى بىسلىق، گۇڭگا

سۆزىنى؛ شۇنداقال، 2002-يىلى  خۇجىنتاۋ بهش بۇرجهكلىك

بىنانى زىيارهت قىلغان چاغدىكى سۆزىنىڭ شىفىرىنى

يېتىششته قانداق تهرجىمه قىلىشنى قارار قىلىشىم كېرهك

ئىدى. مېنىڭ خىزمهتداشلىرىم تهرجىمىلىرىمىزنى

ئورتاقلىشاتتۇق. بهخىتكه قارشى، ئامېرىكىدىكى ئاتالمىش

خىتاي مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ زور كۆپچىلىكى بىر نهچچه

ئېغىز خىتايچه سۆزنى ھېسابقا ئالمىغاندا،خىتايچه

سۆزلىيهلمهيتتى. بۇ ھال خىتايچىنى ياخشى

سۆزلىيهلمهيدىغانالر ئالدىدا ئۆزىنى بۇ جهھهتته ئىقتىدارلىق

كۆرسىتىشكه يېتىپ ئاشاتتى. بۇ خىل رېئاللىق ئاتالمىش

خىتاي مۇتهخهسسىسلىرىمىزنى خىتايغا ئائىت ئۇچۇرالرنى

ھه دېگهندىال ئۆز ئهقىدىسىگه ماس ھالدا تهرجىمه

قىلىشىغا يول ئاچقان. ئهسلىده بىزنىڭ ياخشى

قىلىشىمىزكېرهك بولغىنى (خىتاي دائىرىلىرىنىڭ) ئېغىزدىن

چىققان سۆزگه ئاساسلىنىپال تهرجىمه قىلماي، ئۇ سۆزنىڭ
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نىيىتىنىڭ بولمايدىغانلىقىغا ئىشهنگهن ئىدۇق. بىراق، بىز

خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ تهسىر كۈچىنى خاتا مۆلچهرلهپ

قويغان ئىكهنمىز.(14)(خىتاي ھهققىده) يۇقىرىقىدهك

پهرهزلهرده بولغان ھهر قانداق كىشىنىڭ ئېغىر دهرىجىده

خاتالىشىدىغانلىقى مهلۇم بولماقتا. ئۇنداق پهرهزلهرنىڭ

خاتالىقى كۈنسايىن روشهنلهشمهكته ۋه خىتاينىڭ

قىلىۋاتقانلىرى ئارقىلىقمۇ، شۇنداقال خىتاينىڭ

قىلمايۋاتقانلىرى ئارقىلىقمۇ ئوخشاش ھالدا ئىپادىلهنمهكته.

 

بىرىنچى خاتا قىياس: مۇناسىۋهت مۇتلهق ھهمكارلىقنى

روياپقا چىقىرىدۇ

 

قىرىق يىلدىن بۇيان مهن ۋه خىزمهتداشلىرىم خىتاي بىلهن

بولغان «مۇناسىۋهت» خىتاينىڭ غهرب بىلهن كهڭ دائىرىلىك

دىپلوماتىك مهسىلىلهرده ھهمكارلىشىشىنى روياپقا

چىقىرىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كهلدۇق. ئهمما، بۇنداق بولۇپ

باققىنى يوق. سودا ۋه تېخنلوگىيه مۇناسىۋىتى خىتاي بىلهن

غهربنىڭ قىممهت قاراشلىرىنى رايون خاراكتېرلىك ۋه دۇنيا

خاراكتېرلىك مهسىلىلهرده ئورتاقلىققا ئىگه قىلىدۇ دهپ

قارالغانىدى. ئهمما، خىتاي بۇنداق قىلغىنى يوق.

يىغىنچاقلىغاندا، خىتاي بىزنىڭ بارچه گۈزهل ئارزۇلىرىمىزنى

قاندۇرۇشتا الياقهتسىزلىك قىلدى.(15)

ئۇرۇش ئوتى ئاستىدا قالغان ئافغانىستاننى قايتىدىن قۇرۇپ

چىقىش تىرىشچانلىقىغا ۋه ئۇنىڭدا ئىقتىسادىي گۈللىنىشنى

قولغا كهلتۈرۈشكه قارشىلىق قىلىشتىن تارتىپ، سۇدان ۋه

شىمالىي كورىيه قاتارلىق مهسلىلىرى تاغدهك يىغىلىپ

كهتكهن، غهربكه قارشى ھۆكۈمهتلهرده ھاياتلىق لىنىيىسى

بهرپا قىلىشقىچه، خىتاي ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ھهرىكهت

ۋه مهقسهدلىرىگه قارشىلىق قىلىپ كهلدى. ھهقىقهتهن،

خىتاي ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى بىلهنمۇ، دۈشمهنلىرى

بىلهنمۇ ئۆز ئالدىغا مۇناسىۋهت ئورناتماقتا. بۇ ھهر قانداق

ھالهتته خىتاينىڭ تىنىچلىقپهرۋهرلىك ياكى ئىشلهپچىقىرىش

غهرىزىگه ماس كهلمهيدىغان ئهھۋال.       

 

زور كۆلهملىك قىرغۇچى قورالالرنى مىسالغا ئالساق، ھېچبىر

بىخهتهرلىك تهھدىتى ئامېرىكا ۋه ئىتىپاقداشلىرىغا ئۇالرنىڭ

قىرغۇچى قورالالر سالمىقىنى ئاشۇرىشىدىنمۇ بهكرهك

خهتهرلىك ئهمهس. شۇنداقال، خىتاي شىمالىي كورىيه بىلهن

ئىراننىڭ ئاتوم شۇم نىيىتىنى چهكلهشته ھېچقانداق پايدىلىق

رول ئوينىمىدى.

11-سېنتهبىر ۋهقهسىدىن كېيىن بهزى تهھلىلچىلهر خىتاي

بىلهن ئامېرىكىنىڭ ئهينى چاغدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

ھاالكىتىگه جهلپ قىلىنغىنىغا ئوخشاش، ئهمدىدىن باشالپ

تېرورىزىم تهھدىدىگه قارشى بىرلىشىدىغانلىقىغا

ئىشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. جورج. ۋ. بوش 2002-يىلى

يانۋاردا دۆلهت ئهھۋالى دوكالتىدا تېرورىزىمنىڭ «ئورتاق

خهتىرى» گه تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ھهمكارلىشىشقا بولغان بۇ

يۈكسهك ئارزۇنى «كونا رهقىبلهرنى يوقىتىش» دهپ تىلغا

ئېلىش ئارقىلىق ئوتتۇرىغا قويغان بولىسمۇ، بۇ خىتاينىڭ

مۇئامىلىسىنى ئۆزگهرتهلمىدى. خىتاي بىلهن ئامېرىكانىڭ بۇ

جهھهتتىكى ھهمكارلىقى كۆلهم ۋه مۇھىملىق جهھهتته تولىمۇ

چهكلىك بولۇپ كهلدى.

 

ئىككىنچى خاتا قىياس: خىتاي دېموكراتىيهلىشىش يولىدا

كېتىۋاتىدۇ

 

ئۆتكهن ئوتتۇز يىلدا خىتاي ھهقىقهتهن ئۆزگهردى. بىراق،

خىتاينىڭ سىياسهت سىستېمىسى بىز تهشهببۇس قىلغان

ئارىلىشىش شهكلى ئۈمىد ۋه پهرهز قىلغاندىكىدهك تهرهققىي

قىلمىدى. بارغانچه كۆپلىگهن خىتايشۇناسلىق

مۇتهخهسسىسلىرى بۇ نۇقتىنى تونۇپ يهتمهكته. پرىنستون

ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئارون فرىدبېرگ خىتاي كوممۇنىستىك

پارتىيىسىنىڭ يوقۇلۇش گىردابىغا بېرىشنىڭ ئورنىغا، نهچچه

ئون يىل جان ساقالپ قاالاليدىغانلىقىغا نهزهر ئاغدۇرغان.(17)

ئوتتۇز يىلدىن كۆپرهك ۋاقىت ئىلگىرى خىتاي ھهققىدىكى

«مۆتىدىل سىنارىيه» سىنى بايان قىلىپ كهلگهن.«مۆتىدىل

سىنارىيه» ئۇ ئوتتۇرىغا قويغان ئاتالغۇ بولۇپ، ئۇنىڭدا

خىتاينىڭ ئوڭۇشلۇق ھالدا ئهركىن دېموكراتىيهگه

ئۇلىشااليدىغانلىقى ئالدىن كۆرسىتىلگهن. بۇنىڭ پهقهتال بىر

فانتازىيه ئىكهنلىكى ئىسپاتالندى. ئۇ يىگىرمه ياكى ئوتتۇز

يىل ئاۋۋال، خىتاينىڭ بۈگۈنكىدىن كۆپ باي ھهم كۈچلۈك

بولۇش مۇمكىنچىلىكى توغرىسىدا ئاگاھالندۇرۇش بهرگهن

ئىدى. بىراق، ھاال بۈگۈنگىچه خىتاي دۆلىتى دىكتاتور

كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ بويۇنتۇرىقى ئاستىدا تۇرىۋاتىدۇ.

شۇنداقال بۇ دىكتاتور ھاكىمىيهت «ئۆزى بىلهن پهرقلىنىدىغان

ۋه تهشكىلچانلىققا ئىگه بولغان سىياسىي ئۆكتىچىلهرگه

دۈشمهنلىك قىلىۋاتىدۇ»، دۇنيانىڭ ھهر قايسى

قىسىملىرىدىكى باشقا دىكتاتور ھاكىمىيهتلهرنى قولالپ،

ئامېرىكا بىلهن قارشىلىشىپ كېلىۋاتىدۇ.(18) ياۋروپا

كېڭىشىنىڭ 2009-يىلىدىكى خهلىقئارا كىشىلىك

مۇناسىۋهت باھالىشىدا، مهركىزى سول قانات ئاقىلالر

ئامبىرىدىن بىرى خىتاينىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلهن باردى-

كهلدى قىلىشى خىتاينىڭ «ئىقتىسادىنى ئهركىنلهشتۈرىدۇ،

قانۇن نىزاملىرىنى تهرهققىي قىلدۇرىدۇ ۋه خىتاينى

دېموكراتىيهلهشتۈرىدۇ» دهپ بايان قىلغان.(19) (خىتايدا)

ئامېرىكا ئۇسلۇبىدىكى ئهركىن بازار ئىقتىسادى ۋۇجۇدقا

كېلىشنىڭ ئورنىغا، «ھاكىممۇتلهق كاپىتالىزىم» نىڭ

بارلىققا كېلىۋاتقانلىقىغا ئالىمالر بارغانچه دىققهت قىلماقتا.

(20)
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 كولۇمبىيه ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئاندرىۋ ناسان دېموكراتىيه

ژۇرنىلىغا يازغان ماقالىسىده، بۇ خىل ئۆزگىرىشنى

«ھاكىممۇتلهق ئىالستېكىلىق» دهپ ئاتىدى.(21)

شۇنداق بولۇشىغا قارىماستىن، خىتايدا يېزا-قىشالق

سهۋىيىسىدىكى دېموكراتىيه ئۇرۇقى تىكىلدى دهپ قاراش

ئامېرىكىدىكى كۆپلىگهن خىتاينى كۆزهتكۈچىلهر ئارىسىدا

ئومۇمالشقان. بۇ ھهقتىكى بهس-مۇنازىرىلهرده ئېيتىلىشىچه،

ئامېرىكىنىڭ بېسىم ئىشلهتمهستىن چىدامچانلىق

كۆرسىتىشى بىلهن، خىتاي شهھهر ۋه يېزىلىرىدىكى يهرلىك

سايالمالر ئاخىرىدا رايونالرغا كېڭىيهرمىش ۋه دۆلهت سايلىمى

دهرىجىسىگه بېرىپ يېتهرمىش.ئامېرىكا ھۆكۈمىتىده

ئىشلهۋاتقان باشقا كۆپلىگهن كىشىلهرگه ئوخشاش، نهچچه

ئون يىلدىن بېرى بۇ خىلدىكى دېموكراتىيه ھېكايىلىرى

مېنىڭ قۇلىقىمغىمۇ كىرىپ تۇردى. بۇ ھهقته ساناقسىز

كىتاب-ماقالىلهرنى ئوقۇغان بولدۇم ۋه بۇ پىكىرگه ئىشهنگهن

بولدۇم. مېنىڭ بۇ خىل پىكىرگه ئىشىنىشىم كېرهك ئىدى.

مېنىڭ بۇ ئىشهنچىم تۇنجى بولۇپ 1997-يىلى تهۋرىنىپ

قالدى. مهن خىتاينى زىيارهت قىلىپ، خىتاينىڭ سانائهت

شهھهرلىرىدىن بىرى ھېسابالنغان دوڭگۇهنگه يېقىن بىر

يېزىدا «دېموكراتىك» سايالمنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا

شاھىت بولۇشقا ئۈندهلگهن كىشىلهر ئارىسىدا ئىدىم. زىيارهت

جهريانىدا، سايالم نامزاتلىرى بىلهن خىتاي تىلىدا

پاراڭلىشىش ۋه سايالمنىڭ زادى قانداق ئېلىپ بېرىلىشىنى

كۆرۈش پۇرسىتىگه ئېرىشكهن بولدۇم. بۇ جهرياندا ئويۇننىڭ

مهخپىي قائىدىسى سۇ يۈزىگه چىقتى. سايالم نامزاتلىرىنىڭ

نه ئاشكارا يىغىن چاقىرىشىغا، نه تېلېۋىزوردا ئېالن

بېرىشىگه، نه ئۆزىنى ئېالن-لوزۇنكىالر ئارقىلىق تهشۋىق

قىلىشىغا يول قويۇلمايدىكهن. ئۇالرنىڭ خىتاي

كوممۇنىستىك پارتىيىسى يۈرگۈزىۋاتقان ھهر قانداق

سىياسهتنى سۆكۈشىگه يول يوق ئىكهن. شۇنداقال، ئۆز

رهقىبلىرىنى قانداقال بىر جهھهتتىن تهنقىدلىشىگىمۇ

بولمايدىكهن. بۇنداق سايالمالردا ئامېرىكا ئۇسلۇبىدىكى باج

ھهققىدىكى ياكى چىقىم ھهققىدىكى مۇنازىرىلهردىن، ۋهياكى

دۆلهتنىڭ كهلگۈسى ھهققىدىكى مۇنازىرىلهردىن ئهسهرمۇ يوق

ئىكهن. سايالم نامزاتلىرى قىالاليدىغان بىردىنبىر ئىش ئۆزىده

بار بولغان ئارتۇقچىلىقالرنى ئۆز رهقىبىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرى

بىلهن بهيگىگه سېلىش ئىكهن. بۇ خىل قائىدىلهرگه

خىالپلىق قىلىش جىنايهت ھېسابلىنىدىكهن.

 سايالم نامزاتلىرىدىن بىرى مهندىن غهربتىكى سايالمنىڭمۇ

مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ياكى ئهمهسلىكىنى سورىدى. مهن

ئۇنىڭغا ھهقىقهتنى ئېيتىپ بېرهلمىدىم. خىتاي قاتتىق

قوللىرى ئاللىقاچان ھهقىقىي سايالمنى يوق قىلىۋهتكهن

ئىدى.

 

ئۈچىنچى خاتا قىياس: خىتاي ئاجىز ئهگهشكۈچى

 

1996-يىلى خىتاينى زىيارهت قىلغان ئامېرىكا ۋهكىللهر

ئۆمىكىده مهنمۇ بار ئىدىم. ئۆمهكتىكىلهر ئارىسىدا يهنه

جۇمھۇرىيهتچىلهرنىڭ پرېزدېنت نامزاتى روبېرت دولغا تاشقى

سىياسهت مهسلهھهتچىسى بولغان روبېرت ئېلسۋورس بار ئىدى.

خىتايالر دولنىڭ پرېزدېنت سايلىمىدا غهلىبه قازىنىپ،

ئېلسۋورسنى دۆلهت ئىشلىرى كاتىپى قىلىپ تهيىنلهش

مۇمكىنچىلىكىنى نهزهرده تۇتۇپ، ھىيلىگهرلىك بىلهن

ھهرىكهت قىلىپ، بىزنى ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغان دهرىجىده

ئۆز دۆلىتىنىڭ ئىچكى مېخانىزمى ۋه ئىچكى مهسىلىلىرى

بىلهن تهمىن ئهتتى. بۇ جهرياندا ئۆزلىرىنى «قاتتىق قولالر

گۇرۇھى» دهپ ئاتايدىغان ھهربىي ئهمهلدار بىزگه ھهمراھ

بولدى.

بىز خىتاي ئالىملىرى بىلهن ئۇدۇلمۇ ئۇدۇل كۆز قاراش

ئالماشتۇرۇشقا مۇيهسسهر بولدۇق. بىزگه خىتاينىڭ ئېغىر

دهرىجىدىكى ئىقتىسادىي ۋه سىياسىي بوھرانغا دۇچ

كهلگهنلىكى ئېيتىلدى. ھاالك بولۇش مۇمكىنچىلىكى بهكال

چوڭ ئىدى. بۇ مهشھۇر ئالىمالر خىتايدىكى ئېغىرالشقان

مۇھىت مهسىلىلىرىنى، تىنجىماس ئاز سانلىق مىللهتلهر

مهسىلىسىنى، ئىقتىدارسىز ۋه چىرىك ھۆكۈمهت

رهھبهرلىرىنى، شۇنداقال بۇ رهھبهرلهرنىڭ زۆرۈر ئىسالھاتالرنى

ئېلىپ بېرىش جهھهتتىكى ئىقتىدارسىزلىقىنى تىلغا ئېلىپ

ئۆتتى. خىتاي سىياسىي بيۇروسىنىڭ بۇ مۇھىم

مهخپىيهتلىكلىرى ئۈچۈن مهن بۇ ئالىمالرنىڭ ساددىلىقىغا

ھهيران قالدىم ۋه ئۇالرنىڭ پهرهزلىرىدىن قاتتىق چۆچۈدۈم. بۇ

ھال ئاجىز دهپ پهرهز قىلىنغان خىتاي ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ

ياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈشتىكى تىرىشچانلىقالرنى

قوللىشىمغا سهۋهب بولدى.

كېيىنكى چاغالردا مهن خىتايالرنىڭ ئامېرىكىلىق ئاكادېمىك،

سودا ئهربابلىرى، سىياسىي مۇتهخهسسىسلهر قاتارلىق

شهخىسلهرنىڭ «ئاالھىده» زىيارهتلىرىگمۇ ھهمراھ

بولغانلىقىدىن، بۇ شهخىسلهرنىمۇ زىيارهتلىرىده خىتاينىڭ

زاۋالىنىڭ يېقىنلىشىپ كېلىۋاتقانلىقىدىن

خهۋهرلهندۈرگهنلىكىنى ئۇقتۇم. شۇنداق قىلىپ، ئامېرىكىغا

قايتقاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى بۇ بېشارهتلهرنى

ئۆزلىرىنىڭ ماقالىلىرىده، كىتابلىرىدا ۋه ئوبزورلىرىدا تهكرار

بايان قىلىشقا باشلىدى. مهسىلهن، تهسىرى كۈچلۈك

ھېسابالنغان «RAND» شىركىتى خىتاينىڭ يېقىن

كهلگۈسىدىكى چۆكۈشى ھهتتا ۋهيران بولۇشىدىكى ئون ئامىل

بايان قىلىنغان بىر تهتقىقات تېمىسىنى ئېالن قىلدى.(22) بۇ

خىل يۈزلىنىش  نهچچه يىلالرغىچه خىتاي توغرىسىدىكى

مۇنازىرىلهرنىڭ ئاالھىدىلىكى بولۇپ داۋاملىشىپ كهلدى.

2003-يىلى «ئوبزور» ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان بىر ماقالىنىڭ

تېمىسى خىتاينىڭ «كېسهللىكلىرى» گه مۇناسىۋهتلىك

ئىدى.(23) 2001-يىلىدىكى ئهڭ كۆپ سېتىلغان كىتابالردىن

بىرى خىتاينىڭ «يېقىنلىشىۋاتقان زاۋاللىق»(24) ىغا

مۇناسىۋهتلىك ئىدى. كۆپلىگهن شهخىسلهر ئهگهر ئامېرىكا

خىتايدىن سايالم سېستىمىسى، ئوخشىمىغان سىياسىي كۆز

قاراشتىكىلهرگه ئهركىنلىك بېرىلىش، قانۇن-نىزامالرنى

كۈچهيتىش، ئاز سانلىق مىللهتلهرگه ئادىل مۇئامىله قىلىش

قاتارلىقالرنى چىڭ تۇرۇپ تهلهپ قىلسا، بۇ خىل بېسىم

سهۋهبلىك خىتاي دۆلىتىنىڭ ۋهيران بولىدىغانلىقى، بۇنىڭ

پۈتكۈل ئاسىيا قىتئهسىده مالىمانچىلىقالرنى كهلتۈرۈپ 
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چىقىرىدىغانلىقى قاتارلىق ئهندىشىلىك كۆز قاراشلىرىنى

بايان قىلدى. 

 

نهچچه ئون يىلدىن بېرى مۇشۇ ئىدىيهنى چۆرىدىگهن

سۆھبهت، بهس-مۇنازىرىلهرنىڭ كىتاب-ماقاله ۋه خهۋهرلهرده

چېلىقىپ تۇرغانلىقىنى كۆردۇق. بۇالر بىزنىڭ خىتاي

ھهققىدىكى بايانلىرىمىزنى دۆلهت مىقياسىدا كونترول

قىلغان ئىدى. ئىقتىسادىي ھهمكارلىق ۋه تهرهققىيات

ساھهسىدىكى تهشكىالت ھېسابالنغان «خهلقئارالىق پۇل 

مۇئامىله فوندى» دىكى ئىقتىسادشۇناسالرنىڭ ۋه بىرلهشكهن

دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ئىستاتىستىكىسىغا

ئاساسالنغاندىكى رهھىمسىز رېئاللىق شۇكى، خىتاينىڭ

كۈچلۈك GDP سى يىلىغا يهتته ياكى سهككىز پىرسهنتلىك

سۈرهت بىلهن ئېشىپ، ئهڭ بۇرۇن بولغاندا 2018-يىلى

ئامېرىكىدىن ئېشىپ كېتىشى مۆلچهرلهنمهكته.(25) تولىمۇ

ئهپسۇسكى، ماڭا ئوخشايدىغان خىتاي سىياسىتى

مۇتهخهسسىسلىرى «خىتاينىڭ زاۋالىنىڭ

يېقىنلىشىۋاتقانلىقى» (26) پىكىرىگه ئاجايىپ سادىق

ئىدۇقكى، ئارىمىزدىكى ئاز بىر قىسىمىمىزال يۇقىرىقى   

 مۆلچهرنىڭ تهرهپتارلىرى بواللىدۇق.     

 

تۆتىنجى خاتا قىياس: خىتاي بىزگه ئوخشاش بولماقچى، ئۇ

بىزگه ئوخشاش

 

بىزنىڭ چهكتىن ئاشقان كۆرهڭلىكىمىزدىن بىرى شۇكى،

ئامېرىكىلىقالر باشقا بارلىق دۆلهتلهرنىڭ ئارزۇسىنىڭ

ئامېرىكىغا ئوخشاش ئىكهنلىكىگه ئىشىنىشنى ياخشى

كۆرىدۇ. مانا مۇشۇ خىل كۆرهڭلىك يېقىنقى يىلالردا

ئافغانىستان ۋه ئىراققا ئاياق بېسىشىمىزغىمۇ رهھبهرلىك

قىلدى. بىز خىتايغىمۇ ئوخشاشال مۇشۇ خىل كۆرهڭ ئىدىيه

بىلهن قاراۋاتىمىز.1940-يىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى

خىتايالرنىڭ پىسخىكىسىنى چۈشىنىش جهھهتتىكى بىر

تۈرگه مهبلهغ ئاجراتتى. بۇ سهۋهبلىك نهچچىلىگهن

تهتقىقاتالر ئوتتۇرىغا چىقتى. تهتقىقاتالرنىڭ بىرىده نيۇيوركقا

جايالشقان خىتاي كوچىسىدىكى 150 خىتاي كۆچمهنگه قارىتا

روشاك  سىنىقى ( The Rorschach test ) ئېلىپ بېرىلدى. بۇ

تهتقىقاتنى ئىشلىگهن تهتقىقاتچىالر نسان لېيتس، رۇز

بېندىكت، مارگارىت مىد قاتارلىق ئالىمالر ئىدى. روشاك

كارتىسىدىن سىرت، ئۇالر يهنه خىتاينىڭ داڭلىق كىتاب ۋه

كىنولىرىدىكى تېمىالرنى ئانالىز قىلدى. بۇالردىن ئوتتۇرىغا

چىققان خۇالسه شۇ بولدىكى، خىتايالر ئامېرىكىغا ئوخشاش

ئىستراتېگىيه يۈرگۈزۈش كېرهك دهپ قارىمايدىكهن.

ئامېرىكىلىقالر بىۋاسىته ھهرىكهتلهرنى توغرا كۆرگىنى بىلهن،

خىتاي قان سېستىمىسىدىكىلهر بىۋاسىتىلىقتىن بهكرهك

ۋاسىتىلىكلىكنى خااليدىكهن. ئوچۇقلۇق ۋه ئېنىقلىققا

قارىغاندا قوش بىسلىقلىق ۋه ئالداشنى تالاليدىكهن. بۇ

تهتقىقاتالرنىڭ نهتىجىلىرىدىن يهنه بىرى شۇكى،

ئىستراتېگىيىگه ئائىت خىتاي ئهدهبىياتى ۋه ئهسهرلىرى

ئالدامچىلىق قىلىشنى تهقدىرلهيدىكهن.(27)

يىگىرمه يىلدىن كېيىن، ئۆزىنىڭ پىسخىكىلىق ئانالىز

مېتودى ئارقىلىق كۈلتۈر تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىنىشتا نام

چىقارغان ناسان لېيتىس مۇنۇالرنى ئوتتۇرىغا قويدى:

 

سۈنزىدىن ماۋزېدۇڭغىچه بولغان ئىستېراتىگىيه ئهدهبىياتىدا

ئالداش باشقا نۇرغۇنلىغان ھهربىي تهلىماتالردىكىگه قارىغاندا

تېخىمۇ كۆپ تهكىتلىنىدۇ. خىتايالرنىڭ ئالدامچىلىق ھۈنىرى

براۋنىڭ ئۆز پىالنىنىڭ بىر پۈتۈنلىكىنى قوغداشقا مايىل

بولۇشىدىن بهكرهك، دۈشمهننى ئالداش ئارقىلىق ئۇنى ناباب

ھهرىكهت قىلدۇرۇشقا مايىلدۇر. باشقا مهدهنىيهتلهرده، بولۇپمۇ

غهرب مهدهنىيىتىده، ئالداش ئاساسلىقى ئۆز كۈچىنىڭ ئهڭ

يۇقىرى چهكتىكى زهربه بېرىش كۈچىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا

كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ ... خىتايالرغا

نىسبهتهن ئالداشتىن قولغا كېلىدىغان نهتىجه كىشىنىڭ ئۆز

كۈچىنى قولالنماسلىقىدىن ئىبارهت ... خىتايالرغا نىسبهتهن

ھهيران قالدۇرۇش ۋه ئالداش بهكال مۇھىم بولغانلىقتىن، ئۇالر

ئىشلىرىنى يوشۇرۇن بېجىرىشكه ۋه ھوقۇقدارلىرىنىڭ

كۈندىلىك ھهرىكهتلىرىنى ئاشكارىلىماسلىققا مايىل.(28)

خىتاي ئهدهبىياتىدا ئالداشنىڭ رولى كۆپ تهكىتلىنىدۇ. ئهقىل

پاراسهتنىڭ زۆرۈرلىكىمۇ ھهم شۇنداق. «ئهقىل-پاراسهت» ـــ

رېئاللىقتىكى مهخپىي سىگنالالرنى بايقاش ئۈچۈن ئۆز

ئهتراپىدا يۈز بېرىۋاتقان ئالداشالرنى ياخشى چۈشهنگهن ـــ دانا

دۆلهت ئادىمىدۇر. خىتاينىڭ كۆپلىگهن كىالسسىك

ئهسهرلىرىده قهھرىمانالرنىڭ باشقىالرنى كونترول قىلىش

ئۈچۈن ھىيله ئىشلهتكهنلىكى گهۋدىلهندۈرۈلگهن. خىتايالرغا

ئائىت كۆپلىگهن مهشھۇر رومانالرنىڭ، فىلىملهرنىڭ ۋه

تېلېۋىزور پروگراممىلىرىنىڭ باش قهھرىمانلىرى تاكى

ئاداققىچه ئۆز نىيىتىنى يوشۇرۇش، دۈشمهنلىرىنى ئازدۇرۇش ۋه

ھهقىقىي غهرىزىنى مهخپىي تۇتۇشتا ئۇستىالشقان

شهخىسلهردىن ئىبارهت. بۇ سهنئهتچىلهر ھىيله-مىكىرنىڭ

نهتىجىسى چىقىشتىن ئاۋۋال ئۇ ھىيله-مىكىرنى پهملهش ۋه

چۈشىنىشته ئوقۇرمهندىن تىرىشچانلىق ۋه ئهقىل-پاراسهت

تهلهپ قىلىدىغان ئالداش ئىشارهتلىرىنى يهتكۈزۈشته ۋايىغا

يهتكهن شهخىسلهر دهپ قارىلىدۇ.(29)

1940-يىلى ئېلىپ بېرىلغان تهتقىقات ئورگىنالىدىن چىققان

خۇالسه ـــ بىر مىللىي ئېتنىك گۇرۇپپىنىڭ دۇنياغا باشقا خىل

نهزهرده قارايدىغانلىقى ئىدىيىسى ـــ زىددىيهتلىكلىكنى ۋه

سىياسىي جهھهتتىن ناتوغرىلىقنى ئىسپاتلىدى. بۇ تهتقىقات

نهتىجىسى ئېالن قىلىنمىغانىدى. بۇ تهتقىقاتنىڭ بىردىنبىر

مهۋجۇت كوپىيسى كونگرېس كۈتۈپخانىسىدا جىمجىتقىنه

ياتماقتا.(30) 2000-يىلىغا كهلگهندىال خىتاي گېنېراللىرى

ئارقىلىق بۇ تهتقىقات نهتىجىسىنىڭ ئومۇمهن توغرا بولغانلىقىنى

بىلدىم. خىتايالر ئالداش ئىستىراتېگىيىسىنىڭ مۇھىملىقىغا

يۇقىرى باھا بېرىدۇ. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كۈلتۈر جهھهتتىكى

ئۆزگىچىلىكىدىن پهخىرلىنىدۇ. بۇ خىل ئىدىيهنى يېيىش ئۈچۈن

قاتتىق قولالر سېپىدىكى خىتاي گېنېراللىرىدىن ئىككىسى

«خىتايالرنىڭ ئىستراتېگىيىلىك كۈلتۈرىنى جانالندۇرۇش

جهمئىيىتى» نامىدا بىر جهمئىيهت قۇرغان. 
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ئۇالرنىڭ دۆلهتلىك مېدىياسىنىڭ تهسىرى يىگىرمه يىل ئاۋۋال

مهن ئۇالر بىلهن تۇنجى قېتىم ئۇچراشقان چاغدىكىگه

سېلىشتۇرغاندا ئاشتى. مېنىڭ خىزمهتداشلىرىم تاكى

ئۇالرنىڭ بهزى تهشهببۇسلىرى يېقىندا خىتاينىڭ سىياسىتى

بولۇپ بهلگىلهنگهنگه قهدهر ئۇالرغا خاتا ھالدا سهل قاراپ

كهلگهن ئىدى.

بهشىنجى خاتا قىياس: خىتاي قاتتىىق قوللىرى ئاجىز

 

كلىنتون ھۆكۈمىتى دهۋرىدىكى 1990-يىلالردا، مهن خىتاينىڭ

ئامېرىكانى ئالداش ئىقتىدارىنى ۋه مۇشۇ تهرز بويىچه

بۈگۈنگىچه ئېلىپ بارغان ھهرىكهتلىرىنى ئىلگىرى كۆرۈلۈپ

باقمىغان دهرىجىده تهتقىق قىلىش ئۈچۈن دۆلهت مۇداپىئه

مىنىستىرلىقى ۋه مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى تهرىپىدىن

ۋهزىپىگه قويۇلدۇم. ئىستىخبارات مهنبهلىرى ۋه ئېالن

قىلىنمىغان ھۆججهتلهرگه مۇراجىئهت قىلىش، خىتاي

ئۆكتىچىلىرى ۋه ئالىملىرى بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈش ۋه

خىتايچه قوليازمىالرنىڭ ئورگىنالىغا نهزهر ئاغدۇرۇش

نهتىجىسىده. خىتاينىڭ ماڭا ئوخشاش كىشىلهردىن مهخپىي

تۇتقان سىرلىرىنى كۆرۈپ يېتىشكه باشلىدىم. 

خىتاي ھهققىده ئادهتكه ئايالنغان، ئۆزۈم ئىشىنىپ يۈرگهن

بايانالر بىلهن زىت يىپ ئۇچىلىرىنى توپالپ چىقىش ئارقىلىق،

قىرىق يىلدىن بۇيانقى باشقا تۈرلۈك بايانالرنى بىرلهشتۈرۈشكه

باشلىدىم. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ، مهن خىتاي قاتتىق

قوللىرىنىڭ ئامېرىكا سىياسهت بهلگىلىگۈچىلىرىگه خاتا

ئۇچۇر بېرىش ۋه ئۇالرنى كولدۇرلىتىش ئارقىلىق ئىستىخبارات،

ھهربىي، تېخنولوگىيه، ئىقتىساد قاتارلىق ساھهلهرده ياردهمنى

قولغا كهلتۈرۈش توغرىسىدا خىتاي رهھبهرلىرىگه سۇنغان

تهكلىپلىرىنى بايقىدىم. مهن بۇ قاتتىق قولالرنىڭ ماۋزېدۇڭ

دهۋرىدىن باشالپال خىتاي رهھبهرلىرىگه مهسلىھهت بېرىشكه

باشلىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ غهرىزىنىڭ بىر ئهسىرلىك ئار-

نومۇس ئۈچۈن ئۆچ ئېلىش، شۇنداقال ھهربىي، ئىقتىسادىي

جهھهتته ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، 2049-يىلى (خىتاي

كومۇنىستىك ھاكىمىيىتىنىڭ 100 يىللىق خاتىره كۈنى)

دۇنيانىڭ سىياسىي لېدىرلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئىكهنلىنى

بىلىپ يهتتىم. «يۈز يىللىق مارافون» دهپ ئاتالغان بۇ پىالن

خىتاي كوممىنىستىك پارتىيىسىنىڭ ئامېرىكا بىلهن

مۇناسىۋهت ئورنىتىشىنىڭ باشلىنىشى بىلهن يۈرگۈزۈلۈشكه

باشلىغان. بۇنىڭدىكى غهرهز ئۆتمۈشته چهتئهل كۈچلىرى

تهرىپىدىن تارتقان خورلۇقالردىن ئۆچ ئېلىش  ياكى ئۇ

خورلۇقالرنى يۇيۇشتىن ئىبارهت. بۇنىڭ نهتىجىسىده خىتاي

ئۆزىگه نىسبهتهن ئادىل بولىدىغان دۇنيا تهرتىپىنى قۇرۇپ

چىقىدۇ، دۇنياغا خوجىلىق قىلىدىغان ئامېرىكا قالمايدۇ،

شۇنداقال ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن سانفرانسىسكو

ۋه برىتون ئورمانلىقىدا روياپقا چىققان، ئامېرىكىنىڭ دۇنيانىڭ

ئىقتىسادىي ۋه گېئوپولىتىك تهرتىۋىنى بهلگىلهش يۈزلىنىشى

ئۆزگىرىدۇ. خىتاي قاتتىق قوللىرى خىتاي پهقهت ئالدامچىلىق

قىلىش ئارقىلىقال ياكى ئهڭ بولمىغاندىمۇ ئۆزىنىڭ ھهر قانداق

قورقۇنچلۇق پىالنىنى (ياتالرنىڭ ئالدىدا) ئىنكار قىلىش

ئارقىلىقال بۇ نىيىتىگه يېتهلهيدۇ، دهپ قارايدۇ.

مهن خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ خىتاينىڭ غايىسى ۋه ئالداش

ئىستراتىگىيىسى تهۋسىيىسى ھهققىدىكى بايقاشلىرىمنى

ئوتتۇرىغا قويغىنىمدا، ئامېرىكىنىڭ ئىستىخبارات

ئانالىزچىلىرى ۋه ئهمهلدارلىرى دهسلىپىده بۇ بايقاشلىرىمغا

ئىشهنمهسلىك تهرزىده ئىنكاس قايتۇردى. ئۇالر مهن بايقاپ

چىققان دهلىل-پاكىتالرنى كۆرۈپ يېتهلمىگهنىدى. (بهختىمگه

يارىشا، مهركىزىي ئىستىخبارات دېرىكتورى جورج تېنېتنىڭ

ئىنكاسى ئۇالرغا ئوخشاش بولمىدى. 2001-يىلى بۇ ئهمگىكىم

سهۋهبلىك ئۇ مېنى پهۋقۇلئادده خىزمهت ئىپادىسى مۇكاپاتى

بىلهن مۇكاپاتلىدى.) مهن خىزمهتداشلىرىمنىڭ بۇ

جهھهتتىكى شۈبھىلىنىشىنى توغرا چۈشىنىمهن. خىتاي

ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنى «تىنىچلىقپهرۋهرلىك بىلهن قهد

كۆتۈرۈش»ى ئۈچۈن ياردهمگه موھتاج تهرهققىي قىلمىغان

دۆلهت قىلىپ تهسۋىرلهپ كهلگىنىگه ئۇزۇن بولدى. خىتايالر

ئۆزلىرىنىڭ يهرشارىغا خوجا بولۇش جهھهتتىكى ھهرقانداق

ئارزۇسىنى، ياكى ئامېرىكا بىلهن ئۈزهڭگه سوقۇشتۇرۇش

ئارزۇسىنى ئىنكار قىلىپ كهلدى. ھهقىقهتته، خىتاي خهلق

جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنىغا يېزىلغىنى دۆلهتنىڭ

دۇنياغا خوجايىنلىق قىلىشىنىڭ چهكلىنىدىغانلىقى

توغرىسىدىكى نهرسىلهردۇر.(31) خىتاي رهھبهرلىرى ھهر

قاچان باشقا دۆلهتلهرنى «خىتاينىڭ ھهرگىز دۇنيا خوجايىنى

بولمايدىغانلىقى» توغرىسىدا خاتىرجهم قىلىپ كهلدى.(32)

مۇنداقچه ئېيتقاندا، خىتاي ئهڭ كۈچلۈك دۆلهت بولىدۇ، بىراق

ھېچكىمگه خوجايىنلىق قىلمايدۇ ياكى ھېچنېمىنى

ئۆزگهرتمهيدۇ. بىزده خىتاينىڭ دۇنياغا خوجا بولۇش پىالنىنىڭ

كوپىيه نۇسخىسى يوق. ھهقىقهتهن، خىتايالر ئۆزلىرىنىڭ پىالنى

يوقلىقىنى ئېيتىشىدۇ. ئۇالر پهقهت خىتاينى ئۈچ يۈز يىل

ئىلگىرىكى، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تهخمىنهن ئۈچته بىرىنى

چۆرگىلهتكهندىكى دۇنياۋى سهۋىيىسىگه قايتۇرماقچى.

خىتاي قاتتىق قوللىرىنىڭ دېيىشىچه، بۇ ئېنىق ھالدا 2049-

يىلىغا بارغاندا خىتاينىڭ ئامېرىكادىن ئىككى ھهسسه

كۈچلۈك بولىدىغانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ.

 

تېخىمۇ تىنىچلىقپهرۋهر ۋه تېخىمۇ ئاز مىللهتچى خىتاينىڭ بۇ

چۈشهنچىلىرى غهربتىكى ئاكادېمىيه، ئاقىلالر ئامبىرى،

مالىيه ئىنىستىتۇتلىرى ۋه ھۆكۈملهتلهرده خىتاينىڭ

ئىدىئولوگىيىلىك ھهمشېرىكلىرى ھېسابالنغان كىشىلهر

تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىپ بولغان. خىتاي دۇنياۋى ھۆكۈمران

بولۇشتىن بهكرهك ئىقتىسادىي جهھهتتىن زورىيىشقا قىزىقىدۇ

دېگهن قاراشنى كۆككه كۆتۈرۈش ـــ مهيلى بۇ قاراشنى كۆككه

كۆتۈرگۈچى خىتاي شىركهتلىرىگه مهبلهغ سېلىۋاتقان

خۇسۇسىي سهرمايه باشقۇرغۇچىالر ئۈچۈن بولسۇن،  ياكى

خىتاي بىلهن ھهمكارلىشىپ تهتقىقات ۋه ئىلمىي يىغىنالرنى

ئورۇنالشتۇرۇشقا مهبلهغ، رۇخسهت جهھهتتىن ئىقتىدارى

بولغان ئهقىل ئامبىرىنىڭ تهتقىقاتچىسى ئۈچۈن بولسۇن ـــ

ئهمهلىيهتته مۇشۇالرنىڭ شهخسىي مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت

قىلىدۇ.بىزنىڭ تاشقى سىياسهت مۇتهخهسسىسلىرىمىز،

ئىقتىسادشۇناسلىرىمىز ۋه سودىگهرلىرىمىزنىڭ ئارىسىدا
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 ئهۋزهللىكنى ئىگىلىگهن بۇ پىكىر ئېقىمىنىڭ نىيىتى

ياخشى، شۇنداقال دهلىل-ئىسپاتقىمۇ ئىگه. خىتايدا

مۆتىدىللهر ئېقىمىمۇ، ئامېرىكا بىلهن ھهمكارلىشىشنى چىن

دىلدىن خااليدىغانالرمۇ مهۋجۇت. خىتاي ھۆكۈمىتى ھهقىقهتته

مانا مۇشۇ خىل پىكىرنى ئهكىس ئهتتۈرۈپ كهلدى ۋه مۇشۇ

خىل پىكىرنى خىتاينىڭ ھهقىقىي ئاۋازى قىلىپ

كۆرسىتىشكه ھېرىسمهن بولۇپ كهلدى.(33)

 

بىراق، خىتاينىڭ ئهڭ مۆتىدىل چۈشهنچىسى مهسخىرىلىك

ھالدا «مۈشۈك ئېيىقنى قۇچاقلىغۇچىالر» دهپ ئاتالغانالرنىڭ

قارىشىدۇر. بۇ مهن شهرهپ مېدالى سۈپىتىده نهچچه ئون يىل

قولالنغان ئاتالغۇدۇر. بۇالر چهتته قالغان ئېقىم بولغانلىقتىن،

ئوخشاشال «چهت يۇقىرى دهرىجىلىك سىياسىي ۋه ھهربىي

تهتقىقات ئورگانلىرىدىن تارتىپ ئامما ئارىسىدىكى ئاددىي

بىلىملهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان قارشى دهلىللهرنى باستۇرۇپ

قويۇشنى، خىتايدىكى قاتتىق قول مىللهتچىلهرنىڭ ئاۋازىنى

يوق قىلىشنى تهقهززا قىلىدۇ. قاتتىق قولالر بوالرنى

يهرشارىلىشىش ۋه ئۇچۇر تېخنلوگىيىسى سهۋهبلىك ئۆتمۈشته

قالغان «ئىش بىلمهسلهر» ۋه ئاساره-ئهتىقىلهر دهپ ئاتايدۇ.

خىتاي مىللهتچىلىكىنى خىتايدىكى ئاساسىي ئېقىم

سۈپىتىده كۆرمهسلىك خىتاينى تهتقىق قىلىدىغان

مۇتهخهسسىسلهرنىڭ ئۇزاق يىلالردىن بۇيانقى يولىدۇر.

(كاللىمىزنى چۇلغىۋالغان، خىتاي ھهققىدىكى) خام خىيال

كهلگۈسى يىگىرمه بهش يىلدا ئامېرىكا ئۈچۈن ئهڭ سهزگۈر

دۆلهت مۇداپىئه خىرسى سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىقىش

مۇمكىنچىلىكى ئىنتايىن چوڭ بولغان قاراڭغۇ رايون پهيدا

قىلدى. خىتايدا (يهنى خىتاي ھوقۇقدارلىرى ئارىسىدا)

مۆتىدىللهر گۇرۇھى بىلهن قاتتىق قولالر گۇرۇھىدىن ئىبارهت

ئىككى خىل ئېقىم بار بولۇپ، بۇالر بېيجىڭدىكى ھۆكۈمهت

سارايلىرىدا ۋه توختىماستىن ئېچىلىدىغان يىغىنالردا

خىتاينىڭ كهلگۈسى مودېلى ھهققىده قاتتىق مۇنازىرىلهرگه

غهرق بولغان. بىراق، قاتتىق قولالر گۇرۇھى ۋه مىللهتچىلىك

دۇنيا قارىشى بارغانچه ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدى، خىتاينىڭ

يېڭى رهئىسى شى جىنپىڭ چهمبىرىكىده مۇتلهق تهسىر

كۈچكه ئىگه بولدى. خىتاي قاتتىق قوللىرى ھۆكۈمىتى

ئىلكىدىكى يهرشارى ۋاقىت گېزىتى خىتايدىكى ئىككىنچى

ياكى ئۈچىنچى چوڭ ئاخبارات ۋاسىتىسى بولۇپ، بۇ گېزىتنىڭ

باش مۇھهررىرى خۇ شىجىن مۆتىدىللهر گۇرۇھىدىكىلهرنى

«خىتاينى ھاالكهتكه ئىتتىرىدىغان راك ھۈجهيرىلىرى» دهپ

قارايدۇ. (34) ئۆتكهن نهچچه ئون يىل مابهينىده، رىچارد

نىكسون دهۋرىدىن باشالپ پارالمېنت ۋه باشقا پۈتۈن مهمۇرىي

ئاپپاراتالرنىڭ رهھبهرلىك قاتلىمىدا خىزمهت قىلغان بىرى

بولۇش سۈپىتىم بىلهن، مهن خىتاينىڭ ھهربىي ۋه

ئىستىخبارات قۇرۇلۇشلىرى ھهققىده باشقا ھهرقانداق

غهربلىككه قارىغاندا كۆپرهك مهلۇماتقا ئىگه بولۇشۇم

مۇمكىن. خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيهسى ۋه دۆلهت

بىخهتهرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ ۋهكىللىرى ئىشىكلىرىنى

ئۆزىنىڭ ئهڭ مهخپىي ئىنستىتۇتلىرىغا ئاچقان

ۋه ھېچبىر غهربلىك ئوقۇپ باقمىغان، (شۇ ئىنستىتۇتالرنىڭ

 تهتقىقات نهتىجىسى بولمىش) ھۆججهت  ۋه يازمىالرنى

ماڭا بهرگهنىدى. گهرچه مهن بېيجىڭ دائىرىلىرىنى ۋه

«تىنچلىقپهرۋهر، رايىش خىتاي»غا مهبلهغ سېلىۋاتقان

ۋاشىڭتون دائىرىلىرىنى بىئارام قىلغان بولساممۇ، خىتايالر

ئارىسىدىكى قاتتىق قولالر مېنى ئۆزلىرىنىڭ كۆز قارىشىنى

بازارغا سېلىشتىكى ئۈنۈملۈك ۋاسىته دهپ قاراشقانىدى. 1998

– يىلى ۋه 2000 – يىلى، مېنىڭ «خىتايالرنىڭ كهلگۈسى جهڭ

قارىشى» (35) ۋه «خىتاينىڭ كهلگۈسى بىخهتهرلىك مۇھىتى

ھهققىدىكى مۇنازىرىلىرى» (36) دېگهن نامدا ئىككى ئىلمىي

ئهسىرىم نهشىردىن چىقتى. بۇ ئىككى كىتابقا مهن بېيجىڭ

سهپىرىمده توپلىغان ياكى خىتاي ھهربىي قوماندانلىرى ۋه

خىتايدىن يۈز ئۆرۈگهنلهر ماڭا بهرگهن ماتېرىيالالرنىڭ

كۆپىنچىسى تهرجىمه قىلىنىپ كىرگۈزۈلگهنىدى. مهن بۇ

ئىككى كىتابتا، خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدا بۇ دۆلهتنىڭ

(يهنى خىتاينىڭ) دۇنيادا ئوينايدىغان رولى ھهققىده

ئوخشىمىغان پىكىرده بولۇۋاتقان ئىككى گۇرۇھ، يهنى

ئۆزۈمنىڭ تهبىرى بويىچه «ئهنئهنىچىلهر» (قاتتىق قولالر) ۋه

«رېۋىزىئونىزمچىالر» (تۈزهتمىچىلهر)دىن ئىبارهت ئىككىال

تهرهپنىڭ كۆز قارىشىغا ئورۇن بهرگهنىدىم. مهن بۇ ئىككى

كىتابتا كۆز قاراشلىرىنى نهقىل قىلغان گېنېرالالر ۋه چهت ئهل

سىياسىتى مۇتهخهسسىسلىرى ئۆز كۆز قاراشلىرىنىڭ توغرا

تهرجىمه قىلىنغانلىقىغا ۋه ۋاشىڭتوندىكى دۆلهت بىخهتهرلىك

مۇتهخهسسىسلىرى ئارىسىدىكى تار دائىرىده بولسىمۇ

دىققهتكه سازاۋهر بولغانلىقىغا رهھمىتىنى بىلدۈرۈشۈپ،

كېيىنكى يىلالردا مېنى تېخىمۇ كۆپ مهلۇمات بىلهن

تهمىنلىمهكچى بولغانىدى (37).

خىتاينى نهچچه ئون يىل يېقىندىن تهتقىق قىلىش

نهتىجىسىده، بۇ خىل قاتتىق قول كۆز قاراشالرنىڭ خىتاينىڭ

رايون (يهر) سىياسهتشۇناسلىقى مهپكۇرىسىده چهت

(ئىككىلهمچى) ئېقىم ئهمهس، بهلكى ئاساسىي ئېقىم

ئىكهنلىكىگه جهزم قىلدىم. بۇالر (يهنى قاتتىق قول كۆز

قاراشالر) يۈز مىليونلىغان كىشىلهرگه ۋهكىللىك قىلىۋاتقان،

خىتاينىڭ دۇنيادا ئالىي ماقامغا يۈكسهلگىنىنى كۆرۈشكه

ئىنتىلىۋاتقان يۇقىرى دهرىجىلىك سىياسهت

بهلگىلىگۈچىلهرنىڭ پهردازالنمىغان (ئاشكارا) كۆز قارىشى

ئىدى. نهزىرىمىزنى «مهدهنىيهت ئىنقىالبى»نىڭ دهسلهپكى

يىللىرىغا ئاغدۇرساق، شهكسىزكى، شۇ ۋاقىتتىمۇ (خىتايدا)

خهلقئارالىق ئهركىن بازار ئىچىده بىر گهۋدىلىشىشنى ۋه

تېخىمۇ دېموكراتىك ھاكىمىيهت سىستېمىسىغا قاراپ

ئىلگىرىلهشنى تهشهببۇس قىلىدىغان ئهركىن (لىبېرال)

مۇتهپهككۇرالر ناھايىتى كۆپ ئىدى. خۇددى ئامېرىكىدا قاتتىق

قولالر ۋه مۆتىدىللهر (تىنچلىقپهرۋهرلهر)دىن ئىبارهت ئىككى

ئېقىم بولغىنىغا ئوخشاش، خىتاي سهرخىللىرىمۇ ئاتالمىش

يېڭى كونسېرۋاتىپالر، مۇداخىلىچىلهر، رېئالىستالر ۋه

بېكىنمىچىلهر دېگهندهك پىرقىالرغا بۆلۈنگهنىدى.ئهلۋهتته، بۇ

ئارىدىكى پهرق (ئامېرىكا سهرخىللىرى ئارىسىدىكى

مۇنازىرىلهر بىلهن خىتاي سهرخىللىرى ئارىسىدىكى

مۇنازىرىلهرنىڭ پهرقى، ت) شۇكى، خىتاي سهرخىللىرى

ئارىسىدىكى مۇنازىرىلهر خىتاي جامائهتچىلىكى ۋه غهرب

مهتبۇئاتلىرى بىلهن كهمدىن كهم يۈز كۆرۈشىدۇ.خىتايدا بۇ

 خىل مهسىلىلهرنى مۇھاكىمه قىلىشقا  ماس كېلىدىغان
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 (خهلق تهرىپىدىن) سايالنغان ۋهكىللهردىن تهشكىللهنگهن

پارالمېنت ياكى ھهقىقىي ئېچىۋېتىلگهن مۇنازىره سۇپىلىرى

يوق.

 

غهرب سىياسهت بهلگىلىگۈچىلىرى، ئىستىخبارات

تهھلىلچىلىرى ۋه ئالىملىرى كهلگۈسى ئون يىلدا دۇچ

كېلىدىغان خىرس شۇكى، ئۇالر (خىتاي سهرخىللىرى

ئارىسىدىكى) مۇشۇ خىل مۇنازىرىلهرنى يېپىپ تۇرغان

مهخپىيلىك پهردىسىنىڭ ئىچىگه كىرىپ، مۇنازىرىگه

ئىشتىراك قىلغان ھهرقايسى ئېقىمدىكىلهرنىڭ تهسىر

كۈچىنى مۆلچهرلىيهلىشى كېرهك. تا ھازىرغىچه، غهرب

سىياسهت ۋه سودا ساھهسىدىكى سهرخىلالر ئارىسىدا «خىتاي

تىنچ يۈكسىلىشنى خااليدۇ، شۇنداقال بارغانسېرى

ئامېرىكىغا ئوخشايدىغان بىر دۆلهت بولۇشقا قاراپ تهرهققىي

Starbucks، .قىلىدۇ» دېگهن قاراش ئومۇمالشقان

McDonald’s ۋه Apple قاتارلىق ئىستېمال بۇيۇملىرى

ماركىلىرىنىڭ خىتايدىكى شىددهتلىك تهرهققىياتى يۇقىرىقى

قاراشنى تېخىمۇ قۇۋۋهتلهيدۇ. پهقهت، يېقىندىن بۇيان

ئىلگىرىكىدىن جهڭخۇمارراق خىتاي دۆلىتىنىڭ مهيدانغا

چىقىۋاتقانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرى كۆرۈلۈپ، بهزىلهرنى خىتاي

توغرىسىدا 40 يىلدىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان

ئۈمىدۋار خىيالالردىن گۇمانلىنىشقا مهجبۇر قىلدى (38).

 

داۋاملىق تۈرده ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدىكى

مۇناسىۋهتنى تېخىمۇ يېقىنالشتۇرۇشنى تهشهببۇس

قىلىۋاتقانالرمۇ ئىنكار قىاللمايدىغان بىر نۇقتا شۇكى، خىتاي

بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدا يۈكسىلىپال قالماستىن، ئامېرىكا ۋه

كهڭ غهرب دۇنياسى خىتاينىڭ ئۆز نىشانىنى ئىشقا

ئاشۇرۇشىغا دهسلىپىدىن باشالپال ياردهم قىلىپ كهلدى. بۇ

خىل ياردهملهرنىڭ ھالقىلىق مهنبهلىرىدىن بىرى دۇنيا

بانكىسىدۇر. 1983 – يىلى، دۇنيا بانكىسىنىڭ

باشقۇرغۇچىلىرى دېڭ شياۋپىڭ بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىن،

بىر گۇرۇپپا ئىقتىسادشۇناسالرنىڭ خىتاينى نۇقتىلىق تهتقىق

قىلىپ، خىتاينىڭ كهلگۈسى 20 يىلدا قانداق قىلغاندا

ئامېرىكىغا يېتىشىۋاالاليدىغانلىقى توغرىسىدا تهكلىپلهرنى

ئوتتۇرىغا قويۇشىغا مهخپىي ھالدا قوشۇلدى (39). لېكىن، بۇ

يهنىال ياردهمنىڭ ھهممىسى ئهمهس. نهچچه ئون يىل

مابهينىده، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتايالرنى سهزگۈر ئۇچۇرالر،

تېخنىكا، ھهربىي ماھارهت، ئىستىخبارات ۋه

مۇتهخهسسىسلهرنىڭ تهكلىپلىرى بىلهن تهمىنلىدى.

دهرۋهقه، خىتايالرغا شۇنچه ئۇزۇن مۇددهتته شۇنچه كۆپ

نهرسىلهر بېرىلدىكى، شۇ سهۋهبلىك ئامېرىكا پارالمېنتى

2005 – يىلى خىتايغا قىلىنغان ياردهمنىڭ ھهددى - ھېسابى

يوقلۇقىدىن شىكايهت قىلىشتى. بۇنىڭدىن سىرت، بىز

خىتايغا بهرمىگهن نهرسىلهرنى، ئۇالر ئوغرىالپ ئالدى.

 100 يىللىق مارافوننىڭ كۈچى شۇ يهردىكى، ئۇنىڭ

مهشغۇالتلىرى خۇپىيانه ئېلىپ بېرىلىدۇ. «ئېلىشىش

كۇلۇبى» دېگهنفىلىمدىكىگه ئوخشاش، مارافوننىڭ بىرىنچى

قائىدىسى مارافون ھهققىده گهپ قىلماسلىقتۇر.ھهقىقهتهن،

بېيجىڭدىكى يهرئاستى ئۆيلىرىدىن مارافوننىڭ

تهپسىالتلىرى كۆرسىتىلگهن ھهرقانداق بىر اليىھهنى تاپقىلى

بولمايدۇ. مارافون خىتاي رهھبهرلىرىگه شۇنچىلىك

تونۇشلۇقكى، شۇ ۋهجىدىن، ئۇنى يېزىپ قويۇپ

ئاشكارىلىنىپ قېلىش خهتىرىگه تهۋهككۈل قىلىشنىڭ

ھېچقانداق زۆرۈرىيىتى يوق. لېكىن، نۆۋهتته خىتايالر بۇ

ئۇقۇمنى ئاشكارا تىلغا ئېلىشقا باشلىدى. بهلكى بۇ ئۇالرنىڭ

ئامېرىكىنىڭ ئۆزىنىڭ قهدىمىگه يېتىشهلمهيدىغان دهرىجىده

كېچىككهنلىكىنى تونۇپ يهتكهنلىكىدىن بولسا كېرهك.

 

مهن 2012 -، 2013- ۋه 2014 – يىللىرى خىتايغا قىلغان ئۈچ

قېتىملىق سهپىرىم جهريانىدا، خىتاينىڭ (مارافون ئۇقۇمى

ھهققىدىكى) پوزىتسىيهسىدىكى ئۆزگىرىشنى بايقىدىم. مهن

ئادىتىم بويىچه، خىتاينىڭ ئاساسلىق ئاقىلالر كېڭىشىده

ئۆزۈم نهچچه ئون يىل مابهينىده ياخشى تونۇغان ئالىمالر

بىلهن كۆرۈشتۈم. مهن ئۇالردىن ئۇالر تېخى بىر قانچه يىل

ئاۋۋال ئۆزىنى ئهپقېچىپ يۈرگهن، ھېچبولمىسا ئاشكارا

دېيىشكه پېتىنالماي كهلگهن بىر ئاتالغۇ، يهنى «خىتاي

يېتهكچىلىكىدىكى دۇنيا تهرتىپى» ھهققىده ئۇدۇلال سورىدىم.

ھالبۇكى، شۇ قېتىمدا ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى «يېڭى تهرتىپ» ياكى

«يېڭىلىنىش»نىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى، ھهتتا بۇنىڭ

كۈتكىنىدىن تېز بولۇۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىشتى. ئامېرىكا

ئىقتىسادى 2008 – يىلىدىكى خهلقئارالىق پۇل مۇئامىله

كىرىزىسىده زهربىگه ئۇچرىغاندا، خىتايالر ئامېرىكىنىڭ

ئۇزۇندىن بۇيان كۈتۈپ كېلىنگهن ۋه ئهسلىگه كهلتۈرگىلى

بولمايدىغان چېكىنىشىنىڭ باشالنغانلىقىغا ئىشهنگهنىدى.

ئۇزۇندىن بېرى مېنى خىتاي مهنپهئهتىنىڭ «يېڭىدىن

گۈللىنىۋاتقان كۆپ قۇتۇپلۇق دۇنيادىكى كهمتهر رهھبهرلىك»ته

ئىكهنلىكىگه ئىشهندۈرۈپ كهلگهن كىشىلهر ماڭا خىتاي

كومپارتىيهسىنىڭ خىتاينىڭ دۇنيادىكى «تېگىشلىك»

ئورنىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشتىن ئىبارهت ئۇزۇن مۇددهتلىك

نىشاننى تونۇپ يهتكهنلىكىنى ئېيتتى. ئهمهلىيهتته، بۇ

ئۇالرنىڭ ماڭا ئۆزلىرىنىڭ مېنى ۋه ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى

ئالداپ كهلگهنلىكىنى ئېيتقىنى ئىدى. ئۇالر بىلىنهر –

بىلىنمهس مهغرۇرلۇق ئىلكىده، ئامېرىكا تارىخىدىكى ئهڭ

سىستېمىلىق، ئهڭ مۇھىم ۋه ئهڭ خهتهرلىك ئىستىخبارات

مهغلۇبىيىتىنى ئاشكارىالۋاتاتتى. يهنه كېلىپ، بىز

مارافوننىڭ مۇشۇ دهقىقىنىڭ ئۆزىده ئېلىپ

بېرىلىۋاتقانلىقىنى بىلمىگهنلىكىمىز ئۈچۈن، ئامېرىكا

ئۇتتۇرۇۋاتاتتى.    
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خىتاي چۈشى

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«ئاسماندا ئىككى قۇياش بولسا بولمىغىنىدهك، زېمىندىمۇ ئىككى ھۆكۈمدار بولسا بولمايدۇ» ـــــ كۇڭزى

خىتاي رهئىسى شى جىنپىڭ 2013 – يىلى مارتتا ۋهزىپىگه

ئولتۇرغاندا، ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋهزىيىتىنى كۆزهتكۈچىلهر

ئۇنى چۈشىنىپ كهتمهيتتى. خىتايدىكى قاتتىق قولالر ئۇنى

ئالقىشلىسىمۇ، غهرب كۆزهتكۈچىلىرى ئارىسىدا ئومۇمالشقان

چۈشهنچىده، شى جىنپىڭ «كىشىگه زىيان

يهتكۈزمهيدىغاندهك كۆرۈنىدىغان، قويۇق قارا چاچلىق،

يېقىملىق كۈلۈپ تۇرىدىغان، خىتايدىكى كونسېرۋاتىپالرنى

سىياسىي سهھنىدىن سىقىپ چىقىرىشنى مهقسهت قىلغان،

شۇنداقال كۆزهتكۈچىلىرىمىز ئۇزۇندىن بۇيان چىنپۈتۈپ

كهلگهن <خىتاي ئهركىن بازار تىپىدىكى دېموكراتىك دۆلهتكه

ئايلىنىدۇ> دېگهن قاراشنى ئاخىرى تونۇپ يهتكهن،

گورباچېفقا ئوخشاش ئىسالھاتچى» ئىدى. لېكىن، شى

جىنپىڭ ناھايىتى تېزال ئۆزىنىڭ «قايتىدىن قهد كۆتۈرگهن

خىتاينىڭ دۇنيادىكى تېگىشلىك ئۈستۈن ئورنىنى قولغا

كهلتۈرىدىغانلىقى»دىن ئىبارهت بىر چۈشى (ئارزۇسى)

بارلىقىنى ئىسپاتلىدى. بۇ خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ ماۋ

زېدۇڭ 1949 – يىلى تهختكه چىققاندىال باشالنغان غايىسى

ئىدى. «1949 – يىلى» خىتاي رهھبهرلىرى تهرىپىدىن

ئومۇمىيۈزلۈك ھالدا يۈز يىللىق مارافوننىڭ باشلىنىشى دهپ

复» قارىالتتى. خىتاي رهئىسى شى جىنپىڭ قاتتىق قولالرنىڭ

兴之路» «قايتا قهد كۆتۈرۈش يولى» دېگهن ئىبارىسىنى

قولالندى. ئىلگىرى ئىككىلهمچى ئېقىم سۈپىتىدىكى خىتاي

مىللهتچىلىرىنىڭ بهلگىسى بولغان بۇ ئۇقۇم يېڭى خىتاي

رهئىسى شى جىنپىڭنىڭ خاس شوئارىدىن بىرىگه ئايالندى.

                      

*                *                    *   

بېيجىڭدىكى تىيهنئهنمېن مهيدانىنىڭ بىر چېتىده 1949 –

يىلى ماۋ زېدۇڭنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ياسالغان ئېگىزلىكى 40

مېتىرچه كېلىدىغان بىر مۇنار بار. كهسپىي ئىجازهت ئالغان ۋه

خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن نازارهت قىلىنىپ تۇرىدىغان

ساياھهت يېتهكچىلىرى چهت ئهللىكلهرنى بۇ مۇنارنىڭ يېنىغا

ئاپىرىشنى خالىمايدۇ. غهربلىكلهر بۇ مۇنارنىڭ يېنىغا ئۆزى

بارالىغان تهقدىردىمۇ، مۇنارنىڭ مهرمهر ۋه گىرانت تاشلىرىغا

ئويۇلغان رهسىم ۋه خهتلهرنىڭ ئېنگلىزچه تهرجىمىسى

بولمىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ مۇنارنىڭ نېمه نهرسه ئىكهنلىكىنى

چۈشىنهلمهيدۇ. بۇ مۇنارنىڭ ئهڭ دهسلىپىدىن تارتىپال «يۈز

يىللىق مارافون»غا ھاكىملىق قىلىدىغان تهپهككۇرنى ئۆزىگه

مۇجهسسهملىگهنلىكىنى تېخىمۇ بىلهلمهيدۇ.     

بۇ غايهت زور مۇنار ئىنتېرنېتتا، شۇنداقال كىشىلهر ئارىسىدىمۇ

«خهلق قهھرىمانلىرى خاتىره مۇنارى» دهپ ئاتىلىدۇ (1). بۇ مۇنار

ئهمهلىيهتته خىتايالرنىڭ غهرب كۈچلىرىنىڭ قولىدا تارتقان، 

1839 – يىلىدىكى تۇنجى قېتىملىق ئهپىيۇن ئۇرۇشىدا

باشالنغان «يۈز يىللىق خارلىق»تىن قۇتۇلغانلىقىنىڭ

سىمۋولىدۇر. ئۇ چاغدىكى ئهپىيۇن ئۇرۇشى ئهنگلىيه بىلهن

چىڭ سۇاللىسى ئوتتۇرىسىدىكى سودا نىزاسىدىن كېيىن،

ئهنگىلىيه خان جهمهتى دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ خىتاي

پورتلىرىغا بېسىپ كىرىشى بىلهن باشالنغانىدى. بۇ مۇنارغا

ئويۇلغان خهت ۋه رهسىملهرده، خىتاينىڭ يۈز يىللىق تارىخى

زامان تهرتىپى بويىچه تهسۋىرلهنگهن. بۇ يۈز يىل ـــ ئهڭ كهمىده

خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ نهزىرىدىكىدهك ـــ خهلق

قارشىلىق ھهرىكهتلىرى، غهرب مۇستهملىكىچىلىكى ۋه 1949

– يىلى ماۋزېدۇڭنىڭ تهختكه ئولتۇرۇپ غهربنىڭ خىتاينى

خارلىشىغا خاتىمه بېرىشى بىلهن ئهۋجىگه چىققان پارتىزانلىق

ئۇرۇشلىرى بىلهن تولغانىدى. 

 

ئامېرىكىلىق ساياھهتچىلهر ھهركۈنى بۇ مۇنارنىڭ يېنىدىن

ئۆتۈپ، ئۇنى سۈرهتكه تارتىدۇ – يۇ، بۇ مۇنارغا

مۇجهسسهملهنگهن، ئۆزىگه (يهنى غهربلىكلهرگه) قارىتىلغان

ئۇچۇرالرغا دىققهت قىلمايدۇ. بۇ مۇنارنىڭ خىتاي خهلقى

ئارىسىدا ۋهتهنپهرۋهرلىكنىڭ يادرولۇق سىمۋوللىرىدىن بىرىگه

ئايالنغانلىقى بىز نهزهردىن ساقىت قىلغان يهنه بىر ئۇچۇرنى،

«خىتاينىڭ ئادالهت كۈنى كېلىۋاتىدۇ» دېگهن سىگنالنى بىزگه

يهتكۈزىدۇ. قىسقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ مۇنار خىتاي ــ

ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنىڭ ئهڭ مۇكهممهل سىمۋوللىرىدىن

بىرى. (بۇ مۇناسىۋهت جهريانىدا) خىتاي ئۆزى ئىلگىرى

ئۇچرىغان ئادالهتسىزلىكلهرنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇپ كېلىۋاتقان

(نهپ ئېلىۋاتقان) بولسا، ئامېرىكا پۈتۈنلهي زۇلمهت ئىچىدىدۇر.

 

(خىتايالر دهۋا قىلىدىغان) «خىتاينىڭ يهرشارىدىكى دۆلهتلهر

قاتلىمىدا ئاالھىده ئورۇنغا ئىگه ئىكهنلىكى»دىن ئىبارهت بۇ

ئۇقۇم خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ باش كۆتۈرۈشىدىن خېلى

بۇرۇنال مهۋجۇت ئىدى (2). 19 – ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا، ياۋروپا

كۈچلىرى خىتاينى «شهرقىي ئاسىيا كېسهل كۆرپىسى» دهپ

ئاتىشاتتى. بۇ ئۇقۇم چۆكۈۋاتقان ئوسمان تۈرك ئېمپىرىيهسىگه

بېرىلگهن «ياۋروپادىكى كېسهلمهن» لهقىمىنى ئۆرنهك

قىلغانىدى. بۇ ئۇقۇم نۇرغۇن خىتاي زىيالىيلىرىنىڭ غهرب

كۈچلىرىگه ۋه باشقىالرغا بولغان نهپرىتىنى كۈچهيتكهن ۋه بۇ

خىل نهپرهتنى ھهققانىيالشتۇرغانىدى. خىتاي ئىنقىالبچى چېن

تيهنخۇا 1903 – يىلى «ئهجنهبىيلهر بىزنى <شهرقىي ئاسىيا

كېسهل كۆرپىسى>، ياۋايى، قاالق ئىرق، دېيىشىدۇ» دهپ

ۋايسىغانىدى (3). ئهدىگهن بۇ يارا خىتاي خهلقئارادا ئهڭ يۇقىرى

قاتالمدىكى «تېگىشلىك» ئورنىغا ئېرىشمىگۈچه ساقايمايدۇ.
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20 – ئهسىرنىڭ باشلىرىدا، خىتاي يازغۇچىلىرى ۋه

زىيالىيلىرى چارلېس دارۋىن بىلهن توماس خاكسىلىنىڭ

ئهسهرلىرىگه قهۋهتال مهپتۇن بولۇشقانىدى. دارۋىنچه رىقابهت ۋه

«ماسلىشالىغانالر ھايات قېلىش» نهزهرىيهسى خىتايالر

غهربنىڭ قولىدا تارتقان خورلۇقنىڭ ئۆچىنى ئېلىشقا ماس

كېلىدىغان يول سۈپىتىده ئۇالرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكهنىدى.

تهرجىمان، ئالىم ۋه ئىسالھاتچى يهن فۇ خاكسىلىنىڭ

«تهدرىجىي تهرهققىيات نهزهرىيهسى ۋه ئېتىكا» دېگهن

ئهسىرىنى خىتايچىغا تهرجىمه قىلغان تۇنجى كىشىدۇر.

لېكىن، يهن فۇ ئهسلى ئهسهردىكى «تهبىئهتنىڭ تاللىشى»

دېگهن ئۇقۇمنى «淘汰» «شالالش» دهپ تهرجىمه قىلىپ

ئهجهللىك خاتالىق ئۆتكۈزگهن ۋه بۇ خاتالىق خىتايالرنىڭ

دارۋىن نهزهرىيهسىنى چۈشىنىشىده يېتهكچى رول ئوينىغانىدى

(4). شۇ ۋهجىدىن، (خىتايالرنىڭ نهزىرىده) رىقابهتته

ئۇتتۇرغانالر ئاجىزالر دهپ قارىلىپال قالماستىن، ئۇالر يهنه

تهبىئهت ياكى سىياسهت دۇنياسىدىن يوقىتىۋېتىلىدۇ.

«ئاجىزالر كۈچلۈكلهرگه يهم بولىدۇ. ھاماقهتلهر ئاقىلالرغا قۇل

بولىدۇ... شۇ تهرىقىده ئهڭ ئاخىرىدا ساقلىنىپ قالغانالر ئۆز

زامانىغا، ماكانىغا ۋه ئىنسانلىق ئورنىغا ئهڭ ماس كهلگهنلهر

بولىدۇ» دهيدۇ يهن فۇ (5). ئۇ يهنىمۇ ئىچكىرىلهپ، غهربنىڭ

نهزىرىده «تۆۋهن دهرىجىلىك ئىرقنىڭ بارچه ئهزالىرى يۇقىرى

دهرىجىلىك ئىرق تهرىپىدىن يوق قىلىۋېتىلىشى

كېرهك»لىكىنى يازىدۇ (6). 1911 – يىلى، زامانىۋى خىتاي

دۆلىتىنىڭ ئاتىسى سۈن جۇڭشهن ئۆز پىروگراممىسىدا ئوچۇق

– ئاشكارا ھالدا ئىرقىي ساقلىنىپ قېلىش نهزهرىيهسىنى

ئاساس قىلغانىدى. سۈن جۇڭشهن خىتاينىڭ چهت ئهل

كۈچلىرىگه قارشى كۈرىشىنى سېرىق تهنلىكلهرنى

بويسۇندۇرۇش، ھهتتا يوقىتىش نىيىتىده بولۇۋاتقان ئاق

تهنلىكلهرنىڭ «ئىرقىي يوقىتىش»ىغا قارشى تىركىشىش دهپ

تهسهۋۋۇر قىلغانىدى (7).بۇ تهسهۋۋۇر 1949 – يىلى قايتىدىن

قوللىنىلدى. ماۋ زېدۇڭنىڭ ئهسهرلىرى دارۋىنچه ئىدىيهلهر

بىلهن تولغان. ماۋ زېدۇڭنىڭ ئهڭ كۈچلۈك تهسىرىگه ئۇچرىغان

ئىككى تهرجىماننىڭ بىرى بۇ ھهقته «كهلگۈسى كۈرهشته

پهقهت ئاق ۋه سېرىقتىن ئىبارهت ئىككىال ئىرق بار بولىدۇ،

سېرىق تهنلىكلهر ئۆز ئىستراتېگىيهسىنى ئۆزگهرتمىگۈچه،

ئاق تهنلىكلهر بۇ كۈرهشته ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلهپ تۇرىدۇ»

دهپ خۇالسه چىقارغان. ماۋ زېدۇڭ ۋه ئۇنىڭ سهپداشلىرى كارل

ماركسنىڭ يازمىلىرىنى كۆرۈشتىن ئىلگىرىال، خىتاي

مهۋجۇتلۇقىنىڭ خىتايالرنىڭ خاس ئاالھىدىلىكلىرىنى

تهكىتلهيدىغان ئۇزۇن مۇددهتلىك، ئاشقۇن ئىستراتېگىيهگه

باغلىق ئىكهنلىكىگه ئىشهنگهن (8). شۇ ۋهجىدىن، خىتاي

كوممۇنىستلىرىنىڭ ئىستراتېگىيه تهپهككۇرىدا، كهسكىن

رىقابهتكه تولغان دۇنيادا ساقلىنىپ قېلىش ئۈچۈن كۈرهش 

قىلىش ئىدىيهسى يېتهكچى ئورۇنغا ئۆتكهن. ماۋ زېدۇڭنىڭ

قىزىل ئارمىيهسى 1930 – يىلالردا ھۆكۈمهت ئارمىيهسىگه

ئهسىر بولۇپ قېلىشتىن قېچىپ، روياپقا چىقارغان مهشھۇر

«ئۇزۇن سهپهر» مهزگىلىده، ماۋ زېدۇڭنىڭ يېنىدا پهقهت بىر

پارچىال كىتاب بار ئىدى. ئۇ تارىخىي ساۋاقالردىن يهكۈنلهپ

چىقىلغان دۆلهت ئىداره قىلىش ھهققىدىكى ماھارهتلهر بايان

قىلىنغان، غهربته ئوخشىشى يوق بىر كىتاب بولۇپ، مهزكۇر

كىتابنىڭ ئهڭ مۇھىم قىسىملىرى «ئهلنى ئىداره قىلىشقا

پايدىلىق ئۆرنهكلهر» دېگهن نامدا ئېنگلىزچىغا تهرجىمه

قىلىنغان. بۇ كىتابنىڭ مهزمۇنى خىتاينىڭ ئۇرۇشقاق

بهگلىكلهر دهۋرىدىكى تاكتىكىلىرىغا مهركهزلهشكهن ۋه

مىالدىدىن بۇرۇنقى 4000 – يىلغىچه بولغان ئارىلىقتىكى

ھېكايه ۋه ئهقلىيه سۆزلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان (9). بۇ خىل

ئهقلىيه سۆزلهردىن بىرى بولمىش، كۇڭزىغا نىسبهت بېرىلگهن

«ئاسماندا ئىككى قۇياش بولسا بولمايدۇ» دېگهن سۆز خىتايالر

مهپتۇن بولغان دارۋىنىزم چۈشهنچىلىرى بىلهن يۈكسهك

بىردهكلىككه ئىگه (10). كۇڭزىنىڭ بۇ سۆزىنىڭ مهنىسى

«دۇنيا تهرتىپىنىڭ تهبىئىتى قاتالمالرغا بۆلۈنۈشتۇر. بۇ خىل

قاتالملىق دۇنيانىڭ ئهڭ ئۈستىده چوقۇم پهقهت بىرال ھۆكۈمدار

بولۇشى كېرهك» دېگهندىن ئىبارهتتۇر.

 

ئامېرىكا مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ خىتاي ھهققىدىكى ئهڭ چوڭ

خاتالىقلىرىنىڭ بىرى مهزكۇر كىتاب («ئهلنى ئىداره قىلىشقا

پايدىلىق ئۆرنهكلهر»)قا ئهستايىدىل مۇئامىله

قىلمىغانلىقىدۇر. بۇ كىتاب ئهزهلدىن ئېنگلىزچىغا تهرجىمه

قىلىنىپ باقمىغان. تاكى 1992 – يىلىغا كهلگهنده، بىز

نيۇيورك ۋاقىت گېزىتىنىڭ مۇخبىرى خاررىسون

سالىسبېرىيدىن شۇنى بىلدۇقكى، ماۋ زېدۇڭ بۇ كىتابتىكى

ئىبرهت - ساۋاقالرنى 1935 – يىلى ياخشى كۆرۈپال قالماستىن،

تاكى 1976 – يىلى ئۆلگهنگه قهدهر بۇ كىتابنى تهكرار – تهكرار

ئوقۇغان (11). دېڭ شياۋپىڭ ۋه باشقا خىتاي رهھبهرلىرىمۇ بۇ

كىتابنى ئوقۇغان. ھهتتا، خىتايدىكى تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ

ئوقۇغۇچىلىرى مۇشۇ كىتابتىكى ئۇرۇشقاق بهگلىكلهر

دهۋرىدىكى ساختىپهزلىك قىلىشنى، دۈشمهننىڭ قورشاۋىغا

چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشنى، يۈكسىلىۋاتقان بىر كۈچ

(دۆلهت)نىڭ قارشى تهرهپنى بىخۇدالشتۇرۇپ، ئۆزىگه تهمهننا

قويغۇزۇشىنى ئۆگىتىدىغان ۋهقهلهردىن تالالپ تۈزۈلگهن

دهرسلىك كىتابالرنى كۆچۈرۈپ ئۆگىنىدۇ. بىز بۇالرنىڭ

ھهممىسىنى نهزهردىن ساقىت قىلىۋهتتۇق.

 

«نۆۋهتتىكى ئىدىئولوگىيه كۈرىشىده، سوتسىيالىزم   ھهممىدىن

ماس كهلگۈچى (تۈزۈم) بولۇش  سۈپىتى  بىلهن
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غهلىبىگه ئاپىرىدىغان پۈتۈن شهرت – شارائىتالرنى ھازىرلىدى»

دهيدۇ ماۋ زېدۇڭ تىپىك دارۋىنىزمچه ئابزاستىن بىرنى ئۆرنهك

قىلىپ تۇرۇپ(12). 1950 – يىللىرى، ماۋ زېدۇڭ ۋه باشقا خىتاي

رهھبهرلىرى پۈتۈن دۇنياغا ھاكىم بولۇشنى پات – پاتال تىلغا

ئالغانىدى. ئهمما، غهربلىكلهر بۇ خىل سۆزلهرنى «خىتايالرنىڭ

دهبدهبىلىك خام خىيالى ياكى مىللهتچىلىك ئهسهبىيلىكىنى

كۆرۈكلهشتىكى باشقىالرغا زىيىنى يهتمهيدىغان داۋراڭ» دهپ

قاراپ نهزهردىن ساقىت قىلىشتى. ئهمهلىيهتته، بۇنىڭ

ئامېرىكىدىكى ئېزىنخاۋېر، كېننىدى، ترۇمان ياكى نىكسون

قاتارلىقالرنىڭ «ئامېرىكا دۇنيادىكى ئهڭ بۈيۈك دۆلهتتۇر» دهپ

سۆزلىگهن نۇتۇقلىرىدىن پهرقى يوق ئىدى. خىتايدا «چوڭ

سهكرهپ ئىلگىرىلهش»(13) دهپ ئاتالغان مهزگىلده، خىتاي

كوممۇنىستىك پارتىيهسى «ئهنگلىيهدىن ئېشىپ، ئامېرىكىغا

يېتىشىۋېلىش» شوئارىنى ئوتتۇرىغا قويغانىدى، ئهمما

ئۇالرنىڭ بۇ ئىشتىكى ئهستايىدىللىقىنى ھېس قىلىپ

يېتهلىگهنلهر تولىمۇ ئاز بولدى. 

ماۋ زېدۇڭ تهختته ئولتۇرغان مهزگىللهرده، ئامېرىكا

ئىستىخبارات ئورگانلىرى ئۆزىنىڭ بىر تهرهپلىمه كۆز

قارىشىنىڭ ئىسكهنجىسىده قالدى. نۇرغۇن كىشىلهر

خىتايالرنى بىر توپ رادىكالالر تهرىپىدىن يېتهكلهنگهن

تهركىدۇنياچى، ئاساسهن ئىپتىدائىي ھالهتتىكى ئىنسانالر دهپ

قاراشتى. خىتاينىڭ كوچىلىرى ماشىنا بىلهن ئهمهس،

ۋېلىسپىت بىلهن تولغانىدى. خىتاي ياسىمىچىلىرى توكلۇق

شامالدۇرغۇچنىمۇ ياسىيالمايتتى. خىتايغا مهبلهغ سالىدىغان

چهت ئهللىكلهرمۇ ئاز ئىدى. ماۋ زېدۇڭنىڭ غهلىته

مىللهتچىلىك پىالنى غهربلىكلهرنىڭ مهسخىره ئوبيېكتى

ئىدى: ئۇ خىتاينىڭ چهت ئهللهردىكى بارلىق ئهلچىلىرىنى

قايتۇرۇپ كهلگهنىدى؛ ئۇ دېھقانالرغا ياردهم قىلىش ئۈچۈن،

ھهربىيلهرگه بۇيرۇق چۈشۈرۈپ زىرائهتلهرنى يهپ كېتىۋاتقان

قۇشقاچالرنى ئۆلتۈرگۈزگهنىدى. بۇ «بۈيۈك داھى» قۇشقاچالرنىڭ

زىيانداش ھاشارهتلهرنى يوقىتىدىغانلىقىغا مىننهتدارلىق

بىلدۈرىدىغاندهكمۇ قىلمايتتى. شۇنىڭ (يهنى كهڭ كۆلهمده

قۇشقاچ ئۆلتۈرۈشنىڭ) نهتىجىسىده، خىتايدىكى زىرائهتلهر

كهڭ كۆلهملىك ھاشارهت ئاپىتىگه ئۇچرىغانىدى.ئامېرىكا

ئىستىخبارات ئورگانلىرى «خىتاي سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

ئىككىلهمچى شېرىكى بولۇشقا رازى بولمايدۇ» دېگهن دوكالتقا

ئىشىنهلمىگهنىدى. خىتايدهك ئارقىدا قالغان بىر دۆلهتنىڭ بىر

كۈنلهرده ئامېرىكا بىر ياقتا تۇرسۇن، سوۋېتقا رهقىب

بواللىشىدىن ئىبارهت بىر ئىدىيه ئامېرىكىلىقالرغا تولىمۇ

كۈلكىلىك تۇيۇلغانىدى. لېكىن، بىر تۈركۈم كىشىلهر، يهنى

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ رهھبهرلىرى بۇ گهپنى ئاڭلىغاندا

كۈلهلمىگهنىدى. ئۇالر ئامېرىكىدىن خېلى بۇرۇنال خىتاينىڭ

نېمه ئىشالر بىلهن ھهپىلىشىپ يۈرگىنىنى كۆرۈپ يهتكهنىدى.

«مارافون» ھهققىدىكى تۇنجى يىپ ئۇچى موسكۋادىن

كهلگهنىدى.

*                         *                      *

1950 – يىللىرى، خىتاي ئوچۇق – ئاشكارا ھالدا سوۋېت

ئىتتىپاقىغا كوممۇنىست دۆلهتلهرنىڭ لىدېرى دهپ ئىتائهت

قىالتتى. خىتايالر يالغاندىن ئاجىز سىياققا كىرىۋېلىپ،   

تېخنىكىدا يۇقىرى سهۋىيهگه يهتكهن رۇسالردىن ياردهم تهلهپ

قىلغانىدى. لېكىن، قوشۇمچه پېرسوناژلىق ماۋ زېدۇڭغا ماس

كهلمهيتتى. سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ بۇنى بىلهتتى. گهرچه سوۋېت

ئىتتىپاقى خىتايدىن ناھايىتى خهۋپسىرهيدىغان،

گۇمانلىنىدىغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر خىتاي – ئامېرىكا

ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلىشىدىن تېخىمۇ ئهندىشىلىنهتتى. شۇڭا،

ئۇالر ئامېرىكىغا خاتا ئۇچۇر يهتكۈزگهنىدى.

 

1961 – يىلىنىڭ ئاخىرىدا، ئاناتولىي گولىتسىن ئىسىملىك بىر

ئادهم ئامېرىكا مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ خېلسىنكى

شۆبىسىنىڭ مهسئۇلىغا يېقىنلىشىپ، ئۆزىنىڭ سوۋېت

ئىتتىپاقىدىن يۈز ئۆرۈش ئىستىكى بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

ئامېرىكا مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى ئۇنىڭ

ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن بىلله خېلسىنكىدىن ستوكھولىمغا

ئۇچىدىغان ئايروپىالنغا چىقىشىغا ياردهم قىلىدۇ(14).

ئۇكرائىنادا تۇغۇلغان گولىتسىن 45 ياشتا بولۇپ، سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ فىنالندىيهدىكى ئهلچىخانىسىغا ئهۋهتىلىشتىن

ئىلگىرى، ك گ ب نىڭ ئىستراتېگىيهلىك پىالن بۆلۈمىده، ئىۋان

كلىنوۋ دېگهن ئىسىمده خىزمهت قىلغان مايور ئىدى. ئۇ سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ غهربتىكى ھهرىكهتلىرىگه ئاالقىدار ئاخبارات

ھۆججهتلىرىنى كۆتۈرگىنىچه، ستوكھولىمدىن ئامېرىكىغا قاراپ

ئۇچىدۇ. «غهربكه يېتىپ كهلگهن ئهڭ مۇھىم يۈز

ئۆرۈگۈچى»(15) دهپ تهرىپلهنگهن ۋه كېيىنچه داڭلىق

تېلېۋىزىيه فىلىمى «ۋهزىپه: ئىمكانسىزلىق»تا ئۇنى پىروتوتىپ

قىلىپ پېرسوناژ يارىتىلغان گولىتسىن يهنه كېيىنكى نهچچه

يىلدا ئامېرىكىنىڭ دىپلوماتىيه ۋه ئىستىخبارات ساھهسىگه

تهلتۆكۈس تهسىر كۆرسهتكهن خىتاي – سوۋېت مۇناسىۋىتى

چۈشهنچىسىنىمۇ بىرگه ئېلىپ كهلگهنىدى. 

 

دهسلىپىدىن تارتىپال، ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرى

گولىتسىنغا ئىشىنىشكه مايىل ئىدى. ئۇمۇ غهربتىكى بىر

قانچه داڭلىق سوۋېت جاسۇسىنىڭ ئىسمىنى تهمىنلهش

ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئىشهنچىلىك ئىكهنلىكىنى

ئىسپاتلىغانىدى. ئۇنىڭ ئهڭ ھالقىلىق ياردىمى ئهنگلىيه

ئىستىخبارات ئهمهلدارى كىم فىلبىنىڭ ئهمهلىيهتته قوش

تهرهپلىك ك گ ب جاسۇسى ئىكهنلىكىنى جهزملهشتۈرگهنلىكى

ئىدى.    

 

شۇنداقال، گولىتسىن مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا سۇيقهسىتچىلىك

نهزهرىيهچىلىرىدىن بولۇپ، ئۇ كېيىنچه ئهنگلىيه باش

مىنىستىرى خارولد ۋىلسوننى ك گ ب نىڭ ئۇچۇر

تهمىنلىگۈچىلىرىدىن بىرى دېمهكچى بولغانىدى. ئۇنىڭ

سۇيقهسىتچىلىك نهزهرىيهلىرىدىن بىرى خىتاي

كوممۇنىسىتلىرى بىلهن سوۋېت سىياسىي بيۇروسى

ئارىسىدىكى كوممۇنىزم دۇنياسىنىڭ كونتروللۇقىنى تالىشىش

سهۋهبلىك يۈز بهرگهن ئېغىر بۆلۈنۈش ھهققىده ئېقىپ يۈرگهن،

شۇنداقال بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان ئىغۋاالرغا مۇناسىۋهتلىك

ئىدى.گولىتسىن ئامېرىكىلىقالرنى بۇ ئىغۋاالرنىڭ ئاساسسىز

ئىكهنلىكىگه ئىشهندۈرگهنىدى. ئۇنىڭ دېيىشىچه،بۇ ك گ ب    
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خىتايالرنىڭ ئامېرىكىدىن قىممهتلىك ئاخباراتالرنى

ئوغرىلىيالىشى ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرغان ئالدامچىلىق ئىدى.

گولىتسىن ئامېرىكىنى يهنه شۇ خۇسۇستىمۇ

ئاگاھالندۇرغانىدىكى، ئۇنىڭ قارىشىچه، مهلۇم بىر ۋاقىتتا،

باشقا سوۋېت خائىنلىرى ئامېرىكىغا كېلىپ، ئۆز قولىدا

خىتاي – سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ بۇزۇلغانلىقىغا ئاالقىدار

ئىسپات بارلىقىنى دهۋا قىلىشى مۇمكىن ئىدى. شۇ ۋهجىدىن،

بۇ جاسۇس يېتىپ كهلگهنده، ئۇنىڭغا ئىشىنىشكه بولمايتتى.

دېگهندهك، شۇنىڭدىن ئىككى يىلدىن كۆپرهك ۋاقىت

ئۆتكهنده، گولىتسىننىڭ «بېشارىتى» راست چىقتى. 

 

1964 – يىلى يانۋاردا، يۇرى نوسېنكو ئىسىملىك ك گ ب

جاسۇسى جهنۋهدىكى ئامېرىكا مهركىزىي ئاخبارات

ئىدارىسىنىڭ بىر خىزمهتچىسى بىلهن ئاالقىالشتى ۋه

شۇنىڭدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال سوۋېت ئىتتىپاقىدىن يۈز ئۆرىدى.

ئۇ غهربته سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچۈن قوش تهرهپلىك جاسۇسلۇق

قىلغانىدى. كېيىن، ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقىغا چاقىرىلدى – ده،

ئۆزىنىڭ ئۇ يهرگه قايتىپ بارسا تۈرمىگه

تاشلىنىدىغانلىقىنى، ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىر ئاقىۋهتكه

قالىدىغانلىقىنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن، ئۆزىنى ئامېرىكىنىڭ

قوينىغا ئاتتى. ئۇ ئامېرىكىغا كهلگهندىن كېيىن، خىتاي –

سوۋېت مۇناسىۋىتى ھهققىدىكى بىردهك ئېتىراپ قىلىنغان

كۆز قاراشالرنىڭ نۇرغۇنىغا قارشى پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا

قويدى. ئۇ خىتاي – سوۋېت ئارىسىدىكى ئېغىر زىددىيهتكه

ئاالقىدار خهۋهرلهرنى ئېلىپ كهلگهن بولۇپ، بۇ گولىتسىننىڭ

«خىتاي بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى ئارىسىدا زىددىيهت بار

دېگهن گهپلهرنىڭ ئاساسى يوق» دېگهن سۆزىگه تۈپتىن زىت

ئىدى. (خىتاي بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى ئارىسىدىكى) قىياس

قىلىنغان بۇ زىددىيهت ئهمهلىيهتته شۇ دهرىجىده ئېغىر

ئىدىكى، مهزكۇر ئىككى دۆلهت شۇ سهۋهبلىك چېگرادا

توقۇنۇشقان، ھهتتا بۇنىڭ ئومۇمىيۈزلۈك ئۇرۇشقا ئايلىنىپ

كېتىش خهۋپى كۆرۈلگهنىدى (16). ئۇ (يۇرى نوسېنكو) ك گ ب

تهرىپىدىن ئامېرىكىغا ئهۋهتىلگهن، خىتاينى تېخىمۇ زور

كۈچكه ئىگه قىلىدىغان خىتاي ــ ئامېرىكا ئىتتىپاقى

شهكىللىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن قهستهن خاتا ئۇچۇر

تارقىتىدىغان جاسۇسنىڭ ئۆزى ئهمهس، ئهكسىچه دهل

گولىتسىن ئىكهنلىكىنى ئېيتتى. ئۇ يهنه ماۋ زېدۇڭنىڭ

خهلقئارا كوممۇنىزم سىستېمىسىغىال ئهمهس، پۈتۈن دۇنياغا

ھاكىم بولۇش ئويى بارلىقىنى دوكالت قىلدى.      

 

بۇ ئىككى ئۇچۇر مهنبهسى تهمىنلىگهن زىددىيهتلىك كۆز

قاراشالر ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى تهڭقىسلىقتا قويدى. بىر

تهرهپتىن، بۇ ئىككى كۈچلۈك كوممۇنىستىك دۆلهت ئارىسىدا

زىددىيهت بار دېگهن كۆز قاراشنىڭ ئىچكىرىلهپ قېزىش،

پايدىلىنىش قىممىتى پهۋقۇلئادده يۇقىرى ئىدى. يهنه بىر

تهرهپتىن، ئامېرىكىلىقالر بىر كوممۇنىستىك دۆلهتنىڭ

ئىدېئولوگىيه سهۋهبلىك چوقۇم يهنه بىر كوممۇنىستىك

دۆلهتنى قولاليدىغانلىقىغا ۋه غهربنىڭ ئۆز ئارىسىدىن يوچۇق

ئېچىشتىكى ھهرقانداق ئۇرۇنۇشلىرىغا بىرلىكته قارشى

تۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى.  تهدرىجىي ھالدا، ئامېرىكا

ئىستىخبارات ساھهسىدىكىلهر يۇرى نوسېنكوغا

ئىشهنمهسلىكته ئورتاق قاراشقا كهلدى. شۇنداقال، ئۇالرنىڭ بۇ

مهيدانى (يهنى خىتاي بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى ئارىسىدا

زىددىيهت يوق دېگهن يهكۈنگه كېلىشى، ت) شۇنىڭدىن

كېيىنكى نهچچه ئون يىلدا خىتاي بىلهن بولغان مۇئامىلىسى

جهريانىدىمۇ داۋامالشتى. ئهمهلىيهتته، ئۇالر خاتاالشقانىدى.

 

نوسېنكو «توقۇپ چىققان ھېكايىلىرىدىن ۋاز كېچىشى

مۇمكىن» دېگهن ئۈمىدته ئايرىم قاماپ قويۇلدى. ئهمما، ئۇ

ئۈچ يىللىق قاماقتىن كېيىنمۇ (خىتاي بىلهن سوۋېت

ئىتتىپاقى ئارىسىدا زىددىيهت بار دېگهن) «ھېكايىسى»دىن

ياكى ئىشهنچىسىدىن يانمىدى. نىھايهت، بهزى ئامېرىكىلىق

تهھلىلچىلهر نوسېنكو ئۆزلىرىنىڭ كۆز ئالدىدا پۇالڭلىتىپ

تۇرغان، سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى خىتاي – ئامېرىكا

ئىتتىپاقى شهكىللهندۈرۈشتىن ئىبارهت جهزىبىدار

تهسهۋۋۇرغا ئۈمىد بىلهن بېقىشقا پېتىندى. ئامېرىكا

مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى ۋه فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش

ئىدارىسى بۇ ئىشنىڭ تېگىگه يېتىش ئۈچۈن، خهلقئارالىق

ئاخبارات توپالش ھهرىكىتىنى باشلىدى. ئهنه شۇ چاغدا، مهن

بۇ ئىشنىڭ ئىچىگه كىردىم.

 

        *                       *                      *                      

1969 – يىلى، ئامېرىكا ئىستىخبارات ساھهسىدىكىلهرنىڭ

قولىدا بۇ مۇنازىرىنى ئاياغالشتۇرالىشى مۇمكىن دهپ

قارىلىدىغان ئىككى كوزېر بار ئىدى. بىرىنچىسى، ك گ ب

نىڭ جاسۇسلۇققا قارشى پائالىيهتلهر بۆلۈمىدىكى ياراملىق

بىر ئادهم. ئىككىنچىسى، سوۋېت سىياسىي بيۇروسىنىڭ

ئهزالىرى بىلهن يېقىندىن ئاالقه قىالاليدىغان بىر شهخس.

ئهمما، بهختكه قارشى ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسىدىن

پايدىالنغىلى بولمىدى. شۇ ۋهجىدىن، خىتاي – سوۋېت

مۇناسىۋىتىدىن ئىبارهت تېپىشماقنى يېشىش ئۈچۈن،

ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرى ئۇالرنىڭ ئورنىغا كارغا

كېلىدىغان (تۆۋهن دهرىجىلىك) مهنبهلهردىن پايدىلىنىشقا

مهجبۇر بولدى. ئهينى ۋاقىتتا (نامزات سۈپىتىده)، نيۇيوركقا

جايالشقان، سوۋېتچه ئىدىيهدىكىلهر بىلهن تولغان

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى كاتىبات باشقارمىسىدا

خىزمهت قىلىدىغان بىر ئاددىي ئاسپىرانت بار ئىدى.

 

ئهينى ۋاقىتتا مهن 24 ياشتا بولۇپ، باش كاتىپنىڭ

ئىشخانىسىدا سىياسىي ئىشالر خادىمى بولۇپ ئىشلهۋاتاتتىم.

مهن بۇ خىزمهتكه كولومبىيه ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى بىر

پىروفېسسورىمنىڭ ياردىمىده ئورۇنالشقانىدىم. گهرچه مهن

تۆۋهن دهرىجىلىك خىزمهت ئورنىدا بولساممۇ، ئهمما مهن

بۆلۈمدىكى بارچه ئورۇنالردا خىزمهت قىلىدىغان بىردىنبىر

ئامېرىكىلىق ئىدىم. مېنىڭ (ئالدىنقى قېتىملىق خىزمهت

ئورنۇمدا ئالغان) بىخهتهرلىك ئىجازهتنامهم بولغاچقا ۋه

دۇنيادىكى ھهرقايسى دۆلهتلهرنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر

تهشكىالتىدىكى يۇقىرى دهرىجىلىك ئىشخانىلىرىغا قهرهللىك

كىرىش پۇرسىتىم بولغاچقا، مهن فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش  
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ئىدارىسى ۋه مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى ئۈچۈن ناھايىتى

روشهن بىر نىشان (نامزات) ئىدىم.    

 

4 - ئاينىڭ مهلۇم بىر بۇلۇتلۇق دۈشهنبه كۈنى، چۈشتىن بۇرۇن

8:35 ده، مهن 1 – چوڭ كوچا 42 – كوچىنىڭ بۇلۇڭىدا قاتناش

قىستاڭچىلىقىنىڭ پهسىيىشىنى كۈتۈپ تۇراتتىم. پۈتۈن

كوچىنىڭ ئۇ بېشىدىن بۇ بېشىغا كهلگۈچه سوزۇلغان،

دىپلوماتالرغا خاس نومۇر تاختىسى ئېسىلغان ھهشىمهتلىك

قارا پىكاپالر نيۇيوركتىكى ئېرالندىيهلىكلهردىنمۇ كۆپ ئىدى.

مهن ئىككى ئاي بۇرۇن بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ

كاتىبات باشقارمىسىدا سىياسىي تهھلىلچى بولغاندىن

تارتىپ، بۇ يولدىن نۇرغۇن قېتىم ماڭغانىدىم. ئهمما، شۇ كۈنى

مېنىڭ خىزمىتىم ئۆزگهرگهنىدى. مهن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى

ئۈچۈن جاسۇس بولۇپ ئىشلهشكه قوشۇلغانىدىم.

 

مهن بىلهن ئاالقىلىشىدىغان ئىككى كىشى مهركىزىي

ئاخبارات ئىدارىسىدىكى «پېتىر» ۋه فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش

ئىدارىسىدىكى «ئاالھىده خادىم سىمىس» ئىدى. ئامېرىكا

دۆلهت بىخهتهرلىكى مهسلىھهتچىسى ھېنرىي كىسسىنجېر

ئۇالرغا  سوۋېت ئىتتىپاقى ئۇچۇر مهنبهسىدىن خىتاي – سوۋېت

يىرىكچىلىكىنىڭ مۇمكىنچىلىكى جهھهتته پايدىالنغىلى

بولىدىغان ھهرقانداق ئاخباراتالرنى توپالش ۋهزىپىسىنى

تاپشۇرغانىدى. خىتاينىڭ (خىتاي – سوۋېت مۇناسىۋىتى

جهريانىدا) ئىشهنچىلىك، تۇترۇقسىز، ھهتتا خهتهرلىك

دېگهندهك، قانداق تىپتىكى ھهمراھقا ئايلىنىدىغانلىقىنى

بىلىشنىڭ ئانچه ئهھمىيىتى يوق ئىدى. مېنىڭ ئامېرىكىلىق

خىزمهتداشلىرىمنىڭ ئهس – يادى «بىز قانداق قىلغاندا

بېيجىڭنى موسكۋاغا قارشى كوزېر قىلىپ قوللىنااليمىز؟»

دېگهن مهسىلىگه مهركهزلهشكهنىدى. بۇ پۈتۈن جهريان 1969 –

يىلى 8 – ئايدا كالىفورنىيه ئىشتاتىنىڭ سان كىلىمېنت

شهھىرىدىكى ئاتالمىش غهربىي ئاق سارايدا ئۆتكۈزۈلگهن،

پىرېزىدېنت نىكسون  رىياسهتچىلىكىدىكى ئاسىيانىڭ

كهلگۈسى مۇھاكىمه قىلىنغان يىغىنغا قهدهر كۈچىيىپ

بارغانىدى.

جاسۇسلۇق دهسلهپته ماڭا جون لې كاررېنىڭ ۋهھىمىلىك

رومانلىرىنى ۋه جامس باندنىڭ فىلىملىرىنى ئهسلهتكهن

بولسا، ناھايىتى تېزال (ئاچچىق) رېئاللىقا يۈزلىنىشكه مهجبۇر

بولدۇم. مېنىڭ (خىزمهتته ئىشلىدىغان) مهخپىي ئىسمىم 007

دېگهندهك ئۆزگىچه، سىرلىق ئىسىم ئهمهس ئىدى(17). خىتاي

– سوۋېت مهسىلىسى ھهققىدىكى ئهڭ چوڭقۇر دوكالت

مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ ESAU ۋه POLO دهپ

ئاتالغان ئۇزۇن سهھىپىلىك تهتقىقات نهتىجىسى ئىدى(18). (بۇ

دوكالتتا) دهلىل – ئىسپاتالر بىر – بىرىگه ئارىلىشىپ

كهتكهنىدى.ھېنرىي كىسسىنجېرنىڭ مهسئۇللۇقىدىكى دۆلهت

بىخهتهرلىك كومىتېتىنىڭ خىزمهتچىلىرىمۇ خىتاي بىلهن

بولغان مۇناسىۋهتنى ياخشىالش – ياخشىلىماسلىق

مهسىلىسىده تهڭ نىسبهتته ئىككىگه بۆلۈنۈپ كهتكهنىدى.

ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى 1969 – يىلىدىكى يىغىندا

كۆرۈلگىنىدهك، پىرېزىدېنت نىكسوننىڭ «خىتاي سوۋېت

ئىتتىپاقىدىنمۇ خهتهرلىك تهھدىت، شۇنىڭ ئۈچۈن بىز

 خىتايغا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبىدىن مۇداپىئهلىنىش 

سىستېمىسىغا موھتاج» دېگهن كۆز قارىشىنى قوللىدى. 1969

– يىلى 1 – ئايغا كهلگۈچه، كىسسىنجېرنىڭ

مهسلىھهتچىلىرى كىسسىنجېرغا ۋه پىرېزىدېنتقا سۇنغان

نوتىدا بۈگۈن «خىتايغا ئېچىۋېتىلىش» دېگهن نامدا مهشھۇر

بولغان سىياسهتكه قارشى تۇرغانىدى. نىكسوننىڭ خىتاينى

زىيارهت قىلىشقا تهمشىلىۋاتقانلىق خهۋىرى كىسسىنجېرغا

يهتكۈزۈلگهنده، ئۇ بۇ ھهقته «ئاساسهن مۇمكىن ئهمهس»

دېگهنىدى (19).

 

مهن سائهتلهپ ۋاقىت ئاجرىتىپ بۇ دوكالتالرنى ئوقۇپ چىقتىم،

بۇ دوكالتالردا كۆرسىتىلگهن خىتاينىڭ غايىلىرى ھهقىقهتهن

ئادهمنى چۆچۈتهتتى. 1960 – يىلىدىن 1962 – يىلىغىچه، مهن

ئامېرىكا مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ Iron Bark دهپ

ئاتالغان بىر يۈرۈش ھهرىكهتلىرى داۋامىدا مىكرو تىپلىق

جاساسلۇق فوتو ئاپپاراتىدا تارتىلغان، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

نهچچه مىڭ بهتلىك مهخپىي ھۆججهتلىرىنى كۆرۈپ چىقتىم.

ئادهمنىڭ ئىشهنگۈسى كهلمهيدىغىنى، بۇ ھۆججهتلهر

موسكۋادىكى ھهربىي رهھبهرلهرنىڭ ئاللىقاچان خىتاينى

شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى تهشكىالتى بىلهن ئوخشاش

خهتهرلىك دهپ قارىغانلىقىنى ئاشكارىلىغانىدى. مهن يهنه

SOLO، نيۇيوركتىكى فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ

TOP HAT ۋه FEDORA دېگهن نامدا ئۈچ جاسۇسلۇق

ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىدىن؛ بۇ ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ

بېرىۋاتقانالرنىڭ ناھايىتى ئىشهنچىلىك ئىكهنلىكىنىڭ

ئىسپاتالنغانلىقىدىن، شۇنداقال سوۋېت سىياسىي

بىيۇروسىنىڭ ئىچكى مهشغۇالتلىرىنى يېقىندىن بىلىش

ئىمكانىغا ئىگه ئىكهنلىكىدىنمۇ خهۋهر تاپتىم(20). لېكىن،

فېدېراتسىيه تهكشۈرۈش ئىدارىسى ۋه مهركىزىي ئاخبارات

ئىدارىسى كىسسىنجېر ۋه ئۇنىڭ مهسلىھهتچىلىرى تهرىپىدىن

ئوتتۇرىغا قويۇلغان سوئالالرنى سوراش ئارقىلىق ماڭا بۇ

ئاخباراتالرنى تېخىمۇ تهپسىلىيلهشتۈرگۈزمهكچى بولدى.

 

كاتىبات باشقارمىسىنىڭ ئىشخانىلىرى بىرلهشكهن دۆلهتلهر

تهشكىالتى بىناسىنىڭ 35 – قهۋىتىده ئىدى. مهن بۇ يهرده

ئۇچراتقان، كىشىده ئهڭ چوڭقۇر تهسىر قالدۇرىدىغان سوۋېت

ئىتتىپاقى خىزمهتچىسى سېمىزرهك كهلگهن، ئاق چاچلىق،

مىجهزى ئوچۇق، ئاركادى شېۋچېنكو دېگهن كىشى ئىدى. مهن

ئۇنى ياخشى چۈشىنىشكه باشلىدىم. 39 ياشلىق شېۋچېنكو

خۇمارى ناھايىتى كۈچلۈك ھاراقكهش بولۇپ، مارتىنى ھارىقى

ئۇنىڭ دائىملىق تاللىشى ئىدى. شۇنداقال، ئۇ دائىم

مانخاتتاندىكى La Petite Marmite دېگهن فىرانسىيه

قاۋاقخانىسىدا ئۇزۇندىن ئۇزۇن گهپ سېتىپ ئولتۇراتتى. مهن

نۇرغۇن قېتىم ئۇنىڭ بىلهن بىلله چۈشلۈك تاماق يېگهنىدىم،

ئۇ تاماق جهريانىدا ئامېرىكىدىكى (چهت ئهللىك)

خىزمهتچىلهرنى ئۆز دۆلىتىنىڭ (ئامېرىكىدا تۇرۇۋاتقان)

مهمۇرىي خادىملىرى بىلهن يېقىن ئۆتۈۋاتقاندهك تهسىر بېرىپ

قويماسلىققا ئۈندهيدىغان ساختا كېلىشىملهرنى مازاق قىلىپ

قوياتتى. ئۇ مىيىقىدا كۈلگهچ، ئامېرىكىدا (خىلمۇخىل

شىركهتلهرده) ئىشلهۋاتقان رۇسىيهلىكلهرنىڭ ھهركۈنى ئۇنىڭ

سوۋېت ئهلچىلهر ئۆمىكىدىكى ئىشخانىسىغا كېلىپ ئۆزىنى 
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ئاخبارات بىلهن تهمىنلهيدىغانلىقىنى ۋه قانداق قىلىش

توغرىسىدا يوليورۇق ئالىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى.1969 –

يىلى 4 – ئايدا، مهن ئۇنىڭ دوستلۇقىغا ۋه ئىشهنچىسىگه

ئېرىشكهندىن كېيىن، ئۇ ماڭا شۇنىڭدىن بىر ئاي ئىلگىرى

خىتاي – سوۋېت چېگراسىدا يۈز بهرگهن ئىككى قېتىملىق

توقۇنۇشتا خىتايالرنىڭ قىلغان ۋهھشىيلىكلىرىنى ئېيتىپ

بهردى. ئهينى چاغدا، ئامېرىكا ئىستىخبارات

خىزمهتچىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى بۇ ۋهقهدىن خهۋهرسىز ئىدى.

ئۇنىڭ دېيىشىچه، شۇ قېتىملىق توقۇنۇش خىتاينىڭ سوۋېت

ئىتتىپاقى قوراللىق قىسىملىرىغا يوشۇرۇن ھۇجۇم قىلىشى

بىلهن باشالنغانىكهن. ئۇ يهنه ماڭا سوۋېت ئىتتىپاقى

رهھبهرلىرىنىڭ خىتاي كوممۇنىزىم دۇنياسىنىڭ كونتروللۇق

ھوقۇقىنى قولىغا ئېلىشنى ۋه شۇ ئارقىلىق دۇنياغا خوجا

بولۇشنى پىالنالۋاتىدۇ، دهپ قارايدىغانلىقىنى، شۇ سهۋهبلىك

ئۇالرنىڭ خىتايغا ئۆچلۈكىنى ۋه خىتايدىن قورقىدىغانلىقىنى

ئېيتتى. نهچچه ئون يىل مابهينىده، خىتاي سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمىگه تايىنىدىغان «ئاجىزه»لىك رولىنى

شۇنچىلىك قامالشتۇرۇپ كهلگهن بولغاچقا، بۇ قېتىم سوۋېت

ئىتتىپاقى خىتاينىڭ ئۆزلىرىگه بۇ قهدهر بىۋاسىته خىرس

قىلىشىدىن قاتتىق چۆچۈپ كهتكهنىدى.     

 

ب د ت نىڭ باش شىتابىدىكى شىمالىي ۋهكىللهر ئارام ئېلىش

ئۆيىده، شېۋچېنكو بىلهن بولغان بىر قېتىملىق ئاالھىده

كۆرۈشۈشىمىز ھېلىھهم ئېسىمده. شېۋچېنكو خىتاينىڭ

كهلگۈسى ھهققىدىكى ئهھۋالالر مهزمۇن قىلىنغان بىر يۇمۇرنى

سۆزلىگهنده، مهن ئ ۆزۈمنى تۇتىۋااللماي كۈلۈۋهتكهنىدىم. ئۇ

يۇمۇردا، سوۋېت رهھبىرى لېئونىد برېژنېۋ ئامېرىكا

پىرېزىدېنتى نىكسونغا تېلېفون قىلىدۇ:

 

ــ ك گ ب نىڭ مهلۇماتىچه، سىزنىڭ قولىڭىزدا 2000 –

يىلىدىكى ئىشتىن ئالدىن بېشارهت بېرهلهيدىغان دهرىجىدىن

تاشقىرى بىر كومپيۇتېر بارمىش، ـــ دهپ سورايدۇ برېژنېۋ.

ـــ شۇنداق، بىزده ئاشۇنداق كومپيۇتېردىن بىرسى بار، ـــ دهيدۇ

نىكسون.

ـــ ئۇنداقتا، پىرېزىدېنت ئهپهندىم، شۇ چاغدا (2000 – يىلىغا

بارغاندا) بىزنىڭ سىياسىي بيۇرومىزدا بولىدىغان

كىشىلهرنىڭ ئىسمىنى ماڭا ئېيتىپ بېرهلهمسىز؟

نىكسون بىر ھازاغىچه ئۈندىمهيدۇ.

ـــ ھا ھا ھا! قارىغاندا كومپيۇتېرىڭىزمۇ ئۇنچىۋاال قالتىس

ئهمهسكهن جۇمۇ، ــ دهيدۇ برېژنېۋ نىكسونغا.

ـــ يوقسۇ، باش سېكرېتار ئهپهندىم، كومپيۇتېر سىز سورىغان

سوئالنىڭ جاۋابىنى چىقىرىپ بهردى، لېكىن مهن

ئوقۇيالمىدىم، ــ دهيدۇ نىكسون.

ـــ نېمىشقا ئهمدى؟ ـــ ھهيران بولىدۇ برېژىنېۋ.

ـــ چۈنكى، ئۇ ئىسىمالر خىتايچه يېزىقلىقكهن.  

 

 بۇ يۇمۇر زىياده بىمهنىلىكى سهۋهبلىك قىزىقارلىق ئىدى.

كېلهچهك ئۆز پۇقرالىرىنىڭ قورسىقىنىمۇ تويغۇزالمايۋاتقان،

ماركىسىزمچى قاالق بىر دۆلهتكه مهنسۇپ دېيىش كىشىگه

ھهقىقهتهن  بىمهنه تۇيۇالتتى. لېكىن، مهككار رۇسالر بىز

كۆزدىن قاچۇرۇپ قويغان نهرسىلهرنى كۆرۈپ يهتكهنىدى.

 

مهن ئىدارىدىكى يېۋگېنى كۇتوۋوي، ۋىالدىمىر پېتروسىكى ۋه

نىكوالي فوچىن قاتارلىق باشقا رۇسالر بىلهنمۇ پاراڭلىشىش

جهريانىدا، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئوخشىمىغان سورۇنالردا ماڭا

ئاشۇ يۇمۇرنى سۆزلهپ بهرگهنىدى. ئهينى چاغدا، بۇ يۇمۇر ماڭا

قىزىقارلىق تۇيۇلغان بولسىمۇ، لېكىن مهن ھېچقاچان بۇ يۇمۇردا

تهكىتلهنگهن ئۇچۇر ھهققىده ئهستايىدىل ئويلىنىپ

باقماپتىكهنمهن.   

 

مهن ۋاقتىمنىڭ كۆپىنچىسىنى سىياسىي ئىشالر بۆلۈمىده

مهندىن بىر كورىدور نېرىدىكى ئىشخانىدا ئىشلهيدىغان

كۇتوۋوي بىلهن ئۆتكۈزهتتىم(21). بىزنىڭ باشلىقىمىز

پېتروۋىسكى بۇ يهردىكى خىزمىتنى تامامالپ، سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ مۇئاۋىن تاشقى ئىشالر مىنىستىرىلىق

ۋهزىپىسىگه ئولتۇرۇش ئالدىدا تۇراتتى. كۇتۇۋويمۇ يېقىندا

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يۇگوسالۋىيهده تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى

بوالتتى. ئۇ ئىككىسى شېۋچېنكوغا ئوخشاشال مېنىڭ

سوئاللىرىمغا جاۋاب بېرىشنى ياقتۇرىدىغاندهك كۆرۈنهتتى. ئۇ

ئىككىلىسى 30 نهچچه ياشالردا ئىدى. ئۇالر ھهتتا خىتاي –

سوۋېت توقۇنۇشى تارىخى ۋه خىتايالرنىڭ نامهردلىكى ھهققىده

ماڭا تهلىم بېرهتتى. كۇتوۋوي ماڭا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خىتاي

ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدىكى ھهربىر ھالقىلىق ئورۇنغا سوۋېت

مهسلىھهتچىلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش ئارقىلىق، زامانىۋىي

كوممۇنىستىك خىتاي دۆلىتىنى ماھىيهتته ئۆزلىرى (سوۋېت

ئىتتىپاقى) قۇرۇپ چىققانلىقىنى؛ خىتايغا قورال – ياراغ بېرىش،

ھهربىي تهلىم – تهربىيه، تېخنىكا مهسلىھهتچىلىكى بىلهن

تهمىنلهش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسىنىڭ خىتايدىن ئىبارهت

ئىتتىپاقدىشىنى زامانىۋىيالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىكهنلىكىنى؛

لېكىن، 1953 – يىلى جوسېف سىتالىننىڭ ئۆلۈشى بىلهن،

(خىتاي – سوۋېت ئارىسىدىكى) مۇناسىۋهتنىڭ بۇزۇلۇشقا

باشلىغانلىقىنى ئېيتتى.

 

كۇتوۋوينىڭ دېيىشىچه، ھازىر سوۋېت رهھبهرلىرى خىتاينىڭ

سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئېشىپ كېتىشنى چۈشهۋاتقانلىقىغا،

ھهتتا بۇنىڭ بىلهن توختاپ قالماي، ئۇنىڭدىن كېيىن

ئامېرىكىنى نىشان قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىكهن. ئۇالرنىڭ

قارىشىدا، خىتاي «مۇئاۋىنلىق»قا رازى بولمىغاچقا، ئۆزى

بىلگهن مۇقامغا يورغىاليدىكهن، بۇ ئۆز نۆۋىتىده خىتاينىڭ

مۇمكىن بولىدىغان ھهرقانداق ۋاسىتىنى قوللىنىپ، دۇنيا

سهھنىسىدىكى ھۆكۈمران كۈچكه ئايلىنىشقا

تىرىشىدىغانلىقىدىن دېرهك بېرىدىكهن. كۇتوۋوي يهنه

ئامېرىكا خىتاينىڭ دامىغا چۈشسه ئۆزى تهلهپ قىلغاندىنمۇ

كۆپرهك نهرسىگه ئېرىشهلهيدۇ دهپ ئاگاھالندۇرغانىدى.  

 سوۋېتلىقالر يهتكۈزگهن ئاساسلىق ئۇچۇر شۇكى: خىتايالر

ئۆزىنىڭ دۇنيا پىرامىداسىنىڭ چوققىسىدىكى ئورنىغا

يېتىشتىن ئىبارهت تارىخىي غايىسىنى قوغلىشىدۇ. كۇتوۋي ۋه

ئۇنىڭ خىزمهتداشلىرىنىڭ ئېيتىشىچه، خىتاي تارىخىدىن

چىقىرىلغان ئىبرهت – ساۋاقالر خىتايالرنى دۇنيادىكى ئهڭ

كۈچلۈك دۆلهت بولۇشقا ۋه پهيتى يېتىپ كهلمىگۈچه بۇ نىيىتىنى

مهخپىي تۇتۇشقا ئۈندهيدىكهن. ئۇ يهنه ئامېرىكا سادىر

قىلىشى مۇمكىن بولغان ئهڭ چوڭ خاتالىقنىڭ خىتايغا ھهربىي

ياردهم بېرىش بولىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى. ئۇ ماڭا ئۆز كۆز 
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قارىشىنى قۇۋۋهتلهيدىغان، رۇس ئالىملىرى يازغان خىتاي

قهدىمىي تارىخى توغرىسىدىكى ئىككى كىتابنى سوۋغا

قىلغانىدى.1971 – يىلىدىكى مهركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى

دوكالتىدا مېنىڭ «سوۋېت ئىتتىپاقى پىرېزىدېنت نىكسوننىڭ

خىتاي بىلهن مۇناسىۋهت ئورنىتىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ،

شۇنداقال ئۇالر ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدا ساپ

دىپلوماتىك مۇناسىۋهت ئورنىتىلىشىغا زىياده جىددىي

ئىنكاس قايتۇرۇپ كهتمهيدۇ» دېگهن يهكۈنىمگه ئوخشاش بهزى

بايقاشلىرىم نهقىل قىلىندى (22). 1973 – يىلىغا كهلگهنده

موسكۋا «ئهگهر ئامېرىكا خىتاي بىلهن نوقۇل دىپلوماتىك

مۇناسىۋهت ئورنىتىشتىن ھالقىپ، ھهربىي مۇناسىۋهت

شهكىللهندۈرسه، سوۋېت ئىتتىپاقى قورال كۈچى ئىشلىتىدۇ»

دهپ نىكسوننى بىۋاسىته ئاگاھالندۇردى. كىسسىنجېرنىڭ

ئهترىتىدىكىلهر بۇ تالالشنى مۇھاكىمه قىالتتى، شۇنداقال مهن

كىسسىنجېر (كېيىنچه) ناھايىتى مهخپىي ئىجرا قىلغان

نوتىدا (خىتايغا) بىۋاسىته ياردهم قىلىشنى قۇۋۋهتلهپ،

قارىشىمنى بايان قىلغانىدىم (23).    

      

مهن كۇتوۋوينى ياقتۇراتتىم ۋه ئۇنى ئىشهنچىلىك دهپ

قارىغانىدىم. لېكىن، 1969 – يىلىدا (يهنى ئۇ ماڭا شۇ

ئۇچۇرالرنى ئېيتىپ بهرگهن ۋاقىتتا) مهن ئهمدىال 24 ياشقا

كىرگهن ئىدىم. (ئۇنىڭ خىتاي توغرىسىدا قىلغان

ئاگاھالندۇرۇشلىرى) ماڭا گويا بۇرۇنقى قىز دوستى ھهققىده

«ئۇ مېنىڭ يۈرىكىمنى زېدىلىگهندهك، ساڭىمۇ چوقۇم ئازار

بېرىدۇ» دهۋاتقان ئادهمنىڭ سۆزلىرىگه ئوخشاش ئاڭلىناتتى.

ئهينى چاغدا، خىتاي ئىقتىسادى ئارانال ئامېرىكا مىللىي

ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ % 10 ىگه توغرا

كهلگۈدهك دهرىجىده زهئىپ ئىدى. شۇڭالشقا، شۇ ۋاقىتتىكى

خىتاينىڭ ئامېرىكىدىن ئېشىپ كېتىشنى خىيال قىاللىشى

رېئاللىقتىن تولىمۇ يىراقتهك كۆرۈنهتتى. ۋاشىڭتون

دائىرىلىرىنىڭ قۇلىقىغا كىرگهن خهۋهرلهرنىڭ ھهممىسى

«خىتاي يېڭى بىر جورىغا موھتاج» دېگهن مهزمۇندا ئىدى.

پىرېزىدېنت نىكسون خىتاي بىلهن مۇناسىۋهت ئورنىتىش –

ئورناتماسلىق ھهققىده قارار بهرمىسه بولمايتتى. چۈنكى،

كېيىنكى نهتىجه – ئاقىۋهتلىرىنى نهزهرده تۇتقان ھالدا بۇ

مۇناسىۋهتنى باشالش ئهينى چاغدا ھهرقانداق بىرىمىز

ئويالشقا جۈرئهت قىالاليدىغان دائىرىدىن ھالقىغان دهرىجىده

زور تهسىرگه ئىگه ئىدى.

 

خىتايالر سوۋېت ئىتتىپاقىدىن پايدىالنغاندهك، باشتىن ئاخىر

ئۈچىنچى رهقىبكه قارشى ھهمكارلىق ئورنىتىش ۋهدىسى

ئارقىلىق ئامېرىكىدىنمۇ پايدىالنماقچى ئىدى. خىتايالر

سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى داۋامىدىمۇ «مارافون»غا ئهنه

ئاشۇنداق دىرىژورلۇق قىلغانىدى. ئۇالر دهسلهپته سوۋېت

ئىتتىپاقىنىڭ ئامېرىكا بىلهن بولغان دۈشمهنلىكىدىن

پايدىلىنىپ، سوۋېتتىن ياردهمگه ئېرىشتى. كېيىن، سوۋېت

ئىتتىپاقى ھالىدىن كهتكهنده، بىر ئۆرۈلۈپال سوۋېتقا قارشى

تۇرۇش نامىدا ئامېرىكىدىن ياردهم تهلهپ قىلدى. بۇ جهرياندا،

خىتايالر ئۆزىنىڭ «باشقىالرنىڭ قولىدا ئادهم ئۆلتۈرۈش»(25)

تىن ئىبارهت يهنه بىر قهدىمىي تاكتىكىسىنى نامايهن قىلدى.

                        *                        *                     *

شۇنىڭدىن 40 يىل كېيىن، شى جىنپىڭ خىتاي كوممۇنىستىك

پارتىيهسىنىڭ باش سېكرېتارىلىق ۋهزىپىسىگه ئولتۇرۇپ (بۇ

ھهم ئۇنىڭ دۆلهت رهئىسى بولىدىغانلىقىنىڭ ئاالمىتى ئىدى)

ئۇزۇن ئۆتمهيال، بىزنى خىتاينىڭ يوشۇرۇن نىيىتى ھهققىده

تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرغا ئېرىشىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلدى.

ئۇ يېڭى ۋهزىپىگه ئولتۇرغاندىن كېيىنكى تۇنجى قېتىملىق

نۇتقىدا، ئۆزىدىن ئىلگىرىكى خىتاي رهھبهرلىرى ھېچقاچان

«强中国梦» ئاشكارا نۇتۇقلىرىدا ئىشلىتىپ باقمىغان

«قۇدرهتلىك جۇڭگو چۈشى» دېگهن ئىبارىنى قولالندى (26).

 

بۇ ئىباره ئىنتايىن مۇھىم ئىدى. چۈنكى، خىتاي رهھبهرلىرى

غهرب سىياسهتچىلىرىگه قارىغاندا، قولالنغان ئىبارىلىرىگه

بهكال دىققهت قىلىدۇ، بولۇپمۇ جامائهت سورۇنلىرىدا. (ئادهتته)

ئۇالر ئاشكارا سۆزلىرىده «چۈش» ياكى «ئۈمىد» دېگهندهك

كهلىمىلهرنى ئىشلىتىشتىن ئېھتىيات قىلىشىدۇ. بۇ خىل

ھېسسىي كهيپىياتالرنى ئىزھار قىلىش (خىتايدا)

غهربلىكلهرنىڭ غهلىته قىلىقلىرى دهپ قارىلىدۇ. ھالبۇكى،

شى جىنپىڭ شۇنىڭدىن كېيىنكى نۇتۇقلىرىدا «خىتاي

چۈشى» دېگهن ئىبارىنى تهكرار قولالندى. «ۋال كوچىسى

گېزىتى»نىڭ باش بهت خهۋىرىده كۆرسىتىلىشىچه، شى

جىنپىڭ «خىتاي چۈشى»نى 2049 - يىلى رېئاللىققا

ئايلىنىدۇ دېگهن. بۇ  ماۋ زېدۇڭنىڭ تهختىكه چىققىنىغا ۋه

كوممۇنىستىك خىتاي دۆلىتىنىڭ شهكىللهنگىنىگه توپتوغرا

يۈز يىل بولغان ۋاقىتتۇر(27).   

 

شى جىنپىڭ بۇ ئىبارىنى خالىغانچه ياكى دىققهت قىلمايال

ئىشلهتكىنى يوق. خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ كونا

ئهسكىرى ۋه خىتاي دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرىنىڭ سابىق

كاتىپى بولۇش سۈپىتى بىلهن، ئۇنىڭ خىتاي ئارمىيهسى

ئىچىدىكى «دهرىجىدىن تاشقىرى قاتتىق قول» مىللهتچىلهر

بىلهن قويۇق مۇناسىۋىتى بار. مهن يهرلىك خىتايالر بىلهن

پاراڭلىشىش ئارقىلىق شۇنى بايقىدىمكى، شى جىنپىڭنىڭ

نۇتقىنى تىڭشىغانالر ئارىسىدىكى خىتاي ئۇنىۋېرسىتېتىدا

ئوقۇپ چىققانالر ۋه خىتاي ئارمىيهسىنىڭ ئهزالىرى شى

جىنپىڭنىڭ «خىتاي چۈشى» دېگهن سۆزىنى شۇئان

«قۇدرهتلىك دۆلهت چۈشى» دهپ چۈشىنهلىگهن.

 

شى جىنپىڭ «قۇدرهتلىك دۆلهت چۈشى» دېگهن ئىبارىنى

قوللىنىشتا، 2009 – يىلى خىتايدا نهشر قىلىنغان، غهربته

بىر مهھهل نامسىز قالغان «خىتاي چۈشى» دېگهن كىتابتىن

پايدىالنغان. بۇ كىتابنىڭ ئاپتورى خىتاي خهلق ئازادلىق

ئارمىيهسىنىڭ قۇرۇقلۇق ئارمىيه پولكوۋنىكى ليۇ مىڭفۇ

بولۇپ، كېيىن ئۇ خىتاي ئازادلىق ئارمىيهسىنىڭ بولغۇسى

گېنېراللىرىنى تهربىيهلهيدىغان خىتاي دۆلهت مۇداپىئه

ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئالدىنقى قاتاردىكى ئالىمالردىن بولۇپ

خىزمهت قىلغان. مهن قولىڭىزدىكى «يۈز يىللىق مارافون»

دېگهن كىتابىم ئۈچۈن تۇنجى، مهخسۇس يازما پايدىلىنىش

ماتېرىيالىنى مانا مۇشۇ كىتابتا بايقىغانىدىم (28).

 

«خىتاي چۈشى» خىتاي مهملىكهت مىقياسىدا ئهڭ بازارلىق

كىتابقا ئايالندى. پهقهت بىر بۆلۈكى ئېنگلىزچىگه تهرجىمه
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قىلىنغان بۇ كىتابتا، خىتاينىڭ قانداق قىلىپ دۇنيادىكى

يېتهكچى كۈچكه ئايلىنىدىغانلىقى، قانداق قىلىپ

ئامېرىكىدىن ئېشىپ، كهينىدىن ئامېرىكىنىڭ ئورنىنى

ئالىدىغانلىقى يېزىلغانىدى. بۇ كىتابتا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ

نېمىشقا ئامېرىكىنى سىقىپ چىقىرىۋېتهلمىگهنلىكى

تهھلىل قىلىنغان، شۇنداقال خىتاينىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا

ئوخشىمايدىغان سهككىز تۈرلۈك تىرىشچانلىقى ئۈچۈن

مهخسۇس بىر باب ئاجرىتىلغان (29). ليۇ مىڭفۇ ئۆزىنىڭ

سۆزى سۈپىتىده قولالنغان «يۈز يىللىق مارافون» ئىبارىسى

خىتاي دۆلهت مىقياسىدا كۈچلۈك ئهكس سادا قوزغىغان، گهرچه

«مارافون» كهلىمىسى ئېنگلىزچىدىن كهلگهن بولسىمۇ. بۇ

ئۇقۇمنى خىتايچىده خىتاينىڭ «ئادىل» دۇنيا تهرتىپى

ئاستىدا «ئهسلىگه كېلىشى» ياكى ئاشۇ كىتابنىڭ

ماۋزۇسىدىكىدهك «خىتاي چۈشى» دېگهنده، چۈشىنىش

تېخىمۇ ئاسانراق. خىتايچىدىكى «ئهسلىگه كېلىش» ياكى

«复兴» «قايتا گۈللىنىش» سۆزلىرى، 1949 – يىلىدىن باشالپ

ھېسابلىغاندا 100 يىل ۋاقىت ئالىدۇ دهپ پهرهز قىلىنغان

«مارافون» ئۇقۇمى بىلهن مهنىداشتهك كۆرۈنىدۇ. خىتاي قايتا

گۈللىنىشنىڭ ياخشى ئىش ئىكهنلىكىنى دهپ قويۇشتىن

سىرت، بۇ مارافوننىڭ ئاداققى ھالىتىگه نىسبهتهن ھهم

مهخپىيهتلىكنى ساقالش، ھهم سهزگۈر بولۇش پوزىتسىيهسىده.

يهنى، خىتاي ئاخىرقى «复兴» «قايتا گۈللىنىش» ئىشقا

ئاشقاندا، ئۆزىنىڭ زادى قانداق بىر ھالدا بولىدىغانلىقى

توغرىسىدا ھېچنهرسه دهپ باقمىدى.

 

ليۇ مىڭفۇ كىتابىدا دۇنيانىڭ ئهڭ ئىلغار ھهربىي كۈچى

ئارقىلىق خىتاينىڭ دۇنيادىكى رهھبهرلىك ئورنىنى ئىلگىرى

سۈرۈشنى تهشهببۇس قىلىدۇ. ئۇ كىتابىدا شۇنداق دهيدۇ(30):

«خىتاينىڭ 21 – ئهسىردىكى بۈيۈك غايىسى دۇنيادىكى 1 –

نومۇرلۇق كۈچكه ئايلىنىشتۇر. خىتاي بىلهن ئامېرىكا

ئوتتۇرىسىدىكى رىقابهت بىردهمدىال ئاياغلىشىدىغان

<قوراللىق دۇئېل> ياكى <بوكس مۇسابىقىسى>گه

ئوخشىماستىن، <يېنىك ئاتلېتكا مۇسابىقىسى>گه ئوخشاپ

كېتىدۇ. بۇ رىقابهت ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان <مارافون>غا

ئوخشىشى مۇمكىن. مارافون ئاياغالشقاندا، دۇنيا ھۆكۈمدارى

بۇ پىالنېت (يهرشارى)تىكى ئهڭ پهزىلهتلىك كۈچ ـــ خىتاي

بولىدۇ» (31).

 

2010 – يىلى ئامېرىكا رادىيو شىركىتىنىڭ مۇخبىرى ليۇ

مىڭفۇدىن ئۇنىڭ كۈشكۈرتكۈچ مهزمۇنالر بىلهن تولغان بۇ

كىتابى ھهققىده سورىغاندا، ليۇ مىڭفۇ كىتابنىڭ مهركىزىي

مهۋقهسىده چىڭ تۇرغان بولسىمۇ، لېكىن خىتاينىڭ غهرب بىلهن

بولغان رىقابىتى ۋه ئاداققى غهلىبىسىنىڭ تىنچ شهكىلده

بولىدىغانلىقىنى تهكىتلىدى. ھالبۇكى، ئۇنىڭ كىتابىنىڭ

ئهسلى خىتايچه نۇسخىسىنى ئوقۇيااليدىغان بىزگه ئوخشاش

كىشىلهرگه نىسبهتهن، ئۇنىڭ كىتابىدىكى پوزىتسىيهسى بىلهن

بۇ يهرده مۇخبىرغا بهرگهن جاۋابى پهرقلىق ئىدى. بۇ پولكوۋنىك

كىتابىدا ئامېرىكىنىڭ ئاجىز نۇقتىلىرىنى تهتقىق قىلىشنىڭ

مۇھىملىقى ۋه غهرب خىتاينىڭ ھهقىقىي ئويۇن تاكتىكىسىنى

چۈشهنگهن ھامان ئامېرىكىغا زهربه بېرىشكه

تهييارلىنىۋاتقانلىقى ھهققىده چاال - بۇال توختالغان(32).

ئۇ كىتابىدا ھهتتا خىتاي رهھبهرلىرىنىڭ رهسمىي مارافون

ئىستراتېگىيهسى بارلىقىغا ئىشارهت قىلغان ۋه ماۋ زېدۇڭنى

مهدھىيهلهپ، «ئۇ ئامېرىكىدىن ئېشىپ كېتىشتهك بۈيۈك

پىالننى ئوتتۇرىغا قويالىغان ۋه <ئامېرىكىنى مهغلۇب قىلىش

خىتاينىڭ ئىنسانىيهتكه قوشقان ئهڭ زور تۆھپىسى بولىدۇ>

(33) دېيىشكه جۈرئهت قىاللىغان» دېگهن. «ۋال كوچىسى

گېزىتى» 2013 – يىلى ئاشكارىلىغاندهك، «خىتاي چۈشى»

دېگهن كىتاب دۆلهت كونتروللۇقىدىكى بارلىق كىتابخانىالردا

«تهۋسىيهلىك ئوقۇشلۇقالر» قاتارىغا تىزىلغان(34)

 

ئهمهلىيهتته، ليۇ مىڭفۇ «مارافون» ئۇقۇمىغا نىسبهتهن «يېڭى

كهلدى ئاخۇن» ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئۇقۇم بۇنىڭدىن (يهنى ليۇ

مىڭغۇ ئوتتۇرىغا قويۇشتىن) ئىلگىرىال ئىزاھات ۋه

ماقالىلهرده مۇھاكىمه قىلىنغانىدى. مهسىلهن، جاۋ

تىڭياڭنىڭ «جاھان سىستېمىسى: دۇنيا تۈزۈلمىسىنىڭ

پهلسهپىسى» دېگهن كىتابى 2005 – يىلى نهشر قىلىنغان

بولۇپ، نۆۋهتته مهزكۇر كىتابنىڭ خىتاينىڭ ئاساسىي پىكىر

ئېقىمىدىكى ئورنى بارغانسېرى ئاشماقتا. جاۋ تىڭياڭنىڭ

«سىستېما»سىدا پۈتۈن دۇنيانىڭ قۇرۇلمىسى ئهنئهنىۋى

خىتايچه تهپهككۇر ئاساسىدا قايتىدىن اليىھهلىنىدۇ؛ يېڭى

دۇنيا خىتايچىدىكى «ئاسماننىڭ تېگى»، «ئېمپېرىيه» ۋه

«天下» خىتاي دۆلىتى» دېگهن مهنىلهرنى بىلدۈرىدىغان»

(تيهن شيا) دېگهن سۆز بىلهن ئاتىلىدۇ(35). خىتايشۇناس

ئالىم ۋىللىيام ئا كالالھان «天下» (تيهن شيا) دېگهن سۆزنى

«خىتاينىڭ <ئۈستۈن> مهدهنىيىتى ئهڭ يۇقىرى قاتالمدا

تۇرىدىغان، بىرلىككه كهلگهن خهلقئارالىق سىستېما» دهپ

تهرجىمه قىلغان. (بۇ سىستېمىدا) ئامېرىكا مهدهنىيىتى

قاتارلىق باشقا مهدهنىيهتلهر «ئېچىلمىغان چۆللۈك»نىڭ بىر

قىسمى دهپ قارىلىدۇ. (بۇ سىستېمىدا يهنه) مهدهنىي دۇنيانىڭ

مهركىزى بولغان خىتاينىڭ پۈتۈن دۇنيادىكى مىللهت ۋه

خهلقلهرگه خىتايچه قىممهت قاراش، خىتاي تىلى ۋه خىتاي

مهدهنىيىتىنى تارقىتىپ، ئۇالرنىڭ «天下» (تيهن شيا)غا

تېخىمۇ ياخشى سىڭىشىشى ئۈچۈن، ئۇالرنى «ماسالشتۇرۇش»

ئارقىلىق «ئىسالھ» قىلىش مهجبۇرىيىتى بار. بۇ ئېمپىرىيه

(يهنى 天下) ده «قائىده ئهركىنلىكتىن، ئهخالق قانۇندىن،

سهرخىلالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى دېموكراتىيه ۋه كىشىلىك

ھوقۇقتىن مۇھىم دهپ قارىلىدۇ»(37). 

 

مهن جاۋ تىڭياڭ خهلقئارادا ئالقىشقا ئېرىشكهندىن كېيىن،

2012 – يىلى 7 – ئايدا ئۇنىڭ بىلهن بېيجىڭدا كۆرۈشتۈم. مهن

ئۇنىڭدىن «天下» (تيهن شيا) سىستېمىسىدا ئىتائهتسىزلىك

قىلمىشلىرى قانداق بىر تهرهپ قىلىنىدۇ؟ مهسىلهن، باشقا

مىللهتلهر خىتايچه يېزىقنى قولالنغىلى ئۇنىمىسا قانداق

ئاقىۋهت كۆرۈلىدۇ؟ دهپ سورىۋىدىم، ئۇ: «بۇ ئاسان. <جوۋ

سۇاللىسىنىڭ ھاكىمىيهت دهستۇرى> دا دۈشمهننىڭكىدىن تۆت

ھهسسه كۈچلۈك ھهربىي ئۈستۈنلۈك ئارقىلىق ئېمپىراتورنى

پۈتۈن جاھاننى ئىداره قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشتۈرۈش

ئۇسۇلى ئوتتۇرىغا قويۇلغان» دېدى. باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا،

خىتاي ئىقتىسادىي مارافوندا غهلىبه قىلغاندىن ۋه

 ئامېرىكىنىڭكىدىن ئىككى ھهسسه كۈچلۈك ئىقتىسادقا 
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ساھىب بولغاندىن كېيىن، خىتاينىڭ شۇ چاغدىكى يېڭى

ئورنىنى ھهربىي كۈچ ئارقىلىق قوغداش زۆرۈر بولىدۇ.

دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ ئىقتىسادىي گهۋده باشقا ھهرقانداق

دۆلهتنىڭكىدىن قۇدرهتلىك بولغان، ئهڭ ئاخىرىدا

ئامېرىكىنىڭ ھهربىي كۈچىنى كاردىن چىقىرااليدىغان

ھهربىي قۇۋۋهتكه موھتاج بولىدۇ. ئامېرىكا ئۆزىمۇ 1860 –

يىلىدىن 1940 – يىلىغىچه شۇنداق ئىشنى قىلغان.

خىتايدىكى قاتتىق قولالر ئامېرىكا تارىخىنى ئۆگىنىپال

قالماستىن، نۇرغۇن ئهسىرلهر ئاۋۋالقى خىتاينىڭ قهدىمىي

ئۆتمۈشىدىنمۇ ساۋاق ئالغان. بىرلهشكهن دۆلهتلهر

تهشكىالتىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى دىپلوماتلىرى 1969 –

يىلى ئېيتقان، خىتاينىڭ ئالدامچىلىق تاكتىكىسىغا ۋه ئۇزۇن

مۇددهتلىك دۇنياۋى غايىسىگه ئاالقىدار ئاگاھالندۇرۇشالر

ئهمدى راستقا ئايلىنىۋاتاتتى.      

ئهسكهرتىش:  ئهسهرنىڭ ئهسلى ئىزاھاتلىرى ئۆز پېتى بېرىلدى، ئهمما ئۇلىنىشالرنىڭ ھهممىسى ھازىر چوقۇم ئىشلىشى ناتايىن. 
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ئۇيغۇرالردا بۆشۈك
‹‹بۆلهنگهن يهر، پهرۋىش ماكان›› دېگهن مهنهلهرگه ئىگه بۆشۈك قهدىمكى دهۋرلهردىن تارتىپال

خهلقىمىزنىڭ باال تهربىيهلىشىده مۇھىم ئورۇن تۇتقان. بۆشۈكنىڭ ئاددىي ۋه يۆتكهپ

ئىشلىتىشكه ئهپلىكلىكىدىن قارىغاندا، خهلقىمىزنىڭ قهدىمقى 

 دهۋرىدىال بۆشۈك ئىشلىتىشى خېلى ئومۇمالشقانلىقى مهلۇم.

تۆتىنچى،، ئۇيقۇ بوۋاق ئۈچۈن ئهڭ چوڭ ئارام ئېلىش،

ھۇزۇرلىنىشتۇر. ھهرخىل ئېھتىياجى قاندۇرۇلسىمۇ، ئۇيقۇسىنى

تاپالماي توال يىغاليدىغان بوۋاقالر بۆشۈككه بۆلىنىپ ‹‹ئهللهي

ناخشىسى››غا سىيلىق تهۋرىتىپ بېرىلسه ئاسانال ئۇخالپ

قالىدۇ.

بهشىنچى، بۆشۈكنى لهرزان تهۋرىتىش بوۋاقنى ئۇخلىتىشتىن

باشقا، بوۋاق بهدىنىدىكى بوغۇم – ئۈگىلهرنى، مۇسكۇلالرنى

غىدىقالپ، ئۇالردىكى قان ئايلىنىشنى ياخشىالشقا پايدىلىق.

 

 ئهقىل – پاراسهتلىك ئهجدادلىرىمىزنىڭ مول تېببىي بىلىمى،

ئىلمىي تهجرىبىسى بىلهن بۆشۈكلهر ناھايىتى ئىلمىي ئاساستا

اليىھهلهنگهن. بالىنىڭ مېڭىسى چايقىلىپ كهتمهسلىكى

ئۈچۈن ‹‹يورغا›› چىقىرىلغان، ھازىر شارىكلىق ئاسما

شهكىلدىمۇ ياسالماقتا. فولكلور مهدهنىيىتىمىزنىڭ

نهمۇنىلىرىدىن بىرى بولغان بۆشۈكلىرىمىز اليىھهلىنىشى

ئىلمىي، ماتېرىيال مهنبهسى تهبىئىي ھهم كۆپ، تهننهرخى

تۆۋهن، باھاسى ئهرزان، ئىشلىتىشكه ئهپلىك، پايدىلىنىش

قىممىتى يۇقىرى، ھۈنهر – سهنئهتلىك بولۇشتهك ئاالھىدىلىكى

بىلهن مىللىي خاسلىقنى نامايان قىلىدۇ.

 

تۇرمۇشىمىزدىكى بۆشۈكلهرنىڭ تۈرى كۆپ، نۇسخىلىرىمۇ ھهر

خىل بولۇپ، كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئومۇمالشقانلىرى خانتاجى،

سهنهم، قول سهنهم، قىرما، ئهگمه، ناۋا، ئانارچه بۆشۈك، مېھراب

نۇسخىلىق بۆشۈك قاتارلىق ئون خىلدىن ئاشىدۇ.

 

ئادهتته ئهنئهنىۋى بۆشۈكلهر ئوخشاشال يهرلىك ياغاچ

ماتېرىيالالردىن ياسىلىدۇ. بۆشۈكلهرنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئادهتته 85

– 90 سانتىمېتىر، كهڭلىكى 40 سانتىمېتىر، ئېگىزلىكى 50 –

60 سانتىمېتىرغىچه بولىدۇ. قۇرۇلمىسى ئاساسهن شال، تىز،

چېتىق، پوزا(بهل ياكى ئومۇرتقا)، ناچا(ئارىلىق ئۆزهكلهر)، تهڭله

(تهڭلىك – باال ياتىدىغان قىسمى) قاتارلىقالردىن تهشكىل

تاپىدۇ. بۆشۈكنىڭ كۆركهملىكىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن قىرغۇدا

ئالما، ئانار، قاپاق، مۇنچاق قاتارلىق شهكىللهر چىقىرىلىپ،

ئىسىتېرېئولۇق كۆرۈنۈش ھاسىل قىلىنىدۇ. بۆشۈككه يهنه بىر

يۈرۈش بۆشۈك جابدۇقلىرى، يهنى ئۇۋۇدا، ياستۇق، شىلدىرشاپ،

يۆگهك، زاكا، چهمبىرهك، جاك، شۈمهك، چۆرهك، تىزلىق،

ئوشۇقلۇق، كاشا(قول تارتقۇ)، يۈز ياپقۇ قاتارلىقالر ھازىرلىنىدۇ.

ئانىلىرىمىزنىڭ بۆشۈكىنىڭ خاسىيىتى ھهققىدىكى بايانلىرى

ۋه مېدىتسىنا ئىلمىنىڭ بۆشۈكنىڭ باال تهربىيهلهشتىكى

ئىلمىيلىكى ھهققىدىكى بايانلىرىغا ئاساسهن، بۆشۈكنىڭ

رولىنى مۇنداق بىر نهچچه نۇقتىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ:

 

بىرىنچى، بۆشۈك بالىالرنىڭ بهدهن قۇرۇلمىسىنى كىچىكىدىن

باشالپ ئۆلچهملىك يېتىلدۈرۈشكه پايدىلىق. بۆشۈكته چوڭ

بولغان بالىالردا ئادهتته دوقا، دوك، توخو تۆش(دۆڭ مهيده)، ئىچ

مايماق، تاش مايماق، سىڭا سۆڭگهچ، مۈرىلىرى ئېگىز – پهس،

بوينى مايتۇق، پهچهك(پاقالچاقلىرىO شهكىللىك) بولۇپ

قېلىشتهك ئاالمهتلهر كۆرۈلمهيدۇ.

 ئىككىنچى، بۆشۈككه بۆلهنگهن بالىدا ئاسانلىقچه ئۆپكىسى

شامالداپ قالىدىغان، ئېغىر يۆتىلىدىغان، زۇكام بولىدىغان

ئهھۋالالر يۈز بهرمهيدۇ.

 ئۈچىنچى، بۆشۈك جابدۇقلىرى قهرهللىك ئاپتاپقا قاقلىنىپ،

قۇرۇق ھهم ئىسسىق ساقالنغانلىقى ئۈچۈن،ۋاقالردا توال سىيىپ

سۈيدۈك يېيىۋېتىدىغان، ئهنگىزى ئېشىپ كېتىدىغان،

قهغىشلىق قىلىدىغان ئهھۋال كۆرۈلمهيدۇ.

ئابلىز مۇھاممهد

مهنبه: يازغۇچىنىڭ ئوكيان تورىغا بېسىلغان ماقالىسىغا ئاساسهن تهييارالندى.

 

خهلقىمىز ئهزهلدىن بۆشۈكنى

ئېتنىك تۇرمۇشىنىڭ بىر قىسمى

دهپ ئۇلۇغلىغاچقا، بوۋاقنى

بۆشۈككه بۆلهپ بېقىش ئادىتى

بىر خىل ئېتنىك ئۇدۇم سۈپىتىده

داۋاملىشىپ كهلدى. بۇ ئېتنىك

تۇرمۇش ئادىتىمىز بىر تهرهپتىن

مېدىتسىنا ئىلمىنىڭ بوۋاقالرنى

ساغالم چوڭ قىلىش

پىرىنسىپىغا ئۇيغۇن كهلسه،

يهنه بىر جهھهتتىن

خهلقىمىزنىڭ تۇرمۇش ئادىتىگه

ماس كهلگهنلىكى بىلهن

تارىختىن بۇيان ئۆز قهدىر –

قىممىتىنى ساقالپ كهلمهكته.

ئۇيغۇر مهدهنىيىتى
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ئاۋىسترالىيه ئۇيغۇرلىرى

ئاۋىسترالىيهنىڭ 2016-يىللىق ھۆكۈمهت ئىستاتىستىكى-

سىغا قارىغاندا، ئۆزىنى ئۇيغۇر دهپ تىزىمغا ئالدۇرغان ئادهم

1051 بولغان. ھالبۇكى، ئاۋىسترالىيه شهرقى تۈكىستان

جهمئىيىتىنىڭ تهكشۈرۈشىگه ئاساسالنغاندا

ئاۋىسترالىيهدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 3 مىڭدىن ئاشىدىغان

بولۇپ، ئاساسلىقى ئادېاليد ( 1200-1400)، سىدني( 700-

800)، ۋه مىلبورن ( 500) دىن ئىبارهت ئۈچ شهھهرگه

مهركهزلهشكهن. ئادېاليدتىكى ئۇيغۇرالر ئهڭ زىچ

جامائهتلهشكهن ئۇيغۇرالر بولۇپ، داۋاملىق يىغىلىشالرنى

ئۆتكۈزۈپ تۇرغان. سىدني ئۇيغۇر جامائهتى بولسا ئهكسىچه

2019-يىلى 31-مارتتا تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرالرنىڭ زور

كۆلهملىك يىغىلىشى ئۆتكۈزگهن. تهتقىقاتچى ئاننا ھهيىس

خانىم ئۇيغۇرالر ھۆكۈمهت تهرهپ ئىستاتىسكىتىسىدا

گهلگهن يېرى خىتاي دهپ ئهنگه ئېلىنغانلىقى ئۈچۈن 

ئۇالرنىڭ ھهقىقى نوپۇسىنى ئېنىقالشتا قىيىنچىلىق

بولغانلىقىغا دىققهت قىلغان. نهتىجىده ئۇيغۇرالر ھۆكۈمهت

خاتىرىسىده ئۆزلىرى خالىمايدىغان ۋه ئۆزلىرىنىڭ ھهقىقى

كىملىكى ۋه مىللىتىگه ۋهكىللىك قىلمايدىغان كىملىك

بىلهن ئهنگه ئېلىنىپ قالغان. 

 

ئاۋىسترالىيهدىكى  ئۇيغۇرالر ئاساسلىقى ئۇرۇق

تۇققانلىرىنىڭ چاقىرتىشى ياكى سىياسى پاناھلىق شهكلى

بىلهن ئاۋىسترالىيهگه يهرلهشكهن. ئاۋىسترالىيه شهرقى

تۈركىستان ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچه،

ئۇيغۇرالرنىڭ ئاۋىسترالىيهگه كۆچۈشىدىكى بىرىنچى

قېتىملىق دولقۇن 1960-يىللردا مهيدانغا كهلگهن بولۇپ،

خېلى كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالر شهرقى تۈركىستاندىن

خىتايدىكى مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ زىيانكهشلىكىدىن

قېچىپ كهلگهن. ئاۋىسترالىيه شهرقى تۈركىستان

جهمئىيتىنىڭ رهئىسى نۇرمۇھهممهت تۈركىستانىنىڭ

بىلدۈرۈشىچه ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق

ئاۋىسترالىيهگه كۆچۈش دولقۇنى 1990-يىلالردا ، بولۇپمۇ

2009-يىلىدىكى ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن

مهيدانغا كهلگهن. 2009-يىلىدىن كېيىن شهرقى

تۈركىستاندا ۋهزىيهتنىڭ بارغانسېرى يامانلىشىشى

نهتىجىسىده كۆپ ساندا ئۇيغۇرالر ئاۋىسترالىيهگه كېلىپ

سىياسى پانالىق يولى يهرلهشكهن. 2016-يىلىدىن كېيىن

ئاۋىسترالىيهگه كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى تولىمۇ چهكلىك

بولۇپ، شۇ يىلى 11-ئايدىن كېيىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ

پاسپورتلىرىنى يىغىۋېلىپ ئۇيغۇرالرنى ئهركىن سهپهر

قىلىشتىن پۈتۈنلهي چهكلىشى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ

ئاۋىسترالىيه كېلىپ تۇغقان يوقالش ۋه يهرلىشىش يولى

ئېتىلگهن.

ئۇيغۇرالر ئۆز ۋهتىنىده بۇ ئهسىردىكى ئهڭ زور

قىرغىنچىلىقنى باشتىن كهچۈرىۋاتقان پهيتلهرده،

ئاۋىسترالىيه ئۇيغۇر جامائىتى دۇنيا ئۇيغۇرلىرى بىلهن

بولغان ئاالقىلهرده بارغانسېرى جانلىق ھالهتكه ئۆتۈپ

ئۆزىنىڭ كىملىكىنى ۋه مهدهنىيىتىنى كۈچلۈك نامايهن

قىلىپ چېچىالڭغۇ ھالهتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنياۋى

بىرلىشىشى ئۈچۈن ئۆز كۈچىنى قوشماقتا. ئاۋىسترالىيهدىكى

نۇرغۇن ئۇيغۇرالر ئۆز ۋهتىنىده قالغان ئائىله ئهزالىرى بىلهن

ئاالقىلىشىپ باقمىغىلى ئۇزاق بولغان، شۇنداقال كۆپلىگهن

ئۇيغۇرالر ئۇرۇق-تۇغقانلىرى ۋه يېقىنلىرىنىڭ ئۆيىده ياكى

جازا الگېرلىرىدا ئىكهنلىكى، ئۆلۈك ياكى تىرىكلىكىنىمۇ

بىلمهيدۇ. يېقىنقى ۋاقىتالردىن بېرى دۇنيانىڭ  ھهرقايسى

جايلىرىدىكى ئۇيغۇرالر تۈرلۈك ئىجتىمائى تاراتقۇ

پائالىيهتلىرىنى قوزغاپ زور تهسىر پهيدا قىلىپ كهلمهكته.

 

 ئاۋىسترالىيه ئۇيغۇرلىرىنى نازارهت قىلىش ۋه ئۇالرنىڭ

تهسىرىنى چهكلهش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى شۇ جايالردا

ياشۋاتقان ئۇيغۇرالرغا تهھدىت سېلىشتىن يانمىغان ۋه

بهلگىلىك نهتىجىگه ئېرىشكهن. شۇ ۋهجىدىن ئۇرۇق

تۇغقانلىق جازا الگېرلىرىغا سوالنغان بهزى ئۇيغۇرالر ئوچۇق

ئاشكارا خىتايغا قارشى ھهرىكهتلهرگه قاتنىشالمايدىغان ۋه

تاراتقۇالرغا چىقىپ سۆزلهشتىن ئۆزىنى قاچۇرىدىغان ئهھۋالالر

پهيدا بولغان. ئاۋىسترالىيهگه يهرلهشكهن ئۇيغۇرالر ئارىسىدا

يهنه خىتاي زۇلمىدا ياشىغانلىقى تۈپهيلىدىن قالغان روھى

ھالهت بىلهن ئاۋىسترالىيه ھۆكۈمىتىگىمۇ ئىشهنمهسلىك،

تىل قىيىنچىلىقى تۈپهيلىدىن جهمئىيهتكه

ماسلىشالماسلىق ۋه شارائىتالردىن يېتهرلىك

پايدىلىنالماسلىق ئهھۋاللىرى مهۋجۇت بولۇپ

تۇرماقتا. شۇنداق بولۇشىغا قارىماي ئاۋىسترالىيه ئۇيغۇرلىرى

ئۆز مهدهنىيىتى ۋه تىلىنى قوغداشتا ئۈلگه بولغۇدهك

قهدهملهرنى باسقان بولۇپ، ئادېاليد ئۇيغۇر تىلى مهكتىپى ۋه

يېڭىدىن قۇرۇلغان ئۇيغۇر مۇقام ئانسامبېلى قاتارلىقالر

بۇنىڭ بىر مىسالىدۇر. خىتاينىڭ ئهسهبىي ئىرقىي

سىياسىتى ۋه جازا الگېرلىرى سهۋهبىدىن پارچىالنغان ئۇيغۇر

ئائىلىلىرىنىڭ ئېچىنىشلىق سهرگۈزهشتىلىرى يېقىندا

ئاۋىسترالىيه تاراتقۇلىرىنىڭ قىزىق تېمىسغا ئايالنغان

بولۇپ، ئۇيغۇرالر مهسىلىسى ئاۋىسترالىيهنىڭ كۈنتهرتىپىده

بارغانچه مۇھىم ئورۇننى ئىگهلىمهكته. ئاۋىسترالىيه

ھۆكۈمىتىمۇ ئۇزۇندىن بۇيان ئۆز دۆلىتىگه سىڭىپ كىرىپ

بۈگۈنكى ۋاقىتتا ئۆز پۇقرالىقىغا ئۆتكهن ئۇيغۇرالرغا تهھدىت

سېلىش دهرىجىسىگه بارغان خىتاينىڭ تهسىرىنى تازىالش

ئۈچۈن ئۈنۈملۈك تهدبىرلهرنى ئالماقتا.                   

 

مهنبه :  ماتېرىيالنى  سىدنىي ئۇيغۇر ئايالالر گۇرۇپپا سىتهمىنلىگهن.

كۆچكۈندىكى ئۇيغۇرالر
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سۇ
ئۇيغۇر خهلقىنىڭ تونۇلغان شائىرى ۋه  ئهدىب  ئادىلجان

تۇنىياز 1970-يىلى قاغىلىقتا تۇغۇلغان. 2017-يىلى

12-ئايدا قېيىن ئاتىسى مۇھهممهد سالىھ ھاجىم

قاتارلىق پۈتۈن ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن تۇتقۇن قىلىنغان. 

ئاشىقمهن ساڭا،

ئهسىرلهپ ئېچىرقىغان

تهكلىماكان بويىدا.

 

تهكلىماكان بويىدا

ئۆزۈڭدىن شۇنچه يىراق ئاقىسهن،

ئۆزۈڭگه شۇنچه مهخپىي ياتىسهن.

مهن بىلمهيمهن تهنھالىق نېمه؟

تۆت پهسىلده ئاۋازىڭ تۆت خىل،

گاھىدا چوڭقۇر ئۇھ تارتىسهن

گاھىدا مۇز بولۇپ قاتىسهن.

گۈل-گىياھ، دهل-دهرهخلهر ساقلىغان چىڭ

زۇمرهت رهڭلىك مهخپىيهتلىكىڭ،

ئوخشار مېنىڭ ئۈمىدلىرىمگه.

 

سۇ

غهمسىز، رهڭسىز ماددا سهن،

ئىككى كهپتهر بىلهن كۆك ئاسماندهك،

ئىككى شامال بىلهن مهجنۇنتالدهك،

ئىككى غالجىر قول بىلهن بىر ئاچ تهندهك.

ئىككى ھېدروگىن، بىر ئوكسېگىن ۋه

ئېلېمېنتالر دهۋر جهدۋىلىده

ئىرمىشىپ-چىرمىشىپ ئويناۋاتقان.

سېنىڭ ئىشقىڭدا ئۇرىدۇ پهرياد

سانسىز قولىنى سوزۇپ بۇ ماكان.

سۇ دهپ مېۋىلهر يىغاليدۇ شېرىن،

كېۋهزلهر ۋارقىرار ئاۋازى ئاپئاق

سۇ دهپ ناله قىالر ئورنى بوش قالغان

نېفىت، كۆمۈر، ئالتۇن، مىس، ئۇران.

 

ۋالىلدايدۇ بېشىمدا سۇ تاج،

بۇ زېمىننىڭ شاھزادىسى مهن.

 

تهمتىرهيسهن سۈزۈك قارىغۇدهك،

خۇش بولىسهن بالىغا ئوخشاش.

ھۆركىرهيسهن ياۋايى پات-پات.

بهزىده جىم ئاقىسهن ياۋاش

تار، قاراڭغۇ نونىڭ ئىچىده.

شىلدىرلىشىڭ قوزغار ھاياجان

ئۇيقۇم قاچقان ئۇزۇن كېچىده.

قۇچاقلىسام ئىشتىياق بىلهن

ھۆل قىلىدۇ تېرهمنى تېرهڭ،

ئاندىن ئېقىپ كېتىسهن يىراق

ماڭا يهنه قاالر دهرد-پىراق.

 

سۇ،

مۇڭلۇق سۇ،

ئوقۇپ بېرهي كىمگه سېنى مهن؟

مهنبه :شائىرنىڭ «چۈمبهلدىكى كۆز» ناملىق شېئىرالر توپلىمىدىن ئېلىندى

گۈلىستان
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ئورتا  ياۋرۇپادىن ئورتا ئاسىياغا تۇتاشقان كۆڭۈل 

مارتىنا كوكوتكىۋىكس

دوكتور مارتىنا كوكوتكىۋىكس پولشانىڭ پوزنان ئۇنىۋېرستېتىدا

فىن-ئوگۇر تىللىرى مۇتهخهسىسى بولۇپ ئىشلهيدۇ. ئۇ ئۆز ئانا

تىلى پولهكچىدىن باشقا فىن، ماجار، ئىنگلىز، تۈرك تىللىرىنى

پىششىق بىلىدۇ. ھازىر ئۇيغۇرچه ئۆگىنىشنى داۋام قىلماقتا.

مىسلىسىز ئويغىنىش

بىر نهچچه يىل ئاۋۋال ئورتا ئاسىيالىق بىر دوستۇم بار ئىدى. ئۇ دوستۇم

توغرۇلۇق تۇغقانلىرىمدىن بىرى بىلهن پاراڭلىشىپ قالدۇق. ئۇ

توغرۇلۇق نېمىلهرنى دېيىشكىنىمىزنى ئېنىق ئهسلىيهلمهيمهن. ئهمما،

پاراڭ جهريانىدا «ئۇ تۈرك» دېيىشىم بىلهن، تۇغقىنىم ھهيران قېلىپ،

«قانداقمۇ تۈرك بولسۇن؟ ئۇ ئاسىيالىق ئىكهنغۇ» دېگهن ئىدى. شۇ

كۈنى مائارىپ تهربىيىسى ھهققىده دۆلىتىمىزده قىلىنىشى كېرهك

بولغان خىزمهتلهرنىڭ كۆپ ئىكهنلىكىنى ھېس قىلغان ئىدىم. مهن بۇ

يهرده يېڭىلىق ياراتماقچىمهن. بىراق، ھهممىدىن ئاۋۋال كىشىلهرگه بىر

نهچچه ئىشتا چۈشهنچه بېرىشىم كېرهك.    

مهن پولشالىق بىر قىز. بىر چاغدا ئۇرۇق-تۇغقانلىرىم

ئارىسىدا بهزى گهپ - سۆزلهر بولۇندى . ئۇالرنىڭ دېيىشىچه

ئائىلىمىزگه بىر ۋېنگىرىيىلىك كىرمهكچىمىش. شۇنىڭ

بىلهن، تۇرانچىلىق، تۈركىي مىللهتلهر ۋه تۈركىي تىلالر بىلهن

ھهپىلىشىشكه باشلىدىم. سهۋهبى ،  تۈركلهر بىلهن

ئۇچراشقاندىن كېيىن ئۇالرنى ياقتۇرۇپ قالغان ئىدىم.

شۇنداق، ئۇالر بىلهن ئۇچراشتىم، چۈنكى، ئۇنۋېرسىتىتتا فىن

ۋه ۋېنگىر تىلىدا ئوقۇغان ئىدىم. بۇ تولىمۇ ئاددىي ھېكايه،

شۇنداقال چېگىش بىر ھېكايه.

 

تهتقىقاتىم پهقهت تىلالر ۋه كۈلتۈرلهر جهھهتتىال ئهمهس ئىدى.

بۇ جهرياندا ئۆزۈم ئۈچۈن تېخىمۇ مۇھىم يۈكسىلىشلهر

مهيدانغا كهلدى. تۈرك كۈلتۈرى سهۋهبلىك ئىسالم دىنى

توغرۇلۇق تېخىمۇ كۆپ نهرسىلهرنى ئۆگىنىشكه باشلىدىم. شۇ

چاغالردىن بېرى تۈركلهر ۋه تۈرك كۈلتۈرى ماڭا مۇناسىۋهتلىك

ساھه دهپ قاراشتىن ھالقىپ، ئۇالرغا قېرىنداشلىرىم

سۈپىتىده مۇئامىله قىلىپ كهلدىم. ئۇالرمۇ مېنىمۇ

قېرىندىشىدهك كۆرۈپ، ماڭا كۆپلهپ ياردهم بېرىپ كهلدى.

ئۇالرنىڭ قوللىشى بىلهن تۈركىيهنى زىيارهت قىلدىم. مهن

يهنه تۈرك دۇنياسىدىكى مهسىلىلهرگىمۇ دىققهت قىلىشقا

 باشلىدىم.  بىزنىڭ دۇنيايىمىز ئهسلىدىنال راھهت بىر
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 يهر ئهمهس، بۇ سهۋهبلىك باشتىن باشالپال تۈرك دۇنياسىدىكى

مهسىلىلهر ئاددىي مهسىلىلهر ئهمهس دهپ ھېس قىلدىم.

 

ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشايدىغان بارلىق تۈركىي خهلقلهر توغرىسىدا

بىلىم ئېلىۋاتقانلىقىم ئۈچۈن، ئۇيغۇرالر توغرۇلۇق تۇنجى

قېتىم نهچچه يىل ئاۋۋال ئاڭلىغان ئىدىم. ئهپسۇسكى،

ئۇيغۇرالر توغرۇلۇق تۇنجى قېتىم ئاڭلىغىنىمدا ئهھۋالنىڭ ئۇ

دهرىجىده ئېغىر ئهمهسلىكىنى چۈشهنمهستىن خاتاالشقان

ئىدىم. بۇ خاتا چۈشهنچهمگه ئۇيغۇرالر توغرۇلۇق يېتهرلىك

مهلۇماتىم يوق بولغانلىقى سهۋهب بولغان ئىدى. مهن شۇنداق

ھېس قىلدىمكى، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئهھۋالالردا بهزى

ئوخشاشلىقالر بار ئىدى. كىشىلهر، بولۇپمۇ دىندار كىشىلهر

بهزى قىيىنچىلىقالر ئىچىده ياشايتتى، دىنىي ھاياتىنى

مهخپىي تۇتۇشى كېرهك ئىدى، بهزى جهھهتلهرده ئوچۇق ئاشكارا

گهپ قىاللمايتتى. ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاينىڭ ھۆكۈمرانلىقى

ئاستىدا ياشايدىغانلىقىنى بىلهتتىم. ئهمما، بۇمۇ مېنى

ھېچقانچه راھهتسىز قىلمىغان ئىدى. كېيىن شۇنى چوڭقۇر

چۈشهندىمكى، خىتايدا خىتايالر بىلهن پهرقلىق بولغان،

خىتايالر بىلهن پهرقلىق ھالهتته ئوياليدىغان كىشىلهر ئۆزىنى

ئوتقا ئاتقان ئىنسانالر ئىكهن. مهن باشتا بۇالرنى

چۈشهنمىگهنلىكىم ئۈچۈن، ئۆزۈم ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان

مىللهتلهردىن بىرىنىڭ تهسۋىرلىگۈسىز ئېغىر زۇلۇم ئاستىدا

ياشاۋاتقانلىقىنى ھېس قىاللمىغان ئىكهنمهن. تهتقىقاتلىرىمنى

داۋامالشتۇردۇم، تهتقىقاتىمنىڭ مهركىزىده تىل جهھهتكه

ھهممىدىن بهك ئهھمىيهت بهردىم. تۈركچه، ئۆزبېكچه، قازاقچه

ئۆگىنىشكه باشلىدىم. ئۇيغۇرالرغا دۇنيا سۈكۈت قىلغان،

مهنمۇ دۇنيا بىلهن قوشۇلۇپ سۈكۈت قىلغان ئىدىم. 

 

ئۈچ يىلچه ئاۋۋال ئهھۋال ئۆزگىرىشكه باشلىدى. شهرقىي

تۈركىستان توغرىسىدىكى خهۋهرلهر كۆپلهپ ئوتتۇرىغا چىقىشقا

باشلىدى. تۈرك دوستلىرىم ئىجتىمائى تاراتقۇالردا ماقاله-

ئهسهرلهرنى تارقىتىشقا، ئىسالم توغرىسىدىكى تور بهتلهر

مهسىلىنى چۈشهندۈرۈشكه تىرىشتى. مۇشۇالرنى ئوقۇۋاتقان

ۋاقتىمدا تولىمۇ مۇھىم بىر ئىشنى چۈشهندىم. ئۇيغۇرالر

ھهققىده خهۋهر ئىشلهۋاتقان مهنبهلهرنىڭ ھهممىسى چهتئهل

تىلىدىكى خهۋهرلهر ئىدى. چهتئهل تىلىدىكى خهۋهردىن كۆزده

تۇتقىنىم شۇكى، شهرقىي تۈركىستاندىن كهلگهن خهۋهرلهرنىڭ

ھېچبىرىنى ئۆز ئانا تىلىمدا ئوقۇشقا مۇيهسسهر بواللمىدىم.

پولشا تېلۋىزىيىلىرى پهقهتال «مۇسۇلمان تېرورىستالر»

تىپىدىكى خاتا مهلۇماتالرنى تارقىتاتتى. بۇ سهۋهبلىك، پولشا

تاراتقۇلىرىنىڭ ئۇيغۇر مهسىلىسى توغرۇلۇق ئىنكاس

قايتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىپمۇ يۈرمىدىم. ئۆزۈم تۈركچه ۋه

ئىنگىلىزچه بىلگهنلىكىم ئۈچۈن بۇ جهھهتلهرده يۈزهكى

چۈشهنچىلهرگه ئىگه ئىدىم. ئهمما، ۋهتىنىمده بۇ جهھهتلهرگه

كۆڭۈل بۆلۈۋتقانالردىن بىرىمۇ يوق ئىدى.

 

ئىككى يىل ئاۋۋالقى رامىزاندا ئۆزۈم ياشاۋاتقان شهھهردىكى

مۇسۇلمانالردىن بۇ ھهقته چۈشهنچه ئاالاليدىغان مۇمكىنچىلىك

ئهقلىمگه كهلدى. رامىزان كهچلىرىدىن بىرىده مۇسۇلمان

قېرىنداشلىرىمغا « خىتاي ئىشغالىيىتىدىكى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن دۇئا

قىاليلى» دېدىم. ئهسلىدىنال، ھهر رامىزان كېچىسى مۇسۇلمانالر

بار بولغان بىر دۆلهتتىكى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن دۇئا قىلىنىۋاتاتتى.

مېنىڭ كالالمدا دۇئا قىلىنىشى كېرهك بولغان مۇسۇلمانالرنىڭ

ئىچىده خىتاي ئىشغالىيىتىدىكى مۇسۇلمانالرمۇ بولۇشى كېرهك

ئىدى. ئۇالرنىڭ بۇ ھهقتىكى ئىنكاسى مېنى ھهيران قالدۇردى.

«نېمىشقا خىتاي (ئىشغالىيىتىدىكى) مۇسۇلمانالرغا دۇئا

قىلىمىز؟ ئۇ يهرده نېمه ئىش بوپتۇ؟ خىتايدا مۇسۇلمانالر بارمۇ؟»

دېگهندهك سوئالالرغا دۇچ كهلدىم. بۇ ھهقته ئۇزۇندىن-ئۇزۇن

سۆزلهشنى خالىمىغانلىقى ئۈچۈن، خىتاينىڭ ئۇالرغا ناچار

مۇئامىله قىلىۋاتقانلىقىنى قىسقىچه چۈشهنچه بهردىم. ئۇ

ئاخشىمى مهن غهلىبه قىلدىم، (ئۇيغۇرالر ئۈچۈن) دۇئا ئوقۇلدى.

بىراق، شۇ قېتىمقىدىن سىرت بۇ ھهقته پىكىرلهشمىدۇق. شۇ

يىلى، بۇ توغرۇلۇق بىر قانچه قېتىم تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن

بولساممۇ، ئۈنۈمى بولمىدى. ساخاۋهت ئورگانلىرىدا خىزمهت

قىلىدىغان بىر قانچهيلهنگه بۇ ھهقته خهتلهر يازدىم، ئهمما،

ھازىرغىچه ئۇالردىن جاۋاب كهلمىدى. ئۇ چاغالردا ئۆزۈمنىڭ

مهسىلىلىرىمۇ كۆپ ئىدى. قىيىن ۋه مۇسىبهتلىك ئىشالرنى تېزال

تاشالش ئاسان ئهمهس ئىدى. شۇندىمۇ، باشقا ساھهلهرده ئاكتىپ

بولۇشقتا تىرىشتىم. ئۆز مىللىتىمگه ئىسالم دىنىنى ۋه

كۈلتۈرىنى چۈشهندۈرۈشكه تىرىشتىم، بىراق، بهزى جهھهتلهرده

پۇرسهت بولمىدى. 

 

ئىككى يىل كېيىن، يهنى مۇشۇ يىلى ئهھۋالنى قانچىلىك

دهرىجىده خاتا چۈشهنگهنلىكىمنى، ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى

تهتقىقاتتىن ۋاز كېچىپ بهكمۇ خاتا قىلغانلىقىمنى چۈشهندىم.

مهن ھاياتىمدىكى تاسادىپىيلىقالرغا ئىشىنهلمهي قالىمهن. ھهر

ئىشتا بىر ھېكمهت بار، شۇ چاغدا گوياكى ئالالھ قهلبىمگه

ئىلھام سالغاندهكال بىر ئىش بولدى. بىرهيلهن بىلهن تونۇشۇپ

قالدىم، ئۇيغۇرالرغا كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىم ئۈچۈن، ئۇ ماڭا

ھېكايىسىنى سۆزلهپ بهردى. ئۇ پولشادا ئۇيغۇرالرغا كۆڭۈل

بۆلىدىغان ھېچكىم يوقلۇقىنى بىلهتتى. ئۇنىڭ بىلهن تونۇشۇپ

قېلىشىم مهن ئۈچۈن ھهيران قاالرلىق بىر ئىش بولدى، ئۇنىڭ

ھىكايىسىنى ئاڭالپ بهكمۇ ئازابالندىم. دۇنيادىن، ئىنسانالردىن،

ھهتتا ئۆزۈمدىنمۇ رايىم قايتقاندهك بولدى. چۈنكى، ئۆزۈمنى

بهكال يارىماس ھېس قىلغان ئىدىم. قهلب تېۋىشىمدىن شۇنى

ھېس قىلدىمكى، ئهگهر ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگۈنكى قىسمىتى

توغرىلىق ئىجابىي نۇقتىدىن بىر ئىش قىاللمىسام، ھاياتىمنى

نورمال ھالهتته داۋامالشتۇرالمايتتىم. يىلالردىن بېرى كىشىلهرگه

تۈركلهرنىڭ مهن ئۈچۈن ئۆز ئائىله كىشىلىرىمگه ئوخشاش

ئىكهنلىكىنى ئاڭلىتىپ كېلىۋاتاتتىم. تۈركلهر دېيىشته پهقهتال

تۈركىيهدىكى تۈركلهرنى كۆزده تۇتمىدىم. ئۆزۈم ئۈچۈن تولىمۇ

گۈزهل تهشۋىقات قىلىۋتقان ئىدىم، ئهمما زۇلۇم ئىچىده ياشاۋاتقان

تۈرك قېرىنداشلىرىم ئۈچۈن ھېچ ئىش قىلىپ بېرهلمهيۋاتاتتىم.

بۇ ھالهتته ياشاشنى خالىمايتتىم. دوستلىرىمغا ھهرىكهت

قىلغۇم بارلىقىنى بايان قىلدىم. بىراق، ئىشنى نهدىن باشلىشىم

كېرهكلىكى توغرۇلۇق كالالمدا سان يوق ئىدى.

 

پائالىيهتچى بولۇشنىڭ ئاسانغا توختىمايدىغانلىقىنى باشتىنال

بىلهتتىم. باشتا ئېيتىپ ئۆتكىنىمدهك، مهملىكىتىمىزدىكىلهرنىڭ

28



 ئومۇمىي جهھهتتىن سىرتقى دۇنيادىكى كىشىلهر توغرۇلۇق

تهپسىلىي مهلۇماتى يوق ئىدى. ئۇالر «ئاسىيادا ياشىغان

ھهركىم ئاسىيالىق، خىتايالر بۇنىڭدىن بىر ئاز پهرقلىق

بولۇشى مۇمكىن، چۈنكى، ئۇالر ئهڭ چوڭ، ئۇ يهرده خىتايالر

ياشايدۇ» دېگهندهك چۈشهنلهرده ئىدى. مهن ئۇيغۇرالرنى تىلغا

ئالغىنىمدا ئۇالر ماڭا ھهيرانلىق بىلهن قاراپ قاالتتى.

ۋهتهنداشلىرىمغا ئۇيغۇرالر ھهققىده چۈشهنچه بېرىشتىن

نېمىگه ئېرىشمهكچى ئىدىم؟ يهسلىده ئوقۇۋاتقىنىمدا بىر

ساۋاقدىشىم فىنالندىيهنى بىر ئارال دهپ قارايدىغانلىقىنى

ئېيتقان ئىدى. دۇنيا ھهققىده بۇنداق خاتا چۈشهنچىلهرده

بولغان باشقا بىر مىللهتنى تاپماق ھهقىقهتهن قىيىن. بۇ

يهردىكى ئىنسانالر بهلكىم يېتهرلىك دهرىجىده بىلمهيدۇ،

ئهمما الزىم بولسا، مهن ئۇالرغا دهرس بېرىمهن. دېمىسىمۇ، مهن

بىر ئوقۇتقۇچى، دهرس بېرىمهن.  

 

قولالشقا ۋه ياردهم ھهقىقهتهن ئېھتىياجىم بار ئىدى. بىراق،

ھېچكىمنى ئۇ يېڭى ئىشىمغا ئىشتىراك قىلىشقا زورالشنى

خالىمىدىم. كۆپلىگهن ئىشالرنى ئۆزۈم يالغۇز قىلىشىم

كېرهكلىكىنى چۈشهنگهن ئىدىم. ئهڭ دهسلىۋىده، ئۇيغۇرالر

ھهققىده ئىجتىمائى تاراتقۇالردا كۆپلهپ ئۇچۇر تارقىتىشقا

باشلىدىم. پولشادا بىرمۇ ئۇيغۇر يوق بولغانلىقى ئۈچۈن،

ئىجتىمائى تاراتقۇالردا ئۇيغۇر دوستالرنى ئىزدهشكه باشلىدىم.

نۇرغۇن كىشىلهرگه دوستلۇق ئىستىكى ئهۋهتتىم. ئۇيغۇرالر

بىلهن ئىجتىمائى تاراتقۇالردا دوستالشقىنىمدىن خۇشال بولدۇم،

شۇنداقال بىئاراممۇ بولدۇم. چۈنكى، يىراقالردا ياشايدىغان، مېنى

ئاز-توال تونۇيدىغان كىشىلهر مېنى قولالۋاتقان بولسىمۇ، ئهمما،

ماڭا ئهڭ يېقىن ئىنسانالر قىلىۋاتقان ئىشلىرىمنى

چۈشهنمهيۋاتاتتى ۋه قىلغانلىرىم ئۇالرغا غهيرىي تۇيۇلۇۋاتاتتى.

«ئۆز ھالىڭ بىلهن بول، ئۆزۈڭنىڭ ھاياتىغا كۆڭۈل بول»

دېگهندهك سۆزلهرنى ئاڭلىدىم. جاۋاب سۈپىتىده «بۇمۇ مېنىڭ

ھاياتىمدۇر، شۇنداقال سېنىڭمۇ ھاياتىڭدۇر، بۇ ھهممىز

قىلىشىمىز كېرهك بولغان ئىش» دېدىم. دۇنيا يامان تهرهپكه

ئالدىنى قىلىپ كېتىۋاتىدۇ. سهن بۈگۈن ئهركىن، بىراق، بهلكىم

ئهته ئۆزۈڭنى الگىردا كۆرۈشۈڭ مۇمكىن. شۇ چاغدا دهيسهنكى

«بۇ مېنىڭ ھاياتىم.» ئهجابا، بۇالرنى چۈشهنمهك مۇشۇنچىۋاال

قىيىنمۇ؟ باشقا كىشىلهرگه ھېچقانداق ئىش قىلىپ بېرىشنى

خالىمىساڭ، قىلمىساڭ بولىدۇ. ئهمما، ئهڭ بولمىغاندىمۇ ئۆزۈڭ

ئۈچۈن بولسىمۇ قىل. شۇندقال، ماڭا ھهرگىزمۇ «بۇ مېنىڭ

ئىشىم ئهمهس» دېمىگىن. مېنىڭ قارارلىرىم ئۆزۈم ئۈچۈن.

 

«WhiteBlue19» تومۇز ئېيىدا (يهتتىنجى ئاي) خهلقئارالىق 

پائالىيىتىگه قاتناشتىم. 2019-يىلى، 7-ئاينىڭ 21-كۈنى

دۇنيانىڭ كۆپلىگهن جايلىرىدا خىتايغا قارشى نامايىش

ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى بىلدىم. دۆلىتىمدىكى كىشىلهردىن بۇ

ھهقته ئۈمىد كۈتتۈم. شهھىرىمىزده بىر ئىسالم مهركىزى بار،

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم بۇرۇندىن پهلهستىن ۋه يهمهن

مهسىلىلىرىده ئۇالرنى قولالپ،ئاكتىپ ئاۋاز قېتىپ كهلدى.

ئۇالرغا نامايىش ھهققىدىكى پىكىرلىرىمنى چۈشهندۈردۈم ۋه

ھهممه ئىشنى ئۆزۈمنىڭ ئورۇنالشتۇرىدىغانلىقىمغا  ۋهده

بهردىم. ئهپسۇسكى، تولىمۇ دېپلوماتىك بىر جاۋاب كهلدى، كىشىلهر

مهسىلىنى ياخشى بىلمىگهنلىكى ئۈچۈن قورقۇۋاتقانلىقىنى

چۈشهندىم. ئۆزۈمنى بىر ئاز يالغۇز ھېس قىلدىم، ھهمده بىر ئاز

ئۆزۈمدىن نومۇس قىلدىم، ئهمما بۇنىڭ سهۋهبىنى چۈشهندۈرۈپ

بېرهلمهيمهن. بىراق، دوستلۇق تىزىملىكىمگه بىر قۇر نهزهر تاشالپ،

ئۆزۈمده يېڭى كۈچ ھېس قىلدىم. گهرچه بۇ ئىش قىيىن بولسىمۇ،

ئاشۇ دوستلىرىمنى قوللىماي تاشالپ قويۇشنى توغرا تاپمىدىم. ئۇ

كۈنى ـــ 2019-يىلى 21- تومۇز كۈنى ئۆزۈم تۇرۇشلۇق شهھهرده

رهسىملىك نامايىش ئېلىپ باردىم. كۆپ شۈكۈركى، ماڭا ياردهمچى

بولىدىغان بىر نهچچه قېرىندىشىمىز چىقتى، يالغۇز كىشىلىك

نامايىشىمنى رهسىمگه تارتىپ بهردى. تولىمۇ مهمنۇن بولدۇم،

ھاياجاندىن تىتىرهيتتىم. ئۆزۈم يالغۇز بولسام بىر تالمۇ رهسىمگه

تارتالمىغان بوالتتىم. 

 

 بۇ كۈن مېنىڭ ھاياتىمنى ئۆزگهرتتى. مهن بۇنى ھېچقاچان ئويالپ

باقمىغان ئىدىم. تهرهپ تهرهپتىن قولالش سادالىرى كېلىشكه

باشلىدى. (بىراق، ئهتراپىمدىكىلهردىن كهلمىدى.) كۆپ كىشىلهر

بىلهن تونۇشتۇم، ئهلۋهتته، بۇ تونۇشۇشۇم پهقهت ئېنتىرنېتتىال

بولمىدى، چۈنكى، يېقىندا پولشادىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭمۇ بارلىقىنى

بىلگهن ئىدىم. ئۆز ئىشىمدىن ناھايىتى تهسىرلهندىم،

قىلغىنىم كىچىك ئىش بولغان بولسىمۇ، ھهر ئىشنىڭ مهنىسى

بار ئىدى. بهلكىم، ئۆزۈم يالغۇز كۆپ ئىش قىاللماسمهن، ئهمما،

ئهڭ بولمىسا بىر قانچه كىشىگه مهنىۋىي ياردهم بېرهلهيتتىم.

بېشىغا كهلگهن دهرتلهر ئۈچۈن ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ

يالغۇز ئهمهسلىكىنى بۇ ئارقىلىق بولسىمۇ كۆرسىتهلهيتتىم. شۇ

چاغالردىن باشالپ، دائىمال «ھهركىم يالغۇز بولسىمۇ، ئهڭ بولمىسا

بىر ئىشالرنى قىالاليدۇ» دهيتتىم.  

 

 بىر پۈتۈن خهلقنى ھېچكىم ئۆزى يالغۇز قۇتقۇزالمايدۇ. ئهمما،

يېقىن كهلگۈسىده يالغۇز بىر كىشى ھېچبولمىس بىر ئائىلىنى،

ياكى بىر كىشىنى بولسىمۇ قۇتقۇزالىشى مۇمكىن. ياردهمگه ھهر

زامان تهييار تۇرۇشۇم كېرهك، باشقىالرغىمۇ مۇشۇنى ھېس

قىلدۇرۇشنى خااليمهن. بۇ سهۋهبلىك ھهرىكهتلىرىمنى

داۋامالشتۇرىمهن. ئىجتىمائى تاراتقۇالردا ماقاله ۋه رهسىملهرنى

ئورتاقلىشىمهن. ئۇيغۇرغا ياردهم     ( Uyghur Aid) ۋه شهرقىي

تۈركىستاندىكى زىيانكهشلىككه ئۇچرىغۇچىالر ئۇچۇر  ئامبىرىغا (

Xinjiang Victims Database ) ھهمدهم بولۇشنى ئارزۇ قىلمهن. «ئۇ

مېنىڭ ئىشىم ئهمهس» دېگهن چۈشهنچىلهر توغرا ئهمهس. بىرال

دۇنيايىمىز بار، تولىمۇ ئهپسۇسكى، دۇنيايىمىزنى بۇزۇۋهتتۇق.

ھهممهيلهن جىنايهتكار ئهمهس، بىراق ھهممهيلهننىڭ

مهسئۇلىيىتى بار. 

 

ئالدىنقى ھهپته يهنه رهسىم تارتقۇزماقچى بولدۇم، بىراق، يالغۇز

قالدىم،  ئۆزۈم  تارتقان  پهقهتال سۈپىتى ياخشى چىقمىغان بىر

نهچچه نامايىش رهسىمىم چىقتى. بىراق، سۈپهت بهك مۇھىم

ئهمهس. ئهڭ مۇھىمى، ئۇ كۈنى بىر ئۇيغۇر بۇنى كۆرۈپ ئۆزىنىڭ

ئۇنچىۋاال يالغۇز ۋه ياردهمچىسىز ئهمهسلىكىنى ھېس قىلدى. بۇ

ھال ماڭا تېخىمۇ كۈچ ۋه جاسارهت بېغىشاليدۇ. بۇنداق بولۇشىغا

قارىماي بهزى يهرلهرده قاراڭغۇلۇقالر ساقالپ تۇرماقتا. شۇندىمۇ،

ھاياتنى داۋامالشتۇرااليمىز، ئهلۋهتته.

تۈركچىدىن  ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى : ھېكمهتيار ئىبراھىم
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ئابلىكىم باقى ئىلتهبىر

 ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مۇنهۋۋهر ئوغالنى ، ئىستېداتلىق

يازغۇچى،  ۋه ئوت يۈرهك ئىنقىالبچى ئابلىكىم

باقى ئىلتهبىر 1951-يىلى 2-ئۆكتهبىر ئۈرۈمچىده

مهرىپهتپهرۋهر ئائىلىده تۇغۇلغان. 

باشالنغۇچ ۋه ئوتتۇرا مهكتهپلهرنى ئۈرۈمچىده ئوقۇغان. ئۇنىڭ مهرىپهتپهرىۋهر ئاتا-بوۋىسى خىتاينىڭ مۇستهقىل

دۆلىتىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرىشىدىن ئىلگىرى-كېيىنكى ۋهھشىيانه سىياسهتلىرىنىڭ زىيانكهشلىكىگه

ئۇچرىغان. توغرا شهكىلدىكى ئائىله تهربىيىسى ۋه ئىش-ھادىسىلهر ئۈستىده تهپهككۇر قىلىش سهۋهبلىك

ئابلىكىم باقىنىڭ قهلبىده كىچىدىنال خىتاينىڭ زوراۋانلىقى، زۇلمى ۋه جىنايهتلىرىگه قارشى نهپرهت ۋه

ئىسيانكارلىق شهكىللهنگهن. ئابلىكىم باقى مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا توققۇزتارا

ناھىيىسىده مهجبۇرىي ئهمگهككه سېلىنغان. 1975-يىلى 9-ئايدىن 1977-يىلى 7-ئايغىچه ئۈرۈمچى مائارىپ

ئىنستىتۇتىدا ئوقۇغان، كېيىنكى مهزگىللهرده يهنه رادىيو-تېلېۋىزىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئهدهبىيات فاكۇلتېتىدا

ئوقۇغان. ئابلىكىم باقى ئىلتهبىر ئهپهندى 1992-يىلى ئۇيغۇر دىيارىدىن ئايرىلغانغا قهدهر ئۈرۈمچى تهجرىبه

ئوتتۇرا مهكتىپىنىڭ ئهدهبىيات ئوقۇتقۇچىسى، «ئۈرۈمچى كهچلىك گېزىتى» نىڭ مۇئاۋىن باش مۇھهررىرى،

«تهڭرىتاغ» ژۇرنىلىنىڭ باش مۇھهررىرى، ئۈرۈمچى شهھهرلىك ئهدهبىيات-سهنئهتچىلهر بىرلهشمىسىنىڭ مۇئاۋىن

رهئىسى قاتارلىق خىزمهتلهرده بولغان

ئابلىكىم باقى ئىلتهبىر «تهڭرىتاغ ژۇرنىلى» نىڭ باش مۇھهررىرلىكىدىن ئىبارهت ھهممه زىيالىي

دېگۈدهك  تهلپۈنىدىغان مۇھىم خىزمىتىنى تاشالپ، 1992-يىلى ۋهتهننى تهرك ئېتىپ چهتئهلگه

يېنىپ چىققان. تۈركىيهده ياشاش جهريانىدا بىر كۈنمۇ بوش تۇرماي يهنىال ئاقارتىش ھهرىكهتلىرىنى

داۋامالشتۇرغان. خىتاي باش مىنىستىرى لى پىڭنىڭ تۈركىيه زىيارىتىگه توغرىالپ، خىتايغا قارشى

نامايىش تهشكىللىمهكچى بولغانلىقى سهۋهبلىك، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قارا قولىنى سوزىشى

نهتىجىسىده تۈركىيهده بهش كۈن قاماقتا ياتقان. 2000-يىلىدىن 2017-يىلىغىچه «ئامېرىكا

ئهركىن ئاسيا راديوسى ئۇيغۇر بۆلۈمى» ده ئىشلهپ، مۇشۇ ئورگاندىن پېنسىيىگه چىققان.

بۈيۈك سىماالر ۋه تونۇلغان ئۇيغۇرالر
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ئابلىكىم باقى ئىلتهبىر شېئىرلىرى ئارقىلىق بالىالرنىڭ

قهلبىگه مهرىپهت ئۇرۇقى تېرىغان، ئوقۇتقۇچىلىق مۇنبىرىده

ئوقۇغۇچىالرغا مىللهتپهرۋهرلىك روھىنى سىڭدۈرۈپ بىر ئهۋالد

ۋهتهنپهرۋهر ئوقۇغۇچىالرنى تهربىيلهپ چىققان. ھاياتىدا

كۆپلهپ شېئىر، ماقاله، مهسهل، ئهدهبىي ئاخبارات،

تهرجىمھال، تارىخ, جۇغراپىيه قاتارلىق پهن ۋه ژانىرالردا ئېسىل

ۋه تهخىرسىز ئهسهرلهرنى روياپقا چىقارغان. زۇنۇن قادىرى،

ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر، زوردۇن سابىر قاتارلىق مهشھۇر زىيالىي ۋه

يازغۇچىالر بىلهن قويۇق باردى -كهلدىسى بولغان ئابلىكىم

باقى بۇ زاتالردىكى مىللهتپهرىۋهرلىك، مهرىپهتپهرۋهرلىك،

زۇلۇمغا باش ئهگمهسلىك ۋه ئىلىمنى سۆيۈش روھىنى

كېيىنكى ئهۋالدالرغا سىڭدۈرۈشته كۆۋرۈكلۈك رول ئوينىغان

شهخىسلهردىن بىرىدۇر. ئهجدادىمىزنىڭ ياۋغا باش

ئهگمهسلىك، ھهققانىيهت ئۈچۈن گېزى كهلسه جاندىن

كېچىشتهك باتۇرانه خىسلىتىنى ئۆزىده مۇجهسسهملىگهن بۇ

ئىنقىالبچىمىز ئادىمىيلىك پهزىلهتتىنمۇ ياخشى نېسىۋه

ئالغان بولۇپ، ئۇنىڭ تۇز-تائامىنى يېگهن، ئۇنىڭدىن ئىلىم

ئالغان، ئۇنىڭ بىلهن خىزمهتداش بولۇپ ئىشلىگهن ھهر بىر

ئۇيغۇرنىڭ ئابلىكىم باقىنى ھۆرمهت بىلهن تىلغا ئالىدۇ.

 

تۆۋهندىكىلهر ئابلىكىم باقى ئىلتهبىرنىڭ قىسمهن 

 ئهمگهكلىرى:

« ئاسارهتتىدىكى تۈرك مۇسۇلمان دۆلىتى شهرقىي تۈركىستان

» ئۇيغۇرچه، ئهرهبچه، تۈركچه، ئېنگىلىزچه رهسىملىك

كىتابچه  - ئىستانبۇل 1994  -يىل، 2  - نهشرى 1995  - يىل

« ئۇلۇغ تهڭرىمىز » تهرجىمه  - ( ئابدۇقادىر تۈركىستانى

خىراجىتى بىلهن) تۈزگۈچى ئا. باقى 1996  - يىل

« شېھىدالر شهجهرىسى » ۋهقىپ تهتقىقات مهركىزى 1997  -

يىل ئىستانبۇل

« شهرقىي تۈركىستان قولالنمىسى » ۋهقىپ تهتقىقات مهركىزى

1999  - يىل ئىستانبۇل

« كۈرهشچان ئهجدادالر » داستانالر  - تهكلىماكان نهشرىياتى

ئىستانبۇل 2012  -يىل

« چۈشۈرگىدىكى ماجىراالر » رومان  - تهكلىماكان نهشرىياتى

2013  - يىل

« تۆمۈرتۇمشۇق بىلهن سېغىزخان » بالىالر شېئىرى

مهسهللىرى  - تهكلىماكان نهشرىياتى 2013  - يىل

 « تۈلكه بىلهن خوراز » بالىالر نهسىرى مهسهللىرى  -

تهكلىماكان نهشرىياتى 2013  - يىل

 ئۈرۈمچىده گېزىت ، ژۇرنالالردا 20 يىل ئىچىده 550 پارچىغا

يېقىن ئهدهبىي ئهسهرلهر - شېئىر، ھىكايه، مهسهللهر ھهمده

ئىلمىي ماقالىلهر ، مهكتهپ دهرسلىك كىتابلىرىدا 52 پارچه

ئهدهبىي ئهسهر ئېالن قىلىنغان.

نورۇز بايرىمى ئهدهبىيات، سهنئهت پائالىيىتى مهزمۇنىدا

تېلېۋىزىيىده ئېالن قىلىنغان 5 پارچه تېلېۋىزىيه فىلىمىنى

يېزىش ۋه فىلىم ئىشلهشكه قاتناشقان.

ئىستانبۇلدا 300 پارچىغا يېقىن خهۋهر ۋه ماقالىلهرنى يېزىپ

ھهمده تهرجىمه قىلىپ ئېالن قىلغان .

 

« ئاسارهتته ئىڭراۋاتقان شهرقىي تۈركىستان » فىلىمىنى

يېزىپ، فىلىم ئىشلىتىپ سامان يولى تېلېۋىزىيىسىده ئېالن

قىلغان. تۈركىيه ئاتا تۈرك كۈلتۇر مهركىزىنىڭ « تۈرك دۇنياسى

ئهدهبىياتى پروجېسى شهرقىي تۈركىستان ئهدهبىياتى بۆلۈمى»

مهسئۇللۇقىنى ئۆتهپ، ھهر بىرى 600 سهھىپىلىك، 30 توم

كىتاب ئۈچۈن ئۇيغۇر ئهدهبىيات تارىخى، ئهدىبلىرى، تالالنما

ئهسهرلىرى ۋه سۆزلۈكلىرى ئۈچۈن 3000 بهتلىك ماتېرىيال

يېزىپ ۋه تهييارالپ چىقتى، بۇ قامۇسالر نهشردىن چىقتى.

ئامېرىكىدا 19 يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر  تارىخى، مهدهنىيىتى،

سىياسىي ۋهزىيىتى، ئىنسانىي ھوقۇقى ھهمده ئىسالمىي

ئهقىدىلىرىنىڭ زىيانكهشلىككه ئۇچرىشى مهزمۇنىدىكى

25000 پارچىغا يېقىن ماقاله، خهۋهرلهرنى تهھرىرلهپ ئېالن

قىلىشقا كاپالهتلىك قىلدى.

 

 پۈتكۈل ھاياتىنى مىللهتنى ئويغىتىشقا، تهرهققىي

قىلدۇرۇشقا ۋه خىتاي مۇستهملىكىسى ئاستىدىكى ۋهتىنىمىز

شهرقىي تۈركىستاننى ئازاد قىلىشقا ئاتىغان، بۇ يولدا ئۈن-

تىنسىز ھالدا ئىنقىالب سېپىنىڭ ئالدىدا خىزمهت قىلغان بۇ

ئهركىنلىك جهڭچىسى 2019-يىلى، 8-ئاۋغۇست ئامېرىكا

 پايتهختى ۋاشىنگتوندا ئاغرىق سهۋهبى بىلهن ئارىمىزدىن 

 ئايرىلغان.

مهنبه: بۇ تهرجىمىھالنى ئابلىكىم باقى ئىلتهربىرنىڭ ئائىله تاۋاباتى تاراتقۇالردا

ئېالن قىلغان ئۇچۇرالرغا ئاساسهن ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى.
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قۇرئان كهرىمنىڭ ئۇيغۇرچه تهرجىمىسىنىڭ

تارىخىي باسقۇچلىرى

مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم

قۇرئان كهرىم ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىدا شۇنچىلىك مۇھىم ئورۇن

تۇتقانلىقتىن ئۇيغۇر ئۆلىمالىرى ئۇنى ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه

قىلىش ئارقىلىق كىشىلهرگه بۇ مۇھىم كىتابنىڭ مهنىسىنى

بىلدۈرۈش يولىدا بارچه مۇسۇلمان قهۋملهر ئىچىده ئهڭ

دهسلهپ قهلهم تهۋرهتكهن كىشىلهردۇر. ئادهتلهنگهن قاراش

بويىچه قۇرئان ئهڭ دهسلهپته پارس تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان

دهپ قارىلىدۇ. بۇ قاراشتىكىلهر قۇرئاننىڭ ئهڭ دهسلهپكى

تهرجىمىسىنىڭ 10-12- ئهسىرلهر ئارىلىقىدا پارسچىغا

تهرجىمه قىلىنغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ۋه سامانىالر

سۇلتانى مهنسۇر I ( 961-976 ) نىڭ خۇراسان ئالىملىرىغا

ئهمىر بېرىپ قۇرئانى كهرىمنىڭ تهفسىرىنى تهرجىمه

قىلدۇرغانلقىغا ئىشىنىدۇ. زور ساندىكى تۈرك تىللىق

ئالىمالر قۇرئانى كهرىمنىڭ ئهڭ دهسلهپكى تهرجىمىسىنىڭ

قاراخانىالر خاقانى سۇتۇق بۇغراخان دهۋرىده مهيدانغا

كهلگهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. « قۇتادغۇ بىلىك» تىكى

 ئىسالمغا ئائىت مهزمۇنالرنىڭ ساپ ئۇيغۇر تىلىدا ئىپاده

قىلىنغانلىقىمۇ قۇرئاننىڭ يۈسۈپ خاس ھاجىبدىن بۇرۇن

ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىنىپ بولغانلىقىنى كۈچلهندۈرىدۇ.

بۇنداق قاراشتىكى تهتقىقاتچىالر 1333-يىلى ئىراننىڭ

شىرازدا ئىبنى دۆلهتشاھ تهرىپىدىن  كۆچۈرۈلۈپ ھازىر

ئىستانبۇلدا ساقلىنىۋاتقان  قۇرئاننىڭ ئۇيغۇرچه

تهرجىمىسىنىڭ ئهسلى نۇسخىسى 945-950- يىللىرى

ئارىلىقىدا ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان دهپ قارايدۇ. 

 
سهئۇدى ئهرهبىستانىنىڭ مهككه مۇكهررهمه شهھىرىده

تۇرۇشلۇق ياش ئالىم ئابدۇراھمان ھاجىم قۇرئان كهرىمنىڭ

ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه قىلىشىدىكى ئۇزۇن تارىخىي

باسقۇچالر ھهققىده توختۇلۇپ مۇنداق دهيدۇ :" قۇرئان   كهرىم

ئىسالم ئهھلىنىڭ مۇقهددهس دهستۇرى. قهيهرده  مۇسۇلمان

بولىدىكهن، شۇ يهرده چوقۇم قۇرئان كهرىم    بولىدۇ.

ئىشهنچلىك تارىخىي مهنبهلهرگه ئاساسالنغاندا، مۇسۇلمان

مىللهتلهر ئىچىده قۇرئان كهرىمنى ئهڭ دهسلهپ تهرجىمه

قىلغان خهلق ئۇيغۇرالردۇر . ئۇيغۇرالر ئىچىده   قۇرئان 

 كهرىمنى دهسلهپ شهرھلهپ چۈشهندۈرگهن كىشى مهشھۇر

ئاتاقلىق تىلشۇناس ئالىم مهھمۇد  قهشقهرىينىڭ    

  ئۇستازى ھۈسهين ئىبنى ئهلى ئىبنى خهلهف قهشقىرىي

 دېگهن كىشى بولۇپ، بۇ زات قاراخانىيالر خانلىقىنىڭ بىر

قانچه ئهۋالد خانلىرىنىڭ مهنىۋى داھىسى، شۇنداقال تونۇلغان

مۇدهررىس ئىدى. ئۇ ئۆمرى ئىچىده 200 پارچىدىن كۆپرهك

كىتاب يازغان، ئۇنىڭ بىرقانچه پارچه ئهسىرى " تۈرك تىلالر

دىۋانى"دا نهقىل كهلتۈرۈلگهن. ئۇيغۇرالر قۇرئان كهرىمنى شهرھ

ئارقىلىق چۈشىنىشتىن باشقا ئۇنى ئهرهب تىلىدىن ئۆز تىلىغا

تهرجىمه قىلىپ چۈشنىشتىمۇ ئالدىنقى خهلق بولغان. 12 -

ئهسىردىن 14 - ئهسىرگىچه ئىلگىرى - كېيىن بولۇپ ئالته

قېتىم ئهينى ۋاقىتتىكى ئۇيغۇر تۈركىي تىلىغا تهرجىمه

قىلىنغان. قۇرئان كهرىمنىڭ ئهڭ دهسلهپكى ئۇيغۇرچه تهرجىمه

نۇسخىسىنى 1333 - يىلى مۇھهممهد ئىبنى دۆلهتشاھ دېگهن

كىشى ئىراننىڭ شىراز شهھىرىده نهپىس ئهرهب يېزىقى بىلهن

كۆچۈرۈپ چىققان بولۇپ، جهمى 902 - بهت، ھهر بىر بېتىده

توققۇز قۇر خهت بار، مهزمۇنى تولۇق، ئهرهب تىلىدىكى

ئايهتلهرنىڭ ئاستىغا قىزىل سىياھ بىلهن ئۇدۇلمۇئۇدۇل

ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى يېزىلغان. بۇ نۇسخا ھازىر تۈركىيىنىڭ

ئىستانبۇل شهھىرىدىكى تۈرك ۋه ئىسالم ئهسهرلىرى مۇزېيىدا

ساقالنماقتا. ئهپسۇسكى بۇنى كىم، قهيهرده، قاچان تهرجىمه

قىلغانلىقى ھازىرغىچه مهلۇم ئهمهس. ئۇنىڭدىن كېيىن

تهرجىمه قىلىنغان نۇسخىالرنىڭمۇ تهرجىمانلىرى ئېنىق

ئهمهس. بۇالر ھازىر لوندون ۋه تاشكهنت قاتارلىق شهھهرلهرنىڭ

مۇزېيلىرىدا ساقلىنىپ كهلمهكته ئىكهن". 

 
17 - ۋه 20 - ئهسىرلهر ئارىلىقىدىكى قۇرئان نۇسخىلىرى

 

ئابدۇراھمان ھاجىم يهنه مۇنداق دهيدۇ :" قۇرئان كهرىم 17 -

ئهسىردىن 20 - ئهسىرگىچه يهنه كۆپ قېتىم ئۇيغۇر تىلىغا

تهرجىمه قىلىنغان. مهسىلهن: 1735 - يىلىدىن 1756 -

يىلىغىچه يهركهنت ھۆكۈمدارى بولغان خوجا ياقۇب دۆلهت

خىراجىتى بىلهن قۇرئان كهرىمنىڭ تهپسىرىنى ئۇيغۇر تىلىغا

تهرجىمه قىلدۇرغان. ئۇنىڭدىن كېيىن مۇھهممهد سادىق

قهشقىرى دېگهن كىشىمۇ قۇرئان كهرىمنىڭ تهپسىرىنى تهرجىمه

قىلىپ چىققان. قاغىلىقتا ئۆتكهن داڭلىق ئۆلىما ھۈسهينخان

تهجهللى 1910 - يىلى قۇرئان كهرىمنىڭ ئۇيغۇرچه تهپسىرىنى

ئىشلهپ چىققان.
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تهجهللىينىڭ شاگىرتلىرىدىن پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاندا

تونۇلغان ئالىم مهرھۇم ئابلىكىم مهخسۇم ھاجىم " تهجهللى

- مۇجهللى"ناملىق ئهسىرىده ئېيتىشىچه، ھۈسهينخان

تهجهللىي بۇ تهپسىرنى ئابدۇقادىر دامولالم، شهمسىدىن

دامولالم، ھۈسهين باي ۋه باۋۇدۇن بايالرنىڭ تهشهببۇسىغا

ئاساسهن يېزىپ چىققان ئىكهن.يهنه شۇ يىلى چۆچهكته يۈسۈپ

دامولالم دېگهن كىشىمۇ قۇرئان كهرىمنىڭ تهپسىرىنى ئىشلهپ

چىققان ئىكهن. شهمسىدىن دامولالم تهجهللىينىڭ

تهرجىمىسىدىن كېيىن، قۇرئاننىڭ تهپسىرىنى يهنه بىر قېتىم

ئاممىباب ۋه چۈشىنىشلىك قىلىپ ئىشلهپ چىققان. بۈيۈك

ئىنقىالبچى سابىت دامولالم 1937 - يىلى شىڭشىسهينىڭ

تۈرمىسىده، ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچه ئىشلهپ چىققان " روشهن

بايان - تۈركىي تهپسىرۇل قۇرئان" دېگهن نامدىكى ئۇيغۇرچه

تهپسىر نىڭ 30 - پارىسى 1948 - يىلى غۇلجىدا شهرقىي

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى تهرىپىدىن بېسىپ تارقىتىلغان. بۇ

تهپسىرنىڭ قوليازما نۇسخىسىنى سابىت دامولالمنىڭ

غۇلجىدىكى ئوغلى ئابدۇلال 1961 - يىلى ئۇيغۇر ئاپتونوم

رايونلۇق مىللهتلهر تهتقىقات ئورنىغا تاپشۇرغان ئىكهن."

 
ئابدۇراھمان ھاجىمنىڭ ئېيتىشىچه، 1955 - يىلى مۇھهممهد

زىرىپ قارىھاجىم غۇلجىدا "قۇرئان كهرىم تهپسىرى"نى

ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ چىققان. زىرىپ قارىھاجىمنىڭ

1926 - يىلى قهشقهرده يېزىپ چىققان قۇرئان كهرىمنىڭ

"ئهممه پارىسىنىڭ تهپسىرى"ناملىق ئهسىرى 1987 - يىلى

قاتاردا فاكسمېل قىلىپ بېسىلغان نۇسخىسىغا ئاساسهن

2003 - يىلى سهئۇدى ئهرهبىستانىنىڭ جىدده شهھىرىده

ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغا تهرجىمه قىلىنىپ نهشىر

قىلىنغان. مۇھهممهد سالىھ دامولالم تهرجىمه قىلىپ،

مىللهتلهر نهشرىياتى تهرىپىدىن رهسمى نهشىر قىلىنىپ

تارقىتىلغان " قۇرئان كهرىم ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى"

ئىشهنچلىكلىكى ۋه ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى

ئاالھىدىلىكى بويىچه چۈشىنىشلىك ئىشلهنگهنلىكى

سهۋهبلىك شهرقىي تۈركىستان ۋه چهتئهللهردىمۇ نام چىقارغان.

مهنبه : ئهركىن  ئاسىيا رادىئوسى 2008-يىلى 8-ئاينىڭ

13-كۈنى، ئالىم ئابدۇراھمان ھاجىم بىلهن سۆھبهت

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_
xewer/kuran-kerim-uyghurchisi-
08142008045829.html

قۇرئاننىڭ دهسلهپكى ئۇيغۇرچه تهرجىمىسىده ئىشلىتىلگهن

بىر قىسىم سۆزلهر 

 

تهڭرى                       ئالالھ

بىرئىدى                   ئهھهد

بويۇن بهرىگلى         مۇسۇلمان

بۈتۈگلى                    مۆمىن

 بىلمهس                   جاھىل

ئهسهنلىك                 ساالم

ئالقىش                      ھهمد

ئهتئۆز                       نهفس

ئوقىماق                     دۇئا

ئوقىغۇ                      قۇرئانى كهرىم

ياالۋاچ                      پهيغهمبهر 

بودۇن                        ئۇممهت                

يانماق                       تۆۋبه

يارۇقيول                  شهرىئهت

ئۇلۇغ كۈن                قىيامهت

تۆرهتتۈچى               خالىق

ئارىغ                      سۇبھان

يۈكۈنچ                    سهجده

بىتمهك                    ئىمان

كىدىنكى                 ئاخىرهت

تانىغلى                   كافىر

توقۇش                     جىھاد

تاپۇغ                       ئىبادهت

تانماق                      كۇفۇر

بۇلغاق                     فىتنه

ئارتماق                     فهزل         
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جهك 

چېرچۋارد

جهك چېرچۋارد ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ تهۋرهنمهس قوللىغۇچىسى ۋه سادىق

دوستلىرىدىن بىرى. ئۇ ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسىده ئالته يىل ۋهزىپه

ئۆتىگهندىن كېيىن، جهنۇبىي فىلورىدا ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئېلېكتىرون ئىنژېنېرلىقى

بويىچه باكالۋۇرلۇق ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرغان. جهك ئاۋىياتسىيه ــ ئالهم

بوشلۇقى( NASA) ۋه دۆلهت مۇداپىئه ساھهسىده 40 يىللىقتىن كۆپرهك

تهجرىبىگه ئىگه. جهك بۈركۈت رازۋېتچىك ئۇنۋانى*  ۋه «رازۋېتچىكالر

ئاچقۇچى» مېدالىنى ئالغاندىن سىرت، يهنه 4 – ئهۋالد ئىنژېنېر، 4 –

ئهۋالد پاتېنت ساھىبى.  جهك ئۆزىنىڭ ئېتىقادىنى تىبهت بۇددىزىمى دهپ

تونۇيدۇ. 

جهك ئۇنىۋېرسىتېتنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن، ئۆز ئۆيىنىڭ ئازراق نېرىسىدىال

خىتاي خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ خاس تهشۋىقات باغچىسىدىن بىرى

ئېچىلغانلىقىنى كۆرۈپ، سىياسىي ساھهگه قهدهم قويغان. ئۇ ھهقىقهتنى

ياقىالش ئۈچۈن، «كوممۇنىست خىتاينىڭ تهشۋىقاتىغا قارشى پۇقراالر»

(CACCP) دېگهن نامدا بىر گۇرۇپپا قۇرۇپ، مهزكۇر گۇرۇپپىنىڭ

پائالىيهتلىرىنى تهڭشهش – ئورۇنالشتۇرۇشقا مهسئۇل بولغان. جهك

ئهركسۆيهر كىشىلهر بىلهن بىلله خىتاينىڭ خاس تهشۋىقات باغچىسىدىكى

كۆرگهزمىلهرگه قارشى پائالىيهت قىلغان. ئۇ تىبهتتىن، جهنۇبىي (ئىچكى)

موڭغۇلىيهدىن، شهرقىي تۈركىستاندىن، تهيۋهندىن ۋه خىتايدىن كهلگهن

ئىشتراكچىالر بىلهن بىلله نامايىش تهشكىللىگهن ۋه خهلقئارالىق يىغىنالرنى

ئۇيۇشتۇرغان. 1998 – يىلى، ئۇ ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلهشمىسىنىڭ

قۇرۇلۇشىغا شاھىد بولغان ۋه 2002 – يىلىدىكى ئامېرىكا ئۇيغۇر

بىرلهشمىسىنىڭ 3 – قېتىملىق قۇرۇلتىيىدا مۇئاۋىن رهئىسلىككه سايالنغان.

50 قېتىمدىن ئارتۇق نامايىش قىلىش نهتىجىسىده، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان

خىتاينىڭ خاس تهشۋىقات باغچىسى 2003 – يىلى تاقالغان. 

شۇنداقال، جهك بۇ ھهقته گېزىتقا مهخسۇس سىتون ماقالىسى يېزىپ، خىتاينىڭ بۇ

باغچىنى تاقىشىغا ئىقتىسادىي ئۈنۈمنىڭ كۆڭۈلدىكىدهك بولمىغانلىقى ئهمهس،

(CACCP) «بهلكى «كوممۇنىست خىتاينىڭ تهشۋىقاتىغا قارشى پۇقراالر

گۇرۇپپىسىنىڭ پائالىيهتلىرىنىڭ سهۋهبچى بولغانلىقىنى ئېيتقان. شۇنىڭدىن ئۇزاق

ئۆتمهيال، خىتاينىڭ خيۇستوندىكى ئهلچىخانىسىدىكىلهر ئۇنىڭ ئۆيىگه تېلېفون

قىلىپ، جهكنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ھاياتى ۋه بىخهتهرلىكىگه تهھدىت

سالغان. شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر پۈتۈن ئاشكارا سىياسىي

پائالىيهتلهرنى توختىتىشنى قارار قىلغان.لېكىن جهك ئۇيغۇرالر ئۈستىده ئىزدىنىشنى

ۋه ئۇيغۇرالرنى قولالشنى ھېچقاچان توختىتىپ 

قويمىغان. جهك ئۇلۇغ بوۋىسى،  ئۇيغۇرالر مۇھىم مهزمۇن قىلىنغان «يوقالغان مۇ

قۇرۇقلۇقى» دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى جېيمىس چېرچۋاردنىڭ ھاياتى ۋه

نهزهرىيهلىرىنى تهتقىق قىلىشقا باشلىغان. جهكنىڭ تهتقىقات نهتىجىلىرى «

Lifting the Veil on the Lost Continent of Mu, Motherland

of Men » (ئىنسانىيهتنىڭ ئانا ماكانى ـــ يوقالغان  مۇ قۇرۇقلۇقىنىڭ

Stone Tablets» ،(چۈمپهردىسىنى ئېچىش، 2011 – يىلى نهشىر قىلىنغان

of Mu» (مۇ قۇرۇقلۇقىدىكى تاش ئابىدىلهر، 2014 – يىلى نهشىر قىلىنغان)، «

Crossing the Sands of Time: An Examination of the

History and Legends of the Great Uighur Empire » (زامان

ھالقىش: بۈيۈك ئۇيغۇر ئېمپىرىيهسىنىڭ تارىخى ۋه ئهپسانىسى ھهققىدىكى

تهكشۈرۈش، 2019 – يىلى نهشىر قىلىنغان) دېگهن ئۈچ كىتاب ئارقىلىق

جامائهتچىلىك بىلهن يۈز كۆرۈشتى.

*  ئامېرىكىدا BSA رازۋېتچىكلىك تۈرىده قولغا كهلتۈرگىلى

بولىدىغان ئهڭ يۇقىرى مۇۋههپپهقىيهت ياكى ئۇنۋان،

تهرجىمىده : ئهنۋهر قاراقۇرۇم

بۈيۈك سىماالر ۋه تونۇلغان ئۇيغۇرالر 

جهك چېرچۋارد
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ۋىكتور ھيۇگونىڭ مۇھهممهد ئهلهيھىساالمغا يازغان

قهسىدىسى

شۇڭقار تېكىن

 مهدهنىيىتىمىزده ئىسالم 

ۋىكتور ھيۇگو (1802 - 1885) 19-ئهسىردىكى فرانسىيهدىال

ئهمهس، ھازىرقى دۇنيادىمۇ تهسىرى ئىنتايىن كۈچلۈك ئهدىپ

ۋه مۇتهپپهكۇر. ئۇ ئۆزىنىڭ ئىلغار ئىدىيىلىرى ۋه

ئىنسانپهرۋهرلىك   تهشهببۇسلىرى بىلهن ئهركىنلىككه

ئىنتىلگۈچى كىشىلهرنىڭ يۈكسهك سۆيگۈسىگه ئېرىشكهن.

ۋىكتور ھيۇگونىڭ ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىنغان

ئهسهرلىرىدىن «خارالنغانالر» ۋه « بۈۋى مهريهم چېركاۋى»

نۇرغۇن ئۇيغۇر ئوقۇرمهنلهرگه تونۇشلۇق. داڭلىق فرانسوز

مۇتهپپهككۇرى ۋه يازغۇچىسى ۋىكتور ھيۇگونىڭ 1855

-يىلالردىن باشالپ يېزىلىشقا باشلىغان، فرانسوز

ئهدهبىياتىنىڭ بىردىنبىر ھهقىقى داستانى سۈپىتىده قوبۇل

La Légende des) «قىلىنغان مهشھۇر «ئهسىرلهرنىڭ رىۋايىتى

Siècle)  ناملىق ئهسىرىده  ئالالھ، ئىسالم، قۇرئان ئايهتلىرى،

ۋه ھهزرىتى مۇھهممهد ھهققىده بىر قاتار شېئىرلىرىنىڭ

 (Mahomet)  بولغانلىقى ئۇزۇندىن مهلۇم. ھالبۇكى مۇھهممهد

ماۋزۇسى ئاستىدىكى بۇ بىر قاتار شېئىرالر «ئهسىرلهرنىڭ

رىۋايىتى» ناملىق كىتابنىڭ 1959-يىلى 9-ئاينىڭ 28-كۈنى

بېريوسىلدا بېسىلغان تۇنجى نهشرىدىن باشقا نهشىرلىرىده

چىقىرىپ تاشالنغان. پهقهت 1985-يىلى فرانسىيه دۆلهتلىك

Le Centre national de la       ئىلمى تهتقىقات مهركىزى

recherche scientifique ۋىكتور ھيۇگونىڭ ۋاپاتىدىن 100 يىل

كېيىن ئۇنىڭ مۇھهممهد نامى بېرىلگهن بىر يۈرۈش

شېئىرلىرىنى قايتا ئېالن قىلغان. بۇ شېئىرالرنىڭ ئېالن

قىلىنىشى فرانسىيه ۋه دۇنيادىكى بىلىم ساھهسىده ۋىكتور

ھيۇگونىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقى ھهققىدىكى  بىر قاتار بهس

-مۇنازىرىلهرگه سهۋهپ بولغان. يېقىنقى زامانالردا ۋىكتور

ھيۇگو ھهققىدىكى تهتقىقاتلىرى ۋه ئهسهرلىرى بىلهن تونۇلغان

Henri) فرانسوز ئهدهبىيات تهنقىدچىسى ھېنرى گىييىمې

Guillemin) نىڭ «ھيۇگو» ناملىق ئهسىرىده ۋىكتور ھيۇگو

ھهققىده  ئىنچىكه تهپسىالتالر بېرىلگهن بولۇپ،

 ۋىكتور ھيوگونىڭ تۆۋهندىكى سۆزلىرىگه   ئاالھىده يهر

بېرىلگهن. « مهن ئۆزۈمنى ئۆزۈممۇ تونۇمايمهن؛ ئۆز ئۆزۈمگه 

              يات مهن، مېنىڭ كىم ئىكهنلىكىمنى ۋه

ئىسمىمنىڭ                                             

                        نېمه ئىكهنلىكىنى يالغۇز ئالالھ بىلىدۇ.» 

                                                     ۋىكتور  ھيۇگونىڭ ئىككى                                                                    

                                    ئوغلىنىڭ  ۋه ئوغۇل نهۋرىلىرىنىڭ    

                                     خرىستىيان  ئهنئهنىسى بويىچه 

                                    چوقۇندۇرۇلمىغانلىقىنى ۋه ۋاپاتىدىن

كېيىن خرىستىيان ئادهتلىرى بويىچه دهپنه

قىلىنمىغانلىقىنى ئهسكهرتكهن ھېنرى گىييىمې ۋىكتور

ھيۇگونىڭ قهرهللىك ھالدا ئۆز ئۆيىده يوشۇرۇن

ئىبادهتلهربىلهن شۇغۇلالنغانلىقىنى يازىدۇ. ھېنرى

گىييىمېنىڭ كىتابىدىكى تهپسىالتالر ۋه ۋىكتور ھيۇگونىڭ

مۇھهممهد ئهلهيھىساالمغا ئاتاپ يازغان مهرسىيهسىدىكى

ھېسىيات چوڭقۇرلۇقى كىشىلهرنى ئۇنىڭ مۇسۇلمانلىقى

ھهققىدىكى سۆزلهرنىڭ راستلىقى توغرىسىدا ئويالندۇرىدۇ.

مۇھهممهد ئهلهيھىساالمغا ئاتاپ يېزىلغان مهرسىيه

مۇھهممهد نامى ئاستىدىكى بىر يۈرۈش شېئىرالرنىڭ

ئىچىدىكى بىرى بولۇپ ئۇنىڭغا “ ھىجرىنىڭ 9-يىلى” دهپ

ماۋزۇ قويۇلغان. شېئىرنىڭ فرانسوزچىسىنىڭ تولىمۇ ئېسىل

بىر ئهسهر ئىكهنلىكىده ھېچ شهك يوق. ۋىكتور ھيۇگو بۇ

قهسىدىسىده مۇھهممهد ئهلهيھىساالمنىڭ تۇغۇلۇشىدىن

تارتىپ ۋاپاتىغىچه بولغان ھاياتىنى، بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئۆمرىنىڭ

ئاخىرقى يىللىرىنى تولىمۇ نهپىس تىل بىلهن تهسۋىرلهيدۇ.

ئۇ پهيغهمبهرنىڭ ئىنسانى تهرهپلىرىنى شۇنداقال ئالالھنىڭ

ئهلچىسىگه خاس ئۆزگىچىلىكلىرىنى يورۇتۇپ بېرىشكه

تىرىشىدۇ. قهسىدىنى ئوقۇغان ھهرقانداق ئادهم ئۇنىڭ

مۇھهممهد ئهلهيھىساالمغا قانچىلىك چوڭقۇر سۆيگۈ ۋه

 ھۈرمهت بىلهن باغالنغانلىقىنى شۇبھىسىز بىلىۋااليدۇ.
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بۇ شېئىردا ۋىكتور ھيۇگو مۇھهممهد

ئهلهيھىساالمنىڭ ئالالھنىڭ ئهلچىسى

ۋه ئهيسا ئهلهيھىساالمدىن كېيىن

كهلگهن ئاخىرقى پهيغهمبهر

ئىكهنلىكىنى كېسىپ ئېيتىدۇ.

پهيغهمبهرنىڭ ئادىمىلىكىنى ،

ئهخالقىنى، ۋه   گۈزهل مهنىۋىيىتىنى

كۆركهم تىلالر بىلهن ئوبرازلىق ئهكس

ئهتتۈرىدۇ. ۋىكتور ھيۇگو مۇھهممهد

ئهلهيھىساالمنىڭ ئىنسانالرنى

ئالالھنىڭ يولىغا دهۋهت قىلىشىنى،

ئىنسانالرنى قىيامهتتىن

ئاگاھالندۇرۇشىنى، ئۇنىڭ ئالالھ

تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهن بىر خوش خهۋهر

بهرگۇچى ۋه ئازاپتىن ئاگاھالندۇرغۇچى

ئىكهنلىكىنى تهسىرلىك بايان قىلىدۇ.

« پىشانىسى تىك، مهڭىزلىرى قۇسۇرسىز، يېگانه ئىدى.

قاشالرى ئىنچىكه، بېقىشالرى مهنىلىك، كهسكىن ئىدى.

مۇبارهك بوينى كۈمۈش لوڭقىنىڭ بوينى ئىدى گويا،  

توپاننىڭ  سىرىنى ئۇققان نۇھنىڭ ئهسىرى ئۇندا. »

 

« ئهي  ئىنسانالر، ئۆمۈر تۈگهيدۇ، ھايات  ئۆتكۈنچىدۇر.

بىز  قاراڭغۇدىكى بىر زهرره،  ئۇلۇغ  بولغان ئۇدۇر،

ئهي ئىنسانالر ، ئۇندىن باشقا  رهھبىرىم  يوقتۇر ،

ئۇنىڭسىز   بىر قهدرىم ، قىممىتىم  يوقتۇر. »

 

« بىلىڭالركى، مهن ئالالھتىن كهلگهن بىر سۆز، 

تۇپراقتىن ئىنسان، نۇردىن بىر پهيغهمبهرمهن.» 

 

 ۋىكتور ھيۇگونىڭ قهسىدىسىدىن 19- ئهسىردىكى شۇ

شارائىتتا ئۇنىڭ ئىسالم ۋه مۇھهممهد ئهلهيھىساالم ھهققىده

ناھايىتى چوڭقۇر ئىزدهنگهنلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ.

تۆۋهنده شېئىرنىڭ ئهسلى فرانسوزچه تېكىستكى بېرىلدى.

Un poème de Victor Hugo sur le Prophète

L'AN NEUF DE L'HEGIRE
Victor Hugo, le 15 janvier 1858

Comme s'il pressentait que son heure était proche, 
Grave, il ne faisait plus à personne une reproche ; 
Il marchait en rendant aux passants leur salut ; 
On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il eût 
A peine vingt poils blancs à sa barbe encore noire ; 
Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, 
Se souvenant du temps qu'il était chamelier. 
Il semblait avoir vu l'Eden, l'âge d'amour, 
Les temps antérieurs, l'ère immémoriale. 
Il avait le front haut, la joue impériale, 
Le sourcil chauve, l'oeil profond et diligent, 
Le cou pareil au col d'une amphore d'argent, 
L';air d'un Noé qui sait le secret du déluge. 
Si des hommes venaient le consulter, ce juge 
Laissait l'un affirmer, l'autre rire et nier, 
Ecoutait en silence et parlait le dernier. 
Sa bouche était toujours en train d'une prière ; 
Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre ; 
Il s'occupait de lui-même à traire ses brebis ; 
Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. 
Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, 
Quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. 
A soixante-trois ans une fièvre le prit. 

Il relut le Coran de sa main même écrit, 
Puis il remit au fils de Séid la bannière, 
En lui disant : " Je touche à mon aube dernière. 
Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. Combats pour lui. " 

Et son oeil, voilé d'ombre, avait ce morne ennui
D'un vieux aigle forcé d'abandonner son aire. 
Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, 
Appuyé sur Ali le peuple le suivant ; 
Et l'étendard sacré se déployait au vent. 
Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule ; 
" Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule ;
La poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. 
Peuple je suis l'aveugle et suis l'ignorant. 
Sans Dieu je serais vil plus que la bête immonde. " 
Un cheikh lui dit : " o chef des vrais croyants ! le
monde, 
Sitôt qu'il t'entendit, en ta parole crut ; 
Le jour où tu naquit une étoile apparut, 
Et trois tours du palais de Chosroès tombèrent. " 
Lui, reprit : " Sur ma mort les Anges délibèrent ; 
L'heure arrive. Ecoutez. Si j'ai de l'un de vous 
Mal parlé, qu'il se lève, ô peuple, et devant tous 
Qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe ; 
Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. " 
Et, tranquille, il tendit aux passants son bâton. 
Une vieille, tondant la laine d'un mouton, 
Assise sur un seuil, lui cria : " Dieu t'assiste ! "
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Il semblait regarder quelque vision triste, 
Et songeait ; tout à coup, pensif, il dit : " voilà, 
Vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah ; 
Je suis cendre comme homme et feu comme prophète. 
J'ai complété d'Issa la lumière imparfaite. 
Je suis la force, enfants ; Jésus fut la douceur. 
Le soleil a toujours l'aube pour précurseur.
ésus m'a précédé, mais il n'est pas la Cause. 
Il est né d'une Vierge aspirant une rose. 
Moi, comme être vivant, retenez bien ceci, 
Je ne suis qu'un limon par les vices noirci ; 
J'ai de tous les péchés subi l'approche étrange ; 
Ma chair a plus d'affront qu'un chemin n'a de fange, 
Et mon corps par le mal est tout déshonoré ;
O vous tous, je serais bien vite dévoré 
Si dans l'obscurité du cercueil solitaire 
Chaque faute engendre un ver de terre. 
Fils, le damné renaît au fond du froid caveau 
Pour être par les vers dévoré de nouveau ; 
Toujours sa chair revit, jusqu'à ce que la peine, 
Finie ouvre à son vol l'immensité sereine. 
Fils, je suis le champ vil des sublimes combats, 
Tantôt l'homme d'en haut, tantôt l'homme d'en bas, 
Et le mal dans ma bouche avec le bien alterne 
Comme dans le désert le sable et la citerne ; 
Ce qui n'empêche pas que je n'aie, ô croyants ! 
Tenu tête dans l'ombre au x Anges effrayants 
Qui voudraient replonger l'homme dans les ténèbres ; 
J'ai parfois dans mes poings tordu leurs bras funèbres ; 
Souvent, comme Jacob, j'ai la nuit, pas à pas, 
Lutté contre quelqu'un que je ne voyais pas ; 
Mais les hommes surtout on fait saigner ma vie ; 
Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie,
Et, comme je sentais en moi la vérité, 
Je les ai combattus, mais sans être irrité, 
Et, pendant le combat je criais : " laissez faire ! 
Je suis le seul, nu, sanglant, blessé ; je le préfère. 
Qu'ils frappent sur moi tous ! Que tout leur soit permis ! 
Quand même, se ruant sur moi, mes ennemis 
Auraient, pour m'attaquer dans cette voie étroite, 
Le soleil à leur gauche et la lune à leur droite, 
Ils ne me feraient point reculer ! " C'est ainsi 
Qu'après avoir lutté quarante ans, me voici 
Arrivé sur le bord de la tombe profonde, 
Et j'ai devant moi Allah, derrière moi le monde. 
Quant à vous qui m'avez dans l'épreuve suivi, 
Comme les grecs Hermès et les hébreux Lévi, 
Vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. 
Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore ;
 
Peuple, n'en doutez pas ; celui qui prodigua
Les lions aux ravins du Jebbel-Kronnega,
Les perles à la mer et les astres à l'ombre,

Peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. "
Il ajouta ; " Croyez, veillez ; courbez le front. 
Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront 
Sur le mur qui sépare Eden d'avec l'abîme, 
Etant trop noirs pour Dieu, mais trop blancs pour le crime ; 
Presque personne n'est assez pur de péchés 
Pour ne pas mériter un châtiment ; tâchez, 
En priant, que vos corps touchent partout la terre ; 
L'enfer ne brûlera dans son fatal mystère 
Que ce qui n'aura point touché la cendre, et Dieu 
A qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu ; 
Soyez hospitaliers ; soyez saints ; soyez justes ; 
Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes, 
Les chevaux sellés d'or, et, pour fuir aux sept dieux, 
Les chars vivants ayant des foudres pour essieux ; 
Chaque houri, sereine, incorruptible, heureuse, 
Habite un pavillon fait d'une perle creuse ; 
Le Gehennam attend les réprouvés ; malheur ! 
Ils auront des souliers de feu dont la chaleur 
Fera bouillir leur tête ainsi qu'une chaudière. 
La face des élus sera charmante et fière. " 
Il s'arrêta donnant audience à l'espoir. 
Puis poursuivant sa marche à pas lents, il reprit : 
" O vivants ! Je répète à tous que voici l'heure 
Où je vais me cacher dans une autre demeure ; 
Donc, hâtez-vous. Il faut, le moment est venu, 
Que je sois dénoncé par ceux qui m'ont connu, 
Et que, si j'ai des torts, on me crache aux visages. " 
La foule s'écartait muette à son passage. 
Il se lava la barbe au puits d'Aboufléia. 
Un homme réclama trois drachmes, qu'il paya, 
Disant : " Mieux vaut payer ici que dans la tombe. " 
L'oeil du peuple était doux comme un oeil de colombe 
En le regardant cet homme auguste, son appui ; 
Tous pleuraient ; quand, plus tard, il fut rentré chez lui, 
Beaucoup restèrent là sans fermer la paupière, 
Et passèrent la nuit couchés sur une pierre 
Le lendemain matin, voyant l'aube arriver ;
" Aboubékre, dit-il, je ne puis me lever, 
Tu vas prendre le livre et faire la prière. " 
Et sa femme Aïscha se tenait en arrière ; 
Il écoutait pendant qu'Aboubékre lisait, 
Et souvent à voix basse achevait le verset ; 
Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. 
Et l'Ange de la mort vers le soir à la porte 
Apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. 
" Qu'il entre. " On vit alors son regard s'éclairer 
De la même clarté qu'au jour de sa naissance ; 
Et l'Ange lui dit : " Dieu désire ta présence. 
- Bien ", dit-il. Un frisson sur les tempes courut, 
Un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut.
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ئۇيغۇرالردا مىللى روھ چۈشهنچىسى

فرانسىيهدىن باشالنغان ئاقارتىش ھهرىكىتى داۋامىدا غهربته

19- ئهسىرگه كهلگهنده مىللىي روھ چۈشهنچىلىرى

راۋاجالندى. بۇ چۈشهنچه گېرمانىيده تارقاق ھالدىكى گېرمان

بهگلىكلىرىنى بىرلهشتۈرۈپ بىر پۈتۈن كۈچلۈك گېرمانىيه

بارلىققا كهلتۈرۈش ئارزۇسىدامهيدانغا چىققان بولسا، سالۋيان،

يۇنان، ئهرمهن، سىرب، ئارناۋۇت ۋه كۇرت مىللهتچىلىكىده

ئوسمان ئىمپىرىيىسىنى پارچىالش ئارقىلىق ئۆز

مۇستهقىللىقىنى قولغا ئېلىش سۈپىتىده ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇ

مىللىي روھ بىر خىل قىساسچىلىق خاراكتېرىگه ئىگه

بولۇپ،يات مىللهتلهرنى ۋه ئۇالرنىڭ مهدهنىيىتىنى چهتكه

قېقىشنى مهزمۇن قىلغان سىياسىي ۋه مهدهنىيهتتىكى

زوراۋانلىق ھهرىكىتىنى تهرغىپ قىالتتى. ئۇيغۇرالردا ۋه تۈركىي

مىللهتلهرده كۆرۈلگهن مىللىي روھ ۋه ئۇنىڭ ماھىيىتى بولسا

بۇنىڭدىن پهرقلىق بولۇپ، ئۇنىڭدا ئىنساننىڭ غۇرۇرى ۋه

قهدىر – قىممىتىنى قوغداشنى مهركهز قىلغان ھالدا ،

ئىنسانچىلىق ئۈستىگه قۇرۇلغان يۈكسىلىش مهقسهت

قىلىنغانىدى. مىللىي روھ ياكى ئۇنىڭ ئهمهلىي ھاياتتىكى

ئىپادىسى بولغان مىللهتپهرۋهرلىك ياكى مىللهتسۆيهرلىك بىر

كىشىنىڭ ئۆز مىللىتىگه شۇ مىللهتنىڭ تارىخىنى ھهم

تارىختا ياراتقان ماددىي ۋه مهنىۋىي جهھهتتىكى قىممهت

ئۆلچهملىرىنى ھىمايه قىلغان ھالدا، ھۆرمهت، ئىشهنچ،

ساداقهت، مهسئۇلىيهت، نازارهت ۋه پىداكارلىق تۇيغۇسى بىلهن

باغلىنىشى، شۇنىڭدهك مىللهتنى يۈكسهلدۇرۇش ئۈستىده

ئىزدىنىش ۋه كۈچ كۆرسۈتۈش روھىدۇر. 

 

مۇشۇ مهنىدىن ئېيىتقاندا، مىللىي روھ بىر خىل ئىجتىمائىي

– سىياسىي پىكىر ئېقىمى ياكى پرىنسىپى سۈپىتىده

مىللهتنىڭ مهۋجۇت شارا ئىتتىكى رىئال ھالىتىنى نهزهرگه

ئېلىپ، مىللىي مهۋجۇتلۇق ۋه مىللىي مهنپهئهتنى ھهممىدىن

ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇش مهقسىتىده بىر نىشان ئهتراپىغا

ئويۇشۇشنى كۆرسىتىدۇ. مىللىي روھ بىر خىل مهدهنىيهت،

ئاڭ ۋه ئىراده مهسىلىسى بولۇپ، ھهر قانداق كىشى پهقهت

مۇشۇ خىل روھ بىلهن مىللهتكه باغالنغاندىال ئاندىن

مىللهتنىڭ ھهقىقىي بىر ئهزاسى ھېساپلىنىدۇ.

شۇنى ئهسكهرتىپ ئۆتۈش كېرهككى، ئۇيغۇرالردا

ئىسالمىيهتتىن بۇرۇن ۋه ئىسالمىيهتنىڭ دهسلهپكى

مهزگىللىرىده مىللىي روھ كۈچلۈك تۈرده گهۋدىلىنىپ،

مىللهت ئهزالىرىنىڭ ئورتاق شۇئارىغا ۋه ھهرىكهت ئۆلچىمىگه

ئايالنغان. بۇ خىل مهدهنىي ھالهت ئۇيغۇر مهدهنىيىتىگه

مهنسۇپ ھهر قانداق بىر ماددىي ۋه مهنىۋىي بهلگىلهرده تۇلۇق

ئهكىس ئهتكهن. بۇلۇپمۇ باتۇر تهڭرىقۇت، ئاتتىال، كۈرشاد،

تۇنيۇقۇق، بىلگه قاغان، سۇتۇق بۇغراخان ۋه ئالپ ئارسالننىڭ

مهشھۇر نۇتۇقلىرى مىللىي روھنىڭ يۈكسهك ئۈلگىسىنى

گهۋدىلهندۈرۈشتهك خاراكتېرى بىلهن تۈركىي مىللهتلهرنىڭ

سىياسىي ھاياتىنى كۈچلۈك ئاساسالر بىلهن تهمىنلىگهن.

يات مىللهت ئاپتورلىرىمۇ تۈركىي مىللهتلهرنىڭ

ئاالھىدىلىگىنى مىللىي روھقا باغالپ چۈشهندۈرگهن.

ئهرهپلهردىن جاھىزى، مهسئۇدى، مۇبارهكشاھ گۇرى، قۇتهيبه

ئىبنى مۇسلىم ، پارسالردىن شهمىس قاشانى، ھهمدۇلال

كازۋىنى ۋه خاتىفى قاتارلىق ئالىمالر ۋه قۇماندانالر تۈركىي

مىللهتلهردىكى مىللىي روھنىڭ ھهر قانداق بىر مىللهت

تۈركۈمىگه سېلىشتۇرغاندا تۇلىمۇ ئۈستۈن ئۇرۇندا

تۇرىدىغانلىغىنى قهيت قىلىپ ئۆتكهن.

<< كۆك بۆره >> ئوبرازىدا سىمۋوللۇق شهكىلده ئهكس ئهتكهن

مىللىي روھ ئالدى بىلهن تۈركىي مىللهتلهرنىڭ ئۇيۇشۇش – بىرلىك

ئېڭىنىڭ كۈچلۈكلىكىده كۆرۈلگهن. بۇ خىل روھ تۈرك، ئۇيغۇر دېگهن

مىللهت ناملىرىدىمۇ ئىپادىلهنگهن ، بۇ نامالردا ئومۇمهن ئۇيۇشۇش –

بىرلىك ۋه ئۇنىڭدىن ھاسىل بولغان كۈچ – قۇۋۋهت ۋه سىياسىي

ئىقتىدار مهنىسى ئهكس ئهتكهن. << ئۇغۇزنامه >> داستانىدىكى

ئۇغۇزخاننىڭ دادىسى ۋه تاغىلىرىغا قارشى ئۇرۇش قىلغاندا ، ئۇنىڭ

ئهتراپىغا ئۆز ئىختىيارى بىلهن توپالنغانالرغا << ئۇيغۇر >> دېگهن

نامنىڭ بېرىلگهنلىگى توغرىسىدىكى مهلۇماتالر بىزگه

ئۇيغۇرالردىكى مىللىي روھنىڭ مهنبهسىنىڭ بىر شهخسنىڭ ياكى

بىر ئهسهرنىڭ ۋه ياكى مهلۇم بىرسىياسىي گۇرۇھنىڭ مهقسهتلىك

تهرغىباتى نهتىجىسىده پهيدا بولغان سۈنئىي ھالدىكى مىللىي روھ

بولماستىن ، بهلكى ئىرقىي ئامىلدىن مهنبهلهنگهن ۋه مىللىي

خاراكتېرغا ئايالنغان بىر خىل پىسخىكىلىك بهلگه ئىكهنلىگىنى

چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ.

ئىلكان ھۇنتۈرك

مىسىلىسىز ئويغىنىش
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خىتاي مهنبهلىرىدىن << شىمالىي سۇاللىالر تارىخى >> دا

ئۇيغۇرالردىكى ئويۇشۇش – بىرلىك روھى توغرىسىدا سۆز

ئېچىلىپ : << ئۇالر كۈچلۈك مىللىي ئاڭغا ئىگه . گهرچه

ئۇالرنىڭ ئولتۇراقالشقان ئورۇنلىرى كېيىنچه ئىنتايىن تارقاق

بولۇپ ، ئۇالرغا قاراشلىق ئۇرۇق — قهبىلىلهر قانچىلىك

يىراقلىقتا ئايرىلىپ تۇرىشىدىن قهتئىينهزهر ، ھهممىسى

ئۆزلىرىنى < چىلى > ( ئۇيغۇر ) دهپ ئاتىغان. قىيىنچىلىق ۋه

يات مىللهتلهرگه قارشى كۈرهشته ، ئۇالر بىر نىيهت – بىر

مهخسهتته ئۆز ئارا يار يۆلهك بۇلۇپ، ئىتتىپاقلىشىپ

قىيىنچىلىققا تاقابىل تۇراتتى>>(1) دهپ يېزىلغان. <<

شىمالىي سۇاللىالر تارىخى >> دا يهنه << تېلىالرنىڭ ئۇرۇق –

قهبىلىلىرى ئهڭ كۆپ بولۇپ ، غهربىي دېڭىز (كاسپى دېڭىزى)

نىڭ شهرقىدىن تارتىپ تاغ — جىلغىالرنى بويالپ جايالشقان.

گهرچه ئۇالرنىڭ ئۇرۇق – قهبىلىلىرى ئوخشىمىسىمۇ،

ھهممىسى < تېلى> دهپ ئاتىلىدۇ. >>(2) دهپ مهلۇمات

بېرىلگهن. بۇ يهرده تىلغا ئېلىنغان ۋه ئۇيغۇرالرنىمۇ ئۆز

ئىچىگه ئالغان << تېلى >> دېگهن نام دهل << تۈرك >> دېگهن

نامنىڭ خهنزۇچه ئاتىلىشى ئىدى.(3) يۇقىرىقى

مهلۇماتالردىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلغىنىدهك ، ئۇيغۇرالردا ،

شۇنداقال تۈركىي مىللهتلهرده ئويۇشۇش – بىرلىك روھى يالغۇز

بىرال مىللهت كىشىلىرى ئۈچۈن زۆرۈر مىللىي ئاالھىدىلىك

بولۇش بىلهنال چهكلىنىپ قالماي ، بهلكى يهنه بىر مهنبهدىن

كېلىپ چىققان، تىل ۋه مهدهنىيهت ئورتاقلىغىغا ئىگه

مىللهتلهر گۇرۇھىنىڭ چوڭ بىرلىكىگه قاراپ تهرهققىي

قىلغان ۋه << تۈرك >> تىن ئىبارهت چوڭ بىر مىللهت

قارىشىنى ياراتقان. شۇڭا، << ئورخۇن ئابىدىلىرى >> ،<<

تۈركىي تىلالر دىۋانى >> دا شۇنىڭدهك ئهرهپ — پارىس ۋه

ياۋروپا ئاپتورلىرىنىڭ ئهسهرلىرىده بۇالر قانچه كۆپ تارماققا

بۆلۈنۈپ ، قانچىلىك كهڭ تېررىتورىيىگه يېيىلغان بولىشىغا

قارىماي ، بىردهك ھالدا << تۈرك >> دهپ خىتاپ قىلىنغان.(4) 

 

نهۋائىدىن كېيىنمۇ تاكى 20- ئهسىرنىڭ باشلىرىغا قهدهر

ئۇيغۇر كىالسسىكلىرى << ئۇيغۇر>> دېگهن نامدىن بهكرهك

<< تۈرك >> ئىبارىسىنى ئشلىتىش ئارقىلىق ،ئۆزلىرىنىڭ

تۈركىي مىللهتلهر ئورتاق گهۋدىسىگه بولغان باغلىنىشى ۋه

ھىمايىسىنى ئىپادىلهپ كهلدى. نىكىتا بىچۇرىن بۇ ھهقته

مۇنداق دهيدۇ: << كاسپىي دېڭىزىدىن تارتىپ كۆكنۇرغا قهدهر

بولغان جايالردا ئولتۇراق ۋه كۆچمهن بىر مىللهت ياشايدۇ. بۇ

مىللهت تۈركچه سۆزلىشىدۇ ۋه مۇھهممهدنىڭ قانۇنىغا (

ئىسالم دىنىنى دېمهكچى– ئا ) ئىشىنىدۇ. بۇ ئىنسانالر

ئۆزلىرىنى < تۈرك > دهپ خاراكتېرلهندۈرىدۇ ۋه ياشىغان

مهملىكىتىنىمۇ < تۈركىستان > دهپ ئاتايدۇ.>>(5) 

تۈركىي مىللهتلهردىكى ئۇيۇشۇش – بىرلىك روھى ئۇالردا

بهلگىلىك بىرسىياسىي كۈچنىڭ يىتهكچىلىگىده

تهشكىللىك ۋه تهرتىپلىك ياشاش قارىشىنى ياراتقان. شۇ

سهۋهپلىك ئۇالرنىڭ قۇرغان دۆلهتلىرى قانداقتۇر بىر گۇرۇھنىڭ

قورال كۈچىگه تايىنىپ تىكلىگهن دېكتاتۇرىسى بولماستىن ،

بهلكى ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئۇيۇشۇپ، ھۆكۈمدار بىلهن

بىرلهشكهن ۋه ئۇنى قوبۇل قىلغان كهڭ خهلقنىڭ غهيرىتى ۋه

تۆھپىسى بىلهن شهكىللهنگهن سىياسىي تهشكىل ئىدى. 

ۋهسىقىلهردىمۇ دۆلهتنى قۇرغانالرنىڭ خهلق ئىكهنلىگى تىلغا

ئېلىنىدۇ.(6) بۇ روھ تۈركىي مىللهتلهرنىڭ سىياسىي – ھۇقۇق

تارىخىدا مىللهتنىڭ پۈتكۈل ئهزالىرىنى ، شۇنداقال بىر

سىستېمىغا مهنسۇپ ۋه ئورتاق مهدهنىيهت ئاساسىغا ئىگه

مىللهت تۈركۈملىرىنى بىر بايراق ئاستىغا توپالپ، ئۇالرنى

قۇدرهتلىك بىر دۆلهتنىڭ ھىمايىسى بىلهن ئورتاق گۈللىنىش

پۇرسىتىگه ئېرىشتۈرۈشنى مهقسهت قىلغان ھاكىمىيهت

قارىشىنىڭ تىكلىنىشىگه مهنبه بولغان. بۇ چۈشهنچىنىڭ

تۈنجى بهلگىسىنى باتۇر تهڭرىقۇت << بارچه ئوقيا تۇتقان

خهلقلهر بىر ئائىله بولۇپ ئۇيۇشتى>>(7)دهپ تهسۋىرلىگهن. <<

تۈرك مىللهتچىلىگىنىڭ ئانا كىتابى >>(8) دهپ

تهرىپلىنىدىغان << ئورخۇن ئابىدىلىرى >> ده كۆكتۈرك

قاغانلىرىنىڭ شهرقته قىدىرقان تاغلىرىدىن غهرپته تۆمۈر

قۇۋۇققىچه بولغان جايالردا ياشايدىغان تۈركىي مىللهتلهرنى

كۆكتۈرك ھاكىمىيىتى ئاستىغا مهركهزلهشتۈرۈش ئۈچۈن كۈرهش

قىلغانلىقى تهكرار تىلغا ئېلىنىدۇ. ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇيۇشۇش ۋه

ئۇيۇشتۇرۇش كۈچى تېخىمۇ كۈچلۈك بولدى. ئۇيغۇرالر ئېغىر

سىياسىي ۋه باشقا ھادىسىلهر تۈپهيلىدىن قاتتىق ۋهيران بولغان

چاغالردىمۇ ئاسسىمىالتسىيه ۋه يوقىلىشقا قاراپ يۈزلهنمهي،

بهلكى قايتىدىن باش كۆتۈرۈپ يېڭى ھاكىمىيهتلهرنى بهرپا

قىلىشقا تېرىشقانلىغى ئۇالرنىڭ ئويۇشۇش — بىرلىك رۇھى

بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئىدى. ھازىرمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش

ئۇسۇلىدا ئويۇشۇش – بىرلىك ، ئۆملۈك ھهممىدىن بهكرهك

تهكىتلىنىدۇ. شۇ سهۋهپلىك مىالدىيه 8- ئهسىردىن 13 –

ئهسىرگىچه بولغان مهزگىلده ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بارلىق تۈركىي

قهبىلىلهر ۋه ئىران نهسىللىك بهزى خهلقلهر ئۇيغۇرالر ئهتراپىغا

ئۇيۇشۇپ ، << ئۇيغۇر >> نامىدا ئاتىلىدىغان ھالهت

شهكىللهنگهنىدى(9) . بۇنىڭغا مۇناسىپ ھالدا مىالدى 13 —

ئهسىرده ئوتتۇرا ئاسىيا باشقا مىللهت ئاپتورلىرى تهرىپىدىن <<

ئۇيغۇر يېرى >> دهپ ئاتالغانىدى. شۇنداق قىلىپ << ئۇيغۇر>>

دېگهن نام گهرچه << تۈرك >> دېگهن نام بىلهن تهڭداش ئورۇنغا

ئۆتكهن ۋه ئۇنىڭدىنمۇ بهكرهك تهسىرگه ئىگه بولغان بولسىمۇ،

مهشھۇر بۇددىزم تهرجىمانى سىڭقۇ سهلى تۇتۇڭ ئۆز تىلىنى <<

تۈرك تىلى >> ياكى << تۈرك – ئۇيغۇر تىلى >> دهپ ئاتىغىنىغا

ئوخشاش ، ئۇيغۇرالر يهنىال ئۆزىنى ئاۋۋال << تۈرك >> ، ئاندىن

<< ئۇيغۇر >> دهپ ئاتاشنى ھىمايه قىلدى.تۈركىي

مىللهتلهرنىڭ قهدىمده سىياسىي ۋه ھهربىي جهھهتته

ئۈستۈنلۈك قازىنىشىنىڭ مهنبهسىنىڭ ئۇالرنىڭ ئۇيۇشۇش —

بىرلىك روھىدا ئىكهنلىگىنى يات مىللهتلهرمۇ تۇلۇق

چۈشهنگهن. شۇ سهۋهپلىك خىتاي سۇاللىلىرى تۈركىي

مىللهتلهرنىڭ كۈچى ۋه تهسىرىنى چهكلهش ئۈچۈن ، ھهممىدىن

ئاۋۋال سىياسىي ياكى ھهربىي ۋاسىتىدىن بهكرهك، تهشۋىقات ۋه

باشقا چارهلهر ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئۇيۇشۇش — بىرلىكىنى

پارچىالشنى ئهڭ ئاساسىي ۋاسىته قىلىپ تاللىغان ۋه شۇ

ئارقىلىق كۆزلىگهن مهقسىتىگه يهتكهن. نهتىجىده ھۇنالر

دهۋرىدىن باشالپ بۇ مىللهتلهرنىڭ ھاياتىدىكى ئهڭ ئېغىر

تارىخىي قىسمهتلهر ئۇيۇشۇش – بىرلىك پارچىالنغاندا يۈزبېرىپ

كهلدى. ھۇنالرنىڭ مهشھۇر داھىسى ئاتتىال بىر مىللهتنىڭ

مهۋجۇتلىقى، تهرهققىياتى ۋه شان — شهرىپى ئۈچۈن ئۇيۇشۇش –

بىرلىكنىڭ ئهڭ مۇھىم ئامىل ئىكهنلىگىنى كۆرسىتىپ 
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ئۆتكهن ۋه قهبىله، ئۇرۇق-تۇققانچىلىق، شهخسى مهنپهئهتىنى

دهپ مىللهتنىڭ مهنپهتىگه زىيان يهتكۈزىدىغان ھهرقانداق

بىرسىنى قوماندان بولغان تهقداردىمۇ ئاسى دهپ قارىغان.

 

<< ئوغۇزنامه >> ده ئوغۇزخاننىڭ ئوغۇللىرىغا ئوق بىلهن يا

نىڭ بېرىكىشىنى مىسال كهلتۈرۈش ئارقىلىق مىللهتنىڭ

يىتهكچىلىرىنىڭ ئۇيۇشۇش – بىرلىك رۇھىنى قوغداشتىكى

رولىنى ئوبرازلىق شهكىلده كۆرسهتكهنلىگى تىلغا ئېلىنىدۇ.

<< ئورخۇن ئابىدىللىرى >> ده ئويۇشۇش – بىرلىكنىڭ

پارچىلىنىشى مىللهتكه ۋه دۆلهتكه خائىنلىق قىلىش دهپ

خاراكتېرلهندۈرىلىدۇ.

 

ئهزهربهيجان ئالىمى ، تىلشۇناس ئا. جافهر ئوغلى قاراخانىيالر

دهۋرىدىكى ئالىمالر ھهققىده توختىلىپ ، << بۇالر ئوتتۇرا

ئاسىيانىڭ تۈرلۈك مهدهنىيهت مهركهزلىرىده ھهممىدىن كۆپرهك

مىللهتچىلىك خائىشىدىكى پهلسهپه ۋه فىلىلوگىيىگه

ئوخشاش پهنلهر بىلهنمۇ مهشغۇل بولغانىدى>>(10) دهپ توغرا

كۆرسهتكىنىدهك، مهھمۇت قهشقهرى بىلهن يۈسۈپ خاس

ھاجىپنىڭ ئهسهرلىرىنى شۇ دهۋرنىڭ تارىخى ۋه مهدهنىيهتتىكى

يۈزلۈنۈش نوختىسىدىن كۆزهتكهنده كۈچلۈك مىللىي روھنىڭ

مهھسۇلى ، شۇنداقال مىللىي روھنىڭ ئىككى خىل شهكىلده

ئىپادىلىنىشى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ.  كېيىنكى چاغالردا

ياشىغان ئهلىشىر نهۋائىنىڭ قىممىتى ۋه شۆھرىتىمۇ ئۇنىڭ

ئهدهبىي كامالىتىدىن بهكرهك تۈرك تىلغا سادىق بولۇپ ، ئۇنىڭ

ھۆكۈمرانلىقىنى تىكلهش ئۈچۈن تىرىشقانلىغىدا كۆرىلىدۇ.

ئهرهب ئاپتورى ئىبنى ھاسسۈلمۇ<< تۈركلهرنىڭ ئهڭ چوڭ

خاراكتېرى بىر مىللهتكه ھۆكۈمرانلىق قىلىش جهھهتتىكى

ئىستىداتلىرىدۇر.ئۇالر تۇغۇلىشىدىنال ھۆكۈمدار ۋه قوماندان

سۈپىتىده بۇيرۇق بېرىش ۋه مىللهتلهرنى ئىداره قىلىش ئۈچۈن

يارىتىلغان>>(11) دهپ كۆرسىتىش ئارقىلىق تۈركىي

مىللهتلهردىكى مىللىي روھنىڭ سىياسىي – ھوقۇق

ساھهسىدىكى ئهڭ يۇقىرى ئىپادىسىنى خاراكتېرلهندۈرگهن.

 

تۈركىي مىللهتلهر مىللىي روھنى دۆلهت سىياسىتىده تهدبىقالشقا

ھهممىدىن بهكرهك ئۇرۇنغاندى. بىلىنگىنىدهك، دۆلهتته ھهقىقىي

مۇستهقىللىق يالغۇز ئىداره قىلغۇچى گۇرۇھنىڭ ئارزۇسى بىلهنال

ئهمهس ، بهلكى يهنه خهلقنىڭمۇ ئاشۇ ئارزۇ ئىچىده بولىشى ، يهنى

ئىستىقالل — مۇستهقىللىق چۈشهنچىسىنىڭ مىللهتنىڭ بارلىق

ئهزالىرىنىڭ ئورتاق ئارزۇسىغا ئايالنغان بولىشىدا ئىپادىلىنىدۇ.

بۇنداق ئورتاق بىر شۇئار تۈركىي مىللهتلهرىنىڭ جهمئىيىتىده،

دۆلىتىده ناھايىتى قهدىمدىن بېرى ھهر ۋاقىت مهۋجۇت بولۇپ

كهلگهن. تۈركىي مىللهتلهرنىڭ كۆچۈپ بارغان ھهر قانداق بىر

يېرىده ھۆر – ئهركىن ياشاشقا ۋه مۇستهقىل سىياسىي تهشكىل

(خانلىق ، دۆلهت) بهرپا قىلىشقا تېرىشىشى بۇنى كۆرسىتىپ

بهرگىنىدهك ، تۈرلۈك ئۆلكه ۋه مهملىكهتلهرده بۇنىڭغا مۇۋهپپهق

بولغانلىغىمۇ ئۇالرنىڭ ئىستىقالل – مۇستهقىللىق چۈشهنچىسىده

قهتئىي چىڭ تۇرغانلىغىغا دااللهت بولىدۇ. ھۇنالرنىڭ ئورخۇن

ۋادىسىدىن ئاۋۋال بۈگۈنكى جهنۇبىي قازاقىستان بوزقىرلىرىغا، 

 كېيىن ئۇيهردىن ياۋروپاغا كۆچىشى، ئۇالردىن كېيىن ئوغۇرالر (

بهش ئۇيغۇرالر )، سىبىرالر، ھازارالر، پهچهنهكلهر، قۇمان –

قىپچاقالر ۋه ئۇزالر ( ئوغۇزالرنىڭ بىر تارمىقى ) نىڭ ئوتتۇرا

ئاسىيادىن ياۋروپاغا كۆچىشى، ئوغۇزالرنىڭ ئورخۇن

بويلىرىدىن سىر دهرياسى ئهتراپلىرىغا، ئۇيهردىن ئىران ۋه

ئاناتولىيىگه كۆچىشى، شۇنىڭدهك ، مىالدى 840 — يىلى

ئېغىر تاالپهتكه ئۇچرىغان ئۇيغۇرالرنىڭ غهرپكه قاراپ

كۆچىشى ماھىيهت جهھهتتىن ئستىقالل — مۇستهقىللىقنى

قوغداشنى ۋه يېڭى دۆلهت قۇرۇشنى مهقسهت قىلغان فۇتۇھات

يۈرۈشى ھېساپلىنىدۇ.(12) تارىخىي مهنبهلهرگه نهزهر

تاشاليدىغان بولساق، مىالدىدىن بۇرۇنىقى 5- ئهسىرگه

مهنسۇپ ساك قهبرىسى (ئالتۇن كىيىملىك شاھزادىنىڭ

قهبرىسى) دىن تېپىلغان بىر كۆمۈش تاۋاقتىكى دۆلهتنىڭ

مۇستهقىللىقىنى قهتئىي قوغداش توغرىسىدىكى ھۆكۈمدارغا

قىلىنغان خىتاپ (13) بىلهن مىالدىدىن بۇرۇنقى 1- ئهسىرده

ھۇنالرنىڭ سىياسىي ھاياتىدا بۆلۈنۈش يۈز بىرىپ ،

جهنۇپتىكى خهن سۇاللىسىغا بېقىنىش پىكرى ئوتتۇرىغا

چىققاندا، بۇنىڭغا قارشى چىققان چىچى تهڭرىقۇتنىڭ ئېتىراز

بىلدۈرۈپ سۆزلىگهن نۇتقى تۈركىي مىللهتلهردىكى ئىستىقالل

– مۇستهقىللىق قارىشىنى چۈشىنىشته بىزنى تۇلىمۇ

قىممهتلىك پاكىت بىلهن تهمىنلهيدۇ. چىچى تهڭرىقۇتنىڭ بۇ

غۇرۇر كۈرىشىده بىر مىللهتنىڭ ياشاش ئىستهكلىرى، بولۇپمۇ

شان – شهرهپ بىلهن ياشاش ئىستهكلىرى ئىپادىلهنگهچكه،

گېرمان خهنزۇشۇناس ف. ھىرىت << تارىختا مىللهتچىلىكنى

دۆلهت سىياسىتىنىڭ ئاساسى قىلغان تۇنجى سىياسىيون

چىچىدۇر. > >(14) دهپ كۆرسهتكهن. << ھهر بىر قۇرلىرىدا

قويۇق مىللهتچىلىك ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرغان> >(15) << ئو

رخۇن ئابىدىللىرى >> ده نام – ئابروي ۋه شان – شهرهپ بىلهن

ياشاشنىڭ ئالدىنىقى شهرتى ئىستىقالل – مۇستهقىل ھايات،

دهپ كۆرسىتىلگهن . شۇنىڭدهك مىللهتنىڭ ئىستىقالل –

مۇستهقىللىقتىن ئايرىلغان ۋه باشقىالرنىڭ قولىدا بېقىندا

بولغان چاغلىرى<< ئۆلدى >> سۆزى بىلهن

خاراكتېرلهندۈرۈلگهن. ئابىدىلهرده يهنه ئىستىقالل –

مۇستهقىللىقتىن مهھرۈم بولغان دهۋرنىڭ دهرت – ئهلهملىرى

مۇنداق بايان قىلىنىدۇ: << ئېلى بار خهلق ئىدۇق، ئهمدى

ئېلىمىز قېنى؟ قاغانلىق خهلق ئىدۇق قاغانىمىز قېنى؟ بهگ

بولىدىغان ئوغۇللىرىڭالر قۇل، پاك ، خانىش بولىدىغان

قىزلىرىڭالر دىدهك بولدى.>>  (16)   

 

مهلۇمكى، ئهنئهنىگه سادىق بولۇش بىلهن يېڭىلىققا ئىنتىلىش،

سىرىتقى مهدهنىيهتنىڭ ئىلغار ۋه پايدىلىق تهرهپلىرىنى قوبۇل

قىلىش ، شۇ ئارقىلىق ئۆز جهمئىيىتىنىڭ تهرهققىياتىنى ئىلگىرى

سۈرۈش ھهر قانداق بىر مىللهت ئۈچۈن مىللىي روھنىڭ مۇھىم

بىر بهلگىسى دهپ قارىلىدۇ. ئۇيغۇرالرمۇ تارىختا ئهنئهنىنى ھىمايه

قىلغان ھالدا سىرىتتىن تۈرلۈك دىنالرنى ۋه باشقا مهدهنىيهت

بهلگىلىرىنى قوبۇل قىلدى. لېكىن، سىرىتقى تهركىپلهرنى قوبۇل

قىلغاندا ئىستىقالل – مۇستهقىللىقنى نهزهرگه ئېلىشنى ئالدىنقى

شهرت قىالتتى.خۇددى ئاتتىالنىڭ نۇتۇقلىرىدا  دېيىلگىنىدهك،

تۈركىي مىللهتلهرده سىرىتقى مهدهنىيهتنىڭ بهلگىلىرىگه 
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مۇئامىله قىلىشتا ۋه ئۇنى قوبۇل قىلىشتا ئۇنىڭ مىللهتنىڭ

تهقدىرى ۋه دۆلهتنىڭ مۇستهقىللىقىگه بولغان تهسىرى

مهسىلىسىگه قاتتىق دىققهت قىلىنغان. تارىخشۇناسالرنىڭ

بايانلىرىغا قارىغاندا ، مىالدى 762 – يىلى ئۇيغۇر ھۆكۈمدارى

بۆگۈ قاغاننىڭ ئۇيغۇر خانلىقىغا تهسىر كۆرسىتىشكه

يۈزلهنگهن بۇددا دىنىنى توسۇش ئۈچۈن مانى دىنىنى قوبۇل

قىلىشىدا دۆلهتنىڭ سىياسىي مهۋجۇتلىغى ئۈچۈن سىرىتتىن

كېلىش ئېھتىمالى بولغان تهھدىتنى چهكلهش مهقسهت

قىلىنغان. گهرچه مۇشۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇرالر ھهربىي كۈچ

جهھهتتىن تاڭ سۇاللىسىدىن ئۈستۈن ئورۇندا تۇرسىمۇ ، لېكىن

نۇپۇسى بىر مىليۇن ئهتراپىدىكى ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن

ئېيىتقاندا ، 50 مىليۇندىن ئارتۇق نۇپۇسى بار ۋه ئۆزلىرى ئهڭ

كۆپ ئاالقىدا بولىدىغان تاڭ سۇاللىسى بىلهن بىر خىل ئىتىقات

چهمبىرىگىده ياشاش مىللىي ۋه سىياسىي مهۋجۇتلۇق ئۈچۈن

ھهقىقهتهن خهۋپلىك ھادىسه ھېساپلىناتتى. شۇ سهۋهپلىك ،

بۆگۈ قاغان مانى دىنىگه كىرىش ئارقىلىق مىللهتنىڭ

تهقدىرىنى تاڭ سۇاللىسىدىن ئايرىماقچى بولغان.( 17) بۇ يهرده

شۇنىمۇ قىستۇرۇپ قۇيۇش كېرهككى، تارىم ۋادىسىدا ياشىغان

ئهجداتلىرىمىز مىالدىدىن بۇرۇنقى ۋاقىتالردىن تارتىپال بىر

تهڭرى ئهقىدىسىگه يانداشتۇرۇپ بۇددا دىنىغىمۇ ئېتىقاد

قىلىپ كهلدى. ئىدىقۇت ۋه كهڭسۇ خانلىقى دهۋرىگه كهلگهنده

بۇ دىن تېخىمۇ ئېتىبارغا ئېرىشتى. ئىلگىرى ھۆكۈمدارالر

تهرىپىدىن چهتكه تىپىلگهن بۇ دىننىڭ ئهمدىلىكته قايتىدىن

ئېتىبارغا ئېرىشىشىنى ئۇيغۇرالرنىڭ شۇ چاغدىكى ياشاۋاتقان

ماكانى ۋه خهلقارا ۋهزىيهتكه بولغان تۇنىشى بىلهن باغالپ

چۈشهندۈرۈشكه بولىدۇ. بىرى، بۇ ئىككى دۆلهت جۇغراپىيىلىك

جايلىشىش جهھهتتىن بۇددىزىم مهدهنىيىتى گۈللهنگهن

رايۇنالردا قۇرۇلدى . شۇ سهۋهپلىك چوڭقۇر يىلتىز تارتقان

بۇددىزىم مهدهنىيىتىدىن خالى تۇرىشى ياكى ئۇنى بىراقال

غۇلىتىپ تاشلىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى. يهنه بىرى، بۇ چاغدا

تاڭ سۇاللىسى زهئىپلىشىشكه يۈزلهنگهن بولۇپ، قايسىال

جهھهتتىن بولمىسۇن ئۇيغۇرالرغا خهۋپ پهيدا قىالاليدىغان

تهسىرگه ئىگه ئهمهس ئىدى. تاڭ سۇاللىسى يوقالغاندىن

كېيىن، جۇڭگودا بۆلۈنمه ۋهزىيهت شهكىللىهندى ، ھهتتا بۇ

ۋهزىيهتكه خاتىمه بهرگهن سۇڭ سۇاللىسىمۇ ئۇيغۇرالرغا كۈچ

كۆرسهتكىدهك ھالهتكه ئېرىشهلمىدى. تاشقى مۇھىتنىڭ

كۈچىنى تولۇق مۆلچهرلىيهلىگهن ئۇيغۇرالر بۇ ۋاقىتتا بۇددىزم

مهدهنىيىتىنىڭ ھىمايىچىلىرى سۇپىتىده ئوتتۇرىغا

چىققان.ئۇيغۇرالر بۇددىزم مهدهنىيىتىنى ھىمايه قىلغاندا ، ئۇنى

مىللىي ئهنئهنىگه بويسۇندۇرۇشقا تېرىشقان ، شۇ سهۋهپلىك

ئۇ << ئۇيغۇر بۇددىزمى >> شهكلىگه كىرگهن. (18) ئا . جافهر

ئوغلى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىگه بولغان ساداقهت روھى

توغرىسىدا مۇنداق دېگهن: << تېمورىيلهر دۆلىتىنىڭ

قۇرۇلىشىغا قهدهر ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي خهلقلىرى ئارىسىدا

ھېچقايسىسى ئۇيغۇرالردهك ئۆزىنىڭ ئادهت ۋه ئهنئهنىسىنى،

يهنى تارىخىنى ساداقهت بىلهن داۋامالشتۇرالمىدى. ئۇيغۇر

يېزىقىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئايىغى تهگكهن ھهرقانداق يهرده

قوللىنىلىشى بۇ تارىخقا بولغان ھۆرمهت ۋه ساداقهتنىڭ ئهڭ

چوڭ ئىپادىسىدۇر.>> (19)

قىسقىسى، ئىستىقالل – مۇستهقىللىق چۈشهنچىسى ئۇيغۇر

تارىخىدا مىللىي مهۋجۇتلۇق ، تهرهققىيات ۋه شان – شهرهپ

بىلهن ياشاشنىڭ ئالدىنقى شهرتى قىلىنغان. شۇڭالشقىمۇ

ئۇيغۇرالر ئهرگىنهقۇندىن چىققان كۈننى<< ئىستىقالل –

مۇستهقىللىق كۈنى» قىلىپ بىكىتىپ، نورۇز ئهنئهنىسى بىلهن

<< يېڭى يىل كۈنى >> سۈپىتىده تهبرىكلهپ كهلمهكته.

نورۇزنىڭ تۈركىي مىللهتلهردىكى ئهڭ مۇھىم مهنىسى ئۇنىڭ <<

ئىستىقالل – مۇستهقىللىق كۈنى>> سۈپىتىده قوبۇل

قىلىنىشىدۇر.

 

ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي مىللهتلهردىكى ۋهتهن چۈشهنچىسى

ناھايىتى مۇقهددهس بىر ئۇقۇم بولۇپ، ئۇ ئائىله، مهھهلله، يۇرتقا

بولغان كۈچلۈك مۇھاببهت ۋه ساداقهتنىڭ يۈكسهك دهرىجىدىكىى

بهلگىسى سۈپىتىده گهۋدىلهنگهن. ۋهتهنگه باغلىنىش ۋه ئۇنىڭ

ئۈچۈن ساداقهت — پىىداكارلىق كۆرسىتىش << مىللىي

ئاالھىدىلىك >> كه ئايالنغان. شۇ تۈپهيلى ، قهدىمده << ئۇلۇش

>> سۆزى بىلهن ئىپاده قىلىنغان ۋه بهلگىلىك چېگرىسىبولغان

دۆلهت زىمىنىغا قارىتىلغان ۋهتهن ھۆكۈمدار ئائىلىسىنىڭ

خۇسۇسىي مۈلكى بولماستىن ، بهلكى پۈتۈن مىللهتنىڭ ئورتاق

زېمىنى، ھاياتلىق ، مهۋجۇتلۇق ، تهرهققىيات تۇپرىغى ، شۇنداقال

خاتىرجهملىك ۋه خۇشاللىق سورۇنى ھېساپلىناتتى.

 

تۈركىي مىللهتلهرده ۋهتهنگه سادىق بولۇش بىلهن بىرگه سهيياره،

كۆچمهن ۋه ھهرىكهتچان تۇرمۇش كهچۈرۈش بىر گهۋدىلىشىپ

كهتكهن ۋه ئۇالرنىڭ سىياسىي چۈشهنچىسىنىڭ ئاساسلىرىدىن

بىرى قىلىنغان. چۈنكى ئۇالرنىڭ ۋهتهن چۈشهنچىسى قانۇن ۋه

ھۆرلۈك بىلهن بىرىككهن بولۇپ، بۇ ئىككى شهرتتىن مهھرۇم

بولغان چاغدا ، ئۇالر يېڭى بىر يۇرت قۇرۇش ئىستىكىده، ۋهتهن

ئۈچۈن ۋهتهندىن ئايرىالتتى .بۇ توغرىسىدا جۇڭگو مهنبهلىرىده

<< ئۇالر بۈگۈنكى كۈنده جۇڭگوغا تهسلىم بولغان تهقدىردىمۇ ،

ئۆز ۋهتىنىنى ئاسانلىقچه ئۇنۇتمايدۇ >>(20) دهپ مهلۇم

چۈشهنچه بېرىلگىنىدهك، جاھىزى بۇ نوقتىنى << ۋهتهن

مۇھاببىتى بارلىق ئىنسانالرغا ئورتاق بولغان بىر خىل

ھېسياتتۇر. لىكىن، بۇ خىل ھېسيات تۈركلهرده تېخىمۇ ئۈستۈن

ۋه يۈكسهكتۇر >>(21) دهپ خاراكتېرلهندۈرگهن. قۇتهيبه ئىبنى

مۇسلىم << تۈركلهر ۋهتىنىگه ناھايىتى سادىق بولۇپ، ئۇنىڭ

ئۈچۈن جان بېرىدۇ. ھېچقاچان ۋهتىنىنى ئۇنۇتمايدۇ. قهيهرگه

بېرىشىدىن قهتئىينهزهر ، ۋهتىنىگه سادىق بولىدۇ. تۈركلهرنى

باشقا مىللهتلهردىن ئۈستۈن قىلغان ئامىل دهل مۇشۇ

خۇسۇسىيهتتۇر. تۈركلهر بۇنى ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ. >> (22)

دهپ تهرىپلىگهن .تۈركىي مىللهتلهرنىڭ ۋهتىنىنى قوغداش

يولىدا پىداكارلىق كۆرسىتىدىغانلىقى يهنه ئىران

داستانلىرىدىمۇ سۆزلىنىدۇ. ئىران داستانلىرىدا تۇمارىس ۋه

شىراق قهھرىمانلىقلىرى بۇنىڭ مىسالى سۈپىتىده بېرىلگهن.

ئومۇمهن قىلغاندا، تۈركىي مىللهتلهرده جۈملىدىن ئۇيغۇرالردا

ۋهتهن چۈشهنچىسى ۋه مۇھاببىتى ناھايىتى ئۈستۈن بولۇشتهك

خاراكتېرى بىلهن ھهرقانداق بىر مىللهت تۈركۈمىدىن پهرقلىق

ھالدا سىياسىي ئىستىقالل – مۇستهقىللىق پىكرى بىلهن بىرگه
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داۋاملىشىپ ماڭغان. ئۇالر تهشكىللىك ۋه قانۇنىي ئاساستا،

ئىختىيارى، ئهركىن ، ھۆر ۋه مۇستهقىل ياشالىغان زىمىننى

ۋهتهن دهپ ھېساپلىغان.

 

ئىنسانىيهتنىڭ بۈگۈنگىچه بولغان تارىخىدىن شۇنى ھېس

قىلىشقا بولىدىكى ، ھهر قانداق بىر مىللهتنىڭ تهرهققىي

قىلىشى ياكى چېكىنىشى ، نام – شۆھرهت قازىنىشى ياكى

ئۇنتۇلۇشى ئومۇمهن شۇ مىللهتنىڭ مىللىي روھىغا

مۇناسىۋهتلىك بولۇپ كهلدى. ئۇيغۇرالرنىڭ مىالدى 13 — ، 14 –

ئهسىرلهرگىچه بولغان تارىخىدا سىياسىي- ھوقۇق

چۈشهنچىسىنىڭ كۈچىيىپ، ئىقتىساد ۋه مهدهنىيهتته

تهرهققىي قىلىپ ، تهسىرى ۋه نام – ئابرويىنىڭ ئاسىيادىن

ھالقىپ ھهتتا ياۋروپا ۋه ئافرىقىغىمۇ تارىلىشى ئۇالرنىڭ

ماددىي ۋه مهنىۋىي ھاياتنىڭ ھهرقانداق ساھهسىده مىللىي

روھنى يىتهكچى قىلغانلىغىدىن بولغان. ئۇنىڭدىن كىيىنكى

چېكىنىش ۋه باشقىالر تهرىپىدىن ئۇنتۇلۇشقا يۈزلىنىشىده

نۇرغۇن سهۋهپلهر بولسىمۇ، لېكىن بۇنىڭ ئاساسلىق سهۋهبىنى

بهزى كىشىلهر جار سېلىۋاتقىنىدهك قانداقتۇر << يىپهك يولى

>> نىڭ ئۈزۈلۈپ، << دېڭىز يولى >> نىڭ ئېچىلىشىغا باغالپ

قويۇشقا بولمايدۇ. بۇنىڭ ئاساسلىق سهۋهبىنى مۇشۇ

مهزگىللهرنىڭ ئالدى – كهينىدىكى دهۋىرلهردىن باشالپ

ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىدا مىللىي روھنىڭ داۋاملىق تهرهققىي

قىلىشىغا توسقۇن بولىدىغان ئامىلالرنىڭ كۆرۈلىشكه ۋه

كۈچۈيىشكه باشلىغانلىغىدىن ئىزدهشكه بولىدۇ. بۇ

توسقۇنلۇقمۇ دهل سىرىتقى مۇھىتتىن قوبۇل قىلغان تۈرلۈك

ئىتىقاد شهكىللىرى ۋه ئاشۇ ئىتىقاد شهكىللىرىگه ئهگىشىپ

كىرىپ كهلگهن مهدهنىيهت بهلگىرىنىڭ ئىتىبارغا

ئېرىشىشىدىن بولغان .

 

مهلۇمكى ، دىن باشقا مهدهنىيهت بهلگىلىرىگه

سېلىشتۇرۇشقا بولمايدىغان ئاالھىده بىرخىل مهدهنىيهت

ھادىسىسى ھىساپلىنىدۇ. دىن بىر مىللهتنىڭ روھى ھالىتى،

تارىخى ۋه مهدهنىيتىگه ناھايىتى زور تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ

ياكى مىللهتنىڭ ھاياتىنى قايتا قۇرىدىغان ھالهتنى پهيدا

قىالاليدۇ. تارىخشۇناسالرنىڭ دهلىللىشىچه، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز

جهمئىيىتىنىڭ تهرهققىيات ئىھتىياجى يۈزىسىدىن كۆك تهڭرى

دىنىگه يانداشتۇرۇپ ، سىرىتتىن قوبۇل قىلغان مانى ۋه بۇددا

دىنلىرى ئۇيغۇرالر تهرىپىدىن قانچىلىك دهرىجىده مىللىي

خاراكتېرگه بويسۇندۇرۇلىشىدىن قهتئىينهزهر ، يهنىال ئۇالرنىڭ

مىللىي روھىنى چهكلهپ تۇرۇش رولىنى ئوينىغان . بۇ

توغرىسىدا << تۈرك ئېنسىكلوپېدىيىسى >> نىڭ <<

قاراخانىيالر >> ماددىسىدا : << بۇددىزم ۋه مانى دىنىنىڭ

مىللىي خاراكتېرگه ماس كهلمهيدىغانلىغى ئاسانال

چۈشۈنىلدى. تۈركلهرنى يات مهدهنىيهتكه ئىتتىرگهن،

جاھانگىرلىك خاراكتېرىنى يوقاتقان، ھهتتا ھهربىي

ئۈستۈنلىكىگه ۋه تهشهببۇسكارلىق تاالنتىغا زىيان يهتكۈزگهن

بۇ دىنالر تۈرك جهمئىيىتىده كرىزىس پهيدا قىلىش ، مهنىۋىي

قىممهتنى ئۆزگهرتىۋېتىش بىلهنال چهكلهنگهن ئهمهس. يهنه

تۈرك دۆلىتىنىڭ سىياسىي ئاالھىدىلىگىنى

 ۋهيران قىلىپ ، پالهچ ھالهتكه دۇچار قىلغان>> (23)

دېيىلگهن. ھهقىقهتهن 

ئىدىقۇت ۋه كهڭسۇ ئۇيغۇرلىرىنىڭ كۈچلۈك سىياسىي

ۋهھهربىي كۈچ تهشكىللهپ ، پۈتكۈل ئۇيغۇرالرنى ئۆزىنىڭ

ھېمايىسىگه ئالغان چوڭ بىر ئىمپېرىيىگه ئايلىنالماسلىقى،

ئاخىرىدا ئۆزىنىڭ مۇستهقىل سىياسىي ھاياتىدىن ئايرىلىپ

قېلىشى بۇ دىنالرنىڭ بهلگىلىك دهرىجىده چهكلهش رولىنى

ئوينىغانلىغىدىن بولغان. شۇنداقتىمۇ بۇ دهۋىر مهدهنىيىتىگه

مهنسۇپ پاكىتالر بىزگه بۇ دىنالرنىڭ چهكلهپ تۇرۇش رولىنى

ئوينىيالىغان بولسىمۇ، لېكىن مىللىي روھنى ۋه تارىخنى

ئۇنتۇلدۇرۇرۇش دهرىجىسىگه بارالمىغانلىغىنى كۆرسىتىپ

بهرمهكته . شۇنىسى ئېنىقكى ، بۇددا ۋه مانى دىنىنىڭ بۇ

ئىككى تارماقتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهدهبىيات ، سهنئهت ،

تهرجىمىچىلىك ۋه مىمارچىلىق تارىخىدا ياراتقان پايدىلىق–

ئىجابىي تهسىرىنىڭ زورلۇقىنى ئىنكار قىلغىنى

بولمايدۇ.بۇددا ۋه مانى دىنلىرىغا سېلىشتۇرغاندا، غۇرۇر،

شهرهپ، ئۈستۈنلۈك، ھهققانىيهت بىلهن ياشاشنىڭ

ئۇسۇللىرىنى ئۈگىتىدىغان، تۇلىمۇ ئهمهلىيهتچىل ۋه <<

ئهخالق دىنى >> بولغان ئىسالم دىنى ھهقىقهتهن ئۇيغۇرالرنى

ئهخالق ، تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋه كىشىلىك مۇناسىۋهتته تېخىمۇ

مۇكهممهللهشتۈرۈپ، بىر مىللهت سۈپىتىده بۈگۈنكى كۈنگه

ئۇلۇشىشىدىكى بىر ۋاسىته ۋه سىرىتقى مهدهنىيهتنىڭ

ئىستىالسنى چهكلهپ تۇرۇشتىكى مۇھىم قورالالرنىڭ بىرى

بولۇپ كهلدى. ئهمهلىيهتتىمۇ قاراخانىيالر ئۇيغۇرالر ئىسالم

دىنىغا ئۆتكهن دهسلهپكى مهزگىللهرده، بۇ يېڭى ئهقىدىنى

مىللىي روھقا ۋه مىللىي مهدهنىيهتكه بىرلهشتۈرۈشكه

تېرىشىپ، ماددىي ۋه مهنىۋىي جهھهتتىن << تۈرك ئىسالم

مهدهنىيىتى >> نىڭ بىر مۇنچه ئۇتۇقلىرىنى ياراتقان . ھهتتا

ئىسالم دىنىغا ئهگىشىپ كىرىپ كهلگهن ئهرهپ – پارىس

مهدهنىيىتىنىڭ باشقا بهلگىلىرىمۇ تۈرك مىللىي

مهدهنىيىتىنىڭ بىر قۇشۇمچىسى سۈپىتىده يانداشتۇرۇلغان.

 

ئىسالم دىنىدا ئهمهلىيهتچىل تهرهپلهردىن ئۇيغۇرالرنىڭ بىر

تهڭرىلىك ئېتىقادى بىلهن بىردهكلىك تهشكىل قىلىدىغان ،

مىللهت ۋه مىللىي روھنىڭ تهرهققىياتىنى ئىلگىرى

سۈرىدىغان ئهقىدىلهر بار ئىدى .ئىسالم دىنى

ئىنتېرناتسىئۇنال خاراكتېرگه ئىگه بولۇپ ، بۇ چوڭ بىرلىك

پهقهت ئىسالم ئىتىقادى ئاساسىغا ئۇيۇشۇشنى كۆرسىتىدىغان

بىرلىك ئىدى. شۇنداقتىمۇ ئىسالم ئهقىدىسىده بۇ دىننىڭ

سىرتىدىكى مىللهتلهرنىڭ مهۋجۇتلىقى ۋه ئۇالرنىڭ

مهدهنىيىتىمۇ ئىتىراپ قىلىنغان. شۇنداقال << ئهگهر رهببىڭ

خالىغان بولسىدى، يهر يۈزىدىكى ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى

بىراقال ئىمان ئېيىتقان بوالتتى . شۇنداق تۇرسا سهن

ھهممىسىنى مۆمىن بولسۇن دهپ مهجبۇرالمسهن>> (سۈره

يۈنۈس ، 99 – ئايهت )(24)، << دىندا زورالش يوقتۇر >>( سۈره

بهقهره ، 256 – ئايهت ) (25)، << سهن پهقهت بىر ۋهز –

نهسىھهت قىلغۇچىسهن، ئۇالرغا بېسىم قىلغۇچى( ئىمانغا

مهجبۇرلىغۇچى) ئهمهسسهن>>(سۈره غاشىيه، 21- 22 –

ئايهتلهر )(26) دېگهن ئايهتلهر ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئىتىبار

بىلهن مۇئامىله قىلىش تهرغىپ قىلىنغان. مهلۇمكى،   ئىسالم

دىنىدا ۋىجدانغا بېسىم يوق بولۇپ، ۋىجدانغا، مىللىي روھقا، 
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<< قۇرئان >> نىڭ بۇيرىقى ئىدى. دېمهك، ئىسالم دىنى

ئهقىلنىڭ ھىس قىلدۇرىشى بىلهن شهكىللهنگهن بىرلىكنى

تهرغىپ قىالتتى . بۇنىڭ مىللهتنىڭ ئويۇشۇش روھىنى

كۈچهيتىشى ۋه چوڭ بىرلىگىنى شهكىللهندۈرىشى تهبىئىي

ئىدى. لېكىن، ئىسالم دىنىنى تارقىتىش ۋه ئومۇمالشتۇرۇش

جهرىيانىدا بۇنى ئىجرا قىلغۇچىالر دىننىڭ ئهسلى

ماھىيىتىگه يات ھىسياتنى ئارىالشتۇرىۋېلىشتىن يانمىغان.

ئىسالم مۇخلىسلىرىنىڭ نهزىرى بويىنچه بولغاندا پۈتۈن

ئىنسانالر << مۇسۇلمان >> ۋه << كافىر>> ( يات دىندىكىلهر)

دهپ ئىككىال تۈركىمگه ياكى ئىككى مىللهتكه ئايرىالتتى . شۇ

ۋهجىدىن ئىرق ، مىللهت ، تىل ، مىللىي روھ ۋه مهدهنىيهت

پهرقى قانداق بولىشىدىن قهتئىينهزهر ئىسالم ئىتىقاتىدىال

بولسىال ، ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىرئۈممهت — بىر خهلق( بىر

مىللهت) سۈپىتىده قارالغان. ئىسالم ئىتىقاتىنىڭ

سىرتىدىكىلهر بولسا ئهسلىده بىر مىللهت بولسىمۇ ، غهيرى

ئىنسانالر سۈپىتىده قارىلىپ چهتكه قېقىلغان، قىرغىن

قىلىنغان. نهتىجىده قاراخانىيالر تهۋهسىدىكى ئۇيغۇرالر

مۇشۇنداق چۈشهنچىگه ئاساسهن، ئىسالمىيهتنىڭ سىرتىدىكى

ئهجداتالر ۋه قېرىنداشالر بىلهن بولغان چهك – چېگرانى ئېنىق

ئايرىپ ، ئۆزىنىڭ ھاياتى، روھى ۋه مهدهنىيىتىنى قايتا

تىكلىگهچكه، بۇ ھالهت تهبىئىي ھالدا تارىخ ۋه مهدهنىيهت

ئاساسىنىڭ ئۇنتۇلىشىدهك ھادىسىنىڭ پهيدا بولىشىغا سهۋهپ

بولۇپ قالغان.قاراخانىيالر ئىسالم ئىتىقادى ئارقىلىق

ئۇيغۇرالرنى بىرلىككه كهلتۈرۈشنى مىللىي سىياسهت قىلىپ

تاللىغان بولسىمۇ ، لېكىن ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش جهرىيانى

قانلىق كۈرهش ۋه تارىخ بىلهن مهدهنىيهتنى بىراقال ئۆچۈرۈپ

تاشالش ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلغاچقا ،بۇ ھالهت ئىدىقۇت

ئۇيغۇرلىرى بىلهن قاراخانىيالر ئۇيغۇرلىرىنىڭ بىرلىكىنى

ۋۇجۇتقا چىقارمايال قالماي، بهلكى ئۇالرنى بىر بىرىگه رهقىپ

قىلىۋهتتى. مهھمۇد قهشقهرىنىڭ ئىدىقۇت ئۇيغۇرلىرىدىن سۆز

ئاچقاندا، مىللىي روھنىڭ تۈرتكىسى بىلهن ، ئۇالرنى

تۈركلهرنىڭ بىر تارمىقى ۋه ماھىر مهرگهنلهر دهپ ماختىسا ،

دىنىي ھىسيات نوقتىسىدىن چىقىپ، ئۇالرنى ئهشهددىي كاپىر

دهپ قاراپ ، قاراخانىيالرنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ

مهدهنىيىتىنى ۋهيران قىلغانلىقىنى سۆيۈنۈپ تۇرۇپ

يازغانلىغى بۇنىڭغا بىر مىسال بولىدۇ. دىمهك ، ئىسالم

دىنىنىڭ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تارقىلىشى << مىللىي شۇئار >>

نى يىتهكچى قىلغان ھالدا ، مىللهتنى ھىمايه قىلىش ،

تارىخنى ۋه مهدهنىيهتنى قوغداش ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلمىدى.

بۇنىڭ بىلهن مىللهتنىڭ پارچىلىنىپ تۇرۇش ھالىتى ئۇزاق

داۋاملىشىپ ، ئۇيغۇرالنىڭ مىللىي روھىغا دهسلهپكى قهدهمده

ئېغىر دهز كهتكهن .

مىللىي روھنى ئويغىتىدىغان ،مىللهتكه يول كۆرسىتىدىغان،

 مىللهتنىڭ يۈكسىلىشىنى مهنبه بىلهن تهمىن ئېتىدىغان 

ئهدهبىياتتىمۇ تارىخىمىزنىڭ ئۇتۇقلىرى، ئهجداتلىرىمىزنىڭ

ئارزۇلىرى، مىللىي قهھرىمانلىرىمىز — ئۇلۇغ سىمالىرىمىز

،مىللهتنىڭ ئاساسىي گهۋدىسى بولغان خهلقنىڭ رىئال ھالىتى

ۋه ئۈمىدى ئاشۇ خهلققه چۈشۈنىشلىك تۈركىي تىل بىلهن

ئىپادىلىنىپ ، روھ ۋه غۇرۇرنى ئويغىتىپ، ئۇنىڭغا كۈچ –

قۇۋۋهت ئاتاقىلىپ يول كۆرسىتىشنىڭ ئورنىغا ، ئهرهپ — پارس

ئهدهبىياتىدىكى موتىفالر ۋه ئوبرازالر ( << مىڭ بىر كىچه >>،

رۇستهم، جهمشىد، فهرىدۇن ، سىياۋۇش قاتارلىق) ۋه ئاشۇ

ئهدهبىيات ئۇسلوبىدىكى تېمىالر سۆزلىنىپ رىئاللىقتىن

يىراقلىشىپ كهتتى. يهنه كېلىپ بۇ ئهدهبىيات پارس تىلىدا

يېزىلغان . تۈركىي تىلدا يېزىلغان ئهسهرلهر دىمۇ ئهرهپ –

پارىس تىلىدىن كىرگهن سۆزلۈكلهر ئاساسىي سالماقنى

ئىگىلىگهن بولۇپ ، ئۇمۇ جانلىق تىلدىن يىراقلىشىپ

كهتكهن. بۇ خىل ئهدهبىياتتىن ھهرگىزمۇ خهلقىمىزگه مهنىۋىي

يىتهكچىلىك قىلىشنى كۈتكىلى بولمايتتى. بارتولدمۇ بۇ

ھالهتنى << تۈركلهرگه- ئۇيغۇرالرغا ئىسالمىيهتنىڭ ۋه پارس

ئهدهبىياتىنىڭ تهسىرى شۇ دهرىجىده كۈچلۈك بولغان ئىدىكى ،

تۈركلهر- ئۇيغۇرالر ئىسالمىيهتتىن بۇرۇنقى تارىخىنى پۈتۈنلهي

ئۇنۇتتى>> (27) دهپ سۈرهتلهيدۇ. مهدهنىيهتتىكى مۇشۇ

ئۆزگىرىش تۈپهيلىدىن ، مىللىي روھنىڭ يۈكسهك ئىپادىسى

بولغان << ئوغۇزنامه >> داستانى قاراخانىيالر تهۋهسىده

ياشىغان ئۇيغۇرالر ئىچىده ئهمهس، بهلكى ئىدىقۇت ئۇيغۇرلىرى

ئارىسىدا ساقلىنىپ قهلهمگه ئېلىندى. ئاپراسىياپ

(قاراخانىيالردا يۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋه مهھمۇد قهشقهرىدىن

كېيىن ئۇنتۇلدى) ، تۇنيۇقۇق ۋه بۆگۈ قاغانغا ئائىت

خاتىرىلهرمۇ مۇشۇ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ساقالندى.(28) بۇددا ۋه

مانى دىنىنىڭ چهكلهپ تۇرۇشى بىلهن ئۆزىنىڭ سىياسىي

ئىقتىدارىنى قولدىن بېرىپ قويغىنىغا قارىماي ، مىللىي روھقا

باغلىنىشنى داۋامالشتۇرغان مانا شۇ ئىدىقۇت ئۇيغۇرلىرى

موڭغۇل ئىمپېرىيىسى ۋه تۆمۈرىلهر ئىمپېرىيىسى دهۋرىنىڭ

سىياسىي، ھهربىي ، ئىقتىساد ۋه مهدهنىيهت مۇنبېرىده يۇقىرى

ئورۇنغا ئىرىشىپ ،ئۇيغۇرالر ۋه ئۇيغۇر مهدهنىيىتىگه شهرهپ

ئاتا قىاللىدى. جۈملىدىن ئۇيغۇر تىل – يېزىقىنى ئاسىيادىن

ھالقىپ ياۋروپا(ئوكرائىنا ۋه التۋىيه) دىمۇ شۆھرهت قازانغان

خهلقارالىق مهدهنىيهتكه ئايالندۇردى.(29)دىمهك،

قاراخانىيالرنىڭ ئاخىرىقى دهۋرىدىن باشالپ ، بۇخانلىق

تهۋهسدىكى ئۇيغۇرالردا، مىالدى 14 – ئهسىردىن باشالپ پۈتكۈل

ئۇيغۇرالردا مىللىي روھ مىللهت خاراكتېرلىق يىتهكچى

پرىنسىپ بولۇشتىن قىلىپ ، پهقهت كىشىلهرنىڭ ۋۇجۇدىدا

يوشۇرۇن كۈچ ھالىتىده ساقلىنىشقا يۈزلهنگهن بىر مهنىۋىي

ئامىلغا ئايلىنىپ قالدى. شۇنداقتىمۇ بۇ يوشۇرۇن كۈچ پات –

پات مهھهللىۋىي ياكى بىرهر شهھهر دائىرىسىده بولسىمۇ

ئۆزىنى ئىپادىلهپ، مىللهتنىڭ مهۋجۇتلىقى ۋه تهرهققىياتىنىڭ

 ئهڭ مۇھىم مهنبهسى ئىكهنلىگىدىن سادا بېرىپ كهلدى.  
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خىتاينىڭ سودا ئۇرۇشى ھهققىدىكى

ئاگاھالندۇرۇش

كايل باس بىلهن سىتىۋ باننون ئارىسىدىكى سۆھبهت خاتىرىسى

2019-يىلى 8-ئاينىڭ 27-كۈنى

سىتىۋ باننون ـــ 2016 – يىلىدىكى

ئامېرىكا پىرېزىدېنتلىق سايلىمىدا دونالد

ترامپنىڭ سايالم پائالىيهتلىرىنىڭ

پىالنلىغۇچىسى بولغان. ئاقساراينىڭ 

 بۇرۇنقى باش ئىستراتىگىيىچىسى

Hayman Capital» كايل باس ـــ

Management» نامىدىكى خهۋپتىن

ساقلىنىش فوندىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋه

باشقۇرغۇچىسى

كايل باس: سىزنىڭچه خىتاينىڭ ھهقىقىي نىيىتى، يهنى چوڭ

پىالنى زادى نېمه؟

 

سىتىۋ باننون: ئهمهلىيهتته، خىتاينىڭ چوڭ پىالنى ناھايىتى

ئاددىي، ئۇ بولسىمۇ پۈتۈن دۇنياغا ھۆكۈمران بولۇش. ئۇالرنىڭ

بۇ خىل نىيىتى «بىر بهلباغ بىر يول» قۇرۇلۇشى ۋه «خىتاي

ياسىمىچىلىقى 2025» نىشانىدا تولۇق ئىپادىلىنىدۇ.

ئۇالرنىڭ سهھرايى كهبىرنىڭ جهنۇبىدىكى ئافرىقا

 تۇپراقلىرىدىكى، كارىب دېڭىزىدىكى، التىن 

 ئامېرىكىسىدىكى كېڭهيمىچىلىك ھهرىكهتلىرى ئۆز

ۋاقتىدىكى «شهرقىي ھىندىستان شىركىتى»نىڭكىدىن

ئېشىپ كهتسه كېتىدۇكى، ھهرگىز كهم ئهمهس. ئۇالر پۈتۈن

كۈچىنى ئىشقا سېلىپ، ئامېرىكىغا قارشى ئىقتىسادىي

ئۇرۇش قىلىۋاتىدۇ، ھه دهپ ھهربىي كېڭهيمىچىلىك قىلىپ،

قوشۇنلىرىنى كۈچهيتىپ، قوراللىرىنى سهرخىلالشتۇرۇۋاتىدۇ،

جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىنى قامال قىلىشقا ئۇرۇنىۋاتىدۇ..

ئۇالرنىڭ غايهت زور نىشانغا ئىگه  رايون ئىستراتېگىيهسىنى

خىتاي تهتقىقاتى
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يۇقىرىقىالردىن ئوپئوچۇق كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. كونكرېت

قىلىپ ئېيتقاندا، رايون سىياسهتشۇناسلىقى

(گېئوپولىتىكا)نىڭ ئۈچ چوڭ نهزهرىيهسى (1) ماكىندىرنىڭ

چوڭ قۇرۇقلۇق نهزهرىيهسى (2) ماھاننىڭ ئوكيانالردىكى

توسۇق نۇقتىالرنى بۇزۇپ تاشالش نهزهرىيهسى (3)

سىپىكمهننىڭ دۈشمهننى چوڭ قۇرۇقلۇققا

يېقىنالشتۇرماسلىق نهزهرىيهسى قاتارلىقالردىن ئىبارهت

بولۇپ، خىتاي دۇنيا تارىخىدا بۇ ئۈچ نهزهرىيهنى تهڭال

قولالنغان بىردىنبىر دۆلهتتۇر. ناپالېئون ۋه ھىتلېر

ماكىندىرنىڭ «قۇرۇقلۇق ھوقۇقى» نهزهرىيهسىنى

قولالنغانىدى، بىرىتانىيه ئېمپىرىيهسى ۋه ئامېرىكىنىڭ

دۆلهت سىستېمىسى ماھاننىڭ «دېڭىز ھوقۇقى» نهزهرىيهسى

ئۈستىگه قۇرۇلغان. سىپىكمهننىڭ نهزهرىيهسى بولسا 20 –

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان. خىتاينىڭ «بىر

بهلباغ بىر يول» قۇرۇلۇشى ئهمهلىيهتته خىتايدىن

ئىتالىيهگىچه داۋامالشقان قهدىمىي يىپهك يولىنى قايتا بهرپا

قىلىش قۇرۇلۇشىدىن ئىبارهت. بۈگۈنكى (2018 – يىلى 10 –

ئاينىڭ 5 – كۈنى) گېزىتته دېيىلگىنىدهك، بهش يۇلتۇزلۇق

گېنېرال دى ماي ۋه باشقا ئىتالىيه ھۆكۈمىتى ۋهكىللىرى

بېيجىڭدىن يېڭىال قايتىپ كهلدى. ئۇالرنىڭ پىالنى «بىر

بهلباغ بىر يول» قۇرۇلۇشىنى ماركو پولونىڭ يۇرتى بولغان

ئىتالىيهگه كىرگۈزمهسلىكتۇر. شۇنداقال، بۇ ھهپته مالدىۋى

جۇمھۇرىيىتىمۇ ئاۋازغا قويۇش ئارقىلىق خىتاينىڭ

مالدىۋىدا ماھان نهزهرىيهسىده كۆرسىتىلگهندهك دېڭىز

ئارمىيه بازىسى ۋه توساق نۇقتا قۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق دۇنياغا

ھۆكۈمرانلىق قىلىش پىالنىنى رهت قىلدى. بۇنىڭدىن

سىرت، سىپىكمهننىڭ نهزهرىيهسىده كۆرسىتىلگهندهك،

خىتاي يهنه تهيۋهننى ۋه جهنۇبىي خىتاي دېڭىزنى

تىزگىنلهش ئارقىلىق ئامېرىكىنى تىنچ ئوكياندىن ۋه ياۋرو

– ئاسىيا چوڭ قۇرۇقلۇقىدىن قوغالپ، گۇئام ئارىلىغا

چېكىندۈرۈشكه ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. خىتاينىڭ

ئىستراتېگىيهسىگه قارىتا. ۋال كوچىسىدىكى نۇرغۇن

كىشىلهر، لوندون پۇل مۇئامىله شهھهرچىسىدىكى ۋه

فرانكفورتتىكى كىشىلهر «ئۇالرنىڭ زېمىن كېڭهيتىش

نىيىتى يوق، ئۇالر تارىختىن بېرى كېڭهيمىچى دۆلهت ئهمهس

ئىدى» دېيىشى مۇمكىن. ئهمهلىيهتته، خىتاي گېئوپولىتىكا

نۇقتىسىدىن كېڭهيمىچى بىر دۆلهتتۇر.

 

كايل باس: خىتاي 2008 – يىلىدىن ئىلگىرى ئۆزىنى نىسبهتهن

ئاجىز ئىقتىسادىي گهۋده دهپ قارايتتى. ئهمما نۆۋهتته «خىتاي

دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىغا كاپالهتلىك قىلىدىغان موتور»

دېگهن كۆز قاراش دۇنيا مىقياسىدا قوبۇل قىلىنغاندهك تۇرىدۇ.

سىزچه خىتاينىڭ 2008 – يىلى يۈز بهرگهن پۇل مۇئامىله

كىرىزىسىدىن كېيىنكى ئىقتىسادىي ئۇتۇقلىرى ياكى ئۆزى دهۋا

قىلىۋاتقان ئاتالمىش ئىقتىسادىي مۇۋهپپهقىيهتلىرى خىتاينىڭ

گېئوپولىتىكا جهھهتته جاسارهتلىنىشىگه تۈرتكه بولغانمۇ

قانداق؟

 

سىتىۋ  باننون: مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، خىتاينىڭ

ئىقتىسادىي تۈزۈلمىسى بىر دۆۋه قۇمنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلغان.

بۇ (خىل تۈزۈلمه) 2008 – يىلىدىكى پۇل مۇئامىله

كىرىزىسىدىنمۇ ئېغىر بولغان ئىقتىسادىي ۋهيرانچىلىقنى

كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

 

نوقۇل ئىستراتېگىيه نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، خىتاينىڭ

(ئىسالھات – ئىشىكنى ئېچىۋېتىشتىن كېيىنكى) 30 يىللىق

«ئۇتۇق»لىرى ھهقىقهتهن زور. لېكىن، غهربنىڭ سهرخىللىرى

ئهھۋالنى تېخىمۇ يامانالشتۇرۇۋهتتى. چۈنكى، دهل شۇالرنىڭ

مهبلىغى خىتاينى زورايتتى. ئهمهلىيهتته، ترامپنى بۇنچه

ئاالھىده دېيىشىمىزدىكى سهۋهب شۇكى، ئۇ «خااليىق! دۇنيا

چوقۇم ھازىرقىدهك بولۇشى كېرهك ئهمهس. ئهھۋال ئهسلى

باشقىچه بولۇشى الزىم ئىدى. بىز خىتاينىڭ قهد كۆتۈرۈشىنى

مهبلهغ بىلهن تهمىنلىدۇق. (ھازىرقى ئىقتىسادى گۈللهنگهن)

خىتاينى بىز قۇرۇپ چىقتۇق» دېدى. لېكىن، نۇرغۇن يىلالردىن

بېرى كىشىلهرنىڭ ئاڭالپ كهلگىنى «بۇ دېگهن <ئىسسىقلىق

مېخانىكىسىنىڭ 2 – قانۇنىيىتى>، يهنى خىتاينىڭ قهد

كۆتۈرۈشى ئۆزگهرتكىلى بولمايدىغان، مۇقهررهر فىزىكىلىق

قانۇنىيهتتۇر» دېگهندىن ئىبارهت ئىدى. ئهمما، ترامپ: «ئۇنداق

ئهمهس، خىتاي (غهربتىكى) سودا بانكىلىرى، مهبلهغ

بانكىلىرى ۋه خىتايغا باش ئهگكهن شىركهتلهرنىڭ ياردىمىده

قهد كۆتۈردى» دېدى. شۇنداقال، مهن يهنه بىر نهرسىنى

ئايدىڭالشتۇرماقچىمهنكى، مهن دېگهن بۇ سۆزلهر خىتاي

خهلقىگه، پۇقرالىرىغا قارىتىلمىغان. ئهكسىچه، بىزنىڭ

قارشىمىزدا تۇرغىنى ھاكىم مۇتلهقلىق ئىدىيهسىدىكى خىتاي

كومپارتىيهسىدۇر. ئهمهلىيهتته، خىتاي كومپارتىيهسىنىڭ

رهھبهرلىرى «داۋوس»چىالر بىلهن ھهمكارلىشىۋاتىدۇ،

«داۋوس»چىالر (غهربتىكى) پهن تېخنىكا، ئىنژېنېرلىق،

باشقۇرۇش، پۇل مۇئامىله ۋه مهدهنىيهت ساھهسىدىكى

سهرخىلالر بولۇپ، ئۇالر كۆرۈنۈشته «داۋوس دۇنيا ئىقتىسادى

مۇنبىرى»غا تهۋهدهك كۆرۈنسىمۇ، ئهمهلىيهتته، ئۇالر لوندوندىن،

نيۇيوركتىن، ۋاشىڭتوندىن كهلگهن.

 

كايل باس: خىتايالر 2001 – يىلى (دۇنيا سودا تهشكىالتىغا ئهزا

بولغان)دىن باشالپال بىز بىلهن سودا ئۇرۇشى قىلىۋاتىدۇ. پهقهت

بىز بۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرمىغانىدۇق، خاالس.

 

سىتىۋ باننون: 1946 – يىلى 2 – دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرالشقاندىن

تارتىپ تاكى 2000 – يىلىغىچه، مهيلى ۋهزىيهت ياخشى بولسۇن،

ياكى كىرىزىس كۆرۈلگهن يىلالردا بولسۇن، ئامېرىكا

ئىقتىسادىنىڭ ئوتتۇرىچه يىللىق ئېشىش نىسبىتى 3.5%

بولغان. ئهنه شۇ خىل ئېشىش سۈرئىتىنىڭ تۈرتكىسىده، بىز

دهرىجىدىن تاشقىرى دۆلهتكه ئايالنغانىدۇق.ئهمما، خىتاي دۇنيا

سودا تهشكىالتىغا ئهزا بولۇپ، سودىدا ئهڭ مهنپهئهتدار دۆلهتكه

ئايالنغاندىن كېيىن، ئامېرىكىنىڭ يۇقىرىدىكى ئېشىش

نىسبىتى %1.9 قا چۈشۈپ قالدى.ئهلۋهتته، بۇ خىل تۆۋهنلهشكه

سهۋهب بولغان نۇرغۇن ئامىلالر بار. لېكىن، يادرولۇق ئامىل يهنىال

خىتاي. چۈنكى، بىز «سانائهتسىزلهشتۈرۈش» سهۋهبلىك

ياسىمىچىلىق كهسىپلىرىمىزنى خىتايغا  يۆتكىدۇق. (شۇ

سهۋهبلىك خىتايالر بۇ جهھهتته شىددهتلىك تهرهققىي قىلدى.)
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ھازىر خىتاي ماللىرىدىن ئېلىنىۋاتقان تاموژنا بېجىنى كۆلهم

ۋه مىقدار جهھهتتىن بهك يۇقىرى دهپ كهتكىلى بولمىسىمۇ،

ئهمما پۈتۈن ئامىلالرنى بىر يهرگه جۇغلىغاندا، ترامپنىڭ

شۇنى دېمهكچى ئىكهنلىكىنى چۈشىنهلهيمىز: «بىز ھازىر

(خىتاي بىلهن) ئىقتىسادىي ئۇرۇشنىڭ ئىچىده تۇرۇۋاتىمىز.

شۇڭا بىز خىتايغا ئىقتىسادىي تهدبىرلهر ئارقىلىق قايتۇرما

ھۇجۇم قىلىشىمىز كېرهك. بىز سودا قانۇنىنىڭ 301 –

ماددىسىغا ئاساسهن، خىتاينىڭ مهجبۇرىي تېخنىكا

يۆتكىشىنى چهكلهيمىز. خىتايدىن مىسلى كۆرۈلمىگهن

كۆلهمده تاموژنا بېجى ئالىمىز. ئهگهر بىز ZTE غا ئوخشاش

خىتاي شىركهتلىرىنى ۋهيران قىلىمىز دېسهك، غهرب ئۇالرغا

پارچه زاپچاسالرنى سېتىپ بهرمىسال ئىش تۈگهيدۇ. ئهگهر

شۇنداق قىلساق ئۇالر 90 كۈن ئىچىدىال ئىشلهپچىقىرىشتىن

توختايدۇ».

 

بۇنىڭدىن سىرت، ترامپ تۈزگهن «شىمالىي ئامېرىكىنىڭ يېڭى

ئهركىن سودا كېلىشىمى»نىڭ ئاساسىي مهقسىتى رايون سىياسىتى

بهلگىلهش بازىسى قۇرۇپ شهرقىي ئاسىياغا تاقابىل تۇرۇشتۇر.

ياپونىيهمۇ پات يېقىندا ئامېرىكا بىلهن شېرىكلىشىش ھهققىده

قوش تهرهپلىك كېلىشىمگه ئىمزا قويىدۇ. ياۋروپا كومىتېتىنىڭ

رهئىسى جۇنكېرمۇ ترامپقا يېڭى سودا كېلىشىمىگه ئىشتىراك

قىلىشنى خااليدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ترامپ ۋهزىپىگه ئولتۇرغان

ئىككى يىلدىن بۇيان ئهنه شۇ رهۋىشته خىتاينىڭ قهد كۆتۈرۈشىگه

توسقۇنلۇق قىلدى. ترامپ خىتاينى ئارىالشتۇرماي تۇرۇپ دۇنيا

تهمىنات زهنجىرىنى قايتىدىن قۇرۇپ چىقىۋاتىدۇ. بۇ بىز ئۈچۈن

مۆلچهرلىگۈسىز ئىقتىسادىي يۈكسىلىش ئېلىپ كېلىدۇ. شۇنداق

دېيىشكى بولىدۇكى، ترامپ يالغۇز ھالدا كارخانىچىالر ۋه ۋال

كوچىسىدىكى مهبلهغ سالغۇچىالر بىلهن تىركىشىۋاتىدۇ. شۇڭا،

مهن بۇنى قهھرىمانلىق دهپ قارايمهن.

 

كايل باس: سىزچه بىز ھازىرقىدهك ئىقتىسادىي سىياسهت

يۈرگۈزۈۋاتقان ئهھۋالدا، خىتاي كېيىنكى قهدهمده قانداق قىلىشى

مۇمكىن؟

 

سىتىۋ باننون: ئالدى بىلهن، ئۇالر ئامېرىكا پىرېزىدېنتىنىڭ

ئالمىشىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. خىتايالر ئاۋام پاالتاسى سايلىمىدا

دېموكراتىك پارتىيهنى غهلىبه قىلغۇزۇشقا %80 ئىمكانىمىز بار

دهپ قاراۋاتىدۇ. ئۇالر پىسخىكا ئۇرۇشى ۋه پۇل دېگهندهك

ئىشلهتكىلى بولىدىغانلىكى ۋاسىتىلهردىن پايدىلىنىپ سايالمغا

تهسىر كۆرسىتىشكه ئۇرۇنۇپ، ترامپ بىلهن قهتئىي

قارشىلىشىدۇ.ئۇالر ئاۋۋال دېموكراتىك پارتىيهنى سايالمدا غهلىبه

قىلغۇزۇپ، ئاندىن (ئاۋام پاالتاسى ئارقىلىق) ترامپنى سوتقا

تارتقۇزماقچى بولۇۋاتىدۇ. يهنى خىتاينىڭ ئهڭ مۇھىم ئىشى

ترامپنىڭ يهنه بىر قېتىم ئامېرىكا پىرېزىدېنتى    بولۇشىنى

توسۇپ قېلىش. چۈنكى، خىتاينىڭ نهزىرىده، ترامپ نۆۋهتتىكى

پۈتۈن «مالىمانچىلىق»نىڭ باش «جاۋابكارى». ئۇالر چوقۇم (ترامپقا

ئوخشاش نۆۋهتتىكى يهرشارى سودا تۈزۈلمىسىگه قارشى تۇرۇپ،

<ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتى ھهممىدىن مۇھىم>  دهپ جار 

سالىدىغان بىرىنىڭ ئهمهس، بهلكى) نۆۋهتتىكى خهلقئارالىق

سودا تۈزۈلمىسىنى قولاليدىغان بىرىنىڭ ئامېرىكىغا

پىرېزىدېنت بولۇشى ئۈچۈن جان – جهھلى بىلهن كۈچهيدۇ.

 

كايل باس: دېمهك، ئۇالر ترامپنىڭ ۋهزىپه مۇددىتى توشۇشىنى

كۈتۈۋاتىدۇ؟

 

سىتىۋ باننون: يالغۇز بۇال ئهمهس. خىتاي (كۈتۈش بىلهنال

قالماي) ئاكتىپ ھهرىكهتكه ئۆتتى. تۈنۈگۈن (2018 – يىلى 10

– ئاينىڭ 4 – كۈنى) (ئامېرىكىنىڭ مۇئاۋىن پىرېزىدېنتى)

پهنس، ئاكسيوس ۋه باشقىالرنىڭ ئۆزىگه بۇ ھهقتىكى مهخپىي

خهۋهرنى يهتكۈزگهنلىكىنى ئېيتتى. بۇ خىتاينىڭ ئامېرىكا

سايلىمىغا رهسمىي قول تىقىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ

ئالدىنقى قېتىمقى سايالمدا رۇسالرنىڭ قىلغىنىدهك ئۇششاق

– چۈششهك ئىشالردىن ئهمهس. يهنى، خىتايالر بىرىنچى

قهدهمده پۈتۈن دىققىتىنى ئالدىمىزدىكى ئامېرىكا سايلىمىغا

قارىتىۋاتىدۇ.

 

ئىككىنچىدىن، خىتاي «بىر بهلباغ بىر يول» ۋه «خىتاي

ياسىمىچىلىقى 2025» پىالنلىرىنى داۋاملىق پۈتۈن كۈچى

بىلهن ئىلگىرى سۈرىدۇ. بىز يېقىندا خىتاينىڭ سهھرايى

كهبىرنىڭ جهنۇبىدا، ئافرىقىدا، كارىب دېڭىزىدا، ۋېنسۇئېالدا،

التىن ئامېرىكىسىدا ھازىرقىدىن ئىككى – ئۈچ ھهسسه كۆپ

مهبلهغ سالغانلىقىنى كۆرىمىز. چۈنكى، ئۇالردا قولدىن

چىقىرىۋېتىلىشى كېرهك بولغان خىتاي پۇلى بهكال كۆپ. ئهمما

بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي پۇلىنى ئېلىشنى خااليدىغانالر بولۇشى

كېرهك.

 

كايل باس: ھېچكىم (خهلقئارالىق سودىدا دولالرنىڭ ئورنىغا)

خىتاي پۇلى ئېلىشنى خالىمايدۇ. 

 

سىتىۋ باننون: شۇنداق، ھازىر پارس قولتۇقىدا، ئهرهب

بىرلهشمه خهلىپىلىكىده، سهئۇدىي ئهرهبىستاندا، قاتاردا،

ئارگېنتىنادىن سهھرايى كهبىرگىچه دۇنيادىكى بايلىق

مهنبهسى بار يهرنىڭ ھهممىسىده خىتايالر بار. قاراپ تۇرۇڭ،

ئۇالر چوقۇم (قولىدىكى كۆپۈك خىتاي پۇللىرىنى قولدىن

چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن) ھهرىكهت قىلىدۇ.

 

ئۈچىنچىدىن، خىتايالر ئۆزىگه قىبلىنامه قىلغان، خىتاي

دۆلهتلىك ھهربىي ئىشالر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ چياۋ شياڭ ۋه ۋاڭ

«超限战» ،ڭخۇيدىن ئىبارهت ئىككى پولكوۋنىكى يازغان

«چهك ھالقىغان ئۇرۇش» دهپ بىر كىتاب بار بۇ كىتابنىڭ

ئېنگلىزچىسى 90  - يىلالرنىڭ ئاخىرىدا نهشىر

قىلىنغان. بۇ كىتابنى ھهممهيلهن ئوقۇپ بېقىشى كېرهك.

چۈنكى، بۇ كىتابتا خىتاينىڭ كهلگۈسى ئىستراتېگىيهسى

ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ كىتابتا كهلگۈسىده خىتاي

يۈزلىنىدىغان ئۇرۇشنىڭ ئۇچۇر ئۇرۇشى، ئىقتىسادىي

ئۇرۇش ۋه قورال – ياراغ ئۇرۇشى (ئهنئهنىۋى ئۇرۇش) دىن

ئىبارهت ئۈچ خىل بولىدىغانلىقى، ئامېرىكا قورال – ياراغ

ئۇرۇشى (ئهنئهنىۋى ئۇرۇش)غا ماھىر بولغاچقا، خىتاينىڭ
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بىۋاسىته ھهربىي توقۇنۇشتىن ساقلىنىشى كېرهكلىكى

ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئۇنداقتا، بىز ئۇچۇر ئۇرۇشى ۋه

ئىقتىسادىي ئۇرۇش ھهققىده توختىاليلى. خىتاي نۆۋهتته مۇشۇ

ئىككى خىل ئۇرۇشنى قىلىۋاتىدۇ. سىز مهن دېگهن ئاشۇ

كىتابنى ئوقۇپ باقسىڭىز بولىدۇ. خىتاي بۇ كىتابتا قىلىمىز

ياكى قىلغۇمىز بار دېگهن نۇرغۇن ئىشنى قىلىپ بولدى. مهن

نۆۋهتته ترامپ ھۆكۈمهتنىڭ پۈتۈن كۈچىنى خىتايغا قارشى

ئىقتىسادىي ئۇرۇشقا مهركهزلهشتۈرۈۋاتىدۇ دهپ قارايمهن ھهم

بۇ قارىشىمنىڭ توغرىلىقىغا ئىشىنىمهن. خىتايالر بۇ ئۇرۇشتا

چېكىنىشكه مهجبۇر بولۇۋاتىدۇ ۋه غايهت زور بېسىمغا دۇچ

كېلىۋاتىدۇ.

*                         *                         *                    

مهن 22 ياشلىق دېڭىز ئارمىيه ئوفىتسېرى ۋاقتىمدا، ئامېرىكا

قوغلىغۇچى پاراخوتلىرى جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىن

ئۆتكهنده، مهن (ھهيرانلىقىمدا) «مهن قهيهرگه كېلىپ

قالدىم؟» دېگهنىدىم. چۈنكى، پۈتۈن دۇنيادىكى نېفىت

پاراخوتلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك پارس قولتۇقىدىن كېلىپ

ماالككا بوغۇزىدىن ئۆتۈپ مۇشۇ جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىغا

كىرهتتى.

 

كايل باس: بۇ ھهم خىتاي ئېنېرگىيه ئېھتىياجىنىڭ %40 ىنى

يۆتكهشته چوقۇم ئۆتىدىغان لىنىيه.

 

سىتىۋ باننون: مهنچه 5 تىرىلىيونلۇق دۇنيا سودىسىنىڭ

ئۈچتىن بىرى مۇشۇ لىنىيه ئارقىلىق تاماملىنىدۇ. 

 

كايل باس: شۇنداق.

 

سىتىۋ باننون: دېمهك بۇ پهۋقۇلئادده مۇھىم بىر دېڭىز

قاتنىشى لىنىيهسى. كىشىلهر جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىنى

«دهرىجىدىن تاشقىرى يۇقىرى سۈرئهتلىك سودا يولى»

دېيىشىدۇ. بۇ يهرده بىر يىل 365 كۈن، ھهركۈن 24 سائهت چوڭ

سودا پاراخوتلىرى قاتناپال تۇرىدۇ.مۇشۇنچىۋاال مۇھىم بىر يهر

ھهققىده خىتاي نېمه ئىش قىلدى؟ 2015 – يىلى ئۇالر

ئاقسارايدا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ۋه خهلقىنىڭ يۈزىگه قاراپ

تۇرۇپ يالغان ئېيتتى. (يهنى جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدا

ھهرقانداق ھهربىي ھهرىكهتته بولمايمىز دېدى). ئهمهلىيهتته

بولسا، خىتايالر يۆتكهلمهس ئاۋىياماتكىدىن يهتته -

سهككىزنى ياساپ، بۇنى سۈنئىي ئارال دهپ ئاتىدى.

ئهمهلىيهتته جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى بۇ مارجان خادا

تاشلىرىنىڭ كۆپىنچىسى  ئاۋىياماتكىدۇر.  بۇ «ئارال»الردا

ئوت كۈچى كونترول قىلغۇچى رادار، ئىزدهش رادارى، كۈرهشچى

ئايروپىالن قاتارلىقالر بار.

 

كايل باس: يهنه تېخى 10 مىڭ فۇت (تهخمىنهن 3 كىلومېتىر)

لۇق ئۇچۇش يولى بار دهڭه. ئوباما ئامېرىكا پىرېزىدېنتى

بولغان مهزگىللهرده خىتاي جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدىكى

ئارالالرنى ھهربىيلهشتۈرمهيدىغانلىقىنى ئۇ يهرده ياسىغان

«ئارال» لىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ پهقهت تهتقىقات ئۈچۈنال  

ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى بىزگه ئوچۇق ئېيتقانىدى. (ئهمما

كېيىنكى ئهھۋال ئۇنداق بولمىدى) مۇشۇ خىل ئهھۋالدا، بىز

خىتايغا قانداق تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرهك؟ ھازىر بىز بۇ

ئارالالرنىڭ ھهممىسىده 10 مىڭ فۇت ئۇزۇنلۇقتىكى ئۇچۇش

يوللىرى، باشقۇرۇلىدىغان بومبا باتارىيهسى ۋه باشقا پۈتۈن

نهرسىلهر (كېرهكلىك ھهربىي ئهسلىھهلهر) بارلىقىنى

كۆرۈۋاتىمىز. گهرچه خىتاي يۇقىرىقى رېئاللىقنى ئىنكار

قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئهمما شۇ تاپتا ئۇ يهرده ئاتوم قوراللىرى

سهپلهنگهن ئايروپىالنالر بار. مۇشۇ خىل شارائىتتا، بىز ئۇالرغا

قانداق تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرهك؟ ياكى بىز ئۇالر بىلهن

بىۋاسىته تۇتۇشىشىمىز كېرهكمۇ؟

 

سىتىۋ باننون: مهن ئاقسارايغا باش ئىستراتېگىيهچى بولۇپ

كىرگهن ۋاقتىمدا، مايك فالين ئىككىمىز ھهممىدىن بۇرۇن

دۆلهت بىخهتهرلىك كومىتېتىغا بارغانىدۇق. مهن ئۇ يهرده

«سىلهر قىلىشقا تېگىشلىك ئۈچ ئىش بار. (1) ئۇرۇش

قوماندانلىرىنىڭ ئىقتىدارىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشى

كېرهك. (2) بىز دۆلىتىمىزنىڭ بىخهتهرلىك تارماقلىرىنى

پۈتۈنلهي ئوباماپهرهس ئادهملهرنىڭ ئىگىلىۋېلىشىغا يول

قويماسلىقىمىز، ئۇالرنىڭ ئورنىغا ئۆزىمىزنىڭ ئادهملىرىنى

قويۇشىمىز كېرهك. (3) بىز ئوبامانىڭ ئاسىيا ھهققىدىكى

مهيدانىغا ئاالقىدار پۈتۈن ماتېرىيالالرنى قايتىدىن كۆرۈپ

چىقىشىمىز كېرهك» دېگهنىدىم. مهن ئۇالرنىڭ (يهنى ئوباما

ھۆكۈمىتىنىڭ) زادى نېمىنى پىالن قىلغانلىقىنى بىلىپ

باقماقچى ئىدىم. ئاقسارايدا خىزمهت قىلىدىغانالرغا

مهلۇمكى، مهن بىر ھهپتىده يهتته كۈننىڭ ھهممىسىده،

كۈنىگه 18 سائهتتىن 20 سائهتكىچه خىزمهت قىلىمهن. ئهنه

شۇ ۋاقتىمنىڭ يېرىمى ئاسىيانى تهتقىق قىلىش بىلهن

ئۆتىدۇ. مهن ئوباما ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھهقته نېمىلهرنى

قىلغانلىقىنى تهكشۈرۈپ، بىزنىڭ (ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ)

نېمىلهرنى قىلىشىمىز كېرهكلىكى ھهققىده ئىزدهنگهنىدىم.

مهن ھهقاچان بۇ ھهقته بىر ئۆيگه لىق كهلگۈدهك ماتېرىيالالر

چىقىشى مۇمكىن دهپ ئويلىغانىدىم، ئهمما دهل ئهكسىچه،

ماتېرىيالالر تولىمۇ ئاز بولۇپ چىقتى. مهن (ئوباما دهۋرىدىكى)

ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلهن ھهقىقىي

تىركهشمىگهنلىكىنى بايقىدىم. ئامېرىكىدا نۇرغۇن

ئىختىساسلىقالر بار، لېكىن ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسى خىتاي

بىلهن بولىدىغان ئىككىنچى قېتىملىق ئىقتىسادىي ئۇرۇشقا

ئاالقىدار ئۇرۇش پىالنى ياكى ئىقتىساد پىالنى دېگهندهك بىر

نهرسىلهرنى تۈزمىگهنىكهن. ئوبامانىڭ پۈتۈن ئاسىيا – تىنچ

ئوكيان رايونىدىكى ئورۇنالشتۇرمىسى پهقهت

ئاۋستىرالىيهنىڭ دارۋىن شهھىرىگه دېڭىز ئارمىيهسىنىڭ

قۇرۇقلۇقتا ئۇرۇش قىلغۇچى ئهترىتىدىن بىرنى

ئورۇنالشتۇرۇشتىن ئىبارهت بولغان. بۇنىڭدىن سىرت، مېنى

چۆچۈتكهن يهنه بىر ئىش شۇكى، مهن ياش ۋاقىتلىرىمدا،

دېڭىز ئارمىيهسىده ئوفىتسېر بولۇپ يۈرگهنده، بىز جهنۇبىي

خىتاي دېڭىزىدىن ئۆتۈپ قالساق، مىلتىق –

زهمبىرهكلىرىمىزنى بهتلهپ، رادارلىرىمىزنى ئېچىپ. 
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 قويۇپ ماڭاتتۇق. دېمىسىمۇ ئهركىن سهپهر قىلىش دېگهن

شۇنداق بولۇشى كېرهك. بىز ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىنىڭ

دېڭىز ئارمىيهسى بولغانلىقىمىز ئۈچۈن، (جهنۇبىي خىتاي

دېڭىزىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان) خهلقئارا دېڭىزالردا

خالىغىنىمىزنى قىالتتۇق. بىز دېڭىز قاتنىشىنىڭ راۋانلىقىغا

كاپالهتلىك قىالتتۇق. لېكىن، ھازىر مهن شۇنى بايقىدىمكى، ئۇ

يهرده تۇيۇقسىزال نۇرغۇن سۈنئىي ئارالالر پهيدا بولۇپ قالدى،

بىزمۇ ئۇ يهرده سهپهر قىلغاندا، رادارالرنى، ئوت كۈچى

كونترولىنى ئېتىۋېتىپ، يۇۋاش بالىدهك جىمجىت ئۆتۈشكه

مهجبۇرلىنىۋاتىمىز. ئاساسىي جهھهتتىن، ئۇالر (خىتايالر)نىڭ

رۇخسىتى بولغاندىال ئاندىن ئۆتهلهۋاتىمىز.كايل باس: بۇ

ئىشنى مهن پهقهت ئاڭالپ باقماپتىكهنمهن.

 

سىتىۋ باننون: گهرچه خىتاي خهلقئارا سوتتا ئۇتتۇرۇۋهتكهن

بولسىمۇ، يهنىال جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىنى ئۆزىنىڭ ئىچكى

دېڭىزى دهپ ھېساباليدۇ. خىتاي «خىتاينىڭ تېررىتورىيه

پۈتۈنلۈكى ۋه ئىگىلىك ھوقۇقىدىن شهكلىنىشكه بولمايدۇ»

دهيدۇ. خىتاينىڭ نهزىرىده ئۇالر ئۆزلىرى سىزىۋالغان جهنۇبىي

خىتاي دېڭىزىنىڭ توققۇز ئۈزۈك سىزىقلىق چېگرا سىزىقى

قانچه كۆپ ماتېرىيالدا نهقىل قىلىنسا، قانچه كۆپ

تېلېۋىزىيه پىروگراممىلىرىدا كۆرسىتىلسه، بۇنى

تهكراراليدىغانالر قانچه كۆپ بولسا، بۇنىڭغا (يهنى جهنۇبىي

خىتاي دېڭىزىنىڭ ھهقىقهتهن خىتاينىڭ تېررىتورىيهسى

ئىكهنلىكىگه) ئىشىنىدىغانالر شۇنچه كۆپ بولىدۇ. مهن

ئىلگىرىمۇ جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدا قوراللىق توقۇنۇش يۈز

بېرىشى مۇمكىن دېگهنىدىم. دهرۋهقه، جهنۇبىي خىتاي

دېڭىزى بىلهن پارس قولتۇقى دۇنيا توقۇنۇشىغا سهۋهب بولۇشى

ئېھتىماللىقى ئهڭ يۇقىرى ئىككى رايوندۇر. چاۋشيهن

مهسىلىسى بۇالرنىڭ ئالدىدا ھېچنهرسه ئهمهس، چاۋشيهن

پهقهت خىتاينىڭ قورچاق دۆلىتى، خاالس.گهرچه، پىرېزىدېنت

ترامپ چاۋشيهن مهسىلىسىده ياخشى قهدهملهرنى ئېلىۋاتقان

بولسىمۇ، لېكىن سۈركىلىشنىڭ پارتالش نۇقتىسى يهنىال

جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدۇر. ھېلىقى كۈنى ئاخشىمى يۈز

بهرگهن ئىشتىن سىزنىڭمۇ خهۋىرىڭىز بار. ئۇ كۈنى دېكهيتېر

ناملىق قوغلىغۇچى پاراخوت جهنۇبىي خىتاي دېڭىزىدا

چارالش ۋهزىپىسى ئىجرا قىلىۋاتاتتى. ئۇنىڭ قارشىسىغا

خىتاينىڭ بىر قوغلىغۇچى پاراخوتى چىقىپ كهلدى. ئهگهر شۇ

چاغدا ئىككى پاراخوت بىر – بىرىگه ئۇرۇلغان بولسا...

 

كايل باس: قانداق ئىش يۈز بهرگهن بوالتتى؟

 

سىتىۋ باننون: ئالدى بىلهن پاراخوتتىكى ئىككى – ئۈچ يۈز

خادىم شهكسىز ئۆلگهن بوالتتى. بۇنىڭدىن سىرت، ئهگهر ئۇ

ئىككى پاراخوت ئاشۇ سۈرئهتته بىر – بىرىگه ئۇرۇلسا،

پاراخوتتىكى قورالالرغا، يېقىلغۇالرغا نېمه ئىش

بولىدىغانلىقىغا بىر نهرسه دېيهلمهيمهن. ئهمما، خىتاينىڭ شۇ

كۈنىدىكى قىلىقىنى تهلۋىلىك دېمهي بولمايدۇ. ئۇالر بىزگه

ئوچۇقتىن ئوچۇق خىرس قىلدى. شۇنى ئۇنۇتماسلىق كېرهككى،

بولى دېكهيتېر ناملىق قوغلىغۇچى پاراخوت خىتاي

ياسىۋالغان سۈنئىي ئارالغا 12 ئېنگلىز مىلىچه يېقىنالشقان.

ئهمما، خىتاي ھازىر سۈنئىي ئارالنىڭ ئهتراپىدىكى 15

ئېنگلىز مىلى دائىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۆزىنىڭ

تېررىتورىيهسى دهپ دهۋا قىلىۋاتىدۇ ۋه بىزنى ئۆزىنىڭ

تېررىتورىيه پۈتۈنلۈكىگه ۋه ئىگىلىك ھوقۇقىغا دهخلى –

تهرۇز قىلدى دهپ ئهيىبلهۋاتىدۇ. مېنىڭچه ئامېرىكا

پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ھېلىمۇ خىتايغا يهتكۈچه

كهڭچىلىك قىلدى. مهنچه بولغاندا، ترامپ خىتايغا 72 سائهت

ۋاقىت ئىچىده سۈنئىي ئارالالردىكى پۈتۈن رادارالرنى، ھۇجۇم

خاراكتېرلىك ھهربىي ئهسلىھهلهرنى، كۈرهشچى ئايروپىالنالرنى،

ئۇچۇش يوللىرى ۋهھاكازاالرنى يوقىتىشنى تهلهپ قىلىشى

كېرهك. ئهگهر بۇ تهلهپ ئورۇندالمىسا، ئامېرىكا دېڭىز

ئارمىيهسى 72 سائهتتىن كېيىنكى تۇنجى مىنۇتتا خىتايغا

«ياردهملىشىپ» قالغان ئهسلىھهلهرنى يوقىتىشىپ بېرىشى

كېرهك. ئاندىن ئۇ يهر خهلقئارا دېڭىزغا ئايلىنىشى الزىم.

قېنى شۇ چاغدا خىتاي ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيهسىنى مويىغا

تېگىپ باقسۇن...

 

كايل باس: توختاپ تۇرۇڭ، سىز روبىرو ئۇرۇش قىلىشنىڭ

گېپىنى قىلىۋاتىسىز...

 

سىتىۋ باننون: مهن ئۇرۇش قىلىش كېرهك دېمىدىم

كايل باس: ئهگهر بىز خىتاينىڭ ئارالدىكى ئهسلىھهلىرىنى

بۇزۇۋهتسهك، ئۇالر قول قوۋۇشتۇرۇپ قاراپ تۇرمايدۇ.

سىتىۋ باننون: ئهمما، خهلقئارا سوتنىڭ ھۆكمى بويىچه

خىتاينىڭ ئۇ يهرده تۇرۇش (ئارال ياساش ۋهھاكازا) ھوقۇقى يوق.

شۇنداق بولغانىكهن، بىز نېمه ئۈچۈن خهلقئارا سوتنىڭ

ھۆكمىنى مهجبۇرىي ئىجرا قىلمايمىز؟ خهلقئارا سوت

خىتاينىڭ بۇ قىلمىشىنى قهتئىي قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ،

دېدى. ئهمما، خىتاي «بۇ دېگهن مېنىڭ تېررىتورىيهم»

دهۋاتىدۇ. شۇ نهرسه ماڭا ئايدىڭكى، مېنىڭ (يۇقىرىدىكى

خىتايغا 72 سائهت ۋاقىت بېرىش، ئۇنىمىسا قورال كۈچى

ئىشلىتىش) تهشهببۇسۇم نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ قارشىلىقىغا

ئۇچرايدۇ. «بۇرادهر! ئالجىپ قالمىغانسهن؟ بىز جهنۇبىي خىتاي

دېڭىزىنىڭ قهيهرده ئىكهنلىكىنىمۇ بىلمهي تۇرۇپال، ئۇرۇشنى

باشلىۋېتهمدۇ؟» دهيدىغانالر چىقىشى ئېنىق.      

 

كىشىلهر چوقۇم خهلقئارا ئىقتىسادنىڭ قانداق نهرسه

ئىكهنلىكىنى بىلىشى كېرهك. سودا ئامېرىكا ئىقتىسادىنىڭ

ئاساسى. ئهمما، بىز بىلهن خىتاينىڭ ئارىسىدىكى سودا

چوقۇم ترامپ ئهڭ دهسلهپته ئېيتقاندهك ئۆزئارا نهپ

يهتكۈزىدىغان تىجارهت بولۇشى كېرهك. شۇڭا، خىتاي شۇنى

قهتئىي تونۇپ يېتىشى كېرهككى، ترامپ بۇ ئىشتا (يهنى

نۆۋهتتىكى ئامېرىكىغا زىيانلىق ئامېرىكا – خىتاي سودا

مۇناسىۋىتىنى ئۆزگهرتىشته) ھهرگىز يول قويمايدۇ.

 ئامېرىكانى ئهخمهق قىلغىلى بولىدىغان كۈنلهر ئاياغالشتى.

تهرجىمىده : ئهنۋهر قاراقۇرۇم  ( بۇ كۆرۈشمه 2018-يىلى 10.ئاينىڭ

5-كۈنى فىلىمغا ئېلىنغان)
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سىتالىن بىلهن سۇڭ زىۋېن ئارىسىدىكى

كۆرۈشۈش خاتىرىسىنىڭ شهرقىي تۈركىستانغا

ئاالقىدار قىسمى

1945 – يىلى 7 – ئاينىڭ 9 – كۈنى

«ۋىلسون مهركىزى»دىكى 123425 – نومۇرلۇق ئارخىپ

سۇڭ زىۋېن: «شىنجاڭ» مهسىلىسىده، جانابىڭىز بىزگه

ياردهم قىلىپ، ئۇالرنى باستۇرۇپ بېرىشنى خاالمدۇ؟

سىتالىن: قانداق شهكىلده؟ ئارمىيه ئهۋهتىپمۇ؟

سۇڭ زىۋېن: ياق. بىز سىزنىڭ (سوۋېت – شهرقىي تۈركىستان)

چېگرادىكى قورال – ياراغ ئهتكهسچىلىكىنى توسۇشىڭىزنى

ئۈمىد قىلىمىز.

سىتالىن: بىزنىڭ بۇ ئىشقا ئارىلىشىش ھوقۇقىمىز يوق.

سۇڭ زىۋېن: خىتاي زېمىنىدا (شهرقىي تۈركىستاننى

دېمهكچى، ت) ئهمهس، چېگرادا.

سىتالىن: خىتاي (يهرلىك) خهلققه ھوقۇق بېرهمدۇ؟

سۇڭ زېۋېن: شۇنداق، بۇ بىر سىياسىي ھهم ھهربىي مهسىله.

ئىككىال خىل ھهل قىلىش چارىسى بولمىسا، بۇ مهسىلىنى

ھهل قىلغىلى بولمايدۇ.   

سىتالىن: ئهھۋال شۇنچه ئېغىرمۇ؟

سۇڭ زىۋېن: ئىلىنىڭ بىر قىسمىنى توپىالڭچىالر بېسىۋالدى.

سىتالىن: ئويغۇر (ئۇيغۇر)الرمۇ خاۋساك (قازاق)الرمۇ؟

سۇڭ زىۋېن: ئارىالش. بىز ھهممه ئىرققا ياخشى مۇئامىله

قىلىشنى ئوياليمىز. بۇ ھهم مهسىلىنى ھهل قىلىشنىڭ

بىردىنبىر يولى. لېكىن، بىز توپىالڭچىالر بېسىۋالغان

 زېمىنالرنى قايتۇرۇۋېلىشىمىز كېرهك.

سىتالىن: بۇنداق قىلىش يوللۇق. ئهڭ ياخشى ئۇسۇل

(يهرلىك خهلققه) ھوقۇق بېرىش. بىزدىمۇ (سوۋېت

ئىتتىپاقىدىمۇ)نۇرغۇن مىللهتلهر بار. خىتاي بۇ مهسىلىنى

ھهل قىلمىسا بولمايدۇ. (يهرلىك خهلقنىڭ) ئهڭ ئهقهللى

ھوقۇقلىرى ئېتىراپ قىلىنمىسا، ئاۋارىچىلىق تۈگىمهيدۇ.

سۇڭ زىۋېن: قوشۇلىمهن. بىزنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهرگه

مۇئامىله قىلىشتا سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئۆگىنىشكه

تېگىشلىك نۇرغۇن ئىشلىرىمىز بار. بىز يول قويۇشنى

خااليمىز. لېكىن، يول قويساقمۇ ئۇالر ئىتائهت قىلغىلى

ئۇنىمىسا، ئۇ چاغدا چوقۇم قورال كۈچى ئىشلىتىمىز.   

سىتالىن: ئۇالر بۆلۈنمهكچىمىكهن؟

سۇڭ زىۋېن: ئۇالر يېڭى جۇمھۇرىيهت قۇرغانلىقىنى

جاكارالپمۇ بولدى.

سىتالىن: مهن بۇ ھهقتىكى ئۇچۇرالرنى كۆرۈپ چىقىمهن. بۇ

ھهقته يهنه پاراڭالشساق بولىدۇ. بىزنىڭ چېگرامىزدىكى

قورال – ياراغ ئهتكهسچىلىكىنى توسۇش مهسىلىسىگه

كهلسهك، بۇ بىزنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىمىز. ئهگهر

چېگرادا يوچۇقالر مهۋجۇت بولسا، بىز قىلىشقا

تېگىشلىكىنى قىلىمىز. 

سۇڭ زىۋېن: توپىالڭچىالر ئۇ يهرده (شهرقىي تۈركىستاندا، ت) 

تارىخ ۋه بىز
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ئهزهلدىن مهۋجۇت بولۇپ باقمىغان قورالالر بىلهن قورالالنغان.

سىتالىن: بۈگۈنكى كۈنده ھهرقانداق يهرده قورال سېتىۋالغىلى بولىدۇ.

سۇڭ زىۋېن: لېكىن، شىنجاڭدا ئۇنداق ئهمهس.

سىتالىن: نېمىشقا؟

سۇڭ زىۋېن: قاتناش مهسىلىسى سهۋهبلىك.

سىتالىن: ھىندىستان ئۇالرغا قورال سېتىپ بهرمهسمۇ؟ ئىككى دۆلهت (خىتاي بىلهن

ھىندىستان) ئۇرۇشقان ۋاقىتتا، ئارىسىدىكى بىرىنىڭ ئۆكتىچىلهرگه قورال سېتىپ بېرىشى

بولۇپ تۇرىدىغان ئىش.

سۇڭ زىۋېن: (ئۇ يهردىن) قورال توشۇشمۇ ناھايىتى قىيىن.

سىتالىن: (ئۇنداقتا) سىزچه (ئۇالرنىڭ قولىدىكى) قورال بىزنىڭ تېررىتورىيهمىزدىن

چىققانىكهن – ده؟

سۇڭ زىۋېن: شۇنداق بولۇشى مۇمكىن.   

سىتالىن: بۇ ھهقته ئايرىم پاراڭلىشايلى. لېكىن، مهنچه بۇ خىل ئېھتىماللىق بهك تۆۋهن.

سۇڭ زىۋېن: مهن سىزنىڭ پۈتۈن ئىمكانىيهتتىن پايدىلىنىپ بۇ ئىشنى توسۇشىڭىزنى ئۈمىد

قىلىمهن. بىز توپىالڭچىالرنى تىنچ يول بىلهن ئۇتۇشقا تىرىشىمىز.

تهرجىمىده :   ئهنۋهر قاراقۇرۇم 

 

سىتالىن: بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى

مهزگىلىده، بىر تۈركۈم قورال – ياراغ

زاۋۇتلىرى گېرمانىيهگه قورال سېتىپ

بهرگهن. ئهجهبا، سىلهرنىڭ ئارمىيهڭالرمۇ

(شهرقىي تۈركىستاندىكى) توپىالڭچىالرغا

يۇقىرى باھادا قورال سېتىپ بهرمىگهندۇ؟

سۇڭ زىۋېن: جاۋابىمغا ئىشهنسىڭىز

بولىدۇ. بۇ كىشىلهرنىڭ (شهرقىي

تۈركىستان مىللىي ئارمىيهسىنىڭ)

قولىدا بىزنىڭ ئارمىيهمىزنىڭكىدىن

سهرخىل قورالالر بار.

سىتالىن: قارىغاندا سىز بۇ ھهقته كۆپ

ئۇچۇرغا ئىگىدهك قىلىسىز.

سۇڭ زىۋېن: بىزگه ئۆزىمىزده يوق

زهمبىرهك ئوقلىرى ئېتىلدى. مهن

سىزنىڭ باشقا قىيىنچىلىقلىرىمىز بىلهن

بىرگه مۇشۇ باش قېتىنچىلىقىمىزنىمۇ

ھهل قىلىپ بېرىشكه

ئىنتىلىدىغانلىقىڭىزنى بىلىمهن...
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نازىگۇم 

چىمهنگۇل ئاۋۇت

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ سۆيۈملۈك شائىرهسى ،

تونۇلغان ئهدىب چىمهنگۈل ئاۋۇت

1973-يىلى  قهشقهرده تۇغۇلغان.

2018-7-ئايدا الگىرغا ئېلىپ كېتىلگهن. 

نازىگۇم!

سېنى چاقىرسام

قومۇشالر تىترهپ كهتتى،

ياالڭ ئاياغ پۇتلىرىمغا تىكهن پاتتى.

سهن يېنىمغا كهلمىدىڭ،

قولۇڭدىكى پىچاقنى قولۇمغا بهردىڭ.

چۇۋۇلغان چاچلىرىمىز،

يىرتىلغان كۆينىكىمىز…

سوغۇق شامالدا يهلپۈندى،

كۆزلىرىمىز يىراقالرغا تهلپۈندى.

 

ـ نازىگۇم!

ـ ھه…

ئۆزىمىزچه كۈلۈشۈپ كهتتۇق،

يېشىمىز بىلهن،

توپىالرنى الي،

قومۇشالرنى نهي ئهتتۇق.

نازىگۇم

قوللىرىڭنى مۇجۇدۇم.

لهۋلىرىمنى قانىغۇدهك چىشلىدىم،

بىر چاغالردا مهنمۇ،

سهندهك قېچىشنى،

سهندهك كۆيۈشنى،

سهندهك ئۆلۈشنى ئوياليدىغان قىز ئىدىم!

ئاتالرنىڭ كىشنهشلىرى ئاڭالندى،

پهريادىڭ بىلهن

يۈرهك باغرىم داغالندى:

«تاغدىن چۈشكهن الي سۈنى،

سۈزۈپ ئىچهر ئهر بارمۇ؟

نازۇك باشىغا مۇڭ چۈشتى،

ئېلىپ قاچار ئهر بارمۇ؟ »

 

ـ نازىگۇم!

قهپهزده سايرايدۇ مېنىڭ بۇلبۇلۇم،

ئۇنىڭمۇ تاغى بار،

بهلبېغىدا پىچاق،

يۈرىكىده داغى بار!

مهنال ئېچىلىدىغان

قىيامهتلىك باغى بار…

مېنىڭمۇ ساڭا ئوخشاش توۋلىغىم كېلهر!

ئىچىمدىكى ئوتنى بىر ئۇ بىلهر،

بىر ئالالھ بىلهر:

«يالغۇز كېيىك تاغدا قالدى،

كۈن چۈشكىدهك يهر بارمۇ؟

بۇ قىسمهتنى ئىگهم سالدى،

ئېپ قاچقۇدهك ئهر بارمۇ»

نازىگۇم!

ئاتالرنىڭ كىشنهشلىرى ئاڭالندى،

ھهسرهتلىرىم ھهسرىتىڭگه باغالندى.

گۈلىستان
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سودا ئۇرۇشى خىتاي ئىقتىسادىنى

ھالسىراتماقتا

چارلېس ۋاللېيس

جۈمه كۈنى (2019 -  يىلى 8 – ئاينىڭ 9 – كۈنى) پىرېزىدېنت

ترامپ خىتاينىڭ ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلغان ماللىرىغا

قويغان تاموژنا بېجىنىڭ پۈتۈن خىتاي ئىقتىسادىغا ئېغىر

تهسىر يهتكۈزۈشكه باشلىغانلىقىنىڭ يېڭى ئاالمهتلىرى

كۆرۈلدى.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دوكالتىدا دېيىلىشىچه،2019 -  يىلى 7

– ئايدا خىتاي ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلغان

مهھسۇالتالرنىڭ مىقدارى %6.5 تۆۋهنلىگهن. بۇ ترامپ 250

مىليارد ئامېرىكا دوللىرى قىممىتىكى خىتاي ماللىرىغا

قويۇلىدىغان تاموژنا بېجىنى %25 كه ئۆستۈرگهندىن كېيىنكى

ئىككىنچى ئايدۇر. خىتاينىڭ ئامېرىكىدىن مال ئىمپورت

قىلىش مىقدارىمۇ %19.1 تۆۋهنلىدى.

بهلكى، تېخىمۇ كۈچلۈك ئاگاھالندۇرۇش سىگنالى شۇكى،

مهزكۇر دۆلهتنىڭ (خىتاينىڭ) ئىشلهپچىقارغۇچىالر باھا

كۆرسهتكۈچى مىنۇسقا ئايلىنىپ، ئالدىنقى ئايدىكى تهڭپۇڭ

سهۋىيهدىن %0.3 تۆۋهنلىگهن. بۇ PPI نىڭ (خىتايدا) ئۈچ

يىلدىن بۇيان تۇنجى قېتىم مهنپىيگه ئايلىنىشىدۇر.

تهھلىلچىلهرنىڭ بىلدۈرۈشىچه، ئامېرىكا بىلهن بولغان سودا

ئۇرۇشى خىتاي زاۋۇتلىرىنى ئۆز مهھسۇالتلىرىنى توپ سېتىش

سودىگهرلىرىگه ئهرزان باھادا سېتىشقا مهجبۇرلىماقتا.

يهنه بىر ھالقىلىق كۆرسهتكۈچ زاۋۇت ئىگىدارلىرىنىڭ

كهيپىياتىنى باھاالشتا قوللىنىلىدىغان «ياسىمىچىلىق

ساھهسىدىكى سېتىۋېلىش باشقۇرغۇچىلىرى كۆرسهتكۈچى»

(PMI) بولۇپ، بۇ كۆرسهتكۈچ 2019 -  يىلى 7 – ئايدا 49.7

بولغان. بۇ سان گهرچه ئالتىنچى ئايدىكىدىن بىرئاز يۇقىرى

بولسىمۇ، لېكىن ھېلىھهم 50 نىڭ ئاستىدا ئىكهنلىكى

(خىتاي) سانائهت تارماقلىرىنىڭ يهنىال تارىيىش ھالىتىده

تۇرغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

خىتاي دۆلهتلىك ئىستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ جۈمه كۈنى

(2019 -  يىلى 8 – ئاينىڭ 9 – كۈنى)دىكى دوكالتىدا، (خىتايدا)

ئىشلهپچىقىرىش ۋاسىتىلىرىنىڭ ـــ ماشىنا دېگهندهك

كاپىتال مهھسۇالتلىرىنىڭ بىر ئاي ئىچىده 0.7%

تۆۋهنلىگهنلىكى كۆرسىتىلدى.

پىرېزىدېنت ترامپ خىتايدىكى ئىقتىسادىي چېكىنىشنىڭ

ئامېرىكا بىلهن خىتاي – ئارىسىدا 9 – ئايدا ئېچىلىدىغان

يىغىندا بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنى يېڭى سودا كېلىشىمى تۈزۈشكه

مهجبۇرلىيالىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

لېكىن، خىتايالر ئامېرىكىنى خوڭكوڭدىكى مالىمانچلىققا

قۇتراتقۇلۇق قىلدى دهپ ئهيىبلىدى، شۇنداقال خىتاي پۇلىنىڭ

ئامېرىكا دوللىرىغا قارشى پېرىۋوت نىسبىتىنىڭ

تۆۋهنلىشىگه يول قويدى. بۇ (مهزكۇر ئىككى دۆلهت

ئارىسىدىكى) مۇناسىۋهتنىڭ ياخشلىنىش بىر چهتته

تۇرسۇن، تېخىمۇ يامانلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

ترامپ بىر يىل ئاۋۋال تاموژنا بېجى قويغاندىن باشالپ،

ئامېرىكا – خىتاي سودىسى شىددهت بىلهن تۆۋهنلىدى.

لېكىن، بېيجىڭ 7 – ئايدىكى دوكالتىدا ئۆزىنىڭ ياۋروپا ۋه

شهرقىي جهنۇبىي ئاسىيا بىلهن بولغان سودا مىقدارىنىڭ

ئاشقانلىقىنى بىلدۈردى.

بۇ خىل ئېشىشنى شۇنداق ئىزاھالش مۇمكىنكى، نۆۋهتته

خىتاي شىركهتلىرى ئۆز مهھسۇالتلىرىنى ۋېيتنام ۋه

مااليسىيا دېگهندهك باشقا دۆلهت – رايونالرغا يۆتكهپ،

مهھسۇالتلىرىنى بۇ دۆلهتلهرده ئهڭ تۆۋهن دهرىجىده

پىششىقالپ ئىشلىگهندىن كېيىن، ئامېرىكىغا يۆتكهۋاتىدۇ.

بۇلتۇر ۋېيتنامنىڭ (ئامېرىكا بىلهن بولغان) سودا ئاكتىپ

پهرقى 20 مىليارد دولالرنى بىر قاتالپ، 40 مىليارد دولالرغا

چىققانىدى، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى بهش ئېيىدا ئۇالرنىڭ سودا

ئاكتىپ پهرقى 21.5 مىليارد دولالرغا يېتىپ، ترامپ

ھۆكۈمىتىنى بارغانسېرى ئهندىكدۈرمهكته.

ئامېرىكا سودا ۋهكىلى روبېرت اليتھىزېر كېڭهش پاالتاسى

مالىيه كومىتېتىغا قىلغان سۆزىده، ۋاشىڭتوننىڭ ۋېيتامغا

«تهڭپۇڭلۇقنى بۇزىدىغان بۇ خىل سودا پهرقىنى تۈگىتىشكه

ھهرىكهت قىلىشى كېرهكلىكىنى ئوچۇق بىلدۈرگهنلىكى»نى

ئېيتتى.

ئۇ «ۋېيتنام ئامېرىكىدىن مال ئىمپورت قىلىش مىقدارىنى

ئاشۇرۇشى كېرهك. شۇنداقال، تاۋار، مۇالزىمهت، يېزا ئىگىلىكى

مهھسۇالتلىرى ۋه بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىغا ئاالقىدار بازارغا

كىرىش چهكلىمىلىرىنى ھهل قىلىشى الزىم» دېدى.

ترامپ يېقىندا يهنه ئهگهر ئامېرىكا بىلهن ۋېيتنام

ئارىسىدىكى سودا پاسسىپ پهرقى ئهھۋالى ياخشىالنمىسا،

ۋېيتنامنىڭ ئېكسپورت ماللىرىدىن تاموژنا بېجى ئېلىشى

مۇمكىنلىكىنى پۇرىتىپ ئۆتتى. 

ترامپ «نۇرغۇن شىركهتلهر ۋېيتنامغا يۆتكىلىۋاتىدۇ، لېكىن

ۋېيتنام بىزنىڭ ئهۋزهللىكىمىزدىن خىتايدىنمۇ بهكرهك

پايدىلىنىۋاتىدۇ. شۇ ۋهجىدىن، بۇ يهرده تولىمۇ قىزىقارلىق

بىر ۋهزىيهت مهۋجۇت» دېدى.

خىتاي تهتقىقاتى
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ترامپنىڭ ئىقتىساد مهسلىھهتچىسى الررىي كۇدلوۋ:

خىتاينىڭ ئىقتىسادى گۇمران بولۇۋاتىدۇ

مايكول شىتىز

CNBC (ئىستېمالچىالر خهۋهرلىرى ۋه سودا قانىلى)نىڭ 2019

– يىلى 8 – ئاينىڭ 6 – كۈنىدىكى خهۋىرى

ئاقساراي ئىقتىساد مهسلىھهتچىسى الررىي كۇدلوۋ سهيشهنبه

كۈنى (2019 -  يىلى 8 – ئاينىڭ 6 – كۈنى) CNBC غا،

ئامېرىكا ئىقتىسادى نىسبهتهن كۈچلۈك بولغانلىقى ئۈچۈن،

ئامېرىكا خىتاي بىلهن بولغان سودا سۆھبىتىده ئۈستۈنلۈككه

ئىگه، دېدى.

«خىتاينىڭ ئىقتىسادى گۇمران بولۇۋاتىدۇ. ئۇ 20 يىل ئاۋۋالقى

SQUAWK ON THE» كۈچلۈك دۆلهت ئهمهس» دېدى كۇدلوۋ

STREET»تا.

ئۇ سۆزىنىڭ داۋامىدا يهنه: «خىتاي مهبلىغىگه ئاالقىدار

ھهرقانداق ئۇزۇن مۇددهتلىك تهھلىل جهدىۋهللىرى ياكى

ئىقتىسادىي كۆرسهتكۈچلهر خىتاينىڭ <سىجىل تۆۋهنلهش>

يۈزلىنىشىنى كۆرسهتمهكته. ئۇالرنىڭ (ھهردائىم) بىر قانچه

نۇقتا يۇقىرىلىتىپ ئېالن قىلىنىدىغان GDP (دۆلهت ئىچى

ئىشلهپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى)سى ئىزچىل

تۆۋهنلىمهكته» دېدى.

خىتاي ئىككىنچى پهسىلده ئۆز ئىقتىسادىنىڭ 6.2%

ئاشقانلىقىنى ئېالن قىلدى، بۇ ئۇنىڭ كهمىده 27 يىلدىن

بۇيانقى ئهڭ تۆۋهن GDP ئېشىش نىسبىتىدۇر. خىتاي پاي

چېكى بازىرىمۇ ئومۇمىيۈزلۈك چۆكۈۋاتىدۇ. شاڭخهي

ئاكسىيهسى ئۇنىۋېرسال كۆرسهتكۈچى بۇلتۇرقى ئهڭ يۇقىرى

نۇقتىدىن %15 تىن كۆپرهك تۆۋهنلىدى. بۇنىڭغا

سېلىشتۇرغاندا، (ئامېرىكىدىكى) S&P 500 كۆرسهتكۈچى

بۇلتۇرقى ئهڭ يۇقىرى نۇقتىدىن %5 ال تۆۋهن، شۇنداقال ئۇ 2019

– يىلى %15 كه يېقىن ئۆرلىدى.

دۈشهنبه كۈنى (2019 -  يىلى 8 – ئاينىڭ 5 – كۈنى) سودا

ئۇرۇشى يېڭى بىر پهللىگه چىققان بولسىمۇ، كۇدلوۋ CNBC غا

«ئامېرىكا سۆھبهتلىشىشنى ۋه كېلىشىم تۈزۈشنى خااليدۇ»

دېدى.

كۇدلوۋ: خىتاي سودا كېلىشىمى ئىمزاالشنى رهت قىلىشى

مۇمكىن، لېكىن ئامېرىكا ئىقتىسادتىكى ھهرقانداق

تۆۋهنلهشكه خىتايدىن بهكرهك بهرداشلىق بېرهلهيدۇ، دېدى.

ئۇ يهنه: «مهنچه خىتاي بىزدىن ناھايىتى كۆپ دهرىجىده، خېلى

ئوبدانال ھالسىرىۋاتىدۇ. ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادى تولىمۇ

كۈچلۈك، لېكىن خىتايالرنىڭ ئۇنداق ئهمهس» دېدى.

رېيتېر ئاگېنتلىقى: سودا ئۇرۇشىنىڭ ئهۋجىگه چىقىشىغا

ئهگىشىپ، 7 – ئايدا خىتاي ئىقتىسادى ناچارلىشىپ، سانائهت

ئىشلهپچىقىرىش مىقدارىدىكى ئېشىش 17 يىلدىن بۇيانقى

ئهڭ تۆۋهن سهۋىيه چۈشتى.

رېيتېر ئاگېنتلىقىنىڭ 2019 – يىلى 8 – ئاينىڭ 14 – كۈنىدىكى ماقالىسى

ئهۋجىگه چىقىۋاتقان ئامېرىكا سودا ئۇرۇشىدا كارخانا ۋه

ئىستېمالچىالرغا ئېغىر تهسىر كۆرسىتىدىغان بىر تهدبىر

ئېلىنىشى بىلهن، 7 – ئايدا خىتاينىڭ سانائهت

ئىشلهپچىقىرىش مىقدارىدىكى ئېشىش 17 يىلدىن بۇيانقى

ئهڭ تۆۋهن سهۋىيهگه چۈشۈپ، خىتاي ئىقتىسادى

مۆلچهردىكىدىنمۇ بهكرهك تۆۋهنلىدى.

خىتاي دۆلهتلىك ئىستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ كۆرسىتىشىچه،

خىتاينىڭ سانائهت ئىشلهپچىقىرىش مىقدارى بۇلتۇر 7 –

ئايدىكىدىن %4.8 تۆۋهنلىدى. بۇ رېيتېر ئاگېنتلىقىنىڭ راي

سىناش نهتىجىسىده كۆرسىتىلگهن ئهڭ تۆۋهن

مۆلچهردىكىدىنمۇ تۆۋهن، شۇنداقال 2002 – يىلى تۆتىنچى

ئايدىن بۇيانقى ئهڭ تۆۋهن ئېشىش نىسبىتىدۇر.

بهشىنچى ئايدا ۋاشىڭتوننىڭ بهزى مهھسۇالتالردىن

ئېلىنىدىغان تاموژنا بېجىنى جىددىي ئۆستۈرگهنلىكى

سهۋهبلىك، تهھلىلچىلهر خىتاي سانائهت ئىشلهپچىقىرىش

مىقدارىنىڭ 7 – ئايدا 6 – ئايدىكى %6.3 لىك ئېشىش

نىسبىتىدىن %5.8 كه تۆۋهنلىشىنى مۆلچهرلىگهنىدى. (ئهمما،

يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهندهك، بۇ نىسبهتهن مۆلچهردىكىدىنمۇ

تۆۋهن بولدى، ت).

خىتاي سانائهت مىنىستىرلىقى ئالدىنقى ئايدا «خىتاي 2019 –

يىلىدا سانائهت ئىشلهپچىقىرىش مىقدارىنى  %5.5 تىن 6%

كىچه ئاشۇرۇش نىشانىنى روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن <زور

تىرىشچانلىق>قا موھتاج» دېدى. 

داۋامالشقىلى بىرهر يىلچه بولغان، ئىككىال تهرهپنىڭ

ئىقتىسادىنى خهۋپكه دۇچار قىلىدىغان، شۇنداقال يهرشارىۋى

چېكىنىشكه يول ئېچىشى مۇمكىن بولغان ئامېرىكا – خىتاي

سودا ئۇرۇشى يېقىنقى بىر قانچه ئايدا باشقىچه ئهۋج ئالدى.

ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ 2019 -  يىلى 9 –

ئاينىڭ 1 – كۈنىدىن باشالپ تېخىمۇ كۆپ خىتاي ماللىرىدىن

%10 تاموژنا بېجى ئالىمهن دېيىشى بىلهن ئارىدا قىسقا بىر

مۇددهت توختىغان ئۇرۇش يهنه داۋامالشتى.

خىتاي ئۆزىنىڭ خهلق پۇلى (يۈهن)نىڭ دولالرغا بولغان پېرىۋوت

نىسبىتىنى 11 يىلدىن بۇيانقى ئهڭ تۆۋهن سهۋىيهگه چۈشۈرۈپ،

ئامېرىكا مالىيه مىنىستىرلىقىنىڭ بېيجىڭنى «پۇلنى

تىزگىنلىگۈچى»لهر تىزىملىكىگه كىرگۈزۈۋېتىش ئىستىكىنى

تېخىمۇ كۈچهيتىۋهتتى.
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سهيشهنبه كۈنى (2019 -  يىلى 8 – ئاينىڭ 13 – كۈنى) دونالد ترامپ

خىتاينىڭ ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلغان ماللىرى ئارىسىدىكى

يانفون ۋه باشقا كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرىدىن ئېلىنىدىغان

تاموژنا بېجىنى ۋاقتىنچه كېچىكتۈرىدىغانلىقى ئېيتقاندىن كېيىن

ۋهزىيهت بىرئاز يۇمشىدى. ھالبۇكى، ترامپنىڭ بۇنداق قىلىشى

پهقهتال ئامېرىكىنىڭ بايرام كۈنلىرىدىكى تىجارىتىگه تهسىر

يهتكۈزمهسلىك ئۈچۈن ئىدى.

ئهمما، ئالدىمىزدىكى ئايدا (9 – ئايدا) ۋاشڭتوننىڭ 300 مىليارد

دولالر قىمىىتىكى خىتاي ئىمپورت ماللىرى تىزىملىكىدىكى

مالالرنىڭ تهڭدىن تولىسىدىن يېڭى تاموژنا بېجى ئېلىنىدۇ.

تهھلىلچىلهر يېقىندىن بۇيان سودا ئۇرۇشىنىڭ بۇ رهۋىشته ئهۋجىگه

چىقىشىغا ئهگىشىپ، ئامېرىكا بىلهن خىتاي ئارىسىدا ئۇزاققىچه

كۈچكه ئىگه بولىدىغان سودا كېلىشىمى ئىمزالىنىش ئېھتىماللىقى

بهكال تۆۋهنلهپ كهتتى، دېدى.



ئۇيغۇرالردا مۇزىكا -سۇجۇپ دهۋرى

شۇڭقار تېكىن

گېرمانىيهلىك تۈركشۇناس گابائىن خانىم ئۇيغۇرالرنىڭ

سهنئىتى ھهققىده توختالغاندا «قهدىمكى شهرقى

تۈركىستاننىڭ ئوپېرا ئۆمهكلىرى، ناخشىچىلىرى ، ئهر -ئايال

سازهندىلىرى جۇڭگوغا بېرىپ ئ ۆز  ماھارهتلىرىنى نامايهن

قىلغان ۋه ئۇ يهرلهرده قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشكهن. ئۇالرنىڭ

ئارىسىدا تۈركلهر ، بولۇپمۇ ئۇيغۇرالر بار ئىدى.» دهپ يازىدۇ. (1) 

ئۇيغۇر مۇزىكا سهنئىتىنىڭ ئاالھىده بىر تارمىقىنى

شهكىللهندۈرگهن كۈسهن مۇزىكىلىرى قهدىمكى دهۋرلهرده

ئۇيغۇرالر ۋهتىنىدىال ئهمهس بهلكى خىتاي ۋه ھىندىستان

قاتارلىق دۆلهتلهردىمۇ شۆھرهت قازانغان ئىدى. 

مىالدى 4-ئهسىرلهردىن باشالپ كۈسهن مۇزىكىلىرى خىتاي

دۆلىتىده ئۈستۈنلۈكنى ئىگهلهشكه باشلىغان ۋه 7-4-

ئهسىرلهرده ئهڭ يۇقۇرى سهۋىيهگه يهتكهن. 

 

خىتاينىڭ جىن سۇاللىسى تارىخىدا كۆرسىتىلىشىچه، نهي،

بۇرغا،دۇمباق قاتارلىق سازالرنى جاڭ چيهن غهربى يۇرتتىن

ئېلىپ كېلىپ تۇنۇشتۇرغان. شۇنداقال خهن ئوردىسىنىڭ

مۇزىكىلىرىمۇ قۇمۇل، كۈسهن مۇزىكىلىرىدىن پايدىلىنىپ

ئىشلهنگهن. «قابۇسنامه» دېيىلىشىچه، جۇ سۇاللىسىدىن سۈي

سۇاللىسىغىچه بولغان مۇزىكىالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك

كۈسهن مۇزىكىلىرىنى ئاساس قىلغان. (1) «كونا تاڭنامه» دىمۇ

كۈسهن مۇزىكىلىرىنىڭ تاڭ ئوردا مۇزىكىلىرىدىكى يۇقۇرى

ئورنى كۆرسىتىلگهن. ئۇيغۇر مۇزىكىلىرى خىتاي دۆلىتىده ئوردا

ئىچىدىال ئهمهس خهلق ئارىسىدىمۇ كهڭ تارقالغان. 

خىتايغا تونۇلغان ئۇيغۇر كۈيشۇناسلىرىنىڭ ئىچىده ئهڭ

دهسلهپ خاتىرىلهنگېنى سۈجۈپ ئاقارى بولۇپ، 6-ئهسىرده

كۈسهنده تۇغۇلغان. « سۈينامه. مۇزىكا تهزكىرىسى» دىكى

خاتىرىلهردىن قارىغاندا، سۇجۇپ 557-يىلى

سىبىرالر(سىيانپىالر) قۇرغان جۇ سۇاللىسىغا ياتلىق قىلىنغان

تۈرك مهلىكىسىنىڭ سهنئهتكارلىرى قاتارىدا چاڭئهنگه 

كهلگهن . سۇجۇپ چاڭئهنگه بارغاندىن كېيىن ئۇيغۇر

كۈيشۇناسلىقىنى خىتايغا تارقاتقان ۋه مۇزىكانتالرنى

يېتىشتۈگهن. سۇجۇپنىڭ « 12 رېتىملىق كۈي قانونىيىتى»

خىتايدا يۈكسهك ئېتىۋارغا ئېرىشكهن. سۇجۇپنىڭ « 12

رېتىملىق كۈي قانونىيىتى» يالغۇز كۈسهن مۇزىكىلىرىنىڭ

نهزىرىيىسى بولۇپال قالماستىن پۈتكۈل ئ ۇيغۇر مۇزىكىلىرىنىڭ

كۈيشۇناسلىق ئۆلچىمى ئىدى. (3)

 

 

ياپونىيه تارىخچىسى خاياشى كېنزو ئۆزىنىڭ «سۈي – تاڭ

بهزمه نهغمىلىرى تهتقىقاتى»(گومورو تهرجىمه قىلغان) دېگهن

9 باپلىق كىتابىدا، سۇجۇپنىڭ 12 رىتىملىق كۈي قانۇنىيىتى

«جۇڭگو مۇزىكىچىلىقىدا مىسلىسىز يېڭىلىق كهيپىياتى

تۇغدۇردى، ھهتتا سۈي سۇاللىسى دهۋرىده ياپونىيه

مۇزىكىسىغا زور تهسىر پهيدا قىلغان»، دهپ يازغان(5) 

غىجهك، بهرباپ(پىپا)(6)، راۋاپ(بهشتار پىپا)، باالمان(بىلى)،

غوڭقا(كۇڭخۇ)(3) قاتارلىق ئۇيغۇر چالغۇلىرى خىتايغا

تارقىلىپ ئۇالرنىڭ مىللى چالغۇلىرىغا ئ ايالنغان. كۈسهن

سازهندىلىرى 20 كىشى بىر ئوركىستىر بولۇپ، ئۇالردا تىك

غوڭقا(ئۆره غوڭ)، بهرباپ، راباپ، سىڭ(18 تۆشۈكلۈك ھىم

نهي)، يالغۇز زهك(نهي)، بىلى(بالىمان)، ناغرا، داپ، جالال

قاتارلىق 15 خىل چالغۇ بولغان.

ئۇيغۇر مهدهنىيىتى
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سۇجۇپ ۋهكىللىك قىلغان « 12 تېمپېرامىنتسىيىلىك كۈي

قانۇنىيىتى» قهدىمكى ئۇيغۇر مۇزىكىچىلىقىنىڭ نهزهرىيه

ئاساسى، ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مۇزىكىلىق پاراسىتىنىڭ ئاساسىي

جهۋھىرى ئىدى. بارلىق ئۇيغۇر مۇزىكىلىق ئهسهرلىرى ـــ

قهدىمكى مۇقامالر، ئهلنهغمىلهر، نهغمه مۇزىكىلىرى ئهنه شۇ

كۈيشۇناسلىق سىستېمىسى ئاساسىدا قۇرۇلغان.

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ كالسسىك مۇزىكىسى « ئون ئىككى مۇقام»

« ئۇيغۇر مىللىتى مۇنهۋۋهر ئهنئهنىۋى مۇزىكا –سهنئهت

شهكىللىرىنىڭ يۇقىرى دهرىجىدىكى مهركهزلىشىشى ۋه

يۇقىرى دهرىجىدىكى تهرهققىياتىنىڭ نهتىجىسى»(7)،ئۇ 12

پارچه چوڭ ھهجىمدىكى مۇزىكىلىق ئهسهر سۈپىتىده، ئۇيغۇر

كۈيشۇناسلىقىنىڭ تارىخىي راۋاجى ئاساسىدا مهيدانغا

كهلگهن.

مهنبهلهر: 

كۈسهن مهدهنىيىتى، 2010-يىللىق سانى 19-بهت 

قابۇسنامه، 1-جىلد

(3)(6)ئابدۇشۈكۈر مۇھهممهدئىمىن «ئۇيغۇر خهلق كىالسسىك

مۇزىكىسى ‹ئون ئىككى مۇقام›ھهققىده» 40-بهت

(4)  سۈي، تاڭ دهۋرلىرىدىكى قهدىمىي ئۇيغۇر  مۇزىكىلىرىدىن نهي،

بهرباپ، غوڭقا قاتارلىقالر ياپونىيىنىڭ كونا پايتهختى نهيالڭدىكى

مهشھۇر جىڭساڭيۈهن مۇزېيىدا ساقالنماقتا.

(5) خىتاي خهن سۇاللىسىدىكى ليۇ شى يازغان «ئاتالغۇ شهرھى»

دېگهن كىتابتا پىپا ھهققىده تۇنجى مهلۇمات بېرىلگهن. ۋاھالهنكى

تارىلىق ساز نامى ھىندىستاننىڭ گوپتا سۇاللىسى(320 ـــ 495-

يىلالر) ۋاقتىدا يېزىلغان «ناتيا ساسترا»( Natya sastra) ناملىق

كىتابتا تۇنجى قېتىم تىلغا ئېلىنغان.
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ئۇيغۇر تىلىنى قۇتقۇزۇپ

قېلىشتىكى تهدبىرلهر

شۇڭقار تېكىن

ھازىر دۇنيادىكى 7 مىليارد نوپۇس پهقهت 6000

دىن ئارتۇق تىل بىلهن سۆزلىشىدۇ. دۇنيا

نوپۇسىنىڭ 95%ى سۆزلىشىدىغان تىلالرنىڭ

سانى 100 ئهتراپىدا بولۇپ، ئۇيغۇر تىلى مۇشۇ

تىزىملىكته 50 نىڭ ئىچىگه كىرىدۇ( ئهڭ ئازدا 20

مىليون ئۇيغۇر بار دېيىلسه)ٜ قالغان 5% ئادهم

سۆزلىشىدىغان 5900 دىن ئارتۇق تىلنىڭ ئۈچتىن

ئىككىسى كېلهر ئهسىرگىچه يوقۇلۇپ كېتىدۇ دهپ

قارالماقتا. ئۇيغۇر تىلى ھازىرقى دۇنيادىكى ئهڭ

مۇكهممهل تىلالرنىڭ بىرى بولۇپ 2000 يىلدىن

ئارتۇق يېزىق تارىخى داۋامىدا تهرهققى قىلىپ تا

بۈگۈنگىچه ساقلىنىپ كهلگهن. ھازىرقى

زاماندىكى تىلالرنىڭ ئىچىده بهزى تىلالردا

سۆزلىشىدىغانالرنىڭ سانى 100 مىليوندىن

ئاشسىمۇ، بۇ تىلالرنىڭ يا فونىتېكىلىق يا

لېكسىكىلىق چهكلىمىلىكلىرى دۇنياۋى

تهرهققىياتالردا ئاجىزلىقىنى نامايهن قىلىپ

كېلىۋاتىدۇ. ئۇيغۇر تىلى مهيلى قايسى

جهھهتلهردىن بولسۇن بۇنداق ئاجىزلىقالردىن خالى

بولۇپ، تىلنىڭ قواليلىقلىقى ۋه ئىپادىلهش

ئىقتىدارى جهھهتلهرده ھهرقانداق دۇنياۋى تىلالر

بىلهن رىقابهتلىشهلهيدۇ.
بۇ بايانالر پهقهت ھېسىياتقا تايىنىپ ئېيتىلغان سۆز بولماستىن ئۇيغۇر

تىلىنى ياخشى بىلىدىغان نۇرغۇن مۇتهخهسىسلهرنىڭ ئورتاق

قارىشىدۇر. باشقا تىلالرغا ئهسلى ئۇسلۇبى بىلهن تهرجىمه قىلىش

مۇمكىن ئهمهس دهپ قارالغان خىتاي كىالسسىك ئهسهرلىرىدىن قىزىل

راۋاقتىكى چۈش قاتارلىق ئهسهرلهرنىڭ ئۇيغۇر تىلىغا يۈكسهك

نهپىسلىكته تهرجىمه قىلىنىشى ئۇيغۇر تىلىنىڭ خىتاي تىلىدىن كهم

ئهمهس بهلكى ئارتۇقلىقىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ. خىتاي تىلىدىمۇ باشقا

تىلالردىن كىرگهن سۆزلهر ئاز ئهمهس، پهقهت ئاھاڭ ۋه يېزىق جهھهتتىن

پهرق ئهتمهك تهس.

ئۇيغۇر تىلى
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خىتاي تىلىغا قوبۇل قىلىنغان كۇلۇب ( 俱乐部)، رومانتىك (

浪漫)، تهيفېڭ (⻛台）دېگهندهك سۆزلهر خىتايچه كۆرۈنسىمۇ

ئهمما ياۋرۇپا تىللىرىدىن كىرگهن. خىتاي بۈگۇنكى كۈندىمۇ

خىتاي تىلىنى ئىنگىلىزچىنىڭ ئىستىالسىدىن قوغداش

ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلهن تىرىشماقتا. ئهگهر ئۇيغۇر تىلى

خىتاي تىلى ئىگه بولغان بارچه ئىمكانىيهتلهرگه ئىگه بولغان

بولسا خىتاي تىلىدىن كۆپ ئۈستۈن بىر تىل بولۇشىدا شهك

يوق ئىدى.  ئۇيغۇر تىلى بىر ئاالقىلىش قورالىدىن كۆپ ئۈستۈن

بولغان، ئۇيغۇرالرنىڭ روھى ۋه قېنى بىلهن بىرىكىپ كهتكهن

بىر مهدهنىيهت ۋه تهپهككۇر شهكلى. ئۇيغۇر تىلىدا ئىپادىلهپ

بهرگىلى بولمايدىغان ھېچ مهزمۇن ۋه سۆز يوق.    

 

ئانا تىل شۇنىڭ ئۈچۈن مۇھىمكى:

 

1. تىل بىر مىللهتنىڭ ئىجتىمائى قۇرۇلمىسى ئۈچۈن بهك

مۇھىم بولغان بىر پارچه، چۈنكى بىر مىللهتنىڭ كىشىلىرى

ئورتاق تىل ئارقىلىق ئاالقىلىشىدۇ ۋه ئۆزلىرىنى شۇ بىر

مىللهت سۈپىتىده ئىپاده قىلىدۇ. ئهگهر تىل يوقالسا

كهلگۈسى ئهۋالتالر ئۆزلىرىنىڭ مهدىنىيىتىنى تولۇق

چۈشۈنىدىغان ئىنتايىن مۇھىم بىر پارچىنى يوقاتقان بولىدۇ.

بۇ ئامىل تىلنى مهدىنىيهت مىراسلىرىنىڭ ئىچىده ئهڭ ئاسان

ھۇجۇمغا ئۇچرايدىغان تهرهپكه ئايالندۇرغان. شۇڭا بىر

مىللهتنىڭ تىلى ئۆز مهدىنىيىتى ساقالپ قېلىشتا كۈچلۈك

ئاساس بولۇپال قالماستىن، بىر مهدهنىيهتنىڭ يوقۇلۇشىدىكى

ئهڭ ئاجىز ھالقىغا ئايالنغان. بىر مهدىنىيهتنى يوقۇتۇشنى

كۆزلىگهنلهر ئهڭ ئاۋال مۇشۇ ئاجىز نۇقتىغا ھۇجۇم قىلىدۇ. 

 

2. تىل يوقالغاندا شۇ تىلدا سۆزلهشكۈچى مىللهتنىڭ

مهدىنيهت بىلىملىرى ۋه ئۇنى بىلىشتىكى ئاڭ داۋام

قىاللمايدۇ، چۈنكى ئۇنى يهتكۈزىدىغان ئوقۇتۇش، ئۆرپ -ئادهت،

ئهنئهنه ۋه باشقا مىراس قالىدىغان بىلىملهر ئانا تىلدا

كېيىنكىلهرگه يهتكۈزۈلۈشتىن توختايدۇ. 

 

3 . بىر تىل يوقۇلىدىكهن ئىنسانالر ئارىسىدىن بىر تهپهككۈر،

ئىلىم دۇنياسىدىن بىر بىلىم مهنبهسى يوقۇلىدۇ.

تىلشۇناسلىقتىكى، تارىختىكى، ئانتروپولىگىيهدىكى ،

پىسخىلوگىيدىكى بىر ئۆزگىچىلىك ۋه بايلىق يوقالغان

بولىدۇ. ئۇيغۇر تىلى بىر قهبىلىنىڭ ياكى كىچىك قهۋمنىڭ

تىلى ئهمهس بهلكى ئىنسانىيهت مهدهنىيىتىگه چوڭقۇر ئىز

قالدۇرغان بىر بۈيۈك مىللهتنىڭ تىلى.

 

4. تىلالر ئىنسانىيهت جهمئ ىيىتىنىڭ تهرهققىياتى ۋه

ئۆزگىرىشى داۋامىدا مهۋجۇت بولۇپ، يۈكسىلىپ كهلدى. بىر

مىللهتنىڭ تىلى ئۇنىڭ پۈتۈن تارىخى بىلهن باغالنغان بولىدۇ.

ئۇيغۇر دېگهن بىر سۆزنىڭ ئۆزىال بىزنىڭ تارىخىمىزنى ئهڭ

قهدىمكى چاغالرغىچه باشالپ بارىدۇ.

5 .تىل ئېنىقكى بىر مىللهت ئۈچۈن بولمىسا بولمايدىغان

قورال. مىللهت تىل ۋاستىسى بىلهن ئۆزىنىڭ سىياسى،

ئىجتىمائى ،مهدهنى، ۋه ئىقتىسادى ھاياتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.

بىر مىللهتنىڭ ئۇيۇشىشى تىلنىڭ قۇدرىتى بىلهن ئهمهلگه

ئاشىدۇ.

 

6. بىر تىل پهقهت بىر توپ ئۈچۈن ئىدىيه ئىپادىلهشتىكى،

ئۆزارا چۈشۈنۈشتىكى، قىممهت قاراشلىرىنى ئالماشتۇرۇشتىكى

ۋاسته بولۇپال قالماستىن بهلكى ئىجتىمائى كىملىكىنى

نامايهن قىلىشتىكى ئاساسى بهلگىسى ھېساپلىنىدٜۇ.

 

7.ئانىنىڭ تىلى باال قهلبىگه خۇددى ئانا سۈتى بىلهن

سىڭگهندهك ، ئادهمنىڭ باال چېغىدا ياخشى كۆرگهن ۋه

سۆزلىگهن تىلى ئۇنىڭ روھىغا سىڭىدۇ. بىر تىل ئارقىلىق

سىڭگهن مىھرى-مۇھاببهت ۋه يېقىنلىق بىر مىللهتنىنىڭ

ئادهملىرنى باغالپ تۇرىدىغان رىشته. تىل ئارقىلىق

مىللهتنىڭ ئادهملىرى بىر بىرىنى تونۇيدۇ، ئۆزلىرىنىڭ بىر

قانغا تهۋه ئىكهنلىكنى بىلىدۇ.  بىز ئۇيغۇرالر تىل ئارقىلىق

بىر بىرىمىزگه باغلىنىپ تۇرىمىز.  بۇ قىممهتلىك ئومۇمى

ھېسىيات بىز يوقاتساق قهتئ ى بولمايدىغان نهرسه. 

 

8. تىل مهدىنىيهت تۇققانچىلىقى ھېسىياتىنى تۇتۇپ

تۇرۇشتىكى مۇھىم ئامىل 

  ئهگهر چهتئهلده نهتىجه قازانغان بىرهيلهننىڭ ئۇيغۇر

ئىكهنلىكىنى ۋه شۇ شهخسنىڭ بىز بىلهن بىر تىلدا

سۆزلهيدىغان ئادهملىكىنى بىلگىنىمىزده بۇنىگدىن

خوشاللىق ۋه پهخىر ھېس قىلىمىز. ئهگهر ئۇيغۇر تىلى

ئارقىلىق ياخشى ئوقۇپ چىققان ۋه بۇ تىلدىكى بىلىمى

ئارقىلىق ياخشى خىزمهتكه ئېرىشكهنلهر بولغىنىدا ، ئۇيغۇر

تىلىدا سۆزلهشكۈچى پۈتۈن ئادهمنىڭ ئىجتىمائ ى كىملىكىنى

ئىپادىلىشى ئۈچۈنمۇ شۇنچه ياخشى بولىدۇ.  

 

  9. بىزنىڭ تىلىمىز بىزنىڭ كىم ئىكهنلىكىمىزنىڭ بىر

قىسمىدۇر. بىزنىڭ تىلىمىز بىزگه بىز بىلهن ئوخشاش تىلدا

سۆزلىشىدىغانالرغا بولغان كۈچلۈك تهۋهلىك تۇيغۇسى بهرسه،

بىز بىلهن ئوخشىمايدىغان تىلدا سۆزلىشىدىغانالرغا قارىتا

كۈچلۈك پهرق تۇيغۇسى  بېرىدۇ. ئهگهر بىرسى تىلىمىزغا

ھۇجۇم قىلسا، تىلىمىزنى كهمسىتسه بىز پۈتۈن مىللهت

ھۇجۇمغا ئۇچرىغاندهك ۋه كهمسىتىلگهندهك تۇيغۇدا بولىمىز.

بىر تىلنى چهتكه قاققانلىق ئاشۇ تىلدا سۆزلىشىدىغانالرنى

چهكته قاققانلىق بولىدۇ. تىلىمىزغا بولغان ھۆرمهتسىزلىك

بىزگه قىلىنغان ھۆرمهتسىزلىك بولىدۇ. 

 

10.  تىل كىملىكنى ئىپادىلهشتىكى ئهڭ مۇھىم ئامىل ۋه

مىللهتنىڭ كىملىكىنى ساقالشتىكى ئاچقۇچ. بولۇپمۇ

ئۇيغۇرالردهك چهتكه قېقىلىۋاتقان ۋه كىملىكى تهھدىتكه
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ئۇچراۋاتقان بىر مىللهت ئۈچۈن تىل ئۇيغۇرالرنى باشقا

كىملىكلهردىن بولۇپمۇ خىتاي دولىتى كىملىكىدىن ئايرىيدىغان

ئهڭ زور ئوخشىماسلىقنىڭ بىرىدۇر. تىلىمىز بىزنى خىتايدىن ۋه

خىتاي دۆلىتى ئىچىدىكى باشقىالردىن پهرقلهندۈرۈپ ساقالپ

تۇرىدۇ. تىل بىر مىللهتنىڭ مهدهنىيىتىدىكى ئهڭ گهۋدىلىك

بىر تهرهپ. ئهگهر تىل يوقىلىدىكهن، شۇ مىللهتنىڭ

مهدىنىيىتىنىڭ ئاساسى قىسمى يوقىلىدۇ. بىر مىللهتنىڭ

مهدىنىيىتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن شۇ مىللهت

سۆزلىشىدىغان تىلنى ساقالپ قېلىش كېرهك.

 

بىز قىلىشقا زۆرۈر بولغان ۋه قىالاليدىغان ئىشالر

 

1. كىتاپ ۋه نهشرىياتچىلىق

 

كىتاپ چىقىرىش ۋه تارقىتىش بىر تىلنى ساقالپ قېلىشنىڭ

ئهڭ ئۈنۈملۈك يوللىرىدىن بىرى. ھازىر بۇ ساھهده ئالالقاچان بىر

قىسىم ئىشالر باشلىنىپ بولدى. كىتاپ چىقىرىش ئىشىنى

ناھايىتى يۈكسهك بىر سهۋىيهگه كۆتۈرهلىسهك ئۈنىڭ ئۈنۈمى ۋه

كهلگۈسى ئهۋالتالرغا يهتكۈزىدىغان پايدىسى بهك زور بولىدۇ.

تهدبىرياي نهشرىياتىنىڭ ئۇيغۇر جهمئ ىيىتىده بۇرۇن ۋه كېيىن

بېسىلغان كىتاپالرنى قايتا بېسىشى ۋه ئهركىن سىدىق قاتارلىق

مۇتهخهسىسلهرنىڭ كىتاپلىرىنى قهغهز ۋه ئېلېكترونلۇق

شهكىللهرده بېسىپ تارقىتىشى بۇ جهھهتتىكى بىر ئۈلگه.

ئۇندىن باشقا دهرسلىك تۈزۈش ئىشىنى كهڭ كۆلهملىك ۋه

يۇقۇرى سهۋىيهده جانالندۇرۇش كېرهك. ۋهتهنده بۇرۇن تۈزۈلگهن

نۇرغۇن دهرسلىك كىتاپالرنىڭ ھازىرمۇ پايدىلىنىش قىممىتى

بهك يۇقۇرى. ئاشۇ كىتاپالرنى رهتلهش ۋه قايتا نهشىر قىلىش

ئىشى ئېلىپ بېرىلىشى كېرهك.  ۋهتهن سىرتىدا يېڭىدىن

تۈزۈلگهن ئېلىپبه دهرسلىكلىرى پهقهت بىر باشلىنىش.

 

2. لۇغهت تۈزۈش

 

چوڭ تىپتىكى لۇغهتلهرنى تۈزۈش ۋه قولالنما كىتاپالرنى تۈزۈش

ئىشى ئۇيغۇر تىلىدا چوقۇم قىلىشقا تېگىشلىك زۆرۈر بىر ئىٜش

ۋهتهنده نهشىر قىلىنغان ۋه ھازىر بولغان ئىمكانىيهتلهر

ئاساسىدا ئۇيغۇر تىلىنىڭ زور ھهجىملىك لۇغىتىنى تۈزۈپ

چىقىش بهكمۇ زۆرۈر. شۇ ئاساستا ئۇيغۇرچه -ئ ىنگىلىزچه قوش

يۆنۈلۈشلۈك لۇغهتلهرنى يۇقۇرى سهۋىيهگه كۆتۈرۈش مۇمكىن. بۇ

بىر ئۇزۇن مهزگىللىك پىالن بولسىمۇ ئۇنىڭ ئاساسى قىسمىنى

پىالن بويىچه ئىشقا كىرىشتۈرۈشكه بولىدۇ. ئۇندىن باشقا

تۈرلۈك قولالنما كىتاپالر، مهخسۇس لۇغهتلهر، مهنىداش سۆزلهر ۋه

قارمۇ قارشى سۆزلهر لۇغهتلىرىنى زور كۈچ بىلهن ھۇجۇدقا

كهلتۈرۈش كېرهك. بالىالر ئۈچۈن رهڭ ۋه ھايۋاناتالر لۇغىتى، تىببى

پهن لۇغهتلىرى، پهلسهپه لۇغىتى، كومپۇتېر لۇغىتى

قاتارلىقالرنىڭ تۈزۈلىشى ئېنىقكى نۇرغۇن ئىلگىرلهش پهيدا

قىلىدۇ. ۋهتهنده ئىلگىرى تۈزۈلگهن لۇغهتلهر گهرچه بهزى

چهكلىمىلىكلهرگه ئىگه بولسىمۇ يهنىال يېڭىسىنى تۈزۈش

ئۈچۈن زۆرۈر ماتېرىيال بوالاليدۇ.

3. تهرجىمه

 

كىتاپ ۋه باشقا زۆرۈر ماتېرىيالالرنى تهرجىمه قىلىش ئۇيغۇر

تىلىنى ساقالپ قېلىشتىكى مۇھىم ئۇسۇلالرنىڭ بىرى.

تهرجىمه كىتاپ ۋه يازمىالرنى تهرجىمه قىلىش، كىنو- فىلىم ۋه

ئۈن- سىن ماتېرىياللىرىنى تهرجىمه قىلىش، سېلىشتۇرما

لۇغهت ۋه ئاتالغۇالرنى بېكىتىش، كومپۇتېر ئىلمىگه

مۇناسىۋهتلىك تۈرلۈك ئاتالغۇ ۋه يۇمشاق دېتالالرنى

ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. ئهگهر

ئۆسمۈر بالىالر ئهڭ قىزىقىدىغان ۋه بۈگۈنكى كۈنده كهڭ

تارقالغان بهزى كارتۇنالر ۋه ئويۇنالر ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلسا ئۇنىڭ

ئۈنۈمى شۈبھىسىز يۇقۇرى بولىدۇ. بۇ جهھهتته ئهھمىيهتلىك

ئىش قىلىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىز بار. ئۇالرنى قولالش ۋه بۇ

ئىشالرنى كېڭهيتىش كېرهك.  بۈگۈنكى كۈنده ئىلىم

دۇنياسىدىكى نۇرغۇن يېڭىلىقالر تهرجىمه ۋاستىسى بىلهن

خهلقىمىزگه يېتىپ بارىدۇ. تهرجىمه ئارقىلىق تىلنىڭ

ئىجادچانلىق قۇۋۋىتىنى ئۆستۈرۈش بهكمۇ زۆرۈر، چۈنكى نۇرغۇن

يېڭى ئاتالغۇالرنى ئۇيغۇرچىدا قانداق ئېلىش بىزدىن كۆپ

ئىجادچانلىق ۋه تهپهككۈر تهلهپ قىلىدۇ. ئۇيغۇر كومپيۇتېر

ئىلمى جهمئ ىيىتى ۋه ھهۋهسكارالرنىڭ تۆھپىسى بىلهن

كومپيۇتېر يۇمشاق دېتاللىرىنى ئۇيغۇرچىالشتۇرىدىغان بهزى

ئهمگهكلهر بارلىققا كهلدى. بۇنى چوقۇم زور كۈچ بىلهن

داۋامالشتۇرۇش كېرهك. كومپيۇتېر پروگراممىلىرى ئارقىلىق

ئۇيغۇر تىلىنى ساقالپ قېلىش ۋه تهرهققى قىلدۇرۇشنىڭ

ئىستىقبالى بهك زور. 

 

4. ئۇيغۇر تىلى ئۆگىتىش

 

 ئۇيغۇر تىلىنى ئۈنۈملۈك ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ئۇيغۇر تىلىنى

قانداق ئۆگىتىش ھهققىده داۋاملىق ئىزدىنىشكه توغرا

كېلىدۇ.  ۋهتهن ئىچىدىكى ئۇيغۇر تىلى ئۆگىتىش خىتايالرنى

ئاساس قىلغان بولۇپ، بهلگىلىك تهجرىبىلهرگه ئىگه. ۋهتهن

سىرتىدىكى ئۇيغۇرچه ئۆگىتىش تېخى ناھايىتى ئاجىز

ھالهتته. خارۋارد ۋه ئىندىئ انا ئۇنىۋېرستېتلىرىنى ئۆز ئىچىگه

ئالغان بىرقانچه مهكتهپتىال ئۇيغۇرچه دهرس تهسىس قىلىنغان.

ئۈنۈملۈك ئوقۇتۇش ماتېرىياللىرى تۈزۈش ۋه ئۇيغۇر تىلى

ئوقۇتۇشىنى ئاسانالشتۇرۇش نۆۋهتته قىلىدىغان ئىشالرنىڭ

بىرى. بىر مىللهت ئۆز تىلىنى باشقىالرغا ئۆگىتىش يولى بىلهن

تىلنىڭ تهسىرىنى كېڭهيتىدۇ. ئهگهر ئۇيغۇر تىلىغا

قىزىقىدىغان ۋه ئۇيغۇرچه ئۆگىنىدىغانالرنىڭ سانى كۆپهيسه

ئۇيغۇر تىلىنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى ئۈچۈن پايدىلىق بولىدۇ.

ئۇيغۇر تىلى ئۈچۈن روزېتتا ستون(Rosetta Stone )غا ئوخشاش

ئوقۇتۇش پروگراممىلىرىنى مهيدانغا كهلتۈرۈش كېرهك.

 

5. ئۇيغۇرچه توربېكهتلهرنى كۆپهيتىش

 

ۋهتهندىكى ئۇيغۇرچه توربېكهتلهر ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنى

ھاياتىدا زور رول ئۇيناپ كهلگهن ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ ئىدىئولوگىيه

59



 تهرهققىياتىدا مۇھىم ئورۇن ئىگهلىگهن ئىدى.5.ئىيۇل

قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن ئومۇمىيۈزلۈك ۋهيران قىلىنغان

ئۇيغۇر تورچىلىقى قىسقا مهزگىللىك ئهسلىگه كېلىشتىن

كېيىن قايتا ۋهيران قىلىندى. تور دۇنياسىنىڭ ئۇيغۇرالر ئۈچۈن

پۈتۈنلهي قامال قىلىنىشى خىتاينىڭ بۇ ۋاستىدىن قانچىلىك

قورقىدىغانلىقىنى ۋه توربېكهتلهرنىڭ بىزنىڭ پىكىر ئاالقه ۋه

تهشكىللىنىشىمىز ئۈچۈن قانچىلىك زۆرۈز ئىكهنلىكىنى

ھېس قىلدۇرىدۇ.  

 

6. بارلىق ۋاستىلهر بىلهن تىل داۋاسى قىلىش

 

بارلىق قانۇنى يولالر ۋه كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ

ۋاستىسى بىلهن ئۇيغۇر تىلىنىڭ چهكلىنىشىنى خهلقارا

سهھنىده تېخىمۇ كۆپ تهشۋىق قىلىش ۋه بۇ ئارقىلىق خىتايغا

بېسىم ئىشلىتىش كېرهك. 2000 . يىلالرنىڭ بېشىدا

ئۈرۈمچىدىكى بهزى ئوتتۇرا مهكتهپلهر جىددى ھالدا

كۈتۈپخانىلىرىغا ئۇيغۇرچه كىتاپ توشقۇزۇش ۋه تولۇقالش

ئېلىپ بارغان. سهۋهبى بىرلهشكهن مىللهتلهردىن ئۇيغۇرالرنىڭ

ئۆز ئانا تىلىنى قوللىنىش ھوقۇقۇنى تهكشۈرگىلى بىر گۇرۇپ

كهلمهكچى بولغان  ئىكهن. گهرچه بۈگۈنكى خىتاي بۇ

جهھهتتىن تېخىمۇ يولسىز بولسىمۇ ، يوللۇق ئهرز شىكايهتلهر

خهلقارا جهمئىيهتته خىتايغا يهنىال بېسىم بولىدۇ ۋه ھهققانى

داۋالىرىمىزنى تونۇتۇشتا چوڭ رولى بولىدۇ. 

 

7. ئۇيغۇر تىلى ئۈچۈن بىر ئورگان بهرپا قىلىش

 

ھازىرغىچه ئۇيغۇر تىلىنى قوغداش ۋه تهرهققى قىلدۇرۇش

ئۈچۈن خالىس ئهمگهكلهر ۋه بۇ جهھهتته بهزى

تهشكىللىنىشلهر بولغان بولسىمۇ يهنىال كۈچلۈك بىر ئۇيغۇر

تىلى ئورگىنى قۇرۇپ ئۇيغۇر تىلىنى قوغداش پىالنلىرى ۋه

تهكلىپلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان ھهركهتنى مهيدانغا

كهلتۈرۈش كېرهك. ئۇيغۇر تىلىغا پىششىق مۇتهخهسىسلهر،

ئىجادكارالر ۋه تىل ۋه تهرجىمىده ياخشى بولغان

ئادهملىرىمىزدىن بىر قوشۇن تهشكىللهش ئارقىلىق ئۇيغۇر

تىلىدىكى بهزى مهسىلىلهرنى مۇزاكىره قىلىشقا ۋه تىل

مۇالزىمىتى ئارقىلىق ئىقتىسادى ئۈنۈم يارىتىشقا بولىدۇ.

 

8. ئۇيغۇر تىلىنى ئائىلىلهرده ئومۇمالشتۇرۇش

 

ئۇيغۇر ئائىلىلهرده “ باال تاالغا چىقسا شۇ يهردىكى چهتئهل

تىلىدا سۆزلهش، ئۆيگه كىرسه ئۇيغۇرچه سۆزلهش”نى ساقالپ

قېلىش ۋه داۋامالشتۇرۇش كېرهك. ئهگهر ئاتا-ئانا ئۆز تىلىنى

ياخشى بىلسه تهبىئىكى بالىالر ئۇنى داۋامالشتۇرىدۇ.

چهتئهللهرده ياشاۋېتىپمۇ ئۆز ئانا تىلىنى نهچچه ئهۋالتقىچه

يوقاتمايدىغان مىللهتلهرنىڭ ئۈلگىسى بولغان تۈركلهرده ئهنه

شۇ ئهنئهنه ئىزچىل داۋام قىلغان. تۈرك قېرىنداشلىرىمىزنىڭ

ئۆيده تۈركچه ، تاالدا چهتئهلچه سۆزلىشىش يولىنى بىز قولالنساق

ئهلۋهتته بولىدۇ.

 

9. ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز-ئارا ئىجتىمائى� ئاالقىسىنى كۈچهيتىش

 ۋهتهندىكى ئۇيغۇر ھاياتىدا توي- تۆكۈن، مېھماندارچىلىق ئۇيغۇر

ئىجتىمائىى ھاياتىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى ۋه مىللىلىكنى

ساقالپ قېلىشتىكى بىر تۈزۈلمىگه ئايالنغان. ۋهتهن سىرتىدىكى

ئۇيغۇرالرمۇ بىر قىسىم جايالردا شۇنداق شهكىلده ئىجتىمائى

ھاياتىنى داۋام قىلىۋاتىدۇ. مۇمكىنقهدهر توي - تۆكۈن، يىغىلىش،

تۈرلۈك مهدهنىيهت ۋه كۆڭۈل ئېچىش پائالىيهتلىرىنى داۋام قىلىش

ۋه بالىلىالرنى قىزىقتۇرۇش كېرهك. ئويۇن ۋه كۆڭۈل ئېچىش

يوللىرىنى بىلهن بالىالرنى ئۇيغۇرچه ئاالقىده بولۇشقا يېتهكلهش

ئۈنۈملۈك يولدۇر. 

 

10.قېرىنداش تىلالر ئارىسىدىكى ئاالقىنى كۈچهيتىش ۋه تىل

قوغداش ھهرىكهتلىرىگه قاتنىشىش

 

چهتئهللهرده ياشاۋاتقان تۈركلهر ۋه ئۆزبهكلهر بىلهن بهزى

پائالىيهتلهرنى بىلله ئۆتكۈزىدىغان ھالهتنى كېڭهيتىش ۋه بۇ

قېرىنداشلىرىمىز بىلهن ئاالقىده ئۇيغۇر تىلىنى ۋه تۈرك تىلىنى(

ئۇيغۇرچىالشقان تۈركچىنى) ئىشلىتىشنى داۋام قىلىشمۇ

تىلىمىزنى ساقالپ قېلىشتا ۋه قېرىنداشلىرىمىزنىڭ تىلىمىزنى

ئهسته ساقلىشىدا مهلۇم رول ئوينايدۇ. تۈرلۈك يولالر ئارقىلىق

ئورتا ئاسىيادىكى قېرىنداشلىرىمىز بىلهن مهدهنى ۋه

تۇققاندارچىلىق ئاالقىنى كۈچهيتىش مۇھىمدۇر. يهنه بىر

تهرهپتىن خهتهر ئاستدىكى تىلالر ھهرىكىتىگه قاتنىشىش ۋه

خهتهر ئاستىدىكى تىلالرنى قوغداش ئۈچۈن ئاۋاز قوشۇشمۇ

باشقىالرنىڭ بىزنى قوللىشىغا يول ئاچىدۇ. 

 

ئوبۇلقاسىم فىردهۋسى ئۆزىنىڭ شاھنامهسى ئارقىلىق ئىراننى ۋه

پارس تىلىنى قۇتقۇزۇپ قالغانلىقنى جاكارلىغان ئىدى. بۈگۈنكى

كۈنده ئۇيغۇر تىلىنى ئۆزىنىڭ پۈتكۈل ھاياتى، تهپهككۇرى، ۋه

ئىستىقبالى بىلهن باغلىغان ئۇيغۇرالردىن ساناقلىق ئادهم ئۇيغۇر

تىلىنى ساقالپ قېلىشتا زور رول ئوينىشى مۇمكىن.

ئىسپانىيهنىڭ سانتياگو دې كومپوستهال ئۇنىۋېرستېتىدىكى

تىلشۇناس ۋه ئانالىزچى خوزېي مىرا ( Jose Mira  )نىڭ

قارىشىچه، ئىككى خىل تىلنىڭ بىر خهلق ئىچىده تهڭ مهۋجۇت

بولۇش ئىمكانىيىتى بار. مۇنداق ئهھۋال ئاستىدا شۇ خهلقنىڭ

تىلىنىڭ داۋاملىق مهۋجۇت بولۇشى ئاز بىر قىسىم ئادهملهرگه

يهنى مىللهتنىڭ ئىچىدىكى تىلنىڭ باشالمچىلىرىغا باغلىق

بولۇپ قالىدۇ.  يهنى پۈتكۈل بىر مىللهتنىڭ تىلىنىڭ مهۋجۇت

بولۇش بولماسلىقى مىللهت ئىچىدىكى بىر قانچه شهخسنىڭ

ھهرىكىتىگه باغلىق بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا ئۇيغۇرالر ئىچىده “مهنال

بولسام ئۇيغۇر تىلى ئۆلمهيدۇ” دهيدىغان قاراشتىكى بىلىملىكلهر

ۋه تهپهككۈر ئىگىلىرى قانچه كۆپ بولسا ئۇيغۇر تىلىنىڭ

ساقلىنىپ قېلىش ئېھتىمالى شۇنچه چوڭ بولىدۇ.

مهنبه: يازغۇچىنىڭ 2017-يىلى ئېالن قىلغان « ئۇيغۇر تىلىنى قۇتقۇزۇپ قېلىش

ئۈچۈن نېمىلهرنى قىاللىشىمىز مۇمكىن» ناملىق ماقالىسىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى.
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ئامېرىكا مۇستهقىللىق خىتابنامىسى

توماس جېففېرسون، بېنجامىن فرانكلىن، جون ئادامس

روجېر شېرمان، روبېرت لىۋىڭستون

1776-يىلى 7-ئاينىڭ 4-كۈنى   قۇرۇلتاي

ئون ئۈچ ئامېرىكا قوشما شتاتىنىڭ نامسىز باياناتى

ئىنسانىيهت ئىشلىرىنىڭ تهرهققىيات جهريانىدا، بىر مىللهت

ئۆزىنىڭ يهنه بىر مىللهت بىلهن بولغان سىياسىي

مۇناسىۋهتلىرىنى بىكار قىلىپ، ئۇالرنىڭ تهبىئهت

قانۇنىيهتلىرى ۋه تهبىئهتنىڭ ياراتقۇچىسى بهرگهن

مۇستهقىل ۋه باراۋهر ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرۈشى زۆرۈر

بولغاندا، خهلقنىڭ پىكرىگه قىلىنغان ھۆرمهت سۈپىتىده،

ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىل ياشاش غايىسىنى دۇنياغا جاكارلىشى

كېرهك.

بىز تۆۋهندىكىدهك قىل سىغمايدىغان ھهقىقهتلهرگه

ئىشىنىمىزكى، ھهممه ئادهم تۇغۇلۇشىدىنال باراۋهر

يارىتىلغاندۇر، ھهممه ئادهمگه ياراتقۇچىسى تهرىپىدىن

ھېچكىم دهخلى–تهرۇز قىاللمايدىغان ھايات كهچۈرۈش،

ئهركىنلىك ۋه بهخت ئىزدهش قاتارلىق ھوقۇقالرنى بېرىلگهن.

بۇ ھوقۇقالرنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش ئۈچۈن، ھۆكۈمهتلهر

تهسىس قىلىنغان بولۇپ، بۇ ھۆكۈمهتنىڭ ئادىل

ھۆكۈمرانلىقى خهلقنىڭ رازىلىقى ئارقىلىق بارلىققا كهلگهن

بولۇشى كېرهك.

 

ھهرقانداق شهكىلدىكى ھۆكۈمهت بۇ مهقسهتلهرنى زىيانغا

ئۇچراتقان ھامان كىشىلهرنىڭ ئۇنى ئۆزگهرتىش ياكى

ئاغدۇرۇپ تاشالش، ئۆزلىرىنىڭ بىخهتهرلىكى ۋه بهخت–

سائادىتىنى بهكرهك كاپالهتكه ئىگه قىلىشى مۇمكىن بولغان

يېڭى ھۆكۈمهت قۇرۇش ۋه بۇ پىرىنسىپالرنى شۇ ھۆكۈمهتنىڭ

ئاساسىغا ئايالندۇرۇش، بارلىق ھوقۇقنى ئاشۇ شهكىلده

تهشكىللهش ھهققى بار.

 

ئهستايىدىللىق شۇنى تهلهپ قىلىدۇكى، قۇرۇلغىلى ئۇزۇن

بولغان ھۆكۈمهتلهر تايىنسىز، ئۆتكۈنچى مهقسهتلهر ئۈچۈن

ئۆزگهرتىلمهسلىكى كېرهك، (ئۆتمۈشتىكى) بارلىق

تهجرىبىلهردىن ئايانكى، ئىنسانىيهت ئۆزىنىڭ شهخسى

مهنپهئهتى ئۈچۈن ئۆزى ئادهتلىنىپ كهلگهن تۈزۈملهرنى بىكار

قىلىشتىن كۆره چىداش مۇمكىن بولغان بارلىق ئازاب–

ئوقۇبهتكه چىداشقا مايىل. بىراق ئوخشاش مهقسهت ئۈچۈن

ئۇزاققا سوزۇلغان ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىش ۋه ئادالهتسىزلىكلهر

ھۆكۈمهتنىڭ خهلقنى ھاكىممۇتلهق مۇستهبىت تۈزۈم ئاستىدا

باشقۇرۇش پىالنىنى ئىسپاتلىغاندا، خهلقنىڭ ئۇنداق

ھاكىمىيهتنى ئاغدۇرۇۋېتىش، شۇنداقال ئۆزلىرىنىڭ كهلگۈسى

بىخهتهرلىكى ئۈچۈن يېڭى كاپالهت بهرپا قىلىش ھوقۇقى ۋه

مهجبۇرىيىتى بار.

 

مانا مۇستهملىكه رايونالر دهل مۇشۇنداق ئازابالرغا بهرداشلىق

بېرىپ كهلدى. دهل مۇشۇنداق سهۋهب ئۇالرنى ئىلگىرىكى

ھۆكۈمهت سىستېمىلىرىنى ئۆزگهرتىشكه مهجبۇر قىلدى.

بۈگۈنكى بۈيۈك برىتانىيه پادىشاھىنىڭ تارىخى تهكرار–تهكرار

ئازاب–ئوقۇبهتكه سهۋهب بولۇش ۋه زۇلۇم–سىتهم يۈرگۈزۈش

تارىخى بولۇپ كهلدىكى، ئۇ ئاشۇ شتاتالردا مۇتلهق مۇستهبىت

تۈزۈمدىكى ھۆكۈمهت قۇرۇشنى بىۋاسىته مهقسهت قىلغان.

سۆزىمىزنى ئىسپاتالش ئۈچۈن، بىز دۇنياغا تۆۋهندىكىلهرنى

جاكاراليمىز:

 

ئۇ خهلقنىڭ بىر پۈتۈن ۋه ئهڭ زۆرۈر بولغان مهنپهئهتىگه مۇۋاپىق

قانۇن–تۈزۈملهرنى تهستىقالشنى رهت قىلدى.

ئۇ ۋالىيالرنىڭ ئىنتايىن جىددىي ۋه مۇھىم بولغان قانۇن–

پهرمانالرنى تهستىقلىشىنى چهكلىدى، ئۆزىنىڭ تهستىقىنى

ئالمىغۇچه ئىجرا قىلدۇرماي تاشالپ قويدى. تاشالنغاندىن

كېيىنكى پهرمانالرغا بولسا ئۇ پۈتۈنلهي پهرۋا قىلمىدى.

ئۇ كهڭرى كهتكهن رايونالردىكى خهلق ئاممىسىغا پايدىلىق –

قواليلىق بولغان باشقا قانۇنالرنى تهستىقلىمىدى، ئاخىرى

كىشىلهر قانۇن تۈزۈش ئورگىنىدىكى ۋهكىللىك ھوقۇقىدىن ۋاز

كهچتى، بۇ ھوقۇق (ئهمهلىيهتته) ئاشۇ خهلقكه نىسبهتهن

مۆلچهرلىگۈسىز زور ھوقۇق بولسا، ئهمما ئاشۇ مۇستهبىتلهرگه

نىسبهتهن ئېيتقاندا ئىنتايىن قورقۇنچلۇق ھوقۇق ئىدى.

ئۇ ھهرقايسى شتاتالرنىڭ قانۇن تۈزۈش ھهيئهتلىرىنى ئىنتايىن

غهلىته، قواليسىز ھهم شتاتلىق ئارخىپ ئامبىرىدىن يىراق جايالرغا

چاقىرىپ يىغىن ئاچتى. بىردىنبىر مهقسىتى ئۇالرنى ھارغۇزۇپ –

بهزدۈرۈپ، ئۆز ئىرادىسىگه بويسۇنۇشقا مهجبۇرالش ئىدى.

تارىخ ۋه بىز 
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ئۇ ھهرقايسى شتات پاالتالىرىنى قايتا–قايتا تارقىتىۋهتتى،

چۈنكى بۇ پاالتاالر ئۇنىڭ (پادىشاھنىڭ) كىشىلهرنىڭ ھوقۇق–

مهنپهئهتىگه تاجاۋۇز قىلىشىغا قورقماستىن قارشى تۇرغان

ئىدى.

ئۇ پاالتانى تارقىتىۋهتكهندىن كېيىن، ئۇزۇن مۇددهتكىچه يېڭى

پاالتا سايالپ چىقىشقا قارشى تۇردى، ۋاز كېچىشكه

بولمايدىغان قانۇن چىقىرىش ھوقۇقى – ئىقتىدارسىز

كىشىلهرنىڭ ئىجرا قىلىشىغا تاپشۇرۇلدى، ھهرقايسى شتاتالر

ھېلىھهم سىرتقى تاجاۋۇزچىلىقتىن ئهمىن تاپمىدى، ئىچكى

جهھهتته مۇقىم بولماي كهلدى.

ئۇ ھهرقايسى شتاتالرنىڭ نوپۇسىنى تىزگىنلهشكه پۈتۈن كۈچى

بىلهن ئۇرۇندى، چهتئهللىكلهرنى يهرلهشتۈرۈش قانۇنىغا

توسقۇنلۇق قىلدى.

يېڭى يهر تهقسىم قىلىشنىڭ شهرتلىرىنى

مۇرهككهپلهشتۈرۈپ، چهتئهللىكلهرنىڭ ھهرقايسى شتاتالرغا

كۆچمهن بولۇپ كېلىشىگه ئىلھام بولىدىغان قانۇن–پهرمانالرنى

ماقۇلالشنى رهت قىلدى.

ئۇ ئهدلىيه ئورگانلىرىنىڭ تهسىس قىلىنىشنى پهقهت ئۆزىنىڭ

ئىرادىسىگه بېقىندۇرۇپ ئهدلىيه ئورۇنلىرىنىڭ ۋهزىپه ئىجرا

قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلدى.

ئۇ سوتچىنىڭ ۋهزىپه مۇددىتى، مائاش سوممىسى ۋه ئىش

ھهققىنى پۈتۈنلهي شهخسى ئىرادىسىگه بويسۇندۇردى.

ئۇ نۇرغۇن يېڭى ئىداره–ئورگانالرنى تهسىس قىلىپ، كۆپلىگهن

ئهمهلدارالرنى ئهۋهتتى، خهلقنىڭ زۆرۈر تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى

قۇرۇتۇپ تۈگهتتى. ئۇ تىنچلىق دهۋرىده بىزنىڭ قانۇنچىلىق

ئورگانلىرىمىزنىڭ رۇخسىتىنى ئالماي تۇرۇپ ئارىمىزدا ئۇزۇن

مۇددهت قوشۇن تۇرغۇزدى. ئۇ ئارمىيىنى خهلقتىن پۈتۈنلهي

ئايرىۋهتتى، ئارمىيىنى خهلقتىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويدى. ئۇ

باشقىالر بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ بىزنى ئۆزىمىزنىڭ

قۇرۇلمىمىزغا ماس كهلمهيدىغان، ئاساسىي قانۇنىمىز ئېتىراپ

قىلمايدىغان جىنايهت دائىرىسىگه ئىتتىرىپ ئاپاردى، ئۇ بۇ

مهقسهتلهرگه ساختا قانۇنچىلىق ئورگانلىرىغا ئىجازهت

بېرىش ئارقىلىق يهتتى.

ئۇ ئارىمىزدا زور تۈركۈمده قوشۇن تۇرغۇزدى (ئهسكهرلهر)

ھهرقايسى شتات ئاھالىسىنى خالىغانچه قىرغىن قىلسىمۇ،

جازا بهرمهستىن يالغاندىن سوراققا تارتقان بولدى.

بىزنىڭ دۇنيانىڭ باشقا جايلىرى بىلهن بولغان سودىمىزنى

ئۈزۈپ تاشلىدى.

بىزنىڭ رازىلىقىمىز بولماي تۇرۇپ، بىزدىن مهجبۇرىي باج

ئالدى.

نۇرغۇن دېلوالردا بىزنىڭ زاسېداتىللىق تۈزۈمدىن بهھرىمهن

بولۇش ھوقۇقىمىزنى تارتىۋالدى.

يالغاندىن جىنايهت ئارتىپ باشقا يهرلهرگه ئاپىرىپ سوراققا

تارتتى.

بىر قوشنا ئۆلكىده ئهنگلىيىنىڭ ئهركىن قانۇن سىستېمىسىنى

بىكار قىلىپ، بىر ھاكىممۇتلهق مۇستهبىت ھۆكۈمهت قۇردى.

ئۇنىڭ چېگرىسىنى كېڭهيتىپ، خالىغاندا ئۇنى باشقا

مۇستهملىكه شتاتالرغا ئوخشاش مۇستهبىت تۈزۈمنى

يۈرگۈزۈشتىكى ئۈلگه قىلىدىغان تهييار ۋاسىته قىلىپ قۇرۇپ

چىقتى.

بىزنىڭ ئاساسىي قانۇنىمىزنى بىكار قىلدى، بىزنىڭ ئهڭ

قىممهتلىك قانۇنىمىزنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، ھهرقايسى

شتاتالرنىڭ ھۆكۈمهت شهكلىنى تۈپتىن ئۆزگهرتىۋهتتى.

بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ قانۇن چىقىرىش ئورگىنىمىزنىڭ ھوقۇق

ئىجرا قىلىشنى توختىتىپ، ئۆزلىرىنىڭ ھوقۇقتىن ئىبارهت

دهسمايىسى ئارقىلىق ھهرقانداق ئىشتا بىزگه قانۇن تۈزۈپ

بېرىش ھوقۇقىمىز بار دهپ جاكارلىدى.

ئۇ بىزنى ئۆزىنىڭ قوغداش دائىرىسىده ئهمهس دهپ جاكارلىدى

ۋه بۇ يهردىكى ھۆكۈمهتنى ئاغدۇرۇپ، بىزگه قارشى جهڭ

ئاچتى.

ئۇ بىزنىڭ دېڭىز تهۋهلىكىمىزده زورلۇق–زومبۇلۇق قىلىپ،

دېڭىز بويى رايونلىرىمىزنى خالىغانچه ۋهيران قىلدى،

شهھهرلىرىمىزنى كۆيدۈرۈپ تاشلىدى، خهلقىمىزنىڭ ھاياتىغا

زىيانكهشلىك قىلدى.

ئۇ دهل مۇشۇ چاغدا زور مىقداردىكى چهت ئهل يالالنما

ئهسكهرلىرىنى كىرگۈزۈپ ئۆلتۈرۈش، بۇزغۇنچىلىق قىلىش،

خورالش قاتارلىق ۋهزىپىنى ئورۇنالۋاتىدۇ. بۇ ۋهزىپه خېلى

بۇرۇنال باشالنغان بولۇپ، زوراۋانلىقتا شۇنچىلىك ۋهھشىيكى،

ئهڭ ياۋايى دهۋرلهردىمۇ ئۇنىڭ تهڭدىشى تېپىلمايدۇ. ئۇ بىر

مهدهنىيهتلىك دۆلهتنىڭ باشلىقى بولۇشقا قهتئىي مۇناسىپ

ئهمهس.

ئۇ خهلقئارا دېڭىزدا بىزنىڭ ۋهتهنداشلىرىمىزنى تۇتقۇن

قىلىپ، ئۇالرنى ئۆز دۆلىتىگه قارشى قورال تهڭلهشكه، ئۆز

تۇغقان–قېرىنداشلىرى ۋه دوستلىرىنى ئۆلتۈرگهن قاتىل

بولۇشقا، ياكى تۇغقان–قېرىنداشلىرى ۋه دوستلىرىنىڭ قولىدا

ئۆلۈشكه مهجبۇر قىلدى.

ئۇ بىزنىڭ ئارىمىزدا ئىچكى بۆلگۈنچىلىك پهيدا قىلىپ،

ئۇرۇشتا ياش، جىنس ۋه شارائىت تاللىماي بىردهك ئۆلتۈرۈپ

تاشاليدىغان، ھهممهيلهنگه تونۇشلۇق، شهپقهتسىز، ياۋايى

ئىندىئانالرنى چېگرا رايونالردىكى خهلقىمىزنىڭ ئۈستىگه

باشالپ ئهكهلدى.

مانا مۇشۇ زورلۇق–زومبۇلۇقالرنىڭ ھهر بىر باسقۇچىدا، بىز

ئهڭ كهمتهر سۆز–تهكلىپ بىلهن ئهھۋالنى ياخشىالشنى تهلهپ

قىلدۇق. بىراق قايتا–قايتا تهلهپ –پىكىر ئارقىلىق

ئېرىشكىنىمىز تهكرار –تهكرار زىيان تارتىش بولدى.

مۇستهبىتلىكنىڭ پۈتۈن سۈپهتلىرىنى ئۆزىده ھازىرلىغان بىر

ھۆكۈمراننىڭ ئهركىن خهلقكه رهھبهرلىك قىلىش ساالھىيىتى

يوق.   

بىز ئهنگلىيهدىكى قېرىنداشلىرىمىزنى ئۇنتۇپ قالغىنىمىز

يوق، بىز دائىم ئۇالرغا ئاشۇ قانۇن چىقارغۇچى ئاپپاراتالرنىڭ

بېشىمىزغا سېلىۋاتقان ئورۇنسىز جاپاسىنى ئهسكهرتىپ

تۇردۇق، بىزنىڭ بۇ يهرگه كۆچۈپ كېلىش ۋه يهرلىشىش 
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ئهھۋالىمىز ھهققىده ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ تۇردۇق.

 

بىز ئۇالرنىڭ تۇغما ھهققانىيهت ۋه ياخشىلىق تۇيغۇسىغا

ئىلتىجا قىلدۇق، بىز ئۇالر بىلهن ئوخشاش خهلق، ئوخشاش

ئېتىقادتىن بولغانلىقىمىزنىڭ يۈزىسىدىن، ئۆزئارا

مۇناسىۋهت ۋه بېرىش – كېلىشكه تهسىر يهتكۈزمهسلىك

ئۈچۈن مۇشۇ بۇالڭچىلىق قىلمىشلىرىنى توختىتىشىنى

مۇراجىئهت قىلدۇق، بىراق ئۇالرمۇ بۇ ئادالهت ۋه

يىلتىزداشلىق ئىلتىجاسىغا پهرۋا قىلمىدى.

شۇڭا بىز بۇ يهرده خۇددى دۇنيادىكى باشقا ئهللهرگه ئوخشاش

شۇنداق جاكارالشقا مهجبۇر بولدۇق: بىز بىلهن ئۇرۇشقانالر

بىزنىڭ دۈشمىنىمىز، بىز بىلهن تىنچ ئۆتكهنلهر بىزنىڭ

دوستىمىزدۇر.

شۇڭا بىز ـــ ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ئومۇمى

قۇرۇلتىيىنىڭ ۋهكىللىرى ھهرقايسى مۇستهملىكه

رايونالردىكى ئاقكۆڭۈل كىشىلهرنىڭ نامى ۋه ئىجازىتى بىلهن

بۇ يهرگه پۈتۈن دۇنيانىڭ ئالىي ھۆكۈمىگه بىزنىڭ قهتئىي

ئىرادىمىزنى جاكارالش ئۈچۈن توپالندۇق: بىز شۇنى تهنتهنه

بىلهن جاكاراليمىزكى، بۇ قوشما مۇستهملىكه رايونالر

ھازىردىن باشالپ ئهركىن ۋه مۇستهقىل دۆلهتتۇر، ھهم

ئۇالرنىڭ ئهركىن ھهم مۇستهقىل دۆلهت بولۇش ھوقۇقى

باردۇركى، ئۇالر ھازىردىن باشالپ ئهنگلىيه پادىشاھلىقىغا

سادىق بولۇش مهجبۇرىيىتىنى بىكار قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ بۈيۈك

برىتانىيه دۆلىتى بىلهن بولغان بارلىق سىياسىي مۇناسىۋىتى

مۇشۇنىڭ بىلهن تهلتۆكۈس ئۈزۈلىدۇ، بۇ مۇناسىۋهتلهر

تهلتۆكۈس ئۈزۈلۈشى كېرهك، بىر مۇستهقىل دۆلهت بولۇش

سۈپىتى بىلهن ئۇالرنىڭ باشقا مۇستهقىل دۆلهتلهرگه

ئوخشاش ئۇرۇش ئېالن قىلىش، تىنچلىق كېلىشىمى

ئىمزاالش، ئىتتىپاق تۈزۈش، سودا قىلىش قاتارلىق بارلىق

زۆرۈر تهدبىرلهرنى قوللىنىش ھوقۇقى بار.

بۇ خىتابنامىنى قولالش يۈزىسىدىن تهڭرىنىڭ مۇقهددهس

ھىمايىسىگه تايىنىپ تۇرۇپ، بىر–بىرىمىزنىڭ ھاياتى، بىر–

بىرىمىزنىڭ مال–مۈلكى ۋه بىر–بىرىمىزنىڭ مۇقهددهس

ئىززهت–ھۆرمىتى بىلهن شۇنداق قهسهم قىلىمىز. 

مهنبه: تاھىر ئىمىن ئۇيغۇرىئاننىڭ  2008- يىلى ئۇيغۇر ئۇرخۇن تورىدا

ئېالن قىلغان ”ئامېرىكىنى چۈشۈنىش“ دېگهن يۈرۈشلۈك تهرجىمه

ئهسهرلىرىدىكى نۇسخىسىغا ئاساسهن تهييارالندى.
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كىتاب ئوقۇش ھهققىده گۈزهل بايانالر 

بىر كۈلتۈرنى ۋهيران قىلىش ئۈچۈن كىتابالرنى

كۆيدۈرۈۋېتىشىڭگه ھاجهت يوق، پهقهت كىشىلهرنى كىتاب

ئوقۇشنى تاشلىغۇزساڭال بولدى. ـــ رېي برهدبرىي

“You don’t have to burn books to destroy a culture.

Just get people to stop reading them.” – Ray Bradbury

 

سۆزلهشتىن بۇرۇن ئويالن. ئويلىنىشتىن ئاۋۋال كىتاب ئوقۇ. ـــ

فرهن لېبوۋتىز

“Think before you speak. Read before you think.”              

– Fran ebowitz

 

بارلىق ياخشى كىتابالرنى ئوقۇش ئۆتمۈشتىكى ئهڭ ياخشى

كىشىلهر بىلهن سۆھبهتلهشكهنگه ئوخشاشتۇر. ـــ دېكارت

“The reading of all good books is like conversation with

the finest (people) of the past centuries.” – Descartes

 

كىتاب ئوقۇش بىزگه يېڭى دوستالرنى ئاتا قىلىدۇ. ـــ بالزاك

“Reading brings us unknown friends” – Honoré de

Balzac

 

ئهگهر بىز پاراسهتسىز كىشىلهرنى ئۇچراتساق، ئۇنىڭدىن

چوقۇم قايسى كىتابالرنى ئوقۇغانلىقىنى سورىشىمىز كېرهك.

ـــ رالف ئېمىرسون

“If we encounter a man of rare intellect, we should ask

him what books he reads.” – Ralph Waldo Emerson

 

ئهگهر بىز پاراسهتسىز كىشىلهرنى ئۇچراتساق، ئۇنىڭدىن

چوقۇم قايسى كىتابالرنى ئوقۇغانلىقىنى سورىشىمىز كېرهك.

ـــ رالف ئېمىرسون

“If we encounter a man of rare intellect, we should ask

him what books he reads.” – Ralph Waldo Emerson

 

ئۆزۈڭ ئوقۇپ باقمىغان كىتابنى بالىالرغا بهرمهسلىكنى

پىرىنسىپ قىلىۋالغىن. ـــ بېرند شاۋ

“Make it a rule never to give a child a book you would

not read yourself.” – George Bernard Shaw 

 

كىتاب ئوقۇش گۈزهل ھايات ئۆتكۈزۈشتىكى ئهڭ مۇھىم

ۋاسىتىدۇر. ـــ مورتىمېر ئادلېر

“Reading is a basic tool in the living of a good life.” –

Mortimer J. Adler

كىتاب سهن قايتا-قايتا ئاچااليدىغان سوۋغاتتىن ئىبارهت. ـــ

گاررىسون كېيلور

“A book is a gift you can open again and again.” –

Garrison Keillor

 

ماڭا كىتاب ئوقۇيدىغان كىشىلهر بار ئائىلىنى كۆرسهتكىن،

مهن ساڭا دۇنيانى يۆتكهيدىغان كىشىلهرنى كۆرسىتىپ

قويىمهن. ـــ ناپالىئون بوناپارت

“Show me a family of readers, and I will show you the

people who move the world.” – Napoléon Bonaparte

 

كىتاب ئوقۇيدىغان كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا بولۇش نېمىدېگهن

ياخشى ھه! ـــ رېينېر رىلكى

“Ah, how good it is to be among people who are

reading.” – Rainer Maria Rilke

 

كىتابالر ئۆي جاھازىلىرى ئۈچۈن يېزىلمىغان، بىراق، ئۆينى

كىتابتىنمۇ چىرايلىق بېزىيهلهيدىغان ھېچنهرسه يوق. ـــ

ھېنرىي ۋارد بىچىر

“Books are not made for furniture, but there is

nothing else that so beautifully furnishes a house.” –

Henry Ward Beecher

 

كىتاب كۆيدۈرۈشتىنمۇ ئېغىر جىنايهتلهر بار. شۇ

جىنايهتلهردىن بىرى كىتاب ئوقۇماسلىقتۇر. ـــ جوسىف

برودسكىي

“There are worse crimes than burning books. One of

them is not reading them.” – Joseph Brodsky

چاپاننىڭ كونىسىنى كىيىپ، كىتابنىڭ يېڭىسىنى سېتىۋال.

ــ ئاستىن رېلپس

“Wear the old coat and buy the new book.” – Austin

Phelps

 

ياخشى كىتاب ئوقۇمايدىغان كىشى ياخشى كىتابنى

ئوقۇيالمايدىغان كىشىدىن ياخشىراق ئهمهس. ـــ مارك تۋېن

“The man who does not read good books is no better

than the man who can’t.” – Mark Twain

 

ھېكمهتيار ئىبراھىم تهييارلىدى

ھېكمهتلهر
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گۆھهرئاي  مۇھهممهد قىزى قهمىردىنوۋا 

11-سېنتهبىر تېرورلۇق ۋهقهسىىنىڭ تۇنجى بىگۇناھ ئۇيغۇر  

قۇربانى گۆھهرئاي  قهمىردىنوۋا.  ئهينى چاغدا ئۇ قوشماق

بىنانىڭ 86-قهۋىتىده خىزمهتته بولۇپ، 26 ياشتا ئىدى.

ۋاپاتىنىڭ 18-يىلىدا  رهھمهتلهر تىلهپ ئهسلهيمىز.  ئورنى 

 جهننهتلهرده بولغاي !

1975 - 2001



ئۇيغۇرالردىن ئۆز دۆلىتىنى ئازاد قىلىش ئىرادىسى بولغانالر شۇ مهقسهتكه يېتىدۇ. بىز چوقۇم ئۆز تۇپرىقىمىزدا ئهركىن

ياشاپ، ئۆز ئۆيىمىزده خاتىرجهم كۆز يۇمىمىز. بۇنىڭسىز ھاياتىمىزنىڭ قىممىتى بولمايدۇ. بىزنىڭ ئهركىنلىككه

ئېرىشىشىمىز بىلهن دۇنيا تېخىمۇ ئازاد بولىدۇ، دۇنياغا تېخىمۇ گۈزهل نهرسىلهر قوشۇلىدۇ. بىزنىڭ بۈيۈك غهلىبىمىز بىلهن

دۇنيا تېخىمۇ سهلتهنهتلىك بولىدۇ. بىزنىڭ ئۆز مهنپهئهتىمىز ئۈچۈن كۆرسهتكهن ھهر بىر تىرىشچانلىقىمىز دۇنياغا ۋه

ئىنسانىيهتكه پايدىلىق ئىشالر سۈپىتىده پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ بايلىقىغا ئايلىنىدۇ.
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